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2020 අයවැය කතාව 

 

ගරු කතානායකතුමනි,  

2020 සඳහා විසර්ජන පනත දෙවැනි වර කියවීම දමම උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කරන්දන් ඉමහත් 

සතුටකින්.  

 

දමම විසර්ජන පනත, මා මුෙල් ඇමතිවරදයක් වශදයන් ඉදිරිපත් කරන 11 වන අවස්ථාව වුවත්, දේ 

වන දතක් දමම පාර්ලිදේන්තුවට ඉදිරිපත් වූ විසර්ජන පනත් වලට වඩා දමය දවනස් මුහුණුවරක් 

ගන්නවා . ඒ දමය අතුරු සේමත ගිණුේ 4ක් අන්තර්ගත වන විසර්ජන පනතක් වීම හා ඒ ආශ්රීතව අප 

රජය රාජය  මුෙල් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ ගිණුේ වාර්තාවක් වීම නිසයි.   

 

ගරු කතානායකතුමනි,  

අතිගරු දගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 2019 දනොවැේබර් මස 16 වන දින පැවති 

ජනාධිපතිවරණදයන් ලක්ෂ 69ක ජනතා කැමැත්තක් ලබාදගන සියයට පනස්  දෙකයි  ෙශම දෙකයි 

පහක (52.25) බහුතර ජනවරමක් ලබා ගත්තා. 

 

 

ඒ වන විට එවකට පැවති රජය 2020 වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනතක් ඉදිරිපත් කර තිබුදේ නැහැ. 

මැතිවරණදයන් පසු එය ඉදිරිපත් කිරිදේ අදේක්ෂාදවන් අතුරු සේමත ගිණුමක් සේමත කර තිබුණා. 

ජනාධිපතිවරණදයන් පසු එම රජය ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ පාර්ලිදේන්තුදේ සුළුතර බලයක් පැවති අප, 

පාර්ලිදේන්තු මැතිවරණයක් අදේක්ෂාදවන් රජයක් පිහිටවනු ලැබූ අතර අනුමත කර තිබූ අතුරු 

සේමත ගිණුමට අනුකූලව අයවැය කළමනාකරණය කළා.  

 
 

2020 මාර්තු මස 02 වන දින මැතිවරණයකට දින නියම කිරීමත් සමඟ ආේඩුක්රම වයවස්ථාදේ 150 

වගන්තියට අනුව අතුරු සේමත ගිණුමක් මාර්තු - මැයි  කාලය සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අනුමත 

කළා.  

 
 

දකොදරෝනා වසංගත තත්ත්වය මුල් කරදගන මැතිවරණ දකොමිසම විසින් මැතිවරණය අදගෝසත්ු ෙක්වා 

කල් ෙැමීමත් සමඟ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජුනි - අදගෝස්තු කාලය සඳහා නැවත අතුරු සේමත ගිණුමක් 

අනුමත කළා.  
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2020 අදගෝස්තු මාසදේ පැවති මහ මැතිවරණදයන් අප ඡන්ෙොයකයින් සියයට පනස් නමයයි ෙශම 

බංදුවයි නමයක (59.09) කැමැත්දතන් පාර්ලිදේන්තු මන්ත්රීවරුන් 149 දෙදනකුදගන් සමන්විත අති 

බහුතර රජයක් පිහිටවූ අතර, ඔබතුමා දමම උත්තරීතර සභාදේ කතානායකවරයා වශදයන් දතෝරා 

පත්කරගනු ලැබුවා. 

 

අනුමත වී තිබූ අතුරු සේමත ගිණුදේ කාලය තුළ 2020 සඳහා විසර්ජන පනතක් ඉදිරිපත් කිරීමට 

ප්රමාණවත් කාලයක් දනොමැති බැවින් 2020 අදගෝස්තු මස මුෙල් ඇමතිවරයා වශදයන් සැේතැේබර් සිට 

මාස 4ක කාලයක් සඳහා මා ඉදිරිපත් කළ අතුරු සේමත ගිණුමට දමම ගරු සභාව අනුමැතිය දෙනු 

ලැබුවා. ඒ අනුව, 2020 වර්ෂය තුළම රාජය ූලලය කළමනාකරණය වී ඇත්දත් අතුරු සේමත ගිණුේ 4ක් 

තුළයි.  

 
 

ගරු කතානායකතුමනි,  

අතුරු සේමත ගිණුමකින් අවකාශ ලැදබන්දන් රාජය දසේවා පවත්වා ගැනීමටත්,  අනුමත වී ඇති වියෙේ 

සඳහා ප්රතිපාෙන සැලීමමටත් පමණයි. එයින් රජයකට විදශේෂදයන් පැහැදිලි ජනතා වරමකින් දවනසක් 

ඇති කිරීදේ අදේක්ෂාදවන් පත්වන නව රජයකට අළුත් වැඩපිළිදවළක් ක්රියාත්මක කිරීමට ඇති ඉඩ 

ප්රස්ථා ීමමාදවනවා. 

 

ඒ නිසා, දගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාදේ නායකත්වදයන් පත්වූ දපොදු ජන දපරමුණ රජදේ 

පළමු වසර මීට දපර මැතිවරණ වලින් බලයට පත්වූ රජයන්ට වඩා දවනස් අභිදයෝගාත්මක 

තත්ත්වයකට මුහුණ දුන් බව මා දේ ගරු සභාවට ප්රකාශ කිරීමට කැමතියි. 

  

ගරු කතානායකතුමනි,  

දේ වන විට දලෝකදේ සෑම රටක්ම පාදහේ දකොදරෝනා වසංගත උවදුදරන් විශාල පසුබෑමකට ලක් වී 

තිදබන බව ජාතයත්තර ූලලය අරමුෙල (IMF) මෑතකදී නිකුත් කර ඇති (World Economic Outlook 

20th October 2020) පුදරෝකථන මගින් දපන්වා දෙනවා. දලෝකදේ ප්රධාාන ආර්ිකකයන් සියල්ලම දේ 

පසුබෑම තුළ වාර්තා කරන්දන් සෘණ ආර්ිකක වර්ධානයක්. අදේ කලාපදේ ප්රධාාන ආර්ිකකය වන 

ඉන්දියාව සඳහා පුදරෝකථනය කරන්දන් සියයට ෙහයයි ෙශම තුනක (10.3) ආර්ිකක පසු බැීමමක්. 

ඉහළ වර්ධාන දේගයක් පවත්වා දගන දලෝකදේ දෙවන ප්රබල ආර්ිකකය දලස ඉදිරියට ආ ීනනය 

දවනුදවන් ජාතයන්තර ූලලය අරමුෙල අදේක්ෂා කරන්දන් සියයට එකයි ෙශම  නමයක (1.9)  වර්ධාන 

දේගයක්.   
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දලෝකදේ ප්රබල ආර්ිකකය වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපෙය සියයට හතරයි ෙශම තුනක (4.3) 

පසුබැීමමක් වාර්තා කරන අතර යුදරෝපදේ ප්රබල රටවල් ඇතුළුව එම කලාපය සියයට අටයි ෙශම 

තුනක (8.3)  පසුබෑමකට ලක්ව තිදබනවා.   ශ්රී  ලංකාදේ ආර්ිකක වර්ධාන දේගය සියයට හතරයි ෙශම 

හයක (4.6) ඍණ අගයක් ගනු ලබන බවෙ දපන්වා දෙනවා.  

 

යුදරෝපය, ඇමරිකාව හා ෙකුණු ආසියාතික රටවල ඇති ආර්ිකක කඩා වැටීමට අමතරව දකොදරෝනා 

වසංගතදයන් ආසාධිත වූ හා මරණයට පත්වූ විශාල සංඛ්යාදවන් දමම වසංගතදේ බයකරු බව 

දපන්වා දෙනවා පමණක් දනොව එම රටවල දසෞඛ්ය හා රාජය දසේවාවන්වල ප්රමාණවත් දනොවන 

ධාාරිතාවෙ දපන්නුේ දකදරනවා. ඒ වදේම දසෞඛ්ය හා සමාජ සුභසාධාන අවශයතා, දවළඳපළ 

ආර්ිකකය තුළ පමණක් ඉටු කර ගැනීදේ ීමමාවන්ෙ දපන්වා දෙනවා.  

 

අදේ රට හා අපදේ රජදේ සුවිදශේෂි තත්ත්වය වන්දන් නිෙහස් දසෞඛ්ය හා සමාජ සුභසාධානය ූලලික 

ප්රතිපත්තිමය බැීමමක් දසේ පිළිගැනිමයි.  

 
 

2020 මහ මැතිවරණදයන් දේ රදේ අති බහුතර  ජනතාව, විපක්ෂදේ අසුන් ගන්වා ඇති 2015-2019 

රජය දමන් දනොව “දසෞභාගයදේ ෙැක්ම” රජදේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය තුළ අප රජය දවළඳපළ ීමමාවන්ෙ 

හඳුනාදගන රාජය අංශදේ පුළුල් කාර්යභාරය ඉටුකිරීමට කැපවූ රජයක් දලස ක්රියාත්මක දවනවා. 

අනදේක්ෂිත දෙවන රැල්දල් බලපෑමෙ සහිතව මරණ සංඛ්යාව වැ ව වුවත් අපට වඩා ඉදිරිදයන් ඇති 

දබොදහෝ රටවලට සාදේක්ෂව මරණ අනුපාතය සියයට බංදුවයි ෙශම තුනක (0.3)  තරේ අඩු මේටමක 

තබා ගනිමින් දරෝග මර්ධානය හා නිදරෝධාායන ක්රියාවලිදේ අපට ඉදිරිදයන් සිටිමට හැකි වී තිදබන්දන් 

ඒ නිසයි. 

 

එයට ප්රධාාන දහේතුව අප රදේ සෑම පලාතක්ම ආවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක වන නිෙහස ්

දසෞඛ්ය පද්ධාතිය හා දසෞඛ්ය දසේවාව බව අප අමතක කළ යුතු නැහැ. දමම දුෂ්කර කාලය තුළ දසෞඛ්ය 

දසේවය ශක්තිමත් කරමින් අප රදේ රාජය දසේවාවන්,ආරක්ෂක හමුොව හා දපොලීසිය ඉටු කරනු ලබන 

ප්රශංසනිය කාර්යභාරය තුළ එම දසේවාවන්වල ජාතික අවශයතාවය දමම උත්තරීතර සභාදේ 

පිලිගැනීමට ලක්විය යුතු යැයි මා විශ්වාස කරනවා.  

 

රාජය ූලලය බලය පැවරී ඇති දමම පාර්ලිදේන්තුව, දේ දසේවාවන් සඳහා මුෙල් ප්රතිපාෙන දවන් කළ 

යුත්දත් දමම පිළිගැනීම තුළ පමණක් දනොව නිෙහස් දසෞඛ්ය දසේවය මුළු දිවයින පුරා තව තවත් 

ශක්තිමත්ව පවත්වා ගත යුතුය යන සථ්ාවරයෙ  දමම ගරු සභාව එක හ වන් තහවුරු කරමිනුයි. 

 



4 
 

 

ගරු කතානායකතුමනි,  

අතුරු සේමත ගිණුේ වලින් ඇති ීමමාවන් දමන්ම අපට හිමිව ඇති දුර්වල අයවැය හා ආර්ිකකය තුළ 

වුවත් දකොදරෝනා වවරසය කළමනාකරණයට විශාල ප්රයත්නයක් ෙරා තිදබනවා. දකදසේ වුවත් 

දරෝගීන් හඳුනාගැනීම, නිදරෝධාායනය නියමු පරීක්ෂණ හා ආශ්රිත සුභසාධාන කටයුතු සඳහා දේ වන විට 

රජය වියෙේ කර ඇති මුෙල් ප්රමාණය ෙැනට රුපියල් මිලියන 70,000 පමණ දවනවා.  

 

දරෝග නිවාරණ කටයුතු සඳහා දකොළඹට පමණක් ීමමා වී තිබූ දරෝහල් ධාාරිතාවය වසරකටත් අඩු 

කාලයකින් දිවයිදන් විවිධා ප්රදද්ශෙ ආවරණය වන පරිදි දරෝහල් 17 ෙක්වා වැ වකර තිදබනවා. 

දරෝගයට දගොදුරු වූවන් සඳහා විදශේෂ ප්රතිකාර කිරීදේ ඇඳන් සංඛ්යාව 600ක් පමණ මේටමකට වැ ව 

කර තිදබනවා.  

 

දරෝග පරීක්ෂා කිරීදේ PCR ධාාරිතාවය දිනකට        7,500 – 10,000 ට වැ ව කර ගැනීමට හැකි වී 

තිදබන අතර එම එක් පරීක්ෂණයකට වැය වන රුපියල් 6,000ක ප්රමාණය තුළ  දිනක වියෙම රුපියල් 

මිලියන 50 ඉක්මවා තිදබනවා.  

 

දින 14ක දරෝග නිවාරණයට ලක් කරන පුද්ගලයින්දේ ආහාර හා සුභසාධානයට ෙ විශාල මුෙලක්  රජය 

වැය කරනවා. ඒ  අතරට දමම  COVID වසංගතය නිසා  ආොයේ තත්ත්වය අඩු  වීදේ බලපෑේ  වලට  

ලක් වු පවුල් වලට රුපියල්. 5,000/-ක දීමනාවක්ෙ ලබා දෙනවා. දමම වියෙේ වලට අමතරව එම 

දසේවාවන්වල දයදෙන රාජය දසේවකයින්දේ දීමනා හා අදනකුත් වියෙේ ෙැරීමටෙ රජයට සිදු වී 

තිදබනවා.  

 

එදමන්ම, අප රදේ අපනයන, සංචාරක හා විදද්ශ රැකියා ක්දෂේත්ර වලට දේ වතාවරණය ෙැ ව අහිතකර 

බලපෑමක් ඇති කර තිදබනවා. එමගින්, විදද්ශ විනියම ලබාදෙන රැකියා හා ජීවදනෝපායන්ට, 

දපෞද්ගලික වයාපාර හා රජදේ ආොයේ වලට දමන්ම ජනතාවදේ ආගමික හා සමාජ ජීවිතවලට එල්ල 

කර ඇත්දත් ෙැ ව පීඩනයක්.  

 

ගරු කතානායකතුමනි , 

අපට හිමිව ඇති ආර්ිකකය හා ූලලය තත්ත්වයෙ ඉතා බරපතලයි. ආොයේ වියෙේ පරතරය තුළින් දමම 

කතාවට ප්රදේශ වුදනොත්,  2014 පැවති මදේ රජය ජාතික ආොයදමන් සියයට පහයි ෙශම හතකට (7.5) 

අඩු කර තිබූ අයවැය හිඟය දවනුවට අපට 9102 දී පැවරුදේ සියයට නමයයි ෙශම හයක  (9.6) අයවැය 

පරතරයක්. එය 2005 වර්ෂදේ මා රජය භාර ගන්නා විට සියයට 7ක හිඟයටත් වඩා වැ වයි.  

 



5 
 

 

9107 වර්ෂය සඳහා මා 9102 දී ඉදිරිපත් කළ අයවැය දිසාව වුදන් 9191  වන විට අයවැය පරතරය 

සියයට 2 කට අඩු කරගන්නා ගමන් අදේ රට දුේපත්කම නැති ඉහළ ආොයේ රටක් කිරීමයි.පසුගිය  

වසර වල අයවැය පරතරය පියවීදේදි ෙක්නට ලැබූ ප්රධාාන ලක්ෂණයක් වී තිබුදේ රජය විසින් කර ඇති 

වියෙේ සඳහා වසර ගණනාවක් තුළ සැපයුේකරුවන් හා ප්රතිලාීනන්ට එම මුෙල් දනොදගවා තිබීමයි. එම 

හිඟ මුෙල් ප්රමාණය රුපියල් බලියන 243 වී තිබූ අතර විදද්ශ ණය වලින් කර තිබූ වියෙේ අනුමත 

ප්රතිපාෙන ඉක්මවා තිබීම නිසා ගිණුේ ගත දනොකරන ලෙ ප්රමාණය රුපියල් බලියන  212 දේ නිසා 2019 

වර්ෂදේදී වාර්තා කර ඇති අයවැය හිඟයෙ සැබෑ රාජය ූලලය තත්ත්වය වසන් කිරීමක් දවනවා.  

 

රජදේ ආොයේ වියෙේ පරතරදයන් සැඟවූ දපොදහොර සඳහා රුපියල් බලියන විසි  තුනයි ෙශම නමයක 

(23.9) හිඟ මුෙල, ඖෂධා මිලදි ගැනීදේදී දනොපියවා තිබූ රුපියල් බලියන තිස් එකයි ෙශම හතරක් 

(31.4), ඉදිකිරීේ කර්මාන්තය සඳහා දනොදගවා තිබූ රුපියල් බලියන 119ක්,  වැ වහිටි දපොලී සහනාධාාර 

රුපියල් බලියන  හතලිස් පහයි ෙශම අටක් (45.8) හා විවිධා අමාතයාංශවල හා දෙපාර්තදේන්තුවල 

දසේවා සැපයීම සඳහා දනොදගවා තිබූ රුපියල් බලියන විසි දෙකයි ෙශම එකක් (22.1)  ඇතුළත් දවනවා. 

දමය පසුගිය රජය රාජය ූලලය කළමනාකරණදේදී සිදුකළ ප්රධාාන වගීමේ පැහැර හැරීමක් දලස මා 

ෙකිනවා. මුෙල් දනොදගවීම නිසා ඉදිකිරීේකරුවන්, දපොදහොර හා ඖෂධා සැපයුේකරුවන්, දපොලී සහන 

මත ජීවත්වන වැ වහිටියන් මුහුණ දී තිබූ දුෂ්කරතා පසුගාමී ආර්ිකකයක් ඇති කිරීමට ොයක වී තිබුණා. 

 

ගරු කතානායකතුමනි,  

2014 දී ෙල දද්ශීය  ජාතික ආොයදමන් සියයට 70ක්ව පැවති රාජය ණය 2019 වන විට සියයට 85 

ෙක්වා වැ ව කර තිබුදේ එවකට ශ්රී ලංකා  මහ බැංකුදේ අධිපතිතුමා විසින් ණය කළමණාකරනය 

කිරීමටයැයි සාධාාරණීයකළ  හේබන්දතොට  වරාය  දීර්ඝ  කාලීන  බදු ක්රමයක් තුළ විකිිමමටත් 

අමතරවයි.  
 

 

එම වරාය සඳහා වසරකට දගවීමට තිබූ ණය දසේවා ප්රමාණය ඇමරිකානු දඩොලර් මිලියන  90ක් වුවත් 

මුළු වරායම විකුණා ලබාගත් දඩොලර් මිලියන 1,200ක මුෙලින් එම වරායට ගණු ලැබූ විදද්ශ ණය 

ප්රමාණය දගවා තිබුදේෙ නැහැ.  

 

තවමත් මහා භාේඩාගාරය විසින් ීනන එක්සිේ බැංකුවට වාර්ෂිකව එම ණය දගවනවා. වරාය 

විකිණීදමන් ලබාගත් මුෙල දයොොදගන තිදබන්දන් එදිදනො අයවැය කටයුතු වලට පමණක් බව දපනී 

යනවා. 

 

2020 සිට වාර්ෂිකව දගවීමට ඇති විදද්ශ ණය දසේවා ප්රමාණය දඩොලර් මිලියන 4,200ක් පමණ 

දවනවා. විපක්ෂදේ සහ ඔවුන්ට උපදෙස් දෙන දද්ශීය හා විදද්ශීය විදශේෂඥයින් පුදරෝකථනය කදළේ 

රට විශාල ණය උගුලකට පැටලී ණය දසේවා පැහැරහරින රටක් වන බවයි. 
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 එම පුදරෝකථන වලින් දපන්වූ අඳුරු චිත්රය දවනුවට අදේ රජය 2020 සඳහා දගවීමට තිබූ විදද්ශ ණය 

ඇතුළු සියලු ණය දගවූ බවෙ දේ ගරු සභාවට වාර්තා කරන්දන් ඉමහත් සතුටකිනි.  

 

එය ඉටුකර ගැනීමට හැකිවුදේ අනවශය දලස විදද්ශ ණය ගැනීේ අඩු කිරිම දමන්ම ආනයන යේතාක් 

දුරකට කළමනාකරණයට දගන ඇති උත්සාහය වදේම,  ණය ීනතිකාව හුදෙක් දේ රදේ සේපත් 

විකිණීමට හා නව ලිබරල්වාදී ප්රතිපත්ති සාධාාරණය කිරීමටත් ගත් උපාය මාර්ගයක් බව අප දහොදින්ම 

වටහාගත් නිසයි.  

 

වසර 7ක කාලය තුළ එකදු විදුලිබල වයාපෘතියක්, වැේ හා ජලාශ ඉදිකිරීමක්, ජල සේපාෙන 

වයාපෘතියක්, දුේරිය මාර්ගයක්, අධිදේගී මාර්ගයක්, පාලමක්, නාගරික නිවාස වයාපෘතියක්, වරාය 

නගරය දහෝ ආර්ිකක කලාපයක්, ධීවර වරායක් වදේ ආදයෝජනයකින් නිෂ්පාෙන ධාාරිතාවය 

වැ වකිරීමක් සිදු වී නැහැ. ගේ නගා සිටුවීමට සැලසුේ කළ ගේදපරලිදයන් බලසේපන්න වූ ගමක් 

ෙැකගන්න නැහැ. දද්ශීය දගොවීන් නිපෙවන දත්, දපොල්, රබර්, කුරුඳු, ගේමිරිස් අපනයන දවළඳපළට 

දයොමු කිරීම දවනුවට ඒවා පිටරටින් දගන්වා ප්රතිඅපනයනයකට ප්රදේශ  වීදමන්  වැවිලි  ක්දෂේත්රයටෙ  

අහිතකර බලපෑේ  ඇති කළා. 

 

ඉහළ මැදි ආොයේ රටක් දවනුවට ඒක පුද්ගල ආොයම එක්සත් ජනපෙ දඩොලර් මිලියන  20111ක 

මේටමක එක තැන පල් දවමින් පැවතුණා. 

සියයට 6ක පමණ වාර්ෂික වර්ධාන දේගයක් පවත්වා ගත් රදේ ආර්ිකක වර්ධානය 9107  සිට වර්ෂදයන් 

වර්ෂය අඩුවන ප්රවණතාවයකට ලක්කර 9102  සියයට දෙකයි ෙශම තුනකට  (9.3) අඩුවී තිබුණා. එය 

ෙකුණු ආසියාදේ අඩුම ආර්ිකක වර්ධානයයි. කලාපදේ අඩුම ආර්ිකක වර්ධානයකට අදේ රට පසුගිය 

වසර 7 තුළ පත්කිරීම කිසිදසේත් සාධාාරණීයකරණය කළ දනොහැකියි.  ජනගහනදයන් සියයට 21කට 

ආසන්න පිරිසක් සෘජුව හා එයට ආසන්න පිරිසක් ජීවත්වන ග්රාමීය ආර්ිකකය ලිබරල්වාදී ආර්ිකක 

ප්රතිපත්තිය නිර්මාණය කළ ආනයන දවළොම විසින් බලහීන කර ඇති බව දනොරහසක්. 

 

අපනයනය දවනුවට ආනයනය වැ වවන ආර්ිකක ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීදේ ප්රතිවිපාකය වී 

ඇත්දත්  දඩොලර්  බලියන 8ක පමණ දවළඳ හිඟයක් තුළ හිරවීමයි. පසුගිය පස ්අවුරුදු පාලන කාලය 

තුළ දගන   ගිය  අසාර්ථක  ආර්ිකක හා ූලලය කළමනාකරණ වැඩපිළිදවළ දමන්ම සැබෑ නිෂ්පාෙන 

ආර්ිකකයක් දවනුවට ආනයන මත රඳාපවතින දවළඳ ආර්ිකකයක් දගොඩනැගීමට ගත් උත්සාහය දමම 

දේෙනිය තත්වයට දහේතුව බව ෙැන් පිළිගත යුතුව තිදබනවා.      
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ගරු කතානායකතුමනි,  

9101  විදද්ශ රැකියා වලින් ඉපයූ එක්සත් ජනපෙ දඩොලර් මිලියන 20111 වර්ෂ  9102  වන විට එක්සත් 

ජනපෙ දඩොලර් මිලියන 50111ට අප නංවා තිබුණා. එම ක්දෂේත්රදේ විදද්ශ ආොයම 2019 වන විට 

එක්සත් ජනපෙ දඩොලර් මිලියන  60511 ක මේටමකට අඩු වී තිබුණා.  

ජාතික ආරක්ෂාව හා බුද්ධි අංශ දුර්වලවීම තුල හිස එසවූ පාස්කු ප්රහාරය නිසා ෙස වසරක් අඛ්ේඩව 

ප්රසාරණය වූ සංචාරක ක්දෂේත්රයෙ කඩා වැටීමට ඉඩ හැරියා. බදු ක්රමය සංීමර්ණවීම තුළ ජනතාව පිට 

අධික බදු බරක් පටවා තිබුණා පමණක් දනොව ජාතික වයාපාර දුර්වල කරන බදු ක්රමයක්ෙ පැවතියා. ණය 

දපොලී අනුපාතය සියයට 02  සිට සියයට 05  වැනි ඉහළ අගයකට වැ වවීමත් විනිමය අනුපාතය ීමඝ්ර 

දලස කඩා වැටීමත්, තුළ වයාපාරික පරිසරය අවිනිශ්චිත වී තිබුණා. 2014 ජාතික ආොයදමන් සියයට 

තිස්දෙකයි ෙශම තුනක් (32.3) වූ සමස්ථ ආදයෝජනය 9102  වන විට සියයට විසිහතයි ෙශම හතරක් 

(27.4) ෙක්වා අඩු වී 2000111ක පමණ විරැකියාවකට රට පත්වීම අවසාන ප්රතිලලය වීම තුළම 

අසාර්ථකත්වය මැනවින් දපනුණා. 

 

 
 

ගරු කතානායකතුමනි,  

අභිදයෝග රැසක් මැෙ වුවත් 2020 වර්ෂය තුළ අප ඉටුකළ කාර්යභාරය ඉතා විශාලයි. ඉන් ප්රධාාන තැනක් 

ගන්දන් වසර ගණනාවක් තුළ රැකියා විරහිතව සිටි උපාධිධාාරින් 60,000කට අධික පිරිසකදේ රැකියා 

ප්රමාණය විසිමමයි. එදමන්ම අදේ රදේ දිළිඳුම පවුල් ලක්ෂයක් ඉලක්ක කරදගන රැකියාදීදේ 

වැඩපිළිදවළ යටදත්ෙ දේ වන විට 40,000කට ආසන්න පිරිසකට රැකියා ලබාදී තිදබනවා. වසර 

නිමවීමට දපර ලක්ෂදේ ඉලක්කය සේපූර්ණ කිරීම අදේ අරමුණයි. 
 

 

 

ගරු කතානායකතුමනි,  

සියයට 17ක්ව පැවති වැේ (VAT) හා ජාතිය දගොඩනැගීදේ බද්ෙ (NBT) සියයට 8කට අඩු කිරීම, රුපියල් 

මිලියන 25ක පිරිවැටුම (කලින් මසකට රුපියල් මිලියන  1කට) පහල සුළු හා මධායම පරිමාණ වයාපාර 

වැේ බද්දෙන් නිෙහස් කිරීම, කෘෂිකර්ම, වැවිලි වගාවන්, පශු සේපත්, දගොවිපල හා කටයුතු ආොයේ 

බද්දෙන් නිෙහස් කිරීම, දතොරතුරු තාක්ෂණ හා විදද්ශ රැකියා ඉපයීේ ආොයේ බදු වලින් නිෙහස් කළා. 

භාේඩාගාර බල්පත් හා බැඳුේකර වාර්ෂික දපොලී අනුපාත සියයට 15ක පමණ මේටමක සිට සියයට 

5ක මේටමකට අඩුකිරීම නිසා රදේ ණය දපොලී පීඩනය අඩු කිරීමට කටයුතු කලා පමණක් දනොව විවිධා 

දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ දී තිබූ රජදේ හා දපෞද්ගලික වයාපාර සඳහා බැංකු මගින් රුපියල් බලියන 

250ක පමණ ණය මුෙල් සැපයනු ලැබුවා. අඛ්ේඩව කඩා වැදටමින් තිබූ විදද්ශ විනිමය අනුපාතය 

රුපියල් 185/-ක මේටමක ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීමටත් දඩොලර් මිලියන 4,200ක විදද්ශ ණය 

දසේවාවන් 2020 වසර තුල දගවා ණය පැහැර හැරීේ ගනයට රට පත්වීම ට ඉඩ දනොදීමත් අප විසින් ඉටු 

කළා.  
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වී සඳහා කිදලෝවකට රුපියල් 50/-ක අවම මිලක් ලබාදීම ට සහතික මිල ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීම හා 

ආනයනය නතර කිරීම, වී, බඩ ඉරිඟු, ධාානය වර්ග, අල සහ ළූණු නිෂ්පාෙනය පුළුල් කිරීම සඳහා 

ආකර්ෂණීය සහතික මිලක් ඇති කිරීමට ආනයන බදු කළමනාකරණය කරණු ලැබුවා. මාර්ග ලක්ෂදේ 

වැඩසටහන යටදත් කිදලෝමීටර 10,000ක වයාපෘති 3ක් ක්රියාත්මක දවමින් පවතින අතර මාර්ග බාධාක 

ඉවත් කිරීම සඳහා ඉදිවන පාලේ ප්රමාණය 10,000ක් වන අතර පාලේ 5,000ක් පමණ අවසන් අදියරට 

පැමිණ තිදබනවා. 

 

සැමට ජලය සැපයුම යටදත් පානීය ජල සැපයුම නිවාස 429,000 ක්රියාත්මක දවමින් පවතිනවා. එක් 

ගමකට එක් නිවසක් වැඩසටහන යටදත් ආවරණය වන නිවාස 14,000ක් ඉදි  දකදරමින් පවතින අතර 

නාගරික නිවාස 100,000ක් ඉලක්ක කරගත් නගර සංවර්ධාන වැඩපිළිදවළ තුළ ඉදිවන ප්රථම නිවාස 

20,000ක නිවාස වයාපෘතින්ෙ ආරේභ කර තිදබනවා.   

 

ගරු කතානායකතුමනි,  

ඖෂධා, දපොදහොර හා ඉදිකිරීේකරුවන්ට දනොදගවා තිබූ හිඟ මුෙල්ෙ දේ අතුරු සේමත ගිණුම මගින් 

දගවා ෙැමු අතර ඒවාට අවශය ප්රතිපාෙනෙ 2020 විසර්ජන පනතට ඇතුල් දවනවා. රාජය  වයාපාර 

දපෞද්ගලීකරණය දවනුවට ඒවා ශක්තිමත් කිරීම අප රජදේ ෙැක්මක්. එම වයාපාර ශක්තිමත් කිරීම 

සඳහා වෘත්තිමය අධායක්ෂ මේඩල පත්කර ඇති අතර ඒවා ශක්තිමත් කිරීමට අවශය රාජය ප්රාේධානය 

සැපයීම අවශය දවනවා.  

 
 

ශ්රී ලංකා ගුවන් දසේවය ජාතිදේ ගුවන් දසේවයයි. එය ශක්තිමත් කිරීමට 2013 සිට පස් අවුරුද්ෙක 

කාලයක් තුළ දඩොලර් මිලියන 500ක ප්රාේධානයක් දයදීදේ වැඩපිළිදවළ 2015 දී නතර කිරීදමන් හා 

එය දපෞද්ගලීකරණය කිරීමට ගත් උත්සාහයන් නිසා එය ූලලයමය වශදයන් දුර්වල වී තිදබනවා. ඒ 

සඳහා ප්රාේධානය මධායකාලීනව  දඩොලර් මිලියන 500ක්  දයෙවීමට බලාදපොදරොත්තු  වන අතර 2020  

වර්ෂදේදී  දඩොලර්  මිලියන  150ක්  ලබා  දීමට  කටයුතු  කරනවා.   ඒ  අතරම 2020  විසර්ජන  

දකටුේපදත් ෙක්වා  ඇති  වියෙේ  ශීර්ෂ  කිහිපයක්  සංදශෝධානය  කරන අතර ඒවා  මම  සභාගත 

කරනවා.   

 

එම  වියෙේ  සංදශෝධාන  සමඟ  2020 විසර්ජන  දකටුේපදත්  සඳහන්  ණය ගැනීදේ ීමමාව රුපියල් 

බලියන  180කින්  වැ ව  කිරීමට  දයෝජනා  කරනවා.   2020 සඳහා  වන  අයවැය  සාරාංශය හා ණය 

ගැනීදේ  ීමමාව  සඳහන්  සටහනෙ දේ  සමඟ  සභාගත කරනවා. ඒ  අතරම  රාජය මුලය  

කලමනාකරණ  (වගීමම)  පනදතහි  අඩංගු  ඇපකර  ීමමාව  සියයට  15  ෙක්වා  සංදශෝධානය කිරීමටත්  

දයෝජනා  කරනවා. 
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ගරු කතානායකතුමනි,  

අප රජදේ අයවැය ප්රතිපත්තිදේ අන්තර්ගතය වන්දන් පසුගිය වසර පහ තුළ සිදු වූ විනාශකාරී සමාජ හා 

ආර්ිකක ගමන් මග දවනස් කිරීමයි.අදේ රදේ ආර්ිකක ස්වාධීනත්වය ඇති කිරීමට දමම ගමන් මදගන් 

ඉවත්වීම අතයවශයදයන්ම කළ යුතුව තිදබනවා.  

 

ෙැනට පවත්නා සියයට 10කට ආසන්න ආොයේ වියෙේ පරතරය 2025 වන විට  සියයට 4කට අඩුකිරීම 

වදේම සමස්ත ණය සියයට 57කට ඉදිරි වසර 2 තුළ අඩු කිරීම අපදේ රජදේ ූලලය වගීමමයි. අපනයන 

දමන්ම අපටම නිපෙවා ගත හැකි, ආනයනයන් අවම වන නිෂ්පාෙන ආර්ිකකයක් ගැන විශ්වාසය තැබීම 

ජාතික ප්රමුඛ්තාවක් වී තිදබනවා. ඇගළුේ හා දත් මත පමණක් රඳාපවතින අපනයන ආර්ිකකය 

විවිධාාංගකරණය දනොකර, අපනයනය දමන් දෙගුණයක් ආනයනය කරමින්, දද්ශීය සේපත් හා 

අමුද්රවයයන්ට වටිනාකේ එකතු දනොකරන දවළඳ ආර්ිකකයක් තිරසාර සංවර්ධානයක් ඇති කරන්දන් 

නැහැ. 

 

කෘෂි, ධීවර හා පශු සේපත් වලින් ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා කෘෂිකාර්මිකරණයක් හා ඒ වටා දගොඩනැගිය 

යුතු දසේවාවන් මතු දනොකර ආනයනය මත දගොඩනැගුන පරිදභෝජනය හා කාර්මිකරණය තුළින් ජනතා 

අභිලාෂයන් ඉටුවන සංවර්ධානයක් ඇති වන්දන්ෙ නැහැ.  

 

සෘණ ආර්ිකකය ධානාත්මක සියයට 6ක ඉහළ වර්ධාන දේගයකට නංවා ගැනීම පමණක් දනොව එයට 

සමගාමීව හා එහි ප්රතිපලයක් දලස දුේපත්කම තුරන් කරගත යුතු දවනවා. එය අතිගරු දගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ “දසෞභාගයදේ ෙැක්ම” බව මා දමම සභාවට මතක් කර දෙනවා.  

 

 

2020 දනොවැේබර් මස 17 වන දින, මා දමම ගරුතර සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන 2021 අයවැය 

කතාව මගින් “දසෞභා ගයදේ ෙැක්ම තුළින්” අදේ රදේ නවීන ආර්ිකකයක් ඇති කිරීමට දයෝජනා 

ඉදිරිපත් කරනවා. 

 

 

 

දතරුවන් සරණයි! 

 


