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නිෙව්දන : 

 ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම 
 
පශන්වලට වාචික පිළීතුරු  
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 

 කහවිල්ෙගොඩ ජාතික උරුම උයන සංකල්ප ෙකෞතුකාගාර සංවර්ධන අරමුදල  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු නාමල් 
රාජපක්ෂ මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදි.  

 ද ෙප්රන්ට්ස් පදනම  (සංස්ථාගත කිරීෙම්) – [ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදි.  
 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය: 

 විවාදය කල් තබන ලදි. 
 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 
 Meeting of Committee of Selection 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Kahawilgoda Jathika Uruma Concept Museum Development Fund (Incorporation) – [The Hon. Namal 

Rajapaksa] – Read the First time 
 The Parents Foundation (Incorporation) – [The Hon. Namal Rajapaksa] – Read the First time 
 
RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY: 
    Debate Adjourned 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அறிவிப் க்கள்: 
 ெதாி க்கு க் கூட்டம்  
 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
 கஹவில்ெகாட ஜாதிக உ ம உயன எண்ணக்க  தனசாைல அபிவி த்தி நிதியம் (கூட் ைணத்தல்) - 

[மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ] – தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 த ேபரண்ட்ஸ் மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ] – தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  
 

அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம்:  
 விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

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

 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම 
ெதாி க்கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් අද දින ෙපර වරු 11.00ට 

මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්ෙවන බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
2014 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [පවාහන  හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා]  
 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පිලැස්ස, රත්නැග්ගම, "සුබ" 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එස්.එම්. කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  ෙගලිඔය, ෙගොඩෙපොල, අංක 104 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එම්.ඩබ්ලිව්. ෙහේමලතා ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  හන්ෙදසස්, ඉඹුල්ෙදණිය, අංක 7 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ආර්.එම්. යසද මැණිෙක් ෙමෙනවියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 

ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)  පිලැසස්, නුවරපාර, ෙඩ්සිමවුන්ට්, අංක 308-309 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.්එම්. විෙජ්තුංග මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(2)  කුලියාපිටිය, පඬිෙවල, අනුක්කන යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.එම්. ගුණරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් අකමිකතා: කමිටු 
වාර්තාව 

இலங்ைக கிாிக்ெகட்  நி வன ைறேக கள்: கு  
அறிக்ைக 

IRREGULARITIES AT SRI LANKA CRICKET: COMMITTEE 
REPORT 

226/’15 
5.  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
 (மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) පසු ගිය රජය යටෙත් ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් 
සිදු වූ වංචා දූෂණ විමර්ශනය කිරීම සඳහා කීඩා 
අමාත වරයා විසින් රවී අල්ගම මහතාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කර තිෙබ්ද;  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) එෙසේ නම්, එම කමිටුෙව් සාමාජිකයන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම කමිටුව පත් කරන ලද දිනය කවෙර්ද;  

 (iv) අදාළ කමිටුෙව් වාර්තාව සකස ්කිරීම සඳහා දරන 
ලද වියදම ෙකොපමණද; 

 (v) එම වාර්තාව සැකසීම අවසන් කර තිෙබ්ද; එෙසේ 
නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (vi) එම වාර්තාෙවන් හඳුනා ගත් දැඩි අකමිකතා, දූෂණ 
සහ වංචා කවෙර්ද;  

 (vii) එම කමිටු වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද; 

 (viii) අදාළ කමිටු වාර්තාෙවන් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වූ අය 
ඇත්නම්, ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (ix) ඔවුන්ට අදාළව ෙගන ඇති විනය හා නීතිමය 
පියවර කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 
 

(அ) (i )  கடந்த அரசாங்கத்தின்கீழ் இலங்ைக கிாிக்ெகட்  
நி வனத்தில் இடம்ெபற்ற ேமாச கைள ம் 
ஊழல்கைள ம் லனாய்  ெசய்வதற்காக 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சரால் தி . ரவி 
அல்கமவின் தைலைமயின் கீழ் கு ெவான்  
நியமிக்கப்பட் ள்ளதா;  

 (ii) ஆெமனில் அக்கு  உ ப்பினர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவ; 

 (iii) அக்கு  நியமிக்கப்பட்ட திகதி யா ; 
 (iv) சம்பந்தப்பட்ட கு வின் அறிக்ைகையத் தயாாிப் 

பதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெசல  எவ்வள ; 
 (v) அவ்வறிக்ைக தயாாித்தல் நிைற  ெசய்யப் 

பட் ள்ளதா; ஆெமனில் அத்திகதி யா ; 
 (vi )  ேமற்ப  அறிக்ைகயின் லம் இனங்காணப் 

பட்ட க ைமயான ைறேக கள் ஊழல் மற் ம் 
ேமாச கள் யாைவ; 

 (vii )  ேமற்ப  கு  அறிக்ைகைய சைபயில் 
சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (viii )   சம்பந்தப்பட்ட கு  அறிக்ைகயில் குற்றச் 
சாட் கள் ன்ைவக்கப்பட்டவர்கள் இ ப்பின் 
அவர்களின் ெபயர்கள் யாைவ; 

  (ix) அவர்கள் ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ஒ க்காற்  மற் ம் சட்ட நடவ க்ைககள் 
யாைவ;  

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he state- 

 (i)  whether the Minister of Sports has 
appointed a Committee under the 
Chairmanship of Mr. Ravi Algama to 
investigate acts of fraud and corruption that 
have occurred in Sri Lanka Cricket under 
the previous regime; 

 (ii)  if so, the names of the members of the 
Committee concerned; 

 iii)  the date on which the Committee was 
appointed; 

 (iv) how much was spent to prepare the Report 
of the Committee; 

 (v) whether the compilation of the Report has 
been completed; if so, the date on which it 
was completed; 

 (vi)  what serious irregularities, acts of 
corruption and fraud were identified by the 
Report;  

 (vii) whether he will table that Report; 

 (viii) if the Committee Report has found fault 
with any persons, what their names are; and  

 (ix)  what disciplinary or legal actions have been 
taken against them? 

(b)  If not, why?  
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත ාංශ පකාශයක් යටෙත් ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ විස්තරයක් මම මීට ෙපර දිනක 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි ආපසු,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා සෑහීමකට පත් ෙවනවා නම්  නැවත කියන්න 

අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙයන් මම අහලා තිෙබන්ෙන් 

ඒ වාර්තාව සම්බන්ධෙයන්ම තමයි. ගරු ඇමතිතුමනි,  ෙම් 
අවසාන කාරණා ෙදක වන, "අදාළ කමිටු වාර්තාෙවන් ෙචෝදනා 
ඉදිරිපත් වූ අය ඇත්නම්, ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; සහ ඔවුන්ට 
අදාළව ෙගන ඇති විනය හා නීතිමය පියවර කවෙර්ද?" කියන 
කාරණා ෙදකට විතරක් උත්තර දුන්ෙනොත් පමාණවත්. ෙමොකද, ඒ 
කමිටු වාර්තාව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දැකපු නිසා.  

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ෙම් සම්බන්ධව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වූ අයෙග් නම් සහිතවම එදා 

පිළිතුෙර්දී මම කිව්වා. එදා ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 
ඇහුවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද ෙගන තිෙබන පියවර කියලා. 
ඒකටත් මම පිළිතුරු දුන්නා. දැනට ඒ පිළිබඳව FCID එෙක් 
පරීක්ෂණ කටයුතු ෙකෙරමින් තිෙබනවා. කිකට් ආයතනය 
විධියටත් ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක්   යනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
අවශ  කරන කටයුතු කරන්න. ඒ පසුබිම තමයි දැනට 
තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අතුරු පශ්නයක් 

අහනවාද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ඇමතිතුමා ළඟ විස්තර තිෙබනවා 

නම්- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අතුරු පශ්නයක් 

අහනවාද?  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

පසු ගිය කාලෙය් ශී ලංකා කිකට් ආයතනය සිදු කළ විවිධ 
අයථා කටයුතු ෙහේතුෙකොටෙගන අගතියට පත් වුණු පාර්ශ්ව   විවිධ 
අවස්ථාවල අධිකරණ කියා මාර්ගවලට එළැඹිලා තිෙබනවා. ඒ 
අධිකරණ කියා මාර්ග ෙවනුෙවන් කිකට් ආයතනය පැත්ෙතන් 
විවිධ නීතිඥ සමාගම් සහ නීතිඥවරුන්  විවිධ මිල ගණන් ෙගවලා 
විවිධ අවස්ථාවල අරෙගන තිෙබනවා. අවම වශෙයන් පසු ගිය 
අවුරුදු ෙදක තුළ, කිකට් ආයතනය  නීතිඥ ගාස්තු ෙලස එක් එක් 
නඩුව ෙවනුෙවන් ෙකොපමණ මුදලක් වැය කරලා තිෙබනවාද 
කියලා මම දැන ගන්න  කැමැතියි. 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මාත් ඒ ගැන පරීක්ෂා කරලා බැලුවා අමාත  ධුරය භාරගත් 

ගමන්ම. නීතිඥ ගාස්තු සඳහා විශාල වියදමක් දරලා තිෙබනවා. 
මාත් ඒ ගැන සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,  නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු කළ යුතු කාරණාත් ෙපෞද්ගලික 
නීතිඥ සමාගම්වලට ෙහෝ නීතිඥවරුන් තුන් හතර ෙදෙනකුට 
ෙබදලා දීලා තිෙබනවා.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කිකට් ආයතනෙය් නීති අංශයක් තිෙබනවාද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නීති අංශයක් නැහැ. ඒ පාලක මණ්ඩලය ඒ ෙවලාෙව් හිතලා 

කවුරු  ෙහෝ නීතිඥවරුන් කිහිප ෙදෙනකුට දීපු ඒවා තමයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ කාරණාත් සමඟ ෙම් සම්බන්ධ දීර්ඝ විස්තරයක් 
වුවමනා නම් ඉදිරිපත් කරන්න  මම සූදානම්. ඔබතුමා ෙම් කරුණ 
පශ්නයක් විධියට අහනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙකොෙහොමද කරන්න 
ඕනෑ? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නයකුත් අහලා තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් 

අපට ඉක්මනින්ම ඒ ගැන දැන ගන්නට අවශ යි. ෙම් නාස්ති 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් මහජනයාෙග් ධනයෙන්. තමන්ට හිතවත් විවිධ 
නීතිඥ කණ්ඩායම්වලට ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් මහජනයාෙග් 
ධනය. මම දන්ෙන් නැහැ ඔවුන් නඩු ගාස්තුමද ෙම්  අය කරන්ෙන් 
කියලා. එළියට ගිහින් ඒ මුදල් ෙදකට ෙබදා ගන්නවාද දන්ෙනත් 
නැහැ. එවැනි සැක සහිත තැන් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් ෙදන්න ඔබතුමාට  පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒක කරන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම සූදානම් ගරු කථානායකතුමනි. ලබන රැස්වීම් වාරෙය්දී 

මම ඉදිරිපත් කරන්නම්.  

 
ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් අතුරු මාර්ග ජලෙයන් 

යටවීම : විසඳුම් 
ெகாெலான்னாைவ பிரேதச ைண திகள் நீாில் 

ழ்குதல் : தீர் கள் 
INUNDATION OF BYROADS IN KOLONNAWA AREA: 

SOLUTIONS   
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7.  ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
 (மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
 (The Hon. S.M. Marikkar) 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

 

(අ) වැසි කාලවල දී ෙකොෙළොන්නාව පෙද්ශෙය් ෙබොෙහෝ 
අතුරු මාර්ගයන් ජලෙයන් යට වන බවත්, ඒ ෙහේතුෙවන් 
සාමාන  ජන ජීවිතය අඩාලවන බවත් එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොෙළොන්නාව ආසනෙය් එෙලස ජලෙයන් 
යටවන අතුරු මාර්ග හා පෙද්ශයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා විසඳුම් ලබා දී ජන ජීවිතය නැංවීෙම් 
වැඩපිළිෙවළක් සකසා තිෙබ්ද; 

  (iii) එම පෙද්ශවල ඇළ මාර්ග ශුද්ධ පවිත කර, ජලය 
නිසියාකාරව ගලායාම සඳහා ඇළ මාර්ග 
සැකසීෙම් වැඩසටහනක් තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන කියාත්මක වන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா: 

(அ) மைழக்காலங்களில் ெகாெலான்னாைவ பிரேதசத்தில் 
பல ைண திகள் நீாில் ழ்குகின்றன என்பைத ம், 
இதன் காரணமாக ெபா மக்களின் அன்றாட 
வாழ்க்ைக ஸ்தம்பிதமைடகின்றெதன்பைத ம் அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெகாெலான்னாைவத் ெதாகுதியில் அவ்வா  
நீாில் ழ்குகின்ற ைண திகள் மற் ம் 
பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) அதற்கான தீர் கைள ெபற் க்ெகா த்  மக்கள் 
வாழ்க்ைகைய ேமம்ப த் கின்ற ேவைலத்திட்ட 
ெமான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பிரேதசங்களின் கால்வாய்கைளத் 
ப் ர  ெசய் , ஒ ங்காக நீர் வ ந்ேதா  

வதற்காக கால்வாய்கைள அைமப்பதற்கான 
திட்டெமான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், ேமற்ப  ேவைலத்திட்டம் நைட 
ைறப்ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 
 

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a)  Is he aware that many byroads in Kolonnawa area 
are inundated during rainy season and  the day-to-
day life of people is crippled as a result?  

(b)  Will he inform this House- 

 (i)   the byroads and areas so inundated in the 
Kolonnawa Electorate; 

 (ii)   whether a programme has been prepared to 
offer solutions to this problem and uplift 
public life;  

 (iii)   whether there is a programme to clean the 
canals in the area for proper drainage of 
water;  

 (iv)   if so, the date on which that programme will 
come into effect?  

(c)  If not, why?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின்   தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) වැලිවල පාලම හා මල්පුර පාර ආශිත පෙද්ශය 

  ෙකොටුව පාර ෙබෝක්කුව ආශිත පෙද්ශය 

  ෙමෙගොඩ ෙකොෙළොන්නාව මාර්ගය අවට පෙද්ශය 

  ෙවෙල්වත්ත පෙද්ශය 

  ෙවන්නවත්ත පෙද්ශය (බහාලුම් පර්යන්තය ආශිත 
පෙද්ශය) 

  මාදිනවත්ත ෙබෝක්කුව ආශිත පෙද්ශය 

  තලෙතල් ෙබෝක්කුව ආශිත පෙද්ශය 

 (ii)   ඔව්. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
බැන්ඩියා වත්ත, ගමෙග් වත්ත කියන පෙද්ශ? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හඳුනා ගත් පෙද්ශ හැටියට සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන් මම 

ඉහතින් දැක්වූ පෙද්ශයි. ඇමතිතුමාත් එක්ක කථා කරලා 
ඔබතුමාට ඒ පෙද්ශත් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු පක්ෂ 
රැස්වීෙම්දී ඉදිරිපත් කරන්න. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ඔව්. ෙකටි කාලීන විසඳුම් 2016 වසෙර් කියාත්මක 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. දිගු කාලීන විසඳුම් 
සඳහා වන විසත්රාත්මක සැලසුම් 2016 වසර තුළ 
සකස ්කිරීමටද ඉන් අනතුරුව කියාත්මක කිරීමටද 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දැන් ෙම් 

ගරු  සභාෙව් සිටිනවා. එතුමාෙගන් අතුරු පශ්න අහන්න 
පුළුවන්ද? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් අතුරු පශ්නවලට මා  

පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා සූදානම්. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, බස්නාහිර සංවර්ධන වැඩ 

පිළිෙවළ - ෙමගාෙපොලිස් වැඩ සටහන- එන ෙකොට පැලවත්ත 
පරිපාලන නගරය කරනවා නම්, ෙකොළඹ වාණිජ නගරය කරනවා 
නම් ඒ ෙදක අතරමැද තිෙබන පෙද්ශය තමයි ෙකොෙළොන්නාව. මම 
අහලා තිෙබන පශ්නයට අදාළව ෙම් පෙද්ශෙය් ගංවතුර පශ්නය, 
වැහි වතුර පශ්නය තිෙබනවා. පැය භාගයක් වැසස්ාම වතුරින් යට  
ෙවන පෙද්ශ බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, බස්නාහිර 
සංවර්ධන වැඩ සටහන යටෙත්  ඒ සඳහා පමුඛතාව ලබා දීලා වැඩ 
කටයුතු කරන්න ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශය පියවර ගන්නවාද? 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒක අනිවාර්යයි, ගරු කථානායකතුමනි. ෙකොෙලොන්නාව 

සමස්ත  බල පෙද්ශය වර්ග කිෙලෝමීටර් 14යි. ෙම් කිෙලෝමීටර් 
14න් හරියටම සියයට 25ක්, ඒ කියන්ෙන් කිෙලෝමීටර් 4කට 
ආසන්න පෙද්ශයක් ජලගැල්මට ලක් ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙකටිකාලීන විසඳුම් විධියට දැනට යම් වැඩ පමාණයක් කියාත්මක 
ෙවනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අෙප් අමාත ාංශය මඟින් රුපියල් 
මිලියන 100ක මුදලක් ෙයොදවා ඒ වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දීර්ඝකාලීන වශෙයන් 2017 ෙලෝක බැංකු 
ආධාර යටෙත්ත්, අෙප් රජෙය් ආධාර මුදල්  යටෙත්ත්  සමස්ත ජල 
ගැල්ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ලබා දීමට දැනටමත් කටයුතු කර 
තිෙබනවා.  

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඒ රුපියල් මිලියන 100 ෙයොදා තිෙබන්ෙන් ඇළ මාර්ග ශුද්ධ 

පවිත කිරීම සඳහාද, නැත්නම් අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට යන්නද?  
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඇළ මාර්ග ශුද්ධ පවිත කිරීම සඳහා සහ පිවිසුම් ස්ථාන පළල් 

කිරීම සඳහා.  
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද, ඒ රුපියල් මිලියන 100 වියදම් 

කරලා ෙම් වැඩ පටන් ගන්නා දවස් කවදාද, පටන් ගන්ෙන් කුමන 
ස්ථානවලද කියලා. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරයක් ඔබතුමාට ලිඛිතව ලබා දීමට 

කටයුතු කරනවා. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
අෙනක් පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් සඳහා දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් 

හැටියට එක පැත්තකින් කැලණි ගඟටත්, ෙම් පැත්ෙතන් 
දියවන්නා ඔයටත් කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළක් හදලා 
තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් දැනට තාවකාලික විසඳුමක් විතරද 
හදලා තිෙබන්ෙන්? 

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමිනුත් 

රැස්වීම් පැවැත්වූවා. අපි හමු ෙවලා ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් ඉතාමත්ම වටිනවා. 
අපට ඒවා ලබා ෙදන්න. 

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 

මට්ටමින් පැවැත්වූ රැස්වීමට මම සහභාගි වුණා. ඒෙකදී ෙම් 

කාරණය ගැන සාකච්ඡා වුෙණ් නැහැ. ඒකයි ෙමම පශ්නය මා 
ෙයොමු කෙළේ. 

මම ඊෙය් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් 
පශ්නයක් ඇහුවා, මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද ගැන. ෙම් පශ්න ෙදක 
විසඳන්ෙන් නැතුව බස්නාහිර සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ෙකොළඹ 
දිස්තික්කය තුළ සාර්ථක ෙවයි කියලා හිතන්න අමාරුයි.  ඒකයි 
මම ෙම් විස්තරාත්මකව අහන්ෙන්.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ඒ පශ්නය විසඳන්ෙන් නැහැ කියලා 

කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. මම කිව්ෙව් ෙම්ෙක් තිෙබන බරපතළකම සහ 
 ඒක අනිවාර්යෙයන් විසඳනවා කියලායි.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
2016දී පියවර ගන්නවා ෙන්ද? 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ෙම් අවුරුද්දට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් ෙවලා, දැනට 

මූලික සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. 2017දී දීර්ඝ කාලීන 
වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (විද ා, තාක්ෂණ හා 
පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 
ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

පුළුවන්ද? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත තුමා. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් සම්බන්ධව රැස්වීමක් 

පැවැත්වූවා. ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාෙවත්, ෙකොටිකාවත්ත-
මුල්ෙල්රියාව පාෙද්ශීය සභාෙවත් පක්ෂ විපක්ෂ මන්තීවරුන් 
සියලුෙදනාම ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ඒ රැස්වීමට සහභාගි 
වුණා. ඒක බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 
එතැන කුණු ෙටොන් මිලියන 23.5ක් ෙගොඩගැහිලා තිෙබනවා. 
ෙපොෙළොව මට්ටෙම් ඉඳලා කුණු කන්ෙද් පමාණය අඩි 300කට 
වඩා උසයි. අෙප් රැස්වීම පැවැති දවෙසත් වාර්තා වුණා, එදා ෙපර 
වරුෙව් ඒ කුණු කන්ෙදන් ෙකොටසක් කඩා වැටිලා ආසන්නෙය් 
තිබුණු ෙගවල් තුනක් යට  වුණා කියලා. මම වහාම ෙකොළඹ මහ 
නගර සභාෙව් නගරාධිපතිතුමාට කථා කරලා කිව්වා, එයට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පිළියමක් ෙයොදන්න කියලා. ෙමොකද, එතැනට ෙගෙනන්ෙන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙකොළඹ මහනගර සභාෙව් කුණු. 

එතැනදී අපි මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් 
අදාළ අධ ක්ෂට කථා කළාම එතුමා දැනුම් දුන්නා, වත්තල 
පෙද්ශෙය් ජන ශුන  පෙද්ශයක නව ව ාපෘතිය ආරම්භ කරන්න 
ෙම් වන විට sites 3ක් හඳුනා ෙගන තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි 
දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, නව ව ාපෘතිය 
ආරම්භ කරන ෙතක් දැනට තිෙබන කුණු ෙටොන් මිලියන 23.5ට 
දිනපතා ෙටොන් 700 ගණෙන් එකතු වන එකයි. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙටොන් 800 ගණෙන් එකතු වනවා. 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ෙටොන් 800 ගණෙන් එකතු වන බව ෙකොළඹ මහනගර සභාෙව් 

හිටපු නගරාධිපතිතුමා හැටියට ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ කාලෙය් ෙම් 
පශ්නය එතරම් බරපතළ විධියට තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් දැන් ෙමය 
දැරිය ෙනොහැකි මට් ටමට ඇවිල්ලා අවසානයි. ගරු 
කථානායකතුමනි, වැසි සහිත දවස්වල රාජගිරිය පෙද්ශයට එන 
කල් ෙම් කුණු කන්ෙද් ගඳ එනවා. ඒ පෙද්ශෙය් අය ෙම්කට හුරු 
ෙවලා. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත් ඒ අය ඒ ගඳට අනුවර්තනය ෙවලායි 
ඉන්ෙන්. අද මුළු පෙද්ශෙය්ම ජනතාවට නළ ජලය - pipe-borne 
water - මිසක්  භූගත ජලය ෙබොන්න බැහැ. 
 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
දැන් ළිං 150ක් වහලා  තිෙබනවා.  
 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙයෝජනා කරන විධියට 

incinerator එකක් දැම්ෙමොත් අඩුම තරෙම් අවුරුදු ෙදකක් යනවා, 
එය හදල operations පටන්  ගන්න. එතෙකොට දවසට ෙටොන් 800 
ගණෙන් එකතු වන කුණු පමාණය අවුරුදු ෙදකක් යන කල් එතැන 
තිෙබනවා. ඊළඟට ෙම් පශ්නය තවත් වැඩි වනවා. ඒ නිසා මෙග් 
ෙයෝජනාව ෙමයයි. අෙප් සංවර්ධන කමිටුෙව්දී පක්ෂ විපක්ෂ 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලුම මන්තීවරු එකඟ වුණා, ඉස්ෙසල්ලාම 
ෙමතැනට කුණු ෙගෙනන එක කඩිනමින් නවත්වන්න ඕනෑය 
කියලා. එතෙකොට කුණු ෙගොඩ ගැෙහන එක නවතිනවා. යම් 
පෙද්ශයක අක්කර 25ක් ෙහෝ අක්කර 50ක් අරෙගන, ෙසෞඛ  
ආරක්ෂක කම මඟින් කුණු ඒ ස්ථානයට ෙගන යන අතර තුර ඒ 
ව ාපෘතිය පටන් ගන්න කල් ඉස්ෙසල්ලාම ෙමතැනට කුණු 
ෙගෙනන එක නවත්වන එක තමයි පධාන පශ්නය වන්ෙන්. 
ඔබතුමාත් දන්නවා, මමත් පධාන ඇමතිතුමා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් ඉඳලා ෙම් පශ්නය තිබුණු බව. ඒ කාලෙය් ෙම් පශ්නය 
ෙම් පමාණයට තිබුෙණ් නැහැ. 

නමුත් අපිත් විවිධ පයත්නයන් දැරුවා. දැන් තාක්ෂණය 
ෙවනස්. තාක්ෂණික කම තිෙබනවා. ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලය ෙම් 
පිළිබඳව ෙවනම අධ යනයක් කර තිෙබනවා. ලංකාවට වඩාත්ම 
ගැළෙපන, ලංකාෙව් කුණුවල පතිශතයට අදාළව වඩාත්ම 

ගැළෙපන කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ෙමොරටුව 
විශ්වවිද ාලෙය් ඒ අදාළ faculty එෙකන් පර්ෙය්ෂණ සිදු කර 
තිෙබනවා. එම නිසා මම අෙප් ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමාට 
ෙයෝජනාවක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
මාර්ගෙයන් එතුමන්ලාෙග් අමාත ාංශය, ඒ පෙද්ශෙය් අදාළ 
ආණ්ඩු පක්ෂ හා විපක්ෂ ෙද්ශපාලනඥයින්, නිලධාරින්, 
විෙශේෂෙයන්ම බස්නාහිර මහ ඇමතිතුමා සහ බස්නාහිර පළාත් 
ඝන අපදව  කළමනාකරණ අධිකාරිය සමඟ පුළුල් සාකච්ඡාවක් 
පවත්වමු කියා. දැන් එෙහම අධිකාරියක් තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම අධිකාරි ය පිහිෙටව්ෙව් එවකට 
ෙලෝක බැංකුෙව්ත් උපෙදස් අනුවයි. ෙම් සියලුම නගර සභාවල 
කුණු කළමනාකරණය කිරීම ෙවන ෙවනම කරන්න බැහැ. එය 
එක ආයතනයක් යටතට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ නිසායි, ඔය 
අධිකාරිය පිහිෙටව්ෙව්. 1995 වර්ෂෙය් මහ ඇමති හැටියට කටයුතු 
කළ කාලෙය්දී මමයි එහි පඥප්තිය ෙගනාෙව්ත්. දැන් 1995 
වර්ෂෙය් ඉඳලා අවුරුදු 21ක් ගත ෙවලාත්, තවම ෙම් පශ්නය 
 විසඳන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාම දැෙවන 
පශ්නයක්; පාරිසරික පශ්නයක්. ෙමය, මුළු ෙකොළඹ නගරයටම 
බලපාන පශ්නයක්. අෙප් මරික්කාර් මන්තීතුමා එම පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් නිසා එතුමාට ෙමම පශ්නය 
තදබල ෙලස බලපානවා කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා අපි ළඟදීම 
එවැනි පුළුල් සාකච්ඡාවක් පවත්වමු. විවිධ කියාමාර්ග අරෙගන 
තිෙබන බව අපි දන්නවා. හැබැයි, මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් 
ෙමතැනට කුණු ෙගන යන එක නවත්වන කඩිනම් වැඩ 
පිළිෙවළකට අපි යමු කියායි. ඊට පසුව අනිත් ටික කරෙගන යමු.  

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ලබා දීමට අවස්ථාව දිය 

යුතුයි. ගරු මරික්කාර් මන්තීතුමාට අහන්න තිෙබන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු කථානායකතුමනි, එයටම අදාළවයි මම ෙම් පශ්නය 

අහන්ෙන්. ෙම් ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් මම ඊෙය් දිනෙය්දී 
විස්තරාත්මක පශ්නයක් ඇසුවා. ෙමොකද, ගරු අගමැතිතුමා සමඟ 
ගිය අවුරුද්ෙද් මැයි මාසෙය් 30 වැනි දා පැවැත් වූ සාකච්ඡාෙව්දී 
එතුමා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපෙදස් දුන්නා, 
පතිචකීකරණ වැඩ පිළිෙවළට යන්නය කියා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් 
මාස 6ක් ඇතුළත ෙයෝජනා කැඳවා ඒ ෙයෝජනාවල පතිඵලයක් 
ෙදන්න නියමිතව තිබුණා. මා දන්නා තරමට ෙයෝජනා 59ක් ආවා. 
ඒ ෙයෝජනාවලට ෙමොනවා ෙවලා තිෙබනවාද, ඒෙකන් වැඩක් 
ෙවනවාද, එෙසේ නැත්නම් ෙවනත් විකල්ප කියා මාර්ගයකට 
යනවාද, කුමක්ද  කියන එකයි මෙග්  පශ්නෙය් තිබුෙණ්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙසේ නම්, ගරු ඇමතිතුමා ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න. 
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ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
නැහැ  කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, ඊෙය්   ඒ 

පශ්නයට  පිළිතුරු ෙදන්න සූදානම් ෙවලා නැහැ කියා. එම නිසා  
සති ෙදකකින් ඒකට උත්තර ෙදන්නය කියා මා කරුණාෙවන් 
ඉල්ලනවා.  

 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன ) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ගරු කථානායකතුමනි.  ඊෙය් මම කිව්වා, සති ෙදකකින් එම 

පශ්නයට උත්තර ලබා ෙදනවාය කියා. ඒ උත්තරය විධිමත්ව ලබා 
ෙදන්නට  ඕනෑ. ඊෙය්  ෙවනෙකොට සති අන්තෙය් දවස් තුනක් 
නිවාඩු දිනයන්ව තිබුණා. ඊෙය් උෙද් මෙග් කාරක සභාෙව් රැස්වීම 
තිබුණා.  ලබා දුන් පිළිතුර,   මට අධ යනය කරන්න ෙවලාව මදි 
වුණු නිසා  තමයි පිළිතුරු ෙදන්න සාධාරණ කාලයක් ඉල්ලුෙව්. 
අනිවාර්යෙයන්ම එම පශ්නයට  පිළිතුර ලබා ෙදනවා. පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, කියාත්මක කරනවා.  ගරු සුසිල් ෙපේම 
ජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව මම අනුමත කරනවා. එතුමාෙග්  
පැහැදිලි කිරීෙමන්ම කිව්වා,  අවුරුදු 20ක් ම ෙම් පශ්නය තිබුණාය 
කියා. ඒක අනිවාර්යෙයන්ම අපි  පිළිගත යුතුයි.  

ඒ වාෙග්ම ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන වගකීම අෙප් අමාත ාංශයට 
පමණක්  තිෙබන වගකීමක් ෙනොෙවයි කියන එක අපි සඳහන් 
කරන්නට  ඕනෑ.  අමාත ාංශ පහක්  ඒකාබද්ධ ෙවලා තමයි  ෙම් 
පශ්නයට විසඳුම් අනිවාර්යෙයන්ම  ලබා දියයුතු වන්ෙන්.  එයින් 
කියන්ෙන්,   අපි ෙම් පශ්නෙයන් ඉවත් ෙවනවාය කියන එක 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් සියලුම  ආයතන, ෙදපාර්තෙම්න්තු සම්බන්ධ 
කර ෙගන අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ක්ෂණිකව, දීර්ඝකාලීනව විසදුම් 
ලබා දීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම අවශ  කියා මාර්ග ගන්නවා. 
ඒවාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමා කිව්ව පරිදි අපි ඒ සාකච්ඡාව කැඳවනවා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

 ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් 
වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඩම් : මැනුම් 

කටයුතු  
ெவல்லவாய ேதர்தல் ெதாகுதியில் காணி 

ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகள் : நில அளைவ 

LAND BELONGING TO LAND REFORM COMMISSION IN 
WELLAWAYA ELECTORATE: SURVEY 

 

310/’15 
 

8.  ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
 (மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
 (The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ඉඩම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) ෙමොණරාගල දිසත්ික්කෙය්, වැල්ලවාය මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් 
සභාවට අයත් ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට එම ඉඩම් සියල්ෙලහිම මැනුම් කටයුතු 
සම්පූර්ණ කර තිෙබ්ද; 

 (iii)  ෙනොඑෙසේ නම්, මැනුම් කටයුතු අවසන් කරන 
දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි ඉඩම් 
පතිසංසක්රණ  ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් 
ඉඩම්වලින් ජනතාව අතර ෙබදා දී ඇති ඉඩම් 
අක්කර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙම් වනවිටත් නීත ානුකූල ඉඩම් අයිතියක් 
ෙනොමැති පිරිස ්ෙවත නීත ානුකූල ඉඩම් අයිතිය 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெமானறாகல மாவட்டத்தின் ெவல்லவாய 
ேதர்தல் ெதாகுதியில் காணப்ப கின்ற காணி 
ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்குச் ெசாந்தமான 
காணிகளின் அள  யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  அவ்வைனத் க் காணிக க்குமான 
நிலஅளைவ நடவ க்ைககள் ர்த்தி ெசய்யப் 
பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், நிலஅளைவ நடவ க்ைககள் ர்த்தி 
ெசய்யப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) ெவல்லவாய ேதர்தல் ெதாகுதியில் அைமந் ள்ள 
காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்குச் 
ெசாந்தமான காணிகளில் மக்க க்கு மத்தியில் 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள  
யாெதன்பைத ம்; 

 (v) ஏற்கனேவ சட்ட ாீதியான காணி உாிைமையக் 
ெகாண் ராத ஆட்க க்கு சட்ட ாீதியான காணி 

ாிைமையப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்குத் ேதைவ 
யான நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Lands:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the extent of land belonging to the Land 
Reform Commission located in Wellawaya 
Electorate of Moneragala District; 

 (ii)   whether surveying of all those lands has 
been completed by now; 

 (iii)   if not, the date by which such surveying 
would be completed; 

 (iv)  the acreage of land that has been distributed 
among the people out of the lands owned 
by the Land Reform Commission in 
Wellawaya Electorate; and 

 (v)  whether action will be taken to grant land 
ownership to those who still do not have 
legal ownership of land? 

(b)  If not, why?    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (ඉඩම් රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - காணி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ඉඩම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා  එම 

පහ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  
 

(අ)  (i)  අක්කර 1038 රූඩ් 01 පර්චස ්32යි.  
      (ii) වැල්ලවාය මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පිහිටි 

 කිතු ල්ෙකොෙට් ෙහේන් යාය ඉඩම හැර  ඉතිරි ඉඩම් 
පමාණයන්  මැනුම් කටයුතු  අවසන් කර ඇත. 

 (iii)  වසර අවසානෙය්දී. 

 (iv)   අක්කර 1001 රූඩ් 02 පර්චස ්39.73. 

     (v)   ඔව්.  
 

(ආ)   අදාළ ෙනොෙව්.  
 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්නයක් අහන්න 

තිෙබනවා. 

ඉඩම්ලාභීන්ට ෙම් ඉඩම්වල නීත නුකූල අයිතිය ලබා ෙදන 
ෙකොට ඔවුන් ඒ ඉඩම්වල පදිංචි ෙවලා සිටි යම් කිසි කාලයක් 
තිෙබනවා. නමුත්, තක්ෙසේරුව ගන්ෙන් වර්තමාන තක්ෙසේරුව. 
ඒෙක් ෙවනසක් කරලා ඒ ඉඩම්ලාභීන්ට නැත්නම් ඒ ඉඩම්වල 
පදිංචි අයට යම් සහනයක් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා මට දැනගන්න 
ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා 

දැනුම්දීමක් කෙළොත් අපට මුල් තක්ෙසේරුව සැලකිල්ලට අරෙගන 
යම් කිසි සහනයක් ඔවුන්ෙග් ආදායම අනුව කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන්. 

 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි.  

අක්කර පමාණය සහිතව ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මට ඉඩම් 
ෙල්ඛනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
පුළුවන්. අපි ලබා ෙදන්නම්. 
 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

කින්නියා සංචාරක අධිකරණය: යළි ඇරඹීම  
கிண்ணியா சுற் லா நீதிமன்றம் : மீள ஆரம்பித்தல் 
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11.  ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
 (மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
 (The Hon. Imran Maharoof) 

අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 1980 කාල සීමාව තුළ කින්නියා පෙද්ශෙය් 
සංචාරක අධිකරණයක් කියාත්මක වූ බවත්, පසුව 
තසත්වාදී කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් එය වසා දමා 
ඇති බවත්; 

 (ii) තසත්වාදී කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන් වසා දමන ලද 
කුච්චෙව්ලි සංචාරක අධිකරණය පසු ගිය රජය 
සමෙය්දී නැවත ආරම්භ කළද, එම අවසථ්ාෙව් 
කින්නියා සංචාරක අධිකරණය නැවත ආරම්භ 
කිරීම පතික්ෙෂේප වූ බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) යහපාලන රජය යටෙත් කින්නියා සංචාරක අධිකරණය 
නැවත ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 1980  காலப்பகுதியில் கிண்ணியா பிரேதசத்தில் 
சுற் லா நீதிமன்றெமான்  இயங்கி வந்தெதன்ப 
ைத ம், பின்னர் பயங்கரவாத ெசயற்பா கள் 
காரணமாக அ  டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) பயங்கரவாத ெசயற்பா கள் காரணமாக 
டப்பட்ட குச்செவளி சுற் லா நீதிமன்றம் 

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் மீண் ம் ஆரம்பிக்கப் 
பட்டேபாதி ம், அச்சந்தர்ப்பத்தில் கிண்ணியா 
சுற் லா நீதிமன்றத்ைத மீண் ம் ஆரம்பிப்ப  
நிராகாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின்கீழ் கிண்ணியா சுற் லா 
நீதிமன்றத்ைத மீண் ம் ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Justice: 

(a)  Is he aware that,- 

 (i)   a Circuit Court was functional in Kinniya in 
1980s and that it has been closed down 
owing to terrorist activities; and 

 (ii)   eventhough the Kuchchaveli Circuit Court 
which was closed down owing to terrorist 
activities, was reopened during the last 
regime, reopening of Kinniya Circuit Court 
was refused ? 
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(b)  Will he inform this House whether steps will be 
taken to reopen the Kinniya Circuit Court under 
the Government of Good Governance? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
 

(අ)  (i)   ඔව්. 1980 කාල සීමාව තුළ කින්නියා සංචාරක 
අධිකරණය කියාත්මක වී ඇති අතර, තසත්වාදී 
 කියාවන් ෙහේතුෙවන් පසුව වසා දමා ඇත. 

 (ii)   නැත. කින්නියා සංචාරක අධිකරණයද නැවත 
ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. 

(ආ)  ඔව්. ෙම් වන විට කින්නියා සංචාරක අධිකරණය සඳහා 
අධිකරණ ෙගොඩනැඟිල්ලක් අලුතින් ඉදිකිරීමට තීරණය 
කර ඇත. 

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ගරු අමාත තුමනි, කවදා විතරද එය පටන් ගන්න පුළුවන් 

වන්ෙන් කියා දැන ගන්න පුළුවන්ද? ෙහේතුව, මම පළාත් සභාෙව් 
සිටින විටත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් වඩාත් පැහැදිලි කිරීම් කරලා 
ෙමය ආරම්භ කරන්න  උත්සාහ කළා. ඒත් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් 
තවම පටන් අර ෙගන නැහැ. කවදා විතරද ඒ වැඩ කටයුතු එතැන 
කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියා මට දැන ගන්න පුළුවන්ද? 
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් කින්නියා පෙද්ශය ජනතාව වැඩි 
වශෙයන් සිටින පෙද්ශයක්. එතැන එවැනි අඩු පාඩු තිෙබනවාය 
කියන්ෙන් ෙලොකු පශ්නයක්. ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න 
පුළුවන් කවදාද  කියන පශ්නයට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පිළිතුරක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා  අධිකරණ අමාත ාංශය සතු 

ඉඩමක් නැහැ. ඒ නිසා පර්චස් 40ක ඉඩමක් කින්නියා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් විසින් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. නමුත් එයත් පමාණවත් 
නැහැ කියා හඳුනා ෙගන තිෙබන නිසා, ඉක්මනින්ම ඉඩමක් 
ෙසොයා ගැනීෙම් කටයුත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාට භාර දී 
තිෙබනවා. ඉඩම ලබා ගත්තාට පසුව ඉක්මනින් වැඩ කටයුතු 
ආරම්භ කිරීමටයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
 
 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ඉඩම ෙවන් කර ගත්තා නම් එකවරම පටන් ගන්න පුළුවන් 

ෙන්ද, ගරු අමාත තුමනි? 
 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පුළුවන්. ඔබතුමාත් ඉක්මනින් ඉඩමක් ෙසොයා ෙදන්න උනන්දු 

ෙවන්න. 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
ෙහොඳයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තව අතුරු පශ්නයක් ඇසීමට අවස්ථාව තිෙබනවා. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Last month, අෙප් ඇමතිතුමා Rs. 10 million ෙවන් කරලා 

දුන්නා. DS අපට ඉඩම ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඇමතිතුමා Rs. 10 
million ෙවන් කරලා ෙදන බව කිව්වා, building renovation 
එකට. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල ෙවන් කිරීෙම් පශ්නය ෙනොෙවයි, 

ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ඉඩම හඳුනා ගැනීෙම් පශ්නයයි තවම 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

හඳුනා ගත් ඉඩම පමාණවත් නැහැ. පමාණවත් ඉඩමක් ලැබුණු 
විගස ඒ වැඩය ආරම්භ කරන්න මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ෙම් මාසය ඇතුළත ආරම්භ කරමු. 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි අමාත තුමාට දැනුම් ෙදමු. 

 
ෙක්.වී. අචලා ෙසව්වන්දි මහත්මිය: විභාග පෙව්ශ 

පතය ෙනොලැබීම 
தி மதி ேக. . அச்சலா ெசவ்வந்தி: பாீட்ைச 

அ மதி அட்ைட கிைடக்காைம 
MRS. K. V. ACHALA SEWWANDI: NON-RECEIPT OF 

ADMISSION CARD FOR EXAMINATION 
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12. ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2014 වර්ෂෙය් විද ා පීඨ සඳහා ඉංගීසි ගුරු අභ ාසලාභින් 
බඳවාගැනීෙම් විභාගය සඳහා,  

 (i) අයදුම් පත් කැඳවීම පකාශයට පත් කළ දිනය;  

 (ii) අයදුම් පත් භාරගන්නා ලද අවසන් දිනය;  

 (iii) විභාග පෙව්ශ පත් නිකුත් කරන ලද දිනයන්; 

 (iv) අදාළ විභාගය පැවැත්වූ දිනය; 

 කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) උක්ත විභාගය සඳහා සුදුසුකම් සපුරනු ලැබූ 
අෙප්ක්ෂකයන්ට පෙව්ශ පත් ෙනොලැබුණු බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) අෙප්ක්ෂකයන් සඳහා විභාග පෙව්ශ පත් නිකුත් 
කිරීෙම්දී සුදුසුකම් මත ෙතෝරා ගැනීමක් සිදු කෙළේ 
නම්, එම සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (ii) සුදුසුකම් සපුරා ඇති අෙප්ක්ෂකයන්ට පෙව්ශ පත් 
ෙනොලැබිය හැකිද; 

 (iii) සුදුසුකම් සපුරන ලද රත්නපුරය දිසත්ික්කෙය් 
මුදුන්මංකඩ, උඩවලව පදිංචි ෙක්.වී. අචලා 
ෙසව්වන්දි මහත්මියට විභාගයට ෙපනී සිටීමට 
පෙව්ශ පතයක් ෙනොලැබුණු බව දන්ෙන්ද; 

 (iv) අදාළ පෙව්ශ පතය ෙනොලැබීෙමන් ඇයට 
අසාධාරණයක් සිදු වූ බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (v) ඒ සඳහා ඇය අභියාචනයක් හා මූලික 
අයිතිවාසිකම් කඩ වීම පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් 
ඉදිරිපත් කර ඇතත්, විසඳුමක් ෙනොලැබීමට ෙහේතුව 
කවෙර්ද; 

 (vi) ඇයට සිදු වී ඇති අසාධාරණය සඳහා විධිමත් 
පරීක්ෂණයක් සිදු කර සාධාරණයක් ඉටු 
කරන්ෙන්ද; 

 (vii) අදාළ පරීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමට හා අවසන් 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන දින කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) 2014ஆம் ஆண்  கல்வியியல் கல் ாிக க்கு 
ஆங்கில ஆசிாியர் பயி நர்கைள ஆட்ேசர்ப் ச் 
ெசய்வதற்கான ேபாட் ப் பாீட்ைசயின் ெபா ட் ; 

 (i) விண்ணப்பப்பத்திரம் ேகாரல் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) விண்ணப்பப்பத்திரங்கள் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 
இ தித் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) பாீட்ைச அ மதி அட்ைடகள் ெவளியிடப்பட்ட 
திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட பாீட்ைச நடத்தப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  பாீட்ைசக்கான தகுதிகைளப் ர்த்தி 
ெசய்தி ந்த பாீட்சார்த்திக க்கு அ மதி அட்ைடகள் 
கிைடக்கப்ெபறவில்ைலெயன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(இ) (i) பாீட்சார்த்திக க்கு பாீட்ைசக்கான அ மதி 
அட்ைடகைள வழங்கும்ேபா  தைகைமகளின் 
அ ப்பைடயில் ெதாி  ெசய்யப்பட் ப்பின், 
அத்தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ள பாீட்சார்த்தி 
க க்கு அ மதி அட்ைடகள் கிைடக்காதி க்க 

மா என்பைத ம்; 

 (iii) தைகைமகைளப் ர்த்தி ெசய் ள்ள இரத்தின ாி 
மாவட்டத்தின் ன்மங்கட, உடவளைவயில் 
வசிக்கும் தி மதி. ேக. . அச்சலா ெசவ்வந்திக்கு 

பாீட்ைசக்குத் ேதாற் வதற்கான அ மதி 
அட்ைட கிைடக்கவில்ைல என்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) உாிய அ மதி அட்ைட கிைடக்காததன் காரண 
மாக இவ க்கு அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ளைத 
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (v) இ  ெதாடர்பாக இவர் ேமன் ைறயீெடான் ம் 
அ ப்பைட உாிைம மீறல் பற்றிய ைறப் 
பாெடான் ம் சமர்ப்பித்தி ந்தா ம், அதற்கான 
தீர்  கிைடக்காதி ந்தைமக்கான காரணம் 
யாெதன்பைத ம்; 

 (vi) இவ க்கு இைழக்கப்பட் ள்ள அநீதி ெதாடர் 
பாக ைறசார்ந்த விசாரைணெயான்ைற ேமற் 
ெகாண்  நீதி நிைறேவற்றப்ப மா என்ப 
ைத ம்; 

 (vii) குறித்த விசாரைணைய ஆரம்பிப்பதற்கும் 
த் வதற்கும் எதிர்பார்க்கப்ப ம் திகதி 

யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
  
asked the Minister of Education: 

(a)  Will he state in respect of the examination for the 
recruitment of teacher trainees of English for the 
Colleges of Education for the year 2014-  

 (i)  the date on which the calling of applications 
was declared; 

 (ii)  the closing date of applications;  

 (iii)  the dates on which admission cards were 
issued; and 

 (iv)  the date on which the relevant examination 
was held?  

(b)  Is he aware that admission cards were not received 
by candidates who had fulfilled qualifications for 
the above examination?  

(c)  Will he inform this House-  

 (i)  if selection was made on the basis of 
qualifications in issuing admission cards for 
candidates, what such qualifications are;  

 (ii)  whether it is possible for qualified 
candidates not to receive admission cards; 

 (iii)  whether he is aware that Mrs. K.V. Achala 
Sewwandi residing at Mudunmankada, 
Udawalawa in the Ratnapura District who 
had fulfilled qualifications did not receive 
an admission card to sit the examination; 

 (iv)  whether he admits that an injustice has been 
caused to her as a result of not receiving the 
relevant admission card;  

 (v)  the reason for not receiving redress despite 
an appeal and a complaint on the violation 
of fundamental rights being field by her; 
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 (vi)  whether a formal inquiry will be conducted 
regarding the injustice caused to her to 
deliver justice; and  

 (vii)  the dates on which such an inquiry is 
expected to be commenced and concluded?  

(d)  If not, why?  
 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  
 

(අ)  (i)  2014.01.31 

      (ii)  2014.02.28 

      (iii)  2014.06.03 

      (iv)  2014.06.14  

(ආ)  ෙනොදනී. 

(ඇ)  (i)  2014 අධ ාපන විද ා පීඨවල ඉංගීසි පාඨමාලාවට 
සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා පැවැත්වූ 
පවීණතා පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටීමට අවම 
සුදුසුකම් ෙලස දක්වා ඇත්ෙත්, 2012 වර්ෂෙය් 
පැවැති අෙපොස (උසස ් ෙපළ) විභාගෙය්දී ඕනෑම 
විෂයයන් තුනකින් සමත් වීම හා අෙපොස (සාමාන  
ෙපළ) විභාග ෙය්දී ඉංගීසි භාෂාවට අධිසම්මාන/ 
ඉංගීසි සාහිත  විෂයය සාමාන  සාමාර්ථයක් හා 
සිංහල/ ෙදමළ භාෂාව හා ගණිතය ද ඇතුළුව හර 
විෂයයන් 06කින් සමත් වීමය.  

 (ii)  සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් පෙව්ශ පත් ලැෙබනු ඇත. 
(ෙමම විභාගය සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නන් සිය 
අයදුම් පත් ෙයොමු කරනුෙය් අධ ාපන 
අමාත ාංශය ෙවතය. අධ ාපන අමාත ාංශෙය් 
විද ා පීඨ ශාඛාෙවන් එම සුදුසුකම් ලත් 
අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් ෙතොරතුරු සංයුක්ත තැටියකට 
ඇතුළත් කර එම සංයුක්ත තැටිය ශී ලංකා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරයි. එහි අඩංගු 
සියලු නම්වලට පෙව්ශ පත යවනු ලැබ ඇත.) 

 (iii)  ෙක්.වී. අචලා ෙසව්වන්දි ෙමෙනවිය අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් විද ා පීඨ ශාඛාවට අයදුම් පතක් 
ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් 2013 වර්ෂෙය් අෙපොස 
(උසස ් ෙපළ) විභාගෙය් පතිඵලවලට අනුවයි. 
එෙහත් අදාළ ගැසට් නිෙව්දනෙයන් අයදුම් පත් 
කැඳවා ඇත්ෙත් 2012 වර්ෂෙය් අෙපොස (උසස ්
ෙපළ) විභාගයට අදාළවයි. එම නිසා ඉංගීසි 
පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගයට 
කැඳවීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ෙනොමැති අතර, 
පෙව්ශ පතක්ද නිකුත් කර ෙනොමැත.  

 (iv)  නැත. 

 (v)  ෙමවැනි අභියාචනයක් අධ ාපන අමාත ාංශයට 
ෙහෝ ශී ලංකා විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතට 
ලැබී ෙනොමැත. 

 (vi)  ඇය මූලික සුදුසුකම් ෙනොලද තැනැත්තියක් නිසා 
ඇයට අසාධාරණයක් සිදුවී නැත. එබැවින් 
වැඩිදුරටත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම අවශ  
ෙනොෙව්. 

 (vii)   අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ)   අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ෙහොඳ පිළිතුරක් 

ලබා දීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. 2012 වසෙර් පවත්වන ලද 
අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල මත ෙමම පාඨමාලාව 
සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇති බව මා දැන් තමයි දන්ෙන්. ෙම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියා ඇය අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. ඉදිරි කියා මාර්ග ගන්නවා කියා ඒ ෙවනුෙවන් 
අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ඇයට ලිපියකුත් එවා තිෙබනවා. ගරු 
අමාත තුමනි, එම ලිපියත් සමඟ මම ඇය ඔබතුමා ෙවත ෙයොමු 
කරන්නම්. හැබැයි, තවමත් ඉදිරි කියා මාර්ගයක් ෙගන නැහැ. ෙම් 
සඳහා 2012 වසෙර් පවත්වන ලද උසස ්ෙපළ විභාගය පදනම් කර 
ගත් නිසා මට ෙම් ගැන හරි විස්තරයක් කථා කරන්න බැහැ. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
අවස්ථාවක් ෙදන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, "ඉදිරි කියා මාර්ග ගන්නවා" කියන එෙකන් 

අදහස් වන්ෙන් ඒ පිළිබඳ ෙසොයා බලා අවශ  කටයුතු කිරීමයි. 
ඔබතුමා ෙයොමු කළ ෙම් පශ්නයත් එක්ක එය ෙහොඳාකාරව ෙසොයා 
බැලුවාම ෙපනී යනවා එම අයදුම්පත ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් 
අදාළ වර්ෂයට අදාළව ෙනොෙවයි කියා. ඒක තමයි ගැටලුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 13-337/'15-(1), ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා.  
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙගොඩක් අය උෙදන්ම නාවත්, ගරු 

නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා අද උෙදන්ම ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් 
ෙම් පශ්නය ඇසීම ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
ෙමොකද, එතුමා අහන ලද පශ්නය අනුව මට තවත් ෙතොරතුරු 
රාශියක් එකතු කර ගන්න තිෙබනවා. ෙමොකද, එක්දහස්අටසිය 
ගණනක් නැවත  ෙසේවෙය් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඔවුන් අතුරින් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙචෝදනා සහිත අය කීෙදෙනක් ඉන්නවාද කියන කාරණයට ලිපි 
ෙගොනු 1,800ක් පරීක්ෂා කරලා නිවැරදි ෙතොරතුරු සහිතව උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ නිසා මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාසයක් 
කල් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පිළිතුරු ෙදන්න කල් ගැනීම පිළිබඳව මෙග් 

කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමා විපක්ෂ නායකවරයා කාලෙය්  
ස්ථාවර නිෙයෝග 23.(2) යටෙත් පකාශයක් ඉදිරිපත් කරලා 09 
ෙදනකුෙග් නම් සඳහන් කර තිබුණා, ඒ පකාශෙය්.  ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමා යම් කිසි තීරණයක් ගත්තා ද කියන එක තමයි දැන ගන්න 
අවශ  වන්ෙන්. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙවලාෙව් මට ලැබුණු ෙතොරතුරු 

අනුව තමයි මම 09ෙදනකුෙග් නම් සඳහන් කෙළේ.  දැන් බලන්න 
ඕනෑ, ෙම් 1,800 අතෙර් නවෙදනාට වැඩිය ඉන්නවා ද කියලා. ඒ 
ගැන පරීක්ෂා කර බලා මම උත්තරයක් ෙදන්නම්.  

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ෙහොඳයි. ඒ පිළිබඳව අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
 

මාතෙල් දිස්තික්කෙය් නාය යෑෙම් අවදානමට ලක්ව 
ඇති වතු පවුල්: යළි පදිංචිය 

மாத்தைள மாவட்டத்தில் மண்சாி  அபாய ள்ள 
ேதாட்ட கு ம்பங்கள்: மீளக் கு யமர்த்தல் 

FAMILIES IN LANDSLIDE-PRONE ESTATES IN MATALE 
DISTRICT: RESETTLEMENT 
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14. ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i)     මාතෙල් දිසත්ික්කෙය් නාය යාම් සිදු වූ සහ නාය 
යෑෙම් අවදානමට ලක්ව ඇති වතුයායයන්හි පදිංචි 
පවුල්, නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා නව ඉඩම් 
හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් පිහිටා ඇති පෙද්ශ කවෙර්ද;   

 (iii) නාය යාම් ෙහේතුෙවන් අවතැන් වූ පවුල් සඳහා ෙම් 
වනවිට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (iv) නාය යෑෙම් අවදානමට ලක්ව ඇති වතුයායයන්හි 
පදිංචි පවුල් සඳහා ෙම් වනවිට ෙගන ඇති කියා 
මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் 
மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி  அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தில் மண்சாி கள் 
ஏற்பட் ள்ள மற் ம் மண்சாி  ஏற்படக்கூ ய 
ஆபத் ள்ள ேதாட்டங்களில் வசிக்கின்ற கு ம் 
பங்கைள மீளக் கு யமர்த் வதற்காக திய 
காணிகள் இனங்காணப்பட் ள்ளதா என்ப 
ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  காணிகள் அைமந் ள்ள 
பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) மண்சாி  காரணமாக இடம்ெபயர்ந் ள்ள கு ம் 
பங்கள் சம்பந்தமாக இ வைர ேமற் 
ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவெயன்ப 
ைத ம்; 

 (iv) மண்சாி  ஆபத்  ஏற்பட் ள்ள ேதாட்டங்களில் 
வசிக்கின்ற கு ம்பங்கள் சம்பந்தமாக இ வைர 
ேமற்ெகாண் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked the Minister of Hill Country New Villages, 

Infrastructure and Community Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  whether new lands have been identified for 
the resettlement of families residing in 
estates in Matale District where landslides 
occurred or which are landslide-prone 
areas; 

 (ii)   if so, the areas where those lands are 
located;  

 (iii)  the measures taken by now in regard to the 
families displaced as a result of landslides; 
and 

 (iv)  the measures taken by now in regard to the 
families residing in landslide-prone estates? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  
යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் - மைலநாட்  திய கிராமங்கள், 
உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 

(அ)  (i) ஆம். 
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        (ii)    மாத்தைள, பிட்டகந்த, தம்பலகல பிாி  
                 மாத்தைள, ஹாகல ேதாட்டம், ெலபனான் பிாி  
                மாத்தைள, நிக்ெகாேலாயா ேதாட்டம் 
                 மாத்தைள, பிட்டகந்த ேதாட்டம், சின்ன 

ெசல்வகந்த 
                 மாத்தைள, இறத்ேதாட்ைட, பன்சல் ெதன்ன 

        (iii)  100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் - மண்சாிவி 
னால் பாதிக்கப்பட்ட - திய டைமப்  
ெசயற்றிட்டத்தி டாக பிட்டகந்த, தம்பலகல 
பிாிவில் 20 கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டன. 

       (iv) அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சினால் மண் 
சாி  அல்ல  ஏேத ம் அனர்த்தங்கள் இடம் 
ெபற் ள்ளைத உ திப்ப த் ம் சந்தர்ப் பத்தில் 
வர  ெசல த்திட்டத்தின் லம் வழங் கப்ப ம் 
நிதிக்கிணங்க எதிர்வ ம் காலங்களில் கள் 
நிர்மாணிக்கப்ப ம்.  

(ஆ)    ெபா ந்தா .  
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය.  2012 

ෙදසැම්බර් 17වැනි දා නාය යෑම නිසා නිකලඔය වතුකරෙය් නිවාස 
09ක ජනතාව අවතැන් වුණා. ඒ  සම්බන්ධෙයන් ගත්ත  කියා 
මාර්ගෙය්දී,  ඒ පහසුකම් සැපයීෙම්දී, විෙශේෂෙයන් එතැනදි විතරක් 
ෙනොෙවයි,  ඉදිරිෙය්දී ඒ පහසුකම් සපයා දීෙම්දී ඔවුනට සිදු වන 
අපහසුතාවන් පිළිබඳව අමාත ාංශෙයන් ගන්නා ඉදිරි පියවර 
කවෙර්ද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත් අපට 

ෙපෙනනවා, වතුකරෙය් ජනතාවට තිෙබන ෙම් පශ්න මාතෙල් 
පෙද්ශෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, හැම තැනම තිෙබනවාය කියන 
එක.  නාය යාමට ලක්වූ අයට  අද වන විට ෙගවල් 309ක් සාදා දී 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත තවත් නිවාස 1,500ක් සෑදීමට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමිය විස්තර දුන්ෙනොත් ෙම් 
අවුරුද්ද ඇතුළතම ඒ ෙගවල්  සාදා ෙදනවා. 

 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව් ඒක ෙනොෙවයි. නිකලඔය 

ජනතාවට ඉඩම් ලබා ෙදන ෙකොට ඒ ඉඩම් ලබාදී තිෙබන්ෙන් 
වතුකරෙයන් ෙබොෙහෝ ඈතට වන්නට ඇති රත්ෙතොට පෙද්ශෙයන්,  
සිංහල ගම්මාන මැද්දට ෙවන්නයි. එතෙකොට ඒ අයට  ජීවන 
වෘත්තිය කරෙගන යෑම සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා. 
එවැනි අසාධාරණයක්, අපහසුතාවක් වීම පිළිබඳ ඔබතුමා ගන්නා 
කියා මාර්ගය කවෙර්ද?  

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ පිළිබඳ  ෙසොයා බලා,  සුදුසු ඉඩම් 

 ෙතෝරාෙගන ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

 ෙමවැනි අසාධාරණයන්ට හා අපහසුතාවන්ට ලක්ව ඇති දමිළ 
ජනතාවෙග් ශුභ සාධනය ෙවනුෙවන්  ඔබතුමා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිත ඉදිරි කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා දැන ගන්න 
කැමැතියි. 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඇත්තටම ෙම් සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා.  

දැනට අපි අවුරුදු  05ක වැඩසටහනක් කරෙගන යනවා. ඒ 
වැඩසටහන තුළින්  ජනතාවෙග් ඒ පශ්න සියල්ලම ෙම් අවුරුදු 05 
තුළ ඉවර කරන්න  පුළුවන් ෙවයි කියා මම හිතනවා. 

 

ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ලංකාව පුරාම සිටින වතුකරෙය් ජනතාව ගත්තාම, නුවරඑළිය 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට සපයන පහසුකම්ම  මාතෙල්  සිටින අෙප් 
වතුකරෙය් දමිළ ජනතාවටත් ලබා දීමට ඔබතුමා එකඟ ෙවනවාද? 

 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. PalanyThigambaram) 
ඇත්තටම පසු ගිය කාලෙය් නම් එෙහම ෙවලා ඇති. නමුත් මා 

ඇමති ධුරය බාර ගත්තාට පස්ෙසේ පළමුවැනි වතාවට ඔබතුමියෙග් 
පෙද්ශෙය් ෙගවල් 20ක්  හදා දීලා තිෙබන බව  ඔබතුමිය දන්නවා. 
නුවරඑළිය පෙද්ශයට පමණක් අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. 
ඉදිරිෙය්දී හැම පළාෙත්ම ෙම් කටයුතු කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙදවන වටය. 

 

ෙදමළ ජාතික ෙබෞද්ධයන් : සංගණනය 
தமிழ் ெபௗத்தர்கள் :ெதாைகமதிப்பீ  

TAMIL BUDDHISTS: CENSUS 
83/’15 

 

1.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
බුද්ධ ශාසන අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ පශ්නය - (2):  
(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ ජීවත් වන ෙදමළ ජාතික 

ෙබෞද්ධයන් පිළිබඳ සංගණනයක් සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙදමළ ජාතික ෙබෞද්ධයන් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උතුරු පළාත තුළ ජීවත් වන ෙදමළ ජාතික 
ෙබෞද්ධයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

            (iv)  ඉහත සඳහන් ආකාරෙය් සංගණනයක් කර 
ෙනොමැති නම්, එවැන්නක් සිදු කරන්ෙන්ද;  

 (v)   එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙදමළ ජාතික භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
වැඩ සිටින්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) යාපනෙය් ෙදමළ ෙබෞද්ධ ජනතාවට තම ආගමික 
කටයුතු කරෙගන යෑමට හා දහම් අධ ාපනය 
ලැබීමට අවශ  පහසුකම් ලබා දීමට  කටයුතු කර 
තිෙබ්ද;  

 (ii)  එෙසේ නම්, ඒ කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

த்தசாசன அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் வசிக்கின்ற தமிழ் ெபௗத்தர்கள் 
ெதாடர்பான ெதாைகமதிப்ெபான்  ேமற்ெகாள் 
ளப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில் ேமற்ப  தமிழ் ெபௗத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iii) வட மாகாணத்தில் வசிக்கின்ற தமிழ் ெபௗத்தர் 
களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) ேமேல குறிப்பிட்டவாறான ெதாைக மதிப் 
ெபான்  நடத்தப்பட் ராவி ன் அத்தைகய 
ஒன்றிைன நடத் வாரா; 

 (v) ஆெமனில்,  அத்திகதி யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) இலங்ைகயில் தமிழ் பிக்குமார்கள் உள்ளனரா; 

 (ii) ஆெமனில், அவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் ெபௗத்த மக்க க்கு 
தம  சமய நடவ க்ைககளில் ஈ பட ம் 
அறெநறிக் கல்விையப் ெபற ம் அவசியமான 
வசதிகைள வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எவ்விதமாக; 

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Buddhasasana: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  whether a census has been conducted on 
Tamil Buddhists living in Sri Lanka; 

 (ii)  if so, the number of such Tamil Buddhists; 

 (iii)  the number of Tamil Buddhists living in the 
Northern Province; 

 (iv)  whether a census will be conducted, if such 
a census has not been conducted; and 

 (v)  if so, the date on which it will be 
conducted? 

(b)  Will he state- 

 (i)  whether there are Tamil bhikkhus living in 
Sri Lanka; and 

 (ii)  if so, the number of Tamil bhikkhus? 

(c)  Will he also inform this House- 

 (i)  whether action has been taken to provide 
necessary facilities for the Tamil Buddhists 
in Jaffna to engage in religious activities 
and to get a religious education; and 

 (ii)  if so, how? 

(d)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බුද්ධ ශාසන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 

මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සිදු 
කළ 2012 ජන හා නිවාස සංගණනය අනුව ෙදමළ ජාතික 
ෙබෞද්ධයන් සංඛ ාව 22,254කි. 

 (iii) ඉහත සඳහන් සංගණනය අනුව උතුරු පළාත තුළ ජීවත් වන 
ෙදමළ ජාතික ෙබෞද්ධයන් සංඛ ාව 470කි. 

 (iv) අදාළ නැත. 

 (v) අදාළ නැත. 

(ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත අදාළ නිකාය සහ 
පාර්ශව්වලින් දැනට වාර්තා වී ඇති සංඛ ාවට අනුව 11 
නමකි. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) යාපනෙය් ශී නන්දාරාම නමින් දමිළ දහම් පාසලක් ආරම්භ 
කර ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2013.01.07 දින 
ලියාපදිංචි කර ඇත. දමිළ දරුවන් 80ක් පමණ ෙමහි 
අධ ාපනය ලැබූ අතර නිශච්ිත ස්ථානයක් ෙනොමැති බැවින් 
දැනට අකිය තත්ත්වෙය් පවතී. ඉඩම් ෙසොයාෙගන නැවත 
දහම් අධ ාපනය ඇති කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

(ඈ) අදාළ නැත. 
 

රාජ  විෙරෝධී කුමන්තණය : ෙපොලිස් පරීක්ෂණෙය් 
පතිඵල 

அரச விேராத சூழ்ச்சி :ெபா ஸ் விசாரைணப் 
ெப ேப   

CONSPIRACY AGAINST THE STATE: OUTCOME OF POLICE 
INVESTIGATION 

187/’15 

2.  ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා (ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா - மாண் மிகு டலஸ் 
அழஹப்ெப ம சார்பாக) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. Dullas 
Alahapperuma) 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2): 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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(අ)  (i) 2015 ජනවාරි මස 09වැනි දා උදෑසන අරලියගහ 
මන්දිර පරිශෙය්දී රාජ  විෙරෝධී කුමන්තණයක් 
සිදු වූවා යැයි වර්තමාන රජෙය් වග කිව යුතු 
ෙද්ශපාලනඥයින් පකාශ කළ බවත්; 

 (ii) එවැනි කුමන්තණයක් සිදු වූ බවට විෙද්ශ 
අමාත වරයා සහ රජෙය් මාධ  පකාශක 
අමාත වරයා විසින් කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීෙම් 
මාධ  සාකච්ඡාෙව්දී සහ පාර්ලිෙම්න්තු සභා 
ගර්භෙය්දී පකාශ කළ බවත්; 

 (iii) එම කුමන්තණය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා ශී 
ලංකා ෙපොලීසිය විසින් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූ 
බවත්;  

 (iv) අදාළ පරීක්ෂණවලින් ෙහළි වී ඇති කරුණුවලට 
අනුව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙහෝ හිටපු ආරක්ෂක 
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා ජනවාරි 09වැනි දින 
කිසිදු රාජ  විෙරෝධී කුමන්තණයක් සිදු ෙකොට 
 ෙනොමැති බව තහවුරුවී ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ(iii) හි සඳහන් ෙපොලිස ් පරීක්ෂණෙය් 
පතිඵල කවෙර්ද; 

 (ii) එම පරීක්ෂණයට අනුව චූදිතයින්ට එෙරහිව නඩු 
පැවරීම සඳහා ෙපොලීසිය කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iii)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද;  

 (iv)  එම පරීක්ෂණය අනුව, 2015 ජනවාරි 09වැනි දින 
උදෑසන අරලියගහ මන්දිරෙය්දී කිසිදු රාජ  
විෙරෝධී කුමන්තණයක් සිදුවී ෙනොමැති බවට 
පකාශයක් කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக்  ேகட்ட வினா: 

 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்  சனவாி மாதம் 09ஆம் 
திகதியன்  காைல அலாி மாளிைக வளாகத்தில் 
அரச விேராத சூழ்ச்சிெயான்  இடம்ெபற்றதாக 
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தின் ெபா ப் வாய்ந்த 
அரசியல்வாதிகள் ெதாிவித்தி ந்தார்கள் என்ப 
ைத ம்; 

 (ii )  அவ்வாறானெதா  சூழ்ச்சி இடம்ெபற்றதாக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் மற் ம் 
அரசாங்கத்தின் ஊடக ேபச்சாளரான அைமச்சர், 
அைமச்சரைவ தீர்மானங்கைள அறிவிக்கும் 
ஊடக சந்திப்பின்ேபா ம் பாரா மன்ற சபா 
மண்டபத்தி ம் ெதாிவித்தி ந்தார்கள் என்ப 
ைத ம்; 

 (iii )  ேமற்ப  சூழ்ச்சி ெதாடர்பாக கண்டறிவதற்கு 
இலங்ைகப் ெபா சாாினால் விசாரைண 
ெயான்  ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iv )  ஏற் ைடய விசாரைணகள் லம் கண்டறியப் 
பட்ட விடயங்க க்கைமய ன்னாள் சனாதிபதி 
அல்ல  ன்னாள் பா காப்  அைமச்சின் 

ெசயலாளர் சனவாி மாதம் 09ஆம் திகதியன்  
எவ்விதமான அரச விேராத சூழ்ச்சிைய ம் 
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல என்ப  உ திப்ப த்தப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

( ஆ) (i) ேமற்ப  அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ெபா ஸ் 
விசாரைணயின் ெப ேப  யாெதன்பைத ம்;  

 (ii) ேமற்ப  விசாரைணக்கைமய குற்றம் சுமத்தப் 
பட்டவர்க க்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் 
ெசய்வதற்கு ெபா சாாினால் நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்; 

 (iii) இன்ேறல், ஏன் என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விசாரைணக்கைமய, 2015 சனவாி 
09ஆம் திகதியன்  காைல அலாி மாளிைகயில் 
எவ்விதமான அரச விேராத சூழ்ச்சி ம் 
நைடெபறவில்ைல என அறிவிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

 asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the responsible politicians of the present 
Government have stated that there had been 
a coup attempt launched within the Temple 
Trees premises on the morning of 09th 
January, 2015; 

 (ii)  the Minister of Foreign Affairs and the 
Government Media Spokesman, 
respectively at the media briefing on 
Cabinet decisions and in the Chamber of 
the Parliament, stated that there had  been 
such a conspiracy; 

 (iii)  an investigation was conducted by the Sri 
Lanka Police to probe into aforesaid 
conspiracy; and 

 (iv)  according to the aforesaid investigation, it 
has been proved that the former President 
or former Secretary to the Ministry of 
Defence had not engaged in any such 
conspiracy against the State on  09th 
January? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the outcome of the police investigation 
mentioned in aforesaid (a)(iii); 

 (ii)  whether the police will take measures to 
file legal action against the accused, in 
terms of the aforesaid investigation; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii)  if not why; and 

 (iv)  whether a statement will be issued to the 
effect that there had not been any attempt of 
conspiracy against the State within the 
Temple Trees premises on the morning of 
09th January, 2015? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) ෙම් සම්බන්ධෙයන් කළ විමර්ශනයට අදාළ ෙගොනු නීතිපති 
උපෙදස ් සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. ෙමෙතක් ඊට අදාළ 
උපෙදස ් ලැබී ෙනොමැති බැවින් මතයක් ඉදිරිපත් කළ 
ෙනොහැක. 

(ආ) (i) විමර්ශනයට අදාළ උධෘත ෙයොමු අංක CR1/08/2015 යටෙත් 
2015.01.16 දින ෛනතික උපෙදස ්අෙප්ක්ෂාෙවන් නීතිපති 
ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) විමර්ශන වාර්තාවට අදාළව ලබා ෙදන නීතිපති උපෙදස ්මත 
ඉදිරි කියාමාර්ග ගනු ඇත. 

 (iii) පැන ෙනොනඟී. 

 (iv) නීතිපති ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති විමර්ශන වාර්තාවට අදාළව 
නීතිපති  උපෙදස ් ලැෙබන ෙතක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
මතයක් පකාශ කළ ෙනොහැක. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 

 

ආරක්ෂක ෙසේවා පාසල : වැය කළ මුදල 
பா காப் ச் ேசைவப் பாடசாைல : ெசலவிட்ட பணம்  
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3.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු (ෛවද ) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i)  ෙකොළඹ, ෙකොම්පඤඤ් වීදිෙය් පිහිටි ආරක්ෂක 
ෙසේවා පාසල ෙවනුෙවන් 2008 වර්ෂෙය් සිට ෙම් 
දක්වා අධ ාපන අමාත ාංශය වැය කළ මුදල 
වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම විද ාලෙය් සිසුන්ෙගන් මුදල් එකතු කිරීමට 
අධ ාපන අමාත ාංශය අවසර ලබාදී තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම අවසරය ලබා දුන් ලිපිය සභාගත 
කරන්ෙන්ද; 

 (iv) සිසුන්ෙගන් එකතු කළ මුදල් බැරකර ඇති බැංකු 
ගිණුම කවෙර්ද;  

 (v) එහි පාසල් සංවර්ධන සමිති ගිණුමක් පවත්වාෙගන 
යනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) ெகா ம் , ெகாம்பனித்ெத வில்  அைமந் ள்ள 

பா காப் ச் ேசைவப் பாடசாைல சார்பில் 
2008ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இ வைர கல்வி 
அைமச்சு வ டாந்தம் ெசலவிட் ள்ள பணத் 
ெதாைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள ; 

 (ii )  இப்பாடசாைல மாணவர்களிடமி ந்  பணம் 
ேசகாிப்பதற்கு கல்வி அைமச்சு அ மதி 
வழங்கி ள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அத்தைகய அ மதி வழங்கப்பட்ட 
க தத்ைதச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா; 

 (iv) மாணவர்களிடமி ந்  ேசகாிக்கப்பட்ட 
பணத்ைத ைவப் ச்ெசய் ள்ள வங்கிக்கணக்கு 
யா ; 

 (v) இங்கு பாடசாைல அபிவி த்திச் சங்கக் கணக் 
ெகான்  ேபணப்பட்  வ கின்றதா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House- 
 (i)  separately, the amount of money spent 

annually by the Ministry of Education for 
the Defence Services College in Slave 
Island, Colombo from the year 2008 up to 
now; 

 (ii) whether the Ministry of Education has 
given permission to collect money from the 
students of that school; 

 (iii) if so, that letter which granted the said 
approval can be tabled in this House- 

 (iv)  the bank account to which the money 
collected from the students has been 
deposited; and 

 (v) whether there is an account for the school 
development society? 

(b) If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i)   

 
 

 (ii) පාසල් සංවර්ධන සමිති මහ සභාව විසින් අනුමත කර ඇති 
මුදල සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශය අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 

 (iii) ඔව්. ඇමුණුම් අංක 01 සඳහන් ලිපිය* 

 (iv) 2008/05/13 සිට 2014/12/24 දක්වා ගිණුම් අංක 014-
100150000277 මහජන බැංකුව, යූනියන් ෙපෙදස. 

  2014/04/25 සිට ෙම් වන ෙතක් ගිණුම් අංක - 
20410010008030 

  මහජන බැංකුව, මූලස්ථාන ශාඛාව (පාසල් සංවර්ධන සමිති 
ගිණුම) 

 (v) ඔව්. 

(ආ) අදාළ ෙනො ෙව්. 
 

ඒ. එම්. සහබ්දීන් මහතා : අනියම්/තාවකාලික 
කම්කරු පත්වීමක් 

தி . ஏ.எம். சஹாப்தீன் :  அமய /தற்கா க 
ெதாழிலாளர் பதவி 

MR. A.M. SAHABDEEN: APPOINTMENT AS CASUAL/ 
TEMPORARY LABOURER 
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4.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් 

මහතා ෙවනුවට) 
 (மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு எம்.எச்.எம். 

சல்மான் சார்பாக) 
 (The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. M. H. 

M. Salman) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

වර්ෂය ගුණාත්මක 
ෙයදවුම් සඳහා 

ආරක්ෂක 
අමාත ාංශයට 
ලබා දී ඇති මුදල 

(රුපියල්) 

මුළු මුදල 

2008     22,900.00 135,689,542.86 135,712,442.86 

2009 200,000.00 ෙමම 
මුදල 2010.01.15 
දින නැවත 
අධ ාපන 
අමාත ාංශය 
ෙවත එවා ඇත. 

164,799,898.72 164,799,898.72 

2010       1,500.00 129,229,661.00 129,231,161.00 

2011       5,000.00 192,166,671.37 192,171,671.37 

2012     26,200,00 140,487,517.13 140,513,717.13 

2013     13,896.00   74,115,180.12   74,129,076.12 

2014     94,745.00   19,822,180.50   19,916,925.50 

2015 1,062,212.88   17,571,839.00   18,634,051.88 

එකතුව 1,226,453.88 873,882,490.70 875,108,944.58 

(අ) (i) මඩවල කඩවීදිය, බංගලාෙගදර, අංක 21 දරන 
සථ්ානෙය් පදිංචි ඒ. එම්. සහබ්දීන් මහතා, මහ/
මදීනා ජාතික විදුහෙල් පාථමික අංශෙය් 
කම්කරුෙවකු ෙලස 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙසේවය 
කරන බවත්; 

 (ii) ඔහුෙග් ෙසේවය සහ ෙසේවා කාලය සැලකිල්ලට 
ෙගන අනියම් ෙහෝ තාවකාලික පදනම මත 
ෙසේවෙය් පිහිටුවීම සඳහා අදාළ ලිපි ෙල්ඛන විටින් 
විට මධ ම පළාත් අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙයොමු කරනු ලැබුවත්, ඒ සඳහා කිසිදු පියවරක් 
ෙගන ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) අවසන් වරට, 2014.11.18 දිනැති අයදුම් පත, 
විදුහල්පති/කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂෙග් නිර්ෙද්ශ 
සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්; 

   එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) සහබ්දීන් මහතාට අනියම් ෙහෝ තාවකාලික පදනම මත 
කම්කරු පත්වීමක් ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மடவைள கைட தி, பங்களாெகதர, 21ஆம் 
இலக்கத்தில் வசிக்கும் தி . ஏ.எம். சஹாப்தீன், க/
மதீனா ேதசிய பாடசாைலயில் ஆரம்பப் பிாிவில் 
ெதாழிலாளராக 2006ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
பணி ாிகின்றார் என்பைத ம்; 

 (ii) இவாின் ேசைவ மற் ம் ேசைவக்காலத்ைத 
கவனத்திற்ெகாண்   அமய அல்ல  தற்கா க 
அ ப்பைடயில் ேசைவயில் அமர்த் வதற்காக 
உாிய ஆவணங்கள் அ க்க  மத்திய மாகாண 
கல்வித் திைணக்களத் க்கு ஆற் ப்ப த்தப் 
பட்டேபாதி ம், இ  ெதாடர்பாக எவ்வித 
நடவ க்ைக ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (iii) இ தியாக, 2014.11.18ஆம் திகதிய விண்ணப்பப் 
ப வம், அதிபர்/வலயக் கல்விப் பணிப்பாளாின் 
சிபாாிசுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத 

ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தி . சஹாப்தீ க்கு அமய அல்ல  தற்கா க 
அ ப்பைடயில் ெதாழிலாளர் பதவிெயான்ைற வழங்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  Mr. A.M. Sahabdeen residing at No. 21, 
Bangalagedara, Bazaar Street, Madawala 
has been serving as a labourer since 2006 in 
the Primary Section of the K/Madeena 
National School; 

 (ii)  although relevant documents were sent 
from time to time to the Education 
Department of the Central Province to place 

1261 1262 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

him in the service on casual or temporary 
basis, taking into account his commitment 
and the duration of his service, no step has 
been taken regarding it; and  

 (iii)  the application dated 18.11.2014 has been 
forwarded last with the recommendations of 
the Principal and the Zonal Director of 
Education? 

(b)  Will he inform this House whether he will take 
steps to grant a labourer appointment to Mr. 
Sahabdeen on casual or temporary basis? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) ෙමම විදුහල ජාතික පාසලක් බැවින් පළාත් අධ ාපන 
අධ ක්ෂකට ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ ෙනොහැක. 

 (iii) නැත. 

(ආ) බඳවා ගැනීෙම් පරිපාටියට අනුව අවශ  සුදුසුකම් සපුරා තිෙබ් නම්, 
නැවත ෙසේවකයින් බඳවා ගනු ලබන අවස්ථාවකදී අයදුම්පතක් 
ඉදිරිපත් කළෙහොත් ඒ පිළිබඳව සලකා බැලිය හැක. 

(ඇ) අදාළ ෙනො ෙව්. 
 

2014 - 2015 අතර සිදු වූ අපරාධ : විස්තර 
2014 - 2015 வைரயான குற்றச்ெசயல்கள்: விபரம் 

CRIMES DURING THE PERIOD 2014 - 2015: DETAILS 
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6.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) 2014.01.01 දින සිට 2014.10.31 දින දක්වා සහ 
2015.01.01 දින සිට 2015.10.31 දින දක්වා කාල වකවානු 
තුළ වාර්තා වූ; 

 (i) මිනීමැරුම්;  

 (ii) සත්ි දූෂණ; 

 (iii) පැහැර ගැනීම්; 

 (iv) කප්පම් ලබා ගැනීම්; 

 (v) මංෙකොල්ලකෑම්; 

 සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதன் அபிவி த்தி 
அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

 
(அ) 2014.01.01  ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.10.31 ஆம் 

திகதி வைர மற் ம் 2015.01.01 ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் 2015.10.31 ஆம் திகதி வைரயான 
காலகட்டங்களில் அறிக்ைகயிடப்பட்ட, 

 (i) ப ெகாைலகள்; 
 (ii) கற்பழிப் கள்; 
 (iii) ஆட்கடத்தல்கள்; 
 (iv) கப்பம் ெபறல்கள்; 
 (v) ெகாள்ைளகள்; 
 எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய யாெதன்பைத அவர் 

இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a)  Will he inform this House separately - 

 (i)  the number of murders; 

 (ii)  the number of rapes; 

 (iii)  the number of abductions; 

 (iv)  the number of extortions; 

 (v)  the number of robberies ; 

 recorded for the periods from 01.01.2014 to 
31.10.2014 and from 01.01.2015 to 31.10.2015? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ)  
 

 
(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 319/'15 - (1), ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා. 

පශ්න 
අංකය 

සිද්ධිය 2014.01.01 
දින සිට 
2014.10.31 
දින දක්වා 

2015.01.01 
දින සිට 
2015.10.31 
දින දක්වා 

(i) මිනීමැරුම් 473 407 

(ii) ස්තී දූෂණ 1735 1708 
(iii) පැහැර ගැනීම් 245 208 

(iv) කප්පම් ලබා 
ගැනීම් 

25 27 

(v) මංෙකොල්ලකෑම් 3554 3259 

1263 1264 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු මහින්ද යාපා අෙබ් වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ විස්තරයක් අහලා තිෙබන නිසා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මා  මාස තුනක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

     

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් ලියා පදිංචි වී ඇති 
ෙසේවකයන් : විස්තර 

ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தில் பதி ெசய் ள்ள 
ஊழியர்கள் : விபரம் 

EMPLOYEES REGISTERED WITH EMPLOYEES' PROVIDENT 
FUND: DETAILS 
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10.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු බිමල් රත්නායක 
මහතා ෙවනුවට) 

 (மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு பிமல் 
ரத்நாயக்க சார்பாக) 

 (The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. Bimal 
Rathnayake) 

  කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 
පශ්නය - (1): 

(අ) 2011, 2012, 2013 සහ 2014 වර්ෂයන්හීදී ෙසේවක 
අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා ලියා පදිංචි වී ඇති ෙසේවකයන් 

සංඛ ාව, එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
 

ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சைரக்  
ேகட்ட வினா: 

(அ) 2011, 2012, 2013 மற் ம் 2014ஆம் ஆண் களில் 
ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தில் பதி ெசய் ள்ள 
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தின் 
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Labour and Trade Unions 
Relations: 

(a)  Will he inform this House separately the number 
of employees who were registered with the 
Employees’ Provident Fund in each of the years 
2011, 2012, 2013, and 2014 on district basis?  

(b)  If not, why? 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

1265 1266 

10 (අ) 

(ආ) පැන ෙනොනගී. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලුම්බිණි රඟහල : පතිසංස්කරණය 
ம்பினி அரங்கு : ம சீரைமப்  

LUMBINI THEATRE: RECONSTRUCTION 
 

15.ගරු අනුර දිසානායක මහතා - (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க - மாண் மிகு த்திக பதிரண 
சார்பாக) 
(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ලුම්බිණි විදුහෙල් ලුම්බිණි රඟහල 
අබලන් වී ඇති බවත්; 

 (ii) එය අලුත්වැඩියා කිරීමට ෙමෙතක් පියවර ෙගන 
ෙනොමැති බවත්;  

 (iii) එම රඟහල අබලන්ව පැවතීම එම පාසලට  ෙමන්ම 
කලා ක්ෙෂේතයට විශාල පාඩුවක් වී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ලුම්බිණි රඟහල විවෘත කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එදින සිට ෙම් දක්වා එය  පතිසංසක්රණය කර 
තිෙබන වාර ගණන ෙකොපමණද;  

 (iii) අවසන් වරට එය පතිසංසක්රණය කළ දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ලුම්බිණි රඟහල පතිසංසක්රණය කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට වැය කරන මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එකී පතිසංසක්රණ කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

  
கல்வி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ெகா ம் , ம்பினி வித்தியாலயத்தின் ம்பினி 
அரங்கு ப தைடந்  உள்ள  என்பைத ம்; 

 (ii) அைதத் தி த்தியைமப்பதற்கு இ வைர 
நடவ க்ைக எ க்கப்படவில்ைல என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அரங்கு ப தைடந்  காணப்ப வ  
குறித்த பாடசாைலக்கும் அேதேபான்  கைலத் 

ைறக்கும் பாாிய இழப்பாக அைமந் ள்ள  
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ம்பினி அரங்கு திறந்  ைவக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அன்  ெதாடக்கம் இன் வைர அ  எத்தைன 
தடைவகள் ம சீரைமக்கப்பட்ட  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அரங்கு இ தியாக ம சீரைமக்கப்பட்ட 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ம்பினி அரங்கிைன ம சீரைமக்க நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்ெகன ெசலவி ம் ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறித்த ம சீரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப் 
ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்;  

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i)  the Lumbini Theatre in the Lumbini 
Vidyalaya, Colombo is in a dilapidated 
condition; 

 (ii)  steps have not been taken up to now to 
repair it; and 

 (iii)  the dilapidated condition of the aforesaid 
theatre is a big loss to the said school and 
also to the field of art? 

(b)  Will he inform this House- 

 (i)  the date on which the Lumbini Theatre was 
opened; 

 (ii)  the number of times it has been 
reconstructed from that date up to now; and 

 (iii)  the date on which it had been reconstructed 
last? 

(c)  Will he state- 

 (i)  whether action will be taken to reconstruct 
the Lumbini Theatre; 

 (ii)  if so, the amount of money needed to spend 
for that; and 

 (iii)  the commencement date of the aforesaid 
reconstruction activities? 

(d)  If not, why? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  ලුම්බිණි විද ාලයීය ලුම්බිණි රඟහල අබලන්ව ඇත. 

 (ii)  එය අලුත්වැඩියා කිරීමට අවශ  මුදල් පතිපාදන 2014 
ජාතික අය වැෙයන් ෙවන් කර ඇති අතර, එයට අදාළ මූලික 
සැලසුම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් සකස ්ෙකොට ෙම් 
වන විට ඉදිරි කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. 

 (iii)  කලා ක්ෙෂේතයට ෙමය විශාල පාඩුවක්ව දැනට පවතින 
අතර, එය ඉදිරි කාලෙය්දී විසඳීමට අවශ  පියවර ෙගන 
ඇත. 

(ආ) (i) රඟහල සහිත ෙගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීමට 1952 වර්ෂෙය් 
ආරම්භ කරන ලද අතර, එහි වැ ඩ නිම කරන ලද්ෙද් 1957 
වර්ෂෙය්ය. 
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 (ii)  පධාන වශෙයන් ෙතවරක් පතිසංස්කරණ කටයුතු ෙකොට 
ඇත. ඒවා පහත පරිදි ෙව්. 

  1993 - ලක්ෂ 6  - බස්නාහිර පළාත් අධ ාපන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තිර දැමීම, තීන්ත ආෙල්පය, වහල 
අලුත්වැඩියා කිරීම. 

  2003 - ලක්ෂ 14 - අධ ාපන අමාත ාංශය විසින් සම්පූර්ණ 
තීන්ත ආෙල්පය 

  2011 - ලක්ෂ 14 - වහලය සම්පූර්ණෙයන් ගලවා 
අලුත්වැඩියාව  

  මුරකුටි/වැසිකිළි/ෙන්පත ාගාරය පිටුපස තිරය/සිවිලිම/
තීන්ත ආෙල්පය. ඇතුළත බිත්ති රළු කිරීම, පුටු 200ක් ලබා 
දීම.  

  අවසන් වරට තීන්ත ආෙල්ප කළ දිනය - 2011.12.07 

  අෙනකුත් සුළු අලුත්වැඩියා පාසල් සංවර්ධන සමිතිය මඟින් 
සිදු කර ඇත. 

 (iii) අවසන් වරට පතිසංස්කරණය කළ දිනය 2011.12.07 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) ලුම්බිණි රඟහල පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 2014 මහා 
භාණඩාගාරෙයන් මුදල් ෙවන් කර ඇත. නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය හරහා එය සිදු ෙව්. එම මුදල රුපියල් 
160,182,960.00කි. (රුපියල් මිලියන 160.18) දැනට 
රුපියල් මිලියන 65ක මුදලක් ලැබී ඇත. 

 (iii) ලුම්බිණි රඟහල නවීකරණ ව ාපෘතිය නගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් ෙටන්ඩර් කැඳවීම මඟින් සිදු කිරීමට 
නියමිත අතර, දැනට අදාළ ලිපි ෙල්ඛන අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් අනුමැතිය සඳහා ෙගොඩනැගිලි අංශය ෙවත 
ලැබී ඇත. අනුමැතිය ලබා දීෙමන් පසු නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් ෙටන්ඩර් කැඳවීම් මඟින් කඩිනමින් 
පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සිදු කරනු ඇත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම, ගරු 

නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා.  
 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

කහවිල්ෙගොඩ ජාතික උරුම උයන සංකල්ප 
ෙකෞතුකාගාර සංවර්ධන අරමුදල  

(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 
கஹவில்ெகாட  ஜாதிக  உ ம உயன எண்ணக்க  

தனசாைல அபிவி த்தி நிதியம் (கூட் ைணத்தல்) 
சட்ட லம் 

KAHAWILGODA JATHIKA URUMA UYANA CONCEPT 
MUSEUM DEVELOPMENT FUND (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  

“කහවිල්ෙගොඩ ජාතික උරුම උයන සංකල්ප ෙකෞතුකාගාර සංවර්ධන 
අරමුදල සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර 
දිය යුතුය.”  

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික 
කටයුතු අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  உள்ளக 
அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் 
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural 
Affairs for report. 
 

ද ෙප්රන්ට්ස් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)  
පනත් ෙකටුම්පත 

த ேபரண்ட்ஸ் மன்றம்  (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
THE PARENTS FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් 

කරනවා:  
 

“ද ෙප්රන්ට්ස ්පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවසර දිය යුතුය.”  
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப 
தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට පධාන කටයුතු.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත වරයා, එක්ෙකෝ මුදල් 

අමාත වරයා, එක්ෙකෝ කෘෂිකර්ම අමාත වරයා, එෙහම නැත්නම් 
වී අෙළවි මණ්ඩලය අයත් අමාත ාංශෙය් අමාත වරයා ෙහෝ 
කවුරු ෙහෝ ෙම් සභාෙව් හිටියා නම් තමයි වැදගත් වන්ෙන්. 
ෙමොකද දන්නවාද, ගරු කථානායකතුමනි? පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් තීරණයක් ගත්තා, එෙතක් පැවැති ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ඉවත් කරලා, වර්ෂයකට රුපියල් 25,000ක 
දීමනාවක් ලබා ෙදනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ඇති 
වී තිෙබන තත්ත්වය තමයි, විශාල ෙපොෙහොර හිඟයක් ඇති වී තිබීම. 
ඒ කියන්ෙන්, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් කිරීම ෙහේතු ෙකොට 
ෙගන වැඩි මිලට ෙපොෙහොර - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සභානායකතුමනි, ෙම් සඳහා  ෙවනත් ෙව්ලාවක උත්තර 

ෙදන්න පුළුවන් ෙන්ද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් ෙමොන පදනමක් 

යටෙත්ද?  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් වැදගත්කමක් තිෙබන නිසායි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම බැහැ ෙන්. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්. ඒ පශ්නය ෙහට ඉදිරිපත් කරන්න.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We must have notice; කාලය ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  ෙමෙහම 

නැඟිටලා පශ්න අහන්න බැහැ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමතැන ඉන්න ඕනෑ ෙන්. අඩුම තරෙම් ඇමතිවරු ටික 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඒ අය කැඳවන්න ඕනෑ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම බැහැ. එෙහම නැත්නම් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් - 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මැදිරිගිරිෙය් ෙගොවි ජනතාව දැන් 

පාරට බැහැලා තිෙබනවා. දහස් ගණනක් පාරට බැහැලා 
තිෙබනවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන්න කියලා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නම් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයක් අහන්න 

ඕනෑ. එෙහම හිෙතන හිෙතන ෙවලාවට පශ්න අහන්න බැහැ ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් ක්ෂණිකව පැන නැඟපු පශ්නයක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමන්ලාට පිළිතුරු ෙදන්න බැරි නම්, බැහැ කියන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම බැහැ ෙන්.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එෙහම නම් ඔබතුමා පශ්නය අහන්න. සභානායකතුමනි, ෙහට 

උත්තර ෙදන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. පසුව උත්තරයක් ෙදන්න. මට ඒකට කමක් නැහැ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් උත්තර ෙදන්න අපහසුයි. 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙගොවි ජනතාව විශාල වශෙයන් 

පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. "ෙපොෙහොර ටිකත් නැහැ, 
ෙමොනවාද ෙදන්ෙන්?" කියලා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Yes, you have to raise that.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමොකක් හරි කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පශ්න අහන්නත් කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, හරි. ඒක ඒ විධියට ඉදිරිපත් කරාවි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්න අහන කමෙව්දයට වඩා මිනිසුන්ට ෙපොෙහොර ෙදන 

කමෙව්දයක් හදන්න එපා යැ. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එෙහම නැඟිටලා පශ්න අහන්න බැහැ. එෙහම පශ්න අහන්න 

පුළුවන් නම් ෙමතැන ඉන්න ඔක්ෙකෝම අය නැඟිටලා පශ්න අහවි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ අයටත් අහන්න ෙදන්න. මට පශ්නයක් නැහැ. පශ්නය 

තිබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පක්ෂ නායකෙයකුට පශ්න ඇසීම සඳහා කමෙව්දයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙපොෙහොර 

සහනාධාරය -[බාධා කිරීමක්] අද ෙම් මන්තීවරුන්ට කැකිරාවට 
යන්න බැහැ. ඔබතුමා ඒ බව දන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට උත්තරයක් ලබා ෙදයි. අද උත්තර ෙදන්න බැහැ 

ෙන්. ඒ නිසා පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කර තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාව 

පාරට බැහැලා තිෙබනවා. ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය 
පිළිබඳව අමාත වරයා ඇවිල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශයක් 
කරන්න ඕනෑ.   

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතුමා පකාශයක් කරයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයක් විධියට අහන්න, මම අවස්ථාව ෙදන්නම්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙගොවි ජනතාව තුළ විශාල ෙදගිඩියාවක් තිෙබනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙගොවි ජනතාව තුළ විශාල ෙදගිඩියාවක් 
තිෙබනවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපා දමලාද, තිෙබනවාද, 
නැත්නම් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. මැදිරිගිරිෙය් ෙගොවි 
ජනතාව පාරට බැහැලා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්නයක් අහන්න, ඊට පස්ෙසේ ඒ ගැන උත්තර ෙදයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් අහන්නද? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
දැන් අහන්න බැහැ. උත්තර ෙදන්න සූදානම් නැහැෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ඉතා වැදගත්,- 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
එතුමා ඒ වැදගත්කම ෙත්රුම් ෙගන කියා කරයි. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, උත්තර ෙදනවාද  නැද්ද කියන එක 

ෙනොෙවයි පශ්නය. මට වගකීමක් තිෙබනවා, ෙගොවි ජනතාව පාරට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැහැලා ඔවුන්ෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉල්ලනවා නම්, ඒ 
ෙවනුෙවන් කථා කිරීමට. ආණ්ඩුවක වගකීම තමයි ඒකට 
පිළිතුරක් ලබා දීම. ඒක ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරෙයක් අහනකම් 
ඉන්න ඕනෑ නැහැ.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Then, Sir, he must give notice of the Question under 

Standing Order No. 23 (2). You cannot just get up and 
raise a Question like that.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පශ්නෙය් විශාල ව ාකූලත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. 

අදාළ විෂය භාර අමාත වරයා ෙම් ගැටලුවට පිළිතුරක් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ.  ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නය මම අහන්න 
ඕනෑ නැහැ. රෙට් පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙපොෙහොර 
හිඟයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා නම්, ෙගොවි ජනතාවට ෙපොෙහොර 
නැත්නම්, විෂය භාර අමාත වරයා පකාශයක් කරන්න ඕනෑ, 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ ගැන මම අහනකම් ඉන්න 
ඕනෑ නැහැ. ඒ ගැන අපි ඇඟිල්ෙලන් අනින්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
අමාත වරු ගණනාවක් ඉන්නවා. ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය පිළිබඳව එතුමන්ලා පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා මම ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා.  

දැන් දවෙසේ කටයුතු පටන් ගන්න ඕනෑ. කල් තබන ලද 
විවාදය, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊට ෙපර මට විනාඩියක් ෙදන්න. ඊෙය් 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නවලදී මම දුන්  පිළිතුරක් 
සම්බන්ධව වැරදි විධියට ජනමාධ වල යම් පළවීමක් සිද්ධ වුණා. 
ඒ ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.  ඒ තමයි, සූරියවැව 
ජාත න්තර කිකට් කීඩාංගනය මංගල උත්සව කටයුතු සඳහා ලබා 
ෙදනවාය කියන කාරණය. සූරියවැව ජාත න්තර කිකට් 
කීඩාංගනය විවාහ මංගල  කටයුතු සඳහා ලබා දීම ෙම් ආණ්ඩුව 
ඇවිල්ලා පටන් ගත්ත ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක එදා ඉඳලාම සිදු 
වුණ ෙදයක්. නැත්නම් හිතයි, මත්තල ජාත න්තර ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ වී ගබඩා කළා වාෙග් ෙම්   කීඩාංගනයත් ෙවනත්  
වැඩවලට පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒක  ෙනොෙවයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. ෙම්ක එදා ඉඳලාම සිද්ධ වුණ කාරණයක්. ඒ නිසා 
තවමත්  ඒක කරෙගන යනවා. ඒ ගැනයි මට කියන්න වුවමනා 
කරලා තිබුෙණ්.  සමහර ජනමාධ  ඒ පකාශය වැරදි විධියට 
වාර්තා කරලා තිබුණා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි.  දැන්  ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කථා 

කරන්න. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම 
සඳහා ෙයෝජනා සම්මතය 

அரசியலைமப் ச் சைபைய 
நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் 

        RESOLUTION FOR THE APPOINTMENT OF 
THE CONSTITUTIONAL ASSEMBLY 

 
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 

කියවන ලදී.   
ඊට අදාළ පශ්නය [2016 ජනවාරි 09] 
'ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 

வாசிக்கப்பட்ட .  
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ 2016 சனவாி 09] 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question -  [ 09th 

January, 2016] 
 

“ශී ලංකාවට නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්මත කර ගත යුතු යැයි ශී 
ලාංකික ජනතාව අතර පුළුල් එකඟතාවයක් ඇති ෙහයින් ද;  

2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී නීතිෙය් 
ආධිපත යට ගරු ෙකෙරන සහ පජාතන්තවාදය සවිමත් ෙකෙරන 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීෙමහි ලා පැහැදිලි ජනවරමක් 
ජනතාව විසින් ලබාදී ඇති ෙහයින් ද; 

ඉහත කී ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාව පකාශ කරන ලද අභිපාය 
බලගැන්වීමට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙකෙරන්නා වූ නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා විසින් 
සිය අභිලාෂය පැහැදිලිව පකාශ කර ඇති ෙහයින් ද; 

විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි ෙකෙරන්නාවූද, මනාප ඡන්ද කමය 
ඉවත් කර ජනතා නිෙයෝජනය සාධාරණව පිළිබිඹු කරන්නා වූ මැතිවරණ 
කමයක් සහතික ෙකෙරන්නාවූද, සියලු පුරවැසියන්ෙග් පජාතාන්තික 
අයිතීන් ශක්තිමත් කරන්නාවූද, ජාතික පශ්නයට ව වස්ථාමය විසඳුමක් 
සපයන්නාවූද, ජාතික පතිසන්ධානය පවර්ධනය කරන්නාවූද, නීතිෙය් 
ආධිපත යට ගරු ෙකෙරන ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත 
කරන්නාවූද, ජනතාවෙග් මූලික අයිතීන් හා නිදහස මඟින් මානව 
අභිමානය තහවුරු කරන්නාවූ ද වගකිව යුතු, වගවන්නාවූ ආණ්ඩු කමයක් 
පවර්ධනය කරන්නා වූද, නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්මත කර 
ගැනීෙම් අවශ තාව මතු වී ඇති ෙහයින් ද;  
 

1. ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස ්කිරීම පිළිබඳව 
සලකා බලා ජනතාවෙග් අදහස ්හා උපෙදස ්ලබාෙගන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් 75 වන ව වස්ථාව යටෙත් ඒ ෙවත පැවරී ඇති බලතල 
කියාත්මක කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා පනත් ෙකටුම්පතක් සැකසීෙම් කාර්ය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විත වන ෙමහි මින් මතු 
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය" යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවක් තිබිය යුතු යැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා විය යුතුය. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය 
විසින්  ෙතෝරා පත් කර ගත යුතු ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලෙය් 
නිෙයෝජ  සභාපතිවරයන් හත් (7) ෙදෙනකු සිටිය යුතුය.   

 ගරු කථානායකතුමා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවන්හිදී, මණ්ඩලෙය් 
රැසව්ීම්වල මුලසුන ෙහොබවනු පිණිස ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා 
මණ්ඩලෙය් නිෙයෝජ  සභාපතිවරයන් අතුරින් අෙයකු ෙතෝරා පත් 
කළ යුතුය. 

3. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලෙය් රැසව්ීම් සඳහා ගණපූරණය විස්සක් 
(20)ක් විය යුතුය.  

4. (අ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය සඳහා ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා 
උපෙද්ශකවරුන්; 

  (ආ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය සඳහා නීති 
ෙල්කම්වරෙයකු හා එකී නීති ෙල්කම්වරයා සඳහා 
සහායකයින්;  
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(ඇ) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් හා 5 වන වගන්තිෙය් 
ෙයොමුගත කමිටුවල කටයුතු වාර්තාකරණය පිණිස ආණ්ඩුකම 
ව වසථ්ා මණ්ඩලය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය; සහ   

(ඈ) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් (සමාජ මාධ  ඇතුළුව) මාධ  
කාර්ය මණ්ඩලයක්;  

 සිටිය යුතුය. 

 ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාවක් සම්මත කරගැනීෙම් 
කියාවලියට අවශ  පචාරණය ලබාදීෙමහිලා මාධ  කාර්ය මණ්ඩලය 
විසින් ෙවබ් අඩවියක් පිහිටුවා එය පවත්වාෙගන යා යුතු අතර, ෙවනත් 
සුදුසු මාධ  ද ෙයොදා ගත යුතුය. 

 අදාළ ෙසසු පවීණයන්ෙග් ෙහෝ විෙශේෂඥ මතද ඇතුළත්ව ආණ්ඩුකම 
ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් හා එහි කාරක සභාවන්හි කටයුතු ෙමන්ම 
මහජන අදහස/් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම්ද, එම ෙවබ් අඩවිෙයහි 
ෙල්ඛනගත ෙකොට පකාශයට පත් කරන බවට මාධ  කාර්ය මණ්ඩලය 
සහතික විය යුතුය. 

5. ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලය පහත සඳහන් අනු කමිටුවලින් 
සමන්විත විය යුතුය:- 
(අ) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලබන, 

අගාමාත වරයා (සභාපති), පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා, 
විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් නායකවරයා, අධිකරණ අමාත වරයා හා 
ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් ෙසසු සාමාජිකයින් දහහත් 
(17) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් යුත් ෙමෙහයුම් 
කමිටුවක්;  

 ෙමෙහයුම් කමිටුව ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් කටයුතු හා 
ශී ලංකාව සඳහා නව ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාවක් ෙකටුම්පත් 
කිරීෙම් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතුය. 

(ආ) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලය විසින් පත් කළ හැකි ආණ්ඩුකම 
ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත ෙසසු අනු 
කමිටු; 

 එෙසේ වුවද, එක් එක් අනු කමිටුවක සාමාජික සංඛ ාව එෙකොළහ 
(11) කට ෙනොවැඩි විය යුතුය. 

 එක් එක් අනු කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් 
පත්කරනු ලැබිය යුතුය. 

6. ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලය විසින් එහි පළමු රැසව්ීෙම්දී- 
(අ) නිෙයෝජ  සභාපතිවරයන් ෙතෝරා පත්කර ගත යුතුය;  

(ආ) 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටු තීරණය කළ යුතුය; සහ  

(ඇ) 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවලට සාමාජිකයින් 
ෙතෝරාපත් කර ගත යුතුය. 

 

7. අමාත  මණ්ඩලයට හා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පථම 
ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලය විසින් සලකා බලනු පිණිස ආණ්ඩුකම 
ව වසථ්ා ෙකටුම්පතක් ෙයෝජනා කරමින් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කරන ෙලස ෙමෙහයුම් කමිටුෙවන් ඉල්ලා සිටිමින්, ආණ්ඩුකම 
ව වසථ්ා මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරනු පිණිස අගාමාත වරයා 
විසින් ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් පළමුවැනි රැසව්ීෙම්දී 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

8. ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලය ෙවත ස්වකීය රැසව්ීම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භෙයහි පැවැත්වීමට ෙමයින් බලය පවරනු 
ලැෙබ්.  

 එෙසේ වුවද, ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලයට බස්නාහිර පළාෙතන් 
පිටත වූ ෙවනයම් නිශච්ිත ස්ථානයකදී සිය රැසව්ීම් පැවැත්වීමට 
තීරණය කළ හැකිය.  

එෙසේම, තවදුරටත්, ලිපිෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම, ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීම හා යම් කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඡන්දය ලබා දීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභා ගර්භය තුළදී පමණක් සිදුවිය යුතුය. 

 

9. ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් ෙහෝ එයට අයත් යම් කමිටුවක 
අරමුණු කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙමෙහයුම් කමිටුවට අවශ  ෙසේවාවන් 
අවශ  වන්නා වූ ඕනෑම ආයතනයකින් ලබාගත යුතුය. 

10. ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලයට හා /ෙහෝ එහි විවිධ අනුකමිටුවලට 
සහයවනු පිණිස හා උපෙදස ් ලබා ෙදනු පිණිස ෙසසු පවීණයන් 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් පත් කරනු ලැබිය හැකිය. 

11. ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් කටයුතු මහජනතාවට විවෘත විය 
යුතුය. ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් හා අනු කමිටුවල කටයුතු 
ෙල්ඛනගත ෙකොට වහා පකාශයට පත් කළ යුතුය. සුදුසු අවස්ථාවන්හි, 
ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් හා/ෙහෝ එහි අනු කමිටුවල කටයුතු 
විකාශනය කිරීම සහතික කිරීමට ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලය 
විසින් අවශ  පියවර ගනු ලැබිය යුතුය.    

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ෙපර කී කරුණු පකාශනය සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත් 17 වැනි වගන්තිය 
පකාර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ අවසරය නිශච්ිතව ලබා ෙදනු ලබන 
බවට ෙමහිලා නිශච්ිත වශෙයන්ම ෙයෝජනා ෙකෙර්.  

 සැක ඇතිවීම වළක්වනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලෙය් හා 
පස්වන වගන්තිෙය් ෙයොමුගත අනු කමිටුවල කටයුතු පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත සමගාමීව වාර්තා කර ඇත්තා ෙසේ හා ෙමහිලා නිශච්ිත 
වශෙයන්ම බලය ලබාෙදනු ලබන යම් කටයුතු පකාශයට පත් කිරීම් 
මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනත පකාර වරදක් සිදු 
ෙනොවනු ඇති බව තවදුරටත් ෙයොජනා ෙකෙර්.  

12. උපෙදස ්ලබාගැනීම සඳහා සහ/ෙහෝ ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා මණ්ඩලය 
ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා  ඕනෑම පුද්ගලෙයකු කැඳවීෙම් 
බලය ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතුය. 

13. මහජන අදහස ්ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳ උපෙදස ්ලබා 
ගැනීම සහ / ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ / ෙහෝ වාර්තා කිරීම 
සඳහා මහජන අදහස ්ලබා ගැනීෙම් කමිටුෙව් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු 
කැඳවීෙම් බලය ද, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතුය. 

14. ෙමහි දක්වා ඇති විධිවිධානවලට යටත්ව, ස්වකීය කටයුතු ඉටු කිරීෙම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පරිපාටිය හා යාන්ත ණයන් පිළිබඳ 
තීරණය කිරීෙම් බලය ද ෙමහිලා ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා මණ්ඩලයට 
පවරනු ලැෙබ්: 

 එෙසේ වුවද, එකී තීරණය ෙමෙහයුම් කමිටුෙව් එකඟත්වය ඇතිව 
අගාමාත වරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනා සම්මතයකට 
පසුව ගත යුතුය. 

 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව කුමක් සඳහන් 
වුවද, ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා මණ්ඩලෙය් සහ එහි අනුකමිටුවල කාර්ය 
පරිපාටික රීති ෙමම ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති පරිදි විය යුතුය. 

15. ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ලබා ෙදනු ලබන අනුමතිය වන ආණ්ඩුක ම 
ව වස්ථා මණ්ඩලෙය් කටයුතු පිළිබඳ දැන්වීම අගාමාත වරයා ෙහෝ 
අගාමාත වරයා විසින් ඒ සඳහා කලින් කලට නම් කරනු ලබන 
ෙවනත් අමාත  මණ්ඩලෙය් අමාත වරෙයකු විසින් කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

16. 5(ආ) වගන්තිෙය් ෙයොමුගත එක් එක් අනු කමිටුවක් පත්කිරීෙමන් සති 
දහයක් (10) ඇතුළත එම අනු කමිටු විසින් ස්වකීය වාර්තා ෙමෙහයුම් 
කමිටුව ෙවත භාර ෙදනු ලැබිය යුතුය. 

17. 5(ආ) වගන්තිය යටෙත් පත්කරන ලද අනු කමිටුවල සහ මහජන 
අදහස ් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් වාර්තා සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව 
ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා මණ්ඩලය ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී වාර්තාව ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා 
ෙකටුම්පතක් ද සමඟ ඉදිරිපත් කළයුතු ය. 

18. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා මණ්ඩලය විසින් වාර්තාෙව් හා 
(අදාළ වන්ෙන් නම්) ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා ෙකටුම්පෙතහි ෙපොදු 
ෙයෝග තාවයන් හා මූලධර්ම විවාදයට ගනු ලැබ ෙයෝජිත සංෙශෝධන 
ද විවාදයට ගනු ලැබිය යුතු ය. එවැනි විවාදයන් අවසානෙය්දී "අවසාන 
වාර්තාවක් සහ ආණ්ඩුකම ව වස්ථා ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙයෝජනා 
සම්මතයක් ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය." යනුෙවන් 
මූලාසනය විසින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

19. ඉනික්බිතිව, ෙමෙහයුම් කමිටුව විසින් විවාදය අතරතුර ෙයෝජිත යම් 
සංෙශෝධනයන් ෙව් නම්, ඒවා ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, ආණ්ඩුක ම 
ව වස්ථා මණ්ඩලය විසින් සළකා බලනු පිණිස අවසාන වාර්තාවක් හා 
ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා ෙකටුම්පතක් ද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එකී වාර්තාව 
හා ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා ෙකටුම්පත ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා මණ්ඩලය 
විසින් අනුමත කළ යුතු බවට ෙයෝජනා සම්මතයක් අග ාමාත වරයා 
විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතුය. 

20. 18 වන  වගන්තිෙයහි  ෙයොමුගත විවාද කාල සීමාව තුළ පහත සඳහන් 
කි යාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය:- 

 සභාපතිවරයා ෙහෝ සභාපතිවරයා ෙනොපැමිණි අවස්ථාවක දී, යම් 
නි ෙයෝජ  සභාපතිවරෙයකු විසින් එක් එක් වගන්තිය අංක පිළිෙවළින් 
කියවිය යුතුය. 

 (i) යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම, ෙහෝ වගන්ති 
ඉවත් කිරීම ෙහෝ නව වගන්ති ඇතුළත් කිරීම ෙහෝ කළ 
හැකිය. 

 (ii) විවාදය ෙමම අදියර තුළ ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා 
ෙකටුම්පෙතහි විස්තර විනා එහි මූලධර්මය සාකච්ඡාවට 
ෙනොගත යුතුය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (iii) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි යම් පූර්ව ෙකොටසක් 
මත එළැඹි යම් තීරණයක් හා අනනුකූල කිසිදු 
සංෙශෝධනයක් ෙයෝජනා කළ ෙනොහැකිය. 

 (iv) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා ෙකටුම්පත කියවා අවසන් කරන ලදුව, 
එකී ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය අවසන් කිරීමට ප ථම, යම් 
සාමාජිකෙයකුට, සභාපතිවරයාෙග් අවසරය මත, ඒ වන විට 
ද සම්මත කර ඇති යම් වගන්තියකට සංෙශෝධනයක් 
ෙයෝජනා කළ හැකිය. 

 (v) යම් වගන්තියකට ෙගන එනු ලබන සංෙශෝධනයක් පිළිබඳ 
වූ ප ශ්නයක් මුළුමනින්ම මූලාසනය විසින් ඉදිරිපත්කර 
ඇත්ෙත් නම් විනා වගන්තියක් කල් දැමිය හැක. 

 (vi) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි ඉතිරි වගන්ති සලකා 
බැලීෙමන් අනතුරුව හා නව වගන්ති ෙගන ඒමට ප ථම කල් 
තැබූ වගන්ති සලකා බැලිය යුතුය. 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන සලකා 
බැලීමට ප ථම නව වගන්ති ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඒවා 
පළමු වැනි වර කියවූවා ෙසේ සැලකිය යුතුය.  ඉනික්බිතිව, 
එළෙඹන ප ශ්න "වගන්තිය ෙදවනවර කියවිය යුතුය" හා 
"ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා ෙකටුම්පතට වගන්තිය (ෙහෝ 
සංෙශෝධිත පරිදි වූ වගන්තිය) එකතු කළ යුතුය" ෙව්. 

 (viii) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි උපෙල්ඛන ඉවත් 
කිරීෙමන් අනතුරුව නව උපෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ හැකි 
අතර ඒවා නව වගන්ති ස්වභාවෙයන්ම සැලකිය යුතුය. 

 (ix) සෑම වගන්තියක් හා උප ෙල්ඛනයක්ම සහ ෙයෝජිත නව 
වගන්තියක් ෙහෝ උප ෙල්ඛනයක් සම්බන්ධ කටයුතු කළ 
පසුව, යම් පූර්විකාවක් වන්ෙන් නම් එය සලකා බලා "ෙමය 
ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි පූර්විකාව විය යුතුය" 
යන ප ශ්නය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 (x) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා ෙකටුම්පෙතහි නාමයට යම් 
සංෙශෝධනයක් අවශ  වන්ෙන් නම්, සවිසත්රව දක්වා ඇති 
ඉහත කී කාර්යාවලීන් අවසානෙය්දී  එය සිදුකළ  යුතුය.    

21. අවශ  ෙවනස ්කිරීම් සහිතව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක  
42, 43 හා 44 හි විධිවිධාන ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් 
කටයුතුවලට අදාළ විය යුතුය. 

22. ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා මණ්ඩලෙය් සභිකයන් අතරින් තුෙනන් ෙදකක් 
විසින් ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා ෙකටුම්පත අනුමත ෙනොකරන්ෙන් නම්, 
ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
කමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

23. ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා මණ්ඩලය විසින් ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා 
ෙකටුම්පත තුෙනන් ෙදකක බහුතර ඡන්දෙයන් අනුමත කරන්ෙන් 
නම්, වාර්තාව හා ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා ෙකටුම්පත ෙමෙහයුම් කමිටුව 
විසින් අමාත  මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, ඉනික්බිතිව, 
ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා මණ්ඩලය සහ ෙමකී ෙයෝජනාෙව් ෙයොමුගත 
අනුකමිටු විසුරුවා හැරියා ෙසේ සැලකිය යුතුය. 

24. ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 75(ආ) ව වසථ්ාව හා 120(ආ) ව වස්ථාව 
ප කාර මුළුමනින්ම ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ාව පරිච්ඡින්න ෙකොට ඒ 
ෙවනුවට නව ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාවක් ප තිෙයෝජනය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හා ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 83 
ව වසථ්ාව මඟින් විධිවිධාන සලසා තිෙබන පරිදි විෙශේෂ බහුතරයකින් 
සම්මත කරගනු ලැබ ජනමත විචාරණයක් මඟින් ජනතාව ෙවත 
ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන පනත් ෙකටුම්පතක් වශෙයන් එකී 
වාර්තාෙව් අන්තර්ගත පනත් ෙකටුම්පත අමාත  මණ්ඩලය විසින් 
සහතික කළ යුතුය. 

25. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ාෙව් 78(1) ව වසථ්ාව ප කාර එකී 
පනත් ෙකටුම්පත ගැසට් පතෙය් පළ කළ යුතුය. 

26. ඉන්අනතුරුව, ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ාෙව් 154උ(2) ව වසථ්ාව පකාරව, 
සෑම පළාත් සභාවකම අදහස ්පකාශ කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් 
එකී පනත් ෙකටුම්පත එකී සෑම සභාවකටම ෙයොමු කරනු ලැබිය 
යුතුය. 

27. ඉනික්බිතිව, අග ාමාත වරයා විසින් එම පනත් ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පත යට 
ඇතුළත් කළ යුතුය. 

28. ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි, එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 83 ව වස්ථාව 

පකාරව විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් සම්මත කරගත යුතු බවට 
අග ාමාත වරයා එකී පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

 එකී පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ෙදන ලද ඡන්ද සංඛ ාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමසත් මන්තී  සංඛ ාෙවන් තුෙනන් ෙදකකට අඩු 
 ෙනොෙව් නම්, ෙමකී පනත් ෙකටුම්පත විෙශේෂ බහුතර ඡන්දෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් යථා පරිදි සම්මත කරන ලද බවත්, ශීලංකාෙව් 
පරමාධිපත  පිහිටා ඇති ජනතාව විසින් ජනමත විචාරණයකදී අනුමත 
කරන තුරු පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් බවට පත් ෙනොවන්ෙන් ය, 
යනුෙවන්  කථානායකවරයා විසින් ආණ්ඩුක ම ව වස්ථාෙව් 79 
ව වස්ථාව ප කාර ෙයෝග  සහතිකයක් ලබා දිය යුතුය.   

29. ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම ව වස්ථාෙව් 85(1) ව වස්ථාව ප කාරව, 
ජනාධිපතිවරයා විසින් පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයක් මඟින් 
ජනතාවෙග් අනුමතිය පිණිස ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

30. පනත් ෙකටුම්පත ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව විසින් අනුමත කරනු 
ලැබ තිෙබ් නම්, ආණ්ඩුක ම ව වස්ථාෙව් 80(2) ව වස්ථාව ප කාරව 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සහතික කිරීම මත පනත් ෙකටුම්පත නීතියක් 
බවට පත්වන්ෙන්ය. 

31. ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා මණ්ඩලෙය්, 5 වගන්තිෙය් ෙයොමුගත 
අනුකමිටුවල, සහ ෙමකී  ෙයෝජනාව ප කාරව පත්කරන ලද කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් හා උපෙද්ශකවරුන්ෙග් වියදම් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
දැරිය යුතු අතර, ආණ්ඩුක ම ව වස්ථාෙව් 150 ව වස්ථාව ප කාරව ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග  පියවර ගත යුතුය. 
 

32. සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව වසථ්ා මණ්ඩලය විසින් 
ෙයෝජිත ආකාරෙය් ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා ෙකටුම්පතක් සම්මත කිරීම 
ෙහෝ ප තික්ෙෂේප කිරීම  ෙහෝ සංෙශෝධනවලට යටත්ව සම්මත කිරීම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම විය යුතු බවට ෙමහිලා ප කාශ ෙකෙර්. 

33. සැකයක් ඇති ෙනොවනු පිණිස, ආණ්ඩුක ම ව වස්ථා පනත් 
ෙකටුම්පතක් ෙනොපැමිණි මන්තී වරුන් ද ඇතුළුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මුළු මන්තී  සංඛ ාෙවන් තුෙනන් ෙදකක විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරනු ලැබ, ඉනික්බිතිව, ආණ්ඩුක ම 
ව වස්ථාෙව් 83 ව වස්ථාෙව් පකාරව ජනමත විචාරණයකදී ජනතාව 
විසින් අනුමත කරන්ෙන් නම් පමණක් නීතියක් වශෙයන් පැනවිය 
යුතු බවට ෙමහිලා තවදුරටත් ප කාශ ෙකෙර්" [ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මහතා] 

 “இலங்ைகக்கு திய அரசியலைமப்ெபான்ைற வகுத்தல் அவசிய 
ெமன இலங்ைக மக்கள் மத்தியில் பரந்தளவில் இணக்கப்பா  
காணப்ப வதா ம்; 

 2015, சனவாி 08ஆம் திகதி நைடெபற்ற சனாதிபதி ேதர்த ன் 
ேபா  மக்கள் சட்ட ஒ ங்குக்கு மதிப்பளித்  சனநாயகத்ைத 
வ ப்ப த் ம் அரசியல் கலாசாரெமான்ைறத் தாபிப்பதற்கு 
ெதளிவான மக்கள் ஆைண மக்களால் வழங்கப்பட் ள்ளதா ம்; 

 இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் சனாதிபதி அதிேமதகு 
ைமத்திாிபால சிறிேசன, திய அரசியலைமப்ைப சட்டவாக்கம் 
ெசய் , மற் ம் பலவற் டன் நிைறேவற்  அதிகார ைடய 
சனாதிபதி ைறைமைய ஒழிப்பதன் லம் ேமற்கூறப்பட்ட 
சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட மக்களின் 
வி ப் க்கு வ ட் வதற்கான தன  அபிலாைசயிைனத் 
ெதளிவாகக் கூறி ள்ளதா ம்; 

 ேம ம் பல்ேவ  விடயங்க டன் நிைறேவற்  அதிகார ைடய 
சனாதிபதி ைறைமைய  ஒழித் , வி ப்  வாக்கு ைறைமைய 
நீக்கி நியாயமான பிரதிநிதித் வ ேதர்தல் ைறைமைய 
உ திப்ப த்தி, அைனத்  பிரைஜகளின ம் சனநாயக உாிைம 
கைள பலப்ப த்தி, ேதசிய பிரச்சிைனக்கு அரசியலைமப்  
ாீதியான தீர்ெவான்ைற வழங்கக்கூ ய, ேதசிய நல் ணக்கத்ைத 
ேமம்ப த்தி சட்ட விதிைய மதிக்கும் அரசியல் கலாசாரெமான்ைற 
தாபிக்கக்கூ ய, மனித ெகௗரவத்ைத உ திப்ப த் ம் மக்களின் 
அ ப்பைட உாிைமக க்கும் சுயாதீனத்தன்ைமக்கும் உத்தர 
வாதம் அளித்  ெபா ப் மிக்க ம் வைககூறக் கூ ய மான 
அரசாங்கெமான்ைற ேமம்ப த் ம் திய அரசியலைமப் 
ெபான்ைற சட்டவாக்கம் ெசய்தல் அவசியமாகின்றதனா ம்; 

1. இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்  பற்றிய மக்களின் 
க த் கைள ம் ஆேலாசைனகைள ம் ெபற்  அவற்ைறப் 
பற்றிக் கலந்தாராய்ந்  அரசியலைமப்பின் 75ஆவ  உ ப் 

ைரயின்கீழ் பாரா மன்றத்தின் தத் வங்கைளப் பிரேயாகிப் 
பதில் அதன் பாிசீலைனக்காக அரசியலைமப்  சட்ட லத்தின் 
வைரைவத் தயாாிக்கும் ேநாக்கத் க்காக இதனகத்  இதன் 
பின்னர் ‘அரசியலைமப் ச் சைப’ என அைழக்கப்ப ம் எல்லா 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைள ம் உள்ளடக்கிய பாரா மன்றக் 
கு  ஒன்  தாபிக்கப்ப தல் ேவண் ெமன இப்பாரா மன்றம் 
தீர்மானிக்கின்ற . 

2. பாரா மன்றத்தின் ெகௗரவ சபாநாயகர் அரசியலைமப்  
சைபயின் தவிசாளராக இ ப்பார். அரசியலைமப்  சைப ஏ  (7) 
பிரதித் தவிசாளர்கைளக் ெகாண்டதாக இ க்கும் என்ப டன் 
அவர்கள் அரசியலைமப்  சைபயினால் ெதாி ெசய்யப்ப த ம் 
ேவண் ம். 

 ெகௗரவ சபாநாயகர் இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில், சைபக் 
கூட்டங்களின் அமர் க்குத் தைலைம வகிப்பதற்கு அரசிய 
லைமப்  சைபயின் பிரதித் தவிசாளர்க க்கிைடேய ஒ வைரத் 
ெதாி ெசய்தல் ேவண் ம். 

3. அரசியலைமப்  சைபயின் கூட்டங்க க்கான கூட்ட நடப்ெபண் 
இ ப  (20) ஆக இ த்தல் ேவண் ம். 

4. (அ) அரசியலைமப்  சைபக்கான அரசியலைமப்  சார்ந்த 
ஆேலாசகர்கைள ம்; 

 (ஆ) அரசியலைமப்  சைபக்கான ஒ  சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளைர ம் அத்தைகய சட்டத் ைறசார் 
ெசயலாளாின் உதவியாளர்கைள ம்; 

 (இ) அரசியலைமப்  சைபயின ம் வாசகம் 5இல் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள கு க்களின ம் நடவ க்ைககைளப் 
பதி  ெசய் ம் ேநாக்கத் க்காக அரசியலைமப்  சைபயின் 
பணியாளர்கைள ம்; மற் ம் 

 (ஈ) அரசியலைமப்  சைபயின் (ச க ஊடகங்கைள 
உள்ளடக்கிய) ஊடக பணியாளர்கைள ம் அரசியலைமப்  
சைப ெகாண் த்தல் ேவண் ம். 

  ஊடகப் பணியாளர்கள் இைணயத்தளம் ஒன்ைற நி விப் 
ேப வ டன் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப 
ஏற் க்ெகாள் ம் நடவ க்ைக ைறக்கு தகுந்த விளம்பரம் 
வழங்குவதற்குப் ெபா த்தமான ஏைனய ஊடகங்கைளப் 
பயன்ப த் த ம் ேவண் ம்.  

  அரசியலைமப் ச் சைபயின ம் அதன் கு க்களின ம் 
நடவ க்ைகக ம் அவ்வாேற, ெபா மக்களின் க த் க் 
க ம் / சமர்ப்பிப் க ம் ஆவணப்ப த்தப்ப வைத ம் 
அத்தைகய ேவ  ெதாடர்பான நி ணத் வ அல்ல  
ெதாழில் ட்ப அபிப்பிராயங்க டன் அத்தைகய 
இைணயத்தளங்களில் பிரசுாிக்கப்ப வைத ம் ஊடகப் 
பணியாளர்கள் உ திப்ப த் தல் ேவண் ம்.  

5. அரசியலைமப்  சைப பின்வ ம் உப கு க்கைளக் 
ெகாண் த்தல் ேவண் ம்: 

 (அ) பிரதம அைமச்சர் (தவிசாளர்), பாரா மன்றச் சைப 
தல்வர், எதிர்க்கட்சித் தைலவர், நீதி அைமச்சர், மற் ம் 

அரசியலைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்ப கின்ற அரசிய 
லைமப்  சைபயின் ஏைனய உ ப்பினர்கள் பதிேன  (17) 
ேபைர விஞ்சாத எண்ணிக்ைகையக் ெகாண்டெதா  
வழிப்ப த் ம் கு . 

  வழிப்ப த் ம் கு  அரசியலைமப்  சைபயின் அ வல்கள் 
மற் ம் இலங்ைகயின் திய அரசியலைமப்ைப வைர ம் 
பணி ஆகியவற் க்கான ெபா ப் கைளக் ெகாண் த்தல் 
ேவண் ம். 

 (ஆ) அரசியலைமப்  சைபயினால் நியமிக்கப்படக்கூ ய 
அரசியலைமப்  சைபயின் உ ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட 
அத்தைகய ஏைனய உபகு க்கள். 

  ஆயின், ஒவ்ெவா  உப கு ம் பதிெனா  (11) ேபைர 
விஞ்சாதவா  உ ப்பினர்கள் இ த்தல் ேவண் ம். 

  ஒவ்ெவா  உப கு வின ம் தவிசாளர் வழிப்ப த் ம் 
கு வினால் நியமிக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

6. அரசியலைமப்  சைப அதன் தலாவ  அமர்வின்ேபா :- 

 (அ) பிரதித் தவிசாளர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம்; 

 (ஆ) வாசகம் 5 (ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கைளத் 
தீர்மானித்த ம்; அத் டன் 

 (இ) வாசகம் (5)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்த ம் ேவண் ம். 

7.  அைமச்சரைவக்கும் பாரா மன்றத் க்கும் சமர்ப்பிப்பதற்கு 
ன்னர், அரசியலைமப்  சைபயின் பாிசீலைனக்காக 

அரசியலைமப்பின் வைரெவான்ைற பிேராிக்கும் தீர்மானத்ைத 
சமர்ப்பிக்குமா  வழிப்ப த் ம் கு ைவக் ேகா ம் 
அரசியலைமப்  சைப ேமற்ெகாள்ளேவண் ய தீர்மானத்ைத 
பிரதம அைமச்சர் அரசியலைமப்  சைபயின் தலாவ  
கூட்டத்தில் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். 

8.  அரசியலைமப்  சைப அதன் அமர் கைள பாரா மன்றச் 
சைபயில் நடத் வதற்கு இத்தால் அதற்கு 
அதிகாரமளிக்கப்ப கின்ற : 

 ஆயி ம், ேமல் மாகாணத்திற்கு ெவளிேய ஏேத ம் 
குறித் ைரக்கப்பட்ட இடத்தில் அதன் கூட்டங்கைள 
நடத் வதற்கு அரசியலைமப்  சைப தீர்மானிக்கலாம்: 

 ஆயின், ேம ம் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்தல், தீர்மானங்கைளப் 
பிேராித்தல் மற் ம் வாக்களிப்  ஆகியைவ பாரா மன்றச் 
சைபயிேலேய இடம்ெப தல் ேவண் ம். 

9.  அரசியலைமப்  சைபயின் அல்ல  ஏேத ம் அதன் கு வின் 
குறிக்ேகாள்கைள நிைறேவற் வதற்கு அவசியமான 
ேசைவக க்காக எந்தெவா  நி வனத்தின் ேசைவகைள ம் 
வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரலாம். 

10.  அரசியலைமப் ச் சைபக்கு அத் டன் / அல்ல  அதன் பல்ேவ  
உபகு க்க க்கு உத வதற்கும் ஆேலாசைன வழங்குவதற்கும் 
ஏைனய நி ணர்கைள வழிப்ப த் ம் கு  நியமிக்கலாம். 

11. அரசியலைமப்  சைபயின் நடவ க்ைககள் ெபா மக்க க்கு 
திறந்ததாக இ த்தல் ேவண் ம். அரசியலைமப்  சைபயின ம் 
அதன் உப கு க்களின ம் நடவ க்ைககள் 
ஆவணப்ப த்தப்பட்  உடன யாக ெவளியிடப்ப த ம் 
ேவண் ம். ெபா த்தமானவிடத் , அரசியலைமப்  சைபயின் 
அத் டன்/அல்ல  அதன் உப கு க்களின் நடவ க்ைககைள 
ஒ பரப் /ஒளிபரப்  ெசய்வைத உ திப்ப த் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள அரசியலைமப் ச் சைப ேமற்ெகாள் தல் 
ேவண் ம். 

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, ேமேல ெசால்லப்பட்ட 
விடயங்கைள ெவளியி வதற்கு பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் 
சிறப் ாிைமக ம்) சட்டத்தின் பிாி  17இன் பிரகாரம் 
பாரா மன்றத்தின் விேசட அ மதி குறிப்பாக வழங்கப்ப தல் 
ேவண் ம் என இத்தால் குறிப்பாகத் தீர்மானிக்கப்ப கின்ற .  

 சந்ேதகங்கைள நீக்குவதற்காக, அரசியலைமப்  சைபயின ம் 
வாசகம் 5இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்களின் 
நடவ க்ைககள் ஏக காலத்தில் பாரா மன்றத் க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்பட்டதாகக் ெகாள்ளப்ப வ டன் இத்தால் குறிப்பாக 
அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஏேத ம் அத்தைகய நடவ க்ைககளின் 
ெவளியீ  பாரா மன்ற (தத் வங்க ம் சிறப் ாிைமக ம்) 
சட்டத்தின் பிரகாரம் தவெறான்றாக அைமயா  என ம் ேம ம் 
தீர்மானிக்கப்ப கின்ற . 

12.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக எந்தெவா  ஆைள ம் அரசியலைமப்  

சைபயின் ன் வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத அரசியலைமப்  
சைப ெகாண் ள்ள . 

13.  கலந்தாேலாசிப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  விடயங்கைள 
ன்ைவப்பதற்காக அத் டன் / அல்ல  ெபா மக்கள் 

பிரதிநிதித் வக் கு வின் கைள அறிக்ைக ெசய்வதற்காக 
ெபா மக்கள் பிரதிநிதித் வக் கு வின் எவேர ம் உ ப்பினைர 
வரவைழப்பதற்கான தத் வத்ைத ம் அரசியலைமப்  சைப 
ெகாண் ள்ள . 

14.  இ  ெதாடர்பான ஏற்பா க க்கு அைமவாக, அரசியலைமப்  
சைபயின் அ வல்கைள நடத் வதில் கைடப்பி க்க ேவண் ய 
நைட ைறகைள ம் உபாயங்கைள ம் தீர்மானிப்பதற்கு அதற்கு 
இத்தால் அதிகாரம் அளிக்கப்ப கின்ற : 

 ஆயின், வழிப்ப த் ம் கு வின் உடன்பாட் டன் பிரதம 
அைமச்சரால் பிேராிக்கப்ப ம் தீர்மானத்ைதப் பின்பற்றி 
அத்தைகய தீர்மானம் ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் ேவண் ம்: 

 பாரா மன்ற நிைலயியல் கட்டைளகளில் இதற்கு ரணாக 
எவ்வாறி ப்பி ம், அரசியலைமப்  சைபயின ம் அதன் உப 
கு க்களின ம் நடவ க்ைக ைற விதிகள் இந்தத் தீர்மானத்தில் 
காட்டப்பட் ள்ளவா  அைமதல் ேவண் ம். 
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15.  அரசியலைமப்  சைபயின் அ வல்கள் பற்றிய அறிவித்தல் பிரதம 
அைமச்சாினால் அல்ல  அ  பற்றிய வழிப்ப த் ம் கு வின் 
அங்கீகாரத் டன், பிரதம அைமச்சாினால் அத்தைகய ேநாக்கத் 

க்காக காலத் க்குக் காலம் நியமிக்கப்ப ம் அைமச்சரைவயின் 
அத்தைகய அைமச்சாினால் வழங்கப்ப தல் ேவண் ம்.  

16. வாசகம் 5(ஆ)வில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உப கு க்கள் அத்தைகய 
ஒவ்ெவா  உப கு ம் நியமிக்கப்பட்  பத்  (10) வாரங்களி ள் 
வழிப்ப த் ம் கு க்கு தங்கள் அறிக்ைககைளச் சமர்ப்பித்தல் 
ேவண் ம். 

17.  வாசகம் 5(ஆ)வின் கீழ் நியமிக்கப்பட்ட உப கு க்களின் 
அறிக்ைககைள ம் ெபா மக்கள் பிதிநிதித் வக் கு வின் 
அறிக்்ைகைய ம் பாிசீ த்ததன்மீதாக, வழிப்ப த் ம் கு  
அரசியலைமப்  சைபக்கு அறிக்ைக ஒன்ைறச் சமர்ப்பித்தல் 
ேவண் ம். அத்தைகய அறிக்ைக அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் 
வைர டன் சமர்ப்பிக்கப்படல் ேவண் ம். 

18.  அரசியலைமப் ச் சைப அதன் பின்னர் அறிக்ைகயின ம் 
அரசியலைமப்  வைரவின ம் (ஏற் ைடயதாயின்) ெபா வான 
அ கூலங்கள் மற் ம் ேகாட்பா கள் பற்றி விவாதிப்ப டன் 
உத்ேதச தி த்தங்கள் பற்றி ம் விவாதிக்கலாம். அத்தைகய 
விவாதத்தின் இ தியில், “இ தி அறிக்ைக ஒன்ைற ம் 
அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய தீர்மானத்ைத ம் சமர்ப்பிக்குமா  
வழிப்ப த் ம் கு  ேகாரப்ப மாக” என் ம் வினா 
அக்கிராசனத்தினால் அரசியலைமப் ச் சைபக்கு விடப்ப ம். 

19.  அதன் பின்னர், வழிப்ப த் ம் கு , விவாதத்தின்ேபா  
ன்ெமாழியப்பட்ட தி த்தங்கைள, ஏேத ம் இ ப்பின், 

பாிசீ த்  அரசியலைமப் ச் சைபயின் பாிசீலைனக்கு இ தி 
அறிக்ைக ஒன்ைற ம் அரசியலைமப்  வைரைவ உள்ளடக்கிய 
தீர்மானத்ைத ம் சமர்ப்பித்தல் ேவண் ம். அத்தைகய இ தி 
அறிக்ைக ம் அரசியலைமப்  வைரைவ உள்ளடக்கிய 
தீர்மான ம் அரசியலைமப் ச் சைபயினால் அங்கீகாிக்கப்ப மாக 
என பிரதம அைமச்சர் பிேராித்தல் ேவண் ம். 

20.  18ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள விவாதத்தின்ேபா  
பின்வ ம் நைட ைறகள் பின்பற்றப்ப தல் ேவண் ம்:- 

 தவிசாளரால் அல்ல  தவிசாளர் வ ைகதந்திராத சந்தர்ப்பத்தில் 
எவேர ம் பிரதித் தவிசாளரால் ஒவ்ெவா  வாசகத்தின ம் 
இலக்கம் வாிைசக் கிரமப்ப  வாசிக்கப்படல் ேவண் ம். 

 (i) வாசகெமான் க்கு ஏேத ம் தி த்தத்ைத 
ேமற்ெகாள்ளலாம் அல்ல  வாசகங்கள் நீக்கப்படலாம் 
அல்ல  திய வாசகங்கள் ேசர்க்கப்படலாம். 

 (ii) விவாதத்தின் இந்தக் கட்டத்தின்ேபா  அரசியலைமப்  
வைரவின் விபரங்கள் அன்றி அதன் ேகாட்பா கள் பற்றி 
கலந் ைரயாடலாகா . 

 (iii) அரசியலைமப்  வைரவின் ஏேத ம் ன்ைனய பகுதிகள் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்மானங்க க்கு 
ஏற் ைடயதல்லாத தி த்தங்கைளப் பிேராிக்க யா . 

 (iv) அரசியலைமப்  வைரவின் மதிப்பீ  ெசய்யப்பட்டதன் 
பின்ன ம் வைர  ெதாடர்பான விவாதம் நிைற  ெசய்யப் 
ப வதற்கு ன்ன ம் எவேர ெமா  உ ப்பினர் தவிசாள 
ாின் அ மதியின் ேபாில் ஏற்கனேவ நிைறேவற்றப்பட்ட 
வாசகத் க்கு தி த்தெமான்ைறப் பிேராிக்கலாம். 

 (v) வாசகம் ஒன் க்கான தி த்தம் பற்றிய வினா ைமயாக 
அக்கிராசனத்தினால் பிேராிக்கப்படாதவிடத் , வாசக 
ெமான்  பிற்ேபாடப்படலாம். 

 (vi) அரசியலைமப்  வைரவின் மீதி வாசகங்கள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்பட்டதன் பின்ன ம் திய வாசகங்கள் ெகாண்  
வரப்ப வதற்கு ன்ன ம் பிற்ேபாடப்பட்ட வாசகங்கள் 
பாிசீலைன ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். 

 (vii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் பாிசீலைன 
ெசய்யப்ப வதற்கு ன்னர் திய வாசகங்கைளச் 
சமர்ப்பிக்கலாம் என்பேதா  அதைன தலாவ  மதிப் 
பீடாக க தல் ேவண் ம். இதன் ெதாட ம் வினாக்கள் 
“வாசகம் இரண்டாம் மதிப்பீட் க்கு உட்ப த்தப்ப ம்” 
மற் ம் “வாசகம் (அல்ல  தி த்தப்பட்டதற்கு அைமவான 
வாசகம்) அரசியலைமப்  வைரவில் ேசர்க்கப்ப ம்” 
என்பனவாகும். 

 (viii) அரசியலைமப்  வைரவின் அட்டவைணகள் த்தப் 
பட்டதன் பின்னர் திய அட்டவைணகள் சமர்ப்பிக்கப் 
படலாம் என்ப டன் இைவ திய வாசகங்களாகேவ 
க தப்படல் ேவண் ம். 

 (ix) எல்லா வாசகங்க ம் அட்டவைணக ம் அத் டன் 
பிேராிக்கப்பட்ட திய வாசகம் அல்ல  அட்டவைணகள் 
ெதாடர்பான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதன் 
பின்னர், க ைர, ஏேத ம் ஒன்  இ ப்பின், அ  
பாிசீ க்கப்பட்  ‘இ  அரசியலைமப்  வைரவின் 

க ைரயாக இ க்குமாக’ என்ற வினாைவ வி த்தல் 
ேவண் ம்.  

 (x) அரசியலைமப்  வைரவின் ெபயாில் ஏேத ம் தி த்தங்கள் 
அவசியப்ப ன் ேமேல விபாிக்கப்பட்ட நைட ைறகளின் 
இ தியில் ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். 

21. பாரா மன்றத்தின் நிைலயியல் கட்டைளகள் 42, 43 மற் ம் 
44இன் ஏற்பா கள் ஏற்ற மாற்றங்க டன் அரசியலைமப் ச் 
சைபயின் நைட ைறகளில் உள்ளடக்கப்ப தல் ேவண் ம். 

22. அரசியலைமப் ச் சைபயின் ன்றில் இரண்  பங்கினர் 
அரசியலைமப்  வைர  ெதாடர்பான தீர்மானத்ைத 
அங்கீகாிக்காதவிடத்  இந்த தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
அரசியலைமப் ச் சைப ம் கு க்க ம் கைலக்கப்பட்டதாகக் 
க தப்படல் ேவண் ம். 

23. அரசியலைமப் ச் சைப அரசியலைமப்  வைர  பற்றிய 
தீர்மானத்ைத ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமயினால் 
அங்கீகாிக்குமிடத்  அறிக்ைக ம் மற் ம் அரசியலைமப்  
வைர ம் வழிப்ப த் ம் கு வினால் அைமச்சரைவக்குச் 
சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன் இந்தத் தீர்மானத்தில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள அரசியலைமப் ச் சைப ம் உப கு க்க ம் 
கைலக்கப்பட்டதாகக் க தப்படல் ேவண் ம். 

24. அத்தைகய அறிக்ைகயில் உள்ளடக்கப்பட் ள்ள சட்ட லத்ைத 
அரசியலைமப்பின் 75(ஆ) மற் ம் 120(ஆ) ஆகிய 
உ ப் ைரகளின் பிரகாரம் அரசியலைமப்ைப ற் தாக 
நீக்கி, பதிலீ  ெசய்வதற்கான சட்ட லமாக அைமச்சரைவ 
சான் ப த் வேதா  அத்தைகய சட்ட லம் அரசியலைமப்பின் 
83ஆம் உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்ப ம் விேசட 
ெப ம்பான்ைம டன் நிைறேவற் வதற்கு க தப்பட்  மக்கள் 
தீர்ப் க்காக மக்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்ப ம். 

25. இதைன அ த்  அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 78(1) இன் 
பிரகாரம் சட்ட லம் வர்த்தமானியில் பிரசுாிக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

26. அதன் பின்னர், சனாதிபதி அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 154எ
(2)இன் பிரகாரம் சட்ட லத்ைத ஒவ்ெவா  மாகாண சைபகளின் 
க த் கைள ம் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அத்தைகய அைனத் ச் 
சைபக க்கும் ஆற் ப்ப த்தல் ேவண் ம். 

27. இதன் பின்னர் பிரதம அைமச்சர் அத்தைகய சட்ட லத்ைதப் 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிப்ப டன் அத்தைகய சட்ட லம் 
பாரா மன்ற ஒ ங்குப் பத்திரத்தில் உள்ளடக்கப்ப தல் 
ேவண் ம். 

28. ேமல் குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  அத்தைகய சட்ட லத்ைத 
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பித்ததன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 
83ஆவ  உ ப் ைரயின் பிரகாரம் விேசட ெப ம்பான்ைம 
யினால் சட்ட லம் பாரா மன்றத்தினால் நிைறேவற்றப்ப மாக 
என பிரதம அைமச்சர் பிேராிக்க ேவண் ம். 

 ெமாத்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்களில் ன்றில் இரண் ற்குக் 
குைறயாத உ ப்பினர்கள் கூறப்பட்ட சட்ட லத் க்குச் சார்பாக 
வாக்களிக்குமிடத் , சட்ட லம் விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் 
பாரா மன்றத்தினால் உாியவா  நிைறேவற்றப்பட் ள்ள  என 
சபாநாயகர் அரசியலைமப்பின் 79ஆவ  உ ப் ைரக்கு அைமய 
தகுந்தவா  சான் ப்ப த் வ டன் இலங்ைகயின் இைறைம 
உாித்தாக்கப்பட் ள்ள மக்களினால் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் 
அங்கீகாிக்கப்ப ம்வைர, சட்ட லம் சட்டமாகா . 

29.  இதன் பின்னர் அரசியலைமப்பின் 85(1)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின் லம் மக்களால் 
அங்கீகாிப்பதற்காக சனாதிபதியினால் சட்ட லம் சமர்ப்பிக் 
கப்ப தல் ேவண் ம். 

30.  சட்ட லம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றில் மக்களால் அங்கீகாிக்கப் 
ப மிடத் , அரசியலைமப்பின் 80(2)ஆம் உ ப் ைரயின் 
பிரகாரம் சனாதிபதியினால் சட்ட லம் சான் ப்ப த்தப்பட்டதன் 
பின் சட்ட லம் சட்டமாக மா ம். 
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31.  அரசியலைமப் ச் சைப மற் ம், 5ஆம் வாசகத்தில் குறிப்பிடப் 
பட் ள்ள உப கு க்கள் மற் ம் இந்த தீர்மானத் க்கு அைமவாக 
நியமிக்கப்பட் ள்ள பணியாளர் மற் ம் ஆேலாசகர்க க்கான 
ெசலவினங்கள் திரட்  நிதியத்தில் இ ந்  ேமற்ெகாள்ளப்ப தல் 
ேவண் ம் என்ப டன் அரசியலைமப்பின் 150ஆவ  
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் அவ்விடயம் ெதாடர்பில் ெபா த்தமான 
நடவ க்ைககைளப் பாரா மன்றம் ேமற்ெகாள் தல் ேவண் ம். 

32. சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, அரசியலைமப் ச் சைபயினால் 
பிேராிக்கப்பட்டவா  இவ்வாறான அரசியலைமப் ச் சட்ட 

லத்ைத ஏற் க்ெகாள் தல் அல்ல  நிராகாித்தல் அல்ல  
தி த்தத் க்கு அைமவாக ஏற் க்ெகாள் தல் பாரா மன்றத்தின் 
ெபா ப்பாக இ க்கேவண் ெமன இத்தால் ெதாிவிக்கப் 
ப கின்ற . 

33.  சந்ேதகங்கைளத் தவிர்ப்பதற்காக, ச கமளிக்காத உ ப்பினர்கள் 
உட்பட பாரா மன்றத்தின் ெமாத்த உ ப்பினர்களின் ன்றில் 
இரண்  விேசட ெப ம்பான்ைமயினால் பாரா மன்றத்தில் 
நிைறேவற்றப்பட் , பின்னர் அரசியலைமப்பின் 83ஆவ  
உ ப் ைரயில் ேதைவப்ப த்தப்பட்டவா  மக்கள் தீர்ப் 
ெபான்றின் ேபா  மக்களினால் அங்கீகாிக்கப்ப மிடத்  
மாத்திரம் அரசியலைமப்  சட்ட லம் சட்டமாக்கப்ப தல் 
ேவண் ெமன இத்தால் ேம ம் ெதாிவிக்கப் 
ப கின்ற .”  [மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க] 

" WHEREAS  there is broad agreement among the People of Sri 
Lanka that it is necessary  to enact a new Constitution for Sri Lanka; 

  

 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 
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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. 

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. 
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 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. 

29. 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] 

 
පශ්නය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
Question again proposed. 
 
[පූ.භා. 10.09] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු කථානායකතුමනි, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි 

කරමින්, ෙම් රටට ගැළෙපන මැතිවරණ කමයක් සකස් කරමින්, 
රටට කාලීනව ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සැකසීම සඳහා 
කර ඇති ෙයෝජනාව පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ස්ථාවරය 
පැහැදිලි කරමින් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට  අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය ඇති වූ දා 
පටන්ම  විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් තිෙබන අනිසි පතිඵල දැකලා, 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තමයි මුලින්ම ෙම් විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කළ යුතුය කියන පතිපත්තිය අනුව වැඩ 
කටයුතු කෙළේ.  

හැම මැතිවරණයකදීම ෙම් පිළිබඳව විවිධ ෙපොෙරොන්දු 
ජනතාවට දුන්නත් අපට ඒවා සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පුළුවන් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අද අපට ඉතා ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. මම හිතන විධියට, විපක්ෂෙය් ඉන්න සෑම ෙකෙනකුම 
වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සෑම ෙකෙනකුමත් ෙම් සඳහා කැමැත්ත 
පකාශ කරලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය මුලදී විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව කැමැත්තක් දැක්වූෙව් 
නැහැ. නමුත්  අවසානෙය්දී ඔවුන්ද ඒ පිළිබඳව   කැමැත්ත පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. එෙහම නම්, පතිපත්තිමය වශෙයන් විධායක 

ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව අද අපි කිසි ෙකෙනකුට 
පශ්නයක් ඇති විය යුතු නැහැ. අද අපි සියලුෙදනාම එක්තරා 
ආකාරයක ෙපොදු මතයකට පැමිණ තිෙබනවා, ෙම් විධායක 
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව.  

ඉතිහාසෙය් ඉතා අනර්ඝතම ෙද්ශපාලන පරිවර්තනයක් සඳහා 
තමයි අපි ෙම් ෙයෝජනාව දැන් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
වාෙග්ම, ඒ මතම අපට යැෙපන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීෙමන්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තු සහ අභිමතාර්ථ  ඉටු ෙවන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම විධායක ජනාධිපති ධුරයත් සමඟ බැඳුණු මනාප 
ඡන්ද කමය පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනමාධ  ෙකොපමණ විෙව්චනය 
කළාද, ෙකොපමණ ලිව්වාද? ෙම් පිළිබඳව ෙමොන ෙමොන මත පකාශ 
කළාද? ඒ නිසා තමයි සෑම මැතිවරණ පකාශයකම, -ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ෙයන් 
ඉදිරිපත් කරන ලද මැතිවරණ පකාශෙය්,  ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යහ පාලනය පිළිබඳව වූ මැතිවරණ 
පකාශෙය්- ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව 
සඳහන් කෙළේ. ෙම් පක්ෂ ෙදක ෙම් රෙට් සමසත් ඡන්දය ෙදන 
ජනතාවෙගන් සියයට 90ක් 95ක් නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ 
ෙදකක්.  ආසනයක ජීවත් වන, නිශ්චිත භූමි පෙද්ශයක් තුළ ජීවත් 
වන ජනතාව නිෙයෝජනය කරන, ඒ ජනතාවට වග කියන 
මන්තීවරයකු පත් ෙකෙරන ජන්ද කමයක් අවශ යි කියන 
කාරණය කිසිම විවාදයකින් ෙතොරව ෙම් සියලුෙදනාම පිළිෙගන 
තිෙබනවා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පැවැත්ම සඳහා කටයුතු කරන 
සමහර අය ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් බහුතර 
පමාණයක් -සියයට 95ට වැඩි-  ෙම් නව ඡන්ද කමයක්, 
ආසනයකට මන්තීවරෙයකු පත් ෙවන මිශ ඡන්ද කමයක් පිළිබඳව 
විශ්වාසය තියාෙගනයි ඉන්ෙන්.    

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ආ 
අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වශෙයන් අපි ඉතා පැහැදිලිව 
කියා සිටියා, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයත් 
සමඟම විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයත් ෙගන එන්න 
ඕනෑ කියලා. ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. සමහරු ඒ 
සාකච්ඡාවලදී කකුල්වලින් ඇද්දා. එෙහම ඇදලා, ෙකොෙහොම හරි 
ඒ විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එන එක 
වැළැක්වූවා.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම පිළිබඳව විශාල බලාෙපොෙරොත්තු 
තබාෙගන ඉන්ෙන්, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම 
පිළිබඳව ෙමන්ම ෙම් රටට ගැළෙපන මැතිවරණ කමයක් ෙගන 
ඒමත් පමුඛතාවක් හැටියට සලකා කටයුතු කරනවාය කියන 
පදනම මත. අගමැතිතුමා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවලදී, 
ජනාධිපතිතුමා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවලදී ඉතාම පැහැදිලිව අපි 
පකාශ කරලා තිෙබනවා, ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය  තුළ 
පළමුෙවන්ම සාකච්ඡාවට ගත යුත්ෙත් මැතිවරණ කමය 
සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳව වූ කාර්යයි කියලා. ඒ පිළිබඳව පුළුල් 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ කටයුත්ත 
කෙළොත්,  ඉතිරි වැඩ කටයුතු ටික සඳහා සහෙයෝගය ලබා දීම හා 
කියාත්මක කිරීම  ඉතාම පහසු ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කිරීෙම්දී ආසන ගණන කීයද, 
අනුපාතය කීයද කියන ෙම් ගැටලු සහිත කාරණා අපට 
සාකච්ඡාෙවන් හා සම්මන්තණෙයන් විසඳා ගන්න පුළුවන්. ෙදසිය 
විසිපහ කියන සංඛාෙව්ම එල්බෙගන ඉඳලා, "තව එකකින්වත් ඒක 
වැඩි කරන්න බැහැ" කියලා අපට ඒ කටයුත්ත කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් මැතිවරණ කමය තුළ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය කිස්ෙසේත්ම බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, සුළු පක්ෂ 
යටපත් කරන්නට. සුළු ජාතීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් යටපත් කරන්න 
අපි කිසිෙසේත්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තු ආසන ගණන යම් පමාණයකින් වැඩි කරලා හරි ෙම් 
සුළු පක්ෂ හා සුළු ජාතීන් නිෙයෝජනය කරන කමෙව්දයක් අපි ෙම් 
මැතිවරණ කමය තුළ සකස් කළ යුතුයි. එෙහම කෙළොත් තමයි 
අපට ෙම් කාර්යය සාර්ථකව ඉටු කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
පජාතන්තවාදය කියලා කියන්ෙන් වැඩි ෙදනාෙග් කැමැත්ත 
සුළුතරය මත පැටවීම ෙනොෙවයි.  

වැඩි ෙදනාෙග් කැමැත්තට ඉඩ ෙදන ගමන්ම සුළුතරයත් 
නිෙයෝජනය වන කමෙව්දයක් අපි අනිවාර්යෙයන්ම සකස් 
කරන්නට ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි.  එෙහම නැත්නම් පාරට 
බහින්න, අවි ආයුධ ගන්න, ඒ වාෙග්ම රෙට් කලබල ඇති කරන්න 
ඉතා සුළු පිරිසකට පුළුවන්. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන්ෙග් හඬ නැංවීමටත් අවස්ථාව ලබාදිය 
යුතුයි. හැබැයි, එෙහම කියලා සුළුතරයට බහුතර ආසන ගණනක් 
ලබාගන්න බැරි ෙවයි. ඒ නිසා සුළුතර නිෙයෝජනයක් තිෙබන 
පක්ෂවල අයත් ඉතිහාසය අනුව කල්පනා කරන්නට ඕනෑ, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  තමන්ට හිමිවිය යුතු පමාණය ෙමොකක්ද 
කියලා ජනතාව තීරණය කරන බව.  ඒ නිසා අපි පැරණි මනාප 
කමෙය්ම, දිස්තික්ක කමෙය්ම එල්ලිලා ඉන්නට ඕනෑ කියලා 
හිතන්න ෙහොඳ නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම දීර්ඝ කාලයක් 
ෙද්ශපාලනය කරපු අපි වාෙග් ෙකෙනකුට පැරණි මැතිවරණ 
කමය තමයි ඉතාම ෙහොඳ. අපි ආත්මාර්ථකාමීව කල්පනා කරනවා 
නම්, වැඩ කටයුතු කරනවා නම් මුළු දිස්තික්කය පුරාම තිෙබන 
ඡන්ද ටික ගත්තත් මට, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමාට, ගයන්ත 
කරුණාතිලක මැතිතුමාට, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාට  
ෙබොෙහොම පහසු කමය තමයි, ෙබොෙහොම ආරක්ෂිත කමය තමයි 
පැරණි ඡන්ද කමය. නමුත් අපි ඒ කමයට යන්න කියලා 
ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් ෙහොඳ 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙවනුෙවන් ෙම් වැඩ කටයුත්ත කරන්න 
ඕනෑ. 

එදා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා,  මැතිවරණ පතිසංස්කරණ 
පිළිබඳ  විෙශේෂ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් විශාල 
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරලා වාර්තාවක් ලබා දුන්නා. එම වාර්තාව 
අනුව දැන් අපි පළාත් පාලන මැතිවරණ සඳහා ෙකොට්ඨාස කමය 
උපෙයෝගී කර ගන්නට කටයුතු කරනවා. එය මිශ වූ ඡන්ද කමයක්. 
දැන් ෙම් රජෙයන් කාන්තා නිෙයෝජනය වැඩි කිරීම සඳහාත් 
කමෙව්දයක් සකස් කරලා, අපි එම අඩු පාඩුවත් සපුරලා 
තිෙබනවා. ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණෙය්දී අපට ෙකොට්ඨාස 
කමය පිළිබඳව යම් ආකාරයක ෙපරහුරුවකට යන්නටත් 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. අෙනක් එක, ෙම් ෙකොට්ඨාස කමය අපට 
නුපුරුදු කමයක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි. අනාදිමත් 
කාලයක් තිස්ෙසේ මැතිවරණ ගණනාවක්ම ෙකොට්ඨාස කමයට 
අනුව පැවැත්තුවා. හැබැයි, pendulum එක වෙග් එහාට ගියා, 
ෙමහාට ගියා, සථ්ාවර ආණ්ඩු සෑදීම පිළිබඳව යම් යම් ගැටලු හා 
පශ්න ඇති වුණා. ඒ නිසා තමයි මිශ මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳ 
සංකල්පය ෙමයට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ආසනයකට වග 
කියන මන්තීවරයකු පත් වන ගමන්ම ස්ථාවර රජයක් පිහිටුවීම 
සඳහා, ඒ වාෙග්ම සුළු ජාතීන්ෙග් හා සුළු පක්ෂවල තිෙබන ඒ ඡන්ද 
එකතු කරලා දිස්තික්කවලින් ඔවුන්ටත් නිෙයෝජනයක් ලබාදීම 
සඳහා මිශ මැතිවරණ කමය ඉතාමත්ම උපකාරී ෙවනවා ගරු 
කථානායකතුමනි. අපි මුලින්ම කළ යුත්ෙත් ෙම් සඳහා අප තුළ 
තිෙබන කැපවීම හා වගකීම ඉෂ්ට කිරීමයි.    

ෙමම ෙයෝජනාව ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී  ෙම් පිළිබඳව  රෙට් 
ජනතාවට, විපක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරුන්ට, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
සිටින මන්තීවරුන්ට යම් යම් පශ්න හා ගැටලු රාශියක් තිබුණා. 
ෙම් පිළිබඳව අපි අගමැතිතුමා සමඟ දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා 
කළා. පසුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන මණ්ඩලය තුළ, 
මධ ම කාරක සභාව තුළ ෙම් ගැන දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් පවත්වා, 
  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මාෙග් පධානත්වෙයන් විෙශේෂ 
 කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුව තුළ ත් ෙම් ෙයෝජනාව දීර්ඝ 
වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා අපි සංෙශෝධන හය හතක්ම ඉදිරිපත් 
කළා. ගරු කථානායකතුමනි,   අගාමාත තුමා ඒ සංෙශෝධන 
සියල්ල පිළිගත් බව මා කියන්න සතුටුයි.   දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා ඇතුළු විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා සිටින අෙනකුත් 
මන්තීවරුන්ටත්   ඊෙය් අපි එහි පිටපත් ලබා දුන්නා.  එතුමන්ලා 
විසින් ෙපන්වා ෙදන ලද කරුණුත් ඇතුළත් කරලා  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින සියලු ෙදනාටම පිළිගන්නට පුළුවන් 
ආකාරයට එම ෙයෝජනාව  සංෙශෝධනය  ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. එම නිසා අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව සහ අභිපාය 
ආරම්භෙය්දීම ෙම් කාරණය පිළිබඳව ෙබදීමක් ඇති කරගන්න 
එක ෙනොෙවයි.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මුළු මහත් මනතීවරුන් 
සියලු ෙදනාෙග්ම එකඟත්වය අනුව අපි ෙම් ව වස්ථා සභාව පත් 
කරෙගන, එම ව වස්ථා සභාව තුළ අපට තිෙබන පශ්න හා ගැටලු 
පිළිඳව, අෙප් ස්ථාවරයන් පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරලා 
එකඟත්වයකට පැමිණීම තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒක 
ෙලෙහසි කාරණයක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපි ෙම් දුෂ්කර කාර්යෙය් 
ෙයෙදන්නට ඕනෑ. අනාදිමත් කාලයක් තිස්ෙසේ අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම පිළිබඳ වූ 
සංකල්පය යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අප සියලු 
ෙදනාෙග්ම කැපවීම අවශ යි. ඒ කැපවීම පදර්ශනය කරනු ඇතැයි 
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එම 
සභාව තුළදී ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරන්නටයි.  
දැනට ජනතාවෙග් අදහස් රාශියක් එකතු කර ෙගන යනවා. 
ජනතාවෙගන් එන ඒ අදහස් ෙම් කමිටුව තුළට ෙගනැල්ලා ඒවාත් 
කමිටුව තුළ  සැලකිල්ලට ලක් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  
අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිබුණු ව වස්ථාමය තත්ත්වයන් 
නිසා  පසු ගිය කාලෙය්  යම් යම් වරපසාද ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
අපට  බැරි වුණා. එම  කාරණා ඉටු කිරීෙම්දී   ඇති ෙවලා තිෙබන 
බාධක පිළිබඳවත් කල්පනා කර බලා, ඒ ව වස්ථාමය බාධක 
ඉවත් කර, නිලධාරිවාදයට හිස ඔසවන්නට ෙනොදී ජනතා 
පරමාධිපත  ෙපන්වා ෙදනු ලබන ව වස්ථාවක් සැකසීෙම් භාර දූර 
කාර්ය  අපට පැවැරී තිෙබනවා.  ඔබතුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
යුතුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව්  අපට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබනවා.  අපි ෙම් ස්වර්ණමය අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගනිමු. ඒ 
නිසා ෙම් ෙයෝජනාවට මුළුමහත් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීතුමන්ලාෙග්ම සහෙයෝගය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 

20 minutes. 
 
[ .ப. 10.21] 
 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகத் தீவின் 

வரலாற்றில் தி ப் ைனயான ஒ  காலகட்டத்தில் நாங்கள் 
அைனவ ம் அ ெய த்  ைவத் ள்ேளாம். மக்கள் நல க்கு 

ன் ாிைம அளிக்கும் எங்க ைடய அர்த்தம் ெபாதிந்த 
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ெசயற்பா கேள அழகிய இத்தீவின் எதிர்காலத்ைத 
நிர்ணயிக்கப்ேபாகின்ற . உள்நாட்  வரலாற்ைற ம் உலக 
வரலாற்ைற ம் வழிகாட் யாகக் ெகாண் , ேகாள 
அரசியைலப் ாிந் , இலங்ைகத் தீவி ள்ள ேதசங்களின் 
இைறயாண்ைமைய ம் அவர்க க்ேக உாித்தான சுயநிர்ணய 
உாிைமைய ம் க த்திற்ெகாண் , நாம் அைனவ ம் 
கூட் ைணந்  பணியாற்றேவண் ய வரலாற் ப் ெபா ப் ம் 
தார்மீகக் கடைம ம் காலத்தால் எங்களிடம் 
ைகயளிக்கப்பட் ள்ள . ஆதலால், இனவாதம், மதவாதம் 
ேபான்றவற்ைறக் கடந் , சுய அரசியல் இலாபங்கைளத் 

றந் , எங்கள் அைனவ க்கும் உாித்தான இலங்ைகத் தீவின் 
எதிர்காலத்ைத ஒளிமயமானதாக மாற் வதற்காக நாம் 
ஒன்றிைணேவாம்!  

இற்ைறக்குச் சாியாக 90 ஆண் க க்கு ன் , அதாவ  
1926ஆம் ஆண்  ைல மாதம்,  லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் 
ஸ்தாபக ம் ன்னாள் பிரதம மான ெகளரவ எஸ். டப்ளி . 
ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் சிறப் ைர 
ஒன்றிைன ஆற்றியி ந்தார். அந்த உைரயில் சமஷ்  
அ ப்பைடயிலான சுய அரசாங்கங்கைள இனங்க க் 
கிைடயிலான பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாகக் ேகா ட் க் 
காட் யி ந்தார். அத் டன், தவறான அ ைய எ த்  
ைவத்தால், தவறான தீர் த் திட்டத்ைத ன்ெமாழிந்தால், 
அதைன எதிர்காலத்தில் மீளப் ெபற் க்ெகாள்வ  க னம் 
என்பைத ம் குறித்த உைரயில் எச்சாிக்ைக டன் சுட் க் 
காட் யி ந்தார். தமிழர்க க்கு ன்னேர, சமஷ்  ைறயி 

டான தீர் த்  திட்டத்ைத ன்ைவத்தவர் எஸ். டபிள் . 
ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள். அந்த நிைலப்பாட் ல் அவர் 
நீண்டகாலம் உ தியாக இ ந்தவர் என நான் அறிேவன். 
ஆனால், அவர  க த்  றக்கணிக்கப்பட் , அவர் 
மிேலச்சத்தனமான ைறயில் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டார். 
அவர  க த் க்கள் ெபா ப்பான ைறயில் உாிய காலத்தில் 
அ ல்ப த்தப்பட் க்குமாயின், 40 ஆண் க க்கு ன், 
அதாவ  1976ஆம் ஆண் ல், வரலாற்  க்கியத் வம் 
வாய்ந்த தீர்மானெமான்ைற தமிழ் அரசியல் தைலவர்கள் 
வட் க்ேகாட்ைடயில் நிைறேவற்றேவண் ய ேதைவ 
எ ந்தி க்கா . 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 
தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 
Chair. 

 
 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
1970ஆம் ஆண்  ேம மாதம் இடம்ெபற்ற ெபா த் 

ேதர்த ல் தனி நாட் க்கு ஆதரவாக வாக்களிக்காத தமிழ் 
மக்கள், 1976ஆம் ஆண்  ேம மாதம் சுதந்திர ேதசம் ஒன்றின் 
மீதான தம  அரசியல் அபிலாைசகைள ெவளிப்ப த்  

கமாக வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானத்தின் பின் அணிதிரண் 

டார்கள். இந்த ைவ எம  மக்கள் தாமாக எ க்கவில்ைல. 
மாறாக, அத்தைகய ஒ  ைவ ேநாக்கிச் ெசல்வதற்கு எம  
மக்கள் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்கள். அத்தைகய சூழ ம் எம  
மக்கள் தம  அரசியல் வி ப்ைப ஜனநாயக வழி ைற 
களி டாகேவ ெவளிப்ப த்தினார்கள். அதன் விைளவாகேவ 
1977ஆம் ஆண்  இடம் ெபற்ற ேதர்த ல் தனி நாட் க்கு 
ஆதரவான ெகாள்ைகையக் ெகாண்ட தமிழ் தரப்  அேமாக 
ெவற்றியீட் , இலங்ைக நாடா மன்றத்தில் எதிர்க்கட்சியாக 
அமர்ந்த . 1977ஆம் ஆண்  இடம்ெபற்ற ெபா த் ேதர்த ல் 
ேபாட் யிட் , தன  ெதாகுதியில் 50 சத தத் க்கும் 
அதிகமான வாக்குக டன் ெப  ெவற்றியீட் யவர் இன்ைறய 
எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இங்ேக இ க்கின்ற ெகளரவ 
சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள். அன்  தனிநாட் க் ெகாள்ைகயில் 
உ தியாக இ ந்த ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்கள், இன்  
சுயாட்சிக் ேகாாிக்ைகைய ம் ைகவிட் , ஐக்கிய 
இலங்ைகக்குள் - பிள படாத இலங்ைகக்குள் தீர்ெவான்றி 
ைனக் காண்பதற்காக நல்ெலண்ண சமிக்ைஞகைளத் 
ெதாடர்ச்சியாக ெவளிக்காட்  வ வேதா , இந்த அரசாங் 
கத் க்கு ஆதரவாக ம் ெசயற்பட்  வ கின்றார்.  

கடந்த ஆண்  இடம்ெபற்ற ஜனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  
ெகளரவ சம்பந்தன் அவர்கள் தைலைமயிலான தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்  ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு வழங்கிய ஆதர , அவைர இன்  இந்த நாட் ன் 
தைலவராக உ வாக்கிய . ழ்ந் ெகாண் ந்த இலங்ைக 
யின் ெசல்வாக்ைக உலகளாவிய ாீதியில் உயர்த்தி ள்ள . 
எதி ம் தி மாகச் ெசயற்பட் க்ெகாண் ந்த ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சிைய ம்  லங்கா சுதந்திரக் கட்சிைய ம் 
உள்வாங்கி, ஒ ங்கிைணந்த அரசாங்கெமான்  உ வாகி 

ள்ள . இந்த அரசாங்கத்தின் யற்சிக க்குப் பக்கத் 
ைணயாக எதிர்க்கட்சி ெசயற்ப கின்ற . சர்வேதச ச கம் 

அரசாங்கத் க்கு ஆதரவாக உள்ள . இத்தைகய ஒ  வாய்ப்  
இனி வ மா? என்ப  ேகள்விக்குறிேய. ஆகேவ, இச்சந்தர்ப் 
பத்ைதச் சாியாகப் பயன்ப த் ேவாம்! இந்த நாட் ல் வா ம் 
அைனத்  இனங்களின ம் மதங்களின ம் உாிைமகைள 
நிைலநாட் ேவாம்! அைனவைர ம் சமத் வமாகப் 
ேப ேவாம்! அைனத் த் தரப்பினர ம் க த் க்க க்கு 
மாியாைத ெகா ப்ேபாம்! அைனவைர ம் ெகளரவமாக 
நடத் ேவாம்! நடந்தவற்ைற மைறக்காமல் அவற்ைற 
உாிய ைறயில் ைகயாண் , நீதியான ைறயில் ேபசித் 
தீர்ப்ேபாம்!  

உாிைம ம க்கப்பட்டவர்க க்கு உாிைமைய ம் நீதி 
ம க்கப்பட்டவர்க க்கு நீதிைய ம் வழங்குவதற்காக நாம் 
அைனவ ம் ஒன்றிைணயேவண் ம். அ ேவ நிைலேபறான 
சமாதானத்ைத இந்தத் தீவில் உ வாக்கி, இனங்க க் 
கிைடயில் நல் ணக்கம் ஏற்பட வழியைமக்கும். சர்வேதசத்ைத 
ஏமாற் வதற்காக நல் ணக்கத்ைதப் பற்றிக் கைதக்காமல், 
இந்த நாட் ல் வா ம் அைனத்  இளம் சந்ததியின ம் 
சேகாதரத் வத் ட ம் அன் ட ம் நட் ட ம் வாழ்வதற்கு 
வழியைமக்கக்கூ ய அர்த்த ஷ் யான நல் ணக்கம் உ வாக 
நாம் அைனவ ம் இதயசுத்தி டன் பணியாற்றேவண் ம். 
எங்களின் இன்ைறய ெசயற்பா கேள எங்கள் மழைலச் 
ெசல்வங்களின் கங்களில் எதிர்காலத்தில் ன்னைகைய 
உ திப்ப த் ம். அழகிய இலங்ைக என்ற இந்த மாங்கனித் 
தீ  ம மலர்ச்சியைடய ேவண் மாயின், அைனத்  இன 
மக்க ம் மகிழ்ச்சி டன் வாழேவண் மாயின், இந்தத் தீவில் 
வா ம் அைனத்  இனங்க ம் சமமாக ம் ெகளரவமாக ம் 
நடத்தப்படேவண் ம். அரசாங்க அ சரைண டனான 
பாரபட்சங்க க்கும் அடக்கு ைறக க்கும் அநீதிக க்கும் 

ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ம். 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேபார் க்கு ெகாண் வரப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்  
ஏ  ஆண் கள் வைடயப்ேபாகிற . நல்லாட்சி 
அரசாங்கெமன்  கூறப்ப ம் இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு 
வந்  ஓராண்  நிைறவைடந் விட்ட . ஆயி ம் தமிழ் 
மக்களின் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க ெப ம் சாதகமான 
மாற்றங்கள் எ ம் நிகழவில்ைல. இயல்  வாழ் க்காக எம  
மக்கள் ஏக்கத்ேதா  காத்தி க்கிறார்கள். வடக்கு, கிழக்கில் 
சுமார் 95,000 விதைவகள் வாழ்கிறார்கள். பல்லாயிரக் 
கணக்கான சிறார்கள் தம  எதிர்காலம் ெதாடர்பான 
ேகள்விக்குறிேயா  வாழ்கிறார்கள். 1,46,679 ேப க்கு என்ன 
நடந்தெதன்ப  ெதாியாமல் ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 
ஏக்கத்ேதா  வாழ்கிறார்கள். காணாமற்ேபாகச் ெசய்யப்பட்ட 
தம  உற க க்கு என்ன ேநர்ந்தெதன்பைத அறி கமாக 
அவர்கள  கு ம்பத்தின ம் உறவினர்க ம் ெதாடர் 
ேபாராட்டங்களில ஈ பட் ள்ளார்கள். எம  பகுதிகளில் 
இரா வ ஆக்கிரமிப்  இன்ன ம் ெதாடர்கின்ற . 
மாற்றத் க்காக வாக்களித்த மக்கள், தம்ைம அரசாங்கம் மறந்  
விட்டதா? எனக் ேகள்வி எ ப் கிறார்கள். "எம்ைம 
எம்மண்ணில் நிம்மதியாக, ெகளரவமாக, சுதந்திரமாக 
வாழவி ங்கள்" என்ேற எம்மக்கள் ேகட்கிறார்கள். தமிழர்கள் 
வன் ைற மீேதா, ேபாாின் மீேதா வி ப் க் 
ெகாண்டவர்களல்லர்; எம  ேதசத்தின்மீ  திணிக்கப்பட்ட 
ேபா க்குள் வாழ நாம் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டேபா ம் சந்தாப்்பம் 
கிைடத்தேபாெதல்லாம் சமாதானத் க்கான வாசல் கதைவத் 
திறந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்பைத  அவலங்கைளச் சுமந்  
வ கேளா ம் ேவதைனேயா ம் வா ம் மக்களின் 
பிரதிநிதியாக நான் ெசால்கிேறன்.  

கட்டைமப் சார் இன அழிப்  எம்மண்ணில் ெதாட ம் 
வைர, அடக்கு ைற ம் ஆக்கிரமிப் ம் எம  மண்ைண 
விட்டக ம்வைர எம  இனத்தின் இ ப் க்கும் அதன் 
அைடயாளத் க்குமான ஜனநாயக ாீதியிலான ேபாராட்டங்கள் 
ெதாட ம். அேதேவைள, ஏைனய இனங்களின் ஜனநாயக 
உாிைமகள் உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன்பதி ம் நாம் 
அக்கைறேயா ம் காிசைனேயா ம் இ க்கிேறாம். இலங்ைக 
பல ெமாழிகைள, பல இனங்கைள, பல மதங்கைள, பல 
பண்பா கைளக் ெகாண்ட ஒ  நா  என்பைத எ த்தில் 
மட் ம் ெகாண் ராமல், அன்றாட வாழ்வி ம் நைட ைறப் 
ப த்திக் காட் வதற்கான சூழல் எ ந் ள்ள . இதைன 
ெவற்றிகரமாக அ ல்ப த்தாமல்ேபானால் இலங்ைகத் தீவில் 
ெதாட ம் இனப்பிரச்சிைனக்கு நிரந்தர தீர்  காண யா . 
அத் டன் நல் ணக்கேமா அல்ல  நிைலயான சமாதானேமா 
ஏற்படப்ேபாவதில்ைல. அேதேவைள நீதிேயா, ெபா ப் க் 
கூறேலா இல்லாமல் நிைலயான அைமதி ம் இனங்க க் 
கிைடயிலான நல் ணக்க ம் இந்தத் தீவில் ஏற்படப் 
ேபாவதில்ைல என்பைத ம் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஆகேவ, அரசியல் தீர் க்கான நகர் கைள ன்ென க்கின்ற 
சமத ணத்தில், ேபாாின்ேபா  சர்வேதச சட்டமீறல்களில் 
ஈ பட்டவர்கைள நீதியின் ன் நி த்தி, அநீதி இைழக்கப் 
பட்டவர்க க்கு நீதி வழங்குவதற்கான நடவ க்ைகக க்கு 

க்கியத் வம் அளித் ச் ெசயற்பட ேவண் ம்.  

ேபா க்குப் பின்னரான நிைலமாற் க் கால நீதி 
நடவ க்ைககைள விைரந்  ேமற்ெகாண்ட பல சர்வேதச 
நா கள் எங்கள் கண்களின் ன்ேன உதாரணங்களாக 
விாிந் கிடக்கின்றன. அந்த வைகயில், ஜனநாயக ாீதியில் 
உ வான ஆட்சி மாற்றத்ைத ம் அதன ப்பைடயிலான 
அரசியல் மாற்றத்ைத ம் ெதாடர்ந்  நிைலமாற் க் கால நீதிச் 
ெசயற்பா கள் இலங்ைகத் தீவில் ஆரம்பித்தி க்க ேவண் ம். 

இ ப்பி ம், அதற்கான இதயசுத்தி டன்கூ ய ன்ென ப் 
க்கைள இ வைர அவதானிக்க யவில்ைல. அரசியல் 

மாற்றங்கைளத் ெதாடர்ந்  ஆர்ெஜன்டீனாவில் ஐந்  
நாளி ம், ெப வில் ஒ  மாதத்தி ம், சி யில் இரண்  
மாதங்களி ம், கிழக்குத் திேமாாில் நான்கு மாதங்களி ம், 
சியரா ேயானில் சுமார் எட்  மாதங்களி ம் நிைலமாற் க் 
கால நீதி நடவ க்ைககள் ன்ென க்கப்பட்டன. ஆனால், 
இலங்ைகயில் அத்தைகய விைர த் தன்ைமையேயா அல்ல  
அதற்கான அரசியல் திடசங்கற்பத்ைதேயா காண ய 
வில்ைல. அத் டன் ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் 
ேபரைவயில் நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானத்ைத அ ல்ப த்  
வதற்கு இந்த அரசாங்கம் ஆக்க ர்வமான ேவைலத் 
திட்டங்கைள இ வைர ன்ென க்கவில்ைல. இ  பாதிக்கப் 
பட்  நீதிக்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கும் மக்க க்கு ஆத்திரத் 
ைத ம் ஏமாற்றத்ைத ம் உண் பண்ணி ள்ள  என்பைத 
இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர வி ம்  
கின்ேறன். அத் டன், எந்த காரணங்க க்காக ம் நீதி 
ம க்கப்படக்கூடா  என்பைத ம் சுட் க்காட்ட வி ம்  
கிேறன்.  

ஆகேவ, திதாக உ வாக்கப்பட ள்ள அரசியலைமப் 
பான  ேபார்க்குற்றம், மா ட குலத் க்கு எதிரான குற்றம் 
மற் ம் இன அழிப்  ேபான்ற சர்வேதச சட்ட மீறல் 
குற்றங்களில் ஈ பட்டவர்கைள சட்டத்தின் ன் நி த்தி, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதி கிைடப்பதற்கு வழிேயற் 
ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம்.  இத்த ணத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 
தமிழ் மக்க க்கு நீதி கிைடக்க ேவண் ம் என்பதற்காகப் 
ேபாரா கின்ற அல்ல  அத்தைகய ேபாராட்டங்க க்கு 
ஆதரவாகச் ெசயற்ப கின்ற சிங்கள சேகாதர, சேகாதாிக க்கு 
என  நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , ஏைனய 

ற்ேபாக்குச் சக்திகைள ம் நீதியின் ெபயரால் ஒன்றிைண  
மா ம் அன் ாிைமேயா  ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.  அேத 
ேவைள, சிங்கள மக்களின் உாிைமகள் ம க்கப்ப ம்ேபா  
நாம் அதற்ெகதிராகக் குரெல ப் ேவாம் என்பைத ம் இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.  

நல் ணக்கம் என்றா ம் சாி, அரசியல் தீர்ெவன்றா ம் 
சாி ெதன்னாபிாிக்காைவ மாதிாியாகப் பலர் கவனத்திற் 
ெகாள்வைத அவதானிக்க கிற . அேதேவைள, அங்கு 
நிலவிய நிறெவறி ஆட்சி க ப்பின மக்கைள இலக்கு 
ைவத்தேபா , அதற்ெகதிராக ம் க ப்பின மக்களின் 
உாிைமக க்காக ம் ெவள்ைளயின ற்ேபாக்குச் சக்திகள் 
ெசயற்பட்டைத ம் கவனத்திற்ெகாள் தல் நன் . ெதன்னா 
பிாிக்காவில் இடம்ெபற்ற பிரச்சிைனக்கும் இலங்ைகயில் 
தீர்க்கப்படா ள்ள இனப்பிரச்சிைனக்கும் அ ப்பைடயில் பல 
ேவ பா கள் காணப்ப கின்றன. ஆதலால், நீதியாக 
இ ந்தா ம் சாி, அரசியல் தீர்வாக இ ந்தா ம் சாி, 
அவற்றின் ன்ென ப் க்க ம் வழி ைறக ம் ேவ  
ப வதற்கான சாத்தியப்பா கள் உண் . ஆயி ம், 
அவற்றி டான ப ப்பிைனகைள நீதிைய ம் நிைலயான 
தீர்ைவ ம் அைடவதற்குப் பயன்ப த்தலாம். மாறாக, சர்வ 
ேதச ச கத்ைதத் தி ப்திப்ப த் வதற்காகேவா அல்ல  
ஏமாற் வதற்காகேவா 'ெதன்னாபிாிக்க மாதிாி' ெதாடர்பாகக் 
கலந் ைரயா விட் , ஓர் இனத்தின் நல க்கு மட் ம் 

ன் ாிைமயளிப்பதற்கு அல்ல  ஒற்ைறயாட்சி ைறைம 
ையப் பலப்ப த் வதற்கு யற்சித்தால் ைரேயா ப் 
ேபா ள்ள இனப்பிரச்சிைன தீவிரமைட ம். இ  இங்கு 
வா ம் அைனத்தின மக்களின் வாழ்ைவ ம் பாதிக்கும்.  

ஆகேவ, ம க்கப்பட்ட உாிைமகைள ம் தாமதிக்கப்பட் க் 
ெகாண் க்கும் நீதிைய ம் வழங்குவதற்கான நடவ க் 
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ைககைள விைரந்  ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். தமிழ் மக்களின் 
அரசியல் அபிலாைசகைளச் சாிவரக் கவனத்திற்ெகாண் , 
இனப்பிரச்சிைனக்கு நியாயமான ைறயில் தீர்  
வழங்குவதற்கு ஏற்ற வைகயில் திய அரசியலைமப்  அைமய 
ேவண் ம். தமிழர்களின் மர வழித் தாயகமான இைணந்த 
வடக்கு-கிழக்கு, தமிழ்த் ேதசியம், தமிழர்களின் சுயநிர்ணய 
உாிைம, இைறயாண்ைம என்பவற்ைற உள்ளடக்கிய சமஷ்  

ைறயிலான தீர்  ைறையப் திய அரசியலைமப்  
உள்வாங்குவ  அவசியம். அதற்ேகற்ற வைகயில் 
அரசியலைமப் ப் ேபரைவ ெசயற்ப ெமன்  நம் கிேறாம். 
அன்  சிங்களத் தைலவர்கள் ன்ைவத்த தீர்  ைறகைள ம் 
ேகாட்பா கைள ேம இன்  நாம் ேகாாி நிற்கின்ேறாம். 
தமிழர்கள் சமஷ் த் தீர்ைவ மற் ம் இைணந்த வடக்கு - 
கிழக்ைகக் ேகாாிக்ைகயாக ன்ைவப்பதற்கு ன்னேர 
எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க ம் கண் ச் சிங்களப் 
பிரதிநிதிக ம் அதைன ன்ைவத்தார்கள் என்பைத ம் 
இத்த ணத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  இைணந்த 
வடக்கு - கிழக்ைக ம் அங்கு தனித் வ ெமாழி, பண்பாட்  
அைடயாளங்கேளா  வாழ்ந் வந்த தமிழர்கைள ம் ஒ  
ேதசமாகக் க த்திற்ெகாண்  தயாாித்த ஆவணத்ைத, 
இலங்ைகத் தீவில் தம  பிரேதசத்ைத ஒ  தனித் ேதசமாகக் 
க திய கண் ச் சிங்களப் பிரதிநிதிகள் 'ெடான ர்' 
ஆைணக்கு விடம் ைகயளித்தைத இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, சமஷ்  அ ப் 
பைடயில் இைணந்த வடக்கு - கிழக்கு, தமிழர்கள் 
இைறயாண்ைம டன் வாழக்கூ ய ஒ  ேதசமாக 
அங்கீகாிக்கப்பட் , அவர்க க்கான சுயநிர்ணய உாிைம 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அதற்குப் திய அரசியல 
ைமப்  வழிேகால ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், இலங்ைகத் தீ  இரா வத்தால் நிரம்பிவழிந்  
ஒன் பட்ட ேபால் காணப்பட்டா ம் மனத்தால் இந்தத்தீ  
இரண் பட்ேட காணப்ப கின்ற .  ஓாினத்ைத எந்த இனம் 
ஒ க்குகின்றேதா, அந்த இன ம் அைமதியாக இ க்க 

யா ; அந்த நா ம் சுபிட்சமைடய யா .  அத் டன், 
ஓாினத்ைத ஒ க்க எ த்த நடவ க்ைககளின் விைளவால் 
அந்நிய ேதசங்களிடம் அ ைமப்பட் ப் ேபாக ம் ேநாி ம். 
சுதந்திர ம் சுபிட்ச ம் நிைறந்த இலங்ைகையக் கட் ெய ப்ப 
ேவண் ெமன்றால், அ  ஏைனய இனங்களின் தனித் வ 
உாிைமகைள அங்கீகாிப்பதி ம் அவர்க டன் அதிகாரங் 
கைளப் பங்கிட் க்ெகாள்வதி ேம ஆரம்பிக்கேவண் ம். 
அதற்கான நடவ க்ைகையத் ணிச்ச ட ம் ரப் 
பார்ைவ ட ம் இன்ைறய அரசாங்கம் ன்ென க்குமா? 
என்பேத தலாவ  ேகள்வி. இன்  இரண்  பிரதான 
கட்சிக ம் ஒன்றிைணந்தி ப்ப  ஒ  வரலாற் ச் சந்தர்ப்பம். 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதத் தவறவிட்டால், வரலா  தான் 
வி ம்பிய திைசயில் இலங்ைகைய இட் ச்ெசல் ம் 
என்ப தான் உண்ைம. திர்ந்த அரசியல் அ பவமிக்க 
சம்பந்தன் ஐயா தைலைமயில் இதற்கான வாய்ப்ைப அளிக்க 
எம  கட்சி தயாராக உள்ள . இத்தைகய அாிய வரலாற்  
வாய்ப்ைபப் பயன்ப த்தித் தமிழ் மக்கள் ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய தீர்ைவ உ வாக்கிப் திய இலங்ைகையக் கட்  
ெய ப்ப அரசாங்கம் தயாராக ேவண் ம். இவ்வாய்ப்பிைனத் 
தவறவிட்டால் வரலா  தான் வி ம் ம் இன்ெனா  திைசக்குத் 
தீர்ைவ இட் ச்ெசல் ம் என்ப  திண்ணம்.  

தமிழ் மக்களின் மனங்கைளப் ாிந் , அவர்களின் 
ன்பங்கைளப் பகிர்ந் , அவர்களின் தனித் வமான 

உாிைமகைளப் ாிந்  அதற்ேகற்ப நியாய ர்வமான ம் 
நீதியான மான தீர்ைவக் காணேவண் ய ெபா ப்  
அரசாங்கத்திற்கு உண் . பிறந்தி க்கின்ற இந்தப் திய 

ஆண் ேல ெகாண் வரவி க்கும் திய அரசியல் யாப்பிேல 
நாம் இந்த நாட் ன் இரண்  சுதந்திர ேதசிய இனங்கெளன ம் 
இந்த நாட் ல் எங்க ைடய உாிைமகைளப் பா காக்கின்ற 
இனங்கெளன ம் ஒ  திய வரலாற்ைறச் ேசர்த் க்ெகாள்ள 
அரசு ன்வரேவண் ம். அரசியல் யாப்பிேல எந்தவிதமான 
பாரபட்சங்க க்கும் இடங்ெகா க்கா  ெசயற்படேவண் ம்.  
இன்  'சமஷ் ' என்ப  சிலேப ைடய கா களிேல 
விளங்காத அல்ல  எதிரான ஒ  ெசால்லாக வி கின்ற . அ  
ஒ  தீண்டத்தகாத விடயமாகப் பார்க்கப்ப கின்ற .  ஆனால், 
இன்  உலக வரலாற்றிேல சமஷ் க்குப் ெபயர்ேபான நாடாக 
சுவிற்சர்லாந்  திகழ்கின்ற ; அ ஸ்திேர யாவில் சமஷ்  

ைற சிறப்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற ; ெபாஸ்னியா, 
ெசர்பியா ேபான்ற நா களில்கூட இந்தச் சமஷ்  ைற 
இ க்கின்ற . இதைனவிட ெபல்ஜியம், ஒஸ்ாியா ேபான்ற 
நா களி ம் சமஷ் ேயா  ஒன்றிய தீர் கள் 

ன்ைவக்கப்பட் க்கின்றன.   

அண்ைமயிேல ேஜர்மனிய, ஐேராப்பிய, ஐக்கிய 
இராச்சியத்தி ைடய சமஷ் கூட, இந்த ஒற்ைறயாட்சிேயா  
இைணந்த சமஷ்  ைறயாகப் ேபசப்பட்ட . எனேவ, அந்த 
நா களில் இ க்கின்ற அரசியலாளர்களின் அ பவங்கைளப் 
பகிர்ந்  அந்த அ ப்பைடயிலான தீர் கைள வழங்க 
ேவண் ம். இந்த நாட் த் தமிழ் மக்களின் ைர 
ேயா ப்ேபாயி க்கின்ற பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரமான தீர்  
ஒன்  எட்டப்பட ேவண் மானால் அ  ஒ  சமஷ்  
அ ப்பைடயிேலேய அைமய ேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு 
ஆணித்தரமாகச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால் இ  
ஒ  வரலாற்  ாீதியான பிரச்சிைன. இன்  ேநற்  அல்ல, 70 
ஆண் க க்கு ேமலாக இந்த மண்ணிேல தமிழர்கள் இன 
ாீதியாகப் பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள். அவர்கள் வரலாற்  
ாீதியாகத் தாங்கள் சுதந்திரமாக வாழ்ந்த பிரேதசத்தில்,   
தங்கைளத் தாங்கேள ஆண்ட ேதசத்தில் மீண் ம் தங்க ைடய 
இைறைம டன்கூ ய ஒ  தீர்ைவ ேவண் வதற்கு 
அவர்க க்கு இ க்கின்ற வாய்ப்  இ வாகும்.   

பிாிக்கப்படாத இலங்ைக என்  ெசால்வ  'சமஷ்  
இல்ைல' என்ற அர்த்தமல்ல. அந்தப் பிாிக்கப்படாத நா கள் 
பல ம் சமஷ் ேயா  இ ந்தி க்கின்றன. பல நா கள் 
இன் ம் சமஷ் ைய ெவற்றிகரமாக ன்ென த் ச் ெசல் 
கின்றன. ஆகேவ, சமஷ்  வந்தால் நா  பிாிந் வி ம் 
என்கின்ற பயத்ைத த ேல சிங்களத் தைலவர்கள் 
ேபாக்கேவண் ம். அதாவ  அந்த நிைலயி ந்  நீங்கள் 
மாறி வர ேவண் ம். சமஷ்  ைற இ ந்ததால் உலகத்திேல 
நா கள் பிாிந்ததாக வரலா  இல்ைல. ஆகேவ, சமஷ்  
என்ப  இந்த நாட் ைடய ஒற் ைமக்கும் பலத் க்கும் ஒ  
மிக க்கியமான க ேகாள் என்பைதக் க த்திேல ெகாண்  
ெசயற்படேவண் ம். தமிழ் மக்க க்ேக உாித்தான 
இைறைமயின் அ ப்பைடயில் சமஷ்  அ ப்பைடயிலான 
அந்தத் தீர்ைவ ன்ைவப்பதற்கு அரசாங்கம் இந்த வரலாற் ச் 
சந்தர்ப்பத்ைத - திய அரசியல் யாப்  உ வாக்கப்ப கின்ற 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்த ேவண் ம் என்பேத அந்த 
மக்க ைடய அவா. ஆனால், அவர்க ைடய கண்ணீ ம் 
வ ம் இன் ம் மாறாத நிைலயிேல, எந்த ன்ேனற்றங் 
கைள ம் காண யாமல் இரா வப் பிரசன்னத் க்குேள 
அவர்கள் வாழ்கின்றார்கள்.  

வ னியாவிேல கங்காதரன் ஹாிஸ்ணவி என்ற ஒ  
மாணவி ெகால்லப்பட்  இன்  ஒ  வாரம் கடந்தி ந் ம்கூட 
அவ ைடய ெகாைலக்குக் காரணமானவர்கள் கண் பி க்கப் 
படவில்ைல. இ வைர எந்த அைடயாளங்க ம் இல்லாத, 
யா ம் ைக  ெசய்யப்பட யாத நிைலைம 
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காணப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் ேவற் ெமாழி ேபசுகின்ற 
ெபா ஸாரால் அதற்கு நியாயம் கிைடக்க யாமல் 
இ க்கின்ற . அதற்காக ேநற் , இன்  எல்லாம் பல ம் 

தியில் இறங்கிப் ேபாரா கின்றார்கள். இதைனவிடப் பல 
பாடசாைலகள் அங்கு இன்ன ம் இரா வ காம்களாக 
இ க்கின்றன. மக்கள் அகதிகளாக வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். இந்த நிைல மாறேவண் மானால் 

த ல் சிங்களத் தைலவர்களிடம் நல்ல மனமாற்றம் 
வரேவண் ம். அந்த மக்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற தீர்  இந்த 
நாட் ேல எல்ேலாைர ம் ஒன்றிைணத் க்ெகாண்  
ெசல்கின்ற ஒ  சமஷ்  அ ப்பைடயிலானதாக அைமய 
ேவண் ம். இல்ைலேயல் ெதாடர்ந் ம் தமிழர்கள் கு தி 
சிந் வைத ம் இரத்தத்ேதா  வாழ்வைத ம்தான் சிங்களத் 
தைலவர்கள் வி ம் கின்றார்கள் என்ற க த்ைதத்தான் அ  
ெகாண் வ ம். ஆகேவ, அந்த மக்க க்கு நீங்கள் 
நியாய ர்வமான ம் சாியான மான தீர்ைவ ன்ைவக்க 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதச் சாியாகப் பயன்ப த்த ேவண் ெமன்  
ேகட் , என் ைடய உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.  
       

[10.38 a.m.] 
 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
Hon. Deputy Speaker, we are today debating the 

Resolution that has been presented by the Hon. Prime 
Minister, seeking to convert this Parliament into a 
Constitutional Assembly. I am standing before you today, 
Hon. Deputy Speaker, as a Member who had signed this 
Resolution along with the Prime Minister, seeking to 
adopt this novel approach in making a new Constitution 
for Sri Lanka. So, when I say, “a new Constitution,” that 
issue itself became a matter of controversy and the 
Opposition as well as the members of the Sri Lanka 
Freedom Party had wanted us to drop the word “new” and 
enact amendments to the Constitution.  But, as a matter of 
fact, we must say that this journey to deliberate and draft 
a new Constitution, would be long, difficult and arduous 
and may be controversial, but at the same time, this is a 
historic and ambitious journey that we are seeking to go 
on.  

After the Presidential Election, the country was 
presented with a new opportunity and that new 
opportunity, after the Parliamentary Election has been 
further strengthened with the two major political parties 
coming together in forming the Government and that in 
itself has given hope to the people that finally enacting of 
a Constitution and doing away with certain features of the 
Constitution may be possible. Whether we are going to 
retain the Presidential Model of Government that we have 
embraced ever since the 1978 Constitution or return to a 
Westminster Model of Parliamentary Governance where a 
Cabinet System is to be adopted, is something that we 
have to deliberate. I do not say, there is total consensus on 

the issue.  Even our Party has not come to a conclusive 
decision to do away with the Presidential Model.  But, we 
were on a common platform with our Colleagues from 
other parties in the last Presidential Election where there 
was a promise given to abolish the Executive Presidency 
as well as to introduce a new electoral system for the 
country.  

Of course, in both the Presidential and Parliamentary 
Elections, none of us did seek a mandate from the people 
to introduce a new Constitution. But, I must say that there 
was a general consensus among all people and majority 
of the people that a new Constitution is needed for the 
country. Many question as to why we should appoint a 
Constitutional Assembly.  They ask why we do not 
appoint a Select Committee.  I have myself been in two 
Select Committees of this House previously and it is my 
experience that that Select Committee process may not be 
the best option at this moment, because it does not have 
the flexibility or the scope to formulate a Constitution 
due to certain other constraints which we have all 
experienced in the past. 

Therefore, the best possible method is this approach 
to convert the whole Parliament into a Constitutional 
Assembly. The proposed process is in keeping with the 
existing constitutional provisions. In other words, the 
process has legal validity. It is to deliberate, seek the 
views and advice of the people and draft a Constitutional 
Bill for consideration of Parliament. Finally, Parliament 
will be reconvened in order to consider the Bill that 
would be the final product of the deliberations of this 
Constitutional Assembly. 

In any Constitution-making exercise, the legitimacy 
of the process and the final product - the new 
Constitution - becomes paramount. Constitutions cannot 
be imposed on the people by force. It is said that the 
legitimacy of the Constitution is multi-dimensional. 
When you say multi-dimensional, it has got to have 
political legitimacy; it has got to have legal legitimacy. 
On top of everything, it must have moral legitimacy. So, 
in order to get this multi-dimensional legitimacy, we have 
now decided to put in place several processes.  

We have appointed a panel of 21 eminent people to 
have a Public Representations Committee, which is going 
all around the country listening to the public; the civil 
society. [Interruption.] My learned Colleague, the Hon. 
John Senewiratne corrects me and says that it is 25 now. 
So, we have 25 eminent people sitting in batches, going 
to district by district, having public sittings, getting the 
civil society to be involved in the process of Constitution-
making, and that is to give moral legitimacy to this 
exercise. So, how can anyone say that our approach to 
have a Constitutional Assembly is not the way to go 
about? It is not just a Constitutional Assembly alone. We 
have other parallel processes that we have put in place, 
and at the post-Constitutional Assembly stage, the public 
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will have the opportunity to challenge the Constitutional 
Bill before the Supreme Court as envisaged in our own 
Constitution. Then again, the provincial councils will 
have an opportunity to express their views and finally, as 
required by Article 83 of the Constitution, it will also be 
presented for a Referendum before the entire country. 
Therefore, there is no sleight of hand  in this approach.  
[Interruption.] Yes, you are welcome.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Who is paying for them? Parliament has not done any 

authorization yet. 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
If you want, we can get that authorization done. The 

only thing is, this exercise has been undertaken by the 
Prime Minister’s Office. They have, in fact -
[Interruption.]-  No, no, the Cabinet has authorized. It is 
a Cabinet-appointed Committee. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Since Parliament has the right to control money, 

Parliament should have first decided on the constitutional 
process and thereafter, that process should have begun. 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Hon. Nanayakkara, for such a solemn exercise, 

eminent people have been chosen and they are going 
around the country and for their incidental expenses, I am 
sure, all of you will not grudge paying something for 
them. -[Interruption.]  I know, but that authorization has 
been taken from the Cabinet. If necessary, that matter can 
be brought to Parliament for approval. I am sure from the 
way you are questioning these things you want to keep on 
-[Interruption.] No, no, we are doing a simultaneous 
exercise because we do not want to waste time. We want 
to get the public input and we want to have the Parliament 
deliberations parallelly.  Anyway, I thank you.  

Mr. Deputy Speaker, this whole process - some may 
seek to challenge this as if it is lacking legitimacy - has 
the full force of the mandate of the people, and then 
respecting that mandate, we have made sure that 
processes are very transparent, open, and that everyone 
who needs to be involved in this exercise is invited to 
involve. Finally, there is going to be a Steering 
Committee, and there again, that has also become  a 
matter of controversy. The Steering Committee will be 
entrusted with the final responsibility of drafting a 
Constitutional Bill. I am sure, my Colleague, the Hon. 

W.D.J. Senewiratne, is also  going to be there in that 
Steering Committee. So, being a very senior legal 
luminary in the House, I am sure, his mind would be 
brought to bear on - 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
All are  luminaries.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
Great minds. 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
Yes, there are several great minds in this House, 

including the Hon. Leader of the House. So, all of them 
will be in a position to assess all these public 
representations that have been made and look at the long 
history of several other draft documents that we have 
before us. We had several All Party Representative 
Committees; we had Select Committees and there is a 
copious amount of drafts and documents that can form the 
basis of a final Constitutional draft. So, in that process, 
the Steering Committee has a very big responsibility.  

Having said that, I do not want to deal too much with 
this issue, except to say that at the 26th Delegates’ 
Conference of the Sri Lanka Muslim Congress, held on 
the 07th of November, 2015 in Polgolla, Kandy, our Party 
said that it is committed to a meaningful settlement that 
would ensure due sharing of State-power, shared rule and 
dignified coexistence amongst all citizens and 
communities in Sri Lanka. It was also resolved to call 
upon the Government to enact and implement all 
necessary Constitutional reforms as assured prior to the 
Parliamentary Election held in August, 2015. As an 
interim measure, the SLMC called upon the Government 
to strengthen the devolution of power to the Provincial 
Councils to facilitate their autonomous functioning as 
provided for in the Constitution. I must also table here a 
policy statement  that we, the Sri Lanka Muslim 
Congress, published in 2008 which was very forward-
looking and grounded in the vision that Sri Lanka should 
be a multiethnic country which respects human rights, 
pluralism and the rule of law. This policy statement 
contains several components in it. It is a 16-point policy 
statement which I, with your permission,  will want to  
table* so that it will form part of  today's Hansard.  

Sir, may I have a few minutes to say a few words in 
Tamil? But before that, in reply to the Hon. Vausdeva 
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*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

Nanayakkara, Item 31 of the Resolution itself provides for 
funding.- [Interruption.] We will, once it is passed. Even 
if some of you vote against it, I am sure, it will get 
passed. Do not worry. We only need a simple majority to 
get that through.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
He is not against it, he is for it.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
It is not  the passage I am talking about, I am only 

telling that there is a procedure; that this House must be 
respected. This House is not respected when you proceed 
before the - 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
 I am told that you all are for it.-[Interruption.]  

Therefore, I withdraw what I said.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, திய அரசியல் 
யாப்ெபான்ைற உ வாக்குகின்ற இந்தப் பணியில், நா  
த விய ாீதியில் மக்கள் அபிப்பிராயங்கைளத் திரட் கிற 

யற்சியில், அரசியல் யாப்  சம்பந்தமாக நி ணத் வம் உள்ள 
சிவில் ச கத்தின் சிேரஷ்ட பிரதிநிதிகள் கு ெவான்  
நாட் ன் பல மாகாணங்களி ள்ள மாவட்டங்கள் ேதா ம் 
அமர் கைள நடத்திவ கின்ற . இந்த வாரம் ெதாடக்கம் அ  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் நைடெபற இ க்கின்ற . 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல ஏற்ெகனேவ ஆரம்பித்தி க் 
கிறார்கள்; அங்கு ேநற்  தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டெதன்  நான் 
ேகள்விப்ப கின்ேறன். இன்ைறய பத்திாிைககளில் இ  
ெதாடர்பாக ஆசிாியர் தைலயங்கங்களி ம் குறிப்பிடப் 
பட் க்கின்ற . நாைள ம நாள் அல்ல  நாைள தல் 
மட்டக்களப்பி ம் இந்த வார இ தியில் அம்பாைற 
மாவட்டத்தி ம் இந்தச் ெசயலமர் கள், அதாவ  மக்கள் 
அபிப்பிராயம் திரட் கின்ற யற்சி, நைடெபற இ க்கின்ற . 
இதிேல திரட்சியாகச் சிவில் ச கப் பிரதிநிதிகள் கலந்  
ெகாள்கின்ற ஒ  நல்ல சகுனத்ைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்.   

ஸ் ம் ச கத்ைதப் ெபா த்தமட் ம் பல சிவில் ச க 
அைமப் க்கள் இதில் அக்கைற காட் கின்றன. ேநற்  

ன்தினம் பள்ளிவாசல்கள் சம்ேமளனத்தின் ஏற்பாட் ேல 
சிவில் ச கப் பிரதிநிதிகள் கூ ப் பிேரரைணெயான்ைற 
நிைறேவற்றியி க்கின்றார்கள். அதாவ , இந்தத விடயத்தில் 
அரசியற் கட்சிகள் தன்னிச்ைசயாக ெவ க்கக்கூடா . 
தங்க ட ம் ேபசி ெவ க்கப்பட ேவண் ெமன்  
வ த்தித் தீர்மானம் நிைறேவற்றியி க்கின்றார்கள். 
அைதப் பார்த்த டேன நா ம் சந்ேதாசப்பட்ேடன்; கட்சி 
கெளன்ற அ ப்பைடயிேல அைத நாங்கள்  வரேவற்கின்ேறாம். 
இந்த நாட் ன் அரசியல் யாப்ைப உ வாக்குகின்ற யற்சியில் 
எவ்வள ரம் மக்கள் பங்ெக க்கிறார்கேளா, அந்தளவிற்கு 
இந்த அரசியல் யாப்பிற்கான அந்த அங்கீகாரம் ரணத் வம் 
ெப ம் என்பைத நாங்கள் எல்ேலா ம் ஏற் க் 
ெகாள்கின்ேறாம்.  எனேவ, அந்த moral legitimacy அந்த political 

legitimacy என்கின்ற விடயம் பிரதானமான  என்ற 
காரணத்தினால்தான் மக்கள் க த் க் ேகட்கின்ற இந்த 

யற்சிைய ம் நாங்கள் சமாந்தரமாகச் ெசய்  வ கின்ேறாம் 
என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்கின்ேறாம்.   

ஒ  திய ேதர்தல் சீர்தி த்தம் என்  வ கின்றேபா  
சிறிய கட்சிகள், சி பான்ைமக் கட்சிகள் பாதிக்கப்படாத ஒ  
கலப்  ைறயிலான ேதர்தல் சீர்தி த்தம் ெகாண் வரப்பட 
ேவண் ெமன்  அரசியற் கட்சிகள் என்ற அ ப்பைடயிேல 
நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். ஆனால், அ  சம்பந்தமாக 
20ஆவ  தி த்தச் சட்டம் ெகாண் வரப்பட்டேபா  நாங்கள் 

ன்ைவத்த ஒ  சில தி த்தங்கைள ெபாிய கட்சிகள் எேதச்ைச 
யாக ஏற் க்ெகாள்ள ம த்ததன் காரணத்தினாேலதான் 
20ஆவ  அரசியலைமப் த் தி த்தம் ேதால்விையத் த விய  
என்பைத நான் இங்கு ெசால் யாக ேவண் ம்.   

எனேவ, நியாயமான, ேநர்ைமயான ஒ  திய ேதர்தல் 
ைறைய அறி கப்ப த் கின்றேபா  சி பான்ைமக் 

கட்சிக ம் மற் ம் சிறிய கட்சிக ம் ன்ைவக்கின்ற தி த் 
தங்கள் சம்பந்தமாக இந்த அரசாங்கத்தில் இ க்கின்ற இரண்  
ேதசியக் கட்சிக ம் நல்லெதா  க த்திணக்கப்பாட் க்கு 
வரேவண் ம். இந்த நாட் ேல ஒ  திய ேதர்தல் ைறைய 
உ வாக்குவதில் மாத்திரமல்ல, ஓர் அதிகாரப் பகிர்  
அ ப்பைடயில் ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற அரசியலைமப் ச் 
சட்டத்தின் 13வ  தி த்தத்ைத ேம ம் ஒ  ன்ேனற்ற 
கரமான தளத் க்கு இட் ச்ெசல்கின்ற யற்சியி ம் எல்லாக் 
கட்சிக ம் ஒத் ைழக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்ேபா  நாங்கள் 
இ க்கின்ேறாம்.  

எனக்குாிய ேநரம் நிைறவைடந்தி க்கின்ற காரணத்தி 
னால் இ தியாக ஒ  விடயத்ைதக்கூறி, உைரைய 
நிைற ெசய்ய வி ம் கின்ேறன். இந்த அைவைய ஓர் 
அரசியல் யாப் ச் சைபயாக மாற் கின்ற எங்க ைடய இந்தப் 
பிேரரைணயின்மீ   இ  தரப்பி ம் இ க்கின்ற உ ப் 
பினர்கள் எல்ேலா ம் ஏகமனதாக வாக்களித் , இந்தப் திய 

ரட்சிகரமான யாப்பிைன ஆக்குகின்ற யற்சிைய 
அங்கீகாிக்க ேவண் ம் என்  பணிேவா  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

 
[පූ.භා. 10.56] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නව 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කිරීම ෙවනුෙවන් නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා මණ්ඩලයක් පිහිටුවා ගැනීම පිළිබඳව සිද්ධ ෙකෙරන 
ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී කරුණු කිහිපයක් දක්වන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් 
ෙයෝජනාව පිළිබඳ මුලින්ම සාකච්ඡාව පැවැත්වූෙය් ජනවාරි 9වැනි 
දා කියලා ඔබතුමාටත් මතක ඇති. ජනාධිපතිතුමාෙග් පදවි 
පාප්තිය සැමරීෙම් එක අවස්ථාවක් හැටියට ෙම් නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව සාකච්ඡාවට ෙගනාවා. ඊට පස්ෙසේ ඒක ජනවාරි 
12වැනි දාට කල් ගියා. 12වැනි දාට කල් ගිය එක ෙම් තරම් 
වැදගත් එකක් නම්, ෙම්ෙක් තිෙබන වැදගත්භාවය, ෙම්ෙක් 
තිෙබන වුවමනාව, ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට 
ෙම්ෙක් තිෙබන සුජාතභාවය ආරක්ෂා කර ගන්න ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඉතා ඉක්මනින් නැවත කථා බහ කරලා, විවාද 
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[ගරු  රවුෆ් හකීම්  මහතා] 
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කරලා ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා වන 
ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත යුතුව තිබුණා. නමුත්, ජනවාරි 12වැනි 
දා ඉඳලා 25 ෙවනකම් ආවා. එෙහම ඇවිල්ලා ඊෙය් සහ අද ෙම් 
ෙයෝජනාව සාකච්ඡා කරනවා කියලා කිව්වා. එෙහත් ඊෙය් 
හදිසිෙය් නැවත කථා කරලා කියනවා, අද උෙද් 9.30 සිටම ෙම් 
ෙයෝජනාව ගැන කථා කරලා අවසන් කරනවා කියලා. ඒ අනුව අද 
මුළු දවසම ෙම් ෙයෝජනාව විවාදයට ගන්නවා. නමුත්, අදත් ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධ විවාදය අවසන් වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක හරියට 
බාලගිරි ෙදෝසය වාෙග්යි. 

ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය හදා ගැනීම 
සම්බන්ධෙයන් ජනවාරි 9වැනි දා ඉඳලා එන ගමන අදත් අවසන් 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව සම්බන්ධ විවාදය අදත් අවසන් 
වන්ෙන් නැතිව තිෙයද්දි ෙම් පිළිබඳව ජනතාවෙගන් අදහස් 
අහනවා. නමුත්, ජනතාවෙගන් අදහස් අහන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා මණ්ඩලයක් හදා ගන්න එක ගැන ෙනොෙවයි, ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ජනතාවෙගන් අදහස් අහන්ෙන් 
ව වස්ථාවක් හදන එක ගැනයි. ෙමතැන කථා කරන්ෙන් 
ව වස්ථාවක් හදන එක ගැන ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලයක් හදා ගන්න එක ගැනයි. එතෙකොට පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයක් හදා ගැනීම 
පිළිබඳව ජනතාව පවරපු බලය ඇති අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එකඟතාවක් නැතිව ජනතාව ෙකොෙහොමද ව වස්ථාවක් හදන එක 
ගැන එකඟතාවකට එන්ෙන් කියන එකයි. ජනතාවෙග් අදහස් 
අහන එක ගැන ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, ජනතාවෙග් අදහස් 
අහන්න කලින් -ජනතාවෙග් අදහස්වලට වඩා ඉක්මනින්- ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පිළිබඳව එකඟතාවක් ඇති වන්න 
ඕනෑ. 

අදත් ෙම් විවාදය අවසාන කරන්ෙන් නැතුව, ෙම් විවාදය 
අවසන් කරන්ෙන් කවදාද කියලා දිනයකුත් නැතුව, අපි ෙමතැනින් 
නැඟිටලා යනවා. මට හිෙතන හැටියට පධාන පශ්නය වන්ෙන්, 
ආණ්ඩුෙව් පධාන පාර්ශ්වයන් හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර එකඟතාවක් නැතිකමයි. මුලින්ම 
ඔබතුමන්ලා අතර එකඟතාවක් නැති වීෙම් පතිඵලය නිසා තමයි, 
බාලගිරි ෙදෝෂය වාෙග් ෙම්ක ඇෙදන්ෙන්; කල් යන්ෙන්.  

පසු ගිය ජනවාරි 09වන දා පදවි පාප්තිය සමරලා පටන් ගත්ත 
ව වස්ථා මණ්ඩලය හදා ගැනීෙම් මණ්ඩලෙය් තවම කචල්. දැන් 
අපට ෙපෙනන්ෙන් එෙහමයි. ව වස්ථා මණ්ඩලය හදා ගැනීෙම් 
මණ්ඩලය හදා ගැනීමට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා 
තමයි අදත් ඔබතුමන්ලා ඡන්ද විමසීමක් කරලා ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒකමතිකව සම්මත කරලා ෙහෝ ෙම් මණ්ඩලය 
ස්ථාපිත කර ගන්ෙන් නැතුව ෙම් ඇෙදන්ෙන්.  

ඇත්තටම මට කලින් කථා කළ රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් 
කිව්ෙව්, ජනතාවෙග් අදහස්වලින් තමයි ලු ෙම්කට සුජාතභාවය 
ලැෙබන්ෙන්. ජනතාව අදහස් කියයි. මම දන්නා තරමට ෙම් වන 
ෙකොට ජනතාවෙග් අදහස් අහලා ඉවරයි. ෙම් මාසය අවසන් වන 
ෙකොට ජනතා අදහස් අහලා ඉවර ෙවනවා. ඊළඟට ඒ කමිටුවට 
කරන්න ෙදයක් නැති වනවා. ජනතාවෙග් අදහස් අහන ෙකොට ෙම් 
මණ්ඩලෙය් අදහස ෙමොකක්ද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර තිෙබන එකඟතාව ෙමොකක්ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟතාවකට පත් ෙවලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලය පත්කිරීම පිළිබඳ ෙයෝජනාව සම්මත කරනවාද, නැද්ද 
කියන එක ෙහෝ ෙම්ක කරනවාද, නැද්ද කියන එක ෙහෝ කථා 
ෙනොකර කථා යන ෙකොට තමයි අපට හිෙතන්ෙන් ෙම්ක 
ෙනොෙකෙරන ෙවදකමට ෙකෝඳුරු ෙතල් ෙහොයනවා වාෙග් වැඩක්ද 
කියලා. ඒක නිසා විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් ෙද් තමයි, පධාන 
ෙද්ශපාලන ධාරවන් තුළ තිෙබන ස්ථාවරභාවය. ආණ්ඩුෙව් 
එකඟතාව.  

මම නැවතත් අවධාරණය කරන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි. 
අපි ජනතාවෙගන් අහන්ෙන් නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන. 
හැබැයි, අපි ෙමතැන කථා කරන්ෙන් ව වස්ථා මණ්ඩලය ගැන. 
ෙම් මණ්ඩලය හදන එක අද ඉවර කරනවාද? අද උෙද් 
නවයහමාරට ෙම් සාකච්ඡාව කරමු කියලා සාකච්ඡා කරලා 
තීරණය කෙළේ ඊෙය්. අද දවස ඇතුළතත් ෙම් සාකච්ඡාව ඉවර 
කරන්ෙන් නැතුව  ඉස්සරහාට යනවා නම්, අපි ඇත්තටම නව 
ව වස්ථාවක් ගැන අදහස් පළ කරන ජනතාවට කරන්ෙන් විහිළු 
සැපයීමක්. එත ෙකොට ව වස්ථාව ගැන ජනතාව අහන සාධාරණ 
පශ්නයක් තිෙබනවා. අපට ව වස්ථාවක් හදන්න පුළුවන්ද 
ව වස්ථාව හදන්න මූලික වන පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක -
ආණ්ඩුෙව් ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය- අතර ෙම් සඳහා මණ්ඩලය හදා ගන්න එකඟතාවක් 
නැතුව. මට ෙප්න්ෙන් එෙහම එකඟතාවක් නැහැ වාෙගයි. 
ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙමොකද කියන්ෙන්? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ෙමම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්මත කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ 

යුතු පිළිෙවත ගැන, විධිවිධාන ගැන ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ ගැන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මතය සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ෙසේ 
අපි අගමැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැත්වූවා. සමහර 
අවස්ථාවලදී සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් ඒ සාකච්ඡාවලට සහභාගි 
වුණා. අපට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, එක කියා 
පටිපාටියකට. ඒ වාෙග්ම ෙම් කියා පටිපාටිය සම්බන්ධෙයන් 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් නායකයන් සමඟ අපි ඊෙය් 
සාකච්ඡා කළා. ඒ අයෙග්ත් එකඟතාව පකාශ කළා. ඒ නිසා අද 
ෙමතැන පරස්පර වි ෙරෝධයක් නැහැයි කියන එක පැහැදිලිව 
කියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් - 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කාලය. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
කමක් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කමක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා ෙම් සභාෙව් කියන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුෙව්. අගාමාත වරයා ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ ආණ්ඩුෙව් අගාමාත වරයා ෙලසයි. ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අතර එකඟතාවක් 
එන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. අගමැතිවරයා ඇවිල්ලා එකක් 
කියනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙමය විවාදය මැද විවාදයක් බවට පත් ෙවලා, ගරු සුනිල් 

හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි. ඒ අය අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගාමාත වරයා ඇවිල්ලා එකක් කියනවා. ඒ ආණ්ඩුෙව්ම ඒ 

ඇමතිවරයාම ඇවිල්ලා තව එකක් කියනවා. එෙහම  නම්  
අගාමාත වරයා ඒ කැබිනට් මණ්ඩලෙය් පධානිෙයක් ෙනොෙවයිද? 
ඒ කැබිනට් මණ්ඩලෙය්ම ඇමතිවරෙයක් ඇවිල්ලා තව එකක් 
කියනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ෙම් විවාදය මැදදී විවාදයක් එකතු කර ගන්නවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහත්මයා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද, 

රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද කියන එක 
ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කථාව කර ෙගන 

යන්න. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැතිවරයා. සුසිල් ෙපේමජයන්ත 

මහත්මයා ඇමතිවරෙයක්. ඒ නිසා අගාමාත වරයා යම් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් එක්ෙකෝ අමාත  මණ්ඩලෙය් 
ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා විය යුතුයි. එෙහම නැත්නම් 
අගාමාත වරයාෙග් ෙයෝජනාවට ඇමතිවරයා යටත් විය යුතුයි. 
එෙසේ නැතුව ෙම් සභාව ඇතුෙළේ ෙදෙගොල්ලන් ගහගන්න එක අපට 
ෙපන්වන්න එපා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ෙම් විවාදය තුළ විවාදයක් ඇති කර ගන්න බැහැ. ගරු 

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාව කර ෙගන 
යන්න. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලා එළිෙය් සාකච්ඡා කරලා එක ෙයෝජනාවක් 

ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැන් 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් ෙයෝජනාව 09වන දා 
ඉදිරිපත් කළා. 12වන දා විවාද කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් දවස් ෙදෙක් සම්මත කරන්න තීරණය කළා. අදත් සම්මත 

කරන්ෙන් නැහැ. දවස් 2ක් විවාද කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
විවාදය මැදදී ඔබතුමාෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාවක් 

නැහැ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අඩුම තරෙම් ආණ්ඩුව මූලික එකඟතාවකට ඇවිල්ලා, 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා, නියමිත දින කිහිපයක් විවාද කරලා 
සම්මත කළ යුතුව තිබුණා.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව කර 

ෙගන යන්න.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද සම්මත කරන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. අද සම්මත කරන්න 

තිෙබන බාධාව ෙමොකක්ද?  
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, හදිසිෙයන් සම්මත කළා 

නම් කියයි, අදහස් පකාශ කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැයි කියලා.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
වඩා පජාතන්තවාදී කියාදාමයක් තමයි, දින කිහිපයක්ම ෙම් 

වැඩ පිළිෙවළ ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡා කරන එක. ෙම්ක 
විධිවිධානයක්; a procedure. 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, දැන් විවාදය කර 

ෙගන යන අවස්ථාෙව් කථිකයන් කථා කරන ෙවලාවයි. 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Leader of the Opposition, please. 
 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, we are still debating the Resolution to convert 

Parliament into a Constitutional Assembly to draft a 
Constitution in place of the present Constitution, which, 
we all agree, must be abandoned. Everybody in this 
country has been campaigning for the abandonment of the 
1978 Constitution because it contains very many features 
which are unacceptable. So, what we should do now is to 
try and ensure that this Resolution is adopted by 
Parliament and we commence the business of framing a 
new Constitution. That is going to be done by the 225 
Hon. Members of Parliament; it is going to be done by 
Parliament in its capacity as the Constitutional Assembly. 
So, I think everybody should cooperate to ensure that this 
Resolution is adopted if you have the interests of the 
country at heart. If you do not have the interests of the 
country at heart and you want to delay this matter, prevent 
this matter from happening or create difficulties; you are 
doing a disservice to the country. Please remember that. 
We all want to cooperate to ensure that the country has a 
new Constitution which will address, not merely the 
Executive Presidency, not merely the question of electoral 
reforms, but also the national question in such a way that 
it will be constitutionally resolved as desired by all the 
Hon. Members of Parliament. So, why are we delaying 
that? I would appeal to all the Hon. Members to 
cooperate.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you very much. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, 

ඔබතුමාෙග් කථාව කර ෙගන යන්න. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිපත් 

කරන කාරණය ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ ෙද් කියන්න. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපට අවශ  ෙවන්ෙන්, ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන දුෂ්කරතාව 

මතු කරන්න ෙනොෙවයි. අපි ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන වුවමනාවයි 
මතු කරන්ෙන්. එතුමා කියන ආකාරයටම විධායක ජනාධිපති 
කමය  අෙහෝසි කරන්න, මනාප කමෙය් තිෙබන අර්බුදය විසඳා 
පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජනය ශක්තිමත් කිරීමට අවශ  සාධාරණ 
මැතිවරණ කමයක් හඳුන්වා ෙදන්න සහ ජාතික පශ්න විසඳා 
ගැනීම සඳහා අවශ  අලුත් ව වසථ්ාවක් හැදීෙම් වුවමනාව 
ගැනෙන් දැන් ෙම් කථා කරන්ෙන්.  

ඒ ව වස්ථාව හැදීමට තිෙබන වුවමනාෙව් පධානම කාරණාව 
තමයි, ෙමතැන තිෙබන ෙයෝජනාව. ඒ ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයකට ෙපරළා ගැනීමට, පරිවර්තනය 
කර ගැනීමට ෙගෙනන ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගැනී මෙන් 
දැන් තිෙබන ගැටලුව. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගැනීම සඳහා 
ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය ෙම් ගරු සභාවට කිව්වා නම් ඉවරයි. එෙහම 
නැතිව, අපි ෙම් ගැන එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ක කථා කරනවා, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ක කථා කරනවා, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අදහස ෙම්කයි, සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් අදහස 
ෙම්කයි, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අදහස ෙම්කයි යනුෙවන් 
නැවත වතාවක් කියන්න අවශ  නැහැ. එෙහම කියන්න වැඩක් 
නැහැ. එතෙකොට, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අදහස 
කියන්ෙන්, පතිපත්ති සම්පාදක ඇමතිතුමාෙග් අදහසද? නැහැෙන්. 
අගාමාත තුමාෙග් අදහස කිව්වා නම්, ඒක ඉවරයි. ඒක ආණ්ඩුෙව් 
අදහස. අගාමාත තුමාෙග් අදහස තමයි  ආණ්ඩුෙව් අදහස. ගරු 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ආෙයත් වතාවක් ෙම් 
ෙයෝජනාව කල් දමන්න තව ෙහේතුවක් ෙසොයන්න අවශ  නැහැ. 
අපි කියන්ෙන් ඒකයි. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් අද ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්මත කරමු. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද සම්මත කරමු. අද සම්මත කරන්න බැරි ඇයි? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අදින් පස්ෙසේ තව දවසකට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන යන්ෙන් ඇයි 

කියලා අපට කියන්න. අදින් පස්ෙසේ ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කරන්න තව දවසකට යන ෙහේතුව කියන්න. ගරු  ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කියන ආකාරයට ෙම් 
ගැන ආණ්ඩුෙව් එකඟතාවක් හැදිලා තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමාම 
කිව්වා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් පක්ෂවලත් එකඟතාව 
හැදිලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම නම්, දැන් ෙම් බලාෙගන 
ඉන්ෙන් ටීඑන්ඒ එක විරුද්ධ ෙවලා නිසාද? ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විරුද්ධ ෙවලා නිසාද ෙම් බලාෙගන ඉන්ෙන්?  රවුෆ් 
හකීම් ඇමතිතුමා විරුද්ධ ෙවලා නිසාද ෙම් බලා ෙගන ඉන්  ෙන්? 
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකටද? එෙහම නම් අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කරමුෙකෝ. ඇයි, ෙව්ලාව ගන්ෙන්? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඇයි අද සම්මත කරන්න බැරි? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අද සම්මත කරන්න බැරි ෙමොකද? 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දවස් ෙදකක් ෙම් Debate  එක තිබුණා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අද උෙද් නවය හමාරට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පටන් ගත්තා. 

අපිට තවත් ෙම් ගැන කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ජනවාරි 09 වැනි දා ඉඳලා ෙම් ගැන කථා කරනවා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තවත් අමුතුෙවන් කථා 

කරන්න ෙලොකු ෙදයක් ෙමතැන නැහැ. ඒ නිසා අද ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්මත කරමු. ඒකට තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, යම් විධියකින් ෙම් ගැන 

සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ ෙනොදී ඡන්දයකට දැම්මා නම් කියයි, කථා 
කරන්න දුන්ෙන් නැහැ කියලා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නැහැ, නැහැ. ඉඩ දුන්නා ඇති. දැන් එකඟතාවකට 

ඇවිල්ලාෙන් තිෙබන්ෙන්. දැන් එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි - 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා ෙම් විවාදය මැද 

විවාදයක් කර ෙගන යනවා.   
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තවත් ෙව්ලාව ඕනෑ නැහැ. අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරමු. 

[බාධා කිරීම්]  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාවක් ෙදන්න. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් ඔබතුමා  කුමක් යටෙත්ද ෙම්  කථාවට  බාධා කරන්ෙන්? 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපට ෙම් ෙයෝජනාව ඉක්මනට සම්මත කර ගන්නයි  ඕනෑ. 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක  ඔබතුමාෙග්  කථාෙව්දී කියන්න.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
විපක්ෂෙය් සංවිධායකතුමාෙග් අදහස වැදගත්. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා කථා කරලා ඉවරයි. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන් අලුත් පශ්නයක්ෙන් පැන නැඟිලා   තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමන්ලා  ජනවාරි  

9ෙවනි දා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. 12 ෙවනි දා  දවස පුරා  
ෙම් ෙයෝජනාව  සාකච්ඡාවට බඳුන්  වුණා. 12ෙවනි දාට පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තුව අවස්ථා ගණනාවක් කැඳවුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ඒ කිසිදු අවස්ථාවක ෙම් ෙයෝජනාව නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගනාෙව් නැහැ. අපිත් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී බලාෙගන සිටියා, 
ෙම් ෙයෝජනාව නැවත ෙකොයි ෙවලාෙව් ෙගන එයිද කියලා.  පසු 
ගිය දා   පක්ෂ නායක  රැස්වීෙම්දී තීරණය කළා, බහස්පතින්දා ෙම් 
ෙයෝජනාව සාකච්ඡාවට ගනිමු කියලා. බහස්පතින්දා  මුළු 
දිනෙය්ම ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න  අපි එකඟතාවකට ආවා. ඊට 
පස්ෙසේ  තමුන්නාන්ෙසේලා ඊෙය් පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවලා 
කිව්වා, ෙම් ගැන දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා කරන්න  ඕනෑ නිසා 
අඟහරුවාදා, බදාදා  කියන දින ෙදකම විවාදය කරන්න ඕනෑ 
කියලා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඉතා වැදගත් කල්තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ ෙයෝජනාව පවා පැත්තකින් 
තියා ගත්තා, ෙම් කාරණය  වැදගත් නිසා ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න. ඒ නිසා දැන් අපි අතර  පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.   

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ පශ්නය ෙම් විවාදය මැද විසඳන්න බැහැෙන්.  

 
අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්  ෙයෝජනාව අද සම්මත 

කරගන්න  බැරි ඇයි?  ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදය ලබා 
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දීෙම් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ  
එකඟතාවකට එන්න බැරි ෙවච්ච දුෂ්කරතාවයි. අපට 
පජාතන්තවාදය ලබා  දීම ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ගිවිසුම් 
අත්සන් කිරීම ගැන  කථා කරනෙකොට අගමැතිතුමා කෑ ගහන 
විධියට ෙමොන පජාතන්තවාදයද? ඒවා අරන් එන්න එපා 
පජාතන්තවාදයට.  තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ගැන එකඟතාවකට 
එන්න බැරි වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානානයකතුමනි, සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
ඇමතිතුමා ෙමතැනට ඇවිත් ෙම් ගැන  එකක් කියන්න  ඕනෑ 
නැහැ. අගමැතිතුමා තව එකක් කියන්න  ඕනෑ නැහැ. ඒ අය  
කැබිනට් මණඩලෙය් ඇමතිවරු. එෙසේ නම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ෙපොදු එකඟතවක් ඇතිව ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ  යුතුව 
තිබුණා.  ඒ පජාතන්තවාදී අයිතිය ෙදන්න  ඕනෑ විපක්ෂයටයි, යම් 
කරුණක් ඉදිරිපත් කරන්න.  [බාධා කිරීම්] 
     

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ 

කටයුතු ගැන ආණ් ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන්  මට තීන්දු කරන්න  
බැහැ.  ඒ සඳහා  එක්ෙකෝ අගමැතිතුමා ඉන්න  ඕනෑ. නැත්නම් 
සභානායකතුමා  ඉන්න  ඕනැ. දැන් සභානායකතුමා සභාවට 
පැමිෙණයි. අපට ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ පශ්නය 
ගැන තීන්දුවක් ගන්න ඇමතිවරෙයකු හැටියට මට බැහැ.  

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  අදහස් පළ කරන්න ඉඩ ෙදන්න  කිව්වාට 

පස්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙම්  මන්තීවරු 225 ෙදනාට 
වඩා පිටින් තව කවුරු ෙහෝ ඇවිත් අදහස් පළ කරන්ෙන් නැහැෙන්. 
අද අදහස් පළ කරන්න අප හැර ෙවන පිට අය එන්ෙන් නැහැෙන්. 
ෙම්  මන්තීවරු 225 ෙදනා අතෙර් ෙම්  කාරණයට එකඟතාව 
තිෙබනවා නම්, ඒ එකඟතාව  තිෙබන අයට තව අදහස් පළ 
කරන්න අවශ  නැත්නම් අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරන්න 
පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්,  තව අදහස් පළ 
කරන්න ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරු නැහැ. ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපට අදහස් පළ කරන්න  තව විනාඩි 
හතළිහක් ති ෙබනවා. ඕනෑ නම් ඒ  ෙවලාවත් තව, කථා කරන්න 
කැමැති අයට ෙදන්නම්.   [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
අද දවසට තව කථිකයන්  තිස් හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. දැන්  ඔබතුමා කතා 

කරලා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමාම කිව්වාෙන් ඔබතුමා කතා කරලා 
වැඩක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා දැන් ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. මෙග් 
කාලය ගන්න එපා. ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. ආෙයත් මෙග් කාලය 
ගන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් වැඩක් නැහැ 
කියලා ඔබතුමාම කිව්වා. සභානායකතුමා ඇවිත් ෙමොනවා හරි  
කියයි කිව්වා.  

ෙම් ගැන තව කථා කරන්න මන්තීවරුන් ඕනෑෙන්. ඒ 
මන්තීවරුන්ට ෙදන ෙව්ලාවත් අද දීලා, ඊට පසුව තවත් දවසකට 
ෙම් විවාදය කල් දැම්මාය කියලා, ෙම් මන්තීවරු 225ෙදනාට 
අමතරව පිටස්තර උගෙතක්, බුද්ධිමෙතක්, විෙද්ශිකෙයක් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැෙන්.  

 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
එෙහම කියන්න බැහැ. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිසා ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම අද දවෙසේ ඉවර කරමු 

කියලායි මා කියන්ෙන්. අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණු තව 
කවුරුහරි  ඉන්නවාද? අදහස් ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි වුණු 
ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් ෙව්ලාව ෙදමු.  

 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒක ඔබතුමාට කියන්න බැහැ. ඔබතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔබතුමා නැඟිටලා වැඩක් නැහැ. මම ඒ අයට  මෙග් ෙව්ලාව  

ෙදන්නම්; අෙප් නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාව 
ෙදන්නම්. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා, ෙම් විවාදෙය්දී අද තිෙබන 

පශ්නය ගැන ඔබතුමා කථා කිරීෙම් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් 
විවාදයට කාලය ෙවන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා  කමෙව්දය ස්ථාපිත කර ගැනීමයි අද 
දවෙසේ  අෙප් මාතෘකාව. අද කථිකයන් 37ෙදෙනකුෙග් නම් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට තව විනාඩි 14ක කාලයක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමා යම් විෙරෝධතාවක් පකාශ කරන එක ඇත්ත. 
ඒක ඔබතුමාට තිෙබන අයිතියක්. නමුත් අද දවෙසේ තිෙබන කාල 
සටහන ෙවනස් කිරීෙම් හැකියාවක් ෙම් ෙව්ලාෙව් නැහැ. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක මටත් බැහැ, ඔබතුමාටත් බැහැ.   
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න.  
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට  ලැබී තිෙබන කාලය 

මදි. අපට විනාඩි නවයයි ඔබතුමා දීලා තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එතුමන්ලාට කාලය ෙදන්න. ඒ කාලයත් දීලා විවාදය අවසන් 

කරන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
What is your point of Order, Hon. Nanayakkara? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව, අපි අතෙර් 

ෙම් සභාෙවන් පිට ෙබොෙහෝ ෙසේ සාකච්ඡාවට භාජන ෙවමින් 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ෙන් ඇත්ත කථාව. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක ෙන්, කියන්ෙන්.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙන්  ඇත්ත කථාව.[බාධා කිරීමක්]  ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම් 

ගැන සාකච්ඡා කරලා, එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා අවසාන තීන්දුවක් 
ගන්නයි අපට වුවමනා කරන්ෙන්. ෙව්ලාව ගැන කථා කරන විට, 
අද මට විනාඩි 12යි ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම මට විනාඩි 15ක, 
20ක කාලයක් ඕනෑ. නමුත් එෙහම ලබා දීලා නැහැ. ෙම් විවාදය 
ෙම් විධියට ගිෙයොත් ඔබතුමා ෙම් කාලය කාෙගන්ද ලබා ගන්ෙන්? 
ඒකයි මෙග් රීති පශ්නය. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට ෙදොෙර් සද්ෙදයි ෙබෙර් 

සද්ෙදයි ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
ඇත්තටම හදන්න තිෙබන වුවමනාවයි,  ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
හදන එක කඩාකප්පල් කරන වුවමනාවයි  කියන ෙදකක් 
තිෙබනවාෙන්, ෙතෝරා ගන්න. අෙප් අදහස් පළ කිරීම ඇත්ෙතන්ම 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න කාලය ඉල්ලීම ෙවන්න පුළුවන්. 
හරිද? ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හැදීම කඩාකප්පල් 
කිරීෙම් වුවමනාවක් තව ෙකෙනකුට තිෙබන්නත් පුළුවන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඔබතුමන්ලා තමයි කඩාකප්පල් කරන පැත්ෙත් ඉන්ෙන්.[බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අපට ෙපෙනන විධියට දැන් ඔබතුමන්ලා තමයි කඩාකප්පල් 

කරන පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. 

අප ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදාගන්න පැත්ෙත්යි ඉන්ෙන්. 
ඔබතුමන්ලා ෙම්ක කඩාකප්පල් කරන්ෙන් නැත්නම් අද හවස 
අපට ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරගන්න පුළුවන්. ඒකට බාධාවක් 
නැහැ. 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කවුද විරුද්ධ? අරෙගොල්ෙලොද? 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ අය විරුද්ධද? ෙහොයා ගන්න ෙකෝ ෙබෙර් සද්ෙදද, ෙදොෙර් 

සද්ෙදද කියලා; ෙමොකටද ඒ අය විරුද්ධ වන්ෙන් කියලා.  

මම ෙම් ගැන වාද කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ෙක් 
අවංක වුවමනාව ෙමොකක්ද කියලා මට ෙත්ෙර නවා.  අවංකවම  
තිෙබන්ෙන් ෙම් ව වස්ථාව හදාගැනීෙම් වුවමනාවද, නැත්නම් 
ෙම්ක ඇදෙගන, "ෙමෙහම එකක් හදන්න හිතාෙගන ඉන්නවා" 
කියලා රෙට් ජනතාවට ෙපන්වන්න තිෙබන වුවමනාවද කියලා 
මට ෙත්ෙරනවා. මම එෙහම කියන්න ෙහේතුව ෙම්කයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාෙව්  අංක 13 
යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශ පිළිබඳ උපෙදස් 
ලබාගැනීම සහ / ෙහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ / ෙහෝ වාර්තා කිරීම 
සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැනීෙම් කමිටුෙව් ඕනෑම සාමාජිකෙයකු 
කැඳවීෙම් බලය ද, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයට තිබිය යුතු ය."  

එතෙකොට ෙම් ෙයෝජනාෙව් - Resolution එෙක්ම- අදහසක් 
තමයි, ෙම් මහජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුව. හැබැයි, දැන් එළිෙය් -
විසුම්පාෙය් - කාර්යාලයක් විවෘත කරලා, මහජන අදහස් විමසීෙම් 
කියාවලියක් යනවා. මහජන අදහස් විමසීෙම් කියාවලියක් 
ඇත්තටම පාෙයෝගික වන්ෙන්, ඒෙක් යන්තණය ෙම්ෙක් 
ඇතුෙළන් යනවා නම් ෙන්. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයක් 
පිහිටුවා ගන්න අප ෙමතැන කථා කරනවා. එය පිහිටුවා ගැනීෙම් 
ෙයෝජනාෙව්ම මහජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුවක් ගැන අදහසක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, එළිෙය් මහජන අදහස් විමසනවා. ඒකත් 
පාෙයෝගික වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, මුළු දිස්තික්කයටම එක 
දවසයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ දිස්තික්කයට ගිහින් කියනවා, 
"අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදාගන්න ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් 
කියන්න" කියලා. හැබැයි, ඒ ජනතාවට ෙයෝජනාවක් නැහැ. ඒක 
හරියට ෙමන්න ෙම් වාෙග් වැඩක්. ජනතාවට අපි ගිහින් කියනවා, 
"සරුංගලයක් හදමු" කියලා. ජනතාව දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙමොන 
පාට එකක්ද කියලා. ෙකොල පාට එකක්ද, නිල් පාට එකක්ද, රතු 
පාට එකක්ද, "මල්ටි කලර්" එකක්ද, නයා දිග එකක්ද, නැත්නම් 
ෙවන ජාතියක සරුංගලයක්ද කියලා මූලික අදහසක් ඔවුන් තුළ 
නැහැ.  නමුත් ජනතාව  එදාට අදහස් ඉදිරිපත් කරයි.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ඔබතුමා සරුංගලයක් ගැනද කියන්ෙන්?  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අලුතින් හදන්න යන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගැන මම ෙම් 

කියන්ෙන්.   ජනතාවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව, 
ආණ්ඩුෙව් අදහස කියන්ෙන් නැතිව, මූලික එකඟතාවක් නැතිව, 
ෙම් ෙයෝජනාෙව්ම තිෙබන කාරණාවක් හැටියට මහජන අදහස් 
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විමසීෙම් කමිටුවක් අද එළිෙය් කියාත්මකයි. එයින් පාෙයෝගිකව 
ෙපෙනන ෙදය ෙම්කයි. ඇත්තටම මහජන අදහස් විමසලා, ඒවා 
ජනතාවෙග් අදහස් හැටියට එකතු කරෙගන, ඒ  එකතු කර ගත් 
අදහස්වලින් ෙමතැනට අදහස් අරෙගන, ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව හදාගැනීෙම් වුවමනාවක් නම් තිෙබන්ෙන්, අප 
නැවතත් අහන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැනයි. ඒ කමිටුෙව් 
සිටින උගත් මහත්වරුන්ටත්, ඒ අයෙග් කැපකිරීමටත් ගරු 
කරමිනුයි මම ෙම් කාරණය ගැන අහන්ෙන්. දිස්තික්කවලට ගිහින් 
ජනතාව ෙගන් අදහස් අහගන්න ඒ තරම් ඉක්මන් වන, උනන්දු වන 
ආණ්ඩුවට එකඟතාවකට ඇවිත් අද දිනය තුළ ෙම් කාරණාව 
අවසන් කර ගන්න බැරි ෙමොකද?  

පසු ගිය දවස්වලත් පාර්ලිෙම්න්තු න ාය පතය තුළින් 
අතිවිෙශේෂ, වැදගත් ජාතික පශ්නයක් ගැන කථා කෙළේ නැහැ ෙන්?  
එෙහම නම් ෙම්ක ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් ගැන අදහස් පළ 
කරන්න එන ජනතාවට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගැන තිෙබන 
උනන්දුෙව් තරමටම තමුන්නාන්ෙසේලාටත් සාකච්ඡා කරලා ෙම්ක 
හදා ගන්න තිබුණා. එතෙකොට තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙම්ක හදා 
ගැනීමට තිෙබන වුවමනාව ඇත්ත වුවමනාවක්ද, නැත්නම් ෙම්ක 
නිකම් ෙපන්වන වුවමනාවක්ද කියලා. ෙම්ක  මතු පිටින් එළියට 
ෙපෙනන්න විතරක් කරලා වැඩක් නැහැ.  "ඔන්න, අපි 
ඔයෙගොල්ලන්ෙගනුත් අදහස් ඇහුවා" කියලා ජනතාවට 
ෙපන්වන්න, දිස්තික්කවලට ෙපන්වන්න ෙම්ක කරලා වැඩක් 
නැහැ.    

ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, පාෙයෝගිකව  
ගත්ෙතොත් බදුල්ල දිස්තික්කයට එක දවසයි, තිකුණාමලයට එක 
දවසයි, මාතරට එක දවසයි, ගාල්ලට එක දවසයි.  ගිහිල්ලා 
ෙමොකක්ද අහන්ෙන්? ඒ ජනතා  නිෙයෝජනෙය් පතිශතයක් 
හැටියට වැඩිම කී ෙදනාද ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොන මට්ටෙම් 
නිෙයෝජනයක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒක ගැන සෑහීමට පත් 
ෙවන්න පුළුවන්ද? ඒක දැන්  ෙම් කියාවලියත් එක්ක යන්ෙන් 
නැතිව, ෙමයට පිටින් හදිසිෙය් ඉක්මනට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ඇයි? ඒකට විතරක් හදිසියි. ඒකයි  තිෙබන පශ්නය. මහජන අදහස් 
විමසා ගන්න හරි හදිසියි. ජනතාවට සුනාමියක්වත්  ඒවි කියලා භය 
ෙවලාද දන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැත්නම් ජනතාවට අදහස් අමතක 
ෙවයි කියලාද දන්ෙන්ත් නැහැ.  "ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන 
ජනතාව තුළ අදහස් කැකෑෙරමින් තිෙබනවා.  ඒවා හි  ෙඳන්න 
කලින් ගන්න ඕනෑ; ඒවා ඉක්මනට මතු කර ගන්න ඕනෑ;  ඇහිඳ 
ගන්න  ඕනෑ;  ඒවා ඉක්මනට අරෙගන ඉවර කර ගන්න  ඕනෑ"යි 
කියන අදහසින්ද දන්ෙන් නැහැ.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැන් මරු වැ ෙඩ් ෙවන්ෙන්.  
ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා මණ්ඩලය පත් ෙවන්න කලින් ජනතාවෙග් 
අදහස් විමසීෙම් කමිටුෙව් වැඩ කටයුතු ඉවර ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් 
දැන් නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදන්න ජනතාව අදහස් දීලා 
ඉවරයි.  හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදනාට තවම 
අදහසක් නැහැ.  ඉතින් ෙම්ෙකන් අපි ජනතාවට ෙදන පණිවුඩය 
ෙමොකක්ද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ජනතාවට ෙදන  පණිවුඩය  
ෙමොකක්ද? නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදා ගන්න කැක්කුමක්, 
වුවමනාවක් තිෙබන, අවංකව අදහසක් තිෙබන ජනතාවට අපි දැන් 
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ නිෙයෝජනය ෙකොච්චර පමාණවත්ද, එම 
ජාතිකත්ව නිෙයෝජනය ඇතුෙළේ ජනතාවෙග්  විවිධ ගැටලු, 
වුවමනාවන් ඇත්තටම නිෙයෝජනය වනවාද කියන පශ්නය ෙවනම 
තිෙබනවා.  හැබැයි, එෙහම තිබියදි පවා පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට, 
ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට දක්වන අවංක 
වුවමනාව ගැටලු සහගතයි.  ඒකයි අපි කියන්ෙන්. 

ඊළඟට, ෙම්කත් එක්කම අදාළ තව කාරණා කිහිපයක් 
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ආණ්ඩුව අමතක කර  

තිෙබනවා.  ඔබතුමන්ලා දන්නවා, න ාය පතෙයන් ඉවත් වුණු ෙම් 
ජාතිෙය්ම තව ඒවා තිෙබන බව. දැන් ෙම්ක න ාය පතය තුළ 
තියාෙගන යන්ෙන් නිකම් ෙපන්වාෙගන යන එකක් විධියටයි.  
ෙකෝ, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු අර දින සියෙය් ආචාර ධර්ම 
පද්ධතිය?  මහජන නිෙයෝජිතයින්ට හඳුන්වා ෙදනවායි කියාපු 
ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ෙකෝ?  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඒවා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තිෙබනවා ලු. හමස් ෙපට්ටිෙය්ද තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහේද 

තිෙබන්ෙන්? තිෙබනවා තමයි.  ඒවා හමස ්ෙපට්ටිෙය් තිෙබන්ෙන්. 
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත ෙකෝ?  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
තිෙබනවා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒවා තිෙබනවා ලු. ඒවා තිෙබන්ෙන් හමස් ෙපට්ටිෙය්.  

ඊළඟට,  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පිහිෙටව්වා. ඒෙකන්  
විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව හැදුවා. ජාතික විගණන පනත 
ෙකෝ? අද විගණන  ෙසේවා ෙකොමිසම පණ නැති කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකට අගමැතිතුමා උත්තර දුන්නා,"ඒ ගැන 
අමතකවීමක් වුණා, මතක් කරලා ඒ අවශ  කරුණු ෙගන 
එන්නම්" කියලා. එතුමාට අමතකවීමක් සිදු ෙවලා.  

විපක්ෂ නායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව රැස්වුණාම  
විගණන ෙසේවා ෙකොමිසමට ෙමොකද වුෙණ් කියලා අහන්න ෙකෝ. 
ජාතික විගණන පනතට ෙමොකද වුෙණ් කියලා අහන්න. ඒවා  මහ 
මැතිවරණෙය්දී දැවැන්ත සටන් පාඨ. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
අයිතිය ඕනෑ ෙකෙනකුට තිෙබනවා, අපි එම පනත ඉක්මනින්ම 
ෙගන එනවා කියලා කිව්වා.  එය ෙකටුම්පත් කරලායි තිෙබන්ෙන් 
කියලාත් කිව්වා. ඉතින් ෙගෙනන්න තිබුණා ෙන්. ඒ පිළිබඳව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  විරුද්ධව වන්ෙන් කවුද?  ජාතික විගණන පනත 
ෙගන එන්න පුළුවන් ෙන්. විරුද්ධ වන්ෙන් කවුද? මහජන 
නිෙයෝජිතයන් සඳහා වන ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ෙගන එන්න 
පුළුවන් ෙන්. කවුද විරුද්ධ වන්ෙන්? අතිෙර්ක දිනයක වුණත්  
ෙගන එන්න  තිබුණා.  ඒකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වියදම් කළාට 
පාඩු නැහැ; රැස් වුණාට පාඩු නැහැ. හැබැයි, ඒවා සියල්ලම දැන් 
යට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා යට ගහලායි තිෙබන්ෙන්.   
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීෙම් අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවා 
නම්, රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් සුජාත භාවය 
රැ කෙදන්න, මහජනතාවෙග් පරමාධිපත  බලය ආරක්ෂා කර 
ෙදන්න ෙම් දැන් තිෙබන තත්ත්වය ඇතුෙළේ වුණත්  පුළුවන්කම 
තිෙබනවා.  ඒ ෙද්වල්  කියාත්මක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට  
මහජන වරමක්  ලැබිලා තිෙබනවා.  දැන් කියනවා ෙන්, "ෙම් 
ෙවනුෙවන් අපට ජනතා වරම තිෙබනවා" කියලා.  ඔව්, ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් පනත ෙගන එන්න ජනතා වරම තිෙබනවා. 
බාධාවක් නැහැ. ජාතික විගණන පනත ෙගන එන්න ජනතා වරම 
තිෙබනවා. බාධාවක් නැහැ. ආචාර්ය ධර්ම පද්ධතියක් මහජන 
නිෙයෝජිතයින් සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න ජන වරම ලැබිලා 
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තිෙබනවා. බාධාවක් නැහැ. ඉතින්, එෙහම නම් ඒවා ෙගන එන්න 
එපායැ. ඒවා ෙගන එන්ෙන් නැහැ ෙන්. ෙම් සාකච්ඡාව 
පජාතන්තවාදී නම්,  එය ශක්තිමත් කිරීම ගැන ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් හරි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හරි විෙරෝධතාවක් 
තිෙබනවාද? අගමැතිතුමා නැඟිටලා කථා කරනෙකොට, සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත අමාත තුමා නැඟිටලා කියයිද ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීෙම් පනතට විරුද්ධයි කියලා.  ඒවා ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙන්.   
ඒවාට එකඟතාව ලැබිලා තිෙබනවා; ජනවරමක් ලැබිලා 
තිෙබනවා; ඡන්දය ලැබිලා තිෙබනවා; බලය ලැබිලා තිෙබනවා. 
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ඇයි, 
ෙගෙනන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙගෙනන්ෙන් නැහැ කියලා කියන්ෙනත් 
නැහැ.  එෙහම නම් අඩුම තරෙම් ෙම් ආණ්ඩුව  ඒවා ෙගන එන්ෙන් 
නැහැ කියලාවත්  ජනතාව තීන්දු කරයි.  

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙගෙනනවා, ෙගෙන     නවා. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙගෙනනවා කියලා කියනවා.  බාලගිරි ෙදෝෂය වාෙග්. හැබැයි, 

වැඩක් නැහැ. ඒකත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතල් මිල පහත දමනවා 
වාෙග් තමයි.  ෙතල් මිල බිංදුවටම පහත වැටුණාට පසුවත්  ෙමහි 
ෙතල් මිල පහත දමනවා කියලා කියනවා. ඒ වාෙග් තමයි.  ඒක 
නිසා ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය ගැන කථාවත්  බාලගිරි 
ෙදෝෂය වාෙග් තමයි ෙප ෙනන්ෙන්. එහිදී ජනතාවෙගන් 
අවංකභාවය ගැන අහන්න එපා. අවංකභාවය ගැන අෙපන් අහන්න 
එපා. අවංකභාවය ගැන ඔෙබන් අහන්න. අවංකභාවය ඔබ තුළින්ම 
අහන්න.  ආණ්ඩු පක්ෂයක් හැටියට  අවංක භාවය තිෙබනවාද?  
ඒකයි අහන්න ඕනෑ පශ්නය.  එකඟතාවක් නැතිව, ඒ එකඟතාව 
නැතිකම වහ ගන්න ෙම් වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු දින, පාර්ලිෙම්න්තු 
පැය ගණන් නාස්ති කරන්න එපා. ෙම් නාස්ති කිරීම අපරාධයක් 
ෙවනවා.  අපි අභිෙයෝග කරනවා, පුළුවන්නම් ඔබෙග් අවංකභාවය 
ජනතාවට ෙපන්වන්න කියලා. ඔබෙග් සුජාතභාවය ජනතාවට 
ෙපන්වන්න නම් ෙම් කාර්ය අද අවසන් කරන්න කියලා  අභිෙයෝග 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට සත්ුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා. 

 
[පූ.භා. 11.27] 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ෙවලාෙව්  කථා 

කරන්ෙන්  අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්  ඡන්දෙයන්  
බලයට පත් වුණු සෑම ආණ්ඩුවක්ම  ජනතාවට දුන් ඉටු ෙනොවුණු 
ෙපොෙරොන්දුවක් ගැනයි.  තවමත් එය ඉටු කර ගන්න බැරිව  
ජනතාව වෙට් යවන අවස්ථාවක්.   මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න 
කැමැතියි,  "ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කළ යුතුයි" කියන 
කරුණ සම්බන්ධව මූලික සටන ආරම්භ කෙළේ අපි බව. එම සටන 
ආරම්භ කෙළේ - [බාධා කිරීම්] ඉන්න මම කියනකම්. 1988 

අවුරුද්ද අවසාන වන විට ලලිත් ඇතුළත්මුදලි, ගාමිණී දිසානායක 
මැතිතුමන්ලා, අපි එකතු ෙවලා තමයි එදා ෙම් සටන ආරම්භ 
කෙළේ. අද වන තුරු සෑම ආණ්ඩුවක්ම ෙම් ගැන ෙනොෙයකුත් 
ෙපොෙරොන්දු දීලා තිෙබනවා.  

සෑම ආණ්ඩුවක්ම එෙසේ ෙපොෙරොන්දු ෙවලා, අද ෙවන තුරුම 
ජනතාව රැවැට්ටුවා. අද ෙම් ආණ්ඩුව කරන්න යන්ෙන්ත් ඒකයි. ඒ 
ගැන තමයි සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් කිව්ෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
සංෙශෝධන ෙමොනවාද? "නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනුවට 
'නව' කියන ෙකොටස ඉවත් කරන්න." එතෙකොට ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව. ෙමොකක්ද ෙම්?  එතෙකොට ෙමොන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවද?  අලුෙතන් ෙගන එන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවද 
නැත්නම් තිෙබන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවමද? ෙම් ෙදක අතර අපි 
අතරමං ෙවලායි ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමය 
ජනතාව වෙට් යැවීමක්; ජනතාව රැවටීමක්.  එතුමා කිව්වා වාෙග් 
කාටවත් ෙමය කරන්න වුවමනාවක් නැහැ.  ෙමය කරන්ෙන් 
නැහැ. හැමදාම  ෙම්ක කිය කියා ජනතාවෙග් ඡන්දය ගන්නවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුෙණ් ඒ වාෙග් ෙබො රු 
කියලා. ෙම්ක ෙබොරුෙවන්ම ජයගත් ආණ්ඩුවක්. දැන් ෙගනියන්න 
හදන්ෙනත් ෙබොරුෙවන්.  අවසානෙය් ෙකළවර ෙවන්ෙනත් 
ෙබොරුෙවන්.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,ෙමච්චර දුර යන්න ඕනෑද?   
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට අෙප් ඡන්දය 
ගත්තා.  තුෙනන් ෙදකක් ඡන්දය දුන්නා. ඒ ෙදනෙකොට  විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙග්නවා කියලා අපට 
ෙපොෙරොන්දු වුණා.  "විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙග්නවා; විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙකටුම්පත් 
කරලා තිෙබන්ෙන්; අපි විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැත් ෙම් කාර්ය සම්පූර්ණ කරනවා." කියා 
කිව්වා. නමුත් ඒ විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙකෝ?  
ඒකට ෙමොකද වුෙණ්? කවුද ඒක අමතක කෙළේ?  ෙම් කාරණය 
නීරස වුෙණ් එතැනදීයි. එදා සූදානම් කර තිබුණා කියූ විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙකෝ?  විධායක ජනාධිපති 
කමය ඉවත් කරන්න; මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කරන්න 
වුවමනා කරන සියලුම උපාංග විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් තිෙබනවා ෙන්. නමුත් අපට දහනව වන 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා කිව්ෙව්  "ෙම්ක හදිස්සියි; ෙම්කට ඡන්දය 
ෙදන්න; ෙම් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට 
ඡන්දය ෙදන්න; අපි විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙහට ෙග්නවා" කියලා.  නමුත් ඒ "ෙහට" තවම ආෙව් නැහැ. ඒ 
වාෙග් තමයි ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවත්.  ෙම්ෙකත් ෙහට 
එන්ෙන් නැහැ. ෙම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයක් අත වශ යි කියන කාරණය ගැන අෙප් කිසිම 
විෙරෝධයක්, පශ්නයක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පටන් 
ගත් දවෙසේ සිට අෙප් රට අවුෙලන් අවුලට ගියා; වියවුෙලන් 
වියවුලට ගියා. අෙප් රෙට් ජනතාව ෙම් පිළිබඳ සෑහීමකට පත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් අනුපාත කමය ගැන අපි සෑහීමකට පත් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙගෙනන්න ෙකෝ. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙගෙනන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 
ෙගනාෙව් නැති එක හරි. දැන් ෙගෙනන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 
ඒක හරි. ඒ වැරැද්ද නිසා ෙන් අපිව එෙළව්ෙව්. ඒ වැරැද්ද නිසා ෙන් 
අපිව එළියට දැම්ෙම්. දැන් ෙගෙනන්න. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙපන් අහන්ෙන් ෙමොනවාද? අපිව එෙළව්ෙව් 
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ඒක නිසා ෙන්. ඒක ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා රට පුරාම ගිහිල්ලා 
කිව්ෙව්, "යහ පාලනයක් ඇති කරනවා" කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේලා රට පුරාම ගිහිල්ලා කිව්වා ෙන්, "යහ පාලනයක් 
ඇති කරනවා, අපි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කරනවා" 
කියලා. ඉතින් ෙදයියෙන්, දැන් ඒක කරන්න. ෙදයියෙන්, දැන් ඒක 
කරන්න. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙගනාෙව් නැහැ තමයි. ඒක ෙන්, අපි 
ෙමතැන ඉන්ෙන්. ඒක නිසා ෙන් අපි ෙමතැන ඉන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] නැත්නම් අපි ඉන්න එපා යැ, ඔතැන. [බාධා කිරීමක්] 
නැහැ ෙන්. ෙකොෙහේද,  ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොකක්ද, ෙම් 
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් ෙගනැල්ලාද? තමුන්නාන්ෙසේ 
නීතිඥයා, තමුන්නාන්ෙසේ අධිකරණ නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා. ඔය 
වාෙග් කථා කියන ෙකොට විළි ලජ්ජයි, නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි. 
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කියන කථාවලට අපට ලජ්ජයි. 
[බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ෙපොඩ්ඩක් ඔෙහොම වාඩි ෙවලා ඉන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එතුමා දන්ෙන් ෙම් විධියට 
පැනලා උත්තර ෙදන්න විතරයි. එෙහම කරන්න  ගිහිල්ලා වරද්දා 
ගත්ත ෙවලාවලුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන - [බාධා කිරීමක්] 
ඒක ෙන් අර කඩුෙවලදී කර ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම 
වරද්දා ගත්ත ෙවලාවලුත් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා 
පෙව්ශෙමන්  වැඩ කරන්න. නැත්නම් තවත් ඒවාෙය් පැටෙලන්න 
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම්  ෙවලාෙව් අපට කියන්න 
තිෙබන්ෙන්, ෙම් රටට ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් 
අවශ යි කියන එකයි. ඒ ගැන අෙප් වාදයක්, විවාදයක් නැහැ. 
අනුපාත ඡන්ද කමය නැති කළ යුතුයි. ඒ ගැනත් අෙප් වාදයක්, 
විවාදයක් නැහැ. අපි සියලු ෙදනාම ඒකට එකඟ ෙවනවා. ඉතින් 
ෙම් ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න බැරි ෙමොකද කියලායි අපි 
අහන්ෙන්. ෙම්ක ෙගෙනන්න ෙම් තරම් රට වෙට් යන්න ඕනෑද? 
ෙම් තරම් මිනිසුන් මුළා කරන්න ඕනෑද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් 
තරම් ෙබොරු කියන්න ඕනෑද? ෙබොරුවක් ෙන් ෙම් කරන්ෙන්. 
ෙබොරුවක් ෙන් ෙම් කරන්ෙන්. කාලය මැරීමක් ෙන් ෙම් 
කරන්ෙන්. කාලය මැරීමක් ෙම් කරන්ෙන්. ෙම් සංෙශෝධනය 
කවදාවත් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව ස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න. ෙම් තිෙබන ඒවා ඔක්ෙකෝම 
ඒෙක් තිෙබනවා ෙන්. ඒක ෙගෙනන්න කියන්න. අපි ඡන්දය 
ෙදනවා ෙන්. ඒක ෙගෙනන්න කියන්න. ඒකට ෙමච්චර ජරමර 
කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ෙම්කයි අපි අහන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මීට වඩා ෙම් ර ජයට 
කරන්න වැඩ නැතුවා ෙනොෙවයි. ෙම් රජය ෙබොරුෙවන්ම ආවා 
කියලා මම කියන්ෙන් ඒකයි. අද මනුස්සයන්ට ජීවත් ෙවන්න 
බැහැ. අද ජීවන වියදම අහස උසට ඉහළ යනවා. අද අෙප් 
පළාත්වල මනුස්සෙයෝ හිඟා ෙනොකා හිඟා කනවා. ෙත් වගාෙවන් 
ජීවත් වුණු මිනිසුන්ට අද යන එන මං නැහැ. රබර් වගාෙවන් ජීවත් 
වුණු මිනිසුන්ට අද ෙපොෙළොෙව් පස් කන්න ෙවලා තිෙබනවා. 
කුඹුරු කරපු මිනිසුන්ට අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැහැ. ෙත් 
සඳහා දුන්නු ෙපො ෙහොර සහනාධාරය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරලා 
තිෙබනවා. වී සඳහා මිලක් ඇත්ෙත්ම නැහැ. රුපියල්17ට තමයි වී 
කිෙලෝවක් විකුණන්ෙන්.  

ඉතින් ෙම් මිනිසුන්ට කන්න නැත්නම්, ෙම් මිනිසුන්ට ජීවත් 
ෙවන්න බැරි නම්, ෙම් කියන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව කන්නද 
කියලායි මම අහන්ෙන්. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කිරීම 
සඳහා හැමදාම ෙම් එක එක ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන් මිනිසුන්ට 
කන්න ෙදන්නද? ෙම් සංෙශෝධනය අනවශ යි කියලා කියනවා 
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම්ක හදිසිෙය් ෙගනැල්ලා, අෙප් කාලය නාස්ති 
කරලා, අපි සියලු ෙදනාම ෙම්කට ෙයොමු කළාම ඒෙකන් අපට 
කන්න ලැෙබනවාද? ඒෙකන් අපට ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලැෙබනවාද? ඒෙකන් ෙත් මිල ඉහළ යනවාද? රබර් මිල ඉහළ 

යනවාද? අද රබර් කපන්ෙන් නැහැ. ෙත් දලු කඩන්ෙන් නැහැ, 
මිනිසුන්. අද ඒ මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ. ඒ ඉඩම් 
නඩත්තු කරන්න බැහැ. ඉතින් ෙම් ගැන අපි කල්පනා කරන්ෙන් 
නැත්ෙත් ඇයි? ඒ සම්බන්ධෙයන් රජය ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද? 
ඇමතිතුමන්ලා ෙමතැන කෑ ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කෑ ගහන්න, ෙම් 
පශ්නවලට. ෙම්කට ෙමොනවා හරි කරන්න කියන්න. ෙතල් මිල 
බින්දුවට බහිනවා. ඒත් ෙතල් මිල අඩු කරන්ෙන් නැහැ.  

ජනතාවට ෙබොරු කිය කියා යනවා. බස් ගැමුණු කියනවා, 
"ෙතල් මිල අඩු කරන්න එපා. ෙතල් මිල අඩු කෙළොත් එයාෙග් 
බඩ ට වදිනවා" කියලා. එයාෙග් බඩට වදිනවා කිව්වාම ආණ්ඩුව ඒ 
පැත්තට යනවා. ඒ ෙමොකද, බස ්ගැමුණු ආණ්ඩුවට කැස්සාෙන්. 
ආණ්ඩුවට කැස්ස නිසා එයාෙග් බඩට වදිනවා කියලා දැන් ෙතල් 
මිල අඩු කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය. තමුන් 
ෙවනුෙවන් කැස්ස මිනිස්සුන්ට ෙමොනවා හරි ෙදන එක ෙහොඳයි. 
නමුත්, බස් ගැමුණු වාෙග් නරුමෙයකුෙග් වචනය අහලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙදන්න තිෙබන සහනය නතර කරන්න තරම් ෙම් 
ආණ්ඩුව දුර්වල නම්, ෙම් රෙට් ජනතාවට අපි ගිහිල්ලා කියන්ෙන් 
ෙමොනවාද? අද කිසිම පශ්නයක් නැතිව ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 35ට අඩුෙවන් ෙදන්න 
පුළුවන්. ෙපටල් ලීටරයක් රුපියල් 55ට අඩුෙවන් ෙදන්න පුළුවන්. 
එෙහම ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙයද්දීත් අද ආණ්ඩුව ෙදන්ෙන් 
නැහැ. හැබැයි, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
"ෙබොර ෙතල් මිල බැස්සා. ආණ්ඩුව ෙතල් මිල අඩු කෙළේ නැහැ. 
අපි ආවාම අඩු කරනවා" කිව්වා. නමුත් දැන් ෙබොර ෙතල් මිල 
බැස්සා.  

එදා ෙතල් මිල නඩත්තු කරෙගන ගිෙය් ෙඩොලර් 110කට 
ෙබොර ෙතල් බැරලය අරෙගනයි. ඒ කාලෙය්දීත් අපි ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය දුන්නා. ඒ කාලෙය්දීත් අපි අවුරුදු එකහමාරක් ෙත් 
දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ෙගව්වා. අවුරුදු 
එකහමාරක් ෙත් දළු කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 80ක් පසු ගිය 
රජෙයන් ෙගව්වා. අවුරුදු එකහමාරක් රබර් කිෙලෝග්රෑම් එකකට 
රුපියල් 300 ෙවන්න ෙගව්වා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් අගමැතිතුමා 
මැතිවරණ කාලෙය්දී ෙදනියාය පෙද්ශයට ගිහිල්ලා කිව්වා, "මම 
බලයට ආවාම ෙත් කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 90ක් ෙගවනවා. 
වී කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 50ක් ෙදනවා. රබර් කිරි 
කිෙලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 350ක් ෙදනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා රබර් කිරි කිෙලෝග්රෑම් එකකට ෙදන්ෙන් රුපියල් 300යි. 
අපි රුපියල් 350ක් ෙදනවා" කියලා.  

දැන් කීයක් ෙදනවාද? දැන් ඒකට මහා ජාතික අපරාධයක් 
කරලා තිෙබනවා. දැන් රබර් පිට රටින් ෙගන්වන්න සමාගම්වලට 
අවසර දීලා තිෙබනවා. අද රුපියල් 160ක මුදලකට රබර් 
කිෙලෝග්රෑම් එකක් ලංකාවට ෙගෙනන්න පුළුවන්. අද අෙප් රෙට් 
රබර් නිෂ්පාදකයාෙග් නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 210යි. ඒ අවම 
වියදම. ඒකත් කිරි ටික තමන් කපා ගත්ෙතොත් විතරයි. පරණ 
යකඩ එකතු කරපු මිනිස්සු අද මහ පාෙර්. ෙම් ඇමතිතුමන්ලාෙග් 
හිතවතුන්ට ඕනෑ තරම් යකඩ ෙගන්වන්න බලපත දීලා තිෙබනවා. 
ඇමතිතුමන්ලාෙග් හිතවතුන්ට රබර් ෙගන්වන්න බලය දීලා 
තිෙබනවා. ඒක යට තව ෙමොන ගනුෙදනු තිෙබනවාද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. ෙම් දූෂණය, නාස්තිය නැති කරන්න කථා කරපු 
උදවිය ෙග් පැටිකිරිය තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. අද රබර් ඕනෑ 
තරම් ලංකාවට ෙගෙනන්න පුළුවන්. එෙහම ෙගනාපු නිසා අද 
අෙප් මිනිස්සුන්ට තිබුණු ටිකත් නැති වුණා. ඉන්දියානු චිතපට 
නිකම්  ෙගෙනන්න පුළුවන්. දැන් අෙප් නාට කරුවන් සියලු 
ෙදනාම  ෙසේදිලා ගිහිල්ලා. ඒ ෙගොල්ලන්  ඉවරයි.  ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් පශ්න ෙම්වායි. දැන් ඉන්දියානු 
ambulances ෙගෙනන්න හදනවා. ෙහොඳයි, ෙගෙනන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් රජයට වුවමනා කරන්ෙන් අෙප් රට ඉන්දියානු 
ambulance එකකින්ම වළපල්ලට අරින්නයි. ඒකයි ෙම් කරන්න 
හදන්ෙන්. ඉන්දියානු ambulance එකක දාලා අෙප් රට වළවල්ලට 
අරින්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ෙම්ක ඊෙය් කථා වුණාම, ෙම්ෙක් අග මුල 
ෙමොකක්ද කියලා අපිට හිතා ගන්න බැහැ. එක ෙව්ලාවකට 
අගමැතිතුමා කියනවා, පරිත ාගයක් කියලා. තවත් ෙව්ලාවකට 
කියනවා, recurrent expenditure අපට දරන්න ෙවනවා කියලා.  

ඒ කියන්ෙන් අපිටත් යම්කිසි වියදමක් දරන්න ෙවනවා. ෙම් 
 ෙකොෙහේවත් නැති මිනිස්සු ෙගනැල්ලා, අපි ඒ මිනිස්සුන්ට අෙප් 
සල්ලි ෙදනවා. අෙප් ෙරෝගීන් පවාහනය කරන්න අෙප් 
ambulances නැද්ද? හැම ෙරෝහලකටම ගිලන් රථය බැඟින් පසු 
ගිය වකවානුෙව් අපි දුන්නා. අඩු පාඩු තිෙබන ගිලන් රථ හදලා 
දුන්නා. මම දකුණු පළාෙත් පධාන අමාත වරයා විධියට සිටියදී 
දකුණු පළාෙත් ෙරෝහල් 8කට පමණයි ambulances තිබුෙණ්. 
සියලුම ෙරෝහල්වලට ambulances දීලා තමයි, එදා පළාත් 
සභාෙවන් අපි එළියට බැස්ෙසේ. එක ෙරෝහලකට එක ගණෙන් 
සියලුම ෙරෝහල්වලට ambulance  දුන්නා. අලුතින් එක සැෙර්ට 
ambulances  40ක් ෙගනැල්ලා ෙබදලා දුන්නා. Ambulances 
350ක් ෙගනැල්ලා රටටම දුන්නා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් අපිට දැන් 
ගිලන් රථවල හිඟයක් නැහැ. නමුත් ෙම් ගිලන් රථ ඉන්දියාෙවන් 
ෙගන්වීම පිටුපස ෙමොකක්ද තිෙබන සැකය කියලායි අපි අහන්ෙන්. 
ෙමොකක්ද, ෙම් තිෙබන වුවමනාව? ෙම්ක යට තිෙබන ගනුෙදනුව 
ෙමොකක්ද? ෙම් ගනුෙදනුව යට තිෙබන රහස ෙමොකක්ද? අෙප් රට 
සම්පූර්ණෙයන්ම විකුණන්නද හදන්ෙන්? ෙම් ගිලන් රථෙය් 
දමාෙගන අෙප් රට සම්පූර්ණෙයන්ම වළපල්ලට ෙගනියන්නයි 
හදන්ෙන්. ෙම්වා අපිට තිෙබන පශ්න. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ෙම් 
පශ්නය සුළු පශ්නයක්.  

ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවශ තාව සම්පූර්ණ කරන්න 
සංෙශෝධන එකකින්, ෙදකකින් කරන්න පුළුවන්. ඒක එෙහම 
පැත්තකින් තිෙයද්දී අද ෙම් රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ අෙප් 
රෙට් ජනතාවට තව තවත් වද ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියලායි මම 
කියන්ෙන්. තව තවත් කරදර කරන වැඩ පිළිෙවළක්. අෙප් රෙට් 
ජනතාව අමතක කරන වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් විධියට ගිෙයොත්, ෙම් 
රෙට් අපිට අනාගතයක් නැහැ. අෙප් රට සම්පූර්ණෙයන්ම 
වහල්භාවයට ඇද දමන වැඩ පිළිෙවළකටයි ෙම් යන්ෙන්. පිට රට 
සමාගම්වලට අපිව විකුණන්න තමයි හදන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒකයි අපට තිෙබන 
ගැටලුව. ඒ නිසායි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමෙහම කරන්න එපා 
කියලා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කරලා 
ජනතාවෙග් අවශ තාවන් ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න. ඒ ගැන අවුලක් 
නැහැ. අපි ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා. පළමුෙවන්ම විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න. ෙම්ක නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙනොෙවයි නම්, පරණ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවමෙන් ෙම් හදන්ෙන්. පරණ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
හදනවා නම් විසිවන සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න. ඒක ෙගනැල්ලා, 
ඒක සම්මත කරන්න. ඉස්ෙසල්ලා කිව්ෙව්, "අපි සම්පූර්ණෙයන්ම 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදනවා" කියලා. දැන් ඒ අදහස 
අත් හැරියා. ඒක අත් හැරලා තමයි ෙම් රජය ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ෙවනස් කරන්නට ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒ 'නව' කියන 
වචනය කපලා දමන්න. තව ෙපොඩි ෙපොඩි සංෙශෝධනත් තිෙබනවා. 
ෙම්වා කිසි ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් අෙප් අවුලක් නැහැ. ෙම් 
සියල්ලටම අපි එකඟයි. අපි ෙම් කිසි ෙදයකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ.  

මම කියන්ෙන් අෙප් රෙට් අනාගතය පාවලා ෙදන්න එපා 
කියලා. අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිය උදුරා ගන්න එපා. අෙප් 

රෙට් ජනතාවට ජීවත්වීෙම් මූලික අයිතිය ලබා ෙදන්න. අෙප් රෙට් 
ෙගොවි ජනතාවට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. අෙප් රෙට් ෙත් 
වගාකරුවන්ට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. රබර් 
වගාකරුවන්ට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. සුළු කර්මාන්ත 
කරෙගන හිටිය මනුෂ යාට ජීවත්වීෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න. 

මෙග් වැලිගම ආසනෙය් මනුෂ යන් ෙකොට්ඨාසයක් පාර දිෙග් 
යකඩ එකතු කරලා ජීවත් වුණා. ඒ මිනිසුන්ට අද ජීවත් ෙවන්නට 
විධියක් නැහැ. අද සිල්ලර කඩකාරෙයෝත් ඉවරයි. ඒක 
supermarketsවලට වික්කා. ඒක ෙලොකු ෙලොක්කන්ට වික්කා. අද 
ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. අද රෙට් 
ජනතාවෙග් පශ්න ෙම් ආණ්ඩුව දන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙම් ආණ්ඩුව 
ඉන්ෙන් ෙවනම ෙලෝකයක. ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක ඒ අය 
ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ඉන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ 
ෙවලාවට පිට රටවල. එක්ෙකෝ ඉන්දියාෙව්, එක්ෙකෝ ජර්මනිෙය්, 
එෙහම නැත්නම් ෙවන ෙකොෙහේ ෙහෝ රටකට ගිහින් ඒ රටවල් දිහා 
බලාෙගන තමයි ඉන්ෙන්. ඇෙමරිකාව දිහා බලාෙගන තමයි 
ඉන්ෙන්. ෙම් රෙට් මහ ෙපොෙළොෙව් පය ගහලා ෙනොෙවයි ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒකයි අපට තිෙබන 
ගැටලුව. අෙප් කනගාටුව ඒකයි. අෙප් රෙට් අනාගතය ගැන අපට 
භයක් ඇති ෙවන්ෙන් ඒකයි, ෙම්ක ෙකොතැනින් ෙකළවර ෙවයිද 
කියලා. එම නිසා ෙම් මන්තීවරුන්, ෙම් ඇමතිවරුන්, -
තමුන්නාන්ෙසේලා- කල්පනා කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රට 
ෙම්ක. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි කවුරුත් එකට ජීවත් ෙවන රට 
ෙම්ක. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
ෙම් රට ෙම් විධියට විනාශ කරන්න ෙදන්න එපා. ෙම් රට ෙම් 

විධියට එක එකාට පාවලා ෙදන්න එපා; එක එක රටවලට පාවලා 
ෙදන්න එපා. එක එක සමාගම්වලට, ෙලොක්කන්ට ෙම් රට 
ෙගනියන්න, උදුරා ගන්න  ඉඩ ෙදන්න එපා. ඒකයි මම කියන්ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මට අවවාද කරන නිසා 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.43] 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 

සංෙශෝධනය සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
රටක ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් 
වාෙග්ම වග කිව යුතු කාර්ය භාරයක් කියන එක අපි කියන්නට 
ඕනෑ.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්බන්ධ කාරණෙය්දී ෙම් 
ගරු සභාෙව් සිටින අපි 225ෙදනාටම සමඟිෙයන්, එකතුෙවලා 
කටයුතු කරන්නට පුළුවන් නම්, ඒ වාෙග්ම එකඟතාවකට එන්න 
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පුළුවන් නම් ඒක අති විශිෂ්ට කියාවක් බව කියන්නට ඕනෑ. අපි 
ෙබඳුෙණොත්, අපි කල්ලි ගැහුෙණොත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙම් 
රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාව විසින් පිළිගත්ත ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් ෙමයට අපි 
කවුරුත් එකඟ ෙවන බව. පරස්පර විෙරෝධයන්ෙගන් ෙතොරව අපි 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කිරීෙම් වැඩ කටයුත්තට සහභාගි 
ෙවන්නට ඕනෑ. අද පවතින සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය රටට 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කිරීමට විශාල 
පිටුවහලක් ෙවනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.  

පසු ගිය මාසෙය් 9ෙවනි දා ගරු අගාමාත තුමා විසින් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කිරීම සම්බන්ධව විධිවිධාන ඉදිරිපත් 
කළා; වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. එතැනදී ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් පතිපත්ති පදනම් කරෙගන අපි එයට සංෙශෝධනයන් 
ඉදිරිපත් කළා. අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා ඒ ඉදිරිපත් කළ 
සංෙශෝධනයන් ගරු අගාමාත තුමා පිළිෙගන තිබීම ගැන. ඒ 
සංෙශෝධනයන් සියල්ලම වාෙග් පිළිෙගන තිෙබනවා. එය පදනම් 
කරෙගන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කිරීෙම් වැඩ කටයුතු, 
කාර්ය භාරය ආරම්භ කරන බව අද ගරු අගාමාත තුමා පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳව අපි ඊෙය් හවස ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
නායකවරුන් වන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා, ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා සහ ගරු විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ අයෙග් 
අනුමැතියත්  දැන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා 
ලැබිලා තිෙබනවා.  

මම හිතනවා, ෙම්ක ෙහොඳ සන්ධිස්ථානයක් කියලා. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කිරීම සම්බන්ධව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න පධාන පක්ෂ අද එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානයත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
එකඟයි. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කිරීම සඳහා අද 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබන ෙම් කියා පිළිෙවත අනුගමනය කරලා 
ඉක්මනින්ම ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙකටුම්පත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ අපි ආරම්භ කරන්නට ඕනෑ.  

නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කරනවා නම් නැත්නම් 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කරනවා නම් අනුගමනය 
කළ යුතු කියා පිළිෙවත 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. අපි ඉදිරිපත් කෙළේ, 78 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
ඒ විධිවිධාන මුල් කරෙගන අපි ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් 
කිරීමට යා යුතුයි කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර 
නිෙයෝග අනුව එය කළ යුතුයි කියන කාරණයත් ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
අනුව අද ඒක පිළි අරෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද ඉන් බාහිරව 
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය තමයි ඒෙකන් පැහැදිලි 
ෙවන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙමතැනදී  මතක් 
කරන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අද සිදු වන සමාජ, ආර්ථික, 
ෙද්ශපාලන පරිවර්තනයන් සමඟ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවද 
කාලානුරූපව ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ. ෙවනස් ෙවන සමාජ, 
ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන ස්ථාවරයන් ගැන සැලකිල්ලක් නැතුව, ඒ 
ගැන සමාන්තරව කටයුතු ෙනොකර එක ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
යටෙත්ම අපි කටයුතු කරන්න ගිෙයොත් අපි ෙබොෙහෝ විට 
පසුබෑමකට ලක් ෙවනවා. ෙම් නිසා තමයි ෙබො ෙහොමයක් රටවල් ඒ 
රෙට් තිෙබන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව වරින් වර ෙවනස් කරන්ෙන්; 
වරින් වර නව ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා රැෙගන එන්ෙන්.  

1977 ඇෙමරිකන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කරන ෙකොට 
ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්ම තිබුෙණ් වචන 7,400යි. අද 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් අරෙගන බැලුවාම ෙපෙනනවා, එහි 
වචන 35,000ත් - 55,000ත් අතර වචන සංඛ ාවක් තිෙබන බව. 
හැම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවකම එෙහමයි. එෙහම ෙවන්ෙන් 
ෙමොකද? රෙට් පවතින සියලුම කරුණුවලට -සමාජ පශ්න, 
ආර්ථික පශ්න, ෙද්ශපාලන පශ්න, ඒ වාෙග්ම මූලික මිනිස් 
අයිතිවාසිකම් පශ්න ෙම් වාෙග් සියලු කරුණුවලට- විසඳුම් ෙදන 
මූලික කැඩපතක් තමයි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව කියන්ෙන්. එෙහම 
නැතුව ජනතාවෙග් පශ්න අමතක කරලා, ඒවා පැත්තකට කරලා, 
සීමිත කරුණු මුල් කරෙගන පමණක් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
සෑදීම පාෙයෝගික නැහැ. ඒක අද අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ.  

අෙප් රෙට්ත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කිරීෙම්දී අප 
විසින් සලකා බැලිය යුතු කරුණු රාශියක් තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව 
අද අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 1978 ව වස්ථාෙවන් 
තමයි අද අපි පාලනය ෙවන්ෙන් කියලා. එදා 1978 ව වස්ථාෙවන් 
පකාශ කරලා තිෙබන සමාජ, ෙද්ශපාලන සීමාවලින් ඔබ්බට අද 
අපි යා යුතුව තිෙබනවා. අද තිෙබන ෙද්ශපාලන, සමාජ 
තත්ත්වයන්ට අනුරූප වන විධියට ෙම් ව වස්ථාව සකස් කළ 
යුතුව තිෙබනවා.  

අපි  අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් පධාන වශෙයන්ම 
සාකච්ඡා ෙකෙරනවා, විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කිරීම 
එෙහම නැත්නම් එහි බලතල අඩු කිරීම ගැන. ෙම් කාරණය ගැන 
මම දිගින් දිගටම කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් විධායක ජනාධිපති 
ධුරෙය් බලතල පසු ගිය දහනවවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් අපි ෙබොෙහෝ දුරට සීමා කළා. නමුත් තවදුරටත් 
ෙම් කාරණය ගැන කථා ෙකෙරනවා. ෙම් විධායක ජනාධිපති 
ධුරය පසු ගිය ජනාධිපති තරගෙය්දී විශාල වශෙයන් තීරණාත්මක 
කාරණයක් වුණා. එදා යම් යම් සිවිල් සංවිධාන, ෙසෝභිත 
හාමුදුරුෙවෝ, රතන හාමුදුරුෙවෝ වාෙග් අය ෙම් විධායක ජනාධිපති 
කමය අෙහෝසි කරන්න, මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්න කියන 
කරුණු ෙදක මුල් කරෙගන තමයි එදා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව 
මැතිවරණ ව ාපාරය ෙගන ගිෙය්. 

එදා අපි ආණ්ඩු බලෙය් ඉන්න ෙකොට ෙම් කාරණය අපට 
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ කාරණය ඉදිරිපත් වුණත් අපි එදා ඒකට එකඟ 
වුෙණ් නැහැ, මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා ෙම්වා ෙවනස් කරනවාය 
කියන පකාශය කරන්න. අෙප් මැතිවරණ වැඩ පිළිෙවළට ඇතුළු 
කරන්නත් අපට එකඟ ෙවන්න බැරි වුණා. ෙම් නිසා තමයි අපි 
පරාජය වුෙණ්. ෙමොකද ඒ කරුණු ෙදක මුල් කරෙගන තමයි 
"සිවිල් සමාජය" කියලා කියන යම් යම් ෙකොටස් එදා ඒ ආණ්ඩුවට 
විරුද්ධව මැතිවරණ ව ාපාරයට බැහැලා, ෙම් රෙට් ජනතාවට 
ෙනොෙයක් විධිෙය් කරුණු විකෘති කරලා ඉදිරිපත් කරලා 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පරාජය කෙළේ.  

ඊළඟ කාරණය තමයි මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කිරීම. 
ෙම්ක ඉතාමත්ම අවස්ථාෙවෝචිත එෙහම නැත්නම් අවස්ථාවට 
ගැළෙපන කාරණයක් වාෙග්ම සියලු ෙදනාෙග් 
බලාෙපො ෙරොත්තුවක් කියන එකත් කියන්න ඕනෑ. විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණා, ෙම් රෙට් මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කරන්න. සියලු 
ෙදනාෙග් අනුමැතිය ඇතිව දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය අපි අනුමත කළත්, විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයට යම් යම් අය කකුෙලන් ඇදීම නිසා එය යම් 
පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඒක අපට කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා.  

දැනට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු 225 ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ඒ මන්තීවරු ගණන 225ට වඩා වැඩි කරන්න අපි 
විරුද්ධයි කියලා  එදා තර්කයක් ෙගනාවා. ෙම්ක තමයි එදා 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අසාර්ථක කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගනා තුරුම්පුව. ෙමොකද, සුළු පක්ෂ ඒකට කැමැති වුෙණ් නැහැ. 
සුළු පක්ෂවලට වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා, යම්කිසි                 
මන්තී සංඛ ාවක් රඳවා ගන්න. ඒ වාෙග්ම සුළු ජාතීන්ට යම් කිසි 
මන්තීන් සංඛ ාවක් රඳවා ගන්න වුවමනායි. ඒ සඳහා අවශ  
මන්තී සංඛ ාව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වැඩි කරන්ෙන් නැතිව ඒක 
කරන්න බැහැ.  ඒ ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්ක කර 
ඇරිෙය් එෙහමයි කියන එක මම විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ. 
ඒ ෙගොල්ෙලෝ එදා කිව්ෙව් මන්තී සංඛ ාව 225ට වඩා වැඩි 
කරනවාට අපි විරුද්ධයි කියලායි. එතෙකොට අපි  ෙම් 225 කථාෙව් 
රැඳිලා හිටිෙයොත්, ඒෙක් එල්ලිලා හිටිෙයොත් අපට කවදාවත් ෙම් 
රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන මැතිවරණ කමෙය් 
සංෙශෝධනයක් ෙග්න්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ, 
ෙම් 225 කියන ඉලක්කෙම් රැඳිලා ඉන්ෙන් නැතිව පාෙයෝගික 
තීන්දුවකට එන්න අවශ යි කියන එක. ජනතාවෙග් ජන මතයට 
කන් දීලා, ජනතාවෙග් අවශ තාවට කන් දීලා  ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය උඩු යටිකුරු කළ ෙම් මැතිවරණ කමය නැති 
කරලා, අවසාන කරලා වඩා පජාතන්තවාදී, ජනතාවාදී මැතිවරණ 
කමයක් ෙග්න්න නම්  225ට වඩා සාධාරණ සංඛ ාවකින් ෙම් 
රෙට් මන්තී සංඛ ාව වැඩි කළ යුතුයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන බලමු. ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙවන් ඒක බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ආර්ථික සංවර්ධනය ඍජු පතිඵලයම ෙනොවුණත් ෙම් රෙට් අද 
පවතින තත්ත්වය අනුව ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක කිරීම ෙම් සම්මුති ආණ්ඩුෙව් ඉලක්කයක්. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය වශෙයන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන පධාන කරුණු 
තුනක් හතරක් තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරෙය් 
බලතල ඉවත් කිරීම, නැත්නම් අඩු කිරීම.  ඒ වාෙග්ම මැතිවරණ 
කමය ෙවනස් කිරීම, ජාතීන් අතර සමගිය ඇති කිරීම, සංහිඳියාව 
ඇති කිරීම, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කිරීම 
කියන කරුණුත් තිෙබනවා.  

අද  ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කරන්න අගමැතිතුමා විශාල මහන්සියක් ගන්නවාය කියන එක 
මම කියන්න සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමාට ඒ සඳහා අෙනක් 
අයෙගන් කියාත්මක සහායක් ලැෙබයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 
ෙමොකද, යම් යම් පසුබෑම්වලට ලක් වුණු ආර්ථිකයක් තමයි අද 
රෙට් තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා. අද ගාමීය ආර්ථිකෙය් 
පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොයි ආකාරයටද කියා එතුමා 
කිව්වා. ඒක ඇත්ත. ඒ තත්ත්වය තිෙබනවා. ඒක නැති කරලා ෙම් 
රට ආර්ථික අතින් ශක්තිමත් කරන්න, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික අතින් 
ඉදිරි ගමනක් යන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළක් අගමැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් කියාත්මක කරන්න විශාල මහන්සියක් 
ගන්නවාය කියන එක එතුමාත් සමඟ යම් යම් කමිටුවලට සහභාගි 
වන අයකු වශෙයන් මම දන්නවා. ෙම් කරුණු සාර්ථක කර 
ගන්නත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළින් යම් කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක විය යුතු නම්, එය කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ජාතික සංහිඳියාව ගැනත් කිව යුතුයි. අපි 
දන්නවා, ෙම් රෙට් අවුරුදු තිහක යුද්ධයක් තිබුණා කියලා. ඒ 
අවුරුදු තිහක යුද්ධය නිසා අවුරුදු පණහකින් ෙම් රට ආපස්සට 
ගියා. අද අපට වඩා, එෙහම නැත්නම් අෙප් මට්ටෙම් හිටපු සමහර 
රටවල් ආසියාව තුළ අපට වඩා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් 
රෙට් ජාතික සංහිඳියාවක් ඇති කරලා, සියලු ජාතීන්ට ආත්ම 
ෙගෞරවයක් ඇතිව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති 

කිරීම සඳහා පියවර ගන්න අපි ෙම්ක අවස්ථාවක් කර ගන්න ඕනෑ. 
එක ජාතියක් තව ජාතියකට ෙදවැනි ෙවන්න, එෙහම නැත්නම් 
එක  ජාතියක් අෙනක් ජාතියට වඩා ඉහළින් යන්න ෙනොෙවයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ. අපි ශී ලාංකික සමාජයක් 
වශෙයන් සෙහෝදරත්වෙයන් හැම ෙකනකුටම ඉන්න පුළුවන් 
අයිතිවාසිකම් ඇති ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් 
රට තුළ බිහි කරන්න අපි කවුරුත් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 
ෙම් තත්ත්වය නිසා අප සියලු ෙදනාම බැට කාලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්ෙකන් කාටවත් සතුටු ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ.  

ෙමහිදී මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, අවුරුදු තිහක් 
පැවැති යුද්ධය අවසාන කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. අවුරුදු තිහක 
යුද්ධය අවසාන ක ෙළේ  මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාය 
කියන එක  නැහැයි කියන්න අපි කාටවත් බැහැ. ජනාධිපතිවරු 
ගණනාවකට අවසන් කරන්න බැරි වුණු ඒ යුද්ධය එතුමා අවසාන 
කළා. එතුමා ෙහොෙරක්, වංචාකාරෙයක් කියමින් අද කවුරු ෙදොස් 
කිව්වත් මහින්ද රාජපක්ෂ ෙනොහිටියා නම් අදත් ෙම් රෙට් යුද්ධය 
තිෙබනවා; අදත් ෙම් රෙට් සිය ගණන් මිනිස්සු මැෙරනවා. අපි ඒක 
පිළිගන්න ඕනෑ. එතුමා ෙකොෙහොම හරි යුද්ධය අවසාන කරලා ෙම් 
රට තුළ විශාල සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් කර ෙගන ගියා. ෙම් 
රෙට් යටිතල පහසුකම් ඇති කළා. 2010 දී මම විදුලිබල 
ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් විදුලි 
පරිෙභෝජනය තිබුෙණ් සියයට 72කටයි. ඒ සියයට 72 සියයට 96 
දක්වා වැඩි කරන්න මට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් ඒ ජනාධිපතිවරයා 
මට දුන් සහාය නිසායි. එතුමා හැම ෙවලාෙව්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
මා දිරිගන්වලා "ෙම් රෙට් සෑම නිවසකටම විදුලිය ලැබිය යුතුයි, ඒ 
හැම නිවසකටම විදුලිය ෙදන්න බැරි නම් ආණ්ඩුවක් තිබිලා 
වැඩක් නැහැ"යි කිව්වා.  

එදා තස්තවාදය පැවැති කාලෙය් අනුරාධපුරෙයන් එහාට 
ෙකෝච්චි ගිෙය් නැහැ. එතුමා කන්කසන්තුෙර් දක්වා ෙර්ල්පාර දිගු 
කරලා ෙකෝච්චිය දුවන දවෙසේ මමත් යාපනයට ගියා. තමන්ට දීර්ඝ 
කාලයකට පස්ෙසේ ලැෙබන දුම්රිය ෙසේවාව දැක බලා ගන්න  එදා 
ලක්ෂ ගණනක් ජනතාව පැමිණ සිටියා. එවැනි ෙසේවයක් එතුමා 
කළා. අද එතුමාට ෙචෝදනා කළත් එතුමා රට වෙට් වරායවල් 
හැදුවා. අද ෙචෝදනා කළාට  එතුමා පාරවල් විශාල වශෙයන් 
සංවර්ධනය කළා. එතුමාට   ෙචෝදනා කරමින් අද එතුමාව 
එල්ලුම්ගස් යවන්න, හිෙර් යවන්න සමහර අය කථා කරනවා. ඒක 
වැරදියි. ඒක නිසායි මම කියන්ෙන් ජාතික සංහිඳියාවක් ඇති 
කරන ෙකොට අෙප් පධාන ජාතීන් අතර සමඟියක් තිෙයන්න ඕනෑ 
කියලා. ජාතික සංහිඳියාවක් ඇති කරනවා නම් පධාන ජාතිය 
සමඟි ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. ඒ සමඟිය තුළින් අෙනක් ජාතීන්ට අත 
වනලා, ඒ අයට අත දීලා අපි ඒ අයත් සමඟ මිතත්වය 
ෙගොඩනඟන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව අපි එකිෙනකා කා ෙකොටා 
ෙගන අරයා මරන්න ඕනෑ, ෙමයා එල්ලුම්ගස් යවන්න ඕනෑ, 
ෙමයා හිෙර් දමන්න ඕනෑ කියන ෙද්ශපාලන ෙත්මාවක් ඇතිව 
කටයුතු කරනවා නම් ෙම් බලාෙපොෙරොත්තු වන සංහිඳියාව ඇති 
කරන්නට  අපට පුළුවන් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා වටා සමහර අය හිටියා. ඒ ගැන 
මම කියන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා යම් යම් පශ්න තිබුණ බව. 
අපටත් තිබුණා. ඒ ආණ්ඩුෙව් සිටි මම, දැන් ඉන්න ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
ඇමතිතුමා හුඟක් ෙවලාවට යම් යම් තැන්වල සිදුවන අඩු පාඩු 
ගැන  සාකච්ඡා කළා. අපි ඒවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කළත්  ඒවා නිවැරදි කරන්න එතුමාට බැරි වුණු 
බව මම කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ.  

මෙග් ඥාතිෙයක් පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණයකදී 
ෙදවැනියාට වඩා මනාප ඡන්ද 4,000ක් අරෙගන පළමුවැනියා 

1327 1328 

[ගරු  ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 
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වුණා. නමුත්, ඔහු මෙග් ඥාතිෙයක් කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා අසලම හිටපු ෙකෙනක් ඔහුට සභාපතිකම දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අෙප් පක්ෂය තුළ, අෙප් ආණ්ඩුව තුළ 
තිබුණා. එදා එෙහම තිෙබද්දිත් අපි ආණ්ඩුව තුළ ඉඳලා අද එළියට 
බැහැලා එතුමාට බණිනවා නම් වැරදියි ; එතුමාට ෙචෝදනා කරනවා 
නම් වැරදියි. අද මම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ, ඇත්ත වශෙයන් 
ෙම් සා විශාල ෙසේවාවක් කරපු ඒ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ෙම් 
විධියට සැලකීම වැරදියි කියන කාරණය. අද අනවශ  විධියට 
කරන ෙම් ෙකනිත්තිලි නැති කරලා, කා අතරත් සමගිය ඇති 
කරලා, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට ඒ අයෙග්ත් සහාය 
ලබා ගන්නට, ඒ වාෙග්ම නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට ඒ අයෙග් සහාය ලබා ගන්නට අප කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් ජාතික සමගියත්, ජාතික 
සංහිඳියාවත් ඇති කරලා අපි සියලුෙදනාටම සමගිෙයන්, 
සම්මුතිෙයන් යුක්තව එක ජාතියක් වශෙයන්  ෙපරට යන්න 
පුළුවන්. ඒක අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් ඊට පසුවත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ 
වුණු බව අපි දන්නවා. නමුත්, එතුමාට ඒක කරන්න බැරි වුණා. 
එතුමා එය අදහස් කරෙගන ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළත්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, "ජනමත විචාරණයකින් ෙතොරව ඒක 
කරන්න බැහැ" කියලා. අද  ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවෙළේ තිෙබනවා, අපි යම් විධියකින් විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කරන්න කල්පනා කරනවා නම් ඒ සඳහා ජනමත 
විචාරණයකටත් යෑමට විධිවිධාන. ඒක නිසා මම හිතනවා අපට 
ෙම් සම්බන්ධව තීරණාත්මක පියවර කීපයක් ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා. ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී අප සියලුෙදනාම එක්සත් ෙවලා, 
සමගි ෙවලා කටයුතු කෙළොත් ඉතාමත්ම ෙහොඳ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හදලා, ෙම් රෙට් නව යුගයක්, නව පෙව්ශයක් ඇති 
කරන්න පුළුවන් වනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ කියලා පකාශ 
කරමින් මෙග් වචන කීපය අවසාන කරනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is Hon. I. Charles Nirmalanathan. 

You have nine minutes. Before he starts, will an Hon. 
Member propose the Hon. Lucky Jayawardana to the 
Chair? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

now take the Chair.  
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு  பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 
சனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER  left the Chair, and  
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

[ .ப. 11.59]  
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

அரசியலைமப் ச் சைபைய நியமிப்பதற்கான தீர்மானம் 
ெதாடர்பான விவாதத்திேல என்ைனப் ேபச அ மதித்ததற்கு 

த ல் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த 
இலங்ைகத் ேதசத்தில் எம  தாயகப் பிரேதசமான வடக்கு, 
கிழக்கில் எம  இனத்திற்கு - எம  மக்க க்கு இ க்கின்ற 
அரசியல் உாிைமப் பிரச்சிைனக்கு எப்ப யான தீர்  
கிைடக்கப்ெபற்றால் அவர்கள் ெகளரவமாக வாழ ம் 
என்ப பற்றி, எனக்கு வழங்கப்பட் ள்ள இந்தக் கு கிய 
ேநரத்திேல ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.  

இலங்ைக வரலாற்றில் 1972ஆம் ஆண்  தலாவ  
கு யரசு யாப் க் ெகாண் வரப்பட்ட . அ  தனியான ஒ  
கட்சியால் 2/3 ெப ம்பான்ைம டன் நிைறேவற்றப்பட்ட . 
பின்னர் 1978ஆம் ஆண் ல் அரசியல் யாப்பில் மாற்றங்கள் 
ெகாண் வரப்பட்டன. அப்ேபா ம் தனியான ஒ  கட்சி 
இந்தப் பாரா மன்றத்திேல அதிக ஆசனங்கைள 
ைவத்தி ந்தப யால், அந்தக் கட்சியின் தீர்மானமாகேவ அந்த 
அரசியல் யாப் ம் அைமந்த . ஆனால், இன்  இந்தப் 
பாரா மன்றத்தில்  எந்தெவா  கட்சிக்கும் தனித்  இயங்கக் 
கூ யள  ஆசனங்கள் இல்ைல. இ ந் ம், அைனத் க் 
கட்சிகளின் வி ப்பத்திற்கைமய அரசியலைமப்பில் 
மாற்றத்ைத  உ வாக்க ேவண் ெமன்  இந்தப் பாரா  
மன்றத்தில் பிேரரைண சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . ஜனாதிபதி 

ைறைமயில், ேதர்தல் ைறைமயில் மற் ம் ேதசிய இனப் 
பிரச்சிைனத் தீர்வில் மாற்றங்கைள ஏற்ப த்த ேவண் ெமன்ற  

ன்  விடயங்கைள உள்ளடக்கிய அந்தப் பிேரரைணையக் 
ெகாண் வந்த இந்த அரசாங்கத்தின் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்க க்கும் 
நான் நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

உண்ைமயில் எம  தமிழ் ேபசும் மக்கைளப் ெபா த் 
தளவில் தந்ைத ெசல்வநாயகம் - டட்  ேசனாநாயக்க 
ஒப்பந்தம், பண்டாரநாயக்க - ெசல்வநாயகம் ஒப்பந்தம் 
ஆகியன அந்தக் காலத்தி ந்த அரசியல் தைலவர்களால் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ந்தால் இன்  இந்த அரசியல் யாப்  
மாற்றத்தில் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர்  ெதாடர்பான 
அந்தப் பகுதி இடம்ெபற்றி க்கத் ேதைவயில்ைல என்பைத 
நான் இந்த ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
அந்த ேநரத்தில் தந்ைத ெசல்வநாயகம் அவர்கள் ெசய்த 
ஒப்பந்தங்கள் நைட ைறப்ப த்தப்பட் ந்தால், அண்ணன் 
பிரபாகரன் ஆ தம் ஏந்திப் ேபாராட ேவண் ய ேதைவ ம் 
இ ந்தி க்கா . ஆைகயால், பல் ன மக்கள் வாழ்கின்ற இந்த 
இலங்ைகத் தீவிேல ஒற்ைறயாட்சி என்கின்ற அந்தப் 
பதத் க்குள் ஓர் இனம், ஒ  மதத்திற்கு க்கியத் வம் 
ெகா த் , மற்ைறய இனங்கைள ம்  மதங்கைள ம் 
அடக்கியா கின்ற நிைல இனிவ கின்ற காலங்களில் 
இ க்கக்கூடா  என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ஏெனன்றால், இந்த அரசியல் யாப்  உ வாக்குவ  
சம்பந்தமான விவாதம் இரண்  வாரங்க க்கு ன்  இந்தச் 
சைபயில் நைடெபற்ற . பின்  அ  எதிர்பாராத விதமாகப் 
பிற்ேபாடப்பட்ட . குறித்த விவாதம் தி ம்ப ம் ேநற் ம் 
இன் ம் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . இதன்மீ  
எப்ெபா  வாக்ெக ப்  நடத்தப்ப ம் என்  உண்ைமயிேல 
எனக்குத் ெதாியா . இ ந்தா ம், நாங்கள் ஒவ்ெவா  
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சந்தர்ப்பத்ைத ம் இழந்தி க்கின்ேறாம் என்பைத இங்கு நான் 
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

எம  தமிழ் ேபசும் மக்க ம் சம உாிைம டன் வாழக் 
கூ ய சட்டங்கைள இன்  நாங்கள் உ வாக்காவிட்டால் 
எதிர்காலத்தில் எங்க ைடய சந்ததிகள் பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்க ேவண் ேயற்ப ம். எனேவ, இதற்குப் பின்  
வ கின்ற சந்ததி - எங்க ைடய அ த்த தைல ைறயினர், 
"கடந்த காலங்களில் எங்க ைடய அரசியல் தைலவர்கள் 
தவ கைள விட் விட்டார்கள்" என்  ேபசாத வண்ணம் 
வடக்கு - கிழக்கு இைணந்த பிரேதசங்களிேல தமிழ் மக்கள் 
சம ாிைம டன் வாழக்கூ ய அதிகாரங்கைள மாகாணசைப 
க க்கு வழங்க ேவண் ம் என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  குறிப்பாக ஒ சில ெதன்பகுதி அரசியல்வாதிகள் 
"தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் நாட்ைடப் பிாிக்கப் 
ேபாகின்றனர்; அவர்கள் தமிழீழத்ைதத்தான் ேகட்கின்றார்கள்" 
என்  தங்க ைடய சுய இலாப அரசியல் ேநாக்கத் க்காகப் 
ெபாய்யான பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாள்கிறார்கள்.  

உண்ைமயில், எம  மாகாண சைபக க்கு கூ ய 
அதிகாரங்கைள வழங்கேவண் ெமன் தான் நாங்கள் 
ேகட்கின்ேறாம். அந்த வைகயில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாண 
சைபக க்கு உாிய அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம். 
தற்ேபா  இ க்கின்ற மாகாண சைப ைறைமயில் 

தலைமச்சர் எந்தெவா  விடயத்ைத நைட ைறப்ப த்த 
நிைனத்தா ம் அதற்கு மத்திய அரசாங்கத்தின் அ மதிையப் 
ெபறேவண் யி ப்பதால் எங்க ைடய பிரேதசங்கள் 
ெதாடர்ந் ம் பின்ேனாக்கிச் ெசன் ெகாண் க்கின்றன.  

ெபா த் ேதர்த ல் நான் ெவற்றிெபற்ற  வன்னி ேதர்தல் 
மாவட்டத்திலாகும். இலங்ைகயிேல மிக ம் வ ைம 
நிைலயி ள்ள பின்தங்கிய மாவட்டங்களாக வன்னித் ேதர்தல் 
மாவட்டத்தில் உள்ள ல்ைலத்தீ ம் மன்னா ம் இ ப்பைத 
இந்தப் பாரா மன்றம் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். அ  
சர்வேதசத்தின் க த்தாக ம் இ க்கிற . அந்த மாவட்டங் 
களில் அபிவி த்தி ேமற்ெகாள்வதாக இ ந்தால் மத்திய 
அரசாங்கம்தான் அதற்கான ைவ எ க்கேவண் ம். 
தற்ேபா  மாகாண சைபக்கு வழங்கப்பட் க்கும் அதிகாரங் 
கைள ைவத் க்ெகாண்  எங்க ைடய பிரேதசங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்ய யா  என்பதனால்தான் இவ்விடத்தில் 
நான் இைதக் குறிப்பி கின்ேறன். ஆைகயால், வடக்கு-கிழக்கு 
இைணந்த தாயகத்தில் நாங்கள் ெகளரவமாக வாழ்வதற்கு 
இந்த அரசியல் யாப்பில் சகல விடயங்க ம் உள்ளடக்கப்பட 
ேவண் ம். ஓாினத் க்ேகா, ஒ  ெமாழிக்ேகா, ஒ  மதத் க்ேகா 

க்கியத் வம் ெகா க்கா  அைனத்  மக்க ம் சம உாிைம 
டன்  இைணந்  வாழக்கூ யவா  ஒ  யாப்ைப உ வாக்க 

இந்தப் பாரா மன்றத்தி க்கின்ற அைனத்  உ ப்பினர் 
க ம் ஒத் ைழக்க ேவண் ெமன்  நான் ேகட் க்  
ெகாள்கின்ேறன்.  

உலக வரலா கைளப் பார்க்கும்ேபா  பல நா களில் 
உாிைமப் ேபாராட்டங்கள் நைடெபற்றி ப்பைதக் காணலாம்.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Now, wind up, please. 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, give me one more minute, please.  

அந்த நா களில் ஒற்ைறயாட்சி ைறைம இ ந்த 
ப யால்தான் அத்தைகய உாிைமப் ேபாராட்டங்கள் 
நைடெபற்றன. அேதேநரத்தில் சமஷ்  ஆட்சி ைறைம அந்த 
நா களில் இ ந்தி ந்தால் ஒ  காலத்தி ம் அந்த மக்கள் 
உாிைம ேகட் ப் ேபாரா யி க்கமாட்டார்கள். ஆகேவ, எம  
இலங்ைகத் தீவில் இனிெயா  ேபாராட்டம் ஏற்படாத 
வண்ணம் ஆட்சி ைறைமயில் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்தி, 
எங்க க்குாிய அதிகாரங்கைளத் தர ேவண் ெமன்  ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ රාජ  ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 12.09] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (ජාත න්තර ෙවෙළඳ රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  
அைமச்சர்) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්බන්ධෙයන් අදහස් විශාල 
පමාණයක් අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදිරිපත් වනවා. ෙමතැන තිෙබන 
වැදගත්ම ෙද් තමයි, අවුරුදු 38ක් වැනි කාලයකට පසුව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන කථා කිරීම. 1978 ඉඳලා ගත්ෙතොත් 
වැඩිෙයන්ම භාවිත කරපු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තමයි ෙම් 1978  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ෙය් තරුණ 
මන්තීවරු වශෙයන් අපි ආඩම්බර වනවා, ඩී.එස්. ෙසේනානායක, 
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන, ගාමිණී දිසානායක, ලලිත් ඇතුලත්මුදලි, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා වැනි ෙම් රටට ආදරය කරපු උගත්, බුද්ධිමත් 
නායකෙයෝ පළමුව තමන් ගැන හිතන්ෙන් නැතුව, ෙම් රට පළමුව 
තබලා අපට ආඩම්බර විය හැකි තීන්දු විශාල පමාණයක් අරෙගන 
තිෙබන එක ගැන.  

මා දැක්කා, සමහර අවස්ථාවලදී "ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
හරි නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් වන්න ඕනෑ"යි 
කියන අදහස් ඉදිරිපත් වනවා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හරි 
නැහැ ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අද කාලයට 
ගැළෙපන ආකාරයට ෙවනස් කර ගන්න ඕනෑ. 1978 ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව හැදුෙව් ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් තිබුණු රෙට් පශ්න 
නිරාකරණය කර ගන්නයි. ආර්ථිකය ලිබරල් කරලා, ආර්ථිකය 
නිදහස් කරලා, නිදහස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇති කරන්නයි. අපි අද 
ලංකාෙව් සංවර්ධනය යම්කිසි ආකාරයකට භුක්ති විඳිනවා නම් ඒ 
භුක්ති විඳින්ෙන්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාට පින් සිද්ධ 
වන්නයි.  

මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමන්ලා, ඒ වාෙග්ම ඊට එහා 
පැත්ෙත් සිටින අෙප් ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමන්ලා තමයි 1978දී 
කෑ ගහලා -කෑ ෙමොර දීලා- ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුමත 
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කරපු නායකෙයෝ. අද පිල් මාරු කරලා, පැති මාරු කරලා, 
පතිපත්ති මාරු කරලා ඒවා අමතක වුණා වාෙග් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට බණිනවා. තරුණ මන්තීවරයකු වශෙයන් මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, කවදාවත් මට ෙම් තත්ත්වය උදා 
ෙනොෙවයි කියලා.  

ෙම් සාකච්ඡාව තුළින් අලුතින් හදන  ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
හදන්න අද මා තීන්දුවක් ගත්තත්, අවුරුදු 10කට පස්ෙසේ, අවුරුදු 
15කට පස්ෙසේ  අලුතින් හදන ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙහොඳ 
නැහැයි කියා කියනවා නම්  මා පිළිගන්නවා, "මා වැරැද්දක් කළා. 
අපි අතින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්පාදනය වුණා. ඒකට මමත් 
පාර්ශ්වකරුවකු වුණා. ඒෙක් වැරැදි තිෙබනවා නම් ඒ වැරැදිවලට 
මමත් වග කිව යුතුයි" කියලා. එෙහම සාධාරණව, ෙකළින් වැඩ 
කරන්න පුළුවන් ගතියක් තමයි අපට තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව 
පක්ෂ මාරු කරන මාරු කරන විධියට ෙද්ශපාලනය කරන්න 
ගිෙයොත් ෙම් රට දියුණු කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

මා දැක්කා, ෙම් ගැන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අදහස් පකාශ 
කරනවා; ටීඑන්ඒ එක අදහස් පකාශ කරනවා; වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමා වාෙග් පිරිසකුත් අදහස් පකාශ කරනවා. 
එතුමන්ලාෙග් අදහස් තුළින් මා  දැක්ෙක් ෙද්ශපාලනයයි. අද 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අහනවා, අද  ෙම්  ෙයෝජනාව 
සම්මත කරන්න බැරි ඇයි කියලා. අවුරුදු 38කට පස්ෙසේ ඉතාම  
අමාරුෙවන් අපි ෙමවැනි තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අතක 
ඇඟිලි 5 ෙවනස් වාෙග් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරුන් 
225ෙදනාම ෙවනස් අදහස් දරන පිරිසක්. හැබැයි මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් වන්ෙන් වර්තමානෙය් ගන්න 
ෙද්ශපාලන තීන්දු තීරණ අනුව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්, 
ටීඑන්ඒ එකත් යම්කිසි ආකාරයකට සාධාරණ මාර්ගයකට පැමිණ 
තිෙබන එකයි. එතුමන්ලාෙග් විෙව්චනත් තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට 
විෙව්චන එල්ල වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි. අෙපන් තමයි 
ඔක්ෙකොම ෙහෝදලා යවන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් පක්ෂ ෙදක යම්කිසි 
ආකාරයකට පජාතන්තවාදය, යහ පාලනය ස්ථාපනය කරන්න, 
ඒකාධිපති වියරුව පරාජය කරන්න, පවුල් පාලනය පරාජය 
කරන්න විශාල දායකත්වයක් දුන් පක්ෂ ෙදකක් හැටියට ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කරන්නත් අද අපට යම්කිසි 
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
තමන් තමයි පළමුව තැබුෙව්. ගත්ත හැම තීන්දුවක්ම -දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය, දිවි නැගුම පනත- ගත්ෙත් 
තමන්ෙග් පවුල ශක්තිමත් කරන්නයි; තමන්ෙග් සෙහෝදරයන් 
ශක්තිමත් කරන්නයි; දරුවන් ශක්තිමත් කරන්නයි. ඒ ෙවනුෙවන් 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කළා මිසක් රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි ඒ ෙවනස කෙළේ. ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා නින්ෙදන් නැඟිට්ටාද මා දන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියනවා, 
ජනමත විචාරණයට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණු නිසා ඒ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ඉදිරිපත් කර ගන්න බැරි වුණා  කියලා.  

නීතිඥෙයක් ෙවලාත් එෙහම අවෙබෝධයක් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාටවත් නැද්ද? අඩුම තරෙම් එතුමා ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. 
නීති විද ාලෙය් පළමුෙවනි වසෙර් සිට හරිය ට නීති විභාග ටික 
කළා නම් ඒ දැනුම තිෙබන්න ඕනෑ.  විධායක ජනාධිපති කමෙය් 
බලතල අඩු කර ගන්න එක, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ බලතල ෙගන 
එන එක ඇතුළු ෙද්වල් එක්ක දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ජනමත විචාරණයකින් ෙතොරව සම්මත ෙකරුණා. 
ඊට එහා ෙදයක් කරන්න බැහැ ජන මත විචාරණයක් නැතිව.  

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්තයාත් ෙම් මැතිවරණ කමය 
ගැන කථා කළා. ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්නය මැතිවරණ කමයම 

ෙනොෙවයි. යම් කිසි ආකාරයකට මැතිවරණ කමයත් එක 
ෙකොනක තිෙබන පශ්නයක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊට වැඩිය ෙම් රෙට් ජනතාව 
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙවනස් කෙළේ දූෂණය නවත්වා රෙට් 
සංවර්ධනය පටන් ගන්න කියන පණිවුඩය ෙදන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයා රට භාරගන්න ෙකොට අෙප් රෙට් අපනයන ආදායම දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 34යි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 
අපට රට භාර ෙදන ෙකොට අපනයන ආදායම සියයට 14යි. සියයට 
20ක් පහළට බැහැලා. 2005 වසෙර්දී ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
අපනයන සියයට 0.09යි. දැන් ෙම් කථා කරන මන්තීවරු -මහින්ද 
යාපලා- ෙත් ගැන කථා කරනවා,  ෙපොල් ගැන කථා කරනවා, රබර් 
ගැන කථා කරනවා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරද්දී එතුමන්ලා ෙකොෙහේද හිටිෙය්? 
මහින්ද මහත්තයාම තව පාරක් ජනාධිපති හැටියට ඉන්න කියලා, 
තව විනාශ කරන්න කියලා"ෙහෝයියා"කියලා ඒකට පක්ෂව අත 
ඉස්සුවා.  

අපි ෙතල් මිල අඩු කරනවා. දැනට මාස ගණනකට ෙපර අපි 
ෙතල් මිල අඩු කළා. දැන් අඩු වුණ ෙතල් මිල අපට  බලපාන්ෙන් 
තව මාස හතරකින්. ෙමොකද, අපි  ෙතල් අරෙගන තිෙබන්ෙන් 
දැනට මාස හතරකට කලින් නිසා. එතෙකොට ඒ ෙතල් ගත්ෙත් 
ෙවන මිලකට.  දැන් මිලට ගන්න ෙතල්වල සහනය අපි ජනතාවට 
ලබා ෙදනවා. අපි ජනතාවට සහන ලබා ෙදන ආණ්ඩුවක්. අෙප් 
පක්ෂය එවැනි  නායකෙයෝ පිරිසක් ඉන්න පක්ෂයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ආඩම්බර ෙවන්න 
ඕනෑ, සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ ෙම් තිෙබන වාතාවරණය ගැන.  
තමන් පමුඛත්වයට තියන්ෙන් නැතිව, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
මතය පමුඛත්වයට තියන්ෙන් නැතිව ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඉතා ෙහොඳ 
සංෙයෝගයකින් යුතුව කටයුතු කරනවා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් 
පසුබිම් ෙදකක්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙහොඳ පවුලකින් 
පැවැත ආ ගෙම් ෙකෙනක්. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ටවුෙම් 
ෙහොඳ පවුලකින් පැවත ආ ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම පැති ෙදකකින් 
අධ ාපනය  ලැබූ අය.  හැබැයි ෙම් ෙදන්නාම මනුෂ ත්වය 
අගයන, සාධාරණත්වය අගයන, ෙහොඳ බුද්ධියක් තිෙබන 
ෙදෙදෙනක්. අද අෙප් රෙට් වාසනාවට ඒ වාෙග් ෙහොඳ 
සංෙයෝගයක්  ලැබිලා තිෙබනවා. සමහර විට රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා වුණා නම් අපට ෙම් සියලුම ෙද්වල් කර 
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න තිබුණා. එෙහමනම්  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමණක් ෙම් තීන්දු තීරණ ගැනීෙම්දී  යම් කිසි 
ආකාරයකට අෙප් පක්ෂයට වාසි සහගතවන තීන්දු තීරණ ගන්න 
තිබුණා. හැබැයි, ඒවාත් රට විනාශ කරන ඒවා ෙනොෙවයි, රට 
සංවර්ධනය කරන ඒවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිසිම 
ෙකෙනකුට කරන්න බැරි කර්තව යක් ෙමතුමන්ලා ෙදෙපොළ ඉටු 
කරනවා. අද ඇත්තටම අෙප් ෙමම නායකෙයෝ ෙදෙදනා ඉටු 
කරන්ෙන් විපක්ෂෙය් කාර්යභාරයයි.  

විපක්ෂයට ඕනෑ ෙද් තමයි අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය, ව වස්ථා ෙවනස් කිරීම යනාදිය ගැන අපි 
ඒ කාලෙය් විපක්ෂෙය් ඉඳලා කෑ ගහලාත් අපට ෙනොලැබුණු 
ෙද්වල්. අද අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා  ඒවා ගැන කටයුතු 
කරනවා. ඒකට තමයි අද ෙම් සියලු ෙදනා එකඟ ෙවන්ෙන්. ෙම්ක 
ෙහොඳ ෙදයක් නිසා ෙම් සියලු වාසිය, සියලු ජනතාවෙග් පසාදය 
අපට ලැෙබයි කියලා ෙම් කියාදාමය කඩාකප්පල් කරන්න 
හදනවා. හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඇත්ත කථාව 
ෙම්කයි.  අපට ෙම්වා ෙද්ශපාලන වශෙයන් අවාසියි. නමුත්, අපි 
ෙම්වා කරන්ෙන් රෙට් ඉදිරි අනාගතයටයි.  අපට ඒ ගැන 
ආඩම්බරයි. අෙප් නායකෙයෝ හැම දාම කෙළේ ඒකයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පළාත් සභා කමය අද ම ෙඩ් දමමින් ෙහේදුවාට  ඒක තමයි අපි 
අනුගමනය කරන්ෙන්. ඒ බලය ෙබදීම නිසා තමයි අද සුළු 
ජාතීන්ට යම් යම් බලතල ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක අවශ  
ෙදයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ජනවාරි 8 ෙවනි දා පැවැති 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී  අපට ජනමතයක් ලැබුණා. ඒ  ජන මතය 
ෙමොකක්ද? පවුල් වාදය අවසන් කරන්න, පිස්සු ෙකළින 
ෙද්ශපාලනඥයන් ඉවත් කරන්න, ෙසොරකම් කරන 
ෙද්ශපාලනඥයන් ඉවත් කරන්න, රෙට් සාමය ඇති කරන්න, සුදු 
වෑන් සංස්කෘතිය අයින් කරන්න, ෙපොලිස් පාලනය අයින් කරන්න, 
යහ පාලනය ෙගන එන්න, පජාතන්තවාදය ෙගන එන්න අපට 
ජනමතයක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම  සුළු ජාතීන්  -මම දන්ෙන් නැහැ 
ඒ වචනය හරිද  වැරැදිද කියලා- ෙදමළ, මුස්ලිම් සහ අෙනකුත් 
ජාතීන් අපට වරමක් ලබා දුන්නා,"අෙප් පශ්නයට විසඳුමක් ලබා 
ෙදන්න" කියලා. ෙම්වා තමයි ඒ ජනමතයට පදනම් වුෙණ්. ඡන්ද 
ෙකොට්ඨාස කමය ෙගන එන්න කියන ඒවා ෙනොෙවයි ඒ ජනමතයට 
පදනම් වුෙණ්. ඒවා පැත්තකින් තිෙබන ෙවනත් පශ්න. අද                     
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කථා කරන්ෙන්ම ඒ ගැන. ඒ අය ෙම් 
ජාතික පශ්නය අමතක කරන්න හදනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුද්ධය අවසන් වුණා. අපි ඒ 
ෙගෞරවය  ෙදනවා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්තයාට. ගන්න ඕනෑ 
ඔක්ෙකෝම අයට ඒ ෙගෞරවය  ගන්න කියනවා. රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාට, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට,  ඒ සියලු ෙදනාටම අපි 
එම ෙගෞරවය ලබා ෙදනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් රට ආර්ථික 
අර්බුදයකට මුහුණ පා තිෙබනවා. රෙට් බදු ආදායම දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට දහයයි. සිම්බාබ්ෙව්, ගීසිය වාෙග් 
බංෙකොෙලොත් රටක තිෙබන තත්ත්වය තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයා අප රට තුළ උදා කරලා ගිෙය්. රට දියුණු කරන්න නම්, 
ජනතාවට  සහනාධාර ෙදන්න නම් අඩුම ගණෙන් ෙම් බදු සංයුතිය 
අනුව අපි සියයට විස්සක ආදායමක් ලබන්න ඕනෑ. අපට එෙහම 
ෙදයක් ඉතුරු කරලා ගිෙය් නැහැ. අපට ඉතුරු කෙළේ බංෙකොෙලොත් 
රටක්. රෙට් බදු ආදායම සියයට දහයයි. ඕනෑම රටක බදු ආදායම 
සියයට විසිපහයි. එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත්  අපට ලබා දුන් රටක 
තමයි අපි ෙම් සම්මුතිවාදය,  සාධාරණත්වය,  පජාතන්තවාදය සහ 
යහ පාලනය ඇති කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ජනවාරි අට වැනි දා ඉඳලා අපි පනත් කීයක් 
ෙගනාවාද? අපි ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවා ෙම් රෙට් සාධාරණත්වය 
ඇති ක ළා. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත පමණයි තවමත් අපට 
ෙගෙනන්න බැරි වුෙණ්. අපි ඉතා ඉක්මනින් ඒකත් ෙගෙනනවා.  
ෙපොෙරොන්දු වුණු හැම ෙදයක්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඉටු කළා. එෙහම කෙළේ ඇයි? 
ලජ්ජාව තිෙබන,  ගරුත්වය තිෙබන නායකයන් ෙදෙදෙනකු 
වශෙයන් එතුමන්ලා ෙදෙදනා දැනෙගන සිටියා,   දුන් 
ෙපොෙරොන්දුවලට අපි ෙගෞරවයක් දිය යුතු බව.  ඒ නිසා එතුමන්ලා 
ෙදෙදනා අඩු පාඩුවක් නැතිව ඒවා ඉටු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක සංකීර්ණ පශ්නයක්. 
ආසන කමය ගැන කථා කරනවා. කැනඩාව, එංගලන්තය වාෙග් 
රටවල් ආසන කමය එපා කියලා කියනවා. අපි ෙම්වා ගැන ඉතා 
සංෙව්දීව කථා කළ යුතුයි. අපි සුළු ජාතීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමන්ලා ෙම් කමය  
ෙගනාෙව් ඒ සඳහායි. ඒ නිසා තමයි අද අපිට එවැනි පශ්න ඇති 
ෙනොෙවන ආකාරෙය් ෙද්ශපාලනයක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 

තිෙබන්ෙන්. ෙදමළ ජාතිකයකුට, මුස්ලිම් ජාතිකයකුට, බර්ගර් 
ජාතිකයකුට එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ජාතික පදනමක් තිෙබන 
ජාතිකයකුට නුවරින්, මාතෙලන්, යාපනෙයන් ෙහෝ ඕනෑම 
පෙද්ශයකින් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න; පළාත් සභාවට එන්න 
පුළුවන්කම ඇති වුෙණ් ඒ කමය නිසායි. අපි ඒවා අමතක ෙනොකළ 
යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්  ෙමොන කමය ෙගනාවත්  
ජන අනුපාතය අනුව තමන්ෙග් නිෙයෝජනය ලබා ගන්න බැරි 
කමයක් ෙගනාෙවොත් කවදා ෙහෝ නැවත අපි ෙම් රෙට් යුද්ධයක් 
ඇති වන තත්ත්වයක් ඇති කරනවා.  ෙම්වා දවසින් ෙදෙකන් 
ගෙහන් ෙගඩි වැෙටනවා වාෙග් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, අපි ආරම්භයක් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට බලය ලැබී  මාස හතරක්, පහක්, හයක් 
වාෙග්  ඉතා සුළු කාලයක් තුළ අපි විශාල කාර්ය භාරයක් කර 
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් අෙප් වැඩි 
අවධානය ෙයොමු විය යුත්ෙත්, ෙම් ජාතික පශ්නය විසඳන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි. යුද්ධය ඉවරයි. හැබැයි, ජාතික 
පශ්නය ඉවර නැහැ. ඒ සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම අපි විසඳුමක් ලබා 
දිය යුතුයි. එෙහම විසඳුමක් ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව ෙම් රට ඉදිරියට 
අරෙගන යන්න අපිට බැහැ. හැබැයි, එෙහම විසඳුමක් ලබා 
දුන්ෙනොත්, ඊළඟ මැෙල්සියාව බවට, ඊළඟ ෙකොරියාව බවට 
ලංකාව පත් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබන නායකයන් අෙප් 
පක්ෂෙය් ඉන්නවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා, මලික් සමරවිකම මැතිතුමා කියන්ෙන් 
ව ාපාර ෙලෝකය ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන නායකයන්.  

රටින් පිට මුහුදු පෙද්ශය ඉන්දියාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.  
සූර්ය බලය ලබා ෙදන්න අවශ  තාක්ෂණය වාෙග්ම 
විෙශේෂෙයන්ම සුළං බලෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථා 
උත්පාදනය කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ඒවා 
ඉන්දියාවට විකුණන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒවා බිලියන 
පහ, බිලියන දහය වාෙග් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙයොදවන 
ව ාපාර. හැබැයි,  අපි ඒවායින් ෙකොමිස් මුදල් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග්  ෙකොමිස් 
ගහනවා නම් ගහන්න පුළුවන්. සියයට විස්සක්, තිහක් ගහනවා 
නම් බිලියනයක්, බිලියන ෙදකක් සාක් කුෙව්. කාෙග් ෙහෝ නමකට 
පිටරට ගිණුමක මුදල් තැන්පත් කර හසු ෙවන්ෙන් නැති විධියට 
ඒවා කරන්නත් අපි දන්නවා. හැබැයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, මලික් සමරවිකම මැතිතුමා 
හැම ෙව්ලාෙව්ම අපට උපෙදස් ෙදන්ෙන් එෙහම කරන්න 
ෙනොෙවයි.  

මා රාජ  අමාත වරයා හැටියට එතුමා මට කියන්ෙන්, "සුජීව, 
හැම ෙව්ලාෙව්ම විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කරන වැෙඩ් කරන්න" 
කියලායි.  අපි ඒක අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රටට පැමිෙණන 
ආෙයෝජකයන් කියන්ෙන්, අලුත් රටකට ආවා කියලා  හිෙතනවා 
කියලායි. අපි එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොනවාද? අෙප් 
ගණන කීයද, අෙප් මල්ලිෙග් ගණන කියද, අෙප් බාප්පාෙග් 
ගණන කීයද, ඇමතිතුමාෙග් ගණන කීයද කියලා අපි අහන්ෙන් 
නැහැ.  රැකියා පමාණය කීයද, විෙද්ශ ආෙයෝජනය ෙඩොලර් 
පමාණෙයන් කීයද, රෙට් උත්පාදන ආදායම් පමාණය 
ෙකොපමණද, ෙම් රටට එන දියුණු තාක්ෂණය ෙමොකක්ද කියන 
එක පමණයි අපි අහන්ෙන්.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද  
ෙම් රටට පැමිෙණන ආෙයෝජකයන් කියන්ෙන්,  අලුත් රටකට 
ආවා වාෙග් ඔවුන්ට හැ ෙඟනවා කියලායි.  ෙමෙහම තත්ත්වයක් 
මීට  ෙපර ෙම් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ කියලයි ඔවුන් කියන්ෙන්.  
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් 
තමයි ෙම් රෙට් ඒ තත්ත්වය උදා කෙළේ. මම එතුමන්ලා ෙදෙදනාට 
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[ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා] 
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හුණු ගානවා ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා ෙදෙදනා කරපු කාර්ය භාරය 
අපි අගය කරන්න ඕනෑ.  කියමනක් තිෙබනවා ෙන්,  කක්කුට්ටා 
ඇෙද්ට ගිෙයොත් පැටව් යන්ෙනත් ඇෙද්ට කියලා. කලින් 
කක්කුට්ටා ගිෙය්ම ඇෙද්ට. පැටව් ගිෙය් ඊට වඩා ඇෙද්ට. පැටව් 
ෙදපැත්තටම ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි දැන් නායකවරුන් 
ෙදෙදෙනකු ෙම් රට පාලනය කරනවා. ෙම් නායකයන් ෙදෙදනා 
අවුරුදු 5ක් ෙම් රට පාලනය කෙළොත් අපට ෙම් රට හරි මාර්ගයට, 
හරි දිශාවට ෙයොමු කරගන්න පුළුවන්. එතුමන්ලාට උපෙදස් 
ෙදන්න ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න 
මැතිතුමා වැනි නීතිඥවරුන් ඉන්නවා. අපි රට ගැන හිතමු.  

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙබල්ලට පිහිය තියලා අහනවා, 
"ඇයි අද ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගන්ෙන් නැත්ෙත්" කියලා. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා  අපි ෙම්ක ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් ෙම් සඳහා ලබාගන්න ඕනෑ. ෙම්ක අපට 
කරන්න පුළුවන්. ජනවාරි 8වැනිදා ෙවනෙකොට ඉතිරි පනත් ටික 
සම්මත කරගත්ෙත් අපි ෙකොච්චර අමාරුෙවන්ද? විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරු අෙප් ඔළුවට තුවක්කුව තියලායි තිබුෙණ්. ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා කිව්වා, "ෙහොරා" කියනවා ලු, අරවා 
කියනවා ලු, ෙම්වා කියනවා ලු කියලා. ෙහොරා නම් ෙහොරා තමයි. 
ජනාධිපතිද, අගමැතිද කියලා අපට වැඩක් නැහැ. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයා ෙහොරකම් කළා නම් එතුමාටත් එකයි, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා ෙහොරකම් කළා නම් එතුමාටත් එකයි. 
ජනාධිපති වශෙයන් කරපු කාර්ය භාරය ෙවනම එකක්. හැබැයි, 
යුද්ධය අවසන් කිරීමට ඉදිරිපත් වීම ෙහොරකම් කරන්න ලබාදුන් 
licence එකක් ෙනොෙවයි.  ෙම් රෙට් ජනාධිපති වීම, අගමැති වීම, 
ඇමති  ෙකෙනක් වීම ෙහොරකම් කරන්න ලබාදුන් licence එකක් 
ෙනොෙවයි. ෙහොරා නම්, ඒ ෙහොරා ෙවනුෙවන් ෙපොලීසිය කියාත්මක 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒකයි රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 
හැබැයි, කරපු  භාරයත්  අපි අගය කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. අපි ඒක 
නැහැයි කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවනම පශ්නයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් 
කාරණය අවධාරණය කරනවා. හුඟාක් පක්ෂ කරන්ෙන් 
ෙද්ශපාලනය. අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ෙද්ශපාලනය කළා. 
ඒ  වාෙග්ම හැම ෙවලාවකම රට ගැනත් හිතපු පක්ෂයක්.  විවෘත 
ආර්ථික පතිපත්තිය, නිදහස් ලිබරල් ආර්ථිකය අද ෙලෝකයම 
පිළිගන්නා කමෙව්දයන්.  ඉන්දියාව, චීනය ඇතුළු සියලු රටවල් 
පිළිගන්නා කමෙව්දයන්. 1978දී තමයි අෙප් නායකෙයෝ ඒවා  
දැක්ෙක්. ෙම් විපක්ෂෙය් අයත් එදා බැණ බැණ  අපි කරපු 
ෙද්වල්මයි කෙළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අපි හදපු 
ව වස්ථාව උඩ හිටෙගනයි වැඩ කෙළේ.  අෙප් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය  කවදාවත් වැරැදි ෙද්වල් කෙළේ නැහැ.  පළාත් සභා කමය, 
විධායක ජනාධිපති කමය ඇති කළා. ෙම් ජනාධිපති කමය ඉතාම 
ෙහොඳයි. If he is a benevolent dictator, it is good.  හැබැයි, 
ෙහොෙරකුට, මං ෙකොල්ලකරුෙවකුට හම්බ වුෙණොත්, 
සල්ලාලෙයකුට හම්බ වුෙණොත් ඒක ඉවරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අන්න ඒක නවත්වන්න තමයි අපි ෙම් ජනාධිපති 
කමය ෙවනස් කරන්න කියලා කියන්ෙන්. එෙහම නැතිව 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාවත්, රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාවත් ෙම් බලතල දරාගන්න බැරිව  පිස්සු නටයි කියන 
ෙහේතුව නිසා ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලා ෙදෙදනා කවදාවත් එෙහම 
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, කලින් සිදු වුණා වෙග් තත්ත්වයක් ඇති 
වුෙණොත්; පවුල් පාලනයක් ඇති වුෙණොත්  රට විනාශ ෙවන්න 
පටන් ගන්නවා.  රෙට් ඉදිරි ගමන අමතක කරලා තමන්ෙග් පවුල 
ගැන පමණක්, තමන්ෙග් ෙහන්චයියන් ගැන පමණක් උනන්දු වන 
නායකෙයක් පත් වුෙණොත් කියන භයට තමයි අපි ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන්න කියලා කියන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය  එදා අගමැතිනිය වශෙයන් කටයුතු කරන ෙකොට කියා 
කරපු ආකාරය ඔබතුමාට මතක ඇති. ඔය කියපු සියලු විධායක 
බලතල ඊට වඩා ෙලොකුවට කියාත්මක කළා. ගරු මයන්ත 
දිසානායක මහත්මයාට  ෙහොඳට මතක ඇති, 1971 සිට 1976 
දක්වා කාල සීමාව ගැන. එතුමාෙග් තාත්තා හිටපු කාලෙය්.  
එෙහම ෙන්ද මයන්ත දිසානායක මන්තීතුමා?  ෙම් ජනාධිපති 
කමය ෙවනස් කළා කියලා,  ඒකාධිපති වියරුෙවන් කියා කරන 
නායකෙයක් නවත්වන්න බැහැ කියන එක ෙනොෙවයි ඒෙකන් 
කියන්ෙන්. අෙප් අවාසනාවක් තිබුෙණොත් සමහර ෙවලාවට 
එෙහම ෙකෙනක් එයි. අෙප් පක්ෂෙයන් බලය ගිලිෙහන දවසක 
එෙහම ෙකෙනක් එන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අෙප් පක්ෂෙය් 
නාය කයන් වූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන, ගාමිණී දිසානායක, ලලිත් 
ඇතුළත්මුදලි, රනිල් විකමසිංහ වෙග් මහත්වරුන් පිරිස කවදාවත් 
ෙම් රටට අහිතකර ෙද්වල් කෙළේ නැහැ. ෙද්ශපාලනය කළා. 
හැබැයි, රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් තමයි හැම කාර්ය භාරයක්ම 
කෙළේ. ඒ නිසා තමයි අපට අද ෙම් රට ෙම් විධියටවත් ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් අවුරුද්ද ඉවර ෙවන ෙකොට  GSP සහනය නැවත ලබා 
ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒවා විනාශ කරපු ෙද්වල්. 
GSP සහනය නැතිවීෙමන්  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටවත්, ඒ 
ඇමතිවරුන්ටවත් හානියක් සිදු වුෙණ් නැහැ. හානිය සිදු වුෙණ් 
ගෙම් සිටින තරුණ තරුණියන්ටයි. ඔවුන්ෙග් රැකියා අවස්ථා නැති 
වුණා. අපි  GSP සහනය ලබාෙගන  නැවත ඒ රැකියා අවස්ථා ඇති 
කරන්න කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අද ඇඟලුම් කාර්මාන්තෙයන් අෙප් රටට ලැෙබන ආදායම 

රුපියල් බිලියන 5යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994 දී අපි 
ආණ්ඩුව භාරෙදන ෙකොට ආදායම්  පමාණය රුපියල් බිලියන 4යි. 
අද බිලියන 5යි. ෙවනස රුපියල් බිලියන 1යි. 1994 දී 
බංග්ලාෙද්ශයට ඇඟලුම් කර්මාන්තෙයන් ලැබුණු ආදායම වුෙණ් 
බිලියන ෙදකහමාරයි. අද බිලියන 24යි. හිටපු ආණ්ඩුව තමයි  
අෙප් රටට ඒ විනාශය කෙළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
GSP සහනය  ෙනොලැබීෙමන් වැසී ගිය කර්මාන්ත 50ක් තිෙබන 
බව අපි ෙසොයාගත්තා.  වැසී   ෙගොස් තිෙබන එම කර්මාන්ත 50 
නැවත විවෘත කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. GSP 
සහනය ලැබුණාට පස්ෙසේ අපි ෙම් රෙට් අලුතින්  කර්මාන්ත 150ක්  
පමණ විවෘත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ඇඟලුම් කර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් අපි නැවත ෙම් රෙට් 
ස්වර්ණමය යුගයක් බිහි කරනවා. දියුණු තාක්ෂණය අපි ඒවාට 
පාවිච්චි කරනවා. ඒ තුළින් විශාල රැකියා පමාණයක් ඇති කරන්න 
පුළුවන්. රුපියල් බිලියන 5ක් ආදායම ෙගෙනන අෙප් ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය බිලියන 16 දක්වා ෙග්න්න අවශ  වැඩ කටයුතු අපි 
ෙම් ෙවනෙකොට සූදානම් කරලා තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

යුෙරෝපා සංගමෙය් මත්ස  තහනම ඉවත් කරන්න අපි කටයුතු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළදී මත්ස  
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තහනම ඉවත් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම මලික් සමරවිකම ඇමතිතුමාෙග්, 
අගමැතිතුමාෙග් උපෙදස ් අනුව EDB එකට සම්බන්ධ අංශ හැම 
දාම අපි හම්බ ෙවනවා. IT industry එක රුපියල් බිලියන 1ට ළං 
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. 2020 වනෙකොට ඒ පමාණය රුපියල් බිලියන 
5 දක්වා නංවන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

අනිකුත් කර්මාන්ත පිළිබඳව බලමු. අෙප් අපනයන ආදායම 
රුපියල් බිලියන 11යි . 2020 වනෙකොට එම පමාණය රුපියල් 
බිලියන 30 දක්වා වැඩි කර ගන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම වුෙණොත් විශාල රැකියා 
පමාණයක් උත්පාදනය වනවා. අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
ඇති කරලා ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙහොයා ෙගන අපි ෙම් 
පශ්නය නිරාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් ෙබොරු කථා කරලා 
වැඩක් නැහැ. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහත්තයායි, ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න මහත්තයායි ඡන්ද ගැන කථා කරනවා. අෙප් කාර්ය 
මණ්ඩලෙයන් අපි ඇහුෙවොත් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා 
එතුමන්ලා කියයි, "ඔබතුමන්ලා ෙමොන ඡන්ද කමෙයන් දිනුවත් 
අපට කමක් නැහැ" කියලා. එතුමන්ලා කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට, ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදන්න 
කියලායි. ෙහොරකම නවත්වන්න කියන එකත් රෙට් ජනතාව 
කියනවා. අපි ඒෙකන් පශන් ෙදකකට උත්තර දීලා තිෙබනවා. අපි 
ෙහොරකම නැවැත්වූවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික පශ්නය විසඳන්න අවශ  
පදනම අපි ඇති කරලා තිෙබනවා. අපි අෙප් ෙද්ශපාලන ගමන 
ගැන හිතන්ෙන් නැතිව, ෙද්ශපාලන වශෙයන් අවාසි වුණත්, 
ජනවාරි 8 වැනි දා සිට ඒ සියලු අණපනත් ඇති කරලා ඒ පිළිබඳව 
කටයුතු කරනවා. අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා රෙට් අනාගතය 
ෙවනුෙවන් අෙප් වාසනාවට පහළ වූ නායකෙයෝ ෙදෙදෙනක්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. කුළල් කා ගන්නා, කෑ ගහන, 
ආත්මාර්ථකාමී ෙද්ශපාලනය කරන පිරිසක් ෙම් ස්ථානෙය් 
ඉන්නවා. හැබැයි, ඒ පිරිස බලන්ෙන් තමන්ෙග් සුඛ විහරණය 
පමණයි. තමන් ෙගවල් කීයක් ගන්නවාද? තමන්ෙග් 
ෙහංචයියන්ලාට ෙගවල් කීයක් අරෙගන ෙදනවාද? කාෙග් 
නම්වලටද ඒ  ෙගවල් ලියන්ෙන්? ෙවන නම්වලට ලියනවා නම්, ඒ 
ෙහොරකම ගැන පමණක් ඔවුන් කල්පනා කරනවා. ෙහොර අහු  
වුෙණොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන ඔවුන් කල්පනා 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නැතිව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගැනවත්, ඔය කිසිම ෙදයක් ගැනවත් 
එතුමන්ලාට වුවමනාවක් නැහැ. මම හිතන්ෙන් ෙම් අතර වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මන්තීතුමන්ලා වාෙග් අතරමං වුණු ෙද්ශපාලක 
පිරිසකුත් ඉන්නවා. යමක් කරන්න ඕනෑය කියලා ඔවුන්ෙග් හිෙත් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඔවුන් යන දිශාව ෙමොකක්ද කියලාවත් සමහර 
ෙවලාවට ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, එතුමන්ලා එක්ක වැඩ 
කරන්න අපි කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඉදිරි අනාගතය 
ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලනය අත් හැරලා කටයුතු කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. TNA සංවිධානයත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් සෑෙහන ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒ පිරිසත් ෙද්ශපාලනය අත් 
හැරලා ෙම් ජාතික පශ්නය විසඳා ගන්න අපිත් එක්ක එකතු වන්න 
ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ෙම් 
ෙකොටස කරන්ෙන් හරි අමාරුෙවන්. ෙම් සඳහා අෙනක් ඒවා අයින් 
කර ගන්න ඕනෑ. අනික් ඒවා පසුව විසඳා ගනිමු. ෙම් ජාතික 
පශ්නය අනිවාර්යෙයන් අපි විසඳා ගත යුතුයි. ෙම් පශ්නය විසඳා 
ගත්ෙතොත් අපට විශාල ආර්ථික උද්දාමයක් ෙම් රෙට් ලබන්න 
පුළුවන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා ෙම් සඳහා සියලු 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එම 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න, ෙද්ශපාලනය අමතක කරන්න. 
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ගමන ගැන ෙපොඩ්ඩක් අමතක කරලා ඉතා 

සුළු කාලයක් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් කැප කරන්න. 
කාලයට උචිත ආකාරෙයන් ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
සම්පාදනය කරන්න සහෙයෝගය ෙදන්න.  

තව අවුරුදු 20කින් අපි ෙම්කත් ෙවනස් කරයි. ඒ මයන්ත 
මහත්තයලාෙග්, අෙප් නායකත්වය යටෙත්. හැබැයි, දැන් තිෙබන 
තත්ත්වය අනුව අනිවාර්යෙයන්ම ජාතික පශ්නය ඇතුළු අෙනකුත් 
පශ්න විසඳා ගැනීමට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය 
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පුළුවන් ෙමොන ෙදයක් හරි ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට කරලා කාලයට උචිත ආකාරයට සකස් කරන්න ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් වටිනා ඡන්දය 
පාවිච්චි කරලා අපට ඒ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) S. Sivamohan. You 

have nine minutes.   

 
[12.32p.m.] 
 

ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan) 
Hon. Presiding Member, on Saturday, 09th January, 

2016 an excellent Resolution was presented to this House 
by this Government with the guidance of the Hon. Prime 
Minister Ranil Wickremesinghe and His Excellency 
President Maithripala Sirisena.  This is an excellent effort 
taken by you to fulfil the needs expected by the people of 
the country. It has been identified not only by the people 
of this country but also by international bodies like the 
United Nations Organization.     

Paragraph 2 of the Resolution states, I quote:  

“…….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;”    

Paragraph 3 states, I quote:  

 “………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;”  

Paragraph 4 contains three important features.  It 
states, I quote:  

 “……………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.”  

In your proposed amendment to the Resolution for the 
appointment of the Constitutional Assembly presented 
yesterday, you have decided to delete paragraph Nos. 2, 3 
and 4 in page 1.  
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His Excellency the President and the Hon. Prime 
Minister, as a Parliamentarian of this House, I have a 
responsibility to express my views for your urgent 
consideration.  You both created a baby who is expected 
to grow up as a good human being. Yesterday, both of 
you cut off the head of the baby, which means "a new 
Constitution for Sri Lanka".  Now, it is a dead body 
without the head.  Do you feel that the baby will grow up 
without the head?  How are you going to feed the baby 
without a mouth?  You can feed the baby through a 
nasogastric tube.  But, please keep in mind that your 
Constitutional Assembly does not have the brain now.  

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கேள, நல்லெதா  பயணம் ெதாடங்கினீர்கள் 
இந்த நாட்ைட மீட்ெட ப்பதற்காக; சிறந்தெதா  மைல 
உச்சிையக் காட் னீர்கள், அங்ேக பழமரங்கள் ெதாிந்தன; 
சிறந்த காற்  குளிர்ைம டன் சுவ ேபால ம் ய நீர் 
வ ந்  ஓ வ ேபால ம் இ ந்த . "அைத ேநாக்கிப் 
பயணிக்கலாமா?" என்  ேகட்டீர்கள். இந்த நாட்  மக்க ம் 
உங்கைள ஆேமாதித் , உங்கள் பின் பயணிக்க 
ஆரம்பமாகினர். நாங்க ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாக 
உங்க க்கு உரம் ெகா த்ேதாம்; மனதில் திடம் ெகா த்ேதாம். 
எதற்காக? 30 வ டங்கள் ெகா ய இனப்ேபாாில் - 
உள்நாட் ப் ேபாாில் சிக்கித் தவித்ேதாமல்லவா, இலங்ைக 
மக்களான நாம்! அதனால்தான் உங்கள் வழி வந்ேதாம், 
நிம்மதியாக வாழேவண் ம் என் .  

இந்தப் பாரா மன்றத்தில் சில க்கு மறந் விட்ட , 
இரத்த வரலா . மைல உச்சிைய ேநாக்கிப் பயணிக்கத் 
ெதாடங்கியேபா , எங்களில் சிலர் உங்க க்கு ம ைவக் 
காட் கிறார்கள். அவர்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்ைதேய 
சகதியில் சிக்கைவக்க யற்சிக்கிறார்கள். ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, அவர்கள் 
காட் ம் பாைத சாியான  என்  நீங்கள் எண் கிறீர்களா? 
இல்ைல! அ  ம விேல ேபாய் சகதியிேல சிக்கும் பாைத! 
வழைமயான இனவாதிகளின் பாைத! 

அன்  எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
இந்த இலங்ைக நாட்ைட ேதசிய ஐக்கியம் ேநாக்கி அைழத் ச் 
ெசன்றார். 1957ஆம் ஆண்  ைல மாதம் 26ஆம் திகதி 
பண்டா - ெசல்வா உடன்ப க்ைகைய வரலாற்  உடன் 
ப க்ைகயாக உ வாக்கினார். ெகளதம த்தன் ெபயரால் 

னிதனாகக் காட் க்ெகாண்  ெகா ய விஷக்கி மியாக 
உ ெவ த்த பிக்கு ஒ வரால்தான் பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
ெகால்லப்பட்டார். த ல் இன கல் நிைலக்குத் 

ப்பாக்கிக் குண்ைடப் பாவித்தவர் ஒ  ெபளத்த றவி என்ப  
வரலாறாகிய . இதனால், இன் வைர இலட்சக்கணக்கான  
சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் மக்கைள இனேவ பா ன்றி 
இழந்தி க்கிேறாம். அைனவ ம் இலங்ைகயர்கேள!  ெவள்ைள 
யர்களின் அடக்கு ைறகைள எதிர்த்  வன்னி மண்ணில் 
ேபாரா யவன் பண்டார வன்னியன். அவ க்ெகன்  ஒ  ர 
வரலா  உண் . கப்பம் ெகா த் ப் பிச்ைச ஏந்தியவனல்ல, 
அவன். அரசியலைமப்  மாற்றம் என்ற ேபார்ைவயில், நீங்கள் 
ேபா ம் பிச்ைசைய ஏந் பவர்களல்ல தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் என்பைத மறந் விடாதீர்கள். இ  இ திச் 
சந்தர்ப்பமாகக்கூட இ க்கலாம். இ  தமிழ் மக்க க்கு 
மட் மல்ல ஸ் ம், சிங்கள மக்க க்கும்கூட இன ஐக்கியத் 
ைதப் ேப ம் ஓர் இ திச் சந்தர்ப்பமாக இ க்கலாம்.  

ேபார்க்குற்ற விசாரைணகள் காத் க்ெகாண் க்கின்றன. 
ெமக்ஸ்ெவல் பரணகம அவர்களின் ஜனாதிபதி ஆைணக்கு  

விசாரைண சர்வேதச தரத் க்குாியதல்ல என ஐ.நா. சைபேய 
நிராகாித்  பல காலம் கடந் விட்ட . தமிழின ம் உங்கள் 
விசாரைணகைள நிராகாித் ப் பல காலமாகிவிட்ட . இன் ம் 
ஏன் மக்கைள ஏமாற் கிறீர்கள்? ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கேள, ெமக்ஸ்ெவல் அவர்கள் கூ கிறார், "பைடயி 
ன க்கு எதிராக அவர  ெசயற்பா  இ க்கா " என் . ஒ  
நீதிபதி ெசால்கின்றார், "இலங்ைகயர்கள் சட்டவிேராதமாக 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டதற்கு, ெகாைல ெசய்யப்பட்டதற்குக் 
காரணமாகப் பைடயினர் இ ந்தி க்கிறார்கள்" என் . 
இதைன இன் ம் ெவளிவ கின்ற உண்ைமகள் உங்க க்குப் 
பைறசாற் ம். மீண் ம் எதற்காக, இந்த ெமக்ஸ்ெவல் 
பரணகம ஜனாதிபதி ஆைணக்கு ? சர்வேதச நீதிபதிகள் 
உள்ளடங்கிய ேபார்க்குற்ற விசாரைணயாளர்களின் ன் 
நி த்தப்படேவண் யவர்கள் நாட்ைடத் தவறான பாைதயில் 
திைசதி ப்ப யல்கிறார்கள். உங்கைளச் ேசற் ச் சகதியில் 
இறக்கப் பார்க்கிறார்கள்.  

அரசியல் யாப்பில் 19 தடைவகள் மாற்றங்கள் 
ெகாண் வரப்பட் ள்ளன. தவ களி ந்  பாடங்கைளக் 
கற் க்ெகாள்ள இன்ன ம் அரசு தயாராக இல்ைல என்ப  
ேவதைனக்குாிய . கடந்த காலங்களில் உங்கள  அரசியல் 
யாப்  அ லாக்க ல் க்கியமாகத் தமிழர்கள் பங்குபற்ற 
வில்ைல என்பைத கவனத்திற்கு எ த் க்ெகாள் ங்கள்! 
இ வைர இன நல் ணக்கத்திற்கு ரணாகேவ நீங்க ம் 
ஆட்சிக்கு வந்த அரசுக ம் ெசயற்பட்  வந்தி க்கின்றீர்கள். 
எனேவ, இம் ைற ம் தமிழ் ேபசும் மக்கைள ஒன்றிைணத் ப் 
பயணிக்கப்ேபாகிறீர்களா? அல்ல  உங்கள  ேபாினவாதத் 
தனிப் பயணத்ைதச் ெசய்யப்ேபாகிறீர்களா? என்பைத நாம் 
ெபா த்தி ந்  பார்ப்ேபாம். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
ஆேராக்கியமான இன நல் ணக்கத் க்கு எதிராக என் ேம 
ெசயற்படா ; அேதசமயம் உங்கள  அ ைமச் சாசனங் 
க க்கும் என் ேம அ ைமப்படா  என் ம் கூறிைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

ஐக்கிய நா கள் சைபயின் அரசியல் விவகாரப் பிாி  
வைர தமிழாின் இனப்பிரச்சிைன ெதாடர்பான விடயம் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒ  விவகாரமாக மாறி ள்ளெதன்பைத 
மறந் விடாதீர்கள். மீண் ெமா  இனப்ப ெகாைல நடப் 
பைத ஐக்கிய நா கள் சைப பார்த் க்ெகாண் ரா  என்ப  
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ, திதாகக் ெகாண் வரப்பட 
வி க்கும் அரசியல் யாப்பி டாக தமிழர்களின் அபிலா 
ைஷகள்  தம் தீர்த் ைவக்கப்பட ேவண் ம். உங்கள  
அரசியல் யாப்  தமிழர்களின் தார்மீக உாிைமகைள 
ஏற் க்ெகாள்வதாக இ க்கேவண் ம். ம ப்பீர் களானால், 
நாம் தனித்ேத வாழ்வதற்குத் ெதாடர்ந் ம் ேபாராட 
உந்தப்ப ேவாெமனக் கூறி, என  உைரைய த் க் 
ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.   
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 

මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා වන ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් 
දක්වන්න මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා ෙබෙහවින්ම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

"ෙම් රෙට් තිෙබන එක්දහස්නවසිය හැත්තෑඅට ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කළ යුතුයි, ෙම්ක බහුබූත ව වස්ථාවක්, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් ව වස්ථාවක්" ආදී වශෙයන් කියමින්, 
වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ රෙට් ජනතාව, විෙශේෂෙයන්ම 
ෙද්ශපාලන සංවිධාන, ඒ වාෙග්ම සිවිල් සංවිධාන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට එෙරහිව කෑෙකෝ ගැහුවා; උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් මහජනයා පීඩනයට පත් කරමින්, මංමාවත් 
අවහිර කරමින්, ෙද්ප ළ විනාශ කරමින් යුද්ධ කළ යුගයකුත් 
තිබුණා. එවැනි අරගළ කළ යුගයක් තිෙයද්දි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයක් සිදු කරනවා කියා ෙම් රෙට් බිහි වුණු නායකයන් 
හැම ෙකෙනක්ම වාෙග් පකාශ කළා. අලුත් ව වස්ථාවක් 
ෙගෙනනවා කියා එතුමන්ලා කිව්වා. "ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
නුසුදුසු එකක්, ෙම්ක ඒකාධිපති ව වස්ථාවක්, ඒ නිසා ෙම් 
ව වස්ථාව තවදුරටත් පවත්වාෙගන යන්ෙන් නැහැ" කියන 
පතිඥාව ෙම් රෙට් ජනතාවට ඔවුන් දුන්නා. නමුත්, ජනතාවට 
එෙහම පතිඥාවක් දීලා, ඔවුන් බලයට පත් ෙවලා, ඒ ව වස්ථාවම 
ශක්තිමත් කරමින් තවදුරටත් ඉදිරියට ගියා. ඒ අනුව අවස්ථා 
19කදි වරින් වර ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කළා. ඒ 
අතෙර්, "ෙම් ව වස්ථාව ඒකාධිපති ව ාවස්ථාවක්, බහුබූත 
ව වසථ්ාවක්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ෙග් ව වස්ථාවක්" කියලා විවිධ 
කථා කිව්වා. "ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිගටම බලෙය් ඉන්න 
ෙගනාපු ව වස්ථාවක්" කියමින් ෙචෝදනා කළ උදවියම, ෙම් 
ව වස්ථාව අෙහෝසි කරනවා කියා කියූ අයම, අවසානෙය් 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් සභාවට 
ෙගනැත්, කඩිමුඩිෙය් සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කළා. එෙහම 
කරලා අර තිබුණු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට වඩා බරපතළ අන්දමින් 
ෙම් ව වස්ථාව ශක්තිමත් කරගත්තා. දීර්ඝ කාලයක්, චිරාත් 
කාලයක්, මිය යන ෙතක්ම විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් ගත 
කිරීමටත්, ඒකාධිපතිත්වය දක්වා ගමන් කිරීම සඳහාත් වන මාවත 
සකස් කරගැනීමටත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැත්, එය කියාත්මක කළාය කියන කාරණයත් අප සිහිපත් 
කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හදන්න අවශ  වන්ෙන් ඇයි? ෙම් රෙට් විවිධ මත 
දරන උදවිය ඉන්නවා. දවිඩ භාෂාව කථා කරන දවිඩ ජනතාව 
සමහර මත දරනවා, මුස්ලිම් ජනතාව තවත් මතයක් දරනවා. 
ආගමික වශෙයන් ගත්තාම ආගමික මත දරන්නා වූ උදවිය, ඒ 
වාෙග්ම ජාතික වශෙයන් ගත්තාම ජාතික මත දරන්නා වූ උදවිය 
විවිධ මත ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් අය විවිධ මත ඉදිරිපත් කරමින්, 
විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ හැලහැප්පීම් ඇති කර තිෙබනවා. එෙහම 
නම් ෙම් සියල්ල සමනය කරෙගන, හැමෙදනාටම ඒක රාශි 
ෙවන්න පුළුවන් විධියට, හැමෙදනාෙග්ම අදහස්වලට ඇහුම්කන් 
දීලා නිර්මාණය කරන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් රටට අවශ  
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද පවතින ව වස්ථාෙව් යම්කිසි 
ෙනොගැළපීමක්, නුසුදුසුකමක් තිෙබනවා කියන හැමෙකනාටම අද 
ෙම් ඇති කරනු ලබන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයට ඒක රාශි 
ෙවලා, සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම, සමස්ත රටම නිෙයෝජනය කරන 
මහජන නිෙයෝජිතයන් 225ෙදනාටම එකතු ෙවලා අදහස් ඉදිරිපත් 
කරලා, හැමෙදනාටම පිළිගන්න පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
සකස් කර ගැනීෙම් කාර්යය විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
සහ ෙම් රජය විසින් දැන් ෙම් රටට භාර කර තිෙබනවා.  

ෙමය විවෘත කියාවලියක් විය යුතු ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම්ක විවෘත කියාවලියක් කිරීමට රජය පියවර ෙගන 
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නා 
වූ මහජන නිෙයෝජිතයන් සියලුෙදනාටම අද ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්මත කරෙගන, එතැන් සිට ඉදිරියට ඒ වැඩකටයුතු කිරීම සඳහා 

අවකාශය සකස් කරදීලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, රෙට් මහජන 
මතය නිෙයෝජනය කරමින්, ඒ මහජන නිෙයෝජිතයන්ට අදහස් 
දැක්වීමට, ඒක රාශි වීමට අවස්ථාව, ඉඩකඩ ෙබොෙහොම විවෘතව 
සකස් කරදීලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් අතට ෙම් රෙට් සෑම 
පළාතකම, සෑම දිස්තික්කයකම,  සෑම පෙද්ශයකම ජීවත් වන 
ජනතාවෙග් අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා උගතුන්, විද්වතුන්, 
නීතිඥයින් වැනි අය ඇතුළත් 20ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත 
කණ්ඩායමක් ෙම් වනෙකොට නිර්මාණය කරලා, ඒ කණ්ඩායම 
රටපුරා ගිහිල්ලා මහජන මතය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  එෙහනම් ෙම්ෙකදි හැම ෙදනාටම එකතු ෙවන්න 
පුළුවන් කාරණය සම්පූර්ණ ෙවලා තිෙබනවා; හැම ෙදනාෙග්ම 
අදහස්වලට ඉඩ කඩ ලැබිලා තිෙබනවා; හැම ෙදනාෙග්ම 
ෙයෝජනාවලට ඉඩ කඩ ලබා දීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒක 
එක පැත්තක්.   

ඊළඟට, ෙමහි විවෘතභාවය සම්බන්ධෙයන් බලමු. ෙම්ක 
හංගලා ගහන game එකක් ෙනොෙවයි. සමහර උදවිය ෙම් අලුත් 
ව වස්ථාව සකස් කිරීෙම් කථාව ආපුවාම,  ෙම්ක කරලියට 
ෙගනාවාම කෙළේ ෙමොකක්ද   ෙමෙතක් කල් කෙළේ ඒක කිව්වා 
විතරයි. කෙළේ  ව වස්ථාව ශක්තිමත් කරෙගන, තමන්ෙග් බලය 
ශක්තිමත් කර ගන්න කටයුතු කිරීමයි.   එෙසේ කටයුතු කිරීමට 
එෙරහිව ගිහිල්ලා, ඒක අභිභවා ගිහිල්ලා, කියාපු ෙද් යථාර්ථයක් 
කරමින් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු 
අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් පධාන ෙම් රජය දැන් 
ඒකට පියවර අරෙගන තිබියදි, සමහර උදවිය "ෙම් ව වස්ථාව ෙම් 
වන ෙකොට ෙකටුම්පත් කරලා ඉවරයි, ෙම්ක ෙබොරුවට ජනතාව 
මුළා කිරීම සඳහා ෙගන යන උපකමයක්" කියලා රෙට් ජනතාව 
තුළට වැරදි මතයක් ෙගන ගියා. එෙහම ෙගන ෙගොස් ජනතාව  
කුලප්පු කරවන්න හැදුවා. රෙට් සමඟිය, සාමය නැති කරලා රට 
තුළ කලබගෑනියක් ඇති කිරීෙම් අභිපාෙයන් සිටින අන්තවාදි 
උදවිය, බලයට තිෙබන කෑදරකම මත බලය ඉක්මනින් ලබා 
ගැනීෙම් අවශ තාෙවන් ෙපෙළන උදවිය, තමන්ෙග් යම් යම් 
ෙද්වල් යටපත් කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ දරන උදවිය ෙමවැනි 
කියාදාමයකට ගියායි කියන එකත් රහසක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියාවලිෙය් විවෘතභාවය 
ඉතා පැහැදිලියි.  සඟවා  ගහලා  නැහැ. ෙකොටසක් හංගා ෙගන 
වැඩ කටයුතු කරලා නැහැ. ෙම් කියාවලිය එක පැත්තකින් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් මහජනයා අතරටත් 
ෙගන ෙගොස් තිෙබනවා.  ෙම්ක හංගලා ගහන කියාවලියක් 
ෙනොෙවයි.  ඉතාමත්ම පැහැදිලිවම රෙට් ජනතාව සියලු ෙදනාටම 
සහභාගි ෙවන්න පුළුවන් විවෘත කියාවලියක් බවට පත් කරලා 
තිෙබනවා.  අපි ෙම්ක අගය කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් නව ව වස්ථාව සකස් කිරීෙම්දී ජනතාව සහ රජය අතර 
සම්බන්ධතාව ෙහොඳින් පවත්වාෙගන  යාෙම් ගුණාංගය අත වශ  
ෙවනවා.  එෙහම නම් ෙම් කටයුත්තත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව රජය 
ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ජනතාව අතරට යන 
විද්වතුන් කණ්ඩායම ජනතාවත් එක්ක සෘජුවම සම්බන්ධ 
ෙවනවා.  

අෙනක් පැත්ෙතන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාපිත මණ්ඩලය සකස ් කරන ෙකොට ඊට 
සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් ෙම් මහජන නිෙයෝජිතයින්.  ෙමොකද, ෙම් 
මන්තීවරු 225 ෙදනාම මහජනයා විසින් එවාපු උදවිය; ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් ආපු ගරු මන්තීතුමන්ලා සහ මහජනයා විසින් 
ඡන්දෙයන් පත් කර එවූ උදවිය. ෙම් සියලු ෙදනාම මහජනයා 
නිෙයෝජනය කරන කණ්ඩායම්.  එෙහනම්  මහජනයා නිෙයෝජනය 
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කරන සියලු ෙදනාටම ෙම්කට සම්බන්ධ  ෙවන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහනම් රජය සහ ජනතාව අතර සම්බන්ධතාව ඉතා  
මැනවින් ඉෂ්ට වනවායි කියන එකත් අපට පැහැදිලිව ෙපන්නුම් 
කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙද්ශපාලන සහ සමාජ 
තත්ත්වය ෙම් නව ව වස්ථාව සම්පාදනය කිරීෙම්දී, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයට එකතු ෙවනවා. එෙහනම් ෙම්ෙක්  
හැංගි ෙහොරා කරන කිසිම ෙදයක් නැහැ. විවෘතභාවය තිෙබනවා, 
කමවත්භාවය තිෙබනවා, හැම ෙදනාටම සම්බන්ධ ෙවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහනම් ජනතාවයි, රජයයි එකට සමීප 
ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන බවත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඇයි? දැන් අෙප් රෙට් අවස්ථා 
ගණනාවකදි විවිධ පශ්නවලට අපට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා 
තිෙබනවා. 1971දී අපි ෙම් රෙට් කැරැල්ලකට  මුහුණ දුන්නා. ඒ 
වාෙග්ම 1988-1989 යුගෙය් ෙම් රෙට් ෙම් ව වස්ථාව මුල් 
කරෙගන කැරැල්ලක් ඇති වුණා. ඉන් පස්ෙසේ අපි අවුරුදු 30ක 
කාලයක්,  -දශක තුනක කාල පරිච්ෙඡ්දයක්- ෙම් රෙට් 
ෙනොනවතින සටනකට මුහුණ දුන්නා. ඇයි, අපි ඒ සටන්වලට 
මුහුණ දුන්ෙන්? ජනතාව ෙනොෙයක් අඩු පාඩුකම් ගැන කිව්වා. 
ව වස්ථාෙවන් තමන්ට හිමිකම් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා.  
ෙම් වාෙග් විවිධ මත ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් විවිධ මත මුල් කරෙගන 
තමයි ෙම් ගැටුම් ඇති ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ්. එක එක් ෙකනාෙග් 
අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න පටන් ගත්තා. දැන් අපි ඒ 
අභාග සම්පන්න යුග තුනක් පසු කරලා ඉවරයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. දැන් අපි ඒ අභාග සම්පන්න යුග තුන අවසන් කරලා,  
දැන් අප සංහිඳියාවකට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට්  සිංහල-දවිඩ-මුස්ලිම්, 
ෙබෞද්ධ-කෙතෝලික-හින්දු-ඉස්ලාම් ෙම් හැම ෙකනාටම 
සහජීවනෙයන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්, හැම ෙදනාෙග්ම 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන යුගයක් අපට ආරම්භ කරන්නට සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහනම් අර තිබුණු අවිශ්වාසය දැන් දුරු 
කරන්නට  අවශ  ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ අවිශ්වාසය දුරු කිරීම 
සඳහා අපි පියවර ගැනීම අත වශ  සාධකයක් වනවා.   

දැනට පවත්වාෙගන යන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පිළිබඳව යම් 
සැකයක්, සංකාවක් තිෙබනවා නම්, එයින් සාධාරණය ඉෂ්ට 
ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව බහුබූත ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් කියලා කවුරු ෙහෝ කියනවා නම් ඒ කාරණෙය්දී  අපි 
සියල්ලන්ටම එකතුෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න පුළුවන් 
අවස්ථාව දැන් උදා කර දීලා තිෙබනවා.  

අපි සියලු ෙදනාටම දැන් තිෙබන්ෙන් එකතු ෙවන්නයි. අපි 
සියලු ෙදනාම එක්කාසුෙවලා, අෙප් අදහස් උදහස්, ෙයෝජනා ඒක 
රාශි කරලා, රටට, සමාජයට ගැළෙපන, අෙප් රෙට් සියලුම ජන 
ෙකොටස්වලට සමඟිෙයන්, සහෙයෝගෙයන් වැඩ කටයුතු කරන්න 
පුළුවන් අන්දෙම් නීතියක්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කර 
ගැනීම අත වශ  කාරණයක් ෙවනවා. ඒ කාරණය සපුරා ගත්තා 
නම් නැවත අෙප් රටට පසු ගිය අභාග  සම්පන්න යුග තුන වැනි 
යුගවලට යන්ෙන් නැතිව ඉදිරියට ගමන් කිරීමට හැකියාව 
ලැෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

දකුණු අපිකාෙව්ත් ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අභාග  සම්පන්න යුගය අවසන් 
කළාම දකුණු අපිකාවත් ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් වුණා. සියලු 
ෙදනාෙග් අදහස් උදහස් ෙගන, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
නවීකරණයක් ඒෙගොල්ෙලෝ කර ගත්තා. වාර්ගික ගැටුම්වලින් 
ෙතොරව ඔවුන්ට වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා අවකාශය දැන් 

උදාෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ලංකාව තවදුරටත් දිගින් දිගට 
තැෙළමින්, පිටුපසට යන්ෙන් නැතිව, අපි සියලු ෙදනාම 
එක්කාසු ෙවලා අනාගතය සකස් කළ යුතු ෙවනවා. අනාගතය 
සකස් කිරීෙම්දී අපි බැලිය යුත්ෙත් පුද්ගල අනාගතය සකස් කිරීම 
පිළිබඳවද, එෙහම නැත්නම් රෙට් අනාගතය සකස් කිරීම 
පිළිබඳවද?   ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සකස් කිරීෙම්දී හැම ෙකනාම 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඒකට මැතිවරණ කමය ඇතුළත් 
කරන්නයි. මැතිවරණ කමය ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට ඇතුළත් 
වනෙකොට හැම ෙකනාම බලන්ෙන් තමන්ෙග් කුට්ටිය, තමන්ෙග් 
කණ්ඩායම ශක්තිමත් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. 
තමන්ෙග් කණ්ඩායම ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා වාෙග්ම 
තමන්ෙග් කුට්ටිය, ෙකොටස  ෙලොකු කර ගැනීම සඳහා කටයුතු 
කරන්නට ගිෙයොත් අපට රෙට් අනාගතය පිළිබඳව කටයුතු 
කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරමින් අද ඉන්න ෙකොටසකට ඊළඟ අවස්ථා ෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට බැරි ෙව්වි. හැබැයි, අපට 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් වුණා, බැරි වුණා 
කියන එෙක් ෙනොෙවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

රට ගැන බලනවා නම් ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ශක්තිමත් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අනාගතය සාර්ථකව, සාමකාමීව 
පවත්වාෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි අප බලන්න 
ඕනෑ. එෙහනම් ෙම් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන මහත්වරුන්ට 
තිෙබන කාර්යය තමයි,  ෙපෞද්ගලිකත්වයට වඩා රට ගැන බලා 
වැඩ කටයුතු කිරීෙම් අවශ තාව හිතට ගැනීම. හැබැයි, එම 
අවශ තාවට අනුව වැඩ කටයුතු කරන්න බැරි, වැඩවසම් යුගයට 
යටත්ෙවලා එවැනි මානසික තත්ත්වෙයන් හිටපු උදවිය, වහල් 
යුගයක් ගත කරලා ඒ වහල් මානසිකත්වෙයන් මිෙදන්නට බැරි 
උදවිය ෙම්කට එකඟ ෙනොෙවන්න පුළුවන්; ෙම් පිළිබඳව විවිධ 
විෙව්චන කරන්න පුළුවන්; ගරහන්නට පුළුවන්; ෙමහි ෙකටුම්පත් 
සකස් කරලා ඉවරයි කියන්න පුළුවන්;  ෙමය ඉන්දියාවට ඕනෑ 
විධියට හදනවා කියන්න පුළුවන්; ජිනීවාවලට ඕනෑ විධියට 
හදනවා කියන්න පුළුවන්; එෙහම නැත්නම් ෙවනත් රාජ යකට 
ඕනෑ විධියට හදනවා කියන්න පුළුවන්; සුද්දන්ට ඕනෑ විධියට 
හදනවා කියන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග් විවිධ ෙචෝදනා ෙගෙනන්න 
පුළුවන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. හැබැයි, ෙම් කුමන 
ෙචෝදනා ෙගනා වාත්  රෙට් අනන තාව, රෙට් අනාගතය 
පිළිබඳවයි අපි බලන්නට ඕනෑ. රෙට් අනාගතය දිහා බලලා වැඩ 
කටයුතු කරනෙකොට අපට හංගලා ගහන්න අවශ තාවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2010 අවුරුද්ෙද් දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය හිටි අඩිෙය් ෙගනාපු ආකාරය 
අප ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දැක්කා. මන්තීවරුන් බිලි බා ගත්තා. 
මුදල්වලට, තනතුරුවලට, වරදානවලට, වරපසාදවලට 
මන්තීවරුන් බිලි බාෙගන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔළු ෙගඩි සංඛ ාව 
අනුව තුෙනන් ෙදකක් හදා ගත්තා. තුෙනන් ෙදක සකස් කරෙගන 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 2010 හිටි අඩිෙය් 
සම්මත කර ගන්න කටයුතු කළා. අද එෙහම ෙනොෙවයි. අද ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්පාදනය ක රනෙකොට ෙබොෙහොම 
විනිවිදභාවෙයන් තමයි කටයුතු කරන්ෙන් කියා මම මුලින් පකාශ 
කළා. ඒ නිසා ඒ ගැන මම පුනපුනා කියන්න අවශ තාවක් නැහැ. 
විනිවිදභාවය නිසා හැම ෙදනාටම එකතු ෙවන්න පුළුවන් 
තත්ත්වය ඉතාම පැහැදිලිව නිර්මාණය කර තිෙබනවා.  

ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධව  ආපු නඩු 
කතන්දරයත් ඒ වාෙග්මයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මධ ම රාතිය 
පහු වන තුරු රැස්ෙවලා ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
අගවිනිශ්චයකාරවරියට විරුද්ධව නඩු නිර්මාණය කළා; නඩු 
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ඇහුවා.  නඩු ලිව්වා; ෙපොත් ලිව්වා. එෙහම ලියලා, එතුමිය ෙදොට්ට 
දැමීම සඳහා කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙජනරල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා සම්බන්ධව කටයුතු කරපු අන්දමත්. ෙම් 
කියාවලිය ඒ විධියට කඩිමුඩිෙය් කරන කියාවලියක් ෙනොෙවයි; 
හංගලා ගහන කියාවලියක් ෙනොෙවයි; හතර පස් ෙදෙනක් එකතු 
ෙවලා කරන එකක් ෙනොෙවයි; ෙකොටසකට පමණක් සීමා වුණු 
එකක් ෙනොෙවයි. හැම ෙදනාෙග්ම දායකත්වය සමඟින් සිදු කරන 
කියාවලියක් විධියට අපි ෙමය දකිනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා 
විෙව්චනය කරන්න ෙනොෙවයි; ඔක්ෙකෝටම එකතු ෙවන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පුස්තකාලයට ගියාම අද මම දුටුවා, "ආණ්ඩුවට මව් බිම ෙබදන්න 
නව ව වස්ථා හදන්න ජන වරමක් ලබා දී නැත" කියලා ෙපොඩි 
ෙපොත් පිංචක්. ෙම් ෙපොත් පිංච මාෙග් ලියුම් තිෙබන rack එෙක් 
තිබිලා මට හමු වුණා. අඩු තරෙම් ෙම් ෙපොත කියවා ගන්නවත් මට 
ෙවලාවක් හම්බ වුෙණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදන්ෙන් ආණ්ඩුවද? ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව හදන්ෙන් සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම එකතු ෙවලායි. ෙම් 
ෙයෝජනාව ගරු අගාමාත තුමා ෙගනාෙව්, සමස්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුවම එකතු කර ෙගනයි. ෙම් ෙයෝජනාව  ෙගනාෙව් 
ගරු අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට අවශ  ආකාරෙය් 
ව වස්ථාවක් හදන්න ෙනොෙවයි; අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මහත්මයාට ඕනෑ කරන ආකාරෙය් ව වස්ථාවක් හදන්න 
ෙනොෙවයි; ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයාට ෙහෝ ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු, ඇමතිවරු කණ්ඩායමට ඕනෑ කරන 
ආකාරෙය් ව වස්ථාවක් හදන්න ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව් කමිටු කිහිපයක්, අනු කමිටු කිහිපයක්, 
ෙමෙහයුම් කමිටුවක් සම්බන්ධ කර ෙගනයි. ඒ සියලු ෙදනා එකතු 
කර ෙගන ෙම් සභාවට ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ, ෙම් රටට 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න මිස ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාටවත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාටවත් ඕනෑ කරන 
ව වස්ථාවක් හදන්න ෙනොෙවයි; රට ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හදන්නයි. ඒ සඳහා තමයි ෙම් සභාව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා මණ්ඩලයක් බවට පත් කරන්ෙන්.  

මහජන නිෙයෝජිතයන් වන අපි  ෙම් විෂයයට සම්බන්ධ ෙවලා 
ඉන්න නිසා, ෙම් ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවලිය පිළිබඳව අපි දන්නා 
නිසා, ඒ ෙයෝජනාවලිය අපි කියවපු නිසා එහි කාර්ය භාරය 
ෙමොකක්ද කියන එක ගැන අපට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය ෙනොකරන, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සම්පාදනය පිළිබඳව 
අවෙබෝධයක් නැති, ගෙම් ෙගොෙඩ් මිනිසුන් ළඟට ෙම් ෙපොත ගියාම 
ඒ ජනතාව කියවන්ෙන් ෙම් ෙපොතයි. ෙම් ෙපොත කිෙයව්වාම 
මිනිසුන්ෙග් මනස විකෘති ෙවනවා. ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන 
මන්තීතුමන්ලා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් මනස විකෘති කරලා, වහාම 
බලයට ඒමට කටයුතු කරන කෑදර කියාවලිෙයන් ඉවත් ෙවන්න 
ඕනෑ. ඒ කෑදර කියාවලිෙය් නියුක්ත වීම ෙනොෙවයි කළ යුතු 
වන්ෙන්. රටට හරි ෙද් කියලා, හරි අවෙබෝධය ලබා දීමයි කළ යුතු 
වන්ෙන්. ෙම් ෙපොෙතන් කරන්ෙන් නැවතත් රටට වින කිරීමයි 
කියන එක මම සිහිපත් කරනවා. මම කනගාටු ෙවනවා, ෙම් සභාව 
නිෙයෝජනය කරන ෙජ ෂ්ඨ මන්තීතුමන්ලා, ෙද්ශපාලනඥයින් 
ෙමවැනි කියාවල නිරත වීම පිළිබඳව.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ෙපොෙත් කර්තෘ කවුද? 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙමහි ස්තුති කරලා තිෙබනවා, "දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන, 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, 2016 ජනවාරි මාසෙය් 12 වනදා, ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුව" යනුෙවන් සඳහන් කරමින්. "ගරු කුමාර ෙවල්ගම 
මැතිතුමා ෙමම සංෙශෝධන ෙයෝජනාව ස්ථිර කෙළේය" කියා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ඔය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ කථාව.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කාලය අවසානයි. 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙමොකක්ද, කියලා තිෙබන්ෙන්? "ආණ්ඩුවට මව් බිම ෙබදන්න 

නව ව වස්ථා හදන්න ජන වරමක් ලබා දී නැත." කියලායි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වත්, ඉන් පිටතදී කිව්වත්, ආණ්ඩුව රට 
ෙබදන්නවත්, මව් බිම ෙබදන්නවත්, තව තව ෙවනම රාජ  බිහි 
කරන්නවත් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. සියලු 
ෙදනාට එකතු ෙවන්න පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
නිර්මාණය කරන්න තමයි ගම්මන්පිල මැතිතුෙමෝ, ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමවැනි වැරදි මතවාද රටට ෙගන යාම රටට 
හානිකරයි; ඔෙබ් අනාගතයටත් හානිකරයි; අද ෙම් සභාව බලන්න 
ඇවිල්ලා ෙම් ගැලරිෙය් ඉන්න ෙම් රෙට් අනාගතය භාර ෙම් 
දරුවන්ෙග් අනාගතයටත් හානිකරයි. ඒ නිසා ෙම් සභාව 
නිෙයෝජනය කරන ඔබ සහ මම කියන මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙම් 
පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි කියන එකයි මාෙග් 
මතය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා, මට කථා කරන්න ඉඩ කඩ සලසා දීම 
පිළිබඳව. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 මීළඟට, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා. ඔබතුමාට 
විනාඩි නවයක කාලයක් තිෙබනවා.  

 
[අ.භා. 1.00] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනය ජාතිෙය් ෙහට දවසට 

තීරණාත්මකයි. අද දිනෙය්දී සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම ෙම් රටට 
නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සෑදීම සඳහා වූ පූර්ණ ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් බවට පත් කිරීමට නියමිතයි. නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් කියන්ෙන් යම් ජාතියක පදනමයි. ජාතිය ෙගොඩ 

1347 1348 

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර  මහතා] 



2016  ෙපබරවාරි  24  

නැ ෙඟන්ෙන් ඒ පදනම මතයි. ඒ පදනම ශක්තිමත් වුෙණොත් 
පමණයි ජාතිෙය් අනාගතය ශක්තිමත් වන්ෙන්. අපි අඳුරින් අඳුරට 
යනවාද, එෙහම නැතිනම් අඳුෙරන් එළියට එනවාද කියන එක 
තීරණය වන්ෙන් ෙම් ගරු සභාව ෙගොඩ නැඟීමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් අන්තර්ගතය මතයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියාවලිය ෙකතරම් 
තීරණාත්මක වුණත් -ෙම් ගරු සභාෙවන් මට ෙවන් වී තිෙබන්ෙන් 
විනාඩි නවයක් වාෙග් සීමිත කාලයක් නිසා- අතිශයින් වැදගත් 
කාරණා ෙදකකට පමණක් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සම්පාදන කියාවලිය පිළිබඳව ආණ්ඩුවත් අපත් අතර දැවැන්ත 
පරතරයක් ඇති වී තිෙබනවා. ඒ, ෙමය සිදු කළ යුත්ෙත් 
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි. ආණ්ඩුව විශ්වාස කරන්ෙන් අෙප් 
පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ  ඇමතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග් නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් අවශ යි කියලායි. විපක්ෂෙය් අපි 
හිතන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් කිරීම පමාණවත් 
කියලායි. නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙගන ඒම සඳහා 
ආණ්ඩුෙව් පධානම තර්කය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 19 වතාවක් 
සංෙශෝධනය කරපු අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට තවත් පැලැස්තර 
අලවන්න බැහැ කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝකෙය් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා පිළිබඳ අනවෙබෝධය නිසාමයි ෙමවැනි පකාශ 
කරන්ෙන්. පංශෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගත්ෙතොත්, එය 24 
වතාවක් සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 27 වතාවක් සංෙශෝධනය කර 
තිෙබනවා. තවත් සංෙශෝධන 11ක් පාන්තවලට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම, 38යි. ජර්මනිෙය් 
ආණ්ඩුකම ව ස්ථාව 59 වතාවක් සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන 
පිළිබඳ වාර්තාව තබා තිෙබන්ෙන් අෙප් අසල්වැසියා වන, අපට 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන ගැන පාඩම් කියලා ෙදන ෙකනා 
වන ඉන්දියාවයි. ෙම් වන විට -2015 අෙගෝස්තු මාසය වන විට- 
ඉන්දියානු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සිය වතාවක් සංෙශෝධනය 
කරලා ඉවරයි. සංෙශෝධන 19ක් වැඩියි කියලා ලංකාෙව් අපට 
කියන අතෙර් අසල්වැසි ඉන්දියාව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනම ශතකයක් වාර්තා කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
ෙවනුවට ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන මාලාවක් ෙවනුෙවන් 
අප ෙපනී සිටින්ෙන් ඇයි? ගරු අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට 
ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් පධාන අන්තර්ගතයන් තුනක් 
තිෙබනවා. ඒවා තමයි, ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම, නව 
මැතිවරණ කමයක් ඉදිරිපත් කිරීම, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ඉක්මවා ගිය බලය ෙබදීමක් කිරීම. මම  
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවාට ෙපෞද්ගලිකව 
විරුද්ධයි; නව මැතිවරණ කමයට පක්ෂයි; දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ඉක්මවා ගිය බලය ෙබදීමට විරුද්ධයි. රෙට් 
තවත් පුරවැසිෙයකු ඉන්න පුළුවන්, ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කරනවාටත් පක්ෂ; නව මැතිවරණ කමයක් ෙගෙනනවාටත් පක්ෂ 
නමුත් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ඉක්මවා ගිය 
ෙෆඩරල් කමෙය් බලය ෙබදීමකට විරුද්ධ. අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් හැටියට ජනමත විචාරණයකට ඉදිරිපත් කරන්න 
ඕනෑ නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ෙකටුම්පතයි. ජනතාවෙගන් 
අහන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට ඔබ 
කැමැතිද, නැද්ද  කියලායි. ෙම් පශ්නයට මම උත්තර ෙදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මම ෙම් අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් කාරණා 

ෙදකකට විරුද්ධ නිසා මට ෙම්කට පක්ෂයි කියන්න බැහැ. ඒ 
වාෙග්ම, මා අතිශයින්ම කැමැති ෙයෝජනාවක් ෙමහි අන්තර්ගත 
වන නිසා මට ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්තත් බැහැ. මම 
උභෙතෝෙකෝටිකයක හිර ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් 
රෙට් ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට ෙම් පධාන කාරණා තුන පිළිබඳව 
විවිධ වූ මත තිෙබන්න පුළුවන්. සෑම පුරවැසිෙයකුටම තමන්ෙග් 
ස්වාධීන වූ, ෙවනස් වූ මතයක් දැරීෙම් පරම අයිතියක් තිෙබනවා; 
ෙතෝරා ගැනීෙම් නිදහස පිළිබඳ පරම අයිතියක් තිෙබනවා. හැබැයි 
ෙම් සමස්තය එක ෙපොට්ටනියකට දමලා නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට කැමැතිද, අකමැතිද කියලා ඇහුෙවොත්, ෙකොෙහොමද 
ඒකට උත්තර ෙදන්ෙන්? ෙමය හරහා සිදු වන්ෙන්, ජාතිෙය් 
තීරණාත්මකම පශ්නෙය්දී තමන්ෙග් සිතැඟි පැහැදිලිව, නිරවුල්ව 
පළ කිරීමට ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන අවස්ථාව අහිමි කිරීමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පජාතන්තවාදය කියන්ෙන් 
ෙම්කද? ජනතා පරමාධිපත ය කියන්ෙන් ෙම්කද? ජනතාවෙග් 
වරණීය නිදහස ෙහවත් ෙතෝරාගැනීෙම් නිදහස කියන්ෙන් ෙම්කද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර රටවල ව වස්ථාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා, නව ව වස්ථාවක් ෙගෙනද්දී එහි අන්තර්ගත 
පධාන කාරණා පිළිබඳව "කැමැතිද, අකැමැතිද?" කියලා ෙවන 
ෙවනම පශ්නාවලියක් ආකාරෙයන් ජනමත විචාරණයකට ෙයොමු 
කරන්න පුළුවන් කියා. නමුත් ඒ අවස්ථාව අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙවන් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දීලා නැහැ. එෙහම නම්, 
ෙම් ව වස්ථා බාධාව ඇතුෙළේ අෙප් ජනතාවෙග් ෙතෝරා ගැනීෙම් 
නිදහස තහවුරු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ඒකට උත්තරයක් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපි ෙපනී 
සිටින්ෙන්, නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙවනුවට ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධන මාලාවක් ෙගන එන්න.  විධායක ජනාධිපති 
කමය  අෙහෝසි කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එනවා. නව මැතිවරණ කමය  
සම්බන්ධෙයන් අපි විසිඑක්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගන එනවා.  බලය ෙබදීම සම්බන්ධෙයන් අපි විසිෙදවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එනවා. අන්න එතෙකොට 
මට ෙතෝරා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. මම විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට විරුද්ධයි. නමුත් විසිඑක්වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය වන නව මැතිවරණ කමය 
සඳහා  පක්ෂයි. නැවත විසිෙදවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත්  ෙෆඩරල් කමෙය් බලය ෙබදීමකට මම 
විරුද්ධයි.  

බලන්න, ඒ තුළින් ජනතාවෙග් ෙතෝරා ගැනීෙම් නිදහස 
තහවුරු ෙවනවා. ඒ තුළින් සෑම පුරවැසිෙයකුටම තමන්ෙග් සිතැඟි 
පැහැදිලිව, නිරවුල්ව පකාශ කිරීෙම් අයිතිය ලැෙබනවා. ෙමන්න 
ෙම් කාරණය නිසා තමයි, ෙම් තීරණාත්මක ෙමොෙහොෙත්, ජාතිෙය් 
ඉරණම තීරණය කරන ෙමොෙහොෙත්, අනාගත ලංකාෙව් හැඩතල 
තීරණය කරන ෙමොෙහොෙත්, ජනතාව ඇත්තටම හිතන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියන එක ෙපොට්ටනියක් අස්ෙසේ සඟවනවා ෙවනුවට, 
ඔවුන්ෙග් සැබෑ සිතැඟි එළියට දාන්න ජනතාවට අවස්ථාව ලබා 
දිය යුත්ෙත්. ඒ නිසායි නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙවනුවට 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන මාලාවක් හරහා පධාන වශෙයන් 
ව වස්ථා සංෙශෝධන තුනක් ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටින්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීළඟ කාරණය හැටියට මම 
සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කර සිටින්ෙන්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් පිළිබිඹු විය යුත්ෙත් ශී ලංකා ජනතාවෙග් 
අභිලාෂය බවයි. එෙහම නැතිව ඊනියා ජාත න්තර පජාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අභිලාෂය අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් පිළිබිඹු විය යුතු නැහැ. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන කියාවලිෙයන් ෙම් රෙට් ජනතා 
අභිලාෂය මිසක් ඉන්දියාෙව් අභිලාෂය පිළිබිඹු විය යුතු නැහැ.  

අද ශී ලංකාෙව් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ඉක්මවා ගිය බලය ෙබදීමක් කළ යුතු යැයි ෙමොර ෙදන්ෙන්, හඬ 
ෙදන්ෙන් අසල්වැසි ඉන්දියාවයි. ෙම් රෙට් ජනතාව තුළින් එෙහම 
හඬක් එන්ෙන් නැහැ. ඒ හඬ එන්ෙන් ඉන්දියාෙවන්. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉන්දියාෙවන් 
අහලා තිෙබනවාද, ෙපොෙරොන්දු වූ ආකාරයට පංජාබයට ස්වයං 
පාලන අයිතිය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා? ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ 
ඇමතිතුමා ලංකාවට ආෙවොත් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
අනුව බලය ෙබදන්ෙන් කවදාද කියලා අෙපන් අහනවා. හැබැයි, 
අපි කවදාවත් ඉන්දියාෙවන් අහලා නැහැ, පංජාබයට ෙදන්න 
ෙපොෙරොන්දු වුණු ස්වයං පාලනය දුන්නාද කියලා. අපි කවදාවත් 
ඉන්දියාෙවන් අහලා නැහැ, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට කාශ්මීරෙය් ජනමත විචාරණය 
පවත්වන්ෙන් කවදාද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාව විතරක් ෙනොෙවයි, 
පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
මණ්ඩලෙය් සම්මත කරපු ෙයෝජනාෙව් 16වැනි ෙඡ්දෙයන් බලය 
ෙබදීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒමට 
ජාත න්තර පජාවට අපිත් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි මානව හිමිකම් රකින්න 
ජාත න්තර ගිවිසුම්වලින් බැඳිලා ඉන්නවා. අපි පරිසරය රකින්න 
ජාත න්තර ගිවිසුම්වලින් බැඳිලා ඉන්නවා. නමුත් බලය ෙබදනවාද 
නැද්ද කියන එක කිසිම ජාත න්තර බැඳීමක් නැති කාරණයක්. 
ඒක ෙම් රෙට් අභ න්තර කාරණයක්.  

අපි ඇයි අෙප් රෙට් අභ න්තර පශ්නවලට ඇඟිලි ගහන්න 
ජාත න්තරයට ඉඩ සලස්වන්ෙන්? බලය ෙබදන්න අපට උපෙදස් 
ෙදන ෙම් ජාත න්තරෙය් ෙයෝජනාෙව් සම අනුගාහකයකු බවට   
ශී ලංකාව පත්වීම හරහා, ජාත න්තරයට අෙප් අභ න්තර 
පශ්නවලට ඇඟිලි ගහන්න අයිතියක් තිෙබනවාය කියලා 
පිළිගැනීමක් ඇති කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඇත්ෙතන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන විට ෙම් 
ෙයෝජනාවට සහාය පළ කරපු පංශය  බලය ෙබදලා නැහැ; 
ෙනෝර්ෙව් බලය ෙබදලා නැහැ; ජපානය බලය ෙබදලා නැහැ. 
එෙහම ෙබදන්න ජාත න්තර සම්මුතියකින් බැඳිලාත් නැහැ. ඒ 
නිසා- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  විනාඩියක් ෙදන්න,  

අවසන් කරනවා.  

- "ඔවා ෙදනු පරහට - තමා සම්මතෙයහි පිහිටා සිට" කියලා  
අපට ඇඟ ෙබ්රා ගන්න තිබුණා. නමුත් අපි ඒ ෙවනුවට කෙළේ  
ජාත න්තරයට අෙප් රෙට් අභ න්තර පශ්නවලට ඇඟිලි ගහන්න 
අයිතියක් තිෙබ්ය කියලා, සම අනුගාහකත්වය පිළිගනිමින් අ ෙප් 
ජාතියට නිවැරදි කළ ෙනොහැකි  ඓතිහාසික වරදක් කිරීමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දිනවල අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා හැසිෙරන්ෙන් ඉන්දියාෙවන් පත් කරන ලද 
ආණ්ඩුකාරතුෙමක් වාෙග්යි. අෙප් අගමැතිතුමා හැසිෙරන්ෙන් 
ඉන්දියාෙව් පාන්තයක මහ ඇමතිවරෙයක් වාෙග්යි. අද "සීපා 
ගිවිසුම" හරහා, "ඉට්කා ගිවිසුම" හරහා, ගිලන් රථ ෙසේවාව හරහා, 
ෙම් බලය ෙබදීෙම් ෙයෝජනාව හරහා ශී ලංකාව ඉන්දියාෙව් යටත් 
විජිතයක් බවට පත් ෙවමින් කාලිංග-මාඝ යුගය උදා ෙවනවාය 
කියන රතු එළිය පත්තු ෙවමින් පවතිනවා.  

අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධන හරහා ශී ලංකාව 
ඉන්දියාෙව් තවත් එක් පාන්තයක් බවට පත්වීමට අපි ඉඩ 
තියන්ෙන් නැහැයි කියන ෙපොෙරොන්දුව ජාතිය හමුෙව් තබමින් මම 
නිහඬ ෙවනවා. සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි.  

 
[பி.ப. 1.11] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

க்கியமான ஒ  பிேரரைண ெதாடர்பாக நைடெப கின்ற 
விவாதத்திேல ேபசுவதற்குக் கிைடத்ததற்காக நான் மகிழ்ச்சிய 
ைடகின்ேறன். இந்த நாட் ல் பல யாப் கள் உ வாகியி க் 
கின்றன. 1931இ ம் 1945இ ம் அந்நியர்களால் உ வாக்கப் 
பட்ட யாப் கள் தங்க ைடய அரசுகைள அல்ல  காலனித் 

வத்ைத நிைலநி த் வதற்குப் பயன்ப த்தப்பட்டன. 
1972ஆம் ஆண்  யாப் ம் 1978ஆம் ஆண்  யாப் ம் இரண்  
கட்சிக ைடய நிைலைய அல்ல  அவற்றின் எதிர்காலத்ைத 
நிர்ணயிக்கின்ற யாப் களாக அைமந்தா ம் 1978ஆம் ஆண்  
யாப்  இன் வைர 19 தி த்தங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . 
அதில் 17வ  தி த்தம் இந்த அதி யர் பாரா மன்றத்தின் 208 
ஆசனங்க ைடய ஆதரைவப் ெபற்ற . 19ஆவ  தி த்தம் 
212 ஆசனங்க ைடய ஆதரைவப் ெபற்ற . அேதேபான்  

திதாகக் ெகாண் வர இ க்கின்ற யாப் க்ெகனப் பாரா  
மன்றத்ைத அரசியலைமப் ச் சைபயாக உ வாக்குவதற்கு 
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதமர் 
அவர்க ம் ைனகின்றேபா , 1978ஆம் ஆண் ன் அரசியல 
ைமப் க்கு மாறாக இ ந்தவர்கள் எல்ேலா ம் இன்  தங்க    
ைடய சுய இலாப அரசியல் நிகழ்ச்சிநிர ன் அ ப்பைடயில் 
இந்தத் தி த்தத்ைத அல்ல  இந்த ஆேலாசைனைய எதிர்க்க 

ைனகின்றார்கள்.  

இ  ெதாடர்பாக ேநற்  தி மைல மாவட்டத்திற்கு வந்த 
ஆேலாசைனக் கு வினர் ன்னிைலயில் தல் மகனாக நான் 
என  க த் க்கைளக் கூறிேனன். இந்த யாப்  லமாக 
மாற்றப்படவி க்கும் ேதர்தல் ைறயின் அ ப்பைடயில் எதிர் 
காலத்திேல மாவட்ட விகிதாசார ைறைம மாற்றப்பட் த் 
ெதாகுதி ைறைமக்கும் விகிதாசார ைறக்கும் வ கின்ற 
ேபா , இந்த நாட் ன் பிரைஜகள் என்ற வைகயிேல ெபளத்த 
சிங்கள மக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், ஸ் ம்கள், இந் க்கள், 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள், பறங்கியர்கள் ஆகிய அைன 
வ ேம பிரேதச சைபயிேல, மாகாண சைபயிேல, பாரா  
மன்றத்திேல இ வைர வகித் வந்த அவர்கள  பிரதிநிதித் 

வத்ைதப் பா காக்கக்கூ யதாக இ க்க ேவண் ம்.   

இன்  தி மைல மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயிேல 
அங்கு 42 தமான ஸ் ம்க ம் 32 தமான தமிழ் மக்க ம் 
26 தமான சிங்கள மக்க ம் வாழ்கின்றார்கள். இந்த 
நாட் க்கின்ற 22 ேதர்தல் மாவட்டங்களில் எம  
மாவட்டம் ஆகக்குைறந்தள  எண்ணிக்ைகயான ன்  
ெதாகுதிகைளக் ெகாண் க்கின்ற . ஆனால், விகிதாசார 
அ ப்பைடயிேல நாங்கள் இன் ெமா  ேதர்தல் ெதாகுதி  
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[ගරු  උදය පභාත් ගම්මන්පිල  මහතා] 
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ையப் ெபற ேவண் ம். அந்த வைகயிேல ர் ெதாகுதி 
யான , கிண்ணியாத் ெதாகுதி, ர் ெதாகுதி என இ  
ெதாகுதிகளாக மாற்றம் ெபறேவண் ம். மாவட்ட ாீதியாக 
நைடெபற்ற ேதர்த ேல சி பான்ைம ஸ் ம்கள் 23 ேபர் 
ெதாி  ெசய்யப்பட்ட ேபான் , தமிழ் மக்கள், சிங்கள மக்கள், 
கிறிஸ்தவர்கள் மற் ம் பறங்கியர் அவரவர் விகிதாசரத்திற் 
ேகற்பத் தங்கள் பிரதிநிதித் வ உாிைமையப் ெபறேவண் ம்.  

அன்  ெசாக் , பீற்றர் ெகனமன், ெஜயராஜ் பர்னாந்  
ள்ேள ேபான்றவர்கள் ஓர் இனத் க்கான பிரதிநிதிகளாக 

விகிதாசாரப் பிரதிநிதித் வத்தின்கீழ் நியமிக்கப்பட்டார்கள். 
அந்த நியமனம் ேதசியப் பட் யல் லம்  உ திப்ப த்தப் 
பட்ட . ஆனால், இன்  இந்தத் ெதாகுதி ைறைம 
அறி கப்ப த்தப்பட்டால் நாங்கள் 12 ஆசனங்க க்கு ேமல் 
ெபற யாத சூழ்நிைல ஏற்ப ம். ஆகேவ, யாப் கள் 
உ வாக்கப்ப ைகயில், விகிதாசாரப் பிரதிநிதித் வம், 
ெதாகுதிப் பிரதிநிதித் வம் என்ற அ ப்பைடயிேல பிரேதச 
சைப ம் மாகாண சைப ம் பாரா மன்ற ம் மாற்றப்ப  
கின்றேபா  இன விகிதாசாரம் ேபணப்பட ேவண் ம் 
என்பதிேல இந்தச் சைப கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  

1969ஆம் ஆண் ல் தி மைல மாவட்டத்தில் ர், 
தி ேகாணமைலத் ெதாகுதிகளிேல 158 உள் ராட்சி மன்ற 
உ ப்பினர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட்டேபாதி ம் அந்த 
எண்ணிக்ைக இன்  136 ஆகச் சு க்கப்பட் க்கின்ற . 
அன்  23 உள் ராட்சிச் சைபகள் இ ந்தன. இன்  13 
சைபகேள இ க்கின்றன. ஆகேவ, வட்டார ைற அல்ல  
ெதாகுதி ைற என்றவா  ேதர்தல் ைற மாற்றப்ப கின்ற 
ேபா  மாகாண சைபத் ேதர்த ம் பாரா மன்றத் 
ேதர்த ம் அந்தந்த இனங்க ைடய இன விகிதாசாரம் 
பா காக்கப்பட ேவண் ம். ெபண்க க்கான உாிைம 25 
சத தமாக உ திப்ப த்தப்பட்ட  ேபான்  பாரா  
மன்றத்திேல இைளஞர்க ைடய பிரதிநிதித் வ ம் 25-30 

தமாக உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். ஏெனன்றால் இன்  
உலகளாவிய இைளஞர்க ைடய சிந்தைனைய, அவர் 
க ைடய ேதைவைய நா கள் உணர்ந்தி க்கின்றன. அந்த 
அ ப்பைடயிேலேய நாங்க ம் சிந்திக்க ேவண் ம்.  

1931-1947 வைர ம் அல்ல  1947-1972 வைர ம் 
பாரா மன்றத் க்கு இ ந்த அதிகாரம் மற் ம் பிரதம 
அைமச்சாின் கீழி ந்த அைமச்சரைவயின் அதிகாரம் என்பன 
1978ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு ற் தாக ஜனாதிபதியின் 
கீழ் ெகாண் வரப்பட்டன. இவ்வா  பல்ேவ பட்ட 

ரண்பா கள் உண்டாகியேபா தான் இந்தச் சைபயிேல 
அரசியலைமப் க்குப் பல தி த்தங்கள் ெகாண் வரப்பட்டன. 
அதில் ஆக்க ர்வமானதாக 13வ  தி த்தம் மாகாண 
சைபயி ைடய அதிகாரத்ைத, உள் ராட்சி மன்றங்க ைடய 
அதிகாரத்ைத உ திப்ப த்திய . இந்த நாட் ேல வாழ்கின்ற 
சி பான்ைமச் ச கமான ஸ் ம், தமிழ் மக்கள் ேபசுகின்ற 
தமிழ்ெமாழி ம் சம அந்தஸ் ள்ள ஆட்சி ெமாழியாக மாற்றப் 
பட ேவண் ம் என்பைத 16வ  தி த்தம் உ திெசய்த . 
சுயாதீனமான 'ெகாமிசன்'கள் நியமிக்கப்பட ேவண் ம்; 
ஜனாதிபதியின் எேதச்சாதிகாரமான  அதிகார ம் நீக்கப் 
பட ேவண் ம் என்பைத உ திெசய்த 17வ  தி த்தம், 208 
ஆசனங்களால் இந்த ேமலான சைபயிேல நிைறேவற்றப் 
பட்ட . ஆனால், அதி ம் பின்னர் ரண்பா கள் ேதான்றின. 
பிரதம மந்திாி ம் சபாநாயக ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் 
ஜனாதிபதி ம் அதில் உ ப்பினர்களாக இ க்கின்றேபா  
ேம ம் அ வைர எதிர்க்கட்சித் தைலவ ம் பிரதம ம் 
நியமிக்க ேவண் ெமன்  கூறியேபா தான் இந்தச் சைபயிேல 
பல ரண்பா கள் ேதான்றின. அதற்குப் பிறகு இேத 
சைபதான் அந்தத் தி த்தச் சட்ட லத்திற்கு அங்கீகார 
மளித்த .  

ரதி ஷ்டவசமாக ஒ  சர்வாதிகாரத்ைத நிைலநி த்திய, 
தன் ைடய ேபாக்கிைன மக்கள்மீ  திணித்த, இந்த நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத நாசமாக்கிய, நீதித் ைறையக் ேகவல 
மாக்கிய 18வ  தி த்தச் சட்ட லத்திற்கும் இந்தப் 
பாரா மன்றம்தான் அங்கீகாரத்ைதக் ெகா த்த  என்பைத 
நாங்கள் மறந் விடக்கூடா . அந்தப் 18வ  தி த்தத்திற்கு 
அங்கீகாரத்ைதக் ெகா த்த கம்மன்பில ேபான்ற 
உ ப்பினர்கள்தான் இன்  தாங்கள் தி த்தத்திற்கு ஆதர  
ெதாிவிக்கின்ேறாம்; ஆனால் திய யாப் க்கு அல்ல என்  
கூ கிறார்கள். இவர்கள் ேநரத்திற்ெகான்  கைதப்பதற்கு 
இந்த யாப்  உ வாக்கப்படவில்ைல.  

அன்  ஆங்கிேலயர்கள் இந்த மண்ணிேல தங்கைள 
நி த்திக்ெகாள்வதற்கும் தங்க ைடய அதிகாரத்ைதச் ெச த் 

வதற்கும் எங்க ைடய லவளங்கைளெயல்லாம் சுரண்  
வதற்கும் அள்ளிச்ெசல்வதற்கும்  ேசால்பாி, ெடான ர் 
யாப் கள் வழிவகுத்தன. 1972ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப் 
பட்ட கு யரசு யாப்  அன்ைறய பிரதம மந்திாி 2 வ டங்கள் 
தன் ைடய ஆட்சிைய நீ த் க்ெகாள்வதற்கு வழிெசய்த . 
1978ஆம் ஆண்  உ வாக்கப்பட்ட Constitution இன்  தி த்தச் 
சட்ட லங்கள் காரணமாக பாரா மன்றத்தின ம் ெபா  
மக்களின ம் அபிலாைஷகள் நிராகாிக்கப்பட்டன. உங்க க் 
குத் ெதாி ம், 1196/16, 1192/16, 1196/18, 1199/30 ஆகிய 
இலக்கங்கைளக்ெகாண்ட இந்த நான்கு வர்த்தமானி 
அறிவித்தல்க ம் மக்களின் அபிலாைஷகைள ெவகுவாக 
நிராகாித்தன. நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைணெயான்ைறக் 
ெகாண் வர ைனந்தேபா  அன்  1192/16 இலக்க ைடய 
வர்த்தமானி அறிவித்தல் லமாக 3 மாதங்கள் இந்தச் சைப 
ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 1196/18 இலக்க ைடய அறிவித்தல் 

லமாக  சர்வஜன வாக்ெக ப்  என்ற நிைலைமைய மாற்றிய 
ைமப்பதற்கு - ஒத்தி ைவப்பதற்கு அ  வழிெசய்த .  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දි කවුරු ෙහෝ ගරු 

මන්තීවරයකු ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Sarath Fonseka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  left the Chair 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
1199/30 இலக்க ைடய வர்த்தமானி அறிவித்தல் அந்த 

சர்வஜன வாக்ெக ப்ைப ம் இல்லாமற் ெசய்வதற்கு 
ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரமளித்த . அதற்குப் பிறகு மக்கள் 6 
வ டங்கள் பாரா மன்றத்திற்கு அதிகாரமளித்தி ந் ம்கூட 
ஜனாதிபதி அவர்களின் அதிகாரத்தினால் பாரா மன்றத்தின் 
அங்கீகாரத்ைதப் ெபறாமேல 2001 ஒக்ேராபர், 10ஆம் திகதி 
ஒ  வ டம் ர்த்தியைடந்த நிைலயில், பாரா மன்றம் 
கைலக்கப்பட்ட . அவ்வாேற அ த்த பாரா மன்றத் க்குாிய 
காலம் 6 வ டங்கள் என மக்கள் அங்கீகாரமளித்தேபா ம் 
2004 ெபப் வாி, 07ஆம் திகதி 2½ வ டத்தில் அன்ைறய 
ஜனாதிபதி ைடய அதிகாரம் அதைனக் கைலக்கச் ெசய்த . 
இப்ப  gazette notification லமாக   ஏேதச்சாதிகாரமாக 
அதிகாரம் பயன்ப த்தப்பட்ட . அதன் லம் அன்  
பாரா மன்றத்ைத ம் மக்கள் பிரதிநிதிக ைடய சிந்தைன 
கைள ம் சின்னாபின்னப்ப த்தி, ேகாாிக்ைககள் நிராகாிக்கப் 
பட்டன.  

இன்  நல்லெதா  சூழல் உ வாகியி க்கின்ற . இந்த 
நாட்ைடச் சர்வேதசம் தி ம்பிப்பார்க்கக்கூ ய சூழ்நிைல 
ேதான்றியி க்கின்ற . கட்சி ாீதியற்ற, இனப்பாகுபாடற்ற 
இந்த சைபைய ஒ  ேமலான அரசியலைமப் ச் சைபயாக 
மாற்றி எதிர்காலத்திேல எல்லா ச க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூ ய ஒ  யாப்பிைன உ வாக்கேவண் ம். இந்த 
நிைலைமயிேல நாங்கள் ஒவ்ெவா  விடயத்தி ம் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். இந்த நாட் ந்   இடம்ெபயர்ந் 
தவர்கள் சர்வேதசத்திேல இ ப்பதன் காரணமாக சில 
மாவட்டங்களின் இன விகிதாசாரங்கள் குைறவாக 
இ க்கின்ற . அங்கு ெதாகுதிகைள, அவர்க ைடய 
பிரதிநிதித் வத்ைத இல்லாமல் ெசய்யக்கூடா . அப்ப ப் 
பட்ட விடயங்க ம் திய யாப்பிேல உ திப்ப த்தப் பட 
ேவண் ம். இந்த இடம்ெபயர்  என்ப  நிரந்தரமான 
கு ேயற்றமல்ல. இந்த நாட் ேல ஏற்பட்ட த்த சூழ்நிைலதான் 
அன்  அவர்கள் ெவளிேயறக் காரணமாக இ ந்த .  

இன்ைறய යහ පාලන - நல்லாட்சி என்ப  தமிழ், ஸ் ம் 
மக்க ைடய 90 சத தமான அங்கீகாரத்ைதப் ெபற்ற ஓர் 
ஆட்சி ைறைமயாகும். அவர்களின் அங்கீகாரத்ேதா  
2015ஆம் ஆண்  ஜனவாி 8ஆம் திகதி அந்தப் பாாிய மாற்றம் 
ஏற்பட்ட . அந்த மாற்றத்திற்கு ைமயான காரணம் இந்த 
நாட் ன் சி பான்ைமச் ச கங்களாகும். அந்த ஆட்சி 
மாற்றத்திற்கு ன்  என்ன நைடெபற்ற ? இங்கு வந்  

தலீ  ெசய்ய நிைனத்தவர்கைள, தங்க ைடய சேகாதரர் 
கேளா  அந்நிேயான்னியமாக வாழ நிைனத்தவர்கைள 
சட்டங்க ம் பா காப்  ெந க்க க ம் இங்கு வரவிடா  
த த்தன. அந்தத் தைடகெளல்லாம் நீக்கப்பட ேவண் ம். 
எல்லாச் ச கங்க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய விடயங்கைள 

திய யாப்பிேல உள்வாங்க ேவண் ம்.  

விேசடமாக ஸ் ம்கைளப் பற்றி நான் உங்க க்குக் 
கூ கின்ேறன். ஸ் ம் ச கம் ெமாழியால் இனங்காணப்பட 

யாதவர்கள். அவர்கள் மதத்தால் இனங்காணப்பட்டவர்கள்; 
ெமாழியினால் அல்ல. கடந்த காலங்களில் ேசால்பாி, 
ெடான ர் அரசியல் யாப் க்களிேல மற் ம் 1978ஆம் ஆண்  
Constitution இேல அல்ல  இந்த நாட் ேல ஏற்ப த்தப்பட்ட 

இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்ைத எ த் க்ெகாண்டா ம் சாி, 
அல்ல  பண்டா - ெசல்வா ஒப்பந்தத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டா ம் சாி, அல்ல  மா - சாஸ்திாி ஒப்பந்தத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டா ம் சாி, அல்ல  டட்  - ெசல்வா 
ஒப்பந்தத்ைத  எ த் க்ெகாண்டா ம் சாி, எதி ேம ஸ் ம் 
ச கம் தனித் வமான ஒ  ச கமாகக் குறிப்பிடப் 
படவில்ைல. நாங்கள் தமிழ் ெமாழி ேபசுவதில் ெப ைமப் 
ப கின்ேறாம். சேகாதர சி பான்ைமச் ச கத்தி ைடய 
ெமாழிையப் ேபசுகின்ேறாம். அந்த வைகயில், ஸ் ம் ச கம் 
இந்த நாட் ல் தனித் வமாக மத ாீதியாக இனங்காணப்பட் , 
Constitution இ ம் தனித் வமான ச கமாக இனங்காணப்பட 
ேவண் ம். இ  சர்வேதச உண்ைம என்பைதக் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அந்த வைகயில் அைனத்  விடயங்க ம் 
ஒவ்ெவான்றாக ஆராயப்பட் , இந்த நாட் ள்ள தமிழ், 

ஸ் ம், சிங்கள, கிறிஸ்தவ, பறங்கிய ச கங்கள் அைனத் ம் 
தங்க ைடய உாிைமகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
யாப்பாக அைமயப்ேபாகின்ற திய யாப்  இ க்க ேவண்  
ெமன்  ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 1.26] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිෙය්   අද තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
පතිසංස්කරණ සඳහා ෙකබඳු යාන්තණයක් හැෙදනවාද කියන 
පශ්නයයි.  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා පතිසංස්කරණ ද නැත්නම් නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ද කියන එක ගැන එක්තරා 
ෙනොපැහැදිලිකමක් තිබුණා. ෙමොකද, නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් කියන අර්ථෙයන් තමයි ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනෙන්. පසුව ඒවා හුඟක් අත්හරින්නට ෙයදුණා. ෙම් ගැන  
ස්ථාවරයන් තුනක් ෙහෝ හතරක් මතු වුණා.  එකක් තමයි ආණ්ඩුව 
ඉදිරිපත් කරපු අදහස. ඒ තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට පිටින් ඇති කරන 
ව වස්ථා සභාවකින් ෙම් අලුත් ව වස්ථාව අපි හදමු කියන 
කාරණය. එතෙකොට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට  එයට විරුද්ධ 
ෙවලා," නැහැ, තිෙබන ව වස්ථාෙව් වගන්ති තුළ සථ්ාවර 
නිෙයෝගවලට යටත්ව ෙමය ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
පතිසංස්කරණයක් ෙලස ගත යුතුයි" කියලා අපි  ස්ථාවරයක් 
ගත්තා.   

ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කණ්ඩායමත් 
ඊට සමාන සථ්ාවරයක් ගත්තා. ෙම් විධියට ෙම් සංවාදය පසු ගිය 
කාලෙය් ගියා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගත් ස්ථාවරය ෙහෝ ඔවුන් 
ඉදිරිපත් කරපු සංෙශෝධනය මම දන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට ඇත්තටම 
ෙම් පශ්නය ගැන මතයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔවුන් වඩාත් සිටිෙය් 
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු මතෙය් කියන එකයි 
මට ෙත්රුෙණ්. අද වුණත් ඒ අය ෙබොෙහෝ ෙසයින් ෙපනී සිටිෙය් 
ෙම් ෙගනාපු ෙයෝජනාව ඉක්මනින් සම්මත කරන්න ඕනෑ කියන 
මතෙය්. ෙයෝජනාව ගැන තිබූ ෙවනස්කම් නම් දැක්ෙක් නැහැ.   
තුන් විධියකට ෙම් යාන්තණය ගැන පශ්නය මතු වුෙණ් ඇයි ?  
යාන්තණය ගැන කථා කරන ෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම ඒ 
යාන්තණය මඟින් අපි ඇති කරන්න යන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
ෙකබඳු එකක් ද කියන එක ගැන තමන්ෙග් හිෙත්, පසුබිෙම් 
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තිෙබනවා. හරියටම ගීතයක පද මාලා හදනෙකොට තනුව හිතට 
එනවා වාෙග්. ෙම් යාන්තණය ගැන කථා කරනෙකොටම, ෙම් 
යාන්තණෙයන් හදන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන හිෙත් අදහසක් නැතිවද යාන්තණය ෙගන එන්ෙන්?  නැහැ. 
අදහසක් ඇතුවයි. එෙහම නම් ඒ ෙග්න්න හිතපු අදහස ෙමොකක්ද ?  
හිෙත් තිබුෙණ්ෙමොකක්ද ? රටක ජාතික නවීනත්වයකට 
යනෙකොට, ජාතික පගතියකට යනෙකොට මූලික පශ්න හතරක් 
තිෙබනවා.  

පළමුෙවනි එක අධිරාජ වාදෙයන් මිදීම; ජාතික නිදහස. 
ෙදෙවනි එක පජාතන්තවාදය; වැඩ වසම් යුගෙයන් මිදීම හා 
ජනතාවෙග් පාලන බලයක් ඇති කිරීමයි.  තුන්ෙවනි එක ෙම් රෙට් 
ජාතික එක්සත්කමක් ඇති කර ගැනීම; හතර ෙවනි එක පැරැණි 
කෘෂිකාර්මික ස්වභාවයන්ෙගන් ෙවන්ෙවලා නවීන 
කෘෂිකර්මයකට යෑම. ඒ කාරණා හතර අපි මූලික කර ගන්න ඕනෑ.  
ෙම් කාරණා පිළිබඳ ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අපි ඔක්ෙකෝටම  
වුවමනාවක් තිෙබනවා. ජාතික නිදහස වුවමනායි.  නමුත් මම 
දන්ෙන් නැහැ, අගමැතිතුමාෙග් අද තිෙබන කල්කියාව අනුව 
බැලුවාම, එතුමා  ඊෙය් කිව්වා "රිලව් නටනවා ෙනොෙවයි, 
නටවනවා" කියලා.  රිලවා ෙනොෙවයි නටන්ෙන්; නටවන මිනිහායි 
නටවන්ෙන්. ඒ වාෙග් ජාත න්තර පාග්ධනය අෙප් අගමැතිතුමා 
නටවනවා කියන එකයි මෙග් ෙත්රුම.  ෙමොකක්ද ෙම් නව 
ව වස්ථාෙවන් කරන්න හදන්ෙන්? ජාත න්තර පාග්ධනයට අෙප් 
රෙට් නීතිය යටත් කිරීම.  

ෙදෙවනි කාරණය ෙමොකක්ද? ජිනීවා නුවර සම්මත වුණු 
ෙයෝජනාවලට ඉඩ ලැෙබන පරිදි අධිකරණය පිළිබඳව ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන මූලික සිද්ධාන්තයන් එක්තරා 
විධියක ෙවනසකට ෙගනියන්න. තුන්ෙවනුව  වුවමනා කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් එකීය භාවය අවසන් කරලා, සන්ධීයභාවයක 
ස්වරූපය ට  ගමන් කරන්න. මම කියන්ෙන් නැහැ, සන්ධීය 
රාජ යකටම ගමන් කරන්ෙන් කියලා. නමුත් සන්ධීය ස්වරූපයක් 
පැත්තට ගමන් කරන්නයි. හතර ෙවනි කාරණය වශෙයන් මම 
හිතන්ෙන් අගමැතිතුමාට බලය පැහැර ගන්න. ෙමන්න ෙම්වා 
තමයි හිෙත් තිෙබන්ෙන්.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් කණ්ඩායම  එතුමාෙග් ෙම් ෙයෝජනාවට 
විරුද්ධ වුෙණ් ඇයි?  ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ පකාශෙය් 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?  "ජනමත විචාරණයක් අවශ  ෙනොවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා පතිසංස්කරණයක්." දැන් ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනැත් තිෙබන්ෙන් ජනමත විචරණයක් අවශ  ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා පතිසංස්කරණයකට ෙන්. එතෙකොට ජනාධිපතිතුමාෙග් 
බලෙය් ඉතුරු හරියත් අවසන් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට මුළු බලය 
ගන්නයි. මම ඒකට එක හඬින් එකඟයි. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලය ගන්නවා ෙවනුවට අගමැතිතුමාට විධායක බලයක් අත් පත් 
කර ගන්නට ඉඩ ෙදනවාට අපි විරුද්ධයි. ඒ නිසා අපට එක්තරා 
විධියකට අද අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාෙව් අරමුණත් 
එකක්ලා පරස්පරයක් තිෙබනවා. ඒ නිසාම ජනාධිපතිතුමාටත්  
අගමැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවත් සමඟ පරස්පරයක් තිෙබනවා. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල සියල්ලම අෙහෝසි කරලා 
අගමැතිතුමාෙග් අතට බලය ගැනීෙම් කියාදාමය තිෙබනවා. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන එදා හැදූ ව වස්ථාෙව් ඊළඟ සංස්කරණයයි 
එතුමා ෙම් ෙයෝජනා කරෙගන එන්ෙන්.  

අපි පළමුෙවන්ම කියන්නට ඕනෑ, ඒකීය රාජ ක් තුළ බලය 
උපරිම ෙලස ෙබදන්නට අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් එකඟත්වය 
තිෙබන බව. ඒ නිසා ෙම් ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් බලය 
ෙබදීම වඩා තහවුරු කිරීමට අපි එකඟයි. නමුත් අගමැතිතුමාට 
බලය ෙදන්නට අපි එකඟ නැහැ. ෙකොෙහොම නමුත් ඒ 
පතිසංස්කරණ ඉදිරිපත් වුණාට පසුව ඕනෑ, ඒවා ගැන කථා 

කරන්නට. නමුත් අපි ෙම් ෙවලාෙව් කථා කරන්නට අවශ  
වන්ෙන්  ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හැෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලායි. අපට සිෙත් මවා ගත්තු සිහිනයක් නැහැ, ෙම් හැෙමෝම 
එකඟ වූ ඉතාම ෙහොඳ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙම් රටට හදන්නට 
පුළුවන්ය කියලා, ෙම් යන්නා වූ විශාල සාකච්ඡා මාර්ගෙයන්. ඒ 
සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරමක් 
නැතිව. පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන එන්නත් 
ඉස්ෙසල්ලා අදහස ් විමසන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා, 
ෙකොෙහොමද ෙම් ව වස්ථාව හැෙදන්නට ඕනෑ කියලා. නමුත් 
ඒකට වුවමනා කරන මුදල් වියදම් කරන්නට පාර්ලිෙම්න්තුව 
අනුමැතියක්වත් දීලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අපි කියා සිටිනවා අද 
අගමැතිතුමා  තමන්ෙග් කියා කලාපය අනුගමනය කරමින් ෙගන 
යන වැඩ පිළිෙවළ ඇත්තටම හාස ජනක බව. එෙහම නැත්නම් 
එක්තරා විධියකට අත්තෙනෝමතිකයි. ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනාව 
දාලා, ඒ ෙයෝජනාව සම්මත වුෙණ් නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
ෙහොඳයි, සම්මත වුණාය කියමුෙකෝ. නමුත් ඒ අනුවෙන් අදහස් 
විමසන්නට යන්නට ඕනෑ. දැන් වන විට ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
ෙකොපමණ කෑලි හැලිලා තිෙබනවාද, ෙකොපමණ ෙවනස්කම් 
ෙවලා තිෙබනවාද, අපි අතර ඇති වුණු සංවාදය තුළින්. ඒ නිසා 
මම කල්පනා කරනවා ඒ ගත්තු පියවර ෙවලාවට වඩා ඉස්සරයින් 
ගත්තු පියවරක් කියලා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හැෙදන විට 
එයට බලපාන මූලික කාරණා හා සංඝටක ෙමොනවාද කියන එක. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් පිළිබිඹු කරන්ෙන් කුමක්ද? ෙම්ක 
ෙත්රුම් ගන්න. ජර්මනිෙය් හිටියා වාමාංශික දාර්ශනිකෙයක් 
ලස්සාෙල් කියලා. ලස්සාෙල්අහනවා, ''අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් පිටපත් සියල්ලම යම්කිසි ස්වාභාවික විපතකින් 
විනාශ ෙවලා ගිෙයොත්, එවිට අපට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
නැද්ද?'' කියලා. දැන් අපි හිතමු ලංකාෙව් තිෙබන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා පිටපත් සියල්ලම විනාශ ෙවනවා කියලා. එතෙකොට 
අපට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් නැද්ද? ඒ තමයි ලස්සාෙල් අහන 
පශ්නය. නැහැ, තිෙබනවා. ඒ තමයි, ඒ විනාශ වී ගිය ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් අඩංගු වූ බලය පිළිබඳ කාරණය අපි ෙකොෙහොමත් 
පරිහරණය කරන බලය තුළ තිෙබන බව. ඒ නිසා අපි ඒෙකන් 
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ පවතින බල සම්බන්ධතාව, බල තුලනය 
අනුවයි ෙම් කාරණාව අන්තිමට ව වස්ථාපිත බලයක් බවට පත් 
ෙවන්ෙන් කියලා.  

අපි හිතන්ෙන් නැහැ, අපිට බලයක් තිෙබනවා කියලා, ෙම් 
රෙට් ජනතාවාදී ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්නට. අද ඒ බලය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අගමැතිෙග් විධායක බලයකට ඉඩ ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. 
අගමැතිෙග් විධායක බලයකට තුෙනන් ෙදකක බලයක් ගන්නටත් 
බැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හැදීෙම් කියාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටට ෙගන යන්නට එතුමා හැදූ උපාය අද 
පරාජය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පරාජයවීමත් සමඟ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව සම්පාදනය කරන යාන්තණය ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එක් ෙබදීමක් තිෙබනවා. ඒ අනුව ඡන්දයකට 
එනවා නම්, ෙබදීමකට යනවා නම්  තුෙනන් ෙදක නැති බව 
ෙපෙන්වි. එතෙකොට එතැන ඉඳන් පටන් ගන්න ෙවන්ෙන්. 
තුෙනන් ෙදකක් නැතිව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා පතිසංස්කරණ 
ෙග්න්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද වන විට අගමැතිතුමා සියල්ලටම 
එකඟ ෙවලා නම් ඒක ඉතා ෙහොඳයි. 

එකඟ වීෙමන් ෙපන්වන්ෙන් ෙම් රෙට් පවතින බල තුලනයයි. 
ඕනෑම විධියක ව වස්ථාවක් ෙගෙනන ව වස්ථා සම්පාදක 
සභාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පිටින් දමන්නට, ෙම් රෙට් 
තිෙබන්නා වූ බල තුලනය අනුව ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාධිපතිතුමාෙග් බලය, එතුමාෙග් කණ්ඩායෙම් බලය, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් බලය ෙම් සියල්ලම ෙමයට අදාළයි. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට නම් එෙහම අදහසක් නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
එතුමන්ලා කියන්ෙන් කුමක්ද යන්න කීමට මෙග් කාලය නාස්ති 
කරන්ෙන්ත් නැහැ.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමන්ට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් 

ෙදන්න. 

අපි තමයි ව වස්ථාව හදන්ෙන්. මාක්ස් කියූ විධියට ජනතාව 
තමයි ඉතිහාසය නිර්මාණය කරන්ෙන්. නමුත් අපට ඕනෑ හැටියට 
ෙමය කරන්න බැහැ. එයයි පවතින තත්ත්වයන්; පවතින බල 
සම්බන්ධතාවන්; පවතින සන්දර්භය. ඒ සන්දර්භය තුළ තිෙබන 
බල තත්ත්වයන් අනුවයි කියා කළ යුත්ෙත්. ඒ නිසායි අද 
අගමැතිතුමාට ආරම්භක ෙයෝජනාව හකුළා ගන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ එක්කම ෙහට ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය රකින, පළාත් 
බලයකුත් ෙදන, ඒ අතරම ජාත න්තර පාග්ධනයට අපිව ගැට 
ගහන්නට ඉඩ ෙනොෙදන, ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර අධිකරණවලට 
ෙම් ව වස්ථාව ඇතුළට රිංගන්නට ඉඩ ෙනොෙදන බලයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අද නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන බව ෙම් වන විට 
ඉදිරිපත් වී තිෙබන ෙයෝජනා අනුව ඇති වුණු ඒ විවාදය, සංවාදය 
හා අගමැතිතුමාෙග් පසු බැසීම තුළ ෙපන්නුම් කරන බව කියමින්, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මැති 
ඇමතිවරුන්ෙග්ද, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපෙග්ද අදහස් ඇතිව 
එකට වැඩ කරන කියාදාමයක් ෙම් පිළිබඳව ඉදිරිෙය්දීත් සහතික 
ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින්, මෙග් කථාව හමාර කරනවා. 
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ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, திய 

அரசியல் யாப்  ஒன்றின் உ வாக்கத் க்கான அரசியல 
ைமப் ச் சைபைய அைமப்ப  ெதாடர்பான விவாதத்தில் 
ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமையயிட்  
உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். தமிழ் 
மக்கள் இப்ேபா  தம்ைம அரசியல் அநாைதகளாகேவ 
உணர்கின்றார்கள். அவர்கள் சிங்களத் தைலவர்களால் 
ஏமாற்றப்பட்ட வரலாற்றி ந்  வி படக்கூ யதற்கான 
ஏ நிைல எ ம் இந்த நல்லாட்சியி ம் இல்ைல என்பைத 

த ல் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். அந்த மக்கள் 
உள்நாட்  ாீதியாக ம் சர்வேதச அளவி ம் ைகவிடப்பட்ட 
ஓர் அரசியல் நிர்க்கதியிேலேய உள்ளனர். அவர்கள் யாைர ம் 
நம் ம் நிைலயில் இல்ைல. எந்தெவா  சிங்களத் தைலவ 
ைர ம் தமிழ் மக்கள் ஒ ேபா ம் நம் வதற்குத் தயாராக 

இல்ைல. ஏெனனில் சிங்களத் தைலவர்களில் பல் னங் 
கைள ம் அரவைணத்  வழிநடத் ம் அரச சிற்பிகள் என்  
எவ ம் இ ந்த  கிைடயா . சிங்களத் தைலவர்களின் 
சந்தர்ப்பவாத அரவைணப்  எல்லாம் உண்ைமயில் 
அைணத் க் ெக க்கும் ெகாள்ைகைய அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்டைவ. தமிழ் மக்கள் ன் இன ஐக்கியத்திற்கான 
இலட்சியவான்களாகத் ேதான்றிய இட சாாித் 
தைலவர்கள்கூட, 1966ஆம் ஆண்  ேம தின ஊர்வலத்தின் 
ேபா  “ேதாேச மசாலா வேட அப்பிட்ட எப்பா” என்  
தமிழினத்ைத இழி ப த் ம் வைகயிலான ேகாஷங்கைள 
எ ப்பியதன் லம் தங்கைளத் தாங்கேள அம்பலப்ப த்தினர்.  

“ெமாழி ஒன்  எனில் நா  இரண் , ெமாழிகள் இரண்  
எனில் நா  ஒன் ” என்ற சூத்திரத்ைதக் கூறிய கலாநிதி 
ெகால்வின் ஆர்.  சில்வாதான் தமிழினத்திற்கு எதிரான 
1972ஆம் ஆண் ன் அரசியல் யாப்ைப வ வைமத்தார். 
ஆகேவ, யாைரத்தான் தமிழ் மக்கள் நம்ப ம்? தமிழ் 
மக்கள் நம்பக்கூ ய தைலவர் என்  சிங்கள மக்கள் மத்தியில் 
இ வைர ஒ வர்கூட இ ந்ததில்ைல. ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
தைலைமயிலான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கத்தில் த்த 
அைமச்சராக இ ந்த காமினி திசாநாயக்க, யாழ். ெபா  

லகம் எாித் ச் சாம்பலாக்கப்ப வதற்குக் காரணமானவர் 
என்ற வரலாற்ைறப் பார்க்கும் எந்தெவா  தமிழ் மக ம் 
சிங்களத் தைலவர் எவைர ம் நம்பமாட்டான். இப்ேபா  திய 
அரசியல் யாப் ப் பற்றிப் ேபசப்ப கின்ற . இதில் எந்தெவா  
சிங்களத் தைலவாின் உத்தரவாதத்ைத ம் நம் ம் நிைலயில் 
தமிழ் மக்கள் இல்ைல. தம்ைம நி பிப்பதற்குச் சிங்களத் 
தைலவர்கள் ெவகு ரம் பயணிக்க ேவண் ம். குறிப்பாக 
நல்லாட்சி அரசாங்கம் ெகா த்த எந்தேவார் உத்தரவாதத் 
ைத ம் கடந்த ஓராண் ல் அ  நிைறேவற்றாததால், சிங்களத் 
தைலவர்கள் மீதான அவநம்பிக்ைக ம் ேவதைன ம் 
ெவ ப் ம் தமிழ் மக்கள் ெநஞ்சங்களில் மைலெயன எ ந் 

ள்ளன.  

1971ஆம் ஆண்  கிளர்ச்சியில் ஈ பட்ட சிங்கள 
இைளஞர்க க்குப் ெபா  மன்னிப்  வழங்கிய ேபால தமிழ் 
அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா  மன்னிப் ; காணாமல் 
ேபாேனார் அைடயாளம் காணப்பட்  வி தைல ெசய்யப் 
ப வர்; சர்வேதசப் ேபார்க்குற்ற விசாரைண; இனப் பிரச் 
சிைனக்கு அரசியல் தீர் " ேபான்ற விடயங்கள் ேநர  
யாகேவா அல்ல  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  வாயி 
லாகேவா ேதர்தல்கால உத்தரவாதங்களாகத் தமிழ் மக்க க்கு 
வழங்கப்பட் ந்தன. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேமற்கூறப்பட்ட 
ேதர்தல் வாக்கு திக க்கு மாறாக நடந் ள்ள இன்ைறய 
நிைலயில் திய அரசியல் யாப் ப் பற்றிய விடயத்தில் 
நம்பிக்ைகெகாள்ள இடமில்ைல. 1972ஆம் ஆண் ன் 

தலாவ  கு யரசு அரசியல் யாப்ைபத் தந்ைத ெசல்வா 
அவர்கள் அேத ஆண்  யாழ். நகாி ள்ள நாவலர் 
மண்டபத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ன்னிைலயில் 
தீயிட் க் ெகா த்தினார். அதன் பின்னரான 1978ஆம் 
ஆண்  இரண்டாவ  கு யரசு யாப்ைப ம் தமிழர் வி தைலக் 
கூட்டணி நிராகாித்தி ந்த . அந்த இரண்  யாப் கைள ம் 
உ வாக்கியவர்கள் இப்ேபா  ஒன் ேசர்ந்  ன்றாவ  
கு யரசு யாப்  ஒன்ைற உ வாக்கப்ேபாவதாகக் 
கூ கின்றார்கள். அந்த இரண்  யாப் க்கைள உ வாக்கிய 
தைலவர்களின் ெதாடர்ச்சியாக அவர்களின் வழிவந்தவர்கேள 
இப்ேபா  ன்றாவ  கு யரசு யாப்ைப உ வாக்கப் 
ேபாகின்றார்கள். இதில் தர்க்க ர்வமாக ம் அ பவாீதி 
யாக ம் நம்பிக்ைகெகாள்ள எமக்கு இடம் எ ம் இல்ைல.  
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இன்  ன்றாம் கு யரசு யாப்பின் லம் இனப் 
பிரச்சிைனக்குத் தீர்  காணப்ேபாவதாகப் பதவியில் இ க்கும் 
தைலவர்கள் ெதளிவற்ற வார்த்ைதகளால் பலவாறாகப் 
ேபசுகின்றார்கள். ஆனால், தீர்  பற்றிய எந்தவித திட்டவட்ட 
மான அறிவித்தல்கைள ம் இவர்கள் ன்ைவக்கவில்ைல. 
1995ஆம் ஆண்  ஜனவாி தலாம் திகதி ெவளியான 'சண்ேட 
லீடர்' பத்திாிைகக்கு ன்னாள் ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். 
ஜயவர்தன அவர்கள் அளித்த ேநர்காண ன்ேபா  ேகட்கப் 
பட்ட ேகள்விைய ம் அதற்கான அவர  பதிைல ம் இங்கு 
ேநாக்குேவாம்: "இன்ைறய நிைலயில் வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரச்சிைனக்கு சிறந்த தீர்  எ ெவன நீங்கள் க கிறீர்கள்?" 
எனக் ேகட்டதற்கு, "சமஷ்  ைறைமதான்" எனப் 
பதிலளித்தார். இேதேபால, 1926ஆம் ஆண்  யாழ்ப்பாணத்தில் 
எஸ்.டபிள் .ஆர். . பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 
உைரயாற் ைகயில், "ஏேதா ஒ  வைகயிலான சமஷ்  

ைறதான் ஒேர தீர்வாக அைம ம்" என்  குறிப்பிட்டார். 
அவர் ேம ம் ேபசுைகயில், "ஆயிரத்ெதா  எதிர்ப் க்கள் 
இத்தைகய சமஷ் த் தீர் க்கு எதிராக கிளம்பினா ம் 
இ தியில் அைவ ப ப்ப யாக மைறந் , ஒ  சமஷ் த் 
தீர் க்கு வ வைதத் தவிர்க்க யா " என்  
குறிப்பிட் ந்தார். இ  ெப ம் சிங்களக் கட்சிகளின  
தைலவர்களாக இ ந்  நாட் ல் பிரதமராக ம் ஜனாதிபதி 
யாக ம் பதவி வகித்த ேமற்ப  இ  தைலவர்களின ம் 
கூற் க்கள் இவ்வா  இ ந்தேபாதி ம் நைட ைறயில் 
அவர்கள்கூட அதற்கு எதிராகேவ ெசயற்பட்டனர் என்ப  
வரலா .  

ஒ  கட்சி இன்ெனா  கட்சிையக் காரணங்காட் த் தமிழ் 
மக்க க்கான தீர்ைவ ம ப்ப  வழக்கமாக ம் ஒ  தந்திர 
மாக ம் இ ந்தைத இலங்ைகயி்ன் நைட ைற அரசியல் 
வரலா  எமக்குக் காட் கிற . 1970ஆம் ஆண்  ன்றி 

ரண்  ெப ம்பான்ைமப் பலத் டன் தி மதி மாேவா 
பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ஆட்சி அைமத்தார். எதிர்க்கட்சியில் 
தங்கியி க்காத அ திப்ெப ம்பான்ைம பலம் அப்ேபா  
அவ க்கு இ ந்தேபாதி ம் அவர் தமிழ் மக்களின் 
பிரச்சிைனக்கு அரசியல் யாப்பில் தீர்ைவ உ வாக்காமல் 
ேம ம் பிரச்சிைனகைளேய உ வாக்கினார். அத் டன், 
ேசால்பாி யாப்பில் காணப்பட்ட "சி பான்ைம இனங்க க் 
கான பா காப் " என்  கூறப்பட்ட 29 ஆவ  சரத்ைதப் திய 
யாப்பில் ேசர்க்கா  நீக்கிக்ெகாண்டார். ேம ம், அரசியல் 
யாப்பில் ம க்கப்படாதி ந்த ஒன் கூ ம் உாிைமைய 
நைட ைறயில் மீறி, தமிழ் மக்கள் மகிழ்ச்சி டன் 
ெகாண்டா க்ெகாண் ந்த நான்காவ  உலகத் தமிழாராய்ச்சி 
மாநாட்ைடக் ெகாைலக்களமாக மாற்றினார். இ  தமிழ் 
மக்கைள ஒ க்கேவண் ெமன்ற சிங்களத் தைலவர்களின் 
இயல்பான மன ஆைசயின் ெவளி்ப்பாேட தவிர, இதில் 
எதிர்க்கட்சிையக் காரணம் கூற இடமில்ைல.  

அேதேவைள, 1977ஆம் ஆண்  ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன 
அவர்க ைடய தைலைமயில் ஆறில் ஐந்  ெப ம்பான்ைமப் 
பலத் டன் பதவிக்கு வந்த ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி 
அரசாங்கத்திற்கு பலமான எதிர்க்கட்சி இல்லாத நிைலயி ம் 
தமிழ் மக்களின் பிரச்சிைனைய அவர்கள் தீர்க்க வி ம்ப 
வில்ைல. மாறாக, அன்  உ வாக்கப்பட்ட இரண்டாவ  
கு யரசு யாப்பின்கீழ் தமிழ் மக்களின் உாிைமகள் ம க்கப் 
பட்டதால் தமிழர் வி தைலக் கூட்டணி அந்த யாப்ைப 
நிராகாித்தி ந்தைத இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 
ஆறில் ஐந்  ெப ம்பான்ைமப் பலத் டன் ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி பதவியி ந்த காலமான 1983ஆம் ஆண் ல்தான் 
'க ப்  ஜுைல' எனப்ப ம் இனக்கலவரம் அரங்ேகற்றப் 
பட்ட . இலங்ைகயின் நீதித் ைற ஒ ேபா ம் பதில் 

ெசால்ல யாத மிக ெவட்கக்ேகடான சம்பவமாக அப்ேபா  
இடம்ெபற்ற ெவ க்கைடச் சிைறப் ப ெகாைல அைமந் 
தி ந்த . இதனால், சிைறயில் தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் 
பா காப்  இல்லா ேபான  மட் மல்ல, அந்தச் சிைறயில் 53 
தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் இ வைர விசாரைண நடத்த இலங்ைகயின் 
அரேசா, நீதித் ைறேயா ற்பட்ட ம் கிைடயா . இந் 
நிைலயில் எந்தெவா  சிங்களத் தைலவர் மீேதா, சிங்கள 
அரசின் மீேதா, சிங்கள நீதித் ைறயின் மீேதா தமிழ் மக்கள் 
நம்பிக்ைகெகாள்ள இடமி க்கின்றதா? என்  நான் இந்தச் 
சைபயில் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.  

2009ஆம் ஆண்  ள்ளிவாய்க்கா ல் சுமார் ஒன்றைர 
இலட்சம் தமிழ் மக்கள் இனப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
பின்னணியில், இலங்ைக அரசுக்கு சர்வேதச அரங்கில் 
எ ந் ள்ள அவமானத்ைத ம் ெந க்க கைள ம் தாண் ம் 
வைகயில், தமிழ்த் தைலவர்க டன் ைகேகார்ப்ப ேபால் 
பாசாங்கு ெசய்வ  ஒ ற ம், அரசியல் தீர்  காணப் 
ேபாவதாகக் கூ வ  இன்ெனா ற மாக உள்ள . 
இதைனத் 'தந்திரம்' என்  கூற ேம தவிர, 'உண்ைம' 
என்  நம் வதற்கு எத்தைகய ன் தாரணங்க ம் 
இன்ைறய நல்லாட்சி அரசாங்கத்தால் ேமற்ெகாள்ளப் 
படவில்ைல. சிங்களக் கட்சிகளின ம் இலங்ைக அரசு 
களின ம்  கைறப ந்த ஏமாற் ம் வரலாற் ப்பட் யல் நீண்  
ெகாண் க்கிறேத தவிர, நல் தாரணத் க்குப் பாத்திரமாக 
எந்தெவா  சிங்களத் தைலவ ம் இன்ைறய நாள்வைர 
நடந் ெகாள்ளவில்ைல. இந்நிைலயில் திய அரசியல் 
யாப்பில் தமிழ் மக்க க்கான தீர்  பற்றி நம் வதற்கு தமிழ் 
மக்கள் தயாராக இல்ைல.  

ஆனால், சிங்களத் தைலவரான காலஞ்ெசன்ற கலாநிதி 
என்.எம். ெபேரரா அவர்கள் 1955ஆம் ஆண்  ஒக்ேராபர் 
19ஆம் திகதி நாடா மன்றத்தில் கூறிய ஒ  கூற்ைற 
இச்சைபயி ள்ள ெகளரவ உ ப்பினர்கள் அைனவ க்கும் 
நான் இங்ேக நிைன ப த் வ  நல்லெதன்  நிைனக் 
கின்ேறன். "ஜனநாயகம் என்பதன் ெபா ள் பல்ேவ  
வைகப்பட்ட க த் க்கைள ம் ேகட் , அ சாித்  நடப்ப  
என்பதாகும்; ஜனநாயகம் என்பதன் அர்த்தம் சி பான்ைமச் 
ச கங்களின் உாிைமகைள ற்றி ம் ஏற் ச் 
ெசயற்ப வதாகும்; ஜனநாயகம் என்ப  தைலகைள எண் ம் 
ஒ  கணக்கல்ல" என்  அவர் கூறினார். தமிழ் மக்களின் 
உாிைமகைள அங்கீகாிப்பதில் இ ந் தான் இலங்ைகயில் 
ஜனநாயகம் உதயமாக ம். ெப ம்பான்ைமயின 
ேமலாதிக்கத்ைத இன்ேனார் இனத்தின்மீ  திணித் , அந்த 
இனத்ைத அடக்கிெயா க்கிப் ப ெகாைல ெசய்வ  
ஜனநாயகம் அல்ல. குைறந்தபட்ச ஜனநாயக உணர் கூட 
இல்லாமல், இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்க யா . 
அதற்கான திர்ச்சிைய ம் நாகாிக வளர்ச்சிைய ம் சிங்களத் 
தைலவர்கள் இனிேமலாவ  காட் வார்களா? என்பதில்தான் 
ஐக்கியப்பட்ட இலங்ைகக்கான எதிர்பார்ப்  அடங்கியி க் 
கின்ற . ஆகேவ, கடந்த 60 வ டங்க க்கு ேமலாக இந்த 
நாட்ைட ஆட்சிெசய்த இரண்  பிரதான கட்சிக ம் தமிழ் 
மக்க க்கு இைழத்த ெகா ைமகள் அல்ல  அநீதிக க்குப் 
பாிகாரம் ேதடேவண் மாக இ ந்தால், திய அரசியல் யாப்  
மாற்றத்தில் இைவ உண்ைமயாகேவ இதய சுத்தி டன்  
நடந் ெகாள்ளேவண் ம் என்ப தான் எங்க ைடய 
எதிர்பார்ப் ம் ஆவ மாக இ க்கின்ற .  

இந்த ேநரத்திேல, நான் இன் ம் இரண்  க்கிய 
விடயங்கைள இந்தச் சைபயின் கவனத் க்குக் ெகாண் வர 
வி ம் கின்ேறன். வ னியாவிேல கங்காதரன் ஹாிஸ்ணவி 
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என்ற 13 வய ைடய மாணவி பா யல் ன் த்த க்கு 
உள்ளாக்கப்பட் , க த்  ெநாித் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்  
07 நாட்கள் கடந் ம்கூட, இ வைர அத டன் ெதாடர் பட்ட 
ெகாைலயாளிகள் கண் பி க்கப்படவில்ைல. ஹாிஸ்ணவியி 

ைடய சம்பவம் பல க்கும் அதிர்ச்சிைய ஏற்ப த்தியி க் 
கின்ற . அதி ம் குறிப்பாக மாணவர்க க்கும் ெபண் 
க க்கும் ெபாியெதா  அதிர்ச்சிைய ஏற்ப த்தியி க்கின்ற . 
இன்ைறய தினம் வ னியா உட்பட வட மாகாணத்திேல 
பாடசாைல மாணவர்கள் மற் ம் ெபா  அைமப்பினர் இதற்கு 
எதிரான பல அ த்தப் ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி க் 
கின்றார்கள். ஆகேவ, ேபா க்குப் பிற்பா  வடக்கி ம் சாி, 
கிழக்கி ம் சாி, சிவில் நி வாகத்ைத இயல்  நிைலயில் 
ெகாண் ெசல்வதிேல சட்டத் க்கும் நல்லாட்சிக்கும் சவால் 
வி க்கின்ற அள க்குப்  பல சம்பவங்கள் - ெகாள்ைள, சி வர் 
மற் ம் ெபண்க க்கு எதிரான பா யல் ன் த்தல்கள் 
ேபான்றைவ -  நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்றன. குறிப்பாக 
யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ேகாப்பாயிேல ஒேரநாளில் 7 கள் 
ெகாள்ைளய க்கப்பட் க்கின்றன.  இதனால் மக்கள் 
பீதியிேல இ க்கின்றார்கள்.   

நடந் ந்த ேபாாின் காரணமாக இன்  பல்லாயிரக் 
கணக்கான ெபண்கள் கு ம்பத்தின் தைலைமத் வத்ைதக் 
ெகாண்டவர்களாக இ க்கின்றார்கள்.  இவர்களின் கணவர் 
மார் இறந் விட்டார்கள், அல்ல  காணாமற் ேபாயி க்கின் 
றார்கள், அல்ல  அரசியல் ைகதிகளாக இ க்கின்றார்கள், 
அல்ல   நாட்ைடவிட்  ெவளிேயறியி க்கின்றார்கள். 
இப்ப ப்பட்ட ெபண்கள் ெபா ளாதார ாீதியாக ம் 
அவர்க ைடய பா காப்  ாீதியாக ம் பல சவால்கைள 
எதிர்ேநாக்குகின்றனர். ஆகேவ, இலங்ைகயில் இ க்கின்ற 
சட்டத்ைத ைமயாகப் பயன்ப த்தி சி வர்கள், 
ெபண்க க்ெகதிரான குற்றச் ெசயல்களில் ஈ ப பவர்க க் 
ெகதிராக அரசாங்கம் க ைமயான ஒ  நடவ க்ைகைய 
எ ப்பத டாகத்தான் மக்க க்கு இந்தச் சட்டத்தின்மீ ம் 
இந்த ஆட்சியின்மீ ம் நீதித் ைறயின்மீ ம் ஒ  
நம்பிக்ைகைய ஏற்ப த்த ம். அைதச் ெசய்யாதவிடத் , 
மக்கள் சட்டத்ைதக் ைகயிெல க்கக்கூ ய ஓர் அபாயகரமான 
நிைலைமயி க்கின்ற .  

ஆகேவ, இந்தச் சைப வ னியாவிேல பா யல் 
வன் ணர் க்கு உட்ப த்தப்பட் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
ஹாிஸ்ணவி, ங்கு தீவிேல பா யல் வன் ணர் க்குட் 
ப த்தப்பட் க் ெகாைல ெசய்யப்பட்ட வித்தியா ேபான்றவர் 
களின  வழக்குகளில் அக்கைற ெச த்தேவண் ம். 
வித்தியாவின் வழக்கு இன்ைறக்கு ஒ  வ டம் கடந் ம் எந்த 

க்கும் வர யாத நிைலயி க்கின்ற .  ஜனாதிபதி 
அவர்கள்கூட, வித்தியாவின் ட் க்கு ேநாிேல ெசன் , 
விேசட நீதிமன்றம் அைமக்கப்பட்  அந்தக் ெகாைலயாளி 
க க்கான தண்டைனேயா தீர்ப்ேபா விைரவாக வழங்கப் 
ப ெமன்  ெசான்னார். ஆனால், இன் ம்  அந்த வழக்கு 
நடவ க்ைககள் ஒ  மந்த கதியிேல நைடெப கின்றன.  
இதனால்தான் இப்ப ப்பட்ட சம்பவங்கள் ெதாடர்ச்சியாக 
நடக்கின்றன. அதாவ  இந்தப் பா யல் வன் ணர் க் 
குற்றங்கைளப் ாிபவர்கள் மத்தியில் இந்தச் சட்டத்திற்கூடாகத் 
தப்பித் க்ெகாள்ளலாம் அல்ல  காலதாமதப்ப த் வத  
டாகத் தப்பித் க்ெகாள்ளலாம் என்ற ஒ  எண்ணப்ேபாக்குக் 
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இ  ஒ  பார ரமான விடயம்.  
ெபா சா ம் நீதித் ைற ம் சட்டத்ைத மிக இ க்கமாகக் 
கைடப்பி த் ப் ேபா க்குப் பிற்பா ள்ள ச கச் சீரழி கள், 
ெகாள்ைளச் சம்பவங்கள், பா யல் ன் த்தல்கள் 

ேபான்றவற்றிற்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கேவண் ெமன இந்த 
ேநரத்திேல ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

அத் டன், ெகா ம்  மகசின் சிைறச்சாைலயி ம் 
அ ராத ரம் சிைறச்சாைலயி ம் 15க்கும் ேமற்பட்ட அரசியல் 
ைகதிகள் கடந்த 7 வ டங்களாகத் தங்க ைடய வழக்குகள் 
விசாரைணக்கு எ த் க்ெகாள்ளப்படாத ஒ  நிைலயிேல  
மீண் ம் உண்ணாவிரதம் இ க்கின்றார்கள். இந்த அரசியல் 
ைகதிகளின் விடயத்தி ம்கூட அரசாங்கம் அதிகூ ய 
கவனத்ைதச் ெச த்தேவண் யி க்கின்ற . ேபார் க்கு 
வந்ததன் பிற்பா  12,000 ன்னாள் வி தைலப் கள் 
வி தைல ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். அ ேபால், இந்தச் 
ெசாற்ப அளவிலான அரசியல் ைகதிகைள ம் அரசாங்கம் 
வி தைல ெசய்ய ம். அதற்கப்பால் இந்த நாட் ேல 
நீண்டகாலமாக இ க்கின்ற பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் 
நீக்கப்படேவண் ய ஒ  ேதைவ வந்தி க்கின்ற . ஐ.நா. 
சைபயி ம்கூட இந்த விடயங்கள் வ த்தப்பட் க் 
கின்றன. இந்த நாட் ன் பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்கள் இந்தப் பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் 
காலாவதியாகிவிட்டெதன்  குறிப்பிட் க்கின்றார். ஆகேவ, 
இந்தக் காலாவதியாகிய பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டம் 
நீக்கப்பட்  நீண்டகாலமாகச் சிைறயி க்கின்ற தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் வி தைல ெசய்யப்படேவண் ம் என்ப  
தான் எங்க ைடய ேகாாிக்ைக.  இப்ப யான பிரச்சிைன 
கைளத் தீர்க்காமல் ெதாடர்ச்சியாக அைவ நீ க்கின்ற 
நிைலயில், ெவ மேன நாங்கள் இங்ேக வந்  ேபசுவத டாக 
உண்ைமயான நல் ணக்கத்ைத உ வாக்கேவா, இனப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்க்கேவா யா .   

இன்  பல்லாயிரக்கணக்கான நிலங்கள் இரா வத்தி 
ைடய ைகவசம் இ க்கின்றன. இதனால் மீள்கு ேயற்றம் 

ைமயாகச் ெசய்யப்பட யாத ஒ  நிைலைம 
இ க்கிற . வடக்கி ம் கிழக்கி ம் ெபண்கைளத் 
தைலைமத் வமாகக் ெகாண் ள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான 
கு ம்பங்க க்கு எந்தவிதமாக உதவிக ம் இல்ைல. ஆகேவ, 
தமிழ் மக்க க்கு இ க்கின்ற அன்றாடப் பிரச்சிைனக க்கு, 
அதாவ , அரசியல் ைகதிகள் ெதாடர்பான விடயங்கள் 
அல்ல  காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பான விடயங்கள் 
சம்பந்தமாக அரசாங்கம் விைரவாகத் தீர் காண ேவண் ம். 
இன்ைறக்கு ேபார் நைடெபற்  ந்  6  வ டங்கள் 
கடந் ம்கூட காணாமல்ேபானவர்கள் ெதாடர்பாக உ ப்ப  
யான ஒ  பதிைலச் ெசால்ல சம்பந்தப்பட்டவர்களால் 

யவில்ைல. யாழ்ப்பாணத்திற்குச்  ெசன்ற மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர் அவர்கள்  காணாமல்ேபானவர்கள் ெப ம் 
பா ம் இறந்தி ப்பதாகக் குறிப்பிட் ந்தார். இறந்தி ந்தால் 
அந்த இறப் க்குக் காரணமானவர்கள் யார்? அவர்க க்கு 
என்ன தண்டைன? அல்ல  இறந் ேபானவர்களின்  
கு ம்பத்தின க்கு  ெகா ப்பனவா, நஷ்டஈடா? வழங்குவ  
என்பைவ ெதாடர்பாக எைதப் பற்றி ேம ெதளிவாகக் 
குறிப்பிடப்படாத நிைலைமகள் இ க்கின்றன.  

ஆகேவ, இந்த விடயங்கைளச் ெசய்வதற்கு தல் இந்த 
அரசாங்கம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்ேபா  ேபச்சுவார்த்ைத 
ெயான் க்கு வரேவண் ய ேதைவப்பா  இ க்கின்றெதன்  
நாங்கள் நிைனக்கின்ேறாம். இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்ைத 
ஆட்சிக்குக் ெகாண் வந்த தமிழ் ேபசும் மக்களின் 
பிரதிநிதிகளான எம  தரப்ேபா  ேபசப்பட ேவண் ய 
விடயங்கள் இ க்கின்றன. அதாவ , இந்தப் திய அரசியல் 
யாப்பி டாக இந்த நாட் ேல ஒ  மாற்றத்ைதக் ெகாண்  
வ வதற்கி ந்தா ம் அதற்கு ன்னர் தமிழ்த் தரப் க்கும் அரச 
தரப் க்குமிைடயிலான ஒ  ேபச்சுவார்த்ைத லமாக, நீண்ட 
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காலமாகத் தீர்க்கப்படாம க்கின்ற இந்தப் பிரச்சிைனக்கு 
என்ன மாதிாியான ஓர் அரசியல் தீர்ைவக் காணலாம் என்ப  
ெதாடர்பான விடயங்கைள ஆராய இந்த அரசாங்கம் 

ன்வரேவண் ம். குறிப்பாக, வடக்கு - கிழக்கு இைணப் , 
காணி அதிகாரம், ெபா ஸ் அதிகாரம் உட்பட அதி ச்ச 
பட்சமான ஒ  சமஷ்  அ ப்பைடயிலான ஓர் அரசியல் 
தீர்ைவக் காண்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ம். 
அதற்கூடாகத்தான் நீண்டகாலமாக இந்த நாட் ேல தீர்க்கப் 
படாமல் இ க்கின்ற இந்தப் பிரச்சிைனக்கு  நிரந்தரமான ஒ  
தீர்ைவக் காண ம் என்பைத இந்த ேவைளயிேல 
சுட் க்காட் , என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். 
நன்றி.  
 

[අ.භා. 1.58] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් අලුත් ව වස්ථාවක් 

සැකසීම සහ අලුත් ව වස්ථාවක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන තමයි ෙම් වන විට ෙම් රෙට්ත් ඒ වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
දන්නවා, දැනට තිෙබන ව වස්ථාව  සංෙශෝධන රාශියක් කරපු 
ව වස්ථාවක් බව. අපි අහලා තිෙබනවා, ව වස්ථාව නැතුව 
පාලනය ෙවන රටවල් තිෙබනවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් ව වස්ථාව වැදගත් ෙවන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
රට පාලනය කරන පාලකයාෙග් තිෙබන පාලන ස්වභාවය අනුවයි. 
අෙප් රෙට් මෑත කාලෙය් රට පාලනය කරපු පාලකයන් රට 
පාලනය කරපු ආකාරය නිසා තමයි ඉදිරියට ෙම් රෙට් 
ව වස්ථාවක් සැකසීම ගැන කථිකාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙවන් 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට විරුද්ධව ෙලොකු ෛවරයකින් කථා 
කළා. මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් ෛවරය සිදුහත් කුමාරයාත්, 
ෙද්වදත්ත කුමාරයාත් අතර තිබුණු පශ්නය වාෙග්යි කියලා. ෙම් 
පශ්නය, ෙදව්දත්තරත්, සිදුහත් කුමාරයාත් අතර තිබුණු පශ්නයක් 
වාෙග්යි. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කථා කෙළේ, ෙම් 
ව වස්ථාව තුළින් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට බලය යනවා 
කියලායි. හැබැයි ෙම් විධියට මීට ෙපරත් කථා කළා.  

දැනට තිෙබන ව වස්ථාව ෙගෙනන ෙකොට ඒ ව වස්ථාව 
විෙව්චනය කරපු අය පසු ගිය දවස්වල මීට වැඩිය නරක විධියට 
ෙම් ව වස්ථාෙවන් පාලනය අරෙගන ගියා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා දැනට පවතින ව වස්ථාව හදන ෙකොට ඒ 
ව වස්ථාව විෙව්චනය කරලා පාරට බැහැලා ඒ කාලෙය් කටයුතු 
කරපු අය, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා පාලනය කළාට 
වැඩිය නරක විධියට ෙම් රට පාලනය කළා. ඒක අපි දැක්කා. 
ඉතාම නරක විධියට රට පාලනය කළා. ඒ පාලනය තමයි පසු ගිය 
කාලෙය් අවසන් වුෙණ්.  

ගරු අගමැතිතුමා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අලුත් ව වස්ථාවක් 
හදන ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
පක්ෂ ගණනාවක -විශාල කණ්ඩායමක- එකඟතාව අනුවයි. ෙමය, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකොටසක්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, TNA එක ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක 
එකඟතාව අනුව හදන ව වස්ථාවක්. අද අවස්ථාවාදී විධියට ෙම් 
රෙට් බලයට එන්න හදන කණ්ඩායම් රාශියක් ඉන්නවා. ඒ 
අවස්ථාවාදී විධියට බලයට එන්න හදන කණ්ඩායම් ෙම් 
ෙයෝජනාවට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙයෝජනාව 
කියාත්මක වුෙණොත් ඒ ෙගොල්ලන්ට කවදාවත් නැඟිටින්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  

මම විශ්වාස කරනවා, අපි ෙගෙනන නව ව වස්ථාෙවන් 
අගමැතිතුමා පමුඛ සියලු ෙදනා පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන අය 
බවට පත් ෙවනවා කියලා. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය 
ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්ෙන් එංගලන්තෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන කමයත් එක්කයි. පසු ගිය දවස්වල එංගලන්තෙය් 
මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක 
සභාවල කටයුතු ඉදිරියට සිදු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
ෙලොකු වැඩ මුළුවක් පැවැත්වූවා. ෙම් සම්පදායට ගරු කරමින් යන 
ව වස්ථාවක් තමයි අපි හදන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සියලුම ෙදනා වග කිව යුතු ෙවනවා.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙදනා ෙම් ගැන ෙසොයා බැලිය යුතු 
කමයක් හදනවා. අගමැතිතුමා කියන්ෙන් ඒකයි. මම මුලදීම ෙම් 
කාරණය ගැන කිව්වා. ඕනෑම නරක ෙදයක් ෙහොඳ පුද්ගලෙයකු 
අතට ගිෙයොත් ඒ පුද්ගලයා ඒ නරක ෙදයින් ඈත් ෙවනවා. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වීෙමන් 
පසුවත් අද වන තුරුත් ෙම් ව වස්ථාව තිෙබනවා.  

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා හැටියට ඉදිරිපත් වූ විට ඒ ව වස්ථාව තුළ 
හිඳිමින් රාජපක්ෂ පාලනය සහ ඒ ආණ්ඩුව එතුමාට කළ 
ෙකනහිලිකම් සහ පශ්න ෙවන කිසිෙවකුට ඇති වුෙණ් නැහැ. 
හැබැයි, එතුමා ඒ ව වස්ථාව තුළින්ම ජනාධිපති ධුරයට පත් 
වුණාට පසුව එතුමා පළිගන්න ගිෙය් නැහැ. එය අප දැක්කා. 
එතුමාට විරුද්ධව කටයුතු කළ අයට යම් යම් තනතුරු ලබා දී 
තිෙබනවා. එතුමා ඒ අය පිළි අරෙගන තිෙබනවා; ඒ අය ෙම් 
පාලන ව හයට සම්බන්ධ කර ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, අර 
ෙද්වදත්ත කුමාරයා සහ සිදුහත් කුමාරයා වාෙග් විරුද්ධවාදී 
ෙකොටසකුත් ඉන්නවා. ෙමවැනි ෙද් ඒ කාලෙය්ත් තිබුණා. ඒ නිසා 
එවන් කණ්ඩායමක් ෙම් රෙට් ඉදිරියට බිහි වුෙණොත්, ඒ 
කණ්ඩායමට ගැළෙපන පරිදි ව වස්ථාවක් සකස් කරන්නට ඕනෑ.  

පසු ගිය දිනවල ෙමම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුගමනය 
කරමින් ෙම් රෙට් අධිකරණය තුළ සිදු වුණු ෙද්වල් අප දැක්කා. මා 
අධිකරණය විෙව්චනය කරනවා ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා, ''ෙම් ෙයෝජනාව 
තුෙනන් ෙදකක බල යකින් සම්මත කරන්න ඕනෑ'' කියා. නමුත්, 
රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය් ෙගඩිය පිටින්; කුට්ටි පිටින් මන්තීවරුන් 
සල්ලිවලට ගත්තා; වරපසාද දුන්නා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
සංෙශෝධනය කළා. ෙම් රෙට් අධිකරණය එයට උදවු කළා; හිටපු 
සමහර අගවිනිශ්චයකාරවරුන් උදවු කළා. සමහර 
අගවිනිශ්චයකාරවරුන් දුන් තීන්දු සලකා බලන විට, ඒ අය එක් 
පැත්තකට කථා කරලා ඊට පසුව කියනවා, ''අෙන් මම එෙහම 
කළා නම් ෙමෙහම ෙවනවා'' කියලා. දැන් කියනවා, ''ෙමෙහම 
කළා නම් ෙමෙහම ෙවනවා'' කියලා. එවැනි අධිකරණයක්, එවැනි 
නීතියක් තිබුෙණ්. නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් ඒ සියලු 
ෙද්වලට රැකවරණය ලැෙබන්නට ඕනෑ; ඒ සියලු ෙද්වල් ආරක්ෂා 
ෙවන්න ඕනෑ. නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතුවලට පමණක් ෙනොෙවයි, අධිකරණයට ඇඟිලි ගැසීම් 
ෙනොතිබිය යුතුයි. ඒ අනුවයි අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් කථා කරලා  ර ට 
පාලනය කර ෙගන යන්ෙන්. හැබැයි, ඒකාධිපති විධියට ෙම් රෙට් 
පාලනය කළ යම් යම් ෙහොල්මන් සමහර තැන්වල තවම 
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ අය කැමැති තනි පුද්ගලෙයක්, තනි 
පවුලක් යටතට ෙමය පත් කර ගන්නටයි.  

''තුෙනන් ෙදකක බලයකින් ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලය පත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත යුතුයි'' 
කියා වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කිව්වා. ෙම් ෙයෝජනාවට 
තුෙනන් ෙදකකට වැඩි බලයක් ලැෙබනවාය කියා මා විශ්වාස 
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කරනවා. ෙම් සඳහා විශාල පිරිසකෙග් කැමැත්තක් තිෙබනවා. අප 
ගම්වල සිට ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙද්ශපාලනයට පැමිණි අය. අපි 
පුංචි මිනිස්සු; ෙගොවීන්ෙග් දරුවන්; ෙගොවීන්. ෙම් තිෙයන ඡන්ද 
කමය යටෙත් ෙලොකු සල්ලි කුට්ටි තිෙබන ෙකෙනකුට මිස ගෙම් 
සාමාන  ෙකෙනකුට ෙද්ශපාලනයට එන්න බැහැ; සාමාන  
ෙකෙනකුට එන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් නැහැ. ඒ නිසා ගම දිනා 
ෙගන ගෙම් ඉන්න පුද්ගලයන්ට ෙද්ශපාලනයට එන්න පුළුවන් 
මැතිවරණ කමයක්, ගමට වග කියන පුළුවන් මැතිවරණ කමයක් 
අවශ යි. මන්තීවරු හැටියට අපි ගන්න ෙසොච්චම් පඩිය මදි අපට 
තිෙබන මළ ෙගවල්වල යන්න. ඇයි, අපට දිස්තික්කෙය්ම 
නිෙයෝජනයක් තිෙබනවාෙන්. දිස්තික්කෙය් හැම තැනම 
යනෙකොට අපට අෙප් වැඩ ටික කර ගන්න කාලයක් නැහැ. 
හැබැයි, ආසනයකට වග කියන, ආසනයක් බලා ගන්න කමයක් 
හැදුෙවොත් අපට මීට වැඩිය ෙල්සියි. එතෙකොට අපි ඒ ආසනයට වග 
කියනවා.  

දැන් දිස්තික් කමය යටෙත් කිසිම ආසනයක වග කීමක් කිසිම 
ෙකෙනකු ගන්ෙන් නැති තරම්. මැතිවරණ කාලයට ආසනය තුළ 
සිටින ඡන්දදායකෙයෝ ෙභ්ද වන, ස්වාමින් වහන්ෙසේලා ෙභ්ද වන, 
රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙභ්ද වන, රාජ  ආයතන ෙභ්ද වන කමයක් 
දැන් තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව ආසනයට වග කියන යම් ෙහොඳ 
මැතිවරණ කමයක් නව ව වස්ථාව යටෙත් හඳුන්වා ෙදනවා නම් 
ෙහොඳයි කියන එකයි මෙග් අදහස.  

පසු ගිය දවස්වල අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා, ෙම් 
හදන්ෙන් එක පක්ෂයකට ෙහෝ එක කණ්ඩායමකට වාසි වන 
ව වස්ථාවක් ෙනොවන බවත්, ඒ සඳහා හැෙමෝෙග්ම අදහස් ලබා 
ගන්නා බවත්. අපි තවම ඒ ගැන එක තීන්දුවකට ඇවිල්ලා නැහැ. 
තවමත් අදහස් විමසනවා. මන්තීවරුන්ට වරදාන, වරපසාද දීලා, 
මන්තීවරු සල්ලිවලට අරෙගන තුෙනන් ෙදකක බලයක් හදාෙගන 
ඒ තුළින් හදන ව වස්ථාවක් ෙම් රටට  අවශ  වන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙයෝජිත නව ව වස්ථාවට අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් 
ෙදෙක් බලය ලැෙබනවා.  ඒක මට සක්සුදක්ෙසේ ෙපෙනනවා. 
හැබැයි, ඉදිරිෙය්දී යම් ෙහේතුවකින් නැවත ඒකාධිපති නායකෙයක් 
බිහි ෙවලා, ඒකාධිපති විධියට ෙම් රට පාලනය කරන්න 
කියාත්මක වුෙණොත්, ඒ විධිෙය් ෙදයක් සිද්ධ කරන්න බැරි විධියට 
ෙම් ව වස්ථා සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. එදා අපි දැක්කා රෙට් 
නීතිය ෙවනස් කරපු හැටි; අග විනිශ්චයකාරතුමිය එළියට දාපු 
හැටි; සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා සිරගත කළ හැටි. පසු ගිය 
කාලෙය් අපි ඒවා දැක්කා. ඒ ඒකාධිපතිෙයක් සහ පවුලක් විසින් 
කරපු ෙද්වල්වල පතිඵල. ඉදිරියට එවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොවන 
විධියට නව ව වස්ථාව සකස් විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

TNA එෙක් අෙප් සිවශක්ති ආනන්දන් මන්තීතුමා දැන් කථා 
කළා. එතුමාෙග් කථාවට මා සවන් දුන්නා. ඒ කියපු ඇතැම් කරුණු 
ගැන මම ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා. එතුමා කිව්වා, "යහ 
පාලනය තුළදීත් තවම අෙප් ජනතාවට කරදර වනවා" කියලා. 
හැබැයි, ඒ කරදර ෙවන්ෙන් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
ෙපොලීසිෙයන්, තිවිධ හමුදාෙවන් ෙනොෙවයි. ඒ කරදර ඇති 
ෙවන්ෙන් ඒ පළාත්වල ඉන්න පජාවෙගන්. ඔබතුමා ස්තී දූෂණ 
ගැන කිව්වා. ළමයින් දූෂණය කිරීම් ගැන කිව්වා. අපචාර ගැන 
කිව්වා. ෙම් අපචාර සිද්ධ ෙවන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශෙය් 
විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් පෙද්ශවලත් සිද්ධ වනවා.  

පසු ගිය දිනක ගිරිඋල්ෙල් ඇති වුණු සිද්ධිය බලන්න. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙදමළ ජාතික දැරියක් නැති වුණා. 
ජනාධිපතිතුමාත් ඒක බලන්න ගියා. ඒ ගැන නීතිය කියාත්මක 
කරනවා කියා එතුමා කිව්වා. ඔබතුමා දැන් කිව්වා, ජනාධිපතිතුමා 
විෙශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවලා ඒ ගැන කටයුතු කරනවා කියලා. 

හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා නීතියට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ; 
අපරාධකරුෙවෝ ෙබ්රා ගන්න කවදාවත් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
දැන් සිද්ධ වන ඒවා යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් කියා ෙනොෙවයි.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා ඔබතුමන්ලාෙග් පෙද්ශවල යම් 
යම් කණ්ඩායම් ආයුධ අරෙගන ෙලොකු ඝාතන සිද්ධ කළ බව. ඒවා 
නැහැ කියන්න එපා. අෙප් ගම්වලටත් ඒ පශ්න ආවා. ඒවා දැකපු 
අය අපරාධ කරන්න ෙප ළෙඹනවා. ඒවාෙය් පතිඵල තමයි ෙම්. ඒ 
සමහර අපරාධවලට ඔබතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායම්වල ඉන්න 
නායකයන්ෙග්ත් නම් ගෑවුණා. ඒ නිසා අපට එක එල්ෙල් ෙචෝදනා 
කරන්න එපා. සිංහල ජනතාවත් පීඩා වින්දා. සිංහල ගම්වල අය 
මැරුණා. කපලා ෙකොටලා දැම්මා. අපි ඒවාත් පිළිගන්න ඕනෑ. අපි 
හදන්ෙන් ඒවා නැවත සිදු ෙනොවන ෙලස කටයුතු කරන්නයි.  

ඔබතුමා ඒ වාෙග්ම දැන් කිව්වා, ෙපොලිස් බලතල ඕනෑ, ඉඩම් 
බලතල ඕනෑ කියලා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි, සිංහල 
බහුතරයක් එක්ක යන ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. ඔබතුමන්ලා පිළිගන්න 
ඕනෑ අද ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව නැත්නම් සම්පන්දන් මැතිතුමා 
විපක්ෂ නායකයා ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. රටට යහ පාලනය 
ෙග්න්න ඕනෑ නිසා, සියලුම ජාතීන් එකමුතු කරන්න ඕනෑ නිසා 
තමයි ගරු අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් ඒ විධියට කටයුතු 
කරන්ෙන්. ෙලෝකය අප ගැන නරක චිතයක් මවා ෙගන තිබුණා. 
ඒක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි සම්පන්දන් මැතිතුමා අද 
විපක්ෂ නායකතුමා හැටියට ඉන්ෙන්.  

ඒක වුෙණ් අපි සියලු ෙදනාෙග් එකඟතාව අනුවයි. ඒ නිසා 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් සියලු ජාතීන් සම්බන්ධ කර ෙගන  කාටත් 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

අපට අත්දැකීම්  තිෙබනවා. අපි දැක්කා සමහර කණ්ඩායම් 
ආයුධ අරෙගන හිටපු හැටි. ඒ නිසා අපිටත් ෙලොකු බයක් 
තිෙබනවා, ෙපොලිස් බලතල දුන්ෙනොත් ෙමොනවා ෙවයිද,  ඉඩම් 
බලතල දුන්ෙනොත් උතුෙර් ඉන්න සිංහල ජනතාවට ෙමොනවා 
ෙවයිද කියලා. හැබැයි මහජාතිය හැටියට අපි ඒවාටත් 
මුහුණෙදමින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා දකිනවා 
ඇති, අර පැත්ෙතන් එන හඬ. ඒ පැත්ෙතන් කියන්ෙන් ෙමොනවාද? 
ඒ අයට ෙපොඩි ෙදයක් වුණත් ඇති. දැන් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මැතිතුමන්ලා හැම දාම අධිරාජ වාදීන්, 
ෙද්ශෙදෝහීන් ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්. ඒවා මැඩපවත්වා ෙගන 
අෙප් අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් රට පාලනය කරනවා.  
අපි විශ්වාස කරන විධියට ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් 
රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට ගරු කරන නායකෙයක්. ෙමොන 
පශ්න තිබුණත් එතුමා ඒ පශ්න පත්තරවලට කියන්ෙන් නැහැ. 
එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තමයි ඒවා කියන්ෙන්. ඒ 
විධියට අෙප් නායකතුමා -අගමැතිතුමා- ඊෙය්ත් පකාශයක් කළා. 
එතුමා ෙමොන පශ්නය ආවත් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා. ඒ 
කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන, පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිගන්නා, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට ගරු කරන කමයක් ඉදිරි 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවකින් හදන්න එතුමා උත්සාහ කරනවා 
කියන එකයි. ඒකට අපි සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදමුයි 
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 2.12] 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
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පිළිබඳව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් 
වූ ෙයෝජනාව පිළිබඳව පවත්වනු ලබන මූලික සාකච්ඡාෙව්දී ඒ 
පිළිබඳව කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන නවක 
මන්තීවරයකු විධියට අද මම සතුටට පත් ෙවනවා.   

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් නිර්මාණය කරනවාය කියන්ෙන් 
ඉතා බැරෑරුම් කාර්යයක්. ඒ පිළිබඳව සැලසුම් සහගත ෙවන්න 
ඕනෑ. අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබඳව තීන්දු තීරණ 
ගන්නා ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා වන 
ෙයෝජනාවක්.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2016 ජනවාරි 09 වැනි දා 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පිළිබඳව ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඊෙය් එම ෙයෝජනාව විවාදයට ගන්නා 
ෙමොෙහොෙත් හදිසිෙය්ම, ලහි ලහිෙය් ඒකට සංෙශෝධනයක් 
ඉදිරිපත් කරනවා.  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයක් පත් කිරීම 
පිළිබඳ  ෙයෝජනාවට  ඊෙය් සම්පූර්ණ පිටුවක් පුරා සංෙශෝධනයක් 
ඉදිරිපත් කරනවා. එයින් මුලින් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙව් ඇති 
ෙඡ්ද විශාල පමාණයක් ඉවත් කර තිෙබනවා. අද වන විට 
කවුරුවත් ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ.  

එහි පළමුවැනි ෙඡ්දෙය්ම කියනවා, ශී ලංකාවට නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කිරීම පිළිබව සලකා බලන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයක් හදනවා කියලා. නමුත් ඊෙය් 
ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනෙයන් කියනවා එහි "නව" කියන වචනය 
ඉවත් කරන්න කියලා. එතෙකොට, ෙම්ක නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හැදීමක්ද,   නැත්නම් 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට 
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමක්ද? ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හදනෙකොට ෙමොන කාරණාවක් අරබයාද ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හදන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව මූලික සැලැස්මක් 
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොන කාරණා සම්බන්ධවද ෙම්  
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියන කරුණු කාරණාවත් කියලා 
නැහැ. ජනතාව ඉල්ලනවා නම්, ෙපොෙරොන්දු දුන්නා නම්, 
අවශ තාවක් තිෙබනවා නම් ඒ විද්වත් මණ්ඩලය ෙම් ඉදිරිපත් 
කරන ෙයෝජනාව අනුව, විධායක ජනාධිපති කමය නැති කරනවාද, 
ඒ බලතල කප්පාදු කරනවාද, මැතිවරණ කමය පිළිබඳ 
සංෙශෝධනයක් කරනවාද,  ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ලබා දීම 
සඳහා ෙම් ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාව ෙවනස් කරනවාද, එෙහම  
නැත්නම් ආර්ථිකෙය් මහා ෙලොකු විපර්යාසයක් කරන්නට ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කරනවාද, එෙහමත් නැත්නම් 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරු  සඳහන් 
කරන විධියට දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට 
යම්කිසි බලයක් එකතු කරනවාද, කප්පාදු කරනවාද කියන  
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් වන ෙතක් ඒ කිසිවක් 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා  සංෙශෝධනය 
තුළින් රෙට් ජනතාවට, ව ාපාරිකයන්ට, අෙනක් සියලු ෙදනාට  
ලැෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියන කරුණු පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරලා 
සාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා නැහැ. අද ආණ්ඩුකම ව වස්ථා   
මණ්ඩලයක් හදන්න ෙමෙහන් බලය ඉල්ලනවා. අෙනක් 
පැත්ෙතන් විසුම්පාෙය් ඉඳෙගන ෙයෝජනා කරනවා, රට පුරා  
ගිහින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට කරන සංෙශෝධන පිළිබඳව 
ජනතාවෙගන් කරුණු විමසිය යුතුයි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවාෙගන් කීෙයන් කී ෙදනාද 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව කියවා  තිෙබන්ෙන් කියලා  මා අහන්න 
කැමැතියි.  සාමාන  ජනතාවෙගන් කවුද  ෙම් ගැන දන්ෙන් ? අඩුම 
තරෙම්  උසස ්ෙපළ විභාගය සඳහා  ආර්ථික විද ාව, ෙද්ශපාලන 
විද ාව හදාරපු අපෙග් සෙහෝදරවරුන්වත් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව කියවා නැහැ.  

ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා කිව්වා, දිස්තික්කයක්   
දිස්තික්කයක් ගාෙන් ගිහින් සාමාන   ජනතාවෙගන් ෙම් පිළිබඳව  
අදහස් ලබා ගන්නවා  කියලා.  තවමත්  එෙහම අදහස් අරෙගන 
නැහැ. දැනුමැති  විශාරදයන් ෙගන්වලා,  ෙම් ෙම්  කාරණා සඳහා 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් විය යුතුයි කියා ඒ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළ යුතුයි.  ෙම් හදන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයයි, 
විසුම් පාෙය් පවත්වාෙගන යනු ලබන ව වස්ථා ෙයෝජනා  
මණ්ඩලයයි අතර ෙවනස ෙමොකක්ද? එහි සාමාජිකයන් කවුද? එය  
පවත්වාෙගන  යන්ෙන් කුමන අමාත ාංශයක් ය ටෙත්ද?   ඒ සඳහා 
මුදල් ෙගවන්ෙන් කවුද ? ඒ සඳහා මුදල් ලබා දීමට  බලය ලබා 
දුන්ෙන් කවුද? මුදල් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි කියලා කියනවා. නමුත් එෙහම නැතිව ෙම් 
කටයුතු අද  ඕනෑ ඕනෑ විධියට  සිදුෙවමින් පවතිනවා. 

ඊළඟට  ෙම් ආණ්ඩුව මහ ෙලොකුවට පුරසාරම් කිව්වා, දින 
සියෙය් වැඩපිළිෙවළ ගැන. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට විශාල 
වශෙයන් සංෙශෝධන ෙගෙනනවා කිව්වා.  දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය අනුව  පත් කරන ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ටිකවත් ෙම් වන විට නිසියාකාරව කියාත්මක කර ගන්නට 
අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
හදනවා තියා, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට 
අනුව ෙගනාපු  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටිකවත්  නිසියාකාරව  
කියාත්මක කරන්නට අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් 
දින සියෙය්  වැඩ පිළිෙවෙළේදී කිව්ෙව් ෙමොනවාද ? මනාප ඡන්ද 
කමය සහමුලින්ම අෙහෝසි කිරීමට ෙහෝ එක් ආසනයකට 
මන්තිවරයකු ලැෙබන පරිදි ෙම් මැතිවරණ කමයට සංෙශෝධන 
ෙගන එනවාය කියලා කිව්වා. ඒවා පිළිබඳව අද ෙම් වන විටත් 
සාකච්ඡා කරලා  නැහැ. සියලුම මහජන නිෙයෝජිතයන් විසින් 
පිළිපැදිය යුතු චර්යා රටාවක් ෙගන එනවාය කිව්වා. ඒකත් තවම 
නැහැ. ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන එනවාය කිව්වා.  
ඒකත් තවම නැහැ. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතක්  
ෙගන එනවාය කිව්වා. ඒකත්  නැහැ. නව මැතිවරණ කමයක් 
සඳහා  සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර  හැකිතාක් ඉක්මනින් සම්මත 
කරනවාය කියලා කිව්වා. අදටත් ඒ සඳහා  වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. 
ෙම් අදත්  කර තිෙබන්ෙන්, ෙනොෙකෙරන ෙවදකමට ෙකෝඳුරු 
ෙතල් හත්පට්ටයකුත් තව ෙපොඩ්ඩක් ඉල්ලනවා වාෙග් වැඩක්.  
ෙම් රජය බලයට පත් ෙවලා අවුරුද්දකුත්  මාස ෙදකක් ගත ෙවලා  
තිෙබද්දිත්,  නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න අවශ  කටයුතු 
කරන්න තවත් දින ඉල්ලනවා. ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවට,  
බුද්ධිමතුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝක පජාවටත් වර්තමාන 
අගාමාත තුමා ෙම් කරන්ෙන් ෙබොරුවක්.   ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව 
පමුඛ  සියලු රටවලටත්  ෙම් කරන්ෙන් ෙබොරුවක්.  ඒ පිළිබඳව 
ටීඑන්ඒ එෙක් මන්තීවරුන් අද පැහැදිලිව පකාශ කළා.  

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙවලාව අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න.   
  
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට  තව සුළු ෙවලාවක් ලබා 

ෙදන්න. ෙම්වා කරන්ෙන් රෙට් තිෙබන දැෙවන  පශ්න ටික 
අමතක කර දමන්නයි. එක කාලයක් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙහොරු 
අල්ලනවාය කියමින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්  පශ්න ටික පැත්තකට 
දැම්මා. ෙම් හදනවාය කියන නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සීනි 
ෙබෝලය ෙපන්වමින්  ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්න ටික 
අමතක කර දමන්නයි ෙම් හදන්ෙන්.  රාජ   ෙසේවකයන්ෙග් මූලික 
වැටුපට රුපියල් 2,500ක් එකතු කරනවාය කිව්වා. ඒකත් තවම සිදු 
වුෙණ් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් රෙට් සුපිරි පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන  
අගමැතිතුමා,  ෙම් වනෙකොට  ජනමාධ  ෙව්දීන්ට,  අධිකරණයට, 
ෙම් සියලු ෙදනාටම  තර්ජනය කරන තත්ත්වයට  පත්ෙවලා  
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ව වස්ථාදායකය සහ විධායකය පිළිබඳව  
යම් ගැටලුවක් තිෙබනවා නම්,  ජනතාවෙග්  පරමාධිපත ය උතුම් 
කියා සලකන ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ජනතාවට යන්නට  හැකියාව 
තිෙබන්ෙන් අධිකරණයටයි. පසුගිය 15 ෙවනිදා මහනුවරදී 
වර්තමාන අගමාත තුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, 
අගවිනිශ්චයකාරවරුන්ට ඕනෑ විධියට ව වස්ථාව හදන්න ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ව වස්ථාව හැදීම ෙනොෙවයි, ඒ පිළිබඳව 
යම්  අපහැදිලිතාවක් තිෙබනවා නම් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්ෙන් 
නැතිව අද ෙම් ර ෙට් අගවිනිශ්චයකාරවරුන්ට තර්ජනය කරන,  
මාධ  ෙව්දීන්ට  තර්ජනය කරන තත්ත්වයට පත්ෙවලා තිෙබනවා.  
ෙම්  සියලුම ෙද්වල් ෙම් රෙට් ජනතාවට කිසිදු ඵලක් නැති ෙද්වල්. 
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් පශ්න විසඳීම තුළින් - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙම් හදන්ෙන් ෙටොෆිය දීලා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පශ්න 

සියල්ලම අමතක කර දමන්නයි.  ෙම් රට නැවතත් අස්ථාවර රටක් 
බවට පරිවර්තනය කරන යුගයක් කරා -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.  

මීළඟට, ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 
 
 
[අ.භා. 2.12] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
අෙප් ගරු මන්තීතුමා ෙබොෙහොම සාරගර්භව කරපු  කථාව මම 

අහෙගන හිටියා. ගරු පසන්න රණවීර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්,  
අපටත්, ෙම් සියලු ෙදනාටම කෘතඥ වන්නට ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් 
පවතින්ෙන් යහපාලනය ෙනොෙවයි නම්, ඔබතුමා අද වන විටත් 
හිටපු පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාමයි.  එෙහම නම් මර්වින් සිල්වා 
මැතිතුමා තමයි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අමාත  ධූරයක් 
දරන්ෙන්.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මර්වින් සිල්වා මැතිතුමාත්, මමත් අපි ෙදෙදනාම එදා ඉඳලාම 

ෙද්ශපාලනය කරනවා.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමා අද ෙම් මන්තී ධුරය දරන්ෙන් යහපාලනෙය් 

ආශිර්වාදෙයනුයි. ඔබතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන්  
යහපාලනය ෙගොඩනඟපු නිසායි. එම නිසා ඔබතුමාෙග් සාරගර්භ 
කරුණුවලින් පිරි වටිනා කථාව අසා සිටින විට  මම කල්පනා 
කෙළේ,  අපි ෙකොච්චර පිනක් කරපු මිනිසුන්ද කියලායි. ෙමොකද, 
ඔබතුමා වාෙග් ෙකෙනකුට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන තැනට වැඩ 
සලස්වන්නත්, මර්වින් සිල්වා මැතිතුමා වාෙග් අය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යන තැනට වැඩ සලස්වන්නත් කටයුතු 
කරන්න හැකි වූ නිසා.  

 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔබතුමාත්, මර්වින් සිල්වා මැතිතුමාත් ෙදෙදනාම එකම 

කාසිෙය් ෙදපැත්ත වාෙගයි. ඉතින් සමහරු කියන්ෙන් එකම 
කාසිෙය් ෙදපැත්ත නිසා එතුමා ගියත්,  ඔබතුමා ආවත් ෙවනසක් 
නැහැයි කියලායි. [බාධා කිරීම්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුළු විවාදෙය්ම 
තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කර 
ගැනීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳවයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අහනවා,"ෙම් 
කමෙව්දය පිළිබඳව ෙම් තරම් කථා කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
කමෙව්දය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ෙම් තරම් ඉඩ කඩක් 
ෙදන්ෙන් ඇයි? ෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව ෙම් තරම් කථා කරන්න 
ඕනෑද?" කියලා. නමුත් ෙම් පජාතන්තවාදී කියාදාමය තුළ අපට 
තිෙබන තුෙනන් ෙදෙක් බලෙයන් "ෙමොනවා වුණත් අපි කරනවා, 
අපිට ඕනෑ ෙද් අපි කරනවා" කියන හැඟීෙමන් එළියට ගිහිල්ලා 
සියලු ෙදනාම එකතු කර ගන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයද,           
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණද, දවිඩ 
සන්ධානයද, මුස්ලිම් ෙකොංගසයද, ඊපීඩීපී ද,  ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙයන් කැඩිලා ෙවන්ෙවලා ගිය කණ්ඩායමද කියලා 
ෙනොෙවයි.   ෙම් සියලු ෙදනාම එකට එකතු කරෙගන ඒකමතික 
භාවෙයන් යුතුව ෙම් අලුත් ව වස්ථා සම්පාදන කියාදාමය 
ෙගනයාමයි අෙප් වුවමනාව සහ කැමැත්ත වන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
සෑම ෙදනාෙග්ම මතයට ඇහුම් කන් ෙදමින්,  සෑම ෙදනාෙග්ම 
මතයට ගරු කරමින්,  ෙම් කමෙව්දය සකස් කිරීම පිළිබඳව රජය 
නම ශීලී ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව අපට ඇති බලය 
ගැන,  සංඛ ාව ගැන කථා කරනවා නම් ඒක ෙවනස් ෙදයක්.   

රටකට ව වස්ථාවක් හදන ෙම් කියාදාමය තුළ  පක්ෂ, පාට, 
ෙකෝණ අනුව බලන්ෙන් නැතිව සාධාරණ කමෙව්දයක් අනුව 
ඉදිරියට යන්න තිෙබන කැමැත්ත පිළිබඳවයි අපි පකාශ 
කරන්ෙන්.  අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, 
ගරු අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඇතුළු  සමස්ත 
රජයම කැප ෙවලා සිටින්ෙන් ෙම් රට ෙබදන්න ෙනොෙවයි. රට 
එකමුතු කරන්නයි; රට එක්සත් කරන්නයි.  රට එක්සත් කරන 
ගමෙන්දී රටට හදන අලුත් ව වස්ථාවත් එක්සත් වූ කියා 
මාර්ගයක් හරහා හැදුෙවොත් තමයි අපට ඒකමතිකභාවයක් ලබා 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දී ඇති කර ගත්තා වූ ආකාරයටම ෙකොතරම් වාද 
ෙභ්ද තිබුණත්, ෙකොතරම් දැඩි විෙව්චන තිබුණත්, ෙකොතරම් 
හැඟීම්බර වුණත්, අවසානෙය්දී යම් ඒකමතිකභාවයකට පැමිණීම 
තමයි පජාතන්තවාදය තුළ අපි අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්. ඒ අෙප් 
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කමෙව්දයයි. ඒ නිසා තමයි ෙම් තරම් වාද විවාද කරන්ෙන්. ඒ නිසා 
තමයි ෙම් කාරණා පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය් අපි ෙම් 
තරම් සාකච්ඡා කරන්ෙන්.  ඒ කියාදාමයට දායක වන පුද්ගලයන් 
හැටියට අපට සතුටක් තිෙබනවා.  

ෙම් රෙට් අනාගතය උෙදසා වූ සුවිෙශේෂ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් ෙගොඩ නඟා ගන්න සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක් අපට උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙවන් පෙයෝජනය ගත යුතුයි. ෙම් 
රෙට් විධායක ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරලා, 
ෙම් රටට ගැළෙපන පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කමයක් අලුතින් 
නිර්මාණය කරලා, ඒ වාෙග්ම බලය විමධ ගත කිරීම පිළිබඳව 
තිෙබන ගැටලුවලට විසඳුම ෙසොයලා, අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු 
පාලන කියාදාමය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ සාර්ථකව අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් 
එවැනි එකමුතු, එක්සත් වැඩ පිළිෙවළකින් පමණයි. ඒ නිසා "අපි 
එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරමු. හැමෙදනාෙග්ම අදහස්වලට ගරු 
කරන අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදා ගනිමු"යි කියා සියලුම 
පක්ෂවලටත්, ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලුෙදනාටත් ආරාධනා 
කරන්න මා කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විධායක ජනාධිපති කමය 
ඉවත් කිරීම පිළිබඳ කාරණය ගැන ෙම් රෙට් පළමුෙවන්ම හඬ 
නැඟුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. ෙම් රටට ස්ථාවර ෙද්ශපාලන 
කමයක් අවශ  නිසාත්, සංවර්ධනය සඳහා ෙකළින් තීරණ ගන්න, 
ෙකළින් වැඩ කරන දැඩි බලයක් සහිත පාලන කමයක් අවශ  
නිසාත් අපි එදා විධායක ජනාධිපති කමය ෙගන ආවා. ෙලෝකය 
පිළිගත් විධායක ජනාධිපති ධුර පවතින පංශෙය් සම්පදාය, ඒ 
වාෙග්ම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සම්පදාය ඇතුළු ඒ 
සම්පදායන් අධ යනය කරලා ෙම් අලුත් කමය ෙගන ආවා. හැබැයි 
කල් යත්ම අපට ෙත්රුම් ගියා, ෙද්ශපාලනික ස්ථාවරභාවය ෙම් 
හරහා ෙගොඩ නඟන නමුත් ර ෙට් පජාතන්තවාදය පැත්ෙතන්, 
පුරවැසියාෙග් අයිතිවාසිකම් පැත්ෙතන් විධායක ජනාධිපති කමය 
මත පදනම් වූ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවකට අනාගතයක් නැහැයි 
කියන කාරණය. ඒ නිසායි එක්සත් ජාතික පක්ෂය යහපත් සිතින් 
ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කිරීම 
පිළිබඳව අද ෙපනී සිටින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ තීරණය ෙවනස් කිරීම 
සඳහා මතවාදමය වශෙයන් දායක වුණු පුද්ගලයන් හැටියට අපට 
ඒ ආඩම්බරකම තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අද විධායක 
ජනාධිපති කමය ෙවනස් කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. මුල් 
කාලෙය් අදහසක් තිබුණා, සුළු ජාතික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
කිරීමට විධායක ජනාධිපති කමය ඉවහල් වනවාය කියලා. ඒ 
අදහස මිථ ාවක්.  අද ඒ තත්ත්වය ෙත්රුම් ෙගන, ෙම් වන විට 
ෙදමළ ජාතික සන්ධානයත්, ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසයත් 
ඇතුළුව ෙම් රෙට් සුළු ජාතින් නිෙයෝජනය කරන පක්ෂත් විධායක 
ජනාධිපති කමය ඉවත් කිරීමට අද එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය සිදු කරන 
අවස්ථාෙව්දී අපට ෙමය කර ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව්දී 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියා සිටියා, විධායක ජනාධිපති කමය 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම ජනමත 
විචාරණයකට යා යුතුව තිෙබනවාය කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එවැනි 
ජනමත විචාරණයක් සඳහා ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අෙප් 
සූදානමක් තිබුෙණ් නැහැ; එෙහම කරන්න පාෙයෝගිකව 
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඒ අවස්ථාෙව්දී ජනමත 
විචාරණයට තුඩු ෙදන්නා වූ කාරණා හැර ඉතුරු කරුණු පමණක් 
ෙයොදා බලතල අඩු කිරීමක් පමණක් කළා. නමුත් අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව, ජනතාවෙග් අභිලාෂය ඉෂ්ට කරලා විධායක 
ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කරන්නා වූ අලුත්ම 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙගොඩ නඟා ගන්නයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන 
කිසිවකුට පශ්න කරන්න ෙදයක් නැහැ.  

සමහරු අහනවා, පූර්විකාව සංෙශෝධනය කරලා එහි ඇති 
"නව" යන ෙයදුමත් අයින් කළාට පස්ෙසේ, ඒ කියන්ෙන් කෑල්ලක් 
විතරක් සංෙශෝධනය කරන්නද කටයුතු කරන්ෙන් කියලා. එය 
රඳා පවතින්ෙන් අපි ෙකොපමණ දුරකට ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් ආකෘතිය ෙවනස් කරන්න කැමැති වනවාද කියන 
කාරණය මතයි. පරණ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් සියයට 75ක් 
පමණ ඉවත් කරනවා නම්, එය අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
වනවා. පරණ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන ෙහොඳ ෙද්වල් 
ගන්න තහනමක් නැහැ ෙන්. ස්වල්ප කාරණා කිහිපයක් පමණක් 
ෙවනස් කරනවා නම් එය සං ෙශෝධනයක්. ඒ නිසා ෙමය අලුතින් 
එන්ෙන් 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට සංෙශෝධනයක් වශෙයන් 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය වශෙයන්ද, එෙහම 
නැත්නම් අලුත්ම අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් වශෙයන්ද 
කියන කාරණය දැන් විවෘතවයි තිෙබන්ෙන්. ඒක එෙහමද ෙවන්න 
ඕනෑ? සම්පූර්ණෙයන්ම අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදා 
ගන්නවාද, එෙහම නැත්නම් විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැවිත්, විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරලා, 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරලා, බලය විමධ ගත කිරීම පිළිබඳ 
යම් යම් කාරණා කිහිපයක් පමණක් කරලා අපි එතැනින් නතර 
වනවාද කියන කාරණය ෙම් ෙගොඩ නඟන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලයට අයිති රාජකාරියක්. ඒක ගැන තමයි, අපි වාද විවාද 
කර ගන්ෙන්. ඒක ගැන තමයි, අපි අනාගතෙය්දී සම්බන්ධ ෙවලා 
කථා බහ කරන්න අවශ  ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි හදන්ෙන් අලුත් 
ව වස්ථාවක් වුණත්, අපි අරෙගන එන්ෙන් විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය වුණත් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් 
ඉටු කරන, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අෙප්ක්ෂාවන් ඉ ටු කරන, 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කරන, පාර්ලිෙම්න්තු කමය ශක්තිමත් 
කරන, පුරවැසියා ශක්තිමත් කරන, පාලකයා පුරවැසියාට වග 
කියන, පාලකයා පුරවැසියාෙග් ෙසේවකයා කියන ඒ මූල ධර්මය 
සනාථ කරන අලුත් ව වස්ථාවක් අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. 
අද තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  

අද ඡන්දය ඉල්ලනකම් ෙද්ශපාලනඥයා පුරවැසියාෙග් 
ෙසේවකයා. ඡන්දය ගත්තාට පසුව පුරවැසියා සහ ෙද්ශපාලනඥයා 
අතර සම්බන්ධය දුරස් ෙවනවා. දැන් ෙමය ෙවනස් විය යුතුව 
තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනඥයා පුරවැසියාෙග් ෙසේවකයා; යටහත් 
ෙසේවකයා; ගරු කටයුතු ෙසේවකයා කියන ෙම් තත්ත්වය ඇති 
කිරීමට නම්  ෙද්ශපාලනඥයා පුරවැසියාට  වග කියන අලුත්ම 
පාලන කමයක් අෙප් රට තුළ ෙගොඩ නඟා ගන්න ඕනෑ. දැන් ෙම් 
සංෙශෝධන කියාදාමය ෙමෙහම කරෙගන යද්දී, ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් විෙශේෂ උනන්දුව මත පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කරන අලුත් කමෙව්දයන් නිර්මාණය ෙවමින් පවතිනවා. අපි 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා කමය 
විධායක බලය පිළිබඳව පක්ෂ-විපක්ෂ පාර්ලි ෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ට අතිවිශාල බලයක් පවරන්නා වූ කියාදාමයක්. ඒවාට 
ගැළෙපන ආකාරයට ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනය ෙවලා ෙමම 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ශක්තිමත්ව කියාත්මක වන විට 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පතිපත්ති සම්පාදනය සහ රාජ  
ෙසේවය අධීක්ෂණය පිළිබඳව ෙමොන තරම් බලයක් ලැෙබනවාද 
කියා අපට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පජාතන්තවාදය තමයි, ෙම් 
රෙට් පුරවැසියාට අවශ  වන්ෙන්. තවදුරටත් අර පාථමික කාරණා 
වැදගත් වන්ෙන් නැහැ; අවශ  නැහැ.  

දියුණු පජාතන්තවාදි රටක තිෙබන ලක්ෂණ අපි ෙම් රෙට් 
භාවිතයට ගත යුතුයි. ඒ හා සමඟ පැමිෙණන අභිෙයෝගයන් අපි 
ජයගහණය කළ යුතුයි. ඒ නිසා ව වස්ථා සම්පාදනය පමණක් 
ෙනොෙවයි, ව වස්ථා සම්පාදනය -ඒ කියාදාමය- සමඟම දහනව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙගොඩ නඟපු 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීමට අදාළ වන පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අපි සකස් කර ගත යුතුයි. අද තවම ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභා ෙවත ෙම් රෙට් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා නැහැ. අපි 
ඉක්මනින්ම ෙම් කාරක සභාවල කියාකාරිත්වය ආරම්භ කළ 
යුතුයි. ඒ තුළින් ෙමොන තරම් බලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ-
විපක්ෂ මන්තීවරුන්ට, පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ට ලැෙබනවාද කියා 
අපට බලා ගන්න පුළුවන්.  

මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා ඇවිත් ෙම් ගත ෙවන්ෙන්, 
හයවැනි අවුරුද්දයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියාට පසුව මම 
දැක්කා, පසු ෙපළ මන්තීවරෙයකුට කිසිම බලයක් තිබුෙණ් නැහැ 
කියන කාරණය. ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන් ඒ බලය 
භුක්ති වින්දා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට කිසිම බලයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. හැබැයි, ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා තුළින් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පසු ෙපළ මන්තීවරුන්ටත්, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් සියලුම 
මන්තීවරුන්ටත් රාජ  පාලනය පිළිබඳව පංගුවක් ලැෙබනවා. 
පතිපත්ති සම්පාදනය පිළිබඳව පංගුවක් ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විධායකය ගැන අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳව පංගුවක් ලැෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළපුරුදු 
මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා විපක්ෂෙය්ත් ඉඳලා තිෙබනවා; ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්ත් ඉඳලා තිෙබනවා. ඔබතුමා වාෙග් මන්තීවරෙයකුට අද 
ඇමතිකමක් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හුදු විවාදයකට සම්බන්ධ 
ෙවනවා හැර ඒ ගැන කළ හැකි යමක් නැහැ. පරණ උපෙද්ශක 
කාරක සභා කමය තුළ තිබුෙණ්, ඇමතිවරයාට යටහත්ව, පහත්ව 
යමක් කර ගැනීමට කථා බහ කර ගැනීෙම් අවස්ථාවක් පමණයි. 
ඊට වඩා යමක් තිබුෙණ් නැහැ. උපෙද්ශක කාරක සභාවල 
පතිපත්ති සම්පාදනය පිළිබඳව සාකච්ඡා වුෙණ්, අල්ප වශෙයන්. ඒ 
වාෙග්ම එම කාරක සභාෙව් මන්තීවරුන්ට සුවිෙශේෂ වූ බලයක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අපි ෙගොඩ නඟා තිෙබන ෙම් ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභා තුළ විධායක කාරණා ගැන පතිපත්ති 
තීරණය කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම විධායකෙය් කියාකාරිත්වය 
අධීක්ෂණය කරන්නත් විපක්ෂෙය්ත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් සියලු 
මන්තීවරුන්ට බලය ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් සැලකිය යුතු සංඛ ාවක් 
ඉන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ඒ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට 
රාජ  පාලනයට ඍජුව සම්බන්ධවීමට ෙම් ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභා තුළින් අවස්ථාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණා 
සාර්ථක කර ගන්න රජෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් සියලු ෙදනාෙග්ම 
සහාය පාෙයෝගිකව අවශ  ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
මැතිවරණ කමය ගැනත් යමක් කියන්න අවශ යි.  මැතිවරණ 
කමය සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියා හැෙමෝම කියනවා. මමත් ඒක 
පිළිගන්නවා. මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය විය යුතුයි. හැබැයි, 
මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය වීම තුළින් රටට ඉදිරිපත් විය 
යුත්ෙත්, දැනට තිෙබනවාට වඩා ෙහොඳ කමයක්. ෙවනසක් කළ 
යුතු පමණකින් අලුත් කමයක් අරෙගන ඒමට අවශ  වන්ෙන් 
නැහැ. අපි ඉදිරිපත් කරන විකල්ප කමය දැනට ඇති කමයට වඩා 
සාර්ථක විය යුතුයි; දැනට ඇති කමයට වඩා යහපත් විය යුතුයි; 
දැනට ඇති කමයට වඩා විද ානුකූල විය යුතුයි; දැනට ඇති කමයට 
වඩා පජාතන්තවාදි විය යුතුයි. 

සමානුපාතික නිෙයෝජන කමය හැටියට මුලින්ම ෙජ් .ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් දැනට පවතින කමය 
ෙනොෙවයි.  එහි මනාප කමයක් තිබුෙණ් නැහැ.  එක එක පක්ෂයට 
ලැෙබන ඡන්ද සංඛ ාවට සාෙප්ක්ෂව ඒ ඒ පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් 
කරන නම් ලැයිස්තුවක  අනුපිළිෙවළ අනුව ෙතෝරා ගැනීමක්.  පසු  

අවස්ථාවක කරනු ලැබූ සංෙශෝධනයක්  ම ඟින් තමයි අද තිෙබන 
මනාප කමය හඳුන්වා දුන්ෙන්. අපට මතකයි.    මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති. සංවර්ධන සභා ඡන්දෙය්දී 
මනාප කමය නැති සමානුපාතික  නිෙයෝජනය කියාත්මක කළා.   

ඒ අවස්ථාෙව්දී මනාප කමයක් තිබුෙණ් නැහැ.  ඒ ඒ පක්ෂයට 
නියමිත  මන්තී සංඛ ාව ලැයිස්තුෙවන් පත් වුණා. එහිදී  පක්ෂයට 
විශාල බලයක් ලැබුණා. අනවශ   බලයක් ලැබුණා. ලැයිස්තුෙව් 
මුල සි ටිෙය් ෙජ ෂ්ඨත්වය අනුව  නැත්නම් නායකත්වෙය් 
හිතවත්කම් අනුව. ෙම්ක දුර්වලතාවයක් ෙලස දැක්ක නිසා තමයි  
සමානුපාතික නිෙයෝජන කමය අරෙගන ආ ෙව්. සමානුපාතික 
නිෙයෝජන කමය තුළ  එක් එක් පක්ෂයට අවශ  නිෙයෝජනය 
ලැෙබන අතර  ඒ ඒ පෙද්ශෙය් අෙප්ක්ෂකයන් අතෙරන් ජනතාවට 
නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා.  
පජාතන්තවාදය තුළ  ඔවුන්ට ඡන්ද ෙදකක අවස්ථාව ලැබුණා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම ඡන්ද හතරක් ලැබුණා. මනාප තුනක් තුළ ඡන්ද 
තුනයි, පක්ෂයට ඡන්දයයි, ඡන්ද හතරයි. හැබැයි, ෙම් කමෙය් 
අඩුපාඩුකම් දැකලා  මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප අමතක 
කළ වැදගත් සංෙශෝධනයක්  අෙප් ව වස්ථාවට ආවා.  ඒ තමයි  
දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය.  

මම ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරුන්ෙග් 
අවධානය දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙකෙරහි  ෙයොමු කරනවා.  දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා  
සංෙශෝධනය  අද තිෙබන මනාප කමය සහිත  සමානුපාතික 
නිෙයෝජන කමෙය් ඇති දුර්වලකම්වලට; විෙශේෂෙයන් 
දිස්තික්කයක් පුරා ඡන්දය කරන්නට සිදු වීෙමන් තිෙබන ඒ 
සුවිෙශේෂ පශ්නයට විසඳුමක් ෙගනාවා. ඒ ෙවලාෙව්දී විකල්ප 
කමයක් වශෙයන් මැතිවරණ කලාප  කමයක් ඉදිරිපත් කළා. 
මැතිවරණ  දිස්තික්ක ෙනොෙවයි. මැතිවරණ දිස්තික්කයක් ෙකොටස් 
ෙදකකට, ෙලොකු දිස්තික්කයක්   ෙකොටස් තුනකට පමණ  ෙබෙදන 
මැතිවරණ කලාප කමයක් ෙගනාවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
දහහතරවන සංෙශෝධනය. ඒ කමය කියාත්මක වුණා නම් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට මන්තීවරෙයක් සිටීෙම් පශ්නය  අවම 
ෙවනවා. පරණ කමයට යනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් කලාපය පුංචි 
ෙවනවා. දිස්තික්කය පුංචි ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමානුපාතික කමෙය් තිෙබන  
පජාතන්තවාදී ලක්ෂණ -සුළු මතවලට, සුළු ජාතින්ට ඒ වාෙග්ම  
එක් එක් පුද්ගලයාෙග් ෙපෞරුෂය අනුව ෙත්රී පත්වීමට තිෙබන 
හැකියාව-  තහවුරු වුණා. එම නිසා සමානුපාතික නිෙයෝජන 
කමයක් තිෙබන, ආසනයට  වග කියන  මන්තී ෙකෙනක් 
ඉන්නවා කියන ෙදය තහවුරු වන  ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්  
දහහතරවන සංෙශෝධනය ගැන සියලුෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු  
කරන්නට මම කැමතියි. ෙමොකද,  1978ට  කලින් තිබුණු- 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. කථාව අවසාන කරන්න, 

ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි.   

1978ට ෙපර තිබුණු කමයට යනවාය කියන එක නැවත කළ 
හැකි ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ කමය තුළ සුළු ජාතික  නිෙයෝජනය, 
සුළු මතවාදී නිෙයෝජනය  අපට අහිමි වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.  එය 
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[ගරු  අජිත් පී. ෙපෙර්රා  මහතා] 
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රෙට් පජාතන්තවාදයට ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග් විකල්ප 
කමයක් දහනවවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් පස්ෙසේ  විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයයි කියා  ඉදිරිපත් කළා.  ඒ 
විකල්ප කමෙය්  තිෙබන අඩුපාඩුකම් ගැන මම අමාත  
මණ්ඩලෙය්ත් කථා  කළා, ඉන් පිටතත් කථා කළා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කථා කළා.  ෙමොකද, අපි තිෙබන  ෙදයට වඩා 
නරක ෙදයක් අරෙගන ඇවිත් නැති පශන් ඇති කරන්න බැහැ. එම 
නිසා මා නිසැකව ෙම්  කමිටුෙව්දී එම කාරණය මා ඉදිරිපත් 
කරනවා. ඒ වෙග්ම ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ෙග්  සහ රෙට් 
අවධානය ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරනවා, අපට අමතක වූ  
දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන නැවත 
සලකා බලන්න කියා.   එය එෙලසම භාවිත කළ හැකිය කියා මම 
හිතන්ෙන් නැහැ. එහි තිෙබන සංකල්පය දිහා බලන්න. ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් දහහතරවන සංෙශෝධනය හරහා සමානුපාතික 
නිෙයෝජනය තහවුරු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සුළු මතවාදය, සුළු 
ජාතික  නිෙයෝජනය  තහවුරු ෙවනවා. එක් එක් පුද්ගලයාෙග් 
ෙපෞද්ගලික ජනපියත්වය, දක්ෂතාවය පිළිබඳ සාධකය 
වැදගත්ෙකොට සලකනු ලබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා දහහතරවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය  ඉවත් කෙළේත් ඉතාම   පටු 
විධියට මැතිවරණයට මාස කිහිපයක්  තිබියදීයි. ඒ ඉතිහාසය  ඉතා 
වැදගත් එකක්. පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකුෙග් අවශ තාවයන්  මත 
තමයි  දහහතරවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය  ඉවත්  
වුෙණ්. විකල්ප මැතිවරණ කමය ගැන බලනෙකොට දහහතරවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව සභාෙව්ත් රෙට්ත් 
අවධානය මා ෙයොමු  කරන්නට කැමතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
[අ.භා. 2.40] 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නුදුරු දිනකදී විවාහ ෙවන්න 

ඉන්න තරුණෙයක් සහ තරුණියක් ඔවුන්ෙග් අනාගතය ෙගොඩ 
නඟන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා සාකච්ඡා කරනවා නම්, ඒකට කාලය 
ගන්නවා නම්, ඒකට සැලසුම් හදනවා  නම් අපට පිළිගන්නට 
පුළුවන්.    ඔවුන් පදිංචි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහේද? ෙගයක් හදනවාද? 
කුලී ෙගදරකද ඉන්ෙන්, දරුවන් හදන්ෙන් ෙමොන කාලෙය්ද,  
දරුවන් ෙමොන පාසලටද යවන්ෙන්  වාෙග් ෙද්වල් සාකච්ඡා කිරීම 
පිළිගන්නට පුළුවන් යථාර්ථයක්.  දරුෙවක් බිහි වුණාට පස්ෙසේ ඒ 
දරුවා හදා වඩාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මව්කිරි ෙදන්ෙන් මාස 6ක්ද  
4ක්ද, පලතුරු යුෂ ෙදන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය්ද, ඇඳුම් අන්දන්ෙන් 
ෙමොන පාටින්ද, පාසල ෙමොකක්ද, ඒ වාෙග් ෙද්වල්  සාකච්ඡා 
කරනවා නම් අපට ඒක ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි ෙම් සාකච්ඡා 
කරන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව නමැති දරුවා බිහි කරලා ඒ 
දරුවාෙග් හැඩහුරුකම ගැන ෙනොෙවයි. ඒක සාකච්ඡා කරන්න 
අපට කාලයක් එනවා. ෙකොයි පක්ෂයත් පසු ගිය මැතිවරණවලදී 
රෙට් ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, තමන් බලයට පත් 
වුෙණොත් අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙගෙනනවා කියලා. ඒක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් කිව්වා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් කිව්වා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් කිව්වා. ඒ නිසා අලුත් ව වස්ථාවක් රටට ඕනෑද, නැද්ද 
කියන එක පිළිබඳව ෙනොෙවයි දැන් සාකච්ඡාව තිෙබන්ෙන්. ඒ 
සාකච්ඡාව දැන් යල් පැනලා.  

අපි හැම ෙදනාම අවුරුදු 38ක් පරණ, දහනව වතාවක් 
සංෙශෝධනය වුණු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කරන්න 
එකඟයි. ඒ ව වස්ථාෙව් අන්තර්ගතය පිළිබඳව -එහි ඇතුළත් විය 

යුතු කරුණු පිළිබඳව- මානව හිමිකම්, ජාතික සමඟිය ෙගොඩනඟන 
ආකාරය, විධායකය අෙහෝසි කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්න කාලයක් තිෙබනවා. නමුත් අපි දවස් ගණන් අරෙගන 
සාකච්ඡා කරන්ෙන් ව වස්ථාව හදන කමෙව්දය ගැන ෙනොව, 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය පිළිබඳවයි. හරියට 
දරුෙවක් හදන්න තීන්දුව ගත්තා නම්, ඒ දරුවා පිළිසිඳගන්වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව අපි එහාට ෙමහාට දමමින් කථා 
කරනවා වාෙගයි. දරුෙවක් හදන්න තීන්දුව ගත්තා නම් 
පිළිසිඳගන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කථා කරමින් ඉන්ෙන් 
නැහැ, ඒ වැෙඩ් කරනවා.  

ජනවාරි 9වැනිදා ෙම් ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාම 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කළා. 
ඊට පස්ෙසේ ජනවාරි 26වැනිදාටයි ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න 
දින නියම ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත් 
තීන්දුවක් අනුව ජනවාරි 12වැනිදා විෙශේෂ දිනයක් විධියට ඒ 
පිළිබඳව විවාද කළා. එදාත් පක්ෂවල නායකෙයෝ, මන්තීවරු 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පිළිබඳව තමතමන්ෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කළා. අපි තවමත් කථා කරමින් ඉන්නවා, ෙකොෙහොමද 
ෙම් කමෙව්දය කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා. අපට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැත්ෙත්ත් ඒකයි. දැන් අපි ෙසක්කුව වාෙග් තමයි එක තැන 
කැරකි කැරකී ඉන්ෙන්. ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන 
බරපතළම පශ්නය ෙම්ක කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවාද? 
අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ඇති පමාදයද 
ජනතාවට තිෙබන පශ්නය? 

අද ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් මැදිරිගිරිෙය් ෙගොවි ජනතාව 
පාරට බැහැලා, පාර වහලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් "අපට 
ඉක්මනට අලුත් ව වස්ථාවක් ෙගෙනන්, ව වස්ථා සම්පාදක 
මණ්ඩලය ඉක්මනට පිහිටුවපන්" කියලා ෙනොෙවයි. ඔවුන්ට 
ලැෙබමින් තිබුණු ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපලා, ෙපොෙහොර 
ෙවනුවට මුදල් ෙදන්න යනවා. මුදල් ගන්න ගියට පස්ෙසේ 
හැටහුටහමාරක් නිලධාරින්ෙග් අත්සන් ගන්න ඕනෑ, photos 
ගහන්න ඕනෑ, අලුතින් accounts පටන් ගන්න ඕනෑ. එෙහම 
කරන්න ගියාට පස්ෙසේ ලැෙබන මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් අතින් 
වියදම් ෙවනවා. ව වස්ථාවක් ඉල්ලලා ෙනොෙවයි, "අපට 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය පැරණි කමයටම දීපන්." කියලා තමයි 
මැදිරිගිරිය ඇතුළු රෙට් තැන් තැන්වල ෙගොවි ජනතාව පාරට 
බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන්. 

අෙප් කලුතර දිස්තික්කෙය්, රත්නපු රෙය්, ගාල්ෙල් ෙත් 
ෙගොවියා ෙහට අනිද්දා දිහාට පාරට බැහැලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 
රුපියල් 1,300 ගණෙන් තමන්ට ෙපොෙහොර මිටියක් ලැබුණා. දැන් 
ඒක රුපියල් 3,050 ෙවනකල් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අක්කරයක් වගා කරන්න නම් අඩු ගණෙන් ෙපොෙහොර මිටි 
16ක්වත් ඕනෑ. එදා මිල අනුව වැය වුෙණ් රුපියල් 20,800යි. දැන් 
රුපියල් 7,200ක් සහනාධාරය විධියට දුන්නත් තවත් රුපියල් 
20,800ක් අතින් වැය ෙවනවා. එදා ෙත් අක්කරයක් වගා කරන්න 
අතින් වියදම් කරපු ගණන වාෙග් තව ගුණයක් වියදම් කරලා ෙත් 
වවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් ෙත් ෙපොෙහොර 
මිල වැඩි ෙවලා, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙත් දළු මිල බැහැලා. අෙප් 
ෙත් ෙගොවියාට තිෙබන්ෙන් ව වස්ථාව සම්බන්ධ පශ්නය 
ෙනොෙවයි, තමන්ට ෙත් වගාෙවන් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් හදලා ෙදන්න කියන එකයි. 

රබර් වගා කරන අෙප් ෙගොවියාට තිෙබන පශ්නය ෙම්ක 
ෙනොෙවයි. රබර් මිල රුපියල් 170 දක්වා බැහැලා. කිරි කපන්ෙන් 
නැහැ. ගස ් පාළු ෙවනවා. වතු පාළු ෙවලා යනවා. ඒ ෙගොවියාට 
තිෙබන පශ්නය තමන්ෙග් රබර්වලට ඉහළ මිලක් ගන්න එක. 
ව වස්ථාව ගැන පශ්නය ෙනොෙවයි ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන්. අලුත් 
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ව වස්ථාව ඉක්මනට ෙගෙනන් කියලා කවුරුවත් පාරට බැහැලා 
උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් නැහැ. ජනතාවට තිෙබන පශ්න ඒවා.  

අපි ධීවරයාට තිෙබන පශ්න බලමු. පසු ගිය අය වැය එනෙකොට 
ධීවර ආම්පන්නවල මිල සියයට 33 සිට සියයට 46 දක්වා වැඩි 
කළා. ධීවර ආම්පන්නවලට බදු ගහලා තිෙබන්ෙන්. ධීවරයා මුහුදු 
යනෙකොට හැම තැනකටම ගිහිල්ලා නාවික හමුදාව ෙදන, ධීවර 
පරීක්ෂක ෙදන forms පුරවන්න ඕනෑ. ෙකොළ පුරවන එක ඔවුන්ට 
මුහුදු යනවාට වැඩිය අමාරුයි. ධීවරයාට තිෙබන පශ්නය ඒක. 
එෙහම නැතිව ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය ෙනොෙවයි.  

අෙප් රැකියා විරහිත උපාධිධාරියා පාරට බැහැලා ෙකොළඹට 
ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්ෙන් ෙමොකටද? ඔවුන් අවුරුදු 13ක් 
පාසල් අධ ාපනය ලබා, උසස ්ෙපළ සමත් ෙවලා, අවුරුදු 3ක් ෙහෝ 
4ක් විශව්විද ාලෙය් ගත කරලා උපාධිය ලබා ගන්නවා. ඒ 
උපාධියට රෙට් ජනතාවෙග් බදු මුදල් වියදම් කරලා තිෙබනවා.  
'තමන්ට වියදම් කරපු ඒ බදු මුදලට තමන්ෙගන් වැඩක් ගනිවු' 
කියලා ඔවුන් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. ආණ්ඩුව රැකියාව ෙවනුවට 
ඔවුන්ට බැටන් පහාරය, කඳුළු ගෑස් පහාරය ෙදනවා.  

රෙට් පාසල්වල ගුරු හිඟයක් තිෙබනවා. අද ගුරුවරු 22,631ක් 
අඩුයි. ඒ පැත්ෙතන් ගුරු හිඟය. ෙම් පැත්ෙතන් රැකියා විරහිත 
උපාධිධාරින්. ෙම් ෙදක එකතු කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා 
ෙවනුවට අපට ෙගනැල්ලා දමා තිෙබනවා, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලය පත්කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්. පාර්ලිෙම්න්තු කාලය 
වැය කරමින් අපිත් ෙම්ක ෙතොෙරොම්බල් කර කර සාකච්ඡා කරමින් 
ඉන්නවා. ඕවා තමයි, රෙට් ජනතාවට තිෙබන පශ්න.  

උතුෙර් ධීවරයා ඉල්ලන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් 
federal system එකක් හරි, confederation එකක් හරි ෙනොෙවයි. 
උතුෙර් ධීවරයාට තිෙබන පශ්නය තමයි, සතියට දවස් තුනක් 
ඉන්දියන් ෙබෝට්ටු 1,000ක්, 1,500ක් අෙප් මත්ස  සම්පත ෙනළා 
ෙගන යන්න පැමිණීම. උතුෙර් ධීවරයාට යුද්ධය කාලෙය්ත් මුහුදු 
යන්න බැරි වුණා; දැනුත් යන්න බැහැ. දකුණු ඉන්දියාෙව් ෙටෝලර් 
යාතා ඇවිල්ලා අෙප් මත්ස  සම්පත ෙනළා ෙගන යනවා. උතුෙර් 
ධීවරෙයෝ ඉල්ලන්ෙන් ඒකට විසඳුමක්. ඒක ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ෙනොෙවයි.  

රජෙය් ෙසේවකයා ඉල්ලන්ෙන් මූලික වැටුපට එකතු කරනවා 
කිව්ව රුපියල් 10,000න්, අඩු තරමින් ෙම් වසෙර් එකතු කරනවා 
කිව්ව රුපියල් 2,500වත් මූලික වැටුපට එකතු කරන්න කියලායි. 
ෙපෞද්ගලික ෙසේවකයන් ඉල්ලන්ෙන් ඔවුන්ට ෙදනවා කිව්ව 
රුපියල් 2,500යි.  

දැන් රෙට් තැන් අටක ෛවද  පීඨ ඉදිරිපිට අට්ටාල ගහෙගන 
ෛවද  ශිෂ ෙයෝ සත ගහ කරන්ෙන් SAITM කියන ෙපෞද්ගලික 
උපාධි කඩය අෙහෝසි කරන්න කියලායි. ඔවුන්ට තිෙබන පශ්න 
ඒවා. රෙට් ඉංජිෙන්රුවරු, ෙදොස්තරලා පාරට බැහැලා ඉල්ලන්ෙන් 
ඒකට අත්සන් කරන්න එපා කියලායි. ජනතාවට තිෙබන පශ්න 
ඒවා මිසක්, ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙනොෙවයි.  

අපට පාර්ලිෙම්න්තු එනෙකොට ජනතාව කියන්ෙන් තමන්ෙග් 
පශ්න ගිහිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්න කියලායි; 
ඇමතිතුමාට කියලා උත්තරයක් ගන්න කියලායි. හැබැයි, අපි දැන් 
ෙම් සඳහා දින ගණනක් වැය කර තිෙබනවා. ෙම් විවාද කරන්ෙන් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගැන නම් කමක් නැහැ; ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට තිෙබන ෙයෝජනා ගැන නම් කමක් නැහැ; විධායක 

ජනාධිපති ධුරෙය් බලය කප්පාදු කරන්ෙන් ෙමොන පමාණෙයන්ද 
කියන එක ගැන නම් කමක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු ආණ්ඩු කමය 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ ෙමොන පමාණෙයන්ද කියන එක ගැන 
නම් කමක් නැහැ. අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ෙන්? 
ව වස්ථා දරුවා පිළිසිඳ ගන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි අපි 
තවම එෙහට ෙමෙහට කරකව කරකවා සාකච්ඡා කරමින් 
ඉන්ෙන්. ෙම්ෙක් ෙකළවරකුත් නැහැ, ෙවලාවක් ඉවර ෙවන්ෙන්ත් 
නැහැ, ඡන්ද විමසීමකුත් නැහැ. අපට දැන් කියන්න, කවුද ෙම්කට 
විරුද්ධ? ඊෙය් මම අහෙගන සභානායකතුමා කියනවා, "අපට 
තුෙනන් ෙදකක් තිෙබනවා, ඕනෑ නම් බලාගනිමු" කියලා. ඉතින් 
ෙදවියෙන්, තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිෙබනවා නම්, ෙමොනවාද 
බලා ගන්ෙන්? ෙම්ක සම්මත කර ගන්න පුළුවන් ෙන්. ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්මත කර ගන්න තුෙනන් ෙදකක බලයක් ඕනෑ 
නැහැ. ෙමොකටද තුෙනන් ෙදකක්? ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාවා, සරල 
බහුතරෙයන් ෙම්ක සම්මත කර ගත්තා නම් ඇති. ඇයි භය? 
ෙමොකටද භය?  

දැන් ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙවන පශ්නයක්. ආණ්ඩුවටත් ෙම්ක 
ඇදුණු ජිම්කානා එකක් වාෙග්යි. ඇයි? ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලය ෙමන්න ෙමෙහමයි එන්ෙන් කියලා අර තිෙබන පශ්න 
ඔක්ෙකෝම යට ගහගන්න පුළුවන්. ෙම්ක ෙකළවරක් වන පාටක් 
නැහැ. වැඩ තිෙබන්ෙන්  ඉස්සරහට. අඩු තරමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සාකච්ඡා කරන කරුණු ටික ෙම් සඳහා අදාළ කර ගන්නවා නම් 
ඒත් කමක් නැහැ. 

ෙම් දවස්වල ව වස්ථා සම්පාදනය ගැන විද්වතුන් 
විස්සකෙගන් සමන්විත මහජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුවක් රට 
පුරා යනවා කියලා අපි දන්නවා. එක දවසක් එක දිස්තික්කයකට 
ගිහිල්ලා මුළු දවසම අරෙගන ව වස්ථාව හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා මහ ජනතාව අතරින් 50කෙගන් පමණ අදහස් ගන්නවා. ඒ 
ජනතාවත් ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා. මා හිතන්ෙන් මාර්තු 
මාසය වනෙකොට ඒ අය ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් හදනවා. 
නමුත්, අඩු තරෙම් අපි ෙමතැන සාකච්ඡා කරන ෙද්වල්වලින්, 
අෙප් අදහස්වලින්, ෙයෝජනාවලින් වාර්තාවක් හදනවා නම් කමක් 
නැහැ. නමුත්, එෙහමත් නැහැ. ඒක තිෙබන්ෙන් ඉස්සරහට. ෙම් 
අපි එක තැන කැරෙකමින්, එක තැන පල්ෙවමින් සාකච්ඡා 
කරනවා, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය හදන කමෙව්දය 
පිළිබඳව. ආණ්ඩුවට අලුත් ව වස්ථාවක් හදන්න ඇත්ත 
වුවමනාවක්, අධිෂ්ඨානයක් තිෙබනවා නම්, ෙම් තරම් ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් තවත් නැහැ.  

අෙප් රෙට් දැන් ෙම් හදන්න යන්ෙන් හතරෙවනි ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෝල්බරි ව වස්ථාව 
හදපු ෙවලාෙව් තිබුණු පධානතම විෙව්චනය තමයි, එය හැදුෙව් 
ලාංකිකයන් ෙනොෙවයි කියන එක. ඒ නිසා ලාංකීය ජනතාවෙග් 
අභිලාෂයන් ෙසෝල්බරි ව වස්ථාව තුළ නිරූපණය වුෙණ් නැහැ 
කියන එක. ඒ අනුව තමයි, 1972 සහ 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
හැදුෙව්. 1972 ජනරජ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදන ෙකොට ඒෙකන් 
ලාංකීය ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් ෙනොෙවයි නිෙයෝජනය වුෙණ්. ඒ 
බලය ගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් වුවමනාවයි ඒ මඟින් ඉෂ්ට වුෙණ්. 
1972 ජනරජ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදන ෙකොට සමඟි ෙපරමුණු 
ආණ්ඩුවට -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට- තුෙනන් ෙදකක බලයක් 
තිබුණා. ඒ අනුව ඔවුන් තමන්ෙග් තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි 
කරලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ගැළෙපන ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හදා ගත්තා. එහි ඇතුළත් වුෙණ්ත් ලාංකීය 
ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් ෙනොෙවයි.  

1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හදන ෙකොට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට හෙයන් පහක බලයක් තිබුණා. ඔවුන් හෙයන් පහක 
බලය පාවිච්චි කරලා තමන්ට ගැළෙපන විධිෙය් ආණ්ඩුකම 
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ව වස්ථාවක් හදා ගත්තා. එහි ඇතුළත් වුෙණ්ත් ලාංකීය 
ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
මුළුමනින්ම ෙවනස් ෙනොකළත්, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් අලුත් ව වස්ථාවක් වාෙග් ෙගනාපු සංෙශෝධනය 
ෙගනාෙව්ත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් ති ෙබද්දීයි. ඒ අනුව ඔහුෙග් අභිලාෂය පාර්ලිෙම්න්තුව 
හරහා ඉෂ්ට කර ගත්තා. නමුත් දැන් අපට අවස්ථාවක් ලැබී 
තිෙබනවා තුෙනන් ෙදෙක්, හෙයන් පෙහේ අධික බලයක් නැති 
පාර්ලිෙම්න්තුවක ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න. තනි 
පක්ෂයකට බලයක් ගිහිල්ලා නැහැ, බලය ෙක්න්දගත ෙවලා 
නැහැ.  

එෙහම ෙවලාවක සත  වශෙයන් වුවමනාවක් තිෙබනවා නම්, 
ඇත්තටම හවුල් ආණ්ඩුවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහාය අර ෙගන 
සාධනීය ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න පුළුවන්. තුෙනන් ෙදක 
නැහැ, හෙයන් පහ නැහැ. තමන්ෙග් පක්ෂෙය් අරමුණ ෙනොෙවයි, 
රෙට් බහුතර ජනතාවෙග් වුවමනාව ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් 
ව වස්ථාවක් හදන්න පුළුවන් ෙවලාවක් ෙම්ක. එක පැත්තකින් 
ජනාධිපතිවරයා එක පක්ෂයක, ආණ්ඩුෙව් අගමැතිවරයා තව 
පක්ෂයක. එවැනි ව වස්ථාවක් හදනවා නම් ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි 
කරන්න පුළුවන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 1972ට වඩා 1978ට වඩා, පසු ගිය 
කාලයට වඩා ජනතාව ෙද්ශපාලනිකව සවිඥානිකයි; ජනතාව අවදි 
ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා පසු ගිය වසෙර් ජනවාරි 8වැනිදා, මීට 
මාස දහතුනකට කලින්- ෙම් රෙට් සිදු වුණු ෙවනස පක්ෂවල 
මැදිහත්වීමකට වඩා, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනිකව සවිඥානික වූ 
බුද්ධිමත් ජනතාව විසින් කළ ෙවනසක්. ඒ නිසා ජනතාව අලුත් 
ව වස්ථාවක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මා ෙසොයා බැලුවා, විද්වත් මණ්ඩලය ඉදිරියට ඇවිල්ලා 
ජනතාව ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියලා. රෙට් අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් හදන්න ඒ ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවාලු. ජනවාරි 
8වැනිදා පාදා ගත්ත ෙවනස ඉදිරියට ෙගන යන්න පාර කපා 
ගන්න, ඒ සඳහා ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනස් කරන්න කියා 
ජනතාව ඉල්ලා සිටිනවාලු. ඒ වාෙග්ම, තමන්ෙග් අභිලාෂයන්ට 
පටහැනිව ජනතා නිෙයෝජිතයන් කටයුතු කරනවා නම්, ඔවුන්ව 
නැවත කැඳවීෙම් බලයක් ඒ ජනතාවට ෙදන්න කියා ඔවුන් ඉල්ලා 
සිටිනවාලු. ඒ වාෙග්ම, රාජ  ආයතන ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් 
ෙතොරව පවත්වා ෙගන යාම සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න කියා 
ඔවුන් ඉල්ලා සිටිනවාලු. ෙම්වා තමයි ජනතාවෙග් වුවමනාවන්. 
තමන්ෙග් වැඩක් කර ගන්න රජෙය් කාර්යාලයකට ගියාට පසුව 
එය පහසුෙවන් කර ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් හදන්න කියා ඔවුන් 
ඉල්ලා සිටිනවාලු. කිලිෙනොච්චිෙය්ත්, මන්නාරෙම්ත්, 
වවුනියාෙව්ත්, යාපනෙය්ත්, මුලතිව්වලත් ජනතාව ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ෙෆඩරල් ෙනොෙවයි, තමන්ට ගිහින් වැඩක් කර ගන්න 
පහසු කමෙව්දයක්; තමන්ෙග් භාෂාෙවන් වැඩ කරන කමෙව්දයක්. 
ඒවායි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. හැබැයි  ඒ ජනතාව එතරම් ඉදිරිෙයන් 
සිටිද්දී, අපි තවමත් ''ෙකොෙහොමද ෙම්ක හදන්ෙන්'' කියා  කාල් 
ගාමින් සිටිනවා.  

ෙම් ෙහොඳ අවස්ථාවක්. යුද්ධය අවසන් ෙවලා  වසර 7කට 
ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ජනතාව ජාතික සමඟිය, 
සංහිඳියාව පිළිබඳව අවෙබෝධයකින් ඉන්නවා; ඒ පිළිබඳව ඉල්ලා 
සිටිනවා. එවැනි ෙව්ලාවක අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදනවා 
නම් එයට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා. අවට පරිසරය 
ෙහොඳයි, සාධනීය තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ අවස්ථාව 
පාවිච්චි කර ගන්නට ආණ්ඩුව සූදානම් නැති බවයි ෙපෙනන්ෙන්. 
ජනතාව සූදානම්, ආණ්ඩුව සූදානම් නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව සූදානම් නම් ෙම් මහා සංෙශෝධනය 

ෙගෙනන්න කලින්, ෙම් මහා ෙවනස කරන්න කලින් ඔවුන් 
ෙපොෙරොන්දු වුණු ආකාරයට ඊට කලින් කළ යුතු ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිබුණා. ෙගදර වැඩ ටික කර ෙගන ආවා නම්, විභාගය ෙහොඳට 
සමත් කරයි කියා සහතිකයක් ෙදන්න අපට තිබුණා.  

ෙපබරවාරි 19වැනිදා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවාය කියූ, 
මාර්තු 19වැනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරනවාය කියූ, මීට 
වසරකට කලින් ෙපොෙරොන්දු දුන්, ''ජාතික විගණන පනතක්'' තවම 
ෙගනාෙව් නැති ආණ්ඩුවක් තමයි අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
පිළිබඳව අපට සිහින මවන්ෙන්. ෙපබරවාරි 20වැනිදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා කියූ, මාර්තු 20වැනිදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරනවාය කියූ ''ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් 
පනත'' ෙම් රෙට් සම්මත කරනවාය කියූ ආණ්ඩු වක්, ෙම් අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැනයි අපට සිහින මවන්ෙන්. අපි හදා 
දුන්, ජාතික විධායක සභාෙව් අනුමත වුණු, ආචාරධර්ම පද්ධතිය, 
අර මහ ජන අදහස් විමසීෙම් කමිටුව ඉදිරියට ගිහින් ජනතාව 
ඉල්ලා සිටින ආචාරධර්ම පද්ධතිය, ඒවා සම්මත කර ගත්තා නම් 
තමයි ෙම් ''අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක්'' කියන සිහිනය පිළිබඳ 
ජනතාව යම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබන්ෙන්. මාර්තු මාසෙය් 
සම්මත කළ, ජූලි මාසෙය් හැදූ ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය 
කියාත්මක කර ඖෂධ මිල පහත බැස්සුවා  නම් ෙන්ද,  අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන ජනතාව තුළ තිබූ සිහිනය 
යථාර්ථයක් ෙලස දකින්ෙන්.  

ෙගදර වැඩ ටික හරියට කරලා නැහැ, ඒවාත් පමාදයි. විවිධ 
ෙද්වල් කියනවා. බහුතරය නැහැ කියනවා, පක්ෂ අතර 
එකඟතාවක් නැහැ කියනවා. ඒවා කීෙමන් වැඩක් නැහැ.  

ජනාධිපතිතුමාට ලක්ෂ 62ක ජන වරමක් ලැබුණා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ආණ්ඩුවක් හදා තිෙබනවා. ෙපොෙරොන්දු 
වුණා නම් ෙම් ෙද්වල් ඉෂ්ට කරන්නට ඕනෑ. ජනතාවෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව ඒකයි. ඒ නිසා ෙම් ජන වරමත් සමඟ පසු ගිය 
කාලෙය් වාෙග් ෙසල්ලම් කරන්නට බැහැ. කාටද ෙම් භය? ෙමයට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියල්ලන්ම එකඟයි කියා ෙමොකටද ආණ්ඩුව 
ෙපන්වන්න ඕනෑ? තුෙනන් ෙදකක් තිෙබනවා කියා කාට 
ෙපන්වන්නද? එෙහම නම් ආණ්ඩුව ෙම් යන්ෙන් ෙවන ගමනකයි. 
ඒ ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සම්පාදන කියාවලිය 
ෙපන්වමින් ජනතාවෙග් දෑස් නිලංකාර කරලා, ඔවුන්ෙග් අෙනක් 
පශ්න අමතක කරන ගමනකුයි එක පැත්තකින් යන්ෙන්. 

අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සම්පාදන 
කියාවලිය ජාත න්තරයට ෙපන්න ෙපන්නා ආධාර ගන්නා 
ගුණ්ඩුවක් බවට පත් කරගැනීෙම් ගමනයි. එෙහම කරන්න ඕනෑ 
නම්, දිග්ගස්සන්න ඕනෑ; අදින්න ඕනෑ; ෙම් වාෙග් සාකච්ඡා එක 
දිගට පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම්ක පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාපු එකත් 
පජාතන්ත විෙරෝධියි. ෙමෙහම කල් මරන එකත් පජාතන්ත 
විෙරෝධියි. ෙම්ක පජාතන්තවාදියි කියලා කවුරුන් ෙහෝ අර්ථ 
දක්වනවා නම්, ඒක වැරැදියි. ඔෙහේ නිකම් ජනතාවෙග් පශ්න 
අමතක කරන්න, ෙවනත් ෙවනත් අරමුණු ෙවනුෙවන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක පජාතන්තවාදය 
ෙනොෙවයි. නිකම් ඔෙහේ කථා කරකර ඉන්න ෙනොෙවයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අදාළ ෙද්වල් නියමිත දින කාල වකවානු එක්ක සම්මත කරගන්න 
ඕනෑ.  

අපි සාකච්ඡා කරමු. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් අන්තර්ගතය 
ගැන දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරමු. ඒ පිළිබඳව අපට විවිධ අදහස් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙකොෙහොම හැදුවත්, ෙකොෙහේට ෙපරළා 
ෙපරළා හැදුවත්, තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන් ෙම් ආර්ථික කමය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රකින ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක්ෙන්. ෙම් තිෙබන සමාජ ආර්ථික 
කමය, ෙම් තිෙබන ධෙන්ශ්වර ආර්ථික කමය සඳහා නීතිමය 
ආවරණය ලබාගන්නා ලියවිල්ලයි ෙම් හදන්න යන්ෙන්. ෙමොන 
අන්දෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හැදුවත්, රැකියාවක් ලබාගැනීම 
මූලික අයිතිවාසිකමක් විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට ඇතුළත් කරාවි කියා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
ඇතුළත් කරලා, රැකියාවක් ෙනොලැෙබන හැම ෙකනාටම, 
තමන්ෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කළා කියලා ආණ්ඩුවට 
එෙරහිව උසාවි යන්න පුළුවන් නීතියක් ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට ඇතුළත් කරාවි කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. 
තමන්ෙග් ශමයට වැඩි වැටුපක් ඉල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කරන්න, ඒ 
උද්ෙඝෝෂණයට පහර දුන්ෙනොත් ෙපොලීසියට එෙරහිව නඩු 
පවරන්න ජනතාවට අයිතිය තිබිය යුතුය, ෙපොලීසිය ඒ ජනතාවට 
පහර ෙනොදිය යුතුය ආදී ජනතාවාදි නීති ෙමයට ඇතුළත් කරාවි 
කියා, ඒ නීති ශක්තිමත් කරාවි කියා අපි හිතන්ෙන් නැහැ. 
ෙකොෙහොම කළත් හදන්ෙන් ෙම් වාෙග් එකක් තමයි. හැබැයි අපි 
උත්සාහ කරනවා ෙමය ඇතුෙළේ සාධනීය ෙද්වල් ටිකක් කරන්න. 
එෙහම නම්, කවුද ෙමහිදී කකුෙලන් අදින්ෙන්?  

දැන් ආණ්ඩුව ෙකොළය වහන්ෙන් නැතිව ජනතාවට කියන්න 
ඕනෑ, ෙම් ආ කියාවලියට බාධා කරන්ෙන් කවුද කියා. ෙමෙලෝ 
හසරක් ෙනොදැන, රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒ ෙවලාෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවපු නිසාම දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට 
පක්ෂව අත ඔසවපු කල්ලියද බාධා කරන්ෙන්? දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අෙහෝසි කරලා දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරන්න අත ඔසවපු අයද ෙම්කට 
බාධා කරන්ෙන්? අගවිනිශ්චයකාරතුමා ගැනත් ෙමහිදී කිව්වා. 
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කර හිටපු අගවිනිසුරුතුමිය පැය 48න් 
එළවපු කණ්ඩායමද ෙම්කට බාධා, අවහිර කරන්ෙන්? රෙට් 
ජනතාවට ඒ ගැන කියන්න ඕනෑ.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි ඇහුවා ෙන්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගැන 
කියපු ෙද්වල්. මෙග් අම්ෙමෝ! බුද්ධාගමට තිෙබන පමුඛස්ථානය 
අයින් කරනවා ලු. ෙබදුම්වාදය ශක්තිමත් කරනවා ලු. රට 
ෙබදන්න ලු යන්ෙන්. ෙකොෙහේ තිබිලා කියන ඒවාද ෙම්වා? ඔය 
වාෙග් වැඩ තමයි පසු ගිය කාලෙය්ත් කෙළේ. දැනුත් කරන්න 
හදන්ෙන් ඒකයි. එෙහම නම්, දැන් අපට ඕනෑ කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද?  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුවයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි නීති සම්පාදනය කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නිසා මන්තීවරුන් තමයි නීති සම්පාදකයන් බවට පත් වන්ෙන්. 
ඒ සම්පාදනය කරන නීති අතර මූලික නීතිය, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවයි. සාමාන ෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවකට අවස්ථාවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කිරීම 
සඳහා සහභාගි ෙවන්න. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවැනි 
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. දැන් අප ඉල්ලා සිටින්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හදන්න රෙට් ජනතාව වරමක් දීලා තිෙයද්දී, එක් 
එක්ෙකනාෙග් කකුෙලන් ඇදීම්වලින් ආපස්සට යන්න එපා 
කියලායි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය නමැති එකම 
තැන හිර ෙවලා කැරකි කැරකී සිටිනවා ෙවනුවට ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය හදලා එයට කාර්ය භාරයන් පවරා 
දීලා අපි වැඩ පටන්ගනිමු; ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට ඕනෑ කරන 
සංෙශෝධන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහෙගන සිටියා එක් 
මන්තීවරෙයක් කියනවා, අලුතින් සංෙශෝධනයක් ආවා, ඒෙකන් 
"නව" කෑල්ල හැලිලා කියලා. "නව" කෑල්ල හලන්න කවුද 

අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු මහ 
ෙල්කම් ෙන්. සන්ධානෙය් හිටපු මහ ෙල්කම් ෙන් අත්සන් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අය අත්සන් කර දීපු බව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරු දන්ෙන්ත් නැහැ ෙන්. එතුමන්ලාට දැනුම් දීලාත් 
ෙනොෙවයි අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්.  

දැන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමවැනි ෙද්වලින් ෙම් කියාවලිය අඩ 
පණ කරන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, ජන වරමට පිටු පාන්ෙන් නැතිව, 
ජන වරම ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කරන්න කියා. කවුද 
කකුෙලන් අදින්ෙන් කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහළි දරවු 
කරන්න. ෙමොකද, ෙම් අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින්, ෙම් 
හැෙමෝෙග්ම එකඟතාව ගනිමින් නම් ෙම් වැෙඩ් කරන්න හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකයි ෙන්, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව මහා පම්ෙපෝරියක් 
ගැහුවා. හැබැයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? අන්තිමට ෙපොත්ත විතරයි; මදය නැහැ. මදය 
නැති එකක් සම්මත කරගත්තා. ෙම් අය එකතු වුෙණොත් ෙම්වා 
තමයි ෙවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අයෙග් එකඟතාව ගන්න 
නම් ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ඔවුන් ඉල්ලන්ෙන් එක ෙදයයි. ඒ 
ෙමොකක්ද? ඒ, FCID එක විසුරුවන්න කියන එකයි; අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් තිෙබන 
පරීක්ෂණ යට ගහන්න කියලායි. එෙහම කෙළොත් නම් අත 
ඔසවාවි. ඒ හැර අත ඔසවන්ෙන් නැත. [බාධා කිරීම්] පිස්ෙසෝ 
කලබල වුණාට ෙදොස්තරලා කලබල වන්ෙන් නැත. මම නිහඬ 
ෙවනවා ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්]     

[අ.භා. 3.02] 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් උගත් මිත ගරු නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්න ලැබීම 
ගැන මා සතුටු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් අවශ  ඇයි කියන කාරණාව සම්බන්ධෙයන් එතුමා 
රෙට් ෛදනික ජීවිතෙය් පශ්න රාශියක් ෙගනහැර පෑවා. ෙත් මිල, 
රබර් මිල, ෙපොල් මිල සහ ජනතාවෙග් වී අෙළවි කර ගැනීෙම් 
පශ්නය, ෙගොවියාෙග් ෙපොෙහොර පශ්නය යන සියල්ල එතුමා මතු 
කළා. අප දන්නවා, රටක ෛදනික ජීවිතෙය් හැම දාම පශ්න 
තිෙබන බව. ඇයි, අප අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න 
ඕනෑ වන්ෙන්? රෙට් ජනතාවට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක තිෙබන 
අවශ තාව කුමක්ද?   

අප දන්නවා, අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් දැවැන්ත 
යුද්ධයක් තිබුණු බව. එය ෙබදුම්වාදී අරගළයක් බවට පත්ෙවලා, 
ඇස්, ඉස්, මස්, ෙල්, ඇට, නහර, ජීවිත පූජා කරමින් අෙප් 
ෙසොල්දාදුවන් සටන් කළ හැටි අපට මතකයි. ඒ වාෙග්ම ෙදමළ 
ජනතාවෙග් ජීවිතවලට, ෙද්පළවලට වුණු හානියත් අපට අමතක 
කරන්න බැහැ. අනාගත පරපුරට සිද්ධ වුණු මහා භයානක 
විනාශයත් අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඒ විනාශය නවත්වලා, 
යුද්ධය දැන් අවසන් කර තිෙබනවා. එය අවසන් කිරීෙම් ෙගෞරවය 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු 
කළ සියලුෙදනාටත් හිමි විය යුතුයි.  ඒ කැබිනට් මණ්ඩලෙය් මමත් 
හිටියා; ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් හිටියා. අප එදා ඒ යුද්ධය 
අවසන් කළා. අද රට ෙහොඳ සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ තිෙබනවා. 
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[ගරු  (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස  මහතා] 
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අපට අවශ  වන්ෙන් අෙප් අනාගත පරපුරට නැවත එවන් 
යුද්ධයක් දායාද ෙනොකරන්නයි. ඒ සඳහා අප ගත යුතු කියාමාර්ග 
තිෙබනවා. අපට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා අමතක කරන්න 
බැහැ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අමතක කරන්න බැහැ. එතුමාත් 
ගිවිසුම්ගත වුණා, ඒ යුද්ධය අවසන් කරන්න.  

ඒ කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු 17ෙදෙනක් 
ආණ්ඩුව පැත්තට ආවා. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඒ අය 
ආණ්ඩුවට ගත්තා. එෙහම අරෙගන, ආණ්ඩු පක්ෂයයි, විපක්ෂයයි 
ෙදකම එකතු ෙවලා තමයි එදා ඒ යුද්ධය නැවැත්තුෙව්. 
අනාගතෙය් නැවත එවන් යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන තැනට අප 
කටයුතු කළ යුතුයි. ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙම් 
ගරු සභාව සාකච්ඡා මණ්ඩපයක් කරලා, ෙම් ර   ෙට් ජනතාවට නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කර ෙදන්න ඉදිරිෙය්දී අප කටයුතු 
කරනවා.  

ජනතාවට සෘජුවම බලපාන කරුණු පිළිබඳව, රෙට් 
පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කිරීම ගැන අප මීට වඩා කථා කරන්න 
ඕනෑ. විධායකය, ව වස්ථාදායකය, අධිකරණය කියන අංශ තුන, 
ජන ජීවිතයට බලපාන මූලික කරුණුවලදී කටයුතු කළ යුත්ෙත් 
ෙකෙසේද? එම කරුණු ගැන සලකා බලන විට ජනතාවට 
පජාතන්තවාදී අයිතිය ෙදන නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක 
අවශ තාව ෙවනදාට වඩා දැන් මතු ෙවලා තිෙබනවා. අන්න 
එවැනි අවස්ථාවක තමයි, අගමැතිතුමා විසින් ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වැනි 
දා ෙම් රෙට් සමාජ පරිවර්තනයක් සිදු වුණා. ඒ සමාජ 
පරිවර්තනයට නායකත්වය දුන්ෙන් වර්තමාන ජනාධිපති ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි. එතුමා එදා ඒ පරිවර්තනයට 
නායකත්වය ෙනොදුන්නා නම් මා හිතන විධියට අප සියලුෙදනාටම 
-විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට- මීට වඩා භයානක 
ඉරණමක් අත්ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. නමුත්, එතුමා ඒ මහා සමාජ 
පරිවර්තනයට නායකත්වය දුන්නා. ඒ පරිවර්තනයට අප මුල 
පෑදුෙව් නිකම් ෙනොෙවයි. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු ෙදකක් තිෙයද්දි ඡන්දය තිබ්ෙබ් ඇයි? 
එතුමා යම් තැනකට ඇවිත් හිර වුණා. ඒ හිරවුණු හිරවීම අෙප් 
ඇඟට දැනුණා.  

අප එදා ඇමතිවරු හැටියට හිටියා. ඒ හිරවීම දැනුණු නිසා 
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එදා මැතිවරණය 
පැවැත්වූෙය්. ෙම් රෙට් නියම පරිවර්තනයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් 
එදා ඒ මැතිවරණයට වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා නායකත්වය දුන්නා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී මා මතක් කරන්න ඕනෑ, ඒ පරිවර්තනෙය් 
පළමු පරමාර්ථය රෙට් යහ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම බව. ජනතාවට 
යහ පාලනයක අවශ තාවක් තිබුණා. ඔවුන් ඒ පිළිබඳව කථා 
කළා.  

එය මතවාදයක් හැටියට ෙම් රෙට් සමාජ ෙවබ් ජාලවල සහ 
අනිකුත් මාධ වල ජනතාව නිතර නිතර කථා කරන්න පටන් 
ගත්තා. ඒ නිසා අලුත් තරුණ පරම්පරාව, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ජන ෙකොටසක් සහ පූජ  
පක්ෂයත්, රාජ  ෙනොවන සංවිධාන සහ ජනතා සංවිධාන එදා ෙම් 
සඳහා ෙලොකු කතිකාවතක් ඇති කළා. ඒ නිසා අද යහ පාලනය 
ඇති කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. 
අප ඒ ගැන සතුටු ෙවන්න ඕනෑ.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම, රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිසම,  අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම  වාෙග් ෙකොමිෂන් සභා 
ඇති කරලා විධායකය සතු බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට අරෙගන 

පජාතන්තීකරණය කරන වැඩ පිළිෙවළ අද යම්තාක් දුරට ඇති 
කරලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා අද විධායක බලයත්  දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා 
කියනවා  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දු මත ෙපොත්ත විතරයි දුන්ෙන් 
කියලා. හැබැයි, ෙපොත්තයි, මදයයි ෙදකම ෙදන්න  ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සූදානම්. ඒ ෙදකම ෙදන්න අවශ  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තමයි අපි ෙගෙනන්න 
කල්පනා කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ඊළඟට දූෂණ, වංචා දුරලීම ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඒකට අගමැතිතුමා සූදානම්. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
සූදානම් ෙව්වි. ඔබතුමන්ලාත් සූදානම් ෙවන්න. [බාධා 

කිරීමක්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපි 
එතැන. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
ෙද්ෙපොළ, ජනතාවෙග් සල්ලි විධායකය තුළ එක පුද්ගලෙයක් 
පරිහරණය කරන තත්ත්වය ෙවනස් කරලා, අද පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඒ මුදල්වල බලය ලැබිලා තිෙබනවා.  මූල  කළමනාකරණෙය් 
බලය අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති කරන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා කමය 
තුළ, ඒ කාරක සභාෙව් සභාපති හැටියට  ඇමතිවරයාට ඉන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ  ඇමතිවරයාට  එයට සහභාගි ෙවන්න 
පුළුවන්  ෙචෝදනාවක් ආෙවොත්.  එහි  කියාපටිපාටි සියල්ෙලහි 
බලය තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට.  විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ට තමයි එහි බලය තිෙබන්ෙන්.  හැම ආයතනයක්ම 
වියදම් කරන හැම මුදලක් පිළිබඳවම වග විභාග කරන්න, ෙසොයා 
බලන්න, ඒ නිලධාරින් ෙම් කමිටුවට ෙගනැල්ලා පශ්න කරන්න 
අද පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ලැබිලා තිෙබනවා. ෙමය ඉතා වැදගත් 
ෙදයක්.  

අපට විෙව්චන ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා පසු ගිය කාලය 
පිළිබඳව. අපි ඒවා ගැන කථා කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත්, ෙම් 
මූල  කළමනාකරණෙය් බලය, ජනතාවෙග් මල්ෙල්, ෙපට්ටිෙය් 
අයිතිය අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒක ෙලොකු 
ජයගහණයක්. ඒ නිසා අපි හිතනවා දූෂණය, වංචාව අවම කිරීෙම් 
සහ දුරලීෙම් නව මාවතකට ෙම් රජය පෙව්ශ ෙවලා තිෙබනවාය 
කියලා. 

ඊළඟට සංහිඳියාව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැක්කා 
පසු ගිය කාලෙය් ෙබෝම්බ පත්තු වුණු ආකාරය.  අපි දැක්කා 
හැළුණු ෙල්. අපි දැක්කා මිනිසුන්ෙග් කඳුළු. පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා හැටියට මා 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා සමඟ  එදා ජංගම ෙසේවා 08ක් 
තිබ්බා හිර ෙගවල්වල ඉන්න අයට. ඒ ජංගම ෙසේවා තියලා 
ඔවුන්ෙගන් අපි ඇහුවා,  ඔබලාෙග් ස්වාමියා, ඔබලාෙග් දරුවා 
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්, ෙමොන කඳවුෙර්ද, A ද,  B ද, C ද, Dද  කියලා.  
එෙහම අහලා භාර්යාවට බලන්න යන්න පුළුවන් කඳවුරට අපි  ඒ 
සිරකරුවන් මාරු කරලා ඔවුන්ට සහන සැලසුවා. එදා සිෙමන්ති 
ෙකොට්ට 10කුත්, ටකරන් 20කුත් දීලාත් ස්වාමියා නැති පුංචි 
ළමයින් ඉන්න භාර්යාවකට ෙගයක් හදා ගන්න පුළුවන්කමක් 
තිබුෙණ් නැහැ.  ඔවුන් එදා අපි ඉදිරිෙය් අඬලා ඉල්ලුෙව් කෑම. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔවුන් ඉල්ලුෙව් නිදහස. ඔවුන්ෙග් භූමියයි ඉල්ලුෙව්. ඔවුන්ෙග් 
භූමිෙය් අයිතිය ඔවුන්ට නැති ෙවලායි තිබුෙණ්. ඔවුන් අනාථයන් 
බවට පත් ෙවලායි හිටිෙය්. අනාථ කඳවුරුවල දහස් ගණනක් 
හිටියා. හැබැයි, අපි ආඩම්බරෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ, ළමා ෙසොල්දාදුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම්දී එදා 
රජය වි ශිෂ්ට වාර්තාවක් තැබූ බව. නවනීදන් පිල්ෙල් මැතිනිය පවා 
ඒ පිළිබඳව හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුති කරලා තිබුණා. ඒ නිසා 
පසු ගිය කාලෙය් ෙවච්ච වැරදි ෙද්වල් වාෙග්ම  ෙහොඳ ෙද්වලුත් 
තිෙබනවා. අද අපට අවශ  වන්ෙන්  ඒ වැරදි ගැන, ෙහොඳ ගැන 
කථා කරෙගන එකිෙනකා ඇන ෙකොටා ෙගන රණ්ඩු කරන්න 
ෙනොෙවයි.   

අපි  ෙම් රෙට් සංහිඳියාව ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අපි 
අන  සංස්කෘතීන්වලට, අන  ආගම්වලට ගරු කරන සමාජයක් 
ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ජාතීන් අතර අර්බුදයක් ඇති ෙනොවන 
විධියට හැම ජාතියටම ෙගෞරවය ඇති වන විධිෙය් ව වස්ථාමය 
බලයක් ලබා දීලා ඉදිරිෙය්දී කිසි දවසක ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇති 
ෙනොවන තත්ත්වයට ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් ෙවන්ෙන්.  ඒ නිසා  ෙම් 
යුගෙය් ඇති වූ ෙම් ස්වර්ණමය අවස්ථාව මඟ හරින්න ෙහොඳ නැහැ.  
අපටත් අවුරුදු 40ක ෙද්ශපාලන ඉතිහාසයක් තිෙබනවා.    

අපි විපක්ෂෙය්  ගත කරපු  1988-1989  කාලෙය්  මෙග් 
දිස්තික්කෙය්ත් 6,000ක පමණ පිරිසක් අතුරුදහන් වුණා.  ෙම් 
රෙට් එවැනි යුගයක් අනාගතෙය්දී ඇති ෙනොවිය යුතුයි. ෙදමළ 
ජනතාවටත් ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබන්න ඇති.  මුසල්ිම් ජනතාවටත් 
පසු ගිය කාලෙය් හිරිහැර තිබුණා. මුස්ලිම් ජනතාවට තිබුණ ඒ 
හිරිහැර පිළිබඳව අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒවාට රාජ  මැදිහත්වී ම 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙමන්න ෙම් කරුණු  නිසා තමයි අපි පසුබෑමකට 
ලක් වුෙණ්. අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පරාජය වීමට මූලික 
ෙහේතුව වුෙණ්ත් ඒකයි. ෙම් රෙට් මුළු මහත් ඡන්ද සංඛ ාෙවන් 
සියයට 70ට පමණයි  අපි කථා කෙළේ. ඉතුරු සියයට 30 අපි 
අතහැර තිබුණා. ඒ නිසා අපි ෙම්වා පාඩමකට අරෙගන, ආදර්ශයට 
අරෙගන ෙකොෙහොමද ඉදිරියට යන්ෙන් කියලා කල්පනා කරන්න 
ඕනෑ.  

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ   ෙව්ලාව අවසානයි. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පර කිහිපයක් ලබා 

ෙදන්න.  

අවසාන වශෙයන් 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව නිර්මාණය 
කිරීෙම්දී මඟහැරුණු කරුණු කීපයක් මම මතක් කරනවා.  පළමුව, 
මහජනයාෙගන් අදහස් විමසීමක් ෙනොකර තමයි 1978 ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව හැදුෙව්. ෙදවනුව, එහිදී පැහැදිලි අභිමතාර්ථ හා අරමුණු 
දක්වා තිබුෙණ් නැහැ. තුන්වනුව, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් 
කළ අෙයක් ෙහෝ ෙකටුම්පතක් සකස් කළ අෙයක් පිළිබඳ කිසිදු 
සටහනක් එහි තිබුෙණ් නැහැ. හතර වන කාරණය හැටියට එම 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ව වස්ථාවල 
සම්බන්ධතාව ෙහෝ අනුරූපීතාව ෙහෝ දක්වා  තිබුෙණ් නැහැ. 
පස්වන කාරණය හැටියට, ව වස්ථාවක් ගැන සිතීමට ෙහෝ අදහස් 
දැක්වීමට විෙශේෂඥයන්ට ඉඩදීමක් කර  තිබුෙණ් නැහැ.  

නමුත් අද  ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පිළිබඳ කථිකාවත ෙම් 
රෙට් ගම්දනව් සිසාරා  ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා, 
හැම ෙදනාෙග්ම අදහස් අරෙගන දූෂණයට, වංචාවට ඉඩ 
ෙනොතබන, සංහිඳියාව ඇතිවන, යහ පාලනය ශක්තිමත් වන ෙහොඳ  
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කිරීමට අවස්ථාව 
උදාෙවයි කියලා. ෙම් රජය කියන්ෙන් අපි විතරක් ෙනොෙවයි. අද 
විපක්ෂයත් රජෙය්යි. ඒ නිසා මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි,  
විපක්ෂය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ඒ 
දායාදය ජනතාවට ලබා ෙදයි කියලා  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

[අ.භා. 3.14] 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඕනෑම ආණ්ඩු කමයක පදනම 

වන්ෙන් ව වස්ථාදායකයත්, අධිකරණයත්, විධායකයත් 
සමතුලිතව පවත්වාෙගන යෑමයි. අපි දන්නවා, ව වස්ථාදායක 
බලය පාර්ලිෙම්නතුව සතුයි කියලා. ඒ නිසා නීති සෑදීම, ආණ්ඩු 
කමයක් සැකසීම පාර්ලිෙම්න්තුව සතු කාර්ය භාරයක් වනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත යම් යම් තැන්වල ව වස්ථාදායකය   
පිළිබඳ අදහස් ලබා ගන්නා එක ෙහොඳයි.  ඒ ගැන මහජන අදහස් 
විමසීම ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒ අදහස් නැවත පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
ෙගනැවිත් සාකච්ඡාවට ලක්කිරීම සහ ඒවා එකින් එක විගහ 
කරමින් රටට හිතකර ආණ්ඩු කමයක් සැකසීෙම් වගකීම අප මත 
පැවරී තිෙබනවා.  

විසුම්පාෙය්දී ෙවන්න පුළුවන්, තිකුණාමලෙය්දී ෙවන්න 
පුළුවන් එකම කට්ටියක් එක දවසක ටයි ෙකෝට් දාෙගන, තවත් 
දවසක සරම් ෙව්ට්ටි ඇඳෙගන ඇවිල්ලා සාක්ෂි ෙදනවා නම්, 
ඇතැම් රාජ  ෙනොවන සංවිධානවල නිෙයෝජිතයන්ෙග් උපෙදස් 
අනුව ඒ කටයුතු කියාත්මක ෙවනවා නම්, මාස තුනකට පමණ 
ෙපර ෙනෝර්ෙව් නිෙයෝජිතයන් ඇවිල්ලා දුන් උපෙදස් අනුව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සැකසීෙම් කියාවලිය ෙගොඩ නැ  ෙඟනවා 
නම් එය බරපතළ පශ්නයක් වනවා.  

අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් පළමුෙවනි වගන්තිෙය්ම 
කියනවා අෙප් රට නිදහස්, ස්ෛවරී, ස්වාධීන රාජ යක් කියලා. ඒ 
නිසා ඉන්දියාෙව් ෙහෝ ෙවනත් බටහිර බලෙව්ගවල අවශ තාව 
මත, ඔවුන්ට දුන් ෙපොෙරොන්දුවලට අනුකූලව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සකසනවා නම් එය රෙට් අභාග යක් වනවා. ඒ නිසා 
ෙමය අෙප් රෙට් ව වස්ථාදයකය තුළින්ම  ඉටුකළ යුතු කාර්යයක් 
වනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් පළමු  ව වස්ථාෙවන් ෙමන්ම 
ෙදවන ව වස්ථාෙවන්  කියනවා ශී ලංකාව ඒකීය රාජ යක් කියන 
පිළිගැනීමක තමයි පිහිටා තිෙබන්ෙන් කියලා. එයින් පිටත කිසිදු 
සාකච්ඡාවක් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට ෙගන එන්න බැහැ. යම් 
ෙලසකින් ෙහෝ එම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙවනවා නම්, ජනමත 
විචාරණයක් කරා ගමන් කරන්න ෙවනවා. ජනමත විචාරණයක් 
පවත්වන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව ජනමත විමසීමට අදාළ 
පනෙත් සඳහන් ෙවනවා. ඒ පනත් ෙකටුම්පත අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ජනමත 
විචාරණ පනත අනුව, ජනමත විචාරණය පවත්වන ආකාරය 
පිළිබඳ නිශ්චිත පකාශය සිදු කළ හැක්ෙක් අගමැතිවරයාට 
ෙනොෙවයි.  ඒ පනතට අනුව  එවැනි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිවරයාට පමණයි. ජනමත 
විචාරණ පනත අනුව, කවර කරුණක් සඳහාද ජනමත විචාරණය 
පවත්වන්ෙන් කියන කාරණය නිශ්චිතව, පැහැදිලිව සඳහන් 
ෙවන්න ඕනෑ. මූලාසනෙය් ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා බරපතළ 
අනතුරු ඇඟවීමක් තමයි අපි ෙම් කරන්ෙන්.   

1387 1388 

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා  මහතා] 
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විධායක ජනාධිපති කමයට අපි විරුද්ධයි. 

හැබැයි, අලුත් ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමයක් එනවාට අප 
පක්ෂයි. ඒ නිසා යම්කිසි ෙලසකින් ජනමත විචාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් එනවා නම්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
අවශ ද නැද්ද කියන කාරණය මත පමණක් පිහිටලා ජනමත 
විචාරණයක් ෙගන ඒම තුළින් රට තුළ අවුල් ජාලයක් බවට පත් 
වන ගැටලුවක් නැවත නිර්මාණය ෙවනවා.  

කවර නිශච්ිත කරුණු සම්බන්ධෙයන්ද ජනමත විචාරණය 
පවත්වන්ෙන්, කවර වගන්ති සම්බන්ධෙයන්ද ජනතාවෙග් අදහස් 
විමසන්ෙන්? ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් සඳහන් වන ජනමත 
විචාරණයක් පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන් වන විධිවිධාන 
ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙහළිදරව් කරලා, නිශ්චිත කාරණා ෙවන් 
ෙවන්ව සඳහන් කිරීෙමන් පමණයි ජනමත විචාරණයක් කරා 
ගමන් කිරීෙම් හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. ඊට එෙරහිව ගමන් කිරීම 
අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට, ආණ්ඩු කමයට බරපතළ 
විධියට පටහැනි කාරණයක් බව අප මතක් කරනවා.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා ෙව් 13.(5) ව වස්ථාව පිළිබඳව අප 
දන්නවා. යෙමක් වැරැදිකරුෙවක් කියලා අධිකරණය ඉදිරිෙය් 
තහවුරු කරන තුරු ඔහු නිර්ෙදෝෂී තැනැත්ෙතක් ෙලස අෙප් රෙට් 
ව වස්ථාදායකය පිළිගන්නවා කියලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථා ෙව් 13.
(5)  ව වස්ථාෙව් ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා. එය ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙවන් ලැබුණු අයිතියක්. ඒ වුණාට අෙප් රෙට් අද වනවිට 
පත්තරවලින්, ජනමාධ වලින් පළ වන ඇතැම් ඇමතිවරුන්ෙග් 
පකාශවලින් ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් සාමාන  සිවිල් ජනයා, රජෙය් 
පරිපාලන නිලධාරින් , ෙම් ආණ්ඩුෙව් වාෙග්ම අෙප් ආණ්ඩුවල 
හිටපු මැති ඇමතිවරුන් ෙහොරු බවට පරිවර්තනය කරලා තිෙබන 
බව. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් කියාදාමයට පරිබාහිරව  ඔවුන් 
කටයුතු කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇතැම් ඇමතිවරුන් කරන 
පකාශ ඉතාම කනගාටුදායක බව මා වගකීෙමන් කියනවා. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 13.(5) වැනි ව වස්ථාෙවන් ෙගොඩ 
නැඟුණු ඒ අයිතිය ෙකෙල සන ආකාරෙයන් ඔවුන් කටයුතු 
කරනවා. එවැනි ආකාරයට කරන ලද පකාශයක් පිළිබඳව පුවත් 
පත් වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක 
හාමුදුරුවන් අලිෙයකු ළඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝජ  
අමාත  රන්ජන් රාමනායක මහතා 2016 ෙපබරවාරි මස 23 වැනි 
අඟහරුවාදා "දිවයින" පුවත් පතට පකාශයක් කර තිෙබනවා.  මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එම පුවත් පත් වාර්තාව  සභාගත* කරනවා. 

ෙමය අධිකරණ ය ඉදිරිෙය්  විනිශ්චයට ලක් ෙවමින් පවතින 
කාරණයක්. ෙබෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්ෙසේ නමකට එෙරහිව පකාශ 
නිකුත් කිරීමට ඔහුට ඇති අයිතිය ෙමොකක්ද? රන්ජන් රාමනායක 
මැතිතුමා ෙබෞද්ධෙයක් ෙනොවිය හැකියි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙයන් වැඩිම මනාප පමාණයක් 
රන්ජන් රාමනායක මහතාට  ලැබුණු බව අප දන්නවා. සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම්, ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික හැම ෙදෙනක්ම ඔහුට ඡන්දය 
ලබා දුන්නා. ඒ නිසා රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා හිතා මතාම ෙම් 
ෙබෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට එෙරහිව සිදු කරන පකාශ  අප 
තරෙය්  ෙහළා දකිනවා. ෙම්වා තමයි ආණ්ඩු කමෙය් මූලික 
සිද්ධාන්තයන්ට පටහැනි කාරණා. එතුමාෙග් ෙනොදැනුවත්කම 
ෙවනම කාරණයක්.  

මීට ෙපරත් කැලණිය ෙබොල්ලෑගල මාෙනල්වත්ත රජමහා 
විහාරෙය් ඉදිකරන ෙබෞද්ධ භාවනා මධ ස්ථානයකට 
බලහත්කාරෙයන් ඇතුළුෙවලා එතුමා ඉතා පහත් රංගනයක 
ෙයදුණා. ෙමවැනි කියාදාමයන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න 
එතුමාට අයිතියක් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා ෙව් ෙම් මූලික 
සිද්ධාන්තයන්ට පිටින් අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුන් 
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ඉතාම වගකීෙමන් යුතුව සිතා බැලිය යුතු 
අවස්ථාවක් උදාෙවලා තිෙබනවාය කියා අප හිතනවා.  

අද ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡා තිබුණත් 
දැනට අවුරුද්දකට ෙපර තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය 
 සංෙශෝධනය කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
අනුමත කෙළේ. නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙනොෙවයි, 
ඉස්ෙසල්ලාම පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න. සම්මත 
කරපු ෙයෝජනාව අනුව ෙකොට්ඨාස ම ට්ටමින් පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වා පළාත් පාලන මන්තීවරුන්ෙග් එම 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න. ඒ කටයුත්ත කර ගන්න බැරි ආණ්ඩුව 
අද නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන කථා කරනවා. කවුරු 
රවට්ටන්න හදනවාද කියලා  දන්ෙන් නැහැ. අද පළාත් පාලන 
ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සියල්ල 
යටපත් කරලා, එම ආයතනවලින් පතිලාභ ලබන මහ ජනයාෙග් 
අයිතිවාසිකම් යටපත් කරලා, නිලධාරින්ට හිතුමෙත් කියාත්මක 
ෙවන්න පළාත් පාලන ආයතන හසුරුවීෙම් බලය පවරලා 
තිෙබනවා. ඒ කම ෙව්දය සකස් කර ගන්නවත් හැකියාවක් නැති 
දුර්වල තත්ත්වයකට අද ආණ්ඩුව පරිවර්තනයෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අද ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා 
ෙයෝජනා සම්මතය සම්බන්ධෙයන් කවර ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරයිද කියන සැකය අපට මතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සම්පාදන කියාමාර්ගය තුළ පශංසනීය 
ලක්ෂණ තිෙබන බව අප පිළිගන්නවා. 

ජනමාධ ෙව්දීන්ට යම් යම් අවකාශ තිෙබනවා. හැබැයි 
ජනමාධ ෙව්දීන්ට ඒවා විමර්ශනය කිරීෙම් බලය ෙදද්දී, ගරු 
අගමැතිතුමා ජනමාධ ෙව්දීන්ට අපහාස කරනවා. නම් කියලා 
තර්ජනය කරනවා. තමුන්ෙග් මතයට පතිවිරුද්ධ අදහස් දරන, 
ෙද්ශපාලන මත දරන ෙහෝ මාධ  අදහස් ඉදිරිපත් කරන අයට 
තර්ජනය කරනවා. එතෙකොට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් 
කිරීම සඳහා වන සාකච්ඡා මණ්ඩපයක විනිවිඳභාවය පවත්වා 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

ඉන්දියාව සමඟ ඇති කර ගන්නා "ඉට්කා" ගිවිසුම මඟින් රටට 
ඇති වන හානිකර පතිඵල එකින් එක එළියට එන්නට පථම අද 
ආණ්ඩුව කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? රජෙය් ෛවද  නිලධාරින්ෙග් 
සංගමෙය් - GMOA එෙක්- සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින්ට 
අපහාස කරනවා.  වකුගඩු විකිණීෙම් ජාවාරමක් පිළිබඳව ඔවුන්ට 
ෙචෝදනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව විනාඩියක් ගන්නම්.  

ෙම් වන විට ගිලන් රථ ෙසේවය ඉන්දියානු ආයතනවලට 
පැවරීෙම් කියා මාර්ග ගන්නවා. ඊට ෙපර, ඊට එෙරහිව 
ෙගොඩනැ ෙඟන සියලුම මහජන මත යටපත් කරන්නයි ෙම් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උත්සාහ කරන්ෙන්. එෙහම යටපත් කරලා, මහජන මත 
විමසීමකින් ෙතොරව, මහජනයාෙග් අදහස්වලට ඉඩ දීමකින් 
ෙතොරව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් පිළිබඳව කමෙව්දය 
සාකච්ඡාවට ලක් කරනවා නම්, ඒක නිශ්ඵල කටයුත්තක්. ඒ නිසා 
ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් ෙවන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්, 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමා.  
 
 
[අ.භා. 3.23] 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙමය නව  ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හැදීම සම්බන්ධෙයන්  
දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වන අවස්ථාවක්. මම හිතන 
විධියට ඉතාමත් සුදුසු කාලයක තමයි අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. ෙමෙතක් කාලයක් අෙප් රෙට්  ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
තුනක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 1947 ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව, 1972 වසෙර්දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
මූලිකත්වෙයන් ඇති කළ ව වස්ථාව සහ 1978 පජාතන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව. ෙම් අවස්ථා තුෙනන් 
ෙදකක් ගත්ෙතොත්, ඉන් එක් අවස්ථාවකදී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
මූලික ෙවලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් බහුතර අභිමතාර්ථයන්  
කියාත්මක වුණා.   

අෙනක් අවස්ථාෙව්, 1977 වසෙර්දී අෙප් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය බලයට පත් ෙවලා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායෙම් අභිමතාර්ථයන් කියාත්මක 
වුණා. හැබැයි මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පක්ෂ ෙදකක් එකතු ෙවලා තිෙබන බව. පක්ෂ ෙදකක් එකතු 
ෙවලා තමයි අෙප් රෙට් සහජීවනයට, අෙප් රෙට් ඉදිරි පැවැත්මට 
අවශ  වන ආකාරයට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම 
ගැන කථා කරන්ෙන්. ඒක තමයි අපි දකින ෙහොඳම කාරණය. අෙප් 
නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමා කිව්වා, දරුෙවක් හදන්න කලින් 
අනාගත සැලසුම් සකස් කරන්න ඕනෑ කියලා. ළමයා යවන 
ඉස්ෙකෝෙල් ෙමොකක්ද කියලා බලන්න ඕනෑ කිව්වා; බර කීයක් 
ෙවන්න ඕනෑද කියලා බලන්න ඕනෑ කිව්වා. ඒ වාෙග් කාරණා 
හැටහුටහමාරක් ගැන කිව්වා. ෙම් විධියට එක එක ෙද්වල් කිව්වා. 
ෙම්ක ඉක්මන් ෙවන්න ඕනෑ කියලාත් එතුමා කිව්වා; පහු ෙවන්න 
ඕනෑ කියලාත් කිව්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  හැබැයි ෙමෙහම ෙහෙතන 
හිෙතන විධියට දරුවන් හදන්න බැහැ කියලායි මම නම් 
කියන්ෙන්.  හිෙතන හිෙතන විධියට දරුවන් හදන ෙමෝඩ, අඥාන 
ෙදමවුපියන්  ෙවන්න බැහැ. කාටත් සම ෙසේ සලකන්න පුළුවන්, 
ෙපොදු දරුෙවක් තමයි අපි හදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] කාටත් 
ෙපොදු දරුෙවක් ෙවන්න ඕනෑ. සිදුහත් කුමාරයා ඉපදුෙණ්ත් පස් මහ 
බැලුම් බලලායි. කාලය, දීපය, ෙද්ශය ආදී වශෙයන් පස් මහ 
බැලුම් බලලා තමයි සිදුහත් කුමාරයාත් ඉපදුෙණ්. ෙම් අලුත් 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව කියන දරුවා උපද්දවන්න කාලය, දීපය, 
ෙද්ශය කියන සුදුසු අවස්ථාවලට  තමයි දැන් අපි පැමිණ 
තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් එක ඒ ගැන කාටවත් බය ෙවන්න කාරණයකුත් 
නැහැ. ෙමොකද, එකම ෙපළපෙත් ෙදෙදෙනක් අතර විවාහයක් සිදු 
වුණාම තමයි අංගවිකල, මන්දබුද්ධික දරුවන් බිහි වන්ෙන්. නමුත් 
ෙම් දරුවා බිහි වන්න යන්ෙන් ෙපළපත් ෙදකක සංකලනයකින්. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන අෙප් ජනාධිපතිතුමා සහ රනිල් විකමසිංහ 
අෙප් අගමැතිතුමා මූලික කර ෙගන එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ 
ෙවනත් පාර්ශ්වයන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන්, ෙපළපත් ෙදකක 
සංකලනයකින් තමයි ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව කියන 
දරුවා බිහි වන්න යන්ෙන්.  

එෙහම ෙපළපත් ෙදකකින් එනෙකොට බයෙවන්න එපා, 
අංගවිකල ෙවන්ෙන් නැහැ. අඳ, ෙගොළු, බිහිරි ෙවන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හදන්නට හදන්ෙන් 
ආබාධවලින් ෙතොර නිර්මාණශීලී, අපට ගැළෙපන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක්. මම හිතන්ෙන්, අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවන්වල 
ෙම් වන විට අපි අසාර්ථක ෙවලා තිෙබන තැන්, අපට අතහැරිලා, 
මඟහැරිලා තිෙබන තැන්, අපට වැරදිලා තිෙබන තැන්, අෙප් 
අවධානයට ලක් ෙවලා නැති තැන්, අපි හිතාමතා අමතක කරලා 
පැත්තකට දාලා තිෙබන තැන්, ඒ කාලයට අවශ  ෙවන ආකාරයට 
අපි ආපසු සම්බන්ධ කර ගන්නට ඕනෑ කියලායි.  අෙප් 
අවධානයට ඊට ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙලෝකෙය් ස්ථීරයි 
කියලා කිසිම ෙදයක් නැහැ. ෙම් ෙලෝකෙය් සියලුම ෙද් අනිත යි. 
ෙම්වා ෙවනස් ෙවනවා. විද ාත්මක කමය ඒකයි, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන්, අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවත් ෙවනස් ෙවන්නට කාලය ඇවිල්ලා කියලායි.  

අපි අතීතෙය්දී පහුෙරන් ගමන් කළා. ඊට පස්ෙසේ හබල් 
ඔරුෙවන් අපි ගමන් කළා. ඊටත් පස්ෙසේ රුවල් ඔරුෙවන් අපි 
ගමන් කළා. දැන් අපි water jetsවලින් ගියාට ඒවාට කලබල 
ෙවන්න අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම යන්න අවශ  ආම්පන්න, 
උපකරණ තිෙබනවා නම්, water jet එකකින් ගියාට පශන්යක් 
නැහැ. ඒ ගැන කලබල ෙවන්න අවශ  නැහැ. ඒක තමයි 
කියන්ෙන්, අද අමුතු ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන් කියලා. සමහර අයට 
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ, ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි අපි කිව්ෙව්. අපි 
සහජීවනයකට එමු. අපි මීට වසරකට ෙපර ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය මූලික ෙවලා ජනාධිපති ධුරයට 
පත් කෙළේ අපිට අවශ  ඒ ෙවනස ඇති කර ගන්නයි. ෙම් 
සහජීවනය; ෙබදා හදාෙගන පාලනය කිරීම; ආදරය, දයාව, 
කරුණාව, ෛමතීය ගැන ෙනොදන්නා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේටත් 
ගල් ෙපරළපු ෙද්වදත්තෙයෝ ටිකක් ෙම් කාලෙය්ත් ඉන්නවා.  

ෙම් මිනිස්සුන්ට ආදරය, දයාව, කරුණාව, ෛමතීය, පුරුදු 
නැහැ. ඉස්ෙකෝෙල් ගිහිල්ලා නිකම් ඉන්නවා නම්, ළඟම ඉන්න 
ෙකනාට පැන්සලකින් හරි අනින්න පුරුදු ෙවච්ච පිරිසකුත් 
සාමාන ෙයන් අෙප් සමාජය තුළ ඉන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළත් එෙහම අය ඉන්නවා. ආදරය, දයාව, කරුණාව, ෛමතීය 
ගැන ඔවුන් දන්ෙන් නැහැ. පාලන බලය තිෙබද්දී තඩි ෙපොලුවලින් 
මිනිස්සුන්ට පහර දීපු අය, දැන් විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ගලකින් 
හරි ගහලා, ෙමොකක් හරි ෙසල්ලමක් දමලා ෙම් යන ගමන 
කඩාකප්පල් කරන්න තමයි බලන්ෙන්.  

මම අහෙගන හිටියා, ඊෙය් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කියනවා, 
අෙප් ආණ්ඩුව පත්වීම පංශ විප්ලවය වාෙග් කියලා. සපත්තු 
ෙජෝඩුවක් නැති ෙකනා බලාෙගන හිටියාලු සපත්තු ෙජෝඩුවක් 
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ගන්න; පෑනක් නැති ෙකනා බලාෙගන හිටියාලු පෑනක් ගන්න; 
පාස්ෙපෝට් එකක් තිෙබන ෙකනා බලාෙගන හිටියාලු තවත් 
පාස්ෙපෝ ට් එකක් ගන්න. පංශ විප්ලවය ෙනොෙවයි, හැම එකක්ම 
එෙහම තමයි. ආණ්ඩුවක් ඉවර ෙවලා, ආණ්ඩුවක් බලයට පත් 
ෙවන ෙකොට හැමෙදයක්ම එෙහම තමයි. හැබැයි, අපි ෙම් රෙට් 
තිබිච්ච ඒ අත්තෙනෝමතික පාලනය අවසන් කළා. ඒකමතිකව 
පාලනය කරපු විධායක ජනාධිපති කමෙය් තිබිච්ච, අත්විඳපු නපුරු 
පතිඵල තමයි අපි පරාජය කෙළේ. 

1978 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විධායක ජනාධිපති කමය 
ෙගනාවට පස්ෙසේ, ඒෙක් උච්චතම අවස්ථාවලදී ඒ නපුරු යුගෙය් 
විධායක බලතල නිසා සිදු වූ අනිසි කියාකාරකම්වල පතිඵල අපි 
දැක්කා. ඒ විධායක ජනාධිපති බලතල අපි ඉවත් කළාට පස්ෙසේ, 
ෙමතැනින් එහාට අෙප් රට සාමකාමීව ඉදිරියට අරෙගන යන 
කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා තමයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක 
අවශ තාව අපට දැෙනන්ෙන්.  

උතුරු-නැෙගනහිර තිබිච්ච පාෙයෝගික යුද්ධය අවසන් කළා. 
හැබැයි, යුද්ධය අවසන් කළා කියලා, අපිට නිකම් ඉන්න බැහැ. 
යාපනෙය් ජනතාවට අපි ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට තමයි යාපනෙය් තිෙබන කියා කලාපයත් සමඟ අපට 
ඊළඟට මතු ෙවන ඉදිරි සහජීවනය අරෙගන යන්නට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් විධායකෙය් තිබුණු ෙලොකුම 
රාක්ෂයා පළා ගියාට පසුව එතැනින් එහාට යන කමෙව්දයක් ගැන 
තමයි අපි කථා කරන්නට ඕනෑ. ඒක අපට හදිසිෙය් කරන්නට 
බැහැ, සාකච්ඡා කරන්නට ෙවනවා. අපි අෙප් රට අත්තෙනෝමතික 
පාලකයින්ෙගන් ෙබ්රා ගන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අපි සුළු ජාතීන් 
ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ; සුළු පක්ෂ ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ. මහ 
ජාතිය ආරක්ෂා ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම්වා ගැන සංවාදයක්, 
සාකච්ඡාවක් තිෙයන්නට ඕනෑ. තනි මතයට, අත්තෙනෝමතික 
විධියට තීන්දු තීරණ අරෙගන, -තමන්ට ඕනෑ විධියට- දහඅටෙවනි 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් තමන්ෙග් පිටට බලය 
අත්පත් කර ගත්තා වාෙග් කටයුතු කරන්නට බැහැ. සියලුම පක්ෂ 
සහ විපක්ෂත්, - කුඩා පක්ෂ, සුළු පක්ෂ- විවිධ ජාතීන් සහ මහ 
ජනතාව සියලුෙදනා කථා කරලා ෙම් පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති කර 
ගන්නට ඕනෑ. අපි අෙප් රට ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනෑ.  

දැන් හරි ෙව්දනාවකින් කථා කළා අෙප් ගරු සිසිර ජයෙකොඩි 
මන්තීතුමා, උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හාමුදුරුවන්ට ගරු රන්ජන් 
රාමනායක ඇමතිතුමා ෙමොකක්ෙදෝ පකාශයක් කළා කියලා. 
ෙදවියෙන්, උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හාමුදුරුවන්ට විතරක් ෙනොෙවයි 
නීතිය කාටත් එකයි. සිවුරක් ෙපොරවා ගත්ත පලියට තමන් කරන 
සුළු ෙහෝ වැරැද්දකින් ගැළෙවන්නට ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයක් 
හැටියට උන්වහන්ෙසේට පුළුවන්කමක් නැහැ. මහා සංඝරත්නයට 
අපි ගරු කරනවා. නමුත් චීවරයක් ඇඳ ගත්ත පමණින් ෙම් රෙට් 
ඕනෑම කරක වැඩක්, වැරදි වැඩක් කරලා අවනීතිය ෙගන එන්න 
බලයක් නැහැ. උන්වහන්ෙසේ කියන විධියට අලි පැටිෙයක් 
ෙගනැල්ලා දාලා බලු පැටිෙයක් වාෙග්. මල්ලක දාලා තාප්පෙයන් 
එහාට බලු පැටිෙයක් විසි කරනවා වාෙග්, "මෙග් පන්සලට අලි 
පැටිෙයක් ෙගනැල්ලා දාලා" කියනවා.  ෙම්ක යකාෙග් පකාශයක්. 
උන්වහන්ෙසේ චීවරයක් ඇඳ ගත්ත පලියට- [බාධා කිරීම්] අපි 
දන්නවා අෙප් ගෙම් ෙගොෙඩ් කුකුළු පැටිෙයක් ෙහොරකම් කළ 
අහිංසකෙයෝ මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන් හිෙර් දාන විට- [බාධා 
කිරීම්] අලි පැටිෙයක් බලු පැටිෙයක් වාෙග් විසි කරනවා නම්, අපිට 
ඒකට ඉඩ ෙදන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
පුරවැසිෙයෝ හැටියට අපි ඒවාට එෙරහිව කථා කරන්නට ඕනෑ. 
උන්වහන්ෙසේ ස්වාමීන් වහන්ෙසේ නමක්ද, ෙමොන තරාතිරමකද, 
ෙමොන නිකායකද, තෙකෝලිකද, බුද්ධාගෙම්ද, ඉස්ලාම්ද කියන 

ඒවා වැඩක් නැහැ. වැරැද්ද නම් වැරැද්ද. අපි ඒ වැරැද්ද ෙපන්වලා 
ෙදන්න ඕනෑ.  

ඒ එක්කම මම විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ, අෙප් රට ෙම් 
වන විට ආෙය් ජාතිවාදෙයන් පුච්චන්නට හදන බව. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ යුද්ධයකින් බැට කෑවා. 
අෙප් රට ෙල්වලින් නැහැවුණා. අෙප් රෙට් ජීවිත, ෙද්ෙපොළ, 
සම්පත් විශාල වශෙයන් විනාශ වුණා. අෙප් රෙට් රණ විරුෙවෝ 
මැරුණා. දැන් ආෙය් අෙප් රෙට් ජාතිවාදය අවුළලා අෙප් රට 
ආෙය් ජාතිවාදෙයන් පුච්චන්නට හදනවා. 'සිංහල ෙල්, අර ෙල්, 
ෙම් ෙල්' කියලා ආපහු ජාතිවාදී, අන්තවාදී උන්මන්තකෙයෝ 
පිරිසක් කථා කරනවා.  

ඊෙය් ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීවරයා කිව්වා, පගීත් 
එක්නැලිෙගොඩෙග් පශ්නයට සම්බන්ධ වුණු හාමුදුරුවරු බුරුතු 
පිටින් උසාවි දාලා සිරගත කරන ව ාපාරයක් දැන් තිෙබනවා 
කියලා. මම පගීත් එක්නැලිෙගොඩ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. පගීත් එක්නැලිෙගොඩෙග් කියා කලාපය ෙහොඳද, නරකද, 
වැරදිද කියන එක ගැන මම කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ඔහු ෙම් වන විට අතුරුදහන්වීමකට ලක් වුණු පුද්ගලෙයක්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පිළිබඳව ෙම් වන විට නීතිමය 
කියාකාරකමක් සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම සිද්ධ ෙවන අවස්ථාෙව්දී 
ගරු අධිකරණයට අෙගෞරව ෙවන විධියට ෙම් රෙට් නීතිය අතට 
අරෙගන, නීතිය උල්ලංඝනය කරමින් කවුරුන් ෙහෝ කටයුතු 
කරනවා නම් ෙබෞද්ධ ආගෙම්ද, කෙතෝලික ආගෙම්ද, ඉස්ලාම් 
ආගෙම්ද කියන එක වැඩක් නැහැ, ඔවුන්ට විරුද්ධව අපි වැඩ 
කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්නට ඕනෑ, අෙප් ජාතික ෙකොඩිය වන සිංහ ෙකොඩිය අද 
අවමානයට, අපවාදයට ලක් ෙවලා තිෙබන බව. සිංහ ෙකොඩිෙය් 
ඉන්න සිංහයා ෙම් රෙට් ඉන්න සමහර ජන ෙකොටස්වල ෛවරයට, 
අපසාදයට පත් කිරීෙම් කියාවලියක් ෙම් වන විට දියත් ෙවලා 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් සිංහයා තනියම අත්පත් කර ගැනීෙම් 
කියාවලියක නිරත ෙවනවා. ෙම්ක අෙප් රෙට් ඉන්න සියලු ජන 
ෙකොටස්වලට අයිතියි. අපි ශී ලාංකිකෙයෝ නම්, ශී ලාංකික 
ජාතිකෙයෝ නම් අෙප් සිංහයා, සිංහ ෙකොඩිය අපි හැම 
ෙකෙනකුටම අයිති විය යුතුයි. නමුත් ෙම්ක එක ෙකොටසක් 
විතරක් අයිති කර ගන්නට උත්සාහ දරනවා නම්- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

මම දැක්කා ඊෙය්-ෙපෙර්දා මඩකළපුව පැත්ෙතන් හඬක් මතු 
වුණා. අපි සිංහ ෙකොඩිය ඔසවන්ෙන් නැහැ කියලා මඩකළපුව 
පැත්ෙතන් කථාවක් ආවා. ඇයි ෙමෙහම ෙවන්ෙන්? ෙමෙහම 
ෙවන්ෙන් ෙකොටසකට අෙප් සිංහ ෙකොඩිෙය් ඉන්න සිංහයා 
අප් පිරියා කරවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සිංහයා 
තනියම අයිති කර ගන්න හදනවා. ෙමෙහම කිරීම තුළ තමන්ට 
හානි කරන සෙතක් හැටියට ෙකොටසකට ඒ සිංහයාව අපිය ෙවන 
ෙකොට ඒ සිංහයා ඉන්න සිංහ ෙකොඩිය ඔසවන්න සමහර ජන 
කණ්ඩායම් අකැමැති ෙවනවා. ඒ  නිසා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ඒ ජාතිවාදින්ෙගන් කාරුණිකවයි ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ දුක්වින්දා, බැට කෑවා. ජාතිවාදය නිසා 
ඇති වුණු විනාශයන් අපි දැක්කා. කරුණාකරලා සිංහ ෙකොඩිය 
අෙප් රෙට් සියලු ෙදනාෙග් ආදරයට පාත කර ගන්න. සිංහයාට අපි 
කවුරුත් ආදරය කරන මහා ෙපොදු සාධකයක් බවට පත් කරන්න. 
සිංහයා තනියම අයිති කර ගන්න හදලා, ඒ තුළ අන්තවාදී 
ජාතිවාදය වපුරලා අෙප් රට ආපසු ගිනි තියන්න එපා කියලා ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.38] 
 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 

සකස් කිරීෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව ඊෙය්ත්, අදත් සාකච්ඡාවට 
ගැෙනනවා. හැබැයි පුදුමය, ෙම් විවාදය අවසානෙය් ඡන්දයක් 
ෙනොගැනීමයි. ඡන්දයක් නැතුව නිකම්ම විවාදය ගලාෙගන යනවා. 
රටක ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යනු රෙට් මූලික නීතියයි. මූලික 
නීතිය යටෙත් තමයි රෙට් සියලු ආයතන පාලනය  සහ රෙටහි 
රාජ ෙයහි හැසිරීම සිදු වන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ සකස් කරන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ඒ රෙට් ඉදිරි ගමනට, පගමනයට, ජාතිෙය් 
සංවර්ධනයට ඉවහල්වන ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් විය 
යුතුයි. ඒ සඳහා පසු ගිය ජනාධිපති මැතිවරණෙය්දී බලය ඉල්ලපු 
කණ්ඩායම් විසින් ජනතාව හමුෙව් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.  

"ෙම් සාපකාරී, පාපකාරී, ජාතිය අපායට ඇදෙගන ගිය  ෙම් 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරලා අපි නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සම්මත කරනවා. එය 2015 අෙපේල් මාසෙය් 20වැනි 
දා සිදු කරනු ලැෙබ්" කියලා කිව්වා. හැබැයි 2016 ෙපබරවාරි 
මාසය අවසාන ෙව් ෙගන යන ෙකොටත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
සම්මත කිරීම ෙනොව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය හදන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලාවත් තවම තීරණයක් නැහැ. ඒ ගැන මාස 13ක් 
තිස්ෙසේ ආණ්ඩුව ෙතපර බානවා; ෙකකර ගානවා.  

හිතාෙගන ඉන්ෙන්,  ෙම් ළදරු ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම කාලයක් 
යයි කියලා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් මාස 60න් මාස 5ක් ගිහිල්ලා 
ඉවරයි. එෙහම නැත්නම් යහ පාලනයට මාස 13ක් ගිහිල්ලා 
ඉවරයි. හිතා ෙගන ඇති, ෙම් ආණ්ඩුව 2035 ෙවන කල් ඇදෙගන 
යන්න. අපි ඉතා පැහැදිලිව දන්නවා, 2035 ෙවන කල් තිබුණත් ෙම් 
ෙගොල්ලන් අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ෙම් කරන්ෙන් ෙබොරුවක්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට ජනතාවාදී 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්ෙන් නම් කිසිම 
ෙලෝභකමකින් ෙතොරව ඒ සඳහා සහෙයෝගය දීමට අපි සූදානම්. 
එය අපි ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා කිසිම 
ඇදිල්ලක්, පැදිල්ලක්, කකුෙලන් ඇදිල්ලක් අපි නම් කරන්ෙන් 
නැහැ කියා. 

විද ත් මාධ  හරහා දිගින් දිගටම කිව්වා, මුදිත පකාශනවලින් 
කිව්වා, රැස්වීම්වලට ඇවිල්ලා කිව්වා, "විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කර රජ පවුල් ඇතිවීම නතර කරන්න. රට එක තැනකට 
ෙගන යන්න. පවුල්වාදය අයින් කරලා හවුල් පාලනය ෙගන 
යන්න අපට බලය ෙදන්න" කියලා. එෙහම  තමයි ෙලොකු ෙලොකු 
පක්ෂ නායකෙයෝ ඔක්ෙකෝම කෑ ෙකෝ ගහ ෙගන ගිෙය්. එෙහම 
කියපු අය අද අමුතු කමෙය් කථාවකුයි කියන්ෙන්. දැන් කියනවා, 
"විධායක ජනාධිපති කමය අපි අෙහෝසි කරනවා තමයි. හැබැයි, 
ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට එතුමාෙග් නිල කාලය අවසන් වුණාට 
පස්ෙසේ ඒක කරන්න පුළුවන්" කියලා. එතෙකොට ඒ පවත්වා ෙගන 
යන්ෙන්ත් නරකයි කියපු විධායක ජනාධිපති කමයම ෙන්. ෙම්ක 
මහ පුදුම හතර බීරි කථාවක්. අෙහෝසි කරනවා නම්, ෙහට දවෙසේ 

විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවා කියන ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන්න, ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 50 ෙදනාම  අත් ෙදකම 
ඔසවලා ඡන්දය ෙදන්න සූදානම්. ෙම්වා ජනතාව රවට්ටපු, තමන්ට 
ඡන්දය දීපු මිනිස්සු මුළා කරන්න, ජනතාවත්, ජාතියත් ෙගොනාට 
අන්දවන්න කරපු පකාශයක් මිසක් කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් 
ෙනොෙවයි. කරන්න බැරි බව දැන දැනම තමයි අෙපේල් මාසෙය් 
20වැනි දා අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කරනවාය කියලා 
කිව්ෙව්. ඒක කරන්න බැහැ ෙන්. ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්?  

තවම ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය හදා ගන්නත් බැරි වුණා 
ෙන්. ඒ ගැනත් දැන් ෙන් සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙම් විවාදෙයන් 
පස්ෙසේ ඡන්දය විමසලා අපි ආණ්ඩු කම ව වස්ථාවක් සම්මත 
කරනවා ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාව 
ෙගොනාට ඇන්දවීමක්.  බලය ඉල්ලපු, ෙබොරු කියපු උදවිය දිනුවා. 
ජනතාව පැරදුණා. ෙම්කයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු 
ගිය කාලය තුළ සිදු වුෙණ්.  

ඒ ෙකොෙහොම නමුත් අපි බලා ෙගන ඉන්නවා, ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙම්ක තව ෙකොච්චර කාලයක් ඇද ෙගන යයිද කියලා. ආණ්ඩුව 
ෙකොච්චර කාලයක් තිෙය්විද කියන එක ෙවනම පශ්නයක්. 
නීතිෙය් හැටියට ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුදු පහක් තිබුණත් ෙකොච්චර 
කාලයකට කලින් අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදලා සම්මත 
කරයිද කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා.  

1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් නිර්මාතෘවරු වන එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය එදා කථා කරලා කිව්ෙව්, ෙම් හදන අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළින් ෙම් රට දිව  ෙලෝකයක් කරනවා, 
විවෘත ආර්ථිකය ෙගෙනනවා, රට සුරපුරක් බවට පත් කරනවා, 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කළාම රෙට් ඔක්ෙකොම 
පශ්න ටික ඉවරයි කියලායි. එදා ෙම් රෙට් සිටි ආචාර්ය 
එන්.එම්.ෙපෙර්රා, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා වැනි නායකෙයෝ 
වාෙග්ම සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය  ඉතා පැහැදිලිව 
කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්මත කෙළොත් ෙම් රට අඳුරු 
අගාධයක් කරා ඇදී යනවාය කියලා. ජනතාවෙග් විශාල 
විෙරෝධයක් තිෙයද්දී එදා ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්මත 
කරලා විධායක ජනාධිපති කමය හඳුන්වා දුන්ෙන් ෙවන කිසිම 
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි,  සදාකාලිකව යූඑන්පි එකට බලෙය් 
ඉන්න පුළුවන්ය කියන මතය තහවුරු කර ෙගනයි. හැබැයි, ඒක 
අෙනක් පැත්ත හැරිලා ගියා.  

එෙහම සදාකාලික බලෙය් ඉන්න හදා ගත් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව තමයි  අද එපා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හරියට විධායක 
ජනාධිපති කමය කුණු මාළු කෑල්ලක් ගාණට සමාන කරලා කථා 
කරන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, එහි නිර්මාතෘ වුණු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයම කියනවා, "ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය වහාම ඉවත් කළ යුතුය" කියා. එෙහම කියන්ෙන් 
ෙම්ක හදපු අය, එදා අත් ෙදකම උස්සලා ෙම්කට සහෙයෝගය 
දුන්න අය. අවුරුදු තිස් ගණනක් ගියාට පස්ෙසේ අද ඒ 
ෙගොල්ලන්ටම ඒ ෙගොල්ලන් කළ වැරැද්ද ෙත්රිලා ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳව කෑගහනවා.  

එදා 1977 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 5/6ක බලයක් 
සහිතව බලයට පත් ෙවලා ඉතාම උද්ධච්ච ආකාරයට ෙම් රට 
පාලනය කළා. ෙම් රෙට් ජනතා ව ාපාර ෙපොඩිපට්ටම් කර ෙගන 
ගියා. තමන්ෙග් මතය එකම මතය කියලා හිතා ෙගන එදා ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සම්මත කර ගත්තා වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය අදත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආසන 106ක් තියා ෙගන;  
තමන්ට මහ ෙලොකු බලයක් තිෙබනවාය කියලා හිතා ෙගන 
කටයුතු කරනවා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට පින් 
සිද්ධ ෙවන්න අගමැතිකම්, ඇමතිකම් ගත්ත මිනිස්සු අද 5/6ක 
බලයක් තිෙබන විධියට උද්ධච්ච ආකාරයට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ හැසිෙරනවා.  

1395 1396 

[ගරු  තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා] 
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අපට මතක් වන්ෙන් එදා 1977දී සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියට,  සමඟි ෙපරමුෙණ් නායකයන්ට අපහාස අවලාද නඟපු 
ආකාරයයි. ඒ ආකාරයටම අදත්  බලය අත්පත් කර ගත් 
නායකයින්, පාලකයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉතාම උද්ධච්ච 
ආකාරයට හැසිෙරනවා. කට ඇරිෙයොත් "ෙරජීමය; රාජපක්ෂ 
ෙරජීමය; රාජපක්ෂ; රාජපක්ෂ" කියනවා. ගිරව් වාෙග්. කුරුල්ෙලෝ 
වාෙග්. ඒකම තමයි කියන්ෙන්. හැබැයි, ඔය උද්ධච්ච ආකාරයට 
පාලනය කළ ෙනොහැකියි කියන එක අපි මතක් කරනවා. ඒ 
කටයුතු පිළිබඳව අපි ඉතා කනගාටු ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.   

රජය ෙගෙනන ෙහොඳ වැඩවලට ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
සහෙයෝගය ඕනෑ ෙවනවා නම්, අගමැතිවරයා ඔය උද්ධච්ච, 
අහංකාර වැඩ පිළිෙවළින් වහාම ඉවත් විය යුතුයි.  
අගමැතිවරයාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවාම ඒ පශ්නයට හරියට 
උත්තරයක් ගන්න බැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි ඇහුෙවොත් 
අපට කියන්ෙන්, "උගුඩුෙවෝ, 'බකමූෙණෝ', 'කලවැද්ෙදෝ', 'වඳුෙරෝ', 
'මූසලෙයෝ', 'අහිකුණ්ඨිකෙයෝ', වාඩිෙවයල්ලා, පැදුරු දමා ෙගන 
බිම වාඩිෙවයල්ලා" කියලායි. පශ්නයකට හරියට උත්තරයක් 
ගන්න ඕනෑ නම් එක්ෙකෝ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර කුමාර 
දිසානායක මැතිතුමා ෙහෝ එතුමාෙග් කණ්ඩායෙම් ෙකෙනක් 
අහන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ටීඑන්ඒ  එෙක් ෙකෙනක් 
ඇහුෙවොත් ෙබොෙහොම ෙහොඳට උත්තර ෙදනවා. අපිට උත්තර ෙදන 
ෙකොට එතුමා උත්තර ෙදන්ෙන් ෙමන්න ෙම් පැත්ත බලා ෙගන, 
පිටිපස්ස බලා ෙගන. ෙකෝට් එෙක් එක බෑයක් ෙම් පැත්තට යනවා. 
අෙනක් බෑය අෙනක් පැත්තට යනවා. අපට හිනා ෙවනවා. අපහාස 
කරනවා. අපි කියනවා, "අගමැතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සහෙයෝගය ලබා ගන්න ඕනෑ නම් වහාම ඔය 
අපහාස කිරීෙම් කියා පිළිෙවතින් ඉවත් ෙවන්න" කියලා. එෙහම 
ෙනොවුණෙහොත් අපි සූදානම් නැහැ, ෙම් යහපාලන ආණ්ඩුව 
ෙගෙනන කිසිම ෙදයකට සහෙයෝගය ෙදන්න.  ඒ ෙවනුෙවන් දණ 
නමන්න සූදානම් නැති මන්තීවරු 52ක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ෙකළින් හිට ෙගන ඉන්නවාය කියන එක  අපි ඉතා ශක්තිමත්ව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඒ එක්කම ඊෙය් කියනවා, ඉන්දියානු ගිලන් රථ ෙසේවය 
ෙමහාට ෙගෙනන ෙකොට රිළා නැටුම් නටන්න සූදානම් වුණාට - 
හනුමා වන්නම නටන්න පුළුවන්, හැබැයි රට ගිනි තියන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා. දැන් අපට  අහන්න ෙවන්ෙන් 
අගමැතිතුමා ෙම්ක කාට කිව්වාද කියලායි. ඉන්දියාව නටවන 
නටවන නැටුමට රිළා නැටුම් නටන්ෙන් යහපාලන ආණ්ඩුවද 
අපිද? අද ඉන්දියාෙව් රිළවා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවද, අපිද?  
කවුරු වඳුරු නැටුම්, රිළා නැටුම් නටන්න හැදුවත් රට ගිනි 
තියන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ආණ්ඩුවට ඉඩක් ෙදන්ෙන් නැහැයි 
කියන එක පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් ආකාරයට 
කටයුතු කිරීම තුළ සහජීවනයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. එකට යා 
හැකි සම්මුතිවාදයක් ඇති වන්ෙන් නැහැයි කියන එක අපි ඉතාම 
ශක්තිමත්ව ආණ්ඩුවට පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට අපි මතක් කරන්න 
ඕනෑ, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 19 වතාවක්  සංෙශෝධනය කළ බව. 
හරියට ඒක මාසික සඟරාවක් වාෙගයි. හැබැයි, ෙම් හදන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව මාසෙයන් මාසයට ෙවනස් ෙනොවන, 
තමන්ෙග් බලය උෙදසා ෙහෝ තමන්ෙග් පැවැත්ම උෙදසා 
සම්පාදනය කර ෙනොගන්නා, ජනතා පගමනයකට, රෙට් ඉදිරි 
ගමනට, ජාතික පශ්නයට, ෙගොවීන්ෙග් පශ්නයට, තරුණයන්ෙග් 
පශ්නයට විසඳුම් ෙදන සැබෑ ව වස්ථාවක් විය යුතුමයි. එතැනින් 
ෙමහා පැත්ෙත් ෙමොන ව වස්ථාව හැදුවත් රට අගාධයට ඇදී යාම 
වළක්වන්න බැහැ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 
 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

අපි ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම් කාරණය පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ආණ්ඩුව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් සිද්ධ කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ජනතාවාදි 
ආණ්ඩුවක් විධියට, යහ පාලනය ගරු කරන ආණ්ඩුවක් විධියට 
මාර්තු මාසෙය් 31වැනි දා වන ෙකොට නිල කාලය අවසාන වන 
පළාත් පාලන ආයතනවල මැතිවරණය වහාම පවත්වන්න කියලා 
අපි ආණ්ඩුවට අභිෙයෝග කරනවා. අපි කියනවා, ඡන්දයට භය 
නැත්නම්, යහ පාලනයට භය නැත්නම් පළාත් පාලන ඡන්දය 
වහාම  පවත්වන්න කියලා. යහ පාලන මී වදයට ඡන්දය දීපු 
හැටෙදලක්ෂෙයන් ලක්ෂ කීයක් අපත් සමඟ එකතු ෙවලා 
ඉන්නවාද කියලා බලන්න, හැකි නම් පළාත් පාලන ඡන්දය 
පවත්වන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට අභිෙයෝගයක් කරනවා. ජනතා 
පරමාධිපත යට ගරු කරන්න. ජන මතය යටපත් කරන්න සූදානම් 
ෙවන්න එපා. පළාත් පාලන ඡන්දය වහාම පවත්වන්න කියලා 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට අපි ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් අපි 
කියනවා, ෙම් සම්පාදනය කරන ව වස්ථාව අවසාන කරපු 
තස්තවාදය, අවසාන කරපු ෙබදුම්වාදය නැවත හිස ඔසවන්න 
ෙනොෙදන, ෙබදුම්වාදීන්ට කප්පම් ෙනොෙදන, ෙබදුම්වාදීන් 
ඉස්සරහා දණ ෙනොගහන, මාතෘ භූමිය ආරක්ෂා කරන, රෙට් 
ජනතාවෙග් පශ්න, ගැටලුවලට සැබෑ ෙලසම විසඳුම් ලබා දිය 
හැකි ජනතාවාදි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් විය යුතුයි. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉදිරි කාල සීමාව තුළදී ඒ සඳහා අෙප් 
සාධනීය විෙව්චන, ෙයෝජනා සියල්ල ඉදිරිපත් කරන්න. රටට 
ගැළෙපන, ඉතා ෙහොඳ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්පාදනය 
කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී විෙශේෂෙයන්ම විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කිරීම ඇතුළුව ෙගෙනන ඕනෑම ජනතාවාදී ෙයෝජනාවකට 
අපි සහෙයෝගය ෙදනවා වාෙග්ම, ජනතාවට එෙරහිව යන යම් 
තීන්දුවක් වුෙණොත් ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව එයට එෙරහි වීෙම් 
අයිතියත් අපි තබා ගන්නා බව සඳහන් කරමින් මා නිහඬ වනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ  අමාත තුමා. 

 
[අ.භා. 3.50] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 

සම්පාදනය කිරීෙම් කමෙව්දය ගැන අද පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදයට 
මෙග් අදහසුත් එකතු කිරීමට මා ලෑස්තියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම මට පථමෙයන් කථා කරපු මන්තීතුමා සඳහන් 
කළා, පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා සඳහා ඡන්දය පමාද ෙනොවී 
පවත්වන්න ඕනෑ කියලා. මා කියන්න කැමැතියි, "අපිත් ඒකට 
එකඟයි" කියලා. ෙමොරටුෙව් ජනතාවත් ඉල්ලා සිටින්ෙන් පළාත් 
පාලන මැතිවරණය පවත්වන්න කියන ඉල්ලීමයි. අපි ඡන්දයකට 
ඕනෑ ෙවලාවක මුහුණ ෙදන්න ලෑස්තියි. ඒ නිසා ඒ ඉල්ලීම අපිත් 
සථ්ිර කරනවා. 

අද විවාදයට ගැෙනන අෙප් පධාන මාතෘකාවට ගිෙයොත් අපි 
අහන්න ඕනෑ පශ්නය තමයි, "ඇයි අපට අලුත් ව වස්ථාවක් අවශ  
වන්ෙන්?" කියන කරුණයි. අෙප් ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත් අපිට 
ෙපෙනනවා, ෙසෝල්බරි ව වස්ථාව 1947දී ලබා දුන්න බව. ඒ 
ෙසෝල්බරි ව වස්ථාෙවන් බිතාන  රැජිනට, ඒ රජයට අෙප් 
ගැතිභාවය පකාශ වුණා. එවැනි ව වස්ථාවකින් අපි ෙකොෙහොමද 
ජනරජයක් හැටියට, ස්වාධීන රටක් හැටියට පිවිෙසන්ෙන් කියන 
පශ්නය තිබුණා. ඒ නිසා 1970 දී සිරිමාෙවෝ ඩයස් බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය සමගි ෙපරමුෙණන් මැතිවරණයට යන ෙකොට ජන 
වරමක් ලබා ගත්තා, ඒ කමය ෙවනස් කරන්න. නමුත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එම කමය ෙවනස් කරන්න බැරි නිසා,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට ව වස්ථා සම්පාදක සභාවක් - 
Constitutional Assembly එකක්- ඇති කරලා ෙකොළඹ නව 
රඟහෙල්දී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් රැස්ෙවලා එහිදී පැවැති 
සාකච්ඡාව හරහා අලුත් ව වස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න 
එතුමියටයි ඒ රජයටයි සිදු වුණා. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන පධාන ලක්ෂණය 
වන්ෙන්,  බිතාන  රජෙයන් ස්ෛවරීත්වය ලංකාෙව් පුරවැසියාට 
ලබා දීමයි. අද අපි ෙමම අලුත් ව වස්ථා සම්පාදනෙය් ෙයෙදන 
ෙකොට, එම ව වස්ථාවක් හදන ෙම් වෑයෙම්දී වැදගත්ම ෙදය 
වන්ෙන්, ජනතාවෙග් ස්ෛවරීත්වයයි.  

අපි දන්නවා, එය හදන අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එවකට 
හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් 157 ෙදනාම ඒ සාකච්ඡාවට 
මුලින් එකතු වුණා කියලා. නමුත්, අන්තිමට ඒ ව වස්ථාව අනුමත 
කරන අවස්ථාෙව්දී ඒ ව වස්ථාව අනුමත කරන්න එම 
මන්තීවරුන්ෙගන් 157 ෙදනාම හිටිෙය් නැහැ. ඒ එක 
එක්ෙකනාෙග් අදහස් ව වස්ථාව ඇතුළට ඇතුළත් ෙනොවන නිසා, 
එදා පැවැති රජය විසින් බහුතරෙය් කැමැත්ත භාවිත කරලා ඒ 
ව වස්ථාව සම්මත කර ගත්තා. සමහර ජන ෙකොටස්වල අදහසක් 
ඇති වුණා,"ෙම්ක අෙප් ව වස්ථාවක් ෙනොෙවයි, ෙම් ව වස්ථාව 
පක්ෂයක ව වස්ථාවක්"  කියලා. ඒක නිසා "ෙම් ව වස්ථාව අෙප් 
ෙනොෙවයි" කියන හැඟීම ඔවුන් තුළ ඇති වුණා. ඉන් පසුව, 1977 
ජූලි මාසෙය් මැතිවරණෙයන් පසුව නැවතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
රජයක් ඇති වුණා.  

ඊට පසුව නැවතත් ව වස්ථාවක් අලුෙතන් හදන්න 
කියාවලියක ෙයදුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී එම ව වස්ථාව 
හදනෙකොටත් විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ පක්ෂවල ෙකොටස් සහභාගි 
ෙනොවීම නිසා, ඒ ව වස්ථාවත් බහුතරයකින් අනුමත කර ගත්තා. 
සමහර අය කියන්න පුළුවන් පක්ෂපාතී ව වස්ථාවක් හැටියට ඒ 
ව වස්ථාව අනුමත කර ගත්තා කියලා. අද අපි ඒ ව වස්ථාව 
අනුවයි කියා කරන්ෙන්. ඒ ව වස්ථාවල මුලින් තිබුණ ලක්ෂණ 
ගැනයි අද කථා කෙළේ. එෙහමනම්, අද අපට අලුත් ව වස්ථාවක් 
අවශ  වන්ෙන් ඇයි? අද අපට අලුත් ව වස්ථාවක් අවශ  වන්ෙන්, 
ෙම් රෙට් ජීවත්වන සෑම ජන ෙකොටසකටම "ෙමය අෙප් 
ව වස්ථාවයි" කියන හැඟීම ඇති වන්නට ඕනෑ. ෙම් ව වස්ථා 
සම්පාදනෙය්දී එම හැඟීම ඇති වන්නට ඕනෑ. ෙම් අයුරින් ව වස්ථා 
සම්පාදනය කිරීම සඳහා වෑයමක්  1947, 1970, 1972 සහ 1978 

අවුරුදුවල වාෙග්ම ඉන් පසුව තවත් වෑයමක්  2000 වසෙර්දීත් 
තිබුණා. ෙම් සියලුම ව වස්ථා හැදුෙව් සුළු ෙකොටසක් විසිනුයි.  

විෙශේෂෙයන්ම, නීතිය පිළිබඳව දැනුමක් තිෙබන ෙකොටස් 
එකතුවීෙමන් තමයි ෙම් ව වස්ථා සම්පාදනෙය් ෙයදුෙණ්. නමුත්, 
රටක ව වස්ථාවක් දීර්ඝ කාලීනව පවතින්නට නම් මහ 
ජනතාවෙග් අදහස් ඒ ව වස්ථාව තුළ ගැබ්විය යුතුයි; එය මහ 
ජනතාවෙග් ව වස්ථාවක් විය යුතුයි. ඒ අනුව ෙමය ඉහළින් හදන 
ව වස්ථාවක් ෙනොෙවයි, පහළ සිට හදන ව වස්ථාවක් ෙවන්න 
ඕනෑ. අෙප් අලුත් රජය ඒ වෑ යෙම් තමයි දැන් ෙයදී සිටින්ෙන්. ඒ, 
ජනතාවෙග් ව වස්ථාවක් අලුෙතන් හදන්නයි.  ෙම් ව වස්ථාව 
තුළට ෙමොනවාද අඩංගු ෙවන්න යන්ෙන් කියලා කියන්න පුළුවන් 
විධිෙය් න ාය පතයක් අපට නැහැ. අපි ෙම් කර්තව යට ඇතුළු 
ෙවන්ෙන් ජනතාවෙග් අදහස් දැන ෙගන ඒ අදහස් ඇතුළත් 
කරන්නයි. ෙමම ව වස්ථාව සෑදීෙම්  කාර්ය සම්බන්ධෙයන්  ඒ 
ව වස්ථාව හදන කමෙව්දය ගැන ෙම් වන ෙතක්ම විශාල වාද 
විවාද ඇති වුණා. 1972 වසෙර්දී ව වස්ථා සම්පාදක සභාව  - 
Constitutional Assembly එක-  හරහා තමයි ඒ ව වස්ථාව 
හැදු ෙණ්. අපි දන්නවා, ඊට පසුව 2000 වසෙර්දී එය පාර්ලිෙම්න්තු 
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් හරහා ඒ ව වස්ථාව ඇති වුණා කියලා.  
නමුත් අපි දැන් ෙයෝජනා කරන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
මන්තීවරුන් ෙදසිය විසිපස්ෙදනාම ඇතුළු වන ෙත්රීම් කාරක 
සභාවක් හැටියට ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් 
කරන්නයි. දැන් අපි අනුගමනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙම් කමෙව්දය 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට සම්පූර්ණෙයන්ම 
එකඟ කමෙව්දයක්ය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. දැන් පවතින ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව, දැන් පවතින 
නීතිය සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක කරන කමයක් තමයි ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සම්පාදනය.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. දැනටම අෙප් රජය ෙයදී සිටිනවා, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මහ ජනතාවෙග් අදහස් දැන ගැනීමට; අදහස් 
විමසීමට. මහජන අදහස් විමසීමට ෙකොමිසමක් පත් කරලා, ෙම් 
රෙට් තැනින් තැනට ගිහින්, දිසත්ික්කෙයන් දිස්තික්කයට ගිහින් 
මහ ජනතාවෙග් අදහස් විමසනවා. ඉන් පසුව ෙම් ෙයෝජනාව 
සම්මත වුණාට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව කාරක සභාවක් හැටියට 
එකතු වන ෙකොට ඒ කාරක සභාෙව් කියාවලිය සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනිවිදභාවෙයන් මහ ජනතාවට බලන්නට පුළුවන් ආකාරයට, 
සෑම සාමාජිකයකුෙග්ම කථා අහන්න පුළුවන් ආකාරයට අපි 
මාධ  භාවිත කරන්නට කටයුතු කරනවා; නවීන තාක්ෂණය 
භාවිත කරන්නට කටයුතු කරනවා; රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය, ඒ 
වාෙග්ම සමාජ මාධ ය - social media - යන සියල්ලක්ම භාවිත 
කරන්නට කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඇත්තටම ෙමොන අදහස්ද 
පකාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා හැම එක් ෙකනාටම දැනගැනීම 
සඳහා හැම කථාවක්ම වාර්තාගත කරනවා. ෙමොකද, පසු ගිය 
කාලයක කාරක සභා හරහා ෙම් ෙද් කරන ෙකොට 
විනිවිදභාවෙයන් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සම්පාදන කමය තුළ විනිවිදභාවයක් ඇති කරන්නට අපි 
කැප වී සිටිනවා. ඒක ෙබො ෙහොම වැදගත්.  

අපි ෙම්කට කාල සීමාවක් ෙයොදවා නැහැ. ෙමොකද, අපි කාල 
සීමාවක් ෙයෙදව්වා නම් සමහර ෙවලාවට ෙචෝදනා කරන්නට 
පුළුවන්, අපි කාල සීමාවක් ෙයොදවා න ාය පතයක් අනුව 
හදිසිෙය්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්මත කර ගැනීෙම් වෑයමක 
ෙයදී සිටිනවාය කියලා. ඒ නිසායි කාල සීමාවක් ෙයොදවා 
නැත්ෙත්. කාල සීමාවක් ෙනොමැති නිසා ෙම්ක කල් මර-මර, ෙම් 
මුළු කියාදාමයම පරාජය කිරීෙම් වෑයමක ෙයෙදනවා නම්, එය 
රටට සිදු වන විශාල අවාසියක්ය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  
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[ගරු  ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා, 
21ෙදනකුෙගන් සමන්විත ෙමෙහයුම් කාරක සභාවක් පත් 
කරනවාය, එක් එක් විෂයයන් ගැන අධ යනය කරන්නටත්, ඒ 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නටත් අනුකමිටු පත් කරනවාය කියලා. 
ඊට පස්ෙසේ ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරනවා; ඒ ෙකටුම්පත සාකච්ඡා 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ ෙකටුම්පත විවාදයකට ලක් කරනවා. 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිෙයන් පස්ෙසේ ඒ ෙකටුම්පත 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වාද විවාද කරන්න; සංෙශෝධන ෙගෙනන්න 
අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ඉන් පසුව ඒ ෙකටුම්පෙත් ෙකොටසින් 
ෙකොටස සඳහා ඡන්දය දීෙමන් අපට එය අනුමත කර ගන්නට 
පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2/3ක ඡන්ද බලෙයන් එය අනුමත 
වුණාට පසුව ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ජනමත විචාරණයකට ලක් 
කරනවා. එතෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාවටත් අවස්ථාවක් තිෙබනවා, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජිතයන් තීරණය කරපු ෙද් හරිද, නැද්ද 
කියා තීරණය කරන්න.  

අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ලියපු ෙපොඩි ෙපොතක් 
මට ලැබුණා. එතුමා ඒ ෙපොෙත් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා. මා 
එය ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්නම්. “No one is opposed to 
drafting a new Constitution; no one is opposed to having a 
discussion; no one is opposed to amending the present 
Constitution.” එය සිංහල භාෂාෙවන් ෙමෙසේ සඳහන් කරන්නම්. 
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමට කිසිෙවක් විරුද්ධ 
නැහැ, ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් කරන්න කිසිෙවක් විරුද්ධ නැහැ, 
පවතින ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීමට කිසිෙවක් 
විරුද්ධ නැහැ." එතුමා එෙසේ සඳහන් කර තිෙබන එක අපි අගය 
ෙකොට සලකනවා.  

"දැනුත් අෙප් ස්ථාවරය විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කිරීෙම් කියාදාමය සිද්ධ කිරීමයි" කියලා ඔහු ඒ ෙපොෙත් සඳහන් 
කර තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් කියා මා හිතනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරුන් පක්ෂ-විපක්ෂ ෙභ්දයක් 
ෙනොමැතිව දැනටමත් පකාශ කර තිෙබනවා, "අපි ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කළ යුතුයි" කියා. ෙම් මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ඒ මතෙය් සිටින එක ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක් 
කියලා මම හිතනවා.  

ෙම් ව වස්ථාව හරහා ජනවාර්ගික පශ්නයටත් අපි විසඳුමක් 
ෙසොයනවා. අෙප් රෙට් ඉතිහාසය දිහා බැලුෙවොත්, මුල ඉඳලාම 
ගැටුම් තිබුණු බව අප දන්නවා. යුද ගැටුම්වලින් තමයි ඒවා අවසන් 
වුෙණ්. මම අද ඉතිහාසය ගැන කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, ෙම් ඉතිහාසය සෑම ෙකෙනකුම දන්නා  නිසා. අපි ඇති 
කර ගන්නා ෙම් ව වස්ථාව, කල් පවතින ව වස්ථාවක් විය යුතුයි. 
අනාගතය ගැන ඉදිරි දැක්මක් තිෙබන ව වස්ථාවක් විය යුතුයි. 
ඊළඟ අවුරුදු සියය තුළදී ෙම් රෙට් බිහිවන අනාගතය ගැන හිතලා, 
ඒ අනාගත පරම්පරාව ගැන හිතලා අපි ෙම් ව වස්ථාව තනන්න 
අවශ යි. ඒකට හැෙමෝෙග්ම සහභාගිත්වය අවශ යි. විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීමට පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක් 
ඒවාටත් පක්ෂ-විපක්ෂ සියලු ෙදනාෙග්ම එකඟත්වය අපි දිනා ගත 
යුතුයි.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා, මනාප 
ඡන්ද කමය අෙහෝසි කර මිශ ඡන්ද කමයක් ඇති කළ යුතුයි කියා. 
ඔහුෙග් පධානත්වෙයන් අවුරුදු ගණනාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා ෙවලා තිෙබනවා. ඔහුෙග් ෙපොෙත් සඳහන් ෙවන 
ආකාරයට මනාප කමය අෙහෝසි කරලා මිශ කමයකට යා යුතුයි 
කියන එක ගැන පක්ෂ-විපක්ෂ ෙභ්දෙයන්  ෙතොරව දැනටමත් අප 
අතර එකමුතුභාවයක් තිෙබනවා කියා මට ෙපෙනනවා. එම නිසා 
ව වස්ථා සම්පාදනෙය්දී අලුත් මිශ කමය තුළින් ලැෙබන ඡන්ද 
අනුපාතය අනුව ෙකොට්ඨාස කමයට ෙමොන තරම් පතිශතයක්ද අපි 
ෙවන් කරන්ෙන් කියන එක ගැන අපට තීරණය කරන්නට 

පුළුවන්. එවැනි කාරණා ගැන වාද විවාද කරලා සෑම ජන 
ෙකොටසක්ම නිෙයෝජනය වන විධියට අපට ඒවා තීරණය කරන්න 
පුළුවන්.  

ෙම් රෙට් තිෙබන විශාල පක්ෂ ෙදක වන්ෙන්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි. අපි ෙම් ෙද්වල් ගැන 
සාකච්ඡා කරනෙකොට, සෑම කුඩා පක්ෂයකටම නිෙයෝජනයක් 
ලැෙබන ආකාරයට කටයුතු කර ෙම් පශ්නය විසඳා ගත යුතුයි. 
කල් පවතින ව වස්ථාවක් ඇති කරනවා නම් සෑම ජන 
 ෙකොටසක්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජනය වන ආකාරයට ඒ 
පශ්නය විසඳිය යුතුයි. එතෙකොට විශාල පක්ෂ ෙදකට සමහර 
අවස්ථාවලදී අඩියක් පස්සට ගන්න සිදු ෙවයි කියන එකත් මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. කල් පවතින, අනාගතය ගැන 
ඉදිරි දැක්මක් තිෙබන ව වස්ථාවක් ෙම් රටට අවශ යි.  

ෙම් විවාදය යන  අතෙර් සමහර අය ජනතාව බියට පත් වන 
ආකාරෙය් යම් කිසි ෙද්වල් පකාශ කරලා තිෙබනවා, අපි ෙම් 
ඒකීය කමය ෙවනස් කරලා, නැති කරලා ෙෆඩරල් කමයකට 
යනවාද, නැද්ද කියන එක ගැන. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව අමතන අවස්ථාවකදී "ෙම් 
'ෙෆඩරල්' කියන වචනය කියනෙකොට දකුෙණ් මිනිසුන් බය 
ෙවනවා; 'ඒකීය' කියන වචනය කියනෙකොට උතුෙර් මිනිසුන් බය 
ෙවනවා" කියා සඳහන් කළ ආකාරය මට මතකයි. අපි ෙම් 
වචනවලට සීමා ෙනොවී ඇත්තටම ෙම් රටට අවශ  කරන බලය 
ෙබදා ගැනීෙම් කර්තව යට අෙප් මනස ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා 
හිතනවා. අපි ෙම් දිහා පාෙයෝගිකව බලන්නට ඕනෑ. ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යන්නට නම්, ෙම් රට ෙලෝකෙය් තිෙබන අෙනකුත් 
රටවලට වඩා සමාජයීය, ෙද්ශපාලනික හා ආර්ථික අතින් ඉහළ 
මට්ටමින් පවත්වා ගන්නට නම් අපට සුදුසු කමය ෙමොකක්ද කියන 
එක ගැන අප සාකච්ඡා කළ යුතුයි.  

ෙමම විවාදයට සහභාගි වුණු මන්තීවරුන් මුස්ලිම්,  ෙදමළ ෙහෝ 
සිංහල ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ හැෙමෝම වාෙග් පකාශ කර 
තිෙබනවා, අපිට ඒකීය රජයක් තුළ එකමුතු රටක් ෙගොඩ නඟන්න 
පුළුවන් කියන කාරණය. දැනටමත් හුඟක් අය ඒ සම්බන්ධව 
පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ ගැන අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  අපට 
පුළුවන් ඒ ෙද් කරන්න. සමහර අය ජනතාව බියපත් කරනවා, ෙම් 
කමෙව්දය තුළින් රට  ෙබදීෙම් කියාවලියක් ඇති ෙවයි කියලා,  
ෙවනම රාජ  ෙම් රෙට් ඇති ෙවයි කියලා. ෙම් රෙට්  ෙවනම රාජ    
අවුරුදු දහස් ගණනකට කලින් තිබුණා. රාජ   ෙදකක් ෙනොෙවයි, 
සමහර අවස්ථාවල රාජ  තුන හතරක් එකවතාෙව් ෙම් දූපත තුළ 
තිබුණා. නමුත් ඉංගීසින්ෙග් ආකමණෙයන් පසුව තමයි  
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ෙම්  දුපත තුළ තිබුණු රාජ   
සියල්ලම එක රාජ යක් හැටියට එකතු කෙළේ.  ඉතිහාසෙයන් මට 
ඒ කාරණය මතක් කරන්නට සිදු ෙවනවා. ඉංගීසින් පැමිණීෙමන් 
පසු ඒ රාජ   ඔක්ෙකොම නැති කරලා  එක රජයක්  හැටියට ෙම් 
මුළු දූපතම එකතු කළා. අෙප් කිසිම  අදහසක් නැහැ  ඒෙකන් තව 
අඩියක් පස්සට ගන්න.  අපට ෙම් රෙට් එකට ජීවත්වන්නට 
පුළුවන්  කියා අපි  විශ්වාස කරනවා. එම නිසා ඒ තිෙබන  බිය අපි 
අයින් කළ යුතුයි. ෙමොනවාද ෙම් රෙට් සුළු ජාතීන්  
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? ෙම් රෙට් සුළු ජාතීන් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන්ෙන් සාධාරණෙයන් ජීවත් ෙවන්නයි. ඒ අයෙග්  සංස්කෘතිය 
ෙමොනවා වුණත්,  කතා කරන භාෂාව කුමක් වුවත්,  ඇදහීම කුමක් 
වුවත් ඒ අයටත් එක හා සමානව සලැකීමටයි සාධාරණය 
කියන්ෙන්. නීතිය  ඉදිරිපිට සෑම පුද්ගලෙයක්ම එක හා සමානව 
සැලකීම තමයි ෙම් රෙට් සුළු ජාතීන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. 
ඔවුන්ෙග් භාෂාවට, ඔවුන්ෙග්  සංස්කෘතියට  ෙගෞරව කරන්න 
වාෙග්ම ඒවාට සමානත්වයක් ලබාගන්න තමයි ඒ අය 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි ෙම් වෑයම තුළින් හැෙමෝෙග්ම  
භාෂාවට, සංස්කෘතියට, ඇදහීමට, ආගමට ලැබිය යුතු ෙගෞරවය 
දිය යුතුයි; සමානත්වය දිය යුතුයි.  ඒක තමයි ඒ අය 

1401 1402 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.  ඒ අය විතරක් ෙනොෙවයි, දකුෙණ් 
මිනිස්සුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, බලය ෙබදා ගැනීමකට 
යන්න.  

ෙම් රෙට් දැනටම පළාත් සභා කමයක් අපි ඇති කරලා 
තිෙබනවා. මම පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙගන් ෙනොෙයකුත් 
වතාවල අහලා තිෙබනවා,  ''ඇත්තටම අපිට ෙම්  පළාත් සභා 
අවශ ද  නැද්ද'' කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුවයි, නගර සභායි, පාෙද්ශීය 
සභායි විතරක් තිබුණාම ඇතිද කියන  මතය මම විමසා තිෙබනවා. 
නමුත් ඒ අයෙග් අදහස වන්ෙන් පළාත් සභාත් අවශ යි කියන 
එකයි.  ජනතාවට ෙසේවයක් කරන්න අපිට බලය  ඕනෑ කියන 
එකයි. ජනතාවට සමීපතම රාජ  තන්ත තිබිය යුතුයි. එම නිසා ෙම් 
එකමුතු රට තුළ බලය  ෙබදා ගැනීමට  අපි ෙම්  ව වස්ථාව තුළ 
සලකා බලන්නට  ඕනෑ. අපි ෙම් බලය  පුළුවන් විධියට උපරිමව  
ෙබදා ෙදන්නට  ඕනෑ ජනතාවට ෙසේවයක් ලබාගැනීමට. අපට ඒක 
කරන්නට පුළුවන් වුෙණොත්  මීට වඩා ශීඝෙයන්  ෙම් රට  දියුණු 
කරන්නට පුළුවන්.  

අද අපි ෙබොෙහොම සංකීර්ණ ෙලෝකයක තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්.  
සංකීර්ණ ෙලෝකයක තිෙබන පශ්න හුඟක් සංකීර්ණයි. ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් එක පුද්ගලයකු තුළ නැහැ; රජතුෙමක් ෙහෝ 
ජනාධිපතිවරෙයක් තුළ නැහැ.  එම නිසා අපට අවශ  වන්ෙන් 
නායකයකු ෙනොව නායකත්වයයි. The need, today, is not for a 
leader; it is for leadership. This country has waited for a 
long time for a leader to emerge, often quoting examples  
like  Lee Kuan Yew in Singapore. But, what the country 
really needs is leadership. To provide that leadership, we 
must, within this united country, divide power in a way 
that the institutions that are closest to the people function 
effectively, so that the people would receive the services 
that they need from their State.   

ෙම් බලය ෙබදා හරින්න අවශ   වන්ෙන්, පාෙයෝගික ෙහේතු 
නිසායි. ඒ අය ෙග් අවශ තා සපුරා ගන්න පුළුවන් ෙවන්නයි.  කවුරු 
ෙහෝ මන්තීතුෙමක් දැන් ෙමතැනදී සඳහන් කළා, ඇයි අපි ෙම් 
කමෙව්දය තුළ ෙයදෙවන්ෙන් කියලා. ෙම්ක ව වස්ථා 
සම්පාදනයට උචිත අවස්ථාවක්ද කියන එකත් සඳහන් කළා. 

තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිබුණු අවස්ථා මීට ෙපර ෙම් රෙට් 
තිබුණා.  1970දී තුෙනන් ෙදෙක් බලයක්  එදා රජයට තිබුණා. 
1977දී හෙයන් පහක බලයක් එදා රජයටත් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ 
නැවතත් 2010දී ෙවන ෙවන කම ෙයොදමින් රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයත් තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් හදාගත්තා. 
තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තියාෙගන වුණත් ෙම් රෙට් තිෙබන 
ජනවාර්ගික පශ්නය විසඳන්න ඒ රජයන්වලට බැරි වුණා. ඒ නිසා 
ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන තුෙනන් ෙදෙක් බලෙයන් 
විසඳන්න පුළුවන් පශ්නයක් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. තුෙනන් 
ෙදෙක් බලයක් තිබුණු පළියට පක්ෂපාතී ව වස්ථා  හදලා ෙම් 
රෙට් පශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
අද තිෙබන ෙම් අවස්ථාව ව වස්ථාවක් සම්පාදනය කරන්න 
ෙබොෙහොම උචිත අවස්ථාවක් ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී තුෙනන් 
ෙදෙක් බලයක් රජයට නැහැ. ඒ නිසා  හැෙමෝෙග්ම සහාය අවශ  
ෙවනවා නව ව වස්ථාව සම්මත කර ගන්නට. එතෙකොට ෙම්ක 
පක්ෂපාතී ව වස්ථාවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙම්ක ජනතා 
හිතවාදී ව වස්ථාවක් ෙවනවා. ඉතිහාසෙයන් අපට ලැබී තිෙබන 
ෙම් අවස්ථාව ෙබොෙහොම වැදගත් අවස්ථාවක්. ෙමම   ඓතිහාසික 
අවස්ථාව පැහැර ෙනොහැර අපි ෙම් කාර්යෙය් ෙයෙදන්නට ඕනෑ.  

අපට ජනාධිපතිවරෙයක් ඉන්නවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකයා අෙප් රෙට් ජනාධිපති හැටියට ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 
අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා 
තමයි ෙම් රෙට් අගමැති.  ඒ නිසා තනි බලය පාවිච්චි ෙනොකර, 
පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු වීෙමන් පමණක් ෙනොෙවයි, සියලු පක්ෂ 
එකතු වීෙමන් -රජයට  හැෙමෝම එකතු කරෙගන- ෙම් කර්තව  
කරන්නට දැන් ෙලොකු අවස්ථාවක් තිෙබනවා. 

අපි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
යහපතටයි. ඉතින් ඒ සඳහා හැෙමෝෙග්ම සහාය ඉල්ලමින් මා 
නිහඬ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්තීතුමා.  

ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
 

 
[අ.භා. 4.15] 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි ෙම් ගරු සභාෙව් 

ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඉරාන් 
විකමරත්න නිෙයෝජ  අමාත තුමා සඳහන් කළ පරිදි ෙම්ක 
ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක්. ඒ වාෙග්ම ෙමය ෙඵතිහාසික 
අවකාශයක්. බරපතළ සමාජ පතිසංස්කරණ පිළිබඳව, 
පජාතන්තවාදය ලබා ගැනීම පිළිබඳව, නීතිෙය් ආධිපත  පිළිබඳව, 
ෙම් රෙට් සකල ජනයාෙග් අභිලාෂ ඉෂ්ට කිරීම පිළිබඳව වන 
සාකච්ඡා ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළ කරන්නට අද අපට පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අවකාශය 
පෑදුෙණ් ෙකොෙහොමද? ඒක ස්වංයව සිද්ධ වුණු කාර්යයක්ද? 
ෙනොඑෙසේ නම් ඒ ෙවනුෙවන් කළ මහා කැපවීමක, පරිත ාගයක 
අවිෙයෝජනීය පතිඵලයකින්ද ඒ අවකාශය පෑදුෙණ්? අද කාටත් 
ඒක අමතක ෙවලා වාෙග් ෙත්ෙරනවා. ඒ අවකාශය අපට 
ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක අද අමතක ෙවලා. ඒ පිළිබඳව 
කථා ෙනොෙකොට යන බවක් තමයි ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්. 

1403 1404 

[ගරු  ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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අපි දන්නවා, මීට අවුරුදු 5කට, 6කට එහා පැත්ෙතන් 
බැලුෙවොත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දවස ගණෙන් හදීසි නීතිය දිගු 
කරමින් ඉස්සරහට ආපු පාර්ලිෙම්න්තුවක් කියලා. පණ ගැහි ගැහී 
තමයි මන්තීවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ෙකොයි ෙවෙල්, 
ෙකොෙහොම, ෙකොතැනකදී තමන්ෙග් මන්තී ධුරය විතරක් 
ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් ජීවිතයත් දාලා යන්න ෙවයිද කියන බිෙයන් 
සහ සැෙකන් තමයි මන්තීවරු ආෙව්. 

අපි කවුරුත් හිටිෙය් ආතතිෙයන්. ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළත්  
අපි සිටිෙය් භෙයන්, සැෙකන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු පරිශයට අපි 
ආෙව්ත් භෙයන්, සැෙකන්. ඒ තත්ත්වය  අද නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් විධිෙය් බරපතළ සමාජ 
පතිසංස්කරණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අපට අද අවකාශය 
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙපර කිව්වා වාෙග් ඒ ඉඩ පස්ථාව අපට 
ලැබුෙණ්; ෙම් ඓතිහාසික අවස්ථාව අපට ලැබුෙණ් මහා 
කැපවීමක පතිඵලයක් හැටියටයි; පරිත ාගයක පතිඵලයක් 
හැටියටයි.  අපව මරණ භෙයන් තැති ගන්වා තිබුණු,  ෙමරට 
ෙදකඩ කර ගැනීම ෙවනුෙවන් කියාත්මක වූ ඒ ෙබදුම්වාදී 
තස්තවාදය පරාජයට පත් කිරීම ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
ෙගෞරව කරනවා කියලා තනි තනිව ඇහුවාම කවුරුත් කියනවා. 
සමහර කුහක ෙනොවන අය ඒක පසිද්ධිෙය්ම කියනවා. හැබැයි, 
තනි තනිව හම්බ වුණාම ගරු කරනවා කියන අයත් ෙකොෙහොම හරි 
බලන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ෙබල්ලට ෙතොණ්ඩුව 
දමන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි. ෙපොදුෙව් කියන අයත් එෙහමයි. ඒ 
ෙබදුම්වාදය  නැති කරන්න එතුමා අතිශය බියකරු කැපවීමක් 
කළා කියලා අපි දන්නවා. මරණ සහතිකය අෙත් තියාෙගන තමයි 
එතුමා ඒ කැපවීම කෙළේ. එදා එතුමා හිටිෙය් ෙදමළ ෙබදුම්වාදී 
ෙකොටින්ට භෙයන්. තමන්ෙග් ජීවිතය ෙකොයි ෙව්ෙල් උදුරා ගනීද,  
ෙම් රට ෙවනුෙවන් තමන් භාර ගත් වගකීම ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් 
ෙවයිද, බැරි ෙවයිද කියන සැෙකන් හා ෙදගිඩියාෙවන් ඉන්න 
එතුමාට සිද්ධ වුණා. ෙකොටියා කම්මුතු කළාට පස්ෙසේ අදත් 
එතුමාට ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් භෙයන්.  ඒකයි ෙම්ක  
අබුද්දස්ස කාලය  කියලා කියන්ෙන්. ෙකොටි තස්තවාදය කම්මුතු 
කරලා ෙම් රෙට් බලවත් සමාජ පතිසංස්කරණ සාකච්ඡා කරන්න, 
කියාත්මක කරන්න ඉඩ පස්ථා ලබා දුන්නාට පස්ෙසේත් අද එතුමාට 
භෙයන් ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා භය වුෙණ් ෙදමළ 
ෙබදුම්වාදී ෙකොටින්ට. අද භෙයන් ඉන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
සිංහල ෙකොටින්ට.  ඒකයි ෙවනස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොයි ෙව්ෙල් තමන්ෙග් 
දරුෙවෝ ෙගන යයිද, ෙකොයි ෙව්ෙල් තමන්ෙග් බිරිඳ ෙගන යයිද, 
ෙකොයි ෙව්ෙල් තමන්ට ෙමොකක් හරි අභාවාචික අත් දැකීමකට 
ෙගොදුරු ෙවන්න සිද්ධ ෙවයිද කියලා එතුමා අද භෙයන් ඉන්නවා. 
එතුමා ෙද්ශපාලනඥයකු නිසා  ඒක කමක් නැහැ කියමු ෙකෝ. 
එතුමා ෙද්ශපාලනඥයකු නිසා ෙද්ශපාලන එදිරිවාදිකම්වලට 
මුහුණ ෙදන්න එතුමාට පුළුවන් ෙවයි. හැබැයි, අද අපි ලබා ෙගන 
තිෙබන ෙම් අවකාශය නිසා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරන්න, පජාතන්තවාදය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න 
නිදහස ලැබිලා තිෙබන බව අපි කවුරුත් දන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒ සාකච්ඡා පණ 
ගන්වනවාට වැඩිය ෙදයක් කරන්න තිෙබනවා. තුෙනන් ෙදකක 
සම්මුතියකින් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ඒකමතිකව තීන්දු කරපු 
පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම හා සම්බන්ධ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, පජාතන්තවාදීව සියලු ජන අභිලාෂ ඉටු 
වන පරිදි, සියලු ජාතිකත්වල, සියලු ජන කණ්ඩායම්වල, 
පන්තීන්වල, ෙපළැන්තීන්වල, ක්ෙෂේතවල මතය ෙම් උත්තරීතර 
සභාවට ෙගන එන පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳව අපි 
ෙසොයනවා නම්, සාකච්ඡා කරනවා නම්, හදාගන්න උත්සාහ 

කරනවා නම්, ඒ වාෙග්ම බිමට - ෙපොෙළොවට - වග කියන 
මන්තීවරෙයකු නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කරනවා නම්, සම්මත 
ෙවලා තිෙබන එම පනත් ෙකටුම්පත අනුව පළාත් පාලන 
මැතිවරණය ඉක්මනට පැවැත්වූෙවොත් ඒ ෙවනුෙවන් 
පූර්වාදර්ශයක්, පූර්ව අත් දැකීමක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකත් දින නියමයක් නැතිව කල් දමමින් තමයි 
ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කරන්නත් "ෙනොෙකෙරන 
ෙවදකමට ෙකෝඳුරු ෙතල් හත් පට්ටයයි තවත් ටිකක් ඕනෑ" වාෙග් 
තමයි  කටයුතු කරමින් ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණ කමයක් පිළිබඳව, ෙකොට්ඨාස කමයක් පිළිබඳව මනරම් 
වාග් මාලා ෙමතැනදි ෙදසා වදාරමින් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
කල් දමමින් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි අද 
වාද විවාද කරන ෙම් අවකාශය ඇතුෙළේ ෙබදුම්වාදී ෙකොටි 
තස්තවාදෙයන් ෙම් මාතෘ භූමිය ෙබ්රා ගැනීම ෙවනුෙවන්; ෙම් 
රෙට් ජනතාව මරණ භෙයන් ගලවා ගැනීම ෙවනුෙවන් දිවි 
ෙනොතකා සටන් වැදුණු රණ විරුවන් නවෙදෙනකු අද රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරෙය් රඳවා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ රඳවා තැබීම 
ගැන අධිකරණය පවා එකඟතාවක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

තුන්වැනි යුද හමුදා සන්නද්ධ බුද්ධි බළකාෙය් "Double 
Edge" ෙමෙහයුෙම් නියුතුව සිටි ලුතිනන් කර්නල් ෂම්මි 
කුමාරරත්න, ලුතිනන් කර්නල් පෙබෝධ සිරිවර්ධන ඇතුළු 
රණවිරුවන් නවෙදෙනක්ව 2015 අෙගෝස්තු මාසෙය් 25වැනිදා 
අත් අඩංගුවට ගත්තා,  එක්නැලිෙගොඩ කියන ඊනියා ෙකොටියාව 
අතුරුදන් කර මැරුවා කියලා. අත් අඩංගුවට අර ෙගන මාස 
ෙදකහමාරක් තිස්ෙසේ රහස් ෙපොලීසිෙය් රඳවා තබා ෙගන ඉඳලා, 
අද වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට හරියටම මාස හයක් 
ගතවී තිෙබනවා. "Double Edge"  ෙමෙහයුෙම් නියැෙලමින් 
කටයුතු කළ ෙම් බුද්ධි අංශ රණවිරුවන් අද වන විට මාස හයක් 
රක්ෂිත බන්ධනාගාරෙය් සිටිනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ, ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය 
කරන්න පැමිණි ෙකොටි තස්තයාට ෛමතිය වඩලා, ඒ ෙකොටි 
තස්තයා මීට ටික දිනකට ෙපර නිදහස් කළ බව. හැබැයි, 
ජනාධිපතිතුමා ඝාතනය කරන්න පැමිණි ෙකොටි තස්තයා ෙගන ආ 
  ෙබෝම්බ පුරවා ගත් කබාය අල්ලා ගත්ෙත් කවුද? මනම්පිටිය 
පාලම අසල ගස් ෙබනයක තිබිලා ඒ ෙබෝම්බ කබාය ෙසොයා 
ගත්ෙත් ලුතිනන් කර්නල් ෂම්මි කුමාරරත්නයි. අද ෂම්මි 
කුමාරරත්න ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද? ජනාධිපතිතුමා ඝාතනය කරන්න 
පැමිණි ෙකොටියාට නිදහස හම්බ ෙවනවා; එයාට ෛමතිය 
ලැෙබනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා අමාත වරෙයක් 
හැටියට සිටියදී එතුමාෙග් ඝාතනය  වැළැක්වූ, ඒ වෑයම, ඒ 
කුරුමානම වැළැක්වූ, ඒ ෙබෝම්බ කබාය ෙසොයා ගත් ලුතිනන් 
කර්නල් ෂම්මි කුමාරරත්න මාස හයක් තිස ්ෙසේ ඉන්ෙන් රක්ෂිත 
බන්ධනාගාරෙය්. ෙමයට අධිකරණය එකඟත් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝමාගම මෙහස්තාත් 
අධිකරණෙය් මෙහස්තාත්තුමා කියා තිෙබනවා,''ෙම් විධියට සාක්ෂි 
නැතිව පුද්ගල ඝාතනයක් සම්බන්ධෙයන් වරද පටවලා, කිසිදු 
ෙභෞතික සාක්ෂියක් නැතිව ෂම්මි කුමාරරත්න, පෙබෝධ 
සිරිවර්ධන, ෙකෝපල් රූපෙසේන, ඇතුළු ෙම් රණවිරුවන්ව හිර 
කරලා තියා ගන්න කිසිම සාධාරණ ෙහේතුවක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් 
මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ ෙවනවා. නමුත් මට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. දණ්ඩ නීති සංගහෙය් 296 වන වගන්තිය යටෙත් ෙම් 
ෙචෝදනා එල්ල කළාට පස්ෙසේ මෙහස්තාත් අධිකරණයකින් 
ෙමයට උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ. මට ෙපෙනනවා මෙග් අත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැඳලා වාෙග් තිෙබනවා'' කියලා. ෙම් පවෘත්තිය ජනමාධ වල 
පළවුණා. මට ලැබී ඇති ෙව්ලාව සීමිත නිසා, 2016.02.20වැනි දින 
''දිවයින'' පුවත් පෙත් පළ වුණු එම පවෘත්තියට අදාළ ෙකොටස ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා  සභාගත* කරනවා.  

අද අධිකරණය සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනයක් තිෙබනවා. පසු 
ගිය 23වැනිදා එම නඩුව අධිකරණෙය් කැඳවුවා. 19වැනිදා 
සාජන්ට් ගමෙග් කියලා තවත් යුද හමුදා බුද්ධි නිලධාරියකුව අත් 
අඩංගුවට ගත්තා. ෙමොකටද ෙම් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්? ෙම් නඩුව 
දික් කර ගන්න ඕනෑ නිසා.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි ෙකොයි කවුරුත් අද ෙම් වැදගත් 

සාකච්ඡාවලට පන ෙපොවන්ෙන්; ෙම් වැදගත් සාකච්ඡාවන් සිද්ධ 
කරන්ෙන්, ෙම් වීෙරෝදාර රණවිරුවන් නිසායි. ඒ අය ෙම් 
පජාතන්තවාදී  අවකාශය අපට නිර්මාණය කර දුන් නිසායි. ඒක 
ෙලයින්, ජීවිතවලින් ඇති වුණු අවකාශයක්. ඒ නිසා 
රණවිරුවන්ෙගන් පළිගන්න එපා. ජනාධිපතිතුමාව මරන්න ආපු 
ෙකොටි තස්තයාව නිදහස් කළා නම්,  ජනාධිපතිතුමාව ඝාතනය 
කරන එක වළක්වපු, ඒ ෙබෝම්බ කබාය ෙසොයා ගත් බුද්ධි අංශ 
නිලධාරින්ටත් වහාම නිදහස ලබා ෙදන්න ඕනෑ. මාස හයක් 
තිස්ෙසේ ඔවුන්ෙග් දරු පැටවුන් හඬනවා; අම්මා-තාත්තා හඬනවා. 
අද ඔවුන්ට වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් අපා දුක් විඳිනවා. 
ඔවුන්ට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් තිෙබනවා නම් එය කරන්න. 
වරදක් කර තිෙබනවා නම් දඬුවම් ෙදන්න. නැතිනම් වහාම ඔවුන්ට 
නිදහස ලබා ෙදන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙවන් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  ෙම් ගරු සභාව හරහා උත්තරීතර 
අධිකරණෙයනුත්  අපි ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ජනාධිපතිතුමාෙගනුත් 
අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 

[අ.භා. 4.25] 
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පුරා එක් 

එක් අවධිවල ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයන් සිද්ධ වුණා. 
1978දී  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා  ෙම් රටට නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හඳුන්වා දුන් ෙව්ලාෙව් ෙනොෙයක් විෙව්චන තිබුණු 
බව අපි දන්නවා. ඒ ෙව්ලාෙව් ෙම් රටට අවශ  ෙවලා තිබුණු 
ආකාරෙය්  නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් තමයි 1978දී  එළියට 
ආෙව්. ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙම් රෙට් ශීඝ සංවර්ධනයට ෙහේතු 
වුණා. 1970 - 1977 කාලය තුළ ෙම් රට එක තැන පල් වුණු බව 
අපි දන්නවා.  එක තැනම පල් වුණු රට ෙලෝකයට විවෘත කරන්න, 

රටට ආෙයෝජන ෙගෙනන්න, රැකියා අවස්ථා ලක්ෂ ගණනක් බිහි 
කරන්න, මහවැලිය වාෙග් දැවැන්ත සංවර්ධන ෙයෝජනා කම 
කියාත්මක කරන්න,  1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ශක්තියක් වුණු 
බව අපි දන්නවා.  

ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට දැන් වසර හතළිහකට ආසන්න 
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නූතන සමාජයට, නූතන 
රටට ගැළෙපන, නූතන ෙලෝකය හා බද්ධ ෙවන්න පුළුවන් නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක්  අද රටට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ නිසා තමයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු ඒ කීර්තිමත් 
නායකයන් හදපු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවම එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
මූලික කරෙගන අද අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් බවට පත් 
කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.  

මීට ෙමොෙහොතකට කලින් කථා කරපු ජයන්ත සමරවීර  
මන්තීතුමා කිව්වා, "සිංහල ෙකොටි" "ෙදමළ ෙබදුම්වාදය" ආදි 
වචන කීපයක්. ඒවා, එතුමන්ලා හැම දාම කියන වචන ටික. 
හැබැයි ෙහොඳට මතක තියාගන්න, අද ෙම් රට ෙදමළ ෙබදුම්වාදය 
පතික්ෙෂේප කරනවා වාෙග්ම සිංහල ෙබදුම්වාදයත් පතික්ෙෂේප 
කරනවා කියන එක. අෙප් ෙම් රට අද ෙම් තැන තිෙබන්ෙන් හැම 
දාම දරපු ෙම් ජාතිවාදි සංකල්ප නිසායි. අපි ෙමතැන ෙනොෙවයි 
ඉන්න ඕනෑ. අෙප් රට, සිංගප්පූරුවටත් වඩා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා 
තිබිය යුතු රටක්. ආසියානු කලාපෙය් ෙම් රෙට් පිහිටීම නිසා ෙම් 
රට මුළු ෙලෝකෙය්ම අවධානයට ලක් වුණු රටක්; මුළු ෙලෝකෙය්ම 
ඇස ගැෙටන රටක්. ඇයි එෙහම නම්, අෙප් රට තවම ෙමතැන පල් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපට වඩා පහළින් හිටපු වියට්නාමය ආදි 
රටවල් අද අප ඉස්සර කරෙගන ගිහිල්ලා. මලයාසියාව, 
ඉන්දුනීසියාව ආදි රටවල් අද අෙප් රට ඉස්සර කරෙගන ගිහිල්ලා. 
අද ෙකොරියාව ඉන්ෙන් අපට වඩා ගවු ගණනක් එහායි. ඒ රටවල් 
ඉස්සරහට ගිෙය්, ෙබදුම්වාදය, ජාතිවාදය ආදිය ඒ රටවල 
ෙනොතිබුණු නිසායි.  

අපි වසර ගණනාවක් ජාතිවාදි යුද්ධයක පැටලුණා. අපි සතුටු 
ෙවනවා අද ඒ යුද්ධය අවසන් ෙවලා තිබීම ගැන. ඒ යුද්ධය අවසන් 
වුණත් අප ෙම් පශ්නයට සාධාරණ විසඳුමක් දුන්ෙන් නැත්නම්, අප 
ෙම් පශ්නයට සියලු ජාතින්ට එකඟ ෙවන්න පුළුවන් පැහැදිලි 
පිළියමක් කෙළේ නැත්නම් අපට ෙම් පශ්නෙයන් හැම දාම බැට 
කන්න ෙවනවා. පභාකරන් මැරුණා තමයි. හැබැයි පභාකරන්ලා 
ආෙයත් බිහි වන එක නවත්වන එක තමයි රටක් විධියට අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් සියයට 90ක්ම ජාතිවාදය 
පතික්ෙෂේප කරනවා. ඒ, සිංහල ජාතිවාදය ෙවන්න පුළුවන්; ෙදමළ 
ජාතිවාදය ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෑම ජාතිවාදයක් අෙප් රටින් 
පතික්ෙෂේප වන කාලයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ 
ජාතිවාදි සංකල්පවලින් බැහැර වුණු නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක 
අවශ තාව පැහැදිලිව අපට තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ජයන්ත සමරවීර 
මන්තීතුමා කිව්වා, රණ විරුවන් ගැන. යුද්ධෙය් ජයගහණෙය් 
පදක්කම කවුරු තමන්ෙග් ගිණුමට දාගන්න හැදුවත් ඒ 
ජයගහණෙය් සැබෑ අයිතිකරුෙවෝ තමයි ෙම් රට ෙබ්රාගත් රණ 
විරුෙවෝ. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අෙප් රණ විරුවන් වීෙරෝදාර 
සටනක නියැලිලා තමයි අෙප් රට යුද්ධෙයන් ෙබ්රාගත්ෙත්. එහි 
සැබෑ ෙගෞරවය හිමි වන්ෙන් ඕනෑ ඒ රණ විරුවන්ටයි. හැබැයි, 
එෙහමයි කියලා යම්කිසි තැනක වරදක් ෙවනවා නම් ෙම් රෙට් 
නීතිය අනුව ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකොච්චර උත්තරීතර වුණත් එක්ෙකෙනකු 
ෙදෙදෙනකු වරදක් කරනවා නම්, "පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි" 

1407 1408 

[ගරු  ජයන්ත සමරවීර  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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කියලා දඬුවම් ෙනොදී ඉන්න බැහැ. ෙවනත් ආයතනයක් ගත්තත් 
එෙහමයි.  

උදාහරණයකට අපි ගනිමු, බැංකුවක්. ඒ බැංකුව ෙකොච්චර 
කීර්තිමත් නාමයක් දරාෙගන සිටියත් එහි එක්ෙකෙනකු 
ෙදෙදෙනකු වංචාවක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ අයට දඬුවම් ෙනොදී 
ඉන්න බැහැ. එෙහම දඬුවම් කළා කියලා බැංකුෙව් කීර්ති නාමයට 
හානියක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි හමුදාවත්. වරදක් කරපු 
අය හමුදාෙව් ඉන්නවා නම් ඒ අයට දඬුවම් කරපු පලියට හමුදාෙව් 
කීර්ති නාමයට හානියක් වන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අප කියන්ෙන් ඒකයි. අර කියපු රණ විරුවන් 
යුද්ධෙය්දී විශාල දායකත්වයක් දක්වපු අය ෙවන්න පුළුවන්. 
එෙහමයි කියලා -යුද්ධෙය්දී දායකත්වය දැක්වූවා කියලා- ඒ අය 
ෙවනස් ස්ථානයක කරපු වරදකට දඬුවම් ෙනොදී ඉන්න අෙප් රටට 
බැහැ, නීතිය කියාත්මක කරන රටක් විධියට, අධිකරණ 
පද්ධතියක් තිෙබන රටක් විධියට.  

ෙහොඳ දාහක් කළත් එක වරදක් කෙළොත් එයට දඬුවම් ෙදන්න 
ඕනෑ. "ෙහොඳ දාහක් කළා ෙන්" කියලා ඒ අයට දඬුවම් ෙනොදී 
ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා, ෙම් රට රැකගත් 
රණ විරුවන්ට ෙම් ආණ්ඩුෙවන් කවදාවත් අසාධාරණයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි නීතිය කියාත්මක ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා, එතුමාව 
ඝාතනය කරන්න ආ ෙකොටි තස්තවාදියාට සමාව දුන්නා අපි 
දැක්කා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙබොෙහොම සංෙව්දීව තමයි රණ විරුවන් 
දිහාත් බලන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කිසිම ෙමොෙහොතක රණ විරුවන්ට 
අසාධාරණයක් ෙවන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි නීතිය 
කියාත්මක කරන රටක් විධියට නීතිය කියාත්මක වන්න ඕනෑ. අපි 
දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ කියා. ඒ 
කාලෙය් නීතිය කියාත්මක කෙළේ අරලියගහ මන්දිරෙය් කාමරවල 
සිටයි. දුරකථන ඇමතුම්වලින් අධිකරණයට කථා කරලා බලපෑම් 
කරපු අවස්ථා අපි දැක්කා. අද එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ගරු 
ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගමැතිතුමා නීතිය අතට අරෙගන කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ.    

ෙම් රට යන ශීඝ ආර්ථික ගමන දැකලා, ඒකට ඊර්ෂ ාෙවන් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සුළුතරයක් ෙම් රට ආපස්සට 
ඇදෙගන යන්න උත්සාහ කළත්, ඒ ගමන යන එක වළක්වන්න 
ඔවුන්ට බැහැ. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තුෙනන් ෙදකකට වැඩි 
බහුතර බලයක් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. ෙමවන් 
කාලයක රටට වඩා වැඩදායක, රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න 
පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක අවශ තාව අප කවුරුත් 
පිළිගන්නවා.  

ෙමතුමන්ලා පළාත් පාලන මැතිවරණ ගැන කිව්වා. පළාත් 
පාලන මැතිවරණ කල් දමන්න අපට කිසිම අවශ තාවක් නැහැ.  ඒ 
කාලෙය් මැතිවරණ පවත්වපු විධිය අප දැක තිෙබනවා. 1988දී 
පළාත් සභා පටන් ගත් දා සිටම ෙම් රෙට් එක්වරම තමයි පළාත් 
සභා සියල්ෙල්ම මැතිවරණ පැවැත්වූෙය්. නමුත්, පසුව ඒ 
මැතිවරණ කෑලි කෑලිවලට කඩලා -ෙවන් ෙවන්ව- පවත්වපු විධිය 
අපට මතකයි. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන න ාය පතවලට අනුව රට 
අවුල් ජාලයකට ෙගන ගිය විධිය අපට මතකයි. "අප මැතිවරණ 
පස්සට දමනවා, එතුමන්ලා මැතිවරණ කලින් තිබ්බා" කියා 
එතුමන්ලා කියනවා. හැබැයි, මැතිවරණ කලින් තියලා කරගත්ත 
වින්නැහියත් අප දන්නවා. එදා කලින් මැතිවරණ ෙනොතියා, 
නියමිත වකවානුෙව් පැවැත්වූවා නම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
තවමත් ජනාධිපති ෙවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ කරපු ෙමෝඩකම් 
අමතක ෙවලා වාෙග් දැන් ඔබතුමන්ලා කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වීෙම් යම්කිසි පමාදයක් තිෙබනවා 

නම් ඒ තිෙබන්ෙන්  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
සංෙශෝධන පනතට අනුව ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කළ යුතු නිසායි. 
ෙම්වාෙය් ගැටලු තිබුණා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ෙකොට්ඨාස 
නිර්ණය කරලා තිබුෙණ් ඒකට අදාළ නිලධාරින් ෙනොෙවයි. එය 
ෙබොෙහොම පසිද්ධ කාරණයක්. තමන්ෙග් ෙහංචයියන් පිරිසක් 
කැඳවලා තමන්ට ඕනෑ විධියට බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා තමයි 
ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කෙළේ. අෙප් ආසනවල සමහර ෙකොට්ඨාස 
තිෙබනවා, ඒවාෙය් ගාම නිලධාරි වසම් එකකට එකක් යා වන්ෙන් 
නැහැ.  ඒ වාෙග් ෙබොෙහොම බහුබූත ෙකොට්ඨාස තමයි පසු ගිය 
කාලෙය් තිබුෙණ්. ඒ ෙද්වල් නිවැරදි කරන්න යම්කිසි කාලයක් 
යනවා. එෙහම නැතිව අප පළාත් පාලන මැතිවරණ තියන්න 
බෙය්වත්, ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන සන්ධානවලට බෙය්වත්, 
අලුතින් ඔය එනවා කියන පක්ෂවලට බෙය්වත් ෙනොෙවයි ඒ 
පමාදය සිදු වන්ෙන්. ෙකොට්ඨාස නිර්ණය අවසන් වුණාට පසුව ෙම් 
වසෙර් මැද වන විට අප පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වනවා. ඒ 
මැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ අෙප් කණ්ඩායම 
ජයගහණය කරන බවත් ස්ථීරයි. ඒ නිසා කවුරුවත් කලබල වන්න 
ඕනෑ නැහැ. අප මැතිවරණ පස්සට දමන්ෙන් ඔය කාටවත් බෙය් 
ෙනොෙවයි. ඒ අවශ  කටයුතු සිදු වුණාට පසුව පජාතන්තවාදී රටක් 
විධියට අෙප්  අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව, අලුත් පනතට 
අනුව  අප පළාත් පාලන මැතිවරණය පමාදයකින් ෙතොරව 
පවත්වනවා.   

ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරු වන අප සියලුෙදනාම ෙම් 
නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එය 
කාලීන අවශ තාවක්. ෙමොකද, තවදුරටත් පස්සට ගිහින් අපට ෙම් 
ෙලෝකය තුළ ෙකොන් ෙවලා ඉන්න බැහැ. අෙප් මිනිස්සු ෙම් 
දුක්ඛිත තත්ත්වෙයන් ඉතාම ඉක්මනින් ෙගොඩගන්න ඕනෑ. අෙප් 
තරුණයන් රැකියා විරහිතභාවෙයන් ඉන්නවා. අෙප් මව්වරු, 
පියවරු තවමත් ගම්වල දුක් විඳිනවා. අෙප් සමහර ගම්මානවල 
තවමත් ෙගවල් නැති අය ඉන්නවා. උළු ෙසවිලි කළ ෙගවල් නැති 
අය ඉන්නවා. කටු මැටි ගහපු, ෙගොම අතුරපු ෙගවල් තවමත් 
තිෙබනවා. ඒ මිනිසුන් ෙම් තත්ත්වෙයන් මුදා ගන්න නම් අප 
ආර්ථික අතින් ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ආර්ථික වශෙයන් 
ශක්තිමත් වුෙණොත් තමයි, අපට රටක් විධියට ඉස්සරහට යන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. අප ෙලෝකය තුළ තැනක් ගන්න නම්, ෙලෝකය 
දිනාගන්න නම් ෙලෝකයට ගැළෙපන, රටට ගැළෙපන නව 
ව වස්ථාවක් සකස් කිරීෙම් අවශ තාවක් තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් තමයි අප සියලුෙදනා කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන්. 2016 
වසරට ගැළෙපන, තව අවුරුදු 10කට, 15කට, 20කට ගැළෙපන 
නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න එළඹිලා තිෙබන ෙම් මහඟු 
අවස්ථාෙවන් ඔබතුමන්ලා පෙයෝජන ගන්න.  

ඊෙය් අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් ෙමන්න ෙම් කාරණය පකාශ 
කළා. ෙම් සමහර කරුණු, කාරණා අරෙගන ෙම් රට තුළ අනවශ  
බියක් ඇති කරන්න සමහරු උත්සාහ කරනවා. ඉන්දියාව සමඟ 
අෙප් රටට ෙබොෙහොම වැඩදායක ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න හදන 
ෙමොෙහොතක් ෙම්ක. හැබැයි, තවම ඒ ගිවිසුම ෙකටුම්පත් 
කරලාවත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා රටට ආදරය කරන පිරිසක් නම් 
ෙම් එළෙඹන්න තිෙබන ගිවිසුමට සුබදායී ෙයෝජනා ෙගනැත්, ඒ 
ගිවිසුම සාර්ථක කරගන්න සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි, 
එෙහම ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. ෙම් දැකපුවත් නැති, ඉදිරිපත් 
ෙවලාවත් නැති, ගිවිසුමක් ගැන මහා ෙලොකු ෙඝෝෂාවක් රට තුළ 
ඇති කරනවා. ඒ ෙමොකද? විපක්ෂයට ෙවන කරන්න ෙදයක් 
නැහැ. ඔවුන්ට කථා කරන්න ෙවන කාරණයක් නැහැ. ඒ නිසා 
නැති බිල්ෙලක්, නැති යක්ෂෙයක් මවලා ජනතාව කුපිත කරන 
කටයුත්තක් තමයි අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන ෙබොෙහොම 
සුළුතර පිරිසක් විසින් කරන්ෙන්. ඒ නිසා අප පැහැදිලිවම 
කියනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ක ඩාකප්පල් කරන්න, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අරාජික කරන්න, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉස්සරහට කරෙගන යන්න බැරි වන විධියට බාධා කරන පිරිස් 
ඉන්නවා නම් මා හිතන විධියට ෙම් රෙට් ජනතාව විසින්ම ඒ අය 
පතික්ෙෂේප කළ යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ රටක් 
මිසක් පස්සට ඇදෙගන යා යුතු රටක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තවදුරටත් 
ෙම් රෙට් තිෙබන යම්කිසි පක්ෂයක් ජාතිවාදය, ෙබදුම්වාදය 
විකුණාෙගන කන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් ඒ පක්ෂ, 
සංවිධාන ජනතාව විසින් පතික්ෙෂේප කරන දවස වැඩි ඈතක 
ෙනොෙවයි කියන කාරණය මතක් කරමින්, ෙම් නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව සකස් කිරීෙම් කාර්යයට සියලුෙදනාෙග් සහෙයෝගය 
ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය ලබා 
දුන්නාට ඔබතුමාට  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ  ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 4.37] 
 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ   
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් විවාදය පැවැත් 

ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉතා  වැදගත් වූ, කාලීන වූ ෙයෝජනාවකට 
පසුබිම සකස් කර ගැනීම සඳහායි. විෙශේෂෙයන් නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලයක් පත් කර ගැනීමට අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
අනුමැතියක් ෙදන්න සාකච්ඡා ෙවන අවස්ථාව. නව ව වස්ථාවක් 
පිළිබඳ කථිකාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පවතින ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව තුළ තිෙබන දුර්වලතාවන් නිසා, පවතින ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව තුළ ෙලෝකය ෙවනස් වන ආකාරයට අෙප් රෙට් යම් 
යම් ෙද්වල් ෙවනස් ෙනොවීම තුළ අෙප් රෙට් සමාජීය, ෙද්ශපාලන 
පශ්න  ෙගොනු ෙවමින් පවතින නිසයි.    

ලංකාෙව් කිසිම කාලයක පූර්ණ සාකච්ඡාවකින් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සකස් ෙවලා නැහැ. ඒක තමයි ෙම් අර්බුදයට ෙහේතුව. 
ඉන්දියාව නිදහස ලබා ගන්න කලින් 1931 ඉඳලා තමයි 
ඉන්දියාෙව් ව වස්ථාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වුෙණ්. එතෙකොට 
ඉන්දියානු ව වස්ථාව සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව විද්වතුන්, 
ජනතාව අතර පුළුල් සංවාදයක් පැවතුණා. නිදහස ලබා ගන්න 
ෙකොට ඉන්දියාවට පුළුවන් වුණා, පැහැදිලි, රටට ගැළෙපන 
ව වස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා ජනතා අදහස් ලබා ෙගන 
විද්වතුන්ෙග් අදහස් ලබා ෙගන ව වස්ථාවක් සකස් කරන්න. ඒ 
නිසා ඉන්දියානු ව වස්ථාව අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
වාෙග් 19 වතාවක් සංෙශෝධන ෙගනාපු ව වස්ථාවක් බවට පත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙකොයි 
ආකාරෙයන් සකස් විය යුතුද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් 
පුළුල් කථිකාවක් අද අපට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා.   ඒකට තමයි   
එක පැත්තකින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමා සභාපති කරලා, 
නිෙයෝජ  සභාපතිවරු හත් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත සාමාජිකයන් 
20ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයක් පත් 
කර ගන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් 

කිරීම තුළ එක පැත්තකින්  ෙවනම ෙකොටසක් පුළුල්ව ජනතාවෙග් 
අදහස්  ලබා ගන්නවා. අෙනක් පැත්ෙතන් මන්තීවරුන්  හැටියට, 
ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපට දායකත්වය ලබා ෙදන්න පුළුවන්. 
ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් හැටියට මා සලකනවා.  

1972දී  ෙම් රෙට් ඉතාම වැදගත් වූ තීන්දුවක් සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ගත්තා. ඒ, 1972 ජනරජ ව වස්ථාව ෙම් 
රෙට් සකස් කර ගැනීම සඳහායි. ඒ ෙවලාෙව්දී ඒ කාරණාව 
සාකච්ඡාවට ලක් වුණත් ෙෆඩරල් පක්ෂය ඉන් ඉවත් ෙවලා ගියා.  
ෙම්කට පධාන පක්ෂයක් දායක ෙනොවුණු නිසා 1972 
ව වස්ථාෙව්ත් ෙහොඳ වැඩිපුර තිබුණත්, යම් කිසි ගැටලු මතු වුණා. 
1978 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් ව වස්ථාව ජනාධිපති 
කමය මුල් කරෙගන ෙම් රෙට් ස්ථාපිත වුණා. එතැනදි අපට වුණු 
වරදක් තමයි ෙක්වල ඡන්ද කමය ෙම් රටට අහිමි වීම. පවතින 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය තුළ අදට ගැළෙපන ආකාරයට ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලය පත් කිරීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙම් 
රෙට් පුළුල්ව සාකච්ඡා කරන්න ඉඩක් තිෙබනවා, ජනතාවට ඉඩක් 
තිෙබනවා, ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඉඩක් තිෙබනවා, විද්වතුන්ට 
ඉඩක් තිෙබනවා. ෙම් ඉඩ සකසා ගැනීම සඳහා තමයි එක 
පැත්තකින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය  පත් කර ගන්න ගමන්  
අෙනක් පැත්ෙතන් මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා ෙවනම වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවන්ෙන්.    

ෙම්ක ෙම් රටට අවශ  ෙදයක්. ෙම්ක ගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණෙය්දී දීපු ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ 
වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමාත් විවිධ අවස්ථාවලදි ෙම් ගැන පකාශ 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් නව 
ව වස්ථාවක් පිළිබඳව ඒ මැතිවරණෙය්දී පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙම් රටට අවශ යි. ඒ සඳහා 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අදහස් අරෙගන, විද්වතුන්ෙග් අදහස් 
අරෙගන, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අදහස් අරෙගන, ෙමොන 
ආකාරයටද එය සකස් විය යුත්ෙත් කියලා  තීන්දු කරලා රටට 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කර ගත යුතුයි. රටට 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කර ගැනීම තමයි 
ඉතාමත් වැදගත් ෙවන්ෙන්. අද යුෙරෝපය අපට තිෙබන 
දූරස්ථභාවය ෙමොකක්ද? ෙම් සමාජය තුළ, ෙම් ෙලෝකය තුළ 
කාලීන පරිවර්තන තිෙබනවා. කාලීන පරිවර්තනවලට අපට 
පරිවර්තනය ෙවන්න බැරි නම්, අපට ෙබොෙහෝ දූරස්ථව ඉන්න 
ෙවනවා. ඒ නිසා  ෙලෝකයත් සමඟ  ෙද්ශපාලනික, සංස්කෘතික,  
සමාජීය පරිවර්තනවලට අපි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ෙලෝකයට අපට 
ෙදොස් කියන්න  බැරි ෙවන්න, ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් ගැන, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විෙව්චනය ෙනොකරන යම් යම් කාරණා ඇති 
කරන්න, ෙම් රෙට් නීතිය ස්ථාපිත කරන්න, ඒ වාෙග්ම සමාජීය 
වශෙයන් මහජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් සාධාරණ විධියට 
ඉෂ්ට කරන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

සිවිල් සංවිධාන දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ යම් යම් මත පකාශ 
කරලා, යම් යම් හැඟීම් ඇති කළා. ඒ නිසා  සිවිල් සමාජය 
ශක්තිමත් ෙවන විධියට ෙම්ක කියාත්මක කරලා, අෙප් නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සකස් කර ගැනීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් 
ෙවන්ෙන්. ඒ පිළිබඳ තර්ක විතර්ක කිරීම ෙනොෙවයි වැදගත් 
වන්ෙන්. අද ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාව අනුව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
මණ්ඩලය පත් කිරීමට අෙප් අනුමැතිය දීමයි වැදගත් වන්ෙන්.   
ෙම් හැම එකක්ම ෙගෙනනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියක් 
අවශ යි. අපි දැක්කා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට ෙමය ෙගන 
එන්න කලින් ෙමොකක්වත් දැක්ෙක් නැතිව විෙව්චනය කරන 
පිරිසකුත් ෙම් රෙට් ඉන්න බව. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි, ඉතා වැදගත් 
වන්ෙන්. අපට ෙද්ශපාලන අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. අෙප් 
ෙද්ශපාලන අදහස්වලට වඩා ජනතාවෙග් හැඟීම් අවුස්සන ෙද්වල් 
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අපට කථා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ජනතාවෙග් හදවතට කථා 
කරනවාට වඩා ඉතා වැදගත් වන්ෙන් කාලීනව බුද්ධියට කථා 
කිරීමයි. ඒ නිසා ෙම් සමාජෙය් පුළුල් ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන විශාල පිරිසක් අද  ඉන්නවා.  සමාජ ෙවනසක් අවශ යි කියලා 
තරුණ පරපුර අතිවිශාල දායකත්වයක් ෙදනවා, සමාජ 
පරිවර්තනයක් ෙම් රෙට් අවශ යි කියලා දායකත්වයක් ෙදනවා. ඒ 
නිසාම අපට ෙමය ඉතාමත්ම වැදගත් වනවා.  

චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජය වර්ෂ 2000දී 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙගන එන්න හදන විට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව පුච්චලා දැම්මා; ඒ 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සැකිල්ල පුච්චලා දැම්මා; සංෙශෝධනය 
පුච්චලා දැම්මා. එතෙකොට  වර්ෂ 2000දී  ෙගන ඒමට උත්සාහ කළ 
ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්  බලය ෙබදීම සඳහා යම්කිසි කාරණා 
තිබුණා.  බලය ෙබදීමක් ෙම් රටට අවශ යි කියා අපි ෙපෞද්ගලිකව  
පිළිගන්නවා. බලය ෙබදීෙම්දී, සමාජෙය් ගැටලු ඇති ෙනොවන 
බලය ෙබදීමක් ෙම් රටට අවශ යි.  සාමාන  සුළු ජනතාවෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ සුළු ජාතීන් යම්කිසි 
අයුරකින් පීඩනයකට පත් ෙනොවන, මානසික පීඩනයකට පත් 
ෙනොවන තත්ත්වයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා යම් යම් ෙවනස්වීම් 
ෙම් රටට අවශ යි. ඒක අද අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  ෙම් රෙට් අර්බුද 
ෙබොෙහොමයක් ඇති වී තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවනස්වීම් සම්බන්ධව ඒ 
කාලෙය් කියා ෙනොකරපු නිසා බව අද අපි පිළිගන්න ඕනෑ.  

ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා කිව්වා රටවල් ෙදකක් ඇති 
වන හැටි. ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව 
කිව්වා, වාමාංශික පක්ෂ කථා ෙනොකරන කාලෙය් වාමාංශික 
පක්ෂත් කථා කළ බව. ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මහතා කථා කළා. 
භාෂා ෙදකක් තිබුෙණොත් රටවල් එකයි.  භාෂා ෙදකක් නම් තනි 
රටක්. එක භාෂාවක් වුෙණොත් ඒ රට ෙබෙදනවා. නමුත් ඒ 
ෙවලාෙව්දී ඒවා පතික්ෙෂේප කළා. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඔවුන් 
අන්තවාදීන් හැටියට සැලකුවා, ඔවුන් ජාතිවාදීන් හැටියට 
සැලකුවා. නමුත් අන්තිමට  ඒවා කියාත්මක කළ යුතුයි කියන 
මතයට අද සමාජය ඇවිල්ලා තිෙබනවා.  

එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා ෙචල්වනායගම් 
ගිවිසුම  අත්සන් කෙළේ ඇයි?  බණ්ඩාරනායක මහතා පිළිගත්තා, 
සිංහල භාෂාව රාජ  භාෂාව කිරීෙමන් වැරැදීමක් වුණා කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අවංකව පිළිගත්තා. එක සැෙර්ට ඒ කරපු ෙද් 
තුළින් සමාජ අර්බුදයක් ආ බව  පිළිගත්තා.  ඊට පස්ෙසේ   තමයි 
බණ්ඩාරනායක - ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. නමුත් 
ඒක කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.  ඩඩ්ලිට ඒක කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද,  හැම තිස්ෙසේම  අන්තවාදයට කථා කරපු පිරිසක් 
ෙම් රෙට් සිටියා. ඔවුන් අදත් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. ඔවුන් හිතන්ෙන් 
ඒ ඡන්ද පදනමින් ජීවත් ෙවන්න. හැබැයි, ඒක ෙනොෙවයි 
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් යුතුකම. ඒක ෙනොෙවයි, සමාජෙය් අපට 
තිෙබන යුතුකම. අපට  ඊට වඩා වගකීමක් තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක සමඟිෙවලා, පක්ෂ ෙදක යම්කිසි 
එකඟතාවකින් යන ෙවලාෙව් නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙම් 
රටට ෙගෙනන්න බැරිවුෙණොත්, ෙම් සමාජෙය් පවතින ෙවනස්වීම් 
ෙවනස් කරන්න බැරිවුෙණොත් මම හිතන්ෙන් ඉතාම භයානක 
තත්ත්වයක්  ෙම් රෙට් ඇති වනවා. 

යුද්ධය කියන එක අපි ආයුධවලින් මර්දනය කළා. යුද්ධය 
කියන එක අපි ඝාතනෙයන් මර්දනය කළා. හැබැයි, පශ්න කියන 
ඒවා ඒ විධියට  මර්දනය කරන්න බැහැ. පශ්න කියන ඒවා 
ආයුධවලින් මර්දනය කරන්න බැහැ. ෙම් ෙවනස්වීම එතුමාෙග් 
පාලන කාලෙය්දී ඉටු කළ යුතුය කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ඉතාමත් ෙහොඳ, පැහැදිලි ස්ථාවරයක ඉන්නවා. ඒක ඉතාමත්ම 
වැදගත්. ෙම් රෙට් පැවති භයානක තස්තවාදය මහින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමා අවසන් කළා. එතුමාට ඒ ෙගෞරවය හිමි 
ෙවනවා. හැබැයි, ෙම්  රෙට් අලුත් ජනාධිපතිවරයා පත් වනෙකොටම 
සමාජයීය ෙවනස්වීම් කරන්න එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ජනතාව හාරලක්ෂ ගණනක් 
වැඩිපුර ඡන්ද ලබා දුන්ෙන් ඇයි? රට තුළ ෙම් සමාජයීය ෙවනස 
ඇති කළ යුතු නිසයි ජනතාව එතුමාට ඡන්දය ලබා දුන්ෙන්. ඒ 
සමාජයීය ෙවනස  ෙම් කාලය තුළ අපට ඇති කරන්න බැරි නම් 
මහා භයානක තත්ත්වයකට අප පත් ෙවනවා. සමාජ කතිකාවක් 
කරලා පූර්ණ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ඇති කරන්න කිසිම 
කාලයක අපට බැරි වුණා. අද සමාජ කතිකාවකට ඉඩක් 
තිෙබනවා. අන්න ඒ සමාජ කතිකාව ඇති කරන්න ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා. 
ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයට තමයි අදහස් 
ලැෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් මහජන 
නිෙයෝජිතයින්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අයෙග් 
අදහස් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඕනෑ තරම් සාකච්ඡා කරන්න 
පුළුවන්.  

ෙම් අවස්ථාව අෙප් ජීවිතයට ඉතාමත් වැදගත් කියලා මා 
හිතනවා. ෙමොකද, අතීතෙයන් අප හුඟක් පාඩම්  ඉෙගනෙගන 
තිෙබනවා. ඒ අනාගත පාඩම්වලින් අප අනාගතය  සකස ්කර ගත 
යුතුයි. අලුතින් හිතන්න පුළුවන් අදහස්වලින් සමාජය දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ සමාජයීය ෙවනස 
කරන්න පුළුවන්. විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගෙනන්න ෙයෝජනා වුෙණ් ඇයි? 1978ට පසුව  ෙක්වල ඡන්ද 
කමය අවසන් කරලා, සමානුපාතික ඡන්ද කමයට ආවාම ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විශාල වින්නැහියක් වුණා අප දැක්කා. අප ඒ 
කාරණය අවංකව පිළිගන්න ඕනෑ. මනාප කමය තුළ ඒ වින්නැහිය 
වුණා. අදත් අෙප් සමහර අයට ෙම්ක හිතා ගන්න බැහැ. 
ෙකොට්ඨාස කමය ඇති කළාම ෙකොට්ඨාස කමයට තමයි ඡන්දය 
පවත්වන්ෙන්. හැබැයි, තවමත් සමහර අය හිතාෙගන ඉන්ෙන් 
දිස්තික් කමයට ඡන්දය පවත්වනවාය කියලායි. ඒ 
මානසිකත්වෙයනුයි සමහර අය ඉන්ෙන්. පාෙද්ශීය සභාවක නම් 
පාෙද්ශීය සභාව තුළ සම්පූර්ණ ඡන්ද කමයක් ගැන හිතාෙගන 
ඉන්නවා. නමුත් එයින් කවදාවත් පතිඵල ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එක 
ෙකොට්ඨාසයකට තරග කරන්න පස් හය ෙදෙනක් එනවා. 
එතෙකොට තමයි නියම පජාතන්තවාදය ඇති ෙවන්ෙන්. එතෙකොට 
තමයි ගෙම් ජනපියම මිනිහා බිහි ෙවන්ෙන්. ඒක තමයි ෙම් 
ෙවනස. ඒක තමයි පාර්ලිෙම්න්තු කමයටත් අවශ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුෙණොත් තමයි ෙම් සමාජෙය් පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු වුණු විකෘති ෙද්ශපාලනය නිවැරැදි කරන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්. ෙමය ෙම් සමාජ යට ඉතාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් කියා 
මා හිතනවා. අපට විෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්. ෙම් කමෙව්දය 
ගැන වි ෙව්චන තිෙබන්න පුළුවන්.  සමාජෙය් ජීවත් වන ජනතාවට 
සහ ෙද්ශපාලනඥයින්ට ඕනෑම අදහසක් ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
 මණ්ඩලය තුළට ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් 
ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
 සමාජ, ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික ෙවනස ඇති කිරීම සඳහා පූර්ණ 
වශෙයන් වූ ෙහොඳම අවස්ථාවක් තමයි ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
තුළින් අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. සමාජ ය තුළ දීර්ඝ කාලයක් 
තිස්ෙසේ පැලපදියම්ෙවලා තිබුණු  ෛවරය වාෙග්ම සමාජය තුළ 
තිෙබන  විෂමතා ඉවත් කර මිනිසුන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම 
සඳහා මූලික අඩිතාලමක් දමන්න නම් ෙම් රටට නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් අවශ යි.  

ඉන්දියාව තුළ සමාජ කතිකාවක් කරපු නිසා තමයි, ඉන්දියානු 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා  වට විශාල සංෙශෝධන පමාණයක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගෙනන්න අවශ තාවක් නැති වුෙණ්. අපි ඒ කාරණය ඉතාම 
බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් වැදගත් 
අවස් ථාෙව්දී ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලය පත් කිරීම සඳහා අප 
අනුමැතිය ලබා දිය යුතුයි කියලා පකාශ කරමින් මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
[பி.ப. 4.51] 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
அரசியலைமப் ச் சைபயாக இந்தப் பாரா மன்றத்ைத 
நியமிப்ப  ெதாடர்பாக இந்த உயர் சைபயிேல நைடெப  
கின்ற விவாதத்தில் என் ைடய க த் க்கைள ம்  ெதாிவிக்க 
எனக்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு நன்றி. திய அரசியலைமப் 
ெபான்ைற உ வாக்குவதற்கான ஓர் அரசியலைமப் ச் 
சைபயாக இந்தப் பாரா மன்றத்ைத மாற் வ  ெதாடர் 
பாக ம் திய அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவ  ெதாடர் 
பாக ம் இங்ேக பல்ேவ  வைகயான க த் க்கள் சமர்ப் 
பிக்கப்பட் க்ெகாண் க்கின்றன.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மிக 
நீண்ட காலத்திற்குப் பிற்பா  ஒ  திய அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்குவ  ெதாடர்பாக இன்  ேயாசிக்கப் 
பட் க்கின்ற . காலத்திற்குக் காலம் அவ்வப்ேபா  
தி த்தங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய நிர்ப்பந்தத்திேலேய 
தற்ேபா ள்ள அரசியலைமப் க் காணப்பட்  வந்தி க் 
கின்ற . இந்த அரசியலைமப்பான  பரந் பட்ட எந்தெவா  
வைகயான க த் ப் பாிமாறல்கேளா அல்ல  கட்சிக க்கு 
மத்தியிேல ஆேலாசைனகள் ெபறப்பட்ட அ ப்பைடயிேலா 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்ற விடயம் இன்  
உணரப்பட் க்கின்ற . இன்  உ வாக்கப்பட் க்கின்ற 
இந்த ேதசிய அரசாங்கத்ைதப் பயன்ப த்தி இந்த நாட் க்குத் 
ேதைவப்ப கின்ற  ெபா த்தமான அரசியலைமப்ெபான்ைற 
உ வாக்குவ  இன்ைறய காலத்தின் ேதைவயாக 
மாறியி க்கின்ற .  

இந்த விடயத்திேல இந்த ேதசிய அரசாங்கத்திேல பங்கு 
வகிக்கின்ற எங்க ைடய அதிேமதகு ஜனாதிபதி மற் ம் 
ெகளரவ பிரதம மந்திாி ஆகிேயா டன் ஆட்சியிேல 
பங்ெக த்தி க்கின்ற சகல கட்சிக ம் இைணந்  ஒ குவ  
பாராட்டத்தக்க ஒன்றாகும். திய அரசியலைமப்பின் ேதைவ 
பல்ேவ  அ பவங்கைள ம், கற் க்ெகாண்ட பாடங் 
கைள ம் ைவத்ேத உணரப்பட்ட ஒன்ெறன்  நான் 
நம் கின்ேறன். இங்ேக பல்ேவ  தரப்பினர் பலவிதமான 
க த் க்கைளச் ெசால் க் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ெப ம்பாலாேனார் திய அரசியலைமப்  அத்தியவசியமான 
ெதன் தான் ேபசுகிறார்கள். ஒ  சிலர் திய அரசியல 
ைமப்பான  இந்த நாட்ைடப் பிள ப த் வதற்கு 
வழிசைமக்குெமன்  எச்சாிக்கின்ற வைகயில் க த் ச் 
ெசால்வ  ஆச்சாியமாக இ க்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
1970ஆம் ஆண்  சிங்கப் ாின் பிரதமராகப் பதவிேயற்ற லீ 
குவான்  அவர்கள் ெசான்ன ஒ  விடயத்ைத நாங்கள் 

ேகள்விப்பட் க்கிேறாம். அைத இங்ேக பல உ ப்பினர்கள் 
ஞாபக ட் னார்கள். இலங்ைக சுதந்திரம் ெபற்றதன் 
பின் தான், அதாவ , 1965ஆம் ஆண்  சிங்கப் ர் 
சுதந்திரத்ைதப் ெபற்ற . 1970 ஆம் ஆண்  ஆட்சிக்கு வந்த லீ 
குவான்  அவர்கள் ெசால் யி ந்தார், "இலங்ைகையப் 
ேபான்  சிங்கப் ைரக் கட் ெய ப் ேவன்" என் . அதற்கு 
19 வ டங்க க்குப் பிற்பா  இந்த நாட் ன் ஆட்சிப் 
ெபா ப்ைபேயற்ற அப்ேபாைதய ஜனாதிபதி பிேரமதாச 
அவர்கள், "சிங்கப் ைரப் ேபான்  இந்த நாட்ைடக் 
கட் ெய ப்பப் ேபாகின்ேறன்" என்  ெசால் யி ந்தார். 
அன்  சிங்கப் க்கு உதாரணமாக இலங்ைக 
திகழ்ந்தி ந்த . ஆனால், அ த்த 19 வ டங்க க்குப் பின்னர் 
இலங்ைகக்கு உதாரணமாகச் சிங்கப் ர் திக ம் நிைல 
உ வாகியி ந்த . இந்த மாற்றத்தின் காரணம் என்ன? அந்தச் 
ெசாற்ப காலத் க்குள்ேள சிங்கப் ர் நாட் ைடய 
அபிவி த்தி ெதாடர்பாக அவர்கள் எல்ேலா ம் ேநர்ைமயாக 
உைழத்தி க்கிறார்கள். ஆனால், இந்த நாட் ேல நாங்கள் 
எங்க க்குள்ேள ேபதங்கைள வளர்த் , இனவாத சிந்தைன 
கைள விைதத் க்ெகாண் ந்தி க்கின்ேறாம். அதனால், 
எங்க க்குள் ேதான்றிய பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க் 
ெகாள்வதிேல அல்ல  அதற்காகப் ேபாரா வதிேல அல்ல  
அதற்கான ேபச்சுவார்த்ைதகளில் ஈ ப வதிேலேய 
காலத்ைதக் கழித்தி க்கிேறாெமன்றால் அ  மிைகயாகா .  

இந்த அரசாங்கத்திேல - ஆட்சியிேல பங்ெக த்தி க்கின்ற 
அரசாங்க உ ப்பினர்கள்கூட ஒத் க்ெகாள்கின்ற ஒ  
விடயம்தான், தனிச் சிங்களெமாழிப் பிரகடனமான  இந்த 
நாட் ேல பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள உ வாக்கி 
யி க்கின்றெதன்ப . 1956ஆம் ஆண்  ெகாண் வரப்பட்ட 
தனிச் சிங்களெமாழிச் சட்டமான  பார ரமானெதா  
தாக்கத்ைத தமிழ் ேபசுகின்ற ச தாயத்திற்கு உ வாக்கி 
யி ந்த . அவ்வாறான மிேலச்சனத்தமான இனவாதப் ேபாக்கு 
இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு தைடயாக இ ந் 
தி க்கிற . கடந்த அரசாங்கங்கள் சி பான்ைமச் ச கங்கைள  
அ ைமப்ப த் கின்ற வைகயில் அவ்வாறான மிேலச்சனத் 
தனமான அ ப்பைடயில் ஆட்சிைய ேமற்ெகாண்டதன் 
காணரமாக ஒட் ெமாத்தமாக இந்த நா  பல்ேவ  
தாக்கங்க க்கு உள்ளாகியி ந்த . க்கியமாக அபிவி த்தி 
யிேல தைல க்க யாமல் நாம் பின்தள்ளப்பட் ந்ேதாம். 
ஏறக்குைறய எல்லா வைகயி ம் நாங்கள் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட் ந்ேதாம். இந்த நிைலைம இ தியாக 30 வ ட 

த்தத்திற்கு எங்கைள இட் ச்ெசன்ற . இந்த நாட் ேல 
த்தம் ஏற்பட்டால் தாங்கள் தப்பிவி ேவாெமன் ம் 

சி பான்ைமச் ச கங்கள் மாத்திரந்தான் அழிந்  
வி ெமன் ம் கன  கண்டவர்கள் அந்த த்தத்தின் லமாக 
இன்  பாடம் கற்றி க்கிறார்கள். அந்த த்தத்தினால் 
சி பான்ைம தமிழ் ச கம் மாத்திரமல்ல, ெப ம்பான்ைம 
சிங்கள மக்க ம் இைடயில் இ ந்த ஸ் ம் மக்க ம் 
உள்ளடங்களாக இந்த நாட் ேல வாழ்ந்த சகல பிரைஜக ம் 
பாதிக்கப்பட் க்கின்றார்கள்; பல இழப் க்கைளச் 
சந்தித்தி க்கின்றார்கள்; அதன் தாக்கத்ைத உணர்ந்தி க் 
கின்றார்கள். இ  இலகுவில் மறக்க யாத வரலாற் ப் 
பதிைவ ஏற்ப த்தியி க்கின்ற ஒ  பாாிய பாடமாகும்.  

இந்த நாட் ேல மிேலச்சத்தனமான - இனவாதப் 
ேபாக்ைகக் ெகாண்ட ஆட்சியாளர்கள் இ ந்ததன் காரணமாக, 
இந்த நாட் ல் அபிவி த்திையக் காண யாமற்ேபான ; 
எங்க ைடய ெசாந்தச் சேகாதரர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்; 
நாங்கள் நாட் ன் மனித வளங்களான ஆயிரக்கணக் 
கானவர்கைள இழந்ேதாம்; ேகா க்கணக்கான ெபா ளா 
தாரத்ைத இழந்ேதாம்; எங்க ைடய எதிர்காலச் சந்ததியி   
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ன க்காக இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப்ப யாமல்ேபான  
எனப் பல்ேவ  பதி கள் இந்த நாட் ன் வரலாற்றில் 
பதியப்பட் க்கின்ற . அ மாத்திரமல்ல, நாங்கள் கற் க் 
ெகாண்ட இன்ெனா  பாடம் என்னெவனில், இனவாதப் 
ேபாக்கு, மிேலச்சத்தனமான ேபாக்கு, க ம்வாதப்ேபாக்கு, 
சி பான்ைம ச கத்ைத அடக்கி ஆ கின்றேபாக்கு என்பன 
ஒ  நாட்ைட மாத்திரமல்ல, ஓர் ஆட்சிைய ம் இல்லாமல் 
ெசய்தி க்கின்ற  என்பதாகும்.  

நாங்கள் கடந்த அரசாங்கத்ைத கவனித்  இ க்கின்ேறாம். 
ன்னாள் சனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள், அவ க்குப் 

பிற்பா  இந்த நாட் ேல தன  கு ம்ப ஆட்சி 50 - 100 
வ டங்கள் இடம்ெபறேவண் ம் என்பதற்காக உ வாக்கிய 
அைனத் க் கட்டைமப் க்க ம் சுக்கு றாகிப் ேபாயி க் 
கின்ற . அவ ைடய ஆட்சிக் காலம் வைடவதற்கு 

ன்னேர - இரண்  வ டங்க க்கு ன்பாகேவ, அவர் 
ஆட்சிபீடத்தி ந்  பதவி இறக்கப்பட் க்கின்ற ஒ  
பாிதாபகரமான நிைல உ வாகியி க்கின்ற . அ  எவ்வா  
உ வானெதன்ப  இந்த  நாட் க்கும் ெதாி ம்! 
அ த்கைம பற்றி எாிந்த ; பள்ளிவாசல்கள் உைடக்கப் 
பட்டன; ஸ் ம்க ைடய ெபா ளாதாரம் ெந ப் க்குத் 
தீனியாகிய ; மக்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்; த் ேதச ம் 
அ ெகாண் ந்த . ஸ் ம்கள் மாத்திரமல்ல, ெபளத்த 
மதத்ைத ேநசிக்கின்ற, அதைனத் தம  மதமாகக்ெகாண்ட 
ேநர்ைமயான ெபளத்தர்க ம் இவ்வாறான நடவ க்ைககைள 
மிகக் க ைமயாக எதிர்த்தார்கள்; மிகக் கவைலேயா ம் 
ேவதைனேயா ம் பார்த் க்ெகாண்  இ ந்தார்கள். 
இவற்ைறத் தாங்க யாமல், தங்க ைடய க த் க்கைள 
ெவளிப்பைடயாகேவ பாரா மன்றத்தி ம் ஆங்காங்ேக 
பத்திாிைககளி ம் பல ஊடகங்களி ம் ெதாிவித்தார்கள். 
அப்ேபா , ஆட்சியில் இ ந்த சனாதிபதி அவர்கள் ெசான்ன 
விடயம் என்ன? அவர் "இ  ஒ  சாதாரண விடயம்"  என்றார்.  
அன்  நிைறேவற்  அதிகாரம் ெகாண்ட சனாதிபதி அவர்கள் 
கூறிய அந்தக் கூற்றான , இவ்வாறான மிேலச்சத்தனமான, 
இனவாதப் ேபாக்ைகக்ெகாண் , இந்த நாட்ைட ஆ வதன் 

லமாக ெப ம்பான்ைமச் ச கத்தி ைடய ஆதரைவ 
நிரந்தரமாகப் ெபற் க்ெகாண் , 100 அல்ல  அதற்கு 
ேமற்பட்ட வ டங்க க்குப் பரம்பைர பரம்பைரயாகத் 
தன் ைடய கு ம்ப ஆட்சிையக் ெகாண்  ெசல்ல ம் 
என்  அவர்  நிைனத்தைதேய எ த் க்காட் ய . அவ ைடய 
அக்கன  தற்ெபா  சுக்கு றாகியி க்கிற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இதன் லமாக இந்த நா ம் ஆட்சியாளர்க ம் இனவாதப் 
ேபாக்கு, மிேலச்சத்தனமான ேபாக்கு, க ம்வாதப் ேபாக்கு, 
சி பான்ைம ச கங்கைள அடக்கி ஆ கின்ற ேபாக்கு 
என்பன ஒ  கால ம் இந்த நாட் க்கும் தமக்கும் 
எவ்விதத்தி ம் ெவற்றிையப் ெபற் த்தரா  என்ற பாடத்ைதப் 
ப த்  இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, இந்த நாட் ைடய 
அபிவி த்திைய உ திெசய்யேவண் ம் என்றால், இந்த 
நாட்ைட ஏைனய நா கேளா  ஒப்பி மள க்கு மிக 
அவசரமாகக் கட் ெய ப்ப ேவண் ெமன்றால்,  கடந்த 30 
வ ட த்தத்தினால் இழந்தைவகைள அவசரமாக மீளப்ெபற 
ேவண் ம் என்றால், சகல விடயங்களி ம் அபிவி த்தி 
அைடந்த, எந்தக் குைற ம் இல்லாத ஒ  ேதசமாக இந்த 
நாட்ைடக் கட் ெய ப்பேவண் ம் என்றால், இந்த நாட் ேல 
எந்தேவார் இனவாத ம் அடக்குவாத ம் இல்லாத ஓர் 
அரசியல் கலாசாரம் உ வாக்கப்படேவண் ம்; சகல இனங் 
க க்கு மத்தியி ம் ஒ  ாிந் ணர் , அன்னிேயான்னியம் 
கட் ெய ப்பப்படேவண் ம்; அதற்கு ஏற்றவாறான ஓர் 
அரசியலைமப் ச் சட்டம் உ வாக்கப்படேவண் ம்.  

இன்  இந்த நாட் க்குத் ேதைவப்ப கின்ற அந்தப் திய 
அரசியல் அைமப்பான , மக்க ைடய அபிலாைசகைள 
நிைறேவற் ம் வைகயில் மக்க ைடய க த் க்கைளப் 
ெபற் ,  இந்தப் பாரா மன்றத்திேல பிரதிநிதித் வம் வகிக் 
கின்ற சகல கட்சிக ைடய ஆேலாசைனகைள ம் ெபற் , ஓர் 
ஆேராக்கியமான அரசியலைமப்பாக உ வாக்கப்பட 
ேவண் ம். அந்த அரசியலைமப்பிேல ஏற்கனேவ கடந்த 
அரசாங்கத்தினால் உத்ேதசிக்கப்பட்டவா  ேதர்தல் ைறைம 
யிேல மாற்றம் ெகாண் வ வதாக இ ந்தால், அந்த மாற்ற 
மான  எந்த வைகயி ம் சி பான்ைமச் ச கத்தி ைடய 
பிரதிநிதித் வத்ைதக் குைறக்கின்ற அல்ல  இல்லாமற் 
ெசய்கின்ற வழியிேல அைமந் விடக்கூடா  என்பதிேல மிகக் 
காத்திரமாக இந்த உயர் சைப - இந்தப் பாரா மன்றம் - 
இ க்கேவண் ய அவசியமி க்கின்ற . கடந்த ஆட்சி 
யாளர்கள் எல்லாப் பிரேதசங்களி ம் உள் ராட்சி மன்றங்கள் 
தங்க ைடய ைககளிேல ெகாண் வரப்பட ேவண் ெமன்ற 
ஒேர காரணத்திற்காக அந்த உள் ராட்சித் ேதர்தல் ைறைய 
மாற் வதற்கு வகுத்த திட்டம், மிக அம்பலமாகேவ 
எல்ேலாரா ம் விமர்சிக்கக்கூ யதான ஒ  ேகவலமான 

ைறயிேலேய நடந்ேதறியெதன்றால் அ  மிைகயாகா . 
அந்த வட்டார ைறைமக்கு உள் ராட்சித் ேதர்தல் 

ைறையக் ெகாண் வ தல் என்ப  ஓர் ஆேராக்கியமான 
விடயமாகச் ெசால்லப்பட்டா ம், கு கிய அரசியற் 
காரணங்க க்காக, அதாவ  தங்க ைடய ஆட்சிைய 
நீண்டகாலம் ெதாடரேவண் ம் என்ற காரணத்திற்காக 
பரந் பட்ட ஆேலாசைனகள் ெபறப்படாமல் அந்த வைர கள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ந்தன.   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
விகிதாசாரத் ேதர்தல் ைறயிலான உள் ராட்சி மன்றத் 
ேதர்தல் ைறயிேல, ஓர் உள் ராட்சி மன்றப் பிரேதசத்திேல 
ஏதாவ  ஓர் இன மக்கள் சி பான்ைமயாக வாழ்ந்தா ம் 
அவர்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத அந்தச் சைபயிேல உ தி 
ெசய்வதற்கு வாய்ப் கள் இ ந்தன. அ  மிக ம் 
அத்தியாவசியமான ஒன்றாகும். அவ்வாறி க்கின்ற நிைலைம 
மாற்றியைமக்கப்ப வெதன்ப  ஏற் ைடயதல்ல. ச கங்க க் 
கிைடேயயான ாிந் ணர்ைவ உ திெசய்வதற்கு, 
இனங்க க்கிைடேய ரண்பா ல்லாமல் ஐக்கியமாக அந்தப் 
பிரேதசத்திேல நாங்கள் எங்க ைடய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்வதற்கு ஒவ்ெவா  உள் ராட்சி மன்றப் 
பிரேதசங்களி ம் சி பான்ைமயாக வாழ்கின்ற அந்தச் 
ச கத்தி ைடய பிரதிநிதித் வம் நிச்சயமாக உ தி 
ெசய்யப்படேவண் ம்.  அந்தத் ேதர்தல் ைற மாற்றி 
யைமக்கப்பட்டா ம், அவ்வா  மாற்றியைமக்கப்ப வதன் 

லமாகச் சி பான்ைம மக்க ைடய பிரதிநிதித் வத்ைத 
இல்லாமற் ெசய்கின்ற நிைலைம நிச்சயமாக  இல்லாமற் 
ெசய்யப்படேவண் ம். சி பான்ைம மக்க ைடய ெதாி  
உ திெசய்யப்படக்கூ யதாக இ த்தல் என்ப  நிச்சயமாக 
உள்வாங்கப்படேவண் ய ஒன்றாக இ க்கின்ற .   

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
ஏற்கனேவ அந்த உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் ெதாடர்பாகச் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற அல்ல  வர்த்தமானியிேல 
பிரசுாிக்கப்பட் க்கின்ற குறித்த வட்டாரங்கள் ெதாடர்பாகப் 
பல்ேவ  பிேரரைணகள் சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்றன. சில 
பிரேதசங்களில் எந்த ஒ  ஆேலாசைன ம் ெபறப்படாமல் - 
பரந் பட்ட ஆேலாசைனகள் இல்லாமல் - சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகேளா  அல்ல  தரப்பினேரா  கலந்தாேலாசிக்கப் 
படாமல் ெவ மேன தனி நபர்களால் அல்ல  ஒ  சி  
கு வினால் மிேலச்சத்தனமாக வைரயைற ெசய்யப்பட் , 
அைவ வர்த்தமானியிேல பிரசுாிக்கப்பட் ப்பதான  ஒ  
பார ரமான விடயமாகும்.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
Sir, I think I have been allotted Hon. M.H.M. Salman’s 

time also. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
ஆகேவ, இந்த உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் ெதாடர்பாகச் 

சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற பிேரரைணகைள, ெசய்யப்பட் க் 
கின்ற ேமன் ைறயீ கைளத் தீர்க்கமாக, அறி ர்வமாக 
ஆராய்ந் , எல்ேலாரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ யதான 
வட்டாரங்களாக அைவ அைமவைத உ திெசய்வதற்கு, 
சமர்ப்பிக்கப்பட இ க்கின்ற - வைர  ெசய்யப்பட இ க்கின்ற 

திய அரசியலைமப்பான  நிச்சயமாக இடமளிக்க ேவண் ம் 
என்ற க த்ைத ம் இங்ேக நான் ெசால் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேபான்  இங்ேக நாங்கள் கட் ெய ப்ப ேவண் ய 
விஷயங்கள் எல்லாம் சகல ச கங்க க்கிைடயிலான ஒ  

ாிந் ணர் , ஒ வர் மற்றவைர மதிக்கின்ற ஒ  கலாசாரம், 
ஒ  ச கம் மற்ற ச கத்தி ைடய உணர் கைள மதிக்கின்ற 
ஒ  நிைலைம என்பனவாகும். இவற்ைற உ தி ெசய்யக்கூ ய 
தான ஏற்பா கைள இந்தப் திய அரசியலைமப்  நிச்சயமாகக் 
ெகாண் க்க ேவண் ம். இந்தப் திய அரசியலைமப்  சகல 
மதங்க க்கும் சம அந்தஸ்  வழங்குவ  பற்றி நிச்சயமாகச் 
ெசால் யாக ேவண் ம்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
வைர  ெதாடர்பாக நாங்கள் ேபசுவதாக இ ந்தால், நிச்சயமாக 
அந்த வைர  இந்தச் சைபயிேல சமர்ப்பிக்கப்பட் க்க 
ேவண் ம். அப்ெபா தான் அதன் ஒவ்ெவா  விடயம் 
ெதாடர்பாக ம் விாிவாகக் க த் க்கைளப் பாிமா வ  
இலகுவான ஒன்றாக அைமந்தி க்கும். உ வாக்கப்படவி க் 
கின்ற திய அரசியலைமப்பான  இந்த நாட் ள்ள 
எந்தேவார் இனவாதி ம் அதைனத் தனக்குச் சாதகமாக 
பயன்ப த்த யாத வைகயிேல அைமய ேவண் ம்.  

அதிகாரப் பகிர்  ெதாடர்பாகப் ேபசப்ப கின்ற இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்தில் "இந்தப் திய அரசியலைமப்பான  நாட்ைடப் 
பிள ப த் வதற்கு வழிவகுக்கும், நாட்ைடத் ண்டா  
வதற்கு வழிவகுக்கும்" என்ற அ ப்பைடயில் ஒ சிலர் 
நைகப் க்குாிய க த் க்கைளத் ெதாிவித் க் ெகாண் க் 
கின்றார்கள். நான் நிச்சயமாக அந்தக் க த்ைத ஏற் க் 
ெகாள்ளவில்ைல. தற்ேபாைதய ேதசிய அரசாங்கத்திேல 
இ க்கின்ற யா ேம இந்த நாட்ைடப் பிள ப த் வதற்கு 
உடன்படமாட்டார்கள் என்  நான் நம் கின்ேறன். தமிழ்த் 

ேதசியக் கூட்டைமப் ம் தாம் அந்தக் ெகாள்ைகயில் இல்ைல 
என்பைதப் பிரகடனப்ப த்தியி க்கின்ற . நான் பிரதி 
நிதித் வம் ெசய்கின்ற ஸ் ம் காங்கிரஸ் கட்சிகூட இந்த 
நா  எந்த வைகயி ம், எந்தச் சந்தர்ப்பத்தி ம் பிள  
ப வைத, கூ ேபாடப்ப வைத அங்கீகாிக்கப் ேபாவதில்ைல, 
ஏற் க்ெகாள்ளப்ேபாவதில்ைல. ஆகேவ, இந்த நாட் ைடய 
இைறைம பா காக்கப்பட ேவண் ம், இந்த நா  
எப்ெபா ம் ஒேர நாடாகேவ திகழ ேவண் ம், நாங்கள் 
எல்ேலா ம் இந்த நாட் ல் ஒற்ைறயாட்சியின்கீழ் வாழ 
ேவண் ம் என்பதில் மா பட்ட க த் க்கு இடமில்ைல.  

ஆனால், நீண்ட காலமாக இனப் பிரச்சிைன என்ற 
அ ப்பைடயிேல த்தம் மற் ம் பல்ேவ  பிரச்சிைனக க்கும் 

கங்ெகா த்த தமிழ் ச கம் ெதாடர்பாக, அந்தத் தமிழ்ச் 
ச கத்தி ைடய பிரதிநிதிகளாக இந்தப் பாரா மன்றத்தில் 
அங்கம் வகிக்கின்ற தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  
ேகா வ ேபான்ற தீர் , உ வாக்கப்படவி க்கின்ற திய 
அரசியலைமப்பின் அ ப்பைடயிேல ஏேதா ஒ  வ வத்திேல 
அைம மாக இ ந்தால், அந்தத் தீர்  என்ப  ஸ் ம் 
ச கத்ேதா ம் கலந்தாேலாசிக்கப்படாமல் இடம்ெபற 

யா  என்ப தான் எங்க ைடய நிைலப்பாடாகும். 
ஸ் ம்கள் தனிநா  ேகாரவில்ைல; எங்க க்குத் தனி ஆட்சி 

அவசிய மில்ைல. ஸ் ம் ச கம் இந்த நாட் ேல 
எதிர்பார்ப்ப  எல்லாம் சகல ம் அ பவிக்கின்ற சகல 
உாிைமகேளா ம் தங்கள  கலாசார வி மியங்கேளா ம் 
தாங்க ம் வாழ ேவண் ம் என்பைதத்தான்.  அதாவ  
இலங்ைக நாட் ேல சம அந்தஸ் ைடய பிரைஜகள் என்  
உாிைமேயா  தைலநிமிர்ந்  வாழ்கின்ற சந்தர்ப்பம் 
எங்க க்கும் வழங்கப்பட ேவண் ம்; ேவ  எ ேம 
எங்க க்கு அவசியமில்ைல.  

1987ஆம் ஆண்  இரேவா ரவாக நடந்ேதறிய வடக்கு, 
கிழக்குத் ெதாடர்பான இலங்ைக - இந்திய உடன்ப க்ைகயில் 

ஸ் ம்கள் ெதாடர்பாக எந்தெவா  வசன ம் - வாக்கிய ம் 
கூட ேசர்த் க் ெகாள்ளப்படவில்ைல. அ  ேபான்றெதா  
நிைலைம இன்  வடக்கு, கிழக்குத் தமிழ் மக்க க்குத் தீர்  
வழங்குகின்றேபா ம் ஏற்பட் விடக்கூடா . இன்  
வடக்கிேல அல்ல  கிழக்கிேல தமிழ் மக்க க்குத் தீர்வாக எ  
வழங்கப்ப வதாக இ ந்தா ம், அ குறித்  ஸ் ம் 
ச கத்ேதா ம் ேபசி, ஸ் ம் ச கத்தி ைடய 
அபிலாைஷகள், ஆேலாசைனகைள ம் உள்வாங்கியதன் 
அ ப்பைடயில், அவர்க ைடய இணக்கப்பாட் டேனேய 
குறித்த விடயங்கள் நடந்ேதறியாக ேவண் ம் என்பைத நான் 
இங்ேக எ த் ச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.   

இந்தப் திய அரசியலைமப்ைப எல்லாத் தரப்பினர ம் 
அபிலாைஷகைள உள்வாங்கியதாக அைமத் , எல்ேலா 

ைடய இணக்கப்பாட் ட ம் இந்த ச் சைபயி ைடய 
ஒட் ெமாத்த அங்கீகாரத்ேதா ம்  நிைறேவற்றி, ெவற்றி 
கரமான ஓர் அரசியலைமப்பாக உ வாக்க ேவண் ம். 
எதிர்காலத்திேல யாராக இ ந்தா ம் - எந்த இனவாதிகள் 
ஆட்சிக்கு வந்தா ம் - அவர்கள் இனவாதப் ேபாக்குடன்  
மக்க க்கு மத்தியிேல இ க்கின்ற நல் றைவ, நட் ணர்ைவச் 
சிைதத் , அதன் லமாக இந்த நாட் ைடய ெபா ளா 
தாரத்ைத இல்லாமற் ெசய்கின்ற அல்ல  இந்த நாட் ைடய 
கட்டைமப்ைப இல்லாமற் ெசய்கின்ற நிைலைம ஏற்படாத 
வைகயிேல இந்தப் திய அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவதற்கு 
எல்ேலா ம் ஒத் ைழப்  வழங்க ன்வர ேவண் ெமன்  
ேகட் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி 
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටට ගැළෙපන නව 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම පදනම් කර ගනිමින් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වී තිෙබන කාර්ය පටිපාටිය පිළිබඳව 
දින ගණනක් තිස්ෙසේ අෙප් අදහස් හුවමාරු කර ගත්තා. ෙම් අදහස් 
දිහා බැලුවාම මට සතුටු වන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, අපි කාටත් 
එකඟ විය හැකි,  විධායක බලය අෙහෝසි කරන නව ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සම්මත කර ගන්න අපිට අසීරු ෙනොවන නිසා.  අපි 
විෙශේෂ වශෙයන් ෙගනහැර දක්වපු ඇතැම් කරුණු දිහා බැලුවාම,  
පවතින මැතිවරණ කමෙය් සංෙශෝධන; පජාතන්තවාදී රාමුවක් 
තුළ සමාජ සංවර්ධන මට්ටම ඉදිරියට ෙගන යාම; ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් විධායක බලතල කියාවට නගන 
සංෙශෝධනයන් සහතික කිරීම යන ෙම් කාරණා  ඇත්ත වශෙයන්ම  
කවුරුවත් විරුද්ධ ෙවන ඒවා ෙනොෙවයි. මම කියන්න කැමැතියි, 
විධායක බලය තමයි ෙම් සියලු අර්බුදවල ෙක්න්දීය පශ්නය 
කියලා. ෙම් විධායක බලය වටා තමයි සියල්ල ෙගොඩ නැගුෙණ්. 
අපි කථා කරනවා, ෙමයට වඩා සමාජ, ආර්ථික ෙවනත් ගැටලු 
තිෙබනවා කියලා. ඔව්, ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒ සියල්ලටම පදනම 
වුෙණ්, ෙම් විධායක ජනාධිපති කමෙය් තිෙබන අත්තෙනෝමතික 
බලයත්, ඒ විධායක ජනාධිපති කමය සම්මත කරන්න එදා හිටපු 
රජය, එදා හිටපු නායකයන් ෙගන ගිය සමාජ, ආර්ථික 
පතිපත්තියත් බව කියන්න ඕනෑ. ඒ සමාජ, ආර්ථික පතිපත්තිය 
ඉදිරියට ෙගන යන්න, ධෙන්ෂ්වර සමාජ ආර්ථික රාමුව ශක්තිමත් 
කරන්න, විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
අවශ  රාමුව, විධායක බලයත් සමඟ ඒක තුළ නිර්මාණය කළා. 
ඒකට ගැළෙපන මැතිවරණ කම හැදුවා.  ඒ නිසා ෙම් විධායක 
බලය අෙහෝසි කිරීම කියන ෙක්න්දීය පශ්නයට අපි උත්තර 
ෙසොයන්න ඕනෑ.   

හැමදාමත්, හැම පක්ෂයක්ම වෙග් මැතිවරණ කාලයට ෙම් 
විධායක බලය අෙහෝසි කිරීම තමන්ෙග් න ාය පතෙය් ඉස්සරහට 
ෙගනාවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික සමගිය සහතික කිරීම; ජනවාර්ගික 
ගැටලුවට ෙද්ශපාලන විසඳුම් ලබා දීම හැම මැතිවරණ 
පකාශනයකම පමුඛ කාර්ය ෙවලා තිබුණා. නමුත් මැතිවරණ 
පකාශනවල ඒවා  පමුඛ කාර්ය වුණත්, භාවිතාෙව්දී ඒවා පස්සට 
යනවා. අමතක කරන්න එපා, 1977 වර්ෂෙය් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය සිය මැතිවරණ පකාශනෙය්දී ඉදිරිපත් කරපු ෙදයක් තමයි, 
"උතුෙර් දවිඩ ජනතාවෙග් පශ්නයට තිරසාර විසඳුමක් ලබා ෙදන්න 
කියා කරනවා; අපි බලයට පත් වූ වහාම වට ෙම්සයකට කැඳවලා, 
ෙම් පශ්න අපි ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරලා, ඒ අවශ  විසඳුම් ෙදනවා" 
කියන කාරණය. උතුෙර් ජනතාව විතරක් ෙනොෙවයි, රට පුරාම සිටි 
දවිඩ භාෂාව කථා කරන ජනතාවෙගන් සියයට 90ක් විතර එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දුන්නා. නමුත්, වට ෙම්ස පමාද වුණා. ඒ 
ගැටලුවට විසඳුමක් ලැෙබයි කියන විශ්වාසය ඔවුන් තුළ තිබුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, ඒ කාලය ඇතුළත ඇත්ත 
වශෙයන්ම ගැටුම් ගණනක් නිර්මාණය වුණු බව.  ෙම් 
මැතිවරණවලදී ෙදන ලද සමහර පතිඥා භාවිතාෙව්දී හුඟාක් පමාද 
ෙවනවා. නමුත් අපිට අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා. පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම එකඟ වූ සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම TNA එක 
අෙප් විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරනවා. ෙම් තුෙන්ම සම්බන්ධය 
තුළින් අද අපි මුහුණ ෙදන විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කිරීෙම් සිට ජාතික සමඟිය, සංහිඳියාව ෙගොඩනැඟීම සහ සියලු 
ජාතීන් අතර සමානාත්මතාව ෙගොඩනඟා ගැනීමට පදනම 
වැෙටනවා.  

අපි කියන්නට ඕනෑ අෙප් පක්ෂය දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා - 
ආරම්භක අවස්ථාෙව් ඉඳලාම- විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කිරීම ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිය බව. විධායක ජනාධිපති කමය 
සම්මත කරන ෙවලාෙව් අපි අෙප් විරුද්ධත්වය පළ කළා. අපි 
දිගින් දිගටම ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනි සිටියා. ඒෙක් තිෙබන නරක 
ලක්ෂණ අපි දැක්කා. ඒ විධායක බලය නිසාම තමයි සයවැනි 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී උතුර නිෙයෝජනය කරමින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි දවිඩ මන්තීවරුන් 18ෙදෙනකුෙග් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුර අෙහෝසි වුෙණ්. ඒකට විරුද්ධව අෙප් 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කළ සරත් මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම මැතිතුමා 
ඡන්දය පාවිච්චි කළා. ඒ නිසා  ෙම් කවුරුත් කථා කළා වාෙග්,  අද 
ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය ඉදිරියට ෙගන යන්නට නම් රටට 
සාමය ඕනෑ බව අපි දකිනවා. සාමය අහිමි වීෙම් පතිඵල අපි 
දැක්කා. 30 අවුරුදු යුද්ධයක සාපලත් පරිසරෙය් අත් දැකීම් අපට 
තිෙබනවා. ඒ නිසා කාටවත් ෙම්ක දැන් ආපහු යටපත් කරන්නට 
බැහැ; රවට්ටන්නට බැහැ. ෙම් අර්බුදයට උතුෙර් දමිළ නායකයන් 
ෙමන්ම දකුෙණ් සිංහල නායකයනුත් සමානව වග කියන්නට 
ඕනෑ. ෙම් ජාතික ගැටලුවට උත්තර ෙසොයන විට අපි දැකපු ෙදයක් 
තමයි, ෙම්ක තුළ ෙද්ශපාලන සාධක තිෙබන බව. 

ඇත්ත වශෙයන්ම විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන 
යන්නට සැලසුම් කරන කියාවලිෙය්දී ඒකට එෙරහි ෙවන 
බලෙව්ග ෙවන් කර තබන්නට දක්ෂ විධියට උපකම පාවිච්චි කළා. 
1983 ජූලි සිද්ධිය එකක්. ඒක අපට අමතක කරන්නට බැහැ. 1983 
ජූලි සිදුවීම් නිසා  -කළු ජූලිය නිසා-  විශාල මනුෂ  සංහාරයක් 
සිද්ධ වුණා. ෙකොළඹ නගරෙය් විතරක් දමිළ ජාතිකයන්  400ක් 
පමණ ඝාතනය වුණා. ඒ වාෙග්ම සරණාගත පශන්යක් මතු වුණා. 
450,000ක් දිවයිෙනන් පිටව ගියා. එයින් 250,000ක් පමණ ගිෙය් 
ඉන්දියාවට. අෙනක් අය ගිෙය් යුෙරෝපයට. ෙම්ක තුළ අවිශ්වාසය 
පදනම් වුණා. කවදාවත් සිංහල මහා ජාතික ආණ්ඩු විසින් සුළු ජන 
ෙකොට්ඨාසවල අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන පදනම 
ඔවුන්ෙග් හදවත් තුළ ඇතිවුණා. ඒ ෙඛ්දනීය කළු පැල්ලම විසින් 
එක පැත්තකින් ධනපති කමයට විරුද්ධව අරගළ කළ යුතු 
නිර්ධන පන්තිෙය් සමාජ බලෙව්ග, කවර ජාතියක ආගමක 
සිටියත් එකට එකතු විය යුතු බලෙව්ග දුරස් කළා. ඒක එක 
ෙද්ශපාලන පැත්තක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප හැම විටම සියලු 
ජාතීන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරමින්, තවත් ජාතියක් තවත් 
ජාතියකට යටත් ෙනොවිය යුතුය කියන නිගමනෙය්  සිටිනවා.   එදා 
හිටපු ආණ්ඩුව  කළු ජූලිය ෙවලාෙව් පක්ෂ තහනම් කළා. කළු 
ජූලිෙය් වගකීම අපට පවරන්න හැදුවා. අපිත්, සමසමාජ පක්ෂයට 
සම්බන්ධව හිටපු නව සමසමාජ පක්ෂයත්, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් යන පක්ෂ තහනම් කළා. පක්ෂ තහනම් කළා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් පක්ෂය පදනම් කරෙගන ෙසෝවියට් ෙද්ශය ෙම්ක 
පිටිපස්ෙසේ ඉන්නවා කියලා ෙපන්වන්නට උත්සාහ කළා.  

ඒෙකන් ෙගොඩ නඟන්න බැලුෙව්, සුළු ජාතීන් අතර 
ෙකොමියුනිස්ට් විෙරෝධයයි. ඒ ෙවලාෙව් අෙප් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කළ සරත් මුත්ෙතට්ටුගම මැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කළ 
පකාශයක් මට මතක් ෙවනවා. එතුමා කිව්වා, "අපට  ඕනෑ 
ෙචෝදනාවක් කරන්න, එෙහත් අපට 'ජාතිවාදීන්' කියන ෙචෝදනාව 
කරන්න එපා" කියලා. ඒ කළු ජූලිය ඇත්ත වශෙයන්ම ජාතීන් 
අතර තිබුණු බැඳීම, ජාතීන් අතර තිබුණු එක්සත්කම දුරස් කළා 
පමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක් පැත්ෙතන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
ගත්තාම නිර්ධන පන්තිෙය් බලෙව්ග අතර තිෙබන එකමුතුකමටත් 
බාධාවක් වුණා. ෙම්වා තමයි ධනපති සමාජ සංවර්ධනෙය්දී 
ඔවුන්ට අවශ  වූ සාධක. ඒ නිසා මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් 
කරන්න කැමැතියි, අපි මානුෂික පැත්ෙතන් වාෙග්ම 
ෙද්ශපාලනමය වශෙයනුත් ෙම් පශ්නය දිහා බලන අය බව. ඒ 
නිසා අපට අවශ යි, විධායක ජනාධිපති කමය විසින් නිර්මාණය 

1421 1422 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරපු අෙනකුත් සමාජ පශ්නවලට ලබා දිය හැකි ඉහළම විසඳුම් 
ලබා ෙදන්න.  

දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී -ඒක 
අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ- සමාජ යථාර්ථයක් රට තුළ මතු 
වුණා, ෙමය ජාතික ගැටලුවට විසඳුමක් ෙවයි කියලා. හැබැයි ඒ 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කරපු 
එකක් ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට එදා හිෙතන්න ඇති, දීර්ඝ 
සාකච්ඡාවලින් උත්තර ෙහොයන්න බැහැ කියලා. ෙකෙසේ ෙවතත් 
මම කියන්න කැමැතියි, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් තමයි පළාත් සභා කමය ඇති වුෙණ් කියන 
එක, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පළාත් සභා කමය හඳුන්වා දීපු අවස්ථාෙව්දී අපි කල්පනා 
කළා, ෙමය දවිඩ ජනතාවෙග් පශ්නයට අවම විසඳුමක් ෙවනවා 
නම්, තිරසාර විසඳුම ෙනොවුණත් ජාතීන් අතර බැඳීම තහවුරු 
ෙවනවා නම්, අපි ෙම්කට උදව් කළ යුතුයි කියලා. එදා ජාතිවාදය 
සම්බන්ධෙයන් දැඩි මත දරපු අය රෙට් වාසනාවට දැන් ෙවනස් 
නිගමනවල ඉන්නවා. ඒ ෙවලාෙව් අපට එල්ල කළ පහාරය තමයි, 
අපි ඉන්දියාවට තවත් පාන්තයක් කඩලා ෙදන්න හදන, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් කුමන්තණෙය් ෙකොටස්කරුවන් යැයි 
කීම. ෙද්ශෙදෝහීන් කියලා හංවඩු ගහලා, අෙප් පක්ෂෙය් 
නායකෙයෝ 59 ෙදෙනක් ඝාතනය කළා. හැබැයි එකා පිට එකා 
මරලා දැම්මත්, අපි පතිපත්තිමය වශෙයන් සුළු ජාතික පශ්නෙය්දී 
සුළු ජන ෙකොටස්වල අයිතිය ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීම ෙත්රුම් 
ගත්ත ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට කටයුතු කළා.  

ඒ බලෙව්ග අෙප් මිත බලෙව්ග කියලා හඳුන්වා ගත් 
ෙද්ශපාලන පදනෙම් පමණක් ෙනොෙවයි, මානුෂීය ලක්ෂණ මත 
සියලු ජනවර්ගවලට ෙම් භූමිෙය් සමාන අයිතිවාසිකම් හිමි විය 
යුතුයි කියන පදනෙම් අපි හිටියා. අෙප් පපුවට තුවක්කුව තියලා 
මරා දැමුවත් අෙප් පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න බැරි වුණා. ඒ 
පතිපත්තිෙය් තමයි අදත් අපි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් මූලික රාමුව 
ගැන කථා කරද්දී අපි කියන්න කැමැතියි, අද ෙම් සමාජය ඇතුෙළේ 
ෙමෙහම සංවාදයක් ඇති වී තිබීම ඉතාම ෙහොඳ බව. අද ෙවනදාට 
වඩා යහපත් වර්ධනයක් තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය්දී අපි මුහුණ දීපු 
සමහර පශ්න ගැන අපි දන්නවා. එදා ෙමවැනි විසඳුමක් 
ෙගෙනන්න බාධා කළ ජාතිවාදී බලෙව්ග හැම විටම එය ආපස්සට 
තල්ලු කරන්න කියා කළා. අද ඊට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් 
වර්ධනය වී තිෙබනවා.  

ෙම් ෙවලාෙව් මම කියන්න ඕනෑ, වත්මන් ආණ්ඩුවට ෙලොකු 
වගකීමක් තිෙබන බව. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න ඉතා 
විශාල සහ ෙයෝගයක් දක්වපු උතුෙර් දවිඩ ජනතාව යළි රවටන්න 
බැහැ. එෙහම රවටන්න කියා කිරීම නිසා පසු ගිය යුගෙය්දී උතුර 
නිෙයෝජනය කළ ෙද්ශපාලන නායකයින්, ඔවුන්ෙග් අතින් 
ඝාතනනය වූ හැටි අපි දැක්කා. අපි එවැනි කාලකණ්ණි අවස්ථාවක් 
පාර්ථනා කරන්ෙන් නැහැ. අපි එෙහම කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම කාලකණ්ණි විධියට අපි කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
ඒ පශ්නය ෙවනස් විධියකට ෙමෝරයි. පැරණි විධිය වුණු අවිගත් 
තස්තවාදය ෙවනුවට එය ෙවනස් විධියකට කියාත්මක ෙවයි. 
"අපට එකට සාමෙයන් ජීවත් ෙවන්න ෙම් රෙට් හිමිකමක් නැහැ" 
කියලා හිෙතන ෙකොට ඒෙක් අෙනක් පැත්ෙත් උත්තරය "අපට 
ඕනෑ ෙබදීමක්" කියලා කියයි. දැන් ෙම් පශ්නය 
ජාත න්තරකරණය වුණු පශ්නයක්. ෙම්ක තනි රටක පශ්නයක් 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ තත්ත්වයට ෙගන ආෙව් ෙම් රෙට් බලයට 
පත් වුණු ධෙන්ෂ්වර ආණ්ඩුයි. කවුරුත් ඒ වග කීම භාර ගන්න 

ඕනෑ. එක් ෙකෙනකුෙග් පිට දාලා අෙනක් එක්ෙකනාට 
ගැලෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

සමස්ත පශ්නය දිහා නිවැරැදිව දකින්න අපි සූදානම් නැත්නම්, 
ඒ පශ්නය ෙත්රුම් ගන්න සූදානම් නැත්නම්, ෙම් ජාතීන් අතර 
තිෙබන විවිධත්වය අෙප් රෙට් සමාජ සංවර්ධනය අරමුණු 
කරෙගන ඉදිරියට ෙගන යන්න සූදානම් ෙවන්ෙන් නැත්නම්, අපි 
එක ජාතියක් යටත් කරලා තව ජාතියක් ඉහළින් තියාෙගන ෙම් රට 
ආපස්සට ෙගන යන මානසිකත්වයකින් කියා කරනවා නම්, 
තමන්ෙග් බලය සඳහා ජාතිවාදය වපුරනවා නම් මම හිතනවා, ඒක 
පටු අවස්ථාවාදය කියලා. අපි දැක්කා; අපි අදත් දකිනවා; අපි 
කනගාටු ෙවනවා, සමහර පශ්න පිළිබඳව. ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, පිටතදීත් මතු වුණා, ජාතිවාදී 
හැඟීම් අවුස්සන සමහර සමාජ බලෙව්ග. ඔවුන් ෙම් පශ්නයට 
සාර්ථක විසඳුම් ෙදන්න ගන්නා වූ කියා මාර්ගවලට බාධා ෙවන 
විධියට හැසිෙරන්න පුළුවන්.  

අපට ෙපෙනනවා, දැන් ඉන්දියානු විෙරෝධයක් මතු කරෙගන 
එන බව. ෙම් ඉන්දියානු විෙරෝධය අද ෙනොෙවයි, එදත් තිබුණා. ඒ 
ඉන්දියානු විෙරෝධයට එෙරහි වීම නිසා තමයි අපි ඉන්දියාවට 
පක්ෂපාත, ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාවට තවත් පාන්තයක් කඩලා ෙදන්න 
හදන ෙද්ශෙදෝහිෙයෝ කියලා ඒ ඝාතන පයත්නය අෙප් ඇඟට 
ආෙව්. නමුත් ඉන්දියානු ධනපති පන්තිය ෙම් රෙට් සමාජ, 
ආර්ථිකය සූරාෙගන කන්න උත්සාහ කෙළොත් ඒකට විරුද්ධ වීෙම් 
අයිතිය අපි තියාෙගන තිෙබනවා. ධනපති කමය කාෙග් පැහැෙයන් 
ආවත්, නව ලිබරල් ආර්ථික පතිපත්තිය ෙමොන පාටින් ආවත්, 
ෙමොන රටකින් ආවත් අපි ඒකට විරුද්ධයි. ඒෙක්දී අපට 
ෙකොන්ෙද්සියක් නැහැ.  

අපි පැහැදිලිව ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. නව ව වස්ථාවක් 
සම්මත කරන්න ගන්නා කියා මාර්ගය ඉදිරියට යාවිද කියලා 
කියන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද වත්මන් 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් මැතිවරණ පතිඥාෙව් ජනමත 
විචාරණයකට ලක් ෙනොෙවන ව වස්ථා ෙවනසක් ගැනයි කථා 
කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඉදිරිපත් වූ පළමුවැනි ෙකටුම්පෙත් නව 
ව වස්ථාවක් පිළිබඳ අදහසකුයි තිෙබන්ෙන්. අපට ෙම්ක නවද, 
සංෙශෝධනයද කියන එක ගැන පශ්නයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් දිහා දකින්ෙන් ඉතා 
සුබවාදීවයි. ෙම් රෙට් අපි ෙමෙතක් මුහුණ දුන්නු ඒ ෙඛ්දනීය 
පශ්නවලට උත්තරයක් ෙදන, සමාජය තුළ පජාතන්තවාදය 
තහවුරු කරන, ජාතික සමඟිය සහතික කරන සහ අධිකරණෙය් 
ස්වාධීනත්වය වාෙග්ම මානුෂික අයිතීන් තහවුරු කරන නව 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් ෙහෝ ව වස්ථාවක් පිළිබඳ 
අපට ගැටලුවක් නැහැ. 

විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම සඳහා ෙගන යන 
අරගළය කවර පමාණෙයන් සිදු ෙව්ද කියන එක අපට කියන්න 
බැහැ. ඒකට සංවාදයක් තිෙබනවා. අපට කාලය තිෙබනවා, ඒ 
ව වස්ථාව ගැන කථා කරන්න. ෙත්රීම් කාරක සභාවක් හැටියට 
පාර්ලිෙම්න්තුව කටයුතු කරන නිසා තවදුරටත් සංවාද කරන්න 
අපට අවස්ථාව තිෙබනවා.  

යහපත් හැඟීම් ඇතිව රට ෙවනුෙවන් ෙගන යන යහපත් කියා 
මාර්ගවලදී එකට ඉඳ ෙගන කටයුතු කරන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
පතිඥා දීම ගැන ෙම් අවස්ථාෙව් අපි සතුටු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කරලා, ඒ  ෙගොල්ලන් හිටියත් එකයි නැතත් 
එකයි අපට බලය තිෙබනවා කියලා උඩඟු ෙවන්න එපා. බලය 
තාවකාලිකයි.  හෙයන් පහක බලය ආවාම සමහරු හිතා ෙගන 
හිටියා; ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව හිතා ෙගන 
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හිටියා අපට හෙයන් පහක බලයක් තිෙබනවා, කාටවත් අපිව 
ෙහොල්ලන්න බැහැයි කියලා. නමුත් ඒ හෙයන් පහක බලයත් බිඳ 
වැටුණු ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න කැමැතියි, 
උඩඟුකමින් පශ්නවලට උත්තර ෙසොයන්න බැහැයි කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පධාන 
පක්ෂවල නායකයින් නිහතමානීව ෙදපාර්ශ්වෙය් සහෙයෝගය ලබා 
ගන්නට දක්ෂ ෙවන්න ඕනෑ. අපි අතර සම්මුතියක් නැත්නම්, අපි 
අතර එකඟත්වයක් නැත්නම්  ෙම් වාෙග් පශ්න මෙනෝමූලිකව 
ෙවනස්කම්වලට ලක් ෙවන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පෙව්ශය මම අවසාන 
වශෙයනුත්  ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් රට යළිත් යටත් විජිතයක් 
කරන්නට කරන ෙවනස්කම්වලට අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ස්ෛවරීභාවය,  ෙම් රෙට් එක්සත්කම, 
ෙනොෙබදුණු රටක් තුළ සියලු ෙදනාටම සාමෙයන් ජීවත් විය හැකි 
පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී  කිසිදු පැකිලීමක් 
නැතිව අපි අෙප් සහෙයෝගය පළ කරන බව පකාශ කරනවා. 
හැබැයි, අපට එකඟ විය ෙනොහැකි කරුණුවලදී ඒවාට විරුද්ධ 
වීෙම් ඉඩ කඩත් තබා ගන්නා බව නැවත වරක් සිහිපත් කරමින් 
ෙම් රටට සමෘද්ධිය, සංවර්ධනය සහ සමාජ පගතිය, ජාතීන් අතර 
මිතත්වය ඇති කිරීම සඳහා ෙගන යන කියා මාර්ග ශක්තිමත් 
ෙවන්නය කියා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
 
[අ.භා. 5.37] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 

සඳහා මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ව වස්ථා සම්පාදනය කරන 
මණ්ඩලයක් විධියට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව කථා කරන 
ෙමොෙහොතක මටත් කථා කරන්නට ලැබීම භාග යක් ෙකොට 
සලකනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව කියන්ෙන් රාජ  පාලනය 
සඳහා වූ ලිඛිත නීතිය ඇතුළත් ලියවිල්ල. මට කලින් කථා කළ 
ගජදීර මන්තීතුමා යහපාලන ලක්ෂණ ෙපන්වමින් ෙබොෙහොම 
සාරවත් ෙලස ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට සහෙයෝගය දක්වන 
කථාවක් කළා. එතුමා විපක්ෂෙය් වුණත් ඒ විධියට කථා කිරීම 
ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් ආණ්ඩුව හැම තිස්ෙසේම 
කරන්ෙන් ෙමවැනි ෙහොඳ ෙද්වල්. ඒ සියල්ලටම සහෙයෝගය 
දක්වන එක ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් රට කරවන, එෙහම නැත්නම් රෙට් මූලික නීතිය ඇතුළත් 
ලියවිල්ල ගැන කථා කරන ෙකොට විවිධ අවස්ථාවන්වලදී අෙප් 
රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා ගණනාවක් ගැන අපි කථා කර 
තිෙබනවා. මෑත ඉතිහාසය තුළ ශී ලංකාෙව් කියාත්මක වූ 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගැන කථා කරන ෙකොට අපට මතක් 
වන්ෙන් 1947 ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවයි. පාර්ලිෙම්න්තු 
කමයක් තුළ පළමුවැනි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තමයි 1947 
ෙසෝල්බරි කමය මඟින් හඳුන්වා දුන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව. 
ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් සුළු ජන අයිතීන් තහවුරු 
කිරීම, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිසම 
පිහිටුවීම වාෙග් වැදගත් ලක්ෂණ කිහිපයක් අපි දැක්කා. ඊට පස්ෙසේ 
ඇති වුෙණ් 1972 පළමු ජනරජ අණ්ඩුකම ව වස්ථාව. ශී ලංකාෙව් 
පළමු ජනරජ  ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙකටුම්පත් කෙළේ 1972 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්. ඒ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව මඟින් ජාතික රාජ  සභාව - National State 
Assembly- ලංකාව තුළ පිහිෙටව්වා.  

ඊළඟට අපි දැක්ක ෙදවන ජනරජ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 
තමයි, 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව. ශී ලංකාෙව් පථම වතාවට 
විධායක ජනාධිපති ධුරය ස්ථාපිත කරමින් ඒ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා එවකට රාජ  පාලනය ෙහබවූ 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ආණ්ඩු පක්ෂය 
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු හෙයන් පහක බහුතර බලයක් උපෙයෝගි කර 
ගත්තා.  

දැන් අපි ඉන්ෙන්, 1978 ෙදවන ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් සංෙශෝධන දහනවයකුත් එක්ක. 1978 ෙකටුම්පත් 
කරපු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිබුණ අවශ තාවයයි, වර්තමාන 
ෙලෝකෙය් හා වර්තමාන ශී ලංකාෙව් දිශානතියත් එක්ක ගත්තාම 
නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක තිෙබන අවශ තාවයයි, ෙදකක්.  

නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සකස් කිරීෙම්දී මහ ජනතාවෙග් 
ෙපොදු අරමුණු දිහා අපි බලන්න ඕනෑ. 1978 ෙදවන ජනරජ 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව මඟින් ස්ථාපිත කළ පථම විධායක 
ජනාධිපති ධුරය ගැන අපි නිතර කථා කරනවා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් අපි ජනාධිපතිවරයාට 
තිබුණු බලතල යම්තාක්දුරට අයින් කළා. පාර්ලිෙම්න්තුවට වග 
කියන අගමැතිවරෙයක්, නැත්නම් අගමැතිවරයාෙග් 
මූලිකත්වෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන කමෙව්දයක් අපි ඇති 
කළා. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න 
වාෙග්ම, ෙම් රෙට් දූෂණය පිටු දකින්න පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 
08වැනි දා අපට ජනවරමක් ලැබුණා. ෙම් රෙට් පැවැති දූෂණය 
පිටුදකිමින්, සියලු පුරවැසියන්ෙග් පජාතාන්තික අයිතීන් ශක්තිමත් 
කරමින්, ජාතික පශ්නයට ව වස්ථාමය විසඳුමක් ලබා ෙදමින්, 
රෙට් ආර්ථිකය සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කරා ෙමෙහය 
වන්නට අපට ජනවරමක් ලැබුණා.  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු 17වැනි දා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණය තුළින් ඒ ජනවරම තවදුරටත් තහවුරු වුණා විතරක් 
ෙනොෙවයි, ජනවරම පධාන වශෙයන් ලබා ගත් එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණු රජයත් එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒකාබද්ධ ෙවලා 
පධාන පක්ෂ ෙදකම එකතු වුණු ආණ්ඩුවක් කරන්න, අලුත් අත් 
දැකීමක් ලබා ගන්න රෙට් මහ ජනතාවටත් අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ 
නිසා එදාට වඩා අද අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සෑදීෙම් ඇති 
අභිෙයෝගය අපට උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා ඉතිහාසය ගැන කල්පනා කරන ෙකොට 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙලෝක ඉතිහාසය තුළ අපට 
දකින්න තිෙබන පැරණිම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තමයි 
ඇෙමරිකාෙව් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව. ඒ ව වස්ථාව ෙකටුම්පත් 
කෙළේ 1787 වර්ෂෙය්. කියාත්මක වුෙණ් 1789 වර්ෂෙය්. අවුරුදු 
ෙදකක පමණ කාලයක් සාකච්ඡා කරමින්, ෙකටුම්පත් කරමින් 
තමයි ඒ ව වස්ථාව කියාත්මක වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම තමයි ඉන්දියානු 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව. ඉන්දියාව එකම ධජයක් යටෙත් සියලුම 
ඉන්දියානු ජනතාවෙග් සමගිය සහ අනන තාව පිළිබිඹුවන 
ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් Dr. Ambedkarෙග් 
මූලිකත්වෙයන් ෙකටුම්පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම මෑත කාලෙය් අපි 
දැක්කා, දකුණු අපිකාෙව් කළු-සුදු ගැටුම්වලින් පසුව ෙනල්සන් 
මැන්ෙඩලා මැතිතුමා දකුණු අපිකාෙව් සියලුම ජාතීන්ෙග් 
විවිධත්වය නිෙයෝජනය වන ආකාරෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
හැදුවා. ඒ වාෙග්ම තමයි පංශ විප්ලවෙයන් පස්ෙසේ බිහි වුණු 
ජනරජ ව වස්ථාව. ඒ සංකල්පය අදත් පංශ ජනතාවෙග් හදවත් 
තුළ පවතිනවා. අද අපට අවශ  වන්ෙන් ජනතාවාදී ව වස්ථාවක්. 
අෙප්ම ව වස්ථාවක්. අපි සියලුෙදනාම සම්බන්ධ වුණු 
ව වස්ථාවක්. 

ෙයෝජිත නව ව වස්ථාව ගැන කථා කරන ෙකොට, අපි 
දැනටමත් රට වටා යමින් ෙම් ව වස්ථාව ගැන  ජනතාවෙග් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන  සිතුම් පැතුම් හා ආකල්ප හුවමාරු කර ගනිමින් ඉන්නවා. 
අද ෙලෝකය විශ්ව ගම්මානයක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් රටින් බැහැරව සිටිය අෙප්ම                                 
ශී ලාංකිකයන්ට තමන්ෙග් හඬ අවදි කරන්න එදා අවස්ථාවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, අද ඒ අවස්ථාවත් ලැබිලා තිෙබනවා. සමාජ 
ජාල නැත්නම්, අන්තර්ජාල ෙවබ් අඩවි හරහා. ෙලෝ වටා සිටින 
අෙප්ම ශී ලාංකිකයන්ටත් අෙප් රෙට් අලුතින් හදන ව වස්ථාව 
ගැන කරුණු දක්වන්න, අදහස් දක්වන්න අවස්ථාව අද ලැබිලා 
තිෙබනවා. ෙමවැනි සාධනීය කාරණා රාශියක් ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරමින් තමයි අෙප්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක්, අෙප් රටට 
ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන අද අපි කථා කරන්ෙන්. 
ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගැන කථා කරනෙකොට, මට මතක් 
ෙවනවා, අෙප් පාසල් කාලෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ගැන ඉෙගන 
ගත්තා කියලා. ඒ වාෙග්ම  අපි විශ්වවිද ාලයට ඇවිල්ලාත් ෙම් 
ගැන සාකච්ඡා කරනවා; විවාද කරනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි 
සමාජෙය් අපි සාමූහික කණ්ඩායම් හැටියට ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ගැන කථා කරනවා. සමාජය තුළ විවිධ මති මතාන්තර 
තිෙබනවා. ජාති, ආගම් ෙලසට විවිධ කණ්ඩායම් වශෙයන් 
සමාජෙය් ෙබදී ෙවන්වී ඉන්න අතරම ෙම් ගැන අපි කථා කරනවා.  

ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ඊෙය් ඉඳන් කථා කරපු 
මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලට පිළිතුරු ෙනොදී ඉන්න මට බැරි ෙවනවා. 
උදාරණයක් හැටියට කියනවා නම්, විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා 
හැමදාම කියන සින්දුවම තමයි ව වස්ථා සම්බන්ධෙයනුත් එතුමා 
කියන්ෙන්. ජාති වාදය, ෙම් රට පාවා දීම, එෙහම නැත්නම් ජාතික 
වීරයන් යුද අධිකරණයට ෙගන යෑම වාෙග් ෙම් අයුරින් කවදාවත් 
කරන්න හිතලාවත් නැති ෙද්වල් සම්බන්ධව, එතුමාෙග් සිහින 
ෙලෝකෙය්  තිෙබන ඒ මාතෘකා ටික නැවතත් වමාරනවා. ෙමෙලස 
වමාරන අතෙර්  පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද යටෙත් හැංඟිලා ඉඳෙගන 
සමාජය යහමඟට ගන්න, ෙම් සමාජය ගැන යථාර්ථය දකින 
සුවිෙශේෂී පුද්ගලයන්ට මඩ ගහන්න එතුමා ඉතා දක්ෂයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් යටෙත් ෙදයක් කියනවා 
නම්, ඊෙය් දවෙසේදී මහාචාර්ය සරත් විෙජ්සූරිය මැතිතුමාව දරුණු 
විධියට විෙව්චනය කරමින් එතුමාෙග් චරිතය ඝාතනය කළා මම 
දැක්කා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාදවලට යටත්ව තමයි ෙම්වා ෙම් 
කරන්ෙන්. ෙමොකද, එතුමා දන්නවා, ෙම් විෙව්චනය එළිෙය් 
කෙළොත් එතුමාට නඩු වැෙටනවා කියලා.  මම ෙම් ගැන සරත් 
විෙජ්සූරිය මහත්මයා සමඟ අද කථා කළා. ෙමොකද, මමත්, 
මහාචාර්ය සරත් විෙජ්සූරිය මහත්මයාත්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මැතිතුමාත් අපි තුන් ෙදනාම මිනුවන්ෙගොඩ 
නාලන්දා පිරිමි මධ  මහා විද ාලෙය් පාථමික අධ ාපනය ලබපු 
අය. සරත් විෙජ්සූරිය මහත්මයා සම්බන්ධෙයන් විමල් වීරවංශ 
මහත්මයා නඟන ෙචෝදනාව පදනම් විරහිතයි. සරත් විෙජ්සූරිය 
මහත්මයා විමල් වීරවංශ මහත්මයාෙග් ජාති වාදය අවුස්සන වැඩ 
පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් එළිෙය්දී අභිෙයෝග කරනවා. ඒ නිසා 
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද යටෙත් හැංඟිලා විමල් වීරවංශ 
මහත්මයා ෙම් අභූත ෙචෝදනා කරන්ෙන්. මම විමල් වීරවංශ 
මැතිතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අභිෙයෝග කරනවා, මහාචාර්ය සරත් 
විෙජ්සූරිය මහත්මයා සමුපකාරයක හරි නැත්නම් එතුමාෙග් ෙපොත් 
පකාශනය කිරීෙම්දී හරි යම් කිසි දූෂණයක්, වංචාවක් කරලා 
තිෙබනවා නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමා ඒවා අභිෙයෝගයට 
ලක් කරලා අපට එළිදක්වලා ෙදන්න කියලා,  ෙමන්න ෙම්වා 
තමයි සාක්ෂි කියලා. එෙහම නැතිව සමාජෙය් සාධාරණත්වය, යහ 
පාලනය, සමාජෙය් අනාගතය ගැන කථා කරන විද්වතුන්ට මඩ 
ගහන්න ෙම් සභාෙව්දී අයිතියක් නැහැ. 

පගීත් එක්නැලිෙගොඩ මහත්මයාට ෙකොටිෙයක් කියලා ෙල්බල් 
ගහනවා. ෙම්වා ඉතාමත් දරුණු කියාමාර්ග. ෙම්වා නැවැත්විය යුතු 
ෙවනවා.  

පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා,  "සිංහ ෙල්" කියලා නාමයක් 
යටෙත් ජාතිවාදය අවුස්සන ගමන්ම රට තවත් ජාතිවාදී 
අන්තයකට ෙගන යන්න හදන පිරිසක්. ෙම් ගලෙගොඩඅත්ෙත් 
ඥානසාර හාමුදුරුෙවෝ ඊෙය් ෙපෙර්දා උසාවිෙය්දී කියනවා, "ෙම් 
හාමුදුරුවරුන්ටත් විනය උගන්වලා තිබුණා නම් අපට ෙමෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙම්ක හරිම හතර බිහිරි කථාවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබෞද්ධ හාමුදුරුවන්ට "විනය 
පිටකය" කියලා ෙපොතක් තිෙබනවා. මම ෙම් ගැන කලිනුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළා. විනය පිටකෙය්, පාචිත් තිය පාළිවල 
හාමුදුරුවරුන්ට හැසිෙරන්න කියන විධිය සහ හැසිරිය යුතු විධිය 
ගැන නිවැරදිව ඉගැන්ෙවනවා. ෙම් ගැන හිතන්ෙන් නැතිව 
උන්වහන්ෙසේලා චණ්ඩි පාට් දමමින් නීතිය අතට ගන්න එක තමයි 
පධාන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන ෙහොඳ ලක්ෂණයක් තමයි නීතිය අතට ගත්ත කිසි 
ෙකනකුට සමාවක් ෙනොදීම. නීතියට පිටින් ගිය සියලු ෙදනාටම ඒ 
ඒ වැරැද්ද ගැන නිවැරදි පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ අවශ  දඬුවම් 
ලබා ෙදන්න කිසිම විෙටක අපි පසුබට ෙවන්ෙන් නැහැ.  

උදාහරණයක් විධියට කියනවා නම්, ෙපොලීසිෙය් ඒඑස්පී 
ෙකෙනක් වැරැද්දක් කළා, එතුමාට දඬුවම් දුන්නා. හාමුදුරු 
ෙකෙනක් වැරැද්දක් කළත් අපි දඬුවම් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාෙග් පුතයා වැරැද්දක් කළත් අපි දඬුවම් දුන්නා. 
ෙම්ක තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය් නීතියට ගරු කරන ෙහොඳම 
ආණ්ඩුව, යහ පාලන ආණ්ඩුව.  

නීතිය ගැන කථා කරන ෙකොට මට මතක් වනවා, විමල් 
වීරවංශ මහත්වරුන්ෙග් කල්ලිය මීට අවුරුදු ෙදකකට කලින් 
කමිටුවක් පත් කරලා අග විනිසුරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 
අග විනිසුරු ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. 
එහිදී සමාජ සාධාරණත්වයත්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළ තිෙබන 
සිදුරුවලින් රිංගලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබන නීතියත් 
උල්ලංඝනය කළා. පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා, ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සියලු ෙචෝදනාවලින් නිෙදොස් වනවා. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත. රටක විනය, නීතිය තිෙබන ෙකොට අහිංසක 
මහ ජනතාවට ඒ නීතිය තුළින් තමන්ෙග් නිර්ෙදෝෂීභාවය ඔප්පු 
කර ගන්න පුළුවන් වනවා. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන කථා 
කරන ෙකොට ෙම් කාරණා සියල්ලම සාකච්ඡාවට භාජන කළ යුතු 
වනවා. අෙප්ම අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැන හිතන ෙකොට 
ෙම් කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ යුතු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාෙව් අපට දකින්න 
තිෙබන ෙදයක් තමයි, අපි අලුත් ෙදයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, 
අලුත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට බිල්ෙලක් මවන එක. 
ෙම් දවස්වල ඉන්දියන් බිල්ෙලක් මවලා, සමාජෙය් හැමෙදනාම 
කථා කරනවා, "අපට තිෙබන රැකියා ටික නැති වනවා. ෙදොසත්ර 
මහත්වරුන්ට තිෙබන රැකියා ටික නැති වනවා" කියලා. ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ බිල්ෙලෝ මවනවා විතරක් ෙනොෙවයි, විෙරෝධතාත් 
පටන් ගන්නවා.  

අපි දැක්කා, පසු ගිය කාල ෙය් බදුල්ෙල් විෙරෝධතාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් විෙරෝධතා කරන්ෙන්, වීරවංශ, ගම්මන්පිල, 
පාෙදනිය කල්ලිෙය් එක කණ්ඩායමක්. පාෙදනියලාෙග් කල්ලිය 
ෙම් වි ෙරෝධතා පටන් ගන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරමින්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් දුගී දුප්පත් ජනතාව නිදහස් ෙසෞඛ  
ෙසේවයයි පරිෙභෝජනය කරන්ෙන්. නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවය 
පරිෙභෝජනය කරන අෙප් රෙට් ජනතාවට, තමන් අසනීප වුෙණොත් 
ෙරෝහලකට යන්න තිෙබන අයිතියත් ෙම් කල්ලිය නැති කරනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමපමණ ඉන්දියන් 
විෙරෝධයක් ඇති වන්ෙන් ඇයි කියා මා ෙසොයා ෙගන යන ෙකොට, 
මට දැනගන්න ලැබුණා, පාෙදනිය උන්නැෙහේ කියන්ෙන් 
ඉන්දියාෙව් ඉඳලා ෙහොර පාෙරන් ඇවිල්ලා ෙවදකම් කරපු 
ෙදොස්තර මහත්වරුන්ෙග් කණ්ඩායමක සාමාජිකෙයක්ය කියලා. 
ෙම් උන්නැෙහේ කරන ෙම් වැඩ ටික ෙහළිදරවු වුණා. ඒ ෙහළිදරවු 
වුණු එෙක් භය වහගන්න තමයි දැන් ඉන්දියන් විෙරෝධයක් පටන් 
ගත්ෙත්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ාලය 
හැදුෙව් අපි ෙනොෙවයි ෙන්. පසු ගිය රජෙයන් තමයි ඒක හැදුෙව්. 
ඒක හදන ෙකොට විෙරෝධයක් දැක්වූෙය් නැහැ. දැන් අලුතින් පටන් 
ෙගන තිෙබනවා, අලුත් විෙරෝධයක්. ෙම් ආදී වශෙයන් එක පාරට 
මතු වන අලුත් විෙරෝධ හැෙදනවා. ෙම් අලුත් විෙරෝධත් එක්ක එක 
එක පාෙද්ශීය ෛවද වරු, ඈත ඉන්න ෛවද වරු, තමන්ෙග් 
ඡන්දය බෙලන් උදුරා ගත්ත, තමන්ෙග් කණ්ඩායම විසින් 
ෙමෙහයවන ෛවද වරුන් ලවා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපන්වනවා, 
"ෙමෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය අපි විසඳා ගත යුතුයි. 
ෙම් සඳහා අපි වි ෙරෝධතා කළ යුතුයි. ෙම් සඳහා අපි පාරට බැසිය 
යුතුයි" කියලා. නමුත් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් කරන්න දුක් 
විඳපු අහිංසක ජනතාව ඊට එෙරහි වනවා අපි දැක්කා. ඒක තමයි 
යථාර්ථය.  

වීරවංශ, ගම්මන්පිල සහ පාෙදනිය කල්ලියට අපි කියන්ෙන්, 
ජනතාවාදි රජයක අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ගැනයි  කථා 
කරන්ෙන්, අපි බිල්ෙලෝ මවනවා ෙනොෙවයි කියලායි. ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ගැන ෙහෝ ෙව්වා, අලුතින් ෙයෝජනා කරන ෙද්වල් ගැන  
ෙහෝ  ෙව්වා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා කරලා, හැම තිසේසේම 
පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරමින්, සාකච්ඡාෙවන්, 
සම්මුතිෙයන් සම්මත කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්ෙන්. මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුකම ව වස්ථා මණ්ඩලයක් විධියට 
කටයුතු කිරීෙම්දී අපට පැවරී තිෙබන වැදගත්ම කියාදාමය තමයි, 
අෙප්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදා ගන්න, අෙප්ම ජන මතය 
එකතු කර ගන්න, රට වටා යමින් සියලුම ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව සම්පාදනය කිරීමට බද්ධ කර ගැනීම. 

අවසාන වශෙයන්, රෙට් සියලු ජනතාවෙගන් මා ඉල්ලා 
සිටින්ෙන්, ඔෙබ් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනුෙවන් කථා කරන්න 
ඔබට අයිතියක් තිෙබන නිසා ඒකත් එක්ක එකතු ෙවන්න 
කියලායි. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන්ට -
225ෙදනාටම- අයිතියක් තිෙබනවා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ෙම් 
ගැන වාද විවාද කරන්න. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවත් එක්ක 
එකතු ෙවන්න; අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා රටට ගැළෙපන, රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
හදාගැනීම ගැන කථා කරන්න. ඒ සඳහා සියලු වරම් ලැෙබ්වායි 
පාර්ථනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.57] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 

මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව ගැන තමයි අප අද 
කථා කරමින් ඉන්ෙන්. ෙම් නව ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට 
පස්ෙසේ දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවාම, 
අපි එදා ඒකට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා 
-අතිගරු ජනාධිපතිතුමා- ඉල්ලීමක් කළා, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න කියලා. අපි ඒකට 
පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා.  

එදා එෙසේ ඡන්දය දුන්ෙන්, විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරලා ඒ 
කමය යටෙත් මැතිවරණයක් පවත්වනවාය කියන එකඟතාවත් 
එක්කයි. ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙපේල් 20වන කල් පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය තිබුණා. හැබැයි විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ඒ කටයුත්ත කෙළේ නැහැ. ඒ 
වැෙඩ් කළා නම් ආසන මට්ටෙම් ඡන්දයක් තියලා, ඒ ඒ ආසනෙය් 
ජනතාවට වග කියන මන්තීවරුන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙගෙනන්න තිබුණා. ඒ ෙද් කරන්න කාලය තිබුණත්, එෙහම 
ෙනොකර බලය පාවිච්චි කරලා ඡන්දයක් පැවැත්වූවා. පැරැණි 
කමයටම ඒ මැතිවරණය පැවැත්වූවා. අලුතින් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් හදලා, පවතින මැතිවරණ කමය ෙවනස් කළාම 
තවත් අවුරුදු පහකට පසුව තමයි ඒ මැතිවරණ කමය කියාත්මක 
කරන්න ෙවන්ෙන්. එදා කරන්න තිබුණු වැෙඩ් කෙළේ නැහැ. 
ජනවාරි 8වන දා පැවැති ජනාධිපතිවරණයට ඡන්දය ඉල්ලන 
ෙකොට ඉදිරිපත් කරපු ලියවිල්ෙල් තිෙබනවා 2015 අෙපේල් 20 ෙම් 
කමය ෙගෙනනවා කියලා. නමුත් එය ෙගනාෙව් නැහැ. දැන් ෙම් 
කරන්න හදන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා ෙවනසට රට වෙට්ම ගිහිල්ලා 
අදහස් ලබා ගන්නවා. අදහස ් ලබා ගන්න එක ෙහොඳයි, රෙට්ම 
අයෙග් අදහස් ලබාෙගන රටට ගැළෙපන, සියලුෙදනාට ගැළෙපන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදන්න පුළුවන් නම්. 

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා එදා, ආසනයකට 
මන්තීවරෙයක් හිටපු ආසන කමය යටෙත් හෙයන් පහක බලයක් 
අරෙගන, 1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හැදුවා. හැබැයි, ඒක 
බලගන්වන ෙකොටම -ඒ පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම, ඒ ව වස්ථාවත් 
එක්කම- එතුමා ඡන්දයක් තබන්ෙන් නැතුව රෙට් විධායක 
ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණා. දැන් ෙම් හදන ව වස්ථාෙව් 
කියන්ෙන්, ෙම් ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය අවසන් වනකල් 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ 
නිසා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කර බලගන්වනවා නම් ෙම් 
සියල්ලම එකවර ෙකෙරන්න ඕනෑය කියා අපි හිතනවා. තව 
අවුරුදු පහකින්, හයකින් ෙකෙරන කටයුත්තකට ජනතාව බලා 
ඉන්නවාට වඩා එය කියාෙවන් ඔප්පු කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට වග 
කියන අගමැතිවරෙයක් යටෙත් ඒ කටයුත්ත -1978දී වුණා හා 
සමානව- ඉෂ්ට කරයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
එතෙකොට ෙම් ජනතාව තුළ තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට ෙවයි.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් විධායක 
ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කරන්න ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ගියාම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2/3 බලයත්, ජනමත විචාරණයකුත් 
ඕනෑය කිව්වා. දැන් ෙම් නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් ෙගෙනන 
ෙකොටත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2/3ක බලය ගන්නවා වාෙග්ම ජනමත 
විචාරණයකටත් යන්න ඕනෑ. එතෙකොට ජනතාවෙගන් වරමක් 
ඉල්ලනවා. ඒ වරම ඉල්ලනෙකොට, ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් 
කරලා -ආෙයත් අවුරුදු පහක්, හයක් යන්ෙන් නැතුව- අලුතින් ඒ 
එක්කම කියාත්මක කිරීම සඳහා එම වරම ඉල්ලන්න පුළුවන්. ෙම් 
ආණ්ඩුව එෙහම කටයුත්තක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරයි කියා අප හිතනවා. 
එෙහම නැතුව රෙට් ජනතාවට තිෙබන යම් යම් ගැටලු, එක එක 
දවස්වලට එක එක ෙද්වල් දමලා ඒක යටපත් කරන්න හදනවා 
නම් ඒක ඒ තරම් ෙහොඳ කටයුත්තක් ෙනොෙවයි.  

ෙගොඩක් කථිකයන් කථා කරනෙකොට එම මාතෘකාෙවන් පිට 
ගිහිල්ලා කථා කර දැන් තිෙබන පශ්න ගැන කථා කළා. විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමා මහාචාර්යවරයකු පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වරපසාද යටෙත් විෙව්චනය කළා කියා දැන් අෙප් ආශු මාරසිංහ 
මහාචාර්යතුමා කිව්වා. නමුත් එතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වරපසාද 
අරෙගන දැන් පාෙදණිය ෛවද වරයා  විෙව්චනයට ලක් කළා. 
එෙහම නම් ඒකත් වැරදියි. එතුමාත් මහාචාර්යවරෙයක්. 
මහාචාර්යවරෙයක්ම පාෙදණිය මහත්තයා ගැන දැන් විෙව්චනය 
කළා. අපි කියන්ෙන් කවුරුහරි ගැන කවුරුන් ෙහෝ යමක් කියනවා 
නම්, ඒකට එකක් කියන එක වැරදියි කියායි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාෙග් point of Order 

එක ෙමොකක්ද? 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙමතැන කියන ෙද් 

එළිෙය්දීත් කියනවා. ඇතුෙළේදී විතරක් ෙනොෙවයි, එළිෙය්දීත් 
කියනවා.  එළිෙය්යි ඇතු ෙළේයි කියා ෙවනසක් නැහැ.  

මට මයික් එක ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මන්තීතුමාට මයික් එක 

ෙදන්න. 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීවරයා කියන 

කාරණය ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි. අපි කථා කරන ෙද් 
කථා කරන්ෙන්, වරපසාදවලට යටත් ෙවලා ෙනොෙවයි. අපි කථා 
කරන්ෙන් සත ය. අපි කථා කරන්ෙන් යථාර්ථය. අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කථා කරන ෙද් එළිෙය්දීත් කියනවා. 
පාෙදණිය ෙදොස්තර මහත්මයා ගැන කියපු ෙද් අපි එළිෙය්දීත් 
කියනවා. කිසි පශ්නයක් නැහැ. එතුමාට පුළුවන් නිවැරදි ෙවන්න. 
නමුත් සරත් විෙජ්සූරිය මහාචාර්යතුමා ගැන විමල් වීරවංශ 
මන්තීවරයා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කළ ෙචෝදනාව එළිෙය්දී කරන්න 
එතුමාට බැහැ. මම ඒකයි අභිෙයෝගයට ලක් කෙළේ. පුළුවන් නම් 
එළිෙය්දීත් එම ෙචෝදනාව කරන්න. ෙමොකද, එළිෙය්දී එෙහම 
කෙළොත් ඔහුට අනිවාර්යෙයන් නඩුවකට යන්න ෙවනවා. ඒ 
මහාචාර්යතුමාට ඒ කියා මාර්ගය ගන්න ෙවනවා. 

 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඕනෑ ෙකෙනකුට විෙව්චනය කරන්න 

පුළුවන්. මම ෙම් ළඟදී දැක්කා, අෙප් පළාත් සභාවක 
ඇමතිව රෙයකු රුපියල් මිලියන 500ක්ද ෙකොෙහේද ගත්තා කියා 
එළිෙය්දී එතුමාට කියා තිබුණු පුවතක්. දැන් එතුමා ඒ 
සම්බන්ධෙයන් නඩු පවරනවා. ඒවාට එෙහම කටයුතු කරයි. මම 
හිතන හැටියට විමල් වීරවංශ මැතිතුමා එෙහම ෙමොනවා හරි කිව්වා 
නම් එතුමා එළිෙය්දීත් ඒ පකාශය කරයි. කාටවත් මඩ ගහන්න අපි 
කවදාවත් ෙද්ශපාලනය කරලා නැහැ. එෙහම මඩ ගහලාත් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් නීතියට ගරු කරලා අපි කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

මම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදවරක්ම පත් ෙවලා ආෙව්, නීතියට 
ගරු කරලා නීත නුකූලව කටයුතු කළ නිසායි. මනාප ඡන්ද කමය 
නැතුව පැරණි කමයට යනවා නම් අප අත් ෙදකම ඔසවනවා. මෙග් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය, කලවාන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයයි. එදා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවුරුදු 17ක් ආණ්ඩු කළ කාලෙය්ත් ඒ 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් අතුරු මැතිවරණයක් පැවැත්වූවත්   
ජයගහණය කළා. ඒ බව අගමැතිතුමාත් දන්නවා. පසු ගිය හැම 

මැතිවරණයක්ම එෙසේ ජයගහණය කළා. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී සියයට 62ක් ඡන්ද ලබාෙගන ජයගහණය 
කරවූවා. මහ මැතිවරණෙය්දී සියයට 58ක් ඡන්ද ලබාෙගන 
ජයගහණය කරවූවා.  

අපි අෙප් මැතිරවණ ෙකො ට්ඨාසත්  එක්ක, ජනතාවත් එක්ක 
ෙබොෙහොම බද්ධව කටයුතු කරන නිසා, ෙම් මැතිවරණ කමයට 
වඩා ජනතාවට වග කියන මැතිවරණ කමයක් ෙග්නවා නම් අපි 
කැමැතියි.  එම නිසා ෙම් ව වස්ථා සම්පාදනය සඳහා සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් අරෙගන, අපි සියලු ෙදනාටම එකඟ ෙවන්නට 
පුළුවන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් හදනවා නම් අපි ඒකට කවදාවත් 
අකුල් ෙහළන්ෙන් නැහැ.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනා 
ෙවලාෙව් අපි ඒකට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර ඒකට  සහෙයෝගය 
ලබා දුන්නා. නමුත් හැම ෙවෙල්ම ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
දිහා බලන්ෙන් වැරදි ෙකෝණයකිනුයි. අපි හැම එකකටම විරුද්ධ 
ෙවනවාය කියා කියනවා. අපි හැම එකකටම විරුද්ධ ෙවන්ෙන් 
නැහැ. විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ ෙවලාවට අපි විරුද්ධ ෙවනවා. රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කතා කරන්න කවුරු ෙහෝ ඉන්න  ඕනෑ.  

අද ෙම් ව වස්ථාව  හදනවාට වඩා  මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්නට 
බැරි අමාරුකම් රාශියක් තිෙබනවා.  

ෙත් මිල එෙහමපිටින්ම කඩා වැටිලා. රබර් කිරි කපන්ෙන් 
නැති තත්ත්වයට පත්ෙවලා. අද වී විකුණා ගන්නට බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ විධිෙය් පශ්න රාශියක් අද තිෙබනවා. ඒවා යටපත් 
කරන්න  හිටපු ගමන් එක එක ඒවා ෙගනැල්ලා කටයුතු කරනවා. 
ව වස්ථාවක් හදනවා වාෙග්ම රෙට් ජනතාවෙග් දැෙවන පශ්න 
විසඳන්න ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් 
ෙමොකක් ෙහෝ ෙපන්වලා ඒක පිට දාලා, ජනාධිපති ෙකොමිෂන් පත් 
කරලා, ඒවා හැමදාම රූපවාහිනිෙය් ෙපන්ව ෙපන්වා  හිටියත් 
කමක් නැහැ. අපි "එපා" කියන්ෙන් නැහැ. FCID  එක ෙමොනවා 
ෙහෝ කරනවා නම් කමක් නැහැ. හැබැයි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට අනුව ෙකොමිෂන් සභා පත් කරනෙකොට ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් එක පත් කළාම ඒ ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එක යට ෙත් 
ෙපොලීසිෙය් සියලුම කටයුතු තිෙබන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් එකට පිටින් ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කර තමයි  
FCID  එක  පත් කර තිෙබන්ෙන්.  අද ෙපොලීසිෙය් අය මාරු 
කරන්ෙන් ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එකට කියලා ෙනොෙවයි. එෙහම 
ෙවනෙකොට ෙම් පත් කරන ෙකොමිෂන්වලින් වැඩක් තිෙයනවාද? 
ෙකොමිෂන් එකක් පත් කළාම, මාරුවීම් කරනවා නම් කරන්න 
ඕනෑ ඒ ෙකොමිෂන් එක යටෙත්යි. එෙහම ෙනොකර කටයුතු 
කරනවා නම්- 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-[බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමාට මයික්  එක ෙදන්න.  

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරන 

ගරු මන්තීතුමාෙගන් මා අහනවා, ඒ විධියට ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
එකට පටහැනිව මාරු කිරීම් කර තිෙබනවාද කියා. ඒ වාෙග්ම පසු 
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குறிப்பாக, இப்ெபா  நைட ைறயி க்கின்ற 
இரண்டாம் கு யரசு அரசியலைமப்பாக இ க்கட் ம், அல்ல  
இதற்கு ன்பாக 1972ஆம் ஆண்  உ வாக்கப்பட்ட தலாம் 
கு யரசு அரசியலைமப்பாக இ க்கட் ம், அைவயிரண் ம் 
உ வாக்கப்ப ம்ேபா  இன்ைறய நிைலைமகள் ேபான்  
அன்றி க்கவில்ைல. அதாவ , மக்களின் பிரதிநிதிகளாகிய 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் ஆேலாசைனகேளா அல்ல  
இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் தற்ேபா  நியமித்த மக்கள் 
க த்தறி ம் கு வினர் நா  ராக ம், மாவட்டம் ேதா ம் 
ெசன்  ெபா மக்களின் க த்தறிந்  இந்த அரசியலைமப்ைப 
உ வாக்குவதற்கு எ க்கின்ற யற்சிகள் ேபான்றைவேயா 
இதற்கு ன்னரான இரண்  கு யரசு அரசியலைமப்  

ைறைமயி ம் நிகழவில்ைல என்பைத நாங்கள் ெதளிவாகத் 
ெதாிந்  ெகாண் ள்ேளாம். அந்த வைகயில் இந்தப் திய 
அரசியலைமப்  மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ வதற்கு நாம் 
எத்தைகய ைறயிைனக் ைகயாள ேவண் ம் என்பைத 
ஆராய்வதற்காகேவ இந்தப் பாரா மன்றத்தில் ஒ  
விவாதத்ைத, ஒ  பிேரரைணைய ன்ைவத்தி க்கும் இந்த 
நல்லாட்சி அரசுக்கு,  குறிப்பாக மைலய மக்களின் சார்பில் 
என  நன்றிகைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ளக் கடைமப் 
பட் ள்ேளன்.   

இந்த நா  சுதந்திரமைடவதற்கு ன்பதாகேவ 1947ஆம் 
ஆண்   நைட ைறயி ந்த, பிாித்தானியரால் அறி கப் 
ப த்தப்பட்ட அரசியலைமப்பிேல ெபா மக்களிடம் வாக்குக் 
ேகாாி, அவர்களின் வாக்களிப்பின் லமாகப் பாரா மன்றத் 
திற்குப் பிரதிநிதிகைள அ ப்பக்கூ ய உாிைம ெபற்றி ந்த 
இந்திய வம்சாவளியினரான மைலயக மக்கள், 1948ஆம் 
ஆண்  நா  சுதந்திரமைடந்த பின்னர், சுேதச அரசைமத்த 
பின்னர், இந்த நாட் ல் வாக்குாிைமயற்றவர்களாகச் 
சட்டமியற்றப்பட்  மாற்றப்பட்டார்கள். 1972ஆம் ஆண்  

தலாம் கு யரசு அரசியல் யாப்  உ வாக்கப்ப கின்ற 
ெபா , இந்தக் குறிப்பிட்ட இந்திய வம்சாவளியினரான 
மைலயக மக்கள் இந்த நாட் ல் வாக்குாிைமயற்றவர்களாகேவ 
இ ந்தார்கள். எனேவ, அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவதற்கு 
அவர்கள் எந்தவிதத்தி ம் பங்களிப் ச் ெசய்ய யாத ஒ  
நிைலைமேய காணப்பட்ட . 1978ஆம் ஆண்  இரண்டாம் 
கு யரசு அரசியல் யாப்  உ வாக்கப்ப ம்ேபா ம்கூட இந்த 
மக்கள் ைமயாக இந்த நாட் ல் வாக்குாிைமயற்ற 
நிைலயிேலேய இ ந்தார்கள். எனேவ, நைடெப கின்ற 
ஜனநாயக ாீதியான ேதர்த ேல இலட்சக்கணக்கான மக்கள் 
வாக்களிக்கத் தகுதியற்ற நிைலயி க்கின்றெபா , அந்த 
அரசியலைமப்ைப உ வாக்குவதில் அவர்கள் பங்களிப் ச் 
ெசய்ய ம் என்கின்ற நிைலைம அறேவயில்ைல.   

இந்த நிைலயில்தான் தற்ெபா  1977ஆம் ஆண் க்குப் 
பின்னர் பல ஆண் கள் கழித்  இந்த வ டம் - 2016ஆம் 
ஆண் ல் - நாங்கள் திய அரசியலைமப்ெபான்ைற 
உ வாக்குவதற்கான ெபாறி ைற என்னெவன்பைத இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல கலந்தாேலாசித் க் ெகாண் க் 
கின்ேறாம். இந்த வாய்ப்பிைன, 1977ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட அல்ல  தற்ேபா  நைட ைறயி 

க்கின்ற அரசியலைமப்  ைறயான  இந்த மக்க க்கு, 
குறிப்பாக இந்திய வம்சாவளி மைலயக மக்க க்கு வழங்கி 
யி க்கின்ற . அந்த வாய்ப்பி டாகத்தான் நான் இந்த உச்ச 
சைபயிேல என  க த் கைளப் பதி ெசய்யக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . அதாவ , நைட ைறயி க்கின்ற அரசியல 
ைமப்  ைறைமயின்கீழ் விகிதாசாரத் ேதர்தல் ைற 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட . அதற்குப் பின்னர் 2003ஆம் 
ஆண் ல்  சி கச்சி க இந்த மக்க க்கு வாக்குாிைம வழங்கப் 
பட்டதன் காரணமாக அந்த விகிதாசார பிரதிநிதித் வத் 
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ගිය කාලෙය් interview  කර ෙපොලීසියට බඳවා ගැනීම් කළා. 
ඒවාෙය් ෙමොනවා ෙහෝ අකමිකතාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද? 
එෙහම තිෙබනවා නම් ඔබතුමා  එක්ෙකෝ ඒවා අදාළ අංශවලට 
ෙයොමු කරන්න. එෙහම නැත්නම්-[බාධා කිරීම්] 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එකටම ගිහින් ළඟදී 

පැමිණිල්ලක් කරනවා. ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එෙකන් ෙවලාවක් 
අරෙගන, මාරු කරපු ඒවායි, ඔක්ෙකොම පිළිබඳව ෙතොරතුරු 
අරෙගන ගිහින් භාර ෙදනවා. ඒ කියපු ඒවා අපි දන්නා ෙද්වල්. 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එකටම ගිහින් භාර ෙදනවා. ෙමතැන කිව්වාය 
කියා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.   

අපි කියන්ෙන් ෙකොමිෂන් එකක් පත් කළාම  ඒ ෙකොමිෂන්  
එකට ඒ බලය ෙදන්න  ඕනෑ. ෙකොමිෂන් එකට බලය ෙනොදී 
ෙවනත් විධියකට කටයුතු කරනවා නම් වැරදියි. මන්තීතුමා කිව්ව 
විධියට ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එෙකන් හරි විධියට මාරු වීම් කරනවා 
නම් ඒ ගැන අපි කවදාවත්  කිසිවක් කියන්ෙන් නැහැ. ෙපොලිස් 
 ෙකොමිෂන් එෙකන් මාරු කරනවා ඇත්ෙත් අවශ තාවක්  උඩෙන්. 
එෙහම කරනවා නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. 

පසු ගිය දිනවල ඇඹිලිපිටිෙය් සිද්ධියක් වුණා. අපි කිව්වා, ඒ 
සිද්ධියට විරුද්ධව කටයුතු කරන්නටය කියා. ඒ ගැන කටයුතු 
කරන විට අපි "එපා" කිව්වාද? "ඒක ෙහොඳ නැහැ" කිව්වාද? අපි 
ඒකට ෙමොකුත් කිව්ෙව් නැහැ. යමක් හරියට කරනවා නම් ඒකට 
අපි එකඟයි. එෙහම නැතිව එක එක්ෙකනාට වුවමනා විධියට 
කටයුතු කරනවා නම් ඒ පත් කරපු ෙකොමිෂන්වලින් වැඩක් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට  නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
අපි සියලුෙදනාටම සහෙයෝගය ලබාෙදන්නට පුළුවන් 

ව වස්ථාවක් හදන ෙලසට රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

 
[பி.ப. 6.10] 
 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
அைவக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ உ ப்பினர் 

அவர்கேள, இந்த நாட் ல் இப்ெபா  திய அரசியலைமப் 
ெபான்ைற உ வாக்குவதற்கான ன்ென ப் கள் நடந்  
ெகாண் க்கின்ற இந்தத் த ணத்திேல, அந்த அரசியல 
ைமப்ைப உ வாக்குவதற்கான ைறைம எவ்வாறான 
ெதன்பைத விவாதிக்கின்ற இந்த அமர்விேல எனக்கும் 
உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.   



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ேதர்தல் ைறயின் ஊடாக நாங்கள் இந்த அைவயில் அங்கம் 
வகிக்கக்கூ ய வாய்ப்பிைன மீண் ம் ெபற் க் 
ெகாண் ள்ேளாம். அந்த வைகயில் இந்திய வம்சாவளி 
மைலயக தமிழ் மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தி இந்த உச்ச 
சைபயிேல இன்  9 உ ப்பினர்கள் 4 மாவட்டங்களி மி ந்  
ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்களாக இ க்கின்ேறாம். எனேவ, 
ெதன்னிலங்ைகப் பகுதிகளிேல பரவலாக வா ம் பதினா  
இலட்சம் வைரயான தமிழ் ேபசும் இந்திய வம்சாவளி மக்கைள 
- மைலயகத் தமிழ் மக்கைளப் பிரதிநித் வப்ப த் ம் 
ெபா ப் ம் கடப்பா ம் இந்த 9 உ ப்பினர்க க்கும் 
இ க்கின்றெதன நிைனக்கின்ேறன். எனேவ, இந்த 9 
உ ப்பினர்க ம் இந்த பாரா மன்றத்தில் அைமயவி க் 
கின்ற அரசியலைமப் ச் சைபயின் உ ப்பினர்களாக 
வ ம்ெபா  அந்த மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ ய 
வாய்ப்  கிைடக்கும். அத்ேதா , அவர்கள  க த் க்கைள 
அரசியலைமப்பிேல உள்வாங்கச் ெசய்யக்கூ ய வாய்ப் ம் 
எங்க க்குக் கிைடக்குெமன்ற அ ப்பைடயிேல இந்த 
பாரா மன்றத்தில் இப்ேபா  ன்ைவக்கப்பட் க்கின்ற 
அரசியலைமப்பச் சைபயாக மாற் வதற்கான பிேரரைணைய 
நாங்கள் ஆதாிக்கேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

ம றம், இந்த அரசியலைமப்பிேல மாற்றத்ைதக் 
ெகாண் வ வதற்காக நா  ராக ம் ெசன்  மக்களிடம் 
க த் க்கைளக் ேகட்டறி ம் கு வினாிடம் எங்கள  மக்கள் 
தாமாகேவ ன்வந் , தமக்கு திய அரசியலைமப்பில் 
எவ்விதமான மாற்றங்கள் ேவண் ம், எவ்விதமான விடயங்கள் 
உள்ளடக்கப்பட ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைகைய ன்ைவக்கும் 
சந்தர்ப்ப ம் வரலாற்றில் தற்தடைவயாகக் கிைடத்தி க் 
கின்ற .  

මම සිංහල භාෂාෙවන් අදහසක් කියන්න කැමැතියි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ෙම් සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව තුළින් මම කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න 
ඉදිරිපත් කරන විට මට සහෙයෝගය ෙදන අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ෙහෝ විපක්ෂෙය් ෙහෝ මන්තීවරු විටින් විට මෙගන් අහනවා, 
"ඔබතුමා කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව තුළින් ඔබතුමා නඟන තරම් 
පශ්න වතුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවට තිෙබනවාද?" කියලා. ඒ නිසා 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා මඟින් ෙහෝ ෙවනත් කථාවලින් අපි 
ඉදිරිපත් කරන පශ්න පිළිබඳව අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරුන්ට පවා 
තවමත් සම්පූර්ණ දැනුමක් ෙනොමැතිකමක් තිෙබනවාය කියන එක 
මම ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්න ෙම් අවස්ථාව පෙයෝජනයට 
ගන්නවා.  ඉන්දීය සම්භවයක් තිෙබන කඳුකරෙය් ෙදමළ 
ජනතාවට තවමත් උප්පැන්න සහතිකයක් නැද්ද, තවමත්  ජාතික 
හැඳුනුම් පතක් - National Identity Card - නැද්ද කියලා අෙප් 
සෙහෝදර ගරු මන්තීවරු මෙගන් අහනවා. ෙම් වාෙග් පශ්න 
තිෙබනවාද කියලා අහනවා. ඔව්, තිෙබනවා තමයි. ඒත් තවම ඒවා 
සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ. ෙම් රෙට් අෙනකුත් සම ජාතිකයන්ට 
තිෙබන සම්පූර්ණ අයිතිවාසිකම් කඳුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවට 
නැහැයි කියන කාරණය ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම අෙප් වග 
කිවයුතු කාරණයක් කියලා මම හිතනවා. 

අපට  ජාතික හැඳුනුම් පතක් - National Identity Card -  
තිෙබනවා. අෙනකුත් හැම ජතියකෙග්ම ජාතික හැඳුනුම් පෙත් 
අංකය අවසානයට තිෙබන්ෙන් "V" අකුර. නමුත් ඉන්දීය 
සම්භවයක් තිෙබන කඳුකර ෙදමළ ජනතාවෙග් ජාතික හැඳුනුම් 
පෙත් අංකය අවසානයට තිෙබන්ෙන් "X" අකුර. ඒෙක් ෙත්රුම 
ෙමොකක්ද? ඒ වාෙග්ම රජෙය්  ෙලොකු ෙකොළයක ෙරජිස්ටාර්තුමා 
ලියපු උප්පැන්න සහතික පතයක් හැෙමෝටම තිෙබනවා. ඒක මටත් 

තිෙබනවා.  මම ඒ ෙකොළය  ගත්ෙත් මම අෙපොස (සාමාන  ෙපළ)  
විභාගයට යන ෙවලාෙව්දී. එෙතක් මට තිබුෙණ් වත්ෙත් මහත්තයා 
ලබා ෙදන "Birth Card" කියන එකයි. "Birth Certificate" කියන 
එෙක්ත්, "Birth Card" කියන එෙක්ත් ෙකොයි තරම් ෙවනසක් 
තිෙබනවාද? ෙම් ෙවනස නැති කිරීම තමයි ඒ ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අයිතිවාසිකම. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව වස්ථා සභාවක් හැටියට පත් කිරීමට තිෙබන අවස්ථාව අපි 
පෙයෝජනයට ගන්නවා වාෙග්ම, අපි එය අගය ෙකොට සලකවා. 

எனேவ, ெகளரவ சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, இந்தப் பாரா மன்றத்ைத அரசியலைமப் ச் 
சைபயாக மாற் ம் இந்தப் பிேரரைணைய நாங்கள் ைம 
யாக ஏற் க்ெகாள்வேதா , அதில் நாங்கள் ைமயாகப் 
பங்குபற்றி, மைலயக மக்களின் உாிைமகைள அரசியலைமப்  
ாீதியாக உ திெசய்வதற்கு வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.18] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් රජයක් යටෙත් ඉතාම 

වැදගත් සංකල්පනාවක් ෙම් රටට හඳුන්වා ෙදමින් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගාමාත තුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය 
තුළින් ෙම් රෙට් නිර්මාණය කරපු ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය අද 
වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම අර්ථවත් කරන අවස්ථාවක මට 
ෙම් ගරු සභාව ආමන්තණය කරන්නට ලැබීම ගැන මා  සතුටු 
ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් මට කථා කරන්න අවසථ්ාව ලබාදීම 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විවිධ ෙද්ශපාලන 
මතිමතාන්තර තුළ ගැටිලා,  ඒ මතිමතාන්තර තුළින් ෙහම්බත් 
ෙවලා කටයුතු කිරීම නිසා පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපි 
කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු, ඒ වාෙග්ම අපි කවුරුත් 
අෙප්ක්ෂා ෙනොකළ තත්ත්ව  ඇති වුණා. 

යුද්ධය අවසන් කළත්, යුද්ධෙය් කෲරතර තත්ත්වයන් 
තිබුණත්, ෙගවී ගිය දශක ගණනාව තුළ ෙමොන ආණ්ඩුවක් 
හිටියත්, ෙම් රෙට් ඉතාමත්ම වැදගත් අර්බුදයක් වුණු ජන වාර්ගික 
අර්බුදයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් ලබා ගන්නට අපට පුළුවන්කමක් 
ලැබුෙණ් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කමය අපි අලුෙතන් 
හඳුන්වා ෙදන්ෙන්. ෙම්ක අමුතු අත් දැකීමක් ෙනොෙවයි. 1970 දී 
බලයට පත් වූ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු සිරිමාෙවෝ 
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[ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  මහතා] 
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බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉතාමත් පැහැදිලි ෙලස ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, 
ලංකා සමසමාජ පක්ෂය වැනි විවිධ පක්ෂ ලංකාෙව් එදාත් තිබුණා. 
ඒ පක්ෂ එකට එකතු ෙවලා එදා හදපු  සමඟි ෙපරමුණ ආණ්ඩුව 
ඉතාමත් පැහැදිලිව ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය සඳහා 
අවශ  සංෙශෝධන මණ්ඩලයක් පත් කිරීෙම් කටයුතු කළා. 1970 දී 
ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළා.  එදා නව නගර ශාලාවට රැස් වූ 
සමඟි ෙපරමුණ ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන් ෙමොකක්ද කෙළේ?  
ව වස්ථාදායක සභාවක් හැටියට පත් ෙවලා එදා ඔවුන් තීරණයක් 
ගත්තා, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑය 
කියලා. 

එදා ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පුවත් පත්වල ට  
පකාශ කරලා තිබුණා, "මෙග් ජීවිතෙය් ඉතාමත් වැදගත් දවසක්. 
මම ඉතාමත් සතුටු වනවා. මට පක්ෂය ෙනොෙවයි, මට රට වැදගත් 
වනවා" කියලා. ඒ අනුව තමයි නව රඟහෙල්දී එදා ඒකමතිකව 
තීරණය කරලා,  සමඟි ෙපරමුණ රජෙය් සියලු මැති ඇමතිවරුන් 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්ෙත්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන කථා 
කරන අයට අපි  යම් ෙදයක් කියන්න කැමැතියි.  ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂය කියලා කියන්ෙන් බණ්ඩාරනායකවරුන් ආරම්භ කරපු 
පක්ෂයක්. ඒ නිසා  නියම ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් නම්, එදා 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ආරම්භ කරපු කියාදාමය ඉෂ්ට 
කරන්න අද අපට ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය  ලබා ෙදන්නට 
ඕනෑ. අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියලා ෙකෝවිල් ගණෙන්, පන්සල් 
ගණෙන් ගිහිල්ලා ෙපොල් ගහනවා; අතැන ෙමතැන තැන් තැන්වල  
ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා. ෙම් අය 
අනුගමනය කරන්ෙන් ඇත්ත බුදු දහම ෙනොෙවයි කියලා අපි 
දන්නවා. ෙම් අය අනුගමනය කරන්ෙන් ඇත්ත බුදු දහෙම් තිෙබන 
පතිපත්ති ෙනොෙවයි. ඒවාට ඉතාමත්ම ෙවනස්, ඒවාට බාධා 
පමුණුවන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් අය අනුගමනය කරන්ෙන්.  
අද ෙම් අය ආගම සම්බන්ධ කරෙගන ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙද්වල් 
කරනවා.   

අෙප් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට  විරුද්ධ වන අය සම්බන්ධෙයන්  අපි 
යම් ෙදයක් පකාශ කරන්න කැමැතියි.  පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළ ෙම් රෙට් ව වස්ථා සම්පාදනය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් 
අවස්ථා තිබුණා.   මට මතකයි,  1970 දී ෙම් රෙට් හිටපු ඒබහම් ටී. 
ෙකොවූර් වාෙග් අය ව වස්ථා සම්පාදනෙය්දී ආගම සම්බන්ධ කර 
ගත්ෙත් නැහැ.  ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා 
සමහර ෙවලාවලදී  ආගම සම්බන්ධ කර ගත්තා. ෙම් නිසා අපට 
පශ්න ඇති වුණා. සමහර ෙවලාවට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් කියන්ෙන් 
ආගම ෙවනස් මඟකින් යන්න ඕනෑය කියලායි.  ආගම, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවට ඇතුළු කර ෙගන කටයුතු කරන්න ගියාම අපට  පශ්න 
රාශියකට මැදිහත් වන්නට සිදුවනවා. එතෙකොට අෙප් පධාන 
ආගම ෙමොකක්ද, ඊළඟ ආගම ෙමොකක්ද, ඒ අයට සම තැන 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා විවිධ මතවාද කියාත්මක වන අවස්ථා අපි 
දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ආණ්ඩුකම සම්පාදක 
මණ්ඩලයක් පිහිටුවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්  1970 ජුලි මස 20 
ෙවනිදා "දිනමිණ" පුවත් පෙත්  පළවූ වාර්තාවක් මා ළඟ 
තිෙබනවා.  එහි ව ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ආණ්ඩුකම සම්පාදක මණ්ඩලය පිහිටුවා ගැනීම පිණිස ඊෙය් ෙකොළඹ නව 
රඟහෙල් දී පැවති රැස්වීෙම් දී සිරිමා බණ්ඩාරනායක අගමැතිනිය 
ආණ්ඩුකම සම්පාදක මණ්ඩලය පිහිටුවීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් 
කතා කළ අවස්ථාවයි" 

එම අවස්ථාව  මා විෙශේෂෙයන්  සිහිපත් කරවන්න කැමැතියි.   
එම පුවත්පත් වාර්තාෙව්  වැඩිදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"නව රඟහෙල්දී පැවති රැස්වීම ආරම්භ කරමින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
ඇමති ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා රැස්වීම කැඳවීෙම් නිෙව්දනය 
කියවයි"  

එම අවස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ෙමහි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් සඳහන් 
කර තිෙබනවා.  එතුමිය එදා කථා කරපු ෙද්වල් පිළිබඳවත් ෙමහි 
සඳහන් ෙවනවා. ෙමම වාර්තාෙව් තවත් ෙකොටසක ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා: 

"ජනතාවෙග් බලෙයන් ජනතාව ෙවනුෙවන් අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීෙම් ඓතිහාසික කටයුත්ත ඊෙය් ආරම්භ විය. 
ෙකොළඹ නව රඟහලට රැස්ව සිටි 1,500කට අධික පිරිසකෙග් පිතී ෙඝෝෂා 
මධ ෙය් නිෙයෝජිත මන්තී මණ්ඩලෙය් මන්තීවරු එකට රැස් වී ආණ්ඩුකම 
සම්පාදක මණ්ඩලය පිහිටුවා ගත්හ." 

අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ''ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය'' කියලා ගහ 
ෙගන, ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ගරු චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, ගරු එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමා නිර්මාණය කළ පක්ෂයක සාමාජිකත්වෙය් සිටිනවා 
නම්,  එදා කළ ඒ ඉතාමත් වැදගත් ෙයෝජනාවට එකඟ විය යුතුයි.   

අද ජාතික ආණ්ඩුවක් හැටියට අෙප් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයටයි පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්.  අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් 
කටයුත්තට  දෑත් දිගු කර සහෙයෝගය පළ කර තිෙබනවා.  අත් 
ෙදකම ඔසවලා ෙමයට එකඟත්වය පළ කරමින් ෙම් සඳහා අවශ  
කටයුතු  ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම්  
කටයුත්ෙත්දී  සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගයයි අපට ඕනෑ 
කරන්ෙන්. 

1948 වසෙර්දී ෙම් රටට ලැබුණු නිදහස 2015 වන විට 
අර්ථවත් ෙනොවීෙම් හා ජන වාර්ගික ගැටුම් ඇවිලීෙම් මූලික වරද 
ජාතික එක්සත්කම ඇති කිරිමට අසමත්වීම කියලා ෙමහිදී මා 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  ඒ වරද කිසිදු  ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයකින් නිවැරැදි කර ගන්නට බැහැයි කියන එක අපි 
පැහැදිලිව කියනවා. එදා ජාතික හා ෙද්ශීය සංස්කෘතිය ඡන්ද ලබා 
ගැනීෙම් අඩගැළමක් කර ගත් නිසා සිංහල භාෂාව, බුද්ධාගම 
ආරක්ෂා කරන බවටත්, අෙනක් භාෂා හා ආගම් ආරක්ෂා කරන 
බවටත් ව වස්ථාෙවන් පතිඥා දුන්නා. එෙහත් සිදුවූෙය් අෙනකක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා නිදහස ලැබීෙමන් පසුව ඉන්දියාව 
ව වස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලෙය්දී  ජාතික එක්සත්කම ආරක්ෂා 
වන පරිදි  කටයුතු කළා. ආචාර්ය අම්ෙබඩ්කාර් දුරදක්නා නුවණින් 
යුතුව, ආගම රාජ ෙයන් ෙවන් කළා. ඒ එක්කම ආගම ඇදහීම 
ෙපෞද්ගලික කටයුත්තක් හැටියට සැලකුවා. එයට, ''රාජ ය 
මැදිහත් විය යුතු ෙනොෙව්'' කියලා කිව්වා. ආගම ඇදහීෙම් නිදහසට 
අවහිර ෙනොකිරීම රාජ  පතිපත්තිය විය යුතුයි කියලා අදීන 
බුද්ධිමෙතකු වූ ආචාර්ය ඒබහම් ටී. ෙකොවුර් 1970 සමගි ෙපරමුණු 
ආණ්ඩුවට එදා පකාශ කළ බව අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මහත්මියෙග් නායකත්වය යටෙත්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් නායකත්වය යටෙත් 2000දී සම්පාදනය කළ 
ව වස්ථා ෙකටුම්පතටත් ආගම ඇතුළත් වුණු බව විෙශේෂෙයන්ම 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එය නව ව වස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය 
විසින් සලකා බැලිය යුතු වැදගත්ම කරුණ හැටියට අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  ධනපති බලෙව්ග සමඟ 
ගැවෙසන පරාජිත ෙද්ශපාලකයන් ආගමික සංස්ථා සමඟ 
සන්ධාන ගත ෙවලා ව වස්ථා සම්පාදනය අඩාල කිරීෙම් 
උත්සාහයක ෙයෙදනවා.   එවැනි උත්සාහයන්  පරාජය කිරීෙම් 
වගකීම  රජය හැටියට අපි භාර ගන්නවා කියලා,  ෙම් රෙට් ඉතා 
වැදගත් ආකාරයට  පජාතන්තවාදීව කටයුතු කරන ජාතික 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආණ්ඩු ෙව් සියලු මන්තීවරුන්ට අපි ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් 
කියනවා.  

2000 ව වස්ථාව, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ගත්තාම, LLRC වාර්තාව ගත්තාම, සර්වපාක්ෂික 
කමිටු වාර්තාව ගත්තාම, ෙම් සෑම තැනකම ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා 
ඇතුළත් ෙවනවා.  නව ව වස්ථා සම්පාදකයන් ඒවා පිළිබඳව 
අවධානයට ලක් කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දීත් ඒ ගැන  
අවධානයට ලක් කරන්නට ඕනෑ. බලතල ෙබදීම සහ භාෂා 
පතිපත්තිය ගැන,  සමගි සන්ධානය හා ජාතීන් අතර තිෙබන 
සංහිඳියාව ගැන, මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව, ෙම් සෑම ෙදයක් 
ගැනම  පශස්ත ෙයෝජනා ඒවාෙයහි අන්තර්ගත ෙවනවා.  

සමහර ෙව්ලාවට ෙමය 'බිල්ෙලක්' විධියට දකින ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට අපි අභිෙයෝග කරනවා, '' ඉපෙදන්න ඉන්න දරුවන් 
ෙවනුෙවන් ෙක්න්දර හදන්න දැන්ම  ලැහැස්ති ෙවන්න එපා'' 
කියලා.  කරුණාකරලා ෙම් පිළිබඳ නිවැරදිව විමර්ශනය කරලා, 
ෙම් පිළිබඳව විද්වතුන්ෙග් අදහස් ලබා ගන්න.  ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂයට අද නායකත්වයක් නැහැ; උපෙද්ශකත්වයක් නැහැ.  මා 
හිතන විධියට  අතනින් ෙමතැනින් ඇහිඳ ෙගන කටයුතු කරන 
ආකාරයකුයි දකින්නට තිෙබන්ෙන්. උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන 
ෙකොමිසම ගැනත් මා කියන්නට ඕනෑ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකකින් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා විසින්ම පත් 

කරන ලද උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධාන ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශවල 
සඳහන් ෙවනවා, ''දිගු කාලීන ගැටුමකට පසු සමගි සන්ධානය ඇති 
කිරීමද  දිගු කාලීන ෙගොඩ නැඟීමකි. ගැඹුරු අවෙබෝධෙයන් යුතුව 
ගැටුමත් එහි පතිඵලත් ෙදස බැලීමද ඒ සඳහා අෙන ෝන  විඳ 
දරාගැනීම ෙකෙරහි ෙයොමු වීමට සියලු ජනතාවන්ට මඟ ෙපන්වීමද 
සඳහා ආගමික නායකයන් මුල් විය යුතු ය'' කියලා.  

දැන් ෙම් කථා කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එළිෙය් ඉඳෙගන 
නායකත්වය ෙදන මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අද කියන්ෙන්ත් 
එදා පකාශමයි කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපට ෙමය ඉතාමත් වැදගත් 
අවස්ථාවක් බව අද තැන තැන ඉඳෙගන ෙම් සම්බන්ධව  බිල්ලන් 
මවා පාමින් අඬහැර දක්වන  ඒ සියලු ෙදනාට අපි ඉතාමත් 
පැහැදිලිව  කියන්න කැමැතියි.  

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ඊෙය්  කළ කථාව  මම අහෙගන 
හිටියා. එතුමා හරියට මැරිලා ඉපදුණා වාෙගයි කථා කෙළේ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි. 

දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ෙම් රජය ෙගන තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් වැදගත් තීරණයක්.  

ෙසෝභිත හාමුදුරුවන්ෙග්  අවමංගල  අවස්ථාෙව්දී  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා   කළ පකාශය අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව අහෙගන 
හිටියා. ''ෙසෝභිත හාමුදුරුවන් ෙම් රෙට් ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ, 
ෙසෝභිත හාමුදුරුවන්ෙග් දර්ශනය ඉදිරියට ෙගන යන්නට  
අගමැතිතුමා ඇතුළු ෙම් රජය කටයුතු කරනවා'' කියලා  එතුමා 
පතිඥා දුන්නා. අපි ඒ පතිඥාව පරිදි ඉතාමත් වැදගත් ආකාරයට 
කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  
මට කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීමට සහ ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා මණ්ඩලය පත්කිරීමට ඉතාමත් කඩිනමින් කටයුතු කරන 
බවත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදී. 
 
அப்ெபா  பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ அ வல்கள் 

இைடநி த்தப்பட்  விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
 

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 
adjourned. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

අ. භා. 6.30 ට  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා විසින් පශ්නය 
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2016 ෙපබරවාරි 25 වන 
බහස්පතින්දා  අ.  භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
பி.ப. 6.30 மணிக்கு மாண் மிகு தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 

அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 
அதன்ப  பாரா மன்றம், 2016 ெபப்ரவாி 25, வியாழக்கிழைம 

பி.ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  
 

At 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned Parliament 
without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 25th February, 
2016. 
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[ගරු  විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා] 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   
பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


