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අ. භළ. 1.00  පළර්ලිපේන්ුරල රැවහ විය.   

කාළනළයකුරමළ [ගරු කරු නයසූරිය මශතළ] මූළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கரு ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

නිපේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

කාළනළයකුරමළපේ වශතිකය 
சதரரகது சரன்ரக 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී රංහ ්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජශත ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ 79 යසථහ අුව  2016 ශඳඵයහරි භ 17 ළි 

දින භ’විසින් ඳවත වන් ඳනත් ශටුම්ඳත්ර වතිඹ 

ටවන් යන රද ඵ ශභභ බහට දන්ුව ළභළත්ශතමි. 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීම් (ංශලෝධන)  

ධීය ව ජරජ ම්ඳත් (ංශලෝධන)  

 

II 
 

පවේලකයන්පේ නළතික අලම පේතනය පන්ක 

පකටුේපත :පරේහධළකරකරණය  පප්කවමක් 
வகனரபர்கபறன் வசற குகநந்தட்ச வணம் 

சட்டதோனம் : உர் லறன்ரக்கு த  
NATIONAL MINIMUM WAGE OF WORKERS BILL: PETITION TO 

THE SUPREME COURT 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 121(1) යසථහ ්රහය 

"ශේඹන්ශේ ජහති අභ ශේතනඹ" ඳනත් ශටුම්ඳත 

ම්ඵන්ධශඹන් ශරේසධහධියණඹ ශත ඉදිරිඳත් යන රද 

ශඳත්භ පිටඳත  භහ ශත රළබී ඇති ඵ ඳහර්ලිශම්න්තුට 

දළන්වීභට ළභළත්ශතමි. 

 

III 

 
පවේලකයන්පේ අයලෆය වශන ද මනළල පන්ක 

පකටුේපත :පරේහධළකරකරණය  පප්කවමක් 
வகனரபர்கபறன் வு தசனவுத் றட்ட 

றரப்தடி சட்டதோனம் : உர் லறன்ரக்கு த  
BUDGETARY RELIEF ALLOWANCE OF WORKERS BILL: 

PETITION TO THE SUPREME COURT 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 121(1) යසථහ ්රහය 

"ශේඹන්ශේ අඹළඹ වන දී භනහ" ඳනත් ශටුම්ඳත 

ම්ඵන්ධශඹන් ශරේසධහධියණඹ ශත ඉදිරිඳත් යන රද 

ශඳත්භ පිටඳත  භහ ශත රළබී ඇති ඵ ඳහර්ලිශම්න්තුට 

දළන්වීභට ළභළත්ශතමි. 

 
IV 

 
පබෞද්ධා විශළර පද්ලළගේ (වංප ධාන) පන්ක 

පකටුේපත :පරේහධළකරකරණපත රණරණය 
ததபத் அநறகனங்கள் (றருத்ம்) சட்டதோனம் : 

உர் லறன்நத் லர்ப்தை 
BUDDHIST TEMPORALITIES (AMENDMENT) BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 121(1) න යසථහ අුව 

ශරේසධහධියණඹ වමු  ශේ අභිශඹෝඹට ර  යන රද "ශඵෞද්ධ 

විවහය ශද්හරම් (ංශලෝධන)" නභළති ඳනත් ශටුම්ඳත පිළිඵ 

ශරේසධහධියණශත රණයණඹ භහ ශත රළබී ඇති ඵ 

ඳහර්ලිශම්න්තුට දළන්වීභට ළභළත්ශතමි.  

යජඹ ව නීතිඳතියඹහ විසින් ශරේසධහධියණශතදී ඟව වී 

ඇති ඳරිදි  ංශලෝධන  ශශවොත් ශවෝ න්ති ඉත් ශශවොත් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහට අනුවකර න්ති ඉත් න අතය  ශභභ 

ඳනත් ශටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් යර ඵහුතයඹකින් 

ම්භත ශ වළකි ඵ ශරේසධහධියණඹ විසින් රණයණඹ ය ඇත. 

ශරේසධහධියණශත රණයණඹ අද දින හර්ඹ ටවන් දළ ශන 

ිර හර්තහශේ මුද්රණඹ ශ ුතතු ඹළි  භභ ිශඹෝ යමි.  

1073 1074  



ඳහර්ලිශම්න්තු 

පරේහධළකරකරණපත රණරණය : 
உர் லறன்நத் லர்ப்தை : 

Determination of the Supreme Court : 

1075 1076 

[රු ථහනහඹතුභහ] 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

 

ලිිළ පේඛනළදිය ිළිතගෆන්වීම 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2013 ර්ඹ වහ ජහති ශඳොලිස ශොමින් බහශේ හර්ෂි හර්තහ.- 

[අග්රහභහතයතුභහ ව ජහති ්රතිඳත්ති වහ ආර්ික ටුතතු අභහතයතුභහ 

ශුවට රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ] 
  

වභළපේවය මත තිබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ද. 
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2013 ර්ඹ වහ ංර්ධන ශරොතරැි  භණ්ඩරශත හර්ෂි හර්තහ.- 

[මුදල් අභහතයතුභහ ශුවට රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ]   
 

වභළපේවය මත තිබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ද. 
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2014 ර්ඹ වහ ශේර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්ෂි හර්ඹහධන 

හර්තහ.- [ර්භහන්ත වහ හණිජ ටුතතු අභහතයතුභහ ශුවට රු 

ඹන්ත රුණහතිර භවතහ]  
 

වභළපේවය මත තිබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ද. 
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

(i)  2014 ර්ඹ වහ සීභහහිත රංහ ශඳොශවොය භහශම් හර්ෂි 
හර්තහ; ව 

(ii)  2014 ර්ඹ වහ ෘෂිර්භ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්ඹහධන 
හර්තහ.- [ෘෂිර්භ අභහතයතුභහ ශුවට රු න්ත අුවවිවහශර් 
භවතහ ] 

    

වභළපේවය මත තිබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ද. 
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
2014 ර්ඹ වහ ශ්රී රංහ විබහ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්ෂි 

හර්ඹහධන හර්තහ.- [රු අකිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ] 

  

වභළපේවය මත තිබිය යුුරයයි නිපය ග කරන ද. 
சதரதேடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 

පප්කවේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු තතළ අුරපක ර මශ්කමිය (විපද් රැකියළ 

අමළතයුරමිය) 
(ரண்தைறகு (றருற) னர அத்துவகரன - வவளிநாட்டு 

தரறல்ரய்ப்தை அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign 

Employment) 
රු ථහනහඹතුභි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද 

පිළින්මි. 
(1) ඳයඩු  පුසළල්ර  අං 353 බී දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි 

ඩී.ඒ. ශයෝජනී ධර්භඳහර භවත්මිඹශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; ව  

(2) යත්නපුය භල්ර  දුශය න්ද ඹන ලිපිනශඹහි ඳදිංචි 
යූ.ඟස. විතහනම් භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

   
ගරු සුජීල පවේනසංශ මශතළ (නළතයන්තර පලපෂහ රළනය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு சுஜல வசணசறங்க - சர்வதேச வர்த்ேக இராஜாங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 

International Trade) 

රු ථහනහඹතුභි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් වත 

පිළින්මි. 

(1) ශඳොල්සඕවිට  ශිළල්ශොශ  අං 104/1 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංචි ඒ.ඩී. ශවේභචන්ද්ර භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(2) භහරශේ  උඩත්ත ඳහය  අං 905/1A දයන සථහනශඹහි 
ඳදිංචි ඟච්.ජී. ශ්රේභදහ භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(3) මුල්ශල්රිඹහ  මුල්ශල්රිඹහ උතුය  ඳහළල් ඳටුභ  අං 
392 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ඟච්.ශ .ජී.ඟස. ජඹශේය 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(4)  ඔ ම්පිටිඹ  ළ ශඳශද  ඳහළල් භහත ඹන ලිපිනශඹහි 
ඳදිංචි ආර්.ඩේලිේ.වී. ඵන්දුර ඥහනසිරි භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

1079 1080 

[රු ථහනහඹතුභහ] 

* [පමම ඇමුණුම පුවහතකළපත ද තබළ ඇත.] 
*  [இந் இகப்தை தல் றகனத்றலும் கக்கப்தட்டுள்பது] 

* [This annex is also placed in the Library.] 
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(5)   භහරශේ  සුසිරහයහභ ඳහය  අං 510/2 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිංචි ඟස.ඟම්. සී. ශඳශර්යහ භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(6)   පු පිටිඹ  ඇසත්ත දකුණ  "සිංවගිරි සිරි ශද ි" ඹන 
ලිපිනශඹහි ඳදිංචි වදය සුශම්ද හමිී  ශත්තසිංව 
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(7)  ශවෝභහභ  ශයෝවර ඳහය  ජඹ භහත  අං 5 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංචි ටී. ශ්රේභරතහ භවත්මිඹශන් රළබුණු 
ශඳත්භ. 

 

ගරු  සුවන්ත පුංිකනිපේ මශතළ (රළනය පරිපළන ශළ 

කෂමනළකරණ නිපය නය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனவ - ததரது றர்ரக ற்ரம் 

தொகரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Public Administration and Management) 
රු ථහනහඹතුභි  භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් වතය 

පිළින්මි. 

(1)  ්රිකුණහභරඹ  ුවය ඳහය  4 ණු  ශොයාඹහ ඉදිරිපිට  අං 
57 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි නන්දනී ලිඹනශේ 
භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භ; 

(2)   න්තශල්  ශන්ඩ්රහන්පුය  ුති  - 16  අං 1088 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංචි පී.ඒ. අං ංජී භවතහශන් රළබුණු 
ශඳත්භ; 

(3)  ශදභටශොඩ  මිහිඳුශන්පුය  1 AF 08 U 11 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංචි පී.වී. ඇඩ්භන් සිංශ ෝ භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ; ව 

(4)  ඩත  ඳවශ යවමුණ  අං 126/2 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිංචි ආර්.ආර්.ඩේලිේ.බී.ටී.බී. හුරංමු භවතහශන් 
රළබුණු ශඳත්භ. 

 
ගරු අප ක් අපේසංශ මශතළ (ප්රලළශන ශළ සවිේ ුවලන් 

පවේලළ නිපය නය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு அவசரக் அவதசறங்க - வதரக்குத்து ற்ரம் 

சறறல் றரணச் வசககள் தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 

Transport and Civil Aviation) 

රු ථහනහඹතුභි  ආණභඩු  න්නන්ය ්රහථමි 

විදුවශල් දන්ත චිකිත් න්ධයහ ඳතියහජ භවත්මිඹශන් රළබුණු 

ශඳත්භ  භභ පිළින්මි.  

 
ගරු කුමළර පලේගම මශතළ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු ථහනහඹතුභි  ශභොයටු  ටුඵළද්ද  කුඩුහමුල්ර ඳහය  

අං 22 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ශ . සුභනසිරි ්රනහන්දු 

භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ  භභ පිළින්මි. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඟස. ශ්රීතයන් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ශර්ණ රළනකරුණළ මශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகருர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

රු ථහනහඹතුභි  භණ්ඩහර  පුංචි භණ්ඩහර  අං 

499/1 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි පී.ඟම්. ර්ලි වර් කුභහය 

ධර්භතිර භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ  භභ පිළින්මි. 

ගරු පර හිණී කුමළරි විපේර්කන මශ්කමිය 
(ரண்தைறகு (றருற) வரயறணற குரரற றவஜத்ண) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

රු ථහනහඹතුභි  පිරර  දම්ඵයහ  අං 50/1 B දයන 

සථහනශඹහි ඳදිංචි ශජ්.ඟම්.බී.ටී.ශ . ජඹසිංව භවතහශන් රළබුණු 

ශඳත්භ. 
 

ඉදිරිප්ක කරන ද පප්කවේ  මශනන පප්කවේ ිළිතබහ කළරක 
වභළල  පෆලරිය යුුර යයි නිපය ග කරන  ද. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභි  - 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ළඩ ටුතතු අන් යරහ ඔඵතුභහට අසථහ  රඵහ 

ශදන්නම්. දශේ ළඩ ටුතතු ආයම්බ යන්න අපිට අසථහ 

ශදන්න   රු භන්ත්රීතුභහ. 
 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ අවන්න ඹන ්රලසනඹ ශොතයම් ඵයඳතශද කිඹරහ ඒ ළන 

ථහ යද්දී ඔඵතුභහට දළශන්වි. 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ටුතතු අන් වුණු භන් භභ ඔඵතුභහට ඟඹට අසථහ 

ශදන්නම්. කිසිභ ්රලසනඹ  නළවළ.  
 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතුරරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

පළවේ දරුලන් ම්කද්රලය නළලළරේකරුලන්පේ 

පගොදුරු බල  ප්කවීම: ලෆෂෆක්වීම 
தரடசரகனப் தறள்கபகள் வதரகப்ததரருட் 

கடத்ல்கரர்கபறன் இகரல் : டுத்ல் 
SCHOOL CHILDREN BECOMING VICTIMS OF DRUG 

RACKETEERS: PREVENTION 

55/’15 

1.  ගරු බුද්කරක පතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
නීතිඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස 

්රලසනඹ- (1) : 

(අ) (i) නහරි ඳහල් දරුන් භත්ද්රය 
ජහහයම්රුන්ශේ ශොදුරු ඵට ඳත්වී ඇති 
ඵත්;  

 (ii) ඳහල් දරුන් ශඹොදහශන ශභභ ජහහයම් සිදු 
යන ඵත්; 

 ඟතුභහ දන්ශනහිද? 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

(ආ)      (i)   ශම් න විට භත්ද්රය ඳහල් තුශට පිවිසීභ 
නළළත්වීභට යජඹ ක්රිඹහ භහර් ශන තිශේද;  

 (ii) ඟශේ නම්  ඟභ ක්රිඹහ භහර් ශර්ද; 

 ඹන්න ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?  

(ඇ) (i) ඳසු ගිඹ ය ඳව තුශ භත්ද්රය ම්ඵන්ධ ළයදි 
වහ අත්අඩංගුට ඳත් ඳහල් ශියඹන් ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (ii) ඔවුන් නළත භහජත කිරීභ වහ යජඹ 
අුවභනඹ යන ක්රිඹහදහභඹ ශර්ද; 

 (iii) ඟශේ භහජත ශ දරුන් පිළිඵ ඳසු විඳයම් 
කිරීශම් ක්රිඹහලිඹ  ක්රිඹහත්භ න්ශන්ද;  

 (iv) ඟශේ නම්  ඟභ ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ පිඹයඹන් 
ශර්ද; 

 ඹන්න ඟතුභහ ශභභ බහට ඉදිරිඳත් යන්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො ඟශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 
சட்டதொம் எளங்கும் ற்ரம் தன் அதறறருத்ற 

அகச்சகக் வகட்ட றணர: 

(அ) (i) கர்ப்தைந தரடசரகனப் தறள்கபகள் 

வதரகப்ததரருட் கடத்ல்கரர்கபறன் 

இகரக ரநறத்ள்பணர் ன்தகத்ம்; 

 (ii) இக்கடத்ல்கள் தரடசரகனப் தறள்கபகள்தோனம் 

டத்ப்தடுகறன்நண ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ற்வதரது வதரகப்ததரருட்கள் தரடசரகன 

களுக்குள் தகரண்டுப்தடுக றரத்து 

ற்கு அசரங்கம் டடிக்கக 

வற்தகரண்டுள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், அந்டடிக்கககள் ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) கடந் ந்து ருடங்கபறல் வதரகப்ததரருட்கள் 

தரடர்தரண ரகளுக்கரக ககது 

தசய்ப்தட்ட தரடசரகன ரர்கபறன் 

ண்றக்கக ரது; 

 (ii) இர்ககப லண்டும் சதோகப்தடுத் 

அசரங்கம் வற்தகரள்கறன்ந டடிக்கககள் 

ரக; 

 (iii) இவ்ரர சதோகப்தடுத்ப்தட்ட தறள்கபகள் 

தரடர்தரக தறன்ணரய்வு தசய்த்ம் 

தசல்தொகநதரன்ர 

தசற்தடுத்ப்தடுகறன்நர; 

 (iv) ஆதணறல், அச்தசல்தொகநத்டன் 

தரடர்தைகட கட்டங்கள் ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு சர்ப்தறப்தரர? 

(ஈ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Is he aware that- 

 (i)  urban school children have become victims 

of drug racketeers; and 

 (ii)  these rackets are perpetrated using school 

children?  

(b)  Will he inform this House-  

 (i)  whether the Government has taken 

measures by now to stop drugs smuggled 

into schools; and 

 (ii)  if so, what such measures are?   

(c)  Will he submit to this House-  

 (i)  the number of school children arrested in 

connection with drug related offences over 

the past five years; 

 (ii)  the process being adopted by the 

Government to reintegrate them into 

society; 

 (iii)  whether a follow-up process is 

implemented regarding the children so 

reintegrated; and 

 (iv)  if so, the steps associated with that process? 

(d)  If not, why?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ (පළර්ලිපේන්ුර 

ප්රතිවංවහකරණ ශළ නනමළධාය අමළතය වශ ආණ්ඩු පක්පත  

ප්රධාළන වංවිධාළයකුරමළ)  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க - தரரளுன்ந 

ரசலகப்தை ற்ரம் தகுசண ஊடக அகச்சரும் அசரங்கக் 

கட்சறறன் தொற்வகரனரசரதம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
රු ථහනහඹතුභි  නීතිඹ වහ හභඹ ව ද ෂිණ 

ංර්ධන අභහතයතුභහ ශුවශන් භහ ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුරු රඵහ 

ශදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (ආ)      (i)  ඔේ. 

 (ii) ඳහල් දරුන් භත්ද්රය බහවිතඹට ශොදුරුවීභ 
ළශළ වීභට ඳවත ඳරිදි ළඩටවන් ශම් න විටද 
ක්රිඹහත්භ න අතය  ශභශත  ක්රිඹහත්භ ශ 
ඟභ ළඩටවන් තුළින් 2013 ර්ශතදී දළුවත් 
කිරීම් ළඩටවන් 137  භඟින් සිසුන් 21 605  ද  
2014 ර්ශතදී ළඩටවන් 319  භඟින් සිසුන් 
70 322  ව 2015 ර්ශතදී ළඩටවන් 564  
භඟින් සිසුන් 99 956  දළුවත් කිරීභට පිඹය 
ශන ඇත. 

* ඔවුන් ඉර  ය ශද්ලනහ  ම්භන්ත්රණ 
වහ තිහත් ළ  ි භත්ද්රය ිහයණ 
අධයහඳන ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ.  

* ණ්ඩහඹම් ක්රිඹහහයම් තුළින් භතහදභඹ 
ශනසම් ඇති කිරීභ. 

* ඳහල් දරුන්ශේ ළටුවරට 
ආභන්ත්රණඹ යන ආත්භහශඵෝධඹ  
පරදහයී න්ිශේදන ක්රභ  අන්තර්පුද්ර 
න්ිශේදන ඵතහ  ර්ධනඹ  වළඟීම් ව 
ආතතිඹ ශභනහයණඹ යුව රඵන 
ක්රිඹහහයම් ඇතුශත් ළඩටවන් ළරසුම් 
කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 
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* ගුරුරුන්  විදුවල්ඳතිරුන්  ශදභවුපිඹන් 
දළුවත් කිරීභ වහ පුහුණු ළඩමුළු 
ංවිධහනඹ කිරීභ.  

* ඳහල්ර විදුවල්ඳතිරුන්ශේ ව 
ගුරුරුන්ශේ ශභභ රුණ පිළිඵ දළුවභ 
වහ ආල්ඳ ංර්ධනඹ කිරීශම් 
ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ කිරීභ. 

* දරුහ ත  ි ශනොකිරීභ  ඔවුන් අශඵෝධ 
ය ළනීභ  ඔවුන් ශශයහි විශලේ 
අධහනඹ ශඹොමු යවීභ  භ වහ පිඹහ අතය 
ශෞය ම්ඳන්න ඹවඳත් ඵතහ  
ඳත්හ ළනීභට ව ඟතුළින් ඹවඳත් ඳවුල් 
ඳරියඹ  ශොඩ නළංවීභට ළඩ පිළිශශ 
ංවිධහනඹ කිරීභ.  

(ඇ) (i) 551ි . 

 (ii) ඔවුන් ුවය  වන්ශදස ශඹොවුන් ්රතිහය 
භධයසථහන ශත ශඹොමු කිරීභ සිදු යුව රඵන 
අතය ඟහිදී  

   භහ 03 ශන්හසි භශනෝ චිකිත් ්රතිහය 
රඵහදීභ.  

   ඹස හණ්ඩරට අුවරඳ ඳහල් විඹ භහරහට 
අදහශ විඹන්  ශෞන්දර්ඹහත්භ විඹන් ශභන්භ 
ෘත්රණඹ පුහුණු ඳහධභහරහන් වළදෆරීභට අසථහ 
රඵහදීභ. 

  භශනෝ විදයහත්භ උඳශද්ලනඹට ර කිරීභ. 

  ශඳෞරු ර්ධනඹට අදහශ ක්රිඹහහයම්  රීඩහ 
කුරතහ ංර්ධනඹ  ංගීතඹ  රහ වහ 
හහිතයඹට අදහශ ටුතතු සිදු යවීභ. 

  ශම් අසථහශේ දී  රු හර යත්නහඹ 
ඇභතිතුභහ බහට ඳළමිණ සිටිනහ.  භභ උත්තයඹ 
කිඹරහ ඟතුභහට බහය ශදන්නම්. 

 (iii) ඔේ. 

(iv) 1.  ඳසු රැයණ ක්රිඹහලිඹ  අන්තයහඹය 
ඖධ ඳහර ජහති භණ්ඩරශත ්රතිහය 
හර්ඹ භණ්ඩරඹට අභතය  ඵහහිය ශේහ 
අංලඹ භඟින් සිදු කිරීභ. 

 2.  ්රතිහය රඵන ශේහ රහභිඹහ 
භධයසථහනශඹන් පිටවී ඹහභට ති 02ට 
ශඳය අදහශ ශේහ රහභිඹහ ඳදිංචි ්රශද්ලඹ 
බහය සිටින ඵහහිය ශේහ ිරධහරිඹහ ශත 
ශතොයතුරු රඵහදීභ. 

 3. ඟභ ිරධහරින් විසින් ශේහ රහභිඹහශේ 
ඳවුශල් අඹ භව හච්ඡහ කිරීභ  ඔවුන් 
උඳශද්ලනඹට නතු කිරීභ තුළින් ශේහ 
රහභිඹහට ඹවඳත් ඳරියඹ  උශදහ අලය 
ඳදනභ ස යුව රඵි . 

 4. ්රතිහයශඹන් පිට ගිඹ ඳසු දීර්ක හරඹ  
අණ්ඩ ඳසු රැයණඹ සිදු යුව රඵි . 

 5. ශේහ රහභිඹහ භට ය  ශවෝ ශදය  
භධයසථහනඹට ම්ඵන්ධ ය ළනීභ 
සිදුයන අතය  ඟඹ රණයණඹ න්ශන් ශේහ 
රහභිඹහ නළත භත්ද්රය බහවිතඹට ඇති 
අදහනම් භ ටභ අුවඹ. 

 6 ්රතිහය භධයසථහනඹ භව ලිපි  දුයථන 
භඟින් ඵතහ ඳත්හ ළනීභට අලය 
ඳවසුම් රහ දීභ ශභන්භ භධයසථහනශත 
ඳත්නහ ්රති රැසවීම් වහ වබහගී වීභට 
ඳවසුම් රහ දීභ. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 

ගරු බුද්කරක පතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභි  භශේ ඳශමුළි අතුරු ්රලසනඹ 
ශභඹි . භභ අභහතයතුභහශන් ශම් හයණඹ ළන දළන න්නට 
ළභළතිි . රු අභහතයතුභහශේ පිළිතුශයන් ඳළවළදිලි වුණහ  ඳසු 
ගිඹ ය ඳව තුශ භත්ද්රය වහ ම්ඵන්ධ ළරැදිරට ඳහල් ඹන 
ඹශේ දරුන්  551 ශදශන  අත් අඩංගුට ශන තිශඵන ඵ. 
ඵහබුල්  බීඩහ  ශභෝද  ඳළණි  ශඳති  Ecstasy  ඊට අභතය විවිධ 
ය ශ පු  ර් ඳහල් තුශත් ඒ හශේභ ඳහශරන් අට 
භවය යහඳහරි සථහනරත් විශලේශඹන්භ ඳහල් ඵස යථ 
තුශත් විකුණන ඵට හර්තහ රළයාරහ තිශඵනහ. ශම් හයණහරදී 
ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුශේ වශඹෝඹ ශන සිවිල් ශඳොලිස 
ිරධහරින් ශඹදවීභ ව බුද්ධි අංල ිරධහරින් ශඹදවීභත් ඒ 
හශේභ අවඹු ශර ඵස යථ ඳරී හ කිරීශම්  ඳහල් ඳරී හ 
කිරීශම් ව අට යහඳහය සථහන ඳරී හ කිරීශම් ළඩ පිළිශශ  
අභහතයහංලඹට තිශඵනහද?   

 
ගරු වළග ර්කනළයක මශතළ (නීතිය ශළ වළමය වශ 

දක්ෂිණ වංලර්ධාන අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க - சட்டதொம் எளங்கும் ற்ரம் 

தற்கு அதறறருத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 

and Southern Development) 
රු ථහනහඹතුභි  ඟළි ළඩ පිළිශශ  තිශඵනහ. ඒ 

සිඹුව රුණු ශභතළනදී කිඹන්න ඵළවළ.  විශලේශඹන් ්රජහ 

ශඳොලිස ඒඹ වයවහ අපි ශම් ්රලසනඹ ළන ශොඹහ ඵළීමභ වහ 

පුළුල් ළඩ පිළිශශ  දළන් ශොඩ නවමින් ඳතිනහ. ශම් 

්රලසනඹට පිළිතුරු භව ඳසුයාම් හර්තහ  භට රළයාරහ තිශඵනහ. 

ඒ ඳසුයාම් හර්තහ භභ රු භන්ත්රීතුභහට ශඳන්න්නම්. ශභොද  

භභ හිතන විධිඹට ඟතුභහ අවන ශඵොශවෝ ්රලසනරට පිළිතුරු ඟහි 

තිශඵනහ.   

 
ගරු බුද්කරක පතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභි  භශේ ශදළි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි . 
ඇතළම් භත්ද්රය ව භත්ඳළන් ජහහයම්රුන් ඒ ජහහයශම් 
අතයභළදි තළරැේරුන් විධිඹට ඳහල් දරුන්    ශඹොදහ ළනීශම් 
අසථහත් හර්තහ ශරහ තිශඵනහ හශේභ ශඹොදහ ිමින් 
ඉන්නහ. ඒ කිඹන්ශන් ශම් ශද්ල් ඳහර තුශට  ශනළල්රහ 
විකුණන්නත්  ඳහශරන් ඟළිශතදී විකුණන්නත්. විශලේශඹන්භ 
ඊශත ශඳශර්දහ ශවෝභහභ ඳ රශද්ලශත ඉරහ ශොශම නයඹට ඟන  
යජශත ඵස යථඹ භන් න්නහ ඟ දරුශ  තභන්ශේ ඹට 
ඇඳුශම් වහ ශන ඇවිල්රහ ශභළි භත්ද්රය විකුණද්දි අශන  
ඳහල් දරුශෝ තභි  ඒ දරුහ ශඳොීමසිඹට අල්රහ දුන්ශන්. ඒ ිහ 
ශභළි ක්රිඹහ දහභඹන් ම්ඵන්ධශඹන් දරුන් විතය  දළුවත් 
යරහ භදි. ඵස යථ රිඹළදුයන්  ඳහල් ෆන්යථ රිඹළදුයන්  
උඳහය ඳන්ති ගුරුරුන්  ඳහල් ගුරුබතුන් ව අට 
යහඳහරි ්රජහ දළුවත් කිරීභ වහ ්රජහ ශඳොලිස ඒ වහ 
ඵළඳුණු ළඩ ටවන  ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුට තිශඵනහද?  

 
ගරු වළග ර්කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඟළි ළඩටවන් නම් දළනටභත් ඳත්නහ  රු 

ථහනහඹතුභි. විදුවල්ඳතිරුන්ට  ගුරුබතුන්ට  ඒ හශේභ 

ඵස යථ  රිඹළදුයන්ට   ශදභේපිඹන්ට හශේභ අධයහඳන විදයහ පීධඹ 

වයවහ අුවතින් ඳත්න ගුරුරුන්ටත් ශභළි ළඩටවන් 

ඳත්නහ. ්රජහ ශඳොලිස ඒඹ වයවහ ඒ තදුයටත් භහජඹ 

තුශට ශන ඹන්ශන් ශොශවොභද කිඹන ඟ තභි  අපි ඵරන්ශන්.   
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු බුද්කරක පතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභි  භශේ තුන්න අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි . 

භවය ශරහට යශ පු  ර් හශේ ශද්ල් භත් 
ද්රයඹ  විධිඹට අපි වඳුනහ න්ශන්  නළත්නම් භත් ද්රය විධිඹට 
ඒහ ශල්නත ශන්ශන් ශඵදහ වළරීශම් ටුතතුත් සිදු වී 
හරඹ  තවීශභන් ඳසුි . ඒ ිහ ඳහල් අට විකුණන 
යශ ආවහය ර් ශවෝ බීභ ර් ශවෝ පිළිඵ ශඳොලිස 
ශදඳහර්තශම්න්තුට අභතය ඹම්කිසි භ ටභකින් අන්තයහඹය 
ඖධ ඳහර ජහති භණ්ඩරඹත් භළදිවත් ය ළනීශම් ළඩ 
පිළිශශ  ව ඟඹට අභතය භළදිවත් යත ුතතු අංල භළදිවත් 
ය ළනීශම් ක්රභශේදඹ ශභො ද?  

 

ගරු වළග ර්කනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ ශඳොලිස ශදඳහර්තශම්න්තුට උත්තය ශදන්න පුළුන් 

්රලසනඹ  ශනොශි . නමුත්  ඒ හර්ඹ බහයඹ ශඳොීමසිඹටි   
අන්තයහඹය ඖධ ඳහර ජහති භණ්ඩරඹටි  විතය  ශදන්න 
ඵළවළ. MOH හර්ඹහර වයවහත් ඹම්කිසි  කීභ  දළනටභත් 
දයනහ. ඟතළන භනහ ම්ඵන්ධීයණඹ  සිදු ශන්න ඕනෆ. 
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ විශලේ හර්ඹ හධ ඵරහඹ - 
Special Task Force ඟ- වයවහ ඒ ටුතතු සිදු ශමින් ඳතිනහ.  

 
ශ්රී ංකළ රක්ණ වංවහාළල පපෞද්ගලීකරණය කිීමම : 

පවේලක ප්රතිළභ 
இனங்ககக் கரப்தைரறக் கூட்டுத்ரதணத்கத் 

ணறரர் ப்தடுத்ல்: ஊறர் னன்கள் 
PRIVATIZATION OF SRI LANKA INSURANCE CORPORATION: 

EMPLOYEE BENEFITS 
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2. ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - 

(2) : 

(අ) (i) 2003 ශර්දී ශ්රී රංහ ය ණ ංසථහ 
ශඳෞද්ීමයණඹ කිරීශම්දී ඟහි ශේඹ ශ 
3100  ව ශේ ංයහශන් 1500 ඳභණ 
පිරිට රැකිඹහ අහිමි ව ඵත්; 

 (ii) ඹම් ආඹතනඹ  ඳර්  ආඹතනඹ වයවහ 
විකිී ශම්දී ශේි න් වට හිමිවිඹ ුතතු 10% 
්රතිරහබඹද ඔවුන්ට අහිමි ව ඵත්;  

 (iii) ශරේසධහධියණශත නඩු රණන්දු  අුව ඳසු ගිඹ 
ඳහරන භශතදී ශ්රී රංහ ය ණ ංසථහ නළත 
යජඹට ඳයහ ළනීභ  සිදු වුද  ශේඹ අහිමි ව 
ශේඹන් ෆභ ශදනහභ නළත ශේශත 
පිහිටුවීභ  සිදු ශනොව ඵත්; 

 ඟතුභහ දන්ශනහිද? 

 (ආ) (i) නළත රැකිඹහ ශනොරළබීශභන් අහධහයණඹට 
ර ව ශේි න්ට විඳුභ  රඵහ දීභ වහ 
ටුතතු යන්ශන්ද;  

 (ii) ඟශේ නම්  ඒ ය ආහයශඹන්ද; 

 ඹන්න ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො ඟශේ නම්  ඒ භන්ද? 

அச தரறல்தொற்சறகள் அதறறருத்ற அகச்சகக் 

வகட்ட றணர: 

(அ) (i )  2003ஆம் ஆண்டு இனங்ககக் கரப்தைரறக் 

கூட்டுத்ரதணத்க ணறரர் ப்தடுத்தும் 

வதரது அறல் தறரற்நற 3100 ஊறர்கபறல் 

சுரர் 1500 வதரோ் தரறல்ககப இந்ணர் 

ன்தகத்ம்; 

 (ii )  வதம் றரணதரன்ர 'தர்க்' றரணத்றன் 

ஊடரக றற்தகண தசய்ப்தடும்வதரது 

ஊறர்களுக்கு உரறத்ரக வண்டி 10% 

னகணத்ம் இர்கள் இந்ரர்கள் ன்தகத்ம்; 

 (iii )  உர் லறன்ந க்குத் லர்ப்தறன்தடி கடந் 

ஆட்சறக்கரனத்றல் இனங்கக கரப்தைரறக் 

கூட்டுத்ரதணம் லண்டும் அசறணரல் 

ததரரப்வதற்கப்தட்டவதரறலும் தரறல் இந் 

ஊறர்கள் அகணரும் லண்டும் வசகறல் 

அர்த்ப்தடறல்கன ன்தகத்ம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i )  லண்டும் தரறல் கறகடக்கர கரத்றணரல் 

அலறக்கு உள்பரண ஊறர்களுக்கு 

லர்தரன்கந ங்க டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகத்ம்; 

 (ii )  ஆதணறல், அது வ்ரர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a)  Is he aware that - 

 (i) when Sri Lanka Insurance Corporation was 

privatized in the year 2003 about 1,500 

persons out of the 3,100 employees who 

served there lost their employment; 

 (ii)  they were even deprived of the 10 per cent 

benefit that employees are entitled to when 

an institution is sold through PERC; and 

 (iii)  even though Sri Lanka Insurance 

Corporation was re-acquired by the 

Government during the tenure of the 

previous regime on a judgment of the 

Supreme Court, all the employees who lost 

their jobs were not reinstated? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to provide 

relief to the employees who underwent 

injustice as a result of not receiving their 

employment back; and 

 (ii) if so, the manner it will be done? 

(c)  If not, why? 
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ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ (රළනය ලයලවළය වංලර්ධාන 

නිපය නය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்தொற்சறகள் 

அதறறருத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 

Enterprise Development)  

රු ථහනහඹතුභි  යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහ 

ශුවශන් භහ ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශදනහ. 

(අ) (i) රැකිඹහ අහිමිවීභ  සිදු වී ශනොභළත. 

 (ii) ශේි න්ට සිඹඹට 10 ශොටස අහිමිවීභ  සිදු 
වී ශනොභළත. 

 (iii) ශේඹ අහිමි ව ශේඹන් ශනොව ශවි න්  නළත 
ශේශත පිහිටුවීභ අලයතහ  ශනොවීඹ. 

(ආ) (i) අදහශ ශනොශේ. 

 (ii) අදහශ ශනොශේ. 

(ඇ) අදහශ ශනොශේ. 
 

ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු ථහනහඹතුභි  භශේ ඳශමුළි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි . 

රු ිශඹෝජය ඇභතිතුභි  ඔඵතුභහ කිේහ  "ශේඹ අහිමි 

ශරහ නළවළ" කිඹරහ. ඒ ම්පර්ණශඹන් ළරැදිි . ශ්රී රංහ 

ය ණ ංසථහ විකුණන්න ලින් ඟහි සිඹුවභ ශේඹන්ට 

ය 60  ද හ හරඹ  ශේඹ කිරීභට ඉඩඩ තිබුණ ඵ 

ඔඵතුභහ දන්නහද?  

 
ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

නළවළ.  ශ්රී රංහ ය ණ ංසථහශේ ශේඹන් විරහභ 

ඹන්ශන් අවුරුදු 55න්. අවුරුදු 55න් ඔේඵට ශේඹ යනහ නම් 

ඒ ඉ ශේටභ රළශඵන ශදඹ  ශනොශි .  

 

ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු ථහනහඹතුභි  භශේ ශදළි අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .  

ශ්රී රංහ ය ණ ංසථහ ශඳෞද්ීමයණඹ යන්න ලින් 
ඟහි සිඹුවභ ශේඹන්ට අවුරුදු 55න් ඟවහට  අවුරුදු 60 ද හ 
ශේඹ කිරීභ වහ ව චක්රශල්ඹ  තභි  තිබුශණ්. ශම් ආඹතනඹ 
විකිණුහට ඳසු ඟභ ශේඹන් තභි  ඟළිඹට දළම්ශම්. ඟභ 
අසථහශේදී 1500ට ආන්න ්රභහණඹට රැකිඹහ අහිමි වුණහ. 
ඒ රැකිඹහ අහිමි වුණු අඹට තභි  හධහයණඹ ඉසට ශරහ නළත්ශත්. 
රැකිඹහ අහිමි වුණු ශභභ අඹට සිඹඹට 10 ශොටස ඳංගුශන්  ඹම් 
ශොච්චම් මුදර  -රුපිඹල් ර  වතය  ශවෝ රුපිඹල් ර  
වතයි  විසිඳන්දව  හශේ ්රභහණඹ - රළයාරහ තිශඵනහ. ඒ 
කිසිශේත්භ ්රභහණත් නළවළ. ඟභ ිහ ශභභ ආඹතනඹ 
ශඳෞද්ීමයණඹ කිරීභ ිහ ඵරවත්හයශඹන් රැකිඹහලින් 
ඹන්න කිඹරහ ගිඹ අඹට තභි  හධහයණ න්දි මුදර  අලය 
ශන්ශන්. රු ඇභතිතුභි  ඟභ හධහයණ න්දි මුදල් ඔවුන්ට 
රඵහ ශදන්න ්රභහද ශරහ වරි දළන්ත් ඔඵතුභහ ටුතතු යනහද?  

 

ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශඳෞද්ීමයණඹ ශහට ඳසු ය ණ ංසථහශේ හිටපු 

සිඹුවභ ශේි න් අුවත් භහභට අුවුත ත ශහ. ඔවුන් 

අුවුත ත ශහට ඳසු සශේච්ඡහශන් විරහභ ඹන්න පුළුන් ළඩ 

පිළිශශ  ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ කිඹන්ශන්  Voluntary Retirement 

Scheme - VRS - ඟ  ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ VRS ඟ ඹටශත් 

තභි  ඟහි ශේඹන් ය ණ ංසථහශන් අි න් ශරහ 

තිශඵන්ශන්. ඒ අසථහශේදී ඟභ ශේඹන්ට තර්ජනඹ   ඵර 

කිරීභ  තිබුශණ් නළවළ. ශභොද  ඒ සශේච්ඡහශන් යපු ශදඹ  

ිහ. නමුත් අුවුත ත යපු සිඹුව ශදනහටභ සිඹඹට 10 

ශොටස ශවෝ ඒ ශොටස ශුවට මුදර  රඵහ දුන්නහ. 

 

ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඔඵතුභහ කිේශේ  "VRS ඟ ඹටශත් ඹන්න ිදව දුන්නහ" 

කිඹරහ. ඒ අවුරුදු 55ට ඩහ අඩු අඹට. ඒ වරි. නමුත් 
චක්රශල්ශත ඉතහ ඳළවළදිලි තිබුශණ් අවුරුදු 60 ද හ ශේඹ 
යන්න පුළුන් කිඹරහ. ඟතශොට අවුරුදු 55ට ළඩි ශේඹන් 
තභි  ශම් විධිඹට ඹළේශේ. ඒ අඹට තභි  න්දි මුදර රඵහදිඹ 
ුතත්ශත්. න්දි මුදර රඵහදීභ ිසිඹහහය සිද්ධ වුශණ් නළවළ. රු 
ිශඹෝජය ඇභතිතුභි  ශම් පිළිඵ ළඩිදුය අධයඹනඹ යරහ  
අහධහයණඹට ර  වුණු ශේඹන්ට ඉදිරිශතදී ශවෝ ඹම් 
හධහයණ න්දි මුදර  රඵහදීභට ඔඵතුභහ පිඹය න්නහද? 

 

 ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  
 (ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

  (The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ. භභ මුලින් වන් ශහ හශේ අවුරුදු 55න් තභි  විරහභ 

ඹහභට ිඹමිත තිබුශණ්. නමුත් අහධහයණ   අනීතයුවකර ශර 

ඒ ශේඹන් ඉත් ය තිශඵනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹනහ නම්  

ඒ වහ නීතිභඹ ඳදනභ  තිශේ නම් අපි ඒ ළන ශොඹහ 

ඵරන්නම්.  
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 3 -199/'15- (2)  රු (වදය) නලින්ද ජඹතිස 

භවතහ. 
 

ගරු (වලදය) නලින්ද නයතිවහව මශතළ 
(ரண்தைறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රු ථහනහඹතුභි  භහ ඟභ ්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභි  ිහ වහ ඉදිකිරීම් අභහතයතුභහ 

ශුවශන් භභ ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ තිඹ හරඹ  
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්රහනය මුර දිනකද ඉදිරිප්ක කිීමම  නිපය ග කරන ද. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகப றடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ඔලුවිේ ලරළය වහශළ පලරළ ගන්නළ ද ඉඩේ: ලන්දි 

මුදේ 
எலுறல் துகநதொகத்துக்தகணச் சுவீகரறத் கரறகள்: 

ட்ட ஈடு  
LANDS ACQUIRED FOR OLUVIL HARBOUR : COMPENSATION  

 

209/’15 
4.  ගරු එේ. එච්. එේ. වේමළන් මශතළ 
   (ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

      (The Hon. M.H.M. Salman) 

යහඹ වහ නහවි ටුතතු අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - 

(1): 

1089 1090 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

(අ) නළ ශවනහිය ඳශහශත්  ඔුවවිල් යහඹ ඉදිකිරීභ වහ 2008 
ර්ශතදී යජඹට ඳයහ න්නහ රද ඉඩම් ශුවශන් ශම් 
නවිට න්දි මුදල් ්රදහනඹ ය ඇති ඟ  ඟ  පුද්රඹහශේ 
නභ  ලිපිනඹ ව න්දි මුදල් ්රභහණඹ ශන් ශන් 
ලශඹන් ශර්ද ඹන්න ඟතුභහ වන් යන්ශනහිද? 

(ආ) ශම් වහ ඳයහ න්නහ රද පුද්රි න් 48 ශදශනකුට 
අඹත් තිබ අ ය 49.5 ඉඩශභහි  ඉඩම් හිමිඹන් අතරින් 
ශභශත  න්දි මුදල් රඵහදී ශනොභළති පුද්රි න් වහ 
ඉඩශම් ර්තභහන ත ශේරු ටිනහභ අුව න්දි ්රදහනඹ 
කිරීභට ඟතුභහ පිඹය න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො ඟශේ නම්   ඒ භන්ද? 

 

துகநதொகங்கள் ற்ரம் கப்தற்ரகந அலுல்கள் அகச் 

சகக்வகட்ட றணர: 
 

(அ) கறக்கு ரகரத்றல், எலுறல் துகநதொகத்க 

றர்ரறப்தற்கு 2008ஆம் ஆண்டில் அசரங்கத் 

றணரல் சுவீகரறக்கப்தட்ட கரறகளுக்கரக இதுக 

ட்டஈடு ங்கப்தட்டுள்ப எவ்தரரு தரறணதும் 

ததர், தொகரற ற்ரம் ட்டஈட்டுத் தரகக தவ் 

வநரக ரக ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இற்தகண சுவீகரறக்கப்தட்ட 48 வதருக்குச் தசரந் 

ரண 49.5 க்கர் கரறறன், கரறச் தசரந்க் 

கரர்கபறல் இதுக ட்டஈடு ங்கப்தடர 

ர்களுக்கு கரறறன் ற்வதரக றகன 

றப்தேட்டுப் ததரறறன்தடி ட்டஈடு ங்க அர் 

டடிக்கக டுப்தரர; 

(இ) இன்வநல், ன்? 

 

 asked the  Minister of Ports and Shipping :  

(a)  Will he state separately the name and address of 

each person to whom  compensation has been paid 

by now for the lands acquired by the Government 

in the year 2008 to construct the Oluvil Harbour in 

the  Eastern  Province, along with the amount of 

compensation paid to each person? 

(b)  Will he take action to pay compensation based on 

the  current  estimated value of  the lands to the 

persons to whom compensation has not yet been 

paid out of the land owners of the land of 49.5 

acres acquired by the Government, which 

belonged to 48 persons? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු අර්ජුන රණුරංග මශතළ (ලරළය ශළ නළවික ක යුුර 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க - துறறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்தற்ரகந அலுல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 

Shipping) 

රු ථහනහඹතුභි  ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේඹ. 

(අ)   නළ ශවනහිය ඳශහශත්  ඔුවවිල් යහඹ ඉදි කිරීභ වහ 2008 
ර්ශතදී යජඹට ඳයහ න්නහ රද ඉඩම් ශුවශන් ශම් 
න විට න්දි මුදල් ්රදහනඹ යමින් ඳරණ. දළනට මුදල් 
ශහ ඇති පුද්රඹන් ම්ඵන්ධ විසතයඹ දීර්ක ඇමුණුභ . 

ඒ ඇමුණුභ ඔඵතුභහට රඵහ දී තිශඵනහ. ඇමුණුභ වභළගත* 
යමි. 

(ආ)   ඔුවවිල් යහඹ ඉදි කිරීභ වහ ඳයහ න්නහ රද ඉඩම්  ටි 
32  වහ න්දි ත ශේරු ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹ 
ශත රළබී ඇති අතය ඉන් 19ශදනකු වහ රුපිඹල් 
41 489 280  න්දි ලශඹන් ශහ ඇත. ඟ  අඹකු ශත 
මුදල් ශන් ය ඇතත් ශභශත  න්දි රඵහ ශන 
ශනොභළත. ඉතිරි න්දිරහභින් 12ශදනහශේ ඉඩම් අි තිඹ 
පිළිඵ තවවුරු කිරීභට දිහඳතිතුභහ විසින් ඳත් යන රද 
මිටු භඟින් ශභශත  යහඹ අධිහරිඹ ශත ිර්ශද්ල 
රළබී  ශනොභළත. ඟභ ිර්ශද්ල රළබුණු ඳසු හධහයණ 
ත ශේරු  භත න්දි ශවීභට ටුතතු යුව ඇත.  

 තද  ඉතිරි ඉඩම් වහ න්දි ත ශේරු ශභශත  
්රහශද්ය ඹ ශල්ම් විසින් යහඹ අධිහරිඹ ශත  ශඹොමු ය 
ශනොභළත.  

(ඇ)   න්දි ත ශේරු ටිනහභ ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් විසින් යහඹ 
අධිහරිඹ ශත දළන්ව ඳසු හධහයණ ත ශේරු  භත 
මුදල් ශවීභට ටුතතු ශ වළ.    

 

* වභළපේවය මත තබන ද ඇමුණුම: 
   சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட இகப்தை : 

   Annex tabled: 

     ඇමුණුම   

ඔලුවිේ ලරළය ලයළපිතිය වහශළ අ්කප්ක කරග්ක ඉඩේ 

පලනුපලන්  

ලන්දි මුදේ පගලන ද පුද්ගයන්පේ පතොරුරරු 

1091 1092 

අනු 
අංකය 

නම ශළ ලිිළනය 
පගලන ද ලන්දි 
මුද රුිළයේ 

1 ඟස. ජුනි දීන් භවතහ  2 ½  දකුණු 
හණු ඳහය  ඔුවවිල් 02. 

 2 348 670 

2. ඟස. සිත්ති නජීභහ මිඹ  155 බී.  PA 
ඳහය  ඔුවවිල් 06. 

564 330 

3 ටී.ඟල්.ඒ. බීර් භවතහ  87  ඳයණ 
තළඳළල් හර්ඹහරඹ ඳහය  ඔුවවිල් 03. 

48 630 

4 ඊ.ඟල්. තහජුිහ මිඹ  16.ඒ.  
්රදීඳහහය ඳහය  ඔුවවිල් 04. 

4 302 600 

5 ඟම්.අි . මීයහ ශභොහිදීන් භවතහ  
5/68  රඩ  ල්මුශණ්. 

424 500 

6 ි .ඟල්. උදභහ ශරේශේ භවතහ  
4/115  ශන්ට්රල් ෆම්ේ  අම්ඳහය 

393 600 

7 ඒ. ශි නම්බු මිඹ  69/2  ශජ්ුව 
අයයා  විදයහරඹ ඳහය  ඔුවවිල් 07. 

2 575 800 

8 ශ .ඟල්. මිහි නහ උම්භහ මිඹ  
79/3  වතහ ඳල්ලි අඩි  ශන්නල් 
ග්රහභ 02   ම්භහන්තුය. 

774 300 

9 ටී. මීයහහි ේ භවතහ  295  ඔසභහන් 
ඳහය  හහින්දභයදු 07. 

1 180 800 

10 ඟම්.අි .ඟම්. අන්හර් භවතහ  295 
බී.  ඔසභහන් ඳහය  හහින්දභයදු 07. 

1 180 800 

11 ශ .ඟල්.ඟම්. අේදුල් හදර් භවතහ  
68/බී.  ශත්තහඩි ඳහය  ඔුවවිල් 06. 

6 326 100 

12 ඟම්.ඟච්.ඟම්. යෆි  භවතහ  138  
භධයභ ඳහය  ඔුවවිල් 05. 

598 710 

13 ඟම්.අි . වහේදීන් භවතහ  130/1  
අන්හරි ඳල්ලිඹ ඳහය  ඔුවවිල් 05. 

1 065 840 

14 ඟස.ඟල්. උම්මු ශජසීභහ මිඹ  16  
අයවහ ඳහය  ඔුවවිල් 01. 

4 805 100 

15 අි .ඟල්. අි නූල් ජහරිඹහ මිඹ  40  
භධයභ ඳහය  ඔුවවිල් 03. 

2 244 300 

16 අි .ඟල්.ඟම්. හුශේි න් භවතහ  13/1  
ශළින් ඳහය  ඔුවවිල් 01. 

2 244 300 

17 ඒ.ඟල්. මුමිනහ උම්භහ මිඹ  215 බී.  
අන්හරි ඳල්ලිඹ ඳහය  ඔුවවිල් 06. 

2 398 500 

18 ඒ.ඟල්. ජරහල්ඩීන් භවතහ  182/1  
ඕපීඒ ඳහය  ඔුවවිල් 07. 

4 958 100 

19 ඟම්.අි . ෂීමල්උල්රහ භවතහ  110  
ශළින් ඳහය  ඔුවවිල් 05. 

4 231 500 

 ඟතු 41 489 280 

[රු ඟම්. ඟච්. ඟම්. ල්භහන් භවතහ] 
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දෆන  මුදේ පලන් කර ඇති අයපේ පතොරුරරු  

 

ගරු එේ. එච්. එේ. වේමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු ථහනහඹතුභි  භශේ ඳශමුන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි . 
රු අභහතයතුභි  ශභභ ්රලසනඹ ශම් රු බහශේ භතු කිරීභට 
්රධහන ලශඹන් ශවේතු වුශණ්  යජඹට ඳයහ ත් ඉඩම් ශුවශන් 
ඳවුල් 49ට න්දි මුදල් ්රදහනඹ කිරීශම්දී ඹම් ළටුව  ඇති වී 
තිශඵන ිහි . ශභඹට ්රධහනභ ශවේතු තභි   ය ජශත ත ශේරු 
ශදඳහර්තශම්න්තු විසින් ිලසචඹ යන රද න්දි මුදර ශවීභ                 
ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිශත ඟට ඳහරන අධිහරිඹ විසින් 
අත්තශනෝභති ශර ්රති ශේඳ කිරීභ. 

්රති ශේඳ යරහ ඟභ මුදල් රුපිඹල් 30 000ට අඩු යරහ 
ශවීභට ශඹෝජනහ ශහ. නමුත් ඒ ඟ  ඟ  ඳවුල් තු විශලේ 
්රලසන ිහ ඳවුල් 19  ඟභ මුදල් බහය ත්තහ. ඳවුල් 29  න්දි 
මුදල් බහය ත්ශත් නළවළ. ශභභ ්රලසනඹ ළන ඉතහභ හුවම්පිත 
ශර ල්ඳනහ ය ඵරන්නඹ කිඹහ භහ රු ඇභතිතුභහශන් 
ඉල්රහ සිටිනහ. ශභොද  ශභභ ඉඩම් ඟභ ඳවුල්ර ඳහයම්ඳරි 
ඉඩම්. විලහර ංර්ධන යහඳෘතිඹට ඔවුන් ශභභ ඉඩම් ළඳ 
යරහ තිශඵන්ශන්. ඟභ ිහ ශභභ ්රලසනඹ විීමභට රු 
අභහතයතුභහ පිඹය න්නහද කිඹහ භහ හරුණි අහ සිටිනහ. 

 
ගරු අර්ජුන රණුරංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු ථහනහඹතුභි  ඳසු ගිඹ හරශත  අභහතයරුන් කිහිඳ 

ශදශනකුත් ශම් ්රලසනඹ භහ ශත ශඹොමු ශහ. ශභහිදී අපිට තිශඵන 

්රධහනභ ්රලසනඹ ශන්ශන්  ත ශේරු යපු මුදල් අුව ශවීභට 

සිදුවීභි . ඒ හශේභ දිහඳතිතුභහ වහ ්රහශද්ය ඹ ශල්ම්තුභහ වයවහ 

ඟන වතිඹ  ඟ  තභි   අඳට ඒ මුදර ශන්න සිදු 

ශන්ශන්. ඟශවභ නළතු ශශොත් හුව  ්රලසනරට   මුහුණ 

ශදන්න සිදු ශනහ. දළනට අපි ඒ ළන හච්ඡහ ය ශන ඹනහ. 

භවය අඹට අහධහයණඹ  ශරහ තිශඵනහ කිඹහ අඳ දළුවත් 

ය තිශඵනහ. ඒ වහ දළනට අපි ටුතතු ය ශන ඹනහ.  

රු භන්ත්රීතුභි  අපි රඵහ ත් භවය ඉඩම් ශොටස 

අනයශඹන් අල්රහ ශන තිශඵනහ. ඒ ළනත් අපි ඳසු ගිඹ 

ද ළයාන  භණ්ඩරශතදී හච්ඡහ ශහ. ඟභ ඉඩම්රට 

ශභොද යන්ශන් කිඹන ඟ ළන ඊශව ළයාන  භණ්ඩර 

රැසවීශම්දී රණයණඹට ඟශශමනහ.  
 

ගරු එේ. එච්. එේ. වේමළන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ம்.ச்.ம். சல்ரன்) 

(The Hon. M.H.M. Salman) 

රු ථහනහඹතුභි  ශභභ ්රලසනශඹන් ඍජුභ භතු 

ශනොවුණ තත් ඟ හයණඹ  ඉතහභ ශටිශඹන් අවනහ. ශ්රී 
රංහ මුසලිම් ශොංග්රඹට ඔුවවිල් යහඹ ම්ඵන්ධශඹන් විශලේ 

වළඟීභ  තිශඵනහ. භන්ද  ඟහි ංල්ඳඹ හිටපු අභහතයයශඹකු 

න රු ඒ.ඟච්.ඟම්. අලසයෂස භළතිතුභහශේ. ඒ හශේභ ඟඹ ආයම්බ 
ය තිබුශණ්  යවුෂස වකීම් අභහතයතුභහ. අපිට හර්තහ ශන 

ආහයඹට ශභභ යහඹ මුල් අසථහශේදී ධීය යහඹ  ව කුඩහ 
වහ භධයභ ්රභහණශත හණිජ යහඹ  වළටිඹට තභි   ආයම්බ ය 

තිශඵන්ශන්. අද ශභඹ ධීය යහඹ  වළටිඹට ඳභණි  ඳහවිච්චි 
ශන්ශන්. ඹම් ්රලසන තිශඵනහ නම් ඒහ විහ  කුඩහ ශවෝ භධයභ 

්රභහණශත හණිජ යහඹ  වළටිඹට ශභභ යහඹ දිුතණු කිරීභට 

ඔඵතුභහ පිඹය න්නහද කිඹහ අවන්නට භභ ළභළතිි . 

ගරු අර්ජුන රණුරංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු ථහනහඹතුභි  දළනටත් ආශඹෝජඹන් කිහිඳ 

ශදශන  අඳට  proposals  ඟහ තිශඵනහ. දළනට අඳ ඒ ළන 

අධයඹනඹ  ය ශන ඹනහ. ඉදිරිශතදී ඒ ආශඹෝජඹන්ශන් 

ශවො ආශඹෝජඹන් කිහිඳ ශදශන  ශන්හ ශම් යහඹට 

ම්ඵන්ධ ය න්නට අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.   

නමුත් ඟතළන ්රලස    ස නඹ  තිශඵනහ. මුහුදු තුය හන්දු ශරහ 

ඟතළන ්රලසන ශොඩට මුහුණ දී තිශඵනහ. ඟභ ිහ 

ආශඹෝජඹන්ශේ ඳළමිී ශම් ශඳොඩි අඩු  තිඵනහ. නමුත් 

දළනට ආශඹෝජඹන් ශදශදශන  ඟ  අපි හච්ඡහ ය ශන 

ඹනහ. ඉදිරිශතදි භහඹ  ඳභණ ශනශොට ශම් ආශඹෝජඹන් 

භව හච්ඡහ ය ඒ අලය ටුතතු යන්න අඳට පුළුන් 

ශි .  

 
ශ්රී ංකළ ලරළය අකරකළරිය  අය්ක පකොෂඹ 02, 

පම ගන් පළපර් ිළහිටි පද්පපොෂ:  බදු දම 
தகரளம்தை-02, வரகன் வீறறலுள்ப இனங்கக 

துகநதொக அறகரசகதக்குச் தசரந்ரண ஆணம் : 

குத்கக 
PROPERTY BELONGING TO SRI LANKA PORTS AUTHORITY 

AT MORGAN ROAD, COLOMBO 02: LEASE  
     232/’15 

5.  ගරු සුනිේ ශඳුන්පන්කති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

යහඹ වහ නහවි ටුතතු අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ- (1): 

(අ) ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹට අඹත් ශොශම 02  ශභෝන් 
ඳහ ශර්  කිේ ශඳොි න්  හි  අං 15 ව 15 A දයන අ ය 
02ි  රඩ් 02ි  ඳර්චස 35  න ඉඩභ භව ඇති ර් 
මීටර් 1600  ඳභණ න ශොඩනළඟිල්ර නීති විශයෝධී 
ආහයශඹන් ශද්ලඳහරන හිතත්ම් භත රු.25 000/-  
ළ  ි සුළු මුදරට ඵදු දී තිශේද ඹන්න ඟතුභහ ශභභ 
බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i)   උ ත ඉඩභ ඵදු දී ඇති ආඹතනඹ ශර්ද; ඒ 
වහ අුවභතිඹ රඵහ දී ඇත්ශත් වුරුන්ද; 

      (ii)   ඉවත (අ) හි වන් ශද්ඳශ  කුලිඹට රඵහ දීශම්දී 
අුවභනඹ ශ ක්රභශේදඹ ශර්ද;  

      (iii)   භහසි කුලිඹ රණයණඹ යුව රළබුශේ වුරුන්ද; 

 ඹන්නත් ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ)  (i)   2010 ර්ශතදී ශභභ ඉඩශභන් ඳර්චස 31 
ශොට  රු.125 000/- භහසි කුලිඹට 
රඵහදී තිබ ඵ දන්ශන්ද;   

 (ii)  ඟශේ නම්  2014 ර්ශතදී  රු.25 000/- භහසි 
කුලිඹට ඳර්චස 435  ව ශභභ ඉඩභ ඵදු දීශභන්  
යහඹ අධිහරිඹට සිදු ව ඳහඩු අඹය ළනීභ 
වහ  ුව රඵන ක්රිඹහභහර් ශර්ද; 

 (iii)  ශභභ මරය ංචහ පිළිඵ සිදු යුව රඵන 
විභර්ලනශත ර්තභහන තත්ත්ඹ ශර්ද; 

            ඹන්න ඟතුභහ තදුයටත් ශභභ බහට 
දන්න්ශනහිද? 

(ඈ)   ශනො ඟශේ නම්  ඒ භන්ද? 
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1  ඳරිඳහර විධහඹ  
අල් වහමිඹහ  අයහයා  විදයහරඹ  ල්මුශණ්. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

துகநதொகங்கள் ற்ரம் கப்தற்ரகந அலுல்கள் 

அகச்சகக் வகட்ட றணர: 

(அ) இனங்கக துகநதொக அறகரசகதக்குச் தசரந்ரண 

தகரளம்தை-02, வரகன் வீற, கறவ் ததரய்ன்ட் இல் 15, 

ற்ரம் 15 A ஆம் இனக்கங்ககபக் தகரண்ட 02 க்கர் 

02 ரூட் 35 தர்சஸ் தகரண்ட கரறத்டணரண நத்ர 

1600 சது லற்நர் அபறனரண கட்டிடம் சட்ட 

றவரரக அசறல் ட்தறன்வதரறல் ரூதரய் 25,000/- 

வதரன்நதரரு சறர தரககக்கு குத்ககக்கு 

ங்கப்தட்டுள்பர ன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) வற்தடி கரற குத்ககக்கு ங்கப்தட்டுள்ப 

றரணம் ரது; இற்கரண அங்கலகரம் ரரல் 

ங்கப்தட்டுள்பது; 

 (ii )  வவன (அ) றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப 

ஆணத்க, ரடககக்கு ங்குககறல் 

ககடப்தறடிக்கப்தட்ட கடதொகந ரது; 

 (iii )  ரரந் ரடகக ரரல் லர்ரணறக்கப்தட்டது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) 2010ஆம் ஆண்டில் இக்கரறறல் 31 தர்சஸ் 

தகரண்ட தகுற ரூதரய் 125 000/- ரரந் 

ரடககக்கு ங்கப்தட்டிருந்தன்தக அர் 

அநறரர; 

 (ii )  ஆதணறல், 2014ஆம் ஆண்டில், ரூதரய் 25 000/- 

ரரந் ரடககக்கு  435 தர்சஸ் தகரண்ட 

இக்கரறக ரடககக்கு தகரடுத்ன்தோனம், 

துகநதொக அறகரசகதக்கு ற்தட்ட ட்டத்க 

அநறடுற்கு வற்தகரள்பப்தடும்  

டடிக்கககள் ரக; 

 (iii) இந்றற வரசடி தரடர்தறல் வற்தகரள்பப்தடும் 

தைனணரய்றன் ற்வதரக றகனக ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு வலும்  அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்வநல், ன்? 

asked the Minister of Ports and Shipping: 

(a)  Will he inform this House whether the building 

with an area of nearly 1,600 square metres located 

on the land with an extent of 2 acres 2 roods and 

35 perches at No. 15 and 15A of Q Point, Morgan 

Road, Colombo 02 belonging to the Sri Lanka 

Ports Authority, has been leased at a (nominal) 

sum of Rs. 25,000 on political grounds illegally? 

(b)  Will he also inform this House- 

 (i)   the institution to which the above land has 

been leased to; who gave the approval for 

that; 

 (ii)   the methodology followed in leasing the 

land mentioned in (a) above; and 

 (iii)  who decided the monthly rental? 

(c)  Will he further inform this House - 

 (i)   whether he is aware that a portion of 31 

perches of this land has been leased at a 

sum of Rs. 125,000 per month in 2010;  

 (ii)   the measures that will be taken to recover 

the losses incurred by the Ports Authority 

by leasing this land with an extent of 435 

perches at a monthly rental of Rs. 25,000 in 

2014; and 

 (iii)   the present progress of the investigation 

being conducted on this financial fraud? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු අර්ජුන රණුරංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු ථහනහඹතුභි  ඟභ ්රලසනඹට  පිළිතුය  ශභශේි .  

(අ)   ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹට අඹත්   ශොශම  02  ශභෝර්න් 
ඳහශර්  කිේ ශඳොි න් හි   අං 15  දයන  ඉඩභ   ශ්රී රංහ 
යහඹ  අධිහරිශත  ආය  පුහුණු ඳහර ශර 2008 
ර්ශත භළි  භ සිට ඳරිවයණඹ යි .  

 ඊට ඹහඵද අං 15A දයන ඉඩශභන් ශොට  2014.12.31 
ද හ ශඳෞද්ලි භහභ  ශත ඵදු ලශඹන් රඵහ දී  
තිබුණු අතය  ශනත් කිසිදු ඳහර්ලසඹට ඟභ ඉඩභ ශවෝ 
ඟහි ශොට  ශවෝ නීතයුවකුර ඵදු දී ශනොභළත. 

(ආ) (i) ඟභ ඉඩශභන් ශොට  2011 ර්ශත භළද ඳභණ 
සිට හිටපු බහඳති ප්රිඹත් බී. වික්රභ භවතහශේ 
අුවදළුවභ භත ශ්රී රංහ ිදවස ශේ ංභඹට 
අඹත් හභහජිි න් ශද්ලඳහරන ටුතතු වහ 
ඳරිවයණඹ ය ඇත. ඳසු ශ්රී රංහ ිදවස 
ශේ ංභඹ විසින් ඟභ ඉඩභ ඟභ ංභඹ 
ශත වනදහයී ශවීම් ක්රභඹ  ඹටශත් රඵහදීභට 
අලය ටුතතු රහශදන ශභන් ඉල්රහ ඇත. 

  ඳසු හිටපු බහඳතිතුභහ විසින් ඟභ ඉඩභ සුළු 
කුලිඹ  භත රඵහදීභට ටුතතු යන ශරට 

උඳශදස දී ඇත. ඇමුණුම් I වහ II වභළගත* යමි. 

 (ii) ඒ වහ අධය  භණ්ඩර අුවභළතිඹ රඵහශන 
ඇතත්  ඵදු ගිවිසුභට ඟශළඹීභට අසථහ රළබී 

ශනොභළත. ඇමුණුභ III වභළගත* යමි. 

 (iii) භට රු.25 000/- ඵළගින් අඹය ළනීභට 
අධය  භණ්ඩර අුවභළතිඹ රළබී ඇතත්  ඒ අුව 
ඵදු ලශඹන් රඵහදී ශනොභළති ඵළවින් කිසිදු ඵදු 
මුදර  අඹය ශනොභළත. 

(ඇ) (i) ශඳෞද්ලි ආඹතනඹ  විසින් 2014.07.31 ද හ 
ඳර්චස 31.83 ශොට  රු.125 000/- භහසි 
ඵදු කුීම ඳදනභ  භත රඵහශන ඇත. 

 (ii) ශභභ ඉඩම් ශොටශේ ඳරිඹ ඳර්චස 435  
ශනො ඳර්චස 208  ශර ිළයදි විඹ ුතතුඹ. ශ්රී 
රංහ ිදවස ශේ ංභඹ ශත ශභඹ 
නීතයුවකර ඵදු ඳදනභ  භත රඵහදී ශනොභළති 
අතය  හිටපු බහඳතිශේ අුවදළුවභ භත බහවිතඹ  
ඳභණ  සිදුවී ඇත. ශම් පිළිඵ අල්රස ශවෝ 
දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමිභ විසින් 
ඳරී ණඹ  ක්රිඹහත්භ ශොට ඇත. 

 (iii) අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන ශොමිභ 
භඟින් යුව රඵන ඳරී ණ ටුතතු වහ 
අලය වශඹෝඹ ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹ 
භඟින් රඵහදී ඇත. 

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී. 
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[රු සුිල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ] 

————————— 
*  පුවහතකළපත තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු සුනිේ ශඳුන්පන්කති මශතළ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ථහනහඹතුභි  භශේ ඳශමුළි අතුරු ්රලසනඹ 

ශභශේි .  

රු ඇභතිතුභහ කිඹන ආහයඹට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ඵදු 

ගිවිසුභ  සිද්ධ ශරහත් නළවළ. ඟශේ සිද්ධ ශනොවුණත්  ඒ 

ඟවතහ අුව වුණත් රුපිඹල් 25 000 කිඹරහ කිඹන්ශන් 

හධහයණ මුදර  ශනොශි . ඒ ගිවිසුභ ව ඒ ක්රිඹහලිඹ දළනට 

නතය යරහද තිශඵන්ශන්  තභත් ඒ ගිවිසුභ ඒ අුව ක්රිඹහත්භ 

නහද කිඹරහත් භභ දළනන්න ළභළතිි . 
 

ගරු අර්ජුන රණුරංග මශතළ  
(ரண்தைறகு அர்ஜளண துங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

රු ථහනහඹතුභි  අල්රස ශවෝ දණ ශචෝදනහ විභර්ලන 
ශොමින් බහශන් ශම් ශනශොට ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 
ඳරී ණඹ  ඳත්න ිහ ඒ seal යරහ තිශඵන්ශන්. ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් කිසිභ ශදඹ  දළනට අඳට රඵහ ශදන්ශන් නළවළ. 

 

උකවහ කර ඇති රන් භළණ්ඩ පලනුපලන් බළ දුන් 

වශන : බෆංකුල  අහිමි ව ආදළයම 
அடகு கககளுக்கரக ங்கப்தட்ட றரம்: 

ங்கறகபறன் ருரண இப்தை 
RELIEF PROVIDED ON PAWNED GOLD ITEMS: LOSS OF 

INCOME TO BANKS 
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7. ගරු නයන්ත වමරවීර මශතළ 
    (ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

   (The Hon. Jayantha Samaraweera) 
යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - 

(1) : 

(අ) 2015 ජනහධිඳතියණශතදී ජනහධිඳති ධය අශේ  
ර්තභහන ජනහධිඳති වභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහ විසින් 
ඉදිරිඳත් ර “වභත්රී ඳහරනඹ  සිඹ දිනකින් අුවත් යට ” 
නම් ළඩටවශන් අං 26ට අුව  උස ය ඇති යන් 
බහණ්ඩ වහ ශවිඹ ුතතු අධි ශඳොලිඹ වහ දඩ මුදල් 
රුපිඹල් ර  ශද උඳරිභ ටිනහභට ඹටත් ඳහ 
වරින ඵට රඵහ දුන් ශඳොශයොන්දු අුව ශඳොීම වහ දඩ 
ඳහ වළරීභ ිහ ඵළංකු වහ ශනොරළබී ගිඹ ශඳොීම වහ දඩ 
මුදල් ආදහඹභ  ඟ  ඟ  ඵළංකු අුව ශන් ශන් 
ලශඹන් ශර්ද ඹන්න ඟතුභහ ශභභ බහට 
දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො ඟශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

அச தரறல்தொற்சறகள் அதறறருத்ற அகச்சகக் வகட்ட 

றணர: 

(அ) 2015 சணரறதறத் வர்லின்வதரது சணரறதற 

வட்தரபரண, ற்வதரக சணரறதற 

கத்றரறதரன சறநறவசண அர்கபரல் தொன்கக்கப் 

தட்ட “கத்றரற ஆட்சறத்ம் தர ரட்கபறல் தைறதரரு 

ரடும்” ன்ந றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் 26ஆம் 

இனக்கத்றன் தறகரம், அடகு கக்கப் தட்டுள்ப 

ங்க கககளுக்கரக தசலுத்ப்தட வண்டி றகக 

ட்டி ற்ரம் அதரத் தரகக, ரூதரய் இண்டு 

இனட்சம் உச்சட்ட ததரறக்கு உட்தட்ட ககறல் 

தறறக்கப்தடுதண அபறக்கப்தட்ட 

ரக்குரறறன்தடி ட்டித்ம் அதரத் தரககத்ம் 

தறறக்கப்தட்டன் கரரக ங்கறகபரல் 

இக்கப்தட்ட ட்டித் தரகக ற்ரம் அதரத் 

தரகக ருரணம் எவ்தரரு ங்கறறன் தறகரம் 

ணறத்ணறரக ரதன்தகத்ம் அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர?  

(ஆ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a)  Will he inform this House as per the pledge given 

under number 26 in the programme titled “A 

Compassionate Governance - A New Country in 

100 Days” by the presidential candidate of the 

2015 Presidential Election and incumbent 

President Maithripala Sirisena that relief will be 

provided on the interest and penalties payable on 

pawned gold items up to a value of Rs. 200,000, 

the loss of income by each bank separately, as 

interest and penalties, as a result of waiving the 

interest and penalties ?  

(b)  If not, why?  
 

ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු ථහනහඹතුභි  යහජය යහඹ ංර්ධන අභහතයතුභහ 

ශුවශන් භභ ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුය රඵහ ශදනහ. 

 

(අ)    රංහ ඵළංකු - අදහශ ශනොශේ. 

 භවජන ඵළංකු   - රු.  4 261 910.82 

 ිහ ංර්ධන මරය භහභ     -    අදහශ ශනොශේ 

 ශ්රී රංහ ඉතුරුම් ඵළංකු -    අදහශ ශනොශේ 

 රංහ පුත්ර ංර්ධන ඵළංකු   - අදහශ ශනොශේ 

 ජහති ඉතිරි කිරීශම් ඵළංකු  - රු.75 855 176.91 

 යහජය උස වහ ආශඹෝජන ඵළංකු  -   අදහශ ශනොශේ 
 ්රහශද්ය ඹ ංර්ධන ඵළංකු    -   අදහශ ශනොශේ 

(ආ)  අදහශ ශනොශේ. 

 

ගරු නයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ිශඹෝජය අභහතයතුභි  භශේ ඳශමුළි අතුරු ්රලසනඹ 

ශභඹි .  

රු ිශඹෝජය අභහතයතුභි  ිහ ංර්ධන මරය භහභ 

අදහශ ශනොශේඹළි  වන් යනහ. ඒ හශේභ රංහ ඵළංකුත් 

අදහශ ශනොශේ ඹළි  වන් යනහ. ඟශර ඟභ ආඹතන අදහශ 

ශනොන්ශන් ඇි  කිඹරහ භභ දළනන්න ළභළතිි . ශභොද  ඒ 

ඵළංකු ශදත් උස ළනීශම් හර්ඹශත ිුතතු ිහත්  ඒහශතත් 

ඔඹ හර සීභහට අදහශ යන් බහණ්ඩ උස යරහ තිශඵන අඹ 

ඉන්න ිහත්. 

 

ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රංහ ඵළංකු ශඳොලිඹ වහ දඩ ඳහ වළරීභ ිහ ඵළංකුට ිසි 

ශඳොලිඹ ශවෝ දඩ මුදර  අහිමි ශරහ නළවළ. ඟඹට ශවේතු  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

චක්රශල්ඹ අුව ක්රිඹහ ශ ිහ ශන්න පුළුන් කිඹහ භට 

ශභතළනදී කිඹන්න පුළුන්. ශන ශවේතු  තිශඵනහද කිඹන 

ඟ භහ දන්ශන් නළවළ. 
 

ගරු නයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ථහනහඹතුභි  භශේ ශදන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .  

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් උස හර්ඹශත ිුතතු සිඹුවභ හණිජ 

ඵළංකු  ජහති ඉතිරි කිරීශම් ඵළංකු ව ිහ ංර්ධන මරය 

ංසථහ ඵළංකු වහ ශඳොදු චක්රශල්ඹකුි  ිකුත් ශශේ. නමුත් 

ශම් ඵළංකුලින් ඒ උස ්රතිරහබඹ රඵහ දී නළවළ කිඹහි  

දළනන්න තිශඵන්ශන්. ඟඹ ඔඵතුභහ පිළින්නහද කිඹහ 

දළනන්න ළභළතිි . 

 

ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඵළංකු ක්රිඹහත්භ ශ ුතත්ශත් චක්රශල්ඹ අුව ඵි  භහ 

හිතන්ශන්. ඟශවභ නම් ඒ ශනොශදන්න ශවේතු  නළවළ. "ඒ අඹට 

ශම් වනඹ රළයාඹ ුතතුි   නමුත් රළබුශණ් නළවළ" කිඹන ඟි  ඔඵ 

අදවස යන්ශන්. නමුත්  ඵළංකුට අපි දළුවම් දී තිශඵනහ 

චක්රශල්ඹ අුව ශභඹ ශන්න කිඹහ.  

 

ගරු නයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
රු ථහනහඹතුභි  ශම් ්රලසනඹට ඳළවළදිලි කිරීභ  

අලයි . ශභඹ තුන්ළි අතුරු ්රලසනඹ ශනොශි .  ශම් සීභහට 

අදහශ රංහ ඵළංකුශේත් යන් බහණ්ඩ උස ශ අඹ ඉන්නහ; 

භෘද්ධිරහභීන් විලහර ්රභහණඹ  ඉන්නහ. රු ිශඹෝජය 

ඇභතිතුභි  ිහ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකුශේත් ශම් 

සීභහට අදහශ යන් බහණ්ඩ උස ශ භෘද්ධිරහභීන් ඉන්නහ. 

රු ිශඹෝජය ඇභතිතුභහ  දළන් ඔඵතුභහ කිඹනහ  ශම් 

ශදශන්භ ඵළංකුට ව ඳහඩු -දඩ ව ශඳොීම ළපීශම්දී ඵළංකුට 

ව ඳහඩු- පිඹහ නළවළ කිඹහ. ඒ කිඹන්ශන්  ඒ ඵළංකු ශම් ක්රිඹහ 

භහර්ඹ ශන නළවළ කිඹන ඟි . භහ ඉතහ ඳළවළදිලි දන්නහ 

ිහ ංර්ධන මරය ංසථහ ඵළංකු ශම් ක්රිඹහ භහර්ඹ ත්ශත් 

නළති ඵ ව ඟඹ යන්න කිඹහ ිශඹෝඹ  ආශේ නළති ඵ. රු 

ිශඹෝජය අභහතයතුභි  ඒ ිහ භහ ඔඵතුභහශන් නළත 

අවන්ශන්  තමුන්නහන්ශේරහ ජනහධිඳතියණ භශත දීපු 

ශඳොශයොන්දු ක්රිඹහත්භ වුශණ් ඉතහ භ ලශඹුවි  කිඹන ඟ 

ඔඵතුභහ පිළින්නහද කිඹහි .    

  

ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශම් ඵළංකු ශද අශේ චක්රශල්නඹ ක්රිඹහත්භ ය නළත්නම් 

භභ අිහර්ඹශඹන් ඒ චක්රශල්නඹ ක්රිඹහත්භ යනහ.  

 
ගරු නයන්ත වමරවීර මශතළ 
(ரண்தைறகு ஜந் சவீ,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඒ පිළිතුයට ශඵොශවොභ සතුතිි   රු ිශඹෝජය අභහතයතුභහ.  

භශේ ඊශව අතුරු ්රලසනඹ ශභශේි . රු ිශඹෝජය 

ඇභතිතුභි  ඔඵතුභහ කිේහ ඒ මුදල් භවජන ඵළංකුට ්රතිපර්ණඹ 

ශහ කිඹරහ. ළුතය දිස්රි ශත ඟකී ඵළංකුලින් ඟභ වනඹ 

රඵහත් අඹශේ නහභ ශල්නඹ බහත යන්න ඔඵතුභහට 

පුළුන්ද?  
 

ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  

(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු භන්ත්රීතුභි  ඒ නහභ ශල්නඹ බහත යන්න භට 

ඵළවළ. නමුත් භට ඒ ළන ශොඹහ ඵරහ ළුතය දිස්රි ශත ශභඹ 

ශේහද නළද්ද කිඹන ඟ වන් යන්න පුළුන්. ඒ නහභ 

ශල්නඹ බහත යන්න ඵළරි ශවේතු  පුද්රඹන්ශේ ඵළංකු 

ගිණුම් පිළිඵ ශඳෞද්ලි විසතය බහත යන්න නීතිභඹ 

ලශඹන් ඵළරි වීභි .  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 8-271/'15-(1)  රු උදඹ ්රබහත් ම්භන්පිර 

භවතහ. 
 
ගරු උදය ප්රභළ්ක ගේමන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

රු ථහනහඹතුභි  භහ ඟභ ්රලසනඹ අවනහ.  

 

ගරු (වලදය) අපන මළ ගමපේ මශ්කමිය (ඛනින පතේ 

වේප්ක වංලර්ධාන නිපය නය  අමළතයුරමිය) 
(ரண்தைறகு (டரக்டர்) (றருற) அவணரர கவக - 

ததற்வநரலி பங்கள் அதறறருத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of 

Petroleum Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභි  ිජ ශතල් ම්ඳත් ංර්ධන 

අභහතයතුභහ ශුවශන් භහ ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශද හරඹ  ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්රහනය මුර දිනකද ඉදිරිප්ක කිීමම  නිපය ග කරන ද. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රලසන අං 9-280/'15-(1)  රු ඟස.ඟම්. භරි හර් භවතහ. 

 
ගරු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රු ථහනහඹතුභි  භහ ඟභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ (මශළනගර ශළ බවහනළහිර 

වංලර්ධාන නිපය නය අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்ரம் வல் 

ரகர அதறறருத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Megapolis and Western Development) 

රු ථහනහඹතුභි  භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 

අභහතයතුභහ ශුවශන් භහ ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ ති 

ශද  ල් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රහනය මුර දිනකද ඉදිරිප්ක කිීමම  නිපය ග කරන ද. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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10.ගරු පශේළ විතළනපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு வயசர றரணவக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

රීඩහ අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) සරිඹළ ක්රි  රීඩහංනඹ ඉදිකිරීභ වහ ළඹ 
ශ මුදර ශොඳභණද; 

 (ii) ඟභ මුදල් රඵහත් ආහයඹ ශර්ද; 

 (iii) ඟහි ඉදිකිරීම් ටුතතු අන් යුව රළබ දිනඹ 
ශර්ද; 

 ඹන්න ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?  

(ආ) (i) ශම් නවිට ශභහි ඳත්හ ඇති අන්තර් ජහති 
ඟ දින  ශටස  ව විසි  විස තය ංයහ  
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (ii) ඉදිරි ර්ශතදී  ඟභ රීඩහංණශත තය 
ඳළළත්වීභට ළරසුම් ය තිශේද; 

 ඹන්නත් ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i)   ශභභ රීඩහංණඹ විහව භංර උත් වහ 
කුලිඹට දීභ  සිදු යන්ශන්ද; 

       (ii) ඟශේ නම්  ඒ වහ දිනට අඹ යුව රඵන මුදර 
ශොඳභණද; 

      (iii) ඉවත (i)හි වන් රුණ ම්ඵන්ධශඹන් න්නහ 
ඉදිරි පිඹය ශර්ද; 

 ඹන්න තදුයටත් ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො ඟශේ නම්  ඒ භන්ද? 
 

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் வகட்ட றணர: 

(அ) (i )  சூரறத கறரறக்கட் றகபரட்டங்கக 

றர்ரறப்தற்கு தசனறடப்தட்ட தத் 

தரகக வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii )  அப்தத்தரகக வ்ரர ததநப்தட்ட 

தன்தகத்ம்; 

 (iii )  அன் றர்ரப் தறகள் தொடிவுரத்ப்தட்ட 

றகற ரதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i )  இற்கநக இங்கு டத்ப்தட்டுள்ப சர்வச 

எருரள், தடஸ்ட் ற்ரம் இருதது இருதது 

வதரட்டிகபறன் ண்றக்கக தவ்வநரக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii )  றர்ரும் ஆண்டில் வதரட்டிககப டத்து 

ற்கு றட்டறடப்தட்டுள்பர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i )  வற்தடி றகபரட்டங்கு றரு 

கதங்களுக்கரக ரடககக்கு ங்கப்தடு 

கறன்நர ன்தகத்ம்; 

 (ii )  ஆதணறல், அற்கரக ரதபரன்ரக்கு 

அநறடப்தடும் தத்தரகக வ்பதன் 

தகத்ம்; 

 (iii )  வற்தடி (i )  இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றடம் 

தரடர்தரக வற்தகரள்பப்தடும் றர்கரன 

டடிக்கககள் ரக ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்வநல், ன்? 

asked the Minister of Sports: 

 (a)  Will he inform this House - 

 (i)  the amount of money spent on the 

construction of the Sooriyawewa Cricket 

Stadium; 

 (ii)  the manner in which the aforesaid funds 

were sourced; and 

 (iii)  the date on which the construction work of 

the aforesaid Stadium was completed? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  separately, the number of international one-

day, test and twenty-twenty matches that 

have been held at the aforesaid stadium by 

now; and 

 (ii)  whether plans have been formulated to hold 

matches in the ensuing year? 

(c)  Will he further inform this House - 

 (i)  whether the aforesaid Stadium is rented out 

to hold wedding ceremonies; 

 (ii)  if so, the amount of money charged per day 

for such purposes; and 

 (iii)  the future action that will be taken 

regarding the matter mentioned in (i) 

above? 

(d)  If not, why? 

 

ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ (රීඩළ අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
රු ථහනහඹතුභි  ඟභ ්රලසනඹ ට පිළිතුය ශභශේි .  

(අ)  (i)   රුපිඹල් මිලිඹන 4 283කි. 

       (ii)  රංහ ඵළංකුශන් රඵහත් හීමන ණඹ මුදරකි. 

      (iii)   2011 ශඳඵයහරි 20. 

(ආ)  (i)   සරිඹළ ක්රි  රීඩහංණශත ශටස  තය 
ඳත්හ නළත. 

      අන්තර් ජහති ඟ  දින තය ංයහ 11කි.  

               විසි  විස තය ංයහ 09කි. 

       (ii)   ඔේ. 

(ඇ)  (i)   ඔේ. ්රශේල ලහරහ ඳභණ  ඵදු දීභ සිදු යි .  

       (ii)   රුපිඹල් 10 000.00 

      (iii)   ශම් නශත  රණයණඹ  ශන ශනොභළත. 

(ඈ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු පශේළ විතළනපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு வயசர றரணவக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

රු ථහනහඹතුභි  භශේ ඳශමුළි අතුරු ්රලසනඹ 

ශභඹි .  

ශම් රීඩහංනඹ ඉදි යන්න ළඹ ශ මුදර රුපිඹල් මිලිඹන 

4 283ි  කිඹහ අශේ රු ඇභතිතුභහ කිේහ. රුපිඹල් මිලිඹන 

1101 1102 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

4 283 විලහර මුදර  ශන් යරහ  ශම් රීඩහංනඹ ිභ යරහ  

ඟ  දින තය 11ි   විසි  විස තය 09ි  ලශඹන් තය 20ි  

ශම් න විට ඟහි ඳත්හ තිශඵන්ශන්. රු ඇභතිතුභි  ශම් 

ශොන්ත්රහත් ඟ පිරිනභපු ආඹතනඹ කුභ ද කිඹහ ශම් රු 

බහට කිඹන්න ඔඵතුභහට පුළුන්ද? ඒ හශේභ ශම් හ විලහර 

මුදර  ළඹ යරහ ශම් රීඩහංනඹ ඉදි කිරීශම්දී ශටන්ඩර් 

ඳ ටිඳහටිඹ  අුවභනඹ ය තිශඵනහද?  

 
ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු භන්ත්රීතුභි  ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිශඹන් තභි  ශම් 

රීඩහංනඹ වදරහ තිශඵන්ශන්. ඟහි සිඹුව ළඩ ටුතතු ටි ය 

තිශඵන්ශන් ඟභ අධිහරිශඹන්. ඒ මුදල් විඹදම් කිරීභ පිළිඵත් 

දළන් ්රලසන ණනහ  තිශඵනහ.   

 
ගරු පශේළ විතළනපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு வயசர றரணவக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

රු ථහනහඹතුභි  අභහතයතුභහ කිඹපු ඒ රුණ වහ 

ම්ඵන්ධ  භශේ ශදළි     අතුරු ්රලසනඹ අවනහ.  

යහඹ අධිහරිඹ තභි    ශභහි ශොන් ත්රහත් ආඹතනඹ විධිඹට 

ටුතතු ය තිශඵන්ශන්. ක්රි  ආඹතනඹට විලහර ඳහඩු  ශන 

දීපු ළරැදි රණන්දු  විධිඹට ශම් සරිඹළ ක්රි  රීඩහංනඹ වළදීභ 

හුහ ද රහ අශේ රු අර්ජුන යණතුං අභහතයතුභහ ඳහ ඉදිරිඳත් 

යපු විවිධ අදවස ඇතුශත් පුත් ඳත් හර්තහ විලහර ්රභහණඹ  ඒ 

දසර ඳශ වුණහ භට භති .  

රු ඇභතිතුභි  ඇත්තටභ  ිසි ඳරී ණඹ  යන්න 

අලය හයණහ ඕනෆ තයම් ශභහි තිශඵනහ. භභ හිතන වළටිඹට 

ක්රි  රීඩහංනඹ  භංර ටුතතුරට ඵදු ශදනහඹ කීභ 

වහයඹට රුණ . ශභොද  ක්රි  ඳහර භණ්ඩරඹ රුපිඹල් 

ඳන්දහව  දවදහව ඟතු යමින් රීඩහංණඹ  ඳත්හශන 

ඹනහඹ කීභ විහිළු . අශේ යට ක්රි  ශරෝ කුරහනඹ දිනපු 

යට . ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ  ශම් තත්ත්ශඹන් 

ඳත්හශන ඹෆභ භභ හිතන වළටිඹට විහිළු .  

රු ඇභතිතුභි  ඒ ිහ ශම් ළන විභර්ලනඹ  යරහ   

දණඹ  ශරහ තිශඵනහ නම් ඒ ළන ටුතතු යන්න කිඹහ භහ 

ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ හශේභ භංර උත් වහ ශම් රීඩහංණඹ 

ඵදු දීභ නතය යන්න ඉදිරිශතදී පිඹය  න්නහද  ඟශවභ 

නළත්නම්  දිටභ ඒ ටුතත්ත යශන ඹනහද? 

 

ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශම් ම්ඵන්ධ විශලේ ඳරී ණ ණනහ  දළන් සිදු ශමින් 

තිශඵන ඵ භභ කිඹන්න ළභළතිි . අශේ රු අග්රහභහතයතුභහ ගිඹ 

තිශත ඟභ ්රශද්ලශත ංචහයඹ  ශහ. ශම් රීඩහංණඹ 

තදුයටත් ල තිභත් ඳත්හශන ඹන්න අලය යන ටුතතු 

ටි වහභ යන්න කිඹහ ඟතුභහ උඳශදස දුන්නහ. ඒ වහ අලය 

යන ශවෝටල් අට නළති වීභ ශරොකු ්රලසනඹ   රු 

ථහනහඹතුභි. විශලේශඹන් ක්රි  ණ්ඩහඹම්රට ඟහි 

ඳවසුම් නළති තත්ත්ඹ  තිශඵනහ. ශවෝටරඹ සිට 

කිශරෝමීටර් 40ට ළඩිඹ දුය  ඟතළනට ඹන්න තිශඵනහ. ඒ ිහ 

ඳශමුළි හයණඹ වළටිඹට භභ හිතන්ශන් ඒ රීඩහංනඹ ශඟින් - 

අටින් - අලය යන ශවෝටල් ඳවසුම් ඇති යන්න ඕනෆ.  

ශදළි හයණඹ වළටිඹට  ජහතයන්තය ලශඹන් විවිධ 

පුහුණුවීම් ඳත්න ආඹතනඹ  ඵට ශම් රීඩහංනඹ ඳත් 

යන්න අලය හතහයණඹ ස යන්න රු 

අග්රහභහතයතුභහශේ අදව  තිශඵනහ. ඒ අුව අපි ක්රි  ඳහර 

භණ්ඩශත බහඳතිතුභහත් ඟ ත් හච්ඡහ යරහ  රු 

අග්රහභහතයතුභහශේ අදවස අුව ඒ වහ අලය පිඹය න්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. දළනට රළශඵන රුපිඹල් දවදහව 

ශනොශන ඉන්න ඟ ශනොශි  යන්න තිශඵන්ශන්. ඒ මුදරත් 

අයශන ඉදිරි ංර්ධනඹ වහ අලය  ටුතතු යන්න ඕනෆ  

කිඹරහ තභි  භභ විලසහ යන්ශන්.  

 

ගරු පශේළ විතළනපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு வயசர றரணவக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

තුන්ළි අතුරු ්රලසනඹ විධිඹට භභ ශම් හයණඹ අවනහ  

රු ථහනහඹතුභි.  

ශම් රීඩහංනශත තිශඵන තහ ණි ශදෝඹ  පිළිඵ 

හශේභ  හුශව ළඩි ිහ ශම් ්රශද්ලශත ක්රි  රීඩහශේ ියත 

වීභ  ජහතයන්තය තය ඳළළත්වීශම් ්රලසනඹ  තිශඵනහ කිඹරහ 

ඳසු ගිඹ හරශත ථහ ඵවට ර  වුණහ. ඟශවභ ළටුව  

තිශඵනහද  ඟශවභ ළටුව  තිශඵනහ නම් ඉදිරිශතදී ශම් 

ශුවශන් න්න ක්රිඹහ භහර්ඹ  ශභො ද? 

 
ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
දළනට ඟළි හයණහ  අඳට හර්තහ ශරහ නළවළ. ඒ ිහභ 

තභි  අන්තර් ජහති ඟ  දින තය ඟශොශවකුත් විසි   විස 

තය නඹකුත් ඒ රීඩහංණශත ඳත්හ තිශඵන්ශන්. රු 

ථහනහඹතුභි  මිලිඹන 4283  ශඹොදහ රීඩහංණඹ  ඉදි 

ශහට ඳසශේ වරහ දභන්න අඳට ඵළවළ. ශම් රීඩහංණඹ නළත 

්රෘති තත්ත්ඹට ඳත් ය න්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණඹ 

ළන අදවස ණනහ  තිශඵනහ. රු අග්රහභහතයතුභහ ඟ  

හච්ඡහ යරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් 

ක්රභහුවකර යටට ්රශඹෝජනඹ  න විධිශත ළඩ පිළිශශට 

ඹන්න. 

 
රීඩළංගණ වංලර්ධානය : ලෆය කෂ මුදේ 

றகபரட்டங்குகள் அதறறருத்ற : தசனறட்ட 

தம்  
DEVELOPMENT OF STADIUMS: MONEY SPENT 

308/’15 

11. ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (வதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රීඩහ අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ශවෝභහභ  දිඹභ භහින්ද යහජඳ  රීඩහංණඹ 
ඉදිකිරීභ වහ 2009 ර්ශතදී ශන් යුව රළබ 
මුදර ශොඳභණද; 

 (ii) ඟභ මුදර  රීඩහංණඹ ඉදිකිරීභ වහ ශඹොදහ ුව 
රළබුශේද; 

 (iii) ඟශේ ශනොභළති නම්  ඟභ මුදල් ළඹ යන රද 
හයණඹ ශර්ද;  

 (iv) ශභභ මුදරට අභතය රීඩහංණඹ තළනීභ වහ 
විශද්ල ආධහය ශවෝ ශනත් ශද්ය ඹ අයමුදල් 
රඵහශන තිශේද; 

 ඹන්න ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 
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(ආ) (i) 2011 ක්රි  ශරෝ කුරහනඹ ශුවශන් 
රීඩහංණ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ ජහතයන්තය 
ක්රි  වුන්සිරශඹන් රළබුණු මුදර ශොඳභණද; 

 (ii) ශත්තහයහභ  ඳල්ශරළශල් ව සරිඹළ 
රීඩහංණ නවීයණඹ ශවෝ තළනීභ ශුවශන් 
ළඹ යන රද මුදර  ශන් ශන් ලශඹන් 
ශර්ද; 

 (iii) ඟභ රීඩහංණ නවීයණඹ ශවෝ තළනීම් ටුතතු 
සිදුශ ආඹතන  ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 (iv) නවීයණඹ ශවෝ තළනීභ වහ ශන රද මුදර  
ඟ  ඟ  රීඩහංණඹ අුව ශන් ශන් ලශඹන් 
ශර්ද; 

  (v) ඟභ නවීයණ ශවෝ තළනීම් ටුතතු සිදුශ 
ආඹතනරට ශවීභට ඇති හිව මුදර ශර්ද; 

 ඹන්නත් ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනොඟශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் வகட்ட றணர: 

(அ) (i) வயரரக, றக கறந் ரஜதக்ஷ 

றகபரட்டங்கக றர்ரறப்தற்கு 2009ஆம் 

ஆண்டில் எதுக்கப்தட்ட தத்தரகக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) அப்தத்தரகக றகபரட்டங்கக 

றர்ரறப்தற்குப் தன்தடுத்ப்தட்டர 

ன்தகத்ம்; 

 (iii) இன்வநல், அப்தத்தரகக ந் றடத்றற் 

கரகச் தசனறடப்தட்டது ன்தகத்ம்; 

 (iv) இப்தத்தரககக்கு வனறகரக றகபரட் 

டங்கக றர்ரறப்தற்கு தபறரட்டு உற 

அல்னது வர உள்ரட்டு றறங்கள் 

ததற்ரக்தகரள்பப்தட்டர ன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2011 கறரறக்கட் உனகக் கறண்ப் வதரட்டிகளுக் 

தகண றகபரட்டங்கக அதறறருத்ற 

தசய்ற்கு சர்வச கறரறக்கட் வதகற 

லிருந்து கறகடக்கப் ததற்ந தத்தரகக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 (ii) தகத்ரர, தல்வனகவன, சூரறத 

றகபரட்டங்குககப வீணப்தடுத்து 

ற்கு அல்னது றர்ரறப் தற்கு 

தசனறடப்தட்ட தத்தரகக தவ்வநரக 

வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (iii) வற்தடி றகபரட்டங்குகபறன் வீணப் 

தடுத்ல் அல்னது றர்ரப் தறககப 

வற்தகரண்ட றரணங்கள் தவ்வநரக 

ரக ன்தகத்ம்; 

 (iv) வீணப்தடுத்ல் அல்னது றர்ரப் 

தறகளுக்குச் தசலுத்ப்தட்ட தத்தரகக 

எவ்தரரு றகபரட்டங்கு தரடர்தறலும் 

தவ்வநரக வ்பவு ன்தகத்ம்; 

 (v) வற்தடி வீணப்தடுத்ல் அல்னது றர்ரப் 

தறககப வற்தகரண்ட றரணங்களுக்குச் 

தசலுத் வண்டி றலுகப் தத்தரகக 

வ்பதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்வநல், ன்?  

asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i) the amount of money allocated in the year 

2009 for the construction of the Mahinda 

Rajapaksa Stadium of Diyagama, 

Homagama; 

 (ii) whether the aforesaid money was utilized 

for the construction of the stadium; 

 (iii) if not, of the purpose on which the aforesaid 

money was spent; and 

 (iv) whether foreign aid or any other local 

funding has been obtained for the 

construction of the stadium in addition to 

the aforementioned money? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i)   the amount of money received from the 

International Cricket Council for the 

development of cricket stadiums for the 

2011 Cricket World Cup; 

 (ii) separately the amounts spent on renovations 

or construction work of the Keththarama, 

Pallekele and Sooriyawewa Stadiums; 

 (iii) separately the names of institutions that 

carried out renovation or construction work 

of the aforesaid stadiums; 

 (iv) separately the amounts of money paid for 

the renovation or construction of each of the 

aforesaid stadiums; and 

 (v) the payments outstanding to the 

aforementioned institutions which carried 

out renovation or construction work? 

(c) If not, why? 

  

ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභි  ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුය ශභශේි . 

(අ) (i) රීඩහ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු භඟින් 
2009.09.15 දින ුතද වමුදහඳති  ශ්රී රංහ ුතද වමුදහ 
මරසථහනඹ  ශොශම ශත දිඹභ භහින්ද 
යහජඳ  ජහතයන්තය රීඩහංණඹ ඉදි කිරීභ වහ 
රුපිඹල් මිලිඹන 30 (රු. 30 000 000.00) 
්රතිඳහදන මුදර  ශන් ය ඇත. 

 (ii) ඟභ මුදල් රීඩහංණඹ ඉදි කිරීභ වහ ශඹොදහ ත් 
ඵ ආය  අභහතයහංලඹ දන්හ ඇත. 

 (iii)  අදහශ ශනොශේ.  

  (iv) 2011දී තත් රුපිඹල් මිලිඹන 35  රීඩහ 
අභහතයහංලඹ භඟින් රඵහ දී ඇත. 

   විශද්ය ඹ ආධහය ශවෝ ශනත් ශද්ය ඹ අයමුදල් රඵහ 
ත් ඵට ශතොයතුරු ශනොභළති ඵ ආය  
අභහතයහංලඹ දන්හ ඇත. 

 (ආ) (i) ක්රි  රීඩහංණ ංර්ධනඹ කිරීභ වහ 
ජහතයන්තය ක්රි  වුන්රශඹන් මුදල් රළබී 
නළත. 
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 (ii) ආර්. ශ්රේභදහ ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ -  
රුපිඹල් 1 551 103 362.26 (රුපිඹල් මිලිඹන 
1551) 

    ඳල්ශරළශල් ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 
රුපිඹල් 1 104 584 145.50 (රුපිඹල් මිලිඹන 
1105) 

   භහින්ද යහජඳ  ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 
රුපිඹල් 4 282 971 010 88 (රුපිඹල් මිලිඹන 
4283) 

 (iii) ආර්. ශ්රේභදහ ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 
යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහ 

   ඳල්ශරළශල් ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 
යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහ 

   භහින්ද යහජඳ  ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 
යහඹ අධිහරිඹ 

 (iv) ආර්. ශ්රේභදහ ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 

   රුපිඹල් 1 268 858 579.51 (රුපිඹල් මිලිඹන 
1269) 

   ඳල්ශරළශල් ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 

   රුපිඹල් 781 074 514.45 (රුපිඹල් මිලිඹන 781) 

   භහින්ද යහජඳ  ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 

   රුපිඹල් 2 063 033 760.73 (රුපිඹල් මිලිඹන 
2063) 

 (v) ආර්. ශ්රේභදහ ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංණඹ - 

   රු. 282 244 782.75 (රුපිඹල් මිලිඹන 282) 

   ඳල්ශරළශල් ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංනඹ - 
රුපිඹල් 323 509 631.05 (රු. මිලිඹන 324) 

  භහින්ද යහජඳ  ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංනඹ -   
රුපිඹල් 2 219 937 250.65 (රු. මිලිඹන 2220) 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (வதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභි  භහශේ ඳශමුන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .  

හභහනයශඹන් රීඩහංනඹ  ඉදි යන ශොට රීඩහ 

අභහතයහංලඹ ඒ අදහශ ආඹතනඹ භව ගිවිසුභ  අත්න් යනහ. 

ශවෝභහභ  දිඹභ  භහින්ද යහජඳ  රීඩහංනඹ ඉදි කිරීභ වහ 

රීඩහ අභහතයහංලඹ ගිවිසුභ අත්න් ශශේ ුතද වමුදහ භවද  

ඟශවභ නළත්නම් ශනත් ආඹතනඹ  භවද? ශභො ද  ඒ 

ආඹතනඹ? 

 
ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු භන්ත්රීතුභි  ශම් ම්ඵන්ධ ගිවිසුභ  අත්න් යරහ 

නළවළ. ඇත්ත ලශඹන්භ ඟභ ටුතතු බහය දීරහ තිබුශණ්ත් යහජය 

ආය  වහ නහරි ංර්ධන අභහතයහංලඹට. ඒ ඉඩශම් අි තිඹ 

පිළිඵත් ්රලසනඹ  තිශඵනහ. ඟහි අි තිඹ තිබුශණ් ශ්රී රංහ 

ගුන් විදුලි ංසථහට. දළන් ඒ අි තිඹ ්රහශද්ය ඹ ශල්ම් 

හර්ඹහරඹට තභි  තිශඵන්ශන්. ශම් ම්ඵන්ධ කිසිදු ගිවිසුභ  

අත්න් යරහ නළවළ.  

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ කිඹන්ශන්  රීඩහ අභහතයහංලඹටත් අි තිඹ  නළවළ කිඹන 

ඟද? 

 
ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හටත් අි ති නළවළ. ඟහි අි තිඹ තිශඵන්ශන් ්රහශද්ය ඹ 

ශල්ම් හර්ඹහරඹට. [ඵහධහ කිරීභ ] ඉඩභට අි තිඹ  නළවළ. 

ඉඩශම් අි තිඹ ඳයහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ ] ඟශවභ ඟ  

තිබුණහ. නමුත් කිසිභ තළනට තභත් ඒ ම්ඵන්ධ  අි තිඹ  

රළයාරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ ] නළවළ. 

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (வதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභි  භහශේ ශදන අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .  

ඟළි කිසිභ අි තිඹ  නළති ඉඩභ රීඩහංනඹ  ඉදි කිරීභ 

වහ ත් ක්රිඹහ භහර්ඹ ම්ඵන්ධශඹන් රීඩහ අභහතයහංලඹ 

වළටිඹට දළනට ශන තිශඵන ක්රිඹහ භහර්ඹ ශභො ද? ඒ වහ 

ඳරී ණඹ  ඳළළත්ශනහද? 

 
ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු අග්රහභහතයතුභහ ශම් වහ භළදිවත් ශරහ  ඒ ම්ඵන්ධ 

මිටු  ඳත් යරහ තිශඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් භභ ඟතුභහට 

සතුතින්ත ශනහ. ඟහි ඉදිරි ටුතතු ම්ඵන්ධ අපි ඟතුභහ 

භව හච්ඡහ යරහ ිළයදි විධිඹට ටුතතු යන්න 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. ඟභ රීඩහංනඹ වදන්න රීඩහ 

අභහතයහංලඹ රුපිඹල් මිලිඹන 65   දීරහ තිශඵනහ. ඒ ිහ අපි 

ඵරහශඳොශයොත්තු නහ  ඒ රීඩහංනඹ රීඩහ අභහතයහංලඹට ඳයහ 

ශන ඉදිරිශතදී ල තිභත් ළඩ පිළිශශ  ශන ඹන්න. 

විශලේශඹන්භ ශම් ම්ඵන්ධශඹන් රු අග්රහභහතයතුභහ විසින් ඳත් 

යන රද මිටු  භඟින් ළඩ ටුතතු ය ශන ඹනහ. 

 
ගරු (මශළචළර්ය) ආශු මළරසංශ මශතළ 
(ரண்தைறகு (வதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
රු ථහනහඹතුභි  භහශේ තුන්න අතුරු ්රලසනඹ ශභඹි .  

ශත්තහයහභ ව ඳල්ශරළශල් ජහතයන්තය ක්රි  රීඩහංන 

ඟ යහජය ආඹතනඹකින් වදද්දී  තත් යහජය ආඹතනඹ  න                

ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹ භඟින් සරිඹළ රීඩහංනඹ වදනහ. 

අපි ්රථභ තහට තභි  දන්ශන්  ශ්රී රංහ යහඹ අධිහරිඹ 

රීඩහංන වදනහ කිඹරහ. යහඹ අධිහරිඹට ිඹමිත යහජහරි 

ටුතත්තකින් ඵළවළය ශදඹ  තභි  යරහ තිශඵන්ශන්. ඇි   

ශභශවභ ශශේ? ශම් ශශේ හශේ වරි වුභනහටද   වුරු 

වරි ශුවශන්ද ශම් ශශේ?  යහඹ අධිහරිඹ රීඩහංන 

වදන්ශන් ශොශවොභද?  

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ රු ඇභතිතුභහශන් අවන්ශන් නළති  ශම් බහශේ 

ශොමිටිඹ  ඳත් යරහ ශොඹහ න්න. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

ශත්රීම් හය බහ  ඳත් යරහ ඕනෆ ශදඹ  ශොඹහ න්න.

[ඵහධහ කිරීම්] 

1107 1108 

[රු දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ] 
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ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු අභළතිතුභහ කිඹන්ශන්  ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශත්රීම් හය 

බහ  ඳත් යන්න කිඹරහි . [ඵහධහ කිරීම්] රු ආශු භහයසිංව 

භන්ත්රීතුභි  ඔඵතුභහට ශඹෝජනහ යන්න පුළුන්. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඇභතිතුභහ  ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුය  රඵහ ශදනහද? 

 
ගරු දයළසරි නයපවේකර මශතළ  
(ரண்தைறகு ரசறநற ஜவசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
රු ථහනහඹතුභි  අග්රහභහතයතුභහ කිඹපු විධිඹට ශත්රීම් 

හය බහ  ඳත් ශහ නම්  ශම් ම්ඵන්ධශඹන් අලය යන 

ශතොයතුරු ශොඹහ න්න පුළුන්. 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
්රලසන අං 12-58/’15-(1)  රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ. 

 

ගරු බුද්කරක පතිරණ මශතළ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹතුභි  භහ ඟභ ්රලසනඹ අවනහ. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභි  ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

අභහතයතුභහ ශුවශන් භහ ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුරු දීභ වහ ති 

ශද හරඹ  ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රහනය මුර දිනකද ඉදිරිප්ක කිීමම  නිපය ග කරන ද. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදන ටඹ. 

 

ෂමළ අපචළර ිළිතබහල ඇති නඩු: විවහතර 

சறரர் துர்டத்க தற்நற க்குகள்: றதம் 
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6. ගරු නිශළේ ගප්ප්කති  මශතළ (ගරු බිමේ ර්කනළයක 
මශතළ පලනුල ) 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற அர்கள் ரண்தைறகு தறல் 

த்ரக்க சரர்தரக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal 

Rathnayake) 

අධියණ අභහතයතුභහශන් ඇස ්රලසනඹ - (1) : 

(අ) 2010  2011  2012  2013  2014 ර්ඹන්හීදී  

 (i) ශභහ අඳචහය පිළිඵ ඳයහ ඇති නඩු ංයහ  
ර්ඹ අුව ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 (ii) ශභහ අඳචහය පිළිඵ නඩුලින් යදරුන් ඵට 
ඔේපු ව ංයහ  ර්ඹ අුව ශන් ශන් 
ලශඹන් ශර්ද; 

 (iii) ශභහ අඳචහය පිළිඵ නඩුලින් යදරුන් ඵට 
ඔේපු ව ංයහ  ඟ  ඟ  ර්ශත ඳළර මුළු 
නඩු ්රභහණශත ්රතිලතඹ  ශර ශන් ශන් 
ලශඹන් ශර්ද; 

 ඹන්න ඟතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?  

(ආ) ශනො ඟශේ නම්  ඒ භන්ද? 

 
லற அகச்சகக்  வகட்ட றணர: 

(அ) 2010, 2011, 2012, 2013 ற்ரம் 2014ஆம் 

ஆண்டுகபறல், 

 (i )  சறரர் துர்டத்க தரடர்தரக ரக்கல் 

தசய்ப்தட்டுள்ப க்குகபறன் ண்றக்கக 

ருடரந் ரலறரக ணறத்ணறவ 

த்கணதன்தகத்ம்; 

 (ii )  சறரர் துர்டத்க தற்நற க்குகபறல் 

நரபறகதபண றரூதறக்கப்தட்டுள்பர்கபறன் 

ண்றக்கக ருடரந் அடிப்தகடறல் 

ணறத்ணறவ த்கணதன்தகத்ம்; 

 (iii )  சறரர் துர்டத்க தற்நற க்குகபறல் 

நரபறகதபண றரூதறக்கப்தட்டுள்பர்கபறன் 

ண்றக்ககரணது எவ்தரரு ருடதொம் 

ரக்கல் தசய்ப்தட்ட தரத் க்குகபறன் 

ண்றக்ககறன் சவீரக ணறத்ணறவ 

ரதன்தகத்ம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்வநல், ன்? 

 

asked the Minister of Justice: 

(a)  Will he inform this House with respect to the years 

2010, 2011, 2012, 2013 and 2014- 

 (i)  the number of child abuse cases filed in 

each year separately; 

 (ii)  the number found guilty of child abuse 

through those cases in each year separately; 

and 

 (iii)  the number found guilty of child abuse 

through those cases as a percentage of the 

total number of cases filed in each year, 

separately? 

(b)  If not, why?   

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
රු ථහනහඹතුභි  අධියණ අභහතයතුභහ ශුවශන් භහ 

ඟභ ්රලසනඹට පිළිතුය වභළගත* යනහ. 

 
* වභළපේවය මත තබන ද ිළිතුරර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

1109 1110 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

(අ)   (i)   ශභහ අඳචහය පිළිඵ ඳයහ ඇති නඩු ංයහ ර්ඹ අුව 
ශන් ශන් ලශඹන් ඳවත ඳරිදි ශේ. 

 

 (ii)   ශභහ අඳචහය නඩුලින් ළයදිරුන් ඵට ඔේපු ව නඩු 
ංයහ ඟ  ඟ  ර්ඹ අුව ඳවත ඳරිදි ශේ. 

 

 (iii)   ශභහ අඳචහය නඩුලින් ළයදිරුන් ඵට ඔේපු ව නඩු 
ංයහ ඟ  ඟ  ර්ඹ අුව ඳළර නඩු ංයහශේ 
්රතිලතඹ  ශර ඳවත දළ ශේ. 

 

 

 

 

 

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශවට   රු අග්රහභහතයතුභහශේ අභහතයහංල ිශේදනඹ. 

 
රැකියළ දවක්යක් නිර්මළණය කරලීපේ 

ලෆඩ ිළිතපලෂ: ගරු අග්රළමළතයුරමළපේ 
ප්රකළය 

தத்து இனட்சம் வகன ரய்ப்தைக்ககப 

உருரக்கும் றகழ்ச்சறத்றட்டம்: ரண்தைறகு 

தற அகச்சரறன் கூற்ர 
ONE MILLION EMPLOYMENT GENERATION 

PROGRAMME: STATEMENT BY HON. PRIME 

MINISTER   

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ (අග්රළමළතයුරමළ වශ නළතික 

ප්රතිප්කති ශළ ආර්ිකක ක යුුර අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சரும் வசற 

தகரள்கககள் ற்ரம் ததரருபரர அலுல்கள் அகச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

රු ථහනහඹතුභි  ඳසු ගිඹ ජනහධිඳතියණශතදීත්  භව 
භළතියණශතදීත් අඳ ජනතහශන් යභ  රඵහ ත්ශත් ශම් යට 
ඉවශ තරඹට ඔහ තඵන්නි . ඟහිදී අුවතින් රැකිඹහ 
දර ඹ  ිර්භහණඹ යීමශම් ළඩ පිළිශශ  අඳ ජනතහට 
ඉදිරිඳත් ශහ. 

ඒ වහ අශේ ශශශ ශඳොශ පුළුල් යත ුතතුි . අශේ 

ඉර ඹ විශද්ය ඹ යටල් ණනහ  භධයභ ඳන්තිඹ ඉර  

යශන අශේ ිසඳහදන ශශශ ශඳොශ පුළුල් යන්නට ක්රිඹහ 

කිරීභි . ුතශයෝඳඹ  ඉන්දිඹහ  චීනඹ  සිංේපරු  තුර්කිඹ ළි 

යටර භධයභ ඳහන්ති ශශශ ශඳොශ යාලිඹනඹ  ඳභණ 

විලහරි . අශේ ළරසුභ ඒ ශශශ ශඳොශට ඇතුළුවීභි . 

ශරෝශත විවිධ යටල් භව ආර්ික  ශශශ  තහ ණ 

ආදී විවිධ  ශේත්ර ආයණඹ න ඳරිද්ශදන් ගිවිසුම් අත්න් යන 

ඵ අඳශේ ්රතිඳත්ති ්රහලශත වන් ශශේ ඒ අයමුණ මුදුන්ඳත් 

ය ළනීභ වහි . 

"ශ්රී රංහ ව නළශනහිය ආසිඹහති යටල් න 

සිංේපරු  තහි රන්තඹ  භළශල්සිඹහ ආදී යටල් අතය දළනට 

අතිවිලහර ංර්ධන ඳයතයඹ  ඳතිි . උස ංර්ධනඹ  ඇති 

කිරීශභන් ශභභ ඳයතයඹ පිඹහ අතිශර් රැකිඹහ ද ර ඹ  

උත්ඳහදනඹ කිරීභට ව ආදහඹම් ඉවශ නළංවීභට ිලසචිත ළඩ 

පිළිශශ  ම්ඳහදනඹ ශොට ඇත.  

ශභහිදී ශද්ය ඹ ශශශ ශඳොශට ඩහ විලහර ශශශ ශඳොශ  

ශ්රී රංහට අලය ශේ. GSP Plus වනඹ රඵහ ළනීශභන් අඳට 

ුතශයෝඳශත ශෝටි 50 ජනවනඹ අශේ ශශශ ශඳොශ  ය 

ළනීශම් අසථහ උදහ ශේ. GSP Plus වනඹ අඳට අහිමි වුශත 

දෂිත යහජඳ  ශයජීභඹ ඹටශත්ඹ. ඟඹට අභතය ධීය ිසඳහදන 

අඳනඹනඹ ම්ඵන්ධ තවනභ ද ඇත. අද න විට අපි ශභභ 

තවනභ ඉත් ය ළනීභටත්  GSP Plus වනඹ ඹළි රඵහ 

ළනීභටත් ටුතතු යමින් සිටිමු. GSP Plus වනඹට අභතය 

ඇශභරිහ  ඉන්දිඹහ  චීනඹ  සිංේපරු  නළ ශවනහිය ආසිඹහ 

ව අශනකුත් හර්  යටල් භව ශශශ ව ආශඹෝජන 

ගිවිසුම්රට ඇතුශත්වීශභන් අශේ ිසඳහදන ශුවශන් තත් 

සුවිලහර ශශශ ශඳොශ  රඵහ ළනීභට ටුතතු යන්ශනමු." -

භහ 60කින් අුවත් යට  වදන ඳංච විධ ක්රිඹහලිඹ - 1 පිටු. - 

අශේ ්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ යීමභ වහ ජනතහ යභ  රඵහ 

දී තිශඵනහ. ඒ ිහ දළන් කිසිශකුට ඒ ජන යභට ඟශයහි ක්රිඹහ 

ශ ශනොවළකිි . ජන යභට විරුද්ධ ශන්ශන් ජනතහ 

ඳයභහධිඳතයඹ ශනොතන ජනතහ ශද්රෝහීන් විතයි . තභන්ශේභ 

හසිඹ ශුවශන් ක්රිඹහ යන අධිඳතිහදීන් විතයි . 

අඳට රඵහ දුන් ජන යභට අුවකර අපි ුතශයෝපීඹ ශශශ 

ශඳොශට අරණර්ණ වීභ වහ හච්ඡහ ඳත්නහ. GSP Plus 

වනඹ ඹළිත් රඵහ ශන ඇවුවම් ව අශනකුත් රහංශ ඹ 

ිසඳහදන ළඩි ළඩිශඹන් ුතශයෝපීඹ ශශශ ශඳොශට ඇතුශත් 

යීමභට ක්රිඹහ යනහ. ඉන්දිඹහ භව ආර්ික වහ තහ ණ 

වශඹෝගීතහ ගිවිසුභට ඟශළශමනහ. චීනඹ  සිංේපරු වහ 

තුර්කිඹ භවත් ගිවිසුම්ත වීභට ළරසුම් ස යනහ. 

ඳහකිසථහනඹ භවත් හච්ඡහ යමින් ඹනහ. 

ඳසුගිඹ දහ ඳළති ශරෝ ආර්ික මුළුශේදී අඳ විවිධ 

විද්තුන් වහ යහජය නහඹි න් භව හච්ඡහ ශහ. ඒ 

අසථහන්හිදී අඳ උවහ ත් දළුවභ  අත් දළකීම්ද අඳ අනහතඹ 

වහ උඳශඹෝගී ය න්නහ. ඒ හශේභ වහඩ් යහඳහරි 

අධයඹන ආඹතනශත භි ල් ශඳොටර් ඇතුළු විශලේඥඹන් පිරි  

යශ  අනහත ආර්ික ළරසුම් ශළ තයහරීත්ඹ පිළිඵ 

අධයඹනඹ ියත ශමින් සිටිනහ. ඔවුන්ශේ හර්තහ  ශවදීභ 

අඳට රළශඵනහ. 

ශරෝශත කිසිභ බහණ්ඩඹට ශවෝ යහඹඹකුට අඳ යාඹ 

විඹ ුතතු නළවළ. අපි අශේ යහඳහය ව ිසඳහදන තයහරී 

තරඹට ඔහ තළයාඹ ුතතුි . ශ්රී රංහශේ යහඳහය ඉතිවහඹ 

ශද විභසිල්ශරන් ඵරන්න. ශද්ය ඹ වහ විශද්ය ඹ තයහරීත්ඹ 
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[රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ] 

ර්ඹ නඩු ංයහ 

2010   567 

2011   575 

2012   749 

2013 1035 

2014   726 

ර්ඹ යදරුන් ඵට ඔේපු ව ංයහ   

2010 266 

2011 290 

2012 355 

2013 430 

2014 292 

ර්ඹ ්රතිලතඹ % 
2010 47% 

2011 50% 

2012 47% 
2013 42% 
2014 40% 



2016 ශඳඵයහරි 23  

ිහ ඩහ ළටුණු යහඳහය තිශඵනහද? ශද්ය ඹ වහ විශද්ය ඹ 

තයහරීත්ඹ වමුශේ නළඟී සිටි යහඳහය තිශඵනහද? ඉතහ සුළු 

්රභහණඹ  වළශයන්නට ඇත්ශත් ශද්ය ඹ වහ විශද්ය ඹ 

තයහරිත්ඹ වමුශේ නළගී සිටි යහඳහයි . ඩහ ළටුණු යහඳහය 

අතශරොසශන් ළඩි වරිඹ  ඩහ ළටීභට ශවේතු තයහරිත්ඹ 

ශනොශි   ශනත් අබයන්තය හධි . ඒ ිහ අඳ ශරෝශත 

විවිධ යටල් භව අත්න් කිරීභට ළයශන වශඹෝගිතහ ගිවිසුම් 

ම්ඵන්ධශඹන් අිඹත යාඹ  ඇති යත ුතතු නළවළ. අඳ ශම් 

සිඹල්ර සිදු යන්ශන් යට ශුවශන්; යශ  අනහතඹ 

ශුවශන්. තදුයටත් ළිං භළඩිඹන් ශේ සිටින්න අඳට ඵළවළ. 

ශේශඹන් ඉදිරිඹට ඹන ශරෝඹත් භව අඳත් ශේත් 

ඉදිරිඹට ඹහ ුතතුි . පුළුල් භනකින් ුතතු ශරෝඹ දළකිඹ ුතතුි . 

ශරෝ අභිශඹෝඹන්ට මුහුණ දීශම් ල තිඹ ඇති යත ුතතුි .  

මීට ය 30ට ඳභණ ලින් ඵණ්ඩහය ඇවළළිඹශොඩ ලිඹහ  

ශයෝවණ වීයසිංව ංගීතත් ශ ගීඹ  භට සිහිඳත් ශනහ. 

"ආජුතඳය රහහිරහ" ගීතඹ. ඟඹ හඹනහ ශශේ දීපිහ ප්රිඹදර්ලනී ව 

ආනන්ද වීයසිරි. ඒ ගීතශත ඳද කිහිඳඹ  භභ ශම් බහට සිහිඳත් 

යන්න ළභළතිි . ඟහි ශභශේ වන් ශනහ: 
 

"විදුණළනශඹන් අභිශස රඵමින්ශන් 

 භතුපිට පිඹය ඟළශන්ශන් 

අඳ ඳභණද ඟ තළන ළයශන්ශන් 

අපි තිය ශරෝඹ දි ඹන්ශන්"  

ඟතළනටද ඹන්න ඕනෆ? ඒ ිහ අඳත් ශරෝඹ භව ඉදිරිඹට 

ඹහ ුතතුි . ශරෝඹ භව තය ශ ුතතුි . ශරෝ ශශශ ශඳොශ 

ජඹ ත ුතතුි . විවිධ යටල් භව අඳ වශඹෝගීතහ ගිවිසුම් 

අත්න් යන්ශන් ශරෝඹ ජඹ ළනීශම් අයමුණ ඇති ඵ භභ 

අධහයණඹ යන්නට ළභළතිි . 

ඉන්දිඹහ භව අත්න් කිරීභට ළයශන ගිවිසුභ පිළිඵ 

ණ්ඩහඹම් කිහිඳඹ  ළරැදි භත ඳතුරුහීමභට ක්රිඹහ යන ඵ අපි 

දන්නහ. තභත් ශටුම්ඳත් ශනොශ  හච්ඡහ භ ටශම් ඳතින 

රුණ  පිළිඵ විශයෝධඹ ඳශ යන්ශන් කුභන ඳදනභ  භත 

දළි  අඳට සිතහ න්නට ඵළවළ. ඒ තභ ශටුම්ඳත් යරහත් 

නළවළ. භභ අශේ ඇභතිතුභහට කිේහ  "අභහතයහංලශත තිශඵන 

හයණහත් ඟ  ශටුම්ඳත  ස ය ඒ ශඳන්රහ ශම් අඹ 

ඟ  හච්ඡහ යන්න. ඒ හශේභ අශේ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

තිශඵන අශන  ඳ රටත් ඟඹ රඵහ ශදන්න. ඒ අදවසුත් රඵහ 

න්න" කිඹරහ.  

ළඵෆ ශද්ලශ්රේමින් නම්  ශ ුතත්ශත් ශම් හච්ඡහ වහ 

ංර්ධනහත්භ අදවස රඵහ දීභි ; ගුණහත්භත ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභි . නමුත් ශභහිදී සිදු න්ශන් ඒ ශනොශි . තභත් 

ශටුම්ඳත් ශනොශ ගිවිසුභ  ළන සිහින දකිමින් අතයඹ  

මිථයහ  වයඹ වහ ශක්රෝධඹ ඳළතියවීභි . භභ අසථහ කිහිඳඹදී 

ශඹෝජිත ගිවිසුශභන් අශේ හ යන ්රතිපර පිළිඵ ශම් බහට 

රුණු ඳළවළදිලි ශහ. අසථහ ණනහදී අශේ අභහතයරුන් 

ශම් ළන රුණු ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් ශම් විශයෝධඹ ඳශ 

යන්ශන් ඒ කිසි  ළරකිල්රට ශනොශනි . අුවන්ශේ භතඹ  

ළරකිල්රට ශනොන්ශන් වුද කිඹහ ඊට ඩහ උදහවයණ ශඳන්හ 

දිඹ ුතතු නළවළ. ඒ අඹ ඟශේ ටුතතු ශත් අඳ කිසි  විශට ඒ 

තත්ත්ඹට ළශටන්ශන් නළවළ. ඒ ිහ භභ අදවස ශශේ  තත් 

ය  ශම් රු බහට රුණු ඳළවළදිලි යන්නි . රුණහය 

ශම් රුණු ළරකිල්රට න්න; ඒ ළන ශොඹහ ඵරන්න; විභහ 

ඵරන්න. ඟශේ ශනොය හුදු භහඹහ  ඳදනම් ය ිමින්  ඟශවභ 

නළත්නම් සිහිනඹ  ඳදනම් ය ිමින් යශ  අනහත දිුතණුට 

ඵහධහ සිදු යන යහඳහයඹන්ට ඟ වීභ හධහයණ නළවළ.  

ඉන්දිඹහ භව ිදවස ආර්ික ගිවිසුභට ශ්රී රංහ 

ඟශළඹුශණ් 1998 ශර්දීි . ඒ ගිවිසුශභන් ඵරහශඳොශයොත්තු න 

්රතිපර රඵහ ළනීභට ශනොවළකි වුණු ිහ ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු භශත 

ශනත් ගිවිසුභ  හච්ඡහ ශහ. ඒ ගිවිසුභ තභි  ''සීඳහ'' ගිවිසුභ. 

නමුත් අපි ඒ ගිවිසුභට විරුද්ධ වුණහ. ඊට ඟ  ශවේතු  ෘත්රණඹ 

ශේහන් ද ඒ ගිවිසුභට ඇතුශත් ය තිබීභි . ඒ හශේභ ඟඹ 

ශනත් විශද්ය ඹ යටල් භව අත්න්  යන ගිවිසුම් වහ 

පර්හදර්ලඹ  ශනහ. ඟළි ගිවිසුම් ඔසශේ ශ්රී රහංකීඹ 

ෘත්තිඹන්ට අහධහයණඹ  සිදු විඹ වළකි ිහ අපි ඟඹට විරුද්ධ 

වුණහ. ඳසු ගිඹ ආණ්ඩුට ශම් ගිවිසුභ අත්න් කිරීභට වළකි වුශණ් 

නළවළ. ජනහරි 08ළිදහ අපි ම්මුතිහදී ඹවඳහරන ආණ්ඩු 

පිහිටුවීශභන් ඳසු ''සීඳහ'' ගිවිසුභ පිළිඵ ඉන්දිඹහ භව හච්ඡහ 

ශහ.  

ඉන්දීඹ අභළති නශර්න්ද්ර ශභෝදි භළතිතුභහ රංහට ඳළමිණි 

අසථහශේ ජනහධිඳති වභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ ශම් ළන දීර්ක 

ශර හච්ඡහ ශහ. භභ ඉන්දිඹහට ගිඹ අසථහශේත් ශම් ළන 

ඉන්දීඹ යජශත අධහනඹ ශඹොමු ශහ. ඉන්දීඹ අභළති නශර්න්ද්ර 

ශභෝදි භවතහ භව ශ හච්ඡහලින් අනතුරු ''සීඳහ'' ගිවිසුභ 

අතවළය දභහ ඉන්දු - ශ්රී රංහ ආර්ික වහ තහ ණි වශඹෝගිතහ 

ගිවිසුභට ඟශළඹීභට අපි රණයණඹ ශහ. 2016 ශර් භළද බහඹ 

ශද්දී ශම් ගිවිසුභ අත්න් කිරීභට ද අඳ දින ිඹභ ය ත්තහ. 

 ච්ඡහරදී ඟව වුණු ්රතිඳත්තිභඹ යහමු අුව  ශ්රී රංහ 

ඳහර්ලසවීඹ ශටුම්ඳත දළන් අඳ ස යමින් ඹනහ. ඒහ තභි  

අද  ශවට බහය ශදන්න කිඹරහ භභ කිේශේ. ඉන්දීඹ ඳහර්ලසශත 

ශටුම්ඳත ද ස ශ ුතතුි . ඟතශොට ඒ ශටුම්ඳතත් රඵහ 

ශන ඒ ශදභ අධයඹනඹ ය අන් ලිඹළවිල්ර ස කිරීභට 

අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. ඉන්දීඹ ශටුම්ඳත රළබුණහභ අපි 

ඒ දිවහත් ඵරහ ඊට ඳසශේ තභි  ඒ ගිවිසුම් ශටුම්ඳත ස 

යන්ශන්. ්රතිත්තිභඹ ලශඹන් ඳභණ  ශනො ගුණහත්භ 

අතින් ද ''සීඳහ'' ගිවිසුභට ඩහ අඳ ස යමින් ඹන අුවත් 

ගිවිසුශභහි ශනසම් තිශඵනහ. ඒ පිළිඵ ්රධහන රුණු 

කිහිඳඹ  භභ දළන් ඳළවළදිලි යන්නම්. 

ඉන්දිඹහ වහ ශ්රී රංහ අතය දළනට ඳත්නහ ිදවස ශශශ 

ගිවිසුභ ඹටශත් යට හභහනයශඹන් රහංශ ඹ ිසඳහදන 

සිඹඹට 65ත් - 80ත් අතය ්රභහණඹ  යී ඹ ඳදනභ භත ඉන්දීඹ 

ශශශ ශඳොශට ඹළශනහ. ඒ කිඹන්ශන් ශම් ගිවිසුභ ඹටශත් 

තභි  ඹන්ශන්. ඉන්දීඹ අඳනඹන රංහට ඇතුළු න්ශන් සිඹඹට 

20ත් - 30ත් අතය ්රභහණඹ  ඳභණි   ශම් ගිවිසුභ ඹටශත්. නමුත් 

අශේ ිසඳහදන ඉන්දිඹහට ඹළවීශම්දී රළශඵන රණරු ඵදු වනඹන්ට 

ඳරිඳහරන වහ ශනත් ඵහධ ඟල්ර න අසථහ අඳ අත්වි 

තිශඹනහ. ශම් ඵහධ ිහ රණරුඵදු වනශත හසිඹ ිසි ශර 

රඵහ ළනීභට ශනොවළකි වීභ ඳසු ගිඹ හරඹ තිසශේ අඳ මුහුණ දුන් 

්රහශඹෝගි අත්දළකීභ .  ශම් තත්ත්ඹ ඉන්දීඹ ශශශ ශඳොශ ජඹ 

ළනීභට ඵහධහ . ශම් ිහ අුවත් ගිවිසුභ ඔසශේ ශම් සිඹුව ඵහධහ 

ජඹ ළනීශම් ක්රභශේදඹ  ස කිරීභට අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ. ඟභඟින් ශ්රී රහංකීඹ යහඹඹන්ට දළනට ඩහ ඹවඳත් 

ඳසු යාභ  ළරශනහ ඳභණ  ශනො  ඳරිඳහරන වහ අශනකුත් 

ඵහධ ද ඉත් ශනහ. 

''සීඳහ'' ගිවිසුභට අඩංගු වී තිබුණු  හභහනය පුද්රඹන්ශේ 

ිදවස භනහභනඹ පිළිඵ න්තිඹ අඳ ඉත් ය තිශඵනහ. 

ශම් න්තිඹ ිහ ෘත්රණඹ ශේහන් ආයණඹ න ඵ අශේ 

පිළිළනීභි . WTO ගිවිසුශම් ඟ ශොන්ශද්සිඹ  තභි   ිදවශේ 

ශේහන් ළඳයීභ. ඒට පිඹය වතය  තිශඵනහ. ශභතළන 

ඵරඳහන්ශන් වතය න පිඹය.   ඕනෆභ පුද්රඹකුට ඇවිල්රහ  ඒ 

යටල් ශදශ   ඕනෆභ විධිඹට ශේඹ යන්න පුළුන් කිඹන 

හයණඹ. අපි ඒට ඟව නළවළ. ශම්හ ක්රිඹහත්භ යන්න 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ඉසශල්රහ මීට ඩහ හච්ඡහ යරහ  අපි ඒ පිළිඵ අධහනඹ 

ශඹොමු යරහ පිඹය න්නහ නම් ශවොි . අපි පිඹශයන් 

පිඹයට ශවමින් සීරුශේ ඹන්න ඕනෆ. භභ හිතන්ශන් නළවළ 

ශම්ට ඟ ළශර් ඩහශන ඹන ඟ වුභනහි  කිඹරහ. දළනට 

ඉන්දිඹහශේ තිශඵන ගිවිසුභට ශම් ශොන්ශද්සිඹ වුභනහ නළවළ. ඒ 

ිහ ශම් න ගිවිසුභ භඟින් ෘත්රණඹ ශේහන් ආයණඹ 

ශනොන ඵ භභ නළත ය  ශම් බහට අධහයණඹ යන්නට 

ළභළතිි . කිසිභ අසථහ  කිසිභ විශද්ශිශඹකුට රහංකීඹ 

පුයළසිශඹකුශේ රැකිඹහ අසථහ අහිමි යමින් ශභයට රැකිඹහ 

ශඹශදන්නට අහල ළරශන්ශන් නළවළ. විශද්ශිඹන්ට රැකිඹහ 

රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ දළනට ක්රිඹහත්භ න ක්රභශේදඹ  

තිශඵනහ. ඉදිරිඹටත් ඒ ක්රභශේදඹ අුවභ විශද්ශිඹන් රැකිඹහ 

වහ ශභයටට ඳළමිී භ ඳහරනඹ යන්නට අඳ ක්රිඹහ යනහ. ඒ 

ක්රභඹ ඹටශත් විශද්ශිඹන්ට රැකිඹහ වීහ රඵහ ශදන්ශන් හිවඹ  

ඇති අසථහදී ඳභණි . ඒ වහත් යහඹඹන්ශේ විශලේ 

ඉල්ීමභ  අලයි . අදත් තිශඵන්ශන් ඒ ක්රභශේදඹි . ඒ ඟ 

ළශර් ශනස යන ඟ සුදුසු නළවළ. ඟවිට ්රලසන ඇති ශන්න 

පුළුන්. ඒ ිහ ශම් ගිවිසුම්ලින් ඳසශේ අපි ථහ යමු  අපි 

ඒහ පිඹශයන් පිඹයට රංහට ශේනහද  නළද්ද කිඹන ඟ. ඒ 

ළන අඳට හද යන්න පුළුන්.  

ඊට ඩහ ශනස විශලේ අසථහ  උදහ වුණශවොත්  ඒ පිළිඵ 

රණයණඹ  ුව රඵන්ශන් ඒ පිළිඵ සිඹුව ඳහර්ලස විභහ ඵරහ  

සිඹුවශදනහශේ ඟවත්ඹ රඵහ ළනීශභන් ඳසුි . දළනටත් 

විශලේෂිත  ශේත්ර කීඳඹ විශද්ශිඹන් රැකිඹහ යනහ. කිසි 

ශශන  ඊට විරුද්ධ වී නළවළ. We will not do anything unless 

we can get a consensus on how to approach this manner and 

what the step-by-step measures that we should take.  ඟළි 

අසථහ භඟින් ශ්රී රහංකිඹන්ට කිසිදු වහිඹ  සිදු වී නළවළ. 

ඉදිරිඹටත් ක්රිඹහත්භ න්ශන් ඒ ක්රභශේදඹභි . 

අුවත් ගිවිසුභ ිහ ළඵළවින්භ සිදු ශන්ශන් දළනටත් ඩහ       

ශ්රී රහංකිඹන්ට රැකිඹහ අසථහ ඵහුර වීභි . ඔවුන්ශේ රැකිඹහ 

අසථහ ආය හ වීභි . දළනටත් ඩහ ඉවශ ළටුේ හිමි ය 

ළනීශම් අහල පුළුල් වීභි . 

ඉන්දු - ශ්රී රංහ ිදවස ශශශ ගිවිසුභට අඹත් ශනොව 

 ශේත්ර ශද  අුවත් ගිවිසුශභන් ආයණඹ ශනහ. 

ඳශමුළන්න තහ ණි වශඹෝගීතහි . ඒ ඔසශේ ඳවත 

දළ ශන ඉර  පුයහ ළනීභට අඳ ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

 

1.  ඳර්ශතණහත්භ නමු ක්රභශේද ව තහ ණඹ ිඹමු 
ව හණිජ භ ටභට ඉවශ නළංවීභ; 

2.  අධිතහ ණි න ක්රභශේද  තහ ණි හුභහරු ව 
හණිජයණ ළඩටවන් වහ ළඩි අධහනඹ  ශඹොමු 
කිරීභට ඳර්ශතණ ආඹතන දිරිභත් කිරීභ; 

3.  විදයහඥඹන්, තහ ණි විශලේඥඹන්  ඳර්ශතඹන් ව 
ිර්භහණරුන් අතය යහඹත්ඹට ව අනහත 
ර්තයඹන්ට අලය ඳවසුම් ළරසීභ; 

4.  ජහති වහ ජහතයන්තය පිළිළනීභට ර විඹ වළකි 
ආහයඹට ආඹතන  ිසඳහදන ව ශේහන්හි තත්ත්ඹ 
ඉවශ නළංවීභ. 

අඳ අධහනඹ ශඹොමු යන ශදළන්න  පුහුණු ටුතතු පිළිඵ 

 ශේත්රඹි .  

ශභොද  පුහුණු යන්ශන් නළත්නම්  අඳට අනහතශතදී 

විලහර හිවඹ  ඟි . අපි පුහුණුවීම් රඵහ ශදනහ නම්  ශභභ 

්රලසනඹට විඳුභ  රඵහ ශදන්නට ශඵොශවෝ විට අඳට වළකි ශේවි. 

ශදයශ  ආර්ිකශඹහි ඉදිරි භන වහ ල තිභත් භහන 

ම්ඳත් ඳදනභ  ර්ධනඹ යීමභ ළදත් න ඵළවින්  

ද්විඳහර්ලසවි භහන පුහුණු හර්ඹඹන් විධිභත් වහ විභත් යීමභ 

පිළිඵ ඉන්දීඹ ව ශ්රී රංහ යජඹඹන් ශොඹහ ඵළීමභට 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

ත්භශනහි ඳත්නහ ිදවස ශශශ ගිවිසුභට අඹත් බහණ්ඩ 

ම්ඵන්ධශඹන්ද ඉන්දිඹහ භව අඳ හච්ඡහ යමින් ඳතිනහ. 

අඳට අලය න්ශන්  ඉන්දිඹහට ඹළවිඹ වළකි අශේ බහණ්ඩ 

්රභහණඹ ත තත් ඉවශ නංහ ළනීභටි . 

දළනට ඹළවීභට ශනොවළකි බහණ්ඩ පිළිඵ ඹළි රහ ඵරන 

ශර ද අඳ ඉන්දිඹහශන් ඉල්රහ තිශඵනහ. ඒ ළන ඹවඳත් 

්රතිචහය දළනටභත් අඳට රළබී තිශඵනහ. ශේහ ව ආශඹෝජනඹ 

ම්ඵන්ධශඹන්ද රුණු න ගිවිසුභට ඇතුශත් කිරීභට අඳ ක්රිඹහ 

යනහ. දළනටභත් ඉන්දිඹහ ට ශේහන් ඳඹන ්රධහනතභ 

යහඹ න්ශන් ශොශම යහඹි . ශොශම යහශඹන් වළසියශන 

ඵඩු බහණ්ඩලින් සිඹඹට 70  ඉන්දිඹහට ඹළි නළේත ශශයන 

ඒහි . ශ්රී රංන් ගුන් ශේශත ආදහඹශභන් සිඹඹට 40  

රළශඵන්ශන් ඉන්දිඹහට ඹන ඟන ගුන්ඹහනහලිුවි . රංහට 

විලහරතභ ංචහයි න් ංයහ  ඳළමිශණන්ශනත් 

ඉන්දිඹහශුවි . ඒ ිහ ශම් ඳදනභ ත තත් පුළුල් ය ිමින් 

ශේහ අංලඹන් ත තත් ිදවස යීමභටත්  ආශඹෝජන අසථහ 

ළඩි දිුතණු යීමභටත් අුවත්  ගිවිසුභ ඳදනම් ය ළනීභට අඳ 

ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

ඉදිරි හරශත ශරෝශත ඩහත් ශේශඹන් ර්ධනඹ න 

ආර්ිකඹ  ඉන්දිඹහ තුි . ඒ ශේත් ආර්ිකඹ තුශ නහවි  

ගුන් ව ංචහය   ශේත්රඹන්ශන් ශ්රී රංහට උඳරිභ 

්රශඹෝජන රඵහත වළකි ඳරියඹ  ස ය ළනීභ අශේ 

ඵරහශඳොශයොත්තුි . 

ඟශේභ  දිශනන් දින පුළුල්න ඉන්දිඹහුව භධයභ ඳන්තිශත 

ශශශශඳොශ අභිරහඹන් ඉටු කිරීශම් ඉඩ ඩ ශ්රී රංහට රඵහ 

ළනීශම් වළකිඹහද අඳ රහ ඵරමින් සිටිනහ.  

අුවත් ගිවිසුශම් ආශඹෝජන ම්ඵන්ධ ඳරිච්ශේදඹට ඳවත 

දළ ශන  ශේත්ර ඇතුශත් කිරීභටත්  ශම්  ශේත්රඹන් ඉදිරිශත 

ත තත් පුළුල් යීමභටත් අශේ හ යනහ. 

 ආශඹෝජන ආය ණ ඹන්ත්රණඹ  පිහිටුවීභ; 

 ආශඹෝජන ටුතතු වහ ශයගුරහසිර විිවිද ශඳනීභ; 

 අශනයෝනය ආශඹෝජනඹන්හි ඵහධ ක්රභහුවකර අභ 

කිරීභ; ව 

 ආශඹෝජන ඳවසුම් ්රර්ධනඹ. 

ආර්ික වශඹෝගිතහ ම්ඵන්ධශඹන් අඳ ඳවත වන් 

යන  ශේත්රඹන් ළන අධහනඹ ශඹොමු යනහ. 

 බුද්ධිභඹ ශද්ඳශ අි තිඹ ආය හ කිරීභ; 

 මරය ටුතතු; 

 ශශශ ටුතතු ්රර්ධනඹ ව ඳවසුම්; 

 ආශඹෝජන ්රර්ධනඹ ව ඳවසුම්; 

 ංචහය; 

 ශර්ගු;   
 විදුත් හණිජයඹ ශවත් e-commerce;   

 ර්භහන්ත; 

 සුළු වහ භධයභ ර්භහන්ත ්රර්ධනඹ ව තයහරිත්ඹ 
ඉවශ නළංවීභ. 
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ශම් රුණු ඳදනම් ය ිමින්  ඉන්දු-රංහ ආර්ික ව 

තහ ණ වශඹෝගිතහ ගිවිසුභ පිළිඵ අඳ ළඹුරින් රහ 

ඵරමින් සිටිනහ. භහ ලිුවත් වන් ශ ඳරිදි ශදඳහර්ලශත 

ශටුම්ඳත් ස කිරීශභන් ඳසු ඒ ළන ළඩිදුයටත් හච්ඡහ 

කිරීභට භහර්තු 04 න දහ ඉන්දීඹ දත පිරි  ශ්රී රංහට 

ඳළමිශණනහ. ඔවුන් භව ශශයන හච්ඡහරට පුද්ලි 

අංලශත ිශඹෝජිතඹන් ශභන්භ අදහශ සිඹුව ඳහර්ලඹන්ද අඳ 

වබහගි යහ න්නහ. අඳ ගිවිසුශම් අන් ශටුම්ඳත ස 

යන්ශන් ඒ හච්ඡහලින් ඳසුි . අඳ ශම් අුවත් ගිවිසුභ 

පිළිඵ  විටින් විට ශම් බහ දළුවත් ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ 

විවිධ ංවිධහන දළුවත් ය තිශඵනහ. ශම් ගිවිසුභ ළන අතය 

ඳතුරුන ඹම් ඹම් ංවිධහන ිශඹෝජිතඹන්ට ඳහ අඳ ශම් ළන 

හච්ඡහන්ට ආයහධනහ ය තිශඵනහ. ඔවුන් ඒ හච්ඡහරට 

වබහගි වී තිශඵනහ. ඉතින් භභ නළතත් ශම් රු බහටත්  

භසත ශ්රී රංහහසී ජනතහටත් දන්හ සිටින්ශන් නූඳන් 

දරුශකුශේ ශ න්දයශත ශදොස දළකීභ හධහයණ ශනොන ඵි . 

ශ න්දයඹ දළ හභ තභි  ශඳශනන්ශන් ඒ දරුහශේ ශවො 

අනහතඹ. යහජශඹෝඹ  තිශඵන දරුශකු තභි  අපි ශශනන්න 

ඹන්ශන්.  

තභන් සිශත් භහ ත් යාල්ශර  ළන කිඹමින් ජනතහ මුශහ 

කිරීභ ුත ති වත ශනොශේ. තභත් හච්ඡහ භ ටශම් ඇති 

අන් ශටුම්ඳත  ස ශනොශ ගිවිසුභ  ළන මිතයහ භත 

ඳළතියවීභ ඳදනභ  නළති ටුතත්ත  ඵි  භහ ්රහල යන්ශන්. 

යහජඳ  ශයජිභශත ඳහරඹන්  ශේඹන්  වළුන්  

 ටඹිඹන් ව ඔවුන්ශන් තභත් ඳඩි රඵන භවය 

භහධයරුන් වළභ විටභ උත්හව න්ශන් ඹව ඳහරන ම්මුතිහදී 

ආණ්ඩුශේ භන් භව ඩහේඳල් යන්නි ; ජනහධිඳති 

වභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහශේ කුශරන් අදින්නි ; ජනතහ 

ඹවඳත ශන්නි ;  යශ  දිුතණු ඩහේඳල් යන්නි . 

"Sunday Island" පුත්ඳශත් භළද පිටුශේ "ඉන්දීඹ ආණ්ඩු භව 

යවස ගිවිසුභ  තිශඵනහ." කිඹහ ඳශ ය තිශඵනහ භභ දළ හ. 

වුද ශම් ලිඹන්ශන්? ශවොභ චන්ද්රශ්රේභ ශන්. අශේ හිටපු 

යහජඳ  ජනහධිඳතිතුභහ කිඹරහ තභි  ඔහු "Sunday Island" 

පුත්ඳතට දළම්ශම්. ඉතින් ලිඹන්න ඕනෆ ඒහ ශන්; රු 

වභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ ළන  ශවො ලිඹරහ ළඩ  

නළවළශන්. ශභොනහටද ඒ? 

යට ඵහුතයඹ න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  අලය ඵ 

කිඹද්දී  අශේ ආණ්ඩු න යසථහ ස කිරීභ වහ මලි 

පිඹය ිද්දී ශම් අඹ කිේශේ ශභොනහද; ශශේ ශභොනහද? 

න යසථහශේ ශම් ශම් න්ති තිශඵනහ ඹළි  කිඹමින් යට 

ගිි තිඹන්න උත්හව ශහ. න යසථහශන් බුද්ධහභ නළති 

ශනහඹ කිේහ; යට ශඵශදනහඹ කිේහ. වළඵළි  ඟශවභ කිඹන 

අඹ ශවොඳින්භ දළන සිටිඹහ  අුවත් යසථහශේ ඟ න්තිඹ ත් 

ඒ න විට ශටුම්ඳත් යරහ නළති විත්තිඹ. ඔවුන් ජනතහ 

යටමින් යට ගිි තිඹන්න වළදුශේ ඒ ඵ දළන දළනි . ඳසු ගිඹ 

ය ඳභණ හරඹ තුශ සිදු ව ශම් හශේ සිද්ධීන් ණනහ  

උදහවයණ ලශඹන් ශනවළය ද න්නට පුළුන්. නමුත් භහ ඒ 

වහ හරඹ ළඹ යන්ශන් නළවළ. ඟශේ නමුත් භහ ඟ  ශදඹ  

කිඹන්නට ළභළතිි . අතයඹ වහ මිථයහ ඳතුයමින් යට ගිි 

තිඹන්න අඳ කිසිකුටත් ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. වයඹ ඳතුයමින් 

ජනතහ ශනොභව ඹන්ට අඳ කිසිකුටත් ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ.  

රිශහ නළටුභ නටන්ශන් රිශහට අලය විධිඹට ශනොන ඵ 

ඕනෆභ ශශන  දන්නහ. ඒ භහ ආඳසු කිඹන්නම්. රිශහ නළටුභ 

නටන්ශන් රිශහට අලය විධිඹට ශනොන ඵ ඕනෆභ ශශන  

දන්නහ. ඒ වුණත් වුවභහ න්නභ නටන්න අපි හටත් ඵහධහ 

යන්ශන් නළවළ. ඕනෆභ වුවශභකුට න්නම් නටන්න ශම් යශ  

දළන් ිදව තිශඹනහ. ඒත් වුවභරහට යට ගිි තිඹන්න අපි ඉඩ 

ශදන්ශන් නළවළ.  

ජනහරි 08න දහ විේරඹ භඟින් අපි ඵරඹට ඳත් වුශණ් ගිි 

ින්නි . ඒ ිහ අපි අතයඹ ජඹ න්ශන් තයශඹන්; වයඹ 

ජඹ න්ශන් වභ්රිශඹන්. ශම් අවුරුද්ශද් භළද බහඹ ශද්දී 

ඉන්දිඹහත්  අඳත් ශම් ගිවිසුභ අත්න් යන ඵ භහ ්රසිද්ධිශත 

ඳළවළදිලි ්රහල යනහ. ත ශනොශඵෝ ශරකින් අපි ගිවිසුශම් 

අන් ශටුම්ඳත ස යනහ. ඒ හටත් ශවොශයන් යන 

ළඩ  ශනොශි . ඒ ළන හද යන්න තිශඵන්ශන්  අදවස ්රහල 

යන්න තිශඵන්ශන් ශම් බහ තුශදීි   ඳහයට ගිහින් ශනොශි . 

ශම් බහ තුශදීි  හච්ඡහ යන්න තිශඵන්ශන්. බහට 

අසථහ ශනොදී  ශම් බහශන් පිට ගිහින් ෆ වනහඹ 

කිඹන්ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුට විරුද්ධ යන ළඩ ටුතත්ත . 

ඒ යවසින් යන ළඩ ටුතත්තකුත් ශනොශි   අදහශ සිඹුව 

ඳහර්ලස භව හච්ඡහ යරහ යන ළඩ . අපි ළඩ ටුතතු 

යන්ශන් විෘති   විිවිද ශඳශනන ආහයඹටි . 

අන් ශටුම්ඳත ස ශහට ඳසශේ අපි ඟඹ ශම් රු 

බහට ඉදිරිඳත් යනහ. ඟතශොට ඟඹ ජනතහ තු ලිඹවිල්ර  

ඵට ඳත් නහ. අන්න ඒ අසථහශේදී ශම් බහ ිශඹෝජනඹ 

යන ඔඵ ළභටත්  ශම් යශ  ජනතහටත් පුළුන්  ඒ ශටුම්ඳත 

කිඹන්න; ඒ ශටුම්ඳත වදහයන්න; ඒ ළන ළඹුරින් විභහ 

ඵරන්න. ඒ ිහ භභ ඔඵ ළභශන් ඉල්රහ සිටින්ශන් රුණහය 

අන් ශටුම්ඳත කිඹවීශභන් ඳසු ඔඵතුභන්රහශේ අදවස 

ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහි . 

රු ථහනහඹතුභි  අශේ ආංශි අධී ණ හය බහ -

Sectoral Oversight Committees- ඳත් ශශොත්  මීට අදහශ 

හය බහ  තිශේවි. ඒ පිළිඵත් අඳට හච්ඡහ යන්න 

පුළුන්. ඒ ිහ අපි ල් න්ශන් නළතු Sectoral Oversight 

Committees ඳත් ශහභ - 

 
ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දහද දන්ශන් නළවළ? 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපි රෆසතිි . අපි දළන් ඟව ශරහ තිශඵනහ  ෘෂිර්භ 

අභහතයහංලඹට අුවත් ශොඩනළඟිල්ර  ශදන්න. අපි 

ථහනහඹතුභහ භව ච්ඡහ යරහ ළඩ ටුතතු ආයම්බ 

යනහ. අපිත් ළභළතිි   පුළුන් තයම් ඉ භනට ඒ ළඩ ටුතතු 

යනහ නම්. 

 
ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳහර්ලිශම්න්තු ලහරහල් ිම් තිශඵනහ. අඳට දළන් වුණත් 

ඳටන් න්න පුළුන්. 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භ  නළවළ. භහ රෆසතිි . ශම් තිශත  ශවෝ රඵන තිශත 

ශවෝ ඳටන් න්න පුළුන්. අපි රෆසතිි . භහ ඔඵතුභන්රහට 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

කිඹන්ශන්  අපි භව හච්ඡහ යරහ ඒ ළඩ ටුතතු දළන් ආයම්බ 

යන්න කිඹරහි . අද වළන්දෆශේ අපි මුණ ළසුණහභ ශම් හර සීභහ 

ඔ ශෝභ ඟ  ඒ ළනත් අපි හච්ඡහ යනහ. 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් ශවට Committee of Selection ඟ වම්ඵ 
ශරහ නම් ඹ  න්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. අඩු 
ණශන් වතයත් ළඩ ටුතතු අපිට ඉ භින් ආයම්බ 
යන්න පුළුන්.  

 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නෆඟී සටිපතය. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අුවය දිහනහඹ භළතිතුභහ ථහ ශහට ඳසු රු විභල් 

වීයංල භළතිතුභහ ථහ යන්න. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභි  ශභතළන හුමස යාඹ  ශනොශි  

තිශඵන්ශන්. කිසි ශේත්භ හිශත් වදහ ත් යාඹ  ශනොශි  ශභතළන 

තිශඵන්ශන්. ශම් ගිවිසුම් පිළිඵ තිබුශණ් හුමස යාඹ  ශනොශි . 

විඹ බහය අභහතය  රු භලි  භයවික්රභ භවතහ විසින් ිලසචිත 

ශර භහධය හච්ඡහ  ළහ කිේහ  ශේහ  ශේත්රශත 

ශතොයතුරු තහ ණඹ වහ නහවි ඉංජිශන්රු  ශේත්රඹ විෘත 

යන ඵ. ඒ හශේභ ඔහු ිලසචිත ලශඹන් දළුවම් දීරහ තිබුණහ  

ශම් ශඳඵයහරි භහශත අ ශනශොට ගිවිසුම් යහමු අත්න් 

යන ඵත්  ශම් ශර් භළද බහඹ ශනශොට ගිවිසුභ අත්න් 

යන ඵත්. [ඵහධහ කිරීභ ] ඔේ. ශම් ශර් භළද බහඹ 

ශනශොට ගිවිසුභ අත්න් යන ඵත්  ශඳඵයහරි භහශත අ 

බහඹ ශනශොට ගිවිසුම් යහමු අත්න් යන ඵත් ඟතුභහ 

ිලසචිතභ ්රහල ය තිබුණහ.  

රු ථහනහඹතුභි  ශඳඵයහරි භහශත අ ගිවිසුම් යහමු 
අත්න් යන්නට සදහනම් ශරහ තිශඵනහ නම්  ගිවිසුභ ශම් 
ශර් භළද බහශත අත්න් යන්න සදහනම් ශරහ තිශඵනහ 
නම් ිලසචිත ශර අභහතයයඹහ විසින් ශතොයතුරු තහ ණඹ වහ 
නහවි ඉංජිශන්රු  ශේත්රඹ - රු අභළතිතුභි  ඔඵතුභහ කිේ 
ඳරිදි ශේශත වතයළි ශොට. ඒ කිඹන්ශන් ශේඹන් 
ශභශවේ ඇවිල්රහ ළඩ  යන ශොට. 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Mode 4 අි ති නළවළ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ පිළිඵ ිලසචිත ශර ්රහල ය තියාඹදී  ඒ කිසි ශේත්භ 

හුමස යාඹ  ශන්ශන් නළවළ. ඟහිදී ිලසචිත ශරභ අශන  

ෘත්තිඹශේදීන් ව ශද්ලඳහරන යහඳහය ඟඹට ඟශයහි භතඹ  

ශොඩනළඟිඹ ුතතුි . ශභොද  කිසිදු ්රහලඹ  නළති  කිසිදු 

ලිඹවිල්ර  ඳදනම් ය න්ශන් නළති ඒහට තභි  හුමස යාඹ  

කිඹන්ශන්. වළඵළි   ශභතළනදී අභහතයයඹහ විසින් ඒ පිළිඵ 

ිලසචිත ්රහල ය තිබුණහ; අභහතයයඹහ විසින් ලිිතත 

ඉදිරිඳත් ය තිබුණහ. රු ථහනහඹතුභි  ඒ පිළිඵ තභි  

ිලසචිත අදව  ඉදිරිඳත් ශශේ. 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළතිතුභහ ඟඹට පිළිතුරු ශදනහද? 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභි  අපි නළේ අුවත්ළඩිඹහ කිරීභට ව 

ිසඳහදනඹ කිරීභට චීනඹ ඟ ත් ගිවිසුභ  අත්න් යනහ. 
ඉන්දිඹහ ඟ ත්  ශන ඕනෆභ යට  ඟ ත් අපි ඒ යන්න 

ඹනහ. චීනඹ ඟ  අපි ඒ ළන හච්ඡහ යනහ. භභ හිතන්ශන් 
භහර්තු අන්තිභ ශනශොට ශම් අංලඹ විෘත යනහ. ඒ හශේභ 

ිසඳහදන අංල  ශේහ අංල විෘත යනහ. විෘත යනහ 
කිඹන්ශන් ආශඹෝජි න්ට ඇවිල්රහ ශම්හ ඳටන් න්න පුළුන් 

කිඹන ඟි . ඟශවභ නළතු ඒ අඹට ළභළති විධිඹට මිිසුන් 

ශශනන්න ඵළවළ. Mode 4 ඟ නළතුි  විෘත යන්ශන්. ඒ 
කිඹන්ශන් ඒ අංලඹ ට ඟන්න; රංහශන් ඕනෆ අඹ ඵහ න්න 

ව තභන්ට අඩු  තිශඵනහ නම් අඳට කිඹන්න පුළුන්.  

විශලේශඹන්භ අපිට වුභනහ ශරහ තිශඵන්ශන්  තහ ණ 

අධයහඳන ආඹතන ශශනන්නි . තහ ණ අධයහඳන ආඹතන 
 ශශනනහ නම් ඊශව අවුරුදු ශද  තුශන්දී අපිට රංහශේ 

භහන ම්ඳත පුහුණු යන්න පුළුන්. ඟශවභ නළත්නම් 
ශන්ශන් ශම්හ ආහි න් ඳසු අවුරුදු තුන  වතයකින් විලහර 

්රලසනඹ  ඇති ශන ඟි . අද තිශඵන අශන  ්රලසනඹ ශන්ශන් 
Mode 4 ඟි . ඟ  භත තඵහ න්න. අද ඉන්දිඹහශේ 

ශතොයතුරු තහ ණඹට ශදන ඳඩිඹ රංහට ඩහ ළඩිි .  

අඳට ්රලසනඹ  තිශඵනහ. රංහ ඒ තළනට ගිශඹොත් අඳට 
විලහර හිවඹ  ඇති ශන්නට ඉඩ තිශඵනහ. අපිට හසි නළවළ  අද  
Mode 4 ඟ විෘත යන ඟශන්. භවය විට ශද්ලඹන්ට 

ඟන්න  ිකහචහර්ඹරුන්ට ඟන්න  ඉඩ ශදන්න ඕනෆ. අපිට 
ිකහචහර්ඹරු භදි. ඉසශල්රහභ ශම් අංලඹ ශශනන්න. ඒ 

ඟ භ නළේ ඟනශොට විශලේ අඹ ඕනෆනම් ශශනන්ශන්ත් 

අලය විධිඹටි . ඉසශල්රහ අපි ඵරනහ  පුළුන් විධිඹට 
welding හශේ අංල ඔ ශොභ ස යරහ ටුතතු යන්න. 

ශවො ඳඩි ශරහ යට ගිඹ අඹ  ශශනන්න අපි රහ ඵරනහ.   

ඕනෆභ අංලඹ  අඳට විෘත යන්න පුළුන්. ඒ ්රලසනඹ  

ශනොශි . ඒ කිඹන්ශන් ආශඹෝජි න්ට විෘත යනහ. ඒ ළන 
්රලසන නළවළ. ආශඹෝජඹන් වහ විෘත ශහට  ිදවශේ ඕනෆභ 

ශශනකුට ඇවිත්  ඵළ ශන්නට ඵළවළ. ශවට මුම්ඵහි ලින්  ගුන් 
ඹහනඹට නළවරහ ශභවහට ඇවිත් ශම් ශතෝයහශන යන්නත් 

ඵළවළ. අශේ අඹට ගුන් ඹහනඹට නළවරහ මුම්ඵහි රට ගිහින් 
ඟතළන ළඩි ඳඩිඹට ළඩ යන්නත් ඵළවළ. ඒ හුභහරු දළනට 

සිදු ශනොශනහ  නම් අපිට හසිි . අනහතඹ යන ශදඹ ළන 

ශනභ ථහ යමු.  
 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු අග්රහභහතයතුභි  රු භලි  භයවික්රභ අභහතයතුභහ 

ශතොයතුරු තහ ණ ශේඹ වහ  හය ඉංජිශන්රු ශේඹ කිඹන 
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 ශේත්ර ශද විෘත  යනහඹ කිඹන ඟශන් අදවස  යන්ශන්  

ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට ඒ  ශේත්ර ශදශ  ආශඹෝජනරට ඟන්න 

ඉඩඩ දීභද? ඟතුභහ කිේශේ ශේහ ආර්ිකඹ ඇතුශශේ ඒ විෘත 

යනහඹ කිඹහ.  

අශන  අතට  ිශඹෝජය අභහතයතුභහශන්  ශම් ළන ්රලසන 

ශහභ ඟතුභහ භහධයඹට ්රහලඹ  ය තිබුණහ  ශතොයතුරු  

තහ ණ ශේශත රැකිඹහරට ඉන්දිඹහට විෘත යන්ශන්  

ඇශභරිහ භව තය කිරීශම් වළකිඹහ ළඩි ය න්නඹ කිඹහ. 

ඒ සිඹුව හයණහලින් ඳළවළදිලි න්ශන් රැකිඹහ වහ ශතොයතුරු 

තහ ණ ශේඹ විෘත වීභ  ශනහඹ කිඹන ඟ. හය 

ඉංජිශන්රු ශේඹ විෘත ශනහඹ කිඹන ඟ. ඟතශොට  

ඔඵතුභන්රහ අත්න් යන ගිවිසුශභන් රැකිඹහ වහ අය කිඹන  

යහඳෘතිශඹන් යහඳෘතිඹට  ඉල්ීමම් රහ ඵරහ ළනීභ කිඹන ඟ 

ශනොශි   භභ කිඹන්ශන්. ඟශවභ නළති රැකිඹහ වහ ශනභ 

විෘත වීභ  ශන්ශන් නළද්ද? ඒ ඟ භ භභ ඔඵතුභහශන් 

ඉල්ීමභ  යනහ. රු ජඹන්ත භයවීය භන්ත්රීතුභහ ්රමු  

භන්ත්රීරු කිහිඳ ශදශන  අත්න් ය ශම් ළන හච්ඡහ යන්න 

දින විහදඹ  ඉල්රහ තිශඵනහ. ඔඵතුභහ රුණහය රු 

ථහනහඹතුභහ භඟින් ඒ වහ දිනඹ  ිඹභ යන්න.  

ඟතශොට   අපිට ශම්  ළන ශවොඳින්  හච්ඡහ යන්න අසථහ  

රළශඵනහ.  

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ ඉසශල්රහභ ශභතුභහට කිේහ  ශම් රු බහටත් 

කිඹනහ  අපි ස යන ලිඹවිල්ර ඹන්න ඉසශල්රහ ශදනහ. 

ඉන්දිඹන් ඟත් ත්තහි න්  ඳසශේ  ශදභ අය ශන හච්ඡහ 

යනහ. අශේ ලිඹවිල්ර විතය  ශනොශි   ඉන්දිඹහශේ ඟත්  

ඇතුළු වුශණොත් ඟතශොට ශන් හච්ඡහ යන්න  ඕනෆ.  

අශන භහ විශලේශඹන් කිඹන්න ළභතිි   ශතොයතුරු 

තහ ණඹ කිඹන්ශන් ශේහ  ඵ. ඒ manufacturing 

industry ඟ  ශනොශි . ඒ ශේඹ විෘත  යනහ. ගිඹ තහශේ  

ශම් වරහ තිබුණහ.  හුව  අඹට ඟන්නට ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. 

ථහනහඹතුභි  භවය ඒහ ශදන්නම් කිේහ. ශඩොරර් මිලිඹන 

5  ශදන්න කිේහ. අපි ශම් ඔ ශොභ ශශනන්ශන් ශඩොරර්  

මිලිඹන 5  ඉල්රන්ශන් නළති. කී ශදශනකුට රැකිඹහ නළති 

වුණහද? ආශේ නළති ිහ වම්ඵන්ශතොට කී ශදශනකුට රැකිඹහ නළති 

වුණහද?  

අශන  හයණඹ ශම්ි . දළනට තිශඵන ක්රභශේදශත අඩු  

තිශඵනහ නම් අපි ශම් විෘත ශහභ ඵරන්නම්. ඉසය 

ඉංජිශන්රුශෝ රංහට ආ හ ශන්. චීන ඉංජිශන්රුශෝ කී 

ශදශන  ඳහයල් වදන්න ආහද? 1 000  ආහද  2 000  ආහද? 

අද විතයද  භත  වුශණ්? අද විතයද  භත  වුශණ්? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

හියහ යශඹෝත් ආහ. 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ චීන භහභ රංහට ඟන්න අය ඉල්ුවහභ ඉඩ දුන්නහ. 

ඒශ  ්රලසනඹ  තිශඵනහ නම්  ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ථහ යරහ 

අඳට ංයහ අඩු යන්න පුළුන්; නළත්නම් ළඩි යන්න 

පුළුන්; quota ඟ රණයණඹ යන්න පුළුන්. අපි ඟ  කිඹනහ. 

පුහුණුවීභ වහ නම් අපි  ටිඹ ශේන්න ඕනෆ. ඟතශොට තභි  

රංහශේ තරුණ තරුණිඹන්ට රැකිඹහ ශදන්න පුළුන් ශන්ශන්. 

අපි කිසි බඹ  නළතු ශම් වළභ අංලඹ  ම්ඵන්ධශඹන්භ ටුතතු 

යනහ.  

ත හයණඹ  තභි   ශඩොරර් මිලිඹන 5 ශඳෞද්ලි 

හසතු - 

 
ගරු ගයන්ත කරුණළතික මශතළ  
(ரண்தைறகு கந்  கருரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඳහ  ඳහ. 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශභතුභහ කිඹනහ  "ඳහ" කිඹරහ. අපි ඒහ ඉල්රන්ශන් 

නළවළ. අපි ශම් දිුතණු යනහ. රු ථහනහඹතුභි  ශම් 

යන්ශන් නළතු ශොශවොභද අපි   දිුතණු යන්ශන් කිඹරහ 

ඵරන්න. අද වම්ඵන්ශතොට සුදු අලිශඹ  ශරහ තිශඵනහ. ශම් 

යහඳෘතිඹ ශනහහට ඳසු අපි වම්ඵන්ශතොට  ශොශ අලිශඹ  

ඵට ඳත් යනහ. 

 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නෆඟී සටිපතය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශවට  රු හසුශද් නහනහඹ හය භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට 

අසථහ රඵහදීභට ්රභහදවීභ ම්ඵන්ධශඹන් නහටු ශනහ. 

ඉන් ඳසු රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභි  භහ ශභභ ්රලසනඹ මුල් අසථහශේදීභ 

භතු යන්න වළදුශේ ඔඵතුභහට භයී ඹ තර්ජනඹ කිරීභ  

ශශොත් ඟඹ අශේ මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුටභ ඵරඳහන ්රලසනඹ   

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ උත්තරීතයබහඹට ඵරඳහන ්රලසනඹ   

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඳළළත්භට ඵරඳහන ්රලසනඹ  ිහි . ඔඵතුභහට 

යන රදළි  කිඹන භයී ඹ තර්ජන පිළිඵ ඔඵතුභහ විසින්භ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට කිේ ශරහශේදී රු ඩරස අරවේශඳරුභ 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ  "වහභ ඳරී ණඹ  යරහ ශම්ශ  සුර මුර 

ශොඹන්න. ඟශවභ නළත්නම් මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුභ ශම් තර්ජනඹට 

ර  වුණහ ශේ අපි රනහ" කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඒ ඳරී ණඹ 

යනහ කිේහ. ඒ ඳරී ණඹට ශභොද වුශණ් කිඹරහ අපි 

දන්ශන් නළවළ. 

ඒ අතය  2016 ශඳඵයහරි 11 දින "අද" ඳත්තශර්  "භභ ඒ අඹට 

භහ දුන්නහ" කිඹරහ ඔඵතුභහ  කිේහ කිඹන ්රහලඹ  වන් 

ශනහ. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භහ දීභ  ශහ කිඹරහ කිේශේ නළවළ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඟශවභ නම් ශම් ිළයදි යන්න ශනහ. 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ කිේශේ  ශඳොලිසඳතිතුභහටත් කිඹරහ  ශඳොීමසිඹටත් කිඹරහ 

භට ඵළණපු අඹ ළන - [ඵහධහ කිරීභ ] 
 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශභතළන ්රලසනඹ  තිශඵනහ. ශම්ශ  සුර මුර ශොඹන්න 
ඕනෆ. ඒහඵද්ධ විඳ ඹට ඹම් පිළිළනීභ  ඕනෆඹ කිඹන 
්රලසනඹ භත ශම් බහශේ ආයවුල් තත්ත්ඹ  ඇති වුණහ. [ඵහධහ 
කිරීම්] 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි  වරි. ඔඵතුභහ භහ ළන -[ඵහධහ කිරීභ ]  ශවොි   භභ ඒ 

ළන අධහනඹ ශඹොමු යන්නම්. 
 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නළවළ  නළවළ. භට භශේ ්රහලඹ යන්න වුභනහි . [ඵහධහ 
කිරීභ ] නළවළ  නළවළ. භභ අවන්ශන් ඔඵතුභහ ශම් ළන යපු 
ඳරී ණඹ ශොි  තයම් දුය දි ගිඹහද  ඟහි ්රතිඹ ශභො ද 
කිඹන ඟි . 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොි   ශවොි . 

 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභහශේ ශඳෞද්ලි ආය හ පිළිඵ ්රලසනඹ ශනොශි   

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අි තිඹ පිළිඵ ්රලසනඹ  ළනි  භභ 

කිඹන්ශන්.  
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ත්තකින්භ ඔේ.  
 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ භශේ ය්රහද ්රලසනඹ . භභ අවන හයණඹ  ශම් හශේ 
ළඩ යන විශද්ල ටුතතු ඇභතිතුභහ ව ඟතුභහශේ හිටපු 
ශල්ම්යශඹකු න රුන් ෂර්ඩිනෆන්ඩස ශම් හයණශත ඳතුශල් 
ඉන්නහ කිඹරහ දළනන්න ශොට ඔඵතුභහශේ ඳරී ණඹ 
නරණවිද කිඹරහ භ ට ්රලසනඹ  තිශඵනහ කිඹන ඟි . 
රුණහය ශම්ශ  සුර මුර ශවොඹන්න. Telephonesලින් ඒ 
ශතොයතුරු ආශේ ශොශවොභද කිඹරහ දළන් තිශඵන තහ ණඹ 
අුව ශවොඹහන්න පුළුන්. රු ථහනහඹතුභි  ඒ ිහ 
ශම්ශ  අහන ්රතිපරඹ ශම් බහට රඵහ ශදන ශර 
ඔඵතුභහශන් ඉල්රනහ.  

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොි   භභ  ඒ ළන ශොඹරහ ඵරන්නම්.  
 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශම් ඳත්තය ශඹන් ශම් ශචෝදනහ අුවභහන ලශඹන් ඒහඵද්ධ 

විඳ ඹට ඟල්ර යරහ තිශඵනහ. ශම් ිළයදි යන්න. 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 
 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභි  ඉන්දිඹහ භව ඟළි ගිවිසුම් 
ම්ඵන්ධතහ  පිළිඵ මලි හච්ඡහ  තභි  සිදු න්ශන් 
කිඹරහ අග්රහභහතයතුභහ දළන් ඳළවළදිලිභ ශම් රු බහට ්රහල 
ශහ. රු ථහනහඹතුභි  නමුත් ශ්රී රංහශේ ශෞය 
අභහතයහංලඹ භව ඒහඵද්ධ ඉන්දිඹහශේ යහජය ශනොන 
ංවිධහනඹට ශ්රී රංහ තුශ වදිසි පර් ශයෝවල් ්රතිහය ගිරන් 
යථ ශේහ  ආයම්බ කිරීභ වහ අය දීරහ දළන් ඒ භහභ 
විසින් පුත් ඳත්ර දළන්වීම් ඳශ යරහත් තිශඵනහ. ශභළි 
වදිසි ගිරන් යථ ශේහ  ඳත්හ ශන ඹන්න ඉන්දිඹහුව යහජය 
ශනොන ආඹතනඹට ළයාන  අුවභළතිඹකින් අය රඵහ දීරහ 
තිශඵන්ශන් ඇි  කිඹරහ ශම් රු බහට ඳළවළදිලි යනහ නම් 
ශවොි  කිඹරහ භභ හිතනහ. 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභි  වදිසි අසථහර ක්රිඹහත්භ යන 

විශලේ ගිරන් යථ ශේහ  ඉන්දිඹහශේ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ 

නයඵද ්රශද්ලර  නළත්නම් ම්ඵද ්රශද්ලර ඟභ ශේහ 

ක්රිඹහත්භ ශශයනහ. ඒ ගිරන් යථ ශේඹ විතය  ශනොශි   

ඉන්දිඹහශේ අද තිශඵන හවන තදඵදඹ ිහ ගිරන් යථඹ 

ඟනශත  ඳහ ඳළදිශඹන් ඒ ්රශද්ලඹට ගිහිල්රහ උදවු ශදන ඟ 

ණ්ඩහඹභ  ද සිටිනහ. ශම් ක්රභශේදඹ රංහශේ ඇති යන්න 

අපි ශම් භහභ ඟ  ඟව ශරහ අවුරුදු ශද contract 

ඟ  දීරහ තිශඵනහ. ඊට ඳසශේ ශම් ටුතත්ත අපි බහය අයශන 

යනහ.  

විශලේශඹන්භ ඒ ඵසනහහිය ඳශහශත්ි   දකුණු ඳශහශත්ි  

ක්රිඹහත්භ යන්න අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. දළන් ශොශම 

දිස්රි ශත ජනතහ ශම් ශේඹට හුව  ළභළතිි  කිඹරහ භභ 

දන්නහ. ශම්හ ඟඳහ කිඹන ශොශම දිස්රි ශත භන්ත්රීයශඹකු 

භභ ්රථභ තහටි  දළ ශ . ශම් ඟඳහ කිඹන්ශන් මිිසසු 

භයන්නද? ශම් ඕනෆද  නළද්ද? තභ රංහශේ ශම් ක්රභශේදඹ 

ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ. ශම් ක්රභශේදඹ වහ අඳට ඉන්දිඹහශේ 

ආණ්ඩු  අ වුරුදු ශදට ම්පර්ණශඹන් ශනහ.  ඕනෆනම් 

අපි අවුරුදු ශදට ශම් ක්රභශේදඹ ශනළල්රහ ඒ හරඹ තුශ ශම් 

ගිරන් යථ ශේහශේ වහඹ අයශන ඊට ඳසශේ ඒ බහය අයශන 

ටුතතු යමු. ඟතශොට අඳට තභි  ඒ විඹදභ න්න තිශඵන්ශන්. 

දළන් ශභතළන කිඹන්ශන් ශම් අඹට උදවු යන්න ඟඳහ කිඹරහි . ඒ 

ඇි ? ත ඟ  ශශනකුට න්න තිශඵන හසතු නළති ශි . ශම් 

යශ  ිදවස ශෞය ශේහ ළපු ආණ්ඩු ශොශවොභද ශම්ට 

ළභළති ශන්ශන්?  [ඵහධහ කිරීම්] අවුරුද්ද . ිදවස අධයහඳනඹ 

ළප අඹ. ඔඵතුභන්රහ ශභොනහද ශශේ? ඔඵතුභන්රහ ිදවස 
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අධයහඳනඹ ළපුහ; ිදවස ශෞය ශේඹ ළපුහ. ශභතළන 

ඇවිල්රහ අශඳන් අවනහ  ''ශභො ද යන්ශන්?'' කිඹරහ. අපි 

මිිසසු භයන්න රළවළසති නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]  
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! රු අුවය කුභහය දිහනහඹ භළතිතුභහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභි  ශභතළන ්රලසනඹ ශරහ තිශඵන්ශන් 
ගිරන් යථ ශේහ  ආයම්බ කිරීභ ශනොශි . රු 
ථහනහඹතුභි  - [ඵහධහ කිරීම්] ශඳෞද්ලි භහභ  විසින් 
ගිරන් යථ සිඹඹ  ශනළල්රහ ශම් ශේහ ආයම්බ යනහ කිඹහ 
දළනට අඳට   ශතොයතුරු රළබී තිශඵනහ. රු ථහනහඹතුභි  ශම් 
වහ රංහ යජඹ තඹ ත් විඹදම් යන්ශන් නළතිද කිඹහ දළන 
න්න ළභළතිි .  

භහ දළ හ  වර් ද සිල්හ අභහතයතුභහ භහධය හච්ඡහ  
ඳත්රහ කිේහ  ''ශම් මුළුභින්භ තෆේ  වළටිඹට තභි  
රළශඵන්ශන්'' කිඹරහ. ඟතළන තභි  ්රලසනඹ තිශඵන්ශන්. ශම් 
ගිරන් යථ සිඹඹ තෆේ  වළටිඹට රළයාරහ ශඳෞද්ලි භහශභන් 
ආයම්බ යනහද  නළතිනම් යජඹ ශම් වහ විඹදභ  දයනහද  
ඟශවභ නළතිනම් යජඹ අතය ඟවතහ  තිශඵනහද  අවුරුදු 
ශද  ඒ අඹ සශේච්ඡහශන් ශභඹ ය ශන ගිඹහට ඳසශේ 
නළත ඒහ අපි මිරදී න්නහ කිඹරහ? ශම් ළන ශභො ද 
තිශඵන ඟවතහ කිඹන ඟ වරිඹට ඳළවළදිලි යන්න. 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඟවතහ ළන අපි බහට ඳළවළදිලි යන්නම්. අපි ඒ 

ශේහරට ශනහ. අපි මුලින් ශනොමිශල්ි  ශම් ශේහ 

ඳත්න්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්]  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභි  ඉන්දිඹහුව යජශඹන් රළශඵන 

ඳරිතයහඹ  ශරි  කිේශේ.  
 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ ය ශන ඹන්නට recurrent expenditure තිශඵනහ 

ශන්. ෆභ ර්ශතභ විඹදම් තිශඵනහ. ඒහ අපි දයහ න්නට ඕනෆ. 

[ඵහධහ කිරීම්]  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Ambulance ටි ඒ ශොල්රන් ශදනහ? 
 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ.  
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපි ශේහට විඹදම් දයන්න ඕනෆ? 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ. අපි ශේහට විඹදම් යනහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉතින් රු ථහනහඹතුභි  ඒ පුදුභ ළඩ  ශන්!  කිසිදු 

ශටන්ඩර් ළවීභකින් ශතොය භහභ  ඇවිල්රහ කිඹනහ  අඳට 

ambulance සිඹඹ  ශදන්නම් කිඹරහ. නමුත්  අපි ශේහට විඹදම් 

දයන්න ඕනෆ. ශේහශේ කිශරෝමීටයඹට කීඹ  ශනහද ඹනහදිඹ 

වුද රණයණඹ යන්ශන්? 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒහ සිඹල්රභ අපි ථහ යරහ තිශඵන්ශන්. භභ ම්පර්ණ- 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශභඹ ආයම්බ කිරීභට ශඳය ශම් පිළිඵ විසතයහත්භ 

විසතයඹ  ශදන්නට ඕනෆ. 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔඵතුභහ ඉල්ුව ිහ අපි ශදන්නම්  ඒ ්රලසනඹ  ශනොශි . 

භභි  ගිහින් කිේශේ ශම් ශේහ අඳට රඵහ ශදන්න කිඹරහ. ශම් 

යශ  ශභශත  ල් ශෞයඹට තිශඵන විඹදම් සිඹල්රභ නළති 

යරහ  ශඵශවත් ශදන්ශන් නළති මිිසසු භයරහ  ඒ මුදල් අය 

ශන හ කුශේ දභහ ශන   භට කිඹනහ දළන්  ''ඇි  ශම් මුදල් 

අය න්ශන්?'' කිඹරහ. ඟශවත් ශභතුභහ ශතොයතුරු ඉල්රනහ නම් -

[ඵහධහ කිරීම්] රු ථහනහඹතුභි  Sectoral Oversight 

Committee ඟ ඳත් ශ භන් අපි ඒ මිටුට ශදන්නම්ශෝ.  

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 
නෆඟී සටිපතය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රු අග්රහභහතයතුභි  අඳ දන්නහ විධිඹට  භහධයර ඳශ ව 

විධිඹට ශම් අභහතය භණ්ඩර ඳ්රිහ ඔඵතුභහභ තභි  ඉදිරිඳත් 

ය තිශඵන්ශන්. ඟහි ඳශවී තිබුණු ශතොයතුරු අුව  ඹම්කිසි වන 

්රභහණඹ  රළශඵන අතය ඔඵතුභහ කිේහ හශේ  රංහ යජඹ 

විසින් ඹම්කිසි පිරිළඹ දළරීභකුත් යනහ. ශම් විධිශත ශදඹ  - 

ශම් හශේ ambulance service ඟ  - ඳටන්න්න අශේ යශ  

ශද්ය ඹ යහඹඹන් නළද්ද?  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නළවළ ශන්. අශේ මිිසසු නළවළ. භට ශොඹහ ශදන්න.  

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට ඉඩ ශදන්න ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීම්] රු 

අග්රහභහතයතුභහ - [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භට ශොඹහ ශදන්න. භට ශොඹහ ශදන්න අශේ ශද්ය ඹ 

යහඹශඹ . [ඵහධහ කිරීම්] ඟඹ යන්න පුළුන් ඟශ . 

[ඵහධහ කිරීම්] ඟශ  ශොඹහ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහ ම්මුතිහදඹ ළන ථහ ශහට සිද්ධ න්ශන් 

ම්මුතුහදඹ .  

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභි  ශයෝවල් ආයම්බ යන්න ශභතුභන්රහ 

ඉල්රහ ත්තහ ඵදු වන. [ඵහධහ කිරීම්]   

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශභතළන ශන්ශන් ම්මුතුහදඹ . [ඵහධහ කිරීම්] ඇහුම් න් 

ශදන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශයෝවල් ආයම්බ යන්න ඵදු වන ඉල්රහත් අඹි  ශභතළන 

ඉන්ශන්. අශේ ශද්ය ඹ යහඳහරිඹන් - [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ථහ යරහ ඉයද  රු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ?  

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

භට ්රලසනඹ අවන්න දුන්ශන් නළවළ  රු අග්රහභහතයතුභහ. රු 

ථහනහඹතුභි  ශභතුභහ ම්මුතිහදඹ ළන ථහ ශහට දළන් 

ශභතළන ශන්ශන් ම්මුතුහදඹ  ශන්. ශභහිදී ඇහුම් න් 

ශදන්ශන් නළවළ; උත්තය ශදන්ශන් නළවළ.  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Sectoral Oversight Committee ඟශ දී ඔඵතුභහ ඟඹ 

හච්ඡහට බහජන යනහ කිඹහ කිේහ ශන්ද?  

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Sectoral Oversight Committee ඟශ දී අපි ඟඹ හච්ඡහ 

කිරීභට ශදනහ. ඕනෆ තයම් හච්ඡහ යන්න  පුළුන්.  
 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ශේහ විශලේශඹන් ඉන්දිඹහ භව ආයම්බ යන්න 

තිශඵන සුවිශලේ ශවේතු ශභො ද? ඔඹ වන ටි ශම් යශ  

ශද්ය ඹ යහඹඹන්ට දුන්ශනොත්  ඒ අඹට ඟඹ යන්න ඵළරිද? 

ඔඹ වන ටි රංහශේ යහඹඹන්ට දුන්ශනොත් ඒ අඹට ඟඹ 

යන්න ඵළරිද?  
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඟඹ ඉදිරිශතදී හච්ඡහට බහජනඹ යමු.  
 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ යහඳහරිඹන්ශන් ඇහුහද?  
 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අශන  අවුරුදු ශදකින් ඳසු ශභො ද ශන්ශන්?  
 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ශභඹ ඳටන්න්න පුළුන් ශ්රී රංහශේ 

යහඹඹන් ඟ ශශනකුශේ ශවෝ නභ  දළන් කිඹන්න. 

[ඵහධහ කිරීම්] කිඹන්න ශෝ. අපි දන්නහ ශන්  ඒ අඹ ය තිශඵන 

ශල්රම් ටි. භභ ඒහ ශවළි යන්න ඹන්ශන් නළවළ. භට ඟඹ 

වුභනහ නළවළ  දළන් ඟඹ ඳටන්ත් ිහ. ඔඵතුභන්රහ යපු 

ශල්රම් ටි දළනත්ශතොත් ශම් යශ  මිිසසු තත් තයවහ ශේවි. 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි  භහ ශම් -[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! රු දිශන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහට ථහ 

යන්න ඉඩ ශදන්න.  
 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි  ඟ හයණහ  භතු යන්නි  භහ 

නළඟී සිටිශත. ඳසු ගිඹ ඳහර්ලිශම්න්තු දිනශත ඒහඵද්ධ විඳ ඹ 

වළටිඹට අපි ඔඵතුභහටත්  අභළතිතුභහටත් රුණ  ඉදිරිඳත් 

ශහ  විඳුභ  ඵරහශඳොශයොත්තුශන්. රු අග්රහභහතයතුභහ අද 

දිනඹට ශඳය ශවෝ අද දිනශත ඒ ්රලසනඹ විහළනීභ වහ 

පිඹය  න්නහ කිේහ. ඒි  අශේ ඟවතහ. ඟඹ ඉටු නහද  

නළද්ද කිඹන ඟ තභි  දළනන්න අලය න්ශන්.    
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ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 

නෆඟී සටිපතය. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳශමුශන් භභ පිළිතුය ශදන්නද රු අග්රහභහතයතුභහ? භභ 

උශද්ත් ශම් ළන වන් ශහ. භභ පිළිතුය ශදන්නම්. ඔඵතුභන්රහ 

ඉල්ීමම් කීඳඹ  ඉදිරිඳත් ශහ. ඉන් ඳශමුළි ඉල්ීමභ තභි   ල් 

තළබීශම් ශඹෝජනහලිඹට අසථහ  රඵහශදන්න කිඹන ඟ.  

ඊශවට COPE ඟ   භවජන ශඳත්ම් පිළිඵ හය බහ  
යජශත ගිණුම් පිළිඵ හය බහ ළි ඒහට ඳත් කිරීම් 

රඵහශදන්න කිඹහ ඉල්ීමභ  ශහ. ශම් බහශේ ථහ කිරීභට මීට 
ඩහ ශරහ  රඵහශදන්න කිඹහත් ඔඵතුභන්රහ ඉල්ීමභ  ශහ. 

අහන ලශඹන්  23(2) සථහය ිශඹෝඹ ඹටශත් ්රලසන 

ඉදිරිඳත් කිරීභටත් අසථහ රඵහශදන්න කිඹහ ඔඵතුභන්රහ 
ඉල්ීමභ  ශහ.  

ශම් ඟකින් ඟට පිළිතුරු භහ දළන් කිඹන්නම්. අදත් අඳ විනහඩි 
91න් විනහඩි 51 භ ඔඵතුභන්රහට දීරහ තිශඵනහ. භභ 

ඔඵතුභන්රහශන් නම් ඉල්රහ තිශඵනහ  COPE ඟට  භවජන 
ශඳත්ම් පිළිඵ හය බහට  යජශත ගිණුම් පිළිඵ හය 

බහට ඒ අඹ ඳත් යන්න. ල් තළබීශම් ශඹෝජනහ වහ 
අසථහ  රඵහශදන්න කිඹන ඉල්ීමභ ම්ඵන්ධශඹන් භහ 

න්ධහනශත නහඹඹන් භව ඟව වුණහ  තිඹට ය  
අසථහ  රඵහශදන්න. දළනට ඉතිරි ශරහ තිශඵන්ශන් 23(2) 

සථහය ිශඹෝඹට අදහශ තිශඵන ්රලසනඹි . ශම් ළන දළනට 

තිශඵන නීති රීති භහ ශොඹහ ඵළුවහ. ශම් ම්ඵන්ධශඹන් යශ  
නීතිඹ  ශරෝශත නීතිඹ කුභ ද කිඹහ භහ ශොඹහ ඵළුවහ. ඒ වළභ 

තළනභ තිශඵන්ශන් ඟ ඳ ඹ  තුශ ඳ  ශද  තිශඵන්න 
ඵළවළ කිඹන හයණඹි . ඒ ිහ ඔඵතුභන්රහ ඳ  නහඹත්ඹ 

භව ඒ ළන හච්ඡහ යරහ ඟව ශරහ ඟන්න. ඊට ඳසු භට 
ඒත් විරහ ශදන්න ශදන්න පුළුන්. දළනට ඔඵතුභන්රහශේ 

්රලසනලින් සිඹඹට 90  විරහ දුන්නහ. නමුත්  භට වින්න 

ඵළරි ්රලසනත් තිශඵනහ. ඒ ිහ ඒ අහධහයණ ශර භශන් 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්න ඟඳහ. ඒ යන්න භට අි තිඹ  නළවළ. 

ඟච්චයි  භට කිඹන්න තිශඵන්ශන්. අි  ඔ ශොභ භභ 
රඵහදුන්නහ. 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභි  අඳ ශම් පිළිඵ හච්ඡහ ශහ. අඳට 

ශම් ්රලසන හුව  දුයට විහන්න පුළුන්. ආණ්ඩු ඳ ඹ  

වළටිඹට ඟ ත් ජහති ඳ ඹට ශම් තිභ යන්න ඵළවළ. 

රු ථහනහඹතුභි  ඔඵතුභහට ථහනහඹයඹහ වළ ටිඹට 

තිභ ශම් ශද්ල් යන්නත් ඵළවළ. ඳ ර අි තිහසිම් 

තිශඵනහ. ඒ ිහ න්ධහනශත ඳහර්ලිශම්න්තු ණ්ඩහඹශම් 

්රධහිඹහ න අශේ ිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ භවත් 

හච්ඡහ ය තිශඵනහ. ජනහධිඳතිතුභහ භවත් හච්ඡහ ය 

තිශඵනහ. අද වළන්දෆශේ 6ට තභි  අඳ රැස න්ශන්. ශභොද  අද 

 4ට ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ භව හච්ඡහ  තිශඵනහ. 

 6ට අඳ රැස ශන්නම්. ඊශත භට ශරහ තිබුණහට  

ශඳොශවොඹ දිනඹ ිහ අි  භවය අඹට අසථහ තිබුශණ් 

නළවළ. ඒ ිහ අද වළන්දෆශේ අඳ මුණ ළහිරහ  ශම් ළන හච්ඡහ 

යරහ ශම් ්රලසනඹ අන් යන්න පුළුන්. 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශම් ම්ඵන්ධ ඒහඵද්ධ විඳ ශත  - [ඵහධහ කිරීභ ]  

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභි  න්ධහනශත අඹ 

ඉන්නහ. ඇභතිරුත්  අඳත් මුණ ළශවන්නම්. ඒි  භට 

කිඹන්න තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ සිඹුවශදනහභ න්ධහනඹට 

අි තිි . න්ධහනඹ ඟ  ළඩ යන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු අභළතිතුභි  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු. අඳ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු ඳත්හශන ඹන්න ඕනෆ. අශේ ණ්ඩහඹශම් 

51ශදශන  ඉන්නහ. ඔඵතුභහ දළන් කිේහ  න්ධහනඹ ළන. 

න්ධහනඹ ශන්න පුළුන්. න්ධහනඹ ඵළරි නම් ඕනෆ ඟ . 

නමුත් ඳහර්ලිශම්න්තු ශන ඹන්න  -[ඵහධහ කිරීභ ] 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඳහ ර්ලිශම්න්තුශේ භන්ත්රීරුන්ට  හච්ඡහ යන්න අසථහත් 

රඵහදීරහ  ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තිශඵන ම්්රදහඹත් ආය හ යරහ 

අඳ ඟඹ ශන ඹන්නම්. 

අි  හයණඹ තභි   ශම් ළන හච්ඡහ ශ ුතතුි . භභ 

ඔඵතුභහට කිේහ හශේ අඳට භවය විට ඳහර්ලිශම්න්තු රැස න 

දින ණන ළඩි යන්න ශේවි; හර සීභහ ළඩි යන්න ශේවි. 

ශම් සිඹුවභ රුණුරට අපි ඟවශරහ  ම්පර්ණශඹන් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යරහ ඟ ළශර් ශම් ළඩ ටුතතු 

අන් යමු.  

ඔඵතුභහ කිේ ආහයඹට හය බහ ටි අපි ශම් සුභහශනභ 

ඳත් කිරීභ ළන හච්ඡහ යමු. ඒ ටුතත්තත් යන්න 

වුභනහි . හුව  දුයට ශම් ්රලසන අඳට විහ න්න පුළුන් ශි . 

[ඵහධහ කිරීම්] දළන් හඩි ශන්න  භවන්සිි ශන්. හඩි ශන්න. 

[ඵහධහ කිරීභ ] It will be at Six o' clock in the evening . 

[Interruption.] 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභන්රහ ශඳොඩ්ඩ  හඩි ශන්න. ඟ   ශශන  ථහ 

යන ශොට අි  අඹ හඩිශරහ ඉන්න. ඒ ශල්සිි .  

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභි  අඳට තත් ්රලසනඹ  තිශඵනහ. 

අුවත් ඡන්ද ක්රභඹ ළන හිතනශොට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ශේ ඉන්න 

ංයහ ළඩි යන්න ඕනෆද  නළද්ද කිඹහ ්රලසනඹ  තිශඵනහ. ඒ 

ංයහ ළඩි යන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ ්රලසනඹ  තිශඵනහ. 

ඟංරන්ත ඳහර්ලිශම්න්තු ශේ හභහනයශඹන් වහයසිඹඹ  විතයි  

ආන තිශඵන්ශන්. අි  අඹ හිටශන ඉන්නහ. භභ හිතන 

වළටිඹට විරුද්ධ ඳ ඹ මීට ශවො උදහවයණඹ  රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. අශේ විරුද්ධත්ඹ  නළවළ  අි  අඹට ශභතළන ඳළදුරු 

දහරහ හඩි ශන්න ඉඩ ශදනහ නම්. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ. 

 
ගරු බන්දු ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභි  අපි ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිටිශත  යශ  

ජහති ලශඹන් ළදත් ්රලසනඹ  ඇති වුණහභ ශම් භන්ත්රීරු 

51ශදනහ කුභන ශද්ලඳහරන ඳ ඹට අි ති වුණත්  ශම් රු 

බහ ිශඹෝජනඹ යන භවජන ිශඹෝජිති න් ශර සථහය 

ිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ඒ ්රලසනඹ භතු යන්න අඳට අසථහ  

රඵහ ශදන්න කිඹරහි . ඟළි ්රලසන වළභ ශරහ ශේභ භතු යන  

්රලසන ශනොශි ශන්. ඔඵතුභහ අුවභත ශශොත් විතයි  ජහති 

ළදත්මින් ුතත් ්රලසනඹ භතු යන්ශන්. ජහති ලශඹන් 

ළදත් න ්රලසනඹ  ශම් භන්ත්රීරු 51 ශදනහ ශුවශන් භතු 

යන්න අසථහ රඵහ දීභ ඉතහභ හධහයණ හ ශේභ 

ුත තිවති . සථහය ිශඹෝ අත් හිටුරහ  සථහය 

ිශඹෝර කුභ  වන් වුණත් ඊට ඩහ ශනස ටුතතු 

යනහ නම්  අඳට ඒ අසථහ රඵහ ශදන්න ඵළරි ඇි ? 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි  දළනට තිශඵන නීතිරිරණ අුව න්ධහනඹ තුශ 

ඟ ඳ ඹ  ඳභණි  තිශඵන්ශන්. ඟ ඳ ඹ  ඇතුශශේ ඳ  

ශද  තිශඵන්න ඵළවළ. ශම් තමුන්නහන්ශේරහට විහ න්න 

පුළුන්  න්ධහනශත නහඹත්ඹත් ඟ . දළනටභත් ඟඹට 

ඟවශරහ තිශඵනහ. ්රලසනඹ  තිශඵනහ නම් විශලේශඹන් 

ල් තළබීශම් ශඹෝජනහ  ලශඹන් ඟඹ න්න පුළුන්. දළනටභ 

ඒ අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළත්නම් අපි වළභ දහභ භන්ත්රීරු 51 ශදශන   - 
 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශම් ්රලසනඹ අපි දළන් ථහ යන ිහ අදින්න ඟඳහ. ඕනෆ 

ශශනකුට අශේ ඳ ඹට ඵළ ශන්න ඕනෆ නම් ඟ ත් ඳ ශත 

භව ශල්ම්තුභහ ශව ඉල්ුවම් ඳත්ර  තිශඵනහ. රුණහයරහ ඒ 

ඉල්ුවම් ඳත්ර පුයරහ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු විභල් වීයංල භළතිතුභහ. 

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි  ශභතළන විහිළු ශ ුතතු භහතෘහ  

ශනොශි  තිශඵන්ශන්.  ඔඵතුභහ භතු යන තර්ඹ න 

"න්ධහනඹ" කිඹරහ කිඹන ඟ ිළරැදි නළවළ. න්ධහනශත 

වවුල්හය ශද්ලඳහරන ඳ  ඟි න් ඉත්ශරහ විඳ ශත හඩි 

වුණහභ ඒ අි තිඹ මීට ශඳය පිළිශන තිශඵනහ. ඔඵතුභහ කිඹන 

තර්ඹ ශඳොඩ්ඩ  ශවෝ රංගු ශනහ නම් රංගු ශන්ශන්        

ශ්රී රංහ ිදවස  ඳ ඹ කිඹන ඳ ශත ණ්ඩහඹභ  ඟශවේ 

ඉන්නහ ශභශවේ ඉන්නහ කිඹන හයණඹට විතයි .  ඔඵතුභහ ඟ  

්රලසනඹට අි   ඳ  ඔ ශොභත් ඟට ආරහ -  

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළනට ඟශවභ හඩිශරහ නළවළශන්  රු භන්ත්රීතුභහ? ඊට 

ඳසශේශන් ඉල්ීමභ යන්ශන්. ඟශවභ හඩිශරහ නළවළශන්  

ඉසය දුන්ශන් ඟශවභ වුණහභ. ඒි  භභ කිේශේ භශේ අත් ශද 

ඵළරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. භට ඟශවභ යන්න අි තිඹ  නළවළ.  

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ  නළවළ  න්ධහනශත අි  ඳ   - 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ හභහනය නීතිඹ ශවොඹරහ ඵළුවහ. පිට යටර තිශඵන 

නීතිඹ ළන ශවොඹහ ඵළුවහ. 

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි  භට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

භභ ඉතිවහඹ ශවොඹරහ ඵළුවහ. 

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

න්ධහනශත වවුල්හය ඳ  තභි   භවජන ඟ ත් 

ශඳයමුණ  හසුශද් නහනහඹ හය භළතිතුභහශේ ඳ ඹ  අශේ 

ඳ ඹ  ශොමිුතිස  ඳ ඹ. ශම්හ සහධීන ඳ . ඡන්දඹට 

ඉල්ුව ශේ බුරත් ශොශශඹන් වුණහට  "අපි සහධීන විඳ ශත 

ටුතතු යනහ"ඹ කිඹරහ ඒ අඹ තමුන්නහන්ශේරහට දළුවම් 

දුන්නහභ ඒ ඳ ර අි තිහසිභත් තමුන්නහන්ශේ පිළි 

න්ශන් නළවළ.  

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඟශවභ තභ හඩිශරහ නළවළ.  

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු මීට ශඳය ඟඹ පිළිත්තහ. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හඩි වුණහට ඳසශේ ඵරන්න පුළුන්. රු බහනහඹතුභහ. 
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ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ (උවවහ අධායළපන ශළ 

මශළමළර්ග අමළතයුරමළ වශ පළර්ලිපේන්ුරපේ 

වභළනළයකුරමළ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்ரம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சரும் தரரளுன்நச் சகத 

தொல்ரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 

and Highways and Leader of the House of Parliament)  

රු ථහනහඹතුභි  සථහය ිශඹෝ 23(2) ඹටශත් 

්රලසනඹ  ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන් ඳ  නහඹඹකුට ඳභණි . 

ඟශවභ නළත්නම් විරුද්ධ ඳ ශත නහඹතුභහට ඳභණි . භභ 

ඔඵතුභහට ඊට අදහ ශ සථහය ිශඹෝඹ කිඹන්නම්.  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වරි. භභ ඒ දන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෆ වන්ශන් ශභොද? [ඵහධහ කිරීම්] රු ථහනහඹතුභි  

සථහය ිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ශභශේ වන් ශනහ: 

"... ්රලසන අහනශත දී ශඳොදු ළදත්මින් ුතතු රුණ  ම්ඵන්ධශඹන් 

න ්රලසනඹ  අදහශ ඇභතියඹහට විධිභත් ශර දළුවම්දීභකින් ඳසු   

විරුද්ධ ඳහර්ලසශත නහඹ ශවෝ පිළිත් ශද්ලඳහරන ඳ ඹ නහඹඹකු 

විසින් අුව රළයාඹ වළකි ඹ." 

ඔඵතුභන්රහශේ ඳ  නහඹඹහ වුද? ඳ  නහඹඹහ වුද? 

කිඹන්න  ඒහඵද්ධ විඳ ශත නහඹඹහ වුද කිඹරහ? වුද 

නහඹඹහ? [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු ටී. රංජි්ක ද පවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

දන්ශන් නළද්ද? [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වුද නහඹඹහ? නහඹශඹ  නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද වළන්දෆට රු ජනහධිඳතිතුභහත්  රු අභළතිතුභහත් 

ඟ  ථහ යරහ ශම් ්රලසනඹ ඉය ය න්න. 

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ථහනහඹතුභි - [ඵහධහ කිරීම්] 

  
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ නහඹඹහද? [ඵහධහ කිරීම්] සථහය ිශඹෝ 23.(2) 

ඹටශත් ්රලසන අවන්න පුළුන්භ තිශඵන්ශන් විඳ  

නහඹතුභහටි . ඟශවභ නළත්නම් ඳ  නහඹඹකුටි . 

තමුන්නහන්ශේරහට නහඹඹකු නළති සථහය ිශඹෝ 23.(2) 

ඹටශත් ්රලසන අවන්ශන් ශොශවොභද? [ඵහධහ කිරීම්] විහිළු . 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!   රු යංජිත් ද ශොි හ භන්ත්රීතුභහ  හඩි 

ශන්න.  

 
ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභි  බහනහඹතුභහ කිඹන න්තිඹ මීට 

ශඳය ථහනහඹ පුටුශන් අර්ථ ිරඳණඹ යරහ තිශඵනහ  

"විඳ ශත ශන ශනකුට ඒ ්රලසනඹ අවන්න ඉඩ දිඹ වළ" 

කිඹරහ. ඒ අුව- [ඵහධහ කිරීම්] ශඳොඩ්ඩ  ඉන්න  ශරහ තිශඵන 

ශද් කිඹන්ශන්.  [ඵහධහ කිරීම්]   

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Kiriella, let the Hon. Dinesh Gunawardena 

speak. Next I will give you the Floor. 

 
ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉ න්න. Hon. Leader of the Opposition could allow 

another Leader to raise the Question under the same 

Standing Order. It has happened before; it has been allowed 

by the Chair before; maybe other Speakers who have been 

there before you, have allowed. So, Hon. Leader of the 

House, there are ways and means of interpreting this. Do not 

try to create another mess. -[Interruption.] 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, Hon. Leader of the House may speak.  Let him 

also have the right to speak.  
 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You are only trying to-  [Interruption.] I am on my 

feet. -  [Interruption.]  
 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

He must also have the right to speak. I gave you time 

to speak. Let him explain. He is the Leader of the House.  

 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I am only trying to reply to the Hon. Leader of the 

House.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I gave you time. Let  the Hon. Leader of the House 

make his point of view. Everybody has a right to speak.  

 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Okay.  I also want to reply him.  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the House, you may go ahead.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභි  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු පිළින්ශන් ඳ  

නහඹඹන් ඳස ශදනහි . 

 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔේ. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඉතින්? වඹ ළි ඟ  ශනහ වුද? දිශන්ස ගුණර්ධනද? 

විභල් වීයංලද? වුද  වඹළි  ශනහ?  

 

ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභහ පිළිශන තිශඵනහ  ඳ  නහඹශඹෝ - 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සථහය ිශඹෝ 23.(2) ඹටශත්-[ඵහධහ කිරීම්] 

  
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ පිළිශන තිශඵන්ශන් ඳ  5ි .  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළතිතුභහත්  රු ජනහධිඳතිතුභහත් ථහ යරහ අද 

වළන්දෆට විඳුභ  රඵහ ශදන්න.   

දළන් දශේ  ්රධහන ටුතතු ආයම්බ යමු.  [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගරු චන්ද්රසරි ගනදර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ථහනහඹතුභි - 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශොමිුති ස  ඳ ශත රු භන්ත්රීතුභහ ශභො ද හයණඹ? 

 

ගරු චන්ද්රසරි ගනදර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ථහනහඹතුභි  ඔඵතුභහ යපු ඳළවළදිලි කිරීභ අුව  

ඟ ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනශඹන් ඡන්දඹට ඉදිරිඳත් වුණු  

විඳ  ශත අසුන් ශන සිටින  ශනභ ණ්ඩහඹභ  ශර 

ටුතතු යනහඹ කිඹන ්රතිඳත්තිභඹ ඟවතහට ආපු 

භන්ත්රීරු ව ඒ අඹශේ අි තිහසිම් ිශේධ යරහ තිශඵනහ. 

භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළතිි   භහ ඟ ත් ජනතහ ිදවස 

න්ධහනශත හභහජි ඳ ඹ ශනකු ශනොශි  කිඹන ඟ. 

ඟ ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනඹ ව අශේ ශොමිුති ස ඳ ඹ 

අතය න්ධහන ඟවතහ  නළවළ. භළතියණ ඟවතහ  

ඳභණි  තිශඵන්ශන්. භහ ශම් කිඹන්ශන් ඳළවළදිලි කිරීභ  

ශුවශන්. දළන් ශභතළන ඳ  ණන  ශන් ඉන්නහ. 

ඟනම්   ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශඹන් විඳ ඹට ඇවිල්රහ හඩි 

ශරහ  ශනභ ණ්ඩහඹභ  විධිඹට ටුතතු යන ශොටට 

අභතය  මීට ශඳය ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් පිළිත්ත ශන් ව 

ඳ ර නහඹඹන් ව හභහජිඹන් ඉන්නහ. අඩු තයමින් 

ඔඵතුභහට ුතතුභ  තිබුණහ  ශම් විග්රවඹ යන්න ශඳය ඒ අඹ 

ශන් ශන් ළහ ඒ අඹ ටුතතු යන ආහයඹ පිළිඵ 

විභසීභ  යන්න. ඒ රුණු ඉතහ ඳළවළදිලි ලිිතත අපි 

ඔඵතුභහට බහය දීරහ තිශඵනහ. ඒ ිහ භහ කිඹනහ ඔඵතුභහශේ 

රණයණඹ හධහයණ නළවළ කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිඹනහ නම් ශම් ළන 

ඟ ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනඹත් ඟ  හච්ඡහ යරහ 

රණන්දුට ඟන්න කිඹරහ  ඒ අශේ අි තිඹ ම්පර්ණශඹන්භ 

උදුයහ ළනීභ . අපි ශම් යශ  ජනතහශේ අලයතහ ශුවශන් 

්රතිඳත්තිරට අුවකර  ශන් ශඳනී සිටින ංවිධහනඹ  ඵ 

ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ ඳළවළදිලිභ ්රහශිත තිශඵනහ. රු 

ථහනහඹතුභි  ඒ ිහ ඔඵතුභහ ශම් ළන ඹළි රහ ඵරන්න. 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ළන හුව  ල් හද ශහ. අපි ඒ ශභතළින් අන් 

යමු. භභ ඒ ළන ඳළවළදිලි යන්නම්. ඊට ඳසශේ - 

 

ගරු චන්ද්රසරි ගනදර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඊශවට  points of Order භතු කිරීභ ළන. [ඵහධහ කිරීම්] භභ 

තභ ථහ යරහ ඉය වුශණ් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තභ ඉය නළද්ද? 

 

ගරු චන්ද්රසරි ගනදර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
නළවළ. ඟශවභ ශනොපිළින්නහ ිහ තභි   ශම් බහ ළශේ 

ටුතතු ආයම්බ යපු ශරහශේ ඉරහ  රීති ්රලසන - points of 

Order - භතු ය ය අඳට ථහ යන්න ශරහ තිශඵන්ශන්.  

දළන් භට තිශඵනහ  රීති ්රලසනඹ . භභ ශම් රුණු ශදභ 

ශම් ශරහශේ රු අභළතිතුභහශන් අවන්න ඕනෆ. ඟතශොට 
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භට ආඳසු නළගිටින්න අලය න්ශන් නළවළ. ඉන්දිඹහ ව අඳ 

අතය ඇති යන්න ඹන ගිවිසුභ ම්ඵන්ධශඹන් රු අභළතිතුභහ 

ථහ ශ අසථහශේ  ඵන්දුර ගුණර්ධන හිටපු ඇභතිතුභහ 

රුණ  භතු ශහ  ගිරන් යථ ශේහ ළන. ඒ හයණහ ළන 

ඳළවළදිලි යන ශොට රු අභළතිතුභහ ඇහුහ  "ඟශවභ ඟ  

යන්න රංහශේ වුද ඉන්ශන්?" කිඹරහ. ශම් යශ  යහඳහරි 

 ශේත්රශත ඉන්න ඟළි වළකිඹහ තිශඵන අඹ පිළිඵ වරි  

අධයඹනඹ  ශනොය ටුතතු කිරීභ භභ හිතන විධිඹට ඒ අඹට 

ශරොකු උඳවහඹ .  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු අභළතිතුභහ පිළිතුරු රඵහ ශදි . අද අඳට ළදත් 

යහජහරි කිහිඳඹ  ඉටු යන්න තිශඵනහ.  

 

ගරු චන්ද්රසරි ගනදර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ ිහ භභ දළන න්න ළභළතිි   ඒ පිළිඵ මලි 

හච්ඡහ  ශහද කිඹරහ.   

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භභ නළගි ශ   දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ කිඹපු හයණඹ  

ළන ඳළවළදිලි යන්නි . භභ ශ ්රහලඹ ම්ඵන්ධශඹන් අුවය 

දිහනහඹ භළතිතුභහත්  විභල් වීයංල භළතිතුභහත් ථහ ශහ. ඊට 

ඩහ ශදඹ  ළඩ  නළවළ. අපි දන්නහ  "හභහංශි" කිඹරහ 

රංහශේ ශවොය ධනඳති ඳන්තිඹ ශුවශන් ශභතළනට ඇවිල්ර 

ථහ යන අඹ ඉන්න ඵ. ඒට අඳට භ  නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 

ඒ ශොල්රන් යපු ශවොයම්  භභ කිඹන්නම්. අපි ඒහ දන්නහ  

වරිද? [ඵහධහ කිරීම්] ඔේ  අපි දන්නහ. භභ කිේහ  ඒ ශද් යන්න 

පුළුන් ඟ  ශශන  ශශනන්න කිඹරහ. භට ්රලසනඹ  නළවළ. 

ඒ යන්න පුළුන් ශඳෞද්ලි අංලශත ශශන  ශශනන්න. 

ඔඵතුභන්රහ උදේ යපු  ඔඵතුභන්රහට උදේ යපු අඹශන් 

ශශන  ශශනන්න. ඒ අඹටත් භභ අසථහ  ශදන්නම්. 

[ඵහධහ කිරීම්]  භභ කිඹන්ශන් ඟශවභ ශශන  නළවළ කිඹරහි . අද 

රංහශේ ඒහ යන්න පුළුන් ශශන  නළවළ කිඹරහි  භභ 

කිඹන්ශන්. පුළුන් නම් ශශනන්න. අපි ශදන්නම්  ඟඹහට ත 

ඳශහත ඒ ළඩ ටුතතු. ඟන්න කිඹන්න. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භවුවයට ිමු.  

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භවුවයට ශශනන්න. [ඵහධහ කිරීම්] භවුවයට ශශනන්න. 

[ඵහධහ කිරීම්] අද අශේ ශඳෞද්ලි ශයෝවල්ර ළඩ යන්ශන්ත් 

ආණ්ඩුශේ ශයෝවල්ර ළඩ යන අඹ. [ඵහධහ කිරීම්] ඉතින් 

ශොශවොභද ඒ ශොල්රන් ඹන්ශන්? [ඵහධහ කිරීම්] ඉතින් ඇත්ත 

ශන්. ඔඹ ශොල්රන්ශේ හරශත ශවොයම් ශහ ශන්. ඒ අුවත් 

ශදඹ ද? භභ නම් ටි කිඹන්නද? භශන් ඉල්රහ තිශඵනහ නම් 

කිඹන්න ඟඳහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] ශවොයම් යපු නළති අඹද 

ඉන්ශන්? භට කිඹන්න. භභ දන්නහ ිහ  භහශේ ශව files තිශඵන 

ිහ භභ කිඹන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්] වුද ශවොයම් ශශේ  වුද 

ශොමිස ත්ශත්  කී ශදශන  දණරට වසු ශරහ තිශඵනහද 

කිඹරහ භභ දන්නහ. ඒ ළන භශන් අවන්න ඟඳහ. අද ශම් ශරහ 

තිශඵන්ශන් ශභො ද? අද ධනඳතිඹන් ආය හ යන්ශන් වුද? 

ඟ හභහංශිශඹ  විතයි  අද ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්ශන්. ඒ භ 

භහජ ඳ ශත හිටපු ජඹම්ඳති වික්රභයත්න භළතිතුභහ විතයි . 

ඟතුභහත් දළන් ඉන්ශන් ඟ ත් ජහති ඳ ශති .  ජනතහ ඟ  

ඉන්ශන් අපි විතයි . අපි තභි  capital gains ශශනන්ශන්.  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු චන්ද්රසිරි ජදීය භන්ත්රීතුභි  ඔඵතුභහ අදවස ද රහ 

ඉයද? ඉය යන්න.   

 

ගරු චන්ද්රසරි ගනදර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
රු ථහනහඹතුභි  භභ නහටු නහ. භභ ඇහුශේ 

්රලසනඹ . රු අභළතිතුභහශන් භභ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ් 

ඳළවළදිලි කිරීභ .  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඉදිරි දිනඹදී විහදඹ  රඵහ ශදි . 

 

ගරු චන්ද්රසරි ගනදර මශතළ 
(ரண்தைறகு  சந்றசறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඳළවළදිලි කිරීභ  තභි  භභ ඵරහශඳොශයොත්තු වුශණ්. නමුත් ඒ 

ඳළවළදිලි කිරීභ ිර්දඹ විධිඹට අඳවහහත්භ ඹටඳත් යන්න 

ත්ත උත්හවඹ ම්ඵන්ධශඹන්  භහශේ විශයෝධඹ ඳශ යනහ. 

ඒ ශවශහ දකිනහ. [ඵහධහ කිරීම්]ඟතුභහශේ චරිත වති භට 

ඕනෆ නළවළ. 

 

ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

භහභ නභ  ශදනහ නම්  භභ ඒ භහභට භවුවය 

දිස්රි ශත ළඩ යන්න ශදන්නම්.  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශවට  ්රධහන ටුතතු ආයම්බශතදී ශඹෝජනහ. 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රු බහනහඹතුභහ.  

 
පළර්ලිපේන්ුරපේ රැවහවීේ 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
මුර පෂලන පය නනළල ඊෂඟ  නයළය පරපයහි  තිබිණ: 
அடுத்து எளங்குப்தத்றத்றல் தறன்ரும் றணர இருந்து: 

The following Motion stood next on the Order paper: 

"2015.10.06 ළි දින ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් ම්භත යන රද 
ශඹෝජනහශේ කුභ  වන් තිබුණද  ඳහර්ලිශම්න්තු රැසන අද දින  
රැසවීම් ඳළළත්ශන හර ශේරහ අ. බහ. 1.00 සිට අ. බහ. 6.30 ද හ විඹ 
ුතතුඹ. අ. බහ. 2.00 ට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය ිශඹෝ අං 7(5) 
ක්රිඹහත්භ විඹ ුතතු ඹ." 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභි  ඳශමුන ශඹෝජනහ ශුවට භභ 

ංශලෝධිත ශඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් යනහ.  

රු ථහනහඹතුභි  අද උදෆන ඳත්න රද 

ඳහර්ලිශම්න්තු ටුතතු පිළිඵ හය බහ රැසවීශම්දී ඟශළඹි 

රණයණඹ අුව ඳවත වන් ශඹෝජනහ භභ ඉදිරිඳත් යනහ. 

"ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය ිශඹෝ අං 7හි විධිවිධහනර ව 

2015.10.06 න දින ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් ම්භත යන රද ශඹෝජනහශේ 

කුභ  වන් තිබුණද  අද දින ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රැසවීම් ඳළළත් ශන 

හර ශේරහ අ. බහ. 1.00 සිට අ. බහ. 6.30 ද හ විඹ ුතතු අතය  2016 

ශඳඵයහරි භ 24න ඵදහදහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රැසවීම් ඳළළත්ශන හර 

ශේරහ ප. බහ. 9.30 සිට අ. බහ. 6.30 ද හ විඹ ුතතුඹ. අ. බහ. 6.30ට 

ථහනහඹතුභහ ්රලසනඹ ශනොවිභහ ඳහර්ලිශම්න්තු ල් තළයාඹ ුතතුඹ."  

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශවට  ශඹෝජනහ පිළිඵ දළුවම්දීභ ව දිනට ිඹමිත ටුතතු.  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ඳත් කිරීභ වහ ශඹෝජනහ. 

රු බහනහඹතුභහ. 

 
ආණ්ඩුක්රම ලයලවහාළ මණ්ඩය ප්කකිීමම 

වහශළ පය නනළ වේමතය 
அசறனகப்தைச் சகதக 

றறப்தற்கரண லர்ரணம் 
 RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF THE 

CONSTITUTIONAL ASSEMBLY 

 

කේ තබන ද විලළදය තලදුර ්ක පල්කලනු ිළණිව නිපය ගය 
කියලන ද.   

ඊ  අදළෂ ප්රහනය [2016 නනලළරි 0]] 
'எத்றகக்கப்தட்ட  றரம் லபத் தரடங்குற்கரண கட்டகப 

ரசறக்கப்தட்டது.  

சம்தந்ப்தட்ட றணர - [ சணரற 09, 2016 ] 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question -  [ 09th 
January, 2016] 

 
“ශ්රී රංහට න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ම්භත ය ත ුතතු ඹළි  ශ්රී 
රහංකි ජනතහ අතය පුළුල් ඟවතහඹ  ඇති ශවි න් ද;  

2015 ජනහරි භ 08 ළි දින ඳළති ජනහධිඳතියණශතදී නීතිශත 
ආධිඳතයඹට රු ශශයන ව ්රජහතන්ත්රහදඹ විභත් ශශයන 
ශද්ලඳහරන ංසෘතිඹ  සථහපිත කිරීශභහි රහ ඳළවළදිලි ජනයභ  
ජනතහ විසින් රඵහදී ඇති ශවි න් ද; 

ඉවත කී ජනහධිඳතියණශතදී ජනතහ ්රහල යන රද අභි්රහඹ 
ඵරළන්වීභට විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි ශශයන්නහ ව න 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ම්භත ය ළනීභ වහ ශ්රී රංහ ්රජහතහන්්රි 
භහජහදී ජනයජශත  අතිරු වභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 
සිඹ අභිරහඹ ඳළවළදිලි ්රහල ය ඇති ශවි න් ද; 

විධහඹ ජනහධිඳති ධුයඹ අශවෝසි ශශයන්නහවද  භනහඳ ඡන්ද ක්රභඹ 
ඉත් ය ජනතහ ිශඹෝජනඹ හධහයණ පිළියාඹු යන්නහ ව භළතියණ 
ක්රභඹ  වති ශශයන්නහවද  සිඹුව පුයළසිඹන්ශේ ්රජහතහන්්රි 
අි රණන් ල තිභත් යන්නහවද  ජහති ්රලසනඹට යසථහභඹ විඳුභ  
ඳඹන්නහවද  ජහති ්රතින්ධහනඹ ්රර්ධනඹ යන්නහවද  නීතිශත 

ආධිඳතයඹට රු ශශයන ශද්ලඳහරන ංසෘතිඹ  සථහපිත 
යන්නහවද  ජනතහශේ මලි අි රණන් වහ ිදව භඟින් භහන 
අභිභහනඹ තවවුරු යන්නහව ද කි ුතතු  න්නහව ආණ්ඩු ක්රභඹ  
්රර්ධනඹ යන්නහ  වද  න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ම්භත ය 
ළනීශම් අලයතහ භතු වී ඇති ශවි න් ද;  
 

1. ශ්රී රංහ වහ න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ස කිරීභ පිළිඵ 
රහ ඵරහ ජනතහශේ අදවස වහ උඳශදස රඵහශන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහශේ 75 න යසථහ ඹටශත් ඒ ශත ඳළරී ඇති ඵරතර 
ක්රිඹහත්භ යමින් ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් රහ ඵරුව පිණි 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඳනත් ශටුම්ඳත  ළසීශම් හර්ඹ වහ 
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹන්ශන් භන්විත න ශභහි මින් භතු 
"ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ" ඹුවශන් වඳුන්ුව රඵන 
ඳහර්ලිශම්න්තු හය බහ  තියාඹ ුතතු ඹළි   ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තු 
ශඹෝජනහ ම්භත යි . 

2. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රු ථහනහඹතුභහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
භණ්ඩරශත බහඳතියඹහ විඹ ුතතුඹ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ 
විසින්  ශතෝයහ ඳත් ය ත ුතතු ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත 
ිශඹෝජය බහඳතියඹන් වත් (7) ශදශනකු සිටිඹ ුතතුඹ.   

 රු ථහනහඹතුභහ ශනොඳළමිණි අසථහන්හිදී  භණ්ඩරශත 
රැසවීම්ර මුරසුන ශවොඵුව පිණි ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
භණ්ඩරශත ිශඹෝජය බහඳතියඹන් අතුරින් අශඹකු ශතෝයහ ඳත් 
ශ ුතතුඹ. 

3. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත රැසවීම් වහ ණපයණඹ විස  
(20)  විඹ ුතතුඹ.  

 

4. (අ) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
උඳශද්ලරුන්; 

  (ආ) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ වහ නීති 
ශල්ම්යශඹකු වහ ඟකී නීති ශල්ම්යඹහ වහ 
වහඹි න්;  

 (ඇ) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත වහ 5 න න්තිශත 
ශඹොමුත මිටුර ටුතතු හර්තහයණඹ පිණි  

               ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ වහ හර්ඹ භණ්ඩරඹ; 
ව   

 (ඈ) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත (භහජ භහධය ඇතුළු) 
භහධය හර්ඹ භණ්ඩරඹ ;  

  සිටිඹ ුතතුඹ. 

  ශ්රී රංහ වහ න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ම්භත 
යළනීශම් ක්රිඹහලිඹට අලය ්රචහයණඹ රඵහදීශභහිරහ 
භහධය හර්ඹ භණ්ඩරඹ විසින් ශේ අඩවිඹ  පිහිටුහ ඟඹ 
ඳත්හශන ඹහ ුතතු අතය  ශනත් සුදුසු භහධය ද ශඹොදහ 
ත ුතතුඹ. 

  අදහශ ශසු ්රවීණඹන්ශේ ශවෝ විශලේඥ භතද ඇතුශත් 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත වහ ඟහි හය බහන්හි 
ටුතතු ශභන්භ භවජන අදවස/ රුණු ඉදිරිඳත් කිරීම්ද  
ඟභ ශේ අඩවිශඹහි ශල්නත ශොට ්රහලඹට ඳත් 
යන ඵට භහධය හර්ඹ භණ්ඩරඹ වති විඹ ුතතුඹ. 

5. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ඳවත වන් අුව මිටුලින් 
භන්විත විඹ ුතතුඹ:- 

 (අ)  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් යුව රඵන  
අග්රහභහතයයඹහ (බහඳති)  ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 
බහනහඹයඹහ  විරුද්ධ ඳහර්ලසශත නහඹයඹහ   
අධියණ අභහතයයඹහ වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
භණ්ඩරශත ශසු හභහජිි න් දවවත් (17) ශදශනකුට 
ශනොළඩි ංයහකින් ුතත් ශභශවුතම් මිටු ;  

  ශභශවුතම් මිටු ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත 
ටුතතු වහ ශ්රී රංහ වහ න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  
ශටුම්ඳත් කිරීශම් හර්ඹඹ වහ කි ුතතුඹ. 

 (ආ)  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් ශ වළකි 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත හභහජිඹන්ශන් 
භන්විත ශසු අුව මිටු; 

  ඟශේ වුද  ඟ  ඟ  අුව මිටු හභහජි ංයහ 
ඟශොශව (11) ට ශනොළඩි විඹ ුතතුඹ. 

  ඟ  ඟ  අුව මිටුශේ බහඳතියඹහ ශභශවුතම් මිටු 
විසින් ඳත්යුව රළයාඹ ුතතුඹ. 
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6.    ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් ඟහි ඳශමු රැසවීශම්දී- 

 (අ)  ි ශඹෝජය බහඳතියඹන් ශතෝයහ ඳත්ය ත ුතතුඹ;  

 (ආ)  5(ආ) න්තිශත ශඹොමුත අුව මිටු රණයණඹ ශ ුතතුඹ; 
ව  

 (ඇ)  5 න්තිශත ශඹොමුත අුව මිටුරට හභහජිි න් 
ශතෝයහඳත් ය ත ුතතුඹ. 

 

7. අභහතය භණ්ඩරඹට වහ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් කිරීභට ්රථභ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් රහ ඵරුව පිණි ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ශටුම්ඳත  ශඹෝජනහ යමින් ශඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් යන 
ශර ශභශවුතම් මිටුශන් ඉල්රහ සිටිමින්  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
භණ්ඩරඹ විසින් ම්භත යුව පිණි අග්රහභහතයයඹහ විසින් 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත ඳශමුළි  රැසවීශම්දී ශඹෝජනහ  
ඉදිරිඳත් ශ ුතතුඹ. 

 8. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ශත සකීඹ රැසවීම් 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ බහ ර්බශඹහි ඳළළත්වීභට ශභි න් ඵරඹ ඳයුව 
රළශේ. ඟශේ වුද  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹට ඵසනහහිය 
ඳශහශතන් පිටත ව ශනඹම් ිලසචිත සථහනඹදී සිඹ රැසවීම් 
ඳළළත්වීභට රණයණඹ ශ වළකිඹ.  

 ඟශේභ  තදුයටත්  ලිපිශල්න ඉදිරිඳත් කිරීභ  ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 
කිරීභ වහ ඹම් රුණ  ම්ඵන්ධශඹන් ඡන්දඹ රඵහ දීභ 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ බහ ර්බඹ තුශදී ඳභණ  සිදුවිඹ ුතතුඹ. 

9. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත ශවෝ ඟඹට අඹත් ඹම් මිටු 
අයමුණු ක්රිඹහත්භ කිරීභ වහ ශභශවුතම් මිටුට අලය ශේහන් 
අලය න්නහ ව ඕනෆභ ආඹතනඹකින් රඵහත ුතතුඹ. 

10. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹට වහ /ශවෝ ඟහි විවිධ අුවමිටුරට 
වඹුව පිණි වහ උඳශදස රඵහ ශදුව පිණි ශසු ්රවීණඹන් 
ශභශවුතම් මිටු විසින් ඳත් යුව රළයාඹ වළකිඹ. 

11. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත ටුතතු භවජනතහට විෘත විඹ 
ුතතුඹ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත වහ අුව මිටුර ටුතතු 
ශල්නත ශොට වහ ්රහලඹට ඳත් ශ ුතතුඹ. සුදුසු අසථහන්හි  
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත වහ/ශවෝ ඟහි අුව මිටුර ටුතතු 
විහලනඹ කිරීභ වති කිරීභට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ 
විසින් අලය පිඹය ුව රළයාඹ ුතතුඹ.    

 ළ ඇතිවීභ ශ ුව පිණි  ශඳය කී රුණු ්රහලනඹ වහ 
ඳහර්ලිශම්න්තු (ඵරතර වහ ය්රහද) ඳනශත් 17 ළ  ින්තිඹ ්රහය  
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ විශලේ අයඹ ිලසචිත රඵහ ශදුව රඵන ඵට 
ශභහිරහ ිලසචිත ලශඹන්භ ශඹෝජනහ ශශර්.  

 ළ ඇතිවීභ ශ ුව පිණි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත වහ 
ඳසන න්තිශත ශඹොමුත අුව මිටුර ටුතතු ඳහර්ලිශම්න්තු 
ශත භහමී හර්තහ ය ඇත්තහ ශේ වහ ශභහිරහ ිලසචිත 
ලශඹන්භ ඵරඹ රඵහශදුව රඵන ඹම් ටුතතු ්රහලඹට ඳත් කිරීම් 
භඟින් ඳහර්ලිශම්න්තු (ඵරතර වහ ය්රහද) ඳනත ්රහය යද  සිදු 
ශනොුව ඇති ඵ තදුයටත් ශඹොජනහ ශශර්.  

12. උඳශදස රඵහළනීභ වහ ව/ශවෝ ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹ 
ඉදිරිශත රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ  ඕනෆභ පුද්රශඹකු ළවීශම් 
ඵරඹ ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹට තියාඹ ුතතුඹ. 

13. භවජන අදවස රඵහළනීශම් මිටුශේ ිර්ශද්ල පිළිඵ උඳශදස රඵහ 
ළනීභ ව / ශවෝ රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභ ව / ශවෝ හර්තහ කිරීභ 
වහ භවජන අදවස රඵහ ළනීශම් මිටුශේ ඕනෆභ හභහජිශඹකු 
ළවීශම් ඵරඹ ද  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹට තියාඹ ුතතුඹ. 

14. ශභහි ද හ ඇති විධිවිධහනරට ඹටත්  සකීඹ ටුතතු ඉටු කිරීශම්දී 
අුවභනඹ ශ ුතතු හර්ඹ ඳරිඳහටිඹ වහ ඹහන්ත රණඹන් පිළිඵ 
රණයණඹ කිරීශම් ඵරඹ ද ශභහිරහ ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹට 
ඳයුව රළශේ: 

 ඟශේ වුද  ඟකී රණයණඹ ශභශවුතම් මිටුශේ ඟවත්ඹ ඇති 
අග්රහභහතයයඹහ විසින් ඉදිරිඳත් යුව රඵන ශඹෝජනහ ම්භතඹට 
ඳසු ත ුතතුඹ. 

 ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය ිශඹෝරට ඳටවළි කුභ  වන් වුද  
ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරශත ව ඟහි අුවමිටුර හර්ඹ 
ඳරිඳහටි රීති ශභභ ශඹෝජනහ ම්භතශත ද හ ඇති ඳරිදි විඹ ුතතුඹ. 

15. ශභශවුතම් මිටු විසින් රඵහ ශදුව රඵන අුවභතිඹ න ආණ්ඩු රභ 
යසථහ භණ්ඩරශත ටුතතු පිළිඵ දළන්වීභ අග්රහභහතයයඹහ ශවෝ 
අග්රහභහතයයඹහ විසින් ඒ වහ ලින් රට නම් යුව රඵන 
ශනත් අභහතය භණ්ඩරශත අභහතයයශඹකු විසින් යුව රළයාඹ 
ුතතුඹ. 

16. 5(ආ) න්තිශත ශඹොමුත ඟ  ඟ  අුව මිටු  ඳත්කිරීශභන් ති 
දවඹ  (10) ඇතුශත ඟභ අුව මිටු විසින් සකීඹ හර්තහ ශභශවුතම් 
මිටු ශත බහය ශදුව රළයාඹ ුතතුඹ. 

17. 5(ආ) න්තිඹ ඹටශත් ඳත්යන රද අුව මිටුර ව භවජන 
අදවස රඵහළනීශම් මිටුශේ හර්තහ රහ ඵළීමශභන් අනතුරු 
ශභශවුතම් මිටු විසින් ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ශත 
හර්තහ  ඉදිරිඳත් ශ ුතතු ඹ. ඟකී හර්තහ ආණ්ඩු රභ යසථහ 
ශටුම්ඳත  ද භව ඉදිරිඳත් ශුතතු ඹ. 

18. ඉි යාති  ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් හර්තහශේ වහ 
(අදහශ න්ශන් නම්) ආණ්ඩු රභ යසථහ ශටුම්ඳශතහි ශඳොදු 
ශඹෝයතහඹන් වහ මරධර්භ විහදඹට ුව රළඵ ශඹෝජිත ංශලෝධන 
ද විහදඹට ුව රළයාඹ ුතතු ඹ. ඟළි විහදඹන් අහනශතදී "අහන 
හර්තහ  ව ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳත පිළිඵ ශඹෝජනහ 
ම්භතඹ  ශභශවුතම් මිටු විසින් ඉදිරිඳත් ශ ුතතු ඹ." ඹුවශන් 
මරහනඹ විසින් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ශත ඉදිරිඳත් ශ 
ුතතුඹ. 

19. ඉි යාති  ශභශවුතම් මිටු විසින් විහදඹ අතයතුය ශඹෝජිත ඹම් 
ංශලෝධනඹන් ශේ නම්  ඒහ ද ළරකිල්රට ිමින්  ආණ්ඩු රභ 
යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් ශහ ඵරුව පිණි අහන හර්තහ  වහ 
ආණ්ඩු රභ යසථහ ශටුම්ඳත  ද ඉදිරිඳත් ශ ුතතුඹ. ඟකී හර්තහ 
වහ ආණ්ඩු රභ යසථහ ශටුම්ඳත ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹ 
විසින් අුවභත ශ ුතතු ඵට ශඹෝජනහ ම්භතඹ  අ රහභහතයයඹහ 
විසින් ඉදිරිඳත් යුව රළයාඹ ුතතුඹ. 

20. 18 න  න්තිශඹහි  ශඹොමුත විහද හර සීභහ තුශ ඳවත වන් 
කි රඹහලිඹ අුවභනඹ ශ ුතතුඹ:- 

 බහඳතියඹහ ශවෝ බහඳතියඹහ ශනොඳළමිණි අසථහ දී  ඹම් 
ි ශඹෝජය බහඳතියශඹකු විසින් ඟ  ඟ  න්තිඹ අං පිළිශළින් 
කිඹවිඹ ුතතුඹ. 

 (i) ඹම් න්තිඹට ංශලෝධනඹ  ශන ඒභ  ශවෝ න්ති 
ඉත් කිරීභ ශවෝ න න්ති ඇතුශත් කිරීභ ශවෝ ශ 
වළකිඹ. 

 (ii) විහදඹ ශභභ අදිඹය තුශ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ශටුම්ඳශතහි විසතය විනහ ඟහි මරධර්භඹ හච්ඡහට 
ශනොත ුතතුඹ. 

 (iii) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳශතහි ඹම් පර් ශොට  
භත ඟශළඹි ඹම් රණයණඹ  වහ අනුවකර කිසිදු 
ංශලෝධනඹ  ශඹෝජනහ ශ ශනොවළකිඹ. 

 (iv) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳත කිඹහ අන් යන රදු  
ඟකී ශටුම්ඳත පිළිඵ විහදඹ අන් කිරීභට ඳ රථභ  ඹම් 
හභහජිශඹකුට  බහඳතියඹහශේ අයඹ භත  ඒ න විට 
ද ම්භත ය ඇති ඹම් න්තිඹට ංශලෝධනඹ  
ශඹෝජනහ ශ වළකිඹ. 

 (v) ඹම් න්තිඹට ශන ඟුව රඵන ංශලෝධනඹ  පිළිඵ 
ව ඳ රලසනඹ  මුළුභින්භ මරහනඹ විසින් ඉදිරිඳත්ය 
ඇත්ශත් නම් විනහ න්තිඹ  ල් දළමිඹ වළ. 

 (vi) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳශතහි ඉතිරි න්ති රහ 
ඵළීමශභන් අනතුරු වහ න න්ති ශන ඒභට ඳ රථභ ල් 
තළබ න්ති රහ ඵළලිඹ ුතතුඹ. 

 (vii) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳශතහි උඳශල්න රහ 
ඵළීමභට ඳ රථභ න න්ති ඉදිරිඳත් ශ වළකි අතය ඒහ 
ඳශමු ළ  ි ය කිඹවහ ශේ ළරකිඹ ුතතුඹ.  ඉි යාති  
ඟශශමන ඳ රලසන "න්තිඹ ශදනය කිඹවිඹ ුතතුඹ" වහ 
"ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳතට න්තිඹ (ශවෝ 
ංශලෝධිත ඳරිදි ව න්තිඹ) ඟතු ශ ුතතුඹ" ශේ. 

 (viii) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳශතහි උඳශල්න ඉත් 
කිරීශභන් අනතුරු න උඳශල්න ඉදිරිඳත් ශ වළකි 
අතය ඒහ න න්ති සබහශඹන්භ ළරකිඹ ුතතුඹ. 

 (ix)   ෆභ න්තිඹ  වහ උඳ ශල්නඹ භ ව ශඹෝජිත න 
න්තිඹ  ශවෝ උඳ ශල්නඹ  ම්ඵන්ධ ටුතතු ශ 
ඳසු  ඹම් පර්විහ  න්ශන් නම් ඟඹ රහ ඵරහ "ශභඹ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳශතහි පර්විහ විඹ ුතතුඹ" 
ඹන ඳ රලසනඹ ඉදිරිඳත් ශ ුතතුඹ. 

 (x) ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳශතහි නහභඹට ඹම් 
ංශලෝධනඹ  අලය න්ශන් නම්  විසතය ද හ ඇති 
ඉවත කී හර්ඹහීමන් අහනශතදී  ඟඹ සිදුශ  ුතතුඹ.    

21. අලය ශනස කිරීම් හිත ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය ිශඹෝ අං  
42  43 වහ 44 හි විධිවිධහන ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරශත 
ටුතතුරට අදහශ විඹ ුතතුඹ. 
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22. ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරශත භිඹන් අතරින් තුශනන් ශද  
විසින් ආණ්ඩු රභ යසථහ ශටුම්ඳත අුවභත ශනොයන්ශන් නම්  
ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ව ශභකී ශඹෝජනහශේ ශඹොමුත 
මිටු විසුරුහ වළරිඹහ ශේ ළරකිඹ ුතතුඹ. 

23. ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් ආණ්ඩු රභ යසථහ 
ශටුම්ඳත තුශනන් ශද ඵහුතය ඡන්දශඹන් අුවභත යන්ශන් 
නම්  හර්තහ වහ ආණ්ඩු රභ යසථහ ශටුම්ඳත ශභශවුතම් මිටු 
විසින් අභහතය භණ්ඩරඹ ශත ඉදිරිඳත් ශුතතු අතය  ඉි යාති  
ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ව ශභකී ශඹෝජනහශේ ශඹොමුත 
අුවමිටු විසුරුහ වළරිඹහ ශේ ළරකිඹ ුතතුඹ. 

24. ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 75(ආ) යසථහ වහ 120(ආ) යසථහ 
ඳ රහය මුළුභින්භ ආණ්ඩු රභ යසථහ ඳරිච්ිනන්න ශොට ඒ 
ශුවට න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඳ රතිශඹෝජනඹ කිරීභ වහ ව 
ඳනත් ශටුම්ඳත  ලශඹන් වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 83 
යසථහ භඟින් විධිවිධහන රහ තිශඵන ඳරිදි විශලේ ඵහුතයඹකින් 
ම්භත යුව රළඵ ජනභත විචහයණඹ  භඟින් ජනතහ ශත 
ඉදිරිඳත් කිරීභට අශේක්ෂහ ශශයන ඳනත් ශටුම්ඳත  ලශඹන් ඟකී 
හර්තහශේ අන්තර්ත ඳනත් ශටුම්ඳත අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් 
වති ශ ුතතුඹ. 

25. ඉි යාති   ආණ්ඩු රභ යසථහශේ 78(1) යසථහ ඳ රහය ඟකී 
ඳනත් ශටුම්ඳත ළ  ඳත්රශත ඳශ ශ ුතතුඹ. 

26. ඉන්අනතුරු  ආණ්ඩු රභ යසථහශේ 154උ(2) යසථහ ්රහය  
ෆභ ඳශහත් බහභ අදවස ්රහල කිරීභට ජනහධිඳතියඹහ විසින් 
ඟකී ඳනත් ශටුම්ඳත ඟකී ෆභ බහටභ ශඹොමු යුව රළයාඹ 
ුතතුඹ. 

27. ඉි යාති  අ රහභහතයයඹහ විසින් ඟභ ඳනත් ශටුම්ඳත 
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යුව රළඵ  ඳහර්ලිශම්න්තුශේ නයහඹ 
ඳත රඹට ඇතුශත් ශ ුතතුඹ. 

28. ඉවතින් වන් ශ ඳරිදි  ඟකී ඳනත් ශටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තුට 
ඉදිරිඳත් කිරීශභන් අනතුරු  ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 83 යසථහ 
්රහය විශලේ ඵහුතය ඡන්දශඹන් ම්භත යත ුතතු ඵට 
අ රහභහතයයඹහ ඟකී ඳනත් ශටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශ 
ුතතුඹ. 

 ඟකී ඳනත් ශටුම්ඳතට ඳක්ෂ ශදන රද ඡන්ද ංයහ 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භසත භන්රණ ර ංයහශන් තුශනන් ශදට අඩු 
 ශනොශේ නම්  ශභකී ඳනත් ශටුම්ඳත විශලේ ඵහුතය ඡන්දශඹන් 
ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් ඹථහ ඳරිදි ම්භත යන රද ඵත්  ශ්රීරංහශේ 
ඳයභහධිඳතය පිහිටහ ඇති ජනතහ විසින් ජනභත විචහයණඹදී අුවභත 
යන තුරු ඳනත් ශටුම්ඳත නීතිඹ  ඵට ඳත් ශනොන්ශන් ඹ  
ඹුවශන්  ථහනහඹයඹහ විසින් ආණ්ඩු රභ යසථහශේ 79 
යසථහ ඳ රහය ශඹෝය වතිඹ  රඵහ දිඹ ුතතුඹ.   

29. ඉි යාති  ආණ්ඩු රභ යසථහශේ 85(1) යසථහ ඳ රහය  
ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳනත් ශටුම්ඳත ජනභත විචහයණඹ  භඟින් 
ජනතහශේ අුවභතිඹ පිණි ඉදිරිඳත් ශ ුතතුඹ. 

30. ඳනත් ශටුම්ඳත ජනභත විචහයණඹදී ජනතහ විසින් අුවභත යුව 
රළඵ තිශේ නම්  ආණ්ඩු රභ යසථහශේ 80(2) යසථහ ඳ රහය 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් වති කිරීභ භත ඳනත් ශටුම්ඳත නීතිඹ  
ඵට ඳත්න්ශන්ඹ. 

31. ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරශත  5 න්තිශත ශඹොමුත 

අුවමිටුර  ව ශභකී  ශඹෝජනහ ඳ රහය ඳත්යන රද හර්ඹ 
භණ්ඩරශත වහ උඳශද්ලරුන්ශේ විඹදම් ඒහඵද්ධ අයමුදලින් 
දළරිඹ ුතතු අතය  ආණ්ඩු රභ යසථහශේ 150 යසථහ ඳ රහය ඒ 
ම්ඵන්ධශඹන් ඳහර්ලිශම්න්තු විසින් ශඹෝය පිඹය ත ුතතුඹ. 

32. ළඹ  ඇති ශනොුව පිණි  ආණ්ඩු රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් 
ශඹෝජිත ආහයශත ආණ්ඩු රභ යසථහ ශටුම්ඳත  ම්භත කිරීභ 
ශවෝ ඳ රති ශේඳ කිරීභ  ශවෝ ංශලෝධනරට ඹටත් ම්භත කිරීභ 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ කීභ විඹ ුතතු ඵට ශභහිරහ ඳ රහල ශශර්. 

33. ළඹ  ඇති ශනොුව පිණි  ආණ්ඩු රභ යසථහ ඳනත් 
ශටුම්ඳත  ශනොඳළමිණි භන්රණ රරුන් ද ඇතුළු ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 
මුළු භන්රණ ර ංයහශන් තුශනන් ශද  විශලේ ඵහුතය ඡන්දඹකින් 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ම්භත යුව රළඵ  ඉි යාති  ආණ්ඩු රභ 
යසථහශේ 83 යසථහශේ ්රහය ජනභත විචහයණඹදී ජනතහ 
විසින් අුවභත යන්ශන් නම් ඳභණ  නීතිඹ  ලශඹන් ඳළනවිඹ ුතතු 
ඵට ශභහිරහ තදුයටත් ඳ රහල ශශර්" [රු යිල් වික්රභසිංව 
භවතහ]  

 

“இனங்ககக்கு தைற அசறனகப்ததரன்கந குத்ல் 

அசறதண இனங்கக க்கள் த்றறல் தந்பறல் 

இக்கப்தரடு கரப்தடுரலும்; 

2015, சணரற 08ஆம் றகற கடததற்ந சணரறதற வர்லின் 

வதரது க்கள் சட்ட எளங்குக்கு றப்தபறத்து சணரகத்க 

லுப்தடுத்தும் அசறல் கனரசரதரன்கநத் ரதறப்தற்கு 

தபறரண க்கள் ஆக க்கபரல் ங்கப்தட்டுள்பரலும்; 

இனங்கக சணரக வசரசலிசக் குடிசறன் சணரறதற 

அறவகு கத்றரறதரன சறநறவசண, தைற அசறனகப்கத 

சட்டரக்கம் தசய்து, ற்ரம் தனற்ரடன் றகநவற்ர 

அறகரதொகட சணரறதற தொகநகக எறப்தன்தோனம் 

வற்கூநப்தட்ட சணரறதறத் வர்லின்வதரது 

தபறப்தடுத்ப்தட்ட க்கபறன் றருப்தைக்கு லுவூட்டுற்கரண 

ணது அதறனரகச றகணத் தபறரகக் கூநறத்ள்பரலும்; 

வலும் தல்வர றடங்களுடன் றகநவற்ர அறகர 

தொகட சணரறதற தொகநகக  எறத்து, றருப்தை ரக்கு 

தொகநகக லக்கற றரரண தறறறறத்து வர்ல் 

தொகநகக உரறப்தடுத்ற, அகணத்து தறகஜகபறணதும் 

சணரக உரறகககப தனப்தடுத்ற, வசற தறச்சறகணக்கு 

அசறனகப்தை ரலறரண லர்தரன்கந ங்கக்கூடி, வசற 

ல்லிக்கத்க வம்தடுத்ற சட்ட றறக றக்கும் அசறல் 

கனரசரதரன்கந ரதறக்கக்கூடி, ணற தகௌத்க 

உரறப்தடுத்தும் க்கபறன் அடிப்தகட உரறககளுக்கும் 

சுரலணத்ன்கக்கும் உத்ரம் அபறத்து ததரரப்தைறக்கதும் 

கககூநக் கூடிதுரண அசரங்கதரன்கந வம்தடுத்தும் 

தைற அசறனகப்ததரன்கந சட்டரக்கம் தசய்ல் 

அசறரகறன்நணரலும்; 

1. இனங்ககறன் தைற அசறனகப்தை தற்நற க்கபறன் 

கருத்துககபத்ம் ஆவனரசகணககபத்ம் ததற்ர அற்கநப் 

தற்நறக் கனந்ரரய்ந்து அசறனகப்தறன் 75ஆது 

உரப்தைகறன்கலழ் தரரளுன்நத்றன் த்துங்ககபப் 

தறவரகறப்தறல் அன் தரறசலனகணக்கரக அசறனகப்தை 

சட்டதோனத்றன் ககத் ரரறக்கும் வரக்கத்துக்கரக 

இணகத்து இன் தறன்ணர் ‘அசறனகப்தைச் சகத’ ண 

அகக்கப்தடும் ல்னர தரரளுன்ந உரப்தறணர்ககபத்ம் 

உள்படக்கற தரரளுன்நக் குள என்ர ரதறக்கப்தடுல் 

வண்டுதண இப்தரரளுன்நம் லர்ரணறக்கறன்நது. 

2. தரரளுன்நத்றன் தகௌ சதரரகர் அசறனகப்தை 
சகதறன் றசரபரக இருப்தரர். அசறனகப்தை சகத ள 
(7) தறறத் றசரபர்ககபக் தகரண்டரக இருக்கும் 
ன்ததுடன் அர்கள் அசறனகப்தை சகதறணரல் தரறவு 
தசய்ப்தடுலும் வண்டும். 

 தகௌ சதரரகர் இல்னர சந்ர்ப்தங்கபறல், சகதக் 
கூட்டங்கபறன் அர்வுக்குத் கனக கறப்தற்கு 
அசறனகப்தை சகதறன் தறறத் றசரபர்களுக்கறகடவ 
எருகத் தரறவுதசய்ல் வண்டும். 

3. அசறனகப்தை சகதறன் கூட்டங்களுக்கரண கூட்ட 
டப்ததண் இருதது (20) ஆக இருத்ல் வண்டும். 

4. (அ) அசறனகப்தை சகதக்கரண அசறனகப்தை சரர்ந் 
ஆவனரசகர்ககபத்ம்; 

 (ஆ) அசறனகப்தை சகதக்கரண எரு சட்டத்துகநசரர் 
தசனரபகத்ம் அத்கக சட்டத்துகநசரர் 
தசனரபரறன் உறரபர்ககபத்ம்; 

 (இ) அசறனகப்தை சகதறணதும் ரசகம் 5இல் 
குநறப்தறடப்தட்டுள்ப குளக்கபறணதும் டடிக்கக 
ககபப் தறவு தசய்த்ம் வரக்கத்துக்கரக அசறன 
கப்தை சகதறன் தறரபர்ககபத்ம்; ற்ரம் 

 (ஈ) அசறனகப்தை சகதறன் (சதோக ஊடகங்ககப 
உள்படக்கற) ஊடக தறரபர்ககபத்ம் அசறன 
கப்தை சகத தகரண்டிருத்ல் வண்டும். 

 ஊடகப் தறரபர்கள் இகத்பம் என்கந றரறப் 
வதணுதுடன் இனங்ககறன் தைற அசறனகப்கத 
ற்ரக்தகரள்ளும் டடிக்கக தொகநக்கு குந் றபம்தம் 
ங்குற்குப் ததரருத்ரண கண ஊடகங்ககபப் 
தன்தடுத்துலும் வண்டும்.  

 அசறனகப்தைச் சகதறணதும் அன் குளக்கபறணதும் 
டடிக்கககளும் அவ்ரவந, ததரதுக்கபறன் கருத்துக் 
களும் / சர்ப்தறப்தைகளும் ஆப்தடுத்ப்தடுகத்ம் 
அத்கக வர தரடர்தரண றதைத்து அல்னது தரறல் 
தட்த அதறப்தறரங்களுடன் அத்கக இகத் பங் 
கபறல் தறசுரறக்கப்தடுகத்ம் ஊடகப் தறரபர்கள் 
உரறப்தடுத்துல் வண்டும்.  

5. அசறனகப்தை சகத தறன்ரும் உத குளக்ககபக் 

தகரண்டிருத்ல் வண்டும்: 

1143 1144 
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 (அ) தற அகச்சர் (றசரபர்), தரரளுன்நச் சகத 
தொல்ர், றர்க்கட்சறத் கனர், லற அகச்சர், 
ற்ரம் அசறனகப்தை சகதறணரல் றறக்கப்தடு 
கறன்ந அசறனகப்தை சகதறன் கண 
உரப்தறணர்கள் தறவணள (17) வதக றஞ்சர 
ண்றக்கககக் தகரண்டதரரு றப்தடுத்தும் 
குள. 

  றப்தடுத்தும் குள அசறனகப்தை சகதறன் 
அலுல்கள் ற்ரம் இனங்ககறன் தைற அசறன 
கப்கத கத்ம் தற ஆகறற்ரக்கரண 
ததரரப்தை ககபக் தகரண்டிருத்ல் வண்டும். 

 (ஆ) அசறனகப்தை சகதறணரல் றறக்கப்தடக்கூடி 
அசறனகப்தை சகதறன் உரப்தறணர்ககபக் 
தகரண்ட அத்கக கண உதகுளக்கள். 

  ஆறன், எவ்தரரு உத குளவும் தறதணரரு (11) 
வதக றஞ்சரரர உரப்தறணர்கள் இருத்ல் 
வண்டும். 

  எவ்தரரு உத குளறணதும் றசரபர் றப் 
தடுத்தும் குளறணரல் றறக்கப்தடுல் வண்டும். 

6. அசறனகப்தை சகத அன் தொனரது அர்றன்வதரது:- 

 (அ) தறறத் றசரபர்ககபத் தரறவுதசய்லும்; 

 (ஆ) ரசகம் 5 (ஆ) றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப உத 
குளக்ககபத் லர்ரணறத்லும்; அத்துடன் 

 (இ) ரசகம் (5) இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப உத குளக்கபறன் 
உரப்தறணர்ககபத் தரறவுதசய்லும் வண்டும். 

7.  அகச்சகக்கும் தரரளுன்நத்துக்கும் சர்ப்தறப்தற்கு 

தொன்ணர், அசறனகப்தை சகதறன் தரறசலனகணக்கரக 

அசறனகப்தறன் கதரன்கந தறவரறக்கும் 

லர்ரணத்க சர்ப்தறக்குரர றப்தடுத்தும் குளகக் 

வகரரும் அசறனகப்தை சகத வற்தகரள்பவண்டி 

லர்ரணத்க தற அகச்சர் அசறனகப்தை சகதறன் 

தொனரது கூட்டத்றல் சர்ப்தறத்ல் வண்டும். 

8.  அசறனகப்தை சகத அன் அர்வுககப தரரளுன்நச் 

சகதறல் டத்துற்கு இத்ரல் அற்கு அறகர 

பறக்கப்தடுகறன்நது: 

 ஆறதம், வல் ரகரத்றற்கு தபறவ வதம் 

குநறத்துகக்கப்தட்ட இடத்றல் அன் கூட்டங்ககப 

டத்துற்கு அசறனகப்தை சகத லர்ரணறக்கனரம்: 

 ஆறன், வலும் தத்றங்ககபச் சர்ப்தறத்ல், லர்ரணங் 

ககபப் தறவரறத்ல் ற்ரம் ரக்கபறப்தை ஆகறக 

தரரளுன்நச் சகதறவனவ இடம்ததரல் வண்டும். 

9.  அசறனகப்தை சகதறன் அல்னது வதம் அன் குளறன் 

குநறக்வகரள்ககப றகநவற்ரற்கு அசறரண வசக 

களுக்கரக ந்தரரு றரணத்றன் வசகககபத்ம் 

றப்தடுத்தும் குள வகரனரம். 

10.  அசறனகப்தைச் சகதக்கு அத்துடன் / அல்னது அன் 

தல்வர உதகுளக்களுக்கு உவுற்கும் ஆவனரசகண 

ங்குற்கும் கண றதைர்ககப றப்தடுத்தும் குள 

றறக்கனரம். 

11. அசறனகப்தை சகதறன் டடிக்கககள் ததரதுக்களுக்கு 

றநந்ரக இருத்ல் வண்டும். அசறனகப்தை 

சகதறணதும் அன் உத குளக்கபறணதும் டடிக்கககள் 

ஆப்தடுத்ப்தட்டு உடணடிரக தபறறடப்தடுலும் 

வண்டும். ததரருத்ரணறடத்து, அசறனகப்தை சகதறன் 

அத்துடன்/  அல்னது அன் உத குளக்கபறன் டடிக்கக 

ககப எலிதப்தை/எபறதப்தை தசய்க உரறப்தடுத்து 

ற்கரண டடிக்ககககப அசறனகப்தைச் சகத 

வற்தகரள்ளுல் வண்டும். 

 சந்வகங்ககப லக்குற்கரக, வவன தசரல்னப்தட்ட 

றடங்ககப தபறறடுற்கு தரரளுன்ந (த்துங் 

களும் சறநப்தைரறககளும்) சட்டத்றன் தறரறவு 17இன் தறகரம் 

தரரளுன்நத்றன் றவசட அதற குநறப்தரக 

ங்கப்தடுல் வண்டும் ண இத்ரல் குநறப்தரகத் 

லர்ரணறக்கப்தடுகறன்நது.  

 சந்வகங்ககப லக்குற்கரக, அசறனகப்தை சகதறணதும் 

ரசகம் 5இல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப உத குளக்கபறன் 

டடிக்கககள் க கரனத்றல் தரரளுன்நத்துக்கு அநறக்கக 

தசய்ப்தட்டரகக் தகரள்பப்தடுதுடன் இத்ரல் குநறப்தரக 

அறகரபறக்கப்தட்ட வதம் அத்கக டடிக்கக 

கபறன் தபறதௌடு தரரளுன்ந (த்துங்களும் சறநப்தைரறக 

களும்) சட்டத்றன் தறகரம் தநரன்நரக அகரது 

ணவும் வலும் லர்ரணறக்கப்தடுகறன்நது. 

12.  கனந்ரவனரசறப்தற்கரக அத்துடன் / அல்னது றடங்ககப 

தொன்கப்தற்கரக ந்தரரு ஆகபத்ம் அசறனகப்தை 

சகதறன் தொன் கப்தற்கரண த்துத்க 

அசறனகப்தை சகத தகரண்டுள்பது. 

13.  கனந்ரவனரசறப்தற்கரக அத்துடன் / அல்னது றடங்ககப 

தொன்கப்தற்கரக அத்துடன் / அல்னது ததரதுக்கள் 

தறறறறத்துக் குளறன் தொடிவுககப அநறக்கக 

தசய்ற்கரக ததரதுக்கள் தறறறறத்துக் குளறன் 

வதம் உரப்தறணக கப்தற்கரண த்துத் 

கத்ம் அசறனகப்தை சகத தகரண்டுள்பது. 

14.  இது தரடர்தரண ற்தரடுகளுக்கு அகரக, அசற 

னகப்தை சகதறன் அலுல்ககப டத்துறல் ககடப் 

தறடிக்க வண்டி கடதொகநககபத்ம் உதரங்ககபத்ம் 

லர்ரணறப்தற்கு அற்கு இத்ரல் அறகரம் 

அபறக்கப்தடுகறன்நது: 

 ஆறன், றப்தடுத்தும் குளறன் உடன்தரட்டுடன் தற 

அகச்சரல் தறவரறக்கப்தடும் லர்ரணத்கப் தறன்தற்நற 

அத்கக லர்ரணம் வற்தகரள்பப்தடுல் வண்டும்: 

 தரரளுன்ந றகனறல் கட்டகபகபறல் இற்கு தொரக 

வ்ரநறருப்தறதம், அசறனகப்தை சகதறணதும் அன் உத 

குளக்கபறணதும் டடிக்ககதொகந றறகள் இந்த் 

லர்ரணத்றல் கரட்டப்தட்டுள்பரர அகல் வண்டும். 

15.  அசறனகப்தை சகதறன் அலுல்கள் தற்நற அநறறத்ல் 

தற அகச்சரறணரல் அல்னது அது தற்நற றப்தடுத்தும் 

குளறன் அங்கலகரத்துடன், தற அகச்சரறணரல் அத் 

கக வரக்கத்துக்கரக கரனத்துக்குக் கரனம் றறக்கப்தடும் 

அகச்சகறன் அத்கக அகச்சரறணரல் ங்கப் 

தடுல் வண்டும்.  

16. ரசகம் 5(ஆ)றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப உத குளக்கள் 

அத்கக எவ்தரரு உத குளவும் றறக்கப்தட்டு தத்து (10) 

ரங்கபறதள் றப்தடுத்தும் குளவுக்கு ங்கள் 

அநறக்ககககபச் சர்ப்தறத்ல் வண்டும். 

17.  ரசகம் 5(ஆ)றன் கலழ் றறக்கப்தட்ட உத குளக்கபறன் 

அநறக்ககககபத்ம் ததரதுக்கள் தறறறறத்துக் குளறன் 

அநறோ்க்கககத்ம் தரறசலலித்ன் லரக, றப்தடுத்தும் குள 

அசறனகப்தை சகதக்கு அநறக்கக என்கநச் சர்ப்தறத்ல் 

வண்டும். அத்கக அநறக்கக அசறனகப்தைச் சட்டத்றன் 

கவுடன் சர்ப்தறக்கப்தடல் வண்டும். 

18.  அசறனகப்தை சகத அன் தறன்ணர் அநறக்ககறணதும் 

அசறனகப்தை கறணதும் (ற்தைகடரறன்) ததரது 

ரண அதகூனங்கள் ற்ரம் வகரட்தரடுகள் தற்நற 

றரறப்ததுடன் உத்வச றருத்ங்கள் தற்நறத்ம் றரறக் 

கனரம். அத்கக றரத்றன் இரறறல், “இரற அநறக்கக 

என்கநத்ம் அசறனகப்தை கவு தற்நற லர்ரணத்கத்ம் 

சர்ப்தறக்குரர றப்தடுத்தும் குள வகரப்தடுரக” ன்தம் 

றணர அக்கறரசணத்றணரல் அசறனகப்தைச் சகதக்கு 

றடப்தடும். 

19.  அன் தறன்ணர், றப்தடுத்தும் குள, றரத்றன்வதரது 

தொன்தரறப்தட்ட றருத்ங்ககப, வதம் இருப்தறன், 

தரறசலலித்து அசறனகப்தைச் சகதறன் தரறசலனகணக்கு இரற 

அநறக்கக என்கநத்ம் அசறனகப்தை கக 

உள்படக்கற லர்ரணத்கத்ம் சர்ப்தறத்ல் வண்டும். 

அத்கக இரற அநறக்ககத்ம் அசறனகப்தை கக 

உள்படக்கற லர்ரணதொம் அசறனகப்தைச் சகதறணரல் 

அங்கலகரறக்கப்தடுரக ண தற அகச்சர் தறவரறத்ல் 

வண்டும். 

20.  18ஆம் ரசகத்றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றரத்றன்வதரது 

தறன்ரும் கடதொகநகள் தறன்தற்நப்தடுல் வண்டும்:- 

 றசரபரல் அல்னது றசரபர் ருகக ந்றர 

சந்ர்ப்தத்றல் வதம் தறறத் றசரபரல் எவ்தரரு 

ரசகத்றணதும் இனக்கம் ரறகசக் கறப்தடி ரசறக்கப்தடல் 

வண்டும். 
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 (i) ரசகதரன்ரக்கு வதம் றருத்த்க 

வற்தகரள்பனரம் அல்னது ரசகங்கள் லக்கப் 

தடனரம் அல்னது தைற ரசகங்கள் வசர்க்கப்தடனரம். 

 (ii) றரத்றன் இந்க் கட்டத்றன்வதரது அசறன 

கப்தை கறன் றதங்கள் அன்நற அன் 

வகரட்தரடுகள் தற்நற கனந்துகரடனரகரது. 

 (iii) அசறனகப்தை கறன் வதம் தொன்கண 
தகுறகள் தரடர்தரக வற்தகரள்பப்தட்ட லர்ரணங் 
களுக்கு ற்தைகடல்னர றருத்ங்ககபப் தறவரறக்க 
தொடிரது. 

 (iv) அசறனகப்தை கறன் றப்தேடு தசய்ப் 
தட்டன் தறன்ணரும் கவு தரடர்தரண றரம் 
றகநவு தசய்ப்தடுற்கு தொன்ணரும் வத 
தரரு உரப்தறணர் றசரபரறன் அதற றன் வதரறல் 
ற்கணவ றகநவற்நப்தட்ட ரசகத்துக்கு 
றருத்தரன்கநப் தறவரறக்கனரம். 

 (v) ரசகம் என்ரக்கரண றருத்ம் தற்நற றணர 
தொளகரக அக்கறரசணத்றணரல் தறவரறக்கப்தடர 
றடத்து, ரசகதரன்ர தறற்வதரடப்தடனரம். 

 (vi) அசறனகப்தை கறன் லற ரசகங்கள் 
தரறசலனகண தசய்ப்தட்டன் தறன்ணரும் தைற 
ரசகங்கள் தகரண்டுப்தடுற்கு தொன்ணரும் 
தறற்வதரடப்தட்ட ரசகங்கள்  தரறசலனகண 
தசய்ப்தடுல் வண்டும். 

 (vii) அசறனகப்தை கறன் அட்டககள் 
தரறசலனகண தசய்ப்தடுற்கு தொன்ணர் தைற ரசகங் 
ககபச் சர்ப்தறக்கனரம் ன்தவரடு அகண 
தொனரது றப்தேடரக கருதுல் வண்டும். இன் 
தரடரும் றணரக்கள் “ரசகம் இண்டரம் றப் 
தேட்டுக்கு உட்தடுத்ப்தடும்” ற்ரம் “ரசகம் 
(அல்னது றருத்ப்தட்டற்கு அகரண ரசகம்) 
அசறனகப்தை கறல் வசர்க்கப்தடும்” 
ன்தணரகும். 

 (viii) அசறனகப்தை கறன் அட்டககள் 
தொடிவுரத்ப்தட்டன் தறன்ணர் தைற அட்டககள் 
சர்ப்தறக்கப்தடனரம் ன்ததுடன் இக தைற 
ரசகங்கபரகவ கருப்தடல் வண்டும். 

 (ix) ல்னர ரசகங்களும் அட்டககளும் அத்துடன் 
தறவரறக்கப்தட்ட தைற ரசகம் அல்னது 
அட்டககள் தரடர்தரண டடிக்கககள் வற் 
தகரள்பப்தட்டன் தறன்ணர், தொகவுக, வதம் 
என்ர இருப்தறன், அது தரறசலலிக்கப்தட்டு ‘இது 
அசறனகப்தை கறன் தொகவுகரக 
இருக்குரக’ ன்ந றணரக றடுத்ல் வண்டும்.  

 (x) அசறனகப்தை கறன் ததரறல் வதம் 
றருத்ங்கள் அசறப்தடின் வவன றதரறக்கப்தட்ட 
கடதொகநகபறன் இரறறல் வற்தகரள்பப்தடல் 
வண்டும். 

21. தரரளுன்நத்றன் றகனறல் கட்டகபகள் 42, 43 ற்ரம் 

44இன் ற்தரடுகள் ற்ந ரற்நங்களுடன் அசறனகப்தைச் 

சகதறன் கடதொகநகபறல் உள்படக்கப்தடுல் வண்டும். 

22. அசறனகப்தைச் சகதறன் தோன்நறல் இண்டு தங்கறணர் 

அசறனகப்தை கவு தரடர்தரண லர்ரணத்க 

அங்கலகரறக்கரறடத்து இந் லர்ரணத்றல் குநறப்தறடப் 

தட்டுள்ப அசறனகப்தைச் சகதத்ம் குளக்களும் ககனக்கப் 

தட்டரகக் கருப்தடல் வண்டும். 

23. அசறனகப்தைச் சகத அசறனகப்தை கவு தற்நற 

லர்ரணத்க தோன்நறல் இண்டு ததரும்தரன்கறணரல் 

அங்கலகரறக்குறடத்து அநறக்ககத்ம் ற்ரம் அசறனகப்தை 

கவும் றப்தடுத்தும் குளறணரல் அகச்சகக்குச் 

சர்ப்தறக்கப்தடுல் வண்டும் ன்ததுடன் இந்த் 

லர்ரணத்றல் குநறப்தறடப்தட்டுள்ப அசறனகப்தைச் சகதத்ம் 

உத குளக்களும் ககனக்கப்தட்டரகக் கருப்தடல் வண்டும். 

24. அத்கக அநறக்ககறல் உள்படக்கப்தட்டுள்ப சட்ட 

தோனத்க அசறனகப்தறன் 75(ஆ) ற்ரம் 120(ஆ) ஆகற 

உரப்தைககபறன் தறகரம் அசறனகப்கத தொற்ரதொளரக 

லக்கற, தறலீடு தசய்ற்கரண சட்டதோனரக அகச்சக 

சரன்ரதடுத்துவரடு அத்கக சட்டதோனம் அசறன 

கப்தறன் 83ஆம் உரப்தைகறல் வகப்தடுத்ப்தடும் 

றவசட ததரும்தரன்கத்டன் றகநவற்ரற்கு கருப் 

தட்டு க்கள் லர்ப்தைக்கரக க்கபறடம் சர்ப்தறக்கப்தடும். 

25. இகண அடுத்து அசறனகப்தறன் உரப்தைக 78(1) இன் 

தறகரம் சட்டதோனம் ர்த்ரணறறல் தறசுரறக்கப்தடுல் 

வண்டும். 

26. அன் தறன்ணர், சணரறதற அசறனகப்தறன் உரப்தைக 

154(2)இன் தறகரம் சட்டதோனத்க எவ்தரரு ரகர 

சகதகபறன் கருத்துககபத்ம் ததற்ரக்தகரள்ற்கரக அத் 

கக அகணத்து சகதகளுக்கும் ஆற்ரப்தடுத்ல் வண்டும். 

27. இன் தறன்ணர் தற அகச்சர் அத்கக சட்டதோனத்கப் 

தரரளுன்நத்றல் சர்ப்தறப்ததுடன் அத்கக சட்டதோனம் 

தரரளுன்ந எளங்குப் தத்றத்றல் உள்படக்கப்தடுல் 

வண்டும். 

28. வல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பரர அத்கக சட்டதோனத்க 

தரரளுன்நத்றல் சர்ப்தறத்ன் தறன்ணர் அசறனக 

ப்தறன் 83ஆது உரப்தைகறன் தறகரம் றவசட 

ததரும்தரன்கறணரல் சட்டதோனம் தரரளுன்நத்றணரல் 

றகநவற்நப்தடுரக ண தற அகச்சர் தறவரறக்க 

வண்டும். 

 தரத் தரரளுன்ந உரப்தறணர்கபறல் தோன்நறல் 

இண்டிற்குக் குகநர உரப்தறணர்கள் கூநப்தட்ட 

சட்டதோனத்துக்குச் சரர்தரக ரக்கபறக்குறடத்து, சட்டதோனம்  

றவசட ததரும்தரன்கறணரல் தரரளுன்நத்றணரல் 

உரறரர றகநவற்நப்தட்டுள்பது ண சதரரகர் 

அசறனகப்தறன் 79ஆது உரப்தைகக்கு அக குந் 

ரர சரன்ரப்தடுத்துதுடன் இனங்ககறன் இகநக 

உரறத்ரக்கப்தட்டுள்ப க்கபறணரல் க்கள் லர்ப்ததரன்நறன் 

தோனம் அங்கலகரறக்கப்தடும் க, சட்டதோனம் சட்டரகரது. 

29.  இன் தறன்ணர் அசறனகப்தறன் 85(1)ஆம் உரப்தைகறன் 

தறகரம் க்கள் லர்ப்ததரன்நறன் தோனம் க்கபரல் 

அங்கலகரறப்தற்கரக சணரறதறறணரல் சட்டதோனம் சர்ப்தறக் 

கப்தடுல் வண்டும். 

30.  சட்டதோனம் க்கள் லர்ப்ததரன்நறல் க்கபரல் அங்கலகரறக்கப் 

தடுறடத்து, அசறனகப்தறன் 80(2)ஆம் உரப்தைகறன் 

தறகரம் சணரறதறறணரல் சட்டதோனம் சரன்ரப்தடுத்ப்த 

ட்டன் தறன் சட்டதோனம் சட்டரக ரரம். 

31.  அசறனகப்தைச் சகத ற்ரம், 5ஆம் ரசகத்றல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப உத குளக்கள் ற்ரம் இந் 

லர்ரணத்துக்கு அகரக றறக்கப்தட்டுள்ப தறரபர் 

ற்ரம் ஆவனரசகர்களுக்கரண தசனறணங்கள் றட்டு 

றறத்றல் இருந்து வற்தகரள்பப்தடுல் வண்டும் 

ன்ததுடன் அசறனகப்தறன் 150ஆது உரப்தைகறன் 

தறகரம் அவ்றடம் தரடர்தறல் ததரருத்ரண 

டடிக்ககககபப் தரரளுன்நம் வற்தகரள்ளுல் 

வண்டும். 

32. சந்வகங்ககபத் றர்ப்தற்கரக, அசறனகப்தைச் 

சகதறணரல் தறவரறக்கப்தட்டரர இவ்ரநரண அசறன 

கப்தைச் சட்டதோனத்க ற்ரக்தகரள்ளுல் அல்னது 

றரகரறத்ல் அல்னது றருத்த்துக்கு அகரக ற்ரக் 

தகரள்ளுல் தரரளுன்நத்றன் ததரரப்தரக இருக்க 

வண்டுதண இத்ரல் தரறறக்கப்தடுகறன்நது. 

33.  சந்வகங்ககபத் றர்ப்தற்கரக, சதொகபறக்கர 

உரப்தறணர்கள் உட்தட தரரளுன்நத்றன் தரத் 

உரப்தறணர்கபறன் தோன்நறல் இண்டு றவசட 

ததரும்தரன்கறணரல் தரரளுன்நத்றல் றகநவற்நப் 

தட்டு, தறன்ணர் அசறனகப்தறன் 83ஆது உரப்தைகறல் 

வகப்தடுத்ப்தட்டரர க்கள் லர்ப்ததரன்நறன் வதரது 

க்கபறணரல் அங்கலகரறக்கப்தடுறடத்து ரத்றம் 

அசறனகப்தை சட்டதோனம் சட்டரக்கப்தடுல் வண்டு 

தண இத்ரல் வலும் தரறறக்கப்தடுகறன்நது.”  [ரண்தைறகு 

றல் றக்கறசறங்க] 

 

"WHEREAS  there is broad agreement among the People of Sri 

Lanka that it is necessary  to enact a new Constitution for Sri Lanka; 
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AND WHEREAS the People have at the Presidential Election held 

on 08th January, 2015 given a clear mandate for establishing a 

political culture that respects the rule of law and strengthens 

democracy; 

AND WHEREAS His Excellency Maithripala Sirisena, President of 

the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka has clearly 

expressed his desire to give effect to the will of the People expressed 

at the aforesaid Presidential Election by enacting a new Constitution 

that, inter alia, abolishing the Executive Presidency;  

AND WHEREAS it has become necessary to enact a new 

Constitution that, inter alia, abolishes the Executive Presidency, 

ensures a fair and representative Electoral System which eliminates 

preferential voting, strengthens the democratic rights of all citizens, 

provides a Constitutional Resolution of the national issue, promotes 

national reconciliation, establishes a political culture that respects 

the rule of law, guarantees to the People’s fundamental rights and 

freedom that assure human dignity and promotes responsible and 

accountable government.  

That this Parliament Resolves that - 

1. There shall be a Committee of Parliament hereinafter referred to 
as the 'Constitutional Assembly' which shall consist of all 

Members of Parliament, for the purpose of deliberating, and 

seeking the views and advice of the People, on a new 
Constitution for Sri Lanka, and preparing a draft of a 

Constitution Bill for the consideration of Parliament in the 

exercise of its powers under Article 75 of the Constitution. 

2. The Hon. Speaker of Parliament shall be the Chairman of the 
Constitutional Assembly. There shall be seven (7) Deputy 

Chairmen of the Constitutional Assembly, who shall be elected 

by the Constitutional Assembly.  

 In the absence of the Hon. Speaker, the Constitutional 

Assembly shall elect one of the  Deputy Chairmen to chair the 

sittings of the Assembly. 

3. The quorum for meetings of the Constitutional Assembly shall 

be twenty (20). 

4. There shall be- 

(a) Constitutional Advisors to the Constitutional Assembly; 

(b) A Legal Secretary to the Constitutional Assembly and 

assistants to such Legal Secretary;  

(c) Staff for the purpose of recording the proceedings of the 

Constitutional Assembly and the Committees referred to 

in Clause 5; and 

(d) Media (including Social Media) Staff of the 

Constitutional Assembly. 

 The Media Staff shall set up and maintain a website and 

use other appropriate media, towards giving due publicity 

to the process for the adoption of a new Constitution for 

Sri Lanka.  

 The Media Staff shall ensure that the proceedings of the 

Constitutional Assembly and its Committees, as well as 

public representations / submissions are documented and 

published on such website along with such other relevant 

expert or technical opinions.  

5. There shall be the following Sub-Committees of the Constitutional 

Assembly:- 

(a) A Steering Committee consisting of the Prime Minister 
(Chairman), Leader of the House of Parliament, Leader of 

the Opposition, the Minister of Justice, and not more than 

seventeen (17) other Members of the Constitutional 
Assembly to be appointed by the Constitutional Assembly.    

 The Steering Committee shall be responsible for the 
business of the Constitutional Assembly and for preparing a 

Draft of a new Constitution for Sri Lanka.   

(b) Such other Sub-Committees, consisting of Members of the 
Constitutional Assembly, which may be appointed by the 

Constitutional Assembly. 

 Provided that each such Sub-Committee shall comprise of 

not more than eleven (11) Members. 

 The Chairman of each Sub-Committee shall be appointed by 

the Steering Committee. 

6. The Constitutional Assembly shall at its first sitting- 

(a) elect the Deputy Chairmen; 

(b) determine the Sub-Committees referred to in Clause 5(b); 

and 

(c) elect Members to the Sub-Committees referred to in                  

Clause 5. 

7. The Prime Minister shall, at the first meeting of the Constitutional 
Assembly, present a Resolution for adoption by the Constitutional 

Assembly, calling upon the Steering Committee to present a 

Resolution proposing a Draft Constitution for the consideration of 
the Constitutional Assembly, prior to its submission to the Cabinet 

of Ministers and Parliament. 

8. The Constitutional Assembly is hereby authorised to conduct its 

sittings in the Chamber of Parliament, 

 Provided that the Constitutional Assembly may resolve to sit at any 
other specified location outside the Western Province.    

 Provided further that the presentation of papers, moving of 

resolutions and voting on any matter shall only take place in the 
Chamber of Parliament. 

9. The Steering Committee may seek the services of any institution 

which services are necessary for the carrying out of the objects of 

the Constitutional Assembly or any Committee thereof. 

10. The Steering Committee may appoint other experts to aid and 
advise the Constitutional Assembly and / or its various Sub-

Committees.  

11. The proceedings of the Constitutional Assembly shall be open to 

the public. The proceedings of the Constitutional Assembly and its 
Sub-Committees shall be documented and published forthwith. 

Where appropriate, the Constitutional Assembly shall take steps to 

ensure the broadcast of the proceedings of the Constitutional 
Assembly and / or its Sub-Committees.  

 For the avoidance of doubt it is hereby specifically resolved that 

the special leave of Parliament is specifically granted in terms of 

Section 17 of Parliament (Powers and Privileges) Act for the 
publication of the aforesaid matters.  

 For the avoidance of doubt it is further resolved that the 

proceedings of the Constitutional Assembly and the Sub-

Committees referred to in Clause 5 shall be deemed to have been 
reported to Parliament simultaneously, and that the publication of 

any such proceedings, which publication is hereby specifically 

authorized, shall not constitute an offence in terms of Parliament 
(Powers and Privileges) Act. 

12. The Constitutional Assembly shall have the power to invite any 

person for consultation and / or to make submissions before the 

Constitutional Assembly. 

13. The Constitutional Assembly shall also have the power to invite 
any member of the Public Representations Committee for 

consultation and / or to make submissions and / or to report on the 

findings of the Public Representations Committee.  

14. Subject to the provisions hereof, the Constitutional Assembly is 
hereby authorized to determine the procedure and mechanisms to 

be adopted in the conduct of its business:  

 Provided that such determination shall be made pursuant to a 

Resolution moved by the Prime Minister with the concurrence of 
the Steering Committee. 

 Notwithstanding anything to the contrary in the Standing Orders of 

Parliament, the rules of procedure of the Constitutional Assembly 

and its Sub-Committees shall be as set out in this Resolution. 
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15. Notice of the business of the Constitutional Assembly shall be 
given by the Prime Minister, such other Minister of the Cabinet 

nominated from time to time for such purpose by the Prime 

Minister, upon approval thereof by the Steering Committee. 

16. The Sub-Committees referred to in Clause 5(b) shall submit their 

reports to the Steering Committee within ten (10) weeks of the 

appointment of each such Sub-Committee. 

17. Upon the consideration of the Reports of the Sub-Committees 
appointed under Clause 5(b), and the report of the Public 

Representations Committee, the Steering Committee shall submit a 

Report to the Constitutional Assembly. Such Report may be 
accompanied by a Draft Constitution. 

18. The Constitutional Assembly shall thereafter debate the general 
merits and principles of the Report and the Draft Constitution (if 

applicable), and may also debate proposed amendments. At the end 

of such debate the question that “the Steering Committee be 
required to submit a final report and a Resolution on a Draft 

Constitution” shall be put to the Constitutional Assembly by the 

Chair. 

19. The Steering Committee shall thereafter, considering the 

amendments, if any, proposed during the debate, submit a Final 
Report and a Resolution containing a Draft Constitution for the 

consideration of the Constitutional Assembly. The Prime Minister 
shall move that such Final Report and the Resolution containing 

the Draft Constitution be approved by the Constitutional 

Assembly. 

20. The following procedure shall be adopted during the debate 

referred to in Clause 18:- The Chairman or in his absence one of 
the Deputy Chairmen shall read the number of each Clause in 

succession. 

 (i) Any amendment may be made to a Clause, or Clauses may 

be deleted or new Clauses may be added. 

 (ii) The principle of the Draft Constitution shall not be discussed 

during this stage of the debate but only its details. 

 (iii) No amendment can be proposed inconsistent with any 

decision come to upon any previous part of the Draft 

Constitution. 

 (iv) After a Draft Constitution has been read through, and prior to 

the conclusion of the debate on the Draft, any Member may, 
with leave of the Chairman, move an amendment of any 

Clause already passed. 

 (v) A Clause may be postponed, unless upon an amendment 

thereto a question shall have been fully put from the Chair. 

 (vi) Postponed Clauses shall be considered after the remaining 

Clauses of the Draft Constitution have been considered and 

before new Clauses are brought in. 

 (vii) New Clauses may be offered before the Schedules to the 

Draft Constitution are considered and shall be deemed to 
have been read the first time. The questions which follow 

thereupon shall be “That the Clause be read a second time” 

and “That the Clause (or the Clause as amended) be added to 

the Draft”. 

 (viii) New Schedules may be offered after the Schedules to the 

Draft Constitution have been disposed of and shall be treated 

in the same manner as new Clauses. 

 (ix) When every Clause and Schedule and proposed new Clause 

or Schedule have been dealt with, the Preamble, if there be 
one, shall be considered and a question put “That this be the 

Preamble of the Draft”. 

 (x) If any amendment be necessary to the title of the Draft 
Constitution, it shall be made at the conclusion of the 

proceedings detailed above. 

21. The provisions of Standing Order Nos. 42, 43 and 44 of the 
Parliament shall mutatis mutandis apply to the proceedings of the 

Constitutional Assembly. 

22. If two-thirds of the Constitutional Assembly does not approve the 
resolution on the Draft Constitution, the Constitutional Assembly 

and the Committees referred to in this Resolution shall stand 

dissolved. 

23. If the Constitutional Assembly approves the Resolution on the 

Draft Constitution by a two-thirds majority, the Report and the 

Draft Constitution shall be submitted by the Steering Committee to 
the Cabinet of Ministers, and thereupon the Constitutional 

Assembly and the Sub-Committees referred to in this Resolution 

shall stand dissolved. 

24. The Cabinet of Ministers shall certify the Bill contained in such 

Report as a Bill to repeal and replace the Constitution as a whole 

in terms of Article 75(b) and Article 120(b) of the Constitution and 
that such Bill is intended to be passed with the special majority 

required by Article 83 of the Constitution and submitted to the 

People by Referendum. 

25. The Bill shall thereafter be published in the Gazette as required by 

Article  78(1) of the Constitution. 

26. The President shall thereafter refer the Bill to every Provincial 
Council, for the expression of the views of every such Council, as 

required by Article 154G(2) of the Constitution. 

27. The Prime Minister shall thereafter present such Bill to Parliament 
and such Bill shall be placed on the Order Paper of Parliament. 

28. After the presentation of such Bill to Parliament as aforesaid the 
Prime Minister shall move that the Bill be passed by Parliament by 

a special majority required under Article 83 of the Constitution. 

29. If not less than two-thirds of the whole number of the Members of 
Parliament vote in favour of the said Bill, the Speaker shall make 

an appropriate certification in terms of Article 79 of the 

Constitution, that the Bill has been duly passed by Parliament by a 
special majority, and that the Bill shall not become law until 

approved at a Referendum by the People in whom the sovereignty 

of Sri Lanka vests. 

 Thereafter the Bill shall be submitted by the President in terms of 

Article 85(1) of the Constitution, to the People by Referendum for 

their approval. 

30. If the Bill is approved by the People at a Referendum, the Bill shall 

become law upon the President certifying the Bill in terms of 

Article 80(2) of the Constitution. 

31. The expenses of the Constitutional Assembly, the Sub-Committees 

referred to in  Clause 5, and the staff and advisors appointed in 

terms of this Resolution, shall be charged on the Consolidated 
Fund, and Parliament shall take appropriate steps in respect of 

same in terms of Article 150 of the Constitution. 

32. For the avoidance of doubt, it is hereby declared that the adoption 
or rejection or adoption subject to amendment of such a Draft 

Constitution as proposed by the Constitutional Assembly, shall be 

the responsibility of Parliament.   

33.  For the avoidance of doubt, it is hereby further declared that a 

Constitution Bill shall only be enacted into law if it is passed in 

Parliament by a special majority of two-thirds of the whole 
number of the Members of Parliament, including those not present 

and subsequently approved by   the people at a Referendum as 

required by Article 83 of the Constitution.” [The Hon. Ranil 
Wickremesinghe] 

 
ප්රහනය යිත්ක වභළිමමුඛ කරන ද. 
றணர லண்டும் டுத்றம்தப்தட்டது. 

Question again proposed. 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රු ථහනහඹතුභි  භභ ඟ ්රහලඹ  යන්න 

ළභළතිි . [ඵහධහ කිරීම්] 
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ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභි  ඔඵතුභහ ශඳය ථහනහඹතුභහශේ 

රණන්දු ්රති ශේඳ යනහද? 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නළවළ  නළවළ. ඔඵතුභහ හඩිශන්න. භභ අසථහ ශදන්නම්. 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

වරිඹට හච්ඡහ  යන්න ඕනෆ නම්  ශම් බහශේ ළඩ 

ටුතතු යශන ඹන්න ඔඵතුභන්රහ ඉඩ ශදන්න. නළත්නම්  ෆ 

වන්නි   ඵර යන්නි  ඵළවළ. අපිත් රළවළසතිි   ශම් ළන 

හධහයණ හච්ඡහ යන්න. භභත් කිඹන්ශන් වළභ ශනහටභ 

අදවස ්රහල යන්න අසථහ ශදන්න ඕනෆ කිඹරහි . ශභතළනදී 

භභ විශලේශඹන්භ කිඹන්න ළභළතිි   අපි ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

ශහට ඳසශේ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ඉදිරිඳත් ශරහ  තත් 

ශඹෝජනහ ඇතුශත් ශහ. ළයාන  අුවමිටුශන් ඒහ අුවභත 

ශහ. ඒහ තභි  ඇතුශත් යරහ තිශඵන්ශන්. ඊට ඳසශේ තත් 

ශඹෝජනහ කිහිඳඹ  රළයාරහ තිශඵනහ රු ථහනහඹතුභහටත්       

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹටත්. ඒහ ළන හච්ඡහ කිරීශභන් ඳසු 

ළයාන  භණ්ඩරශත  අහන රණයණඹ රඵන තිශතදී න්න 

පුළුන්. අදි   ශවටි  අපි ශම් ළන අදවස ්රහල යනහ  නමුත් 

ඡන්දඹට ඹන්ශන් නළවළ. ශභොද  අදත් ඉදිරිඳත් න ශඹෝජනහ 

තිශඵනහ නම් ඒහත් අයශන හච්ඡහ යරහ  ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ශත අන්තිභ රැසවීශභන් ඳසශේ ළයාන  භණ්ඩරඹට 

ඉදිරිඳත් යරහ අපි ඟන තිශත අන්තිභ රණයණඹ  අයශන ඊට 

ඳසශේ ඡන්දඹට ඹන්න පුළුන්. ශම් ළන අදවස ්රහල 

යන්න අසථහ භන්ත්රීතුභන්රහ ශඵොශවෝ ශදශන  ඉල්රනහ. 

ළභළති විධිඹට අදවස ්රහල යන්න පුළුන්. ඒ ළන ්රලසනඹ  

නළවළ. I want to discuss that at 6.00 o'clock here. - 

[Interruption.] Even that we can discuss at 6.00 o'clock.  

 
ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Are you not pressing for a Division tomorrow? 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

No, we are not pressing for a Division.  Just give the 

Members - අශේ රු භන්ත්රීරුන්ට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න.  
 
ගරු දිපන්හ ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றவணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වරි  ථහ යන්න පුළුන්. 

 
ගරු රනිේ වික්රමසංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඳයණ භන්ත්රීරුන් වළභදහභ ෆ වන්න අලය නළවළ. පිටුඳ 

ශේළිශත සිටින අුවත් භන්ත්රීරුන්ට ථහ යන්න ඉඩ ශදන්න. 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

රු ථහනහඹතුභි  - [ඵහධහ කිරීභ ] 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රු හසුශද් නහනහඹ හය භන්ත්රීතුභි  අපි ශම් ළන ථහ 

ශහ. අද  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහි   රු අභළතිතුභහි  

හච්ඡහ ශහට ඳසශේ අපි ථහ යමු.    

 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භශේ ඉසයවහ  ථහ ශශේ නළවළ. භට ඟ ්රලසනඹි  අවන්න 

ඕනෆ. 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශභො ද  ඔඵතුභහට අවන්න ඕනෆ? 

 

ගරු ලළසුපද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசுவ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභහට ශඳය හිටපු ථහනහඹතුභන් විසින් පිළිුව රළබ 

අඳශේ 23(2) අි තිඹ ඔඵතුභහ ්රති ශේඳ යන්ශන් ඇි ? 

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

It is under different circumstances. The circumstances are 

definitely different today.  භහත් ශම් රණයණඹ ත්ශත් ශරෝශත 

ෆභ තළනභ සිදු වී තිශඵන ආහයඹ ළන ශොඹහ ඵරරි . අශේ 

යශ    සිදුවීම් ළන ශොඹහ ඵරහ  අශේ යශ  නීති විලහයදි න්ශන් 

උඳශදස අයශනි . ඒ හශේභ  House of Commons රණයණ 

පිළිඵ ශොඹහ ඵරරහ. ඔඵතුභන්රහ 50ශදනහට අභතය ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තත් භන්ත්රීරුන් 175ශදශන  ඉන්නහ. ඒ 

අඹශේත් අදවස විභරහ තභි  භභ ශම් රණයණඹ දුන්ශන්. 

ඔඵතුභන්රහශේ ඉල්ීමම්ලින් සිඹඹට 80  විතය භභ රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. ශම් භට යන්න ඵළරි ශදඹ . අද  අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහත්  රු අභළතිතුභහත් ශම් ළන ථහ යරහ 

රණයණඹ  ශදි . භභ සුඵ ්රහර්ථනහ යනහ. [ඵහධහ කිරීභ ] භටත් 

ශම් ්රලසනඹ හියදඹ . [ඵහධහ කිරීභ ] භ  නළවළ  භ  

නළවළ. ඒහට ශඵශවත් තිශඵනහ. ඒහට ඉ කුඩිච්චි තිශඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීම්]  ශවොි   ශවොි .  

රු බහනහඹතුභහ ථහ යන්න. [ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපිත් සදහනම්. [ඵහධහ කිරීම්] අපිත් සදහනම්. අශේ 

භන්ත්රීතුභන්රහ 150ශදශන  බහශේ ඉන්නහ. -We are also 

ready.  [ඵහධහ කිරීම්]  

රු ථහනහඹතුභි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ 

පිළිඵ මුල් ශඹෝජනහ අපි ංශලෝධනඹ යරහ තිශඵනහ. අද 

ඳ  නහඹ රැසවීශම්දී අපි ඳ  නහඹඹන්ට ඒ ඵ දළුවම් 

දුන්නහ. අපි ංශලෝධන ශඵදරහ තිශඵනහ. ඒහඵද්ධ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ංශලෝධනඹ  අපි ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ. භශේ ුතතුභ  

තිශඵනහ  ඳහර්ලිශම්න්තු ඳටන් න්නහ අසථහශේදී ශම් 

ංශලෝධන වළන්හඩ් - [ඵහධහ කිරීභ ] 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ර සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභි  දළන් ඔඵතුභහ 

ංශලෝධන ඉදිරිඳත් යන්නද ඹන්ශන්?  

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වළඵළි   දළන් සිද්ධ ශරහ තිශඵන ශද් තභි   ඔඵතුභන්රහශේ 

ආණ්ඩු ඳ ඹ න ඟ ත් ජහති ඳ ඹ ව ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ඹ අතයත්  ශඹෝජනහ පිළිඵ අන් ඟවතහට 

ඇවිල්රහ නළවළ. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ  නළවළ. ඒ තභි  භභ ශම් කිඹන්ශන්. ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ඹ ළන ද ශන්න ඟඳහ. ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹත් ඟ  

අපි ථහ යරහි  තිශඵන්ශන්. ඒ තභි  ශම් ඉදිරිඳත් යන්ශන්.  

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශඳොඩ්ඩ  ඉන්න. ඔඵතුභහ  අභළතිතුභහශන්  අවන්න 

ශෝ. රු අග්රහභහතයතුභහ කිේහ  ඟවතහට ඇවිල්රහ නළති 

ිහ ඊශව ළයාන  භණ්ඩර රැසවීශම්දී තභි  ශම් ළන අන් 

රණයණඹ  න්ශන් කිඹරහ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඟවතහ  නළවළ කිඹරහ කිේශේ නළවළ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඔඵතුභහ ඟශවභ නම් කිඹන්න ඕනෆ  ඔඹ ඉදිරිඳත් යන 

ංශලෝධන විතයි  ංශලෝධන කිඹරහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ  අපි කීභ බහය න්නහ.  

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි  වරි. ඒ කීභ භහ ඵහය න්නහ. 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි කීභ ඵහය න්නහ. 
 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශනත් ංශලෝධන නළවළ? 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි හච්ඡහ යරහ තිශඵනහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
අහන ශඹෝජනහ ඕද? 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ  ඔේ. අහන ශඹෝජනහ. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඕ අහන ශඹෝජනහ නම්   ශවට ඡන්දඹට ඹන්න ඵළරි 

ඇි ? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ අද ශම් කිේශේ නළත්නම්  ඔඵතුභන්රහ කිඹි  භභ දළුවම් 

දුන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඒටි  ශම් රළවළසති ශන්ශන්. 

 

ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ  නළවළ. දළුවම් දීරහ තිශඵන්ශන්. අඳට ශොශඹ  දීරහ 

තිශඵනහ. ංශලෝධන ටි අද දීරහ තිශඵනහ ශන්. රු 

බහනහඹතුභහ  භභ ශම් කිඹන්ශන් වරි රුණහශන්. ශන 

ශභො ත් ශනොශි   දළන් රු අභළතිතුභහ කිඹපු ඳරිදි- 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශඳොඩ්ඩ  භභ කිඹන ශද් අවන්න ශෝ. භභ ශම් කිශඹේශේ 

නළත්නම් ඔඵතුභන්රහ කිඹි  භභ ශම් ංශලෝධන ටි බහට 

දළුවම් දුන්ශන් නළවළ කිඹරහ.  

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ  නළවළ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කිඹනහ. භභ දන්නහ ශන්. 
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ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දළන් අභළතිතුභහ කිේහ ශන් ංශලෝධනඹ  තිශඵනහ නම්  

ඒ ළන හච්ඡහ යන්න රෆසතිි  කිඹරහ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ථහනහඹතුභි  දළන් අභළතිතුභහ කිේශේ ශභො ද? 

අභළතිතුභහ කිේශේ නළතත් ශම් ළන හච්ඡහ යන්න තිශඵන 

ිහ ශවට ඡන්දඹට න්ශන් නළවළ කිඹරහි . 

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  හච්ඡහ යනහ කිඹරහ කිේහ. 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඟශවභ නම් ශම් ඉදිරිඳත් යන ංශලෝධන අන් ංශලෝධන 

ශනොශි . ඟශවභ නම් අන් ංශලෝධන ශභොනහද? [ඵහධහ 

කිරීභ ] ඒි  අඳට දළන න්නට ඕනෆ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් අපි ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹත් භව හච්ඡහ යරහි  

ඉදිරිඳත් යන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභ ] ඔඵතුභහ ශොශවොභද ඟශවභ 

කිඹන්ශන්. අපි ශන් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹත් භව හච්ඡහ 

ශශේ.  

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි  වරි.  ශඳොඩ්ඩ  ඉන්න  රඵර ශන්න ඟඳහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] ඔඵතුභහට ශ න්ති ඹනහ ශන්. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද හච්ඡහ ශශේ ඳහර්ලිශම්න්තු ඇතුශශේ තිශඵන ්රලසන 

ළන. ශම් ළන ශනොශි . 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ අවන්ශන් ඇි  ශවට ඡන්දඹ න්න ඵළරි කිඹරහි . [ඵහධහ 

කිරීභ ] ඟවතහ  තිශඵනහ නම් ඇි  ශවට ඡන්දඹ න්න 

ඵළරි? ශවට ඡන්දඹ න්න ඵළරි ඇි ? ඔඵතුභහ කිඹන්න  ඇි  ශවට 

ඡන්දඹ න්ශන් නළත්ශත් කිඹරහ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු භන්ත්රීතුභහ  ඒ අශේ අභිභතඹ.  අඳට ඕනෆ නම් ඡන්දඹ  

න්නහ  නළත්නම් ල් දහනහ. ඒ අශේ අභිභතඹ.  

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අභළතිතුභහ කිේහ ශන් ශවට ඡන්දඹ  න්ශන් නළවළ 

කිඹරහ.  

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අභළතිතුභහ කිේහ  ඡන්දඹ  න්ශන් නළවළ කිඹරහ. රු 

ථහනහඹතුභි  ඒ ඡන්දඹ න්ශන් නළවළ කිඹරහ කිේශේ ශම් 

ංශලෝධන අන් ඒහ ශනොන ිහි . [ඵහධහ කිරීභ ] 

ඔඵතුභහශන් අපි අවන්ශන් ශභඳභණි . [ඵහධහ කිරීභ ] 

විහදඹ  ඕනෆ නළවළ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ආණ්ඩුශේ ළඩ ටුතතු ශභශවඹන ඟ අපි යන්නම්. 

ඔඵතුභහශේ  විශයෝධතහ දළ වීභ ඳසු යන්න.  

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි. අපි කිඹන්ශන් ශභඳභණි . බහනහඹතුභහ ංශලෝධන 

ඉදිරිඳත් යන්නට ඹනහ.  ශම් ංශලෝධන අන් ංශලෝධනද   

ඟශවභ නළත්නම් මීට අභතය ංශලෝධන ඉදිරිඳත් යන්න 

අසථහ  තිශඵනහද කිඹරහ අපි දළන න්නට ළභළතිි . 

ඟඳභණි  දළන න්නට ඕනෆ.  

 
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බහනහඹතුභහ  කිඹන්න. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇත්ත ලශඹන්භ ංශලෝධන ඉදිරිඳත් ශ ුතත්ශත් ඡන්දඹට 

ලින්. නමුත් අද භශේ ථහශේදී භභ ඉඟිඹ  ශදනහ  අපි 

ශභන්න ශම් හශේ ශද්ල් ළන හච්ඡහ යරහ තිශඵනහ 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු අනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉඟිඹ  නම් භ  නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ ] ඉඟිඹ  ශවොි . 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භට ථහ යන්න අසථහ ශදන්න   රු ථහනහඹතුභි. 

  
ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොි   ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභි  රු අුවය දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ 

ශභොනහ කිේත්  අපි ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹත් භව ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ යරහ තිශඵනහ. ඒහඵද්ධ විඳ ඹ 

ළන භභ දන්ශන් නළවළ. නමුත් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහත් භව  ිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහත් 

භව හච්ඡහ යරහ අපි ඹම්කිසි ඟවතහට ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ.  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොි   ඔඵතුභහ දළන් ථහ යන්න. 

 
[අ.බහ. 2.55] 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ථහනහඹතුභි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ පිළිඵ 

ශඹෝජනහට භභ ඳවත වන් ශඹෝජිත ංශලෝධන ඉදිරිඳත් 

යන්නම්.  

 

1. 1 පිටුශේ 1ශේදශඹහි 'න' ඹන චනඹ ඉත් යන්න. 

2. 1 පිටුශේ 2 3 ව 4 ශේද ඉත් යන්න. 

3. 1 පිටුශේ (1 අි තභශඹහි) 5 ශජ්දශත "ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඳනත් 

ශටුම්ඳත් ළසීශම් හර්ඹ වහ" ඹන චනඹට ඳසු " භසත 

ඳහර්ලිශම්න්තුභ භන්විත න ඳරිදි ළදි හය බහ ඵරතර 

ඇති වහ" ඹන චන ඟතු ශොට 'න' ඹන චනඹ ඉත් යන්න. 

4. 3 පිටුශේ 14 ශ  ි අි තභශඹහි  "ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය 

ිශඹෝරට ඳටවළි කුභ  වන් වුද  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භණ්ඩරශත ව ඟහි අුවමිටුර හර්ඹ ඳරිඳහටි රීති ශභභ 

ශඹෝජනහ ම්භතශත ද හ ඇති ඳරිදි විඹ ුතතුඹ. " ඹන චන ඉත් 

ශොට ඒ ශුවට ඳවත වන් චන ආශද්ල යන්න. "ශභහි 

විශලේශඹන්භ අන් අුතයකින් ඳනහ ඇත්ශත් නම් විනහ  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ භණ්ඩරශත ටුතතුරට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සථහය ිශඹෝ 

අදහශ ුව ඇත." 

5.  4 -5 පිටුර 20 - 24 ද හ ව අි තභඹන් ඉත්  ශොට ඳවත වන් 

ශේද ආශද්ල යන්න.  

20.  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත යර ඵහුතයඹ  විසින් ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ශටුම්ඳශතහි ශඹෝජනහ අුවභත ශනොයන්ශන් නම්  
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ව ශභභ ශඹෝජනහශේ ශඹොමුත 
මිටු විසුරුහ වළරිඹහශේ ළරකිඹ ුතතුඹ.  

21.  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරශත යර ඵහුතයඹ  විසින්  ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ශටුම්ඳශතහි ඟන ශඹෝජනහ අුවභත යන්ශන් නම්  
ශඹෝජනහ ඳහර්ලිශම්න්තු ශත  ශඹොමු ශුතතු අතය  හර්තහ වහ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳත ඟ  භ  ඇතුශත ශනොඳළමිණි 
භන්ත්රීරුන්ද ඇතුශත් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භසත භන්ත්රීරුන්ශේ 
ංයහශන් තුශනන් ශද ඵහුතය ඡන්දඹකින් අුවභත 
ශශයන්ශන් නම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳත අභහතය භණ්ඩරඹ 
ශත ඉදිරිත් ශුතතු අතය  ඉි යාති ශභහි 23 න්තිශත විධිවිධහන 
අදහශ න අතය ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ වහ ශභභ ශඹෝජනහශේ 
ශඹොමුත හය බහ විසුරුහ වළරිඹහශේ ළරකිඹ ුතතුඹ. 

22. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ විසින් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ශටුම්ඳශතහි ඟන ශඹෝජනහ ශනොඳළමිණි භන්ත්රීරුන්ද ඇතුශත් 
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ භසත භන්ත්රීරුන්ශේ ංයහශන් තුශනන් 
ශද ඵහුතය ඡන්දඹකින් අුවභත යන්ශන් නම්  හර්තහ වහ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශටුම්ඳත විධහඹ හය බහ විසින් අභහතය 
භණ්ඩරඹ ශත ඉදිරිඳත් ශ ුතතුඹ. හර්තහ වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ශටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තු ශතද ඉදිරිඳත් ශ ුතතුඹ. ඉි යාති 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ වහ ශභභ ශඹෝජනහශේ ශඹොමුත 
අුවහය බහ විසුරුහ වළරිඹහ ශේ ළරකිඹ ුතතුඹ. 

23. අභහතය භණ්ඩරඹ විසින් ඟභ හර්තහශේ අන්තර්ත ඳනත් ශටුම්ඳත 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ්රහය භසතඹ  ලශඹන් ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ අශවෝසි ශොට ඒ ශුවට ඉදිරිඳත් ශශයන ඳනත් 
ශටුම්ඳත  ලශඹන් වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 83 යසථහ 
අුව අලය න ඳරිදි ඟභ ඳනත් ශටුම්ඳත විශලේ ඵහුතය 
ඡන්දඹකින් ම්භත කිරීභටද  ජනභත විචහයණඹ  භඟින් ජනතහ 
ශත ඉදිරිඳත් කිරීභටද අශේ හ ශශයන ඵට වති ශ ුතතුඹ. 
ඉි යාති ඟළි ඳනත් ශටුම්ඳත  ම්භත කිරීභට අදහශ 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ඳතින විධිවිධහන අුවභනඹ ශ ුතතුඹ.  

 ව;  ඒ අුව ඉතිරි ශේද නළත අංත යන්න." 

රු ථහනහඹතුභි  ඳසු ගිඹ ජනහධිඳතියණශතදීත් ඒ 

හශේභ ඳහර්ලිශම්න්තු භළතියණ භශතදීත් රු 

ජනහධිඳතිතුභහත්  රු අභළතිතුභහත් ඳළවළදිලි ඟ හයණඹ  

ළන කිේහ. ඒ තභි  ඳහර්ලිශම්න්තු භළතියණඹ අන් වහි න් 

ඳසු ඟ ත් ජහති ශඳයමුණත්  ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹත් 

ජහති ආණ්ඩු  වදන ඵ. අපි ජහති ආණ්ඩුට ඹන්න 

රණයණඹ ශරුශේ ඇි ? 1948 ඉරහ ශම් යටට ඵරඳහන මලි 

්රලසනරට වුරු ආණ්ඩු ශරුත් අඳට විඳුම් රළබුශණ් නළති 

ිි . අපි ිතය අවරහ තිශඵනහ  සිංේපරුශේ අභළතිතුභහ 

1952දී යපු ්රහලඹ ළන. සිංේපරුට ිදව රළශඵන ශොට 

ඟතුභහ කිේහ  "භට ඕනෆ සිංේපරු ශ්රී රංහ  යන්න" 

කිඹරහ. අද අපි ශොශවේද ඉන්ශන්? සිංේපරු ශොශවේද 

ඉන්ශන්? ුතද්ධඹ ිහ අඳට අවුරුදු කීඹ  නළති වුණහද?  

සිංේපරු තභන්ශේ ජන හර්ගි අර්බුදඹ ශභනහයණඹ 

ය ත්තහ. They managed it. නමුත් අශේ යට තුශ තිබුණු ජන 

හර්ගි අර්බුදඹ අපි ශභනහයණඹ ය ත්ශත් නළවළ. අපි 

අවුරුදු 30 ුතද්ධඹට ගිඹහ. ඒ ිහ අඳට අවුරුදු 30  නළති 

වුණහ. අශේ දරුන්ශේ අනහතඹ අපි විනහල ශරුහ. අන්න ඟභ 

ිහ තභි  අභළතිතුභහත්  ජනහධිඳතිතුභහත් ඟතු ශරහ රණයණඹ 

ශරුශේ  ඟ ත් ජහති ඳ ඹත්  ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹත් 

ඟතු ශරහ ජහති ආණ්ඩු  වදරහ ශම් ්රලසන අනහතඹට ඉතිරි 

යන්ශන් නළතු දවටභ ඒ ්රලසනරට තිත  තඵන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ.  

උතුරු  නළ ශවනහිය ්රලසනඹට අපි විඳුභ  ශදන්න ඕනෆ. ඒ 

හශේභ ඟ ත් ජහරණන්ශේ ංවිධහනශඹන් ඟන ුතද අඳයහධ 

ශචෝදනහරට අපි උත්තයඹ  ශදන්න ඕනෆ. ශම් යශ  ආර්ිකඹ 

අපි වදන්න ඕනෆ. භභ ඉතහභත් තුටු ශනහ  ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ශත ඉතහභත් ශවො ඇභතිරු  භන්ත්රීරු අද අපිත් ඟ  

ඟතු ශරහ ඉන්න ඟ ළන. ශභොද ඒ අඹ දන්නහ  ්රලසනඹ 

විීමභට රළයාරහ තිශඵන අහන අසථහ ශභඹ ශන්න පුළුන් 

කිඹරහ.  

විශලේශඹන්භ අද අපි ශම් ඉදිරිඳත් යපු ශඹෝජනහ ළන 

ඹභ  කිඹන්න ඕනෆ. අපි තභ යසථහ  වදරහ නළවළ. ඟඹ 

වදන ක්රභශේදඹ විතයි  ශම් ශඹෝජනහශේ තිශඵන්ශන්. භවරු 

යසථහ වදරහ හශේ ථහ යනහ  ''ශඵෞද්ධහභට ශදන තළන 

නළති යනහ  ඉන්දිඹහට ශඩ් ඹනහ'' කිඹරහ. යසථහ  

වදරහ නළවළ. අද ශම් ශඹෝජනහශේ තිශඵන්ශන් ආණ්ඩුි   

විඳ ඹි  ඟට හඩි ශරහ ශම් අුවත් යසථහ වදන්ශන් 

ශොශවොභද කිඹන ඟ ළනි . භභ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත 

භන්ත්රීරුන්ට විශලේශඹන්භ සතුතින්ත ශනහ. ආණ්ඩුත් 

ඟ  ඟතු ශච්ච අඹට භශේ ්රණහභඹ පුද යනහ. ශභොද ඒ 

අඹ ශත්රුම් අයශන තිශඵනහ  ශම් කීභ ශභො ද කිඹරහ. 

ඡන්දඹ   ඟන අසථහ  ශභඹ තුශනන් ශදශ  ඵරශඹන් 

ම්භත යරහ අපි යටට ඳණිවුඩඹ  ශදනහ  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු 

තුශ ්රධහන ඳ  ශද ඟට ළඩ යන්න සදහනම් කිඹරහ. 
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රු ථහනහඹතුභි  ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශකෝහ ිහ 

සථහය ිශඹෝ 23(2) ඹටශත් ශශයන ්රහල ළන භට වරිඹට 

ඳළවළදිලි කිරීභ  යන්න ඵළරි වුණහ. 

23(2) සථහය ි ශඹෝඹ ඹටශත් ්රහලඹ  යන්න පුළුන් 

විඳ  නහඹතුභහටත්  පිළිත් ශද්ලඳහරන ඳ  නහඹඹකුටත් 

විතයි  කිඹරහ සථහය ිශඹෝර ඳළවළදිලි තිශඵනහ. භහ ඟඹ 

නළතත් කිඹනහ.  

"ශඳොදු ළදත්මින් ුතතු රුණ  ම්ඵන්ධශඹන් න ්රලසනඹ  අදහශ 

ඇභතියඹහට විධිභත් ශර දළුවම් දීභකින් ඳසු  විරුද්ධ ඳහර්ලසශත 

නහඹ ශවෝ පිළිත්  ශද්ලඳහරන ඳ ඹ නහඹඹකු විසින් අුව රළයාඹ 

වළකි ඹ."  

 විරුද්ධ ඳහර්ලසශත නහඹතුභහ කිඹන්ශන් ශභතුභහ  රු ආර්. 

ම්ඳන්දන් භළතිතුභහ. ඒ අි තිඹ තිශඵන්ශන් විඳ  නහඹතුභහට 

ව පිළිත් ශද්ලඳහරන ඳ ඹ නහඹඹකුට ඳභණි . ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්ශන් පිළිත් ඳ  නහඹශඹෝ ඳසශදනහි . 

ඒහඵද්ධ විඳ ශත නහඹඹහ වුද කිඹරහ භභ ඇහුහ. 

උත්තයඹ  ශදන්න ඵළරි වුණහ. ඟශවභ ශශන  නළවළ.  It is a 

fluid state. 

 ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ළඩ ටුතතු ඩහේඳල් යන්න ඒ 

අඹ වළභදහභ උත්හව යනහ. රු ථහනහඹතුභි  ඔඵතුභහ 

ශම් ්රලසනඹට පුන පුනහ උත්තය දීරහ තිශඵනහ. අදත් ඔඵතුභහ 

කිේහ 23(2) සථහය ිශඹෝඹ ඹටශත් ්රලසන වළශයන්න අශන  

වළභ ඉල්ීමභටභ පිළිතුරු ශදන්න  සදහනම් කිඹරහ. ඒ ිහ 

ඔඵතුභහ හධහයණ ටුතතු ය තිශඵනහ. ඔඵතුභහට සතුතින්ත 

ශමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ.  

 

ගරු කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීශවට  රු රු ශල්ම් අවඩ රනහදන් භළතිතුභහ. ඊට 

්රථභ රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභහ මරහනඹ න්නහ ඇත. 

 
 අනුරරුල ගරු කාළනළයකුරමළ මූළවනපයන් ඉල්ක වුපයන්,  

නිපය නය කාළනළයකුරමළ [ගරු තිංග සුමතිපළ මශතළ] 
මූළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத் 

றணறன்ர அகனவ, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்தைறகு றனங்க 

சுறதரன] கனக கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the Chair. 
 

 

[தற.த. 3.04] 

 

ගරු පවේලේ අවඩක්කනළදන් මශතළ (නිපය නය 

කළරක වභළපතිුරමළ) 
(ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன் - குளக்கபறன் தறறத் 

றசரபர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 

Committees) 
ன்நற, தறறச் சதரரகர் அர்கவப! அசறனகப்தைச் 

சகதக றறப்தற்கரண லர்ரணம் தரடர்தரக 

ஆவனரசகணககப ங்குற்கரண இந் றரத்றவன 

கனந்துதகரள்றவன ரன் ட்டற்ந கறழ்ச்சறகடகறன்வநன். 

அவவம் யரறஸ்ற ன்ந 14 து ரற 

வுணறரறவன கற்தறக்கப்தட்டுக் தகரகன தசய்ப்தட்டிருக் 

கறன்நரர். இற்கநகக்கும் தகரகனக் குற்நரபறகக் 

கண்டுதறடிக்கர றகனறவன ததரலிமரர் இருந்து 

தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். உடணடிரக இந்க் 

குற்நரபறகக் கண்டுதறடிப்தற்கரண தொற்சறக 

வற்தகரள்ப வண்டுதன்ர இந் உர் சகதறதெடரக 

ததரலிஸ் ரஅறதருக்கு ரங்கள் வண்டுவகரள் 

றடுக்கறன்வநரம்.  

இப்ததரளது ங்களுகட அசறல் ககறகள் லண்டும் 

உண்ர வரன்கத ஆம்தறத்றருக்கறன்நரர்கள். ஆகவ, 

அர்களுகட றடுகன சம்தந்ரக தகப அகச்சர் 

சுரறரன் அர்கள் டடிக்கக டுக்க வண்டும். 

அரது, தைணர்ரழ்வு அபறக்கறன்ந றடத்க உடணடிரக 

வற்தகரண்டு அர்ககப றடுகன தசய் வண்டும் ன்ர 

இச்சந்ர்ப்தத்றவன ரன் வகட்டுக்தகரள்ப றரும்தைகறன்வநன்.  

உண்கறவன ஏர் அசறல் ரற்நத்கக் தகரண்டு 

ருற்கரக இன்கந றணம் ரங்கள் ல்வனரரும் 

றரறத்துக்தகரண்டிருக்கறன்வநரம். இந் ரட்டிவன 

ரழ்கறன்ந றழ் வதசும் வசற இணங்கபரண கனக க்கள் 

உட்தட றழ், தொஸ்லிம் க்கள் கடந் கரனங்கபறலிருந்து 

அர்களுகட ரழ்வுரறகக்கரகக் வகரரறக்கக றடுத்துக் 

தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். அர்கள் சுந்றரண எரு 

ரழ்க்ககக ரக்கூடிரண எரு ன்ககக் தகரண்ட 

றகனப்தரடு கடந் அசரங்கத்றலும் இருக்கறல்கன; 

தொன்ணரள் ஜணரறதற அர்கபறடதொம் கரப்தடறல்கன. 

அரது, கடந் ஆட்சறக்கரன ஜணரறதற அர்கள் 

தொளகரண அறகரங்ககப ததற்ரக்தகரண்டது 

ட்டுல்ன, இந் ரட்டிவன இருக்கறன்ந ரகர 

சகதகளுக்கரண அறகரங்ககபக்கூட துகடத்தடுத்துத் 

ன்ணகத்வ தகரண்ட னரற்கநத்ம் கடந் அசு 

தகரண்டிருந்து. அணரல் இந் ரட்டிவன ரழ்கறன்ந எரு 

வசற இணரண ங்களுகட றழ் வதசும் க்கள் கடந் 

அசரங்கத்றணரல் தடுவரசரண எரு ன்தொகநக்குள், தடு 

வரசரண இண எறப்தைக்குள் அகப்தட்டுக்தகரண்டரர்கள் 

ன்தறவன ந் ரற்ரக் கருத்தும் இருக்க தொடிரது. ஆணரல், 

தைற ஜணரறதற அர்கள் எரு ரற்நத்கக் 

தகரண்டுருற்கரக டுத் தொற்சறக ரங்கள் 

உண்கறவன வற்கறன்வநரம்.  

இந்ப் தைற அசறனகப்கத உருரக்குற்கரண 

தொற்சறக வற்தகரள்கறன்நவதரது உண்கறவன 

கடந்கரன னரரகள் கணத்றவன டுக்கப்தட வண்டும். 

இல்கனதன்நரல் இந்ப் தைற ரற்நம் ன்தது 

அர்த்ற்ரப் வதரய்றடும். ஆகவ, அந்க் கடந் கரன 

னரற்கநக்தகரண்டு, இந் ரட்டிவன ரழ்கறன்ந எரு 

ணறன் ன்தகட சுந்றத்க உக்கூடி ககறவன, 

ரன் இந் இனங்கக ரட்டிவன சுந்றரண எரு ரழ்க்கக 

ரழ்க உக்கூடி ககறவன இந்ப் தைற 

அசறனகப்தை உருரக்கப்தட வண்டும் ன்தது 

ங்களுகட ஆவனரசகண. அகறட, இந் ரட்டிவன றழ் 

வதசும் க்கபறல் கனக க்களுக்குக்கூட அந் உரறகப் 

தறச்சறகண இருந்துதகரண்டிருக்கறன்நது. இந்ச் 

சூழ்றகனறவன, அறவன ந்தரரு தரறப்தைம் இல்னர 

ககறல் றழ் வதசும் க்களுக்கு ஏர் அசறல் லர்கப் 

ததற்ரக் தகரடுக்கறன்ந ககறல் இந் அசறனகப்தறன் 

உருரக்கம் அகவண்டும். அது த்கக லர்வு 

ன்தகப் தைற அசரங்கம் றழ்த் வசறக் கூட்டகப் 

வதரடு இகந்து வதசறத் லர்ரணறக்க வண்டும்.  

அவவம் ங்களுகட இந் ரட்டிவன, க்கற 

இனங்ககக்குள்வப ரங்கள் சுந்றரண ரழ்க்ககக 

ரழ்ற்கரண எரு வதச்சுரர்த்ககத் தரடங்குற்கு 
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அத்றரறடுகறன்ந ககறவன இந் அசறனகப்தை 

உருரக்கப்தட வண்டும். தணன்நரல் இன்கநக்குப் தன 

றர்சணங்கள் தசரல்னப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக 

ஜணரறதறறன் அறகரங்ககப எறக்கறன்ந ககறவன 

இந்த் றட்டம் குக்கப்தடுகறநதன்ர தசரல்னப்தடுகறநது. 

இதுதரரு ல்ன றடம். தணன்நரல், இந் ரட்டிவன 

கடந் கரனங்கபறலிருந் ஜணரறதறகபறன் அந் அறகர 

துஷ்தறவரகங்கள்ரன் ங்களுகட ரட்டின் இணங்ககபக் 

கூநரக்கற - இண்டரக்கற அகககப எறப்தற்கரண 

ல்னககக் தகரண்டணரக இருந்வதரற, 

இணங்ககப ரகக்கறன்ந ன்க தகரண்டரக 

இருக்கறல்கன. ஆகவ, இவ்ரநரண தைற அசறல் 

ரற்நங்கள் ருகறன்நவதரது,  அசறல் ரப்தை ரற்நத்கக் 

தகரண்டுருகறன்நவதரது, ங்களுகட றழ் வதசும் க்கள்  

கடந்கரன  இப்தைக்ககபத்ம் இண அறப்தைக்ககபத்ம் நந்து, 

இந்  க்கற இனங்ககக்குள்வப ங்களுகட வசத்றவன 

ல்ன தொகநறவன சுந்றரண ரழ்க்ககக ரளகறன்ந 

அந்த் ன்கக அது தகரண்டிருக்கறன்நது ன்ர 

உக்கூடி ககறவன அறல் றருத்ங்கள் 

தகரண்டுப்தட வண்டும். அவ்ரர தகரண்டுருகறன்ந 

வதரதுரன் ரட்டில் லண்டுவரர் இணப் தறச்சறகண 

உருரகரது. அன்தோனம் ங்களுகட றழ் வதசும் க்கள் 

இந் ரட்டிவன இணரலறரகச் சுந்றரக ரழ்கறன்ந அந்த் 

ன்கறவன ங்களுகட தசற்தரடுககப தொன்தணடுக்கக் 

கூடிரக இருக்கறன்நணர் ன்தக அர்கள் உக்கூடி 

ரக இருக்கும்.  

ஆகவ, ங்களுகட இணப்தறச்சறகண லர்க்கப்தட 

வண்டுரக இருந்ரல், தைற அசறனகப்தை 

உருரக்கப்தடுகறன்நததரளது றச்சரக  ங்களுகட 

சம்தந்ன் ர கனகறனரண றழ்த் வசறக் கூட்டகப் 

வதரடு இந் அசரங்கம் வதசறரக வண்டும். இந் அசறல் 

லர்வுத் றட்டத்றல் ங்களுகட இணப்தறச்சறகண சரர்ந்து 

அற்கரண றதொகநகக் ககரளுகறன்ந றம் தற்நற தைற 

அசரங்கம் றழ்த் வசறக் கூட்டகப்வதரடு வதசறத்ரன் எரு 

தொடிவுக்கு வண்டும். அது வதச்சுரர்த்க அங்கறவனரன் 

தகரண்டுப்தட வண்டுதன்ந அசறறல்கன. இந்ப் 

தைற அசறனகப்கத உருரக்குகறன்நவதரது, இனங்கக 

அசரங்கம் எரு குளக றறத்து, அன் தோனரக றழ்த் 

வசறக் கூட்டகப்தறன் ண்க்கருக்ககப -  இகந் 

டக்கு-கறக்கறவன ப்தடிரண ஏர் அசறல் லர்க து 

க்கள் றர்தரர்க்கறன்நணர் ன்தக ஆரய்ந்து, அந் 

றடங்ககப அசறனகப்தறவன தைகுத் வண்டு 

தன்ததுரன் ங்களுகட க்கபறன் றர்தரர்ப்தரக 

இருக்கறநது.  

ங்களுகட னரரகள் தைறரகப் தகடக்கப்தடுகறன்ந 

வதரது, அறவன இந் ரட்டில் ரளகறன்ந ல்னர இணங்களும் 

- மறலயக மக்களாக இருக்கலாம் அல்லது வடக்கு, கிழக்கிதல 

ரளகறன்ந றழ் வதசும் க்கபரக இருக்கனரம் - சுந்றரகத் 

து ரழ்க்கககக் தகரண்டுடத்க்கூடி தொகநறவன -  

"ரங்கள்  சுந்றரண ரழ்க்கககத் தரடருகறவநரம்" 

ன்ர அர்கள் தசரல்னக்கூடி ககறவன அது அக 

வண்டும். ஆணரல், இந்ப் தரரளுன்நத்துக்குக் கூடுல் 

அறகரங்ககபக் தகரண்டுருகறன்ந ன்ககக்கூட 

றர்க்கறன்நர்கள் இங்கு கூடுனரக இருக்கறநரர்கள். ஆகவ, 

இணப்தறச்சறகணகத் தூண்டுதெடரக இந் ரட்டிவன 

சரரணத்கக் தகரண்டு தொடிரது. இர்கள் 

ங்களுகட சுனன்களுக்கரகவ இவ்ரர றர்ப்தைககபக் 

கரட்டுகறன்நணர் ண ங்களுகட க்கள் கருதுகறநரர்கள்.  

இப்ததரளது எரு தைற சறந்கண உருரக்கப்தட்டிருக் 

கறன்நது. ஜணரறதற அர்களும் இந்ப் தைற அசரங்கத்றன் 

தறர் அர்களும் இணப் தறச்சறகணத் லர்றல் எரு தைற 

தரறரத்கக் தகரண்டுருற்கரண தொற்சறககப 

வற்தகரள்கறன்நவதரது, ங்களுகட க்கபறன் - இந் 

ரட்டிவன ரளகறன்ந வசற இணங்கபரண கனக க்கள், 

தொஸ்லிம் க்கள், றழ் க்கள் ஆகற இந் தோன்ர 

இணங்கபறன் - னன்ககப, அதறனரகககபப் தைரறந்து 

தகரண்டு தசற்தட  வண்டும்.  

அகறட, தநறக்கப்தட்ட அறகரங்கள் ட ரகர 

சகதக்கு ங்கப்தடவண்டுோ்ம். றழ்த் வசறக் 

கூட்டகப்கதப் ததரரத்ட்டிவன ரகர சகத ன்தது 

ஏர் அத்றரம்; அது லர்ல்ன. அந் அத்றரத்க 

கத்துக்தகரண்டு ரங்கள் லர்க வரக்கறப் 

தறக்கறன்வநரம். ரங்கள் இப்ததரளதும் அகத்ரன் 

தசரல்லுகறன்வநரம். ரகர சகதக்கு அறகரங்கள் 

ங்கப்தட வண்டும்; அகண எரு லர்ரக ரரும் 

தரர்க்கக்கூடரது; அது லர்ரக அகரது ன்ததுரன் 

ங்களுகட றடரண ம்தறக்ககரக இருக்கறநது. ஆகவ, 

ரகர சகதறடறருந்து டுக்கப்தட்ட அறகரங்கள் 

தொளகரக லண்டும் ங்கப்தட வண்டுதன்ர றழ்த் 

வசறக் கூட்டகப்தறணரண ரங்கள் வகரரறக்கக 

றடுக்கறன்வநரம். இப்ததரளது அசறனகப்தறன் தறகரம் 

ரகர சகதகளுக்கறருக்கறன்ந ததரலிஸ் அறகரம், கரற 

அறகரம்  ன்தற்கந லங்கள் அற்ரக்குக் தகரடுத்ரல், 

அந் றடங்ககபக் ககரளுகறன்ந சந்ர்ப்தம் ரகர 

சகதகளுக்கு ற்தடும். ஆகவ, டக்கு, கறக்கறலுள்ப 

ரகர சகதககப ஏர் அசறல் லர்றற்கரண 

அடித்பரகத்ரன் றழ்த் வசறக் கூட்டகப்தை 

தரர்க்கறன்நவ எற, அற்கந எரு லர்ரக ன்கநக்கும் 

தரர்க்கரது. ஆகவ, இகந் டக்கு - கறக்கறவன 

ங்களுகட றழ் வதசும் க்கள் என்நறகந்து ரழ்கறன்ந 

அந்ச் சந்ர்ப்தத்க உருரக்குகறன்ந அந் றகனக 

இன்கநக்கு ரங்கள் வற்ர றற்கறவநரம். ஆகவ, இற்கு 

த்கக றர்ப்தைகள் ந்ரலும் எரு தைற தரறரத்க 

உருரக்குகறன்ந ண்த்றல், இந்ப் தைற அசறல் சரசணம் 

ல்ன தொகநறவன கப்தட வண்டும். அது ல்ன 

தொகநறவன கப்தடுகறன்நவதரது றழ்த் வசறக் 

கூட்டகப்தை றச்சரக றழ் க்களுகட சறந்கணககபத் 

ன்தகட சறந்கணகபரகக்தகரண்டு அறவன 

கரறசகணத்டன் தசற்தடக்கூடிரக இருக்கும்.  

ங்களுகட க்களுக்கு த்கக லர்கப் 

ததற்ரக்தகரடுக்க வண்டுதன்தறல் றழ்த் வசறக் 

கூட்டகப்தை தட்டத்தபறரண சறந்கணவரடு 

இன்கநக்கும் இருக்கறன்நது. றழ்த் வசறக் கூட்டகப்கத 

றர்சறப்தர்களுக்கு என்கநச் தசரல்லிக்தகரள்ப 

றரும்தைகறன்வநன். ங்களுகட லர்வுத் றட்டம் ன்தது 

ங்களுகட க்கபறன் அதறனரகசககபத் லர்க்கறன்ந 

ககறல்ரன் இருக்குவ எற, அது ங்களுகட க்ககப 

ரற்ரகறன்ந அல்னது ரற்நறறட்டு இந் அவசரடு 

இகந்துவதரகறன்நரக இருக்கரது. இந் அசறல் 

சரசணத்றதெடரக இகண ப்தடிரது ததற்ரறட 

வண்டுதன்ர கதட ரடகரடுகறன்ந சறந்கண 

ங்களுக்கறல்கன. ரங்கள் அகத் றடரகக் ககறவன 

டுத்றருக்கறவநரம் ன்ரம் இந் ருடம் ங்களுகட 

க்களுக்கு அசறல்லர்வு கறகடக்க வண்டுதன்ரம் 

ங்களுகட சம்தந்ன் ர அர்கள் வதசுகறன்நவதரது 

குநறப்தறட்டிருந்ரர். அற்கரக உகக்கறன்ந ருடரக 

ரங்கள் இந் ருடத்கச் தசற்தடுத்றக்தகரண்டிருக் 
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கறன்வநரம். இந் ருடத்றவன லர்வு கறட்டவண்டும். கனக 

க்கள் உட்தட டக்கு, கறக்கறல் ரழ்கறன்ந றழ் வதசும் 

க்களுக்கு அர்களுகட வசத்றவன எரு சுரண 

ரழ்க்ககக அததறக்கறன்ந அந்த் ன்ககப் 

ததற்ரக்தகரடுக்கறன்ந கக்கும் ங்களுகட றழ்த் 

வசறக் கூட்டகப்தை றச்சரகப் தரடுதடும்; அற்கரக 

றச்சரக உகக்கும்; வசரம் வதரகரது ன்தக ரங்கள் 

தசரல்லிக்தகரள்ப றரும்தைகறன்வநரம்.   

றழ்த் வசறக் கூட்டகப்தை க்களுகட ஆககப் 

ததற்ரக்தகரண்டு, இந் ரடரளுன்நத்றவன இன்கநக்கு 

றறரக இருக்கறன்ந சத்றவன தன றர்சணங்கள் 

ருகறன்நண. அரது, அசரங்கத்வரடு இகந்து 

றட்வடரம்; அசரங்கத்வரடு வசர்ந்து வதரகறன்வநரம்; 

அசரங்கத்வரடு வதரகறன்ந கரத்றணரல் ங்களுகட 

இணப்தறச்சறகணகக் ககறட்டுறட்வடரம் ன்தநல்னரம் 

ததரய்ப் தறசரங்ககப இன்கநக்கு ங்களுகட  சதோகத்றல் 

உள்பர்கவப தசய்துதகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். என்கந 

ட்டும் ரங்கள் தசரல்கறன்வநரம். இந்ப் தைற 

அசரங்கத்றன் தைற ஜணரறதற அர்கள் றழ்த் வசறக் 

கூட்டகப்வதரடு வதசற ங்களுகட க்கபறன் ண்க் 

கருத்துக்ககபக் வகட்டநறத்ம்வதரது, ங்களுகட க்கள் 

இகந் டக்கு- கறக்கறவன ரழ்கறன்ந அந் றக - 

ங்கபறடம் இருக்கறன்ந அந்த் லர்க ரங்கள் அரறடம் 

தொன்கப்தன்தோனம் அதெடரக றந் அசறல் லர்கப் 

ததரற்கரகத்ரன்  றழ்த் வசறக் கூட்டகப்தை இந் எரு 

ருடத்றவன அற்குரற தசற்தரடுககபச் தசய்து 

தகரண்டிருக்கறநது. அற்ததசரற்த சலுககககப ரங்கள் 

ததரறரகக் கணத்றல் டுக்கறல்கன. இந் அசரங்கத்றற்கு 

தபறறலிருந்து ஆவு தரறறக்கும் ககறவன, றழ் 

க்கபறன் ரழ்ரரப் தறச்சறகணக தன்தநடுக்கறன்ந 

ககறவன ங்களுகட தசற்தரடு இருக்கும். இந் 

ருடத்றவன கல்றக்கும் உட்தைந வீறகளுக்கும் தொக்கறத்தும் 

தகரடுக்கறன்ந அவவகப, கறரப்தைநங்ககப ல்ன 

பரண, சறகக் தகரண்டககபரக அகப்தறலும் 

அசறல் லர்கப் ததரறலும் ரங்கள் தொளதோச்சரகச் 

தசற்தட்டுக் தகரண்டிருக்கறன்வநரம். ஆகவ, 

றர்சணங்ககபப் தற்நற ரங்கள் ககனப்தடறல்கன. 

ரங்கள் சரறரண றர்சணங்ககப ற்ரக்தகரள்பத் ரரக 

இருக்கறன்வநரம்; அந் றர்சணங்ககப ற்ரக்தகரண்டு 

தசற்தடவும் ரரக இருக்கறன்வநரம். ஆணரல், றழ்த் 

வசறக் கூட்டகப்தரணது ன்கநக்கும் ரரறடத்றலும் 

ங்களுகட க்ககப அடரணம் கத்து, அர்ககப 

ரற்நற, அல்னது அர்களுகட தொதுகுகபறவன சரரற 

தசய்கறன்ந ககறல் தசற்தடரது ன்தக ரன் 

இச்சகதறவன உத்றவரகதர்ரகச் தசரல்லிக்தகரள்ப 

றரும்தைகறன்வநன்.  

ஆகவ, தைற அசறனகப்தரணது உருரக்கப்தடுகறன்ந 

வதரது, கடந் னரரககபப் தறன்வணரக்கறப் தரர்த்து, இந் 

ரட்டிவன ரளகறன்ந இணங்கள் சுந்றரண இணங்கபரக 

ரளற்கு ற்ந ப்தறசரங்ககபப் ததற்ரக்தகரடுப்தற் 

கரண றதொகநககபக் ககரபவண்டும். அப்தடிக் 

ககரளுகறன்நவதரதுரன், ங்கபரல் இந் ரட்டிவன 

இருக்கறன்ந இணப்தறச்சறகணகத் லர்க்க தொடித்ம். இகந் 

டக்கு-கறக்கறவன ங்களுகட இணப்தறச்சறகணக்குத் 

லர்தரன்கநப் ததந தொகணத்ம்வதரது, அகக் தகரடுக்கக் 

கூடரது ன்ந ணப்தரங்ககக்தகரண்டு கூக்குல் 

இடுகறன்நர்கள் இன்கநக்கு இந் ரடரளுன்நத்றவன 

இருந்துதகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். ரங்கள் வ்பவு வதக 

இந்றருக்கறன்வநரம்; வ்பவு றனங்ககப இந்றருக்கறன் 

வநரம்; வ்பவு உறர்ககபப் தலிதகரடுத்றருக்கறன்வநரம்; 

வ்பவு வதர் இன்கநக்குச் சறகநறவன ரடிக்தகரண்டிருக் 

கறன்நரர்கள். இன்கநக்கு 'கரரல்வதரணர்கள்' ன்ர 

தனர் இருப்தற்கரண கரம் ன்ண? தசன்ந அசரங்கத்றன் 

தகட்ட சறந்கணகபறன் அடிப்தகடறவனரன் ங்களுகட 

க்கள் தகரல்னப்தட்டரர்கள்; குநற நறப்தட்டரர்கள். அந் 

ககறல் ங்களுகட றனங்கள் தநறக்கப்தட்டண; 

ங்களுகட க்கள் கரரல் வதரறருக்கறநரர்கள். 

கண்தொன்ணரல் எப்தகடக்கப்தட்டர்கள்கூட இன்கநக்கு 

"இல்கன" ன்ர தசரல்லுகறன்ந  அபவுக்குச் தசற்தரடுகள் 

இடம்ததற்ரக்தகரண்டிருக்கறன்நண.  

அவவதரன, சறகநறவன ரடிக்தகரண்டிருக்கறன்ந 

இகபஞர் த்றகளுக்குப் தைணர்ரழ்வு அபறத்ரது, 

அர்ககப றடுகன தசய்வண்டும் ன்ந சறந்கண தைற 

அசரங்கத்துக்கு வண்டும். கடந் அசரங்கம் ங்ககப 

அடக்கறதரடுக்க றகணத் கரத்றணரல்ரன், இன்கநக்கு 

தைற ஜணரறதறகக்  தகரண்டுருகறன்ந அபவுக்கு எரு 

தைற சறந்கணக ற்தடுத்ற, இந் ரட்டிவன ரற்நத்கக் 

தகரண்டுருகறன்ந எரு சக்றரக ங்களுகட றழ் வதசும் 

க்கள் றகழ்ந்ரர்கள். எரு கரனத்றவன வஜ.ஆர். ஜர்ண 

அர்கள்  தகரண்டுந்  எரு தொகநகறணரல், றழ் வதசும் 

கதணரருர் றர்க்கட்சறத் கனரக ருற்கரண 

ரய்ப்தைக்கூட இல்னரல் தசய்ப்தட்டது. அன்ர 

தன்ணறனங்ககறல் இருக்கறன்ந க்கள்ரன் அசரங்கத்கத் 

லர்ரணறக்கறன்ந சக்றரகக் கருப்தட்டரர்கள். ஆணரல், 

இன்ர ங்களுகட க்கள் றகணத்ரல், இணறருகறன்ந 

கரனங்கபறல் ங்களுகட க்ககப உரசலணப்தடுத்துகறன்ந 

ன்ககள் ற்தடுகறன்நவதரது, அர்கள் றச்சரக 

தன்ணறனங்ககறல் ஆட்சற ரற்நத்கக் தகரண்டுக்கூடி 

எரு சக்றரக இருப்தரர்கள்; ற்தகணவ அது 

றரூதறக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. ஆகவ, ங்களுகட றழ் 

வதசும் க்ககப - கனக க்கள் உள்பறட்ட றழ், தொஸ்லிம் 

க்ககப லங்கள் இந் ரட்டிவன தைநக்கறக்கப்தட்ட 

இணங்கபரகக் கருக்கூடரது; கருவும் தொடிரது. 

தணன்நரல், அர்கள் என்நறகந்ரல், இன்கநக்கு இந் 

அசரங்கத்கவ ரற்ரகறன்ந எரு சக்றரகத் றகழ்ந்து 

னரர தகடத்றருக்கறன்நரர்கள்.  

ஆகவ, இந் அசரங்கதொம் வகு ஜணரறதற 

அர்களும் என்கந ணறற்தகரள்ப வண்டும். 

அர்களுகட சறந்கணரணது உண்கறவன வற்கத் 

க்கது. தணன்நரல், தைறதரரு ரற்நத்க - ங்களுகட 

க்கள் றர்தரர்த் எரு ரற்நத்க ற்தடுத்றறருக்கறநரர்கள். 

இந் ரட்டிவன ங்களுகட றர்தரர்ப்தை ன்ண? ரங்கள் 

இந் ரடு இண்டரக வண்டும் ன்ர றர்தரர்க்கறல்கன. 

எரு கரனத்றல் ரங்கள் ஈத்றற்கரகப் வதரரடிவணரம்; 

அற்கரகத் துப்தரக்கற டுத்வரம். அப்ததரற சக்ற 

தபணறக்கச் தசய்ப்தட்ட தறநகு, ங்களுகட க்கபறன் 

றர்தரர்ப்கத றகநவற்ரம் ததரரப்கத றழ்த் வசறக் 

கூட்டகப்தை ன் கனறவன - வரபறவன சுந்றருக்கறன்நது. 

ஆகவ, ரங்கள் அசறல் ரலறரக   ங்களுகட க்கள் 

சுந்றத்க உக்கூடி ககறவன, ஏர் அசறல் 

லர்கப் ததற்ரக்தகரடுப்தற்கரண வட்ககறவன இன்ர 

ஈடுதட்டுக்தகரண்டிருக்கறன்வநரம். ரரும் றழ்த் வசறக் 

கூட்டகப்கதச் சரர ஏர் அகப்தரகப் தரர்த்துறட 

தொடிரது; தரர்க்கவும் கூடரது. தணன்நரல், ங்களுகட 

க்கபறன் இணப் தறச்சறகணரணது, ங்களுகட கககபறவன 

எப்தகடக்கப்தட்டிருக்கறன்நது. அற்கரண லர்க 

தன்தநடுப்தற்கரண றதொகநககப இன்கநக்கும் றழ்த் 

வசறக் கூட்டகப்தை ஆரய்ந்து தகரண்டிருக்கறன்நது. 
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ங்களுக்குள் ஆறம் தறச்சறகணகள் இருக்கனரம். ஆணரல், 

றழ்த் வசறக் கூட்டகப்தை க்களுக்கரண ன்தகட 

கடகககபச் சரறரகச் தசய்த்ம் ன்தக ரன் 

இச்சந்ர்ப்தத்றவன தசரல்லிக்தகரள்ப றரும்தைகறன்வநன்.  

ஆகவ, வதச்சுரர்த்கக்கு தொன்ணர் ஏர் ஆவனரசகணக 

றழ்த் வசறக் கூட்டகப்வதரடு இனங்கக அசரங்கம் 

தசய் வண்டும். அப்தடிச் தசய்கறன்நவதரது இந் இகந் 

டக்கு - கறக்கறவன றழ், தொஸ்லிம் க்களுகட 

தறச்சறகணககப உர்ந்ர்கபரக ங்களுகட க்கள் 

சரர்ந் ஆவனரசகணககப ரங்கள் தொன்கப்வதரம். 

வதச்சுரர்த்கதன்ர ருகறன்நவதரது ங்களுகட 

இணப்தறச்சறகணத் லர்வுக்கு ரண ககக் 

தகரடுப்தற்கு ப்ததரளதும் ரங்கள் ரரக 

இருக்கறன்வநரம். ங்களுகட சறந்கணககப ரங்கள் 

தபறப்தடுத்துகறன்நவதரது, இணத் துவசத்துடன் 

கூக்குலிடுகறன்நர்கள் அகப் ததரறரக்கற இந் ரட்டிவன 

லர்கக் தகரண்டுருற்கரண ரய்ப்கத உண்டுதண் 

றடரட்டரர்கள். அந் ககறவன, ங்களுகட 

தறச்சறகணக இப்தடித்ரன் லர்க்க வண்டுதன்ர ரங்கள் 

தபறறவன தசரல்கறட, தபணரக இருந்து 

சரறப்ததுரன் ங்களுகட வரக்கரக  இருக்கறன்நது. 

அகறடுத்து, வகட வதரட்டுப் வதசற இணப்தறச்சறகணக்கு 

இதுரன் லர்வு ன்ர வதசுகறன்நததரளது யறந் ரஜதக்ஷ 

உட்தட அவரடு இருக்கறன்ந அத்கண வதரும் அக 

ங்களுகட ககறவன டுத்துக்தகரண்டு இணரம் வதசற 

சறங்கப க்ககப றகச றருப்தைகறன்ந றககபக் 

ககரளுரர்கள். அப்தடி அர்கள் ககரபக்கூடரது 

ன்தற்கரகத்ரன் ரங்கள் இரஜந்ற தொகநறவன அக 

தபறறவன தசரல்னரல் இருக்கறன்வநரவதரற, 

ங்கபறடம் அசறல் லர்வு இல்கனதன்ர அர்த்ல்ன. 

இன்கநக்கு ங்களுகட ப்தறவன இருக்கறன்ந சறனர்கூட, 

ங்கபறடம் அசறல் லர்வு இல்கனதன்ர தசரல்கறன்நரர்கள். 

அர்களுக்கு ரன் என்கநச் தசரல்லிக்தகரள்ப 

றரும்தைகறன்வநன். றழ்த் வசறக் கூட்டகப்கத 

ரடரளுன்நக் கறகககப அனங்கரறக்கறன்ந எரு 

கூட்டகப்தரகப் தரர்க்க வண்டரம். ங்களுகட க்கள் 

சுந்றரக ரழ்ற்கு அகணத்து ப்தறசரங்ககபத்ம் 

ததற்ரக்தகரடுக்கறன்ந ககறனரண ஏர் அசறல் லர்க அது 

கத்றருகறன்நது ன்தக இங்கு ரன் தபறப்தகடரகச் 

தசரல்லிக்தகரள்ப றரும்தைகறன்வநன். ஆகவ, றழ்த் வசறக் 

கூட்டகப்கத ரரும் ள்பறககரட வண்டரதன்ர 

ரன் இங்கு குநறப்தறட றரும்தைகறன்வநன்.  

இரறரக ரன் என்கநச் தசரல்லிறட்டு ணது உகக 

தொடிக்கறன்வநன். ங்ககபப் ததரரத்ட்டிவன 

இணப்தறச்சறகண லர்க்கப்தட வண்டும். இந் ரட்டிவன 

ங்களுகட க்கள் எரு வசற இணரக ரழ்ற்கு 

உரறத்துகடர்கபரர். அந் ககறவன, அர்கள் 

அத்கண சுந்றத்வரடும் ரழ்கறன்ந ரய்ப்கதப் 

ததற்ரக்தகரடுப்தற்கு றழ்த் வசறக் கூட்டகப்வதரடு 

ட்டுந்ரன் வதசறரக வண்டுதன்ந றகனக்கு இனங்கக 

அசரங்கம் வண்டும். ங்களுகட க்கபறன் 

றடுகனக்கரண, அர்களுகட ரழ்க்ககக 

தன்தநடுப்தற்கரண றட்டங்கள் றழ்த் வசறக் 

கூட்டகப்தறன் ககசம் இருக்கறன்நண. ஆகவ, 

அசரங்கதொம் றழ்த் வசறக் கூட்டகப்தைம் ஏர் 

ஆவனரசகணக் குளரக இருந்து வதசவண்டும். அன் தறன்தை 

வதச்சுரர்த்க வகசறலிருந்து எரு லர்கக் தகரண்டு 

வண்டுதன்ர கூநற, றகடததரகறன்வநன். ன்நற. 

க்கம். 
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ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  ඔඵතුභහ ක්රි  ඳහර 

භණ්ඩරශත බහඳති වුණහට ඳසශේ භභ අද තභි  ඔඵතුභහ 

මරහනශත සිටිඹදී ථහ  ඳත්න්ශන්. ඳශමුශන්භ 

ඔඵතුභහට ්රභහද ශරහ ශවෝ සුඵ ඳතනහ  ක්රි  ඳහර 

භණ්ඩරශත බහඳති වීභ ළන. ඒ හශේභ ඟභ ටුතතු හර්ථ 

යශන ඹන්න වළකි ශේහ කිඹරහ ්රහර්ථනහ යනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  ම්ඳහදනඹ කිරීභ පිළිඵ හච්ඡහ  ආයම්බ 

ශරහ දළන් ඒශ   "න" කිඹන ෆල්ර වළලිරහ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ  ම්ඵන්ධ හච්ඡහ  ඵට 

ඳරිර්තනඹ ශරහ තිශඵනහ. දළන් ඩිමුඩිශත අදි  ශවටි  ශම් 

විහදඹ ශඹොදහ ත්තහභ අපි හිතුශේ  ආණ්ඩු ඳ ඹ සිඹුව රුණු 

හච්ඡහ යරහ අන් ශරහ ඇති කිඹරහි . නමුත්  මීට ශඳය 

රු අග්රහභහතයතුභහ ශම් බහ වමුශේ යන රද ්රහලඹට අුව 

අනහයණඹ වුණහ  ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ භව -ආණ්ඩු භව 

සිටින ණ්ඩහඹභ භව- ඟතුභහ තදුයටත් ශම් ළන හච්ඡහ 

යනහ  ඒ ිහ ශවට ඡන්ද විභසීභ  ළශනන්ශනත් නළවළ 

කිඹරහ. ඡන්ද විභසීභ  ශනොළශනනහ ඹි  කිඹන ඟශන් අදවස 

න්ශන් ශම් හච්ඡහ කිසිඹම් අහනඹ  ද හ ශනොඹන  

තදුයටත් හච්ඡහ  ඵටභ ඳත් වී තිශඵන ක්රිඹහලිඹ  කිඹන 

ඟි . ආණ්ඩු ඇතුශශේ ඉන්න ණ්ඩහඹම් භව හච්ඡහ යරහ  

රණයණ අයශන  අන් යශන ශම් විහදඹට ආහ නම් ශම් 

මීට ඩහ ිලසචිති .  

දළන් අපි විහදඹට බහජනඹ යරහ තිශඵන්ශන්  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹට අදහශ ම්ඳහද භණ්ඩරඹ  ඵට ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු ඳත් කිරීභ. අද න ශොට "න යසථහ" 

කිඹන ඟශ   "න" කිඹන ෆල්ර වළලිරහ. දළන් තිශඵන්ශන්  

"යසථහ ංශලෝධනඹ "; න යසථහ  ඇති කිරීභ පිළිඵ 

හච්ඡහ  ශනොශි . යසථහ ංශලෝධනඹ  වහ 

ඳහර්ලිශම්න්තු ශත්රීම් හය බහ  ශවෝ යසථහ ම්ඳහද 

භණ්ඩරඹ  ඵට ඳත් ශන්ශන් ශභොටද කිඹන ඟ භට නම් 

ඳළවළදිලි නළවළ. ඒ කිඹන්ශන්  සිදු කිරීභට අදවස යන්ශන් සීභහ 

හිත යසථහ ංශලෝධනඹ  නම්  ඒට අලයද 

ඳහර්ලිශම්න්තුභ ශත්රීම් හය බහ  ඵට ඳත්වීභ? ඒ 

මුලින්භ ආශේ "න යසථහ ම්ඳහදනඹ " වළටිඹට. ඟතශොට 

දළන් තත්ත්ඹ ශනස. ඒශන්භ ඳළවළදිලි ශනහ ශම් 

තමුන්නහන්ශේරහ මු ටිඹ දහරහ ඵරනහ; හච්ඡහට ශනළල්රහ 

ඵරනහ කිඹහ. ශම් වරිඹට ්රංල විේරඹ හශේි . ්රංල 

විේරඹට ඟ ඟ ශනහ ඟ ඟ අයමුණින් ගිශත. ඳත්තු නළති 

මිිවහ හිතුහ  විේරඹ ශහභ ඳත්තු දහන්න පුළුන් ශි  

කිඹරහ. ඵඩගින්ශන් ඉන්න ශනහ හිතුහ  න්න වම්ඵ ශි  

කිඹරහ. ඇඳුම් නළති ශනහ හිතුහ  ඇඳුම් වම්ඵ ශි  කිඹරහ. ඟ 

ඟ ශනහශේ ඟ ඟ හීන මුදුන්ඳත් ය න්න ඔ ශෝභ 

විේරඹට ගිඹහ. දළන් ශම් යසථහශේ ළශඩත් ඟශවභි . 

අභළතිතුභහට තිශඵනහ ඟ වුභනහ .  

ශදභශ ජහති න්ධහනඹට තිශඵනහ ත වුභනහ . ඒ 

හශේභ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත වභත්රීඳහර සිරිශේන 

ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ඹ පිළිත්ත ණ්ඩහඹභට තිශඵනහ 

ත වුභනහ . ශම් හශේ ඟ ඟ වුභනහ තිශඵනහ. ඒ 

වුභනහ ඔ ශෝභ ඟට ඉටු ය න්න ගිඹහභ ළටීභ  ඟනහ. 

ඒ ළටීභ තභි  අද ශම් ශඳශනන්ශන්. ඒ ළටීභ ිහ සිදුශරහ 

තිශඵන්ශන්  ිම් හච්ඡහට සීභහ වුණු ක්රිඹහලිඹ  ඵට 
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අද ශම් ඳත්  ශරහ තිබීභි . ඒ ිහ භභ ඩහ ළභළතිි  ශම් ළන 

හච්ඡහට ඟන්න ශඳය අද අපි ඉදිරිපිට තිශඵන තත්ත්ඹ 

ශභො ද කිඹන ඟ පිළිඵ රු බහට ඳළවළදිලි යන්න. 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති ශම් 
අුවත් යසථහ  ශේන්න වදන්ශන් ශභොන විධිශත 

න්දර්බඹටද  ශම් යසථහ හච්ඡහ භතු ශරහ තිශඵන්ශන් 
ශභොන විධිශත හතහයණඹද  අද භහධයර ඳශ ශරහ තිශඵන 

ශතොයතුරු ශභොනහද කිඹරහ. ශම්ජර් ශජනයහල් චහගි හල්ර ශේ 

උතුශර් 51ළි ශේනහංශත ආඥහඳති වළටිඹට හිටිඹහ. රු භංර 
භයවීය  ඇභතිතුභහ  ඒ හශේභ නළ ශවනහිය ආණ්ඩුහයතුභහ  

ඳහයශෝති යනමුත්තු භවත්භඹහ- ඳහයශෝති යනමුත්තු 
භවත්තඹහ ළන භභ කිඹන්ශන් ඔහු ශදභශ වීභ ිහ ශනොශි . 

භධයසථ අදවස දයන ශශන  වළටිඹට ඔහු ටුතතු ය 
තිශඵනහ නම් ඒශ  කිසි ්රලසනඹ  නළවළ. වළඵළි   ඳහයශෝති 

යනමුත්තු භවත්භඹහ කිඹන්ශන්  ඳසු ගිඹ මුළු හරඹ පුයහභ 

අශේ වමුදහට  යටට විරුද්ධ ජිනීහරට ගිහින් යටට විවිධ 
වතු රු ශඹෝජනහ ම්භත ය න්න භළදිවත් වුණු ශශන ; 

පුශයෝහමීත්ඹ ත්තු ශශන . ඟතුභහ තභි  ශම් ආණ්ඩු 
ංහිඳිඹහ වදන හර්ඹ හධන ඵරහශත ශල්ම් ඵට ඳත් 

යරහ තිශඵන්ශන්. ඒ ඳහයශෝති යනමුත්තු භවත්භඹහත් 
ඟ  ගිඹ ණ්ඩහඹශම් හිටපු ශම්ජර් ශජනයහල් චහගි හල්රශේ 

ආය  වමුදහ ඳළත්ශතන් ල්ඳනහ යරහ ඹම්කිසි අදව  

ඉදිරිඳත් කිරීශම් ්රතිවිඳහඹ  වළටිඹට භහධයර ඳශ ශනහ  
"ඟතුභහ උතුශර් 51ළි ශේනහංශත ආඥහඳති තනතුශයන් ඉත් 

යරහ ශොශම ඳහඵශ වමුදහ මරසථහනඹට ළරහ තිශඵනහ" 
කිඹරහ. ඟතශොට ශඳශනනහ  ටන් යරහ ඒ භමිඹ ිදවස ය 

ත්ත ආය  වමුදහන් ඒ භමිශත තිශඵන ඹම්කිසි සුවිශලේ 
හයණහ ළන අධහයණඹ යන ශොට අද ඒහට ඇහුම් න් 

ශදන්නත් සදහනම් නළති ඳහරනඹ  ශම් තිශඵන්ශන් කිඹරහ. 

ඒහට ඇහුම්න් ශදන්නත් සදහනම් නළති ඳහරනඹ .  ශම්ජර් 
ජනයහල් චහගි හල්රශේරහ හධහයණ රුණු කිඹන ශොට 

ඔවුන්ට දඬුම් යන්න ල්ඳනහ යන ඳහරනඹ  ශම් 
තිශඵන්ශන්. 

ඒ විතය  ශනොශි  භභ දළ හ  "The Sunday Times" පුත් 

ඳශත් තිශඵන හයණඹ . ගුන් වමුදහ උතුරු ඳශහතට අඹත් 
අවශේ ්රවහය ශජ  ඹහනහලින් පුහුණු කිරීම් ය තිබුණහ. නමුත් 

ඒ භහජශත ඉන්න භවය ජහතිහදී  අන්තහදී ල්ලිර විශයෝධඹ 
ඒභ ිහ අද ශනොිර ලශඹන් ගුන් වමුදහට දන්හ තිශඵනහ  

මින් ඳසශේ උතුරු අවශේ ගුන් වමුදහ ්රවහය ශජ  ඹහනහලින් 
ඒ පුහුණුවීම් ටුතතු යන්න ඟඳහ කිඹරහ. ශභො ද  ශම් ඇති 

ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ? අද තමුන්නහන්ශේරහ ක්රභ ක්රභශඹන් 
ශනොිර ලශඹන් ශම් යට යහජයඹන් ශද සබහඹට 

ඳරිර්තනඹ ය ශන ඹනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  ඒ විතය  ශනොශි   
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ - ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 
ම්ඳහදනඹ- ළන අපි ශඵොශවෝ භව්රහණ ථහ ඳත්න ශම් 

ශරහශේ වී ශොවිඹහ වී ටි විකුණහ න්න ඵළරි ඉන්නහ. වී 

කිශරෝ රුපිඹල් 17ි   18  19ි   20ි . වී ටි විකුණහ න්න 
ඵළවළ. ශම් යජඹ වී මිරදී ළනීභ වහ ළඩ පිළිශශ  ක්රිඹහත්භ 

ය නළවළ. ඒ විතය  ශනොශි   රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  
අපි ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ම්ඳහදනඹ ළන භව්රහණ ථහ යන 

ශම් ශරහශේ තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ  යශ  ආර්ිකශත ඇති වී 
තිශඵන යා ළටීභ ශභො ද කිඹරහ. ජහති ආය හ ඳළත්ශතන් 

ඟල්ර ශරහ තිශඵන තත්ත්ඹ ශභො ද? ුතද වමුදහ බුද්ධි අංලශත 

න ශදශන  ශම් න විට හියත යරහ ඉන්නහ. ශවෝභහභ 
උහවිශත රු විිසුරුතුභහභ කිඹනහ  ඟතුභහශේ අත් ඵළරහ 

තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඟතුභහ කිඹන හයණඹ ශභො ද? [ඵහධහ 
කිරීම්] ශභො ද ඟතුභහ කිඹන හයණඹ? රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි  භට කිඹන්න ශනහ -[ඵහධහ කිරීම්] 

ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රු විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහශේ ථහට 

ඵහධහ යන්න ඟඳහ. ඔඵතුභහ ථහ යන්න. 

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශඵොශවොභ සතුතිි   රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි.  

්රගීත් ඟ නළලිශොඩ කිඹන ශොටි ංවිධහනඹට ම්ඵන්ධ 

ශරහ හිටපු පුද්රඹහ කහතනඹ ශහඹ කිඹන අතය ශචෝදනහට 
දණ්ඩ නීති ංග්රවශත 296න න්තිඹ ඹටශත් තභි  වමුදහ බුද්ධි 

අංලශත ඟතුභන්රහ අත් අඩංගුට ත්ශත්.  දණ්ඩ නීති ංග්රවශත 
296න න්තිඹ ඹටශත් ශශන  අත් අඩංගුට න්නහ නම් 

ඒ කහතනඹට ර  වුණු පුද්රඹහශේ භශ සිරුය තිශඹන්න ඕනෆ. 
ශබෞති හ ෂි තිශඵන්න ඕනෆ. ශබෞති හ ෂි ශභො ත් 

නළති ඒ  න්තිඹ ඹ ටශත් අත් අඩංගුට අයශන උහවිඹට 

ශනහහභ ඒ ශඵොරු  කිඹරහ ශත්රුම් ත්තත් ඒ අඹට ඇඳ 
ශදන්න ඒ උහවිශත විිසුරුතුභහට ඵරඹ  නළවළ. ඇඳ ශදන්න 

ඵළරි න්තිඹ  ඹටශත් තභි   ඒ න්තිඹ ඹටශත් පුයන්න 
ඕනෆ යන ශොන්ශද්සි පුයන්ශන් නළති තභි  අද ුතද වමුදහ 

බුද්ධි අංලශත හභහජිඹන් දඩඹම් යන්ශන්. ශභශවභ 
ආණ්ඩු  තභි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ළන ථහ යන්ශන්. 

ුතද වමුදහ බුද්ධි අංලශත ඒ හභහජිඹන් ශම් යටට විලහර ළඩ 

ශොට  ශ අඹ. ත්රසතහදීන් ශොශම ශඵෝම්ඵ පුපුයන්න 
ශඹද ්රඹත්න ඳයහජඹට ඳත් ශ අඹ. දිවි ශනොතහ  තභන්ශේ 

ජීවිත අදහනභ  ශනොතහ ශම් යශ  ආය හ ශුවශන්  ළඳ 
වුණු අඹ. අද ඒ අඹශේ ළටුේ නත්රහ. ඒ අඹට ඳඩිඹ ශදන්ශන් 

නළවළ. ඒ අඹශේ අඹු දරුශෝ වඬහ ළශශඳනහ. නමුත් ශම් 
ආණ්ඩු ඒහ තන්ශන් නළවළ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  අපි ශම් ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ම්ඳහදනඹ ළන ථහ යනහ. අශන  අතින් ඵරන්න  

දළන් සහමීන් වන්ශේරහ ශතො ලශඹන් හිශර්ට ශන ඹනහ. 
ශම් න විට සහමීන් වන්ශේරහ අටනභ  හිශර් ඉන්නහ. 

ශභො ද  ශචෝදනහ? උහවිශතදී අිසි ආහයඹට වළසිරීභ. 
වළඵළි   ශම් ආණ්ඩු ඵරඹට ඳළමිණි මුල් හරශත ඹහඳනශත 

උහවිඹට ල් ළහුහ; වීදුරු යාන්දහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඟ 

පුද්රශඹ ත් ශචෝදනහ රළබුශේ නළවළ. ඟ ශශන ත් 
ශඳොීමසිඹට ශනහශේ නළවළ. නමුත් ශම් යශ  සහමීන් 

වන්ශේරහ හිශර්ට ශන ඹනහ. රු ිශඹෝජය 
ථහනහඹතුභි  ඔඵතුභහශේ භෆණිඹන් ශඵෞද්ධ භවහ 

ම්ශම්රනශත බහඳතිිඹ වළටිඹට හිටිඹහ. ඔඵතුභහශේ අි ඹහත් 
ඒ ටුතත්ත ශහ. ශඳොීමසිඹ ඉසයව සී ර හඩි ශරහ  ශම් 

යටභ දන්නහ සහමීන්වන්ශේරහ ඳසුඳ සී ර හඩි යහ 

ශන  චීයඹට උඩින් ශයද්දකුත් දහරහ ශන ඹන්න 
උන්වන්ශේරහ අඳයහධහයශඹෝද? ශභො ද ශම් යමින් 

ඹන්ශන්? ශම් යශ  භවහ ංකයත්නඹ ශද්ලභහභ ඵරශේඹ  
වළටිඹට ඉතිවහශත සිට වළභ දහභ ටුතතු ශහ. ඟ ඳළත්තකින් 

ඒ ඵරශේ දඩඹම් යශන ඹනහ. ත ඳළත්තකින් ශචෝදනහ වද 
වදහ  යන්හ ඉදිරිඳත් ය ය ශම් යට ආය හ යන්න ළඳ 

වුණු බුද්ධි අංල දඩඹම් යනහ.  

ඒ විතය  ශනොශි   ඟ ත් ජහරණන්ශේ ංවිධහනශත 
ිශඹෝජිතශඹෝ මීට භහ කිහිඳඹට ලින් ්රිකුණහභරශත නහවි 

වමුදහ වුය  තුශට CID ඟත් ඟ  ගිහිල්රහ භත ආුතධ 

ඵඩහ ඳරී හ ශහ. ඒ ඳරී හ කිරීශභන් ඳසශේ නහවි වමුදහ 

ිරධහරින් තුන් ශදශන  අත් අඩංගුට ත්තහ. ශම් හශේ 

හතහයණඹි  අද තමුන්නහන්ශේරහ - අපි යසථහ ම්ඳහදනඹ 
ළන භවහ්රහණ ථහ ඳත්මින් ඉන්ශන්.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අද ඇත්ත ථහ ශභො ද? ඩඹසශඳෝයහටත්  ශදභශ ජහති 

ංවිධහනඹටත් ශච්ච ශඳොශයොන්දු අුව අද තමුන්නහන්ශේරහ 

දඩඹභ  ය ශන ඹනහ. අශන  ඳළත්ශතන් රු අග්රහභහතයතුභහ 

භහධයශේදීන් නම් යරහ යාඹ න්නහ. "දන්ශනෝ බුදුන්ශේ" 

ගීතඹ ඔශඳයහ වලලිඹට හඹනහ කිරීභ පිළිඵ ''ශදයණ'' භහධය 

නහලිහශේ ං අභයජිත් කිඹන භහධයශේදිඹහ ්රහලඹ  ශහ. ඒ 

ඟතුභහට ඒ දළුවණු විධිඹ. ඒ භට දළ ුවණු විධිඹ කිඹන්න 

ගිශඹොත් ඊටත් ඩහ නය ශනහ. ඟතුභහට දළුවණු විධිඹ 

ශඵොශවොභ හධහයණ විධිඹට කිේහ. ඟශවභ නළති ඒ හි හට 

ඵළශලි කිේශේ නළවළ. "ඵළශලිඹ  ඥහේ හනහ හශේ  රෑට ෆ 

වනහ හශේ" කිඹරහ කිේහ. ඉතින්  "ඵළශලිඹ  ඥහේ හනහ 

හශේ" කිඹන්ශන් ඒ හි හට ශනොශි   ඒ වඬ ළනි  

කිඹන්ශන්. රු අග්රහභහතයතුභහ ශම් බහශේදී  භහධයශේදීන්ට 

ඵල්රහ කිඹනහ  ශම්ඵහ කිඹනහ  රීරි ඹහ කිඹනහ. ඒ ගීතඹ 

ළන භහධයශේදිඹහ ඟශවභ අර්ථථනඹ  ශහඹ කිඹන ඟ 

යද  වුණත්  "ශදයශණ් ඵරඳත්රඹ අපි න්නහ" කිඹරහ කිඹන්න 

ඒ ශවේතු  වුණත්  ශම් රු බහශේදී භහධයශේදීන්ට ඵල්රහ 

කිඹන්න  රීරි ඹහ කිඹන්න  ශම්ඵහ කිඹන්න අභළතිතුභහට 

පුළුන්. ඒ ශවොි . යශ  අභළතිතුභහට ඒ ශවොි . 

භහධයශේදිශඹකුශේ ටින් ඒ හශේ චනඹ  පිට වුශණොත් ඒ 

නයි . දළන් ''ශදයණ'' නහලිහශේ භහධයශේදී ං අභයජිත් 

භවත්භඹහශේ ළඩ තවනම් යරහ තිශඵනහ. ඇි ? අභළතිතුභහ 

කිඹනහ "ශම් ඵරඳත්ර අි ති ජනතහට. ඒහ ඳයහ න්නහ. අපි 

ඵරමු ං අභයජිත් ළන න්න පිඹය ශභො ද" කිඹරහ. 

ඟතශොට ඒ භහධය ආඹතනඹ යාඹ ශනහ. අද ශම් ආහයශඹන් 

යාඹ ළන්වීභි  යන්ශන්.  

අද යජශත වදයරුන්ශේ ංභඹට ඟළිපිට ශචෝදනහ 

යනහ. ඟතුභන්රහ හධහයණ ්රලසනඹ  කිඹන්ශන්. අශේ යට 

ඉන්දිඹහ ඟ  අත්න් යන්න ඹන ගිවිසුභ ළන අපි අවපු 

්රලසනරට අභළතිතුභහ උත්තය දුන්ශන් නළවළ  භවවළරිඹහ; ශන 

ශන ථහ කිේහ. ඒ ගිවිසුශභන් ශම් යශ  රැකිඹහ ශශශ 

ශඳොශට සිදු ශන අතිඹ ළන ්රලසනඹි  අපි භතු යන්ශන්. 

අතිඹ  ශන්ශන් නළත්නම් ඒ වරිඹට ඔේපු යරහ ශඳන්න්න 

ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] අද ශම් විධිඹට යජශත වදයරුන්ශේ 

ංභඹ දඩඹම් යනහ. භහධයශේදීන් නම් යරහ යාඹ න්නහ. 

භහධය ආඹතනර ඵරඳත්ර ඳයහ න්නහඹ කිඹනහ.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  රු යිල් වික්රභසිංව 

අග්රහභහතයතුභහශේ ශවෝදයඹහශේ නහලිහ තභි  TNL ඟ. ඒ 

නහලිහ ශභොන තයම් අඳවහහත්භ ශද්ල් ඳසු ගිඹ අශේ 

ආණ්ඩු තිශඵන හරශත කිේහද? හිටපු රු ජනහධිඳතිතුභහට 

ශභොනතයම් අභන් වත ශර රුණු කිේහද? වළභ දහභ 

උශද්ට ලහන් වික්රභසිංව භවත්තඹහ ඒ රුණු කිඹන්න ඳටන් 

න්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඟශවභ ඳටන් න්නහ. වළඵළි   ඟදහ ඒ 

ආණ්ඩුශේ වුරුත් කිේහද ඒ ඵරඳත්ර ඳයහ න්නහ කිඹරහ? 

ඟශවභ කිේශේ නළවළ.  දළන්  TNL නහලිහට ක්රි  විහලනඹත් 

ශදනහ. ඒ නහලිහ මුළු යශ භ ආයණඹ ශන්ශන්ත් නළවළ  

මුළු යටටභ ශඳශනන්ශන්ත් නළවළ. දළන් මිිසසු සර යටි 

උඩට නළවරහ ඇන්ශටනහ වි  ය න්න වදනහ  ඒ නහලිහ 

ශඳශනනහද කිඹරහ ඵරන්න. ඟතශොට ශම්හ හධහයණද? 

ලින් CSN ඟ ළන යපු විශේචනඹි   ශම්ි  ඟට රතරහ 

ඵළුවශොත් අඳට ශඳශනන්ශන් ශභො ද?  

ආචහර්ඹ ිර්භහල් යංජිත් ශද්සිරි භවත්තඹහ කිඹරහ 

තිශඵනහ "හිතුහටත් ඩහ ඉ භින් අඳශේ සත්ර උනහ දළමීභ 

ළන රු අභළතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ" කිඹරහ. ඒ 

කිඹන්ශන් ශම් ආණ්ඩු ඵරඹට ශේන්න ්රධහන භමිහ ඉටු යපු 

ඊිඹහ සිවිල් භහජ ංවිධහනර  ටිඹ  NGOsර භවත්තුරු  

ආචහර්ඹ ිර්භහල් යංජිත් ශද්සිරිරහ අද පිළින්නහ ශම් ආණ්ඩු 

ඉතහභ ශටි හරඹ  තුශ ඟතුභන්රහශේ සිඹුව සත්ර උනහ දභහ 

අන්  කිඹරහ. ඉතින්  ඟශවභ- 

 

ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි  ක්රි  ළන කිඹපු ිහ භභ ශදඹ  කිඹන්න 

ඕනෆ. රංහශන් පිට- 

 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  භශේ හරඹ ශනොශන- 

 

ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

භභ ඔඵතුභහට හරඹ ශදන්නම්. රංහශන් පිට රීඩහ යන 

තයහලිර විහලන අි තිඹ තිශඵන්ශන් ඒ යටට.  ඒ ිහ 

රංහශන් ඒ විහලන අි තිඹ රඵහ ත්තහ පනොපලයි. භභ ඒ 

්රහල ශශේ ඔඵතුභහශේ දළන ළනීභ වහි .  

 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඵතුභහ ක්රි  ආඹතනශත බහඳතිතුභහ වළටිඹට ඟශවභ 

කිඹන්නත් ඕනෆ. ඒ භභ පිළින්නහ. [ඵහධහ කිරීම්] ශම් 

ඵරන්නශෝ. [ඵහධහ කිරීම්] "හශවේ ශඹන් ුවයට ශොස භට 

තශේ"කිඹරහි . භට කිඹන්න තිශඵන්ශන් ඒි . [ඵහධහ කිරීම්] 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි- [ඵහධහ කිරීම්] වරි. වරි. ශවොි . 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!   
 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  භශේ ශේරහ. 
 

ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීරුි  ඹශභකුශේ ථහට ඹම්කිසි අදව  

ඉදිරිඳත් යන්න අලය නම්  නළඟිටරහ අයඹ  පිට ථහ 

යන්න. ඒශ  ්රලසනඹ  නළවළ. නමුත් ත ශශනකුශේ 

ථහට ඵහධහ කිරීශම් අදවසින් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ටුතතු 

යන්න ඟඳහ.   

 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  කිතුරට නළේ ශනහටත් 

උත්තයඹ  තිශඵනහ. ඒ විධිශත  උත්තයඹ  ශම්ටත් ඇති. ඒ 

උත්තයඹ අභිශඹෝඹට ර යන්න භට වුභනහ  නළවළ. භභ 

කිඹන්ශන්  ශම් හශේ හතහයණඹ තභි  අපි ශම් න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ම්ඳහදනඹ  ළන ථහ යන්ශන්. අද 
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භි ෂූන් වන්ශේරහ දඩඹම් යනහ. යණවිරුන් දඩඹම් 

යනහ. බුද්ධි අංල ිරධහරින් දඩඹම් යනහ. භහධයශේදීන් 

දඩඹම් යනහ. භහධය ආඹතන හිරි  ටනහ. ඒ අතශර් 

ම්මුතිහදඹ ළනත් ශභතළන ඵණ ශද්ලනහ යනහ. ම්මුතිහදඹ 

ශනොශි  අද ක්රිඹහත්භ න්ශන් ''ම්මුතුහදඹ.'' ම්මුතිහදඹ  

ශභතළන ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. ම්මුතුහදඹි  

තමුන්නහන්ශේරහ ක්රිඹහත්භ යන්ශන්. රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභි   යට යසථහ ංශලෝධනඹ යන්න ඕනෆ 

නම්  මුලින්භ ශම් යශ  ම්මුතිඹ  ඇති යශන  ඒට අලය 

යන ඳරියඹ ිර්භහණඹ යන්න ඕනෆ. ඒ ශුවට තභන් භව 

ඟව ශනොන  ශම් ඊිඹහ ඹව ඳහරනශත වවුල්හයඹන් ඵට 

ඳත් ශනොන අඹ දඩඹම් ය ශන ඹනහ. ඔවුන් ශද්ලඳහරන 

නහඹඹන් ශන්න පුළුන්. ඟශවභ නළත්නම් ුතද්ධශතදී ළපී 

ශඳශනන භමිහ ඉටු යපු මිිසුන් ශන්න පුළුන්. ඔවුන්  ශතෝය 

ශතෝයහ දඩඹම් ය ශන ඹනහ. ඒහඵද්ධ විඳ ශත 

අි තිහසිම් පිළිත්තහඹ කිඹරහ අද කිේහ. නමුත් අලයභ 

ශද්ල් පිළිශන නළවළ. ඒහ ශනොරහ වළය තිශඵද්දී  ශම් රු 

බහශේ ථහ යන ම්මුතිහදශත අර්ථඹ ශභො ද?  

ඟ ත් ජනතහ ිදවස න්ධහනශඹන් ඡන්දඹ ඉල්රරහ  ඳසු 

සහධීන ශරහ සථහය ිශඹෝ 23(2) ඹටශත් අපි ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ මීට ශඳය ්රහල යරහ තිශඵනහ. 

න්ධහනශඹන් ශන්ශරහ  විරුද්ධ ඳ ශත ශනභ ඳ  

වළටිඹට ඉරහ සථහය ිශඹෝ 23(2) ඹට ශත් ්රහල යරහ 

තිශඵනහ. ඟශවභ තිශඵද්දී  ඒත් පිළින්ශන් නළත්නම් 

ශභො ද ඔඹ කිඹන ම්මුතිහදඹ. ම්මුතිහදඹ ශනොශි   අද 

්රහශඹෝගි තිශඵන්ශන් ම්මුතුහදඹ. අද යටත් ම්මුතු යරහ  

ශම් යශ  අනහත වළදිඹහුවත් ශභොට ය දළමීශම් ඳහරනඹ  

තභි  තමුන්නහන්ශේරහ අයශන ඹන්ශන්.  

ඒ විතය  ශනොශි   දළන් ආණ්ඩුශේභ ඇභතිරු කිඹනහ 

ශන් "වහමුදුරුරු හිශර්ට න්න ඟ ළරැදිි   හිශර්ට න්නහ 

නම්  භවහනහඹ සහමින් වන්ශේරහශන් අවරහ යන්න ඕනෆ" 

කිඹරහ. ශවශ ශඵොදු- [ඵහධහ කිරීභ ] භභ  කිඹන්නද? "හශවේ 

ශඹන් ුවයට ශොස භට තශේ"  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  තමුන්නහන්ශේරහ-අපි ශම් 

හයණඹ ශත්රුම් න්න ඕනෆ. ශම් අභිශඹෝඹ අපි  ශත්රුම් න්න 

ඕනෆ. න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ම්ඳහදනඹ කිඹරහ 

තමුන්නහන්ශේරහ ඟ ඟ ථහ හේපු අරිනහ. ශභතළන අද ඒ 

යහමු ළනි  ථහ යන්ශන්. ඒ යහමුත් වරිඹට ම්පර්ණ ශරහ 

නළවළ. යහමු ම්පර්ණ ශන්නත් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ භව 

ථහ යනහ ුව! ඉතින් ශභො ද ථහ යන්ශන්? ඒ යහමුත් 

වදහ න්න ඵළරි නම්  ඩිමුඩිශත දස ශද  විහද යරහ 

ශභො ද ශම් යන්ශන්? තමුන්නහන්ශේරහ යන්ශන් ඇත්ත 

භහතෘහ ඹට ඹන ඟ. තමුන්නහන්ශේරහ භහතෘහ ශටොෆි 

වදනහ.  ටිඹ ශටොෆි හ  සේපු ය ය ඉන්නහ. යටට 

ජහතිඹට රණයණහත්භ ඵරඳහන ඳයළති ශභශවුතභ  

තමුන්නහන්ශේරහ ශනභ දිඹත් ය ශන ඹනහ. දශදහ භහලිහශේ 

ඳහය අරින්න  තමුන්නහන්ශේරහශේ නයහඹහචහර්ඹරු  ඹනහ  

ශඳශඳහළි.  ඒ වුද? දණ විශයෝධී වය  
 
[මූළවනපත අණ පරිදි ඉල්ක කරන ද.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විශජ්සරිඹ භවත්තඹහ. සුචරිත ම්රත් භවත්භඹහ තභි  ඟතුභහ 

ඒ නමින්  වඳුන්න්ශන්  භභ ශනොශි . ඟතුභහ මුඳහයඹ ළඩ 

යරහ  ශවොයම් ය අසුවුණු ශශන . ඒ විතය  ශනොශි   

ශම් යශ  ග්රන්ථ ්රහලඹකු වළටිඹට ඟතුභහ යහඳහයඹ  යනහ. 

ඳශමුන මුද්රණශතදී විතයි  ර්තෘ බහඹ ශදන්ශන්. ශදශි  

තුන්ශි මුද්රණ ශවොයට වරහ  ර්තෘ බහඹ ශනොදී අහිං 

ශල්ඹන් අයණ යනහ. ඒ වරිද? ඟශවභ හයහහපු 

ශශන . ඒ ශොල්ශරෝ තභි  අද දණ විශයෝධී ඵණ දවම් ශදහ 

දහයන්ශන්. ශම්  NGOහයශඹෝ ටි ශොශම ඉන් ුවය ඹනහ  

දශදහ වහමුදුරුන් ළඩ සිටින භහළිහ ඉසයව ඇති ඳහය අරින්න. 

තිහුව ඉසයව තිශඵන ඳහය හ තිශඵනහ. වුද ගිහින් 

කිඹන්ශන් ඒ ඳහය අරින්න කිඹරහ? දශදහ භහලිහ කිඹන්ශන් ශම් 

යශ  සිටින ශඵෞද්ධ ඵළතිභතුන්ශේ විතය  ශනොශි   ශරෝශතභ 

සිටින ශඵෞද්ධ ඵළතිභතුන්ශේ ශෞයඹට ඳහත්ර ශච්ච සථහනඹ . 

ඒ ඉදිරිශත ශවෝන් ව වහ   හවන ඹන ඳරියඹ ද තිශඵන්න 

ඕනෆ? අද තමුන්නහන්ශේරහ NGOහය රැශ ඹරහ   ඒත් 

යන්න ඵරනහ.  

තමුන්රහන්ශේරහ ශම් යශ  මුදුන්මුරටි  වන්ශන්.  ඒට 

විරුද්ධ ශඳශඳහළි ඹන්ශන් වුද? ශවශ උරුභශත ඟශවේ 

ඟ ශනහ. ''ශොශ උරුභශත'' ඟශවේ ඟ ශනහ ශඳශඳහළි ඹනහ.  

ශම් විහයඹ  ශන්. ශම් ඔ ශෝභ අසශේ   තමුන්නහන්ශේරහ 

ශන ඹන ශම් ක්රිඹහදහභඹ ඇතුශශේ න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ම්ඳහදනඹ කිඹන ශටොෆිඹ  තිශඵනහ. ඒ ශටොෆිඹ අඳට සේපු 

ය ය ඉන්න කිඹනහ.  දස ශද  ශම් රු බහ ඇතුශශේ 

ඉන් අපි ශම් ශටොෆිඹ සේපු යනහ. ඒ තභි  ශන්ශන්.   

ර සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ හිනහ ශනහ. ඇත්ත ශන්  

භභ කිේශේ. ඇත්ත කිඹනශොට මශණ් භර  පිපුණහ හශේ 

හිනහ  ඹනහ. 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටි ටි ය විඳිමු. 

 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ටි ටි ය විඳිමු. වළඵළි   ජහතිශත ඇත්ත රණයණහත්භ 

්රලසන  හච්ඡහට ශම් රු බහ විෘත ශන්ශන් නළවළ.  යටට  

ජහතිශත අනහත ඉයණභට ඵරඳහන ඇත්ත හච්ඡහට 

තමුන්නහන්ශේරහ විෘත න්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ 

ආණ්ඩුක්රභ යහසථහ ම්ඳහද ශටොෆිඹ වඳ-වඳහ ඹනහ. ඒ 

අතශර් ECTA ඟ වනහ.  

ඊශවට ුතද අඳයහධ අධියණඹ පිහිටුන්න රෆසති ශනහ. 

ත්රසතහදඹ ළශළ වීශම් ඳනත භළි  භහඹ න විට අශවෝසි 

යනහඹ කිඹරහ අභළතිතුභහ ඹහඳනශතදී කිඹනහ. ත්රසතහදඹ 

ළශළ වීශම් ඳනත අශවෝසි ශශොත් දඬුම් රඵහ සිටින සිඹුව 

ත්රසතඹන් ඉශේභ ිදව රඵනහ. හියශල්ර ඉන්න ශොටි 

ඟළිඹට දභනහ. ශම් යට ශේයහ ත් නහඹඹහ ඇතුළු ඟතුභහශේ 

දරු ඳවුර  ශම් යට ශේයහ ත් ශද්ලඳහරන ඵරශේ  යණ විරුන් 

හියශල් ඇතුශට හල් කිරීශම් ශභශවුතභ තමුන්නහන්ශේරහ 

යශන ඹනහ. [ඵහධහ කිරීභ ] ශම් ඉන්ශන් 1989 ළුතය හිටපු 

වරශඹ . භහ ඉසශෝශල් ඹන ශියඹහ හරශත ඟතුභහ භහ 

භයන්න ආහ. ඒ වර ශල්රම් දළන් දභන්න ඟඳහ. රු 

ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  අපි ශත්රුම් න්න ඕනෆ  - [ඵහධහ 

කිරීභ ] අි ශඹෝ! භහ දන්ශන් නළවළ ශභො ද ශරහ තිශඵන්ශන් 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභ ] උශද්ට ෆශේ නළද්ද? 

 
ගරු ක්හමන් ආනන්ද විපේමළන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றவஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 

හරහ  හරහ.  [ඵහධහ කිරීම්]  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  අශන්! ඟතුභහ ශඳොඩ්ඩ  

දභනඹ යන්නශෝ.  [ඵහධහ කිරීම්] ශභොනහ යන්නද? ශත  

තභි .  

 
ගරු ක්හමන් ආනන්ද විපේමළන්න මශතළ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ஆணந் றவஜரன்ண) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 

Passport ශද  තිඹහ ශන ඉරහ. 

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශත ද  භන්ත්රීතුශභ ද?  

 
ගරු මන්ත්රීලරපයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
ඟ passport  ඟ  ශනෝනහට ශදන්න. 

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  අපි ඉතහභ ඕනෆමින් 

අධහයණඹ යනහ  ුතද අඳයහධ අධියණ වදන්න ඹන  - [ඵහධහ 

කිරීභ ] අි ශඹෝ! රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  - [ඵහධහ 

කිරීභ ]  ඔඵතුභහද ථහ යන්ශන්  භභද? ඟශවභ නම් mike ඟ 

අයශන ථහ යන්න. රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  

ඔඵතුභහ ශම් තුන් ශඳොඩ්ඩ  දභනඹ යන්න ශෝ.  

 

ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි  ඔඵතුභහ ඳළටශරන්න ඹන්න ඟඳහ. ථහ 

යශන ඹන්න. 

 
ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

සිවුඳහශ   සිවුඳහශ . රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  

ශත්රුම් න්න ඕනෆ ශභො ද? ශත්රුම් න්න ඕනෆ  

තමුන්නහන්ශේරහ ඒ දඩඹභ  ශභශවුතභ  භර්දනඹ අද යහේත 

යනහඹ කිඹන ඟ. අග්රහභහතයතුභහ ඒ භර්දනඹ ජනත 

යනහ. භහර්තුර අපිත් ඳහයට ඵසනහ  ශද්රෝහින් කිඹරහ. 

ඹම්කිසි විරුද්ධ භතඹ  දයන අඹ ශද්රෝහින් වළටිඹට වංඩු 

වනහ. ශඳශඳහළිඹ  ඹනහ නම් "අපිත් ශඳශඳහළි ඹනහ"ි  

කිඹරහ චණ්ඩි ඳහ  දභනහ. ශභශවභ ංසෘතිඹ  ඇතුශශේ ඔඹ 

කිඹන ම්මුතිඹ ඇති න්ශන් ශොශවොභද? ශොශවන්ද  ඒ 

ම්මුතිඹ උඳදින්ශන්? දළන් අද ළන වුණත් ල්ඳනහ යරහ 

ඵරන්න.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  ඉතහභ ළදත් හයණඹ 

ශභඹි . ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ළි ශදඹට අත තඵනහ නම් 

ඊට රිරන ශද්ලඳහරන ංසෘතිඹ  මුලින්භ ිර්භහණඹ යන්න 

ඕනෆ. විරුද්ධ අදව  පිළින්න පුළුන්  විරුද්ධ අදවසරට 

ඇහුම් න් ශදන්න පුළුන්  විරුද්ධ අදව  දිවහ ංශේදී 

ඵරන්න පුළුන් භහනසිත්ඹ  ශභතළන ිර්භහණඹ ශන්න 

ඕනෆ. ඟශවභ නළතු ඒ ංසෘතිඹට ්රතිවිරුද්ධ හතහයණඹ 

වදරහ  ශම් යශ  ආය  වමුදහන්  භවහ ංක යත්නඹ  ඒ 

ඟ භ ශනත් ශද්ල භහභ ඵරශේඹන් දඩඹම් කිරීශම් 

ක්රිඹහදහභඹ  ශන ඹන භන්  ශම් ය ශ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ම්ඳහදනඹ ශුවශන් ම්මුතිඹ  වදනහඹ කිඹන ඟ විහිළු 

ථහ . 

 

ගරු පශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order?  

 
ගරු පශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රු හිටපු අභහතයතුභහ  ළදත් රු භන්ත්රීතුභහ ශම් 

උත්තරීතය බහශේ භන්ත්රීයඹකුට සිවුඳහහ කිේහ. ඒ ඉල්රහ 

අසය න්න කිඹහ කිඹනහ. භන්ත්රීරු සිවුඳහවුන් ශනොශි . 

 
ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහශේ point of Order ඟ ශභො ද?  

 

ගරු පශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඒ චනඹ ඉල්රහ අසය න්න කිඹරහ ශඹෝජනහ යනහ. 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරි  වරි.  රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  ශම් ෆ වන ඟ 

නත්න්න. ඟතුභහ කිේහ  භහ සිවුඳහහ කිඹරහ කිේ ඟ ළරැදිි  

කිඹරහ. ඒ චනඹ ිහ ඟතුභහට හිත් රිදීභ  වුණහ නම් භහ 

නහටු නහ. [ඵහධහ කිරීම්] භට ශත්ශයනහ  රිදුණහඹ කිඹරහ. 

ඟතුභහට රිශදන්න ඇති ශන්. සිවුඳහවුන්ට ඟශවභ රිශදන්න පුළුන්.  

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  භහ භතු යන හයණඹ 

ඒි . ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ක්රිඹහදහභඹ  ශනඹන්න සුදුසු 

ඳරියඹ  ිර්භහණඹ යන්න ඕනෆ. ශද්ලඳහරන ලශඹන් සුදුසු 

ඳරියඹ ිර්භහණඹ ශනොය ඊට ඩහ ්රතිවිරුද්ධ  අතිහමි 

ශභශවුතභ  නම් ඹන්ශන්  සිඹුව ඳහර්ලසඹන් බඹ න්හ  භිශඹන් 

ලිත ශොට  "තභ භතඹ ඳභණි  ිඹභ භතඹ"ි  කිඹහ හිතන 

අධිභහන්නශඹන් නම් ශම් යශ  ඳහරන තන්ත්රඹ ශභශවඹන්න 

වදන්ශන්  ඟශවභ ක්රිඹහදහභඹ  ඇතුශශේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹට ම්මුතිඹ  ඇති ය න්න ශන්ශන් නළවළ. අද 

ඵරන්න. ආණ්ඩු භව ඉන්න ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත 

ඳහර්ලසඹි   ඟජහඳඹි  අතය ශම් ම්ඵන්ධශඹන් තභ ඟවතහ  

නළවළ. ඟශවභ ම්මුතිඹ ත් ඇති ය න්න ඵළරි  ශභතළන ඊට 

ඩහ ශරොකු ම්මුතිඹ  ඇති ය න්න යන ථහ ශභො ද?  

අපි ශත්රුම් න්න ඕනෆ අශන  හයණඹ ශභඹි . ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ යශ  මලි නීතිඹි . ඒ මලි නීතිඹ ම්ඳහදනඹ යන 

ශොට ශවෝ ංශලෝධනඹ යන ශොට ඒ වහ  කි ුතතු 
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සබහඹ තිශඵන්න ඕනෆ. නමුත් අද තමුන්නහන්ශේරහ යන්න 

ඹන්ශන්  ශඵොරුට ශරෝඹට ශඳශනන්න ඳහර්ලිශම්න්තුභ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  භණ්ඩරඹ  කිඹරහ ඳත් යරහ  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ වදන්න යහජය ශනොන ංවිධහන ල්ලිඹට බහය දීරහ 

තිශඵන ඟි .  

 

ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීතුභි  ඔඵතුභහට ිඹමිත හරඹ අහනි . 

 

ගරු විමේ වීරලං මශතළ   
(ரண்தைறகு றல் வீங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ විතය  ශනොශි   තමුන්නහන්ශේරහ භළතියණ ල් 

දභනහ. ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹ ඳත්න්ශන් නළවළ; 

අනන්තඹ ද හ ල් දභනහ. ඉසශල්රහ තිබුණු ආණ්ඩුට 

කිේශේ  භළතියණ ලින් ඳත්නහ කිඹරහි . ඒ ආණ්ඩු වළභ 

භළතියණඹ භ ශේරහට ලින් ශවෝ තිේඵහ. දළන් ශේරහ ඳසු 

ශරහත් තඵන්ශන් නළවළ. ශම් විධිශත ්රජහතන්ත්ර විශයෝධි 

හතහයණඹ  ඇතුශශේ යශ  යසථහ කිඹන මලි නීතිඹට අත 

තඵන්න වදනහ නම්   ඒ ද්බහශඹන් සිදු ශනොශන ශදඹ  

කිඹන ඟ අපි ශවොහහයභ දන්නහ. ඒ ඵ අධහයණඹ 

යමින්  භට හරඹ රඵහ දීභ ළන රු ිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභහට සතුතින්ත ශමින් භශේ චන සල්ඳඹ 

අන් යනහ.  

 

ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රු විජිත ශවේයත් භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 3.50] 

 

ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  න යසථහ  ස 

කිරීභ පිළිඵ ශඹෝජනහ  ආණ්ඩු ඳළත්ශතන් ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵනහ. ශම් ඉදිරිඳත් යපු ශඹෝජනහශේ ඳශමුළි න්තිශත 

ඉතහ ඳළවළදිලි වන් ශනහ  "ශ්රී රංහ වහ න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  ස කිරීභ...." කිඹරහ. ඒ ිහ වරි ල්ඳනහශන් 

කිශඹේශොත් ඳළවළදිලි ශත්ශයනහ  ශම් යසථහ 

ංශලෝධනඹ  ශනොශි   අුවත් යසථහ  වඳුන්හ දීභ ඹ 

කිඹන ඟ. අුවත් යසථහ  ඇති කිරීභ පිළිඵ ළටුව  

නළවළ. දළනට තිශඵන යසථහ අවුරුදු 38  ඳයණි . ඟදහ තිබුණු 

භහජඹ ශනොශි   අද තිශඵන්ශන්. අද භහජඹ ශනස ශරහ; 

ශරෝඹ ශනස ශරහ. ඒ ශනස ශන භහජඹට  අුවත් ශන 

භහජඹට ළශශඳන න නීති ම්ඳහදනඹ ශ ුතතුි . ඒ පිළිඵ 

කිසිදු ළටුව  නළවළ. වළඵළි   ඒ න නීති ම්ඳහදනඹ කිරීශම් 

ක්රභශේදඹ ඩහත් ්රජහතන්ත්රහදි විඹ ුතතුි . ඒ හශේභ විිවිද 

ශඳශනන සුළු විඹ ුතතුි .  

මීට ලින් ශම් ශඹෝජනහ පිළිඵ අදවස ද ද්දී  

ඳහර්ලිශම්න්තු සථහය ිශඹෝරට අුව ශම් ක්රභශේදඹ ස 

යන්න කිඹරහ අපි කිේශේ ඒ සථහයශත සිටි . ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

සිඹුව භන්ත්රීරුන්ට භහන අි තිහසිභ  රළශඵන ආහයඹට 

ශම් ක්රභශේදඹ ස යන්න කිඹරහ කිේශේත් ඒ සථහයශත 

ඉශනි . නමුත් ආණ්ඩු ඳළත්ශතන් පුදුභ වදිසිඹ  තිබුණහ. 

ජනහරි 09 ළි දහ -ර් පර්ණඹත් ඟ - ජනහධිඳතිතුභහ 

ඳහර්ලිශම්න්තු අභතහ ඩිමුඩිශත කිේහ  අුවත් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  වදන්න  විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි යන්න 

අලය යන ක්රභශේදඹ ඉ භින් ස යනහ කිඹරහ.  

ඒත් ඟ භ ආණ්ඩු මීට ලින්  තිබුණු නයහඹ ඳත්රඹ ඳහ 

ශනස යමින්  විශලේ දින ශඹොදහ ිමින් ශඵොශවොභ 

වදිසිඹකින් යසථහ ම්ඳහදනඹ පිළිඵ ක්රභශේදඹ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුට ශශනන්න අදවස ශහ. නමුත් ඟයභ ඒ 

ශඹෝජනහ ආඳසට ගිඹහ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශභ ශම් ශඹෝජනහ 

ළරකිල්රට ත්ශත් නළවළ; ංහදඹට ත්ශත්ත් නළවළ. නයහඹ 

ඳත්රශඹුවත් ආඳසට ගිහිල්රහ තිබුණහ.  

මීට ලින් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ නයහඹ ඳත්රශත  අද දිනට ශඹොදහ 

ශන තිබුශණ් ශම් ශඹෝජනහ ශනොශි . අද දිනට ිඹමිත 

තිබුශණ් ශනත් ශඹෝජනහ . ශවට දිනඹට ිඹමිත  තිබුශණ්ත් 

ශනත් ශඹෝජනහ . නමුත් ආණ්ඩු අද උශද් වදිසිශතභ 

රඵ රශඹන්  නළතත්  ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ම්ඳහදනඹ 

කිරීශම් ක්රභශේදඹ පිළිඵ ශඹෝජනහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ශනහහ. ඟතළන තිශඵනහ  අක්රභත් ඵ . මුරදී වදිසිශඹන්  

ශභඹ ශශනනහඹ කිේහ. ඊට ඳසු ශභඹ ආඳසට ත්තහ. 

ආඳසට අයශන ශම් ළන කිසිදු ථහ ඵව  නළතු තිබුණහ. 

ඟඳහයටභ අද උශද් නළත කිේහ  අද ව ශවට ශම් ශඹෝජනහ 

හච්ඡහ යරහ ශවට වළන්දෆශේ ඡන්ද විභසීභට ඹනහඹ 

කිඹරහ. නමුත් රු අභළතිතුභහ ශම් විහදඹ ආයම්බ යද්දී 

කිේහ  "නළවළ  ශවට ඡන්ද විභසීභට ඹන්ශන් නළවළ. තභ        

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ශම් ශඹෝජනහ ම්ඵන්ධශඹන් අහන 

ිභනඹට ඇවිල්රහ නළවළ." කිඹරහ.  

න යසථහ  ම්ඳහදනඹ කිරීභ පිළිඵ ක්රභශේදඹ අඩංගු 

ශන ශඹෝජනහ  දළන් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. 

ශම් තභි  අහන ශඹෝජනහ; ශම් තභි  ආණ්ඩු ඳළත්ශතන් 

ඉදිරිඳත් යන ශඹෝජනහ කිඹරහ බහනහඹතුභහ ්රතිඥහ  

දුන්නහ. කීභ  ත්තහ. නමුත් අභළතිතුභහ කිඹනහ  ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ඹ අහන ඟවතහට ඇවිල්රහ නළවළ කිඹරහ. ඒ 

අහන රණන්දුට ඟන්ශන්  ඊශව ළයාන  භණ්ඩරශතදී කිඹරහත් 

ඟතුභහ කිේහ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ම්ඳහදනඹ කිරීභ පිළිඵ ව 

ක්රභශේදඹ ශභො ද කිඹන ඟ ළන තභ ආණ්ඩු ඇතුශශේ 

ඒභතිත්ඹ  නළවළ කිඹන ඟ ඟි න් ඉතහභ ඳළවළදිලි 

ශඳශනනහ. ඒ ිහ රු බහනහඹතුභහ බහත ශ 

ශඹෝජනහ අන් ශඹෝජනහ කිඹහ කිසි ශේත්භ පිළින්න ඵළවළ. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රු ිශඹෝජය ථහනහඹතුභි  භභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් 

ඳළවළදිලි කිරීභ  යන්නම්. අපි ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹත් ඟ  

ශම් ම්ඵන්ධශඹන් හච්ඡහ ශහ. ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ඟව 

ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹට භධයභ හය 

බහශේ - Central Committee ඟශ - අුවභළතිඹ අලයි .  

 
ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ කිඹන්ශන්  ඟවතහ  නළවළශන්?  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ. ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ  ඟවශරහ තිශඵනහ.  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත  ඟවතහ තිශඹනහ කිඹන්න 

භධයභ හය බහශේ ඟවතහ  තිශඵන්න ඟඳහඹළ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත නහඹ රු ිභල් සිරිඳහරද සිල්හ 

භළතිතුභහත් ඟ    ඳහර්ලිශම්න්තු තුශදී  ශම් ළන හච්ඡහ 

ශහ. රු සුසිල් ශ්රේභජඹන්ත භළතිතුභහත් ඟ ත්  හච්ඡහ 

ශහ.  හච්ඡහ ට ඳව  වඹ  ඇති වුණහ.  අහන පිඹය 

තභි   ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත භධයභ හය බහශේ  

අුවභතිඹ. ඒ  අඳට රළශඵනහ.  

 
ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒත් අයශනභ ශභතළනට  ඟන්නට තිබු ණහශන්. ශම් උශද් 

වදිසිශත තවිඹ  ඳ  නහඹ රැසවීභ  ළහ  අද ව ශවට 

විහද යරහ - ශවටත් උශද් ඉරහ විහද ය- ශවට ඡන්ද 

විභසීභකින් ශම් අන් හයනහඹ කිේ ඔඵතුභන්රහ             

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත  භධයභ හය බහශේ ඟවතහ තභ 

නළවළ කිඹහ දළන් කිඹනහ. ඒත් ඉය යශන ශභතළනට ආහ 

නම් ශම් ළඩඹ මීට ඩහ රසනි . ඒ ය ත්ශත් නළවළ.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇේ  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විලසහි  අපිට ඒ අුවභතිඹ රළශඵන ඵට. We are confident 

that we will get it.  

 
ගරු විජිත පශේර්ක මශතළ 
(ரண்தைறகு றஜற வயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ ඉඟිඹ ශන්න පුළුන්. නමුත් ඒ විලසහඹ භත 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හරඹ හ දභන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහට තිශඵන 

විලසහඹ ව අවිලසහඹ භත හරඹ හ දභන්න ඵළවළ.  

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඹභ  යද්දී ඒ පිළිශශට ඉදිරිඳත් ශන්නට 

ඕනෆ. තමුන්නහන්ශේරහට තිබුණහ  ඔඹ කිඹන ඟවතහත් 

අයශනභ ශම් අහන ශඹෝජනහ  විධිඹට ශභතළනට ඉදිරිඳත් 

යන්න. ශ්රී රංහ  ිදවස ඳ ශත භධයභ හය බහශන් දළන් 

කිේශොත්  "ආණ්ඩුක්රභ යසථහ මුළුභින්භ අුවශතන් වළදීභ 

ශනොශි   ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ 

ඳභණි  අපි ඟව'' කිඹහ ඟතශොට ශම් තත්ත්ඹ 

ම්පුර්ණශඹන්භ ශනස ශනහ.  ඒ ිහ අඳට තිශඵන ්රලසනඹ  

ආණ්ඩු විධිඹට ඔඵතුභන්රහශේ අන් ඟතහඹ ශභො ද 

කිඹන ඟි . න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  වළදීභද  ඟශේ නළත්නම් 

තිශඵන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ කිරීභද; ශම් ශදශන්  

ශොි  ඟද අන් රණයණඹ? ඔඵතුභන්රහ ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵන්ශන් අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  වළදීභ පිළිඵ 

ශඹෝජනහ . නමුත් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත  ථහඵවට 

ර ශරහ තිශඵන්ශන්  ඒ ශනොශි . ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත 

අන් අදවත් තභ අයශන නළවළ. නමුත් ථහඵව ඇතුශශේ 

ශරහ තිශඵන්ශන් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ . විධහඹ 

ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි කිරීභ; -ඒ ජනහධිඳතිය ඹහශේ ඡන්ද 

ශඳොශයොන්දු .- ඒ හශේභ මලි අි තිහසිම් පිළිඵ අුවත් 

න්ති ඟතු කිරීභ; ඒ විතය  ශනශි   ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 

දළනට ශනොළරශඳන ශඵොශවෝ න්ති ශනස  ය  ඒට අුවත් 

න්ති ඟතු කිරීභ; -ඟඹ අතයලය ටුතත්ත .- ජහති ්රලසනඹ  

පිළිඵ ඹම් විඳුම් ශඹෝජනහලිඹ   ඉදිරිඳත් කිරීභ; භළතියණ 

ක්රභඹ පිළිඵ න වඳුන්හදීභ  ඟතු කිරීභ කිඹන මුලි 

රුණු  වතය පිළිඵ තභි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ම්ඳහදනඹ 

කිරීශම්දී ඳසු ගිඹ දසර ථහඵවට ර  වුශණ්. නමුත් ඟහි 

අහන ඟවතහ  නළති ආණ්ඩු  විධිඹට අම්පර්ණ 

ශඹෝජනහ  ඉදිරිඳත් යන ඟ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හරඹ හ 

දළමීභ . ඒ විතය   ශනොශි . ශම් හර්ඹඹ අන් ය ළනීභට 

විලහර ඵහධහ . ඟභ ිහ ආණ්ඩු ඇතුශශේ ශම් පිළිඵ 

ඟවතහ  නළති ශභඹ   ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ හයණඹ  

ත්ශතොත්  ඟි න්භ ශේනහ  ශම් ළඩඹ වරිඹට ය න්නට 

ශනොවළකි වී තිශඵන ඵ. ඔඵතුභන්රහ ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ 

අනහත්තහ හශේභ  ශම් යසථහ ම්ඳහදනඹත් අනහන්නහ ඵ 

තභි  ශම්ශන් ඉඟි යන්ශන්. 

ශම් ශඹෝජනහශේ කිසි තළන ශම් හර්ඹඹ අන් න  හර 

යහමු   වන් ය  නළවළ. ඟභ ිහ අන් න හර යහමු  

නළති ඔඵතුභන්රහ ට  ඕනෆ හරඹ  ශම්  ඇ දශන ඹන්නට 

පුළුන්. ඒ පිළිඵ ළටුව  නළවළ.  නමුත්  කිසිදු න්තිඹ  

ශම් හර්ඹඹ අන් න  හර යහමු අඩුභ ණශන් ය ද   

භහව වඹ ද  ය ඟවභහය ද කිඹන ඟ ඳළවළදිලි ිලසචිත 

ලශඹන් වන් ය නළවළ. ඔඵතුභන්රහ ශම් යසථහ 

ම්ඳහදනඹ කිඹන ඟ භහතෘහ  විධිඹට ශතොශයොම්ඵල් කිරීභට  

ඉදිරිඳත් ශහට  ඳළවළදිලි ශද්ලඳහරන වුභනහශන්භ ශම් 

යන්න ඹනහද කිඹන ළඹ තිශඵනහ. ඒ භතු ශන්ශන්භ 

ශභඹ ඉදිරිඳත් ශ ආහයශඹන්. ලින් වදිසිඹ  තිබුණහ; ඳසු 

ආඳසට ත්තහ. දළන් අද උශද් ආඳසු වදිසිඹ  ආහ. දළන්  

අභළතියඹහ කිඹනහ  ශවට ඡන්දඹ විභසීභ  නළවළ  තත් 

ද තභි  ශම් ඡන්දඹට න්ශන් කිඹහ.  ඒශන් ඳළවළදිලිි   

ශභඹ අන් ඟවතහඹ  ඇති  ඉදිරිඳත් වුණු ඟ  ශනොන 

ඵත්  ශම් වහ ශච්ච ිළයදි භළදිවත්වීභ   ශනොභළති ඵත්. 

ඟඹ ඳළවළදිලි ඔේපු ශරහ තිශඵනහ. ශභි න් ඔඵතුභන්රහ  

උත්හව යන්ශන්  ශභඹ ඳහවිච්චි ය  ශම් යසථහ පිළිඵ 

ථහඵව ඟළිඹට දහරහ යශ  තිශඵන ඇත්ත ්රලසන ඹට වන්නි .   

ඳසු ගිඹ ඳහර්ලිශම්න්තු අසථහශේදී ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් ශහ  ඔඵතුභන්රහභ ශඳොශයොන්දු ශච්ච ශඳෞද්ලි 

අංලශත ශේඹන්ශේ  රුපිඹල්  2500 ළටුේ ළඩි කිරීභ 

ම්ඵන්ධ. ඒ ඳහර්ලිශම්න්තුශන් නීතිඹ  ඵට ඳත් ශ 

ුතතුි . ඟඹ නීතිඹ  ඵට ඳත්කිරීභට ශේඹන්ශේ අඹ ළඹ 

වන දීභනහ ඳනත් ශටුම්ඳත  ශම්  බහට   ඉදිරිඳත් වුණහ. 

ඟඹ වහභ ම්භත ය ත ුතතුි . ඟඹ  ඔඵතුභන්රහ දුන් අඹළඹ 

ශඳොශයොන්දු . අද ඊශත ශනොශි . 2015 ර්ශත ජනහරි 

භහශත  ඉදිරිඳත් ශ අඹ ළඹ ශඳොශයොන්දු . ශභඹ අන් 

අඹළශත ශඹෝජනහ  ශනොශි . තභ ශම් ආණ්ඩුට ඵළරි 

ශරහ තිශඵනහ  ශඳෞද්ලි අංලශත ශේඹන්ට ඒ රුපිඹල් 

2500 දීභනහ ශදන්න.  ඒ ළටුේ ළඩි කිරීභ රඵහ ශදන්න ඵළරි 

ශරහ තිශඵනහ. ඇි  ඒ? නීතිඹ  ඵට ඳත් ශශේ නළති  ිහ. 

ඒහ වදිසි ශද්ල්.  

යසථහ පිළිඵ ශඹෝජනහ ශශනන ඟට අශේ 

විරුද්ධත්ඹ  නළවළ. වළඵළි  ඟවතහ  නළති  අදත් ශම් 

අතයභ ඵල්ශන ශඹෝජනහ  ඵට ඳත්ශන  ඟ  විධිඹට 

ශනළවිත් අතයලය ශඹන් ම්භත ය න්න තිබුණු ශඳෞද්ලි 

අංලශත ශේඹන්ශේ රුපිඹල් 2500 ළටුේ ළඩිවීභ නීතිත 

කිරීශම් ශඹෝජනහ ල් දභහ තිශඵනහ. ඒශන් ශඳන්න්ශන් 

ශභො ද? ඒශන් ශඳන්න්ශන් ශම් යශ  ජනතහශේ දළශන  

ඇත්ත ්රලසන ඹටවන්න ශම් ඳහවිච්චි යරහ තිශඵනහ කිඹන 

ඟි . ිම් ශඵොරුට හච්ඡහ යන්න  අදවස ද න්න 

කිඹරහ භහතෘහ  ශනළල්රහ  ආණ්ඩුශේත් ඟවතහ  නළති 

1179 1180 
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අන් උත්තයඹ  නළතු තහ ඵව යරහ අන් යනහ. 

යසථහ ඳහවිච්චි යන්ශන් යශ  ජනතහශේ ඇත්ත ්රලසන 

ඹටවන්න කිඹන ඟි  ඒශන් අදවස ශන්ශන්. ඒ ඇත්ත 

්රලසන ඹටවන්න කිසිශේත්භ ඉඩශදන්න ඵළවළ. යශ  නීතිඹ 

ශනස යන්න  අුවත් යසථහ  ම්ඳහදනඹ යන්න අපි 

ඟවි . ඒ පිළිඵ ශඹෝජනහ  අදවස ඉදිරිඳත් යන්න අපි සදහනම්. 

වළඵළි   අපි දකින ශදඹ  තභි  යසථහ  වළදීශභන් යශ  

ජනතහශේ ඇත්ත ්රලසනරට උත්තය රළශඵන්ශන් නළවළ කිඹන 

ඟ.  

යශ  ජනතහශේ ළඵෆ ආර්ික ්රලසනරට  ජීත් වීශම් 

්රලසනඹට ශම්ශන් උත්තයඹ  රළශඵන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ 

ශදන්නම් කිඹපු රුපිඹල් 10 000 ළටුේ ළඩිවීභට ශම්ශන් 

උත්තයඹ  නළවළ. ශඳෞද්ලි අංලශත ශේඹන්ශේ රුපිඹල් 

2 500 ළටුේ ළඩිකිරීශම් ්රලසනඹට ශම්ශන් උත්තයඹ  නළවළ. 

ශම් යශ  ජනතහශේ අධයහඳන ්රලසනඹට  ශෞය ්රලසනඹට  

ජීත් වීශම් ්රලසනඹට ශම්ශන් උත්තයඹ  රළශඵන්ශන් නළවළ. 

ශම්ශන් ඔඵතුභන්රහ නීතිභඹ යහමුශේ ශනස කිරීභ  යි . 

වළඵළි   නීතිභඹ යහමු ඇතුශශේ ශභො ද යන්ශන් කිඹන ඟ 

පිළිඵත් ඔඵතුභන්රහශේ ඳළත්ශතන් - ආණ්ඩු ඳළත්ශතන් - ශම් 

ශන ශත  කිසිදු ශඹෝජනහ   ශටුම්ඳත  ඉදිරිඳත් යරහ 

නළවළ. ක්රභශේදඹ පිළිඵ තභි  ශම් හච්ඡහ යන්ශන්. 

ක්රභශේදඹ පිළිඵත් ඔඵතුභන්රහ ත්ශත් ළයදි ආයම්බඹ . 

අභළතියඹහට අත්තශනෝභති ඵරඹ  රළශඵන විධිඹට 

තභි  ශම් මුලින්භ යන්න වළදුශේ. ඒ තභි  ඳශමුළි 

උත්හවඹ වුශණ්. ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඵහුතය භන්ත්රීරුන්ශේ 

විරුද්ධත්ඹ ිහ තභි  ඔඵතුභන්රහ ආඳසට අඩිඹ  ත්ශත්. 

විශලේශඹන්භ ආණ්ඩු ඇතුශශේ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ  

ණ්ඩහඹභත් කිේහ  "නළවළ  ශම් ළරැදිි   අභළතියඹහට 

අත්තශනෝභති ඵරඹ  වළශදන ක්රභඹට ශම් ස කිරීභට 

ඟව නළවළ" කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් ආණ්ඩු ඇතුශශේ ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ශත සථහයඹ වුශණ් අභළතියඹහට අත්තශනෝභති 

ඵරඹ  වළශදන ක්රභශේදඹට විරුද්ධි  කිඹහි . ඒ ිහ තභි  

දළුවත් ශම් ආඳසට ඹන්ශන්. ම්පර්ණ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ශනස කිරීභට ඟවතහකුත් නළවළි  කිඹන ඟි  දළන් අඳට 

දළනන්න රළයාරහ තිශඵන්ශන්. ඟතළින්භ ඳළවළදිලි ශනහ  

ඟවතහ  නළතු අඹහශල් ඹන භන තභි  ශම් යසථහ 

වළදිල්රත් දළන් ඳත් ශරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. 

අඳට ශඳශනන ශදඹ  තභි   යසථහ ම්ඳහදනඹ කිඹන ඟ 

ඳහවිච්චි යරහ ඟ ඳළත්තකින් ඔඵතුභන්රහ යශ  ජනතහශේ 

ඇත්ත ජීත් වීශම් ්රලසන ඳළත්තට දහනහ  ල් දහනහ  ඒහ 

ඹටඳත් යනහ. අශන  ඳළත්ශතන් භළතියණ ල් දහන්නත් 

ශම් ඳහවිච්චි යනහ. ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹ ිඹමිත 

හරශතදී ඳළළත්විඹ ුතතු තිබුණහ. ඟඹ ඳළළත්වීභ දළන් ්රභහද 

යනහ. අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  වදනහ  ඒ අුවත් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භඟින් අුවත් භළතියණ ක්රභඹ  ශේනහ  

ඒ භළතියණ ක්රභඹ ඹටශත් ඳහර්ලිශම්න්තු  ඳශහත් බහ  ්රහශද්ය ඹ 

බහ ඹන සිඹුව භළතියණ ඟභ භළතියණ ක්රභඹට ශේන්න 

ඕනෆ  ඒ වහ ඹම් හරඹ  ඹනහ  අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

වළශදන්න ඕනෆ  වළශදනල් අඳට ඡන්ද ඳත්න්න ශන්ශන් 

නළවළ  ඒ ිහ භළතියණඹ ල් දහනහ ඹනහදී ලශඹන් 

ඔඵතුභන්රහ තර් වදනහ. දළන් ඔන්න අුවත් තර්ඹ  වළදුහ  

භළතියණ ල්දහන්න. වළඵළි   ඔඵතුභන්රහ ඉසශල්රහ ත්ශත් 

ඔඹ සථහයඹ ශනොශි . ජනහධිඳතියඹහ ව ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ඹ  ඳශහත් ඳහරන ඇභතියඹහ ඳශහත් බහර  ්රහශද්ය ඹ 

බහර  නය බහර ිර හරඹ ල් දළමීශම් ළ  ිශේදනඹ 

ිකුත් ශහට ඳසශේ භළතියණඹ ල් දළමීභ  සිද්ධ වුණහ. 

ඒහශත හර සීභහ ජුි ද හ දි  ශහ.  

ඟතශොට ඟ ත් ජහති ඳ ශත බීර් වහෂීම් ඇභතියඹහ 

ඳ ශත භව ශල්ම්යඹහ විධිඹට ලිපිඹ  ඹළේහ  භහධයරට 

ිශේදනඹ  ිකුත් ශහ භළතියණඹ ල් දළමීභ ම්පර්ණ 

ළයදිි   ඒට ඟ ත් ජහති ඳ ඹ විරුද්ධි  කිඹරහ. ඟදහ 

ඟශවභි  ඔඵතුභන්රහ ිශේදන ිකුත් ශශේ. ඒ විධිඹට ිශේදන 

ිකුත් යරහ අද ශදශොල්ශරෝභ ඟතු ශරහ ඳශහත් ඳහරන 

භළතියණඹ ල් දහනහ. දළන් ඔඵතුභන්රහ ඒට තර් 

වදහන්නහ. ඟතශොට ඒශන් ශඳන්න්ශන් ශභො ද? 

යසථහ ම්ඳහදනඹ කිඹන ඟ ශඳන්නරහ යශ  ඇත්ත ජීන 

්රලසන ටි ඹටඳත් යන භන් භළතියණඹ ල් දභන්නත් ශම් 

ඳහවිච්චි යනහ. ඒ ළයදිි .  

ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ හච්ඡහ ඳහවිච්චි යශන දළනට 

තිඹන්න තිශඵන ඳශහත් ඳහරන භළතියණඹ ල් දළමීභ ම්පර්ණ 

ළයදිි . යසථහ ම්ඳහදනඹ කිරීභ පිළිඵ කිසි ළටුව  

නළවළ. විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි ශ ුතතුි . ඒි  

ජනහධිඳතියණඹට ශඳය දුන් ්රධහන ශඳොශයොන්දු. ජනහධිඳති 

අශේ ඹහ විධිඹට වභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහ ඟදහ 

භළතියණඹට ඉදිරිඳත් වුශණ් විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි 

යනහ කිඹහි . නමුත් දවනන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනශඹන් ඒ අශවෝසි කිරීභ ිසිඹහහය සිද්ධ වුශණ් 

නළවළ. ඟතළනදී සිද්ධ වුශණ් ඵරතර සීභහ කිරීභ  ඳභණි . වරි 

නම් ඒ දවනන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන් ශ 

ුතතු තිබුණහ; ශ වළකි තිබුණහ. නමුත් ඔඵතුභන්රහ ඒ 

ශශේත් නළවළ. 

්රභහද ශරහ වරි විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි ශ ුතතුි . 

ඒ ඩිනම් සිද්ධ විඹ ුතතුි . ඒ පිළිඵ කිසි ළටුව  නළවළ. 

ඒ ශඳොශයොන්දු ඉටු කිරීභ හශේභ ඳතින ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ තිශඵන ජහති අභඟිඹ ඇති යන  ආමි 

අභඟිඹ ඇති යන  ආමි ළටුම් ිර්භහණඹ යන න්ති 

වහභ අශවෝසි ශ ුතතුි . අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහකින් 

ජහතිත් භඟිඹ ඇති විඹ ුතතුි   ආමි වජීනඹ ඇති විඹ 

ුතතුි .  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ තිශඵන ජහති ව ආමි 

වජීනඹට ඵහධහ න න්ති වහභ ඉත් ශ ුතතුි . ඒ 

පිළිඵ විහදඹ  නළවළ. යහජය බහහ පිළිඵ න්තිඹත් 

ශනස විඹ ුතතුි . "සිංවර බහහ  ඉංග්රීසි බහහ යහජය බහහ 

ශේ. ශදභශ ද යහජය බහහ  ශේ" කිඹන න්තිඹ ශනස විඹ 

ුතතුි . ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භවතහ වදපු 1978 ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ තිශඵන්ශන් "ශදභශ ද යහජය බහහ  ශේ" කිඹරහි . 

'ද' ඹන්න දභහ ශදභශ බහහ ථහ යන අඹට අඩු ළරකිල්ර  

ද හ තිශඵනහ. ඒ ශනස විඹ ුතතුි . ඒ පිළිඵ කිසිභ 

ළටුව  නළවළ. අපි කිඹන්ශන් ඒ ශනස යන්න කිඹරහි . ඒ 

ඇි ? "සිංවර  ශදභශ  ඉංග්රීසි යහජය බහහ ශේ." කිඹරහ ශනස 

යන්න ඵළරි ඇි ? ශනස යන්න පුළුන්. 'ද' ඹන්න දළමීභ 

ඇතුශශේ ශදභශ ජනතහට ඳළවළදිලි ශනොළරකිල්ර  සිද්ධ යරහ 

තිශඵනහ. ඒ ශනස න්න ඕනෆ. ඒ පිළිඵ විහදඹ  නළවළ.  

ඒ විතය  ශනොශි . ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ස කිරීශම්දී 

ශම් යශ  ජහති අභඟිඹ  ආමි අභඟිඹ ඇති යන න්ති 

සිඹල්ර අශවෝසි ශ ුතතුි . අශවෝසි යරහ ආමි වජීනඹ 

ඇති යන න්ති ශභඹට ශශනන්න ඕනෆ. ඟහිදි යශ  

ඒකීඹබහඹ පිළිඵ ්රලසනඹ  යශ  භධයත ආණ්ඩු  ඳළළත්වීභ 

පිළිඵ ්රලසනඹ  භධයත ආණ්ඩු  ඳළළත්වීභ පිළිඵ න 

ආය හ වති විඹ ුතතුි .  

ඒකීඹ යහජයඹ  තුශ ජහති ්රලසනඹ ම්ඵන්ධ විඳුභට 

ශදභශ ජහති න්ධහනඹ ඟවි  කිඹරහ අවඩ රනහදන් 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

භන්ත්රීතුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි කිේහ. ඒ පිළිඵ භභ න්ශතෝ 

නහ. ඒ ඉතහභ ළදත් ්රහලඹ . ඳශමුශි තහට 

අවඩ රනහදන් භන්ත්රීතුභහ අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉතහ 

ඳළවළදිලි වතිඹ  දුන්නහ  ඒකීඹ යහජයඹ  තුශ ජහති ්රලසනඹ 

වින්න අපි ඟවි  කිඹරහ. ඒ ශවො ්රශේලඹ . ඒ හශේභ 

තභි  උතුරු ව නළ ශවනහිය ඳශහත් ඒහඵද්ධ යන්න ගිශඹොත් 

ඵයඳතශ ජහති ්රලසනඹ   ආමි ළටුභ  ඇති නහ. 

නළ ශවනහිය ඳශහත කිඹන්ශන් මුසලිම්  ශදභශ  සිංවර කිඹන සිඹුව 

ජහතිත්ඹන් භ භ ජීත් න ්රශද්ලඹ . ඒ උතුයට 

ඈන්න ගිඹහභ ඟතළන ඇතින ජන ංුතතිශත ශනසභ නළත 

ජහති ්රලසනඹ  ඇතිවීභට ඳහය ළපීභ  නහ. ඒ ිහ ඒ 

අදවත් ශනස ය ත්ශතොත් ඩහත් ශවොි . ජහති ්රලසනඹ 

විීමභ වහ ්රශේලඹ  රඵහ ත ුතතුි . විධහඹ ජනහධිඳති 

ක්රභඹ අශවෝසි විඹ ුතතුි .  

අශේ යශ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ තිශඵන ශනොළශශඳන 

ඳළයණි න්ති වහභ ඉත් ශ ුතතුි . ඒහ ඉත් යරහ අුවත් 

භහජඹට -න භහජඹට- ළශශඳන න න්ති ඟතු විඹ 

ුතතුි . ඒ වහ ව -අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  වදන- 

ක්රභශේදඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ සිඹුව භන්ත්රීරුන්ශේ අි රණන් 

ආය හ න  භන්ත්රීරුන්ශේ අදවස ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන් 

ක්රභශේදඹ  විඹ ුතතුි . ඟළි ක්රභශේදඹට අපි ඟවි . ඟළි 

ක්රභශේදඹ  තුශ න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ම්ඳහදනඹ 

කිරීශම්දී අදවස වහ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යන්න අපි සදහනම්. 

වළඵළි   ආණ්ඩුක්රභ යසථහ කිඹන ංහදඹ ඳහවිච්චි යරහ 

යශ  ජනතහශේ ඇත්ත ්රලසන ඹට යනහ නම්  යශ  

ජනතහශේ ජීත්වීශම් ්රලසනඹ ඹට වනහ නම් ඟශවභ නළත්නම් 

භළතියණ ල් දභනහ නම්  ඒ ළයදිි . ඒට අපි විරුද්ධි  

කිඹන ඟ ්රහල යමින් භභ නතය නහ. ශඵොශවොභ සතුතිි . 

 
ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ 
(ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශවට  රු ජඹම්ඳති වික්රභයත්න භන්ත්රීතුභහ.  

ඊට ්රථභශඹන් වුරු ශවෝ රු භන්ත්රීයශඹකු මරහනඹ 

වහ රු  ශජ්.ඟම්. ආනන්ද කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහශේ නභ  

ශඹෝජනහ යන්න.    

 
ගරු ඉරළන් වික්රමර්කන මශතළ  
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

"රු ශජ්.ඟම්. ආනන්ද කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ 

ත ුතතුඹ" ි  භභ ශඹෝජනහ යනහ. 

 
ගරු (ආචළර්ය) නයේපති වික්රමර්කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 
 
විසන් වහිකර කරන ද. 
ஆவரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනුරරුල ගරු නිපය නය කාළනළයකුරමළ මූළවනපයන් ඉල්ක 
වුපයන්, ගරු පේ. එේ. ආනන්ද කුමළරසරි මශතළ මුළවනළරූඪ විය.     

அன்தறநகு, ரண்தைறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனவ, ரண்தைறகு வஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 
[අ.බහ. 4.09] 

 
ගරු (ආචළර්ය) නයේපති වික්රමර්කන මශතළ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) ஜம்தற றக்த்ண) 

(The Hon. (DR) Jayampathy Wickramaratne) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ුවඹ  ෆදීභට  ඟශේභ ඟභ ුවඹ ජනතහශේත්  ශද්ලඳහරන 

ඳ රත් පුළුල් වශඹෝඹකින් ෆදීභට තිශඵන සර්ණභඹ 

අසථහ අද අඳට උදහ ශරහ තිශඵනහ. අපි අද න්ශන් ඒ 

පිළිඵ ව ඳශමුන පිඹයි . භභ ඟශේ කිඹන්ශන් ඇි ? සිඹුව 

ජන ශොටස ම්ඵන්ධ ය ශන  සිඹුව ශද්ලඳහරන ඳ  

ම්ඵන්ධ ය ශන මීට ලින් අපි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වළදුශේ 

නළද්ද? 1947-48 අඳට රළබුණු ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අපි වදපු 

යසථහ  ශනොශි . ඟඹ ්රිතහනය අධියහජයහදී ඳහරඹන් 

විසින් අඳට දුන් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ . ශෝල්ඵරි ශොමිභ 

ඟ තයහ ්රභහණඹට ජනතහ අදවස විභස ඵ ඇත්ත. 

අභහතයරුන්ශේ ශටුම්ඳත රහ ඵළූ  ඵත් ඇත්ත . ඟශවත් 

අහන ලශඹන් ඟඹ ්රිතහනයඹට වුභනහ විධිඹට අඳ භත ඳළටව 

යසථහ . ඟභ ිහි  ඊට ඵරත් විරුද්ධත්ඹ  ඇති වුශණ්. 

ඉතහභත්භ ඉ භින් අධියහජයහදශඹන් ළරවුණු අශනකුත් 

යටල් ශහ හශේ තභන්ශේභ යසථහ  -ඉංග්රීසිශඹන් 

කිඹනහ  "Autochthonous Constitution" කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් 

ඟභ ිදවස යහජයශත ශඳොශශො භතින් වළදුණු යසථහ .- 

වළදීභට විලහර උනන්දු  තිබුණහ. ඒ පිළිඵ නීති ්රලසන තිබුණහ.  

ඳහර්ලිශම්න්තු තුළින් ටුතතු ය ශෝල්ඵරි යසථහ 

ම්පර්ණශඹන්භ අි න් යන්න අඳට පුළුන්ද? යහජහධියණශත 

-Privy Council- නඩු කිහිඳඹ නඩු රණන්දුර ළකි කිහිඳඹ  

ිහ ඒ පිළිඵ ළඹ  තිබුණහ. ඒ හශේභ කිසිභ ඳ ඹට 

තුශනන් ශද ඵරඹ  රඵහ න්න ඵළරි තත්ත්ඹ  තිබුණහ. 

ඟභ ිහ  ශෝල්ඵරි යසථහශන් ඔේඵට ගිහින් ඳහර්ලිශම්න්තු 

භන්ත්රීරුන් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් පිටත රැසවී ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ම්ඳහද භණ්ඩරඹ  තුළින් යසථහ  වළදීභට 1970 

භළතියණශතදී භඟි ශඳයමුණ ජනතහශන් ජන යභ  ඉල්රහ 

සිටිඹහ. ඵරහශඳොශයොත්තු ශනොවුණු ඳරිදි  ඟට තිබ භඟි 

ශඳයමුණට ආන තුශනන් ශදටත් ළඩි ජන යභ  රළබුණහ. 

ඟශවත්  අය නීතිභඹ ්රලසනඹ භතු ශි  කිඹහ ඒ තුශනන් ශද 

ජන යභ ඳහවිච්චි ය ඳහර්ලිශම්න්තු තුළින් යසථහ වළදුශේ 

නළවළ. ශම් හයණඹ ශඵොශවෝ ශදශන  දන්ශන් නළවළ. ඒ අුව 

න යවවරට සිඹුව භන්ත්රීරුන් ළව විට ආණ්ඩු ඳක්ෂඹ ව 

විඳ ශත භන්ත්රීරු 157ශදනහභ ඳශමු රැසවීභට ආහ. ශෂඩයල් 

ඳ ඹ  ද්රවිඩ ංභඹ  ඟ ත් ජහති ඳ ඹ  රංහ භ භහජ 

ඳ ඹ  ශ්රී රංහශේ ශොමිුතිස  ඳ ඹ ඒ සිඹුවභ ඳ  ඳශමු 

රැසවීභට ආහ. ඒ අුව සිඹුවභ ඳ ර ම්ඵන්ධතහශඹන්  

සිඹුවභ ඳ ර ඟවතහශඹන් යසථහ  වදන්නට භවඟු 

අසථහ  රළබුණහ. ශචල්නහඹම් භවත්භඹහ ශභශවුතම් හය 
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බහශේ ක්රිඹහහරී හභහජිශඹ  වළටිඹට ටුතතු ශහ. නමුත් 

කිඹන්න නහටුි   අහනශතදී ශ්රී රංහට රළබුශණ් භඟි 

ශඳයමුණට ඕනෆ යසථහ  මි  සිඹුව ශදනහභ ඟවත්ශඹන් 

රළබුණු යසථහ  ශනොශි  කිඹන හයණඹ ඟභ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ම්ඳහද භණ්ඩරශත හර්තහ කිඹන විට ශඳශනනහ.  

රංහ භ භහජ ඳ ශත අපි ඟඹට වබහගි වුණහ. අශේ 

ඳ ශත නහඹශඹ  න ආචහර්ඹ ශොල්වින් ආර් ද සිල්හ 

ශවෝදයඹහ යසථහ ඇභති වළටිඹට ටුතතු ශහ. ඒ ශනභ 

හයණඹ . නමුත් ශම් හයණහ පිළිඵ අපි  objectively 

ඵරන්න ඕනෆ. ආඳසු වළරී ඵරන විට අඳට ශඳශනන ඳහඩභ ඟඹි .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  ජන හර්ගි ්රලසනඹ පිළිඵ 

ශවොභ උදහවයණඹ අශේ රු සිද්ධහර්ථන් භළතිතුභහශේ පිඹහ න 

ධර්භලිංම් භළතිතුභහ ඉදිරිඳත් ශ ශඹෝජනහි . ශෂඩයල් ඳ ඹ 

ශුවශන් ඟතුභහ ශෂඩයල් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය ඇහුහ  ''අපි 

ඉල්රන්ශන් ශෂඩයල් යහජයඹ . නමුත් ඔඵරහට ශෂඩයල් ක්රභඹ 

පිළින්න ඵළරි නම්  අඩුභ ණශන් භඟි ශඳයමුශණ් ඳ  ෆභ 

භළතියණඹභ කියූ ආහයඹට ච්ශච්රි ක්රභඹ අශවෝසි ය 

දිස්රි  භ ටශම් බහ පිහිටුන්න ඵළරිද?'' කිඹරහ.   

Sir, that is stated in Column 429 of Volume 1 of the 

Constituent Assembly Debates of 16th March 1971 and I 

quote: 

 
"If this Government thinks that it does not have a mandate to 
establish a federal Constitution, it can at least implement the policies 

of its leader, S.W.R.D. Bandaranaike, by decentralizing the 

administration, not in the manner it is being done now, but genuine 
decentralization, by removing the Kachcheris and in their place 

establishing elected bodies to administer those regions."       

ශෂඩයල් ඳ ඹ ශුවශන් ශඳනී සිට  ඟශවත් අතයභළදි 

ශඹෝජනහ  වළටිඹට ඉදිරිඳත් ශ දිස්රි  භණ්ඩර පිහිටුවීභ  

දිස්රි  බහ පිහිටුවීශම් ඒ ශඹෝජනහට ්රතිචහය දළ වශත නළවළ. 

සිඹුවභ ඳ  ඟඹට  කිඹන්න ඕනෆ. විශලේශඹන් භඟි 

ශඳයමුශණ් සිටි ඳ   ආණ්ඩු ඵරශත සිටි ඳ  ඒ ළන ථහ 

ශශේත් නළවළ; උත්තය දුන්ශන් නළවළ; ඒට ්රතිචහය දළ වශේ 

නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  අපි ඟදහ ධර්භලිංම් 

භළතිතුභහශේ ශඹෝජනහට ්රතිචහය ද රහ දිස්රි  බහ 

පිහිශටේහ නම්  ශම් යශ  ඉතිවහඹ මීට ඩහ ශනස ශන්න ඉඩ 

තිබුණහ. ඟශවභ නම් ශෂඩයල් ඳ ඹ ඳසු ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ම්ඳහද භණ්ඩරඹට වබහගි වීභ ළශකී සිටීභ සිදු න්ශන්ත් 

නළවළ. අහනශතදී ඔවුන් යසථහට වශඹෝඹ දුන්නත් 

නළතත්  යසථහ ක්රිඹහලිඹට ම්ඵන්ධ ශන්න ශවොටභ ඉඩ 

තිබුණහ . අපි ඒ අසථහ නළති ය ත්තහ. හුවශදශන  සිතනහ  

ශෂඩයල් ඳ ඹ ඒ අසථහශේදී නළඟිටරහ ගිඹහ කිඹරහ. ඒ අඹ 

නළඟිටරහ ගිශත නළවළ. ඉන් ඳසු බහහ පිළිඵ ඟවත්ඹ  ඇති 

යන්න උත්හව ශත් ඒ ඟවත්ඹ ඇති යන්නත් ඵළරි 

වුණහ.  

ඉන් ඳසු ශචල්නහඹම් භවත්භඹහ යසථහ ම්ඳහද 

භණ්ඩරශතදී කිේශේ ශභො ද? He did it very apologetically. 

Walkout ඟ ත් ශශේ නළවළ. He said,"We do not want to 

make a dramatic walkout. But, I want to announce that from 

tomorrow, the Federal Party will not attend the Constituent 

Assembly proceedings." අපි ඒ අසථහ නළති ය ත්තහ. ඟදහ 

සිඹුව ඳ රට ඟව න්න පුළුන් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  

වදහත්තහ නම්  ුතද ළටුම් තත්ත්ඹ  ඇති න්ශන් නළතිහ  

ශභන්භ ශම් යශ  ්රජහතන්ත්රහදඹ මීට ඩහ ශවොඳින් ආය හ 

යන්නත් පුළුන්භ තිබුණහ. අපි ඓතිවහසි අසථහ  ඟ 

ය  නළති ය ත්තහ.  

1972 ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ශවො ර ණ ණනහ  

තිශඵනහ. ්රිතහනය අධියහජයහදශඹන්  ඒ කිරීටශඹන් ශද්ලඳහරන 

ලශඹන් ම්පර්ණශඹන් ළඩීභ  මලි අි තිහසිම් ඇතුශත් 

කිරීභ  යහජය ්රතිඳත්ති පිළිඵ මරධර්භ ඇතුශත් කිරීභ ආදිඹ 

ඉතහභ ්රතිය ලිි . ඟශවත්  1972 ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඉතහභ 

ශ න්ද්රත ුවඹ  - very centralized structure ඟ  - ඇති 

ශහ. යහජය ශේඹ පිළිඵ ඵරතර අභහතය භණ්ඩරඹ 

රඵහත්තහ. අධියණ ශේශත ඳවශ ඳත් කිරීම් පිළිඵ අහන 

රණන්දු ඳහ අභහතය භණ්ඩරඹට ඳළරුණහ. ඟභ ිහ ඟභ 

යසථහ තිබුශණ් නළවළ  දිගු හරඹ . 1978 ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ශශනන්න ඉසය ශරහ ඟ ත් ජහති ඳ ඹ 

භළතියණඹට ගිහිල්රහ කිේශේ  ශම් යශ  ජහති ළටුව  

තිශඵන ඵ පිළින්නහ ඵි . ශදභශ ජනතහශේ ්රලසන විීම 

තිබුශණ් නළති ිහ  විහන්න ඵළරි ව ිහ ඔවුන් ශඵදුම්හදඹට 

තල්ුව වී ගිහින් තිශඵනහ කිඹහ පිළිත්තහ  ඟ ත් ජහති 

ඳ ශත භළතියණ ්රහලනශඹන්.  

ශ්රී රංහශේ හභහංශි ශනොන ඳ ඹ  ඟළි ්රහලඹ  

යපු ඳශමුළි අසථහ ඟඹි . ඟශවත් භළතියණශඹන් වශඹන් 

ඳව ළඩි ආන ංයහ  වම්ඵ වුණහට ඳසු ශභොද වුශණ්? 

භළතියණඹට ශඳය ඔවුන් කිේහ  ට ශම් - round-table - 

හච්ඡහ   ඳත්නහ කිඹරහ. නමුත් ට ශම්ඹ  ශවෝ 

හච්ඡහ  ශවෝ -ඒ ශදශන් ඟ  ශවෝ- තිබුශණ් නළවළ. 

1972දී භඟි ශඳයමුණ ශහ හශේ 1978දී ඟ ත් ජහති ඳ ඹ 

විසින් තභන්ට ඕනෆ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශම් යට භත ඳටුව 

රළබුහ. අද අපි ජීත් න්ශන් ඟභ යසථහ ඹටශත්ි .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  අද අුවත් යසථහ  අලය 

ඇි ? ඇි  න යසථහ වහ අපි ශඳනී සිටින්ශන්? 1978 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ භත ඳදනම් ව 

යසථහ . ඒ ඳදනභ - ඒ foundation ඟ - ශදදයහ අහනි . 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ තුළින් භවය 

ඵරතර ඳශහත් බහරට ත්තහ.  

තත් විලහර contradiction ඟ  තිශඵනහ. ඒ තභි   

භධයභ යජශත ශ න්ද්රශත විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ  තිබීභ ව 

ඳශහත් බහර ඳහර්ලිශම්න්තු ආණ්ඩු ක්රභඹ  තිබීභ. ශභඹද විලහර 

ඳයසඳයඹ . දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ භඟින් 

අපි විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභශත ඵරතර ණනහ භ ඉත් ශහ.  

ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ භඟින් ඒ සිඹල්ර ිශේධනඹ යරහ ශම් යශ  

විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ ශරෝශත ල තිභත්භ විධහඹ 

ජනහධිඳති ක්රභඹ ඵට ඳත් ශහ. ඟශවත් ජනහරි 8න දහ අඳ 

රළබ ජඹග්රවණශඹන් ඳසු අඳට පුළුන් වුණහ  විධහඹ ජනහධිඳති 

ක්රභශත ඵරතර සිඹඹට 60කින් 65කින් ඳභණ ඉත් යන්න. 

වභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහ -ජනහධිඳතිතුභහ- ඉතහභ ඳළවළදිලි 

ශර ්රහල ශහ   විශලේශඹන් භහදුළුහශේ ශෝභිත නහඹ 

සහමින් වන්ශේශේ අභඟුල් උත්ශතදීත් ්රහල ශහ  

ඟතුභහ ශඳනී සිටින්ශන් විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ ම්පර්ණශඹන් 

අශවෝසි කිරීභටි  කිඹරහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  අඳට 

ශම් ඳයණ අත්තිහයභ උඩ - foundation ඟ උඩ - අුවත් 

යසථහ යහමු  වදන්න ඵළවළ.  

යසථහ  කිඹන්ශන්  විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි 

කිරීභ විතය  ශනොශි . අපි ජහති ළටුවට විඳුභ  
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශොඹන්න ඕනෆ. අුවත් භළතියණ ක්රභඹ  අලයි   අුවත් මලි 

අි තිහසිම් ඳරිච්ශේදඹ  අලයි . අශේ මලි අි තිහසිම් 

සිවිල් ව ශද්ලඳහරන අි තිහසිම්රට ඳභණ  සීභහ ශරහි  

තිශඵන්ශන්. ශරෝශත වළභ තළනභ අද තිශඵන ්රණතහ 

ශභො ද? සිවිල් ව ශද්ලඳහරන අි තිහසිම්රට අභතය 

හන්තහ අි තිහසිම්  ශභහ අි තිහසිම්  භහජ ආර්ික ව 

ංසෘති අි තිහසිම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහට ඇතුළු 

කිරීශභන් ඒහ උහවි භඟින් ක්රිඹහත්භ යහන්න පුළුන්. ඟභ 

ිහ අඳට ඟළි න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  අලයි . ිම්භ 

ිම් අුවත් යසථහ  ශනො  නවීන යසථහ  අඳට 

අලයි . ශම් වහ විල්ඳ තුන  තිශඵනහ.  

ඟ  තභි   1972දී හශේ ඳහර්ලිශම්න්තුශන් පිට ගිහිල්රහ 

රැස ශරහ යසථහ  වදන ඟ. අද ඒ යන්න ඵළවළ. වළභ 

භළතියණඹටභ ඳසශේ  යසථහ ශන් පිට ගිහිල්රහ ඟඹ 

යන්න ඵළවළ. විශලේශඹන් දවවත්න ව දවන න ආණ්ඩුක්ර 

යසථහ ංශලෝධන ඒභති හශේ ම්භත වුණහට ඳසශේ 

අඳට යසථහ විශයෝධි විධිඹට ටුතතු යන්න ඵළවළ  1972දී 

ශහ හශේ.         

ශදන ක්රභඹ තභි   ශත්රීම් හය බහ  තුළින් ශම් 

හර්ඹඹ කිරීභ. 1996-2000 හුවශේ -චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

කුභහයතුං ජනහධිඳතිිඹශේ හරශත- ඟළි ශත්රීම් හය 

බහ  තිබුණහ. භභ ඒ හරශත ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ටුතතු 

අභහතයහංලශත උඳශද්ල වළටිඹට ඟඹට වබහගි වුණහ. භශේ අත් 

දළකීම් අුව කිේශොත්  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ්රතිංසයණ වහ 

දහත් ශත්රීම් හය බහ ක්රභඹ නම් ඳහවිච්චි ශනොශ ුතතුි . 

ඒ ඇි ? ඟඹ රැස න්ශන් ්රසිද්ධිශත ශනොශි . හය බහ 

ඇතුශශේ ශභොද න්ශන් කිඹහ අි  අඹ දන්ශන් නළවළ. භවය 

භන්ත්රීරු පිටතදි ඟ  කිඹනහ; හය බහට ඇවිත් ත 

ඟ  කිඹනහ. ඒ ඉදිරිඳත් යන ශල්න යටට ඹන්ශන් නළවළ  

ඳහයදෘලය නළවළ. ඟඹ කිසිභ විිවිදබහඹකින් ශතොය ක්රිඹහලිඹ . 

ඟභ ිහ තභි   ශභය ශම් ශඹෝජනහට භභ ම්පර්ණශඹන් 

වශඹෝඹ ශදන්ශන්. ඒ හශේ හභයඹ රැසවී  ශත්රීම් හය 

බහ  තුළින් වදන යසථහ  ශනොශි  ශභය 

ළශන්ශන්. ශභඹ අඳ 225ශදනහභ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශම් බහ 

ර්බශත  පර්ණ හය බහ  වළටිඹට රැස ශරහ වදන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ; ඉතහභ විෘත  ඉතහභ විිවිදබහශඹන් 

ුතතු යන හර්ඹඹ .  

මීට භහන්තය භවජන අදවස රඵහන්නහ මිටු - Public 

Representations Committee ඟ -  දළනටභ ඉතහභ ශවොඳින් 

ක්රිඹහත්භ ශනහ; වළභ දිස්රි ඹටභ ඹමින් ශම් ළන 

භවජන අදවස රඵහන්නහ. ඒ හශේභ පිට යටර සිටින 

රහංකිඹන්ට ඳහ වීඩිශඹෝ තහ ණඹ භඟින් ශම් පිළිඵ අදවස 

ඉදිරිඳත් යන්න අසථහ රඵහශදන්න ඹනහ. අඳ ශම් වදන ඒ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ථහ යන වළභ චනඹ භ 

වළන්හඩ් හර්තහශේ ඳශ ශනහ. ශම්හ රඳහහිිශඹන් දළ 

න්න  ගුන් විදුලිශඹන් අන්න මුළු යටටභ අසථහ  

රළශඵනහ. ඉදිරිඳත් යන වළභ ශල්නඹ භ වළන්හඩ් 

හර්තහට ඹනහ. ඟභ ිහ ඉතහභ ඳහයදෘලය ක්රභඹ  තභි  ශම් 

ශඹෝජනහ ය තිශඵන්ශන්. මීටත් ඩහ ශවො ක්රභඹ  භට නම් 

ශඳශනන්ශන් නළවළ. ඟභ ිහ තභි  ශඹෝජනහ ය තිශඵන ශභභ 

ක්රභඹට භභ ම්පර්ණ වශඹෝඹ ද න්ශන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  අඳ ඳත් යන ශභභ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ළන භභ ත දුයටත් විසතය 

යන්නම්. අශේ භන්ත්රීරු 225ශදනහභ හය බහ  වළටිඹට 

රැස ශනහ.  සිඹුවභ ඳ ර ිශඹෝජිතඹන් ඇතුශත් න ඳරිදි 

21ශදශනකුශන් ුතත් ශභශවුතම් හය බහ  - Steering 

Committee ඟ  - තිශඵනහ. ඟඹ විසින් තභි  ්රධහන ටුතත්ත 

යන්ශන්. අඳ 225ශදනහභ මලි හච්ඡහ  යරහ  අුවමිටු 

ඳත් යරහ  ඒ අුවමිටුර හර්තහ රඵහශන  භවජන අදවස 

රඵහන්නහ මිටුශේ හර්තහත් රඵහශන  ඳසු ශභශවුතම් 

හය බහ - Steering Committee ඟ - මුල් ශටුම්ඳත  

ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ විසතය සිඹල්ර ඉතහභ දීර්ක ලශඹන් පමම 

පය නනළපේ වන් ය තිශඵනහ. ඒ මුල් ශටුම්ඳත නළත 

හච්ඡහ යනහ. ඉන් ඳසු හභහනය විහදඹ  - general 

debate ඟ  - තිශඵනහ. ඟි න් ඳසු ඕනෆභ භන්ත්රීයශඹකුට 

ංශලෝධන ශඹෝජනහ යන්න පුළුන්. ශම් විධිඹට ම්පර්ණ 

විහදඹකින් ඳසු ඟභ ශභශවුතම් හය බහ නළත රැස ශරහ  

අය අදවසුත් රඵහශන  ංශලෝධනත් රඵහශන  ඉන් ඳසු 

ශටුම්ඳත  ඉදිරිඳත් යනහ. ඒ ශටුම්ඳත ඳහර්ලිශම්න්තුට -

අශේ පර්ණ හය බහට- ඉදිරිඳත් යරහ  ඒ ශටුම්ඳශත් 

න්තිශඹන් න්තිඹට හච්ඡහ යනහ කිඹහ ශම් 

ශඹෝජනහශේ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි වන් ය තිශඵනහ. ඒ 

විධිඹට න්තිශඹන් න්තිඹට හච්ඡහ යරහ  තුශනන් 

ශද ඡන්දඹ  රඵහන්න පුළුන් ශටුම්ඳත  වදන්න අඳ 

උත්හව යනහ. ඉන් ඳසු අශේ හර්ඹ බහයඹ අන් ශනහ.  

ඟතළින් ඳසු ළයාන  භණ්ඩරඹ ඒ හර්ඹ බහයඹ ඳයහ 

න්නහ. ළයාන  භණ්ඩරඹ ඟභ ශටුම්ඳත ම්භත ශොට  

තුශනන් ශද ඡන්දඹකින් ව ජනභත විචහයණඹකින් අුවභත 

ශ ුතතු ඳනත් ශටුම්ඳත  වළටිඹට වති යනහ. ඉන් ඳසු 

ඟඹ ළ  ඳත්රශත ඳශ යනහ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහශන් ිඹභ 

ය තිශඵන ඳරිදි ඟභ ඳනත් ශටුම්ඳත ඳශහත් බහ සිඹල්රටත් 

ඹනහ. ඉන් ඳසු ඹම් ශශනකුට අලය නම් ශරේසධහධියණඹට 

ශොස ඊට විශයෝධඹ ද න්න පුළුන්. නමුත්  ජනභත 

විචහයණඹකින් ම්භත යනහ කිඹහ වති යනහ නම් 

ශරේසධහධියණඹට ඒ ළන ක්රිඹහ යන්න ඵරඹ  නළවළ කිඹහ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ තිශඵනහ. නමුත්  ඕනෆභ ශශනකුට 

ශරේසධහධියණඹට ඹෆභට තවනභ  නළවළ. ඉන් ඳසු ඟඹ නළත 

විහද යරහ  ශනදහට ශම් රු බහශේ අඳ හභහනය ඳනත් 

ශටුම්ඳත  ම්භත යනහ හශේ  නළත න්තිශඹන් 

න්තිඹ හච්ඡහ යරහ  තුශනන් ශද ඡන්දඹකින් ඟඹ 

ම්භත ය න්නහ. ඉන් ඳසු ජනභත විචහයණඹකින් ඟඹ 

අුවභත ය න්නහ. ඉතින් මීටත් ඩහ ඳහයදෘලය  මීටත් ඩහ 

ජනතහ වබහගි යන්නහ  මීටත් ඩහ සිඹුවභ ඳ  ව ජන 

ශොටස ම්ඵන්ධ යන්නහ යසථහ ක්රිඹහලිඹ  භට නම් 

ශඹෝජනහ යන්න ඵළවළ.  

ශවේතු ශද  ිහ භවය අඹ ශම් ටුතත්තට විරුද්ධ 

ශන්න පුළුන්. භවරු ම්පර්ණශඹන්භ ශද්ලඳහරන ශවේතු ිහ 

විරුද්ධ නහ. තත් භවරු ශම් විහදශතදී භතුශන්න ඉඩ 

තිශඵන හයණහ පිළිඵ සථහයඹන් න්න ළභළති නළති ිහ 

ශම් හර්ඹඹට වශඹෝඹ ශදන්ශන් නළවළ.  

අඳ ශම් හර්ඹඹ ඳටන් ත ුතත්ශත් විෘත භනකින්. සිඹුවභ 

්රලසන -  to say in English, issues are to be on the table. අඳට 

අශේ ඳයභහදර්ල තිශඵනහ. හභහංශිශඹකු වළටිඹට භශේ 

ඳයභහදර්ලඹ භහජහදඹි . මිර ආර්ික ක්රභඹ  වහ ශඳනී 

සිටින භවය ඳ  තිශඵනහ  ධනඳති ක්රභඹ දිටභ රැශන 

ඹන්නට ළඳ වුණු ඳ  තිශඵනහ  ඒකීඹ යහජය තිඹහ ළනීභට 

ළඳ වුණු ඳ  තිශඵනහ  ශෂඩයල් ක්රභඹට ළඳ වුණු ඳ  

තිශඵනහ. අපි සිඹුව ශදනහටභ ඟවශරහ  අහන ලශඹන් 

ඟවත්ඹට ඟන්නට ඉඩ තිශඵනහ. Finally, it is a 

compromise.  1972  1978 ශහ හශේ ඳටන්ශන් නළති අඳට 

අලය න්ශන් සිඹුව ශදනහභ ඟව න compromise 
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constitution ඟ ; consensus constitution ඟ . සිඹුව ශදනහ 

සිඹුවභ න්තිරට ඟව ශන්න ශන්ශන් නළවළ. භසතඹ  

ලශඹන් ත්ශතොත් ශම් යශ  ජනතහට ඟව ශන්නට පුළුන්  

ශම් යශ  සිඹුව ශද්ලඳහරන ඳ රට ඟව ශන්න පුළුන් 

අසථහ  ශම්.  

ශභඹ සර්ණභඹ අසථහ ඹ කිඹහ භභ කිඹන්ශන් තත් 

ශවේතු  ිි    මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි. 1972 භඟි 

ශඳයමුණට  තුශනන් ශද ඵරඹ  තිබුණහ. 1978 ඟ ත් ජහති 

ඳ ඹට වශඹන් ඳව ඵරඹ  තිබුණහ. අද ඟ ත් ජහති 

ඳ ඹට තුශනන් ශද ඵරඹ  තිඹහ යර ඵහුතයඹ ත් 

නළවළ. ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹට යර ඵහුතයඹ ත් නළවළ. 

නමුත්  ශම් ඳ  ශද ඟට ළඩ යනහ. ඒ හශේභ  අශනකුත් 

ඳ  න ශදභශ ජහති න්ධහනඹ  ඊපීඩීපී ඳ ඹ  විරුද්ධ 

ඳ ශත ඉ න්නහ ශනත් ඳ ර වශඹෝඹ ඇති ශම් 

ආණ්ඩුට තුශනන් ශද වශඹෝඹ  තිශඵන ඵ අඳ 

දන්නහ. අඹ ළඹ ශල්නඹ ශදනය ව තුන්නය කිඹවීභ 

කිඹන අසථහ ශදභ අඳට තුශනන් ශදකින් ම්භත ය න්න 

රළබුණහ. ඒ ිහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  තුශනන් ශදකින් 

ම්භත කිරීභට තිශඵන ඉඩඩ ඉතහභත්භ ළඩිි . නමුත් අඳ ශ 

ුතත්ශත් අශේ ඡන්දලින් ඳභණ  අුවතින් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ම්ඳහදනඹ යන ඟ ශනොශි . අඳට තත් වශඹෝඹ රඵහ 

න්න අඳ උත්හව ශ ුතතුි .  අහනශත වළභ ශදනහභ ඡන්දඹ 

රඵහ ශදන්ශන් නළවළ. නමුත්  ශවො හච්ඡහකින් ඳසු පුළුන් 

තයම් ළඩි ්රභහණඹශේ වශඹෝඹ රඵහ ත ුතතුි . ඟළි 

හච්ඡහකින් තභි  ජනතහ දළන න්ශන්  විරුද්ධ න අඹ 

කුභන ඳටු ශද්ලඳහරන ශවේතු ිහද ඟඹට විරුද්ධ න්ශන් කිඹහ. ඒ 

ිහ තභි  ඉතහභත් පුළුල් හච්ඡහ  අලය න්ශන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  ඔඵතුභහශේ අයඹ ඇති 

අහන ලශඹන් ශද්ලඳහරන රුණ  කිඹහ භභ භශේ ථහ 

අන් යන්න ළභතිි . ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ රංහ 

භභහජ ඳ ශත ඵහුතය ණ්ඩහඹභ ිශඹෝජනඹ යන්ශන් 

භභි . රංහ භභහජ ඳ ශත හිටපු අශේ නහඹ (ආචහර්ඹ) 

ඟන්. ඟම්. ශඳශර්යහ භළතිතුභහ අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ   වහ 

1978 සිට ශඳනී සිටිඹහ. ඒ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ තිශඵන 

දුර්රම් කිඹහ දුන්නහ. ශඳය දළ භ  ඇති - අංජනභ  ඵරනහ 

හශේ - කිේහ  ශභන්න ශම් හශේ ශද්ල් තභි  ශන්ශන් 

කිඹරහ. ඒ ආහයඹට ශඵොශවෝ ශද්ල් සිදු වුණහ.  

ඊට අභතය අඳට අවුරුදු ණනහ අත්දළකීම් තිශඵනහ. 

අඳට නළත ළටුම්හරී තත්ත්ඹට ඹන්නට ඵළවළ.  ශම් ජහති 

ළටුවට අඳට විඳුභ  ඕනෆ. සිඹුවභ ජන ශොටස ිශඹෝජනඹ 

යන අඳට විඳුභ  ඕනෆ. දීර්ක හීමන  ල් ඳතින ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  වහ සිඹුවභ ශද්ලඳහරන ඳ ර හශේභ සිංවර  

ශදභශ  මුසලිම්  ඳුය ශදභශ ව අිකුත් ජන ශො ධහ 

ිශඹෝජනඹ යන සිඹුව ශදනහටභ පිළින්නට පුළුන් 

ඟවතහ  අඳ රඵහ ත ුතතුි .  

භභ ලිුවත් කිේහ හශේ අඳට නවීන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  අලයි . ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ යන්න 

   ශේවි. භභ නම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනරට 

්රතිඳත්තිඹ  වළටිඹට විරුද්ධ නළවළ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  

ංශලෝධනඹ යන්න ඕනෆ නම් ඟභ ංශලෝධන ශ ුතතුි . නමුත් 

අඳ පුළුන් තයම් උත්හව යන්න ඕනෆ  ල් ඳතින ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  ිර්භහණඹ කිරීභට. ල් ඳතින ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  කිඹරහ අඳට හිතන්න පුළුන්  නවීන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  අඳට අලයි . අඳට අලය ශන්ශන් ිම්භ 

ිම් අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ කිඹරහ ශඳන්න්න ඟ 

ශල්නඹ  ශනොශි . අඳට අලය න්ශන් අනහත ශඳය 

දළ භ  ඇති ආණ්ඩුක්රභ යසථහ . We need to make a 

Constitution, not with a blank stare at the future, but with a 

futuristic vision.  අනහත ඉදිරි දළ භ  ඇති අුවත් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  වදන්නට අඳ සිඹුව ශදනහටභ හනහ රළශේහ! 

කිඹරහ ්රහර්ථනහ යමින් භශේ චන සල්ඳඹ  අන් යනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතිි . 

 
ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතිි   රු භන්ත්රීතුභහ.  

The Hon. Gnanamuthu Srineshan, please. You have 

15 minutes. 

 
[தற.த. 4.30] 

 

ගරු ඥළනමු්කුර ශ්රීපන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இந் உரற சகதக்குத் கனகரங்கும் தகப 

உரப்தறணர் அர்கவப, இன்கந றரத்றல் கனந்து 

தகரள்கறட்டு ரன் தொலில் சந்வரசகடகறன்வநன். 

இனங்ககறன் னரற்நறல் தல்வரதட்ட அசறல் ரப்தைகள் 

இருந்துந்றருக்கறன்நண. அந் அசறல் ரப்தைகள் 

இனங்ககறன் இணப்தறச்சறகணகத் லர்த்துகக்கரல், 

ன்தொகநக வரக்கறக் தகரண்டுதசல்னக்கூடி றத்றல் 

அகந்றருந்ண ன்தது கடந்கரன னரர.  அந் 

ககறல் கடந் கரனத்றகணப் தற்நறச் சற்ரப் தறன்வணரக்கறப் 

தரர்ப்தது ததரருத்ரக இருக்குதன்ர ரன் 

றகணக்கறன்வநன்.  

1925ஆம் ஆண்டு கரனப்தகுறறல் தொன்தொனரக 

இனங்கக ரட்டிற்கு எரு சஷ்டி அடிப்தகடறனரண 

அசறனகப்தை இருக்கவண்டும் ன்தகக் கண்டித் வசற 

Assembly குநறப்தறட்டிருந்து.  ஸ்.டதறள்த்.ஆர்.டீ. 

தண்டரரக்க அர்களும் இனங்ககறல் எரு சஷ்டி 

ரலறரண அசரட்சறரன் றனவண்டும் ன்தக அது 

கரனத்றல் குநறப்தறட்டிருந்ரர். இந்க் கண்வரட்டத்றல் 

அடுத் கட்டரக 1947இல் வசரல்தரற ரப்தை 

கந்பறக்கப்தட்டது. 1948ஆம் ஆண்டில் இனங்கக 

சுந்றம் ததற்ந தறன்ணர் அந் ரப்தறதெடரக இந் 

ரட்டிலிருக்கறன்ந சறரதரன்க இணத்ர்கள் தரதுகரக்கப் 

தட வண்டும் ன்கறன்ந றடத்றல் கணம் தசலுத்ப் 

தட்டது.  அந் அடிப்தகடறல் ஆங்கறவனரல் 

கந்பறக்கப்தட்ட அந் ரப்தறல் 'சறரதரன்கறணர் 

கரப்தேடு' ன்கறன்ந ஏர் அம்சம் இடம்ததற்நறருந்து. அன் 

29ஆது சத்து, 2து உத-தறரறறல் 4 றறகள் 

கூநப்தட்டிருந்ண.  அகரண:  

1.  ந்ச் சதோகத்றணதும் சுந்றரண தசற்தரடு 

ககபக் கட்டுப்தடுத்க்கூடி றத்றல் ந் எரு 

சட்டத்கத்ம் ஆக்கக்கூடரது;  
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2. எரு சதோகத்றற்கு ங்கப்தடர சறநப்தைரறகக 

இன்ததரரு சதோகத்றற்கு ங்கக்கூடரது;  

3. எரு சதோகத்றற்கு றறக்கப்தடர கடறகண 

இன்ததரரு சதோகத்றற்கு றறக்கக்கூடரது;  

4. ம் சம்தந்ரண சட்ட றறககபத் றருத்துரக 

அல்னது ரற்ரரக இருந்ரல் அந் ம் சரர்ந் 

கனர்கபறன் ஆவனரசகணககபப் ததற்நதறன்ணர் 

ரன் அற்கநத் றருத்வண்டும், ரற்நவண்டும்" 

ன்தணரகும்.   

இகறட, அந் ரப்தறல் சறரதரன்க க்ககபப் 

தரதுகரப்தற்கரகப் தரரளுன்நத்றன் கலழ்ச் சகதறல் 6 

றணப் தறறறறககப றறக்கறன்ந எரு தொகந 

கரப்தட்டது. அந்ப் தறறறறகள் சறரதரன்க க்கள் 

சரர்தரக றறக்கப்தடவண்டும் ன்தது குநறப்தறடத்க்கது. 

அதுட்டுல்னரல் சறரதரன்க க்ககபப் தரதுகரக்கக் 

கூடி றத்றல் 'தசணற் சகத' அகக்கப்தட்டிருந்து. இந் 

தசணற் சகதறல் இடம்ததரகறன்ந 30 உரப்தறணர்கபறல் 

தோன்நறதனரரு தங்கு உரப்தறணர்கபரது சறரதரன்கச் 

சதோகத்கச் வசர்ந்ர்கபரக இருக்கவண்டும் ணவும் 

கூநப்தட்டிருந்து.  இகறடச் சுந்றரண லறச்வசக 

ஆகக்குள, சுந்றரண எரு ததரதுச்வசக ஆகக்குள, 

வகரகநக் ககம் ன்தநல்னரம் இந்ச் சறரதரன்க 

க்ககபப் தரதுகரக்கக்கூடி ககறனரண ற்தரடுகள் அறல் 

குநறப்தறடப்தட்டிருந்ண.   

இந் ரப்தறகண வீசறறட்டு, 1972ஆம் ஆண்டில் தொனரம் 

குடிசு ரப்தை அல்னது வசரசலிச ஜணரக ரப்தை ன்ந 

ரப்தை தகரண்டுப்தட்டது.  அந்வத்றல் அந் ரப்தை 

றர் சகதக்கு அல்னது அந் கவுக் குளவுக்குச் சட்டக் 

கனரறற தகரல்றன் ஆர். டி சறல்ர அர்கள் கனரக 

இருந்ரர். அர் எரு சட்டக் கனரறற ட்டுல்ன, னங்கர 

சசரசக் கட்சறறன் எரு தொக்கற தறதொகரகவும் இருந்ர். 

1956ஆம் ஆண்டில் ணறச் சறங்கப அசகரு தரறச் சட்டம்  

தகரண்டுப்தட்டததரளது அர் எரு றடத்க 

இடித்துகத்றருந்ரர். அரது, "எரு தரறதன்நரல் இரு 

ரடு; இரு தரறதன்நரல் எரு ரடு" ன்ந ஏர் 

றர்வுகூநகன அர் குநறப்தறட்டிருந்ரர். ஆணரல், அவ  

தகரல்றன் ஆர். டி சறல்ர அர்கள் 1972ஆம் ஆண்டு 

குடிசு ரப்தை கப்தட்டததரளது ன்ணரல் 

குநறப்தறடப்தட்ட அந் றடத்றகண நந்துறட்டரர். சறன 

றர்ப்தந்ங்கபறன் கரரக அர் அப்தடிச் தசய்ரவர 

ன்தது தரறறல்கன. அந் ககறல், அந்  ரப்தறவன 

சறங்கபம் அசகரு தரறதணவும் தறரண ம் ததபத் 

ம் ணவும்  குநறப்தறடப்தட்டிருந்து. எரு ககறல் 

தரர்த்ரல், ததருந்வசற ரத்க அடிப்தகடரகக் 

தகரண்டு அந்ப் தங்கள் தறவரகறக்கப்தட்டிருப்தகக் 

கரனரம். அரது, ஆளுகறன்ந கட்சறரணது து கட்சறறன் 

தகரள்ககககப அந் ரப்தறல் தைகுத்றறருந்து. வலும், எரு 

த்த் கபத்றற்கரண றகத் றநந்துறடக்கூடி றத்றல் 

அல்னது ன்தொகநரண அசறகனத் தூண்டிறடக்கூடி 

றத்றல் அல்னது சறரதரன்க இணத்க எரு ககறல் 

சுக்கக்கூடி றத்றல், அரது, சறரதரன்க 

இணத்ர்கள் ங்கபறன் சத்து றகனறகண இக்கக்கூடி 

றத்றல் அந் ரப்தை அகந்றருந்து.  

அந் வகபறல் றர் க்கற றடுகன 

தொன்ணறரணது ஆர அம்சக் வகரரறக்ககககப அறல் 

வசர்க்குரர அர்கபறன் கணத்றற்கரகக் தகரடுத்றருந்து. 

அந் ஆர அம்சக் வகரரறக்கககபரக  டக்கு - கறக்கு 

தகுறகபறல் றர்ரக, லற தரறதரனண தரறரக றழ் இருக்க 

வண்டும்; வசற தரறரக றழ் இருக்க வண்டும்; 

டக்கு, கறக்கறல் றட்டறட்ட வதரறண சறங்கபக் 

குடிவற்நங்ககப றரத் வண்டும்; ப்தடுத்ல் 

தொகநறகணக் ககறட வண்டும்; தரறல் ரய்ப்தறல் இண 

றகறரசரம் வதப்தட வண்டும் வதரன்ந தொற்வதரக்கரண 

றடங்ககபக் தகரடுத்வதரதும் அறல் ஏர் அம்சம்கூட 

வசர்க்கப்தடரல் தொனரம் குடிசு ரப்தரணது அந்க் 

கட்சறக்கு ற்ந றத்றல், ததருந்வசறர அடிப்தகடறல் 

றகநவற்நப்தட்டது.  

 அடுத் கட்டரக 1978ஆம் ஆண்டில் தகரண்டுப்தட்ட 

ரப்தரணது அந் 6 அம்சக் வகரரறக்கககபறல் 3 அம்சங்ககப 

உள்ரங்கறரக இருந்ரலும்,  அதுவும் தொன்கண ரப்தறன் 

தரறறல் "சறங்கபம் அசகரு தரற", "ததௌத்ம் அச 

ம்" ன்தக லித்ரத்ற, எற்கநரட்சற தொகநறதெடரகப் 

ததரும் வசறரத்றகணச் தசலுத்க்கூடி றத்றல் 

அகந்றருந்து. அந்றர்கபரல் சறரதரன்க க்ககபப் 

தரதுகரக்க வண்டுதன்ந அடிப்தகடறல் தகரண்டுப் 

தட்ட ரப்தைடன் எப்தறடுககறல், ங்களுகட தசரந் 

ரட்டர்கள் கந் ரப்கத சறரதரன்க இணத்கப் 

தற்நறச் சறந்றக்கரல் கந்றருப்தது ததரும் வகணக்குரற 

றடரகும்.  

இந் இடத்றல் இந்றக் கறஞர் எருரறன் கறக 

ணக்கு ஞரதகத்றற்கு ருகறன்நது. “அந்றர்கள் தசய் 

றனங்குககபக் கற்நறறட்டு தசரந் ரட்டர் தசய் 

றனங்குககபப் தட்டிக்தகரண்ட ரள்ரன் சுந்ற ரள்” 

ன்ர  அர் அறல் அகரகக் குநறப்தறட்டிருந்ரர். அரது, 

அந்றர்கள் ங்களுகட கககபறல் தட்டி அடிகச் 

சரசணம் ன்ந றனங்கறகணக் கற்நறறட்டுச் தசல்கறன்நவதரது, 

தசரந் ரட்டர்கள் ரங்கள் தசய் றனங்குககபப் 

தட்டிக்தகரண்ட ரள்ரன் இந்றரறன் சுந்ற ரள் ன்ந 

அடிப்தகடறல் அர் குநறப்தறட்டிருந்ரர். அவவதரன்ர, 

"தள்கப இருட்கட தபறவற்நறறட்டு, கரப்தை இருட்கடக் 

கட்டிகத் ரள்ரன் சுந்ற ரள்" ன்ர அவ கறஞர் 

குநறப்தறட்டிருந்ரர். அந் றடம் து ரட்டுக்கும் 

ததரருந்துர? ன்ர ரங்கள் சறந்றக்க வண்டிர்கபரக 

இருக்கறன்வநரம். இதல்னரம் து சறந்கணக்குள் டுக்க 

வண்டி றடங்கபரக அகந்றருக்கறன்நண. இந்றகனறல், 

1972ஆம் ஆண்டு தகரண்டுப்தட்ட குடிசு ரப்தை, 

1978ஆம் ஆண்டு தகரண்டுப்தட்ட  ரப்தை ன்தண  

இணப்தறச்சறகணக்கு அல்னது வசற ரலறரக தறன்ணர் 

ரறகபரக ரநற எரு தறச்சறகணக்கு லர்றகணப் 

ததற்ரத்றல்ன ன்தது ரக்க தொடிர, கநக்க தொடிர 

உண்கரகும். 

ணக்கு தொன்தை வதசற தகௌ தரரளுன்ந உரப்தறணர் 

அர்கள் ஏர் அகரண கருத்றகணச் தசரன்ணரர். "இன்கந 

கரனகட்டத்றல் உருரக்கப்தடறருக்கறன்ந தைற ரப்தரணது, 

றகனத்து றற்கக்கூடி றரரண எரு ரப்தரக இருக்க 

வண்டும்; றர்கரனத்றல் இணப்தறச்சறகணகக் 

கறபநறறடக்கூடி றத்றவனர அல்னது இணப்தறச்சறகணக 

இன்ததரரு வகரத்றல் வரற்ரறக்கக்கூடி றத்றவனர 

அந் ரப்தை இருக்கக்கூடரது; ல்னர க்களுக்கும் 

சறகனரண, சத்துரண உரறகககபத்ம் 

சுந்றத்கத்ம் ங்கக்கூடி றத்றல் அது இருக்க 

வண்டும்" ன்ந அருகட கருத்து ல்ன றடரக 

அகந்றருக்கறன்நது.  
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ரங்கள் கடந் கரனத்றல் தன தரடங்ககபக் கற்ரத் 

தபறகடந்றருக்கறன்வநரம். ஆணரல், அந்ப் தரடங்ககபக் 

கற்ரத் தபறகடந் தறன்ணரும் சறனவகபகபறல் ரகள் 

றட்ட றகசகபறல் கர்ந்துதகரண்டிருப்ததுரன் வகணக் 

குரற றடரக அகந்றருக்கறன்நது. அரது, 

இணப்தறச்சறகண அல்னது சறரதரன்க இணத்ரறன் 

தறச்சறகண ன்தக எரு கப்ததரருபரக கத்துக் 

தகரண்டு அசறல் டத்வண்டும் ன்ந றத்றல் 

வதரறணரச் சறந்கணகள் இருப்ததுரன் ங்களுக்கு 

வகணக்குரற றடரக இருக்கறன்நது.   

இனங்ககறல் இணப்தறச்சறகண ன்கறன்ந எரு 

துறருஷ்டரண றகனக இல்னரதுறட்டரல் 

இனங்ககரணது அதறறருத்றறல் ங்வகர தசன்நறருக்கும் 

ன்தது ங்களுக்கு ன்நரகத் தரறத்ம். "இனங்கககப் 

வதரல் சறங்கப்தக ரற்நப்வதரகறன்வநன்" ன்ர குநறப்தறட்டுச் 

தசன்ந லீ குரன் த் அர்கள் சறங்கப்தக றகவும் அகரக 

டித்தடுத்றருந்ரர். அர்கள் கருத்துக்ககப தசற் 

தரடுகபரக ரற்நறறருக்கறநரர்கள். அற்குப் தறன்ணர் 1977ஆம் 

ஆண்டு கரனப்தகுறறல், ஜணரறதற வஜ.ஆர். ஜர்ண 

அர்கள்  "சறங்கப்தகப் வதரன்ர ஸ்ரீ னங்கரக 

ரற்நப்வதரகறன்வநன்" ன்ர குநறப்தறட்டிருந்ரர். ஆறதம் 

ரங்கள் கருத்துக்ககப கருத்துக்கபரக றட்டிருக் 

கறவநரவதரற அற்கநச் தசற்தரடுகபரக 

ரற்நறல்கனதன்தது வகணக்குரற எரு றடரகும். 

ணவ, இன்கந றகனறல் எரு ரப்தைச் சகதறகண 

அகத்து றர்கரன சந்றறணரது ஏர் 

இக்கப்தரட்டுடதம் இண க்கறத்துடதம் வசற 

எற்ரகத்டதம் ரக்கூடி றத்றல் சறங்கபர், றர், 

தொஸ்லிம்கள், தநங்கறர், னரர் ன்ர தசரல்னரல், ரங்கள் 

'இனங்ககர்' ன்ர தசரல்னக்கூடி றத்றல் றரரண, 

றகனத்து றற்கக்கூடி லர்றகணப் ததநக்கூடி,  எரு தைற 

ரப்தறகண கந்துதகரள்ப வண்டி வகப்தரடு 

இருக்கறன்நது. 

அவவகப எற்கநரட்சற ன்ந அம்சத்க 

டுத்துக்தகரண்டரல், அது கடந் கரனத்றல் சறரதரன்க 

இணத்கப் ததரரத்ட்டில், வகணரண தன 

தறவுககபத்ரன் ந்றருக்கறன்நது. அந் எற்கநரட்சற 

தொகநரணது, இனங்கக சுந்றம் அகடந்ன் தறன்ணர் 

இணப்தறச்சறகணக றகவும் வரசரண றகனறல் 

அறகரறத்துச் தசன்நறருக்கறன்நது ன்ததும் ததரும்தரலும் அது 

ததருந்வசற இணத்ருக்குச் சரகரகவும் சறரதரன்க 

க்களுக்குப் தரகரகவும் அகந்றருக்கறன்நது ன்ததும் 

ரங்கள் அநறறல் ரலறரக ஆரய்ந்து தரர்க்கறன்நவதரது 

அநறந்துதகரள்பக்கூடி எரு றடரக இருக்கறன்நது. 

ங்களுகட ரடரணது, சகன பங்களும் தகரண்ட எரு ரடு. 

இவ்ரநரண எரு ரட்கட ரங்கள் சரறரண றகசறல் 

தகரண்டுதசல்ன வண்டும். அகண ஏர் அதறறருத்றகடந் 

ரடரக, இந்து சதொத்றத்றன் தொத்ரக ரற்நவண்டுரக 

இருந்ரல், தொலில் கட்டரரக இனங்ககறன் வசறப் 

தறச்சறகணக்குத் லர்றகணக் கண்டுதகரள்ப வண்டும். 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes. 
 

ගරු ඥළනමු්කුර ශ්රීපන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
இனங்ககறல் வசற இணப்தறச்சறகணதரன்ர 

இருக்கறன்நது ன்தகக்கூட, ற்ரக்தகரள்ற்கு 

ரக்கறன்ந சறன றடரக்கண்டர்களும் தகரடரக்கண்டர்களும் 

இந் ரட்டில் இருப்ததுரன் வகணரண எரு றடம். 

ஆகவ, கப்தடும் தைற ரப்தரணது ஏர் ரற்ர 

றத்கரக அகக்கூடரது. கடந் கரனத்றல் ரங்கள் 

றகநரண தரடங்ககபக் கற்நறருக்கறன்வநரம்; து பங்கள் 

தனற்கந இந்றருக்கறன்வநரம். இனட்சக்கக்கரண ணற 

உறர்ககபக் கரவு தகரடுத்றருக்கறன்வநரம்; தசரத்துக்ககப 

இந்றருக்கறன்வநரம். ங்களுகட தைத்றஜலறகள் 

ரட்கடறட்டு ஏடிறருக்கறநரர்கள். அந்ற ண்றல் வர 

எரு  தருக்குரத்றல் வசகம் தசய்க்கூடிரர, 

அர்ககப அதப்தறறருக்கறன்வநரம். இப்தடிதல்னரம் தன 

வகணககப அததறத்றருக்கறன்ந ரங்கள், 90,000 

றகககபக் கண்டிருக்கறன்வநரம்; தன ஆறம் 

அங்கவீணர்ககபக் கண்டிருக்கறன்வநரம்; சறகநறல் ரடிக் 

தகரண்டிருக்கறன்ந இகபஞர் - த்றககபக் 

கண்டிருக்கறன்வநரம்; அரகககபத்ம் அகறககபத்ம் 

கண்டிருக்கறன்வநரம்; அர்கள் ரடற்ந தறகஜகள் வதரன்ர 

கடலிலும் ற்கந இடங்களுக்கும் தசன்ர ங்களுகட 

உறர்ககப ரய்த்துக்தகரள்கறன்ந றனங்ககபப் தரர்த்துக் 

தகரண்டிருக்கறன்வநரம்.  

இன்ரம்கூட ங்களுக்குக் கறகடத் தசய்றறன்தடி, 

தகசறன் சறகநச்சரகனறலும் அதரதைச் சறகநச் 

சரகனறலும் த்த்க் ககறகள் உண்ரறம் 

வற்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். அர்கள் ங்களுக்கு 

றடுகனக அல்னது தறகறகண வண்டிறற்கறன்நரர்கள். 

ணவ, தரறக்கப்தட்ட சறரதரன்க இணத்ர்களுகட 

ணங்கபறவன எரு ரற்நத்க ற்தடுத்துரக இருந்ரல், 

அல்னது அர்ககப எரு தைற தரகறல் தகரண்டு 

தசல்ரக இருந்ரல், அர்கபது ணங்கபறல் ற்தட்ட 

கரங்ககப ரங்கள் ஆற்நவண்டிர்கபரக 

இருக்கறன்வநரம். ரநரக, அர்ககப கத்துக்தகரண்டு 

அசறல் தசய்கறன்ந எரு றகனப்தரடு இருக்கக்கூடரது. கடந் 

கரனத்றல் தரரற குற்நச் தசல்ககபப் தைரறந்ர்கள்கூட 

இன்ர தபறறல் இருக்கறன்நவதரது, சறநற குற்நங்ககபப் 

தைரறந்ர்ககப அகடத்துகத்து வடிக்கக தரர்ப்தது 

ன்தது, அர்களுகட உநவுககப ருத்துகறன்ந எரு 

தசனரக அகந்றருக்கறன்நது.  

ணவ, றரரண சறந்கண உள்பர்கள், ரர்லகச் 

சறந்கண உள்பர்கள், உண்கரண ததபத்  

றசுரசறகள், சரறரகச் சறந்றக்கறன்நர்கள் இந் ரட்டின் 

சகன இணத்ர்களும் சத்துரக, ச உரறகவரடு, ச 

சுந்றத்வரடு, ச ஆளுகவரடு ரக்கூடி றத்றல் 

அசறல் லர்ரணது அகற்கு இந்ப் தரரளுன்நம் 

ன்கறன்ந ரப்தைச் சகதரணது றடத்ப்தட 

என்நறகந்து தசல்தட வண்டுதன்ர ரன் இந் 

இடத்றல் கூநறக்தகரள்ப றரும்தைகறன்வநன். ரநரக, இன்தம் 

கறகடக்கறன்ந ரய்ப்தைககபக் குப்தறடித்து, அக 

கத்துக்தகரண்டு லண்டும் லண்டும் சு இனரத அசறல் 

தசய்கறன்ந றகவும் வகனரண எரு வதரக்ககக் 

ககடப்தறடித்ரல், றர்கரனத்றல் -  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is up. You have taken fifteen 

minutes. 
 

ගරු ඥළනමු්කුර ශ්රීපන්වන් මශතළ 
(ரண்தைறகு ஞரணதொத்து ஸ்ரீவசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Hon. Presiding Member, please give me one more 

minute. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

அந் ககறல் எற்கநரட்சற ன்ந தொகநகரணது, 

ங்களுக்குக் கடந் கரனத்றல் தன வகணககபத்ம் 

வசரகணககபத்ம் ந்றருக்கறன்நதடிரல், டக்கு - கறக்கு 

இகந் றத்றல் எரு சஷ்டி தொகநகறனரண லர்வுரன் 

ங்கள் சதோகத்துக்கும் கண சதோகத்றணருக்கும், 

ஸ்.டப்பறத்.ஆர்.டி. தண்டரரக்க அர்கள் குநறப்தறட்டது 

வதரன்ர, எரு ததரருத்ரண ஆட்சறரக அகத்ம் 

ன்தகத்ம், அதுவ ங்களுகட வட்ககரக 

இருக்கறன்நது ன்ரம் கூநற, ணது உகக றகநவு 

தசய்கறன்வநன். ன்நற. 
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශවට  රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ යහජය අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහඩි ඳවශශො හරඹ  තිශඵනහ. 
 

ගරු ඩිළන් පපපර්රළ මශතළ (මශළමළර්ග රළනය 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததவர - தடுஞ்சரகனகள் இரஜரங்க 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  භභ හිතන විධිඹට විනහඩි 

විස හරඹ  තිශඵනහ.  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ශන් යරහ තිශඵන්ශන් විනහඩි ඳවශශොි . 

 

[අ.බහ. 4.46] 
 

ගරු ඩිළන් පපපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததவர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  2016 ජනහරි භ 09 න 

ශනසුයහදහ රු අග්රහභහතයතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් යන රද 

ශඹෝජනහට ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත අඳ ශනහපු ංශලෝධනත් 

පිළිිමින්  ඉදිරිශතදී අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ශවෝ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ  ශවෝ ශන ඒභ වහ ඇති 

යන්න ඹන ක්රභශේදඹ පිළිඵ හච්ඡහ යන ශම් ශරහශේ 

භටත් ඟඹට වබහගි න්නට අසථහ රඵහ දීභ ළන භහ තුටු 

නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  භට ලින් ථහ යපු ශදභශ 

ජහති න්ධහනශත භන්ත්රීතුභහට භභ ශම් හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. 

භභ ඊශත තභි  ඹහඳනශත ඉරහ ආශේ. දස ශද  තිසශේ 

ඹහඳනඹ ්රශද්ලශත ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත තරුණ ංවිධහන 

වදරහ ඊශත තභි  භභ ආශේ. භභ නළතිරහ හිටිශත  භහර් 

ංර්ධන අධිහරිඹට අඹත් ඹහඳනශත පිහිටි ංචහය ඵංරහශේ. 

ඒ ඵංරහශේ බහයරු ශදභශ භවත්භශඹ . භභ ඟනශොට ඟතුභහ 

භට කිේහ  "ඇභතිතුභහට බුදු යණි !" කිඹරහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභි  ඒ ශරහශේ භශේ ඇවළට ඳුළු ආහ.  ඟහි දස 

ශද  තිසශේ  අඳ ඵරහ ත් ශදභශ ජහති  හින්දු ආමි ඒ 

භවත්භඹහ  භභ ශොශම ඟනශොට භට සුඵ ඳළතුශේ  "ඇභතිතුභහට 

බුදු යණි !" කිඹරහි . ශදභශ බහහ ථහ යන ඒ භවත්භඹහ 

බුද්ධහභට තිශඵන ශෞයඹි  ඒ ශඳන්වශේ; ශඵෞද්ධ දර්ලනඹට 

තිශඵන ශෞයඹි  ඒ ශඳන්වශේ. අපි ඳන්රට ගිඹහභ 

බුදුවහමුදුරුන්ට ළරහ  ඊශවට ඹන්ශන් හින්දු ආමි 

ශදවිරුන් ශවට.  

භහශේ ආදයී ඹ මිත්ර ඵන්දුර ගුණර්ධන භවත්භඹහ ඟශවභ 

ශම් දසර ශඳොල් වන්ශන් හින්දු ආමි ශදවිඹන් ඉදිරිශත. 

ශඵෞද්ධ දර්ලනඹ ළන හශේභ  බුදුවහමුදුරුශෝ ළන හශේභ 

හින්දු ආමි ශදවිරුන් ළනත් ශඵෞද්ධඹන් න අඳට 

විලසහඹ  තිශඵනහ. ඒ ිහ තභි  ශඳොල් වන්නත් හින්දු 

ආමි ශදවිරුන් ශතෝයහ න්ශන්. ඒ ිහ ආණ්ඩුශේ හිටිඹත්  

විඳ ශත හිටිඹත් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ වළටිඹට අපි ඳසු ගිඹ 

භහඹ තුශ හින්දු ආභට තිශඵන අශේ ශෞයඹ ශඳන්හ 

තිශඵනහ.  

ඉතිවහශත තිබුණු ්රධහනභ ්රලසනඹ  තභි   ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ශඹන් ශඹෝජනහ  ශශනන ශොට යූඟන්පී ඟ ඟඹට 

විරුද්ධ වීභත්  යූඟන්පී ඟශන් ශඹෝජනහ  ශශනන ශොට      

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ඟඹට විරුද්ධ වීභත්. ඒට නළරණශම් 

රකුණ තිඹරහ  ම්මුතිහදී ආණ්ඩුශන් අුවත් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  ශවෝ යසථහ ං ශලෝධනඹ  ඇති කිරීභි  අපි 

යන්න ඕනෆ. භභ කිඹන විධිඹට නම් ඟඹ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ   ජඹම්ඳති වික්රභයත්න භවත්භඹහ කිඹන විධිඹට 

අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ . ඒ විහදශතදී අපි ශදශදනහ 

ශේයහ න්න ඕනෆ ඟ . යසථහ ංශලෝධනඹ  ශවෝ ශනත් 

ශඹෝජනහ  ශශනන ශරහට ඟදහ හශේ උන් ශශනන 

ශොට අපි ඵෆ කිඹන  අපි ශශනන ශොට උන් ඵෆ කිඹන 

ක්රභශඹන් ඵළවළය ශරහ ශම් යශ  සිඹුව ජහරණන්ට  ආම්රට 

පිළින්න පුළුන් ආහයශත ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඇති 

කිරීභි  අපි යන්න ඕනෆ. ඟහිදී විඳ ශත සිටින ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ශත අශේ ආදයී ඹ මිත්රඹන් ඒට විරුද්ධි  කිඹරහ ශදභශ 

ජහති න්ධහනශත තමුන්නහන්ශේරහට ශඳුවණහට  ඒ අඹ ඒට 

විරුද්ධ නළවළ. විරුද්ධ නම් හින්දු ආමි ශදවිඹන් ශතෝයහ 

න්ශන් නළවළ  ශඳොල් වන්න. හින්දු ආමි ශදවිඹන් ශතෝයහ 

ශන තිශඵන්ශන්  හින්දු ආමි ශදවිඹන් පිළිඵ ඒ අඹට 

විලසහඹ  තිශඵන ිහි .  

විරුද්ධ ඳ ශත සිටින ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත ශනොන 

භවය භන්ත්රීරුන්ට නම් අද ම්මුතිහදඹ ශඳශනන්ශන් 

ම්මුතුහදඹ හශේි . අද උශද්ත් ඒ ළන කිේහ. ඒ අඹට වළභදහභ 

ශඳශනන්ශන් ම්මුතුහදඹ වළටිඹට තභි . ශභොන ආහයශත 

ජහතිහදඹ  ආත් ඒ ම්මුතුහදඹ  යන්න ශම් යශ  

ජනතහ සදහනමින් සිටිනහ. ඳසු ගිඹ භව භළතියණශතදී උතුරු 

ඳශහශත් ශේහ  දකුණු ඳශහශත් ශේහ  ඒ අන්ත ජහතිහදී 

ංවිධහනරට වම්ඵ වුශණ් යාන්දු . ශඵොදු ඵර ශේනහ 

ංවිධහනශත රශොඩ අත්ශත් ඥහනහය වහමුදුරුන්ශේ 

ඳ ඹට වම්ඵ වුශණ්  ඇඩ්රස නළති න ඡන්ද ණන . උතුශර්ත් 

ඒ අන්තහදී ශදභශ ඳ රට වම්ඵ වුශණ් ඇඩ්රස නළති න ඡන්ද 

ණන . භවය අන්තහදීන්ට  ජහතිහදීන්ට ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඟන්න පුළුන් වුශණ් ඒ ශොල්රන්ශේ අන්තහදී  ජහතිහදී 

ඳ රට රළබුණු ඡන්දලින් ශනොශි . ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ශත ය පිට නළරහ අශේ ඡන්දලිුවි  ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඟන්න පුපන් වුශණ්.  තිශඹන් ඉල්ුවහ නම් ඒ ශොල්රන්ටත් 

ඇඩ්රස නළවළ; ඇඳ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  අද අඳ ශම් හද යන්ශන් 

අුවතින් යසථහ  වදන්න ශවෝ යසථහ ංශලෝධනඹට ව 

ක්රභශේදඹ පිළිඵි . ඒ ක්රභශේදඹ ස යන ශොටත් ශම් 

ම්මුතිහදි ආණ්ඩු තුශ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත අදවස 

ළරකිල්රට අයශන තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්  ශනදහ හශේ 

අයශොල්රන් ශශනන ිහ අපි විරුද්ධි  කිඹන තත්ත්ශඹන් 

ඵළවළය ශරහ තිශඵනහ. ඟශවභ ශනහහභ භවය ඳ  

අවනහ   "ඉතින් ඕ ය න්න ඵළරි නම් ඇි  ඇදශන ආශේ?" 

කිඹරහ. ඒ ශනොශහ නම් අවනහ  "ඔඹ ශද්ටත් ඟව ශන්න 

ඵළරි නම් ඇි  තමුශරහ ඟට ඉන්ශන්?" කිඹරහ. ඟශවභ 
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ශනොශි . ෆභ ශනහටභ ශම් ළන හච්ඡහ යන්න ඉඩ 

්රසථහ රන්න ඕනෆ. ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත භතඹ හශේභ 

භට ශඳෞද්ලිත් භතඹ  තිශඵනහ  ජහති අර්බුදඹ 

ම්ඵන්ධශඹන්. ශම් යශ  දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ම්පර්ණශඹන්භ අපි ්රහශඹෝගි ක්රිඹහට නංන්න ඕනෆ. 

ඟතශොටි  අඳට ශදභශ ජනතහශේ විලසහඹ දිනහ න්න 

පුළුන් කිඹන තළන තභි  ජනහර්ගි අර්බුදඹ ම්ඵන්ධශඹන් භහ 

වළභදහභ හිටිශත. භශේ භතඹට විරුද්ධ භවය ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳහ ෂිි න් ඉන්න පුළුන්.   

රු හලින්ද දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ භභත් ඟ  හරඹ  ශම් 

යශ  ජහති ්රලසනඹ ශුවශන් ඳහයට ඵළවළරහ ජීවිත පජහශන් 

ළඩ යපු ශශන . අද ඔඹ විරුද්ධ ඳ ශත හලින්දරහත් 

ඟ  ඉන්න භවය උදවිඹශේ ඳ  අඳට  හලින්දරහට ඟදහ ශඩි 

තිේඵහ. ශභො ද යපු යද? ඳශහත් බහට ඡන්දඹ ඉල්ීමභ. 

හලින්ද දිහනහඹ ශවෝදයඹහ අද ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීයඹකු 

ශරහ ඉන්ශන් ශඳය පිනටි . ඟතුභහට කී ඳහය  ශඩි තිඹන්න 

ආහද? ළලි ශෝි දහශන  ළලි ශෝි අසශේ ඉශනි  අපි 

ශද්ලඳහරනඹ ශශේ  ඳශහත් බහ භළතියණඹ මුලින් ආපු 

ශරහශේ. ඒ ිහ ඳශහත් බහ භළතියණඹට තය යන්න අද 

භශේ ආදයී ඹ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ඟදහ විරුද්ධ ශරහ ඉන්න 

ශොට  අපි ශ්රී රංහ භවජන ඳ ඹ ්රමු ඟ ත් භහජහදී 

ශඳයමුශණන් තය ශහ. ශම් යශ  අන්ත ජහතිහදී ශොටස විසින් 

ශඳඵයහරි භහශත දි  ඒ ඟ ත් භහජහදී ශඳයමුණට 

නහඹත්ඹ දුන්ුව විජඹ කුභහයණතුං ශවෝදයඹහට ශඩි තිඹරහ 

භළරුශේ. අද විජඹ ශවෝදයඹහත් භයන්න ශඵොශවෝ උදවිඹ - 

ශනෝනරහ  භවත්තුරු ඔ ශෝභ - ශඵදහ ශන  ඩහ ශන ලි 

නහ; ශඳොය නහ.    

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  අද අුවතින් යසථහ  ශවෝ 

යසථහ ංශලෝධනඹ  ශන ඒභ වහ ක්රභශේදඹ වදන ශොට 

ඉතිවහශත ශනොදළ  ම්මුතිඹ  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අඳට 

ශඳශනනහ. බහනහඹතුභහ ඟ ත් ජහති ඳ ශත 

නහඹශඹ . ඟතුභහ නළඟිටරහ කිඹනහ  "ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ශත භධයභ හය බහශන් ශම්ට අුවභළතිඹ න්නි  අපි 

ඉන්ශන්" කිඹරහ. ඒ ශවොි . ඒ අල්රහ ශන දළන් භවරු 

කිඹහවි "අන්න  ර සභන් කිරිඇල්ර ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹට 

ශඩ් ඹනහ" කිඹරහ.  නළවළ. අපි ශඩ් ඹන්න ඕනෆ ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ඹට  යූඟන්පී ඟට ශනොශි . ශඩ් ඹන්න ඕනෆ 

යටටි .  ශඵදිරහ  ඇන ශොටහ ශන  ඟ ඟහ ව භයහ න්නහ 

භනහඳ ක්රභඹ ම්පර්ණශඹන්භ ඈත් යරහ  භහුවඳහති 

ිශඹෝජනඹ තුළින් ඒ ඒ ආනඹට ශශනකු ඳත් ශන්නහ ව 

ආහයශත අුවත් භළතියණ ක්රභඹ  වදරහ  ඒ හශේභ 

යසථහුවකර ත දුයටත් ජනහධිඳතිතුභහශේ ඵරතර අඩු 

යන්න ඕනෆ නම් ඒ පිළිඵත් හච්ඡහ යරහ  ශම් ටුතත්ත 

ශ ුතතුි . ජහති ්රලසනඹට ශද්ලඳහරන විඳුභ  ශන ඟන 

ආහයශත යසථහ ංශලෝධනඹ  ඕනෆභි .   

වුරු ශවෝ කිඹනහ නම් ශදභශ බහහ ථහ යන ඳභණින් 

ඒ අඹට ්රලසනඹ  නළවළ කිඹරහ  ඒ අඹ ඉන්ශන් තභන්ශේ ශභොශඹ 

උඩ ඉ ශනි . ශදභශ බහහ ථහ ශ ඳභණින් ඒ අඹට ්රලසන 

නළති න්ශන් නළවළ. ඟශවභ ්රලසන ශනොතිබුණහ නම්  තල්ළශටන් 

ඟවහ ඳළත්ශත් හිටපු ශදභශ තරුණිඹ තල් ළශටන් ශභවහ ඳළත්තට 

ශනළල්රහ ඵශඩ් ශඵෝම්ඵ ඵළ ශන භව ඳහශර් භළශයන භ ටභට 

ඳත් යන්න ්රබහයන් කිඹන මිනීභරුහට පුළුන් න්ශන් 

නළවළ. ශදභශ බහහ ථහ යන අඹට ්රලසනඹ   තිබුණහ. ඒ 

පිළින්නට ඕනෆ. ඒ පිළින්ශන් නළති උතුයට ගිහිල්රහ ශදභශ 

ජහතිහදඹ අවුසරහ ඒ ඡන්ද ටි න්නත්  දකුණට ඇවිල්රහ  

ජහතිහදඹ අවුසරහ දකුශණ් ඡන්ද ටි න්නත් යශන ආපු 

ක්රිඹහලිඹට දළන් නළරණශම් රකුණ තිඹන්න ඕනෆ. ඳහයල් වදන්න 

ඕනෆ; තුය ශදන්න ඕනෆ; විදුලිඹ ශදන්න ඕනෆ; රැකිඹහ ශදන්න 

ඕනෆ; ශොවිඹහශේ ිසඳහදනරට හධහයණ මිර  ශදන්න ඕනෆ. 

ඒ ඇත්ත. උතුයටත්  දකුණටත්  නළ ශවනහියටත්  භධයභටත්  

ශලවහන් ශේභසිංව භවත්තඹහශේ උතුරුභළදටත්  ඒ ශඳොදුි . 

වළඵළි   හට හට ශවෝ ශම්හට උත්තය ශදන්න න විධිඹට 

ආශඹත් ඳහය  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශන් ඟවහට ගිඹ යසථහ 

ංශලෝධනඹ  ශශනන ඟට ඉඩ තිඹනහද  ඟශවභ නළත්නම් 

ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී අපි ඒ ළශඩ් යරහ වභහය යනහද?  

ආශඹත් තහ  ජහතිහදඹ අවුසරහ  ඟ ඟ තළන්ර 

ගිහිල්රහ ජහතිහදී උන්භත්ත ඔළු උඩින් ගිහිල්රහ  ඡන්දඹ 

න්න ඟට නළරණශම් ශකුණ තිඹනහ. ඊශවට ආණ්ඩු 

යන්ශන් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ්රමු ආණ්ඩු ද? ඔේ. අපි 

උත්හව යන්ශන් ඒටි . ඟ ත් ජහති ඳ  ආණ්ඩු ද? 

ඒට ර සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභන්රහ උත්හව යනහ. 

ඟශවභ  නළත්නම් අුවතින් ඳ ඹ වදහශන ඹන්න ශඹෝජනහ 

යන අඹශේ ආණ්ඩු ද? ඒට ඒ අඹ උත්හව යනහ. 

වළඵළි   වුරු  ශභොන විධිඹට ආණ්ඩු යන්නත් ශම් යශ  

ඵයඳතශභ  ඳළශවන  දළශන ්රලසන ශච්ච අුවත් භළතියණ 

ක්රභඹ  වදන ඟ  ජහති අර්බුදඹට විඳුභ  ශන ඟන 

ආහයශත ආණ්ඩුක්රභ යසථහටභ විඳුම් ශේ ංශලෝධනඹ  

ශන ඟන ඟ  විධහඹ ඵරඹ තදුයටත් අඩු ශ ුතතු නම්  ඒහ 

අඩු කිරීභට ටුතතු යන ඟ කිඹන හයණහ පිළිඵ අපි ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී  ඇති ය ත් ම්මුතිහදඹ වයවහ ඒ ළශඩ් 

අන් ශ ුතතුි . ඒට විඳුම් ශදමු. ඊට ඳසශේ ජනතහ රණන්දු 

යි   හටද ආණ්ඩු යන්න ශදන්ශන් කිඹරහ. අපි ඒ ටුතතු 

ටි ශශොත්  ඊට ඳසශේ අපි ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට නහත් භ  

නළවළ. ශභොද  අශේ ඳහර්ලිශම්න්තු හරඹ තුශ ශෝල්ශෂේස ඟ 

ඉදිරිපිට තිබුණු ශොඩනළඟිල්රටත්  ජඹර්ධනපුය ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු ශොඩනළඟිල්රටත් ඳළමිණි ජනතහ ිශඹෝජිතඹන් 

සිඹුව ශදනහශන්භ ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ්රධහන ්රලසන 

කිහිඳඹටභ ඟතශොට අපි විඳුම් ශේහ ශනහ. ඒ ිහ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ශන  යන්නට  ංශලෝධනඹ  

යන්නට  ඒ හශේභ අුවත් භළතියණ ක්රභඹ  ශශනන්නට  

භහුවඳහති ව ශ ර ක්රභඹ මිර ශච්ච ව තදුයටත් 

විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභශත ඵරතර අඩු ශ ුතතු නම්  ඒ අඩු 

කිරීශම් ංශලෝධනඹ  ශන ඒභ වහ ඹනහදී හයණහ මුල් ය 

ත් යසථහ පිළිඵත්  ඒ ංහදඹට  හච්ඡහට 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ක්රභශේදඹ ස කිරීශම් ටුතත්ශත්දී අපි ශවො 

ම්මුතිහදඹ  ශඳන්හ තිශඵනහ. ශම් ශභොශවොශතත් ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ශත අශේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ මිටු රු දිශන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ ඟ  ඳහර්ලිශම්න්තු පුසතහරශත 

හච්ඡහ  ඳත්නහ.  

රු දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභන්රහශේ ඳළත්ශතන් ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ඹට ඳරිඵහහිය ශච්ච න්ධහන ශොටසරුන් 

ශච්ච ඒ අඹශේත් තත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹන් 

තිශඵනහ නම්  ඒහත් ශහ ඵරහ ඒ පිළිඵත් හච්ඡහ  

ආයම්බ කිරීශම් අධිසධහනශඹන් අද ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ 

ශනහපු ශම් ංශලෝධන නඹභ පිළිළනීභ පිළිඵ ඟ ත් 

ජහති ඳ ශත අභළතිතුභහටත්  බහනහඹතුභහටත් සතුතින්ත 

ශනහ.  

ශම් යසථහ ංශලෝධන නඹ තුශ තිශඵන්ශන් 

ම්පර්ණශඹන්භ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත ංශලෝධන ඳභණ  

ශනොශි . ශම් ංශලෝධන නඹ තුශ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ව 

දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභන්රහ ඟ  යපු හච්ඡහරදී භතු 

ය තිශඵන ංශලෝධනත් ශභඹට ඇතුශත්. ඒ ිහ ශම් 

ම්මුතිහදඹ ම්මුතිහදඹ ශර ශඳශනන අඹට භට කිඹන්න 

තිශඵන්ශන් "ඔේ  ඟශවභ ශඳශනන ඟ ළන භභ නහටු 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

ශන්ශන් නළවළ." කිඹරහ ි . ශභොද  ඒ අඹශේ ශද්ලඳහරනඹ 

ම්මුතුි . ජහතිහදඹ අවුසරහ  ආම්හදඹ අවුසරහ  ශම් යශ  

ශද්ලඳහරනඹ කිරීශම් ඒ ක්රභශේදඹ ම්මුතුි . ඒ ිහ ඒ අඹට 

ශේන්ශන් ශම් ම්මුතිහදඹ ම්මුතිහදඹ වළටිඹටි . වළඵළි   

ම්මුති ශන්ශන් ඒ ශොල්රන්. ම්මුති ශන්ශන් ඒ 

ශොල්රන්ශේ ශද්ලඳහරනඹි .  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට තත් විනහඩි ශද හරඹ  තිශඵනහ. 
 

ගරු ඩිළන් පපපර්රළ මශතළ 
(ரண்தைறகு  டினரன்  ததவர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  භභ ත ශභොශවොතකින් 

අන් යනහ.  

අද ශම් ඉතිවහත ඳහර්ලිශම්න්තු  තිශඵන්ශන්. ශම් 
ඉතිවහත ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඟ ත් ජහති ඳ ශත 
භන්ත්රීරුන්ටත්  ටී.ඟන්.ඒ. භන්ත්රීරුන්ටත්  ශජ්.වී.පී. 

භන්ත්රීරුන්ටත්  ඒහඵද්ධ විඳ ශත ඹළි  කිඹහ න්නහ 

භන්ත්රීරුන්ටත් ඩහ ළඩිශඹන්භ වළභ ඳළත්ශතන්භ ශදොස අවන 
උදවිඹ තභි  ම්මුතිහදී ආණ්ඩුට ඟතු ශරහ ඉන්න ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ශත අපි. අපි වළභ ඳළත්ශතන්භ ශදොස අවනහ. වළඵළි   
ඒ ශදොස අවශන ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත භධයභ හය 

බහශේ රණන්දු අුව අපි ම්මුතිහදී ආණ්ඩුට ඇවිල්රහ 
තිශඵන්ශන්  ජනතහට ඟදිශනදහ ඵරඳහන්නහව ්රලසන ශුවශන් 

ඉදිරිඳත් ශන්න විතය  ශනොශි   ශම් යශ  ්රධහන ්රලසනරට 

විඳුම් ශේන්න ඵළරි ශච්ච හරඹ අන් යරහ  ඊටත් ඩහ 
ශවට දිනශත ළදත් ශන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනකින් 

අන්න ඒ විඳුම් රඵහදීභ වහ ඹම් ම්මුතිහදඹ  ඇති කිරීශම් 
අධිසධහනශඹන් ුත ති . ඒ ිහ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත 

භධයභ හය බහ ශවට රණන්දු ශශොත් ආණ්ඩුශන් ඟළිඹට 
ඹනහ කිඹරහ  අපි ඟළිඹට ඹනහ. වළඵළි   අපි ආණ්ඩුශන් 

ඟළිඹට ඹන්ශන් තළන් තළන්ර වන්දි හශණ් තිඹන භහධය 

්රහලඹන් කිඹනහ ශද් අවරහ ශනොශි . අල්රස අයශන අශත් 
භහ ටු ශච්ච ඟ ඟ ශනහ කිඹන ශද් අවරහ ශනොශි . ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ශත උත්තරීතය භණ්ඩරඹ ශච්ච භධයභ හය 
බහශේ රණන්දු අවරහ විතයි .   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  භශේ ථහ අහන යන්න 
ශඳය භහ තත් හයණඹ  කි ුතතුි . 1994දී ඩරසරහ  

නහරන්දරහ  හලින්දරහ භව භභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ආපු 
ශරහශේ  නළසීගිඹ භශේ ආදයී ඹ මිත්ර නහරන්ද ඟල්රහර 

භන්ත්රීතුභහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු ඳ ඹ ඳළත්ශත් ඉරහ 
ථහ  ශහ. ඒ ථහ වළන්හඩ් හර්තහශේ තිශඵනහ. ඒ ථහ 

ළන රු ඩරස අරවේශඳරුභ භන්ත්රීතුභහ ඉතහභ ශවොඳින් 
දන්නහ. ඟදහ නහරන්ද ඟල්රහර භළතිතුභහ කිේහ  "අද අපි තරුණ 

භන්ත්රීරුන්. අපි අශේ ජහති ගීඹ සිංවර බහහශන් හඹනහ 

යන විට ඒ ශත්රුශභන්භ  ඒ තහරඹටභ ඒ ජහති ගීඹ ශදභශ 
මිිසුන් ශදභශ බහහශන් හඹනහ යන දිනඹ ඟන ශත  භභ 

පුන පුනහ ඵරහ සිටිනහ. ඒ තභි  භශේ ශද්ලඳහරන සිහිනඹ" 
කිඹරහ. මුරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභි  ඒ ථහ අහන ශරහ 

අපි ඟළිඹට ඹන ශොට  -භභි   නහරන්දි   ඩරසුි  ෆභ න්න 
ළන්ටින් ඟට ඹන ශොට- යූඟන්පී ඟශ  හිටපු සුසිල් මුණසිංව 

භන්ත්රීතුභහ ඇවිල්රහ නහරන්දට කිේහ  "ඔඹහශේ ශද්ලඳහරන 

අනහතඹ ඉයි  පුතහ. ඔඹ හශේ ථහ යන්න ඟඳහ" කිඹරහ. 
නහරන්ද ඔහුට ඉංග්රීසි බහහශන් දුන්ුව උත්තයඹ භභ කිඹන්ශන් 

නළවළ. ශභොද  ඒ වළන්හඩ්ත යන්නට ඵළරි ිහ.  

අද භභ නහරන්දට කිඹනහ  "ආදයී ඹ නහරන්ද  ඟදහ ඔඵ 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු ඒ සිහිනඹ ශම් ශඳඵයහරි 04ශි දහ  -

ිදවස දිනශතදී- අපි ළඵෆ ය ත්තහ කිඹරහ." සිංවර බහහශන් 

අපි '...නශභෝ නශභෝ භහතහ  ශ්රී රංහ භහතහ...' කිඹරහ  අශේ 

ආදයී ඹ රංහට 'භහතහ' කිඹන විට ශදභශ බහහශන් ශදභශ 

ජහතිඹුවත් ආදයී ඹ ශ්රී රංහ භහතහට 'භහතහ' කිඹරහ 

කිඹනහ. ිදවස දිනශත ඒ ඳටන් ත්ත ංහිඳිඹහ  ඒ 

ම්මුතිහදඹ  ඒ ඟවත්ඹ  ඒ හිතත්භ  ඒ ඹහළුභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ  වයවහ ශම් යශ  සිඹුව ජහරණන්ට  ශම් යශ  සිඹුවභ 

ආම්ර අඹට  සිඹුවභ ඳ ර අඹට ඟමුතු ජීත් ශන්නට 

පුළුන් විධිඹට ශඹොදහශන  - අුවත් භළතියණ ක්රභඹකුත් 

වදහශන- අපි ටුතතු යමුි  කිඹන ශඹෝජනහ භභ යනහ. 

ඊශව භළතියණරදී සිංවර ශේහ  ශදභශ ශේහ  මුසලිම් ශේහ 

කිසිභ ජහතිහදී ඳ ඹට ඉඩ තඵන්ශන් නළවළි  කිඹන 

අධිසධහනශඹන් අපි ටුතතු යමුි  කිඹන ශඹෝජනහ යමින්  

භශේ ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි .  
 

ගරු මූළවනළරූඪ මන්ත්රීුරමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශවට  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහඩි 10 හරඹ  තිශඵනහ.   

Order, please!  Hon. Deputy Chairman of Committees 

will now take the Chair.  
 
අනුරරුල ගරු පේ.එේ. ආනන්ද කුමළරසරි මශතළ මූළවනපයන් 

ඉල්ක වුපයන්, නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ [ගරු පවේලේ 
අවඩක්කනළදන් මශතළ] මුළවනළරූඪ විය. 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு வஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனவ, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் [ரண்தைறகு தசல்ம் அகடக்கனரன்] கனக 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

SELVAM  ADAIKKALANATHAN]  took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.02] 

 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ම්ඳහදනඹ වහ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ඳත් ශ මිටුශේ 

හභහජි රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහශේ ථහශන් ඳසු 

චන කිහිඳඹ  ඟතු යන්නට රළබීභ ළන භභ තුටු ශනහ. 

භ  ිහද ඹත් ඟභ මිටු වහ භභත් හභහජිශඹ  ශර ඳත් 

ය සිටිඹහ. ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ශ්රී රංහ ිදවස ඳ  ශත යසථහ 

ම්ඳහද මිටු රු ිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහශේ 

නහඹත්ශඹන් රැස වුණහ. ඒ රැස වුණු අසථහශේ මලි රණයණ 

කිහිඳඹට ඟශළඹුණහ. ඒ රණයණ අුව  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ම්ඳහදනඹ කිරීශම් ක්රිඹහලිඹ ඳහර්ලිශම්න්තුභ යසථහදහඹ 

බහ  ඵට ඳත් ශරහ  ඒ හශේභ සථහය ිශඹෝරට අුව  

්රබුද්ධ භන්ත්රීරුන්ශේ ංහදඹ  තුළින්  ඵහුතයශත අදවසරට 

රු යමින් අලය ංශලෝධනඹන් කිරීභ වහ ඟවතහ ඳශ 

වුණහ. ඟහිදී කිසි ්රලසනඹ  තිබුශණ් නළවළ.  

අශේ භළතියණ ක්රභඹ ශම් යශ  දීර්ක හීමන අර්බුදඹ  ඵට 
ඳත් ශරහ තිබුණහ. ආනඹට  කිඹන  තභන්ශේ ඡන්ද 
දහඹඹන්ට  කිඹන  දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහශේ 
බහඳතිත්ශඹන් ඳළති මිටුශන් දීර්ක හරඹ  තිසශේ 
හච්ඡහ යරහ ශඹෝජනහ ශ භළතියණ ක්රභඹ පිළිඵ  -
ශ ර ව මිර ක්රභඹ ඇතුළු- අපි ඟව ශරහි  තිබුශණ්. 

1199 1200 

[රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ] 
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දවන න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශරහශේදීත්  

දවන න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ව විසින 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ඟට ශශනන ශර තභි     

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත ඉල්ීමභ වුශණ්. ඒ අසථහශේදී  දවන 

න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ විතය  ශනහහ  විසින 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශේන්ශන් නළති. විසින 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශනහහ නම් අද න විට 

භළතියණ ක්රභඹත් ිම්භ ංශලෝධනඹ ශරහ ඉයි . 

ඊශවට  විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ පිළිඵ  විධහඹ 

ජනහධිඳති ධුයශත ඵරතර අඩු යරහ  ඒ ඵරතර ළඩි ්රභහණඹ  

ඳහර්ලිශම්න්තුට දීභ පිළිඵ දීර්ක හරඹ ඳටන් අශේ සිඹුවභ 

ඳ ර ඟවතහ තිශඵනහ. උතුරු  නළ ශවනහිය ුතද්ධඹ ිභ 

වීශභන් ඳසු ශම් යට ඩන්ශන් නළතු  ශඵදන්ශන් නළතු සිංවර  

මුසලිම්  ශදභශ  ඵර්ර් සිඹුව මිිසුන්ට ළභති තළන ජීත් 

ශන්න ව ජීශනෝඳහඹ රහ න්න පුළුන් යට   ිර්භහණඹ 

කිරීභ වහ ඹම් කිසි ඵරඹ ශඵදහ වළරීශම් ළඩ පිළිශශට 

ඟවතහ ඇති ශරහ තිබුණහ. ඒ වහ දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනශඹහි දළ ශන ඵරඹ ශඵදහ වළරීභට ශ්රී 

රංහ ිදවස ඳ ශත ඟවතහ ඳශ වුණහ.  

රු වභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ ජනහධිඳතියණඹට 

ඉදිරිඳත් වීශම්දී  "්රජහතන්ත්රහදඹ වති යන යසථහ 

ංශලෝධනඹ " ඹුවශන් භළතියණ ්රහලනශත ඇතුශත් යරහ 

තිබුණු ශොටත්  හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳ  භළතිතුභහ 

"භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළ භ" ඹටශත්  "දිනූ ශද්ලඹ ඹළි 

ශනොශඵදන ඒකීඹ යට   ඟ ශේත් භේ යාභ  - ඟ සිත් 

ජහතිඹ " ලශඹන් භළතියණ ්රහලනශත ඉදිරිඳත් යරහ තිබුණු 

ශොටත් වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ භහ වභළගත* 

යනහ. 

අපි වමුශේ  යට වමුශේ තිශඵන විලහර හර්ඹඹ  න්ශන් 

යශ  මලි නීතිඹ ම්ඳහදනඹ කිරීශම්දී ්රබුද්ධ ංහද භණ්ඩඳඹ  

ඵට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ඳත් ශරහ ඟඹ ඩහත් ශවොඳින් ස 

ය ම්භත ය ළනීභි . දවන න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹත් අපි ශශේ ඟළි විලහර ඵරහශඳොශයොත්තු යහශිඹ  

ඇතුි . ඒ අුව යසථහදහඹ භණ්ඩරඹ භඟින් සහධීන 

භළතියණ ශොමිභ   සහධීන ශඳොලිස ශොමිභ  ඇතුළු 

අශනකුත් සහධීන ආඹතන පිහිටුවහ. 

සහධීන ශඳොලිස ශොමිභ පිහිටුරහ ඉය වුණත් ශඳොීමසිඹ 

සහධීනද කිඹන ්රලසනඹ භතු ශරහ තිශඵනහ. ශඳොලිස ශොමිභ 

සහධීන නම් ශඳොලිස ශොමිභ ඹටශත් තදුයටත් මරය ංචහ 

විභර්ලන ශො ධහඹ  තිශඵන්ශන් ශොශවොභද? ශඳොලිස ආඥහ 

ඳනශත් 55ළි න්තිඹට අුව මරය ංචහ විභර්ලන 

ශො ධහඹ  පිහිටුන්නට ඵරඹ  තිශඵනහද? ඟශවභ ඵරඹ  

නළවළ. ශඳොලිස ආඥහඳනශත් 55ළි න්තිඹ තිශඵන්ශන් 

ශනත් ටුතත්තටි . 2015 ශඳඵයහරි 13ළි දහ 

ශඳොලිසඳතියඹහ ිකුත් යපු ළ  ිශේදනශත 4ළි 

න්තිශත ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි තිබුශණ්  මරය ංචහ විභර්ලන 

ශො ධහඹ කිඹරහ කිඹන්ශන් අග්රහභහතයයඹහශේ 

ශභශවඹවීශභන් ිශඹෝජය ශඳොලිසඳතියශඹකු රහ ඉදිරිඳත් 

යන ඳළමිණිලි විබහ යන ඒඹ ඹ කිඹරහ. ශභඹ ම්පර්ණ 

ශද්ලඳහරනීයණඹ වීභ  ශරහ තිශඵනහ. මරය ංචහ විභර්ලන 

ශො ධහඹ අග්රහභහතයයඹහශේ උඳශදස භත ශභශවඹන 

ඒඹ  නම්  තභන්ට අලය අඹ දඩඹම් යන්න  ිඹභ යන 

අඹ දඩඹම් යන්න පිහිටපු ඒඹ  නම්  ඒ තුළින් හධහයණ 

ශඳොලිස ශොමිභ  පිහිටුවීශභන් ඵරහශඳොශයොත්තු වුණු උදහය 

ඳයභහර්ථඹ ඉසට ශරහ නළවළ.  

භට භති   උත් නීතිඥශඹ  විධිඹට රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ 

භන්ත්රීතුභහ කිඹරහ තිබුණහ  ශඳොලිස ශොමිභ  තිශඵන යට 

ශනභ ශඳොලිස මරය ංචහ විභර්ලන ශො ධහඹ  තිශඵන්න 

ඵළවළ කිඹරහ. ඒ තභි  නීතිඹ. ඟශවභ තිශඵන්න ඵළවළ. ඒ 

ළරැදිි . ඒ ළරැද්ද තභ ිළරැදි ශරහ නළවළ. මලි නීතිඹ 

ම්ඳහදනඹ ශත් ශම් යන දඩඹභ තුශ ශම්හ ඇතුශශේ ඳළමිණිලි 

තිශඵනහ. ශඳොලිස මරය ංචහ විභර්ලන ඒශත ළඩ යන 

ශඳොලිස ඳරී  භයනහඹ භවතහශේ යහජහරිඹ 

ම්ඵන්ධශඹන් ජහති ශඳොලිස ශොමින් බහ  ඳශහත් අධය  

හර්ඹහරඹ  භවුවය  භවජන ඳළමිණිලි විභර්ලන අංලඹ කිඹනහ  

"ශඳොලිස ිරධහරින්ට ඟශයහි ඳභණ  ශභ භ ශොමින් බහට 

ටුතතු ශ වළකි ඵ ළඩිදුයටත් ජහති ශඳොලිස ශොමින් 

බහශේ ිඹභඹ ඳරිදි හරුණි දන්හ සිටිමි" කිඹරහ.  වළන්හඩ් 

හර්තහට ඇතුශත් කිරීභ වහ  ඟඹ භහ වභළගත* යනහ. 

ශඳොලිස මරය ංචහ විභර්ලන ශො ධහශත ළඩ යන 

ශඳොලිස ිරධහරින් ළන භවුවය ්රශද්ලශත භවජනඹහ ඳළමිණිලි 

යනහ  -අශේ ර සභන් කිරිඇල්ර බහනහඹතුභහශේ 

්රශද්ලශත පුද්රශඹෝ ඳළමිණිලි යනහ - ශඳොලිස ශොමිභට. ඒ 

හශේ ිරධහරිුවත් ළඩ යනහ  මරය ංචහ විභර්ලන 

ශො ධහශත. මරය ංචහ විභර්ලන ශො ධහඹ නීතයුවකර 

ශනොන ඒඹ  ශර ශද්ලඳහරන වයශඹන්  ඳළිළනීභ 

භත ඳදනම් විවිධ පුද්රඹන් දඩඹම් කිරීභ වහ ශඹොදහ න්නහ 

ආඹතනඹ  ශර තිශඵන ශොට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන 

හධහයණත්ඹ ඉටු ශනහද? ඳහර්ලිශම්න්තු කිඹන්ශන් නීති 

වදන තළන. රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  කුභන 

තත්ත්ඹ භවජන ිශඹෝජිතඹන් වුත් ශම් උත්තරීතය 

ඳහර්ලිශම්න්තුට  ඟන්ශන් 225ශදශනකු විතයි .   

ඒ අඹශේ ආත්භ ශෞයඹ  උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තු 

ිශඹෝජනඹ යන පුද්රඹකුට හිමි විඹ ුතතු තත්ත්ඹ 

ම්පර්ණශඹන් ශශශන ආහයඹට භවජන ිශඹෝජිතඹන් 

දඩඹම් කිරීභ වහ තභි  ශම් මරය අඳයහධ ශො ධහඹ ශඹොදහ 

ත්ශත්. භභ මීට ලිුවත් ශම් රු බහශේදී ශම් හයණඹ 

ඉදිරිඳත් ශහ. ඟට අධයහඳන ඇභතියඹහ ලශඹන් 

භහින්ශදෝදඹ ඳහල් වළදීශම්දී භශේ ඵළංකු ගිණුශම් ල්ලි විලහර 

්රභහණඹ  තළන්ඳත් කිරීභ පිළිඵ මුදල් විශුද්ධියණ ඳනත ව 

ශඳොදු ශද්ශඳොශ ඳනත ඹටශත් ඳරී ණඹ  ආයම්බ ය තිශඵන 

ඵට මරය අඳයහධ ශො ධහඹ සු්රසිද්ධ ඩුශර උහවිශත 

භශවසත්රහත්යඹහ ශත “B” report ඟ  ඉදිරිඳත් යමින් 

කිඹනහ  "ශම් සුය ෂිත ඵවහ තඵන්න" කිඹරහ. ඒ  ඕනෆභ 

ශරහ  රෑට ශවෝ උහවිඹ ළරහ නළත්නම් ශනසුයහදහ 

උහවිඹ ළරහ භහ අත් අඩංගුට න්න. භශේ ඵළංකු ගිණුභ 

තිශඵන්ශන් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ රංහ ඵළංකුශේ. දළන් 

ඔඵතුභන්රහටත් ගිහිල්රහ ඒ ඵරන්න පුළුන්. භන්ත්රීයඹකුට 

ශන්ශන් ශම් විධිඹටි .  

අපි ශම් යශ  ශද්ලඳහරනඹ තුළින් නූල් ශඳොට ත් ශවොයම් 

ශනොශ  ංචහ ශනොශ  ශොමිස ළනීම්  අඹථහ ක්රිඹහකින් තම 

ලත ඳණව  ශොඹහ ත්ශත් නළති මිිසසු. අඳටත්  සු්රසිද්ධ 

ඩුශර උහවිශත “B” report දභන්ශන් ශම් විධිඹටි . ඟශවභ 

නම් ශම් ථහ යන හධහයණඹ තුශ යශ  ශඳොදු භවත් ජනතහට; 
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————————— 
*  පුවහතකළපත තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුවහතකළපත තබළ ඇත. 
*  தணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

සිංවර  මුසලිම්  ශදභශ  ඵර්ර් සිඹුව භුවසඹන්ට ඩහ ශවො 

යට  වදන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  වදන ශොට  ඒ යසථහ 

ංශලෝධනඹ තුළින් අඩු ණශන් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 

භන්ත්රීයඹකුටත් ඟළි තත්ත්ඹ  ඇති ශනොන්නට ටුතතු සිදු 

න්ශන් නළත්නම් ඟි න් ඇති පරඹ කුභ ද කිඹන ්රලසනඹ ශම් 

අසථහශේ අධහනඹට ශඹොමු යන්න ළභළතිි .  

අපි තමුන්නහන්ශේරහ වුරුත් පිළින්නහ ආහයඹට නීති 

ම්ඳහදනඹ යන ආඹතනඹ ශර ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු 

උත්තරීතයි . ඟදහ "ශවොය ඳහර්ලිශම්න්තු ර්ජනඹ යේ." කිඹරහ 

ඳහර්ලි ශම්න්තු භළතියණඹට ඉදිරිඳත් න අඹ භයරහ  

ඳහර්ලිශම්න්තු භළතියණඹට ඡන්දඹ ශදන්න ඉදිරිඳත් න 

ඳශමුළි ඳස ශදනහ භයනහ කිඹරහ; ඇත්තටභ ඟශවභ භයරහ  

ශම් යට ශල් විර  ඵට ඳත් යරහ ඇති වුණු ශඵොශවෝ 

තත්ත්ඹන් භනඹ ශරහ අද ශම් යට මිනී භයන්ශන් නළති යට  

ඵට ඳත් ශරහ ආපු ්රජහතන්ත්රහදී භන  තිශඵන්ශන්.  

 

ගරු මන්ත්රීලරපයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

ඳහර්ලිශම්න්තු ඇතුශශේත් ශඵෝම්ඵ ළහුහ. 

 

ගරු බන්දු ුවණලර්ධාන මශතළ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ  ඳහර්ලිශම්න්තු ඇතුශට ශඵෝම්ඵ ළහුහ.  

ඹඩ ළශටන අමිහිරි ලේදඹ අපි අවරහ තිශඵනහ. උණ්ඩශත 

අමිහිරි සු අඳට දළිරහ තිශඵනහ. භය රශතෝිශත දු 

ශේදනහ අපි දන්නහ. ඒ ිහ භුවස ජී ගුණඹ තිශඵන වළභ 

මිිකුටභ ශෞයහන්විත භයණඹ  රළශඵන ආහයශත 

ශද්ලඹ  ඵට ශම් යට ඳත් යන්න පුළුන් ආහයඹට 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ කිරීභ වහ ශම් අසථහශේ 

අඳට රඵහ දිඹ වළකි වහඹ රඵහ ශදන ඵ ඒහඵද්ධ විඳ ඹ 

ශර ්රහල යමින් භශේ චන කිහිඳඹ අන් යනහ.  

 
[අ.බහ. 5.13] 

 

ගරු අජි්ක මළන්නප්පපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  විශලේශඹන්භ අද අපි 

ඟ  න්ශන් යටට අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  වඳුන්හ 

ශදන්නට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ පිහිටුවීශම් හර්ඹ බහයඹ 

පිළිඵ න විහදඹටි .  

විශලේශඹන්භ අපි දන්නහ  ර්තභහනශත අඳට අුවත් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  අලය ශරහ තිශඵන ඵ. 1978න් 

ඳසශේ ඵරඹට ඳත් වුණු වළභ නහඹශඹ භ අුවත් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  වදනහ කිඹරහ ශඳොශයොන්දු දීරහ තභි  ඵරඹට ඳත් 

වුශණ්. නමුත් ඒ අඹ ශඳන්හ දුන්න ්රලසන ඟන්න ඟන්නභ ඔඩු 

දිේහ මි  ඒ ්රලසනරට උත්තයඹ   පිළිතුය  රඵහ න්න අපි 

අශඳොශවොත් වුණහ. ශොශවොභ වුණත් අඳට ිදව රළයාරහ 

අවුරුදු 68  ශනහ. ශම් අවුරුදු 68 තුශ අපි රඵහ ත් ්රතිඹ 

ශභො ද? ඟදහ අඳට ිදව රළයාරහ අවුරුදු ඳවට දවඹට 

ඳසශේ ීම  හන් යූ කිඹන නහඹඹහ ශම් යටට ආහ. ඟතුභහ 

සිංේපරුශේ භළතියණඹට ගිහිල්රහ කිේහ  "අපි ශම් සිංේපරු 

ශ්රී රංහ  ඵට ඳත් යනහ." කිඹරහ. ඟදහ ිදව රඵන 

ශොට අපි සථහය තත්ත්ඹ හිටිඹහ. ඊට අවුරුදු 20ට ඳභණ 

ඳසශේ ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන කිඹන නහඹඹහ ශ්රී රංහශේ 

ජනතහට කිේහ  "භභ ශම් යට සිංේපරු ශේ යනහ" 

කිඹරහ. අපි ශොි  තයම් ඳසුඵෆභට ර  ශරහ තිශඵනහද 

කිඹන ඟ ඒශන් අඳට දළන න්න පුළුන්. ඒ විතය  

ශනොශි . ඟදහ අපි අශේ යශ  ශනොදිුතණු ්රශද්ලරට  දිුතණු 

ශනොවුණ ඳළතිරට ශොරිඹහ කිඹරහ කිේහ.  

අපි භවය විට වට ශොරිඹහට ඹන්න ළභළතිත් නළවළ. 

ඟඹ ඒ තයම්භ දිුතණු නළති ්රශද්ලඹ . ඒි  "ශොරිඹහ" කිඹරහ 

නම් ශශේ. නමුත්  අද න ශොට ශොරිඹහ ශොශවේද 

තිශඵන්ශන්   අපි ශොශවේද ඉන්ශන්? ඟශවභ නම් අඳට ළයදුණු 

තළන් ශොඩ  තිශඵනහ. ඒහ ිළයදි ය න්නට සුදුසු හරඹ 

දළන් ඇවිල්රහ තිශඵනහ කිඹරහ භහ විශලේශඹන්භ වන් 

යනහ. ඒහ ිළයදි ය ළනීභට සුදුසු හරඹ ඇවිල්රහ තිශඵන 

ිහත්  ම්මුතිහදි ආණ්ඩු  තුශ -විවිධ ශද්ලඳහරන භත දයන 

අඹශේ ඟමුතු වීභ  තුශ- ඩහත්භ දිුතණු තත්ත්ඹට අඳට ශම් 

යට ශන ඹන්න පුළුන් ශි  කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ිදව රඵහ ත ව අවුරුදු 68 තුශ  අවුරුදු 30 භ අපි ත 

ශශේ ුතද්ධඹත් භව. ඟ භශේ දරුන් කිඹරහ ථහ යන 

අපි  විවිධ බහහ ථහ යනහ  විවිධ ආම් අදවනහ කිඹරහ අපි 

අතයභ අයශඹ  ඇති වුශණ් ඟභ යට තුශ. ශනත් යටකින් 

ඇවිල්රහ අශේ යට ආක්රභණඹ ශහ ශනොශි . ඒ අශේ යට තුශ 

ඇති වුණ ්රලසනඹ . අඳට ඒශන් ශත්ශයනහ  අශේ යට තුශ 

ඉන්න සිඹුවශදනහට ඟශේ රපු නළති ක්රභශේදඹ  තිබුණු 

ඵ. ඒ ිහ තභි  විවිධ අි තිහසිම් ඉල්රන්න ජනතහ ශඳශ 

ළශවනශොට ඟල්ටීටීඊ හශේ ත්රසතහදි ංවිධහන ඇති ශරහ  

නහඹ ශඹෝ යාහි ශරහ ශම් යට විනහල ශශේ. ඒ අවුරුදු 30 තුශ 

ශම් යශ  භවහ දළළන්ත විනහලඹ  සිද්ධ වුණහ. නමුත්  සිඹුව 

ජහරණන්ට ඟශේ රන ක්රභශේදඹ  ස යන්න අපි භත් 

ශරහ හිටිඹහ නම් ඟළි තත්ත්ඹ  ඇති න්ශන් නළවළ.  

ඉන්දිඹහ ිදව රඵහත් ශරහශේ සිඹුව ජහරණන්ට ඟශේ 

රන ක්රභශේදඹ  ස ශහ. ඉන්දිඹහ හශේ  අපි ඟදහ 

ිදව රඵහත් අසථහශේදීභ ඟළි ක්රභශේදඹ  ළසුහ නම් 

අපිට ශම් ඉයණභ අත් ශන්ශන් නළවළ. ඒ විතය  ශනොශි   ඳසු 

ගිඹ හරශත ධනඳරණන් ව ිර්ධනඹන්  ඟශවභ නළත්නම් ඵරඹ 

වහ වළකිඹහ තිශඵන අඹ ව ශනොභළති අඹ අතයත් විලහර 

අයශඹ  තිබුණහ.  

1971  ඒ හශේභ 1988  1989 හරශතදීත් ශල් ගුය ත්තහ; 

අශේ ට්රහන්සශෂෝභර් පුච්චහ ත්තහ; යජඹ තු ශද්ඳශ විනහල ශහ; 

ඵස ගිි තළබුහ; ශඳොලිස ිරධහරින් භළරුහ. ශභළි විලහර 

අයශඹ  ශම් යට තුශ සිද්ධ වුණහ. අශේභ ඳවුල්ලින් යාහි වුණු 

අඹ අතය තභි  ඒ ්රලසනඹ ඇති වුශණ්. ඟශවභ නම් අශේ ඳහරන 

ක්රභඹ තුශ  ඳහරන ක්රභශේදඹ තුශ  ඳහරනඹ යන යසථහ තුශ 

කිසිඹම් ශදෝඹ   කිසිඹම් අඩු ඳහඩු  තිශඵනහ කිඹන ඟ 

ළන ථහ යන්න අඳට ළඩි ශද්ල් අලය නළවළ. 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  නීතිඹට ඉවළින් කිසිභ 

අණ  දීභට කුභන ශවෝ ඵරධහරිඹකුට වළකි ශේ නම් ඒ තුළින් යාහි 

ශන්ශන් විනහලහරී තත්ත්ඹ . ශම් අුව ඕනෆභ ්රලසනඹ  

පිළිඵ ඕනෆභ ිරධහරිඹකු විසින් න්නහ රණයණඹ යශ  ඳතින 

නීතිඹ තුශ හධහයී ඹ ශ වළකි රණයණඹ  විඹ ුතතුඹ. ඟභ නීතිඹ 

ඟශේ හධහයී ඹ ශ ශනොවළකි නම් ඟඹ නීති විශයෝධී ක්රිඹහ  

ශේ. ඟළි රණයණඹ  න්නහ පුද්රඹහ භවය ශරහට 

පජශඹ  ශන්න පුළුන්  ඟශවභ නළත්නම් සහමින් වන්ශේ 

ශශන  ශන්න පුළුන්  ඟශවභ නළත්නම් ගිහිශඹ  ශන්න 

පුළුන්  ඵරත් ශශන  ශන්න පුළුන්. ඒ විතය  ශනොශි   
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[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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ඔහු යශ  ඉවශභ ිරඹ දයන පුද්රඹහ වුණත් යුව රඵන්ශන් 

නීති විශයෝධී ක්රිඹහකි. නීති විශයෝධි ක්රිඹහ සිදු කිරීශම් ඉඩඩ 

යසථහ තුළින් අශවෝසි ශ ුතතු හරඹ  ඉත් ශ ුතතු හරඹ  

යසථහ ල තිභත් යරහ ඟළි ශද්ල් ශම් යශ  සිදු 

ශනොශන්නට ළදිඹ ුතතු හරඹ දළන් ඟශම තිශඵනහ කිඹරහ රු 

ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  භභ ශම් අසථහශේදීභ 

විශලේශඹන්භ භත  යනහ. 

අපි දළ හ  ඳසු ගිඹ හරශත යශ  වුණු සිදුවීම්. ශම් යට ෆලි 

ෆලිරට ඩරහ තභි  ඳහරනඹ යන්න රෆසති වුශණ්. ඒ 

තභි  ක්රභශේදඹ. ඟ ශෝ සිඹුව ශද්ලඳහරන ඳ  ෆලි 

ෆලිරට ඩරහ  ඒ ශද්ලඳහරන ඳ  තුශ විවිධ භතශේද 

ිර්භහණඹ යරහ  ඵරඹ තවවුරු යශන යට ඳහරනඹ යන 

ක්රභශේදඹ වළදුහ. ඟශවභ නළත්නම්  ආම් ලශඹන් ශම් යට ෆලි 

ෆලිරට ඩරහ  ්රධහන ආභ ඵදහශන අශන  ආම්රට 

වරහ  ඳවය දීරහ ්රධහන ආභත් ඟ  ඟතු ශරහ ල්ලිඹ  

ිර්භහණඹ යශන යට ඳහරනඹ යන ක්රභශේදඹ වළදුහ. ඟශවභ 

නළත්නම්  ්රධහන ජහතිඹ ඵදහශන ජහතිහදඹ අවුසහශන   

ආම්හදඹ අවුසහශන ශම් යට ඳහරනඹ යන ක්රභශේදඹ තභි  

ඳසු ගිඹ හරශත සිද්ධ වුශණ්. ඒ ිහභ තභි  ශභළි ඉයණභ  

අඳ අත් යශන  ිදව රළබ හරශත සිට විලහර ඳසු ඵෆභ  

අශේ යශ  ඇති ශන්න ඳටන් ත්ශත්.  

අපි ඳසු ගිඹ ය 10 ත්ශතොත්  සිදු වුණු ශද්ල් ඵරන්න. ශම් 

යශ  ඵහුර සිදු වුශණ්  භවජන මුදල් ශොල්රෆම්. නීතිඹට 

පිටින් ළඩ යරහත් ල තිභත් යසථහ  ශනොතිබුණ ිහ 

භවය ශරහට ඒ අඹ අද වුණත් ිදවස ශනහ. FCID ඟ 

නීති විශයෝධිි  කිඹරහ මීට ශඳය ථහ ශ භන්ත්රීතුභහ කිේත්  

FCID ඟ ශඳොලිසඳතියඹහ විසින් අත්න් යන රද ළ  

ිශේදනඹකින් වති යන රද ආඹතනඹ . ඒ නීති විශයෝධි 

කිඹරහ ථහට කිඹන්න පුළුන්. වළඵළි   නීති විශයෝධි නළවළ. 

ඟශවභ නම් ශම් යශ  ඇති STF ඟ පිහිටුවීභත් නීති විශයෝධි 

ශන්න ඕනෆ.  

ශභහ වහ හන්තහ හර්ඹහංලඹත් ඳසු ගිඹ හරශත ශඳොලිස 

ශො ධහඹ  පිහිශටේහ. ඟශවභ නම් ඒත් නීති විශයෝධී 

ශන්න ඕනෆ. ශඩංගු ්රලසනඹත් ඟ  ඊශත ශඳශර්දහ ඳරිය 

ඒඹ  පිහිශටේහ. ඟශවභනම්  ඒත් නීති විශයෝධී ශන්න 

ඕනෆ. නමුත්  මීට ළඩිඹ නීතිවිශයෝධී ශද්ල් යපු මිිසුන් ඟදහ 

ආය හ ය ශන හිටිඹහ.  

ඟදහ ශම් යශ  මුදල් විනහල යපු ඒහ ළන කිඹන ශොට  

ශනොශයොච්ශචෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ වළදීභ ළන කිඹන්න ඕනෆ. ඳසු 

ගිඹ ද විදුලි ඵරඹ පිළිඵ විහදඹට වබහගි ශද්දී ඒ වදපු  

machines තුනභ ළඩිරහ තිබුණහ. ඒ ශුවට ශයරපිටිශත 

විදුලි ඵරහහයශඹන් තභි  විදුලිඹ දුන්ශන්. ශම් අශේ ල්ලිි  

නහසති ශන්ශන්. විදුලි ඵර භණ්ඩරශඹන් දට ර  400ට 

ආන්න ්රභහණඹ  ණඹ ශනහ. නමුත්  අවුරුදු 2  3ට 

ලින් ශනහ අුවත් machines ටි ළඩිරහ. ශම් විධිඹට ශම් යශ  

ජනතහශේ ල්ලි නහසති ශහ.  

ඟඳභණ  ශනොශි   වම්ඵන්ශතොට යහඹ වළදුහ. අශේ යශ  

ජනතහශේ ල්ලි නහසති වුණහ. අද ඒශන් ්රතිපර ජනතහට 

රළබුශණ් නළවළ. හශන් අවරහද  ශභොන ජනභත විචහයණඹ 

අුවද  ශොි  ජනතහශේ අලයතහ අුවද ශම්හ සිද්ධ ශශේ? 

ඟශවභනම් ශම්හට ළට ඵඳින්නට ඕනෆ.  

භත්තර ගුන් ශතොටු ශඳොශ වළදුහ. ඒ වහ ශම් යශ  ජනතහ 

රුපිඹල් ර  65  දට ශඳොලිඹ ශනහ. ශම්ශන් 

ආදහඹභ  රළශඵනහද? භත්තර ගුන් ශතොටු ශඳොශශේ ශතල් 

ඳර්ඹන්තඹ විෘත යන්න  mobile toilets  ටි ශන ඟන්න 

ර  ශදවභහය  විඹදම් ශහ. [ඵහධහ කිරීම්]ඉතින් ඟශවභනම් 

ශභන්න  ජනතහ වබහගිත්ඹ  ජනතහ අදවස  ජනතහ ඒයහය වීභ. 

ඟශවභනම්  ශභළි ශවොයම් යපු  යශ  ජහති මුදල් 

භංශොල්ර හපු  ටිඹත් ශොටු ය න්න පුළුන් ල තිභත් 

යසථහ  අඳට විශලේශඹන්භ අලය ශනහ.  

ඒ විතය  ශනොශි   අපි ඳසු ගිඹ හරශත දළ හ   

භහධයශේදීන් භයහ දහපු වළටි. ශෝ  ඒහට ත්ත ක්රිඹහදහභඹන්? 

ඒහ ම්ඵන්ධශඹන් අඳට න්න පුළුන්  වුණ ක්රිඹහ භහර් 

ශභොනහද? [ඵහධහ කිරීම්] ්රගීත් ඟ නළලිශොඩරහ භයරහ දහරහ. 

ශම්හ ළන ්රලසන ශහද? ඟ නළලිශොඩට ශභොනහද ශශේ? 

ඟතශොට  රන්ත වික්රභතුං ඇත්ත ශවළි ශහ කිඹරහ 

ශභොනහද ශශේ? ඒ අඹ ආය හ ය ත වළකි යසථහ  

අඳට වදන්න ශනහ. [ඵහධහ කිරීම්] රිශදනහ. රිශදනහ. 

ළයඬින්ට භමිශතල් ළහුහ හශේ තභි  ශම්හ කිඹනශොට. 

ළයඬින්ට භමිශතල් ළහුහ හශේ කිඹන ශොට දවරනහ. ශම්හ  

අවශන ඉන්න  යපු ශද්ල්. [ඵහධහ කිරීම්]  

ඟදහ ඉන්ධන වනහධහයඹ ඉල්රපු වරහත ඇන්ටනී භළරුහ. 

ශභොනහද  වරහත ඇන්ටනී භළරුහට සිද්ධ වුශණ්? ශම් 

ආහයශඹන් ්රජහතන්ත්රහදඹ ඉටු වුණහද? ඟශවභනම්  ශභභ 

යසථහ අපි වළදිඹ ුතතු ශනහ. ශභොද  ශභළි සිදුවීම් 

ඉදිරිශතදී ශම් යශ  ශනොන්නට ශභභ යසථහ ෆදිඹ ුතතු 

ශනහ.  

අශේ ්රශද්ලශත  ළලිශේරිශත බීභට තුය ඉල්රපු අඹට  බීභට 

තුය ඉල්රරහ ෆ වපු අඹට ශඩි තිඹන ශොට ඒ අඹ ආය හ 

යන්න ශම් යසථහශේ ක්රභශේදඹ ළසිරහ තිබුණහද?  

තමුන්ශේ ඳඩිශඹන් ඳහ ත්තු අර්ථහධ අයමුදර ඟදහ යජඹට 

ඳයහ න්න වදනශොට ශයොශේන් චහනරහ යපු උද්ශකෝණඹ 

ශඩි උණ්ඩශඹන් භළඩ ඳළළත්වහ. ඒ පුද්රඹහ ජීවිත ඹට ඳත් 

වුණහ. ශම් අඹ ආය හ ය න්න පුළුන් වුණහද? ඟශවභනම්  

ඳසු ගිඹ හරශත ශම් යශ  ශවොරු  ංචහහයශඹෝ  ත ඩිශඹෝ 

යජ යපු ආහයඹ  අපි දළ හ. ඟශවභනම් ඟළි ශදඹට ඉඩ  

නළති ශන විධිඹට ල තිභත් යසථහ  වළශදන්න ඕනෆ 

ශනහ. අශේ යශ  අනහතඹ ශුවශන්  අශේ ද දරුන් 

ශුවශන් ශභභ යසථහ ිර්භහණඹ ශ ුතතුි . නළතත් 

ඒහධිඳති ක්රභඹ   මිනීභරු ුතඹ   භවජන මුදල් භං ශොල්ර 

න ක්රභඹ  නළති යන්නට අලය ඳරිදි යසථහ  අපි 

්රජහතන්ත්රහදී ිර්භහණඹ ශ ුතතු ශනහ . ඒ ශඵොශවොභ- 

 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

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

ඔඵතුභහට රළබුණු හරඹ දළන් අහනි .  

 

ගරු අජි්ක මළන්නප්පපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  භට ත විනහඩිඹ 

හරඹ  රඵහ ශදන්න. [ඵහධහ කිරීම්]අභහරුි . රිශදනහ. යන්න 

ශදඹ  නළවළ. නමුත්  රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ඟභ 

ිහ අද ඉතහභත්භ ්රජහතන්ත්රහදී ක්රභශේදඹ  තුශ මුළු 

ඳහර්ලිශම්න්තුශේභ විවිධ ආම්  විවිධ ජහරණන්  විවිධ ඳ  විවිධ 

භත දයන්නන් සිඹුව ශදනහභ ඟතු ශන විධිඹට ශභභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ යරහ වළශභෝශේභ අදවස අය ත ුතතු ශනහ. 

ශම් ද  ශද  ල් ගිඹහට භ  නළවළ. වළභ ශදනහශේභ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අදවස ිශඹෝජනඹ න ඳරිදි  වළභ හය බහභ අදවස 

ිශඹෝජනඹ න ඳරිදි යසථහ ිර්භහණඹ ශ ුතතු ශනහ. 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ව රු අග්රහභහතයතුභහ ්රමු රඵහ ත්තු 

ශම් අදවස  ්රමු රඵහ ත්තු ශම් ක්රභශේදඹ ක්රිඹහත්භ 

කිරීශභන් යශ  සර්ණභඹ ුතඹ  උදහ ශනහට ශඳය ිමිති 

තිශඵනහ. නමුත්  ඳසු ගිඹ හරශත ශවොයම් යපු ශවොරු ටි 

ශම්ට විරුද්ධි . නමුත් භභ දන්නහ  ඔඹ ශවොරුන්ට ශම් 

වරිඹන්ශන් නළවළ කිඹරහ.  

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Member, you may go to your seat 

and raise your point of Order, please.  

 
ගරු ප්රවන්න රණවීර  මශතළ 
(ரண்தைறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

රු භන්ත්රීතුභි  භභ ඔඵතුභහශන් ්රලසනඹ  අවනහ. 

ඔඵතුභහ ම්ඳව දිස්රි  ංර්ධන මිටුශේ බහඳතිතුභහ-[ඵහධහ 

කිරීම්] 

 
ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. The next speaker is the 

Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa.  

 
ගරු අජි්ක මළන්නප්පපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පිසශ   පිසශ   පිසශ .  
 
[මූළවනපත අණ පරිදි ඉල්ක කරන ද.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔඹ point of Order ඟ ද? පිසශ  

 
[මූළවනපත අණ පරිදි ඉල්ක කරන ද.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු පශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශවොරු. ශවොරු.  
 

[මූළවනපත අණ පරිදි ඉල්ක කරන ද.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ගරු අජි්ක මළන්නප්පපරුම මශතළ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පිසශ . පිසශ . 

 

[මූළවනපත අණ පරිදි ඉල්ක කරන ද.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

[தற.த. 5.25] 
 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ්කමිය  
(ரண்தைறகு (றருற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
தகப குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கவப, 

சந்ர்ப்தம் ந்கக்கு ன்நற. அசறனகப்தைச் சகதக 

றறப்தற்கரண லர்ரணம் தரடர்தரண இன்கந 

றரத்றவன கனந்துதகரள்றல் ரன் கறழ்ச்சறகட 

கறன்வநன். ங்களுகட க்கள், ததரதுக்கள் கருத்நறகறன்ந 

குளறணருக்குப் தைற அசறனகப்தறன் உருரக்கதொம் 

அற்நறற்கரண வகப்தரடுகளும் ன்தது தற்நறதல்னரம் 

கருத்துத் தரறறத்துக்தகரண்டிருக்கறன்ந இக்கரனகட்டத்றவன 

தைற அசறனகப்தறற்கரண அசறனகப்தைச் சகத 

றணம் தரடர்தறலும் தன வற்கத்க்க கருத்துக்கள் 

கரப் தடுகறன்நகரணது உண்கறல் சறநந்தரரு 

றடரகும் ன்வந கூநவண்டும். வ்ரநரணவதரறலும் 

கடந் அக தற்நரண்டு கரனத்துக்கும் வனறகரக 

இனங்கக அசறலின் றர்கநரண றகபவுகபறணரல் 

தரறக்கப்தட்ட றழ் க்கள் த்றறல் இன்ரக 

கடந்கரனக் கசப்தரண னரரகள் லட்டப்தட்டுக் 

தகரண்டுரன் உள்பண. என்நறகந் இனங்ககறன் 

றடுகனக்கரகக் கரனணறத்துச் சக்றகபறட றருந்து 

வதரரடி இந்ரட்டின் க்கள் த்றறல் தூவரக்கற்ந 

அசறல் சறந்கணகள் றகக்கப்தட்டு இணங்கபறகடவ 

தககக உர்வுகள் பர்த்து றடப்தட்டண. ரட்டின் 

இணப்தறச்சறகணறன் ஆம்தம் தொல் இன்ரக றழ் 

க்கள் ஆட்சறக்கு ந் அசரங்கங்கபறன் ரக்குரறகபரலும் 

உடன்தடிக்கககபரலும் ரற்நப்தட்டுக் தகரண்வட ந்க 

னரர க்குக் கரட்டுகறன்ந உண்கரகும்.  

இணப்தறச்சறகண வரன்நற ஆம்தகரனகட்டங்கபறல் 

வற்தகரள்பப்தட்ட உடன்தடிக்கககள், குநறப்தரக 1957இல் 

தசய்துதகரள்பப்தட்ட தண்டர - தசல்ர எப்தந்தொம் 

1965இல் தசய்துதகரள்பப்தட்ட டட்லி - தசல்ர எப்தந்தொம் 

கறறத்தநறப்தட்டு றழ் க்கபறன் உரறகககப ரத் 

துகத் தசற்தரடுககப இனங்ககறன் தொன்ணற அசறல் 

கட்சறகள் வற்தகரண்டகண ரம் வ்ரர நக்க தொடித்ம்? 

உண்கறல் இவ்ரநரண தசற்தரடுகவப டக்கு, கறக்கு 

ரகர இகபஞர்ககப ஆத்ம் ந் கத்ண ன்தக 

ரம் உர்ந்துதகரள்ப வண்டும்.  

எரு ரட்டின் அசறல் ரப்தரணது அந் ரட்டின் தன 

சந்றகளுக்கும் ற்நரர தூவரக்குகட என்நரக இருக்க 

வண்டிது கட்டரரணரகும். ணவ, சகன க்கபறணதும் 

னன்ககபக் கருத்றற்தகரண்வட அது ஆக்கப்தடல் வண்டும். 

இகண க்கள் தறறறறககபக் தகரண்ட அசறனகப்தைச் 

சகதறதெடரக வற்தகரள்வ சறநந்ரகும். 1978ஆம் 

ஆண்டு உருரக்கப்தட்ட அசறல் ரப்தறவன இன்ரக 

த்கண றருத்ங்கள் வற்தகரள்பப்தட்டுள்பண 

ன்தகணச் சறந்றக்கும்வதரது து அசறல் ரப்தறதகட 

தூ வரக்கற்ந ன்க தபறரகப் தைனப்தடுகறன்நது. 

ணவ, தைற அசறனகப்தைச் தசற்தரடுகபறல் கடந் 

1207 1208 

[රු අජිත් භහන්නේශඳරුභ භවතහ] 



2016 ශඳඵයහරි 23  

கரனத்றன் தடிப்தறகணககபக் கருத்றற்தகரண்டு சகன இண 

க்களுக்கும் ஜணரக உரறகககப ங்குகண 

உரறப்தடுத் வண்டும். வலும், அசறனகப்தை 

உருரக்கத்றற்கரண இம்தொற்சறரணது 1995 ற்ரம் 2000 

ஆண்டுகபறல் வற்தகரள்பப்தட்ட அவ கனறறக 

றர்வரக்கக் கூடரது. து அசறல்ரறகள் 

அசறனகப்தைத் தரடர்தரண றடத்கப் ததரறறக்க 

என்நரகக் கரு வண்டும். உண்கறல் தக்கச் சரர்தற்ந கருத் 

தரற்ரகத்டன்கூடி உச்சக்கட்டச் சட்டரக 

இருந்துக்கூடி எரு தைற அசறனகப்வத இனங்ககக்கு 

றகவும் அசறரகவுள்பது. ணவ, ற்வதரது இனங்ககறன் 

அசறலில் என்நரக இகந்துள்ப இரு தறரண அசறல் 

கட்சறகளுடன் தகப றர்க்கட்சறத் கனரும் வகு 

ஜணரறதற ற்ரம் ரண்தைறகு தற அகச்சர் அத்துடன் 

கண அசறல் கட்சறகளும் என்நற கந்து தைற 

அசறனகப்தை றடத்றல் ததரரப்தைடன் டந்து 

தகரள்துடன், இவ்சறனகப்தைச் சகத றணத் றலும் 

கரத்றரண தங்கறகண கறக்க வண்டும் ன்ரம் 

வண்டுகறன்வநன்.  

அசறல் ரப்தைத் றருத்த்க க்கபறன் தங்குதற்நலுடன் 

அர்கபறன் தறறறறகபறன் ஊடரக வற்தகரள்பத் 

கனப்தடும்வதரவ ஜணரகப் தண்தைகள் தபறப்தடும் 

ன்தது ததரதுரண கருத்ரகும். அசறல் ரப்தை உருரக்கம் 

தல்வரதட்ட கடதொகநகபறல் கடததரகணக் 

கரனரம். அரது (1) றதைர்கபரல் அசறல் ரப்தை 

கப்தடனரம்; (2) வர்ந்தடுக்கப்தட்ட க்கள் 

தறறறறகபரல் அசறல் ரப்தை கப்தடனரம்; (3) 

உரோ்ட்ட க்கபறன் தங்குதற்நலுடன் அசறல் ரப்தை 

கப்தடனரம்; (4) ரட்டின் சரர தறகஜகளும் 

ரது எரு ககறல் தங்குதற்ரலிதெடரக அசறல் ரப்தை 

கப்தடனரம்.  

இனங்கககப் ததரரத்கறல் 1972ஆம், 1978ஆம் 

ஆண்டுகபறன் ரப்தை உருரக்கத்றன்வதரது தறகஜகபறன் 

தங்குதற்நனரணது றகவும் குகநரகவ கரப்தட்ட 

தன்தது இங்வக சுட்டிக்கரட்டத்க்க எரு றடரகும். 

ணவ, ரட்டின் கனர சட்டம் ற்ரம் க்கபறன் 

இகநக குநறத்து ரற்நங்கள் ற்தடுத்தும்வதரது அங்வக 

க்கபறன் தங்கபறப்தை அசறரதுடன் க்கள் 

தறறறறகபறன் தங்கபறப்தைம் அசறரகும். அந் ககறல், 

க்கள் தறறறறககபக் தகரண்ட, தொள ரட்டிற்கும் சறகரக 

றபங்கும் இப்தரரளுன்நத்றணரல் தசய்ப்தடும் தைற 

அசறனகப்தைச் சகதக்கரண றணத்க வற்ததுடன், 

லண்டகரனரகப் தைகவரடிப்வதரத்ள்ப இனங்ககறன் 

அகணத்து இண க்கபறணது அதறனரககளும் தர்த்ற 

தசய்ப்தட்டு சகனரும் சரக ரளம் ககறல் தைற 

அசறனகப்தறதெடரக றதசய்ப்தடல் வண்டும்.  

ரடு சுந்றகடந் கரனம் தொல் இனங்ககறன் 

சறரதரன்க க்கள் ச அந்ஸ்துள்ப தறகஜகபரக ர 

தொடிரது தல்வரதட்ட தறச்சறகணகளுக்கு தொகங்தகரடுத்து 

ந்துள்பணர். அத்கக சூல் ற்வதரக ற்ரம் இற்கு 

தொன்ணர் உருரக்கப்தட்ட அசறல் ரப்தைகபறணரவனவ 

தொன்தணடுக்கப்தட்டது. இப்தைற அசறனகப்தைச் சகத 

றணத்றன் தறன்ணர் உருரக்கப்தடறருக்கும் தைற 

ரப்தரணது இணங்களுக்கறகடவ உநவுககப ற்தடுத் 

வண்டும். ணவ, ரட்டில் கரப்தடும் தறற்வதரக்குர 

சக்றகபறன் கருத்துக்களுக்கு இடபறக்கரரர தைற 

அசறனகப்கத உருரக்குற்கரண தறககப 

இவ்சரங்கம் தொன்தணடுக்க வண்டுதணத் ரகக் 

வகட்டுக்தகரள்கறன்வநன்.  

ற்வதரது ரட்டின் சகன தகுறகபறலும் இடம்ததற்ர 

ருகறன்ந ததரதுக்கபறன் கருத்துக்ககபப் ததரகறன்ந 

வகனத்றட்டரணது சரரரக கருத்துக்ககப ரத்றம் 

ததரற்கரக தொன்தணடுக்கப்தட்ட எரு வகனத்றோ்ட்டரக 

இருக்கரது க்கபறன் கருத்துக்கள் இவ்சறனகப்தைச் 

சகதறன் தொளக்கணத்துக்கும் தகரண்டுப்தட்டு அற்நற 

லிருந்து தைற சறந்கணகள் வரற்ரறக்கப்தடுல் வண்டும். 

கடந் கரனங்கபறன் இணர ற்ரம் ர 

சறந்கணகளுக்குள் கட்டுண்ட றகனறலிருந்து ரநற, தைற 

சறந்கணகபறன் அடிப்தகடறல் றழ் வதசும் க்கபறன் 

அரதது ஆண்டுகளுக்கும் வனரண அதறனரகககப 

றர்த்றதசய்து - 

 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உரப்தறணர் அர்கவப, உங்கபறன் உகக 

தொடித்துக்தகரள்ப வண்டும்.  
 

ගරු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ්කමිය  
(ரண்தைறகு (றருற) சரந்ற ஸ்ரீஸ்கந்ரசர) 

(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 

Sir, give me one more minute. 

- க்கற இனங்ககக்குள் அகணரும் சரக 

ரழ்ற்கரண தொற்தடிரக கருப்தடும் இவ்சறனகப்தை 

ரற்நத்றற்கு இந் அசறனகப்தைச் சகதறன் றணம் 

தரரற தங்கக கறக்கவண்டும். து றர்கரன சந்றறணர் 

சரரணரக ரழ்ற்கு, என்நறகந் இனங்ககக்குள் 

க்கரண உரறகககபக் வகரரும் சறரதரன்க க்கபறன் ண 

தபறப்தரடுகள் றக்கப்தட்டு, அகணத்துப் தறகஜகபறணதும் 

ஜணரக உரறகககபப் தனப்தடுத்ற வசற தறச்சறகணக்கு 

அசறனகப்தை ரலறறனரண லர்தரன்கந 

ங்கக்கூடிரண ரப்தை உருரக்கப்தடல் வண்டுதணத் 

தரறறத்து, றகநவுதசய்கறன்வநன். ன்நற.  

 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Faiszer Musthapha. You 

have 12 minutes.  

 
[5.33p.m.] 

 

ගරු සයිවර් මුවහතළපළ මශතළ (පෂළ්ක වභළ ශළ පෂළ්ක පළන 

අමළතයුරමළ) 
(ரண்தைறகு கதசர் தொஸ்தர - ரகர சகதகள் ற்ரம் 

உள்ளூரட்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am 

honoured by given the opportunity to speak with regard 

to the Resolution dealing with the setting up of a 

Constitutional Assembly. Before I speak on this 

Resolution, I would like to raise an issue with regard to a 

matter brought up by the Hon. Wimal Weerawansa.  

ශම් ආණ්ඩු ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීභ ල් දළමීභ 

ළන විභල් වීයංල භන්ත්රීතුභහ ්රහලඹ  ශහ. ශම් රු බහට 

ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ඳළවළදිලි කිරීභ භශේ ුතතුභ  වළටිඹට භහ 

රනහ.   

1209 1210 



ඳහර්ලිශම්න්තු 

අපි දන්නහ  2012 අං 22 දයන ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඡන්ද 

විභසීම් (ංශලෝධන) ඳනත ඹටශත් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ම්ඵන්ධශඹන් අුවත් ඡන්ද ක්රභඹ  වඳුන්හ දුන් ඵ. ඒ ඳනශත් 

න්ති ශද  තිබුණහ. ඟ න්තිඹ  සීභහ ිර්ණඹ කිරීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් තිබුණහ. අි  න්තිඹ අුව ඳනත වමුලින්භ 

ක්රිඹහත්භ යන්නි  තිබුශණ්. ඟට සිටි අතහවුල්රහ ඇභතිතුභහ  

සීභහ ිර්ණඹ කිරීශම් ටුතතු අන් කිරීභට ශඳය ඳනත 

ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ තුශ ඳයණ ක්රභඹ 

ඹටශත් කිසිශේත්භ ඡන්ද විභසීභ ඳත්න්න ඵළවළ. සීභහ ිර්ණඹ 

කිරීශම් ටුතතුර හර්තහ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට ඵහයදුන්ශන් 

2015 අශෝසතු භහශත. ඒ ිහ ශම් ඡන්ද විභසීභ ඳය කු වීභ 

පිළිඵ කිසිශේත්භ ශම් ආණ්ඩුට ඇඟිල්ර දිගු කිරීභට කිසිභ 

ශශනකුට අි තිඹ  නළති ඵ භහ ශම් අසථහශේ ්රහල 

යනහ.  

 සීභහ ිර්ණඹ කිරීශම් ටුතතුර ඹම් ඹම් අඩුඳහඩු තිබුණහ. 

භවය උදවිඹ ඇඟිල්ර දිගු යරහ කිේහ  ශම් ඟ 

ඟ ශනහශේ අභිභතඹට අුව ශහ කිඹරහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ්රහලඹ  ශහ සීභහ ිර්ණඹ කිරීශම් 

ටුතතුලින් හධහයණඹ ඉසට ශරහ නළවළ කිඹරහ. ඒ 

ම්ඵන්ධශඹන් භහ අභිඹහචනහ මිටු  ඳත් යරහ තිශඵනහ. 

අභිඹහචනහ ශදදව  විතය රළබී තිශඵනහ. අභිඹහචනහ මිටුශේ 

ළඩ ටුතතුරදී ශො ධහ 1 000 සීභහ ශනස කිරීභට සිදු වී 

තිශඵනහ. ඒ ිහ භභ ශම් රු බහට ්රහල යන්න 

ළභළතිි   ශම් ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීභ ල් ඹන්ශන් 

සීභහ ිර්ණඹ කිරීශම් ටුතතු ලින් වරිඹහහය ශනොකිරීභ 

ිහඹ  කිඹන හයණඹ. ඒ ිහ කිසිශේත්භ ශම් යජඹ ඳශහත් 

ඳහරන ඡන්දඹට ඵඹශරහ  ඡන්දඹ ල් දභහ නළති ඵත්  ශම් 

අසථහශේදී භහ කීශභන් ්රහල යනහ.  

අපි දන්නහ  1978 ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ඹම් ඹම් ශදෝ  

අඩු ඳහඩු තිබුණු ඵ. සිඹුව ශදනහභ පිළින්නහ 1978 ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ ශනසම් සිදු යන්න ඕනෆ කිඹරහ. 1978 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඹටශත් ජනහධිඳතිරු කිහිඳ ශදශන  ඳත් 

වුණහ. වළඵළි   අතිරු ජනහධිඳති වභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහ  

තභන්ට තිශඵන ඵරතර අඩු යනහ කිඹරහ ජනතහට 

ශඳොශයොන්දු  දුන්නහ. ඒ අුව දවන න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනශඹන් විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභශත ඵරතර අඩු ශහ. 

නමුත් අපි දන්නහ  ඊට ඟවහ ඹම් ඹම් ංශලෝධන අලයි  කිඹරහ.  

දළන් ඳතින භනහඳ ඡන්ද ක්රභඹ දෂිත ක්රභඹ  ඵ අපි සිඹුව 

ශදනහභ පිළින්නහ. ඒ ිහ ශභභ ඡන්ද ක්රභඹ ව විධහඹ 

ජනහධිඳතිශේ ඹම් ඹම් ඵරතර ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් ඹම් ශනසම් 

කිරීභට ජනතහට අලයතහ තිශඵනහ. වළඵළි   ශම් ශනසම් 

කිරීශම් ්රජහතන්ත්රහදී ක්රභඹ ශභො ද? සථහය ිශඹෝ 86 

ඹටශත්  හය බහ  වළටිඹට මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුභ ටුතතු 

යනහ.  ඒ ටුතතු කිරීභ තභි  ඉතහභත් ්රජහතන්ත්රහදී ක්රභඹ. 

භවය අඹ ශභභ ක්රිඹහදහභඹ යසථහදහඹ භතශඹ  වළටිඹට 

ශනොශඹකුත් ශේදිහර කිඹන්නට ඳටන් ත්තහ. භවය අඹ 

කිේහ බුදු දවභට තිශඵන තළන නළති යනහ කිඹහ; ජනතහ 

ඳයභහධිඳතය නළති යනහ කිඹරහ කිේහ. නමුත් ශභභ 

ශඹෝජනහශේ ඵරහශඳොශයොත්තු  ශභභ උත්තරීතය ඳහර්ලිශම්න්තු 

හය බහ  වළටිඹට ටුතතු යරහ  සිඹුව ශදනහශේභ අදවස 

විභරහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ යනහ නම් 

ංශලෝධනඹ කිරීභ ශවෝ  අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  

ශශනනහ නම් ශන ඒභි .   

ඉතිවහඹ දිවහ ඵරනශොට අශේ ශෝල්ඵරි ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ හරශතදී සිරිභහ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිිඹ ජනතහට 

ශඳොශයොන්දු  දුන්නහ  ඳශමුන ජනයජ යසථහ යාහි යනහ 

කිඹරහ. වළඵළි   ශෝල්ඵරි ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ තිබුණහ  

තුශනන් ශදශන් ම්භත වත් ඹම් ඹම් යසථහ ශනස 

යන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ ිහ යසථහදහඹ ම්ඳහදන 

භණ්ඩරඹ  පිහිටුහ ඒ භණ්ඩරඹ න යවවශල්දී වමුශරහ අපි 

අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ශනහහ. නමුත් 1978 ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ශශනනශොට 1972 ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ වන් 

වුණහ තුශනන් ශදශ  ජන්දඹකින් තභි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ශනස යන්න පුළුන් කිඹරහ. ඒ අුව ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන 

භළතිතුභහ තුශනන් ශදශ  ඡන්ද ඵරශඹන් 1978 ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ශනහහ. 1978 ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ භවය 

යසථහ ඟනම් "ජනතහ ඳයභහධිඳතය  ජහති ගීඹ  ජහති 

ශොඩිඹ  බුදු දවභට ශදන තළන"  ජනභත විචහයණඹ  නළතු 

ංශලෝධනඹ යන්න ශවෝ ශනස යන්න ඵළවළ.  

ඒ හශේභ අශන  ඕනෆභ න්තිඹ  ංශලෝධනඹ කිරීභට 

ශවෝ ශනස කිරීභට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් ශද ඡන්දශඹන් 

ම්භත වීභ අලයි . ඒ ිහ ශම් යසථහදහඹ භණ්ඩරශඹන් 

අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් සිඹුවභ භන්ත්රීරුන්ශේ අදවස 

විභසීභි . භවය අඹ ංශලෝධන ඉදිරිඳත් යරහ තිශඵනහ.                    

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ කිේහ  ශම් හච්ඡහ විෘත තඵන්න 

කිඹරහ. විෘත තඵරහ  සිඹුව ශදනහශන් අදවස විභසීභට 

අසථහ  රඵහ ශදන්න කිඹරහ. භවය උදවිඹ ත 

ංශලෝධනඹ  ශනළල්රහ තිශඵනහ  සථහය ිශඹෝ 130 

ඹටශත්. ඟි න් කිඹන්ශන්  Steering Committee හශේ ඒහ 

ම්ඵන්ධ යසථහදහඹ භණ්ඩරඹ පිහිටුවහට ඳසශේ රණයණ 

න්න  කිඹරහ. ඒ ිහ භභ හිතන්ශන් නළවළ ශම් බහශේ සිටින 

කිසිභ භන්ත්රීයශඹ  ශම්  ශඹෝජනහට විරුද්ධ ඡන්දඹ ශදි  

කිඹරහ. ඒට ශවේතු  අපි සිඹුව ශදනහභ පිළින්නහ රුණ  

තභි   1978 ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස ශ ුතතුි  කිඹන 

හයණඹ. වභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ ඒ පිළිඵ 

ජනතහට ශඳොශයොන්දු  දුන්නහ. දවන න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹට අත උසනශොට අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 

වුණහ ශම්  භළතියණ ක්රභඹත් ශනස යන්න. ශම් දෂිත 

භළතියණ ක්රභඹ  ශම් භනහඳ ඡන්ද ක්රභඹ ශනස යන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ වභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ ජනතහට 

ශඳොශයොන්දු  දුන්නහ. නමුත් අහනහට හශේ විසින 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් 

යන්න අඳට ඵළරි වුණහ. විධහඹ ජනහධිඳතිශේ අත්තශනෝභති 

ඵරඹ ව ශම් භළතියණ ක්රභඹ ශනස කිරීශම් අලයතහ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට තිශඵනහ. ශම් භනහඳ ක්රභඹ තුළින් 

ශනොශඹකුත් අක්රමිතහ ශනහ.  

ඒ හශේභ  භට කිඹන භන්ත්රීයශඹ  යාහි කිරීශම් 

අලයතහ අඳට තිශඵනහ. ඒ භන්ත්රීයඹහ අිහර්ඹශඹන්භ භට 

කිඹන භන්ත්රීයශඹ  විඹ ුතතුි . අපි දන්නහ  භවය උදවිඹ 

ඡන්ද හරශතදී දිස්රි  භ ටමින්ඹම් ඹම්  ්රශද්ලරට ඹනහ. 

වළඵළි   ඡන්දශඹන් ඳසශේ ඒ අඹ භත් ඟ  ම්ඵන්ධ නළවළ. ඒ 

ිහ ඍජු භන්ත්රීයඹහ භත් ඟ  ම්ඵන්ධ කිරීශම් ක්රභඹ  

වළටිඹට ශම් භළතියණ ක්රභඹ ශනස ශහ නම් අශේ ඉර ඹට 

ඹන්න පුළුන්.  

ශම් ක්රභශේදඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඹම් ඹම් ශනසම් ඇති 

න්න පුළුන්. වළඵළි  ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ 

ඳත්කිරීභ ඉතහභ ්රජහතන්ත්රහදී ක්රිඹහදහභඹ . ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ ංශලෝධනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ඕනෆභ භන්ත්රීයඹකුට 

තභන්ශේ අදවස ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්. භවය උදවිඹ ශම් 

ශේදිහ  යන්න වදනහ  ශනොශඹකුත් භ ටශම් 

ශනොශඹකුත් භත ්රහල යන්න. වළඵළි   ශම් ඉර ඹ පිළිඵ 

අපි වයඹහත්භ ඵරන්න ඕනෆ. සිඹුවශදනහශේභ අලයතහ 
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න්ශන් 1978 ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ ශනසභ  ඇති යන 

ඟි . භහ විලසහ යනහ  සිඹුවශදනහශේ ව ශඹෝගිත්ශඹන්  

අඳට ශම් ශන ඇති යන්න පුළුන්  කිඹරහ. අපි දන්නහ        

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ ඉතහභ ්රතිය ීම ංශලෝධන කිහිඳඹ  

ඉදිරිඳත් ය තිශඵන ඵ. ඒ හශේභ භවය උදවිඹ ශම් 

ම්ඵන්ධශඹන් අපිත් ඟ  හච්ඡහ යනහ. ඒ ංශලෝධනත් 

අශේ ංශලෝධනඹට ඒහඵද්ධ යරහ  සිඹුවශදනහශේභ 

වශඹෝගිත්ශඹන් ශභභ ශඹෝජනහ ම්භත කිරීභට ශම් 

ආණ්ඩුට වළකි ශි  කිඹන විලසහඹ තඵමින් භහ ිවඬ නහ. 

සතුතිි . 

 
[අ.බහ. 5.43] 
 

ගරු ශර්ණ රළනකරුණළ මශතළ 
(ரண்தைறகு யர்ண ரஜகருர) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ශම් ශරෝශත විවිධ 

යටල් විවිධ ආහයශඹන් ඳහරනඹ යනහ. අශේ යට  

ඇශභරිහ ළි යටල් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ මුල් ය ශන 

ඳහරනඹ යනහ. භවහ ්රිතහනයඹ ත්ශතොත් ඒ යශ  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  නළවළ. There is no written Constitution there. 

ම්්රදහඹඹන් ඟ  ඳහරනඹ න ක්රභශේදඹ  ඒ යශ  තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ 1948දී ිදව රඵහ ත්තහට ඳසශේ අශේ යශ  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ණනහ  ඇති ශරහ තිශඵනහ. භවහ 

්රිතහනයශත භළදිවත් වීශභන් ශම් යශ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඇති 

වුණහ. ඊට ඳසශේ  භවහ ්රිතහනයශඹන් ශන් ශරහ  ශ්රී රංහශේ 

සවරීබහඹ අඹ යන්න 1972දී ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඇති 

වුණහ. ඉන් ඳසු 1978දී ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ ඹටශත් ශම් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඇති වුණහ. ශම් න ශොට ඒ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ දවන තහ  ංශලෝධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශම් 

න ශොට ඟඹට ංශලෝධන 19  ඇතුශත් ශරහ තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ දල කිහිඳඹ තුශ ශම් යශ  ඳළති 

විලහරතභ ළටුව  ව ජන හර්ගි ්රලසනඹට විඳුභ  න 

ආහයශඹන් තභි  දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ 

තුළින් ඳශහත් බහ ක්රභඹ ආණ්ඩුක්රභ යසථහට ඇතුශත් වුශණ්.   

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ තුළින් ඳභණ  

ශනොශි   ශම් යශ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ දවන තහ  

ංශලෝධනඹ වීශභන් ඒ මලි අදව දළන් ශනස ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ විතය  ශනොශි . අශේ යටට ළශශඳන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  ශනොශි  දළන් තිශඵන්ශන්. ඒ ිහභ තභි  අඳට 

අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ   වදහ න්න අලය න්ශන්.  

ඳශහත් බහ  ශදතහ  ිශඹෝජනඹ යපු භවජන 

ිශඹෝජිතඹකු වළටිඹට භහ දන්නහ  ඳසු ගිඹ හර සීභහශේදී  

විශලේශඹන්භ යහජඳ  ඳහරන හර සීභහශේදී  යහජඳ  

ආණ්ඩුශන් ඳශහත් බහර තිබුණු ඒ ශද්ලඳහරන ිදව අි න් 

ය තිශඵන ඵ. විශලේශඹන්භ පිරිළටුම් ඵද්ද අි න් කිරීශභන්  ඒ 

ඳශහත් බහර තිබුණු ආර්ික ිදව අහිමි ශරහ තිශඵනහ. 

ඟඳභණ  ශනොශි   ශද්ලඳහරන ිදවත්.  ඒ හශේභ ඒ ඳශහත 

තභන්ට ඕනෆ විධිඹට ඳහරනඹ යන්න තිබුණු සිඹුව ිදව  සිඹුව 

ය්රහද අහිමි ශරහ ඳසු ගිඹ හර සීභහශේදී ඳශහත් බහ භධයභ 

යජශත අභහතයහංල ඵට ඳත් ශරහ තිබුණහ. ඵසනහහිය ඳශහත් 

බහ භධයභ යජශත අභහතයහංලඹ  විධිඹට තභි  ඳහරනඹ වුශණ්. 

ඒ හශේභ තභි   අශන  ඳශහත් බහත්. ශම් යසථහශේ 

ශනසවීභ තුළින්  යසථහශේ ංශලෝධන සිදුවීභ තුළින් ශම් යශ  

ඳතින විලහර ්රලසන තත් ඵළරෑරුම් තත්ත්ඹට ඳත් ශරහ 

තිශඵනහ. ඟභ ිහ ්රධහන ලශඹන් ශම් යසථහ 

ංශලෝධනඹට  ශම් යසථහ අුවත් කිරීභට ශවේතු න හයණහ 

කිහිඳඹ  පිළිඵ භභ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.  

විශලේශඹන්භ ඟදහ සිට විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි ශ 

ුතතුි  කිඹන භතශත සිටිඹහ.  1994 ර්ශත චන්ද්රිහ කුභහයතුං 

භළතිිඹශේ ඳහරන හරශතදී හශේභ හිටපු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳ  භළතිතුභහශේ හරශතත් ඟභ භතඹ තිබුණහ. විධහඹ 

ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි කිරීභට ඟතුභහටත් වුභනහ තිබුණහ. 

නමුත් අහනහට හශේ ඟතුභහශේ ඒ වුභනහ භළතියණ 

හරශත භළතියණ ශේදිහරට ඳභණ  සීභහ වී තිබුණහ. 

භළතියණශඹන් ඳසු ඵරඹ විභධයත කිරීශම් ක්රභශේදඹ 

ශනොශි   ඵරඹ ම්පර්ණ ශ න්ද්රත යන ක්රභශේදඹ   තභි  

ඟතුභහ අුවභනඹ ශශේ.  

ශම් යශ  ඉතිවහශත ළදත්භ අසථහ  තභි   දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ. දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනශතදී අපි වුරුත් ඟඳහ කිඹන  ඵරඹ ළඩිි  

කිඹරහ කිඹන විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභශත ඵරතර සිඹුවභ 

ශදනහශේභ ළභළත්ත ඇති අඩු ශහ. ඟභ ඵරතර අඩු යරහ ශම් 

යශ  ඳහරනඹ ශන ඹනශොට  දවඅට න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ සිදු කිරීශභන් ඳසු දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනශඹන් අඩු ය තිබුණු ඒ සිඹුවභ ඵරතර නළතත් ඟ 

පුද්රඹකුට -ජනහධිඳතියඹහට- සීභහ වුණහ. නමුත් දවන න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන් ඒ ක්රභඹ නළතත් ශනස 

යන්න අඳට පුළුන් වුණහ.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ශම් යසථහ ශනස 

යන්න ඕනෆඹ  විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ ශනස යන්න 

ඕනෆඹ  ශම් ඳහර්ලිශම්න්තු ඡන්ද ක්රභඹ -භනහඳ ක්රභඹ- ශනස 

යන්න ඕනෆඹ කිඹන ඟ ය ණනහ ඉන් ථහ වුණු 

ශදඹ  ඵ ඔඵතුභහත් දන්නහ ඇති. නමුත් භභ ශම් අසථහශේදී 

ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹන්නට ඕනෆ  ඳසු ගිඹ හරශත සිටි 

ජනහධිඳතිරුන්ට යන්න ඵළරි වුණු ශදඹ  වභත්රීඳහර සිරිශේන 

භළතිතුභහ ඉතහ ිර්භීත ශර සිදු ය තිශඵන ඵ. ඡන්දශඹන් 

දිනරහ විධහඹ ජනහධිඳති වළටිඹට ඳත් වුණු ඟතුභහට වුභනහ 

තිශඵනහ  ශම් විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි යන්න. ඒ 

ටුතත්ත භළතියණ ශේදිහට ඳභණ  සීභහ වුශණ් නළවළ. 

ඟතුභහ ඒ ශුවශන් ක්රිඹහත්භ ශරහ තිශඵනහ. ඟශේ 

ක්රිඹහත්භ වීශම් ්රතිපරඹ  වළටිඹට තභි   ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භණ්ඩරඹ  ඳත් කිරීභට අද ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය 

තිශඵන්ශන්. ඟශේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ඳත් යන්ශන් 

ඟතුභහශේත්  අග්රහභහතය යිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහශේත් 

ආය ර්හදශඹුවි .  ඒ රඵහ දුන් ශඳොශයොන්දු ඉටු කිරීභට ශම් යශ  

විධහඹ ජනහධිඳතියඹහට හශේභ අග්රහභහතයයඹහටත් 

වුභනහ  තිශඵනහ. ඒ ශුවශන් තභි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භණ්ඩරඹ  ඳත් යන්න අද ශම් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යරහ 

තිශඵන්ශන්.   

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ  ඳත් යරහ   ශම් 

යසථහශේ ංශලෝධන සිදු ය අුවත් යසථහ  වදන්න - 

යසථහ ංශලෝධනඹ යන්න ශනොශි  - ටුතතු ආයම්බ 

යන ශම් ශභොශවොශත්  ශම් අල්රහ ශන ජහතිහදඹ අවුසන්න 

ඳටන් ශන තිශඵනහ. අවුරුදු තිව  අපි ුතද්ධශඹන් ඵළට හපු 

ක්රභශේදඹ ශම් කිහිඳ ශදශන  නළතත් අල්රහ ශන තිශඵනහ. 

සිංවර ශඵෞද්ධභ නළති යනහඹ  ශඵෞද්ධහභට තිශඵන තළන 

නළති යනහඹ  නළතත් ශම් යට ෆලිරට ඩන්න වදනහඹ 

කිඹහ අනලය ථහ ඳතුයමින් ඳසු ගිඹ හරශත ජහතිහදී ඳටු 

ශද්ලඳහරන අයමුණකින් ුතතු භවය අඹ ක්රිඹහත්භ වුණු 

ආහයඹ ළන ඇත්තටභ අඳ රජ්ජහට ඳත් ශනහ. දළන් අපිට 

ශවො අසථහ  රළබී තිශඵනහ. ශම් න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ෆදීභ වහ අලය අදවස වහ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභට 

ඳහර්ලිශම්න්තු ිශඹෝජනඹ යන භවජන ිශඹෝජිතඹන් 225 

ශදනහටභ අසථහ  රළබී තිශඵනහ. ඒ අසථහ උඳරිභ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

්රශඹෝජනඹට ශන ශම් යශ  ජීත් න අඳට  උඳදින්නට සිටින   

ශ්රී රහංකිඹන්ට ඉදිරි අනහතශතදී ජහතිහදශඹන් ශතොය  

ආම්හදශඹන් ශතොය ශ්රී රහංකිඹන් වළටිඹට ජීත් න්නට 

පුළුන් යට  ිර්භහණඹ  කිරීශම්  ළදත් අංඹ  තභි   ශම් 

යශ  න යසථහ  ඇති  කිරීභ.  ඒ වහ අශේ ශඳොල් මිර, 

යඵර් මිර  ශත් දළුර මිර ළඩි ශනතුරු ඵරහශන  ඉන්න අලය 

නළවළ. ශම් යශ  ංර්ධනඹ ඇති යද්දී  ශම් යශ  ශොවි 

ජනතහශේ අලයතහන් ශුවශන් ක්රිඹහ යද්දී  ශම් යශ  

අශනකුත් සිඹුවභ අලයතහන් වහ ක්රිඹහ යද්දී ශම් හර්ඹට 

්රමුත්ඹ  රඵහ දිඹ ුතතුි . ශම් යශ  ජීත් න අඳට                

ශ්රී රහංකිඹන්  වළටිඹට ජීත්  න්නට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භණ්ඩරඹ ඳත් කිරීභ  ශඹෝයි  ්රහල යමින් භහ ිවඬ ශනහ. 

ශඵොශවොභ සතුතිි .  

 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

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

Aluthgamage. You have 10 minutes. 

 
[අ.බහ. 5.51] 

 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු්කගමපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Thank you Sir.  

රු  ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි   ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භණ්ඩරඹ   ඳත් කිරීභ  ම්ඵන්ධ විහදඹ  ඳළළත්ශන  ශම්  

අසථහශේදී භහ  ඒ ම්ඵන්ධ ථහ කිරීභට  ්රථභ   2015 ජනහරි 

භහශත 8 ළිදහට  ලින්  ශම් යට තිබුණු ආහයඹ පිළිඵ  

අධහනඹ ශඹොමු යන්නට   ළභළතිි . 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි   2015 ජනහරි 8 

ළිදහ ට ලින් - න යජඹ  ඵරඹට ඳත් න්නට ලින් - ශම් 

යශ  ජහති ආය හ  ඉතහභත් ශවො  තළන තිබුණහ.  ශම් යශ  

ඕනෆභ ශශනකුට යාශඹන් ශතොය ඳහශර් ඹන්නට පුළුන් න 

විධිඹට ශම් යශ  ජහති ආය හ ඉතහභ ශවො තළන තිබුණහ. ඒ 

හශේභ ඇස තිශඵන ඕනෆභ ශනකුට කිඹන්න පුළුන්  භහින්ද 

යහජඳ  ජනහධිඳතිතුභහශේ ආණ්ඩු හරශත ශම් යශ   

ශොතයම් ංර්ධනඹ  ඇති ශරහ තිබුණහද  කිඹන ඟ.   

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ඒ හශේභ යශ  සුඵ 

හධනඹ  ශුවශුවත් ඳසු ගිඹ ආණ්ඩු ඉතහභ ඉවශ 

තත්ත්ඹකින් ටුතතු ය ශන ගිඹහ. ඒ හශේ ජහති ආය හ 

ඉතහ ශවො තත්ත්ඹකින් ඳත්හශන ගිඹ ආණ්ඩු   

ංර්ධනඹ ඳළත්ශතන් මුදුන් ශඳත්තට ඹමින් තිබුණු ආණ්ඩු   

සුඵ හධනඹ ඳළත්ශතන් ඉවළින් ළඩ ය තිබුණු ආණ්ඩු   

විධහඹ ජනහධිඳතියඹකු  සිටි ආණ්ඩු   ඳහර්ලිශම්න්තුශේ 

තුශනන් ශද ඵරඹ  තිබුණු ආණ්ඩු  2015 ජනහරි භහශත 

8 ළිදහ  ඳයහජඹට ඳත් යන්නට ටුතතු ශහ. රු ිශඹෝජඹ 

හය බහඳතිතුභි  ශදඳළත්තට දහරහ ඵළුවශොත් අපි ඳයහජඹට 

ඳත්වුශණ් ඡන්ද ර  ශදවභහයකින්. අශේ ඳ ඹ ත ඡන්ද 

ර  ශදවභහය  ත්තහ නම් භහින්ද යහජඳ  ජනහධිඳතිතුභහ 

තභි  තභත් ජනහධිඳති.  

වළඵළි   ජනහරි භහශත 8 ශිදහ  තමුන්නහන්ශේරහ ශම් 

යටට ශඳොශයොන්දු ටි   දුන්නහ. විධහඹ ජනහධිඳතික්රභඹ අශවෝසි 

යනහ කිේහ. න ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ශශනනහ 

කිේහ. භළතියණ ක්රභඹ ශනස යනහ කිේහ. ශම් විධහඹ 

ඵරඹ  යටට අහිතයි  කිඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ භතඹ  වළදුහ. 

ශම් භළතියණ ක්රභඹ යටට අහිතයි  කිඹරහ  ඟහි ්රතිංසයණ 

පිළිඵ ශම් යශ  උතුන්  විද්තුන්  බුද්ධිභතුන්  ථහ ශහ.  

ඟභ ිහ ඟ තයහ භහජඹ  ශම් ඵරහශඳොශයොත්තු ඡන්දඹ 

දුන්නහ.   

තමුන්නහන්ශේරහ 2015 ජනහරි භහශත 8 ළිදහ ඵරඹට 

ඳත්ශරහ ශඳඵයහරි භහඹ නශොට විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ  

අශවෝසි යි ; භළතියණ ක්රභඹ ංශලෝධනඹ යි  කිඹරහ 

ජනතහ හිතුහ. භහ තුන වතය  ඹනශොට න භළතියණ 

ක්රභඹ  ඇවිල්රහ  විධහඹ ඵරතර අඩු ශරහ ශම් යට අුවත් 

භන  ඹි  කිඹන විලසහශඹන් තභි  ශම් යශ  ජනතහ  ශම් 

ආණ්ඩු ඵරඹට ඳත් යන්න ඡන්දඹ දුන්ශන්  රු ිශඹෝජය 

හය බහඳතිතුභි.   

දළන් භභ ශම් ්රලසනඹ අවනහ. අද නශොට ශම් ආණ්ඩු 

ඵරඹට ඳත්ශරහ අවුරුද්දි  භහ ශදට ආන්න හරඹ  ත 

ශරහ තිශඵනහ. ශම් නශොට අපි දළන් ශොශවේද ඉන්ශන්? අපි 

ශම් ශනශොට ඉන්ශන් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භණ්ඩරඹ ඳත් 

කිරීශම් ශඹෝජනහ පිළිඵ හච්ඡහ යමිුවි . තභ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ භණ්ඩරඹ  ඳත් යන ශඹෝජනහ ම්භත ය න්න 

වදනහ. රු අභළතිතුභහ කිේහ  ශවට  ඡන්දඹ අයශන 

ශභඹ අන් යනහඹ කිඹහ. ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භණ්ඩරඹ  ඳත් යන ඟ හච්ඡහට ඵඳුන් යන්න 

තමුන්නහන්ශේරහට භහ 5  ගිඹහ. ශම් හච්ඡහට ඵඳුන් ය  

නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුශත් යරහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශශනන්න 

භහ 5  තවුණහ. ශම් යසථහ භණ්ඩරඹ ඳත් යන්න තත් 

අවුරුදු ඟවභහය  විතය ත ශේවි. ශම්  වහ ශඹෝජනහ අයශන 

ඔ ශොභ ටුතතු ඉය යරහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  

 ශශනන්න ටුතතු යන්න තමුන්නහන්ශේරහට අඩු ණශන් 

අවුරුදු තුන වතය ත් ත ශේවි. ඇි  ශම් ්රභහදඹ? 

තමුන්නහන්ශේරහට ළඵළවින්භ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  

ංශලෝධනඹ  අලයද? ශම් අලයතහ තිශඵන්ශන් ඟ ත් 

ජහති ඳ ඹටද? ඟශේ නළත්නම් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹටද? 

ඟශේ නළත්නම් ඉන්දිඹහටද? නළත්නම් ඇශභරිහටද? හටද ශම් 

අලයතහ තිශඵන්ශන්?  

ශම් යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ  රු යිල් වික්රභසිංව 

අභළතිතුභහ ඵරන්ශන්  ඳහර්ලිශම්න්තු කිඹන  ශම් උත්තරීතය 

ආඹතනඹ රසන ශඵෝි ශ   ශර භහ ශඳන්රහ  ශම්ට 

ඵරඹ ශදන්න  ඕනෆඹ කිඹරහ  විධහඹශත ඵරඹ අයශන  ඟතුභහ  

තිඹහ න්නි . ජනහධිඳතිතුභහ ඵරනහ ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත 

්රතිඳත්තිත් රැ ශන  යශ  ජහති ආය හට ්රලසනඹ  

ශනොන ඳරිදි ශම් යසථහ ංශලෝධනඹ ශේන්න ඕනෆ කිඹරහ. 

වළඵළි   ශම් ශදන්නහ ඹන්ශන් භත ශද.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  භභ වළභදහභ කිේහ  

ඟ ශෝ ශම් ආණ්ඩු යන්න ඕනෆ යිල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ  

ඟ ශෝ ඟතුභහ අි න් ශරහ වභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ 

ශම් ආණ්ඩු යන්න ඕනෆ කිඹරහ. ශම් විධිඹට ඹන්න ඵළවළ. 

ඟ ත් ජහති ඳ ශත තමුන්නහන්ශේරහ ඟ ත් ජහති 

ඳ ශත ්රතිඳත්තිත් ඟ  ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වදන්න 

වදනහ. ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ඹ  ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත 

්රතිඳත්තිත් ඟ  ඹන්න වදනහ. අද තමුන්නහන්ශේරහ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ  ශනළල්රහ තිශඵනහ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශේන ඟට ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත භතඹ 

වළටිඹට අඳට ඟව ශන්න ඵළවළ. 
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අපි අද ශඵොශවොභ ශෞයශඹන් කිඹන්න ඕනෆ  හිටපු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳ  භවත්භඹහත් ඟ  ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ශත අපි 96ශදශන  ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳත් වුණහ. අපි අද 

ශදපිරට ශඵදිරහ ඉන්නහ. ඒහඵද්ධ විඳ ඹ වළටිඹට අපි 

ශනභ ඉන්නහ. ඒ හශේභ ආණ්ඩු තුශ වභත්රීඳහර සිරිශේන 

ජනහධිඳතිතුභහත් ඟ  ශනභ ණ්ඩහඹභ  ඉන්නහ. වළඵළි   

අපි ශනභ සිටිඹත් ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත භතඹත් ඟ  අපි 

ශදශොල්ශරෝභ ඟට ඉන්නහ. ශම් යසථහ ංශලෝධනශතදී අපි 

අතය ළටුභ  නළවළ. භවය අඹ භළති ඇභතිම් ත්තහ කිඹරහ 

ශභභ හයණශතදී අඳට ඟතුභන්රහත් ඟ  ළටුභ  නළවළ.  

ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත භතඹ ය ටට අහිතය ශනොන 

ශදඹ  නම්  ඟතළනදී අපි 96ශදනහභ ඟට ඉන්නහ. ඒ ිහ 

තමුන්නහන්ශේරහට ඕනෆ විධිඹට ශම් යසථහ ංශලෝධනඹ 

ම්භත ය න්න ඵළවළ. ශන ශන යටරට ඕනෆ විධිඹට  ශන 

ශන NGOsරට ඕනෆ විධිඹට යසථහ ංශලෝධනඹ යන්න 

තමුන්නහන්ශේරහට ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. ඒ ිහ යසථහ 

ංශලෝධනඹ  ශේනහ නම් ශම් යටට හිතය  යසථහ  

ශේන්න ඕනෆ කිඹන ඟ අපි ඔඵතුභන්රහට කිඹනහ. ඟ ඟ 

යටරට ඕනෆ විධිඹට  ඟ ඟ NGOහයි න්ට ඕනෆ විධිඹට 

ශනොශි .  ශවට ශම් ම්භත යන්ශන් නළවළ කිඹරහ  ශම් 

ආණ්ඩුට ශඩ් ඹන භවරු ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශරොයාශතදී ඵළණ 

ළණ ඉන්නහ අපි දළ හ. ශවට ශම් ම්භත යනහ කිඹරහ 

අභළතිතුභහ ශඳොශයොන්දු වුණහුව  ඒ ශඳොශයොන්දු ඉසට ශශේ 

නළවළ කිඹරහ ඵණිනහ. ඇි   ඒ ශොල්ශරෝ තුන් වතයශදශනකුශේ 

වුභනහට යසථහ  ශේනහ කිඹරහ ඔවුන් කිඹනහ. 

යසථහ  ශේනහ කිඹන ඟ ශඩ්ට ගිහිල්රහ ඳරිේපු කිශරෝ 

ඟ   ඟශවභ නළත්නම් භහළු ශඩ්ට ගිහිල්රහ භහළු කිශරෝ ඟ  

න්නහ හශේ ශනොශි . යටට ශේන අණ ඳනත ; 

යසථහ ; යසථහ ංශලෝධනඹ . 

අිත් ඟ තභි   ඔඵතුභන්රහ කිඹන විධිඹට යසථහ 

ංශලෝධන ශේන්න ඵළවළ. ජනහරි භහශත 8ළිදහ වභත්රීඳහර 

සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ  දීපු භළතියණ ්රහලනශඹන් ඟතුභහ 

කිඹනහ  ජනභත විචහයණඹට ඹන්න අලය රුණු ඇතුශත් 

යසථහ ංශලෝධනඹ  ඟතුභහ ශේන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ජනභත 

විචහයණඹට ඹන්න අලය නළති ශදඹ  නම් ඟතුභහ ශේන්ශන්  

ශම් අුවත් යසථහ ශේන්න ඵළවළ. රු ිශඹෝජය හය 

බහඳතිතුභි  තමුන්නහන්ශේරහ භත තිඹහන්න  

තමුන්නහන්ශේරහට ජනභතඹට ඟවහ ඹන්න ඵළවළ. වභත්රීඳහර 

සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලි භහධයඹට කිඹනහ අපි දළ හ  

ඟතුභන්රහ ජනභතශඹන් ඟවහට ඹන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ඒ ිහ 

ඟ ත් ජහති ඳ ශත ්රතිඳත්ති ශනොශි   ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ශත ්රතිඳත්ති ශනොශි   ශම් යටට හිතය ශදඹ  ශ 

ුතතුි . අපි පිළින්නහ  ශම් අසථහශේදී යටට යසථහ 

ංශලෝධනඹ  අලයි  කිඹරහ. අශේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

දවන තහ  ංශලෝධනඹ ශරහ තිශඵනහ. ශම් විසින 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ අලයි . අපි නළවළ කිඹන්ශන් 

නළවළ. වළඵළි   ඟ ඟ ශනහශේ ඳටු ශද්ලඳහරන හසි න්න  

ඟ ඟ ශනහ තුටු යන්න ශම් යසථහ ංශලෝධනඹ ශේනහ 

නම් ශම් අවුරුදු 5 ඹනල්භ තමුන්නහන්ශේරහට ශම් ංශලෝධනඹ 

ශේන්න ඵළවළ කිඹන ඟ භභ තමුන්නහන්ශේරහට  කීශභන් 

කිඹනහ.  

ඊශව භළතියණඹට ඹන්ශනත් ශම් භළතියණ ක්රභඹට  ශම් 

විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ තිඹහශනභ කිඹන ඟ 

තමුන්නහන්ශේරහ ශවොඳින් භත තඵහන්න. තමුන්නහන්ශේරහ 

අං ශම් ටුතත්ත ශශේ නළත්නම්  අභළතිතුභහ අං ශම් 

්රලසනඹ ළන ඵළුවශේ නළත්නම්  ශම් ආණ්ඩු අං ශම් 

ටුතත්ත ශශේ නළත්නම් ශම් යන්න ඵළවළ. අපි පිළින්නහ  

යසථහ ංශලෝධනඹ  අලයි  කිඹරහ. ඒහඵද්ධ විඳ ඹ 

වළටිඹට අපි ඒ පිළින්නහ. අුවශතන් යසථහ  ශේන්න 

ඕනෆ කිඹරහ නළවළ. ඳතින යසථහට ංශලෝධන ශනළල්රහ 

විධහඹ ජනහධිඳතිධුයඹ අශවෝසි යන්න පුළුන්  භළතියණ 

ක්රභඹ ශනස යන්න පුළුන්. ශම්ට අුවශතන් ඟ  ශේන්න 

ඕනෆ නළවළ. දළන් ඵරන්න  ශම් වරිඹට ඹහඳනඹට උශද් 10ට 

ඟනහ කිඹරහ උශද් 9.45ටත් පිටශොටුශේ ඉන්නහ හශේ. 

තමුන්නහන්ශේරහ ශම් ළන කිඹරහ තභත් යසථහ භණ්ඩරඹ 

ඳත් යනහ. ඒ පිළිඵ තභ ථහ යනහ. ශොශවොභද 

ශම් යන්ශන්? අවුරුද්දි  භහ 2  ගිඹහ ශම් වදන්න. දළන් 

ඵරන්න  නයහඹ ඳත්රඹට දළම්භහ - 

 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உரப்தறணர் அர்கவப, உங்களுக்கு இன்தம் 

இண்டு றறடங்கள் இருக்கறன்நண. 
 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු්කගමපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

அப்தடிச்  தசல்னரலங்க!   அஞ்சு  றறசம்  தகரடுங்க.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ඔඵතුභහ භශේ මිත්රඹහ 

හින්දහ භට ත විනහඩි 5 හරඹ  ශදන්නම් කිඹරහ කිේහ. ඒ 

ිහ භභ ආණ්ඩුශේ - [ඵහධහ කිරීභ ] අිත් අඹට ශදභශ 

ශත්ශයන්ශන් නළති ිහ ඔඵතුභහ ශනොකිඹපු ශදඹ  භභ කිේහ. 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ඒ ිහ භභ ආණ්ඩුට 

කිඹනහ; රු ර සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභි  භභ 

ඔඵතුභන්රහට කිඹනහ  ශම් යසථහ ංශලෝධනඹට ඟවහ ගිඹ 

්රලසනඹ  අද ශම් යශ  තිශඵනහ. ඔඵතුභහ දන්නහ  අද වී 

ශොවිඹහට වී ටි විකුණහන්න ඵළවළ කිඹන ඟ. අද වී කිශරෝ 

ඟශ  මිර රුපිඹල් 17ි . ර සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ  අද 

තමුන්නහන්ශේ අුවයහධපුයඹට  ශඳොශශොන්නරුට  නළ ශවනහිය 

අම්ඳහයට ගිහිල්රහ ඵරන්න. විභරවීය දිහනහඹ අශේ මිත්ර 

භන්ත්රීතුභහ ශභතළන හිටිඹහ. ඟතුභහශේ ඳශහශත් වී ශොවිඹහට අද වී 

ටි විකුණහන්න ඵළවළ. වී කිශරෝ  රුපිඹල් 17ි . 

තමුන්නහන්ශේරහ වීරට රුපිඹල් 50 වති මිර  ශදනහ 

කිඹරහ තභි  ඵරඹට ඳත් වුශණ්. 

 

ගරු මන්ත්රීලරපයක් 
(ரண்தைறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 
වී ඵඩහ ඔ ශෝභ වරහ. 

 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු්කගමපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ළවිලි ර්භහන්ත ඇභතිතුභි  ඔඵතුභහට භභ ඟදහත් ශම් ශද් 

කිේහ. තමුන්නහන්ශේ ඟදහ භශේ ආනඹට ඇවිල්රහ භනහඳ 

ත්ශත් ශත් දළු කිශරෝට රුපිඹල් 80  දීරහි . ළවිලි 

ර්භහන්ත ඇභතියඹහ රුපිඹල් 80  වනහධහය විධිඹට දුන්නහ. 

ඟදහ භශේ ශදයට  සශටෝරුට ඇවිල්රහ තමුන්නහන්ශේ ල්ලි 

දුන්නහ. ඒ රුපිඹල් 80 ඔඵතුභහශේ අතින් අයශන ඔඵතුභහට 

ළරහ භවුවය දිස්රි ශඹන් ඳශමුළි තළනට ඟන්න කුඩහ 

ශත් තු හිමිශඹෝ ඔඵතුභහට ඡන්දඹ දුන්නහ. තමුන්නහන්ශේරහට 

ශත්රට ඒ මුදර ශදන්න පුළුන් වුශණ් ශොඳභණ හරඹ ද? 

භහඹි . ඇභතිතුභි  අද දළු ශඳොශවොය මිටිඹ රුපිඹල් 3 000ි . 

ශත්රට ශඳොශවොය දහරහ  ම්රුහට ඳඩිඹ දීරහ  ශත් දළු කිශරෝ 

20 ඩරහ අද කුඩහ ශත් තු හිමිඹහට ශත් ත්ත යන්න ඵළවළ. 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

අපි ඟදහ අභළතිතුභහශන් ඇහුහ  ශත්රට තිශඵන 

ඔඵතුභහශේ භතඹ ශභො ද කිඹරහ. ඟතුභහ කිඹනහ  ්රංලශත  

ඇශභරිහශේ අපි අුවත් ශශශ ශඳොශ  වදහ න්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ. ඟතුභහ ්රංලඹට  ඇශභරිහට ගිහිල්රහ ශශශ ශඳොශ 

වදන ශොට කුඩහ ශත් තු හිමිශඹෝ භළරිරහ ඉඳිි . ඇභතිතුභි  අපි 

්රංලශති   ඇශභරිහශේි  ශශශ ශඳොශ වදන ශොට ශොඳභණ 

හරඹ  ඹි ද?  

 
ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

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

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු්කගමපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
எரு minute தகரடுங்க. 

රු ඇභතිතුභි  අපි ඔඵතුභහට ඉතහ ශෞය යනහ. අපි 

ඔඵතුභහට කිඹනහ  අද යශ  ංර්ධනඹ නළතිරහ  අද යට 

නළතිරහ. -යට හිටරහ- ඔඵතුභහ දන්නහ  අද යඵර් ටි විකුණන්න 

ඵළවළ. ඔ ටුඳහුව ඳන්ශන් නළවළ. අද වී ශොවිඹහ අභහරුශේ. කුඩහ 

ශත් තු හිමිඹහ අභහරුශේ. ඔඵතුභහ දන්නහ  යහජ ය ළවිලි 

ංසථහ  ජනභ වන්න ශරහ කිඹන ඟ. ඳඩි ශහ න්න 

ඵළවළ.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ඒ ිහ මීට ළඩිඹ 

අධහනඹ ශඹොමු ශ ුතතු යශ  හයණහ තිශඵනහ. අද යන්න 

ඕනෆ මිිසසු දඩඹම් යන ඟ ශනොශි . ශම් යටට අහිතය 

යසථහ ශශනන ඟ ශනොශි . 2015 ශර් ජනහරි භ 8 

ළි දහ ශම් යශ  මිිසසු ඔඵතුභන්රහ ළන ශරොකු විලසහඹ  

තළබුහ. අඳට ආණ්ඩු වදන්න වදිසසිඹ  නළවළ. අඳට ආණ්ඩු ඵරඹ 

න්න වදිසසිඹ  නළවළ. අපි අවුරුදු ඳව  විඳ ශත ඉන්නම්. අපි 

ආශේ විඳ ශත ඉන්න. අඳට ආණ්ඩු න්න ඟශවභ කිසිභ 

වුභනහ  නළවළ. වළඵළි   ඔඵතුභන්රහ ශම් යශ  ජනතහට දුන් 

ශඳොශයොන්දු තිශඵනහ. ඟ ත් ජහති ඳ ශත ආණ්ඩු  

ඵරඹට ඳත් වුණහභ වළභ දහභ ඉතිවහශත භතඹ  තිබුණහ  

මිිසසුන්ශේ අත මිට රුනහ කිඹරහ. ඩී.ඟස. ශේනහනහඹ 

භවත්තඹහශේ ඉරහ ශ්රේභදහ භවත්තඹහ  ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන 

භවත්තඹහ  ඩඩ්ලි ශේනහනහඹ භවත්තඹහ ශම් වළභ ශශන භ 

යට ශහට ඳසශේ භතඹ  තිබුණහ  යූඟන්පී ආණ්ඩු  ආශොත් 

මිිසසුන්ශේ අත මිට රුනහ  ල්ලි ඟනහ කිඹරහ. වළඵළි   

ඔඵතුභන්රහ ඒ භතඹ ශනස ශහ. මිිසසුන්ශේ අත මිට රු 

න ඟ ශශේ ශතත් අද මිිසසුන්ශේ හ කුත් හිල් ශරහ 

ගිහිල්රහ. මිිසසු අශත් ල්ලි නළවළ. යහඳහය ඩහශන ළටිරහ. 

ශශශ ශඳොශ ඩහශන ළටිරහ. සිඹල්ර ඩහ ශන ළටිරහ.  

 
ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

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

 
ගරු මහින්දළනන්ද අලු්කගමපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
தொடிஞ்சுது, தொடிஞ்சுது! 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தொடித்துக்தகரள்ளுங்கள்! 

 

ගරු මහින්දළනන්ද අලු්කගමපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு யறந்ரணந் அலுத்கவக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

எரு றறடம்! 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ශම් අසථහශේ 

අභළතිතුභහ නළවළ  ර සභන් කිරිඇල්ර ඇභතිතුභහ ඉන්නහ. 

ඇභතිතුභි  ඔඵතුභහ දිස්රි ශත ඉන්න ශඵොශවොභ ජනහිතහමී 

අභහතයයශඹ . ඔඵතුභහ භව ජනඹහත් ඟ  ඉන්න 

අභහතයයශඹ . ඒ ිහ අපි ඔඵතුභහට කිඹනහ  ශම් ්රලසන 

පිළිඵ ඔඵතුභන්රහශේ අධහනඹ ශඹොමු යන්න කිඹරහ. 

විශලේශඹන් ශම් ළවිලි  ශේත්රශත ්රලසන ම්ඵන්ධශඹන්. රු 

ඇභතිතුභි  ශඳොශවොය වනහධහයඹ  වී ශොවිඹහශේ ්රලසනඹ 

පිළිඵ ඵරන්න. ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අශේ පිටුඳ සිට වළභ දහභ ෆ 

වන ඟ ත් ජහති ඳ ශත භන්ත්රීතුභන්රහ ඉන්නහ. 

ඔඵතුභන්රහ ඟ ත් ජහති ඳ ශත ණ්ඩහඹම් රැසවීශම්දී ශම් 

්රලසනඹ ම්ඵන්ධශඹන් ථහ යන්න.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ඔඵතුභහ මරහනශත 

ඉරහ ටීඟන්ඒ ඟ ඇතුශශේත් ශම් පිළිඵ ථහ යන්න. 

ඔඵතුභහශේ විඳ  නහඹතුභහට කිඹන්න. ඔඵතුභන්රහ ිම් 

ඉශන ඉරහ ළඩ  නළවළ. ශම් ශුවශන් ථහ යන්න 

කිඹන්න. ඹහඳනශත ශඳොල් තිශඵනහ. ශත් නළති ඇති. වළඵළි   

ඟතුභහට ශම් ්රලසනඹ පිළිඵ ථහ යන්න කිඹන්න. ශම් ්රලසනඹ 

අයශන  ශම් යශ  අධහනඹ ශඹොමු වී ඇති අි  හයණහ 

පිළිඵත් ථහ යන්න කිඹන ඟ භත  යමින් භභ ිවඬ 

නහ. 

 
[අ.බහ. 6.04] 

 

ගරු පශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  භට අසථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට ශඵශවවින්භ සතුතින්ත නහ. ඒ 

හශේභ න භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට අඳට ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳත් 

ශරහ ඟන්න සිද්ධ ව හරඹ ශම් යශ  ඳතින ශවො හරඹ  

ිහ භභ ඒ පිළිඵ ඉතහභත්භ න්ශතෝ නහ.  

ශම් යශ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස යන්න ශඹදුශණ් 

ඟ  ඟ  අධිර විතයි  . ඟශවභ නම්  අපි අද ඳහර්ලිශම්න්තුට 

ඇවිල්රහ භන්ත්රීරු වළටිඹට ශඳනී සිටින හරශත ශම් යශ  

උත්තරීතභ තළශන්දි උත්තරීතභ යසථහි  ංශලෝධනඹ 

න්ශන්. ඟශවභ නළත්නම් අුවත් යසථහ  යටට ම්ඳහදනඹ 

න ශම් ළදත් හරශත භට ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හඩිශරහ 

ඉන්න රළබීභ ම්ඵන්ධ භභ ඉතහභත්භ න්ශතෝ නහ.  

අශේ හිටපු රු අභහතයතුභකු න භහින්දහනන්ද අුවත්භශේ 

භළතිතුභි  අපි ඔඵතුභන්රහ දිවහ ඵරහශන ඉසය ශඵොශවෝ 

ශද්ල් ඉශන ත්තහ. භවය ශරහට අපි ඟළිශත ඉශන 

ඔඵතුභන්රහට ඵළන්නහ. ඔඵතුභහශන් භභ ඳටන් න්නම්. 

ශභොද  ශම් ළදත් අසථහ ඔඵතුභහට අරණතඹ අභත වුණහ. 

ඔඵතුභහ ශම් යසථහ ශනස ය න්න ඟ පිළිඵ ඟ 

ඳහය  කිේහ  ශම්ට විලහර හරඹ  අයන්නහ කිඹරහ. 

ඔඵතුභහශේභ ථහශේදී ආශත කිඹනහ  ඩඹට ගිහිල්රහ ඵඩු  
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[රු භහින්දහනන්ද අුවත්භශේ භවතහ] 
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න්නහ හශේ යසථහ  ශනස යන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ 

ශදභ ඔඵතුභහ කිේහ. ඟහිදී ඔඵතුභහට ඹම් කිසි ළරැද්ද  ශන්න 

ඇති කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒ හශේභ ඔඵතුභහට ත හණඹ  

අභත වුණහ. ශම් යශ  හිටපු නහඹශඹෝ ශම් යසථහ ළන 

කිඹරහ ශම් යශ  ජනතහ උස තළබුහ කිඹන හයණඹ. ඟ 

තහ  ශනොශි   කීඳ තහ . ඔවුන් ශම් යශ  විධහඹ 

ජනහධිඳතිභ අශවෝසි යනහ කිඹරහ ජනතහට ශඳොශයොන්දු දීරහ 

ඇවිල්රහ ඒ අභත යරහ ශම් යට ශනත් භවට ශඹොමු ය 

ත්තහ. 

දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹත් ඟ භ 

විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි යනහ කියූ නහඹඹන් ශම් 

යශ   විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි  යනහ ශුවට  ඒ 

ජනහධිඳතිභ තත් ඉදිරිඹට ශන ඹන්න  තත් ඵරතර ළඩි 

ශන විධිශත ශද්ල් තභි  ක්රිඹහත්භ ශශේ. වළඵළි   රු 

භන්ත්රීතුභහ ශනභ විඳ ඹ  වළටිඹට ශඳනී සිටින ිහ ඒ 

හයණඹ අභත වුණහ.  

විශලේශඹන්භ ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ ශම් යශ  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වදන විට ඟතුභහ ශම් යශ  සිඹුවභ ආම්  

සිඹුවභ ජහරණන්  සිඹුවභ කුර ඟ මිටට අය ශන  සිඹුව 

ශදනහටභ ශම් යශ  ඳරිඳහරනඹට වබහගි විඹ වළකි විධිඹට  ෆභ 

ශශනකුටභ හඩි ශරහ අදවස ඉදිරිඳත් ශ වළකි ආහයඹට 

ටුතතු ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ  ශම් යශ  නීති ම්ඳහදනඹ 

යන උත්තරීතය සථහනර ඒ අඹට ඇවිල්රහ හඩි ශරහ  ඒ 

උත්තරීතය සථහනශත යශ  නීති ම්ඳහදනඹ යනහ වහ භහනභ 

ඳරිඳහරනඹ කිරීභ වහ අසථහ රඵහ දීශම් ළඩ ටවන  ඟතුභහ 

ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ ිහ තභි  අඳට ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

රළබුශණ්. ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අඳට රළශඵන විට  

විශලේශඹන් ඟහි අි තිරුන් න්ශන් ඟ ත් ජහති ඳ ශත 

අඳි .  

ඒ අුව ඟ ත් ජහති ඳ ඹ අද රණන්දුට ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ. මීට ශඳය ඳළති භළතියණරදී ශම් ෆභ ඳ ඹ භ  

''ශම් යශ  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස ශන්න ඕනෆ'' කිඹහ 

්රහලඹ  ශහ. ඒ ිහ ශභඹ වළද ණ්ඩහඹභ වහ භහනභ අඳත් 

රණන්දුට ආහ  ''වරි  ඔඵතුභන්රහ ෆභ ශනහභ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනඹ  ඉල්රනහ නම් අඳත් ශම් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ශනස යන්න සදහනම්'' කිඹරහ.  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ශනස යන්නඹ කිඹහ ඒ ෆභ ඳ ඹභ ඉල්ීමභ 

රහ ඵරහ  අද ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස යමුඹ කිඹහ 

ශඹෝජනහ යන විට  රජ්ජහ නළති ඩපිල් ණශන්  ඵස 

නළතුම්ඳරර   railway stationsර  ඳන්ල්ර ගිහිල්රහ ෆභ 

දිනභ ඟ ඟ ්රහල යන්න ඳටන් අය ශන තිශඵනහ.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි   ඳහයල්ර  භ 

ශතොටර කිඹන ශඵොරු ශේල් ශනො  ඟ  ඟ ශනහ ඳහහ 

දීශභන් ශනො  ශම් උත්තරීතය බහට ඇවිල්රහ තය ්රහල 

යන්න අද අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ වහි  ශම් විහදඹ 

දීරහ තිශඵන්ශන්. ශම් විහදඹ සිඹුව ශදනහටභ විෘත ය 

තිශඵනහ. ශම් අඹශේ අදවස ශභතළනට ඇවිල්රහ ඉදිරිඳත් 

යන්න පුළුන්. විශලේශඹන්භ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ කිරීභ වහි  ශම් මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුටභ ඟ 

මිටු  වළටිඹට ළඩ යන්න අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵන්ශන්. 

ඒ ිහ ්රජහතන්ත්රහදී විධිඹට සිඹුව ශදනහටභ ඇවිල්රහ ශභහිදී 

අදවස ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන්.  

අපි ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස ය අතට අය ශන 

ශනොශි   ශභතළනට ඇවිල්රහ ථහ යන්ශන්. ශම් අඹට රු 

කිරීභ  වළටිඹට  ඒ අඹශේ අදවස ඉදිරිඳත් යන්න අසථහ රඵහ 

දීරහි  අපි ථහ යන්ශන්. අද ආණ්ඩු ඳ ඹ ඒ අදවස 

පිළින්නහ නම් පිළි අයශන  ඟශවභ නළතිනම් ඒහශත තිශඵන 

හයහංල සිඹල්රභ ඟතු ය ශන ටුතතු යන්න සදහනම්. 

අශේ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්  රු අග්රහභහතයතුභහටත් -අශේ 

නහඹඹන් ශදශදනහට- ජනතහශේ ඳයභහධිඳතය  ඟශවභ 

නළත්නම් ජනතහශේ ළභළත්ත භළතියණ ශදදීභ රඵහ දීරහ 

තිශඵනහ. ශම් සිඹුව ශදනහටභ අදවස ඉදිරිඳත් යන්න 

අසථහ  ශදනහ වහ භහනභ  ඒ අදවස සිඹල්ර ළරකිල්රට 

අය ශන ඒ ශදශදනහට හඩි ශන්න පුළුන්- 

 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔඵතුභහශේ ථහ අන් යන්න. 

 

ගරු පශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ශොඳභණ ශේරහ ද 

තිශඵන්ශන්? 

 
ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
විනහඩිඹ හරඹ . 

 
ගරු පශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
ශඵොශවොභ සතුතිි . භහ හිතන්ශන් අශේ කිහිඳ ශදශන  සිටිශත 

නළති ිහ විනහඩි ශද  තුන  ශදන්න පුළුන් ශන්. 

 
ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශේරහ සීමිති   රු භන්ත්රීතුභි. You were allotted only 

eight minutes. 
 
ගරු පශක් ර් අප්පුශළමි මශතළ 
(ரண்தைறகு தயக்டர் அப்தையரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
භ  නළවළ  ශඵොශවොභ සතුතිි  ඔඵතුභහට. 

ඒ නහඹඹන් ශදශදනහ අතට ඒ අඹශේ අදවස ඳත් යන්න 

දළන් ෆභ ශශනකුටභ අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඳත් ශහට 

ඳසශේ ඒ නහඹඹන් ශදශදනහට බඹ නළති රණන්දු  න්න 

පුළුන්. ශභොද  ඒ රණන්දු අය න්න ජනතහ අසථහ රඵහ 

දීරහ තිශඵනහ. විශලේශඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ  දළන් සිටින ''ශඳොදු 

විඳ ඹද''  ඟශවභ නළතිනම් ශභො ද නභ කිඹන ණ්ඩහඹභ  

ශම් යට ශේයහ ත් යණවිරුන් විකුණ විකුණහ අද ඳහය ශතොශ  

ඇවිදිනහ. අද යණවිරුන් ළන ඟ ඟ ශල්න ස ය 

අත්න් යමින් ඹනහ. ශම් අඹශේ ඵංශොශරොත් ශද්ලඳහරනඹ 

ළන අඳ දන්නහ. ඵංශොශශොත් ශද්ලඳහරනඹ යන ඳ  

කිහිඳඹ  ශභතළන ඟට ඟතු ශරහ තිශඵනහ. ඒ නහඹඹන් 

තිභ භළතියණඹට ඉදිරිඳත් වුශණොත් ඒ අඹට කිසිභ දින 

නළත ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හඩි ශන්න රළශඵන්ශන් නළවළ. භහ 

හිතන විධිඹට  අද ඒ අඹ භසත ශ්රී රංහශේ ජනතහභ පිළිකුල් 

යන ළත පුරුද්ද  ක්රිඹහත්භ යනහ. ඒ පුරුද්ද ශභො ද? 

හිටපු රු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳ  භළතිතුභහ ශම් යටට ළඩ  

ශහ. වළඵළි  ඒ යපු ළශඩ්ත් අශෞයඹට ර  යමින්  ඟතුභහ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

උට තඵමින් අද ඟතුභහත් අයශන ඳහශර් ශතොශ  භන් 

යමින් යට ශන ඹන්ශන් ශනත් භවටි . යශ  ආම්හදඹ  

ජහති ශේදඹ විතය  ශනො ශම් යට විනහල යන අදවස ්රහල 

යමින්  යණ විරුන් උට තිඹමින් ඒ අඹ අද භන් යනහ.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  අපි විශලේශඹන් අද ශම් 

අසථහශේදී ්රහල යනහ  ශම් යට අුවත් භන ළහශන 

ඹන්න නම්  අුවත් ඹව ඳහරනඹ  තිශඵන ්රතිඳත්තිරු යට  

වළටිඹට ිර්භහණඹ ශන්න නම් ශම් සිඹුවශදනහ ඟට ඟතු 

ශරහ අත් ළල් ඵළශන ඹහ ුතතු ශනහ කිඹහ.  හරඹ භදි  

ශඵොශවෝ ශේරහ අදවස ්රහල යන්න. ඟභ ිහ රු ිශඹෝජය 

හය බහඳතිතුභි   භට ශම් අසථහ රඵහ දීභ ම්ඵන්ධ 

තමුන්නහන්ශේට විශලේශඹන් සතුතින්ත ශනහ. 
 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  The next speaker is the Hon. 

Hesha Withanage.  You have eight minutes.  

 
[අ.බහ. 6.12] 
 

ගරු පශේළ විතළනපේ මශතළ 
(ரண்தைறகு வயசர றரணவக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ඉතහ ළදත් රුණ  

හච්ඡහ න ශරහශේ ථහ යන්න අසථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධ ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ. ශම් යටට න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ශවත් ශම් යහජය ඳහරනඹ යන්න 

අලය න ලිඹවිල්ර  නවීනත්ඹට ළශශඳන ආහයඹට ස 

යන්න උත්හව යන ශම් ශරහශේ විවිධහහයශත භත ඳශ 

වුණහ.  

අපි මුලින්භ ඒ ළන ථහ යමු. ශම් භතර අයමුණ න්ශන් 

කුභ ද? භවය ඒහ  ශද්ලඳහරි භති . තත් භවය ඒහ  ශම් 

යශ  ශඳොදු ජනතහශේ ිශඹෝජිතඹන් විධිඹට ශන ආ  ශම් යටට 

ඹවඳත  ශන්න ඕනෆ හධහයණ භති . ඇතළමුන් භවය 

හරණ්ණි ශද්ලඳහරන භතලින් ශභඹ හ දභන්නත්  ඹටඳත් 

යන්නත් උත්හව යනහ අපි දළ හ.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  අපි කිඹනහ  අපි 

විලසහ යනහ  ශම් ලිඹවිල්ර වදහන්ශන් රු යිල් වික්රභසිංව 

අභළතිතුභහට භළශයන ල් ශම් යශ  අභළති විධිඹට ඉන්න ශවෝ 

ජනහධිඳති ශන්න ශවෝ ශනොශි  කිඹරහ; වභත්රීඳහර සිරිශේන 

ජනහධිඳතිතුභහට භළශයන ල් ශම් යශ  ජනහධිඳතියඹහ විධිඹට 

ඉන්න ශනොශි  කිඹරහ. වළඵළි   ඟළි අසථහ අපි දළ හ. ඟදහ 

1978 ආණ්ඩුක්රභ යසථහට දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ ශශනන ශොට භහින්ද යහජඳ  හිටපු 

ජනහධිඳතිතුභහශේ අයමුණ වුශණ් ශභො ද? 2005 අවුරුද්ශද් 

ජනතහ විමු ති ශඳයමුණත් ඟ  ගිවිසුම් අත්න් යරහ -

ගිවිසුම්තශරහ- විධහඹ ජනහධිඳති ක්රභඹ අශවෝසි යනහ 

කිඹපු භහින්ද යහජඳ  හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ දවඅටන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශනළල්රහ ඊිඹහ තුශනන් 

ශද ඵරඹත් ඟ  කිේශේ ශභො ද? භට භළශයන ල් 

ජනහධිඳති විධිඹට ඉන්න අලය ටහ පිටහ වදහ ශදන්න කිඹන 

ඟි  කිේශේ. ඒ ටහ පිටහ ිර්භහණඹ වුණහ. ඒ ශුවශන් අත 

වපු  ඒ ශුවශන් අත ඔපු හිටපු භවය ඇභතිරු 

හිරිකිතඹ  නළති  විලි රජ්ජහ  නළති අදත් කිඹනහ  ඒ යපු 

ශනස කිරීභ හධහයණි  කිඹරහ.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  න භන්ත්රීයඹකු 

විධිඹට භභ කිඹනහ  ශම් ඹන ඹවඳත් භන තුශ ශද්ලඳහරි 

අයමුණ  නළවළ කිඹහ; ශම් තුශ  යහජඳ  හිටපු ජනහධිඳතියඹහට 

හශේ ජීවිතහන්තඹ ද හ ඵරශත රැීම ඉන්න හීනඹ  නළවළ කිඹහ. 

ශම් යශ  අහිං මිිසුන් ශුවශන් ඹවඳත් ශද්ලඳහරන 

්රහවඹ   ශවො යහජය ඳහරනඹ  ඇති යන්න අලය 

නවීනත්ඹට ළශශඳන ලිඹවිල්ර  වදහන්න අලය ටහ පිටහ 

තභි  ශම් සදහනම් යන්ශන් කිඹහ අපි කිඹනහ.  

1947දී ශෝල්ඵරි ආණ්ඩුක්රභ යසථහ වදරහ ශම් 

ඳහර්ලිශම්න්තු ක්රභඹ ඇති ශහ. ඒ හශේභ  සුළු ජහතින්ශේ අි තිඹ 

ළන ඟදහත් ථහ යරහ  ඟඹ තවවුරු යන්න ටුතතු ශහ. ඟඹ 

ක්රභක්රභශඹන් විහලනඹ ශරහ 1972 න ශොට සිරිභහශෝ 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිිඹ අශේ ඳශමු ජනයජ යසථහ ශනහහ. 

1978දී අශේ හිටපු ජනහධිඳති ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ 

වශඹන් ඳව ඵරඹ  ඟ   අද ද හ ව විලහර හරඹ  -

අවුරුදු 37 හරඹ - විවිධ ශවේතුන් භත ක්රභක්රභශඹන් දවන 

තහ  ංශලෝධනඹ යපු ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනහහ. 

දළන් ශභඹ ශනස යන්න ඕනෆ කිඹරහ වුරුත් පිළින්නහ. 

වළඵළි   ශභඹ ශනස යනහට භවරු ඵඹි . ඒ අඹ ඒ ඵඹ 

ශඳන්නන්ශන් නළති  ශභඹ ශනස යන්න ඹන විට කුශරන් 

අදින්න උත්හව යනහ.   

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  විභල් වීයංල හිටපු 

ඇභතිතුභහි   භහින්දහනන්ද අුවත්භශේ හිටපු ඇභතිතුභහි  අමුතු 

ජිහ  යව දළ වහ. විභල් වීයංල භළතිතුභහශේ ථහශේදී 

ඟතුභහ කිේශේ ශභො ද? ශනදහ හශේභ ශම් ළරරිඹට යන 

ථහ අදත් යරහ ඟතුභහ ඇහුහ  "ඇි  ශම් වදිසසිඹ ? ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ශත භතඹත් විභන්ශන් නළති  ශභච්චය ඉ භින් 

ශම් ශඹෝජනහ ශනළල්රහ  යසථහපිත භණ්ඩරඹ  පිහිටුහ ශම් 

යසථහ ංශලෝධනඹ යන්න තිශඵන වදිසසිඹ ශභො ද?" 

කිඹහ. ශභඹ ක්රභහුවකර ශන්න ඕනෆ කිඹන ථහ ඟතුභහ කිේහ. 

ඟතුභහශේ වච ය ඹහ න භහින්දහනන්ද අුවත්භශේ භන්ත්රීතුභහ 

දළන් ටිට ඉසය ශරහ ඇහුහ  "ඇි   ශභච්චය ල් ඉන්ශන්  

දළන් අවුරුද්දි  භහ ශද  ගිඹහ ශන්  ශම් අයශන ඟන්ශන් 

නළත්ශත් ඇි ?" කිඹහ. ශම් තභි  ඔඹ ශඳොල් වරහ ඇති ශරහ 

තිශඵන ්රතිපරඹ.  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ශවොය ශඳොල් ඩරහ  ඒ 

ශඳොල් සීිභට අයශන ගිහින් ළහුහ. ශම්  ටිඹ  භභ 

ිශඹෝජනඹ යන ය හන ආනශත තිශඵන අම්භඩු 

ශද්හරඹට ඳසු ගිඹ තිශත ගිහින් ශඳොල් ළහුහ. වළඵළි   ඒ 

ශඳොල් වන්න ංවිධහනඹ ශ භවත්තඹහශේ ශඳොල් දින්ශන් 

නළවළ. ශභොද  ඟතුභහ ඒ ශද්හරශතභ ඉඩම් අ ය 25  ඵශරන් 

අල්රහශන ඉන්නහ. ඒ අයශන ශදන්න කිඹහ ශම් ශන 

ශොට ජනතහ ශඳශ ළශවමින් සිටිනහ. ශද්හරශත ඉඩම් 

අ ය 25  අල්රහත්ත මිිශව  ඒ ශද්හරඹටභ ගිහින් ශඳොල් 

ළහුහභ ඒහ පර ශදි ද? ශම්හ භවහ විහිළු! විඳ ශත ඉන්න 

ශොට ශම්හ යන්න ඕනෆ. නළත්නම් ඔඹ ඉන්න කීඳශදනහත් 

නළති ශනහ. වළඵළි   ඒ ශම් ඉන්න විඳ ඹ ශනොශි ;  කිසිභ 

තළන  නළති  තළන  ශවොඹමින්  ඳහර්ලිශම්න්තුශේ උශද් ව 

ෆවන ණ්ඩහඹභ ළනි  භභ ශම් කිඹන්ශන්. ජනතහශේ 

භනහඳශඹන් ආපු සිඹුව භන්ත්රීරුන්ට ශම් ඹවඳත් භන 

ශුවශන්  ශම් ඹවඳත් ළඩටවන ශුවශන් ල තිඹ   

වි ඹ  ශදන්න ශම් ශරහශේ අසථහ තිශඵනහ. ඟඹ ඔවුන්ශේ 

ුතතුභ  තිශඵනහ. අන්න ඒ ුතතුභ ඉටු යන්න අලය 

ටපිටහ ිර්භහණඹ ශරහ තිශඵන ශරහශේ  තභන්ශේ ළත 

ශද්ලඳහරන අයමුණු ශුවශන්  තභන්ශේ ශද්ලඳහරන අනහතඹ 

විනහල ශනහ කිඹන  බඹ ශුවශන්  ඹම්කිසි ශද්ලඳහරන 

ශෝණඹකින් ඵරරහ ශම් හර්ඹඹ යන්නට ශනොදී කුශරන් 
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අදිනහ නම්  ඒ ඳේහයභට  ජනතහ ඉදිරිශතදී අලය උත්තය 

ශදි  කිඹන හයණඹත් භභ  ශම් අසථහශේ විශලේශඹන්භ භත  

යනහ.  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹට අදහශ ටුතතු යන 

භණ්ඩරඹ  විධිඹට ශම් මුළු ඳහර්ලිශම්න්තුභ ඳත් යන්නට ඹන 

ශම් ශරහශේ  අශේ ශව ටර් අේපුවහමි භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශේ 

තරුණ භන්ත්රීරු විධිඹට අඳට  ඒ ළන තුටු ශන්න පුළුන්; 

අනහතශත දදි අඳටත් කිඹන්න පුළුන්  "ශම් උත්තරීතය 

අසථහ ශුවශන් ශද්ලඳහරන ශේදඹකින් ශතොය ශ්රී රංහ 

ිදවස ඳ ශත ල තිඹත් දුන්නහ  ඟ ත් ජහති ඳ ඹ විධිඹට 

ඒට නහඹත්ඹ ශදන ණ්ඩහඹශම් ශොට  විධිඹට අඳත් 

හිටිඹහ" කිඹහ. ශම් ටුතත්තට ළභළති ජනතහ විමු ති ශඳයමුශණ් 

භවය භන්ත්රීතුභන්රහශේ ්රතිය ීම අදවස ඟි ; ඒහ ඟතු ශි . 

ඒ හශේභ ශදභශ ජහති න්ධහනශත ළභළත්ත  අදවස ඟතු 

ශි . රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  "ඒකීඹ යහජයඹ  තුශ 

ශම් ්රලසන විහශන  ඟ ශොඩිඹ  ඹටශත් ශ්රී රංහශේ 

සිඹුවශදනහට නළඟී සිටින්න පුළුන් ටපිටහ  වදන්න ශවො 

අසථහ  තභි  ශම් ිර්භහණඹ න්ශන්" කිඹහ ඔඵතුභහ අද ශම් 

විහදඹ ආයම්බශතදීභ අදවස දළ වීශම්දී කිේහ. ඔඵතුභහශේ ඒ 

අදවස දළ වීභට අඳ රු යනහ. අද ශදභශ ජහති න්ධහනඹත් 

ශම් තළන හිටශන ඉන්නශොට  ශම් ණ්ඩහඹභට ඵරහශන 

ඉන්න වරි අභහරුි . ශම් ණ්ඩහඹභට අලය න්ශන් ශොශවේ වරි 

්රලසනඹ  ඇති යරහ ශම් හර්ඹඹ ඩහේඳල් යන්නි . ඒ 

ිහ ඔඵතුභන්රහ භත තිඹහන්න  ශම් ශන ඇති යන්න 

වදන ශොට ඒට වයස ශරහ   යටට උදහන ඹවඳතට ඵහධහ 

යන්ශන් වුද  ඒ අඹට අලය උත්තයඹ ශදන්න ශම් යශ  

්රතිය ීම ජනතහ ඵරහශන ඉන්න ඵ.  

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ  රු අග්රහභහතයතුභහ  අශේ අභහතය 

භණ්ඩරඹ  ආණ්ඩු ඳ ශත සිඹුවශදනහ ඟතු  ශරහ ඒභති 

ශම් ටුතත්තට ල තිඹ ශදන්ශන්  අද දිනශත  ශවට දිනශත ථහ 

යරහ ශම් ශුවශන් අලය ඒ ්රතිඳත්තිභඹ රුණු ඟතු 

යන්ශන්  ශම් යශ  අනහතඹ ශුවශන් ශද්ලඳහරන ලශඹන් 

අසථහය ශනොන යජඹන් යාහි යන්නි ; ජනතහශේ ඡන්දඹ 

අයශන ල්ලිරට  ශන තහනහන්තයරට පිල් භහරු යන  

ශද්ලඳහරනශත හරණ්ණි සබහඹන් නළති යන්නි .  

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  භභ අහන ලශඹන් 

ශම් හයණඹත් කිඹනහ. ශම් ිර්භහණඹ න ශම් යටට ළශශඳන 

ශද්ලඳහරි ලිඹවිල්ර ශුවශන්  ශම් යසථහ ශුවශන් 

අලය ල තිඹ දීභ ඳළවළය වරින වුරු ශවෝ ඉන්නහ නම්  ඒ අඹට 

ඔඹ වන ශඳොල්ලින්භ හඳ ශන්න ඕනෆ. ශම් ඹන භනට රු 

ජනහධිඳතිතුභහට  රු අග්රහභහතයතුභහට අශේ ල තිඹ  වි ඹ ඟතු 

යන භන්  ශම් යටට ශම් අලය න ඵරඹ  ශම් අලය යන 

ශන ඇති යන්න ඟතුභන්රහට ල තිඹ රළශේහ!ි  කිඹහ 

්රහර්ථනහ යමින්  ඟතුභන්රහට භශේ ආය ර්හදඹ පිරිනභමින් භශේ 

ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි .  

 
[අ.බහ. 6.21] 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

භණ්ඩරඹ ඳත් කිරීභ වහ ව ශඹෝජනහ ළන ථහ යන්න 

භටත් අසථහ  රඵහදීභ ළන ඳශමුශන්භ භහ ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත ශනහ.  

ශම් යටට අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  අලයි  කිඹන 

රුණ ශම් යශ  ඳසු ගිඹ භළතියණ කීඳඹ තුශභ අිහර්ඹ 

හයණහ  වළටිඹට අඳ හච්ඡහ ශහ.  "ශම් යටට අුවත් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ඕනෆ  අඳ ඡන්ද ක්රභඹ අුවත් යන්න 

ඕනෆ  ශම් ජහති අර්බුදඹට -ජහති ්රලසනඹට- යසථහභඹ 

විඳුභ  අඳ ශවොඹහන්න ඕනෆ" කිඹන හයණඹ 

ජනහධිඳතියණශතදීත්  ඳහර්ලිශම්න්තු භළතියණශතදීත් අශේ 

වභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ  යිල් වික්රභසිංව 

අභළතිතුභහ ඇතුළු අඳ සිඹුවශදනහභ භළතියණ ශේදිහ තුශදී 

දිගින් දිටභ ථහ ශහ. 

ඟදහ ඟ ත් ජහති ඳ ඹ විසින් ශම් යටට වඳුන්හ දීපු - 

ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහශේ හරශත ශනහපු - 1978 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  වළභ භහජ තරඹභ හිටපු බුද්ධිභතුන්  

උතුන්  විලසවිදයහර  ශේත්රශත හිටපු අඹ  සිවිල් ංවිධහන  

ශද්ලඳහරන ඳ  ිශඹෝජනඹ යන සිඹුව ශදනහභ ඳසු ගිඹ 

හරඹ පුයහභ විශේචනඹ ශහ. ශම් යටට අුවත් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  ඕනෆඹ කිඹරහ ඒශොල්රන් කිේහ. "ශම් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ඒහධිඳති ආණ්ඩුක්රභ යසථහ . ශම් ශම් යටට 

ළශශඳන්ශන් නළවළ. ඉතහභ අසීමිත ශර ජනහධිඳතිතුභහට ශම් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඹටශත් ඵරතර ඳළරිරහ තිශඵනහ. 

ඳහර්ලිශම්න්තු වෆල්ුවට ර  යරහ තිශඵනහ. ඒ ිහ ශම් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස යන්න ඕනෆ" කිඹන භතඹ ඳසු 

ගිඹ හරඹ පුයහභ වළභ ශද්ලඳහරන ඳ ඹ භ අඩු ළඩි 

ලශඹන්භ හච්ඡහ ශහ අඳට භති . ඒ හශේභ ඒ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ඉතහභ  ි ර්දඹ ශර ඔවුන් වි ශේචනඹ ශහ අඳට 

භති . ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ භහරු යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

භවය ඳ  ශඳශඳහළි ගිඹහ අඳට භති ; භවය ඳ  ළු 

ශොඩි දළම්භහ අඳට භති ; භවය ශද්ලඳහරන ඳ  ශද් 

න්නරේ ශහ අඳට භති . ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහ 

ශනහපු  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස යන්න ඕනෆඹ කිඹහ ඟදහ 

භහින්ද යහජඳ  භළතිතුභහශේ නහඹත්ඹ ඹටශත් ශොශම 

ඉරහ තයභ ද හ  ඳහ භින්  ගිඹහ භට භති .  

ශභන්න ශම් විධිශත ඳරියඹ  ඳසු ගිඹ හරඹ පුයහභ 

ිර්භහණඹ යරහ  ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශනස යන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ ශම් යශ  ඉන්න සිඹුව ශද්ලඳහරන ඳ  අඩු ළඩි 

ලශඹන්භ ශම් යශ  ජන භතඹ  ශොඩ නළඟුහ. ඟ ත් ජහති 

ඳ ඹ වළටිඹට අඳ  ඟදහ ශනහපු  ශම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ශනස  යන්න ඕනෆඹ කිඹහ ඳසු ගිඹ හරශත අශේ ඳ ඹත් 

රණන්දු  අය ත්තහ. "අුවත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ශම් රටට 

ශශනන්න ඕනෆ  ශම් යශ  ඉන්න සිඹුව ශදනහ ම්ඵන්ධ 

යශන ඒ ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අඳ වදන්න ඕනෆ" කිඹන 

භතඹ අශේ ඳ ශත නහඹතුභහ ඳසු ගිඹ භළතියණ හරරදී 

ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ හශේභ වභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳතිතුභහ 

ජනහධිඳතියණශතදී අශේ යටට කිේහ  "අුවත් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  අපි ශශනනහ"ඹ කිඹරහ. අුවත් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ශශනන්න වදනශොට  ඒ ආණ්ඩුක්රභ යසථහට 

විරුද්ධ අද ඒහඵද්ධ විඳ ඹ හශේභ අිකුත් ශද්ලඳහරන 

ඳ  ජන භතඹ  වදන්න උත්හව යනහ. ශම් හශේභ ඟදහ 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශශනනශොට  

ඉන්දු-රංහ ගිවිසුභ අත්න් යනශොට  ඳශහත් බහ ශම් යශ  

සථහපිත යනශොට "ශම් යට ඩන්න ඹනහ. යට ශදට 

ළශඩනහ. ශම් යට විනහල ශන්න ඹන්ශන්" කිඹහ ඟදහ විලහර 

ජන භතඹ  ශම් යශ  ශොඩ නළඟුහ.  

ඒ විතය  ශනොශි   ඒහට විරුද්ධ ශම් යශ  ශරොකු 

්රචණ්ඩහරි තත්ත්ඹ  ඟදහ මුදහ වළරිඹහ අඳට භති . ඒ ිහ 

ශම් යශ  තරුණශඹෝ තිසදහවශේ විතය ජීවිත විනහල වුණහ. 

ඳශහත් බහ සථහපිත යනහට ඟදහ ජනතහ විමු ති ශඳයමුණ 

විරුද්ධ වුණහ;  ජනතහ විමු ති ශඳයමුණ ළයලි ළහුහ. ඒ හශේභ 

ජනතහ විමු ති ශඳයමුණ ඒ ශුවශන් ශඳනී හිටපු ඵ අඳ 
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ඳහර්ලිශම්න්තු 

දන්නහ.  ශම් යටට ඳශහත් බහ ශනහහභ යට ශදට ඩනහඹ 

කිඹරහ ඟදහ කිඹපු ජනතහ විමු ති ශඳයමුණ ඇතුළු ඒහඵද්ධ 

විඳ ඹ අද ඒ ඳශහත් බහර භන්ත්රී ධුය දයමින්  ිරතර 

දයහශන ඉන්න ආහයඹ දළකීභ තුළින් අඳට ශරොකු න්ශතෝඹ  

ඇති ශනහ. ශභොද  යට ශදට ළඩුශණ්ත් නළවළ; යට විනහල 

වුශණ්ත් නළවළ; අද අඳ ඟ යට  වළටිඹට ඒ ඳශහත් බහ 

ඳත්හශන ඹනහ. යට ළශඩනහ කිඹපු උදවිඹ අද ඳශහත් 

බහර ිරතර දයහශන  ය්රහද භු ති විඳිමින් ඉන්නහ. අඳට  

වළභ දහභ ඉතිවහශත ශඳශනන ඟ  ශදඹ  තිශඵනහ. ඒ ශද් 

තභි   අඳට වළභ දහභ යාල්ශරෝ භළවීභ. යාල්ශරෝ භරහ අඳට ශම් 

ටුතත්ත යන්න ශදන්ශන් නළවළ. ඉතිවහශත අඳ යද්ද ත්ත 

්රභහණඹ ඉතහභ අධිි . චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිිඹට 

1994දී විලහර ජන යභ  රළබුණහ  ශම් යශ  අුවත් ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ  වදරහ  ජන හර්ගි අර්බුදඹට ශද්ලඳහරන විඳුභ  

රඵහ දීරහ ඉදිරිඹට ඹන්න. නමුත් චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

කුභහයතුං භළතිිඹ ඒ ටුතත්ත යන්න අශඳොශවොත් වුණහ.  

2000දී යිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහ ශම් යශ  අභළතිශරහ  

චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං භළතිිඹ ශම් යශ  

ජනහධිඳතිශරහ ඒ වහ අසථහ  රළබුණු ආහයඹ අඳට 

භති . ඒ අසථහශේත්  අඳට ශභඹ ඉසට ය න්න ඵළරි වුණහ. 

ඒ අසථහත් ළඩී යාීම ගිහිල්රහ ඟි ුවත් අඳට ්රශඹෝජනඹ  

නළති ගිඹහ. ඊශවට භහින්ද යහජඳ  භවත්තඹහ ුතද්ධඹ අහන 

යරහ   තුශනන් ශද විලහර ජන යභ  රඵහ ත්තහ. ශම් යශ  

ජන හර්ගි අර්බුදඹට ශද්ලඳහරන විඳුභ  රඵහ ශදන්න පුළුන් 

ඵරඹ ඟතුභහට රළබුණහ. නමුත් ඟතුභහ ඒ ටුතත්ත ශශේ නළවළ. ඒ 

ටුතත්ත යන්ශන් නළති ඟතුභහ ශන ශන ශද්ල් යරහ  

අන්තිභට මුළු යටභ අවුල් ජහරඹ  ඵට ඳත් ශහ. අද නළතත් 

අඳට සර්ණභඹ අසථහ  රළයාරහ තිශඵනහ. ශ්රී රංහ ිදවස 

ඳ ඹි   ඟ ත් ජහති ඳ ඹි  ඟතුශරහ  ශම් යටට අුවත් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ශනළල්රහ  ශම් යට අුවත් භනට 

ඳරිර්තනඹ යන්න පුළුන් සර්ණභඹ අසථහ  අඳට නළත 

රළයාරහ තිශඵනහ  රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි. ඒ 

සර්ණභඹ අසථහ අපි  ඳහවිච්චි යනහ ද  අපි ඒ ශුවශන් 

ශඳනී සිටිනහ ද  නළද්ද කිඹන ඟ තභි  අඳට අද රණයණඹ 

යන්න තිශඵන්ශන්. අද ශ්රී රංහ ිදවස ඳ ශත රු 

වභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහ ශම් යශ  ජනහධිඳතියඹහ 

වළටිඹටත්  රු යිල් වික්රභසිංව අභළතිතුභහ ඟ ත් ජහති 

ඳ ශත නහඹතුභහ වළටිඹටත් ඒ ඳ  ශදශන් ඟතු ශරහ  

ශම් යශ  ජනතහ ආය හ යන  ජනතහශේ වළඟීම් ඳශ යන  

ඒ හශේභ  ශම් යශ  ජනහර්ගි අර්බුදඹට ශද්ලඳහරන විඳුභ  

ශවොඹහ න්න පුළුන් යසථහ  ශශනන්න ටුතතු යශන 

ඹනහ.   

 

ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ 
(ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ  
(ரண்தைறகு தொஜறதைர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශඵොශවොභ සතුතිි .    

ඒ අසථහ අපි  අද බහවිත යනහද  නළද්ද කිඹන ඟ අපි 

රණයණඹ යන්න ඕනෆ. රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  අද 

ඒ අසථහ ඩහ දභන්න  ඒ අසථහ නළති යන්න නළත අශේ 

ශ  ඉන්න ශද්ලඳහරන ඳ  ක්රිඹහ යශන ඹනහ. අද රු 

විජිත ශවේයත් භළතිතුභහ කිේහ   ශම් යශ  තිශඵන ්රලසන අභත 

යන්න  ඒ ්රලසන ඹට වන්න අපි ශම් යශ  ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ශනස යන්න වදනහි  කිඹරහ. අපි රු විජිත 

ශවේයත් භළතිතුභහට භත  යරහ කිඹන්න ඕනෆ  ශජ්.ආර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ ශනහපු යසථහ ඒහධිඳති යසථහ  

කිඹරහ ඳ ට ළහුශේ ජනතහ විමු ති ශඳයමුණ ඵ. ශම් 

යසථහ ශනස යන්න ඕනෆි  කිඹරහ යට ගිි තිේඵහ ජනතහ 

විමු ති ශඳයමුණ. අද ඟශවභ නම් ජනතහ විමු ති ශඳයමුණ 

කිඹන්න ඕනෆ  "ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භවත්තඹහ ශනහපු 

යසථහ ශවොි .  ඇි   අපි ඒ ශනස යන්ශන්?" කිඹරහ.  

භළතියණඹ ආහභ ශම් යසථහ ළන කිඹරහ ඳ ට වනහ  

අුවතින් යසථහ  ශශනන්න ඕනෆි  කිඹනහ.  අපි අුවතින් 

යසථහ  ශශනන්න වදන ශොට "ඇි   අුවතින් 

යසථහ  ශශනන්ශන්   ශම්ට ශම් තයම් වදිසිඹ  ඇි   ශම් 

යශ   ශභච්චය ්රලසන තියාඹදි අුවතින් යසථහ  ශශනන්ශන් 

ඇි " කිඹරහ අවනහ.   

රු ිශඹෝජය හය බහඳතිතුභි  අපි ශම් ඹන්ශන් ශම් 

යශ  විවිධත්ඹ තුශ ඟ ත්භ වදන්නි . අද අඳට අලය 

ශරහ තිශඵනහ ශම් යට අුවත් භනට ශන ඹන්න. ශම් යශ  

විවිධ ජහරණන් ජීත් ශනහ  විවිධ ආම් ශම් යශ  තිශඵනහ. ඒ 

විවිධත්ඹ තුශ ඟ ත්භ අපි වදහ න්න ඕනෆ.  ඒ ඟ ත්භ 

තුළින් ශම් යට  ජඹග්රවණඹ යන්න පුළුන් ඵ කිඹමින් භශේ 

චන සල්ඳඹ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතුතිි . 
 

එකේහි පේළල අ. භළ. 6.30 වපයන් ක යුුර අ්කහිටුලළ විලළදය 
කේ තබන ද. 

එතෆන් ස  විලළදය 2016 පපබරලළරි මව 24 ලන බදළදළ පල්කලනු 
ෆපේ. 

அப்ததரளது தற.த. 6.30 றரகறறடவ அலுல்கள் 

இகடறரத்ப்தட்டு றரம் எத்றகக்கப்தட்டது. 

றரம், 2016 ததப்ருரற 24, தைன்கறக லபத் தரடங்கும். 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned. 

Debate to be resumed on Wednesday, 24th February, 2016. 

 
කේතෆබීම 

எத்றகப்தை 
ADJOURNMENT 

  
අ.භළ. 6.30  ගරු නිපය නය කළරක වභළපතිුරමළ විසන් ප්රහනය 

පනොවිමවළ පළර්ලිපේන්ුරල කේ තබන ද. 
පළර්ලිපේන්ුරල ඊ  අනුකූල, අද දින වභළ වේමුතිය අනුල 2016 

පපබරලළරි 24 ලන බදළදළ  පූ.භළ. ].30 ලන පතක් කේ ගිපත ය. 
தற.த. 6.30 றக்கு ரண்தைறகு குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் றணர றடுக்கரவனவ தரரளுன்நத்க எத்றகத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், அணது இன்கந லர்ரணத்துக் 

கறங்க, 2016 ததப்ருரற 24, தைன்கறக தொ.த. 9.30 றக  

எத்றகக்கப்தட்டது 

At 6.30 p.m., THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Wednesday, 24th 

February, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day. 
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[රු මුජිබුර් යහුභහන් භවතහ] 



වෆ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ වහ සකීඹ ිළයදි ශ ුතතු තළන් ද ුව රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳත  ශන ිළයදි ශ ුතතු 
ආහයඹ ඟහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට  පිටඳත රළබී ශදතිඹ  ශනොඉ භහ ශෆන්වළඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ ඟවිඹ ුතතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்தைம் தறக றருத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றருத்ப்தடர தறற கறகடத் இரு ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அதப்தைல் வண்டும். 
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ශෆන්වළඩ් ලළර්තළ  

පකොෂඹ 5, පපොේපශේන්පගොඩ, කිරුෂපන පළර, අංක 163 දරන වහාළනපයහි ිළහිටි 

රනපත ප්රලි්කති පදපළර්තපේන්ුරපේ ිළහිටි රනපත ප්රකළන කළර්යළංපයන්  

මි ද ගත ශෆක. 
 

පමම ශෆන්වළඩ් ලළර්තළල  www.parliament.lk පලේ අඩවිපයන්  

බළගත ශෆක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறருனப்தகண வீற, ததரல்வயன்தகரட,  தகரளம்தை 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறதௌடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்ரக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk தம் இகத்பத்றலிருந்து  

தறறநக்கம் தசய் தொடித்ம். 
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ශ්රී රංහ යජශත මුද්රණ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ මුද්රණඹ යන රදී. 


