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ආං$ක අ&'ෂණ කාරක සභා වා�තා 
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ෙ56ය ආදාය� පන7 ෙක8�පත : 
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>. භා. 9.30ට පා�=ෙ��2ව Bස් Cය.   
කථානායක2මා [ග3 ක3 ජයHIය මහතා] KලාසනාLඪ Cය. பாரா�ம�ற� 
.ப. 9.30 மணி��� ��ய�.  சபாநாயக�  அவ�க�  [மா��மி� க� ஜய ாிய] தைலைம வகி%தா�க�. 

The Parliament met at 9.30 a.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

NෙOදන 
அறிவி���க	 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

පා�=ෙ��2 කටP2 01බඳ කාරක සභා Bස්Rම பாரா�ம�ற அ�வ�க� ப�றிய ��� ��ட� 
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

2017 සැ#තැ�බ% මස 07වන &හස්ප(�දා එන�, අද +න 

අපර භාග 1.30ට පා%0ෙ��� කට1� 	2බඳ කාරක සභාෙ4 

5ස්6ම7 මාෙ8 9ල කාමරෙ:� පැවැ;6මට 9ය<ත බැ=� ඊට 

පැ<ණ සහභා@ වන ෙලස ගA සBක ම�CවA� DයE ෙදනාටම 

ෙමF� දැG� �මට කැමැ;ෙත<. 

ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත දැනටම; සෑම ගA 

ම�CවරෙයMටම ෙබදා � ඇත. එය www.documents.gov.lk 

ෙව] අඩ=ෙ: (ෙබන බව; මා ද�වා D_මට කැමැ(F. එය, එම 

පන; ෙකK�පත ගA ම�CවA�ට ලබා ගැ`මට (ෙබන තව; 

පහaකම7 ෙ4.  

 
=0 ෙSඛනාUය 01ගැ�Rම 

சம��பி�க�ப�ட ப�திர�க	 
PAPERS PRESENTED 

 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා (උසස් අධYාපන හා 
මහාමා�ග අමාතY2මා සහ පා�=ෙ��2ෙO 
සභානායක2මා) (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல - உய�க*வி ம,-� ெந/0சாைலக� அைம1ச�� பாரா�ம�ற1 சைப 
த*வ��) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගA කථානායක�ම9, සංව%ධන කා%යභාර අමාතd�මා සහ 

=ෙHශ කට1� අමාතd�මා ෙවGෙව� මම 2016 ව%ෂය සඳහා 

=ෙHශ කට1� අමාතdාංශෙ: වා%gක කා%ය සාධන වා%තාව   

ඉ+iප; කර<. 

එම වා%තාව ජාතd�තර සබඳතා 	2බඳ ආංkක අl7ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙයmn කළ 1� යැF මම ෙය�ජනා කර<.    
 

,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා ස�මත Cය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගA කථානායක�ම9, අධdාපන අමාතd�මා ෙවGෙව� මම 

2016 ව%ෂය සඳහා අධdාපන අමාතdාංශෙ: වා%gක කා%ය 

සාධන වා%තාව ඉ+iප; කර<.  

එම වා%තාව අධdාපනය හා මානව ස�ප; සංව%ධනය 

	2බඳ ආංkක අl7ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයmn කළ 1� යැF 

මම ෙය�ජනා කර<.    
 

,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා ස�මත Cය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

pළඟට, කාරක සභා වා%තා 	2ගැ�6ම. 

තAණ, rඩා, කලා සහ උAමය� 	2බඳ ආංkක අl7ෂණ 

කාරක සභාෙ4 වා%තාව එම කාරක සභාෙ4 සභාප( ගA  t. u. 

ර;නායක මැ(�මා ෙවGෙව�, ගA nvw% රxමා� ම�C�මා 

ඉ+iප; කරනවා ඇ(.  

 
ආං$ක අ&'ෂණ කාරක සභා වා�තා 

 �ைறசா� ேம�பா�ைவ� �� அறி�ைகக	  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 
ග3 [\]� ර^මා� මහතා     (மா��மி� 
ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගA කථානායක�ම9,  තAණ, rඩා, කලා සහ උAමය� 

	2බඳ ආංkක අl7ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයmn කරන ලද, 

(i) 2012 ව%ෂය සඳහා ජා(ක තAණ ෙස{වා සභාෙ4 වා%gක 
වා%තාව; 

(ii) 2015 සහ 2016 ව%ෂ සඳහා සංසක්ෘ(ක කට1� 
ෙදපා%තෙ���ෙ4 වා%gක කා%ය සාධන වා%තා; 

(iii) 2015 සහ 2016 ව%ෂ සඳහා ජා(ක ෙක��කාගාර 
ෙදපා%තෙ���ෙ4 වා%gක කා%ය සාධන වා%තා;  

(iv) 2015 සහ 2016 ව%ෂ සඳහා wHධශාසන අමාතdාංශෙ: 
කා%ය සාධන වා%තා; 

(v) 2015 සහ 2016 ව%ෂ සඳහා ෙබ�Hධ කට1� 
ෙදපා%තෙ���ෙ4 කා%ය සාධන වා%තා; 

(vi) 2015 සහ 2016 ව%ෂ සඳහා �ස(්යා9 ආග<ක කට1� 
ෙදපා%තෙ���ෙ4 වා%gක කා%ය  

 සාධන වා%තා; සහ 

(vii) 2015 සහ 2016 ව%ෂ සඳහා nස0්�  ආග<ක  හා 
සංසක්ෘ(ක කට1� ෙදපා%තෙ���ෙ4 කා%ය  

 සාධන වා%තා ස�බ�ධෙය� � එ� කාරක සභාෙ4 
වා%තාව තAණ, rඩා, කලා සහ උAමය� 	2බඳ ආංkක 

1221 1222 



පා%0ෙ���ව 

අl7ෂණ කාරක සභාෙ4 සභාප(�මා ෙවGෙව� මම 
ඉ+iප; කර<.  

 
සභාෙ�සය මත �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ග3 වcෙOS dෙ�ෂ් මහතා    (மா��மி�  வ�ேவ* 5ேர6) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 

Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 
Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development on “Orders made under Section 
27(1) of the Universities Act, No. 16 of 1978" and 
“Orders made under Section 20(4) (b) of the Universities 
Act No. 16 of 1978” which were referred to the said 
Committee.   

 
සභාෙ�සය මත �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා ([දS රාජY අමාතY2මා) (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன - நிதி இராஜா9க அைம1ச�) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගA කථානායක�ම9,  බලශ7(ය 	2බඳ ආංkක අl7ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙයmn කරන ලද, 

(i) 2015 ව%ෂය සඳහා ඛ9ජ ෙත� ස�ප; සංව%ධන 
අමාතdාංශෙ: වා%gක කා%ය සාධන වා%තාව; 

(ii) 2015 ව%ෂය සඳහා � ලංකා පරමා�ක බලශ7( 9යාමන 
සභාෙ4 වා%gක වා%තාව;  සහ 

(iii) 2013 ව%ෂය සඳහා � ලංකා a9තd බලශ7( අ�කාiෙ: 
වා%gක වා%තාව 

ස�බ�ධෙය� � එ� කාරක සභාෙ4 වා%තාව  බලශ7(ය 

	2බඳ ආංkක අl7ෂණ කාරක සභාෙ4 සභාප(�මා ෙවGෙව� 

මම ඉ+iප; කර<.  
 
සභාෙ�සය මත �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙප7ස� 

ம��க	 
PETITIONS 

 
 

ග3 වස�ත අgCහාෙ� මහතා (කෘiක�ම රාජY 
අමාතY2මා) (மா��மி� வச:த அ;விஹாேர - கம%ெதாழி* இராஜா9க  அைம1ச�) 
(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of 
Agriculture) ** 

ගA කථානායක�ම9, n�ෙ�iයාව නව නගරය, ව�ෙපmල, 

aෙ�ධ මාවත, අංක 29/1 දරන ස්ථානෙය� ප+ං� 

ඩ]04.�.ඒ.එස.් ගයා� මහතාෙග� ලැw� ෙප;සම7 මම 

	2ග�ව<.  

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA සා0�ද +සානායක මැ(�මා. - පැ<ණ නැත. 

 
ග3 රං\7 අgCහාෙ� මහතා 
(மா��மி� ர�சி� அ"விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගA කථානායක�ම9, වාසල ෙක��ෙ�, ය�වැහැර, අංක 244 

'ඒ' දරන ස්ථානෙය� ප+ං� එස්.�.�. Di� =ෙ�ර;න 

මහතාෙග� ලැw� ෙප;සම7 මම 	2ග�ව<. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA �ස�න රණ6ර මැ(�මා. - පැ<ණ නැත. 

 
ග3 [\]� ර^මා� මහතා     (மா��மி� 
ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගA කථානායක�ම9, මම පහත සඳහ� ෙප;ස� ෙදක 

	2ග�ව<. 

(1) වාH�ව, මැලෑගම, �ණ(ලක ව;ත, අංක 14 දරන 
සථ්ානෙය� ප+ං� u.�.u.ආ%. සමරනායක මහතාෙග� 
ලැw� ෙප;සම; සහ 

(2) රාගම, කැ�ද0යHදපාEව, අංක 186/ඒ දරන සථ්ානෙය� 
ප+ං� ඊ.එ�. ගා<� බංඩාර මහතාෙග� ලැw� ෙප;සම. 

 
ඉUIප7 කරන ලද ෙප7ස�  මහජන ෙප7ස� 01බඳ කාරක 

සභාවට පැවIය P2 ය` Nෙයaග කරන  ලb. சம�	பி�க	ப�ட ம �கைள	 ெபா�ம � !"#�!$ சா�ட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
,ශ්නවලට වා/ක 0123 

வினா�க��� வா� ல விைடக	 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
බjSල Uස්k'කෙl සංව�mත බස් නැව2� ෙපnළ 

සංඛYාව : Cස්තර ப�ைள மாவ�ட�தி� அபிவி��தி ெச#ய	ப�ட ப$ தாி	% நிைலய(க�: விபர� 
 BUS TERMINALS DEVELOPED IN BADULLA DISTRICT: 

DETAILS  

   1125/’16 

4. ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළා;  සභා  හා  පළා;  පාලන අමාතd�මාෙග� ඇ� 

�ශ්නය - (2) : 

(අ) (i) පළා; සභා හා පළා; පාලන අමාතdාංශෙ: 
�(පාදන මත, 2010 ව%ෂෙ: Dට ෙ� ද7වා 
බ��ල +ස�්7කය �ළ සංව%ධනය කරG ලැ� 
බස ්නැව��ෙපmළ  සංඛdාව ෙකmපමණද; 

 (ii) සංව%ධනය කරG ලැ� බස ් නැව��ෙපmළවල 
න� කවෙ%ද; 

1223 1224 

[ගA nvw% රxමා� මහතා] 



2017 සැ#තැ�බ%  07  

 (iii) එ7 එ7 බස ් නැව��ෙපmළ සඳහා =යද� කරG 
ලැ� nද� �මාණය ෙව� ෙව� වශෙය� 
කවෙ%ද; 

 (iv) වdාපෘ(යට ඇ�ළ; ��මට ෙය�vත බ��ල 
+ස�්7කෙ: ෙසa බස ් නැව��ෙපmළව� 
කවෙ%ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ආ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද?  மாகாண சைபக	 ம
�� உ	�ரா�சி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) மாகாண சைபக	 ம
�� உ	�ரா�சி அைம�சி� நிதி ஏ
பா களி� கீ#, 2010ஆ� ஆ)  *த+ இ
ைறவைர ப.ைள மாவ�ட/தி0	 அபிவி1/தி ெச3ய5ப� 	ள ப6 தாி57 நிைலய9களி� எ)ணி�ைக யா.;  (ii) அபிவி1/தி ெச3ய5ப� 	ள  ப6 தாி57 நிைலய9களி� ெபய<க	 யாைவ;  (iii) ஒ>ெவா1 ப6 தாி57 நிைலய/.�?� ெசலவிட5ப� 	ள நிதி/ெதாைக ெவ>ேவறாக யா.;  (iv) க1/தி�ட/தி0	 உ	ளட�?வத
? உ/ேதசி�க5ப� 	ள ப.ைள மாவ�ட/தி� ஏைனய ப6 தாி57 நிைலய9க	 யாைவ;  எ�பைத அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? 

(ஆ) இ�ேற+, ஏ�? 

 
asked the Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of bus terminals in the Badulla 
District which were developed from 2010 
up to now on the allocations of the Ministry 
of Provincial Councils and Local 
Government; 

 (ii) the names of the bus terminals which were 
developed; 

 (iii) the amount of money spent on each bus 
terminal separately; and 

 (iv) the other bus terminals in the Badulla 
District which are proposed to be included 
in the project? 

(b) If not, why? 

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා (පළා7 සභා හා පළා7 පාලන 
අමාතY2මා)    (மா��மி� ைபச� 
=தபா - மாகாண சைபக� ம,-� உ�>ரா?சி அைம1ச�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගA කථානායක�ම9, එම �ශ්නයට 	2�ර ෙමෙස{F. 

(අ) (i) බස ්නැව��ෙපmළ සංඛdාව 02�. 

 (ii) pගහ�¡ල �ාෙHIය සභාව - pගහ�¡ල බස ්
නැව��ෙපmළ 

  හ¢තෙ� �ාෙHIය සභාව - +යතලාව බස ්
නැව��ෙපmළ 

(iii)   
 

 

 (iv)  බ��ල +ස�්7ක ෙ: සංව%ධනය ��මට  ෙය�vත 
බස ්නැව�� ෙපmළව� නැත.  

(ආ) බස ් නැව�� ෙපmළ සංව%ධනය ස�බ�ධ ෙය�ජනා / 
ඉ�£� අමාතdාංශය ෙවත ඉ+iප; 6 නැ( 9සා. 

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගA ඇම(�ම9, 	2�ර සැප¤ම ෙවGෙව� ඔබ�මාට 

ෙබmෙහmම ස්�(ව�ත වනවා.  ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මා;, අ	; 

ද�නවා, �ාෙHIය ස�බ�lරණ ක<Kවල සහ +ස්�7 

ස�බ�lකරණ ක<Kවල �යාකා i;වය, ය�¦ණය DHධ වන 

ආකාරය ස�බ�ධෙය� ස්වෙHශ කට1� අමාතdාංශෙය� 

6/2017 දරන ච¨ෙ�ඛය 9M; කළ බව. ඔබ�මා සඳහ� කර 

(ෙබන, ඒ ක%මා�තවලට ෙයදෙවන ඔබ අමාතdාංශෙ: nද� 

Dය�ල ස�බ�ධෙය� මා ද�නා පi+ එම ච¨ෙ�ඛයට අGව 

අදාළ �ාෙHIය ස�බ�lකරණ ක<Kව �ළ සාක©ඡා කරලා, 

ඒවා 9වැ5+ න� අGමත කරලා, ඒවා �යා;මක =ය 1�F. 

මෙ8 පළnවන අ�A �ශ්නය ෙමයF. පළා; සභා Dය�ල එෙහම 

නැ;න� ඌව පළා; සභාව;, 6/2017 ච¨ෙ�ඛය අGව ඔබ 

අමාතdාංශෙය� යවන nද� 	2බඳව කට1� කර (ෙබනවාද?   

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, මා ඒ ච¨ෙ�ඛය 	2බඳව සලකා 

බලා ඒ ස�බ�ධෙය� උ;තරය7 ෙද�න�. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහmඳF. ෙදවන අ�A �ශ්නය අහ�න, ගA ම�C�ම9. 

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගA කථානායක�ම9, ඇ;තටම ෙ� ගA සභාෙ4 D�න මැ( 

ඇම(�ම�ලා DයE ෙදනාෙ8ම අතට චක ¬ෙ�ඛ  ලැෙබනවා. 

එතෙකmට ඒ ච¨ෙ�ඛ අGව කට1� ��මට ඔබ�ම�ලා 

බැ D�නවා. ආ®¯¨ම වdවස්ථාෙ4 VI වැ9 පi©ෙ²දෙ: 

සඳහ� ෙවනවා, ආ®¯වක වැඩ 	2ෙවළ සඳහා �යා;මක =ය 

1;ෙ; ඔබ�මා, ජනා�ප(�මා, අගමැ(�මා සහ අමාතd 

ම®ඩලය;, ෙසa රාජd 9ලධාi� DයEම ෙදනා �යලා. ඒ 

අGව කට1� ��ම සඳහා තමF ස්වෙHශ කට1� අමාතdාංශය 

ඔය ච¨ෙ�ඛය 9M; කෙළ{.  

pගහ�¡ල 

�ාෙHIය 

සභාව 

pගහ�¡ල බස් 

නැව�� ෙපmළ 

A. 22,750,512.00 (පළා; 

සභා සහ �ාෙHIය සංව%ධන 

අමාතdාංශය ම³�) 

හ¢තෙ� 

�ාෙHIය 

සභාව 

+යතලාව බස් 

නැව�� ෙපmළ 

A. 1,632,767.74 (පළා; 

සභා සහ පළා; පාලන 

අමාතdාංශය ම³�)  A. 

179,260.40 (�ාෙHIය සභා 

ෙපm� අරnද� ම³�) 

1225 1226 



පා%0ෙ���ව 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ම�C�ම9, දැ� ෙ� ච¨ෙ�ඛය ගA ඇම(�මා 

ඉ+iප; කරනවා �4වා ෙ�? එම 9සා ෙමය ඔබ�මාට 

ඉ7ම9� ලබා ෙද�න ¢´ව�. 

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ෙ� ඉ+iප; කර�න හද�ෙ� ච¨ෙ�ඛය ෙනmෙවF. මා 

සඳහ� කර�න ය�ෙ� ෙමයF. එ�මා ෙ� ච¨ෙ�ඛය 

පiIලනය කරලා උ;තරය ෙදනෙකmට අවෙබ�ධ කර ගත 1� 

තව; කාරණා 5ස7 (ෙබනවා.  

මා ළඟ (ෙබනවා, 2017.07.23 +නැ( 0	ය7. ෙම�මාෙ8 

අමාතdාංශෙය� ඌව පළා; සභාවට A	ය� <0යන 407 

යවනවා. A	ය� <0යන 407 යව�ෙ� බ®ඩාරෙවල ආසනෙ: 

වැඩ කට1�වලට. මම බ®ඩාරෙවල ආසන සං=ධායකවරයා සහ 

�ාෙHIය ස�බ�lකරණ ක<Kෙ4 සම සභාප(වරෙය7. ෙම�මා 

A	ය� <0යන 407 යව�ෙ� පාරව� සහ බස ් නැව��ෙපmළ 

ඇ�´ ඔය �යන ඉ+ ��� =ස්ස7 සඳහාF. එම nදල යවා 

(ෙබ�ෙ� අමාතdාංශෙ: සෘµ අGමැ( ය යටෙ;. ගA 

කථානායක�ම9, එතෙකmට මට (ෙබන �ශ්නය ෙ�කF. මා 

9ෙය�ජනය කරන �ාෙHIය ස�බ�lකරණ ක<Kව �ළ ==ධ 

අමාතdාංශව0� ලැ¶ය 1� nද�වලට ෙමම ක%මා�ත සඳහාම 

ඇස්තෙ��� සකසා n�ගල තබා ආර�භ කර�නF අවස්ථාව 

සලසා (wෙ®. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ �ය�ෙ� පළා; සභාව? 
 

ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නැහැ, �ාෙHIය ස�බ�lකරණ ක<Kවට ==ධ 

අමාතdාංශව0� nද� එනවා. =මධdගත අරnද� ද එනවා. මට 

�ාෙHIය සංව%ධන අමාතdාංශෙයG; nද� ලැෙබනවා. ඒ �යන 

කාරණය ෙදසැරය7 DHධ ¡� 9සා තමF, ස්වෙHශ කට1� 

අමාතdාංශෙය� 0	ය7 එව�ෙ� අර වැදග; කාරණය 

�ාෙHIය ස�බ�lකරණ ක<Kව �ළ සාක©ඡා කළ 1�F 

�යලා. ඒක ආ®¯¨ම වdවස්ථාවට; බැ ෙඳනවා, ගA 

කථානායක�ම9. 

එෙස{ ෙනm6, ගA ඇම(�මාෙ8 කා%ය ම®ඩලය සහ 
ඇම(�මා, පළා; සභාෙ4 �ධාන ඇම(�මා සහ අමාතd�මාෙ8 
කා%ය ම®ඩලය , �ාෙHIය සභාෙ4, මහ නගර සභාෙ4 9ලධාi� 
�යන DයEෙදනාම ඒ ච¨ෙ�ඛයට පටහැ9ව කට1� කරනවා. 
ඒ 9සා තමF ෙ� පැහැ+0 ��ම මම ෙ� පා%0ෙ���ෙ4 
කර�ෙ�.  

 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ගැන එ�මා අවධානය ෙයmn කරනවා, ගA ම�C�ම9.  
 

ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ෙ�ක වැදග; කාරණය7, ගA කථානායක�ම9. 

=ෙශ{ෂෙය�ම මම ද�න =�යට; මට ෙ;ෙරන =�යට අෙ# 

ආ®¯¨ම වdවස්ථාව උ�ලංඝනය කරනවා �ය�ෙ� එයට 

=AHධව, පටහැ9ව කට1� කරනවා �ය�ෙ� වරද7. ෙ� රෙ� 

`(ය7 (ෙබනවා. ඔ¡� ඒ `(ය අGව කට1� කර නැහැ, ගA 

ඇම(�ම9.  6/2017 ච¨ෙ�ඛයට පටහැ9ව කට1� ��ම �ළ, 

ආ®¯¨ම වdවස්ථාව උ�ලංඝනය ��ම �ළ පළා; පාලන 

ඇම(�මාට සහ �ධාන ඇම(�මාට =AHධව ගත හැ� 	යවර 

Mම7ද?  

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගA ම�C�ම9, ඔබ�මා �යන පi+ ච¨ෙ�ඛය7 

උ�ලංඝනය කළාද, නැHද �යා මා ෙසmයා බලනවා. ඔබ�මා 

ෙමම කA� ඉ+iප; ��ම 	2බඳව; මම ඔබ�මාට ස්�(ව�ත 

ෙවනවා. ඒ ස�බ�ධව මම ෙසmයා බලා 9D ¸�� ¸රණ 

ග�න�. ඇම( ෙකෙනMට ෙහ� �Dම රජෙ: 9ලධාiයMට 

ආ®¯¨ම වdවස්ථාව උ�ලංඝනය කර�න බැහැ. ඒ වාෙ8ම ය� 

ච¨ෙ�ඛය7 උ�ලංඝනය කර (ෙබනවා න�, ඒ ගැන; ෙසmයා 

බලා ඒ ස�බ�ධෙය� අවශd ¸�� ¸රණ ග�න�.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මා ඉතා ඉ7ම9� ඒ ගැන වා%තා 

කර�න. හi ෙ�, ගA ම�C�ම9. ෙ� ගැන දැ� =වාදයකට 

ය�න ඕනෑ නැහැ. ඔබ�මාෙ8 ඉ�£ම කර�න.  

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගA කථානායක�ම9, ඇ;තටම සෑම +නකම මා ම� කරන 

�ශ්නයක � ගA ඇම(�මා, "ෙසmයා බලනවා." සහ "ඒ 	2බඳව 

වා%තාව7 ඉ+iප; කරනවා." �යන කාරණය තමF ඔබ�මාට 

	2�ර වශෙය� ��ෙ�. pට ෙපර; �ශ්න =ශාල සංඛdාවකට  ඒ 

	2�ර එ�මාෙග� ලැwණා. නn;, =මtම7 කළා ෙහ� ෙසmයා 

බල�න� �යන කාරණය 	2බඳව අද ෙ� ෙමmෙහmත 

වන�Aව; ගA ඇම(�මාෙග� නැවත මා දැGව; ෙවලා නැහැ, 

ගA කථානායක�ම9.  

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගA ම�C�ම9, ඔබ�මාෙ8  ෙච�දනාවට අදාළ ෙ�ඛන 

0»තව මට ඉ+iප; කර�න.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද පා%0ෙ���ෙ4� ඇxවා ෙ�, ගA ඇම(�ම9.  

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ අහ¢ �ශ්නය ස�බ�ධෙය� මම ෙසmයා බල�න�. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහmඳF, ඒක අ9වා%යෙය�ම කළ 1�F.  

1227 1228 
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ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    
(மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, මම මාසය7 ඇ�ළත ඔබ�මාට 

වා%තාවM; ලබා ෙද�න�. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහmඳF. Within one month ෙද�න.  පa@ය ඒවා 

ස�බ�ධෙය� ෙනmෙවF, ෙ� ස�බ�ධෙය� මාසය7 ඇ�ළත 

වා%තාව7 ඉ+iප; කර�න. 

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA ම�C�ම9, ඔබ�මාෙ8 ෙච�දනාව ස�බ�ධෙය�- 

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගA කථානායක�ම9, මට =නා¾යක කාලය7 ෙද�න. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහmඳF, =නා¾යක කාලය7 ෙද�න�. ෙමmක7ද, �ය�න 

(ෙබ�ෙ�? ගA ඇම(�මා ෙපmෙරm�� ¡ණා, මාසය7 ඇ�ළත 

වා%තාව7 ඉ+iප; කරනවා �යලා. 

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගA කථානායක�ම9, +ස්�7 ස�බ�lකරණ ක<Kව �ළ� 

අ	 =ශාල අපහaතාවකට ප; ¡ණා. ඌව පළා; �ධාන 

ඇම(වරයා සම සභාප(වරයා හැ�යට අෙන7 පැ;ෙ; වා¾ 

¡ණා. දහ��වන ආ®¯¨ම වdවස්ථා සංෙශ�ධනය අGව, ඒ 

ච¨ෙ�ඛය පi+ කට1� කර�න එ�මා එකඟ නැහැF �යන 

කාරණය තමF සඳහ� කෙළ{.  ෙහට අ9Hදා DයE පළා; 

සභාවලට ෙමය @යාම, ෙ� ආ®¯ෙ4 ය�¦ණය �යා;මක 

��ම සඳහා ෙමය බලපානවා. ඒ 9සා තමF ෙ� වැදග; �ශ්නය 

ඉ+iප; කෙළ{. DයE පළා; සභාවල �ධාන ඇම(වA ෙ� ¸��ව 

ග;ෙතm;, ෙ� සමස්ත පා%0ෙ���ව 9ෙය�ජනය කරන මැ( 

ඇම(වA �යා;මක කරන ෙ� වැඩ 	2ෙවළ Dය�ල අක%මණd 

ෙවනවා. ඒ 9සා ෙ� ගැන ෙහmයලා බල�න ෙනmෙවF, ෙ� වන 

=ට �යා;මක ෙව�නF ඕනෑ.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහmඳF. ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මා ඊළඟ පා%0ෙ��� සැD 

වාරෙ:� එම වා%තාව ලබා ෙද�න. 

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, මහ ඇම(වA�ෙ8 �යා කලාපය 

ස�බ�ධෙය� ෙච�දනාව7 ෙ� පා%0ෙ���ෙ4 නැ¿වා න�, 

මට ආ®¯කාර�මා දැGව; ��ම7 කර�න ¢´ව�. 

ආ®¯කාර�මා 9D ¸�� ග9F. හැබැF ෙම�මා +@� +ගටම 

ඌව පළා; සභාෙ4 මහ ඇම(�මා ගැන ෙච�දනා නඟනවා. 

හැබැF ඔබ�මා ද�නවා, මම; ද�නවා, දහ��වන ආ®¯¨ම 

වdවස්ථා සංෙශ�ධනය යටෙ; ඒ බලය =මධdගත ෙවලා (ෙබන 

බව. ආ®¯කාර�මාට 9D ¸�� ¸රණ ග�න ¢´ව�. ගA 

ම�C�ම9, ඔබ�මාට සහ මට දැGව; ��ම7 පමණF කර�න 

¢´ව�. ගA කථානායක�ම9, ෙම�මා `(ය ගැන හiයාකාරව 

ෙනmදැGව;6ම මෙ8 වැ5Hද7 ෙව�න බැහැ. හැබැF ෙම�මා 

අද ඉ+iප; කර¢ කාරණාව ස�බ�ධෙය� මම ෙසmයා බලා 

මාසය7 ඇ�ළත ඔබ�මාට වා%තාව7 ලබා ෙද�න�.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහmඳF. ¢´ව� න� ඊළඟ පා%0ෙ��� සැD වාරෙ:� 

වා%තාව7 ලබා ෙද�න. 

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගA කථානායක�ම9, මට  =නා¾ය7  ලබා ෙද�න. ෙම�මා 

`(ය ස�බ�ධ ජනා�ප( උපෙHශකවරෙය7; ෙ� රෙ� වග�ව 

1� `(ඥවරෙය7. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ෙ�ක ෙමතැ9� ඉවර කරn. එ�මා ෙපmෙරm��ව7 

��නා ෙ�, ගA ම�C�ම9.   

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

එ�මා මට අපහාස වන =�යට කථා කළා. ඒ 	2බඳව කථා 

කර�න මට අවස්ථාව7 ෙද�න. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙමmක7ද අපහාසය? අපහාස ��ම7 මට ෙපGෙ® නැහැ. 

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

nද� කළමනාකරණය 	2බඳ කාරණය- [බාධා ���] 

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

නැහැ, මා එෙහම �4ෙ4 නැහැ. 

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

දහ��වන ආ®¯¨ම වdවස්ථාව ස�බ�ධව මා කථා 

කරනවා ෙනmෙවF, ගA කථානායක�ම9. හැබැF, 6/2017 

ච¨ෙ�ඛය ෙ� රෙ� සෑම DයE ෙදනාෙ8ම ඵල �ෙය�ජනය 

සඳහා තමF �ාෙHIය ස�බ�lකරණ ක<KෙවG; ෙයmn 

කර�ෙ�. මම ඒ ච¨ෙ�ඛය �යවා (ෙබනවා. ගA ඇම(�ම9, 

මම `(ය ෙනmද�නවා ¡ණ;  ඒ `(ය අGව කට1� කර�න 

�යන එක තමF මා �ය�ෙ�. ඔබ�මා තවම ඒ ච¨ෙ�ඛය 

�යවලාව; නැහැ. 
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පා%0ෙ���ව 

ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9,- 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහmඳF, මම ඔබ�ම�ලා ෙදෙදනාටම අවස්ථාව ��නා. ගA 
ඇම(�ම9, ඊළඟ පා%0ෙ��� සැD වාරෙ:� වා%තාව ඉ+iප; 
කර�න.  

 

ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, ෙපm¾ පැහැ+0 ��ම7 සඳහා මට 

=නා¾ය7 ෙද�න. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

දැ� පැහැ+0 ���වලට ෙදෙදනාටම <9;�ව <9;�ව 
බැ@� �ලා කාලය ෙබmෙහ� ෙසF� ගත ¡ණා. තව වැඩ කට1� 
රාkය7 (ෙබනවා. ගA ඇම(�ම9, ඊළඟ පා%0ෙ��� සැD 
වාරෙ:� එම වා%තාව ඉ+iප; කර�න ඔබ�මාට 1�කම7 
(ෙබනවා. 

 

ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, ෙම�මා ච¨ ෙ�ඛය7 ගැන සඳහ� 

කළා. මම ඒ ච¨ෙ�ඛය බලලා- [බාධා ���] ෙමmකද, මට ෙ�  

ච¨ ෙ�ඛ අංක �යලා ඒ අGව කට1� කර�න බැහැ.  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහmඳF, මට ෙ;ෙරනවා. 
 

ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ෙම�මා  ච¨ෙ�ඛ අංක ගැන කථා කරලා ඒවා කර�ෙ� 

නැහැ �යලා ඉ+iප; කර�න එපා.  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මා ඊළඟ පා%0ෙ��� සැD වාරෙ:� 

වා%තාව ඉ+iප; කර�න. That is all.  

 

ෙකaරෙSප72, බටuර ඕ ඩමාවc ,ාෙ56ය 
ෙSක� ෙකnwඨාසය: Cස්තර  ேகாரைள	ப�* ஓ�டமாவ, ேம��	 பிரேதச ெசயலாள- பிாி.: விபர� 
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5. ග3 එ�. එz. එ�. සSමා� මහතා 
(மா��மி� எ�.எ1.எ�. ச*மா�) 
(The Hon. M.H.M. Salman)  

ස්වෙHශ කට1� අමාතd�මාෙග� ඇ� �ශ්නය - (4) : 

(අ) (i) මඩකල¢ව +ස�්7කෙ:, ෙක�රෙ�ප;� බට�ර 
ඕÄඩමාව¾ �ාෙHIය ෙ�ක� ෙකm�ඨාසය 
	�Kවන ලද +නය කවෙ%ද; 

 (ii) ඒ ස�බ�ධෙය� 9M; කරන ලද ගැස� 
9ෙ4දනෙ: 	ටපත7 සභාගත කර�ෙ�ද; 

 (iii) එම �ාෙHIය ෙ�ක� ෙකm�ඨාසය ම³� 
ආවරණය වන ස�Æ%ණ Ç< �මාණය 
ෙකmපමණද; 

 (iv) එ� Èාම 9ලධාi වස� සංඛdාව ෙකmපමණද; 

 (v) එම Èාම 9ලධා� වස�වල 9ල අංක හා නාමය� 
කවෙ%ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) (i) එම �ාෙHIය ෙ�ක� ෙකm�ඨාසය 	�K6ෙ�� 
9ල වශෙය� tමා 9%ණය ��ම7 D�6 (ෙ]ද; 

 (ii) එෙස{ න�, ඒ 	2බඳව =සත්ර කවෙ%ද; 

 ය�න; එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) (i) එ� �ාෙHIය ෙ�ක� කා%යාලය යටෙ; ඇ( 
Èාම 9ලධාi වස� අතi� �Dය� වසමක/
වස�වල පiපාලන කට1� ෙහ� ෙමෙහය6� 
ෙවන; �ාෙHIය ෙ�ක� කා%යාල ම³� 
D�කරG ලබ�ෙ�ද; 

  (ii) එෙස{ න�, එම Èාම 9ලධාi වස�වල නාමය, 9ල 
අංක ඇ�´ =සත්ර ඉ+iප; කර�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙ�ද?  

(ඈ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද?  
 உ	நா�டAவ+க	 அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) ம�ட�கள57 மாவ�ட/தி� ேகாரைள5ப
� ஓ�டமாவC ேம
? பிரேதச ெசயலாள< பிாிD தாபி�க5ப�ட திகதி யாெத�பைதE�;  (ii) அ. ெதாட<பாக ெவளியிட5ப�ட வ</தமானி5 ப/திாிைகயி� பிரதிெயா�ைற சைபயி+ சம<5பி5பாரா எ�பைதE�;  (iii) அ5பிரேதச ெசயலாள< பிாிவி� Fல� உ	ளட�க5ப � ெமா/த நில5 பர5பளD எ>வளD எ�பைதE�;  (iv) அதிA	ள கிராம அAவல< பிாிDகளி� எ)ணி�ைக எ/தைனெய�பைதE�,  (v) அ�கிராம அAவல< பிாிDகளி� உ/திேயாகG<வ இல�க9கH� ெபய<கH� யாைவெய�பைதE�;  அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? (ஆ) (i) அ5பிரேதச ெசயலாள< பிாிைவ/ தாபி�?�ேபா. உ/திேயாக G<வமாக எ+ைலகைள நி<ணயி/த+ நைடெப
�	ளதா எ�பைதE�;  (ii) ஆெமனி+, அ. ப
றிய விபர9க	 யாைவெய�பைதE�;  அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? (இ) (i) அ5பிரேதச ெசயலக/தி
?ாிய கிராம அAவல< பிாிDகளி+ ஏேத0� பிாிவி�/பிாிDகளி� நி1வாக நடவC�ைகக	 அ+ல. ெதாழி
பா க	 ேவ� பிரேதச ெசயலக9களி� Fல� ேம
ெகா	ள5ப கி�றனவா எ�பைதE�;  (ii) ஆெமனி+, அ�கிராம அAவல< பிாிDகளி� ெபய<க	, உ/திேயாகG<வ இல�க9க	 உ	ளி�ட விபர9கைள சம<5பி5பாரா எ�பைதE�;  அவ< ?றி5பி வாரா? (ஈ) இ�ேற+, ஏ�? 
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asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Oddamavadi West 
Divisional Secretary's Division of 
Koralepattu in the Batticaloa District was 
established; 

 (ii) whether he will table a copy of the Gazette 
Notification issued in this regard; 

 (ii) what total extent of land area is covered by 
that Divisional Secretary's Division; 

 (iii) how many Grama Niladhari Divisions are 
located in the Division concerned; and  

 (iv) what the official codes and names of such 
Grama Niladhari Divisions are? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether an official delimitation mission has 
taken place in establishing that Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) if so, what its details are? 

(c) Will he state- 

 (i)  whether administration or other operations 
of any of the Grama Niladhari Divisions 
falling under the Divisional Secretary's 
Division concerned are currently handled 
by some other Divisional Secretariats; and 

 (ii) if so, whether he will submit the names and 
official codes of such Grama Niladhari 
Divisions? 

(d) If not, why?  
 
ග3 ව\ර අෙ{ව�ධන මහතා (ස්වෙ5ශ කටP2 
අමාතY2මා) (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன - உ�நா?ட;வ*க� அைம1ச�) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

ගA කථානායක�ම9, �ශ්නයට 	2�ර ෙමෙස{F. 

(අ) (i) 1997.05.29 

 (ii) ඔ4. ගැස� ප¦ෙ: 	ටපත7 සභාගත* කර<. 

 (iii) ව.�.<. 19.79�. 

 (iv) 08�. 

 (v)  
 

 

අG Èාම 9ලධාi වස� 9ල අංකය 

01 pරාඕෙඩF (nස්0�) බට�ර 207 

02 මා�ෙච�ලF 207 ඒ 

03 pරාඕෙඩF (nස්0�) නැ ෙඟන�ර 207 u 

04 ඔÄඩමාව¾ ෙකm�ඨාස අංක 03 208 

05 ඔÄඩමාව¾ ෙකm�ඨාස අංක 01 208 u 

06 ඔÄඩමාව¾ ෙකm�ඨාස අංක 01 208 u/2 

07 ඔÄඩමාව¾ ෙකm�ඨාස අංක 02 208 t 

08 ෙ#ප% ට¡� 210 u 

(ආ) (i)   ඔ4. tමා 9%ණය �iම7 කර ඇත. 

 (ii) ෙමම �ාෙHIය ෙ�ක� කා%යාලය සඳහා 
2002.05.24ට ෙපර පැවැ( Èාම 9ලධාi වස� 
14ට අදාළව, අංක 983 දරන 1997 Ê0 4වැ9 
DMරාදා +න 9M; කරන ලද ගැස� ප¦ය ම³� 
tමාව� සඳහ� කර ඇත. (ගැස� ප¦ෙ: 	ටපත 
සභාගත කර ඇත.)    

  නn;, 2002.05.24ට පaව ෙමම Èාම 9ලධාi 
වස� 14, Èාම 9ලධාi වස� 87 බවට 
පiව%තනය 6 ඇත.   

(ඇ) (i) ඔ4. 

 (ii) ඔ4.     

 

(ඈ) අදාළ ෙනmෙ4.  
 

ග3 එ�. එz. එ�. සSමා� මහතා 
(மா��மி� எ�.எ1.எ�. ச*மா�) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
ගA කථානායක�ම9, මම පළnවැ9 අ�A �ශ්නය 

අහ�න�. ෙබmෙහ� �ාෙHIය ෙ�ක� ෙකm�ඨාසවලට අG17ත 

කරන ලද Èාම 9ලධාi වස� ෙවන; �ාෙHIය ෙ�ක� කා%යාල 

ම³� පාලනය වන ස්වභාවය7 ෙපෙන�නට ( ෙබනවා. 

=ෙශ{ෂෙය� මඩකළ¢ව +ස්�7කෙ: ෙමම ත;;වය පව(නවා. 

ඒකට ෙහ{�ව ෙමmක7ද?   

 
ග3 ව\ර අෙ{ව�ධන මහතා    (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana)  
ගA ම�C�ම9, කාරණා ෙදක7 (ෙබනවා. එක7 තමF, 

එම �ෙHශෙ: Çෙග�£ය 	��ම අGව සමහර Èාම 9ලධාi වස� 

එක� කර (uම. ඒ එ7කම පa@ය රජය =D� 2012 වසෙ%  

tමා 9%ණ ක<Kව ප; කර, 2014 වසෙ% එ� වැඩ කට1� 

අවස� ¡ණ; ෙහ{� ��පය7 මත එය ගැස� ප; රෙ: පළ 

කරලා නැහැ. පනත අGව අ¡A� 5කට වර7 tමාව� ෙවනස් 

��ෙ� බලය ස්වෙHශ කට1� අමා; යාංශය ස�ව (ෙබනවා.  

ඒ අGව ව%ෂ 5කට වර7 ලැෙබන බලය ෙමම 2017 

ව%ෂෙ:� කර�න න�ෙවලා (ෙබනවා. දැනට අ	 එම ක<Kව 

ප; ��මට කට1� කරෙගන යනවා. 2012 tමා `%ණ ග;තාම, 

රෙ� සමහර තැ�වල (ෙබන ය� ය� ඒවා 	2ගත හැ�ව 

(ෙබනවා. ඒ වාෙ8ම 	2ගත ෙනmහැ� කාරණා; (ෙබනවා, 

අG 

අංකය 

 Èාම 

9ලධාi 

වසම 

     9ල 

අංකය 

ව%තමානෙ: � පාලනය 

කරන �ාෙHIය ෙ�ක� 

කා%යාලය 

01 ක�0©ෙචF 210 ඒ ෙකmරෙ�ප;� - දMණ 

(�රා�) 

02 වාහෙ�i 210      -එම- 

03 වඩnෙනF 210 ඒ 1     -එම- 

04 ඔ;�ෙ©නF 210 ඒ 2      -එම- 

05 Æනා9 210 u      -එම- 

06 (යාෙවÄ¯

වා� 

210 ඊ ෙක�රෙ�ප;�- මධdම 

(වාල©ෙ©නF) 
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පා%0ෙ���ව 

�Dම ෙHශපාලන ප7ෂයක ෙහ� ගෙ� �Dම සං=ධානයක 

9ෙය�vක;වය ෙනmමැ(ව ග; ¸රණ 9සා. ඒ අGව 2017 tමා 

`%ණය� සඳහා ගA ම�C�මා =D� එම �ෙHශෙ: ෙතmර�A 

ඉ+iප; කෙළm;, අපට ය� ය� 9වැර+ ��� කරලා ෙද�න 

¢´ව�. 
 

ග3 එ�. එz. එ�. සSමා� මහතා 
(மா��மி� எ�.எ1.எ�. ச*மா�) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගA කථානායක�ම9, තව එක අ�A �ශ්නය7 අහ�න 
(ෙබනවා. ගA ඇම(�ම9, මට මතක හැ�යට �ට¢ අÈාමාතd 
ර;නDi =¨මනායක මැ(�මා රාජd පiපාලන හා ස්වෙHශ 
කට1� අමාතd Ëරෙ: ඉ�නෙකmට පාන�බලම �යලා 
ෙකm<ෂ� සභාව7 ප;කළා. එ�� ¸රණය කෙළ{, ය� ය� 
�ාෙHIය ෙ�ක� ෙකm�ඨාස නැවත සකස් ��මට සහ �ාෙHIය 
ෙ�ක� ෙකm�ඨාස අE(� න� ��මටF. ඇතැ� අවස්ථාවල� 
�ාෙHIය ෙ�ක� ෙකm�ඨාසවල Èාම 9ලධාi වස� මාA��ම 
එම පාන�බලම වා%තාවට; පටහැ9F. ෙමම පාන�බලම 
ෙකm<සෙ� 9%ෙHශ අමාතdාංශය =D� Dයයට 1007 	2ෙගන 
�යා;මක කර (ෙබනවාද �යන �ශ්නයට මා ගA 
ඇම(�මාෙග� පaව ෙහ� උ;තරය7 බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. 

 
ග3 ව\ර අෙ{ව�ධන මහතා    (மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன) 
(The Hon. Wajira Abeywardana) 

ගA කථානායක�ම9, ෙම�මා �ය¢ කAණ ගැන මට 
අවෙබ�ධය7 (ෙබනවා. නn;, �ශ්නය (ෙබ�ෙ� 2007 tමා 
`%ණ වා%තාව ගැස� කරලා අ	 	2අරෙගන (ෙබනවා. 2012 
එක; 	2අරෙගන (ෙබනවා. tමා `%ණය� 	2බඳව අ¡A� 
5කට වර7 ෙසmයාබල�න ¢´ව� �යලා තමF පනෙ; සඳහ� 
ෙව�ෙ�. උදාහරණය7 හැ�යට බැEෙවm;, ෙ� ෙමmෙහmත වන 
=ට ලංකාව �ළ Èාම 9ලධාi වස� 14,0227 නැහැ. ෙමmකද, 
උමාඔය 9සා Èාම 9ලධාi වස� 257, 307 ස�Æ%ණෙය�ම 
ෙවනස් ෙවලා (ෙබනවා. 

ඒ අGව, අර පරණ වැදග; ¸රණ Dය�ල7 අ	 	2ෙගන 

(ෙබන අතෙ% ෙ� ව%ෂෙ: එන අE; tමා 9%ණය; එ7ක 

අපට ඒ ෙවනස්කම කරලා ෙද�න ¢´ව�කම (ෙබනවා. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

�ශ්න අංක 6 - 1278/'16 - (4), ගA න0� බ®ඩාර ජයමහ 

මහතා. 
 

ග3 න=� බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நA� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගA කථානායක�ම9, මා එම �ශන්ය අහනවා. 
 

ග3 Iසා  බUPb� මහතා (ක�මා�ත හා වා�ජ කටP2 
අමාතY2මා) (மா��மி� றிஸா? பதிCதீ� - ைக%ெதாழி* ம,-� வாணிப அ;வ*க� அைம1ச�) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

ගA කථානායක�ම9, එම �ශ්නයට 	2�ර �ම සඳහා මා ස( 

ෙදක7 ක� ඉ�ලා D�නවා. 
 

,ශ්නය ම2 Uනකb ඉUIප7 V�මට Nෙයaග කරන ලb. வினாைவ ம�ெறா� தின�தி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

සබරග[ව ,ධාන අමාතYවරයා භාCත කරන 
වාහන : Cස්තර ச	ரக/வ /தலைம0ச- பய�ப1��� வாகன(க�: விபர� 

VEHICLES USED BY CHIEF MINISTER OF SABARAGAMUWA 
PROVINCE: DETAILS 

1586/’17 

12. ග3 ස�U7 සමරsංහ මහතා     (மா��மி� ச:தி% சமரசி9க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

පළා;  සභා  හා  පළා;  පාලන  අමාතd�මාෙග�  ඇ� 
�ශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2015 ව%ෂෙ: Dට ෙ� ද7වා සබරගnව �ධාන 
අමාතdවරයා භා=තා කරන වාහන සංඛdාව 
ෙකmපමණද; 

 (ii) එම එ7 එ7 වාහනෙ: ව%ගය හා අංකය කවෙ%ද; 

 (iii) එම එ7 එ7 වාහනෙ: නඩ;� කට1� සඳහා 
වැය කළ nද� �මාණය වා%gකව ෙව� ෙව� 
වශෙය� කවෙ%ද; 

 (iv) �ධාන අමාතdවරයා =D� වාහන අවභා=තාව7 
D�කර ඇ;න�, ඒ ස�බ�ධව අමාතdාංශය ගG 
ලබන 	යවර කවෙ%ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද?  மாகாண சைபக	 ம
�� உ	�ரா�சி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ (i) 2015ஆ� ஆ)  ெதாட�க� இ
ைறவைர ச5ரக*வ *தலைம�ச< பய�ப /.� வாகன9களி� எ)ணி�ைக எ>வளD எ�பைதE�; 
 (ii) அLத ஒ>ெவா1 வாகன/தி� வைகE� இல�க9கH� யாைவ எ�பைதE�; 
 (iii) அLத ஒ>ெவா1 வாகன/தி� பராமாி57�காக ெசலவிட5ப�ட பண/ெதாைக ஆ) வாாியாக ெவ>ேவறாக எ>வளD எ�பைதE�; 
 (iv) *தலைம�சாினா+ வாகன9க	 தவறாக5 பய�ப /த5ப�C15பி�, அ. ெதாட<பாக அைம�M எ �?� நடவC�ைக யா. எ�பைதE�  அவ< இ�சைப�? ெதாிவி5பாரா?  (ஆ) இ�ேற+ ஏ�? 
 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: (a) Will he inform this House -  (i) the number of vehicles that have been used 

by the Chief Minister of the 
Sabaragamuwa Province from year 2015 to 
date;  (ii) the make and registered number of each of 

those vehicles;  (iii) separately, on per year basis, the amount of 

money that have been spent on maintaining 
each of those vehicles; and  (iv) if the Chief Minister has misused vehicles, 

the nature of action that will be taken 
against him by the Ministry?  (b) If not, why? 

1235 1236 

[ගA වvර අෙ]ව%ධන මහතා] 
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ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, එම �ශ්නයට 	2�ර ෙමෙස{F. 

(අ) (i) සබරගn පළා; �ධාන ෙ�ක� =D� ද�වා එවා 
ඇ( ෙතmර�A අGව ගA �ධාන අමාතd�මා 
2015 ව%ෂෙ: Dට ෙ� ද7වා භා=ත කරන වාහන 
සංඛdාව 03�. 

 (ii) එම එ7 එ7 වාහනෙ: ව%ගය හා අංකය පහත 
ද7වා ඇත. 

 

 (iii) එ7 එ7 වාහනෙ: නඩ;� කට1� සඳහා වැය 
කළ nද� �මාණය පහත දැ7ෙ4.  

 

අG 

අංකය 

 වාහන අංකය           වාහන ව%ගය 

01 SG KQ - 5418 Toyota  Ì# රථය 

02 SG KX - 5230 Land Rover Discovery Ì# රථය 

03 SG JN  - 0587 Volvo කා% රථය 

අ� 

අංක
ය 

වාහන 

අංකය 

2015 ව�ෂෙl 

Cයදම 

2016 

ව�ෂෙl 
Cයදම 

2017 ව�ෂෙl 

Cයදම 

01. SG 
KQ - 

5418 

A	ය� 

3,021,635.52 

(A	ය� (ස්ල7ෂ 

=Dඑ7දහස් 

හයDය (ස්පහF 

ශත පනස්ෙදකF.)  

A	ය� 

906,297.84ක  -

(A	ය� නවල7ෂ 

හයදහස ්ෙදDය 

අÍහතF ශත 

අ�හතරක) nදල7 

ර7ෂණ ව�+ 

ෙලස ලැu ඇත. 

A	ය� 

2,045,59

1.68 

(A	ය� 

=Dල7ෂ 

හත2ස්ප

�දහස ්

ප�Dය 

අÍඑකF 

ශත හැට 

අටF.) 

A	ය� 

1,587,289.90 

(A	ය� 

පහෙළmස් ල7ෂ 

අ�හ;දහස් 

ෙදDය අ�නවයF 

ශත අÍවF.) 

A	ය� 

1,416,500.00ක 

(A	ය� 

දාහතරල7ෂ 

දහසයදහස් 

ප�Dයයක) 

nදල7 ර7ෂණ 

ව�+ ෙලස ලැu 

ඇත. 

02. SG 
KX - 

5230 

A	ය� 

3,947,714.65 

(A	ය� 

(ස්නවල7ෂ 

හත2ස්හ;දහස් 

හ;Dය දාහතරF 

ශත හැටපහF.) 

A	ය� 

2,428,621.94ක  

(A	ය� 

=Dහතරල7ෂ 

=Dඅටදහස ්හයDය 

=DඑකF ශත 

අÍහතරක) 

nදල7 ර7ෂණ 

ව�+ ෙලස ලැu 

ඇත. 

A	ය� 

1,107,09

2.32 

(A	ය� 

එෙකm

ෙළmස් 

ල7ෂ 

හැ;තෑද

හස් 

අÍෙදක

F ශත 

(ස්ෙදක

F.) 

A	ය� 

561,308.16 

(A	ය� 

ප�ල7ෂ 

හැටඑ7දහස් 

��Dය අටF ශත 

දහසයF.) 

03. SG 
JN - 

0587 

A	ය� 7,595 

(A	ය� හ;දහස් 

ප�Dය අÍපහF.) 

A	ය� 

159,370.

39 

(A	ය� 

එ7ල7ෂ 

පනස්නව

දහස් 

��Dය 

හැ;තෑව

F ශත 

(ස්නවය

F.) 

  -- 

 (iv) අදාළ ෙනmෙ4. 

(ආ) අදාළ ෙනmෙ4. 

 
ග3 ස�U7 සමරsංහ මහතා     (மா��மி� ச:தி% சமரசி9க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගA කථානායක�ම9, මට අ�A �ශ්නය7 අහ�න 

(ෙබනවා. එය ෙමෙස{F. 2016 =ගණකා�ප( වා%තාෙ4 

සඳහ�ව (ෙබනවා, �ධාන අමාතdවරයාට පා=©� කර�න 

¢´ව� ව�ෙ�, ආර7ෂක වාහනය7 සහ 9ල වාහන ෙදක7ය 

�යා. හැබැF ෙමම වා%තාෙ4 සඳහ�ව (ෙබනවා, වාහන 147 

පා=©� කර (ෙබනවා �යා. එපමණ7 ෙනmෙවF.  

2015 වසෙ%� වාහන පා=©� ��ම ෙවGෙව� A	ය� 

<0යන 9ක nදල7 ෙගවා (ෙබනවා. ගA කථානායක�ම9, එම 

9සා ෙමතැන වාහන අවභා=තය7 ෙවලා (ෙබනවා. ඒ බව 

=ගණකා�ප( වා%තාෙ4 සඳහ�ව (ෙබනවා. ඒ ස�බ�ධෙය� 

ගA ඇම(�මා ග�නා �යා මා%ගය Mම7ද? 

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, =ගණකා�ප( වා%තාෙ4 	ටපත7 

මට ලබා ��ෙනm; මම ඒක ආ®¯කාර�මා ෙවත යව�න�. 

ගA කථානායක�ම9, ෙමතැන =ශාල �ශ්නය7 (ෙබනවා. 

[බාධා ��ම7] ච<�ද =ෙ�Di ම�C�මා �ක7 ඉවස�න. ගA 

ම�C�ම�ලා ෙමතැන� නගන ෙච�දනා ස�බ�ධෙය� �යා 

මා%ග ග�න මෙ8 අකමැ;ත7 නැහැ. ස�+; සමරDංහ 

ම�C�මා =ගණන වා%තාව7 ඉ+iප; කර<� ෙමතැන� 

�ශ්නය7 නැ¿වා. [බාධා ��ම7] ගA කථානායක�ම9, ච<�ද 

=ෙ�Di ම�C�මාට �ක7 9ශ්ශ]දව ඉ�න �ය�න. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ච<�ද =ෙ�Di ම�C�මා කAණාකර වා¾ ෙව�න. 

ගA ඇම(�මාට කථා කර�න අවස්ථාව ෙද�න.  
 

ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, =ගණන වා%තාව7 ඉ+iප; කර<� 

ගA ස�+; සමරDංහ ම�C�මා සාධාරණ �ශ්නය7 නැ¿ෙ4.  

ගA කථානායක�ම9, ඔබ�මා මට උපෙදස් ෙද�න, දහ�� වන 

ආ®¯¨ම වdවස්ථා සංෙශ�ධනය යටෙ; පා%0ෙ���ෙ4� 

ෙමවැ9 �ශ්නය7 ඇxෙවm; මට ගත හැ� �යා මා%ගය 

ෙමmක7ද �යලා. ගA ස�+; සමරDංහ ම�C�මා =ගණන 

වා%තාව7 ගැන සඳහ� කළා. මට ඒක කථානායක�මාට ෙයmn 

කර�න ¢´ව�, "වා�ක 	2�A අෙ#7ෂා කරන �ශ්නයක� 

ෙමවැ9 �ශ්නය7 ම� ¡ණා. =ගණන වා%තාෙ4 ෙමවැ9 ෙදය7 

සඳහ�ව (ෙබනවා, ඒ ස�බ�ධෙය� කට1� කර�න." �යලා. 

ගA කථානායක�ම9, මෙ8 වග�ම පළා; සභාව0� එවන 

වා%තා අGව ෙ� සභාව දැGව; ��මF.  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ඇම(�ම9, ඉතා වැදග; �ශ්නය7 ගA ම�C�මා 

ඇxෙ4. වැදග; �ශ්නය7 අහ¢ 9සා අදාළ අමාතdවරයා =�යට 

ඔබ�මා ඔබ�මාෙ8 ෙ�ක�වරයාටව; �යලා ඒ ගැන ප�7ෂා 

කර ෙසmයා බලනවා න� ෙහmඳF.  

1237 1238 



පා%0ෙ���ව 

ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මම ස්�(ව�ත ෙවනවා, ගA ස�+; සමරDංහ ම�C�මා 

=ගණන වා%තාව7 පදන� කරෙගන ඉතා හරයා;මක ෙලස  ය� 

�ශ්නය7 ම� ��ම ගැන. ඒ �ශ්නය ස�බ�ධෙය� මම 

ආ®¯කාරවරයා දැGව; කර�න�.  

ගA කථානායක�ම9, ඔබ�මා ඊට අමතරව මට ය� ෙදය7 

කර�න �යනවා න� මම කර�න�.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අදාළ අමාතdවරයා වශෙය� ඔබ�මාට වා%තාව7 ෙග�වා 

ෙගන බල�න ¢´ව� ෙ�.  

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ම�C�ම9, මම =ගණන වා%තාව ෙග�වා ෙගන, ඒ 

ස�බ�ධෙය� ආ®¯කාර�මා දැGව; කර අදාළ 	යවර ග�න 

�ය�න�. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ම�C�මාට ඊළඟ ස(ෙ: 	2�ර7 ෙද�න. 

 
ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ෙහmඳF. 

 
ග3 ස�U7 සමරsංහ මහතා     (மா��மி� ச:தி% சமரசி9க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගA කථානායක�ම9, ගA ඇම(�මාෙග� අ�A �ශ්නය7 

අහ�න (ෙබනවා.  

ගA කථානායක�ම9, එ�මාෙ8 ආර7ෂාවට යන වාහනය 

කෑග�ල ෙපm£Dෙ: රථවාහනය7; Land Cruiser එක7. ඒෙ7 

ෙනm�මරය GB - 8457. ෙ� වාහනෙ: ගංජා ෙගනයන ෙකmට අx 

¡ණා. ගA කථානායක�ම9, ෙමම වාහනෙ: අF(ය (ෙබ�ෙ� 

පළා; සභාවටද,  නැ;න� ෙපm£Dයටද �යලා අපට දැන ග�න 

ඕනෑ.  
 

ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA ම�C�ම9, එවැ9 �ශ්නයකට මම ෙමම ගA සභාෙ4 

උ;තර ෙද�ෙ� ෙකmෙහmමද? ඔබ�මා- 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA අමාතd�ම9, ඔබ�මා ෙහmයලා බලලා උ;තර ෙද�න. 
 

ග3 ෆ`ස� [ස්තාපා මහතා    (மா��மி� ைபச� 
=தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගA කථානායක�ම9, ෙහmයලා බලලා ෙමම �ශ්නයට 

	2�A ෙද�න ඕනෑ.  

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහmයලා බලලා උ;තර ෙද�න. 
 

ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගA කථානායක�ම9, මට; අවසථ්ාව7 ෙද�න.  

දහ��වන ආ®¯¨ම වdවස්ථා සංෙශ�ධනය අGව ගA 

ඇම(�මා අසරණ ෙවලාය �යන කාරණය අපට ඉතාම 

පැහැ+0F. සමාෙව�න ඕනෑ ඔබ�මාට- 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔ4, ඒක අ	 	2ග�නවා. මට ෙපmÄඩ7 පැහැ+0 කර�න 

ඉඩ ෙද�න. මම කථා කරනෙත7 ඉ�න ෙක�.  

ඒ වdවස්ථාව අGව එ�මා වා%තා ග�න ඕනෑ 

ආ®¯කාර�මාෙග�. ඒක අ	 	2ග�න ඕනෑ.  අදාළ 

අමාතdවරයා වශෙය� එ�මාට ¢´ව� අවධානය ෙයmn කරලා 

ය� �D �යාමා%ගය7 ග�න. එ�මා දැ� ඒකට එකඟ ¡ණා 

ෙ�.  

 
ග3 චq�ද C ෙrsI මහතා    (மா��மி� சமி:த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

=ගණන =මa� සහ ඒ DයE වා%තාව0� ෙහ2දර4 වන 

කාරණා අGව, මහජන nද� අවභා=තය �යන කාරණය අ	 

පැහැ+0ව ඔ#¢ කරනවා. එෙහම න�, කාටද හැ�යාව7 

(ෙබ�ෙ� ෙමම ෙහmA� 	2බඳව ගත 1� ¸�� ග�න?  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ආ®¯කාර�මාට. නn; ගA ඇම(�මාට ¢´ව� ෙ� 

ස�බ�ධෙය� අවධානය ෙයmn කර�න. ඒකF ව%තමාන 

ත;;වය.  

 

ෙනnෙරnzෙචaෙS ගS අ�3 බලාගාර : ආP කාලය 
ඉ�7Rම 3ைர0ேசாைல நில�காி மி�4�ப�தி நிைலய�: ஆ6�கால� /,. 

NOROCHCHOLAI COAL POWER PLANTS: LIFETIME 
EXPIRATION  

     1600/’17 
13.ග3 2ෂාර ඉ�NS අමරෙස�න මහතා (மா��மி� �ஷார இ:�னி* அமரேசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

=�0බල හා ¢න%ජන`ය බලශ7(  අමාතd�මාෙග� ඇ� 

�ශ්නය - (2): 

(අ) (i) ෙනmෙරm©ෙච�ෙ� ග� අ¿A බලාගාරෙ: ඇ( 
බලාගාර �ෙන� ආ1 කාලය අවස� වන ව%ෂය 
කවෙ%ද; 

 (ii) එම බලාගාරවල ආ1 කාලය අවස� 6ෙම� පa 
එම බලාගාර �ෙන� ලැw� බලශ7(ය ලබා 
ගැ`ෙ� =ක�ප ¨මෙ4දය කවෙ%ද; 

 (iii) එම බලාගාරවල 9ර�තරෙය� ම�වන 
තා7ෂÓක අ%wද 	2බඳව සලකා බැ£ෙ�� 
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9ය<ත කාලයට ෙපර එම බලාගාර භා=තෙය� 
ඉව; ��ම ම³� D� =ය හැ� ත;;වය 
	2බඳව, +�කා£න ජනන සැලැa� සකස ්කරG 
ලබන සැලa� ස�පාදකය�ෙ8 අවධානය ෙයmn 
6 (ෙ]ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද? 
 மி�வA ம
�� 7.5பி�க/த�க ச�தி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) Nைர�ேசாைல நில�காி மி�நிைலய/திA	ள மி� ச�தி நிைலய9க	 F�றின.� ஆE� கால� *CவைடE� ஆ)  யா. எ�பைதE�;  (ii) ேம
பC மி�ச�தி நிைலய9களி� ஆE�கால� *CLத பி�ன< அLத F�� மி�ச�தி நிைலய9களிO1L.� ெபற5ப�ட மி�வAைவ ெப
��ெகா	H� மா
� வழி*ைற யா. எ�பைதE�;  (iii) ேம
பC மி�ச�தி நிைலய9களி+ அC�கC ஏ
ப கி�ற ெதாழி+N�ப ெந1�கCகைள ஆராE�ேபா. உாிய கால/தி
? *�ன< அLத மி�ச�தி நிைலய9கைள FCவி வதா+ ஏ
பட�PCய நிைலைம ெதாட<பி+ நீ)டகால மி� பிற5பா�க/ தி�ட9கைள தயாாி�?� தி�ட வ?5பாள<களி� கவன� ெசA/த5ப� 	ளதா எ�பைதE�  அவ< இ�சைப�? ெதாிவி5பாரா? (ஆ) இ�ேற+ ஏ�? 
 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the year of the lifetime of three power plants 
at Norochcholai Coal Power Plant expires;  

 (ii) the alternative methods to be used to obtain 
energy generated from those three power 
plants after their lifetime expired; and 

 (iii) whether policy makers of long term power 
generation schemes have focused attention 
on the consequences of the deactivation of 
those power plants before the due time, 
after considering the frequent technical 
failures in them?     

(b) If not, why?  

 
ග3 අ\7 �. ෙපෙ�රා මහතා (Cj=බල හා ~න�ජන�ය 
බලශ'� NෙයaජY අමාතY2මා)    (மா��மி� அஜி% F. ெபேரரா - மி�வ; ம,-� ��Gபி�க%த�க ச�தி பிரதி அைம1ச�) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගA කථානායක�ම9, =�0බල හා ¢න%ජන`ය බලශ7( 

අමාතd�මා ෙවGෙව� මා එම �ශ්නයට 	2�ර ලබා ෙදනවා. 

ෙනmෙරm©ෙච�ෙ� ග� අ¿A බලාගාර �න7 (ෙබනවා. ඒ 

බලාගාර �ෙ� ආ1 කාලය අවස�6ම 	2බඳව අසන ලද ෙ� 

�ශ්නය ඉතාම බරපතළ �ශ්නය7.  

(අ)  (i) 1 වැ9 ග� අ¿A බලාගාරෙ: ආ1 කාලය 2041 
ව%ෂෙ:� හා 2ෙව9 හා 3 ෙව9 ග� අ¿A 
බලාගාරවල ආ1 කාලය 2044 ව%ෂෙ:� ද 
අවස�6මට අෙ#7gතය. 

  ගA කථානායක�ම9, ෙමම ග� අ¿A 
බලාගාරවල ආ1 කාලය 	2බඳ අ	 9ගමන 
කරලා (ෙබ�ෙ� ඒවාෙ: 	i=තර අGවF; 
ස�මත අGවF. නn;  ගA ම�C�ම9, පa @ය 
කාලවල ෙ� බලාගාරවල =�� =ට D�¡� 
¶ඳවැ_�, තා7ෂÓක ෙද�ෂ සහ අෙ# =�0 
පHධ(ෙ: ඇ( ආෙ4Óක ගැටE සලකා බලන 
=ට 2041 සහ 2044 �යන ව%ෂ ද7වාම ෙ� 
බලාගාර �ශසත් ම�ට<� පව;වා ෙගන යෑමට 
හැ�ද �යන �ශන්ය සව්ාභා=කව ඕනෑම 
ෙකෙනMට  ම� වනවා.  

  ඒ 9සා ඒ �ශන්යට 	2�ර හැ�යට �ව හැ7ෙ7  
එතැන ගැටEව7 (ෙබන බවF. 

 (ii) ෙනmෙරm©ෙච�ෙ� ඉ+කර ඇ( ග� අ¿A 
බලාගාර �ෙන� ආ1 කාලය අවස� 6ෙම� පa 
එම බලාගාර �ෙන� ලැw� බලශ7(ය ලබා 
ගැ`ම සඳහා නව ග� අ¿A බලාගාර, 
 සව්භා=ක වා1 ම³� �යා;මක වන =�0 
බලාගාර, �%ය බලය, aළං බලය, nx� රළ 
වාෙ8ම ෛජව සක්�ධ ඇ�ළ; ¢න%ජන`ය  
=�0 බලාගාර ඉ+��මට ලංකා =�0බල 
ම®ඩලෙ: ස�ෙ�{ෂණ සහ ජනන සැලa� 
ශාඛාව =D� සැලa� 	2ෙයළ  කර ඇත.  

  ෙ� සැලැසම් අGවF අප කට1� කර�ෙ�. 
ඇ;ත වශෙය�ම ෙමම බලාගාරවල ආ1 කාලය 
අවස� 6ෙම� පaව ෙනmව, අප ඒවා ක� (යාම 
සකස ්කර ග�නවා, ගA ම�C�ම9.   

 (iii)  අවධානය ෙයmn 6 ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනmෙ4. 

ෙමම �ශ්නය ෙයmn ��ම ස�බ�ධෙය� මා ඔබ�මාට 

ස්�(ව�ත වනවා, ගA ම�C�මා. 

 
ග3 2ෂාර ඉ�NS අමරෙස�න මහතා (மா��மி� �ஷார இ:�னி* அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගA කථානායක�ම9, මෙ8 පළnවැ9 අ�A �ශ්නය 

ෙමයF. 9ර�තරෙය�ම කථා බහට ල7 වන කාරණය7 තමF, 

ෙනmෙරm©ෙච�ෙ� =�0 බලාගාරෙය� =�0 බලය සැප¤ම ඇන 

�_ම. ඉ+i අනාගතය �ළ ඒ ෙවGෙව� සැලැaම7 (ෙබනවාය 

�යා ඔබ�මා �යනවා. නn; ෙ� ෙනmෙරm©ෙච�ෙ� =�0 

බලාගාරෙ: =�0බල පHධ(ය ඇන ��ෙයm; ෙ� n´ රටම 

අÕෙ%. ෙ�කට; අෙ# රජයට තමF බැ�� අහ�න D� 

ෙව�ෙ�. නn; ෙ� බලාගාරය ඉ+කරG ලැwෙ4 පa@ය රජය 

=DGF. හ+Dෙ: ෙ� බලාගාරෙ: 9ෂ්පාදන කට1� ඇන 

��ෙයm; ඔබ�ම�ලා ඒ ෙවGෙව� ග�නා =සÕම ෙමmක7ද? 

 
ග3 අ\7 �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா��மி� அஜி% F. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගA කථානායක�ම9, ඇ;ත වශෙය�ම @ය අ¡AHෙH 

ෙනmවැ�බ% මාසෙ: එවැ9 ත;;වය7 ම� ¡ණා.  

ෙ� බලාගාරෙ: (ෙබන ෙමගාෙවm� 900ක ධාiතාව�� 1; 

ෙමගාෙවm� 3007 බැ³� � ය�¦ �නම එකවර ¶ඳ වැKණා. 

1241 1242 



පා%0ෙ���ව 

ඉතාම බරපතළ ත;;වය7 ම� ¡ණා. නn; අෙ# ඉංvෙ�Aව� 

ඉතාම;ම ක�පනාකා�ව, සැලa�සහගතව ඒ අවස්ථාවට nxණ 

�ලා අෙ# පHධ(ය ආර7ෂා කර ග;තා, +� කා£න =�0 ¶ඳ 

වැ_ම වළ7වා ග;තා. නn; අපට හැමදාම ඒ වාසනාව නැ( 

ෙව�නට ¢´ව�. එ� අන�ර7 (ෙබනවා. ගA ම�C�ම9, එම 

9සා අ	 ඉ7ම9�ම අෙ# පHධ(යට Ö=කෘත වා1, ඒ �ය�ෙ� 

LNG ම³� �යා;මක වන ෙමගාෙවm� 300ක =�0 බලාගාරය7 

ඉ+ කර�නට බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. ඒක තමF අෙ# රජය 

යටෙ; ෙනmෙරm©ෙච�ෙ� බලාගාරෙය� පaව හදන =ශාලතම 

බලාගාරය. ඒ බලාගා රය සඳහා දැ� ෙට�ඩ% කැඳවලා (ෙබනවා. 

දැ� ඒ ෙට�ඩ% �යාව0ය අවසාන අ+යෙ% (ෙබ�ෙ�. ඒ 

වාෙ8ම ෙමගාෙවm� 500 බැ@� � බලාගාර ෙදක7 ගැන අ	 

ක�පනා කරනවා. ඒවා ගැන තවම අවසාන ¸රණය අරෙගන 

නැහැ. ඊට අමතරව ඉතාම ෙ4ගෙය� �%ය බලය සහ aළං බලය 

අෙ# පHධ(යට එක� කර<� යනවා. පa@ය වසරක කාලය �ළ 

අ	 ෙමගාෙවm� 116ක පමණ �%ය බලය අෙ# පHධ(යට එක� 

කරලා (ෙබනවා, ¢න%ජන`ය බලශ7(ය7 හැ�යට.  ඔබ�මා 

ෙ� �ශ්නය නඟන 9සාම;,  ඒ වාෙ8ම  =�0බල ම®ඩලෙ: 

ඉංvෙ�Aව� =D� කාලය7 (ස්ෙස{ කරන ලද අධdයනය� 

	2බඳව; සලකා බලා,  ඕනෑම ෙමmෙහmතක ෙනmෙරm©ෙච�ෙ� 

බලාගාරෙ: ඇ( ය�¦ �නම අ�<6ෙ� අවදානම 	2බඳව; 

ක�පනා කර අ	 ඒ ස�බ�ධෙය� කට1� කරන බව ඔබ�මාට 

�ය�නට කැමැ(F. 
 

ග3 2ෂාර ඉ�NS අමරෙස�න මහතා (மா��மி� �ஷார இ:�னி* அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගA කථානායක�ම9, මාෙ8 ෙදෙව9 අ�A �ශ්නය ෙමයF. 

පa@ය දවස්වල ඛ9ජ ෙත� `(ගත සංස්ථාෙ4 දැවැ�ත  �ප 

වdා#ත වැඩ ව%ජනය7 DHධ ¡� බව අ	 දැ7කා. ඒ වාෙ8ම 

=�0බල ම®ඩලෙ: වෘ;¸ය ස<( �කාශ කර D�නවා,  ලබන 

ස(ෙ: �ප වdා#ත වැඩ ව%ජනය7 DHධ කරන බව. ෙ� සඳහා 

9<;ත හැ�යට මම ද��ෙ� ඔ¡ �ෙ8 වැK# =ෂමතාව. 

හැබැF, අ	 එම DH�යට අදාළව ඈතට @�� බලn. 2015 
ජනවාi 8 වැ9 දා තමF ජනා�ප(වරණය පැවැ;�ෙ4. ඒ හා 
සමඟම, ඒ මතම, ඒ උඩම �Dම 9%ණායකය7, �Dම 	2ගත 
හැ� ¨මෙ4දය7 නැ�ව =�0බල ම®ඩලෙ: ඉහළ 
9ලධාi�ෙ8 වැK# වැ¾ කළා. �Dම ෙදය7 නැ�ව ඉතාම අ� 
�මාණය�� වැK# වැ¾ කළා. ඒ හා සමා�තරව පහළ 
ෙස{වකF�ෙ8 වැK# වැ¾ කර�නට බැi ත;;වය7 තමF 
(ෙබ�ෙ�. ඒ හා සමඟ තමF ෙ� වැK# =ෂමතා 	2බඳව 
ඔ¡�ෙ8 ඉ�£ම ඇ( ෙව�ෙ�.  

ගA 9ෙය�ජd අමාතd�ම9, =�0බල ම®ඩලෙ: වෘ;(ය 
ස<( �කාශ කර D�නවා, ලබන ස(ෙ: �ප වdා#ත වැඩ 
ව%ජනය7 කරනවා �යලා. පa@ය රජෙ: ෙතm#	 තමF 
ඔබ�ම�ලාෙ8 ඔ´වලට ෙ� වැෙට�ෙ�. ඉ(� මම 
ඔබ�ම�ලාෙග� අහ�ෙ� පa@ය ම��ද රාජප7ෂ රජය =D� 
�Dම =දdා;මක පදනම�� ෙතmරව D� කළ =�0බල 
ම®ඩලෙ: ඉහළ 9ලධාi�ෙ8 වැK# වැ¾ ���වලට සමගාpව, 
ය� පදනම��  පහළ 9ලධාi�ෙ8 වැKප; වැ¾ කළ හැ�ද 
�යලාF. එෙහම නැ;න� ඔ¡� D� කර�නට හදන �ප වdා#ත 
වැඩ ව%ජනය හnෙ4 ඔබ�ම�ලාෙ8 =සÕම ෙමmක7ද �යන 
එක; මම දැන ග�න කැමැ(F. 

 

ග3 අ\7 �. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா��மி� அஜி% F. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගA කථානායක�ම9, ලබන 13 වැ9 දා D� කර�නට යන 

වැඩ ව%ජනය7 	2බඳ දැ�6� වෘ;(ය ස<( ගණනාව7 =D� 

අපට ලබා �ලා (ෙබනවා. =�0බල ම®ඩලෙ: වෘ;(ය ස<( 

60කට ආස�න �මාණය7 (ෙබනවා. ෙමම වෘ;(ය ස<( 

Dය�ලම වාෙ8 ඒකාබHධ ෙවලා ය� ආකාරයක වැK# 

=ෂමතාව7 	2බඳව �7ගැන=�ල7 ඉ+iප; කරනවා. එ� ඇ( 

සාධාරණ පැ(කඩ ��පය7 	2බඳවම අ	 කාලය7 (ස්ෙස{ 

අවධානය ෙයmn කළා. ඔ¡� පවා අවස්ථා ��පයක� වෘ;(ය 

ස<( �යා මා%ග අGගමනය කරලා, ලබන 13 වැ9 දා; නැවත 

බරපතළ වැඩ ව%ජනයකට ෙයmn වන බව7 තමF අපට 

ෙපෙන�න (ෙබ�ෙ�.   

ගA ම�C�ම9, ඇ;ත වශෙය� =�0බල ම®ඩලෙ: වැK# 

ම+F �යලා ක¡Aව; �ය�ෙ� නැහැ. ඔ¡�  �ය�ෙ� 

=ෂමතාව7 (ෙබනවා �යලාF. ඒ �ය�ෙ� ෙනmගැළ�ම7 

(ෙබනවා, ය� අසාධාරණ ත;;වය7 (ෙබනවා �යලාF 

�ය�ෙ�. ඒ 9සා ෙ� 	2බඳව ==ධ =Hව��ෙ8 අදහස් සලකා 

බලා, ඒ වාෙ8ම වෘ;(ය ස<(වල අදහස් සලකා බලා පa@ය 

ස(ෙ: =�0බල අමාතdාංශෙ: ෙ�ක� ආචා%ය aෙ%� 

බටෙගmඩ මහතා =D� ෙ� �ශ්නය =සමට අමාතdාංශය 

පැ;ෙත� ඉ+iප; කරන ෙය�ජනා මාලාව සෑම වෘ;(ය 

ස<(යකටම 0»තව දැG� ��නා. ඒ 9සා දැ� ෙමම �ශ්නය 

=සම සඳහා වන �යාමා%ගය 	2බඳ සාක©ඡාවට පදනම7 

(ෙබනවා, පදන� ෙ�ඛනය7 (ෙබනවා. ෙමම �ශ්නය �ක7 

සං�%ණF.  

ඒක වැK# �ශ්නය7 =තර7 ෙනmෙවF, වෘ;¸ය ගA;වය 

	2බඳව වාෙ8ම ෙØ{Óගත ��� 	2බඳව;, වැK# =ෂමතාව� 

	2බඳව; �ශ්න රාkය7 (ෙබනවා. ඒ වාෙ8ම ෙස{වක 

ක®ඩාය� අතර තරගයM; (ෙබනවා. ඒක; සාමානdෙය� 

ෙවන; ආයතනවල නැ( =�ෙ: =ෙශ{ෂ ත;;වය7. ඒ 9සා 

කාට; සාධාරණ වන ආකාරෙ: =සÕම7 ලබා ෙද�න අ	 

කට1� කරනවා. =ෙශ{ෂෙය�ම මම රට ¢රා D�න =�0බල 

ම®ඩලෙ: ෙස{වකය�DයE ෙදනාෙග�  ඉ�ලා D�නවා, අ	 ඒ 

හැම වෘ;¸ය ස<(යකම නායක� ෙවත ලබා � ඇ( =සÕ� 

මාලාෙ4 	ටපත ලබා ෙගන ඒ  	2බඳව  =�ම;ව අධdයනය 

කරන ෙලස. අ	 xඟ7ම සාධාරණ =සÕම7 තමF ඉ+iප; කර 

(ෙබ�ෙ�.  රට ඉතාම �ෂ්කර ත;;වයක ඉ�න ෙවලාෙ4 රට 

ෙවGෙව� �තලා =සÕම7 සඳහා එකඟ ව�න, අපට සහාය 

ව�නය �යා ඉ�ලා D�නවා.  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙදවන වටය.  
 

Pද හ[දාවට කැ�වස් සප72 qලb ගැ�ම: 
ෙට�ඩ� ප�පා�ය இரா�வ���	 க�வ பாதணிக� ெகா�வன�: ேக�வி நைட�ைற 

PURCHASE OF CANVAS SHOES FOR ARMY: TENDER 
PROCEDURE  

387/’15 
1. ග3 අ\7 මා�න�ෙප3ම මහතා(ග3 ]5mක ප�රණ 

මහතා ෙව�වට) 
(மா��மி� அஜி% மா�னGெப�ம - மா��மி� �%திக பதிரண சா�பாக) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana) 
අÈාමාතd�මා සහ ජා(ක �(ප;( හා ආ%Ùක කට1� 

අමාතd�මාෙග� ඇ� �ශ්නය- (6): 

(අ) (i) 2015 ව%ෂෙ:� 1ධ හnදාවට ශා�iක අභdාස 
සඳහා අවශd කැ�වස ් සප;� <ල� ගැ`මට 
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[ගA අv; �. ෙපෙ%රා මහතා] 



2017 සැ#තැ�බ%  07  

ෙට�ඩ% කැඳ� අවසථ්ාෙ4 ඒ සඳහා ෙට�ඩ% 
ඉ+iප; කළ ආයතන කවෙ%ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉ+iප; කළ ෙට�ඩ% ව�නාක� 
ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ%ද; 

 (iii) ෙට�ඩරය ලබාග; ආයතනය කවෙ%ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙට�ඩරය ලබා�මට ෙහ{� 
කවෙ%ද; 

 ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙන�ද? 

(ආ) (i) 2015 ව%ෂෙ:� ෙමම සප;� <ල� ගැ`මට අදාළ 
ආරÚක අමාතdාංශ ෙට�ඩ% ම®ඩලෙ: D� 
9ලධාi�ෙ8 න� හා තන�A කවෙ%ද; 

 (ii) ෙමම 9ලධාi� ෙට�ඩ% ම®ඩලෙ: ෙකmපමණ 
කාලයක Dට කට1� කර�ෙ�ද; 

 (iii) 2015 ව%ෂෙ:� ෙමම සප;� <ල� ගැ`මට අදාළ 
1ධ හnදා ෙට�ඩ% ම®ඩලෙ: D� 
9ලධාi�ෙ8 න� හා තන�A කවෙ%ද; 

 (iv) ෙමම 9ලධාi� ෙට�ඩ% ම®ඩලෙ: ෙකmපමණ 
කාලයක Dට කට1� කර�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ඇ) (i) ආරÚක අමාතdාංශය හා 1ධ හnදා ෙට�ඩ% 
ම®ඩලවල අඛ®ඩව ෙස{වය කරන 9ලධාi� 
ඉව; ��මට රජය කට1� කර�ෙ�ද; 

 (ii) එෙස{ න�, ඒ කවර +නයක�ද; 

 ය�න; එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ඈ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද? 

 பிரதம அைம�ச1� ேதசிய ெகா	ைகக	 ம
�� ெபா1ளாதார அAவ+க	 அைம�ச1மானவைர�  ேக�ட வினா: 
(அ) (i) 2015ஆ� ஆ)C+ இல9ைக இராQவ/.�? ேதக5 பயி
சிகH�?/ ேதைவயான க�வ6 பாதணிகைள� ெகா	வனD ெச3வத
?� ேக	வி5 ப/திர9க	 ேகார5ப�ட சLத<5ப/தி+ அத
காக� ேக	வி5ப/திர9 கைள� சம<5பி/தி1Lத நி�வன9க	 யாைவ எ�பைதE�;  (ii) ேம
பC நி�வன9க	 சம<5பி/தி1Lத ேக	வி5ப/திர9களி� ெப�மதிக	 ெவ> ேவறாக யாைவ எ�பைதE�;  (iii) ேக	வி5ப/திர/ைத5 ெப
��ெகா)ட நி�வன� யாெத�பைதE�;  (iv) ேம
பC நி�வன/தி
? ேக	வி5ப/திர� வழ9க5ப�டைம�கான காரண9க	 யாைவ எ�பைதE�;  அவ<  ?றி5பி வாரா? (ஆ) (i) 2 0 1 5ஆ� ஆ)C+ ேம
பC பாதணி ெகா	வனDட� ெதாட<7ைடய, பா.கா57 அைம�சி� ேக	வி5ப/திர� சைபயி+ இ1Lத உ/திேயாக/த<களி� ெபய<க	 ம
�� பதவிக	 யாைவ எ�பைதE�;  (ii) ேம
பC உ/திேயாக/த<க	 ேக	வி5ப/திர� சைபயி+ எ>வளD காலமாக5 பணியா
�கி�றா<க	 எ�பைதE�; 

 (iii) 2 0 1 5ஆ� ஆ)C+ ேம
பC பாதணி ெகா	வனDட� ெதாட<7ைடய, இராQவ/தி� ேக	வி5ப/திர� சைபயி+ இ1Lத உ/திேயாக/த<களி� ெபய<க	 ம
�� பதவிக	 யாைவ எ�பைதE�;  (iv) ேம
பC உ/திேயாக/த<க	 ேக	வி5ப/திர� சைபயி+ எ>வளD காலமாக5 பணியா
�கி�றா<க	 எ�பைதE�;  அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? (இ) (i) பா.கா57 அைம�சி� ம
�� இராQவ/தி� ேக	வி5ப/திர� சைபகளி+ ெதாட<�சியாக5 பணியா
�கி�ற உ/திேயாக/த<கைள நீ�?வத
? அரசா9க� நடவC�ைக ேம
ெகா	Hமா எ�பைதE�;  (ii) ஆெமனி+, அ. எ/திகதியி+ எ�பைதE�;  அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? (ஈ) இ�ேற+, ஏ�? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) the institutions which submitted tenders 
when tenders were called for the purchase 
of  the canvas shoes required for the 
physical training of the Army in the year 
2015;  

 (ii) separately the values of tenders offered by 
the aforesaid institutions; 

 (iii) the institution which obtained the tender; 
and 

 (iv) the reasons for awarding the tender to the 
aforesaid institution? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the names and designations of the officers 
of the tender board of the Ministry of 
Defence relevant to purchase of these shoes 

which took place in the year 2015;  

 (ii) for how long these officers have been 
serving in the tender board; 

 (iii) the names and designations of the officers 
of the Army Tender Board relevant to 
purchase of these shoes which took place in 

the year 2015;  and 

 (iv) for how long these officers have been 
serving in the Tender Board? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether action will be taken by the 
Government to remove the officers who 
continuously serve in the tender boards of 
the Ministry of Defence and the Army; and 

 (ii) if so, on which date? 

(d) If not, why? 
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පා%0ෙ���ව 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා (ඉඩ� සහ පා�=ෙ��2 
,�සංස්කරණ අමාතY හා ආ	� ප'ෂෙl ,ධාන 
සංCධායක2මා)  (மா��மி� கய:த க�ணாதில�க - காணி ம,-� பாரா�ம�ற ம-சீரைமG� அைம1ச�� அரசா9க� க?சியி�  
த,ேகாலாசாH�) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගA කථානායක�ම9, අÈාමාතd�මා සහ  ජා(ක �(ප;( 

හා ආ%Ùක කට1� අමාතd�මා ෙවGෙව� මම ඒ �ශ්නයට 

	2�ර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද 012ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i) සහ (ii) �ශන් සඳහා 	2�A පහත ව�ෙ4 දැ7ෙ4. 

 
 

  (iii)   ෙට�ඩරය ලබා ග; ආයතනය - t/ස � ලංකා රජෙ: 
වාÓජ ==ධ `(ගත සංසථ්ාව 

     (iv)   ෙට�ඩරය ලබා �මට ෙහ{�  

  රසායනාගාර ප�7ෂණ වා%තා සහ 7ෙෂ{¦ ප�7ෂණ 
වා%තාවල �(ඵලද, ලංa ෙකm�ෙHD ද සලකා බැ£ෙම� 
අන�Aව සාරාGÛලව �(චාර ද7වන ලද අවම ලංaකA 
ෙලස තා7ෂÓක ඇග¤� ක<Kව =D� ඉහත ආයතනය 
9%ෙHශ කර (uම හා ඒ සඳහා අමාතd ම®ඩලය =D� 
ප; කරන ලද සථ්ාවර �ස�පාදන ක<Kෙ4 අGමැ(ය මත 
අමාතd ම®ඩල අGමැ(ය ලැu (uම. 

(ආ)   (i)   අමාතd ම®ඩලය =D� ප; කරන ලද ආර7ෂක 
අමාතdාංශ සථ්ාවර �ස�පාදන ක<Kෙ4 D� 9ලධාi� 

                �.u. අෙ]ෙක�� මහතා                         - ජනා�ප( ෙ�ක� 

                ඉංv. කAණාෙස{න ෙහ��ආර©� මහතා  - ආර7ෂක 
ෙ�ක�  

               ඉංv. 9හා� ෙස�ම6ර මහතා                  - ෙ�ක�(�වාහන 
හා D=� �ව� ෙස{වා අමාතdාංශය) 

                       t.එ�. 6රDංහ මහතා                              -  �ධාන Üලd 
9ලධාi (ක%මා�ත හා වාÓජ කට1�                                      

                                                                                                                               
අමාතdෘංශය 

           ෙ7.�.ආ%. ඔ�ගා <ය                             - අධd7ෂ, රාජd 
nද� ෙදපා%තෙ���ව  

    (ii)   2015.09.18 +න Dට 

 (iii)    A	ය� <0යන 100 ඉ7මවන <ල � ගැ`ම7 බැ=� 1Hධ 
හnදා ෙට�ඩරය ම³� ෙමම සප;� <ල � ගැ`මට අදාළ 

(i) <ල ගණ� ඉ+iප; කරන ලද 
ආයතනය 

(ii) ව�නාකම (එක� කළ 
අගය මත බ� ර�තව) 

t/ස සරස= ඉ�ඩස්Ýස් (¢H) සමාගම                        
<0යන 

5218.5      A. 
521,850,000.00 

t/ස ෙකmස්<7 ෙට7ෙනmෙලmÌස් (¢H) 
සමාගම        <0යන 

3997.7      A. 
399,776,253.69 

t/ස � සැ�ස� ඉ�ÞසÝ්ස් (¢H) සමාගම 4651.5      A. 
465,150,000.00 

t/ස ශ්� ලංකා රජෙ: වාÓජ ==ධ 
`(ගත සංස්ථාව 

5895.3      A. 
589,539,867.13 

t/ස එස ්ඩ]. ඉ�ට%නැෂන� 3935.3      A. 
393,534,166.37 

t/ස ඉෙර�ෂා ඉ�ට%නැෂන� (¢H) 
සමාගම 

3979.5      A. 
397,950,000.00 

t/ස � සැ�ස� ඇ�Ä ස�ස් (¢H)සමාගම 
ලංaව II 

4386.7      A. 
438,672,120.08 

t/ස � සැ�ස� ඇ�Ä ස�ස් (¢H)සමාගම 
ලංaව I 

4705.5      A. 
470,553,977.78 

t/ස @හාෂා� ඉ�ට%නැෂන� (¢H) 
සමාගම 

4880.8      A. 
488,088,999.52 

t/ස හ%ෂ ඉ�ට%නැෂන� (¢H) සමාගම 2685.9      A. 
268,590,000.00 

t/ස Dෙල�� ෙලද% �ඩ7ස්�ස් �එ�t 3764.8      A. 
376,485,900.00 

t/ස 0බ%� ßස ්(¢H) සමාගම 4737.4      A. 
473,742,163.00 

කට1� D� ෙනm� අතර, අමාතd ම®ඩලය =D� ප; 
කරන ලද ඉහත සඳහ� ආර7ෂක අමාතdාංශ සථ්ාවර 
�ස�පාදන ක<Kව ම³� <ල � ගැ`� කට1� D� =ය. 

 (iv)   ඉහත (ආ) (iii) � 	2�ර මත පැන ෙනmනà. 

(ඇ)   (i)   නැත 

             එෙහ; 9ලධාi� =Øාම යාම, ==ධ ¢x� වැඩසටහ� 
සඳහා =ෙHශගත 6ම හා/ෙහ� සථ්ාන මාA6ම ෙහ{�ෙව� 
නව 9ලධාi� ප; කරG ලැෙ]. 

       (ii)   පැන ෙනmනà. 

(ඈ)   පැන ෙනmනà.  
 

රාජY ෙස�වකය�ට සහන qලට ය23පැU ලබාbම: 
තැපැSක3ව� ඇ2ළ7 ෙනnV�ම அரச ஊழிய-க��� ச�ைக விைலயி� ேமா�டா- ைச�கி�  வழ(க�: தபா�கார- உ�வா(க	படாைம 

PROVISION OF MOTORCYCLES TO PUBLIC SERVANTS AT 
CONCESSIONARY RATES: NON-INCLUSION OF POSTMEN 

     952/’16 

2. ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

nද� හා ජනමාධd අමාතd�මාෙග� ඇ� �ශ්නය- (3): 

(අ) (i) රාජd ෙස{වකය�ට සහන <ලට ය�Aපැ+ 
ලබා�ෙ� වැඩ 	2ෙවළ යටෙ; තැපැ�කAව�ද 
ය�Aපැ+ ඉ�ලා ඇ( බව;; 

 (ii)  ඔ¡�ට ෙමෙත7 ය�Aපැ+ ලබා� ෙනmමැ( 
බව;;  

 එ�මා ද�ෙන�ද? 

(ආ) (i) ෙමම 	iසට සහන <ලට ය�Aපැ+ ලබා�මට 
කට1� කර�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙස{ න�, එම +නය කවෙ%ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ඇ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද? 
 நிதி ம
�� ெவ?சன ஊடக அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  அரச ஊழிய<கH�? சAைக விைலயி+ ேமா�டா< ைச�கி	க	 வழ9?� நிக#�சி/தி�ட/தி� கீ# தபா+கார<கH� ேமா�டா< ைச�கி	கைள� ேகாாிE	ளா<க	 எ�பைதE�;  (ii) இவ<கH�? இ.வைர ேமா�டா< ைச�கி	க	 வழ9க5படவி+ைல எ�பைதE�;  அவ< அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  இவ<கH�?  சAைக விைலயி+ ேமா�டா< ைச�கி	கைள வழ9?வத
? நடவC�ைக ேம
ெகா	வாரா;  (ii) அ>வாறாயி�, அ. எ/திகதியிO1L.;  எ�பைத அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? 

(இ) இ�ேற+, ஏ�? 
 

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the postmen too have requested for 
motorcycles under the scheme of providing 
motorcycles to Public Servants at 
concessionary rates; and 

1247 1248 
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 (ii) that they have not yet issued with 
motorcycles? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether arrangements will be made to 
provide motorcycles to these persons on 
concessionary rates; and 

 (ii) If so, the date it will be done? 

(c) If not, why? 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
The Hon.  Eran Wickramaratne)  

ගA කථානායක�ම9, nද� හා ජනමාධd අමාතd�මා 

ෙවGෙව� මා එම �ශ්නයට 	2�ර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද 012ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)     (i)   ඔ4 

          (ii)   ඔ4 

(ආ)    (i)   පa @ය රජය යටෙ; ෙමම වැඩසටහන �යා;මක ��ෙ�� 
රාජd පiපාලන ච¨ෙ�ඛ 06/2014 අGව 7ෙෂ{¦ 
9ලධාi� ෙලස තැපැ�කAව� ඇ�ළ; කර ෙනmමැත. 

  ෙමම වැඩසටහන 2016 අයවැය ෙය�ජනා අGව 2015.11.20 
+න Dට �යා;මක ෙනmකරන ල�. 

 (ii)   පැන ෙනmනà 

(ආ)  පැන ෙනmනà. 

 

ජා�ක Nවාස සංව�ධන අmකාIය ඉUකර ඇ� 
Nවාස: Cස්තර ேதசிய 9டைம	% அதிகாரசைப நி-மாணி�த 91க�: விபர�  

HOUSES BUILT BY NATIONAL HOUSING DEVELOPMENT 
AUTHORITY:  DETAILS  

1101/’16 
3. ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (ග3 ප5ම උදයශා�ත 

�ණෙස�කර මහතා ෙව�වට) (மா��மி� திேன6 �ணவ�தன - மா��மி� ஆ�. எ�. ப%ம உதயசா:த �ணேசகர சா�பாக) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 
9වාස හා ඉ+��� අමාතd�මාෙග� ඇ� �ශ්නය- (3) 

(අ) (i) 2015.01.08 වැ9 +ෙන� පaව ජා(ක 9වාස 
සංව%ධන අ�කාiය =D� ෙ� ද7වා ඉ+කර ඇ( 
9වාස සංඛdාව ෙකmපමණද; 

 (ii)  එම සංඛdාව, +ස�්7ක අGව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකmපමණද; 

 (iii) ඉහත 9වාස ඉ+��ෙ�� 9වාස ණය ෙලස ලබා � 
ඇ( nදල ෙකmපමණද; 

 (iv) එම 9වාස ණය, +ස�්7ක අGව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකmපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 +ෙන� පaව අ�කාiය =D� ෙ� 
ද7වා ඉ+කර ඇ( ආධාරලාá 9වාස සංඛdාව 
ෙකmපමණද; 

 (ii)  එම සංඛdාව, +ස�්7ක අGව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකmපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව� කරන ලද ස�Æ%ණ nදල 
ෙකmපමණද; 

 (iv) එම nදල, +ස�්7ක අGව ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකmපමණද; 

 ය�න; එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ඇ) (i) 2015.01.08 +ෙන� පaව අ�කාiය =D� ෙ� 
ද7වා ඉ+කර ඇ( 9වාස  ග�මාන  සංඛdාව 
ෙකmපමණද; 

 (ii) එම සංඛdාව, +ස�්7ක අGව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකmපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව� කරන ලද ස�Æ%ණ nදල 
ෙකmපමණද; 

 (iv)  එම nදල, +ස�්7ක අGව ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙකmපමණද; 

 ය�න එ�මා තව�රට; ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ඈ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද? 

 Sடைம57 ம
�� நி<மாண/.ைற அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i )  2015.01.08ஆ� திகதி�?5 பி�ன< ேதசிய Sடைம57 அதிகாரசைபயினா+ இ
ைறவைர நி<மாணி�க5ப� 	ள S களி� எ)ணி�ைக எ/தைனெய�பைதE�;  ( i i )  ேம
பC S களி� எ)ணி�ைக மாவ�ட அC5பைடயி+ ெவ>ேவறாக எ/தைனெய� பைதE�;  ( i ii )  ேம
Pறிய S கைள நி<மாணி�?� ேபா. Sடைம57� கட�களாக வழ9க5ப�ட பண/ெதாைக எ>வளD எ�பைதE�;  ( i v )  அLத Sடைம57� கட�க	 மாவ�ட அC5பைடயி+ ெவ>ேவறாக எ>வளD எ�பைதE�;  அவ< இ�சைபயி+ அறிவி5பாரா? 
(ஆ) (i )  2 0 1 5 . 0 1 . 0 8ஆ� திகதியி� பி�ன< அதிகாரசைபயினா+ இ.வைர நி<மாணி�க5ப� 	ள உதவிக	 ெப�ன<களி� S களி� எ)ணி�ைக எ/தைனெய�பைதE�;  ( i i )  அLத எ)ணி�ைக மாவ�ட அC5பைடயி+ ெவ>ேவறாக எ/தைனெய�பைதE�;  ( i ii )  அத
காக ஒ.�க5ப�ட ெமா/த5 பண/ெதாைக எ>வளD எ�பைதE�;  ( i v )  அLத5 பண/ெதாைக மாவ�ட அC5பைடயி+ ெவ>ேவறாக எ>வளD எ�பைதE�;  அவ< அவ< ?றி5பி வாரா? 
(இ) (i )  2 0 1 5 . 0 1 . 0 8ஆ� திகதியி� பி�ன< அதிகாரசைபயினா+ இ.வைர நி<மாணி�க5ப� 	ள Sடைம57� கிராம9களி� எ)ணி�ைக எ/தைனெய�பைதE�;  ( i i )  அLத எ)ணி�ைக மாவ�ட அC5பைடயி+ ெவ>ேவறாக எ/தைனெய�பைதE�; 
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පා%0ෙ���ව  ( i ii )  அத
காக ஒ.�க5ப�ட ெமா/த5 பண/ெதாைக எ>வளD எ�பைதE�;  ( i v )  அLத5 பண/ெதாைக மாவ�ட அC5பைடயி+ ெவ>ேவாறக எ>வளD எ�பைதE�;  அவ< ேமA� இ�சைபயி+ அறிவி5பாரா? 
(ஈ) இ�ேற+, ஏ�? 
 

asked the Minister of Housing and Construction: 

(a) Will he inform this House -   

 (i) the number of houses built by National 
Housing Development Authority up to now 
after 08.01.2015; 

 (ii) number of such houses in each district 
separately;  

 (iii) the amount of money granted as housing 
loans when building the houses; and 

 (iv) the amount of housing loans provided as per 
each district separately?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of beneficiary houses built by 
the Authority up to now after 08.01.2015;  

 (ii) number of such houses in each district 
separately;  

 (iii) the total amount of money allocated for that 
purpose; and 

 (iv) the amount, in district wise separately?  

(c) Will he further inform this House - 

 (i) the number of house villages built by the 
Authority up to now after 08.01.2015;  

 (ii) such villages, in each district separately;  

 (iii) the total amount of money allocated for it; 
and 

 (iv) the amount, in district-wise separately?  

(d)  If not, why? 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගA කථානායක�ම9, 9වාස හා ඉ+��� අමාතd�මා 

ෙවGෙව� මම ඒ �ශ්නයට 	2�ර සභාගත* කරනවා.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
�ශ්න අංක 6-1278/'16-(4), ගA න0� බ®ඩාර ජයමහ 

මහතා 

ග3 න=� බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நA� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගA කථානායක�ම9, මම ඒ �ශ්නය අහනවා. 
 

ග3 Iසා  බUPb� මහතා  (மா��மி� றிஸா? பதிCதீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ගA කථානායක�ම9,  එම �ශ්නයට 	2�A �ම සඳහා ස( 

ෙදකක කාලය7  ඉ�ලා D�නවා.  
 

,ශ්නය ම2 Uනකb ඉUIප7 V�මට Nෙයaග කරන ලb. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

බාuර උපාm පාඨමාලා සහ Cෙ5ශ Cශ්වCදYාල 
උපාm පාඨමාලා: $ෂY සංඛYාව ெவளிவாாி� ப�ட� பாடெநறிக� ம !" ெவளிநா�#� ப$கைல�கழக ப�ட� பாடெநறிக�: மாணவ' எ)ணி�ைக 

EXTERNAL DEGREE COURSES AND DEGREE COURSES IN 
FOREIGN UNIVERSITIES:  NUMBER OF STUDENTS  

      

 1350/'16 

7. ග3 උදය ,භා7 ග�ම�0ල මහතා(  ග3 ඩලස් 
අලහ�ෙප3ම මහතා ෙව�වට) (மா��மி� உதய பிரபா% க�ம�பில - மா��மி� டல= அழஹGெப�ம சா�பாக) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon. Dullas Alahapperuma) 
උසස්  අධdාපන  හා  මහාමා%ග  අමාතd�මාෙග� ඇ� 

�ශ්නය- (2): 

(අ) (i) � ලාං�ය kෂdය�ට බා�ර උපා� පාඨමාලා 
හැදෑ�ම සඳහා (� අවසථ්ා අ¯ ��ම සඳහා 
�(ප;(මය ¸රණය7 ෙගන (ෙ]ද; 

 (ii) 2016 ව%ෂෙ: බා�ර උපා� පාඨමාලා සඳහා 
බඳවා ගැ`මට අGමත කරG ලැ� kෂdය� 
සංඛdාව ගැහැ�, 	i< ෙලස සහ එ7 එ7 උපා� 
පාඨමාලාව අGව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ%ද; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 ව%ෂය��� උසස ් ෙපළ 
සම;ව =ශව්=දdාල �ෙ4ශය සඳහා a�aක� ලැ� 
kෂd සංඛdාව සහ =ශව්=දdාල සඳහා බඳවා ගG 
ලැ� kෂd සංඛdාව ෙව� ෙව� වශෙය� 
කවෙ%ද; 

 (iv) 2014, 2015 සහ 2016 ව%ෂය��+ � ලංකාව �ළ 
�යා;මක =ෙHශ =ශව්=දdාලවල උපා� 
පාඨමාලා හදාරන kෂdය� සංඛdාව, ව%ෂය 
අGව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ%ද; 

 (v) ඉහත (iv) සඳහ� kෂdය� =D� හදාරG ලබන 
උපා� පාඨමාලාව� කවෙ%ද; 

 (vi) එම එ7 එ7 පාඨමාලාව හදාරG ලබන kෂd 
සංඛdාව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ%ද; 

 (vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා 	2�A ෙනmෙද�ෙ� 
න�, ඒ ම�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ආ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද?  உய< க+வி ம
�� ெந Tசாைலக	 அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i) இல9ைக மாணவ<கH�? ெவளிவாாி5 ப�ட5 பாடெநறிகைள� க
பத
? இ1Lத வா357கைள� ?ைற5பத
கான ெகா	ைக/ தீ<மானெமா�� ேம
ெகா	ள5ப� 	ளதா; 
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[ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන මහතා] 

————————— 
*  ~ස්තකාලෙl තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



2017 සැ#තැ�බ%  07   (ii) 2016 ஆ� ஆ)C+ ெவளிவாாி5 ப�ட5 பாடெநறிகH�? அ0மதி5பத
காக அ9கீகாி�க5ப�ட மாணவ<களி� எ)ணி�ைக ஒ>ெவா1 ப�ட5 பாடெநறி ம
�� ஆ), ெப) எ0� அC5ைடயி+ ெவ>ேவறாக யா.;  (iii) 2014, 2015 ம
�� 2016ஆ� ஆ) களி+ உய<தர� சி/தியைடL. ப+கைல�கழக அ0மதி�?/ தைகைமெப
ற மாணவ<களி� எ)ணி�ைக ம
�� ப+கைல�கழக9கH�? அ0மதி�க5ப�ட  மாணவ<களி� எ)ணி�ைக ெவ>ேவறாக யா.;  (iv) 2014, 2015 ம
��  2016ஆ� ஆ) களி+ இல9ைகயி0	 ெசய
ப கி�ற ெவளிநா� 5 ப+கைல�கழக9களி+ ப�ட5 பாடெநறிகைள� க
?� மாணவ<களி� எ)ணி�ைக ஆ) வாாியாக ெவ>ேவறாக யா.;   (v) ேமேல (iv) இ+ ?றி5பிட5ப�ட மாணவ<க	 க
?� ப�ட5 பாடெநறிக	 யாைவ;  (vi) இLத ஒ>ெவா1 பாடெநறிையE� க
?� மாணவ<களி� எ)ணி�ைக ெவ>ேவறாக யா.;  (vii) ேமேல  (v) ம
�� (vi) �? விைட அளி�க5படாவிC�, அ. ஏ�;  எ�பைத அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? 

(ஆ) இ�ேற+, ஏ�? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether a policy decision has been taken to 

reduce the opportunities that existed for the 
Sri Lankan students to study for external 
degree courses; 

 (ii) separately, the number of male and female 
students who have been approved to be 
enrolled for the external degree courses in 
2016; 

 (iii) separately, the number of students who 
passed the GCE(A/L) and got qualified for 

the university entrance in 2014, 2015 and 
2016 and the number of students who were 
admitted to universities; 

 (iv) separately, the number of students who are 
studying in foreign universities that are 
functioning in Sri  Lanka in 2014, 2015 and 

2016 in respect of each year separately;  

 (v) the degree courses followed by the students 
mentioned in above (iv) separately; 

 (vi) the number of students who follow each of 
the aforesaid degree courses separately; and 

 (vii) if answers are not given for the above (v) 
and (vi) the reason for that? 

(b) If not, why? 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගA කථානායක�ම9, මම ඒ �ශ්නයට 	2�ර සභාගත* 

කරනවා. 
* සභාෙ�සය මත තබන ලද 012ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  බා�ර උපා� පාඨමාලාව� සඳහා Da� ෙත�රා ගැ`ම, 
ඉෙගG� හා ඇග¤� ¨මෙ4දය පාඨමාලාව�� 
�ණා;මකභාවය හා අදාළ;වය යනා+ය �%වල ම�ටමක 
පව(න බවට පැන නැ¿� =ෙ4චන ෙහ{�ෙව� බා�ර 
උපා� 7ෙෂ{¦ය =�ම; ��මට සහ නව �(සංසක්රණ 
හÕ�වා �මට කරන ලද අධdයනෙ: 9%ෙHශ අGව බා�ර 
උපා� පාඨමාලාව� සඳහා බඳවා ගG ලබන උපiම kෂd 
සංඛdාව අභd�තරව බඳවා ගG ලබන kෂd සංඛdාව 
ෙනmඉ7ම=ය 1� බවට �(ප;(මය ¸රණය7 ෙගන ඇත.  

       (ii)   ඇn�ම 01* යටෙ; ද7වා ඇත.  

      (iii)   ඇn�ම 02* යටෙ; ද7වා ඇත.  

      (iv)    එම ආයතන =ශව්=දdාල පන(� ආවරණය ෙනmෙ4. ඒ 
අGව අදාළ ෙතmර�A ෙමම අමාතdාංශයට වා%තා 
ෙනmෙ4. 

      (v)   ඉහත (iv) අGව අදාළ ෙනmෙ4.  

      (vi)   ඉහත (iv) අGව අදාළ ෙනmෙ4.  

     (vii)   =ෙHශ =ශව්=දdාල 	2බඳ ෙතmර�A ලබා ගැ̀ ම සඳහා 
=ශව්=දdාල පනත ම³� ෛන(ක �(පාදන සැලt 
ෙනmමැ( ෙහF� ෙ� 	2බඳ =සත්ර ෙමම අමාතdාංශය 
ස�ව නැත. 

(ආ)  පැන ෙනmනà. 
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ගA කථානායක�ම9, එ�මා �ශන්ය7 අහලා (ෙබනවා. ඒ 

�ශ්නයට 	2�ර රට දැන ග�න ඕනෑ. බා�ර උපා� පාඨමාලාව� 

සඳහා බඳවා ගG ලබන උපiම kෂd සංඛdාව දැ� අ	 ෙද�ණය7 

කරනවා. අ	 ග; ¸රණය7 තමF අභd�තර kෂdය�ෙ8 

�මාණයටම බා�ර kෂdයG; බඳවා ග�න �යන එක. දැ� අ	 

බා�ර kෂdය� ෙද�ණය7 කරනවා. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගA කථානායක�ම9, �ශ්නය ඇxෙ4 නැහැ ෙ�. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
�ශ්නය ඇxවා. �ශ්නය ඇxවා ෙ�. 

 
ග3 උදය ,භා7 ග�ම�0ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா% க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගA කථානායක�ම9, මම �ශ්නය ඇxවා. [බාධා ��ම7] 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගA කථානායක�ම9, ඔබ�මා ඒ අවස්ථාව ගA ¶ම� 

ර;නායක ම�C�මාට ��ෙ� නැහැ. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ. එ�මාට �ශ්නය අහ�න අවස්ථාව ��නා. 	2�ර 

සභාගත කළා. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සභාගත කළා. 	2�ර �ෙය4ෙ4 නැහැ ෙ�. 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ, මම කැමැ;ෙත� ෙ� 	2�ර �යව�ෙ�. මම ෙ�ක 

�යව�ෙ� කැමැ;ෙත�. ෙ�ක රට දැන ග�න ඕනෑ ෙදය7.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙ�ක 	2�රට අමතරව කරන පැහැ+0 ��ම7.  [බාධා 

��ම7] ෙමmක7ද? 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගA කථානායක�ම9, ෙ�ක රටට බලපාන �ශ්නය7.  
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

රටට බලපාන �ශ්නය7 තමF. නn; මම �ය�ෙ� ෙ� 

කාරණයF. ෙදවන වටෙ: ¡ව; ෙ� 	2�ර ලබා �ම 	2බඳව 

ඔබ�මාට ස්�(ව�ත ෙවනවා.  හැබැF, ෙ� අවස්ථාව අෙන7 

ම�CවA�ට; ලබා ෙද�න ඕනෑ. ¶ම� ර;නායක ම�C�මා 

ෙපm¾ ෙවලාව7 ඔබ�මාෙග� ඉ�ලා D�යා. ඔබ�මා ෙද�න 

බැහැF �4වා.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
මට ඒක කර�න අමාAF. pට ක0G; මට �ශ්න ඇ( ¡ණා.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හැබැF, ෙදවැ9 වටෙ: - [බාධා ��ම7] 

 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එෙහමන�, හැම ෙකෙනMටම  අවස්ථාව ෙද�න ෙවනවා 

ෙ�.  
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

සමහර 	2�A �යව�න;, සමහර 	2�A සභාගත 

කර�න; ඔබ�මා ලබා ෙදන ¸රණය ෙමmක7ද? [බාධා ���] 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙම�මා කර�ෙ� පැහැ+0 ��ම7. 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

	2�A ලබා ෙද�න එපා �යලාF ගA ම�C�මා �ය�ෙ�. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ�ක මෙ8 �ශ්නය7 ෙනmෙවF. මට ෙච�දනා කර�න එපා. 

ගA ඇම(�මා 	2�A ෙදන ෙකmට පැහැ+0 ��ම7 කර�න 

අවශd බව �4වා. [බාධා ���]  
       

ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒක ඇම(�මාට ඕනෑ න� කරF. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එෙහම පැහැ+0 කර�න �යලා මම �4ෙ4 නැහැ. [බාධා 

���]  
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක වැ5+F. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

මට ෙද�ෂාෙර�පණය කර�න එපා. ඒක වැ5+F. සමහර 

අවස්ථාවල� ඔබ�ම�ලාට; එෙහම ඉඩ ලබා �ලා (ෙබනවා. ෙ� 

1257 1258 



පා%0ෙ���ව 

ගැන ෙම�මා මෙග� අවසර ඉ�Eවා.  එතෙකmට අෙන7 අය; 

එෙහම අවසර ඉ�Eෙවm; ඒ හැම ෙකෙනMටම මට ඉඩ ෙද�න 

ෙවනවා. ඒක `(=ෙර�lF. ෙම�මා ඒ 	2�රට අමතරව පැහැ+0 

��ම7 කර�ෙ�. [බාධා ���] පැහැ+0 කර�නF එෙහම 

කර�ෙ�. [බාධා ���] 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම �ය�ෙ�, ඊට ෙපර සභාෙ4� 	2�ර7 ලබා � (¶ය� 

නැවත 	2�ර7 ලබා ෙද�න අවස්ථාව7 ෙද�න බැහැ. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

මම ද�ෙ� නැහැ ෙ� �ශ්නය ෙමmක7ද �යලා. එය පැහැ+0 

කර�න. 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 

ගA කථානායක�ම9, උ;තර ලබා�ම ඇම(වරයාෙ8 

අBමතය. [බාධා ��ම7] මම Dය කැමැ;ෙත�,- [බාධා ��ම7] 

 
ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගA කථානායක�ම9, අපට එෙහම කර�න DHධ ෙවලා 

(ෙබ�ෙ� ෙ4ලාව 	2බඳ �ශ්නය 9සාF. අපට (w� අF(ය7 

අ	 නැ( කර ෙගන (ෙබ�ෙ� ෙවලාව 	2බඳ �ශ්නය7 9සාF. 

ඔබ�මා කැමැ;ෙත� උ;තර ��න; ෙවලාව තමF ය�ෙ�.

[බාධා ���] 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon. Lakshman Kiriella) 

ඔබ�මා �ය�ෙ� උ;තර ෙද�න එපා �යලාද? [බාධා 

���] 
 

ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම �ය�ෙ� නැහැ, උ;තර ෙද�න එපා �යලා. [බාධා 

���] 
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

උ;තර ෙද�න. ඒ වාෙ8ම අපට; අවස්ථාව ලබා ෙද�න. 
 

ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගA කථානායක�ම9, ඔබ�මාෙ8 වග �ම බව සඳහ� 

ෙවනවා,- [බාධා ��ම7] 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එෙහමන� ඔ7ෙක�ටම ෙද�න ෙවනවා ෙ�. ඒක මට 

ෙද�න බැහැ.  

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

දැ� ෙදනවා ෙ�. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

නැහැ. ෙද�ෙ� නැහැ. එ�මා 	2�ර සභාගත කරලා, 

පැහැ+0 ��ම7 පමණF කර�ෙ�. ඒක =තරF කර�ෙ�. 

[බාධා ��ම7] 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගA කථානායක�ම9, බා�ර,- [බාධා ��ම7] 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙ� සභාෙ4ම �ශ්නයකට 	2�ර7 ලබා � (¶ය�, නැවත 

අහලා, නැවත උ;තර ෙදනවා. [බාධා ��ම7] 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

මම ඒක 	2ග�ෙ� නැහැ. [බාධා ��ම7] ෙපmÄඩ7 මට 

කථා කර�න අවස්ථාව ෙද�න. �ශ්න ෙදක7 ඇxවා. [බාධා 

��ම7] ඒක ඔබ�මාෙ8 ¸රණය7.  
 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබ�මා නැවත අවස්ථාව ��නා. 
 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

නැවත අවස්ථාව ��ෙ� නැහැ. ෙම�මා �ශ්නය ඇxවා. 

උ;තරය table කළා. Table කරලා තව පැහැ+0 ��ම7 කර�න 

අවශdF �4වා. [බාධා ��ම7] 
 
 

ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සමහර ම�CවA නැ³�ටාම 
 
[Kලාසනෙl අණ පIU ඉව7 කරන ලb.] [அகிராசன க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒකF ඇ;ත.  
 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

කාටද? 
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ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අ	 ඔබ�මාට ඉතාම ගA;වෙය� කථා කරනවා. නn;, 

සමහර ම�CවA ඉ�නවා 
 

[Kලාසනෙl අණ පIU ඉව7 කරන ලb.] [அகிராசன க�டைள�ப� அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක ඔබ�මා ඉ�ලා අස්කර ග�න. ඒ කථාව ඔබ�මා ඉ�ලා 

අස් කර ග�න; withdraw කර ග�න. ඒක වැර+F. ඔබ�ම�ලා 

වැදග; ප7ෂයක 	iස7. එෙහම කර�න =�ය7 නැහැ ෙ�.  

[බාධා ��ම7] සභානායක�මා.  
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

බා�ර kෂdය� බඳවා ගැ`ම ස�බ�ධෙය� ජනතා =n7( 

ෙපරnණ ��ප වතාව7 ෙ� පා%0ෙ���ෙ4� �ශ්න කළා. ඒකF 

මම ෙ� පැහැ+0 ��ම කෙළ{.  [බාධා ��ම7]  

 
ග3 2ෂාර ඉ�NS අමරෙස�න මහතා (மா��மி� �ஷார இ:�னி* அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

උ;තර ��නාම; වැ5+F. 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උ;තර ��නාම; වැ5+F. [බාධා ��ම7] ෙ�ක ¢�ම 

පා%0ෙ���ව7. 

 
ග3 ම��වරෙය' 
(மா��மி� உ-Gபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ගA කථානායක�ම9, ෙවලාව අපරාෙH. 

  
ෛජව ප5ධ� තා'ෂණ ෙOදය Cෂය ධාරාව: 
Cශ්වCදYාලවලට sd� ඇ2ළ7  කර ගැ�ම உயி� �ைறைம ெதாழி���பவிய� பாட� பிாி�: ப�கைல�கழக���� மாணவ� அ�மதி 
 STREAM OF BIO SYSTEMS TECHNOLOGY: 

ADMISSION OF STUDENTS TO UNIVERSITIES 
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8. ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
උසස්  අධdාපන  හා  මහාමා%ග  අමාතd�මාෙග�  ඇ� 

�ශ්නය - (2) : 

(අ) (i) ෛජව පHධ( තා7ෂණ ෙ4දය =ෂය ධාරාව හදාරා, 
2015 ව%ෂෙ:� �ථම වරට අ.ෙපm.ස (උ/ෙපළ) 
=භාගයට ෙප` Dට, ඉ� ඉතා උසස ්�(ඵල ලබා 
D�න ර;න¢ර +ස�්7කෙ: kෂdය� ෙ� ද7වා 
�D� =ශව්=දdාලයකට ඇ�ළ; කරෙගන 
ෙනmමැ( බව;; 

 (ii) ඉහත kෂdය�ට ලබා�� =ශව්=දdාල 
අ;ෙපmෙත� එම =ෂයට අදාළ උපා� පාඨමාලාව 

සඳහා සබරගnව =ශව්=දdාලය ඇ�ළ; කර 
(wණද, එම =ශව් =දdාලයටද ෙ� ද7වා �D� 
kෂdෙයM ඇ�ළ; කරෙගන ෙනmමැ( බව;; 

 (iii) ෙමම kෂdය�ට ලැu ඇ( ෙතmර�A අGව 
ෙකmළඹ වැ9 පහaක� ස�ත +ස�්7කව0� අ¯ 
Z අගය7 යටෙ; Da� 80 - 90 වැ9 සංඛdාවකට 
=ශව්=දdාල වර� �< 6 ඇ( බව;; 

 එ�මා ද�ෙ�ද? 

(ආ) (i) ෙමම kෂdය�ට D�6 ඇ( අසාධාරණය 	2බඳව 
ජනා�ප(වරයා, අÈාමාතdවරයා, අමාතdවරයාට 
සහ =ශව්=දdාල �(පාදන ෙකm<ෂ� සභාවටද 
අBයාචනා ඉ+iප; කළද ෙ� වනෙත7 �D� 
සාධාරණය7 ඉK  6 ෙනmමැ( බව 	2ග�ෙ�ද;  

 (ii) අ (i) � සඳහ� kෂdය� =ශව්=දdාලවලට 
ඇ�ළ; කරගැ`ම සඳහා අවශd 	යවර ග�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන�ද? 

(ඇ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද?   உய< க+வி ம
�� ெந Tசாைலக	 அைம�சைர� ேக�ட வினா:  
(அ) (i) உயி< *ைறைம ெதாழி+N�பவிய+ பாட5 பிாிவி+ க+வி பயி��, 2015ஆ� ஆ)  *த
 தடைவயாக க.ெபா.த. (உ/த) பாீ�ைச�?/ ேதா
றி, அதி+ உய<ம�ட ெப�ேப�கைள5 ெப
�	ள இர/தின7ாி மாவ�ட மாணவ<க	 இ.வைர எLதெவா1 ப+கைல�கழக/தி
?� அ0மதி�க5படவி+ைல  எ�பைதE�;  (ii) ேம
பC மாணவ<கH�? வழ9க5ப�ட ப+கைல�கழக ைகUO+ ேம
பC பாட� ெதாட<பான ப�ட5 பாடெநறி�? ச5ரக*வ ப+கைல�கழக� உ	ளட�க5ப�C1LதேபாதிA�, ேம
பC ப+கைல�கழக/தி
? இ.வைர எLதெவா1 மாணவ1� அ0மதி�க5படவி+ைல எ�பைதE�;  (iii) ேம
பC மாணவ<கH�? கிைட/.	ள தகவ+களி�பC ெகாV�7 ேபா�ற வசதிக	 மி�க மாவ�ட9களிO1L. ?ைறLத Z 7	ளியி� கீ# மாணவ<க	 80 - 90 ேப1�? ப+கைல�கழக அ0மதி கிைட/.	ள. எ�பைதE�;  அவ< அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேம
பC மாணவ<கH�? ஏ
ப� 	ள அநீதி ெதாட<பாக ஜனாதிபதி, பிரதம அைம�ச<, அைம�ச< ம
�� ப+கைல�கழக மானிய9க	 ஆைண�?VD�?� ேம�*ைறZ க	 சம<5பி�க5ப� 	ளேபாதிA� இ.வைர எ>வித நீதிE� நிைறேவ
ற5படவி+ைல எ�பைத அவ< ஏ
��ெகா	வாரா;  (ii) ேமேல (அ)(i ) இ+ ?றி5பிட5ப� 	ள மாணவ<கைள ப+கைல�கழக9கH�? அ0மதி5பத
?/ ேதைவயான நடவC�ைககைள ேம
ெகா	வாரா;   எ�பைத அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? 

(இ) இ�ேற+, ஏ�? 
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asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the students of the District of Ratnapura 
who have studied in the stream of  Bio 
Systems Technology and have obtained 
excellent results at the first shy sat for the 
G.C.E (A/L) Examination in the year 2015 
have not hither to been admitted to any 
university;  

 (ii) although the University of Sabaragamuwa 
has been included in the university 
admission handbook provided to these 
children as the university  from where the 
degree course relevant to the said stream 
can be followed, no student has been so far 
admitted to the said university as well; and 

 (iii) as per the information received by these 
students, around 80-90 students with lower 
Z-scores from districts with more facilities 
such as Colombo have got the opportunity 
to enter universities? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether it is admitted that no justice has 
been meted out although appeals have been 
sent to the President, Prime Minister, 
Minister and the University Grants 
Commission regarding this unfair situation 
faced by these students up to now; 

 (ii) whether the necessary steps will be taken to 
admit the students mentioned in a (i) above 
to universities? 

(c) If not, why? 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I table* the Answer to Question No. 8.  

 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද 012ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) (i) Forty five students from Ratnapura District have been 
admitted under the stream of Bio Systems Technology 
for the academic year 2015/2016.  

 (ii) Students were not admitted to the Sabaragamuwa 
University under the Technology Stream for the 
Academic Year 2015/2016 due to the issues regarding 
the facilities that should be provided when admitting 
students, and facilities required for the continuance of 
the course. The number of students proposed to be 
admitted to the Sabaragamuwa University had been 
admitted to other universities which conduct those 
courses.  

 (iii)  Since students are admitted to the courses on all-island 
merit basis  and on district merit basis 
proportionately to the population, the intake from each 
district differs.  

  Accordingly, when compare population in Colombo 
and Ratnapura Districts, the population in Colombo 

District is a greater number; therefore, 82 students 
have been selected from Colombo District under the 
stream Bio Systems Technology.  

(b) (i) No unfairness has occurred as per with the existing 
legalized admissions policy for admitting students for 
universities.  

 (ii)  In accordance with the Answer (a) (i) above, it would 
be clarified that there is not any possibility to fulfill 
this request.  

(c) Does not arise.  

 
ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගA ඇම(�ම9, ඒකට මට ෙක�ෙය�  �4ෙවm; -  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

	2�ර සභාගත කර�න. ෙමතැන අනවශd �ශ්න ඇ( 

කරග�න එපා. [බාධා ���] මා ෙම�මාට �4වා, ඒක කර�න 

බැහැF �යලා.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මා �ය�ෙ� ඔබ�මාට (ෙබන �(� අGව වැඩ කර�න 

�යලාF.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

�(ය අGව තමF වැඩ කෙළ{.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

තව ම�C ක®ඩායමකට ෙවන; =�යකට සලකනවා. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක වැ5+F. ඔබ�මා ප7ෂ නායකෙය7. ඔබ�මා �යන එක 

වැ5+F. මා අවස්ථාව ��නා. එ�මා table කළා. අදාළ 

අමාතdවරයා �4වා, තව පැහැ+0 ��ම7 ඕනෑය �යලා. ඒක 

ඔබ�මාෙ8 මතය. ෙ�ක ෙමතැ9� අවසානF. pට පස්ෙස{ ෙ� 

ගැන කථා කර�ෙ� නැහැ. [බාධා ���] 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඩලස් අලහ#ෙපAම ම�C�මා අහ¢ �ශ්නයට 	2�ර මා 

සභාගත කළා. ඊට පස්ෙස{ පැහැ+0 ��ම7 කෙළ{. ජනතා =n7( 

ෙපරnණ ��ප වතාව7 බා�ර kෂdF� බඳවා ගැ`ම 

ස�බ�ධෙය� පා%0ෙ���ෙ4 �ශ්න අහලා (ෙබනවා.  [බාධා 

���]  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

�ශ්න අංක 9 -1388/'16 - (2), ගA බ��ල �ණව%ධන  

මහතා. 
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[ගA වාaෙHව නානාය7කාර මහතා] 
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ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA කථානායක�ම9, ගA බ��ල �ණව%ධන මහතා 

ෙවGෙව� මා එම �ශ්නය අහනවා. 
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගA කථානායMම9, මා එම �ශ්නයට 	2�ර �ම සඳහා 

මාසය7  ක� ඉ�ලා D�නවා. 
 

,ශ්නය ම2 Uනකb ඉUIප7 V�මට Nෙයaග කරන ලb. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

ෙස�වක අ�ථ සාධක අර[දල: ස�ය �<� ஊழிய� ேசமலாப நிதிய#: இய%�# கண��க& 
EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND: ACTIVE ACCOUNTS  

1506/’17 

10.ග3 උදය ,භා7 ග�ම�0ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா% க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ක�කA, වෘ;¸ය ස<( සබඳතා හා සබරගn සංව%ධන 

අමාතd�මාෙග� ඇ� �ශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2016.12.31 +නට ෙස{වක අ%ථසාධක අරnදෙ� 
සrය @�� සංඛdාව අGව ෙප�Hග0ක අංශෙ: 
ෙස{වා 917(ය ෙකmපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 +නය�ට 
සාෙ#7ෂව, 2016.12.31 +නට ෙස{වා 917(ය 
ඉහළ යෑම ෙකmපමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද? 

 ெதாழி+, ெதாழி
ச9க உறDக	 ம
�� ச5பிரக*வ அபிவி1/தி அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  2016.12.31ஆ� திகதியி+ ஊழிய< ேசமலாப நிதிய/தி� இய9?� கண�?களி� எ)ணி�ைக�கைமய தனியா< .ைறயி+ ெதாழி+ 7ாிேவா<  எ/தைன ேப<?;  (ii )  2014.12.31 ம
�� 2015.12.31ஆ� திகதிகH�? ஒ5^�டளவி+ 2016.12.31ஆL திகதியிலான ெதாழி+ 7ாிேவாாி� அதிகாி57 எ>வளD;  எ�பைத அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? 
(ஆ) இ�ேற+, ஏ�? 

 

asked the Minister of Labour, Trade Union Relations 
and Sabaragamu Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the  private sector  employment  in terms of  
the number of active accounts  of  
Employees'  Provident  Fund  as at  
31.12.2016;  

 (ii) the increase of  employment as at  31. 12. 
2016 relatively to  31. 12. 2014 and  

31.12 .2015? 

(b) If not, why? 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
	2�ර සභාගත කර�න. 
 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගA කථානායක�ම9, ක�කA, වෘ;¸ය ස<( සබඳතා 
සබරගn සංව%ධන අමාතd�මා ෙවGෙව� මා එම �ශ්නයට 

	2�ර සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙ�සය මත තබන ලද 012ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2016.12.31 +නට ෙස{වක අ%ථසාධක අරnදෙ� ස�ය 
සාමාvක @�� සංඛdාව - 2,609,668 

  2016.12.31 +නට  ෙස{වක අ%ථසාධක අරnදෙ� ස�ය 
ෙස{වාෙය�ජක @�� සංඛdාව - 73,482 

 (ii)  

 
  2014 ව%ෂයට සාෙ#7ෂව 2016 ව%ෂෙ: ස�ය සාමාvක 

@�� වැ¾6ෙ� �(ශතය - Dයයට 6.6 

  2015 ව%ෂයට සාෙ#7ෂව 2016 ව%ෂෙ: ස�ය සාමාvක 
@�� වැ¾6ෙ� �(ශතය - Dයයට 1.58 

(ආ) පැන ෙනmනà. 

 
�ඩා වාIමා�ග සංව�ධනය : k�ණාමලය 

Uස්k'කය சிறியளவிலான நீ��பாசன அபிவி*�தி :தி*ேகாணமைல மாவ�ட# 
DEVELOPMENT OF SMALL IRRIGATION TANKS: 

TRINCOMALEE DISTRICT  
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11.ග3 [\]� ර^මා� මහතා   (ග3 ඉ�රා� මහLෆ් මහතා 
ෙව�වට)  (மா��மி� 
ஜி�� ரஹுமா� - மா��மி� இ�ரா� மLMG சா�பாக) 
(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. Imran 
Maharoof)  
කෘgක%ම අමාතd�මාෙග� ඇ� �ශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2012, 2013 සහ 2014 ව%ෂවල� Mඩා වාiමා%ග 
සංව%ධනය සඳහා �Mණාමලය +ස�්7කයට 
ෙව� කරන ලද �(පාදන, එ7 එ7  ෙගm=ජන 
ෙස{වා ෙකm�ඨාසය සහ ව%ෂය අGව ෙව� ෙව� 
වශෙය� ෙකmපමණද; 

 (ii) එම �(පාදන ෙයmදා ග9<� සංව%ධනය කරන 
ලද වැ4 සහ ඒ සඳහා වැය කළ  nදල ෙව�  ෙව� 
වශෙය� කවෙ%ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ඉ+iප; කර�ෙ�ද? 

(ආ) (i) ෙමම සංව%ධන කට1� ෙහ{�ෙව� 6 
අසව්ැ�ෙන� ඉහළ යෑම7 D�6 (ෙ]ද; 

  2014.12.31 

+නට 

2015.12.31 

+නට 

2016.12.31 

+නට 

ස�ය සාමාvක 

@�� සංඛdාව 

 2,448,051  2,569,069  2,609,668 

ස�ය 

ෙස{වාෙය�ජක 

@�� 

     69,683      72,578    73,482 
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පා%0ෙ���ව 

 (ii) එෙස{ න�, එම �මාණය ෙකmපමණද; 

 (iii) වැය කරන ලද �(පාදනවලට අGව ෙමම 
9ෂප්ාදන ඉහළ යෑම �මාණව; ව�ෙ�ද; 

 (iv) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) (i) උ7ත ව%ෂය��� +ය; කරන ලද වැඩසටහ� 
9වැර+ ආකාරෙය� D� ෙනm� බවට ෙගm6� 
=D� ෙච�දනා නඟන බැ=�, ෙමම සංව%ධන 
කට1� 	2බඳව පa =පර� D� කර (ෙ]ද; 

 (ii)  එෙස{ න�, එම =සත්ර කවෙ%ද; 

 (iii) ෙනm එෙස{ න�, ෙමම සංව%ධන කට1� 	2බඳව 
පa =පර� ��මට 	යවර ග�ෙ�ද; 

 ය�න; එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඈ) ෙනm එෙස{ න�, ඒ ම�ද? 
 கம/ெதாழி+ அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  2012, 2013 ம
�� 2014ஆ� ஆ) களி+ சிறியளவிலான நீ<5பாசன அபிவி1/தி�காக தி1ேகாணமைல மாவ�ட/.�? ஒ.�க5ப�ட நிதி ஏ
பா க	, ஒ>ெவா1 கமநல ேசைவ5 பிாிD ம
�� ஆ)  வாாியாக ெவ>ேவறாக எ>வளD;  (ii) அLநிதி ஏ
பா கைள5 பய�ப /தி அபிவி1/தி ெச3ய5ப�ட ?ள9க	 ம
�� அத
காக ெசலD ெச3ய5ப�ட பண/ெதாைக  ெவ>ேவறாக எ>வளD;  எ�பைத அவ< இ�சைப�? சம<5பி5பாரா?  
(ஆ) (i )  ேம
பC அபிவி1/தியி� காரணமாக ெந+ விைள�சO+ அதிகாி57 ஏ
ப� 	ளதா;  (ii) ஆெமனி+, அத� அளD எ>வளD;  (iii ) ெசலD ெச3ய5ப�ட நிதி ஏ
பா கH�கைமய, இ>D
ப/தி அதிகாி57 ேபாதியதாக� காண5ப கி�றதா;  (iv )இ�ேற+, அத
கான காரண9க	 யாைவ;  எ�பைதE� அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? 

(இ) (i )  ?றி5பி�ட வ1ட9களி+ ஆர�பி�க5ப�ட ேவைல/தி�ட9க	 சாியான *ைறயி+ நைடெபறவி+ைல என விவசாயிக	 ?
றTசா� வதா+, இ>வபிவி1/தி ேவைலக	 ெதாட<பாக பி�னா3D ெச3ய5ப� 	ளதா;  (ii) ஆெமனி+, அத� விபர9க	 யாைவ;  (iii )  இ�ேற+, இ>வபிவி1/தி ேவைலக	 ெதாட<பாக பி�னா3D ெச3வத
? நடவC�ைக  ேம
ெகா	வாரா;  எ�பைத ேமA� அவ< இ�சைப�? அறிவி5பாரா? 

(ஈ) இ�ேற+, ஏ�? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he submit to this House - 

 (i) the financial allocations made for the 
Trincomalee District for developing small 
irrigation tanks in 2012, 2013 and 2014, in 
relation to each Agrarian Service division 
and year separately; and 

 (ii) the tanks developed by utilizing those 
allocations and the amount of money spent 
on them, separately? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there has been an increase in the 
paddy harvest owing to these development 
activities; 

 (ii) if so, the volume of increase; 

 (iii) whether this increase is commensurate with 
the financial allocations spent; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether any follow up has been made on 
those development activities as the farmers 
complain that the programmes that were 
carried out during the above years have not 
been done in the proper manner; 

 (ii) if so, the details of such follow up; and 

 (iii) if not, whether steps will be taken to follow 
up on these development activities? 

(d) If not, why? 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

	2�ර සභාගත කර�න. [බාධා ���] You cannot have 

different rules. I did not allow Hon. Bimal Rathnayake.  ඒ 

වාෙ8 තව; ��නාම අනවශd ෙච�දනා මටF එ�ෙ�. [බාධා 

���] 	2�ර සභාගත කර�න. මා කාටව; ඉඩ ��ෙ� නැහැ. 

උෙH මා එ�මාට �4වා, එ7 ෙකනMට ඉඩ ��ෙනm; DයE 

ෙදනාටම ඉඩ ෙද�න වනවාය �යලා. ෙම�� DHධ ¡ෙ® 

ෙමmක7ද? පළnෙව� ඇ� �ශ්නයට 	2�ර ඔබ�මා සභාගත 

කළා. ෙදවන 	2�ර; ඔබ�මා සභාගත කරලා, මෙග� අවසර 

ඉ�Eවා, intake එක double කළාය �යලා පැහැ+0 ��ම7 

කර�න. එපමණF. 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පැහැ+0 ��ම7 කළා. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒකට ෙ� =AHධ;වය �කාශ කෙළ{. [බාධා ���] ඔ4, ඒක 

හi. දැ� ෙ� 	2�ර සභාගත කර�න.  
 

ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පැහැ+0 ��ම7 ඉ�ලනවා. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙමෙහම කෙළm; පා%0ෙ���ව ෙගන ය�න බැi ෙවනවා, 

ගA ම�C�ම9. ඇ;තම �යනවා න� දැ� පැහැ+0 ��ම7 

කෙළm; n´ system එකම ආපa ෙවනස් කර�න ෙවනවා.  

1267 1268 

[ගA nvw% රxමා� මහතා] 
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ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අ	 �ය�ෙ� ඔබ�මාෙ8 එකඟ;වය ඇ(ව - 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඉතාම අසාධාරණ ෙච�දනාව7 කෙළ{. ඒකට මට කම7 නැහැ.  

මා කාටව; භය ෙව�න ඕනෑකමM; නැහැ. [බාධා ���]  
 

ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගA කථානායක�ම9, කෘgක%ම  අමාතd�මා ෙවGෙව� මා 

එම �ශ්නයට 	2�ර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙ�සය මත තබන ලද 012ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) (MJ3-සක්ෑ� කර ෙමතැනට ඇ�ළ; කර�න.) 

   +ස�්7ක ෙවත �(පාදන ෙව� ��ෙ�� ඉ+iප;ව ඇ( 
�(සංසක්රණ ෙය�ජනා අGව ව%ෂය �ළ +ස�්7කය සඳහා 
ෙව� කරන ලද සමසත් �(පාදන �මාණ එ7 එ7 
මධdසථ්ාන  ම�ට<� �nඛතාව අGව හÕනාග; 
ක%මා�ත සඳහා �(පාදන ෙව� ��ම කරG ලැෙ]. එම 
�(පාදන  �ාෙHIය සංව%ධන ක<K හා +ස�්7 
සංව%ධන ක<K ¸රණ මත පව(න අවශdතාව අGව එ7 
එ7 ෙගm=ජන ෙස{වා මධdසථ්ාන ෙවත ෙව� කර ඇ( 
අතර +ස�්7කය ෙවත ලබා � ඇ( n´ �(පාදන �මාණය 
ෙනmඉ7මවන පi+ අදාළ ව%ෂය �ළ වdාපෘ( �යා;මක 
ෙකmට =යද� ද රා ඇත. 

 (ii) ඔ4.  =සත්ර ඇ�ළ; ෙ�ඛනය7*  ඇත.  

(ආ) (i) D� 6 ඇත. 

 (ii) වගා කළ Ç< �මාණය ෙහ7ටයා%ව0� ද7වා ඇත. 

 

 
  2014 / 2015 මහ ක�නෙ:� වැD අ�ක 6ම 

ෙහ{�ෙකmටෙගන ඇ( � ගංව�ර ත;;වය 9සා මහ 
ක�නෙ:� වගාකළ MíA ඉඩ� ෙබmෙහmමය7 හා9යට 
ප; =ය. 2014 මහ ක�නෙ: වගා කළ Ç< �මාණෙ: 
පහළ යෑමට එම ෙහ{�ව එය ෙ4. 

  2013 / 2014 මහ ක�නය සහ 2014 යල ක�නය �ළ� වැD 
ෙනmලැuම 9සාෙව� පැව( 9යං කාල�Óක ත;;වය 
9සා යල ක�නෙ:� වගා කළ MíA ඉඩ� හා9යට ප; 
=ය. 2014 ව%ෂෙ: යල ක�නෙ: වගා Ç< �මාණය îනd 
අගය7 ගැ`මට ෙහ{�ව එය ෙ4. 

 (iii) �මාණව; ෙ4. 

 (iv) අදාළ ෙනmෙ4. 

(ඇ) (i) ඉහත සඳහ� DයE සංව%ධන වdාපෘ( ෙගm= සං=ධාන 
හරහා D� කරන ල�. ඒ අGව අප අමාතdාංශය ෙවත ෙහ� 
ෙගm=ජන සංව%ධන ෙදපා%තෙ��� �ධාන කා%යාලය 
ෙවත ෙහ� +ස�්7 කා%යාල ෙවත ෙමෙත7 �D� 
පැ<Ó�ල7 ෙහ� ෙච�දනාව7 ඉදiප; කර ෙනmමැත.  

අ¡AHද 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  මහ  4,615  5,622   7,464 3,632 7,186     8,636 

  යල  2,010  1,373   4,861 - 3,821     3,985 

  එක�ව 6,625 6,995 12,325 3,632 11,007   12,621 

 (ii) අදාළ ෙනmෙ4. 

 (iii) අදාළ ෙනmෙ4. 

(ඈ) අදාළ ෙනmෙ4. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

�ශ්න අංක 14 -1675/'17- (2), ගA ෙස:FÄ අ0 සාï% 

ම¡ලානා මහතා. 

 
ග3 [\]� ර^මා� මහතා  (மா��மி� 
ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගA කථානායක�ම9, ගA ෙස:FÄ අ£ සාï% ම¡ලානා 

මහතා ෙවGෙව� මා එම �ශ්නය අහනවා. 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගA කථානායMම9, අධdාපන අමාතd�මා ෙවGෙව� මා 

එම �ශ්නයට 	2�ර �ම සඳහා ස( ෙදක7 ක� ඉ�ලා D�නවා. 
 

,ශ්නය ම2 Uනකb ඉUIප7 V�මට Nෙයaග කරන ලb. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

 පා�=ෙ��2ෙO කටP2 
பாரா�ம�ற அ
வ� 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
“That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day’s sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 7 of the Parliament and the 
motions agreed to by Parliament on 08.03.2016 and 06.09.2017.” 

 
,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා ස�මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ�"ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන මැ(�මා. 

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA කථානායක�ම9, ඔබ�මාෙ8 9ෙය�ගය පi+ 

පා%0ෙ���ෙ4 මහ ෙ�ක��මාට මා ඇ�´ ඒකාබHධ 

=ප7ෂෙ: පා%0ෙ��� ම�CවA =D� අද +න ෙදවැ9 වර 

�යැ6මට 9ය<ත ෙ� පන; ෙකK�පතට සංෙශ�ධන 337 

ඉ+iප; කළා. ඒ, දැනට ස(යකට ක0� ෙ� පන; ෙකK�පත 

ෙදවැ9වර �ය6මට 9ය<තව (w� අවස්ථාෙ4�.  

එයට 	2�ර7 වශෙය� අපට ෙමෙස{ ද�වා එවනවා: 

"උ7ත පන; ෙකK�පතට අදාළව ඔබ�මා =D� ගA 

කථානායක�මාට භාර ෙදන ලද සංෙශ�ධන අ�i� පහත 

1269 1270 

————————— 
*  ~ස්තකාලෙl තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා%0ෙ���ව 

සඳහ� වග�(වලට හා උපෙ�ඛනවලට අදාළ සංෙශ�ධන 

ආ®¯¨ම වdවස්ථාෙ4 152 වdවස්ථාව සමඟ �ය =ය 1� 

පා%0ෙ��� ස්ථාවර 9ෙය�ග 133 �කාරව කාරක සභා 

අවස්ථාෙ4� ඉ+iප; ��මට අවකාශ ෙනmමැ( බව ගA 

කථානායක�මාෙ8 උපෙදස් පi+ කාAÓකව ද�වා D�<. 

1.  9වන වග�(ය 

2.  2වන වග�(ය 

3.  ��වන උපෙ�ඛනයට අදාළ සංෙශ�ධන" 

[බාධා ��ම7] ගA කථානායක�ම9, මම වැ¾¢ර ෙවලාව 

ග�ෙ� නැහැ.  

ආ®¯¨ම වdවස්ථාෙ4 152 වdවස්ථාව ග;ෙතm; එ� 

(ෙබ�ෙ� ඒකාබHධ අරnදල ෙහ� එයට ස�බ�ධ කට1;ත7 

ගැන පන; ෙකK�පත7 ෙහ� ෙය�ජනාව7 ඉ+iප; ��ම කළ 

හැ7ෙ7 ඇම(�මාට පමණF �යලාF. ඒ ගැන �Dම වාදය7 

නැහැ. ඇම(�මා අE;ම පන; ෙකK�පත7 ෙ8නවා. ෙ� 

අE;ම පන; ෙකK�පත තවම ස�මත ෙවලා නැහැ. එම 9සා 

ෙ�ක වලං� ෙවලා නැහැ. එම 9සා තමF අ	 ෙ� පන; 

ෙකK�පත ෙදවැ9 වර �යැ6ෙ� කාරක සභා අවස්ථාෙ4� 

සංෙශ�ධන 337 ඉ+iප; කර�න ඉ�£ම7 කෙළ{. You referred 

to Standing Order No. 133. මම එය �යව�න ය�ෙ� නැහැ. 

එ� හරය;, මා �යන කාරණය; එකF. හරය, ඇම(වරෙයMට 

පමණF ෙ� වාෙ8 Consolidated Fund  එකට ෙහ� ඒ හා 

ස�බ�ධ බ� 	2බඳ පන; ෙකK�ප; ෙ8�න ෙහ� ඉව; ��මට 

¢´ව�. ඒක ඇ;ත. ඒ ගැන �D වාදය7 නැහැ. නn;, අEෙත� 

ස�මත කර�න හදන ෙමම පන; ෙකK�පත ස�බ�ධෙය� අ	 

ගA ඇම(�මාව; හ�බ ෙවලා ෙබmෙහmම aහදව සාක©ඡා කළා. 

ෙ� ඉ+iප; කරන පන; ෙකK�පතට කාරක සභා අවස්ථාෙ4� 

ම�CවA හැ�යට සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න අපට (ෙබන 

අF(ය �ට¢ පා%0ෙ��� මහ ෙ�ක��<ය වන óයා9 

=ෙ�ෙස{කර =D� �කාkත "� ලංකා පා%0ෙ��� �යාදාමය" 

�යන ෙපmෙ; සඳහ� වනවා. ගA කථානායක�ම9, ෙම� 

56ෙව9 	Kව මා ඔබ�මාෙ8 අවධානය 	Óස ෙ8නවා. ෙ�ක 

අපට කර�න ¢´ව�. අපට ෙමෙහම තහනම7 නැහැ. තහනම 

(ෙබ�ෙ� `තdGÛල ¡ණාට පස්ෙස{. පන; ෙකK�පත7 ෙහ� 

සං ෙශ�ධනය7 ඉ+iප; ��ෙ� අF(ය (ෙබ�ෙ� 

ඇම(වරෙයMට පමණF. 

එෙහම පන; ෙකK�පත7  තවම ස�මත  ෙවලා නැහැ, ගA  

කථානායක�ම9. එම 9සා ෙ� කA� ඉ+iප; කර�නට අපට 

අවස්ථාව ෙද�නය �යා  ඔබ�මාෙග� ඉතා  ඕනෑක<� ඉ�ලා 

D�නවා. ආ®¯ව 	2ග�නවා න� 	2ග`=.  ෙමmකද, ෙමය 

ඉතාම; වැදග; පන; ෙකK�පත7.  රෙ� ජනතාවෙ8  හා රෙ� 

ආදායෙ� සහ n´ රජයකම - භා®ඩාගාරෙ:ම අE;  ආදායම 

	2බඳ පන; ෙකK�පත7. එවැ9 පන; ෙකK�පතකට 

ම�CවA� වන අපට සංෙශ�ධනය7 ඉ+iප; කර�නට  බැi 

න�; එය  මම �ත�ෙ� නැහැ  ෙ� වග�(යට එකඟF  �යා.  

අ	 තව ඉ�£ම7 කරනවා, ගA කථානායක�ම9. You 

should re-canvass what I am submitting. The House can 
agree to allow us to proceed.   If you are going to make a 
Ruling in the first instance, we request that the House allows 
the Amendments to be taken up.  

අ	ට ඡ�දය7 ෙද�න බැi න� ගA ඇම(�මා  ඡ�දය 

ෙනm� ඉ�න; �(7ෙෂ{ප කර�න. නn; ම�CවA�ට 

සංෙශ�ධනය  submit  කර�න, සංෙශ�ධන ෙගන එ�නටව; 

අවස්ථාව ෙද�න.  ෙමmක7ද ෙ� පා%0ෙ��� �ජාත�¦වාදය 

පැ<ෙණන තැන? 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගA කථානායක�ම9, ස්ථාවර 9ෙය�ග අGව, - 
 

ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon.  Speaker-[Interruption.] 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Let me speak. I allowed you to speak. Now, allow me 

to speak. Learn your manners. -[Interruption.] 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ස්ථාවර 9ෙය�ග අGව කර�න බැහැ.  නn; ගA 

සභානායක�ම9, - 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 ගA කථානායක�ම9, ස්ථවර 9ෙය�ග අGව ඉතාම; 

පැහැ+0F,  nද� පන; ෙකK�පතකට සංෙශ�ධන ෙගෙනනවා 

න�  එම සංෙශ�ධන කැ¶න� ම®ඩලය අGමත කර�නට  

ඕනෑය �යන එක. We cannot work against the Standing 

Orders. What about the Cabinet of Ministers?  අ	 කැ¶න� 

ම®ඩලෙ: අGම(ය නැ(ව පන; ෙකK�පත  ස�මත  කෙළm; 

කැ¶න� ම®ඩලය  අ	ට ෙද�ෂාෙර�පණය කරF. [බාධා ��ම7] 

ෙපmÄඩ7  ඉ�න.  [බාධා ��ම7] ෙම� (ෙබනවා, "එවැ9 

ෙය�ජනාව7 , පන; ෙකK�පත7 ෙහ�  පන; ෙකK�පතකට  

කරන සං  ෙශ�ධනය7  ඉ+iප; ��මට ෙපර, එම ඇම(වරයා එම 

ෙය�ජනාවට ෙහ� පන; ෙකK�පතට  ෙහ� සංෙශ�ධනයට  

අමාතd ම®ඩලෙ: අGම(ය ලැu ඇ( බව ප%0ෙ���වට  

දැ�=ය 1�ය." �යා.  

ගA මංගල සමර6ර ඇම(�මා   ෙගන එන සංෙශ�ධන  ඊෙ: 

කැ¶න� ම®ඩලය අGමත කළා. ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන  

ම�C�මා; සංෙශ�ධන ෙ8නවා න�  ඒවා අමාතd ම®ඩලය 

අGමත කර�නට  ඕනෑ.   But, it is too late now.[බාධා 

��ම7]  
     

ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ¶ම� ර;නායක මහතා. 
 

ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගA කථානායක�ම9,  52 වන සථ්ාවර 9ෙය�ගෙ: ෙපm�ෙ4 

ෙමෙහම සඳහ� ෙවනවා: 

1271 1272 

[ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන මහතා] 



2017 සැ#තැ�බ%  07  

" පන; ෙකK�ප; 	2බඳ කාරක සභා අව�ය. 

52. අමාතd ම®ඩලෙ: ඇම(වරෙයM ෙහ� 9ෙය�ජd ඇම(වර යM  

ෙහ� =D� ඉ+iප; කරන ෙය�ජනාව7  මත පන; ෙකK�පත7 ෙදවන 

වර �යවා ඇ( =ට  එම  පන; ෙකK�පත Æ%ණ පා%0ෙ��� කාරක 

සභාවකට ෙයmn කළ 1�ය. 

එතM� ¡ව; අමාතd ම®ඩලෙ: ඇම(වරයM ෙහ� 9ෙය�ජd 

ඇම(වරයM ෙහ� =D�  ඉ+iප; කරන ලද ෙය�ජනාව7 මත එෙස{ 

¸රණය කරG ලැwවෙහm; වා%gක ෙහ� පiÆරක =ස%ජන  පන; 

ෙකK�පත7 හැර, පන; ෙකK�පත7 කථානායක�මා =D�  න� කරG 

ලබන =ෙශ{ෂ කාරක සභාවකට ෙහ� ස්ථාවර කාරක සභාවකට ෙහ� ෙයmn 

කළ හැ�ය."   

එතෙකmට ගA කථානායක�ම9, අපට  කාරක සභා 
අවස්ථාෙ4� ආදාය� බ� පන; ෙකK�ප;, nද� ෙකK�ප; �යා 
ෙවනස7 නැහැ. [බාධා ��ම7] 

 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගA කථානායක�ම9, මා අහ�නට කැම(F, ගA ම�C�මා 

සංෙශ�ධන �ය7 ඉ+iප; කරනවාද �යා - [බාධා ��ම7] If the 

Hon. Minister of Finance agrees,  I have no problem.  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA nද� ඇම(�මා.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා ([දS හා ජනමාධY 
අමාතY2මා)  (மா��மி� ம9கள சமரOர - நிதி ம,-� ெவ�சன ஊடக அைம1ச�) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගA කථානායක�ම9, මම �තන =�යට අ	  ඒ 
සංෙශ�ධනවලට ඉඩ�ම 	2බඳව �ශ්නය7 නැහැ. ඒ ෙවලාවට 

සලකා බලා  	2ග�නට ¢´ව�  ඒවා 	2ග�නවා. 	2ග�න 

බැi  ඒවා- [බාධා ��ම7] 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, they must cooperate.  [බාධා ��ම7] සංෙශ�ධන ෙගන 

ඒෙ� nවාෙව�  ෙ�ක කඩාක#ප� කර�න,   කාලය �%ඝ 

කර�න - [බාධා ��ම7] හi. හi. ඔබ�මා =තරF ද�ෙ�. 

[බාධා ��ම7] 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ගA අGර Mමාර +සානායක ම�C�මා. 
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙ� පන; ෙකK�පෙ; =ෙශ{ෂ  බ� ෙය�ජනාව� ඉ+iප; 6 

(ෙබනවා.  අ	 සාමානdෙය� ග;ෙතm; ගA කථානායක�ම9, 

අය වැය ෙ�ඛනය7 ඉ+iප; කරන=ට පවා සාමානdෙය� D� 

ව�ෙ� බ� දහයක පහෙළmවක වාෙ8 ෙවනස7. හැබැF, ෙ� 

පන; ෙකK�පත ග;තාම  =ශාල වශෙය�  බ� සංෙශ�ධන 

ගණනාව7 (ෙබනවා. ඇ;ත ත;;වය ග;ෙතm;, අය වැය 

ෙ�ඛන හත අටක අඩං� වන  බ� සංෙශ�ධන ෙම� ඇ�ළ; 

ෙවලා (ෙබනවා. ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පෙ; (ෙබන 

=ෙශ{ෂය7 තමF, පන; ෙකK�පත  ඇ�ළටම බ� �(ශතය� 

ඇ�ළ; ��ම. සමහර පන; ෙකK�ප;ව0� අමාතdවරයාට 

බලය ෙදනවා.  අමාතdවරයා ගැස� 9ෙ4දනය7 9M; කරනවා.  

නn;, ෙ� පන; ෙකK�පෙ; =ෙශ{ෂය7 (ෙබනවා. ෙ� 

පන; ෙකK�පත ඇ�ළටම එම බ� සංෙශ�ධන ඇ�ළ; =ය 

1�F. එම 9සා `(ය7 තහ¡A කරනවාට අමතරව, ඒ `(ය 

�යා;මක වන අංග; ෙම� ඇ�ළ; කර (ෙබනවා. ඒක තමF 

අපට පැන නැ  ෙඟන �ශ්නය. එම 9සාF ෙ� සඳහා අපට; 

සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න අවස්ථාව ෙද�න �යා ඉ�ල�ෙ�.  

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ	 අද සවස 4.00ට ඡ�දය (යනවා, ගA ම�C�ම9.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
 අද සවස එකහමාරට අ	 ෙ� ගැන සාක©ඡා කරn. We can 

discuss it. 

 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We will not have time.  ෙවලාව ම+ ෙවF. ගA අGර 

+සානායක ම�C�ම9, ඔබ�මා õ 12.00 වන �A ඉ�න 

�දාන�ද?  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගA කථානායක�ම9, ෙ�ක අ	  පැ<Ó එකඟතාව. ඒ 

සංෙශ�ධන (ෙබනවා �යන කාරණය මත තමF එදා 

එකඟතාවකට ආෙ4.   

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
සවස 4.30ට �යාF එදා කථා කෙළ{.  අ	 4.00ට ග9n. අද 

සවස 1.30ට අප හn ෙවනවා ෙ�, ගA ම�C�ම9. එතැන� කථා 

කරn. We will go ahead.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA කථානායක�ම9, ආ®¯ෙව� ඉ+iප; කරන 

සංෙශ�ධන එකDය ගණන7ම  (ෙබනවා. ඊට අමතරව අ97 

ඒවා; ග;තාම පැය ෙදක �න7 සංෙශ�ධනවලටම ගත ෙව�න 

¢´ව�.   

     
ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගA සභානායක�මා nද� ඇම(�මාෙග� ෙපmÄඩ7 ඉෙගන 

ග�න ෙක�, ෙකmෙහmමද ෙ�වා කර�ෙ� �යලා.  

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I want to explain this. ගA කථානායක�ම9, මම වැඩ 

කර�ෙ� ස්ථාවර 9ෙය�ගය අGවF. කැමැ;ෙත� ස්ථාවර 

9ෙය�ගය ෙවනස් කර�න ¢´ව�. ස්ථාවර 9ෙය�ග අGව අප 

වැඩ කර�න ඕනෑ.      
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ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත 
உ�ணா�டரசிைற ச�ட�ல� 

INLAND REVENUE BILL 
 

ෙද වන වර VයRෙ� Nෙයaගය Vයවන ලb. இர%டா& மதி�பி�கான க�டைள வாசிக�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 
 

[Æ.භා. 10.26] 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා ([දS හා ජනමාධY 
අමාතY2මා)  (மா��மி� ம9கள சமரOர - நிதி ம,-� ெவ�சன ஊடக அைம1ச�) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගA කථානායක�ම9, "ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත 

දැ� ෙදවන වර �ය=ය 1�ය" F මා ෙය�ජනා කරනවා. 

අද මම ෙබmෙහmම අමාAෙව� තමF පා%0ෙ��� වට ආෙ4. 

ෙමතැනට එ�න පැය7 =තර @යා. ෙමmකද,  වෙ�  හැම පාර7ම 

වාහනව0� 	iලාF (wෙ®. මම ��වා, අෙ# ඒකාබHධ 

ක®ඩායෙ� අය ෙමmනවා ෙහ� =ෙර�ධතාව7ව; කරනවාද �යා. 

බලන ෙකmට ව%ෂාව =තරF.   

ගA කථානායක�ම9, ෙ� රෙ� ආදායම වැ¾ ��ම ඉතාම 

කාෙල��ත අවශdතාව7 බවට ප;6 (ෙබන ෙමmෙහmතක, 

ආදාය� බ� ස�බ�ධෙය� අද නව පන; ෙකK�පත7 ඉ+iප; 

කර�න හැ�6ම 	2බඳව මා ස�K ෙවනවා. අෙ# 

සභානායක�මා �÷ ආකාරයට මම;, අෙ# රාජd ඇම(�මා; 

ෙ� කට1;ත භාර ෙගන, �ට¢ nද� ඇම(�මාෙ8; අදහස් එක� 

කර ෙගන අප ෙ�  පන; ෙකK�පත  ෙබmෙහmම tAෙව� 

අධdයනය කළා. එෙස{ අධdයනය ��ම �2�, තව; සංෙශ�ධන 

එකDය ගණනකට ආස�න �මාණය7 -�ධාන සංෙශ�ධන 23F.- 

සමඟ තමF අප අද ෙ� පන; ෙකK�පත ඉ+iප; කර�ෙ�.  

ඒ වාෙ8ම ජනතා =n7( ෙපරnෙ®, ඒකාබHධ =ප7ෂෙ: 

නායක�ම�ලා මා හn ෙවලා �� DයE සංෙශ�ධන හවසට 

සලකා බලා, තn�නා�ෙස{ලා DයE ෙදනාෙ8ම සහෙය�ගය 

ඇ�ව ෙමම ඓ(හාDක පන; ෙකK�පත ස�මත කර ග�න 

¢´ව� ෙ4වා! �යා මා �ා%ථනා කරනවා. මම එෙහම 

�යනෙකmට ¶ම� ර;නායක ම�C�මා 9ක� අn� �නාව7 

දැ�මා. ෙකෙස{ ෙවත; අ	 Dය�ෙල�ම එක� ෙවලා ෙ� රෙ� 

ආදාය� වැ¾ කරලා, අ	 DයEෙදනාම D�න ද�න, �ා%ථනා 

කරන නව ෙHශය7 ෙගmඩ නඟ�න කට1� කර�න ඕනෑය �යා 

මා �තනවා.  

ගA කථානායක�ම9, දැනට �යා;මක වන ෙHIය ආදාය� 

පනත ස්ථා	ත ¡ෙ® 2006 වසෙ%�F. පa@ය අ¡A� 11 �ළ 

වi� වර එයට ==ධ සංෙශ�ධන අට7 පමණ ඇ�ළ; ��ම 

�2� ඒ පනත ඉතාම සං�%ණ ත;;වයකට ප; ෙවලා (wණා. 

රටක ආදාය� බ� `(ය සං�%ණ 6ම ඉතා අවාDදායක ෙම�ම 

අවාසනාව�ත ත;;වය7. ඒ ම³� බ� ෙගව�න� 

අෛධ%යව;6ම �2� රජයට ලැෙබන ආදාය� ෙබmෙහ� ෙසF� 

අ¯ ෙවනවා. මම පaව එතැනට එ�න�.  

පa@ය කාලෙ: ආදාය� අ¯ ෙවලා (ෙබන �මාණය ගැන 

බැEෙවm;, අපට එය ෙ;A� ග�න ¢´ව�. ආෙය�ජකය� 

අෛධ%යව; 6ම �2� ආ%Ùකෙ: ආෙය�ජන සහ 5�යා 

උ;පාදනය අඩාළ ෙවනවා; බ� අ¨<කතා D� 6මට ඇ( ඉඩකඩ 

ෙබmෙහ� ෙසF� වැ¾ ෙවනවා; රෙ� බ� අGÛලතාව දA� ෙලස 

පහළ යනවා. සමස්තය7 ෙලස ග; =ට බ� ¨මෙ: 

සාධාරණ;වය දැ¾ ෙලස අBෙය�ගයට ල7 ෙවනවා. 

ම79සාදය;, රජයට ඍµ බ�ව0� ලැෙබන ආදායම පහළ යන 

=ට එය ඌන Æරණය ��ම D� ව�ෙ� ව¨ බ� වැ¾ ��ම 

�2GF. පව;නා සං�%ණ ආදාය� බ� රාnව �ළ ඉතා 

අවාDදායක සහ අවදානා;මක ත;;වයකF අද රට (ෙබ�ෙ�. 

අද රට අවදානා;මක ත;;වය� රාkයකට nxණ ෙදනවා.  

දM� ආDයාG කලාපෙ: ෙම�ම, ෙල�කෙ: අවම බ� 

ආදාය� ලබන රටව� අතරට දැ� � ලංකාව පැ<ණ (ෙබනවා. 

1990� දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනෙය� Dයයට 197 � රාජd බ� 

ආදායම අඛ®ඩවම පහළ වැ�ලා 2014 වන =ට Dයයට 10ක 

ම�ටමකට අ¯ ¡ණා. නn;, පa @ය අ¡A� ෙදෙ7� -2015 Dට 

ෙ� ද7වා බැEවාම- ය2 වතාව7 අපට රාජd බ� ආදායම Dයයට 

15 ද7වා වැ¾ කර ග�න ¢´ව� ¡ණා. ෙ� නව බ� පනත 

�යා;මක 6ෙම� පaව ඊළඟ වසර ෙදෙ7� රාජd බ� ආදායම 

Dයයට 20 ම�ටමට ෙගන ය�නට ¢´ව� ෙවF �යන =ශ්වාසය 

අපට (ෙබනවා. එම අවම බ� ආදායම �ළ ඍµ බ� �මාණය දළ 

ෙHIය 9ෂ්පා+තෙය� Dයයට 2ක ම�ටමකF පව(�ෙ�. එය 

කලාපෙ: ඍµ බ� �මාණය සමඟ සැසෙ�� ඉතාම; පහළ 

ත;;වය7. 9දaන7 ෙලස මැෙ�Dයාව, ඉ��`Dයාව, 

	0�නය වැ9 රටව� ග;තාම එම රටවල ඍµ බ� �මාණය දළ 

ෙHIය 9ෂ්පාදනෙය� Dයයට 5-7 අතර තමF පව(�ෙ�. ඒ 

=තර7 ෙනෙවF, ඍµ බ� ආදායම ඉතා පහළ ම�ටමක පව(න 

9සාම ව¨ බ� �මාණය ඉතාම ඉහළ @�� (ෙබනවා. මම �තන 

හැ�යට ෙ�ක තමF ඉතාම භයානක ත;;වය; කනගාKදායකම 

ත;;වය; අවසානාව�තම ත;;වය.  

ගA කථානායක�ම9, ෙ� රෙ� බ� බර දර�ෙ� ෙවන 

ක¡Aව; ෙනmෙවF. ඇ;ත වශෙය�ම �4ෙවm; ෙ� රෙ� බ� 

බර දර�ෙ� �i 	� �ක7 ග�න, t9 �ක7 ග�න සාමානd 

මGස්සයා <ස7 ෙ� රෙ� වැ¾ ආදාය� ලබන අය ෙනmෙවF. ෙ� 

රෙ� ඍµ බ� සහ ව¨ බ�වල අGපාතය ව�ෙ�, 20:80F. අෙ# 

n´ ආදායෙම� Dයයට 807ම ලැෙබ�ෙ� ව¨ බ�ව0�. ඍµ 

බ� සහ ව¨ බ� අGපාතය අ	 20:80 �4වාට, ඇ;තටම 18:82 

=තර තමF පව(�ෙ�. ෙ� ත;;වය බැEවාම මම �4වා වාෙ8 

බ� ආදාය� ලබන රටව� අතර අ	 කලාපෙ: අ�(මට ඉ�ෙ� 

�යලා. 

උදාහරණය7 හැ�යට මැෙ�Dයාව ග;ෙතm;, එ� සෘµ 

ආදායම, ඒ �ය�ෙ� income taxව0� ලැෙබන ආදායම Dයයට 

72 ම�ටෙ� (ෙබ�ෙ�. ඉ�+යාෙ4 පවා සෘµ සහ ව¨ බ� 

ආදායම Dයයට 50:50 ත;;වයට ෙගන එ�න ¢´ව� ෙවලා 

(ෙබනවා. Dංග#¢Aෙ4 Dයයට 457 පමණF ව¨ බ�ව0� 

ලැෙබ�ෙ�. පා�ස්තානය, බං8ලාෙHශය �යන අෙ# අස�වැD 

රටව� ෙදක ග;තාම, බං8ලාෙHශෙ: සෘµ බ� �මාණය Dයයට 

357 =තර ෙවනවා; පා�ස්තානෙ: සෘµ බ� �මාණය Dයයට 

377 =තර ෙවනවා.  

ගA කථානායක�ම9, අ	 යථා%ථය +හා බල�න ඕනෑ. 

2012/2013 වසෙ%  Household Income and Expenditure 

Survey එක අGව ෙ� රෙ� ෙපmෙහmස�� Dයයට 20, සමස්ත 

household income එෙක� Dයයට 52.97 පාලනය කරනවා. 

This survey was done, of course, in the height of the 

Rajapaksa era from 2012 to 2013.  The richest 20 per cent of 

our population shared 52.9 per cent of the total household 

income. අෙන7 පැ;ෙත� �#ප;ම Dයයට 20ට සමස්ත 

ආදායෙම� ෙකmපමණ �<කම7 (ෙබනවාද �යලා බැEෙවm;, 

�#ප;ම Dයයට 20 �<ක� �ය�ෙ� සමස්ත ආදා යෙම� 

Dයයට 4.5කට =තරF. ෙපmෙහmස;ම Dයයට 20, රෙ�  

ආදායෙම� Dයයට පනස් ගණන7 පාලනය කරනවා. �#ප;ම 

Dයයට 20 - 

1275 1276 
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ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙහmඳම Dයයට 1 ෙකmපමණද? 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒක හiයට �ය�න මම  ද�ෙ� නැහැ. ෙහmඳම Dයයට 1 

ක¡ද �යලා; අ	 ද�නවා. අ	 ෙ� දවස්වල ඒ ගණ� <G� 

	2බඳ ෙසmයා ෙගන යනවා; ප�7ෂා කරෙගන යනවා. 

ඔබ�ම�ලා ෙමmනවා �4ව; අ	 ඒ ප�7ෂණ නව;ව�ෙ�; 

නැහැ. එම ප�7ෂණවල �(ඵල අ	 ඉ7මනට ෙහ2දර¡ කරනවා.  

නn;, ව¨ බ� හරහා ෙපmෙහmස; උද=ය;, �#ප; උද=ය; 

තම භා®ඩ හා ෙස{වාව�ට එකහා සමානවF  බ� ෙගව�ෙ�. 

දැ� බල�න, ෙක�� ගණ� උපයන �1ෂ� �AවA 

ඉ�නවා. මා <¦ බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා ෙ� අවස්ථාෙ4 

ෙ� සභාෙ4 නැහැ. නn; එ�මා එ7ක; අ	 එදා ෙබmෙහmම 

සා%ථක සාක©ඡාව7 පැවැ;�වා. �1ෂ� �AවA �4වාම මට 

එ�මාF මත7 ¡ෙ®. �1ෂ� �AවA අද ෙක�� �ෙක�� ගණ� 

උපයනවා. Channel services කරන ෙදmස්තර මහ;වA ෙකmF 

තර� ස�0 හ�බ කරනවාද? ෙමතැන `(ඥවA ෙගmඩ7 

ඉ�නවා. `(ඥවA� පවා තම� ෙග=ය 1� ආදාය� බHද ඒ 

ආකාරයට ෙගවනවාද? ඇ;ත වශෙය�ම ඒ ආකාරයට 

ෙනmෙග4ව;, �ය7 ෙහ� ෙගවනවා න� ඒක අපට ෙලmM 

හFය7. නn;, කඩයකට @��ලා t9 �ක7 ග�නෙකmට, 	� 

�ක7 ග�නෙකmට, තව ෙමmනවා ෙහ� ග�නෙකmට ඒ අය 

ෙගව�ෙ�;, මහා වdාපාiකයා ෙගව�ෙ�;, ෛද9ක වැKපට 

වැඩ කරන ක�කAවා ෙගව�ෙ�;, සමෘH� ලාBයා 

ෙගව�ෙ�;, රෙ� �ý �#ප;ම ජනතාව ෙගව�ෙ�; එක හා 

සමාන nදල7. අ�න ඒ 9සා තමF අ	 �ය�ෙ�, ඍµ ආදාය� 

බ� වැ¾ කර�න කට1� කර�න ඕනෑ �යලා. 

ෙHශෙ�{p;වය ගැන 9තර 9තර කථා කරන රටක, සැබෑ 

ෙලසම රටට ආදෙ% න� ඒ හැම ෙකෙන7ම තම�ට හැ� 

පමÓ� ආදාය� බHද7 ෙගව�න ඕනෑ. ඒ අGව "මම; ෙ� රෙ� 

සංව%ධනෙ: හ¡�කාරෙය7" �යන කාරණයට ඒ අය ස�K 

ෙව�න ඕනෑ; ආඩ�බර ෙව�න ඕනෑ.  

ඒ =තර7 ෙනmෙවF, demographic characteristics and tax 

files of non-corporate sector 	2බඳ බල�න. 2012-2013 

survey එක අGව 9වාස - households - <0යන 5.17 

(ෙබනවා. එF� ෙපmෙහmස;ම 9වාස සංඛdාව <0යන 1.027 

බවට සඳහ� ෙවනවා. 

නn;, ෙ� රෙ� non-corporate sector එෙ7 tax files 

(ෙබ�ෙ� <0යන 1.1F. ඒ �ය�ෙ�, <0යන 5.17 

households (ෙබන සමස්ත ලංකාෙ4ම.   

According to the 2012/2013 Household Income and 
Expenditure Survey, the number of income receivers in 
the richest 20 per cent category is about 1.8 million. 
However, the number of tax registrants in the non-
corporate sector is about 1.2 million as per the 2016 
numbers. Hence, only a low percentage has registered for 
tax purposes. Out of that, only about 60 per cent actually 
pays taxes. Therefore, given the fact that the richest 20 
per cent of households claim for about 53 per cent of 
household income in the country, their contribution to the 

tax system is rather unsatisfactory. ෙ�කF ඇ;ත 
ත;;වය. ඒ අයෙ8 දායක;වය ඉතා පහළ ම�ටමකF 
(ෙබ�ෙ�. Income tax registration +හා බැEවාම; අ	 
�%@ස්ථානයට; වඩා පහ2� ඉ�ෙ�. Dයයට 147 ෙවH+ 
Dංග#ÆAව, ෙහmංෙකmං, ෙකmiයාව, ෙමmංෙග�0යාව, 
මැෙ�Dයාව ඉතා ඉහළ ත;;වයකF (ෙබ�ෙ�.  

අ	 හැෙම�ම ද�නවා, ව¨ බ� ෙගව�න�ෙ8 ආදාය� 

ම�ටම Mම7 ¡ව; ෙගවන බ� �මාණය එක සමානF �යලා. ඒ 

9සා පහළ ආදාය�ලාá�ෙ8 ආදායමට සාෙ#7ෂව ඉතා ඉහළ 

බ� බර7 ව¨ බ� ම³� පැටෙවනවා. අ�න එය සාධාරණ බ� 

¨මයක ල7ෂණය7 ෙනmෙ4. ෙ� නව ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පත �යා;මක 6ෙම� පa රජයට ලැෙබන බ� ඉහළ යාම 

�2� ව¨ බ� මත රඳවා පැව¸ම අවම ම�ටමකට ෙගන ඒමට 

හැ� ෙවනවා. nද� ඇම(වරයා හැ�යට මෙ8 �ධානතම 

ඉල7කය තමF 2020 ව%ෂය වන ෙකmට ෙ� සෘµ හා ව¨ බ� 

අතර (ෙබන අGපාතය 20F, 80 Dට 40F, 60 ද7වා පiව%තනය 

��ම. 

=ෙශ{ෂෙය� සඳහ� කළ 1� තව; කාරණය7 (ෙබනවා. 

එන�, � ලංකාෙ4 ආදාය� බ� අGÛලතාව ස�බ�ධෙය� 

බරපතළ ගැටEව7 (ෙබනවා �යන කාරණයF. එ7 අත��, 

බ� ෙග6ම සඳහා 0යා ප+ං� වන ¢Hගලය� හා වdාපාර 

ආයතනවල සංඛdාව ¢�මසහගත ෙලස අවම ම�ටමක පව(නවා. 

2016 ව%ෂෙ:� බ� ෙග6ම සඳහා 0යා ප+ං� � සමාග� සංඛdාව 

43,990ක ම�ටමකF පව(�ෙ�. එෙම�ම බ� ෙග6ම සඳහා 

0යා ප+ං� ¢Hගලය� සංඛdාව 119,3007 තර� ඉතාම පහළ 

ම�ටමක සංඛdාව7. එය රෙ� සමස්ත වdාපාර අංශය හා Øම 

ෙවළඳ ෙපmළ ත;;වය� සමඟ සැසෙ�� �Dෙස{; �මාණව; 

ෙනmවන බව තn�නා�ෙස{ලා හැම ෙකෙනMම 	2ග`= �යා 

මම �තනවා. අෙන7 අතට, බ� ෙග6ම සඳහා 0යා ප+ං� � 

අයෙ8 බ� 0	 ෙගmGව0G; ෙපෙනනවා, 9D ආකාරයට බ� 

ෙග6� D� වGෙ: ඉතාම අවම �(ශතය��ය �යා. Tax files 

(ෙබන අය; ෙග=ය 1� බ� nද� �මාණය ==ධ ෙහ{� 9සා -

þෂණය 9සා, ෙවන; ෙහ{� 9සා- ෙගව�ෙ� නැහැ. ෙHIය 

ආදාය� ෙදපා%තෙ���ෙ4 වා%gක වා%තාව අGව, 2016 වසෙ% 

බ� ෙග6ම සඳහා 0යා ප+ං� වdාපාර ආයතනව0� අදාළ +නයට 

බ� ෙගවා ඇ;ෙ; Dයයට 307 පමණF. Register කර¢ 

අයෙගG; Dයයට 30F, ඒ �ය¢ +නයට බ� ෙගව�ෙ�. ඉ� 

මාසයකට පaව එම �(ශතය Dයයට 46 ද7වා ඉහළ @යද එය; 

�Dෙස{; සෑïමකට ප; ව�න ¢´ව� ත;;වය7 ෙනmෙවF. ඒ 

වාෙ8ම, ආදාය� බ� ෙගවන ¢Hගලය� ග; =ට, 2016 වසෙ% 

අදාළ +නයට බ� ෙග6� කළ �මාණය n´ සංඛdාෙව� Dයයට 

487 පමණ වනවා. ඉ� මාසයකට පaව එය Dයයට 59 ද7වා 

වැ¾ ¡ව; එය තව; ෙබmෙහ� �රට ව%ධනය කර ග�ෙ� නැ(ව 

බැහැ.  

ෙකෙස{ ¡වද, ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���ෙ4 9ලධාi� 

9ර�තරෙය� කරන පa =පර� �2� ව%ෂය අවසානෙ:� එම 

�(ශතය ය�තා7 �රකට ව%ධනය ��මට සම; වනවා. නn; 

එය එෙස{ =ය 1� ත;;වය7 ෙනmෙවF. බ� ෙග6� �මාද 6ම 

�2� රාජd ආදාය� =යද� කළමනාකරණයට =ශාල බලපෑම7 

D� වනවා. ෙමවැ9 පa ¶ම7 �ළF අප රජය ක�පනා කෙළ{, 

ෙමෙස{ ඉතා පiහා9යට ප; ෙව<� පව(න ආදාය� බ� ¨මය 

ය2 වතාව7 -නැවත;- සංෙශ�ධනය කර�න ඕනෑ �යා.   

එපමණ7 ෙනmෙවF. අ	 බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා, ඉ+iෙ:� 

තn�නා�ෙස{ලා සමඟ සාක©ඡා කරලා universal tax file 

ෙනm�මරය7 ෙ� රෙ� හැම ෙකෙනMටම ලබාෙද�න කට1� 

කර�න. =ෙශ{ෂෙය�ම අ¡A� 18ට වැ¾ හැම ෙකෙනMටම tax 

1277 1278 



පා%0ෙ���ව 

file ෙනm�මරය7 (wණාය �යලා �ශ්නය7 ඇ( ව�ෙ� නැහැ. 

ඒෙක� �ය�ෙ� නැහැ tax ෙගව�නම ඕනෑය �යලා. ඇ;ත 

වශෙය�ම අ	 බ� ෙගවන ෙප�රමය;  ෙබmෙහmම සරල කරනවා.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

බැ� එක7 වාෙ8ද? 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

බැ� එක7 වාෙ8 ෙව�න; ¢´ව�.  

 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

බැ� එක7 වාෙ8 ගහෙගන ය�න ¢´ව�! 

 

ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Birth certificate එක; එ7කද ෙද�ෙ�?  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
නn;, ෙමය ෙබmෙහmම සරල ¨මය7. ආදායම7 නැ;න�, 

අ¡AHද අ�(මට "ආදායම7 නැත" �4වාම ඇ(. එ©චරF. අ	 

ඒක පස්ෙස{ �ව�ෙ� නැහැ. ආදායම7 නැ(  =ශාල 	iස7 

ඉ�නවා.  

 
ග3 එස්.�. Uසානායක මහතා (සමාජ සCබල ගැ�R� හා 
dබසාධන හා ක�ද උඩරට උ3මය 01බඳ අමාතY2මා) (மா��மி� எ=.பி. திசாநாய�க - சQக வ;R?ட* ம,-� நல��ாி ம,-� க�� மர�ாிைமக� அைம1ச�) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
SMS එක�� දැG� ෙද�න; ¢´ව� ෙවF. 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

SMS එක�� දැG � ෙද�න; ¢´ව� ෙවF. අ¡A� ගණන7 

යනෙකmට ඒ ත;;වයට එ�න ¢´ව�. ඒ වාෙ8ම අ	 �තනවා, 

තAණෙයMට බැංM @�ම7  =වෘත කර�න අවශd න�, ඒ 

වාෙ8 ෙනm�මරය7 (wෙණm; ඒ කට1� වඩා; පහa ෙවF 

�යලා. ඒ වාෙ8ම, එවැ9 ෙනm�මරය7 (ෙබන අයට තව තව; 

පහaක� අ	 ලබා ෙද�න�. ෙක��කාගාරයට යනවා න� ඒ අයට 

ෙනm<ෙ� ඇ�´ ෙව�න ෙද�න ¢´ව�. ඒ අය t@iයට යනවා 

න� ෙනm<ෙ� බල�න ෙද�න ¢´ව�. Zoo එකට යනවා න� 

ඒකට ෙනm<ෙ� ඇ�´ ෙව�න ෙද�න ¢´ව�. ෙවන; රටවල 

එවැ9 0	 ෙගmGව7 (ෙබන ෙකෙනMට �< =ය 1� ෙග�රවය 

අෙ# රෙ� ¢රවැDය�ට; ලබා ෙද�න අ	 කට1� කර�න ඕනෑ. 

අෙ# රෙ� ¢රවැDෙය7 tax file or card එක ෙප�Gවාම ඔ¡�ට 

�< =ය 1� ෙග�රවය ලබා �ලා අBමානව; ¢රවැDෙය7 

කර�නF අෙ# බලාෙපmෙරm;�ව. ඒෙක� බලාෙපmෙරm;� 

ව�ෙ� නැහැ හැම ෙකෙන7ම බ� ෙගව�න ඕනෑය �යලා. 

ෙමවැ9 සාධ`ය ෙය�ජනාවලට ය� ¢HගලෙයM ෙහ� 

ආයතනය7 අකැමැ( වනවා න�, ඇ;ත වශෙය�ම එF� ෙප` 

ය�ෙ� ඒ ¢Hගලය� ෙහ� ආයතන ෙ� කට1� =9=දභාවෙය� 

D� කරනවාට =AHධF �යන එකF.  ෙHIය වශෙය� ආදාය� 

ලබා ෙගන රට +1� ��ම සඳහා ව¨ බ� අ¯ කරන එකට ක¡ද 

=AHධ? ඇ;ත වශෙය�ම අපට ෙ� 60:40 අGපාතයට 2020 

වන =ට ය�න ¢´ව� න�, ඒ යන ගමෙ�� සාමානd ජනතාවට 

බලපාන VAT එක වාෙ8 ඒවා Dයයට එක�� ෙදක�� අ¯ 

කර�න ¢´ව�. ඒ අ¯ ��ම තමF අෙ# බලාෙපmෙරm;�ව.  

අ	 බලාෙපmෙරm;� ෙව�ෙ�, ෙ� රට �ළ වdාපාiක 

පiසරය වඩා; �යාI0 හා =9=දභාවය�� 1�ව පව;වා 

ෙගන යෑමF. එF� `(=ෙර�l ෙලස ආදාය� 5ස ්��ම �%වල 

ෙවනවා. එF� රට �ළ පව;නා සෘµ බ� 7ෙෂ{¦ෙ: පදනම 

¢´� වනවා. ඒ ම³� ෙපm� මහජනතාවට පැටෙවන ව¨ බ� 

අවම ෙවනවා �යලාF මා �ත�ෙ�. මම ක0� සඳහ� කළ 

පi+ දැනට පව(න ආදාය� බ� ¨මය ඉතා සං�%ණ 6ම �ළ බ� 

පiපාලනය ඉතා අකා%ය7ෂම ෙවලා (ෙබනවා. තවද, එම 

සං�%ණතාව සමනය ��ම සඳහා වi� වර කරG ලැ� ය� ය� 

සංෙශ�ධන �2�, එ� සං�%ණ ස්වභාවය තව�රට; වැ¾6ම7 

<ස7 සමනය 6ම7 නැහැ. එය රට �ළ පව;නා ආදාය� බ� 

¨මය ස�බ�ධෙය� ඉතාම අ=9ශ්�ත ත;;වය7 ඇ( කර 

(ෙබනවා. එම ත;;වය ආෙය�ජක =ශ්වාසය ¶ඳවැ_මට 

ෙබෙහ=� බලපානවා. එක එක ෙවලාවට එක එක =�යට බ� 

ගැxවා; ඇම(වරයාට ඕනෑ =�යට බ� ගැxවා; තව; එක එක 

=�යට බ� ගැxවා. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
උෙHට එක7, හවසට එක7. 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔ4. උෙHට බ� ගහනවා, හවසට ෙවනස් කරනවා. පa @ය 

අ¡A� 20, 30� අ	 එවැ9 ත;;වය7 දැ7කා. 1990 ඉඳලාම  ෙ� 

රෙ� ආදාය� මා%ග I�ෙය� අ¯ ෙව©ච හැ� අ	  දැ7කා. අද 

ෙගනන ෙමම ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත හරහා තමF 

DයE ෙH ෙකෙර�ෙ�. මට ඇම(වරයා හැ�යටව; ෙ� පනතට 

	�� ය� ය� සහන - incentives - ලබා ෙද�න �යලා 9%ෙHශ 

කර�න බැහැ. ෙ� පනත ඒවා අGවF �යා;මක ෙව�ෙ�. ෙ� 

�2� DයE ෙදනාට level-playing field එක7 ඇ( ෙවF �යලා 

අ	 =ශ්වාස කරනවා.    

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම �ය�ෙ�- 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ඇම(�මාට කථාව කරෙගන ය�න ඉඩ ෙද�න.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

බ� ෙග6මට අදාළව  ease of paying tax  �යන index  

එක7 (ෙබනවා. ඒ ස�බ�ධ  ජාතd�තර ෙØ{Óගත ��ම �ළ 

රටව� 185�� අපට �< 6 ඇ;ෙ;  158 ෙව9 ස්ථානයF.  ෙ�  

ease of paying tax  �යන index  එෙ7 අපට පaව ඉ�ෙ�, 

ඇෆ ්ග9ස්ථානය, ආජ��නාව, උ�A අóකාG රටව� ��පය7 

1279 1280 

[ගA මංගල සමර6ර මහතා] 
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පමණF. ෙමම ත;;වය පැහැ+0වම ෙවනස් =ය 1�ය. එවැ9 

ෙවනස්6ම7 �2� D� වන වාDය, රාජd Üලd අංශ ශ7(ම; 

��ම පමණ7 ෙනmව  සා%ව ආ%Ùක දෘෂ�් ෙක�ණෙය� 

බැ£ෙ�� සමස්ත ආ%Ùකෙ: DයE අංශ ෙකෙර� ධනා;මකව 

බලපාන ඉතා වැදග; කAණ7.  

එවැ9 සාධ`ය ෙවනස7 D� ��ම බා�ර පා%ශ්වයක 

¡වමනාව7 මත D� කර�ෙ� යැF මතය7 ෙගmඩනැàමට 

උ;සාහ ��ම ඇ;ත වශෙය�ම x� ෙHශපාලන කාරණය7 <ස 

යථා%ථය7 ෙනmෙවF. සමහA ෙ�වා IMF ෙය�ජනා �යනවා. 

නn; ෙ�වා IMF ෙය�ජනා ෙනmෙවF. ඇ;ත වශෙය�ම ෙ� 

කාරණාවල අඩං� ව�ෙ�,  රෙ� ¡වමනා ෙදස බලලා, අෙ# රට 

පa@ය කාලෙ: වැK� �පාතය ෙදස බලලා, ඒ ගැන අ	 කථා 

කරලා රට ෙගmඩනැං6මට සැලa� කළ ෙHIය සැලැස්ම7. නn; 

ෙHIය සැලැස්මක� ¡ව; අ	 international best practices  

ෙමmනවාද �යා ෙසmයා බලා, ඒ අය ෙහmඳ ෙHව� කරලා 

(ෙබනවා න�, ඒවා; එක� කර ග�නවා. ඒවා; එක� 

කරෙගන තමF ෙ� පන; ෙකK�පත හදලා (ෙබ�ෙ�.  IMF  

එක ¡ණ; ෙහmඳ ෙය�ජනාව7 අපට කළා න�, අ	 ඒ ෙය�ජනා; 

එක� කරලා (ෙබනවා. එ� වරද7 මම �Dෙස{;ම ද��ෙ� 

නැහැ. තවද මම ඍµව �කාශ කර�න කැමැ(F, ෙමම ෙය�vත 

පන; ෙකK�පත �ළ ජාතd�තර �ශස්ත පiචය� - best 

practices -  ඇ�ළ; කරලා (ෙබන බව.   

ෙමම ෙය�vත ෙකK�පෙත� අඩං� ය� ය� Mඩා Mඩා 

ෙකmටස් උ¢ටා ග9<� ෙHශපාලනමය වශෙය� ෙක� කා£නව 

ජනóය6මට ඇතැn� දරන උ;සාහය ඉතා පK ආක�පමය 

ත;;වය�. එම³� D�වGෙ: ජනතාවට අවැඩ7 <ස යහපත7 

ෙනmෙවF.  

මා ෙ� අවස්ථාෙ4� කැමැ(F, ෙය�vත නව ෙHIය ආදාය� 

පන; ෙකK�පෙ; ඇ( a=ෙශ{ෂ කA� ��පය7 ෙප�වා 

ෙද�න. අ	 ෙමම පන; ෙකK�පෙත� n0�ම අෙ#7ෂා 

කර�ෙ� � ලංකාෙ4 ආදාය� බ� `(ය, බ� පැන6ෙ� Ü0ක 

DHධා�තවලට අGÛලව D� ��මF.   1776�  Adam Smith,  

four maxims of taxation  හÕනාෙගන (ෙබනවා. මම �තන 

හැ�යට ඒවා අදට; වලං�F. පළnව, බ� බැ�යාව  එය ෙග6ෙ� 

හැ�යාවට අG�� =ය 1�F - burden  proportionate to the 

ability to pay. ෙදවGව, බ� ෙගව�න�ට තම� ෙගවන බHද 

	2බඳව 9ශ්�තතාව7 ඇ( =ය 1�F - certainty.   අ	 �4වා 

වාෙ8 වi� වර ෙවනස් ෙනmවන ස්Ùරභාවය7 (¶ය 1�F. 

ෙතවGව,  බ� ෙගව�න�ට තම බ� ෙග6ම පහaෙව� D� කළ 

හැ� =ය 1�F - convenience.  	K ගණ� ¢රවලා, අර 

ක¡´ෙව� ෙ� ක¡´වට යව<� බ� ෙග6ම එපා කරව�ෙ� 

නැ�ව ඍµව, සරලව ෙගව�න ¢´ව� ¨ම ඇ( කර�න ඕනෑ. 

හතරවGව, බ� එක� ��ම හා කළමනාකරණය ��ම - 

efficiency of collection - කා%ය7ෂම =ය 1�F.  ඇ;ත 

වශෙය�ම අප ෙකmF තර� ෙහmඳ පන; ෙකK�පත7 ඉ+iප; 

කළ;, ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���ව; ඒ හා සමානව 

ෙවනස්ක�වලට nxණ ෙනm��ෙනm; ඒෙක� බලාෙපmෙරm;� 

වන ලාභය�, අෙ#7ෂාව� ඉK කර ග�න බැi වනවා. ඒ 9සා 

අප ඉ+iෙ:� ෙ� පන; ෙකK�පත හා සමගාpව එම ක®ඩාය� 

සමඟ සාක©ඡා කරලා ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���ව �ළ; 

ෙවනස්ක� කර�නට බලාෙපmෙරm;� වනවා. ෙමම Ü0ක 

සංක�ප මත 	�Kවා නව ආදාය� බ� ¨මය �යා;මක ��ෙ�� 

අපෙ8 Ü0ක �nඛතාව වGෙ:, රෙ� a´ හා මධdම පා�(ක 

සමාජ ස්ථාවරය� සඳහා පහaක� සැලtම, බ� බර දැiය හැ� 

අංශය�ෙග� සාධාරණ � බHද7 අය ��ම, අවසානෙ: � රෙ� 

Ü0ක ගැටEව7 � ඉතා අවදාන� ෙලස පහළ ය<� පැව�� 

රාජd බ� ආදාය� ය0 ස්ථාවර ��මF. ෙමම ෙය�vත පනෙ; 

පව(න Ü0ක සාධ`ය ත;;වය ව�ෙ� එම³� පහළ සහ 

මධdම පා�(ක ආදාය� ලබන ¢රවැDය�ට ආදාය� බ� බර 

ෙනmපැට6මF. ෙ� පන; ෙකK�පත ඉතාම සාධාරණ පන; 

ෙකK�පත7. ෙ� ස�බ�ධෙය� �%ඝ වශෙය� මට කථා 

කර�න ¢´ව�. නn; අද අෙ# කÙකය� ෙ� ස�බ�ධ ==ධ 

අංශ ගැන කථා කර�න බලාෙපmෙරm;�ෙව� ඉ�නවා.  

ෙමම පන; ෙකK�පතට අGව මාDක ආදායම වශෙය� 

A	ය� ල7ෂයකට වඩා අ¯ වැKප7 ලබන හැෙම�ම ආදාය� 

බHෙද� 9දහස් වනවා. [බාධා ��ම7] A	ය� ල7ෂය තමF 

tමාව.  

� ලංකාෙ4 ආදාය� ෙබ� යාෙ� ස්වභාවය සැලÛ =ට 

ජනෙ�ඛන හා සංඛdාෙ�ඛන ෙදපා%තෙ���ෙ4 සp7ෂණ 

ද;තවලට අGව රෙට� සමස්ත ප¡� සංඛdාෙව� ෙපmෙහmස;ම 

Dයයට 20 -අප n0� කථා කර¢ ෙH- සැලÛ =ට ඔ¡� සමස්ත 

ආදායෙම� Dයයට 53කට �<ක� �යනවා. ඉ�A Dයයට 807 

වන පහළ සහ මධdම ආදාය� ලාá� සැලÛ =ට ඔ¡� රෙ� 

සමස්ත ආදායෙම� Dයයට 47කට පමණF �<ක� දර�ෙ�. 

ෙමම³� ෙප` ය�ෙ� ෙමම ෙය�vත ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පත �2� පහළ හා මධdම ආදාය� ලබන සමාජ 

ස්ථාවරය� සඳහා බ� ෙග6මට යට; 6ෙ� ස�භා=තාව අවම කර 

(ෙබන බවF.  

=ෙශ{ෂෙය�ම  සඳහ� කළ 1� ඊළඟ කාරණය ව�ෙ�,  

ෙජdෂ්ඨ ¢රවැDය� සඳහා ලබා �මට 9ය<ත ෙපm£ ආදායම 

ස�බ�ධ සහනය 	2බඳවF. එ�� ෙජdෂ්ඨ ¢රවැDෙයMෙ8 

මාDක ෙපm£ ආදායම, A	ය� 125,000 ද7වා බHෙද� 9දහස් 

කරලා (ෙබනවා.  ෙ� අ	 කථා කර�ෙ�  ෙපm£ ආදායම ගැනF. 

සාමානd ආදායම ගැන ෙනmෙවF, ෙපm£ ආදායම ගැනF. ඒක 

=ශාල nදල7. ෙමවැ9 ෙපm£ ආදායම7 ලබා ගත හැ� ව�ෙ� 

A	ය� ල7ෂ 150කව; තැ�ප� ස�ත ¢HගලයMටF. A	ය� 

ල7ෂ 150කට වැ¾ තැ�ප� (ෙබනවා න� ෙ� වාෙ8 ෙපm£ 

ආදායම7 ලැෙබනවා. එතෙකmට ඒ ෙපm£ ආදායමට ආදාය� බ� 

ෙගව�නට ඕනෑ.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ඇම(�මා, ඔබ�මාෙ8 කාල tමාව අවසානF. නn; 

ඔබ�මා +ගටම කථා කරෙගන ය�න. 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

But I do not want to take anyone else's time.  
 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

දැGව; ��ම =තරF.  

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මම ඉ7ම9� අවස� කර�න�, ගA කථානායක�ම9.  

තවද ෙය�vත පන; ෙකK�පත �2� a´ හා මධdම 

පiමාණ ආයතන ස�බ�ධෙය� ෙම�ම =ෙශ{ෂෙය� හÕනා ග; 

අෙනM; 7ෙෂ{¦ ගණනාව7 ස�බ�ධෙය� =ශාල වශෙය� බ� 

1281 1282 



පා%0ෙ���ව 

සහන ලබා �ලා (ෙබනවා. 9දaන7 ෙලස වdාපාර ආයතන 

සඳහා ෙපm�ෙ4 අදාළ වන Dයයට 28ක ෙය�vත ආදාය� බHද 

ෙවGවට a´ හා මධdම පiමාණෙ: වdාපාරය�ට සහ ==ධ 

7ෙෂ{¦ 9ෙය�ජනය කරන වdාපාර ආයතන සඳහා එම බHද 

Dයයට 50�� අ¯ ෙකmට  Dයයට 14ක බHද7 ෙය�ජනා කරලා 

(ෙබනවා. එම අදාළ 7ෙෂ{¦ය� වGෙ: භා®ඩ හා ෙස{වා 

අපනයන, ෙතmර�A තා7ෂණ, අධdාපන, සංචාරක සහ කෘg 

ක%මා�ත වැ9 අංශF.  

ෙමම ෙය�vත පන; ෙකK�පෙ; තව; Ü0ක සාධ`ය 

ත;;වය7 ව�ෙ� ඉහළ ආදාය� ලාá� සඳහා අදාළ වන පi+ 

බ� පදනම ¢ඵ� ෙකmට (uමF. ඒ අGව දැනට පව;නා බ� 

9දහස් ��ම ෙබmෙහ� අවස්ථාව�� tමා කර (ෙබනවා. වi� 

වර හÕ�වා �� එවැ9 බ� 9දහස් ��� 9සා බ� ගණනය ��ම 

සහ පiපාලනමය �යාදාමය ෙබෙහ=� අකා%ය7ෂම ¡ණා. 

එවැ9 අකා%ය7ෂමතා ෙය�vත පන; ෙකK�පත ම³� 

මඟහැෙරනවා. තවද, �ා8ධන ලාභ බHදට යට; ��මද හÕ�වා � 

(ෙබනවා. එම³� ඉහළ ආදාය� ලාá�ෙග� වැ¾ බ� 

�මාණය7 එ75ස් ෙකmට සමස්ත ආ%Ùකයට �(ඵල ෙගන ෙදන 

�ා8ධන 7ෙෂ{¦ය�ෙ8 ආෙය�ජන වැ¾ ��මට හැ� ෙවනවා. 

ගA ඉරා� =¨මර;න මැ(�මාෙ8 කථාෙ4 � ෙ� 

ස�බ�ධෙය� තව; �%ඝ වශෙය� සඳහ� කරF.  

Íතන ෙල�කෙ: බ� සංක�ප ඉතා ෙ4ගෙය� 9ර�තර 

ෙවනස්6�වලට ල7 ෙව<� (ෙබනවා. Gතන වdාපාiක 

ෙල�කය; සමඟ ගG-ෙදG ��ෙ�� බ� අංශෙ: පව(න 

ෙවනස්ක� ස�බ�ධෙය� අ	 9ර�තර අවධානය�� D�ය 1� 

ෙවනවා. ෙනmඑෙස{ න� ==ධ බ� අ¨<කතා සහ පැහැර හැ�ෙ� 

�වණතාව� D�6මට ෙබmෙහ� ඉඩ කඩ (ෙබනවා.  

ෙමම  ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පෙත� තව; Ü0ක 

සාධ`ය ත;;වය7 ව�ෙ�, න6න බ� සංක�ප ෙමම@� 

හÕ�වා �මF. එම@� ජාතd�තර වශෙය� අGගමනය කරන 

බ� ¨ම සමඟ සමපාත6ම7 D� ෙවනවා. එෙම�ම, බ� ¨මෙ: 

=9=දභාවය ඉහළ යෑම7 D� ෙවනවා. තවද, ෙය�vත පන; 

ෙකK�පත ම³� බ� මඟ හැ�ම වළ7වා£ම සඳහා අවශd `( 

හÕ�වා �ම7 D� ෙවනවා. දැනට පව(න ¨මෙ4දය �ළ බ� 

පැහැර හi�ෙනM ස�බ�ධෙය� `(ය �යා;මක6ෙ�� 

ෙබmෙහ� කාලය7 ගත වන අතර, එම කාලය �ළ රජයට බ� 

ආදාය� අ�< ෙවනවා. බ� අGÛලතාව ව%ධනය ��මට න� බ� 

පැහැර හi�න� සඳහා `(ය අවශd ආකාරෙය� සහ ක¾න<� 

�යා;මක =ය 1�F. ෙනmඑෙස{ න�, එය අෙන7 බ� ෙගව�න� 

සඳහා D� වන අසාධාරණය7 පමණ7 ෙනmව, රජෙ: ආදාය� 

=යද� කළමනාකරණයටද එම@� ෙබmෙහ� ෙලස බාධා 

පැ<ෙණනවා. බ� පැහැර හi�න� අෛධ%යව; ��ම සඳහා අ	 

ය� පැන @ය දඩ nද� සංෙශ�ධනය ��මට;, ඉ+iෙ:� 

බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. එෙස{ම +� කල7 ගත වන ආදාය� බ� 

ස�බ�ධ න¯ ත;;වය� ෙක� කාලය7 �ළ =සමට �(පාදන 

හÕ�වා ෙදනවා.  

ෙමම ෙය�vත ෙHIය ආදාය� පනත �යා;මක ��ෙම� 

අ	ට ආ%Ùකෙ: nxණ �මට ඇ( අBෙය�ග ෙබmෙහ� �රට 

සමනය6ම7 D� වG ඇතැF බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. Ü0ක 

වශෙය�ම ජනතාවට අවශd භා®ඩ සහ ෙස{වා 9D අ1i� 

සැප¤ම, රජ ය =D� �යා;මක කරන සහනාධාර වැඩ 

	2ෙවළව� �යා;මක ��මට හැ� 6ම �2� ආදාය� ෙබ� 

යෑෙ� අසම�0තතාව හැ� තා7 �රට අවම ��ම, රාජd Üලd 

ස්ථාවරභාවය සහ සමස්තය7 වශෙය� ස%ව ආ%Ùක ස්ථාවරතාව 

තව�රට; ව%ධනය ��ම, ¢Hගල ච%යාව ෙවනස් ��ම සඳහා 

යහප; ආකාරෙය� බලපෑ� ��ම; D� වනවා.  

9දaන7 ෙලස ��ෙකmළ, ම;පැ�, �� �යාව� සඳහා 

පමණ7 Dයයට 40ක අ�ක බHද7 �යා;මක ෙවනවා.  අවසාන 

වශෙය� ආ%Ùක ව%ධනය සහ ආ%Ùක තරගකාi;වය ව%ධනය 

��ම සඳහා =ෙශ{ෂෙය�ම a´ හා මධd පiමාණ වdාපාර සඳහා  

=ෙශ{ෂ බ� සහන හÕ�වා ෙදනවා.  

ෙමම ෙය�vත පනත �2� � ලංකා රාජd Üලd 

ස්ථාවරභාවය තහ¡A කර�නට, සමාජ ආර7gතභාවය 

තව�රට; තහ¡A කර�නට  ¢´ව� ෙවF �යලා �තනවා. ඒ 

වාෙ8ම - [බාධා ��ම7] ගA ¶ම� ර;නායක ම�C�ම9, 

ඔබ�මා මෙ8 �ත ඇ�ෙළ{ (w� ෙH �4වා වාෙ8 -telepathy -  

මම ඒ ෙකmළය තමF ෙසmය<� D�ෙ:. [බාධා ��ම7] ෙම�මා 

�යනවා, ඔබ�මා ෙ#න �ය�න; ද�නවා E.  

මම ෙ� �ක �යලා නව;ව�න�. Estimated additional 

revenue එෙක�, export servicesව0�, Unit Trust, SMEs, 

Withholding Tax ව0� ඒ වාෙ8ම ෙපm£ ආදායම Dයයට 1.5ට 

වඩා වැ¾ෙය� ලැෙබන අයෙග�,  Withholding tax on 

specified fees, Pay As You Earn -PAYE-. ෙ� DයEම 

ෙHව0� A	ය� ¶0යන 457, එෙහම නැ;න� A	ය� <0යන 

4,500�� අෙ# ආදායම වැ¾ ෙවනවා.  

ඒ =තර7 ෙනmෙවF, ඇ;ත වශෙය�ම ලබන අ¡AHෙH ෙ� 

රෙ� ආදාය� ෙගෙනන �ධාන ආයතන �න වන ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%තෙ���ව, Sri Lanka Customs සහ  Excise 

ෙදපා%තෙ���ව �ළ; ෙවනස්ක� රාkය7 ඉ7ම9� කර�න 

අ	 බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. අE(� Customs Ordinance  

එක7 හද�න; බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. ෙමmකද, දැනට 

(ෙබන Customs Ordinance එක ලංකාවට හÕ�වා ��ෙ� 

1860. තවම; ඒ පනත තමF �යා;මක ව�ෙ�. ඒ 9සා ෙ�වා 

ඔ7ෙකmම අE; ��ම �2� අෙ# ආදායම =ශාල වශෙය� වැ¾ 

කර ග�න ¢´ව� ෙවනවා. ඒ වාෙ8ම ෙමම පනත ෙකmටස් 

ෙදක�� �යා;මක වනවා. ඒ �ය�ෙ� ඔ7ෙත�බ% 30වැ9දා 

Dට   Pay As You Earn Tax  ආ+ය �යා;මක ෙවනවා. පනත 

ස�Æ%ණෙය�ම �යා;මත ව�� 2018 අෙ�{� මාසෙ: 1වැ9දා 

DටF.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA ඇම(�ම9, n´ ආදායමම A	ය� ¶0යන 45ද, 

නැ;න� අර අපනයන 7ෙෂ{¦යට අදාළ කරන �මාණයද, ෙ� 

පන; ෙකK�පත �2� ලැෙබන �මාණයද? 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 ෙ� පන; ෙකK�පත �2� අපට ව%ධනය වන ආදායම ගැන 

පමණF කථා කෙළ{.  ෙ� ඉතාම;ම ඓ(හාDක පන; 

ෙකK�පත සඳහා ඔබ�ම�ලා DයE ෙදනාෙ8ම සහෙය�ගය ලබා 

ෙද�නය �යා ය2; ඉ�ලා D�<�, මෙ8 වචන ස්ව�පය 

අවස� කරනවා. 

 
,ශ්නය සභා�[ඛ කරන ලb. வினா எ��திய&ப�ெப�ற�. 
Question proposed. 

1283 1284 

[ගA මංගල සමර6ර මහතා] 
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ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

pළඟට, ගA a9� හÕ�ෙන;( මැ(�මා. 

ඊට �ථම, ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�මා Üලාසනයට 

පැ<ෙණනවා ඇ(. 
 
අන23ව ග3 කථානායක2මා Kලාසනෙය� ඉව7 �ෙය�, 

NෙයaජY කාරක සභාප�2මා [ග3 ෙසSව� අෛඩ'කලනාද�  
මහතා] [ලාසනාLඪ Cය. 

 அத)பிற*, மா%,மி* சபாநாயக. அவ.க� அகிராசன� தினி)" அகலேவ, *0களி) பிரதி� தவிசாள. அவ.க�  [மா%,மி* ெச	வ& அைடகலநாத)]  தைலைம வகி�தா.க�. 
 

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

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගA ම�C�මා, කථා කර�න. 

 
[Æ.භා. 11.06] 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, අද +නෙ:� ඉ+iප; 

කරන ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පතට අදාළ සංෙශ�ධනය, 

ඇ;තටම පන; ෙකK�පතක සංෙශ�ධනයකට; වඩා, n´ මහ; 

ආ%Ùක �යාව0යම -=ෙශ{ෂෙය�ම අෙ# රෙ� බ� �යාව0යම- 

කණ	ට හරවන ආකාරෙ: සංෙශ�ධනය7. ගA ඇම(�මා; ය� 

=�යකට ඒක ෙවන; අදහස�� ඉ+iප; කළා. ලංකාෙ4 D�න 

ප¡� ල7ෂ 51ක හැම ෙකෙනMටම බ� file එක7, එෙහම 

නැ;න� හැම ෙකෙනMටම බ� ලාංඡනය7, හැම ෙකෙනMටම 

බ� හැÕG�පත7 ෙද�න ඕනෑය �යන ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 

�ධානම අරnණ ඉතා පැහැ+0F. ෙක�ෙය�ම �4ෙවm;, xස්ම 

ග�නා හැම ෙකනාම බ� දැලට ෙකmK කරන වෑයම7 තමF, ෙ� 

පන; ෙකK�පත. ෙකෙන7 ඉප+ලා ඉ�නවා න�, ෙකෙන7 

xස්ම ග�නවා න�, ඒ xස්ම ග�නා හැම ෙකනාම බ� ෙග=ය 

1�ය �යන පදනෙම� තමF ෙ� පන; ෙකK�පත හදලා 

(ෙබ�ෙ�.  

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, a´ හා මධd පiමාණ 

ක%මා�තකAව�ට �යා ගA ඇම(�මා �4වාට, සාමානd 

<9a�ට -¢ං� <9a�ට- ෙමෙත7 ලැw� බ� සහන, ෙමෙත7 

ලැw� ෙHව� ෙබmෙහmමය7 ෙ� පන; ෙකK�පෙත� 

ඔබ�ම�ලා සංෙශ�ධනය කරල, ක#පා� කරලා (ෙබන බව ෙ� 

පන; ෙකK�පෙ; කA� අGව මම ෙප�වලා ෙද�න�. 

=ෙශ{ෂෙය�ම 2006 අංක 10 දරන ෙHIය ආදාය� පනත යටෙ; 

බ� සහන 2187 ලැwණා. 2006 ඉඳලා 2014 ද7වා පන; 

සංෙශ�ධනෙය�, -ෙHIය ආදාය� පනත අට වතාව7 

සංෙශ�ධනය ෙවලා (ෙබනවා.- බ� සහනය� ෙමmන ය� 

පදනම�� ෙහ� 1097 ලැ¶ලා (ෙබනවා. ඒ ඔ7ෙක�ම 

ග;ෙතm; 327F. ඔබ�ම�ලා ඒ �ක එක� කරලා ෙ� පන; 

ෙකK�පෙත� 25කට අ¯ කරලා (ෙබනවා. ඒ 9සා ෙ� පන; 

ෙකK�පත සංෙශ�ධනය 6ම �2� - n´ මහ; සංෙශ�ධනය 

�2�- බ� සහනය� ලැw� �මාණ 3027 ජනතාවට අ�< ෙවලා 

(ෙබනවා. ඒකට අදාළ කරන සැල�ය 1� �මාණයක, අ¯ 

තර<� අවසාන ෙමmෙහmෙ; හi කලාකAව�ට, =ෙHශගත 

5�යා කරන අයට, වැ¾��ය�ට,- [බාධා ��ම7] මම ඉ+iප; 

කර�න�. ඒ අයට ලබා ගත හැ�, ෙමෙත7 පන;ව0� ලැw� 

සහන ලබා ග�න සංෙශ�ධන 497 ඇ�ළ; කර�න �යා 

ඔබ�ම�ලාෙග� අ	 ඉ�ලා D�නවා.   
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඉ+iප; කරලා (ෙබන සංෙශ�ධන අතෙ% ඔබ�මා �යන 

ෙබmෙහ� ෙHව� ඇ(. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA ඇම(�ම9, අද උෙH තමF අ	 ඒ සංෙශ�ධන දැ7ෙ7. 

සංෙශ�ධන අවස්ථාෙ4� අ	 බලn. නn;, අ	 ඉ+iප; කරනවා. 

මම එ�� එක �ය�න�.  

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ඉව; කර�නය �යා  

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණය; ය� �D සංෙශ�ධන �මාණය7 ඉ+iප; 

කරලා (ෙබනවා; ඔබ�ම�ලා; ඉ+iප; කරනවාය �යනවා. 

නn;, ෙ� පන; ෙකK�පෙ; ඇ�ළ;ව (ෙබන තව; වග�( 

�පය7,   ජනතාවට D�වන අ�තකරභාවය වැළැ76ෙ� පදන<�  

ඉව; කළ 1� යැF �යන  ෙය�ජනා 167 තව�රට; අ	 ඉ+iප;  

කරනවා. ඒ අGව, ජනතා =n7( ෙපරnෙ® පා%0ෙ��� ම�C 

ක®ඩායම හැ�යට සංෙශ�ධන 657 ෙ� පන; ෙකK�පතට අප 

=D� ෙය�ජනා කර (ෙබනවා. =ෙශ{ෂෙය�ම ෙ� පන; 

ෙකK�පෙ; අරnණ ඉතා පැහැ+0F. බ� ගහන බලය; බ� පනවන 

�යාව0ය ය� ඒකා�ප( ස්ව�පය7 හදලා, ඒක ෙකmමසාiස් 

ජනරා�වරයාට,- [බාධා ��ම7] 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒක ෙවනස් කළා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ඒක ෙවනස් කළාය �යා ඇම(�මා �යනවා. අt<ත 

බලය7 ලබා �ම7 තමF ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 97වැ9 

වග�(ෙය� ෙය�ජනා කෙළ{. =ෙශ{ෂෙය� බ� ගණනය ��ම 

ෙප�Hග0ක අංශයට පැව�මට ආදාය� බ� ෙකmමසාiස් 

ජනරා�වරයාෙ8 අBමතය පi+ ඔx කැමැ( ''ෙවන; 

තැනැ;ත�ට'' යන පදය ෙයmදලා, කැමැ( ෙකෙනMට බ� ගහන 

�යාව0ය පා=©� කර�න ඉඩ7 ඔබ�ම�ලා හැ�වා. ඒ 

''තැනැ;තා'' ය�න ¢Hගලෙය7 =තර7 ෙනmෙවF, - 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ�මාෙ8 කථාවට disturb කර�න මා කැමැ( නැහැ. 

97වන වග�(ය ග;ෙතm; ෙ� =�යටF (ෙබ�ෙ�. 

"ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා ෙහ� ෙ� පනත යටෙ; ය� ක%තවd 

ඉK ��මට ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D� බලය පවරන ලද 

ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���ෙ4 9ලධරෙය7 එම ක%තවd 

ඉK ��ෙ� � ඔx =D� සHභාවෙය�" වශෙය� සංෙශ�ධනය 

වනවා. ෙමය සංෙශ�ධනය කෙළ{; ඔබ�ම�ලාෙ8;, අෙ#; 

DයE වෘ;¸ය ස<( සමඟ සාක©ඡා කළ අවස්ථාෙ4 ඒ අයෙ8 

ෙය�ජනාව7 අGවF. අ	 එයට එකඟ ¡ණා. 

1285 1286 



පා%0ෙ���ව 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබ�මා �යන එක ෙනmෙවF. පන; ෙකK�පෙ; 97. (1) 

වග�(ෙ: (ෙබනවා, "ෙ� පනෙ; කා%ය සඳහා අවශd වG 

ලැ¶ය හැ� පi+, ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයM, 9 ෙය�ජd 

ෙකmමසාiස් ජනරා�වරය� සංඛdාව7, ෙජdෂ්ඨ 

ෙකmමසාiස්වරය�, ෙකmමසාiස්වරය�, ෙජdෂ්ඨ 9ෙය�ජd 

ෙකmමසාiස්වරය�, 9ෙය�ජd ෙකmමසාiස්වරය�, සහකාර 

ෙකmමසාiස්වරය� සහ ෙවන; බ� 9ලධරය� ද ප; කරG 

ලැ¶ය 1� ය." �යලා. දැ� �ශ්නය (ෙබ�ෙ�, ෙමතැන 

"ෙවන; බ� 9ලධාරය� ද" යන වචන ඔබ�ම�ලා ෙය�ෙ4 

Mමන අරnණ��ද �යන එකF. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ අර පරණ කාලෙ: -  
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පරණ කාලෙ: ¡ණාට ඒක ෙමයට ඇ�ළ; ¡ෙ® ඉෙ] 

ෙනmෙවF. බ� 9ලධාi�ෙ8 සංග� අද; වැඩ ව%ජනය කර<�, 

උHෙඝ�ෂණය ��ම 9සා ෙ� රෙ� මතය7 හැ�ණා. 

ඔබ�ම�ලාට ඒ මතයට �ස නම�න DHධ ¡ණා. ෙමය ඉෙ] ආ¢ 

ෙදය7 ෙනmෙවF.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ, නැහැ. ඊට; ඉස්ෙස�ලා අ	 ඒක අ	 ෙවනස් කළා.  
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතෙකmට ෙ�ක හැ�ෙ4 ක¡ද?  ඔබ�මා �යනවා, ෙවනස ්

කළාය �යලා.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඕනෑම පන; ෙකK�පත7 හැ�වාට පස්ෙස{, අ	 හැම 

ෙකනාටම ක� �ලා එය ෙවනස් කරනවා. එය අE; ෙදය7 

ෙනmෙවF. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙබmෙහmම ස්�(F. ඇ;තටම ෙ� පන; ෙකK�පත හැ�ෙ4 

ෙම�ම�ලා ෙනmෙවF. ෙ� පන; ෙකK�පත පiව%තනය කෙළ{ 

ඔබ�ම�ලාF. ෙමය හැ�ෙ4 ඝානා රට සඳහාF. IMF එෙක� 

ඝානා රට සඳහාF ෙ� පන; ෙකK�පත හැ�ෙ4. ඊට පස්ෙස{ 

ඔබ�ම�ලාට ෙමය ඉ+iප; කළා. ඝානා රටට ගැළෙප�ෙ� 

නැ( ෙHව� �ක - [බාධා ��ම7] ෙලmM ෙදය7. අ	 එය අගය 

කරනවා. ඝානා රටට ගැළෙපන ෙH ලංකාවට ෙනmගැළෙපනවාය 

�යා �තලා, අවසාන ෙමmෙහmෙ;� ෙහ� එය ෙවනස් කර�න 

එකඟ වනවා න� එය ෙහmඳ ෙදය7 ෙ�. අ	 එයට එකඟ වනවා. 

ඝානා රටට ගැළෙපන ෙH ලංකාවට ගැළෙප�ෙ� නැ;න�, එය 

ෙවනස් කර�න ඔබ�ම�ලා ක�පනා කරනවා න� එය ෙහmඳ 

ෙදය7.  

=ෙශ{ෂෙය�ම ෙØ{ෂ්ඨා�කරණය ම³� ය��D �මාණය7 

ඉව; කර (ෙබනවා.  ඝානා රටට ගැළෙපන ෙHව� ලංකාවට 

ෙනmගැළෙපනවාය �යන පදන<� ෙහ� ඔබ�ම�ලා; ය��D 

�මාණය7 ඉව; කර (ෙබනවා. නn; ෙම� (ෙබන ත;;වය 

තව�රට; බරපතළ 9සා අ	 සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර (ෙබනවා. 

=ෙශ{ෂෙය�ම අ	 �යනවා, ෙමම පන; ෙකK�පත � ලංකාව 

අරn� කරෙගන සකස ් කර¢ පන; ෙකK�පත7 ෙනmෙවF, 

ජාතd�තර Üලd අරnදෙ� - IMF එෙ7 - ණය වාiක 

ෙවGෙව� සකස් කර (ෙබන පන; ෙකK�පත7 �යලා. ඒ 

කාරණය තමF ෙ� පන; ෙකK�පෙ; (ෙබන �ධාන ෙH.  

ඊළඟට, =ශාල වශෙය� (ෙබ�ෙ� දැ� ඔබ�මා Ü0ක 

වශෙය� �ය¢ ෙH තමF. ඍµ බ� �මාණය වැ¾ කර�න ඕනෑය, 

ව¨ බ� �මාණය තමF Dයයට 827 ෙවලා (ෙබ�ෙ� �යලා 

ඔබ�මා �4වා. හැබැF අ	 ද�නවා, ෙ� කථාව අ	 අද  ඊෙ: 

අහන ෙදය7 ෙනmෙවF �යලා. අය වැය කථාව පා%0ෙ���වට 

ඉ+iප; කර�න ක0G; ෙනmවැ�බ% මාසෙ: 05වන දා ර9� 

=¨මDංහ අÈාමාතdවරයා ෙ� පා%0ෙ���වට ෙවනම ආ%Ùක 

�කාශය7 ඉ+iප; කර<� �4වා, ෙ� අGපාතය 60 : 40 

වශෙය� අ¯ කර�න ඕනෑය �යලා. නn; 60 : 40 වශෙය� අ¯ 

කරනවාය �4ව;, අද; ඒ අGපාතය 82 :18 �යලා ඔබ�මාට 

�ය�න DHධ ෙවලා (ෙබනවා. ෙ� ෙවනස ��ම සඳහා 

ඔබ�ම�ලා අය වැෙය� a	i ම�+ර බHද හÕ�වා ��නා, 

කැDෙන� බHද හÕ�වා ��නා. කැDෙන� ආයතනය7 සඳහා එ7 

වර7 පමණ7 ෙගවන A	ය� <0යන 1,000ක බHද7 හÕ�වා 

��නා. නn; ඒවා �යා;මක ¡ෙ® නැහැ. හැබැF ඔබ�ම�ලා 

ඒවා �යා;මක කරනවාය �4ව; ඒවා �යා;මක ෙනmකර අය 

වැය �2� ඉ+iප; කළ ව¨ බ�, VAT යනා+ය �යා;මක කළා. 

ඒ බ� අය වැෙය� පස්ෙස{; ඉ+iප; කළා; වi� වර ඉ+iප; 

කරනවා. දඩ nද� ස�බ�ධව වi� වර ඉ+iප; කරනවා. 

ඔබ�ම�ලා Bය7, සැක7 නැ�ව සාමානd ජනතාවට බලපාන 

බ� සඳහා සංෙශ�ධන පා%0ෙ���වට ෙගෙනනවා. හැබැF 

ඔබ�ම�ලා ඒක වහ�න, ඒක �ක7 aමට කර�න, ඒකට 

ජනතා =ෙර�ධය7 එන එක වළ7ව�න �යනවා, "අ	 a	i බHද 

පනවනවා, �ා8ධන බHද පනවනවා, කැDෙන� බHද පනවනවා"F 

�යලා. හැබැF ඒ බ� �යා;මක ¡ෙ® නැහැ. අය වැෙය� 

ෙය�ජනා කළා, PAYE taxවල tමාව A	ය� 7,50,000 Dට 

A	ය� 12,50,000 ද7වා ෙවනස් කරනවාය �යලා. නn; ඒවා 

�යා;මක කෙළ{ නැහැ. 

සාමානd රජෙ: ෙස{වකයාට, වdාපාiකF�ට, පiපාලන 

ෙස{වෙ: ඉ�න අයට,  ෙප�Hග0ක අංශෙ: වැඩ කරන අයට 

බලපාන  ඒවා ෙවනස් ¡ෙ® නැහැ. එම 9සා තමF ෙමම 

කාරණෙ:� අ	 ඉතාම පැහැ+0ව Dත�ෙ� ෙ� පන; ෙකK�පත 

අද සකස් කර (ෙබ�ෙ� xස්ම ග�න හැම ෙකෙන7ම බ� 

ෙග=ය 1�ය �යන පදනෙම�ය �යන එක. ඒ වාෙ8ම 

ඔබ�ම�ලා අද; �යනවා,  අ	 ඍµ බ� තමF වැ¾ කර�ෙ� 

�යා. ඒ වාෙ8ම ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මා ඉතා පැහැ+0ව 

�4වා, "ෙ� රෙ� ප¡� ල7ෂ 517 ඉ�නවා."  �යා. ප¡� ල7ෂ 

51 ඇ�ෙළ{ Ìව; ෙවන ජනතාවෙ8 ස්වභාවය ෙමmක7ද? ඒ 

ජනතාවෙ8 ජනගහනෙය� Dයයට 437 -ආස�න වශෙය� 

ප¡� ල7ෂ දහය7, ෙදmළහ7 අතර �මාණය7- දවසකට ෙඩmල% 

2කට වඩා උපය�ෙ� නැහැ. ඒක; අගමැ(�මාම �යනවා. 

ඒක;  ඔබ�ම�ලා ==ධ අවස්ථාවල� ¢නA©චාරණය  කරනවා. 

ආස�න වශෙය� ෙඩmලරය7  A	ය�  එකDය පණස්පහ 

හැ�යට ග;ෙතm; දවසකට  A	ය�  ��Dය =ස්ස7 

උපය�ෙ� නැ( ප¡� ල7ෂ දහයකට ෙදmළහකට වැ¾ 

�මාණය7 ඉ�නවා. ක�පනා කර බල�න. එතෙකmට ඒ අය; 

බ� ෙගවන අය හැ�යට  badge  එක7 පැළඳ ග�න ඕනෑය �යා 

ඔබ�මා �තනවා න�, ඒක ෙනmෙවF ෙව�න  ඕනෑ. ක�පනා  

1287 1288 
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කර බල�න.  එම 9සා ෙ� ගැන ඔබ�මාෙ8 අවධානය ෙයmn 

කරනවා. පන; ෙකK�ප ෙ;  42 වන  	Kව  බල�න. මම 

උදාහරණ =තරF  ෙ� ග�ෙ�.  අ	ට  සංෙශ�ධනවල� තව කථා 

කර�න ¢´ව�.  ෙම�  42 වැ9 	Kෙ4 (ෙබනවා, "මරණය 

D�6ෙ� �  ව;ක�  පැව�ම"  ගැන.  

"45. 44වන වග�(යට යට;ව, ය� ¢HගලයM =D� මරණය 
D� 6ෙ� � ව;කමක �<කාi;වය ෙවන; තැනැ;තM ෙවත 

පැව�ම ම@� ව;කම7 උපල]� කරන අවස්ථාවක � -" ආ� 
වශෙය� සඳහ� ෙවනවා. ෙ� `(මය භාෂාෙව�  එ2යට ඇ=; 

ෙම� අදහස ග;ෙතm;, පර�පරාෙව�  තම�ෙ8 ප¡ෙල� 
ෙHපළ පවරනවා. තා;තාෙග�  ¢තාලාට ෙHපළ පවරනවා.  <ය 

@යාට පස්ෙස{ ෙHපළ පැවෙරනවා.  දෑවැHදට ෙHව� ෙදනවා. තෑ@ 
හැ�යට ෙHව� ෙදනවා.  ෙ� පන; ෙකK�පත අGව ග;ෙතm; - 

ඔබ�මා පaව 9දහෙස{ ෙ� ගැන Dතා බල�න. - දෑවැHදට; බ� 

අය කරනවා.  තා;තා  ෙ8 මරණෙය� පස්ෙස{  දAව�ට පැවෙරන 
ෙHපළවලට;  බ� අය ෙකෙරනවා. බ� අය කර�නට ¢´ව� 

ෙHව� හැ�යට ඔබ�මා ෙය�ජනා  කර  (ෙබන ෙHව� ෙමයට 
එක� කර (ෙබනවා.   

ඒ =තර7 ෙනmෙවF ගA ඇම(�ම9. මම  ඔබ�මාට ඉ+iප; 
කරනවා ජනතාවට ක0� ලැ¶©ච, අද ෙ� පනෙත� හැE�, බ� 

9දහස් 6� ෙමmනවාද �යා. ඒ �ය�ෙ�, ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 
බ� 9දහස7 නැත �යන එෙක� අදහස් ෙව�ෙ�, ක0� ලැw� 

ෙHව�, ක0� සංෙශ�ධනය ෙව©ච ෙHව� අ�< ෙවලා 
(ෙබනවාය �යන  එකF. ඒවා තමF අ	 සංෙශ�ධන 667  

හැ�යට ඉ+iප; කර�ෙ�.  

වරල; ගණකා�කා� ආයතනෙ: ලාභාංශව0� හා 
ෙපm£ව0� ලැෙබන ලාභ  හා ආදායම  ෙනmවන ලාභ මත  
ආදායම, ලංකා ¢ස්තකාල ෙස{වා ම®ඩලෙ: ලාභ හා ආදාය� 

ලාභාංශව0� ලැෙබන  ෙපm£ සහ ලාභ ආදායම ෙනmවන ලාභ,  

=ශ්ව=දdාල  ලාභාංශ හා ෙපm£ව0� ලැෙබන ආදාය� ෙනmවන  
ලාභ හා ආදාය� මත ක0� බ� 9දහස7 (wණා, 2006 අංක 10 

දරන ෙHIය ආදාය� පන(�. � ලංකා නව 9පැ1�කAව�  
+iගැ�6�  පන(�  � ලංකා නව 9පැ1�කAව� ෙවGෙව� 

ලැw�, � ලංකා නව 9පැ1�කAව�ෙ8  ෙකm<ෂ� සභාවට 
ලැෙබන  ලාභ ෙනmවන ආදාය�ව0�  බ�  9දහස (wණා.  � 

ලංකා ෛවදd සභාෙ4 ලාභාංශව0�  හා ෙපm£ව0� ලැෙබන 

ලාභ හා ආදාය� ෙනmවන ලාභ හා ආදාය�  මත බ� 9දහස7 
(wණා. ඔ¡�ට  අද  ඒක අ�< ෙවලා (ෙබනවා.  ආ1%ෙ4ද 

ෛවදd සභාව, � ලංකා කාFක ෛවදdවA�ෙ8 සංගමය, � 
ලංකා ඉංvෙ�Aව�ෙ8 ආයතනය, � ලංකා Ü0ක අධdයන 

ආයතනය, � ලංකා ෙබ�Hධ හා පා2 =ශ්ව =දdාලය,  � ලංකා 
nÖණායතනය, � ලංකා සnපකාර සංව%ධන අරnදෙ�  ලාභාංශ  

ආදාය� ෙනmවන ෙපm£, ජා(ක ආර7ෂක අරnදල  පන(�  

	� Kවන ලද  ජා(ක ආර7ෂක අරnදෙ�  ලාභාංශ හා 
ෙපm£ව0� ලැෙබන ආදායම, � ලංකා වාස්� =දdාඥF�ෙ8 

ආයතනය, � ලංකා <9�ෙද�Aවරය�ෙ8 ආයතනය, � ලංකා 
රසායන =දdා ආයතනය,  � ලංකා සංව%ධන හා පiපාලන 

ආයතනය, කෘg කා%<ක හා  ෙගm=ජන  ර7ෂණ ම®ඩලෙ:  
ලාභාංශව0�  හා ෙපm£ව0� ලැෙබන  ආදාය� ෙනmවන 

ආදායම, wHධශාසන අරnදල පන(� 	�ට �  ආදාය�, � ලංකා 
බැංMකAව�ෙ8 ආයතනෙ: ලාභංශ ෙනmවන ආදාය�ව0� 

ලැෙබන  ලාභ හා ආදායම, Ç =දdා සp7ෂණ හා පත� 

කා%යාංශෙ:  ලැෙබන ආදායම, =�0 සංෙHශ 9යාමන ෙකm<ෂ� 
සභාව,  ළමා  ආර7ෂණ අ�කාiය. ඒ වාෙ8ම  රජෙ: ආධාර 

ලබන ෙප�Hග0ක පාස�.  

ගA ඇම(�ම9,  ඔබ�මා ද�නවා,  Semi-Government 

Schools හැ�ය ට පව;වා ෙගන ෙප�Hග0ක පාස� (ෙබන බව. 

ඒ, රජෙ: ආධාර ලබන රජය අGමත පාස�. උදාහරණ හැ�යට 

ග;ෙතm; <1Dයස් =දdාලය, Trinity College වාෙ8 ආයතන 

ආදාය� බHදට අය; ¡ෙ® නැහැ. එම ආයතන pට ක0� බ� 

9දහස7 ලැwවා. ටව%ෙහ�� රඟහල පදනම;, මධdම 

සංස්කෘ(ක අරnදල; pට ක0� බ� 9දහස ලැ� ආයතන. අද 

ෙ� පන; ෙකK�පත යටෙ; එම ආයතන බ� 9දහස අ�< වන 

ආයතන බවට ප;වනවා. එම 9සා තමF අ	 �ය�ෙ�  බ� 

9දහස් කළ ආයතන යටතට සංෙශ�ධන �2� එම ආයතන 

එ�න ඕනෑය �යලා. 

ඊළඟට, � ලංකාෙව� 	ට රට @ය ෙකෙනM ය� ත7ෙස{A 

ව%ෂය7 �ළ� 	ට රට 5�යාව7 කරලා =ෙදස්ගත ෙස{වා 

917(කෙයM හැ�යට ඔxෙ8 භා%යාවට, ප¡ලට එවන ආදායම 

pට ක0� ෙHIය ආදාය� පනත යටෙ; බ�ව0� 9දහස් ¡ණා. 

නn;, ඒක අද- 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

පළn ෙඩmල% ල7ෂය බHෙද� 9දහස්. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අ	 බලn, එය සංෙශ�ධනවල (ෙබනවාද �යලා.  

ඊළඟට, අෙ# ර�� @��ලා 	ට රටවල වෘ;(ක ෙස{වාව� 

සපයන අය ඉ�නවා. ඉංvෙ�AවA, ෛවදdවA, 

ගණකා�කා�වA හැ�යට =ෙHශවල වෘ;(ක ෙස{වා සපයන අය 

ලබන ආදායම ආදාය� බHෙද� 9දහස් කරනවා. 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Cricketersලා? 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔ4, cricketersලා; අF(F. Cricketersලා වෘ;(කෙය� 

හැ�යට කට1� කරනවා න�, ඔ¡G; අF(F.  
 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ම�C�ම9, වෘ;¸යෙ4+�ෙ8 ආදායම ෙඩmල% ල7ෂය7 

වන ෙත7 9දහස් කරලා (ෙබ�ෙ�. නn;, මැද ෙපර+ග රටවල 

වැඩ කරන අයට �Dම බHද7 පනවා නැහැ. ෙ� පන; ෙකK�පත 

අ	  සංෙශ�ධනය කරලා (ෙබ�ෙ�. ඔ¡�ට �Dම බHද7 පනවා 

නැහැ, ඒ අයෙ8 ආදායම ෙ� රටට එව�න ¢´ව�. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අ	 �ය�ෙ� ෙ� ඉ+iප; කර¢ පන; ෙකK�පෙ; ඉව; 

කර¢ ෙHව�- 
 

ග3 ක�� හා�� මහතා (රාජY වYවසාය සංව�ධන 
අමාතY2මා) (மா��மி� கF� ஹாஷீ� - அரச ெதாழி*
ய,சிக� அபிவி�%தி அைம1ச�) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පා%0ෙ���ව 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, what is your point of Order? 
 

ග3 ක�� හා�� මහතා 
(மா��மி� கF� ஹாஷீ�) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

ගA ම�C�ම9, ඔබ�මා ෙප�Hග0ක පාස�ව0� බ� අය 

��� 	2බඳව �කාශය7 කළා. මා දැනග�න කැමැ(F, ජනතා 

=n7( ෙපරnණ ෙප�Hග0ක පාස� �(ප;(යට එකඟද �යලා. 

ඔබ�ම�ලා දැ� ඉ�ලනවා, ෙප�Hග0ක පාස� බ�ව0� 9දහස් 

කර�න �යලා. ඒක ෙහmඳF. 

 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 
  

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගA ඇම(�මා සඳහ� කළ කAණ ස�Æ%ණෙය� වැර+F. 

ෙමතැන+ අ	 9ශ්�ත ෙලස �4ෙ4 රාජd ආධාර ලබන; රජෙ: 

සාÜ�ක දායක;වය7 (ෙබන පාස� ස�බ�ධෙය�. ඇ;තටම 

පාස� පHධ(ය7 හැ�යට ග;ෙතm; එම පාස�වල =යද<� 

=ශාල �මාණය7 රජය දර�ෙ�. අ�න ඒ ආයතනවලට රජෙය� 

ප¾ ෙගවනවා. ඒ ආයතන බHදට යට ; කර�න එපා �යන එකF 

අ	 �4ෙ4. [බාධා ��ම7] 

 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Minister. 
 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙ� පන; ෙකK�පත �2� =ෙශ{ෂෙය�ම මරණයක� <ය 

@ය තැනැ;තාෙ8 ෙHපළ පැව�ම බHදට යට; ෙනmෙ4. ෙ� 

ඥා¸� ෙවත පැවෙරන ෙHපළ �ා8ධන බHදට යට; ෙනmෙ4. ඒ 

වාෙ8ම =ශ්ව=දdාල ආදායම; බHදට යට; ෙනmෙ4. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒවා සංෙශ�ධන හැ�යට එනවා න�,  ෙහmඳF. නn;, දැ� 

ඔබ�ම�ලා පන; ෙකK�පත7 ඉ+iප; කරලා (ෙබනවා ෙ�? 

ඒ පන; ෙකK�පෙ; 9දහස ් ��� �යලා ජනා�ප(�මාෙ8 

වැKප; (ෙබනවා. ජනා�ප(�මාෙ8 වැKප; බ�ව0� 9දහස ්

කරලා (ෙබනවා. ඒ 	2බඳව ෙබmෙහmම සැල��ෙල� 

ඔබ�ම�ලා ක�පනා කරලා (ෙබනවා.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

එ�මා එපා �4වා. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නැහැ, නැහැ, මම �යන ෙත7 ඔෙහmම ඉ�න. එ�මා එපා 

�යන එක ෙවනම කථාව7. ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 9දහස් ��� 

යටෙ; ජනා�ප(�මාෙ8 ෙස{වා 917( වැKප බHෙද� 9දහස් 

කරලා (ෙබනවා. ඒ ගැන ෙබmෙහmම සැල�0ම; � 

ඔබ�ම�ලාට =ශ්ව=දdාල ආදායම අමතක ¡ණා. දැ� අ	 මත7 

කරන ෙකmට, "ආ, ඒක ෙමෙහමF." �යනවා. ඔබ�ම�ලාට 	ට 

රට වැඩ කරන අය අමතක ෙවනවා. ඔබ�ම�ලා එක ෙවලාවකට 

ෙ� අයට "රට =Aෙව�' �යලා �යනවා. ඒක 9සා ඉතා 

පැහැ+0ව ෙ� ෙHව� අ	 �යනෙකmට ඔබ�ම�ලා 9�ෙද� 

ඇහැiලා වාෙ8 ෙ� ෙHව� මත7 ෙවලා, "හා, ඒක 

සංෙශ�ධනය7." �යලා �යනවා. හැබැF, ඔබ�ම�ලා 

ජනා�ප(�මාෙ8 වැKප මත7 කරලාම බHෙද� 9දහස් 

කරනවා.  ඒක ෙ� පන; ෙකK�පෙ; පළnෙව9 9දහස ් ��ම 

හැ�යට (ෙබනවා. 

ඊළඟට, ¢ණd ආයතන. දැ� ෙ� 	2බඳව +@� +ගට 

සංවාදය7 (wණා ෙ�? දැ� ඔබ�ම�ලා ඒ ස�බ�ධෙය� 

සංෙශ�ධනය7 කරනවා �යලා �යනවා න�, �ශ්නය7 නැහැ. 

¢ණd ආයතන හැ�යට (ෙබන ආයතනවලට pට ක0� බ� 

සහනය� (wණා.  

ෙමmකද, ඒවා වdාපාiක ෙනmවන ආදාය� හැ�යට ලබන 

ෙHව�. එම 9සා ඒවාට බ� 9දහස7 (wණා. හැබැF, ෙ� පන; 

ෙකK�පෙ; ඒක 9දහස් කර නැහැ. ඒ =තර7 ෙනmෙවF, තව 

ෙදය7 (ෙබනවා. ඔබ�ම�ලා ෙමම  පන; ෙකK�පෙ; 

"තැනැ;තා" ය�න ගැන අ%ථ 9�පණවලට pට ක0� පනෙ; 

ෙනm(w� ෙදය7 ඇ�ළ; කර (ෙබනවා. ඒක තමF, 

¢ණdායතන; තැනැ;තා ය�නට ඇ�ළ; කර (uම. එතෙකmට 

"¢ණdායතනය" �යන එක "තැනැ;තා" ව�ෙ� ෙකmෙහmමද? 

එෙහම අවස්ථාවක� ආග<ක ස්ථානයකට ක¡A ෙහ� ෙකෙන7 

ෙදන ෙදය7, ඒ තැනැ;තා ¢ණdායතනය7 ෙවන  ෙකmට ඒක 

ආග<ක ස්ථානයක ඉ�න �ධා9යාෙ8 ආදායම7 ෙලස සලකලා 

ඔxට බ� පනව�න ¢´ව�. මම වැ5+ න� 9වැර+ කර�න, ගA 

ඇම(�ම9. ෙමම පන; ෙකK�ප; සඳහ� "තැනැ;තා" ය�න 

ගැන (ෙබන අ%ථ 9�පණය බල�න. ඒ අGව, 

¢ණdායතනය7ද  තැනැ;තා ෙ4.  එතෙකmට ව�ෙ� ෙමmක7ද? 

ඒ, Æජක�ෙම7 ෙව�න ¢´ව�, හාn�Aනම7 ෙව�න ¢´ව�. 

හාn�Aෙව� ¢ණdායතනය7 ෙවනවා. අහව� හාn�Aව�ෙ8 

නමට බ� ෆF� එක7 එව�න ¢´ව�. ඇF, "තැනැ;තාද 

¢ණdායතනය7 ෙ4" �යා ෙ� �ය�ෙ�. ඒක ෙමmකටද දමා 

(ෙබ�ෙ�? ක0� පනතක ෙනm(w� ෙදය7 ෙ� ඒක. 

ඒෙක� ඔබ�ම�ලා බලාෙපmෙරm;� ව�ෙ� ෙමmක7ද? 

ප�සලට ලැෙබන ආදායම නායක හාn�Aව�ෙ8 ආදායම ෙලස 

සලකා බ� පනව�න ¢´ව� �යන එකF. ඔබ�ම�ලාෙ8 

පදනම හi. ඒක තමF, "xස්ම ග�ෙන� Dය�ෙල� බ� 

ෙගව�ෙන�ය" �යන එක. ඒ පදන<� ග;ෙතm;, හාn�Aෙව� 

අදාළ; නැහැ; 	නට ෙදන එක අදාළ; නැහැ; ඒවාට බ� 

පනව�න ¢´ව�. එම කාරණය ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 

(ෙබනවා.  

=ශ්ව=දdාලයක, පාඨශාලාවක ෙහ� ෙවන; අධdාප9ක 

ආයතනයක ඉෙග`ම ලබන තැනැ;තMට kෂd;වය��, 

ආධාර kෂd;වය�� ෙහ� අධdාපන පiතdාගය�� ලැෙබන 

ආදායම7 පවා ෙ�කට යට; කර (ෙබනවා. =ශ්ව=දdාල 

පව;වාෙගන ය�න kෂd;ව අරnදල�� පiතdාගය7 හ�බ 

ෙවනවා. ඔබ�ම�ලා ඒක ආදායම7 හැ�යට ග�නවා. ඒක 

ආදායම7 හැ�යට ගණ� ග�න �යා ෙමම පන; ෙකK�පෙ; 

සඳහ� කර (ෙබනවා.  

ඊළඟට බල�න, ර�, මැÓ7 ෙහ� ස්ව%ණාභරණ අපනයනය 

��ෙම� ලබන ආදාය� ස�බ�ධෙය� සඳහ� ෙදය. මහා 

පiමාණෙය� ෙ� ක%මා�ත කරන අය ෙනmෙවF ෙ�වාෙ: 

ඉ�ෙ� �යා අප ද�නවා. ග�වල ෙබmෙහmම අමාAෙව� 

1291 1292 
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ක%මා�ත කරෙගන යන අය තමF ඉ�ෙ�. ඒ, අදට; "වැ�" 

ෙගවන අය; සාමානd <9a�. ය� තැනැ;තM =D�  ය� 

ප%ෙ:ෂණය7 කරලා, එය නව 9%මාණය7 �යා 	2ග;ෙතm;, 

ඒ ෙවGෙව� ඔxට  තෑ8ග7, �දානය7 ලැwෙණm;, එය nදල7 

න� එම තdාග nදල ඔබ�ම�ලා බHදට යට; කරනවා. ෙ�වා 

pට ක0� 9දහස් ¡� ඒවා. ජනා�ප(වරයා =D� �දානය7, 

තෑ8ග7 ��ෙනm;, ජනා�ප( අරnද0� තෑ8ග7 ��ෙනm;, 

ඔබ�ම�ලා ඒක ෙ� බHදට යට; කර (ෙබනවා. ඒක; pට 

ක0� 9දහස් කර (w� ෙදය7. මම ෙ� �ය�ෙ� pට ක0� 

9දහස් කර (w� ඒවා ගැනF.   

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙබmෙහ� ෙH අ	 බHෙද� 9දහස් කරනවා, ගA ම�C�ම9.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔ4, ජනා�ප( අරnද0� ලැෙබන ෙHව� ඔබ�ම�ලාට 

බHදට යට; කර�න බැහැ.  

ඊළඟට =ෙHශ ෙස{වා 917( කා%යාංශ පන(� =ෙHශ 

ෙස{වා 917( කා%යාංශ 9ෙය�ජdායතන වdාපාරය7 
පව;වාෙගන යන ෙකෙන7 හැ�යට බලප¦ ලබා (ෙබන 

ෙකෙන7; ඒ එක තැනැ;තMට ෙගවන ලද nදල7 මත 

ඔබ�ම�ලාට බ� අය කර�න බැහැ �යා ක0� 9දහස7 
(wණා. නn; එය; දැ� ෙ�ෙක� බHදට යට; කර (ෙබනවා. 

ඒ වාෙ8ම සා�තd, කලා, rඩා =ෂය භාර අමාතdවA =D� ඒ 
කලා හා සා�තd  කට1�වලට සහ rඩාවලට A	ය� ල7ෂය 

ෙනmඉ7මව�නා � ය� nදල7, තෑ8ග7, පiතdාගය7, 
ආධාරය7 හැ�යට ෙකෙනMට ��ෙනm;, ඒකට pට ක0� බ� 

9දහස7 (wණා. ඔබ�ම�ලා අද එය බHදට යට; කර 
(ෙබනවා. ය� තැනැ;ෙත7 =D� පළ කළ ෙපmත7 =��ෙම� 

උප�ත ¡� ආදායමක�, ඒ ෙපmත �කාශයට ප; කරන È�ථ 

�කාශකය�ට ෙමෙත7 බ� 9දහස7  (wණා. අද ඒක බHදට 
යට; ෙවලා (ෙබනවා. නාටdය7 9ෂ්පාදනය කළා න� ඒ 

9ෂ්පාදනය කරන නාටdය පළn රඟදැ76ෙම� ගතවන 
අ¡AHද7 ඇ�ළත Dයයට 50ක බ� සහනය7 (wණා. දැ� ඒක; 

බHදට යට;  ෙවලා (ෙබනවා. ýතය7 9%මාණය කරන 
ෙකෙන7, ගායකෙය7, තG 9%මාණකAෙව7, සංýතඥෙය7 

තම�ෙ8 9%මාණය මත ය� බ� සහනය7 ලැwවා න�, අද 

ඒක; බHදට යට ෙවලා (ෙබනවා.  මම ෙ� ෙක� �යන අදහස 
ෙවන ෙමmක7ව; ෙනmෙවF. හැම ෙකෙන7ම, හැම කලාපය7ම, 

හැම පදාසය7ම ඔබ�ම�ලා ෙ� �යාව0ය ඇ�ෙළ{ බ�වලට 
යට; ��මට ල7 කර (ෙබනවා. ගA 9ෙය�ජd කාරක 

සභාප(�ම9, ඒක ෙහmඳටම ෙ#නවා.  

ඔබ�ම�ලා ෙ� බ� පනවන �යාව0ෙ:� ඉව; කළ 1� 

සංෙශ�ධන �මාණය7 අප ඉ+iප; කරනවා. ඒ ඉව; කළ 1� 

කA� +හා බැEවාම ෙ� කාරණය තව; පැහැ+0F. ජනතාවට, 
කලාකAව�ට, rඩකය�ට, ඉෙගන ග�නා අයට, අධdාපන 

ආයතනවලට, රෙ� wH�මය ෙHපළ වශෙය� (ෙබන ==ධ 
ආයතනවලට ය� �D සහනය7, 9දහස7 ෙමෙත7 ලැwණා 

න�, ඒක; බHදට යට; වන ආකාරයට තමF ඔබ�ම�ලා ෙ� 
පන; ෙකK�පත හදලා (ෙබ�ෙ�. ඔබ�ම�ලාෙ8 පදනම 

අGව ඒක හi. ෙමmක7ද, ඒ පදනම? ඒ, "DයEෙදනා බ� @=ය 

1;ෙත� ය" �යන එක.  

ඊළඟට (ෙබනවා, බරපතළ කාරණා ��පය7. ගA 

9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, මම ෙ� කාරණා ඔබ�මාෙ8 
අවධානයට ෙයmn කරව�න ඕනෑ. ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 196 

වන 	Kෙ4 ඔබ�ම�ලා "සමාගම" ය�න අ%ථ 9�පණය කරලා 

(ෙබ�ෙ� ෙකmෙහmමද? මම �තන =�යට pට ක0� (w� 
අ%ථ 9�පණයට වඩා ෙම� ය� �D ෙවනස7 (ෙබනවා. 

සමාගම7, "සමාග�" යටෙ; තමF බ�වලට යට; ව�ෙ�. 
පන; ෙකK�පෙ; 196වන 	Kෙ4 ෙමෙස{ සඳහ� වනවා: 

 "ය� <¦I£ ස<(ය7, ෙගmඩනැ@0 ස<(ය7, =Øාම වැK# අරnදල7, 

අ%ථ සාධක අරnදල7, =Øාම ගැ`ෙ� අරnදල7, =Øා<ක පාiෙත�gක 

අරnදල7 ෙහ� ඒ හා සමාන අරnදල7 ෙහ� ස<(ය7" 

ගA ඇම(�ම9, "ය� <¦I£ ස<(ය7" �ය�ෙ� 

ෙමmක7ද �යලා මට �ය�න. අෙ# මංගල සමර6ර 

ඇම(�මාෙ8 +ස්�7කෙ: තමF මම; ඉ�ෙ�. ඒ, මාතර 

+ස්�7කය. අෙ# +ස්�7කෙ: (ෙබනවා, <�A හ¡�. ෙ�ද, 

ගA මංගල සමර6ර ඇම(�ම9? මාතර +ස්�7කෙ: ෙබmෙහ� 

පාරවල <�A හ¡� (ෙබනවා ෙ�. මාතර +ස්�7කෙ: එක එක 

පාරවල ඉ�න අය එක� ෙවලා හදා ග;ත එක එක <�A හ¡� 

(ෙබනවා.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔ4. ඒ අය t�K; දමනවා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔ4. ඒ වාෙ8 ඒවා (ෙබනවා. ඒවාට �ය�ෙ�, "<¦I£ 

ස<(" �යලාF. ඔබ�මා ද�නවාද, ෙ� පන; ෙකK�පත අGව 

ඒ ස<(ය; සමාගම7 ෙවනවාය �යලා? "සමාගම" ය�න අ%ථ 

9�පණය කරලා (ෙබනවා, "ය� <¦I£ ස<(ය7" යGෙව�. 

ඒ �ය�ෙ� ඔබ�මා 9ෙය�ජනය කරන, මා 9ෙය�ජනය කරන 

මාතර +ස්�7කෙ: ගෙ� පාරක ප¡� දහය7 එක� ෙවලා 

ස<(ය7 හැ�ෙවm;,- 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒෙ7 ආදායම (ෙබ�න ඕනෑ,-  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක තමF, ඒක "සමාග�" �යන ෙගmඩට දම�ෙ� ඇF? 

<�A හ¡ල7, <¦I£ ස<(ය7, ගෙ� ස<(ය7 සමාගම7 බවට 

ප; කර�ෙ� ඇF? එතෙකmට ෙව�ෙ� ෙමmක7ද? සමාග� 

යටෙ; ඒ ස<(යට බ� පනවලා ඒෙක� ආදායම7 ලබනවා. ඒක 

තමF ෙ� කර�න හද�ෙ�. ඒක බරපතළF. pට ක0� එෙහම 

ෙදය7 (wෙ® නැහැ.  

ඊළඟට, ෙමම පන; ෙකK�පෙ; 201 වන 	Kෙ4 සඳහ�ව 

(ෙබන "ආෙය�ජනය"  	2බඳව මම ඔබ�මාෙ8 අවධානය ෙයmn 

කරවනවා. "ආෙය�ජනය" �යන ෙකmට අපට ෙ;ෙරනවා. 

හැබැF, "ආෙය�ජනය" ය�න ෙමතැන ද7වා (ෙබ�ෙ� ෙ� 

ආකාරයටF: 

"සමාන ස්වභාවෙය� 1� ෙහ� ඒ�කරණය කරන ලද ආකාරය�� 

භා=ත කරG ලබන ව;ක� එක7 ෙහ� වැ¾ �මාණය7 අF(ව D_ම..." 

ෙ;ෙරන භාෂාෙව� �යනවා න� ෙ� �යා (ෙබ�ෙ� 

ෙමmක7ද �යලා ද�නවාද? එක සමාන ව;ක� ෙදක7 

(wෙණm;, ෙදවන ව;කම ඔබ�ම�ලා ආෙය�ජනය7 හැ�යට 

1293 1294 



පා%0ෙ���ව 

සලකනවා �යන එකF. එතෙකmට ඒ ව;කමට බ� පනව�ෙ�, 

"ආෙය�ජන" පදනෙම�. ගA ඇම(�මාට ෙ;ෙරනවාද? ෙHපළ 

ෙදක7 (ෙබනවා න�, ඉඩ� ෙදක7 (ෙබනවා න�, ෙදවන ඉඩම 

ඔබ�ම�ලා සලක�ෙ�, ෙමmක7 හැ�යටද? ආෙය�ජනය7 

හැ�යට. අ	 �තn, ර;තර� මාල ෙදක7 (ෙබනවා �යලා. 

ෙදවන මාලය ඔබ�ම�ලා සලකනවා, ව;කම7 ෙනmෙවF, 

ආෙය�ජනය7 හැ�යට. [බාධා ��ම7] ඉ�න ෙක�, ඉ�න ෙක�, 

ඔබ�මා �යවලා නැහැ ෙ�. මම ෙ� �යවලාF කථා කර�ෙ�. 

[බාධා ��ම7] නැහැ, කම7 නැහැ. ඔබ�මා මෙ8 ෙවලාව ක�න 

එපා. ෙදවන ව;කම ආෙය�ජනය7 හැ�යට සලකනවා. "එක 

සමාන ස්වභාවෙය� 1� ව;ක� එක7 ෙහ� වැ¾ �මාණය7 

අF(ව D_ම" �යලාF (ෙබ�ෙ�. එතෙකmට ෙදවන ව;කම 

ෙමmක7ද? ආෙය�ජනය7. එතෙකmට ඔබ�ම�ලා ඒකට බ� 

පනව�ෙ� ෙමmන පදනෙම�ද? "අෙය�ජන" පදනෙම�. ඒක 

සාධාරණද?  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�ම9, ඔබ�මාට තව =නා¾ ෙදකක කාලය7 

(ෙබනවා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙහmඳF.  

අ�න ඒ 9සා ෙ� කA� සංෙශ�ධනය ෙව�න ඕනෑ.  ගA 

9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9. මම තව එක කාරණාව7 

�ය�න ඕනෑ, "ස්වභා=ක ස�ප;" අ%ථ 9�පණය ගැන. ගA 

ඇම(�ම9, ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 7 වන 	Kෙ4 ෙමෙස{ 

සඳහ�ව (ෙබනවා: 

 "ලාභාංශ, ෙපm£, ව�ට�, අය���, වා%gකය�, ස්වාභා=ක ස�ප; 

ෙග¡�, M£, අ�<ල හා රාජd භාග"  

ෙ�වා තමF ත7ෙස{A ව%ෂයක ආෙය�ජන ආදායම. 

ආෙය�ජන ආදායමට ගැෙනනවා, "ස්වභා=ක ස�ප; ෙග¡�" 

�යන එක;. ස්වාභා=ක ස�ප; ෙග¡� �යන එක ඔබ�ම�ලා 

අ%ථ 9�පණය කරලා (ෙබ�ෙ� ෙකmෙහmමද? අ%ථ 

9�පණවල බල�න. ඔබ�ම�ලා ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පෙ; "ස්වාභා=ක ස�ප; ෙග¡�" �යන එක ෙ� 

ආකාරයට අ%ථ 9�පණය කර (ෙබනවා: 

" "ස්වාභා=ක ස�ප; ෙග¡�" ය�ෙන� ෙගmඩ¶ෙම� ෙහ� nxෙද� 

ලබා ග�නා ලද ස්වාභා=ක ස�ප;වල �මාණය ෙහ� ව�නාකම 

ස�බ�ධව සමස්ත ෙලස ෙහ� ෙකmටස7 ෙලස  

ගණනය කරG ලැ�, ෙගmඩ¶ෙම� ෙහ� nxෙද� ස්වාභා=ක ස�ප; ලබා 

ගැ`ෙ� අF(ය සඳහා � වාiක ෙහ� සමාන nද� �මාණය7 ඇ�´, ය� 

ෙග6ම7 අදහස් ෙ4;"  

ෙ� ක �ක7 =ප�ත ෙවF, ෙ� =�යට �යන ෙකmට. ෙ�ක 

ආෙය�ජන ආදායම යටතට එ�ෙ�. ඔබ�ම�ලා ආෙය�ජන 

අදායෙ� ෙකmටස7 හැ�යට ග�නවා, ස්වාභා=ක ස�ප; ෙග¡� 

�යන එක. ඒ �ය�ෙ�, ස්වාභා=ක ස�ප; �යන එක; 

ෙකmටස7 හැ�යට අරෙගන ඒක ආෙය�ජන ආදායම7 බවට ප; 

කළා න� ආදාය� බHදට යට; කරනවා �යලා. මම ෙ�ක සරලව 

හා ෙ;ෙර�න උදාහරණය�� �4ෙවm; ෙමෙහමF. ෙ� 

මෑතක� කAණාර;න පරණ=තාන 9ෙය�ජd ඇම(�මා �4වා 

ෙ�, "ව� අ0 වැ¾F. ව� අ0 	ට රටවලට =Mණ�න ඕනෑ" 

�යලා. 
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගA ම�C�ම9, ඔබ�මාට ෙව� � කාලය අවසානF. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA 9ෙය�ජd ඇම(�මා එෙහම �4වා ෙ�. අ�න 

එතෙකmට ව� අ0යා ස්වාභා=ක ස�පත7 න�, ව� අ0යා 	ට 

රටකට ෙහ� එෙහම නැ;න� ෙකmෙහ{ට හi =M�ෙවm; ඒක 

ආෙය�ජන අදායම7 හැ�යට ග�නF ෙ� ය�ෙ�.  
 

ග3 ක3ණාර7න පරණCතාන මහතා (N~ණතා  
සංව�ධන හා වෘ7�ය ~^< NෙයaජY අමාතY2මා) 
(மா��மி� க�ணார%ன பரணவிதான -திற�க� அபிவி�%தி ம,-� ெதாழி,பயி,சி பிரதி அைம1ச�) 
The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of 
Skills Development and  Vocational Training) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, what is your point of Order?  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA 9ෙය�ජd ඇම(�ම9, මම ෙ� උදාහරණය7 හැ�යට 

=තරF �4ෙ4.  

 
ග3 ක3ණාර7න පරණCතාන මහතා  (மா��மி� க�ணார%ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ගA ම�C�මා මෙ8 

නම සඳහ� කර<� �÷ කාරණය ගැන �ව 1�F.  

ගA ම���ම9, මම ඉතාම වැදග; =ෂයයකට අදාළවF ඒ 

කාරණය කථා කෙළ{. ඔය කාරණාව ස�බ�ධෙය� 

පා%0ෙ���ෙ4 Adjournment Debate එක7 තn�නා�ෙස{ලා 

ෙහ� �දාන� කෙළm;, කථා කර�න මම කැමැ(F. එම 9සා, 

කAණාකරලා ඒ  කාරණාව ෙමම මාතෘකාවට ස�බ�ධ කර 

ග�න එපා �යලා මා �යනවා. ෙමmකද, ඉතාම වැදග; �ශ්නය7 

ගැන කථා කරෙගන යන ෙවලාවක ඒවා 	2බඳ වැර+ අ%ථකථන 

ඇ( ෙව�න ෙහmඳ නැහැ. 

 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA 9ෙය�ජd ඇම(�ම9, මා �ය�න උ;සාහ කෙළ{ 

ඔබ�මා ම� කළ කාරණාව ෙනmෙවF. ස්වාභා=ක ස�ප; 

ෙයද¡� �යන එක ග;ෙතm;, ස්වභාව ධ%මෙ: (ෙබන 

ෙකmටස7 අරෙගන ආෙය�ජන ආදායම7 හැ�යට සලකා 
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[ගA a9� හÕ�ෙන;( මහතා] 
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ඔබ�ම�ලාට ¢´ව� ඒක බHදකට යට; කර�න. එතෙකmට ඒ 

ග�න ආදායම -ජනනය කරන ආෙය�ජන ආදායම- සෙත7ෙග� 

ෙව�න; ¢´ව�. ඒකF මම ෙ� �4ෙ4. එම 9සා ෙ�ක 

බරපතළF.  

ඇ;තටම ෙ� පන; ෙකK�පත අෙ# රෙ� වdවස්ථාවට 
වැ¾ය ෙලmMF. ෙ� පන; ෙකK�පත බරපතළF. එම 9සා මම 
ඔබ�ම�ලාට �යනවා, ෙ�ක ඝානාවට අදාළ ෙව�න ¢´ව�; 
IMF එෙ7 ණය nදල ග�න අදාළ ෙව�න ¢´ව�. හැබැF, 
ෙ�ක අෙ# රෙ� xස්ම ග�න හැම <9ෙහ7ම, හැම ෙකෙන7ම 
අදාළ කරන පන; ෙකK�පත7. ඒක 9සා ෙ�ක බරපතළ පන; 
ෙකK�පත7. ෙ� ගැන ප7ෂ ෙ
දෙය� 1�ව �ත�න එපා. ගA 
ඇම(�ම9, මම �තන හැ�යට ඔබ�මා බලාෙපmෙරm;� වන 
¶0යන 45 ෙ� පන; ෙකK�පෙත� ග�න බැහැ. එෙහම න� 
අ	 ඔබ�මාට ෙමෙස{ ෙය�ජනා කරනවා.  

අද �ල�ක� එයා%ලF�ස ් සමාගෙ� පා¯ව ¶0යන 169F. 
ඔබ�මා බලාෙපmෙරm;� ෙව�ෙ� ¶0යන 45F. අද �ල�ක� 
එයා%ලF�ස ් ආයතනෙ: ඉ�නවා මාසයකට A	ය� ල7ෂ 
10කට වඩා ප¾ ග�න 190ෙදෙන7. එෙහම (ෙබH�, රාජd 
ආයතනෙ: පා¯ව ¶0යන 1697. පා%0ෙ���ෙ4� අ	 ඒ ගැන 
සාක©ඡා කරn. අ�න ස�0 ෙහmයන ¨ම. අද රෙ� ෙහmරක� 
කරන තරම ෙහmය�න. වංචා කරන තරම ෙහmය�න. නාස්( 
කරන තරම ෙහmය�න. ඒවාF� ආදාය� ග�න. ෙහmA�ෙග� 
අය කර ග�න. හැබැF, රෙ� අ�ංසක <9a�ෙග� අය කර 
ග�න එපා.   

අද ෙ� පන; ෙකK�පතට අත ඔසවලා පා%0ෙ���ෙ4� 
ස�මත කරන තn�නා�ෙස{ලා හැම ෙකෙන7ම ෙ� රෙ� xස්ම 
ග�න හැම <9හාෙග�ම බ� අය කරන පදනමකට යනවා. 
ෙහmරක� කරන අයෙග� බ� අය කර�න. නාස්( කරන 
අයෙග� බ� අය කර�න. රෙ� nද� කන අයෙග� බ� අය 
කර�න. හැබැF, රෙ� අ�ංසක ජනතාවෙග� බ� ග�න එපා. 
ගA ඇම(�ම9, මම ඔබ�මාට �යනවා ෙ� පන; ෙකK�පත 
ෙ� සංෙශ�ධනව0� =තර7 ¡ණ; 9වැර+ කර�න බැහැ 
�යලා. ඔබ�මා හෘදය සා7gය7 ඇ(ව ෙHශපාලනය කරන 
ෙකෙන7. අද ෙ� පන; ෙකK�පත ස�මත කරන කට1;තට 
ඔබ�මා දායක ෙව�ෙ� අතරමැ+�. හැබැF, කවදා ෙහ� දවසක�
- 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මම අතරමැ+� දායක � ෙකෙන7 ෙනmෙවF. මම ස�Æ%ණ 

දායක;වය භාර ග�නවා. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබ�මා ෙ� පන; ෙකK�පත හැ�ෙ4 නැහැ ෙ�. ෙHIය 

ආදාය� පන; ෙකK�පත හදන ෙවලාෙ4 ඔබ�මා nද� 

ඇම(වරයා ෙනmෙවF ෙ�.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආදාය� බ�වලට ඔ©චර භය ෙව�න එපා. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නැහැ. ෙ� පන; ෙකK�පත බරපතළF. එම 9සා, ෙ� පන; 

ෙකK�පතට අෙ# =ෙර�ධය පළ කරනවා. ගA ඇම(�ම9, අ	 

ඉ+iප; කළ සංෙශ�ධන 	2ග�න �යා ඉ�ලා D�<� මා 

නව(නවා. ෙබmෙහmම ස්�(F. 

[11.40a.m.] 

 
ග3 ම=' සමරCfම මහතා  (සංව�ධන උපාය මා�ග හා 
ජාතY�තර ෙවෙළඳ අමාතY2මා) (மா��மி� மA� சமரவி�ரம - அபிவி�%தி உபாய 
ைறக� ம,-� ச�வேதச வ�%தக அைம1ச�) 
(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

Mr. Deputy Chairman of Committees, as we all know, 
the existing Inland Revenue Act is an outdated Act that 
had gone through many amendments. It is complex, 
difficult to understand and implement. 

The Sri Lankan economy has transformed our country 
from a low-income country to a middle-income country.  
As in the case of many legislative enactments, the 
existing Inland Revenue Act too has evolved over four 
decades or more and stands outdated. Even the principal 
enactment of 2006 has gone through nine Amendments 
by now. Those were piecemeal Amendments, which were 
made to address the issues and concerns that arose under 
different circumstances without any holistic review or 
appreciation of possible implications. Thus, the Act itself 
has become very complex, difficult to understand and 
confusing. It has also created loopholes and opportunities 
for many to escape the tax net, thereby creating a very 
unfair playing field.   

As a result, Sri Lanka lags behind its peers in Ease of 
Doing Business in view of the existence of a very 
complex tax law. This has made tax payment very 
difficult, costly and time-consuming. Both local and 
foreign businesses find the Inland Revenue Act a serious 
impediment that requires immediate change. The new 
Inland Revenue Bill looks at the issue of taxation from a 
novel and modern perspective and meeting the current 
status of our economy. It is simple, easy to understand 
and encourages compliance by all rational taxpayers.   

Another major concern is the gradual and consistent 
deterioration of Government revenue in Sri Lanka, which 
is falling way behind compared with the peer economies. 
There is also a serious disparity between the direct and 
indirect proportions which stand at 20:80 ratio today. 
While Government revenue is consistently dropping, the 
expenditure has consistently grown, thus creating an 
inevitable deficit with cascading implications to the 
economy.  It is a vicious cycle and we must stop this and 
resurrect the situation.  

Thus, the new Inland Revenue Bill looks at the entire 
tax code in a holistic manner with the multiple objective 
of reducing the unfair proportionality between direct and 
indirect taxes. Our aim is to move towards a 60:40 ratio 
by 2020, increasing the tax base and thereby increasing 
the tax revenue. The simplification of the tax code will 
not only make it easy to understand, but will also result in 
better compliance and enhanced administrative efficiency. 
The new Inland Revenue Bill and the RAMIS will 
undoubtedly improve efficiency of the tax authorities 
remarkably.  The RAMIS, without a cleaner, clearer and a 
simplified tax code, would have been a non-starter and a 
disaster, wasting colossal amounts of public money.   
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The principal features aimed at achieving overall 
increase in tax collection, better compliance and 
administrative efficiency are; simplification through 
reduction of sources of income - the sources of income 
which are currently divided into eight areas have been 
reduced to four main sources, thus simplifying the 
computation of tax. Then removing the imbalance in 
revenue collection through the introduction of the Capital 
Gain Tax - the introduction of the Capital Gain Tax 
subject to certain exemptions to capture high-value 
transactions will remove the imbalance in revenue 
collection by taxing the rich. Such taxes were not levied 
in the past, allowing capital formation within the local 
economy and the Government is now of the view that it is 
the right time to introduce such taxes to remove the unfair 
imbalance.  

Since the appreciation in the value of capital, in the 
form of shares in companies or land and buildings, is 
largely due to improvement in economic fundamentals for 
which the Government spends considerable funds year-on
-year, there is justification to tax part of that gain as 
income tax for the greater benefit of the people.  

 The tax exemptions and incentives in the current law 
have evolved over the years and were not targeted 
towards the increased economic development. As a result, 
most incentives and exemptions are being misused 
resulting in a significant loss of revenue to the 
Government and creating a non-level playing field. 
Taking this into account, the proposed Bill grants income 
tax exemptions in the form of investment allowance and 
accelerated depreciation allowances so that genuine 
investments will be entitled to incentives based on the 
quantum of their investment. 

 The multitude of tax rates prevailing in the current 
law have been rationalized into a three band income tax 
structure of 28 per cent standard Corporate Income Tax, 
14 per cent for thrust industries and a 40 per cent of 
higher rate for liquor, tobacco and gaming. Having three 
rates will simplify the imposition of tax and tax 
administration and makes it easier for taxpayers to 
comply. Thrust industries will include export of goods 
and services, education and culture, IT and software 
development, BPOs and the SME sector which will be 
entitled to a low rate of 14 per cent.  

Even in these sectors, new investors will not have to 
pay any taxes until their investment is fully recovered. 
The IT sector will have concessions based on the 
employment created and the gem and jewellery industry 
will have the same concessions as at present.  

 Removing exemptions and incentives in the current 
law will enhance revenue for the Government and 
facilitate increased public expenditure for capital and 
recurrent expenditure and welfare, particularly education 
and health services.  

The proposed Inland Revenue Bill is comparable with 
international best standards and practices so that foreign 

investors will find it easier to understand and comply thus 
improving Sri Lanka's standing in the ease of  doing 
business index.  

The strict anti-avoidance sections introduced in the 
new Bill compared to the current law should discourage 
non-compliance and increase the tax net.  

The administrative provisions such as return filing, 
payment and the appeals process in the proposed Bill are 
far simpler than those in the existing Act, so that the 
administration of the Inland Revenue Department is more 
efficient and the resources can be diverted to providing a 
better service to the taxpayers and increased revenue 
collection.  

As mentioned by the Opposition, charitable 
institutions are not taxed under the proposed Bill in 
accordance with the provisions of the previous law. 
Therefore, temples, churches, mosques and other 
religious institutions will not have to pay income tax 
under the proposed Bill.  

Overall, the proposed new Bill is far simpler from the 
standpoint of the taxpayers, will increase the tax base, 
make the administration of the Inland Revenue 
Department more efficient and will increase Government 
revenue collection. From another perspective, the 
simplification and international compatibility of the 
proposed Bill will enable the requisite legislative 
environment for Sri Lanka to encourage private 
investments, including enhanced FDI and achieve a rapid 
growth that it deserves to have.  An efficient and 
effective tax code is a dire necessity for the vision of the 
Government to transform our economy to a competitive 
social market economy with a prosperous future for the 
nation.  

Sir, we must compliment the Hon. Minister of 
Finance and his officials for  consulting the private sector 
as well in introducing this new Inland Revenue Bill.  

Thank you.  

 
[Æ.භා. 11.50] 

 
ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා (�ඩා අමාතY2මා) (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயா?/%�ைற அைம1ச�) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභා සභාප(�ම9, ෙHIය ආදාය� 

පන; ෙකK�පත ෙදවන වර �ය6ෙ� =වාදය අවස්ථාෙ4 ය� 

අදහස7 දැ76මට අවස්ථාව ලැuම ගැන මම ස�ෙත�ෂ ෙවනවා.  

2006 වසෙර�, වසර 11ට පaව ෙ� රෙ� ෙHIය ආදාය� 

පන;  ෙකK�පත7 ෙගෙනන අවස්ථාව7 බවට ෙ� අවස්ථාව ප; 

ෙවලා (ෙබනවා. �ට¢ ජනා�ප(�මා =D� 2009 වසෙ% 

ජනා�ප( බ� ෙකm<සම7 ප; කළා. හැබැF, ඒ බ� ෙකm<සෙ� 

9%ෙHශ ෙමmනවාද �යලා අ	 ෙ� වන �A ද�ෙ� නැහැ. ඒකට 

ෙමmකද ෙවලා (ෙබ�ෙ� �යලා ක¡Aව; ද�ෙ� නැහැ. මට 

මතක හැ�යට ආචා%ය ජය�ත කැෙ�ගම මැ(�මා ඇ�´ 

	iස7 තමF එම බ� ෙකm<සෙ� D�ෙ:.  

1299 1300 

[ගA ම07 සමර=7 ර මහතා] 
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සාමානdෙය� අE; බ� පනත7 ෙගෙන�න ක0� බ� 

ෙකm<සම7 ප; කරලා, එම ෙකm<සෙ� ෙය�ජනා, අදහස් 

අරෙගන �යාමා%ගයකට යන එක තමF කළ 1;ෙ;. නn;, 

ඒක DHධ ¡ෙ® නැ( 9සා 2009 වසෙ% ප; කළ ජනා�ප( බ� 

ෙකm<සෙම� �ෙය�ජනය7 නැ(ව @යා. ඒ 9සා අ¡A� 11ට 

පaව නව බ� පන; ෙකK�පත7 ෙගන ඒම වැදග; කAණ7 

ෙවලා (ෙබනවා. nද� ඇමැ(වරයා එ7 එ7 වdාපාiකය�ට, 

=�� =ට ==ධ බ� සහන ලබා �� අවස්ථා  	2බඳ අපට මතකF. 

nද� ඇමැ(වරයා =D� එ7 එ7 වdාපාiකය�ට -තම�ෙ8 ගජ 

<�ර�ට, යහ´ <¦ය�ට, අE; ආෙය�ජකය�ට- ත9 ත9ව බ� 

සහන ��න �යාදාමය අද ෙ� පන; ෙකK�පෙත� අෙහ�D 

කරලා (ෙබනවා. ඒ අGව ස්ථාවර බ� වැඩ 	2ෙවළ7 ෙ� පන; 

ෙකK�පත �ළ අ�ත%ගත ෙවලා (ෙබනවාය �යලා මම 

�ය�න කැමැ(F.  

ෙමම පන; ෙකK�පත �2� අමාතdවරයාට ක0� ලබා � 

(� බලය ස�Æ%ණෙය� ඉව; කරෙගන (ෙබනවා. එය =ශාල 

වැදග;කම7 (ෙබන කාරණය7. මම ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 

(ෙබන තව; කාරණා ��පය7 ෙප�වා ෙද�න කැමැ(F.  අද 

ෙ� පන; ෙකK�පතට සංෙශ�ධන =ශාල �මාණය7 ෙගනැ; 

(ෙබනවා. ඒ 	2බඳව එ�මාට;, 9ෙය�ජd ඇමැ(�මාට; මම 

ස්�(ව�ත ෙවනවා. ෙමම පන; ෙකK�පෙ; (ෙබ�නා � 

කA� 	2බඳ =ශාල ක(කාවත7 පa @ය කාලෙ: ෙ� රෙ� 

ඇ( ¡ණා. � ලංකා 9දහස් ප7ෂය =�යට අ	, අ(ගA 

ජනා�ප(�මාට;, ගA අÈාමාතd�මාට;, ගA nද� 

ඇමැ(�මාට; කA� ද7වලා, ෙමම පන; ෙකK�පෙ; (w� 

ගැටE =ශාල �මාණය7 අද වන =ට 9රාකරණය කරලා 

(ෙබනවා. �ධාන සංෙශ�ධන 23ට අමතරව, තව; සංෙශ�ධන 

100ට වැ¾ �මාණය7 ෙගන ඒම �2�  සමාජෙ: සාක©ඡා ¡� 

කාරණා 	2බඳව ගA nද� ඇමැ(�මා ඉතාම 9වැර+ ෙලස ¸�� 

අරෙගන (ෙබනවාය �යලා අපට ෙප` යනවා.  

ඒ =තර7 ෙනmෙවF, එ�මා ෙබmෙහmම සහනදාF =�යට, 

ඉතාම <¦I0 ෙලස ෙ� සංෙශ�ධන ෙදස බලලා (ෙබනවා. ඒ 

ගැන එ�මාට මෙ8 ස්�(ය, ෙග�රවය ¢ද කරනවා. එ�මා �යන 

ෙH අහෙගන ඉ�න ඇමැ(වරයM =�යට මම එ�මාට 

ස්�(ව�ත ෙවනවා.  �ාෙය�@කව අ	 යම7 �4වාම, එය 

ෙ;A� අරෙගන, ඔ´ව පහ; කරලා, ඒකට ය� සහනය7 ලබා 

ෙදන ඇමැ(වරෙය7 9සාF මම එ�මාට ගA කර�ෙ�. සමහර 

�ට¢ ඇමැ(වA�ට අ	 යම7 �4වාට, ඒ අයෙ8 ඔ´ෙ4 (ෙබන 

ෙH �යා;මක කරනවා <ස අෙන7 කාරණා ගැන ඒ අය ක�පනා 

කර�ෙ� නැහැ. හැබැF,  ෙ� පන; ෙකK�පෙ; �ශ්න ��පය7 

(ෙබන බව මම �ය�න කැමැ(F. ඒ අGව, ෙම� (ෙබන  �ශ්න 

ගණනාව7 මම ඔබ�මාට පැහැ+0 කරලා ෙද�න කැමැ(F. ෙම� 

100 (1) වග�(ය යටෙ; ඇමැ(වරයාට බලය ලබා �ෙ� 

�යාදාමය7 (ෙබනවා. ඔබ�මා D�ය� න� ෙමය �ශ්නය7 

ෙව�ෙ� නැහැ �යලා මම �ය�න කැමැ(F. නn; ඉ+iයට 

ප; ෙවන ඇමැ(වරයා ක¡ද �යලා අ	 ද�ෙ� නැහැ ෙ�.  100

(1) වග�(ය යටෙ; ඇමැ(වරයාට ය� �D =�යකට බලය7 

ලැෙබ�න ¢´ව�. එ� ෙ� =�යට සඳහ� ෙවනවා. 

''ෙදපා%තෙ���ෙ4 අl7ෂණය D� ��ෙ� �යාව0යක� සහ 

එ� අl7ෂණය D� කරෙගන යෑෙ� කා%යය සඳහා nලd =ෂයය 

භාර අමාතdවරයාට'' යGෙව�.  

ඊළඟට (ෙබනවා,  ''රාජකාiමය කට1� ��ෙ� කා%යය 

සඳහා එ� අනාවරණය  ��ම අවශd 6ම මත පමණ7 

=ගණකා�ප(වරයාට ෙහ� =ගණකා�ප(වරයා =D� බලය 

පවරන ලද ය� තැනැ; තMට'' යGෙව�.   පරණ පනෙ; -2006 

අංක 10 දරන ෙHIය ආදාය� පනෙ;- 209. (12) දරන Section 

එෙක� nද� අමාතdවරයාට ෙහ� ෙ�ක�වරයාට ෙම� බලය 

ලබා ගැ`ම, නැ;න� ෙතmර�A ප�7ෂා ��ම 	2බඳ බලය7 

(wෙ® නැහැ. නn;, ෙ� පන; ෙකK�පෙ; ඒක ඇ�ළ; 

කරලා (ෙබනවා. බ� ෙග6ම ස�බ�ධව (ෙබන �ශ්නගත 

කාරණය7 බවට ෙමය ප; ෙවනවා. ෙමmකද,  nද� 

ඇමැ(වරයාට ඕනෑම file එක7 ෙග�වලා ප�7ෂා ��ෙ� 

අF(ය (ෙබන 9සා. ෙ�ක ඉතාම වැ5+ ෙලස ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%තෙ���වට බලපා�න ¢´ව�. 

ඒ 9සා ඒකට ය� සංෙශ�ධනය7 ෙගනාෙවm; මම ඔබ�මාට 

ස්�(ව�ත ෙවනවා. ෙමmකද, ෙ�ෙක� nද� ඇම(වරයාට 

¢´ව�, ඕනෑම ෙකm�පැ9ය7 ගැන �යලා ඒ ෙකm�පැ9යට බ� 

ගහ�න;, ෙ� ෙකm�පැ9යට බ� ගහ�න එපා �යලා 

�ය�න;. මම උදාහරණය7 �ය�න�. පa@ය කාලෙ: "�© 

වැ0" �යන ආයතනය ස�බ�ධෙය�  ෙ� වෙ8 ත;;වය7 

ඇ( ¡ණා. ඒ ආයතනය ෙග=ය 1�ව (w� බ� nදල ග�න හද¢ 

ෙකmමසාiස්වරයාව එම ස්ථානෙය� මාA කළා.  ඔxව මාA 

කරලා, එම �ශ්නගත ආයතනෙය� බ� අය ෙනmකර D_මට තර�  

අදාළ අමාතdවරයා  ෙපළඹ6මකට ල7¡ණා. අනාගතෙ:; ෙ� 

වෙ8 කාරණා DHධෙව�න ¢´ව�. ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මා 

යටෙ; ෙනmෙවF, ෙවන ඕනෑම ෙකෙන7 යටෙ; ෙ�ක 

DHධෙව�න ¢´ව�. ඒ 9සා කAණාකරලා ෙ� �යාදාමය 

ෙ�ෙක� ඉව; කර�න �යන ෙග�රව`ය ඉ�£ම මම 

ඔබ�මාෙග� කර�න කැමැ(F. ඒ වාෙ8ම ¢ණd ආයතන සඳහා 

2006 අංක 10 දරන ෙHIය ආදාය� පනෙ; (ෙබන බ� 9දහස,- 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ඒ කාලය 

එ�ම�ලාෙග� අ¯ කර�න. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ඒ කාරණාවට අදාළව 

අ	; සංෙශ�ධනය7 ෙගනැ�ලා (ෙබනවා. ගA දයාDi 

ජයෙස{කර ඇම(�ම9, ඔබ�මා; එම ඉ�£ම ඉ+iප; කරනවා 

න�, nද� =ෂය භාර අමාතdවරයා ෙතmර�A ලබා ගැ`මට 

අදාළව (ෙබන ෙකmටස එම වග�(ෙය� ඉව; කර�න �යලා 

අ	 කරන ඉ�£මට ඔබ�මාට; එකඟතාවකට එ�න ¢´ව� 

ෙවF. 

 
ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ෙබmෙහmම ස්�(F.  

¢ණd ආයතන සඳහා 2006 අංක 10 දරන ෙHIය ආදාය� 

පනත ම³� බ� 9දහස7 ලබා� (ෙබන බව මම �ය�න 

කැමැ(F. =ෙශ{ෂෙය�ම wHධ ශාසන අරnදල, ඒ වාෙ8ම දළදා 

මා0ගාෙ4 ෙපරහැර, ඊළඟට කැලÓය =හාරෙ: ෙපරහැර, 

කතරගම ෙපරහැර, ඒ Dය�ලම බ� අය කරන ගණයට ඇ�ළ; 

1301 1302 



පා%0ෙ���ව 

ෙවනවා. ඒක කාටව; නව;ව�න බැහැ. ගA ඉරා� =¨මර;න 

9ෙය�ජd ඇම(�මා ෙ� සඳහා ය� =සÕම7 ලබාෙදF �යා අ	 

=ශ්වාස කරනවා. එ�මාF, nද� ඇම(�මාF මා; එ7ක කථා 

කළා. ෙ�වා ෙකmෙහmම අ%ථ 9�පණය කරනවාද �යලා මම 

ද�ෙ� නැහැ.  `(ඥයM =�යට මම �ය�න කැමැ(F, ෙ� 

පන; ෙකK�පෙ; 68. (3) යටෙ; ෙබmෙහmම පැහැ+0ව ෙමෙස{ 

�යා (ෙබනවා: 

"ය� ¢ණd ආයතනය7 =D� ය� ත7ෙස{A ව%ෂය7 �ළ � ෙර�ý�  
ෙහ� �#ප�� සඳහා ආයතනගත 5කවරණය7 සලසන අවස්ථාවක � 
සහ ..." 

එතෙකmට ඒ අවස්ථාෙ4 =තරF, ¢ණd ආයතනව0� බ� අය 

කළ 1�ද, නැHද �යන ¸රණය ග�න ෙකmමසාiස ්

ජනරා�වරයාට ය� අBමතය7 (ෙබ�ෙ�. අෙන7 Dය�ලම 

ෙ�කට අF( ෙවනවා. එම 9සා අ¯ම තර<� ෙ� �යාදාමය 

අෙහ�D ��ම සඳහා කAණාකරලා ඔබ�ම�ලාෙ8 nද� 

අමාතdාංශෙ: ච¨ෙ�ඛනය7 ම³� ෙහ� එම ආයතනව0� බ� 

අය ��ම ස�බ�ධෙය� ය� tමාව7 පනවන වැඩ 	2ෙවළ7 

සකස් කෙළm; ෙහmඳF �යන කාරණය මම �ය�න කැමැ(F. 

නැ;න�, ෙ�ක ෙ� පනත ඇ�ළට හ+Dෙ: ඇ�ළ; කර�න 

බැiෙවF. ඒ 9සා කAණාකරලා ඒ සඳහා වැඩ 	2ෙවළ7 

ෙයmද�න �යලා මම ඉ�ලනවා. 

=ෙශ{ෂෙය�ම ක0� පනෙ; (wණා, ආගම, සංස්කෘ(ය, 

අධdාපනය �ව%ධනය ෙවGෙව� දරන =යද� Dය�ල බHෙද� 

9දහස් �යලා. නn;, ෙ�ෙක� ඒවා සඳහා; බ� ඇ�ළ; කරලා 

(ෙබනවා. ඒවා ඇ�ළ; ��ෙ� ය� ෙහmඳM; (ෙබනවා. 

හැබැF, මම �ය�න කැමැ(F, 9වැර+ව ¢ණd ආයතන ෙලස 

�යා කරන ආයතනව0� බ� එක� ��ෙම� ය� �ශ්නය7 

ඇ(ෙව�න ¢´ව� බව. 

ඒ වාෙ8ම ෙම� 122වැ9 වග�(ය ගැන; �ය�න ඕනෑ. 

එක පැ;ත�� බ� එක� කරන 9ලධාi�ට ඔබ�ම�ලා =ශාල 

බලය7 �ලා (ෙබනවා. ෙ� පන; ෙකK�පත ම³� ආදාය� බ� 

ෙදපා%තෙ���වට =ශාල බලය7 ලැu (ෙබනවා. එෙස{ ලැෙබන 

බලය 122 වග�(ය 9සා ය� �D =�යකට tමා ෙවනවා. 122 

වග�(ය යටෙ;  ෙබmෙහmම පැහැ+0ව ෙමෙස{ �යා (ෙබනවා:  

"122. (1) බලයල; 9ලධරෙයMට, Æ%ව දැG��ම�� ෙතmරව, බලයල; 
කා%යය7 සඳහා, 

(අ) සාමානd වdාපාiක ෙ4ලාව� අතර �; ෙහ� 

(ආ) ඒ අවසථ්ාෙ4 ඇ�´6මට ඇ( අවශdතාවය ෙප�වා �ෙම�, 
ෙකmමසාiස ්ජනරා�වරයාෙ8 ඉ�£ම මත මෙහස¦්ා;වරයM =D� 
0»තව බලය �� ය� ෙ4ලාවක, 

 වdාපාර පiØයකට ෙහ� මහජනයාට =වෘත ෙවන; පiØයකට ඇ�  ́
=ය හැ� ය." 

ෙ�ෙක� ෙමmක7ද �ය�ෙ�? මම ද�ෙ� නැහැ, ක¡A 

ෙ�වා ඇ�ළ; කළාද �යලා. ෙමmකද ෙහ{�ව, ඕනෑම තැනකට 

@��ලා ප�7ෂා කරලා බHද අයකර ගැ`ම සඳහා වන 

�යාදාමයකට ය�න බ� 9ලධාiයාට අF(ය7 (ෙබ�නට ඕනෑ. 

හැබැF, ෙමතැන� කරලා (ෙබ�ෙ� ෙමmක7ද?  වෙර��ව7 

අරෙගන ෙපm£Dය ¢Hගලෙය7 අ; අඩං�වට ග�න යනවා 

වාෙ8 �යාදාමය7 ෙ�  පන; ෙකK�පත �ළට ඇ�ළ; කර  

(ෙබනවා. එතෙකmට ෙමmකද ෙව�ෙ�? �Dම ෙවලාවක 

වෙර��ව7 ග�න හ�බෙව�ෙ� නැහැ. ෙමmකද, 

මෙහස්¦ා;වරයා ළඟට @��ලා වෙර��ව ඉ�ල¢ ගම�, 

මෙහස්¦ා;වරයා =D� ෙතmර�A �ක ඉ�ලනවා. "ෙකmෙහ{ද 

කෙÄ (ෙබ�ෙ�? කාෙ8ද ෙ�  කෙÄ? ෙ� ෙකm�පැ9ය 

කාෙගද?  ඒ ස�බ�ධෙය�  file එෙ7 (ෙබන ෙතmර�A 

ෙමmනවාද" �යලා අහනවා. ඒ file එෙ7 ෙතmර�A Dය�ලම 

��නාට පස්ෙස{ බ� ෙගවන <9හා ද�නවා, ඒෙක� 

මඟහi�ෙ� ෙකmෙහmමද �යලා. බ� ෙග6ම පැහැර හiන <9හා 

පැහැ+0වම ඒෙක� ආර7ෂා කරන වැඩ 	2ෙවළ7 තමF ෙ� 

DHධෙවලා (ෙබ�ෙ�. 
 

ග3 ම��වරෙය' 
(மா��மி� உ-Gபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

	ය� call එක7 ෙදනවා. 
 

ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

	ය� call එක7 �ලා �4වාම හi. එතෙකmට ඒ �ක 

හංග�න ඔxට හැ�යාව7 (ෙබනවා. එම 9සා කAණාකරලා 

ෙම� (ෙබන 122 වග�(ය ස�Æ%ණෙය�ම ඉව; කර�න 

�යලා  මම ඔබ�මාෙග� ෙග�ර වෙය� ඉ�£ම7 කරනවා.  

අෙන7 කාරණය තමF, Clause 18. නව වdාපාiකෙයM 

¶�6ම. ෙ� පන; ෙකK�පත ෙගනා¢ අය ක¡ද �යලා  මම 

ද�ෙ� නැහැ. මම ඒකF nල ඉඳලාම �4ෙ4, ඝානාෙව� 

ෙගනා¢ එක7 ෙ� ෙගm�ෙල� ෙකm	 කරලා ෙගනැ�ලා 

(ෙබ�ෙ� �යලා. මම ඒකට =AHධF. මම nල ඉඳලාම ෙ�ක 

�4වා. ඒ; ඇxෙ4 නැහැ. හැබැF, මම �ය�න කැමැ(F, 

Clause 18ව0� නව වdාපාiකෙයM, ආෙය�ජකයM ¶�6ම 

ස�Æ%ණෙය� නතර වන තැනට ප;ෙවලා (ෙබන බව. 

ක0� පනෙ; 25, 26, 32 වග�(ව0� අE(� එන 

වdාපාiකයMට ය� ශ7(ය7 ෙදන වැඩ 	2ෙවළ7 (wණා. 

දැ� ෙ�ෙ7 ෙමmක7ද (ෙබ�ෙ�?  A	ය� ල7ෂ 107 (ෙබන 

¢HගලයM A	ය� ල7ෂ 20ක ණය7 ග;ෙතm;, ඒ ල7ෂ 20� 

ල7ෂ 10කට බ� අය කරනවා.  ආෙය�ජනයට; බ� අය කරන 

වැඩ 	2ෙවළMF ෙ� DHධ කර�ෙ�.  A	ය� ල7ෂ 107 

(ෙබන මGෂdයM බැංMව�� A	ය� ල7ෂ 20ක ණය7 

ග;ෙතm;, අර තම�ෙ8 අෙ; (ෙබන nදෙ� �මාණයට 

අමතරව (ෙබන nදලට බ� අය ��ෙ� වැඩ 	2ෙවළMF ෙ� 

(ෙබ�ෙ�. ඉ(� ෙ�ක-  
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA ඇම(�ම9, ඉස්සර ඉඩ7 (wණා, ණයවල ෙපm0ය 

ආදාය� බHෙද� අ¯ කර�න.  දැ� ඒක නැ( කර (ෙබනවා.   

ණයවලට ෙපm0ය ෙග4වාම ඒක ආදාය� බHදට ග�නවා.  
 

ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඉස්සර (wණා. දැ� ඒක නැ( කර (ෙබනවා.  nද� 

අමාතdාංශෙ: ෙ�ක��මා;, ෙHIය ආදාය� බ� 

ෙදපා%තෙ���ෙ4 9ලධාiG; අද ෙම� පැ<ණ D�නවා.  

ඉස්සර ණය ෙපm0ය  ආදාය� බHදට යට; කෙළ{ නැහැ. ඒ 9සා 

ණය ෙපm0ය ආදාය� බHදට යට; කරන �යාදාමය අF� 

කර�න �යලF මා ෙය�ජනා කර�ෙ�. එතෙකmට තමF අE; 

ආෙය�ජකය� ¶� ව�ෙ�. අ	 දැ� මහා පiමාණ වdාපෘ( 

අරෙගන එනවා, Mඩා පiමාණ වdාපෘ( අරෙගන එනවා, Mඩා 

වdාපාiකය� නඟා DK6ෙ� වැඩ 	2ෙවළව� අරෙගන එනවා. 

හැබැF, ෙ� ෙගෙනන වැඩ 	2ෙවළව� අ	ම -ආ®¯වම- 

ෙගෙනන ෙ� පන; ෙකK�පෙ; ෙ� අදාළ Clause එක �ළ 

=ශාල අ%wදයකට ල7 ෙවනවා. ඒ 9සා අ	 �ය�ෙ� 

ආ®¯ව7 =�යට අE; වdාපාiකය�ට ¶� 6මට (ෙබන 

1303 1304 

[ගA දයාDi ජයෙස{කර මහතා] 
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අF(වාDකම, අවස්ථාව වැ¾ කරන ගම� ෙමවැ9 වැඩ 

	2ෙවළM; සකස් කර�න  �යන එකF.  

ඒ =තර7 ෙනmෙවF. ස්වාභා=ක ස�ප; 	2බඳව ග;ෙතm;, 

ඒ ස�බ�ධෙය� ෙ� බ� අදාළ වන ආකාරය ෙ� පන; 

ෙකK�පෙ; 195 වග�(ය යටෙ; ෙබmෙහmම පැහැ+0ව 

9%වචනය කර (ෙබනවා.  nxෙද� ෙහ� ෙගmඩ¶ෙම� ග�නා � 

DයEම  ස�ප; ෙ�කට අය; වනවා. ඒ �ය�ෙ�, "natural 

resources" �4වාම ෙ� Dය�ලම අF( ෙවනවා.  සමහර 

ෙවලාවට =ප7ෂෙ: ඉ�න අෙ# ආදර�ය සෙහ�දරවA �ය�න 

¢´ව�, මා´ �ක7 ඇ�Eව; ඒ මා´ �කට;  ආ®¯ව බ� 

ගහ�නF ෙ� හද�ෙ� �යලා. අර  ගෙ� (ෙබන Mඩා ජලාශවල 

<i+ය මා´ ඇ�Eව; ඒකට; බ� ගහනවා �යලා �යා=. ඒ 9සා 

කAණාකර, ෙ� ගැන- [බාධා ��ම7] ඒක �4වාද? ඒ 9සා ඒ 

ගැන අ	 ෙපmÄඩ7 පiස්ස� ¡ෙණm; ෙහmඳF �යලා මා ගA 

ඇම(�මාට ෙය�ජනා කර�න කැමැ(F.  

ඊට අමතරව  195 වග�(ය යටෙ; සඳහ� වන investments 

ගැන; �ශ්නය7 (ෙබනවා. ෙ�ක ගැන අෙ# ගA a9� 

හÕ�ෙන;( ම�C�මා; �4වා.  195 වග�(ය යටෙ; 

�ය�ෙ�, එක හා සමාන ව;ක� ෙදක7 (ෙබනවා න� එක7 

ආෙය�ජනය7 වනවා �යලF. ඒ 9සා තමF අෙ# �ට¢ 

ජනා�ප(�මා; �4ෙ4, වළE ෙදෙක� එක වළ�ල7 

ආෙය�ජනය ෙවනවා �යලා. ඒක ෙනmෙවන =�යට ය� �D වැඩ 

	2ෙවළ7 හද�න ෙ4=.  නැ;න� ඇතැ� අය ෙ�වා ෙවන; 

=�යකට පා=©� කරනවා. ඇ;තටම ෙ� බ� පන; ෙකK�පෙ; 

(ෙබන ෙහmඳ කාරණා Dය�ල යටප; ෙව�න ෙ� වාෙ8 එක 

කාරණය7 ඇ(.  ඒ 9සා කAණාකර, ෙ� ස�බ�ධව අ	 වැඩ 

	2ෙවළ7 සකස් කරn. ආෙය�ජනය මත බ� පැන6ම නතර 

කරලා ෙ�ෙක� ආෙය�ජනය ආදාය� �භවය7 ෙලස සලක�න 

¢´ව� න� ෙහmඳF. එතෙකmට  ආදාය� �භවයකට අය කරන 

බHද7 =�යට ෙ� බHද අය කර�න ¢´ව�.  ආෙය�ජනය 

ආදාය� �භවය7 ෙලස සලකා බ� අය කරනවා න� ෙමය ය� 

�D =�යකට සමනය කර ග�න ¢´ව� �යලා මා =ශ්වාස 

කරනවා. ඒ වාෙ8ම එය  සාමානd වdාපාර කට1�වල� ලාභාංශය 

මත බHද7 =�යට සකස් කර�න ¢´ව� න�,  ආෙය�ජන 

ආදායෙ� ලාභාංශය මත කරන බ� අය ��ම7 =�යට ෙමය 

�යා;මක කර�න ¢´ව� �යලා මා =ශ්වාස කරනවා.   

සහනාධාර 9දහස් ෙ�ඛනයකට ඇ�ළ; කර�න ¢´ව� 

න� ෙහmඳF.  එෙහම නැ;න� ඔබ�ම�ලා, අ	 සාක©ඡා කළා 

වාෙ8 ය� �D =�යකට ෙ� ස�බ�ධෙය� ෙවනය� 

�යාමා%ගය7 ග�න ¢´ව� න� එය ඉතාම ෙහmඳF. ෙමmකද, 

කෘgක%මා�තය මත Dයයට 14ක බHද7 අය කර (ෙබනවා. 

ලංකාෙ4 කෘgක%මය ව%ධනය කර�න ඕනෑ ෙවලාවක ඒකට 

Dයයට 14ක බHද7 ගහනවා �ය�ෙ� ඒක =ශාල අ%wදය7 

බවට ප; ෙවනවා. ඒ 9සා මා ෙග�රවෙය� �ය�න කැමැ(F,  

ෙ�ක Dයයට 10 ද7වාව; අ¯ කර�නය �යා. එෙහම අ¯ 

කෙළm; තමF අපට කෘgක%මය 	2බඳව අE(� එන 

වdාපාiකය�ට, වdවසායකය�ට කෘgක%මය නංවා£ම සඳහා  

අවශd කරන වැඩ 	2ෙවළ සකස් කර�න ¢´ව�කම 

ලැෙබ�ෙ�.  

දැ� ඔබ�ම�ලා  RAMIS �යන වැඩ 	2ෙවළ  හරහා =ශාල 

වැඩ ෙකmටස7 කරෙගන යනවා. 

 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now. 

ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

මට තව =නා¾ය7 ෙද�න, ගA 9ෙය�ජd කාරක 

සභාප(�ම9.  ෙ� වැඩ 	2ෙවළ A	ය� ෙක�� 900ක =තර 

වdාපෘ(ය7.  ෙමවැ9 වdාපෘ(ය7 සකස් කරලා දැ� ඒක 

�යා;මක කරෙගන යන ෙකmට ෙ� බ� පන; ෙකK�පත ෙගන 

ඒම �ළ එම සමස්ත �යාව0යම =නාශ ෙව�න ¢´ව�.  අෙ# 

ගA  (මහාචා%ය) ආî මාරDංහ ම�C�මාට මා ස්�(ව�ත 

ෙවනවා, එ�මා එම   ක<Kෙ4 �  අදාළ ආයතන �මාණය 33 

ද7වා වැ¾ කර�න �යලා උපෙදස් �ලා (uම ගැන.  එතෙකmට 

ආයතන 33�� �Dම �ශ්නය7 නැ(ව බ� අය කර ගැ`ම සඳහා 

වන Ü0ක පරමා%ථ �ක ඉෂට් කර ග�න ¢´ව�.  ගA 

ඇම(�ම9, ඒ 9සා මා ඔබ�මාෙග� ඉ�£ම7 කරනවා.  අ	 අද 

ෙ� පන; ෙකK�පත ස�මත කළ;, ෙමය 2019 අෙ�{� මාසෙ: 

Dට �යා;මක කර�නය �යා.  නැ;න�  ෙ� වdාපාiකය� 

තම�ෙ8  system එක හදා ග�න බැiව =ශාල අ%wදයකට ප; 

ෙ4=.   අ	 බලාෙපmෙරm;� වන බ� ආදායම ලබා ග�න බැiව 

බ� ආදායම කඩා වැ_මකට ල7 ¡ෙණm; එය ඔබ�මාට; ෙහmඳ 

නැහැ; nද� අමාතdාංශයට; ෙහmඳ නැහැ; අප DයE ෙදනාටම 

=ශාල අ%wදයකට nxණ ෙද�න D� ෙ4=. 

ඒ 9සා අද අප ෙමය ස�මත කරලා ආදාය� බ� 

ෙදපා%තෙ���වට වැඩ 	2ෙවළ සකස් කර ��ෙනm;,  2019 

අෙ�{� මාසය වන ෙකmට ෙ� �යා දාමය �යා;මක කර�න 

¢´ව� ෙ4= �යා මම =ශ්වාස කරනවා.  

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ඒ වාෙ8ම මා තව; 

ෙදය7 �ය�න කැමැ(F. ෙ� �යා දාමය ඉතාම ෙහmඳF. 

ලංකාෙ4 පළnවන වතාවට අප හැම ෙකෙනMම ෙවGෙව� අ¯ම 

තර<� ආදාය� බ� ෆF� එක7 හදන වැඩ 	2ෙවළ7 සකස් 

කර�ෙ� ගA අමාතd�ම9.  ෙමmකද, එය බ� ෙග6ම සඳහා වන 

�ෙ4ශය7 බවට ප; වනවා. ෙ�කට බය ෙව�න ෙදය7 නැහැ. 

හැම ෙකෙනMම ආදාය� බ� ෆF� එක7 (ෙබන ¢HගලයM 

බවට ප; වනවා න�, එ7 පැ;ත�� එ� =ශාල ෙග�රවය7 �< 

වනවා. එ=ට "මම; ආදාය� බ� ෙගවන ෙකෙන7" �යා �ය�න 

¢´ව�.  

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, මා ඔබ�මාෙග� තව; 

එ7 =නා¾යක කාලය7 ඉ�ලා D�නවා.  ගA අමාතd�ම9,  මා 

ඔබ�මාෙග� තව; එ7 ඉ�£ම7 කර�න කැමැ(F. 9වැ5+ව 

බ� ෙගවන අය, ඒ වාෙ8ම බ� =ශාල �මාණය7 රටට ෙගවන අය 

D�නවා. ඒ අය ෙ� රටට =ශාල ෙස{වය7 කරන අය වශෙය� 

සලකා ඒ අය ෙවGෙව� ය��D සහනාදා¤ වැඩ 	2ෙවළ7 

සකස් කර�න �යලා ඉ�ලනවා.  අ¯ම තර<� ඔ¡� 

බැංMවකට @යාම, එෙහම නැ;න� ෙවන; ස්ථානයකට @යාම 

ය� ඔ¡�ට ය� �nඛතාව7 - priority  එක7-  ලැෙබන =�ෙ: 

වැඩ 	2ෙවළ7 සකස් කර�න �යා ඉ�ල<�, ගA ඇම(�මා  

ෙ� �යා මා%ගය සඳහා කර¢ කැප6ම, දර¢ මහ�Dය 	2බඳව 

හදව(�ම ස්�(ව�ත ෙව<� මෙ8 වචන ස්ව�පය අවස� 

කරනවා.     

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, what is your point of Order? 
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පා%0ෙ���ව 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA දයාDi ජයෙස{කර අමාතd�ම9, බරපතළ කA� 

හැ�යට ඔබ�මා ම� කර¢ ෙබmෙහ� ෙHව� අ	 සංෙශ�ධන 

හැ�යට ඉ+iප; කර (ෙබනවා. ඔබ�මා ඒ සංෙශ�ධනවලට 

සහාය ෙදනවා න�, ෙමය ඒ =�යට ස�මත කර�න ¢´ව�. 

එෙහම නැ(ව, ඔය ඔ7ෙක�ම ෙහmඳF �යා ස�මත කළාට වැඩ7 

නැහැ.  
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ	 සාධාරණ හැම ඉ�£මකටම ඇx� ක� ෙදනවා. හැබැF 

ආදාය� බ� ෙගවන á(කාව නැ( කරග�න. ෙමmකද, අ	 හැම 

ෙකෙන7ම ෙපmÄඩ7 හi බ� ෙගව�න ¢A� ෙවn. මා තව; 

ෙදය7 9වැ5+ කරනවා. ෙපරහැරවලට බ� ගහනවා �යන කතාව 

ස�Æ%ණෙය�ම අසතdය7.   

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙම�මාF එෙහම �4ෙ4.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මා පැහැ+0වම �යනවා, එෙහම එක7 නැහැ �යලා.  [බාධා 

��ම7] 
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) ெகளரவ சா	
 நிமலநாத� அவக	!     [பி.ப. 12.06]  
ග3 ඉ. චාSස් N�මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�= நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) ெகளரவ ���களி� பிரதி� தவிசாள அவகேள! ந�றி. இ�! இ"த நா#$��ாிய வ&மான(கைள அதிகாி��* ேநா�க�தி+ நிதியைம,சினா+ வாி அற-$ ெதாடபான ச#ட/ல* இ(� 0�ைவ�க1ப#2&�கி�ற3. நிதியைம,ச அவக	 அதைன 0�ைவ�3 உைரயா5!*ேபா3, வாி எ7வா! அறவி$வ3? எ�ப3ப5றி ம5ைறய நா$க8ட� ஒ1பி#$� :றினா. அதாவ3 இ"தியா, சி(க1; ேபா�ற நா$களி+ ேநர2யாக<* மைற0கமாக<* எ7வள< வாி அறிவிட1ப$கி�ற3 எ�ற விகிதாசார* 0�ைவ�க1 ப$கிற3 எ�!* இல(ைகயி+ அ1ப2யான ஒ& வாி 0ைறகைள  நைட0ைற1ப$�த ேவ=$* எ�!* அவ �றி1பி#டா. ெகளரவ நிதி அைம,ச அவக	 0�ன ெவளிநா#டைம,சராக இ&"தவ. அ"த வைகயி+ அய+ நா$க8ட� ஒ1பி#$ இ"த, சைபயி+ அவ வாி 0ைறகைள 0�ைவ�கி�றேபாதி>*, அய+ நா$களி?&�கி�ற ஆ#சி 0ைறைமைய 0�ைவ1பத5� நீ(க	 ஏ� தய(� கி�றீக	? எ�ற விடய�ைத ெகளரவ நிதியைம,ச அவகளி� கவன�தி5�� ெகா=$வர வி&*Cகி�ேற�.  

ேவ! நா$களிேல இ&�கி�ற ஆ#சி0ைறக	, அ"த நா$களி+ வாDகி�ற அைன�3 ம�க8* சம�3வமாக, ெகளரவமாக வாDகி�ற வைகயி+, ம�களா+ ெதாி< ெசEய1ப$கி�ற பிரதிநிதிக	 த(க8ைடய பிரேதச(கைள நி&வாக ாீதியாக<* அபிவி&�தி ாீதியாக<* 0�ெகா=$ ெச+ல�:2ய வைகயி+ அைம"தி&�கி�றன. உதாரணமாக, கனடா நா#ைட� �றி1பிட வி&*Cகி�ேற�. அ(� ஒ�ராறிேயா மாநில* ம#$* பிெரGH மாநிலமாக இ&�கி�ற3. ம5ற அைன�3 மாநில(க8* ஆ(கில மாநில(களாக இ&�கி�றன. ஒேரெயா& மாநில* பிெரGH மாநிலமாக இ&"தா>*, அ"த நா#2+ ெவளியிட1ப$கி�ற அரச திைண�கள அறி�ைகக	 எ+லாேம இர=$ ெமாழிகளி>* - பிெரGசி>* ஆ(கில�தி>* அைமவ3=$. அ(� எ(� ெச�றா>* ம�க	 த(க	 ெமாழியி+ ேபசி� த(க8ைடய க&ம(கைள, ெசEய 02J*. ஆனா+, இல(ைகயி+ இ&�கி�ற சில பிரேதச ெசயலக(க	 சி(கள ெமாழி, தமிD ஆகிய இர=$ ெமாழி/ல1 பிரேதச ெசயலக(களாக இ&"3*, அ(� தனியாக ஒ& ெமாழியி+ ம#$ேம சகல நிவாக நடவ2�ைகக8* இட*ெப!கி�றன. �றி1பாக ெகா�*C தி*பிாிக
யாய பிரேதச ெசயலக* இர=$ ெமாழி/ல1 பிரேதச ெசயலகமாக இ&�கி�ற3. தி*பிாிக
யாய பிரேதச ெசயலக�3�� உ#ப#$ 35 -தமான தமிD ம�க	 வாD"3 ெகா=2&�கி�றாக	. இ&"தேபா3*, அ(� வ&கி�ற தமிD ம�களா+ தமிDெமாழியி+ ேபசி, தமிDெமாழியி+ ப2வ�ைத நிர1பி� த(க8ைடய க&ம(கைள நிைறேவ5ற 02யாம+ இ&�கி�ற3. இ"த நிைலைமகைள ெகளரவ நிதியைம,ச அவகளி� கவன�தி5�� ெகா=$வர வி&*Cகி�ேற�.  அேதேவைள, ேந5!* அவர3 கவன�3�� ஒ& விடய�ைத� �றி1பி#2&"ேத�. அதாவ3, 2016ஆ* ஆ=$ K� மாத* அரச தாதிய&�கான ேமலதிக ேநர� ெகா$1பன< ெதாடபாக நிதியைம,சா+ ஒ& H5!நி&ப* ெவளியிட1ப#ட3. அ3 ெவளியிட1ப#டேபா3*, அத� பிரகார* வட�� மாகாண�தி>	ள அரச தாதிய&�கான ேமலதிக� ெகா$1பன<க	 இ�!வைர வழ(க1படவி+ைல. அவக8�� வழ(க1ப$கி�ற ேமலதிக ேநர� ெகா$1பன<��ாிய அதிகாி�க1ப#ட arrears கட"த ஒ& வ&டமாக வழ(க1படவி+ைல. இ"த நிைலயி+, 2017ஆ* ஆ=$ Kைல மாத�தி?&"3 அ"த ேமலதிக� ெகா$1பனைவ ம5ற மாகாண(க	 வழ(�கி�றேபா3* வட�� மாகாண�தா+ அைத வழ(க 02யாம+ இ&�கிற3. அத5�� காரண*, ெகௗரவ நிதி அைம,ச&ைடய பாி"3ைர வட�� மாகாண1  பிரதம ெசயலாள&�� இ�ன0* கிைட�காைமயா�*. இதைன ெகௗரவ நிதி அைம,ச&ைடய கவன�தி5�� ெகா=$வ&கி�ேற�. 2017ஆ* ஆ=$ Kைல மாத�3��1 பி5ப#ட கால1ப�தி வைரயி+ ேமலதிக� ெகா$1பன<� ெதாைகயான கி#ட�த#ட ஐ*ப3 மி+?ய� PபாE, வட�� மாகாண அரச தாதியக8�� வழ(க1பட ேவ=2யி&�கிற3. ெகௗரவ நிதி அைம,ச அவகேள, அ"த ஐ*ப3 மி+?ய� Pபாயிைன வட மாகாண�தி5� வழ(�*ப2 உ(கைள� தாDைமJட� ேக#$� ெகா	கி�ேற�. அ"த வைகயி+, வட மாகாண�தி5� இ"த ஐ*ப3 மி+?ய� PபாயிைனJ* வழ(க� தா(க	 0�ெமாழிெவா�ைற ேம5ெகா	ள ேவ=$ெம�பத5காக இ"த விடய�ைத நா� இ"த ேநர�தி+ உ(க8ைடய கவன�தி5�� ெகா=$வ&கி�ேற�.  வாிக	 விதி�க1ப$கி�றேபா3 வ�தகக8ைடய வ�தக நடவ2�ைககைள1 பாதி�காதவா! அைவ அ0+ப$�த1பட ேவ=$*. ெகௗரவ விைளயா#$�3ைற அைம,ச தயாசிறி ஜயேசகர அவக	 அ3ப5றிய 
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2017 සැ#තැ�බ%  07  த�Rைடய க&�ைத 0�ைவ�தி&"தா. Cதிய வ�தகக	 த(க8ைடய வியாபார நடவ2�ைககைள ேம5ெகா	ள 0�வர ேவ=$*. த5ெபா�3 வியாபார* ெசEகி�ற வ�தகக8ைடய வ�தக நடவ2�ைகக	 இ"த வாியி�/ல* பாதி�க1பட�:டா3. அவக	 ெதாட"3 த(க8ைடய வியாபார(கைள, ெசEய ேவ=$*. ெபா3வாக சாதாரண வ�தகக8���தா� இைறவாி� திைண�கள* ச#ட�ைத 0�ைமயாக நைட0ைற1ப$�3 கி�ற3. கட"த அரசா(க�தி>* சாி, த5ேபாைதய அரசா(க�தி>* சாி, �றி1பி#ட சில அைம,சக	 த(க8ைடய அைம,சி�/ல* ெசய5றி#ட(கைள நைட0ைற1ப$�3வதாக1 பதி<க	 ெசE3 ெப5!� ெகா=ட பண�ைத அ+ல3 அத5காக இலGசமாக1 ெப5ற க!1C1 பண�ைத� த5ெபா�3 எ�ன ெசEவெத�! ெதாியாம+ ெசா�3�கைள வா(�கி�ற 0ய5சியி+ ஈ$ப$கி�றாக	. ம�க	 - வ�தகக	  வியைவ சி"தி உைழ�த பண�தி?&"3 ெபற1ப$* அ"த வாி1பண�ைத தவறான வழியி+ ெப5ற �றி1பி#ட சில அைம,சக	 த(க8ைடய சாம�திய�தா+ வ&மான(கைள1 ெப&�கி, அ"த வ&மான(களி�/ல* இ�!* ெசா�3�கைள� ெகா	வன< ெசE3ெகா=2&�கிறாக	.  நா� அ=ைமயி+ யாD1பாண நகர�3��, ெச�றி &"ேத�. அ1ெபா�3 அ(கி&�கி�ற வ�தக ஒ&வ, த5ெபா�3 ஓா ்அைம,ச த�Rைடய பிரதிநிதிகைள அ"த1 பிரேதச�தி5� அR1பியி&1பதாக<* யாD1பாண�தி+ ஏதாவ3 கைடக	 வி5க இ&"தா+ எ7வள< பணமானா>* சாி, அைத, ெச>�தி அ"த� கைடைய வா(க அவ தயாராக இ&1பதாக அவக	 ெசா�னதாக<* எ�னிட* :றினா. அ"த1 பிரதிநிதிக	 கைடகைடயாக, ெச�!, “உ(க8ைடய வியாபார நிைலய�ைத வி5பதாக இ&"தா+ :!(க	, நா(க	 வா(�வத5�� தயாராக இ&�கிேறா*” எ�! :!கிறாக	. உ=ைமயி+ அவகளிடமி&�கி�ற பண* 0ைறயாக வியைவ சி"தி உைழ�தத+ல. நா#2� வ&மான�3�காக, பாமர ம�க8�� வழ(க ேவ=2ய நிவாரண�ைத� ெகா$1பத5காக இ"த அரசா(க�தினா+ விதி�க1ப#ட வாிகளி�/ல* ச*பாதி�க1ப#ட பண*தா� அைம,சக	 ஒ&சிலாிட* இ&�கி�ற3.  இைறவாி� திைண�கள அதிகாாிக	 இ(� இ&� கிறாக	. நா� அவகளிட* பணிவாக� ேக#$� ெகா	வ3, �றி1பாக பல மி+?ய� PபாE ெசலவி+ Cதிதாக ஒ&வ - அ3 அைம,சகளாக இ&�கலா*, அ+ல3 மிக1ெபாிய வ�தககளாக இ&�கலா* - ஒ&  ெசா�ைத� ெகா	வன< ெசEJ*ேபா3 0�திைர வாிைய அவக	 மிக� �ைற"தளவி+ ெச>�தி, இ"த அரசா(க�3�� ந#ட�ைத ஏ5ப$�3கி�றாக	. அ3 சாதாரண ம�களா+ 02யா3. அரசிய+வாதிக	 அ+ல3 பணபலமி�க ெதாழிலதிபகளா+ ம#$*தா� இ1ப2யான ஒ& நைட0ைறைய, ெசEய 02J*. ஆகேவ இ"த இைறவாி� திைண�கள அதிகாாிக	, Cதிதாக1 பல மி+?ய� PபாE ெசலவி+ Cதிய ெசா�3�கைள� ெகா	வன< ெசEகி�றவகளிட*, �றி�த பண* எ(கி&"3 வ"த3? அவ ெகா	வன< ெசEகி�ற ெசா�3� ெதாடபி+ அரசா(க�3��, ெச>�த1பட ேவ=2ய சாியான ெப!மதிைய, அதாவ3, அத5�ாிய 0�திைர வாிைய, ெசா�ைத வா(�கி�றவ  சாியாக,  ெச>�3கி�றாரா?"எ�! ஓ ஆராE"3 பா�கேவ=$*.  
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) ெகௗரவ உ!1பின அவகேள, உ(க8ைடய உைரைய 02�3�ெகா	8(க	!  

ග3 ඉ. චාSස් N�මලනාද� මහතා 
(மா��மி� இ. சா�= நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) ெகௗரவ ���களி� பிரதி� தவிசாள அவகேள, என�� இ�R* 2 நிமிட(க	 தா&(க	.  அ1ப2, ெசEதா+, இ"த அரசா(க�3��1 பல மி+?ய� PபாE ெப!மதியான வாி வ&மான* வ"3 ேச&* எ�பைத� ெகௗரவ நிதியைம,ச அவக8��*  இைறவாி� திைண� கள அதிகாாிக8��* நா� ெசா+?�ெகா	ள வி&*C கி�ேற�. ேம>*, எ(க8ைடய நா#2+ பாதி1C��	ளான, பல 3�ப(கைள அRபவி�த  தமிD ம�க	, த(க8�� இைழ�க1ப#ட அநீதி�� நீதி கிைட�க ேவ=$*; தா* ெகௗரவமாக வாழ�:2ய வைகயி+ ஓ அரசிய+ தீ< கிைட�க ேவ=$* எ�! ஏ(கி�ெகா=2&�கி�றாக	. இ"த ேவைளயிேல, எம3 நா#2� ேமத� ஜனாதிபதி அவக	 "இராYவ�ைத விசாாி1பத5� யா&��* அRமதி யி+ைல" எ�! :றி, தமிD ம�க8ைடய ெநGச(களி+ மிக1ெபாிய வ$ைவ ஏ5ப$�தியி&�கி�றா. உ=ைமயி+ இராYவ� தளபதிக	 சில �5றமிைழ�தி&"தா+, அ+ல3 அவக	 �5றமிைழ�தவக	 எ�! �5றGசா#ட1 ப#2&"தா+, அவக	 விசாரைணைய எதிெகா=$, தா(க	 �5றம5றவக	 எ�! நிPபி�க ேவ=$ேமெயாழிய, �5ற�தி?&"3 த1பி1பத5காக1 ெபாEயான ெசEதிைய� �றி1பிட�:டா3. �றி1பாக, இ"த நா#2� ேமத� ஜனாதிபதி அவக	 ெதாிவி�த க&�தான3, ஒ#$ெமா�த தமிD ம�க8��* மிக1 ெபாிய ஏமா5றமாக அைம"தி&�கிற3.  அேதேநர�தி+, ேந5! ேமத� ஜனாதிபதி அவக	 காணாம+ ஆ�க1ப#டவக8ைடய உற<கைள அைழ�3,  சரணைட"த ம5!*  அவகளா+ ேநர2யாக ஒ1பைட�க1 ப#டவக8ைடய எ"தவித விபர(க8* த(க8ைடய தளபதிகளிட* இ+ைலெய�! :றியி&� கி�றா. அ1ப2ெய�றா+ 2009ஆ* ஆ=$ ஓம"ைத 0காமி+ நி�ற3 இல(ைக இராYவமா? அ+ல3 ப�னா#$ இராYவமா? ப�னா#$ இராYவ* நி�றி&"தா+, இ"த நா#2Rைடய அதிப அ"த1 ப�னா#$ இராYவ� தளபதிகைள அைழ�3, ஒ1பைட�க1ப#டவகளி� ெபய விபர(கைள அவகளிட* ேக#கேவ=$*. ஏென�றா+, உற<கைள ேநர2யாக இராYவ�திட* ஒ1பைட�தவக	 இ&�கி�றாக	; க=0�ேன ஒ1பைட�க1ப#ட பி�C ெச�! பா�தவக	 இ&�கி�றாக	.   
 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) ெகௗரவ உ!1பின அவகேள, உ(கள3 உைரைய 02�3�ெகா	8(க	! 
 

ග3 ඉ. චාSස් N�මලනාද� මහතා (மா��மி� இ. சா�= நி�மலநாத�) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) இ1ப2யான [Dநிைலயி+ இ"த நா#2� அதிப :!கி�ற க&�3 மிக<* ேவதைன��ாிய3.  இ"த நா#2� அதிப ஓாின�3�� மா�திர* அதிபர+ல! அவ  இ"த நா#2+ வாDகி�ற ப+?ன ம�க8��* �றி1பாக, /வின ம�க8��* அதிபராக இ&�கி�றா. எனேவ, ஜனாதிபதி அவக	 அ"த ம�க8ைடய மனநிைலைய1 Cாி"3ெகா=$, பாதி�க1ப#ட ம�க8��ாிய உாிைமக	 கிைட�க ஆவன 
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පා%0ෙ���ව ெசEய ேவ=$ெம�!* அவ :றிய க&�3�கைள� ெதளி<ப$�த ேவ=$ெம�!* ேக#$, விைடெப! கி�ேற�.  ந�றி.     
 

[අ.භා. 12.23] 
 

ග3 ක�� හා�� මහතා (රාජY වYවසාය සංව�ධන 
අමාතY2මා) (மா��மி� கF� ஹாஷீ� - அரச ெதாழி*
ய,சிக� அபிவி�%தி அைம1ச�) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, �ථමෙය�ම, nද� 

අමාතd ගA මංගල සමර6ර මැ(�මාට;, nද� රාජd අමාතd 

ගA ඉරා� =¨මර;න මැ(�මාට; මෙ8 ස්�(ය ¢ද කර�න 

ඕනෑ, ෙ� රෙ� ජනතාව, ම�CවA�, අමාතdවA�, =ප7ෂය 

ෙගෙනන ලද ෙය�ජනාවලට ෙබmෙහmම නමdI0ව ඇx� ක� 

�ලා අදාළ සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න කැමැ;ත පළ ��ම ගැන. 

� ලංකාෙ4 බ� අය ��ම රජ කාලෙ: Dට පව;වාෙගන එන ලද 

ෙදය7 �යන එක ෙ� ගA සභාෙ4 �ය�න කැමැ(F. ෙබmෙහ� 

ඉ(හාස ෙතmර�A +හා බැEවාම ඒ බව ෙපෙනනවා. ෙරmබ� 

ෙනm7ස් 0ය¢ වා%තාව7 වන, “ලංකාෙ4 ඓ(හාDක 

ස�බ�ධතා” -"An Historical Relation of the Island Ceylon"- 

�යන වා%තාෙව� ෙබmෙහ� ෙතmර�A සඳහ�ව (ෙබනවා, බ� 

අය ��ෙ� ¨මෙ4දය ගැන.  

1893 නැ ෙඟන�ර පළා; +සාප( වා%තාව බැEව;, එ� ==ධ 

kලා ෙ�ඛනවල; සඳහ� වනවා බ� අය ��� 	2බඳව. එම 

ෙතmර�A අGව, ඉ�+යාෙ4 Dට ආ%යය� ලංකාවට පැ<Ó 

කාලෙ: Dට පවා රට �ළ ආනයන අපනයන බHද �යන ෙH අය 

��මට කට1� කර (ෙබන බවට සා7g (ෙබනවා. ඒ ගැන කතා 

කරනෙකmට �ව 1�F, අGරාධ¢ර 1ගෙ:� බ� අය ��ම සඳහා 

"මහාපKලHද" න� 9ලධාiෙයM D� බව. අGරාධ¢ර 1ගෙ: D� 

මහාපKලHද �යන 9ලධාiයා හ�බ�ෙතmට ෙගmඩවාෙ: Dට එම 

කට1� කළා �යන එක සඳහ� ෙවලා (ෙබනවා. මට �ෙතනවා 

ඒ මහාපKලHද �යන 9ලධාiයාට 2005 Dට 2015 ද7වා පැවැ( 

ආ®¯ කාලෙ:; නැවත පණ ආවාද �යා. ඒ කාලෙ:� කට1� 

කර¢ ආකාරය +හා බලන =ට මට 9කමට වෙ8 එෙස{ Dෙතනවා. 

අGරාධ¢ර 1ගෙ: D�යා වාෙ8ම 2005 Dට 2015 ද7වා පැවැ( 

ආ®¯ කාලෙ:; මහාපKලHද ෙ� රෙ� කට1� කළ බව ඉතාම 

පැහැ+0F �යන එක �ය�න ¢´ව�. ඒ කාලෙ: D�6� ෙගන 

බැEවාම ඒ බව තහ¡A ෙවනවා. ඇF ඉ(�, මහ මඟ� ෙපm¾ 

දAව� උ�රාෙගන උඩ දමාදමා ඉඹ¢ ජා(ෙ: දAව�ෙ8 

අ#ප©�ෙ8 අය වැෙය� තමF Mඩා දAව�ෙ8 �i 	�වලට එදා 

බ� අය කෙළ{. ඒ වාෙ8ම, ඒ කාල පi©ෙ²දෙ: ඒ අය වැයව0�ම 

තමF බE M7ක� ෙවGෙව� =ෙHශ රටව0� ෙගෙනන බE 

කෑම පවා බ�ව0� 9දහස් කෙළ{. ෙ� කාල පi©ෙ²දය එය; 

එ7ක සසඳා තමF අප ෙ� ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත ගැන 

කතා කර�න ඕනෑ. 2015� ම��ද රාජප7ෂ ජනා�ප(�මා 

නැවත ජනා�ප(�මා හැ�යට ප; ¡ණා න� එදා අර දAව�ට 

කළා වාෙ8ම එදා ඉඹ ඉඹ @ය ආ©� අ�මලාෙ8 D� ෙර+වලට; 

දැ� වනෙකmට බ� අය කර ඇ( �යා මම �තනවා.   

ලැ�ෙබm@9වලට බ� 9දහස් කරලා, Mඩා දAව�ෙ8 �i 

	�වලට බ� අය කර¢ 1ගය =ෙශ{ෂෙය�ම අපට D�ප; ෙවනවා. 

2005-2015 කාල පi©ෙ²දෙ:� (� දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනය ගැන 

අෙ# a9� හÕ�ෙන;( ම�C�මා කථා කරන ෙකmට �4වා. 

=ෙශ{ෂෙය�ම දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනෙ: �(ශතය7 හැ�යට බ� 

අය ��ෙ� �වණතාව; ඇ( ෙව�න ඕනෑ. ර ටක සාමානd 

ඉල7කව0� රාජd ආදාය� වැ¾ ෙකAෙ4 නැ;න�, 

�#ප;ක<� ෙපෙළ<� දවසකට ෙඩmල% ෙදකක ආදායම�� 

Ìව; ෙවන අයට උද¡ කර�න අපට ¨මෙ4දය7 ඇ( ෙව�ෙ� 

නැහැ. ඒ 9සා රාජd ආදායම වැ¾ ��ම ඉතා වැදග;. 1994 කාල 

පi©ෙ²දෙ:� බ� අය ��ම හරහා  20ක �(ශතය7 � රාජd 

ආදායම Dයයට 11ට කඩා වැKණා. එයට ෙහ{�ව ගජ <�ර�ට, 

ෙකm�¦ා;කAව�ට, ජාවාර�කAව�ට ඒ කාල පi©ෙ²දය �ළ 

බ� සහන ලබා �මF. ==ධ බ� සහන ��නා. පව(න බ� ¨මය 

අ=�ම; 9සා තමF අ	 අE; බ� පනත7 ඉ+iප; කර�ෙ�.  

අ=�ම; බ� ¨මය ෙවනස් කර�න තමF අ	 ක�පනා 

කර�ෙ�.  

2006 අංක 10 දරන ෙHIය ආදාය� පනත සහ 2006 අංක 13 

දරන ආ%Ùක ෙස{වා ගාස්� පනත ම��ද රාජප7ෂ මහතාමF ෙ� 

පා%0ෙ��� සභාෙ4 ස�මත කෙළ{. අද ෙ� ඒකාබHධ =ප7ෂෙ: 

ම�CවA�ට උසා=යට, අ�කරණයට @��ලා ෙ� පන; 

ෙකK�පතට අBෙය�ග කර�න 9දහස (ෙබනවා. බ��ල 

�ණව%ධන, වාaෙHව නානාය7කාර, උදය ග�ම�	ල වැ9 

ම�CවA�ට එදා ඒ 9දහස (wෙ® නැහැ. 2006� ෙගනා¢ 

වැ5+ පනතට කථා කර�න ඔ¡�ට එදා අF(ය7 (wෙ® නැහැ. 

එෙහම කථා කළා න� අද වන =ට එ�ම�ලාෙ8 න� �ක; 

අ�Aද� ලැFස්�ෙ4ම තමF (ෙබ�ෙ�. එදා ම��ද රාජප7ෂ 

මහ;මයා ෙගනා පනෙ; (w� සමහර වග�(ව0� සාමානd 

ජනතාවට ෙලmM බලපෑම7 ¡ණ;, එක ම�CවරෙයMටව; එදා 

කථා කර�න අF(ය7 (wෙ® නැහැ. ම��ද රාජප7ෂ 

මහ;මයා ඉංD ¢ව; පතක 0	ය7 පළ කරලා (ෙබනවා. 

එ�මා ඒ 0	ෙ: �යලා (ෙබන ෙH දැකලා මට ¢�ම ��ණා. 

එ�මා ඒ 0	ෙය� �යනවා, "ඔබ � ලංකා 9දහස් ප7ෂෙ: 

ම�Cවරෙය7 න� ෙ� ෙගනා¢ බ� පනතට =AHධව ඡ�දය 

ෙද�න" �යලා. මම ම��ද රාජප7ෂ මහතාෙග� අහනවා, 

ඔබ�මා එදා ෙගනා 2006 පනතට =AHධව � ලංකා 9දහස් 

ප7ෂෙ: ම�CවA�ෙ8 හෘදය සා7gය අGව ඡ�දය �ලා 

(wණා න� ඔබ�මා ෙමmක7ද කර�ෙ� �යලා. එෙහම ¡ණා 

න�, එ�ම�ලා Dය�ෙල�ම අ�Aද� ¡ ලැFස්�ෙ4 තමF අද 

ඉ�ෙ�. ඒක තමF යථා%ථය.  
 

ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එෙහම ෙවනවා න� ඔබ�මා; ෙමලහකට නැහැ ෙ�. 
 

ග3 ක�� හා�� මහතා 
(மா��மி� கF� ஹாஷீ�) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

=ප7ෂෙ: අ	 එදා ෙක2� ��යා. අ	 භය ¡ෙ® නැහැ. අ	 

අ�Aද� ¡ණ; ඇ;ත කථා කළා; අ�Aද� ෙව�න භය ¡ෙ® 

නැහැ. එ7ස; ජා(ක ප7ෂය ෙවGෙව� අ	 අෙ# 1�ක� �ක 

කළා. ඔබ�ම�ලා ඒ ෙවලාෙ4� ඇම(ක� (යාෙගන 'ෙෂ{#' 

නdාෙ: ��යා. ඒ වාෙ8ම, 2009 වසෙ%� රාජප7ෂ ෙරÌමය 

යටෙ; එදා ජා(ය ෙගmඩනැýෙ� බHද Dයයට 17 අය කරන 

ත;;වය�� හÕ�වා ��නා. නn;, 2009� ෙගනා ජා(ය 

ෙගmඩනැýෙ� බHද මාස 37 ඇ�ළත Dයයට 3 ද7වා වැ¾ කළා. 

මාස 37 ඇ�ළත Dයයට 3 ද7වා ජා(ය ෙගmඩනැàෙ� බHද වැ¾ 

කළා. ඉ� පස්ෙස{ රෙ� D�න සාමානd ජනතාවට බර ඇ( 

කර<� ගජ <�ර� ස�K කර�න ඒ ෙවලාෙ4� ම��ද 

රාජප7ෂ මහ;මයා nද� ඇම(වරයා හැ�යට ෙමmක7ද කෙළ{? 

ෙපmෙහmස; ඉහළ පැළැ�(ෙ: අයට බ� සහන ලබා�මට බ� 

9දහස්  tමාව, ආ%Ùක ෙස{වා ගාස්�ව A	ය� ෙක�� 3 ද7වා 

වැ¾ කළා. ෙ�ක තමF ඒ කාල පi©ෙ²දෙ:� එ�මා කෙළ{.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%ත ෙ���ෙ4 කා%ය සාධන වා%තාවලට අGව 2009 

1311 1312 

[ගA ඉ. චා�ස ්9%මලනාද� මහතා] 



2017 සැ#තැ�බ%  07  

ෙදසැ�බ% 31වන +නට සමස්ත ආදාය� බ� ෙගව�න�ෙ8 

සංඛdාව 729,1017.  2014 ෙදසැ�බ% මස 31වන =ට සමස්ත 

ආදාය� බ� ෙගව�න�ෙ8 සංඛdාව 559,360F. ඒ �ය�ෙ� 

2009 Dට 2014 ද7වා කාලය �ළ සමස්ත ආදාය� බ� 

ෙගව�න�ෙ8 සංඛdාව Dයයට 23�� පමණ අ¯6 (ෙබනවා. 

ෙම�න, ම��ද රාජප7ෂලාෙ8 සංව%ධනය! නn;, 2015 

වසෙ%� සමස්ත ආදාය� බ� ෙගව�න�ෙ8 සංඛdාව නැවත 

621,9897 ද7වා වැ¾ ¡ණා.  එන�  Dයයට 12�� පමණ අපට 

වැ¾ කර�න හැ� ¡ණා. ඒ වාෙ8ම, රාජප7ෂ පාලනය �ළ 

ෙප�Hග0ක ආදාය� බ� ෙගmG සංඛdාව 210,399 Dට 148,720 

ද7වා Dයයට 29�� අ¯ ෙවලා (ෙබනවා. ආදාය� ෙබ�යෑෙ� 

=ෂමතාෙ4 බලපෑම 9සා ෙ�ක +ගටම D� ¡ණා.  

2014 වන =ට ආදාය� බ� ෙගවන ෙස{වා 917(කය�ෙ8 

සංඛdාව 2009ට සාෙ#7ෂව, 475,340 Dට  354,758 ද7වා Dයයට 

25�� පමණ අ¯ ෙවලා (ෙබනවා. රෙ� සැබෑ සංව%ධනය7 

(wණා න�, රෙ� ආදායම 9D ෙලස ෙබ� @ෙ: න� ෙමෙහම 

ෙව�න =�ය7 නැහැ. ඒ 9සා මම �ය�න කැමැ(F, පa @ය 

2015 වසෙ%� 426,496 ද7වා Dයයට 20�� පමණ අ	  ෙමය 

ව%ධනය කර (ෙබනවා �යලා.  

බ� ෙග6ම ජා(ක වග�ම7 ෙවනවා. රටකට ජා(ක බ� 

�(ප;(ය7 (¶ය 1�F. එය බ� Üලධ%මවලට අGÛල6ම ද, 

වැදග; බ� ¨මෙ4දය සරල 6ම වාෙ8ම ඉහළ 

ආදාය�ලාá�ෙග� වැ¾ බ� අය ��ම7 D� =ය 1� අතර, 

ආදාය� අ¯ පා%ශ්වය�ෙග� අ¯ බ� අය ��ම7 කළ 1�F 

�යන එක මම =ෙශ{ෂෙය�ම ෙ� අවස්ථාෙ4� සඳහ� කර�න 

ඕනෑ.  

a9� හÕ�ෙන;( ම�C�මා සෘµ බ� සහ ව¨ බ� ගැන 

කථා කළා. 
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now.  
 

ග3 ක�� හා�� මහතා 
(மா��மி� கF� ஹாஷீ�) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

I will take only one more minute, Sir.  

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ඒ සෘµ බ� සහ ව¨ බ� 

පරතරය ෙවනස් ��ම එක පාරටම අ¡AHද��, ෙදක��  

කර�න බැහැ. නn;,  උපiමෙය� Dයයට 40 ද7වා සෘµ බ� 

වැ¾ කර�නට; ව¨ බ� Dයයට 60 ද7වා අ¯ කර�නට; 

ඉල7ක කරෙගන අ	  කට1� කරනවා. එය nද� 

අමාතdා�මාෙ8 =ෙශ{ෂ ඉල7කය7 වනවා. ඒ 9සා බ� 

ෙනmෙගවන ඉහළ පැළැ�(ෙ: අය, පa @ය කාල පi©ෙ²දය �ළ 

ෙHශපාලන බලපෑ� මත a	i ම�+ර ගැ�, ජාවාර� කළ, 

ෙකm�¦ා; කළ ෙලmM <9a� බ� දැලට එක� කර�න ෙ� 

රජය බැ D�නවා.  ඒ �(ප;(ය අද අE; ආදාය� බ� පන; 

ෙකK�පත �ළ ඇ�ළ; ෙවලා (ෙබන බව; =ෙශ{ෂෙය�ම ස�K 

=ය 1� කාරණාව7 �යන එක මම �කාශ කර�න කැමැ(F. 

ස්�(F. 

  
[අ.භා. 12.33] 
 

ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගA 9 ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, නව ෙHIය ආදාය� 

පන; ෙකK�පත ගැන යම7 �ය�න අවස්ථාව ලැuම ගැන 

ස�ට7. =ෙශ{ෂෙය�ම කu% හා�� ඇම(�මාෙ8 කථාෙ4 �ය¢ 

කA� පළnව අෙ# අවධානයට ෙයmn කරගත 1�ව (ෙබනවා. 

එදා �i 	�වලට බ� වැ¾ කළා �4වා. එදා �i 	�වලට බ� වැ¾ 

කෙළ{, �i ෙගm=ය�ෙග� ග�නා � �iවලට ෙදන nදලද වැ¾ 

කරලාF. ඒ, ෙ� රෙ� �i 9ෂ්පාදනය වැ¾ කර�නF. මම 

�ත�ෙ� එ�මා ද�නවා ඇ(, ඉ�+යාව �iව0� 

ස්වයංෙප�gත ¡ෙ®  	ට ර�� ෙගෙනන �i 	�වලට Dයයට 

එකDය ගණ�� බ� පනවලාF. ඒ 9සා ෙ� රෙ� ෙHIය 

ආ%Ùකය ගැන ��K භාගයකට ගණ� ෙනmග;ත එ�ම�ලාෙ8 

ආ®¯ පාලන ¨මෙ: ඒ �(ප;(ය අපට මත7 කර �ම ගැන 

එ�මාට ස්�(ව�ත ෙව�න ඕනෑ.  

ෙ� universal tax එක7 (ෙබ�න ඕනෑ �යන අදහස 

එ�ෙ� ෙකmෙහ�ද? Universal tax එක7 ෙද�න ¢´ව� ඉතා 

+1� රටවලටF. නn;, ෙ� වාෙ8 මැද ම�ටෙ� අදාය� (ෙබන 

රටවලට universal tax එක7 ගහ�න �Dය� ආකාරයකට 

¡වමනා ආදාය� ව�හය7 නැහැ; ෙස{වා 917(ක ව�හය7 

නැහැ. එම 9සා ෙනmගැළෙපන ෙHව� ෙමතැන ��ෙම� පහළම 

ආදාය� ලබන ෙකmටස්වලටF ෙමම³� ෙලmMම අමාAව, 

ෙතර�ම එ�ෙ�.  

Tax file එක7 (ෙබනවා �4වාම, ය� ය� තැ�වල 

	2ගැ`ම7 (ෙබනවා. ඔ4. අ	 ද�නවා,  VIP lounge එක7 

ය� ම�ටමක වdාපාiකය�ට පා=©� කර�න ¢´ව� බව. Tax 

ෙගවන ක��යට ෙම�න ==ධ සැල��, ==ධ 	2ගැ`� �යලා 

ෙ� සමාජය ==ධාකාර =ෂමතාව�ට යට; කර�නF ය�ෙ�. 

එෙහම ෙගව�න බැi <9a�ට ෙනmසැල��. ෙ�ක තමF 

තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ප�( ෙ
ද �(ප;(ය. ඒ 9සාම තමF අ	 

ෙ� ආ®¯වට =AHධව අෙ# ජනතාවෙ8 ෙපm� ෙක�ණෙය� 

බලලා =ෙ4චන එ�ල කර�ෙ�.  

අෙ# nද� ඇම(�මා ඇ( නැ( පරතරය ෙලmMවට 

ෙප�වලා (ෙබනවා. "ෙ� බල�න, Dයයට 17 පමණ � අයට 

ෙම©චර පං�ව7 ලැෙබනවා, Dයයට 57 � ෙපmෙහmස;ම අයට 

ෙම©චර පං�ව7 ලැෙබනවා, ඒ අතර, Dයයට 107 � �#ප;ම 

අයට ෙම�න ලැෙබන ¢ං� �මාණය" �යලා ෙලmM 

ෙ4දනාව�� �යන හඬ7 ඇxණා.  

අ�(මට ෙ� ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත යටෙ; DHධ 

ව�ෙ�; ඒ කාරණය තව; ¸� 6මF. ඉහළම ආදාය� ලබන 

ෙකmටස්ව0� සෘµ බ� ග�න ¨මය ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 

ෙප�වලා (ෙබන බව7 මා න� ද��ෙ� නැහැ. ඉහළම ආදාය� 

ලබන ෙකmටස්වලට සෘµ බ� Dයයට 28ට වඩා වැ¾ කර 

(ෙබනවාද? Dයයට 40 දාලා (ෙබ�ෙ� ��වලට, 

��ෙකmළවලට, ම;පැ�වලට. ඒ හැAණාම ෙ� රෙ� ඉහළ 

ධනව; ප�(යට Dයයට 40 අදාළ ව�ෙ� නැහැ. ඒ අයට අදාළ 

ව�ෙ� ෙවනදා (w� Dයයට 28ම පමණF. අ97 අතට Dයයට 

147 ෙගවා ෙගන D� අය Dයයට 28 bracket එකට දාලා 

(ෙබනවා.  

බ� �(ප;(යක අරn� ෙමmනවාද �යා බල�න. බ� 

�(ප;(යක එ7 අරnණ7 තමF රජයට ආදාය� ලබා ගැ`ම. 

බ� �(ප;(යක (¶ය 1� ෙදවැ9 අරnණ ෙමmක7ද? සමාජ 

සාධාරණ;වය ඇ( ��ම. (රසර සංව%ධන වැඩ 	2ෙවළ 

යටෙ; එ7ස; ජා¸�ෙ8 සං=ධානය �ය�ෙ�; සමාජ 

සාධාරණ;වය ඇ( කර�න �යාF. අ¯ ආදාය�ලාá ජන 

ෙකmටස්වලට ය� සහන, �මනා ෙහ� ආර7ෂණය ලබා �මට රජය 

ෙ� ලබා ග�නා ආදායම වැය ��ම තමF සමාජ සාධාරණ;වය 

�යා �ය�ෙ�. ඔ7ෙකmම අරn� ගැන +ගටම �යාෙගන 

ය�න මට ෙවලාව7 නැහැ. ෙ� ෙHIය ආදාය� පන; 

1313 1314 



පා%0ෙ���ව 

ෙකK�ප(� DHධෙවලා (ෙබ�ෙ� පහළ ආදාය� ලබන 

ක��ය;, පහළ මධdම ආදාය� ලබන ක®ඩායම; ෙමම 

බ�වලට �ර ��මF. ෙ� බ�වලට �ර ��ම 9සා පහළ මධdම 

ප�(ය සහ මධdම මැද ප�(ය �යන ෙකmටස් ෙදක =ශාල 

තැ£මකට ල7 වනවා. එෙස{ ව�ෙ� ම7 9සාද �යා අප බලn. 

A	ය� ල7ෂ 12ක වා%gක ආදාය� (ෙබන අය ෙ� බ�කරයට 

හa වන බව අප ද�නවා. A	ය� ල7ෂ 12ක වා%gක ආදායම7 

(ෙබන අය ෙ� බ�වලට හa 6ම 9සා =ශාල �මාණය7 ඒ අGව 

ෙ� බ� ¨මයට අa වනවා. ෙ� ෙකmටස් අතර ආ%Ùක 

�යාකාi;වයට තn�නා�ෙස{ලා ලබා ෙදන සහනය ෙමmක7ද; 

ලබා ෙදන +iගැ�6ම ෙමmක7ද? බ� �(ප;(ය�� අ97 

පැ;තට කර�ෙ� ය� ය� ආ%Ùක �යාකාi;වය�ට 

+iගැ�6� ��මF. ඒ +iගැ�6� ෙ� රෙ� ෙHIය ස්වයං 

5�යාකAව�ට, a´ හා මධd පiමාණ වdාපාiකය�ට ෙමmන 

=�යටද ලබා �ලා (ෙබ�ෙ�? අද තn�නා�ෙස{ලා බ� අය 

කර�න හදන A	ය� ල7ෂ 12ක වා%gක ආදාය� tමාව �ළ 

ඉ�න <9ස්a තමF ෙ� a´ මධdම පiමාණ �යාකාi;වෙ: 

ඉ�ෙ�; Mඩා a´ මධd පiමාණ ස්වයං 5�යා �යාකාi;වෙ: 

ඉ�ෙ�. ඒ අයට බ� බර වැ¾ ��ම �2� තn�නා�ෙස{ලා අද ඒ 

පහළ මැද ප�(ෙ: වාෙ8ම මධdම මැද ප�(ෙ: ආ%Ùක 

�යාකාi;වය +iගැ�6මට වඩා එය අෛධ%යව; ��මට ෙහ{� 

වන ආකාරයට කට1� කර (ෙබනවා. අප ෙ� කාරණය +හා 

ෙපmÄඩ7 බැEෙවm; ෙහmඳF.  

ෙ� රෙ�  පහළ මධdම ප�(ය හා මැද මධdම ප�(ය 

Dයයට 407 ඉ�නවා. ඒ Dයයට 40ට ජා(ක ආදායෙම� 

ලැෙබ�ෙ� Dයයට 21F. ඉහළ මැද ප�(ය හා මහා 

ෙපmෙහmස��ෙ8 ප�(ෙ: තව; Dයයට 407 ඉ�නවා. ඒ 

Dයයට 40ට ආදාය<� Dයයට 717 ලැෙබනවා. ඒ අයෙ8 

ආදායම අ�ල�න තn�නා�ෙස{ලා ෙමmනවාද කර (ෙබ�ෙ�? 

ජා(ක ආදායෙම� Dයයට 717 ලබන ඉහළ මැද ප�(යF, 

ෙපmෙහmස��ෙ8 ප�(යF ඇ�£මට තn�නා�ෙස{ලා �Dම 

අE; බHද7 ෙගනැ�ලා නැහැ; �Dම අE; බ� ෙ%�Kව7 9යම 

කරලා නැහැ. ජා(ක ආදාය<� Dයයට 217 පමණ7 ලබන පහළ 

මධdම ප�(ෙ:F, මැද මධdම ප�(ෙ:F Dයයට 40 මතට තමF 

තn�නා�ෙස{ලා ෙ� බර පටවලා (ෙබ�ෙ�. 

තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ඉල7කය ෙවලා (ෙබ�ෙ� ඒ <9ස්a; 

ඉහළම ධනව�� ෙනmෙවF. ෙ��ස් ෙට�¶� �යන ආ%Ùක 

=දdාඥයාෙ8 උපෙHශය මත �මාදෙවලා ෙහ� දැ� ෙවන; 

රටව�වල පට�ෙගන (ෙබනවා,  "Financial Transaction Tax" 

�යලා එක7. ඒ Financial Transaction Tax එක ෙයmn කරලා 

(ෙබ�ෙ�, ==ධ ම�ට�වල අද Üලd ආ%Ùකය �බල ෙවලා 

(ෙබන ත;;වය7 �ළ D� වන ==ධ Üලd ගGෙදG 

ස�බ�ධවF. ඒ සෑම Üලd ගGෙදGව��ම දශම ගණනක 

ආදායම7 ආ®¯ව එක� කෙළm;, පහළ මධdම ප�(ය 

ස�Æ%ණෙය�ම බ�ව0� 9දහස් කර�නට ¢´ව�. A	ය� දශ 

ල7ෂය7 ද7වා ආදායම ලැෙබන <9a� පවා අ	 

�යාකාi;වයට ෙයmn කර�නට ඕනෑ; ආ%Ùක ව%ධනයට ෙයmn 

කර�නට ඕනෑ. අපට Financial Transaction Tax එක 

�යා;මක කර�නට ¢´ව� න�, ඉහළම Üලd ගGෙදGව0� 

දශම ගණනක ආදායම7 ග�නට ¢´ව� න� ආ®¯වට =ශාල 

ආදායම7 ලබ�නට ¢´ව� බව ගණ� හදලා බැEෙවm; 

ෙපෙ�=. ෙ��ස් ෙට�¶� ඒ දවස්වල �4වා හැම රටකම ඉහළ 

ම�ටෙ� nද� ගGෙදGව0� දශම ගණන7 (w ෙණm; 

ෙල�කෙ: (ෙබන �#ප;කම; නැ( කර�නට ¢´ව� �යලා.  

මම �ත�ෙ� නැහැ තම�ව බලෙ: පව;වාෙගන යන, 

තම�ට �AහAක� ෙදන ඉහළම ධනප( ප�(යට =AHධව 

�Dම අE; බHද7, බ� ෙ%�K වැ¾ ��ම7 කර�නට �දානම7 

ෙ� ආ®¯වට (ෙබනවා �යලා. මම උදාහරණය7 

ෙප�ව�න�. තn�නා�ෙස{ලාෙ8 පළnෙව9 අය වැය 

ෙ�ඛනෙ:�ම �ට¢ nද� ඇම(�මා �4වා ම�+ර බHද7 අය 

කරනවා �යලා. අෙ# ගA කu% හා�� ඇම(�මා; දැ� �4වා, 

"ඉස්සර  ගහ¢ ම�+රවලට අ	 දැ� බ� අය කරනවා" �යලා. 

එ�මාට අමතක ෙවලා (ෙබනවා, ම�+ර බHද ෙගනාෙ4 ර= 

කAණානායක �ට¢ nද� ඇම(�මා බව. නn; ඒ ම�+ර බHද 

අය කෙළ{ නැහැ. ඔබ�මා ඒක ද�නවාෙ�. ම�+ර බHද අය 

��ම අ; හැiයා. ඒ තමF තn�නා�ෙස{ලාෙ8 පදනම 

පව;වාෙගන යන ෙ� රෙ� ඉහළම සමාජ ප�(ය ෙවGෙව� 

තn�නා�ෙස{ලා කරන අGÈහය දැ76ම. 
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගA ම�C�ම9, ඔබ�මාට ලබා � (� කාලය අවසානF. 
 

ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මට =නා¾ 157 (wණා. 
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

No, you have been allotted only 11 minutes.  

 
ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Sir, may I take a few minutes from the time allotted to 
the Hon. Sisira Jayakody? 

 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Okay.  

 
 

ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම �ය<� D�ෙ:, තn�නා�ෙස{ලා එදා ෙලmMවට ෙබර 

ගහලා ම�+ර බHද7 අය කරනවා �යලා �4වාට අ�(මට 

බලන =ට ම�+ර බHද7 �යා;මක කෙළ{ නැ( බවF. ඒ වාෙ8, 

අද; මංගල සමර6ර මහ;මයා ෙලmMවට ෙබර ගැxවා 

�#ප��ෙ8 �මාණය ෙමපමණF, ඔ¡�ට ලැෙබන ආදායම 

ෙමපමණ ¢ං�F, ෙම�න  ¢ං� �මාණය7 වන ෙපmෙහmස��ෙ8 

ආදායම, ෙ� පරතරය තමF අ	 නැ( කර�නට ය�ෙ� �යලා. 

ෙ� පරතරය නැ( කර�න (ෙබන ෙය�ජනාව ෙමmක7ද?  

ඇ;තටම DHධ ෙවලා (ෙබ�ෙ� ෙමmක7ද? පහළ මධdම 

ප�(ය ය�ත� A	ය� ල7ෂයක මාDක ආදායම �ළ Ì=තය 

ගැට ගහ ග�න බලනවා, �#ප;කමට ෙනmවැ_. ඇF? 

තn�නා�ෙස{ලා ද�නවා, ජන හා සංඛdාෙ�ඛන 

ෙදපා%තෙ���ව �යනවා A	ය� 44,6007 ¡වමනාF �යලා 

හතර ෙදෙනMෙ8 ප¡ලකට -ෙදමහ�ල�ටF, දAෙව� 

ෙද�නාටF අතdවශd =යද� සඳහා- Ìව; ෙව�නට. ඒ 

අතdවශd =යද� �ළ ව¨ බ� ෙකmපමණ ඇ�ළ; ෙවනවාද? 

අතdවශd ආහාර Öවd සහ ෙස{වාව� �ළ A	ය� 4,600කට වැ¾ 

ගණන7 බ� හැ�යට ඇ�ළ;ව (ෙබනවා. ඒ <9a� එක 

පැ;ත�� ව¨ බ� ෙගවනවා; අෙන7 පැ;ෙත� ඍµ බ� 

ෙගවනවා. ෙ�ක තමF ෙවලා (ෙබ�ෙ�. එෙහම නැ(ව ඉහළම 

ප�(ෙ: බ� ෙ%�K වැ¾ කෙළ{ නැහැ. පහළ මධdම ප�(ෙ: 

1315 1316 

[ගA වාaෙHව නානාය7කාර මහතා] 
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සහ මැද මධdම ප�(ෙ: <9a� පාiෙභ�@ක භා®ඩවලට 

ෙගවන ව¨ බ�වලට අ(ෙ%කව ඍµ බHදකට; යට; කරලා 

(ෙබනවා. ෙ�කF තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ආ®¯ෙ4 =¨මය ෙවලා 

(ෙබ�ෙ�.  

තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ඇම(�මා කථා කර<� �4වා, එදා 

අෙ# ආ®¯ෙව� ෙගනාව සමහර ෙය�ජනාවලට =AHධ ෙව�න 

බැi ¡ෙ® a� වෑ� එෙ7 ය�න (w� භය 9සා �යලා. තම�ව 

=ෙ4චනය කරන උද=ය එෙහම a� වෑ� එෙක� අරෙගන @�� 

අ�Aදහ� කරනවා න�, එෙහම න�  කu% හා�� ඇම(�මා 

තමF අ	 ඒ කාලෙ: ඉස්ෙස�ලාම අරෙගන ය�ෙ�. ඒක මම 

එ�මාට �4වා. නn; එෙහම සංස්කෘ(ය7 (wෙ® නැ( 9සා 

එ�මා අද; ෙ� සභාවට ඇ=�ලා එදා වාෙ8ම අපට =AHධව 

කථාව7 පව;වනවා. 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, හතර ෙදෙනM D�න 

ප¡ලක =යදමට අද A	ය� 50,0007 =තර යනවා. ෙ� තමF ජන 

හා සංඛdාෙ�ඛන ෙදපා%තෙ���ෙ4 ෙතmර�A. ෙ� <9a�ට 

ෙදම4	ය� බලා ග�න ¡ෙණm;, ෙ� <9a�ට තම�ෙ8 

දAව�ෙ8 අධdාපනය ෙවGෙව� වැ¾ =යදම7 කර�න 

¡ෙණm;, ෙ� <9a�ට ෙලඩ7-�ක7 හැ�ෙණm;, ඒවා 

ෙවGෙව� වැය කර�න nද� අවශd ¡ෙණm; ෙ� A	ය� 

ල7ෂෙ: ආදායම ඒවාට +ය ෙවලා යනවා. ෙ� A	ය� ල7ෂෙ: 

ආදාය<� තn�නා�ෙස{ලා බ� අය කර�න හදන ෙකmට, අද 

(ෙබන Ìවන =යදම ගැන; මතක තබා ග�න ඕනෑ. ඒ කාලෙ: 

තමF ''ල7ෙසට ෙකm¾ය'' දැ�ෙ�. අද ල7ෙසට ෙකm¾ය දම�න 

බැහැ. ඇF? අද ල7ෂය බා�� ෙවලා. ඒ බා�� ¡� ල7ෂෙ: 

ඇ;ත ව�නාකම ''ෙකm¾ය දම�න'' තර� ව�නාකම7 ඇ( 

අගය7 ෙනmෙවF.  ල7ෂයකට වඩා මාDක ආදායම7 

ලැෙබනෙකmටම ඒකට බ� දැpම ඉතාම 17( සහගත, 

සාධාරණ;වෙ: �(ප;(ය7 �යලා මංගල සමර6ර ඇම(�මා  

�යන ෙකmට, අද ල7ෂෙ: ව�නාකම ෙමmක7ද �යලා; 

ඇම(�මා දැනගත 1�F. අද අෙ# ක�කA ප�(ෙ: සමහර 

උද=ය; A	ය� 50,000ට වැ¾, ල7ෂයකට ��K ආදායම7 

ලබනවා. අද A	ය� ල7ෂයට වැ¾ ආදාය� ලබන ෙස{වකෙය� 

ඉ�නවා. ක�කA ප�(ෙ: අ%ථය (ෙබ�ෙ� ආ%Ùක 

සබඳතාෙ4 ස්වභාවය අGවF. එෙහම නැ�ව ලැෙබ�නා � 

ආදාය� ම�ටම අGව ෙනmෙවF. ඒ 9සා අෙ# ක�කA ප�(ෙ: 

උද=ය; සමහර ෙවලාවට ඔය �යන ආදායම ග�න ¢´ව� 

ත;;වයක ඉ�නවා. ඒ අය ෙබmෙහmම මහ�Dෙය� �7 =ඳලා, 

ෙස{වය කරලා උපයන nදල ල7ෂයකට වැ¾ ¡ණ හැ�ෙ: බ� අය 

කරන ¸රණයකට ආ®¯ව එනවා න�, ආ®¯ව ෙ� රෙ� ඉහළ 

ප�(ෙය� බ� ගැ`ම ෙවGවට පහළ ප�(ෙය� බ� ගැ`ම 

ගැන ක�පනා කර  (ෙබන බව ෙපෙනනවා. 

ඊළඟට, මම �ය�න කැමැ(F අ%ථ සාධක අරnදල ගැන. ඒ 

වාෙ8ම, ඒ කාලෙ: සහන �ලා (w� ==ධාකාර ¢Hගලය�ෙ8 -

කලාකAව�ෙ8, සා�තdධරය�ෙ8- ආදාය� ගැන. ඒ වාෙ8ම, 

ෙ� රෙ� ෙනmෙය7 +i ගැ�6� සඳහා ලබා � (w� බ� සහන 

ගැන. ෙ� පන; ෙකK�ප(� ෙ�වා ඔ7ෙක�ම ක#පා� කර 

(ෙබනවා. ෙ�වා ක#පා� ��ම; එ7ක ෙ� රෙ� +i ගැ�6� 

නැ( ෙවලා යනවා. හැබැF, =ෙHkකය�ට ඒ +i ගැ�6� 

(ෙබනවා. =ෙHkකය� ආෙය�ජන අරෙගන එනවා න�, ඒවාට ඒ 

+i ගැ�6� (ෙබනවා. ඒවාෙ: =ස්තර මම දැ� �ය�න ය�ෙ� 

නැහැ. ඒ වාෙ8ම ෙ� ර�� nද� අරෙගන යනවා න�, ඒ 

අයෙගG; ග�ෙ� Dයයට දහයF.  මGස්සෙය7 n´ Ì=ත 

කාලය7 �ළ හ�බ කර¢ ඒ අ%ථ සාධක අරnදල ආෙය�ජනය 

කරලා යම7 එක� කර ග;තා න�, ඒෙක� බ� අය කරන එක 

සාධාරණ නැහැ. අ	; එදා ඒෙක� Dයයට එෙකmළහ7 ග;තා. 

ඒක අද Dයයට දහහතරකට නංවලා.  

මම ද�ෙ� නැහැ, ෙ� සංෙශ�ධන අතi� ෙකmපමණ ඒවා 

ෙවනස් කරලා (ෙබනවාද �යලා. ඒවා ෙවනස් කරලා (ෙබනවා 

න� එම සංෙශ�ධන එනෙකmට බලn. n� පන; ෙකK�පත 

�යව¢ හැ�යටF අ	 ෙමම ත;;වය ෙ;A� ග�ෙ�.  

 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගA ම�C�ම9, ඔබ�මාට ලබා �� =නා¾ පහක කාලය 

අවසානF. 
 

ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෙහmඳමF.  

දැ� අ	 වැඩ කර¢ ෙස{වකෙය7 ලබන වැKප වැඩ කර¢ +න 

ගණ9� ෙබදලා බලn. එෙස{ +න ගණ9� ෙබදා බැEවාම,  n´ 

ෙස{වා කාලය �ළ ඒ මGස්සයා එම ෙස{වය ලබා �මට ෙමmන 

තර� අවදාන�, අමාA ත;;ව �ළ කට1� කළාද �යලා ෙප` 

යනවා. ඒ <9a� ලබන �(ලාභෙයG; බ� ග�නා, ඒ 

<9a�ෙ8 අරnද0G; ෙ� තර� ඉහළ බHද7 ග�නා ෙ� 

ආ®¯ව, "අ	 ඉහළ ප�(යටF බ� බර දම�ෙ�, පහළ ප�(ෙ: 

ජනතාවෙ8 බ� බර අ¯ කරනවා"ය �ය�ෙ� ෙකmෙහmමද? ෙ� 

=�ෙ: බ� �(ප;(ය7 හා බ� ෙය�ජනා ෙගන එ<�, "වැ¾ 

ආදාය�ලාá�ෙ8 පැ;තට අ	 ෙ� රෙ� ආදාය� බ� �(ප;(ය 

හරවනවා, අ¯ ආදාය� ලබන අයට වඩා වාDය7 ෙවන =�යට බ� 

එක� ��ෙ� අGපාතය 60:40ට ෙගෙනනවා"ය �ය�ෙ� 

ෙකmෙහmමද? එෙහම තමF තn�නා�ෙස{ලා පළnෙව� �4ෙ4. 

"අ	 ¨මාGÛලව ඍµ බ� 40ට ෙගෙනනවා. ව¨ බ� 60කට 

ෙගෙනනවා" �4වා. නn; ඇ;තටම ¡ෙ® ෙමmක7ද? 

තn�නා�ෙස{ලා අය වැය ෙ�ඛන �න7 ඉ+iප; කළා. සමස්ත 

වශෙය� ග;තාම ඒවා අGව ව¨ බ� Dයයට 857 පමණ ෙවලා 

(ෙබනවා. ඍµ බ� Dයයට 157 ෙවලා (ෙබනවා. ඊට ක0� 

(wෙ®,- 
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගA ම�C�මා, දැ� කථාව අවස� කර�න. 
 

ග3 වාdෙ5ව නානාය'කාර මහතා    
(மா��மி� வா5ேதவ நாணாய�கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම අවසාන කරනවා. 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ෙ� ආ®¯ව තම�ෙ8 

ඉහළ ප�(ය ෙවGෙව� ෙස{වය �iම සඳහා ෙවස්nxණ7 

දමාෙගන අද ෙ� රෙ� පහළ මධdම ප�(ය;, මැද මධdම 

ප�(ය; ඉල7ක කරෙගන ෙ� ෙගනයන බ� �(ප;(ය 

අවසාන වශෙය� ෙ� රෙ� ආ%Ùක �යාකාi;වය �%වල කරන 

බව මත7 කර<� මා 9හඬ වනවා.  
 

[අ.භා. 12.51] 
 

ග3 අෙශa' අෙ{sංහ මහතා (,වාහන හා sCS �ව� 
ෙස�වා NෙයaජY අමාතY2මා) (மா��மி� அேசா� அேபசி9க - ேபா��வர%� ம,-� சிவி* விமான1 ேசைவக� பிரதி அைம1ச�)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, 2006 අංක 10 දරන 

ෙHIය ආදාය� පනත ඉ+iප; කර  වසර 11ට පa නව ෙHIය 

1317 1318 



පා%0ෙ���ව 

ආදාය� පන; ෙකK�පත7 ෙදවන වර �යැ6ම සඳහා ඉ+iප; 

කළ අවස්ථාෙ4 මට කථා ��මට අවස්ථාව7 ලැuම 	2බඳව මා 

ඉතාම ස�ෙත�ෂ වනවා.  

අ	 ෙ� පන(� බලාෙපmෙරm;� ව�ෙ� ඉහළ ආදාය� 

ලබන, එෙහ; බ� ෙනmෙගවා D�න වdාපාiකය� බ� ෙග6ම 

සඳහා ෙයmn කර6මF. ඒ වාෙ8ම, එම බ�ව0� ෙ� රෙ� පහළ 

ආදාය� ලබන අයට aබසාධනය ඇ( ��ම සහ ෙ� රෙ� බ� 

ආදායම ඉහළ නැං6මF.   

1950� අෙ# රෙ� ආදායම දළ ෙHIය 9ෂ්පා+තෙය� Dයයට 

16.17 වශෙය� (wණා. එය ¨ම ¨මෙය� වැ¾ ¡ණා. 1977� 

=වෘත ආ%Ùකය හÕ�වා ��නාට පa 1978 වන=ට අෙ# රෙ� 

එදා ෙමදා �ර (w� වැ¾ම ආදායම �ෙ: දළ ෙHIය 

9ෂ්පා+තෙය� Dයයට 28.9F. ඉ�පaව අප රජය 1977 Dට 1994 

ද7වා ෙ� රට පාලනය කළා. 1994 ව%ෂෙ: ආදායම, දළ ෙHIය 

9ෂ්පා+තෙය� Dයයට 20.47 වන=ට අෙ# රජය ෙවනස් ෙවලා � 

ලංකා 9දහස් ප7ෂය �nඛ රජය7 පැ<Óයා. ඔ¡� 1994 Dට 

2014 ද7වා රට පාලනය කළා. නැවත 2015� අ	 රට භාරග�නා 

=ට අෙ# රෙ� ආදායම දළ ෙHIය 9ෂ්පා+තෙය� Dයයට 11.67 

ද7වා අ¯ ෙවලා (wණා. ඒ ත;;වය �ළ නැවත අ	 ෙ� රෙ� 

ආදායම වැ¾ ��ම සඳහා අෙ# අය වැය ��පය �2� ය� ය� 

�යා මා%ග ග;තා. ඒ අGව ෙ� වන=ට අෙ# ආදායම දළ ෙHIය 

9ෂ්පා+තෙය� Dයයට 15ට ආස�න 6 (ෙබනවා. ඒ ත;;වය 

�ළ, ෙ� රෙ� ආදායම වැ¾ ��ම සඳහා =ශාල 	Kවහල7 ෙමම 

නව ෙHIය ආදාය� පන(� ඇ(ෙවF �යා අප බලාෙපmෙරm;� 

වනවා.   

අෙ# රෙ�  අය වැය ඉ+iප; ��ෙ��  අ	 ඇස්තෙ��� 

කරන ආදායම ඉ+iප; කරනවා. මා හැම ෙවලාෙ4ම ෙ� 

කාරණය �යනවා. නn; අ	 ඇස්තෙ��� කරන ආදායම 

කවදාව; අපට ලැෙබ�ෙ� නැහැ.  ඊට වඩා Dයයට 207 පමණ 

අ¯ෙව� තමF ලැෙබ�ෙ�. ඒ 9සා =ෙශ{ෂෙය�ම ෙ� ආදාය� 

එක� ��ෙ� ව�හය ශ7(ම; කර�න ඕනෑ. =ප7ෂෙය� 

�4වා, ෙ�ක �ඟ�න�ට; බ� ගහන පනත7 �යලා; ¢ණd 

ආයතනවලට; බ� ගහන පනත7 �යලා. නn; මම ෙ� 

අවස්ථාෙ4 �ය�න ඕනෑ, �ඟ�ෙන7 ¡ණ; ආදායම7 ලබලා 

එF� වdාපාරය7 කරනවා න�, ඒ ලබන ආදාය<� ෙ� පනත 

අGව  අ9වා%යෙ�ම බ� ග�න DHධ ෙවන බව. වdාපාරය7 

කරනවා න�, අ9වා%යෙය�ම ඒ බ� ෙග=ය 1�F. ¢ණd 

ආයතනයක, ප�සලක 	ං කැටයට ලැෙබන nද�වලට අ	 බ� 

ගහ�ෙ� නැහැ. නn; ඒ ¢ණd ආයතනය වdාපාරය7 කරනවා 

න�, ඒ වdාපාරෙය� ආදායම7 ලබනවා න�, ඒ ආදායමට අGව 

ෙ� රටට බ� ෙගව�න ඕනෑ. එෙහම නැ�ව රට7 ඉ+iයට 

අරෙගන ය�න බැහැ. ෙබ�Hධ =හාර හා ෙHවාලග� පනෙ; 42 

වග�(ෙ: (ෙබ�ෙ�; වdාපාරය7 කරනවා න� පමණF බ� 

ෙගව�න ෙව�ෙ� �යලාF. එෙහම නැ;න� බ� ෙගව�න 

ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ =හාරස්ථානෙ: අBවෘH�යට ලැෙබන 

nද�ව0� වdාපාරය7 ෙනmකරනවා න� බ� ෙගව�න ව�ෙ� 

නැහැ.  

=ෙශ{ෂෙය�ම අ	 ෙ� ෙHIය ආදාය�  පනත �2� 

බලාෙපmෙරm;� ව�ෙ� ආදායම ඉහළ නැං6මF.  රජෙ: 5�යා 

කරන අය, වdාපාiකය� සහ ස්වයං 5�යා කරන අය අෙ# රෙ� 

අ�හතර ල7ෂය7 D�නවා. ෙමF� දහහතර ල7ෂය7 රජෙ: 

5�යා කරනවා. ඒ අයෙග� බ� ෙගව�ෙ� එ7ල7ෂ හත2ස් 

දහසකට වඩා අ¯ 	iස7. ඒ �ය�ෙ�  A	ය� ල7ෂයකට වඩා 

වැ¾ෙය� උපයන අයෙග� පමණF බ� ග�ෙ�. ල7ෂයට වඩා 

අ¯ෙව� උපයන  අයෙග� බ� ග�ෙ� නැහැ.   

අෙ# රෙ� දැනට වdාපාiක ස්ථාන පමණ7 =D ල7ෂය7 

(ෙබනවා. නn; වැ� ෙගවන 0	 ෙගmG (ෙබ�ෙ� 15,696F. 

ජා(ය ෙගmඩනැàෙ� බ� 0	ෙගmG (ෙබ�ෙ� 21,700F. 

Economic Service Charge - ESC- බ� ෙගවන 0	ෙගmG 

(ෙබ�ෙ� 4,026F. අ	 ෙ� රජය භාර ග�නා =ට සමස්ත බ� 

0	ෙගmG �මාණය 6,90,000කට tමා 6 (wණා. නn; අෙ# 

රජෙ: ආ%Ùක �(ප;( මත ෙ� බ� 0	ෙගmG �මාණය ල7ෂ 

147 ද7වා වැ¾ කරලා, රෙ� ආදායම I�ෙය� වැ¾ කර ගැ`ම 

සඳහා  ෙ� අවස්ථාෙ4 අ	 �යා;මක කරෙගන යන වැඩ 

	2ෙවළ �ළ 2020 වන =ට බලාෙපmෙරm;� වන ආදායම අෙ# 

ර ට ලැෙබF �යලා අ	 �තනවා. අෙ# ඇම(�මා �4වා, ෙමම 

ෙHIය ආදාය� පනත �යා;මක 6ෙම� පaව A	ය� ¶0යන 

457 නැ;න� ෙක�� 4,500ක ආදායම7 බලාෙපmෙරm;� 

ෙවනවාය �යලා.  නn; දැනට අප රෙ� බ� 0	ෙගmG (ෙබන, 

නn; බ� ෙනmෙගවන �මාණය ;  ෙග6ම පැහැර හiන බ� 

�මාණය 2015 වසෙ% පමණ7 A	ය� ෙක�� 15,9847.  ඒ 

�ය�ෙ� 2015 වසෙ% බ� ෙගවන අය A	ය� ¶0යන 159ක 

බ� �මාණය7 ෙග6ම පැහැර හැර (ෙබනවා. ෙ�ක =ශාල nද� 

�මාණය7. අ	 ෙ� ෙය�ජනාෙව� බලාෙපmෙරm;� ව�ෙ� 

A	ය� ෙක�� 4,500F. ඒ �ය�ෙ� බ� ෙගව�න� =D� 

A	ය� ¶0යන 45ට වඩා බ� ෙග6ම පැහැර හiනවා. ෙ� ෙග6ම 

පැහැර හiන බ� එක� ��ම සඳහා ය� �D වැඩ 	2ෙවළ7 

අ9වා%යෙය�ම සැකDය 1�ය �යලා මම ෙ� අවස්ථාෙ4 nද� 

ඇම(�මාට =ෙශ{ෂෙය�ම �කාශ කරනවා.  

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, අෙ# රෙ� බ� අGපාත 

Dයයට 10, Dයයට 12, Dයයට 15, Dයයට 28 සහ  Dයයට 40 

වශෙය� ඉතා සං�%ණ =�යට (wණා.  නn; ෙමවර අ	  

Dයයට 10, Dයයට 12, Dයයට 15 �යන බ� අGපාත �නම ඉව; 

කරලා Dයයට 14ක ත9 බHද7 බවට ප; කර (ෙබනවා.  

=ෙශ{ෂෙය�ම a´ හා මධd පiමාණ වdාපාiකය� සඳහා (w� 

Dයයට 28 බHද ෙ� පනත ම³� සමහර වdාපාර සඳහා Dයයට 

14 ද7වා අ¯ කර (ෙබනවා. =ෙශ{ෂෙය�ම a´ හා මධd 

පiමාණ වdාපාiකය� සඳහා පa @ය +නවල ණය ෙය�ජනා ¨ම 

��පය7 අ	 හÕ�වා ��නා. ඒ ණය ෙය�ජනා ¨ම ��පය 

�2� "+= උදාන" �යලා රජෙ: සහන ෙපm£ සඳහා ණය 

ෙය�ජනා ¨ම ��පය7 අ	 හÕ�වා ��නා. ඒ �2�  ෙ� රෙ� 

a´ හා මධd පiමාණ වdාපාර  ඉ+iයට ෙගන යාම සඳහා එම 

වdාපාiකය�ට =ශාල AMල7 ලැෙබන බව මම ෙ� අවස්ථාෙ4 

�කාශ කර�න ඕනෑ. "ර� අසව්ැ�න" ණය ෙය�ජනා ¨මය 

�2� Dයයට 6.54 ෙපm0ය ය ටෙ;  A	ය� <0යන 750 ද7වා 

ණය nදල7 ලබා ෙදනවා. =ෙශ{ෂෙය�ම එම ෙපm£ අGපාත 

පහත දැpම 9සා ෙ� ණය ෙය�ජනා ¨ම සඳහා,  මහා 

භා®ඩාගාරෙය� A	ය� <0යන 4,4757, ඒ �ය�ෙ� A	ය� 

ෙක�� 4477 සහනාධාර ෙදනවා.  =ෙශ{ෂෙය�ම සෑම 

7ෙෂ{¦ය7ම ආවරණය වන පi+  "ර� අස්වැ�න" ණය 

ෙය�ජනා ¨මය, "ෙගm= නෙව�දා" ණය ෙය�ජනා ¨මය, "iය 

ශ7(" ණය ෙය�ජනා ¨මය, "i= බල ස=" ණය ෙය�ජනා ¨මය, 

"+i ස=ය" ණය ෙය�ජනා ¨මය, "ජය ඉaර" ණය ෙය�ජනා 

¨මය, "මාධd අAණ" ණය ෙය�ජනා ¨මය, "ෙසmÕA 	යස" 

ණය ෙය�ජනා ¨මය ආ� වශෙය�  ණය ෙය�ජනා ¨ම රාkය7 

පa @ය කාලය �ළ අ	 හÕ�වා � (ෙබනවා. =ෙශ{ෂෙය�ම a´ 

හා මධd පiමාණ වdාපාiකය� සඳහා ෙමම ෙHIය ආදාය� 

පන; ෙකK�පත ෙගනාව;, ඔ¡�ට =ශාල �ශ්නය7 ඇ( 

ව�ෙ� නැහැ. ම7 9සාද, අ	 a´ හා මධd පiමාණ 

වdාපාiකය� සඳහා ණය ෙය�ජනා ¨ම රාkය7 ඉ+iප; කර 

(ෙබන 9සා.  

=ෙශ{ෂෙය�ම අ	 බලාෙපmෙරm;� ව�ෙ� Dයයට 807 වන 

ව¨  බ� අGපාතය Dයයට 60 ද7වා අ¯ කර�නF. ෙ�ක 

1319 1320 

[ගA අෙශ�7 අෙ]Dංහ මහතා] 



2017 සැ#තැ�බ%  07  

අ¡AHෙද�, ෙදෙක�, මාසෙය� කර�න ¢´ව� වැඩ7 

ෙනmෙවF. සාමානdෙය� ෙල�කෙ: (ෙබන ඍµ බ� අGපාතය 

Dයයට 407 ෙවනවා. නn;  අෙ# රෙ� (ෙබන ඍµ බHද  

Dයයට 20F. එය වැ¾ ��ම සඳහා ෙ� ෙය�ජනා ¨ම �යා;මක 

��ම �2� ¢´ව� ෙවF �යලා මා �තනවා. ෙ�වා �යා;මක 

ව�ෙ� 2018 අෙ�{� මාසෙ:ය �යලා ගA ඇම(�මා �4වා. 

2018 අෙ�{� මාසෙ: Dට �යා;මක ¡ෙණm; අපට ෙ� ආදායම 

ලැuම 2019 වන ෙත7 ක� යනවා. ගA දයාDi ජයෙස{කර 

මැ(�මා �4වා, ෙමය �යා;මක ��ම 2019 ද7වා ක� දම�න 

�යලා. ෙමmකද,  ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���ෙ4 9ලධාi� 

සමඟ අ	 සාක©ඡා කර (ෙබනවා. ෙ� �2� අෙ# ආදායම අ¯ 

ෙවFද �යන �ශ්නය ඔ¡�ට ඇ( ෙවලා (ෙබනවා.   

ෙකෙස{ ෙවත;, ¨ම ¨මෙය� ෙ� ¨මය අෙ# රෙ� 

ජනතාවට xA කර<�, අෙ# රෙ� ආදායම වැ¾ කර<�, ඒ 

ලැෙබන ආදායම =ෙශ{ෂෙය�ම පහළ ආදාය� ලබන අයෙ8 

aබසාධන කට1� සඳහා ෙයmn කර<�, 2025 වන =ට ෙ� රට 

+1� ආ%Ùකය7 ස�ත රට7 බවට ප; ��මට අ	 

බලාෙපmෙරm;� වනවා. ෙඩmල% 5,000ට වැ¾ ඒක¢Hගල 

ආදායම, 2025 වන =ට ෙඩmල% 7,500කට වැ¾ ඒක¢Hගල 

ආදායම7 ස�ත රට7 බවට ප; ��මට ෙමම ෙHIය ආදාය� 

පන; ෙකK�පත උපකා� වනවා ඇතැF බලාෙපmෙරm;� ෙව<� 

මෙ8 වචන ස්ව�පය අවස� කරනවා. ෙබmෙහmම ස්�(F. 
 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙබmෙහmම ස්�(F.  

The next speaker is the Hon. Ajith Mannapperuma. 

ඔබ�මාට =නා¾ 7ක කාලය7 (ෙබනවා. 

 
[අ.භා. 1.00] 

 
ග3 අ\7 මා�න�ෙප3ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�னGெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පත උ;ත�තර පා%0ෙ���ෙ4 අGමැ(ය සඳහා අද +න 

ඉ+iප; කර (ෙබනවා. ෙ� පන; ෙකK�පත ඉ+iප; ��ෙ�� 

සංෙශ�ධන =ශාල �මාණයකට යට;6ම a=ෙශ{ෂ කාරණාව7 

වනවා. ෙ� රජය හැම (ස්ෙස{ම DයE ෙදනා සාක©ඡා කරලා, 

Dය�ල�ෙ8ම අදහස් සැල��ලට අරෙගන තමF ය� ෙදය7 

කර�ෙ�. ඒ 9සා තමF ෙමපමණ =ශාල �මාණය7 

සංෙශ�ධනවලට යට; ෙවලා (ෙබ�ෙ�. ඒ =තර7 ෙනmෙවF, 

ගA ඇම(�මා ෙ� =වාදය ආර�භෙ:� �කාශ කළා, අද කථා 

කරන ෙHවල; ෙහmඳ ෙHව� (ෙබනවා න� සංෙශ�ධනය 

කර�න එ�මා ලැහැස්(F �යන කාරණය. 

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ''බ�'' �4වාම අn� 

ෙදය7 ෙනmෙවF. Dංහල රජ කාලෙ: ඉඳලාම; ඉ(හාසෙ: 

ඉඳලාම ෙ� රෙ� බ� අය කළා. nද�ව0� =තර7 ෙනmෙවF, එදා 

බ¯- භා®ඩව0� බ� අය කළා. බ¯-භා®ඩ වශෙය� බ� ලබා 

ග;ත අවස්ථා (ෙබනවා; අසව්ැ�න ලබා ග; අවස්ථා (ෙබනවා. 

මෑත ඉ(හාසය +හා බැEෙවm;, අE(� බ� පනත7 ෙගන ආෙ4 

2000 ව%ෂෙ: �F. අ¡A� 6කට පaව 2006 ව%ෂෙ: නැවත; බ� 

පනත7 අE(� ආවා. නැවත අ¡A� 11කට පaව 2017 ව%ෂෙ: 

තමF ෙ� බ� පන; ෙකK�පත ෙගන ආෙ4. හැබැF, ෙල�කෙ: 

ආදාය� උ;පාදන ¨මෙ4ද t�ෙය� ෙවනස් ෙවH�; ෙල�කෙ: 

ස්වභාවය, +1�6ම, ආදාය� යනා+ය t�ෙය� ෙවනස් ෙවH� 

ෙමම පන; ෙකK�පත ෙගන එ�නට අ¡A� 11ක කාලය7 

ගත6ම ගැන අ	 කනගාK ෙව�න ඕනෑ. ෙකmෙහmම ¡ණ;, ෙ� 

කAණ සැල��ලට ෙගන අද බ� පන; ෙකK�පත7 ඉ+iප; 

��මට කට1� ��ම ගැන ව%තමාන රජයට;, ගA nද� ඇම( 

මංගල සමර6ර මැ(�මාට; ස්�(ව�ත වනවා. 

=ෙශ{ෂෙය�ම ෙ� බ� පන; ෙකK�පත ෙහmඳට අධdයනය 

කරලා බැEවාම, ෙ� පන; ෙකK�පත ඉ+iප; කර (ෙබ�ෙ� 

වැ¾¢ර බ� ග�න ෙනmෙවF. බ� ෙගව�න a�aක� ලබ¢ අය බ� 

ෙගවන එක පැහැර හiනවා. අ�න ඒ අයව බ� දැලට එක� කර 

ග�න තමF ෙ� බ� පන; ෙකK�පත =ෙශ{ෂෙය�ම �යා;මක 

ෙවලා (ෙබ�ෙ�.  

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, ෙ� රෙ� `(ය +හා 

බැEව; ¢´ව� අය; බලව; අය ෙ� `(ෙය� පැනලා යන බව 

අප ක¡A; ද�නවා. බ� �(ප;( +හා බැEව;, බ� ¨මෙ4ද 

+හා බැEව;, බ� දැල; හiයට මM´ දැල7 වාෙ8F. ¢ං� 

සෙත7 මM´ දැලට අx ෙවනවා <ස7, ෙලmM සෙත7 මM´ 

දැලට අx ෙව�ෙ� නැහැ. අ�න ඒ වාෙ8 තමF බ� දැෙ� 

ස්වභාවය;.  නn; ෙමම අවසථ්ාෙ4� අ	 ද�නවා, අE; බ� 

පන; ෙකK�පත �2� උපයන DයEම අය බ� ¨මෙ4දයට 

එ7කාa කර ගැ`ෙ� ¨මෙ4දය7 9%මාණය කර (ෙබන බව. 

නn;, �Dම බHද7 වැ¾ කරලා නැහැ. ෙ� රෙ� එක 

¢HගලෙයMට �Dම බHද7 නැ(ව මාසයකට A	ය� ල7ෂයක 

ආදායම7 ග�න ¢´ව�. ඒ �ය�ෙ� බ� 0�� කරලා 

(ෙබනවා. නn;, බ� ෙගව�න� �මාණය වැ¾ කර ගැ`ම 

සඳහා කට1� කරනවා. අ	 ද�නවා, ෙ� රෙ� බර අ+�ෙ� 

ආදායම උපයන අය ෙනmෙවF �යා. රට කරවන ආදායමට දායක 

ෙව�ෙ� ආදායම උපයන අය ෙනmෙවF, අ�ංසක �#ප; 

<9ස්a. Pickpocket ගහලා ග�න බHෙද�; ද�ෙ�ම නැ(ව 

ග;� බHෙද�. ව%තමාන රජය බලයට ඇ=�ලා ෙ�වා ෙහ2 

කරලා (ෙබනවා, ''ෙම�න බ� අය කරන =�'' �යලා. පa @ය 

කාලෙ: ෙ� ෙHව� ක¡Aව; දැන ෙගන ��ෙ: නැහැ. නn; 

අද Dයයට 807 රට කරව�ෙ�  �#ප;, අ�ංසක <9ස්a�ෙග� 

ලබා ග�නා බHෙද�. ෙමය අ¯ම ගණෙ� Dයයට 60 ද7වා අ¯ 

කර ගැ`ම; ෙ�  පන; ෙකK�පෙත� බලාෙපmෙරm;� වනවා.  

ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9, සමහර ෙවලාවට 

�යනවා, ''�ඟ�න�ෙගG; බ� අය කරන ¨මය7 ෙ� හදලා 

(ෙබ�ෙ�'' �යලා. නn; මම පැහැ+0ව �යනවා, ඒ =�යට 

බැEෙවm; ෙ� රෙ� ජනතාව  t9 �ක7 <ල � ග�න ෙකmට; 

ෙ; ෙකmළ �ක ග�න ෙකmට; පා� ග�න ෙකmට;  ෙවන; කෑම 

�ක7 <ල � ග�න ෙකmට �ඟ�නා; Dයයට 807 රෙ� බ� 

එක� ��මට දායක ෙව©ච 1ගය7 (w� බව. අ	 උ;සාහ 

කර�ෙ� එය Dයයට 60 ද7වා පහළ දම�නF.  

2015 ජනවාi 8වැ9දා වන =ට පැව( රජය ෙවනස් ��ෙ�� 

ජනතාව කර¢ එක ඉ�£ම7 තමF, ෙ� රෙ� වංචාව, þෂණය 

නැ( කරලා දම�න �යන කාරණය. ඒ �ය�ෙ�, ෙ� රෙ� ක´ 

ස�0 උපයන එක නැ( කර�න, Üලd පiපාලනය ඇ( කර�න 

�යන ඉ�£ම. එදා හ�බ�ෙතmට වරාය ෙවGෙව� ෙකmපමණ 

ණය nදල7 ග;තාද �යලා පා%0ෙ��� ම�CවA� වශෙය� 

අ	 දැනෙගන D�ෙ: නැහැ.  අ	 ඒවා ෙහmය�න @යාම  �� 

කාලා, 	ස්ෙත�ලකාරF�ෙ8 �හාරවලට ල7 ෙව�න D� ¡ණා.  

නn;, ඒවා ෙහmයා ග�න බැi ¡ණා.  

අද  ගA අගමැ(�මා, -=ෙශ{ෂෙය�ම නව රජය- DයE Üලd 

කට1� 	2බඳව ෙ� පා%0ෙ���ව දැGව; කර<� 

=9=දභාවය �ළ කට1� කරනවා.  ෙ�වාට; ==ධ =ෙ4චන 

එ�ල ෙවනවා. අ	 ඒ =ෙ4චනවලට  nxණ ෙද�න �දාන�.  ඒ 
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පා%0ෙ���ව 

වාෙ8ම  අද රෙ� ක´ ස�0 9%මාණය ෙනmවන ආකාරෙ: 

¨මෙ4දය7 හද�න ඕනෑ.  

අ	 ද�නවා, පa @ය කාලෙ: D� ¡ෙ® ෙමmනවාද �යලා. 

පa @ය රජය කාලෙ: Üලd පාලනය7 ෙනm(w� 9සා D� ¡� 

DHl� 	2බඳව අද අ�කරණය ඉ+iෙ: =භාග වනවා. CSN 

නා2කාවට අය;ව (w� A	ය� ෙක�� 87 ව�නා 

ස�9ෙ4දන �7 රථය අද ජා(ක �පවා�9යට �ලා (ෙබනවා, 

හ�බ කර¢ ස�0 ෙප�ව�න බැiව. ඒ =තර7 ෙනmෙවF, 

ඇ��ෑÄ ෙහ��¾ංස් �Fව� 0<ටÄ �යන එ7තරා ෙප�Hග0ක 

බැංMවක තැ�ප; කර (w� A	ය� ෙක�� 15ක nදල අද රාජ 

ස�තක කර (ෙබනවා, ඒ ස�0 ෙස4ෙ4 ෙකmෙහmමද �යන එක 

	2ග�න බැiව. ම�වාෙ� (w� අ7කර 16ක ෙපm� ඉඩෙ� 

සහ aෙඛ�පෙභ�ý 9වෙස{ ව�නාකම A	ය� ෙක�� 20F. එ� 

අF(කාරෙය7 නැහැ. ඒ ස�0 ඉපැ1ෙ4 ෙකmෙහmමද? ඒ ක´ 

ස�0 9%මාණය ¡� ¨මෙ4දය7 ෙ� රෙ� (wණා. ඒ ක´ 

ස�0 9%මාණය ¡� ¨මෙ4දයට වැට බැම තමF අ	 

කර�ෙ�. ග�පහ ඔAෙතmට පාෙ% (w� ඉඩෙ� ව�නාකම 

A	ය� ෙක�� 15F. එ� අF(කAව� අද අ�කරණය ඉ+iෙ: 

9A;තර ෙවලා (ෙබනවා. ෙ� =�යට ස�0 හ�බ කර¢ අවස්ථා 

ෙබmෙහmමය7 (ෙබනවා. අF(කAව� නැ( ඉඩ� ෙ� රෙ� ¶� 

¡ණා. අF(කAව�  නැ( ව;ක� ෙ� රෙ� ¶� ¡ණා. අෙ# 

Dංහල ඉ(හාසයට තව; �ස්තාව 	Aළ7 එක� ¡ණා, "ෙÄD 

ආ©�ෙග මැÓ7 ම�ල වාෙගF" �යලා. ඉඩ� ග�න ස�0 

ෙකmෙහ�ද ලැwෙ® �යලා ඇxවාම ෙහmෙර7 ඇ=�ලා ෙÄD 

ආ©�ෙ8 ෙගදරට මැÓ7 ම�ල7 තබා @�� (ෙබනවාය �4වා. 

ෙ� මැÓ7 ම�ල ස�0 කරලා තමF ඉඩ� අරෙගන (ෙබ�ෙ�. 

ස�0 හ�බ කරලා (ෙබ�ෙ� එෙහමF. ෙ� රෙ� A	ය� ෙක�� 

�ෙක�� ගණ� ධනය ෙහmරක� කර¢ 1ගය නව;ව�න තමF 

අE; ෙHIය ආදාය� පනත �යා;මක ව�ෙ�.  

 
ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගA ම�C�ම9, ඔබ�මාට 9ය<ත කාලය අවසානF. 

 
ග3 අ\7 මා�න�ෙප3ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�னGெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අවස� කර�න�, ගA 9ෙය�ජd කාරක සභාප(�ම9.  

=ෙශ{ෂෙය�ම අ	 �යනවා, ඒ 9සාම අපට ෙපm0ස් Üලd 

අපරාධ ෙකm�ඨාසය ඇ( කර�න DHධ ¡ණා, ඒ වාෙ8ම සාපරාl 

�යාවල� අනdය�ෙ8 සහෙය�ගය ලබාග�න පන; 

ෙකK�පත7 පා%0ෙ���ෙ4 ස�මත කර ග�න අපට DHධ 

¡ණාය �යලා. ෙමවැ9 ෙH �2� ෙ� රෙ� ක´ ස�0 උපයන 

එක නව;ව�න අ	 උ;සාහ කළා. අද ෙ� ඉ+iප; කර (ෙබන 

ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත, DයE ෙප�Hග0ක Üලd 

පiහරණය =9=දභාවය�� දැකලා බ� ෙග=ය 1� ෙකනාට බ� 

ෙගව�න;, අ�ංසක මGෂdF�ෙග� බ� එක� කරන එක අ¯ 

කර�න;, නැ( කර�න; කරන ¨මෙ4දය7 �යලා අ	 

ද�නවා. අ�ංසක �#ප; <9a� ෙවGෙව� කථා කරන ය� 

ෙකෙන7 ඉ�නවා න�, තැ2ලා, ෙපm¾ෙවලා, පෑ@ලා ෙ� රට 

කරවන ආදායමට Dයයට 807 දායකවන අ�ංසක �#ප; <9a� 

ෙ]රා ග�න, එෙහම නැ;න� ඍµ බ� ¨මෙ4දය වැ¾ කර�න 

යන ෙ� බ� �(ප;(යට සහෙය�ගය ෙද�න ඕනෑය �යන එක; 

�කාශ කර<� මා 9හඬ වනවා. ෙබmෙහmම ස්�(F. 

ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා (மா��மி� �S�களி� பிரதி% தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙබmෙහmම ස්�(F. The next speaker is the Hon. (Prof.) 
Ashu Marasinghe. Before that, will an Hon. Member 
propose the Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 

   
ග3 U=� ෙවදආරz/ මහතා (&වර හා ජලජ ස�ප7 
සංව�ධන රාජY අමාතY2මා) 
(மா��மி� திAG ெவதஆர1சி - கட,ெறாழி* ம,-� நீரக வளQல அபிவி�%தி  இராஜா9க அைம1ச�) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
"ගA ල� ජයව%ධන මහතා දැ� Üලාසනය ගත 1�ය"F මා 

ෙය�ජනා කරනවා.  

 
ග3 අ\7 මා�න�ෙප3ම මහතා 
(மா��மி� அஜி% மா�னGெப�ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma)  
Cs� ස්�ර කරන ලb. ஆேமாதி�தா�. 
Seconded. 

 
,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා ස�මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
අන23ව ග3 NෙයaජY කාරක සභාප�2මා Kලාසනෙය� 

ඉව7 �ෙය�, ග3 ල� ජයව�ධන මහතා [ලාසනාLඪ Cය. 
 அத� பிற�, மா !மி� �"களி� பிரதி� தவிசாள� அவ�க� அகிராசன�தினி�� அகலேவ, மா !மி� ல�கி ஜயவ
தன அவ�க�  தைலைம வகி�தா�க�. 
 

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

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගA ම�C�මා කථා කර�න. 

[අ.භා. 1.08] 
 

ග3 (මහාචා�ය) ආ� මාරsංහ මහතා 
(மா��மி� (ேபராசிாிய�) ஆ5 மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, අද +න සාක©ඡාවට භාජන 

වන ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත ස�බ�ධෙය� කථා 

කර�න ලැuම ගැන මා ස�ටට ප;වනවා. =ෙශ{ෂෙය� රෙ� 

9දහස් අධdාපනයට, 9දහස් ෙස�ඛdයට ආ� වශෙය� ජනතාව 

ෙවGෙව� වැය කර�න nද� ෙසmය�න අවශd ඉතාම; ව�නා 

පන; ෙකK�පත7 හැ�යට තමF අ	 ෙ� පන; ෙකK�පත 

ද��ෙ�. ෙ� පන; ෙකK�පත ම³� ලැෙබන වාDය ෙක2�ම 

ලැෙබ�ෙ� රෙ� මහ ජනතාවටF; රෙ� �ý �#ප; ජනතාවටF. 

ෙ� පන; ෙකK�පත හරහා අ	 කර�න උ;සාහ කර�ෙ� රටට 

අවශd බ� ආදායම එක� කර ග�නF.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඍµ බ� හා ව¨ බ� වශෙය� 

බ� ආදාය� ව%ග ෙදක7 (ෙබනවා. ඍµ හා ව¨ බ� ආදාය� 

ගැන කථා කරනෙකmට ආDයාG ර ටවල බ� ආදායම, ඒ 

�ය�ෙ� ඍµ බ� ආදායම - direct tax - වශෙය� GDP එෙක� 

ෙකmපමණ percentage එක7 (ෙබනවාද �යලා මා බැEවා. 
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[ගA අv; මා�න#ෙපAම මහතා] 
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උදාහරණය7 වශෙය�, Maldivesවල Dයයට 32.97 (ෙබනවා, 

මැෙ�Dයාෙ4 Dයයට 257 (ෙබනවා, Thailandවල Dයයට 247 

(ෙබනවා, �නෙ: Dයයට 22.97 (ෙබනවා, Myanmarවල 

Dයයට 22.37 (ෙබනවා, Vietnamවල Dයයට 22.17 (ෙබනවා, 

Indiaවල Dයයට 207 (ෙබනවා, Nepalවල Dයයට 19.27 

(ෙබනවා, 2015 අෙ�{� මාසය වන=ට ලංකාෙ4 Dයයට 13.17 

(ෙබනවා. එතෙකmට ෙ� region එෙක�ම අ¯ම ඍµ බ� 

ආදායම7 (ෙබ�ෙ� ලංකාෙ4F. එෙහම න� ෙ� ඍµ බ� 

ආදායම තබාෙගන අ	 9දහස් අධdාපනයට =යද� කර�ෙ� 

ෙකmෙහmමද, 9දහස් ෙස�ඛ dයට =යද� කර�ෙ� ෙකmෙහmමද?  

ෙ� ආ®¯ෙ4 �(ප;( අGව, රට යහප;  මා%ගයකට 

යනෙකmට  රෙ�  මහජනතාව ෙ8 සහනාධාර ෙවGෙව� වැය 

කර�න අවශd nද� ෙසmයා ග�න ෙවනවා.  ෙම� �ධාන 

ආදායම7  ෙව�ෙ� ඍµ බ� ආදායම. ==ධ ආදාය� බ� ව%ග 

(ෙබනවා.   Corporate income tax එක නැ;න� සමාග� සඳහා 

වන ඍµ බ� ආදායම අ	 ෙම��  �ධාන වශෙය� අ%ථ  කථනය 

කරනවා. සමාග� සඳහා වන ඍµ බ� ආදායම දැනට අE; පන; 

ෙකK�පත යටෙ; අ%ථ කථනය කර (ෙබ�ෙ�, "taxable 

income" එක වශෙයGF. ඒ අGව අ¡AHදකට <0යන  පහකට 

වඩා  ආදායම අ¯ ෙවනවා න�,   ආදායම <0යන පහකට වඩා 

වැ¾ ෙවනවා න�, ආ+ වශෙය� එය අ%ථ කථනය  කර 

(ෙබනවා. එෙහම න�  ( ෙබ�ෙ�, profits  (ෙබනවා න� 

ෙකmෙහmමද  බ�  එක�  කර�ෙ� �යලාF.  

Üලාසනා�ඪ  ගA ම���ම9, ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%තෙ���ෙ4 ද;ත   ගැන කථා කළා. අෙ# ද;ත හැ�යට 

 0යාප+ං�  වdාපාර -  registered companies - (ෙබ�ෙ� අ� 

දාහක =තර �මාණය7. හැබැF ෙ� 0යාප+ං� වdාපාර අ� 

දාෙහ� tax files =වෘත කර (ෙබ�ෙ� වdාපාර හත2ස් හය 

දාහකF. ෙ� වdාපාර හත2ස් හයදාෙහG; 2017.03.31 ට (ෙබන 

ද;ත අGව  ආදාය� බ� ෙගව�ෙ� සමාග� දහසය දහස් අටDය 

හැ;තෑහතර7 =තරF. ෙ� රෙ�   ආදාය� බ� වශෙය� A	යල7 

ෙහ� ෙගවන සමාග� (ෙබ�ෙ� දහසය දහස් අටDය 

හැ;තෑහතර7 =තරF න�,  ෙ�ක හiද? අ	 ෙ� ආදායම ලබා 

ග�න කරන ¨මෙ4දය  �ළ  9ය<ත බ� ආදායම ලබා ෙදනවාද  

�යන කාරණය (ෙබනවා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙ� බ� ආදායම ගැන 

�යනෙකmට අෙ# ගA  බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා  ෙපmත7 

පළ කර (ෙබනවා. මම බලාෙපmෙරm;�  ¡ෙ® එ�මාෙ8 

කථාෙව� පස්ෙස{ මට කථා කර�නට ලැෙබFද �යාF.  නn; 

එ�මා කථා කෙළ{ නැහැ. එ�මා  ඇ=; ඉ�න 9සා,  එ�මා;  

එ7ක =වාදයකට ය�න;  එ7ක" බ� දඩයම" �යන ෙපmත ගැන  

=Èහය7 කර�න කැම(F. එ�මාෙ8 ෙ� ෙපmත ගැන බැEවාම  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, එ�මාට ස්�(ව�ත ෙව�න ඕනෑ. 

ෙමmකද ෙ� ෙපmත ගැන බැEවාම ෙපෙන�ෙ�,  අ	 ෙ� ඉ+iප;  

කර (ෙබන ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පතට 	ට කවරය7 

දාලා   ෙබදා හැර (ෙබනවා වාෙගF.  මම  එ�මාට ස්�(ව�ත 

ෙවනවා.   ඇ;තවශෙය�ම  රජය =D� කළ 1� ෙදය7.  එ�මා 

 ලස්සනට ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පතට 	ටකවරය7 දාලා 

ෙබදා ( ෙබනවා. එ�මා ෙ� ෙපmෙ; ෙබmෙහmම ලස්සන =Èහය7  

කරනවා. මම ��වා, මට ෙ� ෙපmත �යව�න ස(යක 

කාලය7ව; යා=ය �යා.  ෙමmකද, හර බර ඇ(ව 0යා (ෙබනවා.  

එ�මා  අෙ# පාස� කාලෙ:; ෙබmෙහmම �DHධ  ෙHශකෙය7. 

මා න�  එ�මාෙග� ඉෙගන ග;ෙ; නැහැ. ෙමmකද, මා ගÓත 

අංශෙය� ඉෙගන ග; 9සා. එ�මාෙ8 ෙ� ෙපmත බැEවාම 

ෙ#නවා,  ෙ� ෙපmෙ; Dයයකට  අÍවකට  �  �Kෙව�න, ෙ� 

ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK� පෙත�   එෙහම 	��ම  copy කර 

(ෙබන බව.  ඒ;  එ7කම සමහර 	Kවලට පරණ  පනෙතG;  

copy කර (ෙබනවා.  ඒ copy ��ම �ළ ෙ� වාෙ8 ෙපmත7 

සාමානdෙය�  එ7 5ය�� වාෙ8  0ය�න ¢´ව�. එම 9සා 

ෙ� "බ� දඩයම" �යන ෙපmතම ස�Æ%ණ ෙබmAව7. 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9,  එ�මාෙ8 කථාෙව�  ෙ� 

ගැන පැහැ+0 ��ම7 අ	 බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා.  ෙ� ෙපmෙ; 

(ෙබන කාරණා ග;තාම, එ�මා සංෙශ�ධන නවය7 ඉ+iප; 

කර (ෙබනවා.  ෙ� සංෙශ�ධන නවයම copy කරලා (ෙබ�ෙ�. 

ඒ සංෙශ�ධන නවයටම  එ�මා ක0�  ෙHIය ආදාය� පනෙ;  

(w�  �ක අEෙත� ඇ�ළ; කර (ෙබනවා.  ඒ වාෙ8ම  

අවසානෙ:�  එ�මා සඳහ� කරනවා,   එ�මාට Doctor of 

Philosophy, Beijing Foreign Studies University එෙක� 

ලැw�  kෂd;වය7 ගැන.  ඒ අGව එ�මාෙ8 ආචා%ය උපා�ය 

සඳහා ෙ� ෙපmත පා=©� කරනවාද �යා ෙපmÄඩ7 සැක  

Dෙතනවා.  එෙහම ෙවනවා  න� ෙ� ආචා%ය උපා�ය ලබා ෙදන  

=ශ්ව=දdාල ය ස�බ�ධෙය�ද ෙලmM �ශ්නය7 (ෙබනවා. ෙ� 

වාෙ8 copy කර  0යන ෙපm;වලට ආචා%ය උපා�ය ෙදනවා ද? 

එ�මා  ඒ ගැන උ;තර ෙදF �යා මා බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9,  බ� ආදායම -income tax -

ගැන කථා කරනෙකmට  පැහැ+0වම සඳහ� කර (ෙබනවා, ෙ� 

ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පතට අGව  ව%ෂයක ආදායම  

හැ�යට  ල7ෂ 12 7 ද7වා අදාය� බHෙද� 9දහස් කර  (ෙබන 

බව.  ඒ �ය�ෙ�  n0� ල7ෂ පහ7 සහ ල7ෂ හත7 වශෙය�  

ල7ෂ 12ක බ� සහන ලබා �  (ෙබනවා, ආදාය� උපදවන  

ෙකෙනMට.  

ඒ �ය�ෙ� මාසයකට A	ය� ල7ෂයක ආදායම7 ලබන 

ෙකෙනMට ආදාය� බ� ෙග=ය 1� ව�ෙ� නැහැ. එෙහම න�, 

ඒ ¢Hගලයා ආදාය� බ� ෙග=ය 1� ව�ෙ� තම� ලබන 

A	ය� ල7ෂයට අමතරව උපයන nදලටF. අ	 �තn, 9වාස 

M0යට �ෙම�, ෙවන; ආදාය� මා%ගය�� ආ� වශෙය� 

එක� කරන nද�ව0� ලාභය7 ලබනවා න�, ඒ ලාභයට 

පමණF taxable ව�ෙ�. ම�CවA හැ�යට අප; tax එක7 

ෙගවනවා. ඒ PAYE tax එක. ෙ� PAYE tax එක මා ගණනය 

කළා. අෙග�ස්� මාසෙ: මෙ8 වැKපට අGව මාසයකට මා; 

A	ය� 16,425ක බHද7 -tax එක7- ෙගවනවා. එෙහම න�, 

පා%0ෙ��� ම�CවA 225ෙදනාම බ� ෙගවන ¢Hගලෙය�. එම 

9සා අ	 හැෙම�ටම tax file එක7 (¶ය 1�ය �යලාF මා 

�ත�ෙ�. මා; @ය ස(ෙ: tax file එක7 open කළා. ෙ� රෙ� 

බ� ෙගවන ජනතාව හැ�යට ෙ� රෙ� D�න අ	 හැෙම�ටම 

¢´ව�, තම�ෙ8 tax file එක open කර�න. නn;, 

පා%0ෙ��� ම�CවA�ෙග� බ� එක� ��ම ස�Æ%ණ block 

එක7 =�යටF ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���වට ෙයmn 

කර�ෙ� �යලා මට දැනග�න ලැwණා. මා �ත�ෙ� ෙ�ක 

වැර+F. ෙ�ක ඒ ඒ ම�Cවරයාෙ8 tax file එෙ7 PAYE tax එක 

=�යට යා 1�F. ෙ� ¨මය 9වැර+ කළ 1�F �යලා ෙHIය 

ආදාය� ෙදපා%තෙ���ෙ4 9ලධාi මහ;වA�ෙග� මා ඉ�ලා 

D�නවා.  

බ� ආදාය� ලබා ග�නා ¨මය අGව -අ	 එම =ස්තර ෙසmයා 

බැEවා.-  දැනට income tax files 120,0007 තමF register 

ෙවලා (ෙබ�ෙ�. 2016� ඒ ෙගm�ල� 99,0007 return කරලා 

(ෙබනවා. 2016� income tax A	යල7 හi ෙගවා (ෙබ�ෙ� 

37,3297 පමණF. එෙහම න�, ෙ� ¨මෙ4දය �ළ =ශාල 

වැ5Hද7 (ෙබනවා. <0යන 23ක ජනගහනය7 ඉ�න රටක 

income tax files (ෙබ�ෙ� 120,000F න�, අපට �ශ්නා%ථය7 

පැන න³නවා. 1500cc වාහන ෙකmපමණ �මාණය7 ලංකාෙ4 

ධාවනය වනවාද �යලා අ	 ද�නවා. උදාහරණය7 =�යට 

A	ය� 10,000කට වැ¾ telephone bill එක7 එන අය ෙ� රෙ� 

1325 1326 



පා%0ෙ���ව 

ෙකmපමණ ඉ�නවාද? ෙ� ආ� කාරණා කාරණා හැ�යට ග;තාම 

බ� ලැෙබන; ආදාය� ලැෙබන ¨මෙ4දෙ: =ශාල වරද7, =ශාල 

D�ර7 (ෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. ෙම�න ෙ� D�ර ගැන 

ක�පනා කරලා තමF ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත ඉ+iප; 

කරලා ක0� (w� සං�%ණ ¨මෙ4දය ෙබmෙහmම සරල කරලා 

(ෙබ�ෙ�. 

ජනතා =n7( ෙපරnෙ® මෙ8 �තව; a9� හÕ�ෙන;( 

ම�C�මා =ශාල ෙච�දනාව7 කළා. හැබැF, ඒවා ෙච�දනා 

ෙනmෙවF, ෙ� ඔ7ෙක�ම ප�ටප� ෙබmA. එ�මා �¦පට 

9ෂ්පාදකෙය� සහ නාටd 9ෂ්පාදකෙය� ගැන සඳහ� කළා. එ�මා 

කA� ග;ෙ; 2009 අංක 19 දරන ෙHIය ආදාය� (සංෙශ�ධන) 

පන(�. එම පනත අGව 2009 අෙ�{� මස 1 වන +න ෙහ� 

එ+නට පaව ආර�භ වන ය� ත7ෙස{A ව%ෂය7 සඳහා ය� 

තැනැ;තM =D� ය� නාටdය7 9ෂ්පාදනය ��ෙම� උප�ත � 

ද එම නාටdය පළn වරට මහජනතාව ෙවත රඟ දැ76ෙ� +න Dට 

ආර�භ වන අ¡A� එකක කාලය7 සඳහා, ඒ තැනැ;තාෙ8 ලාභ 

සහ ආදායෙම� හi අඩ7 9දහස් කරනවා. නn;, දැ� ෙ� 

ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත ම³� එම සංෙශ�ධනය ඉව; 

කරනවා. දැ� ෙ� �D ෙදය7 සලක�ෙ� නැහැ. එතෙකmට 

ෙමවැ9 9ෂ්පාදකය�ට බ� ගහ�ෙ� ෙකmෙහmමද? ෙමmකද, 

ෙ�ක මට; අදාළ වනවා. මා; �¦ප� සහ නාටd 9ෂ්පාදකෙයM 

ෙලස කට1� කරනවා. මම "ෙසm¨_ස්" �යලා නාටdය7 

9ෂ්පාදනය කළා. මම ඒෙක� �Dම ලාභය7 ලැwෙ4 නැහැ. තව 

films ෙදක7 මා 9ෂ්පාදනය කළා. ඒවාෙයG; ලාභය7 ලැwෙ4 

නැහැ. කලාකAෙව� ෙ� දඩයට අx ෙවනවාද �යන �ශ්නය 

(ෙබනවා. මා; ෙ� ගැන ෙහ4වා. nද� අමාතdාංශෙ: 

ෙ�ක��මා ඇ�´ 9ලධාi�ෙග� මම ෙ� ස�බ�ධෙය� 

අහලා බැEවා. උදාහරණයකට මම නාටdය7 9ෂ්පාදනය කළා 

�යලා �තn. මට එම නාටd 9ෂ්පාදනය කර�න A	ය� <0යන 

ෙදකක nදල7 වැය ¡ණාය �යලා අ	 �තn. ෙ� A	ය� <0යන 

ෙදකක nදල වැය කරලා ෙ� නාටd 9ෂ්පාදනය කරලා පළnෙව9 

අ¡AHද ඇ�ළත මට ෙ� A	ය� <0යන ෙදක 	යවා ග�න 

ලැwෙ® නැ;න�, මම �Dම දඩය7, එෙහම; නැ;න� බHද7 

ෙගව�න අවශd නැහැ. මෙ8  නාටd සඳහා වැය � A	ය� 

<0යන ෙදකක nදල ලබා ග;තාට පස්ෙස{ මම පළnෙව9 

අ¡AHෙH ලාභය ෙලස එෙහම නැ;න� ආදායම ෙලස A	ය� 

<0යන �න7 ලබා ග;තා න�, ඔ�න මට A	ය� <0යනයක 

ලාභය7 (ෙබනවා. ෙම�න ෙ� ලාභෙය� Dයයට 147 තමF 

බHද හැ�යට අය කර�ෙ�. ඒක සාධාරණF ෙ�? මම ලාභ 

ලබනවා න�, ඒෙක� ෙකmටස7 රජයට ආදාය� බ� ෙලස ලබා 

ෙද�න මට 1�කම7 (ෙබනවා. ෙ�ක තමF ෙ� �ය�ෙ�. එම 

9සා ෙ� රෙ� කලාකAව�ට මම පැහැ+0ව �කාශ කර�ෙ�, 

ෙ� රජය �Dම ෙවලාවක කලාකAව�  බHදකට යට; කර�ෙ� 

නැහැF �යලාF.  

ය� 9%මාණය�� ෙහ� 9ෂ්පාදනය�� ලාභ ලබනවා න�, 

අ�න  ඒ ලාභෙය� තමF බHද7 අය කර�ෙ�. ඔබ�ම�ලා ෙ� 

කාරණය මතක (යාග�න. අෙ# උග; සමහර ම�CවA ෙ� 

ලාභයF, ආදායමF �යන ෙදක පටලවා ෙගන (ෙබනවා. Dයයට 

147 ග�ෙ� ආදාය<� ෙනmෙවF. îHධ � ලාභෙය� Dයයට 

147 අය කරනවා �යන එකF ෙ� පන; ෙකK�පෙ; සඳහ�  

ව�ෙ�. එම 9සා ඔබ�ම�ලා බ� අය ��ම පටලවා ග�න එපා. 

ලැෙබන ලාභෙය� තමF බ� අය කර�ෙ�. �Dම ෙවලාවක 

ආදායමට බ� අය කර�ෙ� නැහැ. ලැෙබන ලාභයට තමF බ� අය 

කර�ෙ�. එය ෙ� පන; ෙකK�පෙ; හැම තැනම පැහැ+0වම 

සඳහ� ෙවනවා. ඒ ගැන ෙ� DයEෙදනාම හiයාකාරව දැGව; 

=ය 1�ය �යා මා �තනවා.  

ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���ව ස�Æ%ණෙය� 

�(ව�හගතකරණ වැඩසටහන7 දැනටම; �යා;මක ෙවනවා. 

ඔබ�ම�ලා ෙ� වචනය වැ5+යට වටහා ග�න එපා. 

ෙප�Hග£කරණයව;, ෙවන; ෙදය7ව; ෙනmෙවF ෙ� DHධ 

ව�ෙ�. පiගණක ජාල පHධ(යකට එක� කරලා, දැනට පා=©� 

කරන RAMIS හරහා DයEම ආයතන �ක එක� කරනවා. 

පා%0ෙ���ෙ4 Public Finance Committee එෙ7+ අප ෙ� 

ගැන සාක©ඡා කළා. ආයතන 357 =තර කැඳවලා හැම 

මාසයකම අප 5ස ්ෙවනවා.  අෙ# target එක; අපට දැනට (ෙබන 

direct tax එක වන Dයයට 13, Dයයට 40 ද7වා වැ¾ කරග�ෙ� 

ෙකmෙහmමද �යන එකF අප ට (ෙබන අBෙය�ගය. දළ වශෙය� 

ෙමය ෙද�ණයකට වඩා වැ¾ කරග�න ඕනෑ. එෙහම වැ¾ 

කරග�ෙ� ෙකmෙහmමද �යන �ශ්නයF අපට (ෙබ�ෙ�.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�ම9, කාලය අවසානF. ඔබ�මා =නා¾ 147 

කථා කළා.  

 
ග3 (මහාචා�ය) ආ� මාරsංහ මහතා 
(மா��மி� (ேபராசிாிய�) ஆ5 மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මට ආන�ද MමාරDi ම�C�මාෙ8 ෙවලාව; ලැwණා, 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9. 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

 ඔ4, ලැwණා. ඒ ෙවලාව; අරෙගන තමF ඔබ�මා කථා 

කෙළ{. 

 
ග3 (මහාචා�ය) ආ� මාරsංහ මහතා 
(மா��மி� (ேபராசிாிய�) ஆ5 மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මට තව =නා¾ය7 ෙද�න.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, අවසාන වශෙය� මම ෙ� 

කාරණය; �ය�න ඕනෑ. බ� එක� ��ම �ළ දැනට DHධ වන 

ෙදය7 අප ද�නවා. ඒක තමF, රෙ� ෛවදdවA සහ `¸ඥවA 

වැ9 අය ඇ;තටම බ� ෙගවනවාද �යන එක. මම උදාහරණය7 

�ය�න�. ග�පහ Doctor ෙකෙන7 ඉ�නවා. එයාෙ8 

electricity bill එක =තර7 අ¡AHදකට Rs. 2.4 million 

ෙවනවා.  බල�න, ල7ෂ 24ක =�0 ¶ල7 ෙගවන ෙදmස්තර 

මහ;මෙය7. එයා Nissan X-Trail  වාහනය7 පා=©� කරනවා 

න�, pගnෙ4 ත�K �නක ෙගය7 (ෙබනවා න�, තව තැනක 

ත�K ෙදකක ෙගය7 (ෙබනවා න� එවැ9 අයෙග� බ� අය 

ෙනmකර�ෙ� ඇF? ෙමවැ9 වෘ;(කෙය� DයE ෙදනාම 

ආදාය� බ� ලබා+ය 1� ෙවනවා. ෙ� රෙ� ජනතාවට අප 

පැහැ+0ව �කාශ කර�න ඕනෑ, අ	 ක<Kව හරහා සංෙශ�ධනය7 

ඉ+iප; කළ බව. Tax ෙග4ව; නැත;, අ¡A� 18ට වැ¾ 

DයEෙදනාටම tax file එක7 �< =ය 1�F. ඒක ඇ;තටම 

ෙබmෙහmම සරල =�යට කර�න ¢´ව�. අෙ# ජා(ක 

හැÕG�ප; අංකය; එ7ක automatic =�යට tax number එක7 

හද�න. එෙහම ¡ෙණm; හi ෙලෙහDF. හැෙම�ම register  

ෙව�න ඕනෑ නැහැ. එතෙකmට ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%තෙ���ෙ4 අෙ# tax number එක7 (ෙබනවා. අ	 tax 

ෙගවනෙකmට ඒ tax file එක ඉෙ]ම ලැහැස්( ෙවලා (ෙය�ෙ�. 

ෙ� =�ෙ: system එක7 ඇ=;, පiගණක ජාලගත ��ම �ළ;  

සරල ෙHkය ආදාය� පනෙ; ¨මෙ4දය �ළ ෙ� කට1� 

කරග�න අපට හැ�යාව (ෙබනවා. nද� රාජd ඇම(�මා ෙ� 

1327 1328 

[ගA (මහාචා%ය) ආî මාරDංහ මහතා] 
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ගA සභාෙ4 දැ� ඉ�න 9සා, එ�මා පiගණක ගැන; ද�නා 

9සා මම එ�මාෙග� ෙම�න ෙ� ඉ�£ම කර�න කැමැ(F. ෙ�  

හැමෙදනාටම පහa ෙව�න අපට ෙ� =ස්තරය (ෙබන සරල 

"App" එක7 හදා ෙද�න ¢´ව�; මට ලැෙබන ආදායම; එ7ක, 

මට ලැෙබන ලාභ; එ7ක මම  ෙ� රටට ෙකmF තර� tax එක7 

ෙගව�න ඕනෑද, ආදාය� බ� ෙගව�න ඕනෑද �යා calculate 

කරග�න. එෙහම ¡ෙණm;, ෙ� රටට හiයාකාරව ලැ¶ය 1� 

ආදාය� බ� �ක ඉතාම සරල ¨මය7 ඔස්ෙස{ එක� කරෙගන, 

2020 වන =ට සෘµ ආදාය� බHද -Direct Tax එක-  Dයයට 

40කට වැ¾ කර ගැ`ෙ� අෙ# target එකට ය�න ¢´ව�. 

එතෙකmට 9දහස් අධdාපනය ආර7ෂා කරලා, 9දහස් ෙස�ඛd 

ෙස{වාව ආර7ෂා කරලා ජනතාවට අවශd DයEම aබසාධන 

කට1� කර�න ෙ� tax එක හරහා අපට හැ�යාව ලැෙබනවා.  

අ�න ඒ කට1;ත අ9වා%යෙය�ම ඉK කර ග�න ලැෙබන 

=�ෙ: ඉතාම ව�නා ආක%ෂ�ය පන; ෙකK�පත7 තමF අද 

ඉ+iප; කර (ෙබ�ෙ�. මම n0� �4වා වාෙ8, ආDයාෙ4 

අෙ# කලාපෙ: රටවල වැ¾ම direct tax එක එක� කරන රට 

බවට අෙ# රට පiව%තනය කරග�න ෙ� පනත හරහා අපට 

¢´ව�කම ලැෙබනවා.  

ෙබmෙහmම ස්�(F.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබmෙහmම ස්�(F.  

pළඟට, ගA බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා 
(மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මට ෙකmපමණ ෙවලාව7 

(ෙබනවාද �යා �ථමෙය�ම දැනග�න කැමැ(F.  

  
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ�මාට =නා¾ 307 (ෙබනවා.  
 

[අ.භා. 1.25] 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, අෙ# ගA උග; 

මහාචා%ය�මා ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත 	2බඳව කA� 

දැ76ෙ�� �ථමෙය�ම සඳහ� කළා, මා =D� 0යා පළ කරන 

ලද "බ� දඩයම" නමැ( කෘ(ය ෙHIය ආදාය� පනත හා 

ස�බ�ධ එක7ය, එය (ෙබන එක7 ස�Æ%ණෙය�ම  ෙකm	 

��ම7ය �යලා. මම එ�මාට �ය�න ඕනෑ, එය මා 0÷ 

පළnවන කෘ(ය ෙනmවන බව. එය මා 0÷ 42වන කෘ(ය. මා 

=ශ්ව=දdාලෙ: අභd�තර kෂdයMව D� අව�ෙ: Dට 

=ෂයාGබHධව ==ධ පත ෙපmත 0යා (ෙබන, ඒ =ෂයය 	2බඳව 

�ාමාÓක අවෙබ�ධය7 (ෙබන ෙකෙන7. එ�මා ගÓත අංශය, 

පiගණක අංශය 	2බඳ මහාචා%යවරෙය7 බව �4වා. නn; 

ආ%Ùක =දdාව �ය�ෙ� මම අෙපmස (සාමානd ෙපළ) 

=භාගයට; =ෂයය7 ෙලස හදාර¢, අෙපmස (උසස් ෙපළ) 

=භාගයට; =ෂයය7 ෙලස හදාර¢, =ශ්ව=දdාලය �ළ�; ඉෙගන 

ග;ත, =ශ්ව=දdාලෙය� 	ටත�; ඉෙගන ග;ත, තවම; ඉෙගන 

ග�නා =ෂයය7. ෙමmකද, අෙ# Ì=තවලට වැදග; වන, ෙ� 

පා%0ෙ���වට වැදග; වන සහ බරපතළ ෙලස 

ෙවනස්ක�වලට භාජන වන ආ%Ùක =දdාව නමැ( ෙ� =ෂයය 

ෙල�කෙ: (ෙබන සමාජ =දdාව� අතර 5vන ෙලස තමF 

සැලෙක�ෙ�.  

�න රෙ� රාජd නායකය� වැ¾ ෙදෙන7 අධdාපනය ලබා 

(ෙබන =ශ්ව=දdාලය තමF Beijing Foreign Studies 

University එක. ඒ =ශ්ව=දdාලෙය� අෙ# රෙ� ෙදෙදෙනMට 

kෂd;ව ලබා ��නා, ආචා%ය උපා�ය සඳහා. ඉ� එ7 ෙකෙන7 

තමF මම. පා%0ෙ��� ම�Cවරෙය7 වශෙය� ෙනmෙවF, 

බ��ල �ණව%ධන වශෙය� මට එක kෂd;වය7 ලැwණා. 

අෙන7 kෂd;වය =ෙHශ කට1� අමාතdාංශෙ: �ට¢ 

ෙ�ක�වරෙය7 වන අn�ගම මහ;මයාට ලැwණා. මට 

පැවA� ප%ෙ:ෂණ කා%යය තමF 1952 �න-ලංකා රබ%-සහ� 

@=aෙම� පa � ලංකාව හා �නය අතර පැවැ( ෙවෙළඳ, 

ආ%Ùක ස�බ�ධතා 	2බඳ ප%ෙ:ෂණා;මක 9බ�ධනය7 

��ම. ඒ සඳහා ඒ =ශ්ව=දdාලෙ: මාෙ8 මහාචා%යවA �� 

ෙදෙන7 ෙම� පැ<Óයා, මම ඒ uvං =ශව්=දdාලයට @යාම, 

ඔ¡� සාදා �� ¨මය �ළ ඒ ප%ෙ:ෂණ 9බ�ධනය ෙ� වන =ට 

9ම කරලා (ෙබනවා. එය දැ� �න භාෂාවට පiව%තනය 

කර<� (ෙබනවා. එ�මා එය ෙබmෙහmම සරල ෙලස අරෙගන 

ඒකට අදාළව ෙපmත7 04වාද �යලා අහ¢ එක ගැන මම 

කනගාK ෙවනවා. ෙ� පා%0ෙ���ෙ4 ඉ�න මහජන 

9ෙය�vතෙයMට එවැ9 ජාතd�තර =ශ්ව=දdාලය�� 

kෂd;වය7 ලැuම 	2බඳව රට7 වශෙය� ආඩ�බර ෙව�න 

ඕනෑ. ඒ සඳහා ප%ෙ:ෂණය7 කර�න ඒ රෙට� nද� 

ලැෙබනවා න�, ඒ ප%ෙ:ෂණය කරලා ඉවර ¡ණාට පස්ෙස{ ඒක 
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ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
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නැ�ව, අහව� දවෙස{ මැÓ7 ක%මා�තයට �ලා (w� සහන 
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Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, පනෙ; ඒ 	K 44 ඉව; 
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සලසා ඇ( පi+ හැර ය� තැනැ;තM ෙහ� ය� nද� �මාණය7 ෙ� 
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සංෙශ�ධන ඉ+iප; කරලා, බ� සහන ලැෙබන පා%ශ්ව �ක ෙ� 

පන; ෙකK�පතට ඇ�´ කර�න. ෙමmනවාද 9දහස්?  

ෙස{වක අ%ථසාධක අරnදල තමF, අෙ# රෙ� (ෙබන 

=ශාලම අරnදල. ෙස{වd, ෙස{වක ෙදපා%ශ්වයම දායක  වන දහ¾ය 

උAමය තමF ෙස{වක අ%ථ සාධක අරnදල. ෙ� ෙස{වක 

අ%ථසාධක අරnදල � ලංකා මහ බැංMව =D� තමF පiපාලනය 

කර�ෙ�. එ� nද� රජෙ: a5M�ප;වල ආෙය�ජනය කරනවා. 

ඒ �2� ලැෙබන ලා භෙය� Dයයට 10ක සාධාරණ �(ශතය7 

ග�නවා; Dයයට 107 රජය බ� වශෙය� ග�නවා. 

ෙස{වකය�ට Dයයට 907  �(ලාභ වශෙය� ලැෙබනවා. 

ඒක Dයයට 14 ද7වා වැ¾ ෙවලා, හතර7 වැ¾¢ර මංෙකm�ල 

කනවා. අ	 �4ෙ4, ඒක කර�න එපා �යලාF. ෙමmකද, දැ� 

ෙස{වකයාට ලැෙබ�න (ෙබන nදෙල� සාධාරණ nදල7 

ග�නවා. ෙ� අරnදල ස�බ�ධෙය� =ශාල �ශ්නය7 ඇ( ¡ණා 

ෙ�. අෙ# ලංකා ඉ(හාසෙ: D� ¡� =ශාලතම nද� 

මංෙකm�ලය වන මහ දව� මහ බැංMෙ4 ඇ( ¡� මහා nද� 

මංෙකm�ලෙ:� ෙස{වක අ%ථ සාධක අරnදල; මංෙකm�ල 

කෑවා. ෙමෙහම �ය�ෙ� මම ෙනmෙවF, � ලංකා මහ බැංMෙ4 

�ට¢ 9ෙය�ජd අ�ප( ආචා%ය ඩ]04.ඒ. =ෙ�ව%ධන මහතාF. 

මහ බැංMෙ4 මහා මංෙකm�ලය DHධ ¡� අවස්ථාෙ4� ර9� 

=¨මDංහ අÈාමාතd�මා ප; කළ �¢Hගල ක<Kෙ4 උපෙHශක 

ෙලස ප; කෙළ{ � ලංකා මහ බැංMෙ4 �ට¢ 9ෙය�ජd අ�ප( 

ඩ]04.ඒ. =ෙ�ව%ධන මහතාF. එ�මා ෙකm<සම ඉ+iයට @�� 

�යන ලද  කA� 2017 අෙ�{� 28 DMරාදා "ම4¶ම" ¢ව; පෙ; 

ෙමෙස{ සඳහ� වනවා: 

 "මහ බැංMවට;, රටට; කළ අපරාධයට අ%µ� ප; කළ පාලකය� 

වග�ව 1�F" 

"බැÕ�කර මග¾ෙය� රටට; ආ%Ùකයට; D� � පා¯ව 	iමැDය 

ෙනmහැ�F" 

" අ%µ� මෙහ{�Ö� බෑනාෙ8 සමාගෙම� වැ¾  ෙපm0යට ග;ෙ; අ¯ 

ෙපm0යට ගත හැ�ව (¶ය�F" 

1331 1332 
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"රටට D�� බරපතළ පා¯ව වග�ව 1;ත�ෙග� අයකර ගත 1�F" 

"අ%ථසාධකෙ: A	ය� ෙක�� 100M; බැÕ�කර මග¾ෙය� 7ෂය 

ෙවලා" 

" මහ බැංM අ�ප(කමට ප; කළ 1;ෙ; ෙහංචFය� ෙනmෙ4: 

a�ස්සMම පමණF"   

2017 අෙ�{� 28 DMරාදා "ම4¶ම" ¢ව; ප; වා%තාව මම  

සභාගත* කරනවා.   

අ%ථ ශාස්¦ඥෙය7  වන, රෙ� ෙපm�ෙ4 	2ග�න, 

අගමැ(�මා ප;කළ �¢Hගල ක<Kෙ4 උපෙHශකවරෙය7 ෙලස 

කට1� කර�නට �÷, � ලංකා මහ බැංMෙ4 �ට¢ 9ෙය�ජd 

අ�ප( =ෙ�ව%ධන මහතා පැහැ+0ව �යනවා අ%ථ සාධක 

අරnදෙ� ෙක�� 100කට; ගැxවාය �යලා. අ	 ෙනmෙවF 

�ය�ෙ�. ඒ =ෂය 	2බඳ �ාමාÓක අවෙබ�ධය7 (ෙබන 

=Hවෙත7. එෙහම කරලා (ෙබන එෙක� තව Dයයට 47 ග�න 

එපාය �යන ඉ�£ම තමF අ	 කර�ෙ�. Dයයට 10 �ය�ෙ� 

සාධාරණ nදල7. ඒ Dයයට 10 ග�න.  

ෙස{වක අ%ථ සාධක අරnදෙ� ෙස{වා 917තයාෙ8 ෙකmටස, 

ෙස{වා ෙය�ජකයාෙ8 ෙකmටස, ෙපm0ය �යන �ෙ� එක�ෙව� 

තමF ෙස{වකයා =Øාම යනෙකmට ලැෙබන �(ලාභය ¸රණය 

ෙව�ෙ�. ඒ �(ලාභය තමF ෙප�Hග0ක අංශෙ: ෙස{වය කරන 

ෙකෙනMෙ8 එකම බලාෙපmෙරm;�ව ව�ෙ�. තමාෙ8 þ දAව� 

�ගතල ෙද�න, ග; ණයව0� 9දහස් ෙව�න, අනාගත 

Ìවෙන�පාය7 සලසා ගැ`ම සඳහා ය� ආෙය�ජනය7 කර�න 

යන ෙ� Dය�ලට (ෙබ�ෙ� එම nදලF. මහ; බලාෙපmෙරm;� 

ඇ(ව ඒ nදල ග�න අවස්ථාෙ4� තව; Dයයට 47 අය කර�න 

එපා. �ට¢ nද� අමාතd ම��ද රාජප7ෂ මහතා 2011 වසෙ% 

Dට ඒ Dය�ල බHෙද� 9දහස් කරලා (wණා. එF� ෙස{වා 

ෙය�ජකයාෙ8 ෙකmටසට බ� අය කරනවා. ඒක ඔබ�ම�ලා; 

	2ග;තා. ඔබ�ම�ලා එදා අපට එකඟ ¡ණා ෙස{වකයාට 

�(ලාභය  ලැෙබනෙකmට බHෙද� 9දහස් කරනවා �යලා ආපa 

සංෙශ�ධනය7 ෙගෙනනවා �යලා. එය බHෙද� 9දහස් කළ 

1�ම ෙවනවා. ඒ සහනය ෙස{වකය�ට ලැෙබ�න ඕනෑ.  

තව; එවැ9 �ශ්නය7 (ෙබන තැන7 තමF ¢ණdායතන. 

¢ණdායතන �ය�ෙ� ප�ස�, ප�0, ෙක�=�, ෙHවාල යනා� 

Dය�ලF. ඒවාෙ: ඉ(i ���වලට, ප�සෙ�  දායක සභාෙ4, 

නැ;න� ප�0ෙ: pස� සභාෙ4 ඉ(i ��ෙ� @��ව0� අය 

කරන nදල වැ¾ ෙවන එක ෙවනම කථාව7. ඒක @��ව0� අය 

ෙවනවා. 1815 ව%ෂෙ: මා%� 2වැ9 දාට ෙපර රාජ�ය �දානය� 

ම³� ලබා �ලා (ෙබන ෙHෙපmළ ව;ක�ව0� ලබන ආදාය� 

බHෙද� 9දහස් කරලා (wණා. මම ෙ� ෙපmෙ; එය පැහැ+0ව 

nÖණය කරලා (ෙබනවා. ඒක කෙළ{ අ	 ෙනmෙවF, a� 

ජා(කය�ෙ8 කාලෙ: DටF. ෙ� අෙ# රෙ� ඓ(හාDක උAමය; 

ෙ� අෙ# රෙ� ඉ(හාසය. ඉ(හාසයට බ� ගහ�ෙ� නැහැ ෙ�. 

ෙමmකද, ෙ� රෙ� අ¡A� 2,500කට වඩා පැරÓ ඉ(හාසෙ:, 

�තානdයට යට; ෙව�න ක0� ආග<ක වතාව; කර�න, 

එෙහම නැ;න� ෙවෙහර =හාර නඩ;� කර�න, ඒවාF� ෙපm� 

පරමා%ථ ඉෂ්ට කර�න රජවA, නැ;න� වග �ව 1;ත� =D� 

�දානය කරලා (ෙබන ෙදF� ලබන ආදායෙම� බ� අය කරන 

එක �තානdය අ�රාජdවා� 1ගෙ:�ව; කෙළ{ නැහැ. එම 9සා 

ඒක 9දහස් කර�න �යලා අ	 �4වා.  

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

¢ණdායතනවලට ලැෙබන පiතdාග, ෙපරහැර පැවැ;6ම, 

ප�A, 	ංකැටයට දමන nද� යනා+ෙය� �Dම ආකාරය�� බ� 

අය කර�ෙ� නැහැ. ඒ වාෙ8ම රාජ�ය 9ෙය�ග අGව ��න බ� 

9දහස ඒ ආකාරෙය�ම, දැ� පව(න ආකාරෙය�ම 

අනාගතෙ:�; -අ	 අE; සංෙශ�ධනවලට ඇ�ළ; කරලා 

(ෙබනවා-  පව;වා ෙගන යනවා �යන එක �ය�න අවශdF.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙහmඳF, අද ඔබ�ම�ලා ඒ සඳහා සංෙශ�ධනය7 ෙ8නවාද? 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

දැනට (ෙබනවා. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ෙහmඳF. ඒක තමF අ	 ෙදවGවට ඉ+iප; කර¢ �ශ්නය. 

¢ණd ආයතනවල තැ�ප� සඳහා වන ෙපm0යට අය කරන 

බHද; වැ¾ෙවනවා.  

ඊළඟට ෙදවැ9 කAණ ෙමයF. ආදාය� බ� �4වාම සමහර 

අය �යනවා, ආදායම A	ය� ල7ෂයකට වඩා වැ¾ න� =තරF 

බHදට යට; ෙව�ෙ� �යලා. මසක ආදායම A	ය� 50,000ට 

වැ¾ න�, ඒ �ය�ෙ� වා%gක ආදායම A	ය� ල7ෂ 6ට වඩා 

වැ¾ න� අE; පන; ෙකK�පෙ; 5වැ9 උප ෙ�ඛනය ම³� 

Dයයට 4ක බHදකට යට; ෙවනවා. ඒ =�යට ආදාය� බ�වලට 

යට; ෙව�ෙ� නැ( අෙ# රෙ� ෙබmෙහ� ෙදෙනMට ඉ(i 

��ෙ� ෙහ� ස්ථාවර තැ�ප; @�ම7 (ෙබනවා. ඒ ස්ථාවර 

තැ�ප; @�ම ෙජdෂ්ඨ ¢රවැDය� ෙනmවන අයට; (ෙබනවා. 

අවදානමකට අකැමැ( ෙබmෙහ� අය තම�ෙ8 nද� ස්ථාවර 

තැ�ප; @�මක තැ�ප; කර�ෙ� ස්ථාවර ෙපm£ ආදායම7 

ලබාෙගන එF� Ìවෙන�පාය සලසාග�න සහ Ì=තෙ: එ+ෙනදා 

අවශd කට1� කර ගැ`ම සඳහාF.  

=ෙශ{ෂෙය� ෙර�ý� තම�ෙ8 ව;කම7 අෙළ= කරලා, 

පාර�පiකව උAම ¡� ෙගය7 ෙදmර7 අෙළ= කරලා, එF� 

ලැෙබන n´ nදලම ස්ථාවර තැ�ප; @�මක දාලා, එF� 

මාDකව ලැෙබන ෙපm£ ආදායම ගණ� බලාෙගන එම ෙපm£ 

nද0� තමF Ìව; ෙව�ෙ�. ඒ සඳහා ෙමෙත7 අය කෙළ{ 

Dයයට ෙදකහමාරක 5ඳ¡� බHද7. ඒකට ආදාය� බHද �යලා 

�ය�ෙ� නැහැ. ආදාය� බ� කථාවට ඒක වැෙට�ෙ� නැහැ. 

ආදාය� බ� ෙනmෙගවන අයෙගG;, ෙගවන අයෙගG; ඕනෑ 

ෙකෙනMෙ8 ඉ(i ��ෙ� @�මක, ස්ථාවර තැ�ප; @�මක 

nද� තැ�ප; කර (ෙබනවා න� ඊට ලැෙබන ෙපm0ෙය� 

Dයයට ෙදකහමාර7 අය කළා. ෙ� පන; ෙකK�පත ම³� ඒක 

Dයයට 100�� වැ¾ෙවනවා. Dයයට 100�� වැ¾ෙවලා, 

ෙපm0ෙය� Dයයට ෙදකහමාර7 අය කර¢ �මාණය Dයයට 5 

ද7වා වැ¾ෙවනවා. ඒක අසාධාරණF. ෙමmකද ෙහ{�ව, ෙවන; 

වdාපාරයකට, ෙකmටස් ෙවෙළඳ ෙපmළට ය�න බැi, වdවසාය7 

කර�න බැi, අවදානමට කැමැ( නැ(, එෙහ; ස්ථාවරව ය� �D 

ආදායම7 ලබ�න කැමැ( <9ස්a�ෙ8 අ�ංසක ආදාය� 

මා%ගය7 තමF ෙපm£ ආදායම. ෙලඩ7 �ක7 ¡ණාම ෙබෙහ; 

�ක ග�න, තම�ෙ8 දA ම�ල�ට කරදරය7 ෙනmවන පi+ 

Ìව; ෙව�න ඔ¡� ඒ ෙපm£ ආදායම ලබා ග�නවා. Dයයට 

1333 1334 

————————— 
*  ~ස්තකාලෙl තබා ඇත. *  'னிைலய�தி) ைவக�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා%0ෙ���ව 

ෙදකහමාර7 �ය�ෙ� =ශාල nදල7. එවැ9 nදල7 රඳවාෙගන 

-බැංMෙව�ම කපාෙගන- තමF ඉ(i nදල ෙද�ෙ�. ඒ 9සා 

බැංM @�ෙ� nද� තැ�ප; කර¢ ෙකනා ද�ෙ� නැහැ, 

තම�ෙ8 ෙපm£ ආදායෙම� Dයයට ෙදකහමාර7 කැෙපනවා 

�යලා. තව �ක දවස�� තමF දැෙන�ෙ� Dයයට ෙදකහමාර 

ෙවGවට Dයයට 57 කැෙපනවා �යලා. එතෙකmට ඔxට 

ලැෙබ�ෙ� ෙපm£ ආදායෙම� Dයයට 95F. ඒ 9සා ඒක 

කර�න එපා �යලාF අ	 �ය�ෙ�. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

tමාව7 නැHද? 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

tමාව7 නැහැ. ඉස්ෙස�ලා tමාව7 (wණා. පa @ය රජය 

කාලෙ: එ7 අවස්ථාව7 (wණා, මසකට A	ය� 5,000ක ෙපm£ 

ආදායම7, ඒ �ය�ෙ� අ¡AHදකට A	ය� 60,000ක ෙපm£ 

ආදායම7 ද7වා �Dම බHද7 අය කර�ෙ� නැහැ �යලා. දැ� 

එෙහම tමාව7 නැහැ. ඒවා ඔ7ෙක�ම අF�ෙවලා. �ය (wණ;, 

ෙපm£ nද0� Dයයට 57 අ¯ කරෙගන ඉ�A �ක තමF 

ෙද�ෙ�. ඒ 9සා එම �(ශතය Dයයට ෙදකහමාෙ% (ය�න 

එකඟ ෙව�න �යලා අ	 ඔබ�ම�ලාට ෙය�ජනා කරනවා. [බාධා 

��ම7] ඔ4, අ¯ම තර<� එෙහම tමාව7 ෙදනවා න�, අසරණ 

මGස්සයාට ඒෙක� සාධාරණය7 ෙවනවා. මසකට A	ය� 

5,000ක ෙපm£ ආදායම7, ඒ �ය�ෙ� අ¡AHදකට A	ය� 

60,000ක ෙපm£ ආදායම7 �යන පැ;ෙත� බැi න�, අ¯ 

ගණෙ� ෙ� පැ;ෙත� හi සහනය7 ෙදනවා න� �#ප��ට බ� 

පැනෙව�ෙ� නැහැ. [බාධා ��ම7] තව ෙ4ලාව (ෙබනවා ෙ�. 

ගA ඉරා� =¨මර;න රාජd අමාතd�ම9, ඒක 9සා Dයයට 

ෙදකහමාර Dයයට 5 ද7වා ෙගෙනන සංෙශ�ධනය ඉව; කර�න 

තn�නා�ෙස{ලා කැමැ( නැ;න�, ඔබ�මා ගA nද� 

ඇම(�මා; එ7ක සාක©ඡා කරලා අ¯ ගණෙ� ක0� (w� 

ආකාරයට මසකට A	ය� 5,000ක ෙපm£ ආදායම සහ 

අ¡AHදකට A	ය� 60,000ක ෙපm£ ආදායම මත පනව¢ බHද 

9දහස් කර�න. ඇF, දැ� තn�නා�ෙස{ලා �යනවා ෙ�, ෙපm£ 

ආදායම A	ය� ල7ෂයකට වැ¾ න� =තරF බHදට යට; 

ෙව�ෙ� �යලා. ෙම� ඒ ල7ෂෙ: කථා නැහැ ෙ�. ඒ 9සා ඒක 

ෙමය අෙළ= කර�න �යන කථාව7. ඇ;ත කථාව තමF, 

A	ය� ල7ෂයකට වඩා අ¯ ¡ණ; බැංM @�ෙ� තැ�ප; 

කරලා (ෙබනවා න�, ඒ සඳහා ලැෙබන ෙපm0ෙය� බ� 

ෙගව�න ෙවනවා. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙවන ආදාය� මා%ග නැ( ¡ණ; ෙගව�න ඕනෑද? 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙවන ආදාය� �Dව7 නැත; ෙගව�න ෙවනවා. ෙ�, 

ෙපm0ය මත 5ඳ¡� බHද. ඒක ඉතාම අසාධාරණF �යලා තමF 

අ	 �ත�ෙ�. ගA ඇම(�ම9, බ� අය ��ෙ�� අGගමනය කළ 

1� Üලධ%ම ෙමmනවාද �යලා ඔබ�මා ද�නවා. සාධාරණ බෙ4 

Üලධ%මය, සරල බෙ4 Üලධ%මය, 9ශ්�ත බෙ4 Üලධ%මය, 

සාGබල Üලධ%ය යනා� Üලධ%ම (ෙබනවා. එතෙකmට ෙ� 

Üලධ%මවලට අGව මාGgක nx�වර7 ඇ(ව බ� අය කර�න 

ඕනෑ. 

ඒ 9සා අ	 ඉ�ලා D�නවා, ෙ� තැ�ප; nද�වලට ලැෙබන 

ෙපm0යට අය කරන බ� 	2බඳ සාGක�	තව �තා බලා කට1� 

කර�නය �යලා.  

ඊළඟට, ඉ(හාසෙ: පළn වතාවට තමF සහනාධාර; බHදට 

යට; ෙව�ෙ�.  සහනාධාරය7 ෙද�ෙ� ආ®¯ව =D�. ෙ; 

නැවත වගා ��ම සඳහා සහනාධාර, රබ% නැවත වගා  ��ම 

සඳහා සහනාධාර, ෙපm� නැවත වගා ��ම සඳහා සහනාධාර 

ආ®¯ව =D� ෙදනවා. ඒ සහනාධාර බHෙද� 9දහස් කරලාF 

(wෙ®. නn;, ෙ� පන; ෙකK�පෙ; ෙකmෙහ{ව; නැහැ, 

සහනාධාර බHෙද� 9දහස් කරනවා �යලා. එතෙකmට 

සහනාධාරය වශෙය� ලැෙබන nදලට; බ� ෙගව�න ෙවනවා.  

සහනාධාරවලට; බ� ගහ¢ එකම ආ®¯ව බවට අE; වා%තාව7 

ෙ� පන; ෙකK�ප(� තn�නා�ෙස{ලා (යනවා.  ආ®¯ව 

ෙදන සහනාධාරයට ආ®¯වම බ� අය කර�න ඕනෑ නැහැ ෙ�. 

ආ®¯වමF සහනාධාර ෙද�ෙ�.  ආ®¯වම �ලා  නැවත 

ඒෙක� බ� අය කරනවා. ඉ(� ඒක ෙ;Aම7 (ෙබ�න 

�යාව7 ෙනmෙවF ෙ�.  කෘgක%මයට ෙව�න ¢´ව�, ය� �D 

වdාපාරයකට, වෘ;(යකට සහනාධාරය7 ෙද�ෙ� ඒවා නඟා 

DKව�නF. ඒ ෙදන �ෙකG; ෙකmටස7 අ¯ කර ග;තාම 

ෙමmකද ෙව�ෙ�? ෙපmෙහmර සහනාධාරය �ලා, ෙපmෙහmර 

සහනාධාරෙය� ගණන7 ආපa ආ®¯ව ග;ෙතm;, ෙ; නැවත 

වගා කර�නය �යලා සහනාධාර �ලා ඒෙක� ආ®¯ව ආපාa 

ගණන7 ග;ෙතm;, ඒ nදල අර 9ශ්�ත අරnණ සඳහා 

ෙයදෙව�ෙ� නැහැ. ඒ 9සා සහනාධාර බHදට යට; ��ම 

	2බඳව තn�නා�ෙස{ලා නැවත Dතා බැ0ය 1� ෙවනවා.  ඒ 

ස�බ�ධෙය� අප ඉ+iප; කරන සංෙශ�ධනය 	2ග�න �යලා 

අ	 ඉ�ලා D�නවා. 

ඊළඟට, ෙස{වා 917(කය� ස�බ�ධෙයG; බHද7 9යම 

කර (ෙබනවා. තn�නා�ෙස{ලා ෙ� බ� පන; ෙකK�පත හදලා 

(ෙබ�ෙ� ෙ� රට ඇෙමiකාව, එංගල�තය, ස්=�ස%ල�තය, 

ස්6ඩනය වැ9 රට7 �යලා �තාෙගනF. ෙමmකද, 

තn�නා�ෙස{ලා �යනවා, ෙ� බ� පන; ෙකK�ප(� Dයයට 

407 සෘµ බ� පනවනවා �යලා. අ	 ධනප¸�ට බ� ගහලා 

Dයයට 407 ග�නවා �යනවා. භා®ඩ හා ෙස{වා බ� Dයයට 60ට 

අ¯ කරනවා �යනවා.  D�න ෙල�කෙ: D�න සAංගලය7 තමF 

ඔබ�ම�ලා ෙ� අi�ෙ�. ගA ඇම(�ම9, ආදාය� බ�ව0� 

අ	 ව%ෂයකට ලබන ආදායම A	ය� ¶0යන 335F.  A	ය� 

¶0යන 3357 �ය�ෙ� Dයයට 18F.  n´ බ� ආදාය<� 

Dයයට 18F, ෙ� A	ය� ¶0යන 335. එතෙකmට, Dයයට 407 

සෘµ බ� අය කර�න න� සෘµ බ�ව0� ග�නා ආදායම A	ය� 

¶0යන 7007 ෙව�න ඕනෑ. සෘµ බ� ආදායම A	ය� ¶0යන 

7007 කර�න බ� පදනම7 - tax base - (ෙබනවාද?  කාෙග�ද 

ෙ� බ� ග�ෙ�?  එෙහන� අර aHදාෙ8 කාලෙ: වාෙ8 ඇඟ 

බHද, බE බHද, තන බHද  වාෙ8 බ� පනව�න ඕනෑ. ඒ වාෙ8 බ� 

පැෙන4ෙවm; න� ෙ� �යන ¨මයට සෘµ බ� අය කර ගත 

හැ�F. (ෙබන ෙකනාෙග� ඒ වාෙ8  �ෙතන ගණන7 අය 

කරන එකF (ෙබ�ෙ�.  එෙහම නැ;න�, ෙ�ක කත�දරයකට 

�යා¢ ෙදය7 ෙවනවා. අ	; කැමැ(F, සෘµ බ� �(ශතය වැ¾ 

ෙවලා ව¨ බ� අ¯ ෙවන එකට. ඒක ෙහmඳF. නn;, ෙ�ෙක� 

එෙහම කර�න බැහැ. ඒකට පදනම7 නැහැ. ලංකාෙ4 

ක%මා�ත වැ�ලා; වdාපාර වැ�ලා; ෙකm�¦ා; වැ�ලා. ෙ� 

Dය�ල වැ�ලා (ෙබන ෙවලාවක  සෘµ බ� Dයයට 40ට වැ¾ 

කරනවා �4ව;, ෙකmF =�යටද වැ¾ කර�ෙ� �යන එක 

ෙ�ෙක� පැහැ+0 ෙව�ෙ� නැහැ.  ඒ 9සා ෙ� (ෙබන 

ත;;වය �ළ එය D�නය7ය �යන එක මා ඉතා පැහැ+0ව අද 

දවෙස{ �යනවා.   

1335 1336 

[ගA බ��ල �ණව%ධන මහතා] 
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අෙ# රට අ¯ ආදාය� ලබ¢ රට7.  මෑත ඉ(හාසය  �ළ තමF 

අෙ# රට පහළ මැ+ ආදාය� ලබන රට7 ¡ෙ®. ඉහළ මැ+ 

ආදාය� ලබන ෙකmiයාව වාෙ8 රටවල සහ ඊට; වඩා සංව%�ත 

රටවලට න� ෙ�ක �ාෙය�@ක සතdය7. ඒ සංව%�ත රටවල න� 

සෘµ බ� Dයයට 40, 60 ග�නවා. ඒක අෙ# රටට ආෙHශ කර�න 

බැහැ. අ	 පහළ මැ+ ආදාය� ලබන, �#ප;ක<� යා�ත<� 

ෙගmඩ @ය රට7.   

ෙස{වා 917(කය� මත Dයයට 16F pට ෙපර බ� 

පැෙන4ෙ4. ෙමmකද,  අෙ# වැK# ම�ට�  පහළ තලයකF 

(ෙබ�ෙ�. ඒ Dයයට 16 උපiමය ෙලස Dයයට 24 ද7වා දැ� 

වැ¾ ෙවනවා.  ෙ� රෙ� වැඩ කරන ජනතාවට, ර7ෂාවල 91� 

අයට, තම�ෙ8 මහ�Dෙය� හ�බ කරන අයට  ඉස්ෙස�ලා 

වැ¾ම යට; ෙව�න ¡ණ බ� �මාණය Dයයට 16F. ඒක දැ� 

Dයයට 24 ද7වා වැ¾ ෙවනවා. ඒක ලංකාෙ4 වෘ;(කය�ට, 

ෙස{වා 917(කය�ට අසාධාරණය7 �යලා අ	 සලකනවා. 

වෘ;(කය� �4වාම, =ෙශ{ෂඥ වෘ;(කය� වන ෛවදd 

=ෙශ{ෂඥය�, ඉංvෙ�Aව�, ගණකා�කාiවA�, ගෘහ 9%මාණ 

k��� ෙවන; රටවලට @��ලා වෘ;(ය ෙස{වාව7 සපයනවා.  

ඒක අෙ# රටට ආඩ�බරය7 අBමානය7 වාෙ8ම,  =ෙHශ 

=9මය ඉපැ1� මා%ගය7. උදාහරණය7 ෙලස  Maldivesවලට 

@��ලා සංචාරක ෙහ�ටලයක සැලැස්ම අ�න මGස්සයා හැම දාම 

ඒක කර�ෙ� නැහැ. එෙහම අවස්ථාව7 ෙහ� ෙදක7 ඔxට 

ලැෙ]=, n´ Ì=තයටම. ඒ =ෙHශ =9මය �ක බැංMව හරහා ෙ� 

රටට ෙගෙනනවා. නn;, ඒ ෙගෙනන =ෙHශ =9මයට දැ� ෙ� 

රෙ� බHද7 අය කරනවා. එෙහම න� ඊට වඩා ෙහmඳF ඒ nද� 

�ක ෙ� රටට ෙගෙන�ෙ� නැ(ව ඒ රෙ�  (යාෙගන ඉ�න එක. 

අපට (ෙබන �ධානම �ශ්නය තමF =ෙHශ =9මය 	2බඳ 

�ශ්නය.  

දැ� ෛවදdවරයM ෙවන; රටකට @��ලා ශලdක%මය7 

කර�න උද4 කරලා ෙහ� ශලdක%මය කරලා ෙඩmල% �ක7 

අරෙගන එනවා. ඒ මGෂdයා කර�ෙ� ෙකmF තර� ෙලmM 

ෙදය7ද?  අෙ# ර�� මැ+ ෙපර+ග ඇ�´ අෙනM; රටවලට 

@��ලා Øමය ව�රවන අය අ¡A� ගණන7 ෙස{වය කරලා හ�බ 

කරන nද� �මාණය වාෙ8 nද� �මාණය7 ය� ෙපm¾ ෙදය7 

කරලා  =ෙශ{ෂඥයM අරෙගන එනවා, එයාෙ8 =ෙශ{ෂඥතාව 9සා. 

ඒ අය ෙවන; රටක� `තdGÛලව උපදවන ලද nද� ඒ රෙ� 

බැංM @�මක දාලා එ�න ¢´ව� ෙ�, �D කරදරය7 නැ(ව. 

ෙමmකටද, ෙ� රටට ෙගෙන�ෙ�? ඒ nද� ෙ� රටට ෙගන එ�න 

න� ෙපළඹ6ම7 (ෙබ�න ඕනෑ. ඒ 9සා කAණාකර ක�පනා 

කර�න ෙ� මහ ෙපmෙළmෙ4 යථා%ථය; එ7ක, අෙ# රෙ� මහ 

ෙපmෙළmෙ4 යථා%ථය; එ7ක. ෙම�  තව; පැ;ත; (ෙබනවා. 

ETCA @=aම අ;ස� කළාට පaව, =ෙHkකෙයM ලංකාවට 

ඇ=�ලා ෙමmනවා ෙහ� කරලා ස�0 අරෙගන යනවා න�, ඒ  

මGස්සයා බ�ව0� 9දහස් ෙවනවා. ඒක තමF අ	 �4ෙ4 ෙ� 

ෙකK�ප; කර (ෙබ�ෙ�, ස්වෙHkකය� වනසන, =ෙHkකය� 

සනසන පනත7 �යලා. අෙ# මGස්සය� ෙගෙනන nදලට බ� 

අය කරනවා; ෙගෙන�න එපා �යනවා. අෙප� අරෙගන යන  

nද� වැ¾¢ර අරෙගන ය�න �යලා සහන ෙදනවා. එෙහම බ� 

`( හදන රට7 (ෙබනවායැ? ෙමය අ	 හද¢ එක7 ෙනmෙවF. 

ඒකF ෙ� (ෙබන �ශ්නය. වෘ;(කය�ට, ෙ� රටට nද� 

ෙගෙනන අයට එෙහම කර�න එපා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඊළඟට මැÓ7 හා 

ස්ව%ණාභරණ ක%මා�තය ග9n. ඉතා පැහැ+0 ෙලස �%ඝ 

කාලයක Dට -ඉබ� බ�තාෙ8 කාලෙ: ඉඳ�, ලංකාෙ4 =ෙHශ 

ෙවළඳාම ඇ( � කාලෙ: ඉඳ�- �ධානම අපනයන Öවdය තමF 

මැÓ7. 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�මා, ඔබ�මාට තව; =නා¾ ෙදකක කාලය7 

(ෙබනවා.     

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ගA DDර ජයෙකm¾ 

ම�C�මාෙ8 කාලෙය� =නා¾ හය7 ඉ(i ෙවලා (ෙබනවා. ඒ 

කාලය මට ග�න �යලා (ෙබනවා.  

මැÓ7 ක%මා�තය ග;ෙතm;, එ� ආදායම ෙ� රටට 

ෙගෙන�ෙ� නැහැ. ඒ ත;;වය නතර ��ම සඳහා තමF 

කට1� කර�න ඕනෑ. ඉ(හාසය ¢රාම ලංකාෙව� මැÓ7 

අරෙගන යනවා. ඒ මැÓ7 අෙළ=ෙය� ලැෙබන ආදාය ම ෙ� 

රටට එ�ෙ� නැහැ �යා අ	 ද�නවා. සමහර =ට ෙල�කෙ: 

=ශාලතම මැÓක ෙ� රෙට� හn ෙවලා (ෙබ�න ¢´ව�. 

නn; එය =�ෙණ�ෙ� ෙවන; රටකF. ඒ, ෙකmෙහ{ද �යලා 

ද�ෙ� නැහැ. ඒ අ(දැවැ�ත =ෙHශ =9මය තමF අපට නැ( 

ව�ෙ�. ඒ 9සා තමF හiයාකාරව ගණනය කර�න බැi ඒ 

වාෙ8 ඒවාට බ� සහන �ලා ඒ ආදාය� ෙගෙන�න කට1� 

කර�න ඕනෑ. ඒ ආදායම බැංMව7 හරහා අරෙගන එ�න. 

මැÓ7 ක%මා�තය, ස්ව%ණාභරණ ක%මා�තය අපට අE(� 

නැ³Kව�න ¢´ව� ක%මා�තF. ඒ 9සා ඒ ක%මා�ත මර�න 

එපා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ගම7 9ෙය�ජනය කරන 

ම�CවරයM ෙලස ඔබ�මා; ද�නවා, ව7කඩ කැ� ෙලස 

භා®ඩ ෙග�වන �(ප;(ය යටෙ; ලංකාෙ4 a´ හා මධd 

පiමාණ ක%මා�ත Dය�ල මැiලා අවස� බව. දැ� පාවහ� 

හද�ෙ� නැහැ; ඉද� හද�ෙ� නැහැ; ෙකmx හද�ෙ� නැහැ. 

වාH�ව පැ;ෙ; (wණා ෙකmx ඉද� ක%මා�තය. #ලාස්�7 

ඉදල7, #ලාස්�7 ෙකmස්ස7 තමF ඔ7ෙක�ම ෙගව�වල දැ� 

(ෙබ�ෙ�.  
 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
The Hon.  Eran Wickramaratne)  

ගA ම�C�මා, ස්ව%ණාභරණ හා මැÓ7 ක%මා�තය 

ස�බ�ධෙය� ෙවනස7 නැහැ. ඒ රඳවාගැ`ෙ� බHද -

Withholdig Tax- 2.5   එෙලසම පව;වාෙගන යනවා. එය; අද 

ෙගෙනන සංෙශ�ධනවල (ෙබනවා.  
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එය අද ෙගෙනන සංෙශ�ධනවල (ෙබනවා ද? ඔබ�ම�ලා 

අෙ# සංෙශ�ධන 	2ෙගනද ඒවා ෙගෙන�ෙ�? අෙ# සංෙශ�ධන 

ෙවGවට ඔබ�ම�ලා සංෙශ�ධන ෙදනවා; අෙ# ඒවා 	2ග�ෙ� 

නැහැ. එෙහමද ෙව�ෙ�?  
 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අපට xඟ7 පා%ශ්වව0� සංෙශ�ධන ලැu (ෙබනවා. අද 

උෙH; මම දැ7කා, +ෙ�ෂ් �ණව%ධන, ම��දාන�ද 

අE;ගමෙ8 �යන ම�C�ම�ලා සංෙශ�ධන �පය7ම �ලා 

(ෙබනවා. ඒ සංෙශ�ධනව0� වැ¾ �මාණය7 අ	 ඇ�ළ; 

කරනවා. අ	 සමහර ඒවා ඇ�´ කර (ෙබනවා. සමහර ඒවා ගැන 

අ	 තව �ක7 ෙසmයා බලනවා. 

1337 1338 



පා%0ෙ���ව 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA රාජd අමාතd�මා, =AHධවා�ව, ෛවරෙය� ෙ� �ශ්නය 

ෙදස බල�ෙ� නැ(ව අ	 සාක©ඡා කර�න ඕනෑ. ෙ� =වාදෙ:� 

වැදග; ව�ෙ� එයF. පා%0ෙ���ව7 (ෙබ�ෙ� ඒකටF. 

ඔබ�මා 1940 ගණ�වල, 1950 ගණ�වල, 1960 ගණ�වල 

හැ�සාÄ වා%තා �යවා බැEවා න� ෙපෙ�=, පා%0ෙ���වට 

පැවA� වග�ම ඉK කර<� ඒ කාලවල =ෂයාGබHධ ෙH 	2බඳ 

ඉතාම වැදග; ෙලස වාද =වාද ඇ( ෙවලා, ඒ අGව අවශd 

සංෙශ�ධන ෙකA� බව. ඒ ආකාරයට ඔබ�ම�ලා; අE; 

ආද%ශය7 ෙදF �යා මම �තනවා. පa @ය කාලෙ: එවැ9 

ආද%ශය7 �ට¢ nද� අමාතdවරයාෙග� බලාග�න බැi ¡ණා. 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගA ම�C�මා, මට =නා¾ය7 ෙදනවාද?  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මට 9ය<ත කාලය අවස� ෙ4ෙගන යනවා. 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔබ�මාෙ8 සංෙශ�ධනය ගැන �ය�නF හද�ෙ�. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙහmඳF.  

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

98-[බාධා ��ම7] අ	 ඒ සංෙශ�ධන ඇ�ළ; කර- [බාධා 

��ම7] 
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9-  
 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA සභානායක�මා.  
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, nද� පනතක� කාරක සභා 

අවස්ථාෙ4� ෙගෙනන සංෙශ�ධන කැ¶න� ම®ඩලෙය� අGමත 

කරලා නැ;න� ඉ+iප; කර�න බැහැ. ඒක තමF `(ය. [බාධා 

���] ආ®¯¨ම වdවස්ථාව උ�ලංඝනය කර�න බැහැ.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ගA සභානායක�මා �යන 

එක අප 	2ග�නවා න� දැ� කර�න (ෙබ�ෙ� ෙම©චරF.  

ෙ� සභාෙ4� දැ� ඉ+iප; කරන සංෙශ�ධනව0�  ගA 

ඇම(�මා එකඟ ෙවන සංෙශ�ධන නැවත කැ¶න� ම®ඩලයට 

අරෙගන @��ලා, ඊළඟ දවෙස{ ඡ�ද =මtම පැවැ;6මF 

කර�න (ෙබ�ෙ�. ෙවන කර�න ෙදය7 නැහැ. Üලාසනා�ඪ 

ගA ම�C�ම9, සභානායක�මා ෙගෙනන ත%කය ඒක න�,- 

[බාධා ��ම7]  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA සභානායක�මා කථා කර�න. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙම�ම�ලා ග�න ෙවලාව 

මට ඕනෑ.  

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මෙ8 වග �ම ස්ථාවර 

9ෙය�ග ෙප�වා �මF. ස්ථාවර 9ෙය�ග අGව, රෙ� ආ®¯¨ම 

වdවස්ථාව අGව nද� පන; ෙකK�පත7 ස�බ�ධෙය�  

කැ¶න� ම®ඩලෙය� අGමත ෙනmකර¢ සංෙශ�ධන 

පා%0ෙ���වට 	2ග�න බැහැ.  [බාධා ��ම7] ඒක තමF 

`(ය.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

හi,  එෙහම න� ඔබ�මා කෑ ගහ�ෙ� නැ(ව ඉ�න. [බාධා 

���] ඔබ�මා කෑ ගහ�ෙ� ඇF? 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබ�මා ෙ� ගැන ද�ෙ� නැ( එක ගැන මම ¢�ම ෙවනවා. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මම ෙ� ගැන ෙනmද�නවා ෙනmෙවF.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA =ප7ෂෙ: �ධාන සං=ධායක�මා කථා කර�න. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගA සභානායක�ම9, ෙ�ක nද� පන; ෙකK�පත7 9සා 

අය වැය ෙ�ඛනයට සංෙශ�ධන ෙ8�න බැහැ වාෙ8ම කාරක 

සභා අවස්ථාෙ4� ෙ� පන; ෙකK�පතට; සංෙශ�ධන ඉ+iප; 

��ෙ� හැ�යාව7 නැහැ. හැබැF, අ	 ඉ+iප; කරලා (ෙබන 

සංෙශ�ධනවලට ගA ඇම(�මා එකඟතාව පළ කරනවා න�,- 

එකඟ ෙව�ෙ� නැ;න� අ	 �යලා 9ක� ඉ�න�. හැබැF, 

ගA ඇම(�මා එකඟතාව පළ කරනවා න�- කළ 1� ව�ෙ� ඒ 

සංෙශ�ධන ලැFස්�ව හදලා ඊළඟ කැ¶න� ම®ඩලයට ඉ+iප; 

කරලා ඊළඟ +නෙ:� පන; ෙකK�පත ස�මත කරග�න එකF. 

1339 1340 
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ඒක තමF වඩා; 17(සහගත. එතෙකmට ෙ� සංෙශ�ධන 

ඇ�ළ; කර ගැ`ම සඳහා කැ¶න� ම®ඩලයට යා 1� න�, ඒ 

�(ය කඩ�න එපා. ඒ 9සා ගA ඇම(�මා එකඟ ෙවන 

සංෙශ�ධන කැ¶න� ම®ඩලය ෙවත අරෙගන @��ලා 

එකඟතාෙව� පා%0ෙ���වට ෙ8�න. එතෙකmට ඉවරF.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අ	 අE; ¨මෙ4දයකට සාක©ඡා කර�ෙ�. Üලාසනා�ඪ 

ගA ම�C�ම9, දැ� ෙමතැන ෙව�ෙ�,- [බාධා ��ම7]  

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම තn�නා�ෙස{ලාට එක7 �ය�න�. ආ®¯ ප7ෂයF, 

=ප7ෂයF එකඟ ¡ණා �යලා ආ®¯¨ම වdවස්ථාව 

උ�ලංඝනය කර�න බැහැ.  අ�න ඒක ෙ;A� ග�න. You 

cannot agree to violate the Constitution. තn�නා�ෙස{ලා 

ෙදපැ;තම එක� ෙවලා ආ®¯¨ම වdවස්ථාව උ�ලංඝනය 

කර�න හදනවා.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA සභානායක�ම9, ෙ� මෙ8 ෙවලාව. අ	 ඒ ගැන ෙවනම 

කථා කරn.  

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබ�ම�ලා �ාෙHIය සභාෙ4 - 

 
ග3 ,ස�න රණRර  මහතා 
(மா��மி� பிரச�ன ரணOர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

�ාෙHIය සභාව pට වඩා ෙහmඳF. ඔබ�මා වාෙ8 

සභානායකවA �ාෙHIය සභාෙ4 ��ෙ: නැහැ.  [බාධා ��ම7]  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA සභානායක�ම9,  මට කථා කර�න �ලා ඔබ�මා වා¾ 

ෙව�න ෙක�. තn�නා�ෙස{ලා 	2ග�ෙ� නැ( ඒවාට අපට 

කර�න (ෙබ�ෙ� එක ෙදයF. ෙ� ආ®¯ව @යාම නැවත; 

බලයට එ�ෙ� අෙ# ආ®¯ව ෙ�. අෙ# ආ®¯වක �ධාන 

කා%ය තමF ෙHIය ආදාය� පනත ෙවනස් කරලා 2006 (w� 

DයEම බ� සහන �ක ෙ� රෙ� ෙගm6�ට, ක�කAව�ට, 

අෙනM; වැඩ කරන ජනතාවට හා අපනයනකAව�ට ලබා �ම. 

ඒ වග�ම අ	 ඉෂ්ට කරනවා �යන එක මම ෙ� අවස්ථාෙ4 � 

�කාශ කරනවා.  
 

ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ¡A� 207 රට පාලනය කළා ෙ�. 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අ¡A� 207 රට පාලනය කර¢ කාලෙ: තමF අ¯ ආදාය� 

ලබන රට ඉහළ,- [බාධා ��ම7]  

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, - [බාධා ��ම7] අ	 ෙ� 

�ශ්නය 9රාකරණය කරග�ෙ� නැ;න� ෙ� ගැන කථා කරලා 

වැඩM; නැහැ. අප =D� ඉ+iප; කරන ලද සංෙශ�ධනවලට 

ගA සභානායක�මාෙ8 ත%කය මතම පදන� ෙව<�  

පා%0ෙ��� මහ ෙ�ක��මා දැ� අප ෙවත 0	ය7 එවා 

(ෙබනවා. දැ� ලැw� එම 0	ය අGව �ය�ෙන;, "ආ®¯¨ම 

වdවස්ථාෙ4 152වන වdවසථ්ාව සමඟ �ය=ය 1� 

පා%0ෙ���ෙ4 ස්ථාවර 9ෙය�ග 133 �කාරව කාරක සභා 

අවස්ථාෙ4� සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��මට අවකාශ ෙනmමැ( බව 

දැG� ෙදනවා." �යලF. ගA සභානායක�මාෙ8 ත%කය මතම 

පදන� ෙව<� පා%0ෙ���ෙ4 මහ ෙ�ක��මා ෙ� සංෙශ�ධන 

බාර ග�න බැහැ �යලා  දැ� අපට 0»තව දැG� �ලා (ෙබනවා. 

ඒ 9සා දැ� කර�න (ෙබ�ෙ� එක ෙදයF. අප =D� ඉ+iප; 

කරන ලද සංෙශ�ධනව0� ගA අමාතd�මා එකඟ ෙවන 

සංෙශ�ධන කැ¶න� ම®ඩලය ෙවත ෙගන @��ලා ඊළඟ දවෙස{ 

පන; ෙකK�පත පා%0ෙ���ෙ4 ස�මත කරn. එෙහම නැ(ව 

අ	 �%ඝ ෙ4ලාව7 අරෙගන සාක©ඡා කරලා අෙ# අදහස් ඉ+iප; 

කරලා,  සංෙශ�ධනවලට එකඟF �යලා එම සංෙශ�ධන ෙ� 

පන; ෙකK�පත �ළට ඇ�ළ; කර ග�න බැi න�, ෙ� 

=වාදෙය� ෙ;AමM; නැහැ; ෙ�ක අGමත කර ගැ`ෙ� 

ෙ;AමM; නැහැ. 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔබ�ම�ලා ඉ+iප; කර¢ සංෙශ�ධන 357 (wණා. ඒ 

සංෙශ�ධන 35� වැ¾ �මාණය7ම අ	 කැ¶න� ම®ඩලයට; 

ඉ+iප; කරලා, එ�� අGමැ(ය ලබා ග; සංෙශ�ධන දැනටම; 

ඉ+iප; කරලා (ෙබනවා. ඔබ�මාෙ8 ෙ�සය උඩ (ෙබන 

සංෙශ�ධනවල ඒවා ඇ�ළ; ෙවලා (ෙබනවා.  ඔබ�මාට ඒවා 

සසඳා බල�න ¢´ව�. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එ�ම�ලා �ලා (ෙබන ඒවා ගැන ෙනmෙවF �ය�ෙ�. 

එ�ම�ලා සංෙශ�ධන �ලා (ෙබ�ෙ� අදF. ඔබ�මා �ය�ෙ�,

- [බාධා ��ම7]  

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගA බ��ල �ණව%ධන ම�C�ම9, මම ඔබ�මා ෙ8 

සංෙශ�ධන ගැනF �ය�ෙ�.  ඔබ�මා �¢ සංෙශ�ධන ගැන;  

අ	 දැ� සලකා බලාෙගන යනවා.  (ෙබන ඒවා එ7ක සසඳා 

බලනවා. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, 18 වන වග�(යට අදාළ 

සංෙශ�ධන, 1 වන උපෙ�ඛනය, 3 වන උපෙ�ඛනයට අදාළ 

සංෙශ�ධන �Dව7 භාර ග�න බැහැ �යා සඳහ� කරනවා. 

සංෙශ�ධන භාර ග�න බැහැ �යන කාරණය තමF එ�මා 

සඳහ� කර�ෙ�. සංෙශ�ධන 	2ග�නවාද, නැHද �යන 

කාරණය ෙනmෙවF, සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��මම භාර ග�න 

බැහැ �යන එක තමF ගA සභානායක�මා ම� කරන කාරණය 

මත පදන�ව  මහෙ�ක��මා =D� දැG� �ලා (ෙබ�ෙ�.  ඒ 
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පා%0ෙ���ව 

9සා ෙ� පන; ෙකK�පත අද ෙ� පා%0ෙ���ෙ4 �Dෙස{;ම 

ස�මත ෙනmකළ 1�F �යලා තමF අ	 �ය�ෙ�.  

ගA සභානායක�මා 	2ග�නවා, pට ෙපර පා%0ෙ��� 

ම�CවA�ට උපෙHශක කාරක සභාව (w� බව. එම 

උපෙHශක කාරක සභාෙ4� අ	  ෙමවැ9 කA� 	2බඳව කථා 

කළා. ගA ඇම(�මා; එ� D�නවා; ෙ�ක��මා; D�නවා. 

කA� කථා කරලා  එකඟතාව මත කැ¶න� ම®ඩලයට 

අරෙගන @��ලා, ඒ සංෙශ�ධන �ක ෙගෙනනවා. දැ� එෙහම 

උපෙHශක කාරක සභාවM; නැහැ; පා%0ෙ���ෙ4 සංෙශ�ධන 

ඉ+iප; කළාට ඒවා ඇ�ළ; කර ග�න අවස්ථාවM; නැහැ. ඒ 

9සා ෙ�ක සාධාරණ නැහැ.  

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගA ම�C�මා, nද� ඇම(�මා  n0�ම සඳහ� කළා, 

ඔබ�ම�ෙ8 සංෙශ�ධන එ�මා සලකා බලනවා �යලා. Üලd  -

financial - 	2බඳව =තර7 ෙවනස්6� (ෙබනවා න�, ඒක 

කැ¶න� ම®ඩලයට යා 1�F. අෙන7 සංෙශ�ධන සලකා 

බල�න ¢´ව�.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම අහ�ෙ�,- 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මෙ8 ෙ4ලාව. 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ�මාට ලබා �� ෙ4ලාව දැ� අවසානF. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙකmෙහmමද? 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

කාලය අවසානF.[බාධා ���] 

 
ග3 ම��වරෙය' 
(மா��மி� உ-Gபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

සභානායක�මා; කෑ ගැxවා ෙ�. 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කෑ ගැxෙ4 `(ය ෙ;A� කරලා ෙද�නF. �ාෙHIය සභාව 

වාෙ8 ෙනmෙවF.  පා%0ෙ���ෙ4 ආ®¯ ප7ෂය සහ =ප7ෂය 

එක�ෙවලා, - 

ග3 ම��වරෙය' 
(மா��மி� உ-Gபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ඔබ�මා ළමෙයMට හප�. 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ආ®¯ ප7ෂය සහ =ප7ෂය එක�ෙවලා වdවස්ථාව 

උ�ලංඝනය කර�න බැහැ. ඒක ෙ;A� ග�න. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙම�ම�ලාෙ8 `(ය, - අ	 උදාහරණය7 ග9n.  

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ස්ථාවර 9ෙය�ග ෙප�වා ��ෙ� ෙ� 9සF. ගA අGර 

Mමාර +සානායක ම�C�මා �යන =�යට ෙ�ක ආපස්සට 

ෙගනය�න බැහැ. පන; ෙකK�පත පා%0ෙ���ෙ4 ස�මත 

කරලා කැ¶න� ම®ඩලයට ඉ+iප; කර�න බැහැ.  

 
ග3 ම��වරෙය' 
(மா��மி� உ-Gபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ස�මත කර�න එපා �ය�ෙ� ඒක ෙ�. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ 9සා තමF අ	 සාක©ඡා කරලා, ඊළඟ දවෙස{ ස�මත 

කර�න �ය�ෙ�. ඒකට nද� ඇම(�මා එකඟF. nද� 

ඇම(�මා, සාක©ඡාෙව� ෙ� �ශන්ය =සඳා ග�න ලැහැස්(F.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

nලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මම ඉ�ල�ෙ� ෙ�කF. අ	 

ඇ(=ය 1�F �යා �තන සංෙශ�ධන භාර�ලා (ෙබනවා. හැබැF, 

මහෙ�ක��මා 9ශ්�ත වශෙය� අපට දැG��ලා (ෙබනවා, 

ස්ථාවර 9ෙය�ග;, ආ®¯¨ම වdවස්ථාව; එකට �ය=ය 1� 

9සා 152 වන වdවස්ථාව සහ ස්ථාවර 9ෙය�ග 133 මත පදන�ව 

ෙ� සංෙශ�ධන භාරග�න බැහැ �යලා. එ�මාට අ	 0»තව 

සංෙශ�ධන භාර �ලා (ෙබනවා.  pට ෙපර  ෙමවැ9 අවස්ථාවල�   

අපට උපෙHශක කාරක සභාවට   සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර 

සාක©ඡා ��ම සඳහා  අවස්ථාව7 ලැwණා.  එම උපෙHශක 

කාරක සභාෙ4 � අ	 සංෙශ�ධන ඉ+iප; කරලා, ඇම(�මා සහ 

ෙ�ක��මා සමඟ සාක©ඡා කරලා ය� එකඟතාවකට 

පැ<ෙණ�න හැ�යාව (wණා.  නn; දැ�  අපට එෙහම 

අවස්ථාවM; නැහැ. පළnෙව9 වතාවට අ	 ෙ� පන; 

ෙකK�පත 	2බඳ අදහස් ඉ+iප; කර�ෙ� පා%0ෙ���ෙ4. 

ඊට ෙපර ෙමම පන; ෙකK�පත පා%0ෙ���වට ඉ+iප; කරන 

ෙ4ලාෙව; මම �4වා, ප7ෂ සමඟව; අ	 සාක©ඡා කරn 

�යලා. ඔබ�මාට  මතක ඇ(, ෙමම පන; ෙකK�පත ඉ+iප; 

කරන දවෙස{ � මම �කාශ කළා. ඒ 9සා ෙ� ස�බ�ධව අෙ# 

පා%ශ්වෙයG; සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��ම සඳහා අපට අවස්ථාව7 

(¶ය 1�ව (ෙබනවා. නn; දැ� ඇ( 6 (ෙබන ත;;වය 

තමF අපට එවැ9 �D� අවස්ථාව7 නැහැ. අෙ#  සංෙශ�ධනය� 

	2ගැ`ම ෙහ� ෙනm	2ගැ`ම ෙනmෙවF, අ¯ම තරෙ� ඉ+iප; 
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කර�නව; අවස්ථාව7 නැහැ. ඒ 9සා මා ඔබ�ම�ලාෙග�  

ඉ�ලා D��ෙ�,  අප ඉ+iප; කරන සංෙශ�ධන  ඔබ�ම�ලාෙ8 

සංෙශ�ධනවලට ඇ�ළ; ෙවලා නැ( 	2ග�න ¢´ව� ඒවා  

න�,  ඊළඟ පා%0ෙ��� සැDවාරෙ: +නය7 අරෙගන, ඒ +නෙ: 

කාරක සභා අවස්ථාෙ4 � අ	 ෙ� සංෙශ�ධන  ස�මත කරn 

�යලාF.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ඇම(�මා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�ම9, ඇ;ත වශෙය�ම අපට තව; +නය7 

ගැ`ෙ� අවශdතාව7 නැහැ. ඔබ�ම�ලා �¢ සංෙශ�ධන අප; 

අධdයනය කළා. මා ද�නා හැ�යට න�, ෙමතැන �ශ්නය 

financial implications (ෙයන ඒවා තමF කැ¶න� ම®ඩලයට 

ඉ+iප; කර�න ඕනෑ �යලා �ය�ෙ�. නn; ෙමතැන� ඒ 

�ශ්නය ම� ෙනmව�ෙ� ඔබ�ම�ලා �ය¢ ෙගmඩ7 ෙHව� අ	ම 

�තලා, අ	ම ෙවනස් කරලා; (ෙබනවා. ඒ 9සා ඔබ�මාට 

කලබල ෙව�න ෙදය7 නැහැ. ඔබ�මාට; ඒ ගA;වය �ලා,  ඒ 

ෙවනස් කර¢ ඒවා ෙමmනවාද �යලා අ	 පස් වA 4.30ට 

�ය�න�.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අද උෙH ඔබ�ම�ලාෙ8 සංෙශ�ධන මට ලැwණාම මම 

බැEවා.  [බාධා ��ම7]  අපට මඟහැA ෙණm; තමF. හැබැF, 

ෙ�ක +හා බැEවාම - 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඇ;ත වශෙය�ම ඔබ�ම�ලා �¢ සංෙශ�ධනව0� 

��පය7ම ඇ�ළ; ෙවලා (ෙබනවා.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇ�ළ; ෙවලා (ෙබන ෙකmටස7 (ෙබනවා. =ෙශ{ෂෙය�ම 

ආයතනය 	2බඳව.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබ�ම�ලා ඉ+iප; කර¢ සං ෙශ�ධන අතi� ය��D 

=�ය�� ඇ�ළ; ෙනm¡� ඒවා -අප; 	2ග�න ඒවා- 

(ෙබනවා න� අ	 ඒ 	2බඳව බලා අවශd න� එම සංෙශ�ධන; 

ඇ�ළ; කර�න�. OMP එකට අප සංෙශ�ධනය7 ෙගනා බව 

ඔබ�ම�ලාට මතකF ෙ�. ඒ 9සා ඒවා �ශ්නය7 ෙව�ෙ� 

නැහැ. ෙ� පන; ෙකK�පත තව; ක� දා�න න� එපා, ගA 

ම�C�මා.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඔබ�මා �යන කාරණය මා 	2ග�නවා. නn; පන; 

ෙකK�පත7 ඉ+iප; ¡ණාට පස්ෙස{  ඒ පන; ෙකK�පතම 

n´ම9�ම 	2ෙගන අGමත ��මකටෙ� ෙ� �යාව0ය 

ඇ�ෙළ{ අප ල7ෙවලා (ෙබ�ෙ�. pට ෙපර උපෙHශක කාරක 

සභා අවස්ථාව7 (wණා.  ඒ අවස්ථාෙ4� අප සාක©ඡා කරනවා. 

ෙ� පන; ෙකK�පත 	2බඳව ඔබ�මා එ7ක ෙහ� ඔබ�මාෙ8 

අමාතdාංශෙ: 9ලධාi� එ7ක ෙහ� අදහස් xවමාA කර ග�න 

අපට �D� සාක©ඡාව7 (wෙ® නැහැ. ඒ සඳහා ඇ( එකම 

අවස්ථාව ෙ� පා%0ෙ���වF.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා ��නා. නn; ඔබ�ම�ලා අෙප� 

සාක©ඡාව7 ඉ�Eෙ4 නැහැ. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

නැහැ, මා ෙ� පා%0ෙ���ෙ4�ම �4වා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙම�ම�ලා සාක©ඡාව7 ඉ�Eවා. ඒ ඉ�ල¢ ෙවලාෙ4ම අප 

ඒ සඳහා අවස්ථාව �ලා සාක©ඡා කළා.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

සභානායක�මාට මතක ඇ(, ෙ� පන; ෙකK�පත 

පා%0ෙ���වට ඉ+iප; කර¢ දවෙස{ මා ෙ� සභා ග%භෙ:�ම 

�4වා, "ෙ� 	2බඳව අප සාක©ඡා කළ 1�F" �යලා.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�මා, ඔබ�මාF මමF ෙහmඳ යා´ෙව�. සභා 

ග%භෙ:� ෙනmෙවF, එ2ෙ:� ෙපmÄඩ7 කනට කරලා �4වා න� 

මා ඒ ෙවලාෙ4ම  ෙ4ලාව ෙදනවා. 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

බ��ල �ණව%ධන ම�C�මාට කථා කර�න ඉඩ ෙද�න. 

බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා කථා කර�න. ඔබ�මාට තව 

=නා¾ය7 ෙද�න�. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මට =නා¾ පහ7 ලබා ෙද�න. 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

=නා¾ පෙහ� =නා¾ �නF ඉ�Aෙවලා (ෙබ�ෙ�.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කAණාකරලා මට කථා කර�න ෙද�න ෙක�. 

1345 1346 



පා%0ෙ���ව 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

තව =නා¾ ෙදක�� ඔබ�මාෙ8 කථාව අවස� කර�න. 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA ඇම(�මා, ජාතd�තර Üලd අරnදල සමඟ අ;ස� 

කර¢,  ¶0යන 1.5 ගැ`ෙ� ෙකm�ෙHDවල �ධාන ෙH තමF 

රජෙ: ආදායම වැ¾ කර�න ඕනෑ �යන එක. ඒ සඳහා තමF ෙ� 

පන; ෙකK�පත ෙගෙන�ෙ�. රජෙ: =යද� අ¯ කර�න ඕනෑ; 

අය වැය පරතරය දළ ෙHIය 9ෂ්පා+තෙ: �(ශතය7 ෙලස 

Dයයට 3 ද7වා අ¯ කර�න ඕනෑ; A	යෙ� අගය 9දහෙස{ 

¸රණය ෙව�න ඉඩ හi�න ඕනෑ; රාජd වdවසාය� 

�(ව�හගතකරණය ෙහ� ෙප�Hග£කරණය කර�න ඕනෑ. ඒ 

ෙකm�ෙHD ඉෂ්ට වනවා න� පමණF <0යන 169 බැ@� =�� 

=ට ෙ� ණය nදල ලබා ෙද�ෙ�. නn; =යදම අ¯ කර�ෙ� 

නැ(ව ෙ� ආකාරෙය� ජනතාව ෙපළලා ආදායම වැ¾ කළාට අය 

වැය පරතරය අ¯ ෙව�ෙ� නැහැ. මා  ගA nද� ඇම(�මාට ඒ 

සඳහා උදාහරණය7 ෙප�ව�න කැමැ(F.   

1980 අ¡AHෙH ලංකාෙ4 ආදායම දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනෙ: 

�(ශතය7 ෙලස Dයයට 23.5F; =යදම Dයයට 42.7F; 1980 

ව%ෂෙ:� රජෙ: අය වැය පරතරය Dයයට 19.2F. ඒ 9සා 

ආදායම වැ¾ කළාය �යලා, අය වැය පරතරය අ¯ ෙවලා රාජd 

Üලd කළමනාකරණ කා%ය7ෂමතාව වැ¾ ෙවනවා �යලා 

�ත�න බැහැ. තn�නා�ෙස{ලා =ශාල අලාභ �මාණය7 

ෙනmදැGව;ව ෙහ� දැGව;ව කරෙගන (ෙබනවා. මා ඒ සඳහා 

උදාහරණය7 �යලා මෙ8 කථාව අවස� කර�න�. 

ගA nද� ඇම(�ම9, 2015 සහ 2016 �යන ෙ� ව%ෂ 

ෙදෙ7� ෙල�ක ෙවෙළඳ ෙපmෙළ{ ඛ9ජ ෙත� <ල අ¯ 6ම 9සා 

අෙ# ර�� 	ටට ය�න (w� =ෙHශ =9මය �මාණය 

ඇෙමiකාG ෙඩmල% ¶0යන 47 රට ඇ�ෙළ{ ඉ�A ¡ණා. ඒ 

ඇෙමiකාG ෙඩmල% ¶0යන 4ම නැහැ. ඊළඟට මහ දව�, මහ 

බැංMෙ4 ඇ( ෙව©ච මහා nද� මංෙකm�ලය කරණෙකmටෙගන 

ෙ� රෙ� a5M�ප; හා =9මය ¶�ප; ඇ�´ අ9M; =ෙHශ 

ආෙය�ජන ඇෙමiකාG ෙඩmල% ¶0යන 27  ආපa අරෙගන 

@යා. ෙ� ගGෙදG ෙදෙ7 =තර7 ඇෙමiකාG ෙඩmල% ¶0යන 

67 (ෙබනවා. තn�නා�ෙස{ලා හ�බ�ෙතmට වරාය =Mණලා 

ග�ෙ� ෙඩmල% ¶0යන 1.1F. ජාතd�තර Üලd අරnද0� 

ග�ෙ� ෙඩmල% ¶0යන 1.5F. ඒ Dය�ලට වඩා ෙලmMF, ෙ� 

වැ5+ සහගත �(ප;(ය 9සා =නාශ කර ග; ඇෙමiකාG 

ෙඩmල% �මාණය. එෙස{ =නාශ කර ග; �මාණය ඇෙමiකාG 

ෙඩmල% ¶0යන 6F. ණය ෙගව�න (ෙබන ඇෙමiකාG ෙඩmල% 

¶0යන 4; එ7ක ඇෙමiකාG ෙඩmල% ¶0යන 10ක �ශ්නය7 

ආ%Ùකයට (ෙබනවා. ඒ 9සා තමF ෙ� ආ%Ùකය  පමණට වඩා 

ර; ෙව©ච - overheated - ආ%Ùකය7 බවට ප;ෙවලා 

(ෙබ�ෙ�. ඒ ඇෙමiකාG ෙඩmල% ¶0යන 4ට කෙළ{ ෙ�කF. 

A	ය� 131ට (w� ෙඩmලරය A	ය� 135, A	ය� 140 

ෙ4ෙගන එනෙකmට එවකට �ට¢ nද� අමාතd�මා �4වා, 

"ස(ය7 ඇ�ළත ෙ� ෙඩmලරය A	ය� 130ට ෙගෙනනවා. ඒ 

සඳහා ෙවෙළඳ ෙපmළට ෙඩmල% දා�න" �යා. � ලංකා මහ 

බැංMව ෙඩmල% 100, ෙඩmල% 80, ෙඩmල% 50, ෙඩmල% 60 යනා� 

වශෙය� ජාතd�තර සං�තය - international reserves - පා=©� 

කරලා ඒ �ක දැ�මා. අ�(මට ජාතd�තර සං�ත දාලා නතර 

වනෙකmට ¶0යන 47 දාලා.  

අ¡AHදකට අපට =ෙHශ ණය ෙගව�නට යන nදල ගැන 

බලn. 2015� @ෙ: ¶0යන 4.6F, ණය වාiකය සහ ෙපm0ය 

ෙදකටම. 2016� @ෙ: ¶0යන 4.3F. ලංකා ඉ(හාසෙ: වැ¾ම 

ෙඩmල% �මාණය7 ¢©ච¢ රජය, වාෂ්ප කර¢ රජය, =නාශ කළ 

රජය බවට ෙ�ක ප; ¡ණා. A	යල 5Mෙණ; නැහැ. A	ය� 

131ට (w� ෙඩmලරය A	ය� 157ට @යා. 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�මා, කථාව අවස� කර�න, කාලය අවසානF. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙ� ත;;වය ගැíi� ෙ;A� අරෙගන බැංMව7 හරහා 

රටට =ෙHශ =9මය ෙ8න අයට සහන ලබා  ෙද�නට ඕනෑ. 

A	ය� ල7ෂ 1,4507 ෙප�ර මE ෙදකක දාලා ෙප�Hග0ක 

ෙස{#¢වක තැ�ප; කරලා ඒෙක� ෙක�� 16, 1/2ක ෙගය7 

ග;ෙතm; ඔ#¢ ෙවනවා ස�Æ%ණ =ෙHශ =9මය වංචාව7, nද� 

=îH�කරණය7 �යලා. ෙප�ර උර ෙදකක දාෙගන A	ය� 

ල7ෂ 1,4507 ෙගනැ�ලා ඒෙක� ෙක�� 16, 1/2ක ව;කම7 

ග;තාම `(ය ද�ෙ� නැ( බෙබ7 ¡ණ; ද�නවා nද� 

=îH�කරණය7 �යලා. අ	 ඔබ�මාට �ය�ෙ� ඒ =�ෙ: nද� 

=îH�කරණයට ෙනmෙවF 	iD�ව බැංMව7 හරහා ෙ8න සෑම 

=ෙHශ =9මය සතයකටම සහන ලබා�ම සඳහා ෙය�ජනාව7 

ඉ+iප; කර�න �යලා. ෙ� (ෙබන =ෙHශ =9මය අ%wදය 

යටෙ; අපනයනකAව�, ආෙය�ජකය�, ෙ� රෙ� සාමානd 

ජනතාව, ෙගm6�, කලාකAව� අෛධ%යව; කරන 

වාතාවරණය7 (ෙබ�ෙ�. 

ගA nද� ඇම(�ම9, ඒ වාෙ8ම ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%තෙ���ෙ4 9ලධාi�ට ක� ෙද�න. දැ� දවස් ෙදකක 

Dට ඒ අය වැඩ කර�ෙ� නැහැ. වැඩ කර�ෙ� නැ;ෙ; 

ෙප�Hග£කරණය සඳහා වන ය� ය� වග�( ඔබ�මාෙ8 

සංෙශ�ධනවල (ෙබන 9සාF. ඒවා ඉව; කළ 1� ෙවනවා. අ	 

ඒ සඳහා සංෙශ�ධන �ලා (ෙබනවා. ඒවා ඉව; ෙනmකෙළm; ෙ� 

පන; ෙකK�පත ස�මත ¡ණ; බ� අය කර�නට බැi ෙවF. 

ෙමmකද, ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���ෙ4 9ලධාi� DයE 

ෙදනා එ2යට බැස්ෙසm; ඒ කට1;ත කර�නට බැi ෙවනවා. ඒ 

9සා අ	- [බාධා ��ම7] �නා ෙව�න එපා. ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%තෙ���වට �නා ෙව�නට එපා. ඒ අය තමF ආ®¯වට 

ස�0 එක� කරලා ෙද�ෙ�. ඒ අයෙ8 හඬට ක� ෙද<� ඒ 

කට1;ත ඉK කරන ෙලස ඉ�ලා D�<� මෙ8 වචන ස්ව�පය 

සමා#ත කරනවා, ෙබmෙහmම ස්�(F. 

 

[අ.භා. 2.14] 

 

ග3 ලස�ත අල�යව�න මහතා ([දS හා ජනමාධY 
NෙයaජY අමාතY2මා) (மா��மி� லச:த அலகியவ�ன - நிதி ம,-� ெவ�சன ஊடக பிரதி அைம1ச�) 
The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 
Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, අද =වාදයට ගැෙනන ෙHIය 

ආදාය� පන; ෙකK�පත ඉතාම වැදග; පන; ෙකට�පත7 

හැ�යටF මම ෙප�Hග0කව ද��ෙ�. අද ෙල�කෙ: සෑම රට7ම 

පාලනය ��ම සඳහා ප; වන ආ®¯වලට අ9වා%යෙය�ම රට 

පව;වාෙගන යාම සඳහා ==ධාකාරෙය� nද� ඒක රාI කර 

ගැ`මට D� ෙවනවා. ඒ අGව අද ෙල�කෙ: සෑම රටකම ආ®¯ 

==ධ බ� ව%ග සහ ආදාය� මා%ග ශ7(ම; කර ගැ`ම සඳහා 

කට1� කරනවා. ෙමවැ9 අණපන; ෙ8න ෙබmෙහ� අවස්ථාවල 

අෙ# රෙ� =ප7ෂෙ: D�න ප7ෂ සාධාරණ � =ෙ4චන ඉ+iප; 

1347 1348 
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කරනවා වාෙ8ම ඒ =ෙ4චන හා ෙය�ජනා 	2ගැ`ම වග �ව 1� 

රජයක 1�කම හා වග�ම බවට ප;  ෙවනවා. ඒ අGව ව%තමාන 

nද� අමාතd�මා =ෙශ{ෂෙය�ම ෙ� පා%0ෙ���ව 9ෙය�ජනය 

කරන DයEම ෙHශපාලන ප7ෂවල;, වෘ;¸ය ස<(වල;, ==ධ 

පා%ශ්වවල; අදහස ් සහ ෙය�ජනා ලබාෙගන (ෙබනවා. මම 

�තන හැ�යට අෙ# රෙ� ඉ(හාසෙ: වැ¾ම සංෙශ�ධන  

�මාණය7 ඉ+iප; කරන පන; ෙකK�පත හැ�යට ෙ� පන; 

ෙකK�පත හÕ�ව�නට ¢´ව�. =ෙශ{ෂෙය� එවැ9 සංෙශ�ධන 

�මාණය7 ඉ+iප; කර�නට DHධ ¡ෙ® මම ෙපර �÷ 

ආකාරයට අදහස් හා ෙය�ජනාවලට ඇx� ක� �ෙ� �(ඵලය7 

=�යටF. ආ®¯ව7 බ� පනව�ෙ�, ෙමවැ9 `( - �( 

ෙ8�ෙ� කැමැ;ත�� ෙනmෙවF. ආ®¯ව7 =�යට වඩා;ම 

කැමැ;ත ද7ව�ෙ� �Dම බ� අය ��ම�� ෙතmරව ජනතාවට 

ලබා ෙද�නට ¢´ව� ඉහළම ආකාරෙය� ෙස{වය ලබා�ලා, 

ලබාෙදන ප¾ සහ =Øාම වැK# වැ¾ ��මටF. එවැ9 ආකාරයට 

කට1� කර�න තමF රජය7 වඩා;ම කැමැ;ත ද7ව�ෙ�. 

එම 9සා =ෙශ{ෂෙය�ම අ	 ෙ� +හා බලනෙකmට, අෙ# රෙ� 

රාජd ආදායම දළ ෙHIය 9ෂ්පා+තය; එ7ක -එ� �(ශතය7 

=�යට- ==ධාකාරෙය� සං ස�දනය ��� D� කර ෙතmර�A 

ඉ+iප; කළ ආකාරය pට ෙපර අ	 දැ7කා. ඍµ බ�, ව¨ බ� 

	2බඳව අ	 ==ධාකාරෙය� ෙමතැන� අදහස් හා ෙය�ජනා 

ඉ+iප; කළා. එම 9සා ආ®¯ෙ4 D�න අය =�යට අ	 ෙ� 

	2බඳව ද�නවා වාෙ8ම, =ප7ෂෙ: D�න අය; ෙ� 	2බඳව 

==ධ ෙක�ණව0� ද�නවා �යන එක =ෙශ{ෂෙය�ම අ	 සඳහ� 

කර�න ඕනෑ.  

�ධාන වශෙය�ම ෙමම පන; ෙකK�පත ඉ+iප; කළාට 

පaව අෙ# රෙ� ෙ� 	2බඳව =ශාල වශෙය� සාක©ඡාවට භාජන 

¡� කA� ගණනාව7 (wණා. එම කA� ගණනාව අතර 

�ධානතම වශෙය� ග;ෙතm;, ¢ණd ආයතන 	2බඳව (w� 

�ශ්නය, ෙස{වක අ%ථ සාධක අරnදල 	2බඳව (w� �ශ්නය 

වාෙ8ම ෙජdෂ්ඨ ¢රවැDය� ස�බ�ධෙය� �ශ්නය (wණා. ෙ� 

�යන කA� �නම +හා අ	 බැEෙවm;, ඇතැ� =ට අද වන =ට 

අෙ# රෙ� ජනතාව  �තනවා ඇ(, ¢ණd ආයතන සඳහා අE(�ම 

බHද7 පනවනවා, ෙජdෂ්ඨ ¢රවැDය� සඳහා අE(�ම බHද7 

පනවනවා, ෙස{වක අ%ථ සාධක අරnදල සඳහා අE(�ම බHද7 

පනවනවා �යලා. ඒ මතය තමF අද ෙ� රට �ළ ==ධ මාධd 

හරහා ද��න සහ අහ�න ලැෙබ�ෙ�. ¢ණd ආයතන සඳහා 

රජය අE(�ම බHද7 ෙගෙනනවා, ෙජdෂ්ඨ ¢රවැDය� සඳහා -

එම nද�වලට- අE(�ම බHද7 ෙගෙනනවා, ඒ වාෙ8ම  ෙස{වක 

අ%ථ සාධක අරnදල සඳහා; අE(�ම බHද7 ෙගෙනනවා �යන 

එක තමF පa @ය දවස්වල සාක©ඡාවට භාජන ¡ෙ®. ෙ� 

ත;;වය තව; ඉ+iයට @යා. ඉ+iයට @��ලා �4වා, "ප�සලට 

දානය ��න; බHද ගහනවාය �යලා. එය, තව; ඉ+iයට @යා. 

¢ණd කට1;ත7 සඳහා ප�සලකට ස�0 ��න; බHද7 

ගහනවා �යලා; �4වා. ෙ�වා තමF අ	ට ද��නට සහ 

අහ�නට ලැwෙ®.  

අ	 ක0� පැවැ( ආ®¯ෙ4; අ	 කට1� කළා. ක0� 

ආ®¯ව පැවැ( කාලෙ: D� කළ ෙහmඳ-නරක �යන ෙදෙක�ම 

වග�ම අ	 භාර ග�නවා. ඒ නරක ෙකmටස් කාටව; +� කරලා 

අ	 ඒෙක� ෙ]ෙර�ෙ� නැහැ. මට ෙහmඳට මතකF, අ	 එම 

ආ®¯ෙ4 ඉ�නෙකmට එක අය වැයක� ෙගනා ෙය�ජනාව7. 

=වාහ ෙවනෙකmට =වාහ ෙරvස�්ා% ළඟට @යාම A	ය� 

2,5007 ග�නවාය, ෙරvස�්ා% ෙගදරට ආෙවm; A	ය� 5,0007 

ග�නවාය �යලා ඒ ෙ4ලාෙ4 ෙය�ජනාව7 ෙගනාවා. අ	 ඒකට 

අත ඉස්aවා. අ	 ඒ ෙ4ලාෙ4 එම `(ය ෙගනාෙ4 ය� �D 

ආකාරයකට රෙ� ආදාය� ව%ධනය කර ගැ`ෙ� හැàෙම�. ඒ 

ෙ4ලාෙ4 =ප7ෂෙ: �ට¢ අය එයට =ශාල වශෙය� ෙච�දනා 

කළා. "ඒක හi"ය  �යලා අ	 එදා කථා කළා.  අ	 එදා ජා(ය 

ෙගmඩනැýෙ� බHද ෙගනාවා. අ	 එදා ඒ බHද ෙගෙනනෙකmට, 

"ඒක හi"ය �යලා අ	 �4වා. =ප7ෂය "ඒක වැර+F" �යලා 

�4වා. ෙ�ක තමF ඉ(හාසෙ: ඉඳලා DHධ ¡ෙ®. නn; අද අ	 

ෙ� 	2බඳව පව(න ඇ;ත යථා%ථය ගැන D(ය 1�F �යලා 

මම �තනවා.  

¢ණd ආයතන ස�බ�ධෙය� pට ෙපර (w� ත;;වය 

බලn. =ෙශ{ෂෙය�ම ¢ණd ආයතන ය� �D ආකාරය�� ලබන 

ලාභය ෙහ� ¢ණd ආයතන ය� �D ආකාරයක ස්ථාවර 

තැ�ප�ව�� ලබන ෙපm£ ආදායම A	ය� ල7ෂ පහට වඩා අ¯ 

න� ක0� ස�Æ%ණ 9දහස ලබා ��නා. නn; ¢ණd 

ආයතනයකට ය� �D ආකාරය�� ස්ථාවර තැ�ප�ව7 ම@� 

ල7ෂ පහට ව ඩා වැ¾ෙය� ආදායම7 ආවා න� Dයයට අටක 

බHද7 ග�නවා �යලා 2011� අ	ම D� රජෙ:� `(ය7 
ෙගනාවා. ෙ�ක තමF ඇ;ත යථා%ථය. ෙස{වක අ%ථ සාධක 

අරnද0�, ඒ ෙපm£ ආදාය<� Dයයට දහයක බHද7 ග�නවා 

�යලා අෙ#ම ආ®¯ෙව� අ	ම `(ය7 ෙගනාවා. [බාධා 

��ම7] හi. අ	 එදා �4ෙ4 Dයයට දහයක බHද7 ග�නවා 

�යලාF. අද ෙස{වක අ%ථ සාධක අරnදලට ෙස{වක-ෙස{වd 

පා%ශ්වය�ෙග� ලබා ෙදන nදල වැ¾F, එදාට වඩා. ඒ අGව 

Dයයට හතරක වැ¾6ම7 DHධ කළා.  

ෙජdෂ්ඨ ¢රවැDය�ෙගG; අ	 ග;තා.  2011� ෙජdෂඨ් 

¢රවැDය�ෙගG; ල7ෂ 5ට වැ¾ න� ග�න ඒ ෙපm£ ආදායම 

(wෙ® නැහැ. A	ය� ල7ෂ 5-12 අතර ග�නවා න� Dයයට 

2.57 ග;තා. A	ය� ල7ෂ 15ට වැ¾ න� Dයයට 87 ග;තා. 

අද A	ය� ල7ෂ 15 ද7වා බ� 9දහස7 ලබා � (ෙබනවා. 

A	ය� ල7ෂ 15ට වැ¾ න� Dයයට 5ක බ� �මාණය7 ග�න 

අද ¸රණය කර (ෙබනවා. ෙ� උදාහරණ �නම ග;ෙතm;, ෙ� 

උදාහරණ �නම අGව අද රෙ� ජනතාව ද��ෙ� ෙ� රජය 

අE(�ම බ� ෙගෙනනවාය �යලාF. නn; අE(�ම ෙගෙනන 

බ� ෙනmෙවF, අ	 ෙපර රජෙ: ඉ�නෙකmට; ෙ� බ� හÕ�වා 

��නා. ෙ� =�යට බ� ග;තා. අද  සංෙශ�ධන =�යට ඒ nද� 

�මාණය�වල �(ශතය� තමF ෙවනස් ව�ෙ�.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

  Sir, I rise to a point of Order.  Üලාසනා�ඪ ගA 

ම�C�ම9, ෙපm¾ පැහැ+0 කර ගැ`ම7. 
 

 ගA ලස�ත අල@යව�න මහතා (மா��மி� லச:த அலகியவ�ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔබ�මා nද� ඇම(�මාෙග� පැහැ+0 කර ගැ`ම කර 

ග�න. [බාධා ��ම7]  
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

පැහැ+0 කර ගැ`ම7. ඔබ�මා �4ව =�යට ¢ණdායතනවල 

(ෙබ�ෙ� ෙපm£ ආදායම ෙනmෙවF. ලාභ. ය� �D ෙදය7 

M0යට �ලා, එෙහම නැ;න�- 
 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ඒක point of Order එක7 ෙනmෙවF. [බාධා ��ම7] ගA 

9ෙය�ජd ඇම(�මා කථා කර�න. [බාධා ��ම7] ගA බ��ල 

�ණව%ධන ම�C�ම9, ඔබ�මා දැ� පැය7 =තර කථා කළා 

ෙ�. ගA 9ෙය�ජd ඇම(�මා කථා කර�න.   

1349 1350 



පා%0ෙ���ව 

ග3 ලස�ත අල�යව�න මහතා (மா��மி� லச:த அலகியவ�ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගA ම�C�ම9, මම �4ෙ4 ලාභ හා ෙපm£. [බාධා ��ම7] 

ඔබ�මා ඒක හැ�සාÄ වා%තාෙව� බල�න.  [බාධා ��ම7] 

නැහැ, නැහැ. ලාභ හා ෙපm£. ලාභ හා ෙපm£ ෙදකම යට;. ක0� 

A	ය� ල7ෂ පහ7 ද7වා-  [බාධා ��ම7] 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ලාභය7 ලබනවා න�, ඒෙක� බHද7 ෙග4වාම (ෙබන වරද 

ෙමmක7ද? 

 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

¢ණdායතන. 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

¢ණdායතන (ෙබ�ෙ� ලාභ ලබ�න ෙනmෙවF. 

¢ණdායතන (ෙබ�ෙ� ¢ණd කට1� කර�නF.  

 

ග3 ලස�ත අල�යව�න මහතා (மா��மி� லச:த அலகியவ�ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගA ම�C�ම9, මම �4ෙ4 ක0G; ය� ¢ණdායතනය7 

A	ය� ල7ෂ 5කට වඩා වැ¾  ෙපm£ ආදායම7 ග;තා න� ඒකට 

Dයයට 87 බHද ගැxවා �යලාF. ¢ණdායතනයකට බ� ගහන 

එක ෙහmඳ නැ;න� A	ය� ල7ෂ 5කට වැ¾ ආදායමකට Dයයට 

87 ගහන එක; ෙහmඳ නැහැ. ඒක මෙ8 ෙප�Hග0ක මතය. ගA 

nද� ඇම(�ම9, ෙ�ක ඔබ�මාට ෙනmෙවF, මම �ය�ෙ� අ	 

කර¢ ඒවා. ඔබ�ම�ලාට ඒකට 9දහසට කAණ7 (ෙබනවා. 

නn; මම ෙප�Hග0කව �ය�ෙ� ෙස{වක අ%ථ සාධක 

අරnදලට;, ¢ණdායතන ස�බ�ධෙයG;, =ෙශ{ෂෙය�ම 

ෙජdෂ්ඨ ¢රවැDය� සඳහා; පa@ය රජය කාලෙ: අ	; අත 

උස්සලා ය� ය� �මාණය�වලට බ� ගැxව බවF. අද ෙ� රජය 

�ළ; අ9වා%යෙය�ම ෙ� බ� ගහනවා. එම 9සා ෙස{වක අ%ථ 

සාධක අරnදලට බ� ගහන එක ෙහmඳ නැ;න� Dයයට 10, 

Dයයට 14 ��ම ෙනmෙවF �ශ්නය. Dයයට 107 බ� ගහන එක; 

ෙහmඳ නැහැ. ¢ණdායතනවලට බ� ගහන එක ෙහmඳ නැහැF 

�යලා මම; ෙප�Hග0කව �යනවා. නn; රජය7 =�යට එවැ9 

ෙHව� ස�බ�ධෙය�  අ9වා%යෙය�ම කට1� කර�න DHධ 

ෙවනවා. එම 9සා අ	 ෙ�වා 	2බඳව =ෙශ{ෂ අවධානය ෙයmn 

කරනවා.  

 අද රජය =�යට අපට (ෙබන �ධානතම අBෙය�ගය තමF, 

ෙ� =�යට බැ�� අහලා ලබා ග�නා ආදායම අ	 9D පi+ 

=යද� කරනවාද �යන එක. ඒක තමF රජයට (ෙබන �ධානම 

�ශ්නය. අද ජනතාවෙ8 =ෙර�ධය (ෙබ�ෙ� අ	 ==ධ `( - �( 

ෙගනැ�ලා, ජනතාවෙග� බ� අය කරලා ලබා ග�නා nද�  

හiයට =යද�  කරනවාද �යන එක ගැනF. ෙ�ක තමF අද 

(ෙබන �ධානතම අBෙය�ගය =�යට අ	 දැ�ය 1� ව�ෙ�. අද 

ෙ� ආකාරෙය� බ� පනවලා ආදායම ලබා ග�නවා වාෙ8ම රජය 

ආදාය� වැ¾ කර ගැ`මට කට1� කළ 1� තව ෙබmෙහ� අංශ 

(ෙබනවා. =ෙශ{ෂෙය�ම අ	 ෙ%�ව ග;ෙතm;, ගA ඇම(�මා 

ෙ� වන =ට අ¡A� ගණනාව7 පැරÓ ඒ පනත ෙවනස් කර�න 

කට1� කර (ෙබනවා. පa @ය කාලෙ: ෙ%�ව සඳහා ස්කෑන% 

ය�¦ය ස= කර ගැ`ෙ� කා%ය භාරය කර�න ¢´ව�කම7 

ලැwෙ® නැහැ. අද ඒ සඳහා n� ගල (යලා  වැඩ කට1� ආර�භ 

කර (ෙබනවා.  

අ	 ඉතාම; වග �ම�� 1�ව සඳහ� කළ 1�F, අද රාජd 

ආදායම වැ¾ කර ගැ`ෙ��, =ෙශ{ෂෙය�ම න6න තා7ෂණය 

භා=ත ��ම 	2බඳව අBෙය�ග ගණනාවකටම පa@ය කාලෙ: 

nxණ �� බව. ෙම�ට% රථ �වාහන ෙදපා%තෙ���ව ෙව�න 

¢´ව�, � ලංකා ෙ%�ව ෙව�න ¢´ව�, ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%තෙ���ව ෙව�න ¢´ව�, සමාග� ෙරvස�්ා% 

ෙදපා%තෙ���ව ෙව�න ¢´ව�, ෙ� සෑම ආයතනයකම 

ෙතmර�A තා7ෂණය හÕ�වා�ම සඳහා 1990 Dට  දැවැ�ත nද� 

�මාණය7 =යද� කරලා (ෙබනවා. නn;, අද වන ෙකmට; ඒ 

ආයතනවලට වාෙ8ම, ඒ ආයතන අතර අ�ත% ස�බ�ධතාව7 

ඇ( වන පi+ ෙතmර�A පHධ(ය7 ඇ( කර ගැ`මට අපට 

¢´ව�කම7 ලැ¶ලා නැහැ. ෙ�ක තමF අ	 =ෙශ{ෂෙය�ම 

අවධානය ෙයmn කළ 1� කAණ =�යට මා ෙප�Hග0කව 

ද��ෙ�. අද අ	 බ� පනවනවා. බ� පනවලා රාජd ආදායම වැ¾ 

කර ග�න උ;සාහ කරනවා වාෙ8ම ඒ කා%යය; කළ 1�F.  

pට වඩා වැ¾ වැදග;කම7 අ	 අ9වා%යෙය�ම ඒ සඳහා ලබා 

+ය 1�F. ෙමවැ9 බ� පැන6ම�� ෙතmරව ලබා ගත 1� රාජd 

ආදාය� වැ¾ කර ගැ`ම සඳහා වැ¾ අවධානය7 අ	 

අ9වා%යෙය�ම ෙයmn කළ 1�ව (ෙබනවා. ෙ� සඳහා ==ධ 

බලෙ4ග (ෙබනවා. ෙතmර�A තා7ෂණය හÕ�වා ��නාම 

වංචා, þෂණ කර�න අමාAF. 

=ෙශ{ෂෙය�ම ෙHශපාලනඥය�ෙග� පමණ7 ෙනmෙවF, 

9ලධාi�ෙ8 පා%ශ්වෙයG; ෙ� සඳහා ==ධ අBෙය�ග 

(ෙබනවා. සමහර ආයතනවල අභd�තර සථ්ාන මාA6� 

��ෙ�� �ධාන අBෙය�ග ගණනාව7 (ෙබනවා. ෙම�ට% රථ 

�වාහන ෙදපා%තෙ���ෙ4 අභd�තර ස්ථාන මාA6� කර�න 

¢´ව�කම7 ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ෙ�වා තමF (ෙබන �ශ්න. 

ෙල�කෙ: අෙන7 රටව� වාෙ8ම  රජය7 =�යට අපට; ෙ� 

ආකාරෙය� බ� පැන6�   කර�න අ9වා%යෙය�ම DHධ 

ෙවනවා. ඒ හා සමානවම, අපට ෙනmලැෙබන රාජd ආදායම ලබා 

ගැ`ම සඳහා අෙ# රෙ� ආදාය� උපදවන ෙදපා%තෙ���, 

ආයතන දැනට වඩා ශ7(ම; කරලා, ෙ� ලබා ග�නා ආදායමට 

වඩා Dයයට �� හාර Dයය7 ආදායම වැ¾ කර ග�න 

හැ�යාව7 (ෙබනවා. ඒ 	2බඳව; අද Dටම අවධානය ෙයmn 

�iම අ	 DයE ෙදනාෙ8 1�කම7, වග �ම7 =�යටF මා 

ෙප�Hග0කව ද��ෙ�. 

ෙ� පන; ෙකK�පත ෙගන ඒෙ� �යාව0ෙ:� ආ®¯ව �ළ 

D�න ප7ෂය7 වශෙය� අ	 සාක©ඡා වට 107 =තර 

පැවැ;�වා; අෙ# අදහස්, ෙය�ජනා අ	 ඉ+iප; කළා. ඒ 

ආකාරෙය� වෘ;¸ය ස<( සහ පා%0ෙ���ෙ4 ප7ෂ සමඟ 

සාක©ඡා කරලා ෙ� පන; ෙකK�පෙ; (w� අ¯ පා¯ක� 

9වැ5+ කර ගැ`මට ලබා �� නායක;වය 	2බඳව; අෙ# 

ෙග�රවය ෙ� අවස්ථාෙ4� ගA ඇම(�මාට ¢ද කර<� මා 9හඬ 

වනවා. ස්�(F. 
 

[2.30p.m.] 
 

ග3 ඊ. සරවනපව� මහතා    
(மா��மி� ஈ. சரவணபவ�) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 

Hon. Presiding Member, at the outset I wish to offer 
my congratulations to the new Finance Minister, the Hon. 
Mangala Samaraweera, for presenting the Inland 
Revenue Bill in Parliament even though the spadework 
would have been done by the former Finance Minister. In 
fact, Hon. Ravi Karunanayake, the then Finance Minister, 
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in his Budget Speech for 2016, proposed to introduce a 
new income tax law on the following lines; I quote:   

“Existing tax laws in the country are cumbersome, complex and 
based on traditional British concepts. The complexity of the tax 
laws has been identified as an impediment for the effective 
implementation of tax policy in Sri Lanka. It has led to various 
complications thereby hampering the effective implementation of 
the tax policy. Therefore, we need to redraft the tax laws to bring 
about necessary improvements to the legal framework to ensure 
clarity, consistency and simplicity towards reflecting the features of 
modern tax systems which will help taxpayers to understand the 
system easily and eliminate loopholes that have been 
 created by the ambiguities in laws while strengthening tax 
administration. For this purpose, we will receive technical 
assistance from IMF and I propose to complete the project/process 
by end 2016.” 

That was Hon. Ravi Karunanayake in November, 
2015 presenting his Budget for the year 2016.   

Now, we are debating the new Inland Revenue Bill. 
As I quoted from the then Finance Minister’s speech, the 
new Inland Revenue Bill was prepared with the technical 
assistance from the IMF. However, critics claimed that 
the IMF had not merely provided technical assistance, but 
the entire Bill was prepared by the IMF and it was similar 
to what they did a few years back in Ghana.  

Whatever it may be, Sri Lanka had severe problems 
with respect to tax revenue for years. The tax revenue - 
both direct and indirect - was declining substantially over 
the years and had reached a crisis situation. The 
proportion of direct tax to indirect tax was 20:80 and the 
tax burden was borne by the low-income groups in Sri 
Lanka. But, now with the introduction of the new Bill, the 
Government expects to ambitiously reverse the proportion 
to 40:60 and the tax burden will be borne by the well-to-
do thereby helping the poorer sections to a great extent. 
The new law is also expected to double the income tax to 
GDP ratio to 4 per cent by 2020 from the current rate of 2 
per cent. 

The revenue available for taxation in Sri Lanka is 
limited. The level of revenue exploitation in Sri Lanka is 
not only low by international standards, but is also 
declining over the years. The revenue raised by the 
Government was only 12 per cent of the GDP. Tax as 
well as non-tax revenue contributed to this decline and tax 
to GDP ratio continued to register a sharp decline.  

If the new Inland Revenue Act is implemented 
successfully, we expect general government revenues to 
increase to about 14.7 per cent of the the GDP in 2017 
and to 15 per cent in 2018. The IMF projects revenues 
will rise further to about 16 per cent of the GDP by 2021. 

The new Inland Revenue Bill is designed to: focus on 
reducing the indirect tax burden on people; to have a 
broad-based tax net; turn the tax system into a simpler, 
more direct structure; simplify the tax system in order to 
create an investor-friendly environment to attract more 
foreign investments; reduce indirect taxes to 60 per cent 
and direct taxes to 40 per cent as the immediate goal; to 
be the key aspect of the fiscal consolidation drive after 
weak tax collection in recent years, partly due to the 

complexity of the Act; avoid diversification of taxes with 
different bases; reduce the volume of legislation and to 
use user-friendly language in the legislation.  

The World Bank and credit rating agencies laud the 
new law. The proposed tax reforms also pave the way for 
the International Monetary Fund to approve the pending 
third tranche of Sri Lanka’s three-year, US Dollars 1.5 
billion Extended Fund Facility arrangement.  

A strict perusal of the Bill would show that some of 
these objectives may not be realized. It is regretted that 
stakeholder consultation is minimal. The Government 
must realize that the taxpayers will comply and pay tax if 
they understand the basis and accept the law as 
reasonable, giving them the right to challenge the acts of 
the IRD officials, if their actions are not within the 
framework of the Act. It must be remembered that the 
American War of Independence of 1789 was initiated on 
the slogan “no taxation without representation”, clearly 
demonstrating the need for stakeholders’ participation for 
great acceptability.  

Sri Lanka’s Minister of Finance, in an interview a few 
weeks back, said that the main objective of the new 
Inland Revenue Bill is to simplify the tax system in order 
to create an investor-friendly environment to attract more 
foreign investments. “The new Inland Revenue Bill will 
broad-base the tax system and incorporate globally 
accepted new tax principles to deal with international 
cross border relations”, the Minister of Finance,  Hon. 
Mangala Samaraweera, also said.   

It is true that Sri Lanka’s Foreign Direct Investments 
dropped by 45.6 per cent to a very low level of slightly 
over US Dollars 300 million in 2016 from US Dollars 
658 million in 2015.  The new Inland Revenue Bill has an 
inbuilt mechanism to reverse this trend. The new Bill 
treats the entire country as a single entity and has not 
addressed the regional imbalances, especially the 
situation in the Northern and Eastern Provinces.  

Whatever the result, the new Bill does not address the 
concerns of the population in the Northern and the 
Eastern Provinces. The 30-year long war had destroyed 
almost all micro, small and medium enterprises that 
existed in the region before the war. The destroyed 
enterprises have to be revived. Employment and income 
generation are the need of the hour for the people of the 
Northern and the Eastern Provinces. The GDP 
contributions of the Northern and the Eastern Provinces 
were among the lowest with around 4 to 5 per cent, 
whereas the GDP contribution by the Western Province is 
much higher.  

It is, therefore, unfair to treat all provinces alike. It is 
a discrimination if unequals are treated alike. The 
Northern and the Eastern Provinces should be protected 
so that they could revive their lost enterprises. All 
incentives shall be granted to the Northern and the 
Eastern Provinces for new investments, including Foreign 
Direct Investment. Tax incentives are an absolute 
necessity for the Northern and the Eastern Provinces, at 
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least for the next five to seven years, for economic 
development of the Provinces.  

The issues pertaining to the Northern and the Eastern 
Provinces should be treated on a separate basis. I wish to 
lay emphasis on the fact that the Government should 
commit itself to eliminate the existing socio-economic 
gap between the North and the East with the rest of the 
country at least by 2020. One way is to continue with the 
2017 Budget Proposal to provide a 200 per cent capital 
allowance for businesses which make investments of over 
US Dollars 3 million in the Northern and the Eastern 
Provinces, excluding land, and generate new employment 
opportunities for 250 or a three to five-year 50 per cent 
tax holiday for such businesses which will create 500 or 
800 new employment opportunities. 

Hon. Presiding Member, before I conclude, let me 
wish the Hon. Minister of Finance and Mass Media 
success in his endeavour. In another month or two, he will 
bring in Budget Proposals for the year 2018 in this House, 
taking into account the peculiar situation in the Northern 
and the Eastern Provinces.  

The Hon. Minister was here. I reiterate the fact that to 
date, proper investments have not been made and 
employment has also not been created in the Northern 
Province. If you take into account the enterprises which 
were introduced recently - two industries - but they are 
not operating properly and I think those enterprises might 
get closed any time. So, how are we going to promote 
these enterprises in the North? The farmers are there; the 
products are being made, but still, we have not introduced 
appropriate systems -proper storage facilities or 
machineries are not available. Now, there is milk 
production in the North and milk is being collected. So 
you can make dairy products creating more employment 
opportunities there. 

I strongly feel that the Ministry of Industry and 
Commerce or the Government should have a separate unit 
for the development of the North, like you have for some 
other provinces. Please consider that. 

Talking of the GDP contribution, at the last Budget, it 
was stated that you are going to bring the GDP 
contribution of the North equal to that of other provinces. 
But, I do not think that even now, we have reached that 
level. Last time, it was told that the GDP contribution of 
the North was at 4 to 5 per cent. Maybe, it would have 
increased by 1 per cent.  There are so many avenues to 
reach that level. We did better before the war and made a 
good produce. I think our GDP contribution was almost 
equal to that of the other provinces prior to 1983. But 
today, we are unable to reach that level. So, that is why I 
said that for five to seven years, tax concessions must be 
given even for small investments. Starting a US Dollars 
300 million project would be applicable to the rest of the 
provinces, but not to the Northern Province. From where 
will you find investors? We have been canvassing with 
the diaspora to come and invest in our area, but we find it 
difficult to bring them in because we have to give them 

some boost. They have money, they can come and invest, 
but they must be given some tax concessions.   

We are experiencing various other difficulties and are 
facing many problems when dealing with the Provincial 
Council with regard to obtaining environmental 
certificates and so on. So, all these things will have to be 
sorted out by the Central Government. I hope at least 
from the next Budget onwards, we will have better 
improvement compared to the other provinces. So, Hon. 
Minister, your vision to bring development in all the 
provinces to an equal status by 2020 must start from 
today.  
Thank you. 

[අ.භා. 2.44] 

 
ග3 එස්.එ�. මI'කා� මහතා (மா��மி� எ=.எ�. மாி�கா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, =ෙශ{ෂෙය�ම රාජdය 

පව;වාෙගන ය�න;, සහනාධාර ලබා ෙද�න;, ෙපm� ෙස{වා  

පව;වාෙගන ය�න; රටක බ� ආදායම වැදග; වනවා. අෙ# 

රෙ� ජනගහනෙය� Dයයට 3�� පමණ බ� අය කරෙගන, ඉ(i 

Dයයට 97ටම සහනාධාර ලබා ෙද�න DHධ ෙවලා (ෙබනවා. 

අෙ# රෙ� දAවM උප+න ෙකmට ෙර�හ� පහaකම 9ක� 

 ෙද�න ඕනෑ, ඊට පස්ෙස{ පාස� යනෙකmට අධdාපනය 9ක� 

ෙද�න ඕනෑ, 9ල ඇÕ� �ක 9ක� ෙද�න ඕනෑ, ෙපm; - ප; 

�ක 9ක� ෙද�න ඕනෑ. ඊට පස්ෙස{ =ශ්ව=දdාල අධdාපනය; 

9ක� ලබා ෙද�න ඕනෑ. =ශ්ව=දdාල අධdාපනය අවස� ¡ණාට 

පස්ෙස{ අFස් ගහ�න ¢´ව� ම�ටෙ� ආ®¯ෙ4 ර7ෂාවM; 

ෙද�න ඕනෑ. ඊට; පස්ෙස{ මැෙරන ක� =Øාම වැKප7 ෙද�න; 

ඕනෑ. එෙහම �ත<� තමF අ	 ෙ� රට +1� කර�න හද�ෙ�.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙල�ක ස�තෘෂ්� චා� එක -

ද%ශකය- අGව ෙල�කෙ: ඉහළම රටවල බ� ආදාය� �(ශතය 

ග;ෙතm;, ෙන�%ෙ4 රෙ� Dයයට 43.6F; ෙඩ�මා%7 රෙ� 

Dයයට 50.8F; අFස්ල�තෙ: Dයයට 40.4F. ෙ� ද%ශකෙ: 

120වන සථ්ානෙ: ඉ�න ලංකාෙ4 බ� ආදායම දළ ෙHIය 

9ෂ්පාදනෙය� Dයයට 13.6F. ෙ� බ� ආදායෙම� තමF අපට 

ඔ7ෙකmම ෙHව� කර�න ෙවලා (ෙබ�ෙ�. ෙ� �ළ, ඍµ බ� 

Dයයට 207 හැ�යට;, ව¨ බ� Dයයට 807 හැ�යට; 

(ෙබනවා. බ� සහන ලබා ෙද�න �යලා සමහර අය කෑ 

ගහ�ෙ� ෙමmකටද? ත7ක¾ය�ටF, නෑදෑය�ටF A	ය� 

ෙක�� �ෙක�� ගණ� බ� සහන �ම 9සා රාජd ආදායම නැ( 

ෙවනවා. එතෙකmට රෙ� îභ සාධන කට1� පව;වාෙගන ය�න 

බැi ¡ණාම, ජනතාවට ෙ;ෙර�ෙ� නැ( =�යට ව¨ බ� 

ආදායම වැ¾ කරලා තමF රට ෙගන ය�න ෙව�ෙ�.  

=ෙශ{ෂෙය�ම ෙල�කෙ: +1� රටවල ජනතාව ද�නවා, 

තම� ෙකmපමණ බ� ෙගවනවාද, බ� ආදායම රෙ� අදායෙම� 

ෙකmපමණ �මාණය7ද, ඒ බ� ආදායෙම� ෙමmනවාද කර�ෙ� 

�යලා. නn; අෙ# රෙ� ව¨ බ� ආදායම Dයයට 807 ද7වා 

වැ¾ෙවලා (wණ;, රජයට  ආදායම ෙලස  එF� ෙකmපමණ 

ලැෙබනවාද, ජනතාවෙ8 îභ සාධනය සඳහා එF� ෙකmපමණ 

පා=©� කරනවාද �යලා =ශ්වාසය7 නැහැ. ඒ =ශ්වාසය නැ( 

9සාම තමF ජනතාවෙග� ෙච�දනා එ�ල ව�ෙ�, "අෙප� බ� 

අරෙගන ෙහmරක� කරනවා'' �යලා. ඒ ෙගm�ල�ට සැප =��න 

අ	 බ� ෙගව�න ඕනෑ නැහැ"F �යලා මතය7 ජනතාව �ළ 

ෙගmඩනැà (ෙබ�ෙ�. එම 9සා  රෙ� ජනතාවෙග� ලබා 

ග�නා බ�වලට ෙමmනවාද කර�ෙ� �යන එක =9=දභාවෙය� 

1355 1356 

[ගA ඊ. සරවනපව� මහතා] 
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1�ව ෙප�ව�න බලයට ප;වන ඕනෑම රජයකට වග �ම7 

(ෙබනවා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, අෙ# ඍµ බ� ආදායම Dයයට 

20 Dට 40 ද7වා;, ව¨ බ� ආදායම Dයයට 80 Dට 60 ද7වා; 

ෙවනස් ��ම ස�බ�ධව  nද� ඇම(�මාට අෙ# ස්�(ය ¢ද 

කරනවා. ෙමmකද, ෙ� ¨මය හරහා තමF රට7 +1� කර�න 

¢´ව� ව�ෙ�. මැ+ ආදායම7 ලබන රට7 න�, ඒ රට 

+1�වන මා%ගයක ගම� කරනවා න�, ඒ රෙ� බ� ආදායම 

අවම වශෙය� දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනෙය� Dයයට 25 - 30 අතර 

�මාණයක (ෙබ�න ඕනෑ. බ� ආදායම දළ ෙHIය 

9ෂ්පාදනෙය� Dයයට 13.6ක තබාෙගන +1� රට7 බවට 

ප;ෙව�න අපට බැහැ.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, +1� රටව� (ෙබනවා; 

ස�0 (ෙබන රටව� (ෙබනවා; ඒක ¢Hගල ආදායම වැ¾ රටව� 

(ෙබනවා. හැබැF, ඒ රටවල  අ¯ බ� �මාණය7 ෙගව�ෙ�. ඒ 

රටවලට ෙවන; ආදාය� මා%ග (ෙබනවා. උදාහරණය7 

වශෙය� ග;ෙතm;, ස¡+ අරා¶ෙ: බ� අය කර�ෙ� Dයයට 

5.3F, එ7ස; අරා¶ එp% රාජdෙ: Dයයට 1.4F, කටා% රාජdෙ: 

Dයයට 2.2F. ඔ¡�ට ඛ9ජ ෙත� ස�පත (ෙබන 9සා රාජdය 

පව;වාෙගන යෑම සඳහා සහ අවශd îභ සාධන කට1� කර�න 

ආදායම7 (ෙබනවා. අෙ# රට ෙ� බ� ආදායම ලබාෙගන 

ඒවාF� කරන ෙH  	2බඳ =ශ්වාසය7 නැ( 6ම 9සා තමF ෙ� 

ගැටEව ම�ෙවලා (ෙබ�ෙ�.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, හැම අංශයකටම බ� සහන 

�ලා  අපට ෙ� රට පව;වාෙගන ය�න බැහැ. දැ� කෘg 

ක%මා�තයට අවශd ෙපmෙහmර සහනාධාරය ලබාෙද�න A	ය� 

¶0යන 377 ඕනෑ. අධdාපනය ෙනm<ලෙ: ලබාෙද�න A	ය� 

¶0යන 857 ඕනෑ. ෙස�ඛd ෙස{වාව පව;වා ගැ`ම සඳහා 

A	ය� ¶0යන 100කට අ�ක nද� �මාණය7 ඕනෑ. ෙ� ෙස{වා  

ලබා�ම සඳහා ෙයmදා ග�නා ¨මෙ4දය ජනතාවට =ශ්වාස 

කර�න ¢´ව� ස්Ùරසාර ¨මෙ4දය7 සහ =9=දභාවය7 ස�ත 

¨මෙ4දය7 ෙව�න ඕනෑ. රට ය�ෙ� ෙකmF පැ;තටද, මැ+ 

ආදාය� රට7 හැ�යට +1�ව කරා ය�ෙ� ෙකෙහmමද �යන 

එක ජනතාවට ෙප�ව�න ඕනෑ.  

=ෙශ{ෂෙය�ම +1� රටවල ජනතාව ද�නවා, තම�ට 

ආදාය� බ� ෙගව�න (ෙබනවා, තම�ට ලැෙබන ආදායම 

	2බඳව රජය දැGව;, එම 9සා ෙබmA කර�න බැහැ, ෙහmර 

කර�න බැහැF �යලා. එම 9සා අ	 ෙය�ජනා කරනවා, බ� 

ෙග4ව;, ෙනmෙග4ව; හැම ¢රවැDයMටම බ� file එක7 =වෘත 

කර�නය �යලා.  

බ� file එක7 =වෘත කළාම ය� �D කාලය7 යනෙකmට 

ජනතාව එයට xAවනවා. ෙ� `(මය රාnව 9සා ��ෙව9 

පා%ශ්වයකට පගාව7 ෙගවා ක�� ප9�න හ�බ ව�ෙ� නැහැ. 

ෙමවැ9 system එක7 (ෙයනෙකmට ඒෙක� ඒවා අxෙවනවා, 

එම 9සා රට පව;වා ෙගන ය�න, රෙ� ෙස{වා පව;වාෙගන 

ය�න අ	 බ� ෙගව�න ඕනෑය �යලා. අ	 පiෙභ�ජනය සඳහා 

9ක� ඉ�ලන ෙHව� ලබා ග�න බ� ෙගව�න ඕනෑය �යන 

හැàම ජනතාව �ළ ඇ( කර�න ඕනෑ. ඒ වාෙ8ම, ෙම�� 

පාලකය� ට; වග �ම7 (ෙබනවා, ජනතාවෙග� ග�නා බ� 

nද�ව0� කරන ෙHව� ෙමmනවාද �යලා �ය�න. ෙම�න, 

ය�තල පහaක� සඳහා ෙමපමණ7, අධdාපනය සඳහා 

ෙමපමණ7, aබ සාධන කට1� සඳහා ෙමපමණ7, ෙ�කට 

ෙමපමණ ආදායම7 ලැෙබනවා, ෙ�වා ෙ� ෙ� =�යට ෙබෙදනවා 

�යන එක 	2බඳව ජනතාවට 9Dයාකාර අවෙබ�ධය7 

��ෙනm; තමF, ජනතාව බ� ෙග6මට ෙපලෙඹ�ෙ�. ව¨ බ� 

අ¯ කරලා, සෘµ බ� වැ¾ කරලා, බ� ලබා ගැ`ම සමපාත 

තැනකට ෙගනැ�ලා,  බ� ආදායම දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනෙය� 

Dයයට 257 ද7වා ෙගන යන වැඩසටහෙ� ආර�භය හැ�යට 

ෙගෙනන ෙ� පන; ෙකK�පත සා%ථක ෙවF �යලා අ	 =ශ්වාස 

කරනවා.  

=ෙශ{ෂෙය�ම ව%තමාන nද� ඇම(�මා ගැන මම ෙ� 

කාරණා �පය �ය�න ඕනෑ. ඉ(හාසය +හා බැEවාම නාගiක 

සංව%ධන, ඉ+��� සහ මහජන උපෙය�@තා අමාතdාංශය 

ෙව�න ¢´ව�, =ෙHශ කට1� අමාතdාංශය ෙව�න ¢´ව�, 

වරාය හා �ව� ෙස{වා අමාතdාංශය ෙව�න ¢´ව�, එ�මා 

passion එක7 ඇ�ව ඒ කට1� හiයට කරලා (ෙබනවා.  සෘµ 

¸රණ ග�න ¢´ව�, ෙකm�ද පණ (ෙබන නායකෙයM හැ�යට 

එ�මාෙ8 ෙ� වැඩසටහනට- [බාධා ���] ඔ4, ඉ(� 

ඔබ�ම�ලා කෑ ගහ<� ඉ�න. ෙ�වා implement කරලා 

ආදායම වැ¾ ¡ණාම ඔබ�ම�ලාට ආෙය; බලයට එ�න හ�බ 

ව�ෙ� නැහැ. ඔබ�ම�ලා කලබල ෙනm6 ඔෙහmම ඉ�න.   

nද� ඇම(�මා එ¾තරව සහ කලාව7 ඇ�ව කරන ෙ� 

වැඩසටහ� �යා;මක ��ම සඳහා අවශd සහෙය�ගය අ	 ලබා 

ෙදනවා.  

ඒ එ7කම මා ෙ� කාරණය; �ය�න ඕනෑ. පa@ය රජය 

කාලෙ: ත7ක¾ය�ට , ෙහmA�ට, ඥා¸�ට �� DයE  බ� 

සහන නැවත අය කර ගැ`ෙ� වැඩ 	2ෙවළM; ෙ� පන; 

ෙකK�පතට ඇ�ළ; කර�න ඕනෑ. දැ� ෙවලා (ෙබ�ෙ� 

ෙමmක7ද? අෙ# අයෙ8 වැර+ ෙහmය�න =තර7 අ	 ෙකm<ෂ� 

ප; කරනවා. තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ඒවා ෙහmය�න ප; 

කර�ෙ� නැහැ ෙ�? [බාධා ���] සමහA නයා ගැxවා �යලා 

උසා= එ�න බැහැF �4වා. ඔබ�ම�ලා ඒ වාෙ8 කථා �ය �යා 

ඉ�ෙ� අෙ# ආ®¯ෙ4 වර+�. පa@ය ආ®¯ව කාලෙ: 

ජනතාවෙ8 බ� nද� ෙහmරා කාලා, ඔබ�ම�ලා සහන ලබා 

ග;තා. ඔබ�ම�ලා ගෙ� ඉ�න අ�ංසක <9a�ෙග� පi#¢ 

Èෑ� 500�, ෙ; ෙකmළ Èෑ� 100�, t9 Èෑ� 250� ගහ¢ ව¨ 

බ�වල ව�+ය නැවත ලබා ගැ`ම සඳහා  ෙකm<සම7 ප; 

කර�න �යලා;, ඒකට නායක;වය ෙද�න  �යලා; අ	 nද� 

ඇම(�මාෙග� ඉ�ලා D�නවා.  

ෙබmෙහmම ස්�(F. 

 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
pළඟට, ගA ¶ම� ර;නායක ම�C�මා. ඔබ�මාට =නා¾ 

8ක කාලය7 (ෙබනවා. 

 
[අ.භා. 2.51] 

      
ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පත 	2බඳ =වාදෙ:� කථා ��මට මට ෙවලාව7 ලබා �ම 

	2බඳව ඔබ�මාට ස්�(ව�ත වනවා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පත ස�බ�ධව ෙබmෙහ� කA� සාක©ඡා වන 

අවස්ථාෙ4� ඒ ස�බ�ධෙය� අදහස් �පය7 ද7ව�න මා 

කැමැ(F. පa@ය රජය කාලෙ:;, ෙ� රජය කාලෙ:; =ශාල 

පiමාණෙය� බ� nද� නාස්(යට, þෂණයට, ෙහmරකමට පා=©� 

වනවාය �යන එක 	2බඳව �Dම =වාදය7 නැහැ.  

1357 1358 



පා%0ෙ���ව 

අද +නෙ:� ජනමාධdව0� අපට දැනග�න ලැwණා, ල0; 

6ර�ංග මහතාට හා අÍෂ පැ�	ට මහතාට වසර 3 බැ@� Dර 

ද�ව� සහ A	ය� ල7ෂ 207 බැ@� දඩ හා A	ය� <0යන 50 

බැ@� ව�+ ෙගව�නැF මහා�කරණෙය� 9ෙය�ගය7 ලබා 

�ලා (ෙබන බව. Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9,  ල0; 6ර�ංග 

මහතා සහ අÍෂ පැ�	ට මහතා ස�බ�ධ ෙවලා, බ� nද� 

A	ය� <0යන 6007 පa@ය ජනා�ප(වරණෙ:� ඡ�ද අරn� 

සඳහා ෙබදා � මැ(වරණ �චාරක කට1�වලට ස�බ�ධ6ම 

ෙහ{�ෙව� ෙ� ද�ව� 9යම � බව ඔබ�මා  ද�නවා ඇ(. නn;, 

අ	 ෙහmඳටම ද�නා ෙH තමF, ල0; 6ර�ංග මහතා ඡ�දය 

ඉ�Eෙ4 නැහැF �යන එක. අ9ක, එ�මා ඉහළ පiපාලන 

9ලධාiෙයM වශෙය� කට1� කළා. ය� �D පාලකෙයM සමඟ 

එක +ගට වැඩ ��ම 9සා එ�මාෙ8 නම ස¡;� ¡ණා. ඒක 

ෙවනම කථාව7. නn;, එ�මා ඡ�දය ඉ�Eෙ4 නැහැ. ෙ� බ� 

ස�0 =යද� කෙළ{ රාජප7ෂ මහ;තයාෙ8 ඡ�දයට  ෙ�. නn; 

එ�ම�ලාට ආ®¯¨ම වdවස්ථාෙව� ෙ�වාට ආවරණ  ලැ¶ලා 

(ෙබනවා. නn; ඒ þgතය�ට, ඒ වැර+වලට උද4 කර¢ 

9ලධාi�ට අ�කරණය ද�ව� �ලා (ෙබනවා. අ	 අ�කරණයට 

(ෙබන ඒ අF(ය 	2ග�නවා. එම 9සා අ	 පැහැ+0වම 

�යනවා, බ� nද� වංචා ��ම ස�බ�ධෙය� අද ලබා �� ෙ� 

න¯ ¸��ව ඓ(හාDක න¯ ¸��ව7 �යලා.  

ෙ� අවස්ථාෙ4� =ෙශ{ෂෙය�ම මා තව; කAණ7 �ය�න 

කැමැ(F. �ට¢ ජනා�ප( ෙ�ක�වරෙයMට තමF අද �ෙ% 

ය�න 9ය<ත ෙවලා (ෙබ�ෙ�. 

දැG; බලය අතට අරෙගන රාජd බ� nද� වංචා කරනවා. 

ඊෙ:; COPE එකට ඒ =ස්තර ආවා.  SriLankan Airlines   

ෙඩmල% <0යන Dය ගණ� =යද� කරනවා, කැ¶න� ම®ඩලෙ: 

�Dම අGමැ(ය7 නැ(ව. ඒ 9සා, රෙ� බ� ස�0 ෙහmරක� 

කරන ෙHශපාලනඥය�ට ක; අ+න 9ලධාi�ට සහ 

ෙHශපාලනඥය�ට; ෙ�ක ෙහmඳ Æ%වාද%ශය7 ෙවF �යලා අ	 

�තනවා. ෙ� ¸��ව 9සා රාජd 9ලධාi� Mල#¢ ෙවනවා  

�යලා සමහර අය �යනවා. අ	 පැහැ+0වම �යනවා, රාජd 

9ලධාi�ෙග� Dයයට 10ක 	iස7 තමF þෂණෙ: ෙයෙද�ෙ� 

�යලා. ඒ Dයයට 10 9සා ඉ(i Dයයට 90ම මඩ කනවා. ෙ�ක 

මහා�කරණෙය� ලබා �� ¸��ව7.  ඇ;තටම ෙ� ත;;වය 

ඉ+iයට ෙගන ය�න ඕනෑය �යන අදහස තමF අපට 

(ෙබ�ෙ�. 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඊළඟට ෙ� පන; ෙකK�පත 

	2බඳව කථා කර�න�. ෙ� පන; ෙකK�පත ඉතා පැහැ+0වම 

ලංකාවට අGව හද¢ පන; ෙකK�පත7 ෙනmෙවF �යන 

කාරණය ම� කළා. � ලංකා මහ බැංM ෙව] අඩ=ෙ: (ෙබනවා, 

2017 මැF 03වැ9 දා 9M; කළ මහ බැංM මාධd 9ෙ4දනය. එය 

මම උ¢ටා ද7ව�න කැමැ(F. ඒ මාධd 9ෙ4දනෙ: ෙදවැ9 

point එක වශෙය� පැහැ+0ව සඳහ� කරලා (ෙබනවා, "The 

new Inland Revenue Act should pave the way for a durable 

fiscal consolidation." �යලා.  ඒ 9සා IMF එක; එ7ක ෙ� 

ෙකK�පත 	2බඳව සාක©ඡා කළාය �යන එක පැහැ+0F. ඊට  

වඩා වැදග; ෙH ෙමmක7ද? එස්.u. +සානායක ඇම(�මා; 

අහෙගන ඉ�න 9සා මම �ය�න�. ඇම(�ම9, ඒෙ7 ඉතා 

පැහැ+0ව (ෙබනවා, "The Board - ඒ �ය�ෙ� IMF's 

Executive Board- is expected to consider Sri Lanka's request 

for completion of the second review in June, 2017, by which 

time the new Inland Revenue Act is expected to be submitted 

to Parliament as a prior action." �යලා.  

ඒ �ය�ෙ� IMF  එක ලංකාවට  ලබා ෙද�න  (ෙබන 

ෙඩmල% <0යන 167 කට ආස�න ��ෙව9  වාiකය ලබා �ම  

සලකා බල�ෙ� Ê9 මාසෙ: �,  අද ෙ�  ඉ+iප; කර (ෙබන  

පන; ෙකK�පත  පා%0ෙ���වට ඉ+iප; කරනවා  �යන  

එක Æ%ව ෙකm�ෙදDය7 බවට ප; කර ෙගනF.  "expected to 

consider"  �යලාF  (ෙබ�ෙ�.   එම 9සා  ඔබ�ම�ලා  IMF  

එක; එ7ක ෙම� �Dම ස�බ�ධ ය7 නැහැF   �4වාට,  ෙමම 

මාධd 9ෙ4දනෙය� එය පැහැ+0 ෙවනවා.   මහ බැංM ෙව] 

අඩ=ෙය� මම ෙ� ෙ�ඛනය ලබා  ග;ෙ;.   මම ෙ� ෙ�ඛනය 

සභාගත* කරනවා.   

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඊළඟට ෙ� පන; 
ෙකK�පෙ; ඉතා බරපතළ ගැටEව7 (ෙබනවා,  වdවසථ්ාෙ4;  

(ෙබන ය� �D  බාධාව7  එ7ක.  �D� සහනය7 සඳහා ෙමම 
පන; ෙකK�පතට කාරක සභා අවස්ථාෙ4 � අ Eෙත� 
සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න බැහැ. nද� වැය ෙවන ෙHව� 
ස�බ�ධෙය�.  ඒක අෙ# වdවසථ්ාෙ4 (ෙබනවා.  ඒක ඇ;ත. 

ඔබ�මා ද�නවා, ෙ�ක අය වැය7 තර�ම =ශාල පන; 
ෙකK�පත7 බව. ෙ�ෙ7 බලපෑම n´ මහ; අය වැය7 
තර�මF. නn;  ෙමF� බලපෑමට ල7වන පා%ශව් ගණනාව7 
ඉ�නවා. ඔ¡� සමඟ තවම �D� සාක©ඡාව7 කර නැහැ. 

බලග� දැGව;  ප%ශ්ව සමඟ සාක©ඡා කර (ෙබනවා. ර7ෂණ 
සමාග�, සමහර වෘ;¸ය ස<(; එ7ක. ඒක ඇ;ත. නn; 
උදාහරණය7 වශෙය� ග;ෙතm; ෙ� කාරණය ගැන බල�න. 

එක එක සංෙශ�ධන ෙපm¾  �මාණය7 �4වා. නn; වැදග;ම 
ෙදය ෙමmක7ද? A	ය� ෙක��ෙ: ඒවා එ7 ල7ෂ හැට දාහ7 
(ෙබනවා. A	ය� ¶0යන 1,6007 (ෙබන     EPF එකට 

ඔබ�ම�ලා  දැනට (ෙබන බ� nදල තව Dයයට හතර�� වැ¾ 

කරනවා. Dයයට හතර ¡ණාට, හැම අ¡AHෙHම  ෙ� අරnදෙල� 

ෙක�� දහ දාහකට වඩා ලබා ග�නා බව මතක තබා ග�න.  

බලාෙපmෙරm;� ෙව�ෙ� A	ය� ¶0යන හත2ස්  පහF �4වා. 

¶0යන හත2ස් පහ ග�න; ඔබ�ම�ලා  ¶0යන දහය7  =තර 

=යද� කර�න  ඕනෑ. හැම ෙකෙනMටම tax file  එක7  open  

කරනවා �යන එකට =යදම7 ය�ෙ� නැHද? ඇඩ� ස්<;   

�යා (ෙබ�ෙ� ෙමක7ද?  බ� එක�  කරH�  ඒ සඳහා කරන 

=යදමට වඩා බHද වැ¾ ෙව�නට ඕනෑ �යලාF.  9ක� ෙජm0යට 

හැම ෙකෙනMටම බ� file  එක7 open  කළාම, එයට =යදම7 

යනවා. ¶0යන 45F expected income  එක. ඒෙක� ¶0යන 

දහය7ම ඔබ�ම�ලා ග�ෙ�  ෙ�  EPF  එකට ගහලාය �යන 

එක  මතක (යා ග�න. තව ¶0යන 107 =තර  ඔබ�ම�ලා 

=යද� කරF,  බ�කරණය සඳහා පiපාලන වැඩවලට. ඊට පස්ෙස{  

ඇ;තටම ඔබ�ම�ලාට ලැෙබ�ෙ� �යද? තව A	ය� ¶0යන 

දහය7 පහෙළmව7 ඒ අවශdතාව�ට =යද� ¡ණාම A	ය�  

¶0යන හත2ස් පහම ලැෙබ�ෙ� නැහැ ෙ�. ඇ;තටම D� 

ව�ෙ�, ෙ�ක  EPF   එෙක� ලබා  ග�න එකF.  අ	 ආ®¯වට  

අවධාරණය කර �යනවා, එම EPF ස�0 තමF අ%µ� 

ඇෙල�Dයස්ලාF, ඇම(වAF එක� ෙවලා Treasury 

Bondsව0� ගැxෙ4 �යලා.  

 EPF  ස�0 තමF, Dයයට අÍව7ම Perpetual Treasuries 

Limited  එෙ7 ආදායම.   අද නාරාෙහ{�	ට  ත�K (ෙහ{ ¶�¾�  

එක7 හදනවා. මම �තන =�යට ¶0යන 50කට වැ¾F =යදම. 

ඒ;  EPF  ස�0F.  

1359 1360 

[ගA ¶ම� ර;නායක මහතා] 

————————— 
*  ~ස්තකාලෙl තබා ඇත. *  'னிைலய�தி) ைவக�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



2017 සැ#තැ�බ%  07  

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�මා,  ඔබ�මාට 9ය<ත කාලය අවසානF.  

      
ග3 _මS ර7නායක මහතා (மா��மி� பிம* ர%நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 මට තව =නා¾ය7  ෙද�න, nලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9.     

ඉතාම වැදග; සංෙශ�ධනය7 (ෙබනවා, කලාකAව� 

ස�බ�ධෙය�.  කලාකAව�ෙ8  සං=ධාන රාkය7 (ෙබනවා.  

ඔ¡�ට ෙ�ක a=ශාල වශෙය� බලපානවා. එකම එක 

සාක©ඡාව7ව; ෙ� ගැන කරලා නැහැ. එම 9සා අ	 ඉ�ලා 

D��ෙ� ෙමයF.    වdවසථ්ාෙ4  (ෙබන කA� 9සා අපට  

ෙමතැන�  සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න   බැi ෙව�න ¢´ව�.  

අ	 �ය�ෙ� ෙ� පන; ෙකK�පත අද =වාද කරලා,  ස�මත කර 

ගැ`ම සඳහා ස(යකට ක� දම�න �යලාF. අෙ# සංෙශ�ධන;, 

තව (ෙබන සංෙශ�ධන; කැ¶න�  එෙක� අGමත කර ෙගන 

ෙ�ක ස�මත කර ගැ`ම සඳහා ෙගෙන�න. ෙ�ක අය වැය7 

තර� ෙලmM පන; ෙකK�පත7, ගA ඇම(�ම9.  ෙ�ක 

9ක�ම 9ක� පන; ෙකK�පත7 ෙනmෙවF.  

ÜලාසනාAඪ ගA ම�C�ම9, =නා¾යක කාලය �ළ මා ෙ� 

කාරණය; �ය�නට කැම(F. ෙ4+කා නාටdකAව� ට ඔ¡� 

9ෂ්පාදනය කරන  නාටd සඳහා පළn වසෙ% ආදායම Dයයට 

පණහ�� ආදාය� බHෙද� 9දහස් කර (wණා. ෙ� පන; 

ෙකK�පෙ;  ඒ බ� 9දහස නැහැ.  ෙ4+කා නටdය �ය�ෙ� ෙ�  

රෙ� ක%මා�තය7 ෙනmෙවF. නාටdකAවාෙ8 ඇ�මට අ(� 

කාලා කරන වැඩ7. ඒ බ� 9දහස අF� කර (ෙබනවා. 

ෙ�ඛකය� හා ෙපm; �කාශකය�ට පළnවන edition එක 

=M�වාම  ඒෙක� Dයයට පණහක බ� 9දහස7 n0� ලබා � 

(wණා. අද ඒ බ� 9දහස  නැහැ. ඔබ�මා ද�නවා, අද ක= ෙපm; 

ප�Dයය7 =�ෙණ�ෙ� නැ( බව. ඒකට; බ� ගහනවා. සංýත 

9%මාණකAව�ට; බ� 9දහස7 (wණා. අද ඒක; ෙ� පන; 

ෙකK�පෙත7 ඉව; කර  (ෙබනවා.  බල�න, නෙව�;පාදන 

සඳහා ෙවෙහසන ¢Hගලය�  ප%ෙ:ෂණය7 කර අE; ෙදය7 

 ෙසmයා ග;ෙතm; බ� ගහනවා. කලාකAව� පමණ7 ෙනmෙවF, 

කෘg =දdාඥය� පවා බHදට යට; ෙවනවා. ඔබ�මා �ට¢ 

කෘgක%ම ඇම(වරෙය7. ඔබ�මා ද�නවා, ෙමmරKව =ශ්ව 

=දdාලෙ: මහාචා%ය රං@ක හ�ව�ර මැ(�මා, ��වන 

ෙල�කෙ: ෙහmඳම =දdාඥයා ¡� බව. ෙ� අGව එ�මාට; 

බHද7 ෙගව�න ෙවනවා. ෙමෙහම රටව� හද�න  ¢´ව�ද?  

ඊළඟට, �¦පට ක%මා�තය.  ගA ඇම(�ම9,  ලංකාෙ4 

�¦පට දහයF, පහෙළmවF 9%මාණය ෙව�ෙ�.  එF� බල�න 

¢´ව� �¦පට (ෙබ�ෙ� හතරF, පහF.  මෙ8 දැ`ෙ� හැ�යට  

ක0� බ� සහනය7 (wණා, A	ය� <0යන =Dපහට වඩා  

ආදායම7 ග;ෙතm; තමF බ� ෙගව�න  ඕනෑ. දැ� Dනමා 

පටෙය�  පා¯ ¡ණ; බ� ෙගව�න  ඕනෑ.  

ගA ඇම(�ම9, ඒ 9සා අ	 ඔබ�මාෙග� ඉ�ලා D��ෙ� 

ෙමයF. අප ඉ+iප; කරන DයEම සංෙශ�ධන ආ®¯වට භාර 

ග�න �යා අප �ය�ෙ� නැහැ. නn; ෙ�වා සෘµවම කලා 

7ෙෂ{¦ය, සංස්කෘ(ක 7ෙෂ{¦ය කා�තාරයකට ෙගන යනවා. එම 

9සා ෙ� සංෙශ�ධන 	2ග�න. ඒවා භාර ග�න `තdGÛලව අද 

ය��D බාධාව7 (ෙබන බව අප 	2ග�නවා. ඒ 9සා ෙ� 

	2ග�න ¢´ව� සංෙශ�ධන �ක සහ ජනතාව ඉ�ලා D�න 

සංෙශ�ධන �ක ඔබ�ම�ලා කැ¶න� ම®ඩලෙ: � අGමත 

කරලා, ඊළඟ පා%0ෙ��� ස(ෙ: +නක, නැ;න� ෙවනම 

=ෙශ{ෂ +නය7 ෙයmදාෙගන ෙහ�  ඒවා ඉ+iප; කර�න.  එෙහම 

නැ;න�  ජනතාව ෙවGෙව� ෙ� පන; ෙකK�පතට අෙ# 

ස�Æ%ණ =ෙර�ධය පළ කරන බව �කාශ කර<�, මෙ8 කථාව 

අවස� කරනවා.  

[අ.භා. 3.01] 

 
ග3 මu�දාන�ද අg7ගමෙ� මහතා (மா��மி� மஹி:தான:த அ;%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පත 	2බඳව =වාද කරන ෙ� අවස්ථාෙ4 nද� ඇම(�මා 

තම�ෙ8 ආසනෙ: නැ( ¡ණ;, එ�මා ඉ�නවා �යා මා 

=ශ්වාස කරනවා. ෙමම පන; ෙකK�පත 	2බඳව අදහස් �කාශ 

කර�න අවස්ථාව ලැuම ගැන මා ඉතාම ස�ෙත�ෂ ෙවනවා.   

රජෙ: බලාෙපmෙරm;�ව ව�ෙ�,  ෙ� පන; ෙකK�පත 
ස�මත ��ම �2� බ� ආදායම වැ¾ කර ගැ`මටF. ඒ වාෙ8ම 
රජෙ: අවධානය ෙයmn 6 (ෙබ�ෙ�, සාµ බ� Dයයට 18 Dට 
Dයයට 45 ද7වා වැ¾ ��මF. ෙ� බ� වැ¾ ��ම �2� රජය 
අෙ#7ෂා කරන A	ය� ¶0යන 350ක ආදායම ඉ+iෙ:�  
A	ය� ¶0යන 7507  ද7වා වැ¾ කර ගැ`ම තමF රජය  
බලාෙපmෙරm;� ව�ෙ�. ෙමම බ� ආදායම වැ¾ ��ම �2�  
ෙ� රෙ� Ìව; වන Dයයට 75කට වැ¾ 	iසකට ය� බ� nදල7 
ෙගව�න DHධ ෙවනවා. එම 9සා ආ®¯ව ෙගෙනන ෙ� පනත 
�2� ෙ� රෙ� වැ¾ 	iසකට බ� ෙගව�න DHධ ෙවනවා, වැ¾ 
	iසකෙ8 ආදාය� අtAක� ඇ( ෙවනවා.  2020 වන =ට  බ� 
ආදායම Dයයට 407 ද7වා වැ¾ කර�න ආ®¯ව 
බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා.  

ආ®¯ව7 බ� ගහනවාට මම =AHධ නැහැ. ආ®¯කට බ� 
අවශdF. ඕනෑම ආ®¯ව7 බ� ගහනවා. ඒ බ� ස�0ව0� තමF 
රාජd ෙස{වකය�ට ප¾ ෙද�ෙ�; පාරව� හද�ෙ�; වැඩ 
කර�ෙ�. එම 9සා බ� ගහ�න ඕනෑ. එෙහම නැ;න� pension 
එක ෙගව�න බැහැ. රජෙ: ආදායම තමF බ� ආදායම. ඒ 9සා 
බ� ගැïම 	2බඳව අපට �ශන්ය7 නැහැ. හැබැF ෙ� බ� 
ගහ�ෙ� ආ®¯වට ස�0 නැහැ �යලා ෙ�. එෙහම න� 
ආ®¯වට ස�0 ෙහmයන, ස�0 ඉ�A කරන ¨මෙ4ද �පය7 
(ෙබනවා. ෙම�ම�ලා ෙ� බ� පැන6ෙම� 2020 වන =ට 
A	ය� ¶0යන 3507 ෙසmය�න බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. 
ෙම�� මෙ8 අවධානය ෙයmn කර�ෙ� ෙම�න ෙ� 
කාරණයටF. ෙ� A	ය� ¶0යන 350 ෙසmය�න  බ� ගහ�න 
ඕනෑ නැහැ, ගA එස්.u. +සානායක ඇම(�ම9. ෙ� බර <9a� 
	ට පටව�න ඕනෑ නැහැ. ෙ� බ� ෙහmයාග�න ¨ම (ෙබනවා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඔබ�ම�ලාට ෙ� කාරණය 
මතක ඇ(. ගA එස.්u. +සානායක ඇම(�මා; 	2ග`=, 
ඔබ�මා; අෙ# ආ®¯ෙ4 D� කාලෙ: �ට¢ nද� ඇම( ර= 
කAණානායක මැ(�මා 9තරම �ය¢ ෙදය7 තමF, 
රාජප7ෂලාෙ8 ෙහmරක� නතර කෙළm; <9a�ට බ� ගහ�න 
ඕනෑ නැහැF �යන කාරණය. ඒක එ�මා +@� +ගටම �4වා 
ෙ�. "රාජප7ෂලාෙ8 ෙහmරක� නැවැ;�ෙවm; බ� ගහ�න 
ඕනෑ නැහැ, බ� වැ¾ කර�න ඕනෑ නැහැ" �4වා. ඒක තමF ෙ� 
යහ පාලන ආ®¯ව බලයට ප; ෙව�න කථා කළ Ü0ක 
කාරණාව. දැ� රාජප7ෂලාෙ8 ෙහmරක� නැහැ ෙ�; 
රාජප7ෂලා  ෙ� ආ®¯ෙ4 නැහැ ෙ�. ඇF, දැ� බ� ගහ�ෙ�? 
රාජප7ෂලා දැ� නැ( 9සා ර= ක Aණානායක �ට¢ nද� 
ඇම(�මා �ය¢ ත%කය  අසතdය7 ෙ�. එෙහම න� දැ� බ� 
ගහ�න ඕනෑ නැහැ ෙ�.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මම �ය�ෙ� බ� ගහ�න 

ඕනෑ නැහැ �යලාF. අÈාමාතd�මාෙ8 �ධාන;වෙය� (ෙබන 

ආ%Ùක කළමනාකරණ ක<Kව අවලං� කර�න, එස්.u. 
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පා%0ෙ���ව 

+සානායක ඇම(�ම9. ෙ� A	ය� ¶0යන 350 ෙහmයා ග�න 

¢´ව�. අÈාමාතd ර9� =¨මDංහ අගමැ(�මාෙග� 

�ධාන;වෙය� (ෙබන ආ%Ùක කළමනාකරණ ක<Kව ෙහට 

අවලං� කර�න, ෙ� A	ය� ¶0යන 350 ෙහmයාග�න ¢´ව�. 

ෙ� ආ®¯ව බලයට ප; ¡ෙ® ෙහmරක� නව;වනවා �යාF. 

<9a�ෙග�  බ� අය කරනවා. හැබැF ෙ� ආ®¯ෙ4 �� 

හතරෙදෙන7 �ටෙගන ෙහmරක� කරනවා. ¶0යන ගණ� 

ෙහmරක� කරනවා. අ�ංසක �#ප; <9හාෙ8 කෘgක%මා�තයට 

බ� ගහනවා.  අෙ# +ස්�7කය 9ෙය�ජනය කරන  එස්.u. 

+සානායක ඇම(�ම9, ඔබ�මාෙ8 ෙහ{වාහැට ආසනෙ: Mඩා 

ෙ;ව� �<යාට; දැ� බ� ගහනවා.  

කෘgක%මා�තය බHෙද� 9දහස් ෙවලා (w� එක; දැ� 

ඉවරF. දැ� හැම ෙHකටම බ� ගහනවා. =Øා<කයM තම�ෙ8  
pension  එෙක� ඉ(i ��ෙ� @�ම7 පව;වාෙගන @යාම, 

තැ�ප� සඳහා අය කරන  බHද; Dයයට 57 ද7වා වැ¾ කරලා.  
හැබැF ආ®¯ෙ4 ��හතර ෙදෙන7 ¶0යන ගණ� ෙහmරක� 

කරනවා. Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඔබ�ම�ලාෙ8 

ආ®¯ව බලාෙපmෙරm;� ව�ෙ� A	ය� ¶0යන 350F.  

පa@ය කාලෙ: තn�නා�ෙස{ලා හ�බ කළ ¶0යන ගණ� 

	2බඳව මම දැ� �ය�න�. බල�න, තn�නා�ෙස{ලා 

�ල�ක� �ව� සමාගෙ� �ව� යානා �ක අවලං� කළා.  

එස්.u. +සානායක ඇම(�මා සා7g ෙදF; අද ෙවනක� 

කැ¶න� ම®ඩලෙ: අGමැ(ය �ලා නැහැ. �ල�ක� �ව� 

සමාගෙ� �ව� යානා අවලං� කරලා, �ල�ක� �ව� සමාගමට 

÷එස් ෙඩmල% ¶0යන 1207 ෙගව�න ¡ණා. ඒක ෙගව�න ණය 

ග;ෙ; ලංකා බැංMෙව�, මහජන බැංMෙව�; ÷එස් ෙඩmල% 

¶0යන 2007. �ල�ක� �ව� සමාගම ෙගව¢ ¶0යන එකDය 

ගණෙන� එයා% බස් සමාගමට @ෙ: ÷එස් ෙඩmල% ¶0යන 50F. 

ඉ�A ÷එස් ෙඩmල% ¶0යන 70 කාෙ8 සා7Mවටද @ෙ:? අ	 

අ�ලස් ෙහ� þෂණ ෙච�දනා =ම%ශන ෙකm<සමට පැ<Ó0 කළා. 

ඒ 	2බඳ ප�7ෂණ පැවැ;ෙවනවා. එස්.u. +සානායක 

ඇම(�ම9, ඔබ�මා �ත�න, කැ¶න� ම®ඩලෙ: අGමැ(ය7 

නැහැ; කැ¶න� ම®ඩලෙය� ඔබ�ම�ලා අGමැ(ය ��ෙ� 

negotiate කර�න �යලා; negotiate කර�න �යලා අGමැ(ය 

��නාම චiත ර;ව;ෙ; මහ;මයාෙ8 BlackBerry එෙක� e-

mail එක7 යවනවා, අගමැ(�මා උපෙදස් ��නා, වැෙÄ කර�න 

�යලා. ඒ අGව @=aම අවලං� කරලා, අදාළ සමාගමට ÷එස ්

ෙඩmල% ¶0යන 1207 ෙග4වා. =ෂය භාර ඇම( කu% හා�� 

මහ;මයා ද�ෙ� නැහැ, කැ¶න� ම®ඩලෙ: ෙව©ච DH�ය. ෙ� 

DH�ය 9සා A	ය� ¶0යන 307 ෙ� රටට අ�< ¡ණා, එස්.u. 

+සානායක ඇම(�ම9. 

ඊළඟට, වරාය. හ�බ�ෙතmට වරාය =7කා. �යටද ��ෙ�? 

÷එස් ෙඩmල% ¶0යන 1.4කට. එස්.u. +සානායක ඇම(�ම9, 

ඔබ�මා ගණ� හදලා බල�න. ෙහ7ටයාර 10,0007 9ක� 

��නා. වරාෙ: ව�නාකම ඇෙමiකාG ෙඩmල% ¶0යන 1.4F; 

	2ග�නවාද? ම��ද රාජප7ෂ මහ;මයාෙ8 කාලෙ:� ඉඩ� 

��ෙ� ෙහ7ටයාරය7 ෙඩmල% 50,000කට. ඔබ�මා වැ¾ කරලා 

බල�න. දැ� ෙ� ෙගm�ල� �ලා (ෙබනවා, අ7කර 1,0007. 

50,000x1,000 �යද? <0යන 50F. ඒක අ¡A� 100� වැ¾ 

කර�න. <0යන 500F. <0යන 500F ඉඩ�වල =තර7 

ව�නාකම, ගA ඇම(�ම9. සත පහ7 නැ�ව ඉඩ� �ක 

ෙනm<ෙ�F ��ෙ�. Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, වරාෙ: 

ඉඩ� 9ක� �¢ 9සා රටට ¡� පා¯ව A	ය� ¶0යන 50F. 

එතෙකmට එතැනම ¶0යන 807, ගA එස්.u. +සානායක 

ඇම(�ම9.   

ඊට පස්ෙස{ බැÕ�කර වංචාව. බැÕ�කර වංචාෙ4 �%ඝ කා£න 

ෙහmරක� ගැන මම කථා කර�ෙ� නැහැ. අෙ# "ෙක�#" 

වා%තාව ඒ අGව �4වා, A	ය� ¶0යන 107 පා¯F �යලා. 

ෙස{වක අ%ථ සාධක අරnදෙ� A	ය� ¶0යන 107 පා¯F. 

<0යන 20F. එෙහම න� එස්.u. +සානායක ඇම(�ම9, 

�ල�ක� �ව� සමාගෙම� ෙගව¢ -කැ¶න� ම®ඩලය අBභවා 

@��ලා ආ%Ùක කළමනාකරණ ක<Kව ග;ත ¸රණෙය� 

ෙගව¢- A	ය� ¶0යන 307 පා¯F. ඊට පස්ෙස{ වරාය 

=��ෙ�� ඉඩ� 9ක� �¢ 9සා A	ය� ¶0යන 507 පා¯F. 

බැÕ�කරය 9සා මහ බැංMෙ4 A	ය� ¶0යන 10F, ෙස{වක 

අ%ථ සාධක අරnදෙ� A	ය� ¶0යන 10F, එතැන ¶0යන 

100F. A	ය� ¶0යන 1007 මහජනතාවෙග� බ� ගහ�ෙ� 

නැ�ව අය කර ග�න (wණා, ගA ඇම(�ම9. ඒ =තර7ද? ඒ 

=තර7 ෙනmෙවF. 

ඊළඟට, මහGවර අ�ෙ4ý මා%ගය භාර ��නා, ගA 

ඇම(�ම9. තn�නා�ෙස{ලා ද��න ඇ(, ''Dරස'' නා2කාෙ4 

@යා; අෙ# ම07 සමර=¨ම ඇම(�මා ඊෙ: ''Dරස'' නා0කාවට 

බැ®ණා. ඇ;ත �යනෙකmට ''Dරස'' නා0කාවට බÓනවා. 

ඇම(වA ගැන �යනෙකmට බÓනවා. අපට ගහනෙකmට ''Dරස'' 

ෙහmඳF. අෙ# න� දමලා =ශ්වාස භංගය ගැන අහනෙකmට ''Dරස'' 

ෙහmඳF. 

අ�න, අෙ# <¦ ගA මංගල සමර6ර nද� ඇම(�මා එනවා. 

ගA ඇම(�ම9, මම ඔබ�මාට ස�0 ෙහmයන හැ� �යා 

ෙදනෙකmට ඔබ�මා ෙ� පා%0ෙ���ෙ4 නැහැ ෙ�. බල�න 

ෙක�. [බාධා ��ම7] Thank you, Sir. අ	 ද�නවා, ඔබ�මා 

�ට¢ nද� ඇම(�මාට වඩා ෙබmෙහmම ෙහmඳF. ඔබ�මා ඕනෑ 

ෙවලාවක ෙබmෙහmම ස�ෙට� ඉ�නවා. අපට ඔබ�මා 	2බඳව 

ගැටEව7 නැහැ. ඔබ�මා ඒ පැ;තට නැහැ. ඒ 	2බඳව �ය�න 

ඕනෑ. ඔබ�මා ගැන ඒ guarantee එක ෙද�න ¢´ව�. එස්.u. 

+සානායක ඇම(�මා මම �ය¢ �ක ඔබ�මාට �යා=. එස්.u. 

+සානායක ඇම(�ම9, මහGවර-හ�බ�ෙතmට අ�ෙ4ý මා%ගය 

- [බාධා ��ම7] සමාෙව�න, මාතර-හ�බ�ෙතmට අ�ෙ4ý 

මා%ගය. Thank you, ඔබ�මා; ඒ +ස්�7කෙ: 9සා මට උද¡ 

කළාට.  

ගA මංගල සමර6ර ඇම(�ම9, මාතර-හ�බ�ෙතmට 

අ�ෙ4ý මා%ගය අ	 ��ෙ� A	ය� ¶0යන 242කට. දැ� 

මහGවර අ�ෙ4ý මා%ගය - එස්.u. +සානායක ඇම(�මා;;, 

මම; යන අ�ෙ4ý මා%ගය - �යටද ෙද�ෙ�? A	ය� ¶0යන 

430කට. A	ය� ¶0යන 430කට, ගA එස්.u. +සානායක 

ඇම(�ම9. ෙවනස �යද? A	ය� ¶0යන 200F. මම ඔබ�මාට 

ක0� �ය¢ A	ය� ¶0යන 100F, ෙමතැන A	ය� ¶0යන 

200F. එතැන =තර7 (ෙබනවා, A	ය� ¶0යන 3007. A	ය� 

¶0යන 3007 ෙවනවා, ෙ� ආ®¯ව ෙ� මෑත කාලෙ: -අ¡A� 

ෙදකහමාරට- කර¢ අයථා ගG-ෙදG. ඔබ�මා මතක (යා ග�න, 

අයථා ගG-ෙදGවල එක�ව A	ය� ¶0යන 300F. මම 

ඔබ�මාට �4වා, �ල�ක� �ව� සමාගෙම� A	ය� ¶0යන 

30F; වරාෙය� A	ය� ¶0යන 50F; බැÕ�කරෙය� A	ය� 

¶0යන 10F; අ%ථ සාධකෙය� A	ය� ¶0යන 10F; මහGවර 

අ�ෙ4ý මා%ගෙය� A	ය� ¶0යන 200F. ඒ =තර7 ෙනmෙවF, 

තව එනවා. අෙ# nද� ඇම(�ම9, ඔබ�මා �ක7 ෙ�වා ගැන 

අවධානය ෙයmn කර�න. ඔබ�මා nද� අමාතdාංශෙ: යම7 

කර�න උ;සාහ දරනවා. ඔබ�මා ෙ� ගැන අවධානය ෙයmn 

කර�න.  

එස්.u. +සානායක ඇම(�ම9, පa@ය ස(ෙ: ඔබ�ම�ලාට 

Cabinet Paper එක7 ඉ+iප; ¡ණා. ෙකරවල	�ය LNG plant 

එකට proposal එක7 ඉ+iප; ¡ණා. ඔබ�මා ද�නවා, ෙ� 

1363 1364 

[ගA ම��දාන�ද අE;ගමෙ8 මහතා] 
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සඳහා කැ¶න� ම®ඩලය =�0බල ම®ඩලෙය� ෙට�ඩ% 

කැෙඳ4වාය �යලා. සමාග� අට7 ඒ ෙට�ඩ% එකට කැෙඳ4වා. 

ඒෙක� සමාග� හත7 reject කළා. Mitsubishi Corporation 

එක =තරF ෙ;Aෙ®. අවසානෙ:� Mitsubishi Corporation 

එෙ7 financial proposal එක ගැෙල4වා. ගැෙල4වාම, 

Mitsubishi Corporation එක; reject ¡ණා, මංගල සමර6ර 

ඇම(�ම9. ඒ අGව Technical Evaluation Committee එක 

¸රණය කළා, ෙ� �Dම සමාගමකට ෙ� ෙට�ඩරය ෙද�න 

අවස්ථාව7 නැහැ �යලා.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�මා, ඔබ�මාට ෙව� � කාලය අවසානF. 

 
ග3 මu�දාන�ද අg7ගමෙ� මහතා (மா��மி� மஹி:தான:த அ;%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

බÓන ෙකmට කාලය අවස�.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, ඔබ�මාට ෙව� � කාලය අවසානF. 

 
ග3 මu�දාන�ද අg7ගමෙ� මහතා (மா��மி� மஹி:தான:த அ;%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මට =නා¾ 117 ෙව� 6 

(ෙබනවා. හiයටම ගත ¡ෙ® =නා¾ 9½F. මම ෙ4ලාව 

බලනවා.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

=නා¾ 117 ගත 6 (ෙබනවා. 

 
ග3 මu�දාන�ද අg7ගමෙ� මහතා (மா��மி� மஹி:தான:த அ;%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඔබ�මා මා 9ෙය�ජනය 

කරන +ස්�7කෙ: 9සා මට =නා¾ය7 ෙද�න.  

ගA මංගල සමර6ර ඇම(�ම9, ෙට�ඩරයට කැඳ� එම 

සමාග� අටම reject ¡ණා. ඉ� පaව අමාතd ම®ඩලය =D� 

ප; කරන ලද ක<Kව - ගA මංගල සමර6ර ඇම(�ම9, එම 

Committee එක- ෙමmක7ද �යලා මට �ය�න. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

The Technical Evaluation Committee - TEC.    
 

ග3 මu�දාන�ද අg7ගමෙ� මහතා (மா��மி� மஹி:தான:த அ;%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Hon. Minister, it is not the Technical Evaluation 
Committee.   
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Cabinet Appointed Procurement Committee.  

ග3 මu�දාන�ද අg7ගමෙ� මහතා (மா��மி� மஹி:தான:த அ;%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Cabinet Appointed Procurement Committee එක 
අර0යගහ ම�+රයට කැ ෙඳ4වා. කැඳවලා ක<Kෙ4 
සභාප(�මාට �4ෙ4, "ෙ� DයE Üලd ෙය�ජනා වහාම =වෘත 
කර�න" �යලා. එ�මා �4වා, "බැහැ" �යලා. බැi න�, 
එ�මාට ඉ�ලා අස් ෙව�න �4වා. එ�මා ඉ�ලා අස් ¡ණා. ඊට 
පස්ෙස{ අEෙත� සභාප(වරෙය7 ප; කළා; ලංකා ඛ9ජ ෙත� 
`(ගත සංස්ථාෙ4 ෙ�ක��මාව ප; කළා. ප; කරලා එ�මාට 
�4වා, "=වෘත කර�න" �යලා. එ�මා; �4වා, "බැහැ" �යලා. 
ඊට පස්ෙස{ Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, පa @ය ස(ෙ: 
කැ¶න� ප�කාව7 9M; කළා, "සමාග� පහක Üලd ෙය�ජනා 
ආපx =වෘත කර�න" �යලා. TEC එක බැහැ �යනවා; අමාතd 
ම®ඩලය ප; කර¢ ක<Kව බැහැ �යනවා. හැබැF අගමැ(�මා 
කැ¶න� ප�කාව7 ම³� දැG� ෙදනවා, "සමාග� පහක =තර7 
financial proposals =වෘත කර�න" �යලා. ෙ�ෙ7 ඉ�නවා 
මැෙ�DයාG සමාගම7. අෙන7 සමාග� හතරම reject වනවා. 
මැෙ�DයාG සමාගමට ෙද�න තමF හද�ෙ�. ගA මංගල 
සමර6ර ඇම(�ම9, එතැ9� නව(�ෙ� නැහැ. දැ� 
ජපානයF, ඉ�+යාවF එ7ක ගැxවා @=aම7. ඒක තමF, LNG 
deal එක. ඒක තමF ෙහණ ගහන, රටට වන ෙලmMම අපරාධය. 
ඒ @=aම ගැxෙවm; ගA මංගල සමර6ර ඇම(�ම9, අ	 
හාංDF. මතක තබා ග�න, අ	 හාංDF. ඒක ගැxෙවm;, අ	 
ඉවරF; රටම ඉවරF. LNG බලාගාර ඇ( ෙව�න ඕනෑ. නn;, 
අපට තවම ඒවා කර�න බැහැ.  

ගA මංගල සමර6ර ඇම(�ම9, ඔබ�මා ඍµ බ� Dයයට 18 
- 40 ද7වා වැ¾ කරලා <0යන 3507 මහ ජනතාවෙග� 
ෙහmය�න බලාෙපmෙරm;� වනවා. මම ඔබ�මාට �යනවා, ෙ� 
ආ®¯ෙ4 ෙද�� ෙදෙන7 එක� ෙවලා ¶0යන 3007 
ෙහmරක� කරලා (ෙබනවා. මහජන nද� ¶0යන 3007 
අරෙගන (ෙබනවා. ඒවා නව;ව�න. ඔබ�මා ෙනmෙවF. ර= 
කAණානායක ඇම(�මා �4වා, "රාජප7ෂලාෙ8 ෙහmරක� 
නැවැ;�ෙවm; බ� ගහ�න ඕනෑ ෙව�ෙ� නැහැ" �යලා. 
එෙහම න� ෙමmකටද ෙ� බ� ගහ�ෙ�? එම 9සා අ	 ෙ� 
ආ®¯වට �යනවා, අ�ංසක <9a�ට බ� ගහ�න එපා; 
ආ®¯ෙ4 �� හතර ෙදෙන7 එ7කx ෙවලා ෙ� කරන 
ෙහmරක� �ක නව;ව�න. ෙ� ෙහmරක� නැවැ;�වා න� බ� 
ගහ�න ඕනෑ නැහැ. අ�ංසක <9a� ෙ�වාට වග �ය�න ඕනැ 
නැහැ. ෙ� රෙ� <9a�ෙග� බ� ගහ�න එපා. අෙ# ගA 
ගය�ත කAණා(ලක ඇම(�මා ද�නවා ඒ ෙහmA �ක ක¡ද 
�යලා. එ�මා - 

 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�මා, ඔබ�මාෙ8 කාලය අවස�. ස්�(F.  

ගA අv; �. ෙපෙ%රා 9ෙය�ජd ඇම(�ම9, ඔබ�මා කථා 

කර�න. 

[අ.භා. 3.13] 
 

ග3 අ\7 �. ෙපෙ�රා මහතා (Cj=බල හා ~න�ජන�ය 
බලශ'� NෙයaජY අමාතY2මා)    (மா��மி� அஜி% F. ெபேரரா - மி�வ; ம,-� ��Gபி�க%த�க ச�தி பிரதி அைம1ச�) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙ� රෙ� ෙHශපාලන 

ඉ(හාසය �ළ ඉ+iප; � ඉතා වැදග; පන; ෙකK�පත7 

අGමත කර<� කථා කර�න ලැuම ගැන මට ෙබmෙහmම 

ස�KF. 

1365 1366 



පා%0ෙ���ව 

ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත ෙබmෙහ� =වාදයට ල7 

¡ණා. ෙ� රෙ� රාජd ෙස{වෙ: වාෙ8ම, ඉ� 	ටත; 

=Hව��ෙග�, වdාපාiකය�ෙග�, ෙHශපාලනඥය�ෙග� හා 

==ධ ෙHශපාලන සං=ධානව0� ෙ� පන; ෙකK�පෙ; ඇ( 

�ණ අ�ණ 	2බඳව සලකා බැEවා. ඉතාම වැදග; ෙH තමF, ෙ� 

පන; ෙකK�පෙ; ඇ( වdවස්ථාGÛලභාවය ප�7ෂා කර¢ 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණය ෙ� පන; ෙකK�පත 	2බඳව ඉ+iප; කර¢ ඒ 

සෑම 9%ෙHශය7ම සලකා බලලා, පා%0ෙ���ව �ළ සාමානd 

බxතර ඡ�දය�� ස�මත කර ගැ`මට හැ� වන ආකාරයට අ	 

ෙ� පන; ෙකK�පත සංෙශ�ධනය කර (uමF. රෙ� `(ය 

අGව, ෙØ{ෂ්ඨා�කරණය =D� �¢ උපෙදස් අGවF ෙ� පන; 

ෙකK�පත රජය =D� පා%0ෙ���වට ඉ+iප; කර�ෙ�. එම 

9සා ෙ� පන; ෙකK�පත 	2බඳව �Dම ෙකෙනMට 

ෙච�දනාව7 එ�ල ��මට හැ�යාව7 නැහැ. අ	 ඉ+iප; කර¢ 

සංෙශ�ධන; 9(ප(වරයා =D� ප�7ෂා කර බලා ආ®¯¨ම 

වdවස්ථාවට අGÛල බව සහ(ක කර (ෙබනවා.  

අද ජනතා =n7( ෙපරnණ ඉ+iප; කර¢ සමහර =ෙ4චන 

+හා බලන ෙකmට, ඔ¡�ෙ8 ආ%Ùක ද%ශනය Mම7ද �යලා 

අපට ය� සැකය7 ම� වනවා. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපmළ ආ%Ùකය - 

social market economy - 	2ග�න, �යා;මක කරන 

ආ®¯ව7 හැ�යට අ	 	2ග�නවා, සමාජය ෙකෙර� රජ ෙ: 

වග�ම උපiම බව. අෙ# එ7ස; ජා(ක ප7ෂෙ: ආ+ක%තෘවA 

ෙ� රටට හÕ�වා �ලා, ෙප�ෂණය කර¢ 9දහස් අධdාපනය අ	 

අදට; �ව%ධනය කරනවා. ඒ 9සා කවරදාකව; ෙ� රෙ� 9දහස් 

අධdාපනයට හා9 කර වන �Dව7 අ	 ෙනmකරන අතරම, න6න 

ෙල�කයට ගැළෙපන ආකාරයට හා රෙ� සෑම ¢රවැDෙයMටම 

අධdාපනයට ඇ( අF(ය තහ¡A කරන ආකාරයට ෙ� රෙ� `( 

අ	 සකස් කරනවා.  

ෙ� රෙ� පiපාලන පiසරය අ	 සකස් කරනවා. ඒ වාෙ8ම 

9දහස් ෙස�ඛd අF(ය ඉ+iප; කරලා �ව%ධනය කර¢ ප7ෂය7 

=�යට ව%තමාන රජය; 9දහස් ෙස�ඛd අF(ය ආර7ෂා ��ම 

සඳහා කැපෙවලා, අ(=ශාල nද� �මාණය7 අ	 ෙව� කරලා 

(ෙබනවා. ඒ වාෙ8ම ෙපm� �වාහන පHධ(ය, ෙපm� මා%ග 

පHධ(ය ඇ�´ ෙ� රෙ� සාමානd ජනතාවෙ8 Ìවන 

අවශdතාව� උෙදසා රාජd �යන ආයතනෙ: කැප6ම එ7ස; 

ජා(ක ප7ෂය හැ�යට අ	 නැවත නැවත සනාථ කරනවා. අ	 

සමාජ ෙවළඳ ෙපmළ ආ%Ùකය7 �ළ, Social Market Economy 

�යන සංක�පය �ළ රජෙ: දායක;වය අ	 	2ග�නවා. ඒ 

ෙවGෙව� කැප ෙවනවා. හැබැF, අ	 9දහස් අධdාපනය ෙදH�, 

9දහස් ෙස�ඛd අF(ය තහ¡A කරH�, රෙ� �වාහන පHධ(ය 

ඇ�´ මහජන අවශdතාව� 	2බඳ දැවැ�ත ආෙය�ජන කරH� ඒ 

ආෙය�ජන සඳහා nද� උපයා ගැ`මට ඵලදාF �යා මා%ග 

අGගමනය කළ 1� ෙවනවා.  Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඒ 

සදහා අපට =ෙHශ ණය මත 5+ D��නට බැහැ. ෙ� රෙ� 

ජනතාවෙ8 Ìවන ත;;වය නඟා DKව�න, ¢රවැDය� 

�#ප;ක<�, මධdම ප�(ය කරා 5ෙගන ය�න, ෙ� රෙ� �7 

මහ�D ෙවලා Ì=තය ෙගmඩ නඟාග;ත මධdම පා�(කයා 

ආර7ෂා කර�න අවශd කර�නා � රාජd =යද� ෙසmයා ග�නට 

අපට සාධාරණ බ� ¨මය7 අවශdF. Üලාසනා�ඪ ගA 

ම�C�ම9, අෙ# රෙ� බ� ආදායම  ෙල�ක ම�ට<� ග;තාම 

ඉතාම පහළ ම�ටමකF පව(�ෙ�. අෙ# රෙ� බ� ෙග6ම, බ� 

අය කර ගැ`ම ෙල�ක ම�ට<� ඉතාම නරක ත;;වයකF 

පව(�ෙ�. එම 9සා අෙ# රටට යහප;, කා%ය7ෂම බ�කරණය 

	2බඳ අE; `(ය7 අවශd ¡ණා. එම 9සා ඉතාම �ෂ්කර 

ත;;වය� යටෙ;, ඉතා දැ¾ මතෙ
දවලට nxණ ෙද<� 

ෛධ%යව�තව, බරපතළ ෙHශපාලන ¸රණය7 ග9<� ෙ� 

පනත ඉ+iප; ��ම ගැන ගA මංගල සමර6ර ඇම(�මාට, ගA 

ඉරා� =¨මර;න 9ෙය�ජd ඇමැ(�මාට, pට ෙපර ෙමම 

කා%යයට මහ�D ¡� DයEම ෙHශපාලනඥය�ට සහ 

9ලධාi�ට, =ෙශ{ෂෙය� nද� අමාතdාංශෙ: DයEම 

9ලධාi�ට මම ස්�(ව�ත ෙවනවා. ඒ වාෙ8ම ෙ� පන; 

ෙකK�පෙත� රටට ලැෙබන ශ7(ය 9සා ෙ� රෙ� ආ%Ùකය 

aර7gත ¡ණා �යන කාරණය �ය�නට ඕනෑ. එම 9සා ෙ� 

පනතට මෙ8 සහාය පළ කරන අතර, මෙ8 aබ පැ��  ෙගන 

ඒමට කැමැ(F.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, අද a=ෙශ{g දවස7. යහ 

පාලන ආ®¯ව ප; කර�න මහ�D ¡� <9a� පළnෙව�ම 

අෙප� ඉ�Eෙ4 ෙහmA� අ�ල�න �යන කාරණය. අෙ# රෙ� 

¢රවැDය� අ¡A� ෙදකකට පaව අද �ය�ෙ�; ෙහmA 

අ�ල�න �යලාF. Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙහmA 

අ�ලලා (ෙබ�ෙ�, ෙහmA ඇප 	ට ඉ�ෙ�. ඇප 	ට ඉ�න 

ෙහmA `(ෙ: කා%ය ප�පා�ය අGව, අපරාධ න¯ =ධාන 

සංÈහයට අGව, ෙ� රෙ� (ෙබන සා7g `(යට අGව, 

සාධාරණ න¯ =භාගය�� පaව, සා7g (ෙබනවා න� 

වැ5+කA කරලා වරදට ගැළෙපන ද¯වම �මට තර� අෙ# රෙ� 

අ�කරණ පHධ(ය ශ7(ම;. ෙ� රෙ� අ�කරණෙ: 

ස්වාlන;වය අ	 ශ7(ම; කළා. දහනව වන ආ�¯¨ම 

වdවස්ථා සංෙශ�ධනය හරහා ෙ� රෙ� අ�කරණයට අවශd 

ශ7(ය අ	 ලබා ��නා; දහනව වන ආ®¯¨ම වdවස්ථා 

සංෙශ�ධනය හරහා ස්වාlන `(ප( ෙදපා%තෙ���ව7 සඳහා 

� පiසරය අ	 සකස් කරලා ��නා. ෙ� රෙ� ෙපm0ස ්ෙකm<සම 

නැවත ෙගmඩ නඟලා, ෙපm£Dය ස්වාlන කරලා, ෙපm£Dෙ: 

අමාA පi7ෂණ ��මට හැ�යාව (ෙබන ද7ෂ 9ලධාi�ව 

ෙගmG කරලා, ඒ සඳහා අE; ඒකක ෙගmඩ නඟලා  ෙපm£Dෙ: 

අපරාධ ප�7ෂණ ශ7(ම; කර�න අපට ¢´ව�කම ලැwණා, 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9. ඉතාම වැදග; �(ඵලය, පළn 

�(ඵලය අද ෙ� රෙ� ¢රවැDය�ට ලැwණා. ෙ� ෙලෙහD පහa 

¢Hගලය� ෙනmෙවF. එදා ජනා�ප(වරණය ග9n. =�0 සංෙHශ 

9යාමන ෙකm<ෂ� සභාෙ4 වග�ම ෙමmක7ද?    වග�ම තමF 

ෙ� රෙ� =�0 සංෙHශ ෙස{වය 9යාමනය ��ම. ෙ� රෙ� 

ෙ%¾ෙය� තරංග පiපාලනය ��ම. ෙ� රෙ� �පවා�9 තරංග 

පiපාලනය ��ම. ෙ� රෙ� �රකථන තරංග පiපාලනය ��ම. 

=�0 සං ෙHශ  9යාමන ෙකm<ෂ� සභාව ස� nද� ෙක�� 

�ෙක�� ගණන7 =යද� කරලා මැ(වරණ වdාපාරය ෙවGෙව�  

a� ෙර+ <ල� ෙගන, එම a� ෙර+ රෙ� සෑම තැනම ප�ස�වලට 

ෙබදා හැරලා ඡ�ද þෂණය7 කළා.  

ඡ�ද þෂණයට දායක ¡� රෙ� �ධානතම රාජd 9ලධාiයා; 

ඔx ජනා�ප( ෙ�ක�වරයා, ඒ =තර7 ෙනmෙවF ඔx =�0 

සංෙHශ 9යාමන ෙකm<ෂ� සභාෙ4 සභාප(වරයා. ඒ වාෙ8ම 

එ� අධd7ෂ ජනරා�වරයා. ඒ ¢HගලF� ෙ� රෙ� මහජන nද� 

ෙක�� �ෙක�� ගණන7 මැ(වරණය7 වැ9 පK පරමා%ථය7 

ෙවGෙව� වැය කරලා ග;ත වැර+ 	යවර ෙවGෙව� සාධාරණ 

න¯ =භාගය�� පස්ෙස{ අද ෙ� රෙ� අ�කරණය ඉ+iෙ: 

`තdGÛලව ද�ව� ලබන දවස අ	 කාටව; ස�K ෙව�න 

¢´ව� දවස7 ෙනmෙවF. නn;, ෙ� රජය බලයට ප;කර¢ ෙ� 

රෙ� ල7ෂ ගණන7 ¡�, <0යන ගණන7 ¡� සාමානd 

¢රවැDය�ට �ෙ; බලාෙපmෙරm;�ව7 ඇ( කරනවා, කවදා 

ෙහ� දවසක ෙහmරක� කර¢; ත7ක¾ක� කර¢ <9a�ට 

එෙර�ව රෙ� `(ය �යා;මක ෙවනවා �යලා. ඒ වාෙ8ම අෙ# 

අෙ#7ෂාව තමF, ඔය පරණ ¢AHදට අෙ# රජය බලයට 

ප;¡ණාට පaව; ෙහmරක� කර¢ ක¡A ෙහ� ඉ�නවා න� ෙ� 

`(ය ෙ� ආකාරෙය�ම �යා;මක ෙව�න ඕනෑය �යන එක. 

ෙ� =�යට රෙ� `(ය �යා;මක ෙවනවා, වැ5+ කරන 

<9a�ට ද�ව� ලැෙබනවා �යන පÓ¡ඩය ලැෙබනෙකmට 
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[ගA අv; �. ෙපෙ%රා මහතා] 
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අපරාධකAව� අපරාධ ��මට ෙපළඹ6ම නැ(ෙවනවා, එෙහම 

නැ;න� අ¯ෙවනවා. 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙHශපාලනඥෙය� ෙමmනවා 

�4ව;, ෙකm�ද ෙක2� (යාෙගන, රෙ� `(ය ෙ�කF, 

ෙර�ලාDය ෙ�කF, කළ හැ� ෙH ෙ�කF, ෙනmකළ හැ� ෙH 

ෙ�කF �යලා �ය�නට අවශd ශ7(ය ෙ� න¯ ¸��ව ම³� 

රජෙ: 9ලධාi�ට ලැෙබනවා. සමහA =ශ්වාස කරනවා, 

ෙමවැ9 බරපතළ ¸�� ම³� රජෙ: 9ලධාi� අෛධ%යව; 

ෙවනවා �යලා. එෙහම ෙව�ෙ� නැහැ Üලාසනා�ඪ ගA 

ම�C�ම9. ඇස් බැ�මට =�0 සංෙHශ 9යාමන ෙකm<සෙ� 

ස�0 ඡ�දය ෙවGෙව� a� ෙර+ ග�න වැය කරනෙකmට ඒක 

වැ5+F �යලා ෙ;A� ග�න බැi <9ස්a රාජd ෙස{වයට a�a 

නැහැ. හi වැ5Hද ෙ;A� ග�න බැi, රෙ� `(ය ෙ;A� ග�න 

බැi <9ස්a රාජd ෙස{වයට a�a නැහැ Üලාසනා�ඪ ගA 

ම�C�ම9. ඒ 9සා රෙ� රාජd ෙස{වකය�ට අවශd කරන 

ශ7(යF ෙ� ලැෙබ�ෙ�, රෙ� ¢රවැDය�ට අවශd කරන 

ශ7(යF ෙ� ලැෙබ�ෙ�. ෙ� ප�7ෂණ ඉතාම ෛධ%ව�තව 

කර¢ ෙ� රෙ� අ(ද7ෂ ෙපm0ස ් 9ලධාi�ට අවශd ශ7(යF, 

ෛධ%යF ෙ� ලැෙබ�ෙ� �යන එක මම මත7 කර�න ඕනෑ. 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, අද ඉතාම වැදග; දවස7. එක 

පැ;ත��,- [බාධා ��ම7] සමහA�ට ෙ� හඬ අහෙගන ඉ�න 

අමාAF. තම�ට; ෙ� ඉරණම අ;ෙවFද �යන හැàම (ෙබන 

සමහA ඉ�නවා. අ	 ද�නවා, මෙ8 <¦ය�ට එවැ9 =පත7 

අ;ෙව�ෙ� නැහැF �යලා. [බාධා ���]  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ඔය ඇෙහ�ෙ� ෙහmA�ෙ8 

හඬ. [බාධා ���] ඔය ඇෙහ�ෙ� අ� ෙච�දනා ප¦ ලැ� 

<9a�ෙ8 හඬ. ෙ� රෙ� සාමානd ¢රවැDය�ෙ8 හඬ අද 

ජයÈහණය කළා. ෙ� රෙ� අ�ංසක <9a�ෙ8 හඬට අද 

ජයÈහණය7 ලැwණා. ෙ� රෙ� `(ය ගැන =ශ්වාසය කරන 

<9a�ට අද ජයÈහණය7 ලැwණා. ෙ� රෙ� `(ප( 

ෙදපා%තෙ���වට අද ජයÈහණය7 ලැwණා. ෙ� රෙ� 

අ�කරණෙ: ස්වාlන;වයට අද ජයÈහණය7 ලැwණා. ඒ 9සා 

ෙහmA�ෙ8;, ෙහmA�ෙ8 උද4කAව�ෙ8;, ෙහmA�ට උද4 

කරන සහ ඔ¡�ට aබ පතන DයE ෙදනාෙ8;, ඔය හඬ නඟන 

DයE ෙදනාෙ8; ඒ උ;සාහය පරාජයට ප; කරලා, එදා 

ෙහmA;, අද ෙහmA;, අනාගතෙ: ෙහmA; යන DයEම 

ෙහmA�ට `(ය �යා;මක ෙවනවාය �යන කාරණය ගැන 

හැàම7 ලබාෙද�න ¢´ව�කම ලැwණාය �යන ස�ට අපට 

(ෙබනවා Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9. ෙබmෙහmම ස්�(F. 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබmෙහmම ස්�(F.  

pළඟට, ගA ඩ8ලස් ෙHවාන�දා ම�C�මා. කAණාකර 
9ශ්ශ]ද ව�න. ඊට ෙපර ක¡A� ෙහ� ම�Cවරෙය7 ගA 
nvw% රxමා� ම�C�මාෙ8 නම Üලාසනය සඳහා ෙය�ජනා 
කර�න. 

 
ග3 ගය�ත ක3ණා�ලක මහතා  (மா��மி� கய:த  க�ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

"ගA nvw% රxමා� මහතා දැ� Üලාසනය ගත 1�ය"F මා 

ෙය�ජනා කරනවා. 
 
,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා ස�මත Cය. வினா வி�க�ப��  ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

අන23ව ග3 ල� ජයව�ධන මහතා Kලාසනෙය� ඉව7 
�ෙය�, ග3 [\]� ර^මා� මහතා [ලාසනාLඪ Cය. 

 அத�பிற�, மா !மி� லகி ஜயவ�தன அவ�க� அகிராசன�தினி�� அகலேவ, மா !மி� +ஜி!� ரஹுமா� அவ�க� தைலைம வகி�தா�க�. 
 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair.  [பி.ப. 3.25]  

ග3 ඩ�ලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான:தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, 2017ஆ� ஆ� ! உ�ணா#டரசிைற' ச#ட(லமான) அரசிைற' ச#ட�களி*+ள �ைறபா,கைள- தி.-)வத/�� இைறவாி- திைண1கள-தி! ெசய/பா,களி! விைன-திறைன1 3#,வத/�� வாி ஏ5�61கைள- தவி��பத/�� வாி வ.மான-ைத அதிகாி-), ெபா.ளாதார' சமநிைலைய ஏ/ப,-)வத/�� வைகெச589கமாக1 ெகா�,வர�ப#டைம வரேவ/க-த1கதா��. இ:வரசிைற' ச#ட(ல� ெதாட�பாக உய� நீதிம!ற-தினா< அளி1க�ப#ட தீ��6களி! அ �பைடயி< தி.-த�க+ ெச5ய�ப,வைத நா�க+ பாி=ரணமாக ஏ/�1ெகா+கிேறா�. நிதி அைம'சரா< சம��பி1க�ப#,+ள இ'ச#ட(ல-ைத- தி.-)வத/காக கி#ட-த#ட 200 தி.-த�கைள� பிேராி1க?+ளதாக அைம'ச� அவ�க+ ஊடக�க+ ஊடாக அறிவி-)+ளா�. 3#டா#சி அரசா�க-தி! மிக 91கியமான ெகா+ைகயி< ஒ!றாக, எதி�வ.� 2020ஆ� ஆ�டளவி< நிதி� ப/றா1�ைறைய ெமா-த- ேதசிய உ/ப-தியி! 3.5 சதCதமாக1 �ைற1க உ-ேதசி1க�ப#,+ளதா<, இ'ச#ட(ல-தி< �றி�பிட�ப#,+ளவா� 6திய அரசிைற' ச#ட-ைத' சாியான 9ைறயி< 9காைம-)வ� ெச5வ) 91கியமானதா��. நா# ! கட! Dைமைய1 �ைற�பத/� அதிகாி-த வ.மான� ப�களி�6' ெச58� எ!ப) நா� அறிEதேத! அEத வைகயி<, ேத1கநிைலயி*+ள ெபா.ளாதார-ைத ேம�ப,-த இ'ச#ட-தி! ஏ/பா,க+ ஊ1கியாக- ெதாழி/ப#,, வாி வ.மான-ைத அதிகாி1க' ெச58ெமன ந�6கி!ேற!.   கடEத இர�, வ.ட�கH1�� ேமலாக இல�ைகயி< ஏ/ப#ட வர#சி, திI� ெவ+ள�ெப.1�, Jழ< மாசைடவி! தா1க�க+ எ!பவ/றா< ஏ/ப#ட பாதி�பிK.E) மீ+வத/�� நிைலேபறான அபிவி.-திைய உ.வா1�வத/�� ெபா)�ப,கடைன மீள' ெச*-)வத/�� ெபா.ளாதார� சா�Eத அபிவி.-தி- )ைறகH1� ம#,ம<லா) க<வி, Dகாதார�, ெதாழி< வா5�6 ேபா!ற )ைறகH1கான ெசலவின�கH1�� ஏ/றவைகயி< நிதி ஒ)1கீ, ெச5ய�பட ேவ�,�. இய/ைகயி! தா1க�களா< பாதி1க�ப#,+ள ச9�-தி� பயனாளிகH1� அரசினா< வழ�க�ப,� ெதாைகயான), த/ேபாைதய பணC1க-தி! காரணமாக அவ�கள) அ-தியாவசிய- ேதைவகைள� =�-தி ெச5வத/ேக ேபாதாம< இ.1கிற). எனேவ, ச9�-தி� பயனாளிகH1� வழ�க�ப,� ெகா,�பனைவ, பண C1க-தி! தா1க-ைத' சமாளி1க13 ய வைகயி< அதிகாி-) வழ��வத/�- ேதைவயான நிதி ஒ)1கீ#ைட' ெச5யேவ�,�. பிேராி1க�ப#,+ள வாி' சீ�தி.-த�களி!(ல� ஏைழகH1�� ெச<வEத�கH1�� இைடயிலான வ.மான இைடெவளிைய1 �ைற�பத/�� 9 8ெம!� நா! ந�6கி!ேற!.   
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පා%0ෙ���ව கடEத ஆ� < ஏ/ப#ட நிதி�ப/றா1�ைறைய, 5.4 Cதமாக1 �ைற�பத/� எ,-த நடவ 1ைகக+ இEத1 3#டா#சி அரசா�க-தி! சாதைன எ!ேற �றி�பிட ேவ�,�. இேத விைன-திறைன- த/ேபாைதய நிதியைம'ச.� ெதாட�'சியாக1 கைட�பி -), 6திய இைறவாி- தி#ட-ைத விைன-திற! வா5Eத வைகயி< பய!ப,-தி1ெகா�டா<, 2020ஆ� ஆ�டளவி< நிதி�ப/றா1�ைறைய ெமா-த- ேதசிய உ/ப-தியி< 3.5 Cதமாக1 �ைற�ப) சா-திய�ப,� எ!� ந�6கி!ேற!. இEத இல1ைக அைடவத/� இ�ெபாMதி.Eேத அரசிைற வ.மான-ைத அதிகாி�ப) ம#,ம<லாம<, க<வி ம/�� ச(க ெபா.ளாதார அபிவி.-திகH1கான 9தN#,' ெசலவின�கைள8� அதிகாி1க ேவ�,�. அேதேவைள இல�ைகயி< சமநிைலயான ெபா.ளாதார வள�'சிைய ஏ/ப,-)வத/� வட1�, கிழ1� மாகாண�களி< 8-த-தா< பாதி1க�ப#ட ெபா.ளாதார ம/�� ச(க1 க#டைம�61கைள' சீ�ெச5வத/� ேமலதிக நிதி ஒ)1கீ,க+ ெச5ய�பட ேவ�,� எ!�� நிதி அைம'ச� அவ�கைள1 ேக#,1ெகா+கி!ேற!.  நம) நா# ! மிக 91கியமான கடEதகால� பிர'சைனகளி< ஒ!�, அரச வ.மானமான) மிக� பலCனமாக இ.�பதா��. பாதீ,கைள- தயா� ெச5) சம��பி1��ேபா)3ட அதைன� =�-தி ெச5)ெகா+ள13 ய வித-தி< ேதைவயானள? வ.மான-ைத அரD ெப/�1ெகா+ளவி<ைல. த/ேபாைதய அரசி! பாாிய பிர'சிைனயான) அதன) ெசலவின�கH1� ம#,ம<லா) கட!கைள மீள' ெச*-)வத/கான வ.மான-ைத8� ெகா� ராத நிைலைமேய ஆ��. இEநிைலைமைய நா� க#,�ப,-தாவி < நா, வ��ேரா-) நிைலைம1�- த+ள�பட13,�. நம) பிராEதிய-தி*+ள நா,கHட! ஒ�பி,மிட-) இல�ைகதா! அரசிைற வ.மான ேச��பி< பி!த�கிய நிைலயி*+ளதாக- ெதாியவ.கி!ற). த/ேபாைதய ெபா.ளாதார நிைலைய நா� கண1கி< எ,-தா<, ெமா-த- ேதசிய உ/ப-தியி< �ைறEத) 20 சதCதமான வ.மான�, வாி ேசகாி�பி!(ல� ெபற�பட ேவ�,�. ஆனா<, நா�க+ இEத நிைலைய இ!ன9� அைடயவி<ைல.  ெமா-த வாி வ.மான-தி< மைற9க வாியி! அள? அதிகமாக உ+ளைமேய த/ேபாைதய வாி 9ைறயி*+ள 91கியமான �ைறபாடா��. இைத ேவ� விதமாக' ெசா<ல�ேபானா<, ெமா-த அரசா�க வாி வ.மான-தி< 80 சதCத� மைற9க வாியாகேவ உ+ள). இத! தா/பாிய� எ!னெவ!றா<, இல�ைகயி! ஒ#,ெமா-த வாி வ.மான-தி< ெப.�ப�தி Pக�ேவா� வழியாக� ெபற�ப,வதா<, வ.மான� �ைறEத ம1க+ மிக அதிக அளவி< பாதி1க�ப,வேத ஆ��. இEநிைலைமயான) 8-த-தா< பாதி1க�ப#ட ம1களி! வாQவியK< அதிக பாதி�61கைள ஏ/ப,-)வதாகேவ அைமE)+ள). இத! விைள?, அதிக வ.மான� உைழ�ேபா� வ.மான வாிைய1 க#,வதிK.E) த�பி-)1ெகா+கி!ற அேதேவைள, வ.மான� �ைறEத ம1க+ தம1�- ேதைவயான அ-தியாவசிய� ெபா.#கைள வா���ெபாM)3ட வாி�ெபாறி9ைற1�+ சி1கி1ெகா+வதா��. இ�பிர'சிைன1�� 6திய அரசிைற' ச#ட� பாிகார� காR� எ!� நா! ந�6கி!ேற!.  எனேவ, மைற9க வாிைய 60 சதCதமாக1 �ைற�ப) வ.மான� �ைறEத ம1கHைடய வாி'Dைமைய1 �ைற1க 

ஏ)வாக அைம8�.  அரசா�க� மைற9க வாி(ல� வாி ேச��பத/கான காரண� மைற9க வாிைய மிக இல�வாக' ேசகாி1க1 3 யதாக உ+ளதனாலா��. வாி ஏ5�6 ம/�� வாி ெச*-தாம< த�பி1�� அளவான) ேநர  வாிைய� பா�1கி*� மைற9க வாியி< மிக1 �ைறவா��. அரசா�க-)1� ேநர  வாிைய- திர#ட ஆ�� நி�வாக' ெசலவான) மிக அதிகமா��. இ'ெசலைவ- தவி��பத/காக?� இல�வாக வாிைய- திர#,வத/காக?� மைற9க வாி பய!ப,-த�ப,கி!ற). இவ/ைறெய<லா� கண1கிெல,-) 6திய அரசிைற' ச#ட� ேநர  வாியி!(ல� அதிக வ.மான-ைத� ெப�� வைகயி< க#டைம1க�ப#,+ளைமயா<, ம-தியதர ம/�� வ.மான� �ைறEதவ�களி! வாி'Dைமைய இ'ச#ட� �ைற1�� எ!� நா� ந�6கி!ேறா�. 6திய அரசிைற' ச#ட-தி< ெச5ய�பட?+ள ஏ/பா,க+(ல� த/ேபா) நைட9ைறயி*+ள ச#ட�க+ தி.-த�ப,வ)ட!, 6திய ச#ட�கைள நைட9ைற1�1 ெகா�,வர?� உ-ேதசி1க�ப#,+ள).  இ'ச#ட ஏ/பா,க+ வட1�, கிழ1கி< மீள1� யம�-த�ப#, 6திய ெதாழி< 9ய/சிகைள ஆர�பி-)� ெபா.ளாதார-தி/�� ப�களி�6' ெச5பவ�கைள8� ெவளிநா#, 9தN,கைள வட1�, கிழ1�1�1 ெகா�,வE) 9தN, ெச5பவ�கைள8� பாதி1க'ெச5யாம< இ.�ப)ட!, ஊ1�வி1க?� ேவ�,�. எனேவ, ெகௗரவ நிதி அைம'ச� அவ�க+ நா! இ�� 3றியவ/ைற1 கவன-தி/ெகா�,, 6திய ெதாழி<9ய/சியாள�கH1�� வட1�, கிழ1கி< ெவளிநா#, 9தN,கைள' ெச5)+ளவ�கH1�� ஏ/பட13 ய பாதி�61கH1� நிவாரண� வழ�க 2018ஆ� நிதியா� லாவ) வழிவைக ெச5யேவ�,�. இ) தவிர?� இ'ச#ட-ைத' ெசய/ப,-)�ெபாM), அ) ெதாட�பான விழி�6ண�T#டைல ம1க+ ம-தியி< ஏ/ப,-)வத/�- ேதைவயான வசதிகைள உ+நா#, இைறவாி- திைண1கள-ைத' ேச�Eத அதிகாாிகH1�' ெச5)ெகா,1க ேவ�,� எ!�� ேக#,1ெகா+கி!ேற!. வாி க#ட13 ய ம1க+, வாி க#,வைத' ச#ட-தி! ேதைவைய- தி.�தி ெச5வத/காக ம#,� அ<லாம<, தா5நா#,1கான ஒ. ேசைவயாக 9!வE) க#டேவ�,�. அ:வா� 9!வE) க#,பவ�கைள1 ெகௗரவி1�9கமாக உ+நா#, இைறவாி- திைண1கள� அவ�கH1� விDவாச அ#ைடகைள - Loyalty Card - வழ��வ)ட!, அ:வாறானவ�கH1� ஊ1�வி�6' ச*ைககைள8� வழ�கேவ�,�. உதாரணமாக, காலEதவறா) வாி க#,பவ�கH1� உ+நா#, வண1க வழிபா,கH1�� D/�லா ெச<வத/�� ப<ேவ� வித-தி< ஊ1�வி-) உதவி6ாியலா�. அ:வாறான ஊ1�வி�6களா< உ+நா#, இைறவாி- திைண1கள-ைத ம1க+ேநய திைண1களமாக� 6ன�ஜீவனமளி1கலா�. இைறவாி- திைண1கள அதிகாாிக+ ம1கைள' சEேதக நப�களாக நட-தாம<, ம1களி! ந�பி1ைகைய ெவ!� வாி 9காைம-)வ-ைத விைன-திறVட! ெச5) வாி ேசகாி�ைப' ெச5யேவ�,�. என) அபி�பிராய-தி< வாி 9காைம-)வ9� வாி ேசகாி�6� ஒ. நாணய-தி! இ. ப1க�கைள� ேபா!றதா��.  8-த-தா< எ<லா வைகயி*� அழிவைடEத வட1�, கிழ1� மாகாண�களி! க#டைம�61கைள வி.-தி ெச5வத/�� வணிக 9ய/சிகைள1 3#,வத/�� Dயெதாழி< வா5�61கைள8� ஏைனய ெதாழி< 
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[ගA ඩ8ලස් ෙHවාන�දා මහතා] 



2017 සැ#තැ�බ%  07  வா5�61கைள8� எம) பிரேதச ம1கH1� ஏ/ப,-தி1 ெகா,�பத/�� ெகௗரவ நிதி அைம'ச� அவ�க+ அவ.ைடய பதவி1 கால-தி< விேசட தி#ட�கைள வ�-)' ெசய/ப,-தேவ�,�. வட1�, கிழ1கி< ெபயரளவி< ெதாழி< ேப#ைடகH1கான நில�க+ ஒ)1க�ப#,+ளனேவ தவிர, ெசய/பாட/ற ெதாழி< ேப#ைடகேள அ�� இ.1கி!றன. அ-தைகய ெதாழி< ேப#ைடகைள� பயV+ளவைகயி< இய1�வத/�� வட1�, கிழ1� மாகாண�களி< காண�ப,� வள�கைள� பய!ப,-தி உ/ப-தி- ெதாழி<)ைறகைள ேம�ப,-)வத/� 9ய/சி1�� இைளஞ�, 8வதிகH1�1 கட! வசதிகைள8� வாி' ச*ைககைள8� வழ��வதXடாக எம) நா# ! ெபா.ளாதார-ைத அதிகாி1க நடவ 1ைககைள 9!ென,1கேவ�,� எ!�� இ'சEத��ப-தி< ேக#,1ெகா+கி!ேற!. 
 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) ெகௗரவ உ��பின� அவ�கேள, உ�கHைடய ேநர� 9 வைடE)வி#ட). 
 
ග3 ඩ�ලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான:தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) என1� ப-) நிமிட�க+ ஒ)1க�ப# .Eத). த/ேபா) ஒ!ப) நிமிட�கH� 30 ெச1க!கH�தா! ெச!றி.1கிற). 

 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) நீ�க+ உ�கHைடய உைரைய பி.ப. 3.25 மணி1� ஆர�பி-தீ�க+. 
 
ග3 ඩ�ලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான:தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) நா! இ!V� ஒ. நிமிட-தி< எ!Vைடய உைரைய 9 -)1ெகா+கி!ேற!.  எம) நா#, ம1க+ அ�ைமயி< உ+Yரா#சி- ேதா்த<கைள எதி�ெகா+ள இ.1கி!றப யினா<, அ) ச�பEதமான சில க.-)1கைள8� நா! 3றவி.�6கி!ேற!. யாQ�பாண-தி< 1989ஆ� ஆ�,1� 9!ன� ச�காைன, D!னாக�, கா�ேகச!)ைற, ெந<Kய , ப�ட-தாி�6, உ.�பிரா5, மானி�பா5, ஊ�காவ/�ைற ம/�� கிளிெநா'சி, 9<ைல-தீ? ஆகிய ப# ன சைபக+, 1989ஆ� ஆ� ! உ+Yரா#சி ம!ற- ேதா்த< ச#ட-)ட! ப# ன சைபக+ எ!ற அEத[ைத இழE) பிரேதச சைபகளாக மா/ற� ெப/றன. கடEத 25 வ.ட கால�ப�தியி< �றி�பி#ட ப-) பிரேதச�களி< D!னாக�, ச�காைன, ெந<Kய , மானி�பா5 ஆகிய பிரேதச�க+ பாாிய நகர�களாக வள�'சி ெப/றி.1கி!றன. ஆகேவ, இEத நகர�களி! வள�'சிைய1 கவன-தி< எ,-) அ'சைபகைள நகர சைபகளாக- தர9ய�-தி அவ/�1�ாிய அEத[) ெகா,1க�பட ேவ�,�. அ,-), கிளிெநா'சி மாவ#ட-தி! தைலநகராக?� க<வி, வ�-தக�, விவசாய�, ைக-ெதாழி< ைமய�க+ ேபா!ற ெசய/பா,களி! ைமயமாக?� கிளிெநா'சி நகர� வள�'சி ெப/றி.�பதா<, கிளிெநா'சி பிரேதச சைபைய நகர சைபயாக- தர9ய�-த ேவ�,�. நகர சைபயாக- தர9ய�-தினா<தா! அ'சைபயி! நி�வாக-ைத8� 9காைம-)வ-ைத8� சிற�பாக' 

ெச5ய9 8�இ அ)ேபாலேவ 9<ைல-தீ? மாவ#ட-தி! வள�'சிைய8� அபிவி.-திைய8� கவன-தி/ெகா�,, 9<ைல-தீ? பிரேதச சைபைய8� நகர சைபயாக- தர9ய�-தி, நகாி< வாM� ம1கH1� அ'சைப சிற�பான ேசைவைய வழ�க வழிவைக ெச5ய�பட ேவ�,�.  இைத- தவிர, வட மாகாண-தி< நா!� பிரேதச�களி< பிரேதச ெசயலக�க+ அைமய�ெப/�+ளேபா)�, பிரேதச சைப1 க#டைம�6 உ.வா1க�படாம< இ.1கி!ற). யாQ�பாண� வடமரா#சியி< ம.த�ேகணி, கிளிெநா'சியி< க�டாவைள, 9<ைல-தீவி< ஒ#,D#டா!, ம!னாாி< ம, எ!பனேவ அEத� பிரேதச ெசயலக�களா��.  
 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) ெகௗரவ உ��பின� அவ�கேள, உ�கHைடய ேநர� 9 வைடE)வி#ட). 

 

ග3 ඩ�ලස් ෙ5වාන�දා මහතා (மா��மி� ட�ள= ேதவான:தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) தய?ெச5), இ!V� அைர நிமிட� தா.�க+!  இEத நா!� பிரேதச�கH1�� தனியான பிரேதச சைப1 க#டைம�6 இ!ைமயா< அ�பிரேதச-தி< அ ம#ட கிராமிய அபிவி.-திைய13ட 9!ென,�ப)  க னமான காாியமாக இ.1கி!ற). பிரேதச சைப1 க#டைம�6 இ<லாத காரண-தினா< இ�பிரேதச�க+ பி!த�கிய நிைலயி< காண�ப,கி!றன. எனேவ, இEத நா!� பிரேதச�கH1�� பிரேதச சைப1 க#டைம�6 ஏ/ப,-த�பட ேவ�,�. இEத1 �ைறபா,க+ உ+Yரா#சி' சைபகH1கான ேதா்த< நைடெப�வத/கான ஏ/பா,க+ =�-தியா1க�ப,வத/� 9!ன� நிவ�-தி1க�பட ேவ�,� எ!� ேக#,1ெகா�,, சEத��ப-)1� ந!றி 3றி, விைடெப�கி!ேற!.  
 

[අ.භා. 3.38] 
 

ග3 එස්.�. Uසානායක මහතා (සමාජ සCබල ගැ�R� හා 
dභසාධන හා ක�ද උඩරට උ3මය 01බඳ අමාතY2මා) (மா��மி� எ=.பி. திசாநாய�க - சQக வ;R?ட* ம,-� நல��ாி ம,-� க�� மர�ாிைமக� அைம1ச�) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 
Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9,  2006 ව%ෂෙ:� අෙ# රෙ� 

ස�මත කර¢ ෙHIය ආදාය� පනත;, ඊට පaව ඒ පනතට ෙගනා 

සංෙශ�ධන 6; සමඟ ෙ� රෙ� බ� �(ප;(ය 	2බඳ ගැටE 

(wණා. �ට¢ ගම� බ� ෙවනස් කරනවා. �ට¢ ගම� 

¢Hගලය�ට බ� 9දහස ෙදනවා. �ට¢ ගම� සමහර ෙHවලට බ� 

වැ¾¢ර පනවනවා. ෙ� වාෙ8 ගැටE, �ශ්න අ=9ශ්�තතා 

පැව�ණා. රටක ආෙය�ජකය� ෛධ%යව; කර�න, රටක 

9ෂ්පාදකය� ෛධ%යව; කර�න, රෙ� ආදායම වැ¾ කර�න 

එය ෙහmඳ ත;;වය7 ෙනmෙවF. අපෙ8 +න 100 අය වැය 

ෙ�ඛනෙ:;, ඒ වාෙ8ම 2016 සහ 2017 වසරවල අය වැය 

ෙ�ඛනවල; බ� ෙය�ජනා xඟ7 ගැස� කරග�න අපට බැi 

¡ණා. ඒ 	2බඳව ගැටEව7 (wණා. දැ� මට ෙපෙන�ෙ� ගA 

මංගල සමර6ර අමාතd�මා එ�මාට xA ¢A� =�යටම, 

එ�මාෙ8 අ¸ත අමාතdාංශවල එ�මා ¸�� ¸රණ ග; =�යටම 

ෙබmෙහmම එ¾තරව, ෙනmසැ£ ෙ�වා îHධ ප=¦ කර<� 

ඉස්සරහට ය�න වැඩ කරන බවMF. අ	 එ�මාට aබ පතනවා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ෙල�කෙ: ය� රටක ඉහළ 

ආ%Ùක සංව%ධනය7 (ෙබනවා න�, ඒ රෙ� ජා(ක ආදායම, 

1373 1374 



පා%0ෙ���ව 

දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනය ඉතාම ඉහළ තලයක (ෙබනවා න�, ඒක 

¢Hගල ආදායම ඉතාම ඉහළ තලයක (ෙබනවා න�, ඒ හැම 

රටකම ඍµ බ� ආදායම ඉතා ඉහළ ම�ටමක (ෙබනවා. එ7ෙක� 

Dයයට 50� උඩ (ෙබනවා. එය ඉතා ෙහmඳ ත;;වය7. එෙහම 

නැ;න� එය Dයයට 50 ආස�නයට ඇ=; (ෙබනවා. එය හැම 

සංව%�ත රටකම ද��න (ෙබන ෙදය7. ඒ 9සා ෙ� බ� 

පන(� �ධාන වශෙය� ම� කරන, nද� අමාතd�මාෙ8 

ඉල7කය, එන� ඍµ බ� ආදායම අද (ෙබන ත;;වෙය� 

Dයයට 40 ද7වා ෙගන යෑෙ� සහ ව¨ බ� ආදායම Dයයට 80 Dට 

Dයයට 60 ද7වා ෙගන ඒෙ� ඉල7කය රටට;, රෙ� ෙපm� 

ජනතාවට; ඉතාම යහප; �යන එක මා �ය�න කැමැ(F.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, xස්ම ග�නා හැම ෙකනාටම 

බ� ගහ�න ලැහැස්( ෙවනවා �යා ජනතා =n7( ෙපරnෙ® 

ම�CවA� �4ව;, එ�ම�ලා එෙස{ දැ7ක; එය සාධාරණ 

නැහැ. කලාකාරයMට ¡ණ; තමා කරන කලා කට1;ෙත� 

ලාභය7 ලැෙබනවා න� එF� ෙපm¾ බHද7 අය ��ම රටකට 

අවශd ෙදය7, Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9. ෙ� රටට 

ආදායම7 නැ;න�, රෙ� රාජd ආදායම වැ¾ කරග;ෙ; 

නැ;න� අප ෙකmෙහmමද ෙ� රට ෙගන ය�ෙ�? අමතක 

කර�න එපා, ෙල�කෙ: ෙකmෙහ{ව; නැ( =�යට අප අෙ# රෙ� 

අධdාපනය අද ෙනm<ලෙ: ලබා ෙදන බව. අද එය ෙල�කෙය� 

ඈ; ෙව<� ය�ෙ�. සමාජවා� රටවල පවා අද ෙනm<ෙ� ෙදන 

අධdාපනය නැහැ. අමතක කර�න ෙහmඳ නැහැ, අද උසස ්

අධdාපනය ෙනm<ලෙ: ලබා ෙදන රටව� ඇ;ෙ;ම නැ( තර�ය 

�යා. �1බාෙ4 න� ෙදනවා. නn; ෙවන; රට7 ඇ;ෙ;ම 

නැ( තර�. හැබැF අ	 උසස් අධdපනය; ෙනm<ලෙ: 

ලබාෙදනවා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, පa@ය රජය කාලෙ: A	ය� 

<0යන 147 ෙලස (w� සමෘH� සහනාධාරය දැ� A	ය� 

<0යන 427 6 (ෙබනවා. ෙ� තර� මහා =ශාල සහනාධාර වැඩ 

	2ෙවළ7 ඇ(, ෙස�ඛd සහ අධdාපනය ෙනm<ෙ� ෙදන  -

එම³� අපට =ශාල වාDදායක ත;;වය� ලැu (ෙබනවා- අෙ# 

රෙ� ඍµ ආදාය� බ� �මාණය වැ¾ ��මට උ;සාහ දැ�ම ඉතාම 

පලදායක ෙදය7 �යාF මා �ත�ෙ�.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ව¨ බ� ෙගව�ෙ� ක¡ද? 

පාෙ% Dඟම� ය+න ¢Hගලයා; ව¨ බ� ෙගවනවා. සමෘH� 

සහනාධාර ලබන දාහතරල7ෂය7 -සමෘH�ලාB ප¡�වල DයE 

ෙදනා- පi#¢වලට, E�වලට, t9වලට ඒ ව¨ බHද ෙගවනවා. ඒ 

9සා ඍµ බ� ආදායම වැ¾ කරෙගන ඒ හරහා ව¨ බ� සහන 

ෙද�න අපට ¢´ව�කම (ෙබනවා න� ෙහmඳF. සමහර බ� 

සහන;, සමහර භා®ඩවලට ලබා � (ෙබන බ� සහන; වැ¾ 

කරග�න අපට ¢´ව� ෙ4=, අෙ# ඍµ බ� ආදායම වැ¾ කර 

ග;ෙතm;. <0යන 1.27 පමණ වන ෙපmෙහmස;ම ප�(ෙ: 

ආදාය� බ� ෆF� �මාණය ෙගන බලන ෙකmට ෙපෙනනවා,  ඒ 

අයව; හiයාකාරව එම බHද ෙගවා නැහැ �යා. ෙ� රෙ� ආදාය� 

බ� ෙගවන අයෙග� 9ය<ත ෙවලාවට, 9වැ5+ව එම බHද 

ෙගවන අය, තම�ෙ8 රාජකාiය7 හැ�යට සලකා ෙගව� M£, 

=�0ය ¶ල, ව�ර ¶ල ෙගවනවා වාෙ8 ෙ� බHද ෙගවන අය 

ලංකාෙ4 තවම; ඉ�ෙ� Dයයට 30F. ඇ;තටම එම බHද 

ෙගවන එක අෙ# වග�ම7. එය අෙ# 1�කම7; අප කළ 1� 

ෙදය7.   

අ 	 අෙ# ෙගදර ව�ර ¶ල ෙගවනවා; ලF� ¶ල ෙගවනවා; 

ෙගව� M0ය ෙගවනවා. ලැෙබන ආදාය<� �Dය� nදල7 අ	 

රජෙ: =යද�වලට ෙගවනවා. රජෙ: =යද� �යලා �4වාම අ	 

නැවත නැවත මත7 කළ 1� ෙH තමF අෙ# 9දහස් අධdාපනය, 

ෙදන සහනාධාර සහ 9දහස් ෙස�ඛd ෙස{වාව. ෙ�වා නඩ;� කර 

ගැ`ම සඳහා රජෙ: ආදායම වැ¾ කර ග�න ඕනෑF �යන එක 

ස�බ�ධෙය� අෙ# ගA ම�CවA� DයE ෙදනාම එකඟ වන 

බව අ	 ද�නවා. නාස්(ය අ¯ කර ග�න; ඕනෑ. ගA අGර 

+සානායක ම�C�මා මෙ8 +හා බලන ෙකmටම මා ද�නවා, 

එ�මා �ය�ෙ� ඒක බව. අ9වා%යෙය�ම නාස්(ය අ¯ කර 

ග�න ඕනෑ.  හැබැF, රජෙ: ආදායම වැ¾ කර ගැ`ම; 

අතdවශdF.  

ෙ� පන; ෙකK�පතට සංෙශ�ධන ෙදDය ගණන7 ඉ+iප; 

ෙවලා (ෙබනවා. මා ඒ ගැන ඉතාම ස�K ෙවනවා. ගA අGර 

+සානායක ම�C�ම9, ඔබ�ම�ලා; සං ෙශ�ධන හැටගණන7 

ඉ+iප; කර (ෙබනවා. මට ෙපෙනන =�යට ෙ� බ� පන; 

ෙකK�පත îHධ කරලා, හම ගහලා, ඇට; ගලවලාF 

(ෙබ�ෙ�. වෘ;(යෙ4+�ෙ8 අදහස් =මසා, =ෙශ{ෂඥය�ෙ8 

අදහස් දැනෙගන, ෙ� බ�වලට පාදක වන වdාපාiකය�ෙ8, 

ක%මා�තකAව�ෙ8 අදහස් =මසා සහ අෙ# ෙHශපාලන 

ප7ෂවල 9ෙය�vතය�ෙ8; අදහස් =මසා සංෙශ�ධන හරහා ෙ� 

පන; ෙකK�පත îHධ ප=¦ කර ග�න ග;ත ¸රණය 

	2බඳව; මා ඉතාම ස�K ෙවනවා. ඒක හiම �ෂ්කර වැඩ7. 

නn;, �ෂ්කර ¡ණ; ඒ කාරණය ��ම ඉතාම අවශdF. ෙමmකද, 

අෙ# ගA ¶ම� ර;නායක ම�C�මා �4වා වාෙ8 ෙ�ක තව; 

අය වැය7 තරමටම වැදග; ෙදය7. අෙ# රෙ� රාජd ආදායම 

¸�� කරන �ධාන `(මය ෙකK�පතF ෙ� සකස් කර 

(ෙබ�ෙ�. ඒ 9සා ඒක; එ7ක =�´ කරන එක, ඒක ගැන 

උ¾� ප�ෙල� �තන එක ෙහmඳ නැහැ. අෙ# ගA ම�CවA� 

ඉ+iප; කර¢ ෙබmෙහ� කාරණා ගA මංගල සමර6ර nද� 

අමාතd�මාෙ8 සංෙශ�ධනව0� 9වැර+ ෙ4= �යලා මෙ8 

ෙලmM =ශ්වාසය7 (ෙබනවා.   

අ	 බ� වැඩ 	2ෙවළ7 ඉ+iප; කරන  ෙකmට එය ඉතා සරල 

6ම ඉතාම අවශd කාරණය7. අෙ# ගA ම�C�ම�ලා �4ව 

=�යට බ� සහනාධාර ��Dය ගණන7 (w� එක 25ට අ¯ 

කරලාF �යන කාරණය සාධාරණ නැහැ. ෙමmකද, එෙහම 3007, 

4007, 5007 �ය�ෙ� නැ(ව එතැන 9දහස්, ෙමතැන 9දහස් 

�ය�ෙ� නැ(ව ෙ�වා Dය�ල එකට එක� කරලා 9දහස ් බ� 

ෙය�ජනා 037 නැ;න� 04�� ෙ�ක ඉවර කරන එක +1� 

රටක බHදක (¶ය 1� ඉතා ෙහmඳ ල7ෂණය7. ඒ 9සා එය 

ඉතාම සරල ෙව�න ඕනෑ; ඉතා ෙලෙහDෙය� <9ස්a�ට 

ෙ;A� ග�න ¢´ව� ෙව�න ඕනෑ. <9ස්a �ළ ඒ බHද 

	2බඳව =ශ්වාසය7 (ෙය�න ඕනෑ, ඒ බHද මඟ හi�න 

<9ස්a�ට (ෙබන ඉඩ කඩ නැ( ෙව�න ඕනෑ, ඒ බHද 

ෙලෙහDෙය� අය කර ග�න ¢´ව� ෙව�න ඕනෑ. ඒ 9සා ෙ� 

කාරණා 	2බඳව ඉතාම �ෙ4සෙම� �තා බලා ෙ� බ� 

ෙය�ජනාව, ෙ� පන; ෙකK�පත ඉ+iප; ��ම 	2බඳව අ	 

ස�K වන අතර, ඒ හරහා රාජd ආදායම වැ¾ කර ග�න;, 

බHෙද� මඟ හiන අයට ඒ සඳහා ඉඩ කඩ ෙනmතැuමට; කට1� 

කර�න අප බලාෙපmෙරm;� වනවා. ඇ;තටම අ	 DයE ෙදනාම 

ද�නවා, xඟ7 ආදාය� (ෙබන අයෙ8, ඉතාම ඍµව ල7ෂ 

ගණ� +නපතා හ�බ කරන අයෙ8 බ� files  අරෙගන බැEෙවm; 

ඒ අය ඉතාම ෙපm¾ nදලF ෙගව�ෙ� �යලා. ඒ 9සා ඒ අයෙ8 

වග �ම ඒ අයට දැෙනන එක ෙහmඳF. අ	 හ�බ කර ග�න 

ආදාය<� ෙපm¾ nදල7 රජෙ:  =යද� සඳහා ෙගවන එක අෙ# 

වග�ම7. අ	 පාරව�වල යනවා. ඒවා නඩ;� කර�ෙ� රජය.   

අ	 පාෙ% යන ෙකmට ලF� දාලා (ෙබනවා. ෙ�වා නඩ;� 

කර�ෙ� රජය. ¢Hගලෙය7 රජය; එ7ක (ෙබන බැම 

ෙකm©චර අ¯ ¡ණ;, ඔ¡� ෙ� ¶ෙ� Ìව; ෙවනවා. ඔx දව�ට, 

õට පාරක ඇ=+නවා න�, ඔx වාහනයක ගම� කරනවා න� 

1375 1376 

[ගA එස.්u. +සානායක මහතා] 
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ඔxට වග �ම7 (ෙබනවා, රජයට ඒ සඳහා �Dය� nදල7 

ෙගව�න. ඉතාම සරල =�යට, ඉතාම ෙහm�� ෙ;A� ග�න 

¢´ව� =�යට, ඉතාම ඍµ =�යට බ� ෙය�ජනා ¨ම සරල 

කරලා, ¢ං� කරලා, ෙක� කරලා, අ¯ කරලා ෙ� පන; 

ෙකK�පත 9%මාණය කරලා (uම හරහා මෙ8 =ශ්වාසය7 

(ෙබනවා, බ� ෙග=ය 1;ත�ට �Dය� හැàම7 ඇ( කරව�න 

අපට ෙලෙහD ෙවF �යලා. ෙ�ක අෙ# 1�කම7 හා වග�ම7 

�යන කාරණය මතක තබා ග�න ඕනෑ.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, දැනට Dයයට 207 (ෙබන 

ඍµ බ� ආදායම 2020 වන =ට Dයයට 40කට ෙගන ය�නF අ	 

උ;සාහ කර�ෙ�. ඒ වාෙ8ම දැනට Dයයට 807 (ෙබන ව¨ 

බ� ආදායම 2020 වන =ට Dයයට 60කට ෙගෙන�න; අ	 

උ;සාහ කරනවා. දැනට Dයයට 807ව (ෙබන ව¨ බ� ආදායම 

Dයයට 60 6ම හරහා ෙ� රෙ� ඉතාම  පහළ ආදාය� ලබන ඍµ 

බ� ෙනmෙගවන අ�ංසක අ¯ ආදාය�ලාá <9a� සඳහා �Dය� 

� සහනය7 ඒ හරහා ලැෙබන බව ෙ� බ� =දdාව +හා බල¢වාම 

ඉතාම ෙහm�� ෙපෙනනවා. ඒ 9සා Dයයට 807 හැ�යට (ෙබන 

ව¨ බ� ආදායම Dයයට 607 6ම ෙ� රෙ� සාමානd ජනතාවට 

ඉතාම වාDදායක කාරණය7 �යන එක අ	 අමතක කර�න 

ෙහmඳ නැහැ.  

 Mඩා, 7�Ö, මධdම පiමාණ වdාපාiකය�ෙ8 ආදාය� බ� 

ෙග=ය 1� tමාව ඉහළට ෙග9යලා (ෙබනවා. ඒ 9සා ඔ¡� 

A	ය� 100,0007, A	ය� 75,0007, 90,0007, 125,000 ද7වා 

ලාභ ලැwව; බHෙද� 9දහස් ෙවලා ඔ¡�ෙ8 වdාපාර කට1�, 

ඔ¡�ෙ8 ක%මා�ත, ඔ¡�ෙ8 9ෂ්පාදන, ඔ¡�ෙ8 ෙස{වා 

ඉස්සරහට කරෙගන යෑෙ� පහaකම ලැෙබනවා. ඒ අGව, ෙ� 

රෙ� ඉතා Mඩා පiමාණ, මධdම පiමාණ සහ 7�Ö පiමාණ 

ආෙය�ජකය�, 9ෂ්පාදකය�, ක%මා�තකAව� හා ෙස{වා 

සපය�න� ෛධ%යව; ��ම ෙ� රෙ� සංව%ධනයට හiම 

¸රණා;මකF.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ඇම(�මාට 9ය<ත කාලය දැ� අවසානF. 

 
ග3 එස්.�. Uසානායක මහතා (மா��மி� எ=.பி. திசாநாய�க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මම කථාව අවස� කරනවා.   

ලංකාෙ4 වdවසායකය� ග;ෙතm;, Dයයට 937ම ඉ�ෙ� 

ෙ� මම �යන =�ෙ: ¢ං� අය. එ7ෙක�, 7�Ö පiමාණ, 

එ7ෙක�, a´ පiමාණ, එෙහම නැ;න�, මධdම පiමාණ 

වdාපාiකය�. ෙ� 7�Ö හා a´ �යන අයට වdාපාරය7 කර�න 

ඇපකAව� ෙසmයා ග�න අමාAF. ඔ¡�ට ඇ;තටම ඇප 

=�යට (ය�න ෙHෙපmළ ව;ක� නැහැ. ඒ 9සා  ෙ� වාෙ8 අය 

¢´ව� තර� බHෙද� 9දහස් කරලා, �ා 8ධන ශ7(ය �ලා, 

ඔ¡� ඔසවා තැuම සඳහා අෙ# ආදාය� බ� පනත ශ7(ය7 ෙවF 

�යලා මම �තනවා. ෙබmෙහmම ස�්(F.  

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ෙබmෙහmම ස්�(F.  

pළඟට, ගA න0� බ®ඩාර ජයමහ ම�C�මා කථා 

කර�න. 

[අ.භා. 3.50] 

 

ග3 න=� බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நA� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මට කථා කර�න අවස්ථාව 

ලබා�ම ස�බ�ධෙය� ඔබ�මාට ස්�(ව�ත ෙවනවා.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9,  ගA බ��ල �ණව%ධන 

ම�C�මා 0ය¢ "බ� දඩයම" �යන ෙපmත මම ඊෙ:  �ෙය4වා. 

"බ� දඩයම" �යන ෙපmත �යවH� මට ෙ;Aණා, අෙ# ෙ� නව 

බ� පනත තමF ෙෆmෙට� ෙකm	 ගහලා එ�මා; 	K ��පය7 

එක� කරලා,  නම7 දාලා, කවරය7 දාලා 9M; කරලා 

(ෙබ�ෙ� �යලා. ඒ ෙපmෙ; 	K 2807 (ෙබනවා. ෙ� 	K 

280� 1927ම උ¢ටා ගැ`� (ෙබ�ෙ�. 	K 357 =තර තමF 

ෙම�මා 0යලා (ෙබ�ෙ�. බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා දැ� 

ෙ� ගA සභාෙ4 නැත; මම එ�මාට �යනවා, ෙ� "බ� දඩයම" 

�යන ෙපmතට "බ� පන(� උ¢ටා ගැ`ම" �යලා  නම දැ�මා 

න� ඊට වඩා ෙහmඳF �යලා. ඒ වාෙ8 වැඩ7 තමF බ��ල 

�ණව%ධන ම�C�මා කරලා (ෙබ�ෙ�. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒකට; tax එක7 ගහ�න ඕනෑ. 

      
ග3 න=� බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நA� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අෙ# ගA a9� හÕ�ෙන;( ම�C�මා tax ගැන �යනවා. 

ඇ;තටම ඔබ�ම�ලා 	2ග�නවා ද, අද රෙ� D�න අ�ංසක 

�#ප; වැඩ කරන <9ස්a තමF වැ¾ෙය� බ� ෙගව�ෙ� 

�යලා? ඒ ¨මය ෙවනස් කර�න තමF ගA nද� ඇම(�මා, 

ගA 9ෙය�ජd nද� ඇම(�මා ෙ� පන; ෙකK�පත ෙගනැ�ලා 

(ෙබ�ෙ�. අෙ# බ� ආදායෙම� Dයයට 807 ව¨ බ�. ඒ 9සා 

අ¯ වැK# ලබන 	iසට, ෛද9ක M£ වැඩ කරන 	iසට, 

සමෘH�ලාá�ට අසාමානd බර7 දැ�මට DHධ ෙවලා (ෙබනවා 

ෙ� රට ෙගන ය�න. අෙ# බ� ආදායෙම� Dයයට 807 ව¨ බ�. 

අෙ# ක�කAවා පi#¢වලට, t9වලට ෙගවන බHදට සමාන 

බHද7 තමF ෙක��ප(යා; පi#¢වලට, t9වලට ෙගව�ෙ�. 

ෙ�ක සාධාරණ ¨මය7 ද? ක¡A හi �යනවා න� ෙ� ¨මය 

ෙවනස් ��ම අවශd නැහැ �යලා, මම �ත�ෙ� ඒක nලාව7 

�යලාF. අපට ෙ� �යාදාමය එක පාරටම කර�න බැi ෙවF. 

ෙ� නව පන; ෙකK�පත ම³� ආර�භෙ:�ම අ¯ම ගණෙ� 

Dයයට 5කව; ෙවනස7 ෙවF �යලා අ	 බලාෙපmෙරm;� 

ෙවනවා.  

අපට ¨ම¨මෙය� ෙ� අGපාතය 60:40 tමාවටව; 

ෙගෙන�න ¢´ව� ¡ෙණm;, වැඩ කරන සමස්ත �#ප; අ�ංසක 

<9a�ට ෙලmM සහනය7 ෙවනවා. රට7 +1� කර�න බ� 

අවශdF. අ	 බ� අය කර ගැ`ෙ�� ඇ( තැ9� තමF   ග�න 

ඕනෑ.  ෙ� නව පනත ඒකට ෙලmM 	Kවහල7 ෙවF �යලා 

බලාෙපmෙරm;� වනවා.  

=ෙශ{ෂෙය�ම ෙදම4	ය�ෙග� දAව�ට ෙHපළ පැව�ෙ�� 

බ� අය ��ම7 ගැන කථා ¡ණා. Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, 

දAව� හතරෙදෙන7 ඉ�නවා න�,  ඒ දAව�ෙ8 	යාට ෙගව� 

හතර7 (ෙබනවා න�, ඒ දAව� හතර ෙදනාට එක 9වස 

ගණෙ� ෙදනෙකmට බHද7 අය ෙව�ෙ� නැහැ. එෙහම 9වාස 

(ෙබන අය; අද සමාජෙ: ඉතාම අ¯F. හැබැF, අ	 ද�නවා 

පa@ය කාලෙ: ෙක�� ගණ� ව�නා ෙගව� හද¢  අය ෙ� 

පා%0ෙ���ෙ4 ඉ�නවා �යලා. එක එක "ඇÄරස්" වල ෙගව� 
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පා%0ෙ���ව 

ෙදක, �න, හතර, පහ (ෙයන අය ගැන පa@ය කාලෙ: අපට 

ෙහ2 ¡ණා. සමහA�ෙ8 ¶i�දෑවAම �4වා, තම�ෙ8 

ස්වා<¢Aෂයාට අරෙහ{ ෙගය7 (ෙබනවා, ෙ�ෙහ{ ෙගය7 

(ෙබනවා, අර "ඇÄරස්" එෙ7 ෙගය7 (ෙබනවා, ෙ� "ඇÄරස්" 

එෙ7 ෙගය7 (ෙබනවා �යලා. ඒ වාෙ8 අසාධාරණ =�යට 

ෙගව� (ෙයන අයෙග� බ� අය කර ග;තාට (ෙබන වරද 

ෙමmක7ද?  සමහA�ට (ෙබන ෙHපළ 	2බඳව අ	 ඊෙ: 

ෙපෙ%දා දැන ග;තා. අෙ# අGර +සානායක ම�C�මාෙ8 

කථාෙ4� අ	 අහග;තා �ට¢ රජ ප¡�වලට (ෙබන ෙHපළ ගැන. 

එතෙකmට  ඒවා තව ෙකෙනMට පවරH� බHද7 ගැxවාම 

ෙමmක7ද (ෙබන අසාධාරණය? ෙÄD ආ©�ෙ8 මැÓ7 

ම�ෙල� ග;ත ෙගව� (ෙබනවා. ඒවා කාට හi පවරH� බ� අය 

කර ග;තාම ෙමmක7ද (ෙබන අසාධාරණය?    

ගA මංගල සමර6ර ඇම(�මා ෙපmෙළmෙ4 පය ගහලා ඉ�න 
ඇම(වරයM =�යට, �ාෙය�@ක ඇම(වරයM =�යට, ඒ වාෙ8ම, 
එ�මා; එ7ක එක�ෙවලා වැඩ කරන ආ%Ùක =ෙශ{ෂඥයM වන 
අෙ# ගA ඉරා� =¨මර;න මැ(�මා සමඟ ෙ� හදලා 
(ෙය�ෙ� රෙ� ඉ+i ගමන ¸�� කරන, ඉ+i අනාගතෙ: අෙ# 
දAව�ෙ8 ආ%Ùකය, රෙ� ආ%Ùකය ¸�� කරන ඉතා වැදග; 
පන; ෙකK�පත7. =ෙශ{ෂෙය�ම අද අපට ඉ+iයට ය�න න�, 
ෙ4ගව; ආ%Ùක ව%ධනය7 අ;ප; කර ගැ`ම 
අරn�ෙකmටෙගන ආෙය�ජන +i ගැ�6ම සඳහා අGබල ෙදන 
වැඩ 	2ෙවළ7 (ෙය�න ඕනෑ. අෙ# රටට ආෙය�ජකය� 
ආක%ෂණය වන වැඩ 	2ෙවළ7 (ෙය�න ඕනෑ.  

අ	 ද�නවා, අෙ# රටට පැ<ෙණන ආෙය�ජකය� nxණ 
පාන ගැටE 	2බඳව. අෙ# රටට එන සමහර ආෙය�ජකය� ෙ� 
රෙ�� වන �මාද දැ7කාම එක  ස(ය�� ආපa හැiලා යනවා. 
අෙ# රට (ෙය�ෙ� ඉතාම වැදග; ආ%Ùක ම%මස්ථානයක. 
ෙල�ක ජනගහනෙය� �ෙන� එක7 වාසය කර�ෙ� අෙ# 
කලාපෙ:. ඉ�+යාව, �නය, ඉ��`Dයාව, මැෙ�Dයාව  වාෙ8 
රටව� (ෙබන ෙ� කලාපෙ: තමF අද වැ¾ම ජනගහනය7 
ඉ�ෙ�. ෙ� රට ෙහmඳ ෙවළඳ ෙපmළ7 හද�න ¢´ව� තැන7. 
ඒක ව%ධනය කර�න න� අ	 ආෙය�ජකය� +iම; කර�න 
ඕනෑ. අද අෙ# රටට එන ආෙය�ජකය� හැiලා @��ලා 
බං8ලාෙHශෙ: ආෙය�ජනය කරනවා; <ය�මාරෙ:, 
=ය�නාමෙ:, ලාඕසෙ: ආෙය�ජන කරනවා. අ	 ඒ 
ආෙය�ජකය� +iම; කරන වැඩ	2ෙවළ7 �යා;මක කෙළ{ 
නැ;න� ඉ+iෙ:� ෙ� රට තව�රට;  ඉස්සරහට ෙනmෙවF, 
පස්සට තමF ය�ෙ�. අ	 දැනට; අ¡A� =ස්සක (හක 
පaගමනක ඉ�ෙ�. අ	 ෙවන; රටවලට වඩා 	K පD� ඉ�ෙ�. 
අ	 ෙමතැන ඉ�න ඕනෑ රට7 ෙනmෙවF. අ	 pට වඩා තව ග4 
ගණන7 ඉ+iෙය� ඉ�න (w� රට7. ඉ(�  දැ�ව;, ඒ රට 
9වැර+ මාවත7 ෙවත ත�E කරෙගන ය�න අවශd ගාමක 
බලය7 ෙද�න තමF ෙ� පන; ෙකK�පත ෙගනැ; (ෙබ�ෙ�. 
ඒ 9සා ෙමය වැ5+ =�යට ද��න එපා. ෙ� ගැන aබවා�ව 
ද��න. අපට ඕනෑ නැහැ, අ�ංසක �#ප; <9a� තළා ෙපළා 
බ� ග�න.  w�රජාන� වහ�ෙස{ ෙHශනා කරලා (ෙබනවා, 
ෙකmෙහmමද බ� අය කර ග�න ඕනෑ �යන කාරණය. ඒ 9සා අ	 
මල ෙනmතලා ෙරm� ග�නවා වාෙ8 ධනප(ෙයMට ¡ණ; 
දැෙන�ෙ� නැ( =�යට බ� අය කර ග�න ඕනෑ.  අද 
ධනප(ය�ෙග� ෙනmෙවF ෙ� බ� ග�ෙ�. Dයයට 807ම බ� 
ග�ෙ� අ�ංසක �#ප; <9a�ෙග� ෙ�. ඒ 9සා සා%ථක  බ� 
¨මය7 �යා;මක කර�න ¢´ව� ෙහmඳ පන; ෙකK�පත7 
=�යට මම ෙ� පන; ෙකK�පත හÕ�ව�න කැමැ(F.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මට අවස්ථාව ලබා�ම ගැන 

ඔබ�මාට ෙබmෙහmම ස්�(F. 

[பி.ப. 3.56]     
ග3 ශා�� �ස්ක�දරාසා මහ7qය  
(மா��மி� (தி�மதி) சா:தி U=க:தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, உ+நா#, இைறவாி' ச#ட(ல� ெதாட�பான இ!ைறய விவாத-திேல ேபDவத/� என1�� சEத��ப� தEதைம1� ந!றிைய- ெதாிவி-)1ெகா+கி!ேற!. ஒ. நா# ! ச#டவிதிகளி!ப  ஒ:ெவா. � மகV� ஒ:ெவா. நி�வன9� வ.மான வாி ெச*-தேவ�,� எ!ப) க#டாயமா��. அதிக வ.மான� ஈ#,பவ� அதிக வாிைய8� �ைறEத வ.மான� ஈ#,பவ� �ைறEத வாிைய8� ெச*-)வ)தா! நியாயமான).  ஆனா<, இல�ைகைய� ெபா�-தவைரயி< அ:வாறான ஒ. நிைல காண�ப,கி!றதா? என ஆரா5E) பா�1��ேபா), 2016ஆ� ஆ� ேல இல�ைகயி! ெமா-த வாி வ.மான-தி< ேநா்வாியி! ப�களி�பான) 17.7 Cதமாக?� ேநாி< வாியி! ப�களி�பான) 82.3 Cதமாக?� காண�ப#ட).  இEத நிைலைமயான) 9/றி*மாக மா/றமைடய ேவ�,�. ேநாி< வாியான) ெபா.#க+, ேசைவக+ ம/�� வி/பைனக+மீ) வாி விதி�பத!(ல� ெப/�1ெகா+ள�ப,வதா��. இதனா<, �ைறEத வ.மான� ெப�பவ�க+ ெபா.#க+, ேசைவக+ ஊடாக அரD1� அதிக வாியிைன' ெச*-)கி!றன�. இEநிைலைமயான) நா# < ெம!ேம*� வ.மான ஏ/ற-தாQவிைன அதிகாி1க' ெச5வ)ட! பணC1க�, வ�ைம எ!பவ/ைற8� அதிகாி1க13 ய ஒ. சEத��ப-ைத ஏ/ப,-தி1 ெகா� .1கி!ற).  சிறEத வாி1ெகா+ைக நா# < அறி9க�ப,-த�பட ேவ�,மாயி!, அரசா�கமான) ேநாி< வாியி< த�கியி.1 கா) ேநா்வாி(ல� வ.மான-ைத அதிகாி1க13 ய வைகயி< தம) ெகா+ைககைள அைம-)1ெகா+ள ேவ�,�. அEதவைகயிேல, நிதியைம'ச� அவ�க+ உ+நா#, இைறவாி- தி.-த' ச#ட-திXடாக, 80 Cதமாக இ.1கி!ற ேநாி< வாியிைன 60 Cதமாக1 �ைற�பத/� நடவ 1ைக எ,-தி.�பைதயி#, நா! என) பாரா# ைன- ெதாிவி-)1ெகா+கி!ேற!. ஆனா*�, ஏ/ெகனேவ இ�� பல� �றி�பி#டைத� ேபா!� இEத வாிகைள அறC, ெச5கி!றேபா), இல�ைகயி*+ள சகல பிரைஜகH� ஒேர ம#ட-திேல மதி1க�ப,வ)தா! மிக?� ெபா.-தம/ற ஒ. நிைலயாக1 காண�ப,கி!ற).  இைறவாி- திைண1கள இைணய-தள-தி! 9!ப1க-தி<, "ெப.ைமெகா+ள13 ய பிரைஜயாக விள��த<; த�க+ ச�பா-திய-தி! ஒ.சி� ப�தியிைன எதி�கால- தைல9ைறகH1கான ேதச-ைத1 க# ெயM� 6வத/காக� ப�களி�6' ெச5த<" எ!� விள�பர� ெச5ய�ப# .1கி!ற). தன) ச�பா-திய-தி!(ல� எதி�கால' சEததி1� ஒ. பிரைஜ ப�களி�6' ெச5வ) எ!ப) எ:வள?aர� இEத நா# *+ள சகல.1�� ெபா.E)� எ!பைத இ�� ஒ. ேக+வியாக 9!ைவ1க வி.�6கி!ேற!. இதி*� �றி�பாக, இல�ைகைய� ெபா�-தவைரயி<, இ!� 30 வ.ட கால 8-த-திK.E) மீ� .1கி!ற வட1�, கிழ1� மாகாண� பிரைஜகைள8� ஏைனயவ�கைள8� ஒேர பிரைஜகளாக1 க.தி, அவ�களிட9� இEத ேநாி< வாிைய அறC, ெச5வ) எ!ப) ெபா.-தமானதாக இ.1கி!றதா? எ!ப)� ஒ. ேக+வி1�றியா��. அEத ம1க+ இ�தி 8-த-திேல த�கHைடய ெசா-)1கைள இழEதி.1கி!றா�க+. 
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[ගA න0� බ®ඩාර ජයමහ මහතා] 



2017 සැ#තැ�බ%  07  �றி�பாக அவ�களி! அைச8� ெசா-)1களான ெப�மதிவா5Eத நைகக+ ம/�� வாகன�க+ எ!பன ெத!ப�தி1� அ+ளி வர�ப# .1கி!றன. இ:வா� ெகா�,வர�ப#ட ெபா.#க+ ம/�� ெசா-)1க+ தி.�ப வழ�க�படாத) ம#,ம<ல, அத/கான நbட ஈ,க+3ட வழ�க�படாத நிைல காண�ப,கி!ற). இ:வா� ைகய� நிைலயி< இ.1கி!ற ம1களிட9� இEத வாிைய அறC, ெச5வ) எ!ப) ெபா.-தமானதா?  8-த கால-தி< அEத ம1க+ த�கHைடய பண-திைன வ�கியி< ைவ�6 ெச5தத/கான ஆவண�கைள ைவ-தி.1கி!றா�க+. அ)ம#,ம<ல, அரச வ�கிகளி< நைககைள அட� ைவ-தத/கான ஆவண�கைள இ!�� ைவ-தி.1கி!றா�க+. ஆனா<, இவ�கH1கான ெகா,� பன?க+ இ)வைர வழ�க�படவி<ைல. இ:வாறான நிைலயி<, 8-த-திேல ெநாE)ேபாயி.1கி!ற, ெசா-)1 கைள இழEதி.1கி!ற ம1களிட9� இEத வாிகைள- ெதாட�E) அறC, ெச5)ெகா� .�ப) மிக?� ேவதைன1�ாிய விடயமா��. இத/�� ேமலாக 8-த-தி< அநியாயமாக� ப,ெகாைல ெச5ய�ப#ட, உைழ1கி!ற வய)ைடய திற!வா5Eத இைளஞ�கைள இழE)வி#,- தா5 தEைதய� நி�1கதியாகி இ.1கி!றா�க+. இ!� அ�� 6+ளியிட< தி#ட-திXடாக C,க+ வழ�க�ப,கி! றேபா), தம) பி+ைளகைள இழEததா< �றி-த 6+ளிகைள� ெபற 9 யா)+ளா�க+. இதனா< 8-த� 9 வைடE) ஒ!ப) வ.ட காலமாகியேபாதி*� தகர1 ெகா# <களி*� த/காKக1 ெகா#டைககளி*� வாQE) வ.கி!றா�க+. ஆனா<, இவ�களிட9� ேநாி< வாி ெதாட�E) அறC, ெச5ய�ப#, வ.கி!ற).  8-த-திேல இறEதவ�க+, காயமைடEதவ�கH1கான ந#ட ஈ,கைள1 ெகா,�பத/கான பல ச#ட�க+ அ<ல) பல ெகா+ைகக+ இ.E)� அைவ அைன-)� அவ�கH1� வழ�க�படாத நிைலைமதா! காண�ப,கி!ற). எம) ம1க+ ெதாட�E)� அத/கான ந#டஈ,கைள1 ேகா.� வி�ண�ப�களி! (லமாக' ச�பEத�ப#ட அைம'D1 கH1� வி�ண�பி-தி.E)�, அைவ  வழ�க�படாம< இ.1கி!றன. வட1�, கிழ1�� ப�தியிேல இ:வா� நbடஈ,கைள� ெப/�1ெகா+ள 9 யாம*� வ.மான-ைத ஈ# 1ெகா+ள 9 யாம*� வாQE) வ.கி!ற ம1களிட9� இEத வாிகைள- ெதாட�E)  அறவி,வத/கான நிைலைம காண�ப,கி!ற). ெவ�மேன அதிேவக� பாைதகைள அைம�பதXடாகேவா, மி!சார-ைத வழ��வதXடாகேவா, வாைன- ெதா,� க# ட�கைள அைம�பதXடாகேவா அபிவி.-திைய எ# - ெதா#,வி# டதாக� ெபா.+ ெகா+ள 9 யா). ஏ-9 CதியிXடாக� பயணி1கி!றெபாM) அபிவி.-தியைடE) காண� ப,வதாக1 ேகாலமிட�ப# .1கி!ற கிளிெநா'சி மாவ#ட- ைத8� அைத1 கடE)ெச!� யாQ�பாண மாவ#ட-தி! நக�� ப�திகைள8� பா��பவ�க+, வட ப�தியான) 8-த-திK.E) மீ�டத! பி!ன� அபிவி.-திைய எ#  வி#டெத!� நிைன1கி!ற வைகயிேல அ�� ெபா.ளாதார1 க#டைம�61க+, உ#க#டைம�6 வசதிக+ ஆர�பி1க�ப# .1கி!றன. அ�ப�திக+ அபிவி.-தி ெச5ய�ப#, வ.கி!றன. ஆனா<, அ�� வாQகி!ற ம1கள) வ.மான-ைத அதிகாி�பத/� எ!ன நடவ 1ைக எ,1க�ப# .1கி!ற)? எ!பைத ஒ. கண� சிEதி-)� பா�1க ேவ�,�.  அ��+ள ைகவிட�ப#ட ெதாழி/சாைலக+ இ)வைர மீள?� அ�� ஆர�பி1க�படவி<ைல. பரEத! இரசாயன- 

ெதாழி/சாைல, ஆைனயிற? உ�பள�, 9<ைல-தீ? மாவ#ட-தி< ஒ#,D#டானி*+ள ஓ#,- ெதாழி/சாைல ேபா!றைவகைள மீள ஆர�பி�பத/கான ஆ1க=�வமான நடவ 1ைகக+ இ)வைர எ,1க�படவி<ைல. கடEத வர? ெசல?-தி#ட-திேல ஒ#,D#டா! ஓ#,- ெதாழி/ சாைலைய மீள ஆர�பி�பெத/ெகன நிதி ஒ)1கீ, ெச5ய�ப#ட). அத/�ாிய ெசல?கH� அEத அறி1ைகயிேல கா#ட�ப# .Eத). ஆனா<, அ�� ஆ1க=�வமான ெசய/பா,க+ நைடெப/றி.1கி!றனவா எ!றா<, அ) ேக+வி1�றியாகேவ காண�ப,கிற). இEத ஓ#,- ெதாழி/சாைல மீளஆர�பி1க�ப# .1�மாக இ.Eதா<, அ�� ேவைலய/றி.1கி!றவ�கH1� ேவைல வா5�61 கைள வழ�கியி.1க 9 8�; அ-ேதா,, மீ+� ேய/ற- தி/காக வட ப�தியிேல க#ட�ப#ட C,கH1கான ஓ#,- ேதைவைய8� =�-தி ெச5தி.1க 9 8�; ெத!ப�தியிK.E) ெகா�,வ.கி!ற ஓ,கH1காக� ெப.மள? பண-ைத' ெசலவழி1க ேவ� ய அவசிய� எம) ம1கH1� ஏ/ப# .1கா). அEத வைகயி<, ேவைலவா5 �ைப வழ�க13 ய ஒ. Jழைல உ.வா1�வைத வி,-), வாி அறC# < எ)வித மா/ற-ைத8� ேம/ெகா+ளா) இல�ைகயிேல ஏைனய பிரைசகளிட� அறவி,வ)ேபா< வட1�, கிழ1�� ப�தியிேல 8-த-தினா< பாதி1க�ப#ட ம1களிட9� ெதாட�E) வாி அறவி,வ) ேவதைன1�ாியதா��. 
 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) ெகௗரவ உ��பின� அவ�கேள, உ�கHைடய ேநர� 9 வைடE)வி#ட). 
 

ග3 ශා�� �ස්ක�දරාසා මහ7qය  
(மா��மி� (தி�மதி) சா:தி U=க:தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) ெகௗரவ தைலைமதா��� உ��பின� அவ�கேள, ெகௗரவ உ��பின� DமEதிர! அவ�கH1�ாிய ேநர9� என1� வழ�க�ப# .1கி!ற). 
 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) உ�கH1� 10 நிமிட�க+ ஒ)1க�ப# .Eதன. அEத ேநர� 9 வைடE)வி#ட). 
 

ග3 ශා�� �ස්ක�දරාසා මහ7qය  
(மா��மி� (தி�மதி) சா:தி U=க:தராசா) 
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) ஒ. நிமிட� தா.�க+! எனேவ, வட1�, கிழ1�� ப�திகளி< வாQகி!ற 8-த-திேல பாதி1க�ப#ட ம1கைள விேசடமானவ�களாக1 க.தி, அவ�கH1கான வ.மான-ைத ஈ#ட13 ய வைகயிேல ெதாழி< வா5�61கைள ஏ/ப,-தி, இEத வாிைய அறC, ெச5வத/� நடவ 1ைக எ,1கேவ�,ெம!� தய?ட! ேக#,1ெகா+கி!ேற!.  ந!றி.    

 
[අ.භා. 4.06] 

 

ග3 එස්. ෙ,�මර7න මහතා 
(மா��மி� எ=. பிேரமர%ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 
Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, ගA මංගල සමර6ර 

මැ(�මාෙ8 -අෙ# +ස්�7කෙ: �ට¢ නායකයාෙ8- 
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පා%0ෙ���ව 

අමාතdාංශයට අදාළ ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත ෙදවැ9වර 

�යැ6ෙ� =වාදය පැවැ;ෙවන ෙ� ෙමmෙහmෙ; ඒ පන; 

ෙකK�පත ස�බ�ධෙය� පා%0ෙ���ව අමත�න ලැuම 

	2බඳව මා ඉතාම ස�ටට ප; වනවා. ගA ඇම(�ම9, 

තn�නා�ෙස{; මම; ෙ� පා%0ෙ���වට ෙමවර ආෙ4 එකම 

+ස්�7කය�� බව මා n0�ම මත7 කර�න කැම(F. අප 

ෙදෙදනාෙ8ම මනාප ෙගmඩ ඇ�ෙළ{ (wෙ® මාතර +ස්�7කෙ: 

<9a�ෙ8 කරගැටව0� -අ;ව0�- වැ+©ච මනාප. මාතර 

+ස්�7කෙ: <9a�ෙ8 ප¢ෙ4 ��ෙ: "මංගල මහ;තයා". 

තn�නා�ෙස{ ෙහmෙර7 ෙනm6ම ගැන තවම; මාතර <9a� 

ෙග�රවෙය� කථා කරනවා. හැබැF, ගA ඇම(�ම9 මා ද�නා 

සතd ෙ�කF. <9a� ආදරය කර¢ මංගල මහ;තයා ෙ� 

වනෙකmට තn�නා�ෙස{ෙ8ම ක®ඩායම =D� පස් යට දමා 

අවසානF.  

ගA ඇම(�ම9, ෙකmෙහmම ¡ණ; ෙ� පන; ෙකK�පතට 

අදාළව සංෙශ�ධන Dයයකට වැ¾ �මාණය7 (ෙබනවා. ෙ� 

පන; ෙකK�පත ඉ+iප; කර�න එනෙකmට න¯ හය7 උසා=ය 

සඳහා ඉ+iප; කළා. උසා=ය =D� ෙදන ලද සමහර 9ෙය�ග සහ 

ය� ය� උපෙදස් 	2පැදලාද, ෙ� පන; ෙකK�පත ඉ+iප; කෙළ{ 

�යලා මා n0�ම ඔබ�මාෙග� දැනග�න කැම(F, ගA 

ඇම(�ම9. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  
(மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

සංෙශ�ධන Dය�ල ඇ�ළ; කර (ෙබනවා. 

 
ග3 එස්. ෙ,�මර7න මහතා 
(மா��மி� எ=. பிேரமர%ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

ගA ඇම(�ම9, "සාධාරණ බෙ4 සංෙ7තය" �යාF සමහර 

ෙවලාවට සෘµ බ� හÕ�ව�ෙ�. අද දවස ¢රා කථා කළ ගA මැ(

-ඇම(වA� =D� ෙබmෙහmම දා%ශ9ක අදහස් ඉ+iප; ¡ණා. 

බ� ගැන, ආ%Ùකය ගැන, ආ%Ùක =දdාව ගැන ==ධ අදහස ්ම� 

¡ණා. හැබැF, ආ®¯ව7 =�යට ෙ� රෙ� <9a�ට අප ෙකmF 

තර� සාධාරණය7  ඉK කරනවාද �යන කාරණය 	2බඳව අප 

අවසානෙ:� බල�න ඕනෑ, ගA ඇම(�ම9.   

බ� ගැන කථා කර�න ක0� තn�නා�ෙස{ට මා ෙ� 
කාරණය �ය�න කැමැ(F.  පාස� යා 1� වයෙස{ ඉ�න එෙහ; 
පාස� ෙනmයන දAව� 461,0007 ෙ� වනෙකmට අෙ# රෙ� 
Ìව; වනවා, ගA ඇම(�ම9. ඒ 461,000 අ�i� දAව� 
52,0007 Ì=තෙ: කවදාව; පාස� @��ලා නැහැ. පාස� යා 
1� වයෙස{ ඉ�න දAව�ෙග�  Dයයට 9.97 දAව� අද වන=ට 
පාස� ය�ෙ� නැහැ. එවැ9 රට7 තමF අද වන=ට අ	 ෙ� Ìව; 
වන ලංකාව. ෙ� රෙ� Dයයට 9.97 පමණ දAව� �මාණය7 අද 
වන=ට පාස� ය�ෙ� නැහැ. ගA ඇම(�ම9, මා ෙ� සංඛdා 
ෙ�ඛන තn�නා�ෙස{ට ඉ+iප; කර�න කැමැ(F. ක�කA 
අමාතdාංශය ම³� කරන ලද සp7ෂණය7 අGවF මා ෙ� 
සංඛdා ෙ�ඛන ඉ+iප; කෙළ{. වෘ;¸ය ¢x� අමාතdාංශය 
=D� ෙතmර�A ඉ�ලනවා, රෙ� තAණය� ෙකmF වාෙ8ද, රෙ� 
දAව� ෙකmF =�යටද ඉ�ෙ� �යලා. ඒ වා%තාවට අGව අද 
වන=ට අෙ# රෙ� පාස� යා 1� වයෙස{ ඉ�න දAව�ෙග� 
461,0007  දAව� පාස� ය�ෙ� නැහැ. ඒ එ7කම ගA 
ඇම(�ම9, අද වන=ට අෙ# රෙ� දසල7ෂයකට වැ¾ <9a� 
�මාණය7 දවෙස{ එක ෙ4ල7 =තර7 කාලා Ìව; වනවා. දවෙස{ 
එක ෙ4ල7 =තර7 කාලා දසල7ෂයකට වැ¾ 	iස7 අද වන=ට 
ෙ� රෙ� Ìව; වනවා.  

හැබැF, අවසානෙ: අපට අහ�න (ෙබන �ශ්නය ෙ�කF. 

දසල7ෂය7 <9ස්a එක ෙ4ල7  කාලා Ìව; වනෙකmට, 

461,000කට වැ¾ දAව� 	iස7 පාස� ෙනmයා ඉ�න ෙකmට 

ෙ� ඉ�න නායකෙය�, අපට නායකය� =�යට ද��න 

¢´ව�ද, ගA ඇම(�ම9? ෙ� ඉ�න නායකය�, නායකෙය�ද? 

ෙ� ඉ�න නායකය� ෙපmෙරm�� ෙද�ෙ� කාටද? ගA 

ඇම(�ම9, 461,0007 වාෙ8ම දසල7ෂය7 වාෙ8 	iස7 ඒ 

=�යට �7ඛ ෙද�මනස්සය�ට nxණ ෙද<� D�ය�  පa@ය දවස් 

�පය ඇ�ෙළ{ අෙ# රට ෙෆm�ෙටරා සමාගමට ��G බ� සහනය 

ෙකmF තර�ද �යලා මා ගA ඇම(�මාෙග� දැනග�න 

කැම(F. එෙම�ම ¶ය% සමාග�වලට තn�නා�ෙස{ලා ��G 

බ� සහනය ෙකmF තර�ද �යා; මා දැනග�න කැමැ(F. 

තn�නා�ෙස{ලා iංග�න ¢´ව� හැම තැනටම iං�වා. 

iංග�න ¢´ව� හැම තැනටම iංගලා බ� ගැxවා. බ� ගහ�න 

ඕනෑ පන; ෙකK�පත හැ�වා. ප�සලට, ෙක�=ලට, ප�0යට, 

මරණාධාර ස<(යට, ෛවදd සභාවට බ� ගහනවා. ගහ�න 

¢´ව� හැම තැනටම iංගලා බ� ගහනවා. හැබැF, හැම 

ෙකෙනMටම බ� ගහලා බ� ගහලා තn�නා�ෙස{ලාෙ8 

ෙහංචFය�ට, තn�නා�ෙස{ලාෙ8 අGගා<කය�ට ෙද�න 

¢´ව� උපiම බ� සහන තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ආ®¯ව =D� 

ලබා ෙදනවා. මා උදාහරණ ස�තව ෙ� කාරණය 	2බඳව 

�ය�න කැම(F, ගA ඇම(�ම9.  

තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ආ®¯ව ෙ� වන=ට ෙ� රෙ� 

<9a�ට ��G බලාෙපmෙරm;� a� කරලා, කඩා ඉ�රවා දමා 

අවසානF. ජනවාi මාසෙ: 08වැ9දා තn�නා�ෙස{ලා ජනතාවට 

ලබා ��ෙ� ෙ� D�න ෙල�කය ෙනmෙවF. ජනවාi මාසෙ: 08 

වැ9දා ෙප�ව¢ D�න ෙල�කයට අx ¡� ෙ� රෙ� 62,000කට 

වැ¾ <9a� �මාණය7 අදට;  බලාෙගන ඉ�නවා, ඊළඟ 

ක(රෙය� තn�නා�ෙස{ලාට කර¢ වරද 9වැ5+ කර�න, ගA 

ඇම(�ම9. 

ගA nද� ඇම(�ම9, ෙ� පන; ෙකK�පත හරහා 

වෘ;(කය�ට බ� ගහනවා. ක¡A� ෙහ� වෘ;(කෙය7 ෙ� 

රටට ඇ=�ලා ෙස{වය7 කළාම ඔxෙ8 nදල බ�ව0� 9දහස් 

කරනවා. නn; ෙවන; රටක ෙස{වය7 කරලා, වෘ;(ය7 කරලා 

ෙ� රටට nද� අරෙගන එන =ට ඒක බHදට යට; ෙවනවා. ගA 

ඇම(�ම9, ෙ� කර�න හද�ෙ� ෙවන ෙමmනව; ෙනmෙවF 

ෙ� රෙ� D�න වෘ;(කය�ට වෘ;(ය එපා කර6ම.  ගA 

ඇම(�ම9, අෙන7 පැ;ෙත� අපට හැ ෙඟන ෙH තමF අෙ# 

රෙ� වෘ;(කය�ට වෘ;(ය එපා ෙවන ෙකmට 

තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ඉ�+ය� ෙකmල9ෙ: ඉ�න වෘ;(කය�ට 

ෙමහාට iංග�නට ෙලෙහDF. ඒ අවශdතාව ෙ� රට �ළ 

හැෙදනවා. ෙ� රට �ළ හැෙදනවා. ෙ� රෙ� ෛවදdවරයා 

කල�iලා තම�ෙ8 වෘ;(ය අතහැරලා ෙවන රටකට යන =ට 

රට �ළ හැෙදන �ඩසට තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ඉ�+යාG 

ෙකmල9ෙ: ෛවදdවA�ට එ�නට ඉඩ (ෙබනවා, 

වෘ;(කය�ට එ�නට ඉඩ (ෙබනවා. ඒ ඉඩ තමF 

තn�නා�ෙස{ලා ෙ� පන; ෙකK�ප; �ළ aර7gත කරලා 

(ෙබ�ෙ�.  

ගA ඇම(�ම9, උදැ�ලට වැඳලා, කැ;තට වැඳලා, දෑ 

කැ;තට වැඳලා Míරට බැහැ¢, හා� ම�ලට වැඳලා, MAÓයට 

වැඳලා අ�(මට බත 0ෙ# (යන =ට බතට; වැ�ද රට7 අ	. 

බතට; වැ�ද රට7. ෙ� රට හැ�ෙ® සංස්කෘ(ය7 ඇ�ෙ�. ඒ 

සංස්කෘ(ය �ළ හැ�� රෙ� <9a�ෙ8 Ìවෙන�පාය ¡� 

කෘgක%මය ෙ� වන =ට වළප�ලට @��ලා ඉවරF. වළප�ලට 

@��ලා ඉවරF.  

ගA ඇම(�ම9, අ	 මාතර +ස්�7කෙ: Ìව; ෙව�ෙ�. 

මාතර <9a�ෙ8 �ධාන භව ෙභ�ගය ෙව�ෙ� ෙ; 

1383 1384 

[ගA එස.් # ෙ%මර;න මහතා] 
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ක%මා�තය. නn; 2015 ජනවාi 08ෙව9 දා වන =ට ෙ; 

ෙපmෙහmර <�යක <ල (wෙ® A	ය� 1,200F, ෙ; ද´ 

�ෙල�ව7 සඳහා ලැw� <ල A	ය� 95F. අද ෙ; ෙපmෙහmර 

<�යක <ල A	ය� 3,200F. නn; ෙ; ද´ �ෙල�ව7 සඳහා 

ලැෙබ�ෙ� A	ය� 95F.  ෙපmෙහmර <�ය A	ය� 1,200ට 

(යන =ට; ෙ; ද´ �ෙල�වකට ලැෙබ�ෙ� A	ය� 95F, 

A	ය� 3,2007 �ලා ෙපmෙහmර �ක අරෙගන ඉඩමට දාලා ග�න 

ද´ �ෙල�වකට ලැෙබ�ෙන; A	ය� 95F. මාතර +ස්�7කෙ: 

සමහර තැ�වල <9a�ට කෙඩ� ණයට බ¯ ෙද�ෙ� නැහැ. 

ෙ; ද´ ස�0 ලැwණාම ¶ල ෙගවනවා �4වාට කෙÄ�� බ¯ 

�ක7 ෙද�ෙ� නැහැ. ඒ තර� අසරණ භාවයට ප; ෙවලා 

ඉවරF.  

ගA ඇම(�ම9, ඒ එ7කම තn�නා�ෙස{ලා එක පැ;ත�� 

කෘgක%මය =නාශ කරලා දාන =ට අෙන7 පැ;ෙත� ෙමmක7ද 

කෙළ{? තn�නා�ෙස{ලා �මා සමාගමට ෙද�න ¢´ව� උපiම 

සහන �ක ��නා. තn�නා�ෙස{ලා පa@ය අ¡A� ෙදෙ7 =තර7 

�මා සමාගමට A	ය� ෙක�� 3,000ක සහනය7 ��නා. �මා 

සමාගමට ෙක�� 3,000ක සහනය7 ��නා. මම අහ�නට 

කැමැ(F, ෙ� රෙ� <9ස්a ෙ� ආ®¯ෙව� බලාෙපmෙරm;� 

¡ෙ® ෙ�කද �යලා. ෙ� රෙ� <9ස්a බලාෙපmෙරm;� ¡ෙ® 

ෙ�කද?  

ගA ඇම(�ම9, ෙ� පා%0ෙ���ෙ4 ඉ�න ෙබmෙහ� 

ඇම(වA 

 
[Kලාසනෙl අණ පIU ඉව7 කරන ලb.] 
[அகிராசன க�டைள�ப. அக�ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නn; ඔ¡� @ෙ: ෙ� රෙ� (ෙබන �%(ම; =දdාලවලට. 

ෙකmළඹ +ස්�7කෙ: (ෙබන �ධාන ෙපෙළ{ පාස�වලට @ෙ:. 

හැබැF ඒ �Dම පාසලක +සාපාෙමm7 ෙකෙන7 ඒ <9a�ට 

අවංකකමF, මGස්සකමF උග�වලා නැහැ. ඒක තමF ඇ;ත. ඒ 

<9a�ෙ8 දAව� ෙහට දවෙස{ ඒ <9a�ෙග� ෙමmක7 ෙහ� 

�ශ්නය7 ඇxෙවm; සාධාරණ උ;තරය7, 9ශ්�ත උ;තරය7 

ෙද�නට බැi ෙවනවා. ඒ 9සා ඒ <9a�ෙ8 දAෙව�; ෙහට 

දවෙස{ ෙහmA� ෙවනවා හැෙර�නට සාධාරණ <9ස්a =�යට 

ෙ� සමාජයට එ�ෙ� නැහැ. ඒක තමF ඇ;ත. තn�නා�ෙස{ලා 

බ� ගහලා බ� ගහලා ෙ� රෙ� <9a� දා�න ¢´ව� යටම 

තැනට දාලා ඉවරF.  

මම ආරාධනා කරනවා තn�නා�ෙස{ලාට ¢´ව� න� @�� 

මහරගම 	2කා ෙර�හල බල�න �යලා. මහරගම 	2කා 

ෙර�හලට @�� බල�න. ''ෙදරණ'' නා0කාව අ�ංසක <9a� 

සමඟ එක� ෙවලා 	2කා ෙර�හලට ය�¦ය7 ෙගනාවා. මම 

ෙස�ඛd ඇම(වරයාෙග� අහ�නට කැමැ(F, -ෙස�ඛd 

ඇම(වරයාට �ශ්නය7 නැහැ. එ�මා ය�ෙ� Dංග#ÆAෙ4 9සා- 

ෙක� ඒ ය�¦ය �යලා. ය�¦ෙ: nද� ෙසmයා ග;ත; 

ෙගmඩනැ³�ල හදා ග�න බැi පජාත ආ®¯ව7 ෙ�ක. <9ස්a 

දහස් ගණන7 මැෙරනවා. <9ස්a දහස් ගණන7 මැෙරනවා. 

<9ස්a දහස් ගණන7 මැෙරH� මැෙර�න ඉ�න <9හාට ෙ8න 

ෙබෙහ; �කට; බ� ගහලා, ඒ ෙබෙහ; �ෙක� ෙකm<ස් 

අ රෙගන ඒ <9a� ෙනmමරා මරාෙගන කන ආ®¯ව7 බවට 

ෙ�ක ප; ෙවලා ඉවරF.  

මහ;වA9, මම අවසාන වශෙය� එක  ෙදය7 �ය�නට 

කැමැ(F. ෙ� ගතවන දශකය තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ජඩ, 

තn�නා�ෙස{ලාෙ8 පර, තn�නා�ෙස{ලාෙ8 =ජා(ක සහ 

තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ජරාÌ%ණ ෙHශපාලනෙ: අවසාන දශකයF. 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�මා, දැ� කථාව අවස� කර�න. 

 
ග3 එස්. ෙ,�මර7න මහතා 
(மா��மி� எ=. பிேரமர%ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මට එක =නා¾ය7 ෙද�න. 

දෑස ් ෙ#�ෙ� නැ( <9ෙහMට වැරහැ�ල7 අ�දලා හiම 
ලස්සනF �යලා අ	 ක¡A; �4ෙවm; ඒ මGස්සයා; �තනවා, 

ඔ4, මට ඇ��ෙ4 ලස්සන ඇÕම7 �යලා. ඒ <9හා ස�K 
ෙවනවා, ඒ <9හාට ෙ#�ෙ� නැ( 9සා. Üලාසනා�ඪ ගA 
ම�C�ම9, ෙ� රෙ� <9ස්a; ඒ වාෙ8 තමF. ෙ� රෙ� 
<9a�ට; ඇස ් ෙප�ෙ� නැ( 9සා වැරහැ�ල7 අ�දලා 

''ලස්සනF, ලස්සනF, ලස්සනF'' �යලා හැෙම�ම �4වාම ඒක 
ලස්සනF �යලා 	2ග�නවා වාෙ8 තමF කට1� කර�ෙ�. 

ෙ� රෙ� ෙHශපාලනඥයාට ඕනෑ ෙම�ඩ ජනතාව7 D�න රට7. 

එවැ9 <9ස්a ෙ� රෙ� 9%මාණය ෙවනවා. <9ස්a ෙනmකා 
ෙනmu හi �ක� බැEවා. ඒ 9සා තමF �ක� බලන <9ස්a- 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ම�C�මා, දැ� අවස� කර�න. 

 
ග3 එස්. ෙ,�මර7න මහතා 
(மா��மி� எ=. பிேரமர%ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

�ක� rඩාව7 නැ( තැනට ෙගනාවා. අවසානෙ: <9a�ට 

=��නට ෙදය7 නැහැ, <9a�ට ක�න ෙදය7 නැහැ. ස�ට7 

නැ( රට7 බවට ෙ� රට ප; ෙවලා ඉවරF. අවසාන වශෙය� 

මම �යනවා, ෙබmෙහ�ම ෙක� කාලය�� ෙ� රෙ� <9a� 

ක(රෙය� තn�නා �ෙස{ලාට- 
 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

සෑෙහන ෙ4ලාව7 ��නා ගA ම�C�මා, දැ� අවස� 

කර�න.  

pළඟට, ගA සර; අn�ගම අමාතd�මා. 

[අ.භා. 4.15] 
 

ග3 (ආචා�ය) සර7 අ[<ගම මහතා (Cෙශ�ෂ කා�යභාර 
අමාතY2මා) 
(மா��மி� (கலாநிதி) சர% அ
Hகம-  விேசட பணிGெபா-G�க��கான அைம1ச�) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, �පවා�9ය �2� අෙ# 

=වාද ෙප�6ෙ� නරක ලMණ7 තමF ත%ක =ත%ක ඉ+iප; 

කර�ෙ� නැ(ව නරඹ�න�ට ෙනmෙය7 කA� එ2දැ76ම. 

ඒ අයට ආස්වාදය7 ෙදනවා <ස7, අෙ# සභාෙ4 wH�ම; 

¸රණ ගැ`මට �D =�ය�� ඒවා �ෙය�ජනව; ෙවF �යලා 

මම ක�පනා කර�ෙ� නැහැ. ඇ;ත වශෙය�ම ෙමය ඉතාම 

වැදග; පන; ෙකK�පත7. එම පන; ෙකK�පෙ; එක එක 

=ෙශ{ෂාංග අරෙගන අ¯ පා¯ ෙප�ව�නට ¢´ව�. සමහA ඒවා 

අ¯ පා¯ හැ�යට සලකනවා. සමහර අය ඒවා අවශd ෙවනස්ක� 

1385 1386 



පා%0ෙ���ව 

හැ�යට සලකනවා. නn; පා%0ෙ��� ම�CවA හැ�යට අෙ# 

1�කම ව�ෙ� ෙමම `(-�(වල ස�Æ%ණ කA� සලකා බලා 

එ7තරා =Èහය7 ඉ+iප; ��මF. එම 9සා අද මම 

බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා, ෙමම පන; ෙකK�පත �2� ඇ;ත 

වශෙය� අ	 බලාෙපmෙරm;� ෙව�ෙ� ෙමmක7ද �යලා 

ෙහ2දර¡ කර�න.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, රටක ආ%Ùකය7 

පව;වාෙගන යනෙකmට, අවශd ෙH තමF ආදායම. සමහA 

අහනවා, "ස�0 අ©  ගසා ෙබද�න බැi ඇF?"�යලා. එතෙකmට 

ඕනෑ ඕනෑ අයට ඒවා ෙබදා ෙද�න ¢´ව�. මම �තන =�යට 

සමහර ම�CවA� ෙවන ෙවන වෘ;¸යවල ෙයෙදන 

අවස්ථාවල� ඒ වාෙ8 ෙHව� තමF �ය�ෙ�. "ආ®¯වලට 

ස�0 අ©  ගසා ෙබදා ෙද�න බැi ඇF?, ඔ7ෙක�ම ස�K 

කර�න බැi ඇF?" වාෙ8 �ශ්න අහනවා. නn; යථා ත;;වය 

න� ය� �D රටකට ෙමmන =�ය�� ෙහ� එම ආදායම ලබා 

ග�න බැi ¡ෙණm;, අ	 ෙහmඳF �යලා �තන ඒ aබසාධන 

කට1�, සංව%ධන කට1� අපට කර�න බැහැ බැi ෙවන එකF. 

ඒ 9සා අ	 aබසාධනය ගැන කථා කරනවා න� ඒ �ය�ෙ� 

අධdාපනය ගැන කථා කරනවා න�, ෙස�ඛd ගැන කථා කරනවා 

න�, සමාජ සාධාරණය ගැන කථා කරනවා න� ඒ; එ7කම අ	ට 

ක�පනා කර�න;, කථා කර�න; ෙවනවා ෙ� ඉතාම ෙහmඳ 

ෙHව� සඳහා අ	 ස�0 උපය�ෙ� ෙකmෙහmමද �යන එක. ඒ 

�ශ්නයට; අ	 වග�ෙම� උ;තර ෙද�න DHධ ෙවනවා. හැම 

රජය7ම කැමැ(F, මහ ජනයාට ෙනmෙය7 ෙHව� -t9 ෙබ�ල- 
ෙද�න, ෙනmෙය7 =�ෙ: පහaක� ෙද�න. ෙල�කෙ: 

�ජාත�¦වා� ¨මෙය� බලයට එන රජය� අකමැ( ෙව�ෙ� 

නැහැ, වැ¾ වැ¾ෙය� පහaක� ෙද�න.  

දැ� �කකට ඉස්ෙස�ලා සඳහ� කළා වාෙ8 පා%0ෙ��� 

මැ(වරණ පව;වනවා. මහ ජනයා ඉ+iයට යනවා. ඒ 9සා රජය 

කැමැ(F, ඒවා ෙද�න. නn; එෙස{ ෙද�න ¢´ව� ආදායම7 ඒ 

රජයට (ෙබනවාද �යන එක තමF �ශ්නය. ඒ අ(� බැEවාම, 

අෙ# රෙ� බ� �2� එ7කාa කරෙගන (ෙබන ආදායම 

�ලනා;මකව බැEෙවm; ඉතාම a´ �මාණය7. Üලාසනා�ඪ 

ගA ම�C�ම9, ෙ� මෙ8 අෙ; (ෙබ�ෙ� ඇෙමiකාෙ4 බ� 

ආදායම සහ දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනය අතර (ෙබන ස�බ�ධය 

දැ7ෙවන වා%තාව7. දැ� බල�න ඇෙමiකා එ7ස; ජනපදෙ: 

GDP එකට Dයයට 26.47 එ�ෙ� බ�ව0�. එංගල�තෙ: 

Dයයට 32.57, ස්=�ස%ල�තෙ: Dයයට 27.97, කැනඩාෙ4 

Dයයට 31.97, ඉතා0ෙ: Dයයට 43.37. ෙ� ස�0 ඔ7ෙක�ම 

රජයට ලබා ග�ෙ� බ� ස�0 හැ�යට. නn; අ 	 ලංකාව +හා 

බැEෙවm; ෙකmෙහmමද? 1990 ව%ෂෙ: ලංකාෙ4 බ� ආදායම දළ 

ෙHIය 9ෂ්පාදනය; එ7ක සංස�දනය කළාම, Dයයට 19.02F. 

2000 ව%ෂය ෙවනෙකmට, ඒක Dයයට 14.5ට බැස්සා. 2014 

ව%ෂය ෙවනෙකmට, Dයයට 10.1ට බැස්සා. 2015 ව%ෂය 

ෙවනෙකmට, Dයයට 12.3F. ඒ 9සා අ	 ෙල�කෙ: අෙන7 

රටව� එ7ක බැEවාම, ෙ� රෙ� බ� අය ��ම -ඒ �ය�ෙ� ෙ� 

රෙ� සංව%ධන වැඩවලට, aබසාධන වැඩවලට ෙHIය වශෙය� 

රට7 හැ�යට අ	 ලබා ග�නා ආදායම �ලනා;මකව බැEවාම- 

ඉතාම අ¯F. 

ඒ =තර7 ෙනmෙවF, ෙම� තව; ස්ව�පය7 (ෙබනවා. අෙ# 

රෙ� බ� ආදායෙම� Dයයට 20F අ	 ෙක2�ම බ� හැ�යට අය 

කර�ෙ�. Dයයට 807 ව¨ බ� හැ�යට ෙනmව ෙවන; ෙවන; 

බ� ¨මව0�, =ෙශ{ෂෙය�ම  ජනතාවට ලැෙබන පළ� බ� ¨ම 

හැ�යට තමF ෙ� රෙ� ස�0 එක� ව�ෙ�. ඒ 9සා නව පන; 

ෙකK�පෙ; එ7 ඉතාම වැදග; අරnණ7 තමF Dයයට 20F -  

Dයයට 80F අතර (ෙබන පරතරය වැ¾ වැ¾ වශෙය� ෙක2�ම 

අය කරන බ�  �මාණය වැ¾ කරලා ව¨ ෙනmවන බ� �මාණය 

අ¯ කරන එක. ඒ අGව ෙ�ක සහනදා¤ ¨මය7. ෙක2�ම බ� 

ගහ�ෙ� ෙ� රෙ� ධනප( ප�(යට; ෙකm�පැ9වලට; =ශාල 

වශෙය� nද� (ෙබන අයට. VAT එක හරහා ෙව�න ¢´ව�, 

ෙවන ෙවන බ� අGව ෙව�න ¢´ව� ව¨ ෙනmවන බ� 

ෙගව�ෙ� �#ප; <9ස්a.  ඒ 9සා අ	 මතක තබා ගත 1� 

�ධාන ෙදය7 තමF ෙ� නව ෙය�ජනා ¨මය �2� 

බලාෙපmෙරm;� ව�ෙ� ෙ� අGපාතය වඩ වඩා; ෙක2�ම 

ගහන බ�වලට ෙයmn කර�නF �යන එක. ඒක ෙහmඳ සමාජ 

පiසරය�� එන `(ය7 ෙනmෙවFද? අ	 ඒක ක�පනා කරලා 

බල�න ඕනෑ.  

 
ග3 ෙකෙහ1ය ර�'වැSල  මහතා 
(மா��மி� ெகெஹAய ர���ெவ*ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඍµ බ� ආවාම ව¨ බ� අ¯ ෙවනවාද? වැ� එක- 

 
ග3 (ආචා�ය) සර7 අ[<ගම මහතා  
(மா��மி� (கலாநிதி) சர% அ
Hகம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔ4, ඔ4. අGපාතය7 හැ�යට අ9වා%යෙය�-[බාධා ��ම7] 

ඔබ�මා කලබල ෙව�ෙ� නැ(ව ඉ�න. මම ඒක �ය�න�. 

එක7 අGපාත වශෙය� අ¯ ෙවනවා; අGපාත වශෙය� ඒක 

ෙවනස් ෙවනවා. 

[බාධා ��ම7] නැහැ, නැහැ.  ඉ�න, අෙන7 එක; 
�ය�න�. කAණාකර ලබන අය වැය එන ෙත7 ඉ�න. ෙකmF 

=�ෙ: සහන ලැෙබනවාද �යලා එතෙකmට ෙපෙ�=. ඒ ගහන 

බ� ෙ�කට ඇ�ළ; කර�න බැහැ ෙ�, ගA ම�C�ම9.  
සාමානdෙය� අය වැය�� ඒක එනවා. ෙමතැන  අරnණ, ඒ 

අGපාතය ෙවනස් ��ම බවF අ	 �ය�ෙ�. ඇ;ත වශෙය�ම 
බැEවාම ඒක ඉතාම;ම �ග(I£ 	යවර7 �යලා 

තn�නා�ෙස{ලා; 	2ග`=. ව¨ ෙනmවන බ� අ¯ ව�ෙ� 
ෙකmෙහmමද �යලා අපට අය වැෙය� බලා ග�න ¢´ව�.  

ෙදවැ9 කාරණාවට මම එ�න කැමැ(F. ඒ කාරණාව තමF 
අෙ# රෙ� නව තා7ෂණයට ය�න ඕනෑය �යන එක. අද ෙ� 

රෙ� බ� අය කරන ¨ම, රටට ආදායම ලබා ග�නා ¨ම xඟා7ම 

පැරÓ `( - �( යටෙ; �යා;මක වන ෙHව�. ඒ =තර7 
ෙනmෙවF, ෙහmඳට මතක (යා ග�න ෙ� රෙ� þෂණයට xඟා7 

�රට nල, ෙHශපාලන ව�හය ෙවනස් කරන තරමට þෂණය 
එ�ෙ� ෙම�න ෙ� වාෙ8 Üලස්ථාන හරහාF. ෙ� ෙය�ජනාවල 

එක7 තමF ඇම(වරයාෙ8 බලතල tමා 6ම. ඒ වාෙ8ම තව; 
එක7 (ෙබනවා. දැ� xඟ ෙදෙන7 =ෙ4චන කරනවා - මම 

�ත�ෙ� ෙ� සභාව �ළ; ඒක ඇෙහ�න ඇ(.- හැම 

එ7ෙකනාටම ෙබෙදන =�යට ෙ� files බල�න ඉඩ ෙදනවාද 
නැHද �යන එක ගැන. ඒක ෙහmඳ ෙදය7ද? හැම ෙදනාටම ¸�� 

ග�න ඉඩ ෙදන එක හiද? නැ;න� ඒ �ධා`�ට ෙ� ගැන දැ¾ 
¸රණය7 ග�න අවස්ථාව සැලෙසන එක වැර+ ෙව�ෙ� 

ෙකmෙහmමද? අl7ෂණය7 (ෙය�න ඕනෑ. අද අෙ# රෙ� 
(ෙබන ෙලmM �ශ්නය7 තමF බ� අංශවල �ධා9�ට ෙ�වා 

හaAවා ග�න බැi 6ම. පහළ ම�ටෙ� ඉ�න අය ඒ අයට ඕනෑ 

ඕනෑ =�යට වැඩ කරනවා.  ෙ%�ව ෙව�න ¢´ව�, aරාබ� 
ෙව�න ¢´ව�, ආදාය� බ� ෙව�න ¢´ව�. ඒවාෙ: එ7තරා 

ව�හය7 (ෙය�න ඕනෑ. එක එ7ෙකනාට ඕනෑ, ඕනෑ =�යට 
`( - �( ෙවනස් කර ග�න ¢´ව� න�, නව�න ¢´ව� න� 

ඒක තමF þෂණයට nල. ඒ 9සා එ7තරා ව�හය7 අGව ෙ� 
රටට  ආදායම ලැ¶ය 1�F. මම දැනටම; ෙප�වලා (ෙබනවා 

සංස�දනා;මකව බැEවාම ඉතාම a´ �මාණය7 තමF ෙ� 

රටට බ� හැ�යට ලබා ග�න DHධ ව�ෙ�.  

1387 1388 

[ගA  (ආචා%ය) සර; අn�ගම මහතා] 
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ෙ� සභාෙ4 අ	 9තර සාක©ඡා කරන එක කාරණය7 මම 

�ය�න ඕනෑ. =ෙHශ ණය ග�නවා; ෙවන ෙවන =ක�ප 

මා%ගව0� ආදායම ග�නවාය �යා ෙනmෙය7 =�ෙ: =ෙ4චන 

එ�ල ෙවනවා. ඇF, අ	 =ක�ප මා%ගවලට @��ලා ණය 

ග�ෙ�? ඒ, ෙHIය ඉ(i ��� අ¯ 9සාF. ෙHIය වශෙය� අපට 

ලබා ග�න ¢´ව� ආදායම වැ¾ ¡ෙණm;, එෙහම න� අපට ණය 

ග�න �මාණය අ¯ කර ග�න ¢´ව�. ඒක සාමානd wH�ම; 

ඕනෑම ෙකෙනMට ෙ;ෙරන ෙදය7. ෙHIය වශෙය� nද� 

එ7කාa කර ග�න බැi ¡ෙණm;, අපට 	ට ර�� ෙහ� ඒ nද� 

ග�න ෙවනවා. ඒක Üලd කළමනාකරණෙ: අ¯ පා¯ව7. දැ� 

බල�න, +ෙ�ෂ් �ණව%ධන මෙ8 �තව; ම�C�මා ෙහmඳට 

ද�නවා, -පa @ය රජය කාලෙ: තමF ඒක ෙහmඳට කෙළ{,-  

පa@ය කාලෙ: =ෙHශ ණය ග�නවා ෙවGවට, - 
 
 

ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මාට ලැu (ෙබන කාලය අවසානF. 
 
 

ග3 (ආචා�ය) සර7 අ[<ගම මහතා  
(மா��மி� (கலாநிதி) சர% அ
Hகம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මට තව =නා¾ය7 ලබා 

ෙද�න. 

අෙ# බැංMව0� ණය ග;තා, ෙHIය වශෙය� ණය ග;තා. 

ෙHIය වශෙය� ෙ�ද, ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන ම�C�මා? 

ෙHIය වශෙය� ෙHIය බැංMව0� ග;ත ණය �මාණය අGව 

අපට =ෙHශ ණය අ¯ කර ග�න ¢´ව� ¡ණා. නn; එක ෙදය7 

මම �ය�න ඕනෑ. ඒක අ	 අවංකව ෙ� ගA සභාෙ4� සාක©ඡා 

කර�න ඕනෑ. මම න� �ත�ෙ� නැහැ, ෙ� ෙHIය ණය ¨මය 

�2� පමණ7 අෙ# ආ%Ùක �ශන් =සඳ�න ¢´ව� �යලා. බ� 

අය කර ගැ`ෙම� =තර7 අපට �ශ්න =සඳ�න බැහැ. එෙහම 

නැ;න� අපට �ය�න ෙවනවා, ''ප� තද කර ග�න'' �යලා. 

ඒෙකG; �ශ්න =සඳ�න බැහැ. එෙහම න� ෙ�කට 9යම 

=සÕම ෙමmක7ද? 9යම =සÕම තමF, ෙ� රෙ� (ෙබන ආයතන, 

අෙ# (ෙබන DයEම ක%මා�තශාලා, DයEම 9ෂ්පාදන ¨මවලට 

ඒවා +1� කර�න ඕනෑ. ඒවාF� වඩා; ෙහmඳ �(ලාභය7 ෙ� 

රටට ග�න ඕනෑ. එෙහම නැ(ව <9a�ෙග� බ� අය කරලා 

සංස්ථා �ක පා¯ කරනවා න�, එෙහම; නැ;න� ෙප�Hග0ක 

අංශයට ඕනෑ =�යට නට�න ඉඩ ෙදනවා න� අපට ඒ �ශ්නයට 

nxණ ෙද�න බැහැ. දැ� සමහA අහනවා, ''ෙමmකද, ෙ� සÜහ 

වdාපාරවලට ය�ෙ�? ෙමmකද, ෙ�වා බ� ෙද�ෙ�?'' �යලා.  

ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන ම�C�මා, ඊෙ: BBC එෙ7 �වෘ;( 

බැEවාද? �1බාෙ4 DයEම ඛ9ජ ස�ප; ෙන�%ෙ4 රට; එ7ක  

joint venture එක7 ගහලා -JV එක7 ගහලා- ස�Æ%ණෙය� 

භාර �ලා ඉවරF. එතෙකmට �1බාව =Mණලාද? [බාධා ���] 

ඒක �ශ්නය7 ෙනmෙවF. ඒ 9සා කAණාකර මතක (යා ග�න, 

අද හැම තැනම,- [බාධා ��ම7] ෙමmක7  ෙහ� එක7 �යනවා. 

ෙමmක7 ෙහ� �යන ෙකmට ෙමmක7 ෙහ� ෙදය7 (ෙබ�න ඕනෑ. 

නn;, වැෙÄ ප� ෙවන ෙකmට ත%ක Dය�ලම වර+නවා. ත%ක 

වර+න ෙකmට ෙවන ෙමmක7 ෙහ� කෑ�ල7 �යනවා. [බාධා 

���] කAණාකර �ය�න, අÍනව අ¡A�- [බාධා ��ම7] 

ඉ(� ෙමmකද ෙව�ෙ�? එක එක වdාපෘ(යට �(ශතය ෙවනස් 

ෙවනවා. �(ශතය ෙවනස් ¡ෙ® නැHද, තn�නා�ෙස{ලාෙ8 

කාලෙ:? [බාධා ��ම7] �(ශතය ෙවනස් ¡ණා. [බාධා ��ම7] 

නැහැ, නැහැ. ඒක 9ක� ෙපm¾ 'ෙටmFස්' වැඩ7. [බාධා ��ම7] 

තව ඉ�න. [බාධා ��ම7] තn�නා�ෙස{ලා ඇxවාද, රාx� 

කස්ෙ¦�ෙ8 කථාව? එ�මා ෙමmක7ද �4ෙ4? ෙ� පට� ග;තා 

=තරF. ඕවා �යන ෙකmට ෙබmෙහmම අමාAF. ඕවා �යන ෙකmට 

9ක�ම න2යනවා. ඕවා හංගා ෙගන ඉඳලා, ඕවා �යන ෙකmට 

න2යනවා. ඒ 9සා කAණාකර අ¯ ගණෙ� 	ට රට සඟරාව7 

�යව�න, ෙව�ෙ� ෙමmනවාද �යලා බල�න. [බාධා ��ම7] 

ෙබmෙහmම අමාAF ෙ�වා �යන ෙකmට. [බාධා ��ම7] ෙ�වා 

එ2ෙවF.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, රටක (ෙබන ස�ප; ඒ රෙ� 
ෙපmෙළmව යට (ෙබන ස�ප; ෙව�න ¢´ව�; ෙපmෙළmව උඩ 
(ෙබන ස�ප; ෙව�න ¢´ව�; මාGgක ස�ප; ෙව�න 
¢´ව�. ඒවා සංව%ධනය කරලා රටට ෙලmM ආදායම7 ගැ`ම 
තමF රටක (ෙබන හ+D අවශdතාව. ඒකට ෙකmF =�ෙ: 
උප¨ම ෙයmදනවාද, ෙකmF =�ෙ: @=a� ගහනවාද �යන එක 
ෙනmෙවF �ශ්නය. ෙ� රෙ� (ෙබන ඒ ස�ප; උපiම =�යට 
�ෙය�ජනයට ගැ`ම තමF ආ%Ùක අBෙය�ගය. ඒ 9සා කැමැ( 
නැ;න�, ඒකට තn�නා�ෙස{ලාෙ8 ෙවන; මතය7 (ෙබනවා 
න� ඒ මතය දර�න. නn;, අෙ# මතය ෙවනස්. අ	 �ය�ෙ�, 
ෙ� රෙ� (ෙබන ස�ප; �ක ෙකmF =�යට හi ආෙය�ජනය 
කරලා, ෙ� රෙ� �#ප; <9a�ෙ8 ආදායම වැ¾ කර�න ඕනෑ 
�යන එකF. එෙහම කෙළm; =තරF aබසාධනය සඳහා 
ආදායම7 ෙද�න අපට ¢´ව� ව�ෙ�.  

අධdාපනය සඳහා සඳහා ක¡ද =යද� කර�ෙ�? [බාධා 
���]  

 
ග3 ම��වරෙය' 
(மா��மி� உ-Gபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ෙඩ� gයාඕ 	�8 වාෙ8 ද? 

 
ග3 (ආචා�ය) සර7 අ[<ගම මහතා  
(மா��மி� (கலாநிதி) சர% அ
Hகம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

More than Deng Xiaoping.  ෙඩ� gයාඕ 	�8 ෙමmකද 
කෙළ{? �නයට @�� බල�න. අද ක¡ද �නෙ: ආෙය�ජනය කර 
(ෙබ�ෙ�? �නෙ: ආෙය�ජන `( බල�න. අද =ය�නාමෙ: 
ආෙය�ජන `( බල�න. අද ආෙය�ජකෙය�  ලංකාවට ආවාම 
ෙමmනවාද �ය�ෙ�? "ඔයෙගm�ල�ෙග� ලැෙබනවාට වඩා 
අපට ලාභ, `( =ය�නාමෙ: (ෙබනවා; �නෙ: (ෙබනවා" 
�යලාF. ඕනෑ න� ඒවා අGගමනය කර�නය �යා තමF අපට 
�ය�ෙ�.  

ÜලාසනාAඪ ගA ම�C�ම9, එම 9සා �ධාන ෙදය ෙමයF. 

ෙ� බ�ව0� ෙව�න ¢´ව�, ෙවන; =�ෙය� ෙව�න ¢´ව�, 

ෙ� රෙ� 9ෂ්පාදනය  වැ¾ කර�නF අවශd; ෙ� රෙ� ලබා 

ග�න ¢´ව� ආදායම වැ¾ කර ග�නF අවශd. ඒ සඳහා nද� 

අවශdF. ෙHkය වශෙය� nද� වැ¾ කළාට  ඒ �මාණය ම+. 

තn�නා�ෙස{ලාෙ8 =සÕම ¡ෙ® ෙ�වා +1� ��ම ෙනmෙවF; 

ණය ගැ`මF. ඒකට; දැ� tමාව7 ඇ=; (ෙබනවා. එම 9සා 

අ	 ෙවන ¨ම �2� ඒ ආෙය�ජනය ��ම අවශdF �යන අතර, 

ඔබ�මාට ස්�(ව�ත ෙව<� මම නව(නවා.  

 
 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබmෙහmම ස්�(F.  

ඊළඟට, ගA ඉරා� =¨මර;න රාජd අමාතd�මා. 

1389 1390 



පා%0ෙ���ව 

[අ.භා. 4.32] 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා ([දS රාජY අමාතY2මා) (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன - நிதி இராஜா9க அைம1ச�) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, අද ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පත ෙදවන වර �යැ6ෙ�  =වාදෙ:� ගA ම�C�ම�ලා 

ෙනmෙයM; කA� ඉ+iප; කළා. Üලාසනා�ඪ ගA 

ම�C�ම9, මම පළnෙව�ම මත7  කර�නට ඕනෑ, ෙමම 

ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත Ê0 මාසෙ: 05 වන දා ඉ+iප; 

කර,  අද - සැ#තැ�බ% 07 වන දා- තමF ෙදවන වර, ��වන වර 

�යවා ස�මත කර ග�ෙ�.  කාරක සභා අවස්ථාෙ4� ඉ+iප; 

කරන සංෙශ�ධනවලට කැ¶න� අGම(ය ලබා ෙගන ඉ+iප; 

කරන බව නැවත; මත7 කරනවා. ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙය� ෙමම 

පන; ෙකK�පත ෙස�+D කර 9ෙය�ගය7 ��නා. සංෙශ�ධනය 

කළ 1� බවට  ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙය� 9ෙය�ග ෙදන ලද  වග�( 

Dය�ල7ම සංෙශ�ධනය කර ෙ� පන; ෙකK�පත ෙ� ගA 

සභාවට ඉ+iප; කරන ලද බව; �ය�නට ඕනෑ.  

Üලාසනා�ඪ ගA ම�C�ම9, මහ ජනතාවට ෙ� පන; 

 ෙකK�පත ගැන සාක©ඡා කර�නට අවස්ථාව7 ලැwණා. ඇම( 

ම®ඩලෙය�, ම�CවA�ෙග�, වdාපාiක සංග�ව0� - 

business chambersව0� -  ෙය�ජනා  ආවා. ආ%Ùක 7ෙෂ{¦වල, 

වෘ;¸යෙ4��, ෙනmෙයM; සංෙශ�ධන ඉ+iප; කළා. ෙ� 

DයEම සං ෙශ�ධන රජය වශෙය� අ	 සලකා බලා, එකඟ 

ෙව�න ට ¢´ව�  සංෙශ�ධන අ	 එක� කර (ෙබනවා. ෙ�ක අ	 

ෙබmෙහmම =9=දභාවෙය� කර (ෙබන �යාදාමය7.  

ෙ� පන; ෙකK�පෙත� ගA ඇම(�මාට  ¸රණ ගැ`ම 

ස�බ�ධෙය�  (ෙබන අවකාශය අ¯ කර (ෙබනවා.  නn; අද 

=වාදෙ:� සඳහ� කළා, අමාතdවරයාට ෙදපා%තෙ���ෙ4 

0	ෙගmG ලබා ෙගන  ෙතmර�A ගැ`මට අවකාශය (ෙබනවා, 

ඒක අF� කර�නට ¢´ව�ද, tමා කර�නට ¢´ව�ද �යා. 

ඇ;තටම ෙ� වග�(ය; ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙ: අBෙය�ගය ට ල7 

¡ණා. ඒ ගැන ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙ: ත%ක කළා. ත%ක කළාට 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණය �4වා, දැනට (ෙබන  පන ෙ;  100 වන 

වග�(ය ආ®¯¨ම වdවස්ථාවට පටහැ9 ෙනmවන බව. ඉහත 

වග�(ය අGව අමාතdවරයා ෙතmර�A ලබා ග;ෙතm; ඒ ලබා 

ග�ෙ� ෙදපා%තෙ���ෙ4  අl7ෂණ කට1� සඳහා පමණF 

�යන එක මම ෙම�� සඳහ� කර�නට  ඕනෑ. එෙහම කෙළ{ 

නැ;න� ෙමම පන; ෙකK� පෙ; 191 වග�(ය අGව A	ය�  

<0යනයකට ෙනmඉ7මවG ලබන  දඩයකට, ෙහ�  අ¡AHද7 

ෙනmඉ7මවG ලබන කාලයක Dර ද�වමකට ඇම(�මා; 

ල7ෙවනවාය �යන එක සඳහ� කර�නට ඕනෑ. එම 9සා ගA 

ඇම(�මාෙ8 බලතල ෙ� පන; ෙකK�පත හරහා   tමා කර 

(ෙබනවා; අ¯ කර (ෙබනවා �යන එක; සඳහ� කර�නට 

ඕනෑ.  

තව�රට; සඳහ� කළා, ෙදපා%තෙ���ෙව� ෙකmෙහ{ ෙහ� 

කා%යාලයකට රහDගතව @��, පැනලා ෙතmර�A ග�නට 

¢´ව�ය �යා. නn; පනෙ; සඳහ� කරලා (ෙබනවා, එෙහම 

ය�න බැහැF �යලා. යනවා න�, මෙහස්¦ා; 9ෙය�ගය7 

අරෙගන ය�න ඕනෑ. ෙ� ස�බ�ධෙය� ෙදපැ;තටම ත%ක 

කර�න ¢´ව�. එක =�යකට �4ෙවm; ෙ�ෙ7 බලතල �ලා 

(ෙබ�ෙ� අ�කරණයට; 9ලධාi�ට ෙනmෙවF. අ97 =�යට 

ත%ක කරලා �ය�න ¢´ව�, "නැහැ, ෙ�ක 9ලධාi�ට ෙද�න 

(wණා. ම ෙහස්¦ා;වරයාෙ8 9ෙය�ගය7 ඕනෑ නැහැ" F �යලා. 

මම ෙ� කA� සඳහ� කෙළ{ අ	 ෙ� ¸රණයට ආෙ4 

ෙකmෙහmමද �යන එක ෙප�ව�නF. ෙ� පනෙ; (ෙබන Ü0ක 

සාධකය7 ව�ෙ� `(මය පදනමට අGව �යා;මක 6ම, to 

have a rules-based system of taxation, not a discretionary 

system of taxation.  

බ� හා ස�බ�ධ පනත7 ෙ8�ෙ� බ� එක� කර�න තමF. 

දැනටම බ� ෙගවන අයෙ8 �ඩනය වැ¾ කර�න පමණ7 

ෙනmෙවF, බ� ෙග=ය 1� නn; ෙනmෙගවන අය; දැ� ෙ� 

පන; ෙකK�පත හරහා බ� ෙගව�න� බවට ප; කරනවා. 

ෙමmකද, බ� ෙගව�න ¢´ව� DයE ෙදනාම බ� ෙග4වාම තමF 

සමාජ සාධාරණ;වය ඇ( ව�ෙ� �යලා අ	 =ශ්වාස කරනවා.  

පa@ය කාලෙ: ෙ� රෙ� ආදායම ෙබmෙහmම අ¯ ම�ටමකට 

වැ�ලා (wෙ®. දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනය Dයයට 11.6 ද7වා පහත 

වැ�ලා (wෙ®. පa@ය වසර ෙදක �ළ� දළ ෙHIය 9ෂ්පාදනය 

Dයයට 14.3 ද7වා ඉහළ @��ලා (ෙබනවා. ඉස්සර බ� 9දහස 

ගැන කථා කරන ෙකmට ඇ;තටම ෙ� රෙ� සාමානd ජනතාවට 

"බ� 9දහස" �යලා එක7 ලැwෙ® නැහැ. සාමානdෙය� මහා 

පiමාණ වdාපාiකය�ට තමF "බ� 9දහස" �යන වචනය භා=ත 

කෙළ{. ඒ බ� 9දහස ඔ¡�ට ලැwෙ® BOI එක හරහා ව�න 

¢´ව�. නැ;න� ෙ� ස�බ�ධෙය� පa @ය රජය ෙගනා අE; 

පනත හරහා ව�න ¢´ව�.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා 
(மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

¨ෙම�පාය සංව%ධන වdාපෘ( පනත. 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔ4, ¨ෙම�පාය සංව%ධන වdාපෘ( පනත හරහා ව�න 

¢´ව�. 

 
ග3 KලාසනාLඪ ම��2මා (மா��மி� தைலைமதா9��  உ-Gபின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ෙ� අවස්ථාෙ4� ගA කථානායක�මා 

Üලාසනයට පැ<ෙණනවා ඇත. 
 

 අන23ව ග3 [\]� ර^මා� මහතා Kලාසනෙය� ඉව7 
�ෙය�, ග3 කථානායක2මා KලාසනාLඪ Cය. அத�பிற�, மா !மி� +ஜி!� ரஹுமா� அவ�க� அகிராசன�தினி�� அகலேவ, மா !மி� சபாநாயக� அவ�க� தைலைம வகி�தா�க�. 
       Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the 
Chair and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

කථා කර�න, ගA රාජd ඇම(�මා. 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ෙ� පන; ෙකK�ප(� (ෙබනවාට වැ¾ය සමාජ 

සාධාරණ;වය7 ඇ( වනවාය �යලා මම ත%ක කරනවා. බ� 

එක� කර�ෙ� ෙ� ර ෙ� ෙපm� ජනතාවට ලබා ෙද�න (ෙබන 

ෙස{වාව� ලබා �ම සඳහාF. එන�, ආර7ෂාව, `(ය හා සාමය, 

අ�කරණ පHධ(, අධdාපනය, ෙස�ඛd, සමාජ aබසාධනය වැ9 

ෙHව�වලට ආෙය�ජනය ��මටF.  

1391 1392 
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¢Hගල ආදායම 	2බඳව අ	 බලn. ෙ� පන; ෙකK�පත 

අGව බHද7 නැ(ව මාසයකට A	ය� ල7ෂයක ¢Hගල 

ආදායම7 ලබා ග�න ¢´ව�. ඒ අGව එක ප¡ලක ෙදෙදෙන7 

වැඩ කෙළm; ආදායම A	ය� ල7ෂ ෙදක7 වනවා. එතෙකmට ඒ 

ප¡ෙ� ආදායම A	ය� ල7ෂ ෙදක න�, ඒ nදලට බHද7 

ෙගව�න අවශd ව�ෙ� නැහැ. ඊට පස්ෙස{ ෙවන; මා%ගව0� 

උපයන ආදායමට තමF Dයයට 4, 8, 12 ද7වා බ� �(ශතය වැ¾ 

ෙවලා ඉහළම බ� �(ශතය Dයයට 26F �යලා එ�ෙ�.  

අ	 ෙල�කෙ: අෙන7 රටව� එ7ක සැසÕෙවm; ලංකාෙ4 

¢Hගල ආදාය� බ� �(ශතය Dයයට 24F, බං8ලාෙHශෙ: Dයයට 

30F, &tලෙ: Dයයට 27.5F, ඒ වාෙ8ම ඉ�+යාෙ4 Dයයට 35F, 

මැෙ�Dයාෙ4 Dයයට 28F, ෙම7Dෙක�ෙ4 Dයයට 35F, දM� 

අóකාෙ4 Dයයට 45F, තාFල�තෙ:, �%�ෙ: සහ =ය�නාමෙ: 

Dයයට 35F. ලංකාෙ4 ¢Hගල ආදාය� බ� �(ශතය  මා ෙ� �ය¢ 

රටවලට වඩා අ¯F �යලා සඳහ� කර�න ඕනෑ. නn;, 

වdාපාiක බ� �(ශතය ලංකාෙ4 Dයයට 28F; බං8ලාෙHශෙ: 

Dයයට 35F; &tලෙ: Dයයට 34F; ඉ�+යාෙ4 Dයයට 30F. 

මැෙ�Dයාෙ4, තාFල�තෙ:, �%�ෙ: සහ =ය�නාමෙ: 

වdාපාiක බ� �(ශතය අපට වඩා අ¯F. ෙම7Dෙක�ෙ4 Dයයට 

30F, දM� අóකාෙ4 Dයයට 26F. මැෙ�Dයාෙ4, තාFල�තෙ: 

�%�ෙ: සහ =ය�නාමෙ: වdාපාiක බHද අ¯ ¡ණාට ¢Hගල 

බHද අපට වැ¾ය xඟ7 වැ¾F, ෙ� බ� �(ශත අGව. අ	 ෙ�වා 

ඔ7ෙක�ම අධdයනය කරලා සාධාරණ =�යට තමF ¢Hගල 

බHදF, වdාපාiක බHදF ගණනය කර (ෙබ�ෙ� �යන එක මම 

සඳහ� කර�න ඕනෑ. අ¯ම වdාපාiක බ� �මාණය Dයයට 14F, 

වැ¾ම බ� �මාණය Dයයට 28F. 

ෙ� පන; ෙකK�පෙ; (ෙබන ෙහmඳ ෙදය7 තමF, හැෙම�ම 

එක හා සමානව ඒ අයෙ8 �යාව0ෙය� හÕනා ගැ`ම. 

"�ඟ�නාෙගG; බ� ග�නවා" �යා අGර +සානායක ම�C�මා 

�4වාය �යා කථාව7 (wණා. ඒකට nද� ඇම(�මා ��න 

	2�ර ¡ෙ®, �ඟ�නාෙග� බ� ග�ෙ� නැහැ, නn; �ඟ�නා 

වdාපාරය7 කරනවා න� ඒ වdාපාරෙය� බ� ග�න ඕනෑය 

�යන එකF. ඒ කථාෙ4 හරය ෙ�කF. එක එ7ෙකනාෙ8 label  

එක අGව ෙනmෙවF, එක එ7ෙකනා කරන �යාව0ය අGව තමF 

බ� ගහ�න ඕනෑ. ඒකට �යා කර�න තමF ෙමතැන� අප වෑය� 

කර (ෙබ�ෙ�. ක¡A ෙහ� වdාපාiකෙය7 ආෙය�ජනය 

කරනවා න�, වැ¾ම බHද Dයයට 287 ¡ණාට ඒ වdාපාiක බHද 

අප අය කර�ෙ� ෙකmෙහmමද? ඒ වdාපාiකයා A	ය� 1007 

ආෙය�ජනය කෙළm;, එතෙකmට එයාෙ8 ආදායම (ෙබනවා; 

=යදම (ෙබනවා; බ�වලට �ථමෙය� ලාභය (ෙබනවා; බ� 

�(ශතය දමනවා. ඊට පස්ෙස{ බ�වලට පaව ලාභය බලලා, ඒ 

ලාභය Dයයට 207 ෙවනවා න�, ඒ ලාභෙය� අප බ� ගහ�ෙ� 

නැහැ. ඒ ඇF? අර Dයය 	යවන�AF. ඒ Dයය 	යවන �A 

අ¡A� 5කට ¡ණ; "�ා8ධන 9දහස" �යා එක7 අප ෙ� බ� 

පන; ෙක K�පතට එක� කර (ෙබනවා. ෙ�ක ෙද�ෙ�, on top 

of the depreciation that somebody would normally receive 

when they are accounting for their profits. So, in addition to 

that, we will allow them to take the capital. There is a capital 

allowance that will be given so that they can recover the 

whole capital invested within a specified period of time. That 

is to encourage investors. 

ෙක2�ම අ¡A� 10කට, 15කට, 20කට බ� 9දහස7 �ලා, අද 

ඒ ගැන ද�ෙන; නැහැ. 9දහස ��න අයෙ8 9දහස; ඉවරF. 

නn; අද; ඒ අය ෙගව�ෙ� නැහැ. ෙ� ¨මය නතර ෙව�න 

ඕනෑ. ආෙය�ජනයට තමF අප ඒ 9දහස �ලා (ෙබ�ෙ� �යන 

කාරණය මා සඳහ� කර�න ඕනෑ.  

a´ හා මධd පiමාණෙ: වdාපාiකය�ට 	iවැය A	ය� 

<0යන 5007 වන �A වdාපාiක බHද Dයයට 14F. ඔ¡�ට බ� 

ෙදකF (ෙබ�ෙ�. එ7ෙක� Dයයට 14F. නැ;න� Dයයට 28F. 

pට පaව ඇම(�මාෙ8 කාමරය අසළට ඇ=; බ� 9දහස් �(ශත 

ෙවනස් කරග�න; බැහැ. ඒ ¨මය ස�Æ%ණෙය�ම අෙහ�DF. 

a´ හා මධd පiමාණෙ: වdාපාiකයාට අප ඒ 9දහස -Dයයට 

දහහතෙ% අ¯ බHද- ෙදනවා. අපනයනය කරනවා න� ඒ 

අපනයනයට; ෙද�ෙ� Dයයට දහහතෙ% අ¯ බ� �මාණයF. 

නn;, අපනයනය කරන සමහර වdාපාර රට �ළ; ය��D 

ෙවෙළඳාම7 කරනවා. ඒ අය රට �ළ ෙවෙළඳාම7 කරනවා න�, 

අපනයනය කරන �මාණය Dයයට 807 ෙවනවා න�, ඒ අයෙ8 

n´ ලාභයටම Dයයට 14ක බHද7 තමF අප අය කර�ෙ�. We 

are allowing a concessionary tax rate of 14 per cent for 

exports. If an export company is selling locally, but is 

predominantly exporting 80 per cent of its complete 

turnover, the lower tax rate of 14 per cent is what is going to 

be applicable to it. ඒ =තර7 ෙනෙමF, if it is a deemed 

export, then it will be classified as an export and the lower 

tax rate will apply to it.  

ෙබmෙහ� ෙවලාවට අපනයනය කර�ෙ� ෙ� රෙ� =ශාල 

සමාග�. නn;, අෙ# අරnණ ව�ෙ� ෙ� රෙ� D�න a´ 

පiමාණෙ: 9ෂ්පාදකෙය�; ඒ අපනයන සැප1� ජාලයට එක� 

��මF. එතෙකmට තම� අපනයනයට ස�බ�ධF �යා ඒ අයට 

ෙප�ව�න ¢´ව� න�, අප ඒ වdාපාරවලට; දහහතෙ% අ¯ බ� 

�(ශතය තමF ෙද�ෙ�.   

ෙමmකද, අපට ඕනෑ ෙ� රෙ� Mඩා වdාපාiකයා නඟා 

DKව�න =තර7 ෙනmෙවF, ඔ¡�  ජාතd�තර ෙවෙළඳ ෙපmළට 

අරෙගන ය�නF. ෙ� රෙ� ආ%Ùක ශ7(ය ෙ� රෙ� =ශාල 

වdාපාර ෙනmෙවF �යලා අ	 =ශ්වාස කරනවා. xඟ7 ෙ4ලාවට 

බ� �(ප;( හැ�ෙ4 =ශාල වdාපාර +හා බලලාF. අෙ# අරnණ 

ව�ෙ�, Mඩා වdාපාiකයා ශ7(ම; ��මF. ඔ¡�ට අóකාවට 

ය�න බැහැ. ඔ¡�ට ආDයාෙ4 සමහර රටවලට ය�න බැහැ. 

ඔ¡� ෙවෙළඳ ෙපmළ හÕන�ෙ� නැහැ. ඔ¡� ඒ රටවල (ෙබන 

අවදානම, sovereign risk and country risk ද�ෙ� නැහැ. A 

small businessman cannot really quantify it and take it. 

Therefore, we are going to lower the tax rate, so that they 

could actually enter the export chain. I think, there will be 

more concessions announced during Hon. Mangala 

Samaraweera’s Budget later in the year to encourage this 

process.  

ඉ(�, අද ෙ� ගැන කථා කරනෙකmට  "inheritance taxes" 

ගැන �4වා. 	ෙයM දAවාට 9වස7 ෙදනවා න�  ඒකට බ� 

ගහනවාද �යලා ඇxවා. දAෙව� �� ෙදෙන7 ඉ�නවා න�, 

9වාස �න7 (ෙබනවා න�, ඒ එක දAෙවMට එක 9වාසය 

බැ@� හැම දAෙවMටම 9වාසය7 ෙද�න ¢´ව�. අ	 ෙ� බ� 

�(ප;(ය හදනෙකmට සමහර අය �4වා, ෙ� ෙය�ජනා 

ඝානාෙව� ෙගනැ�ලා, IMF එෙක� ෙගනැ�ලා, ෙනmෙයM; 

තැ�ව0� ෙගනැ�ලා  �යලා. ඇ;තටම ෙ� රාnව හදලා 

(ෙබ�ෙ� ෙ7��� =ශ්ව=දdාලෙ: =ෙශ{ෂඥය�. ඇ;තටම 

අපට ඒ ගැන �Dම ගැටEව7, �ශ්නය7 නැහැ. අද අ	 DයE 

ෙදනාම පා%0ෙ���වට ආෙ4 වාහනය��. අ	 ආ¢ වාහනය 

ඉ�+යාෙ4 හැ�වා ද, ජපානෙ: හැ�වා ද, ජ%ම9ෙ: හැ�වා ද, 

ෙකmෙහ{ද හැ�ෙ4 �යලා අ	 අහ�ෙ� නැහැ. අ	 වාහනය�� 

ෙමතැනට ආවා. ඒක ෙල�කෙ: ෙකmෙහ{ හැ�ව; අපට කම7 

නැහැ. ඒ =�යට ෙල�කෙ: �යා;මක වන ෙහmඳම ෙHව� -best 

practices- අෙ# ලාං�ක වdාපාරවලට, අෙ# ලාං�ක 

කළමනාකාi;වයට, අෙ# `( පHධ(යට අවශd න�,  අ	 ඒවා 
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පා%0ෙ���ව 

ඉෙගන ෙගන, ඊට; වඩා +1� කරලා අපට a�a ආකාරයට  

භා=ත කරන බව �ය�න අවශdF. අ	 ඒ ආකාරයට තමF ෙ� 

ෙය�ජනා හදලා (ෙබ�ෙ�. 

ගA කථානායක�ම9, ප¡ෙ� අයට පiතdාග කරන එක 

අෙ# සංස්කෘ(ෙ: ෙකmටස7 වනවා. ඒ 9සා බHද7 නැ(ව 

දAවාට ෙHපළ ෙද�න ¢´ව�. නn; මම ෙ� කAණ අහ�න 

කැමැ(F. දAෙව� �� ෙදෙන7 ඉ�නවා; ඒ අයට 9වාස �න7 

��නා. තව; 9වාස (ෙබනවා න� ඒ ඉ(i 9වාසවලට බ� ගහන 

එක සාධාරණ නැHද �යන එක මම අහ�න කැමැ(F. ෙ� රෙ� 

9වාස නැ( ෙකm©චර 	iස7 ඉ�නවාද?  ෙ� රෙ� 9වාස නැ( 

=ශාල 	iස7 ඉ�නවා. ෙ� බ� පනත හරහා සමාජ 

සාධාරණ;වය ගැන අ	 ක�පනා කළා. nදල7, ධනය7, 9වස7 

එක පර�පරාව�� තව පර�පරාවකට යනවා න�, එතැන; ය� 

�D සාධාරණ;වය7 (ෙබ�න ඕනෑ. වැ¾¢ර (ෙබනවා න� ඒ 

වැ¾ �මාණෙය� තමF බ� ග�ෙ�. තවම ඒවාට Dයයට 10ක 

පමණ ෙබmෙහmම ෙපm¾ බHද7 තමF  ගහ�ෙ�. අ	 ඒ ෙHපළට, 

ඒ  capital gain එකට Dයයට 10 බHද7 පනවනවා.  
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

එක ළමෙය7 ��ෙයm;. 
 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

එක ළමෙය7 ��ෙයm; ඒ ළමයාට ඉ�න ¢´ව� එක 

ෙගදරක ෙ�. එක ඇ ෙඳ{ෙ� 9දා ග�න ¢´ව�. ෙගව� ෙදකක 

ඉ�න බැහැ ෙ�. ඇඳ� ෙදකක 9දා ග�න බැහැ ෙ�. අෙන7 

ඇඳ, ඇඳ7 නැ( දAෙවMට ෙද�න ඕනෑය �යන එක තමF අෙ# 

මතය. [බාධා ��ම7]  කැ¶න� ම®ඩලයට ෙය�ජනාව7 ආවා 

ෙ� රෙ� වෘ;¸යෙ4�� තව; රටකට @��ලා ෙස{වය කරනවා 

න�, ඒ අය  +i ග�ව�න. ඒ අය ලබා ග�නා =ෙHශ ආදායමට 

ය� �D  9දහස7 ඇ( කර�න �යලා ෙය�ජනාව7 ආවා. ඒක; 

අෙ# සංෙශ�ධනවල (ෙබනවා. ඒ �ය�ෙ�, ෙඩmල% ල7ෂය7 

ද7වා   ඒ ඒ වෘ;¸යෙ4+�ට බ� 9දහස �ලා (ෙබනවා.  

ක¡ද �4වා, wH� ගලනය7 ඇ( ෙව�න යනවා �යලා. 

�Dම wH� ගලනය7 ඇ( ෙව�ෙ� නැහැ. අ	  ෙ� රෙ� ඉ�න 

වෘ;¸යෙ4��ට තව ෙදය7 �ය�න ඕනෑ. ක¡A හi �තනවා 

න� wH� ගලනය7 ඇ( ෙව�න යනවා �යලා, අ	 

අ9වා%යෙය�ම ඒ වෘ;(ය ගැන ෙසmයා බලා, ඒ සඳහා අවස්ථාව 

වැ¾ කරනවාය �යලා ඒ අයට �ය�න කැමැ(F. අ	 ෙ� රෙ� 

අධdාපනය7 නැ( දAව�ට අධdාපනය7 ලබා ෙද�න කට1� 

කරනවා. wH� ගලනය7 ඇ( ෙවනවාය �යලා �යන ඒවාට බය 

ෙවලා අ	 අෙ# �(ප;( ෙවනස් කර�ෙ� නැහැ. අ	 ඒ අයට 

වැ¾ෙය� අE; අවස්ථා ලබා ෙදනවා. ෙහmඳට ලM� ලබන, 

ෙහmඳ Z- score එක7 ලබන, එෙහ; =ශ්ව=දdාලවලට ඇ�´ 

ෙව�න බැi දAව�ට =ශ්ව=දdාලවලට ඇ�´ ෙව�න අ	 

අවස්ථාව සලසා ෙදනවාය �යන එක; මම �ය�න ඕනෑ. 

තව; �චාරය7 අරෙගන @යා, ¢ණd ආයතනවලට පiතdාග 

කරන nද�වලට අ	 බ� ගහනවා �යලා. ෙපරහැර පැවැ;6මට 

ලැෙබන nද�වලට, ඒ වාෙ8ම ප�සලට, ප�0යට, ෙක�=ලට 

ලැෙබන ප�Aවලට, 	ං කැෙ�ට වැෙටන nද�වලට අ	 බ� 

ගහනවා �යලා �4වා. නn; එෙහම �D ෙදය7 ෙව�ෙ� 

නැහැ. දැ� පව(න ¨මයටම තමF ඒ කට1� DHධ ෙව�ෙ�. 

¢ණd ආයතන -ප�ස�, ප�0, ෙක�=�- ලබන nදලට අ	 �Dම 

බHද7 අය කර�ෙ� නැහැ �යන එක මම සඳහ� කර�න 

ඕනෑ. ඒ =තර7 ෙනmෙවF, aHද� රාජ�ය 9ෙය�ගව0� 

ප�ස�වලට �¢ බ� 9දහස ඒ ආකාරෙය�ම ෙ� පන; 

ෙකK�පත �ළ; ආර7ෂා ෙවලා (ෙබනවාය �යන එක; මම 

සඳහ� කර�නට ඕනෑ.  

සමහර ම�CවA� �4වා, කලාකAව�ට එක එක =�යට 

බ� 9දහස �ලා (wණා �යලා. ඔබ�ම�ලා �ය¢ එක ගැන 

�Dම වාදය7 නැහැ. ෙපmත7 -È�ථය7- 01ෙවm;, �¦පටය7 

හැ�ෙවm; ය� �D 9දහස7 (ෙබනවාය �යලා 0යා (ෙබනවා. 

නn; ඇ;ත කථාව ෙ�කF. හiයට ෙ77 එක7 අFDං කරනවා 

වාෙ8 තමF එදා �ට¢ nද� ඇම(�මා ඒ ගැන කට1� කෙළ{.  ඒ 

=�යටම නැ( ¡ණ; - [බාධා ���] ඔ4. නාටdය; ඇ�ළ;. 

ඔබ�මා ළඟම ඔබ�මාෙ8 <¦යා ඉ�නවා ෙ�. දැ� එ�මා 

ෙපmතM; 0යලා. අ	 ෙ� සාධාරණ;වය ගැනF කර�ෙ�. ඒක 

වdාපාරය7 හැ�යට සලකනවා න�, ඒකට වdාපාiක බHද 

පැනෙවනවා. ඒක ¢Hගල ආදායම7 හැ�යට සැලෙකනවා න�,  

ඒ ¢Hගල ආදායමට බ� 9දහස7 (ෙබනවා ෙ�. එතෙකmට ඒ 

9දහස ලැෙබනවා. නn; ¢Hගලෙය7 �¦පටය7 හදනවා න�, 

ඒක වdාපාරය7 ෙලස 0යා ප+ං� කරලා නැ�ව ෙහ� වdාපාරය7 

ෙලස සලකනවා න� ෙහ� එතෙකmට බ� අය කරන ¨ම ෙදක7 

(ෙබනවා. ඒ ආදායමට බ� 9දහස (ෙබනවා. ල7ෂයක 

ආදායම7 ලැෙබනවා න� මාසයකට, ල7ෂ ෙදmළහ7 ලැෙබනවා 

අ¡AHදකට. ල7ෂ පහක ලාභය7 ලැෙබන ෙත7 ඒකට බ� 

9දහස7 (ෙබනවා. ඒ ආදායම ග�නවා; =යදම ග�නවා. ඒ 

=යදම ඇ�ෙළ{; ¢Hගලය�ට ආදාය� (ෙබනවා. ඒ ආදාය� අ¯ 

කළාට පස්ෙස{ තමF ලාභය ලබ�ෙ�. ඒ ලාභෙය� පස්ෙස{ තමF 

බ� ගහ�ෙ�. තව; =�යකට �4ෙවm;, අ	 බ� ග�ෙ� ලාභ 

නැ( අයෙග� ෙනmෙවF. ලාභ  ලබනවා න� =තරF බ� ග�ෙ�. 

ලාභ නැ( අයෙග� බ� ග�ෙ� නැහැ. [බාධා ���] මම ෙ� 

පැහැ+0 ��ම7 කර�ෙ�. ඊට අමතරව මම �ය�න ඕනෑ,- 
 

ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Point of Order එක7 ඕනෑ නැහැ, �ය�න.  
 

ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

පැහැ+0 ��ම7.  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ඉරා� =¨මර;න මැ(�මා අවස්ථාව ෙදනවාද? 
 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අවස්ථව ෙදනවා. 
 

ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගA රාජd ඇම(�ම9, ඔබ�මාට මම ෙමය නැවත මත7 

කරනවා. මම මෙ8 කථාෙ4�; ෙ� ගැන �4වා. A	ය� ල7ෂ 

පහ7 �ය�ෙ� ෙබmෙහmම Mඩා nදල7.  

1395 1396 

[ගA ඉරා� =¨මර;න මහතා] 
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බල�න,  අද ෙ� රෙ� ෙ4+කා නාටdකAව� ගැන.  ඒ අය 

ෙබmෙහmම අමාAෙව� අද ෙ4+කා නාටdය7 9ෂ්පාදනය 

කර�ෙ�. අද ෙ4+කා නාටdය7 බල�න ෙකෙන7 එ�ෙන 

නැහැ. ෙබmෙහmම අමාAෙව� තමF ඒ ෙ4+කා නාටdකAව� 

ආර7ෂා ෙවලා ඉ�ෙ�. මම ඔබ�මාෙග� ඉ�ල�ෙ�,  

කAණාකර ෙ�කට වැඩ 	2ෙවළ7 හද�න �යලාF. ෙ�ක 

ෙලmM �ශ්නය7.  

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ෙහmඳF. ගA කථානායක�ම9, ෙකmටස් ෙවෙළඳ ෙපmළ 

ගැන; මම වචනය7 �ය�නට ඕනෑ. ෙකmටස් ෙවෙළඳ ෙපmෙළ{ 

�ා8ධන බ� ගහFද �යලා ය� �D අGමානය7 (wණා. ෙකmටස් 

ෙවෙළඳ ෙපmෙළ{  "share transaction levy" �යලා (ෙබනවා. ඒ 

share transaction levy එක �D ෙවනස7 නැ(ව අදට (ෙබන 

ආකාරයටම ෙකmටස් ෙවෙළඳ ෙපmෙළ{ (ෙබනවා. ෙකmටස් 

ෙවෙළඳ ෙපmෙළ{ ගG-ෙදGවට ෙවනස7 නැහැ. ලාභය ලබන එක 

ෙකm�පැ9ය අGව ෙවනම �යා;මක ෙව�නට ඕනෑ.  

ගA කථානායක�ම9, අද nද� ඇම(�මා  �4වා "(ෙබන 

හැම එ7ෙකනාම බ� ෙගවන එක ෙහmඳF" �යලා. නn;,  

ආදායම7 නැ;න� බ� ෙගව�න ඕනෑ නැහැ. එම 9සා එ�මා 

සඳහ� කළා, රෙ� ඉ�න හැම එ7ෙකනාටම universal tax file 

එක7 (ෙබනවා න� ෙහmඳF �යලා. ඔබ�ම�ලා ඒකට =AHධ 

ෙවනවා න�, අ	 ඒකට සංෙ4�F. නn;, ෙ�ෙ7 ෙදපැ;ත7 

(ෙබනවා. අ	 ද�නවා, අද xඟා7 අ¯ ආදාය�ලාá� D�න බව. 

අද xඟා7 ෙවලාවට සමාජ aබසාධනය �යා;මක කරන =ට ඒ 

ලබා ෙදන ෙHව�  a�aම ¢Hගලය�ට ය�ෙන; නැහැ. ඒක 

සමහර අ¯ ආදාය�ලාá�ට යනවා. නn; අ	 තැ9� තැනට 

යනෙකmට එක එක =�යට ෙච�දනා එනවා, "ෙ� අයට වාහන 

(ෙබනවා, 9වාස (ෙබනවා නn; aබ සාධනය ලැෙබනවා" 

�යලා. ඉ(� මම �ය�න හද�ෙ� ෙ�කF.  ෙකmF =�යට 

බැEව; අ	ට ඒක තා7ෂණය හරහා එක� කර�න ¢´ව�. ඒක 

එ©චර අමාA ෙදය7 ෙනmෙවF. නn; ෙ�වා  ෙHIය ආදාය� 

පන;  ෙකK�පෙ; සඳහ� ෙව�ෙ� නැහැ. ෙ�වා පන; 

ෙකK�පෙත� 	ට nද� ඇම(�මා කර¢ ෙය�ජනාව�. අ	 ඒ 

ෙය�ජනාව� 	2බඳව සංෙ4�ව ඒ ගැන කථා කරn. නn;,  

එ�මා �ය¢ වැදග; ෙH ෙ�කF. ෙග�රව`ය රට7 හද�නට 

න�, ෙග�රව`ය ¢රවැDෙය7 හද�නට ඕනෑ. ඒ 9සා 

¢Hගලයාෙ8 9දහස ආර7ෂා ෙවන අතෙ%ම ¢Hගලයාට; 

වග�ම7 (ෙබනවා, රජයට වග�යන ආකාරයට �යා කර�න; 

=9=දභාවෙය� �යා කර�න. ෙම� සම�2තතාවය ගැන 

සමහර ෙවලාවට ගැටE; �ශ්න (ෙබ�න ¢´ව�. නn; අ	 

එතැනට ය�න ඕනෑ.  

ඊළඟට මම �ය�නට ඕනෑ,  ෙමම ෙHIය ආදාය� බ� පනත  

�යා;මක කර�ෙ� කවදාද �යලා =ශාල වාද =වාදය7 

පැව�ණා. පa@ය අය වැෙ: � කථා කරනෙකmට බලාෙපmෙරm;� 

¡ෙ®, 2017අෙ�{� මාසෙ: පළnෙව9දා ඉඳලා �යා;ම7 

කර�නF. නn;, අ	 ෙ� සංෙශ�ධන Dය�ල; සලකා බලා, 

ඊළඟට වdාපාiකය�ෙ8 �ාෙය�@ක �ශ්න ගැන; සලකා 

බල�න ඕනෑ.  ඒ අයෙ8 වdාපාරවලට අෙළ= සැලa� හදලා 

අ¡AHදකට budget කරලා (ෙබනවා. එතෙකmට ඒ අයෙ8 

මෘ�කාංග ෙවනස් කර�න D� ෙවනවා. එම වdාපාර 	2බඳව 

(ෙබන ෙකmටස්, ආදාය� බ� 	2බඳව යනා� Dය�ලම  සලකා 

බලා 2018 අෙ�{� මාසෙ: පළnෙව9දා ඉඳලා �යා;මක 

කර�න අ	 බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. අ	 �යා;මක සැලැස්ම7 

ඒකට හදලා (ෙබනවා. අ	 ¢Hගල ආදාය� බ�  අය කර ගැ`ම 

�යා;මක කර�න; බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. ෙමම ෙHIය 

ආදාය� පන; ෙකK�පත `(ගත ¡� දවෙස{ ඉඳලා ඒවා 

�යා;මක කර�න බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. ඒ �ය�ෙ� 

ඔ7ෙත��බ% මාසෙ: පළnෙව9දා Dට. අ	 ලබන අ¡AHෙH 

අෙ�{� මාසෙ: පළnෙව9දා ඉඳලා වdාපාර සමඟ සාක©ඡා 

කර�න බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා.  ෙHIය ආදාය� 

ෙදපා%තෙ���ව සමඟ;, ¢x� ��� හා ඒ අයෙ8 

කළමනාකා�;වය සමඟ;, ඒ අයෙ8 මෘ�කාංග ගැන;;  ICT 

�යාව0ය ගැන; සාක©ඡා කර<� පව(නවා,  ෙලmM �ශ්නය7 

ෙනmමැ(ව අ	 ෙකmෙහmමද ෙ�ක �යා;මක කරෙගන ය�ෙ� 

�යන එක ගැන.  

ගA කථානායක�ම9, අ	 ෙ� හදාෙගන ය�ෙ� `( 

රාnව7. `( රාnව හද�න ආදාය� බ� පන; ෙකK�පත තමF 

අ	 අරෙගන ආෙ4. නn;, අද nද� ඇම(�මා සඳහ� කළා, නව 

ෙ%� පනතM; ෙකK�ප; කර ෙගෙන�න ඕනෑ �යලා. අ	 

ද�නවා, pට ෙපර නව ෙ%� පන; ෙකK�පත7 ෙගෙන�න යන 

ෙකmට- [බාධා ��ම7] 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක හැ�ෙ4 ක¡ද? 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

�ශ්නය (ෙබ�ෙ�, ක¡ද හැ�ෙ4 �යන එකF. නව ෙ%� 

පන; ෙකK�පත7 ෙගෙන�න යන ෙකmට ඒකට =ෙර�ධය7 

ආවා. නn;, පව(න ෙ%� ආඥාපනත ඉ+iප; කර අ¡A� 

150කට; වැ¾F. ඇ;තටම එය අදට ඔ¶න පනත7 ෙනෙවF. අ	 

ෙ�ක �DH�ෙ: සඳහ� කර�ෙ�, ෙ�වා ෙහmෙර� ෙකK�ප; 

කරලා පා%0ෙ���වට ෙගෙන�න අදහස7 නැ( 9සාF. නව 

ෙ%� පන; ෙකK�පත 	2බඳව ෙ� සාක©ඡාව අද ඉඳලා අ	 

ඉ+iයට ෙගන යනවා. ඒ ස�බ�ධව මහ ජනතාවෙ8;, 

වdාපාiකය�ෙ8;, ආ%Ùක 7ෙෂ{¦ය ඇ�´ අෙනM; 

7ෙෂ{¦වල උද=යෙ8;, ඒ වාෙ8ම පා%0ෙ���ෙ4 ෙHශපාලන 

ප7ෂවල; අදහස් අ	 දැන ග�නට කැමැ(F.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA රාජd අමාතd�ම9, 9ය<ත ෙ4ලාව අවසානF. ඔබ�මා 

තව�රට; කථා කරනවාද? 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මා ෙ� කාරණය �යලා අවස� කරනවා, ගA 

කථානායක�ම9. 

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we can give 10 more minutes.  

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Okay. ගA රාජd අමාතd�ම9, ඔබ�මාට තව ෙ4ලාව ලබා 

��නා. 

1397 1398 



පා%0ෙ���ව 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගA කථානායක�ම9, ෙමම =වාදෙ:� ඇxවා "ෙHIය 
ආදාය� පන; ෙකK�පත ස�මත 6ෙම� පa ආදාය� බ� ඉහළට 
යනවාද?" �යලා. පන; ෙකK�පත ස�මත � ප2යටම ආදාය� 
බ� ඉහළට ය�ෙ� නැහැ. ආදාය� �(ශතය ඉහළට යන ෙකmට 
ආදාය� බ� ඉහළට යනවා. නn;, සමහර බ� �(ශත ඉහළට යන 
ෙකmට සමහර ඒවාෙ: �(ශතය පහළට යනවා. අය වැෙය� අය 
වැයට ඒ �(ශත මාA ෙව<� (ෙබනවා. රජයකට ආදාය� 
ලැෙබ�ෙ�, ආදාය� බHෙද� =තර7 ෙනmෙවF. ආදාය� 
බ�වලට අමතරව, aරා බ� ෙදපා%තෙ���ෙව� ලැෙබනවා; 
ෙ%� ෙදපා%තෙ���ෙව� ලැෙබනවා. අ	 ඒ `( රාnව; 
හද�න ඕනෑ.  ගA කථානායක�ම9, ඇ;තටම (ෙබන =ශාලම 
�ශ්නය පනත 	2බඳ �ශ්නය ෙනmෙවF; `(ය 	2බඳ �ශ්නය 
ෙනmෙවF. ෙ� රෙ�  xඟ7 පන; (ෙබනවා; `( xඟ7 
(ෙබනවා. `(ය �යා;මක ��ම 	2බඳව තමF ෙමතැන 
(ෙබන ගැටEව, �ශ්නය. එම 9සා nද� ඇම(�මා �4වා වාෙ8, 
අෙ# අමාතdාංශය යටෙ; (ෙබන සෑම ෙදපා%තෙ���වකම 
9ලධාi� එ7ක සාක©ඡා කරලා ඒ අයෙ8 අදහස් =මසලා,  ඒ 
අයෙ8 ෙය�ජනා; ලබා ග�නවා.  ආදාය� බ� වැ¾ කර ග�ෙ� 
ෙකmෙහmමද �යලා අ	 ඒ අය එ7ක එක� ෙවලා සාක©ඡා කර 
කට1� කරන බව; මම  සඳහ� කර�න කැමැ(F. අ	 
දැනටම; ඒ අයෙ8  අදහස් =මසා (ෙබනවා. 

ගA කථානායක�ම9, අදහස් ද7ව�න මට ලබා �� කාලය 

	2බඳව ස්�(ව�ත ෙව<�, මා නව(නවා. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබmෙහmම ස්�(F. ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පත ෙදවන 

වර �ය6ම. සභාව එකඟද? 
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගA කථානායක�ම9, ෙබ�ම7 අවශdF. ඊට ක0� ගA 

ඇම(�මාට මා ෙ� කාරණය 	2බඳව �ව 1�F. 

ගA ඇම(�මාෙග� ෙ�  ̈ මෙ4දය ෙමmක7ද �යලා මම 
ක0G; =මaවා. ගA කථානායක�ම9, ෙHIය ආදාය� පන; 

ෙකK�පත ස�බ�ධව අ	 උපෙHශක කාරක සභාෙ4� සාක©ඡා 
කෙළ{ නැහැ. ෙමmකද, උපෙHශක කාරක සභා නැ( 9සා. දැ� අප 

=D� ඉ+iප; කර¢ සංෙශ�ධන ගණනාව7 (ෙබනවා.  අපට 

පා%0ෙ���ෙ4 මහ ෙ�ක��මා දැG� �ලා (ෙබනවා, 
ආ®¯¨ම වdවස්ථාෙ4 152. වdවස්ථාවට අGව  nද� හා බැ 

(ෙබන සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න අපට අවස්ථාව7 නැහැ 
�යලා. එතෙකmට අ	 දවසම සාක©ඡා කළ; nද� හා ස�බ�ධ 

¡� සංෙශ�ධන �Dව7 අපට කාරක සභා අවස්ථාෙ4 � ඉ+iප; 
කර�න අවස්ථාව7 ලැෙබ�ෙ� නැහැ. එම 9සා  ගA nද� 

ඇම(�මාෙග� මා දැන ග�න කැමැ(F, nද� හා ස�බ�ධ 

සංෙශ�ධනය7 - උදාහරණය7 හැ�යට EPF එෙ7 බHද Dයයට 
10-14 ද7වා වැ¾ කරනවා. අ	 ඒ බHද (w� ස්ථානෙ:ම 

(ය�න �යනවා න�, ඒක සංෙශ�ධනය7 හැ�යට ඉ+iප; 
කර�න බැහැ. ෙමmකද, ඒක nද� එ7ක ගැටගැt (ෙබන 9සා.  

�¦පට හා කලාකAව� 	2බඳව ම� කළ �ශ්නය; අ	 
සංෙශ�ධනය7 හැ�යට ඉ+iප; කළාට, ඒක සංෙශ�ධනය7 

හැ�යට ග�න බැහැ. ෙමmකද, ඒක nද� හා බැ�ලා (ෙබන 9සා.  

ගA ඇම(�ම9, එතෙකmට දැ� පැන න³න �ශ්නය තමF 

එවැ9 සංෙශ�ධන ස�බ�ධෙය�  ග�නා 	යවර ෙමmක7ද 

�යන එක.  ඔබ�මා පaව ෙහ� සාක©ඡා කර, ෙක� කාලය7 

ඇ�ළත නැවත සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න අවස්ථාව7 

ෙදනවාද, නැ;න� කාරක සභා අවස්ථාව ඊළඟ 5ස්6� වාරයට 

ෙයmදා ෙගන, සාක©ඡා කරලා ඉ�A සංෙශ�ධන �ක ග�න අ	 

උ;සාහය7 දරනවාද? ඔබ�මා සංෙශ�ධන ස�බ�ධෙය� 

ෙමmක7ද කර�ෙ�? 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA nද� ඇමැ(�මා.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�ම9, ඇ;ත වශෙය�ම ජනතා =n7( ෙපරnණ 

=D�, =ෙශ{ෂෙය�ම a9� හÕ�ෙන;( මැ(�මා =D� 

සංෙශ�ධන ��පය7ම භාර �ලා (ෙබනවා. එම සංෙශ�ධනව0� 

සමහර ඒවා ආ®¯ව හැ�යට අ	 ඇ�ළ; කර¢ සංෙශ�ධන. එම 

9සා ඔබ�ම�ලාට ඒ ගැන �ශ්නය7 ඇ( ෙනmෙව�න ¢´ව�. 

නn;, අෙන7 සංෙශ�ධන ස�බ�ධෙය� මම pට ෙපර �4වා 

වාෙ8 ඉ+iෙ:� අපට සාක©ඡා කර�න ෙවF. ෙ� පනත තව; 

ශ7(ම; ෙවන, වඩා; අ%ථව; ෙවන සංෙශ�ධන (ෙබනවා න� 

අපට ඉ+iෙ:� ¡ණ; ඒ සංෙශ�ධන ෙගෙන�න ¢´ව�.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද අ	 ස�මත කර�ෙ� නැ(ව ඊළඟ ස(ෙ: එක +නයක 

කාරක සභා අවස්ථාව කැඳවලා-  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
එෙහම කර�න බැහැ, ගA ම�C�මා. අ	 අද ෙ�ක ස�මත 

කරn. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමmකද ද�නවාද? මම �ය�ෙ� ෙමෙහමF. අ	 දැ� 

සං ෙශ�ධන ස�මත කෙළm; නැවත සංෙශ�ධන ෙගෙන�න 

ෙව�ෙ� �යා ප�පා�යකට අG��වF. ඒ �ය�ෙ� ආෙ:; 

කැ¶න� ම®ඩලයට ඉ+iප; කර�න ඕනෑ, ආෙ:; 

පා%0ෙ���වට ඉ+iප; කර�න ඕනෑ.   

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ස(ය�� ෙකmෙහmම; අමාAF. ෙමmකද, ඉ(i සංෙශ�ධන 

ස�බ�ධෙය� අපට දවD� ෙදෙක� කථා කර�න; බැහැ. එම 

9සා අ	 සාක©ඡා කරලා ඒවා අ	 	2ග�නවා න� හැ�තා7 

ඉ7ම9� ඒ ස�බ�ධෙය� �(උ;තරය7 ලබා ෙද�න�. 

ෙමmකද, මම ක0� �4වා වාෙ8 අ�Aද� �ව� 	2බඳ ෙසmයා 

බැ£ෙ� කා%යාලය 	�K6ෙ� පන; ෙකK�පත ස�මත කරන 

අවස්ථාෙ4; අ	 ඔබ�ම�ලාට ය� ෙපmෙරm��ව7 ලබා ��නා. 

ඒ ෙපmෙරm��ව ඒ ආකාරයටම �යා;මක ¡ණා.  
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒකට අ¡AHද7 ගත ¡ණා. නn; ෙමය ඔ7ෙත�බ% 01වැ9 

+න Dට �යා;මක ෙවනවා.  

1399 1400 
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ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබ�ම�ලා �÷ වැදග;ම, බරපතළම කA� හැම ෙදය7ම 

වාෙ8 අ	 ආ®¯ව7 හැ�යට ෙ� වන =ට ඇ�ළ; කරලා 

(ෙබනවා.  
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබmෙහmම ෙහmඳF. ගA බ��ල �ණව%ධන මැ(�මා.  
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා    (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA කථානායක�ම9, ඒකාබHධ =ප7ෂය ෙවGෙව� මම;, 
DDර ජයෙකm¾ ම�C�මා;  ෙ� පන; ෙකK�පත 
ස�බ�ධෙය� ෙප;ස�කAව� ෙලස ෙØ{ෂ්ඨා�කරණයට; 
ඉ+iප; ¡ණා. ඒ අවසථ්ාෙ4� ෙØ{ෂ්ඨා�කරණය සමහර වග�( 
ෙවනස් කර�න �ෙන� ෙදකක ඡ�දය7 අවශd බවට;, සමහර 
ඒවා ෙවනස් ෙනmකෙළm; ජනමත =චාරණයකට යා 1� බවට; 
¸��ව7 ලබා ��නා. ඊට පaව ඒකාබHධ =ප7ෂෙ: නායක 
+ෙ�ෂ් �ණව%ධන මැ(�මා;, මම;, ගා<Ó ෙලmMෙ8 
ම�C�මා;, DDර ජයෙකm¾ ම�C�මා;, ඉ�+ක අGAHධ 
ෙහ{ර; ම�C�මා;, ගA ඇමැ(�මා;, 9ලධාi මහ;වA; 
සමඟ ෙ� 	2බඳ සාක©ඡාව7 පැවැ;¡වා. පa@ය DMරාදා ඒ 
සාක©ඡාවට යන අවස්ථාෙ4� අ	 ඔබ�මාෙ8 ෙ�ක��මාට 
ඒකාබHධ =ප7ෂය ෙවGෙව� සංෙශ�ධන 317 භාර ��නා. ඒ 
සංෙශ�ධන 31ම ගA nද� අමාතd�මා සමඟ පැවැ( 
සාක©ඡාෙ4�  ඔබ�මාෙ8 9ලධාi�ට පා%0ෙ���ව =D� 
යවලා (wණා. ඒකාබHධ =ප7ෂය සමඟ සාක©ඡා ��මට 
අවස්ථාව7 ලබා �මට එකඟ 6ම ගැන අ	 ඔබ�මාට ස්�(ව�ත 
ෙවනවා. නn;, ඒ එකඟ ¡� ඒවාF� ඉතා a´ ෙකmටස7 
පමණF ඔබ�මාෙ8 සංෙශ�ධන ෙලස දැ� අපට ලැ¶ලා 
(ෙබ�ෙ�. උදාහරණය7 වශෙය� ෙස{වක අ%ථසාධක 
අරnදෙ� �(ලාභ ආපa ලැෙබන =ට ඒ ලැෙබන �(ලාභ 
බHෙද� 9දහස් �යලා (ෙබනවා. නn; Dයයට 10 Dට Dයයට 
14 ෙත7 Dයයට 47 වැ¾ 6ම 	2බඳ �Dම ෙවනස7 කරලා 
නැහැ.  

 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
දැ� ගA nද� ඇමැ(�මාට අවස්ථාව ෙද�න. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙ� ස�බ�ධෙය� අ	 වාද =වාද කළ 1� නැහැ. එ�මා EPF, 

ETF �ශ්නෙ:� Dයයට 10, Dයයට 14 �යන එක ගැන  කථා 
කළ;, එ�මා ඇ;ත වශෙය�ම �ය�ෙ� නැහැ - අ	 අEෙත� 

ෙය�ජනා කරලා (ෙබන පන; ෙකK�පත �ළ Dයයට 14 
�ය�ෙ� concessionary rate එක. පහළම  rate එක �ලා 

(ෙබ�ෙ�. Dයයට 10, Dයයට 14 කළාට අද (ෙබන ත;;වය 

යටෙ; පහළම ම�ටමට දමලා (ෙබ�ෙ�. එම 9සා ඒ ගැන ඊට 
වඩා ෙවනස7 කර�න බැහැ. ඔබ�ම�ලා �ය¢ ෙHව�ව0� 

	2ග�න ¢´ව� හැම ෙදය7ම 	2ෙගන (ෙබ�ෙ�.  
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආෙය�ජනය කළ; ඔxට ලාභය වශෙය� Dයයට 147 

ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ඔx A	ය� <0යනය7 ආෙය�ජනය 

කෙළm; <0යන 140ක ලාභය7 ලැෙබ�ෙ� නැහැ. ඔබ�ම�ලා 

ලාභයට Dයයට 107 බ� ගහනවා.  

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ඇමැ(�මා, ෙමmක7ද ඔබ�මා ෙය�ජනා කර�ෙ�?  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA කථානායක�ම9, සංෙශ�ධන එකDය ගණන7 

(ෙබනවා. එම 9සා අ	 දැ� එ�� එක ග9n.  
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன)  
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

�ෙන� ෙදකක ඡ�දෙය� ග�න �යලා 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙය� ලබා�� ¸��ව ෙවනස් කරලා (ෙබනවාද? 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ ¸��ව ෙවනස් කරලා නැහැ. ෙØ{ෂ්ඨා�කරණයට @යාට 

පස්ෙස{ ලබා�� ¸��වට අGÛලව තමF අ	 ෙ�ෙ7 හැම 

ෙදය7ම සකස් කර (ෙබ�ෙ�. =ෙශ{ෂෙය�ම �ෙන� ෙදකක 

කැමැ;ත අවශdF �ය¢ කA�, එෙහම නැ;න� ජනමත 

=චාරණය7 අවශdF �ය¢ කA� අ	 ස�Æ%ණෙය� ඉව; කර 

(ෙබනවා. සාමානdෙය� simple majority එෙක� ස�මත 

කර�න ¢´ව� ෙHව� 47 (wණා. අ	 ඒ 4 ඒ ආකාරෙය�ම 

සංෙශ�ධනය කළා. 

 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA කථානායක�ම9, අ	 දැ� ගA ඇම(�මාට �ය�ෙ�, 

අ	 ඉ+iප; කර (ෙබන සංෙශ�ධන 	2ෙනmග;ත;, ඒ 	2බඳව 

සාක©ඡා කරලා, තn�නා�ෙස{ හා රජය දරන මතය  �යලා ඒක 

reject කර�න; නn; අපට අෙ# සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න 

ෙද�න �යන එකF. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ�ම�ලාෙ8 අදහස් 	2බඳව =ෙශ{ෂෙය�ම සලකා 
බලනවා.  2018 ව%ෂය සඳහා වන අය වැය ෙනmවැ�බ% මාසෙ: 
9වැ9දා ඉ+iප; කර�න අ	 බලාෙපmෙරm;� ෙවනවා. එතැන� 
ඔබ�ම�ලා ෙකmF තර� කඩාක#ප�කා� =�යට කට1� 
කළ;, ඔබ�ම�ලාෙ8 ෙහmඳ ෙHව� අ	 අගය කරනවා. Budget 
එක 	2බඳව; අ	 ඔබ�ම�ලා එ7ක සාක©ඡා කර�න�. 
ඔබ�ම�ලා DයE ෙදනා එ7ක අ	 සාක©ඡා කරනවා. ඇ;ත 
වශෙය�ම �යනවා න�, ෙහට උෙH 9.00ට පා%0ෙ���ව �ළ 
අෙ# ම�CවA�ෙ8 ෙය�ජනා හා අදහස් ගැ`ෙ� සාක©ඡාව7 
(ෙබනවා. ඒකාබHධ =ප7ෂෙ: ම�C ක®ඩායමට; මම ඒ 
සඳහා ආරාධනා කරනවා. ෙහට එ�න. [බාධා ���] 

 

ෙබj� ��ව නාද R අවස� �ණාට පd -  பிாி1மணி ஒ4�� ஓ67த பி� - 
At the conclusion of the division bell - 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

කAණාකර ගA ම�C�ම�ලා DයE ෙදනාම වා¾ෙව�න. 

ක¡A ෙහ� ගA ම�CවරෙයMට ඡ�දය �ෙ� අපහaතාව7 

(ෙබනවා න� කAණාකර අත උස්ස�න. දැ� ඡ�දය �මට 

හැ�F. Voting starts. 
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පා%0ෙ���ව 

ෙ� අවස්ථාෙOb ඡ�දය bම ආර�භ ෙකI�. (இ9ச7த��ப�தி) வாெக��! ஆர:பமான�) 
(At this stage, the Voting commenced.) 
 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ම�C�ම�ලා DයE ෙදනාම ඡ�ද �කාශ කර අවසානද? 

ඡ�දය �කාශ කර�න ෙනmහැ� ම�CවA ඉ�නවා න� අත 

උස්ස�න. ඡ�දය �කාශ කර�න ෙනmහැ� ¡� ම�CවA 

6ෙදෙන7 ඉ�නවා ෙ�ද? ඡ�දය ෙද�න ෙනmහැ� ¡� 

ම�CවA�ට අ	 ෙවනම අවස්ථාව ලබාෙදනවා. ඡ�දය ෙද�න 

ෙනmහැ� ¡� ම�C�ම�ලා දැ� �ය�න, ඔබ�ම�ලාෙ8 

ඡ�දය ප7ෂවද, =ප7ෂවද �යලා. ගA +ෙ�ෂ ් �ණව%ධන 

ම�C�මා, ප7ෂවද, =ප7ෂවද ඡ�දය ෙද�ෙ�? 
 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

=AHධF. 

 

ග3 සා=�ද Uසානායක මහතා (மா��மி� சாA:த திசாநாய�க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

=AHධF. 

 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA ජනක බ®ඩාර ෙත�නෙක�� මහතා. 

 

ග3 ජනක බ	ඩාර ෙත�නෙකa� මහතා (மா��மி�  ஜனக ப�டார ெத�னேகா�) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

=AHධF. 

 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

!�Ä මා%ෂ� ගA සර; ෙෆm�ෙස{කා මහතා. 
 

 S  මා�ෂS ග3 සර7 ෙෆn�ෙස�කා මහතා (F*? மா�ஷ* மா��மி� சர% ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ප7ෂF. 
 

ග3 ඒ.එz.එ�. ෆ�s මහතා (ජා�ක ඒකාබ5ධතා සහ 
,�ස�ධාන රාජY අමාතY2මා) (மா��மி�  ஏ.எ1.எ�. ெபௗX - ேதசிய ஒ�ைமGபா/ ம,-� ந*Aண�க இராஜா9க அைம1ச�) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 

ප7ෂF. 
 

ඡ�දය ,කාශ V�ෙම� පdව- வாெக��பி� பி� -  
On conclusion of the Voting- 
 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගA ම�CවA9, දැ� ඔබ�ම�ලාෙ8 

ඡ�දය �කාශ ��ෙ� කාලය අවසානF. දැ� ඡ�ද �(ඵල 

¾vට� ¢වAෙ4 �ද%ශනය ෙවF. 

ෙ� අවස්ථාෙO පහත සඳහ� න� සභා ග�භෙl ඇ� c\ටS 
~ව3ෙO ,ද�ශනය ෙකI�. (இ;ேவைளயி), கீ=வ>: ெபய�க� சபாம டப�தி?�ள .ஜி�ற)  திைரயி) கா பிக�ப�டன.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen 
in the Chamber.) 
 

Cද¢7 ඡ�ද Cම�ම අ�ව පහත දැ'ෙවන පIU - ප'ෂව 98: 
C35ධව 38 : වැළ� s� 0 ය�ෙව� ෙබjෙ	ය. இல�திரனிய) வாெக��! +ைறகிண@க பாராAம�ற: பிாி7த�: சா�பாக 98; எதிராக 38; விலகியி>7ேதா� 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 98:  
Noes 38: Abstain 0. 

 

 

G 001. Hon. Mangala Samaraweera Yes   
G 002. Hon. S.B. Dissanayake  Yes 
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama  Yes 
G 005. Hon. John Amaratunga  Yes 
G 006. Hon. Lakshman Kiriella                                   Yes 
G 007. Hon. Ranil Wickramasinghe    Yes 
G 009. Hon. Gayantha Karunatilleka     Yes 
G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne   Yes 
G 012. Hon. Rauff Hakeem     Yes 
G 014. Hon. Risad Badhiuththeen  Yes 
G 015. Hon. Kabeer Hashim  Yes 
G 017. Hon. Malik Samarawickrama   Yes 
G 019. Hon. Anura P. Yapa  Yes 
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha  Yes 
G 023. Hon.  Tilak Marapana   Yes 
G 025. Hon. Vajira Abeywardena                              Yes 
G 026. Hon. S.B. Nawinna  Yes 
G 028. Hon. Champika Ranawaka  Yes 
G 029. Hon. Mahinda Amaraweera  Yes 
G 030. Hon. Navin Dissanayake  Yes 
G 032. Hon. Duminda Dissanayake  Yes 
G 033. Hon. Gamini Wijith Wijithamuni  Yes 
G 037. Hon.  Palany Thigambaram  Yes 
G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala  Yes 
G 040. Hon. Akila Viraj Kariyawasam  Yes 
G 041. Hon. D.M. Swaminadan  Yes 
G 042. Hon. Abdul Haleem   Yes 
G 044. Hon. Sagala Ratnayake  Yes 
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara  Yes 
G 046. Hon. Harin Fernando  Yes 
G 054. Hon. Ravindra Samaraweera                            Yes 
G 057. Hon. Dilip Wedaarachchi  Yes 
G 058. Hon. Niroshan Perera  Yes 
G 059. Hon.  Ruwan Wijewardene  Yes 
G 060. Hon. M.L.A.M. Hisbullah  Yes 
G 061. Hon. Mohan Lal Grero                                     Yes 
G 062. Hon.  A.D. Premadasa Champika                     Yes 
G 063. Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran  Yes 
G 065. Hon. Wasantha Senanayake  Yes 
G 066. Hon. Wasantha Aluvihare  Yes 
G 067. Hon. (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle  Yes 
G 068. Hon. Eran Wickramaratne  Yes 
G 069. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena  Yes 
G 071. Hon. Ameer Ali Shibabdeen                            Yes 
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna  Yes 
G 074. Hon. Faizal Cassim  Yes 
G 078. Hon. Dunesh Gankanda  Yes 
G 080. Hon. Harsha De Silva  Yes 
G 081. Hon. Ajith P. Perera  Yes 
G 082. Hon. Ranjan Ramanayake  Yes 
G 083. Hon. Ashok Abeysinghe  Yes 
G 085. Hon. Tharanath Basnayake  Yes 
G 087. Hon. Karunarathna Paranawithana  Yes 
G 090. Hon. H.R. Sarathie Dushmantha                     Yes 
G 091. Hon. Palitha Tewarapperuma  Yes 
G 094. Hon. Lucky Jayawardana  Yes 
G 095. Hon. Vadivel Suresh  Yes 
G 097. Hon. M.S. Thowfeek  Yes 
G 098. Hon.  J.M. Ananda Kumarasiri  Yes 
G 101. Hon. Ranjith Aluvihare  Yes 
G 102. Hon. Abdullah Mahrooff                                  Yes 
G 103. Hon. Sirinal De Mel  Yes 
G 104. Hon. Anura Sidney Jayarathne  Yes 
G 105. Hon. K.K. Piyadasa  Yes 
G 106. Hon. Lakshman Ananda  Yes 
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G 108.  Hon. Ravi Karunanayake   Yes 
G 109. Hon. Buddhika Pathirana  Yes 
G 110. Hon. Ajith Mannapperuma  Yes 
G 111. Hon. Nalin Bandara Jayamaha  Yes 
G 112. Hon. Hector Appuhamy  Yes 
G 114. Hon. Thushara Indunil Amarasena  Yes 
G 115. Hon. Aravinda Kumara   Yes 
O 001. Hon. Douglas Devananda  Yes 
O 003. Hon. Anura Dissanayaka  No 
O 004. Hon. K. Thurairetnasingam  Yes 
O 010. Hon. Chamal Rajapakse  No  
O 015. Hon. Bandula Gunawardane  No 
O 017. Hon. C.B. Ratnayake  No  
O 020. Hon. Vasudeva Nanayakkara  No 
O 021. Hon. A. Adaikkalanathan  Yes 
O 022. Hon. Nihal Galappathi  No 
O 023. Hon. Sunil Handunnetti  No 
O 024.  Hon. Seeniththamby Yoheswaran      Yes 
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran  Yes 
O 029. Hon. Gamini Lokuge  No  
O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena  No  
O 031. Hon. Keheliya Rambukwella  No 
O 032  Hon. Kumara Welgama                                    No 
O 033. Hon. Dullas Alahapperuma  No 
O 035. Hon. Chandrasiri Gajadeera  No  
O 037. Hon. Mahindananda Aluthgamage  No  
O 038. Hon. U. Piyankara Jayarathna  No 
O 041. Hon. Bimal Rathnayake  No 
O 050. Hon. Weerakumara Dissanayake  No 
O 052. Hon. Wimalaweera Dissanayake  No  
O 053. Hon. Jayantha Samaraweera  No  
O 054. Hon. Udaya Shantha Gunasekara  No 
O 056. Hon. Mohan Priyadarshana  No 
O 057. Hon. T. Ranjith De Soysa  No  
O 058. Hon. Ramesh Pathirana  No  
O 059. Hon. Vijitha Berugoda  No  
O 061. Hon. Ashoka Priyantha  Yes 
O 064. Hon. Chandima Gamage Yes 
O 065. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana  Yes 
O 070. Hon. Namal Rajapaksa  No 
O 071. Hon. Janaka Wakkumbura  No 
O 073. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama  No 
O 075. Hon. Shehan Semasinghe  No 
O 076. Hon. Kanaka Herath No 
O 079. Hon. D.V. Chanaka  No  
O 081. Hon. Sujith Sanjaya Perera  Yes 
O 083. Hon. Bandulal Bandarigoda  Yes 
O 084. Hon. Mohammad Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes 
O 085. Hon. S.M. Marikkar Yes 
O 086. Hon. Imaran Maharoof  Yes 
O 087. Hon. Ashu Marasinghe  Yes 
O 088. Hon. Ishak Rahuman  Yes 
O 090. Hon. Piyal Nishanta De Silva  No 
O 091. Hon. Sanath Nishantha Perera  No 
O 092. Hon. S. Premarathne  No 
O 093. Hon. Tharaka Balasuriya  No 
O 094. Hon. Cader Kader Masthan  Yes 
O 095. Hon. Prasanna Ranatunge  No  
O 096. Hon. Prasanna Ranaweera  No 
O 097. Hon. Angajan Ramanathan  Yes 
O 098. Hon. Kanchana Wijesekara  No 
O 099. Hon. Indika Anurudda Herath  No 
O 101. Hon. Mujibur Rahuman  Yes 
O 102. Hon. Harshana Rajakaruna  Yes 
O 103. Hon. Jayampathy Wickramaratne  Yes 
O 104. Hon. (Mrs.) Thusita Wijemanne  Yes 
O 106. Hon. Chaminda Wijesiri Yes 
O 108. Hon. Sandith Samarasinghe  Yes 
O 109. Hon. M.H.M. Salman  Yes 
O 110. Hon. Chathura Senaratne                                  Yes 
O 111. Hon. Wijepala Hettiarachchi  Yes 
 

 Electronic Voting Result: 
 

  YES    98 
  NO    38 
  ABSTAIN      00   

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

=ද�; ඡ�ද =මt� අGව ප7ෂව 98; නැàDට ප7ෂව 

ඡ�දය �� සංඛdාව 02; ප7ෂව n´ ඡ�ද සංඛdාව 100; 

=AHධව 38; නැàDට =AHධව ඡ�දය �� සංඛdාව 03; =AHධව 

n´ ඡ�ද සංඛdාව 41. [බාධා ��ම7] ගA බ��ල �ණව%ධන 

ම�C�මාෙ8 ඡ�දය; එයට ඇ�ළ;ෙවලා (ෙබනවා. 

 
පන7 ෙක8�පත ඊට අ�£ලව ෙද වන වර Vයවන ලb.   அத�ப., ச�டEல: இர டா: +ைறயாக மதி�பிட�ப�ட�. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
ම2 පළවන ෙයaජනාව සභා ස�මත Cය.: 
''පන7 ෙක8�පත >�ණ පා�=ෙ��2 කාරක සභාවකට 

පැවIය P2 ය.'' -[ග3 මංගල සමරRර මහතා]  தீ�மானிக�ப�ட�. "ச�டEல: +"� பாராAம�ற �"1�9 சா�ட� ப�மாக"  [மா !மி� ம@கள சமரHர] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Mangala Samaraweera] 

 

 

කාරක සභාෙවub සලකා බලන ලb. 
[ග3 කථානායක2මා KලාසනාLඪ Cය.] ��வி� ஆராய�பட�. [மா��மி� சபாநாயக� அவ�க� தைலைம வகி�தா�க�.] 
Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 

 

1 වන වග��ය.- (g^¥ නාමය) வாசக� 1.- (���க	 ெபய�.) 
CLAUSE 1.- (Short title.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 
 "In page 1, immediately after line 4, insert: 
  

 'Effective date  The provisions of this Act shall be  
 of the Act   effective from April 1, 2018' "  
  

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය.  தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
 

Amendment put, and agreed to. 

 
1 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය� පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 
 
1ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වග��ය, පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට �_ය 

P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 2ஆ� வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 2 ordered to stand part of the Bill. 
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3 වන වග��ය.- (බj අයකළ හැV ආදායම) வாசக� 3.- (வாி விதி�க	பட�பாலதான வ�மான�.) 
CLAUSE 3.- (Taxable income.) 

 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 
 "In page 2, leave out all words in line 20 and insert: 
 
 '(3) The taxable income of each person and the assessable 

income from each';" 
 

 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 
 

 
3 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය� පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 3ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
       Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.  

 

4 වන වග��ය, පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට �_ය 
P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 4ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

 

5 වන වග��ය.- (ෙස�වා NP'�ෙය� ලැෙබන 
ආදායම) வாசக� 5.- (ஊழிய வ�மான�.) 

CLAUSE 5.- (Employment income.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

(1) "In page 3, leave out all words in line 10 and insert: 

  'an employment for a year of assessment the following 
amounts received or derived by the individual during 
the year of assessment from the employment shall';" 

(2) "In page 3, leave out all words in line 25 and insert: 

  '(f) subject to paragraph (f) of subsection (3), 
retirement contributions';" 

(3)             "In page 4, leave out all words in line 28 and insert: 

  'share scheme (referred to in paragraph (j) of ';" 

(4)           "In page 5, leave out all words in lines 4 to 6 (both inclusive) 
and insert: 

   'provident or savings fund or savings society approved 
by the Commissioner-General.';"  

  

   

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

5 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය� පන7 ෙක8�පෙතu  

 

5 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය� පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 5ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
 

  

6 වන වග��ය.- (වYාපාර ආදායම.) வாசக� 6.- (வியாபார வ�மான�.) 
CLAUSE 6.- (Business income.) 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

“In page 5, leave out all words in line 11 and insert: 

 ‘conducting a business for a year of assessment the following 
amounts derived by the person during the year of assessment 
from the business’; ” 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
6 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 6ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 
7 වන වග��ය.- (ආෙයaජන ආදායම.) வாசக� 7.- (�த��� வ�மான�.) 

CLAUSE 7.- (Investment income.) 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

“In page 6, leave out all words in line 15 and insert: 

‘the following amounts received or derived by the person during the 

year of assessment from the investment shall be included :-’; ” 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
7 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 7ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
8 sට 14 ෙත'    වග�� පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 8ஆ: வாசக�தி4>7� 14ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 8 to 14 ordered to stand part of the Bill. 
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15 වන වග��ය.- (ප�ෙlෂණ හා සංව�ධන Cයද� 
සහ කෘiකා�qක කටP2 ආර�භ V�ෙ� Cයද�.) வாசக� 15.- (ஆரா"#சி$� அபிவி�&தி# ெசல'க(� கம&ெதாழி�சா� ஆய&தநிைல# ெசல'க(�.) 
CLAUSE 15.- (Research and development expenses and agricultural 

start up expenses.) 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

“In page 12, leave out all words in line 3 and insert: 

 ‘(c) the purchase of livestock or poultry to be’; ” 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
15  වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 15ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 15, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
16 සහ 17 වග�� පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට 

�_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 16ஆ:, 17ஆ� வாசக@க� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 16 and 17 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

18 වන වග��ය.- (KලY 0Iවැෙයu අ� කළ හැV 
[දල.) வாசக� 18.- (நிதிசா� ஆ,ெசலவி- கழி�க&த�க ெதாைக.) 

CLAUSE 18.- (Deductible amount of financial cost.) 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

 
"In page 14, leave out all words in lines 11 to 13 (both inclusive) 

and insert: 
‘calculating an entity’s income, other than a financial institution 
from conducting’; ” 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
18 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 18ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

19 වන වග��ය.- (වYාපාර ෙහa ආෙයaජන පා�.) வாசக� 19.- (வியாபார அ/ல0 �த��� ந�ட1க2.) 
CLAUSE 19.- (Business or investment losses.) 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

“In page 16, leave out all words in line 9 and insert: 

 ‘an investment asset shall not be reduced by any loss on the’; ” 
 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
19 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 19ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
20 sට    30 ෙත' වග�� පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 20ஆ: வாசக�தி4>7� 30ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 20 to 30 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

31 වන වග��ය.- (වා�iක ෙගR�, වාIක 
CV¦� හා KලY කSබj.) வாசக� 31.- (ஆ4�&ெதாைகக2, தவைண	பண வி�பைனக2 ம�6� நிதி� ,&தைகக2.) 

CLAUSE 31.- (Annuities, instalment sales and finance leases.) 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

“In page 26, leave out all words in lines 7 and 8 and insert: 

‘(5) The Commissioner-General may specify any other forms 
of financing that relates to interest substitutes.’; ” 

 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 

 
31 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 31ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
32 sට 45 ෙත'    වග�� පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 32ஆ: வாசக�தி4>7� 45ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 32 to 45 ordered to stand part of the Bill. 
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46 වන වග��ය.- (ය� ආ§තය� ෙවත ව7ක� 
පැව�ම ෙහa Vsj ,�ෂ්ඨාව' ෙනnමැ�ව ව7ක� 

පැව�ම.) வாசக� 46.- (ஓ� இைணயாள��, அ/ல0 பிரதிபய- எ0'மி-றி ெசா&ைத� ைகமா�6த/.) 
CLAUSE 46.- (Transfer of asset to an associate or for no consideration.) 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

(1) "In page 38, leave out all words in line 28 and insert: 

  ‘or a charitable institution and the requirements of 
subsection (3) are met-’; ” 

(2) "In page 39, leave out all words in line 1and insert: 

  ‘(b) the associate or the charitable institution shall be treated 
as incurring’; 

(3) "In page 39, leave out all words in lines 5 to 13 (both inclusive) and 
insert: 

  ‘(a) in the case of a transfer to an associate- 

  (i)  the associate in relation to the individual is the 
individual’s child by marriage or adoption, spouse, 
parent, grandparent, grandchild, sibling, aunt, 
uncle, nephew, niece or first cousin; and 

  (ii)  the asset is an interest in land or a building situated 
in Sri Lanka; or  

  (b) in the case of a transfer to a charitable institution, the 
transfer occurs by way of gift.’; ” 

 
 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 
46 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 46ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 46, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

47 sට 49 ෙත' වග�� පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 47ஆ: வாசக�தி4>7� 49ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 47 to 49 ordered to stand part of the Bill. 

 

 50 වන වග��ය.- (,ා�ධන ව7ක� පැව�ම 
=යාපUං/ V�ම.) 

 வாசக� 50.- (=லதன# ெசா&0�களி- ைகமா�6ைகைய	 பதி'ெச"த/.) 
CLAUSE 50.- (Registration of transfer of capital assets.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

"In page 42, leave out all words in lines 17 to 22 (both inclusive) 
and insert: 

 
'Payment of tax on  50. The manner and the procedure 
 gains from  relating to the payment of tax on the 
realization of an  gain from realization of an asset may 
asset.   be specified by the Commissioner 

General'; " 
  
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන   ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 
 

50 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 50ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 50, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

51 sට 54  ෙත'    වග�� පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 51ஆ: வாசக�தி4>7� 54ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 51 to 54 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

55 වන වග��ය.- (හ�Sක3ව�ෙග� බj අය 
V�ම.) வாசக� 55.- (ப1காள�க(�கான வாிவிதி	>.) 

CLAUSE 55.- (Taxation of partners.) 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 
"In page 46, leave out all words in line 17 and insert: 
 

'paragraph (b) of subsection (3).'; " 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 

55 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 55ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 55, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

56 sට 61 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 56ஆ: வாசக�தி4>7� 61ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 56 to 61 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

62 වන වග��ය.- (බ5ද ෙ,�ෂණය V�ම.) வாசக� 62.- (வாிய?	>ைக.) 
CLAUSE 62.- (Remittance of tax.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
"In page 51, leave out all words in line 20 and insert: 
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"In page 51, leave out all words in line 20 and insert: 
 
'Act on or before the thirtieth day succeeding the date of making 

such remittances.'; " 
 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන  ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 

 

62 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 62ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 62, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

63 sට 66 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 63ஆ: வாசக�தி4>7� 66ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 63 to 66 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA සභාප(�ම9, අ	 ගA ඇම(�මා සමඟ එකඟතාවකට 

පැ<ණ ¢ණd ආයතන ස�බ�ධෙය� (ෙබන 68 වන වග�(යට 

සංෙශ�ධනය7 ඉ+iප; කළා. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA ම�C�ම9, අ	 තවම 68 වන වග�(යට ආෙ4 නැහැ. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙහmඳF. 
 

 

67 වන වග��ය.- (ර'ෂණ වYාපාර.) வாசக� 67.- (கா	>6தி& ெதாழி/ வியாபார�.) 
CLAUSE 67.- (Insurance business.)  

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 
(1)   "In page 55, leave out all words in lines 8 to 33 (both 

inclusive) and insert: 

'Insurance 
Business.     

 '67. (1)   In the case of a person  
  engaged in the business of life 

  insurance, whether mutual or  
  proprietary, the gains and profits from 
  the business on which tax is payable 
  shall be ascertained by taking the  
  aggregate of - 
 
                   (a)   the surplus distributed to 
  share holders from the life  
  insurance policy holders fund 
  as certified by the Appointed  
  Actuary functioning within  
  the Regulation of the  
  Insurance Industry Act, No. 
  43 of 2000; and 
     

 (b) the investment income of the 
  share holder fund less any  
  expenses incurred in the 
  production of such income, 
     

 subject to the deductions claimable 
 under Section 19 in arriving at the 
 income from the business. 
           

       (2)   For the purpose of  
             subsection (1), the surplus distributed 
  to a life insurance policy holder who 
  shares the profits of a person engaged 
  in the business of life insurance in a 
  given year, as provided in the 
  Regulation of Insurance Industry Act, 
  No. 43 of 2000, shall be deemed as 
  gains and profits of that person from 
  the business and subject to tax  
  accordingly.'; "  
 

(2)   "In page 56, leave out all words in lines 1 to 9 (both 
inclusive) and insert: 

         '(3)    The profits of a non-resident company  
  whether mutual'; " 
(3)   "In page 56, leave out all words in line 27 and insert: 
 

              '(4)   Where the Commissioner-General is  
  satisfied that by'; " 

(4) "In page 57, leave out all words in lines 4 to 20 (both 
inclusive)." 

 
 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 

67 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 67ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 67, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ඊළඟට, 68වන වග�(ය.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා 
(மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
 
නැ¨ s�ෙlය. எ"7தா�. 
rose. 
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ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා. 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA සභාප(�ම9, අ	 68වන වග�(ය ස�බ�ධෙය� ගA 

අමාතd�මා සමඟ සාක©ඡා කළා. ¢ණd ආයතන 	2බඳ 

ෙකmටසF එ� (ෙබ�ෙ�. ¢ණd ආයතනවල 1815 මා%� 02වන 

දාට ෙපර රාජ�ය �දානය� ම³� ලැw� ෙHපළවල ආදාය�, 

ලාභ බHෙද� 9දහස් 6ම 	2බඳ වග�(ය ඔබ�මා ඇ�ළ; 

කරනවා �යා �4වා, ගA අමාතd�ම9.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඇ�ළ; කරනවා �යා මම �4ෙ4 නැහැ. ඒ හැම එක7ම 

සලකා බලනවා �යා �4වා.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එය දැ� සලකා බල�ෙ� නැHද �යාF මා අහ�ෙ�.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

එම සංෙශ�ධනය අපට 	2ග�න බැහැ, ගA ම�C�ම9.  
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එය ෙනm	2ගැ`ෙම� ෙව�ෙ� ඒ පැවැ( අF(ය නැ( වන 

එකF, ගA අමාතd�ම9. ආග<ක ස්ථාන -[බාධා ���]  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඇ;ත වශෙය�ම ¢ණd ආයතනවලට �Dම අසාධාරණය7 

ව�ෙ� නැහැ. ඒ අF(ය (w� =�යටම (ෙබනවා. 

Withholding Tax එක =තර7 Dයයට 2.5 Dට Dයයට 5 ද7වා 

වැ¾ වනවා. 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA අමාතd�ම9, ¢ණd ආයතනවල -ප�0, ප�ස�, 

ෙHවාල ඇ�´ ආග<ක ස්ථාන ඇ�´ Dය�ෙල�- ය��D ආග<ක 

කට1�වල �ව%ධනය ෙවGෙව�ම ලබන ලාභ, ආදාය� බHදට 

යට; ��ම ගැනF �ය�ෙ�. ෙපm0ය ගැන ෙනmෙවF �ය�ෙ�. 

ඒ ආයතන එවැ9 වdාපාර කර�ෙ� ඒ ¢ණd කට1;ෙ;ම 

�ෙය�ජනය සඳහා ෙයmදව�නF. එF� ලැෙබන ලාභ ආදායම 

ෙයmදව�ෙ� එයටF. ¢Hග0ක �ෙය�ජනයකට ග�නා එක7 

ගැන ෙනmෙවF �ය�ෙ�. ඒ 9සා තමF අප �ය�ෙ� එය 

9දහස් කර�න �යා. එය පහaෙව� එකඟ ව�න ¢´ව� එක7.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඇ;ත වශෙය�ම, =ශව්=දdාල සහ "Government-assisted 

schools" �යන ෙදකම ෙමම³� exempt කරලාF (ෙබ�ෙ�. 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA සභාප(�ම9, එම සංෙශ�ධනය ෙනm	2ග�න බැහැ 

ෙ�. ඔබ�ම�ලා කාට; පා%0ෙ���ව වශෙය� එය 	2ග�න 

¢´ව� ෙ�.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�මා, ��වන උපෙ�ඛනය - Third Schedule එක 

- බල�න. ඒ �යන ඔ7ෙක�ම එ� සඳහ� ෙවනවා.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නැහැ, නැහැ. ෙම� 9ශ්�ත වශෙය� සඳහ� ව�ෙ� නැහැ. 

�තානd අව�ෙ:�ව; රාජ�ය �දානය�- 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

9දහස් ��� ස�බ�ධෙය� ��වන උපෙ�ඛනය බල�න.  

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

එෙහම න�, ��වන උපෙ�ඛනය බල�න, ගA ම�C�මා.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

9දහස් ��� Dය�ල අ	 සඳහ� කරලාF (ෙබ�ෙ�. ඊ ට 
අGව universities and Government-assisted schools are 
also exempted. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ආග<ක ස්ථාන �යා සඳහ� කර නැහැ ෙ�. ඔබ�මා 

universities ගැන �යනවා. ෙකmෙහ{ද ආග<ක ස්ථාන �යා 

සඳහ� කර (ෙබ�ෙ�? (ෙබනවා න� ඒ ෙකmතැනද? ¢ණd 

ආයතන-   

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආග<ක ස්ථාන �යා සඳහ� කර�න අපට බැහැ. මා 

ෙ4ලාස9� �ය¢ =�යටම, ¢ණd ආයතනය7 න� එය ¢ණd 

ආයතනය7 ම ෙව�න ඕනෑ. ¢ණd ආයතනය7 ලාභ ලබනවා 

න�, එය ¢ණd ආයතනය7 ¡ණ; -[බාධා ��ම7] ��වන 

උපෙ�ඛනෙ: ඔබ�මා �යන හැම එකම (ෙබනවා, ගA 

ම�C�මා. ¢ණd ආයතනය7 ලාභ ලබනවා න� ඒ අය; බ� 

ෙගව�න ඕනෑ.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

¢ණd ආයතනය7 =D� කරෙගන යG ලබන ය� 

වdාපාරයක ලාභ xෙද7 ඒ ¢ණd ආයතනෙ: කා%යය සඳහා 

ෙයmදව�ෙ� න� -[බාධා ��ම7] 
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ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

එය ඇ�ළ; ෙවලා (ෙබනවා E, ගA බ��ල �ණව%ධන 

ම�C�මා.  

 
ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගA සභාප(�ම9, ��වන උපෙ�ඛනෙ: සඳහ�ව 

(ෙබනවා-   

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA දයාDi ජයෙස{කර අමාතd�ම9, එය සඳහ�ව 

(ෙබනවාද? 

 
ග3 දයාsI ජයෙස�කර මහතා  (மா��மி� தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගA සභාප(�ම9, එ� (ඩ) යටෙ; සඳහ�ව (ෙබනවා, 

"1815 මා%� මස 2 වන +නට ෙපරා�ව රාජ�ය ෙහ� ෙවන; 

�දානය7 ම³�, ¢ණd ආතනය7 =D� පiපාලනය කරG ලබන 

ය� ෙපm� Æජ`ය සථ්ානයකට පiතdාග කරන ලද ය� 

ෙHපළ�� ලැෙබන ලාභ සහ ආදායම, එම ලාභ සහ ආදායම එම 

�දානය කරG ලැwෙ4 ය� කා%ය ෙවGෙව� ද ඒ කා%ය සඳහා 

ෙයmදා ගG ලබන තා7 �රට; " �යා.  

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

එය ඇ�ළ; වනවා, ගA ම�C�මා.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා, ගA දයාDi ජයෙස{කර 

අමාතd�මා �ය¢ එක හi. In English it states, I quote: 

  "(r) the profits and income from any property donated by royal 
or other grant before March 2, 1815, to any place of public 
worship administered by charitable institution, insofar as such 
profits and income are applied to the purposes for which such 
grant was made;". 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

එය ඇ�ළ; ෙවලා (ෙබනවා.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

¢ණd කට1� සඳහා ඒවා පා=©� කර�න ඕනෑ. [බාධා ���] 

Business කරනවා න� බ� ෙගව�න ඕනෑ.  

 
ග3 රNS Cfමsංහ මහතා (අ©ාමාතY2මා සහ ජා�ක 
,�ප7� හා ආ��ක කටP2 අමාතY2මා) (மா��மி� ரணி* வி�கிரமசி9க - பிரதம அைம1ச�� ேதசிய ெகா�ைகக� ம,-� ெபா�ளாதார அ;வ*க� அைம1ச��) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගA ම�C�මා. 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA අÈාමාතd�මා. 
 

ග3 රNS Cfමsංහ මහතා  (மா��மி� ரணி* வி�கிரமசி9க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
ගA ම�C�මා, රජ කාලෙ: (w� ඒවා ඔ7ෙක�ම අප 

exempt කරලාF (ෙබ�ෙ�. "මහරජ" කාලෙ: ඒවාට න� බ� 

ෙගව�න ෙවනවා. [බාධා ���]  
 

68 වන වග��ය, පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට �_ය 
P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 68ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 68 ordered to stand part of the Bill. 

 
69 වන වග��ය.- (වාsක තැනැ7ත�.) வாசக� 69.- (வதி'2ள ஆ�க2.) 

CLAUSE 69.- (Resident persons.)  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) "In page 58, leave out all words in lines 29 and 30"; and 

(2) "In page 59, leave out all words in lines 1 and 2." 

 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

69 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 69ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  69, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

70 sට 73 ෙත'    වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 70ஆ: வாசக�தி4>7� 73ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 70 to 73 ordered to stand part of the Bill. 

 

74 වන වග��ය.- (Cෙ56ය Kලාª.) வாசக� 74.- (ெவளிநா�� =ல�.) 
CLAUSE 74.- (Foreign Source.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

"In page 66, leave out all words in line 7 and insert: 
 
 'Division II: Double Taxation Agreements And Mutual 

Administrative Assistance Agreements'; " 
 
 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 
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74 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 74ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 74, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

75 වන වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට �_ය 
P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 

75ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 75 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

 

76 වන වග��ය.- (ආ§තය� අතර වන 
ජාතY�තර ග�ෙද�ව=� ඇ�වන ලාභ සහ 

ආදාය� ෙහa අලාභ.) வாசக� 76.- (இைணயாள�க(�, இைடேயயான ச�வேதச� ெகா��க/வா1க/களி/ இ�Dதான இலாப1க(� வ�மான�� அ/ல0 ந�ட��.)  
CLAUSE 76.- (Profits and income or loss from international 

transactions between associates.) 
 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

 (1) "In page 67, leave out all words in lines 13 and 14 and insert: 

  'or accruing from, or any loss incurred by any person in 
Sri Lanka engaged in any international' "; 

(2) "In page 67, leave out all words in lines 20 and 21 and insert: 

   'be a person for the ascertainment of income, gains or 
profits arising in or derived from or any loss incurred 
in Sri Lanka from such' "; 

(3)   "In page 69, leave out all words in line 2 and insert: 

   'person, either one is non-resident, other' "; 

(4) "In page 69, leave out all words in line 7 and insert: 

   'enterprises and other person and, by which' "; 

(5) "In page 69, leave out all words in line 9 and insert: 

   'between such enterprises and other person' "; 

(6) "In page 69, leave out all words in line 22 and insert: 

   'course of his audit that the income, gain or profits or 
the loss' "; 

(7) "In page 69, leave out all words in lines 30 and 31 and insert: 

   'Pricing Officer may in writing addressed to the person 
referred to in subsection (1) require him to prove' "; 

(8) "In page 70, leave out all words in line 28"; 

(9) "In page 70, leave out all words in line 29 and insert: 

   '(i) A person, who is dissatisfied' ";  

(10)  "In page 71, leave out all words in lines 6 and 7 and insert: 

   'provisions of section 135, assess the amount of 
income, gain or profits and issue assessment in 
accordance with the final' "; 

(11) "In page 71, immediately after line 9, at end add: 

   '(l) Such person or partner of a partnership who is 
aggrieved by such assessment made based on the final 
order, may within thirty days of the notice of 
assessment make an appeal to the Commissioner-
General under Chapter XIII.' "; 

(12) "In page 71, leave out all words in line 21 and insert: 

   'income, gain or profits by which the total income, 
gain or profits' "; 

(13)  "In page 71, leave out all words in line 23 and insert: 

   'computation of income, gain or profits under this 
section and in accordance' ";  

(14)  "In page 71, leave out all words in line 26 and insert: 

   'between any person' ". 
 
 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 

 
76 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu 

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 76ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 76, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

 

77 වන    වග��ය.- (ආ§තය�    අතර    වන    
ග�ෙද�ව=�    ලැෙබන    ලාභ    සහ    ආදාය�    ෙහa    

අලාභ.)  வாசக� 77.- (இைணயாள�க(�கிைடேயயான ெகா��க/வா1க/களிE�Dதான இலாப1க2 ம�6� வ�மான1க2 அ/ல0 ந�ட�.)  
CLAUSE 77.- (Profits and income or loss from transactions 

between associates.) 
 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) "In page 72, leave out all words in lines 2 and 3 and insert: 

   'or accruing from, or any loss incurred in by any person 
in Sri Lanka engaged in any transaction, other' ";  

(2) "In page 72, leave out all words in lines 8 and 9 and insert: 

   'in the course of his audit, the income, gains or profits or 
the loss referred to in subsection (1),' ";  

(3) "In page 72, leave out all words in line 15 and insert:  

   'to the person, referred to in' "; 

(4) "In page 73, leave out all words in line 16 and insert: 

   '(h) A person, who is' "; 

(5) "In page 73, leave out all words in line 22 and insert: 

   '(i) where a person has' "; 

(6) "In page 74, leave out all words in line 1and insert: 

   '(k) if such person who is' "; 

(7) "In page 74, leave out all words in line 7 and insert: 

   'Where the computation of income, gain or profits under 
subsection (2) has' "; 
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(8) "In page 74, leave out all words in lines 17 and 18 and insert: 

   'profits by which the total income, gain or profits of the 
associated enterprises is increased after the computation 
of income, gain or profits' "; 

(9) "In page 74, leave out all words in line 24 and insert: 

   '(a) 'a person'-' "; 

(10) "In page 74, leave out all words in lines 26 and 27 and insert: 

   'another enterprise, if one person participates directly or' "; 

(11) "In page 74, leave out all words in lines 30 and 31 and insert:  

   'control or capital of the other person or' ";  

(12) "In page 74, leave out all words in line 33 and insert:  

   'enterprise of another person' "; 

(13)  "In page 75, leave out all words in line 1 and insert: 

  'if one person' " 

(14)  "In page 75, leave out all words in line 7 and insert: 

  '(b) a person referred to in above' " 

(15)  "In page 75, leave out all words in line 17 and insert: 

  'transfer price declared by a person' " 
 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி��த�க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

77 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 

77ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 77, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

78 sට 83 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 

78ஆ	 வாசக�தி���� 83ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 78 to 83 ordered to stand part of the Bill. 

 
84 වන වග��ය.- (ආෙයaජන ,�ලාභව=� බ5ද 

රඳවා ගැ�ම.) வாசக� 84.- (�த���& தி��ப/களிE�Dதான பிF&0ைவ&த/.)  
CLAUSE 84.-  (Withholding from investment returns.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

(1)  “In page 79, leave out all words in line  20 and insert: 

  ‘84. (1) Subject to subsection (3), a person shall’ ” 

(2) “In page 80, immediately after line 6 insert: 

  ‘(2) The National Gem and Jewelry Authority 
established by the National Gem and Jewelry 
Authority Act, No. 50 of 1993 shall withhold tax at the 
rate provided in paragraph 10 of the First Schedule, 
from the sale price of any gem sold at an auction 
conducted by it, from the sum payable to the seller of 
such gem and at the time of such sum is paid to the 
seller.’” 

 (3) "In page 80, leave out all words in line 12 and insert:  

  '(c) interest paid to a financial institution on the 
ordinary loans and advances provided by it' "  

(4)  “In page 80, leave out all words in lines 14 and 15 and insert: 

  ‘(d) interest or discount paid to any person on Security 
or Treasury Bond under the Registered Stocks and 
Securities Ordinance (Chapter 420) or Treasury Bill 
under the Local Treasury Bills Ordinance (Chapter 
417): or 

  (e) payments or allocations that are exempt amounts 
under section 9.’”  

 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி��த�க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 
84 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 
84ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 84, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

85 වන වග��ය.- (ෙස�වා ගාස්2ව=� සහ 

ෙකn�«ා7 ෙගR�ව=� රඳවා ගැ�ම.) வாசக� 85.- (ேசைவ� க�டண1களி/ இ�D0� ஒ	பDத� ெகா�	பன'களி/ இ�D0மான பிF&0ைவ&த/.)  
CLAUSE 85.-  (Withholding from services fees and contract payments.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  
(மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

“In page 80,  leave out all words in line 16 and insert: 

  ’85. (1) subject to subsection (3), a person shall ' " 
 

සංෙශaධනය  01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 

 
85 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 
85ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 85, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

86 සහ 87 වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට 
�_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 86ஆ:, 87ஆ: வாசக@க� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 86 and 87 ordered to stand part of the Bill. 

 

88 වන වග��ය.- (අවසාන රඳවා ගැ�ෙ� 

ෙගR�.) வாசக� 88.- (இ6தி பிF&0ைவ&த� ெசH&0ைகக2.) 
CLAUSE 88.-  (Final withholding payments.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

1421 1422 



පා%0ෙ���ව 

 “In page 84, leave out all words  lines 17 to 24 (both inclusive) 
and insert: 

  '(ii) a charitable institution:' " 
 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
88 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 88ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 88, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

89 වන වග��ය.- (අවසාන රඳවා ගැ�ෙ� බj 

ෙනnවන බj සඳහා � බj බැර.) வாசக� 89.- (இ6தியானத�ற பிF&0ைவ&த/ வாி�கான வர'.) 
CLAUSE 89.-  (Credit for non-final withholding tax.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

(1) “In page 85, leave out all words in  line 27 and insert: 

   ‘(2) A withholdee shall be’” 

(2) “In page 86, leave out all words in lines 1 to 6.” 

 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி��த�க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 

 
89 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 89ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause  89, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

90 sට 96 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 

90ஆ	 வாசக�தி���� 96ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 90 to 96 ordered to stand part of the Bill. 

 

97 වන වග��ය.- (Nලධරෙයa.)  வாசக� 97.- (அHவல�க2.) 
CLAUSE 97.-  (Officers.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

97 වන වග�(ය ට ඒකාබHධ =ප7ෂය;, ජනතා =n7( 

ෙපරnණ; සංෙශ�ධන ඉ+iප; කරලා (ෙබනවා. ඒවා අෙ# 

සංෙශ�ධනවල දැනටම; (ෙබනවා.  
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන ම�C�මා. 

ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA සභාප(�ම9, අ	 98 වන වග�(යටF සංෙශ�ධන 

ඉ+iප; කර (ෙබ�ෙ�.  

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

97 වන වග�(ෙ: සංෙශ�ධන ෙදක7 (ෙබනවා. 98 වන 

වග�(ෙ:; සංෙශ�ධන (ෙබනවා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

97 වන වග�(යට; සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර (ෙබනවා. 98 

වන වග�(යට; සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර (ෙබනවා. තවම අ	 

ඉ�ෙ� 97 වන වග�(ෙ:F.  

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I have moved an amendment to Clause 98.  
 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA +ෙ�ෂ ් �ණව%ධන ම�C�ම9, 98වන වග�(යට 
ක0� 97 වන වග�(ෙ: සංෙශ�ධන (ෙබනවා. 

  
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

We are on Clause 97.  97 වන වග�(යට ගA a9� 

හÕ�ෙන;( ම�C�මා ෙගෙනන සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න 

(ෙබනවා.   

ඊට ෙපර, ගA ඇම(�මාෙ8 සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මාෙ8 සංෙශ�ධන ඉ+iප; කෙළm;, 

අපට බල�න ¢´ව� අෙ# සංෙශ�ධනය ෙකmF ආකාරෙය�ද 

ඇ�ළ; ෙවලා (ෙබ�ෙ� �යලා. 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA ම�C�ම9, ඇම(�මා දැ� ඒ සංෙශ�ධනය �යවනවා. 

ඔබ�මාෙ8 සහ �ස�න රණ�ංග ම�C�මාෙ8 සංෙශ�ධන දැ� 

�යවනවා. ගA ඇම(�මා �යවනවා ඔබ�ම�ලා අහෙගන 

ඉ�න. Hon. Minister will now move the amendment. ඊට 

පස්ෙස{ ඔබ�ම�ලා කථා කර�න. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

(1)  “In page 93, leave out all words in  lines 28 to 30 and insert: 

 '(1)  For the  purposes of this Act, there shall be appointed a 
Commissioner-General of Inland Revenue, such 

1423 1424 

[ගA මංගල සමර6ර මහතා] 
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ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA ඇම(�මා 98  වග�(ය �ෙය4වාට පaව බල�න, 

ඒකට එකඟ ද �යලා. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  

(1)  “In page 94, leave out all words in lines 20 to 23 (both 
inclusive) and insert: 

  ‘98. (1) The Commissioner-General may delegate to a 
tax official of the Department a power or duty 
conferred or imposed on him by this Act.’ ” 

(2)  “In page 94, leave out all words in lines 25 and 26 and insert: 

  ‘duty to a specific individual tax official within the 
Department.’ ” 

(3)  “In page 94, leave out all words in line 31 and insert: 

  ‘to tax officials as the Commissioner-General may’ ” 

(4) “In page 95, leave out all words in lines 10 and 11 and insert: 

  ‘(6) A tax official exercising or performing or 
discharging any power, duty or function conferred or 
imposed on or assigned to the Commissioner-General 
by any provision of this Act, shall be deemed for all 
purposes to be authorised to exercise, perform or 
discharge that power, duty or function until the 
contrary is proved.  

  (7) A Commissioner and Senior Deputy 
Commissioner may exercise any power conferred on 
any Deputy Commissioner or Assistant Commissioner 
by any provision of this Act’ ” 

 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන මැ(�මා. 

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA සභාප(�ම9, 98 වන වග�(ෙ: (1) වන වග�(ෙ: 4 

ෙව9 ෙ#2ෙ: "9ලධරයM" යන වචනය ඉව; කර, ඒ ෙවGවට 

"බ� 9ලධරයM" �යන වචනය ෙය+ය 1�F �යා අ	 ඉ�ලා 

D�නවා. ගA ඇම(�මා සමඟ අ	 ෙ� ගැන සාක©ඡා කළා. ෙ� 

බලය ෙවන; සමාග�වලට �ම වැළැ76ම සඳහා සමස්ත 

ෙදපා%තෙ��� කා%ය ම®ඩලයට ඉ�ලා D�න ෙදය7. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA සභාප(�ම9, අ9වා%ෙය�ම- 

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Minister, just give me a minute.   
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number of Deputy Commissioner-Generals of Inland 
Revenue, Senior Commissioners of Inland Revenue, 
Commissioners of Inland Revenue, Senior Deputy 
Commissioners of Inland Revenue, Deputy 
Commissioners of Inland Revenue and Assistant 
Commissioners of Inland Revenue’”  

ඒක තමF, first amendment එක. ගA ම�C�ම9, අ	 

Clause 97වල  lines ෙදක සහ �න delete කරනවා; we  will 

delete all words in lines 2 and 3 on page 94. 

  (2) “In page 94, leave out all words in lines 2 and 3." 

  (3)  "In page 94, leave out all words in  lines 11 and 12 
and insert: 

  '(3) The Commissioner-General or an officer of the 
Department authorized by the’" 

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA �ස�න රණ�ංග ම�C�මා සංෙශ�ධන ඉ+iප; 

කර�න. 

 
ග3 ,ස�න රණ2ංග මහතා  (மா��மி� பிரச�ன ரண�9க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගA සභාප(�ම9, 97වන වග�(ය අ	 	2ෙගන (ෙබනවා. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA a9� හÕ�ෙන;( ම�C�මා.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, 97වන වග�(ය 	2ග�නවා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

If there is any difference, let me know.  
 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 

 
97වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 97ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 97, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

98 වන    වග��ය....----    ((((බලතල    පැව�ම.).).).)    வாசக� 98.- (த&0வ1கைள� ைகயளி&த/.) 
 CLAUSE 98. -  (Delegation of powers.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA සභාප(�ම9, 98වන වග�(ය මම �යව�නද? 



පා%0ෙ���ව 

ගA සභාප(�ම9,  ඊළඟට, 98 වන වග�(ෙ: (2) වන උප 

වග�(ෙ: ෙදවන ෙ#2ෙ:,  

"...ෙහ� ෙදපා%තෙ���ෙ4 ය� 9ශ්�ත තන�ර7 

උaල�නMට" යන වචන  ඉව; කරන ෙලස;,  

98 වන වග�(ෙ: (3) වන උප වග�(ෙ: පස්ෙව9 

ෙ#2ෙ:, 

"...ෙවන; ය� තැනැ;තMට" යන වචන ඉව; කර, ඒ 

ෙවGවට "බ� 9ලධරයMට" �යන වචනය  ඇ�´ කරන ෙලස; 

ඉ�ලා D�නවා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA සභාප(�ම9, "A tax official" �යලා ෙයmදා (ෙබනවා. 

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙමmකද, ෙ�ක බරපතළ �ශ්නය7. ඔබ�මා ඒක 9වැර+ 

කර�න එකඟ න� ඉතාම ෙහmඳF.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ�මා ෙබmෙහmම ෙහmඳ ෙය�ජනාව7 ෙගනාෙ4. 

ඔබ�ම�ලා; ඒ ෙය�ජනාව ෙගනාවා. අ	; ෙගනාවා.  

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

9ලධාi� සහ ෙස{වකය� ඉ�ලා D�යා ෙ� සංෙශ�ධනය 

ඇ�´ කරන ෙලස. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA ඇම(�ම9, ඔබ�මා �යන ආකාරයට, 98 වන 

වග�(ෙ: (3) වන උප වග�(ෙ: "...ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා 

=D� න� කරG ලැ¶ය හැ� ෙවන; ය� තැනැ;තMට" �යන 

වචන ෙවGවට "බ� 9ලධරයMට" �යන වචන ඇ�ළ; ෙවලා 

සංෙශ�ධනය ෙවලා (ෙබනවා. ඒක හi.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

"A tax official" �යලා (ෙබනවා.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඊළඟට, 98  වග�(ෙ: (6) වන උප වග�(යෙ: ෙමෙස{ 

සඳහ� වනවා: 

"ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D�, ෙ� වග�(ය යටෙ; D� කරන ලද 

පැව�ම7 ඕනෑම ෙ4ලාවක 0»තව සංෙශ�ධනය ��ම ෙහ� අෙහ�D 

��ම කරG ලැ¶ය හැ�ය."   

ගA සභාප(�ම9, ඒ ෙකmටස ඉව; කර�න ඕනෑ.  ඒෙක� 

අදහස් ෙව�ෙ� ෙ�කF. ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා බ�  

9ලධරයMට බලය7 පැවAවාට පa,  ඔxට ඕනෑම ෙවලාවක 

ඒකා�ප( ස්ව�පය�� කට1� කරලා ඒ පැව� බලයම ඉව; 

කර�න ¢´ව�. එතෙකmට, ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =තරF 

ෙ� ඉ(i ෙව�ෙ�. බ� 9ලධාi�ෙ8 අF(වාDකම 

ස�Æ%ණෙය� අෙහ�D ෙවනවා ෙ�. එම 9සා අ	 �ය�ෙ� 

පහත සඳහ� 98 වන වග�(ෙ: (6) වන උප වග�(ය ඉව; 

කරන ෙලසF; 

"ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D�, ෙ� වග�(ය යටෙ; D� කරන ලද 

පැව�ම7 ඕනෑම ෙ4ලාවක 0»තව සංෙශ�ධනය ��ම ෙහ� අෙහ�D ��ම 

කරG ලැ¶ය හැ�ය."    

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�ම9, ".. until the contrary is proved." �යලා  

(ෙබ�ෙන. ඇ;ත වශෙය�ම  තම� පවරන රාජකාiය හiහැ� 

ෙනmකෙළm; ඒ රාජකාiෙය� ඒ 9ලධාiයා ඉව; ��ෙ� බලය 

ඕනෑම ආයතනයක �ධා9ෙයMට (ෙබ�න ඕනෑ. ෙ�ක 

ඒකා�ප( බලය7 ෙනmෙවF.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, බ� 9ලධාiෙය7 ය� ¢Hගලෙය7 

ස�බ�ධෙය� ප�7ෂණය7 පව;වා ෙගන යනවාය �යලා 

�තn. ඇෙල�Dයස් මහ;තයා වාෙ8 ෙකෙන7 ස�බ�ධෙය� 

�යලා අ	 �තn. ඒ 9ලධාiයා  ඉතාම අවංකව ඒ කට1;ත 

කරෙගන යH�, ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයාට ඕනෑ න� ඒ 

9ලධාiයාෙ8 �යාව0ය නතර කර�න ¢´ව�.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ වාෙ8 ෙHව� ෙවනෙකmට, ඒවා ගැන කට1� කර�න 

ඇම(වරයා ඉ�නවා; ඊට ඉහත 9ලධාiයා ඉ�නවා; 

පා%0ෙ���ව (ෙබනවා; ජනතා =n7( ෙපරnණ; ඉ�නවා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නැහැ,  ෙමතැන�  ඇම(වරයාට ෙමmM; කර�න බැහැ.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ජනතා =n7( ෙපරnණ; ඉ�නවා. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නැහැ. නැහැ. අපට ෙමmM; කර�න බැහැ. එතෙකmට ඒක 

ෙවන; ¨මය7. ඔබ�මා ෙමම =වාදෙ:� �4වා, "ඇම(වරයාට 

ඇ³0 ගහ�න බැහැ" �යලා. ඒක ෙහmඳF. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අෙන7 එක,  Fundamental Rights case එක7 දා�න; 

¢´ව�. ඒ වාෙ8ම, 9ලධාiයා වරද7 කෙළm; ෙම�මාට නැහැ,-   
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ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

9ලධාiයා වරද7 කෙළm; එF ෙවන ඕනෑ තර� =�=ධාන.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මම න� �ය�ෙ�, අ	 ෙ� වචන (යn �යලාF. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, ෙ� වචන (]ෙබm; ෙව�ෙ�  ස%ව 

බලධාiයා බවට ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා ප; 6මF.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙ� බලය ෙමතැ9� ග;ෙතm; ඊට; වඩා අ¡ල7 ඇ( 

ෙවනවා. ඒ වාෙ8 9ලධාi� ඉ�නවා න�, තn�නා�ෙස{ලා;, 

අ	; ද�නවා ඒ අය ගැන �යා;මක ෙවන හැ�. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA ඇම(�ම9, අ¯ම තර<� ෙ� "පැව�ම7" �යන එක 

ඕනෑම ෙවලාවක ඉව; කර�න ¢´ව� =�ෙ: අBමත බලය7 

ෙද�න එපා. ඔබ�ම�ලා ෙමවැ9 බලය7 ෙකmමසාiස ්ජනරා�ට 

ෙදනවා න� ඔබ�ම�ලා =D�ම =ශාල වැ5Hද7 කරනවා.   

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙමම ෙHIය ආදාය� පන; ෙකK�පෙ; වචන ෙයmදා 

(ෙබ�ෙ� ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයාට ¡වමනා =�යට අF� 

කර�න ¢´ව� වන =�යට ෙනmෙවF. ෙම� සඳහ� කර 

(ෙබනවා, "..shall be deemed for all purposes to be 

authorised to exercise, perform or discharge that power, duty 

or function until the contrary is proved." �යලා. 9ලධාiයා 

කාෙ8 හi file එක7 හංග�න @යාය �යලා, ඊට ඉහළ ඉ�න 

¢Hගලයා  upset  ¡ණ ප2යටම ඒ 9ලධාiයා ඉව; කර�න 

බැහැ.  
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA ඇම(�ම9, ෙමmක7ද ඔබ�මා  ෙ8 ¸රණය? 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ	   98 වන වග�(ෙ: (6) වන උප වග�(ය ෙ� =�යටම 

(යn. 
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගA ඇම(�ම9,  ෙපm� බලය7 ෙදනවා ෙ�. 9ෙය�ජd 

ෙකmමසාiස්වA�ට ෙකmමසාiස්�මා =D� බලය පවරනවා. 

සහකාර ෙකmමසාiස්වA�ට බලය පවරනවා.  ඒ ඒ 9ලයට අදාළ 

බලය  පරවනවා.  ඒක  ෙපm� බලය7. ඒවා ලබා ගැ`ම ෙහ� 

ෙනmගැ`ම ෙපm� �යාව0ය7.  

හැබැF, ඒෙ7� 9ෙය�ජd ෙකmමසාiස්වA�ට n´ම9�ම 

පවරා (ෙබන බලය ත9 ෙකmමසාiස්වරෙයMෙග� නැවත  

පවරා ග�නවා න� තමF ෙ� �ශ්නය පැන න³�ෙ�. ඒ 

�ය�ෙ� 9ෙය�ජd ෙකmමසාiස්වA DයE ෙදනාට බලය පවරා 

(ෙබනවා. නn; එ7 ෙකmමසාiස්වරෙයMෙග� ඒ බලය ලබා 

ග�න බැහැ. එතැන තමF �ශ්නය පැන න³�ෙ�. අර 

9ලධාiෙය7 වැ5Hද7 කරනවා න�, ඒකට අදාළ �යාප�පා�ය 

පන; ෙකK�පෙ; ෙවනම (ෙබනවා.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Dංහල භාෂාෙව� සඳහ� ෙවලා (ෙබ�ෙ�; ඒකF. ෙ� 

කාරණය ඔය �යන තර� බය ෙව�න ඕනෑ කාරණය7 

ෙනmෙවF.  එය Dංහෙල�  සඳහ� කර (ෙබනවා, 

"(6) ෙ� පනෙ; ය� =�=ධානය7 ම³� ෙකmමසාiස් 

ජනරා�වරයා ෙවත භාර ෙකmට ඇ( ෙහ� පනවා ඇ( ෙහ� පවරා 

ඇ( ය� බලතල, කා%ය ෙහ� ක%තවd �යා;මක කරන ෙහ� ඉK 

කරන බ� 9ලධරයM, පටහැ9තාවය7 ඔ#¢ කරG ලබන ෙත7 

- until proven otherwise - DයE කා%ය සඳහා එම බලතල, 

කා%ය ෙහ� ක%තවd �යා;මක ��මට ෙහ� ඉK ��මට බලය 

පවරG ලැබ ඇ( ෙලසට සලකG ලැ¶ය 1� ය"  �යලා.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Dංහල භාෂාෙව� ඉ+iප; කරG ලබන සංෙශ�ධනවල 

එෙහම (ෙබනවා න�, 98(6) උප වග�(ෙ: ෙමෙස{ සඳහ� 

ව�ෙ� ඇF?  “ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D�, ෙ� වග�(ය 

යටෙ; D�කරන ලද පැව�ම7 ඕනෑම ෙ4ලාවක.... ” 

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔබ�මා �යව�ෙ� ෙමmක��ද? 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙ� පන; ෙකK�පෙ; 106වැ9  	Kෙ4 (ෙබ�ෙ�. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ	 ෙ� amendment එක  �යව�ෙ�. ඔබ�මා �යව�ෙ� 

පන; ෙකK�පෙත�. අ	 දැ� �යව�ෙ� amendment එක.   

 
ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Amendmentsවල 98 වග�(ෙ: (6)� (ෙබ�ෙ�. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මම �ය� ෙකmටස සංෙශ�ධනය ෙවනවාද? 
 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔ4, සංෙශ�ධනය කළා.  
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ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

සංෙශ�ධනය කළා. 
 
98වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 
98ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 98, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

99 වන වග�(යට සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��ම, ගA මංගල 

සමර6ර අමාතd�මා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

එතැන�; පා%ශ්ව ෙදෙක�ම සංෙශ�ධන �ලා (ෙබනවා. 

හැබැF,- 

   
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

99 වන වග�(ය ෙනmෙවF, ඒ සංෙශ�ධන �ලා (ෙබ�ෙ� 

100 වන වග�(යට. 

 99999999වන    වග��ය....----    ((((ෙ56ය    ආදාය�    UIගැ�Rෙ�    
අර[දල.).).).)    வாசக� 99.- (உ4ணா�டரசிைற ஊ�,வி	> நிதிய�.) 

 CLAUSE 99. -  (Inland Revenue Incentive Fund.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
 
“In page 95, leave out all words in line 28 and insert: 

 
‘(4) The Commissioner-General or any tax official 
specially authorised by him in that behalf, shall administer 
the Fund' "  

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
99 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 99ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 99, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

100 වන වග�(යට සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��ම,  ගA 

අමාතd�මා.  ඊට අමතරව තව ෙය�ජනා ෙදක7 (ෙබනවා.   

ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැ¨ s�ෙlය. எ"7தா�. 
rose. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

The Hon. Minister will read out the Government 

Amendments that and then, you can come out with your 

amendment.   ගA අමාතd�මා 100 වන වග�(ෙ: සංෙශ�ධන 

�යව�න. 

 100100100100වන    වග��ය....----    ((((Cශ්වාස්    යභාවය.).).).)    வாசக� 100.- (அDதர1க& த-ைம.) 
CLAUSE 100. -  (Confidentiality.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
 
(1)  “In page 96, leave out all words in line 8 and insert: 

 
‘(a) the employees of the Department and’ ” 

 
(2)  “In page 96, leave out all words in lines 20 to 22 (both 

inclusive) and insert: 
 

‘(e)  the Attorney-General for the purpose of any 
criminal proceedings or civil proceedings where actions 
are instituted by the State or actions filed against the State 
or where the opinion or advice of the Attorney-General has 
been sought in writing by the Department of Inland 
Revenue;' " 

 

සංෙශaධන01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා ස�මත 
Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන මැ(�මා. 

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA සභාප(�ම9, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉ+iප; 

කරනවා: 

100 වග�(ෙ: (අ) � සඳහ� වන "ස්ව�ය කා%ය ඉK 

��ෙ� �යාව0ෙය� �  සහ එ� කා%ය ඉK ��ෙ� කා%ය සඳහා, 

ෙදපා%තෙ���ෙ4 සහ ෙ%� ෙදපා%තෙ���ෙ4 අෙනM; 

9ෙය�vතය� සහ ෙස{වා 917(කය�ට;"  යන ෙකmටෙස{ 

"අෙනM; 9ෙය�vතය� සහ" යන වචන ඉව; කළ 1�F �යා 

අ	 ෙය�ජනා කරනවා. ෙමmකද, අෙනM; �4වාම 

ෙදපා%තෙ���ෙව� 	ට.  I think you can agree to that. The 

Department was in agreement. Shall I read it in English?  

1431 1432 
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ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon.Gunawardena, yes, we have agreed with you and 
it has been removed. Do not go by the Bill. You have to 
look at the Amendments which we have brought in.  

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA a9� හÕ�ෙන;( මැ(�මා. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය මා ඉ+iප; 

කර�න කැමැ(F. 

100 වන වග�(යට මාෙ8 සංෙශ�ධනය7 (ෙබනවා. 108 

	Kෙ4 පහත සඳහ� ෙකmටස ඉව; කළ 1�ය:  

"(ආ) ෙදපා%තෙ���ෙ4 අl7ෂණය D� ��ෙ� �යාව0යක � සහ 

එ� අl7ෂණය D� කරෙගන යාෙ� කා%යය සඳහා Üලd =ෂයය භාර 

අමාතdවරයාට," 

ගA සභාප(�ම9, 100 වන වග�(ෙ: (1) (අ) � සඳහ�ව 

(ෙබනවා, "පහත සඳහ� තැනැ;ත�ට පමණ7 එම ෙතmර�A 

අනාවරණය කළ හැ� ය" �යලා. ෙ� කාරණාව අGව ග;ෙතm;, 

=ෂය භාර අමාතdවරයා හැ�යට nද� අමාතdවරයාට ෙ� 

ෙතmර�A ලබා ග�න ¢´ව�කම (ෙබනවා. මම ෙ� �ය�ෙ� 

මංගල සමර6ර අමාතd�මා �යලා ෙනmෙවF. =ෂය භාර nද� 

අමාතdවරයාට. එතෙකmට ඒ nද� අමාතdවරයාට තම�ට 

එ+iවා� ක®ඩායමක ෙහ� තම�ෙ8 ෙවන; පා%ශ්වයක බ� 

files ලබා ග�න ¢´ව�. එතෙකmට =වෘතව බ� �කාශ කරන 

ඕනෑම අෙයMට ෙ� පනත අGව nද� අමාතdවරයා ෙ� 

ෙතmර�A ලබාගැ`ම 	2බඳ ගැටEව7 පැන න³නවා. =ෂය භාර 

අමාතdවරයා ෙතmර�A ලබා ගැ`ෙ� �යාව0ය �යන 

කට1;ෙ; � ෙ� ෙතmර�A ලබා ගැ`මට ඉඩ තැuම ගැටE 

සහගතF.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

හැබැF, ගA ම�C�මා මම �ත�ෙ� ඒ ස�බ�ධෙය� 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණය ඉ+iයට ��ප ෙදෙන7 @යා. ෙමම 100 වන 

වග�(ය ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙ: ¸රණය අGව සංෙශ�ධනය කරලා 

(ෙබනවා. ඒ අ�කරණය �ය¢ =�යටF ෙ� වග�(ය 

සංෙශ�ධනය කෙළ{.  
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA ඇම(�ම9, pට ක0� �D� බ� පනතක, ෙHIය 

ආදාය� පනතක =ෂය භාර අමාතdවරයා හැ�යට nද� 

ඇම(වරයාට බ� file එකක ෙතmර�A ලබා ග�න ඉඩ7 (wෙ® 

නැහැ.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ�මා �ය¢ ත%කය ඉ+iප; කරලා �ප ෙදෙන7ම 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණය ඉ+iයට @යා. නn; අවසානෙ: � අ	 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙ: ¸��වට අGÛලවF ෙ� කෑ�ල 

ස�Æ%ණෙය�,- 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නැහැ. ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙය� ෙ� ගැන ¸��ව7 �4ෙ4 

නැහැ. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණ ¸��ෙ4 (ෙබනවා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙය� �යනවාද, ෙ�කම (ය�න �යලා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔ4. ෙ� සංෙශ�ධනය (ෙබ�ෙ� ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙ: ¸��ව 

අGවF. ෙමmකද, අෙන7 ඒවා ඒෙගm�ල� reject කළා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙය� ෙ� ¸රණය ග;තාද නැHද �යන එක 

අපට අදාළ නැහැ.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

උසා= ¸��ෙ4 තව; එක7 (ෙබනවා, "ඇම(වරයාට 

අl7ෂණය ��මට බලය (wණ;, 191 වන වග�(ය අGව 

ෙමම ෙතmර�A වැ5+ ෙලස පා=©� කෙළm; A	ය� 

<0යනයකට ෙනmඅ¯ දඩය7 ෙහ� වසරකට ෙනmඅ¯ Dර ද�වම7 

9යම වනවා"ය �යලා. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ෙහmඳF, ෙබmෙහmම ස්�(F.  100 වන වග�(යට ගA 

ඇම(�මාෙ8 ෙය�ජනාව අGව එකඟද?  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, 100 වන වග�(යට තව; 

සංෙශ�ධනය7 ඉ+iප; කර�න (ෙබනවා. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

100 වන වග�(යට තව; සං ෙශ�ධනය7 ඉ+iප; කර�න 

(ෙබනවාද? 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

100.  (1) (ඈ) ය�නට සංෙශ�ධනය7 ඉ+iප; කර�න 

(ෙබනවා. 
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ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

100 වන වග�(යට අදාළ සං ෙශ�ධන ඔ7ෙකmම අප ඉ+iප; 

කළා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

100.  (1) (ඈ) ය�නට සංෙශ�ධනය7 ඉ+iප; කර�න 

(ෙබනවා. 

ගA සභාප(�ම9, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉ+iප; 

කරනවා:  
 

"108 වන 	Kෙ4, 8 සහ 9 ෙ#2 ඉව; කර�න:- 
 
'ය� 9ශ්�ත අ�කාiය7 සමඟ ඇ�ළ; � ජාතd�තර 

@=aමකට අGÛලව =ෙHශ රටක බ� අ�කා��ට;' " 

=ෙHශ රටක බ� අ�කාiයකට අෙ# බ� ෙතmර�A ලබා 

ෙද�න ඉඩ7 ෙදනවා. ජාතd�තර Üලd අරnදල ෙමෙහම �4වාද 

�යලා මා ද�ෙ� නැහැ. අෙ# සමාගමක ෙව�න ¢´ව�; අෙ# 

වdාපාරවල ෙව�න ¢´ව�, බ� ෙතmර�A ෙමmකටද =ෙHශ බ� 

අ�කාiයකට ෙද�ෙ�? ෙ� ෙතmර�A ඉ�ලන එක හi. ඔබ�මා 

ක0� �4වා, A	ය� <0යනය7 දඩ ගහ�නF, අ¡AHද7 �ෙ% 

දම�නF ¢´ව� �යලා 191 වන වග�(ෙ:ද ෙකmෙහ{ද 

(ෙබනවා �යා. 	ට රටක බ� අ�කාiය7 ෙ� ෙතmර�A වැ5+ 

=�යට පා=©� කෙළm; අ	 ඒෙගm�ල� ෙගනැ�ලා �ෙ% 

දමනවාද? අ	 ඒෙගm�ල�ට දඩය7 ගහනවාද? ඒ 9සා 

කAණාකරලා,- 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�මා, ය��D අවෙබ�ධතා @=aම7 -agreement 

එක7- (ෙබන රටව0� තමF ඒ �ශ්නය ඇ( ව�ෙ�. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම එක7 ෙ�ෙ7 නැහැ. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙමmකද, දැනටම; ෙ� ආකාරයට ෙතmර�A xවමාA ��ම7 

D� වනවා. ඇ;ත වශෙය�ම -ෙ� ෙමmෙහmෙ;� ¡ණ;- අෙ# ෙ� 

ප�7ෂණවල�  ¡ණ; =ෙHශ රටව0� උද¡ ලබා ග�න අපට D� 

ෙවලා (ෙබනවා. ලංකාෙව� ෙහmරක� කර¢ ෙක�� - �ෙක�� 

ගණනක nද� අද =ෙHශ රටවල හංගලා (ෙබනවා. ඒ 9සා අපට 

ඒ රටව�ව0G; ෙ� වාෙ8ම ෙතmර�A ලබා ග�න අවස්ථාව� 

ලැෙබනවා.  

 
ග3 ල'ෂ්ම� VIඇSල  මහතා  (மா��மி� ல(ம� கிாிஎ*ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපට ඒ රටව0� වැ¾¢ර ෙතmර�A ඕනෑ. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ වග�(ය මා �ත�ෙ� එෙහමම (ෙබ�න ඕනෑ. 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

�ශ්නය (ෙබ�ෙ� ෙ�කF. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
Do you want to go ahead with this or- 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අෙ# ම�C�මා අදහස් ඉ+iප; කළාට පස්ෙස{,- 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

"ය� 9ශ්�ත අ�කාiය7 සමඟ ඇ�ළ; � ජාතd�තර 

@=aමකට අGÛලව =ෙHශ රටක බ� අ�කා��ට" �යා තමF 

100 වන වග�(ෙ: (1) (ඈ) යටෙ; (ෙබ�ෙ�. ඔබ�මා �යන 

ආකාරයට 9ශ්�ත ��මකට ල7 කරලා (ෙබනවා න� �ශ්නය7 

නැහැ. එෙහම කරලා නැහැ ෙ�. ෙ�ක =වෘත කරලා (ෙබ�ෙ�. 

අ	 @=aමකට එළැ"ලා (ෙබනවා, ඒ රෙ� ය� න¯ 

කට1;තක+ ෙහ� ෙවන; ප�7ෂණයකට ෙහ� අවශd වන 

ෙතmර�A අප ලබා ෙද�න බැ ��නවා �යලා.  කවර7ද �යන 

එක ෙනmෙවF.  අ	 =වෘත කරලා (ෙබනවා.  ඒ 9සා Mම7 

ඉ�Eව;  අ	 ෙද�න ඕනෑ. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ, නැහැ. එෙහම නැහැ. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙ�ෙ7 tමාව� හදලා නැහැ ෙ�. එෙහන� ඔබ�මා ෙ�ෙ7 

tමාව� හද�න ඕනෑ, ෙම�න ෙ� tමාවලට යට;ව තමF,- 

       

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

No. It states, "in accordance with an international 

agreement" ඉ�ලන හැම එක7ම ෙද�න අප බැ�ලා බැහැ.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙමතැන (ෙබ�ෙ� "ය� 9ශ්�ත අ�කාiය7 සමඟ ඇ�ළ; 

� ජාතd�තර @=aමකට අGÛලව =ෙදස් රටක බ� අ�කා��ට" 

�යාF. ඒ අGව අ	 @=aමකට එළැ# (ෙබනවා න�,  ඔබ�මා 

�යන පi+ ඒ රෙ� D� වන ප�7ෂණයක � ෙහ� ඒ රෙ� 

උසා=ය7 =D� කරන  =මtමක � ෙහ� අ	  කA� ඉ+iප; 

කරන එක �ශ්නය7 නැහැ. හැබැF, ෙ�ෙ7 tමා ��මකට ල7 

කරලා නැහැ. 
 

ග3 ඉරා� Cfමර7න මහතා  (மா��மி� இரா� வி�கிரமர%ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Agreement �යන එක,- 
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ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

එක එක agreements (ෙබනවා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�මා, agreements අGව ඒක තමF tමාව. 

Agreement එකට අGÛලව තමF,-  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

Agreementsවලට අGව අප ෙවෙළඳ @=a�වලට යනවා; 

==ධ ෙHව�වලට යනවා. එෙහම ෙනmෙවF. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Double taxation �යලා (ෙබනවා. ==ධාකාරෙ: @=a� 

(ෙබනවා. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒවාට ෙ� අප ය�ෙ�. ඒක ෙවනF. 

 
නn; මම �ය�ෙ� ෙමයF, සාධාරණව ග;ෙතm; 

ෙමෙහමF. =ෙHIය රටක සමාගම7 අෙ# රටට ආෙය�ජනය7 

��ම සඳහා එනවා �යලා �තn. ඒ ආෙය�ජනය කරන 

7ෙෂ{¦යටම අදාළව අෙ# රෙ� වdාපාiකය� ඉ�නවා. අ	 

�තn, අෙ# රෙ� ¶ස්ක� ක%මා�ත �න7 (ෙබනවා �යලා. 

ක¡A� ෙහ� ¶ස්ක� ක%මා�තය7 සඳහා අෙ# රටට එ�න 

හදනවා �යලා �තn. අ	, අෙ# රෙ� ¶ස්ක� 

ක%මා�තකAව�ෙ8 ෙතmර�A එම ¶ස්ක� 

ක%මා�තකAව�ට ලැෙබනවා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ. කවදාව; එෙහම ෙද�ෙ� නැහැ.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙ� වග�(ය අGව ඒ හැ�යාව (ෙබනවා. එම 9සා ඔබ�මා 

ෙ�ෙ7 tමාව� හද�නට ඕනෑ.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ජාතd�තරයට, රටකට එෙහම ඉ�ල�න බැහැ.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

@=aමකට එළැ"ය හැ� tමාව� ෙ�ෙ7 සඳහ� කරලා 

නැහැ.  

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Agreement එකක ඒවා ගැන (ෙබනවා, ගA ම�C�මා. එම 

9සා අ	 ඊළඟ වග�(යට යn, ෙ� වග�(ය ෙ� =� යට 

(ෙබ�නට අin.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා 
(மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අ	 ඒකට එකඟ නැහැ. 
 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ	 ඔබ�මාට සහ(ක ෙව�න�, ලංකාෙ4 �Dම 

¶ස්නස්කාරෙයMෙ8 ෙතmර�A  	ට රටට ෙද�න ඉඩ (ය�ෙ� 

නැහැF �යලා.  

 
ග3 ම��වරෙය' 
(மா��மி� உ-Gபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

¢රවැDෙයMටව; ෙද�න බැහැ. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Bandula Gunawardane. 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගA සභාප(�ම9,  ෙමම වග�(ෙ:ම (ඉ) ෙකmටස 	2බඳව 

ගA ඇම(�මාෙ8 අවධානය ෙයmn ��මට කැම(F. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Is that Clause 100 (e), which states, "the Attorney-
General for the purpose any ...."? 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Yes. 

ගA සභාප(�ම9,මම පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉ+iප; 

කරනවා: 
 
"108 වන 	Kෙ4, 100 (1) (ඉ) වග�(ය (108 වන 	Kෙ4 10 Dට 12 

ද7වා ෙ#2) ඉව; ෙකmට ඒ ෙවGවට පහත සඳහ� 
සංෙශ�ධනය ආෙHශ කර�න:- 

 
'රජය =D� ෙහ� රජයට එෙර�ව පවරන ලද ය� අපරාධ ෙහ� 
D=� `( කෘතd සඳහා ෙහ� ෙHIය ආදාය� ෙදපා%තෙ���ව 
=D� 0»තව `(ප(වරයාෙ8 මතය ෙහ� උපෙHශය =මසා D� 
අවස්ථාවක � `(ප(වරයා ට;' " 
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පා%0ෙ���ව 

 ෙමmකද, රජෙ: කට1;ත7 ස�බ�ධෙය� වන ෙදයකට 

පමණF `(ප(වරයාෙග� ෙ� උපෙHශය ලබා D�ය 1;ෙ;. 

"අෙන7 ඕනෑම ෙදයකට `(ප(වරයාෙ8" �යන එක සාධාරණ 

ෙව�ෙ� නැහැF �යන එක තමF බ� =ෙශ{ෂඥය�ෙ8 මතය 

ව�ෙ�. එම 9සා ඔබ�මාට ¢´ව� න�,"රජයට අවශd =ට" 

�යන වචන �ක ඇ�ළ; ��ම 	2ග�න.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ	 ඉ+iප; කළ සංෙශ�ධනය දැනට 	2ෙගන, ෙ� 	2බඳව 

පaව සලකා බලn. 
 

100වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 

100ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 100, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
101 වන වග��ය, පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට 

�_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 
101ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause  101 ordered to stand part of the Bill. 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

දැ� 100 වන වග�(ය සංෙශ�ධනය කළා. 100 වන 

වග�(ය සහ 101 වන වග�(ය දැ� ස�මත කළා. 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

102 වන වග�(යට සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��මට ගA එ�.ඒ. 

aම�(ර� ම�C�මා. Do you want to move your 

Amendments first, Hon. Minister? 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

No, I do not have Amendments for that Clause, Sir. 
 

102 වන වග��ය.- (=යාපUං/ය.) வாசக� 102.- (பதி'.)    
CLAUSE 102. - (Registration.) 

 

ග3 එ�.ඒ. dම��ර� මහතා 
(மா��மி� எ�.ஏ. 5ம:திர�) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran) 

Sir, there is a Sub-clause to be added after Clause 102 
(1).  I move,  

 
"In page 98, immediately after line 12, insert:   

 
“Every person who reaches the age of 18 

years, within one year, shall register with the 
Commissioner-General on or before 31st day of 
March of the following year.” 

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
Do you accept that amendment, Hon. Minister? 

ග3 එ�.ඒ. dම��ර� මහතා 
(மா��மி� எ�.ஏ. 5ம:திர�) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

This is being moved by the Committee on Public 
Finance following up on the Minister of Finance’s 
statement. After introducing this Bill, all persons over the 
age of 18 years, will be registered as for - 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

That is one of our future plans to be announced. 

 
ග3 එ�.ඒ. dම��ර� මහතා 
(மா��மி� எ�.ஏ. 5ம:திர�) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

So, I am moving that - 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

We will not accept it for the moment, Hon. Member. 
But, we will certainly like to discuss it further with the 
Members of the Committee on Public Finance.  

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, Nශ්,භ 

Cය. தி>�த: வி�க�ப�� நிராகாிக�ப�ட�. 
Amendment put, and negatived. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA a9� හÕ�ෙන;( ම�C�මා, සංෙශ�ධන ඉ+iප; 

��ම. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, මම පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉ+iප; 

කරනවා: 
 
"110 	Kෙ4 14,15,16 ෙ#2වල පහත සඳහ� 102 (3) උප වග�(ය 

ඉව; කළ 1�ය: 
 

 “(3) අමාතdවරයා =D�, ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයාෙ8 
කැමැ;ත ඇ(ව, ෙ� වග�(ය යටෙ; 0යාප+ං� 6ම සඳහා 
අ(ෙ%ක තැනැ;ත� ප�( 9ශ්�තව සඳහ� කරG ලැ¶ය 
හැ� ය." 

ගA සභාප(�ම9, ෙ�කට ෙහ{�ව තමF ෙ� (ෙබ�ෙ�. බ� 
ෙග6ම සඳහා බ� ෙගව�නා හÕනා ගැ`ෙ� අංකය7 ස�තව 0යා 
ප+ං� ��ම. ෙමතැන� 0යා ප+ං� කරන =ට අ(ෙ%ක 
තැනැ;ත� ප�( හැ�යට 0යා ප+ං� කළ හැ�F. ප�( �යන 
එෙක�ට ඔබ�ම�ලා අදහස් කර�ෙ� "additional classes" 
�යන එක. එතෙකmට අමාතdවරයාට 7ෙෂ{¦ හැ�යටම, 
කෘgකා%<ක 7ෙෂ{¦ය ෙව�න ¢´ව�, ක%මා�ත 7ෙෂ{¦ය 
ෙව�න ¢´ව�, =ශ්ව=දdාල kෂdෙය� හැ�යට ෙව�න ¢´ව�, 
ආචා%යවA� හැ�යට ෙව�න ¢´ව� 0යා ප+ං�යට 	iස ්න� 
කර�නට ¢´ව� හැ�යාව7  ෙ�ෙක� ලැෙබනවා. "ප�(" 
�යන එෙ7 9ශ්�ත =Èහ ��මM; නැහැ. එතෙකmට "ප�(" 
�යලා න� කරන ඕනෑම ක®ඩායම7 බ� සඳහා 0යා ප+ං� කළ 
1�F �යලා න� ��ෙ� හැ�යාව7 (ෙබනවා. ෙබmෙහmම 
=වෘතව රෙ� ඕනෑම ෙකෙන7 බ�වලට අදාළ ��ෙ� හැ�යාව7 
ෙ� 9සා ඇ( කරනවා.  
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ගA සභාප(�ම9, එම 9සා අමාතdවරයා =D� 9ශ්�ත 

	iස7 න� ��ම 0යා ප+ං�ය සඳහා ෙනmගැළෙපනවා �යන 

පදනම අ	 =ශ්වාස කරනවා. එම 9සා එම වග�(ය ඉව; 

කර�න �යලා ඉ�ලා D�නවා. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

No, we cannot accept it at the moment.  
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
Okay.  

 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, Nශ්,භ 
Cය. தி>�த: வி�க�ப�� நிராகாிக�ப�ட�. 

Amendment put, and negatived. 

 
102වන වග��ය, පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට 

�_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 
102ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause  102 ordered to stand part of the Bill. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

103 වන වග�(ය සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��ම, ගA 

ඇම(�මා. 
 

103 වන වග��ය.- (බj ෙගව�නා හ�නාගැ�ෙ� 
අංකය.) வாசக� 103.- (வாிெசH&0ந� இன1காண/ இல�க1க2.) 

CLAUSE 103. - (Taxpayer identification numbers.) 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 
"In page 99, leave out all words in line 21 and insert:   
 ‘TIN number on returns and correspondence 

with the’ . ” 
 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 

 
103 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 103ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 103, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
104 සහ 105 වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට 

�_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 104ஆ:, 105ஆ: வாசக@க� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 104 and 105 ordered to stand part of the Bill. 

106 වන වග��ය.- (ෙපnj �� Nයමය' ඉව7 
කර ගැ�ම.) வாசக� 106.- (ஒ� பகிர1க விதி	ைப மீள	ெப6த/.) 

CLAUSE 106. - (Withdrawal of a public ruling.) 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 
(1) "In page 100, leave out all words in lines 30 and 31and 

insert:   
 

‘shall have effect from the date specified in the notice 
of withdrawal.' ; "  

  
(2) "In page101, leave out all words in lines 1 to 3 (both 

inclusive). ' . ” 
 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 

 
106 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 106ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 106, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
107 sට 121 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 107ஆ: வாசக�தி4>7� 121ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 107 to 121 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

122 වන වග��ය.- (ෙතnර23, ව7ක� හා 
ඉඩ�වලට ,ෙOශය.) வாசக� 122.- (தகவ/ ெசா&0�க2 ம�6� காணி�கான அM�க�.) 

           CLAUSE 122.- (Access to information, assets and land.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) “In page112, leave out all words in lines 14 to 
22 (both inclusive).' ; " 

 
(2) "In page112, leave out all words in line 32 and 

insert: 
 

‘authorised officer.’ . ” 
 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

122 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 122ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  122 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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123 වන වග��ය.- (ෙතnර23 ලබා ගැ�ම සඳහා 
දැ�Rම.) வாசக� 123.- (தகவைல	 ெப6வத�கான அறிவி&த/.) 

CLAUSE 123.- (Notice to obtain information.) 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) “In page 114, leave out all words in lines 5 to 7 (both 
inclusive) and insert: 

 
‘(1) For the purpose of this Act, the Assistant 

Commissioner may require from the tax payer or 
the Commissioner may require from any other 
person, by giving reasonable notice in writing:'; " 

 
(2) “In page 114, leave out all words in line 20 and insert: 
 

‘the Commissioner may require any bank:’ ; "  
 
(3) “In page 114, leave out all words in line 21 and insert: 
 

‘(a) to furnish to the Commissioner details of ’; " 
 
(4) “In page 114, leave out all words in lines 25 and 26 and 

insert: 
  

‘(b) to permit the Commissioner or Assistant 
Commissioner to inspect the records of the bank 
with’; " 

 
(5) “In page 114, leave out all words in line 32 and insert: 
 

‘of a bank before the Commissioner to give’; " 
 
(6) “In page 115, leave out all words in line 6 and insert: 
 

‘the giving of evidence to the Commissioner or 
Assistant Commissioner in - ’; " 

 
(7) “In page 115, leave out all words in line 13 and insert: 
 

“(4) The Commissioner or Assistant Commissioner' . " 
 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

123 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 123ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  123, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

124 සහ 125 වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට 
�_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 124ஆ:, 125ஆ: வாசக@க� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 124 and 125 ordered to stand part of the Bill. 

 

126 වන වග��ය.- (බj වා�තා) வாசக� 126.- (வாி விபர&திர��க2.) 
                 CLAUSE 126. - (Tax Returns.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) “In page 119, leave out all words in line 4 and insert: 
 

‘this Act shall furnish to the Assistant Commissioner 
in’; " 

 
(2) “In page 119, leave out all words in line 15 and insert: 
 

‘(3) An Assistant Commissioner shall not be bound by 
a’; " 

 
(3) “In page 119, leave out all words in line 17 and insert: 
 

‘tax payer and the Assistant Commissioner may 
determine a’; " 

  
(4) “In page 119, leave out all words in line19 and insert: 
 

‘available to the Assistant Commissioner.’ ; " 
 
(5) "In page 119, leave out all words in line 27 and insert: 
 

‘(6) An Assistant Commissioner may, by notice in 
writing,’; " 

 
(6) "In page 119, leave out all words in line 30 and insert: 
 

‘returns for a tax period as the Assistant 
Commissioner requires,’ . ” 

 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

126 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 126ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 126 , as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

127 sට 129 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 127ஆ: வாசக�தி4>7� 129ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses  127 to 129 ordered to stand part of the Bill. 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

130 වන වග�(ය සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��ම, ගA a9� 

හÕ�ෙන;( මැ(�මා. 

 
130 වන වග��ය.- (වා�තා ෙගn� V�ම සඳහා 

වන කාලය b�ඝ V�ම) வாசக� 130.- (விபர&திர���கைள� ேகா	பி�வத�கான காலநீF	>.) 
CLAUSE 130.- (Extension of time to file returns.) 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, "වා%තා ෙගmG ��ම සඳහා වන කාලය 

�%ඝ ��ම" ය�නට අදාළව සංෙශ�ධනය7 (ෙබ�ෙ�.  

ගA සභාප(�ම9, මම පහත සඳහ� 130(1) උප වග�(ය 
ඉව; කළ 1� යF ෙය�ජනා කරනවා:  

" 'ආදාය� බ� වා%තා ෙගmG��මට 9යම කරන ලද බ� ෙගව�නා ෙහ� 

ෙවන; තැනැ;තM කාලය �%ඝ ��මට, 9ය<ත +නයට ෙපර අය�� 

කරන අවස්ථාවක, ෙකmමසාiස ් ජනරා�වරයා =D�, බ� වා%තා 

ෙගmG��ම සඳහා 9යම කරන ලද කාලtමාව �%ඝ කළ හැ� ය.' " 
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ෙමF� ආදාය� බ� වා%තා ෙගmGකරන ෙකෙනMට 

ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයාෙ8 අBමතය පi+ කාලය �%ඝ ��ෙ� 

ඉඩකඩ ලබා ෙදනවා. එතෙකmට ඒක ෙප�Hග0ක �යාව0ය7 

බවට ප; ෙවනවා, ආදාය� බ� 0	 ෙගmGගත කර�නා සහ 

ජනරා�වරයා අතර. ඒක අ(ශය ෙප�Hග0ක �යාව0ය7. සමහර 

=ට අ�ලස් ග�නා ෙකmමසාiස්වරෙයM D�ෙයm;, ඔxට ¢´ව� 

ඔxෙ8 කැමැ;තට කාලය �%ඝ ��ම ෙහ� ෙනm��ම ¸රණය 

කර�න.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආයතන �ධා9යාට බලතල ලබා �ම ගැන ඔබ�මා ෙගmඩ7 

අකැමැ(F වාෙ8.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එයාට =තර7 බලතල ලබා ෙදන එක තමF �ශ්නය. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආයතන �ධා9යා හැ�යට ඒක අ	 ෙද�න ඕනෑ. නn; 

assessment dates ඒවා ෙ�වා ෙවනස් ��ෙ� අF(ය7 එයාට 

නැහැ.  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙ�ෙ7 (ෙබනවා. ෙගmG ��ෙ� කාලය �%ඝ ��ම.   

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

�%ඝ කර�න �යනවා?  

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

�%ඝ කරන කාලය- 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මම �තන =�යට ෙ� සංෙශ�ධනය 	2ග�න බැහැ.  
 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, Nශ්,භ 

Cය. தி>�த: வி�க�ப�� நிராகாிக�ப�ட�. 
Amendment put, and negatived. 

 

130වන වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට �_ය 
P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 130ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 130 ordered to stand part of the Bill. 
 

131 සහ 132වන  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 

131ஆ:, 132ஆ: வாசக�க� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 131 and 132 ordered to stand part of the Bill. 

133 වන වග��ය.- (පැහැර හIන ලද ත'ෙස�3 
V��) வாசக� 133.- (ெசH&த& தவறிய வாி மதி	N�க2.) 

CLAUSE 133.- (Default assessments.) 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 
(1) "In page 121, leave out all the words in lines 23 and 24 and 

insert:  
'for a tax period as required under this Act, the 

Assistant Commissioner may, based on such evidence as 
may be available' " 

 
(2) "In page 121, leave out all the words in line 29 and insert: 
 

'(2) The Assistant Commissioner shall serve a 
taxpayer' " 

 
(3) "In page 122, leave out all the words in line 24 and insert: 
 

'period shall not be a self-assessment return.' " 

 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 
133වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 133ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause  133, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
134 වන වග��ය.- (ෙපර ත'ෙස�3) வாசக� 134.- (��O�Fய வாி மதி	N�க2.) 

CLAUSE 134.- (Advance assessments.) 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 
(1) "In page 122,  leave out all the words in lines 25 and 26 and 

insert: 
 
'134. (1) Subject to subsection (2), the Assistant 

Commissioner may, based on such evidence as may be 
available' " 

 
(2) "In page 122, leave out all the words in line 29 and insert: 

 
'tax payer for a tax period.' " 

 
(3)“In page 123, leave out all words in line 11 and insert: 

 
'(4) The Assistant Commissioner shall serve a 

taxpayer' " 
 
(4)“In page 123, leave out all words in line 22 and insert:  
 

'(5) The Assistant Commissioner may specify in a 
notice' " 

 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
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පා%0ෙ���ව 

134වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 134ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 134, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

135වන වග�(ය.  සංෙශ�ධන ඉ+iප; ��මට ගA බ��ල 

�ණව%ධන මැ(�මා.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
142වන 	Kෙ4 135 (5) උප වග�(ෙ: 6 වන ෙ²දය ඉව; 

ෙකmට- 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
135 වග�(යට සංෙශ�ධන ගA අමාතd�මා ඉ+iප; 

කර�න. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ	 එතැනට ආෙ4 නැහැ ෙ�. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
ගA ඇම(�මා සංෙශ�ධන ඉ+iප; කර�න.  

 

135වන වග��ය.- (සංෙශamත ෙහa අ�ෙ�ක 
ත'ෙස�3) வாசக� 135.- (தி�&த	ப�ட அ/ல0 ேமலதிக வாி மதி	N�க2.) 

CLAUSE 135.- (Amended or additional assessments.) 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

(1)“In page 124, leave out all words in lines 7 and 8 and insert: 
 

'135. (1) Subject to this section, the Assistant 
Commissioner may amend a tax assessment (referred to in 
this' "         

 
(2) “In page 124, leave out all words in line 21 and insert:                                                                                                                                                                                                      
 

'(2) Subject to subsection (3), the Assistant 
Commissioner' " 

 
(3) “In page 124, leave out all words in line 25 and insert:                                                                                                                                                                                                      
 

'(b) in any other case, within thirty months of:' " 
 
(4) “In page 124, leave out all words in line 30 and insert:                                                                                                                                                                                                      

 
'the Assistant Commissioner served notice of' " 

(5) “In page 125, leave out all words in lines 1 to 3 (both 
inclusive) and insert:   

 
'(3) Subject to subsection (4), where the Assistant 

Commissioner  has served a notice of an amended 
assessment on a taxpayer under subsection (1), the 
Assistant Commissioner' " 

 
(6) “In page 125, leave out all words in line 11 and insert:   
 

'Assistant Commissioner served  notice of the' " 
 
(7) “In page 125, leave out all words in line 13 and insert:   

 
'(b) one year after the Assistant Commissioner  has 

served' " 
 
(8) “In page 125, leave out all words in line 16 and insert:   
 

'applies, the Assistant Commissioner  is restricted to 
amending' " 

 
(9) “In page 125, leave out all words in lines 19 and 20 and 

insert: 
 
'(5)Where the Assistant Commissioner has made an 

amended or' " 
 
(10) “In page 125, leave out all words in line 26 and insert:   
 

'(b) the amount of tax assessed and the basis upon 
which the amended or additional assessment has been 
made;' " 

 
(11) “In page 126, leave out all words in line 11 and insert:   
  

'remain payable based on the original due date.' "  
 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
ගA බ��ල �ණව%ධන මැ(�මා. 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගA සභාප(�ම9, ෙග6ෙ� වා%තාව7 �(7ෙෂ{ප කළාම, 

�(7ෙෂ{ප ��මට ෙහ{�ව දැන ගැ`ෙ� අF(ය බ� ෙගව�නMට 
(ෙබනවා. ෙම� 6 වන උප වග�(ෙ:, එ� සංෙශ��ත ෙහ� 
අ(ෙ%ක ත7ෙස{Aව සකස් කර ඇ;ෙ; බ� ෙගව�නා =D� එම 
ත7ෙස{A ව%ෂයට ඉ+iප; කර ඇ( ආදාය� වා%තාව 
ෙනm	2ගැ`ම මත වන අවස්ථාවක බ� ෙගව�නා =D� ඉ+iප; 
කර ඇ( වා%තාව ෙනm	2ගැ`මට ෙහ{� � කA�  දැන ග�න 
එයාට අF(ය7 (ෙබනවා ගA සභාප(�ම9. ඒ 9සා, 6 වන උප 
වග�(ය ඒ ¨මයට සංෙශ�ධනය කර�න �යා බ� ෙගව�න� 
ෙවGෙව� අ	 ඉ�ලා D�නවා. ෙමmකද, ෙහ{�ව දැන ග;ෙතm; 
තමF එම ෙහ{�ව මත අBයාචනය7 කර�න පහa ෙව�ෙ�. 
ඒක බ� ෙගව�ෙනMෙ8 (ෙබන අF(ය. ෙවන; න¯ 
කට1;තක ¡ණ;, රජෙ: ෙස{වකෙයMෙ8 ¡ණ;, ඒ 9සා ඒකට 
ඉඩ ෙද�න ඕනෑය �යා මා �තනවා. ඒක nද�වලට බලපාන 
�ශ්නයM; ෙනmෙවF.  

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ඒක එ�මා ඉ+iප; කරලා (wෙ® නැහැ. ගA ඇම(�ම9, 

ෙමmක7ද ඔබ�මාෙ8 ¸රණය? පැහැ+0 ��ම7, ගA +ෙ�ෂ් 

�ණව%ධන මැ(�මා. 
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ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA සභාප(�ම9, ¢රවැDෙය7 රජෙ: 9ලධාiෙයMට 

0	ය7 04වාම, ඒ 0	යට ෙහ{� ස�ත 	2�ර7 �මට රජෙ: 

9ලධාi� බැ D�න බව එදා ඇම(�මා;  	2ග;තා. ඒ අGව 

ෙවනස් කර�න �යලාF ෙ� ඉ�ලා D��ෙ�.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙම�මා �යන ෙH අ	 	2ග;තා. [බාධා ��ම7] මම පැය7 

=තර �යව¢ එෙ7 �යැෙව�ෙ� ඔය ෙHම තමF. ඔබ�මා සහ 

බ��ල �ණව%ධන මහතා �ය¢ =�යට සංෙශ�ධනය� D� කර 

(ෙබනවා.  
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ෙහmඳF, ෙබmෙහmම ස්�(F. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

කA� ද7ව�න ඕනෑ, ෙහ{�ව ෙමmක7ද �යා. 
 

135වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 135ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 135, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
136 sට 138 ෙත' වග��, පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 136ஆ: வாசக�தி4>7� 138ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 136 to 138 ordered to stand part of the Bill. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

139 වන වග�(ය සංෙශ�ධන, ගA ම��දාන�ද 

අE;ගමෙ8 මැ(�මා. 

 
139 වන වග��ය .- (පIපාලන සමාෙලaචනය) வாசக� 139.- (நி�வாக மீளா"'.) 

CLAUSE 139.- (Administrative Review.) 

 

ග3 මu�දාන�ද අg7ගමෙ� මහතා (மா��மி� மஹி:தான:த அ;%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගA සභාප(�ම9, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉ+iප; 

කරනවා: 
 
''145 වන 	Kෙ4, 139  වග�(ය, 26 වන ෙ#0යට පaව පහත 

සඳහ� ෙ²දය ඇ�ළ; කර�න : 
 

'(9) ෙමම වග�(ෙය� (1) උප වග�(ය යටෙ; ඉ+iප; 
කරG ලැ� ය� =ෙර�ධතාව7 ෙහ� අBයාචනය7 එම 
වග�(ෙ: (4) උපවග�(ය යටෙ; 9M; කරG ලැ� 
දැG��ෙ� 0	ෙ: සඳහ� +න Dට +න 1807 ඇ�ළත 
ෙකmමසාiස් ෙජනරා�වරයා  =D�, එම =ෙර�ධතාව 
	2බඳව =මසා බලා ¸රණය7 ලබා +ය 1� අතර, 9ය<ත 
+නට එ� ¸රණය 0»තව ලබා ෙනm�� අවස්ථාවක එ� 
අBයාචනෙය� ෙහ� =ෙර�ධතාෙව� සඳහ� කA� 	2ග;තා 
ෙස{ සලකා කට1� කළ 1� ය.' '' 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA ඇම(�මා, එය 	2ග�නවාද? 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

	2ග�ෙ� නැහැ, ගA සභාප(�ම9. 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

139 වන වග�(ය ඇ( සැ�ෙය�ම, 	2ග�නවාද? 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

	2ග�නවා. [බාධා ��ම7] ඒ සංෙශ�ධනය 	2ග;ෙ; 

නැහැ. [බාධා ��ම7] 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, Nශ්,භ 

Cය. தி>�த: வி�க�ப�� நிராகாிக�ப�ட�. 
Amendment put, and negatived. 

 

139 වන වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට 
�_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 139ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  139 ordered to stand part of the Bill. 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

140 වන වග�(ය සංෙශ�ධන, ගA ම��දාන�ද 

අE;ගමෙ8 මැ(�මා. 
 

140 වන වග��ය.- (පIපාලන 
සමාෙලaචනය�ෙග� අ�යාචනය V�ම) வாசக� 140.- (நி�வாக மீ2பாிசீலைனயிE�Dதான ேம-�ைறP�.) 

CLAUSE 140.- (Appeal from Administrative Review.) 

 
ග3 මu�දාන�ද අg7ගමෙ� මහතා (மா��மி� மஹி:தான:த அ;%கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගA සභාප(�ම9, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉ+iප; 

කරනවා: 
 
''147 වන 	Kෙ4, 140 වන වග�(ය, 6 ෙ#2යට පaව පහත 

සඳහ� ෙ²දය ඇ�ළ; කර�න : 
 
'5 වන උපවග�(ය යටෙ;, බ� ෙකm<ෂ� සභාවට 

0»තව අBයාචනය7 ඉ+iප; කළ +න Dට +න 1807 
ඇ�ළත අBයාචනා ෙකm<සම =D� එම අBයාචනය =මසා 
බලා ¸රණය7 ලබා +ය 1� අතර, එ� ¸රණය 9ය<ත +නට 
ෙහ� ඊට ෙපර ලබා    
 ෙනm�� අවස්ථාවක, අBයාචනෙය� සඳහ� කA� 
	2ග;තා ෙස{ සලකා කට1� කළ 1� ය.' '' 

 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

එය 	2ග�නවාද, ගA ඇම(�ම9?  
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ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA සභාප(�ම9, දැනටම; +න 907 ඇ�ළත ෙකmමසාiස ්

ජනරා� ¸��ව7 ��න; නැත; ඒ අBයාචනා ම®ඩලයට 

ෙ�ක ෙයmn කර�න ¢´ව�. ඒ 9සා ඒ සංෙශ�ධනය අ	 

	2ග�ෙ� නැහැ.  

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

	2ග�ෙ� නැහැ? 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

(ෙබන ආකාරයටම එය තබn. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ඇ( සැ�ෙය�ම 	2ග�නවාද? 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

එෙහමF, ගA සභාප(�ම9. 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, Nශ්,භ 

Cය. தி>�த: வி�க�ப�� நிராகாிக�ப�ட�. 
Amendment put, and negatived. 
 

140 වන වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට 
�_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 140ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  140 ordered to stand part of the Bill. 

 
141 සහ 142වන  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 
141ஆ:, 142ஆ: வாசக�க� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 141 and 142 ordered to stand part of the Bill. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

143 වන වග�(යට සංෙශ�ධන, ගA ඇම(�මා. 

 
143 වන වග��ය.- (ත'ෙස�3ෙO අවසානා7මක 

බව) வாசக� 143.- (வாி மதி	N�F- இ6தியாDத-ைம.) 
CLAUSE 143.- (Finality of assessment.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
"In page 130, leave out all words in lines 19 and 20 and insert: 

 

"In page 130, leave out all words in lines 19 and 20 and insert: 
 

'143. (1) Subject to the right of the Assistant Commissioner to 
issue a new or revised assessment under section' ” 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 
 

143 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 143ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  143, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
144 sට 151 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 144ஆ: வாசக�தி4>7� 151ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses  144 to 151 ordered to stand part of the Bill. 

 
152 වන වග��ය.- (ෙගRම පැහැර හැ�ම) வாசக� 152.- (ெசH&0ைகயிலான தவ6ைக.) 

CLAUSE 152.- (Default in payment.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 

 
"In page 140, leave out all words in line 14 and insert: 

‘(b) received an extension pursuant to section 151 and' " 
 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 
 

152 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 152 ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  152, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

153 sට 163 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 153ஆ: வாசக�தி4>7� 163ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses  153 to 163 ordered to stand part of the Bill. 

 

164 වන වග��ය.- (=යම) வாசக� 164.- (ேசாDைத.) 
CLAUSE 164.- (Lien.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

"In page 144, leave out all words in lines 22 to 31 (both inclusive) 
and insert: 
 

‘(3) The lien imposed under this section shall not be valid 
against the interest of a person who is a purchaser from the 
taxpayer, a holder of a security interest granted by the taxpayer, 
or other lien holder specified  in regulations, if the interest  
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arises- 
 

(a)  before the person had actual knowledge of the lien; 
or 

(b)  before notice of the lien has been duly registered by 
the Registrar of the High Court and the Registrar of 
Lands,  

 

whichever occurs first.' ” 

 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 

 
164 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 164ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause  164, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 165 වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට �_ය 

P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 165ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 165 ordered to stand part of the Bill. 

 
166 වන    වග��ය.- (තහනමට    ග7    ෙ5පළ    

CV¦ම) வாசக� 166.- (ைக	ப�ற	ப�ட ஆதன&தி- வி�பைன.) 
CLAUSE 166.- (Sale of seized property.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

"In page 148, leave out all words in lines 29 to 33 (both inclusive) 
and insert: 

 
‘(13) Notwithstanding anything contained in this Act authorizing 
the Commissioner-General to sell a property for the recovery of 
tax, the conveyance or assignment executed to give effect to the 
sale shall not affect any interest, or right of the Republic of Sri 
Lanka in the property.' ” 

 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 
 

166 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 166ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  166, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

167 වන වග��ය.- (අපගමන තහන� Nෙයaග) வாசக� 167.- (வி��நீ1க/ தைட�க�டைள.) 
CLAUSE 167.- (Departure Prohibition Order.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
(1)  "In page 149, leave out  all words in lines 1 to 27 (both 

inclusive) and insert: 

 
‘Departure Prohibition Order         167.  (1) Where  the 

Commissioner-General is of 
opinion that any  person who is 
a defaulter  is about to or 
likely to leave Sri Lanka 
without paying- 

(a)   tax that is payable by 
that person; or  

(b)   tax that is payable by a 
company in which that 
person is a controlling 
member,  

 which has become default 
as assessed upon him or 
otherwise, he may issue a 
certificate containing 
particulars of such tax and the 
name of such person to a 
Magistrate, who shall on receipt 
thereof issue a direction to the 
Controller General of 
Immigration and Emigration to 
take such measures as may be 
necessary to prevent such 
person from leaving Sri Lanka 
without paying the tax or 
furnishing security to the 
satisfaction of the 
Commissioner-General, for 
payment thereof. 

(2) At the time of issue of 
the certificate to the Magistrate, 
the Commissioner-General 
shall issue to such person a 
notification thereof by 
registered post.  However, the 
non-receipt of any such 
notification by such person 
shall not invalidate proceedings 
under this section.  

(3)Where the Commissioner
-General has reasonable 
grounds to believe that the 
departure from Sri Lanka of 
any person who is a defaulter 
referred to in subsection (1) is 
imminent and that sufficient 
time is not available to act in 
terms of subsection (1), the 
Commissioner-General may 
issue a departure prohibition 
order, in writing, to the 
Controller General of 
Immigration and Emigration 
stating- 

(i) the name and address 
of the person; 

(ii) the amount of tax that 
is or will become 
payable by the person 
or by the company in 
which the person is a 
controlling member, 

and the Controller General 
of Immigration and Emigration 
shall take such measures as may 
be necessary to prevent such 
person from leaving Sri Lanka 
without paying the tax or 
furnishing security to the 
satisfaction of the 
Commissioner-General, for 
payment thereof. 

Provided however that the 
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Commissioner General shall, as 
soon as may be practicable and 
in any event within seventy two 
hours of issuing such departure 
prohibition Order, make an 
application to the Magistrate to 
have the Order confirmed. Such 
departure prohibition Order shall 
be treated as revoked where no 
application has been made to the 
Magistrate within the 
aforementioned time period. 

(4) The production of a 
certificate signed by the 
Commissioner-General or a 
Deputy Commissioner, stating 
that the tax has been paid or that 
security has been furnished to 
for the payment of the tax, or 
payment of the tax to a police 
officer in charge of a police 
station, shall be sufficient 
authority for allowing such 
person to leave Sri Lanka. Any 
police officer to whom the 
amount of any tax has been paid 
shall forthwith pay such amount 
to the Commissioner-General.' " 

(2) “In page 150, leave out all words in lines 1 to 23 (both 
inclusive)” 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA �ස�න රණ�ංග ම�C�මා. 

 
ග3 ,ස�න රණ2ංග මහතා  (மா��மி� பிரச�ன ரண�9க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගA සභාප(�ම9, සංෙශ�ධන ෙමතැනට ඇ�ළ; ෙවලා 

(ෙබනවා.  
 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ෙහmඳF.  

ගA බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා. 

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA ඇම(�ම9, ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D� =ගමන 

තහන� 9ෙය�ගය7 9M; කළාම, ඒ 	2බඳව 

මෙහස්¦ා;වරයMට වා%තා කර�න ව�ෙ� පැය �ය7 

ඇ�ළත�ද? ඔබ�මාෙ8 සංෙශ�ධනයට අGව පැය �ය7 

(ෙබනවාද �යලාF මා අහ�ෙ�. අ	 �ය�ෙ� පැය 727 

�යලාF. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙම� (ෙබ�ෙ�, “...in any event within seventy two 

hours of issuing such…” �යලාF. 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

Thank you. 
 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த�க�  வி��க	ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 
167 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 167ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 167, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
168 sට 171 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 168ஆ: வாசக�தி4>7� 171ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 168 to 171 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

172 වන වග��ය.- (ව7ක� dර'iත V�ම) வாசக� 172.- (ெசா&0�கைள	 ேபணி�கா&த/.) 
CLAUSE 172. - (Preservation of assets.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  

(1) “In page 155, leave out all words in line 12 and insert: 

 ‘(5)  An asset Preservation Order shall be valid for ninety' ”  

(2) “In page 155, leave out all words in line 29 and insert:  

 ‘by the Commissioner-General under subsection (5).' ” 

 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 

172 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 172ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 172, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

173 sට 175 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 173ஆ: வாசக�தி4>7� 175ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 173 to 175 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

176 වන වග��ය.- (ද	ඩන) வாசக� 176.- (த4ட1க2.) 
CLAUSE 176. -  (Penalties.)  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
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“In page 158, leave out all words in lines 11 to 13 (both inclusive) 
and insert: 

 
'Act or any other law and is in addition to interest levied under 
Chapter XV and to a criminal sanction imposed under Chapter 
XVIII.' ” 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
176 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 176ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 176, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
177 sට 180 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 177ஆ: வாசக�தி4>7� 180ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses 177 to 180 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

181වන වග��ය.- (අසතY ෙහa ෙනnමඟ 
යවනd® ,කාශ) வாசக� 181.- (ேபாEயாக அ/ல0 பிைழவழி$"�,� O�6�க2.) 

CLAUSE 181. - (False or misleading statements.) 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move, 
“In page 162, leave out all words in line 6 and insert: 

   
‘made, prepared, given, filed, submitted or furnished’ ” 

 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 
 

181 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 181ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 181, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

182 sට 183 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 182ஆ:, 183ஆ: வாசக@க� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 182 and 183 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
184 වන වග��ය.- (පැව�� qලV�ෙ� ද	ඩන.) வாசக� 184.- (ைகமா�ற/ விைலயி�த/ த4ட1க2.) 

CLAUSE 184. - (Transfer pricing penalties.) 
 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  

“In page 163, leave out all words in line 14 and insert: 
 
 ‘with the requirements, of section 76 or 77 in relation to’ ” 

 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 
 

184 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 184ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 184, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

185 වන    වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට 
�_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 185ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 185 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

186 වන වග��ය.- (අපරාධ න� කටP2.) வாசக� 186.- (,�றவிய/ வழ�, நடவF�ைகக2.) 
CLAUSE 186. - (Criminal proceedings.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
  

“In page 165, leave out all words in lines 16 and 17 and insert: 
   

‘(b)   the offence has been compounded by the Court with the 
consent of the Commissioner-General.’ ” 

 
 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 
 

186 වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 186 ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 186, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

187 sට 192 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 187ஆ: வாசக�தி4>7� 192ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses 187 to 192 ordered to stand part of the Bill. 

 

193 වග��ය.- (වැරU සමථයකට ප7 V�ම) வாசக� 193.- (தவ6கைள இண�,த/.) 
CLAUSE 193. - (Compounding of offences.) 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගA සභාප(�ම9, ඇම(�මා හැම (ස්ෙස{ම �යනවා, 

ෙකmමසාiස් ජනරා��මාෙ8 බලතල �යලා. ෙමය ඊට වඩා 

�ක7 බරපතළ 9සා =ෙශ{ෂෙය�ම වැර+ සමථයකට ප; ��මට 

අදාළවF (ෙබ�ෙ�.  

ගA සභාප(�ම9, 193 වග�(ෙ: පහත සඳහ� ෙකmටස 

ඉව; කළ 1� යැF මා ෙය�ජනා කරනවා: 

1457 1458 



පා%0ෙ���ව 

 

"193. (1)191 වන වග�(ය ෙහ� 192 වන වග�(ය ය ටෙ; අ( ය� වරද7 

හැර, ෙ� පi©ෙ²දය යටෙ; ෙහ� ෙමම පනත අදාළ වන ෙවන; 

`(ය7 යට ෙ; ය� තැනැ;තM වරද7 D�කර ඇ( අවසථ්ාවක, 

අ�කරණය =D� ඊට අදාළ න¯ කට1� =භාග ��ම ආර�භ 

��මට ෙපරා�ව ඕනෑම ෙවලාවක ෙකmමසාiස ් ජනරා�වරයා 

=D� වරද සමථයකට ප; කරG ලැ¶ය හැ� අතර වරද සඳහා 

9ශ්�තව සඳහ� කරG ලැබ ඇ( උපiම දඩ nදල ෙනmඉ7මවG 

ලබන 9ශ්�තව සඳහ� කරG ලබන ය� nදල7 ෙගවන ෙලස 

ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D� එම තැනැ;තාට 9යම කළ හැ� 

ය. 

(2) වරදට ස�බ�ධ ¢Hගලයා 0»තව වරද සමථයකට ප; කරන ෙලස 

ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයාෙග� ඉ�£ම7 කරG ලබ�ෙ� න� 

පමණ7 ෙමම වග�(ය යටෙ; ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D� 

වරද සමථයකට ප; කරG ලැ¶ය හැ� ය.  
(3) ෙමම වග�(ය යටෙ; ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D� ය� වරද7 

සමථයකට ප;  කරG ලබ�ෙ� න�, (1) වන උපවග�(ෙ: 

සදහ� කර ඇ( 9යමය - 

 (අ)  0»ත =ය 1� අතර, (2) වන උපවග�(ෙ: දැ7ෙවන 0»ත 

ඉ�£ම  ඊට අnණා (¶ය 1� යන                    

  (ආ)  (i)    කරන ලද  වරද 

            (ii)   ෙග6මට  ඇ(  nද� �මාණය  සහ  

        (iii)  ෙග6ම සඳහා 9ය<ත +නය 9ශ්�තව සඳහ� කළ 1� ය 

සහ  

  (ඇ)  වරද D� කළ තැනැ;තාට එම 9යමය භාර +ය 1�ය.   

(4) (3) වන උපවග�(ය යටෙ; වන ය� 9යමය7 අවසානා;මක =ය 1� 

අතර අBයාචනයට යට; ෙනm=ය 1�ය. 

(5) ෙමම වග�(ය යටෙ; ය� වරද7 ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D� 

සමථයකට ප; කරG ලබන අවස්ථාවක�, එම වරද ස�බ�ධෙය� 

න¯ පවරG ලැuමට ෙහ� ද®ඩනයකට එම වරදකA යට; ෙනm=ය 

1�ය."  

ගA සභාප(�ම9,  ෙමය ඉතා පැහැ+0F. අ�කරණය7 
=D� න¯ �යාව0ය7 ආර�භ  කර�නට ක0�  n0�ම 
ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයාට බලය7  ලැෙබනවා 9දහස් කර�න. 
ඊට පස්ෙස{ ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා ට තව; අBමතය7 
(ෙබනවා, එකඟතාවකට ප; ෙව�න nදල7 ෙගව�න;  nදල7 
9යම කර�න. ඊළඟට වරදකA 0»තව ෙකmමසාiස් 
ජනරා�වරයාෙග� ඉ�£ම7 කෙළm;, සමථයකට ප; 
ෙව�නට; ¢´ව�. සමථ කළාට පස්ෙස{ ෙකmමසාiස ්
ජනරා�වරයා  අදාළ ¢Hගලයාට =AHධව න¯ පවර�න;  බැහැ. 
n´ �යාව0යම ග;ෙතm; (ෙබ�ෙ� අ�කරණයකට ය�ෙ� 
නැ(ව  ෙකmමසාiස ් ජනරා�වරයා සමඟ එකඟතාවයකට ප; 
ෙවලා, ගණන; ෙගවලා, ද®ඩනෙයG; අF� ෙවලා 
වරදකAෙවMට ෙගදර ය�න  ¢´ව� 6මF. ෙ�ක තමF n´ 
�යාව0යම. [බාධා ���] ඔ�න �4වා.  

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
ගA ඇම(�මා �ය�න. Are you accepting the 

Amendment? 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA සභාප(�ම9. ගA ම�C�ම9,  ඇ;ත වශෙය�ම   හැම 

ෙදයම ෙනmඅGමානෙය� බල�න එපා. ඔ4, ඔබ�මා �යන 

ෙHව� DHධ ෙව�න; ¢´ව�. හැබැF, දැ� ෙ� හැම ෙදය7ම 

උසා=යට ෙයmn කරලා කර�නට @ෙයm; එෙහම ෙ�ෙ7 

ෙකළවර7 නැහැ. එම 9සා අ	 ය� �D ෙකෙන7 ප;  කරනවා 

න� ප; කර�ෙ�  ය� =ශ්වාසය7 ඇ(ව.  ඒ =ශව්ාසය හා  ඒ 

වග�ම   ඒ ආකාරයට  (ෙබනවා. දැනටම; එවැ9  වරද7 

කෙළm;,  ෙ� �ය�ෙ�; ඒ අයට =AHධව කට1� කර�න; 

`( �(පාදන (ෙබන බවF.  
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
 එම සංෙශ�ධනය 	2ගැ`මට  ගA ඇම(�මා  එකඟද?  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

	2ග�ෙ� නැහැ. 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

	2ග�ෙ� නැහැෙ�. ෙහmඳF.    
 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, Nශ්,භ 
Cය. தி>�த: வி�க�ப�� நிராகாிக�ப�ட�. 

Amendment put, and negatived. 
 

 

193වන    වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට �_ය 
P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 193ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 193 ordered to stand part of the Bill 

 

194වන    වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' හැ�යට �_ය 
P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 194ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 194 ordered to stand part of the Bill. 
 

195 වන වග��ය.-  අ�ථ NLපණය வாசக� 195.- (ெபா�2ேகாட/.) 
CLAUSE 195. - (Interpretation.) 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move, 
 

(1) "In page 171, immediately after line 12, at end add: 
 

 'Assistant Commissioner' includes a Deputy 
Commissioner appointed under this Act' "; 

(2)  "In page 171, leave out all words in line 14 and insert: 

‘tax official employed in’ "; 

(3)  "In page 173, leave out all words in line 14 and insert: 

‘Sri Lanka, of any of the following categories’ ”; 
 

(4)  "In page 173, leave out all words in line 28 and insert: 

‘General of Inland Revenue appointed under section 97 
and includes a Deputy Commissioner-General, Senior 
Commissioner, Commissioner or Senior Deputy 
Commissioner who is specially  authorised by the 
Commissioner-General either generally or for some 
specific purpose, to act on behalf of the Commissioner-
General.’ ”; 

(5)  "In page 176, immediately after line 12, at end add: 

‘'employee'  means an individual engaged in 
employment;’ ”; 

(6)  "In page 176, leave out all words in line 17 and insert: 

‘employee, and includes in the case of an entity specified 

1459 1460 

[ගA a9� හÕ�ෙන;( මහතා] 
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in Column I hereunder, the person specified in the 
corresponding entry in Column II: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  "In page 177, immediately after line 15, at end add: 

‘ ‘export’ includes specified undertaking;’ ”; 

(8)  "In page 177, immediately after line 30, at end add: 

‘‘generally accepted accounting principles’ means -  

(i)    those adopted, from time to time, by the Institute 
of Chartered Accountants (Sri Lanka); and 

(ii)   the International Financial Reporting   
Standards;’ ”; 

(9)  "In page 178, leave out all words in lines 5 to 10 (both 

inclusive) and insert: 
 

'‘interest’ includes-  
 

(a) a payment, including a discount or 
premium, made under a debt obligation 
that is not a repayment of capital; and 

 

(b) a swap or other payment functionally 
equivalent to interest;’ ”;  

 

(10) "In page 181, leave out all words in line 22 and insert: 

‘does not include an approved charity;’ ”; 

(11) "In page 185, leave out all words in lines 5 to 7 (both inclusive) 
and insert: 

 
‘(a) the person who conducts business solely in Sri Lanka 

other than an individual who is engaged in providing 
professional services individually or in partnership 
being an individual who is professionally qualified;’ ”; 

 

(12) "In page 185, leave out all words in lines 12 to 24 (both 
inclusive) and insert: 

 

' 'specified undertaking' means an undertaking which is 
engaged in- 

 
(a)   entrepot trade involving import, minor 
 processing and re-export; 

(b)   offshore business where goods can be 
 procured from one country or manufactured 
 in one country and shipped to another 

 country without bringing the same into Sri  
 Lanka; 
 

(c)   providing front end services to clients  
 abroad; 
 

(d)   headquarters operations of leading buyers for 
         management of  financial supply chain and  
  billing operations; 
 

(e)    logistic services such as bonded warehouse 
  or multi-country consolidation in Sri Lanka; 
 

(f) transshipment operations; 
 

(g) freight forwarding; 
 

(h)   supply of services to any exporter of goods or 
services or to any foreign principal of such 
exporter directly, being services which could 

 be treated as essentially related to the 
 manufacture of such goods or provision of 

 such services exported by such exporter either 
directly or through any export trading  house, 
including any service provided by an agent of a 
ship operator to such agent's  foreign principal, 
and the payment for such services are made by 
such exporter or foreign principal to such person 
in Sri Lanka in foreign currency; 

 

(i) production or manufacture, and supply to an 
exporter of non-traditional goods; and 

 

(j)  the performance of any service of ship repair, 
 ship breaking repair and refurbishment of marine 

cargo containers, provision of computer 
software, computer programmes, computer 
systems or recording computer  data, or such 
other services as may be specified by the 
Minister by notice published  in the Gazette, for 
payment in foreign  currency; ' ";  

 
(13)   “In page 185, immediately after line 24, at end add: 

 
‘(k)  sale for foreign currency, of any gem or 
jewellery, being a sale made in Sri Lanka by any 
person authorized by the Central Bank of Sri Lanka to 
accept payment for such sale in foreign currency; ' "; 
and 

 
(14)   “In page 186, leave out all words in lines 30 and 31and 

insert: 
 

(b)  Deputy Commissioners General, Senior  
 Commissioners, Commissioners, Senior  
 Deputy Commissioners, Deputy Commissioners  

and Assistant Commissioners'; " 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA a9� හÕ�ෙන;( මහතා. 
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, 195 වග�(ය යටෙ; මට සංෙශ�ධන 

�න7 ඉ+iප; කර�න (ෙබනවා. අ	 ක0G; ෙ�  ගැන ගA 

ඇම(�මාට කA� අවධාරණය කළා.  

195 	Kෙ4 ද7වා ඇ( "සමාගම" ය�න, 196 	Kෙ4 අ%ථ 

ද7වා ඇ;ෙ; ෙ� =�යටF. 
, 

(ආ)   ඊට- 

(i)  ය� <¦I£ ස<(ය7, ෙගmඩනැ@0 ස<(ය7, =Øාම වැK# 

අරnදල7, අ%ථ සාධක අරnදල7, =Øාම ගැ`ෙ� අරnදල7, 

=Øාම පාiෙත�gක අරnදල7 ෙහ� ඒ හා සමාන අරnදල7 ෙහ� 

ස<(ය7; සහ...."   
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Column I Column II 

A company or a 

body of persons 

whether corporate 

or unincorporate 

Director, Secretary, Manager or 

other principal officer of such 

company or body of persons 

A partnership The precedent partner or any 

active partner resident in Sri 

Lanka, and in the case of a part-

nership of which no active partner 

is resident in Sri Lanka, the agent 

of such partnership in Sri Lanka 

A trust The trustee or trustees of the trust 

A non-resident 

person 

The agent or attorney of such 

person in Sri Lanka 

A Government 

Institution 

Accountant or Director of Finance 

or Administrative Officer or Head 

of the Department or Institution, 

or Secretary to the Ministry or 

Chairman of Commission or 

Committee or any other person 

who pays remuneration’" 



පා%0ෙ���ව 

එම ෙකmටස ඉව; කරන ෙලස මා ඉ�ලා D�නවා. 

ගA සභාප(�ම9, සමාගම7 යටෙ; <¦I0 ස<(ය�� බ� 

අය කෙළm;, එෙහම නැ;න� ෙ� �යන අරnද� සමාග� 

යටතට ග;ෙතm; �ශ්නය7 එනවා.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ�මා �යන එක ෙ;ෙරනවා. නn;, ඒ සංෙශ�ධනයට 

එකඟ ව�න අමාAF. ෙමmකද, <¦I0 ස<( හැ�යට A	ය� 

ෙක�� ගණ� හ�බ කරන ස<(; ඊට පස්ෙස{ <¦I£ ස<( බවට 

පiව%තනය ව�න බැi නැහැ.  
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දැ� ඔබ�ම�ලා; භය වනවා ෙ�, අ	 වාෙ8ම! අ	 භය 

වනවා ෙපm¾ ෙHට. ඔබ�ම�ලා භය වනවා ෙලmM ෙHට.  ඔබ�මා 

�යනවා, A	ය� ෙක�� ගණ� හ�බ කරන <¦I0 ස<( 

(ෙබනවා �යලා. හැබැF, ෙ� අGව ඔබ�ම�ලාට ¢´ව� ගෙ� 

මරණාධාර ස<(ය; සමාග� යටතට දම�න.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරණාධාර ස<(වලට ෙහ� ගෙ� (ෙබන අ9M; ස<(යකට 

ෙ� වග�(ය �Dෙස{;ම අදාළ නැහැ. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබ�මා එෙහම �4වාට, ෙ� වග�(ය අදාළ නැහැ �යලා 

ෙනmෙවF (ෙබ�ෙ�; අදාළF �යලා (ෙබ�ෙ�. 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙමmකද, ඒ ස<(වලට ෙ� වාෙ8 nදල7 ලැෙබ�ෙ� නැ( 

9සා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ ලැෙබ�ෙ� නැහැF �යන එක අදාළ කර ග�ෙ� නැහැ 

ෙ�, බ� අය කරන ෙකmට. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ සහ(කය අ	 ආ®¯ව7 හැ�යට ෙද�න�. මම ඒවා 

ආර7ෂා කරනවා. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගA සභාප(�ම9, 201 	Kෙ4 "ආෙය�ජනය" ය�න අ%ථ 

9�පණය කර ඇ;ෙ; ෙ� =�යටF.  

''(අ) සමාන ස්වභාවෙය� 1� ෙහ� ඒ�කරණය කරන ලද ආකාරය�� 

භා=ත කරG ලබන, ව;ක� එක7 ෙහ� වැ¾ �මාණය7 අF(ව D_ම 

අදහස් කරන අතර, ඊට -"  

ගA සභාප(�ම9, එ� "ඊට" �යන වචනය ඉව; කරන 

ෙලස මා සංෙශ�ධනය7 ඉ+iප; කරනවා. 

මම ෙ� කAණ ක0G; �4වා. "ආෙය�ජන" යටෙ; 

"ආෙය�ජන ආදායම" හැ�යට සමාන ස්වභාවෙය� (ෙබන එක 

වාෙ8 ව;ක� ෙදක�� එක7 ආෙය�ජන හැ�යට සැලMෙවm; 

බරපතළ �ශ්නය7 ඇ( වන 9සා තමF අ	 ඒ කාරණාව 

අවධාරණය කර�ෙ�. 
 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ සංෙශ�ධනය; අ	 	2ග�ෙ� නැහැ. 

 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගA සභාප(�ම9, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධනය ඉ+iප; 

කරනවා: 

205 	Kෙ4 ''තැනැ;තා'' ය�න අ%ථ 9�පණය ෙකmට 

ඇ;ෙ; ෙ� =�යටF. 

 "තැනැ;තා" ය�ෙන� ¢Hගලෙය7 ෙහ� අසÙ්;වය7 අදහස් වන අතර 

සංස්ථා	ත ෙහ� සංසථ්ා	ත ෙනmවන ¢Hගල ම®ඩලය7, 

ෙපm�මඃකAෙව7, රාජd ෙනmවන සං=ධානය7 සහ ¢ණdාතනය7 

ඇ�ළ; ඊට ෙ4; ' " 

ගA සභාප(�ම9, ෙම� "තැනැ;තා" ය�නට 
"¢ණdාතනය7" අදාළ කර�න එපා �යලා මා ෙය�ජනා 
කරනවා. 

"තැනැ;තා" ය�න අ%ථ 9�පණය කරන ෙකmට, 
¢ණdාතනය7ද තැනැ;ෙත7 ¡ෙණm; ගැටEව7 එනවා. pට 
ක0� බ� හා ස�බ�ධ �Dම පනතක "තැනැ;තා" ය�නට 
"¢ණdාතනය7" ඇ�´ කරලා නැහැ. අ¯ තර<� pට ක0� 
ඉ(හාසෙ:ව; ෙමෙහම ෙදය7 (¶ලා (ෙබ�න ඕනෑ. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ෙ� සංෙශ�ධනවල (ෙබන හැ�යට ඔබ�මා �යන 

"¢ණdායතන" යන ෙකmටස ෙවGවට "අGමත ¢ණdාතනය7 

ඇ�ළ; ෙනmව�ෙ�ය." යන ෙකmටස ආෙHශ කරනවා. 
 
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ඇම(�මාෙ8 සංෙශ�ධනයට යට;ව සභාව එකඟද? 

 
ග3 ම��ව3  (மா��மி� உ-Gபின�க�) 
(Hon. Members) 

ඔ4. 

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA බ��ල �ණව%ධන මහතා. 

1463 1464 

[ගA a9� හÕ�ෙන;( මහතා] 
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ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

208 	Kෙ4, 14වන ෙ#2ෙ:,   

 
 "a´ හා මධd පiමාණ වdවසායකයා" ය�ෙන� පහත දැ7ෙවන 

ෙකm�ෙHD ස¢රාලන තැනැ;තM අදහස් ෙ4:-"   

යGෙව� සඳහ� වනවා. 

තවද, එ� (ඇ) යටෙ;,  

"(ඇ) එම තැනැ;තාෙ8 වා%gක දළ 	iවැKම A.500,000,000කට අ¯ 

වන තැනැ;තM;"   

යGෙව�  සඳහ� වනවා. 

ගA සභාප(�ම9, වා%gක දළ 	iවැKම A	ය� <0යන 

500කට වඩා අ¯ �4වාම ඒක දැවැ�ත වdාපාරය7. a´ හා මධd 

පiමාණ වdාපාiකෙයM ෙලස Dයයට 14ක අGÈාහක බ� 

�(ශතය ලැෙබ�ෙ� වා%gක දළ 	iවැKම A	ය� <0යන 

500කට වඩා අ¯ අයට න�, ඒක a´ හා මධd පiමාණ 

වdවසායකෙයMට ලැෙබන එක7 ෙනmෙවF. එම 9සා මම 

�ය�ෙ� අ¯ ගණෙ� ෙ� �මාණය A	ය� <0යන 50ටව; අ¯ 

කර�න �යලාF. A	ය� <0යන 500 හැ�යට සඳහ� ව�ෙ�  

A	ය� <0යන 50ද ද�ෙ� නැහැ. වැර�ම7 ෙවලාද �යලා 

බල�න. 

<0යන 500ට; වඩා වැ¾ ¡ණාම ඒක a´ හා මධd පiමාණ 

ක%මා�තය7 ව�ෙ� නැහැ ෙ�, ගA ඇම(�ම9.  

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

එය 	2ග�න බැහැ, ගA ම�C�ම9.  
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඇF ඒ? එ තෙකmට ¢ං� <9a�ට �D සහනය7 නැහැ ෙ�. 

ඒ ගණන ෙපm¾ ෙනmෙවF, ෙලmMF ෙ�.  
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
ගA ම�C�මා සංෙශ�ධනය7 ඉ+iප; කෙළ{; නැහැ. නn; 

එය 	2ග�නවාද, ගA ඇම(�ම9?  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA සභාප(�ම9,  දැනට SME threshold එක A	ය� 

<0යන 750F E. ඒක තමF අ	 <0යන 500ට අ¯ කර 

(ෙබ�ෙ�.  
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එ©චර වැ¾ �මාණය7 ෙකmෙහmමද, - [බාධා ��ම7]  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ�මාට (wණා ෙ� ඒ කාලෙ: ඔය ගණ� පහළට 

ෙගෙන�න. දැ� අ	 ෙ� �ෙක� �ක ඔ7ෙකmම ෙවනස් කරලා 

රට හදනවා. පරණ ප4වලට; කර ගහෙගන, ඔබ�ම�ලා; 

එ7ක එක� ෙවලා රට හද�නF ෙ� �දාන� ව�ෙ�.  

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
ගA ඇම(�මාෙ8 සංෙශ�ධනයට සභාව එකඟද?  

 

ගA ම�CවA  (மா��மி� உ-Gபின�க�) 
 (Hon. Members) 

Aye. 

 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 
 

195වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 195ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 195, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
 

 196 වන වග��ය.- (ආ§ත තැනැ7ත�.) வாசக� 196.- (இைண ஆ�க2.) 
CLAUSE 196. - (Associated persons.) 

 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon. Speaker, I move,  
 
"In page 189, leave out all words in line 9 and insert: 
 
 '(d)  in any case not covered by paragraphs (a) to (c),' " 
 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 
 

196වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  
ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 196ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 196, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 

197වන වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට 
�_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 197ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 197 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

 198 වන වග��ය.- (KලY සාධන ප«.) வாசக� 198.- (நிதிசா� சாதன1க2.) 
CLAUSE 198. - (Financial instruments.)  

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon. Speaker, I move,  
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පා%0ෙ���ව 

(1) "In page 191, leave out all words in line 22 and insert: 
 

'promissory notes, bills of exchange and bonds.' " 
 

(2) "In page 192, leave out all words in lines 8 to 10 (both 
inclusive)" 

 

 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 

 
198වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 198ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 198, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

199වන වග��ය පන7 ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට 
�_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 199ஆ: வாசக: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 199 ordered to stand part of the Bill. 
  
 

 200 වන වග��ය.- (බj ���u අ�ථ NLපණය 
සහ සැක j3V�ම.) வாசக� 200.- (வாி#ச�ட1களி- ெபா��ேகாடH� ஐய1கைள& தவி�&தH�.) 

CLAUSE 200. - (Interpretation of this Act and avoidance of doubts.)  
 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon. Speaker, I move,  
 
(1)  "In page 193, leave out all words in lines 25 to 31 (both 

inclusive);" 
 
(2)  "In page 194, leave out all words in lines 1 to 31 (both 

inclusive);" 
 
(3)  "In page 195, leave out all words in lines 1 to 7 (both 

inclusive);" 

 
 ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන ම�C�ම9, ඔබ�මාෙ8 

සංෙශ�ධනය7 (ෙබනවා ෙ�ද?  

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA සභාප(�ම9, මා ඉ+iප; කරන සංෙශ�ධනය ෙමයF:  

"ෙමම පන; ෙකK�පෙ; 218වන 	Kෙ4 13වන ෙ#2ෙ: Dට 219වන 

	Kෙ4 26වන ෙ#2ය ද7වා ඉව; කළ 1�ය." 

ගA ඇම(�ම9, අප ෙමම සංෙශ�ධනය ඉ+iප; කර�ෙ� 

ෙ� 9සාF. `(ය අ%ථ 9�පණය 6 (ෙබනවා. ෙ� `(ෙය� 

	ට, ෙවන ෙවන 0ය�ය=0 අ%ථ 9�පණය ��ම තමF 

ෙමතැනට දමා (ෙබ�ෙ�. ඒක �ක7 භයානකF. ඒක 

සාමානdෙය� ෙකෙරන ෙදය7 ෙනmෙවF. What has been 

included in this is outside the normal law.  ෙම� සමහර 

ෙකmටස් ෙකmටස්  ඉව; කර�න ඇම(�මා; ෙය�ජනා කරනවා. 

ඒ n´ ෙකmටසම ඉව; කරන ෙලසF අ	 ඉ�ල�ෙ�. ඒ ෙකmටස 

හi භයානකF. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

 200වන වග�(ය ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙ: - Supreme Court 

එෙ7- ¸රණය අGව සංෙශ�ධනය කර (ෙබන බව මෙ8 

9ලධාi� �යනවා. 

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එය ඉව; කර නැහැ, ගA ඇම(�ම9.   
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඉව; කර (ෙබනවා.  
 

ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තව ෙකmටස් වගය7 (ෙබනවා, -  [බාධා ��ම7] 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ	 ෙØ{ෂ්ඨා�කරණෙ: ¸රණයට අGÛලව ෙ� වග�(ය 

සංෙශ�ධනය කර (ෙබනවා. [බාධා ��ම7] ස�Æ%ණෙය�ම 

ඉව; කරලා.  

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
ස�Æ%ණෙය�ම ඉව; කර (ෙබන බව ගA ඇම(�මා 

�යනවා, ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන ම�C�ම9.  

 

ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ස�Æ%ණෙය�ම ඉව; කරනවාද?  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔ4,  in keeping with the Supreme Court ruling. 
 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Okay.  Thank you.  
 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය.  தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

200වන වග��ය, පන7 ෙක8�ප��  ඉව7 කළ  P2ය` 
Nෙයaග කරන ලb.  

200ஆ: வாசக: ச�டEல�தினி�� நீக�படேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 200, ordered to be left out of the Bill. 
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201 sට 203 ෙත'  වග�� පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 
හැ�යට �_ය P2 ය` Nෙයaග කරන ලb. 

201ஆ: வாசக�தி4>7� 203ஆ: வாசக: வைர ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clauses  201 to 203 ordered to stand part of the Bill. 

 

204 වන වග��ය.- (අ�ත� කා¯න CmCධාන.) வாசக� 204. - (நிைலெபய� கால ஏ�பா�க2.) 
CLAUSE 204.- ( Transitional Provisions.) 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) “In page 197, immediately after line 18, insert: 

  '(4)  The cost of an investment asset held by a person as at, 
September 30, 2017 is equal to the market value of  the asset at 
that time.' " 

(2) “In page 197, leave out all words in line 26 and insert: 

 'uplift of 5 percent. A person shall not be required to pay tax by' 
” 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 

 
204වන වග��ය, සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 ෙක8�පෙතu  

ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. 204ஆ: வாசக: தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 204, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
පළ[වන උපෙSඛනය �தலா� அ�டவைண 

FIRST SCHEDULE 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  
 

(1) "In page 198, leave out all words in line 5 and insert:  

 'income of a resident or non-resident individual for a year of" " 

(2)  "In page 198, leave out all words in line 8 and insert:  
  

 

(3)  "In page, 200, leave out all words in lines 16 to 35 (both 
inclusive) and insert:  

  '(4)  the type of income referred to in subparagraph  

  (2) (c) shall be income from a business consisting of 
betting and gaming, liquor or tobacco. 

  2. Tax rate for partnerships. 

  Where a partnership's taxable income includes gains 
from the realisation of investment assets, those gains 
shall be taxed to the partnership at the rate of 10 %. 

  3. Tax rates for trusts.  

  (1) Subject to the provisions of subparagraph (2), the 
taxable income of a trust for a year of assessment to 
which subsection (1) of section 57 applies shall be 
taxed at the rate of [24%]. 

 'Not exceeding 
Rs.600,000 

 4 % of the amount in excess of 
Rs.0' " 

  (2) Where a trust's taxable income includes gains from 
the realisation of investment assets, then - 

  (a) those gains, shall be taxed to the trust at the 
rate of 10 % ; and 

  (b) only the remainder of the trust's taxable 
income shall be taxed at the rate referred to in 
subparagraph (1) 

  (3) Where a trust's taxable income ( not otherwise 
covered by this paragraph) includes gains from the 
realisation of investment assets, those gains shall be 
taxed to the trust at the rate of 10 %' " 

(4)  "In page 201, leave out line 4 and insert:  

  '(b) in the case of a company predominantly 
conducting a business of ' " 

(5)  "In page 201, leave out all words in line 6 and insert; 

  '(c) in the case of a company predominantly 
conducting an agricultural ' " 

(6) "In page 201, leave out all words in line 10 and insert: 

  '(excluding such income which is merely incidental 
to another business)- 40% ' " 

(7) "In page 201, leave out all words in line 11 and insert: 

  '(e) in the case of a company predominantly 
providing educational' " 

(8)  "In page 201, leave out all words in line 13 and insert:  

  '(f) in the case of a company predominantly engaged 
in an undertaking' " 

(9) "In page 201, leave out all words in line 15 and insert: 

  '(g) in the case of a company predominantly 
providing information' " 

(10) "In page 201, leave out all words in line 28 and insert: 

  'Board as being in "Class A" or "Class B" ' " 

(11)  "In page 201, immediately after line 35 insert:  

  '(iii) "predominantly" means 80% or more, 
calculated based on gross income.' " 

(12)  "In page 202,  leave out all words in line 9 and insert:  

  'income of a unit trust or mutual fund to which 
section 59 applies for' " 

(13) "In page 203, leave out all words in line 20 and insert: 

  'profits under section 62 shall be [14%]' " 

(14) "In page 203, leave out all words in lines 32 to 34 (both 
inclusive) and insert: 

  '(i) in the case of interest or discount paid to a 
resident person (other than to an individual who is a 
senior citizen in relation to a bank deposit account) - 
5%' " 

(15) "In page 204, immediately after line 14, insert: 

  '(3) The rate of tax to be withheld from payments to 
which section 84(2) applies - 2.5%'"; 

 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 

පළ[වන උපෙSඛනය සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 
ෙක8�පෙතu ෙකnටස'  හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb.  +தலா: அ�டவைண தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

 

First Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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ෙදවන උපෙSඛනය இர4டா� அ�டவைண 
SECOND SCHEDULE 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) "In page 205, leave out all words in lines 5 to 45 (both 
inclusive) and insert: 

 '1.  (1) A person who invests in Sri Lanka (other than the 
expansion of an existing business) during a year of 
assessment shall be granted enhanced capital 
allowances computed in accordance with this 
paragraph, in addition to the capital allowances 
computed under the Fourth Schedule. 

  (2) A capital allowance of 100% of the expenses 
incurred by a person on depreciable assets other than 
intangible assets during a year of assessment shall be 
granted to that person for that year if the total expenses 
incurred by that person during that year on depreciable 
assets (other than intangible assets) that are used in a 
part of Sri Lanka other than the Northern Province 
exceeds USD 3 million but does not exceed USD 100 
million. 

  (3) A capital allowance of 150% of the expenses 
incurred by a person on depreciable assets other than 
intangible assets during a year of assessment shall be 
granted to that person for that year if the total expenses 
incurred by that person during that year on depreciable 
assets (other than intangible assets) that are used in a 
part of Sri Lanka other than the Northern Province 
exceeds USD 100 million. 

  (4) A capital allowance of 200% of the expenses 
incurred by a person on depreciable assets other than 
intangible assets during a year of assessment shall be 
granted to that person for that year where the total 
expenses incurred by that person during that year on 
depreciable assets (other than intangible assets) that are 
used in the Northern Province exceeds USD 3 million. 

  (5) A capital allowance of 150% of the expenses 
incurred by a person on assets or shares of a state 
owned company during a year of assessment shall be 
granted to that state owned company for that year if the 
total expenses incurred by that person during that year 
on the assets of a state owned company that are used in 
a part of Sri Lanka exceeds USD 250 million.'"  

(2) "In page 206, leave out all words in lines 1 to 22 (both 
inclusive);" 

(3) "In page 206, leave out all words in lines 36 and 37 and insert: 

  ‘where a person has incurred more than USD 1000 
million on depreciable assets (other than intangible 
assets) in Sri Lanka or entitled to enhanced capital 
allowance under sub paragraph (5) of paragraph (1) in 
respect' " 

(4) "In page 207, immediately after line 19, insert: 

   ‘state owned company’ means any company, where 
fifty per centum or more of the shares are held by the 
Government and includes a company or which forty 
per centrum or more of the shares held by the 
Government are acquired by a person for an amount 
not less than USD 250 million; and'"  

(5) "In page 207 leave out all the words in lines 23 to 35 (both 
inclusive)" 

(6)  "In page 208, leave out all words in lines 5 and 6 and insert: 

  ‘more than USD 1000 million on depreciable assets 

(other than intangible assets) in Sri Lanka or entitled to 
an enhanced capital allowance under subparagraph (5) 
of paragraph 1, and that dividend is paid out of 
profits.” 

(7)  "In page 208, leave out all words in lines 12 and 13 and insert: 

  ‘incurred more than USD 1000 million on depreciable 
assets (other than intangible assets in Sri Lanka or 
entitled to an enhanced capital allowance under 
subparagraph (5) of paragraph 1, and that dividend is 
paid out of'” 

 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I just want to get a clarification from the Minister.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Capital assets depreciation does not include the cost 
of the land. That is something else.  

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA ඇම(�ම9, අෙ# රෙ� �#ප;ම පළාත තමF ඌව 

පළාත. ඔබ�මා ෙ� DයE සහන ලබා �ලා, බ�ව0� 9දහස් 

කර�ෙ� උ�A පළාත =තරF.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ, 9දහස් කරලා නැහැ.  

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You just read the amendment. That is what you have 
proposed in the amendment.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒක වැ5+F.  

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We have no objection to the Northern Province being 
given that tax concession, but give it to the poorest 
province of Sri Lanka which is the Uva also.   

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

බ� 9දහස7 නැහැ. All of Sri Lanka is getting the 
capital allowances, but as the Northern Province is just 
coming after the war which lasted for nearly 26 years, we 
have given some extra- 
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[ගA මංගල සමර6ර මහතා] 
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ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

That is okay. We agree that it is coming after-  

ෙ� පන; ෙකK�පෙ; ෙදවන උපෙ�ඛනෙ: 1.(4) ෙ²දෙ: 

"ත7ෙස{A ව%ෂය7 �ළ � උ�A පළාත හැර...." යGෙව� 

(ෙබනවා. ඒ ගැන �D ගැටEව7 නැහැ. නn; ෙ� රෙ� �#ප;ම 

පළාත ඌව පළාත. එෙහම න� "ඌව පළාත හැර" �යලා; 

දම�න. 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒ පළා;වලට යන DයE ෙදනාටම =ශාල වශෙය� - [බාධා 

��ම7] ඒ =තර7 ෙනmෙවF, දැ� හ�බ�ෙතmට වරාෙ: වාDය 

ඔබ�මා �යන ඔය ෙමmණරාගල �ෙHශයට වැ¾ෙය�ම 

ලැෙබනවා. ඔබ�ම�ලා ෙ�වාට =AHධව ෙපළපා2 යනවා. 

නn; ඒෙ7 වාDය ලැෙබ�ෙ� ෙමmණරාගලටF, මාතරටF, 

හ�බ�ෙතmටටF, ගා�ලටF. [බාධා ���] මාතරට; වාD 

(ෙබනවා.  

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගA කථානායක�ම9, ආෙය�ජනය7 ��ෙ��  �Dම බHද7 

අය කර�ෙ� නැ( පළාත7 හැ�යට උ�A පළාත න� කර 

(ෙබනවා. ඒක හi. නn; අෙ# රෙ� �#ප;ම පළාත තමF ඌව 

පළාත. ඒක; ඇ�´ කර�න �යලාF අ	 ඉ�ල�ෙ�.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�ම9, ෙ� රෙ� - [බාධා ���] ඔබ�මාෙ8 

ජා(වාදය ඔබ�මාෙ8 තර�ට a�a නැහැ. ඔබ�මා =kෂ්ට 

¢Hගලෙය7. නn; ඔබ�මාට හැම ෙවලාෙ4ම උ�ර ගැන 

ෙමmක7ෙද� á(කාව7 (ෙබනවා. [බාධා ���] ෙ� බ� සහන 

අ	 කාටව; ෙද�ෙ� නැහැ. We have done away with tax 

exemptions.  

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ෙහmඳF. ගA ඇම(�ම9, එ�මා සංෙශ�ධනය7 ඉ+iප; 

කෙළ{ නැහැ. ෙමmක7ද කර�ෙ� �යලා ඔබ�මා ¸රණය 

කර�න.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔ4. එ�මාෙ8 අදහස7 තමF ඉ+iප; කෙළ{. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ඔබ�මා ඒක 	2ග�නවාද? 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ ගA සභාප(�ම9.  	2ග�ෙ� නැහැ. 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 

නැ¨ s�ෙlය. எ"7தா�. 
rose. 

 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA බ��ල �ණව%ධන ම�C�මා, ඔබ�මා; ඒකමද 

�ය�ෙ�? 
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA කථානායක�ම9, අප සමඟ පැවැ( සාක©ඡාෙ4� ගA 

ඇම(�මා එකඟ ¡ණා, පස්වන උපෙ�ඛනෙ:, ෙස{වක අ%ථ 

සාධක අරnදෙ� ෙස{වා 917(කය�ෙග� හා 

ෙස{වාෙය�ජකය�ෙග� අය � ෙකmටස බHෙද� ඉව; කර�න. 
 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA ම�C�ම9, අ	 පසව්න උපෙ�ඛනයට ආෙ4 නැහැ. 

දැ� ඉ�ෙ� ෙදවන උපෙ�ඛනෙ:.  

 
ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගA කථානායක�ම9, "ෙස{වා 917(කය� =Øාම ලැ� 

ෙ4ලාෙ4 � ෙහ� ඉ�පa, ෙකmමසාiස් ජනරා�වරයා =D� 

අGමත කරG ලැwවා � අ%ථසාධක අරnද0�� ය� 

තැනැ;ෙතMට ෙගවG ලැwවා � ද...." යGෙව� 225වන 	Kෙ4 

සඳහ� ෙවලා (ෙබනවා. අ	 ෙය�ජනා කරනවා, එයට "එ� 

තැනැ;තා =D� සහ ෙස{වාෙය�ජකයා =D� එ� අරnදලට 

ෙගවන ලද දායක nද�" �යන ෙකmටස එක� කර�න �යලා. 

එෙහම ¡ෙණm; පමණF- 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ�මා ෙය�ජනාව7 ෙනmෙවF ෙ�ද, ඉ+iප; කර�ෙ�?  
 

ග3 බ�jල �ණව�ධන මහතා (மா��மி� ப:�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නැහැ. ෙ� (ෙබන වග�(ය ෙවනස් කෙළ{ නැ;න�, 

ෙස{වකයා ලබන �(ලාභය බHෙද� 9දහස් ව�ෙ� නැහැ. ඒ 

9සා ඒකට අදාළව 225 වන 	Kෙ4 (ෙබන පළnවන 

උපෙ�ඛනෙ: 3.(2)(ඈ) ෙ²දෙ: 8 වන ෙ#2ය ඉව; කර�න 

ඕනෑ.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔබ�මා ඔය ෙමmක7ද �යව�ෙ�? ෙමmන වග�(යද 

�ය�ෙ�? දැ� අ	 ඉ�ෙ� Second Schedule එෙ7.   
 

ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA ම�C�ම9, අ	 තවම එතැනට ආෙ4 නැහැ. එතැනට 

ආවාම කථා කර�න.  
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පා%0ෙ���ව 

ෙදවන  උපෙSඛනය සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 
ෙක8�පෙතu ෙකnටස'  හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. இர டா: அ�டவைண தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>க ேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 

Second Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 
Shall we move on to Third Schedule now? 

 

2�වන උපෙSඛනය =-றா� அ�டவைண 
THIRD SCHEDULE 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I move,  

(1) “In page 209, leave out all words in lines 11 to 13 (both 
inclusive) and insert: 

 ‘(iii) any University which is established or deemed to be 
established under the Universities Act, No. 16 of 1978 
or the Buddhist and Pali University of Sri Lanka Act, 
No. 74 of 1981;  

  (iv) any government assisted private school other than that 
incorporated under the Companies Act, No. 7 of 2007, 
which is registered with the Ministry of Education and 
mandated to follow the Circulars issued by the 
Government and the Ministry of Education; 

           (v)  any registered society within the meaning of the Co-
operative Societies Law No. 5 of 1972;' ; ” 

(2) "In page 209, leave out all words in lines 31 to 36 (both 
inclusive) and insert:  

 '(e) any amount paid to an employee at the time of 
retirement from - 

 (i)  any pension fund or the Employees Trust Fund 
established by the Employees Trust Fund Act,  No. 46 
of 1980, as represents income derived by that fund, for 
any period commencing on or after April 1, 1987, from 
investments made by it; and  

 (ii)  a provident fund approved by the Commissioner-
General; ' ; " 

 
I think this is what the Hon. Member was speaking 

about. ෙ� ඔ7ෙක�ම අ	 ඇ�ළ; කරලාF (ෙබ�ෙ�. ජනතා 
=n7( ෙපරnණ;, ඒකාබHධ =ප7ෂය; -ෙදපැ;ෙත�ම- �¢ 
ෙය�ජනා අ	 ඇ�ළ; කළා.  

 
(3) “In page 210, leave out all words in  line 39 and insert: 

 '(i)  gain made on realization of an asset consisting’ ; ” 
 
(4) “In page 211, leave out all words in lines 31 to 33 (both 

inclusive) and insert: 

 ‘(q)   benefits received or derived by an employee of the 
government of Sri Lanka from a road vehicle permit 
issued to that employee;  

  (r)   the profits and income from any property donated by 
royal or other grant before March 2, 1815, to any place 
of public worship administered by a charitable 
institution, in so far as such profits and incomes are 
applied to the purposes for which such grant was 
made; 

 s)   dividends from and gains on the realization of shares 
in a non-resident company where derived by a resident 
company with respect to a substantial participation in 
the non-resident  company. In this paragraph, 
"substantial participation" means - 

  

  i.    holding 10 per cent or more of the value of 
shares in the company, excluding redeemable 
shares; together with 

  ii.   control, either directly or indirectly, of 10 per 
cent or more of the voting power in the 
company;   

 (t) any amount derived by a person from the sale of any 
gem on which tax has been deducted under subsection 
(2) of section 84.' . " 

 

සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැ¨ s�ෙlය. எ"7தா�. 
rose. 

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

ගA අGර +සානායක ම�C�මා. 
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගA ඇම(�ම9, ජනා�ප(වරයාෙ8 වැKප ආදාය� බHෙද� 

9දහස් කර (uම ඉව; කර�න මම �තන හැ�යට ගA 

ඇම(�මා එකඟ ¡ණා.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අ	ට �4ෙ4 න� නැහැ. 
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

�4වා. ඔබ�මා �4වා.  
 

ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

සංෙශ�ධනය7 ඇ=�ලා නැහැ; ඒකF. 
 

ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

සාමානdෙය� සෑම ෙකෙන7ම උපයන =ට බHද ෙගවනවා. 

පා%0ෙ��� ම�CවA�ෙ8 වැKප; එම බHදට ඇ�´ ෙවලා 

(ෙබනවා.  
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA ම�C�මා, එ7ස; ජනතා 9දහස් ස�ධානෙයG; 

ෙගනා ෙය�ජනාව7 අGව ජනා�ප(වරයාෙ8 වැKප;- 

1475 1476 

[ගA එ මහතා] 
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ග3 ම��වරෙය' 
(மா��மி� உ-Gபின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

බHදට යට; කළා. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඒක තවම �4ෙ4 නැහැෙ�. තn�නා�ෙස{ �4වාට 

හiය�ෙ� නැහැ ෙ�. 

 
ග3 dNS හ��ෙන7� මහතා (மா��மி� 5னி* ஹ:��ென%தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

9දහස් ��ම ඉව; කරලා නැහැ. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

බHෙද� 9දහස් ��ම අF� කරනවා �යන එක.  

 
ග3 සභාප�2මා  (மா��மி� தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Chairman) 

එ�මා �යලා (wණා.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඒක අ	 delete කරලා (ෙබ�ෙ�. ඒක හi. 

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

Delete කරනවා �යලාF �4ෙ4.  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

හi.  ඒක අ	 Delete කරලා.  

 
ග3 අ�ර Uසානායක මහතා (மா��மி� அJர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙහmඳF. Delete කරලා ෙ�ද?  

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගA අGර +සානායක ම�C�ම9, ඇ;ත වශෙය�ම ඒ 

ඉ�£ම ආෙ4 ෙවන කාෙග�ව; ෙනmෙවF, 

ජනා�ප(�මාෙග�මF.  

 
2�වන උපෙSඛනය සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 

ෙක8�පෙතu ෙකnටස'  හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb.  E�றா: அ�டவைண தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Third Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

හතරවන උපෙSඛනය நா-கா� அ�டவைண 
FORTH SCHEDULE 

 
ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  
 

 “In page 213, leave out all words in line 15 and insert: 

  ‘intangible asset has an indefinite useful life, 20’ ” 

 
සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 

ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendment put, and agreed to. 

 
හතරවන උපෙSඛනය සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 

ෙක8�පෙතu ෙකnටස'  හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. நா�கா: அ�டவைண தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Fourth Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

පස්වන උපෙSඛනය ஐDதா� அ�டவைண 
FIFTH SCHEDULE 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගA සභාප(�ම9, ෙමම ෙය�ජනාව ඒකාබHධ 

=ප7ෂෙයG;, ජනතා =n7( ෙපරnෙණG; -ෙ� 

ෙදෙගm�ල�ෙග�ම- ආවා.  
I move,  

 “In page 216, immediately after line 34, insert the following 
subparagraph: 

 '(e) in the case of a resident individual or partner of a 
partnership with income earned in foreign currency in 
Sri Lanka, from any service rendered in or outside Sri 
Lanka to any person outside Sri Lanka, Rs. 
15,000,000 for each year of assessment, up to the total 
of such income for the year.’ ” 

 

සංෙශaධනය 01ගත P2ය යන ,ශ්නය Cමසන ලU�, සභා 
ස�මත Cය. தி>�த: வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendment put, and agreed to. 

 
පස්වන උපෙSඛනය සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 

ෙක8�පෙතu ෙකnටස'  හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. ஐ7தா: அ�டவைண தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Fifth Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

හයවන උපෙSඛනය  ஆறா� அ�டவைண 
SIXTH SCHEDULE 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

I move,  

(1)  “In page 217, leave out all words in lines 4 to 8 (both inclusive) 
and insert: 

1477 1478 



පා%0ෙ���ව 

  ‘(1) A person who invests in Sri Lanka (other than 
expansion of existing business) on depreciable assets 
mentioned in subparagraph (4) during a year of 
assessment shall be granted enhanced capital 
allowances computed in accordance with this 
paragraph, in addition to the capital allowances 
computed under the Fourth Schedule.' "  

(2)  “In page 217, leave out all words in line 11 and insert: 

  'subparagraph (4) during a year of assessment shall 
be granted to that' " 

(3)  “In page 217, leave out all words in line 16 and insert: 

  'on depreciable assets mentioned in subparagraph (4) 
during a year of' " 

(4)  “In page 217, leave out all words in line 21 and insert: 

  '(a) Class I and Class 4 assets within the meaning of 
paragraph 1 of the' "  

(5)  “In page 217, leave out all words in lines 27 to 29 (both inclusive) 
and insert: 

  '(5)  Depreciation allowances arising with respect to 
a particular year of assessment shall be taken in that 
year and cannot be deferred to a later year of 
assessment.' "   

(6)  “In page 218, immediately after line 14, insert: 

   'Life Insurance 

 4.  The portion of the gains and profits of an 
insurer engaged in the business of life insurance that is 
deemed as income of the life insurer under section 67
(2) shall be taxed at the rate of fourteen per cent for 
three years of assessment after the commencement of 
the Act. 

 Information Technology 

 5. (1)  A company is entitled to an additional deduction 
when calculating the company’s income from business 
for a year of assessment equal to 35 % of the total 
amount deducted for the year under this Act that 
represents payments made by the company which are 
to be included in calculating the taxable income of its 
employees (other than as a company director), where 
that company- 

   (a)  conducts a business which 
predominately consists of providing information 
technology services within the meaning of the First 
Schedule;  

   (b) has at least 50 employees during the whole of 
the year; and  

            (c) reports those employees in the statement that the 

company, as a withholding agent, is required to 
file under section 86.  

 (2) A company which is entitled for 
deduction under this paragraph shall not be 
entitled to an enhanced capital allowance under 
paragraph 1 of this Schedule.  

 (3) Notwithstanding anything in section 19
(1) where the deduction under this paragraph 
results in an unrelieved loss for a company that 
unrelieved loss shall not be deducted in any 
succeeding year of assessment.  

Headquarters Relocation  

 6. Notwithstanding anything in the First Schedule, any 
institution, established on or after October 1, 2017, by 
relocating in Sri Lanka the headquarters or regional 
head offices of institutions in the international network, 
as specified by the Commissioner-General by Notice 
published in the Gazette shall be taxed at the rate of 
Zero percent for three years of assessment after the 
commencement of this Act.  

Renewable Energy  

7. Notwithstanding anything in the First Schedule, any person, 
who has entered into a Standardized Power Purchase 
Agreement on or before November 10, 2016 with the Ceylon 
Electricity Board to provide electricity generated using 

renewable resources shall be taxed at the rate of fourteen 
percent for the three years of assessment after the 
commencement of this Act. 

Research and Development  

8. A person is entitled to an additional deduction when 
calculating the person’s income from business for a year of 
assessment equal to 100% of the total amount of research and 
development expenses deducted for the year under section 15, 
for three years of assessment after the commencement of this 
Act.’”  

 
සංෙශaධන 01ගත P2ය යන ,ශන්ය Cමසන ලU�, සභා ස�මත 

Cය. தி>�த@க� வி�க�ப�� ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. 
Amendments put, and agreed to. 

 
හයවන උපෙSඛනය සංෙශamතාකාරෙය�, පන7 

ෙක8�පෙතu  ෙකnටස' හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb. ஆறா: அ�டவைண தி>�த�ப�டவா� ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. 
Sixth Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill.  
,ඥ�� වග��ය සහ නාමය පන7 ෙක8�පෙතu ෙකnටස' 

හැ�යට �_ය P2ය` Nෙයaග කරන ලb.  
පන7 ෙක8�පත, සංෙශaධන සuතව වා�තා කරන ලb.  
 ச�டமா� வாசக+: தைல�!: ச�டEல�தி� ப�தியாக இ>கேவ �ெமன க�டைளயிட�ப�ட�. ச�டEல: தி>�த@கAட� அறிைக ெச6ய�ப�ட�.  
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 
 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I request permission to correct the typographical 
errors, numerical errors and consequential amendments 
of the Bill. 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Does the House agree? 
 

ග3 ම��ව3  (மா��மி� உ-Gபின�க�) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

ග3 මංගල සමරRර මහතා  (மா��மி� ம9கள சமரOர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Now, I move, 

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time."   

 

ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Divide! 
 

ෙබj� ��ව නාද R අවස� �ණාට පd- பிாி1மணி ஒ4�� ஓ67த பி�- 
At the conclusion of the division bell- 

 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඡ�දය �කාශ ��ෙ� අවස්ථාව. ගA ම�C�ම�ලා DයE 

ෙදනාම කAණාකර වා¾ ෙව�න.  
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ෙ� අවස්ථාෙOb ඡ�දය bම ආර�භ ෙකI�. (இ9ச7த��ப�தி) வாெக��! ஆர:பமான�) 
(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඡ�දය �කාශ ��මට අපහaතාව7 �ෙ: න� කAණාකර ඒ 

බව ද�ව�න. 

ෙහmඳF, ගA +ෙ�ෂ් �ණව%ධන ම�C�මා. 

 
ග3 Uෙ�ෂ් �ණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேன6 �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

=AHධF. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගA සා0�ද +සානායක ම�C�මා. 

 
ග3 සා=�ද Uසානායක මහතා (மா��மி� சாA:த திசாநாய�க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

=AHධF. 

 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

!�Ä මා%ෂ� ගA සර; ෙෆm�ෙස{කා අමාතd�මා. 

 
 S  මා�ෂS ග3 සර7 ෙෆn�ෙස�කා මහතා (F*? மா�ஷ* மா��மி� சர% ெபா�ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ප7ෂF. 
 
ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

 
ඡ�දය ,කාශ V�ෙම� පdව- வாெக��பி� பி� -  
On conclusion of the Voting- 

 

 

ෙ� අවස්ථාෙO පහත සඳහ� න� සභා ග�භෙl ඇ� c\ටS 
~ව3ෙO ,ද�ශනය ෙකI�. (இ;ேவைளயி), கீ=வ>: ெபய�க� சபாம டப�தி?�ள .ஜி�ற) திைரயி) கா பிக�ப�டன) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 
the Chamber.) 

 
Cද¢7 ඡ�ද Cම�ම අ�ව පහත දැ'ෙවන පIU - ප'ෂව  89 : 

C35ධව 24 : වැළ� s�  0  ය�ෙව� ෙබjෙ	ය. இல�திரனிய) வாெக��! +ைறகிண@க பாராAம�ற: பிாி7த�: சா�பாக 89; எதிராக  24; விலகியி>7ேதா�  0. 
According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 89:  

Noes 24: Abstain 0. 

G 002. Hon. S.B. Dissanayake    Yes 
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama    Yes 
G 005. Hon. John Amaratunga    Yes 
G 006. Hon. Lakshman Kiriella                    Yes 
G 007. Hon. Ranil Wickramasinghe      Yes 
G 009. Hon. Gayantha Karunatilleka       Yes 
G 014. Hon. Risad Badhiuththeen    Yes 
G 015. Hon. Kabeer Hashim    Yes 
G 017. Hon. Malik Samarawickrama     Yes 
G 019. Hon. Anura P. Yapa    Yes 
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha    Yes 
G 023. Hon. Tilak Marapana     Yes 
G 025. Hon. Vajira Abeywardena                 Yes 
G 026. Hon. S.B. Nawinna       Yes 
G 028. Hon. Champika Ranawaka     Yes 
G 030. Hon. Navin Dissanayake     Yes 
G 032. Hon. Duminda Dissanayake     Yes 
G 033. Hon. Gamini Wijith Wijithamuni     Yes 
G 037. Hon.  Palany Thigambaram     Yes 
G 039. Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala     Yes 
G 041. Hon. D.M. Swaminadan     Yes 
G 042. Hon. Abdul Haleem      Yes 
G 044. Hon. Sagala Ratnayake     Yes 
G 045. Hon. Dayasiri Jayasekara     Yes 
G 048. Hon. Faizer Musthapha      Yes 
G 049. Hon. A.H.M. Fowzie    Yes 
G 054. Hon. Ravindra Samaraweera     Yes 
G 058. Hon. Niroshan Perera     Yes 
G 059. Hon.  Ruwan Wijewardene     Yes 
G 061. Hon. Mohan Lal Grero                    Yes 
G 062. Hon. A.D. Premadasa Champika        Yes 
G 063. Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran   Yes 
G 065. Hon. Wasantha Senanayake     Yes 
G 066. Hon. Wasantha Aluvihare     Yes 
G 067. Hon. (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle   Yes 
G 068. Hon. Eran Wickramaratne     Yes 
G 069. Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena    Yes 
G 071. Hon. Ameer Ali Shibabdeen               Yes 
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna     Yes 
G 074. Hon. Faizal Cassim      Yes 
G 078. Hon. Dunesh Gankanda     Yes 
G 080. Hon. Harsha De Silva     Yes 
G 081. Hon. Ajith P. Perera      Yes 
G 082. Hon. Ranjan Ramanayake     Yes 
G 083. Hon. Ashok Abeysinghe     Yes 
G 085. Hon. Tharanath Basnayake     Yes 
G 087. Hon. Karunarathna Paranawithana    Yes 
G 090. Hon. H.R. Sarathie Dushmantha          Yes 
G 091. Hon. Palitha Tewarapperuma     Yes 
G 094. Hon. Lucky Jayawardana     Yes 
G 095. Hon. Vadivel Suresh     Yes 
G 097. Hon. M.S. Thowfeek     Yes 
G 098. Hon. J.M. Ananda Kumarasiri     Yes 
G 100. Hon. Syed Ali Zahir Moulana    Yes 
G 101. Hon. Ranjith Aluvihare     Yes 
G 102. Hon. Abdulla Mahrooff                           Yes 
G 103. Hon. Sirinal De Mel      Yes 
G 104. Hon. Anura Sidney Jayarathne     Yes 
G 105. Hon. K.K. Piyadasa      Yes 
G 106. Hon. Lakshman Ananda     Yes 
G 108.  Hon. Ravi Karunanayake      Yes 
G 109. Hon. Buddhika Pathirana     Yes 
G 110. Hon. Ajith Mannapperuma     Yes 
G 111. Hon. Nalin Bandara Jayamaha     Yes 
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G 112. Hon. Hector Appuhamy     Yes 
G 114. Hon. Thushara Indunil Amarasena    Yes 
G 115. Hon. A. Aravindh Kumara      Yes 
G 116. Hon. Ananda Aluthgamage     Yes 
O 001. Hon. Douglas Devananda    Yes  
O 002. Hon. Vijitha Herath    No 
O 003. Hon. Anura Dissanayaka     No 
O 012. Hon. (Mrs.) Pavithra Devi Wanniarachchi No 
O 013. Hon. Dinesh Gunawaradena     No 
O 015. Hon. Bandula Gunawardane     No 
O 021. Hon. A. Adaikkalanathan     Yes 
O 022. Hon. Nihal Galappathi     No 
O 023. Hon. Sunil Handunnetti     No 
O 030. Hon. Mahinda Yapa Abeywardena   No  
O 032  Hon. Kumara Welgama                           No 
O 036. Hon. S.M. Chandrasena    No 
O 041. Hon. Bimal Rathnayake     No 
O 053. Hon. Jayantha Samaraweera     No  
O 055. Hon. Dilum Amunugama    No 
O 057. Hon. T. Ranjith De Soysa     No  
O 061. Hon. Ashoka Priyantha     Yes 
O 064. Hon. Chandima Gamage    Yes 
O 065. Hon. Kavinda Heshan Jayawardana    Yes 
O 070. Hon. Namal Rajapaksa     No 
O 071. Hon. Janaka Wakkumbura     No 
O 073. Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama   No 
O 075. Hon. Shehan Semasinghe     No  
O 076. Hon. Kanaka Herath    No 
O 079. Hon. D.V. Chanaka    No 
O 083. Hon.  Bandulal Bandarigoda    Yes 
O 084. Hon. Mohammad Ibrahim Mohammed Mansoor  Yes 
O 085. Hon. S.M. Marikkar     Yes 
O 086. Hon. Imaran Maharoof    Yes 
O 087. Hon. Ashu Marasinghe    Yes 
O 088. Hon. Ishak Rahuman    Yes 
O 094. Hon. Cader Kader Masthan    Yes 
O 095. Hon. Prasanna Ranatunga    No 
O 096. Hon. Prasanna Ranaweera    No 
O 097. Hon. Angajan Ramanathan    Yes 
O 098. Hon. Kanchana Wijesekara    No 
O 099. Hon. Indika Anurudda Herath    No 
O 101. Hon. Mujibur Rahuman    Yes 
O 102. Hon. Harshana Rajakaruna    Yes 
O 103. Hon. Jayampathy Wickramaratne    Yes 
O 104. Hon. (Mrs.) Thusita Wijemanne     Yes 
O 106. Hon. Chaminda Wijesiri    Yes 
O 108. Hon. Sandith Samarasinghe    Yes 

O 109. Hon. M.H.M. Salman    Yes 
O 111. Hon. Wijepala Hettiarachchi    Yes
  
  
  Electronic Voting Result 
 

   YES  89 
   NO  24   
  

ABSTAIN  00 
 
 

ග3 කථානායක2මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

=ද�; ඡ�ද =මtම අGව ප7ෂව ඡ�ද 89F. නැàDට ප7ෂව 

ඡ�දය �� සංඛdාව 01F. ඒ අGව, ප7ෂව n´ ඡ�ද - 90F. 

=ද�; ඡ�ද =මtම අGව =AHධව ඡ�දය �� සංඛdාව 24F. 

නැàDට =AHධව ඡ�දය �� සංඛdාව 01F. ඒ අGව, =AHධව 

n´ ඡ�ද - 25F. Abstain- none.  
 
පන7 ෙක8�පත ඊට අ�£ලව සංෙශamතාකාරෙය�, 2�වන 

වර Vයවා ස�මත කරන ලb.  அத�ப., ச�டEல: தி>�த�ப�டவா� E�றா:+ைறயாக மதி�பிட�ப�� நிைறேவ�ற�ப�ட�. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
කSතැ�ම 
ஒ�திைவ�� 

ADJOURNMENT 

 
එකSu  ෙOලාව අ. භා. 7.30 �ෙය� ග3 කථානායක2මා 

Cs� ,ශ්නය ෙනnCමසා පා�=ෙ��2ව කS තබන ලb. 
පා�=ෙ��2ව ඊට අ�£ලව, 2016 මා�2 මස 08වන Uන සභා 

ස�ම�ය අ�ව, 2017 සැ�තැ�බ� මස 08වන s�රාදා >. භා. 
10.30 වන ෙත' කS �ෙl ය. 

 அ�ெபா"� பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ, சபாநாயக� அவ�க� வினா வி�காமேலேய பாராAம�ற�ைத ஒ�திைவ�தா�. அத�ப. பாராAம�ற:, அதன� 2016 மா�9 08ஆ7 திகதிய தீ�மான�தி�கிண@க, 2017 ெச�ெர:ப� 08, ெவ�ளிகிழைம +.ப. 10.30 மணிவைர ஒ�திைவக�ப�ட�. 
 

It being 7.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned Parliament 
without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Friday, 08th 
September  pursuant to the Resolution of Parliament of 08th March, 
2016. 
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