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அதிகொர அறிக்மக
OFFICIAL REPORT

(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected)

අන්තර්ගත රධාාන කුු
විගණකාධිපතිවරයාප්ේ වාර්තාව
රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරු
අග්රාමාතාතයුරමාතා හ ාාතික රතිප්තති ා රර්ිකක ක ුතුර අමාතාතයවරයා ප්කප්රි
විශ්නවාහ භංග්තවය:
ශ ෝජනාව නි ්ප්ර භ  ි
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பொரொளுைன்றம்

රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

PARLIAMENT
—————–—2018 අප්රේල් 0 0ව වන ාදාදා

2018 ஏப்பிரல் 04, புதன்கிழமை

Wednesday, 04th April, 2018
—————————–——

පූ.භා. 9.30 පාර්ලිප්ේන්ුරව රැහන විය.
කථානායකුරමාතා [ගු කු ායසූරිය මාත තා]
මූලාහනාරූඪ විය.

பொரொளுைன்றம் மு.ப 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.
சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய]
தமலமை வகித்தொர்கள்.

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

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ප්ර න
් අංර 5-()4/'5)-(50
ො තා - [සභ ා ගර්භ  තු නැත ]

ගු  උද

ප්රභ ාත් ගේෙන්පිෙ

පුරාවිදයා්තමාතක වනානාකමාතකින් ුත්ත හනථාන:
වවුියයාව ිනහනත්රික්කය
ததொல்தபொருளியல் ொீதியில் தபறுைதிைிக்க
இடங்கள்:வவுனியொ ைொவட்டம்

PLACES OF ARCHAEOLOGICAL INTEREST : VAVUNIYA
DISTRICT

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අද දින පැවැත්ශවන ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව පිළිබඳ ිවාද
උසස් පාර්ලිශේන්තු සේප්රදා න්ට ගු  රමිනන් ශග මවීය ා ා
ආදර් වත් ශෙස පවත්වා ශගන න ශෙන් සි ලුෙ ගු  සභිර
ෙන්ත්රීවු න්ශගන් ෙෙ ාතාෙ රාු කවරව ාලාො සිමිින

1231/’5)

2. ගු රර්. එේ. පද්මාත උදයශ්ාන්ත ගුණප්හේකර මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
අධ්යාපන අොතයතුොශගන් සූ  ප්ර න
්
- (2 :

(අ

(i)

(ii)

විගණකාධිපතිවරයාප්ේ වාර්තාව

கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக

(iii)

AUDITOR-GENERAL'S REPORT
ගු කථානායකුරමාතා

(iv)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ්රී ෙංරා ප්රජාතාන්්රිර සොජවා ජ ජනමජශආ ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාශ 54(() වයවස්ාාව ප්රරාමව -

(v)

2015 මුදලා වර්ෂ සඳා ා ිගණරාධිපතිවම ාශේ වාර්තාශ
ශදවැනි රාඩුඩශආ XXIII ශරොටස ා ා නවවැනි රාඩුඩශආ VII
ශරොටස සා  දසවැනි රාඩුඩශආ -ිශ ෂ
ේ ිගණන වාර්තාව- IV
ශරොටස ෙෙ ාදිරිපත් රමින

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා (රාාය වයවහාය ා
මාත නුවර හංවර්ධාන අමාතාතය හ
පාර්ලිප්ේන්ුරප්
හභානායකුරමාතා)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள்
ைற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப
முதல்வரும்)

(vi)
(vii)

වවුනි ාව
දිස්්රික්කයරශආ
පිටාටා
සති
පුමාිදයාත්ෙර වමිනාරෙන්න් ුතත් ස්ාාන
සංඛ්යාව ශරොපෙණද
එෙ ස්ාාන අතරින් දැනට සංමක්කයෂණ රටුතතු
සිදුරමනු ෙබන ස්ාාන රවශර්ද
ඒ සඳා ා 2054 ා ා 205) වර්ෂවෙ ජ ශවන් රමන ෙද
මුදලා ප්රොණ
ශවන් ශවන් ව ශ න්
ශරොපෙණද
එලා ටී ටී ඊ ත්රස්තවා ජන් ිසින් ිනා රමන ෙද
පුමාිදයාත්ෙර වමිනාරෙන්න් ුතත් ස්ාාන
රවශර්ද
එෙ ිනා න් පිළිබඳව තක්කයශසේු වක්කය රම
සත්නේ තක්කයශසේු  වමිනාරෙ ශවන් ශවන්
ව ශ න් ශරොපෙණද
එෙ ිනා න් සේබන්ධ්ශ න් ීයතිෙ පි වම
ශගන තිශේද
ාා ත සි ලාශෙටාෙ පූර්ණ වාර්තාවක්කය ාදිරිපත්
රමන්ශන්ද

න්න එතුො ශෙෙ සභ ාවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ

ශනො එශසේ නේ ඒ ෙන්ද?

கல்வி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ:
(அ) (i)

வவுனியொ
ைொவட்டத்தில்
அமைந்துள்ள
ததொல்தபொருளியல்
ொீதியில்
தபறுைதிைிக்க
இடங்களின் எண்ணிக்மக யொது;

(ii)

தைற்படி இடங்களில் தற்தபொது தபணல் பணிகள்
தைற்தகொள்ளப்படுகின்ற இடங்கள் யொமவ;

රශ්නනය විමාතහන ලිනන් හභා හේමාතත විය.

(iii)

இதற்கொக 2015 ைற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில்
ஒதுக்கப்பட்ட பணத்ததொமக தவவ்தவறொக
எவ்வளவு;

වාර්තාව මුද්රණය ක ුතුරයි  ියප්ය ග කරන ලී.

(iv)

எல்.ொீ.ொீ.ஈ. பயங்கரவொதிகளொல் அழிக்கப்பட்ட
ததொல்தபொருளியல்
ொீதியில்
தபறுைதிைிக்க
இடங்கள் யொமவ;

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public Enterprise
and Kandy Development and Leader of the House of
Parliament)
ගු  රාානා රතුෙනි "එෙ වාර්තා මුද්රණ ර ුතතු " ි  ෙෙ
ශ ෝජනා රමින
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ආර් එේ පද්ෙ උද

ාන්ත ගුණශසේරම ො තා]

தைற்படி அழிவுகள் பற்றிய ைதிப்பீதடொன்று
தசய்யப்பட்டிருப்பின், ைதிப்பீட்டுப் தபறுைதி
தவவ்தவறொக எவ்வளவு;

(v)

(vi)

தைற்படி
அழிவுகள்
ததொடர்பொக
சட்ட
நடவடிக்மககள் தைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ;

(vii)

தைற்படி அமனத்தினதும் முழுமையொனததொர்
அறிக்மகமயச் சைர்ப்பிப்பொரொ;

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(ஆ) இன்தறல், ஏன்?

asked the Minister of Education :
(a)

Will he inform this House(i)

how many places of archaeological interest
are located in the Vavuniya District;

(ii)

in how many places conservation activities
are being carried out of the aforesaid sites;

(iii)

what amounts were allocated in the years
2015 and 2016 for this purpose, separately;

(iv)

what places of archaeological interest were
destroyed by the LTTE terrorists;

(v)

if an assessment of such destructions has
been done, what the estimated value is in
respect of each site separately.

(vi)

whether legal measures have been taken in
respect of these destructions; and
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(vii)

(b)

whether he will submit a comprehensive
report on all above?

If not, why?

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මාත තා (ඉඩේ හ පාර්ලිප්ේන්ුර
රතිහංහනකරණ අමාතාතය
ා රණ්ු  පක්ෂප්
රධාාන
හංවිධාායකුරමාතා)
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும்
பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின்
முதற்தகொலொசொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
ගු  රාානා රතුෙනි අධ්යාපන අොතයතුො ශවනුශවන් ො
එෙ ප්ර න
් ට පිළිතුම ෙබා ශදනවා

(අ

(ආ

(i)

ගශ ෂණ
අවසන් රම නැත වවුනි ාව
දිස්්රික්කයර තු ශේ වන ිට ා මු  ඇ සති පුමාිදයා
ස්ාාන සංඛ්යාව 40න්

(ii)

දැනට සංමක්කයෂණ රටුතතු සිදු රමනු ශනොෙැශේ

(iii)

සංමක්කයෂණ රටුතතු සඳා ා මුදලා ශවන් රම නැත

(iv)

ස්ාාන න්සිවක්කය ශනොෙැත

(v)

අදා ශනොශ

(vi)

අදා ශනොශ

(vii)

ඔ දැනට අනාවමණ රම ශගන සති පුමාිදයා
ස්ාාන 40 පිළිබඳ වාර්තාව (සමුණුෙ 05 ෙෙ
හභාගත* රමනවා

අදා ශනොශ

*හභාප්ේහය මාතත තාන ලද ඇමුුමාත :

சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட ஆவணம்:
Document tabled:
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2018 අශප්රේලා 0(

ගු රර්. එේ. පද්මාත උදයශ්ාන්ත ගුණප්හේකර මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ගු  රාානා රතුෙනි වවුනි ාව දිස්්රික්කයරශආ සති පුමාිදයා
ස්ාාන සේබන්ධ්ශ න් ෙෙ අා ො තිශබන ප්ර න
් ට අදා ව ගු 
සෙතිතුොශගන් අතුු  ප්ර ්න ක්කය අා න්නට නන. පුගිය රාෙශආ
සාේපූර් ප්රශද් ශආ ාතාෙත් වැදගත් පුමාිදයාත්ෙර වමිනාරෙක්කය
සති ශබ ද්ධ් උු ෙ ක්කය වන දා ගැබක්කය ිනා රමො තිබුණා
එලාටීටීඊ ත්රස්තවා ජ සෙශආ ජ එශරොශ ොස් අවුු ද්දක්කය එලාටීටීඊ
ග්රා ණ ට ෙක්කය ශවො තිබුණු සාේපූර් ප්රශද් ශආ පිටාමි ශේ දා ගැබ
ආමක්කයෂා රම ගන්නට ඒ ශෙොශා ොශත්ත් ශ්රී ෙංරා ුතද ා මුදාවට
පුළුවන් වුණා නමුත් තමුන්නාන්ශසේොශේ මජ
ටශත් පුගිය
රාෙශආ ශේ ො ා වමිනා උු ෙ ශඩෝසර් රමො ිනා රම
දැේො ගු  රාානා රතුෙනි
ශෙ පුමාිදයා ආපාපනත
ටශත් වන සප ෙබා ශනොශදන බමපත වමදක්කය
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ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො අතුු  ප්ර ්න අා න්න

ගු රර්. එේ. පද්මාත උදයශ්ාන්ත ගුණප්හේකර මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ෙෙ සෙතිතුොශගන් අා න්ශන් ශෙ ි  ශෙෙ ගැබත්
සතු ත්ව පුගිය රාෙශආ පුමාිදයාත්ෙර වමිනාරෙක්කය සටාත
ස්ාාන සා  ශබ ද්ධ් උු ෙ න් ි ාෙ ප්රොණ ක්කය ිනා මුඛ් ට
පත් වුණා අශේ ශෙොනමාගෙ දිස්්රික්කයරශආත් ශේ වාශේ සිද්ධි
වාර්තා වුණා නමුත් අපි පැා ැදිලි ශෙස දන්න්ශන් නැා ැ ශේ
සේබන්ධ්ව ගනු ෙබන ීයතිෙ පි වම සා  ඒ සේබන්ධ්ව ස.ෙ
ආරාම න්න්ෙ ගත ා ැන් පි වම තමුන්නාන්ශසේොශේ මජ ිසින්
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ආර් එේ පද්ෙ උද

ාන්ත ගුණශසේරම ො තා]

ගන්නවා න් ො ශේ සේබන්ධ්ව මජශආ තීමණ අදා ස එශා ෙ
නැත්නේ පුගිය රාෙශආ වාර්තා වුණු ශෙවැනි පුමාිදයා
ිනා න් පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුවට ාදිරිපත් රමො ඒ
සේබන්ධ්ව ගත් පි වම පිළිබඳව පැා ැදිලි වාර්තාවක්කය ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට ාදිරිපත් ර ා ැන්ද?

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(ii)

சுற்றொடல் கூருணர்வுைிக்க மகத்ததொழில் கமள
இனங்கொண்பதற்கொக
பொவிக்கப்
படுகின்ற
குறிகொட்டிகள் யொமவ;

(iii)

இலங்மகயில்
ஏற்றுைதி
தயொொிப்பு
வலயங்களினுள்ளும்
அதற்கு
தவளியிலும்
இடம்தபறச்
தசய்யப்பட்டுள்ள
சுற்றொடல்
கூருணர்வுைிக்க மகத்ததொழில்கள் யொமவ;

(iv)

தைற்படி
மகத்ததொழில்கள்
மூலைொக
சுற்றொடலுக்கு
ஏற்படுகின்ற
பொதகைொன
தொக்கங்கமளத்
தடுப்பதற்கொக
அரசொங்
கத்தினொல்
விதந்துமரக்கப்பட்டுள்ள
வழிமுமறகள் யொமவ;

(The Hon. Speaker)
ගු  ප්රධ්ාන සංිධ්ා රතුො

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මාත තා

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ාදිරිශආ ජ ඒර රමන්න පුළුවන්

(ஆ) இன்தறல், ஏன்?

asked Minister of Industry and Commerce:

පරිහර හංප් ී කර්මාතාන්ත: විහනතර

சுற்றொடல் கூருணர்வுைிக்க மகத்ததொழில்கள்: விபரம்

(a)

ENVIRONMENTALLY SENSITIVE INDUSTRIES : DETAILS

Will he inform this House (i)

the industrial plants that have been
established under the Proposal No. 201 of
the Budget 2016 that proposes to set up a
large number of environmentally sensitive
industries in specifically identified areas
such as Puttalam, Hambantota and
Kilinochchi;

(ii)

the indices used to identify environmentally
sensitive industries;

(iii)

the environmentally sensitive industries
located in Export Processing Zones of Sri
Lanka and outside of them; and

(iv)

the measures recommended by the
Government to prevent adverse effects on
environment from the aforesaid industries?

1424/’5)

3. ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
රර්ොන්ත ා ා වාකවජ අොතයතුොශගන් සූ  ප්ර ්න - (5 :

(අ

(i)

205) අ වැ ශ ෝජනා අංර 205 ෙඟින්
පුත්තෙෙ ා ේබන්ශතොට සා  න්ලිශනොච්චි වැනි
ිශ ෂ
ේ ශ න් ා ඳුනාගත් ප්රශද් වෙ ි ාෙ
ව ශ න් පරිසම සංශ  ජ රර්ොන්ත පිටාටුවන බවට
රම සති ශ ෝජනාවට අනුව 205) වර්ෂශආ ජ එෙ
ප්රශද් වෙ අලුතින් පිටාටවනු ෙැූ  රර්ොන්ත
රවශර්ද

(ii)

පරිසම සංශ  ජ රර්ොන්ත ා ඳුනාගැීයෙ සඳා ා
භ ාිතා රමන දර් ර න් රවශර්ද

(b)

(iii)

ශ්රී ෙංරාශ අපන න සැරුගේ රොප තු සා 
ාන් පිටත ස්ාානගත රම සති පරිසම සංශ  ජ
රර්ොන්ත රවශර්ද

ගු රිහාඩ් ාිනුතීන් මාත තා (කර්මාතාන්ත ා වාණිා ක ුතුර
අමාතාතයුරමාතා)

(iv)

උක්කයත රර්ොන්ත ෙඟින් පරිසම ට සතිවන
අටාතරම බෙප.ේ වැ ැක්කය ඇෙ සඳා ා මජ ිසින්
නිර්ශද්ශිත ක්රි ාොර්ග රවශර්ද

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

න්න එතුො ශෙෙ සභ ාවට දන්වන්ශන්ද?
(ආ

ශනො එශසේ නේ ඒ ෙන්ද?

If not, why?

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிப
அலுவல்கள் அமைச்சர்)

Hon. Speaker, the Answer is as follows:
(a)

(i)

Though it was proposed in the Budget 2016
to facilitate establishment of highlyenvironmentally sensitive industries in
designated areas, it could not be pursued
since no allocation has been made by the
General Treasury for this purpose.

(ii)

Identification of industries as to whether
they are environmentally-sensitive or not is
a subject that falls under the purview of
Central Environmental Authority. Industries
are permitted to be established only on
production of clearance certificate from the
Central Environmental Authority.

(iii)

Industries in Export Processing Zones do
not come under the purview of the Ministry

மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிப அலுவல்கள் அமைச்சமரக்
தகட்ட வினொ:
(அ) (i)

2016ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவுதசலவுத்திட்ட
முன்தைொழிவு இலக்கம் 201இன் மூலைொக
புத்தளம், அம்பொந்ததொட்மட ைற்றும் கிளிதநொச்சி
தபொன்ற
விதசடைொக
இனங்கொணப்பட்ட
பிரததசங்களில்
பொொியளவில்
சுற்றொடல்
கூருணர்வுைிக்க மகத்ததொழில்கள் தொபிக்கப்
படுதைன
தசய்யப்பட்டுள்ள
முன்தைொழிவுக்
கிணங்க 2016ஆம் ஆண்டில் அப்பிரததசங்களில்
புதிதொக
தொபிக்கப்பட்ட
மகத்ததொழில்கள்
யொமவ;
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of Industry and Commerce. There are
hundreds of industries outside the Export
Processing Zones and all are not registered
with the Ministry of Industry and
Commerce. It is, therefore, not possible to
answer this Question.

(iv)

(b)

1168

2018 අශප්රේලා 0(

Generally, the Government does not allow
the establishment of industries that cause
damage to the environment. When
environmentally sensitive industries are
established, the Government takes measures
to ensure that counter measures are taken to
prevent pollution of the environment.

Does not arise.

ගු රිහාඩ් ාිනුතීන් මාත තා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ඒ සේබන්ධ්ව criteria එරක්කය Central Environmental
Authority එර සතුළු අශේ අොතයාං
ා දො තිශබනවා අශේ
අොතයාං ශආ Environmental Division න් ො අං ක්කය
තිශබනවා අපි එරතු ශවො එශා ෙ criteria එරක්කය ා දො
තිශබනවා ඒවා ඔබතුොට ාදිරිපත් රමන්න පුළුවන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ප්ර න
් අංර ( - 5739/'57 - (5 ගු  චිනන්ද ිශේසිරි ො තා

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙශේ ප මුවැනි අතුු  ප්ර න
්
ශෙශසේි  ගු  රර්ොන්ත ා ා වාකවජ අොතයතුො පිළිගත ුතතු
වනවා ාතා පැා ැදිලි ජාතිර රර්ොන්ත ප්රතිපත්ති ක්කය ශනොතිීමෙ
නිසා එතුොට අපන න සැරුගේ රොප තු පිටාටුවන පරිසම
සංශ  ජ රර්ොන්ත පිළිබඳව පිළිතුු  ශදන්න පුළුවන්රෙක්කය
සතිශවො නැා ැි  න් න එර 205) අංර 205 දමන අ වැ
ශ ෝජනාව අනුව පරිසම සංශ  ජ රර්ොන්ත පිටාටුවන ප්රශද්
නි චි
් ත ව ශ න් නේ රම තිශබනවා ඒවා තෙි  පුත්තෙෙ
ා ේබන්ශතොට
න්ලිශනොච්චි
වැනි ප්රශද්
පුත්තෙෙ
ා ේබන්ශතොට න්ලිශනොච්චි වැනි ප්රශද් වෙ ශෙවැනි පරිසම
සංශ  ජ රර්ොන්ත ආමේභ  රමනවා න් න ශ ෝජනාව දැේශේ
ඔබතුො සෙඟ රාා රමොද නැද්ද න් න එර ෙෙ දැන ගන්න
රැෙැතිි  මුදලා අොතයාං
අනුෙත රශ ේ නැත්නේ රර්ොන්ත
අොතයවම ා ව ශ න් ඔබතුො සෙඟ සාරච්ාා රමො
ප්රතිපත්තිෙ ව ශ න් එරඟතාවක්කය සතිවද මුදලා අොතයාං
ස වැ ශලාඛ්න ට ශේ ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රශ ේ?

ගු චමින්ද විප්ේසිරි මාත තා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගු  රාානා රතුෙනි ො එෙ ප්ර න
්
අා නවා

ගු ගාමිණී ායවික්රමාත ප්පප්ර්රා මාත තා (ුදද්ධා ශ්ාහන
අමාතාතයුරමාතා)
(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

கொைினி ஜயவிக்ரை தபதரரொ

-

புத்தசொசன

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of of
Buddhasasana)
ගු  රාානා රතුෙනි හුඟක්කය ිස්තම එරතු රමන්න
තිශබනවා එෙ නිසා එෙ ප්ර න
් ට පිළිතුම  ජෙ සඳා ා ොස ර
රාෙ ක්කය ාලාො සිමිනවා

රශ්නනය මාතුර ිනනකී ඉිනරිප්ත කිීමමාත ියප්ය ග කරන ලී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Yes, Hon. Minister?

ගු රිහාඩ් ාිනුතීන් මාත තා

මාතධායමාත හංහනකතතික අරමුදල : අමාතතර ියලධාාරින්

ைத்திய கலொசொர நிதியம்:தைலதிக உத்திதயொகத்தர்கள்
CENTRAL CULTURAL FUND: ADDITIONAL OFFICERS

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )
ගු  රාානා රතුෙනි ඒ දවස්වෙ ශේ සේබන්ධ්ව අශේ
proposals තිබුණාට අශේ අොතයාං ි  Central Environmental
Authority එරි  සේබන්ධ් ශවො තෙි  ආමේභ ර වැඩ රටුතතු
ඔක්කයශරොෙ රශ ේ අන්තිශේ ජ මුදලා නැති නිසා අපට ඒර රමන්න
බැරි වුණා ශේ අවුු ද්ශද් ඒ වැඩ පිළිශව ක්රි ාත්ෙර රමන්න අපි
බොශපොශමොත්තු ශවනවා

2007/’57
5. ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
අධ්යාපන අොතයතුොශගන් සූ  ප්ර න
්
- (5 :

(අ

(i)

ෙධ්යෙ සංස්රතතිර අමමුදෙ සා  ිෂ භ ාම
අොතයවම ා අතම සේබන්ීකරමණ
සඳා ා
ආ තනශආ දැනට පවතින තනතුු වෙට අෙතමව
ශවනත් නිෙධ්ාරින් පත්රම තිශේද

(ii)

එශසේ නේ පත්රම සති නිෙධ්ාරින් සංඛ්යාව සා 
තනතුු  රවශර්ද

(iii)

එෙ පත් ඇේ ෙබා ජශේ ජ අනුගෙන
රෙශ ද රවශර්ද

(iv)

එෙ පත් ඇේ සඳා ා සෙරා බෙන ෙද අවෙ
අධ්යාපන ුගදුුගරේ රවශර්ද

(v)

ඔවුන්ශේ වැටුේ ා ා  ජෙනා රවශර්ද

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙශේ ශදවැනි අතුු  ප්ර න
්
ශෙ ි 
අ වැ ශ ෝජනාවට අනුව ඒ රර්ොන්ත පිටාටු ඇෙට බැරි වූ බව
එතුො පිළිගන්නවා එතුො එ පිළිගැීයෙ ගැන ෙෙ ස්තුතිවන්ත
ශවනවා ශේ අවුු ද්ශද් ආමේභ  න්රීශේ ජ ඔබතුො පරිසම සංශ  ජ
රර්ොන්ත න් ො නිර්වචන රමශගන තිශබන්ශන් ශරොි  වාශේ
රර්ොන්තද? ඒ සඳා ා පාිච්චි රමන දර් ර කුෙක්කයද? ඒවා
නි චි
් ත ව ශ න් identify රමො තිශබනවාද? පරිසම සංශ  ජ
රර්ොන්ත ශේවාි  න් ො ෙැි ස්තුවක්කය ෙට පුගව ශදන්න
ඔබතුොට පුළුවන්ද?

න්න එතුො ශෙෙ සභ ාවට දන්වන්ශනටාද?
(ආ

ශනො එශසේ නේ ඒ ෙන්ද?

රමන ෙද
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  බිෙලා මත්නා ර ො තා]

(iv)

බඳවා ගැීයශේ පරිපාමිශආ ශෙෙ තනතුම ශනොෙැති
බැින් තනතුශර් රටුතතු න්රීෙට ා ැන් ාව ා ා
දැනුෙ සති අශ කු තාවරාලිරව ශෙෙ තනතුමට
බඳවාශගන සත

(v)

පාෙර ෙඩුඩෙශආ අනුෙැති පරිදි ු පි ලා
(4 530ර මූලිර වැටුපක්කය ා ා මජශආ අනුෙත  ජෙනා
ශග ඇෙට රටුතතු රම සත

கல்வி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ:
(அ) (i)

ைத்திய கலொசொர நிதியத்திற்கும் விடயத்திற்குப்
தபொறுப்பொன அமைச்சருக்கும் இமடயிலொன
இமணப்புக்கொக நிறுவனத்தில் தற்தபொதுள்ள
பதவிகளுக்கு தைலதிகைொக தவறு உத்திதயொகத்
தர்கள் நியைிக்கப்பட்டுள்ளொர்களொ என்பமதயும்;
ஆதைனில், நியைிக்கப்பட்டுள்ள உத்திதயொகத்
தர்களின்
எண்ணிக்மக
ைற்றும்
பதவிகள்
யொமவதயன்பமதயும்;

(ii)

(iii)

அந்த
நியைனங்கள்
வழங்கப்படும்தபொது
பின்பற்றிய முமறமை யொததன்பமதயும்;

(iv)

அந்த நியைனங்களுக்கொக கவனத்திற்தகொள்ளப்
பட்ட குமறந்தபட்ச கல்வித் தமகமைகள் யொமவ
என்பமதயும்;

(v)

அவர்களது
சம்பளங்கள்
ைற்றும்
பனவுகள் யொமவ என்பமதயும்;

தகொடுப்

(ஆ) இன்தறல், ஏன்?

whether other officers have been appointed
in addition to the existing posts in the
institution to co-ordinate between the
Central Cultural Fund and the subject
Minister;

(ii)

if so, the number of officers appointed and
their designations;

(iii)

the methodology adopted in granting those
appointments;

(iv)

the minimum educational qualifications
considered for those appointments; and

(v)

their salaries and allowances?

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගු  රාානා රතුෙනි, ො ශේ අා න්ශන් අතුු  ප්ර න
් ක්කය
ශනොශවි  'අශපොස (සාොනය ශප
සෙත් සා  අශපොස (උසස්
ශප
දක්කයවා' න් න ශදශක්කය ශවනසක්කය නැා ැ ශන්, ගු 
අොතයතුො එක්කයශරෝ, 'අශපොස (සාොනය ශප
සෙත්' න් ා
ශවන්න නන. එශා ෙ නැත්නේ 'අශපොස (උසස් ශප සෙත්' න් ා
ශවන්න නන.

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ෙෙ check රමන්නේ ො දන්නා ිධි ට, අශපොස (උසස් ශප
රමො සෙත් ශවො තිශබනවා ි ව
් ිදයාෙ ට ියටාන් නැා ැ

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

කාරියවහේ

මාත තා

(අධායාපන

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)
ගු  රාානා රතුෙනි ො එෙ ප්ර න
් ට පිළිතුම ශදනවා

(i)

(The on. Bimal Rathnayake)
ගු  අොතයතුෙනි, (අ (iv)ට දුන් පිළිතුම ගැන, එනේ අවෙ
අධ්යාපන ුගදුුගරේ ගැන පැා ැදිලි න්රීෙක්කය රමන්න ඔබතුොට
පුළුවන්ද?

ගු කථානායකුරමාතා

If not, why?

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அமைச்சர்)

(අ

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(i)

විරාේ

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

asked the Minister of Education:
(a) Will he inform this House-

ගු අකිල
අමාතාතයුරමාතා)

අදා ශනොශ

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
අශපොස (සාොනය ශප
සෙත් සා  අශපොස (උසස් ශප
දක්කයවා තෙි  තිශබන්ශන්

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(b)

(ආ

ශෙෙ තනතුම සඳා ා ෙධ්යෙ සංස්රතතිර අමමුදශලා
200ශවනි පාෙර ෙඩුඩෙශආ අනුෙැති ෙත එක්කය
නිෙධ්ාරිශ ක්කය පත් රම සත

(ii)

පත් රම සති නිෙධ්ාරින් සංඛ්යාව එරි  තනතුම
වයාපතති සේබන්ීකරමණ අධ්යක්කයෂ

(iii)

ෙධ්යෙ සංස්රතතිර අමමුදලා පනශත් ( (ා
වගන්ති ප්රරාමව පාෙර ෙඩුඩෙශආ අනුෙැති
ටශත් බඳවා ශගන සත එශසේෙ එෙ තනතුම
සඳා ා රමන ෙද පත් න්රීෙ පාෙර ෙඩුඩෙශආ
අනුෙැති අනුව ආ තනශආ අව යතාව සඳා ා
සීිනත රාෙ සීොවක්කය සඳා ා පෙණක්කය රමන ෙද්දන්

(The Hon. Speaker)
ඒ ගැන ශසො ා ාදිරිපත් රමන්න ඔබතුොට පුළුවන් ශන්ද, ගු 
අොතයතුො?

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගු  අොතයතුො දැන් පිළිතුම ෙබා ශදනවාද?

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අොතයතුෙනි, ඔබතුො දැන් පිළිතුමක්කය ෙබා ශදනවාද?
එශා ෙ නැත්නේ පුගව ද පිළිතුම ෙබා ශදන්ශන්?

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ෙෙ පුගව පිළිතුම ෙබා ශදන්නේ, ගු  රාානා රතුෙනි
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2018 අශප්රේලා 0(

asked the Minister of Higher Education and
Highways:

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රශ්නන අංක -211 /'17- (1), ගු ඩේලහන ප්ද්වානන්දා මාත තා [හභා ගර්භය ුර නැත.]

(a)

Will he inform this House in respect of each
district separately(i)

the number of students who sat for the GCE
(Advanced Level) Examination in the
biology stream in 2015 from Jaffna,
Kilinochchi, Mannar, Mullaitivu and
Vavuniya Districts;

(ii)

the number and the percentage of the
students who were qualified for university
entrance;

(iii)

the number and the percentage of the
students qualified for medical faculties; and

(iv)

the minimum result of the students who
were qualified for the medical faculty, the
Z-score, the school in which each student
studied and the medical faculty to which
they got selected?

2015 ී වවදය ීඨ හහ ා ුදදුුදකේ ලැූ  සිුදන්:
උුරු ප ාත

2015இல் ைருத்துவ பீடத்திற்குத் தமகமை தபற்தறொர்:
வட ைொகொணம்
STUDENTS QUALIFIED FOR MEDICAL FACULTIES IN 2015:
NORTHERN PROVINCE

2138/’17

7. ගු (වවදය) නලින්ද ායතිහනහ මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
උසස් අධ්යාපන ා ා ො ාොර්ග අොතයතුොශගන් සූ  ප්ර න
්
- (1):

(අ

(i)

2015 වර්ෂශආ ජ අශපොස (උසස් ශප
ිභ ාග
සඳා ා ජීව ිදයා ිෂ ධ්ාමාශවන් ාපන ,
න්ලිශනොච්චි , ෙන්නාමෙ, මුෙති සා  වවුනි ාව
දිස්්රික්කයරවලින් ශපීය සිමි ශිෂය න් සංඛ්යාව;

(ii)

එෙ සංඛ්යාශවන්, ි ව
් ිදයාෙ ප්රශ
සඳා ා
ුගදුුගරේ ෙැූ  ශිෂය න් සංඛ්යාව සා  ප්රති ත ;

(iii)

වවදය ීඨ සඳා ා ුගදුුගරේ ෙැූ  ශිෂය න්
සංඛ්යාව සා  ප්රති ත ;

(iv)

වවදය ීඨ සඳා ා ුගදුුගරේ ෙැූ  ශිෂය ා ශා ෝ
ශිෂයාවශේ අවෙ ප්රතිලෙ , Z අග , ාශගනගත්
පාසෙ ා ා ශතෝමා ගනු ෙැූ  වවදය ීඨ ;

එක්කය එක්කය දිස්්රික්කයර අනුව ශවන් ශවන් ව ශ න්
ශරොපෙණද න්න එතුො ශෙෙ සභ ාවට දන්වන්ශන්ද?

(ආ

(b)

If not, why?

ගු කබීර් ෂීේ මාත තා (උහහන අධායාපන
අමාතාතයුරමාතා)
(ைொண்புைிகு
கபீர்
ஹொஷீம்
தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சர்)

(அ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

ைற்றும்

தநடுஞ்சொமலகள்

(අ

(i)

அமைச்சமரக்

தைற்படி
எண்ணிக்மகயில், பல்கமலக்கழக
அனுைதிக்கொன
தமகமைமயப்
தபற்றுள்ள
ைொணவர்களின் எண்ணிக்மகயும் சதவீதமும்
எவ்வளதவன்பமதயும்;

ைற்றும்

ජීව ිදයා ිෂ ධ්ාමාශවන් 2054 වර්ෂශආ ශපීය
සිමි ශිෂය සංඛ්යාව,

ාපන දිස්්රික්කයර

2015ஆம் ஆண்டில் க.தபொ.த. (உயர் தர)
பொீட்மசக்கு உயிொியல்
பொடத் துமறயில்
யொழ்ப்பொணம்,
கிளிதநொச்சி,
ைன்னொர்,
முல்மலத்தீவு ைற்றும் வவுனியொ ைொவட்டங்
களிலிருந்து
ததொற்றியுள்ள
ைொணவர்களின்
எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்;

உயர்கல்வி

-

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Higher Education
and Highways)
ගු  රාානා රතුෙනි, එෙ ප්ර න
් ට පිළිතුම ශෙශසේි 

ශනො එශසේ නේ, ඒ ෙන්ද?

உயர் கல்வி
தகட்ட வினொ:

ා මාත ාමාතාර්ග

(ii)

- 1,232

න්ලිශනොච්චි දිස්්රික්කයර

- 173

ෙන්නාමෙ දිස්්රික්කයර

- 235

මුෙති දිස්්රික්කයර

- 196

වවුනි ා දිස්්රික්කයර

- 309

ි ව
් ිදයාෙ ප්රශ
සංඛ්යාව,
ාපන දිස්්රික්කයර

සඳා ා ුගදුුගරේ ෙැූ  ශිෂය
- 743

න්ලිශනොච්චි දිස්්රික්කයර

-

ෙන්නාමෙ දිස්්රික්කයර

- 112

ைருத்துவ
பீடத்திற்கொன
தமகமைமயப்
தபற்றுள்ள ைொணவர்களின் எண்ணிக்மகயும்
சதவீதமும் எவ்வளதவன்பமதயும்;

මුෙති දිස්්රික්කයර

-

වවුනි ා දිස්්රික්කයර

- 166

ைருத்துவ
பீடத்திற்கொன
தமகமைமயப்
தபற்றுள்ள ைொணவன் அல்லது ைொணவியின்
ஆகக்குமறந்த தபறுதபறு, Z தபறுைதி, கல்வி
கற்ற பொடசொமல ைற்றும் ததொிவுதசய்யப்பட்ட
ைருத்துவ பீடம் யொததன்பமதயும்;

එෙ සංඛ්යාව අශපොස (උසස් ශප ිභ ාග සඳා ා
ශපීය සිමි ශිෂය සංඛ්යාශ ප්රති ත ක්කය ශෙස,

ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்தின்படி தனித்தனியொக அவர்
இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்தறல், ஏன்?

ාපන දිස්්රික්කයර

84

72

- සි

ට )0 35

න්ලිශනොච්චි දිස්්රික්කයර

- සි

ට (8 44

ෙන්නාමෙ දිස්්රික්කයර

- සි

ට (7 ))

මුෙති දිස්්රික්කයර

- සි

ට 3) 73

වවුනි ා දිස්්රික්කයර

- සි

ට 43 72

1173

පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  රීමර් ා ෂීේ ො තා]

(iii)

වවදය ීඨ සඳා ා ශතෝමාගනු ෙැූ  ශිෂය සංඛ්යාව
ාපන දිස්්රික්කයර

- 56

න්ලිශනොච්චි දිස්්රික්කයර

- 5

ෙන්නාමෙ දිස්්රික්කයර

- 6

මුෙති දිස්්රික්කයර

- 5

වවුනි ාව දිස්්රික්කයර

- 15

(iv)

ශන්වාසිරාගාමශ න් ාවත් රමො තිශබනවා ශේ ශා ේතුශවන්
අේපාශර් ශනොවන ශිෂය න් (40ක්කය පෙණ ීඨඩාවට පත් ශවො
සිමිනවා ශේ සේබන්ධ්ශ න් ෙෙ ඔබතුොශගන් දැන් පිළිතුමක්කය
බොශපොශමොත්තු වන්ශන් නැා ැ ො ාලාො සිමින්ශන්, ශේ
සේබන්ධ්ශ න් ඔබතුොශේ අවධ්ාන ශ ොමු රමන්න න් ොි 

ගු (වවදය) අප්න මාතා ගමාතප්ේ මාත ්තමිය (ඛියා ප්තල් 0
හේප්ත හංවර්ධාන ියප්ය ාය අමාතාතයුරමිය)
(ைொண்புைிகு (டொக்டர்) (திருைதி) அதனொைொ கைதக
தபற்தறொலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்)

එෙ සංඛ්යාව ි ව
් ිදයාෙ ප්රශ
සඳා ා ුගදුුගරේ
ෙැූ  ශිෂය සංඛ්යාශ ප්රති ත ක්කය ශෙස;
ාපන දිස්්රික්කයර

1174

- සි

ට 7 4(

න්ලිශනොච්චි දිස්්රික්කයර - සි

ට 4 94

ෙන්නාමෙ දිස්්රික්කයර

- සි

ට 4 3)

මුෙති දිස්්රික්කයර

- සි

ට ) 9(

වවුනි ාව දිස්්රික්කයර

- සි

ට 9 0(

සමුණුෙ 05 ටශත් දක්කයවා සත

-

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage - Deputy Minister of
Petroleum Resources Development)
ගු  රාානා රතුෙනි, ඒ සේබන්ධ්ශ න් ෙට,- [බාධ්ා
න්රීෙක්කය]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුින නි, ගු  අොතයතුොශේ අවසම
ඔබතුින ට රාා රමන්න පුළුවන්

සතිව

ගු කබීර් ාෂීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගු  රාානා රතුෙනි, එතුින ට රාා රමන්න අවස්ාාව
ශදන්න

ගු (වවදය) අප්න මාතා ගමාතප්ේ මාත ්තමිය

(ைொண்புைிகு (டொக்டர்) ((திருைதி) அதனொைொ கைதக)

(The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage)
ගු  රාානා රතුෙනි, "නවර වද " තෙි  එතැන ප්ර න
්
ශවො තිශබන්ශන් ඒර උපරිෙශ න්ෙ එතැන සිද්ධ් ශවනවා ඒ
පිළිබඳව ෙැබුණු පැිනකවලිත් ශෙොකු ෆි ලා එරක්කය තිශබනවා ෙෙ,
දැනට ශන්වාසිරව ාන්න ශිෂය න් සා  ශන්වාසිරව ශනොවන
එළිශආ ාන්න ශදවැනි වසශර් ශිෂය න් මුණ ගැුගණා ශන්වාසිරව
ාන්න ශදවැනි වසශර් ශිෂය න් න් නවා, "මීට පස්ශසේ ඒර
රමන්ශන් නැා ැ " න් ො ා ැබැි , ඒර රමන්ශන් නැා ැ න් ො
ශරොච්චම න් වත් නවර වද ශදනවා ශන්වාසිර ශනොවන
ශිෂය න් න් නවා, "ශන්වාසිරත්ව නැති රමන්න " න් ො
ා ැබැි , එතැන ාඩ තිශබනවා එතැන ාන්න භ ාමරු  එක්කයරත්
ෙෙ රාා ර ා
එතැන ශගොඩනැඟිලාෙක්කය තිශබනවා,
ශදශගොලාෙන්ට සේබන්ධ් ශවන්න බැරි ඒ ශගොඩනැඟිලාෙ භ ාිත
රශ ොත් ප මුවැනි වසශර් ෙි  සා  ශදවැනි වසශර් ෙි  එරට
සේබන්ධ් ශවන්ශන් නැා ැ තවෙ ප මුවැනි වසශර් ෙි  බඳවා
ගත්ශත් නැා ැ ෙැි  ොසශආ තෙි  ඒ අ
ගන්ශන් ඒ
ශදෙ පිශ ෝත් රැඳවො රාා රමො සෙතිතුොට ඒ ගැන
දන්වන්න තෙි  අපි තීමණ රමශගන ාන්ශන්

(ආ

පැන ශනොනඟී

ගු (වවදය) නලින්ද ායතිහනහ මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගු  රාානා රතුෙනි, අසා තිශබන ප්ර න
් ට අදා
ශනොවුණත්, ශේ ප්ර න
්
ෙෙ ගු  සෙතිතුොශේ අවධ්ාන ට ශ ොමු
රමවන්න රැෙැතිි 

ඔබතුො ටශත් තිශබන අේපාම ා ාඩි ආ තනශආ ජාතිර
උසස් අධ්යාපන ඩිේශෙෝොව ා දාමන ශදවැනි වසශර් ශිෂය න්
440ක්කය පෙණ ාන්නවා අවුු දු තිස් ගණනක්කය තිස්ශසේෙ ඒ අ ට
ශන්වාසිරාගාම පා ුගරේ ෙබා ජො තිබුණා දැන් ා දිසිශආෙ ඒ අ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි, ඒ ගැන අවධ්ාන ශ ොමු රමන්න

ගු කබීර් ාෂීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගු  රාානා රතුෙනි, ගු  නලින්ද ජ තිස්ස ෙන්ත්රීතුො
රලින් අා පු ප්ර න
් ට -ඊශආත් පැන නැඟුණු ප්ර න
් ට- ෙෙ
පිළිතුමක්කය ශදන්නේ මීට රලින් -2008 ජ එශා ෙ- ''එස්'' සාොර්ා
තුනක්කය ගත්ත එර අවෙ ුගදුුගරෙ ා ැමි ට සෙරා, ඒ අ
ාපන
ි ව
් ිදයාෙශආ වවදය ීඨ ට ශා ෝ Science Faculty එරට
සතු ත් රම තිශබනවා

1175

1176

2018 අශප්රේලා 0(

ගු (වවදය) නලින්ද ායතිහනහ මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ශෙොන දිස්්රික්කයරශආද ගු  සෙතිතුෙනි?

ගු කබීර් ාෂීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ාපන
දිස්්රික්කයරශආ, 2008-2009 ජ ඒ වාශේෙ, මුෙති
දිස්්රික්කයරශ න් "එස්" සාොර්ා 3ක්කය ශා ෝ "සී" සාොර්ා 5ි , "එස්"
සාොර්ා ශදරි  තිශබන අ ත් ි ව
් ිදයාෙවෙට සතු ත් රම
තිශබන බවට ෙශේ අශත් තිශබන ශෙෙ ශලාඛ්න සා තිර
ශවනවා ශේ ශලාඛ්න ඔබතුොට ශදන්න පුළුවන්

ගු (වවදය) නලින්ද ායතිහනහ මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙශේ ශදවැනි අතුු  ප්ර න
්
ශෙ ි 

ුතද්ධ් අවසන් ශවො අවුු දු )රට පුගව පවත්වන උසස් ශප
ිභ ාගශආ ජ, ාපනශආ ශිෂය කුට වවදය ීඨ ට සතු ත් ශවන්න
තිශබන අවෙ ුගදුුගරෙ A 1ි , B 2ි  ශේ දිස්්රික්කයර පශා න් අක්ෙ
එර ගත්ශතොත්, මුෙති දිස්්රික්කයරශආ ඒ ුගදුුගරෙ A 1ි , B 1ි ,
C 1ි  ුතද්ධ් උච්චතෙ අවස්ාාවට පත් වුණු ශවොශ , ාපන
දිස්්රික්කයරශආ බිේ ශබෝේබ ෙැද්ශද්, ශබෝේබ වැශටද් ජ පාඩේ රමො
වවදය ීඨ ට සතු ත් වුණු ෙශ කුශේ ''එස් සාොර්ා 3''
න් න ුගදුුගරෙ පදනෙක්කය රමශගන, ශරො ඹ ශා ෝ ශවන ශරොශා ේ
ශා ෝ ාන්න ශරශනකුට මුදලා ශගවො වවදය ීඨ ට න්න
පුළුවන් ිධි ට දැන් ඔබතුෙන්ො අවස්ාාවක්කය ා දනවා ඒශරන්
ශෙොන සාධ්ාමණ ක්කයද ාෂ්ට ශවන්ශන්? ාපනශආ ාන්න අන්ත
අසමණ ශිෂය ා ශපන්වො ඔබතුෙන්ො ශේ ශෙොරක්කයද රමන්ශන්?
ශෙශා ේ එවැනි න්සිෙ ප්ර න
් ක්කය නැතිව සි ලු පා ුගරේ සටාතව
ාන්න, සලාලි ිතමක්කය තිශබන, ා ැබැි  උසස් ශප ිභ ාග සෙත්
ශවන්න බැරි, ඒ අසෙත්රෙ මුදලා වලින් cover රමගන්න න
ශරශනකු ශවනුශවන්, න්ලිශනොච්චිශආ ශා ෝ ාපනශආ ාන්න
ෙශ ක්කය ශපන්වො ශෙවැනි නිර්ණා ර ා දන එර සාධ්ාමණද?
ගු  රාානා රතුෙනි, ඊශආ සභ ානා රතුො න් වා,
එංගෙන්තශආ ශප ද්ගලිර ි ්විදයාෙ ට "S' තුශනන් සතු ත්
ශවන්න පුළුවන් න් ො එංගෙන්තශආ බන්ංා ැේ ි ්විදයාෙශආ
වවදය ීඨ ශආ නිෙ ශවේ අඩිශආ වාර්තාව ෙෙ ඟ තිශබනවා
එෙ වාර්තාශ ශෙශසේ සඳා න් වනවා:
"In the case of applicants offering UK A-levels, they should have or
be likely to obtain before the medical course begins a minimum of
grades AAB in three A-levels including Chemistry, ......."

ඒ නිසා ශවන ශවන පාමවලාවෙ න්න නන. නැා ැ අසමණ,
අටාංසර ෙි  ශපන්වො ා රි ට සෙත් ශවන්න බැරි අ ට
අවස්ාාව ා දන්න එපා අක් තමිනන් ඊට ශපම අවුු ද්ශද් අවෙ
වවදය ීඨ ුගදුුගරෙ ශා ෝ සෙරා බො, අවෙ නිර්ණා ර තීන්දු
රමන්න න් ොි  අපි න් න්ශන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශබොශා ොෙ ස්තුතිි , ගු  ෙන්ත්රීතුො

ගු කබීර් ාෂීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙෙ ඒරට ශරමි උත්තම ක්කය ෙබා
ශදන්නේ ෙෙ ඒර සාධ්ාමණි  න් න්න උත්සාා  රශ ේ නැා ැ,
ෙන්ත්රීතුො ෙෙ ඔබතුොට ශපන්නුශ 2008, 2009, 2010 වාශේ

වසමවෙත් ශෙවැනි ප්රතිලෙ ෙබා ගත් සිුගන් සතු ත් රමො
තිශබනවා න් න එරි  ඔබතුොශේ තර්ර ට අනුව එෙ වවදය
ීඨ ට සිුගන් සතු ත් රම ගැීයෙ සඳා ා අවෙ ුගදුුගරේ සතු ත්
නිර්ණා ර කීප ක්කය පිළිබඳව සෙරා බො, ඊට අව ය සංශ ෝධ්න
රමන්න තිශබනවා නේ අනිවාර් ශ න්ෙ ඒ ශවනුශවන් අව ය
පි වම ගන්නා බව ෙෙ ගු  සභ ාවට න් න්න රැෙැතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සභ ානා රතුො, ඔබතුොශේ
ශෙොරක්කයද?

point of Order එර

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගු  නලින්ද ජ තිස්ස ෙන්ත්රීතුො ෙශේ නෙ සඳා න් ර ා
බන්ංා ැේ ි ව
් ිදයාෙ න් ො න් න්ශන් මජශආ ි ව
් ිදයාෙ ක්කය
ශනොශවි  ඒ ි ව
් ිදයාෙ සි ට සි ක්කය private. [බාධ්ා
න්රීෙක්කය] ඔ
ි ව
් ිදයාෙ
private. ෙශේ දු වාත් ඔ
ි ව
් ිදයාෙ ට ිය ා ඒරි  ෙෙ දන්ශන් It is a private
university; it is not a State university. [බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ගු කබීර් ාෂීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ශේර private university එරක්කය

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශදවන වට

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අධ්යාපන සෙතිතුොශේ point of Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගු  රාානා රතුෙනි ගු  බිෙලා මත්නා ර ෙන්ත්රීතුො අා පු
ප්ර න
් ට අදා ව එක්කය නිෙධ්ාරිශ කුශේ ුගදුුගරෙ ගැන සුගවා
එ ට දැන්ෙ උත්තම ශදන්න පුළුවන්ද න් ො ඔබතුො සුගවා
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔහු උසස් ශප ාා ළින්ෙ සෙත් නිෙධ්ාරිශ ක්කය
එෙ ක්කයශෂේත්රශආ ප්රාශ ෝියර දැනුෙ තිශබන ශරශනක්කය ඒ පිළිබඳව
ඔබතුො දැනුවත් රමන්න රැෙැතිි  එෙ නිෙධ්ාරි ා බඳවා ගත්

1177

1178

පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  අන්ෙ ිමාේ රාරි වසේ ො තා]

නිසා තෙි  සත්ත ව ශ න්ෙ එෙ ක්කයශෂේත්රශආ තිබුණු ි ාෙ ූෂෂණ
සා  ශබොශා ෝ ශද්වලා ව ක්කයවා ගන්න පුළුවන් වුශඩු ගු 
රාානා රතුෙනි

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි 

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  බිෙලා මත්නා ර ෙන්ත්රීතුොශේ point of Order එර
ශෙොරක්කයද?

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගු  සෙතිතුෙනි ඔබතුො පිළිතුු  ෙබා  ජෙ පිළිබඳව ො
ස්තුතිවන්ත ශවනවා
එෙ නිෙධ්ාරි ාශේ තනතුම ශෙොරක්කයද
න් ො බෙන්න එතුොශේ තනතුම වයාපතති සේබන්ීකරමණ
අධ්යක්කයෂ ශේ ආ තන ෙධ්යෙ සංස්රතතිර අමමුදෙ ාතාෙ
ාා  වතත්තී ෙ ුගදුුගරේ සා  අධ්යාපන ුගදුුගරේ තිශබන ි ාෙ
පිරිසක්කය ශෙෙ ආ තන තු ාන්නවා ශේ තනතුමත් එක්කයර තෙි 
ශේ ප්ර ්න පැන නඟින්ශන් ශෙොරද අක් ුගදුුගරේ තිශබන
පුද්ගෙශ ක්කය උසස් ශප න් න එර ශනොසෙරා ා රින්න න් ො
ෙෙ න් න්ශන් නැා ැ නමුත්
ශෙෙ ආ තනශආ වයාපතති
සේබන්ීකරමණ අධ්යක්කයෂ තනතුමරට එවැනි පුද්ගෙශ ක්කය පත්
ර ාෙ එෙ ආ තන රඩා වැශටනවා න් න එරි  ෙට න් න්න
නන.රෙ තිබුශඩු ගු  සෙතිතුො ශෙෙ පිළිතුම ෙබා  ජෙ පිළිබඳව
ො ස්තුතිවන්ත ශවනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

තිශබන්ශන් ෙලි ශද්ව ිදයාෙ ට ිය සාොනය ශප ිභ ාග
ාා ළින්ෙ සෙත් වුණු ඒ වාශේෙ උසස් ශප ිභ ාග ත් ාා ළින්ෙ
සෙත් වුණු ශේ ක්කයශෂේත්ර පිළිබඳ අත්දැකීේ තිශබන නිෙධ්ාරිශ ක්කය
තෙි  ශේ පත් රමො තිශබන්ශන් ශෙොරද උපාධිධ්ාරිශ ක්කය පත්
ර ා න් ො ශේ ප්ර ්නවෙට ිසඳුේ ෙැශබන්ශන් නැත්නේ අපට
රමන්න ශද ක්කය නැා ැ පාෙර ෙඩුඩෙශආ අනුෙැතිශ න් ඒ
වාශේ අත්දැකීේ තිශබන නිෙධ්ාරිශ ක්කය පත් රමන්න පුළුවන්රෙ
තිශබනවා ශේ අවුු දු තුන සතු ත ෙධ්යෙ සංස්රතතිර අමමුදශලා
සිදුශවො තිශබන ශවනස්රේ ආදා ේ ාපැයීේ ගසාර.ේ
නැවැත් ඇේ පිළිබඳව ඔබතුොශේ අවධ්ාන ශ ොමු රමන්න න් ා
ො ාලාො සිමිනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශදවන වට

ප්ර න
් අංර 5 - ()4/'5) - (50 ගු  උද ප්රභ ාත් ගේෙන්පිෙ
ො තා

ගු ඩලහන අල ප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගු  රාානා රතුෙනි උද ප්රභ ාත් ගේෙන්පිෙ ො තා
ශවනුශවන් ො එෙ ප්ර න
්
අා නවා

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මාත තා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගු  රාානා රතුෙනි අග්රාොතයතුො සා  ජාතිර ප්රතිපත්ති
ා ා ආර්ථිර රටුතතු අොතයතුො ශවනුශවන් ො එෙ ප්ර න
් ට
පිළිතුම  ජෙ සඳා ා ොස තුනර රාෙ ක්කය ාලාො සිමිනවා

රශ්නනය මාතුර ිනනකී ඉිනරිප්ත කිීමමාත ියප්ය ග කරන ලී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

කුඩා කතෂිකාර්මික වැ රතිහංහනකරණය : මුලති
ිනහනත්රික්කය

சிறு விவசொயக் குளங்கள் புனரமைப்பு: முல்மலத்தீவு
ைொவட்டம்
RENOVATION OF SMALL-SCALE AGRICULTURAL TANKS :
MULLAITIVU DISTRICT

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙධ්යෙ සංස්රතතිර අමමුදෙ ූෂිතත
ආ තන ක්කයව තිබුණු බව ඔබතුොත් දන්නවා ශරෝමි ගණනර
ගසාර.ේ ශා ොමරේ න්රීේ ශේ ආ තනශආ දිියන් දිගටෙ සිදු
ශවිනන් තිබුණා ෙෙ ඒවා ගැන වැඩි න් න්න න්ශන් නැා ැ
නමුත් ෙධ්යෙ සංස්රතතිර අමමුදශලා ආදා ෙ ශේ වනිට සි ට
300න්න් වැඩි රමන්න පුළුවන් වුශඩු ෙඩුඩෙ ිසින් ගත්
ක්රි ාොර්ග නිසාි  ඒ නිසා තෙි  ිා ාමස්ාාන දා සරට ශබදා
ා ැරීේ රමන්න පුළුවන් වුශඩු ශේ නිෙධ්ාරි ා තෙි  පුගිය
රාෙශආ online මිරට් රෙ ා ඳුන්වා දුන්ශන් ෙධ්යෙ සංස්රතතිර
අමමුදෙට ආඩුක්ශවන් සලාලි ශදන්ශන් නැා ැ

ිශද්ශී සංචාමර න්ට මිරට්පත් ිකුණා තෙි  මුදලා සප ා
ගන්ශන් ාස්සම ිශද්ශී සංචාමර න් රැශඟන බස් ශදර තුනක්කය
ආවාෙ රටුතතු ශරු ශඩු එර එර ිධි ටි  ශෙතුො ඒ සඳා ා
අව ය ආමක්කයෂර ිධිරෙ පාිච්චි රමො ඒ රටුතතු සැෙුගේ රම
තිශබනවා අත්දැකීේ තිශබන නිෙධ්ාරිශ ක්කය ශේ පත් රමො

2116/’57

6. ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර
ප්ද්වානන්දා මාත තා ප්වනුව )

මාත තා

(ගු

ඩේලහන

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர - ைொண்புைிகு டக்ளஸ்
ததவொனந்தொ சொர்பொக)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the Hon.
Douglas Devananda)
රතිතරර්ෙ අොතයතුොශගන් සූ  ප්ර න
්
- (5 :

(අ

(i)

මුෙති දිස්්රික්කයරශආ ඔඩිඩිුගට්ටාන් ප්රාශද්ශී
ශලාරේ ශරොට් ාසශආ ග්රාෙශසේවා වසේ 27රට
අ ත් ගේොන 55(ර කුඩා රතිතරාර්ිනර වැ
(4ක්කය පෙණ තිශබන බවත්

(ii)

ාා ත වැ අවුු දු ගණනාවර සිට ප්රතිසංස්රමණ
රම ශනොෙැති බැින් ෙ රන්නශආ ජ  ඇ ශගො ඇන්
ා ා අනිකුත් ශගො ඇන්ට අදා රාෙ තු වගා
රටුතතුවෙ ශ  ජෙට ශනොා ැන්  ඇශෙන් ඔවුන්
ශබොශා ෝ ීඨඩාවට පත් ඇ සති බවත්

එතුො දන්ශන්ද?

1179
(ආ

(i)

(ii)

ාා ත සඳා න් වැ වෙට ප්රමුඛ්ත්ව ෙබා  ජ ඒවා
ප්රතිසංස්රමණ න්රීෙට
අොතයාං
සතුව
න්සි ේ වැඩපිළිශව ක්කය තිශේද
එශසේ නේ ශෙෙ වැ
රටුතතු රමන්ශන්ද

ප්රතිසංස්රමණ

න්රීෙට

(அ) (i )

வளமூல

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගු  රාානා රතුෙනි රතිතරර්ෙ අොතයතුො ශවනුශවන් ො
එෙ ප්ර න
් ට පිළිතුම හභාගත* රමනවා
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:

ශනො එශසේ නේ ඒ ෙන්ද?

நீர்ப்பொசன ைற்றும் நீரக
அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ:

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මාත තා

* හභාප්ේහය මාතත තාන ලද ිළිතුරර:

න්න එතුො ශෙෙ සභ ාවට දන්වන්ශන්ද?
(ස

1180

2018 අශප්රේලා 0(

முகொமைத்துவ

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் ஒட்டுசுட்டொன்
பிரததச தசயலொளர் பிொிமவச் தசர்ந்த 27 கிரொை
அலுவலர் பிொிவுகளுக்குொிய 114 கிரொைங்களில்
சுைொர்
45
சிறு
விவசொயக்
குளங்கள்
உள்ளனதவன்பமதயும்;

(අ

(ආ

(i)

(ii)

මුෙති දිස්්රික්කයරශආ ඔඩික්ුගට්ටාන් ප්රාශද්ශී ශලාරේ
ශරොට් ාස තු මුළු වැ ගණන 503 න්
2015 වර්ෂශආ සිට 2057 වර්ෂ දක්කයවා වැ 38ක්කය
ප්රතිසංස්රමණ
රම සත 2058 වර්ෂ
සඳා ා
ප්රතිසංස්රමණ න්රීෙට ශ ෝජනා රම සති වැ ප්රොණ
5) න්

(i)

ඔ

( i i ) தைற்படி
குளங்கள்
பல
வருடங்களொக
புனரமைக்கப்படொத
கொரணத்தினொல்
சிறு
தபொகத்தின்தபொது தநற்தசய்மகயொளர்களுக்கும்
ஏமனய
விவசொயிகளுக்கும்
ஏற்புமடய
கொலப்பகுதியில்
பயிர்ச்தசய்மக
நடவடிக்மககளில்
ஈடுபட
முடியொது
தபொகின்றமையொல்
இவர்கள்
தபொிதும்
பொதிக்கப்பட்டுள்ளொர்கள் என்பமதயும்;



2018 අ වැ ශ ෝජනා අනුව කුඩා වැ ා ා ස ොර්ග
පුනු ත්ාාපන වයාපතති සඳා ා වැ ිෂ අංර 558-23-37-240) ටශත් ු පි ලා 400 000 000ර මුදෙක්කය
රතිතරර්ෙ අොතයාං සඳා ා ශවන් රම සත



කුඩා වැ 5400ක්කය ප්රතිසංස්රමණ පුනු ත්ාාපන සා 
ශමොන් ෙඩ ාවත් න්රීෙ - 2058 වයාපතති ප්රධ්ාන
ව ශ න්ෙ ව ඹ උතුම සා  උතුු  ෙැද ප ාත් තු
ආමේභ  න්රීෙට නි ිනත අතම ඒ සඳා ා 2058 අ වැ
ශ ෝජනා ෙඟින් ු පි ලා ිනලි න 5 000ක්කය ද ශවන් රම
සත

 මීට අෙතමව 2058 අ වැ ශ ෝජනා අනුව ුගළු වාරි
ොර්ග පද්ධ්ති සා  පුමන්කුඹුු  සංවර්ධ්න න්රීශේ
වයාපතති සඳා ා වැ ශීර්ෂ අංර 285 ටශත් ු පි ලා
5 400 000 000ර මුදෙක්කය ශගොිජන සංවර්ධ්න
ශදපාර්තශේන්තුව සඳා ා ශවන් රම සත

அவர் அறிவொரொ?
( ஆ) (i ) தைதல குறிப்பிடப்பட்ட குளங்களுக்கு முன்னுொிமை
அளித்து,
அவற்மறப்
புனரமைப்பதற்கு
அமைச்சிடம்
ஏததனும்
தவமலத்திட்டம்
உள்ளதொ என்பமதயும்;



( i i ) ஆதைனில், இக்குளங்கமளப் புனரமைப்பதற்கு
நடவடிக்மக எடுப்பொரொ என்பமதயும்;

(ii)

அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

ශෙෙ වැ වලින් වැ 5)ක්කය ප්රතිසංස්රමණ න්රීෙට 2058
වර්ෂශආ සංවර්ධ්න සැෙැස්ෙට සතු ත් රම සත
(ස

(a)

(b)

(c)

ඔ

இன்தறல், ஏன்?

asked the Minister of Agriculture:
Is he aware that (i)

there are approximately 45 small-scale
agricultural tanks in 114 villages coming
under 27 Grama Seva Divisions of
Oddusuddan
Divisional
Secretary's
Division of Mullaitivu District; and

(ii)

the farmers have been severely oppressed as
the paddy farmers are unable to engage in
cultivations in Yala Season and the other
farmers cannot engage in cultivations in
respective seasons as aforesaid tanks have
not been renovated since many years?

Will he inform this House (i)

whether the Ministry has a programme in
order to renovate aforesaid tanks
prioritizing them; and

(ii)

if so, whether measures will be taken to
renovate aforesaid tanks?

If not, why?

ඒ අනුව ශගොිජන සංවර්ධ්න ශදපාර්තශේන්තුව ා මා ා
අදා දිස්්රික්කයරවෙ ප්රතිසංස්රමණ ර ුතතු වාරි ොර්ග
ා ඳුනා ශගන සස්තශේන්තු සරස් රම ප්රමුඛ්තා ගත
රම ාදිරිශආ ජ ප්රතිසංස්රමණ රටුතතු සිදු න්රීෙට
නි ිනතව සත

අදා ශනොශ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ප්රධ්ාන රටුතතු ආමේභ ශආ ජ ශ ෝජනා පිළිබඳ දැනුේ ජෙ
ශ ෝජනා අංර 5 ගු  සභ ානා රතුො

පාර්ලිප්ේන්ුරප් රැහනවීේ
பொரொளுைன்ற அைர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the
Parliament, and the motions agreed to by Parliament on 08.03.2016,
the hours of sittings of Parliament on this day shall be 9.30 a.m. to
9.30 p.m.. At 9.30 p.m., Mr. Speaker shall adjourn the Parliament
without question put."

රශ්නනය විමාතහන ලිනන් හභා හේමාතත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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පාර්ලිප්ේන්ුරප් ක ුතුර
பொரொளுைன்ற அலுவல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing
on the Order Paper be exempted at this day’s sittings from the
provisions of the Standing Order No.7 of the Parliament and the
motion agreed to by Parliament this day."

රශ්නනය විමාතහන ලිනන් හභා හේමාතත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

Question put, and agreed to.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අද දින නයා පත්රශආ ශ ෝජනා පිළිබඳ දැනුේ ජෙ සා  දිනට
නි ිනත රටුතතු ටශත් ිෂ අංර 5 අග්රාොතය සා  ජාතිර
ප්රතිපත්ති ා ා ආර්ථිර රටුතතු අොතය ගු  මනිලා ිරෙසිංා  ො තා
ශරශමටා ි ව
් ාස භ ංගත්ව පිළිබඳ ශ ෝජනාව

ශ ෝජනාව
ෙන්ත්රීතුො

ාදිරිපත්

න්රීෙ

ගු 

දිශන්ෂ්

ගුණවර්ධ්න

අග්රාමාතාතය හ ාාතික රතිප්තති ා රර්ිකක
ක ුතුර අමාතාතයවරයා ප්කප්රි විශ්නවාහ
භංග්තවය

பிரதை அமைச்சரும் ததசிய தகொள்மககள்
ைற்றும் தபொருளொதொர அபிவிருத்தி
அமைச்சருைொனவர் ைீது நம்பிக்மகயின்மை
VOTE OF NO CONFIDENCE ON PRIME MINISTER
AND MINISTER OF NATIONAL POLICIES AND
ECONOMIC AFFAIRS
[පූ භ ා 9 44]

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගු  රාානා රතුෙනි අග්රාොතය සා  ජාතිර ප්රතිපත්ති ා ා
ආර්ථිර රටුතතු අොතය ගු  මනිලා ිරෙසිංා  ො තා ශරශමටා
සති  ඇ තිශබන ි ්වාස භ ංගත්ව පිළිබඳ ශ ෝජනාව එෙ
ශ ෝජනාවට අත්සන් තබන ෙද සි ලු ෙන්ත්රීතුෙන්ො ශවනුශවන්
ශේ අවස්ාාශ  ජ ො ාදිරිපත් රමනවා:
"ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
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පාර්ලිශේන්තුව

දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ො තා
වාුගශද්ව නානා ක්කයරාම ො තා
චෙලා මාජපක්කයෂ ො තා
ිෙලා  ඇමවං ො තා
උද ප්රභ ාත් ගේෙන්පිෙ ො තා
ඩෙස් අො ේශපු ෙ ො තා
ෙටාන්ද ාපා අශේවර්ධ්න ො තා
සාලින්ද දිසානා ර ො තා
ටී ීම ඒරනා ර ො තා

ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 
ගු 

නි ාන්ත මුතුශා ට්මිගෙශේ ො තා
ටී මංජිත් ද ශසොි සා ො තා
ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ො තා
ශ ා ාන් ශසේෙසිංා  ො තා
ජානර වක්කයකුඹුම ො තා
රනර ශා ේමත් ො තා
තාමර බාෙූ රි ො තා
ාන්දිර අනුු ද්ධ් ශා ේමත් ො තා
ිෙෙ ඇම දිසානා ර ො තා
(ආචාර් බන්දුෙ ගුණවර්ධ්න ො තා
එස් ශප්රේෙමත්න ො තා
ඩී  ඇ චානර ො තා
නාෙලා මාජපක්ෂ ො තා
ප්රසන්න මණතුංග ො තා
ශමෝටාත අශේගුණවර්ධ්න ො තා
සිසිම ජ ශරොඩි ො තා
පි ලා නි ාන්ත ද සිලාවා ො තා
ශප්රේෙොලා ජ ශසේරම ො තා
ිදුම ිරෙනා ර ො තා
සී ීම මත්නා ර ො තා
(වවදය මශේෂ් පතිමණ ො තා
ජ න්ත සෙම ඇම ො තා
ගාිනණී ශෙොකුශේ ො තා
පිත්රාශද් ඇ වන්නිආමච්චි ො ත්ින
ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු ො තා
එස් සී මුතුකුොමණ ො තා
ශෙොා ාන් මත්වත්ශත් ො තා
ශත්නුර ිදානගෙශේ ො තා
දිළුේ අමුණුගෙ ො තා
ශරශා ලි මඹුක්කයවැලාෙ ො තා
රංචන ිශේශසේරම ො තා
ක්ලිේ ිශේශසේරම ො තා
ිජිත ශේු ශගොඩ ො තා
සනත් නි ාන්ත ශපශර්මා ො තා
අු න්දිර ප්රනාන්දු ො තා
කුොම ශවලාගෙ ො තා
පි ංරම ජ මත්න ො තා
ජනර බඩුඩාම ශතන්නශරෝන් ො තා
එස් එේ චන්ද්රශසේන ො තා
පද්ෙ උද ාන්ත ගුණශසේරම ො තා
ශෙොා ාන් ප්රි දර් න ද සිලාවා ො තා
චන්ද්රසිරි ගජ ජම ො තා
නිෙලා ොන්සා ො තා
ශක්කය රාදර් ෙස්තාන් ො තා
ුගසන්ත පුංචිනිෙශේ ො තා
ප්රසන්න මණ ඇම ො තා -

අග්රාොතය සා  ජාතිර ප්රතිපත්ති ා ා ආර්ථිර රටුතතු අොතය ගු  මනිලා
ිරෙසිංා  ො තා ශරශමටා ි ්වාස භ ංගත්ව බැඳුේරම වංචාවක්කය සිදු න්රීශේ අමමුකවන් සේෙත ට පටා ැනිව ශ්රී ෙංරා
ො  බැංකුව මුදලා අොතයාං ශ න් ාවත් රම තෙන් ටතට පත් රමවා ගත්
ශා ි න් ද
ශ්රී ෙංරා පුමවැසිශ කු ශනොවූ ද අපකීර්තිෙත් ාතිා ාස ක්කය සත්තා වූ ද
බැඳි ාවන් අතම ගැටුෙක්කය සත්තා වූ ද අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ො තා ශ්රී ෙංරා ො 
බැංකුශ අධිපති ධුම ට ශ ෝජනා ර ශා ි න් ද
ෙ.ත ුතගශආ ශෙෝරශආ සිදු වූ දැවැන්තෙ මූෙය වංචාව වන ශ්රී ෙංරා ො 
බැංකුශ බැඳුේරම වංචාවට ාතා පැා ැදිලි ශෙස සේබන්ධ් ශා ි න් ද
එකී වංචාශ වංචනිර න් ශේමා ගැීයෙ සඳා ා තෙ ශද් පාෙන
ටාතවතුන්ශගන් සෙන්ිත පිමිපන රිනටුව පත්රම එකී වංචනිර න් ශේමා
ගැීයෙට උත්සාා  ක්කය දැරූ ශා ි න්ද
ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාව පිළිබඳ වංචනිර න් ආමක්කයෂා රමිනන් ද සැබ.
රු ණු ටපත් රමිනන් ද 2054 ොර්තු 57 දින ිශ ේෂ ප්රරා ක්කය රමිනන්
පාර්ලිශේන්තුව ශනොෙග ැවූශා ි න් ද

1183

1184

2018 අශප්රේලා 0(

බැඳුේරම වංචාව පිළිබඳ පාර්ලිශේන්තුශ ශපොදු වයාපාම පිළිබඳ රාමර
සභ ාව (ශරෝේ ිසින් ිෙර් න රමිනන් තිබි  ජ එකී රිනටුව නිශ ෝජන
රමන එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ෙන්ත්රීවමශ කු ශවනස් රම නව සාොජිරශ කු
සතුළු රම එකී රාමර සභ ාව ා මා ා චූදිත න් නිශදොස් න්රීෙට උත්සාා  ක්කය ගත්
ශා ි න් ද
බැඳුේරම වංචාව පිළිබඳ පාර්ලිශේන්තුශ ශපොදු වයාපාම පිළිබඳ රාමර
සභ ාව (ශරෝේ ිසින් ිෙර් න රමිනන් තිබි  ජ ඒ සේබන්ධ්ශ න් රටුතතු
ර ුතතු ආරාම පිළිබඳ එකී රාමර සභ ාශ සාොජිර ෙන්ත්රීවු න්ට බෙප.ේ
ර ශා ි න් ද
ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාවට සේබන්ධ් බවට ඒ පිළිබඳ ජනාධිපති
ශරොිනසශේ  ජ ශා ළි වූ නිශ ෝජය ො  බැංකු අධිපති ීඨ සෙමසිරි ො තාට මුදලා
අොතයාං ශආ උපශද් ර තනතුමක්කය ෙබා  ජෙ සඳා ා අොතය ෙඩුඩෙ ට
නිර්ශද් ර ශා ි න් ද
ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාශ චූදිතශ කු වූ අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ො තා
ශවනුවට ශවනත් අශ කු ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ අධිපති ධුම ට පත් න්රීෙට
ජනාධිපතිවම ා රටුතතු රමන ශෙොශා ොශත්  ජ නැවතත් ඔහුව එකී ධුම ට පත්
රම ගැීයෙට දැවැන්ත ව. ෙක්කය දැරූ ශා ි න් ද
බැඳුේරම වංචාශ චූදිතශ කු  ඇෙ ශා ේතුශවන් අර්ජුන් ෙශා ේ න්ද්රන් ො තාට
ො  බැංකු අධිපති තනතුම අටාින  ඇශෙන් පුග ද ඔහුට සි අොතයාං ශආ
උපශද් ර තනතුමක්කය ෙබා දුන් ශා ි න් ද
අර්ජුන් ෙශා ේ න්ද්රන් ො තා ශ්රී ෙංරාශවන් පිට වන ශතක්කය ඔහු ිශද් ගත
 ඇෙ ව ක්කයවන අධිරමණ නිශ ෝග ක්කය ෙබා ගැීයෙ ෙග ා ැරීශෙන් ඔහුට
ිශද් ගත  ඇ අධිරමණ ෙග ා ැම සිටීෙට අවස්ාාව සැෙූ  ශා ි න් ද
මුදලා අොතයවම ාට පෙණක්කය බෙතෙ ක්රි ාත්ෙර ර ා ැන්

ප්ය ානාප් ප්දමාත පරිවර්තනය
பிதரரமணயின் தைிழ் தைொழிதபயர்ப்பு
TAMIL TRANSLATION OF THE MOTION
''தகௌரவ திதனஷ் குணவர்தன
தகளரவ வொசுததவ நொணொயக்கொர
தகௌரவ சைல் ரொஜபக்ஷ
தகௌரவ விைல் வீரவங்ச

தகௌரவ உதய பிரபொத் கம்ைன்பில
தகௌரவ டலஸ் அழகப்தபருை
தகௌரவ ைஹிந்த யொப்பொ அதபவர்தன
தகௌரவ சொலிந்த திசொநொயக்க
தகௌரவ ொீ.பீ. ஏக்கநொயக்க
தகளரவ நிஷொந்த முதுதஹட்டிகைதக
தகளரவ ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ

தகௌரவ ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக
தகளரவ தசஹொன் தசைசிங்க
தகளரவ ஜொனக வக்கும்புர
தகளரவ கனக தஹரத்
தகௌரவ தொரக்க பொலசூொிய
தகௌரவ இந்திக அநுருத்த தஹரத்

(i)

59(9 අංර 48 දමන මූෙය පනත

(ii)

5943 අංර 2( දමන ිනිෙ පාෙන පනත

(iii)

5923 අංර 8 දමන ශද්ශී භ ාඩුඩාගාම බිලාපත් පනත

(iv)

5937 අංර 7 දමන ලි ාපදිංචි ර ස්රන්ධ් සා  ුගරැකුේ
ආපාපනත

(v)

59(( අංර 5) දමන මූෙය සංචිත අමමුදලා ආපාපනත

தகளரவ நொைல் ரொஜபக்ஷ

(vi)

5988 අංර 30 දමන බැංකු පනත

தகௌரவ பிரசன்ன ரணதுங்க

(vii)

5979 අංර 34 දමන අිනි ්චිත අමමුදලා පනත

(viii)

200) අංර 4 දමන මුදලා ිශුද්ධිරමණ වැ ැක්කය ඇශේ පනත

(ix)

200) අංර ) දමන මූෙය ගනුශදනු වාර්තා න්රීශේ පනත

න අණ පනත් ඒ බව දනිිනන් ෙ ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව තෙන් ට තට පත්
රම ගනිිනන් එකී අණ පනත් ටශත් බෙතෙ ක්රි ාත්ෙර න්රීෙ ශා ේතුශවන්
මශට් ආර්ථිර සා  මූෙය පාෙන සේබන්ධ්ශ න් ාතාෙ වැදගත් වන්නා වූ
අණ පනත් උලාෙංඝණ ර ශා ි න් ද

ආර්ථිර රටුතතු පිළිබඳ අොතයාං
ද ආර්ථිර ර ෙනාරමණ රිනටුව
ා මා ා මුදලා අොතයාං
ද ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව ද තෙන් ටතට ශගන
පුගිය ශතවසම තු ජාතිර ආර්ථිර ශෙශා   ඇශේ ප්රතිලෙ ක්කය ශෙස ආර්ථිර
වර්ධ්න අඩපණ  ඇශෙන් ද ශරොටස් ශව ඳශපොෙ රඩා වැටීශෙන් ද
උද්ධ්ෙන පාෙන ර ශනොා ැන් අුතරින් ාා 
.ශෙන් ද ශපොලී අනුපාත
සීඝ්ර වර්ධ්න ට ෙක්කය  ඇශෙන් ද ිශද්ශී ආශ ෝජර න් ආශ ෝජන ා කුොශගන
ශ්රී ෙංරාශවන් ාවත්  ඇශෙන් ද දැවැන්ත ආර්ථිර අර්බුද ක්කය නිර්ොණ රම
ජනතාව ීඨඩාවට පත්රම සති ශා ි න් ද සා 
ීයති සා  සාෙ පිළිබඳ අොතය ධුම දමිනන් සිමි රාෙ තු ො නුවම
දිස්්රික්කයර තු සති වූ ශනොසන්ුගන්රාරී තත්ත්ව ා මුශ සිංා ෙ ශදෙ සා 
මුස්ලිේ ජනතාවට ආමක්කයෂාව සැෙසීෙට ක්කයෂකවර පි වම ගැීයෙට
අසෙත් ඇශෙන් ජීිත සා  ශද්ප ා ානි සිදු  ඇශෙන් ජාතිර සෙිය බමපත
ශෙස පළුදු රමිනන් ජාතයන්තම ප්රජාව තු ශ්රී ෙංරාශ ප්රතිරූප රැ ැලා ර
ශා ි න් ද
අග්රාොතය ගු  මනිලා ිරෙසිංා  ො තාට තවදුමටත් අග්රාොතයවම ා
ශෙස ද අොතය ෙඩුඩෙශආ අොතයවමශ කු ශෙස ද රටුතතු න්රීශේ
ා ැන් ාව පිළිබඳව ශෙන්ෙ එතුො අග්රාොතය ධුම දමන ආඩුක්වට රටුතතු
න්රීශේ ා ැන් ාව පිළිබඳව ද ි ්වාස ක්කය ශනොපවතින බවට ශෙෙ
පාර්ලිශේන්තුව ශ ෝජනා සේෙත රමි  "

தகௌரவ விைலவீர திசொநொயக்க

தகளரவ (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன
தகௌரவ எஸ். பிதரைரத்ன
தகௌரவ டி.வீ. சொனக

தகௌரவ தரொஹித அதபகுணவர்தன
தகௌரவ சிசிர ஜயதகொடி

தகௌரவ பியல் நிசொந்த த சில்வொ
தகௌரவ பிதரைலொல் ஜயதசக்கர
தகளரவ விதுற விக்கிரைநொயக்க
தகௌரவ சீ.பீ. ரத்நொயக்க
தகளரவ (டொக்டர்) ரதைஷ் பதிரண
தகௌரவ ஜயந்த சைரவீர
தகௌரவ கொைினி தலொக்குதக

தகளரவ (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி
தகௌரவ தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து
தகளரவ எஸ்.சீ. முத்துகுைொரன
தகளரவ தலொஹொன் ரத்வத்தத
தகளரவ ததனுக விதொனகைதக
தகளரவ திளும் அமுணுகை
தகௌரவ தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல

தகௌரவ கஞ்சன விதஜதசகர
தகௌரவ துலீப் விதஜதசக்கர
தகளரவ விஜித தபருதகொட

1185

1186

පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ො තා]

தகௌரவ சனத் நிசொந்த தபதரரொ
தகளரவ அருந்திக்க பர்னொந்து
தகௌரவ குைொர தவல்கை
தகௌரவ பியங்கர ஜயரத்ன
தகௌரவ ஜனக பண்டொர ததன்னதகொன்
தகௌரவ எஸ்.எம். சந்திரதசன
தகௌரவ பத்ை உதயசொந்த குணதசகர

தகளரவ தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ
தகௌரவ சந்திரசிறி கஜதீர
தகௌரவ நிைல் லொன்சொ
தகௌரவ தக. கொதர் ைஸ்தொன்
தகௌரவ சுசந்த புஞ்சிநிலதை
தகௌரவ பிரசன்ன ரணவீர,- பிரதை அமைச்சரும் ததசிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அபிவிருத்தி அமைச்சரு ைொன
தகௌரவ ரணில் விக்கிரைசிங்க அவர்கள் ைீது நம்பிக்மகயின்மை,பிமணமுறி தைொசடிமய தைற்தகொள்ளும் தநொக்கத்துடன்
வழமைக்கு ைொற்றைொக இலங்மக ைத்திய வங்கிமய நிதி
அமைச்சிலிருந்து நீக்கி தனக்குக் கீழ் தகொண்டு வந்ததனொலும்;

இலங்மகப் பிரமச அல்லொதவரும், களங்கைொன வரலொற் மறக்
தகொண்டவரும்,
அக்கமறகளுக்கிமடயிலொன
முரண்பொடு
உமடயவருைொன திரு. அர்ஜுன் ைதகந்திரமன இலங்மக ைத்திய
வங்கியின் ஆளுநர் பதவிக்கு தபயர்நியைனம் தசய்ததனொலும்;
அண்மைக் கொலத்தில் உலகத்தில் நடந்த பொொிய நிதி
தைொசடியொன
இலங்மக
ைத்திய
வங்கி
பிமணமுறிகள்
தைொசடியுடன் ைிகத் ததளிவொகதவ சம்பந்தப்பட்டிருப்பத னொலும்;
தைற்படி தைொசடியில் சம்பந்தப்பட்ட தைொசடிக்கொரர்கமள
கொப்பொற்றுவதற்கொக
தன்னுமடய
அரசியல்
நண்பர்கமள
உள்ளடக்கிய
பிட்டிபன
குழுமவ
நியைித்து
குறித்த
தைொசடிக்கொரர்கமளக் கொப்பொற்ற முயற்சிதயடுத்ததனொலும்;
ைத்திய வங்கி பிமணமுறி தைொசடி ததொடர்பொக தைொசடிக்
கொரர்கமள
கொப்பொற்றுகின்ற
வமகயிலும்,
உண்மையொன
விடயங்கமள மூடிைமறத்தும் 2015 ைொர்ச் 17 ஆம் திகதி விதசட
கூற்தறொன்மற தவௌியிட்டு பொரொளுைன்றத்மத தவறொன வழியில்
இட்டுச்தசன்றதனொலும்;

பிமணமுறி தைொசடி ததொடர்பொக பொரொளுைன்றத்தின் அரசொங்க
தபொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவினொல் (தகொப்) விசொொிக்கப்பட்டு
வந்த நிமலயில் அக் குழுமவ பிரதிநிதித்துவப் படுத்திய ஐ.தத.க.
பொரொளுைன்ற உறுப்பினதரொருவமர ைொற்றி புதிய உறுப்பின
தரொருவமர உள்வொங்கி தைற்படி குழுவின் ஊடொக குற்றவொளிகமள
குற்றைற்றவர்களொக கொட்டுவதற்கு முயற்சிமய தைற்தகொண்டத
னொலும்;
பிமணமுறி தைொசடி ததொடர்பொக பொரொளுைன்றத்தின் அரசொங்க
தபொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழுவினொல் (தகொப்) விசொொிக்கப்பட்டு
வந்த நிமலயில் அது ததொடர்பொக எவ்வொறு தசயற்பட
தவண்டுதைன அக் குழுவின் அங்கத்துவ உறுப்பினர் களுக்கு
அழுத்தங்கமள பிரதயொகித்ததனொலும்;
ைத்திய வங்கி பிமணமுறி தைொசடியுடன் ததொடர்புபட்டுள்ள
தொக
அது
ததொடர்பொன
சனொதிபதி
ஆமணக்குழுவில்
தவளிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி ைத்திய வங்கி ஆளுநர் திரு. பி.
சைரசிறிக்கு நிதி அமைச்சில் ஆதலொசகர் பதவிதயொன்மற
வழங்குவதற்கு அமைச்சரமவக்கு சிபொொிசு தசய்ததனொலும்;

ைத்திய வங்கி பிமணமுறி தைொசடியின் குற்றவொளிகளில்
ஒருவரொன திரு. அர்ஜுன் ைதகந்திரனுக்கு பதிலொக தவறு ஒருவமர
இலங்மக ைத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பதவிக்கு நியைனம்
தசய்வதற்கு சனொதிபதி நடவடிக்மக எடுத்ததபொது ைீண்டும் இவமர
தைற்படி
பதவிக்கு
நியைிப்பதற்கு
தபரும்
பிரயத்தனம்
தைற்தகொண்டதனொலும்;

பிமணமுறி தைொசடியின் குற்றவொளிகளில் ஒருவரொகிய தனொல்
திரு. அர்ஜுன் ைதகந்திரன் ைத்திய வங்கியின் ஆளுநர் பதவிமய
இழந்த பின்னரும் இவருக்கு தைது அமைச்சில் ஆதலொசகர்
பதவிதயொன்மற வழங்கியதனொலும்;
திரு. அர்ஜுன் ைதகந்திரன் இலங்மகயிலிருந்து தவளி தயறும்
வமர இவர் தவளிநொடு தசல்வமத தடுக்கும் நீதிைன்றக்
கட்டமளதயொன்று
தபற்றுக்தகொள்ளப்படுவமதத் தவிர்த்ததன்
மூலம் இவர் தவௌிநொடு தசன்று நீதிைன்றத்திற்கு தமலைமற
வொயிருப்பதற்கு வொய்ப்தபற்படுத்திக்தகொடுத்ததனொலும்;
நிதி அமைச்சரொல் ைொத்திரம் தத்துவங்கமள அமுல்படுத்தக்
கூடியதொன,
i.

1949 ஆம் ஆண்டின்
நீதிச்சட்டம்.

ii.

1953 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க தசலொவணிக்
கட்டுப்பொட்டுச் சட்டம்.

iii.

1923 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்க உள்ளூர் திமறதசொி
உண்டியல்கள் கட்டமளச் சட்டம்.

iv.

1937 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க பதிவுதசய்யப்பட்ட
பங்குத்ததொகுதிகள் ைற்றும் பிமணயங்கள் கட்டமளச்
சட்டம்.

v.

1944 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க நிதிசொர் ஒதுக்கு
நிதியங்கள் கட்டமளச் சட்டம்.

vi.

1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க வங்கித்ததொழில்
சட்டம்.
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ஆம்

இலக்க

நிதிசொர்

vii. 1979 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க எதிர்பொரொச்
தசலவு நிதியச் சட்டம்.
viii. 2006 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் இலக்க பணம் தூய்தொக்கல்
தமடச் சட்டம்.
ix.

2006 ஆம் ஆண்டின் 6 ஆம் இலக்க நிதிசொர் தகொடுக்கல்
வொங்கல்கமள அறிக்மகயிடல் சட்டம்

ஆகிய சட்டங்கமளப் பற்றி அறிந்திருந்த நிமலயில், இலங்மக
ைத்திய வங்கிமய தைக்குக் கீழ் தகொண்டுவந்து தைற்படி
சட்டங்களின் கீழொன தத்துவங்கமள பிரதயொகித்ததன் மூலம்
நொட்டின் தபொருளொதொரம் ைற்றும் நிதிக் கட்டுப்பொடு ததொடர்பில்
ைிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்ததொன சட்டங்கமள ைீறியமை
யினொலும்;
தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்மசயும்
தபொருளொதொர
முகொமைத்துவ குழுவின் ஊடொக நிதி அமைச்மசயும் ைத்திய
வங்கிமயயும் தைக்கு கீழ் தகொண்டுவந்து கடந்த மூன்று ஆண்டு
கொலப்பகுதியினுள் ததசிய தபொருளொதொரத்மத வழிநடத்தியதன்
விமளவொக
தபொருளொதொர
வளர்ச்சி பொதிக்கப்பட்டமையின்
மூலமும், பங்குச் சந்மத வீழ்ச்சியமடந்ததன் மூலமும், பணவீக்கம்
கட்டுப்படுத்த முடியொத வமகயில் உயர்வமடந்ததன் மூலமும்,
வட்டி வீதம் தவகைொக அதிகொித்ததன் மூலமும், தவளிநொட்டு
முதலீட்டொளர்கள் முதலீடுகமள ைீளப்தபற்று இலங்மகயிலிருந்து
தவளிதயறியதன் மூலமும் பொொிய தபொருளொதொர தநருக்கடிமய
ததொற்றுவித்து தபொதுைக்கமள பொதிப்புக்கு உள்ளொக்கியதனொலும்;
சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்சுப் பதவிமய
வகித்த
நிமலயில் கண்டி ைொவட்டத்தில் ஏற்பட்ட பதற்றநிமலயின் தபொது
சிங்கள,
தைிழ் ைற்றும் முஸ்லிம் ைக்களுக்கு பொதுகொப்பு
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வழங்குவதற்கு
துொிதைொக
நடவடிக்மக
தைற்தகொள்ளத்
தவறியமையினொல்,
உயிொிழப்புக்கள் ைற்றும் தசொத்துக்களுக்கு
தசதம் ஏற்பட்டதன் மூலம் ததசிய ஒற்றுமை தவகுவொக
பொதிக்கப்பட்டு சர்வததச சமூகத்தில் இலங்மகயின் பிரதிமைக்கு
களங்கம் ஏற்படுத்தியதனொலும்;
பிரதை அமைச்சர் தகௌரவ ரணில் விக்கிரைசிங்க அவர்களுக்கு
ததொடர்ந்தும் பிரதை அமைச்சரொவும் அமைச்சரமவ அமைச்சதரொரு
வரொகவும் தசயலொற்றுவதற்கொன இயலுமை குறித்தும் தைலும்
அவர் பிரதை அமைச்சரொக பதவி வகிக்கும் அரசொங்கத்தினொல்
தசயலொற்றுவதற்கொன இயலுமை குறித்தும் நம்பிக்மகயின்மை
கொணப்படுவதொக
இப்பொரொளுைன்றம்
பிதரரமண
நிமறதவற்றுைொக."
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Hon. Dilum Amunugama
Hon. Keheliya Rambukwella
Hon. Kanchana Wijesekera
Hon. Duleep Wijesekera
Hon. Vijitha Berugoda
Hon. Sanath Nishantha Perera
Hon. Arundika Fernando
Hon. Kumara Welgama
Hon. Piyankara Jayaratne
Hon. Janaka Bandara Tennakoon
Hon. S. M. Chandrasena
Hon. Padma Udhayashantha Gunasekera
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பிதரரமணயின் ஆங்கில தைொழிதபயர்ப்பு

Hon. Mohan Priyadarshana De Silva
Hon. Chandrasiri Gajadeera
Hon. Nimal Lanza

ENGLISH TRANSLATION OF THE MOTION

Hon. K. Kader Masthan

“Hon. Dinesh Gunawardena

Hon. Prasanna Ranaweera

Hon. Vasudeva Nanayakkara
Hon. Chamal Rajapaksa
Hon. Wimal Weerawansa
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila
Hon. Dullas Alahapperuma
Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
Hon. Salinda Dissanayake
Hon. T. B. Ekanayake

Hon. Nishantha Muthuhettigamage
Hon. T. Ranjith De Zoysa
Hon. Mahindananda Aluthgamage
Hon. Shehan Semasinghe

Hon. Janaka Wakkumbura
Hon. Kanaka Herath
Hon. Tharaka Balasuriya
Hon. Indika Anuruddha Herath
Hon. Wimalaweera Dissanayaka
Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana
Hon. S. Premarathna
Hon. D. V. Chanaka
Hon. Namal Rajapaksa
Hon. Prasanna Ranatunga
Hon. Rohitha Abeygunawardana
Hon. Sisira Jayakody
Hon. Piyal Nishantha De Silva
Hon. Premalal Jayasekara
Hon. Vidura Wickramanayaka
Hon. C. B. Rathnayake
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana

Hon. Jayantha Samaraweera
Hon. Gamini Lokuge
Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Hon. Johnston Fernando

Hon. S. C. Mutukumarana
Hon. Lohan Ratwatte
Hon. Thenuka Vidanagamage

Hon. Susantha Punchinilame

- Vote of No Confidence on the Hon. Ranil Wickremesinghe,
Prime Minister and Minister of National Policies and Economic Affairs,
- Whereas Hon. Ranil Wickremesinghe, the Prime Minister, has severed
the Central Bank of Sri Lanka from the Ministry of Finance contrary to
the norm and brought it under himself with the motive of committing a
fraud associated with Treasury Bonds;
And whereas he has proposed a non-citizen of Sri Lanka named Mr.
Arjun Mahendran, who is shrouded with an infamous track record and a
conflict of interests, to the post of Governor of the Central Bank of Sri
Lanka;
And whereas he has been obviously associated with the Bond fraud
which occurred at the Central Bank of Sri Lanka, which is the most
colossal financial fraud in the world in the recent era;
And whereas he has made an attempt to save the fraudsters
involved in that fraud by appointing the Pitipana Committee comprising
his political cronies to save them;
And whereas he has misled the Parliament by making a special
statement on 17th March, 2015 to protect the said fraudsters involved in
the Treasury Bond fraud and to conceal the true facts;
And whereas he has made an attempt to exonerate the accused
persons through the Committee on Public Enterprises (COPE), which
had been investigating the Treasury Bond fraud by that time, by
removing a Member of Parliament of the United National Party from
the said Committee and replacing the said Member with another new
Member to function as a Member of the said Committee;
And whereas he has influenced upon the Members of the
Committee on Public Enterprises (COPE) on how to act regarding the
Treasury Bond Fraud while the said Committee was investigating the
said fraud;
And whereas he has recommended to the Cabinet of Ministers to
make Mr. P. Samarasiri, Deputy Governor of the Central Bank of Sri
Lanka, who was revealed by the Presidential Commission as he has
been involved in the Treasury Bond Fraud, to an Advisor post at the
Ministry of Finance;

And whereas he has made a herculean effort to re-appoint Mr.
Arjun Mahendran to the post of Governor of the Central Bank of Sri
Lanka while the President was taking measures to appoint some other
person in place of Mr. Arjun Mahendran, who had become an accused
in the Treasury Bond Fraud;
And whereas he has given a post of Advisor to Mr. Arjun
Mahendran at his Ministry even after he had lost the post of Governor
of the Central Bank of Sri Lanka because he being an accused person
of the Treasury Bond Fraud;
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ො තා]
And whereas he has made way for Mr. Arjun Mahendran to go
abroad and evade appearance before the Court by refraining, until after
Mr. Arjun Mahendran left Sri Lanka, from obtaining a court order to
prevent him from leaving the country;

And whereas he has violated the pieces of legislation, namely:(i)

Finance Act, No. 58 of 1949

(ii)

Exchange Control Act, No. 24 of 1953

(iii)

Local Treasury Bills Ordinance No. 8 of 1923

(iv)

Registered Stocks and Securities Ordinance No. 7 of 1937

(v)

Financial Reserve Funds Ordinance No. 16 of 1944

(vi)

Banking Act, No. 30 of 1988

(vii)

Contingency Fund Act, No. 35 of 1979

(viii)

Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006

(ix)

Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006,

which are quite important pieces of legislation for the economy and
for the financial control of the country, by taking over the Central Bank
of Sri Lanka under his sway and exercising powers under such statutes,
knowing that powers under such statutes can only be exercised by the
Minister of Finance;
And whereas he has created a huge economic crisis by keeping
under him the Ministry of Economic Affairs, taking control of the
Ministry of Finance through the Economic Management Committee and
keeping the Central Bank of Sri Lanka under him by managing the
national economy for the past three years, resulting the retardation of
economic growth, collapse of the share market, escalation of rate of
inflation uncontrollably, increase of interest rates rapidly and withdrawal
of investments by foreign investors, thereby putting people into
hardship;
And whereas he has tarnished the image of the country before the
international community by failing to take immediate measures to
provide protection to Sinhalese, Tamil and Muslim people during the
unrest that occurred in the Kandy District while holding the portfolio of
Minister of Law and Order, resulting in loss of lives and damage to
property;
That this Parliament resolves that it has no confidence in Hon. Ranil
Wickremesinghe’s ability to function as Prime Minister and as a
Minister of the Cabinet and as well as the Government in which he holds
the office of Prime Minister any longer.”

ගු  රාානා රතුෙනි ශෙෙ ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රමිනන් ො
සඳා න් රමන්ශන් ශෙෙ ශ ෝජනාශ සඳා න් රු ණු ෙත
අග්රාොතයවම ා ශරශමටා තිශබන ි ව
් ාස භ ංගත්ව ට පත් ඇ
තිශබන බවි  There is no confidence in the Prime Minister.
Whether the House has confidence in the Prime Minister or
not, is a very serious issue.
ගු  රාානා රතුෙනි ප මුශවන්ෙ ො සඳා න් රමන්නට
රැෙැතිි  අශේ මශට් වර්තොන ආඩුක්ව ප මුවමට දිවුු ේ
දුන්ශන් 2054 ජනවාරි ොසශආ 8 ශවනි දා න් ො ජනවාරි
ොසශආ 8 ශවනි දා දිවුු ේ  ජශෙන් පුග ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව
අග්රාොතයතුොශේ ිෂ
ටතට පත් න්රීශේ ක්රි ාවලි ආමේභ 
වුණා න් ො අපි දන්නවා ාන් පුගව අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් නෙැති
සිංගේපූු  පුමවැසි ා ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ අධිපතිවම ා ා ැමි ට
පත් න්රීෙ සිදු වුණා ශ්රී ෙංරාශ ො  බැංකුව ආඩුක් රෙ ට
එශමටාව ිශද්ශිර කු අතට පත් න්රීෙ සිදු වුණා මටරට
තිශබන්ශන් එර ො  බැංකුි  බැංකු නන. තමේ තිශබන්න පුළුවන්
ො  බැංකුවරට තිශබන වගකීෙ පෙණක්කය ශනොව ො  බැංකුශ
අධිපතිවම ාට මුළුො ත් ආර්ථිර ට ා ා මූෙය රෙ ට ාතාෙ
දැවැන්ත බෙප.ෙක්කය රමන්නට පුළුවන් බව අපි රවුු ත් දන්නවා
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මශට් මූෙය තත්ත්ව පිළිබඳව සාරච්ාා රමන්න ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාශවන් පාර්ලිශේන්තුවට බෙ පවමා තිශබන්ශන් සි ?
පාර්ලිශේන්තුව ො ජන නිශ ෝජිත න්ශගන් සෙන්ිත වන
නිසාි  මූෙය ප්රතිපාදන, මූෙය පාෙන පිළිබඳව ප්රධ්ාන වගකීෙ
පැවශමන ීයතිෙ බෙ තිශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවටි  ශේ
බෙ අනුව අශේ මශට් ආඩුක් ගණනාවක්කය තු මූෙය රෙ සා 
පක්කයෂපාතීත්ව පිළිබඳව සති රමශගන තිබුණු ි ව
් ාස , මූෙය
රෙශආ ප්රධ්ානි ා ශ්රී ෙංරාශ පුමවැසිශ කු  ඇෙ නිසා බැඳි ාශවන්
රටුතතු න්රීශේ වගකීෙ උලාෙංඝන
රමිනන්, මුදලා
සෙතිවම ාශේ ිෂ
ටශත් තිබුණු ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව
අග්රාොතයතුොශේ ිෂ
ටතට ගැීයෙ සිදු වුණා මුදලා
සෙතිවම ා ටශත් තිබුණු ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ ප්රධ්ාන
ව ශ න් නිර්ශද් න්රීේ ා ා ඊට සේබන්ධ් රටුතතු ාවත් රම,
සිංගේපූු  පුමවැසි කු වන අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ශ්රී ෙංරා ො 
බැංකුශ අධිපතිවම ා ා ැමි ට පත් ර ා පෙණක්කය ශනොව, ඒ
සෙඟෙ සති වන මූෙය ෙඩුඩෙශආ සභ ාපතිත්ව ත් ඔහුට
පැවු වා මශට් ප්රධ්ාන ා ා ජාතයන්තම බැඳි ාවන් ක්රි ාත්ෙර
රමන, මශට් මුළුො ත් ආර්ථිර ට බෙපාන ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ
වගකීෙ පවමන ෙද පුද්ගෙ ා මශට් පිළිගත් න්සිෙ සේෙත රට
අනුව රටුතතු රමන පුද්ගෙශ ක්කය ශනොවන බව දැන-දැනෙ ඔහුව
නිර්ශද් න්රීශේ වගකීෙ ගු  අග්රාොතයතුො ිසින් දැු වා ඒශක්කය
ා ංගන්න ශද ක්කය නැා ැ අගෙැතිතුො ශේ සභ ාශ  ජ පිළිශගන
තිශබනවා, අගෙැතිතුො නිර්ශද් රමො තෙි  අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්
ො තා පත් රශ ේ න් ො ඒ පිළිබඳ වගකීෙ අග්රාොතයතුොට
පැවශමනවා
අග්රාොතයතුො නිර්ශද්
ර
පුද්ගෙ ා ශරශමටා සති
ි ව
් ාස ා ා බැඳි ාව ෙත, මශට් මූෙය රෙ ට, ශ්රී ෙංරා ො 
බැංකුශ ර ෙනාරමණ ට ා ා නා රත්ව ට අදා සේප්රදාි ර
ා ා පිළිගත් සේෙත න් සි ලාෙ උලාෙංඝන රමිනන්, අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන්ට සේබන්ධ්, තෙන්ශේ පවුෙට අි ති "පර්ශපචුවලා
ශෙෂරීස්" ආ තන ට ුගිශ ෂ
ේ වන ශෙස, ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ
Treasury Bonds නිකුත් න්රීශේ ජ සිදු ර වංචාව නිසාි  ඔහු
ාවත් න්රීෙ සඳා ා පරීක්කයෂණ ක්කය ාලාො සිමිිනන් දිගටෙ රටුතතු
රශ ේ
ගු  රාානා රතුෙනි, අශේ ශ ෝජනාශ සඳා න් ප මුවන
රාමණ තෙි , "බැඳුේරම වංචාවක්කය සිදු න්රීශේ අමමුකවන්
සේෙත ට පටා ැනිව " න් න එර සේෙත තෙි , ශ්රී ෙංරා
ො  බැංකුව මුදලා සෙති ටශත් තිශබන්න නන. න් න එර
නමුත් මුදලා සෙති ශනොවන අගෙැති ටතට ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව
-ෙධ්යෙ බැංකුව- පවමා ගත්තා ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ
අධිපතිවම ා ව ශ න් ිශද්ශිර කු පත් ර ා ඔහු ටතට මූෙය
ෙඩුඩෙ පත් ර ා
ශ්රී ෙංරාශ පුමවැසිශ කු ශනොවූද, අපකීර්තිෙත් ාතිා ාස ක්කය
සත්තාවූද, බැඳි ාවන් අතම ගැටුෙක්කය - conflict of interest සත්තාවූද, තෙන්ශේ පවුශලා සොගෙරට Treasury Bond එශක්කය
සා න ශදන්න, තෙන්ෙ ිශ ේෂශ න් නිශ ෝග ශදන පුද්ගෙශ ක්කය,
තෙන්ට වාසි ක්කය න්රීෙට ො  බැංකුව පාිච්චි රමන පුද්ගෙශ ක්කය,
මුළු ො ත් මශට් ආර්ථිර ට ශේ ශෙස ශලා ා ො ශගන න්න සති
ර අි ව
් ාසශආ ශේදවාචර මුළු මටෙ අද ශව ා ශගන ාවමි 
මශට් මූෙය රෙ ශරශමටා; මශට් මූෙය ශක්කයන්්රී ආ තන
ශරශමටා සති ි ව
් ාස සේපූර්ණශ න් රඩ  ඇ ශේ ශචෝදනාවෙට
ෙක්කය  ඇ තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි, අශේ මශට් ශේ ප්ර ්න ෙතු වූ රාෙ
වන ිට රාානා රවම ා ව ශ න් ඔබතුො ශනොශවි  රටුතතු
රශ ,ේ ගු  චෙලා මාජපක්කයෂ ෙැතිතුොි 
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ගු  රාානා රතුෙනි, ඊ ඟට අපි ශෙෙ ශ ෝජනාශවන්
න් නවා, ''ෙ.ත ුතගශආ ශෙෝරශආ සිදු වූ දැවැන්තෙ මූෙය වංචාව
වන ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ බැඳුේරම වංචාවට ාතා පැා ැදිලි ශෙස
සේබන්ධ් ශවන ශා ි න් ද;'' න් ො ඒ නිසාි  අප ශේ ශ ෝජනාව
ාදිරිපත් රමන්ශන් එ ට සේබන්ධ් පුද්ගෙ න් නිර්ශදෝෂී රමන්න
බැා ැ ශෙ ට සේබන්ධ් නිසා අශේ මශට් ටාටපු මුදලා සෙතිවම ාට
පාර්ලිශේන්තුවට සිලාො ප්රරා ක්කය රමො ාලාො අස් ශවන්න
සිද්ධ් වුණා; මි රු ණානා ර ටාටපු මුදලා සෙතිතුොට ාලාො
අස් ශවන්න සිද්ධ් වුණා ඔබතුෙන්ො රාටවත් නැඟිටො ඒරට
''නැා ැ '' න් න්න බැා ැ එතුො ාලාො අස් වුණු ප්රරා ශආ අර්ජුන්
ෙශා ේන්ද්රන් ගැන ා ා ඒ ක්රි ාවලි ගැන සඳා න් රමනවා ඒ
වාශේෙ රීමර් ා ෂීේ අොතයතුොටත් ෙලික්කය සෙමිරෙ
අොතයතුොටත් ශරොිනෂෙ ාදිරි ට න්න සිද්ධ් වුණා ෙෙ මීට
වඩා ඒ රාමණාව ගැන න් න්න න්ශන් නැත්ශත් ෙට ෙැීම සති
රාෙ ප්රොණවත් ශනොවන නිසි 

Pitipana, attorney-at-law Mahesh Kalugampitiya and attorney-atlaw Chandimal Mendis.”

ශදවැන්න, ගු  රාානා රතුෙනි, COPE එර ඩි
ගුණශසේරම ෙැතිතුොශේ සභ ාපතිත්වශ න් තිබුණු රාෙශආ ජ එෙ
රාමර සභ ාව ා මුවට ශේ වංචාව සේබන්ධ්ශ න් රැඳ ඇේ සිදු
ර ා

June 18,23. 2015: CoPE questioned Mahendran. The Singaporean
was the last to appear before the committee.

සි ලු ෙන්ත්රීවු න්ට ශ ගශ න් න් ි ා ැන් ාතාෙ වැදගත්
ලිපි ක්කය අද -2058 අශප්රේලා 0( දින - "ද අි ෙන්ඩි" පත්රශආ ප  ඇ
තිශබනවා This article written by Shamindra Ferdinando
appears in the "Midweek Review" of today’s "The Island"
newspaper. Under the caption, "The ‘Great’ Central Bank
robbery", it gives the sequence of the events.

June 26,2015: Sirisena dissolved Parliament to thwart CoPE
presenting its report on treasury bond scam. General election set for
Aug.17,2015."

I quote:
“Jan.8, 2015: Presidential election
Jan 9, 2015: Maithripala Sirisena sworn in as President
Jan 9, 2015: Ranil Wickremesinghe sworn in as Prime Minister
"Jan.23, 2015: Then Finance Minister Ravi K recommended Arjuna
Mahendan as Governor, CBSL
Jan. 26, 2015: President Sirisena appointed Singaporean Mahendran
as Governor, CBSL.
Feb. 26, 2015: Mahendran met ministers, Ravi K, Kabir H and UNP
Chairman Malik S at CBSL, allegedly to discuss a massive fund
requirement of Rs 18 bn.

No one will deny it. All of you have accepted the fact
you all went to the CBSL allegedly to discuss the massive
fund requirement of Rs. 18 billion.
It further states, I quote:
"Feb 27, 2015: First bond scam perpetrated. Within hours, the top
financial sector knew how Primary Dealer Perpetual Treasuries
Limited (PTL) had carried out the operation in connivance with
Mahendran, father-in-law of Arjun Aloysius, owner of PTL. The
PTL is a fully owned subsidiary of Perpetual Capital (Pvt) Limited,
owned by Geoffrey Joseph Aloysius and Arjun Joseph Aloysius.
Massive media coverage of the bond scam sent shock waves
through the Sirisena-Wickremesinghe government."

The biggest fraud that happened in the Central Bank in
our country was exposed to the world.

I further quote:
March 10, 2015. Wickremesinghe, following consultations with
Sirisena, appointed a three-member committee to probe the issuance
of treasury bonds. The committee comprised attorney-at-law Gamini

It was a pro-UNP Committee.
It further goes on to state, quote:
“May 21, 2015: The Joint Opposition made representations to
Speaker Chamal R demanding a special debate on the bond scam.
May 22, 2015: Special Sub Committee of COPE appointed to probe
the Feb 29, 2015 issuance of treasury bonds. The 13-member Sub
Committee had its inaugural meeting on the same day under the
chairmanship of Dew Gunasekera.”........
.................May 26,2015: Probe commenced with Treasury Secretary
Dr.R.H.S.Samaratunga and Director General, Department of
Treasury M.S.D.Ranasiri being questioned.

June 25, 2015: Wickremesinghe alleged CoPE denied him of a n
opportunity to appear before the watchdog.

ෙෙ ාලාො සිමිනවා, දවසින් දවස සිදු වුණු ශේ ක්රි ාවලිශආ
ීයති ිශමෝීකභ ාව පිළිබඳව, ීයති උලාෙංඝන න්රීෙ පිළිබඳව,
ීයති පරීක්කයෂා න්රීෙ පිළිබඳව; පාර්ලිශේන්තුව ෙැදිා ත් වුණු ා ැමි,
COPE එශරන් ප මුශවන් ඩි ගුණශසේරම ො තා ිසිනුත්,
ශදවනුව ුගනිලා ා ඳුන්ශනත්ති ො තා 2054 ො  ෙැතිවමණශ න්
පුගව ාදිරිපත් ර වාර්තා සි ලාෙශගන් පුගව -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි, ඔබතුොට තව ිනාඩි 3ක්කය තිශබනවා [බාධ්ා
න්රීේ] Order, please! ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ො සාරච්ාා රමනවා නේ,
ශේ සභ ාවට disturb වන නිසා, රු ණාරම සභ ාශවන් එළිශආ
ඔබතුෙන්ොශේ සාරච්ාාව රමන්න, ශෙතැන ගු  ෙන්ත්රීතුොට
රාා රමන්න අවස්ාාව ශදන්න

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගු  රාානා රතුෙනි, ාක්කයෙනින් ෙෙ රාාව අවසන්
රමන්නේ ශේ පුවත්පශත් සඳා න් ශේ දින මිරත් ෙශේ රාාවට
සතු ත් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි 

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගු  රාානා රතුෙනි, - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො රාා රමන්න [බාධ්ා න්රීේ] Order, please!
ශෙතැන ිවාද ක්කය තිශබන්ශන් රු ණාරම එෙ ිවාද ට ාඩ
ශදන්න [බාධ්ා න්රීේ] ගු  ෙන්ත්රීතුො රාා රමන්න
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පාර්ලිශේන්තුව

අපමාධ් ක්කය සිදු ශරු ණු බවට පරීක්කයෂා න්රීෙට ීයතිපතිතුො ශේ
ලිපිශගොනුව ිවතත ර ා එ නවතා දො තිබුණා ඊට පුගව එෙ
ලිපිශගොනුව පිළිබඳ සිිලා රටුතතු ර ා ැන්ද න් ා බැලීෙට තවත්
අං රට ඒ ක්රි ාවලි ොු  ර ා

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගු  රාානා රතුෙනි, - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Order, please! ශේ ිවාද ගු ත්වශ න් රම ශගන
ාඩ ශදන්න I ask you not to disturb. [බාධ්ා න්රීේ]
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(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

න්න

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි , ගු  ෙන්ත්රීතුො ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

මී ඟට, ගු  ඩෙස් අො ේශපු ෙ ෙැතිතුො, ශ ෝජනාව ස්ථිම
න්රීෙට

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශෙොරද, ෙේජි ද? අර්ජුන සිංගේපූු ශ  ජ ා ේබ ශවොද ආශ ?
ඔහුව සිංගේපූු වට අමශගන ිය ා අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්
සිංගේපූු ශ ාන්ශන් [බාධ්ා න්රීේ] සිංගේපූු ශ  ජ ආඩුක්ශ
සි ලාශෙෝෙ ෙශා ේන්ද්රන් ා ේබ වනවා ෙංරාශ
උසාි ට
ෙශා ේන්ද්රන් නන. ශවො තිශබනවා ෙංරාශ
උසාි ට
ශගනැලාො ශදනවා න් නවා නමුත්, සිංගේපූු ශ
සිමින
ෙශා ේන්ද්රන් ශගන්වා ගන්න අගෙැතිතුොට බැා ැ ශෙන්න, අද මශට්
තත්ත්ව ! ෙෙ ඒ නිසා ඔබතුොට ශේ රු ණ න් නවා

ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ COPE වාර්තා ශදශරන් පස්ශසේ [ශඝෝෂා න්රීේ] ශේ COPE වාර්තාව අතම, 2054 ශපබමවාරි
27වැනි දින Perpetual Treasuries Limited ිසින් ු පි ලා
බිලි න ගණනක්කය ශේ Treasury Bond එශරන් වංචා න්රීෙ සඳා ා
ෙංරා බැංකුව උපශ ෝිය රම ගත්තා ෙංරා බැංකුව ශේ Treasury
Bond එරට මුදලා දුන්ශන් න්සිෙ පිළිශවතක්කය අනුගෙන රමො
ශනොශවි  අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ශේ නන.රෙට -

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගු  රාානා රතුෙනි, එතුොට ශ ොව ෙබා ශදන්න අශේ
රාෙශ න් අක් රමන්න පුළුවන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුොට නි ිනත රාෙ අවසන්

ගු ඩලහන අල ප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
එතුොට තව රාෙ ෙබා ශදන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො, තව ිනාඩි ර රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
බෙතෙ පාිච්චි රමො ශේ ශ ෝධ් වංචාව රමො, අදත් ශේ
ශ ෝධ් වංචාව ගැන පි වමක්කය ශගන නැා ැ [ශඝෝෂා න්රීේ]

ඊ ඟට, ශේ වංචරශ ෝ ජනතාවශේ ශසේවර අර්ා සාධ්ර
අමමුදෙට ශේ Treasury Bond එර ික්කයරා ඒ ික්කයර Treasury
Bond එශරන් පෙණක්කය බිලි න ගණනක්කය ශා ොමරෙට සලාලි
ගත්තා අද වනතුු  නක්වක්කය නැා ැ ශේ වංචාවට EPF එශක්කය සලාලි
පාිච්චි ර ා
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ රාමණා මිර ෙෙ සඳා න් රමන්න
නන.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුොට නි ිනත රාෙ
රමන්න

ගු ඩලහන අල ප්ප්පුමාත මාත තා

අවසානි  දැන් රාාව අවසන්

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
පාර්ලිශේන්තුශ ශේ ප්ර ්න නිසා මා ස් ශපොලීසි ිසින්
2054 ෙැද භ ාගශආ ජ ීයතිපතිතුොට ශේ ලිපිශගොනුව භ ාම දුන්නා

Hon. Dinesh Gunawardena, your time is over; අවසන්
රමන්න

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශේ ර.ගා න අ footnote රට්මි බව ෙංරාවෙ දන්නවා
ශවන අ ශනොශවි  ශේ ර. ගා න්ශන් අශනක්කය අ අා ශගන
ාන්නවා මුළු මටෙ ශේ ගැන -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  නලින් බඩුඩාම ජ ො  ෙන්ත්රීතුො, ඔබතුොශේ point of
Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගු  රාානා රතුෙනි, ඔබතුොට ස්තුතිවන්ත ශවනවා ගු 
දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙැතිතුෙනි, ශේර වැදගත් රීති ප්ර න
් ක්කය ගු 
දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙැතිතුෙනි, අපි 2008 වසශර් සිට Treasury
Bonds සි ලාෙ ශගශනනවා ාස්ශසලාොෙ ඔබතුෙන්ොශේ
ෙන්ත්රීතුෙන්ො මිර පාර්ලිශේන්තුවට ශගන්වන්න, ාන්ද
ශවොවට

1195

1196

2018 අශප්රේලා 0(

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is not a point of Order.

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අධ්යාපන අොතයතුෙනි, ඔබතුොශේ point of Order එර
ශෙොරක්කයද?

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙෙ ටාටපු අොතයතුොට න් නවා,
පුළුවන් නේ අද ා වසට ාන්ද 40ක්කය අමශගන ශපන්වන්න න් ො

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙන්ත්රීතුො, රාා රමන්න

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගු  රාානා රතුෙනි, 2015 ො  ෙැතිවමණ පැවැත් ඇෙට
පාර්ලිශේන්තුව ිුගු වා ා ැරීශේ රාාශ  ජ ජනාධිපතිතුො ප්රරා
ර ා, "අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ව පත් රමන්න එපා න් ො ෙෙ න් වා"
න් න වචන මිර ජනාධිපතිතුොට දැනුෙක්කය තිබුණා, අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන්ට ො  බැංකුව බාම දුශන්ණොත් නරි ාට කුකුළු ශරොටුව
බාම දුන්නා වාශේ තෙි  න් ො ඒ ශචෝදනාව රමිනන් එතුො එදා
පාර්ලිශේන්තුව ිුගු වා ා ැරි ා ඒ, ඩි ගුණශසේරම වාර්තාව ශා ට
පාර්ලිශේන්තුවට ාදිරිපත් රමන්නට නි ිනතව තිබුණා නේ අද
පාර්ලිශේන්තුව ිුගු වා ා ැරි ා ඒ තුළින් ශේ ො ා වංචාව
ආවමණ ර ා; රලා දෙිනන් ෙඟ ා රින්නට අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ට
ාඩ දුන්නා

ගු අජි්ත මාතාන්නප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අවසන් රමන්න ගු  ෙන්ත්රීතුො ගු  අජිත් ොන්නේශපු ෙ
ෙන්ත්රීතුෙනි, ඔබතුොශේ point of Order එරට අවස්ාාව ශේ
රාාව අවසානශආ ශදන්නේ

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ points of Order ශගනාව
ෙන්ත්රීවු න් ශදන්නාශගන්ෙ ෙෙ අා නවා, ශපොලා ශගඩි ු පි ලා
500ට ිකුණපු රාෙ ක්කය මීට ශපම ෙංරාශ තිබුණාද න් ො
ඔබතුෙන්ොශේ ආසන ශදශරත් සති ශවො තිශබන තත්ත්ව
බෙන්න ා ැෙ ශග ක්කයෙ ිොප ශදනවා ශේ ශා ොමරෙ ා ා ආර්ථිර
අර්බුදශ න් අද ශපොලා ිනෙත් වැඩි ශවො තිශබනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො දැන් අවසන් රමන්න

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ඒරි  සත්ත තත්ත්ව

ීයතිපතිට වපු ලිපි ශගොනුවට ශෙොරද වුශඩු? [බාධ්ා න්රීේ]
ලිපි ශගොනුව ක්රි ාිමටාත වුණා, ීයතිපති ිශ්රාෙ ිය ා, අලුත් ීයතිපති
ශරශනක්කය ආවා ඒ ලිපි ශගොනුවට ශෙොරද වුශඩු? ශෙවැනි
රාමණා නිසා තෙි  අපට - [බාධ්ා න්රීේ]

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ෙෙ ජූනි ොසශආ ශේ ප්ර න
්
ගු  අග්රාොතයතුොශගන් සහුවා
ෙෙ 2054 ජූනි ොසශආ 03 ශවනි දා -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අජිත් ොන්නේශපු ෙ
ඔබතුොශේ point of Order එර?

ගු අජි්ත මාතාන්නප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ෙට තිශබන ප්ර ්න තෙි , ුගෙනදාස අෙමසිංා  ො ත්ත ාද,
ි ව
් ාස භ ංග ට නැරත ා දො දුන්ශන් න් න එර [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො, දැන් අවසන් රමන්න [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගු  රාානා රතුෙනි, ඔබතුො මුහුණ ශදන තත්ත්ව
ශත්ශමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි , ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොශේ ශ ොව අවසන් ශවිනන්
නවා

ෙන්ත්රීතුෙනි, ශෙොරක්කයද,

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔ , න් න්න

අපට

1197

1198

පාර්ලිශේන්තුව

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නමුත්, පාර්ලිශේන්තුව ගඳ ගස්සවො තිශබන තත්ත්ව ක්කය තු
ඔබතුොටත් ඒ ගඳ තිශබනවා අන්න ඒර ිතමක්කය ෙතර ති ා
ගන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි , න් න්න

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශේ වංචාව පිළිබඳ ගඳ අද ෙංරාව පුමා සා  ශෙෝර පුමා
ියටාලාො ාවමි  ඊශආ ගු  ෙලික්කය සෙමිරෙ සෙතිතුො න් නවා,
"මටට ිශද් ආශ ෝජර න් එන්ශන් නැා ැ"ි  න් ො

මටට ිශද් ආශ ෝජරි න් ඒිද මුදලා පිළිබඳව ො  බැංකුශ
ශෙොකුෙ වංචාව සිදුවන ශරොට ු පි ෙ බාලාදු ශවන ශරොට මූෙය
රෙ අස්ාාවම වන ශරොට මශට් ීයති රඩා වැශටන ශරොට
ො ජන ාට ජීවත් ශවන්න බැරි ශවන තත්ත්ව ක්කය සති ශවන
ශරොට? අද අග්රාොතයතුොශේ නා රත්වශ න් ශේ මශට් සති  ඇ
තිශබන තත්ත්ව ඒරි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි රාාව අවසාන රමන්න

රමගත ුතතු බවත් ඔවුන් වංචාශවන් ර ආශ ෝජන වා ා අත්පත්
රමගත ුතතු බවත් ඔවුන් අධිරමණ ශවත ශගන්වා ීයතිෙ
රටුතතු ර ුතතු බවත් ඒ නිසා අග්රාොතයතුො ශජයෂ්
ශද් පාෙනප කු ා ැමි ට අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ො තාව ො බැංකු
අධිපති ා ැමි ට පත් න්රීශේ ජ වගකීෙ ගත්තා නේ ඔහු ෙංරාශ
ආර්ථිර ට මූෙය රෙ ට බැංකු රෙ ට ො  බැංකුවට ර
ා ානිදා ර තත්ත්ව පිළිබඳවත් එටා ප්රතිලෙ ක්කය ශෙස මුළු ො ත්
ආර්ථිර තු සති  ඇ තිශබන ිනා
ගැනත් වග න්ව ුතත්ශත්
අග්රාොතයතුොි  ආඩුක්රෙ වයවස්ාාව අනුව ජනාධිපතිවම ාට
පැවරී තිශබන්ශන් ි ්වාස
දිනා ගත ා ැන් ශරනකු
අග්රාොතයවම ා ා ැමි ට පිළිගැීයෙි 
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ආඩුක්රෙ වයවස්ාාව අනුව ි ව
් ාස
නැති වුණු තැන ඔහු ාවත් රමන්න පාර්ලිශේන්තුවට පුළුවන්
අගෙැතිවම ා ශරශමටා ි ්වාස
නැති වූ තැන ි ව
් ාස
භ ංග න්න් ාවත් ර
ා ැන්ි  ඒ ිතමක්කය ශනොශවි 
ජනාධිපතිවම ාට බෙ තිශබනවා ආඩුක්රෙ වයවස්ාාව අනුව
ශවනත් රු ණු ටශත් වුවද ාවත් රමන්න ඒවා ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාශ සඳා න්  ඇ තිශබනවා ො ඒ වයවස්ාා එන්න් එර
න් වන්ශන් නැා ැ
ෙට ෙතරි  ශේ සේබන්ධ්ශ න් අපි ෙබාගත්ත ිවාදශආ ජ
ිු ද්ධ් පක්කයෂශආ නා රත්ව දමන ගු  සේපන්දන් ෙැතිතුො
ර රාාව එතුො පැා ැදිලිව න් වා වංචාවක්කය රමො තිශබනවා
නේ ශා ොමරෙක්කය රමො තිශබනවා නේ මශට් ො  බැංකුවට
ා ානි ක්කය රමො තිශබනවා නේ ඒ ගැන රටුතතු ර ුතතුි 
ආඩුක්ව වග න්ව ුතතුි  න් ො අද එතුො ශෙොනවා න් ාිද න් ා
ෙෙ දන්ශන් නැා ැ ො ාලාො සිමිනවා ශේ ො ා අපමාධ් ෙංරා
පාර්ලිශේන්තුව අනුෙත ශනොරමන තත්ත්ව රට සි ලුෙ ගු 
ෙන්ත්රීවු න් එරඟ ශවො ශේ ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව
ාන්ද ශදන්න න් ො

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශා ොඳි  ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ අවසාන රමන්නේ 2054
ජුනි ොස වනිට ගු  ෙටාන්ද අෙම ඇම ෙන්ත්රීතුො -එතුො ශේ
අවස්ාාශ ශේ සභ ා ගර්භ ශආ නැා ැ- ශේ පැත්ශත් ටාමිශආ එතුො
අලාෙස් ශා ෝ ූෂෂණ ශචෝදනා ිෙර් න ශරොිනසෙට ියටාලාො ශේ
සේබන්ධ්ව පැිනකවලාෙක්කය ර ා ගු  නිෙලා සිරිපාෙ ද සිලාවා
ෙැතිතුො එදා ිපක්කයෂ නා ර ා ා ැමි ට ශේ පිළිබඳව අපි
ඔක්කයශරෝෙ එක්කයර එරතු ශවො ිශ ෂ
ේ
ශ ෝජනාවක්කය
පාර්ලිශේන්තුවට ශගනාවා ඒ පිළිබඳව එදින ා ැන්සාඩි වාර්තාශ
සඳා න්  ඇ තිශබනවා එදා ඒ වාර්තාවලින් ාදිරිපත් ර රු ණු
ෙති  අද ශේ ඔේපු ශවො තිශබන භ  ානර වංචාව පිළිබඳව
සඳා න් රමන්ශන්

ඊට පස්ශසේ අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ො තාව ළිත් පත් ශනොරම
අලුත් ශරනකු ො බැංකු අධිපති ා ැමි ට පත් රමන්න න් ො මශට්
ජනතාව ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ රමන ෙද තදබෙ ාලාලීෙ පරිදි
අග්රාොතයතුො නිර්ශද් රම ැවූ අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ශනොව දැන්
ාන්න ො බැංකු අධිපති කුොමස්වාින ො තාව පත් රමන්න
ජනාධිපතිතුොට සිදු වුණා ඊට පස්ශසේ ශේ වංචාව පිළිබඳව දිියන්
දිගටෙ ගු  බන්දුෙ ගුණවර්ධ්න ෙන්ත්රීතුො සතුළු අශේ ගු 
ෙන්ත්රීවු න් ප්ර න
් ර ත් files ා ංගා තිබුණු නිසා ීයතිපති
අං ශ න් න්සිෙ ශද ක්කය සිදු වුශඩු නැා ැ ඊට පස්ශසේ
ජනාධිපතිතුොට සිද්ධ් වුණා ශශ්රේෂ් ාධිරමණ ිනිුගු  චිත්රසිරි
ො තාශේ ප්රධ්ානත්වශ න් ජනාධිපති ශරොිනසෙක්කය පත් රමන්න
දැන් ඒ ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාශවන් ශා ළිදමවු ශවො තිශබනවා
අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් සා  පර්පචුවලා ශෙෂරීස් සොගෙ ශේ ො ා
වංචාව සිදු රම තිශබන බවත් ඔවුන්ශේ වත්රේ වා ා අත්පත්

ගු  රාානා රතුෙනි 2054 ජූනි ොසශආ 03වැනි දා
ා ැන්සාඩි වාර්තාශ 378වැනි තීු ව ෙෙ උපුටා දක්කයවනවා එටා
සඳා න් වන “Appointment of Mr. Arjuna Mahendran as
Governor of Central Bank” නුශවන් ො ිසින් ගු 
අග්රාොතයතුොශගන් ස්ාාවම නිශ ෝග 23(2
ටශත් සූ 
ප්ර න
් ට අදා මූලිර රු ණු ා ත න් ො ෙශේ රාාව අවසන්
රමනවා
It states, I quote:
"(1)

At the time of being appointed the Governor of the Central
Bank, was Mr. Arjuna Mahendran a citizen of the Republic of
Sri Lanka?

(2)

Is he a citizen of Sri Lanka at present?

(3)

Is he a citizen of any other country?

(4)

Has he taken/made an oath/affirmation to any other country,
renouncing loyalty to the Republic of Sri Lanka?

(5)

Has he taken/made the oath/affirmation required by the laws of
Sri Lanka before embarking upon the duties of the Office of
Governor?

(6)

Did he have the capacity to take/make the required oath/
affirmation in view of any conflicting oath/ affirmation to any
other country?

(7)

Does the Hon. Prime Minister agree that there are ample
grounds for invoking Section 16 (c) of the Monetary Law
which declares that the Governor can be removed if he has
done any act or thing which, in the opinion of the President, is
manifestly opposed to the objects and interests of the Central
Bank and the Constitution of Sri Lanka?"
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The Prime Minister answered the Question I raised
that day, but he never answered these key questions I
posed.
Today we are in 2018. After three years of public
agitation, professionals' agitation, Parliamentary agitation,
reports and commissions, no action has been taken to
bring back Arjuna Mahendran to court. The Prime
Minister and the Government have failed. The Prime
Minster and the Government allowed him to leave the
country.
අක්ෙ ව ශ න් ඒරවත් රමන්න නන.රෙක්කය අග්රාොතයතුොට
සා  ආඩුක්වට තිබුශඩු නැා ැ ඒ තුළින් ශේ ො ා වංචාව පිළිබඳව
න්සිෙ ක්රි ාවලි ක්කය සිදු රම නැා ැ ශේ පාර්ලිශේන්තුව ිසින්
නිර්ශද් රමන ෙද වාර්තා අනුව මට ශා ෝ ආ තන ශවනුශවන්
සාධ්ාමණත්වශ න් ුතත් න්සිෙ පි වමක්කය ගන්නට රටුතතු රම
නැා ැ එවැනි අග්රාොතයතුශෙක්කය ාලාො අස් ි ුතතු න් න එර
න් න්ශන් නැතිව අපි න් න්ශන් "ි ්වාස ක්කය නැා ැ" න් ොි  ඒ
නිසා එතුොට එශමටා ි ව
් ාස භ ංගත්ව සාර්ාර රම ගැීයෙ
සඳා ා පක්කයෂ ශේදශ න් ශතොමව සි ලු ෙන්ත්රීවු න්ට ආමාධ්නා
රමනවා
තමුන්නාන්ශසේොට ශවන ශවන ශ ෝජනා එන්න පුළුවන් ඒ
ශ ෝජනාවෙට වඩා ශේ ශදස මුළු මටෙ බොශගන ාන්නවා මුළු
මාජය ශසේව ෙ බොශගන ාන්නවා සි ලුෙ මූෙය ආ තන සා 
ජාතයන්තම බො ශගන ාන්නවා ආර්ථිර රඩා වැමිො ශේ
මට අමාජිර වුණු මටක්කය බවට පත්ශවො වැඩක්කය රම ගන්න බැරි
තැනට ෙංරාවෙ වැමිො ඒ රනගාටුදා ර තත්ත්වශ න් ශගොඩ
එන්න නේ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව ාන්ද  ජො අද
සවස ඒ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ජනතාවශේ නාෙශ න් ශගන
එන ෙද ශේ ශ ෝජනාව ජ ග්රා ණ රමවන්න න් ො ආ ාචන
රමිනන් ෙශේ රාාව අවසන් රමනවා
[පූ භ ා 50 23]

ගු ඩලහන අල ප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
ගු  රාානා රතුෙනි ජාතයන්තම ව ශ න් අති ි න්ෙ
වැදගත් වන්නා වූ ඒ වාශේෙ ජාතිර ව ශ න් ාතාෙ ප්රශ ෝජනවත්
ා ා වැදගත් වන්නා වූ දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙැතිතුො ිසින් ාදිරිපත්
රමනු ෙැූ  ශ ෝජනාව ෙෙ ස්ථීම රමනවා ශේ මශට් ිනලි න 22ක්කය
වූ ො ා ජනතාවශේ ා තද ස්පන්දන ශත්ු ේ ගන්න ා තද
සාක්කයිත ට අවනතව රටුතතු රමන ශේ සභ ාව තු ාන්න සි ලුෙ
ෙන්ත්රීවු න්ශගන් ඊට පක්කයෂව ාන්ද පාිච්චි රමන්න න් ො
ාලාො සිමිිනන් ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ ශවනුශවන් ෙෙ ඒ ශ ෝජනාව
ාතාෙ ශග මවශ න් ස්ථීම රමනවා

රශ්නනය හභාිමමුඛ කරන ලී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙක්කයෂ්ෙන් න්රිසලාෙ ෙැතිතුො ඔබතුොට ිනාඩි 50ර
රාෙ ක්කය තිශබනවා

1200

[පූ භ ා 50 2(]

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා (රාාය වයවහාය ා
මාත නුවර හංවර්ධාන අමාතාතය හ
පාර්ලිප්ේන්ුරප්
හභානායකුරමාතා)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள்
ைற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப
முதல்வரும்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public Enterprise
and Kandy Development and Leader of the House of
Parliament)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙශේ ිනත්ර දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න
ෙැතිතුො ශබොශා ොෙ අොු ශවන් ා ළුවාට ිු ද්ධ්ව අද රාා
ශරු වා එතුොශේ ශවනදා තිබුණු ස්වම අද තිබුශඩු නැා ැ
ිවාද පටන් ගන්න ශරොටෙ හු ං බැා ැො [බාධ්ා න්රීේ] හු ං
බැා ැො [බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි ගු  මනිලා
ිරෙසිංා  ෙැතිතුො අග්රාොතය ධුම භ ාම ගත්ත ා ැෙ අවස්ාාවරෙ
ශරෝේ රිනටුශ සභ ාපතිරෙ දුන්ශන් ිපක්කයෂ ට එතුො 2002 ජ
අගෙැති ශවො ාන්න රාෙශආ ශජ මාේ ප්රනාන්දුපුලාශලා ෙැතිතුො
ශරෝේ රිනටුශ සභ ාපතිතුො ා ැමි ට පත් ශරු වා ඒ ප මුවැනි
වතාවටි  චන්ද්රිරා ෙැතිනි
ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො මට
පාෙන රමපු අවුු දු 20 තු ෙ ශරෝේ රිනටුශ සභ ාපතිරෙ
දැු ශ ආඩුක් පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවමශ ක්කය නමුත් මනිලා ිරෙසිංා 
ෙැතිතුො අලුත් ආදර් ක්කය ශදිනන් 2002 ජ එතුො අගෙැතිතුො
වුණාි න් පස්ශසේත්
ා  පාෙන ආඩුක්ශ අගෙැති වුණාි න්
පස්ශසේත් ශරෝේ රිනටුශ සභ ාපති ධුම ට පත් ශරු ශ
ිපක්කයෂශආ
ෙන්ත්රීවමශ ක්කය
එපෙණක්කය
ශනොශවි 
ශේ
පාර්ලිශේන්තුව තු
ශවනදා උපශද් ර රාමර සභ ාශ
මූොසන ට එන්ශන් ආඩුක්ශ සෙතිවමශ ක්කය ඒ ශවනුවට
Sectoral Oversight Committees ා දො ඒ Committeesවෙ
සභ ාපතිරේ ආඩුක් පක්කයෂශආ ශෙන්ෙ ිපක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු න්ට
ෙබා දුන්නා ශෙටා අමමුණ වූශආ ආඩුක්වට ා ංගන්න ශද ක්කය නැා ැ
න් න ි ්වාස ි  ශේ බැඳුේරම සිද්ධි
එනශරොට ගු 
අගෙැතිතුො පත් රමපු ශරෝේ රිනටුශ සභ ාපති ා ැමි ට ටාමිශආ
ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුශඩු ෙන්ත්රීවමශ ක්කය දින 540ක්කය ිතම
බැඳුේරම සිද්ධි ගැන පරීක්කයෂා ශරු වා වාර්තාවක්කය දුන්නා
නමුත් අගෙැතිතුොශේ නෙ ඒ වාර්තාශ න්සිෙ තැනර සඳා න්
ශවන්ශන් නැා ැ එතුො ශේ සිද්ධි ට සේබන්ධ්ි  න් ො න්සිෙ
තැනර සඳා නක්කය නැා ැ එතශරොට ශරොශා ොෙද ි ව
් ාස භ ංග ක්කය
ශගශනන්ශන්?

පාර්ලිශේන්තු ''ශරෝේ'' රිනටුශවන් සරස් රමන ෙද
වාර්තාශ ගු  අගෙැතිතුො ගැන වචන ක්කයවත් සඳා න් වන්ශන්
නැත්නේ තමුන්නාන්ශසේො ශරොශා ොෙද ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ශගශනන්ශන්? ඊට පස්ශසේ ජනාධිපතිතුො ඒ ගැන
ජනාධිපති ශරොිනසෙක්කය පත් ර ා ො ටාතන ිධි ට ඒ ශරොිනසෙත්
දින 500ක්කය ිතම රු ණු ිභ ාග ර ා ගු  දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න
ෙන්ත්රීතුෙනි ඒ ජනාධිපති ශරොිනසශේ වාර්තාශ වත් ''ශරෝේ''
රිනටු වාර්තාශ වත් ගු  අගෙැතිතුොශේ නෙ සටාත න්සිෙ
සඳා නක්කය නැා ැ ගු  රාානා රතුෙනි අන්න ඒ නිසා ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව පුස්සක්කය ශෙොරද ''ශරෝේ'' රිනටුශවන්
වත් ජනාධිපති ශරොිනසශෙන් වත් ගු  අග්රාොතයතුො
වැරැදිරාම කු රමො නැා ැ ඒවාශආ එතුො ගැන වචන ක්කය වත්
සඳා න් වන්ශන්ත් නැා ැ
අශනක්කය රාමණ ශේරි  ගු  රාානා රතුෙනි ශරොිනසෙ
ගු  අගෙැතිතුොට එන්න න් ශ නැා ැ නමුත් බෙන්න
ශරොිනසශේ සභ ාපතිතුො ඒ ගැන න් න්ශන් ශෙොරක්කයද න් ො ඒ
ගැන ශනොවැේබර් ෙස 25වන අඟා ු වාදා ප වූ පුවත් පතර
සඳා න් වනවා "අගෙැතිට ශරොිනසශේ ප්රසාද " න් ො එශා ෙ
න් න්ශන් ඒ ශරොිනසශේ සභ ාපති "පැිනණීෙ අනිවාර් ශනොවූවත්
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ෙක්කයෂ්ෙන් න්රිසලාෙ ො තා]

දිවුු ේ ප්රරා  ජ තිබි  ජත් අගෙැතිශේ පැිනණීෙ ිශ ෂ
ේ ි " න් ා
එටා සඳා න් වනවා අගෙැතිතුො සාක්කයන් ශදන්න ිය ා එතුො
සාක්කයන් ශදන්න ිය ා රැෙැත්ශතන් "සාක්කයන් ශදන්න බැා ැ" න් ා
එතුො න් ශ නැා ැ එෙ පුවත් පත අනුව ශරොිනසශේ සභ ාපති
ශෙශා ෙ න් නවා:
"ශරොිනසෙට අව ය රමනු ෙබන පැා ැදිලින්රීේ සිදුරම ගැීයෙ සඳා ා
අගෙැතිතුො ස්ශ ච්ාාශවන් ාදිරිපත් ඇ ශරොිනසෙ ා මුවට පැිනණීෙ පිළිබඳ
ශරොිනසශේ ස්තුති අගෙැතිතුො ශවත ප රමන බව ශරොිනසශේ සභ ාපති
ශශ්රේෂ් ාධිරමණ ිනිුගු  ශක්කය ටී චිත්රසිරි ො තා ශරොිනසෙ ා මුශ ප්රරා
රශ ේ
අගෙැතිතුො ශවත ශරොිනසෙ ිසින් ශ ොමු රමන ෙද ප්ර ්න සඳා ා එතුො
දිවුු ේ ශපත්සෙන්න් ශරොිනසෙ ශවත පිළිතුු  ෙබා ජ තිබුණ බව පැවූ 
ිනිුගු  චිත්රසිරි ො තා අගෙැතිතුොට ශ ොමුරම තිබුණ ිසිඅට වැනි
ප්ර ්න ට අදා නිමවුලා රම ගැීයෙට ා ා තවත් ප්ර ් න ිස්සක්කය සේබන්ධ්ව
පැා ැදිලි රම ගැීයෙට "

ගු  අගෙැතිතුොශේ රැෙැත්ශතන් ඒ ශරොිනසෙට ියශආ අසා
තිබුණ ප්ර න
් ඔක්කයශරෝටෙ එතුො උත්තම දුන්නා නන. නේ
එතුොට න්ශන් නැතිව ාන්න තිබුණා අවුු දු 20ක්කය මට පාෙන
ර ා ශපොදු ජන එක්කයසත් ශපමමුණ සා  ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ
ො ත්ෙ ා ඒ රාෙශආ ශරොි  අගෙැතිවම ාද ශරොිනසෙරට ියටාන්
සාක්කයිත ක්කය දුන්ශන්? ශරොි  සෙතිවම ාද ියශආ?
එෙ ලිපිශආ ශෙශා ෙත් න් නවා:
"අගෙැතිතුො තෙ වමිනා රාෙ රැපරමිනන් ශරොිනසෙට සා ා දක්කයවිනන්
අදා ප්ර ්නවෙට දි ු ේ ප්රරා ෙියන් පිළිතුු  සැපයීශෙන් අනතුු ව
වැඩිදුම නිමවුලා රම ගැීයෙ සඳා ා ශරොිනසෙ ශවත පැිනණීෙ පිළිබඳ
ශරොිනසශේ ිශ ේ ෂ ස්තුති පිරිනැශේ "

ශරොිනසෙ ිසින් ගු  සගෙැතිතුොට දිියන් දිගටෙ ස්තුති ර ා
''ශරෝේ'' වාර්තාව ෙඟින් අගෙැතිතුො වැමදිරාම ා ශවො නැා ැ
එටා එතුො පිළිබඳව වචන ක්කයවත් නැා ැ ජනාධිපති ිෙර් න
ශරොිනසන් වාර්තාශ ත් එතුො ගැන සඳා නක්කය නැා ැ එතශරොට
ශරොශා ොෙද ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගශනන්ශන්? ශෙොන
වාර්තාශවන්ද එතුො වැමදිරාම ා රමො තිශබන්ශන්? ශෙොන
ෙඩුඩෙශ න්ද? ඒ වාශේෙ අගෙැතිතුො ඒ ප්ර ්න (8ටෙ දිවුු ේ
ශපත්සේ ා මා ා පිළිතුු   ජො තිශබනවා ඒ දිවුු ේ ශපත්සේ
න් ැ ඇශෙන් පුග ශරොිනසෙ ශත්ු ේ ගත්තා සත්ත ව ශ න්ෙ
අගෙැතිතුො ශේ සිද්ධි ට න්සිශසේත්ෙ සේබන්ධ්රේ නැති බව

ෙශේ ිනත්ර ගු  දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුො
අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ශේ පත් ඇෙ ගැන රාා ර ා ශරොිනසෙ අර්ජුන්
ෙශා ේන්ද්රන් ගැන න් පු ශද් ෙෙ ඔබතුොට න් වන්නේ [බාධ්ා
න්රීෙක්කය] නැා ැ නැා ැ ශරොිනසෙ න් පු ශද් තෙි  ෙෙ ශේ
න් න්න න්ශන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සභ ානා රතුො ඔබතුොට තව ිනාඩි 3ර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ෙැතිතුොශේ පත් ඇෙ ීයති ට පටා ැනි
පත් ඇෙක්කය ශනොශවි  න් ො ඒ ශරොිනෂන් සභ ාශවන් න් න්ශන්
ෙෙ ශනොශවි  එශා ෙ න් න්ශන් ඒ Commission එර න් න්ශන්

ශපොඩිඩක්කය අා ශගන ාන්න ශරොිනසශේ වාර්තාශ
පිටුශ ශෙශා ෙ න් නවා:

9(5 වන

“Mr. Arjuna Mahendran was appointed the Governor of the CBSL,
on 23rd January 2015 and, thus, the appointment of Mr. Mahendran
was made before the period of our Mandate commenced and we
have no jurisdiction to determine the merits or demerits of that
appointment."

අවසාන ව ශ න් 9(2 පිටුශ ශෙශා ෙ න් නවා:
“In these circumstances, the question of whether or not the fact that,
Mr. Mahendran was not a Citizen of Sri Lanka precluded him from
being appointed the Governor of the CBSL was not a ‘Question of
Law’...”

ඒ නිසා ඒර ීයති තර්ර ක්කය ශනොශවි  ඔහු ෙංරාශ
පුමවැසිශ ක්කයද නැද්ද න් න එර ීයති තර්ර ක්කය ශනොශවි 

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ෙංරාශ පුමවැසිශ ක්කය ශනොවන ශරශනකුට ෙංරාශ ො 
බැංකුශ අධිපති ා ැමි ට රටුතතු න්රීෙට අවස්ාාව ෙබා  ජෙ
සෙතිවම කු ා ැමි ට ඔබතුො අනුෙත රමනවාද? ෙංරාශ අද
තිශබන ආඩුක්රෙ වයවස්ාාව අනුව තෙි  එතුො දිවුු ේ ශදන්න
නන.

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒ Commission එර න් න එර තෙි  ෙෙ න් ශ
න්රීේ]

[බාධ්ා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි ශදරර රාෙ ක්කය
තිශබනවා [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එතශරොට ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂ සශෙරිරානු පුමවැසිශ ක්කය
ශනොශවි  ද? [බාධ්ා න්රීේ] දැන් ශෙව රරා න්ශන් එතුො
සශෙරිරානු පුමවැසිශ ක්කය ශනොශවි ද? [බාධ්ා න්රීේ] අශන් නිරේ
ාන්න [බාධ්ා න්රීේ]

Sir, I will take two more minutes.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay.

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගු  රාානා රතුෙනි දිගන සිද්ධි ත් ශේ ි ව
් ාසභ ංග
ශ ෝජනාවට අවසාන ශෙොශා ොශත් සතු ත් රමො තිශබනවා
දිගන සිද්ධි සේබන්ධ්ශ න් රවුද අද අත්අඩංගුවට අමශගන
තිශබන්ශන්? අත්අඩංගුවට අමශගන තිශබන්ශන් "ශපොශා ොට්ටුශ "
ෙන්ත්රීවු ! "ශපොශා ොට්ටුශ " ෙන්ත්රීවු  )ශදශනක්කය ඒ සිද්ධි ට
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සේබන්ධ්ි  දැනට ඒ තුන්ශදශනක්කය අත් අඩංගුවට අමශගන
තිශබනවා ඔවුන් "ශපොශා ොට්ටුශ " ෙන්ත්රීවු  පාර්ලිශේන්තු
ෙන්ත්රීවු  ශේ සිද්ධි පිටුපස්ශසේ ාඳශගන උදවු ර ා [බාධ්ා
න්රීේ] පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු  ශදශදශනක්කය උදවු ර ා
ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුෙනි ඒ ඔබතුො ශනොශවි 
ශෙොරද ඔබතුො ාන්ශන් නාවෙපිමිශ ශන් [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ඒ
සාක්කයිත ෙබාශගන ඒ අනුව අපි රටුතතු රමනවා සත්ත ව ශ න්ෙ
ෙෙ න් න්න නන. එටා ජ ශපොලීසිශ න් අක් පාක්වක්කය සිදුවූ බව ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ සිද්ධි ශවන්න දවස් ශදරරට රලින්
පිටස්තම පුද්ගෙ න් ො නුවමට ආපු බව ශපොලීසි දැනශගන
ටාමි ා ෙෙ දුමරානශ න් රාා රමො ශපොලීසි ට න් වා "ශේ
වාශේ පුද්ගෙ න් සිලාො ාන්නවා ශේ අ ගැන ශසෝදිසිශ න්
ාන්න " න් ො නමුත් ශපොලීසි ඒ සේබන්ධ්ශ න් ක්රි ා රශ ේ
නැා ැ සො ම ශපොලිස් ස්ාානවෙ අ හුඟක්කය ො න්සි වුණා සො ම
ශපොලිස් ස්ාානවෙ අ අා ර බොශගන ටාමි ා ඒර සත්ත ඒර
අපි පිළිගන්නවා නමුත් ශේ සිද්ධි
පත්තු ශරු ශ
ශපොශා ොට්ටුශ
ෙන්ත්රීවු  න් න එර ෙෙ නිර්භ  ව ශේ
අවස්ාාශ  ජ ප්රරා රමනවා ඒ වාශේෙ ෙශේ රාාවට අදා ලිපි
ගණනාවක්කය ඔබතුොශේ අවධ්ාන ට ශ ොමු රමවිනන් ො හභාගත*
රමනවා ෙට රාෙ
ෙබා ජෙ සේබන්ධ්ශ න් ඔබතුොට
ස්තුතිවන්ත ශවිනන් ෙශේ වචන ස්වලාප අවසන් රමනවා

[10.34a.m.]
ගු රාාවප්ර ිනයේ හේපන්දන් මාත තා (විුද්ධා පාර්ශ්නවප්
නායකුරමාතා)
(ைொண்புைிகு
முதல்வர்)

ரொஜவதரொதயம்

சம்பந்தன்

-

எதிர்க்கட்சி

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the
Opposition)

Mr. Speaker, we are debating today a Motion of NoConfidence against no less a person than the Prime
Minister and the Motion substantially deals with the
question of corruption. Corruption has been the worst
disease that has afflicted our country. There was a time
when there was no complaint of corruption. But, in recent
years, corruption has been the worst disease. As I said
before, that has afflicted the country and it must be
eradicated completely. There can be no question about it.
The roots of corruption must be eradicated, and I think
there is a general agreement that politicians probably
constitute the roots of corruption. I think that needs to be
addressed and that needs to be eradicated. Any complaint
of corruption must be fully investigated and the severest
punishment must be awarded to persons found guilty of
corruption. There can be no compromise whatever in
regard to that position.

In regard to the Central Bank Bond scam, consequent
to investigations, two persons are presently in custody.
There has been a warrant issued against another person
and investigations are proceeding. No one should be
spared. The rule of law should be applicable to everyone
whoever he might be: the rule of law can be no respecter
of persons.

—————————
* පුහනතකාලප් තාා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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I will now refer to the Motion before the House,
which is the Motion of No-Confidence against the Prime
Minister based substantially on corruption. The Motion of
No-Confidence seeks to implicate the Prime Minister
with the Bond scam. Statements of actions by the Prime
Minister of a general nature are sought to be used in an
attempt to implicate the Prime Minister with the Bond
scam. The wording of the Motion and the timing of the
Motion are indicative of the pursuit of a political agenda
rather than fixing responsibility in regard to the Bond
scam.
The question must be raised as to why the wording is
so vague, lacking in any specific charge against the Prime
Minister in regard to the fraud pertaining to the Bond
scam per se. Why should this Motion be brought now, at
this point of time, is another question that I would like to
pose to the House. The wording is too loose and too
general in nature. It could be that the Prime Minister is
facing this situation because of the confidence he placed
in someone who has betrayed him. But, where is the
evidence or charge against the Prime Minister of
involvement in the Bond scam per se? Is the wording of
the Motion so loose and so general because of lack of
specific material against the Prime Minister in regard to
the Bond scam? And, if that is so, in my submission, the
Motion lacks credibility.
In regard to the timing of the Motion, Sir, this Bond
scam occurred three years ago. It has been the subject of
total public focus for a long period of time, from early
2015. Why has this Motion of No-Confidence been
brought against the Prime Minister only now? I have a
duty Sir, to answer some of the questions I have raised. I
want to pose the question whether this Motion against the
Prime Minister is the first step in a plan to bring down
totally and completely the present Government. The
President, His Excellency Maithripala Sirisena, was
elected in January, 2015. The Prime Minister, the Hon.
Ranil Wickremesinghe, was elected in August, 2015.
They were elected on a certain mandate. What was that
mandate? Firstly, the resolution of the national question
which has plagued this country for the past 70 years. We
have had a very cruel and wicked war that had raged in
this country for a thirty-year period. The Thirteenth
Amendment to the Constitution was enacted in 1988. It is
found to be inadequate, insufficient and ineffective.
During President Premadasa’s time, there were steps to
bring about new constitutional proposals. There was the
Mangala Moonesinghe Select Committee, and there was a
Report of that Select Committee with substantial
consensus. Unfortunately, President Premadasa did not
have a two-thirds majority and he was assassinated.
During
President
Chandrika
Bandaranaike
Kumaratunga’s time, there were various steps taken from
1994 until the August, 2000 Constitutional Proposals. They
were quite advanced and a very substantial improvement on
what existed. Unfortunately, she had no two-thirds majority
in Parliament and she could not get that through.
Then, during President Mahinda Rajapaksa’s time, there
was the All-Party Representative Committee appointed by
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[ගු  මාජවශමෝදි ේ සේපන්දන් ො තා]

President Mahinda Rajapaksa. An excellent speech that he
made at the inaugural meeting of the All-Party
Representative Committee and the Experts’ Committee.
Much work was done. President Mahinda Rajapaksa made
several public commitments in regard to new Constitutional
Proposals. He made commitments to the international
community, to the Secretary-General of the UN and to world
leaders. Eventually, there were the Prof. Tissa Vitharana
Proposals, which were also a great advance on what existed
earlier.

Sir, the second item I would like to mention as a part
of the mandate that was granted to President Maithripala
Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe was
to uphold democracy in this country and avoid this
country moving towards totalitarianism and dictatorship.
The enactment of the Nineteenth Amendment in this
Parliament was the first step in that direction.
I think the third item in that mandate of significance
was uplifting the economy so as to give our people a
better quality of life, and eradication of corruption and
waste was one aspect of that matter. These were the main
issues during the campaign.
The President and the Prime Minister were elected on
the democratic verdict of the people for certain fixed
periods of time under the Constitution. The opposite camp
was defeated in both the Elections. Everyone knows who
were defeated. What was the mandate the people gave? I
think, Sir, the mandate the people gave is best reflected in
the opening address made by His Excellency President
Maithripala Sirisena when he addressed Parliament on the
01st of September, 2015 when he outlined and made an
official Statement on Government Policy in Parliament.
Sir, I would like to read from that Statement of Policy
defining the mandate, which His Excellency President
Maithripala Sirisena made in Parliament. The English
text of the address to Parliament by His Excellency the
President states, I quote:
“I presume that this new Parliament marks an important turning
point in the Sri Lankan political history. Since we gained
Independence, we had experiences only about coalition
governments formed by one main party with the support of other
small parties…..”

He referred to the fact that in this Parliament the two
main Parties have come together.
It further states, I quote:
“The main objective of the consensual government that is formed
based on the concept of national government is to build
reconciliation among all the ethnic groups and achieve social and
economic development
simultaneously and achieve a high
human development enabling
us to face the new world
that will dawn by 2020 and to face the national and international
challenges in the similar manner.”

He went on to say, I quote:
“Hon. Speaker, the identity of a nation or a country is based on its
Constitution. That is why a Constitution is considered supreme.
During the 60 years after Independence, we have adopted three
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Constitutions. Yet, it is unfortunate that we have not been able to
adopt a Constitution which enables all of us to agree as a single
nation.”

His Excellency President Maithripala Sirisena clearly
stated that we have not been able to agree upon a
Constitution which made us a nation.
During the course of his speech he further said, - I
will avoid quoting the exact words to save time, Sir. “We, Parliamentarians comprising of communities that
are Sinhala, Tamil, Muslim, Burgher, Malay and
Adivasis must live in harmony. There must be a
reconciliation. We must coexist and I, as President am
dedicated to the achievement of these objectives.” He
concluded his speech, Sir, on the same lines.

I quote:
"From now on, I make an appeal to all of you, with respect, to pay
your attention, as to how the consensus-based co-operation of both
the people's representatives and all the parties that represent
Parliament founded on the collaboration of the two of major
political parties could be utilized in favour of the progress and
forward march of the nation in a way the proper political culture
which is being developed is further established."

He advocated that both the Parties come together in
order to constitute the people of this country - of the
Nation - and to give them a new Constitution.
I will not quote extensively from that speech, Sir, for
lack of time. I will move on to my next point.

At the Local Authorities Elections held in February,
2018, a new political formation, Sri Lanka Podujana
Peramuna, has done better than the President’s SLFP or
the UPFA or the Prime Minister’s UNP or the UNF. It is
our view that inadequate performance by the Government
in the first half of their term was the cause of that result.
If they performed better in the remaining two-and-a-half
years, public disenchantment can change. Unfortunately,
the Sri Lanka Podujana Peramuna does not want that to
happen. They want to first defeat the Prime Minister and
the next target will be the President. They want the
Government brought down. We want the Government to
implement the mandate given to it by the country in
January and August, 2015. In these circumstances, how
can we possibly support this No-Confidence Motion, Sir,
when, particularly in relation to the Bond scam, the
Motion does not reveal anything specific against the
Prime Minister? The true intentions of the Sri Lanka
Podujana Peramuna are shrouded in an environment of
prejudice based upon the Bond scam. We cannot fall a
victim to such machinations and allow ourselves to be
used to achieve their political objectives.
We would call upon them to cooperate in the
achievement of what is contained in the mandate that was
granted to both the President and the Prime Minister. All
of you in the Joint Opposition or most of you were
Members of the Chandrika Bandaranaike Kumaratunga
Government; you were Members of the Mahinda
Rajapaksa Government and you were members of the
Hon. (Prof.) Tissa Vitharana’s All-Party Representatives
Committee. You played a role in the formulation of all
those constitutional proposals. Many of you have
participated in that; President Mahinda Rajapaksa has

1207

1208

2018 අශප්රේලා 0(

definitely participated both in President Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga’s Proposals and the Proposals
during his own time.
We, therefore, have to cooperate, Sir, in regard to the
making of a new Constitution. This Parliament has
adopted a Resolution converting itself into a
Constitutional Assembly unanimously with no one
opposing it to frame a new Constitution. We have done
much work on that; the Steering Committee, the
Subcommittees have come up with their Reports. That
process must continue if you want this country to succeed
economically. We are a small country, but we are both
militarily and economically very strategically located in
the Indian Ocean region. We can become the economic
hub of the Indian Ocean area. We can have access to wide
and large markets if our economy can improve and our
economy can improve only if there is genuine peace in
this country and if all the people in this country; whether
they be Tamils, Muslims, Sinhalese, Burghers, Malays or
whomever are able to live as equal citizens. So, I think
Sir, your duty must be to cooperate with the Government
and join together in keeping with the unanimous
resolution we adopted to frame a new Constitution and we
should move forward in regard to that matter. That is
necessary in the interest of this country and we have to
work together.
Sir, there is a view that is sought to be spread very
unfortunately that we are trying to support the UNP
against the SLFP. I want to put on record certain facts to
disprove that. Over a period of time, in 1960 March, the
UNP was installed in power. They did not have an
absolute majority. We voted with the SLFP to defeat the
1960 March Government of the UNP. In 1960 July, the
SLFP came into power. Between 1965 and 1970 we
cooperated with the UNP to run a Government. In 1994
when Madam Chandrika Bandaranaike Kumaratunga was
the SLFP candidate for Presidency and Mr. Gamini
Dissanayake, for whom I have a lot of personal regard
and respect, was the UNP candidate, we supported
Madam Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, the SLFP
candidate. In 1999 when Madam Chandrika Bandaranaike
Kumaratunga was the SLFP candidate against Prime
Minister Ranil Wickremesinghe, we supported Madam
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga against the UNP.
The late Mr. S. W. R. D. Bandaranaike was the first
political Sinhala leader to sign a pact with the
acknowledged Tamil leader, Mr. S. J. V. Chelvanayakam
in 1957. He wanted to establish regional councils and he
was prepared to create a Tamil-speaking region in the
North-East under the Bandaranaike-Chelvanayakam
Pact.
When the UNP Government sought to deprive Mrs.
Sirimavo Bandaranaike of her civic rights in the 1977
Parliament we resolutely defended Mrs. Bandaranaike
and opposed that Motion. We were under great pressure
from UNP leaders not to defend her. I remember I was a
new Member of Parliament having come to Parliament
for the first time in 1977. I myself very strongly defended
her.
Therefore Sir, the view that we are with the UNP and
against the SLFP has no foundation whatever. My late

leader Mr. S. J. V. Chelvanayakam always told me,
"Sampanthan, we must work with any Sinhala political
party, with the confidence and support of the Sinhala
people, prepared to resolve our question."
In that respect, probably the SLFP has a greater
contact with the Sinhala people than even the UNP. So,
we are concerned, Sir, in the interests of this country, in
the interests of all the people in this country in working
together with the two main political parties, we would
like all of us to come together. I will make an appeal to
the Hon. Chamal Rajapaksa, the Hon. Dinesh
Gunawardena and the Hon. Dullas Alahapperuma, who
are senior SLFP members, we must come together and
resolve this problem that the country is facing. This
country has a different future; this country has a different
destination. We must not lose our way. We must bring
about permanent peace in this country, permanent amity
in this country and permanent unity in this country.
Constitute the people of this country the Sinhalese, the
Tamils, the Muslims, the Burghers, the Malays into a Sri
Lankan nation and move forward towards prosperity. If
we do not want to do that and if we want to falter, then
nobody can save you and eventually nobody will save
you.

So, I would like to appeal, Sir, to all my Friends in
this House, not to go against the verdict of the people that
was given in 2015 to both President Maithripala Sirisena
and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, but to come
together in a spirit of cooperation in the best interest of
this country to resolve this country’s vital issues.
I thank you, Sir.
[පූ භ ා 55 03]

ගු මාතංගල
අමාතාතයුරමාතා)

හමාතරවීර

මාත තා

(මුදල් 0

ා

ානමාතාධාය

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக
அமைச்சர்)

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and
Mass Media)
ගු  රාානා රතුෙනි, පාර්ලිශේන්තුව තු
ගු  මනිලා
ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො ශරශමටා ි ව
් ාස
ප
න්රීශේ
අවස්ාාවක්කය ෙබා  ජෙ සේබන්ධ්ව ොශේ ිනත්ර කුු ණ.ගෙ දිස්්රික්කය
පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රී ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො සතුළු ඒරාබද්ධ්
ිපක්කයෂ ට මුලින්ෙ ොශේ ස්තුති ප රමන්න රැෙැතිි  ඩෙස්
අො ේශපු ෙ ෙැතිතුො අතන ටානා ශව ඇ සිමින බව ෙට
ශපශනනවා ෙටාන්දානන්ද ෙැතිතුොත් එතැන සිමිනවා

ගු  රාානා රතුෙනි, 1999 ශදසැේබර් ොසශආ 25 වැනි දා
ජනාධිපතිවමණ පැවැත් වුණු බව ෙට ෙතරි  ඊට ොස 50රට
ිතම ාස්ශසලාො අශේ ොධ්ය රිනටුව -ප්රචාමර රිනටුව- මුළු
මශට්ෙ ගෙක්කය-ගෙක්කය ගණශන්, අස්සක්කය-මුලාෙක්කය න.ම "මනිලාට
බැා ැ " න් ො ශපෝස්ටම ක්කය ගැහුවා යූසන්ීඨ අ ටත් ඒර
ෙතරි , අපටත් ෙතරි  සත්තව ශ න්ෙ චන්ද්රිරා කුොමතුංග
ෙැතිනි
ළි පත් ඇෙට ි ාෙතෙ අභිශ ෝග තිශබන්ශන් මනිලා
ිරෙසිංා ශගන් න් ො අපි ශා ොඳින්ෙ දැනශගන සිමි නිසා තෙි  ඒ
ශ ොශ අපි "මනිලාට බැා ැ " න් ො ශපෝස්ටම ක්කය ගැහුශ
ශෙොරද, රවදාවත් බැරි ිනනිශා කුට ශරෝමි ගණනක්කය ි දේ රමො
ශපෝස්ටර් ගා න්න වුවෙනා නැා ැ මනිලාට පුළුවන් නිසා තෙි  අපි
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[ගු  ෙංගෙ සෙම ඇම ො තා]

එදා "මනිලාට බැා ැ " න් ො ශපෝස්ටර් ගා ො, ගා ො ඒ ෙැතිවමණ
වයාපාම ආමේභ  රශ ේ එෙ සිදු ඇෙ ශවො එන අවුු ද්දට අවුු දු
20ක්කය ශවනවා අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගන ඒශෙන් අපිට
පැා ැදිලිවෙ ශපීය න්ශන්, අවුු දු 20රට පුගවත් ශේ මශට්
ිශ ේෂශ න්ෙ ිපක්කයෂ ට තිශබන ප්රධ්ානතෙ ශද් පාෙන
අභිශ ෝග ශවන රවුු වත් ශනොශවි , මනිලා ිරෙසිංා  න් න
එරි  ෙෙ නේ දන්න්ශන් ශේ ාදිරිපත් ර ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුොටත් වඩා මීට වසම තුනරට
ාස්ශසලාො අපි පත් රමගත් අතිගු  ජනාධිපති වෙත්රීපාෙ
සිරිශසේන ෙැතිතුො ාෙක්කයර රමගත් ි ව
් ාස භ ංග ක්කය න් ොි 
ශෙොරද, ශේ මජශආ ප්රධ්ාන ක්කයති , වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ෙැතිතුොට ශදෝෂාභිශ ෝග ක්කය ශගනැත් එතුො ශගදම වන්න
තිශබන ප්රධ්ාන බාධ්ර , මනිලා ිරෙසිංා  සා  එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ි  මනිලා ිරෙසිංා ව එ වාශගන, එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ
ශදරට තුනට රැඩිො ිය ාට පුගව 2059 ඔක්කයශතෝබර්, ශනොවැේබර්
ොස වන ිට එන ජනාධිපතිවමණශආ ජ තෙන්ට පා ුග ජ ක්කය
ෙබාගන්න පුළුවන් න් ා සො ු  ටාතනවා අන්න ඒ නිසා තෙි 
ශෙ
එක්කයතමා ශද් පාෙන කුෙන්ත්රණ ක්කය ශෙස අපට
ා ැශඟන්ශන් "ශෙ
එක්කයතමා ශද් පාෙන කුෙන්ත්රණ ර
ප මුවැනි පි වම ිතමි " න් ො සේපන්දන් ෙැතිතුො දැන් න් ව
එරට ෙෙත් එරඟි  නමුත් මශට් වාසනාවරට, ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ශගනාපු අ ශේ අවාසනාවරට ශෙ දැනටෙත් පමාද
ශවො ාවමි 
ගු  රාානා රතුෙනි, මනිලා ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො 205( ජ
ර රැප ඇෙ ශේ ශවොශ අපි ෙතක්කය රමන්න නන. අපට
ෙතරි , -අශේ ෙලික්කය සෙමිරෙ සෙතිතුො ශා ොඳට දන්නවා,චන්ද්රිරා කුොමතුංග ෙැතිනි ිසින් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ
ප්රධ්ාන ශලාරේ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ෙැතිතුොට ශපොදු
අශේක්කයෂරත්ව ශදන්න න් පු අවස්ාාව ඒ වනතුු ෙ මනිලා
ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො ාන්ද ාලාෙන්න ූ දානේ ශවො ටාමිශආ
නමුත් න්සිෙ කුා රරෙක්කය නැතිව එතුො ඒ ශ ෝජනාව පිළිගත්තා
ඊ ඟට ෙෙ න් න්න න රාමණ නිරේ ශබොු වට න් නවා
ශනොශවි  ශබොශා ෝශදනා ශේ ප්රධ්ාන පක්කයෂ ශදශරන් ජනාධිපති
අශේක්කයෂර ශවන්න රැෙැති ශෙොරද? 2005 ෙැතිවමණ ට ාස්සම
ශවො ෙට ශේ රාමණ න් ශ ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුොි 
එතුොට ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශ න් අශේක්කයෂරත්ව ෙබා
 ජෙට ප්රාෙශ න් තිබුණු අශේ ෙධ්යෙ රාමර සභ ා රැස් ඇශේ ජ රාා
රම රම ාන්නශරොට ෙටාන්ද
ෙට න් නවා, "ෙංගෙ,
ශරොශා ොො රි ශේර අපි ගන්න නන. ශෙොරද, ශේ වාශේ
පක්කයෂ ර අශේක්කයෂර ා වුණාෙ දිනුවත් දිනුේ; පමාද වුණත් දිනුේ"
න් ො ෙෙ සහුවා, "සි  එශා ෙ න් න්ශන්?"න් ො එතශරොට
න් වා, "ප්රධ්ාන පක්කයෂ ශදශක්කය අශේක්කයෂර ා වුණාෙ පුදුෙ සලාලි
ශතොග ක්කය ා ේබ වනවා පැමදුණත් ාන්දශ න් පස්ශසේ පමේපමා
කීප රට ා රි න්න සලාලි මිරක්කය දාශගන න්න පුළුවන්" න් ො
අන්න එශා ෙ ටාතො අශේ මනිලා ිරෙසිංා  අගෙැතිතුොටත් ශේර
නන.ෙි  න් ො න් න්න තිබුණා

ෙෙ ශේ රාමණ න් න්ශන් වමදක්කය ශපන්වන්න ශනොශවි ,
චෙලා මාජපක්කයෂ ෙැතිතුෙනි ශෙොරද, සිරිොශවෝ බඩුඩාමනා ර
ෙැතිනි තෙි  ොව 5988 ජ ශද් පාෙන ට ශගනාශ එතුින ෙෙ
අදත් ාතාෙ ආදම රමන, ගු  රමන නාි රාවක්කය නමුත් ඔබතුො
ෙට වඩා ශා ොඳින් ශේ රාමණ ගැන දන්නවා 5988 ශප්රේෙදාස,
ජනාධිපතිවමණ ට මුහුණ ශදන අවස්ාාශ  ජ අපි Democratic
People's Alliance - DPA- න් ො ශපොදු අශේක්කයෂරශ කු ශතෝමා
ගැීයෙ සඳා ා සාරච්ාා පැවැත්වූවා ගු  මවුෆ් ා කීේ ෙැතිතුෙනි,
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ඔබතුොශේ නා ර අෂ්ශමොෆ් ටාටපු සෙතිතුො ඒ අවස්ාාශ
ටාමි ා ලිබමලා පක්කයෂශආ නා ර චානර අෙමතුංග ටාමි ා ජනතා
ිමුක්කයති ශපමමුශඩු නා ර න් පවා ශපොදු අශේක්කයෂරශ කු
ශවනුශවන් සාරච්ාා ර ා වාොංශිර පක්කයෂ එෙ සාරච්ාාවට
සා භ ාිය ශවො ටාමි ා ඒ අ ා ැශෙෝෙ ෙැතිනි ට න් වා, "ශපොදු
අශේක්කයෂරශ කු ා ැමි ට ශවන රවුු  ශා ෝ දෙමු ඔබතුින
සශමන්න" න් ො නමුත් එතුින ඊට එරඟ වුශඩු නැා ැ එතුින
ඒ අවස්ාාව ශවන රාටවත් දුන්ශන් නැා ැ, එතුින ෙ ශපොදු
අශේක්කයෂරශ කු ා ැමි ට ාදිරිපත් වුණා ඒ අවස්ාාශ  ජ 5982 ජ
රමපු ශද ෙ රමන්න තිබුණා 5982 ශා ක්කයටර් ශරොේබ.රක්ව
ෙැතිතුො බඩුඩාමනා ර ෙැතිනි ශේ ප්රජා අි ති අශා ෝසි වුණු
ශවොශ අශේක්කයෂරත්ව ගත්තා ඒ ශවොශ  ජත් ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂ රශ ේ ශෙොරක්කයද? තෙන්ශේෙ අශේක්කයෂර ා දාො
පැරැද්දුවා එතුොව පමද්දන්න පුළුවන් ා ැෙ ශද ක්කයෙ ර ා නමුත්
එශා ෙ න්සි ශද ක්කය අශේ අගෙැතිතුො රශ ේ නැා ැ ෙෙ රලිනුත්
න් වා වාශේ එතුො න්සිෙ කුා රරෙන්න් ා ා ශෙෝබරෙන්න්
ශතොමව රටුතතු රමනවා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ න්ත්රණ ෙ
එරතුශවො, ශෙතැන ාන්න ා ැෙ සංිධ්ා රවමශ කුෙ -එරා
න.ම- දිවා රෑ ශනොබො වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිවම ා බවට
පත් රමන්න රටුතතු ර ා
අන්න ඒ රාමණ අපි ා ැෙ අවස්ාාශ  ජෙ ෙතර ති ා ගන්න
නන. ඒ වාශේෙ ඒ ශවොශ එතුොට පුළුවන් වුණා, අශනකුත්
පක්කයෂ එක්කයරත් රාා රමො, ිශ ේෂශ න්ෙ TNA සංිධ්ාන
එරතු රමශගන, ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුශඩු වර සා ශ ෝග ත්
ෙබාශගන, මුස්ලිේ ශරොංග්රස සතුළු අශනකුත් මුස්ලිේ පක්කයෂත්
එරතු රමශගන, සිිලා සොජ එරතු රමශගන ශ්රී ෙංරාශ
ෙ.තර ජ සති වූ ි ාෙතෙ ප්රජාතන්ත්රවා ජ බෙශ ග ට
නා රත්ව  ජො රටුතතු රමන්න එතුො ඒ සි ලු ශදනා 2054
ිේෙව සඳා ා ශ ොමු ර ා එතුො අන්න ඒ වාශේ දක්කයෂ
ශද් පාෙනපශ ක්කය න් න එර අපි 5999 ජ දැනශගන ටාමි ා
වශේෙ අදත් ඒ බව එතුො ඔේපු රමො තිශබනවා නමුත් ශේ
මශට් ජනතාව ශදවතාවක්කයෙ ප්රතික්කයශෂේප රමපු ශද් පාෙන අවතාම
එතුො ාෙක්කයර රමශගන ශේ මුළු මජ ටෙ එශමටාව ි ව
් ාස
භ ංග ක්කය ශගනැලාො, ශේ මට ළිත් වතාවක්කය අන්ධ්රාම රමා,
ආපස්සට ශගන න්න දමන උත්සාා  ක්කය තෙි  ශේ ි ව
් ාස
භ ංග
දැන් ශේ Treasury Bond රාාවක්කය අලාොශගන ශේ
නා ර ාට ෙඩ ගා නවා සත්ත ව ශ න්ෙ Treasury Bond
ගනුශදනුශ  ජ එතැන ශා ොමරෙක්කය ශවො තිශබනවා න් ො ෙෙත්
ටාතනවා ඒශක්කය ප්ර ්න ක්කය නැා ැ [බාධ්ා න්රීේ] ාස්ශසලාොෙ ශේ
සේබන්ධ්ව පරීක්කයෂණ ක්කය ාලාලුශ ෙෙ ශනොශවි , ා ැශෙෝටෙ
ාස්ශසලාො ශේ සේබන්ධ්ශ න් පරීක්කයෂණ ක්කය ාලාලුශ
අගෙැතිතුො ඒ ිතමක්කය ශනොශවි , ෙෙ තවත් රාමණ ක්කය
න් න්නේ 2054 අශගෝස්තු ොසශආ තිබුණු ො ෙැතිවමණ ට
ාස්ශසලාො අගෙැතිතුො ෙලික්කය සෙමිරෙ සෙතිතුොටි , ෙටි 
රාා රමො න් වා, "අපි අලුත් ආඩුක්ශ ශරෝේ රිනටුශ , ඒ
වාශේෙ ියණුේ රාමර සභ ාවෙ නා රත්ව ජනතා ිමුක්කයති
ශපමමුණට ගන්න න් න්න නන." න් ො අපි ියටාලාො සහුවා,
ඔබතුෙන්ොට ෙතර සති ඔබතුෙන්ො අපි ශවන ශවනෙ තමග
ර ත්, ෙෙ ිටාළු රමොත් න් වා, "ශේ ඇීඨ එර ශා ොු  අලාෙන්න
ශරොශා ොෙත් දක්කයෂි  ඒ නිසා ශේවා ගත්ශතොත් ජනතාව තු
ි ව
් ාස ක්කය සති ශවනවා" න් ො
දැන් ුගනිලා ා ඳුන්ශනත්ති ෙන්ත්රීතුො “ශරෝේ” රිනටුශ
ාතාෙත්ෙ ශා ොඳ රාර් ක්කය රමනවා නමුත් ෙෙ අා නවා, අපි
ශා ොමරේ රමන්නෙ බොශගන ආපු ආඩුක්වක්කය නේ, ුගනිලා
ා ඳුන්ශනත්ති ෙන්ත්රීතුො වැනි අ ට ශරෝේ රිනටුශ
සභ ාපතිත්ව ශදනවාද න් ා ිෙලා  ඇමවං ො ත්ෙ ා සා 
අශනක්කය අ ර. ගැහුවාට, අවුු දු දා  ෙ ඔබතුෙන්ො ර ා වාශේ
ආඩුක් පක්කයෂශආ ශගෝෙ බාෙශ ක්කය දා ශගන, ආඩුක් පක්කයෂශආ
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සෙතිවමශ ක්කය දා ශගන, ා ැෙ ශද රටෙ "එශා ි " න් න
ශරශනක්කය දාශගන එෙ රිනටුව ශගනි න්න අපටත් තිබුණා අපටත්
ඒර රමන්න තිබුණා නමුත්, අපි එශා ෙ රශ ේ නැා ැ අපි,
ිශ ේෂශ න්ෙ අගෙැතිතුො බෙ ට ආශ ශේ වංචා, ශේ රෙ
නවත්වන්නි  ඒවා සිදු වුණා න් ොත් අපි ඒවා ට ගැහුශ නැා ැ

ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ශේ Bond වංචාව න් ො න් වාට ඒ
සලාලි ඔක්කයශරෝෙ බැංකුශ
freeze රමො තිශබනවා
සත්තව ශ න්ෙ දැන් අලුත් ීයති ා දො -තිෙක්කය ොමපන
සෙතිතුො දන්නවා සති ඔ ීයති ා දන්ශන් ශරොශා ොෙද න් ොඅපි ඒ freeze රමපු සලාලි-

ගු තිලක් මාතාරපන මාත තා (හංවර්ධාන
අමාතාතයුරමාතා හ විප්ද්ශ් ක ුතුර අමාතාතයුරමාතා)

කාර්යභාර

(ைொண்புைிகு திலக் ைொரபன - அபிவிருத்திப் பணிப்தபொறுப்புகள்
அமைச்சரும் தவளிநொட்டலுவல்கள் அமைச்சரும்)

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development
Assignments and Minister of Foreign Affairs)
ඔක්කයශරෝෙ ආපහු ගන්නවා
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වනවා, "Helped by higher apparel exports and agricultural
activity...........” න් ා. ෙෙ මීට ශපම න් වා වාශේ GSP Plus
සා න නිසා ළි වතාවක්කය ශමදිපිළි රර්ොන්ත සා  රතිත
රර්ොන්ත දිුතණු ශවො තිශබනවා ඊ ඟට, සඳා න් වනවා,
“Labour force participation during 4Q17 at 54.1 per cent.”
න් ා ිශ ේෂශ න්ෙ තු ණ රාන්තාවන්ශේ ිරැන් ාව ශීඝ්රශ න්
පා 
වැමිො න් ො සඳා න් වනවා In addition to that,
Government finances had its first primary surplus in several
decades. ෙංරාශ ප්රාාිනර ියණුෙ 5940 ගණන්වලින් පස්ශසේ අවුු දු )0රට ිතම පස්ශසේ- ප්රාෙ වතාවට අතිරික්කයත ක්කය
ශපන්නුශ පුගිය අවුු ද්ශද්ි  ශෙෙ වසශර් ශපබමවාරි ොස
වන ශරොට උද්ධ්ෙන - inflation- සි ට 3 2 දක්කයවා අක් ශවො
තිශබනවා

Foreign reserves have reached the comfortable level
of US Dollars 7.9 billion with a major contribution from
earned reserves as opposed to borrowed reserves in the
past.
ගු කථානායකුරමාතා

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
අශේ ටාටපු ීයතිපතිතුො න් නවා, ඔක්කයශරෝෙ ආපහු ගන්නවා
න් ො දැන් අපි ීයති ා දනවා සත ක්කයවත් මටට අටාින ශවන්න
ශදන්ශන් නැා ැ ෙෙ තමුන්නාන්ශසේොශගන් අා නවා, ෙශේ ිනත්ර
ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො මුදලා සෙති රාෙශආ, නිවාඩි රේමාලා
ො  බැංකු අධිපති රාෙශආ අතුු දා න් ශවච්ච ට්රිලි න ගණන්
මුදලා ගැන තමුන්නාන්ශසේො රාා ශනොරමන්ශන් සි  ද න් ො
ඒ නිසා ශේ ශ ෝජනාව සත්ත ව ශ න්ෙ ජනතාව ශනොෙඟ
ැ ඇශේ ාතාෙත්ෙ අසාර්ාර උත්සාා  ක්කය ා ැමි ටි  ෙෙ
දන්න්ශන්

ඒ ිතමක්කය ශනොශවි , අශේ දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙැතිතුො
න් වා ශේ මට අමාජිර මටක්කය න් ො සත්ත ව ශ න්ෙ අපි
බංශරොශෙොත් ශවච්ච මටක්කය; ණශ න් තැලුණ ශපොඩිවුණ මටක්කය
2054 ජ අපි ආඩුක්ව භ ාමගත් දා සිට ශේ වසම තුශන් ජ අපි ෙබා
ගත්ත ජ ග්රා ණ, ආර්ථිර ජ ග්රා ණ ා ැෙ එරරටෙ නා රත්ව
දුන්ශන් අශේ අගෙැතිතුො බව පැා ැදිලිවෙ න් න්න නන. 2054
ජනවාරි ොසශආ අපි බෙ ට සිලාො සති ශදරක්කය න්න රලින්
5(ශවනි දා ාඳො ුතශමෝීඨ සංගෙශ න් ෙත්සය තා නෙක්කය සති
ර ා, ඊට රලින් බෙශආ සිමි තමුන්නාන්ශසේොශේ වැමදි ප්රතිපත්ති
නිසා ඒ තෙි , ෙංරාශ ටූනා ොළු ුතශමෝපශආ ින්ණීෙ තා නේ
ර ා
ෙට ෙතරි  අගෙැතිතුො ුතශමෝීඨ
සංගෙ
සෙඟ ඒ
සේබන්ධ්ව සාරච්ාා ර ා ාස්ශසලාො ෙෙ ිය ා ාන් පුගව එතුො
කීප වතාවක්කයෙ ිය ා අපි ීකවම සෙති ගු  ෙටාන්ද අෙම ඇම
ෙැතිතුොශේත් සා ශ ෝග සතිව එෙ වසම සතු ත ජෙ ඒ ෙත්සය
තා නෙ ාවත් රම ගත්තා අශේ මටට GSP Plus සා න නැති
න්රීෙ නිසා factories ගණනාවක්කය වැහුණා රැන් ා ි ාෙ
ප්රොණ ක්කය අටාින වුණා මටට ි ාෙ මුදෙක්කය නැති වුණා නමුත්,
පුගිය අවුු ද්ශද් ෙැි  ොසශආ 22වැනි දා අපි ළි වතාවක්කය GSP
Plus සා න ෙබා ගත්තා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ඒ නිසා ශේ මශට්
exportersොට ි ාෙ ා ි  ක්කය ශවො පුගිය අවුු ද්ශද් භ ාඩුඩ ශේ
මමින් පිට මට
ැ ඇශෙන් - export න්රීශෙන් - වාර්තාවක්කය
පිටාශට වා ශෙ අමාජිර මටක්කය නේ ශපොඩිඩක්කය බෙන්න, ශේ
රාෙශආ අශේ ජ ග්රා ණ දිා ා අද "Mirror Business" පත්තමශආ
ප ශවො තිශබනවා, “Unemployment falls to 5-year low in
4Q17.” න් ා පස් අවුු ද්දර තිබුණු තත්ත්ව ට වඩා අද ිරැන් ා
ෙට්ටෙ අක් ශවො තිශබනවා න් ා න් නවා ඊ ඟට, සඳා න්

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි, ඔබතුොට තව ිනනිත්තු ශදරර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Okay, Sir.

Money supply was brought under control with credit
to the private sector moderating to a stable 14.7 per cent
at the end of 2017 from 21.0 per cent a year ago. Market
interest rates have declined by over 150 basis points
during the last 18 months with the Prime Lending Rate
falling from 12.5 per cent in mid-September, 2016 to 10.8
per cent by mid-March 2018. Already robust
improvements in foreign investments with FDIs reaching
a record level of US Dollars 1.7 billion in 2017, the
highest since Independence, continued strong foreign
interest in Sri Lankan equity and debt markets as well.
Export earnings also reached a record US Dollars 11.4
billion, growing by 10.2 per cent in 2017 enabled by GSP
Plus. Greater improvements can be expected with the
completion of trade agreements with India and China in
addition to the recently signed FTA with Singapore.
The unemployment rate, as I mentioned earlier, has
declined and in the fourth quarter of 2017, listed
corporate earnings grew by 17.4 per cent. Even with
adjustments for one-off earnings, the corporate profit
growth was 8.7 per cent, indicating positive underlying
economic activity in the economy. These macroeconomic
gains - this is also important - were achieved whilst
increasing public investment in social services. ඒ අ
අධ්යාපන ට, ශස ඛ්ය ට ාතා ශසොච්චෙක්කය තෙි  ි දේ රශ ේ
නමුත් අපි අධ්යාපන ට, ශස ඛ්ය ට ශවන් රමන මුදලා ප්රොණ
වැඩි රමො තිශබනවා The Government’s expenditure on
education, higher education and skills development has
increased from 1.9 per cent in 2014 to 2.4 per cent in
2017; ඒ සඳා ා ි දේ රමන මුදලා ප්රොණ 205( වසශර් ාඳො
ශේ අවුු ද්ද වන ිට ද ශද්ශී නිෂ්පාදනශආ ප්රති ත ක්කය ා ැමි ට
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ෙංගෙ සෙම ඇම ො තා]

2 ( දක්කයවා වැඩි ශවො තිශබනවා අපි ඊ ඟ අවුු ද්ශද් ජ ඒ
ප්රොණ තවත් වැඩි රමො 2020 වසම වන ිට එ සි ට 4ට
ආසන්න අග ක්කය දක්කයවා ශගන
නවා Similarly, the
expenditure on public health has increased from 1.39 per
cent in 2014 to 1.74 per cent in 2017.

1214

ි ව
් ාස ප න්රීෙට ශේ මුළු පාර්ලිශේන්තුවටෙ අවස්ාාවක්කය
ෙබා ජෙ ගැන සි ලුශදනාටෙ ස්තුතිවන්ත ශවිනන්, ොශේ වචන
ස්වලාප අවසන් රමනවා
[පූ භ ා 55 27]

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

And finally, Sir, very briefly I would also like to just
remind this House how the Prime Minister personally
gave - [Interruption.]
ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Minister, you got extra five minutes.

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Sir, I do not want to take too much of their time
because those Hon. Members also have a lot to say.
The Hon. Prime Minister gave leadership to the
Constitutional reform process and the transitional justice
process. The Hon. Sampathan quoted a little while ago
from the address to Parliament by the President having
inaugurated the Constitutional Assembly on 01st
September, 2015. The Hon. Prime Minister gave
leadership to the process with vigour and dedication.
Therefore, I request, as the Hon. Sampanthan did, for the
Prime Minister to expedite the process and table the draft
Constitution here in this House as early as possible this
year. And also the transitional justice process, again to
which the Hon. Prime Minister gave leadership, despite
certain obstacles, is going forward now. As you know, the
Office on Missing Persons has now been established and
my Ministry has allocated Rs. 1.3 billion for its
operationalization. At the moment, the new
Commissioners are in the process of doing so and they
will be going to meet the parents of the missing,
especially the mothers, and get everything ගු රාාවප්ර ිනයේ හේපන්දන් මාත තා
(ைொண்புைிகு ரொஜவதரொதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

They must do it faster.

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Yes. In fact, we have a very dedicated new Chairman,
Mr. Saliya Peiris, and I believe he will do a very good
job. But, as you say, Hon. Sampanthan, we must move
faster.
Then, the initial drafts of the Truth and Reconciliation
Commission are now with the Hon. Prime Minister. We
will be looking for it to be brought to the Cabinet and to
Parliament, hopefully, during this year and also the
reparations unit, I believe, is now being finalized.
ගු  රාානා රතුෙනි, ො මීට වඩා  ජර්ඝව රාා රමන්ශන්
නැා ැ ො රලින් න් වා වාශේ අශේ අගෙැතිතුො ශරශමටා තිශබන

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගු  රාානා රතුෙනි, අග්රාොතය මනිලා ිරෙසිංා 
ො තාටත්, ශෙෙ ආඩුක්වටත් ිු ද්ධ්ව ාදිරිපත්  ඇ තිශබන
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ  ජ ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුණ පැත්ශතන්
ප මුවන රාාව රමන්න ො ූ දානේ වනවා ගු 
රාානා රතුෙනි, ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව පිළිබඳ
සාරච්ාාව පුගිය සති ශදරරට පෙණ ආසන්න රාෙ ක්කය තිස්ශසේ
මශට් ප්රධ්ාන ශද් පාෙන සාරච්ාාව බවට පත්  ඇ තිබුණා නමුත්
ඊට ශපම සිටෙ, ඒ ෙට්ටශේ උණුුගෙක්කය සති ශවන්න රලින් සිටෙ,
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය භ ාම  ජෙට ශපම සිටෙ ජනතා ිමුක්කයති
ශපමමුණ ව ශ න් අපි අශේ ස්ාාවම පැා ැදිලිව ප්රරා රම
සිමි ා ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ අඩංගු රු ණු දන්න්නත් ශපම
අපි පැා ැදිලිව න් වා, ශේ වර්තොන පාෙන
පිළිබඳව
ජනතාවශේ ි ව
් ාස පලුදු  ඇ තිශබනවා න් ො ජනතා ිමුක්කයති
ශපමමුණ ිධි ට, අපට ාන්ද
 ජො තිශබන ිනනිුගන්ශේ
බොශපොශමොත්තු, නැත්නේ ඒ ජන වමෙ ශවනෙ එරක්කය ඒ පදනෙ
ෙත ාඳශගන, ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව දන්න්නත් ශපම
සිටෙ අපි න් වා, අපි ශෙ ට සා ා ශදනවා, ආඩුක්වට ිු ද්ධ්ව
අශේ ාන්ද ෙබා ශදනවා න් ො

ගු  රාානා රතුෙනි, ෙට ෙැීම තිශබන ශවොව තු ො
න් න්න රැෙැතිි , ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ජුදාස්ො තුන්
ශදනකු පිළිබඳ රාාවක්කය බව ශේර පාවා ජේ තුනක්කය පිළිබඳ
රාාවක්කය
මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශගශනන රඩුඩා ශේ අමමුණු ශෙොනවා වුණත් එ ශගශනන
පදනෙ කුෙක්කයද? මනිලා ිරෙසිංා  ො තා පාවා  ජ තිශබන්ශන්
කුෙක්කයද? එතුො පාවා  ජ තිශබන්ශන් එතුොශේ ජන වමෙ ඒ
නිසාි  එතුොට ශේ ි ව
් ාස භ ංග ුගදුුග ශවන්ශන් එතුො බෙ ට
පත් වුශඩු ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ ාතා අන්ත ූෂිතත ෙජම
මාජපක්කයෂොශේ රළු ද ර ර ීඨඩාශවන් ජනතාව ීඨඩා ිඳිද් ජ
ඒරට ිු ද්ධ්ව ශපොදු ො  ජනතාව තුළින් ආ ජන බෙශ ග ක්කය
නිසා බව ඔබතුෙන්ො දන්නවා එටා ජ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ
න්සිෙ ශද ක්කය රශ ේ නැා ැ න් ො අපි න් න්ශන් නැා ැ නමුත්
ශේ මශට් සිිලා සොජ
වතත්තී සිනති ශිෂය වයාපාම
රොරු ශවෝ ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුණ ිශද් ගත ශ්රී
ොංන්රශ ෝ ඊට වඩා අතිි ාෙ රාර් භ ාම ක්කය න්රීශේ ප්රතිලෙ ක්කය
ිධි ටි  ඒ ජන වමෙ ටාින වුශඩු සාේප්රදාි ර ව ශ න් එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ාන්ද වැඩිශ න් තිශබන පක්කයෂ ක්කය නිසා ඒ
අවස්ාාව ගත්තා වුණත් ශේ ශවනුශවන් ො න්සි ශවච්ච ො ා
දැවැන්ත ජන බෙශ ග ර ශා ේතුව නිසා තෙි  එතුොට බෙ
ා ේබ වුශඩු එශා ෙ නැතිව 5977 වාශේ එක්කයසත් ජාතිර
පාක්කයිතර න්ශේ ාන්දශ න් පත් ශවච්ච ආඩුක්වක්කය ශනොශවි  ශේ
ආඩුක්ව
ඒ වාශේෙ
සි ට 90ක්කය
94ක්කය යූඑන්ීඨ
ාන්දදා ර න්ශගන් පත් ශවච්ච ආඩුක්වක්කය ශනොශවි  අන්න ඒ
ජන වමෙි  මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුො පාවා දුන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ අඩංගු
රු ණු 5(න් 53රෙ තිශබන්ශන් ො  බැංකු වංචාව පිළිබඳවි  ශේ
වංචාව ශා ොමරෙ ර බවට මනිලා ිරෙසිංා  ො තාට එශමටාව
“ශරෝේ” එශක්කය ජත් භ ාඩුඩාගාම බැඳුේරම නිකුත් න්රීෙ පිළිබඳ
පරීක්කයෂා න්රීශේ සා  ිෙර් න න්රීශේ ජනාධිපති ිෙර් න
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2018 අශප්රේලා 0(

ශරොිනෂන් සභ ාශ  ජත් ශචෝදනා එලාෙ  ඇ නැා ැ න් ො ෙංගෙ
සෙම ඇම සෙතිතුොත් න්රිසලාෙ සෙතිතුොත් න් වා
ගු  රාානා රතුෙනි අපි ාතා වග කීශෙන් ශේ රාමණ
න් නවා ශේ ''ශබොන්ඩි'' ශා ොමරෙ සිද්ධ් ශවනවාටත් වඩා
ශෙ ට මනිලා ිරෙසිංා  ො තාශේ සේබන්ධ් ගැන ි ාෙ
සැර ක්කය තිශබන බව අපි එතුො ප්රමුඛ් ආඩුක්වට දිගටෙ ිශ චන
එලාෙ ර ා ඒවාි න් මුදලා ශා ොමරේ රම ගත්ත පුද්ගෙශ ෝ
දැවැන්ත ොධ්ය අධිමාජය ා දන්නි  උත්සාා  රශ ේ සශෙෝසි ස්
ශෙොරටද ො  දැවැන්ත ොධ්ය අධිමාජය ක්කය ා දන්න ියශආ න් න
එර බැලුවාෙ ඒ මි අමමුණ ශවො තිබුශඩු තෙන්ට ශේ වැශඩි
රම ගන්න දුන්නු ආඩුක්වට ඒ නා ර න්ට උදවු න්රීෙි  න් න
එර ශත්ශමනවා ශේ මුදලින් ශරොතමේ ප්රොණ ක්කය මනිලා
ිරෙසිංා  ො තා ශප ද්ගලිරව ගත්තාද න්න තෙි  ශේ
ආඩුක්ශ තර්ර ශවො තිශබන්ශන් ගු  රාානා රතුෙනි
මශට් ශද් පාෙන නා ර න්ට ආඩුක්වක්කය රමන්න ශප ද්ගලිර
ධ්න පෙණක්කය ශනොශවි  අව ය ශවන්ශන් ාතාෙ අන්ත ූෂිතත
පාෙර න්ට උදවු රමන සො ම රළු ොධ්ය තිශබන බව අද අපට
ශපශනනවා ශෙටා ජ සලාලි  ජො නැති ශවන්න පුළුවන් මනිලා
ිරෙසිංා  ො තා ශේශරන් ශප ද්ගලිරව කී ක්කය ගත්තාද
න් නවාට වඩා සශෙෝසි ස්ො ශේ ා මා ා ශවනත් උදවු රමන්න
ිය බව අපට ශපශනනවා නමුත් ඊට වඩා ශේ ජනවමෙ පාවා ජෙ
සිද්ධ් ශවන්ශන් එතුො දැනුවත්ව ශේ ූෂිතත න් ආමක්කයෂා ර
නිසාි  එතුො ාතා දැනුවත්ව ශේ ූෂෂණ පිළිබඳව ශා ො න්න
තිශබන ආ තනවෙ ඒ පරීක්කයෂණවෙට ි ාෙ බාධ්ා න්රීේ ර
නිසාි 
ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුොට පැා ැදිලිව
න් න්න
රැෙතිි  “ශරෝේ” සභ ාශ  ජ අපට දස වධ් දුන්නා ඒරි  සත්ත
එතුො
නා රත්ව දුන් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ෙන්ත්රී
රඩුඩා ෙ ාතාෙ රැත ිධි ට ඒ ූෂෂණ ආමක්කයෂා රමන්න
රටුතතු ර ා ඒර සත්ත ඒර නැා ැි  න් න්න මනිලා ිරෙසිංා 
ො ත්ෙ ාට බැා ැ ඒ නිසා තෙි  ෙෙ න් න්ශන් එතුො ජනවමෙ
පාවා දුන්නා න් ො
ඒ නිසා තෙි  අපි න් න්ශන් එතුො
ශා ොු න්ට ිු ද්ධ් ජනවමෙක්කය අමශගන ශා ොමරෙට ූෂෂණ ට
ිු ද්ධ්ව ජනවමෙක්කය අමශගන ජනතාව තු තිූ  ඒ ි ්වාස
සා මුලින්ෙ නැති ර ා න් ො ගු  රාානා රතුෙනි ශේ මට
ූෂෂණශ න් ශතොම මටක්කය බවට පත් රමන්න පුළුවන් න් ො තිබුණ
ි ව
් ාස ඒ තුළින් නැති ර ා ඒ නිසා අද මශට් බුද්ධිෙතුන්
සාොනය ජනතාව ශෙොරක්කයද න් න්ශන්?
ඔවුන් න් නවා
" ා පාෙන " න් න වචන ත් ශබොු වක්කය න් ො ශා ොඳ ශද්
පිළිබඳව ජනතාවට තිශබන ි ව
් ාස නැති ර ා ඒ නිසා මනිලා
ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ජනවමෙ පාවා  ජො තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ඊ ඟට එතුො එතුොට ාන්ද දුන්
ජනතාව පාවා  ජො තිශබනවා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශ න් තු ණ
ෙන්ත්රීවු න් පිරිසක්කය ආවා ො ටාතන තමෙට එි න් සැෙන් ුතතු
ප්රොණ ක්කය ෙන්ත්රී ශවන්න රලින් ශා ොමරේ ර අ ශනොශවි 
ප මු ොස ශදර තුන තු ඒ යූසන්ීඨ තු ණ ෙන්ත්රීවු න් තු
ේ
ආරාම ර වුවෙනාවක්කය තිබුණා ූෂෂණශ න් ශතොම ගෙනක්කය
න්න
ඒ තු ණ
ෙන්ත්රීවු න්ශේ
ඒ වුවෙනාව ඒ
බොශපොශමොත්තුව සා මුලින්ෙ ිනා ර ා පාවා දුන්නා ශේ
මශට් පාශවන ාන්දදා ර න් රවදාවත් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ
අ ශනොශවි  නමුත් ඔවුන්ට මාජපක්කයෂො තිත්ත ශවච්ච නිසා
ා පාෙන ක්කය ා දන්න පුළුවන් න් ො තිබුණු ි ්වාස නිසා
ාන්ද දුන්නා එ ත් පාවා දුන්නා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ි ව
් ාස
භ ංගශආ තිශබන්ශන් රු ණු භ ාග ි  අපි ාතා වගකීෙන්න්
න් නවා මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ාතා දැනුවත්ව මාජපක්කයෂ
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පාෙනශආ ඒ පවුෙට සේබන්ධ් අන්ත දුිතත පුද්ගෙ න් ආමක්කයෂා
ර ා එතුොට ඒ සඳා ා උපා ොර්ග ක්කය තිබුණා ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ ශදරට ශබදා තබා ගැීයශෙන් තෙි  එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ ජ ග්රා ණ ස්ථිම ශවන්ශන් ඒ ශවනුශවන් එතුො
ූෂිතත න් ආමක්කයෂා ර ා ඒ ූෂිතත න්ට අදා ව ීයති ක්රි ාත්ෙර
න්රීෙට ො න්සි වුශඩු නැා ැ එතැන ජත් ජනවමෙ පාවා දුන්නා
ඒ නිසා තෙි  එතුොට ශේ ි ව
් ාසභ ංග ශ ෝජනාව ුගදුුග වන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ මශට් ශපොශා ොම සා නාධ්ාම
අච්චාු වක්කය ර ා ි ව
් ිදයාෙ ශිෂය න් අවුු ද්දක්කය පාශර් තිේබා
ආඩුක්වක්කය ිධි ට ඔවුන්ශේ අධ්යාපනශආ මුළු අවුු ද්දක්කය ිනා
ර ා ඒ වාශේෙ ජාතිර සේපත් ික්කයරා ා ේබන්ශතොට වමා
ා දද් ජ මාජපක්කයෂො ශා ොමරේ ර බව මටෙ දන්නවා ා ැබැි 
ඒර ිකුණද් ජත් ශා ොමරේ ර ා ඒ නිසා ශේ ි ව
් ාසභ ංග ට තව
එරතු ශවන්න රු ණු තිශබනවා [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ඒ වමා
තිශබන්ශන්ත් එතුොශේ නිනන්ශන් ඒරි  ඒ ජනවමෙ පාවා
 ජෙට අදා ව ගත්ශතොත් අනිවාර් ශ න්ෙ ශේ ි ව
් ාසභ ංග
එතුොට ටාිනි  ඒ වාශේෙ පුගිය රාෙශආ ජාතිවාද සති ශවන්න
වපුම වපුමා ිය ා ිශ ෂ
ේ ශ න් මුස්ලිේ ජනතාවට ිු ද්ධ්ව ශදෙ
ජනතාවට ිු ද්ධ්ව න් ද් ජ ාතාෙ ද්ශ ෂසා ගතව අසතය රු ණු
න් ද් ජ අපි සො ම සෙතිවු න්ට න් වා ශේවාශආ සත්ත න් න්න
න් ො ශරො ඹ සිට ාපන ට න බස්වෙට ශරොමි ගලා
ගා නවා න් ො සො ම ශද් පාෙන නා රශ ෝ න් වා
තිනලානාක්ශ
න ශප පාලිවෙ රැස් ඇේවෙ පින්තූම ශපන්වො
න් වා "ශේ ශද්වලා සිද්ධ් වන්ශන් ාපනශආ'' න් ො
ීයති ා ා සාෙ පිළිබඳ සෙතිතුෙන්ො මාජය ආමක්කයෂර
සෙතිතුෙන්ො ඒවා ත පා රට ගණන් ගත්ශත් නැතිව ඒ අමු
ජාතිවාද වපුමන්න ාඩ  ජො ශවනත් ශජොලි රම රම සිමි ා ගු 
රාානා රතුෙනි එෙ නිසා අගෙැතිතුොට ශේ ි ්වාස භ ංග
උු ෙි  ඒර ප මුවැනි රාමණ
ශදශවනි එර ශෙොරක්කයද? ශේශක්කය ශදශවනි පාවා  ජෙ රශ ේ
රවුද? ගු  රාානා රතුෙනි ශදශවනි පාවා  ජෙ තෙි 
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො තා ශේ ි ්වාස භ ංගශආ අත්සන් 4)ක්කය
තිශබනවා ො ටාතන්ශන් ඔබතුොට භ ාම දුන් ශ ෝජනාශ
තිශබන්ශන් අත්සන් 44ි  ඒශක්කය ප මුවැනි අත්සන රාශේද? ඒර
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ත ාශේ ශේ ි ව
් ාස භ ංග රාශේද?
ශේ ි ්වාස භ ංග ජනාධිපතිවම ාශේ ශේ ශා ොමරෙ සිද්ධ් වුශඩු
අවුු දු 3රට රලින් ශේ ශා ොමරෙ COPE එශක්කය ජ ඔේපු ශවො
දැන් ොස 8රට වැඩිි  ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ත ාවත් ශවන
රවුු වත් ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශගනාශ නැා ැ අක් ගණශන්
COPE එශක්කය ජ ශේ ශා ොමරෙ ඔේපු වුණාට පස්ශසේවත් එතුෙන්ොට
ශේ ි ්වාස භ ංග ශගශනන්න තිබුණා නමුත් එතුෙන්ො එ
ශගනාශ නැා ැ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශගනාශ රවුද? ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ශගනාශ 2058 වර්ෂශආ ශපබමවාරි 50 ශවනි දා පැවැති
ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශ න් පස්ශසේ එෙ ෙැතිවමණ පමාජ
 ඇෙ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට පවමන්න වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ො තාට නන.රෙ තිබුණා එෙ නිසා ාස්ශසලාො මනිලා ිරෙසිංා 
ො තාට න් වා ාලාො අස්වන්න න් ො නමුත් එතුො අස් වුශඩු
නැා ැ ඊට පස්ශසේ උත්සාා  ර ා එතුොත් එක්කයර සිමින සෙතිවු 
දො මනිලා ිරෙසිංා ව ාවත් රමන්න ඒ අනුව ශවනෙ 553ක්කය ා දා
ගන්න පුළුවන්ද න් ො බෙන්න ශේ සෙතිවු  ො න්සි වුණා ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො එක්කයර ාඳො
වෙත්රීපාෙ ො ත්ත ා ඟට පැනපු අන්ත ූෂිතත රෑණකුත් එතැන
ාන්නවා ඒ ූෂිතති න් එරතු ශවො උත්සාා  ර ා 553 ා දාගන්න
නමුත් ඒර රම ගන්න බැරි වුණා ඒර රම ගන්න බැරි වුණාට
පස්ශසේ එතැනින් තෙි  ි ව
් ාස භ ංග
ආශ
ගු 
රාානා රතුෙනි
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[ගු  බිෙලා මත්නා ර ො තා]

නිෙලා සිරිපාෙ ද සිලාවා ො ත්ත ා අගෙැති රමන්න ියටාලාො
ඒර රම ගන්න බැරි වුණාට පස්ශසේ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
රඳවුශමන් තෙි  ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව න් න වචන
ාස්ශසලාොෙ ආශ ඒරි  සත්ත ඊට පස්ශසේ ඒර රම ගන්න
බැරිව අත් ා ැම දැේොට පස්ශසේ ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුොශේ
රඩුඩා ශේ ාන්නවා "ශගෝ ාභ  රලාලි " න් ො ශරොටසක්කය
එෙ ශගෝ ාභ  රලාලි ට අව යව තිශබනවා ාතා ාක්කයෙන් ආඩුක්
ශපමළි ක්කය ශෙොරද තෙන්ශේ නක් මිර ශේමා ගන්න ෙටාන්ද
ො ත්ත ාට ශේරට වුවෙනාවක්කය තිශබන බව ෙට නේ
ශපශනන්ශන් නැා ැ [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ො ඒර පස්ශසේ න් න්නේ
එෙ නිසා ශේ ි ව
් ාස භ ංග වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො තාශේ
එරක්කය ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො ඒර න් ො තිබුණා "දිවි න"
පත්තම ට ෙෙ එෙ පත්තම ශගනැිත් තිශබනවා එතුො
න් වා "ි ව
් ාස භ ංග මනිලා ිරෙසිංා  පමදින්ශන් වෙත්රීශේ
තිශබන උනන්දුව ෙති " න් ො ෙටාන්දශේ තිශබන උනන්දුව ෙත
ශනොශවි  වෙත්රීශේ තිශබන උනන්දුව ෙත ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ
ෙැතිතුො ි ව
් ාස භ ංග ට තවෙත් අත්සන් රමොත් නැා ැ

ෙෙ දැක්කයරා ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ නා ර ෙට්ටශේ ෙන්ත්රීවු 
ි ව
් ාස භ ංග අස්ශසේ ාතාලි ට ියටාලාො ාන්නවා ි ව
් ාස
භ ංග ක්කය අස්ශසේ ාතාලි නවාද? ගු  රාානා රතුෙනි ශේ
ි ව
් ාස භ ංගශආ ශෙොකුෙ ජනවමෙ පාවා ජෙ රමො තිශබන්ශන්
රවුද? ශේ මශට් ශෙොකුෙ ජනවමෙ පාවා  ජො තිශබන්ශන්
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිවම ාි  මනිලා ිරෙසිංා 
ො ත්ෙ ා ශා ොු  රැරපු ප්රොණ ටෙ වමාතත්රීපාල සිරිප්හේන
ානාධිපතිවරයා්ත ප් ොු රැක්කා සො ම සෙතිවු  ියශආ රමපු
ශා ොමරේවලින් ශේශමන්නි  ඒර සත්ත අපි ඒර න් න්න බ
ශවන්ශන් නැා ැ අපි ශද් පාෙන ව ශ න් වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිවම ාට ණ ත් නැා ැ බ ත් නැා ැ ණ ත් නැා ැ බ ත්
නැා ැ එෙ නිසා අපි ශරළින් න් නවා
මනිලා ිරෙසිංා 
ො ත්ෙ ා ූෂිතතශ ෝ 40ක්කය ආමක්කයෂා ර ා නේ වෙත්රීපාෙ
සිරිශසේන ජනාධිපතිවම ා ූෂිතතශ ෝ 40ක්කය ශා ෝ 45ක්කය ආමක්කයෂා ර ා
න් ො ෙෙ න් නවා ඒරි  සත්ත මාජපක්කයෂොත් එක්කයර
ශා ොමරේ රමපු සෙතිවු න්ශගන් භ ාග ක්කය - ශා ොමරේ ශනොරමපු
සෙතිවු න්ට ශේර අදා නැා ැ මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ාශේත්
ශා ොමරේ ශනොරමපු සෙතිවු  න්ටාපශදශනක්කය ා රි ටාමි ා ශන් ඒ
අ ට අදා නැා ැ ශා ොමරේ රමපු අ ව වැඩිපුමෙ ආමක්කයෂා රශ ේ
ජනාධිපතිවම ා ශෙොරටද?
ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුොත් දන්නවා වෙත්රීපාෙ
සිරිශසේන ො ත්ෙ ා ජනවමෙ පාවා දුන් බව ූෂෂණ ට ිු ද්ධ්ව
එතුොටි  ජනවමෙ ෙැබුශඩු මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ාට
ෙැබුණු ජනවමෙක්කය නැා ැ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ාට
ජනාධිපති ධුම
ෙැබුණාෙ මනිලාිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ඒර
අස්ශසේ ියටාන් අගෙැතිරෙ නිරේෙ ගත්තා ා ැබැි  වෙත්රීපාෙ
සිරිශසේන ො ත්ෙ ාටි  ූෂෂණ ට ිු ද්ධ්ව ජනවමෙ ෙැබුශඩු අපි
ජනාධිපතිවම ාශගන් අා නවා ඔ Bond Commission එශක්කය
වාර්තාව එනරේ ශා ොමරේ පිළිබඳ වාර්තා 3(න් එරක්කයවත් මටට
දුන්ශන් නැා ැ ශන්ද න් ො ඔබතුො ඒ වාර්තා දැක්කයරා බමපත
වංචා ූෂෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති ශරොිනසශේ වාර්තා 3( ගත්ශතොත්
එෙ ිනි ච
් රාමවු  සො ම වාර්තා භ ාම  ජො තිශබන්ශන් 2054
වර්ෂශආ සැේතැේබර් ඔක්කයශතෝබර් වාශේ ොසවෙි  ජනාධිපති
ව ශ න් වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ා ඒ එර වාර්තාවක්කය
පිළිබඳවවත් රටුතතු රමො නැා ැ එතුො ජනවමෙ පාවා  ජ
තිශබනවා ඊ ඟ ජුදාස්

ෙෙ website එරර තිබුණු ශද ක්කය ගැන න් න්නේ
ජනාධිපතිතුො මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා සා  එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ සෙතිවු  ා මුවුණු අවස්ාාශ  ජ අා ො තිශබනවා
"TNA සංිධ්ානශආ ාන්ද අමශගන ි ව
් ාස භ ංග දිනන එර
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ආඩුක්ශ
පැවැත්ෙට
ආඩුක්ශ
ගු ත්ව ට ා ානි ක්කය
ශනොශවි ද?" න් ො වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො එශා ෙ
සහුවා න් ො website එරර තිබුණා ඒර website එරර තිබුණු
ශද ක්කය ඒ අවස්ාාශ ෙෙ අා ශගන ටාටපු ශද ක්කය ශනොශවි 
ජනාධිපතිවම ා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ රඩුඩා ශෙන් අා ො
තිශබනවා "TNA එශක්කය ාන්ද අමශගන දිනන එර ප්ර න
් ක්කය
ශනොශවි ද?" න් ො එිට එතැන සිමි සෙතිවමශ ක්කය "ඔබතුොට
ඒ අ ශේ ාන්දවලින් ජනාධිපති ශවන්න අවුෙක්කය නැත්නේ අපටත්
අවුෙක්කය නැා ැ" න් ො න් වා න් ො ඒ website එශක්කය තිබුණා
ගු  රාානා රතුෙනි අවුු දු තිා  ා තළිා රට පුගව උතුශර්
දකුශඩු ොතම ෙඩරෙපුව ශරො ඹ න ා ැෙ තැනින්ෙ ාන්ද
ෙබාශගන පත් වුණු ජනාධිපතිවමශ ක්කය ඒ ජනවමෙට පි න් ගා ො
තිශබනවා එතුො බෙ ට පත් රමන්න ාන්ද  ජපු එක්කයසත් ජාතිර
පාක්කයිතර න් පාවා  ජො තිශබනවා එෙ නිසා තෙි  අපි න් න්ශන්
ශේශක්කය වැඩිෙ ශදවැනි පාවා ජෙ රමො තිශබන්ශන් වෙත්රීපාෙ
සිරිශසේන ජනාධිපතිවම ාි  න් ො එෙ නිසා මනිලා ිරෙසිංා 
ො ත්ෙ ාට ි ව
් ාස භ ංග ක්කය එනවා නේ එෙ ි ව
් ාස භ ංගශආ
පමාජ එශෙසෙ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ාටත් අදා ි  ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශවන් මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා
පැමදුශණොත් ඒ පමාජ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ාටත්
එශෙසෙ අදා ි  ශවන ශෙොරක්කයවත් ශනොශවි  එතැනින් පටන්
ගත් සැෙැස්ෙ තෙි  ශේ න්ශන් න් න එර අපි පැා ැදිලිවෙ
න් නවා එතුො ජනතාව පාවා  ජ තිශබනවා එෙ නිසා එතුොටත්
ශේ ි ව
් ාස භ ංග අදා ි 
ගු  රාානා රතුෙනි ො ාක්කයෙනින් ෙශේ රාාව අවසන්
රමන්නේ තුන්වැනි ා ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො ඒ තුන්වැනි
පාවා ජෙ
ගු  රාානා රතුෙනි
ජනාධිපතිවමණ
සා 
පාර්ලිශේන්තු ෙැතිවමණශ න් පුගවත් ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශගශනනශරොටත් ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො සා  එතුොශේ
රඩුඩා ෙ දිගටෙ ශගනාපු ිශ චන ශෙොරක්කයද? "ශේ ආඩුක්ව
මට ශබදනවා ශේ ආඩුක්ව මට ිකුණනවා ශේ ආඩුක්ව ජනතාව
ශප නවා ශේ ආඩුක්ව ා මුදාව දඩ ේ රමනවා ශේ ආඩුක්ව
ිශද් වෙට මට උගස් ති නවා ශේ ආඩුක්ව එර තත්පම ක්කයවත්
තබාගත ුතතු නැා ැ" න් න එර තෙි  එතුෙන්ො ා ැෙ ෙැතිවමණ
රැස් ඇෙරෙ න් ශ ගු  රාානා රතුෙනි එශා ෙ තෙි  එතුො
ාන්ද ගත්ශත් එතුො පුගිය ශපබමවාරි 50වැනි දින ාන්ද
ගත්ශත්ත් එශා ෙි  එතුෙන්ොශේ ප්රධ්ාන ශත්ොව වුශඩු මණිු 
දඩ ෙ බැංකු වංචාව මට ශබ ජෙ න් න ඒවාි 
අපි අා න ශද් ශෙ ි  අම ඈත පැත්තර තිශබන නාවෙපිමි
ප්රාශද්ශී සභ ාශ බෙ පිටාටුවා ගන්නට එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු  මිර දමන ො න්සි වත් ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ
ො ත්ෙ ො ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ජ ග්රා ණ රම ගැීයෙ
ශවනුශවන්
දැු වාද? ශෙොනවත් රශ ේ නැා ැ ගු 
රාානා රතුෙනි අපි ාතා වගකීශෙන් න් නවා ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාශ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො තා සා 
ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂ රලාලි ට අ ත් ෙන්ත්රී රඩුඩා ෙ බව

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට තව ිනාඩි 3ර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ශා ොඳි  ගු  රාානා රතුෙනි ෙට ඒ සති
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2018 අශප්රේලා 0(

ඒර තෙි  සත්ත ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො ශෙොරක්කයද
රමො තිශබන්ශන්? ි ාෙ ආඩුක් ිශමෝධ් ක්කය ා දො ආඩුක්වට
එශමටා ි ාෙ ජනතා ිශමෝධ් ක්කය සති රම තිශබනවා ජනතාවශේ
ාන්ද අමශගන ඒ ාන්දවෙට ශෙොරක්කයද රමො තිශබන්ශන්?
ි ව
් ාස භ ංග ක්රි ාවලි තු තෙන්ට ාන්ද දුන් ිනනිුගන් පාවා
 ජො තිශබනවා ශෙොන පදනිනන් ශා ෝ එතුොට ිනනිස්ුග ාන්ද
 ජො තිශබනවා ශන්
අද ෙංරාශ තිශබන ශෙොකුෙ deal එර ශෙොරක්කයද? ඒ deal
එර තෙි  මනිලා ිරෙසිංා  ො තා සා  ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො තා
අතම තිශබන deal එර ඒර පැා ැදිලිි  අද ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ශගනැලාො තිශබනවා
ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ
ො ත්ෙ ාශේ පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු න් 44 ශදශනකු ශා ෝ 4(
ශදශනකු ාන්නවා කී ශදශනකු දැන් ශේ සභ ාශ ාන්නවාද? අක්ෙ
තමිනන් ප්රාශද්ශී සභ ාවර බෙ ගන්න දමපු ො න්සි තමෙටවත්
මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ාට ිු ද්ධ්ව ශගනාපු ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව දිනවන්න ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා ො න්සි වුණාද?
නැා ැ ො න්සි වුණු රට්මි ක්කය ාන්නවා ඒ ශගෝ ාභ  රලාලිශආ
මිර ශදශනක්කය දැන් ඒ රට්මි එළිශආ ස.ශා න්න බැණුේ අා නවා
අපට ඒර ශේනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ශේවා තෙි  deals. ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා දිනන්න ටාතුවා නේ අක් ගණශන්
දිනන්න උත්සාා  ර ා නේ - එතුො ප ාත් පාෙන ාන්දශ න්
ශරොට් ාස ො  ශගොඩක්කය දිනො තිශබනවා
ඒ එර
ශරොට් ාස රවත් අද නිලා ශරොඩි ක්කය දාො තිශබනවාද? දැන් නේ
එතුෙන්ො දාන්ශන් maroon colour - කුණු ශලා පාට - ශරොඩි ශන්
දාො තිශබනවාද? "04ශවනි දා උශද්ට ෙටාන්ද අගෙැති රමමු"
න් ො එර cut-out එරක්කය ගා ො තිශබනවාද? එතුො cutoutsවෙට ප්රසිද්ධ්ි  ශන් එර cut-out එරක්කය ගා ො තිශබනවාද?
බැසිලා මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා දන්නවා ශේ මශට් තිශබන ෙි ට් රණු
ගණන එතුො දන්නවා ෙි ට් රණුවර අෙවන්න නන. ශපෝස්ටර්
ගණනත් එතුො ිදයාත්ෙරව ශද් පාෙන රමන ශරශනක්කය
එතුො ගැන ශද් පාෙන ිශ චන අපට තිබුණත් ා ැබැි  අද එර
cut-out එරක්කය නැා ැ දැන් ීයතයනුූලෙ පාමක්කය තිශබනවා ශන්
ෙටාන්ද ො ත්ෙ ාට අගෙැති ශවන්න ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණ
ා මා ා අගෙැති ශවන්න නන. නැා ැ
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ො ත්ෙ ා ඟට රිංගපු මාජපක්කයෂෙත් එක්කයර ශා ොමරේ ර ූෂිතත
සෙතිවු ි  ශගෝ ාභ  රලාලි ි  එරතු ශවො තෙි  ශේ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාශ න් න එර අපි පැා ැදිලිව න් නවා
ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා ශේරට එච්චම ො න්සි වුශඩු නැා ැ
එතුො පාිච්චි වුණා එතුොව ශේරට ශගනැලාො දැේො ෙටාන්ද
මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ාත් ාතා පැා ැදිලිවෙ එතුොශේ ජන වමෙ පාවා
 ජො තිශබනවා එතුොට ාන්ද දුන් ිනනිුගන්ට එතුොශේ
රඩුඩා ෙ ශබොු  රමො තිශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි
ඒරි  ෙෙ න් ශ ශෙතැන පාවා ජේ තුනක්කය තිශබනවා න් ො
මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ශපන්වො තිශබනවා එතුොට
ශා ොු  අලාෙන්න බැා ැ න් න එර එතුො ශා ොු  මන්නවා එතුො
ශා ොු  අලාෙන්න අසෙත් අලාෙන්න බැා ැ අලාෙන්ශන්ත් නැා ැ
අලාෙන්න ශදන්ශනත් නැා ැ න් න එර ශපන්වා තිශබනවා අද
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශවන් මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා දිනුශවොත්
ශෙොරක්කයද ශවන්ශන්?
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ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ තව ිනාඩි ශදශරන් අවසන්
රමනවා

ශෙොරක්කයද ශවන්ශන්? ආශආත් ඔ ශා ොමරේවෙට ිු ද්ධ්ව
ශෙොකු සටනක්කය රමනවාද? නැා ැ ඒත් ශෙශා ෙෙ තෙි  එතුොට
ජන වමෙ මන්න්නට බැා ැ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ා
දිනපතා ාතාෙ කුෙන්ත්රණරාරී ිධි ට ඔක්කයශරොෙ පාවා ජො ජුදාස්
වාශේ වැඩ රමනවා ශදශවනි ා ිධි ට ජන වමශේ අි තිරාම ා
එතුො තුන්ශවනි ා ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා එතුො
ශද් පාෙන deals දාො "මට ශබදනවා මට රනවා එර
තත්පම ක්කයවත් ති න්න ශා ොඳ නැා ැ"ි  න් පු ශේ ආඩුක්වට
ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගනැලාො දැන් ශෙොකුත්
ශනොරම ාන්නවා
ගු  රාානා රතුෙනි එශා ෙ නේ ජනතාව ව ශ න් අශේ
පදනෙ ශෙොරක්කයද? අපට තිශබනවා ශවනෙ ජන වමෙක්කය අපට
ාන්ද  ජපු ිනනිස්ුග ශෙන්න ශෙශා ෙ න් න අ ශනොශවි  " අශේ
ශා ොමා අපට ශා ොඳා" න් ො ෙෙ ශේර න් න්ශන් ශේ මශට්
ිනනිස්ුගන්ට අපට තිශබන්ශන් ශවනෙ ජන වමෙක්කය අපට ා ේබ
වුණු ාන්ද ෙක්කයෂ 7 ශවනෙ එරක්කය ඒර ශරො පාට ශා ොමරෙටත්
ිු ද්ධ්ි  නිලා පාට ශා ොමරෙටත් ිු ද්ධ්ි  සො ම අ
බොශපොශමොත්තු ශවනවා අපි ෙ වා අශේ ාන්ද ෙ වා මාජපක්කයෂට
ගස්සන්නට ශරො පාට ශා ොු  ටාතනවා අපි එරතු ශවො
මාජපක්කයෂට ගා ි  න් ො ශරො පාට ශා ොු  ශවනුශවන් නිලා
පාට ශා ොු  ටාතනවා අපි ෙ වා ශරො පාට ශා ොු න්ට ගස්සො
ඒශගොලාෙන්ට එරක්කය ා දා ගන්න ගු  රාානා රතුෙනි ඒර
ශවන්ශන් නැා ැ එෙ නිසා අපි ශේ මශට් ජනතාවට අවසාන
ව ශ න් න් න්ශන් ශේරි  අපට ශගශනන්නට තිශබනවා
ි ව
් ාස භ ංග ක්කය ඒ ශෙොරක්කයද? ඒ තෙි  ශේ ශදපැත්ශත්ෙ ශරො
පාට නිලා පාට ශා ොු  නේ රමො ඒ අ ට ිු ද්ධ්ව ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ
සිමින ශා ොමරේ ශනොරමන ෙන්ත්රීවු න්
සෙතිවු න් මිර ශදනාත් ශපොදු ජනතාවත් එරතු රමශගන
ි ව
් ාස භ ංග ක්කය ශගන ඒෙ
ඒර තෙි  ශේ මටට අව ය ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ඒ නිසා
ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුණ ිධි ට අපි ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට පක්කයෂව ාන්ද ශදනවා ඒ ශ ෝජනාවට පක්කයෂව
ාන්ද ශදන්ශන් ශවන ශෙොනවත් නිසා ශනොශවි  අශේ ජන වමෙ
- mandate එර- ශවනෙ එරක්කය නිසාි  අපි අශේ ජන වමෙ පාවා
ශදන්ශන් නැා ැ ජුදාස් වර්ගශආ ශද් පාෙන ට අපි එන්ශන් නැා ැ
ශේ මට ා දන්න ාදිරි ට එන්න ඒ තුන්ශදනාටෙ බැා ැි  න් න
එර නන.වටත් වඩා ඔේපු රම තිශබනවා ඒ නිසා අපි මශට්
ජනතාවට න් නවා "අශේ ශා ොමා අපට ශා ොඳි " න් න
ශද් පාෙනශ න් අි න් ශවො ශේ මට ා දන්න ාදිරි ට එන්න
න් ො එශසේ ාලාො සිමිිනන් ෙශේ රාාව අවසන් රමනවා
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 
[පූ භ ා 55 (9]

ගු රවුෆන කීේ මාත තා (නගර හැලුදේ
අමාතාතයුරමාතා)

ා ාල හේපාදන

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர்
வழங்கல் அமைச்சர்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ශ ොව නේ අවසන්

බිස්ිනලාොටාර් මා ්ොනිර් මහීේ.

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)
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[ගු  මවුෆ් ා කීේ ො තා]

ගු  රාානා රතුෙනි අද දින ිවාද ට ශගන තිශබන
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව පිළිබඳව ා මවත් රාා න්ටාප රට ො
සවන් දුන්නා ගු  ෙංගෙ සෙම ඇම අොතයතුොශේත් අශේ ිපක්කයෂ
නා ර ගු  ආර් සේපන්දන් ෙැතිතුොශේත් ජනතා ිමුක්කයති
ශපමමුශඩු අශේ සශා ෝදම ගු  බිෙලා මත්නා ර ෙැතිතුෙන්ශේත්
රාාවලින් පුගව ශ්රී ෙංරා මුස්ලිේ ශරොංග්රස නිශ ෝජන
රමිනන්අදා ස් න්ටාප ක්කය ාදිරිපත් රමන්න ෙෙත් රැෙැතිි 
ගු  රාානා රතුෙනි ෙශේ පාර්ලිශේන්තු දිි ට අවුු දු
2(ක්කය ගතශවො තිශබනවා ි ්වාස භ ංගත්ව පිළිබඳ ිවාද
න්ටාප ක්කය ො දැරො තිශබනවා නමුත් ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව තෙි  ිවාද පටන් ගන්න ශරොටෙ හු ං බැා ැපු
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ා ැමි ට ප්රාෙ වතාවට ො දන්න්ශන්
මීට රලින් අපි දැර තිශබන ිධි ට ුගපුු දු පරිදි ිපක්කයෂ ිසින්
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ාදිරිපත් රමන්ශන් ආඩුක්ශ පතාර
ශ ෝධ්ි න් ාෙක්කයර රමශගනි 
ෙක්කයෂ්ෙන් රදිර්ගාෙර්
එේ එච් එේ අෂ්ශමොෆ් වැනි අ ට ිු ද්ධ්ව එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ
ිසින් ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනා ාදිරිපත් රමනු ෙැූ  අවස්ාාවෙ ජ
ශේ සභ ා ගර්භ  තු තිබුණු ිවාද අපි දැර තිශබනවා බො
තිශබනවා ඒවාට ඒ අ මුහුණ දුන්නු ා ැමිත් අපි දැර තිශබනවා
ශෙවම එර ශද ක්කය සිදු ශවො තිශබනවා සත්ත ව ශ න්ෙ ො ඒ
පිළිබඳව සතුටු ශවනවා එනේ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ පුග ශප
ෙන්ත්රීවු න්ශේ සිත් ශ දනාවන්ට පුගතැ ඇේවෙට පක්කයෂ තු
පැවැති ශනොශ කුත් ප්ර ්නවෙට ිසඳුේ ෙැබිො තිශබනවා ඒ
පිළිබඳව ො සතුටු ශවනවා සාොනයශ න් මජ ක්කය තු පුග ශප
ෙන්ත්රීවු න්ට ශනොශ ක්කය ප්ර න
් තිශබනවා එර එර රඩුඩා ේ
ා ැශදනවා චන්ද්රිරා බඩුඩාමනා ර ෙැතිනි ශේ රාෙශආ ජ
"ාඟුු  රඩුඩා ෙ" - Ginger Group - න් ො එරක්කය තිබුණා ඒ
ෙන්ත්රීවු න් එරතු ශවො ඒ ා මා ාත් තෙ-තෙන්ශේ ප්ර න
් වෙට
ිසඳුේ ශසො ා ගත්තා ඒර ර
ුතතු ශද ක්කය ආඩුක්ශ
ෙන්ත්රීවු න්ට ප්ර න
් තිශබනවා තෙි  නමුත් ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ජාතිර ව ශ න් වැදගත් අවධි ර අපි මුහුණ ශදන
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ අවස්ාාශ  ජ ො එර ශද ක්කය
න් න්න නන. ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ ො  බැංකු බැඳුේරම ප්ර න
්
පිළිබඳව සාරච්ාා රමපු “ශරෝේ” රිනටුශ සාොජිර කු ා ැමි ට
ෙෙත් ටාමි ා
රවුු ත් දන්නා පරිදි ෙෙත් අග්රාොතයතුොශේ
ටාතවශතක්කය නමුත් ො ඒ රිනටු වාර්තාවට අත්සන් තැබුවා එටා ේ
ේ ප්ර න
් තිබුණු බව ො පිළිගන්නවා දැන් ෙංගෙ සෙම ඇම
අොතයතුොත් ඒ බව පිළිගත්තා ඒ ගැන ශසො ා බැලි ුතතුි  ඒ
සඳා ා දඬුවේ පැිනණ ි ුතතු නේ එශසේ ර ුතතුි  නමුත් එර
ශා  ාෙ අග්රාොතයතුො ාෙක්කයර රමශගන ශගන න ශේ
වයාපාමශආ ශච්තනාව කුෙක්කයද න් ො අපි බෙන්න නන. අපි
ජනාධිපති ශරොිනසෙක්කය ා මා ා රු ණු ශසො නවා ේ නක්වක්කය
පවමන්න සාධ්ර තිශබනවාද න් ො ශසො නවා නමුත් චුදිත න්ට
නක් පවමා දඬුවේ පැිනණ ඇෙ ශනොශවි  ශේ ජනාධිපති ශරොිනසෙ
ා මා ා ශරශමන්ශන්
උදාා මණ ක්කය ා ැමි ට ගත්ශතොත් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ මජ
රාෙශආ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ා ා ශ්රී ෙංරා ශපොදුජන
ශපමමුශඩු ෙන්ත්රීවු න්ශේ සදාදමණී
නාි රාව සිරිොශවෝ
බඩුඩාමනා ර ෙැතිනි ට ිු ද්ධ්ව ශේ ආර් ජ වර්ධ්න ෙැතිතුො
ිසින් ශේ වාශේෙ ශරොිනසෙක්කය පත් රමො එතුින ශේ ප්රජා අි ති
උදුමා ගනු ෙැබුවා අවුු දු ිසි ගණනරට පස්ශසේ එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ නා රතුො තෙන්ශේ රනගාටුව ප ර ා එවැනි
ශ ෝජනාවක්කය ශගන ඒෙ පිළිබඳව එතුින ශේ ප්රජා අි ති උදුමා
ගැීයෙට ශා ේතුව වුශඩු ශවන ශෙොරක්කයවත් ශනොශවි  එ ඊ ඟ
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ෙැතිවමණ ට එතුින ාදිරිපත්  ඇෙ ව ක්කයවාලීෙ සඳා ා ගත්
පි වමක්කය බව අපි දන්නවා
ගු  අග්රාොතයතුො සේබන්ධ්ශ න් ශරොිනසෙක්කය පත් රමො
එතුො ඊ ඟ ජනාධිපතිවමණ ට ාදිරිපත්  ඇෙ ව ක්කයවා ඒ තුළින්
ේ ශද් පාෙන වාසි ක්කය ෙබා ගන්න ගත්ත උත්සාා  ක්කයද ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව න් ො සො ු  අා නවා එශා ෙ අා න්න
ාඩ තිශබනවා ෙෙත් දන්නවා අගෙැතිතුොත් දන්නවා මීට ශපම
ජනාධිපතිවමණ ශදරර ජ අපි අගෙැතිතුොට සා ා ශදනශරොට
එතුො ජනාධිපතිවමණ අශේක්කයෂර කු ා ැමි ට ාදිරිපත් ශනො ඇ
අපි මා සිගතව ියටාලාො ශවනත් ශරශනක්කය -ශේ ගු  සභ ාශ
ාන්නවා ෆීලාඩි ොර්ෂලා සමත් ශෆොන්ශසේරා ෙැතිතුො- ා මුශවො
එතුොව ජනාධිපතිවමණ ට ාදිරිපත් රමන්න ගත්ත ව. ෙ
අගෙැතිතුො දන්නවා ඒ ශවොශ තිබුණු වාතාවමණ ට අනුව
අගෙැතිතුො ාවත් ශවො ඒවාට ාඩරඩ ෙබා දුන්නා ශෙවැනි
අවස්ාාවර ජ භ ාඩුඩාගාම බැඳුේරම පිළිබඳ ශරොිනෂන් වාර්තාව
ගැන ශනොශ කුත් ශද්වලා න් න්න පුළුවන් නමුත් ඊට වඩා
වැදගත් ශද ක්කය ො දැන් න් න්නට නන.
ගු  රාානා රතුෙනි පුගිය දවස් න්ටාප තිස්ශසේ පුවත්
පත්වෙත් අශනකුත් ශද් පාෙන ිචාමරි නුත් ටීඑන්ඒ පක්කයෂ ත්
ශ්රී ෙංරා මුස්ලිේ ශරොංග්රස ත් ගන්නා තීමණ පිළිබඳව ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව සේබන්ධ්ශ න් ශේ පක්කයෂ ශදර තීමණ
ගන්ශන් ශෙොන ආරාම ටද න් ො ශනොශ කුත් රාමණා උඩ
අනාවැන් ප රමිනන් ප්රවතත්ති ප ර ා ශවේ අඩිවෙත් ඒ
සේබන්ධ්ශ න් ප ශවො තිබුණා ෙශේ පක්කයෂ නිශ ෝජන
රමන නිශ ෝජය සෙතිවමශ ක්කය ශතලාශදකව
සිද්ධි
සේබන්ධ්ශ න් පාර්ලිශේන්තුශ  ජ ආශ ගශ න් රාා ර ා "ශේ
අවස්ාාශ
අශේ ආමක්කයෂාව තා වුු  රශ ේ නැත්නේ
අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රමන
අවස්ාාශ  ජ අපට ෙක්කය රමන්න සිදු ශවනවා" න් නවා වාශේ
රාාවක්කය එතුො ර ා
සො ම රූපවාටාීය නාළිරා ඒ රාාව ප්රචාම රමවිනන් ශේ
වයාූලෙත්ව තවත් වැඩි රමන්නටත් උත්සාා  ර ා නමුත් ො
අා න්ශන් ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව සේබන්ධ්ශ න් ුගළු ජන
ශරොටස් නිශ ෝජන රමන අශේ පක්කයෂ ශදරට ිතමක්කය ශවනෙ
ිනනුේ දඩුඩක්කය තිශබනවාද න් ොි  අපට ශවනෙ ිනනුේ දඩුඩක්කය
නැා ැ අපටත් දර් න ක්කය තිශබනවා ශේ සිදු වුණු ශද්වලා පිළිබඳව
අපටත් ේ අවශබෝධ් ක්කය තිශබනවා ඒ වාශේෙ ශේ වටපිටාශ
තිශබන ශද් පාෙන වුවෙනාවන් පිළිබඳවත් අපට ේ පැා ැ ජෙක්කය
තිශබනවා ඒවා දිා ා බො තෙි  අපි තීමණ ගත ුතත්ශත්
ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රමන්න රලිනුත්
අගෙැතිතුො සේබන්ධ්ශ න් ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත්
ර ා අශේ දින සි ශආ ආඩුක්ව රාෙශආ අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව
ශ්රී ෙංරා ො  බැංකු සිද්ධි ත් තවත් සිද්ීකන් න්ටාප කුත් සංවර්ධ්න රටුතතු අඩා න්රීෙ බහුතම ක්කය නැතිව අගෙැති ධුම
දැරීෙ වැනි ශනොශ කුත් රාමණා- සඳා න් රමිනන් ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් ර ා ඒ අවස්ාාශ පාර්ලිශේන්තුව
ිුගු වා ා ැරි ාට පස්ශසේ ඒරත් වයර්ා වුණා ශදවැනි වතාවට
නැවතත් ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගනාවා ඒරට පාදර රම
ගත්තා ශේ ජනාධිපති ශරොිනෂන් වාර්තාව ඒ වාර්තාශ
අගෙැතිතුොශේ ක්රි ා රොප පිළිබඳව සඳා න් රම තිශබන
ශද්වලා ො උපුටා දක්කයවන්න නන. එෙ වාර්තාශ ිශ ේෂශ න්ෙ
එතුොට ිු ද්ධ්ව න්සිෙ ශද ක්කය සඳා න් රම ශනොතිීමෙ පිළිබඳවත්
ො ශෙටා ජ සඳා න් රමන්න නන.
තවත් රාමණාවක්කය න් න්න තිශබනවා ඒ රාමණ ට ෙෙ
පස්ශසේ එන්නේ ෙට ශරමි රාෙ ක්කය තිශබන බැින් ෙෙ
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පැා ැදිලිව ශේ රාමණ න්ව ුතතුි  ශේ ි ව
් ාස භ ංගශ න් අදා ස්
රමන්ශන් ශවන ශෙොකුත් ශනොශවි  ශේර ශරළින්ෙ ශේ මජ
ාෙක්කයර රමශගන ශගනාපු ි ්වාස භ ංග ක්කය න් න එර රාටත්
පැා ැදිලිව ශපශනනවා මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුො සංශක්කයතාත්ෙර
ාෙක්කයර ක්කය ිතමි  ඒ ාෙක්කයර ා මා ා මජශආ ස්ාාවමභ ාව ට
ා ානි ක්කය ර ුතතුි  න් ො තෙි  අදා ස් රමන්ශන් එතුෙන්ශේ
ිනත්ර ා -

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Tip of the iceberg.

ගු රවුෆන කීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)
“Tip of the iceberg” න් ො න් නවා එතුොශේ පාසලා
ිනත්ර ා බිෙලා මත්නා ර ෙැතිතුෙන් ටාටපු ජනාධිපතිතුො ශේරට
අත්සන් ශනොන්රීෙට ශා ේතුව ශරළින්ෙ න් වා අශේ ටාටපු
ජනාධිපතිතුෙන් අත්සන් ශනොන්රීෙ පිළිබඳව අශේ ිෙලා  ඇමවං
ෙැතිතුෙන් පත්ර ට න් ො තිබුණා "එතුො අත්සන් ශනොරමපු
රාමණශ න් නන. නේ ආතලා එරක්කය ෙබා ගන්න" න් ො ේ
ආස්වාද ක්කය ිශනෝද ක්කය ෙබා ගන්න න් ො තිබුණා ඒ
ආතලාවෙට එා ා න සිද්ධි කුත් තිශබනවා ෙෙ න් න්ශන් [බාධ්ා න්රීෙක්කය] නන. ශද ක්කය ශවන්න පුළුවන් අපට ාතා
පැා ැදිලිව ඒර ශපශනනවා බිෙලා මත්නා ර ෙැතිතුෙන්
පැා ැදිලිව ඒර න් වා දැන් රලාලි න්ටාප ක්කය සති ශවො
තිශබනවා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ තු රලාලි තුනක්කය තිශබන බව
බැසිලා මාජපක්කයෂ ෙැතිතුෙන් සේමුඛ් සාරච්ාාශ  ජ පැා ැදිලිව
න් නවා ි ව
් ාස භ ංග ට කුෙක්කය ශ ිද න් ො සහුවාෙ එතුො
න් නවා "පාර්ලිශේන්තුශ ඔළු ශගඩි ොු  න්රීෙ වාශේ ශද්වලා
ගැන ෙෙ ටාතන්ශන් නැා ැ " න් ො ාතාෙ පැා ැදිලිව එතුෙන්
ශේරට එරඟ නැා ැි  න් ො න් ා තිශබනවා මාජපක්කයෂ පමපුම
ඊට වඩා දුමදිග බෙනා නුවකවන් රටුතතු රමන අ න් න එර
ශේශරන් ශපශනනවා නමුත් ශේර ශරමි රාලීන ව. ෙක්කය
ඔබතුෙන්ොට අනාගත ක්කය තිශබනවා

පුගිය ෙැතිවමණශආ ජ ශපොශා ොට්ටුවට ි ාෙ ාන්ද ගණනක්කය
ෙැබිො තිශබනවා ශද් පාෙනශආ ජ ඒ අවස්ාාව එනශරොට අව ය
ිධි ට රටුතතු රමන්න නන. තෙි  නමුත් ෙන්ත්රීවු න් බිලි බා
ගන්න ගත්තු ව. ශෙන් සත්ත ව ශ න්ෙ ආඩුක්ව තවත්
ක්කයතිෙත් වුණා
න් න එර රාටත් ශපශනනවා ඒරට
ඔබතුෙන්ො අපට උදවු ර ා න් න එර තෙි  අපට න් න්න
තිශබන්ශන් ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  දැන් බෙන්න ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ට අමශගන තිශබන ශද්වලා දිා ා ශරශා ළි මඹුක්කයවැලාෙ
න් න්ශන් ෙශේ ො නුවම දිස්්රික්කයරශආ පාර්ලිශේන්තු සග ා
ිනත්ර ා අපට ො නුවම ශවච්ච සිද්ීකන් උඩ ඒරත් ශේරට පාදර
රමශගන ඒරත් සතු ත් න්රීෙ තු ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ අ
ශවනත් "ආතලා" එරක්කය ෙබා ගන්නි  බෙන්ශන් ශේර ශවනත්
ිධි ර "ආතලා" එරක්කය
මුස්ලිේ ජනතාවශේ ශ දනාව අශේ රේපන අපට ශවො
තිශබන ා ානි පිළිබඳව ශද් පාෙන ව ශ න් වාසි ගන්න මුස්ලිේ
ෙන්ත්රීවු න් බිලි බා ගන්න ශේර රාමණාවක්කය ා ැමි ට ාදිරිපත්
රමො තිශබන එර ෙෙ තමශආෙ ශා  ා දන්නවා ඒර ා රි රැත
වැඩක්කය මීට වඩා රාමණාවන් තිබුණත් ශේරට න්සිෙ සේබන්ධ් ක්කය
නැති රාමණාවක්කය දාො තිශබනවා ශෙතුො ඒ වරවානුශ රටුතතු
රමපු ආරාම පිළිබඳව ෙෙ එතුොත් එක්කයර මඩුක් රමො
තිශබනවා ඒ සිද්ධි වුණාි න් පස්ශසේ ගත්තු ක්රි ා රොප
පිළිබඳව අපි සතුටු ශවනවා නමුත් සිද්ධි ශවච්ච අවධිශආ ඊට
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වඩා ක්කයෂකවරව රටුතතු රමන්න තිබුණා න් න එර පිළිබඳව අපි
එතුො එක්කයර මඩුක් ශවො තිශබනවා රාා රමො තිශබනවා ඒ
පිළිබඳව අපට පුගතැිලි තිශබනවා එ ට වග න්ව ුතත්ශත්
ශද් පාෙන ව ශ න් ක්රි ා රමන සෙතිවු  ිතමක්කය ශනොශවි 
ආ තනිර ව ශ න් ශපොලිස් ශදපාර්තශේන්තුව ඒ ක්රි ාදාෙශආ ජ
රටුතතු රමන ආරාම පිළිබඳව අපි සෙරා බෙන්න නන. අශේ
මංජිත් ෙද්දුෙ බඩුඩාම අොතයතුෙන් දැන් පි වම න්ටාප ක්කය
අමශගන නවා ශෙොරද ීයති ක්රි ාත්ෙර රමන්න රවුු 
වුණත් වමදක්කය රශ ොත් තමාතිමෙ ශනොබො ඒ අ ට දඬුවේ දි
ුතතුි  ඒ උදි ට රැරවමණ ශදන්න එපා
රැරවමණ  ජෙ තු තෙි  ප්ර න
්
සති වන්ශන් ීයති
ක්රි ාත්ෙර න්රීෙ සා  ීයති ා ා සාෙ සති න්රීෙ අතම ශවනසක්කය
තිශබනවා Law enforcement and law and order න් න ශේ
ශදර subjects ශදරක්කය ීයති ා ා සාෙ -law and order- ස්ාාපිත
න්රීෙ සඳා ා ීයති ක්රි ාත්ෙර න්රීශේ ජ ලිටාලාභ ාව ක්කය ලිටාලා
ප්රතිපත්ති ක්කය අනුගෙන න්රීෙ තු සති වූ ා ානි ශේ මටට
ි ාෙ ශේදවාචර ක්කය ශවො තිශබනවා ශේ පිළිබඳව තෙි  අප
රතා රමන්ශන් ශෙටා ජ ො රාටවත් ශද් පාෙනිර ව ශ න්
සඟිලාෙ දිගු රමන්න න්ශන් නැා ැ නමුත් එ දඩ මීො
රමශගන එ ත් ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ රාමණාවක්කය
ා ැමි ට දක්කයවිනන් අග්රාොතයතුොට එශමටාව ශගන ඒෙ ා මා ා
එතුො සංශක්කයතාත්ෙර ාෙක්කයර ක්කය රමශගන ශරළින්ෙ මුස්ලිේ
ජනතාවශේ ආත්ෙ ශග මව ට පා මක්කය දුන්නා න් ොි  ො
න් න්ශන් එ අපට ශවච්ච ි ාෙ ා ානි ක්කය රේපන ක්කය ඒ
තුළින් ේ "ආතලා" එරක්කය ආස්වාද ක්කය ෙබන ආරාම ක්කය තෙි 
ශපශනන්ශන් ශද් පාෙනිර ව ශ න් දඩ මීො රමශගන එ
රාමණාවක්කය ා ැමි ට ශගන ඒෙ පිළිබඳව ෙශේ රනගාටුව ෙෙ ප
රම සිමිනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ේ ේ ප්ර න
් වෙ ජ පක්කයෂ ා ැමි ට අපි
ප්රතිපත්තිගු රව තීමණ ගන්න නන. ශේ අවස්ාාශ  ජ ශේ මජ
රැර ගැීයෙ සඳා ා -ආඩුක්ව රැර ගැීයෙ සඳා ා- අප ක්රි ා රමද් ජ
ශේ සිද්ීකන් ගැන රතා රමද් ජ අපි එර ශද ක්කය පිළිබඳව සතුටු
ශවන්න නන. අපට තිශබන ආ තන ශදස බෙන්න අශේ ශේ ා 
පාෙන ආඩුක්ව ස්වාීකන ශරොිනෂන් සභ ා සති න්රීෙ ා මා ා ඒ
ආ තන මිර ක්කයතිෙත් ර ා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Minister, you have three more minutes.

ගු රවුෆන කීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

I am winding up, Hon. Speaker.

ො  බැංකු වංචාව පිළිබඳව ශසො න්න පත් රමපු ශරොිනසශේ ජ
අශේ ීයතිපති ශදපාර්තශේන්තුශ ක්රි ා රොප දිා ා බෙන්න
අග්රාොතයතුො න් ා ශනොබො සො ම නිෙධ්ාරින් ඒ ශරොිනසශේ ජ
දැඩි ශෙස රටුතතු ර ා එතැන ස්වාීකනත්ව ක්කය තිබුණා එ සති
රශ ේ ශේ ආඩුක්වි  ඒ වාශේෙ ස්වාීකන ශෙස ශපොලිස්
ශදපාර්තශේන්තුවත් රටුතතු රමන්න නන. වැරැදි රමන අ ට
ිු ද්ධ්ව තමාතිමෙ ශනොබො රටුතතු රමන්න නන.
ගු  රාානා රතුෙනි ාතාෙ පැා ැදිලිව එර ශද ක්කය න් න්න
නන. ශේ ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාශ අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව
වචන ක්කයවත් න් ා නැා ැ නමුත් ශද් පාෙන ව ශ න්
වුවෙනාවක්කය තිබුණා එතුො ාෙක්කයර රමශගන ශේ ශ ෝජනාව
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  මවුෆ් ා කීේ ො තා]
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ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

ා මා ා
එතුො
ශද් පාෙනශ න්
ාවත්
රමො
ේ
අශේක්කයෂරත්ව ක්කය ෙබාගන්න ඒ පක්කයෂශආ අභ යන්තම තු
නන.ෙ තීමණ ක්කය ගන්න පුළුවන් එතුොශේ නා රත්ව පිළිබඳව
එතුොට තීමණ ක්කය ගන්න පුළුවන් ඒ පක්කයෂ ට තීමණ ක්කය ගන්න
පුළුවන් පක්කයෂශ න් පිට අ ට ඒවාට සඟිලි ගා න්න බැා ැ ශේ
අවස්ාාශ  ජ ො නේ ටාතන්ශන් ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
අග්රාොතයතුොට ි ව
් ාස ප න්රීශේ ශ ෝජනාවක්කය ා ැමි ට
පරිවර්තන ශවො ාවමි  න් න එරි  එෙ නිසා ශෙෙ
ශ ෝජනාශ  ජ අගෙැතිතුොට පක්කයෂව ශ්රී ෙංරා මුස්ලිේ ශරොංග්රස
සේපූර්ණ සා ශ ෝග ෙබා ශදන බව න් ිනන් ෙෙ ොශේ රතාව
සොේත රමනවා ස්තුතිි 

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

මිර ඔබතුො පාෙන රමො ශදන්න සි  අශේ රාාවට ාඩ
ශදන්ශන් නැත්ශත්? සි  අශේ රාාවට භ  ? [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

You must allow him to speak.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(The Hon. Speaker)
මී ඟට ගු  ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො [බාධ්ා න්රීේ]

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

[අ භ ා 52 07]

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි පුග ිය ශපබමවාරි 50වන දා ශේ මශට්
පවත්වපු ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශ න් බහුතම ජනතාවක්කය ශේ
ආඩුක්ව ශරශමටා තෙන්ට තිශබන අි ්වාස ශා වත් ි ව
් ාස
භ ංග  ඇෙ පැා ැදිලිව ප්රරා ට පත් ර ා [බාධ්ා න්රීේ] ගු 
රාානා රතුෙනි- [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ො එතුොට රතා රමන්න අවස්ාාව ශදන්න
[බාධ්ා න්රීේ]

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි ශපබමවාරි 50වැනිදා ජන ෙත ශේ
සභ ාව සතුශ ේ රවම ආරාමශ න් නිරූපණ ශවනවාද න් ො අපි
දන්ශන් නැා ැ [බාධ්ා න්රීේ] ශේ සභ ාව සතුශ ේ රවම
ආරාමශ න් නිරූපණ වුණත් "මුදලා රාා රමන ිට සතය
නිා ඬ වන්ශන් " න් ො ු සි ානු න් ෙනක්කය තිශබනවා ෙට මීට
රලින් සහුණා මුදලා රාා රමන ා ඬ ා කීේ සෙතිතුො රාා
ර ා ඒ රාා රශ ේ මුදලා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට
ිු ද්ධ්ව අගෙැතිට පක්කයෂව රාා රමන්ශන් මුදලා "මුදලා රාා
රමන ශරොට සතය නිා ඬ වන්ශන් " න් ො න් ෙනක්කය
තිශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි අන්න ඒ මුදලා රාා රමන
ශවොශ ත් තමුන්නාන්ශසේො ශවනුවට රාා රමන්ශන් මුදලා
ා තද
සාක්කයිත
ශවනුවට
මූෙය
සාක්කයිත
තෙි 
තමුන්නාන්ශසේොශගන් ෙතුශවො තිශබන්ශන් [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ෙන්ත්රීතුෙන්ො රු ණාරමො වාඩි ශවන්න

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ගු  සභ ාව පාෙන
ශදන්න ෙට රතාව රමන්න [බාධ්ා න්රීේ]

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

රමො

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! Let him speak.

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුො ශේ සභ ාව පාෙන රමො
ශදන්න ඔබතුො ශේ සභ ාව පාෙන රමන්න ඔබතුොට ශේ
සභ ාව පාෙන රමන්න බැරිද? [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Order, please! රු ණාරම
ෙන්ත්රීතුෙන්ො නි ් ේද ශවන්න

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි රාා රමනවාට භ ශආ ර. ගා න
පිස්ශසෝ

ආඩුක්

පක්කයෂශආ

ගු 

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ෙන්ත්රීවු නි ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව ා මා ා තමුන්නාන්ශසේො සි ලුශදනාෙ සොජ ා මුශ
අමු
නිර්වස්ත්ර රමිනන්
තිශබනවා
සොජ
ා මුශ
තමුන්නාන්ශසේොව නිමාවමණ
රමො තිශබනවා දිගන
ප්රශද් ශආ තෙන්ශේ ජනතාවට පා ම ශදනශරොට ශපොලීසි බරන්
නිොශගන ටාමි ා න් ො එදා නා ශ න් අඬපු ශේ ආඩුක්ව
සතුශ ේ ාන්න ෙේජි  න් ො එදා නා ශ න් අඬපු ා කීේ
සෙතිතුො සතුළු ඒ නා ර න්ශේ ශමදි දැන් මුස්ලිේ ජනතාව
ාදිරිශආ ගැෙිො නිමාවමණ ශවො තිශබනවා ීයති ා ා සාෙ
පිළිබඳව බෙ දමන අොතයවම ා ශපොලීසි පාිච්චි රමපු ිධි
ගැන නා ශ න් අඬපු මුස්ලිේ සෙතිවු  අද මුස්ලිේ ජනතාව
ා මුශ
ශමදි ගෙවාශගන තිශබනවා ඒර ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාශ වැදගත් ප්රතිලෙ ක්කය ශනොශවි ද?

ශේ ශ ෝජනාව සේබන්ධ්ශ න් දැන් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ
ෙක්කයෂ්ෙන් ාපා අශේවර්ධ්න අොතයවම ා නිශ දන ක්කය නිකුත්
රමො තිශබනවා "ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂ ාන්ද ශදනවා" න් ො ඒ බව ොධ්ය ෙඟින්
වාර්තා රම තිශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාශවන් ශෙතුෙන්ොශේ ඊනි ා ජාතිර ආඩුක්ව ශදදු ේ
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2018 අශප්රේලා 0(

රාො
ාවමි 
ශේ
ි ්වාස
භ ංග
ශ ෝජනාශවන්
තමුන්නාන්ශසේොශේ ඊනි ා ජාතිර ආඩුක්ව ිතමක්කය ශනොශවි 
ඊනි ා තුශනන් ශදශක්කය බෙ ත් නැත්තට නැති රමො ාවමි  ඔ
පැත්ශතන් ෙන්ත්රීවු  22රට වැඩි සංඛ්යාවක්කය ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට පක්කයෂව අත එශස වාෙ අනිවාර් ශ න්ෙ
තමුන්නාන්ශසේොශේ තුශනන් ශදශක්කය බෙ ගැෙිො නවා ඒ
තුශනන් ශදශක්කය බෙ තබාශගන ශේ මටත් ප්රජාතන්ත්රවාද ත් ව
පලාෙට දෙන්න තමුන්නාන්ශසේොශේ ශබෙහීන ආඩුක්වට තිශබන
ක්කයති නැති ශවනවා එදා ශපබමවාරි 50වැනි දා ශේ මශට් ො 
ජනතාව ෙබාදුන් ඒ දැවැන්ත ජනතා ජ ග්රා ණ ට අනුරූපව
තමුන්නාන්ශසේොශේ ආඩුක්ව ශදදු ේ රවන්න ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව සෙත් ශවො තිශබනවා පුගිය රාෙශආ අගෙැතිතුො
මූණවත් ශනොබෙපු ෙන්ත්රීවු න්ශේ මූණ බෙන සති ශදරක්කය අපි
තමුන්නාන්ශසේොට උදා රමො දුන්නා අගෙැතිතුො රාා
ශනොරමපු ෙන්ත්රීවු න් එක්කයර අගෙැතිතුො රාා රමවන සති
ශදරක්කය අපි නිර්ොණ රමො දුන්නා අගෙැතිතුො ගණන්
ශනොගන්නා ෙන්ත්රීවු න්ව ගණන් ගන්නා සති ශදරක්කය අපි
නිර්ොණ රමො දුන්නා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ශෙොනම ශරො
ශතොග පිමින් තමුන්නාන්ශසේොශේ සාක්කයකුවට වැශටන සති ශදරක්කය
අපි නිර්ොණ රමො දුන්නා බැඳුේරම ශා ොමරශෙන් ශා ොමා
රාපු සලාලි සොජගත වන සති ශදරක්කය අපි නිර්ොණ රමො
දුන්නා ශේ මශට් ජනතාව බදු ව ශ න් ශගවූ සලාලි තෙි  ු පි ලා
ෙක්කයෂ 800 ෙක්කයෂ 5 000 ා තම වශට්ට ශබදන්න පටන් ගත්ශත්
ආනන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුො ාන්නවා එතුො දන්නවා ගු 
රාානා රතුෙනි ඒ තත්ත්ව නිර්ොණ රමන්න ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ශ ෝජනාව සෙත් වුණා

ගු එහන.එේ. මාතරික්කාර් මාත තා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ශෙොරක්කයද point of Order එර?

ගු එහන.එේ. මාතරික්කාර් මාත තා
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)
ගු  රාානා රතුෙනි ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො න් නවා
අශේ ාන්ද ගන්න අපට සලාලි දුන්නා න් ො ඒර ශබොු වක්කය
ඒර ශබොු වක්කය ඒර පට්ටපලා ශබොු වක්කය එශා ෙ ශබොු  න් න්න
සලාලි දුන්නා ඒ සලාලි අමශගන ඔ රාා රමන්ශන්

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙශේ රාාව රමශගන
න්න
අවස්ාාව ශදන්න ශෙොනම ශරො තෙි  ඔ රාා රමන්ශන්
[බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි සලාලි ශනොෙැබුණා නේ ර.
ශරෝ ගා න්න ශද ක්කය නැා ැ අා ශගන ාන්න ශෙොනම ශරො
ශනොෙැබුණා නේ සද්ද නැතුව අා ශගන ාන්න ගු 
රාානා රතුෙනි අද ශෙතුෙන්ො සි ලුශදනාෙ සොජ ා මුශ
නිමාවමණ ශවිනන් නවා

ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවත් එක්කයර
ශදදු ේ රාො තිශබනවා ආඩුක්ව සතු ට ශවො සෙතිරේ
ශෙව රරා ාන්න සිද්ධ් ශවච්ච උන්නැශා ේොට ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ට පක්කයෂව ාන්ද  ජො ශේ පැත්තට එන්න පුළුවන්
තත්ත්ව ක්කය අපි නිර්ොණ රම  ජො තිශබනවා ඒ නිසා ශේ
ි ව
් ාස භ ංග තුළින් තමුන්නාන්ශසේොශේ පාෙන ශදදු ේ
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රවො තිශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි ශේ සභ ාව සතුශ ේ ො 
බැංකු බැඳුේරම වංචාව ගැන ො ා ශෙොකු රාා පවත්වපු ආඩුක්ව
සතුශ ේ ාන්න අි  ො

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

මිර උදාා මණ ක්කය ිධි ට මන්ජන් මාෙනා ර ො ත්ෙ ා චේපිර
මණවර ො ත්ෙ ා ශේ අ - [බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ගු රනන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ආනන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුොශේ point of Order එර
ශෙොරක්කයද?

ගු රනන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
ගු  රාානා රතුෙනි ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො ෙශේ නෙ
න් වා ෙෙ ශෙොනම ශරො වෙට රවදාවත් ටත් ශවච්ච ිනනිශා ක්කය
ශනොශවි  තමුන්නාන්ශසේ ෙශේ නෙ න් වා තමුන්නාන්ශසේ තෙි 
පාස්ශපෝට් ශදරක්කය ති ාශගන පූස් පාට් දැේශේ -[බාධ්ා න්රීේ]-

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි ආනන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුො
ශෙොනම ශරො වෙට ට වුණා න් ො ෙෙ න් ශ නැා ැ ගු 
ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුො ශරොශා ේවත් න ඒවා රශර් දාගන්න එපා
ඔබතුො ශෙොනම ශරො වෙට ට වුණා න් ො ෙෙ න් ශ නැා ැ
ඔබතුො අනුන්ශේ ශද්වලා රශර් දාගන්නවා නේ ෙෙ ශෙොරක්කයද
රමන්ශන්? ඒ නිසා ගු  රාානා රතුෙනි අපි ාතාෙ පැා ැදිලිව
න් න්න නන. -[බාධ්ා න්රීේ]- ශදි ා ාමුදුු වශන්! ශෙොරද
ශේච්චම ශේ කුපිත ශවො? ශෙොරක්කයද කුපිත ශවන්න ශා ේතුව?
ඔබතුො ශෙොනම ශරො ගත්තා න් ො ෙෙ න් ශ නැා ැ අනුන්ට
න් න ඒවා තමුන්ශේ සශේ ගාවා ගන්න එපා

ගු  රාානා රතුෙනි ූෂෂණ ිශමෝීක මන්ජන් මාෙනා ර
ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාව ගැන ශෙොකු රාා පවත්වපු මන්ජන්
මාෙනා ර රවුද න් ො දැන් සොජ ා මුශ නිමාවමණ ශවන්න
පටන් ගන්නවා සත්ත මන්ජන් මාෙනා ර රවුද න් ො දැන්
ශේන්න පටන් ගන්නවා ඒර ශේ ි ව
් ාස භ ංග ිසින් අමශගන
ශදන ජ ග්රා ණ ක්කය ශබොු  වයාජ ූෂෂණ ිශමෝීකන්ශේ ශා ළුව
නි ොනුූලෙව ශේන්න පටන් ගන්නවා ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට ාන්ද ශදන ිධි ත් එක්කයර ඒ ිතමක්කය ශනොශවි 
සිංා ෙ ශබ ද්ධ් අනනයතාව ගැන රාා රමන ජාතිර ශා 
උු ෙශආ පා ලී චේපිර මණවර ො ත්ෙ ාශේ මනිලා ිරෙසිංා 
ො ත්ෙ ාට ශදොන් ජුවන් ධ්ර්ෙපාෙ ශපරි බඩුඩාම න් ො
නාෙරමණ රමිනන් රාා ර එතුෙන්ොශේ ූෂෂණ ිශමෝීක
ස්වභ ාව ෙනා ශෙස ශේ සොජ ා මුශ දැන් නිමාවමණ
ශවන්න පටන් ගන්නවා ඒ නිසා ගු  රාානා රතුෙනි -[බාධ්ා
න්රීෙක්කය]
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  නලින් බඩුඩාම ජ ො  ෙන්ත්රීතුොශේ point of Order
එර ශෙොරක්කයද?

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ෙශේ රාාවට බාධ්ා රමන්න ශදන්න එපා ගු 
රාානා රතුෙනි ශෙොරක්කයද ශේ වැශඩි? අශේ රාාව අා ශගන
ාන්න බැරි නේ ශේ සභ ාශවන් එළි ට න්න න් න්න

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගු  රාානා රතුෙනි ගු  අගෙැතිතුොශේ නෙ ිරතති
රමො ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො ශවනත් නෙක්කය න් වා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒවා ා ැන්සාඩි වාර්තාශවන් ෙෙ ාවත් රමනවා

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුොට ෙෙ න් නවා පුළුවන් නේ
ඔබතුොශේ ා රි නෙ න් න්න න් ො ඔබතුොශේ ා රි නෙ
න් න්න

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙට ෙශේ රාෙ ශදන්න නලින්
බඩුඩාම ජ ො  ෙන්ත්රීතුෙනි චේපිර මණවර සෙතිතුො න් පු
නෙි  ෙෙ න් ශ ගු  රාානා රතුෙනි අන්න ඒ අ ශේ
ජාතිරත්ව
එශා ෙ නැත්නේ ූෂෂණ ිශමෝීක සත්ත ශා ළුව
සත්ත ස්වභ ාව ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ෙඟින් නිමාවමණ
ශවනවා තුශනන් ශදශක්කය බෙ ක්කය ති ාශගන ශබදුේවා ජ ආඩුක්රෙ
වයවස්ාා සංශ ෝධ්න ශේන්න බොශගන ාන්න - අපි දන්නවා
ොස තුනන්න් ශබදුේවා ජ ආඩුක්රෙ වයවස්ාා සංශ ෝධ්න
ශදනවා න් ො ශදෙ ජාතිර සන්ධ්ාන ට ලිඛිතව ශපොශමොන්දු
දුන් බව අගෙැතිවම ා ශදෙ ජාතිර සන්ධ්ාන ට ශපොශමොන්දුව
දුන්නා ොස තුනන්න් ආඩුක්රෙ වයවස්ාා සංශ ෝධ්න ශදනවා
න් ො ඒ ශපොශමොන්දුව  ජො තෙි  ශදෙ ජාතිර සන්ධ්ානශආ
පක්කයෂපාතීත්ව ෙබා ගන්න පුළුවන්රෙ ා දා ගත්ශත් ශේ දවස
ශගිො ාවම ශවනරේ ාන්න මනිලා ිරෙසිංා  ශනොශවි 
තමුන්නාන්ශසේොට ශා ට ාඳන් ආපහු මුණ ගැශා න්ශන් ශා ට
ාඳන් ආපහු මුණ ගැශා න්ශන් පමණ මනිලා තමුන්නාන්ශසේොව
ගණන් ගන්ශන් නැති මනිලා පක්කයෂ ප්රතිසංිධ්ාන ශනොරමන මනිලා
තමුන්නාන්ශසේො න් න ප්රජාතන්ත්රවා ජ ප්රතිසංස්රමණ ශනොරමන
මනිලා අද ාන්ශන් ශා ොඳ මනිලා න් න ශද්ට සහුේරන් ශදන
මනිලා ප්රතිසංිධ්ාන රමන්න එරඟ මනිලා අලුත් නා ර න්
ශේන්න රැෙැති මනිලා ා ැබැි  අද රෑ 52 00න් පස්ශසේ
තමුන්නාන්ශසේොට මුණ ගැශා න්ශන් ශෙොන ප්රතිසංිධ්ාන ක්කයවත්
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ශනොරමන මනිලා සි ට 39ට UNP ාන්ද ප්රති ත බස්සපු
මනිලා සි ට 29ට ාන්ද ප්රති ත බස්සන මනිලා තෙි 
තමුන්නාන්ශසේොට ඊ ඟට ාතිරි ශවන්ශන් ඒ මනිලාව රම
ති ාශගන තමුන්නාන්ශසේො න එරට අපි රැෙැතිි  ඒ මනිලාව
රම ති ාශගන තමුන්නාන්ශසේො ශද් පාෙනශආ අගාධ් රමා
න එරට අපි රැෙැතිි  අපි ඒරට රැෙැතිි  ො ත්වු ශන් ඒ
මනිලාව රම ති ාශගන ශද් පාෙන රනත්තට න්න ඒ මනිලාව
රම ති ාශගන ශද් පාෙන රනත්තට න්න එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ට අනාගත ක්කය - [බාධ්ා න්රීේ] ශදි ා ාමුදුු වශන්! ශේ
ගැන සත්ත න් න ශරොට ශන් ශෙතුෙන්ොට ිස රැිො
තිශබන්ශන් ගු  රාානා රතුෙනි ශේවා පාෙන රමන්න ඒ
නිසා තමුන්නාන්ශසේො ඒ අගෙැති මනිලාව රශර් ති ාශගන නවා
නේ න්න න්න තිශබන්ශන් ශද් පාෙන රනත්තට ිනසක්කය
ශවන ශරොා ාටවත් ශනොශවි  එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට න්න
තිශබන්ශන් ජ ග්රා ණශආ දිසාවට ශනොශවි  එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ට න්න තිශබන්ශන් පමාජ න් දිසාවට ිනසක්කය ශවන
ශරොා ාටවත් ශනොශවි  තමුන්නාන්ශසේොශේ රැෙැත්ත පමාජ
රමා ගෙන් න්රීෙ නේ පමාජ රමා ාෙට අධිශ ගී ොර්ග ක්කය
නිර්ොණ රමගැීයෙ නේ ඒ ොර්ගශආ තමුන්නාන්ශසේො න්න
අපට තිශබන්ශන් ුගබ පතන්න පෙණි  ඒ ුගබ පැතීශේ ශ ෝජනාව
තෙි  අද ශේ ි ්වාස භ ංග ශෙස ශගනැත් තිශබන්ශන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ශා ොඳි  ගු  රාානා රතුෙනි

තමුන්නාන්ශසේො තීමණ රමන්න පාක්කයිතර ාට එපා වුණු
මනිලාව රශර් ති ාගත්ත ෙන්ත්රීවු  රවුද න් ා ගශේ එක්කයසත්
ජාතිර පාක්කයිතර ාට ශපශනනවා පාක්කයිතර ාට එපා වුණු
අගෙැතිව රශර් ති ාගත්ත යූඑන්ීඨ ෙන්ත්රීවු  රවුද න් ා ඒ
පාක්කයිතර ා දැන ගන්න නන. ෙක්කයෂ 800ට ින්ණුණු අ රවුද
න් ො ෙක්කයෂ 5 000ට 2 000ට ින්ණුණු අ රවුද න් ො ගශේ
ාන්න එක්කයසත් ජාතිර පාක්කයිතර ාට ශපශනනවා එශා ෙ ශපශනන
නිසා ශෙතුෙන්ො රෙබෙ ශවනවා රෙබෙ ශවො ර. ගා නවා
ගු  රාානා රතුෙනි ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ආඩුක්ව
සතුශ ේ ටාමි ා වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො පුගිය
ෙැතිවමණ රාෙශආ ශෙොරද න් ශ ? බැඳුේරමශ න් අගෙැති
සතුළු ඔක්කයශරොෙ ශා ොමා ර.වා න් වා බෙ ට ආපු ගෙන්
ශා ොමා ර.වා න් වා මශට් ආර්ථිර රාබාසිනි ා ර ා න් වා
අපි ශනොශවි  ඔබතුෙන්ොශේ ශපොදු අශේක්කයෂර ාි  ශේවා
න් ශ
ඔබතුෙන්ොශේ
ා ංස ා
අපි
ශනොශවි 
තමුන්නාන්ශසේොශේ ා ංස ා ඒ ශද්වලා න් ශ
මනිලා
ිරෙසිංා ශේ නා රත්වශ න් ශේ මශට් ආර්ථිර රාබාසිනි ා
ර ා
න් වා ඔන්න එතුොශේ රඩුඩා ෙට අවස්ාාව
තිශබනවා ඒ න් පු ශද් සත්තට න් වා නේ ඒ සත්ත අනුව
ටාටගන්ශන් කීශදනාද ඒ සත්තට පිටුපාන්ශන් කීශදනාද න් ා අද
රෑ 9 30 ශවන ශරොට බොගන්න පුළුවන් ඒර දැර බොගන්න
පුළුවන්  ඇෙෙ ඒ පැත්තට ඒ ශදදම ඇෙ සති රමන්න පුළුවන්  ඇෙෙ
ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ
ජ ග්රා ණ ක්කය
ගු 
රාානා රතුෙනි රිසාඩි බදිුත ජන් සෙතිතුොශේ පක්කයෂ සතුශ ේ
ශදදරීෙක්කය සති වුශඩු නැද්ද? මවුෆ් ා කීේ සෙතිතුොශේ පක්කයෂ
සතුශ ේ ිසංවාද ක්කය සති වුශඩු නැද්ද? ශදෙ ජාතිර සන්ධ්ාන
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2018 අශප්රේලා 0(

සතුශ ේ ිසංවාද ක්කය ශදදරීෙක්කය සති වුශඩු නැද්ද? ශේ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාවත් එක්කයර - [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ා රි ා රි ශරෝමි පා 
ගණශන් ශබදුවාට පුගව ිසංවාද තාවරාලිරව තුීය ශවනවා
තෙි 

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් රාාව අවසන් රමන්න ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ඔබතුෙන්ොට ඒර පුළුවන් ශරෝමි පා  ගණශන් ශබදුවාට
පුගව ිසංවාද තාවරාලිරව දුු  ශවනවා ූෂරිභූත ශවනවා ඒර
ා රි ා ැබැි  ශරෝමි පා ට ශේර රැරො ති ාගන්න පුළුවන් රාෙ
සීිනති  අගෙැතිතුොශේ ශද් පාෙන ප්රාණ
ශේු ශණොත්
ආඩුක්ව පැත්ශත් ාඳශගන අගෙැතිතුොට වැශඩි ශදන්න
බොශගන ටාටපු අ ට ශා ට උශද් ාඳන් අගෙැතිතුො ශරොශා ොෙ
සෙරි ද? ඒ ශදදරීෙ බෙබො ිපක්කයෂ පැත්තට ශවො ාන්න එර
ශෙොන තමේ සතුටුදා ර වැඩක්කයද? ා කීේ සෙතිතුෙනි ඒර
බොශගන ාන්න එර අපිට සතුටුදා ර නැද්ද? පුගිය දවස්වෙ
ඔ පැත්ශත් ාඳශගන "අපි අගෙැතිතුොට වැශඩි ශදන්නේ"
න් ො ර. ගා පු පාලිත මංශග බඩුඩාම ො ත්ෙ ාට අගෙැතිතුො
පිමිපස්ශසන් ියටාන් "දශඩෝරි ං" ගාො ශපොලු පා ම ශන න ශරොට
ඒර බොශගන ාන්න එර අපිට සතුටක්කය ශනොශවි ද? ඒ ජවනිරා
නිර්ොණ  ඇෙට නි ිනති  ඒ ජවනිරා ාදිරිශආ ජ ගොශගන ඒෙට
නි ිනති  තමුන්නාන්ශසේො සතිරමශගන තිශබන අර්බුද අද රෑ
නව ා ොශමන් පුගව අවසන් වන්ශන් නැා ැ ශේ පාර්ලිශේන්තුව
සතුශ ේ තුශනන් ශදශක්කය බෙ නැති ශවනශරොට ආඩුක් පක්කයෂ ට
ශෙශතක්කය රලා අත උස්සපු 20රට වැඩි සංඛ්යාවක්කය ශේ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂ ශවො ිපක්කයෂ පැත්තට සිත් ටාටගන්න
ශරොට තුශනන් ශදශක්කය බෙ ති ාශගන ශේ මශට් ප්රජාතන්ත්රවාද
ව ෙන්න ූ දානේ වුණු ආඩුක්ශ පමාජ ක්කය ා ැමි ට ඒර
ශේන්ශන් නැත්නේ -

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  නලින් බඩුඩාම ජ ො  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොශේ point
of Order එර ශෙොරක්කයද? ශෙතැන disturb රමන්න එපා අද
දවශසේෙ අපි ශේ ිවාද ශගන න්න නන.

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගු  රාානා රතුෙනි
ෙෙ ගු  ිෙලා  ඇමවං
ෙන්ත්රීතුොශගන් අා න්ශන් ශෙපෙණි  ඔබතුෙන්ො ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ශ ෝජනාව දිනනවාද නැද්ද? ඒර න් න්න ගු  ිෙලා
 ඇමවං ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුො නිරේ ශේ බි ො ගා නා රමන්න
එපා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුො points of Order වැරැදි ිධි ට
පාිචිච් රමනවා නේ ෙෙ ආපහු අවස්ාාව ශදන්ශන් නැති ශවි 
Points of Order නිවැමදි ශෙස පාිච්චි රමන්න ශේ සභ ාශ
ාන්න රාටත් අදා ස් ප්රරා න්රීශේ අි ති තිශබනවා

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි එතුො නේ ා ේබ වුණු ගණන අද රෑ
රැසිශනෝ -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

දැන් රාාව අවසන් රමන්න ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොශේ
රාෙ අවසානි 
මී ඟට ගු  ශජෝන් අෙමතුංග සෙතිතුො

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ෙට තව ිනාඩි ර රාෙ ක්කය ශදන්න ගු  රාානා රතුෙනි

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
එතුොට එෙ රාෙ ෙබාශදන්න ගු  රාානා රතුෙනි

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ගු  ිෙලා  ඇමවං
ශදන්නේ
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ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට ඒ ශවොව

(The Hon. Speaker)
ගු  ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුො රාා රමන්න
ආශ ත් අවුස්සා ගන්න එපා ඔබතුොට ිනාඩි ර රාෙ ක්කය
ෙබාදුන්ශන් රාා රමන්න ශන්

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ආඩුක් පක්කයෂ සතුශ ේ ශදදම ඇෙ
නිර්ොණ ර ා ශේ නිසා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ මනිලා
ිරෙසිංා  ිශමෝීක ෙන්ත්රීවු  රවුද න් න එර එළිශවන්න පටන්
ගත්තා සජිත් ශප්රේෙදාස ො ත්ෙ ා අලුත් ූ ට් ො න්න පටන්
ගත්ශත් නැද්ද? එතුො නිවාස ශ ෝජනා රෙ ක්කය ිවතත
රමනශරොට "ශේර ශේ ආඩුක්ව ටශත් ිවතත රමන අවසන්
නිවාස ශ ෝජනා රෙ ශවි " න් ො න් ශ නැද්ද? එතුෙන්ො
ූ ට් ෙැහුශ නැද්ද? ඒ තත්ත්ව සති රමපු එර නමරද? ූ ට්
ො ශගන අඳින්න බොශගන සිමි අ දිා ා අගෙැති ිරෙසිංා 
ො ත්ෙ ා නිරේ බොශගන ාඳිි ද? තමුන්නාන්ශසේො එතුොශේ
ශද් පාෙන ප්රාණ ශේමා දුන්නාට පුගව එතුො ඒ රට්මි ට ඊ ඟ
ශපෝරි ලා එර පටන් ගන්නවා ඒ නිසා ගු  රාානා රතුෙනි
අශේ පැත්ශතන් බැලුශවොත් නන. රමන ශද් අපි සති රම
තිශබනවා "ඔ ශගොලාශෙෝ ශබෝේබ ක්කය ගැහුවා" න් ො ා කීේ
සෙතිතුො ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුොට න් ා තිබුණා
"ඔ ශගොලාශෙෝ ශබෝේබ ක්කය ගැහුවා අගෙැතිතුො පණ අදිනවා "
ශේ ෙෙ ශනොශවි  න් න්ශන් ා කීේ සෙතිතුොි  "ඔ
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[ගු  ිෙලා  ඇමවං ො තා]

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

ශගොලාශෙෝ ශබෝේබ ක්කය ගැහුවා අගෙැතිතුො පණ අදිනවා
සිරිශසේන ජනාධිපතිතුොශේ පැත්ශතත් රචලා සේපන්දන්
ෙැතිතුොශේ පැත්තත් ශබදුණා ා ැෙ තැනෙ ශබදුණා ඔ
ශගොලාෙන්ට න්සි තුවාෙ ක්කය නැා ැ ඔ ශගොලාශෙෝ ශජොලිශආ
බොශගන ාන්නවා " අද ශනොශවි  ඊශආ ටාටපු ා කීේ සෙතිතුො
 ජපු ිග්රා  ඒරි  අද ාන්න ා කීේ සෙතිතුො ඊශආ ටාටපු ා කීේ
සෙතිතුො ශනොශවි  ශේ ාන්ශන් ශවන ා කීේ ශරශනක්කය
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙොනම ශරො වෙට රමන්න පුළුවන්
ශද්වලා තිශබන බව අපි දන්නවා ශෙොනම ශරො වෙට සො ම ෙ
ිනීයවෙටත් පණ ෙබා ශදන්න පුළුවන් සති ා ැබැි  ඒ ෙ
ිනීයවෙට පණ  ජො ශේ ි ්වාස භ ංග ට ිු ද්ධ්ව ාන්ද  ජො
ො  ජන ා තමුන්නාන්ශසේොව ශද් පාෙන ව ශ න් රනත්තට
දක්කයවන එර ව ක්කයවන්න බැා ැ ශේ මශට් ප්රජාතන්ත්රවාද
ශවනුශවන් ප ාත් සභ ා ෙැතිවමණ පවත්වන්න පාර්ලිශේන්තු
ාන්ද පවත්වන්න තමුන්නාන්ශසේොට ජන වමෙක්කය නැා ැ ජන
බෙ ක්කය නැා ැ ජන වමෙක්කය ජන බෙ ක්කය නැති බව ශපබමවාරි 50
ඔේපු රමො අවසානි  ශෙොනම ශරො වලින් ආේබාන් රම ගන්න
ෙන්ත්රීවු න්ශේ බෙ ක්කය ති ාශගන ඒ ජන වමෙක්කය නැති ගෙන
න්න තමුන්නාන්ශසේොට අි ති ක්කය නැා ැ ඒ නිසා අගෙැතිතුොට
ාදිරිපත් රම තිශබන ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ශේ ගු 
සභ ාශ ාන්න ෙන්ත්රීවු න්ශේ ඔළු ශගඩිවලින් දිනන්න පුළුවන්
නේ "දිනුවා" න් ො සාඩේබම රාා න් ා න් ා ාන්ශන් නැතිව
පුළුවන් නේ පාර්ලිශේන්තු ෙැතිවමණ පවත්වන්න න් ො අපි
අභිශ ෝග රමනවා පුළුවන් නේ ො  ෙැතිවමණ රට ාඩ ශදන්න
පුළුවන් නේ පාර්ලිශේන්තු ෙැතිවමණ ක්කය පවත්වන්න පුළුවන්
නේ ො  ජන ාශේ ාන්ද ට මුහුණ ශදන්න තමුන්නාන්ශසේොට
ඊට මුහුණ ශදන්න බැා ැ
ගු  රාානා රතුෙනි ො  බැංකු ශා ොමරෙ න් න්ශන් ුගළු
පටු ශා ොමරෙක්කය ශනොශවි  දැන් ශේ ගු  සභ ාශ  ජ රාා රමපු අ
න් වා "ඒ ශා ොමරශෙන් ශවච්ච අොභ  ො  බැංකුශ එරතු
රමො ති ාශගන ාන්නවා" න් ො එශා ෙ රමො නැා ැ
ශේශරන් ශවච්ච පාක්ව ශරොච්චමද න් ො ගණන් බෙො නැා ැ
අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් තවෙ සිංගේපූු වට ශවො ාන්නවා අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන් ගැන වගකීෙ ගන්නවා න් ො න් පු අගෙැතිතුො අද
ඒ වගකීෙ ගන්ශන් නැා ැ අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ව ශගන්වන්ශන්
නැා ැ අධිරමණ
ා මුවට පමුණුවන්ශන් නැා ැ අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන් ජනාධිපති ශරොිනසෙට න් වා "ෙෙ සි ලාෙ රශ ේ
අගෙැතිතුොශේ උපශදස් අනුව" න් ො ො  බැංකු බැඳුේරම
ශා ොමරශේ ො  ශෙො රු වාි  තමුන්නාන්ශසේො ශේ ආමක්කයෂා
රමන්ශන් ශේ ශා ොමරෙ ප්රශරෝමි ගණනර අොභ  ක්කය ශේ මශට්
ආර්ථිර ට බෙපාපු ශා ොමරෙක්කය බැංකු ශපොලී අනුපාත ාා 
දෙපු ශා ොමරෙක්කය ශේ මශට් ආර්ථිර
ශබෙහීන රමපු
ශා ොමරෙක්කය ඒ ශා ොමරශේ ො  ශෙො රු වාි  තමුන්නාන්ශසේො
ආමක්කයෂා රමන්ශන්
දිගන ප්රශද් ශආ සති වුණු සිද්ධිශආ ජ මුජිබුර් මහුොන්
ෙන්ත්රීතුො න් නවා ෙෙ අා ශගන ටාමි ා "ශේ ආඩුක්ශ ාන්නත්
ෙේජි " න් ො ශේ ආඩුක්ශ ාන්නත් ෙේජි  න් ාශගන
අගෙැතිතුොට පක්කයෂව ාන්ද ත් ශදන ශරොට තෙි  ොමෙ ෙේජා
පට්ටෙ ෙේජා [බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි ඒ අනුව
මුස්ලිේ ජනතාව ඒශගොලාෙන්ශේ නා ර න්ශේ තත්ත්ව
ශත්ු ේ ගීයි

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් රාාව අවසන් රමන්න ගු  ෙන්ත්රීතුො

(The Hon. Wimal Weerawansa)
තමුන්නාන්ශසේො ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාශවන් මුදලා
ශා ොමරේ රමො ඒශරන් ෙඩි තම රමශගන ඒ සලාලිවලින්
ෙන්ත්රීවු  ිනෙ  ජ ශගන ශේ ිධි ට පාර්ලිශේන්තුශ බෙ
පවත්වාශගන න්න උත්සාා  ර ාට මශට් ො  ජනතාව ඒ ිධි ට
තමුන්නාන්ශසේොට ආේබාන් රමන්න ෙැශබන්ශන් නැා ැ පුග
ිය ාන්දශආ ජ තිස්සො ාමාෙශආ ශෙොන තමේ ශද්වලා ශබදුවාද?
සිශෙන්ති දුන්නා ශචක්කය දුන්නා නිවාස ණ දුන්නා: ආධ්ාම
දුන්නා පින්තූම දුන්නා බස් දුන්නා ශනො ජපු ශද ක්කය නැා ැ
අන්තිෙට තිස්සො ාමාෙශආ ිනනිස්ුග -

ගු මුජිුදර් රහුමාතාන් මාත තා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

නැඟී සිනාප් ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  මුජිූ ර් මහුොන් ෙැතිතුො

ගු මුජිුදර් රහුමාතාන් මාත තා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ගු  රාානා රතුෙනි ිෙලා  ඇමවං
රාාශ  ජ ෙශේ නෙ සඳා න් ර ා

ෙන්ත්රීතුො එතුොශේ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො මුජිබුර් මහුොන් ෙන්ත්රීතුොශේ නෙ
සඳා න් ර නිසා ෙෙ එතුොට රතා රමන්න අවස්ාාව ෙබා
ශදනවා

ගු මුජිුදර් රහුමාතාන් මාත තා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො ෙශේ නෙ සඳා න් ර ා ගු 
රාානා රතුෙනි ආඩුක්ශ ාන්න එර ගැන ෙෙ ෙේජා වනවා
න් ො ඒ සිද්ධිශආ ජ න් පු බව සත්ත නමුත් ෙෙ ඊට වඩා ෙේජා
වනවා ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ශේ ශගොලාෙන් එක්කයර ාන්න  ඇෙ
සේබන්ධ්ශ න් [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි එතුො එතුොශේ ෙේජාශ
ශපන්නුවා එ ශපන්නුවාට ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ප්රොණ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුො දැන් රාාව රමශගන
රමන්න තව ශරොච්චම ශ ොව නන.ද?

න්න ඔබතුොට රාා
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2018 අශප්රේලා 0(

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ඔබතුොට පින්සිද්ධ් ශවන්න න්සිෙ බාධ්ාවක්කය නැතිව ෙෙ
ශා ොඳට රාාව රමශගන නවා ගු  රාානා රතුෙනි අවසාන
ව ශ න් ෙෙ තමුන්නාන්ශසේොට න් නවා අපිට නන. ප්රශ ෝජන
අපි අමශගන අවසානි  න් ො ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය
ශගනැලාො ආඩුක්ව ශපම ො සෙතිරේ අගෙැතිරේ ගන්න
ශනොශවි  අපි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාශ අපි මුෙ
ාඳොෙ න් වා "අපි න්සිෙ තනතුමක්කය ගන්ශන් නැා ැ අපි ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගශනන්ශන් ශෙන්න ශේ ශද් පාෙන
මසා නිර ශවනස රමන්න ශද් පාෙන මසා නිර පරිවර්තන
රමන්න" න් ො ඒ ශද් පාෙන මසා නිර පරිවර්තන සිද්ධ්
වුණා එ සිද්ධ් ශවො අවසන් ශවන්ශන්ත් නැා ැ ශෙතැනින්
එා ාට ඒ පරිවර්තන තවත් දිේ ගැස්ශසනවා ාරි තෙන ෙද
ශර්ඛ්ාවන් තව-තවත් පුළුලාව පැතිශමනවා තුශනන් ශදර
ගැෙශවනවා තමුන්නාන්ශසේොශේ ජනතා ශද්රෝහී නයා පත්ර ටාතු
ටාතූ අත දිශගලි රමන්න තිශබන ා ැන් ාව නැති ශරශමනවා ඒ
නිසා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව අපි ජ ග්රා ණ රමො
තිශබනවා ඒර තෙි  අපි මුෙ ාඳොෙ න් ශ "දින්නත් දිනුේ පැමදුණත් දිනුේ" න් ො ා කීේ සෙතිතුො න් පු ිධි ට
ශබෝේබ ගා ො රට්මි රට තුවාෙ ශවි  අපිට තුවාෙ නැා ැ අපි
ශජොලිශආ බොශගන ාන්නවා ඒර තෙි  අශේ දිනුෙ

ගු  රාානා රතුෙනි ජනතා ශද්රෝහී අග්රාොතයවමශ කු
සතුළු පාෙන ක්කය ශවනුශවන් අත උස්සන ෙන්ත්රීවු  රවුද
ින්කවච්ච ෙන්ත්රීවු  රවුද ශමදි උනා දො ො  ජනතාවට සා 
ජාති ට ශපන්වන ෙන්ත්රීවු  රවුද න් ො අද රෑ 9 30ට බො
ගන්න ා ැන් ශ වා! න් ො ප්රාර්ානා රමිනන් ෙෙ ෙශේ වචන
ස්වලාප අවසන් රමනවා ඔබතුොට ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 
[අ භ ා 52 28]

ගු ප්ා න් අමාතරුරංග මාත තා (හංචාරක හංවර්ධාන
ක්රිහනතියාිය රගමික ක ුතුර අමාතාතයුරමාතා)

ා

(ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிவிருத்தி
ைற்றும் கிறிஸ்தவ சைய அலுவல்கள் அமைச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development and Christian Religious Affairs)
ගු  රාානා රතුෙනි ගු   ඇමවං ෙන්ත්රීතුො දැන්ෙෙ
පමාජ පිළිශගන ාවමි  ඒරි  අපට රනගාටු [බාධ්ා න්රීේ]
එතුො න් නවා ා පාෙන ශදදමා නවා න් ො නමුත් ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශවන් ා පාෙන පිරිසිදු වුණා ඒරි  අපි
න් න්ශන් දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙැතිතුො ෙශේ ශා ොඳ ිනත්ර ා
එතුොශේ පි ාත් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ාඳො පුගව එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂශආ සෙතිරෙක්කය අමශගන ශේ පැත්තට සිලාො
ටාටගත්තා ඒ රාෙශආ ෙෙ තමුන්නාන්ශසේට න් නවා ශො ාට
එන්න න් ො [බාධ්ා න්රීේ] රාෙ නාස්ති රමන්න එපා
බෙන්න
දැන්
න් පු
රාාවලින්
ාදිරිපත්
ර
සංඛ්යාශලාඛ්නවලින් ශපීය නවා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ පවා
තමුන්නාන්ශසේොට ාන්ද ශදන්ශන් නැා ැ න් ො දා  රට
වැඩි ාන්ද ා ේබශවන්ශන් නැා ැ

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Point of Order එරක්කය ිනසක්කය ශවන ශද්වලා අා න්න එපා
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(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි ස්ාාවම නිශ ෝග අනුවි  ෙෙ ශේ රීති
ප්ර න
්
ෙතු රමන්ශන් ශෙතුොශේ ාා ාරූප ක්කය facebook එශක්කය
තිබුණා ඒරට ශෙොරක්කයද දන්ශන් නැා ැ ශවො තිශබන්ශන් [බාධ්ා
න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is not a point of Order.

ගු ප්ා න් අමාතරුරංග මාත තා

(ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
රිසාඩි බදිුත ජන් ෙැතිතුොශේ පක්කයෂ ශේරට පක්කයෂව ාන්ද
ශදන්ශන් නැා ැ ඒ වාශේෙ ෙශනෝ ගශන්සන් ෙැතිතුොශේ ාන්ද
ා ේබශවන්ශන්ත් නැා ැ ඒ අනුව අනිවාර් ශ න්ෙ අපට ාන්ද
522ක්කය තිශබනවා තමුන්නාන්ශසේොට තිශබන්ශන් ාන්ද 80ි  ඒ
අනුව වැඩි ාන්ද ා තළිස් ගණනන්න් ශේ ශ ෝජනාව පමාජ
ශවනවා න් න එර ශේ අවස්ාාශ  ජ ෙෙ න් න්න නන. [ශඝෝෂා
න්රීේ]

ගු මාතන්ත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)
ජ ශ වා!

ගු ප්ා න් අමාතරුරංග මාත තා

(ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේො රාෙ නාස්ති රමන්න එපා ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ාන්ද ඔක්කයශරෝෙ ා ේබශවි  න් ො
තමුන්නාන්ශසේො බොශපොශමොත්තු වුණා [බාධ්ා න්රීේ] එතැනත්
ශපොඩි ශපොලාෙක්කය ති ො තිශබනවා දැන් ාතින් රාා රමො
වැඩක්කය නැා ැ දැන් ශ ොව ශදො ා ොමි  ඔ ශ ෝජනාව ාලාො
අස් රමශගන දවලාට රාො අපි ඔක්කයශරෝෙ ශගදම මු න් ො
ාලාලීෙක්කය රමිනන් ො නිා ඬ ශවනවා [බාධ්ා න්රීේ]

[12.30p.m.]
ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Hon. Speaker, for the opportunity given
to speak on the No-Confidence Motion on the Prime
Minister today. A No-Confidence Motion on a Prime
Minister, in any Parliament, is a very serious matter.
Nobody moves a No-Confidence Motion on a Prime
Minister on trivial issues. So, this Debate has to be
conducted in a manner that requires the seriousness. But it
is a matter of regret that those very Hon. Members who
have signed this Motion have now reduced it to a joke.
They themselves presented a Motion and not even half
way through the Debate, we find that they have conceded
that they cannot pass the Motion and they are reducing
the Debate and the Parliament to a joke. When we
participate in this Debate, we want to constructively
engage with the issues that have been raised. The Hon.
Leader of the Opposition who spoke earlier in the day,
clarified our position with regard to corruption in this

1237

පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  එේ ඒ ුගෙන්තිමන් ො තා]

country. I want to reiterate that fact that none of us want
to allow corruption to continue in this country.
This Government, particularly, has received a mandate
from the people to fight corruption. In the January, 2015
Presidential Election, that was most pronounced. That
was one of the key issues on which the people of this
country voted for a common Opposition candidate - to
fight corruption. Not only corruption, but there were very
serious issues faced by this country that had to be
addressed, resolved and the direction that the country was
taking had to be changed, and persons from varied
political backgrounds joined hands in that exercise. All
of us having realized that the direction the country was
taking must be changed took that decision and a common
Opposition candidate was decided upon and all of us
worked together and brought about that change.
Thereafter, at the General Election held in August
2015, a National Government was formed and that was
put forward to the people. During the first eight months in
2015, the idea of a National Unity Government was put
forward. We had during that time the Leader of the Sri
Lanka Freedom Party as the President of the country and
the Leader of the United National Party as the Prime
Minister of the country and they went before the people
and asked for a mandate. That mandate was given.
Unfortunately, some people who were elected from the
United People’s Freedom Alliance - UPFA - decided to
go against that mandate and left the Government of
National Unity that was formed by the Leaders of the two
Parties and chose to sit in the Opposition. That was the
first challenge that was posed to the Government of
National Unity and the country had to continue in a
different direction. Today, that group of MPs who worked
against the mandate received by their Party Leader have
forwarded a Motion of No-Confidence on the Prime
Minister. That is one reason why we take the view that
this is a first step in the assault against the Government of
National Unity that has a popular people’s mandate.
Perhaps, the second would be aimed at the Speaker’s
Chair, and the third at impeaching the President himself.
That design goes against the mandate that the people of
this country from all parts, not just from one community
but from all communities, granted mainly to the two main
Parties of this country.
There is, in this Motion that is under debate today, a
certain reference to the events that occurred in the Kandy
District about which the Hon. Rauff Hakeem spoke in his
address. But, Hon. Hakeem has missed a very important
part in that reference in the Motion. That part says, “by
failing to take immediate measures to provide protection
to Sinhalese, Tamil and Muslim people.” It says that the
Prime Minister, as the Minister-in-Charge of Law and
Order, failed to take immediate measures to provide
protection to Sinhalese, Tamil and Muslim people. I
wonder why Sinhalese and Tamils are mentioned in that
section. Today, when the Hon. Hakeem made reference
to that, the whole country knows and even those who
have signed this Motion concede that that was violence
against the Muslim people. This shows the minds of those
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who have signed this Motion. They are so reluctant to say
that the Muslim people were not protected. So, they have
to include the Sinhalese and the Tamils also in it. They
are loath to concede that a minority people of this country
were the targets of that violence. So, one can see the
racist outlook of those who have signed this Motion
including the Hon. K. Kader Masthan. I make mention of
this because the Hon. Bimal Rathnayake referred to the
fact that there is a rumour floating that says that the UNP
should not win this Vote of No Confidence with the vote
of the Tamil National Alliance, because that will be
detrimental to them. It is the same racist thinking that put
that thought forward and I heard it a moment ago from
the Opposition Bench, the last speaker, mentioning the
TNA by name. It is a message to the majority people of
this country. It is to arouse communal racist feelings
within the majority community that these thoughts are
being put forward. I am asking you, what is wrong with
the TNA voting in this Motion before the House? Do
Tamil people not have a right? Do the Tamil people of
this country not have a democratic right to participate in
this process? Is that what is being said? I do not know
who said it. I do not know whether President said it. Even
if the President said it, I am putting the question to the
President, if he said it. In fact, the rumour says that a
particular Minister asked the President, “So, it was good
enough for you to win with the votes of the Tamil people,
but the UNP should not win with the votes of the Tamil
people.” I hope the President did not say it. I hope it is
only a rumour. But, that thinking is prevalent and that is a
matter that I want to raise. That thinking says that they
will have currency if that idea is floated. This, I think, is
an issue of fundamental importance. So long as people
think in those lines, there is no redemption for this
country; so long as people think that it is only the
Sinhalese or only the Buddhists matter in this country,
there is no redemption for this country and that is why we
are repeatedly making mention today of the mandate that
this Government got to draft and adopt a new
Constitution for this country; a new social contract in
which all the people of this country, for the first time, can
agree upon.
The Hon. Leader of the Opposition read out the
speech that the President made here saying that in the
previous Constitution, there was no consensus. It is of
utmost importance that the fundamental law of this
country, the supreme law of this country, the social
contract, has the consent of all the people. It certainly
must have the consent of the Sinhala people, of the
Buddhist people. After all, they are the majority in
numbers. But, that is not sufficient. It must have the
consent of the Muslim people; it must have the consent of
the Tamil people and all other different communities that
live in this country. It is only then that this country can be
called a united country. It is only then that this country
can move forward. The one bane that this country has
suffered ever since Independence is that fact - nonacknowledgement of the fact that there are different
peoples of this country who inhabit this Island.
The Resolution that was put forward on the 9th of
January, 2016 and adopted on the 9th of March, 2016,
was the effort that was started. This House adopted that
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Resolution unanimously. I heard the Hon. Wimal
Weerawansa say a moment ago that the Prime Minister
has agreed with the Tamil National Alliance that a new
Constitution would be adopted in three months’ time.
What is wrong with that? He has not given us any such
guarantee, but he should. After all, it is this House that
adopted that Resolution unanimously. You were in this
House when this House adopted that Resolution
unanimously. What were you doing then? You should be
happy if it is adopted in three months’ time without any
further delay, because you were party to that Resolution
that was adopted by this House unanimously. That is not
something that the Tamil National Alliance is doing
secretly with the UNP or anybody else. There is a
Steering Committee in which every political party is
represented in this House. He is a Member. Even the Hon.
Douglas Devananda’s party, which is a single-Member
party, is represented in the Steering Committee. An
Interim Report was submitted in September last year to
the Constitutional Assembly. Seventy Six meetings were
held by the Steering Committee. There were six
Subcommittees and another A d hoc Committee. All of
them were reported to the Constitutional Assembly. It is a
joint effort. Nothing was being done behind anybody’s
back. That is one reason why the Tamil National Alliance
has consistently maintained that the new Constitution
must be put to the people at a referendum. The people of
this country must agree and adopt that Constitution and it
should not be done behind anybody’s back. It is that kind
of a transparent procedure. Why is he pointing an
accusing finger, if that is to be done?
We urge the Government that those proceedings must
be restarted immediately. There has been a long delay, an
unnecessary delay. The Constitutional Assembly
procedure must be expedited and brought to an end. After
all it is the unanimous view of this House that that must
happen. We raise this issue with the Government now that
that must be done. There are several other issues and I
want to itemize them and mention them here today.
Whatever happens to this Motion, this is also an
opportunity for us as substantially representing the Tamil
people from the North and East to openly lay before this
House, before the President and the Prime Minister the
various concerns that we have with regard to the
performance of this Government in the last three years.
Our people are most disgruntled and very disappointed.
There is no problem with the direction in which the
Government is moving; the direction was changed. But it
is not moving most of the time or it is so slow that you
cannot notice a movement. That has affected and that is
seriously affecting the lives of our people.
We have constantly raised the issue of Tamil political
prisoners; I used the word advisedly, “political prisoners.”
If it was all right for Janatha Vimukthi Peramuna, who
took up arms twice against the lawfully constituted
Government of this country, to be pardoned, because all
they tried to do was to achieve a political objective and
that is why they were "political prisoners"; so are those
detained under the Prevention of Terrorism Act now.
They were only attempting to achieve a political
objective. Several of them have spent 20 years in prison
without their case being concluded. The maximum
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penalty under the PTA is 20 years. Case is not concluded.
That armed revolt is over; it was over nine years ago; that
political objective is no more extant in this country.
Thereafter in the last nine years, our people have
repeatedly voted for us and they repeatedly say, “We
stand for a united, undivided and indivisible country.”
That early political objective no longer exists. Why can
you not pardon those who have been convicted under the
PTA? Why can you not release the others who have been
held in long detention? What the Mahinda Rajapaksa
Government did, you are unable to do. They released
nearly 12,000 cadres of the LTTE who fought in the final
war after a two-year rehabilitation and you are still
keeping people who gave a food packet to someone 20
years ago. They are still being detained. Naturally, our
people are very concerned and questioning the bona fide
of this Government.
Then, on land releases, President Maithripala Sirisena
gave a written undertaking. That was the only written
undertaking given. I am glad that the Hon. Patali
Champika Ranawaka, Minister of Megapolis and Western
Development, is here. With regard to private land
releases, you will remember that you wrote the promise
that was to be given by the candidate Maithripala Sirisena
with your own hand and it was sent to him when he was
in the East before the Presidential Election. Nobody
objects to that; no one in this country objects to that.
There is no war in this country. Security concerns are
legitimate. For security purposes, if the military requires
land, that can be held by the military. We are not opposed
to that, but these are large swathes of land. Even today,
we acknowledge that a lot has been done; but not enough.
This should have been done in 100 days. Now, after three
years, we are still struggling.

Sir, Government farms are still being held and
cultivated by the military. Why does the military have to
do this? Thirteen such farms in the North alone are being
run by the military. They are running preschools close to
those farms. Those children wear military emblems. Do
we need this nine years after the war ended? How do you
work for reconciliation? How do you turn the minds of
those people if such intense military presence continues?
Then, there is the repeal of the Prevention of
Terrorism Act. The Government promised a Counter
Terrorism Act would be enacted in its place. I know that
the process is on, but how long is it going to take? The
PTA was brought into operation in 1979 as a Temporary
Provisions Act for six months. Even today the title to that
Act says, “Prevention of Terrorism (Temporary
Provisions) Act" . It was extended until 1981 and then
that Clause that said it is "temporary" was removed. But
the title still says, "Temporary." For 30 years, it is,
“Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act”
and nine years after the armed revolt ended, it is still
extant. Why can that not be repealed immediately? Is
anybody in this House opposed to that? There are serious
complaints from our people in the North and the East.
For administrative structures and Local Government
structures, Hon. Rauff Hakeem, there has been a
longstanding demand to upgrade the Tamil Divisional
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[ගු  එේ ඒ ුගෙන්තිමන් ො තා]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

Secretary's area in Kalmunai. A Cabinet decision was
taken in 1993, but it is still not implemented. Hon.
Minister, we require your intervention and cooperation in
this.
ගු රවුෆන කීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Yes.

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, please do not disturb.
Hon.
Sumanthiran, you go ahead. Do not get entangled.

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes, I know.

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා

ගු කථානායකුරමාතා

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Hon. Speaker)

(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

Thank you.

There are other issues like appointing Government
Agents in the North and the East. To areas that are nearly
100 per cent Tamil - you know, the language of
administration there is Tamil - Government Agents who
do not know Tamil are sent. So, how do they carry out
their work? There was one Government Agent in
Vavuniya called, Mr. Pushpakumara. He was conversant
in Tamil; he worked in Tamil, but others are not. So, how
can they perform? Presently, both Government Agents in
Vavuniya and Mannar cannot function in Tamil. It is not
that there are no officers available; there are enough
Tamil officers available. So, naturally our people are
telling us, “You support this Government. You say they
are working for reconciliation.
But see, what is
happening here.”
With regard to Government jobs, recently six drivers
who are residents of Galle turned up in the Jaffna
Kachcheri. Why should drivers to Jaffna Kachcheri be
appointed from Galle?

ගු (වවදය) රප්ේෂන පතිරණ මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரதைஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

Because the Minister is from Galle.

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes, and peons and security guards to schools are
appointed from Kuliyapitiya. In fact, one of our MPs the
other day said that the reason for coconut prices to rise is
that there is nobody available to pluck coconuts in
Kuliyapitiya. They are all being given peon jobs and sent
to Jaffna. - [Interruption.] Now I can see accusations
being traded from this side to that. That is the culture political patronage.
ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

So then, why are you voting? - [Interruption.]

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No. We do not take - [Interruption.] Wait. We do not
take political office and no political patronage comes
from us. - [Interruption.]

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

Otherwise, there will be unnecessary disturbances.

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No, we have a right to participate.
being questioned unnecessarily.

Again that is

Sir, there were factories that were closed in the North
and the East due to the war. None of it has still been
resuscitated or restarted. We have been asking the
Government. That would provide employment to our
people. Unemployment is a very serious problem there.
Then there is a very important issue of Mahaweli
development.
ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, you have only four more minutes.

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Okay, thank you, Sir.

Mahaweli development scheme has been a serious
issue for several decades. To the areas that are being
demarcated as Mahaweli areas, the ordinary laws of land
alienation, et cetera does not apply. Then, there is postcolonization that happens. This has happened in several
schemes of Mahaweli development. This was the reason
why through the Banda-Chelva Pact in 1957 and very
particularly, through the Dudley-Chelva Pact in 1965,
land alienation principles were enunciated. This is one of
the root causes of the conflict. It is still being
perpetuated.
We want water. So, give us only water. We have
people there who need water. Presently, in the Mullaitivu
District, there are efforts being taken to only bring
people, not water. There are people living there who need
water. Send water, we will gladly receive it. Do not send
people there. If there is any land to be alienated, do it in a
way with preference to the landless people of that District
without affecting the demography. This is a very, very
sensitive issue and I want to raise it publicly today with
the Government.
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With regard to migrant fishermen in the North and the
East, particularly in the Mullaitivu area, there has been a
practice. Migrant fishermen do come from the West on
various seasons, but there have been laws and longstanding practices as to how that is done. All that is being
violated with permits being given by the Director General
of the Department of Fisheries and Aquatic Resources
against the law with the active support of the military who
is present there. This has gone on for several years and it
is still happening. The Minister of Fisheries and Aquatic
Resources came, had a discussion at the District
Secretariat in Mullaitivu and gave orders to stop that. The
very next day, that was violated.
So, these are issues that we want to publicly,
transparently and openly raise with the Government today
at a time when for other reasons, a Vote of No
Confidence has been moved. We will not be party to
further those other objectives of others who have moved
this Motion as a first step towards destabilizing the
National Unity Government and turning the direction of
this Government back again to a destructive path. We will
not lend our hand to that. We are very clear with regard to
the mandate that the people of this country gave to
President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil
Wickremesinghe and there is yet time for them complete
their mandate. We are disappointed with the progress.
But, nevertheless, we want that done in the remaining two
years that this Government has.
ගු කථානායකුරමාතා

අශේ ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො ශේ අවස්ාාශ  ජ ශේ ගු 
සභ ාශ නැති වුණත් ෙෙ න් න්න නන. එතුො අද එතුොශේ
රාාශවන් අක් ගණශන් අපට එර ාන්ද ක්කය ශා ෝ අමශගන දුන්
බව වැට උඩ තිබුණු ාන්ද ක්කය එතුොශේ රාාශවන් අශේ පැත්තට
ා මවා  ජෙ ගැන ෙෙ එතුොට ොශේ ස්තුති ප්රරා රමනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙෙ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ගු 
අගෙැතිතුොට ා ා ආඩුක්වට ිු ද්ධ්ව ශගනාපු එරක්කය එ  ජප
වයාේත ාතාෙ ූලට ශද් පාෙන වයාපතති ක්කය බව ො ශප ද්ගලිරව
දන්නවා ෙෙ ශේ වගකීශෙනුි  න් න්ශන් ෙධ්යෙ ප ාත
නිශ ෝජන රමන ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ එර සෙතිවමශ ක්කය
ප්රරා රමො තිශබනවා අගෙැතිතුො ාවත් රමො රූරඩ ක්කය
දෙො ඊට පුගව football එරරට වාශේ ඒ රූරඩ ට ගා ො අි න්
රමො අපි රැෙති එක්කයශරනාව අපි දෙනවා න් ො ෙෙ ශේ
වගකීශෙනුි  න් න්ශන් ාතින් ශේ වාශේ ශද් පාෙන කුෙන්ත්රණ
සිදු වන බව අපි දන්නවා

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
නා ශ න් ශපන්වන්න බැරිද?

ගු නවින් ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)
ෙෙ ාඟි ක්කය දුන්නා ශන් ෙධ්යෙ ප ාශත් න් ො
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

Your time is running out, Hon. Member.

Hon. Minister, why do you not carry on with your
speech?

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

ගු නවින් ිනහානායක මාත තා

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Therefore, we will act in this House today with a view
to giving the Government that space to complete the
performance of that mandate. Thank you.
[1.01p.m.]
ිනහානායක

holding on to those people. So, those kinds of quick
political and administrative decisions have to be taken.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගු නවින්
අමාතාතයුරමාතා)
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මාත තා

(ைொண்புைிகு
நவின்
திஸொநொயக்க
மகத்ததொழில் அமைச்சர் )

(වැවිලි
-

කර්මාතාන්ත

தபருந்ததொட்டக்

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Plantation
Industries)
ගු  රාානා රතුෙනි, ශෙෙ වැදගත් අවස්ාාශ  ජ වචන
ස්වලාප ක්කය ප්රරා න්රීෙට අවස්ාාව ෙැීමෙ ගැන ො ස්තුතිවන්ත
වනවා

The Hon. M.A. Sumanthiran’s speech was more of an
eulogy on the problems of the Tamil people in the North
and the East than on the No-Confidence Motion.
Nevertheless, I also feel the pain in his heart, especially
when he mentioned that the Mahinda Rajapaksa regime
released 12,000 fighters in two years and our Government
has not been able to do that. So, certainly, these are
problems that we should look at constructively,
objectively and most importantly humanely. Especially, if
a person has been charged and if there is no evidence to
proceed with the case, I just do not see why we are

(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)
ෙෙ දන්නවා ඒ රවුද න් ො ඔබතුො දන්නවා න් ො

එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ අපට ේ ගැටලුවක්කය තිශබනවා නේ
ප්ර න
් ක්කය තිශබනවා නේ ඒ ප්ර න
්
ිසඳා ගන්න අපට අවරා
තිශබනවා අවස්ාාව තිශබනවා ා ැඟීෙ තිශබනවා ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ා මා ා අශේ පක්කයෂශආ නා ර ා ාවත් රමන්න
උත්සාා  රමන එර ාතාෙ ප්රජාතන්ත්ර ිශමෝීක වැඩ පිළිශව ක්කය
ා ැමි ට ො දන්නවා I look at that whole process in
repugnance as an aberration of Parliamentary Democracy,
because the issue of the UNP leadership, the reforms in the
UNP and this particular No-Confidence Motion - I will
come to the substance of it in a moment.- should not be
conflicted or there should be no relationship between the
two. එෙ නිසා අශේ එක්කයසත් ජාතිර ශපමමුණු රඩුඩා ෙ
ඒරෙතිරව එරමුතු ශවො අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව
පමාජ න්රීෙට රටුතතු රමනවා න් න එර ො පැා ැදිලිව ප්රරා
රමනවා ඒ වාශේෙ අද උශද් තිබුණු භීතිරාව අපට නැා ැ ඒරට
ප්රධ්ාන ශා ේතුව අපි දන්නවා This has been an anticlimax
because we certainly took upon ourselves to work hard and
save the Government. එවැනි ශෙොකු challenge එරක්කය අද අපට
ශපශනන්නට නැා ැ
ිශ ේෂශ න්ෙ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව අත්සන් ර
පිරිසත් අද සිලාො නැා ැ භ ාම දුන් නා රි නුත් අද සිලාො
නැා ැ ො ටාතනවා අද ා ැන්ද. වන ිට එි  න් ො නමුත් මීට

1245

1246

පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  නින් දිසානා ර ො තා]

වඩා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව පිටුපස සිමින්ශන් ඒරට
වුවෙනාව තිශබන්ශන් නා රත්ව ශදන්ශන් ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ නක්
ා බවෙට සේබන්ධ් ශචෝදනා එලාෙ ශවො තිශබන ේ න්සි
පිරිසක්කය බව ාතාෙ පැා ැදිලිි  ආඩුක්ව වැට්ට ඇශෙන් ආඩුක්ශ
ස්ාාවමභ ාව නැති න්රීශෙන් එෙ නක්ා බ ීයතිරීති ප්ර න
්
ශචෝදනාවෙට ේ න්සි ිසඳුෙක්කය ෙබා ගන්න පුළුවන් ොර්ග ක්කය
ිධි ට තෙි  ඔවුන් ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශදස බෙන්ශන් එෙ
නිසා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ එක්කයසත් ජාතිර ශපමමුණ ශක්කයන්ද්ර
රමශගන ශේර ඒත්තු ගැන්වූවාට මින් තිශබන්ශන් ශවනෙ
''ශේේ'' එරක්කය අපි ඒර දැනශගන රටුතතු රමනවා ඒ වාශේෙ
ශෙෙ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවට ේ න්සි පිරිසක්කය සා ා ෙබා
ශදනවා නේ සා ා ෙබා ශදන්න උත්සාා  රමනවා නේ අනුබෙ
ශදනවා නේ ඒ පිරිස්වෙට සත්ත ව ශ න්ෙ ා දවතට එරඟව ශේ
ආඩුක්ශ ාන්න පුළුවන්ද න් න ප්ර න
්
ෙතු රමන්න අව යි 
ෙක්කයනිසාද ත් අපශේ අගෙැතිතුො ගැන අපට ි ්වාස ක්කය
තිශබනවා නමුත් ඔවුන්ට ඒ ි ව
් ාස නැත්නේ පාර්ලිශේන්තු
ප්රජාතන්ත්රවාද අනුව ඒ ආඩුක්ශ ාන්න පුළුවන්ද බැරිද න් න
ප්ර න
්
අපි ෙතු රමන්න අව යි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු නවින් ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ ශේ රාමණ ත් න් න්න අව යි 
If you look at the substance of the No-Confidence Motion,
there are various allegations which are actually ridiculous.
ශේර ාතාෙ ිටාළු සා ගත ශද ක්කය ශේශක්කය තිශබන ශචෝදනා ිටාළු
සා ගති  අක් ගණශන් ශපොඩිඩක්කය research රමො ටාතා බො
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගශනන්න අව යි  ශෙටා තිශබන
රු ණු ගැන අපට ාතාෙ රනගාටුදා ර තත්ත්ව ක්කය තෙි 
තිශබන්ශන් ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ බැඳුේරම ගනුශදනුව සේබන්ධ්ශ න්
සිදු ර ිෙර් න ට අදා Report එශක්කය අගෙැතිතුො වැමදිරු  චූදිත ා- න් ො එතුොශගන් වැරැද්දක්කය වුණා න් ො න්සිෙ
අවස්ාාවර ප්රරා ශවො නැා ැ ඒ පිළිබඳව බැඳුේරම ශරොිනසශේ
වාර්තාශ 930 වන පිටුශ ශෙශසේ සඳා න්  ඇ තිශබනවා:
"Mr. Mahendran and Mr. Samarasiri have deliberately and mala
fide...

"Mala fide" න් න්ශන් "ටාතා ෙතාෙ" න් න එර "Bona
fide" න් න්ශන් ''ශා ොඳ අදා සින්'' - ේන්සි වැරැද්දක්කය නැා ැන් න එරි 
නමුත් ප්රධ්ාන ව ශ න්ෙ ඒශක්කය "bona fide"
න් න වචන නැතුව "mala fide" න් ො දෙො තිශබනවා ඒ
න් න්ශන් ද්ශ ෂ සා ගතව බවි 
... misled the Hon. Prime Minister and suppressed material facts
and misrepresented the factual position when they reported the facts
and events relating to the Treasury Bond Auction..."
"The evidence establishes that, Mr. Mahendran had not been
instructed or directed by the Hon. Prime Minister to act unilaterally
and immediately suspend or stop Direct Placements..."

ශෙෙ වාර්තාව ාතාෙ පැා ැදිලිි  අක් ගණශන් ශෙෙ ශරොිනෂන්
සභ ා වාර්තාව න් වොද ශේ ශචෝදනා මිර එතුොට එලාෙ රමො
තිශබන්ශන්? පැා ැදිලිවෙ නැා ැ එෙ නිසා ෙට ාතාෙ පැා ැදිලිි 
ද්ශ ෂ සා ගතව ූලට උපරෙ සතුව තෙි  ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග

ාදිරිපත් රම තිශබන්ශන් න් න එර ශෙටා තවදුමටත් ශෙශසේ
සඳා න් ශවනවා:
“Mr. Mahendran has repeatedly assured the Prime Minister that,
Mr. Aloysius would not under any circumstances play any role in
the business activities of Perpetual Treasuries Limited. The
evidence establishes that the Hon. Prime Minister fully expected
Mr. Mahendran to comply with the due procedure and conduct a
comprehensive study into the matter and for this study to be
considered by the Monetary Body.”

එ ාතාෙ පැා ැදිලිි  ශපොඩිඩක්කය ශේ වාර්තාව න් වන්න
එශා ෙ න්ශ ශවොත් ඔබතුෙන්ොට ශත්ු ේ ි  අගෙැතිතුොශේ
පැත්ශතන් වැරැද්දක්කය ශවො නැා ැ න් න එර බාගශවොවට
පත් ඇෙ ගැන ප්ර න
් ක්කය සති නමුත් එවැනි ශද්වලා නා ර න්
අතින් ශවනවා ඒරට රමන්න ශද ක්කය නැා ැ ගු  අගෙැතිතුො
දැන් ශෙතැන ාන්නවා අපි එතුොට ඒ ගැන ප්රරා රමො
තිශබනවා ශද් පාෙන නා ර න් අතින් පත් ඇේ සේබන්ධ්ශ න්
ේ ේ වැමදි සිදු ශවනවා නමුත් අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ෙැතිතුො
සේබන්ධ්ශ න් ගත්තාෙ ො  බැංකුශ අධිපති ශවන්න එතුොට
සි ලුෙ ුගදුුගරේ තිබුණා ඒ ගැනත් ශෙෙ වාර්තාශ සඳා න් රම
තිශබනවා
ෙෙ අවුු දු 58ක්කය ශේ පාර්ලිශේන්තුශ සිමි ා ගු  මවුෆ් ා කීේ
ෙැතිතුො ෙට වඩා ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවෙට සා භ ාිය  ඇ
තිශබනවා න් ො ෙෙ ටාතනවා I have participated in about
three or four No-Confidence Motions.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි ඔබතුොට ෙබා  ජ තිශබන ශ ොව අවසන්  ඇ
ශගන එනවා

ගු නවින් ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

Sir, give me a minute.

This is one of the most ridiculous wordings of a NoConfidence Motion that I have seen. It is actually an
insult to our intelligence. I am sure, when the votes are
counted at night today, the victory of this Government
would be ensured and also the future course of action that
has to be rectified through the Prime Minister as well.
Thank you very much.
ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මී ඟට ගු  (ආචාර්

බන්දුෙ ගුණවර්ධ්න ෙැතිතුො

[අ භ ා 5 09]

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගු  රාානා රතුෙනි ගු  අග්රාොතයතුොට ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් රම තිශබන අවස්ාාශ එතුොත් ශේ සභ ා
ගර්භ ශආ සිමින අවස්ාාශ ඒ සේබන්ධ්ශ න් ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ
ශවනුශවන් වචන න්ටාප ක්කය එරතු රමන්නට ෙැීමෙ ගැන ො
සතුටු ශවනවා

1247

2018 අශප්රේලා 0(

ගු  රාානා රතුෙනි අශේ මශට් පාර්ලිශේන්තුවට ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනා ()ක්කය ාදිරිපත් ශවො තිශබනවා අග්රාොතයවු න්
තිශදශනකුට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ාදිරිපත් ශවො
තිශබනවා ඒ එස් ඩේලි ආර් ඩී බඩුඩාමනා ර අගෙැතිතුො
සිරිොශවෝ බඩුඩාමනා ර ෙැතිනි
සා  මනිලා ිරෙසිංා 
අග්රාොතයතුො ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ිවාද ට භ ාජන වුණු
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවලින් දිනා තිශබන්ශන් එරි  එශසේ දිනා
තිශබන්ශන් අිනර්තලිංගේ ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ාදිරිපත් වුණු
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව පෙණි  අශනක්කය ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනා
දිනො නැා ැ නමුත් ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය නිසා සොජෙ
ශද් පාෙනෙ
ා ා ආර්ථිරෙ
ව ශ න් සතිවන බෙප.ෙ
න්සිශසේත් ෙඝුශරොට තැකීෙට ශා ෝ ිටාළුවට ෙක්කය න්රීෙ
ප්රපාශගෝචම ශද් පාෙන රට ුගදුුග වන්ශන් නැා ැ අපි රවුු ත්
දන්නවා අග්රාොතයතුොට ශේ සභ ාශ ිිධ් රු ණු සේබන්ධ්ව
ශග මව ක්කය තිබුණා න් න එර නමුත් එතුො ි ව
් ාස තැූ 
පුද්ගෙ න් එතුො වටා සිමි පුද්ගෙ න් එතුොශේ ගජ ිනතුමන්
ප්ර ස්තිරු වන් ආවශත්වරු වන් සි ලුශදනාශේ ක්රි ාවලීන්
සමුච්ච ර ප්රතිලෙ ශෙස තෙි  එතුොට ිු ද්ධ්ව ශෙෙ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගශනන්ශන්

ගු  රාානා රතුෙනි අශේ මශට් ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශ
5(8වන වයවස්ාාවට අනුව මාජය මූෙය පිළිබඳ ප්රධ්ාන වගකීෙ
උුගෙන්ශන් ශේ උත්තරීතම ආ තන ි  ඒ වාශේෙ ුතක්කයති
පසිඳලීෙ පිළිබඳ ප්රධ්ාන වගකීෙ උුගෙන්ශන් ශශ්රේෂ් ාධිරමණ ි 
මශට් සෙස්ත බැංකු රෙ ණ රෙ මූෙය රෙ පිළිබඳ ප්රධ්ාන
වගකීෙ උුගෙන්ශන් ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව
ශරොතමේ වැදගත් ද න් නවා නේ ශේ මශට් ශේදුු  තුක්ශ සිට
ශදවුන්දම තුක්ව දක්කයවා ස.ෙ ගනුශදනු රමන ෙනුස්සශ ක්කය
ශවනුශවන්ෙ මුදලා ශනෝට්ටු අච්චු ගැසීෙ පිළිබඳ ඒරාධිරාරි බෙ
තිශබන්ශන් ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුවට පෙණි 
ශේර
සේපූර්ණශ න්ෙ ාස්ත්රී රටුතත්තක්කය ශේ මශට් වයවා ාමශආ
පවතින රාසි ා ා ශනෝට්ටු ප්රොණ ශරොච්චමද ඒවා රවම
වමිනාරේවලින් නිකුත් රමනවාද නිකුත් රමන ප්රොණ
ශරොච්චමක්කයද නිකුත් රමො ුගමක්කයිතතාගාමවෙ තැන්පත් රමන්ශන්
ශරොශා ොෙද ඒවාශආ ආරතති ශෙොනවාද නාදි පිළිබඳ තීමණ
රමන්න ෙංරා ාතිා ාසශආ න්සිෙ දවසර ශද් පාෙනප න්
ෙැදිා ත් ශවො නැා ැ එ
සේපූර්ණශ න්ෙ තාක්කයෂකවර
රටුතත්තක්කය මුදලා ශනෝට්ටු අච්චු ගැසීෙ සේබන්ධ්ශ න් පුංචිෙ
සැර ක්කය ශා ෝ අි ්වාස ක්කය සති වුශණොත් ඒ ශවශ ඳ ශපො
ආර්ථිර ක්කය මඳා පවතින්න බැා ැ ඒ නිසා තෙි  ාතාෙ සංශ  ජව ශ්රී
ෙංරා ො  බැංකුවට ස්වාීකනව රටුතතු රමන්න ශේ උත්තරීතම
සභ ාව 59(9 අංර 48 දමන මුදලා ීයති පනත සේෙත රමො
ිශ ේිතත ස්වාීකන බෙතෙ සටාත ආ තන ක්කය සති රශ ේ අශේ
මටට නිදා ස ෙැබුණ දවශසේ සිට ප මුශවනි මුදලා අොතය
ශේ ආර් ජ වර්ධ්න ෙැතිතුොශේ රාෙශආ සිට ිිධ් මුදලා
අොතයවු න් ටශත් මුදලා අොතයාං
තිබිො තිශබනවා ඒ
තිබුණ මුදලා අොතයාං ට පුංචිෙ පුංචි ශා ෝ ෙත ක්කය ශ්රී ෙංරා ො 
බැංකුව ගැන සති වුශණොත් ඒ අවස්ාාවෙ ජ ො  බැංකු අධිපතිවු 
ාලාො අස්ශවො තිශබනවා ඒ ෙත සොජ ට රාන්දු ශවන්න ාඩ
ශනොා ැම නතම රමශගන තිශබනවා අවාසනාවරට ශෙවම ශේ
ක්රි ාදාෙශආ ජ අග්රාොතයතුො ශේ සි ලු රටුතතු සේබන්ධ්ශ න්
අශපොශා ොසත් ශවො තිශබන බව අප ාතා පැා ැදිලිව පිළිගත ුතතු
සතය ක්කය
ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුවට නිෙධ්ාරිශ ක්කය පත් රම ගැීයශේ ජ
ෙංරාශ න්සිෙ ශද් පාෙන බෙප.ෙරට පුද්ගෙශ ක්කය පත්
රමන්න බැා ැ ෙංරා ි ව
් ිදයාෙ ර ආර්ථිර ිදයාව පිළිබඳ
ප මුශවනි පන්ති ර සාොර්ා ක්කය සටාත උපාධිධ්මශ ක්කය ා ැම
ශවන න්සි ශරශනක්කය ශේ ආ තන ට ශද් පාෙන ව ශ න් බඳවා
ශගන නැා ැ එෙ නිසා ඔවුන්ට ශද් පාෙන ක්කය නැා ැ ඔවුන්
වතත්තිර න් ඊට අතිශර්රව Master's Degrees, PhDs රමන්න
ා ා ශවන ඒවාට ිශද් මටවෙ ියටාලාො ශේ ශෙෝරශආ තිශබන
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මූෙය රෙ පිළිබඳ ිශ ෂ
ේ ප අධ්ය න න් ෙබා ආ අ තෙි  ශේ
රටුතතු රමන්ශන් ඒ නිසා ඔවුන්ට ශග මව ක්කය ටාින ශවන්න නන.
ඔවුන්ට ිශ ේෂ ශග මව ටාින ි ුතත්ශත් ඔවුන් නිර්භීත ශෙස
ජනාධිපති ශරොිනසෙ ාදිරිශආ ජ ො  දවලා ො  බැංකුශ සති
ශවච්ච ශා ොමරෙ පිළිබඳ ාතාෙ පැා ැදිලිව රු ණු න්වූ නිසාි 
සො ම නිෙධ්ාරින් න් වා "න්සිෙ ො  බැංකු අධිපතිවමශ ක්කය
පැිනණුශන් නැති ආරාම ට ශපබමවාරි ොසශආ 27 ශවනිදා
අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් සිලාො ශවන්ශද්සි රට ෙැදිා ත් ශවො
ු පි ලා බිලි න එරක්කය ශවනුවට ු පි ලා බිලි න 50ක්කය ගන්න
න් ො නිශ ෝග රමනශරොට ඒ ටාටපු නිෙධ්ාරින් 'ිනන් පුගව අපට
ශමදි සඳශගන ශේ ො  බැංකුවට එන්න බැා ැ' න් න මිර න් වා"
න් ො ඔවුන් එ සාක්කයිත ව ශ න් න් වා 2054 ජනවාරි 08
ශවනිදා ශේ මජ බෙ ට පත් ශවො ශපබමවාරි 27 ශවනිදා
ශවනශරොට දින 500 ිේෙව
ටශත් -ිධ්ා ර සභ ාවර
ආඩුක්ව ටශත්- ශේ සිද්ධි රමන්න පුළුවන්රෙ ෙැබුණා
අග්රාොතයතුො ො  බැංකු අධිපති ධුම ට සිංගේපූු ශ
පුමවැසිශ ක්කය වන අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ො තා එතුොශේ නිර්ශද්
ෙත පත් ර ා
රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ ජ සෙ රැබිනට් ප්රරා ර ගු  මාජිත
ශසේනාමත්න සෙතිතුො ගු  පා ලී චේපිර මණවර සෙතිතුො
සා  ජනාධිපතිතුොත් එෙ පත් න්රීෙ පිළිබඳව ිු ද්ධ්ත්ව ප
රමද් ජ අග්රාොතයතුො ො  බැංකුශ අධිපති ධුම ට අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන් ො තා පත් ර ා එෙ පත් න්රීශේ වගකීෙ
අග්රාොතයවම ා භ ාම ගත්තා මාජය ශසේවශආ තනතුමක්කය භ ාම
ගන්නා ිට "ආඩුක්රෙ වයවස්ාාව ුගමක්කයිතත රමො ශපෝෂණ
රමන බව"ට ආඩුක්රෙ වයවස්ාාවට අනුව දිවුු ෙක්කය ශදන්න
නන. සශෙරිරාශ පුමවැසිශ කුට ෙංරාශ ශා ෝ ශවනත් මටර
මාජය ශසේවශආ තනතුමක්කය දමන්න පුළුවන් ශෙොරද ද්ිත්ව
පුමවැසිභ ාව
අනුෙත
රමනවා
නමුත්
සිංගේපූු ශ
ිශ ේෂත්ව ක්කය තිශබනවා සිංගේපූු ශ පුමවැසිශ කුට ශවනත්
මටර පුමවැසිශ ක්කය ශවන්න බැා ැ ඒ නිසා අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්
ො තා ශේ මශට් ආඩුක්රෙ වයවස්ාාවට අනුව දිවුු ෙ දුන්ශන්
නැා ැ සිංගේපූු ශ පුමවැසිශ කුට "ශ්රී ෙංරා ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාව ආමක්කයෂා රමනවා" න් ො දිවුමන්න බැා ැ
ශදවැනි රාමණ ශෙ ි  ිශද්ශිරශ කු මාජය ශසේවශආ
තනතුමරට පත් න්රීශේ ජ මජශආ ආ තන සංග්රා ශආ ශරොන්ශද්සි
තිශබනවා ආ තන සංග්රා ශආ II වන පරිච්ශේදශආ 7 2 වගන්තිශආ
මාජය ශසේව ට පත්න්රීේ පිළිබඳ නුුගදුුගරේ ටශත් සඳා න්
වනවා "මාජය පරිපාෙන අොතයවම ාශේ එරඟත්ව සතිව
අදා අොතයවම ා පනවන නි ෙ න් ා ා ශරොන්ශද්සි ටශත්ද
ඔහුශේ අනුෙැති සතිවද ිනස ශ්රී ෙංරාශ පුමවැසි කු ශනොවන
පුද්ගෙ කු මාජය ශසේව ට පත් ර ශනොා ැන් " න් ො

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො අදා ශද ක්කය අා න්න ා ැෙ ශවොශ ෙ points
of Order ාදිරිපත් රමන්න එපා Point of Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ො ත්ත ාව ආමක්කයෂා රමන්න අපට
නන.රෙක්කය නැා ැ ා ැබැි  ද්ිත්ව පුමවැසිභ ාව ක්කය තිශබන
ශරශනකුට මාජය ශසේවශආ තනතුු  ශදන්න බැරි නේ ශගෝ ාභ  -
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is not a point of Order. Hon. Bandula
Gunawardane, you go ahead.

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂ ො තාට එශසේ තනතුු  ශදරක්කය දැරීශේ
අි ති තිශබනවා සශෙරිරානු පුමවැසිශ කුට සශෙරිරාශ ා ා
ශ්රී ෙංරාශ පුමවැසිභ ාව න් න ද්ිත්ව පුමවැසිභ ාව ෙබන්න
පුළුවන් සිංගේපූු ශ පුමවැසිශ කුට එශසේ රමන්න බැරි බව ගු 
ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුො අවධ්ාන ට ගැීයෙ වැදගත් වනවා

ගු  රාානා රතුෙනි අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ො තා පත් න්රීෙ
ආ තන සංග්රා ශආ ිධිිධ්ානවෙට පටා ැනි නිසා මජ ිසින් සිදු
ර පත් ඇෙ ීයති ිශමෝීක වන ශා ි න් ඔහුට ශගවන ෙද වැටුේ
 ජෙනා සා  අනිකුත් වමදාන ආපුග අ රම ගැීයෙ පිකවස පත් ර
නිෙධ්ාරි ා වග ඇෙට බැඳී සිමිනවා ශෙොරද න්සි දවසර ගු  වජිම
අශේවර්ධ්න ෙැතිතුො න් ො නැා ැ "අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් පත්
න්රීශේ ජ ආ තන සංග්රා 
ටශත් අනුගෙන ර ුතතු ක්රි ා
පිළිශවත අනුගෙන ර ා " න් ො ඒ නිසා තෙි  ශේ ි ්වාස
භ ංගශආ සඳා න් රමො තිශබන්ශන් "එෙ පත් න්රීෙ ශදෝෂ
සා ගති  වැමදිි  " න් ො
මජ ට ණ ගැීයශේ ප්රධ්ාන උපරමණ කීප ක්කය තිශබනවා ඒ
තෙි  භ ාඩුඩාගාම බිලාපත් බදු සංචිත සා තිර පත් ා ා
භ ාඩුඩාමගාම බැඳුේරම නාදි ඒවා නිකුත් න්රීශේ ජ ප්රාෙශ න්
නිකුත් රමන බැඳුේරම ප්රාාිනර ගනු-ශදනුරු ශවෝ - primary
dealersො - තෙි  ිනෙ ජ ගන්ශන් ඔහුට තිබුණා බැඳි ාවක්කය ලි ා
පදිංචි ප්රාාිනර ගනු-ශදනුරු ශවෝ 53ශදශනක්කය ාන්න ශරොට ාන්
එක්කය ප්රාාිනර ගනු-ශදනුරු ශවක්කය තෙි  ො  බැංකු අධිපතිතුොශේ
බ.නණුවන් වන පර්ශපචුවලා ශෙෂරීස් සොගශේ අර්ජුන්
සශෙෝසි ස් තෙන්ශේ බ.නණුවන් සෙඟ එර වා ෙ ට ාන්න
ශරොට ශේ ශවන්ශද්සි පිළිබඳව මජශආ මුදලා අව යතා පිළිබඳව
අභ යන්තම ශතොමතුු  පිට වනවා එෙ ශතොමතුු  පිටතට
ෙැශබන්න සැෙැස් ඇෙ වාසි සා ගත ශෙස රශ ොත් ඒර ාතා ි ාෙ
මූෙය අපමාධ් ක්කය ශෙස තෙි  සැෙශරන්ශන් ශවනත්
පාර් ්ව රට වයාපාරිර වාසි ක්කය ෙැීමෙ සඳා ා අභ යන්තම
ශතොමතුු  දැන්වුවශා ොත් ඒර ාතා ි ාෙ බමපත
මූෙය
අපමාධ් ක්කය ශෙස තෙි  සැෙශරන්ශන් එදා ාතාෙ පැා ැදිලිව
වුශඩු ශෙ ි  මුදලා අොතයවම ා ගු  රීමර් ා ෂීේ ගු  ෙලික්කය
සෙමිරෙ න් න සෙතිවු  ියටාලාො සාරච්ාා ර ා මජ ට මුදලා
ශෙච්චමක්කය අව යි  න් ො එතශරොට නිකුත් රමො තිබුශඩු
ු පි ලා බිලි න 5ක්කය පෙණි  ශේ ශතොමතුම දැනුේ දුන්නාට
පස්ශසේ පර්ශපචුවලා ශෙෂරීස් සොගෙ ශේ ශතොමතුම ෙත ෙංුග
ති ො අධිර ශපොලි රට ු පි ලා බිලි න 50 දක්කයවා ගැීයෙ තෙි 
එතැන ජ සිද්ධ් ශවච්ච බමපත වැරැද්ද
බැඳුේරම ශවන්ශද්සිශආ තිශබන්ශන් electronic bidding
system එරක්කය අවුු දු 27ක්කය තිබුශඩු hybrid රෙ ක්කය ශරොටසක්කය
අක් ශපොලි
ටශත් ශවන්ශද්සිශආ තීමණ වනවා ාතිරි ප්රොණ
ප්රාාිනර ගැනුේරු වන් අතම ශබදා ා රිනවා ඒර private
placements ශනොශවි  direct placements න් ො ඍජුව ඒ අ
අතම බම තැූ  ශපොලී අනුපාත රට ශබදා ා ැරීෙ රමන්ශන් රවුු 
ා රි අග්රාොතයතුොට න් වා ''ශේශක්කය ජ ටාටපු අධිපති අජිත් නිවාඩි
රේමාලා ො තා නේ රශ ේ ශරොටසක්කය ඍජු රෙ
ටශත්  ජො
ාතුු  ප්රොණ
පාශර් න අ ට රාා රමො ''ශෙන්න
ඔ ශගොලාෙන්ට'' න් ො  ජො කී ක්කය ශා ෝ ශා ො ා ගන්නවා ''
න් ො
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ශේ  ජපු වැමදි ශතොමතුු  ෙත අගෙැතිතුො අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්
ො  බැංකු අධිපතිවම ාට නිශ ෝග රම සිමි ා ිනන් පස්ශසේ
බැඳුේරම නිකුත් රමන්ශන් ශවන්ශද්සි ෙඟින් පෙණි  න් ො
ශවන්ශද්සි රෙශආ අමමුණ තෙි  වැඩිෙ ිනෙක්කය ෙබා ගැීයෙ ෙලා
වට්මි ක්කය ශවන්ශද්සි ක්කය -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනක්කය තිශබනවා

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙට අනික්කය පැත්ශතන් ශවොව
ශදන්නේ න් වා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශරොපෙණ ශ ොවක්කයද?

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ිනනිත්තු අටක්කය දුන්නා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ිනාඩි 4ක්කය add ර ා

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
නැා ැ නැා ැ සේපන්දන් ෙන්ත්රීතුොශේ ශ ොශවන් ිනාඩි
පා ක්කය දුන්නා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
සේපන්දන් ෙන්ත්රීතුොශේ ශ ොශවන් ිනාඩි 4ක්කය දුන්නා

ශවන රාශේද?

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඊටපස්ශසේ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ශ ොශවන් ිනාඩි 8ක්කය
දුන්නා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රාශේ ශ ොශවන්ද ?

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගු  රාානා රතුෙනි ාස්සමා ට අපට ශවන් ඇ තිශබන
රාශේ ශා ෝ ශ ොශවන් ිනාඩි 8ක්කය අක් රමන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි 
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2018 අශප්රේලා 0(

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගු  රාානා රතුෙනි අපි ශේ පිළිබඳව  ජර්ඝ ශෙස රු ණු
අධ්ය න රමො තිශබනවා ශා ො ො තිශබනවා ෙට තිශබන
ශවොව ප්රොණවත් නැා ැ ඒ නිසා ෙෙ ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ොශේ
අවශබෝධ් සඳා ා ඒ අව ය ලි ිලි සි ලාෙ හභාගත* රමනවා

ශෙෙ වංචාශවන් සිදුශවච්ච අොභ  ු පි ලා බිලි න 9ි 
න් ො අපි න් නවා ඒර සේපූර්ණශ න් වැමදිි  ශෙොරද ශේ
බැඳුේරම නිකුත් රශ ේ අවුු දු 30රට 20(4 ශවනතුු  ශේ
බැඳුේරම ද්ිතීි ර ශවශ ඳ ශපොශ ේ ගනු ශදනු ශවනවා
ශපබමවාරි 27ශවනි දා ප මු බැඳුේරම ශා ොමරෙ වුණා ශදශවනි
බැඳුේරම ශා ොමරෙ 205) ොර්තු ොසශආ වුණා ඒ සඳා ා ො 
බැංකුව ිසින් ු පි ලා බිලි න (0ක්කය ශේ සොගෙට දුන්නා ඒ
ශදශවනි ශා ොමරෙ රමන්න බැංකුශ සලාලි දුන්නා ඊ ඟට ෙංරා
බැංකුව ප මු ශා ොමරෙ සඳා ා ු පි ලා බිලි න 50ක්කය දුන්නා
ිනාඩි න්ටාප ක්කය සතු ත ඒවා සඳා ා උපශදස් ශදන්න ශරශනක්කය
ාන්න අව යි  ශේ සිද්ධ් ශවච්ච ගනුශදනුව නිසා ශසේවර
අර්ාසාධ්ර අමමුදෙට ු පි ලා බිලි න 20ර පාක්වක්කය සිද්ධ් වුණා
ඊට අතිශර්රව ශේ ශවනශරොට ගණන් බො තිශබනවා ො 
බැංකුශ ො  දවලා සතිශවච්ච ො ා මුදලා ෙංශරොලාෙ නිසා
සෙස්ත මටට ශවච්ච අොභ  ු පි ලා බිලි න 2 000රට වැඩිි 
න් ො ඒ අොභ  ගණන් බො තිශබන්ශන් ශෙශා ෙි  ශපොලී
චර සතු ත් ගණන න්රීෙ ො මීට ශපම සභ ාගත ර ා ශපොලී
චරශආ සති ශවච්ච ශේ ාස්සීෙ තු සි ට 9 34 සිට සි ට
52 4ට වැඩි ඇශෙන් බිලි න 5(4ර අොභ  ක්කය වුණා බැඳුේරම
ශා ොමරෙ ෙත ිශද්ශිර න් ෙංරාශ මජශආ ුගරැකුේපත්වෙ
ආශ ෝජන රමො තිබුණු මුදලා මිර ආපුග අමශගන ිය ා
සශෙරිරානු ශඩොෙර් බිලි න 2 (ක්කය අමශගන ිය ා ඒ නිසා
බිලි න 3)0ක්කය අොභ  වුණා ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ුතගශආ ජ ශඩොෙර්
එරරට ශග ශ ු පි ලා 535ි  අද ශඩොෙම ක්කය සඳා ා ු පි ලා
547ක්කය ශගවනවා දිියන් දිගටෙ ු පි ෙ රඩා වැශටන්න පටන්
ගත්තා ු පි ෙ රඩා වැශටනශරොට එ නතම රමන්න ො 
බැංකුව දවසරට ශඩොෙර් බිලි න 40 500 540 නා ජ ව ශ න්
සංචිත ට දැේො බිලි න 8 4ක්කයව තිබුණු ිශද් ිනිෙ සංචිත
බිලි න 4 3ට රඩාශගන වැටුණා ශේ තත්ත්ව තු ු පි ෙ
ශේමා ගැීයෙ සඳා ා සශෙරිරානු ශඩොෙර් බිලි න (ක්කය දැේො ඒ
ප්රොණ ු පි ලාවලින් න් ශවොත් ු පි ලා බිලි න )00රට වඩා
වැඩිි  සති වූ ශේ සිද්ධි රමනශරොටශගන සේපූර්ණශ න්
ශඩොෙර් පිච්චීෙරට ෙක්කය වුණා ඊ ඟට ු පි ෙ බාලාදු ඇෙත් සෙඟ
ණ පැට ගා නවා

ො  බැංකු වාර්තාශ 202 ා ා 284 පිටුවෙ ණ වැඩි ඇෙ ිතමක්කය
ු පි ලා බිලි න 484ක්කය වුණා ඍජු ිශද් ආශ ෝජන සශෙරිරානු
ශඩොෙර් බිලි න 05ක්කය අක් වුණා එ ු පි ලාවලින් බිලි න 540ි 
ආඩුක්ශ සෙස්ත ණ ශපොලි ිතමක්කය 205( -205) රාෙශආ ජ
ු පි ලා බිලි න 540ක්කය වැඩි වුණා ශේ සි ලාශලා එරතුව ු පි ලා
බිලි න 5 990ක්කය ු පි ලා බිලි න 2 000ර අොභ  ක්කය ො බැංකු
බැඳුේරම ශා ොමරෙ ා මා ා සිද්ධ් ශවච්ච අතම ගණන ර
ශනොා ැන් අොභ  ක්කය සිද්ධ් ශවො තිශබනවා
දැන් ඔබතුෙන්ො අපි
තිශබනවා අද ශෙෝර තු
තෙි  ෙංරාශ
ිනනිස්ුග
ි ව
් සීය භ ාවශ න් ශතොමි 

—————————
* පුහනතකාලප් තාා ඇත.

මට පිළිගන්න නන. රාමණ ක්කය
ෙංරාවට ෙැබිො තිශබන ශග මව
පාිච්චි රමන මුදලා ශනෝට්ටුව
න් න එර ශෙෝරශආ ශරොශා ේ ා රි

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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මටර ශා ොු  ශදන්ශනක්කය අත්සන් රමපු මුදලා ශනෝට්ටුවක්කය
අමශගන රශඩිට ියටාලාො බක් ාලාෙන මටක්කය තිශබනවා නේ ඒර
ශ්රී ෙංරාව බවට පත් ශවනවා ශන් ශා ොමරෙට සේබන්ධ් ශවච්ච
අ උපරිෙ ි ්වාස ෙත මඳා පවතින මුදලා ශනෝට්ටු අමශගන
රශඩි න්න තමේ අසමණ ශවච්ච ිනනිුගන් බවට අපි පත්වුණා
ඊ ඟට මශට් ශපොලී අනුපාත නූෙ රැක්ණු සු ංගෙ වාශේ
ාා  ට ියටාලාො තිශබනවා ණ අමශගන ණ වාරිර සා  ශපොලී
ශගවා ගන්න බැරිව සි දිි නසා ගන්නා ිනනිුගන්ශේ සංඛ්යාව අද
ාතා ි ාෙි 
ශෙොරද ණ ශපොලී ශගවා ගන්න බැා ැ ශේ ි ව
් සීය බව
අක් ඇෙ නිසා ුගරැකුේපත්වෙ ආශ ෝජන ර ආශ ෝජරශ ෝ
ෙංරාශ ආශ ෝජන රමන්ශන් නැා ැ ශෙෝරශආ අවදානෙ
වැඩිෙ මටවලා පිළිබඳ දර් රශආ ෙකුණු සි ශ න් 52ි  ෙංරාවට
ා ේබ ශවන්ශන් අවසානශආ ඒ දර් ර සතුශ ේ ශෙෝරශආ
තිශබන වංචා රමන ූෂිතතෙ මටවලා ා තශමන් එරක්කය බවට ශේ
වන ිට ශේ මට පරිවර්තන ශවො තිශබනවා මූෙය රෙශආ
ණ රෙශආ බැංකු රෙශආ මුදුන්ෙලාරඩ බඳු වූ ො  බැංකුවට ශේ
ශද රමන්න එලාටීටීඊ සංිධ්ාන ටත් බැරි වුණා එලාටීටීඊ ො 
බැංකුවට ගැහුවා ශගොඩනැඟිලි රඩා ශගන වැටුණා ශරමි
රාෙ ක්කය තු  ජ එ නැවත ශගොඩ නඟන්නට පුළුවන්රෙ ෙැබුණා
නමුත් තමුන්නාන්ශසේොශේ මජ
ටශත් අග්රාොතයතුො ටතට
ගත්ත ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශවන් සිදු වුණු අොභ ශ න් 2054 205)
2057 න් න අවුු දුවෙ මශට් නිෙැවුෙ අක් වුණා ආදා ෙ අක්
වුණා ශසේවා නිුතක්කයති අක් වුණා ිරැන් ාව වැඩි වුණා ශපොලී
අනුපාත වැඩි වුණා උද්ධ්ෙන වැඩි වුණා ශගවුේ ශ ේෂ අර්බුද
වැඩි වුණා සංචිත අක් වුණා ශේ සි ලු දර් ර තු මුළු ො ත්
ආර්ථිර ෙ රඩා වැටුණා ශේ මශට් සෙස්ත ජනතාවශේ ජීවන
ි දශේ අර්බුද උග්ර වුණා මක්කයෂා රමිනන් සිමි ජන ා දා ස්
ගණනක්කය මක්කයෂා නැති අ ශේ ශගොඩට එරතු වුණා මට පිළිබඳ
තිශබන ි ව
් ාසවන්තභ ාව පලුදු ශවො ුතශමෝපා සංගෙශආ
පාර්ලිශේන්තුව ිසින් ''ෙංරාව මුදලා ිශුද්ධිරමණ මටක්කය'' න් ො
අසාධු ශලාඛ්න ට අප සතු ත් ර ා එවැනි තත්ත්ව රට මටර
ආර්ථිර මුදලා රෙ රඩා වැශටන ශරොට ප්රතිපත්ති සැරසීශේ
රාර් ශආ නිුතතු අග්රාොතයතුො ඒ සඳා ා වගඋත්තමරු වකු බවට
පත් ශවනවා
ආර්ථිර ර ෙනාරමණ රිනටුව අග්රාොතයතුො
ටශත්
තිීමශෙන් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ශප ද්ගලිර නයා පත්රවෙට
අනුව මට ශෙශා  වන නිසා එ ශවනස් රම ගැීයෙ සඳා ා
ජනාධිපති වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ෙැතිතුො රැබිනට් ප්රිරාවක්කය
ාදිරිපත් රමො ආර්ථිර ර ෙනාරමණ රිනටුව තෙන් ටතට
පවමා ගැීයෙ සඳා ා රටුතතු ර ා ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව පවමා
ගැීයෙ සඳා ා රටුතතු ර ා ශේ රාෙ පරිච්ශේද තු පුමා වර්ෂ
තුනක්කය මට වැනසීෙ පිළිබඳ වගකීෙ ආර්ථිර ර ෙනාරමණ
රිනටුවට පැවරිො තිශබනවා අපි ශනොශවි  එ
රමො
තිශබන්ශන් ජනාධිපතිතුො ාතාෙ පැා ැදිලිව ෙැතිවමණ ට
රලින් මටට ප්රසිද්ධිශආ න් වා ''ශේ මශට් රතිතරර්ෙ ාවමි 
රර්ොන්ත ාවමි  ශසේවා අං
ාවමි  මාජය අං
වැඩ
රමන්ශන් නැා ැ මාජය ශසේවර න් ාවමි  මණ ිු ශවෝ ාවමි ''
න් ො ශේ මට තමුන්නාන්ශසේො දන්න්ශන් නැති අගාධ් රට
ියටාලාො තිශබනවා බන්ධ්නාගාමශආ ශා ොඳට වැඩ රමපු
බන්ධ්නාගාම ශරොෙසාරිස් මක්කයිතත බන්ධ්නාගාම ගත ශවො මශට්
ටාටපු බන්ධ්නාගාම ශරොෙසාරිස් මක්කයිතත බන්ධ්නාගාමශආ වැඩිෙ
ෙත් ද්රවය ප්රොණ ක්කය ෙැඬෙන්න රටුතතු ර මංගජීව ො ත්ෙ ාත්
මක්කයිතත භ ාමශආ නමුත් සිමභ ාමශආ ාන්න නන. අර්ජුන්
ෙශා ේන්ද්රන්ො ාතා ශා ොඳට ශරෝමි-ප්රශරෝමි ගණන් ශා ො ා
ශගනත් ටාශමන් නිදා ස් ශවො ාන්නවා ගු  රාානා රතුෙනි
ඔබතුොශේ රාෙ ත් ෙංරා ාතිා ාසශආ ලි ැශවනවා -

1253

1254

පාර්ලිශේන්තුව

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
-ශෙතමේ පිරිසක්කය බන්ධ්නාගාම ගත රමපු රාෙ බවට අශේ
මශට් lawmakersො tea makersොශේ තත්ත්ව ට පත් ශවච්ච ශේ
ුතගශආ පාර්ලිශේන්තුශ මූොසනශආ ටාටපු ප්රධ්ානි ා ශෙස
ඔබතුොශේ නෙත් ාතිා ාස ට එරතු ශවනවා පාර්ලිශේන්තු
ෙන්ත්රීවු න්ට මණ ිු වන්ට ආමක්කයෂර අං නා ර න්ට එ ව
එ වා වවමශ න් ගැහීශේ ප්රතිලෙ ක්කය ශෙස දිට් ධ්ේෙශ දීය
රර්ෙ ට අනුව ශේ ි ්වාස භ ංග පාමාව ලාෙක්කය ශෙස සිලාො
තිශබනවා න් න රාමණ සඳා න් රමනවා ශෙශෙොව ව ශ න්
කීර්ති සා  පමශෙොව ව ශ න් පිංරෙ උශදසා ා තද සාක්කයිත ට
එරඟව ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව දින ඇෙ සඳා ා ාන්ද
පාිච්චි රමන්න න් ා ාලාො සිමිිනන් ෙශේ වචන න්ටාප අවසන්
රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මී ඟට ගු  තුෂාම ාඳුනිලා අෙමශසේන ෙන්ත්රීතුො

[අ භ ා 5 29]

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ගු  රාානා රතුෙනි ොස ගණනක්කය තිස්ශසේ ො ා
රෙබෙ ක්කය රමො සද්ද ක්කය දෙො ''බාෙියරිශදෝෂ අද ශනොශවි 
ශා ටි  අද ශනොශවි  ශා ටි '' න් ො අද ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව ාදිරිපත් න්රීෙ පිළිබඳව ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ අශේ ඒරාබද්ධ්
ිපක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු න්ට ෙෙ ස්තුතිවන්ත ශවනවා

අශේ මජ ට අශේ අගෙැතිතුොට ආශ ත් ශා ොඳ පින්තාු වක්කය
ෙබා  ජො පමණ ෙකුළු දැලා මිර රඩා දෙො ඒ ශදෝෂ සි ලාෙෙ
භ ංග රමො අද සිට අපට අලුත් ගෙනක්කය න්න ශා ේතුවන
ොතතරාවක්කය පිළිබඳව රාා රමන්න රටුතතු සරසා  ජෙ පිළිබඳව
ශේ ශ ෝජනාව ාදිරිපත් ර ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ සි ලුශදනාට
ප මුව ස්තුතිවන්ත ශවනවා

ඒ එක්කයරෙ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ සො ු න්ටත් ෙෙ
ස්තුතිවන්ත ශවනවා ා ැෙ ශරශනකුටෙ ශනොශවි  සො ම
ශදශනකුට ෙෙ ිශ ෂ
ේ ශ න් ස්තුතිවන්ත ශවනවා අපට තිශබන
ශේ සි ලු ශදෝෂ භ ංග න්රීෙ පිළිබඳව පුග ිය දවස් මිශක්කයෙ ඊශආ
මා්රි ශවනතුු ෙ ශේ ශ ෝජනාව ගැන "ශෙොකු ශටෝක්කය "දැේො
ඒවාට න් න්ශන් "න්ශෙෝ ශටෝක්කය" න් ොි  වා සි බස් පුමසාමේ
"අපට ශෙච්චමි  අපට ශෙච්චමි  "න් ො ො ා ශෙොකු සද්ද ක්කය
දැේො ආඩුක්ව අතට ගත්තා වාශගි  රාා රශ ේ ඒ සද්ද මිර
දැේශේ ා ැබැි  අද උශද් සිට අපට ශපශනනවා ෙැෙශවච්ච
ෙ ානිර ශවච්ච ඒ බොශපොශමොත්තු රඩශවච්ච මුහුණු අපට දැන්
ඒර ශා ොඳට ශපශනනවා ාතින් අපට රනගාටුි  දුරි  අශා ෝ!
ශේද න් ාමන් තිතන් [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ඔ
ශෙතැන ජ තවත් ුගිශ ෂී
ේ රාමණාවක්කය සිද්ධ් වුණා අපට තෙි 
ශේ ශබෝේබ සශට ශ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ මූලිර රමශගන
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ුගශන්ුගන් ශවන්න කුශඩිකුක්ශවො න්න
අශේ ආඩුක්ව ිනා ශවො න්න අටවපු ශබෝේබ ක්කය ශේර
දැන් රාටද ඒර පත්තු ශවො තිශබන්ශන්? අශේ පක්කයෂශආ

රවදාවත් ශනොතිබුණු එරමුතුරෙක්කය එක්කයසත්රෙක්කය අපි
සි ලුශදනා අතම ි ාෙ බැඳීෙක්කය තමුන්නාන්ශසේො අප ිනා
රමන්න අටවපු ශබෝේබ නිසා අද සතිවුණා
ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ගැන අපි රනගාටු ශවනවා ප ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ි ාෙ පිරිසක්කය තමුන්නාන්ශසේොට රඩා
ගන්න ඒ ශරොටසක්කය අපට ශදන්න තමුන්නාන්ශසේො උගුෙක්කය
සශට වා වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො තනි රමන්න ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ සී සී රඩ ශවන්න තමුන්නාන්ශසේො උගුෙක්කය
සශට වා
ඊශආ ෆවුසි සෙතිතුො න් නවා ශේ ාන්දශ න් වැ කී
ාන්නවා න් ො ෙක්කයෂ්ෙන්
ාපා අශේවර්ධ්න සෙතිතුො
න් නවා - [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ඔ ු පි ලා ශදරි  පණා ට ු පි ලා
පශා ේ ශරො වෙට ු පි ලා දා ශආ ශරො වෙට අපි අශේ ආත්ෙ
පාවා ශදන්ශන් නැා ැ අපි දැක්කයරා තමුන්නාන්ශසේො පුග ිය
රාෙශආ - [බාධ්ා න්රීේ] දැන් සති ශදරරට ාස්ශසලාො අප ට
ශෙොකු ශෙොකු ගණන් රාා ර ා ඔ ු පි ලා පශා ේ ශරො වෙට
අපි අශේ ආත්ෙ පාවා ශදන්ශන් නැා ැ ඔ සිලාෙම වැඩ අශේ
ඟ නැා ැ [බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො රාාව රම ශගන
නැතිව ශේ ඔබතුොශේ ශවොව

න්න පැටශෙන්ශන්

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ගු  රාානා රතුෙනි දැන් ශෙොරක්කයද සිද්ධ් වුශඩු? ගු 
ෆවුසි සෙතිතුො න් නවා ාන්ද
 ජශෙන් ව න්නවා න් ො
ගු  ෙක්කයෂ්ෙන් ාපා අශේවර්ධ්න සෙතිතුො න් නවා ිු ද්ධ්ව
ාන්ද ශදනවා න් ො අපි ඒ ගැන රනගාටු ශවනවා ඒරාබද්ධ්
ිපක්කයෂ අපට සටවූ උගුෙට ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ අද ශගොදුු 
වුණා අද ශේ ගැන ෙත ශගොඩි  ඒ පක්කයෂ සී සී රඩ රමො
නන්නත්තාම රමො දැේො රාටද ශේ ශබෝේබ ගැහුශ ? ශේ
ශබෝේබශ න් කුක් ශවන්න
න්ශන් රවුද? ෙතර ති ා ගන්න
අපට ගා පු ශබෝේබ අශනක්කය පැත්තට රැමන්ො අපි ක්කයතිෙත්
ශවනවා න් න එර ඒර අපි ිශ ෂ
ේ ශ න් න් නවා

ගු  රාානා රතුෙනි 2054 ජනවාරි 8 වැනි දා අපි ාන්ද
ෙක්කයෂ )2ක්කය අමශගන ජනාධිපතිවමශ ක්කය පත් රමො ශේ ආඩුක්ව
ා ැදුවා ෙතර ති ා ගන්න ඊ ඟ ෙැතිවමණශආ ජ ගු  මනිලා
ිරෙසිංා  ෙැතිතුො ාන්ද ෙක්කයෂ 4ක්කය අමශගන තෙි  ශරො ඹ
දිස්්රික්කයරශආ ෙන්ත්රීවම කු ා ැමි ට ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශත්රී
පත් වුශඩු ඒ ාන්ද ෙක්කයෂ )2න් ාන්ද ෙක්කයෂ පා ක්කය ගත්ත
නා ර ා එතුොි  රවුද එශා ෙ ෙනාප ාන්ද ෙක්කයෂ 4ක්කය ගත්
නා ර ා? රවුද ගත්ශත් එශා ෙ ජනතා ප්රසාද ක්කය? ාන්ද ෙක්කයෂ
)2න් ාන්ද ෙක්කයෂ 4ක්කය න් න්ශන් ශදො ශා න් එරක්කය ශේ සෙස්ත
ආඩුක්ව ශවනුශවන් ගු  වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො
ශවනුශවන් ගත්ත ාන්ද ෙක්කයෂ )2න් ාන්ද ෙක්කයෂ පා ක්කය අමශගන
ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ආපු නා ර ා එතුොි  එවැනි නා ර කු
ශගදම
වන්න ශෙොරක්කයද තිශබන සදාචාමත්ෙර අි ති ?
ාන්දශ න් පැමදිො ජනතා ෙත ක්කය නැතිව ෙැි ස්තුවලින් ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට සිත් අක්ෙ තමිනන් පාර්ලිශේන්තුවට එන්න
තමේ ෙනාප මිරක්කය ගන්න බැරි ිනනිස්ුග රඩුඩා ෙක්කය න් පු
පළි ට ාන්ද ෙක්කයෂ පා ක්කය - ාන්ද ෙක්කයෂ ා ැට ශදශරන්
ශදො ශා න් එරක්කය- ගත්ත නා ර ා ශගදම වන්න ශෙොරක්කයද
තිශබන සදාචාමාත්ෙර අි ති න් න එර ිශ ෂ
ේ ශ න් ශේ
අවස්ාාශ  ජ අා න්න නන.
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එතුො
ශරෝේ රිනටුශ
ශරශනකුට  ජො -

සභ ාපතිරෙ ිු ද්ධ් පක්කයෂශආ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනක්කය තිශබනවා

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ශරෝේ රිනටුශ සභ ාපතිරෙ ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුශඩු
ෙන්ත්රීවමශ කුට  ජො ශරොිනෂන් සභ ා පිටාටුවො පඩි වැඩි රමො
ාන්ධ්න සා න  ජො සා න ිනෙට ඖෂධ්  ජො ඒ සි ලාෙ ර ාටද
ශේ ිධි ට අගෙැතිතුොශේ රකුශෙන් අදින්ශන් න් න එර ෙෙ
අා නවා "ිද්ශද් ා ාවාට වැදුශඩු පඳුමට " රමන්න ශද ක්කය නැා ැ
අපි ක්කයතිෙත් ශේ ි ව
් ාසභ ංග ශ ෝජනාව ඒරාබද්ධ් ටත්
පාමාව ලාෙක්කය වුණා
න් න එර ෙෙ ශේ අවස්ාාශ  ජ
ිශ ේෂශ න් න් න්න නන.

ඒ එක්කයරෙ දැන් ශෙොරක්කයද ශේ රමන්න ා දන්ශන්? ඒරාබද්ධ්
ිපක්කයෂශආ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ප ශා ෝදා ගන්නද මනිලා
ිරෙසිංා  ො ත්ත ා බිලාෙට ශදන්න ා දන්ශන්? මුන්ශන්ෂ්වමේ
ශරෝිෙට ියටාලාො කුකුශ කුශේ ශබලාෙ රපනවා වාශේ
එළුශවකුශේ ශබලාෙ රපනවා වාශේ ා මශරකුශේ ශබලාෙ
රපනවා වාශේ දැන් ශේ ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂශආ පමණ ප මිර ශේ ි ්වාස භ ංගශ න් ශා ෝදා ගන්නද
මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ත ා බිලාෙට ශදන්න ා දන්ශන්? ෙතර තබා
ගන්න ශේ ශතොිෙ අදින් අවසන් බව "මාජා ශා ෝ ො ශා ෝ ගංගා
ශා ෝ" න් ො අරිට් කී ශවන්ක් ශපු ොලා එදා රැෙකව ගශේ
ි ව
් ාස ක්කය නැති ශතොිෙ ක්කය නැටුවා වාශගි 

"මාජා ශා ෝ ො ශා ෝ ගංගා ශා ෝ ෙටාන්ද ශා ෝ ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ ශා ෝ නන. එශරකු ෙර බ. ිො පෙ" න් ො ශේ
දි වන්නාශ ත් ශතොිෙ ක්කය නටන්න ා ැදුවා ඒ නටන්න ා දපු
ශතොිෙ අදින් අවසන් මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා න් ො
න් න්ශන්
කුකුශ කුවත්
එළුශවකුවත්
නරිශ කුවත්
රපුශටකුවත් ා මශරකුවත් ශනොශවි  ෙෙ න් න්ශන් එතුො තුන්
කුලුඳුලා නා රශ කු න් ොි  ඒ තුන් කුලුඳුලා පුද්ගෙ ා අපි
බිලාෙට ශදන්ශන් නැා ැි  න් න එරත් අපි- [බාධ්ා න්රීේ]
ඔබතුෙන්ොශේ ප්ර ්න ශෙොරක්කයද? තුන් කුලුඳුලා පුද්ගෙශ කු
බිලාෙට ශදන්න අපි ූ දානේ නැා ැි  න් න එරත් ෙෙ ශේ
අවස්ාාශ  ජ ෙතක්කය රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට ිනාඩි ර රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ඒර තෙි  ො ශේ න් න්න ා දන්ශන් ගු  රාානා රතුෙනි
ශේ කුකුලාලු ර. ගැහුවාට ශේ එළුශවෝ ර.ගැහුවාට ශේ passport
ශා ොු  ර. ගැහුවාට නරි මිර ර. ගැහුවාට
සෙස්ත ාන්ද
ප්රොණ වූ ෙක්කයෂ )2ක්කය ශරො ඹ දිස්්රික්කයරශ න් පෙණක්කය ාන්ද
ෙක්කයෂ 4ක්කය ගත් අශේ නා ර ා ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ අපි බිලාෙට
ශදන්ශන් නැා ැ අපි එතුොව ආමක්කයෂා රමනවා න් න එර ශේ
අවස්ාාශ  ජ ො ප්රරා රමනවා අම "මාජා ශා ෝ ො ශා ෝ" න් ො
ගා පු
''ශේේ''
එර
පිළිබඳව
තමුන්නාන්ශසේොශේ
බංශරොශෙොත්භ ාව පිළිබඳව ොශේ බෙවත් සතුට ප්රරා රමිනන්
ෙශේ වචන ස්වලාප අවසන් රමනවා ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

ගු කථානායකුරමාතා

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  මී ඟට ගු  චෙලා මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො

ගු කථානායකුරමාතා

[අ භ ා 5 38]

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ිෙලා  ඇමවං
ශෙොරක්කයද?

ෙන්ත්රීතුොශේ point of Order එර

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙොනවා වුණත්
ා මශරක්කය න් ො න් නවාට ො නේ එරඟ නැා ැ
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ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒර point of Order එරක්කය ශනොශවි  ගු  ෙන්ත්රීතුො වාඩි
ශවන්න ගු  තුෂාම ාඳුනිලා අෙමශසේන ෙන්ත්රීතුො රාා රමන්න
ඔබතුොට තිශබන්ශන් තව ිනාඩි 2ි 

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ෙශේ ශවොව ගත්තා ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ න් න්න
ා දන්ශන් ශේරි  "මාජා ශා ෝ ො ශා ෝ ගංගා ශා ෝ" න් ො එදා
අරිට් කී ශවන්ක් ශපු ොලා රැෙකව ගශේ ි ව
් ාස ක්කය නැති
ශතොිෙ ක්කය නැටුවා ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ අ ි ව
් ාස නැතිව

ගු චමාතල් 0 රාාපක්ෂ මාත තා

(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ගු  රාානා රතුෙනි අද ඔබතුො පාසලා දු වන් ගැෙරි ට
ඒෙ නතම රමො තිශබනවා ො ටාතන ිධි ට ඒරත් ශා ොඳි 
ශෙොරද ෙට ප්රාෙශ න් රාා ර ෙන්ත්රීතුො රාා රමපු
ආරාම අපි දැක්කයරා
ෙි න් ශේවා දැක්කයරා නේ ෙි  ාන්ශන්
නැා ැ දුවනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි අද ාන්ශන් ඔක්කයශරෝෙ වැඩිටාමිශ ෝ

ගු චමාතල් 0 රාාපක්ෂ මාත තා

(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ා ැබැි  ාතින් සජී ඇ ශෙස ශේ ඔක්කයශරෝෙ මුළු මටටෙ
ශපශනනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශේ
සභ ාවට එන ප මුවන අවස්ාාව ශෙ
ශනොශවි  න් ො
ඔබතුොත් දන්නවා සති ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගන ඒශේ
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[ගු  චෙලා මාජපක්කයෂ ො තා]

පදනෙ ශප ද්ගලිර ඊර්ෂයාවවත් ශද් පාෙන වවම ක්කයවත්
ශනොශවි  ඒර ෙෙ ප මුශවන්ෙ න් න්න නන. ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව නු පාර්ලිශේන්තුවට ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශවන්ෙ
උු ෙ ශවො තිශබන මාජය මූෙය පාෙන අවපාෙන රට ෙක්කය ඇෙ
ශා ේතුශවන් ඊට එශමටාව ෙතුවන ශ ෝජනාවක්කය ඒ ා මා ා ශේ මශට්
ආර්ථිර මුළුෙනින්ෙ උක් මිකුු  න්රීෙ නිසාශවන් ෙතු වුණු
ශ ෝජනාවක්කය
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවෙ ාතිා ාස අමශගන බැලුශවොත්
ප මුශවන්ෙ 57(2  ජ බ්රිතානය පාර්ලිශේන්තුශ ශවස්ට්ිනන්ස්ටර්
සේප්රදාශආ ප මු අගෙැතිවම ාට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ශගනැලාො තිශබනවා එෙ ශ ෝජනාව සාරච්ාා
ර ාට පස්ශසේ අගෙැතිතුො තෙ ධුමශ න් ාලාො අස් ශවො
තිශබනවා බ්රිතානයශආ 57(2 සිට 5979 වන ශතක්කය අගෙැතිවු න්
52ශදශනකුට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ශගනැලාො
තිශබනවා ඒ වාශේෙ සශෙරිරාශ Watergate සිද්ධි අනුව
ටාටපු ජනාධිපතිවම කු වූ රිචර්ඩි නික්කයසන් ො තාට ිු ද්ධ්වත්
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගන ඒශෙන් පුගව එතුොත් තෙ
ධුමශ න් ාලාො අස් ශවො තිශබනවා එෙ නිසා පාෙර න්ට
එශමටාව ජනතාව තු සති වන රෙන්රීෙ අප්රසාද ප්රරා
න්රීෙට ි ව
් ාස
රඩ වුණු අවස්ාාවෙ ජ මීට ශපමද
පාර්ලිශේන්තුවට ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ාදිරිපත් ශවො
තිශබනවා අගෙැතිවමශ කුට ිු ද්ධ්ව ාදිරිපත් වන තුන්වැනි
ි ව
් ාස භ ංග අද වර්තොන අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ාදිරිපත්
ශවො තිශබනවා ප මුශවන්ෙ 5947 වර්ෂශආ සැේතැේබර් ෙස
0(වැනි දින අගෙැති එස් ඩේලි ආර් ඩී බඩුඩාමනා ර
ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් වුණා
එ ාදිරිපත් රශ ේ සී ුගන්දමලිංගේ ෙන්ත්රීතුො ස්ථිම රශ ේ සී
වන්නිසිංා ේ ෙන්ත්රීතුො එෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව
ෙැබුශඩු එර ාන්ද ි  ිපක්කයෂව ාන්ද (4ක්කය ෙැබුණා ස්ථිම රමපු
ශරනාශේ ාන්ද වත් නැා ැ ඒර තෙි  ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවෙ
ස්වභ ාව
1975 වර්ෂශආ ශදසැේබර් ෙස 23වැනි දින සිරිොශවෝ
බඩුඩාමනා ර අගෙැතිනි ට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ක්කය
ශගනාවා ඒ ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රශ ේ ආචාර් ශරොලාින් ආර්
සිලාවා ෙැතිතුො ස්ථිම රශ ේ ප්රින්ස් ගුණශසේරම ෙැතිතුො පක්කයෂව
ාන්ද (3ක්කය ෙැබුණා ිපක්කයෂව ාන්ද 500ක්කය ෙැබුණා ා ැබැි  ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ තිබුණු රු ණු අනුව 5977 වර්ෂශආ
පැවැති ො ා ෙැතිවමණශආ ජ එදා පාෙර පක්කයෂ ට අන්ත පමාජ ක්කය
ෙැබුණා ෙන්ත්රීවු  අටශදනාි  ශත්රී පත් වුශඩු එතශරොට
ශේ ආර් ජ වර්ධ්න ෙැතිතුොට ා ශ න් පා ර බෙ ක්කය ෙැබුණා ඒ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ ෙතු වුණු රු ණු එදා පාර්ලිශේන්තුශ
ජ ග්රා ණ ර ාට ො ජන ා අතමට ිය ාෙ ො ා ෙැතිවමණශආ  ජ
ජනතාව තීන්දුවක්කය දුන්නා ඒ වාශේ තෙි  ශේරත් ශෙතැන
දිනන්න පුළුවන් නමුත් ො ා ෙැතිවමණ ක්කය ාදිරිශආ  ජ අන්ත
පමාජ රට පත් ශවන්නත් පුළුවන් ශෙෙ වසශර් ශපබමවාරි ෙස
50වැනි දින පැවැති ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණ ප්රතිලෙ දිා ා බැලුවාෙ
අපට ශේර ටාතාගන්න පුළුවන්
ටාටපු ජනාධිපති ආර් ශප්රේෙදාස ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්වත්
ශදෝෂාභිශ ෝග ක්කය ාදිරිපත් ර ා එ ාදිරිපත් රශ ේ එෙ
ආඩුක්ශ
සිමි ප්රධ්ාන සෙතිවු  න්ටාපශදශනක්කය ෙලිත්
සතුෙත්මුදලි සෙතිතුො ගාිනකව දිසානා ර සෙතිතුො
ශප්රේෙචන්ද්ර සෙතිතුො වැනි අ
එෙ අවස්ාාශ
 ජ එෙ
ශදෝෂාභිශ ෝග ට අත්සන් රමන්න ෙටත් අවස්ාාව ෙැබුණා
නමුත් ඒර සාරච්ාා රමන්න අවස්ාාවක්කය ෙැබුශඩු නැා ැ
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රාානා රවු න්ට ිු ද්ධ්වත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ාදිරිපත් රමො තිශබනවා ෙශේ ෙතරශආ
ා ැමි ට ප මු ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් වුශඩු 59)3
වර්ෂශආ ආර් එස් පැලාශපොෙ ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්වි  59))
වර්ෂශආ ෂර්ලි ශරොම ා ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් වුණා 5980 වර්ෂශආ එේ ඒ බාකීර් ොරර්
ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් වුණා
5995 වර්ෂශආ සා  5992 වර්ෂශආ එෙ පාර්ලිශේන්තු වාමශආ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ශදරක්කය ටාටපු රාානා ර එේ එච්
ශෙොශා ොෙඩි ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ාදිරිපත් වුණා ඒ වාශේෙ
5985 07 23වැනි දින එවරට ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ිපක්කයෂ
නා රවම ාව සිමි ඒ අිනර්තලිංගේ ො තාට ිු ද්ධ්ව ආඩුක්ව
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගනාවා එෙ ශ ෝජනාවට ආඩුක්
පක්කයෂශආ සි ලුශදනා ාන්ද  ජො ාන්ද 527ක්කය ෙැබුණා එතුොට
ිපක්කයෂ නා ර ධුම අටාින වුණා එදා සිද්ධි තෙි  ිශ ෂ
ේ ශ න්
උතුමත් දකුණත් අතම ෙතශේද තව තවත් වැඩි ශවන්න ශා ේතු
වුශඩු ාන් පුගව 5983 වර්ෂශආ රළු ජූලි සති වුණා ශේවා සති
රමන්න රටුතතු රශ ේ එදා පාෙර පක්කයෂ
අද පක්කයෂ අතම
සංටාඳි ාව සති රමන්න නැත්නේ උතුම-දකුණ එරතු රමන්න
උත්සාා  ර ාට ශේරට ාතිා ාස ක්කය තිශබනවා අපි ශදශගොලාෙන්
 ජර්ඝ රාෙ ක්කය තිස්ශසේ දුමස් රම තබන්න රටුතතු රමපු නිසා-

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  චෙලා මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර
රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු චමාතල් 0 රාාපක්ෂ මාත තා

(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ඒ ිනාඩි තුන තු ෙශේ රාාව අවසන් රමන්නේ
සත්තටෙ ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාව පිළිබඳ සිද්ධි ාතා
 ජර්ඝ රාෙ ක්කය තිස්ශසේ එන ප්ර න
් ක්කය ො රාානා ර ධුම දමන
රාෙශආ 2054 ෙැි  20 වන බදාදා ජී එලා ීඨරිස් බන්දුෙ
ගුණවර්ධ්න දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙැතිතුෙන්ො අත්සන් රමො ශ්රී
ෙංරා ො  බැංකුශ අධිපතිවම ාට ිු ද්ධ්ව ශචෝදනාවක්කය ාදිරිපත්
ර ා එදා අපි ඒ ප්ර ්න ශපොදු වයාපාම පිළිබඳ රාමර සභ ාවට
ශ ොමු ර ා එවරට එෙ රාමර සභ ාශ සභ ාපතිවම ා ව ශ න්
සිමිශආ ඩි ගුණශසේරම ෙැතිතුොි  ඒ රාමණ පිළිබඳව අතුු 
වාර්තාවක්කය පාර්ලිශේන්තුවට ාදිරිපත් රමන්නට නි ිනතව
තිබුණත් ආඩුක් පක්කයෂශආ ිශමෝධ් සා  ාලාලීෙ අනුව එ රලා
දෙන්නට සිදු වුණා ාන් පුගව එෙ අතුු  වාර්තාව 2054 ජූලි
ොසශආ 07 ශවනි දා පාර්ලිශේන්තුවට ාදිරිපත් රමන ශෙස
මූොසනශ න් දැනුේ දුන්නාෙ බන්දුෙ ගුණවර්ධ්න ෙැතිතුො
අා ො තිශබනවා "ෙබන ොසශආ 7 වැනි දා පාර්ලිශේන්තුව රැස්
වුශඩු නැත්නේ ශෙොරද රමන්ශන්?" න් ො ඒ වාශේෙ එදා
ා වස පාර්ලිශේන්තුව ිසිු වා ා ැරි ා ශේ සිද්ධිවලින්
ශපශනන්ශන් ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාව පිළිබඳව ේන්සි
ශරශනකුශේ සිශත් වමදරාරී ා ැඟීෙක්කය තිශබන බවි  එෙ නිසා
තෙි  ශේ සිද්ධි පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තා න්රීෙට
උත්සාා  ර අවස්ාා න්ටාප ර ජෙ එ රලා දෙන්නට රටුතතු
රම තිශබන්ශන් න් ො අපට ි ව
් ාස රමන්නට පුළුවන්
අද වන ිට අවුු දු 3ක්කය ගතශවො තිශබන නමුත් තවෙත් ඒ
ප්ර න
්
ගැනෙි  සාරච්ාා රමන්ශන් ඒ ප්ර න
් ශආ අවසාන ක්කය
නැා ැ එෙ නිසා ො ටාතනවා ඒ ප්ර න
්
ගැන දිියන් දිගටෙ රාා
රමිනන් ාඳො වැඩක්කය නැා ැි  න් ො ඒ වංචාව පිළිබඳව
ිෙර් න න්රීෙට ශරොිනෂන් සභ ාවරට ශ ොමු රමො තිශබනවා
ඒ ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාශ නිර්ශද් ගැනත් සැර සතිවන
අවස්ාා තිශබනවා
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2018 අශප්රේලා 0(

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට නි ිනත රාෙ
තිශබනවා

අවසන් ශවිනන්

ගු චමාතල් 0 රාාපක්ෂ මාත තා

(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ො අවසන් රමන්නේ ජනතාවශේ අව යතාව ජනතාව
බොශපොශමොත්තු වුණු ශද් තෙි  අද ශේ අවස්ාාශ  ජ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ිධි ට පාර්ලිශේන්තුවට ාදිරිපත් රමො
තිශබන්ශන් අපි
ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව
සා ශ ෝග ශදන බව ප්රරා රමිනන් ශෙ ට පක්කයෂව ාන්ද ශදන
ශෙස මට පිළිබඳව ජනතාව පිළිබඳව ආදම ක්කය තිශබන
සි ලුශදනාශගන්ෙ ාලාො සිමිිනන් ෙශේ රාාව අවසන් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ඊ ඟට ගු  (ආචාර්

ජ ේපති ිරෙමත්න ෙන්ත්රීතුො

[අ භ ා 5 (8]

ගු (රචාර්ය) ායේපති වික්රමාතර්තන මාත තා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)
ගු  රාානා රතුෙනි ො ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව
පිළිබඳව අදා ස් දක්කයවන්ශන් ො නිශ ෝජන රමන ෙංරා
සෙසොජ පක්කයෂශආ බහුතම රඩුඩා ෙ සා  එක්කයසත් වාොංශිර
ශපමමුණ ශවනුශවනුි  ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ අවසාන
ශරොටශසේ ශෙශසේ සඳා න් වනවා:
"අග්රාොතය ගු  මනිලා ිරෙසිංා  ො තාට තවදුමටත් අග්රාොතයවම ා
ශෙස ද අොතය ෙඩුඩෙශආ අොතයවමශ කු ශෙස ද රටුතතු න්රීශේ
ා ැන් ාව පිළිබඳව ශෙන්ෙ එතුො අග්රාොතය ධුම දමන ආඩුක්වට රටුතතු
න්රීශේ ා ැන් ාව පිළිබඳවද ි ්වාස ක්කය ශනොපවතින බවට ශෙෙ
පාර්ලිශේන්තුව ශ ෝජනා සේෙත රමි  "

ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ආඩුක්වට ිු ද්ධ්වද ාදිරිපත්
රමන ෙද ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය බව ශේ ිවාදශආ ජ ාතාෙ
පැා ැදිලිව න් වුශඩු නැා ැ ප්රොණවත් ශෙස සඳා න් වුශඩු
නැා ැ අශේ ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශ 30 (5 අනුවයවස්ාාව අනුව
ජනාධිපතිවම ා මජශආ ප්රධ්ාන ාද ිධ්ා රශආ ප්රධ්ාන ාද
ආඩුක්ශ ප්රධ්ාන ාද ශවනවා ඒ වාශේෙ ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශ
(3 (2 අනුවයවස්ාාව අනුව ජනාධිපතිවම ා රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ
සාොජිරශ ක්කයද රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ ප්රධ්ානි ාද ශවනවා එෙ
නිසා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව අගෙැතිවම ාට ිු ද්ධ්ව
ිතමක්කය ශනොශවි  මුළු ආඩුක්වටෙ ිු ද්ධ්ව ාදිරිපත් ර
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය බව ිශ ෂ
ේ ශ න් සඳා න් ර ුතතුි 

2015 ජනවාරි 08 වැනි දා ශේ මශට් පුමවැසි න්
ා ැටශදෙක්කයෂ ක්කය ාන්ද  ජො ි ාෙ බොශපොශමොත්තු සතිව ශේ
ආඩුක්ව පිටාටුවා ගත්තා ඒර නිරේ සිදු වුණු ශද ක්කය ශනොශවි 
රවුු ත් බොශපොශමොත්තු ශනොවුණු රමන්නට බැා ැි  න් ා ටාතපු
ශද ක්කය අපි ර ා පූජය ොදුළුවාශ ශසෝභිත ා ාමුදුු වන්ශේ
නා රත්වශ න් ශගොඩ නැඟුණු සාධ්ාමණ සොජ ක්කය සඳා ා වූ
ජාතිර වයාපාම ට ශද් පාෙන පක්කයෂත් සේබන්ධ් ශවො අපි ඒ
ශවනස සති ර ා
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එදා ාන්ද ශදන ශරොට ශේ මශට් ජනතාව බොශපොශමොත්තු
වුණා මූලිර ව ශ න් ප්රජාතන්ත්රවා ජ පරිවර්තන ක්කය සිදු ශ ි
න් ො ඒ සඳා ා අව ය ප මුවැනි පි වම ගීයි සොජ
සාධ්ාමණත්ව ාෂ්ට ශ ි ආඩුක්රෙ වයවස්ාා ප්රතිසංස්රමණ
සිද්ධ් ශ ි ිශ ෂ
ේ ශ න් රලින් සිදු වුණු ූෂෂණ සා  ඝාතන ආදි
පිළිබඳව ප්රොණවත් ශෙස පරීක්කයෂණ සිදු රම නක් දැමීශේ දඬුවේ
ෙබා  ජශේ රටුතතු ශරශමි  න් ා බොශපොශමොත්තු වුණා ඒ
ිතමක්කය ශනොශවි  අලුතින් පත් රමන ආඩුක්ව ූෂෂණ ට
සේබන්ධ් ශනො ඇ සිටීි න් ා එදා ජනතාව බොශපොශමොත්තු වුණා
ශේවා ාෂ්ට වුණාද න් න ප්ර ්න පිළිබඳව අපටත් ප්ර ්න
තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි අපට ජ ග්රා ණත් තිශබනවා දා නව
වන ආඩුක්රෙ වයවස්ාා සංශ ෝධ්න
තුළින් ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාශ
ේ ප්රතිසංස්රමණ ක්කය රමන්නට අපට පුළුවන්
වුණා ඒ තුළින් ජනාධිපති ධුමශආ බෙතෙ ශබොශා ොෙ ක්කය අක්
රමන්නට පුළුවන් වුණා අද රාා න්රීශේ නිදා ස තිශබනවා
ආඩුක්ව ිශ චන න්රීශේ නිදා ස තිශබනවා ුගදු ව.න් එන්ශන්
නැා ැ අධිරමණ න්සිෙ බෙප.ෙන්න් ශතොමව මජ ට ිු ද්ධ්ව
නක් තීන්දු ශදනවා අපි දැක්කයරා අධිරමණ සංිධ්ාන (සංශ ෝධ්න
පනත් ශරටුේපත පිළිබඳව ශශ්රේෂ් ාධිරමණ ාතාෙ ස්වාීකනව
තීන්දුවක්කය  ජො තිශබන බව ඒ පනත් ශරටුේපශත් ේ ේ
සංශ ෝධ්න රමන්ශන් නැත්නේ තුශනන් ශදරර බෙ න්න් එ
සේෙත රමන්න නන. න් ො තිශබනවා රලින් එවැනි ශද්වලා
සිදු වුශඩු නැා ැ
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  අපි ාතාෙ වැදගත් පනතක්කය වන
ශතොමතුු  දැනගැීයශේ අි තිවාසිරේ පිළිබඳ පනත සේෙත ර ා
ඒ තුළින් අද මශට් ජනතාවට ආඩුක්ශ filesවෙ තිශබන නන.ෙ
ශතොමතුමක්කය ෙබා ගැීයෙට අවස්ාාව ෙැීම තිශබනවා එෙ පනත
ශරටුේපත් ර රිනටුශ සභ ාපති ා ැමි ට ො සිමි බව න් න්න
සතුටුි  අද එෙ පනත ශෙෝරශආ ශතොමතුු  ෙබාගැීයශේ
තුන්වැනි පනත ශෙස පිළිශගන තිශබනවා අද නිදා ස්
වාතාවමණ ක්කය තිශබනවා ඒ සි ලාෙෙ ශා ොඳි 
ගු  රාානා රතුෙනි එශසේ නමුත් අපට රම ගන්නට
ශනොා ැන් වුණු ශද්වලා තිශබනවා ශෙවැනි අවස්ාාවර ජ ඒ
පිළිබඳවත් සඳා න් න්රීෙ අතයව යි  ශෙොරද අපි ආපුග ා ැරී
බෙන්නට නන. ආඩුක්රෙ වයවස්ාා ප්රතිසංස්රමණ පිළිබඳව
අව ය ප්රොණ ට ාදිරි ට න්නට අපට තවෙ පුළුවන් ශවො
නැා ැ ො සතුළු අශේ පක්කයෂ
වන එක්කයසත් වාොංශිර
ශපමමුශණන් ඒ පිළිබඳව පැිනකවලාෙක්කය තිශබනවා ිශ ේෂශ න්ෙ
ආඩුක්රෙ වයවස්ාා ෙඩුඩෙශආ ශෙශා ුතේ රිනටුශ
සාොජිර කු ා ැමි ට ො සතුටු නැා ැ අපි ිය ශ ග පිළිබඳව
පාර්ලිශේන්තුශ අශේ පස්වැනි අවුු ද්දට ශේ රටුතතු ාතිරි
රමන්ශන් නැතිව ඊට වඩා වැඩි ශ ග න්න් ආඩුක්රෙ වයවස්ාා
ප්රතිසංස්රමණ සිදු රමන්නට නන.
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ජාතීන් අතම සෙඟි පිළිබඳව අපට
ජ ග්රා ණ තිශබනවා නමුත් අපි අන්තවාද ට ප්රොණවත් ශෙස
උත්තම  ජො තිශබනවාද? මුහුණ  ජො තිශබනවාද? ාන්ද ෙබා
දුන් ශේ මශට් ා ැටශදෙක්කයෂ ක්කය ජනතාව බොශපොශමොත්තු වුණා
අන්තවාද නැති රමාි අන්තවා ජ ශරොටස්වෙට මුහුණ ශද්ි
ජාතින් අතම අසෙඟි වවම පතුමවන අ ට ිු ද්ධ්ව රටුතතු
රමාි න් ො නමුත් ඒවා ප්රොණවත් ශෙස ශරරිො නැා ැ ඒ බව
න් න්න රනගාටුි  අද ශේ ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රමන්ශන් -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
තිශබනවා
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ගු (රචාර්ය) ායේපති වික්රමාතර්තන මාත තා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)
ශා ොඳි  ගු  රාානා රතුෙනි ිපක්කයෂ ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රම තිශබන්ශන් ශේ මට තු අපි ෙබා ගත්
ජ ග්රා ණ සි ලාෙ ආපුග ා ැම ඇෙටි  එෙ නිසා ශෙෙ ශ ෝජනාශ
අන්තර්ගත ගැන ශනොශවි  ො රාා රමන්ශන් අපි ඒ ශදස
බෙන්ශන් නැා ැ අන්තර්ගතශආ තිශබන සො ම ශද්වලා සත්ත
ශවන්න පුළුවන් සො ම ශද්වලා එශා ෙ ශනොශවන්න පුළුවන් ඒර
ශනොශවි  තිශබන ප්ර න
්
ශේ ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රම
තිශබන්ශන් කුෙන අමමුණක්කය සඳා ාද න් න එරි  අද තිශබන
ප්ර න
්
ජනවාරි 08 වන දා ආමේභ  ර ඒ වයාපාම අපි ර
ශවනස්රේ ාදිරි ට රැශගන න්න නේ අප ශෙෙ ශ ෝජනාව
පමාජ ර ුතතුි  න් න එර පැා ැදිලිි  ශෙෙ ශ ෝජනාව
ජ ග්රා ණ රශ ොත් -දැන් පැා ැදිලිි  ජ ග්රා ණ රමන්ශන්
නැති බවේ වාසි ක්කය එ ට ෙැබුශණොත් එ අශේ ජ ග්රා ණ
ආපුග ා ැම ඇශේ ප මුවැනි පි වම ශවනවා එෙ නිසා එවැනි
භ  ානර අනතුමරට න්සිෙ ාඩක්කය ති න්නට අපට බැා ැ එෙ නිසා
අද දින ාදිරිපත් රම තිශබන ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට ිු ද්ධ්ව
අපි රටුතතු ර ුතතුි 

අපි ආඩුක්වට න් න්න නන. "අශේ අවුු දු තුනර වාර්තාව
පිළිබඳව අපි ස.හීෙට පත් වන්ශන් නැා ැ අද පැා ැදිලිව ආඩුක්ශ
දි ානති ශවනස් න්රීෙක්කය අව යි  " න් න එර Course
correction එරක්කය අව යි  අද ශේර ජ ග්රා ණ රමො ශා ට
course correction එර රමන්ශන් නැත්නේ වැඩක්කය වන්ශන් නැා ැ
අපට ආපුග න්න ශදන්න බැා ැ එෙ නිසා ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ
ආඩුක්වට සේබන්ධ් ප්රධ්ාන පක්කයෂ ශදරට -එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ට සා  ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ට- අපි න් නවා ඒ
නා ර න්ට අපි න් නවා "ශේ අත්දැකීේවලින් පාඩේ ාශගන
ශගන ආඩුක්ව ා රි පාමට ගන්න එ ට අව ය දි ානති ශවනස්
රමන්න ඒ course correction එර රමන්න 2054 ජනවාරි
08වැනිදා ශේ ආඩුක්ව පත් ර ා ැටශදෙක්කයෂ ක්කය වූ ජනතාවශේ
අභිොෂ න් ාටු න්රීෙට රටුතතු රමන්න " න් ො ඒ පිළිබඳව
පැා ැදිලි තීන්දු ගත ුතතුි  ූෂෂණ ට ිු ද්ධ්ව රටුතතු ර ුතතුි 
අපි දන්නවා ශා ට අධිරමණ සංිධ්ාන (සංශ ෝධ්න පනත්
ශරටුේපත සේෙත රමන්න බොශපොශමොත්තු වන බව එවැනි
ආ තන පිටාටු ඇෙ සඳා ා රටුතතු රමො අවුු දු තුනක්කය තිස්ශසේ
රමන්න බැරි වුණු ශද්වලා දැන්වත් රමමු අවුු දු තුනක්කය තිස්ශසේ
සදුණු පලා වුණු ආඩුක්රෙ වයවස්ාා ප්රතිසංස්රමණ රටුතතු මීට
වඩා ාක්කයෙන් රමමු ප්රජාතන්ත්රවා ජ ශවනස්රේ ප්රතිසංස්රමණ න්
තවත් ාක්කයෙන් රමමු ඒ වාශේෙ අන්තවාද ට ාඩ  ජෙ
සේපූර්ණශ න්ෙ ව ක්කයවා අන්තවාද ට ිු ද්ධ්ව ජනතාවට
දැශනන ක්රි ාරාරී පි වම- [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුොට රාා රමන්න ාඩ ශදන්න ශෙොරක්කයද ශේ
රමන්ශන්? ශේර ගු  සභ ාවක්කය ශන්

ගු (රචාර්ය) ායේපති වික්රමාතර්තන මාත තා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)
සො ු  ඒ course correction එර ශවනවාට රැෙැති නැා ැ
අපි ඒ දි ානති ශවනස් රමනවාට අපි නිවැමදි ොවතට නවාට
සො ු  රැෙැති නැා ැ රැෙැති නැති අ තෙි  ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රම තිශබන්ශන් [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුො රාා රමන්න ඔබතුොට තව ිනාඩි ි  තිශබන්ශන්
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ගු (රචාර්ය) ායේපති වික්රමාතර්තන මාත තා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)
ඒ නිසා ජනවාරි 08 ප්රතිසංස්රමණ සඳා ා එරතු වුණු සි ලු
ශදනාෙ ාටු ර ුතතු පමෙ ුතතුරෙක්කය ිධි ට ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව පමාජ ර ුතතුව තිශබනවා ඒ සඳා ා අපද එරතු
වන බව න් ිනන් ෙශේ වචන ස්වලාප ශෙි න් අවසන් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  මී ඟට ගු  උද ගේෙන්පිෙ ෙැතිතුො
ඊට ප්රාෙ ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුො මූොසන ගන්නවා
සති

අනුරුව ගු කථානායකුරමාතා මූලාහනප්යන් ඉව්ත වූප්යන්,
ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා [ගු ප්හල් 0වේ අවඩක්කලනාදන්
මාත තා] මුලාහනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
[ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

[අ භ ා 5 47]

ගු උදය රභා්ත ගේමාතන්ිළල මාත තා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
"අසාශර් සාමෙතිශනෝ-සාශර්'චාසාමදස්සිශනෝ
ශත් සාමං නා'ධිගච්ාන්ති-ිනච්ාාසංරේප ශගෝචමා"

"සු  ශද් නිසු  ශෙසත් නිසු  ශද් සු  ශෙසත් අවශබෝධ්
රම ගත් පුද්ගෙ ා න්සිෙ දින ර සු  ශද් ශනොෙබන්ශන් "
නුශවන් බුදුමජාණන් වා න්ශසේ ශද් නා ර බුද්ධ් වචන වසම
2)00රට පුගව අද දිනට අදා ව රම සතැි  සිටාපත් රමිනන් ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ පුගබිෙට ශපොඩිඩක්කය අවධ්ාන ශ ොමු
රමවන්න ො රැෙැතිි 
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි මීට සති ශදරරට
රලින් අපි ගු  රාානා රතුොට භ ාම දුන් ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාශ රු ණු 5(ක්කය අඩංගු වුණා එෙ රු ණු 5( නි ්චිතව
අගෙැතිතුො ාෙක්කයර රම ශගන උදාා මණ සටාතව උපුටා
දැක්කයි ුතතු ශද් උපුටා දක්කයවිනන් ාදිරිපත් ර ා පුග ිය සති ශදර
පුමා ආඩුක්ව ිසින් ජනොධ්ය ාදිරිශආ ජනතාව ාදිරිශආ ා ඬ
නඟද් ජ රවුු වත් ශේ ශචෝදනා 5(න් එරක්කයවත් ශබොු  න් ා
න් ශ නැා ැ ශේ ශචෝදනා පදනේ ිමටාති  න් ශ නැා ැ අද
උද.සන සිට ශේ ගු  සභ ාව තු ර රාා අපි අා ශගන ටාමි ා
ආඩුක් පක්කයෂශආ න්සිෙ ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ශේ ශචෝදනා 5(න්
එරක්කයවත් අමශගන "ශෙන්න ශේ ශචෝදනාව වැරැදිි  ශේ
ශචෝදනාව අසතයි  ශේ ශචෝදනාව පදනේ ිමටාති  " න් ො
රාා රශ ේ නැා ැ පාර්ලිශේන්තුශ ගු  ෙන්ත්රීවු න් තීමණ
ර ුතත්ශත් අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ නඟා සති
ශචෝදනාවන් අනුව අගෙැතිවම ා පිළිබඳව තවදුමටත් ි ව
් ාස
තැබි
ා ැන්ද නැද්ද න් න එරි  ආඩුක්ශ
න්සිෙ
ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ශේ ශචෝදනා 5(න් එරක්කය ගැනවත් න්සිෙ ා ඬක්කය
ශනොනඟන්ශන් ඔවුන්ශේ ා තද සාක්කයිත ා ඬ නඟා පවසනවා
"ගු  අගෙැතිතුොට එශමටාව ශේ ශගනැිත් තිශබන ශචෝදනා5(ෙ
සත්ති  මීට එශමටාව එරෙ එර වචන ක්කය රාා රමන්න අපට
ආත්ෙ ක්කයති ක්කය නැත්ශත් ඒරි  " න් ො

1263

2018 අශප්රේලා 0(

ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි පුග ිය පුංචි ාන්දශආ ජ
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ෙබා ගත්ශත් සි ට 30ර ාන්ද
ප්රොණ ක්කය පෙණි  ඒ න් න්ශන් ශේ මශට් ජනතාව සි ට 70ක්කය
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ත් ගු  අග්රාොතය මනිලා ිරෙසිංා 
ෙැතිතුොවත් ප්රතික්කයශෂේප රම තිශබනවා
සාොනයශ න්
අගෙැතිතුො නිමන්තමශ න් අග රමන බ්රිතානය සේප්රදා
අනුගෙන රමනවා නේ එතුො ාලාො අස් ි ුතතුව තිශබනවා
අපි දන්නවා එතුො අග රමන බ්රිතානය සේප්රදාශආ සිමින ශඩිිඩි
රැෙමන් අගෙැතිතුො ුතශමෝපා සංගෙශ න් ාවත් ි ුතතුද නැද්ද
න් ො ජනෙත ිචාමණ ක්කය පැවැත්වූ බව එතුො න් වා
"ුතශමෝපා සංගෙශආ සිමි ුතතු " න් ො
නමුත් බ්රිතානය ජනතාවශගන් සි ට 42ක්කය න් වා "නැා ැ
ඔශේ ෙත වැරැදිි  " න් ො වැඩි ගණනක්කය ශනොශවි  සි ට
70ක්කය ශනොශවි  "බහුතම ජනතාවට ො පිළිබඳව ි ව
් ාස ක්කය නැති
නේ ශේ තනතුම දැරීෙට ො නුුගදුුගි  " න් ො ශඩිිඩි රැෙමන්
අගෙැතිතුො ාවත් වුණා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ගු  නිශ ෝජය
රාමර සභ ාපතිතුෙනි පුග ිය ොස ශදර තු පෙණක්කය මාජය
නා ර න් ා තම ශදශනක්කය ාලාො අස්ශවො තිශබනවා ෙෙ දින
වරවානු සටාතව සඳා න් රමන්නේ 2058 ශපබමවාරි 5(වැනි දා
දකුණු අප්රිරාශ ජනාධිපති ජැශරොේ ුගො තෙන්ට එශමටාව
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය තෙන්ශේ ෙන්ත්රීවු න් ාදිරිපත් රමපු
පෙණනින් "ඔශේ ි ්වාස නැති නේ ෙට ශේ තනතුශර්
තවදුමටත් සිමි ශනොා ැන්ි  " න් ො ාලාො අස් වුණා ඒ වාශේෙ
ාතිශ ෝපි ාශ
අගෙැති ශා ි ලාෙරි ේ ඩිසැලින් ශපබමවාරි
ොසශආ 54වැනි දා ා රි ට පැ 2(රට පස්ශසේ මශට් සති ශවච්ච
ආඩුක් ිශමෝීක උද්ශඝෝෂණ රැලාෙ තෙන්ට ෙර්දන රමන්න
ශනොා ැන් වුණා
න් ො ාලාො අස්වුණා ඒ වාශේෙ
ස්ශෙෝවැන් ාශ
අගෙැති ශමොබට් ෆිශරෝ ආඩුක් ිශමෝීක
ජනොධ්යශ දිශ ක්කය ඝාතන න්රීශෙන් ජනොධ්යශ දින්ශගන්
සති වුණු උද්ශඝෝෂණ රැලාෙ තෙන්ට පාෙන රමන්න බැරි වුණු
නිසා ශේ වසශර් ොර්තු ොසශආ 54වැනි දා ාලාො අස් වුණා ඒ
වාශේෙ ස්ශෙෝශ නි ාශ
අගෙැති ිනශමෝ ශසමාර් තෙන්
නා රත්ව දුන්නු ජනෙත ිචාමණශආ ප්රතිලෙ ූෂිතති  න් ො
උසාි ිසින් අශා ෝසි න්රීෙ නිසා එටා වග කීෙ භ ාම අමශගන
"උසාි ට ොව ි ්වාස නැත්නේ ො ශේ තනතුශර් තවත් ාන්ශන්
නැා ැ " න් ො ාලාො අස්වුණා ා ැබැි  දැන් අශේ උදි ට
ජිේසීස් සංගීත රඩුඩා ශේ ාන්න ුගනිලා එක්කයර නටන්න පුළුවන්
"ාතිශ ෝපි ාශ
ාතිශ ෝපි ාශ
ාතිශ ෝපි ාශ
එශා ෙ
වුණත් ෙංරාශ එශා ෙ ශවන්ශන් නැා ැ " න් ො ශේ මට
ාතිශ ෝපි ාවටත් වඩා පා  තැනර නේ තිශබන්ශන් අපි ුගනිලා
එක්කයර නටනවාද ජනතාවත් එක්කයර අඬනවාද න් න ප්ර න
් ට ගු 
පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු න් 224ශදනාෙ තෙන්ශේ ා තද
සාක්කයිතශ න් අා න්න නන. පුග ිය රාෙශආ ොස ශදරක්කය සතු ත
මාජය නා ර න් ා තම ශදශනක්කය බහුතම ජනතාව ප්රතික්කයශෂේප
ර ාෙ තෙන් ජනතාවශේ බොශපොශමොත්තු ාටු රමන්න
අශපොශා ොසත් වුණාෙ ජනතාවශේ ි ්වාස
පලුදු වුණාෙ
බමපත ශචෝදනා එලාෙ වුණාෙ තෙන්ශේ තනතුශමන් ාවත්
ශවො තිශබනවා
අශේ අගෙැතිතුොට ශේ ශචෝදනා තුනෙ තිශබනවා වැඩ රම
ගන්න බැරි වුණා ශපොශමොන්දු ාටු රමන්න බැරි වුණා න් න
බැරිරෙ තිශබනවා බමපත ූෂෂණ ශචෝදනාවරට ෙක්කය ශවො
තිශබනවා මශට් ජනතාවශගන් සි ට 70ක්කය ප්රතික්කයශෂේප රමො
තිශබනවා එශා ෙ නේ ශේ මශට් ො ජන නිශ ෝජිත න් ිධි ට
අපට වග කීෙක්කය තිශබනවා ජනතාවශේ අභිොෂ පාර්ලිශේන්තුව
තු ට ශගනැලාො ජනතාවශේ ාලාලීෙ ාටු න්රීෙට ෙැදිා ත්
ශවන්න සි වන ශා ේතුවකුත් තිශබනවා ගු  නිශ ෝජය රාමර
සභ ාපතිතුෙනි අශේ අගෙැතිතුො ජනාධිපති සිටාන ර ටාමි ා
අවුු දු ිසි ගණනක්කය තිස්ශසේ එතුො බොශපොශමොත්තුශවන් ටාමි ා
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ඊ ඟ ජනාධිපතිවමණශ න් ශේ මශට් ජනාධිපති ශවන්න ඒර
නිසා එතුො ජනතා ෙත ගැන සංශ  ජව සිමි ා
එතුො මශට් ජනතාවශේ ිශමෝධ් ක්කය එනශරොට තෙන්
රමශගන ආ වයාපතති අකු ා ගැීයශේ තත්ත්ව ර සිමි ා ඒර
නිසා මට ශබ ජෙ ාදිරි ට ියශආ ශා ිනන් ශා ිනන් මට පාවා  ජෙ
ාදිරි ට ියශආ ශා ිනන් ශා ිනන් මට ින්ණීෙ ාදිරි ට ියශආ
ශා ිනන් ශා ිනන් වැඩ පටන් ගන්නවා ජනතා ිශමෝධ් දැක්කයරාෙ
ආපහු අකු ා ගන්නවා ා ැබැි  පුංචි ාන්දශආ ෙැතිවමණ
ප්රතිලෙශ න් ශේ සිටාන කුක් පට්ටේ වුණා අගෙැතිතුො
තවදුමටත් ජනාධිපති ශවන්න සිටාන දන්න්ශන් නැා ැ එතුොශේ
දැන් අදා ස තිශබන්ශන් වසම එරා ොමක්කය අගෙැති ධුමශආ සිටීෙ
පෙණි  ශේර එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ෙන්ත්රීවු න්ටත් පැවූ 
ශද ක්කය ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ජනාධිපති සිටාන
නැත්නේ ජනතා ෙත
පිළිබඳව එතුො සංශ  ජත් නැා ැ
සශෙරිරානු
න් ෙනක්කය
තිශබනවා
"සශෙරිරාශ
ජනාධිපතිවමශ ක්කය තෙන්ශේ ප මු ධුම රාෙශආ රටුතතු
රමන්ශන් ජනතාවට නන. ිධි ට ශදවැනි ධුම රාෙ ගත
රමන්ශන් තෙන්ට නන. ිධි ට " න් ො සි  ඒ? ප මුවැනි ධුම
රාෙශ න් පස්ශසේ ජනතාව ාදිරි ට න්න තිශබන නිසා ජනතා
ෙත ගැන සංශ  ජි  ශදවැනි ධුම රාෙශ න් පස්ශසේ ශගදම න
නිසා ජනතා ෙත ගැන සංශ  ජ නැා ැ ඔ ශදවැනි වටශආ අග ජ
තෙි  ජනාධිපති සොවන් ා ැටහුටා ොමක්කය  ජො දෙන්ශන්

දැන් අපට අගෙැති ශරශනක්කය ාන්නවා අනාගතශආ
ෙැතිවමණවෙට තමග න්රීශේ බොශපොශමොත්තුවක්කය නැති ජනතා
ෙත ගැන සංශ  ජ නැති ඒ වාශේෙ තෙන්ශේ සිටාන පුංචි
ාන්ද න්න් කුක් පට්ටේ න්රීෙ පිළිබඳව ජනතාව පිළිබඳව
ශක්කයන්තිශ න් ාන්න අගෙැති ශරශනක්කය අපට ාන්නවා ජනතාව
පිළිබඳ ශක්කයන්තිශ න් ාන්න ජනතා ෙත පිළිබඳව සංශ  ජ
ශනොවන ිජාතිර නයා පත්ර ක්කය අශත් ති ාශගන ාන්න
අගෙැතිවමශ කුට තවත් වසම එරා ොමක්කය ක්රි ාත්ෙර  ඇෙට ාඩ
 ජෙ අති ි න්ෙ භ  ානරි  ඒර නිසා ශෙොශා ොතරට ා ැරිො
බෙන්න 2058 ශපබමවාරි 50න් පස්ශසේ ගත වූ ොස එරා ොම තු
ශේ මශට් සිදු වුශඩු කුෙක්කයද? අතුු දා න් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ
රාර් ාෙ ට සාොජිර න් නැත්නේ ශරොෙසාරිස්වු  පත් ර ා
මණ ිු වන් පිට මටවෙට පාවා දි ා ැන් ජාතයන්තම
සේමුති පනතක්කය ව ශ න් පාර්ලිශේන්තුශ සේෙත වුණා
ාන්දි ාව සෙඟ ETCA ියිුගෙ පිළිබඳව සාරච්ාා ළි ආමේභ 
ර ා ඒ වාශේෙ ්රිකුණාෙෙ වමා ිශද්ශිර න්ට ෙබා  ජෙ
පිළිබඳව සාරච්ාා ආමේභ  වුණා ොස එරා ොමට ශෙශා ෙ නේ
අවුු දු එරා ොමක්කය සිමිශ ොත් ශරශසේද? ඒර තෙි  අපට
සිතාගන්න තිශබන්ශන් ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ශේ
ශ ෝජනාශ තිශබන්ශන් පමෙ සත්ත න්සිවකුට ිු ද්ධ් ශනොි
ා ැන් සත්ත ඒ නිසා තෙි  ස.ෙ ෙන්ත්රීවම කුෙ ශේ ශ ෝජනාශ
අඩංගු න්සිෙ ශද ක්කය උපුටා දක්කයවිනන් ිු ද්ධ්ව රු ණු දක්කයවන්න
අසෙත් ශවො තිශබන්ශන්
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ජාතිර ශා  උු ෙ
ිසින් දින 500 ආඩුක්ව තු ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාව පිළිබඳව
අගෙැතිතුොට ආඩුක්වට එලාෙ ර ශචෝදනා ශගඩි පිමින් අපි
ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට දාො තිශබනවා ඒ වාශේෙ
මුස්ලිේ ශද් පාෙන පක්කයෂ ො නුවම ෙ.ත ජ සති වූ රෙබෙ
පිළිබඳව ආඩුක්වට සඟිලාෙ දිගු රමො නැඟූ ශචෝදනාව ඒ
ආරාමශ න්ෙ අපි ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ දාො තිශබනවා ඒ
වාශේෙ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ෙැති සෙැතිවු න් පුගිය පුංචි
ාන්ද ශ දිරාශ අගෙැතිතුොට එශමටාව ාදිරිපත් රමපු ශචෝදනා
සි ලාෙ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ දාො තිශබනවා එශා ෙ
නේ ශේ පක්කයෂවෙ න්සිෙ ෙන්ත්රීවම කුට ශේ ශ ෝජනාවට පක්කයෂ
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ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

 ඇශෙන් වැ කී සිමින්න න්සිෙ ශා ේතුවක්කය නැා ැ න්සිෙ පදනෙක්කය
නැා ැ නමුත් ාන්ද ශනොශදන්ශන් සි ? අපි ටාතුශ ශදි න්ශේ
රැෙැත්ත ක්රි ාත්ෙර ශ ි න් ොි  බැලින්නේ දැන් ක්රි ාත්ෙර
වන්ශන් ශදි න්ශේ ෙලාලීශේ රැෙැත්ති  "ශදි න්ශේ ෙලාලි
තෙි  සලාලි" න් ා අපි අසා තිශබනවා බුදු මජාණන් වා න්ශසේ
දැන් වැඩ සිමි ා නේ අම ධ්ේෙ පදශආ එන ගාාාවක්කය ශවනස් රමො
ශද් නා රමාි "ෙීය පුේබාගො ධ්ේො ෙීය ශසට් ා ෙීයෙ ා"
න් ා "මුදලා සි ලාෙටෙ මුලා ශවි  මුදලා සි ලාෙට ශපමටුව ගෙන්
රමි " න් ා බුදු මජාණන් වා න්ශසේ දැන් සිමි ා නේ ශද් නා
රමාි
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශ
ර.ෙ රන ගෙන් ා රි අපූු  රතාවක්කය ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ෙශගන්
සහුවා එතුො ෙශගන් සහුවා "ෙක්කයෂ 50ට න් න වචන
ශෙොරක්කයද?" න් ා ෙෙ න් වා "ිනලි න ශන්" න් ා "එශා ෙ නේ
ෙක්කයෂ 500ට න් න වචන ශෙොරක්කයද?" න් ා එතුො සහුවා
"අශන් ඒර ශරෝමි ශන්!" න් ා ෙෙ න් වා "ෙක්කයෂ 50 000ට
න් න වචන ශෙොරක්කයද?" න් ා එතුො සහුවා "ඒර බිලි න
ශන්" න් ා ෙෙ න් වා ඊට පුගව එතුො ෙශගන් සහුවා "ෙක්කයෂ
5 000ට න් න වචන ශෙොරක්කයද?" න් ා ෙෙ න් වා "අශන් ෙෙ
දන්ශන් නැා ැ!" න් ා එතශරොට සඳා න් රමනවා-

ගු එඩ්වඩ් ගුණප්හේකර මාත තා
(ைொண்புைிகு எட்வட் குணதசகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගු එඩ්වඩ් ගුණප්හේකර මාත තා
(ைொண்புைிகு எட்வட் குணதசகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ශේ ෙන්ත්රීතුො බුදු
දා ශේ ගාාාවක්කය ිරතති රමො න් වා ඒර- [බාධ්ා න්රීේ]

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට තවත් ිනාඩි 2ර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු උදය රභා්ත ගේමාතන්ිළල මාත තා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශේ පාර්ලිශේන්තුශ දි සේෙත
ශනොවනවා න් න්ශන් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තු මශට් ජන ෙත
පිළිබිඹු වන්ශන් නැා ැ න් න එරි  එතුෙන්ො ෙක්කයෂ )2ක්කය ගැන
රතා ර ා අගෙැතිතුො පාර්ලිශේන්තු ාන්දශආදි ගත් ෙක්කයෂ 4
ගැන රතා ර ා ා ැබැි  'ඒවා දැන් පිළුණු ශවො' න් ො තෙි 
පුගිය පුංචි ාන්දශ න් ශපන්වා දුන්ශන් ඒ ජන ෙත ට ගු 
රමන්ශන් නැත්නේ ශේ පාර්ලිශේන්තුව පිළුණු ශවච්ච
පාර්ලිශේන්තුවක්කය ිුගු වා ා ැරි ුතතු පාර්ලිශේන්තුවක්කය ජනතා
ෙත ට වඩා මුදශලා බෙ ට ට වන පාර්ලිශේන්තුවක්කය න් න
පකවවුඩ තෙි  අප ශෙෝර ට ෙබා ශදන්ශන්

ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ජාතිශආ අවාසනාවරට සේෙත රම ගැීයෙට අපට බැරි
වුශණොත් අනිවාර් ශ න්ෙ සිද්ධ් වන්ශන් ටාු  ශනොපා න අඳුු 
ුතග ක්කය ාදිරි වසම එරා ොම තු ශේ මටට උදා වන එරි 
අගෙැතිතුො පුගිය ොස එරා ොම තු ර ශද් අපි දැක්කයරා පුග
ිය වසම තුන තු මටට ර ශද් අපි දැක්කයරා ාදිරි ෙැතිවමණ ට
ාදිරිපත්  ඇශේ අදා සත් නැතිව ජනතාව පිළිබඳ සංශ  ජත් නැතිව
ිජාතිර නයා පත්ර අමශගන එතුො ාදිරි ට ියශ ොත් අපට
මටක්කය ාතිරි වන්ශන් නැා ැ
ඒ නිසා දු වන් සිමින තාත්තො අේෙොට, මට ගැන සංශ  ජ
ශද් ශප්රේමී ෙන්ත්රීවු න්ට අපි ආමාධ්නා රමනවා, නිලා පාටද,
ශරො පාටද, මතු පාටද, රා  පාටද න් ො ටාතන්ශන් නැතුව මශට්
අනාගත ගැන ටාතො ශෙෙ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව සේෙත
න්රීශේ පිංරෙට දා ර ශවන්න න් ො එෙ ාලාලීෙ රමිනන් ො
නිා ඬ ශවනවා සි ලු ශදනාටෙ ශතු වන් සමණි !

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

ගු එඩ්වඩ් ගුණප්හේකර මාත තා

(An Hon. Member)
අා ගත්තා ශන්ද?

(The Hon. Edward Gunasekara)

ගු උදය රභා්ත ගේමාතන්ිළල මාත තා

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ශෙන්න ශේවාට තෙි 
න් න්ශන් "ඌමන් රැකුණ ත න ිට ා බන්කුකු න්ට මජ
ෙඟුලා" න් ො ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනැලාො තිශබන්ශන්
රවුු වත් ප්රශරෝමි ගණනින් සලාලි ශසො ා ගන්ශන් තවත්
රවුු වත් අද ශේ මශට් ජනතාවශගන් සි ට 70ක්කය අගෙැතිතුොට
ිු ද්ධ් ශවද් ජ ශේ නඟා තිශබන ශචෝදනා 5(න් එරෙ එරක්කයවත්
අසතය ක්කය
පදනේ ිමටාත න් ා ප්රරා රමන්න ආඩුක්
පක්කයෂ ශා ෝ අගෙැතිතුොට සා  ශදන ස.ෙ ෙන්ත්රීවම කුෙ
අසෙත් ශවද් ජ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව පාර්ලිශේන්තුශ අද
සේෙත වුශණොත් ශෙොරද ශවන්ශන්?

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு எட்வட் குணதசகர)

Sir, I rise to a point of Order.

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ශෙොරක්කයද point of Order එර?

ගු එඩ්වඩ් ගුණප්හේකර මාත තා
(ைொண்புைிகு எட்வட் குணதசகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ෙෙ මීට ශපම ාදිරිපත්
රමපු රාමණ point of Order එරක්කය ශනොශවි  න් ො ඔබතුො
න් වාට, බුදු දා ෙ ිරතති න්රීෙ ගැන ො ිසින් ර සඳා න point
of Order එරක්කය ශවනවා ශෙොරද, බුදු දා ෙ පිළිබඳව ආඩුක් රෙ
වයවස්ාාශ සඳා න්ව තිශබනවා ශේ මශට් බුදු දා ෙ,-
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2018 අශප්රේලා 0(

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

නැඟී සිනාප් ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු එඩ්වඩ් ගුණප්හේකර මාත තා
(ைொண்புைிகு எட்வட் குணதசகர)

(The Hon. Edward Gunasekara)
ගු 
ෙන්ත්රීතුෙනි, තමුන්නාන්ශසේ
වාඩි
ශවන්න
තමුන්නාන්ශසේ ෙන්ත්රීවමශ කුත් ශවො ශෙොනවාද ශේ රාා
රමන්න න්ශන්? බුදු දා ෙ ිරතති රමන්න එපා [බාධ්ා න්රීේ]

[අ භ ා 2 50]

ගු (පූාය) අුරරලිප් රතන ිමි

(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, අද දින ශේ
පාර්ලිශේන්තුව ා මුශ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය තබා තිශබනවා
එෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශවන් ාදිරිපත් ශරොට තිශබන්ශන්, ශේ
මශට් සිදු වුණු ාතාෙ දු ණු, භ  ානර බැංකු ෙං ශරොලාෙ ක්කය වැනි
රාමණ ක්කය පිළිබඳවි  ෙං ශරොලාෙ න් න අර්ා ෙ න් න්න
බැා ැ නමුත්, ේ න්සි ආරාම ර මුදලා අවභ ාිත ක්කය ර බවට
අතිි ාෙ ශචෝදනාවක්කය ශගොනු රමිනන් තෙි  ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ශගනැලාො තිශබන්ශන් ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාශ වග උත්තමරු  රවුද න්න අධිරමණ ක්කය ා මුශ
තීන්දු වන තුු  ො ා ට ඊට නි ්චිතභ ාව  ජෙට ශනොා ැන් වුවත්,
ේ න්සි භික්කයෂුවරට ශා ොමරෙක්කය න්රීෙ ශා ෝ ශා ොමරෙට උද
න්රීෙ ශා ෝ ශා ොමරෙ අනුෙත න්රීෙ ශා ෝ පාමාජිරාවරට ශා ේතුවක්කය
එෙ නිසා ශේ සේබන්ධ්ශ න් ස්ථිම නිගෙන රට සිලාො ශේ
ආඩුක්ව ශවනුශවන් -ආඩුක්වට පක්කයෂව- ාන්ද ප්රරා න්රීශේ
ශනොා ැන් ාවක්කය තිශබන බව ො ස්ථිමවෙ න් න්න නන. ඒ
න් න්ශන් ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව වැමදිි  න් ො ාන්ද ශදන්න
ෙට පුළුවන්රෙක්කය නැා ැ

ෙෙ ශෙටා ජ රු ණු න්ටාප ක්කය න් න්නට නන. ශෙෙ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගන ඒෙත් සෙඟ ිතමක්කය ශනොශවි , පුගිය
අවුු දු තුනර රාෙ තු ශේ ආඩුක්ව ර ස.ෙ ශද ක්කයෙ
අභිශ ෝග ට ෙක්කයශවො තිශබනවා අපි ශේ ආඩුක්ව ශගනාශ
ා  පාෙන ආඩුක්වක්කය ශෙසි  " ා  පාෙන ආඩුක්ව" න් න
සංරලාප සොජ තු සේපූර්ණශ න්ෙ පාමාජිරා වචන ක්කය
බවට අද ශේ ආඩුක්ව ිසින් පත් රම සති බව ඒ ආඩුක්ව පත්
න්රීෙට පුශමෝගාිනශ කු වූ ො ා ට න් න්නට සිදු ඇෙ ගැන ො අද
දින අති ි න්ෙ රනගාටුවට පත් ශවනවා
ශේ ආඩුක්ව ටශත් තිශබන වැමදි ගණනාවක්කය අපි දැක්කයරා
උදාා මණ ක්කය ශෙස ගත්ශතොත්, පුගිය
වරවානුශ ECTA
ියිුගෙ අත්සන් රමන්න තීමණ ර ා එ ට ිු ද්ධ්ව අපි අශේ
අදා ස් ප්රරා ර ා ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ වයාපාරිර ප්රජාව ECTA
ියිුගෙ ශගන එන එර සේපූර්ණශ න්ෙ වැමදිි  න් ො න් වා
ාන්දි ාවත් එක්කයර ියිුගෙක්කය අත්සන් රමනවා නේ, ශද්ශී
වයාපාරිර ආ තන සෙඟ, අශනක්කය අ සෙඟ සාරච්ාා ශරොට එ
ශගන එන්න නන. න් ො ශ ෝජනාවක්කය ශගනැලාො තිබුණා
ෙංරාශ මාජය ආ තන ින්ණීෙ පිළිබඳව න්සිෙ පක්කයෂ රට
න්සිෙ ප්රතිපත්ති ක්කය නැති තත්ත්ව ක්කය අද සතිශවො තිශබනවා
මාජය ආ තන ින්ණීශේ වැඩ පිළිශව රට අද ශේ ආඩුක්ව ගෙන්
රමිනන් සිමිනවා අද අශේ මශට් ාතිරි ශවො තිශබන ස්වලාප ක්කය වූ
මාජය ආ තන මිරත් ිකුණන්න තීමණ රමො තිශබනවා
ිශද්ශී ජාවාමේරාම සොගේවෙට අත්තශනෝෙතිර ශෙස මශට්
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ාඩේ මිර ිකුණන්න අද සැෙුගේ රමො තිශබනවා එෙ නිසා ශේ
ා  පාෙන ආඩුක්ව ශගොඩනැඟීෙට දා ර වූ ො ශෙෙ ි ව
් ාස
භ ංග
ශ ෝජනාව
සේබන්ධ්ශ න්
ෙශේ
ස්ාාවමත්ව
අගෙැතිතුොටත්, ජනාධිපතිතුොටත් ිවතතව ප්රරා
රමො
තිශබනවා

දැන් මට පවතින්ශන් ාතාෙ අස්ාාවමභ ාව රි  පුගිය
ෙැතිවමණශආ ජ ජනතා ෙත ාතා පැා ැදිලිව නිශ ෝජන රමො
තිශබනවා න් ො ෙෙ ටාතනවා ඒ ො ජන ෙතශ න් ප්රරා ට
පත්ශවන්ශන් කුෙක්කයද න් න එර පාර්ලිශේන්තුව ා ැමි ට අපි
සි ලුශදනාෙ ශත්ු ේගත ුතතුි  දැන් සති  ඇ සති තත්ත්ව අනුව
මට තු ාතාෙ බමපත අස්ාාවමභ ාව ක්කය තිශබනවා ආඩුක්
පක්කයෂ ට ිතමක්කය ශනොශවි , ශේ මට අමාජිර රමන්ශන් නැතුව
ඒරිනතිරභ ාව ක්කය සති රම ගන්ශන් ශරොශා ොෙද න් න එර
පිළිබඳව අද ිපක්කයෂ ටත් වගකීෙක්කය තිශබනවා ඒ නිසා සි ලු
පාර් ්ව න් අතම ශපොදු සේමුති න්න් ශරමි රාෙ රට සෙඟි ක්කය
සති රම ගන්ශන් ශරොශා ොෙද න් ො ො රලාපනා ර ා ඊට
අදා
වූ ශ ෝජනාව ො ජනාධිපතිතුොට භ ාම දුන්නා;
අගෙැතිතුොට භ ාම දුන්නා; ටාටපු ජනාධිපති ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ
ෙැතිතුොටත් භ ාම දුන්නා ො එෙ ශ ෝජනාව ෙඟින් රු ණු
න්ටාප ක්කය ාදිරිපත් ර ා ප මුවැනි රු ණ තෙි , ශේ ආඩුක්ව
න්රීෙට න මාජය සේපත් ින්ණීෙ, මටට අටාතරම ශවශ ඳ
ියිුගේ, ොනව ටාිනරේ නාෙශ න් ශ්රී ෙංරා සන්නද්ධ් ා මුදාව දඬු
රශඳේ ගැසීෙ වැනි බමපත වැමදි නැවැත් ඇෙ සඳා ා සේමුති රට
ඒෙ
ශදවැනි රාමණාව ශෙස අපි ශ ෝජනා රම සිමිශආ ශේ
ආඩුක්ව ශනොර ුතතු ශද්වලා කුෙක්කයද න් න එරි  ඊ ඟට,
ආඩුක්ව රමපු ශද්වලුත් ආපස්සට ා මවිනන්
නවා
ිශ ේෂශ න්ෙ මශට් ාඩේ සේබන්ධ් රාමණ ගත්ශතොත්, එදා
ඩී එස් ශසේනානා ර ො තාශේ රාෙශආ පටන් අපි ශගොි
ජනතාවට ාඩේ ෙබා දුන්නා දැන් පනත් ශරටුේපතක්කය ශේන්න
නවා, ශගො ඇන්ට නන. ා ැමි ට ශේ ාඩේ ිකුණන්න පුළුවන්
න් ො අදත් සො ම දිස්්රික්කයරවෙ සිමින ශගොි ජනතාවශගන්
සි ට 40ක්කය පෙණ ාඩේ උරස් රම තිශබනවා එෙ පනත්
ශරටුේපත සේෙත වුශණොත් ඒ ාඩේ ශගොි ජනතාවට අටාින
ශවො නවා ඒ නිසා අපි ාදිරිපත් ර ා, ඒ ාඩේ සේබන්ධ්
ප්රතිපත්ති අත්තශනෝෙතිරව ශවනස් න්රීෙ නැවැත්ි ුතතුි 
න් ො ශේ ශ ෝජනාවලිශආ ශනොර ුතතු ශද් ා ා ර ුතතු ශද්
පිළිබඳ ස්ාාවමභ ාව ක්කය ාතාෙ පැා ැදිලිව ශගනාවා එටා ජ
ිශ ේෂශ න්ෙ වැදගත් වුශඩු ෙංරාශ අපි ගත්ත වැදගත් තීන්දු
ශදරක්කය ප මුවැනි තීන්දුව තෙි , ේෙි ශෆොශසට් තා නෙ අද
එක්කයසත් ජනපද ාතා පැා ැදිලිව නිෙ ිධි ට පිළිඅමශගන
තිශබනවා, ේෙි ශෆොශසට් න් න්ශන් උග්ර පිළිරා රාමර ක්කය
න් ො ශේ මශට් සො ම ශද් පාෙන නා ර න්ට ඒර
ශත්ශමන්ශන් නැා ැ ඔවුන් රලාපනා රමන්ශන්, ශේ ශ ෝධ්
ොෆි ාවක්කය වැනි ජාතයන්තම සොගේවෙට ටත් ශවො තෙන්ශේ
තීමණ ගන්නි  ඒ නිසා අපි පැා ැදිලිව න් වා, ශේ ේෙි ශෆොශසට්
තා නෙ ාවත් රමන්න එපා න් ො අද වන ිට රැබිනට්
ෙඩුඩෙ ට ේෙි ශෆොශසට් සේබන්ධ්ශ න් ප්රිරාවක්කය ාදිරිපත්
රමො තිශබනවා ඒ වාශේෙ, ශපොශා ොම සේබන්ධ්ශ න් අපට
න්සිෙ අවශබෝධ් ක්කය නැා ැ ශෙෝර ශස ඛ්ය සංිධ්ාන - WHO
එර - ාතා පැා ැදිලිව න් වා, අපි පාිච්චි රමපු ශපොශා ොමවෙ
ිශ ේෂශ න්ෙ යූරි ාවෙ අධිර රැඩිින න් සා  ආසනික්කය
ප්රොණ ක්කය තිශබන බව ඒවා වැ වෙට, ජෙ ට, පසට එරතු
ශවො ිනනිස්ුගන්ශේ රීමගත  ඇෙ නිසා ිනනිස්ුග භ  ානර ශමෝගී
තත්ත්ව න්ට මුහුණ ශදන බව න් වා අපි මසා නිර ශපොශා ොම
නවත්වන්න න් ශ නැා ැ මසා නිර ශපොශා ොම එපා න් ශ
නැා ැ නමුත්, අපි එරක්කය න් වා
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(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  අතුමලිශආ මතන ස්වාමීන් වා න්ස, ඔබවා න්ශසේට තවත්
ිනාඩි ශදරර රාෙ ක්කය පෙණි  තිශබන්ශන්

ගු (පූාය) අුරරලිප් රතන ිමි

(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
ශගො ඇන්ට සලාලි ශදන්න; සලාලි  ජො ඒ අ ටෙ තීමණ ක්කය
ගන්න ශදන්න න් ො අපි න් වා ශේ තීන්දුව අවුු දු ශදරක්කය
ක්රි ාත්ෙර වුණා ේ ේ ප්ර න
් පැන නැඟුණා නමුත් ශගො ඇන්
ාස්සමා ට ිය ා ආඩුක්ව වැරැදි ශදරක්කය ර ා එරක්කය තෙි ,
මසා නිර ශපොශා ොම ශවොවට ශවශ ඳ ශපොශ ේ ති ාගන්න
ආඩුක්වට බැරි වුණා ඒර ආඩුක්ශ දුර්වෙරෙක්කය ඒර අපි
පිළිගන්න නන.

ශදවැනි රාමණ තෙි , ශගො ඇන්ට ශවොවට මුදලා මිර
ශදන්න ආඩුක්වට බැරි වුණා අපි න් වා, ශපොශා ොම ිනෙ වැඩි
ශවො නේ මුදෙ මිරක්කය වැඩි රමො මුදලාෙ ෙබා ශදන්න න් ො
ආඩුක් පක්කයෂ ත්, ිපක්කයෂ ත් ශේ වාශේ රාමණා ගැන
සේමුති රට ඒෙ අව යි  සි  අපි එශා ෙ න් න්ශන්? අශේ මශට්
වකුගක් ශමෝගශ න් අද ෙක්කයෂ 3ර ජනතාවක්කය දුක්කය ිඳිනවා මජමට
ප්රශද් ශආ ෙන්ත්රීවු  අද ශේ සභ ාව නිශ ෝජන රමනවා න්සිෙ
ශරශනකුට අද ඒ සේබන්ධ්ශ න් ා ැඟීෙක්කය නැා ැ 2004
අවුු ද්ශද් ජ මුළු මට පුමාෙ 4,000ක්කය ශවච්ච පිළිරා ශමෝගීන්ශේ
ප්රොණ අද 54,000 දක්කයවා වැඩි ශවො තිශබනවා ඒ පිළිබඳව
න්සිෙ සාරච්ාාවක්කය නැා ැ ශෙන්න ශේ වාශේ දැශවන, වැදගත්
ජාතිර ප්ර න
් සේබන්ධ්ශ න් ිපක්කයෂශආ රඩුඩා ේ සා  ආඩුක්
පක්කයෂශආ රඩුඩා ේ එරතු ශවො ේන්සි සාරච්ාාවක්කය රමන්න
නන. න් ො අපි ටාතුවා එටා ජ අපි ාතා වැදගත් ශ ෝජනාවක්කය ර ා,
ආඩුක්වක්කය සතුශ ේ ශනොර ුතතු ශද්වලා ශනොරමමු; ර ුතතු
ශද්වලා රමමු; ආඩුක්වර අවුු ද්දර රාෙ ක්කය සඳා ා අපි
ියිුගෙරට මු න් ා ිපක්කයෂ ආඩුක්වට එන්න අව ය වන්ශන්
නැා ැ ා ැබැි , ිපක්කයෂ ට වගකීෙක්කය තිශබනවා, ආඩුක්ව ශේවා
ශනොර ුතතුි  න් ො ශරොන්ශද්සි ක්කය දෙන්න

අවුු ද්දක්කය සතු ත ශේ රමපු ආඩුක්රෙ වයවස්ාා
සංශ ෝධ්නවෙ ගුණාත්ෙර ඒවා තිශබනවා අක් පාක්ත් තිශබනවා
ිශ ේෂශ න්ෙ පුගිය ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණ රෙශආ ි ාෙ
ි වුෙක්කය ශවො තිශබනවා ඒ වාශේෙ, ප ාත් සභ ා
ෙැතිවමණශආ ජ අපි ෙනාප රෙ ශවනස් රමන්න නවා ාදිරි ො 
ෙැතිවමණශආ ජ එ ශවනස් ර ුතතුව තිශබනවා ඒ නිසා "ශේ
ාන්ද රෙ ගැන සාරච්ාා රමො, ෙනාප රෙ නැති අනුපාත
රෙශආ ගුණාත්ෙර ෙක්කයෂණ සතු ත් ශවච්ච ාන්ද රෙ ක්කය
ශේන්න අපි සැෙුගෙක්කය ා දමු අවුු ද්දර රාෙ ක්කය අමශගන ඒ
සි ලු රාමණා නිො රමමු" න් න ශ ෝජනාව රමන්න ෙෙ
රැෙැතිි  ිධ්ා ර ජනාධිපති ධුම අශා ෝසි රමන්න රවුු ත්
රාා රමනවා ඒර අශා ෝසි රමන්න බැා ැ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ො ත්ෙ ා එවැනි ියිුගෙක්කය  ජොත් නැා ැ
අශේ මශට් ිධ්ා ර ජනාධිපති රෙ මුළුෙනින්ෙ අශා ෝසි
රමන්න නන. ශවො තිශබන්ශන් මාජය ශනොවන සංිධ්ානවෙටි ,
ශේ මට ශෆඩමලා න්රීෙට ටාතන එක්කයතමා ුගළුතම රඩුඩා ෙරටි 
ිතමි  ඒ නිසා ෙෙ ශ ෝජනා ර ා, ිධ්ා ර ජනාධිපති ධුම ට
වයවස්ාාශ තිශබන බෙ අශා ෝසි රමන්ශන් නැතිව, එශා ත් ඒ
ධුමශආ ේ ේ සංශ ෝධ්න න් රමන්න ඒ තෙි  ජනාධිපති
ධුම ට පත් ශවච්ච පුද්ගෙ ා ස්වාීකන, නිදා ස්, සතම අගතිශ න්
ශතොම පුද්ගෙශ ක්කය බවට පත් ි ුතතුි  මශට් ජනාධිපතිවම ා

1270

පක්කයෂ ා ුගු වන, ාන්ද ා ුගු වන පුද්ගෙශ ක්කය ශවන්න අව ය
නැා ැ ඒ නිසා ේන්සි ජනාධිපතිවමශ ක්කය බෙ ට පත් වූ පුග ඔහු
පක්කයෂ න්න් ශතොම ස්වාීකන පුද්ගෙශ ක්කය ි ුතතුි  න් න
ස්ාාවමශආ තෙි  ෙෙ ප මුව සිමින්ශන් ශදවැනි ස්ාාවම තෙි ,
ජනාධිපති ධුම රාෙ ශදරක්කය ශවනුවට එරක්කය තබා ගැීයෙ එි න්
ිධ්ා ර ජනාධිපති ධුමශආ රැශඳන්න තිශබන ශපශර්තරෙ,
ර.දමරෙ නවත්වො වයවස්ාානුූලෙව ඔහුට බමපත වගකීෙක්කය
ශදන්න පුළුවන්රෙ තිශබනවා ඒ අනුව තුශනන් ශදරක්කය සතුශ ේ
ිධ්ා ර ජනාධිපති ධුමශආ ර ා ැන් සංශ ෝධ්න , ාන්ද රෙශආ
ර ා ැන් සංශ ෝධ්න , ශනොර ුතතු මටට ා ානිරම ිනා රාරී
ශද්වලා,-[බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  අතුමලිශආ මතන ස්වාමීන් වා න්ස, ඔබවා න්ශසේට
නි ිනත රාෙ දැන් අවසානි 

ගු (පූාය) අුරරලිප් රතන ිමි

(ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ෙට තව තත්පම 30ක්කය
වැනි ුගළු ශ ොවක්කය ෙබා ශදන්න අවසාන ව ශ න් ෙෙ ශේ
රාමණ ත් න් න්න නන.
ා  පාෙන න් ා න් ිනන් ශේ
ආඩුක්ව පුගිය ආඩුක්ව ිශ චන ර ා පුගිය ආඩුක්ව
පිළිබඳ ිශ චන ඒ ිධි ටෙ ෙට අදත් තිශබනවා

ඒවා තිබුණත්, ඊටත් වඩා බමපත ශද්වලා ශේ ආඩුක්ව අද
රම තිශබනවා අද ජාතිර ආමක්කයෂාව පිළිබඳ ප්ර න
්
දිා ා බෙන්න
අද මශට් ා මුදාව ටාම ශගට වන තත්ත්ව ට පත් රම තිශබනවා
ත්රස්තවාද පමාජ රමන්න උම දුන්, එ ට නා රත්ව දුන්
ිනනිුගන් ටාශර් වන තත්ත්ව ට අද ශේ ආඩුක්ව පත් ශවො
තිශබනවා අන්න ඒ නිසා අවුු ද්දර සංටාඳි ාවක්කය සතුශ ේ
ශනොර ුතතු ශද්වලා පිළිබඳ ෙැි ස්තුවක්කය අපි සරස් ර ා ඒ
ෙැි ස්තුවට අනුව ශරමි රාෙ ක්කය තු අපි ශේරට එරඟ ශවමු
න් ා තීමණ ර ා [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ශේ ශ ෝජනාව දිනි ද,
පමදිි ද න් න එර ශනොශවි  වැදගත් වන්ශන් අපි ජනතාව
ාදිරිශආ පමාදි  පාර්ලිශේන්තුශ  ජ දිනනවාද, නැද්ද න් න එර
අපිට වැදගත් නැා ැ අපි ාාර්ා ශත්ු ේ ගන්න නන. ශේ මට
අස්ාාවම රමො, රාෙරඩුකව තත්ත්ව රට පත් රමන්ශන්
නැතිව, සි ලු වාද ශේද අි න් රමො, ආඩුක් පක්කයෂශආ අ ත්,
ිපක්කයෂශආ අ ත් සි ලුශදනාෙ එරතු ශවො ඒරාබද්ධ් ිසඳුෙරට
එමු
පුගිය රාෙශආ මුස්ලිේ ශරෝොා ෙ සති වුණා සංචාමර
රර්ොන්තශආ ාතාෙ වැදගත් රාෙ අපිට අටාින වුණා ාදිරි
රාෙ තු අපි ප්රජාතන්ත්රවාදශආ නිනන් න්සිෙ ස්ාාවමභ ාව රට
ආශ නැත්නේ මට ි ාෙ රැමලිරාරී තත්ත්ව රට නවා අපි
අවුු දු 30ර රාෙරඩුකව ුතද්ධ් ර ත්රස්තවා ජ අත්දැකීේ ෙබා
තිශබනවා ජාති ක්කය ිධි ට ඒ රාෙරඩුකව තත්ත්ව ට අපිට
ආපුග සද වැශටන්න පුළුවන්රෙක්කය නැා ැ ඒ නිසා ශදෙ ශා ෝ
සිංා ෙ ශ වා, යූඑන්ීඨ එශක්කය ශා ෝ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ශ වා,
සොජවා ජ ශා ෝ ධ්නවා ජ ශ වා, අපි ස.ෙශදනාෙ එරතු ශවො
අවුු ද්දර රාෙ ක්කය තු සංටාඳි ාවරට ආ ා ැන් ප්රතිපත්ති රට
මු න් ා ශ ෝජනා රමිනන්, ඔබ සි ලුශදනාටෙ ස්තුතිවන්ත
ශවිනන්, ෙශේ රාාව අවසන් රමනවා
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  [බාධ්ා න්රීේ]
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2018 අශප්රේලා 0(

[අ භ ා 2 23]

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා (විදයා, තාක්ෂණ
පර්ප් ෂණ අමාතාතයුරමාතා)
(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த
ததொழில்நுட்ப ைற்றும் ஆரொய்ச்சி அமைச்சர்)

-

ා

விஞ்ஞொன,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of Science,
Technology and Research)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, අද අපි ශෙෙ ි ව
් ාස
භ ංග ශ ෝජනාව පිළිබඳව,-

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, සිඩිනි ජ මත්න
ෙන්ත්රීතුො අශේ ශග මවීය අතුමලිශආ මතන ස්වාමීන් වා න්ශසේට
ාතාෙ ද්ශ
සා ගත ශෙස ේ ේ ශද්වලා න් වා ඒ නිසා
රු ණාරමො, - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Minister, you may
continue with your speech.
ගු අප්ශ් ක ප්රියන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு அதசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගු අප්ශ් ක ප්රියන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு அதசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ෙංරාශ වැඩිශ න්ෙ
චරිත ඝාතන රමන, වැඩිෙ පිරිසරට අපා ාස රමන තැනැත්තා
තෙි  ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීවම ා [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
That is not a point of Order. - [Interruption.] Hon.
Member, වාඩිශවන්න
[බාධ්ා න්රීේ] ගු  ෙන්ත්රීතුො,
වාඩිශවන්න [බාධ්ා න්රීේ] Order, please! ගු  සෙතිතුෙනි, රාා
රමන්න

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, අද ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රම තිශබන පදනෙ ාතාෙ ශරමිශ න් ිස්තම
රමො, එටා ා ම සඳා ා පැිනශණන්න ෙෙ බොශපොශමොත්තු
ශවනවා ශේ සඳා ා ෙෙ උපශ ෝිය රමශගන තිශබන්ශන්, ශේ
ප්රස්තුත රාමණශආ රු ණු 53ක්කය පදනේ ශවො තිශබන්නා වූ, 2015
ශපබමවාරි 27වැනි දා සිදු වූ ො  බැංකුශ බැඳුේරම සිද්ධි
සේබන්ධ්ශ න් ිෙර් න ර ප මුවැනි ශරෝේ රිනටුශ ටාටපු
සාොජිරශ ක්කය ා ැමි ට එෙ රාමර සභ ාශ
වාර්තාව
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පාර්ලිශේන්තුව ිුගු වා ා ැරි නිසා එෙ වාර්තාව ාදිරිපත්
රමන්න බැරි වුණා ඒ එරක්කය ඊ ඟට, ගු  ුගනිලා ා ඳුන්ශනත්ති
ෙන්ත්රීතුො සභ ාපතිත්ව දමපු ශදවැනි ශරෝේ රිනටු වාර්තාවත්,
ජනාධිපතිතුො පත් ර ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාවත් පදනේ
රමශගන ශේ පාර්ලිශේන්තුශ අවුු දු 20ර රාෙ ක්කය සිමි
ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ා ැමි ට, ීයති වතත්තිශආ ශ දුණු ශරශනක්කය
ා ැමි ට ශේ ගැන රු ණු ාදිරිපත් රමන්න ෙෙ බොශපොශමොත්තු
ශවනවා
අශේ ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශ (8 (2 අනුවයවස්ාාව අනුව
අොතය ෙඩුඩෙ ිුගු වා ා ැශමන අවස්ාා 3ක්කය තිශබනවා ෙෙ
දැන් එ ිස්තම රමන්න න්ශන් නැා ැ ෙශේ මුළු රාාවෙ
සතු ත් ශලාඛ්න ශේ අවස්ාාශ ෙෙ හභාගත* රමනවා
ඊ ඟට, අශේ ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශ
(2, 43, 44, 45
වයවස්ාා ටශත් ජනාධිපතිවම ාට තිශබන බෙතෙ සඳා න් රම
තිශබනවා, ශරශසේද අගෙැතිවම ා සෙති ෙඩුඩෙ
පත්
රමන්ශන්; ිෂ
ෙබාශදන්ශන්; ාවත් රමන්ශන් න් න
රාමණා "අග්රාොතයවම ා ධුමශ න් ාවත් රමනු ෙැීමශෙන්,
ාලාො අස් ඇශෙන්, අනයාරාම න්න් අග්රාොතයවම ා ධුම දැරීෙ
නතම වූ ිට" න් ො (8 (5 අනුවයවස්ාාශ අොතය ෙඩුඩෙ
ිසිශමන අවස්ාා තුනක්කය ගැන සඳා න් ශවනවා එතශරොට අොතය
ෙඩුඩෙ ිසිශමනවා එිට (2වන වයවස්ාාව ටශත් ීයති
ක්රි ාත්ෙර
රමො, ාදිරි
රටුතතු
රමශගන
න්න
ජනාධිපතිවම ාට ආපහු බෙතෙ එනවා
ඊ ඟට, ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශ ()(5 (අ ා ා (ආ ෙඟින්
අොතය ෙඩුඩෙශආ සංඛ්යාව 30ක්කය ා ා අොතය ෙඩුඩෙ
සාොජිර න් ශනොවන අොතය ා ා නිශ ෝජය අොතයවු  සංඛ්යාව
(0 දක්කයවා වැඩි රමන්න බෙතෙ එනවා නමුත් ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාශ ()(( (5 වන අනුවයවස්ාාව
ටශත් සේමුති
ආඩුක්වර ශ ෝජනා ස්ථිමත්වශ න් තෙි  අද ශේ ආඩුක්ශ
සෙති ෙඩුඩෙ සිමින්ශන් දැන් ෙෙ ඊට වඩා ඒ ගැන න් න්න
න්ශන් නැා ැ ෙෙ ශේ ගැන න් ශ
පාර්ලිශේන්තුවත්
නිශ ෝජන රමන සො ම ීයතිප ො ත්වු  එශා ෙ නැත්නේ
ීයතිප ො ත්වු  ශනොවන ො ජන නිශ ෝජිත න් ජනොධ්ය
ඔස්ශසේ වැරැදි අදා සක්කය ශදන්න උත්සාා  ර නිසාි  ඒ නිසා ෙෙ
ඊට වඩා ඒ ගැන න් න්න න්ශන් නැා ැ
ඊ ඟට අපි බෙමු, ශේ ශචෝදනා සි ලාෙ පිළිබඳව ශේ
ශචෝදනා සි ලාෙ ආඩුක්ශ නා ර ා ා ැමි ට අග්රාොතයවම ාට
තෙි  සිලාො තිශබන්ශන්
වයවස්ාාදා ර
ා ැමි ට
පාර්ලිශේන්තුව පත් රමන්ශන් ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශ ((අ
වයවස්ාාව ටශත් ආඩුක්රෙ වයවස්ාාව අනුව ිධ්ා ර ධුම ට
මශට්ෙ ජනතාව ජනාධිපතිතුො පත් රමනවා ඒ නිසා අපි ශේ
රාමණා පටෙවා ගන්න නන. නැා ැ ිධ්ා ර
එරක්කය;
වයවස්ාාදා ර එරක්කය ශේ ශ ෝජනාව සිලාො තිශබන්ශන්
වයවස්ාාදා ර ටි  ඒර ිධ්ා ර ජනාධිපති ධුම ට අදා
ශවන්ශන් නැා ැ ජනාධිපති ධුමශආ ිධ්ා ර බෙතෙ තෙි 
අග්රාොතයවම ාට සා  සෙති ෙඩුඩෙ ට අනුනිශ ෝජන රමො
තිශබන්ශන්

ඊ ඟට ෙෙ ශේ රාමණ ත් පැා ැදිලි රමන්න නන. 2054
ජනවාරි ොසශආ 08 වැනි දා ජනාධිපතිවමණශ න් පස්ශසේ 09 වැනි

—————————
* පුහනතකාලප් තාා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ඒ ඩී ුගසිලා ශප්රේෙජ න්ත ො තා]
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ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

දා ජනාධිපතිතුොත්, අගෙැතිතුොත් දිවුු ේ දුන්නා ඒ ජන වමෙ
ෙැබුශඩු ජනාධිපතිවම ාට ෙක්කයෂ )2ක්කය ා ැබැි , ජනාධිපතිවම ා
දිවුු ේ දුන්නාට පස්ශසේ ඒ ආසන්නශආෙ,- [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ාන්න,
ාන්න ෙෙ ඒ ගැන න් න්නේ ෙෙ ශේ ාතිා ාස
න් න්ශන්
[බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ගු ුදහන්ත පුංිකියලප්ේ මාත තා (රාාය පරිපාලන
ක මාතනාකරණ ියප්ය ාය අමාතාතයුරමාතා)

ා

(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலதை - தபொது நிர்வொக ைற்றும்
முகொமைத்துவ பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Public Administration and Management)
සහුේරන් ශදන්න; සහුේරන් ශදන්න සහුේ රන් ශදන්න
බ ි 

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
වයවස්ාාදා ර ට
ජන
වමෙක්කය
ෙැබුශඩු
නැා ැ
වයවස්ාාදා ර තීමණ වුශඩු ජන වමෙ උඩ ශනොශවි  [බාධ්ා
න්රීේ]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ො සෙතිතුොට බාධ්ා රමන්න එපා

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ශේ සිද්ධි ශවො
තිශබන්ශන් දින සි
ආඩුක්ව තු  ජ අපි ඒ ආඩුක්ශ ටාමිශආ
නැා ැ අපි ඒ ආඩුක්ශ ටාමිශආ නැා ැ [බාධ්ා න්රීේ] ශේ සිද්ධි
ශවො තිශබන්ශන් ජනවාරි ොසශආ 27 වැනි දා සේමුති ආඩුක්ව
ා ැදුශ අශගෝස්තු ොසශආ 57 වැනි දාට පස්ශසේ [බාධ්ා න්රීේ] ශේ
සිද්ධි සේබන්ධ්ශ න් ජනාධිපති ීයතිප ශමොශේෂ් ද සිලාවා ො තා
න් පු රු ණු ශෙොනවාද? ජනාධිපති ීයතිප ශමොශේෂ් ද සිලාවා
න් නවා, "Arjuna Mahendran is not a citizen of Sri Lanka"
න් ො. ජනාධිපති ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාවට අනුව එතුො ශේ
මශට් පුමවැසිශ ක්කය ශනොශවි  එශා ෙ තෙි  ශේ ශරොිනෂන් සභ ා
වාර්තාශ තිශබන්ශන් [බාධ්ා න්රීේ] පුමවැසිශ ක්කය ශනොවන
පුද්ගෙශ කු ශගනැලාො ශේ තනතුමට නිර්ශද් රශ ේ රවුද?

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  තුෂාම ාඳුනිලා අෙමශසේන ෙන්ත්රීතුො

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි,- [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශපොඩිඩක්කය අා ශගන ාන්න දන්ශන් නැත්නේ අා ශගන ාන්න
[බාධ්ා න්රීේ]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  තුෂාම ාඳුනිලා අෙමශසේන ෙන්ත්රීතුො, ා ැෙ එරටෙ points
of Order ශගශනන්න එපා

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාශ 395, 392, 393 පිටුවෙ ශෙන්න
ශෙශා ෙි  න් ැශවන්ශන් ''The economic policy of the
governments -

ගු මාතන්ත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்

(Hon. Members)
ශා ජින් ශා ොමා! ශා ජින් ශා ොමා!!

මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?

What is your point of Order?

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
සිලාවශතක්කය ා ැමි ට රාා රමන ශේ සෙතිවම ා බාෙ ශතලා
නැ පා ක්කය ශගනැලාො ඒවාශ න් ශරොලාෙ ර.වා ශා ජින්
ගනුශදනුශවන්,- [බාධ්ා න්රීේ]

ගු මාතන්ත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ඊ ඟ රාමණ තෙි , COPE රිනටුව වාර්තා ශදරක්කය සා ,[බාධ්ා න්රීෙක්කය]

(Hon. Members)
ශා ජින් ශා ොමා! ශා ජින් ශා ොමා!!

මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]
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ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ෙෙ එදා ාඳොෙ න් වා -

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

The Cabinet of Ministers have to decide the policy of
the Government. But, there was no Cabinet decision when
the Hon. Prime Minister directed Arjuna Mahendran to
go for public auction. There was no government policy. It
was an arbitrary decision taken by the Prime Minister.
We were not part and parcel of the Government at that
time. -[Interruption.]
රි වු නැටුවාට ිනනිස්ුග රෙබෙ ශවන්ශන් නැා ැ රි වු
නටනවා අටාකුඩුටරශ ෝ ශපොලාෙ වනන ශරොට රි වු නටනවා
එශා ෙ රි ා ෙඩෙක්කය ශනොශවි  පාර්ලිශේන්තුව [බාධ්ා න්රීේ]
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ො ා භ ාඩුඩාගාමශ න්
ො  බැංකුවට එවනවා, බිලි න 53 44ර මුදෙක්කය එරතු රමන්න
නන. න් ො [බාධ්ා න්රීේ] ශේ අතමතුම, 26 වැනි දා උශද්
පවත්වපු සාරච්ාාවර ජ රැබිනට් එශක්කය ශනොටාටපු අ ත්, රැබිනට්
සෙතිවු ත් තුන් ශදශනකුත් එරතු ශවො බිලි න 54ක්කය එරතු
රමන්න නන. න් ො තීන්දු රමනවා [බාධ්ා න්රීේ] ඊ ඟට,
ලිුතෙක්කය ශදනවා දින මටාත ලිුතෙක්කය ශදනවා, බිලි න 74ක්කය නන.
න් ො ශෙන්න පමස්පම ිශමෝීකතාව [බාධ්ා න්රීේ] ශේ පමස්පම
ිශමෝීකතාව තෙි  ශේ ප්ර න
්
ශරොිනෂන් එශක්කය තර්ර ට ෙක්කය
රශ ේ [බාධ්ා න්රීේ]

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

ගු චමින්ද විප්ේසිරි මාත තා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගු  සෙතිතුෙනි, ෙට දැන ගන්න අව ය ශේරි  පුගිය
මජ රාෙශආ ඔබතුො අොතය ධුම දමන ිට, න්ලිශනොච්චිශආ
තිබුණු petrol station එරර - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

It is not a point of Order.

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ
සේමුතිවා ජ ආඩුක්වරට එන්න තීන්දු රශ ේ ජනාධිපතිතුො
න් න එර අපි ාතාෙ පැා ැදිලිව න් නවා එදා තනිශ න් න්සි
පක්කයෂ රට ආඩුක්වක්කය ා දන්න බැරි වුණා එදා බැරි වුණා

ගු මාතන්ත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

ගු මාතන්ත්රීවු

(Hon. Members)
ශෙොරද බැරි?

(Hon. Members)
ශා ොමා, ශා ොමා!

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, පිමිපන ශරොිනෂන් සභ ා
වාර්තාව බෙන්න පිමිපන ීයතිපවම ා අපට වඩා junior. [බාධ්ා
න්රීේ] ා ැබැි , එතුොශේ වාර්තාශ ත් න් ා තිශබනවා, තවදුමටත්
පරීක්කයෂණ රමන්න න් ො ඒර ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ න් වා
[බාධ්ා න්රීේ]

ගු චමින්ද විප්ේසිරි මාත තා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ෙට රීති ප්ර න
් ක්කය ෙතු
රමන්න අවසමද?

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ඔබතුොශේ රීති ප්ර න
්
ශෙොරක්කයද?

ගු චමින්ද විප්ේසිරි මාත තා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ගු  සෙතිතුොශේ
අවසම සතිව ෙෙ ශේ රීති ප්ර ්න ශ ොමු රමන්න රැෙැතිි  ගු 
සෙතිතුෙනි, ඔබතුො ශා ොමරේ පිළිබඳව  ජර්ඝ ශෙස ශචෝදනා
රමනවා
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(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ඔ , දැන් තමුන්නාන්ශසේො ා දා ගන්න ශා ට ාඳො ා දා
ගන්න [බාධ්ා න්රීේ] අපටත් නන. ඒර තෙි  තනි ආඩුක්වක්කය
ා දන්න [බාධ්ා න්රීේ] ඔ , ා දො බෙමු ා දො බෙමු [ශඝෝෂා
න්රීේ] අද ශරෝ, ජනවමෙ? සි ට 32ක්කය ගත්ත අ ජනවමෙ
ා ඳුනන්ශන් නැා ැ [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please!

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ජනවමෙ තිශබන්ශන් ජනතාව ඟ ඒර නන. ශ ොවට
ශදනවා, නන. ශ ොවට නවත්වා ගන්නවා [බාධ්ා න්රීේ]

ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, පුගිය ෙැතිවමණශආ ජ අවසාන පාර්ලිශේන්තු ෙැතිවමණශආ ජ- ශලාරේවු  ශදශදනා
තා නේ ශනොර ා නේ, අද තමුන්නාන්ශසේො ආඩුක් පක්කයෂශආ
ශනොශවි  ාන්ශන් [බාධ්ා න්රීේ] ඒර න් න්ශන් ෙෙ ශනොශවි ,
තමුන්නාන්ශසේො පත් රමපු ජනාධිපතිතුොි  න් න්ශන් "ෙෙ
ශලාරේවු න් ශදශදනා තා නේ ශනොර ා නේ, තමුන්නාන්ශසේො
ාන්ශන් ආඩුක් පක්කයෂශආ ශනොශවි " න් ො ජනාධිපතිතුො තෙි 
න් ශ
[බාධ්ා න්රීේ] ියටාලාො ජනාධිපතිතුොශගන් ඒ ගැන
අා ගන්න [බාධ්ා න්රීේ]
ෙෙ ස්තුතිවන්ත ශවනවා, ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුණට
එතුෙන්ො ප්රතිපත්තිෙ ශද් පාෙන ක්කය රමනවා ප්රතිපත්තිෙ
ශද් පාෙන ක්කය! එතුෙන්ො අපි එක්කයරත් වැඩ ර ා; ාතාෙ
ින ගු රව වැඩ ර ා ශේ වාශේ ර. ගැහුශ නැා ැ

1277

පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ඒ ඩී ුගසිලා ශප්රේෙජ න්ත ො තා]
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ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, අවසානශආ පැවැති
ප ාත්පාෙන ෙැතිවමණ , නගම සභ ාවෙට ෙන්ත්රීවු න් ශතෝමා
පත් ර ෙැතිවමණ ක්කය ශනොශවි  ඒර මශට් ජනෙත පිළිබිඹු
රමපු ෙැතිවමණ ක්කය [ශඝෝෂා න්රීේ]
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)
ජ ශ වා!

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ඒර ශත්ු ේ ගන්න ශේවා ා දා ගන්නි  අපි න් න්ශන්
[බාධ්ා න්රීේ] අපි ශා ොමරේ රමො නැා ැ ශා ොමරේ රමපු අ
ගැන රාා රමන ශරොට තෙි  ශා ොු න්ට ශක්කයන්ති න්ශන් [බාධ්ා
න්රීේ] පුගිය රැබිනට් ෙඩුඩෙ රැස් ඇශේ ජ ජනාධිපතිතුො න් ශ
ශෙොනවාද? ෙධ්යෙ අධිශ ගී ොර්ගශආ තුන්වැනි අදි ශර් රටුතතු
"ති ශසේ" ශරොේපැනි ට භ ාම දුන්නා [බාධ්ා න්රීේ] ා ැබැි , දැන්
''ති ශසේ'' ශරොේපැනිශආ අ දැන් ටාශර්; ජපානශආ ටාශර් ටාශර් ිය
අ ටි  ශරොන්ත්රාත් දුන්ශන් [බාධ්ා න්රීේ]

ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ෙෙ ශේ න් න්ශන්
ජනාධිපතිතුො න් පු ශද්වලා [බාධ්ා න්රීේ] පුගිය ෙැතිවමණශආ
ප්රතිලෙ පාර්ලිශේන්තු ෙැතිවමණ ක්කය ා ැමි ට දෙො ගණන්
ා ැදුශවොත් ශරොශා ොෙද? ශපොදුජන ශපමමුණට ආසන 502ි 
[ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු මාතන්ත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)
ජ ශ වා!

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට )4ි  [බාධ්ා න්රීේ] අපිට 30ි  ඒර
තෙි  න් ශ 2054 අශගෝස්තු ොසශආ පැවැති ෙැතිවමණශආ
ප්රතිලෙ ිරතති ර ා ඒ නිසාි  අද ශේ ශද් වුශඩු [බාධ්ා න්රීේ]
ශේ බැඳුේරම සිද්ධි වුශඩු ිරතති ආඩුක්වක්කය තු

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

ශේ

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

It is not a point of Order.

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ො, එතුොශේ රාාවට බාධ්ා රමන්න එපා
ගු  සෙතිතුො රාා රමන්න [බාධ්ා න්රීේ]

ගු මාතන්ත්රීවු

(The Hon. Hector Appuhamy)
ගු  සෙතිතුෙනි, බාෙ ශතලා ශගනැලාො
ජනතාවශගන් ශා ොමරේ රමගත්,- [බාධ්ා න්රීේ]

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, - [බාධ්ා න්රීේ]

මශට්

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ශරොස්ගෙ සාොව අි ගබඩාව පිපිු වා අා න්න, දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධ්න ෙන්ත්රීතුොශගන් අගෙැතිතුො එටා එක්කයර ියශආ
තමුන්නාන්ශසේොශේ සෙතිවු  ශනොශවි  ෙට භ ාම දුන්නා ොස
ශදශරන් අපි ප්ර න
්
ිසඳුවා ඒ ිධි ට තෙි  ආඩුක්ව භ ාමදුන්
වගකීේ අපි ජනතාව ශවනුශවන් ාටු රශ ේ [බාධ්ා න්රීේ]අපි
නිරේ ර. ගැහුශ නැා ැ දැන් ශේ ශා ොු ි  න් ො ර. ගා න අ
ෙශා ේස්ත්රාත් උසාි ාස්සමා ට ියටාලාො ිනීයෙැු ේ නක් සො රට
පත් රමගත් ිනනිුගන් [බාධ්ා න්රීේ] ශේ ශගොලාෙන් බ ි , බෙ
අටාිනවුශණොත් ශේ ශගොලාෙන් නවතින්ශන් ශරොශා ේද න් න එර
ගැන [බාධ්ා න්රීේ] අපි නවාට බ නැා ැ අපි ඔ ර.ගැටාලිවෙට
බ නැා ැ ඔ ඔක්කයශරෝටෙ ශේ මශට් ජනතාව වැඩිරලා
ශනොියටාන් පිළිතුු  ශදනවා, ිනත්රවු නි ඒර තෙි  ශපන්වො
ශදන්ශන් ඒ නිසා නිරේ ශබොු වට ර. ගා න්න එපා [බාධ්ා
න්රීේ] වැරැදි ා දා ගන්න ශේ වැරැදි ා දා ගන්න දුන් අවස්ාාවක්කය
වැරැදි ා දා ගත්ශත් නැත්නේ ඒ වැරැද්දෙ දිගට රමන්න අපට
දා ර ශවන්න බැා ැි  න් න එර ාතා පැා ැදිලිව අපි න් නවා
අපි පිනට ආපු ෙන්ත්රීවු  ශනොශවි  ශරො ඹ දිස්්රික්කයරශ න්
ාන්ද 574,000ක්කය අමශගනි  අපි ආශ ෙතර ති ා ගන්න අපි "පිං
සෙතිවු " ශනොශවි  අපි වගන් න්ශන් ාන්ද දුන් එෙ
175,000ර ජනතාවට ිනසක්කය පිංගුත්තම න්ට ශනොශවි  න් න එර
ාතා පැා ැදිලිව න් නවා ඒ, ජනවමෙ මන්න්න අපි එදත් ශපීය
සිමි ා; අදත් ශපීය සිමිනවා ශා ටත් නන.ෙ බෙශ ග ක්කය එක්කයර
අපි ශපීය සිමිනවා න් න එර ාතා පැා ැදිලිව න් නවා [බාධ්ා
න්රීේ]

අපි තනතුු වෙට ර.දම නැා ැ අපට ජීවත්ශවන්න රෙ ක්කය
තිශබනවා අපි උසාිශආ ශපීය සිමි ිනනිුගන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට
ශබෝේබ ගා පු නක්ශ ා තමශවනි ිත්තිරාම ාට ශපීය සිමිශආ
ෙෙ අද ශේ අ රාා රමනවා, ො ාධිරමණ ිනි ්ච රාමවු 
තුන්ශදශනකුශේ Trial-at-Bar ගැන [බාධ්ා න්රීේ] ආ න් න්න
බෙන්න, Trial-at-Bar න් න්ශන් ශෙොරක්කයද න් ො? නැඟිටො
න් න්න [බාධ්ා න්රීේ] ශෙොරක්කයද? දන්න ශද ක්කය නැා ැ [බාධ්ා
න්රීේ]දැන් Trial-at-Bar ගැන රාා රමනවා Trial-at-Bar එර
නක්වක්කය රාා රමපු එක්කයශරශනක්කයවත් ශෙතැන නැා ැ රවුු වත්
දැරෙත් නැා ැ ශෙොරද, වුශඩු? Trial-at-Bar ශේන්න ිය ා
Supreme Court එර දුන්නාද? දුන්ශන් නැා ැ ිසි වන ආඩුක්රෙ
වයවස්ාා සංශ ෝධ්න ශගශනනශරොට ෙෙ අගෙැතිතුොට න් වා,
ශගශනන්න එපා න් ො ග න්ත රු ණාතිෙර ෙැතිතුො ඒ
සාරච්ාාශ ටාමි ා ෙෙ න් වා, "ශගශනන්න එපා, Supreme
Court එර නරට ාඩ ශදන්ශන් නැා ැ, ජනෙත ිචාමණ රට
න්න න් නවා" න් ො නමුත් සහුශ නැා ැ, ශෙොරද වුශඩු?
ිසි වන ආඩුක්රෙ වයවස්ාා සංශ ෝධ්න ශගශනන්න බැරි
වුණා දැන් ශෙොරක්කයද වුශඩු? ප ාත් සභ ාව ශගනාවා, 50ට 40
තුශනන් ශදර ශදන්න වුණා, නන. නැති එරරට ශෙන්න
ආඩුක්රෙ වයවස්ාා ශගනාපු ා ැමි දැන් ශේවා ගැන ො 
ශෙොකුවට රාා රමනවා උසාි ර ියටාලාො නක්වක්කය රාා රමපු
නැති ිනනිුගන් [බාධ්ා න්රීේ] අපට ශවන ශරොශා ේවත් ශගවලා
නැා ැ තිශ න්ශන් අවුු දු ා තළිා ක්කය ටාටපු පමණ ශගදමෙි 
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2018 අශප්රේලා 0(

ෙංරා බැංකුශ සිමි රාෙශආ ණ අමශගන ා දපු ශේ [බාධ්ා
න්රීේ] එන්න, සිලාො බෙන්න අශේ ියණුේ මිර බෙන්න අපි
අභිශ ෝග රමනවා, පුළුවන් නේ අශේ ියණුේ බෙන්න න් ො ා ැෙ
ියණුෙක්කයෙ OD.
දැන් ශේ ආමක්කයෂා රමන්න න්ශන් රාවද? ශේ සි ලු ශදනා
ආමක්කයෂා රමන්ශන් අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ව දැන් ශරෝ? දැන් ශරෝ?
දැන් ඔහු ශරෝ? ඔහුව ශගනාශ රවුද? ඔහුව recommend රශ ේ
රවුද? ඔහුව ති ා ගන්න ා ැදුශ රවුද? ඔහුව රැක්කයශක්කය රවුද? ඔහුට
මට න්න ා ැරිශආ රවුද? [බාධ්ා න්රීේ] ඔහුට මට න්න ා ැරිශආ
රවුද? සපරාම ා රවුද? අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ශේ සපරාම ා
රවුද? අපි ද? [බාධ්ා න්රීේ]ිත්තිරාම ා නැත්නේ සපරාම ාට
ශෙොරද ශවන්ශන්? වශමන්තු ශේ ඒ වශමන්තුව ශේ තිශබන්ශන්
සපරාම ාට නිකුත් රමපු වශමන්තුව [බාධ්ා න්රීේ] දැන්
තමුන්නාන්ශසේොට තිශබන්ශන් ඒර execute රමන එර ගු 
නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ෙට තව ශරොච්චම ශවොව
තිශබනවාද?

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
මී ඟට, ගු  රීමර් ා ෂීේ අොතයතුො

[අ භ ා 2 (2]

ගු කබීර් ෂීේ මාත තා (උහහන අධායාපන
අමාතාතයුරමාතා)

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

You have ten more minutes.

ගු ුදහන්ත පුංිකියලප්ේ මාත තා (රාාය පරිපාලන
ක මාතනාකරණ ියප්ය ාය අමාතාතයුරමාතා)

ාපා සෙතිතුොත්, ඩිොන් ශපශර්මා සෙතිතුොත්, ෙෙත් ශේ
පක්කයෂශ න් ිය දාට ඔ පක්කයෂ ාවමි , පැමකව ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පාක්කයිතරශ ෝ එතශරොට නැා ැ ෙතර ති ා ගන්න, සේමුති
ශගන න්න නේ, ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ක්කය තිශබන්න නන. බව
අද තමුන්නාන්ශසේො රමන්ශන් ඒර අවසන් න්රීෙ සඳා ා අව ය
පුගබිෙ ා ැ ජෙ ඒ නිසා අපි අනාගතශආ  ජ පුළුලා සන්ධ්ාන රට
ියටාලාො, ශේ මශට් නි ෙ ජනෙත පාර්ලිශේන්තුශ පිළිබිඹු
රමො, ස්ථිමසාම ආඩුක්වක්කය ා ැ ජශේ වැඩ පිළිශව ර ට අපි
සා ශ ෝග ශදනවා න් න එර ාතා පැා ැදිලිව සඳා න් රමිනන්
ෙශේ වචන ස්වලාප අවසන් රමනවා

ා

(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலதை - தபொது நிர்வொக ைற்றும்
முகொமைத்துவ பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Public Administration and Management)
ෙශේ ශ ොව ශදන්නේ ඔබතුො රාා රමන්න

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)
ඊ ඟට සංටාඳි ාව ගැන රාා රමනවා ෙෙ අා ශගන ටාමි ා,
ශදෙ ජාතිර සන්ධ්ානශආ ුගෙන්තිමන් ෙන්ත්රීතුො න් වා, පුගිය
ො ෙැතිවමණශආ  ජ සන්ධ්ාන ට ජනවමෙක්කය ාලාලුවා ලු සේමුති
ආඩුක්වක්කය ා දො වයවස්ාා සංශ ෝධ්න ක්කය රමන්න නැා ැ ෙෙ
තෙි  සන්ධ්ානශආ ප්රතිපත්ති ප්රරා නශආ අවසාන ශරටුේපත
ා ැදුශ අපි ඔක්කයශරෝෙ එරතුශවො ා ැදුශ එටා ශරොශා ේවත්
නැා ැ, සේමුති ආඩුක්වක්කය ශා ෝ අලුත් ආඩුක්රෙ වයවස්ාාවක්කය
ශගශනනවා න් ො [බාධ්ා න්රීේ] තිශ න එර ශගශනන්ශන්
ශරොශා ොෙද? ෙෙ ශන් ඒර ා ැදුශ

ඔබතුො ශරොශා ොෙද දන්ශන්? [බාධ්ා න්රීේ]
එශා ෙ
ශරොශා ේවත් නැා ැ [බාධ්ා න්රීේ] ඒ නිසා අලුත් ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාවක්කය ශගශනනවාද නැද්ද න් න එර අද තමුන්නාන්ශසේො
ගන්න තීන්දුවත් එක්කයර තීන්දු ශවනවා, ිනත්රවු කව මට ශබදන්න
ශදන්න අපි ූ දානේ නැා ැි  න් න එරත් අපි පැා ැදිලිව න් නවා
ජාතිර සේපත් ිජාතිරරමණ ට අපි ිු ද්ධ් වුණා අපි
ා ේබන්ශතොට වමා ිජාතිර න්ට ශදනවාට ිු ද්ධ්ව ෙත ප්රරා
ර ා ආඩුක් පක්කයෂශආෙ සො ම සෙතිවු න්ට ශගදම න්න
වුණා ා ැබැි , අපි බ වුශඩු නැා ැ අපි ඒ ගැන රැබිනට් එශක්කය
රාා රමනශරොට ා තම, පස් ශදශනක්කය නැඟිටො අශේ ා ඬ ටපත්
ර ා එශා ෙ තෙි  ා ැසිු ශඩු ඒවා අපි ාවසාශගන සිමි ා ශේ
ෙන්ත්රීවු  ඒවා දන්ශන් නැා ැ ා ැබැි , ඒවා ාවසා ශගන ටාමිශආ
ජනාධිපතිතුො පක්කයෂශආ සභ ාපති නිසා [බාධ්ා න්රීේ] ඔ
ා ැබැි , දැන් ශෙොරක්කයද ශවො තිශබන්ශන්? ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂශආ ශලාරේතුො - ශේ, ශලාරේතුො ශනොශවි  පක්කයෂ
න් ො න් න්ශන් ශේ, එශා න් ශෙශා න් ආපු ා ත්, අට ශදශනක්කය
ශනොශවි  පක්කයෂ න් ො න් න්ශන් නිෙලා සිරිපාෙ ද සිලාවා
ෙැතිතුොත්, ශජෝන් ශසශනිමත්න සෙතිතුොත්, අනුම ප්රි දර් න

(ைொண்புைிகு
கபீர்
ஹொஷீம்
தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சர்)

-

ා මාත ාමාතාර්ග

உயர்கல்வி

ைற்றும்

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Higher Education
and Highways)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ශ්රී ෙංරා පාර්ලිශේන්තු ාතිා ාසශආ ිවාද ට ගත්
()ශවනි ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවි  59(9 වර්ෂශආ  ජත් -නිදා ස
ෙබා අවුු ද්දන්න්- ආඩුක්වට එශමටාව ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය
ශගනාපු වරවානුවක්කය තිබුණා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවට
අත්සන් රමපු අ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ න් ො තිශබනවා,
"අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ශගනාපු ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය"
න් ො ඒ වාශේෙ අගෙැතිතුො රමන ෙද සෙතිරෙට ිු ද්ධ්ව
ශගනාපු ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය න් ොත් න් ො තිශබනවා ඒ
වාශේෙ, ශේර මජ ට එශමටාව, මජ ශරශමටා ි ව
් ාස ක්කය නැති
නිසා ශගනාපු ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය න් ොත් න් නවා

අශේ ආඩුක්රෙ වයවස්ාාශ 30 (5 වයවස්ාාව
ටශත්
ජනාධිපතිවම ා තෙි  මජශආ ප්රධ්ාන ා වන්ශන් ඒ වාශේෙ
ආඩුක්ශ ප්රධ්ාන ා වන්ශන් ජනාධිපතිවම ා එෙ නිසා ශෙෙ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව අගෙැතිවම ාට ිු ද්ධ්ව ිතමක්කය
ශනොශවි , මජ ට ිු ද්ධ්වත්, ජනාධිපතිවම ාට ිු ද්ධ්වත්
ශගශනන ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ඒ ශ ෝජනාශ තිශබන
රු ණු රාමණා බෙනශරොට ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
සේපූර්ණශ න්ෙ
පදනේ
ශවො
තිශබන්ශන්
මජ ,
ජනාධිපතිවම ා, අගෙැතිවම ා, රැබිනට් ෙඩුඩෙ ට එශමටාව
ශගශනන ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ා ැමි ටි  සත්ත ව ශ න්ෙ
ශෙ මාජය ිශමෝීක කුෙන්ත්රණ ක්කය ා ැමි ට තෙි  අපි දන්න්ශන්
ආඩුක්වක්කය ිධි ට -ජනාධිපති ශවන්න පුළුවන්, අගෙැතිවම ා
ශවන්න පුළුවන්, රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ සෙතිවු  ශවන්න
පුළුවන්, මජ ට අි ති ෙන්ත්රීවු  ශවන්න පුළුවන්- අප සි ලු
ශදනාටෙ සාමූටාර වගකීෙක්කය තිශබනවා ශෙොරද, ශේ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගනැලාො තිශබන්ශන් අප සි ලු ශදනාටෙ
එශමටාවි  එශා ෙ නේ දැන් ුගසිලා ශප්රේෙජ න්ත සෙතිවම ා රාා
රමනශරොට එතුොට වැටහුණාද දන්ශන් නැා ැ, ශේ ශගනන
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව එතුොටත් එශමටාව ශගනාපු ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය, ජනාධිපතිවම ාටත් එශමටාව ශගනාපු ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය න් ො
ඊ ඟට, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පදනේ වූ ශචෝදනා
ශෙොනවාද? ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පදනේ වූ ශචෝදනා කීප ක්කය
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  රීමර් ා ෂීේ ො තා]

සඳා න්ව තිබුණා ඊට රලින් ො අා න්න රැෙැතිි , ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට අත්සන් ර අ රවුද න් ො ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට අත්සන් රමො තිශබන්ශන්, ටාඟන්නන්ශේ ශපොරට්
එරටත් ගා පු අ ි ; ෙසන්ත ිරෙතුංග, ප්රගීත් එක්කයනැළිශගොඩ
න් න ොධ්යශ දින් ෙමා දෙපු, ඒවාට අනුබෙ  ජපු අ ි ; ො  දවලා
සශතොස ෙං ශරොලාෙ රාපු, ිිධ් ශා ොමරේ ා ා ජඩරේ රමපු අ ි 

ගු චන්ද්රසිරි ගාීර මාත තා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
Sir, I rise to a point of Order.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගු චන්ද්රසිරි ගාීර මාත තා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගු  සෙතිතුෙනි, ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට අත්සන් රමො
තිශබන්ශන්, "ශෙශා ෙ අ ි " න් ො ඔබතුො න් වා එශා ෙ නැති
අ ත් ාන්නවා

ගු කබීර් ාෂීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ශඩිසි ආච්චිශේ ෙැකවක්කය
ෙලාෙ ගැන රාා රමපු අ ත් ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට
අත්සන් රමො තිශබනවා නැශඟනටාම ශපොලිස් ස්ාානවෙ ශසේව
ර නිමාුතධ් ශපොලිස් නිෙධ්ාරින් සි ගණනක්කය ඝාතන රමපු,
අමන්තොශ ස්වාිනන් වා න්ශසේො සි ගණනක්කය ඝාතන රමපු
පිලාශෙ ාන්, ිනා ගමූර්ති මුමලිදමන් වැනි අ ආමක්කයෂා රමපු අ
තෙි  ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට අත්සන් රමො තිශබන්ශන්
ඒ වාශේෙ තාජුඩීන් ෙමා දෙපු අ තෙි  ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට අත්සන් රමො තිශබන්ශන් ඒ නිසා ශෙෙ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාශ වමිනාරෙක්කය තිශබනවාද,- [බාධ්ා න්රීෙක්කය] භ ාම
ගන්න පුළුවන් සදාචාමාත්ෙර බවක්කය ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාශ තිශබනවාද න් ො ො ශේ ගු  සභ ාශවන් අා න්න
රැෙැතිි  [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ පදනෙ
කුෙක්කයද? [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ශෙටා පදනෙ ා ැමි ට බැඳුේරම
ගනුශදනුව සඳා න් රමනවා [බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ශේ මශට් ාතිා ාසශආ ප මුවැනි වතාවට බැඳුේරම ගනුශදනුව
පිළිබඳව COPE එශක්කය ිධිෙත් පරීක්කයෂණ ක්කය ර ා අගෙැතිතුොෙ
ගු  ුගනිලා ා ඳුන්ශනත්ති ෙන්ත්රීතුො COPE එශක්කය සභ ාපති
ව ශ න් පත් ර ා එෙ පරීක්කයෂණ වාර්තාව ීයතිපතිවම ාට ශ ොමු
රමන්න න් ො අගෙැතිවම ාෙ ාලාලීෙක්කය ර ා ශේ මශට්
ප මුවැනි වතාවට ජනාධිපති ශරොිනසෙක්කය ා රිා ැමි ක්රි ාත්ෙර
රමො, ස්වාීකනව රටුතතු රමො, අපක්කයෂපාතී තීන්දුවක්කය දුන්නා
එෙ ජනාධිපති ශරොිනසෙට ප මුවැනි වතාවට සෙතිවු 
තුන්ශදශනක්කය සාක්කයිත ශදන්න ිය ා අගෙැතිවම ා ස්ශ ච්ාාශවන්
සාක්කයිත ශදන්න ිය ා සො ම ටාටපු සෙතිවු න්ට -අද
ෙන්ත්රීවු වන්ට- රැඳ ඇෙක්කය ර ාෙ, "සර්පශ ක්කය දෂ්ට ර ා"ි 
න් ො න් නවා තවත් ශරශනක්කය න් නවා, "බලාශෙක්කය ර.වා"ි 
න් ො ියටාලාො සාක්කයිත ශදන්න එතුෙන්ොට ශරොන්දක්කය නැා ැ
එතුෙන්ොට ා ංගන්න ශබොශා ෝ ශද්වලා තිබුණා අශේ සෙතිවු 
ශේ මශට් ශද් පාෙන සංස්රතතිශආ ශවනසක්කය සති රමො, ියටාලාො
සාක්කයිත ශදනවා අගෙැතිවම ා සාක්කයිත ශදනවා
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ජනාධිපති ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාශ පිටු නවසි ගණනක්කය
තිශබනවා පිටු නවසි
ගණනක්කය තිශබන වාර්තශ
එර
පිටුවරවත් අගෙැතිවම ාට එශමටාව ශචෝදනාවක්කය සඳා න් වන්ශන්
නැා ැ "අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ අධිපති ධුම ට
පත් ර පළි ට ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගනාවා"ි  න් ො
ුගසිලා ශප්රේෙජ න්ත සෙතිවම ා න් වා ො න් න්ශන්, එශා ෙ නේ
ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො තාට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා 500ක්කය
ශගශනන්න තිබුණා න් ොි  එතුො පත් රමපු ෙලිත්  ඇමතුංග
වැමදිරාම කු ා ැමි ට ඔේපු වුණා ඒ නිසා ඔහුට උසාි න්න්
දඬුවේ දුන්නා ටී ීම ජ ුගන්දමට ශචෝදනා තිබුණා ඔවුන් පත්
රශ ේ රවුද? එශා ෙ නේ, ශේ ශගොලාෙන් ඒ රාෙශආ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනා ශගනාශ
නැත්ශත් සි ? ශෙතුෙන්ො රටුතතු
රමන්ශන් එවැනි පදනෙන්න් නේ, ඒ  ජපු වැමදි පත් ඇේවෙට
ිු ද්ධ්ව එදා ශේ ශගොලාෙන් න්සිෙ ශද ක්කය රශ ේ නැත්ශත් සි 
න් ා ො අා න්න රැෙැතිි 
2054 ෙැතිවමණශආ ජ ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො තා ා ැෙ
ශ දිරාවරෙ ශබරිා න් දුන්නා, එතුොට ිදුලි පුටුවට න්න ශවි ;
ජාතයන්තමශ න් ිදුලි පුටුවට වනවා න් ො එතුො ශේමා
දුන්ශන් 2054  ජ බෙ ට පැිනකව මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ාශේ
ආඩුක්ශවන් න් ො ො න් න්න රැෙැතිි  ඒ නිසාද, අද
ශෙතුොට ිු ද්ධ්ව ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගශනන්ශන්?
ජනාධිපති ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාව අනුව සිදු  ඇ තිශබන ශද්වලා
න් න්න ෙට රාෙ ශ ොව නැා ැ [බාධ්ා න්රීෙක්කය]
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, අවසාන ව ශ න් ො
න් න්න රැෙැතිි , ශේ මශට් තිබුශඩු "ශරොට්ට ොු "
ශද් පාෙන රෙ ක්කය න් ො අපි බෙ ට පත්ශවො, ඒ රෙ
ශවනස් රමො, ශරොට්ට ි , ශෙට්ට ි  ශදරෙ ොු  රමන්න
තීමණ ර ා නමුත් අපට බැරි වුණු එර ශද ක්කය තිශබනවා ඒ
තෙි , ශරොට්ට ි , ශෙට්ට ි  ොු  ර ාට සඳ මාමුශ ටාටපු
ෙකුණන් මිර ශුද්ධ් රමන්න අපට බැරි වුණා ඒ ෙකුණන් මිර
ශුද්ධ් ර ා නේ ා රි දැන් ඒ ෙකුණන් මිර වසංත ක්කය ශවො ඒ
ෙකුණන් ශගනාපු ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව -

ගු ප්ශ් ාන් ප්හේමාතසිං මාත තා

(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order?

ගු ප්ශ් ාන් ප්හේමාතසිං මාත තා

(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ ො  ශලාරේතුො අද ිදුලි පුටුව ගැන රාා රමනවා
එතුොශේ පුටුව අද -

ගු කබීර් ාෂීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ශා ට ිශ ේෂ
අධිරමණ ක්කය පිටාටුවා, ඒ ෙකුණන් මිරත් ශුද්ධ් ර ාි න් පුගව
ශේ වසංගත අපට ාවම රමන්න පුළුවන් ෙකුශණෝ රැෙක්කය එක්කයර
පිනට ආපු සෙතිවු  රඩුඩා ෙක්කය එරතු ශවො ශේ මශට්
ප්රජාතන්ත්රවා ජව පත් රමපු අගෙැතිවම කුට ිු ද්ධ්ව වැඩරට
නැති ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගනාවාට ශේ ි ව
් ාස භ ංග
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ශ ෝජනාව න්සිෙ දවසර සාර්ාර ශවන්ශන් නැා ැි  න් ිනන් ෙශේ
රාාව අවසන් රමනවා ස්තුතිි 
[අ භ ා 2 40]

ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර මාත තා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ පතිතුෙනි ගු  රීමර් ා ාෂීේ
සෙතිතුොශේ රාාශවන් ප්රධ්ාන ශෙස ශචෝදනා එලාෙ රශ ේ ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව අත්සන් රම තිශබන අපටි  ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශ න් ශගනාවාට එ ට ආඩුක්
පක්කයෂශ නුත් සා ශ ෝග ක්කය තිශබන බව ගු  ුගසිලා ශප්රේෙජ න්ත
සෙතිතුොශේ රාාශවන් ශපීය ිය ා ගු  රීමර් ා ාෂීේ
සෙතිතුෙනි ආඩුක් පක්කයෂශ න් අපට ඒ වාශේ සා ශ ෝග ක්කය
ෙැශබන්න ශා ේතුව ශෙොරක්කයද න් ො ඔබතුො රලාපනා රමන්න
නන. තමුන්නාන්ශසේොශේ ආඩුක් පක්කයෂ ගැන ශන් අපි ශේ
රාා රමන්ශන්
තමුන්නාන්ශසේොශේ ආඩුක් පක්කයෂ
තමුන්නාන්ශසේොශේ සේමුතිවා ජ ආඩුක්ව ගැනි  ශේ රාා
රමන්ශන් ඒ සේමුතිවා ජ ආඩුක්ශ සෙතිවු  ෙන්ත්රීවු  ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව රාා රමනවා ඒශරන්ෙ ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ වමිනාරෙ වැඩි ශවනවා අපට
"ෙකුශණෝ" න් ො තමුන්නාන්ශසේට ශේශමන්න බැා ැ
තමුන්නාන්ශසේො සේමුතිවා ජ ආඩුක්ව ා ැදුශ ඒ ශගොලාෙන්
එක්කයරි  ඒ අ ත් ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශවනුශවන් අද රාා
ර ා ඒර එර point එරක්කය සෙතිතුෙනි ඒ නිසා ඔබතුොශේ ඒ
තර්ර වමිනාරෙන්න් ශතොම තර්ර ක්කය න් ො ො න් න්න
රැෙැතිි 

ඊ ඟට ෙංගෙ සෙම ඇම සෙතිතුො උත්සාා  ර ා ශේ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාව අශේ ජනාධිපතිතුොශේ ශබලාශලා පටෙවො
ජනාධිපතිතුො ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට ිු ද්ධ්ව
ශෙශා  වන්න එතුො න් වා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශගශනන්ශන් ජනාධිපතිතුො තනි රමන්න න් ො මනිලා
ිරෙසිංා  ෙැතිතුො පමාජ රමො එතුො අගෙැතිරශෙන් ාවත්
රමො ජනාධිපතිතුො තනි රමො එතුොට ිු ද්ධ්ව
ශදෝෂාභිශ ෝග ශගශනන්නි  ශේ උත්සාා  රමන්ශන් න් ො
න් වා රවුු  එක්කයරද? එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ත් එක්කයර එරතු
ශවොි  ඒර ශරොි  තමේ වැලාවටාමේ රාාවක්කයද? අන්තිෙට ඒ
රාාව තමුන්නාන්ශසේොශේ අශත්ෙ පිපිු වා සි ? ජනාධිපතිතුො
ඒ රාාව පිළිගත්ශත් නැා ැ ජනාධිපතිතුො ඒ රාාව පිළිගත්ශත්
නැති බව අපි දන්ශන් ශරොශා ොෙද? අපි දන්ශන් ජනාධිපතිතුොශේ
පක්කයෂශආ ෙැති සෙතිවු  අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව
ශේ පාර්ලිශේන්තුශ
ශපීය සිමින නිසාි 
ඒ නිසා
තමුන්නාන්ශසේොශේ උගුෙ අද තමුන්නාන්ශසේොටෙ උගුෙක්කය
ශවො තිශබනවා න් ො ො න් න්න නන.
ඊ ඟට ශේ රාමණා ශේ ගු  සභ ාශ  ජ න් වුණා වුණත් ශේවා
ශනොන් ා බැා ැ ඒ නිසාි  ො ශේ රාමණා න් න්ශන් අපට
අගෙැතිතුො සෙඟ න්සිෙ ශප ද්ගලිර ද්ශ ෂ ක්කය නැා ැ එතුොට
අපි ශප ද්ගලිරව පරිභ ව රමන්ශන් නැා ැ නමුත් එතුො
අගෙැතිවම ා ා ැමි ට ශේ රම තිශබන රටුතතු පිළිබඳව එතුො
වග උත්තම න්ව ුතතුි  දැන් බෙන්න අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ගැන
වගකීෙ සේපූර්ණශ න්ෙ භ ාම ගත්ශත් එතුො ශන් ගු  මාජිත
ශසේනාමත්න සෙතිතුො න් වා "ඔ පුද්ගෙ ා ශගශනන්න එපා
ඔ පුද්ගෙ ා ගැන ි ව
් ාස ක්කය තැබි ශනොා ැන්ි " න් ො තවත්
සෙතිවමශ කුත් එශා ෙ න් වා ඒ සෙතිවු න් න් න ශද්
ශනොඅසා අගෙැතිතුො න් වා "ෙෙ වග න් නවා"ි  න් ො
"ජාතයන්තමශආ මූෙය රටුතතුවෙට ෙැදිා ත් ශවන්න ශෙ ාට වඩා
ශා ොඳ ිනනිශා ක්කය නැා ැ"ි  න් ො ඔහු ශගනාවා ඔහු ශගනාපු එර
ශවනෙ එරක්කය ඊට පස්ශසේ සිදු වුණු ශද්වලා පිළිබඳ රාාව
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ා ැෙශදනාෙ දන්නවා දැන් තිශබන ප්ර ්න ශෙොරක්කයද? එතුො එර
ශවොවර ෙංරාශවන් පිට ශවො සිංගේපූු වට ිය ා ඔහු
සිංගේපූු වට න ශවොශ  ජ අපි න් වා ෙංරාශ ශපොලීසි ට
අධිරමණ ට ඔහු රැඳවන්න නන. ශවි  න් ො එතශරොට
අගෙැතිතුො න් වා "ඔහු ියශආ ෙඟුලා උත්සව රට"ි  න් ො
එතුො දන්නවා ා ළුවා න්ශන් ෙඟුලා උත්සව රටද ශරොටා ළු
ෙඟුෙරටද න් ො ඒ සි ලාෙෙ එතුො දන්නවා "නන. ශවොවර
ො ඔහු ශගනැලාො ශදන්නේ" න් ො අගෙැතිතුො න් වාද
නැද්ද? "අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ියශආ ෙඟුලා උත්සව රට නන.
ශවොවර ඔහු ශපොලීසි ට ශා ෝ අධිරමණ ට එක්කයරශගන
සිලාො ශදන්නේ" න් ො අගෙැතිතුො ප්රසිද්ධිශආ ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ  ජ න් වාද නැද්ද? එශා ෙ නේ දැන් ඔහු
එක්කයරශගන සිලාො ශදන්න අගෙැතිතුොට බැරි සි ?
එතුො ශරොශා ේද ාන්ශන් න් ො අගෙැතිතුො දන්ශන් නැතිද?
ා ැශෙෝෙ සැර රමනවා අගෙැතිතුො සිංගේපූු වට ිය ශවොශ
තානාපති රාර් ාෙ ට ශගන්වා ශගන අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ව ා ේබ
ශවොි  ආශ න් ො ඒ නිසා අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ව ෙංරාවට
ශගන්වා  ජශේ තනි වග කීෙ අගෙැතිතුොි  භ ාම ශගන තිශබන්ශන්
ඒ වාශේෙ අගෙැතිතුොට ඒර භ ාමි  එතුොට එ ාටු රමන්න
බැරි නේ අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය අප
ශගන ආ ුතතුද නැද්ද? තමුන්නාන්ශසේොෙ රලාපනා රමො
බෙන්න අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ව අධිරමණ ට නන. ිනනිශා ක්කයද
න් ො? ඔහු අධිරමණ ට වුවෙනා ශරශනක්කය අධිරමණ
ාදිරි ට එතුොට එන්න න් ො දැනුේ  ජේ ැවුවාට එතුො
එනවාද? එතුො එන්ශන් නැා ැ ශේ අපමාධ් සේබන්ධ්ශ න්
එතුො අධිරමණ ාදිරි ට ශගන්වා ගැීයෙට රවුද එතුො
ශවනුශවන් ාදිරිපත් ශවන්ශන්? රවුද එතුො පිළිබඳව වග කීෙ
භ ාම ගත්ශත්? ඒ අනුව අගෙැතිතුොට අපි න් න්ශන් ''ඔබතුො
අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ශගන්වො ශදන්න '' න් ොි  ශගන්වො
ශදන්නට පුළුවන්ද බැරිද න් න්ශන්ත් නැා ැ එතුො එශා නේ
න් න්න නන. ''ෙට බැා ැ එ ාව ශගන්වන්න ෙෙ එදා
ශගන්වන්නේ න් ො න් වාට අද ෙට ඒර රමන්න බැා ැ ''
න් ො එශා ෙ න් න්ශන්ත් නැා ැ ඒ ශවනුවට එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු  වන ීයතිප න් රඩුඩා ෙක්කය දෙො ශේ ගු 
සභ ාවට සිලාො දිග ා .ලාෙක්කය න් ා ශගන අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ට
ුගදු හුණු ග.ෙි  රශ ේ ''ඒ වාර්තාව අනුව අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්
වැමදිරාමශ ක්කය ශනොශවි  ඔහුශගන් ශෙවැනි වමදක්කය ශවො
නැා ැ '' න් වා ඒ වාශේෙ ාස්සම රාෙශආ රේමාලා රමපු වැමදි
ගැන දිග ා .ලාෙක්කය න් වා නමුත් අද අධිරමණ ක්කය ාදිරි ට
රේමාලා රැඳවො නැා ැ

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Speaker will now take the
Chair.
අනුරුව ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා මූලාහනප්යන්
ඉව්ත වූප්යන් ගු කථානායකුරමාතා මූලාහනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
குழுக்களின்
பிரதித்
தவிசொளர்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை
வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො රාා රමන්න
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ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර මාත තා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ ශේ න් ා ශගන ආශ අර්ජුන්
ෙශා ේන්ද්රන් න් න ටාටපු ො  බැංකු අධිපතිවම ා අධිරමණ
ාදිරි ට රැඳවො තිීමෙ ගැනි  ඒ වාශේෙ ෙෙ න් වා "රේමාලා
රැඳවො නැා ැ " න් ො එදා අගෙැතිතුො ශේ ගු  සභ ාවට
සිලාො න් ශ ''වැමදිරාම ා අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ශනොශවි  ඊට
ාස්සම ටාටපු රේමාලා '' න් ො නමුත් රේමාලා උසාි ට
රැඳවො නැා ැ

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර මාත තා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ෙෙ නේ ාඩ  ජො බොශගනි  ාන්ශන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  තුෂාම ාඳුනිලා අෙමශසේන ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුෙන්ශේ
point of Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ අා නවා
ු සි ාශ ාන්න උද ංග - [බාධ්ා න්රීේ]
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ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඒර point of Order එරක්කය ශනොශවි  වාඩි
ශවන්න ඔබතුො ා ැෙ ශවොශ ෙ point of Order වැමදි ිධි ට
පාිච්චි රමනවා ශන් ගු  වාුගශද්ව නානා ක්කයරාම ෙන්ත්රීතුො
රාා රමන්න [බාධ්ා න්රීේ] ඔබතුෙන්ො වාඩි ශවන්න [බාධ්ා
න්රීේ]

ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර මාත තා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගු  රාානා රතුෙනි අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් දුන් ඔත්තුව අනුව
තෙි  බ.නාට ශේ ි ාෙ අුතතු ොභ  ා ේබ රම ගන්න පුළුවන්
වුශඩු න් ො දැන් ඔේපු ශවො ාවමි  ශේ අුතතු ොභ  ා ේබ
රශ ේ එක්කයතමා ිධි රට ශේ මශට් ො  ජන මුදලාවෙ ශා ොමරෙක්කය
ා ැමි ටි 

ගු  රාානා රතුෙනි ශේර අොභ  ශග ඇෙක්කය ශනොශවි  ගු 
මාජිත ශසේනාමත්න සෙතිතුො නිතමෙ න් නවා ''අි ශ ෝ! ඒ
ගණන ඒ ශගොලාෙන්ශේ accountsවලින් අපි ශෙශා ේ අලාෙො
තිශබන්ශන් ඒවා ශෙශා ේ freeze රමො අපට ඒර අ රම ගන්න
පුළුවන් ඔ
ගණන ගණනක්කය ශනොශවි  '' න් ො අශේ
ිගණරාධිපතිතුො න් නවා අොභ  බිලි න 55ක්කය න් ො
අවස්ාාිර අොභ  කී ද න් ො ගණන් බැලුවාෙ ිනලි න දා ස්
ගණනක්කය අවස්ාාිර අොභ  න් න්ශන් එ රු ණුශරොටශගන
ඒ නිසා රමන්න සිදු ශවන ගනුශදනුවෙ අොභ  ඒ නිසා ාදිරි
රාෙ ට රමන්නට සිද්ධ් ි ා ැන් ගනුශදනුවෙ මුළු අොභ 
ශෙන්න ශේරි  අවස්ාාිර අොභ  න් න්ශන්

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර මාත තා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේවා බිලි න 55න් අ
පුළුවන්ද? බිලි න 55න් අ රම ගන්න බැා ැ

රම ගන්න

අශනක්කය රාමණ ගු  රාානා රතුෙනි ශේර අ රම
ගැීයශේ ප්ර න
් ක්කය ශනොශවි  සි  ශේ අ රම ගැීයශේ මුදෙ
ආපුග ගැීයශේ ප්ර න
් ක්කය ා ැමි ට දෙන්ශන්? ශේර ශනොේෙම
එශක්කය ෙං ශරොලාෙ ක්කය ප්රචඩුඩත්ව ශ ොදා ශගන රමපු
ශා ොමරෙක්කය න් න එරි  'ෙං ශරොලාෙ ක්කය' න් න්ශන් ශෙතැන
ප්රචඩුඩත්ව ක්කය තිශබනවා අදත යොන ප්රචඩුඩත්ව ක්කය
ො 
බැංකුශ අධිපතිවම ාි  ඔහුශේ බ.නි  ශදශදනා එරතුශවො
අගෙැතිත් ා වුලා රම ශගන රමපු කුෙන්ත්රණ ර ප්රතිලෙ ක්කය
ා ැමි ටි  ශේ ි ාෙ අොභ  සිද්ධ් ශවන්ශන් එශසේ නේ අර්පුන්
සශෙෝසි ස් ිතමක්කය ශනොශවි  ඒ ිත්ති ූලක්ශ ෙ අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන් ටාටගන්න නන. ඒ ිත්ති ූලක්ශ ෙ අගෙැති මනිලා
ිරෙසිංා  ටාටගන්න නන. දැන් ා දිසිශආ ආඩුක්ශ බෙ
ශවනස් වුශණොත් ශෙොරද වන්ශන්? ශා ට අනිද්දා ශවනශරොට එ
ශබොශා ෝිට ශවන්න ාඩ තිශ න ශද ක්කය ශපොලීසිශආ පරීක්කයෂණ
ආමේභ  රමනශරොට ඒවා ශරළින්ෙ අගෙැතිතුො පිළිබඳ
පරීක්කයෂණ ක්කය  ඇෙ ව ක්කයවන්න පුළුවන්ද? අගෙැතිතුො ශේ
පුද්ගෙ ා ගැන දන්නා ශතොමතුු  අනුව ශේ පුද්ගෙ ා ාන්ශන්
ශරොශා ේදැි  න් ා අගෙැතිතුොට න් න්නට වග කීෙක්කය අශේ ීයති
අනුව තිශබනවා ඒ වග කීෙ ාටු ශනොරමනවා නේ ඒ
අපමාධ්රාම ා- සැරරාම ා- වසන් රම තැීමෙට තෙන් දන්නා වූ
ශතොමතුම අධිරමණ ට ා ා ශපොලීසි ට ශනො ජශේ වමද පිළිබඳව
අගෙැතිතුොට ිත්ති ූලක්වට නඟින්න ශවනවා ශෙොරන්න්ද
ශේරිො ාන්ශන්? අගෙැතිරශෙන් ශරොශා ොෙද අද එතුො
අධිරමණ ට ශනොශගනිටාන් තිශබන්ශන් ශරොශා ොෙද එතුොට
ිු ද්ධ්ව ශපොලීසිශආ පරීක්කයෂණ නවත්වා ශගන ාන්ශන්?
අගෙැතිරශේ බෙශ න් එෙ නිසා තෙි  ශරොශා ොිනන් ශා ෝ ශේ
අගෙැති ධූමශ න් පා  න්රීශෙන් ශේශමන්න පුළුවන් ා ැෙ
උත්සාා  ක්කයෙ ශේ දක්කයවා රම ශගන එන්ශන් ශේරට ශනොශ ක්කය
ශදනා ශනොශ ක්කය ශද්වලා න් නවා සලාලි ෙලු පිමින් ොු  වුණා
න් නවා හුවොු  වුණා න් නවා සො ු  එශා ෙ න් නවා
ඒවාශආ සත්ත නැත්ත ෙෙ දන්ශන් නැා ැ
සො ු  න් නවා ානාන්තම -තනතුු - ශදන්න අනන්තවත්
ශපොශමොන්දු දුන්නා න් ා ෙෙ ගු  ුගෙන්තිමන් ෙන්ත්රීතුොශගන්
සහුවා "ඒ න් පු ශද්වලා ාටු රමන බවට අලුශතන්
ශපොශමොන්දුවක්කය දුන්නා ද? න් ා " ඔ ඔ ඔ අලුශතන්
ශපොශමොන්දුවක්කය දුන්නා ඒ ාටු රමනවා න් ව ඒවා ාටු රමන
බවට" න් ා එතුො න් වා ානාන්තම ශදන බවට ශපොශමොන්දු
ශගොඩක්කය ශේ ිධි ට ි ාෙ ශෙශා ුතෙන්න් තෙි  ශේ පමාජ
ශවන්න ිය තෙන්ශේ ාමණෙ ශේමා ගැීයෙට ශේ ශ ොදා ගත්-

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. M.A. Sumanthiran.
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ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Nanayakkara asked me, but I did not say a new
promise was given. I said that this is the promise that the
Government made from the beginning and they will have
to honour it. -[Interruption.] Hon. Nananayakkara, in
your speech, you misrepresented what I told you down
the corridor saying that “a new promise was given”. I did
not say it was a "new promise".

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Vasudeva Nanayakkara, you have one more
minute.
ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර මාත තා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
Hon. Sumanthiran, I said exactly what you said. "He
renewed the promise for delivery", that is what I said.
Anyway, now the matter in issue is, is the Prime Minister not
obliged to resign? එතුොට සදාචාමාත්ෙර ව ශ න් වග කීෙක්කය
නැද්ද ීයති ව ශ න් ශනොශවි  නේ ාලාො අස් ශවන්න? ගු 
උද ප්රභ ාත් ගේෙන්පිෙ ෙන්ත්රීතුො ශපන්නුවා ශෙෝරශආ ාලාො
අස් ඇේ ශප ක්කය ශෙොන ශෙොන රාමණා උඩ අස් ඇේ සිද්ධ් ශවො
තිශබනවාද න් ා එතුොට අස් ඇෙට ශා ේතු රාමණා ශෙච්චම
තිශබද් ජ එතුො අස් ශනොශවනවා නේ අම Latimer House
ප්රතිපත්ති ද අනුගෙන රමන්ශන් න් න එර අා න්න ශවනවා
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සත්ශතන්ෙ පුගිය
රාෙ පරිච්ශේද
පුමා ිිධ් වූ
රතාබස්වෙට ෙක්කය ශවිනන් ශේ මශට් අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව
ශගනා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව තුළින් සිදුවුශඩු ශෙොරක්කයද?
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ශෙශතක්කය ේ වැමදි ොර්ග ර ිය ා නේ
අපට ඒර නිවැමදි රම ගැීයශේ ා ැන් ාව ශේ තුළින් ෙැීම
තිශබනවා න් ොි  ෙෙ ටාතන්ශන් තු ණ ෙන්ත්රීවු  ා ැමි ට
අපි ශේ පක්කයෂ සතුශ ේ ශුද්ධ් වූ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ක්කය ා දා
ගැීයශේ රටුතතු සිද්ධ් රම ශගන නවා එෙ නිසා ඒරාබද්ධ්ශආ
තමුන්නාන්ශසේො ශගනා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව තුළින්
අගෙැතිතුො ශරශමටා අශේ ි ව
් ාස ශගොඩ නැඟිො ා ොමි 
ගු  රාානා රතුෙනි මුළු සභ ාවටෙ අා ගන්න ෙෙ රි ක්කය
න් න්නේ අා ගන්න
අගෙැතිඳුන් පමදනවි  දැේෙ නමුත්

සද්ශද්

ගැෙවුණා ලු මජවු න්ශග සළු සභ ාව

ෙැද්ශද්

ා ාවා ශදසට ිද්ද නමුත් පඳුමරටි 

වැද්ශද්

කුු ොනෙ වැමදුණා ලු අද
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ි ව
් ාස භ ංග
න්සි ශරොටසක්කය අද -

ඒරාබද්ශද්
ශගනැලාො

ේ

ගු ිළයල් 0 ියශ්ාන්ත ද සිල් 0වා මාත තා
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා
ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රාෙ අවසානි  රාාව අවසාන රමන්න

ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර මාත තා

(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ රාාව අවසන් රමන්නි  න්ශන්
ශේ ි ්වාස භ ංගශආ අර්ා ශබොශා ෝ ශදනා නිු වත් න්රිෙි  ශේ
ි ව
් ාස භ ංගශආ අර්ා ආඩුක්ශ තිබුණු සේමුති ශදපලු
න්රීෙි  ශේ ි ව
් ාස භ ංගශආ අර්ා ශේ ආඩුක්ව ශා ට අනිද්දා
බිඳ වැශටන අනාගත ාමණෙරට
ටත් න්රීෙි  ෙශේ වචන
න්ටාප ා ොමි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  ඊ ඟට ගු  ආනන්ද අලුත්ගෙශේ
ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට ිනාඩි 4ක්කය තිශබනවා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  පි ලා නි ාන්ත ෙන්ත්රීතුොශේ point of Order එර
ශෙොරක්කයද?

ගු ිළයල් 0 ියශ්ාන්ත ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)
ශේ සිද්ධි
සේබන්ධ්ව ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ අශේ ආනන්ද
අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුො රටන්න්ද ශෙොරන්න්ද රාා රමන්ශන්
න් ො ෙෙ දන්ශන් නැා ැ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
That is not a point of Order. ගු  ආනන්ද අලුත්ගෙශේ
ෙන්ත්රීතුො රාා රමන්න ගු  ෙන්ත්රීවු  points of Order වැමදි
ශෙස පාිච්චි රමන්න එපා

ගු රනන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக)

[අ භ ා 3 0(]

ගු රනන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
ගු  රාානා රතුෙනි අද ෙට රාා න්රීෙට අවස්ාාවක්කය
ශනොතිබුණත් ගු  ග න්ත රු ණාතිෙර අොතයතුො ෙට ිනාඩි
පා ර රාෙ ක්කය ෙබා  ජෙ ගැන එතුොටත් ඔබතුොටත් ෙෙ ශේ
ශවොශ ස්තුතිවන්ත ශවනවා

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
ගු  අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ශගනා ශේ ි ්වාස භ ංග තුළින්
අද අප සි ලුශදනාශේ ි ව
් ාස ශගොඩ නැඟිො තිශබනවා රවුු 
ශා ෝ අපට එශමටාව සිමි ා නේ අද ඒ අ ත් අශේ පක්කයෂ ට එරතු
ශවො ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ජ ග්රා ණ න්රීෙ සඳා ාි 
රටුතතු රමන්ශන් ෙෙ ටාතන්ශන් ඒරාබද්ධ් ත් තෙන්ශේ ා තද
සාක්කයිත ට එරඟව ාන්ද ශදනවා නේ දි ුතත්ශත් අගෙැතිතුො
ජ ග්රා ණ රම ඇෙට න් න එර ෙෙ ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව
න් නවා

1289

පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ආනන්ද අලුත්ගෙශේ ො තා]

අගෙැතිතුො න් න්ශන් පමේපමාශවන් සලාලි තිශබන
ශබොශා ොෙ වැදගත් පවුෙර ශරශනක්කය එතුො රවදාවත්
ශා ොමරෙරට ෙක්කය වූ ශරශනක්කය ශනොශවි  තමුන්නාන්ශසේො
ආඩුක් පක්කයෂශආ ාන්න ශරොට ශදෝෂාභිශ ෝග කී ක්කය ශගනැලාො
තිශබනවාද ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා කී ක්කය ශගනැලාො
තිශබනවාද?

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි 2ක්කය තිශබනවා

ගු රනන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
තමුන්නාන්ශසේො දැනගන්න නන. අද ශේ ශගනැලාො තිශබන
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ  ජ අගෙැතිතුොට පක්කයෂව ශේ සි ලුශදනා
ාන්ද  ජො අගෙැතිතුො ජ ග්රා ණ රමවනවා න් න එර අද
ගු  මවුෆ් ා කීේ සෙතිතුො ඒ ශපොශමොන්දුව දුන්නා ඒ වාශේෙ
ද්රිඩ පක්කයෂවෙ නා රශ ෝත් ඒ ශපොශමොන්දුව  ජො තිශබනවා ශේ
වැදගත් අවස්ාාශ  ජ ෙෙ එර ශ ෝජනාවක්කය රමනවා ුගළු ජාතීන්
සා  සිංා ෙ ො  ජාති එරතු ශවො ශේ මශට් සි ලුශදනාට
නා රත්ව ශදන්ශන් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ එශසේ ර ා ැන්
වන්ශන් ශේ සි ලුශදනා එරතු වුණු පක්කයෂ රට ිතමි  එශා ෙ
නැතිව ශවනත් න්සිෙ තනි පක්කයෂ රට න්සිෙ දවසර ආඩුක්වක්කය
පිටාටුවන්න බැා ැ අද තමුන්නාන්ශසේො ර. ගා නවා
නමුත් තමුන්නාන්ශසේොට ද්රිඩ නා රශ කු ාන්නවාද?
තමුන්නාන්ශසේොට මුස්ලිේ නා රශ කු ාන්නවාද? අද ශේ සි ලු
නා රශ ෝ එරතු ශවො ාන්ශන් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ එක්කයරි 
න් න එර ො ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව න් නවා තමුන්නාන්ශසේො
බොශගන සිමි ා ඒ වාශේෙ පුගිය දවස්වෙ පත්තමවෙ එර එර
ිස්තම නශරොට තමුන්නාන්ශසේො ටාතුවා "අපි ශරොි  පැත්තටද
න්ශන්?" න් ො නමුත් අපි න්ශන් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ත්
එක්කයර අගෙැතිතුොත් එක්කයර න් න එර අපි ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව
න් නවා තමුන්නාන්ශසේො බොශගන ාන්න සති දැන් වැශටි 
දැන් වැශටි  දැන් වැශටි  න් ො නමුත් ශේ ආඩුක්ව රවදාවත්
වැශටන්ශන් නැා ැ 2020 ශනොශවි  2024 ශනොශවි  2030 වන
ශතක්කය අපි එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ත් එක්කයර ආඩුක්ව ශගන න්න
ාන්නවා න් න එර ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව න් නවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The next speaker is the Hon. Sivasakthi Ananthan.
You have five minutes.
[பி.ப. 3.09]

ගු සිවශ්ක්ති රනන්දන් මාත තා
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கதள, பிரதை அமைச்சருக்கு
எதிரொன இந்த நம்பிக்மகயில்லொத் தீர்ைொனத்தின்ைீது எனக்கும்
தபசுவதற்கு ஐந்து நிைிடம் தந்தமைமயயிட்டு உங்களுக்கு
நன்றிமயக் கூறிக்தகொள்கின்தறன். உண்மையிதல, 2015ஆம்
ஆண்டு இந்த ஆட்சி ைொற்றத்மதக் தகொண்டுவந்ததில் பொொிய
பங்கு வகித்தவர்கள் தைிழ் ைக்களும் முஸ்லிம் ைக்களுைொவர்.
இந்த
ஆட்சி
ைொற்றம்
ஏற்பட்டு
மூன்று
வருடங்கள்
கடந்திருக்கின்றன. ஆனொல், தபொொினொல் பொதிக்கப்பட்டிருக்
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கின்ற ைக்களினது அன்றொடப் பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பது
ைற்றும் இனப்பிரச்சிமனக்கு ஒரு நிரந்தரைொன அரசியல்
தீர்மவக் கொண்பது தபொன்ற விடயங்களுக்கொக கடந்த மூன்று
வருட கொலமும் இந்த அரசொங்கத்திற்குத் தைிழ்த் ததசியக்
கூட்டமைப்பு
நிபந்தமனயின்றி
ஆதரவு
வழங்கிவந்
ததபொதிலும் குறிப்பொக இந்த இரண்டு பிரதொன கட்சிகளும்
அந்த விடயங்கமள நிமறதவற்றுவதிதல தவறியிருக்கின்றன.
ஆனொல், கடந்த பத்து வருட கொலம் முன்னொள் ஜனொதிபதி
ைஹிந்த ரொஜபக்ஷவினுமடய ஆட்சிக்கொலத்திதல தைிழ்
ைக்களுக்கு இமழக்கப்பட்ட எத்தமனதயொ தகொடுமைகள்அநீதிகளிலிருந்து விடுபடுவதற் கொகவும் அவற்றுக்கு நீதி நியொயம் கிமடக்க தவண்டும் என்பதற்கொகவுதை இந்த ஆட்சி
ைொற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பமத நொன் இங்கு குறிப்பிட
விரும்புகின்தறன். அதொவது, இந்த நொட்டிதல நீண்ட
கொலைொகப்
புமரதயொடிப்
தபொயிருக்கின்ற
இனப்
பிரச்சிமனக்கு இந்த இரண்டு பிரதொன கட்சிகளும் ஒன்றொக
இமணந்திருக்கும்தபொதுதொன் ஒரு நிரந்தரைொன அரசியல்
தீர்மவக் கொணமுடியும் என்று நொங்கள் மூன்று வருட கொலைொக
உங்களுமடய இந்த அரசொங்கத்திற்கு ஆதரமவ வழங்கி
வந்ததொம். ஆனொல், மூன்றொவது வருட கொலத்திதலதய இந்த
இரண்டு கட்சிகளும் எதிரும் புதிருைொக இருந்து தைிழ்
ைக்களுக்கு
வழங்கிய
வொக்குறுதிகளிலிருந்தும்
சிங்கள
ைக்களுக்கும்
முஸ்லிம்
ைக்களுக்கும்
வழங்கிய
வொக்குறுதிகளிலிருந்தும் விலகிச் தசல்கின்ற விடயைொனது
ஒட்டுதைொத்தைொக இந்தத் ததசிய அரசொங்கத்மத ஆட்சிக்குக்
தகொண்டுவந்த அமனத்து ைக்களுக்கும் இமழக்கின்ற பொொிய
அநீதியொகும்.
இன்று இந்த இரண்டு கட்சிகளும் ஒன்றொக இருந்து
எதிர்வரும்
இரண்டு
வருட
கொலத்துக்குள்
இந்தப்
பிரச்சிமனக்கு
தீர்மவக்
கொணத்தவறினொல்,
கடந்த
கொலத்திதல இந்த நொடு யுத்தத்திற்கு முகங்தகொடுத்து எப்படி
பொொிய ஓர் அழிமவச் சந்தித்தததொ அல்லது தபொருளொதொர
தநருக்கடிமயச் சந்தித்தததொ, அததைொதிொியொன ஒரு பொதிப்மப
ைீண்டும்
சந்திக்கதவண்டிய
ஒரு
நிமலமை
ஏற்படும்.
ஏதனனில், நீங்கள் அந்த நிமலமைமய தநொக்கித்தொன்
தசல்கின்றீர்கள். ஆனொல், இந்த நொட்டிதல நீண்ட கொலைொக
இருந்துவருகின்ற
இனப்பிரச்சிமனக்கு நிரந்தரைொன ஓர்
அரசியல் தீர்வு கொணப்பட தவண்டும்;
யுத்தத்தினொல்
பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ைக்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிமடக்க
தவண்டும்; தபொர்க் குற்றம், ைனித உொிமைகள் ைீறல்கள்
தபொன்றவற்றுக்குத் தீர்வு - நியொயம் கிமடக்க தவண்டும்
தபொன்ற விடயங்களின் அடிப்பமடயில்தொன் இந்த ஆட்சி
ைொற்றம் தகொண்டு வரப்பட்டது. இதிலிருந்து நீங்கள் இரு
சொரொரும்
விலகியிருக்க
முடியொது.
ஆகதவ,
இந்தப்
பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு இன்று இரு கட்சிகளும்
ஒன்றுபட்டிருக்க தவண்டிய ததமவ யிருக்கின்றது.
இன்று
எங்களுமடய
ைக்களுக்கு
நமடமுமறயில்
பல்தவறுபட்ட
பிரச்சிமனகள்
இருக்கின்றன.
இந்தப்
பிரச்சிமனகமள
இந்தச்
சமபயிதல
பல
தடமவகள்
எடுத்துக்கூறியிருக்கின்தறொம். 15 - 20 வருட கொலைொகியும்
எங்களுமடய அரசியல் மகதிகளுக்கு விடுதமல இல்மல.
குறித்த 5 ைொவட்டங்களிலும் கொணொைல் ஆக்கப்பட்டவர்களின்
உறவுகள் தங்களுமடய தகொொிக்மககமள நிமறதவற்றுைொறு
தபொரொடிக்தகொண்டு,
405
நொட்கமளக்
கடந்தும்
ததருதவொரைொக இருக்கிறொர்கள்.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, you have only three more minutes.
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ගු සිවශ්ක්ති රනන්දන් මාත තා
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

இற்மறவமரக்கும் இந்த அரசொங்கம் அவர்களிடம் இது
சம்பந்தைொக ஏன் என்றுகூடக் தகட்கவில்மல. அதொவது, 405
நொட்கள் கடந்தும் அவர்கமளக் கூப்பிட்டு விசொொித்து இந்தப்
பிரச்சிமனக்குத் தீர்வு கொணவில்மல.
இதற்கு அப்பொல், வடக்கு,
கிழக்கில்
சொதொரண
சிற்றூழியர்கள் ைற்றும் உயர் பதவி வகிக்கின்ற அரச
ஊழியர்கமளக்கூட ததற்கிலிருந்துதொன் நியைிக்கின்றீர்கள்.
உதொரணைொக, உள்நொட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
3 வருடங்
களுக்கு முன்பு
ததன்பகுதிமயச் தசர்ந்த ஓர் அரசொங்க
அதிபமர வவுனியொ ைொவட்டத்திற்கு நியைித்ததபொது, அவமர
அங்கிருந்து ஒரு ைொத கொலத்திற்குள்தள இடைொற்றம் தசய்து
தைிழ் தபசுகின்ற ஒருவமர அந்த இடத்துக்கு நியைிப்பதொகச்
தசொன்னொர். ஆனொல், 3 வருடங்கள் கடந்தும் மூன்றொவது
அரசொங்க அதிபமரயும் ததன்பகுதியிலிருந்துதொன் அங்கு
நியைித்திருக்கின்றீர்கள். அதததபொல் வடக்கிலிருக்கின்ற சகல
திமணக்களங்களிலும் ததன்பகுதியிலிருக்கின்ற - தைிழ் தைொழி
ததொியொதவர்கமளத்தொன்
சிற்றூழியர்களொக நியைிக்கின்
றீர்கள்.
கொணி
விடயங்கமள
எடுத்துக்தகொண்டொல்,
பமடத்
தரப்பினர் மகயகப்படுத்தியிருக்கின்ற கொணிகள் இன்றும்
விடுவிக்கப்படொைல் இருக்கின்றன. அதததநரத்தில், 1987
ைற்றும் 2007ஆம் ஆண்டுகளில் தவளியிடப்பட்ட இரண்டு
வர்த்தைொனி அறிவித்தல்கள் மூலைொக முல்மலத்தீவு ைற்றும்
வவுனியொ ைொவட்டங்களில் ைொங்குளம் வமரக்கும் தைிழ்
ைக்களுக்குச் தசொந்தைொன கிட்டத்தட்ட
3,60,000 ஏக்கர்
கொணிகமள ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரசமப மகயகப்
படுத்தியிருக்கின்றது. ஆகதவ, நீங்கள் 1987ஆம் ஆண்டும்
2007ஆம் ஆண்டும் தவளியிட்ட வர்த்தைொனி அறிவித்தல்கமள
இரத்துச்
தசய்து
ைகொவலி
அபிவிருத்தி
அதிகொரசமப
மகயகப்படுத்தியுள்ள
கொணிகமள
விடுவித்துக்தகொடுக்க
தவண்டும். அதததவமள, வடக்கிற்கு ைகொவலி நீமரக்
தகொண்டுவொருங்கள்! கொணி அதிகொரங்கமளப் தபொறுத்த
வமரயில், அது ைொகொண சமபக்கு உட்படுத்தப்பட தவண்டும்.
இந்தக்
கொணிகமளக்
மகயகப்படுத்துவதொக
இருந்தொல்
ைொகொண சமபதயொடு - ைொகொண முதலமைச்சதரொடு கலந்தொ
தலொசிக்க தவண்டும். இப்படி எங்களுமடய ைக்களுக்கு
நமடமுமறயிதல
பலவிதைொன
பிரச்சிமனகள்
இருந்து
தகொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிமலயில்தொன் இந்த 3 வருட கொலைொக
உங்களுக்கு நொங்கள் ஆதரவு வழங்கி வருகின்தறொம். ஆனொல்,
நீங்கதளொ எந்ததவொரு பிரச்சிமனக்கும் தீர்மவக் கொணொைல்
கொலத்மதக் கடத்திவருகின்றீர்கள்.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, your time is almost over. Please wind
up now.
ගු සිවශ්ක්ති රනන්දන් මාත තා
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

இந்த விடயத்தில் எங்கமள நீங்கள் பகமடக்கொய்களொகப்
பயன்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். குமறந்தபட்சம் ைிகுதியொக இருக்
கின்ற இந்த 2 வருட கொலத்திற்குள்ளொவது நீங்கள் ஏற்தகனதவ
வழங்கிய
வொக்குறுதிகமள
நிமறதவற்ற
தவண்டும்.
அந்தவமகயில், இந்த வொக்குறுதிகளிலிருந்து நீங்கள் விலகிச்
தசல்ல முடியொது என்பமதக்கூறி, இந்த தநரத்மதத் தந்த
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்களுக்கு ைீண்டும் நன்றி ததொிவித்து,
விமடதபறுகின்தறன். நன்றி. வணக்கம்.
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ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මී ඟට, ගු  ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ
ඔබතුොට ිනාඩි 50ර රාෙ ක්කය තිශබනවා

ෙන්ත්රීතුො

[අ භ ා 3 54]

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ගු  රාානා රතුෙනි, ගු  දිළුේ අමුණුගෙ ෙන්ත්රීතුොට
ිනාඩි 09ර රාෙ ක්කය තිශබනවා ඒ රාෙ ත් ෙෙ ගන්නවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  එරඟි 

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙශේ පාර්ලිශේන්තු ජීිත ට ශේ වන
ිට වසම 58ක්කය ශවනවා ශේ වසම 58ර රාෙ තු ෙෙ ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ රාා 400ක්කය ිතම රමො තිශබනවා අද ෙෙ
රමන රාාව ෙශේ පාර්ලිශේන්තු ජීිතශආ ාතාෙ වැදගත්
රාාවක්කය ඒ වාශේෙ වගකීශෙන් සා  ා ැඟීෙන්න් රමන රාාවක්කය
න් න එරත් මුලින්ෙ ඔබතුොට සිටාපත් රමන්න නන.

ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ශෙශතක්කය
ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ාදිරිපත් රමපු ි ්වාස භ ංග අතරින් ශේ
මශට් ජනතාවශේ වැඩිෙ අවධ්ාන ශ ොමු වුණු, ඒ වාශේෙ
ශද් පාෙන ව ශ න් වැඩිෙ වැදගත්රෙක්කය සටාත වූ, ඒ සි ලාෙට
වඩා ශරෝමි සංඛ්යාත මුදෙක්කය සංසමණ වූ, ඒ වාශේෙ ාවත් ර
සෙතිවු න්ට සෙතිරේ සා  නිශ ෝජය සෙතිරේ ශපොශමොන්දු වූ,
ඒ වාශේෙ සො ම පක්කයෂවෙට පා රට සීො වූ සභ ාපතිරේ 20ක්කය
ෙබා ශදන්න ශපොශමොන්දු වුණු, ඒ වාශේෙ සො ම පක්කයෂවෙට මශට්
ශරොටසක්කය ොස තුනන්න් ෙබා ශදන්න ලිඛිතව ශපොශමොන්දු වුණු
ි ව
් ාස භ ංග ක්කය ා ැමි ට ාතිා ාසගත ශවනවා ශේ ි ව
් ාස භ ංග
පමාජ න්රීෙ සඳා ා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ වැ ර මුදෙ
ගණන රශ ොත්, එ බැඳුේරම ෙංශරොලාෙ ට සොනි  අපට
ෙතරි , 2015 වර්ෂශආ අශගෝස්තු ොසශආ පැවැති පාර්ලිශේන්තු
ෙැතිවමණශ න් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ආඩුක්වක්කය ා දන්න
ශපබමවාරි 57වැනි දින පැවැති බැඳුේරම ෙංශරොලාෙ ි ාෙ
ආශ ෝජන ක්කය ර ා ඒ වාශේෙ 205) වර්ෂශආ ොර්තු ොසශආ
29වැනි දින රමපු ශදවැනි බැඳුේරම ෙංශරොලාෙශආ මුදලා ි ාෙ
ප්රොණ ක්කය අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශේමා ගැීයෙ සඳා ා වැ ර ා
න් න එරත් අපි රවුු ත් දන්නා රාමණ ක්කය ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව අපි වවමශ න්, එශා ෙ නැත්නේ තමා ාරට, එශා ෙ
නැත්නේ අගෙැතිතුොට ෙඩ ගා න්න ශගනාපු ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය න් ො තමුන්නාන්ශසේො ටාතනවා නේ ඒර වැරැදිි 
එශා ෙ ශගශනනවා නේ අපි ශේ ි ්වාස භ ංග ශගශනන්ශන්
ශෙශා ෙ ශනොශවි  අපි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශගශනන්ශන් ශවනත්
ආරාම රට අපි ශේ ි ්වාස භ ංග ශගනාශ ශේ මටට වවම
රමන පාෙරශ කුට එශමටාවි  න් න එර තමුන්නාන්ශසේොට
ෙතක්කය රමන්න නන.
ශේ මටට ශේ ිනා
ආමේභ  වුශඩු 2054 වර්ෂශආ ජනවාරි
ොසශආ 09වැනි දින පස්වු  4 00ට ඒ තෙි  52)ර බහුතම ක්කය
තිබුණු අගෙැතිවම ා ාවත් රමො ()ර බහුතම ක්කය තිශබන
අගෙැතිවමශ ක්කය ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පත් න්රීෙ ගු 
රාානා රතුෙනි, ඔබතුො දන්නවා ඒ පත් න්රීෙ ීයති ිශමෝධිි 
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[ගු  ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ො තා]

න් ො ඔබතුො දන්නවා ඒර වයවස්ාා ිශමෝධිි  න් ො ඒ පත්
න්රීෙ ීයතයනුූලෙ රමන්න 2054 වර්ෂශආ අශගෝස්තු ොසශආ
57වැනි දින පාර්ලිශේන්තු ෙැතිවමණ රට නවා දින සි ශආ
ශපොශමොන්දු  ජො, සා න  ජො, ශදන්න පුළුවන් සි ලු ශදො පිශද්නි
 ජො ො ා ෙැතිවමණ රට නවා ඒ ො ා ෙැතිවමණශ න් අක්
ගණශන් 553ර, 115ර ජනෙත ක්කය අග්රොතයතුොට ගන්න
ෙැබුශඩු නැා ැ එශා ෙ නේ අපි න් න්න නන. ජනවමෙක්කය නැති
අගෙැතිවමශ ක්කය තෙි  වසම තුනක්කය ශේ මට පාෙන රම
තිශබන්ශන් න් ො ජනවමෙක්කය නැතිව ශේ මට පාෙන රමන
අග්රාොතයතුො ශේ අවුු දු තුනර රාෙ තු ශෙොනවාද රමො
තිශබන්ශන්? අද රවුද ශේ මශට් ආර්ථිර ා ුගු වන්ශන්? අද ශේ
මශට් ආර්ථිර ට ශෙොරක්කයද ශවො තිශබන්ශන්? චේපිර මණවර
ෙැතිතුෙන්ො ශේ ආඩුක්ව ා ැදුවා මාජිත ශසේනාමත්න
ෙැතිතුෙන්ො ශේ ආඩුක්ව ා දන්න ර.ගැහුවා මවුෆ් ා කීේ
ෙැතිතුෙන්ො ශේ ආඩුක්ව ා දන්න රාා ර ා අක් ගාශන් ශේ
මශට් ආර්ථිර සේබන්ධ්ශ න් තමුන්නාන්ශසේො සෙඟ සාරච්ාා
රමනවාද? අශේ ිනත්ර ජාතිර ප්රතිපත්ති ා ා ආර්ථිර රටුතතු මාජය
අොතය ා ර්ෂ ද සිලාවා ෙැතිතුො ශේ මශට් සිමින ආර්ථිර පිළිබඳ
ිද්වශතක්කය එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ
උගතුන්, බුද්ධිෙතුන්
ශබොශා ොෙ ක්කය ාන්නවා
ශේ මශට් ආර්ථිර ා ුගු වන්නට තමුන්නාන්ශසේො ෙැදිා ත්
ශවනවාද; තමුන්නාන්ශසේොශේ අදා ස් ගන්නවාද? එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ආඩුක්වක්කය ා දන්න ශරොඩි ක්කය ගා පු නැති, ශරොඩි වැ ක්කය
ා දපු නැති, ශගි න් ශගට ියශආ නැති, ශපෝස්ටම ක්කය ගා පු නැති,
යූඑන්ීඨරාමශ ක්කය
ශවනුශවන්
රාා
රමො
නැති
පාස්රමලිංගේොි , චරිත මත්වත්ශත්ොි  තෙි  ශේ මශට්
ආර්ථිර තීමණ රමන්ශන් ඒර තෙි  ශේ ිනා
ශපොශ ොශ
ප ගා පු චේපිර මණවර ො ත්ෙ ොශගන් අා නවා නේ,
තමුන්නාන්ශසේොශේ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ, ෙශේ ිනත්ර
සෙතිතුොශගන් අා නවා නේ ශේවා ශවන්ශන් නැා ැ සාොනය
ිනනිශා කුශගන් අා න්ශන් නැතිව, තමුන්නාන්ශසේොශේ ආඩුක්ව
ා දපු නා ර න්ශගන් අා න්ශන් නැතිව ආර්ථිර ා දන්න ිය ාෙ
වුණු ිනා
තෙි  ශේ තමුන්නාන්ශසේොශේ පක්කයෂ ට ශෙොරක්කයද
ශවො තිශබන්ශන්?

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
ශෙොකුත් ශවො නැා ැ

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශෙොකුත් ශවො නැා ැ අද තමුන්නාන්ශසේොශේ පක්කයෂ ට
ශෙොකුත් ශවො නැති නිසාද ප්රතිසංිධ්ාන රට න්න නන. න් ො
තමුන්නාන්ශසේො න් න්ශන්? තමුන්නාන්ශසේොශේ පක්කයෂ ට
ශෙොකුත් වුශඩුත් නැා ැ; ශවන්ශන්ත් නැා ැ ෙෙ ඒර පිළිගන්නවා
ශා මින් පස්ශසේ ශවන්ශන්ත් නැා ැ අපි ඒර පිළිගන්නවා
තමුන්නාන්ශසේො ප්රතිසංිධ්ාන ක්කය ාලාලුවා තමුන්නාන්ශසේොශේ
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ නා රතුො ාවත් රමන්න න් වා
ශෙොරක්කයද තමුන්නාන්ශසේොට ෙැබුණු ප්රතිසංිධ්ාන ? අශේ ිනත්ර
ගු  අන්ෙ ිමාේ රාරි වසේ ෙැතිතුොව පක්කයෂශආ ො  ශලාරේ
ධුම ට ශ ෝජනා න්රීෙ අපි සතුටු ශවනවා එතුො ෙශේ පමණ
ිනත්ර ා, කුලි ාපිමි
ප්රශද් ශආ එතුො ෙට න් වා, ෙෙ
බි සිරෙශආ ිය රාෙශආ එතුො ොව ා ඳුනනවා න් ො අපි සතුටු
ශවනවා, එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ො  ශලාරේ ධුම ට එතුොශේ
නෙ ශ ෝජනා න්රීෙ ගැන ෙෙ දන්ශන් නැා ැ ශේ ශ ෝජනාව
ජ ග්රා ණ ර ාට පුගව ගු  රීමර් ා ාෂීේ ෙැතිතුොව ඒ ධුමශ න්
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ාවත් රමො ඒ ශවනුවට ගු  අන්ෙ ිමාේ රාරි වසේ ෙැතිතුොව
පත් රමනවාද න් ො ගු  අන්ෙ ිමාේ රාරි වසේ ෙැතිතුොට
අපි ුගභ  පතනවා, එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ො  ශලාරේ ධුම
ෙැශබන්න න් ො ඒර තෙි  ශවන්න නන., එශා ෙ තෙි 
ශවන්න නන.

ශේ ප්රතිසංිධ්ානශආ ශදශවනි රාමණ ශෙොරක්කයද? ගු  සාගෙ
මත්නා ර ෙැතිතුො පක්කයෂශආ නිශ ෝජය නා ර ඒවා තෙි 
ශවන්න නන. අන්න ප්රතිසංිධ්ාන; තමුන්නාන්ශසේොට ශා ට
ා ේබ ශවන ප්රතිසංිධ්ාන රට සමශගන බොශගන ාන්න, දත්
ෙැදශගන බොශගන ාන්න තමුන්නාන්ශසේොශේ එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ ප්රතිසංිධ්ාන දිා ා තමුන්නාන්ශසේො මි රු ණානා ර
ො ත්ෙ ාට බිත්ති ට ශා ේතු රමො දුන්නා ශා ට එතුො දිවුු ේ
ශදනවා, එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ නිශ ෝජය නා ර ිධි ට
ඊ ඟට ආපහු ආඩුක්ශ සෙති ශරශනක්කය ශවනවා ගු  චේපිර
මණවර සෙතිතුෙනි, ශරොශා ොෙ තිශ ි ද? ශරොශා ොෙද, අපට
ොම සිඟිති ''චූන්'' එරක්කය ගන්න පුළුවන් ශන්ද? ශේර තෙි 
ශවන්ශන් තමුන්නාන්ශසේො බොශපොශමොත්තුව ාන්න, ශෙොරක්කයද
ශවන්ශන් න් ො අපට ශා ට උශද් වන ිට බොගන්න පුළුවන්
තමුන්නාන්ශසේොට ශවන්ශන් ශෙොරක්කයද න් ො
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ මට පාෙන ර ශේ අවුු දු
තුනර රාෙ තු ශේ මශට් ආර්ථිර ා ැසිශම ශ අගෙැතිතුොි 
න් න එර ඔබතුො දන්නවා අගෙැතිතුො ශේ මශට් ආර්ථිර
ා ුගු වො ඒර අසාර්ාර වුණු නිසා තෙි  වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිවම ා ආර්ථිර ර ෙනාරමණ රිනටුව අශා ෝසි රශ ේ
ආර්ථිර ර ෙනාරමණ රිනටුව අශා ෝසි රමන්න එපා න් ො
ා ඬනවා; ියටාන් ා ඬනවා; රැබිනට් එශක්කය ා ඬනවා
ජනාධිපතිවම ා රැබිනට් ප්රිරාවක්කය දානවා මුදලා සෙතිතුො
න් නවා ඒ රැබිනට් ප්රිරාව දැේශේ නැා ැ න් ො;
ජනාධිපතිතුො න් නවා දැේො න් ො ආර්ථිර ර ෙනාරමණ
රිනටුව අශා ෝසි රමන්න එපා න් ො ා ඬනවා සි ? ආර්ථිර
ර ෙනාරමණ රිනටුව තෙි  ශා ොම ගුා ාව සි ලු ශා ොමරේ මිර
ශවන්ශන් ආර්ථිර ර ෙනාරමණ රිනටුශවන් චේපිර මණවර
සෙතිතුෙනි, මාජිත ශසේනාමත්න සෙතිතුෙනි, ා තද සාක්කයිත ට
රාා රමො බෙන්න සි ලු ශා ොමරේ මිර ශවන්ශන් ශරොශා න්ද
න් ො
ආර්ථිර ර ෙනාරමණ රිනටුශවන් තෙි  සි ලු
ශා ොමරේ ශවන්ශන් ආර්ථිර ර ෙනාරමණ රිනටුව අශා ෝසි
රමන ශරොට සි ලු ශදනාට දුර ටාශතනවා ආර්ථිර
ර ෙනාරමණ රිනටුව අශා ෝසි ර ා, ො  බැංකුව නැවත පවමා
ගත්තා සි ? ො  බැංකුව පවමා ගත්ශත් නැත්නේ තව ොස
ශදරක්කය න ිට ො  බැංකුවත් ාවමි  ඒර උගස් ති ො,
ිකුණො අපට ො  බැංකුවත් නැති රමනවා ශේ තෙි 
තමුන්නාන්ශසේොශේ ආර්ථිර ර ෙනාරමණ
ඊ ඟට තමුන්නාන්ශසේො ශ්රීෙන්රන් ගුවන් සොගශේ
අධ්යක්කයෂ ෙඩුඩෙ ාවත් ර ා අශේ රාෙශආ තිබුණාට වඩා
ශරෝමි ගණනක්කය පාක් ර නිසා ාවත් ර ා චේපිර මණවර
සෙතිතුෙනි, රවුද අලුශතන් දැේශේ? අලුශතන් දාපු අධ්යක්කයෂ
ෙඩුඩෙශආ ශරශනක්කය ාන්නවා, එ ාශේ අි  ා ෙංරා බැංකුවට
ශරෝමි ගණනර ශපොලු ති පු ශරශනක්කය තමුන්නාන්ශසේො ශේ
ශෙොරක්කයද රමන්ශන්? ශේ තෙි  තමුන්නාන්ශසේො ආර්ථිර
ා දන ා ැමි, ශේ තෙි  තමුන්නාන්ශසේො න ා ැමි
ඊ ඟට තමුන්නාන්ශසේොශේ ශද් පාෙන වැඩ පිළිශව ගැන
බෙමු රවුද තමුන්නාන්ශසේොශේ ශද් පාෙන තීන්දු ගන්ශන්?
තමුන්නාන්ශසේොශේ ශද් පාෙන තීන්දු ගන්ශන් ෙලික්කය සෙමිරෙ
සෙතිතුො, අන්ෙ ිමාේ රාරි වසේ සෙතිතුො, අශේ සාගෙ
මත්නා ර සෙතිතුො ශෙන්න තමුන්නාන්ශසේොශේ ශද් පාෙන
තීන්දු
ගන්න
ශද් පාෙන
ෙඩුඩෙ
ශේර
තෙි 
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තමුන්නාන්ශසේොට
තිශබන
ප්ර න
් ,
ශේර
තෙි 
තමුන්නාන්ශසේො රාා රශ ,ේ ශේර තෙි  තමුන්නාන්ශසේොශේ
දුර එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීතුෙන්ො පාර්ලිශේන්තුශ  ජ
අපිත් එක්කයර ශත් ශබොන ශරොට, රන ශරොට රාා රමනවා
තමුන්නාන්ශසේො අද ශෙොකු සතුටන්න් ාන්නවා ෙට සහුණා
රවුශදෝ න් වා, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ තිබුණු උණුුගෙ අද
නැති ශවො, රට්මි නිරේ වැමිො වාශේ න් ො ා ැබැි 
රට්මි ශේ වැටීෙ, නැඟීෙ බොගන්න තිබුණා ඊශආ දවලා ඊශආ
දවාශලාත් ශවවුෙ ශවවුො ටාමිශආ ඊශආ දවාශලා ා ඬ ා ඬා ටාමිශආ
ඊශආ රෑ ශවනරේ රන්ශන් ශබොන්ශන් නැතිව ටාමිශආ තෙන්ශේ
සෙතිරේ මිරට ශර ශවි  න් ො; තෙන්ශේ අගෙැතිරෙ නැති
ශවි  න් ො; තමුන්ට තිශබන වමප්රසාද නැති ශවි  න් ො

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
පිස්ුග

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඔ , අපට පිස්ුග,

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අපට පිස්ුග

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තමුන්නාන්ශසේො ශා ොඳි  අපි පිස්ශසෝ
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශගනාපු අපි පිස්ශසෝ

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

එතශරොට
තමුන්නාන්ශසේො
ශා ොඳ
ිනනිස්ුග
ා රි,
තමුන්නාන්ශසේො එශා ෙ ටාතන්නශරෝ [බාධ්ා න්රීේ] එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂශආ තමුන්නාන්ශසේො අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ජ ග්රා ණ රමො එළිශආ "ශපෝස්ටර්" එරක්කය ගා න්න ෙ.ස්ති
රමො තිශබනවා අද රූපවාටානිශආ ිරා
රමන්න සින්දුවකුත්
ා දො ාවමි  දෙන සින්දුවත් අපි දන්නවා; ගා න ශපෝස්ටම ත් අපි
දන්නවා කුණු බිත්තම ගත්ත රඩුඩා ෙක්කය සිරිශරොතින් සිලාො
එළිශආ ාන්නවා, අපට ගා න්න ශේ සි ලාෙ අපි බොශගන
ාන්නවා පුළුවන් නේ තමුන්නාන්ශසේො ඒ සි ලාශෙන්ෙ අපට
සෙරන්න ඒ සි ලු ශද් අපි බොශගන ාන්නවා තමුන්නාන්ශසේො
කුණු බිත්තම ගා න්න, ශපෝස්ටර් ගා න්න, මතිඤ්ඤා දෙන්න ඒත්
තමුන්නාන්ශසේො ෙතර ති ා ගන්න, අද මාත්රී 9 30ට තෙි  ශේ
ආඩුක්ශ ශදදරීෙ පටන් ගන්ශන් න් න එර තමුන්නාන්ශසේො
ඒර ශා ොඳට ෙතර ති ා ගන්න ශේ ආඩුක්ශ ශදදරීෙ පටන්
ගන්ශන් අද මා්රිශආ තමුන්නාන්ශසේොට ශපොශමොන්දු වුණු, -[බාධ්ා
න්රීෙක්කය] ශෙොරක්කයද, ගු  මාජිත සෙතිතුෙනි?
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ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඔබතුෙන්ො බැසිලා ෙන්ත්රීතුොශේ-

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
බැසිලා ෙන්ත්රීතුොශේ ශදදරීෙ අපි බො ගන්නේ බැසිලා
ෙන්ත්රීතුොශේ ශදදරීෙ ගැන ඔබතුො න්සි ශද ක්කය ගණන් ගන්න
එපා බැසිලා ෙන්ත්රීතුො ශදදමන්ශනත් නැා ැ, ශදදමවන්නත් බැා ැ
අපි ඒර බො ගන්නේ

ගු  රාානා රතුෙනි, ො ටාතන ිධි ට අශේ ගු  මාජිත
සෙතිතුොට ශපොඩි සිඟිති ''චූන්'' එරක්කය ිය ා බැසිලා ෙන්ත්රීතුො
සේබන්ධ්ශ න් ශබොශා ොෙ ශා ොඳි  ගු  මාජිත සෙතිතුෙනි,
එතුො ඔළුශවන් ගා ො ශවොවට ඔබතුෙන්ොට වැශඩි ශදි  ඒ
නිසා ඔබතුෙන්ො සන්ුගන් ශවන්න ෙට ඔ ිධි ට න් වාට ශේ
ි ව
් ාස භ ංග
පිළිබඳව ඔබතුොශේ අොතයාං ශආත්
සාරච්ාාවක්කය තිබුණා තමුන්නාන්ශසේොශේ එක්කයසත් ජාතිර
ශපමමුශඩු පක්කයෂ ඔක්කයශරෝෙ එතැන ටාමි ා එතැන ෙශනෝ
ගශන්සන් සෙතිතුො ටාමි ා; මවුෆ් ා කීේ සෙතිතුො ටාමි ා
තමුන්නාන්ශසේො ඔක්කයශරෝෙ රාා රශ ේ ශෙොරක්කයද? 2019 ජ
මනිලා ො ත්ත ා එක්කයර ජනාධිපතිවමණ ට න්න බැා ැ න් න
එරි  අන්න ඒර තෙි  තමුන්නාන්ශසේොශේ අොතයාං ශආ
තිබුණු සාරච්ාාව චේපිර මණවර සෙතිතුොත් ඒ සාරච්ාාශ
ටාමි ා
2059 ජ මනිලා ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො එක්කයර
ජනාධිපතිවමණ ට න්න බැා ැ න් ො එක්කයසත් ජාතිර ශපමමුණ
සාරච්ාා රශ ේ නැද්ද? තමුන්නාන්ශසේො ටාතනවා සති ශේ
ප්ර න
්
ිසඳො ාවමි  න් ො ෙශනෝ ගශන්සන් අශේ තු ණ
සෙතිතුො ාන්නවා එතුො අශේ ිනත්ර ා අපි උශද්ට එරට
සිදිනවා ෙශනෝ ගශන්සන් සෙතිතුෙනි, තමුන්නාන්ශසේශේ
ා දවතට රාා රමන්න තමුන්නාන්ශසේ අද ශේ සෙතිරශේ
ාඳශගන ාන්ද
ශදන්ශන් සතුමින්ද? තමුන්නාන්ශසේශේ
අොතයාං ට අද වැඩ රමන්න සලාලි තිශබනවාද? ො නුවම
ශ ලු කුොර් ෙන්ත්රීතුොත් ශෙතැන ාන්නවා වත්ශත් පඩි ශප ක්කය
ා දො ශදන්න සලාලි තිශබනවාද? තමුන්නාන්ශසේො ශේ
සන්ධ්ාන
ා ැදුවා නුවමඑළිශආ අශේ ගු  මාධ්ක්රිෂ්නන්
ෙැතිතුොත් ශෙතැන ාන්නවා එතුො අධ්යාපන මාජය සෙතිතුො
මක්කයෂා කී ක්කය  ජො තිශබනවාද? මාජය සෙතිතුෙනි, உங்களுக்கு
எவ்வளவு தகடச்சிருக்கி? ஒன்னும் இல்தல! ශෙොනවත් නැා ැ
ුගෙන්තිමන් ෙන්ත්රීතුො න් වා, කුු ණ.ගෙ ශපොලා රඩන්න
රවුු ත් නැා ැ න් ො සි  ඒ? කුලි ාපිමිශආ ඔක්කයශරෝෙ
අධ්යාපන අොතයාං ශආ රැන් ාවෙට දාෙලු ෙෙ ශනොශවි 
එශා ෙ න් ශ අන්ෙ ිමාේ සෙතිතුෙනි, ුගෙන්තිමන් ෙන්ත්රීතුො
තෙි  න් ශ
ෙෙ නේ එශා ෙ න් ශ නැා ැ ුගෙන්තිමන්
ෙන්ත්රීතුො න් නවා, කුු ණ.ගෙ ශපොලා රඩන්න රවුු ත් නැා ැ
ඔක්කයශරෝෙ ියටාලාො දැන් රැන් ා රමනවා න් ො ඒර ශා ොඳි 
ඔබතුො එශා ෙ රමන එශක්කය වමදක්කය නැා ැ

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි, සි  ඔච්චම ෙශේ නෙෙ න් න්ශන් ෙෙ
ඔබතුොශේ අශනරා ද?

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ෙට රවුු  ගැන අදා සක්කය සති වුණත් ඔබ ගැන අදා සක්කය සති
ශවන්ශන් නැා ැ ඒ ගැන ෙෙ ටාතන්ශන්ත් නැා ැ එශා ෙ
ටාතුශවොත් ෙශග ශබලාෙත් ාවමි  ෙට න්න ශවන්ශන්ත් ුගදු
ව.න් එරන්න්, එශා ෙ වුශණොත්
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ො තා]

එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ො ශලාරේතුොශේ ා දවතට තට්ටු
රමො අා න්න න් න්න, එතුොට ා තද සාක්කයිත ට එරඟව ශේ
පක්කයෂශආ වැඩ රමන්න පුළුවන්ද න් ො? එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ
ො ශලාරේතුො අද මාත්රී 52න් පස්ශසේ එතැනින් ාවත් ශවනවා
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ො ශලාරේතුො අද මා්රිශ න් පස්ශසේ
එතැන නැා ැ තමුන්නාන්ශසේො ශා ොඳට ෙතර ති ා ගන්න
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ො ශලාරේතුො,-[බාධ්ා න්රීේ]
තමුන්නාන්ශසේො ර. ගා න්න එපා දිලිේ ශවදආමච්චි මාජය
සෙතිතුෙනි, ඔබතුො ා ේබන්ශතොට රැස් ඇශේ ජ ශෙොරක්කයද න් ශ ?
ඔබතුො න් වා, ි ්වාස භ ංග ට රලින් නා රත්වශආ ශවනසක්කය
ශවන්න නන. න් ො දැන් ඒර වුණාද? එතශරොට ඔබතුො
ශේරට ාන්ද ශදනවාද? ඔබතුොශේ නා ර ා ූ ට් එරත්
ෙැහුවා ඔබතුොශේ නා ර ා ජ ශ්රී ො  ශබෝධි ටත් ිය ා
ඔබතුොශේ නා ර ා ජීිශත්ට ශනෝනා එක්කයර ශෆොශටෝ ගා න්ශන්
නැා ැ නමුත්, ශේ වතාශ ශනෝනා එක්කයර ශෆොශටෝ එරකුත් ගා ො
පත්තශර්ට දැේො ශසෝොවති ටත් ිය ා එතුොට නා රත්ව
ා ේබ වුණාද? චන්ද්රානි බඩුඩාම සෙතිතුින ත් ශරොනන්න්
ාඳශගන ටාමි ා ශෙොනවා වුණත් නා රරෙ ගත්ශතොත් "ශෂේේ"
රම ගන්නත් එපා ැ නැත්නේ ඒරත් ෙ ශරළි ක්කය ශවනවාශන්
එශා ෙ ශන්ද ෙශේ ිනත්ර සෙතිතුින ? අම ා ාේජි ාර් ෙන්ත්රීතුොත්
සජිත් ශප්රේෙදාස ො ත්ත ාශේ ඟටෙ ශවො ටාමි ා සි  ඒ?
ශේශරන් පස්ශසේ එතුො අනාගත නා ර ා ශවි  න් ො ඒ නිසා
ශගොඩක්කය රට්මි බොශපොශමොත්තු ති ාශගන ටාමි ා ෙෙ නේ
ව ශ න් සඳා න් රමන්ශන් නැා ැ පුග ශප ෙන්ත්රීතුෙන්ො
සි ලුශදනා බොශගන ටාමි ා තමුන්නාන්ශසේො ශා ොඳට ෙතර
ති ා ගන්න [බාධ්ා න්රීේ] තමුන්නාන්ශසේො ර. ගා න්න ෙෙ
තමා ා නැා ැ, තමුන්නාන්ශසේො එක්කයර ෙට ගණනක්කය ශදන්න,
ඔබතුෙන්ොශේ ප්ර න
්
රාා රමනවාට යූඑන්ීඨ එර සතුශ ේ
රාා රමන්න බැරි ශද්වලා ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ රාා
රමනවාට ගණනක්කය ශදන්න අද එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ශලාරේ
සිරිශරොශත් රාර් ාෙ රාර් සා ා ර කු බවට පත් රමො

තමුන්නාන්ශසේොශේ පක්කයෂශආ අ ට එශා ෙ රමන්න එපා
තමුන්නාන්ශසේොශේ ආඩුක්ව ා දපු මවුෆ් ා කීේ ො ත්ත ො,
ෙශනෝ ගශන්සන් ො ත්ත ො ාන්නවා අද දිගේබමේ සෙතිතුො
ශරෝ? දිගේබමේ සෙතිතුො ශෙතැනින් ිය ා ෙට එතුොටත්
න් න්න ශද ක්කය තිශබනවා ශතොඩුඩෙන් ෙන්ත්රීතුො නුවමඑළිශආ
ප්රාශද්ශී සභ ාවලින් භ ාග ක්කය පිටාශට වා නින් දිසානා ර
සෙතිතුො දිගේබමේට ගා ො තව මිරක්කය ා ැදුවා දිගේබමේට
ශෙොකුත් නැා ැ
அப்படித்தொதன! ஒன்ணும் இல்மலதய! அமைச்சர், நீங்க
தசொல்லுங்க! என்ன நடந்தது? தசொல்லுங்க, அண்தண
தசொல்லுங்க!

ඔළුව වනනවා ඔ , පිළිගන්නවා යූඑන්පි ත් එක්කයර
ආඩුක්වක්කය ා ැදුවා, දිගේබමේට ශෙොරවත් නැත! ශෙන්න එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂශආ වැඩ! තමුන්නාන්ශසේො ටාතාශගන ාන්නවා,
ශේර ජ ග්රා ණ ර ාට පස්ශසේ ාවමි  න් ො නැා ැ අශේ
වාුගශද්ව නානා ක්කයරාම ෙන්ත්රීතුො න් වා වාශේ අපි ශබෝේබ ක්කය
ගැහුවා; ශබෝේබශ න් සි ලුශදනාටෙ තුවාෙි  ශේ ශබෝේබශ න්
සි ලුශදනාටෙ තුවාෙි ; බමපත ා ානි අපට ප්ර ්න ක්කය නැා ැ
මාජිත සෙතිතුෙනි, ශේශරන් අපට ප්ර න
් ක්කය නැා ැ ඔබතුොත්
බොශගන ාන්නවා, 2019 ජ ශපොදු අශේක්කයෂර ා ශවන්න අපි
දන්නවා, ඔබතුොශේත් එශා ෙ අදා සක්කය තිශබන බව ඒර ශා ොඳි 
ා ැබැි , ඔබතුො එශා ෙ රශ ොත් අශේ ශ දිරාශ ශා ොඳෙ
රථිර ා වන්ශන් ඔබතුොශේ පුතා ඔබතුොශේ පුතා තෙි  අශේ
රථිර ා වන්ශන්
[බාධ්ා න්රීෙක්කය]
එශා ෙ
වුණාෙ
ජනාධිපතිවමණ 'චරේොස්' ශවනවා ඒ නිසා ඔබතුො ඒරට

ාදිරිපත් රමන්න ුගදුුගරේ අක්ි  පුත්ර මත්න න් නවා බැා ැි 
න් ො [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ඔබතුොත් ොත් ගැටුෙරට න්ශන්
නැතිව ාඳිමුශරෝ ඔබතුො අශේ ශස ඛ්ය සෙතිතුොශන් [බාධ්ා
න්රීෙක්කය]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි, ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනක්කය තිශබනවා

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙට ජනාධිපතිවමණ ට ාදිරිපත්
ශවන්නලු එතුො ෙට උදවු රමනවාලු බෙන්න, ශේ වාශේ
අවස්ාාවක්කය ෙැශබනවාද න් ො ඒර ශන් ෙෙ න් ශ , ශේර
ෙශේ ජීිතශආ වැදගත්ෙ රාාවක්කය න් ො 2020 ජනාධිපති
අශේක්කයෂර බෙන්නශරෝ! [බාධ්ා න්රීෙක්කය] පවුලා ගැන නේ
න් න්න පුළුවන් ගු  මාජිත ශසේනාමත්න සෙතිතුෙනි, එශා ෙ
වුශණොත් දුවනරේෙ න් න්න පුළුවන් [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ශෙොරක්කයද
න් ශ ? ෙෙ දන්ශන් නැති ශද ක්කය එ ා ඔබතුොට න් වාද? ෙෙ
දන්ශන් නැා ැ ශන්, ෙෙ දන්ශන් නැතිව එ ා ඔබතුො ා ේබ
ශවනවා න් ො එශා ෙ ා ේබ ශවනවා න් ො ෙෙ දන්ශන් නැා ැ
ශන් [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ෙෙ දන්ශන් නැා ැ ශන් ා ැබැි  ඔබතුො
දන්ශන් නැා ැ ශන්, ඔබතුොශේ එක්කයශරනා ො ා ේබ ශවනවා
න් ො ඔබතුො ඒර දන්ශන් නැා ැ ශන්ද? එ ා ොවත් ා ේබ
ශවනවා [බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි ශේ අවස්ාාශ  ජ [බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශප ද්ගලිර ප්ර න
් වෙට
රමශගන න්න

න්ශන් නැතිව ඔබතුො රාාව

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ගු  රාානා රතුෙනි, මාජිත ශසේනාමත්න සෙතිතුො
න් නවා ශා ට අනිද්දා ටාශර් න්න ාන්නවාලු ටාශර් න්න
ාන්ශන් රවුද? ිශ ෂ
ේ ප වවදයවු  න් නවා පිළිරා ශමෝගීන්ට
ශගනාපු ශබශා ත පිළිරා ශමෝග ට ශා ොඳ නැා ැ න් ො
ෙංරාශ ෙ ාන්න පිළිරා ිශ ෂ
ේ ප වවදයවු  සි ලු ශදනාෙ
න් නවා පිළිරා ශමෝග ට ශේ ශබශා ත ශා ොඳ නැා ැි  න් ො
ා ැබැි , මාජිත සෙතිතුො - දත් ශදොස්තම ො ත්ත ා- න් නවා
පිළිරා ශමෝග ට ශේ ශබශා ත ශා ොඳි ලු ාතින් ප්ර න
් ක්කය නැා ැ
ෙෙ ඔබතුොත් එක්කයර ගැටුෙරට න්ශන් නැා ැ [බාධ්ා න්රීෙක්කය]
ා රි, ා රි ඔබතුො 2020 ජනාධිපති අශේක්කයෂර රමොත් ෙට
ශා ොඳක්කය නැා ැ ශන් තමුන්නාන්ශසේ 2020 ජනාධිපති අශේක්කයෂර
රමොත් ෙට ශා ොඳක්කය නැා ැ ශන්

ගු  රාානා රතුෙනි, ෙෙ ඔබතුොට න් ාශගන ආශ
තමුන්නාන්ශසේොශේ රාෙ තු ශේ මශට් ආර්ථිර ට ශෙොරක්කයද
රශ ේ න් න එරි  තමුන්නාන්ශසේො ශේ මශට් උද්ධ්ෙන ,
ිරැන් ාව, ශපොලී අනුපාත , ිශද් සංචිත- [බාධ්ා න්රීෙක්කය]
අි ශ ෝ, පපුශ රැක්කයකුෙ ා ැශදි  දැන් සති නවත්වන්න [බාධ්ා
න්රීෙක්කය] ා රි, ා රි

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි, ඔබතුොට නි ිනත ශවොව අවසානි 
අන්තිෙ ිනනිත්තුව

1299

1300

2018 අශප්රේලා 0(

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශෙතුොට පපුශ රැක්කයකුෙ ා ැදිො, ෙැශමි  ෙට භ  ි  ඊශආ
ශපශර්දා බි පාස් එරක්කය රමො ශගනාශ

ගු  රාානා රතුෙනි, ඔබතුෙන්ොශගන් අපි අා නවා ශේ
මශට් ආර්ථිර සේබන්ධ්ශ න් ඔබතුෙන්ො ද ෙ ර ශද ක්කය ාෂ්ට
සිද්ධ් රම තිශබනවාද න් ො ඒ ිතමක්කය ශනොශවි ,
තමුන්නාන්ශසේො ෙතර ති ා ගන්න අද දවශසේ ප්රතිලෙශ න්
පස්ශසේ, ෙබන 9 වැනිදාට පස්ශසේ ඔබතුෙන්ොශේ එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ශදරට රැශඩන එර නවත්වන්න බැා ැි  න් ො
තමුන්නාන්ශසේො ඒර ශා ොඳට ෙතර ති ා ගන්න
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි , අශේ ෙක්කයෂ්ෙන් න්රිසලාෙ සෙතිතුො
ො නුවම සිද්ධි ගැන රාා ර ා එතුො න් වා ො නුවම සිද්ධි ට
ශ්රී ෙංරා ශපොදුජන ශප මමුශඩු ෙන්ත්රීවු  සේබන්ධ්ි  න් ො
පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවමශ ක්කය සේබන්ධ්ි  න් ො එතුො න් වා
එතුො දිළුේ අමුණුගෙ ෙන්ත්රීතුොට සඟිලාෙ දික්කය ර ා මවුෆ් ා කීේ
සෙතිතුෙනි, ඔබතුො සාක්කයිත දමි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො රාාව අවසන් රමන්න

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ෙෙ අවසන් රමනවා ෙට තව ිනාඩි ක්කය ශදන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ිනාඩි භ ාග ක්කය ශදන්නේ

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
මවුෆ් ා කීේ සෙතිතුෙනි, ඔබතුො සාක්කයිත ශදි  ඊශආ ා ේබ
වුණු ශවොශ ඔබතුො ෙට න් වා "දිළුේ ෙට ශේරට උදවු ර ා,
මුස්ලිේ ජනතාවට ගා න ශරොට දිළුේ තෙි  නුවම රැක්කයශක්කය" න් ො
මුස්ලිේ ශරොංග්රසශආ නා රතුො න් වා එතුො න් වා, "දිළුේ
වැරැද්දක්කය රමො නැා ැ දිළුේ තෙි  ො නුවම මන්න්න ෙැදිා ත්
වුශඩු" න් ො මවුෆ් ා කීේ සෙතිතුො ඊශආ ෙට න් වා, "දිළුේව
අත් අඩංගුවට ගන්න දැන් සො ු  රටුතතු රමනවා" න් ො
තමුන්නාන්ශසේො ශේ වාශේ පා ත් ශපශ ේ වැඩ රමන්න එපා

ගු  රාානා රතුෙනි අවසාන ව ශ න් ශේ රාමණ ත්
න් න්න නන.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අවසාන ව ශ න් න් න්න

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
අවසාන ව ශ න් අපි නැවතත් ඔබතුෙන්ොශගන් ාලාලීෙක්කය
රමනවා තමුන්නාන්ශසේොට එර එර ශරොන්ශද්සි එි 

තමුන්නාන්ශසේො ශෙොන ශද් න් වත් තමුන්නාන්ශසේො දන්නවා
ශේ වසම තුනර රාෙ තු ශේ මටට ශවච්ච ිනා
ශේ
ිනා
ගැන ටාතො තමුන්නාන්ශසේොට ාන්ද
දුන්නු
ාන්දදා ර න් ගැන ටාතො තමුන්නාන්ශසේොශේ ා තද
සාක්කයිත ට එරඟව ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ජ ග්රා ණ
රමන්න තමුන්නාන්ශසේොශේ ාන්ද ෙබා ශදන්න න් ා ාලාො
සිමිිනන් ො නිා ඬ ශවනවා ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 
අොතයතුො

මී ඟට

පා ලී චේපිර මණවර

[අ භ ා 3 34]

ගු පා ලී චේිළක රණවක මාත තා (මාත ානගර
ාහනනාිර හංවර්ධාන අමාතාතයුරමාතා)

ා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க - ைொநகர ைற்றும் தைல்
ைொகொண அபிவிருத்தி அமைச்சர்)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of
Megapolis and Western Development)
ගු  රාානා රතුෙනි අද දින ගු  අග්රාොතයතුොට එශමටාව
ශගනැිත් තිශබන ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව සේබන්ධ්ශ න්
අපශේ අදා ස් ප න්රීෙට අවස්ාාව ෙබා  ජෙ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත
ශවනවා ි ව
් ාස භ ංගශආ පැති න්ටාප ක්කය පිළිබඳව අශේ ගු 
ෙන්ත්රීතුෙන්ොශේ අදා ස්වලින් ශේ ශවන ශරොටත් පැා ැදිලි ශවො
තිශබනවා පදානුගත අර්ාශ න් ගත්ශතොත් අග්රාොතයතුොට
එශමටාව ශේ ි ්වාස භ ංගශආ  ජ ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ ො  බැංකුශ සිදු
ශවච්ච ඒ වංචනිර ක්රි ාවලි සේබන්ධ්ශ න් ශචෝදනා රම
තිශබනවා ඒර නිසා එතුො අග්රාොතය ධුමශ න් පා  ර ුතතුි 
න් ො ශ ෝජනා රමො තිශබනවා ඒර තෙි  නිෙෙ ව ශ න්
ශේ ි ව
් ාස භ ංගශආ තිශබන අන්තර්ගත
ශෙටා තිශබන
ශද් පාෙන අර්ා ිිධ් පැතිවලින් සාරච්ාාවට ෙක්කය වුණා එර
අමමුණක්කය එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ත් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ත්
අතම තිශබන ඒ ජාතිර සභ ාග බිඳ දැමීෙ ඒ වාශේෙ මශට්
අස්ාාවමත්ව ක්කය සති න්රීෙ ඒ වාශේෙ ශද් පාෙන බෙ නි ිනත
ෙැතිවමණවෙට රලින් තෙන්ට ෙබා ගන්ශන් ශරොශා ොෙද න් න
එර ගැන රමන සැෙුගෙක්කය ා ැමි ට ශද් පාෙන ශබෝේබ ක්කය
ා ැමි ට ශේර පැා ැදිලි ර ා

අපි ප මුශවන්ෙ න් න්නට නන. ශේ මශට් ාතිා ාස පුමාෙ
අතිි ාෙ වංචා සිදු ශවො තිශබන බව නමුත් ො  බැංකුශ සිදු
ශවච්ච ඒ සිදු ඇේ ශදර සේබන්ධ්ශ න් මජ බමපත පි වම
ගණනාවක්කයෙ ගත්තා එර පැත්තන්න් ඒ සේබන්ධ්ශ න් ගන්න
තිශබන ස.ෙ ආරාම රෙ ීයතිෙ පි වම අපි ගත්තා ඒ වාශේෙ
ඒ සේබන්ධ්ශ න් ක්රි ා රමන්න ජනාධිපති ශරොිනසෙක්කය පත්
රමො ඒ ජනාධිපති ශරොිනසශේ වාර්තාව එළි ට දාො ඒ
ජනාධිපති ශරොිනසශේ නිර්ශද් ෙත ේ ේ පිරිස් අලාෙස් ශා ෝ
ූෂෂණ ශචෝදනා ිෙර් න ශරොිනසෙ ටශත් ේ ේ පිරිස් මාජය
මුදලා අපා මණ න්රීෙ ටශත් ඒ ආරාම ට ඔවුන්ට දඬුවේ
ශදන්න ක්රි ා ර ා ඒ වාශේෙ ශේ සේබන්ධ්ශ න් අනාගත ීයති
සරස් න්රීෙ සඳා ා ශවච්ච ීයති ප්රතිපාදන සරස් න්රීෙටත් අද
ආඩුක්ව ගෙන් රමො තිශබනවා ඒර නිසා තමාතිමෙ ශනොබො
ශේ සේබන්ධ්ශ න් අනාගතශආ ක්රි ා රමන්නත් ශේ ආඩුක්ව
පි වම තබො තිශබනවා ශේ ආඩුක්වට ෙැබිො තිශබන
ජනවමෙත් ඒරි  න් න එර අපි ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව න් න්න
නන. ඒ වාශේෙ අපි ශේ රාමණ අෙතර රමන්න ශා ොඳ නැා ැ
ශේ ො  බැංකු වංචාව ා ා සොන ි ාෙ වංචා රමපු පිරිස් අදටත්
නිදැලාශලා ාන්නවා එන්ෙස්ට් නැෙැති ආ තන
ා දො
පර්පචුවලා
ශෙෂරීස්
ආ තන
වාශේෙ
ප්රාාිනර
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[ගු  පා ලී චේපිර මණවර ො තා]

ගනුශදනුරු ශවකු ා ැමි ට ාඳො මශට් මාජය අං ශආ
ජනතාවශේ අර්ා සාධ්ර වංචා රමො තිශබනවා කී ක්කයද?
ිනලි න 52 000ක්කය අද ඒ පිරිස් නිදැලාශලා ාන්නවා එර දවසන්න්
ඔවුන්ට අධිරමණශ න් සප ෙබා ශගන එළි ට න්න පුළුවන්රෙ
ෙැබුණා
ශපොලා ශගඩි පා ට පුද්ගෙ කු ටාශර් වපු මටර ු පි ලා
පනස්දාා ක්කය ශා ොමරේ ර ා න් ො ිදුා ලාපතිවම කු ටාශර් වපු
මටර ු පි ලා ිනලි න 52 000ර අර්ා සාධ්ර ශා ොමරේ රමපු
එන්ෙස්ට් ආ තනශආ පිරිස අද නිදා ශසේ එළි ට ියටාන් තිශබනවා
ශේ මශට් එවැනි සිදු ඇේ දා ස් ගණනක්කය පිළිබඳව අපට න් න්න
පුළුවන් ශේ ආඩුක්ව බෙ ට පත් වුණාට පස්ශසේ ඒ ූෂෂණ-වංචා
පිළිබඳව වාර්තා රමන්න න් වාෙ එවැනි සිද්ීකන් එක්කයදා ස්
ා ත්සි ක්කය වාර්තා ශවො තිශබනවා ඒවා පිළිබඳව දැන් රටුතතු
ශරරී ශගන නවා අපටත් තිශබන රනගාටුව ශේ සේබන්ධ්ශ න්
රාර් ක්කයෂෙ ක්රි ාවලි ක්කය සිදු ශනො ඇෙි  ඒර නිසා අතීතශආ වැරැදි
ශා ො නවා වාශේෙ වර්තොනශආ තිබුණු වැරැදිවෙට දඬුවේ
ශදනවා වාශේෙ අනාගතශආ ශෙවැනි ද. සති ශනොවන්න ීයති-රීති
ා ා අධිරමණ පද්ධ්ති ක්කය තැීයශේ වග කීෙ අප ා ැෙ ශදනාටෙ
තිශබන බව ප්රරා රමන්නට නන. ඒර නිසා ශේ ි ව
් ාස භ ංගශආ
ා ම ශේ ආඩුක්ව ශේරට පි වම ශනොගැීයෙ ශනොශවි  ශේ
ආඩුක්ව ශේරට පි වම ශගන තිශබනවා
ශේ ආඩුක්ව අලුතින් ශගන එන අධිරමණ සංිධ්ාන
(සංශ ෝධ්න පනත් ශරටුේපශත්ත් ශේ සඳා ා ිශ ෂ
ේ වගන්ති ක්කය
තිශබනවා ඒ අනුව එෙ ිශ ෂ
ේ ො ාධිරමණ පිටාටු ඇෙ ශේ
පාර්ලිශේන්තුව සේෙත රශ ොත් බැඳුේරම සිදු ඇෙ සේබන්ධ්ශ න්
ිෙර් න ශරොට ඒරට සේබන්ධ් අ ට දඬුවේ  ජෙට රටුතතු
රමනවා ශේ ආඩුක්ව එච්චම ිවතත ශවො තිශබනවා
ඒ අනුව ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුශනන් ශදශක්කය බෙ න්න් එෙ
අධිරමණ සංිධ්ාන (සංශ ෝධ්න පනත් ශරටුේපත සේෙත
රශ ොත් එටා සඳා න් ශෙෙ ිශ ේෂ ො ාධිරමණශආ  ජ මුලින්ෙ
ශේ බැඳුේරම නක්ව ිෙර් න ට ෙක්කය රමන බවත් ඔවුන්ට දඬුවේ
 ජෙට රටුතතු රමන බවත් අපි ප්රරා ර ා එවැනි ිවතතභ ාව ක්කය
ශේ මශට් ාතිා ාසශආ ශවනත් න්සිෙ ආඩුක්වක්කය ප රශ ේ නැා ැ
ඒරත් අවධ්ාමණ රමිනන් අප ශෙටා තිශබන ශද් පාෙන
තත්ත්ව අනිවාර් ශ න්ෙ ි ශ
් ලාෂණ රම ගන්නට නන.
රවුද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනැලාො තිශබන්ශන්?
ශේර ශගනැලාො තිශබන්ශන් ශ්රී ෙංරා ශපොදුජන ශපමමුණ නිනන්
සංිධ්ාන ශවො තිශබන මාජපක්කයෂ ෙැතිතුොශේ පක්කයෂශආ පිරිස්
ඒ පිරිස්වෙ අමමුණ ශෙොරක්කයද? ුතක්කයති ාෂ්ට රම ගැීයෙද? නැා ැ
ඒ පිරිස්වෙ අමමුණ අද ශෙතැන ශද් පාෙන ව ශ න් ප්රරා ට
පත් වුණා එරක්කය ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ සිමින පිරිසක්කය ඒ
පැත්තට අමශගන ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ තවදුමටත් එරමුතු
රමශගන ාදිරි ට ශගන න්න නන. න් න අදා ස නමුත් අපි
න් න්නට නන. ශේර ාදිරිපත් රමපු පිරිස අතශර් සිමින්ශන්
ශවනත් න්සි ශරශනකු ශනොශවි  ශපොශා ොට්ටු පක්කයෂශආ බැසිලා
මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො ශරොන් න්රීෙට රටුතතු රමන පිරිසක්කය බව ඒ
පිරිස තෙි  ශේරට මුලා ශවො රටුතතු රශ ේ ඒ අභ යන්තම
ශද් පාෙන අමමුණත් ශේර සතුශ ේ තිශබනවා ශරශසේ වුණත්
ශද් පාෙන ව ශ න් මට තවත් අස්ාාවම ශනොරම ාදිරි ට ශගන
.ෙ සඳා ා ක්රි ා න්රීෙට අප සි ලුශදනාටෙ වගකීෙක්කය තිශබනවා
ිශ ේෂශ න්ෙ 2054 ජනවාරි ොසශආ ෙැබුණු ජන වමෙත්
අශගෝස්තු ොසශආ ෙැබුණු ජන වමෙත් ඒ වාශේෙ ශෙවම ප ාත්
පාෙන ාන්ද ප්රතිලෙ ත් සැෙන්ලාෙට ශගන
ශේ ාදිරිපත්  ඇ
තිශබන ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව අද පාර්ලිශේන්තුශ  ජ පමාජ ට
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පත් වනවා එටා න්සිෙ සැර ක්කය නැා ැ නමුත් ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට වඩා ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ  ජ අශේ ජනතාව
ිසින් ෙබා ශදන ෙද තීන්දුශවන් පාඩේ ාශගන ශගන ක්රි ා න්රීෙ
එක්කයසත් ජාතිර ශපමමුණ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ඒ වාශේෙ ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ජනාධිපතිතුො සතුළු සි ලු ශදනාශේෙ
වගකීෙ වනවා
ශේ මශට් සංඛ්යා ශලාඛ්න ක්කයශෂේත්රශආ ි ාෙ වමදක්කය ර ා
ශෙවම ප ාත් පාෙන ාන්දශආදි ගු  රාානා රතුෙනි ශෙවම
ප ාත් පාෙන ාන්දශආදි ෙක්කයෂ 54)රට ආසන්න පිරිසරට ාන්ද
බෙ ෙැබුණා ෙක්කයෂ 524ක්කය ාන්ද පාිච්චි ර ා වෙංගු ාන්ද
ෙක්කයෂ 523ක්කය තිබුණා ඒශරන් වැඩිෙ ාන්ද ෙබා ගත්ශත් ශ්රී ෙංරා
ශපොදුජන ශපමමුණි  ඒ ෙක්කයෂ (9ක්කය ශා වත් සි ට 39ක්කය

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අොතයතුො ඔබතුොට තවත් ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු පා ලී චේිළක රණවක මාත තා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)
අශනකුත් ශද් පාෙන පක්කයෂවෙට එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට
සි ට 28ක්කය ඒ වාශේෙ ජනාධිපතිතුො එක්කයර ගැට ගැසී තිබුණු
පක්කයෂවෙට සි ට 52ක්කය ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුණට සි ට 4ක්කය
ආදි ව ශ න් ෙැබුණා ශෙොරක්කයද ශේ ාන්ද ප්රතිලෙශ න් ප්රරා
වන්ශන්? ශේ ාන්ද ප්රතිලෙශ න් ප්රරා වන්ශන් ශ්රී ෙංරා
ශපොදුජන ශපමමුණට - ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුොට - සි ට 39
ාඳො සි ට 40ක්කය දක්කයවා ාන්ද ෙැබිො තිශබන බවි 
ජනාධිපතිවමණ ජ ගන්න නේ එර ාන්ද ක්කය නන. ඒර ජ
ගැීයෙට ශනොා ැන්ි  න් න එරි  ශෙි න් ප්රරා වන්ශන් ඒ
නිසා ශරොතමේ ාන්ද ෙැබුවත් වැඩක්කය නැා ැ 205( වර්ෂශආ
ප ාත් සභ ා ෙැතිවමණශආ  ජත් ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුොශේ
එක්කයසත් ජනතා නිදා ස් සන්ධ්ාන ට ෙක්කයෂ 40ක්කය ාන්ද ෙැබුණා ඒ
වාශේෙ ිපක්කයෂශආ පක්කයෂවෙ - එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ජනතා
ිමුක්කයති ශපමමුණ ප්රජාතන්ත්රවාදි පක්කයෂ
ශදෙ
ජාතිර
සන්ධ්ාන - ශේ ඔක්කයශරෝෙ ාන්ද එක්කයරාුග ර ාෙ ෙක්කයෂ 3)ි 
තිබුශඩු ඒ ෙක්කයෂ 3)ි  අතැන ෙක්කයෂ 40ි  ා ැබැි 
ජනාධිපතිවමණ ට ිය ාෙ ඒ සි ලුශදනාශේෙ එරතුව ෙක්කයෂ )2ක්කය
ශවො ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො පමාජ ට පත් වුණා ඒ නිසා ඒ
සත්ශතෝ පැා ැදිලිව දන්නවා ඊ ඟට ජනාධිපතිවමණ ක්කය ජ
ගන්න ශනොා ැන් බව ඒ නිසා තෙි  මට තවත් අස්ාාවම රමො
රමො ශද් පාෙන ව ශ න් අවුලා ජාෙ ක්කය බවට පත් රමන්න
රටුතතු රමන්ශන් අන්න ඒ නිසා 2054 වර්ෂශආ ජන වමෙ
ශවනුශවන් අපි ශපීය ාන්නවා

ිශ ේෂශ න්ෙ අපට ාන්ද  ජපු ජනතාව ශවනුශවන් අපට
වගකීෙක්කය තිශබනවා ඒ වගකීෙ ාටු රමන්න අපි රටුතතු රමනවා
ඒ නිසා තෙි  ොස 58ර ප්රතිසංිධ්ාන වැඩ පිළිශව ක්කය ො ාදිරිපත්
රම තිශබන්ශන් සි ලු ශදනා ශවනස් ි ුතතුි  ශවනස් ශවො ඒ
ජන වමෙට අනුූලෙව රටුතතු රමන්න අව ය රමන වටාපිටාවක්කය
සරස් රමගත ුතතුි 
ගු  රාානා රතුෙනි අද අලුත් තාක්කයෂණ ශෙෝර ක්කය
තිශබන්ශන් ා තමවන රාර්ිනර ිේෙව දි ත් ශවො තිශබනවා
ස.ෙ 58 ොස රටෙ සැම ක්කය තාක්කයෂණ ශදගුණ ශවිනන් ාදිරි ට
නවා අද තිශබන්ශන් Fifth Generation එරි  තවත් ොස
58න්න්Sixth Generation එර එනවා ා ැබැි  අශේ මශට්
ශද් පාෙන minus Fifth Generation එශක්කය ති ාශගන අපට ශේ
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ගෙන
න්න බැා ැ ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ තු ණ පමේපමාවක්කය තු ණ න් 40 ගණනක්කය- අලුතින් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ආවා
එක්කයසත් ජාතිර ශපමමුශණන් ඒ පිරිස්වෙට අනිවාර් ශ න්ෙ ශේ
මාජය පාෙනශආ බෙ ෙැබි ුතතුි  ඒ ප්රතිසංස්රමණ ර
ුතතුි 

ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශවන් අග්රාොතයවම ා පමාජ
රමන්න අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ාඩ ෙැශබන්ශන් නැා ැ ා ැබැි 
ඒශරන් අදා ස් වන්ශන් නැා ැ අප ශේ අවුු දු තුශන් ිය
ආරාම ටෙ ාදිරි ට න්න ෙ.ස්තිි  න් න එර අපට පැා ැදිලි
ශවනසක්කය පැා ැදිලි ප්රතිසංස්රමණ ක්කය නන. අපට ාන්ද  ජපු
ා ැටශදෙක්කයෂ ර ජනතාවක්කය සිමිනවා ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ එක්කයසත්
ජාතිර ශපමමුණට ාන්ද ෙබා  ජපු පනස්ෙක්කයෂ ක්කය ජනතාවශේ
ප්රාර්ානා ාටු රමන ාදිරි ගෙනක්කය අව යි  ඒ ාදිරි ගෙන
ශවනුශවන් ිශ ේෂශ න්ෙ අපට ාන්ද දුන් අශේ පාක්කයිතර න්
ශවනුශවන් අපි ක්රි ා රමන බව න් න්නට නන.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  දැන් රාාව අවසන් රමන්න

ගු පා ලී චේිළක රණවක මාත තා

(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)
ෙට තව ිනාඩි ර රාෙ ක්කය ශදන්න ගු  රාානා රතුෙනි
ශද් පාෙන රමද් ජ ාතාෙ වැදගත් සාධ්ර ශදරක්කය තිශබනවා
ඒවා අෙතර න්රීෙ නිසා තෙි  පුග ිය
ප ාත් පාෙන
ෙැතිවමණශආ ජ අපට එවැනි ාමණෙරට මුහුණ ශදන්න සිදු වුශඩු
ශද් පාෙන ෙතවාද තු
අශේ පාෙන
ජනතාව අතශර්
ුතක්කයතිුතක්කයත රමන්න නන. ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ මශට් දැන උගත් ෙධ්යෙ
පන්ති ට අශේ පාෙන
ුතක්කයතිුතක්කයති  න් ො ශපශනන්න
තිශබන්න නන. ෙධ්යෙ පන්තිශආ ාන්ශන් පක්කයෂවෙට ගැට ගැටාො
ාන්න ිනනිස්ුග ශනොශවි  ෙධ්යෙ පන්ති තෙි  මශට් ාමණෙ
තීමණ රමන්ශන් පුග ිය ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ජ ජනතාව
ෙක්කයෂ 55ක්කය ප්රධ්ාන ශද් පාෙන පක්කයෂවෙට පිමින් ාන්ද  ජො
තිශබනවා මශට් සති වුණු බැඳුේරම සිද්ධි නිසා සා  අශනකුත්
සිද්ධි නිසා අශේ ුතක්කයතිුතක්කයතභ ාව ට ා ානි ක්කය සිද්ධ් වුණා ඒ
වාශේෙ අශේ පාක්කයිතරශ ෝ ඒර බොශපොශමොත්තු වුණා මුළු
ශෙෝරශආෙ ප්රජාතන්ත්රවාදශආ ස්වරූප ඒරි  සශෙරිරා එක්කයසත්
ජනපද ගත්තාෙ බෙ ට පත්වන පක්කයෂ නිෙධ්ාරින් 5( 000ක්කය
පත් රමනවා එශා ෙ රමන්ශන් ඒ පාක්කයිතර න්ට තෙන්ශේ
ආඩුක්වක්කය බෙ ට පත්වුණා න් න ා ැඟීෙ තෙන්ට ෙක්කය සිදු
වුණා න් න ා ැඟීෙ සතිශවන්න නන. නිසාි  පුගිය අවුු දු තුන
තු ශේ රු ණු ශදරෙ අශපන් ාටු වුශඩු නැා ැ එෙ නිසා ාදිරි
අවුු දු එරා ොම තු එ ාටුරම ගැීයෙ සඳා ා අපි ආර්ථිර
සොජයී සා  ශද් පාෙනිර වැඩ පිළිශව ක්කය ාදිරිපත් රම
තිශබනවා එෙ වැඩ පිළිශව ක්රි ාත්ෙර න්රීෙ සඳා ා තෙන්ට
ෙැබුණු ජන වමෙ අනුව ගු  අග්රාොතයතුොත් ගු 
ජනාධිපතිතුොත් ක්රි ා රමි  න් ා බොශපොශමොත්තු ශවිනන් ො
නිා ඬ ශවනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  මී ඟට ගු  චන්ද්රසිරි ගජ ජම ෙන්ත්රීතුො

[සභ ා ගර්භ  තු නැත ]

මී ඟට ගු  (වවදය මශේෂ් පතිමණ ෙන්ත්රීතුො
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ගු (වවදය) රප්ේෂන පතිරණ මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரதைஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ගු  රාානා රතුෙනි ාතා වැදගත්වන ශෙෙ ිවාදශආ ජ ෙට
ශපම රාා ර පා ලී චේපිර මණවර සෙතිතුො න් පු
රාාවරට පිළිතුු  ශදන්න අව යි  එතුො ගණන් ටාෙ එරතු
රමො ෙැතිවමණ ප්රතිලෙ
ඔළුශවන් ටාටවො ඊ ඟ
ජනාධිපතිවමණශආ ජ අපට ිු ද්ධ්ව ාන්ද ෙක්කයෂ )2ක්කය
ෙැශබනවා න් ො ප්රරා ර ා ො ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව ප්රරා
රමනවා පුගිය ෙැතිවමණශආ ජ අපට ාන්ද ෙක්කයෂ 40ක්කය ෙැබුණා
එක්කයසත් ජනතා නිදා ස් සන්ධ්ාන ට සා  ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ට
ාන්ද ෙක්කයෂ 5(ක්කය ෙැබුණා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ අද ා වසට
අපිත් එක්කයර එරතු වුණාට පස්ශසේ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ාන්ද
ෙක්කයෂ 5(ත් අපට ෙැබිො ඊ ඟ ෙැතිවමණශආ ජ අශේ ාන්ද
ප්රොණ ෙක්කයෂ )( දක්කයවා වැඩි ශවනවා න් ො අද ුගසිලා
ශප්රේෙජ න්ත සෙතිතුො එළි ට ිය ාෙ නිෙලා සිරිපාෙ ද සිලාවා
සෙතිතුො එළි ට ිය ාෙ අනුම ප්රි දර් න ාපා සෙතිතුො
එළි ට ිය ාෙ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ක්කය ාතුු  ශවන්ශන් නැා ැ
ඒ සි ලු ශදනාටෙ ාන්ද  ජපු ජනතාව ඊ ඟ ෙැතිවමණශආ ජ අපිත්
එක්කයර එරතු ශවනවා න් න රාමණ ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව
ප්රරා රමනවා ශෙෙ ෙැතිවමණ ප්රතිලෙ අනුව ශේ මශට්
ජනතාවශගන් ෙක්කයෂ 30ි  එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට ාන්ද
දුන්ශන් ශේ මශට් ජනතාව අගෙැතිතුොට ෙබා දුන්ශන් ාන්ද
ෙක්කයෂ 30ි  ඊට ිු ද්ධ්ව තිබුණු ෙත ගැන තමුන්නාන්ශසේො
සැෙන්ලිෙත් ශවන්න අන්න ඒ ෙත ත් එක්කයර තෙි  අද ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රමො තිශබන්ශන්

ගු  රාානා රතුෙනි ශෙෙ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ මූලිර
රාමණ වුණු ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාව පිළිබඳව ඒ ො ා මූෙය
ගනුශදනුශ වංචාව පිළිබඳව ෙැති සෙතිවු  අද උශද් ාඳො රාා
ර ා එර රු ණක්කය පිළිබඳව තමුන්නාන්ශසේොශේ අවධ්ාන
ශ ොමු රමවනවා එශසේ අවධ්ාන ශ ොමු රමවන රාමණ
ශෙ ි  අපි ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් රමො තිශබනවා
ශේ මශට් ජාතීන් අතම නැවත වතාවක්කය වවම වැපිරීශේ
ක්රි ාදාෙ ක්කය ශේ මට තු ක්රි ාත්ෙර ශවනවා ො නිශ ෝජන
රමන ගාලාෙ දිස්්රික්කයරශආ ියංශතොට ප්රශද් ශආ ශේ සිද්ධි වුණා
ඒ වාශේෙ ො නුවම වුණා අේපාශර් වුණා ශේ සිද්ධි සි ලාශලා ජෙ
ශපොලීසි ක්රි ා ශනොරම අඛ්ඩුඩව ාතාෙ නිද්රාශීලී පිළිශවතක්කය
අනුගෙන ර ා න් න රාමණ ො ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව
ප්රරා රමනවා
ගාලාශලා ියංශතොට ඒ සිද්ධි වුණාට පස්ශසේ ඒ ස්ාාන ට
ශපොලීසි ශ ොමු රමන්න පැ 52ක්කය ගත වුණා පැ 52ක්කය
ගතශවො ශ ොමු රමපු ශපොලීසි තවත් පැ 52න්න් නැවත ාවත්
ර ා ියංශතොට ප්රශද් ශආ ජනතාව ඒ ගැන දන්නවා ා වස 4 00ට
ශපොලීසි ාවත් ර ාට පස්ශසේ මා්රිශආ නැවත වතාවක්කය ගාලාශලා
ියංශතොට ප්රශද්
ියනි ගත්තා එශසේ ියනි ගත්තාට පස්ශසේ තෙි  ඒ
ප්රශද් ට නැවත වතාවක්කය ශපොලීසි
ශ ොමු රශ ේ එශසේ
ශපොලීසි ශ ොදවා ඒ ියන්දම නිවන්නත් දවස් තුන ා තමක්කය
ගතවුණා ො නුවම සිද්ධිශආ ජත් ඒ ිධි ටෙ ශපොලීසි
අරාර් ක්කයෂෙව රටුතතු ර බවත් මශට් ීයති ක්රි ාත්ෙර වුශඩු
නැති බවත් ො නුවම ජනතාව ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව ප්රරා
රමනවා ියංශතොට සිද්ධි ශවො දවස් 7රට පස්ශසේ අගෙැතිතුො
ියංශතොට සිදු වූ සිද්ධි නිරීක්කයෂණ රමන්න ිය ා එතශරොට
ියංශතොට සිංා ෙ මුස්ලිේ ජනතාව පාට පක්කයෂ ශේද බෙන්ශන්
නැතුව න් වා "ශේ සිද්ධි ට මූලිර වුණු ප්රාශද්ශී සභ ා
ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ාන්නවා ඒ ෙන්ත්රීවම ා තෙි  ශේ සිද්ධි ට මූලිර
ශවො රටුතතු රශ ේ ඒ නිසා ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ජ ඔහුට
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[ගු  (වවදය මශේෂ් පතිමණ ො තා]

නාෙ ශ ෝජනා ශදන්න එපා"ි  න් ො ගශේ ිනනිස්ුග ා ැෙශදනාෙ
අගෙැතිවම ාශගන් ඒ ිධි ට ාලාලුවා ෙංරාශ ස.ෙ රූපවාටාීය
නාළිරාවරෙ ඒර ශපන්නුවා ඒ ෙන්ත්රීවම ා රිොන්ඩි
බන්ධ්නාගාමගත ශවො සිමි  ජත් ඒ ප්රශද් ශආ සි ලුශදනාෙ
අගෙැතිවම ාගශගන් ාලාලීෙක්කය රම තිබි  ජත්
රිොන්ඩි
බන්ධ්නාගාම ට ියටාලාො තෙි  ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණ සඳා ා
නාෙ ශ ෝජනා පත්ර ට එතුොශගන් අත්සන් ෙබාශගන ආශ
ජාතීන් අතම තිශබන ශෙෙ ගැටලුව ිසඳන්න අගෙැතිතුොට සා 
ආඩුක්වට වග ඇෙක්කය තිශබනවා නේ එශා ෙ රටුතතු රමන්ශන්
නැා ැ ීයති සා  ුතක්කයති පසිඳෙන්න අගෙැතිතුොට වග ඇෙක්කය
තිශබනවා නේ ො නුවම ියනිශගන තිශබන අවස්ාාශ ීයති ා ා
සාෙ
පිළිබඳ අොතයාං
තෙන්ශගන් බැා ැමව ශවනත්
ශරශනකුට භ ාම ශදන්ශන් නැා ැ
වගන්ව ුතතු අගෙැතිවමශ ක්කය නේ ීයති ා ා සාෙ පිළිබඳ
අොතයාං
ශවනත් සෙතිවම කු ටශත් තිබුණත් තෙන්ශේ
ටතට පවමා ගන්නවා එශසේ තෙන්ශේ ටතට පවමා ශගන ාතා
පැා ැදිලිව ීයති ක්රි ාත්ෙර රමන්න රටුතතු රමනවා ා ැබැි 
ඒර ශනොශවි  සිද්ධ් වුශඩු මශට් ප්ර න
් ක්කය තිබි  ජත් අගෙැතිතුො
තෙන් ටශත් තිබුණු අොතයාං ත් ශවනත් සෙතිවම කුට ෙබා
ශදනවා අගෙැතිවම ා ීයති පසිඳලීශේ තෙන්ට තිශබන ුතක්කයති
ධ්ර්ෙශ න් තෙන්ශේ මටවැසි ා ආමක්කයෂා රමගන්න තිශබන
ුතතුරිනන් ා ා වග ඇශෙන් බැා ැම වුණා න් ො ශබොශා ොෙ
පැා ැදිලිව අපි ප්රරා රමනවා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ එර
රු ණක්කය ා ැමි ට සඳා න් වන දැන් ශේ මශට් සතිවන ජාතීන්
අතම අර්බුද ිසඳන්නට අගෙැතිවම ා ප්රමුඛ් ආඩුක්ව සාධ්ීය
ශෙස ෙැදිා ත් ඇේ ශනොර බවත් ශනොරමන බවත් ශබොශා ොෙ
පැා ැදිලිව අපි ප්රරා රමනවා ශේ මශට් ජාතීන් අතම වවම
වැපිම ඇෙ පිළිබඳව ාතිා ාස ක්කය එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට
තිශබනවා අපි අවුු දු 30ක්කය දුක්කය ිඳපු ුතද්ධ් පටන් ගත්ශත් 5983
 ජි  ඒරට පූර්ිරාව සැපුතශ
5980 සංවර්ධ්න සභ ා
ෙැතිවමණශආ ජි  ඒ ෙැතිවමණශආ ජ ාන්ද ශපට්මි මිර ශරොලාෙ
රාො ාපනශආ ද්රිඩ ජනතාවශේ ප්රජාතන්ත්රවා ජ අි තිවාසිරේ
අශා ෝසි ර ා
ඊට පස්ශසේ ශෙොරද වුශඩු? ඊට පස්ශසේ ාපනශආ පුස්තරාෙ
ියනි තැබුවා
ාපනශආ ජනතාවශේ ා දවත බඳු
ාපන
පුස්තරාෙ දකුශණන් ියටාලාො ියනි තැබුවා එ සිදු රශ ේත්
එවරට පාෙන බෙශආ සිමි එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ආඩුක්වි  5983
ශේ මශට් රළු ජූලි සති වුණු ශවොශ දා ස් ගණන් ද්රිඩ
ජනතාව ඝාතන ර ත් සති ශදරක්කය නරලා ශේ මශට්
ශපොලීසි වත් ා මුදාවවත් පාමට බැස්ශසේ නැා ැ ශේ මශට් තිස්
වසමර ුතද්ධ් ආමේභ  රමන්න මූලිර ශවො රටුතතු රශ ේ
ජාතීන් අතම වවම ශරෝධ් වැපුු ශ ශවනත් ආඩුක්වක්කය
ශනොශවි  එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ආඩුක්වි  එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ 5977  ජ ආඩුක් බෙ ට පත් ශවනශරොට ප්රාෙ වතාවට
පාර්ලිශේන්තුවට පත්වූ ෙන්ත්රීවු න්ශගන් ශදශදනාි  අද එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂශආ ාන්ශන් වර්තොන අගෙැතිවම ා එර
ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ගාිනකව ජ ිරෙ ශපශර්මා ෙැතිතුො තෙි  අශනක්කය
ෙන්ත්රීතුො
1977  ජ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ශෙතුෙන්ොශේ රමපිමින් ශේ
මශට් සොජ ශද්ා  ිනා න්රීශේ රර්තවය පටන් ශගන එ
අඛ්ඩුඩව රමශගන
න බව අපට ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව
ශපශනනවා උතුම ියනි තිේබා )0 000ක්කය තු ණි න් ඝාතන
රමො දකුණ ියනි ති ො ශේ මට ශදශරොන පත්තුවන ිෙක්කයකුවක්කය
බවට පත් ර ා න් ො න් ශ ො ශනොශවි  ආර් ශප්රේෙදාස
ටාටපු අගෙැතිවම ාි  ශේ මශට් ශදශරොන පත්තුවන ිධි ට
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සොජ ශද් පාෙන මශට් ආමක්කයෂාව අස්ාාවම රශ ේ ශවනත්
ආඩුක්වක්කය ශනොශවි  එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ආඩුක්වි  ඒ නිසා
තෙි  ඒ ආඩුක්වට ඊට පස්ශසේ ශේ මශට් සොජ ශද් පාෙනශආ
වදවශආ ාමණෙ තීන්දු රමන්න ශේ මශට් ජනතාව අවස්ාාවක්කය
ශනොදුන්ශන් එදා සිට එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ අඛ්ඩුඩව පමාජ
වුණා
එතුෙන්ො බෙ ට පැිනකව 2005 වර්ෂශආ ජ ශෙතුෙන්ො
ශෙොරක්කයද රශ ේ? " ළි පුබුදමු ශ්රී ෙංරා" - "Regaining Sri
Lanka" - වැඩසටා න ටශත් ෙංරාශ සිංා මාජ වනාන්තම
සතුළු සේපත් සි ලාෙ ිකුණන්නට පිඹුු  පත් සරස් ර ා ශේ
මශට් වාසනාවට ෙංරා ොතාවශේ වාසනාවට ඒ ආඩුක්ව තිබුශඩු
අවුු දු ශදරි  අවුු දු ශදරරට පස්ශසේ ඒ ආඩුක්ව ශගදම ිය ා
ඊට පස්ශසේ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ෙැතිතුො ඒ පාවා ජෙ රමො
බෙ ට සිත් අශේ ආඩුක්ව ිනා රමො ජනාධිපති ධුම ට පත්
වුණාට පස්ශසේ එතුො ා මා ා ශේ ආඩුක්ව පත් රමශගන
ශෙොරක්කයද රමන්ශන්? එදා 2005  ජ රමන්න බැරි වුණු " ළි පුබුදමු
ශ්රී ෙංරා" - "Regaining Sri Lanka" - වැඩසටා න ශවනත්
නේවලින් නැවත වතාවක්කය ශේ මශට් ක්රි ාත්ෙර රමන්න රටුතතු
රමනවා 2054  ජ බෙ ට පත්වුණු තමුන්නාන්ශසේොශේ එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ආඩුක්ව ශේ මශට් ශෙොරක්කයද රමො තිශබන්ශන්?
ශේ මශට් මාජය සේපත් මිර වමා ගුවන් ශතොටුශපො ිතමක්කය
ශනොශවි  ො ාලුේපලාෙෙ ශගොි ශපො වලා පවා ිකුණා දෙන්න
තමුන්නාන්ශසේොශේ ආඩුක්ව රටුතතු රම තිශබනවා
ශේ ආඩුක්ව අශේ මණ ිු වන් ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව දං
ශගඩි ට ශගන නවා ඊශආ-ශපශර්දා ශවඩි ප්රා ාම රට ෙක්කයවූ
ශපොලිස් ෙත් ද්රවය නා ර රාර් ාං ශආ IP මංගජීව ො ත්ෙ ා ශේ
මශට් පාතාෙ ෙර්දන රමන්න ි ාෙ ශෙශා වමක්කය ර ා එර
පැත්තන්න් පාතාෙශ න් ශවඩි රනවා අශනක්කය පැත්ශතන්
ආඩුක්ව ටාශර් දෙනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුොට තවත් ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය පෙණි 
තිශබන්ශන්

ගු (වවදය) රප්ේෂන පතිරණ මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரதைஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ඒ මණ ිු වන් ටාශර් දෙනශරොට ීයති ක්රි ාත්ෙර රමපු
මංගජීව වැනි ශපොලිස් නිෙධ්ාරින් ටාශර් දෙනශරොට ශේ මශට්
සංඝමත්න ටාශර් දෙනශරොට තෙන්ට ජනෙත ක්කය ශනොෙැබුණු
අවස්ාාවර ජ ශේ මශට් ජනතාව ශනොාලාෙන ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාවක්කය ශගනැිත් ශේ මශට් ජනතාව පිට බො ත්රාමශ න්
පටවන්න ා දනශරොට තෙි  ශේ මශට් ජනතාව ප ාත් පාෙන
ෙැතිවමණශආ ජ "ශේ ආඩුක්ව එපා"ි  න් න තීන්දුව දුන්ශන්
අන්න ඒ තීන්දුවත් එක්කයර එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ නා රත්ව
පිළිබඳව ශේ මශට් ජනතාව ශබොශා ොෙ පැා ැදිලි පකවවුඩ ක්කය ෙබා
 ජ තිශබනවා "ශේ න ගෙන් ොර්ග ුගදුුග නැා ැ ශේ මශට් මූෙය
අපමාධ් පිළිබඳව ජනතාව රේපා ශවනවා ශේ මශට් ජාතිර
සේපත් ිකුණා දැමීෙ පිළිබඳව ශේ මශට් ජනතාව රේපා ශවනවා
ශේ මශට් මණ ිු වන් නැවත වතාවක්කය පාවා ශදන්න රමන
උත්සාා  ට මශට් ජනතාව රේපා ශවනවා"ි  න් න පකවවුඩ
තෙි  පුගිය ෙැතිවමණශආ ජ ජනතාව  ජො තිශබන්ශන්

අගෙැතිතුො පුගිය
දවසර ජාතිර ආඩුක් සංරලාප
පිළිබඳව රාා ර ා අගෙැතිතුො 2058 ශපබමවාරි ොසශආ 25
වැනි දා පාර්ලිශේන්තුශ  ජ සඳා න් ර ා එංගෙන්තශආ ශෙොි ඩි
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ශජෝර්ේට ජාතිර ආඩුක්වක්කය පවත්වා ශගන න්න mandate එරක්කය
තිබුශඩු නැත්නේ ියිුගෙක්කය නැති වුණාට ශෙොි ඩි ශජෝර්ේ ඒ
පාෙන රමශගන ිය ා නේ ින්ස්ටන් චර්චිලා අගෙැතිතුොත්
එශසේ රමශගන ිය ා නේ ෙංරාශ එතුොටත් ජාතිර ආඩුක්ශ
අගෙැතිවම ා ා ැමි ට රටුතතු රමන්න පුළුවන් න් ො එතුො
රාාවට ිය ාෙ නේ ශබොශා ොෙ ාා  ෙට්ටශේ පාර්ලිශේන්තු
ප්රජාතන්ත්රවාදිශ ක්කය එංගෙන්ත ගැනෙ තෙි  රාා රමන්ශන්
ා ැබැි  ශෙොි ඩි ශජෝර්ේවත් ින්සන්ට් චර්චිලාවත් සිමි රාෙශආ
අපි රවුු වත් ාපදිො ටාමිශආ නැා ැ නමුත් අශේ රාෙශආ එර
උදාා මණ ක්කය තිශබනවා ඒ උදාා මණ
ශේරි  ශා ොඳ
ප්රජාතන්ත්රවාදිශ ක්කය ිධි ට ශඩිිඩි රැෙමන් අගෙැතිතුො ාලාො
අස් වුණා එතුො ාලාො අස් වුශඩු එතුොශේ ාන්ද පමාජ
ශවො ශනොශවි  ුතශමෝපා සංගෙශ න් -European Union
එශරන්- එළි ට න්න න් ා එංගෙන්ත ජනතාව තීන්දුව දුන්නාෙ
එතුො ෙන්ත්රී ධුමශ නුත් අස් ශවො ශගදම ිය ා එශා ෙ නේ
"අගෙැතිතුෙනි මීට පස්ශසේ ෙංරාශ ජාතිර ආඩුක්වක්කය නැා ැ ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ සාති
බහුතම අද සිත් අපිත් එක්කයර
එරතු ශවනවා ඒ අ අපිට එරතු වුණාට පුගව ජාතිර ආඩුක්වක්කය
නැා ැ ඔබතුොට ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගනාවත් නැතත්
අලුතින් පත් රමන තුු  ඔබතුොට ඔ පුටුශ රැඳිො ාන්න
සදාචාමාත්ෙර අි ති ක්කය නැා ැ අනික්කය පැත්ශතන් ශේ මශට්
ජනතාව ඔබතුො ශරශමටා වූ ි ව
් ාස සේපූර්ණශ න් බිඳ දො
තිශබනවා ඒ නිසා ජනතා ෙත ක්කය නැා ැ ජනතා ෙත කුත් නැති
ශේ මශට් ජාතිර ආඩුක්වකුත් ාස්සමා ට ක්රි ාත්ෙර වන්ශන්
නැත්නේ 'අවවාද ට වඩා ආදර්
උතුේ' න් ො ි ව
් ාස ා ංග
ශ ෝජනාවට රලින් ාලාො අස් ශවන්න " න් ො අපි
අගෙැතිතුොට ශබොශා ොෙ ශග මවශ න් ෙතක්කය රමනවා ඒර තෙි 
එංගෙන්තශආ පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාද ගැන ො  ාා ළින්
රාා රමන අගෙැතිවම කුශේ ුතතුරෙ න් ා සඳා න් රමිනන් ගු 
රාානා රතුෙනි ෙට රාා රමන්න අවස්ාාව ෙබා ජෙ පිළිබඳව
ඔබතුොටත් ස්තුතිවන්ත ශවිනන් ෙශේ රාාව අවසන් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මී ඟට ගු  අනුම සිඩිනි ජ මත්න ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට
ිනාඩි 8ර රාෙ ක්කය තිශබනවා

1308

ශෙෙ ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණ
පැවැත්වූශආ අපි ටාටපු
ප්රශද් වෙ ශබොශා ෝ ශවොවට අපි ශේ ජාතිර ආඩුක්ව න්රීශේ ජ
සති වූ ේ ේ ප්ර න
් නිසා සිදු වුණු ඒ සි ලුෙ වැරැදි එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂශආ ශගොඩට තෙි  ආශ ශා ොඳ මිර එර පැත්තරට
ිය ා නමර මිර තව පැත්තරට ආවා අපිට ආශ නමර මිරි 
ශා ොඳ මිර ශවන පැත්තරට ිය ා රතිත රර්ොන්ත ගැන
ශනොදන්නා සො ම උදි පිනට ජීවත් ශවන සො ම උදි ශේ
ප්රශද් වෙ රතිත රර්ොන්ත ා ුගු වන්න ආපු ආරාම අපි
දැක්කයරා රතිත රර්ොන්ත ගැන ශෙ ශෙෝ ශද ක්කය ශනොදන්න
ශගොිතැන ගැන ශෙ ශෙෝ ශද ක්කය ශනොදන්න අ ශගොිතැන ගැන
න් ාශදන්න ආවා සො ම ශවොවට අපි ඒ ෙණු ර.වා ශගොි ාට
ශපොශා ොම මිර  ජශේ ජ රතිනනා ර මිර  ජශේ ජ ඒ වාශේ රටුතතු
රමන්න ියටාන් ශේ වාශේ ප්රතිලෙ අපිට ෙැබුණා අපි තවත් ඒවා
පිළිගන්ශන් නැා ැ අශේෙ එක්කයසත් ජාතිර පාක්කයිතර න්ශේ
ාන්දශ න් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශ න් පිනට සිලාො අද ඒ අ
අපිව ිශ චන රමනවා ඒ අ "පින් ෙන්ත්රීවු " ා ැමි ට ෙෙ
සෙරනවා ඒ අ අද අපිව ිශ චන රමනවා අපිට ඒවා
බෙප.වා අපි ෙැතිවමණ ට නශරොට ශේ තීන්දු අපිට බෙප.වා
ඒ නිසා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව පමාජ රමො තනි පිරිසිදු
ආඩුක්වක්කය ා ැමි ට ාස්සමා ට න්න අපි බොශපොශමොත්තු
ශවනවා අපිට එශා ෙ න්න පුළුවන්රෙ තිශබනවා අද මාත්රී
9 30න් පුගව ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව පමාජ රමො තනි
ආඩුක්වක්කය ා ැමි ට ාදිරි රාෙශආ ජ ශේ මශට් පාෙන ශගන
න්න අපි බොශපොශමොත්තු ශවනවා ගු  මශේෂ් පතිමණ
ෙන්ත්රීතුොශේ රාාශ  ජ මංගජීව න් න ශපොලිස් පරීක්කයෂරතුො
රිොන්ඩි න්රීශේ සිද්ධි ගැන න් වා එතුෙන්ොට ාතිා ාස
අෙතරි 
පුගිය මාජපක්කයෂ පාෙන රාෙ තු  ජ සේෙත ට එා ා
ියටාලාො ශේ මශට් සිදු වුණු අති බිටාුගණු ඝාතන ක්කය නිසි  ශේ
සිද්ධි සිදු වුශඩු ශේ සිද්ධි නිරේ සිදු වුණු ශද ක්කය ශනොශවි 
අවුු දු ගණනාවක්කය CID එර පරීක්කයෂණ පැවැත්වූවා ශේ මශට්
ප්රබෙ පුද්ගෙශ කු ඊට අණ දුන්නා ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො
අණ  ජපු නිසා තෙි  2052 අවුු ද්ශද් බන්ධ්නාගාමශආ ටාටපු 20
ගණනක්කය ඝාතන වුශඩු අශේ මට ශබ ද්ධ් මටක්කය ශේ මශට්
තිශබන ීයති අනුව ශරශනකු එලාලුේ ගා ට නි ෙ වුණත්
ෙමණ දඬුවෙ නි ෙ ර ත් ඒ පුද්ගෙ ා ෙමන්ශන් නැති බව අපි
දන්නවා ඔවුන් ෙැශමන තුු  ටාශර් ති ා ගන්නවා ා ැබැි 
ශෙොරක්කයද වුශඩු?

[අ භ ා 3 4)]

ගු අනුර සිඩ්ිය ායර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත්
ර අශේ ෙන්ත්රී රඩුඩා ෙට අපි අද ස්තුතිවන්ත ශවනවා
ිශ ේෂශ න්ෙ ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශ න් පුගව එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂශආ ගු  අගෙැතිතුො ප්රමුඛ් ආඩුක්වට
ේ
ි ව
් ාස ක්කය ශේ මශට් පාර්ලිශේන්තුශ
තිශබනවා
න් ා
ශපන්වන්න අපිට වුවෙනා ශවො තිබුණා ා ැබැි  ෙටාන්ද
මාජපක්කයෂ ටාටපු ජනාධිපතිතුො ප්රමුඛ් අශේ ෙන්ත්රීතුෙන්ො
රඩුඩා ෙ අද අපිට ඒ අවස්ාාව උදා රම දුන්නා අද අපිට ශේර
ශද්වාශිර්වාද ක්කය ශවො තිශබනවා අද මාත්රී 9 30ට පැවැත්ශවන
ාන්දශආ ජ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව පමදවො අපි අතිිශිෂ්ට
ජ ග්රා ණ ක්කය ෙබනවා

ගු  රාානා රතුෙනි අපිට ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශගන ආශ සි ? ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගන එන්න
මූලිරෙ ශා ේතුව වුශඩු -ශේ ශ ෝජනාවට සතු ත් ශවො තිශබන
රු ණු ශෙොනවා වුණත්- ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශ න් අපි ෙබපු
පමාජ ි  අශේ ආඩුක්ව බෙ ට පත් ශවො අවුු දු තුනන්න් තෙි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු අනුර සිඩ්ිය ායර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)
එදා බන්ධ්නාගාම ට ියටාලාො නේ න් ො සදො අමශගන ඒ
අටාංසර ිනනිුගන්ව ශවඩි ති ො ෙැු වා බන්ධ්නාගාම ට න
සි ලු ශදනා වැරැදිරාම න් ශනොශවි  ා ැබැි  ශේ මශට් ටාටපු
ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂශේ අණට අනුව ඒ අ ෙමො දැේො ඒවාට
උදවු රමපු මංගජීවො ධ්නසිංා ො නිරේ ශනොශවි  රිොන්ඩි
රශ ේ ඔවුන් මණිු වන් ශවන්න පුළුවන් ා ැබැි  ඒ uniform
එර දා ගත් පෙකවන් ෙනුෂය ඝාතන රමන්න බැා ැ ඒ වාශේ
uniform එර දා ගත් අ මාජපක්කයෂොශේ අණ ක්රි ාත්ෙර රමිනන්
ශේ මශට් සිදු ර ෙනුෂය ඝාතන අපි දැක්කයරා තාජුඩීන්ො
ෙසන්ත ිරෙතුංගො ඝාතන රමපු ා ැමි අපි දැක්කයරා ඒ වාශේ
ශද්වලා නිසා තෙි  අපි ශේ පාෙන ශවනස් රශ ේ අද ශේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  අනුම සිඩිනි ජ මත්න ො තා]

ආඩුක්ශ ශා ොඳ වැඩිශවො තිශබනවා නිරේ අ ශනොශවි 
රිොන්ඩිගත රමො සිමින්ශන් ඔවුන් මණිු වන් ශවන්න පුළුවන්
ප්රගීත් එක්කයනැලිශගොඩ ශපොශෙොන්නු ව පැත්තට අමශගන ියටාලාො
තෙි  ඝාතන රමො තිබුශඩු න් න එර අපි පුග ිය දවස්වෙ
ජනොධ්ය තුළින් දැක්කයරා ඒ ඝාතනවෙට සේබන්ධ් වුණු අ
මණිු වන් ශවන්න පුළුවන් ා ැබැි  ඒ අ ට අණ දුන්ශන්
මාජපක්කයෂ පාෙන ිසිනුි  ඒ අ තෙි  අණ දුන්ශන් අපි ඒ
පාෙන අවසන් රමො තිශබනවා
අශේ පාෙන ශා ොඳ වැඩිි  න් ො අපි ටාතනවා ඒර නිසා
තෙි  ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ගු  අගෙැතිතුොට ශගනැලාො
තිශබන්ශන් ෙට ෙතරි  අද අශේ ෙංගෙ සෙම ඇම සෙතිතුො
න් වා 5999 ජ "මනිලාට බැා ැ " න් ො එතුෙන්ො ශපෝස්ටම ක්කය
ගැහුවා න් ො සි  ශේ බ ? මනිලාට බැරි නැා ැ මනිලාට
පුළුවන් බව හුඟක්කය අ දන්නවා "මනිලාට බැා ැ " න් ො න් ශ
සි  න් ො එතුො න් වා එතුො න් වා "මනිලාට බැා ැ " න් ො
අපි න් ශ මනිලාට පුළුවන් නිසා න් ො මනිලාට පුළුවන් නිසා
තෙි  "බැා ැ " න් ා න් ශ න් ො ෙංගෙ සෙම ඇම සෙතිතුො
රාාව පටන් ගන්නශරොටෙ න් වා ඒ න් න්ශන් අද
අගෙැතිතුොට බ ි  අගෙැතිතුොට තනි පිරිසිදු පාෙන ක්කය
රමන්න තිබුණා නේ අද ශේ වාශේ බාධ්ාවන් එන්ශන් නැා ැ

අද ශේ ගු  සභ ාශ  ජ සො ම අ න් වා "ෙන්ත්රීවු  මුදෙට
ගත්තා " න් ො එශා ෙ ෙන්ත්රීවු  මුදෙට අමශගන තිශබනවා නේ
ඒර ඔේපු රමො ශපන්වන්න න් ො අපි න් නවා අශේ න්සිෙ
ෙන්ත්රීවමශ කු මුදලාවෙට ටශවො නැා ැ පුග ශපශ ේ න්සි
ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ු පි ලා සතවෙට ට වුශඩු නැා ැ අපි පුගිය
රාෙශආ දැක්කයරා ශේ ආඩුක්රෙ වයවස්ාාව ශවනස් රමන්න
ු පි ලා තවෙට ෙන්ත්රීවු  ගත් ආරාම අපි ු පි ලා තවෙට
ෙන්ත්රීවු  ගත්ශත් නැා ැ අශේ ෙන්ත්රීවු  ු පි ලා තවෙට ට
වුශඩු නැා ැ අගෙැතිතුොශේ තිශබන නිා තොීයරෙ නිසාත්
එතුො ශේ මශට් ාන්න අවංර නා රශ ක්කය නිසාත් එතුො සා 
එතුොශේ පවුශලා අ ශද් පාෙන තුළින් මුදලා ා ේබ රශ ේ
නැා ැ පමේපමාශවන් ෙැබුණු මුදලා එතුෙන්ොට ජීවත් ශවන්න
තිශබනවා එශා ෙ පිරිසිදු පාෙන ක්කය එතුො ශගනි නවා
එතුොශේ නිවැරැදි අවංරභ ාව නිසා තෙි  එතුොට ශේ වාශේ -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුොට ෙැීම සති ශ ොව අවසානි 

ගු අනුර සිඩ්ිය ායර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)
ි ව
් ාස භ ංග ශද්වාශීර්වාද ක්කය ශවො එතුොට ශෙි න්
ජ ග්රා ණ රමන්න පුළුවන් ශ ි න් ො අපි ි ව
් ාස රමනවා
අපි ශා ට ාඳො එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ මජ
ටශත් ශා ොඳ පිරිසිදු
පාෙන ක්කය පටන් ගන්නවා අපිත් එක්කයර ආඩුක්ශ ාඳො ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට ේ ශරශනකු ාන්ද ශදනවා නේ අපි
ඒ අ ට න් නවා "රු ණාරමො අම පැත්තට ියටාලාො වාඩි
ශවන්න " න් ො අපි ශා ොඳ පිරිසිදු පාෙන ක්කය ශා මින් පස්ශසේ
ශගන න්නේ න් ො න් ිනන් ෙෙ නිා ඬ වනවා ස්තුතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 
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ඊ ඟට ගු  ෆීලාඩි ොර්ෂලා සමත් ශෆොන්ශසේරා ෙැතිතුො
ඔබතුොට ිනාඩි 8ක්කය සා  ඊට අෙතමව ිනාඩි 9ක්කය ව ශ න්
ිනාඩි 57ක්කය ෙැබිො තිශබනවා
[අ භ ා ( 0(]

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා (රාප්ද්යය
හංවර්ධාන අමාතාතයුරමාතා)
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ - பிரததச
அபிவிருத்தி அமைச்சர்)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional
Development)
ගු  රාානා රතුෙනි අද ගු  අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව
ශගනා ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ගැන ිවාද රමනවා ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව ගු  අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ශගනාශ එතුො ගැන
ද්ශ ෂ න්න් ශනොශවි  න් ො සො ම රථිර න් ප්රරා ර ා ඒ
ශ ෝජනාව පිටු පස ි ාෙ ා ු ප ක්කය තිශබන බව අපි දන්නවා ඒ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ා මා ා අගෙැතිතුොශේ වැටීෙත් සෙඟ
ශේ ආඩුක්ව දුර්වෙ රමන්න වාශේෙ ශේ ආඩුක්ව ශපම න්න
ා ැන් ශ ි න් ො එෙ ශ ෝජනාව ශගනාපු අ බොශපොශමොත්තු
වනවා ගු  වාුගශද්ව නානා ක්කයරාම ෙන්ත්රීතුො ප්රරා රමො
තිශබනවා ෙෙ දැක්කයරා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශවන් පස්ශසේ
අගෙැතිතුො එ වනවා ඊට පස්ශසේ අපි ආඩුක්ව ශපම නවා
න් ො ඒ රාමණ අද ප්රවතත්ති පත්රවෙත් ප ශවො තිබුණා

ඒශරන් ශරශසේ ශා ෝ ශා ළි ශවනවා ශේ ශගොලාෙන්ශේ
නයා පත්ර
ශේ ශගොලාෙන් ෙැතිවමණ ක්කය එනශතක්කය ාවසා
ශගන ාඳො ො  ෙැතිවමණ රට ජනාධිපතිවමණ රට මුහුණ
 ජො රම ගන්න අව ය ශද් ඒවා ා මා ා රම ගන්න පුළුවන් ශ ශදෝ
න් න අි ව
් ාස නිසා ශේ අවස්ාාශ ශවනත් ොර්ගවලින් එ
ාෂ්ට රම ගන්න ා දනවා
අගෙැතිතුො ගැන අපට ි ්වාස තිශබනවා එතුො අද
ශේ මජශආත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ත් ාන්නා ප්ර ඇණතෙ
ශද් පාෙනපශ ක්කය එතුො උගත් බුද්ධිෙත් ශරශනක්කය එතුොට
ශා ොඳ පුගබිෙක්කය තිශබනවා එතුො ආතක්කය-පාතක්කය නැතුව
ශරොශා න්වත් ශද් පාෙන ට සිලාො ා ැදුණු පුද්ගෙශ ක්කය
ශනොශවි  ෙෙ එතුොශේ ා ැසිරීෙ ගැන ශප ද්ගලිර ජීිත ගැන
රාා රමන්ශන් නැා ැ ේ ේ අවස්ාාවෙ ෙඩ ගැසීේ සිද්ධ්
ශවනවා නමුත් එතුො පක්කයෂ නා රශ ක්කය ා ැමි ට ක්රි ා රමන
ආරාම ගැන අශේ පැා ැ ජෙක්කය තිශබනවා ස.ෙ පුද්ගෙශ කුශේෙ
ේ ේ දුර්වෙතා තිශබන්න පුළුවන්

ිශ ේෂශ න්ෙ ශද් පාෙනශආ ශ  ජ සිමින න්සිෙ ශරශනකු
සි ට 500ක්කය සේපූර්ණ නැා ැ නමුත් අද පවතින ශද් පාෙන
තු
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට නා රත්ව ශදන්න එතුොට
ා ැන් ාව තිශබනවා න් ො අපි ටාතනවා ශේ අවස්ාාශ
ේ ේ
අ ශනොශ ක්කය ශනොශ ක්කය ශද්වලා බොශපොශමොත්තු වුණා ශවන්න
පුළුවන් ඒ ගැන ශෙතැන ජ ේ ේ අ සඳා න් ර ා නමුත් ඒ
න්සිවක්කය අපට අදා නැා ැ ාදිරි අවුු දු ශදර තු ශේ මජ
ාස්සමා ට ශගන
.ෙ සඳා ා එතුොශේ නා රත්ව
අපි
අනිවාර් ශ න් පිළිගන්නවා එෙ නා රත්ව ත් සෙඟ අපි ශේ
ගෙන නවා
එතුොට ආර්ථිර ිදයාව ගැන දැනුෙක්කය තිශබනවා එතුො
ආර්ථිර ශෙශා  වනවා එතුො දවශසේ පැ 2(න් පැ 58ක්කය
පෙණ වැඩ රමනවා ාතා රැප ඇශෙන් වැඩ රමනවා [බාධ්ා
න්රීෙක්කය] ඔබතුෙන්ො ෙශේ රාාව අා ශගන ාන්න තව තව
ශද්වලා ාස්සමා ට න් නවා එතුො ො න්සි ශවො වැඩ රමනවා
එතුොශේ ුතතුරෙ ාෂ්ට රමනවා අතීතශආ -තමුන්නාන්ශසේොශේ
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2018 අශප්රේලා 0(

පාෙන සෙශආ - තව අගෙැතිවු න් සිමි බව අපි දැක්කයරා එෙ
අගෙැතිවු න්ට නිසි පිළිගැීයෙක්කය දුන්ශන් නැා ැ ඒ වාශේ
ශනොශවි  අද අද අගෙැතිතුො ආඩුක්ව ශෙශා  වනවා
පාර්ලිශේන්තුවට වග න් නවා එතුොට පිළිගැීයෙක්කය තිශබනවා
පාර්ලිශේන්තු
සතුශ ේත්
පිළිගැීයෙක්කය
තිශබනවා
පාර්ලිශේන්තුශවන් පිටත් පිළිගැීයෙක්කය තිශබනවා
අතීත ගැන න් න්න රනගාටුි  ෙෙ අවුු දු තුනා ොමක්කය
ආමක්කයෂර රවුන්සිෙශආ සිමි ා එතශරොට ටාටපු අගෙැතිතුොත් අශේ ටාතවතා- ආමක්කයෂර රවුන්සිෙශආ සිමි ා එතුොට රවදාවත්
වචන ක්කයවත් රාා රමන්න දුන්ශන් නැා ැ ඊට පුගව තව අගෙැති
ශරශනක්කය ආවා එතුොට වැඩක්කය ප ක්කය රමන්න පුළුවන් රාෙශආ
එෙ ධුම දුන්ශන් නැා ැ එතුො ාතා දුර්වෙ ශවො ඔත්පෙ ශවො
ාන්න ශරොට තෙි  අගෙැති ධුම දුන්ශන් එවැනි පාෙන ක්කය ශේ
මශට් තිබුණා එවැනි පාෙරශ ක්කය සිමි ා නමුත් අද එශා ෙ
තත්ත්ව ක්කය නැා ැ අද අපි ා රි ාරාමව ප්රජාතන්ත්රවාද
ශගනැලාො ජනතා වමෙ ාදිරි ට ශගන න අතශර් සි ලුශදනාෙ
වගකීේ ශබදා ශගන එෙ වගකීේ ාටු රමිනන් ශේ පාෙන
ශගන නවා ඒර නිසා අගෙැතිතුො එ වා ශේ මජ ශපම න්න
පුළුවන් න් ො ශෙක්කය ටාතනවා නේ ඒවා සාර්ාර ශවි  න් ො
අපි ටාතන්ශන් නැා ැ ඒ ගැන අනව ය බොශපොශමොත්තු තබා
ගත්තාට
තමුන්නාන්ශසේොට අවසානශආ
ටාින වන්ශන්
බොශපොශමොත්තු රඩ ඇේ පෙණි 
ශේ ි ්වාංස භ ංග ශ ෝජනාශ
ේ ේ රු ණු ාදිරිපත් රම
තිශබන ආරාම අපි දැක්කයරා එි න් ිශ ෂ
ේ ශ න් එලාෙ රම
තිශබන රු ණු න්ටාප ක්කය ෙශේ අවධ්ාන ට ශ ොමු වුණා එටා ජ
අගෙැතිතුොශේ රලාක්රි ාව නිසා ආර්ථිර රඩා වැටුණා න් ො
එර රු ණක්කය සඳා න් රම තිශබනවා නමුත් ශේ මශට් ආර්ථිර
රඩා වැටුශඩු ශේ රාෙශආ ජ ශනොශවි  අපි මට භ ාම ගන්න ශපම
ඊට රලින් තිබුණු අවුු දු 50 සතු ත ආර්ථිර රෙරෙශ න්
පා  ට ිය ා රඩා ශගන වැටුණා ඒ රාෙශආ ේ ේ ස්ාානවෙ
ේ ේ වයාපතති රම තිබුණු ආරාම අපි දැක්කයරා ඒවා මට ි ාෙ
ව ශ න් ශෙෝර ට ණ රමො රමපු වයාපතති ිතමි  ඒ ා ැම
ශේ මශට් ජනතාවට දැශනන ඔවුන්ශේ බඩට දැශනන කුස්සි ට
දැශනන සංවර්ධ්න ක්කය ශේ මශට් සිද්ධ් වුශඩු නැා ැ
ඒ රාෙශආ "ඒර පුද්ගෙ ආදා ෙ ශඩොෙර් 2 000ි "
"ආසි ාශ ආ ච
් ර් " වාශේ ෙස්සන ෙස්සන රාා න් පු
ආරාම අපට ෙතරි  නමුත් ඒ රාා එරක්කයවත් මශට් ජනතාවට
ගශේ ජනතාවට බහුතම ක්කය වූ දුේපත් ජනතාවට අදා වුශඩු
නැා ැ ඒ රාෙ තු ශේ මශට් ෙධ්යෙ පන්ති ක්කය නැති වුණා ශේ
මශට් සි ට 80ක්කය පෙණ සිමිශආ දුේපත් ජනතාව ඒර පුද්ගෙ
ආදා ෙ ශඩොෙර් 2 000ක්කය න් ො න් වාට සත්තටෙ ොස රට
ු පි ලා 34 000ක්කය පඩි ගන්නා ජනතාවක්කය තෙි  මශට් සි ට 80ර
ප්රොණ න්න් සිමිශආ ඒ න් න්ශන් ඒර පුද්ගෙ ආදා ෙ ශඩොෙර්
300ක්කය පෙණ තෙි  තිබුශඩු ශේ මශට් මුදලාවලින් සි ට 90ක්කය
පෙණ පරිා මණ රශ ේ ශරො ඹ අවට ශද් පාෙනප න්ට
ගැතිරේ රමපු මාජපක්කයෂ පාෙන ට ගැතිරේ රමපු සි ට 50ක්කය
පෙණ වූ ජනතාවි  ඔවුන් අශත් තෙි  ශේ මශට් සලාලිවලින්
බහුතම ප්රොණ ක්කය තිබුශඩු එවැනි මටක්කය අපි භ ාම ගන්න ශරොට
ශෙෝර ට ණ ශවො තිබුණා ණ වාරිර ශගවන්න ද ශද්ශී
ආදා ශෙන් සි ට 80ක්කය වැ වුණා එවැනි මටක්කය භ ාම අමශගන
ආර්ථිර ශගොඩ නැඟීෙට අපි උපරිෙ උත්සාා ශ න් වැඩ රමනවා
රැප ඇශෙන් වැඩ රමනවා ඒර දුෂ්රම රාර් ක්කය දවසින්
ශදශරන් ඒර ශවනස් රමන්න බැා ැ අවුු ද්ශදන් ශදශරන් එටා
ප්රතිලෙ දන්න්නට අොු ි  අමාජිරව තිබුණු මටක්කය අපි භ ාම ගත්තා
ඒ මට දැන් නිවැමදි ොර්ග ට ශගන න්න අපි උත්සාා  රමනවා
ඒ උත්සාා ශආ ප්රධ්ාන ශරොටස්රු ශවක්කය ා ැමි ට අපි ගු 
අගෙැතිතුොව දන්නවා ඊට අෙතමෙ එතුොට ක්කයති ශදන
සෙතිවු  සිමිනවා එතුෙන්ොශේ චරිත ඝාතන ර ා එතුෙන්ො
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ගැන පක්කයෂ රෙන්මවන්න රාා ර ා එතුෙන්ො පක්කයෂ
ශෙශා  වනවා න් වා එතුෙන්ොට ෙඩ ගැහුවා නමුත් අපට
පක්කයෂ ක්කය ා ැමි ට එතුෙන්ො ගැන ි ව
් ාස ක්කය තිශබනවා
ඊ ඟට තමුන්නාන්ශසේො දිියන් දිගටෙ ො නුවම දිගන සති
වූ තත්ත්ව ගැන රාා ර ා ඒ තත්ත්ව පාෙන රශ ේ නැා ැ
න් ො ි ව
් ාස භ ංගශආ තිශබනවා ඒ අවස්ාාශ  ජ සිදු වූ
තත්ත්ව පාෙන න්රීශේ ජ ේ ේ අක් පාක් තිූ  බව අපි දැක්කයරා
ඒවා ෙෙ මීට ාා තත් ේ ේ අවස්ාාවෙ ප්රරා ර ා නමුත්
ශෙටා සේපූර්ණ වගකීෙ අගෙැතිතුො ෙත දැමීෙ ාතාෙ
අසාධ්ාමණි  එතුො ීයති සා  සාෙ ශෙශා   ඇශේ සෙති
ා ැමි ට මාජරාරි භ ාමශගන ුගොන ශදරර රාෙ ක්කය ගත වුශඩු
ඒර තාවරාලිර පත් ඇෙක්කය න් ො තිබුණා ඒ රාෙ සතු ත
සිද්ධ් වුණු සි ලුෙ ශද්වෙට එතුොට වග න් න්න බැා ැ ශෙොරද
ඒ රාෙ සතු ත එතුොට ශපොලීසි පුහුණු රමන්න බැා ැ
ශපොලීසිශආ පත් ඇේ ශවනස් රමන්න බැා ැ ුගොන ශදරක්කය
සතු ත ශපොලීසි ා රි ොර්ග ට ශේන්න බැා ැ ඒ අක්පාක්
සි ලාශලාෙ වගන්ෙ එතුො ශනොදැරි ුතතුි  අනිවාර්ශ න්ෙ
ේන්සි ශරශනක්කය වගකීෙ භ ාමගත ුතතුි  එශා ෙ නැත්නේ නේ
ඒ වගකීෙ ගු  ජනාධිපතිතුොශේ ාඳො පා  ට ශගශනනවා
ිනසක්කය එර පුද්ගෙශ කු ිතමක්කය ාෙක්කයර රමො ශදොස් පැවරීෙ
සාධ්ාමණි  න් ා ෙෙ ටාතන්ශන් නැා ැ
අපි දන්නවා ො නුවම දිගන ප්රශද් ශආ සතිවූ සිද්ධිවෙට
සේබන්ධ් සො ු  දැනට අත් අඩංගුශ ාන්නා බව ඒ අත්
අඩංගුශ සිමින අ අතශර් ාන්නවා ශපොශා ොට්ටුශ ප ාත්
පාෙන ආ තනවෙ ෙන්ත්රීවු  තුන්ශදශනක්කය තව තුන්ශදශනක්කය
අත් අඩංගුවට ගන්න ශසො නවා එතශරොට ශේ ශගොලාෙන් අත්
අඩංගුවට ගන්න - [බාධ්ා න්රීෙක්කය] රාට ා රි ශේවා අා ශගන
ාන්නශරොට රැක්කයකුෙක්කය තිශබනවා නේ ඒවා ගැන ශබොු වට ෙම
ා ඬ  ජො වැඩක්කය නැා ැ තමුන්නාන්ශසේො ාාර්ා ශත්ු ේ
ගන්න
ාාර්ා ට මුහුණ ශදන්න ගු  රාානා රතුෙනි ඒ
රට්මි ඒර පිටුපස්ශසේ ටාමි ා පිටුපස ාඳශගන ශෙශා  වුවා දැන්
ශෙතැන සිලාො අගෙැතිතුොට ශදොස් න් නවා "රමපු වැශඩි
පාෙන රශ ේ නැා ැ පාෙන ශනොරමපු නිසා ශගදම න්න
නන." න් ො නමුත් ා රි ට ශවන්න නන. ඒවා ශෙශා  වපු
එවුන් සලාලීෙ ඒ අ ට දඬුවේ න්රීෙ ඒ ශගොලාෙන් ීයති ා මුවට
ශගන ඒෙ ඒරි  වා ාෙ සිදුි ුතත්ශත් න් න එරි  අපට
න් න්න තිශබන්ශන්
ඊ ඟට නැවත න් ා තිශබනවා ඒ රාර් න් ා මා ා ජාතිර
සෙඟි නැති වුණා න් ො "ජාතිර සෙඟි " න් න වචන ශේ
ආඩුක්ව එන්න ාස්ශසලාො ශේ මශට් රාා රශ ේ නැා ැ ජාතිර
සෙඟි ක්කය ගැන රාා රශ ේ නැා ැ ුගළු ජාතීන් අවතක්කයශසේු 
රමො වැඩ ර ා ුගළු ජාතීන්ට නිසි තැන් දුන්ශන් නැා ැ ා ැෙ
ෙැතිවමණ ක්කයෙ ජ ග්රා ණ රමපු අවස්ාාවෙ ශා ෝ පමාජ
ශවච්ච අවස්ාාවෙ ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙන්ත්රීතුො ා ැෙ ශ ොශ ෙ
ප්රරා රශ ේ ශෙොරක්කයද? "ෙට ා ේබවුණා සිංා ෙ ාන්ද එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ට ා ේබ ශවනවා ුගළු ජාතීන්ශේ ාන්ද" න් ො
ෙත ක්කය සති ර ා ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ාන්ද ප්රතිලෙ
ආවාෙත් එතුො ශේ වාශේ අර්ාරාන ශදන්න උත්සාා  ර ා
එතුොශේ සශේ පිටාටා තිශබනවා ජාතිවාද ඒර නවත්වන්න
බැා ැ අද ෙෙ රැන්මිශේ ජ දැක්කයරා එතුො මුලුවෙ සිමින මුස්ලිේ
ෙන්ත්රීවු න්ට පවා ශසො ා ශගන ියටාලාො රාා රමනවා නමුත්
දැන් ප්රොද වැඩිි  එතුො පිළිබඳව ුගළු ජාතීන්ශේ නිශ ෝජිත න්
ුගළු ජාතීන් ාතා අප්රසන්න ා ැඟීෙර ාන්ශන් ෙෙ ටාතන්ශන්
නැා ැ එතුොශේ ශද් පාෙන ජීිත සතු ත එතුොට ඒ වමද
නැවත නිවැමදි රම ගන්න පුළුවන් ශ ි න් ො
ඊ ඟට ජාතිර සාෙ ට ා ානි ශවන්න ාඩ දුන්නා න් ො
ජාතිවාද සිස්ුගවා න් ො ජාතිවාද සිස්ශසන්න ාඩ දුන්නා
න් ො ශේ මශට් කීර්ති නාෙ ට අපකීර්ති ක්කය වුණා න් ො නැවත
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ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

න් නවා ඒරටත් ෙට උත්තම ශදන්න තිශබන්ශන් ාස්ශසලාො
න් පු ශදි න්ෙි  ඒවා අතීතශආ සිද්ධ් වුණා ඒවා ශවනස් රමන්න
තෙි  අපි උත්සාා  දමන්ශන් අතීතශආ ඒවා ා රි ට ශරු ශඩු
නැති නිසා සාධ්ාමණව ීයතයනුූලෙව ොනුෂී අි තිවාසිරේ
මන්ිනන් ුතද්ධ් රමපු අපට පවා ශෙෝර ා ා මුශ  ජ ශනොශ ක්කය
නිග්රා වෙට මුහුණ ශදන්න සිද්ධ් වුණා ඒ ඒ මශට් ඒ රාෙශආ ටාටපු
පාෙර ා සා  එතුොශේ ශගෝෙබාෙි න් ජාතිවාද අවුස්සපු නිසා
ඒ නිසා මුළු ශෙෝර ෙ එරතුශවො ා මුදාවටත් සඟිලාෙ දිගු
රමන්න පටන් ගත්තා ඒ නිසා අපි රමපු ජ ග්රා ණ අපි රමපු
ි ාෙ ජාතිර රර්තවය ඒ ශසේව පවා අවතක්කයශසේු  න්රීෙ සිද්ධ්
වුණා මාජපක්කයෂ සෙශආ පාෙන න්ත්රණශආ තිබුණු ශදෝෂ නිසා
ඒ අවොන නිසා

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
රෙවැද්දා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
පුගිය දවස්වෙ අම ර. ගා න එරාශේ

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශගදම ශරොලාශෙක්කය ෙැු ණා ඒ ශරොලාො දැන් භූතශ ක්කය ශවො
ශගදමට සිලාො ලු සාොනයශ න් භූතශ ෝ ආවාෙ උන්ට
ශදන්ශන් රමවෙ බැදපුවා බත් ගුලි ක්කය එශා ෙ නැත්නේ ෙස්
ර.ලාෙක්කය නමුත් ඌ ාලාෙන්ශන්ෙ වයාඝ්රා වාශේ ශද්වලා ලු [බාධ්ා
න්රීෙක්කය] ඒ නිසා රට පි ාශගන ාන්න නවා අා ගන්න ශන් රට
සම ගත්ශත්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
තමුන්නාන්ශසේ රාාව රමශගන න්න ඔබතුෙන්ො සභ ාශ
ශග මව ආමක්කයෂා රමිනන් ා ැසිශමන්න

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
රෙවැදි මුහුණක්කය තිශබන්ශන් රෙවැදි මුහුණක්කය තිශබනවා
[බාධ්ා න්රීෙක්කය] ශබොු  න් න්ශන් නැා ැ සත්ත න් ශ ාලාෙන්
රන්න එපා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුො රාා රමන්න

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
භූත ා දන්නවාලු

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
අි ශ ෝ! ප ගු  රාානා රතුෙනි ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංගශආ
න් ො තිශබනවා අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ිශද්ශිරශ ක්කය න් ො
අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ිශද්ශිරශ ක්කය වුණාට ශේ මශට් තනතුමක්කය
දමන්න ීයතිශ න් බාධ්ාවක්කය නැත්නේ ඒ ගැන අගෙැතිතුොට
සඟිලාෙ දික්කය රමන එශක්කය සාධ්ාමණත්ව ක්කය ෙෙ දන්න්ශන් නැා ැ
ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂ -තමුන්නාන්ශසේොශේ අනාගත ජනාධිපති
අශේක්කයෂර ා- ිශද්ශිරශ ක්කය එතුො සශෙරිරානු ජාතිරශ ක්කය
[බාධ්ා න්රීේ]භ ශආ පැනො දිවුශ එ ා තෙි  ුතද්ධ් පටන් ගන්න
ාස්ශසලාො පැනො ිය ා අවුු දු 54ක්කය ා ැංියො ටාමි ා ඊට පස්ශසේ
මටට ආවා භ  ගැන අපට උගන්වන්න එන්න එපා ඒවා
ශගෝ ාභ  ශගන් අා ගන්න සශෙරිරානු පුමවැසිශ ක්කය වුණු
එතුොව ආමක්කයෂර ශලාරේ ශෙස ශගශනන්න ශා ොඳි  ආමක්කයෂර
ශලාරේ න් න්ශන් මශට් ාතා වග න්ව ුතතු තනතුමක්කය මශට්
ආමක්කයෂාවට වග න්ව ුතතු න්ටාප ශදශනක්කය ාන්නවා එි න්
එශක්කයශරශනක්කය තෙි  ආමක්කයෂර ශලාරේ න් න්ශන් එවැනි
තනතුමක්කය සශෙරිරානු පුමවැසිශ කුට දුන්නා සශෙරිරානු
පුමවැසිශ ක්කය න් න්ශන් සශෙරිරානු ධ්ජ ාස්සමා ට ියටාලාො
දිවුමො ප්රතිපාවක්කය ශදනවා සශෙරිරාශ
ස්වවරීභ ාව ට
තර්ජන ක්කය වුශණොත් එ ා සශෙරිරාව ශේමා ගැීයෙට අි අතට
ගන්නවා න් ො ඒ වාශේ පුද්ගෙශ කුට තෙි  අනාගතශආ ජ මශට්
ජනාධිපති ධුම භ ාම ශදන්න ා දන්ශන් ඒ වාශේ පුද්ගෙශ ක්කය
තෙි  ශේ මශට් ආමක්කයෂර ශලාරේ රශ ේ එශා ෙ රමපු අ
අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ශේ මශට් ො  බැංකුශ අධිපති ශවො ටාමි ා
න් ො ඒර අලාො ශගන ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ශගන ඒෙ
ිටාළුවක්කය ා ැමි ටි  ෙෙ දන්න්ශන්

ඊ ඟට ශේ ශ ෝජනාශ න් නවා ො  බැංකුශ අධිපති
ධුමශ න් අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ාවත් ර ාට පුගව අගෙැතිතුොශේ
උපශද් රශ ක්කය ා ැමි ට එතුොව ගත්තා න් ා අතීතශආ සිදු
ශවච්ච ශද්වලා සෙඟ සංසන්දන රශ ෝතින් ශෙටා ො ශෙොකු
වමදක්කය නැා ැ අපට ෙතරි  ීඨ ීම ජ ුගන්දම "ආර්ථිර ඝාතර ා"
න් ො ඒ රාෙශආ එ ා එක්කයර පුදුෙ වවම න්න් ටාමිශආ එ ා
තෙි  ඒ රාෙශආ ශේ මශට් ආර්ථිර ශෙශා  වූශආ මශට්
පාෙර ා මුදලා සෙති ව ශ න් ටාමි ාට ීඨ ීම ජ ුගන්දම තෙි 
ආර්ථිර ශෙශා  වූශ ෙට එර අවස්ාාවක්කය ෙතක්කය ශවනවා
චීනශආ ඔලිේපික්කය ක්රීඩා තමග තිශබන අවධිශආ ඊට ොස (රට
රලින් චීනශ න් අි ආුතධ් අශේ මටට එ ඇෙ නැවැත්වූවා අි
ආුතධ් ශගශනන නැ එන එර නැවතුණා ුතද්ධ් තදින්ෙ පවතින
රාෙශආ ෙශේ අි ආුතධ් ශතොගවෙ ටාඟ ක්කය තිබුණා අපට
චීනශ න් අි ආුතධ් දුන්ශන් ණ ට ෙෙ ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂ
ඟට ියටාලාො න් වා "චීනශ න් අි ආුතධ් නැ එන්ශන් නැා ැ
ෙෙ පන්ස්ාානශආ ුතද ා මුදාපතිට රාා ර ා ෙට ශඩොෙර් ිනලි න
500ක්කය ිතම ශදන්න අි ආුතධ් මිරක්කය එශා න් ශදනවා න් ො
ශපොශමොන්දු වුණා" න් ො ශගෝ ාභ  න් වා "ෙෙ ශරොශා ොෙද
ඒර රමන්ශන්? අපි ණ ට ශන් ශේවා ගන්ශන් ෙට සලාලි නැා ැ"
න් ො ෙෙ බැසිලා මාජපක්කයෂටත් ියටාලාො න් වා "ශඩොෙර්
ිනලි න 500ක්කය ිතම නන. නැත්නේ ශෙතැනින් එා ාට ුතද්ධ්
ශගනි න්න බැා ැ" න් ො එතුොත් ඒ සිංදුවෙ න් වා ඊට පස්ශසේ
ෙෙ ීඨ ීම ජ ුගන්දම ඟට ියටාලාො රාා ර ා එ ා තෙි 
සත්තටෙ නාිනරව වාශේ ආර්ථිර සෙති වාශේ ටාමිශආ එ ා පැ
භ ාග ක්කය සතු ත ශඩොෙර් ිනලි න 500ක්කය ශවන් රමො ෙට
දුමරානශ න් එ සනාා ර ා ඒ වාශේ රාෙ ක්කය තිබුශඩු එ ා
තෙි  ආර්ථිර ශෙශා  වූශආ නමුත් එ ාට ිු ද්ධ්ව නක්වක්කය
ියටාලාො ශශ්රේෂ් ාධිරමණ එ ා ාවත් ර ා ඊට පස්ශසේ ඒ
තීන්දුවට එශමටාව ිනන් ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ පාෙර ා එතුො
නැවතත් මුදලා අොතයාං ශආ ශලාරේ ා ැමි ට පත් ර ා ඒ
වාශේ ශද්වලා රමන්න පුළුවන් වුණා නේ අගෙැතිතුො අර්ජුන්
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ෙශා ේන්ද්රන් උපශද් රශ ක්කය ා ැමි ට ගත්තා න් ො ඒරට
අගෙැතිතුො ශගදම අරින්න නන.ද? ශේ ශගොලාෙන්ට ප්ර ්න ක්කය
තිශබනවා ශේ රාමණාව සාධ්ාමණීරමණ රමන්න බැා ැ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අොතයතුො තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය පෙණි 
තිශබන්ශන්

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ගු  රාානා රතුෙනි පුළුවන් නේ අශේ රථිර න්ශගන්
ිනාඩි 4ක්කය ෙබා ශදන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ආඩුක් පාර් ව
් ශආ ප්රධ්ාන සංිධ්ා රතුො ශවොව ශරොච්චම
ශදනවාද?

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මාත තා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
තව ිනාඩි 4ක්කය ශදනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි 

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ි ව
් ාස භ ංග ශගශනන්න රටුතතු රාමණා ශස වා ඒශක්කය
අව යතාව මුෙදිෙ න් වා එක්කයශරශනක්කය න් වා "අපි දිනුවත්
දිනුේ -පැමදුණත් දිනුේ" න් ො ඒර ශනොශවි  සිද්ධ් වුශඩු ඒර
නිසා අශේ සෙඟි වැඩි වුණා අපි තවත් ක්කයතිෙත් වුණා අශේ
අධිෂ් ාන
වැඩි වුණා තමුන්නාන්ශසේො දුර්වෙ වුණා
තමුන්නාන්ශසේොශේ අධිෂ් ාන රඩා ශගන වැටුණා දැන් ශවො
තිශබන්ශන් අපි පැමදුණත් දිනුේ - දිනුවත් දිනුේ ඒර තෙි  සත්ත
තත්ත්ව ාස්ශසලාො එක්කයශරශනක්කය න් ශ අපි දිනුවත් පමාදි පැමදුණත් පමාදි  න් ො අම භූත ාට ියටාලාො ඒර නැවත
න් න්න ශෙන්න ශෙශා ෙ එරක්කය න් ො ෙෙ අදත් සන ගත්තා
න් ො

තමුන්නාන්ශසේො අතීතශආ ශවච්ච ශද්වලා අෙතර රමො
අතීතශආ ශේ මටට ශවච්ච ා ානි අෙතර රමො තිශබනවා ඒ
රාෙශආ රට පි ා ශගන ාඳො ඒ රාෙශආ ආර්ථිර ට රමපු
ශරොඩිින මුදලා අවභ ාිත රමපු ා ැමි මශට් ශා ොමරේ රමපු
ා ැමි ු පි ලා ශරෝමි ගණන් ු පි ලා ිනලි න ගණන් වංචා රමපු
ා ැමි අෙතර රමො තිශබනවා ො ඟ  ජර්ඝ ෙැි ස්තුවක්කය
තිශබනවා ෙට ශවොව තිබුශණොත් ෙෙ ශේ ෙැි ස්තුශ සඳා න්
ශද්වලා න් ො අවසන් රමනවා ඒවා ගැන අෙතර රමො ශේ
ු පි ලා බිලි න 50ක්කය අලාො ශගන ශෙච්චම උඩ පනින එර ගැන
නේ ෙට පුදුෙත් ටාශතනවා සවන්ට් ගාර්ඩි ශක්කයස් එශරන් පෙණක්කය
ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂ ු පි ලා බිලි න 55ක්කය මටට අටාින ර ා
ශෙතැන තිශබන්ශන් ු පි ලා බිලි න 50ි 
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එර ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ශෙොරක්කයද ඒරට ාස්ශසලාො න් ශ ? ෙෙ
ඒර ලි ාගත්තා අවස්ාාිර අොභ  න් වා ශේශක්කය අවස්ාාිර
අොභ  ක්කය තිශබනවා නේ වැඩි ශ ි ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂො ඒ
ශා ොමරේ රමපු ු පි ලා බිලි න 55ත් අවස්ාාිර අොභ  ක්කය
තිශබනවා ඒරත් ාතා ශ ගශ න් ාා  ට න්න නන. ඒ මජ ට
නැති වුණ සලාලි ෙෙ රාමණා එරක්කය ශදරක්කය තුනක්කය න් නවා
තමුන්නාන්ශසේොට නැවත ෙතක්කය රම ශදන්න
තමුන්නාන්ශසේොට ෙතර සති ශා ජින් ියිුගෙ ටාටපු
පාෙර ා -නිවාඩි රේමාලා න් ො ාස්ශසලාො ගු  සභ ාශ නෙක්කය
න් ැ වුණා ඒ රාෙශආ අපි ඔහුට න් ශ ශක්කයවට්ට ා න් ො ඒ
නෙත් නන. නේ අම ාටෙ දා ගන්න පුළුවන් - නිවාඩි රේමාලාො
එක්කයර එරතු ශවො ශා ජින් ියිුගෙ අත්සන් ර ා බිලි න 7)ි 
ශා ජින් ියිුගෙ නිසා බිලි න 7)ක්කය ශේ මටට නැති වුණා ඒ
රාෙශආ ශේශගොලාශෙෝ නිදාශගන ටාමි ා ඒ රාශලා ඒ පාෙර ාට
ිු ද්ධ්ව ශදෝෂාභිශ ෝග ශගනාශ
නැා ැ ඒ රාෙශආ ඒ
පාෙර ාට ිු ද්ධ්ව ශදෝෂාභිශ ෝග ශගනාවා නේ ඒ ශගනාපු
එක්කයශරනාශේ ටාස නිලාවො ගශේ තිශ ි  රඳ රළු ගශේ
තිශ ි  බඩ වෙශ ගශේ තිශ ි  එශා ෙ නේ ශද්ප ත් නැා ැ
ටාටපු තැනත් නැා ැ දු  පවුෙත් නැා ැ ඒ වාශේ පරිසම ක්කය තෙි 
ඒ රාෙශආ තිබුශඩු තමුන්නාන්ශසේො ඒ රාෙශආ රට පි ාශගන
ටාමි ා රාා රමන්න එක්කයශරශනකුටවත් ශරොන්ද පණ තිබුශඩු
නැා ැ ඒර තෙි  ාාර්ා [බාධ්ා න්රීේ] ඒ රාශලා එවැනි
තත්ත්ව ක්කය තිබුශඩු
ඊ ඟට Greek Bonds. [බාධ්ා න්රීේ] අා  ගන්න ඒ රාෙශආ
ග්රීසිශආ ආර්ථිර රඩා වැමිො තිබුශඩු ශෙෝරශආ න්සිෙ
ශරශනක්කය ඒ ආර්ථිර ට සලාලි ආශ ෝජන රශ ේ නැා ැ ඒ
ආර්ථිර රඩාශගන වැමිො තිබුශඩු අශේ රේමාලාො ෙටාන්ද
මාජපක්කයෂො එරතු ශවො ියටාන් ඒරටත් දැේො බිලි න 7ක්කය ඒ
බිලි න 7න් ත ක්කයවත් මටට ආශ නැා ැ ශේ මශට් අටාංසර
ජනතාව ඒ පාක්ව දමා ගත්තා ශේ මශට් ජනතාවට ඒ මුදලා නැති
වුණා ඒ සි ලුෙ ශද් නිසා තෙි  ශේ මශට් ජනතාවට තුන්ශ ෙ
රන්න නැති වුශඩු අශේ දු වන්ට සි ඹොි  බතුි  රන්න සිද්ධ්
වුශඩු අශේ සො ම දු වන්ට රමිෙ රාො ජීවත් ශවන්න සිද්ධ්
වුශඩු එදා සො ම අේොවු  රන්න ශබොන්න ශදන්න ිධි ක්කය
නැා ැ න් ො දු වන් බදාශගන ළිංවෙට පැන්නා රන්න ශබොන්න
ශදන්න ිධි ක්කය නැා ැ න් ො සො ම තාත්තො දු වන් නිලාවො
ගඟට ිසි ර ා ඒ රාෙශආ තිබුණු ආර්ථිර පරිා ානි නිසා තෙි 
එවැනි තත්ත්ව ක්කය සති වුශඩු තමුන්නාන්ශසේොට ඒවා අෙතර
ශවො
"මජශආ ශසේවර න්ශේ වැටුප ු පි ලා 2 000න්න් වැඩි
රමනවා අශන් ා ාමුදුු වශන් ෙට නේ ශදන්න පුළුවන් එච්චමි "
න් ො ා ාමුදුු වන්ටත් ඒ පාෙර ා ශබොු  න් වා අපි මජශආ
ශසේවර න්ශේ වැටුප ු පි ලා 50 000න්න් වැඩි රමනවා න් වා
අපි ඒ ශපොශමොන්දුව ාෂ්ට ර ා අපි රවදාවත් ශබොු  ශපොශමොන්දු
 ජො නැා ැ මජශආ ශසේවර ා නඟා සිටුවන්න මශට් සාොනය
ජනතාවට ක්කයති ක්කය ශදන්න අපි එදාත් ප්රාර්ානා ර ා එදාත්
වැඩ ර ා අදත් වැඩ රමනවා ාදිරි ටත් ප්රාර්ානා රමනවා
ශබලාෙ වශට් මතු පාට සා ර දාශගන ාන්න තු ණ
ෙන්ත්රීතුො දැන් ශේ ගු  සභ ාශ නැා ැ එ ාශේ සලාලි ක්බාි 
මශට් ියණුේවෙ තිශබන්ශන් ශඩොෙර් බිලි න ගණන් තිශබනවා
ඒවාට අදා පරීක්කයෂණ දැන් සිද්ධ් වනවා

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.
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පාර්ලිශේන්තුව

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
තමුන්නාන්ශසේ ශේ රාා ව ක්කයවන්න ා ැදුවාට වැඩක්කය නැා ැ ඒ
පරීක්කයෂණ සිද්ධ් වනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ගු  සෙතිතුො ශේ සභ ාව
නිශ ෝජන රමන සා  ශනොරමන පුද්ගෙි න් පිළිබඳව ද්ශ ෂ
සා ගතව අසතය ප්රරා ාදිරිපත් රමනවා එ ට ාඩ ශදන්න එපා
ශේ ාන්ද 4 000ක්කය අමශගන සෙතිරෙ ගත්ත ශක්කයවට්ටශ ක්කය

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ඒවා න් න්න පුළුවන් නවා නි 

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

න්න ශෙෝඩ ා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධ්ා න්රීේ] ශෙොරද න් න්න බැරි? වාඩි ශවනවා නි 
ූ ු වා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධ්ා න්රීේ] තමුශසේට

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙේජි ද? රමපු තක්කයරඩිරේ න් න ශරොට ෙේජි  තෙි  ඒ රමපු
ශද්වලා න් න ශරොට ජනතාව අා ශගන ාන්න නිසා ඒවා
ා ැන්සාඩිගත වන නිසා ෙේජි  තෙි  ඒවා රමන්න ශා ොඳ නේ
න් න්න බැරි සි ? පාර්ලිශේන්තුශ රාා න්රීශේ නිදා ස අපට
තිශබනවා [බාධ්ා න්රීේ] ඔ ගස් රපො ශා ොමරේ රමපු එරා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අතැන ශෙතැන රැෙ. පාලු රමපු එරා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]
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දැන් ශෙතැන සිත් ර. ගැහුවාට අපව රවදාවත් නවත්වන්න
බැා ැ [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුො රාාව රමන්න ඔබතුොශේ ශවොව ගත
ශවනවා

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ඊ ඟට තමුන්නාන්ශසේො දන්නවා සිලා ශමදි ශබදපු රාාව

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මාත තා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ශෙතුොට තව ිනාඩි පා ක්කය ශදනවා

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
තමුන්නාන්ශසේො දන්නවා ෙලිත්  ඇමතුංග සිමගත ර ා ඒ
ශෙොරද? ු පි ලා ිනලි න )00ර සිලා ශමදි ශබදො ඒවාට
නිශ ෝග දුන්න ිනනිා ා එළිශආ ශලාරේතුො ටාශර් ඒ ු පි ලා
ිනලි න )00 තු ි ාෙ වංචාවක්කය සිදු වුණා සත්තටෙ සිලා
ශමද්දර මුදෙට වඩා තුන් ගුණ ක්කය වැඩිශ න් බිලා දාො තෙි 
ු පි ලා ිනලි න )00ක්කය ශපන්වො තිශබන්ශන් සිලා ශමද්ද  ජො
ඒශරනුත් ශා ොමරේ ර ා ු පි ලා ිනලි න )00න් ිනලි න (00ක්කය
ශා ොමරේ ර ා ාතුු  ිනලි න 200න් සිලා ශමදි අමශගන ශබදුවා
ශේවා රශ ේ ජනතාවශේ සලාලිවලින් ශේවාට ිු ද්ධ්ව ඒ
රාෙශආ රවුු වත් රාා රශ ේ නැා ැ ශෙොරද ජීිත ට තිශබන
ආ ාව නිසා

ඊ ඟට අපි දැක්කයරා ළිේ ශබදුව ා ැමි ළිේ ශබදන්න ු පි ලා
ිනලි න 200ක්කය ි දේ ර ා එදා ගු  සභ ාශ ටාමි ා සා ර ක්කය දා
ගත්ත ඒ පවුශලාෙ ශරශනක්කය එ ා ු පි ලා ිනලි න 200ර ළිේ
ශබදුවා [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ශේවා න් න ශරොට ශරොශා ේවත් ාන්න
එශරකුට
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තද ශවො ර. ගැහුවාට අපට රමන්න ශද ක්කය නැා ැ නි ෙ ශා ොම
තක්කයරඩිශ ක්කය
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ර. ගැහුවාට අපට රමන්න ශද ක්කය නැා ැ ශේවා අා ශගන ාන්න
වනවා ශේවා රමන ශරොට රට පි ාශගන ටාටපු එවුන්

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශේවා රමන ශරොට සද්ද නැතුව ටාටපු එවුන්

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශේවා න් න ශරොට ටාශත් අොු වට ර. ගැහුවාට අපට රමන්න
ශද ක්කය නැා ැ
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ඊ ඟ රාමණ
ශෙොරක්කයද? අේොශගි  තාත්තාශගි 
ශසොශා ොන ා දන්න ු පි ලා ිනලි න 90ක්කය ශා ොමරේ රමපු
ශරශනක්කය තෙි  තමුන්නාන්ශසේොශේ අනාගත ජනාධිපති
අශේක්කයෂර ා ු පි ලා ිනලි න 90ක්කය UDA එශරන් ශා ොමරේ
ර ා තමුනාන්ශසේොට අනාගත ජනාධිපති අශේක්කයෂර ා රම
ගන්න ඊට වඩා ශා ොමරේ රමපු ශරශනක්කය නැද්ද? [බාධ්ා න්රීේ]
තව ශා ොඳට ශා ොමරේ රමපු ශරශනක්කය ශා ො ා ගන්න නන. [බාධ්ා
න්රීේ] සි  අක්ශවන් ශා ොමරේ රමපු ශරශනක්කය දා ගත්ශත්?
[බාධ්ා න්රීේ]
ඊ ඟට මණිු වන් ගැන රාා රමනවා අම ශරොශන් ාන්න
ෙන්ත්රීතුො න් වා මණිු වන් දඩ ේ රමනවා න් ො
මණිු වන් දඩ ේ රමනවා න් න්න තමුන්නාන්ශසේොට ෙේජා
නැද්ද? ුතද්ධ් රමපු ා මුදාපති ශගනිටාලාො ටාශර් දැේො [බාධ්ා
න්රීේ] ජනමාලාවු  දා  ශදශනක්කය ශගදම ැ වා බ්රිශේඩි ර්ො දා 
ශදශනක්කය ශගදම ැ වා ුතද්ධ් රමපු ා මුදා නිෙධ්ාරින් 34
ශදශනක්කය ශගදම ැ වා දැන් ිනීය ෙමපු ා තම පස් ශදශනක්කය
අලාෙො ටාශර් දැේොෙ ඒර මණිු  දඩ ෙක්කය ශනොශවි  මශට්
ීයති ට උඩින් න්න න්සිෙ මණිු ශවකුට බැා ැ ශෙොන
තනතුමක්කය දැු වත් ිනනිශා ක්කය ෙැු වා නේ ොනුෂී අි තිවාසිරේ
රඩ ර ා නේ ීයති ක්රි ාත්ෙර ශවන්න නන. ෙන්ත්රීතුෙනි
තමුන්නාන්ශසේ මීට පුගව ීයති ට ගු  රමන්න ාශගන ගන්න
මණිු වන් ශවනුශවන් රාා රමන්න තමුන්නාන්ශසේොට
අි ති ක්කය නැා ැ ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂට ිු ද්ධ්ව ශචෝදනාවක්කය
තිශබනවා ිනේ ානා ා තමක්කය ගත්තා ුතද්ධ් ට පාිච්චි රමපු ිනේ
ානාවලින් පවා වංචා ර ා ිනේ ානා ා තමට සත්තටෙ ියශආ
ශඩොෙර් ිනලි න 7ි  බිෙ දෙො ශා ොම සොගෙරට ශගවා
තිශබනවා ශඩොෙර් ිනලි න 5(ක්කය [බාධ්ා න්රීේ] තමුන්නාන්ශසේ
ශෙෝඩශ ක්කය
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාශේ ර. ගැහුවාට ශා ොමරේ රමපු සලාලි ගැන දැන් සාක්කයිත එරතු
ශවො තිශබනවා ඒවා සේබන්ධ්ශ න් ශා ට අනිද්දා නක්
පවමනවා එතශරොට අම ශරොශා ේ ා රි ාන්න ශරශනක්කය
අලාොශගන ියටාලාො අත්අඩංගුවට ගන්න එපා න් ො අඬාි
නමුත් ාදිරි ට අනිවාර් ශ න්ෙ ශේ නක් ක්රි ාත්ෙර ශවනවා
ශඩොෙර් ිනලි න 7ක්කය න් න්ශන් ිනලි න 5 000ක්කය ෙක්කයෂ
50 000ක්කය ුතද්ධ් ට ශවන් ර ඒ සලාලි ශා ොමරේ ර ා නේ ඒ
වාශේ අ මණිු වන් ගැන රාා රමන්ශන් ශරොශා ොෙද? ශඩොෙර්
ිනලි න 7ක්කය! ශේවා ශපොඩි ශද්වලා ශනොශවි  [බාධ්ා න්රීේ]

ඊ ඟට මක්කයනා ආමක්කයෂර ෙංරා සොගශේ අ ශද් පාෙන
වැඩ රමන්න දැේො ඒශරන් මක්කයනා ආමක්කයෂර ෙංරා සොගෙට
වුණු පාක්ව ු පි ලා ිනලි න 7ි  මක්කයනා ආමක්කයෂර ෙංරා
සොගශේ අ 2054 ජනවාරි ොසශආ පැවැති ජනාධිපතිවමණශආ ජ
ෙැතිවමණ මාජරාරිවෙට ශ ශද වා ඒශරන් ු පි ලා ිනලි න 7ර
පාක්වක්කය සිදු වුණා
ඊ ඟට සවන්ට් ගාර්ඩි සිද්ධි ශේ මශට් ශපොඩි එශරක්කය
වුණත් ඒ ගැන දන්නවා නැියටො ර. ගැහුවාට වැඩක්කය නැා ැ
සවන්ට් ගාර්ඩි සිද්ධිශ න් වුණු පාක්ව බිලි න 55ි  සවන්ට්
ගාර්ඩි එශරන් මටට නැති වුණු මුදෙ බිලි න 55ි  [බාධ්ා න්රීේ]
රට පි ාශගන අා ශගන ාන්න සම ශසොි සා වාඩි ශවනවා
ශෙෝඩශ ක්කය වාශේ
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ර. ගා නවා පාක්ව බිලි න 55ි 
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2018 අශප්රේලා 0(
ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය තිශබනවා රාාව
අවසන් රමන්න

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
බිලි න 55ක්කය න් න්ශන් ශේ මශට් ජනතාවශේ සලාලි ශේ
මටට ෙැබි ුතතු සලාලි

ඊ ඟට පුගිය ජනාධිපතිවමණශආ ජ දැන් ඇේ ප්රචාම රමපු
ඒවාට ITN එරට රූපවාටාීය සංස්ාාවට ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ
ශනොශගවපු මුදෙ ිනලි න 550ි  ඒ නක්ව දැන් ිභ ාග ශවනවා ඒ
වමදට අවුු දු 20ර සිම දඬුවෙක්කය ිඳින්න නන. එතශරොට
නා රශ ක්කය ශා ො ා ගන්න ශවනවා එතශරොට අලුතින් ශරශනක්කය
ශා ො ා ගන්න ශවනවා එළි ට එන්න ා ේබ ශවන එරක්කය නැා ැ
අවුු දු 20ර සිම දඬුවෙක්කය එ ාට ිඳින්න ශවනවා
ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුො ශෙතැන ාන්න
ා ැශෙෝෙ එක්කයර ාළුි  ආා ාම ගන්න ශවොවට එශා ෙ සිලාො
අපි එක්කයරත් රාා රමනවා එතුොටත් නක්වක්කය තිශබනවා ිනලි න
)0ර වංචාවක්කය සේබන්ධ්ශ න් අපට ඒ ගැන මිරක්කය රනගාටුි 
එතුො අද උශද් අශේ පුග ශප ෙන්ත්රීවු  සෙඟ එරතු ශවො
"බෙපං ෙශචෝ ෙට ශවන ශද් ශා ට ෙෙ ූලක්ශ දෙන්නි  න්ශන්
ෙශචෝ" න් ො ාතා රනගාටුශවන් න් වා ලු ා ැබැි  එශා ෙ
න් නශරොට ෙට තව එරක්කය ෙතක්කය ශවනවා 2050 වසශර් ජ ෙෙ
ඔ පැත්ශත් ඔ ාදිරි ශේළිශආ එා ා ශරොශන් ාඳො ශදවන
පුටුශ වාඩිශවො ටාමි ා 2050 සැේතැේබර් 30 වන දා
පාර්ලිශේන්තුශ රටුතතු අවසන් ශවන්න න්ට්ටුව ා වස 4 00ට
ිතම ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුො ෙශේ ාස්සමා ට
සිලාො ටාටශගන න් වා "තව තත්ත්පම තිා ි  පාර්ලිශේන්තුශ
ාන්න ා ේබ ශවන්ශන් ඊට පස්ශසේ වැලිරඩ" න් ො එදා එශා ෙ
න් පු එතුො අද ශේ පැත්ශත් පුග ශප ෙන්ත්රීවු න්ට සිලාො
"බෙපං ෙශචෝ ෙටත් ශා ට ූලක්වට න්න ශවනවා" න් ා න් වාෙ
ඒර වදවශආ සමදෙක්කයද න් ො ෙට ටාතුණා එදා එතුො එශා ෙ
ටාතුශ නැා ැ රවදාවත් ශේ තත්ත්ව සති ශවි  න් ො ටාතුශ
නැා ැ අපි සත්තටෙ ඒ ගැන රනගාටු ශවනවා එතුො ූලක්වට
නවා නේ අපි රනගාටු ශවනවා නමුත් එදා එතුො එශා ෙ
න් ශ ෙට සෙච්චෙ ට තමුන්නාන්ශසේො ියටාලාො එතුොට ඒ
ගැන න් ශවොත් එතුොට ෙතක්කය ශවි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි අෙතමව ෙබා දුන් රාෙ ත් දැන් අවසන්
ශවිනන් පවතිනවා

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ෙට තව ිනාඩි පා ර රාෙ ක්කය ශදන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ආඩුක් පක්කයෂශආ ප්රධ්ාන සංිධ්ා රතුො
ශවොව ෙබා ශදනවාද?

ශෙතුොට තව
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මාත තා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගු  රාානා රතුෙනි එතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
ෙබා ශදනවා

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ගු  රාානා රතුෙනි ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො ශේ සභ ාශ
ාතා ආඩේබමශ න් ර. ගැහුවා ූෂෂණ ගැන රාා ර ා

එතුොට ිු ද්ධ්ව තිශබන ශචෝදනා එතුොට අෙතර ශවො
ෙධ්යෙ පන්තිශආ ජනතාවට ා දපු ශගවලා එතුො පාතීන්ට ශබදො
දුන්ශන් ශරොශා ොෙද? ිනත්ර න්ට ශබදො දුන්ශන් ශරොශා ොෙද?
මජශආ වාා න (2ක්කය පාිච්චි රශ ේ ශරොශා ොෙද? එතුොට ඒවා
අෙතර ශවො ශෙතැනට සිලාො රාා රමනවා එතුො රාා
රශ ේ නේ ඊට වඩා ුගද්ශදක්කය ශේ මශට් නැා ැ වාශේි  ෙේජා
නැද්ද දන්ශන් නැා ැ ඒ රමපු ශද්වලා ා ැෙ ශවොශ ෙ ෙනශසේ
ශා ොලාෙං රමනවා සති තමුන්නාන්ශසේොත් ඒ වාශේ ිනනිස්ුග
රාා රමන ශරොට අත්පුඩි ගා නවා ර. ගා නවා ඒ ශගොලාෙන්
රමන වැමදි තමුන්නාන්ශසේොට ශපශනන්ශන් නැද්ද? එශා ෙ
වංචා රශ ේ ජනතාවශේ සලාලි ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ න් න ටාටපු
පාෙර ාශේ vehicle fleet එශක්කය වාා න 5 200ක්කය තිබුණා වාා න
5 200ක්කය පාිච්චි ර ා අදටත් එි න් වාා න 300ක්කය ආ ිය අතක්කය
නැා ැ ඒවා රමන ශරොට ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ශගශනන්න
තමුන්නාන්ශසේොට ටාතුශඩු නැා ැ! ඒවා ජනතාවශේ සලාලි
ඒර තමුන්නාන්ශසේො දැන ගන්න සෙති ශරශනකු ා ැමි ට
ෙට තවෙ තිශබන්ශන් එර වාා න ි  ෙට ඒ වාා න ත් ා ේබ
වුශඩු සෙති පුටුශ ොස 50ක්කය ටාමි ාට පස්ශසේි  ොස 50ක්කය ෙෙ
ියශආ ෙශේ ශප ද්ගලිර වාා නශආ තමුන්නාන්ශසේො එතැන
ටාමි ා නේ - [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

නැඟී සිනාප් ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ශසොි සා ෙන්ත්රීතුො වාඩි ශවන්න
ශා ොමරේ රමපු එරා රැෙ. පාලුවා

[ශඝෝෂා න්රීේ] ගස්

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[ශඝෝෂා න්රීේ] අම ශෙොනමාගෙ රැෙ. මිර ඔක්කයශරෝෙ රාො
ශෙතැනට සිලාො ර. ගා නවා ශේ වාශේ ශා ොු 

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ආපු එර ගැන අපි ෙේජා ශවනවා [ශඝෝෂා
න්රීේ] රැෙ. පාලුවා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]
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[ශඝෝෂා න්රීේ] නෙටත් ෙේජි  සාොනයශ න් 'ශසොි සො'
න් න්ශන් දකුශඩු ාන්න ශා ොඳ චඩුඩිශ ෝ ශා ොඳ නිර්භීත
ිනනිස්ුග ා ැබැි  ශා ොමරේ රමන්ශන් නැා ැ [ශඝෝෂා න්රීේ]ශේ
ශසොි සා මූ ශා ොමරේ

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

රමොෙි  පාර්ලිශේන්තුවට සිලාො තිශබන්ශන් [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Minister, please go ahead.

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
සාොනයශ න් දකුශඩු නේ 'ශසොි සො' න් න්ශන් ශා ොඳ
පිරිසිදු ිනනිස්ුග ඒ අ චඩුඩිශ ෝ වාශේ ාන්නවා චරිත
පිරිසිදුි  ශරළින් රාා රමනවා ශේ වාශේ තක්කයරඩි ශා ොම
ශසොි සො

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ පැත්ශත් නේ නැා ැ
ගු  රාානා රතුෙනි ා මුදා මූෙස්ාාන ගැන න් ො ෙෙ
රාාව අවසන් රමනවා ඝාතන ගැන න් න්න න්ශන් නැා ැ
ටාමශගදම ඝාතන ගැන ශද් පාෙනප න් ඝාතන රමපු ා ැමි
මිමාේො ඝාතන රමපු ා ැමි ොධ්යශ  ජන් ඝාතන රමපු ා ැමි
න් න්ශන් නැතිව ෙෙ ශේ රාමණ න් ො රාාව අවසන්
රමන්නේ

ා මුදා මූෙස්ාානශආ ාඩෙ ිකුණො එි න් ගත්ත ශරොිනස් අම
මතුපාට ශබලාශලා ොෙ දොශගන ටාටපු තු ණ ෙන්ත්රීවම ාශේ
Cosmos Bank Account වෙට CSN Account වෙට Amtrad
Accountවෙට වැටුණු ා ැමි තමුන්නාන්ශසේොට ාදිරිශආ ජ
දැනගන්න පුළුවන් ශ ි ඒර අවුු දු ා ැත්ත.වක්කය පමණ
මූෙස්ාාන ක්කය අපි ඒර පණ ශෙන් ආමක්කයෂා රම ගත්තා අශේ
අභිොන ා මුදාශ ශග මව ආමක්කයෂා වන ිධි ට පණ  ජොි 
අපි ඒ ස්ාාන ආමක්කයෂා රම ගත්ශත් ඒ පාෙර ා ඒරත් ිකුණො
ශරොිනස් ගැහුවා අදටත් ා මුදා මූෙස්ාාන ශරො ඹ කුලි ට
ගත්ත ශගොඩනැඟිලිවෙි  තිශබන්ශන් ා මුදා මූෙස්ාාන ක්කය නැා ැ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි රාාව අවසන් රමන්න

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
මුදිත ජ ශරොඩි න් ො තව 'රකුෙක්කය' ටාමි ා ෙලාවාශනන්
ු පි ලා ිනලි න 200ර ිතම ශග ක්කය අමශගන ඔහුශේ නෙට ලි ා
ගත්තා ඒ පුද්ගෙ ා බැසිලා මාජපක්කයෂශේ ශගෝෙශ ක්කය ඔහු තෙි 
අලුශතන් ා දන ා මුදා මූෙස්ාානශආ Architect. ඒ ා මුදා
මුෙස්ාානශආ Architect ා ැමි ට ඔහුට ශගවො තිශබනවා
ු පි ලා ශරෝමි 32ක්කය! ශගෝ ාභ  මාජපක්කයෂශේ පාති සශා ෝදම ා
[ශඝෝෂා න්රීේ] ශේවා ශටන්ඩර්  ජො ශනොශවි  රශ ේ ශේවාට
ි ව
් ාස භ ංග ශගශනන්න ශනොශවි  තිශබන්ශන් රකුලා ශදශරන්
එලාෙන්න වමින වැඩ ඒවා ඒ වාශේ අපමාධ් රමො
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2018 අශප්රේලා 0(

තමුන්නාන්ශසේො ශේ සභ ාවට සිලාො ඒ නා ර ා ඔළුශ ති ා
ශගන තෙි  ර. ගා න්ශන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ගු  සෙතිතුෙනි රාාව අවසන් රමන්න ශබොශා ොෙ
ස්තුතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  - [ශඝෝෂා න්රීේ] වාඩිශවන්න [ශඝෝෂා න්රීේ] අපි
ාවම රමමු

ගු  චන්ද්රසිරි ගජ ජම ෙන්ත්රීතුො ඔබතුො රාාව පටන් ගන්න
[ශඝෝෂා න්රීේ]
Order, please! රාා රමන්න අවස්ාාව ශදන්න [ශඝෝෂා
න්රීේ] ගු  ගජ ජම ෙන්ත්රීතුො [ශඝෝෂා න්රීේ]

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ු පි ලා ශරෝමි 32ක්කය Architect පාති සශා ෝදම ාට ශග ශ
ශටන්ඩර් ශෙොනවත් නැතිවි 

[අ භ ා ( 33]

ගු චන්ද්රසිරි ගාීර මාත තා

ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  චන්ද්රසිරි ගජ ජම ෙැතිතුො
රාෙ ක්කය තිශබනවා

1324

ඔබතුොට ිනාඩි 53ර

ගු චන්ද්රසිරි ගාීර මාත තා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙෙ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ගැන
සාරච්ාා වන අවස්ාාශ - [බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ගු හන්ත ියශ්ාන්ත ප්පප්ර්රා මාත තා
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபதரரொ)

(The Hon. Sanath Nishantha Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුෙන්ශේ point of Order එර
ශෙොරක්කයද?

ගු හන්ත ියශ්ාන්ත ප්පප්ර්රා මාත තා
(ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபதரரொ)

(The Hon. Sanath Nishantha Perera)
ගු  රාානා රතුෙනි අශේ ටාටපු ා මුදාපතිතුො ශබොශා ොෙ
අශීොචාම ිධි ට ශේ සභ ාශ නැති ෙන්ත්රීවු  - [ශඝෝෂා න්රීේ]
ශපොඩිඩක්කය ාන්න [ශඝෝෂා න්රීේ] ශේ සභ ාශ නැති ෙන්ත්රීවු 
ටාටපු ජනාධිපතිතුො ඒ වාශේෙ අශේ ටාටපු ආමක්කයෂර
ශලාරේතුො ගැන නමර ිධි ට රාා ර ා ඒ සි ලු රාමණා ඒ
වැමදි වචන ා ැන්සාඩි වාර්තාශවන් ාවත් රමන්න න් ො
රාු කවරව ාලාෙනවා [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ඒර ෙෙ දැනුේ ශදන්නේ

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙතුොශේ ශීොචාමරෙ
පුත්තෙශේ සි ලු ජනතාව දන්නවා [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගැන

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගු  රාානා රතුෙනි ගු  සමත් ශෆොන්ශසේරා සෙතිතුො
සි රාාශ  ජ සඳා න් ර ා ශේ ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාව
එතුෙන්ොව වඩාත් ක්කයතිෙත් ර ගු  අගෙැතිතුොශේ ක්කයති
තවත් පිළිබිඹු ර ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාවක්කය න් න එර ගු 
රාානා රතුෙනි ෙෙ එර රාමණ ක්කය න් න්න රැෙැතිි 
ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ අපි ශේ ි ව
් ාසභ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත්
රශ ේ අපට තිශබන වමප්රසාද ක්කය ා ැමි ටි  ඒර අපට තිශබන
අි ති ක්කය ශේ මශට් ජනතාවශේ ාන්දශ න් පත් ශවො ශේ
පාර්ලිශේන්තුව නිශ ෝජන රමන ෙන්ත්රීවු න් ා ැමි ට එෙ
ජනතාවශේ සිතුේ පැතුේ ශේ පාර්ලිශේන්තුව තු
පිළිබිඹු
ශරශමන එර අවස්ාාවක්කය තෙි  ශේ ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාව ශේ
ි ව
් ාසභ ංග ශ ෝජනාව ගැන ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ රාා රමනවා
වාශේෙ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ අ අපට වඩා ශ ගශ න්
අග්රාොතයවම ා එෙ තනතුශමන් ාවත් ර ුතතු න් ො ශේ මට
ා මුශ න් ා සිමි ා නමුත් ඒර පාර්ලිශේන්තුවට ශගනාශ නැා ැ
මටට න් ා සිමි ා එෙ නිසා මශට් තිශබන ශපොදු ො ජන ෙත
තෙි  අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශ පිළිබිඹු ශවන්ශන් න් න එර ාතා
පැා ැදිලිි 

ගු  රාානා රතුෙනි අගෙැතිවම ා තව දුමටත් එෙ ධුමශආ
ති ා ගත්තත්
ැ වත් එ අපට අදා ශද ක්කය ශනොශවි 
සාධ්ාමණ රු ණු න්ටාප ක්කය පදනේ රමශගන තෙි  අපි
පාර්ලිශේන්තුවට ශේ ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාව ශගනාශ පුග ිය
රාෙශආ බැඳුේරම සිද්ධි ට අදා ව ගත් ිය
ක්රි ාොර්ග
සේබන්ධ්ශ න් අග්රාොතයවම ාත් වග න්වුතතු න් න අදා ස
ජනතාව තු තිබුණා එෙ පදනෙ ෙත ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
පිළිබඳව මශට් ජනතාවශේ ි ාෙ උනන්දුවක්කය තිබුණා ා පාෙන
ආඩුක්ව මශට් ජනතාවට දුන් ප්රතිපා උලාෙංඝන රමිනන් ජනතා
පමොධිපතය ට පිටු පා ශේ මශට් ූ ළුතම ක්කය වූ ධ්නපති පන්ති
ක්කයතිෙත් රමන රෙශ ද ක්කය ාස්සමා ට ශගන න්නට රටුතතු
රමනවා ශෙශා ෙ ආඩුක්වක්කය ශෙශා ෙ නා රශ ක්කය තව දුමටත්
ති ා ගත ුතතුද න් න රාමණ පදනේ රමශගන තෙි  අපි ශේ
ි ව
් ාසභ ංග ශ ෝජනාවට අත්සන් රශ ේ අපට අග්රාොතයවම ාත්
එක්කයර ශප ද්ගලිර ප්ර න
් ක්කය නැා ැ ශේ ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාව
තු තිශබන්ශන් ප්රතිපත්තිෙ රු ණු ො  බැංකුශ මූෙයෙ
වංචාව සිදු ඇෙ ශේ මශට් ආර්ථිර ට ශරොශතක්කය බෙප.වාද? ශේ
මශට් ජනතාවශේ තිශබන ි ව
් ාස ජාතයන්තම ව ශ න් අශේ
බැංකු පද්ධ්ති -ො  බැංකුව- ශරශමටා තිශබන ි ව
් ාස
සේපුර්ණශ න්ෙ පළුදු වන තත්ත්ව ක්කය පුග ිය රාෙශආ එෙ
වංචනිර ක්රි ාව ිසින් ාස්ෙතු ර ා
ගු  රාානා රතුෙනි මීට රලින් ගු  ෙටාන්දානන්ද
ෙන්ත්රීතුො ේ ප්රරා ක්කය ර ා ෙෙ එ
ළි න් න්න න්ශන්
නැා ැ ගු  ජනාධිපතිතුො දිවුු ේ දුන් අවස්ාාශ ෙ ගු  මනිලා
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  චන්ද්රසිරි ගජ ජම ො තා]

ිරෙසිංා  ෙැතිතුො අග්රාොතයවම ා ා ැමි ට දිවුු ේ දුන්නා
දිවුු ේ  ජ රැබිනට් ෙඩුඩෙ පත් රම එෙ ිෂ න් ශවන්
රමනශරොට ො  බැංකුව එතුොශේ ිෂ
ටතට ගත්තා එතුොට
තිබුණු ිෂ ජාතිර ප්රතිපත්ති ා ා ආර්ථිර රටුතතු පිළිබඳවි  එෙ
අොතයාං ශආ තෙි  එතුො වග කීේ දැු ශ
නමුත් මුදලා
අොතයාං
ටශත් තිශබන ො  බැංකුව එෙ අොතයාං
ටතට ගන්න න්සිෙ නන.රෙක්කය තිබුශඩු නැා ැ සත්ත ව ශ න්ෙ
එ අශේ මශට් මූෙය ීයති ටත් පටා ැනිි  Monetary Act එර
ටශත් ො  බැංකුව තිශබන්නට නන. මුදලා අොතයාං
ටශත්ි  මුදලා අොතයාං ශ න් ශවන් රම ආර්ථිර රටුතතු
අොතයාං
ටතට ො  බැංකුව අමශගන ිශද්ශිරශ ක්කය ඒ ො 
බැංකුශ අධිපතිවම ා ා ැමි ට පත් රම ඔහු පිළිබඳ ි ්වාස ක්කය
මශට් ජනතාවට  ජො ශේ බැඳුේරම වංචාශවන් මටට සිදු ර ො ා
දැවැන්ත ආර්ථිර ා ානි ඒ ක්රි ාදාෙ පිළිබඳව අග්රාොතයවම ාට
වග කීෙක්කය නැද්ද න් ා අපි අා නවා
අපි ශේර අා න්ශන් රාශගන්ද? ඩි ගුණශසේරම ෙැතිතුො
නා රත්ව දුන් COPE එශක්කය ාඳො ශේ වංචාව පිළිබඳව රමන
ෙද ිෙර් න වාර්තා පාර්ලිශේන්තුවටත් ාදිරිපත් රමන්න ශපම
සත්ත ව ශ න්ෙ පාර්ලිශේන්තුව ිුගු වා ා ැරිශආ ශේ නිසාි 
ශේ සිද්ධි
ටපත් රමන්න ශදවනුව පිමිපන රිනටුව පත් ර ා
පිමිපන රිනටුව තුන් ොස ක්කය ශේ සේබන්ධ්ශ න් ිෙර් න
රමො ඊට පස්ශසේ න් නවා "ශෙ දිගට ිෙර් න න්රීශේ
බෙ ක්කය අපට නැා ැ"ි  න් ො ඊට පස්ශසේ තෙි  ුගනිලා
ා ඳුන්ශනත්ති සභ ාපතිතුොශේ නා රත්වශ න් නැවත COPE
එර පත්වන්ශන් ශේ රිනටුව රමන ෙද ිෙර් න න්ශගන්
අනතුු ව සත්ත ව ශ න්ෙ ශෙ ාදිරි ට .ෙ ව ක්කයවන්න ගු 
අගෙැතිතුො උත්සාා  ර ා අපි ශේර ීයතිපතිවම ාට ශ ොමු
රමො තිශබනවා එෙ නිසා වනතිර සාධ්ාමණත්ව ක්කය එතැනින්
ාෂ්ට ශවි  න් න අදා ස එතුො ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ ාදිරිපත්
ර ා ඒ ගැන ි ව
් ාස ක්කය නැති නිසා තෙි  ශබොශා ෝ ශද් පාෙන
පක්කයෂ පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු  න් ා සිමිශආ "නැා ැ ිශ ෂ
ේ
ජනාධිපති ශරොිනසෙන්න් ශෙ ිෙර් න රමන්න නන. මූෙය
අපමාධ්රු වන්ට දඬුවේ ශදන්න නන."ි  න් ො ශේ
සේබන්ධ්ශ න් ිෙර් න
ර
මීට ශපම COPE එශක්කය
සභ ාපතිවම ා ා ැමි ට රටුතතු ර
ඩි ගුණශසේරම ෙැතිතුො
පුවත් පත් සාරච්ාාවක්කය පවත්වා න් වා "ෙෙ දින 55ක්කය සතු ත
සාක්කයිත (2ක්කය ිෙර් න රමො ා දපු ශේ වාර්තාව අනුව ශෙටා
වංචනිර ස්වභ ාව ක්කය තිශබන බව ාතාෙ පැා ැදිලිි  ශෙවැනි
වංචාවන් සිදුවනවා නේ ශේ මශට් මූෙය ප්රතිපත්ති ඒ වාශේෙ
ආර්ථිර පදනෙ ක්කයතිෙත් රමන්න පුළුවන් වන්ශන් නැා ැ එෙ
නිසා ශේවා වා ාෙ ශා ළිදම
ර
ුතතුි  ශේ මූෙය
අපමාධ්රු වන්ට දඬුවේ දි ුතතුි " න් ො ශේ ශරොිනසෙ පත්
රශ ේ ඒ පදනෙ ෙති 
ගු  රාානා රතුෙනි එශෙස පත් රමපු ශරොිනසශෙන් අද
ශේ සි ලාෙ අනාවමණ ශවො අවසන් ො  බැංකු අධිපතිවම ා
තෙන්ශේ පවුශලාෙ බ.නාට අතිි ාෙ ොභ  ක්කය ෙබන්න ො 
බැංකුව ා ුගමවපු ආරාම අද එෙ ජනාධිපති ශරොිනසශෙන්
ශා ළිදම ශවො තිශබනවා ජනාධිපති ශරොිනසශේ වාර්තාශ
තිශබන ිධි ට ු පි ලා ිනලි න 300න්න් ආමේභ  රමපු
පර්ශපචුවලා ශෙෂරීස් සොගෙ ු පි ලා ිනලි න 52 000ර -බිලි න
52ර- ශුද්ධ් ොභ  ක්කය වසමක්කය සතු ත ෙබා තිශබනවා එවැනි
ශුද්ධ් ොභ  ක්කය ෙැබුශ
ශරොශා ොෙද න් න එර පිළිබඳව
ිෙර් න රමන ශරොට පැා ැදිලි වුණු ශද ක්කය තෙි  ො  බැංකුශ
නිෙධ්ාරින්ශගන් ෙබා ගත් ශතොමතුු  පදනේ රම ශගනි  ශේ
අතිි ාෙ ධ්නස්රන්ධ් ර ටාිනරු වන් බවට පත් වුශඩු න් න
රාමණ
එෙ නිසා එර පුද්ගෙශ කු ශදශදශනකු ශේ මශට්
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ජාතිර ධ්න ශරොලාෙ රද්දි සත්ත ව ශ න්ෙ ඒ ශවොශ  ජවත්
ශේ ිෙර් න රමො අවසාන වන ශතක්කය ො  බැංකුව තෙන්ශේ
අොතයාං ශ න් ශවන් රමන්න ගු  අගෙැතිතුොට පුළුවන්රෙ
තිබුණා නමුත් ගු  ජනාධිපතිතුො ො  බැංකුව එෙ
අොතයාං ශ න් ගෙවා මුදලා අොතයාං ට භ ාම ශදන ශතක්කය
එවැනි ප්රතිපත්තිෙ තීන්දුවරට එන්න අගෙැතිතුොට සතජුරෙක්කය
තිබුශඩු නැා ැ ගු  රාානා රතුෙනි එෙ නිසා ප්රතිපත්ති
ිශමෝීක ිධි ට මූෙය අණ පනත්වෙට පරිබාටාමව ෙධ්යෙ බැංකුව
තෙන්ශේ අතට අමශගන තෙන්ශේ ආසන්න ටාතවශතකු ො 
බැංකුශ අධිපති ධුම ට පත් න්රීෙ සේබන්ධ්ශ න් අපට සැර ක්කය
සති වන්ශන් නැද්ද?

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි 3ක්කය තිශබනවා

ගු චන්ද්රසිරි ගාීර මාත තා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගු  රාානා රතුෙනි, අශේ ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ ුගිශ ේෂ
බුද්ධිෙතුන් ි ාෙ පිරිසක්කය ාන්නවා ආර්ථිර ිදයාපශ ෝ, ඒ
වාශේෙ සි ලු ක්කයශෂේත්ර ගැන අවශබෝධ් ක්කය තිශබන අ ාන්නවා ඒ
අ ට වගකීේ භ ාම ශනො ජ, ශ්රී ෙංරා ො  බැංකු අධිපතිවම ාට ඒ
වගකීේ භ ාම දුන්නා ශේ මට ො ා ආර්ථිර ප්රපාත රට වැමි
තිශබන අවධිශආ, අශේ මට ි ාෙ ණ ශගොන්නරට මුහුණ  ජො
තිශබන ශ ොශ , සති නැති පමතම වර්ධ්න ශවො තිශබන
ශ ොශ - එතුොශේෙ ාදිරි දැක්කයශේ න් නවා, අශේ මශට් සි ට
24ක්කය සෙතද්ධි ප්රතිොභීන් ාන්නවා න් ො- එර ධ්නපති කු
ශවනුශවන් ක්රි ා රමන්න ාඩ රඩ ෙබා  ජෙ නිසා ගු 
අගෙැතිතුොට අශේ ි ්වාස ෙබා ගත ා ැන්ද? ශෙ ශේ මශට්
මූෙය අර්බුද වර්ධ්න රමන්න, ඒ වාශේෙ අශේ මශට් ු පි ශලා
අග බාලාදු රමන්න ශා ේතු වනවා න් ො ො න් න්න රැෙැතිි 
සශෙරිරානු ශඩොෙම ට සාශේක්කයෂව අද ු පි ශලා අග අක් ශවො
තිශබනවා අද සශෙරිරානු ශඩොෙම ක්කය ු පි ලා 547ක්කය පෙණ
ශවනවා ු පි ෙ ඒ ෙට්ටෙට බාලාදු වුශඩු, අද ජීවන බම වැඩි
ශවො තිශබන්ශන්, ශේ මූෙය අවදානෙ නිසාි  එශා ෙ නැතිව
ශේවාට බෙප.ශ ජාතයන්තම සාධ්රෙ ශනොශවි  මශට් මූෙය
ර ෙනාරමණ රමන්නත්, නිසි ශෙස බැංකුවෙට උපශදස් ෙබා
ශදන්නත්, අශේ මශට් මූෙය රෙ සා  අශේ මශට් ආර්ථිර
ක්කයතිෙත් රමන්නත් ශගන තිශබන ක්රි ාොර්ග පිළිබඳව උපශදස්
ෙබා  ජෙට තිශබන අවස්ාාවර තෙන් ආමක්කයෂා ශවන්න, තෙන්ශේ
ධ්න ශගොඩ ගා ගන්න උත්සාා  රමන බෙ ක්කය ශගොනු න්රීෙ ෙ
මශට් අග්රාොතයවමශ කුට ගැ ශපන ක්රි ාවක්කය ශනොශවි  න් ොි 
ො ටාතන්ශන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි, ඔබතුොට නි ිනත රාෙ අවසානි 

ගු චන්ද්රසිරි ගාීර මාත තා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගු  රාානා රතුෙනි, ිනාඩි න්න් ෙශේ රාාව අවසන්
රමන්නේ

ශේ මශට් ා  පාෙන ගැන අවශබෝධ් ක්කය තිබි  ජත්, මශට්
ආර්ථිරශආ අවදානෙ පිළිබඳ වැටහීෙක්කය තිබි  ජත් ශ්රී ෙංරා ො 
බැංකුව ශරොලාෙ රන්න ශරොලාෙරු වන්ට භ ාම  ජෙ වඳුමන්ට දැළි
පිටා දුන්නා වශගි 
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ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො, දැන් රාාව අවසන් රමන්න

ගු චන්ද්රසිරි ගාීර මාත තා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගු  මාජිත සෙතිතුොත් ඒ ශවොශ එ ට ිු ද්ධ් වුණා
තෙන්ශේෙ පාර් ව
් ශආ සතැේ අ ශේ අදා ස් ශනොසෙරා
ඒරපුද්ගෙව ා ැසිශමිනන් ක්රි ා රමපු අගෙැතිවම කු ශරශමටා අපි
ි ව
් ාස තබන්ශන් ශරොශා ොෙද? එශා ෙ ි ්වාස තබන්න බැරි
නිසා ශේ මශට් ජනතාවශේ අශේක්කයෂා ාදිරි ට ශගන .ෙ සඳා ා
තෙි  අපි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට අත්සන් රමන්න රටුතතු
රශ ේ න් න රාමණ ශේ ශ ොශ සිටාපත් රමිනන් ෙශේ රාාව
අවසන් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The next speaker is the Hon.
Thilakarajah. You have five minutes.

Mylvaganam

[பி.ப. 4.48]

ගු මාති ල් 0වාගනේ තිලකරාාා මාත තා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கதள, வரலொற்று முக்கியத்துவம்
வொய்ந்த,
பிரதைர்
ைீதொன
இந்த
நம்பிக்மகயில்லொப்
பிதரரமணயின்ைீது
உமரயொற்றுவதற்கு
வொய்ப்பளித்
தமைக்கொக முதலில் உங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக்
தகொள்கின்தறன். இந்தப் பிதரரமண பிரதைர் ைீதொனதொக
இருந்தொலும், இதில் பிரதொன தபசுதபொருளொக இருப்பது
பிமணமுறி விவகொரம் ஆகும். இதமன விசொொிப்பதற்கொக
நியைிக்கப்பட்ட
ஜனொதிபதி
ஆமணக்குழு
அதன்
அறிக்மகயிதல 2015ஆம் ஆண்டு நமடதபற்ற பிமணமுறி
விவகொரம் ததொடர்பொக ைொத்திரம் அறிக்மகயிடவில்மல.
2008ஆம் ஆண்டிலிருந்தத இந்த நொட்டில் பிமணமுறி தைொசடி
இடம்தபற்றிருப்பதொகவும் அழுத்தைொகச் தசொல்லியிருக்கின்றது.
இருந்ததபொதும், கூட்டு எதிரணியினர் தொங்கள் ஆட்சி தசய்த
2008ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
பிமணமுறி
தைொசடி
இடம்தபற்றிருக்கின்றது என்பமத ைறந்து, இந்த நல்லொட்சிக்
கொலத்தில்
ைொத்திரம்தொன்
அமவ
இடம்தபற்றதொக
நிமனத்துக்தகொண்டு தபசிவருகின்றொர்கள். இந்தப் பிமணமுறி
விவகொரம்
கடந்த
கொலங்களில்
ைக்களிமடதய
பல
சந்தர்ப்பங்களில்
பலவிதைொகப்
தபசப்பட்டு
வந்ததபொது
நொங்கள்
பிரதிநிதித்துவம்
வகிக்கின்ற
ைமலயகப்
தபருந்ததொட்டப்
பகுதிகளிதல
இன்தனொரு
விடயம்
விஸ்வரூபம் எடுத்தது. அதொவது, ததொழிலொளர்களின் ஊழியர்
தசைலொப நிதியத்மத - EPF ஐ
முழுமையொக யொமன
விழுங்கிவிட்டது என்பதொக கடந்த உள்ளூரொட்சி ைன்றத்
ததொோ்தலின்தபொது பரவலொகப் தபசப்பட்டது. அப்படியொயின்,
2008ஆம் ஆண்டிலிருந்தத அது நடந்திருக்க தவண்டும்.
ஆகதவ,
அப்தபொதிருந்த
அரசொங்கமும்
அதற்குப்
தபொறுப்புக்கூற தவண்டும் என்ற வமகயில், தபொதுவொகப்
தபசப்பட்டுவந்த
பிமணமுறி
விவகொரம்,
அரசியல்
இலொபங்களுக்கொகவும்
அவ்வப்தபொது
தபசப்பட்டு
வந்திருக்கின்றது. இந்தச் சமபயிதல அதமன முன்னிறுத்தி
உமரயொற்றிய
தகளரவ
உறுப்பினர்
ைஹிந்தொனந்த
அலுத்கைதக, ஐக்கிய ததசியக் கட்சி அல்லது ஐக்கிய ததசிய
முன்னணியொனது, எங்களுமடய தைிழ் முற்தபொக்குக் கூட்டணி
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அல்லது ததொழிலொளர் ததசிய முன்னணி சொர்ந்தவர்களுக்குத்
துதரொகைிமழத்துவிட்டதொகக் குமற கூறினொர். அதததநரம்
ததொண்டைொன் அவர்கள் நுவதரலியொ ைொவட்டத்தின் பல
பிரததச சமபகமளயும் மகப்பற்றிவிட்டதொகவும் கூறினொர்.
ஆனொல், 2008ஆம் ஆண்டில் பிமணமுறி தைொசடி இடம்தபற்ற
கொலப்பகுதியிதல, இதத ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதகதொன்
தகளரவ ஆறுமுகன் ததொண்டைொன் அவர்கமளக் கண்டி
ைொவட்டத்திற்கு வரவிடொைல் விரட்டியவர் என்பமதயும்
நொங்கள் ஞொபகப்படுத்த தவண்டியிருக்கின்றது.
தகௌரவ பிரதைர் அவர்களுக்தகதிரொகக் தகொண்டுவரப்
பட்டுள்ள நம்பிக்மகயில்லொப் பிதரரமணமய, ஐக்கிய ததசிய
முன்னணியூடொக வந்த நொங்கள் இன்று எதிர்த்து வொக்களிக்கத்
தயொரொகியிருக்கின்தறொம்.
தபருந்ததொட்ட
ைக்கமள
அமடயொளப்படுத்தி,
அவர்களின்
முன்தனற்றத்திற்தகன
அமைக்கப்பட்டிருந்த ததொட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்மசக்
கடந்த கொல அரசொங்கம்தொன் இல்லொைலொக்கியது. ஆனொல்,
இந்த நல்லொட்சி அரசொங்கத்திதல, குறிப்பொக பிரதைர் அவர்கள்
ததொட்டம் என்ற பதத்மத நீக்கி, ைமலநொட்டு புதிய
கிரொைங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ைற்றும் சமுதொய
அபிவிருத்தி
அமைச்சு
என்கின்ற
ஓர்
அமைச்மச
உருவொக்கியதன்மூலைொக எைது ைக்களின் அடிப்பமடத்
ததமவகளொன வீடமைப்பு முதல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
வமரயில் அபிவிருத்தி தசய்வதற்குத் தன்னொல் இயன்றளவு
பங்களிப்மபச் தசய்து, இல்லொைலொக்கிய அந்த அமைச்சிமன
ைீளவும் தபற்றுக்தகொடுத்திருக்கின்றொர் என்பதமன நொங்கள்
நன்றியுடன் நிமனவுபடுத்த தவண்டியிருக்கின்றது.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, you have only two more minutes.

ගු මාති ල් 0වාගනේ තිලකරාාා මාත තා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

அந்த அமைச்சிமன உருவொக்கியது ைொத்திரைல்லொைல்,
பிரததச சமபகளின் அதிகொிப்பு, அதிகொரசமப உருவொக்கம்
தபொன்ற விடயங்கமள நிமறதவற்றுவது சம்பந்தைொக நொங்கள்
பல்தவறு முயற்சிகமள எடுக்கின்றதபொததல்லொம் அவர்
பிரதைர் என்ற நிமலயிலிருந்து எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கும்
அங்கீகொரத்திற்கும் வொய்ப்புகளுக்கும் நன்றி தசலுத்துமுகைொக
நொங்கள் இந்தச் சந்தர்ப்பத்மதப் பயன்படுத்த இருக்கின்தறொம்.
அதொவது, நன்றியுணர்தவொடு அவருக்கு எதிரொகக் தகொண்
டுவரப்பட்டிருக்கின்ற
நம்பிக்மகயில்லொப்
பிதரரமணமய
எதிர்த்து,
அவருக்கு
ஆதரவொக
வொக்களிக்கத்
தீர்ைொனித்திருக்கின்தறொம். அதத சந்தர்ப்பத்தில், ஐக்கிய
ததசிய முன்னணியில் இமணந்திருக்கும் சக கட்சிகமள
அரவமணத்துச் தசல்லக்கூடிய விதத்தில் ஐக்கிய ததசியக்
கட்சியின் தமலவர் என்ற வமகயிதல அவர் அக்கட்சியில்
ைொற்றங்கமளச் தசய்து அதில் கூட்டணிக் கலொசொரத்மதக்
தகொண்டுவர
தவண்டும்.
அந்தவமகயில்,
கூட்டணிக்
கலொசொரத்தின் உண்மை உணரப்பட தவண்டும். அதனடிப்
பமடயில் தசயற்பட்டொல்தொன் எதிர்கொலத்தில் ததொடர்ச்சியொக
எங்களுக்கு
ஐக்கிய ததசிய முன்னணிதயொடு இமணந்து
தசயற்பட முடியும் என்பமதயும் நொங்கள் ததளிவொகக்
கூறியிருக்கின்தறொம்.
இந்த
நம்பிக்மகயில்லொப்
பிதரரமணமய
இத்தமகய
ததளிவுபடுத்தல்கதளொடுதொன்
நொங்கள் எதிர்தகொள்கின்தறொம். அவ்வொறில்லொைல், ைமலயக
ைக்களுக்கு இருந்த அமைச்மச இல்லொைலொக்கிய -
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, please wind up now.

ගු මාති ල් 0වාගනේ තිලකරාාා මාත තා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

இன்று ைஹிந்த ஒரு கண் என்றும் மைத்திொி ஒரு கண்
என்றும்
தசொல்பவர்கள்
கடந்த
வொரங்களில்
பிரததச
சமபகளின்
ஆட்சிமயக்
மகப்பற்றுவதற்கொக
ரணில்
விக்கிரைசிங்க
அவர்கமள
இன்னுதைொரு
கண்ணொக
ஏற்றுக்தகொள்வதற்கும் தயொரொனொர்கள். அதொவது, பிரததச
சமபகமளத் தம்வசைொக்குவதற்கு
கண்பொர்மவ குமறந்த
ததொழிலொளர்கமள அவர்கள் கண்மூடித்தனைொகத் தொக்குகின்ற
அளவுக்கு
நடந்துதகொண்டொர்கள்.
ஆனொல்,
நொங்கள்
அவர்கமளப்
தபொன்று
தகொள்மகயற்றவர்களொகச்
தசயற்படொைல்
நிதொனைொகச்
சிந்தித்து,
இந்த
நம்பிக்
மகயில்லொப் பிதரரமணக்கு எதிரொக வொக்களித்துப் பிரதைர்
அவர்களுக்கு எைது ஆதரமவத் ததொிவிக்க இருக்கின்தறொம்
என்று கூறி, விமடதபறுகின்தறன். நன்றி.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  මී ඟට ගු  මුජිබුර් මහුොන්
ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට ිනාඩි 8ර රාෙ ක්කය තිශබනවා

[අ භ ා ( 4(]

ගු මුජිුදර් රහුමාතාන් මාත තා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)
ස්තුතිි  ගු  රාානා රතුෙනි බුදු මජාණන් වා න්ශසේශේ
ශද් නා සතු ත් ''ධ්ේෙ පද '' ග්රන්ාශආ එර ගාාාවක්කය ාදිරිපත්
රමිනන් ො ෙශේ රාාව ආමේභ  රමන්නේ
"අක්කයශරොශධ්න ජිශන් ශරොධ්ං - අසාධුං සාධුනා ජිශන
ජිශන් රදරි ං දාශනන - සච්ශචන අලිරවාදිනං"

එටා ශත්ු ෙ වන්ශන් "ශරෝධ් රමන තැනැත්තා ශරෝධ්
ශනොන්රීශෙන් දිනන්ශන්
අසත්පුු ෂ ා සත්පුු ෂරිනන්
දිනන්ශන් ෙුගු  තැනැත්තා දන්  ජශෙන් දිනන්ශන් ශබොු 
න් න්නා සතයශ න් දිනන්ශන් " න්නි  ශේර තෙි  බුදු
මජාණන් වා න්ශසේ ශද් නා රමපු දිනන රෙ අද අපි ශේ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාවට මුහුණ ශදන්ශන්ත් ශේ රෙ
පදනේ
රමශගනි  ශෙොරද අපට ශබොු  න් ො සතය වසන් රමො
ශරෝධ්ශ න් වවමශ න් ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව දිනන්න
අව යතාවක්කය නැා ැ
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ ීයති
ා ා සාෙ
පිළිබඳව අගෙැතිතුොට ශචෝදනාවක්කය තිශබනවා
ශපොදුජන එක්කයසත් ශපමමුශඩු ෙන්ත්රීවු න්ශගන් ෙෙ අා න්ශන්
ශෙ ි  එදා දිගන සති වුණු සිද්ධි සේබන්ධ්ව ශපොලීසි ිසින්
අත් අඩංගුවට ගන්නා ෙද අ අතම ශපොදුජන එක්කයසත් ශපමමුශඩු
ප්රාශද්ශී
සභ ා ෙන්ත්රීවු න් ශදශදශනක්කය ාන්නවා එර
ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ගාිනණී මාජපක්කයෂ අශනක්කය ෙන්ත්රීවම ා අමලි
ශා ෝටෙශආ අි තිරු  සෙන්ත න් න අ
ශේ ශදශදනාෙ
සේබන්ධ් වුණු බවට සාක්කයිත සා   ඇඩිශ ෝ දර් න තිශබනවා එෙ
නිසා අත් අඩංගුවට අමශගන ති ාශගන සිමිනවා තව ප්රාශද්ශී
සභ ා ෙන්ත්රීවු න් තුන් ශදශනක්කය ගැන ශපොලීසි ිෙර් න රමො
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අත් අඩංගුවට ගන්න ශසො ාශගන නවා නමුත් ඔවුන් ශේ
ශවොශ ා ැංියො තෙි  ාන්ශන් ඒ තුන්ශදනා තෙි  ශපොදුජන
එක්කයසත් ශපමමුශණන් ප්රාශද්ශී සභ ාවට තමග ර  ජේති න අ
සා  තවත් ප්රාශද්ශී සභ ා ෙන්ත්රී ටාිනවු න් ශදශදශනක්කය නෙදගෙ
පන්සශලා පි මතන ටාින ශගොඩමුන්න පන්සශලා ටාින ශේ
තිශදනාෙ අද වන ිට ප්රශද් ශ න් අතුු  දා න් ශවො ා ැංියො
ාන්නවා අද ශපොදුජන එක්කයසත් ශපමමුශඩු අ ශේ ආඩුක්ශ
අගෙැතිතුොට ශචෝදනා රමනවා නමුත් ඔවුන්ශේ පා 
ක්රි ාරාරීන් ප්රාශද්ශී සභ ා ෙන්ත්රීවු න් දිගන සිද්ධි ට සේබන්ධ්
ශවො අද අත් අඩංගුවට පත් ශවො ාන්නවා ඔබතුෙන්ො
න් න්නට නන. පක්කයෂ තා නේ රමො ඔවුන් ශනමපනවාද
පක්කයෂශ න් අි න් රමනවාද එශා ෙ නැත්නේ ඔවුන් ගැන ගන්නා
ක්රි ාොර්ග ශෙොරක්කයද න් ො ඒර න් න්ශන් නැතුව දිගන
ප්රශද් ශආ ටාටපු ශපොදුජන එක්කයසත් ශපමමුශඩු ක්රි ාරාරීන් එරතු
රමො රමපු ිනා
ගැන රාා රමන්ශන් නැතුව එෙ සිද්ධි
නැවැත්වූශ නැා ැි  න් ො මජ ට ිතමක්කය ශදොස් න් ිනන්
ශචෝදනා එලාෙ න්රීෙ සාධ්ාමණ නැා ැ ඒරත් අගෙැතිතුොට
ිතමි  සි  මශට් ජනාධිපතිතුො ආමක්කයෂර සෙතිවම ාශන් සි 
එතුො ගැන රාා රමන්ශන් නැත්ශත්? එතුො ගැන රාා
රමන්ශන් නැත්ශත් එතුො එක්කයර deal එරර සිමින නිසි  එතුො
සෙඟ deal එරර සිමින නිසා ජනාධිපතිතුොට බකවන්ශන් නැා ැ
ඔක්කයශරොෙ අගෙැතිතුොට අගෙැතිතුො සතුළු අපි ඔක්කයශරොෙ
ආඩුක්ශ ආඩුක්ව එරතු ශවො තෙි  සි ලු තීන්දු ගන්ශන් ඒවා
වමදින්න පුළුවන් ා රි න්න පුළුවන් වැමදුශණොත් අගෙැතිතුො
ා රි ියශ ොත් ජනාධිපතිතුො එශා ෙ තීන්දුවක්කය නැා ැ අපි 2054 ජ
ජාතිර ආඩුක්ව ා ැදුවා අපි ාස්සමා ට ආවා එතශරොට වැමදි
ශද්වලුත් ශවො තිශබනවා වැමදි ශද්වලා ශවො තිශබනවා නේ
ඒවා නිවැමදි රම ගන්න වගකීෙ සි ලු ශදනාෙ භ ාම ගන්න නන.
අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ිතමක්කය ශනොශවි  ශේ ආඩුක්වට
ිු ද්ධ්වි  ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් ශවො තිශබන්ශන්
අද
තමුන්නාන්ශසේො
ඒරාබද්ධ්
ිපක්කයෂශආ
ාඳශගන
ජනාධිපතිතුොත් එක්කයර deal දෙනවා අපි දන්නවා ශේ ගු 
සභ ාශ රාා ර සො ම ෙන්ත්රීවු  ජනාධිපතිතුොත් සෙඟ deal
දාො උසාි න්න ශනො ජ නක් ා ංගා ගත්ත බව සි  ඒ? ුගසිලා
ශප්රේෙජ න්ත සෙතිතුො අද ශෙොකු රාාවක්කය ර ා එතුොට
අලාෙස් ශා ෝ ූෂෂණ ශචෝදනා ිෙර් න ශරොිනසශේ පරීක්කයෂණ ක්කය
තිශබනවා එතුො ආඩුක්වට එරතුශවො ඒ පරීක්කයෂණ
ට
ගැහුවා ඒරි  ශේ ආඩුක්වත් එක්කයර එරතු වුශඩු ඒර අද
ඔබතුෙන්ො පාෙෙක්කය රමශගන තිශබනවා අද ශෙොරක්කයද වුශඩු?
ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො න් නවා "මනිලා ිරෙසිංා  ටානා
ශවන්ශන් නැා ැ මනිලා ිරෙසිංා  රාා රමන්ශන් නැා ැ
ඔබතුෙන්ොට තුශනන් ශදශක්කය බෙ ක්කය නැා ැ " න් ො ශේවා
බෙන්න තෙි  දැන් ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනැලාො
තිශබන්ශන් ශේවා ශචක්කය රමන්න තෙි  ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශගනැලාො තිශබන්ශන් ඒ න් න්ශන් මනිලා ිරෙසිංා 
අගෙැතිතුො අපිත් එක්කයර රාා රමනවාද අපිත් එක්කයර ටානා
ශවනවාද අපිට 'ා ශෙෝ' න් නවාද බෙන්න ඒවාශන් අද රාා
රශ ේ ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුො ශෙොනවාද න් ශ ?
එතුො එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ගැන රාා ර ා එතුොශේ
පක්කයෂශආ
තිශබන
බැසිලා
මාජපක්කයෂශේි 
ශගෝ ාභ 
මාජපක්කයෂශේි  අර්බුද ගැන ශනොශවි  එතුො රාා රශ ේ එතුො
යූඑන්ීඨ එර ගැනි  රාා රශ ේ යූඑන්ීඨ එර ගැන අපි බො
ගන්නේ තමුන්නාන්ශසේො තමුන්නාන්ශසේොශේ ශද් පාෙන
රමන්න
ගු  රාානා රතුෙනි අපි 2054 ජ ජන වමෙක්කය ගත්තා නමුත්
අශේ ආඩුක්වට එර තැනර වැමදුණා අපි ජාතිර ආඩුක්වක්කය
ා ැදුවා ඒ ජාතිර ආඩුක්ව ා ැදුශ ජන වමෙත් එක්කයර ආපු
ශද් පාෙන සංරලාප ත් එක්කයරද? නැා ැ එශා ෙ ජාතිර ආඩුක්
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2018 අශප්රේලා 0(

ා ැදුශ නැා ැ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ න්ටාප ශදශනක්කය
සෙතිරේ ගන්න ශේ ආඩුක්වට එරතු වුණා ා ැශෙෝෙ ශනොශවි 
න්ටාප ශදශනක්කය ඒ න්ටාප ශදනා න් න රාා අද අපට අා ශගන
ාන්න පුළුවන් අද ඒ සො ම අ එර එර ශද්වලා න් නවා අද ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ උදි ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ සිමින ිෙලා
 ඇමවං ොශේ උද
ගේෙන්පිෙොශේ ජාතිවා ජ ෙතවාද ට
ටත්ශවො තෙි  ාන්ශන් න් න එර ෙතර ති ා ගන්න අද
බඩුඩාමනා ර ප්රතිපත්ති නැා ැ බඩුඩාමනා ර ප්රතිපත්තිවෙට
පි න් ගා ොි  අද ුගසිලා ශප්රේෙජ න්ත සෙතිතුො රාා රශ ේ
එතුො අද න් නවා 2054 පාර්ලිශේන්තු ෙැතිවමණශආ ජ ඒ
ශගොලාෙන්ශේ ප්රතිපත්ති ප්රරා නශ න් බෙ ිෙධ්යගත න්රීෙ
ගැන රාා රශ ේ නැා ැි  න් ො ෙෙ දන්ශන් නැා ැ එතුො
පාර්ලිශේන්තුවට ගංාා ග ලා එනවාද න් ො ශේ ශෙොරක්කයද
න් ො තිශබන්ශන්? එතුෙන්ොශේ ප්රතිපත්ති ප්රරා නශආ 5 8 )
ටශත් ශෙොරක්කයද න් ො තිශබන්ශන්? "උගත් පාඩේ ා ා
ප්රතිසන්ධ්ාන ශරොිනෂන් වාර්තාශ
නිර්ශද්
වසමක්කය තු
ක්රි ාත්ෙර රමන්ශනමු " න් ො ප්රතිපත්ති ප්රරා නශආ තිශබනවා
LLRC Report එශක්කය බෙ ශබ ජෙ ගැන අලුත් වයවස්ාාව ගැන
පැා ැදිලිව තිශබනවා පක්කයෂශආ ශලාරේතුො ශෙොරක්කයද ශේ රාා
රමන්ශන්? පක්කයෂශආ ශලාරේතුො දන්ශනත් නැා ැ ප්රතිපත්ති
ප්රරා නශආ තිශබන ශද්වලා එතුොට අද ඊශආ ශනොශවි  හුඟක්කය
රලා ාඳො ව ර් ොු  ශවො න් ො අපි දන්නවා එතුෙන්ො
මා්රි ට ිජ ාමාෙ ොවශත් ාන්නවා උශද්ට ජනාධිපති ෙන්දිමශආ
ාන්නවා එශා ෙ ආඩුක් රමන්න බැා ැ අපි ජනාධිපතිතුොට
න් නවා තීන්දුවක්කය ගන්න න් ො අගෙැතිතුොටත් අපි න් නවා
තීන්දුවක්කය ගන්න න් ො ශේ ආඩුක්වට ිු ද්ධ්ව ශගනාපු ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ එක්කයර එරතු ශවො
පක්කයෂව ාන්ද ශදන ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු න්
සෙතිවු න් ාන්නවා නේ ඒ උදි එක්කයර ශේ ආඩුක්ශ වාඩි
ශවන්න එපා න් න එර අපි අගෙැතිතුොට න් න්න රැෙැතිි 
එශා ෙ වාඩි ශවො වැඩක්කය නැා ැ එශා ෙ ආඩුක් ා දො වැඩක්කය
නැා ැ ශේ ආඩුක්ශ ප්රතිපත්ති ත් සෙඟ එරඟ නැත්නේ ශේ
ආඩුක්ශ ගෙන් ොර්ග ත් සෙඟ එරඟ නැත්නේ ඒ අ ට න්න
පුළුවන් ප්ර ්න ක්කය නැා ැ [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ගු  රාානා රතුෙනි
අපි
නිශ ෝජන රමන්ශන්
ා ැටශදෙක්කයෂ ක්කය ජනතාවශේ
බොශපොශමොත්තු ප්රාර්ානාවන් අපි සිලාො deal දො සලාලි
ා ේබ රම ගන්න ශවන ශවන ශද්වලාවෙට සේබන්ධ් ශවො නැා ැ
අපි ා ැටශදෙක්කයෂ ක්කය ජනතාවශේ බොශපොශමොත්තු සෙඟි  ශේ
ගෙන ආශ ඒ නිසා ශේ ගෙන නැවත ජාතිවාද ට ේශලාච්ාත්ව
ෙතවාද ට ට රම ගන්න ශදන්න එපා අද ාඳොවත් ශේ
ජ ග්රා ණ ත් එක්කයර
ඒ ා ැටශදෙක්කයෂ ක්කය ජනතාවශේ
බොශපොශමොත්තු එක්කයර ාදිරි ට මුි  න් ිනන් ෙශේ වචන
ස්වලාප අවසාන රමනවා ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  මී ඟට ගු  අනුම කුොම දිසානා ර
ෙන්ත්රීතුො

[අ භ ා 4 02]

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගු  රාානා රතුෙනි ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ ශේ ාදිරිපත්  ඇ තිශබන
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව පිළිබඳව අශේ පැත්ශතන් රු ණු
න්ටාප ක්කය ාදිරිපත් රමන්න අවස්ාාව ෙබා  ජෙ පිළිබඳව ඔබතුොට
ශබශා ින්ෙ ස්තුතිවන්ත ශවනවා

1332

ගු  රාානා රතුෙනි ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව සතුශ ේ
රවම රු ණු තිබුණත් ශේර ාතා පැා ැදිලි ශෙස ශද් පාෙන
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශෙටා ශද් පාෙන ක්කය අඩංගු ශවො
තිශබනවා ඒ ශෙොරද මීට ශපමත් මනිලා ිරෙසිංා 
අග්රාොතයවම ාට ිු ද්ධ්ව පාර්ලිශේන්තුවට ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් වුණා ඒ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
පාර්ලිශේන්තුශ නිසි පරිදි සාරච්ාාවරට බඳුන්  ඇෙරට ාඩ
ශනොතබා ජනාධිපතිවම ා පාර්ලිශේන්තුව ිුගු වා ා ැරීෙ නිසා ඒ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව නයා පුස්තරශ න් ාවත් වුණා ගු 
රාානා රතුෙනි ඒ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ  ජත් ාතා පැා ැදිලි
ශෙස ශෙෙ බැඳුේරම ගනු ශදනුව රු ණක්කය ශෙස සටා න්ශරොට
තිබුණා පාර්ලිශේන්තුව ිුගු වා ා ැරි ාට පස්ශසේ නයා
පුස්තරශ න් ඒ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව අි න් වුණා නේ නැවත
ෙැතිවමණ න්න් පාර්ලිශේන්තුව පත් වුණාට පුගව ඒ රු ණ
පිළිබඳව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය පාර්ලිශේන්තුවට ාදිරිපත් ි
ුතතුව තිබුණා ඒ බැඳුේරම ගනු ශදනුව සේබන්ධ්ශ න් අවුු දු
තුනරට වඩා වැඩි රාෙ ක්කය පුග  ඇ තෙි  ළි ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ාදිරිපත්  ඇ තිශබන්ශන් ඒ නිසා ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව සතුශ ේ පැා ැදිලි ශෙස ශද් පාෙන අමමුණු තිශබනවා
අප ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට සා  ශදන්ශන් ඒ ශද් පාෙන
අමමුණු පිළිබඳව අනවශබෝධ්ශ න් ශනොශවි  ඒ ශද් පාෙන
අමමුණු පිළිබඳව ශද් පාෙනශආ සිදු ි ා ැන් චෙන න් පිළිබඳව
ාතාෙත් ශා ොඳ අවශබෝධ් ක්කය සටාතවි  අපි ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට සා  ශදන්ශන් ො ඒර අවධ්ාමණ රමන්ශන් අන්
රවමක්කය නිසාවත් ශනොශවි  අපට ිමින් ිට ශවනත් අ රාා
රමිනන් ශේ පිළිබඳව රු ණු දක්කයවිනන් තිශබනවා "ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට සා 
 ජෙ ා මා ා මාජපක්කයෂ රඳවුමට
ේ
උත්ශත්ජන ක්කය ෙැශබනවා ශන්ද? ඒ උත්ශත්ජන ට ජනතා
ිමුක්කයති ශපමමුණ සා  දක්කයවන්ශන් සි ?" න් න සාරච්ාාවක්කය
තිශබනවා අපි දන්නවා ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ජ ග්රා ණශ න්
ශර වම වුශණොත් මාජපක්කයෂ රඳවුමට
ේ ශද් පාෙනිර
උත්ශත්ජන ක්කය ෙැශබන බව ඒර ශනොදැන අපි ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට සා  ශදනවා ශනොශවි  ඒ වාශේෙ අපි දන්නවා
මාජපක්කයෂ රඳවුම උත්ශත්ජන ක්කය ෙබා ගැීයෙට තමේ වන පනත්
ආමක්කයෂා රම දුන්ශනත් මනිලා ිරෙසිංා  අග්රාොතයවම ාත් ශේ
ාන්න ජනාධිපතිවම ාත් බව ඒ නිසා අද ශද් පාෙනිර ව ශ න්
ඔවුන් ගනු ෙබන උත්ශත්ජන ගැන අශපන් ප්ර න
් රමන එර
සාධ්ාමණ නැා ැ
ෙෙ ශේ න් න්ශන් ෙක්කයෂ ා ැටශදශක්කය ජනවමෙත් එක්කයර
සේබන්ධ් වුණු සො ම රඩුඩා ේවෙ තිශබන ෙත "මාජපක්කයෂ
රඳවුම ෙබා ගන්නා උත්ශත්ජන නිසා ශෙ ට සා ා ශනො ජ
ාන්න එර ශන්ද වඩාත් ශ ෝගය?" න් න ශ ෝජනාව රමො
වැඩක්කය නැා ැ අශපන් ඒර ප්ර න
් රමො වැඩක්කය නැා ැ එෙ රඳවුම
2054 ජනවාරි ොසශආ 08 වැනිදා ශද් පාෙනිර ව ශ න් ේ
දුර්වෙතාවක්කය වුණා නේ ශද් පාෙනිර ව ශ න් තීමණාත්ෙර
ශෙස පමාජ ට පත් න්රීශේ අව යතාව ශේ අග්රාොතයවම ාත්
ජනාධිපතිවම ාත් ආඩුක්වත් අත්ා ැම තිශබනවා ඒ අත්ා ැරීෙ
නිසා තෙි  අද ඔවුන්ට උත්ශත්ජන ක්කය ෙබා ගැීයෙ සඳා ාවත් ශේ
රු ණ ාදිරිපත් න්රීශේ ා ැන් ාව ෙැීම තිශබන්ශන් ඒ නිසා ගු 
රාානා රතුෙනි ළිත් මාජපක්කයෂ රඳවුශර් ටාස එස ඇෙත් එ ට
ෙැශබන උත්ශත්ජන ත් න්සිශසේත්ෙ ශේ පාෙන නිසා පාෙර ා
ිසින් දුර්වෙ රමාි න් ො අපි ි ව
් ාස රමන්ශන් නැා ැ ඒ රාර්
භ ාම ඔවුන්ශගන් අවසන්  ඇ තිශබනවා ඒ නිසා මාජපක්කයෂ රඳවුම
පිළිබඳව භීතිරාවක්කය තිශබනවා නේ ඒ මාජපක්කයෂ රඳවුමට එශමටාව
ප්රබෙ ශද් පාෙන රඳවුමක්කය ශගොඩනඟන්න පුළුවන් නේ ඒර
තිශබන්ශන් මනිලා ිරෙසිංා  අශත්ත් ශනොශවි  වෙත්රීපාෙ
සිරිශසේන අශත්ත් ශනොශවි  ඒර ශා ොඳින් ශත්ු ේ ගන්න නන.
ඔවුන්ශේ රාෙ පරිච්ශේද අවසන් ඒ නිසා අපි ඒ ශද් පාෙන
පිළිබඳව අවශබෝධ් න්න්ෙ තෙි  ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවට
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[ගු  අනුම දිසානා ර ො තා]

සා ා ෙබා ශදන්ශන් ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව පිළිබඳ ාන්ද
ිෙසීශෙන් පුගව ජ ග්රා ණ ක්කය සිදු වුශණොත් එටා ප්රතිලෙ ශේ මශට්
සාොනය ජනතාවශේ ජන ජීිත ත් එක්කයර න්සිදු සේබන්ධ් ක්කය
ශනොවන ප්රතිලෙි  නන. නේ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආෙ
අග්රාොතයවමශ ක්කය ා මා ා ශේ තිබුණු ිධි ටෙ ආඩුක්ව ශගන
න්න පුළුවන් එශා ෙ නැත්නේ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ
අග්රාොතයවමශ ක්කය පත් රමශගන එළිශආ ාන්න ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂශආ රඩුඩා ශේ සා ා ෙබා ගනිිනන් ආඩුක්වක්කය ශගන
න්න පුළුවන් රවම වර්ගශආ ආඩුක්වක්කය ා ැදුණත් ශේ මශට්
පතුශලා ාන්න ජනතාව මුහුණ  ජ තිශබන ගැටලුවෙට ිසඳුේ
ශනොෙැශබන බව අපි දන්නවා ඒ නිසා ශේ ි ්වාස භ ංගශ න්
ශගොි ජනතාව ීකවම ජනතාව රැන් ා ිමටාත තු ණ න් අශේ
මශට් වයාපාරිර රඩුඩා ේ තෙන්ශේ ආර්ථිරශආ රම වටක්කය ියලී
තිශබන එරට න්සිදු පිළිතුමක්කය ශනොෙැශබන බවත් අපි දන්නවා
ඒවා දැනශගනෙ තෙි  අපි ශේරට සා ා ෙබා ශදන්ශන් සි  ඒ?
ශෙටා  ජ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව පිළිබඳව ිතමක්කය ගත්ශතොත්
ගු  රාානාරතුෙනි ශෙටා ප්රධ්ාන රු ණු ශදරක්කය සටා න්  ඇ
තිශබනවා එරක්කය තෙි  භ ාඩුඩාගාම බැඳුේරම ශරොිනෂන් සභ ාව
ා මා ා ශා ළිදම වූ රු ණු ශරෝේ සභ ාව ා මා ා ශා ළිදම වූ
රු ණු ඒ වාශේෙ පුගිය රාෙ පුමාෙ බැඳුේරම පිළිබඳව
ිෙර් න න්ටා ජ සාරච්ාා ශවිනන් තිශබන රු ණු ා මා ා ශේ
වංචාවට අග්රාොතයවම ාශේ තිශබන සේබන්ධ් ඒ නිසා ඔහු
ශරශමටා තිශබන ි ව
් ාස
බිඳ වැටී තිශබනවා
න් න
ශ ෝජනාව ඒර සාධ්ාමණ ශ ෝජනාවක්කය බැඳුේරම න් න එර
පශසන්න් තබො එටා ා ම ගත්ශතොත් වංචාවට ූෂෂණ ට
එශමටා ඇෙක්කය ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව සතුශ ේ තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ශදවැනි රු ණ ශෙස ාතා පැා ැදිලි
ශෙස ශපන්නුේ රම තිශබනවා ො නුවම සති වුණු සිදු ඇේවෙ ජ
ීයති සා  සාෙ පිළිබඳ අොතය ධුම දමිනන් සිමි රාෙ තු
ො නුවම දිස්්රික්කයර තු සති වූ ශනොසන්ුගන්රාරී තත්ත්ව
සෙන න්රීෙ සඳා ා ීයති සා  සාෙ පිළිබඳ අොතයවම ා
ා ැමි ට මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා අසෙත්  ඇෙ ශේ රු ණු ශදර
තෙි  තිශබන්ශන් එරක්කය ශා ොමරෙ ශදවැනි එර ජාතිවාද ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ පදනෙ ශවො තිශබන්ශන් ශා ොමරෙට
එශමටා ඇෙත් ජාතිවාද ට එශමටා ඇෙත් ශේ රු ණු ශදර
ගත්ශතොත් ාතාෙත් සාධ්ීය රු ණු ශදරක්කය ා ැබැි  අත්සන් රම
තිශබන පිරිස දිා ා බැලුශවොත් ඒ අ ශා ොමරශේ රේපිත්තන්
ඒරත් අපි දන්නවා
ජාතිවාදශආ රම වටක්කය ියලුණු ෙජම
ශද් පාෙර න් ඒරත් අපි දන්නවා ඒ අ තෙි  අත්සන් රම
තිශබන්ශන් ශා ොමරශේ රේපිත්තන් අත්සන් රම තිශබනවා
ජාතිවාදශආ රම වටක්කය ියලුණු අ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට
අත්සන් රම තිශබනවා ා ැබැි  බැඳුේරම ශා ොමරෙට එශමටාව ඒ න් න්ශන් ශා ොමරෙට එශමටාව - ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ
රු ණක්කය තිශබනවා ජාතිවාද ට එශමටාව රු ණක්කය ශේ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාශ තිශබනවා ඒ නිසා ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශවනෙ ගත්ශතොත් ශෙටා තිශබන රු ණුවෙට අපි පක්කයෂපාතීි 
ා ැබැි  දැන් ශෙොරක්කයද ශවො තිශබන්ශන්? ො නුවම සිදු ඇෙ
පෙණක්කය ශනොශවි  ො නුවම සිදු ඇෙ සෙන න්රීෙ සඳා ා ීයති
සා  සාෙ පිළිබඳ අොතයවම ා ා ැමි ට රටුතතු න්රීෙට අසෙත්
 ඇෙ පිළිබඳව පෙණක්කය ශනොශවි  අග්රාොතයවම ාට එශමටාව
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ජාතිවාද පැත්ශතන් ආ ුතතු වන්ශන්
ජාතිවාද පැත්ශතන් ි ව
් ාස භ ංග ආ ුතතු වන්ශන් ජාතිවා ජ
ෙත න් ප්රවණතාවන් වර්ධ්න  ඇෙට ාඩරඩ ා දා නිදැලාශලා ශේ
අග්රාොතයවම ාත් ශේ ජනාධිපතිවම ාත් රටුතතු රමපු නිසි 
එශා ෙ රටුතතු රශ ේ නැද්ද? ියංශතොට ජ අේපාශර් ජ කුු ණ.ගෙ
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ප්රශද් ශආ ජ -ශේ ආ ජ ප්රශද් වෙ ජ- රොනුූලෙව වර්ධ්න ශවිනන්
ආපු ජාතිවාද නිදැලාශලා වර්ධ්න  ඇෙ සඳා ා තමුන්නාන්ශසේො
ාඩරඩ සරස් රමො දුන්නා ඒර නිසා සි ලු ජනතාවශේ
අි තිවාසිරේ ආමක්කයෂා රමිනන් ජාතිර සෙඟි දි ාවට මශට්
ශද් පාෙන ා ුගු වනවා ශවනුවට ජාතිශආ සෙඟි ආමක්කයෂාව
ශවනුශවන් ශපීය සිමිනවා ශවනුවට ජාතිවාද
නිදැලාශලා
වර්ධ්න  ඇෙ සඳා ා තමුන්නාන්ශසේ ාඩරඩ සරස් රමො දුන්නා
ඒර නිසා නුවම සිදු ඇෙ පෙණක්කය ශනොශවි  ඒ දක්කයවා ගෙන් රමපු
ජාතිවාද වර්ධ්න  ඇෙ සඳා ා නිදැලාශලා ාඩරඩ ා දා  ජෙ පිළිබඳව
අග්රාොතයවම ාට එශමටාව ශේ ි ව
් ාස භ ංගශආ රු ණු සතු ත්
ි ුතතුව තිබුණා
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ සතුටු ශවනවා ශේ ශගොලාෙන් ශේ
ො නුවම සිදු ඇෙ ි ්වාස භ ංග ට දාපු එර ගැන ා ැබැි  රවුද
ශේරට සේබන්ධ්රු වන්? ො සතුව තිශබනවා ශපොලිස් වාර්තාව
ො නුවම ප්රශද් ශආ සති වූ ශනොසන්ුගන් තත්ත්ව ට අදා ව අත්
අඩංගුවට ගනු ෙැූ  ප්රාශද්ශී සභ ා ෙන්ත්රීවු න් පිළිබඳව ො සතුව
ිස්තම තිශබනවා රවුද දැන් අත් අඩංගුවට අමශගන
තිශබන්ශන්? එක්කය සැරරු වකුශේ නෙ තැන්ශන්ශගදම ගාිනණී
මාජපක්කයෂ ශෙොහු රවුද? ශපොශා ොට්ටුශ
ෙන්ත්රී ශෙොරක්කයද
ශචෝදනාව? ඒ ශෙොශා ොශත් ගැටුේවෙට සේබන්ධ්  ඇෙ ඒ පිළිබඳව
අත් අඩංගුවට අමශගන තිශබනවා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  කුොම
ශෙොශා ොට්මිොශේ සෙන්ත ශපශර්මා ඔහුත් ශපොශා ොට්ටුශ ෙන්ත්රී
ඔහුත් ො නුවම ජාතිවා ජ ගැටුේ සිලීෙ සඳා ා දා ර වූ බවට අත්
අඩංගුවට අමශගන තිශබනවා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  2058 03 0)වැනි දින මා්රිශආ
ෙැකවක්කයටාන්න මුස්ලිේ පලාලි ට ියනි තැීමෙට අදා ව
ෙැකවක්කයටාන්න ශපොලිස් ස්ාානශආ නිෙධ්ාරින් ිසින් එෙ
අවස්ාාශ  ජෙ ශ්රී ෙංරා ශපොදුජන ශපමමුශඩු ෙන්ත්රීවමශ ක්කය වන
ගාිනණී මාජපක්කයෂ -ෙෙ රලින් න් ව ශරනා- ා ඳුනාශගන
තිශබනවා ඊ ඟට 2058 03 04වන දින දිගන නගමශආ මුස්ලිේ
පලාලි සා  ශවශ ඳ සැලාවෙට ියන්ශනන් ා ා ගලා මුලා ආදිශ න්
පා ම  ජ අොභ ා ානි න්රීෙට අදා ව පා ත සඳා න් පුද්ගෙ ා අත්
අඩංගුවට ගැීයෙ සඳා ා ශපොලීසි ිෙර් න රමි  රවුද? ශ්රී
ෙංරා ශපොදුජන ශපමමුශඩු ප්රාශද්ශී සභ ාශ ෙන්ත්රීවමශ ක්කය වන
අමලි ශා ෝටශලා සෙන්ත එතශරොට ඔහුත් සේබන්ධ්ි  ඊ ඟට
පලාශෙරැශලා ශපොලිස් වසශේ නත්තමේපත ප්රශද් ශආ ශවශ ඳ
සැෙරට ියනි තබා අොභ ා ානි න්රීෙට අදා ශ්රී ෙංරා ශපොදුජන
ශපමමුශණන් ප්රාශද්ශී සභ ාවට තමග ර  ජේති න අ අත්
අඩංගුවට ගැීයෙ සඳා ා ශපොලීසි ිෙර් න පවත්වි 
ඊ ඟට දිගන නගමශආ පූජීය ස්ාානවෙට ා ා වයාපාරිර
ස්ාානවෙට අොභ ා ානි න්රීෙට අදා ව -ඒ පූජීය ස්ාාන
න් න්ශන් මුස්ලිේ ශද්වස්ාාන- ශපොලීසි භ ාම ට ශගන තිශබන
CCTV දර් නවෙට අනුව ශ්රී ෙංරා ශපොදුජන ශපමමුශඩු ප්රාශද්ශී
සභ ා ෙන්ත්රී ටාිනවු න් ශදනෙක්කය වන නෙදගෙ පන්සශලා පි මතන
ා ාමුදුු ශවෝ සා  ශගොඩමුන්න පන්සශලා ා ාමුදුු ශවෝ අත්
අඩංගුවට ගැීයෙට නි ිනතව තිශබනවා දැන් ශෙොරක්කයද ශවො
තිශබන්ශන්? ජාතිවාද පිළිබඳව ශචෝදනාවක්කය ශේ ආඩුක්වට
තිශබනවා ජාතිවාද නිදැලාශලා වර්ධ්න ශවන්න ාඩ දුන්නා
ජාතිවා ජ සිදු ඇේ සති රමන්න ාඩ දුන්නා ඒ ාඩ  ජශෙන්
අග්රාොතයවම ා සා  ජනාධිපතිවම ා 2054 ජනවාරි ොසශආ 8වැනි
දා ජනවමෙට මුළුෙනින්ෙ පිටුපා ටාටශගන තිශබනවා ඒර නිසා
ශේ ි ්වාස භ ංග ට නුවම සිදු ඇේ සෙන න්රීෙට අසෙත්  ඇෙ
පෙණක්කය ශනොශවි  ජාතිවාද නිදැලාශලා වර්ධ්න  ඇෙ සඳා ා
ාඩරඩ ෙබා  ජෙත් සතු ත් ි ුතතුව තිබුණා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  2054 ජනවාරි ොසශආ 8වැනි දා
ජනවමෙ මුළුෙනින්ෙ අෙතර ශරොට ඊට පිටු පා තෙි 
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තමුන්නාන්ශසේො දිියන් දිගටෙ රටුතතු රමිනන් තිබුශඩු ඒ අතම
ශගොි ජනතාවශේ ප්ර ්න තිශබනවා ඔවුන් ි ාෙ නි ඟ රට
මුහුණ  ජො තිබුණා ඒ නි ඟ නිසා රන්න තුන-ා තමරට වඩා
වැඩි ප්රොණ ක්කය වගා පාළු වුණා ා ැබැි  රන්න තුන-ා තමක්කය
පාළුශවිනන් ති න ශරොට අග්රාොතයවම ා වාා න ශදරක්කය
ශගශනනවා ිනලි න )00ක්කය -ශරෝමි )0ක්කය-  ජො ශගොි ජනතාව
තෙන්ශේ ජීිත පවත්වාශගන ාෙ පිළිබඳව ගැටලුවරට මුහුණ
 ජ තිබි  ජ අග්රාොතයවම ා ෙක්කයෂ 4 997ක්කය  ජො වාා න ශේනවා
ආඩුක්වක්කය තීන්දුවක්කය ගත්තා ොස ා තමක්කය ඒ ශගොි ජනතාවට
ු පි ලා දා දාා ක්කය ගණශන් ොස් පතා ශදනවා න් ො ා ැබැි  එර
ොස ක්කය ඒ 50 000නුත් 5 400ක්කය රපාශගන 8 400ක්කය දුන්නා ාතුු 
ොස තුනටෙ දුන්ශන් නැා ැ
ඒ ශවනුවට ශපොශා ොම සා නාධ්ාම රේපාදු ර ා ිනෙ ජ
ගන්නා ෙද  ඇ ශතොග ාතාෙ කුණු ශරොලාෙ ට  ඇ ශෙෝෙක්කයවත් නැති
අ ට ික්කයරා රතමගෙ බස්නා ර නිෙශේ කුොමශේට - ඇ
ශෙෝෙක්කයවත් නැති ශරනකුට-  ඇ මිර ික්කයරා සා ලා ිනෙ ි ාෙ
ශෙස ාා  දැේො සා ලා පාෙන න්රීෙ සඳා ා තිබුණු  ඇ ශතොග
ිකුණා දැේො ශප ද්ගලිර ශෙෝලා ටාින න් අතට ඒ නිසා ශේ
මශට් ශගොි ජනතාවශගන් තමුන්නාන්ශසේොශේ අග්රාොතයවම ාට
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ජනාධිපතිවම ාට ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ආ ුතතුව තිශබනවා ඒර ෙතර තබා ගන්න
තමුන්නාන්ශසේොට ශගොි ජනතාවශගන් ි ්වාස භ ංග ක්කය එලාෙ
ි ුතතුව තිශබනවා සි  ඒ? ශපොශා ොම සා නාධ්ාම රේපාදු
රමිනන් ජනතාව ි ාෙ ශෙස ීඨඩාවට පත් රමිනන්  ඇ ශතොග
ිකුණා දෙිනන්  ඇ ශෙෝෙක්කයවත් නැති ශරනකුට  ඇ මිර ිකුණා
දෙිනන් ශගොි ජනතාවට ශබදන්න ශගනා ා මක්කය තෙන්ශේ ටාත
ිනත්රා ජන්ට ශබදිනන් තමුන්නාන්ශසේො ශේ මශට් ො  ජන ාශේ
ධ්න සේබන්ධ්ශ න් තමුන්නාන්ශසේොට අව ය ිධි ට රටුතතු
ර ා එ පාෙන රමන්න අසෙත්  ඇෙ පිළිබඳව අග්රාොතයවම ා
ශරශමටා ි ව
් ාස අටාින  ඇෙක්කය තිශබනවා එ ත් ශේ ි ්වාස
භ ංග ට සතු ත් ි ුතතුව තිබුණා ඒ වාශේෙ මටර සාෙරාමී
තත්ත්ව ක්කය නිර්ොණ  ඇශේ ජ සාොනය ජනතාවට අතයව යි 
ීයතිශආ ා ා ිධ්ානශආ ආධිපතය
ා ැබැි  තමුන්නාන්ශසේො
සාෙරාමී මාජය ක්කය නිර්ොණ රමනවා ශවනුවට ශපොලීසි
තෙන්ට නන. ිධි ට රොනුූලෙව ා ුගු විනන් අත් අඩංගුවට
ගැීයේ ෙඟ ා මවා ගනිිනන් තෙන්ට අව ය වන අ අත් අඩංගුවට
ගන්න අශනක්කය අ නිදා ස් රමන ීයතිශආ ා ා ිධ්ානශආ
ආධිපතය බිඳ වැටුණු අපමාධ්රාරි මාජය ක්කය ශගොඩ නඟිනන්
ආවා ෙැතිවමණ වයාපාමවලින් ෙැද ශරො න්න් පාතාෙ වර්ධ්න
වන්න පටන් ගත්තා ෙැද ශරො ඹ ෙැතිවමණ වයාපාම ට
පාතාෙශආ ප්රධ්ාන රඩුඩා ේ තමුන්නාන්ශසේො සේබන්ධ්
රමගත්තා ො ශනොශවි  තමුන්නාන්ශසේොශේ සෙති ෙශනෝ
ගශන්සන් ො ත්ෙ ා ඒ ගැන න් වා ඔහුට වැඩිපුම ආමක්කයෂාවක්කය
ාලාලුවා ඒ රාශගන් ආමක්කයෂා ශවන්නද? රාශගන් ආමක්කයෂා
ශවන්නද ාලාලුශ ? ශේ මශට් ආඩුක්ශ අොතයවම කු පාතාෙ
ශෙශා  විනන් ඔහු ඝාතන රමන්න ාන්නවා න් ා ආඩුක්ශ
අොතයවමශ ක්කය වන ෙශනෝ ගශන්සන් ො ත්ෙ ා න් නවා
ආඩුක්ශ
අොතයවම කු
ගැන
ෙශනෝ ගශන්සන්
අොතයවම ාට එශසේ න් න්න සිදු  ඇ තිශබනවා නේ
තමුන්නාන්ශසේො ශේ මශට් ීයති ා ා සාෙ ස්ාාපිත රමන්න
අසෙත්  ඇ තිශබනවා ඒ නිසාත් අග්රාොතයවම ාට එශමටාව ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගන ආ ුතතුව තිශබනවා සි  ඒ? එතැන
ජනාධිපතිවම ාත් ාන්නවා ො එතුො ගැන පස්ශසේ න් න්නේ
එතුො න්සිශසේත්ෙ ශෙි න් ශුද්ධ්වන්තශ ක්කය ශනොශවි  එතුො
න්සිශසේත් ශුද්ධ්වන්තශ ක්කය ශනොශවි  එතුොත් ා රි ා රි ට ශේරට
වග න් න්න නන.රෙ තිශබනවා ජනාධිපතිවම ා ා ැමි ට ඒ
ිතමක්කයද? ප්රධ්ාන ව ශ න් ජනවාරි ොසශආ 8වන දා
බොශපොශමොත්තුවක්කය තිබුණා ශෙොරක්කයද ඒ? ඒ තෙි  වංචාව නතම
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න්රීෙ සා  වංචනිර න්ට දඬුවේ  ජෙ එ ප්රධ්ාන සටන් පා ක්කය
බවට පත්  ඇ තිබුණා ා ැබැි  මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ාශේ
ශද් පාෙන උපරෙ බවට පත්  ඇ තිබුශඩු ශෙොරක්කයද? එ ාශේ
ශද් පාෙන උපරෙ
වුශඩු ොොශේ ශද් පාෙන ි 
අග්රාොතයවම ා ශගොඩක්කය පාඩේ රමො තිශබන්ශන් ශේ ආර් ශේ
අත්දැකීේ ශේ ආර් ජ වර්ධ්න අවුු දු 57ක්කය ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ ිපක්කයෂශආ තැබුශ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ශබදොි 
අනුම පිෙ වෙත්රී පිෙ ිජ පිෙ ආ ජ ව ශ න් පිලා ශබදො තෙි 
ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ අවුු දු 57ක්කය ිපක්කයෂශආ තැබුශ ඒ නිසා
මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා අශේක්කයෂා ර ා ඔහුශේ දිගු රාලීන
බෙ තා වුු  රම ගැීයෙ සඳා ා ර ුතතු වැදගත්ෙ ශද් ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂ ශබ ජෙි  න් ා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ නිරේ
ශබදන්න බැා ැ නන.ෙ ශද් පාෙන වයාපාම ක්කය ශබදි ා ැන්
වන්ශන් බෙ ශක්කයන්ද්ර ශදරක්කය තිබුශණොත් පෙණි  එර බෙ
ශක්කයන්ද්ර ක්කය නි ්චිත ව ශ න් තිශබනවා ශෙොරක්කයද ඒ? ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂශආ නා ර ා ා ැමි ට ජනාධිපතිවම ා ා ැමි ට
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ා අශත් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ
එර බෙ ශක්කයන්ද්ර ක්කය තිශබනවා ා ැබැි  තනි බෙ ශක්කයන්ද්ර න්න්
පක්කයෂ ක්කය ශබදන්න බැා ැ තනි බෙ ශක්කයන්ද්ර ක්කය තිශබන ා ැෙ
තැනරෙ පක්කයෂ එරට සෙඟි ශවනවා ඒ නිසා බෙ ශක්කයන්ද්ර
ශදරක්කය නන. අශනක්කය බෙ ශක්කයන්ද්ර ශරොශා න්ද ා දන්න නන.?
අශනක්කය බෙ ශක්කයන්ද්ර ා දන්න නන. මාජපක්කයෂ පවුශෙන් ඒ නිසා
මාජපක්කයෂ පවුශෙන් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ තවත් බෙ
ශක්කයන්ද්ර ක්කය ා ැදුවා ඒ බෙ ශක්කයන්ද්ර
ආමක්කයෂා රමන්න
අග්රාොතයවම ා දැනුවත්ව ෙැදිා ත් වුණා ඒ ශෙොරක්කය
ශවනුශවන්ද? ඔහු ටාතුවා ොොශේ උපරෙශ න් ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ ශබ ජෙ තෙි  තෙන්ශේ දිගු රාලීන ශද් පාෙන පැවැත්ෙ
න් ා ඒ ශවනුශවන් ශේ පැත්ශතන් වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ො ත්ෙ ා ශක්කයන්ද්ර රම ගත් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ බෙ
ශක්කයන්ද්ර ක්කය තිශබන ශරොට ඊට ප්රතිපක්කයෂව මාජපක්කයෂො ශක්කයන්ද්ර
රම ගත් බෙ ශක්කයන්ද්ර ක්කය ා දන්න අග්රාොතයවම ා උදවු ර ා ඒ
උද ශ ප්රතිලෙ ශෙොනවාද? ජනවාරි ොසශආ 8වන දා මාජපක්කයෂ
රඳවුම ේ ප්රොණ රට ශද් පාෙනිර ව ශ න් පමාජ ට පත්  ඇ
තිබුණා නේ ඒ තත්ත්ව ශද් පාෙනිර ව ශ න් මුළුෙනින්ෙ
ශවනස් න්රීෙ සඳා ා එතුො ජන වමෙට පිටුප.වා ජන වමෙට
පිටුපාො ශෙොරක්කයද රශ ේ? ාතා පැා ැදිලි ශෙස ශෙෙ වංචනිර න්
ආමක්කයෂා රමන්න ෙැදිා ත් වුණා

ඒ පිළිබඳව ි ්වාස භ ංග ක්කය අග්රාොතයවම ාට තිශබනවා ො
එන්න් එර ඔබට න් න්නේ ිශ ේෂශ න්ෙ ෙෙ අා න්න
රැෙැතිි  ූෂෂණ ෙර්දන රිනටු ශලාරේ රාර් ාෙ ිුගු වා
ා ැරිශආ සි ? සි  ඒර නතම රශ ේ? ූෂෂණ ෙර්දන රිනටු ශලාරේ
රාර් ාෙ අශේ මශට් පැිනකවලි ි ාෙ ප්රොණ ක්කය ශගොනු ර ා
අද FCID එශරන් ිභ ාග වන පැිනකවලි ි ාෙ ප්රොණ ර
ශලාඛ්න ිස්තම සරස් රමන්න එෙ රිනටුව ාතාෙත් රැප ඇෙන්න්
වැඩ රටුතතු රමිනන් සිමි ා ා ැබැි  අග්රාොතයවම ා එෙ රිනටුව
ිුගු වා ා ැරි ා එෙ රිනටුව ිුගු වා ා රින්න ප්රධ්ාන සාධ්ර
බවට පත් වුශඩු එෙ රිනටුව සා  ශපොලීසි භ ාම අොතයවම ා
අතම සති වුණු ගැටුෙක්කය ශේරි  සත්ත රාාව ශවන න්සිවක්කය
ශනොශවි  එතශරොට අග්රාොතයවම ාට වැදගත් වුශඩු ශෙොරක්කයද?
අග්රාොතයවම ාට වැදගත් වුශඩු ජනවාරි ොසශආ 8වැනි දා ජන
වමෙට අනුව ූෂිතත න්ට දඬුවේ  ජෙ ශනොශවි  අග්රාොතයවම ාට
වැදගත් වුශඩු ශපොලීසි භ ාම අොතයවම ා වූ සාගෙ මත්නා ර
ො ත්ෙ ාශේ පැත්ත ගැීයෙි  තමුන්නාන්ශසේො අද වන තුු ත්
ශේ පාර්ලිශේන්තුවට න් ො නැා ැ ූෂෂණ ෙර්දන රිනටු ශලාරේ
රාර් ාෙ ිුගු වා ා ැරිශආ සි  න් ො ඒර ශේ පාර්ලිශේන්තුව
දැනගන්න නන.
ඊ ඟට තමුන්නාන්ශසේො අලාෙස් ශා ෝ ූෂෂණ ශචෝදනා
ිෙර්ෂණ ශරොිනෂන් සභ ාශ ටාටපු අධ්යක්කයෂ ජනමාලා දිලාු ක්කයිත
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[ගු  අනුම දිසානා ර ො තා]

ඩ ස් ො ත්ින ාවත් ර ා ස ෙංරාශ ප මුවැනි වතාවට
ටාටපු ආමක්කයෂර ශලාරේවම ාත් ටාටපු නාිර ා මුදාපතිවු 
තිශදනාත් "සවන්ට් ගාර්ඩි" චූදිත න් ා ැමි ට නේ රම
අධිරමණශආ නක්වක්කය පැවු වා අශේ මශට් ප මුවැනි වතාවටි 
එශා ෙ වුශඩු ටාටපු නාිර ා මුදාපතිවු  තිශදනාත් ටාටපු
ආමක්කයෂර ශලාරේවම ාත් එෙ නක්ශ චූදිත න් බවට පත් වුණා
එතශරොට ආඩුක්ව ශෙොරක්කයද ර ුතතුව තිබුශඩු? ස ආමක්කයෂා
ශරොට ස ට බෙතෙ ෙබා ශදිනන් පරීක්කයෂණ ශෙශා   ඇෙ තෙි 
අග්රාොතයවම ාශේ රාර් භ ාම බවට පත් ි ුතතුව තිබුශඩු
නමුත් ඒ ශවනුවට ශෙොරක්කයද සිදු වුශඩු? එතුින ාවත් රමන්න
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ාශගන් ෙැබුණු දා රත්ව අපි
දන්නවා ා ැබැි  අග්රාොතයවම ා ා ැමි ට ස ව ආමක්කයෂා රම
ගැීයෙ ශවනුශවන් ඔහු ශෙොරක්කයද රශ ේ? අපි අා න්ශන් එච්චමි 
ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ අපි ඒ පිළිබඳව ිමින් ිට ප්ර ්න ර ා
දිලාු ක්කයිත ඩ ස් ො ත්ින ිසින් අග්රාොතයවම ා නිශ ෝජන
රමන පන්තිශආ බෙවත් සා  දැනුවත් අ ට ිු ද්ධ්ව ීයති
ක්රි ාත්ෙර රමන්න පටන් ගත්තා එෙ නිසා තමුන්නාන්ශසේො
එතැනින් එතුින ශේ ගෙන නතම ර ා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි   ඇමරැමි වයාපතති පිළිබඳ නක්ව ශපොඩි
නක්වක්කය ා ැමි ට තෙි  අර්ා රාන රමිනන් තිශබන්ශන් ශපොඩි
නක් ශෙොකු නක් න් ො ිභ ාග රමන ීයති ක්කය අශේ මශට් නැා ැ
අශේ මශට් ීයති අනුව ශපොඩි වුණත් ශෙොකු වුණත් වමද නේ
වමද එෙ නිසා තෙි  ු පි ලා 200ක්කය පගාව ගත් ශපොලිස්
නිෙධ්ාරි ාශේ වැඩ තා නේ රමන්ශන් ශසේවාශවන් ශනමපා
ා රින්ශන්  ඇමරැමි වයාපතතිශආ ි දේ පිළිබඳව ිගණරාධිපති
ශදපාර්තශේන්තුශවන් ාදිරිපත් රම තිශබන ිගණන වාර්තාව ො
ඟ තිශබනවා නාිර ා මුදාව ා මා ා ි දේ රමන ෙද ු පි ලා
ෙක්කයෂ )57ර ි දෙක්කය පිළිබඳව ිගණරාධිපති ශදපාර්ත
ශේන්තුශවන් ාදිරිපත් රමන වාර්තාශ ාතා පැා ැදිලිව තිශබනවා
ඒ වාශේෙ තවත් ු පි ලා ෙක්කයෂ )8ර ි දෙක්කය පිළිබඳව තවත්
ු පි ලා ෙක්කයෂ 92ක්කය පිළිබඳව තවත් ු පි ලා ෙක්කයෂ 2)ර ි දෙක්කය
පිළිබඳව ඒ වාශේෙ ිදුලි පා න් සි න්රීෙ ශවනුශවන් ු පි ලා
ෙක්කයෂ 43ර ි දෙක්කය පිළිබඳව අදා වයාපතතිශආ ා තරැස් රළු ගලා
54 000ක්කය සඳා ා ි දේ රමන ෙද ු පි ලා ෙක්කයෂ (5ක්කය සතුළු
ු පි ලා ෙක්කයෂ 5 000රට අදා ගනු ශදනුවක්කය පිළිබඳව තිශබනවා
එෙ ගනු ශදනුව පිළිබඳව පරීක්කයෂණ පැවැත්තුවා මූෙය අපමාධ්
ිෙර් න ශරොට් ාස ශෙෙ ගනු ශදනුව සේබන්ධ් අවසන්
පරීක්කයෂණ
රමො එටා ලිපි ශගොනු ගණනාවක්කය ීයතිපති
ශදපාර්තශේන්තුවට
ැ වා ීයතිපති ශදපාර්තශේන්තුශවන්
ෙබාදුන් නිශ ෝග ෙශේ ඟ තිශබනවා 257 55 5) දිනැති
මජශආ අධිීයතිප උදාම රු ණාතිෙර ො තා ීයතිපති ශවනුවට
එවපු ලිපි ෙශේ ඟ තිශබනවා ශෙොරක්කයද ශේ ලිපිශ න්
න් න්ශන්?
"ඒ අනුව පා ත නේ සඳා න් පුද්ගෙි න් කුෙන්ත්රණ න්රීශේ පදනෙ ෙත
ශ්රී ෙංරා ාඩේ ශගොඩ න්රීශේ ා ා සංවර්ධ්න න්රීශේ සංස්ාාවට අ ත්
ු  (8 4)3 929 0) ර මුදෙක්කය සේබන්ධ්ශ න් සාපමාීක ි ්වාස රඩ
න්රීශේ වමද සිදු න්රීෙ සේබන්ධ්ව දඩුඩ ීයති සංග්රා ශආ 553(ආ 502 සා 
388 වගන්ති සෙග න් ි ුතතු 5982 අංර 52 දමන ශපොදු ශද්ප ිෂශ ටා
ො සිදු රමනු ෙබන වැමදි පිළිබඳ පනශත් 4(5 වන වගන්ති
ටශත්
වමදක්කය සිදු රම සති බව අනාවමණ ශ "

ඒ අනුව ශේ අ අත් අඩංගුවට අමශගන අධිරමණ ට ාදිරිපත්
රමන්න න් ො වාර්තා ර ා ඒ රවුද? නන්දශසේන ශගෝ ාභ 
මාජපක්කයෂ ලි න ආමච්චිශේ ප්රසාද් ා ර්ෂාන් ද සිලාවා ගෙසති
මා ොශේ භ ද්රා උදුොවතී රෙෙදාස ුගදේිනර ශක්කයින්ද ආමිගෙ
සෙන් කුොම අබ්රා ේ ගෙේපත්ති ොු ක්කයකු ශද්වශේ ෙටාන්ද
සාලි
ොදේශපු ෙ ආමච්චිොශේ ශ්රීෙතී ෙලාලිරා කුොරි
ශසේනාීකම ඒ අ අත් අඩංගුවට අමශගන අධිරමණ ට ාදිරිපත්
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රමන්න න් ො ීයතිපති ශදපාර්තශේන්තුශවන් න් ො තිශබනවා
තව ශරොශා න්ද එන්න නන.රෙ තිශබන්ශන්?
2017.11.16වැනි දා තෙි  ශේ ලිපි
නිකුත් රමො
තිශබන්ශන් නමුත් තමුන්නාන්ශසේො ශේ අ අත්අඩංගුවට
ගත්තාද? ෙෙ අගෙැතිවම ාශගන් දැනගන්න රැෙැතිි  ීයති ට
ටත් ශනොශවන අ තමුන්නාන්ශසේොශේ ඔළුවෙ ාන්නවා ද
න් ො ීයති ට උඩින් ාන්න අ ාන්නවාද තමුන්නාන්ශසේොශේ
ඔළුශ ? ශේ අ ීයති ට උඩින් ාන්න අ ශන් ශරෝ! ඒ අ අත්
අඩංගුවට ගත්තාද? පරීක්කයෂණ නිෙධ්ාරින් සා  ීයතිපති
ශදපාර්තශේන්තුව නිසි පරිදි ශෙශා  වා නේ රම තිශබන අ ත්
අත්අඩංගුවට ගැීයෙට ශේ අග්රාොතයවම ා අසෙත්  ඇ තිශබනවා
ඒ නිසා ශේ අග්රාොතයවම ාශේ ි ්වාස භ ංග ශවන්න නන.
තවත් ශෙොරටද එතුො ි ්වාස රමන්ශන්? අද ශේ ි ්වාස භ ංග
ශගන ආුතතු වන්ශන් රවුද? 2054 වර්ෂශආ ජනවාරි 08වැනි දා
ජනවමෙ
ශදන
ෙද
) 200 000ර
ජනතාව
තෙි 
ජනාධිපතිවම ාටත් අග්රාොතයවම ාටත් ිු ද්ධ්ව ශේ ි ව
් ාස
භ ංග අද ශගශනන්න නන. සි  ඒ? ඒ ජනවමෙට මුළුෙනින්ෙ
පිටුපාො ශේ වංචනිර න් ආමක්කයෂා රමන්න රටුතතු ර නිසා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ශපොලිස්පතිතුොට ෙැබුණු ාතා ුගප්රසිද්ධ්
දුමරාන සෙතුෙ ගැන තමුන්නාන්ශසේො දන්නවා ෙෙ ඒ ගැනත්
දැනගන්න රැෙැතිි  අපි දිියන් දිගටෙ ශේ දුමරාන සෙතුෙ ගැන
සුගවා ඒ දුමරාන සෙතුශේ ාතා පැා ැදිලි ශෙස 'නිෙශේ'
ශරශනක්කය ගැන සඳා න් ශවනවා ශදවුන්දම ිෂ්ණු ශද්වාෙශආ
ටාටපු බස්නා ර නිෙශේ ගැන තෙි  ශේ රාා රමො තිශබන්ශන්
ඒර ාතා පැා ැදිලිව පැිනකවලි සටාතව තිබුණා ඔහු ඛ්නිජ වැලි
සංස්ාාශ ටාටපු සභ ාපතිවම ා ඔහු ඛ්නිජ වැලි සංස්ාාශ ෙක්කයෂ
(00ර මුදෙක්කය ා ේබන්ශතොට ශවම උදයාන ක්කය ා දන්න ශදනවා
ඔහු තෙි  ශදවුන්දම ිෂ්ණු ශද්වාෙශආ ටාටපු බස්නා ර නිෙශේ
ඩි ාන් ිරෙමත්න ගුණශසේරම ශේ රු ණ පිළිබඳව පරීක්කයෂණ
ර ා ශේ පිළිබඳව පරීක්කයෂණ ර ාට පස්ශසේ ඔහු අත්අඩංගුවට
ගන්න නි ිනතව තිබුණා අත්අඩංගුවට අමශගන රට උත්තම
ගන්න දවශසේ තෙි  ීයති ා ා සාෙ සා  දක්කයිතණ සංවර්ධ්න
අොතය සාගෙ
මත්නා ර
ො තා
ශපොලිස්පතිවම ාට
දුමරානශ න් රාා රමන්ශන් සෙතිවම ා රාා රමො
න් නවා "නිෙශේ බො ගන්න ෆි ලා එර ශේමා ගන්න" න් ො
ශපොලිස්පති න් නවා "බ ශවන්න එපා ෙෙ ශේමා ගන්නේ"
න් ො ඒ අනුව තමුන්නාන්ශසේො ො  දවලා වංචනිර න් ශේමා
ගන්න ෙැදිා ත් වුණා ශපොලිස් සෙතිවම ා ශපොලිස්පතිවම ා
එක්කයර රමපු රාා ොධ්යවෙ ිය ා ශේ අගෙැතිවම ා ශපොලීසි
බාමව ටාටපු ඒ සෙතිවම ා ආමක්කයෂා රශ ේ නැද්ද? ශපොලීසි බාමව
ටාටපු ඒ සෙතිවම ා ශවනුශවන් ශේ අගෙැතිවම ා ශපීය සිමිශආ
නැද්ද? ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ශසේොට ාතා වගකීශෙන් ශේවා
න් න්ශන් ශේ වංචා ූෂෂණ ෙර්දන න්රීෙ සඳා ා නිෙධ්ාරින්
තමුන්ශේ රැන් ාව තමුන්ශේ ජීිත තමුන්ශේ පවුලා අනතුමට
දාො
ශෙශා ුතේ
රමද් ජ
ශද් පාෙනප න්
ා ැමි ට
තමුන්නාන්ශසේො
ශෙොරක්කයද
රශ ේ?
තමුන්නාන්ශසේො
වංචනිර න් ආමක්කයෂා ර ා 'නිෙශෙො' ආමක්කයෂා ර ා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි 
තමුන්නාන්ශසේොශගන් "සිරිලි "
ියණුෙ පිළිබඳවත් ෙෙ දැනගන්න රැෙැතිි  "සිරිලි " ියණුෙ
පිළිබඳ සෙස්ත වාර්තාව ො සතුව තිශබනවා ඒ මුදලා ි ටා දේ වූ
ිධි ඒ මුදලාවෙට බෙප.ේ රමො තිශබන ආරාම ඒ මුදලා
ෙැබුණු ආරාම සි ලාෙ එටා සඳා න්ව තිශබනවා ෙෙ දැන ගන්න
රැෙැතිි  ශේ පරීක්කයෂණ ශර වම වුශඩු ශරොතැනින්ද න් ො
ශේ පරීක්කයෂණ ශර වම වුශඩු ශරොතැනින්ද? ජනාධිපති
ආර් ාවක්කය අධිරමණ ට ශගන .ෙ ා රි නැා ැ ලු! මටට අේසට්
ලු!! ජනාධිපති ආර් ාව ශා ොමරේ රමන එර මටට ශා ොඳි 
ා ැබැි  ශා ොු  අලාෙන්න ෙංරාශ ටාටපු ප මුවැනි රාන්තාව
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ීයති ට ා මුවට රැඳ ඇෙ මටට අපකීර්ති ක්කය ලු තමුන්නාන්ශසේො
රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ ජ රාා රමො තෙි  ඒ තීමණ ගත්ශත්
මාජිත ශසේනාමත්න සෙතිතුොට ඒර ෙතර සති ඒ ශවොශ  ජ
ඔබතුො රැබිනට් රැස් ඇශේ ටාමිශආ නැතිව සති රැබිනට්
ෙඩුඩෙශආ රාා රමො තෙි  අශේ මශට් ප මු රාන්තාවට නක්
දාන්න නන. නැා ැ න් ො තීන්දු ගත්ශත් ෂුවර් එරටෙ එදා
ඔබතුො රැබිනට් රැස් ඇශේ ාඳො නැා ැ

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
තීන්දුවක්කය ගත්ශත් නැා ැ

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
තීන්දුවක්කය ගත්ශත් නැද්ද? ා ැබැි  ඒරෙ තෙි  තීන්දුව ශේ
සේබන්ධ්ශ න් රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ රාා ර ා ෙෙ දන්නවා
රාා රමපු බව තමුන්නාන්ශසේොට ශෙොරක්කයද නන. වුශඩු?
අග්රාොතයවම ාට නන. වුණා තමුන්ශේ ශද් පාෙන උපා
ොර්ග ක්රි ාත්ෙර රමන්න ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ශබ ජෙ තෙි 
තමුන්ශේ ශද් පාෙන පැවැත්ෙ න් ො අග්රාොතයවම ා ටාතුවා ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ශබදන්න නේ රඳවුු  ශදරක්කය තිශබන්න
නන. න් වා එරක්කය මාජපක්කයෂ ශක්කයන්ද්ර රමගත් රඳවුමක්කය අශනක්කය
එර වෙත්රී ශක්කයන්ද්ර රමගත්ත රඳවුමක්කය ඒ නිසා වංචනිර න්
ආමක්කයෂා රමිනන් වංචනිර න්ට දඬුවේ ෙබා ශනොශදිනන්
වංචනිර න්ට ආමක්කයෂාව ෙබා ශදිනන් මාජපක්කයෂොශේ
ශද් පාෙන නිදැලාශලා වර්ධ්න ශවන්න තමුන්නාන්ශසේො ාඩ
දුන්නා

ෙෙ නැවතත් අා න්න රැෙතිි  ගාිනකව ශසනමත්ට ශෙොරක්කයද
වුශඩු? අශේ මශට් එශා ෙ නක් තිශබනවාද? අශේ මශට් එශා ෙ
ීයති ක්කය තිශබනවාද? ගාිනණී ශසනමත් අත්අඩංගුවට ගැීයෙ සඳා ා
ශෙශා ුතෙක්කය තිබි  ජ ශශ්රේෂ් ාධිරමණ ට ියටාලාො න් නවා "අපි
අා වලා දවශසේ සිලාො ගාිනණී ශසනමත් අධිරමණ ට භ ාම
ශදනවා" න් ො ශශ්රේෂ් ාධිරමණ ට ියටාලාො න් නවා "අපි
අා වලා දවශසේ සිලාො ගාිනණී ශසනමත් අධිරමණ ට භ ාම
ශදනවා" න් ො අධිරමණ ට භ ාම ශදන්න ඔහු ආශ ශරොශා ේ
ාඳොද න් ො ශපොලීසි ශසො ා බැලුවා ද? ෙෙ ාතා වගකීශෙන්
න් න්ශන් ගාිනණී ශසනමත් ා ැංියො ටාමිශආ ශදනි ාශආ ඒරි 
සත්ත රාාව මාජිත ශසේනාමත්න සෙතිතුො ඒර පිළිගන්නවා
ඔහු ශදනි ාශආ තෙි  ා ැංියො ටාමිශආ ශපොලීසි භ ාම සෙතිවම ා
ාන්ශන්ත් ශදනි ාශආ

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
තුන්ශ ෙටෙ රන්න දුන්ශන් ෆ්රි ඩි මි ස්

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
තුන් ශ ෙටෙ රන්න  ජො ආමක්කයෂා රමො තිශබනවා ීයතිපති
ශදපාර්තශේන්තුශ නිෙධ්ාරින් FCID එශක්කය නිෙධ්ාරින් තමුන්ශේ
ජීිත අවදානෙට ෙක්කය රමිනන් ශෙෙ වංචනිර න් අත්අඩංගුවට
ගැීයෙ සඳා ා ශෙශා ුතේ රමන ශරොට වංචනිර න් අත්අඩංගුවට
ගැීයෙ භ ාම සෙතිවම ා තුන් ශ ෙටෙ ෆ්රි ඩි මි ස් රන්න දි ජ
චූදිත ා ශගදම ති ා ගන්නවා නේ ශේ අග්රාොතයවම ා ි ්වාස
රමන්න න් ෙද තමුන්නාන්ශසේො අපට න් න්ශන්?
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තමුන්නාන්ශසේො න් න්ශන් ි ්වාස භ ංග ශවො නැා ැ
න් ොද? ි ව
් ාස භ ංග ශවො තිශබනවා ශේ වංචනිර න්
ආමක්කයෂා න්රීෙ පිළිබඳව ඔවුන්ට ිු ද්ධ්ව නිසි පරිදි පරීක්කයෂණ
ාදිරි ට පවත්වාශගන .ෙ සඳා ා අව ය වන දා රත්ව සා 
ෙැදිා ත් ඇෙ ෙබාශනො ජ
ඒවා අඩා
න්රීෙ පිළිබඳව
අග්රාොතයවම ා ශරශමටා තිූ  ි ව
් ාස පලුදු  ඇ තිශබනවා ඒ
ශවන රාශේවත් ශනොශවි  2054 ජනවාරි ොසශආ 8වැනි දා
ාන්ද
ෙබාදුන් ජනතාවශේ ි ්වාස ි  ඒ පලුදු ශවො
තිශබන්ශන්
තමුන්නාන්ශසේො දන්නවා දා නව වන ආඩුක්රෙ වයවස්ාා
සංශ ෝධ්න අනුව අොතය ෙඩුඩෙශආ නේ ශ ෝජනා රමන්ශන්
අග්රාොතයවම ා ිසින් බව ජනාධිපතිවම ා ිසින් තෙි  ඒ
ිෂ න් ශබදන්ශන් එශා ෙ ශන් දා නව වන ආඩුක්රෙ
වයවස්ාා සංශ ෝධ්නශආ තිශබන්ශන් ඒ අනුව අග්රාොතයවම ා මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුො- සෙති ෙඩුඩෙ සඳා ා ශ ෝජනා ර
නේ ශෙොනවාද? එතුො ූෂෂණවෙට ා වුලාවූවන්ශේ නේ සෙති
ෙඩුඩෙ ට ශ ෝජනා ර ා ාතින් එතුො ජන වමෙට පිටුප.වා
ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ දැන් ඒ නේ එන්න් එර
න් න්නේ ප මුවැනි තැනැත්තා තෙි  ුගසිලා ශප්රේෙජ න්ත
අොතයවම ා එතුො ඛ්නිජ ශතලා රර්ොන්ත සෙති ශෙස රටුතතු
රමද්දි සිංගේපූු  සොගෙන්න් ශතලා ිනෙ ජ ගැීයශේ ජ ශතලා නැ
7න්න් ු පි ලා ිනලි න 5 037ර මූෙය අවභ ාිත න්රීෙ පිළිබඳව
FCID එර ෙඟින් ිෙර් න ක්කය සිදු ර අතම සෙතිවම ා ඊට වග
න්ව ුතතු බවත් ශෙටා ප්රසේපාදන රටුතතුවෙට ඔහු ෙැදිා ත් ඇ
තිශබන බවත් එෙ පරීක්කයෂණවෙ ජ ශා ළිදම  ඇ තිශබනවා ෙෙ
අා නවා ඒ පරීක්කයෂණ ට ශෙොරක්කයද වුශඩු න් ො ශෙොරක්කයද
එතැන තිබුණු ීයති ? නැවට ශතලා පටවන දින වටා සති දින
පා ර average එර අනුව ිනෙ තීමණ න්රීෙ තෙි  සාොනයශ න්
අශේ මශට් ශතලා ිනෙ ජ ගැීයශේ ජ තිබුණු ියිුගෙ ඒර තෙි  ාස්සම
තිබුණු ියිුගෙ අශේ ගු  අර්ජුන මණතුංග සෙතිතුො ශේ ගැන
දන්නවා සති සැේතැේබර් 4වැනි දා නැවට ශතලා පටවනවා නේ
සැේතැේබර් 2 3 ( 4 ) න් න දින පශා ේ average එශරන් තෙි 
ඒ ශතලා ිනෙ තීමණ රමන්ශන් ා ැබැි  ුගසිලා ශප්රේෙජ න්ත
අොතයවම ා ගා පු ියිුගෙ ශෙොරක්කයද? නැවට ශතලා පටවා ඒවා
ශතලා සංස්ාාව බාන ශතක්කය ොස එරා ොමරට ආසන්න රාෙ ක්කය
තිශබනවා ඒ රාෙ සතු ත නන.ෙ දින පා ක්කය ඒ සොගෙට
ශතෝමාගන්න පුළුවන් ිධි ට රටුතතු ර ා ාතින් ඒ සොගෙ
ශෙොරද රමන්ශන්? ඒ සොගෙ ශෙෝර ශවශ ඳ ශපොශ ේ ශතලා ිනෙ
වැඩිෙ දින පා  ශතෝමා ගන්නවා ිනෙ නි ෙ රමන්න ශතලා ිනෙ
වැඩිෙ දින පා  ශතෝමාශගන ඒ average එරට ශතලා ිනෙ තීන්දු
ර ා ඒ නිසා සිදු  ඇ තිශබන පාක්ව කී ද? එටා ජ සිදුව තිශබන
පාක්ව ු පි ලා ිනලි න 5 037ි  ෙෙ තමුන්නාන්ශසේොශගන්
අා න ප්ර ්න ශේරි  FCID එශක්කය ශේ පිළිබඳ පරීක්කයෂණ ක්කය
තිබුණා FCID එශක්කය ශේ පරීක්කයෂණ තිබි  ජ අග්රාොතයවම ා
සෙතිවම කු ා ැමි ට එතුොශේ නෙ ශ ෝජනා රශ ේ සි ? ශේ
ක්රි ාදාෙ නිසා නැශවන් නැවට ශතලාවලින් සිද්ධ් වුණු පාක්ව
ගණන රමන ෙද සි ලු ශතොමතුු  දැන් ො ඟ තිශබනවා ශේ
FCID එශක්කය තිශබන වාර්තාව ශේ FCID file එශක්කය තිශබන
ශතොමතුු  ඒවා තෙි  ෙෙ ශේ න් න්ශන්
ඊ ඟට එස් ීම දිසානා ර අොතයවම ා තමුන්නාන්ශසේො
ශේවා අා ගන්න ශරො ඹ 07 ශා ේවා සවනියූ ටා පිටාමි අංර 55
නිවස නැසී ිය වවදය සිවා සින්නතේබි ශෙශනි ිසින්
ශරො ඹ ි ්විදයාෙශආ රාන්තා ශන්වාසිරාගාම ක්කය සඳා ා
අන්තිෙ රැෙති පත්ර න්න් පරිතයාග ර අතම එස් ීම දිසානා ර
උසස් අධ්යාපන සෙතිවම ා ව ශ න් එ වැඩිදිුතණු න්රීෙ
මුවාශවන් මූෙය අරිනරතාවක්කය සිදු රම සති බවත් එෙ ි ාෙ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  අනුම දිසානා ර ො තා]

නිවශසේ පැවති ශප මාකවර වමිනාරේ ා ා අධිර ිනෙ ගණන් සටාත
ගතා  උපරමණ එස් ීම දිසානා ර සෙතිවම ා සා  ඔහුශේ
ශනෝනා ෙැදිා ත්ව ශෙොරි ර පටවාශගන ිය බවත් අනාවමණ  ඇ
තිශබනවා ඒ භ ාඩුඩවෙ වමිනාරෙ ු පි ලා ිනලි න 540ි  CID
එශක්කය ශේ පිළිබඳ පරීක්කයෂණ තිශබනවා CID එශක්කය ශේ
පරීක්කයෂණ තිබි  ජ අග්රාොතයවම ා ිසින් එතුො සෙතිරෙරට
ශ ෝජනා රමනවා ශෙොන අගෙැතිවු ද ශේ ශගොලාශෙෝ? තෙන්
ටශත් තිශබන CID එශක්කය ශේ අ පිළිබඳව පරීක්කයෂණ තිශබනවා
තෙන් ටශත් තිශබන FCID එශක්කය ශේ අ පිළිබඳව පරීක්කයෂණ
තිශබනවා ා ැබැි  ඒ අ ට සෙතිරේ ශදන්න න් ො ශ ෝජනා
රමනවා ාතින් තමුන්නාන්ශසේො න් න්ශන් ශේ අගෙැති ි ්වාස
රමන්න න් ොද? දැන් ි ්වාස පලුදු ශවො තිශබන්ශන් ඒ
රාශේද? 2054 ජනවාරි ොසශආ 8වැනි දා ාන්ද  ජපු ජනතාවශේ
ි ව
් ාස ි  පලුදු ශවො තිශබන්ශන්
අනික්කය එක්කයශරනා තෙි  අනුම ප්රි දර් න ාපා සෙතිවම ා
එතුො ඛ්නිජ ශතලා ීයතිගත සංස්ාාවට අ ත් ු පි ලා ෙක්කයෂ )0ර
මුදෙක්කය ශ ොදවා සශතොස ආ තනශ න් භ ාඩුඩ ිනෙ ජ ශගන ෙටාන්ද
මාජපක්කයෂ ො තාශේ ෙැතිවමණ වයාපාම ට ශබදා  ජ සති බව
ිෙර් නශආ ජ ඒත්තු ිය ා ශේ පිළිබඳව FCID එශක්කය පරීක්කයෂණ ක්කය
තිශබනවා ශරොටුව ෙශා ස්ත්රාත් අධිරමණ ට රු ණු වාර්තා රම
තිශබනවා ඒ අ ට සෙතිරේ ශදන්න න් නවා! සැේතැේබර්
ොසශආ 2වැනි දා වන ිට ශේ ූෂිතත න්ට සෙතිරේ ශදන්න නන.
න් ො 2054 ජනවාරි ොසශආ 8වැනි දා දුන් ජන වමශේ තිබුණාද
න් න රාමණ
අපි තමුන්නාන්ශසේොශගන් අා නවා
තමුන්නාන්ශසේො ශේ ූෂිතත න්ට සෙතිරේ ෙබා දුන්නා ෙෙ
අනික්කය ූෂිතත න් ගැන න් න්ශන් නැා ැ ෙෙ ශේ න් න්ශන්
සෙතිරේ  ජපු ූෂිතත න් ගැන
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ා
ශ දිරාවර ජ ාතා පැා ැදිලි ශෙස න් ශ ශෙොරක්කයද? 2054
අවුු ද්ශද් ජනවාරි ොසශආ 07 වැනිදා ිනලි න 3 052ක්කය -ශරෝමි
305ක්කය- ියං-නිලාවො ා ැමවුේ වයාපතති ට ෙබා දුන්නා න් ො
එතුො න් වා ඒ දවස්වෙ පත්තමවෙ ප්රධ්ාන ශීර්ෂ පා
බවට
ශෙ පත් ශවො තිබුණා වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ත ා
ශ දිරාශ  ජ න් වා "ියං-නිලාවො ා ැමවුේ වයාපතති ට ශරෝමි
305ක්කය ෙබා  ජො තිශබනවා නමුත් පස් පිඩැලාෙක්කයවත් රපො
නැා ැ සලාලි මිර බටාමව ා ියෙො තිශබනවා"ි 
න් ො
එතශරොට වාරිොර්ග සෙති රවුද? වාරිොර්ග සෙති රවුද? ශේ
පිළිබඳව FCID එශක්කය පරීක්කයෂණ ක්කය තිබුණා FCID එර ශේ ගැන
පරික්කයෂණ රමිනන් සිමි ා රවුද ඒ ශවොශ වාරිොර්ග සෙති?
නිෙලා සිරිපාෙ ද සිලාවා ා ැබැි  අග්රාොතයවම ා ශ ෝජනා
රමනවා
එතුොට සෙතිරෙක්කය ෙබා ශදන්න න් ො
තමුන්නාන්ශසේො න් න්ශන් ශේ අගෙැතිව ි ව
් ාස රමන්න
න් ොද? අපි අා න්ශන් එච්චමි  අග්රාොතයවම ා ා ැමි ට
ූෂිතත න් -පැමකව ූෂිතත න්- අලුත් අ ගැනත් ෙෙ න් න්නේ
එතශරොටත් ඔ ිධි ටෙ ටානාශවො ාන්න ා රිද? ඒ න් න්ශන්
පැමකව ූෂිතත න් අොතය ධුම ෙබා  ජෙ සඳා ා නිර්ශද් ර ා ඒ
නිර්ශද්
අනුවත් අග්රාොතයවම ා ජනතාවශේ ි ව
් ාස පළුදු
රමො තිශබනවා

ගු  රාානා රතුෙනි ඊ ඟට ින්ණීෙ පිළිබඳව ගනිමු
ිශ ේෂශ න්ෙ තමුන්නාන්ශසේොශේ වයාපතති බවට පත්ශවො
තිබුණා අශේ මශට් ජාතිර සේපත් ින්ණීෙ බෙ ට ආපු දවශසේ
සිට තමුන්නාන්ශසේොශේ උපා ොර්ග වුශඩු ශෙොරක්කයද?
ශෙොරක්කය ශා ෝ දැක්කයශරොත් ින්ණීෙ ෙට එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ
සො ම ෙන්ත්රීවු  න් නවා "අශේ ආසන ට ශගන්වා ගන්න
බ ි  එශා ේ ශපොඩි රර්ොන්ත ාොවක්කය තිශබනවා නර ිකුණි ද
දන්ශන් නැා ැ" න් ො

ගු අනුර සිඩ්ිය ායර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)
ඒවා ශබොු  ඒවා ශබොු 

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒ න් න්ශන් ශරොශා ේටවත් ශගන්වා ගන්න බ ි 
ශරොශා ේටවත් ශගන්වා ගන්න බ
ශෙොරද? දැක්කයශරොත්
ිකුණනවා උඩින් ියටාලාො තෙි  ්රිකුණාෙෙශආ ශතලා ටැංන්
මිර දැක්කයශක්කය ්රිකුණාෙෙ ට ියටාලාො ශනොශවි  ඒ ශතලා ටැංන්
මිර දැක්කයශක්කය උඩින් ියටාලාො ශතලා ටැංන් මිර දැක්කයරාෙ ටාතුවා
"ඒර ිකුණන්න නන." න් ො ා රිද? ශෙොරක්කයද ශේ ශවො
තිශබන්ශන්? මුළුෙනින්ෙ සේපත් ින්ණීෙ පිළිබඳව නයා
පත්ර ක්කය සරස් ර ා

ිශ ේෂශ න්ෙ ා ේබන්ශතොට වමා ින්ණීශේ ප්රතිපත්ති
රාශේද? ින්ණීශේ ප්රතිපත්ති අග්රාොතයවම ාශේ ඒ නිසා
ින්ණීශේ ප්රතිපත්ති ට එශමටාව ි ව
් ාස භ ංග ක්කය තිශබනවා
ින්ණීශේ ශබ්රෝරර් රවුද? ෙලික්කය සෙමිරෙ අොතයවම ා එතුො
ශරොශා ොෙත් ශබ්රෝරර් ින්ණීශේ අත්සන ගැහුශ
රවුද?
ින්ණීශේ අත්සන ගැහුශ ෙටාන්ද සෙමසිංා  අොතයවම ා ඒ
අනුව ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආත් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආත් ා වුලා ආඩුක්ශ - අදා ස් අනුව ා ේබන්ශතොට වමා ින්ණීශේ
ප්රතිපත්ති අග්රාොතයවම ාශේ ින්ණීශේ ශබ්රෝරර් වැශඩි රශ ේ
ෙලික්කය සෙමිරෙ ින්ණීෙ සඳා ා අත්සන ගා න්ශන් ෙටාන්ද
සෙමසිංා  ඒ ිධි ටෙ තෙි  තමුන්නාන්ශසේො ශතලා ටැංන්
සංකීර්ණ පිළිබඳව -

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ා ේබන්ශතොට වමා ිකුණො නැා ැ

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඔ අශේ මුදලා අොතයතුො න් නවා ා ේබන්ශතොට -

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඔබතුො ශේ රාා රමන එර ින්ණීෙ ශනොශවි 
අපි
ආර්ථිර ප්රතිපත්ති ශදරක්කය අනුව රටුතතු රමන්ශන් ඒ නිසා ෙෙ
ටාතන්ශන් ඒ වාශේ ශචෝදනා නැඟීෙ අසතයි 

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ෙෙ න් න්ශන් ශේරි  අපි ඊට එශමටාව ශන් රටුතතු
රමන්ශන් ඒ ි ්වාස පළුදු ශවො තිශබනවා ප මුවැනි ප්ර න
්
ශෙ ි 

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඔබතුො
න් න
ආර්ථිර
ප්රතිපත්ති
ශවනිසිුතොශ ිතමි 

තිශබන්ශන්
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ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒ ඔබතුො ටාතාශගන ාන්න ිධි ශෙොරද ඔබතුො අශේ
ආර්ථිර ප්රතිපත්ති ගැන අා ො නැා ැශන් අශේ සතුමන්ශගන්
අා ො තිශබන්ශන් සතුමන් ඔ වාශේ චිත්ර ක්කය තෙි  ා දො
තිශබන්ශන් සත්තටෙ අපි ඒ ගැන පස්ශසේ රාා රමමු අපි
අා න්ශන් ශේ ින්ණීෙ පිළිබඳවි  ශෙතුො න් නවා අවුු දු
99රට ා ේබන්ශතොට වමා ිකුණුශ නැා ැ න් ො අවුු දු 99ක්කය
ශන්? අවුු දු 99රට පුගවත් වමා න්වලින් බක් බ.ෙ රමි  න් ො
තමුන්නාන්ශසේො උපරලාපන රමනවාද? ශෙෝරශආ සිදු වන
තාක්කයෂකවර දිුතණුවත් සෙඟ අවුු දු 99රට පුග බක් බාන්න
වමා වලා නන. ශ ිද? අවුු දු 99ක්කය! රවුද අවුු දු 99ක්කය ජීවත්
ශවන්ශන්? ඒ රාෙශආ ශේ වමා චීන සොගෙරට පවමා දුන්නා
එශෙස පවමා  ජශේ ජ ා වුලා ශෙස රටුතතු ර ා

ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ශතලා ටැංන් සංකීර්ණශආ ශතලා ටැංන්
5)ක්කය ශතලා සංස්ාාවට පවමාශගන ඒවා න ඇරමණ න්රීෙ සඳා ා
රටුතතු ර ා චන්දිෙ  ඇමක්කයශරොඩි අොතයවම ාට අපි ස්තුතිවන්ත
වනවා ශෙොනවා වුණත් එතුො 2057 අශප්රේලා ොසශආ රැබිනට්
ප්රිරාවක්කය දැේො ඒ රැබිනට් ප්රිරාව තමුන්නාන්ශසේොශේ
රැබිනට් ෙඩුඩෙ ිසින් අනුෙත ර ා ශතලා ිෂ භ ාම
අොතයවම ා ා ැමි ට ශතලා ටැංන්වලින්
ේ ප්රොණ ක්කය
පවමාශගන ශතලා සංස්ාාව ිසින් ඒවා න ඇරමණ රමො
ාස්සමා ට ශගන න්න පුළුවන් න් ො රැබිනට් ප්රිරාවක්කය
දැේො එෙ රැබිනට් ප්රිරාව රැබිනට් ෙඩුඩෙ ිසින් අනුෙත
ර ා ා ැබැි  රැබිනට් ෙඩුඩෙ අනුෙත රමපු රැබිනට්
ප්රිරාවට එශමටාව අග්රාොතයවම ා තවත් රැබිනට් ප්රිරාවක්කය
දැේො එ චන්දිෙ  ඇමක්කයශරොඩි අොතයවම ා ිසින් ාදිරිපත්
ශරොට අනුෙත ශරොට තිශබන රැබිනට් ප්රිරාව අශා ෝසි න්රීශේ
රැබිනට් ප්රිරාවක්කය එශා ෙ අග්රාොතයවමශ ක්කය ශන් ශේ ිෂ
භ ාම සෙතිවම ා ශතලා ටැංන් සංකීර්ණ න ඇරමණ න්රීෙ
පිළිබඳව රැබිනට් ප්රිරාවක්කය දාො ඒ සඳා ා රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ
අනුෙැති ෙැබුණාට පස්ශසේ අග්රාොතයවම ා ිසින් තවත්
රැබිනට් ප්රිරාවක්කය දානවා ඒ රැබිනට් ප්රිරාව රලින් රැබිනට්
ප්රිරාව අශා ෝසි න්රීශේ රැබිනට් ප්රිරාවක්කය
Lanka IOC එරට නැවත ශදන්න තෙි  ඒ රැබිනට් ප්රිරාව
ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේො රමිනන් සිමින්ශන් ශෙොරක්කයද?
තමුන්නාන්ශසේොශේ එරෙ සැෙැස්ෙ වන ෙක්කය ිකුණා ජීවත්
 ඇශේ රෙශ ද ට තලාලු ශවිනන් තිශබනවා ශේ ආර්ථිර
ප්රතිපත්තිශආ ශේ ින්ණීශේ ක්රි ාවලිශආ උු ෙක්කයරාම ා සා 
ප්රධ්ානෙ ශෙශා ුතේරු වා බවට පත්  ඇ තිශබන්ශන් අග්රාොතය
මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ඒ නිසා ඔහුට එශමටාව ාදිරිපත් ර
ශේ ි ව
් ාස භ ංග සාධ්ාමණි  ා ැබැි  එෙ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට අපි රලින් සඳා න් රමන ෙද රු ණු ි ාෙ
ප්රොණ ක්කය සතු ත් ි ුතතුව තිශබන බව අපි න් නවා
ඊ ඟට බැඳුේරම ගනුශදනුව ශරෝමි 5 500ක්කය බව අපි
දන්නවා ඒර ා රි ඒ එෙ ශෙොශා ොශත් සති  ඇ තිශබන ගනුශදනුව
එ අතිශර්ර ව ශ න් ආර්ථිර ට රම තිශබන බෙප.ෙ ි ාෙි 
බැඳුේරම ගනුශදනුව සිද්ධ් ශවන ශ ොව ශවනශරොට -ශපබමවාරි
ොසශආ 27 වැනි දා ශවනශරොට- අශේ මශට් රවම ශා ෝ ශරශනකු
බැංකුවන්න් ණ ක්කය අමශගන තිබුණා නේ එක්කයශරෝ භ ාඩුඩ ක්කය
උරස් තබා තිබුණා නේ එශා ෙ නැත්නේ වයාපාරිර ණ ක්කය
අමශගන තිබුණා නේ ඒ ා ැෙ ශරනාශේෙ ශපොලී වාරිර ාා 
ිය ා ශපබමවාරි ොසශආ 27 වැනි දාි න් පුගව රවුු  ශා ෝ
බැංකුවන්න් ණ ක්කය ගත්තා නේ ඒ ා ැෙ ශරනාශේෙ ශපොලී
වාරිර ාා  ිය ා ඒ නිසා ශේ බැඳුේරම ගනුශදනුශවන් ඒ
නි චි
් ත ශෙොශා ොත් සිද්ධ් වුණු පාක්වට වඩා අශේ මශට් සාොනය
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ජනතාව ශවත එලාෙ රම තිශබන ආර්ථිරශආ ීඨඩන තුළින් අශේ
මශට් ආර්ථිර ට ෙු  පා මක්කය එලාෙ ශරොට තිශබනවා ඒ නිසා
ශේර සාොනය ගනුශදනුවක්කය ශනොශවි  පාෙෙක්කය ා දන ශරොට
ඒශරන් සි ට 50ර commission එරක්කය ගත්ශතොත් එ එෙ
පාෙෙට බෙපානවා පාෙෙ රඩා වැශට්ි පාෙෙ ප්රිනතිශ න්
ශතොම ශ ි එ ඒ අවස්ාාවට ිතමක්කය බෙපාන ගනුශදනුවක්කය
ා ැබැි  බැඳුේරම ගනුශදනුව මුළු ආර්ථිර ෙ ශව ා ශගන මුළු
ආර්ථිරශආ ස.ෙ ක්කයශෂේත්ර රටෙ පැතිශමන ගනුශදනුවක්කය ඒ නිසා
එෙ ගනුශදනුශ ප්රධ්ාන චූදිත ා බවට අග්රාොතයවම ා පත්  ඇ
තිශබනවා ශෙොන අග්රාොතයවම ාද ශේ? 2054 ජනවාරි ොසශආ
8 වැනි දා ජනතාව ිසින් එශතක්කය පැවැති වංචාව ූෂෂණ ා ා
නාස්ති ට එශමටාව ප්රබෙ ෙත ක්කය ශගොඩනගා පත් රම ගත්
අග්රාොතයවම ාි  එශසේෙ වංචනිර න්ට ා ා ූෂිතත න්ට දඬුවේ
ශදන්නත් වංචාව ා ා ූෂෂණ නතම රමන්නත් දිවුමා ශපොශමොන්දු
වූ අග්රාොතයවම ා තෙි  ශපබමවාරි ොසශආ 27 වැනි දා එෙ
අග්රාොතය ධුම ට පත්  ඇ දින 40ක්කය ාක්කයෙවා න්නත් රලින් ශේ
ගනුශදනුවට දා ර ශවන්ශන් ඒ නිසා එෙ ගනුශදනුවට
දා ර ඇෙත් එෙ ගනුශදනුශ ප්රොණ ත් එක්කයර අග්රාොතයවම ා
ශරශමටා ි ව
් ාස
මුළුෙනින්ෙ භ ංග ඇෙ පිළිබඳව අපට
සාරච්ාාවක්කය තබා ගත ුතතු නැා ැ න් ා ො ටාතනවා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් පිළිබඳව සෙස්ත
බැඳීෙ තිශබන්ශන් ඔහු අශත් අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ව පත් න්රීෙ
සඳා ා අව ය ශවන ශ ෝජනාව ශගශනන්ශන්ත් අග්රාොතයවම ා
ඔහු තෙි  පත් රමන්ශන් ඔහු -මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා- තෙි 
අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ශවනුශවන් සපරු  අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්
ෙංරාශ පුමවැසිශ ක්කය ශනොශවි  ගනුශදනුව සිද්ධ් වුණාට පුගව
ඔහු ආමක්කයෂා ර ා ඔහු ආමක්කයෂා න්රීෙ සඳා ා ි ාෙ ශෙශා ුතෙක්කය
දි ත් වුණා බැඳුේරම ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාශ පවා සඳා න්  ඇ
තිශබනවා ඔහුව ි ව
් ාස රමිනන් අග්රාොතයවම ා රටුතතු රමපු
බව ාතා පැා ැදිලිව බැඳුේරම ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාශ ඒ ගැන
සඳා න්  ඇ තිශබනවා ඒ නිසා අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් සා  මනිලා
ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා නු ශේ ගනුශදනුශ  ජ එරෙ රාසිශආ
ශදපැත්ත ශේර එරට පවතින එරක්කය ඒ නිසා ශේ ගනුශදනුව
පිළිබඳවත් අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ශේ ක්රි ාරාරීත්ව පිළිබඳවත්
න්සිශසේත්ෙ අග්රාොතයවම ාට ෙඟ ා ැම න්න බැා ැ
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  එක්කය අවස්ාාවර ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ
අපි අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ගැන සුගවාෙ අග්රාොතයවම ා ප්රරා
ර ා අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් සිංගේපූු  ිය ා න් ො එතුො ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ  ජ න් වා "බ ශවන්න එපා ෙඟුලා ශගදමරට
ියශආ ආපුග එනවා" න් ො ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ා ැන්සාඩි
වාර්තාව න් වා බෙන්න එතුො එදාත් වගකීෙ භ ාම ගත්තා
ශරොශා ොෙද? "අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් සිංගේපූු  ිය ා ෙඟුලා
ශගදමරට ියශආ ආපුග ශගන්වා ශදනවා" න් ො එතුො එදාත්
වගකීෙ භ ාම ගත්තා දැන් ශරෝ? අපි අා න්ශන් එච්චමි  ඒ නිසා
අග්රාොතයවම ාට බැඳීෙක්කය නැද්ද? අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ව නැවත
රැඳ ඇෙ පිළිබඳව වගකීෙක්කය නැද්ද? එ ි ව
් ාස පලුදු ඇෙ සඳා ා
ි ව
් ාස භ ංග ඇෙ සඳා ා ශා ේතුවක්කය ශනොවන්ශන් ශරශසේද? ඔහුශේ
සපරු  බවට පත් ශවො තිබුණු ඔහු ශවනුශවන් ඔහුශේ
ආමක්කයෂාව ශවනුශවන් ි ාෙ ප්රරා රමපු ඔහු ශගන්වා ශදනවා
ැි  න් ො ප්රරා රමපු අග්රාොතයවම ා අද එ ට අසෙත්  ඇ
තිශබනවා අධිරමණ ිසින් අද අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ට මතු
නිශ දන -red notices- නිකුත් රමො තිශබනවා නේ ජාතයන්තම
වශමන්තු නිකුත් රම තිශබනවා නේ ශේ සිද්ධ් ශවො තිශබන්ශන්
ශෙොරක්කයද?
අග්රාොතයවම ාශේ
ි ්වාසවන්තෙ
ිනත්ර ාව
ශගනැිත් ශදන්න නන. ශන් ශගනැිත් ශදන්ශන් නැා ැ ෙෙ
න් න්ශන් ශේර අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ශේ ප ා .ෙක්කය ශනොශවි 
ශේර ශදශදනාෙ සැෙුගේ ශරොට අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් සැඟ ඇෙක්කය
අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් අධිරමණ ක්කය ා මුවට ාදිරිපත් ඇශෙන්
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  අනුම දිසානා ර ො තා]

ජනාධිපති ශරොිනෂන් සභ ාව ා මුශ දිග ා ැු ණු රු ණුවෙට වඩා
වැඩි රු ණු ප්රොණ ක්කය දිග ා ැශමන බව අප ි ්වාස රමනවා ඒ
නිසා අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ශේ සැඟ ඇශේ අව යතාව තිශබන්ශන්
අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්ට පෙණක්කය ශනොශවි  අපි ි ව
් ාස රමනවා
අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් සඟවා තැීමශේ අව යතාව අග්රාොතයවම ාටත්
තිශබනවා න් ො ඒ සි ? එශසේ අව යතාවක්කය නැත්නේ අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන් රැඳවා ගත ුතතුි  ඔහුට සැඟශවන්න ාඩ ෙබා ජ
තිශබන්ශන් සි ? ඔහුට සැඟශවන්න අවස්ාාව ෙබා ජ තිශබන්ශන්
සි ? අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ිසින් අධිරමණ ට ාදිරිපත් රමන ෙද
රු ණුවෙ ජ ඔහු බැඳුේරම ගනුශදනුව ගැන ශනොන් ා න් වා -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ිපක්කයෂශආ ප්රධ්ාන සංිධ්ා රතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි
පා ර රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශා ොඳි 

බැඳුේරම ගනුශදනුව ගැන ඔහු ශනොන් ා න් වා "ශේ
සේබන්ධ්ශ න් ප්ර ්න ර
ුතත්ශත් ෙශගන් ශනොශවි 
අග්රාොතයවම ාශගන්" න් ො "අග්රාොතයවම ා ඒවාට පිළිතුු 
ෙබාදි ුතතුි " න් න ප්රරා
බැඳුේරම ශරොිනසෙ ා මුශ  ජ
අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන් ාතා පැා ැදිලි ශෙස ෙබා ජ තිශබනවා
බැඳුේරම ශරොිනසෙ ා මුශ එශසේ න්යූ අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්
අධිරමණ ක්කය ා මුශ ශරශසේ න් ි ද? ඔහුට ශතොඩුක්ව වැශටන
අවස්ාාශ  ජ ඔහු ටාම ඇෙට ෙක්කයවන අවස්ාාශ  ජ ශේ රු ණු මීට
වඩා වැඩිශ න් ශා ළිදම ශවනවා ශේ ගනුශදනුව නිසා පෙණක්කය
ශනොශවි  චුදිත ා -අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්- ආමක්කයෂා රමන්නත් ඔහු
සඟවා තබන්නත් ශේ රමන ෙද ශෙශා ුතෙ නිසා ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ
ිතමක්කය ශනොශවි  මශට් ජනතාව තු ත්
අග්රාොතයවම ා පිළිබඳව ි ව
් ාස භ ංග  ඇ තිශබනවා

ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ි ාෙ ශෙස ශචෝදනාවන්ට ෙක්කය ඇ
තිශබන අොතයවු  ගණනාවක්කය ාන්නවා ශර්ගුශ ප්රාශඩෝ මා
වංචාවන් -ො න් න්ශන් ටාටපු අොතයවමශ ක්කය පිළිබඳවි  ශර්ගුශ සිද්ධ් වුණු ගනුශදනු රු ංරා ගනුශදනු ආ ජ ගනුශදනු
ි ාෙ ප්රොණ රට ා වුලා වුණු අොතයවු  ාන්නවා තෙන්ශේ
සෙති ෙඩුඩෙශආ අොතයවු  තෙන් ාදිරිපිට තෙන් දැනුවත්ව
වංචාශ ූෂෂණශආ ශ ශදනශරොට වංචාව ූෂෂණ නතම න්රීෙ
ශත්ොව රම ගත් අග්රාොතයවම ාට අා ර බොගැීයශේ අි ති ක්කය
තිශබනවාද න් ො ො අා නවා පැමකව ූෂිතත න් ආමක්කයෂා න්රීෙ
පෙණක්කය ශනොශවි  අලුත් ූෂිතත න් නිර්ොණ න්රීෙත් ඒ
ූෂිතත න්ට නිදැලාශලා වංචා ූෂෂණශ ටා ශ  ජෙ සඳා ා ාඩරඩ
ෙබා ජෙත් නිසා අග්රාොතයවම ා ශරශමටා තිශබන ි ව
් ාස පලුදු
ශවනවා ඒ නිසා අග්රාොතයවම ා තවදුමටත් ශේ තනතුම දැරීෙ
ුගදුුග ශනොශ න් ො අපිත් ි ව
් ාස රමනවා ඒ ි ව
් ාස ෙත
තෙි  අපි ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට සා ා ප්රරා රමො
ාන්ද ෙබා ශදන්ශන්
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ඒ පිටුපස තිශබන ශද් පාෙන
වුවෙනාවත් අපි දන්නවා ඒ පිටුපස තිශබන ශද් පාෙන වුවෙනාව
රවමක්කයද? ිිධ් පන්නශආ වුවෙනාවන් තිශබනවා අග්රාොතයවම ා
ාවත් න්රීෙ ා මා ා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ුගළුතම ආඩුක්වක්කය
ා ැශද්ි න් ා ි ්වාස රමන එර රඩුඩා ෙක්කය ාන්නවා ොස ක්කය
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ොස ශදරක්කය සතු ත ඒ ුගළුතම ආඩුක්ව ශා ොලාො තෙන්ට ළි
අොතය ධුම දැරි ා ැන්ි  න් ා ි ්වාස රමන වමප්රසාද
අටාින ඇෙ තනතුු  අටාින ඇෙ නිසා ොස තුනක්කය ිස්ශසෝපශ න්
ශ දනාශවන් ාන්න රඩුඩා ෙරශේ වුවෙනාවකුත් ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් න්රීෙ තු තිශබනවා ඒ බව අපි
දන්නවා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ආඩුක්වක්කය ා ැමි ට නිද්රාශීලීව
සිමි  ජ පවා එෙ නිෙධ්ාරීන් ි ාෙ රාර් භ ාම ක්කය රමො වංචා
ූෂෂණ පිළිබඳව ේ නක් ප්රොණ ක්කය පවමා තිශබනවා ඒ නක්
පිළිබඳව බශ නුත් තවත් ි ාෙ ප්රොණ ක්කය ාන්නවා ඒ නක්
පිළිබඳව ේ පිරිසක්කය බශ න් ාන්නවා ශෙොරද ඒවා ාතා
පැා ැදිලි නක් නිසාි  ගු  රාානා රතුෙනි ො  ජන ාශේ මුදලා
ි දේ රමො නිවාස සංකීර්ණ ා දො තෙන්ශේ ා තම වරිග ට
නිවාස ශබදනවා නේ ඒර ූෂෂණ ක්කය ශනොශවි ද? ඒ පිළිබඳව
ජනාධිපති ිෙර් න ශරොිනසන් සභ ා වාර්තාශ ත් තිශබනවා ඒ
පිළිබඳව අලාෙස් ශා ෝ ූෂෂණ ශචෝදනා ිෙර් න ශරොිනසශේත්
නක්වක්කය තිශබනවා ඒ ා ා අනුබද්ධිත රු ණු පිළිබඳව FCID
එශරත් නක්වක්කය තිශබනවා ඒ නිසා ඒ ශගොලාශෙෝ බි ශවන්න
නන. අපි දන්නවා ඒ ශගොලාෙන් බි වන බව
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ශන්ද? Passports ශදරි  ශනෝනාට
තුනි  උපන් දින ා තමි  එර වතාවර 5970 ාපදිො තවත්
වතාවර 59)7 ාපදිො 5975 ාපදිො ො ා බ්රා ්ෙ ාද දන්ශන්ත්
නැා ැ!

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
රවුද අශන්!

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
එර උේපැන්න සා තිර ර 5970 ාපදිො තිශබනවා තව
උේපැන්න සා තිර ර 59)7 ාපදිො තිශබනවා තවත් උේපැන්න
සා තිර ර 5975 ාපදිො තිශබනවා දු වාශේ එර උේපැන්න
සා තිර ර තාත්තා ාපදිො තිශබන්ශන් 59)7 අවුු ද්ශද් අනික්කය
උේපැන්න සා තිරශආ තාත්තා ාපදිො තිශබන්ශන් 5970
අවුු ද්ශද් ශේ තමේ ෙජම ිරතති ොනසිරත්ව ක්කය සටාත අ
ාන්නවා අපි දන්නවා ඒ ශගොලාෙන්ටත් ශෙවැනි ි ව
් ාස
භ ංග ර නන.රෙක්කය තිශබනවා න් ො [බාධ්ා න්රීේ] ා රිද?
ශේර ශන් සිද්ධ්ශවො තිශබන්ශන්

ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  වාා න ගැනත් ො න් න්නේ පුගිය
දවස්වෙ පැවති ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ජ නිෙලා ශප්රේෙවං
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ාශේ ූෂෂණ ිශමෝීක බෙ රණුවක්කය
ශවො සිමි ා රවුද? නිෙලා ශප්රේෙවං තෙන් ඟ තිබුණු රැේ
මා තෙන්ශේ ශනෝනාශේ නෙට කුලි ට  ජො තෙන් කුලි
අමශගන තෙන් පාිච්චි ර ා ඒ රාමණ ඔබතුෙන්ොට
ශත්ු ණාද දන්ශන් නැා ැ රලාපනා රමො බෙන්න තෙන්ශේ
රැේ මා
ශනෝනාශේ නෙට ලි ො ශනෝනාශේ නිනන්
ශනෝනාශේ රැේ මා ො ත්ත ා කුලි ට ෙබාශගන ො ත්ත ා
කුලි ත් අමශගන වාා නශආ නවා අොතයාං ශ න් සලාලි
ගන්නවා ශේ ශගොලාෙන් ශෙොන ශද් ශප්රේමීන්ද? ශෙොන ශද්
ශප්රේමීන්ද? ඒ ගැන න් න්න රැති  අපටෙ ෙේජි  අපටෙ ෙේජි 
ශේවා න් න්න
ඒ ිතමක්කයද? රලාපනා රමො බෙන්න ජනාධිපති ශලාරේ
රාර් ාෙශ න් වාා න ක්කය කුලි ට ශදනවා ජනාධිපති ශලාරේ
රාර් ාෙශ න් වාා න කුලි ට දුන්නාට පුගව කුලි ගන්නවා
කුලි අමශගන ශනෝනාශේ ියණුශේ දො ගන්නවා ඒර ශන්
සිද්ධ්ශවො තිශබන්ශන්
ඒ ශගොලාශෙෝ තෙි  ජාතිර
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2018 අශප්රේලා 0(

සංිධ්ා රවු  ඒ ශගොලාෙනුත් බි ට පත්ශවො තිශබනවා ඒ
නිසා ඒ ශගොලාෙන්ට අව යශවො තිශබනවා තෙන්ශේ නක්
ක්රි ාවලි
ේ ප්රොණ රට අඩා රමගන්න තෙන්ශේ නක්
ක්රි ාවලි
අඩා
රමගැීයෙ ශවනුශවන් අනිවාර්
ශෙස
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ා දුර්වෙ රමන ෙද පාෙන රට
පරිවාස තත්ත්ව රට ටත් රමන්න ශවනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ිපක්කයෂශආ ප්රධ්ාන සංිධ්ා රතුෙනි ඔබතුොට නි ිනත
රාෙ අවසානි  ුගනිලා ා ඳුන්ශනත්ති ෙන්ත්රීතුොට නි ිනත
රාෙශ න් ඔබතුොට ශවොව ෙබා  ජ තිශබනවා එතුොට ිනාඩි
20ර රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශා ොඳි  එතුොශේ රාෙශ න් ො ිනාඩි 4ක්කය ගන්නේ

ඒ අ ට ශේ පිළිබඳව ාතා පැා ැදිලි ශෙස බ ක්කය තිශබන බව
අපි දන්නවා ඒ නිසා ඒ අ රෙබෙවන එර ගැන අපට ප්ර ්න ක්කය
නැා ැ ඒ අ රෙබෙ ි ුතතුව තිශබනවා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ගු  රාානා රතුෙනි අපි දන්නවා
ි ාෙ ශෙස රඳවුු  ශදරක්කය තිශබන බව එරක්කය "ශගෝ ාභ 
රලාලි " අශනක්කය එර "බැසිලා රලාලි " ශෙටා ජ බැසිලා රලාලි
ේ ප්රොණ රට නිා ඬශවො තිශබනවා ඒ සි ? බැසිලා රලාලිශආ
ි ාෙ ප්රොණ ක්කය -

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොශේ point of Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි බාධ්ා රමනවා ශනොශවි  ඔබතුො ඒ අ ශේ
නේ න් නවා නේ ශා ොඳි  ශෙොරද එශා ෙ නැත්නේ වැරැදි
වැටහීේ සති ශවන්න පුළුවන්

ගු කථානායකුරමාතා
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ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශා ොඳි  දැන් ඔබතුොශේ රාාව රමශගන න්න

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගු  රාානා රතුෙනි ඒ අ ශේ නේ න් න්න න් ො එතුො
න් පු නිසාි  ො න් ශ ො ශේ න් ිනන් ාන්ශන් - [බාධ්ා න්රීේ]
තව නන.ද? [බාධ්ා න්රීේ] ශා ොඳි  අපි ඒ රාාව නතම රමමු ො
න් න්න න්ශන් ශෙොරක්කයද?

ගු  රාානා රතුෙනි ශේ රඳවුු  ශදශරන් එර රඳවුමක්කය
මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ාත් එක්කයර සමීපව රටුතතු රමිනන්
සිමිනවා

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)
Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුොශේ point of Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)
ො න් න්න න් ශ ෙශේ නෙ ශනොශවි  ො න් ශ
සෙතිතුොශේ නෙ න් න්න න් ොි 

අම

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශා ොඳි  රෙක්කය නැා ැ

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඔබතුොශේ නෙ ශනොශවි ද සහුශ ? ගු  රාානා රතුෙනි
ආඩුක්වට සිද්ධ්ශවො තිශබන ිපරිත තත්ත්ව ඒර තෙි 
ශෙච්චම ශා ොඳට න් ද්දි නෙ දන්ශන් නැතිව ශා ොු  අලාෙි ද?
ශෙච්චම ශා ොඳට න් ද්දි නෙ ශා ො ා ගන්න බැරි නේ ඔබතුෙන්ො
ශා ොු  අලාෙි ද? ඒර තෙි  සිද්ධ්ශවො තිශබන්ශන්

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ශා ොඳි  That is not a point of Order.

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(The Hon. Hector Appuhamy)
දන්ශන් නැා ැ

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශබොශා ොෙ ශා ොඳි  ො දැක්කයරා අර්ජුන් සශෙෝසි ස්ට
සේබන්ධ් දුමරාන නාොවලිශආ "ශා ක්කයටර් අේපුා ාින" න් ො
නෙක්කය තිබුණු බව [බාධ්ා න්රීේ] ො න් න්නේ ො න් න්නේ
ශපොඩිඩක්කය ාන්න රෙබෙ ශවන්න එපා "ශා ක්කයටර් අේපුා ාින"
න් ො නෙක්කය එටා තිබුණා [බාධ්ා න්රීේ] ඒ නේ න් න්න න් ො
න් වා ශන් ෙට්ටක්කයකුලිශආ ගුදෙක්කය - [බාධ්ා න්රීෙක්කය] "ශා ක්කයටර්
අේපුා ාින" න් ො නෙක්කය තිබුණා සතිද? තව නන.ද? [බාධ්ා න්රීේ]
සති

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
තමුන්නාන්ශසේො දන්ශන් නැා ැ තෙි  [බාධ්ා න්රීෙක්කය]
අධිරමණ සෙතිතුින ත් අශපන් අා නවා රවුද න් ො අධිරමණ
සෙතිතුින තෙි  ශේ ගු  සභ ාවට සිලාො න් න්න නන. රවුද
න් ො අධිරමණ සෙතිතුින ත් අශපන් අා නවා ඒ රවුද න් ො
ඒර තෙි  ප්ර න
්
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  අනුම දිසානා ර ො තා]

ිශ ේෂශ න්ෙ බැසිලා මාජපක්කයෂ ශේශමන්ශන් ශරොශා ොෙද? ො
දැන ගන්න රැෙතිි  ශේශමන්ශන් ශරොශා ොෙද න් ො?
ෙලාවාශන් ාඩෙක්කය ොලිගාවක්කය වාශේ ශග ක්කය ඔු ශතොට පාශර්
ශගවලා බ්රවුන්ස්ටාලා ටා අක්කයරම ර ාඩෙක්කය ඒවා පවමා ගත්තාද
දන්ශන් නැා ැ ගු  ෙංගෙ සෙම ඇම අොතයතුෙනි ඔබතුො න් වා
ඒ ාඩෙ තු ණ රටුතතු පිළිබඳ වයාපතති රට පවමා ගන්නවා
න් ො ඒවා ශබොු  ඒවා ශරශමන්ශන් නැා ැ ශෙොරක්කයවත්
ශරශමන්ශන් නැා ැි  න් ො ෙතර තබා ගන්න ෙට ෙතරි  ඒ
ාඩෙ තු ණ රටුතතු පිළිබඳ වයාපතති රට පවමා ගන්නවා
න් ො ෙංගෙ සෙම ඇම අොතයවම ා න් ව බව ොතම බ්රවුන්ස්ටාලා
ටා අක්කයරම ර ාඩෙක්කය තිශබනවා ඒ ාඩෙට අි තිරාමශ ක්කය නැා ැ
අි තිරාම න් නැති ාඩේ තිශබනවා අි තිරාම න් නැති ශගවලා
තිශබනවා අි තිරාම න් නැති ශගවලා ඔු ශතොට පාශර්
තිශබනවා ා ැබැි  බැසිලා මාජපක්කයෂ නිදැලාශලා ාන්නවා එශා ෙ
ාන්ශන් ශරොශා ොෙද න් ො අපි දැන ගන්න රැෙතිි  මනිලා
ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ශබදන්න රලින්
රඳවුමෙ ආමක්කයෂා ර ා මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා දැන් රලාපනා
රමනවා බැසිලා ශගෝ ා න් ො ඒ රඳවුම ශබදන්න පුළුවන්
න් ො ශේර තෙි  දැන් තිශබන සැෙැස්ෙ දැන් සති තමේ පාඩේ
ාශගනශගනි  තිශබන්ශන් තමුන්නාන්ශසේො ටාතනවාද නැවත
නැවත ආමක්කයෂා ශවො ශබ ජෙ ා මා ා ශද් පාෙන රමන්න? ඒ
සඳා ා ුතක්කයති සා ගත අි ති ක්කය තිශබනවාද? තෙන්ශේ අගෙැති
ධුම රැර ගන්න තෙන්ශේ ාන්ද ප්රොණ වැඩිරම ගන්න
අශනක්කය පක්කයෂ දුර්වෙ රමො රඩො ශද් පාෙන තබා ගන්න
එර ශනොශවි  ශරශමන්න නන.
2015 ජනවාරි ොසශආ 8 ශවනි දා ෙැබුණු ජන වමෙත් එක්කයර
ගනුශදනු ර ා නේ තමුන්නාන්ශසේොට දිගු රාලීන ශෙස
ශද් පාෙනශආ ාන්න පුළුවන් වනවා ඒ ජන වමෙට ටත්ව
රටුතතු ර ා නේ තමුන්නාන්ශසේොට ශද් පාෙනශආ ාන්න
පුළුවන් ා ැබැි  ශද් පාෙන පැවැත්ෙ ෙ ා දො තිශබන්ශන් " මි
ඩීලා" " මි ශේේ" ා මා ාි  " මි ඩීලා" " මි ශේේ" ා මා ා ා දන
ශද් පාෙනශආ අසමණභ ාව ට අද තමුන්නාන්ශසේො පත්ශවො
තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ඊ ඟට ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ ජනාධිපති
වම ාශේ භූිනරාව පිළිබඳව රාා රමන්න නන. ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව නපපාතිර එරක්කය
ශනොශවි  න් ො අපි ාතා පැා ැදිලිව දන්නවා ශේ ි ්වාස භ ංග
ප මුශරොටෙ රමළි ට ශගනාශ
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිවම ාි  ශෙොරද ළි එරට ආඩුක්වක්කය ශගනගන්න බැරි
තත්ත්වශආ එතුොශේ ප්රරා න් තෙි  මුළු ෙැතිවමණ වයාපාම ෙ
ශෙශා  වූශආ
එතුොශේ ප්රරා
බවට පත් ශවො තිබුශඩු ජනවාරි ොසශආ
50වැනි දාි න් පස්ශසේ අනිවාර් ශ න් ශවන ආඩුක්වක්කය ා දන බව
ා ැබැි  අනශේක්කයිතත ප්රතිලෙ ක්කය එතුොට ෙැබුණා ඒ නිසා එතුො
"අග්රාොතයවම ාට ාවත් වන්න " න් න ශ ෝජනාව ාදිරිපත්
ර ා එතුො ාලාලීෙක්කය ර ා "ඔබ ාවත් ශවන්න ඔබට
ශත්ශමන්ශන් නැද්ද ශෙ ජනතාවශේ ජන වමෙක්කය ාන්ද
ප්රතිලෙශආ ා ම ශත්ශමන්ශන් නැද්ද රු ණාරමො අි න්
ශවන්න " න් වා අි න් ශවන්න න් ොත් එ අසාර්ාර වුණාි න්
පස්ශසේ
අි න් න්රීෙ සඳා ා උත්සාා  ක්කය දැු වා ීයතිපති
ශදපාර්තශේන්තුශවන් සහුවා "දා නව වන ආඩුක්රෙ වයවස්ාා
සංශ ෝධ්න ට අනුව ජනාධිපතිවම ාට අග්රාොතයවම ාව අි න්
රමන්න පුළුවන්ද?" න් ො ඒරත් අසාර්ාර වුණා ඊට පස්ශසේ
අි න් න්රීෙ සඳා ා ශෙශා ුතෙක්කය දි ත් ර ා ඒ ශෙශා ුතෙ සඳා ා
එදා ජන වමෙ මුළුෙනින්ෙ පාවා ශදිනන් ෙ.ත ෙංරා ශද් පාෙන
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ාතිා ාසශආ අතිනත ගත ා ැන් නමරෙ පන්නශආ ශද් පාෙන
ගනුශදනුවරට න්න උත්සාා  ර ා වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිවම ා මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා සේබන්ධ්ව අශේ
ිශ චන තිශබනවා බැඳුේරම ගනුශදනුව පිළිබඳව ආර්ථිර
රඩා වැට්ටීෙ පිළිබඳව නුවම සති වූ ඒ ගැටුේරාරී තත්ත්ව
සෙන න්රීෙට අසෙත් ඇෙ පිළිබඳව සා  තවත් රු ණු ශගොඩක්කය
පිළිබඳව අශේ ිශ චන තිශබනවා ා ැබැි  ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව ශගනා පාර් ව
් ට තිබුශඩු ශවන ශද් පාෙන
අමමුණක්කය එෙ ශද් පාෙන අමමුශඩු ප්රධ්ාන ශෙශා ුතේරු වා
බවට පත් වුශඩු වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො එතුො
තෙන්ශේ ශද් පාෙන පැවැත්ෙ ශවනුශවන් මුළුෙනින්ෙ ජන
වමෙට එශමටාව රටුතතු රමිනන් තිබුණා දිලාු ක්කයිත ඩ ස් ාවත්
න්රීෙ පිළිබඳ ප්ර න
් ශආ ජ ශගෝ ාභ  අත් අඩංගුවට ගැීයෙ සඳා ා
ලිපි එවා තිබි  ජ අත් අඩංගුවට ශනොගැීයෙ පිළිබඳ ප්ර න
් ශආ ජ
ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීවම ා අත් අඩංගුවට ගැීයෙ
සඳා ා ීයතිපති ශදපාර්තශේන්තුව ලිුතෙ එවා තිබි  ජ ඒ ලිුතෙ
සැඟ ඇෙ පිළිබඳ ප්ර ්නශආ ජ ශේ සි ලාෙෙ ජනාධිපතිවම ාශේ
අනුදැනුෙ ෙත ක්රි ාත්ෙර ශවච්ච ශද්වලා ශෙෙ වංචනිරි න්
ආමක්කයෂා න්රීශේ ක්රි ාවලි වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො
එර පශසරත් මනිලා ිරෙසිංා  ො තා තව පශසරත් ාඳශගන
ාදිරි ටෙ ශගන ිනන් තිබුණා ඒ අනුව ාතා පැා ැදිලි ශෙසෙ
අග්රාොතයවම ාත් වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිවම ාත්
ජනවාරි ොසශආ 8වැනිදා ෙද මුළු ජන වමෙෙ පාවා  ජ ඒරට
එශමටාව පිටුපා රටුතතු රමිනන් තිශබනවා දැන් මශට් ළි
ශපන්වන්න ා දන්ශන් ශෙොරක්කයද?
සාොනයශ න් ප්රජාතන්ත්රවාද
අග න පිරිස්වෙට
ා 
පාෙන ක්කය අශේක්කයෂා රමන ජනතාවට සති රමන්න ා දන භ 
ශෙොරක්කයද? තමුන්නාන්ශසේො ා ැෙ ශවොශ ෙ ා දන භ  "අශන්
අග්රාොතයවම ාට ශෙොරක්කය ශා ෝ රමන්න එපා නැවත
මාජපක්කයෂො නැියමිි  " න් න එර මටට ශපන්වන්න ා දන්ශන්
"මාජපක්කයෂ බිලාො" තෙි  මුළු අවුු දු තුනෙ මාජපක්කයෂොට
වර්ධ්න ශවන්න ආමක්කයෂා ශවන්න මුළුෙනින්ෙ ාඩරඩ ා දා  ජො
තීමණාත්ෙර තැනර ජ අශපන් අා නවා "මාජපක්කයෂො
ළි
නැියමිි  ඔ ශගොලාශෙෝ මාජපක්කයෂො එක්කයර ටාට ගන්නවාද?"
න් ො මාජපක්කයෂො එක්කයර අපි ශනොශවි  ටාට ගත්ශත් මුළු අවුු දු
තුනෙ ටාට ගත්ශත් ඔ ශගොලාශෙෝ ඔ ශගොලාශෙෝ තෙි  මුළු
අවුු දු තුනෙ ටාට ගත්ශත් ෙෙ න් න්ශන් ශා ටත් ටාට ගන්නවා
තමුන්නාන්ශසේො එශා ෙි  ඒ නිසා ශෙොරක්කයද රමො
තිශබන්ශන්? ඒ බිලාො තවදුමටත් ශේ මටට වෙංගු නැා ැ
මාජපක්කයෂොශේ ඒ ක්රි ාරාරීත්ව පිළිබඳව බමපත ශෙස
ිශ චන ක්කය අපට තිබුණා ප්රජාතන්ත්රවාද රඩ න්රීේ පිළිබඳව
ිශ ේෂශ න්ෙ ගු  රාානා රතුෙනි ඝාතන න් පිළිබඳව
ශෙොරක්කයද ගත්ත ක්රි ා ොර්ග ? ෙසන්ත ිරෙතුංග ඝාතන ර ා
සො ම අ න් වා "ෙශේ ශා ොඳ ිනතුමා" න් ො "ෙශගත් එක්කයර
තෙි  අන්තිෙට දුමරානශ න් සෙතුශ " න් වා "ෙසන්ත
ිරෙතුංග රාර් එශක්කය නශරොට බි සිරෙ ක්කය පිටු පස එනවා
න් ො ශරෝලා එර දුන්ශන් ෙට තෙි  " න් පු සෙතිවු  ාන්නවා
එශා ෙ ශන්ද? ා ැබැි  ශෙොරද වුශඩු? ඝාතන වුණාට පස්ශසේ
ඝාතර න් අත් අඩංගුවට ගැීයෙ සඳා ා ඒ පරීක්කයෂණවෙට
තමුන්නාන්ශසේො  ජපු දා රත්ව ශෙොරක්කයද? තාජුඩීන් ඝාතන
ශවො තිශබනවා පරීක්කයෂණ ාස්සමා ාට නවා අත් අඩංගුවට
ගැීයේ සිද්ධ් වනවා නැවත
ට නවා ඒවා එර එර
ශෙොශා ොශත් ජ ශද් පාෙන "ජිිනක්කය" බවට පත් ශවො තිශබනවා
ශද් පාෙන වුවෙනාව සඳා ා උඩ එනවා ට නවා
ොධ්ය ආ තන ගණනාවරට පා ම  ජො තිශබනවා "සිමස"
ආ තන ට පා ම දුන්නා ඒරට පැිනකවලාෙක්කය තිශබනවා "සි ත"
ආ තන ට පා ම දුන්නා ඒරට පැිනකවලාෙක්කය තිශබනවා
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මාජියරිශආ අධි ආමක්කයිතත රොපශආ තිශබන "ටාු  දින" රාර් ාෙ
ියනි තිේබා ඒරට පැිනකවලාෙක්කය තිශබනවා ෙෙ දැන ගන්න
රැෙැතිි 
ඒ පරීක්කයෂණවෙ තත්ත්ව
කුෙක්කයද න් ා
තමුන්නාන්ශසේො ටාතනවා රාෙශආ වැලිතොශවන් ශද ක්කය ට
රමන්න පුළුවන් න් ො ොධ්ය ආ තනවෙට ියනි තිේබා
ොධ්යශ  ජන් ඝාතන ර ා ොධ්යශ  ජන්ශේ අතප රැක්වා
ශපෝද්දෙ ජ න්තශේ අතප රැක්වා ඒ පිළිබඳව ශපොලීසිශආ
පැිනකවලාෙක්කය තිශබනවා ිභ ාග ර රු ණු ශෙොනවාද? ශේවා ෙෙ
තමුන්නාන්ශසේොශගන් දැන ගන්න රැෙැතිි  ඒ ිතමක්කය
ශනොශවි  කීත් ශනො ාර්ට පා ම දුන්නා ශපොලීසිශආ පැිනකවලි
තිශබනවා ඒ පිළිබඳව ශරශමන පරීක්කයෂණ ශරෝ? ඒ ිතමක්කය
ශනොශවි  "ද ශන්ෂන්" පත්තශර් රර්තතවම ා ශෙස සිමි උපාලි
ශතන්නශරෝන්ට පා ම දුන්නා ශරෝ ඒ පිළිබඳ පරීක්කයෂණ?
ඝාතන න් ජනතාවට එලාෙ ඇ තිශබන ෙර්දන ක්රි ා සතුළු ශේ
න්සිවරට තමුන්නාන්ශසේො පි වමක්කය ගත්ශත් නැා ැ
ගු  රාානා රතුෙනි ුතද්ධ් අවසන්  ඇශෙන් පස්ශසේ 2052
වසශර් ජ අපි උත්සාා  ර ා ාපනශආ ශද් පාෙන රමන්න
ාපන ට පූර්ණරාලීනව අශේ සශා ෝදමවු  ැ වා ාතාෙ දක්කයෂ
තු ණශ ක්කය අපට ටාමි ා "ෙලිත්" න් ො ශදෙ සශා ෝදමශ ක්කය
ඒ වාශේෙ ාපනශආ ක්රි ාරාරීව ටාමි ා "කුගන්" න් ො ශදෙ
සශා ෝදමශ ක්කය අශේ පක්කයෂශආ ශද් පාෙන ප්ර න
් ක්කය නිසා ඔවුන්
ශද් පාෙනශ න් ේ ප්රොණ රට දුමස් වුණා ා ැබැි  ඔවුන් දුමස්
වුණත් ාපනශආ ශද් පාෙන ර ා ෙලිත්  ඇමමාජු සශා ෝදම ා
සතුළු අ
ාපනශආ ශද් පාෙන ර ා 2052 වසශර් ජ ුතද්ධ්
අවසන් වුණා ා ැබැි  ශද් පාෙන ර වමදට ඔවුන් පැා ැම
ශගන ියටාලාො අද අතුු  දා න් ශවො තිශබනවා ශෙොරක්කයද සිදු
වුශඩු න් ො දන්ශන් නැා ැ සි  ඒ? ෙසන්ත ිරෙතුංග ගැන අක්
තමශේ පත්තමවෙවත් ලි ැශවනවා ශෙොකු ොධ්යශ දිශ ක්කය නිසා
වසීේ තාජුඩීන් ගැන න් ැශවනවා ශෙොකු මගර් ක්රීඩරශ ක්කය නිසා
ා ැබැි  ෙලිත්-කුගන්ො ගැන න් ැශවන්ශන්වත් නැා ැ ුතද්ධ්
රාෙශආ ශේ සාධ්ාමණ රමන්න න් ො ො න් න්ශන් නැා ැ
ා ැබැි  ුතද්ධ්ශ න් පුගව 2052 වසශර් ජ ාපශනආ ජ තෙි  ඒ
පැා ැම ගැීයෙ සිදු වුශඩු
ගු  රාානා රතුෙනි ුතද්ධ්ශ න් පුගව ාපනශආ තිබුණු
තත්ත්ව ශෙොරක්කයද? අලාශපශනත්තක්කය බිෙ වැටුණත් ා මුදා බුද්ධි
අං නිෙධ්ාරින්ට සශා න ිධි ට ා මුදාව එ ොි  තිබුශඩු ටාටපු
ා මුදාපතිතුො දන්නවා ුතද්ධ්ශ න් පුගව එලාටීටීඊ සන්නද්ධ්
ක්රි ාරාමරේ ළි පැන නඟිි  න් ො ා ැෙ අස්සක්කය මුලාෙක්කය න.මෙ
බුද්ධි අං ශ ොදවො තිබුණා ා ැබැි  න්සිශසේත්ෙ බුද්ධි අං
නිෙධ්ාරින්ශේ -ඔවුන්ශේ- අවශබෝධ් න්න් ශතොමව ා ැඟ ඇෙන්න්
ශතොමව ෙලිත් සා  කුගන් පැා ැමශගන න්න බැා ැ ා ැබැි 
පැා ැමශගන ිය ා ෙෙ අා නවා තමුන්නාන්ශසේො පරීක්කයෂණ ට
ශෙොරක්කයද රශ ේ න් ො අශේ ුගනිලා ා ඳුන්ශනත්ති ෙන්ත්රීතුො
ශද් පාෙන රමන්න ාපන ට ිය ා ා ැෙ ගා ක්කය ගාශන්ෙ
ා මුදාව එ ා තිබුණු රාෙශආ එතුො ශද් පාෙන රමන්න
ාපන ට ිය ාෙ පා ම  ජො ඔළුව පැලුවා ඒ පිළිබඳව පැිනකවලි
තිශබනවා ශපොශත් ඒවා ශපොත්වෙට පෙණක්කය සීො වුණා
ෙර්දනරාරී ප්රජාතන්ත්ර ිශමෝීක ත්රාඩ න්ට ිනීය ෙු වන්ට
තමුන්නාන්ශසේො රැරවමණ
දුන්නා ෙතර තබා ගන්න
තමුන්නාන්ශසේො ඒ අ ආමක්කයෂා ර ා
SAITM
එශක්කය
CEOශේ
ප්ර න
්
අපි
දැක්කයරා
තමුන්නාන්ශසේො ා ැසිු ශඩු ශරොශා ොෙද? ඔහු ිසින්
සැෙුගේශරොට ඔහුට ශබෝේබ ගා  ගත්ත බව ශා ළිදම  ඇ
තිශබනවා සැෙුගේ සා ගත ශෙස ශබෝේබ ගා  ගත්ත බව
ශා ළිදම  ඇ තිශබනවා නමුත් පරීක්කයෂණ නැා ැ ශබෝේබ ගා පු
පුද්ගෙ ාත් එළිශආ CEOත් එළිශආ තමුන්නාන්ශසේොශේ
වුවෙනා ශවනුශවන් කුෙන්ත්රණරාරී ශෙස ියනි අි පාිච්චි
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රමන්න ශබෝේබ ගා න්න ාඩරඩ ා දා  ජො තිශබනවා
ඝාතර න් ආමක්කයෂා රමනවා ිනීය ෙු වන් ආමක්කයෂා රමනවා
පරීක්කයෂණ අඩා රමනවා එතශරොට තමුන්නාන්ශසේො පිළිබඳ
ි ව
් ාස පලුදු ශවො නැද්ද? තමුන්නාන්ශසේො න් න්ශන්
ි ව
් ාස
ක්කයතිෙත් ශවො තිශබනවා න් ොද? ි ව
් ාස
මුළුෙනින්ෙ පලුදු ශවොි  තිශබන්ශන් ා රි නේ ජනතාව ිනි ච
්
රමන ජනතා ිනි ච
්
සභ ාවක්කය ා මුශ තමුන්නාන්ශසේොශේ නක්
අා න්න නන. ශේ රමපු අපමාධ් ට
ගු  රාානා රතුෙනි 2054 ජනවාරි ොසශආ 8 වනදා වාශේ
දවසක්කය ආශ ත් රවදාවත් ෙංරාශ ාතිා ාස ට එරතු ශවන්ශන්
නැති බව ෙතර තබා ගන්න 2054 ජනවාරි 08 වනදා ළි එන්ශන්
නැා ැ ජනවාරි ොසශආ 08 වනදා ශද් පාෙන ක්රි ාොර්ගවෙට
තිබුණු වෙංගුභ ාව ත් අද නැති රමො තිශබනවා ශද් පාෙන
ක්රි ාොර්ග ක්කය ා ැමි ට ගත්ශතොත් ඒර ාතාෙ ප්රගතිගාමී
ක්රි ාොර්ග ක්කය එර එර පමස්පම ෙත තිශබන රඩුඩා ේ එරතු
ශවො තෙන් ශතෝමා ගන්නා ෙද ශද් පාෙන ක්රි ාොර්ග
න්ටාප ක්කය ගැන පෙණක්කය එරඟතාවරට එනවා
ගු  රාානා රතුෙනි "ශපොදු අශේක්කයෂර ා" න් න
සංරලාප බෙමු 5982 ජනාධිපතිවමණශආ ජ ශපොදු අශේක්කයෂර ා
පිළිබඳ සාරච්ාාව ආවා රම ගන්න බැරි වුණා ෙංගෙ සෙම ඇම
අොතයතුොත් ශේ ගැන න් වා 5989 වසශර් ජ ශපොදු අශේක්කයෂර ා
පිළිබඳ සාරච්ාාව ආවා රම ගන්න බැරි වුණා 2050 වසශර් ජ
ශපොදු අශේක්කයෂර ා පිළිබඳ සාරච්ාාව ආවා ක්රි ාත්ෙර වුණා
නමුත් ජ ග්රා ණ රම ගන්න බැරි වුණා ා ැබැි  2054 වසශර් ජ
ශපොදු අශේක්කයෂර ාත් ආවා ජ ග්රා ණ රම ගන්නත් පුළුවන්රෙ
ෙැබුණා ඒවා අශේ මශට් ශද් පාෙන ාතිා ාසශආ ාතාෙ වැදගත්
අවස්ාා ඒ වැදගත් අවස්ාාවෙ වමිනාරෙ ඒ වැදගත්
අවස්ාාවෙට තිශබන බම රැශරන්ශන් ඒ වැදගත් අවස්ාාශ පත්
වන පාෙර ා ඒ අවස්ාාවට නිසි ශග මව සා  වමිනාරෙ ෙබා
දුන්ශනොත් ිතමි  අද තමුන්නාන්ශසේො ජනවාරි 08 වනදා
පන්නශආ ක්රි ාොර්ග අවෙංගු වුණු තත්ත්ව ක්කය නිර්ොණ රමො
තිශබනවා සි  ඒ? තමුන්නාන්ශසේො මුළුෙනින්ෙ ඒර පාවා  ජො
තිශබනවා ෙෙ දැක්කයරා ෙක්කයෂ )2ර ජනතාවක්කය ාන්නවා න් ො
න් ා තිශබනවා ෙක්කයෂ )2ර ජනතාවශේ ජන වමෙට මුළුෙනින්ෙ
පිටුපාො තිශබනවා ශේ අග්රාොතයවම ාත් ශේ ජනාධිපතිවම ාත්
ාතා දැනුවත්ව සැෙුගේ සා ගතව එෙ ජන වමෙට පිටුපාො
තිශබද් ජ තමුන්නාන්ශසේොට තව න් න්න පුළුවන්ද අපට ෙක්කයෂ
)2ර ජන වමෙක්කය තිශබනවා න් ො? එශා ෙ ජන වමෙක්කය මඳා
පවතින්ශන් නැා ැ ජන වමෙ මඳා පවතින්ශන් ජන වමෙත් එක්කයර
සෙගාමීව ඒ ජනවමෙත් එක්කයර එරට බැඳිො ගැශටන්ශන් නැතුව
ගෙන් ර ා නේ තෙි  ජන වමෙ මඳා පවතින්ශන් ා ැබැි 
තමුන්නාන්ශසේො මුළු අවුු දු තුනෙ ගෙන් රශ ේ ජන වමෙත්
එක්කයර ගැශටිනනුි  ඒ නිසා ශද් පාෙනිර ව ශ න් අද අශේ මශට්
ි ාෙ අමාජිරත්ව ක්කය නිර්ොණ ශවො තිශබනවා ඒර අති
ි ාෙ අමාජිරත්ව ක්කය ශද් පාෙන වයාපාමශආ ශ ශදන අ
ා ැමි ට අපි රවුු වත් මටර ශෙවැනි ශද් පාෙන අමාජිරත්ව ක්කය
අශේක්කයෂා රමන්ශන් නැා ැ
අධිරමණ පද්ධ්තිශආ නක් සශා න ිධි
අපි දැරො
තිශබනවා ශරොශා ොෙද එශා ෙ නක් සශා න්ශන්? ශරොශා ොෙද
නක් සශා න්ශන්? ගු  රාානා රතුෙනි රවුු  ශා ෝ අත්
අඩංගුවට ගත්තාට පස්ශසේ අත් අඩංගුවට ගැීයෙ ා රිද වැමදිද
න් ො ිභ ාග න්රීශේ බෙ අධිරමණ ට තිශබනවා රවුු  ශා ෝ
අත් අඩංගුවට ගත්තාට පස්ශසේ අත් අඩංගුවට ගැීයෙ ා රිද වැමදිද
න් ො ිභ ාග රමන එර ඒ ශගොලාෙන්ට පැවරී තිශබන බෙ ක්කය
ා ැබැි  අශේ මශට් අද අධිරමණශආ තිශබනවා අත් අඩංගුවට
ගැීයෙ වැ ැක්කය ඇෙ සඳා ා පරීක්කයෂණ ක්රි ාවලි ක්කය අත් අඩංගුවට
ගන්නවා න් න්ශන් පරීක්කයෂණ ක්රි ාවලිශආ ශරොටසක්කය ා ැබැි 
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පාර්ලිශේන්තුව
දිසානා ර ො තා]

පරීක්කයෂණ ක්රි ාවලි ට ිනි ්ච ශදන ශරනා බාධ්ා රමිනන්
තිශබනවා එවැනි තත්ත්ව ක්කය නිර්ොණ වුශඩු ශෙොරක්කය නිසාද?
එවැනි තත්ත්ව ක්කය නිර්ොණ වුශඩු ජන වමෙට පිටුපාපු ජන
බෙ ක්කය නැති අමාජිරත්ව ක්කය සටාත වැශනන පණ නැති
පාෙන ක්කය තිශබන නිසාි  ඒ පාෙන ශේ සංස්ාා මුළුෙනින්ෙ
අරර්ෙණය රමො තිශබනවා අද ශපොලිස් ශදපාර්තශේන්තුව රඩා
වට්ටො තිශබනවා ීයතිපති ශදපාර්තශේන්තුව රඩා වට්ටො
තිශබනවා මුළුෙනින්ෙ අද අශේ මශට් ශද් පාෙනශආ
අමාජිරත්ව ක්කය නිර්ොණ
ශවො තිශබනවා අොතයාං
ශලාරේවමශ ක්කය නිශ ෝග ක්කය පිළිපදින්ශන් නැති තත්ත්ව රට
සිලාො තිශබනවා ශපොලීසිශආ නිෙධ්ාරිශ ක්කය වග කීෙක්කය සටාත
රටුතත්තරට අත ගා න්න භ  ශවො තිශබනවා FCID එශක්කය
නිෙධ්ාරින් තෙන්ශේ ජීිත පිළිබඳව තර්ජන රට මුහුණ  ජ
තිශබනවා ීයතිපති ශදපාර්තශේන්තුශ නිෙධ්ාරින් ාතාෙත් දක්කයෂ
නිෙධ්ාරින් ඒ අ ි ාෙ රාර් භ ාම ක්කය රමනවා ශේ වැඩ
රටුතත්ශත් ජ ා ැබැි  ඔවුන් භීති ට පත් රමො තිශබනවා
තමුන්නාන්ශසේොශේ
ශද් පාෙන
දාදු
ශරළීෙ
තමුන්නාන්ශසේොශේ ශද් පාෙනශආ ූ දුව නිසා ශේ මශට් වැදගත්
ෙධ්යස්ාාන පවා අමාජිරත්ව ට පත් ශවො තිශබනවා
ශේ මශට් සති රම තිශබන ශද් පාෙන අමාජිරත්වශ න්
න්සිවක්කය සිදු ශනොවන තත්ත්ව ට තමුන්නාන්ශසේො වග න් න්න
නන.රෙ තිශබනවා ඒ නිසා ශේ අග්රාොතයවම ා සා 
ජනාධිපතිවම ා එර සොනි  සො මිට එර රු ණර ජ
ජනාධිපතිවම ාට වැඩි බමක්කය එනවා අග්රාොතයවම ාට අක් බමක්කය
එනවා තව රු ණර ජ අග්රාොතයවම ාට වැඩි බමක්කය එනවා
ජනාධිපතිවම ාට අක් බමක්කය එනවා ශරශසේ වුවත් ශේ ශදශදනා
එර ශෙස ජනවාරි ොසශආ 8 වැනිදා ජනවමෙ පාවා  ජ තිශබනවා
ශේ ශදශදනා එර ශෙස ජනවාරි ොසශආ 8 වැනිදා ජනතාවත්
දන්නා එරඟතාව බිඳ වට්ටවා තිශබනවා ශේ ශදශදනා එර ශෙස
එරට ගැට ගැසී ශේ මශට් ශද් පාෙන අමාජිරත්ව ක්කය නිර්ොණ
ශරොට තිශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි අපි න් න්ශන් එවැනි
ශද් පාෙන අමාජිරත්ව ක්කය සටාත පාෙන ක්කය අග්රාොතයවම ා
තවදුමටත් අගෙැති පුටුව ආමක්කයෂා රම ගැීයශෙන් පා ව න්ශන්
නැා ැ න් ාි  අග්රාොතයවම ා අගෙැති පුටුශ වාඩි  ඇෙ එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු  රලාපනා රමනවා සති අපිත් එශා ෙ
ටාතනවා අපට රෙක්කය නැා ැ ඒවා ඔබතුෙන්ොශේ අභ යන්තම
ප්ර න
්
ෙෙ දැක්කයරා එර ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ි ්වාස භ ංග ශවනුශවන්
රාා රමිනන් න් නවා ශේ සතිශආ මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු න්ශේ අතින් අලාෙනවාලු ටානා
ශවනවාලු න් ා අශන්! අපට නේ වැඩක්කය නැා ැ ඔබතුෙන්ො
එක්කයර මඩුක් වුණත් එරි  ටානා  වුණත් එරි  අපට ශෙොශරෝ?
අපට ඒවා අදා නැා ැ ඔබතුෙන්ොට වැඩි වමිනාරේ ශදන්න
අපට වැඩක්කය නැා ැ ඔබතුෙන්ොශේ නා ර ා ඔබතුෙන්ොට
ශෙොන ිධි ට සෙරනවාද ශෙොන ිධි ට ඔබතුෙන්ොශේ
නා ර ා ඔබතුෙන්ො එක්කයර ජීවත් ශවනවාද න් න එර
ඔබතුෙන්ොශේ වැඩක්කය ඒර අශේ වැඩක්කය ශනොශවි  ා ැබැි  අපි
රලාපනා රමනවා මශට් වැශඩි ගැන ි ්වාස භ ංග නිසා
පක්කයෂශආ ජ නා ර ා ා ැසිශමන්ශන් ශරොශා ොෙද? ෙෙ දැක්කයරා
ි ව
් ාස භ ංගශආ ජ ග්රා ණ වැෙක්කය ි ව
් ාස භ ංගශආ එර
ජ ග්රා ණ ක්කය තෙි  එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු න් එක්කයර
මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා න්ට්ටුශවන් වැඩ රමන්න ා දනවා
න් න රාමණ ාතින් අපට ශෙොශරෝ? ඒවාට ි ව
් ාස භ ංග
ශගශනන්න නන.ද? තව න් නවා පාර්ලිශේන්තුශ තුශනන් ශදර
නැති ඇෙ ි ව
් ාස භ ංගශආ තව ජ ග්රා ණ ක්කය න් ො ශරොශා ොෙත්
තුශනන් ශදර තිබුශඩු නැා ැ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ 50)ි  ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ 39ි  ව ශ න් 5(4ි  තිබුශඩු
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ශරොශා ොෙත් තුශනන් ශදර තිබුශඩු නැා ැ තුශනන් ශදර
අශා ෝසි ඇෙ ජ ග්රා ණ ක්කය ලු [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ආ! ඒරත් එක්කයරද
දැේශේ? ා රි ෙස්සනි  නරට තෙි  ඔබතුෙන්ො ා ැෙදාෙත් සිටාන
ෙැ ශ ඒ න් න්ශන් ශෙතුෙන්ො ා ැෙදාෙත් ාතා පැා ැදිලිව
වංචනිර න්ව ආමක්කයෂා රම ගැීයෙ ශවනුශවන් නක්වලින්
ෙඟා මවා ගැීයෙ ශවනුශවන් ාතාෙත් ශා ොඳ සමීප ගනුශදනු තබා
ශගන ාන්නවා ශපොශා ොට්ටුශ ශගෝ ාභ  රඩුඩා ශෙන් අා ො
බෙන්න ශගෝ ාභ  රඩුඩා ෙ න් නවා "බැසිලා ආමක්කයෂා
රමනවා බැසිලාශේ නක් ඔක්කයශරෝෙ ශේමො  ජො තිශබන්ශන්
මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ෙැදිා ත් ශවො මනිලා ිරෙසිංා 
ො ත්ෙ ා බැසිලා මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ාට එරඟ ශවො තිශබනවා
මාජපක්කයෂ පවුෙ ශේමො ශදන බවට" න් ො ඒර ශන් න් න්ශන්
එශා ෙ න් ො අපට ''deal'' න් නවා ශෙොරක්කයද ශේ? එළිශආ ජ
ා ේබ වුණාෙ ා ැෙදාෙ අපට ඔබතුෙන්ො න් න්ශන් ඒර තෙි 
ඒවා අපි ශනොදන්නා ශනොශවි  තමුන්නාන්ශසේො අපට න් නවා
ශන් "බැසිලා සා  මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා අතම එරඟතාවක්කය
තිශබනවා පවුශලා නක් ශේමො ශදන බවට එරඟ ශවො
තිශබනවා අශේ නක් තෙි  නක් අමවා නක් ශනොශවි  ලු" න් ො
එශා ෙ ශන් අපට න් න්ශන් එශා ෙ න් ිනන් අපට ශෙශා ෙ
න් නවා
ඒ
නිසා
තමුන්නාන්ශසේොශේ
ආමක්කයෂාව
තමුන්නාන්ශසේොශේ නක් ශේමා ගැීයෙ ශවනුශවන් ාතාෙත්
ක්කයතිෙත් බැඳීේ "ඩීලා" තිශබන රඩුඩා ෙක්කය තෙි  ශේ ාන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි අපට ශද් පාෙන ස්ාාවම ක්කය
තිශබනවා ා ැඟීේවෙට ශා ෝ එන්ශනරා පුද්ගෙ ා ෙත පදනේව
රමන ශද් පාෙන වයාපාම ක්කය ශනොශවි  අශේ ශද් පාෙන
වයාපාම අපි ජනවාරි ොසශආ 8 වැනිදා ජන වමෙ පිළිබඳව ඒ
ජනතාවශේ අශේක්කයෂාවන් පිළිබඳව ා ැඟීෙක්කය තිශබන ශද් පාෙන
වයාපාම ක්කය මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ාශේ ි ව
් ාස භ ංග
ජනවාරි ොසශආ 8 වැනිදා ජන වමෙත් එක්කයර සෙපාති 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් අවසන් රමන්න ගු  ෙන්ත්රීතුො

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අවසන් රමනවා ගු  රාානා රතුෙනි

ඒ ජන වමශේ සිතුේ පැතුේ වුවෙනාවන් ශේ ි ව
් ාස භ ංග
තු සතු ත්  ඇ තිශබනවා ඒ ජන වමෙ නිශ ෝජන රමිනන් තෙි 
අපි ශෙ ට සා  ශදන්ශන්
ෙෙ දැක්කයරා ිිධ් රට රාා ශගොඩනැශඟිනන් තිශබනවා
ජනතා ිමුක්කයති ශපමමුණ ශරොශා ොෙ රමි ද ජනතා ිමුක්කයති
ශපමමුශඩු ාන්ශන් ශගොඩක්කය දන්ශන් නැති අ න් ො ජනතා
ිමුක්කයති ශපමමුශඩු අපි ා  ශදනා ටාටගත්ශතොත් එරට
ාඳගත්ශතොත් එරට ඒර ශා ොඳට ෙතර තබා ගන්න එෙ නිසා
ාතා පැා ැදිලි ශෙස අශේ ෙන්ත්රී රඩුඩා ෙ ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට සා ා ශදන බව ප්රරා ට පත් රමනවා
ිශ ේෂශ න් අග්රාොතයවම ා ශේ මට අමාජිරත්ව ට පත්
න්රීෙ ජාතිවාද වර්ධ්න රමන්නට ාඩ ා ැරීෙ වංචනිර න්
ආමක්කයෂා න්රීෙ වංචාශ ශ  ජෙ ආර්ථිර රඩා වැට්ටීෙ ශගොි
ජනතාවශේ ීකවම ජනතාවශේ අශේක්කයෂාවන් බිඳ වැට්ටීෙ ආ ජ
රු ණු ගණනාවන්න් ි ව
් ාස පළුදුශරොට ශගන තිශබනවා එෙ
නිසා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවට අශේ සා ා ෙබා ශදන බව
ප්රරා රමිනන් ෙෙ නතම ශවනවා ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  ගු 
රාානා රතුෙනි
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2018 අශප්රේලා 0(

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ස්තුතිි 
ඊ ඟට ගු  අජිත් ොන්නේශපු ෙ ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට
ිනාඩි 07ක්කය තිශබනවා
[අ භ ා ) 50]

ගු අජි්ත මාතාන්නප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුොට ස්තුතිවන්ත ශවනවා ගු 
අග්රාොතය මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුොටත් ඒ වාශේෙ පවතින
මජ ටත් ිු ද්ධ්ව ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ රඩුඩා ෙ ිසින් ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් රම තිශබනවා ඊශආ මාත්රී 52
ශවනතුු  ඔවුන් ශේ ගැන ශබොශා ොෙ පුමසාමේ ශදක්වා ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව දිනන ා ැමි ොධ්ය ඔස්ශසේ න් වා දිනන
ිධි න් වා එරතුශවො ාන්න ෙන්ත්රීවු  සංඛ්යාව න් වා ිිධ්
පුමසාමේ ශදොඩවො අද උශද් ශවනශරොට හු ං බැා ැො අද
ශවනශරොට ජ ග්රා ණ ගැන රාාවක්කය නැා ැ ශමෝද ා තශර්ෙ හු ං
බැා ැො "ස්ශප ාර්  ඇලා" එශක්කයත් හු ං බැා ැො දැන් තිශබන
ප්ර න
්
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට අත්සන් ර පණස් පස් ශදනා
ශසො ා ගන්න එර අද ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ ප්රධ්ාන රාර්
ශවො තිශබන්ශන් ඒ පණස් පස් ශදනා ශරොශා ොෙද ශසො ා
ගන්ශන් න් න එරි  දිනන එර ශනොශවි  ඒ තත්ත්ව උදා
ශවො තිශබනවා ගු  ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුො ප්රරා ර ා
දිනනවා න් න්ශන් ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව දිනන එර
ශනොශවි  ශේ පක්කයෂවෙට ශවො තිශබන ශප්රෂර් එරෙ දිීයෙක්කය"
න් ා මුස්ලිේ ශරොංග්රස ශදදමන්නට නවාලු එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ශදදමන්නට නවාලු ද්රිඩ පක්කයෂ ශදදමන්නට නවාලු
නමුත් එතුොට ෙතර නැා ැ එතුොශේ පක්කයෂ ඊශආ ශපශර්දා
ශදදමො ාන්න ෙන්ත්රීවම ා පැනො ිය ා රඩාශගන ිය ා
න් න එර ගු   ඇමකුොම දිසානා ර ෙන්ත්රීතුොව රැර ගන්නටත්
බැරි වුණා තමුන්ශේ පක්කයෂ රැර ගන්නටත් බැරි වුණා ගු 
දිශන්ෂ් ගුණවර්ධ්න ෙන්ත්රීතුොත් ඔ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශගශනනශරොට තෙන්ට පක්කයෂව ටාටපු ගු  ශ්රි ානි ිශේිරෙ
ෙන්ත්රීතුින වත් ශේමා ගන්නටත් බැරිව ිය ා එතුිනත් පක්කයෂ
රඩා ශගන ිය ා අපට එර සඟිලාෙක්කය දික්කය රමනශරොට
තමුන්නාන්ශසේොට සඟිලි තුනක්කය දික්කය ශවො තිශබන බව ෙතර
ති ා ගන්නට නන.

අපට ශත්ශමනවා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාශ
දිනන්න ශනොශ
න් ා ෙටා ෙටාශආ රඩිමුඩි වුශඩු ශෙොරද?
ඊශආ ශපශර්දා බමපත වංචා ූෂෂණ මාජය සේපත් වමප්රසාද
බෙ ා ා අධිරාරි අනිසි ශෙස භ ාිතා න්රීෙ සේබන්ධ්ශ න්
ිෙර් න න්රීෙ සඳා ා වූ ජනාධිපති පරීක්කයෂණ වාර්තාව ආවා
ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ ාන්න ෙන්ත්රීවු  මාශි රශේ නේ එටා
තිශබනවා රමපු ශා ොමරේ තිශබනවා රමපු වැමදි තිශබනවා
[බාධ්ා න්රීෙක්කය] ඔ වංචා 3(ක්කය ඊ ඟට සභ ාශ අනුෙති සඳා ා
එන්නට නි ිනති  අධිරමණ සංිධ්ාන (සංශ ෝධ්න පනත්
ශරටුේපත ාස්සම නේ අධිරමණ ට ිය ාෙ "ශපොම ශටෝක්කය"  ජො
 ඇම රැේශපට්මිශපො ො වාශේ එළි ට එන්නට පුළුවන් ශෙොරද
ශා ේතුව ආශ ත් නක් වාම තිශබන්ශන් තවත් අවුු ද්දන්න් ශන්
දැන් ශේ අධිරමණ සංිධ්ාන (සංශ ෝධ්න පනත් ශරටුේපත
සේෙත වුණාෙ එදිශනදා නක් අා න්න පටන් ගන්නවා ො ා
පරිොණ මූෙය වංචා පිළිබඳව එදිශනදා නක් අා න්න පටන්
ගන්නවා
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අග්රාොතයතුොට ාදිරිපත් රමන්නට නන. ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ශනොශවි  ි ්වාස ප න්රීශේ ශ ෝජනාවක්කය
ශෙොරද අපි දන්නවා ශේ මට ශරොශා ොෙද තිබුශඩු න් ා අද
ිපක්කයෂශආ රාාවලින්ෙ න් වා රළු සලාලි ුගදු රමන මටක්කය
ිධි ට ප්රචලිත ශවො ශේ මට ුතශමෝීඨ පාර්ලිශේන්තුව blacklist
ර ා න් ා සි  blacklist රශ ේ? වර්තොන ගැනද? නැා ැ එදා
205( ශවනතුු  ර පරීක්කයෂණවෙ ප්රතිලෙ ව ශ න් තෙි  අද
උත්තම දුන්ශන් Blacklist රම තිශබනවා ශේවාට වැට බැන්ශද්
නැත්නේ ශේවාට ීයති ා ැදුශ නැත්නේ ඊ ඟට blacklist
රමනවා න් ශ එදා රමපු ශා ොමරේ ගැන න් ොි  අපට තෙි 
ශේවාට වගඋත්තම බඳින්නට ශවො තිශබන්ශන් අපට තෙි 
ශේවා නිවැමදි රමන්න ශවො තිශබන්ශන් ගු  අග්රාොතයතුො
ශේවා නිවැමදි රමන්න පි වම ශගන තිශබනවා
GSP Plus සා න අපට නැතිව ිය ා සි  නැතිව ියශආ? ශේ
මශට් ොනව ටාිනරේ රැකුශඩු නැා ැ ුගදු ව.න් සිලාො ටාශතන
ටාශතන ිු ද්ධ්රාම න් උස්සාශගන ිය ා උද්ශඝෝෂණ රමන
ිනනිුගන්ට ගැහුවා ශවඩි තිේබා ෙැු වා උද්ශඝෝෂණ රමන්න
ිනනිස්ුග භ  වුණා ිු ද්ධ්ව රාා රමන්න භ  වුණා ිු ද්ධ්ව
පත්තම ර ලි න්න බැරි වුණා ොධ්යශ  ජන් කී ශදශනක්කය ෙැු වා
ද? ොධ්යශ  ජන් කී ශදශනක්කය අතුු දන් වුණා ද? ොධ්ය ආ තන
කී ක්කය ියනි ති ො කුක්පට්ටේ ර ා ද? එවැනි තත්ත්ව ක්කය තිබුණු
සොජ ක්කය ශන්ද අමශගන ියශආ? නමුත් අපි GSP සා න
ළි
ෙබා ගත්තා
එදා ශප්රේෙදාස ජනාධිපතිතුො සඟලුේ
රර්ොන්ත ාො ශදසී ක්කය ා ැදුවා GSP සා න නැති රමො
එරසි අූ වක්කය වැහුණා අද ඒවා ශගොඩ නඟිනන් නවා ුතශමෝප
අශේ ෙත්සය නිෂ්පාදන ිනෙ ජ ගන්න එර නැතිව ිය ා එෙ නිසා
ශේ මශට් ආර්ථිර සංවර්ධ්න නැතිව ිය ා නමුත් අපි ගු 
අග්රාොතයතුොට සා  ිශ ෂ
ේ ශ න් නව මජ ට ස්තුතිවන්ත
ශවනවා ශරශසේ ශා ෝ ශේ තත්ත්ව ට මට පත් රම ශෙෝර
පිළිගන්නා තත්ත්ව රට ශගන ඒෙ ගැන ිශ ෂ
ේ ශ න් ස්තුතිවන්ත
ශවනවා
අද න් නවා අර්ජුන සශෙෝසි ස් ගැන සි  ඔබතුෙන්ොශේ
රාෙශආ ජ සිදු වුණු පාක් ගැන ශරොිනෂන් සභ ා පත් රමන්න තිබුණා
ශන්ද? ොභ  ෙබිනන් තිබුණු SriLankan Airlines තෙන්ශේ
ෙස්සිනාශේ පාෙන ට  ජො අවුු ද්දරට පාක්ව ු පි ලා ශරෝමි
3 53(ි 
සි , ඒ රාෙශආ ශේවා ගැන රාා රමන්න ශරොිනෂන් සභ ා
පත් ර ාද? ඒ ගැන ශා  වාද? අක් ගණශන් ඒ ගැන ශා ො න්න
රිනටුවක්කය පත් ර ාද? ිනේ ානා ගනුශදනුවට සේබන්ධ් තව
ෙස්සිනා ශරශනක්කය ු සි ාශ තානාපති රාර් ාෙ ට ැ වා අද
ඔහු මමින් පැනො ාන්නවා ඔහු අලාො ගන්න ිධි ක්කය නැා ැ;
ෙස්සිනාව අලාෙන්න රෙ ක්කය නැා ැ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි, ඔබතුොට තව ිනාඩි 2ක්කය තිශබනවා

ගු අජි්ත මාතාන්නප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ෙශේ රාාව ෙෙ තවෙ පටන් ගත්ශත්ත් නැා ැ

ගු  රාානා රතුෙනි, පුගිය දිනවෙ නුවම සති වූ සිද්ධි
නවත්වන්න ශේ ආඩුක්ව රටුතතු ර ා ෙතර නැද්ද, ඒ රාෙශආ
ශේු වෙ, අලුත්ගෙ, දර්ගා නගමශආ සිදු වූ සිද්ීකන්? ඒවා
නවත්වන්න පුගිය ආඩුක්ව රටුතතු ර ාද? ශේ මජ නුවම සිදු
වූ සිද්ධි නුවරින් ිසඳුවා එෙ සිද්ධි නුවරින් එා ාට වයාේත
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  අජිත් ොන්නේශපු ෙ ො තා]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

වන්න ාඩ තැබුශ නැා ැ නමුත් අපට ෙතරි , 83 රළු ජූලි
රාෙශආ ශේ මශට් ජාතිවාද වයාේත වුශඩු ශරොශා ොෙද න් ො
ශරශසේ ශවතත් අපට එවැනි සිදු ඇේ නැවැත් ඇශේ ා ැන් ාව
තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ ශගොලාෙන් න් නවා, බැඳුේරම
වංචාව සිදු න්රීශේ ූලට අමමුකවන් ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුව ආර්ථිර
රටුතතු අොතයාං
ටශත් එශා ෙ නැත්නේ, අගෙැතිතුො
ටශත් තබා ගත්තා න් ො ෙතර නැද්ද, පුගිය රාෙශආ ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ න් ා නෙ න් න්නවත් බැා ැ
නෙ න් න්න තා නේ ා ැන්සාඩි වාර්තාශවන් ාවත් රමනවා
න් නවා TV එරර ශා ෝ ගුවන් ිදුලි ර ඒ නෙ ශවනුවට ටීක්කය ටීක්කය - ටීක්කය න් ොි  න්ශන් නෙ න් න්ශන් නැා ැ එශා ෙ
ශරශනක්කය ටශත්ශන්ද ො  බැංකුව තිබුශඩු? ෙතර නැද්ද? ඒ
රාෙශආ ජනාධිපති බෙතෙ පාිච්චි රමො ො  බැංකුව තුළින්
රමපු ශා ොමරේ ශා ට-අනිද්දා වනශරොට එළි ට එනවා නමුත්,
ාතිා ාසශආ ප මුශවනි වතාවට තමුන්ශේ මජ ක්කය ටශත් සිදු වුණු
වංචාවක්කය ශබොශා ොෙ සද්භ ාවශ න් ිෙර් න න්රීෙ සඳා ා රටුතතු
රමපු මජ ශේ මජ ි  ඒ නිසාද අද ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශගනාශ ? ඒරාධිපති පාෙන ක්කය, දුර්දාන්ත පාෙන ක්කය තිබුණු
මටක්කය පිරිසිදු රමන්න අග්රාොතයතුො ගත් පි වම ශරොපෙණ
තිශබනවාද? COPE එශක්කය සභ ාපති ධුම ිපක්කයෂ ට භ ාම දුන්නා
පුගිය ආඩුක්ව රාෙශආ COPE එශක්කය සභ ාපති ධුම ිපක්කයෂ ට
දුන්නාද? COPE එශක්කය සභ ාපති ධුම එදා දුන්ශන් ආඩුක්ශ සිමි
සෙති ශරශනකුට ශන්ද?

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි, රාෙ
රාාව අවසන් රමන්න

අවසානි  රු ණාරම ඔබතුොශේ

ගු අජි්ත මාතාන්නප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙට තව එර ිනාඩි ක්කය ශදන්න

අශේ මජ ස්වාීකන ශරොිනෂන් සභ ා ා ැදුවා; FCID එර සති
ර ා; ශතොමතුු  දැනගැීයශේ අි තිවාසිරෙ පිළිබඳ පනත්
ශරටුේපත සේෙත ර ා; සි ලු මූෙය රටුතතු සේබන්ධ්ශ න්
පාර්ලිශේන්තුව දැනුවත් ර ා; අපමාධ් ර ින්දිත න් සා 
සාක්කයිතරු වන් ා ට සා ා  ජශේ සා  ආමක්කයෂා න්රීශේ (සංශ ෝධ්න
පනත් ශරටුේපත සේෙත ර ා ඒ වාශේෙ අගෙැතිතුො ාදිරිශආ
මුහුණට මුහුණ ාඳශගන එතුොශගන් ප්ර න
් රමන්න පුළුවන්
අවස්ාාව අපි ිපක්කයෂ ට ෙබා දුන්නා ඒ තුළින් අපි
ප්රජාතන්ත්රවාද සති ර ා ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ශ ෝජනාව අගෙැතිතුොශේ ි ව
් ාස පළුදු න්රීෙට ශගනා
ශ ෝජනාවක්කය වුණාට, අද එ අගෙැතිතුොශේ ි ්වාස සනාා
ශරශමන ශ ෝජනාවක්කය බවට පත් ශවො තිශබනවා න් න එර
ිශ ේෂශ න්ෙ ො න් නවා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි , ගු 
රාානා රතුෙනි
ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව තුළින් අශේ ා  පාෙන ආඩුක්ව
ිරතති රමන්න; ිනා රමන්න රටුතතු රමිනන්, ා දවතින් ා 
පාෙන නැති ගතින් ා  පාෙන ට ශවො සෙතිරේ දමපු අ
ා ඳුනා ගැීයෙටත්, සිංා  ා ෙ ශපොමවා ශගන සිමින ශරොටළුවන්
රවුද න් ො ා ඳුනා ගැීයෙටත් ශා ොඳ අවස්ාාවක්කය අපට උදා ශවො
තිශබන බව ො අවසාන ව ශ න් ප්රරා රමනවා ශබොශා ොෙ
ස්තුතිි 

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

මී ඟට, ගු  අන්ෙ ිමාේ රාරි වසේ ෙැතිතුො ඔබතුොට
ිනාඩි 55ක්කය තිශබනවා
[අ භ ා ) 58]

ගු අකිල
අමාතාතයුරමාතා)

විරාේ

කාරියවහේ

මාත තා

(අධායාපන

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அமைச்சர்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)
ගු  රාානා රතුෙනි, සත්ත ව ශ න්ෙ ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව පිළිබඳව අද ිිධ් අ ිිධ් අදා ස් ප ර ා ො
ටාතුවා, රාාවක්කය රමනවාට වඩා ස්තුති රාාවක්කය රමන එර
ශා ොඳි  න් ො ගු  රාානා රතුෙනි, ඒරට ශා ේතුව ශෙ ි 
2054 ජ අශේ ආඩුක්ව බෙ ට පත් ශවො ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ාදිරිපත් වන අවස්ාාව වනශරොට සත්ත ව ශ න්ෙ අපි ජාතිර
ෙැතිවමණ තුනක්කය ජ ග්රා ණ
රමො තිශබනවා එරක්කය,
ජනාධිපතිවමණ අනික්කය එර, පාර්ලිශේන්තු ෙැතිවමණ අනික්කය
එර තෙි , ශේ ජ ග්රා ණ රමන්න න ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා
ෙැතිවමණ සත්තටෙ ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශ න් අපි ශපොඩි
පුග බ.ෙරට ෙක්කය ශවො සිමිශආ ඒරට ඔක්කයසිජන් දුන්ශන්
ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ සතුළු රඩුඩා ෙි  ගු  රාානා රතුෙනි,
එෙ
නිසා ශේ
ෙැතිවමණ
ශෙශා  වපු, ෙැතිවමණ
ශරොෙසාරිස්වම ා ව ශ න් රටුතතු රමපු ටාටපු ජනාධිපති
තුොටත් අපි ස්තුතිවන්ත වන්න නන. ඒ වාශේෙ ශෙටා ජ
ෙැතිවමණ ශදපාර්තශේන්තුව ව ශ න් රටුතතු රමිනන් ශේ
ෙැතිවමණ ශෙශා  වා අපට තව ශෙොශා ොතන්න් ජ ග්රා ණ ක්කය
උදා රම  ජෙ පිළිබඳව ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ රාර් ාෙ ටත් ො
ස්තුතිවන්ත වන්න නන.

අන්ධ් ශරශනකුශේ රකුශලා ෙැකවක්කය ගෙක්කය ා ැපුණත් ඒර
පාදා ගන්න දන්ශන් නැා ැ න් ො රාාවක්කය තිශබනවා ශන් අන්ධ්
ශරශනකුශේ රකුශලා ෙැකවක්කය ගෙක්කය ා ැපුණාට වාසනාව උදාරම
ගන්න බැා ැ ශන් සස් ශදර ශපශනන්ශන් නැා ැ ශන් ඒ වාශේ
පුගිය
ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ජ ශේ අ ෙබා ගත්
ජ ග්රා ණ ත් නැති රම ගත්තා ශේ ජ ග්රා ණ ෙැබුණාෙ ශේ
ශගොලාෙන් ෙත් වුණා ශේ ශගොලාෙන් ටාතුවා ශේශරන් ි ාෙ
ශපමළි ක්කය රමන්න පුළුවන් ශවි  න් ො එශා ෙ නැත්නේ
ඒශරන් ආඩුක් ශපම න්න ටාතුවා එෙ නිසා තෙි  ශේ ි ව
් ාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාශ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනැත් අද
ජ ග්රා ණ රම ගන්න බැු ව ාන්නවා අපි පුගිය රාෙශආ
පුගබ.ෙට ෙක්කය ශවො සිමිශආ දැන් අපට ඔක්කයසිජන් ෙබා  ජො
තිශබනවා අපි අද සවස ෙබන ජ ග්රා ණ ත් සෙඟ 2020 ජාතිර
ෙැතිවමණ වන ශතක්කය එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ිධි ට නැවතත්
ක්කයතිෙත්ව සංිධ්ාන ශවො අශේ ඊ ඟ සටන ආමේභ  රමනවා
ගු  රාානා රතුෙනි, අපට ශේ අවස්ාාව උදා රම දුන් සි ලු
ශදනාට අපි ස්තුතිවන්න ශවන්න නන. ෙෙ නේ න් පු, නේ
ශනොන් පු අපට ශේ අවස්ාාව ෙබා  ජෙට කුෙනාරාමශ න් ශා ෝ
සා ශ ෝග දැක්කයවූ සි ලු ශදනාට අපි ස්තුතිවන්ත ශවන්න නන.
අපට එරතු ශවන්න පුළුවන්  ඇෙ පිළිබඳව අපි සතුටු ශවන්න නන.

ගු  රාානා රතුෙනි, අද ශේ ගු  සභ ාශ සො ම අ නැා ැ
අද ශේ ගු  සභ ාශ රාා ර ශද්වලා අා ශගන ටාමි ාෙ ෙට
ටාතුශඩු ශේ ශගොලාෙන් ශරොශා ේ ාඳොද ශේ රාා රමන්ශන්
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න් ො අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාපු උදි බෙශආ
ාන්නශරොට කුක් රන්ශට්නර් පිමින් අහු වුණා තමුන්නාන්ශසේට
ෙතර සති ටාටපු අගෙැතිවම ාශේ ලිුතේ  ජො ඒවා නිදා ස් රම
ගත්තා කුක් රන්ශට්නර් පිමින් අහු ශවො ටාටපු අගෙැතිවම ාශේ
ලිුතේ  ජො නිදා ස් රම ගත්තා ඒවාට රවදාවත් ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනා ශගනාශ නැා ැ

ඒ වාශේෙ, ශේ සිද්ධි සති වුණාට පස්ශසේ අපි ගත්ත
ක්කයරි ාොර්ග ගැන, ශරොිනෂන් සභ ාවට ාදිරිපත් ශවො
අේමාොත් තුො එි න් නිර්ශදෝෂී  ඇෙ ගැන අද රාා රමන්ශන්
නැා ැ. ඒ නිසා ෙෙ ටාතන ිධි ට ශවනත් ශද් පාෙන අමමුණු ා ා
බොශපොශමොත්තු සතිව තෙි  අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශගශනන්ශන්. ශේරට මූලිර වුණ රාමණ ශේර ශනොශවි .

ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  පුගිය රාෙශආ සිදු වුණු ශද්වලා
තමුන්නාන්ශසේොට ෙතර සති ශෙොරක්කය ා රි පිනරට සො ම අ ෙෙ ශේ ඔබතුෙන්ො ා ැශෙෝටෙ න් නවා ශනොශවි පාර්ලිශේන්තු සිත් අද රමපු සො ම රාා ගැන බෙන්න ආපු
ශ ොශ ාඳන් ෙඩ ගා ො, ිශ චන රමො, ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව පිළිබඳ ිවාද ශවන පැත්තරට අමශගන න්න
රටුතතු ර ා ා ැබැි , ෙෙ ඒ ශගොලාෙන්ට න් න්න රැෙැතිි , ඔ
න් න ආරාමශආ ිනනිුගන් රවුද න් ො රඩුණාඩි ක්කය අසෙට
ියටාන් බො ගන්න න් ො තෙන්ශේ ශගදම තිශබන ප්ර ්නවෙට,
ශගදම ශරනා නැති වුණාෙ, දෙො ිය ාෙ, තෙන්ශේ ශප ු ෂ
නැති වුණාෙ ශෙතැනට සිත් අශනක්කය අ ශගන් පළිගන්න,
අශනක්කය අ ට ෙඩ ගා න්න ා දන්න එපා න් ො ෙෙ න් නවා ෙට
ඒ ගැන මීට වැඩි න් න්න ශද ක්කය නැා ැ ඒ අ ශේ තිශබන
හීනොන ට, ඒ අ ශේ තිශබන අක් පාක්වෙට ිිධ් ශචෝදනා
රමිනන් අද ශේ ිවාද ත් ශවන තැනරට ශගන න්න උත්සාා 
ර ා මුදලා අොතයාං ශආ ටාටපු ශලාරේ ීඨ ීම ජ ුගන්දම වාශේ
අ ට ආර්ථිර ඝාතරශ ෝ න් ො ශපොත් ලි ො, අද අශේ
ආඩුක්ශ සො ම ශද්වලා ගැන රාා රමනශරොට ඒ රාෙශආ ශේ
ශගොලාෙන් ශරොශා ේද ටාමිශආ න් ො ෙෙ අා න්න රැෙැතිි  සො ම
ශද් පාෙනපශ ෝ ශසොමරේ රමො, ගසා රාො, දික්කයරසාද
නක්ශ  ජ ොස රට ු පි ලා ෙක්කයෂ 54ක්කය ශගවන්න එරඟ ශවනවා
බි සිරෙ ක්කයවත් නැතිව ටාටපු ිනනිුගන් ශරෝමිපති න් ශවො,
billionairesො ශවො අද ශා ොඳ ෙස්සනට ටි -ශරෝට් දාශගන
ශෙතැනට සිත් රාා රමනවා

ගු  රාානා රතුෙනි, ෙට ශගොඩක්කය ශද්වලා රාා රමන්න
තිබුණත්, සරස් රමශගන ආපු සේපූර්ණ රාාව ශනොරමන්නට
ෙෙ තීමණ ර ා. ශෙොරද, අද උශද්ෙ ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව පුස්සක්කය බවට පත් වුණ නිසා. ශේ ි ්වාස භ ංගශආ
බොශපොශමොත්තුව උශද්ෙ නැති ශවො ිය ා, ඒර ාදිරිපත් ර
අ ට. අපි බෙ ට ආවාට පස්ශසේ අපි දිනපු තුන්ශවනි ජාතිර
ෙැතිවමණ
තෙි 
පුගිය
ෙැතිවමණ . ා තමශවනි
ෙැතිවමණ ත්, එශා ෙ නැත්නේ ඊ ඟ ජාතිර ෙැතිවමණ ත්, තව
අවුු දු එරා ොමන්න් එන ඒ ෙැතිවමණ ත් අපි ිශිෂ්ට ශෙස
ජගේමා ණ රමන බව ේමරා රමිනන් ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට සා ශ ෝග දුන්නු ශනොදුන්නු සි ලු ශදනාටෙ
ස්තුතිවන්ත ශවිනන්, ො සරස් රමශගන ආ රාාව හභාගත*
රමන්නට ඔබතුොශේ අවසම ාලාො සිමිනවා.

ගු  රාානා රතුෙනි, ශේර තෙි  ෙජම, කුණු ශවච්ච, පිළුණු
ශවච්ච, වලා වැදිච්ච ශද් පාෙන ශේ ිනනිුගන් ි දේ රමො
ජනතාව අතරින්ෙ ශද් පාෙන ට සිත්, සො ම අ එශා ෙ
නැතිව සිත් අද ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවට සා ශ ෝග
දුන්නා සො ම අ ට ජන පදනෙක්කය නැා ැ අපි නේ ාන්ද
ාලාෙොි  ආශ ෙෙත් ෙක්කයෂ තුනරට න්ට්ටු ශවන්න ෙනාප
අමශගන, ජනතා සා ශ ෝග අමශගන සිත් තෙි  ශේ රාා
රමන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව අද ශවන
පැත්තරට ා ැරිො තිශබනවා; පාමාව ලාෙක්කය ශවො තිශබනවා
ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශවන් ඒ අ රමන්න ිය ශද්වලා අද ඒ
ශගොලාෙන්ටෙ ූ ෙමංග ක්කය ශවො තිශබනවා ශේර තෙි  දිට්
ධ්ේෙ ශ දීය රර්ෙ අදින් පුගව ාදිරි රාෙශආ ජ එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ
ක්කයතිෙත්ව ාදිරි ට න ගෙන ආමේභ  රමන්න අපි
බොශපොශමොත්තු ශවනවා අශේ අක් පාක් තිශබන්න සති එෙ නිසා
තෙි  පුගිය ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ජ අපට පුගබ.ෙට සිදු
වුශඩු ඒරට ශා ේතු තිශබනවා රකුශෙන් සදපු සිද්ධි, ප්ර න
්
ගණනාවක්කය තිශබනවා අශේ අක් පාක් සරස් රමශගන 2020
ෙැතිවමණ ාෙක්කයර රමශගන ක්කයතිෙත්ව ාදිරි ට න්න අපි
බොශපොශමොත්තු ශවනවා 2020 ෙැතිවමණශ න් අපි ජ ග්රා ණ
ෙබනවා එෙ නිසා අපට නන.රෙ තිශබන්ශන් ශේ මශට් ආර්ථිර
ා දන්නි ; ශේ මශට් තු ණ න්ට රැන් ා අවස්ාා බිටා රමන්නි ;
ශා ොමරෙට, වංචාවට තිත ති න්නි  බැඳුේරම ගනුශදනුව
සේබන්ධ්ශ න් ගත්ශතොත්, 2008 වසශර් සිට සිදුවූ බැඳුේරම
ගනුශදනු සේබන්ධ්ශ න් ශේ අ න්සිවක්කය රාා රමන්ශන් නැා ැ
ඒ වාශේ ගනුශදනු රමපු අ අද ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය
ශගනැලාො

ශබොශා ොෙ ස්තුතිි .
[අ භ ා ) 2)]

ගු ුදහන්ත පුංිකියලප්ේ මාත තා (රාාය පරිපාලන
ක මාතනාකරණ ියප්ය ාය අමාතාතයුරමාතා)

ා

(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலதை - தபொது நிர்வொக ைற்றும்
முகொமைத்துவ பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Public Administration and Management)
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට අත්සන්
ර ශරනකු ා ැමි ට, ෙෙ රලින් ටාතාශගන ටාමිශආ අද දවස
අනුව ශෙොරක්කයද රමන්ශන් න් ො තීමණ රමන්නි  නමුත්
පුගිය දවස් ශදර තු ෙට දුමරාන සෙතුේ එන්න පටන් ගත්තා,
ෙබා ගත්ත මුදෙක්කය පිළිබඳව ෙශගන් සහුවා, ඔ ාට 5,000ක්කයද
ා ේබ වුශඩු, 2,000ක්කයද ා ේබ වුශඩු, 2,500ක්කයද න් ො ෙෙ
සහුවා, "ිෙධ්යගත අ වැ ද?" න් ො ිෙධ්යගත අ වැ නේ
500 ා ේබ ශවනවා න් ො ෙෙ න් වා

ගු  රාානා රතුෙනි ඒ නිසා ෙෙ රලාපනා ර ා ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂශආ එක්කයසත් ජනතා නිදා ස් සන්ධ්ානශආ
ශරොටස්රාම ෙන්ත්රීවම කු ා ැමි ට ශේ ිවාදශආ ජ රාා
ශනොරශ ොත් අපි ඔක්කයරශටෝෙ ිලි ෙේජා නැති ො ා නින්දාවක්කය
ශවනවා න් ො ඒ අනුව ශේ රාාව න්රීෙට ෙට ිනාඩි 8ක්කය ශා ෝ
ෙබා  ජෙ පිළිබඳව ඔබතුොට ොශේ ශග මවණී ස්තුති පුද
රමනවා
ඔබතුොත් දන්නා ිධි ට ෙෙ මත්නපුමශආ ාඳන්
්රිකුණාෙෙ ට ිය ශරශනක්කය භූින ශපොශ ොව ා ඳුනන්න බැරි
නේ ො  ජන ාශේ ගඳ - ුගවඳ ා ඳුනන්න බැරි නේ ඒ ප ාශත්
ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ශවන්න බැා ැ එශා ෙ රමපු ෙට ශත්ශමනවා
ශෙොරක්කයද අපට රමන්න ා ැදුශ න් ො ෙෙ එරක්කය න් න්න
නන. ශේ ගු  සභ ාශ අපි රාා රමන ා ැෙ ශද රටෙ අද ශේ
මශට් ෙක්කයෂ සංඛ්යාත ජනතාව ශබොශා ොෙ අවධ්ානශ න්
සාවදානව සහුේ රන් ශදනවා අපි පාිච්චි රමන වචන එන්න්

—————————
* පුහනතකාලප් තාා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ුගසන්ත පුංචිනිෙශේ ො තා]

එර ගැන ිනනිස්ුග රලාපනා රමනවා ටාතනවා ශේ මශට් ජනතාව
තෙි  අවසාන තීන්දුව ගන්ශන් අපි සො ම ශවොවට  ඇදුු 
ශගවලාවෙ ාඳශගන ගලා ගා නවා ගශේ ශගොශඩි ශවශලා
ශරොමවක්කයශරෝ න් ො ජාති ක්කය ාන්නවා. ශරොමවක්කයශරෝ රෙබෙ
වුණු ගෙන්ෙ ියටාන් ා ැංශගනවා. ා ැබැි  ඔළුව ිතමි  ා ංගා
ගන්ශන්, පුර

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

එළිශආ. එශා ෙ නැත්නේ පස්ස පැත්ත, ප ච
් ාත් භ ාග එළිශආ.
සොශවන්න නන. වැමදි වචන ක්කය න් ැවුණා නේ. ඒ වාශේ තෙි 
ෙට ශේ සො ම රාා ශත්ු ශඩු. ෙට අශනක්කය අ ට වාශේ උපාධි
නැා ැ. ා ැබැි  තිශබනවා අවුු දු එරා ොමර, ශදරර වැලිරඩ සා 
ො ම බන්ධ්නාගාමවෙ ටාටපු උපාධි . එටා ජ අපි ශා ොඳ මිර තෙි 
ගත්ශත්. ඒ අනුව තෙි  අද ෙෙ ශේ ශරමි රාාව රමන්ශන්. ගු 
රාානා රතුෙනි, නන. නේ ෙට පැ ගණනාවක්කය රාා රමන්නට
පුළුවන්. එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ නා ර ා පිළිබඳව රාා
රමන්න ෙට අි ති ක්කය නැා ැ.
ෙන්ද, ෙෙ අද එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවම කු ශනොවන
නිසා ාන්ද දුන්නු ජනතාව නිශ ෝජන රමන එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ ගු  ෙන්ත්රීවු  ඒ වගකීෙ බොගත්තුශදන්
බැඳුේරම පිළිබඳ රාමණ ටත් ශේ මශට් ීයති අනුව
රටුතතු ශවි  අලාෙස් පනත ක්කයතිෙත් රම තිශබනවා ඒ ටශත්
ගැශනන වැමදිවෙට ශදන දඬුවේ තිශබනවා ඒවා ක්රි ාත්ෙර
රමන ආරාම ක්කය තිශබනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  නිශ ෝජය සෙතිතුෙනි, ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනක්කය
තිශබනවා
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ජනාදම දිනාශගන ටාටපු නා රශ ක්කය එතුොත් පමාජ වුණා
න් වාෙ දැන් ාන්න අ ට ටාතන්න රාමණා ශගොඩක්කය තිශබනවා
අපි ජනතාවට වැඩ ර ා සතිද, අපි රමො තිශබන්ශන් ශෙොනවාද,
ශරොමවක්කයශරක්කය වාශේ ා ැංියො ටාමි ාට අශේ පස්සා පැත්ත
එළිශආ තිබුණාද න් න එර ටාතන්න තිශබනවා අන්න ඒ ගැන
ටාතො ා තද සාක්කයිත ට එරඟව අශේ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ
එශා ෙ නැත්නේ එක්කයසත් ජනතා නිදා ස් සන්ධ්ානශආ ෙන්ත්රීවු න්
රටුතතු රශ ොත්, අපට ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ගෙනර
අවසාන වැ ැක්කය ඇෙට චුට්ටක්කය ා රි ාඩ රඩ ෙැශබි  එශා ෙ නැති
වුශණොත් ශෙොරද ශවන්ශන්? එදා බඩුඩාමනා ර ො ත්ෙ ා
නැති වුණාට පස්ශසේ "ගෙනර අවසාන " න් ො චිත්රපමි ක්කය
නිෂ්පාදන ර ා ඒර චිත්රපට ක්කය ා ැබැි , ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂශ න් එශා ෙ නැත්නේ බුෙත් ශරො ශ න් ාන්ද ෙබා
ශගන ා තද සාක්කයිත ට එරඟව රටුතතු ශනොරශ ොත්, අද ශේ
තිශබන තත්ත්ව
චිත්රපට ක්කය ශවන්ශන් නැා ැ, ා ැබැටාන්ෙ
ගෙනර අවසාන වනවා, ගු  රාානා රතුෙනි අශේ තනතුු 
ගැන ටාතො අපි රාා රමන්ශන් නැා ැ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  නිශ ෝජය සෙතිතුෙනි, ඔබතුොට ෙැීම තිශබන රාෙ
අවසාන ශවිනන් පවතිනවා

ගු ුදහන්ත පුංිකියලප්ේ මාත තා
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலதை)

(The Hon. Susantha Punchinilame)
අපි වමප්රසාද ගැන ටාතො රාා රමන්ශන් නැා ැ අපි ශේවා
නන. අවස්ාාවර ශදන්න ූ දානේ අපි ඒවා පරිතයාග රම
තිශබනවා ෙශේ පි ා ජී  ඇ පුංචිනිෙශේ ෙැතිතුො, ෙට
ශචෝදනාවක්කය ආපු ශවොශ ො සෙතිරිනන් ාලාො අස් වුණා
ෙංරා ාතිා ාසශආ ඒ ිධි ට ාලාො අස් වුණු න්ටාප ශදනාශගන්
එක්කයශරනක්කය තෙි  එතුො එශා නේ, ඒ ශලාවලින් එන ොත් ඒ
ිධි ට වැඩ රමන්න බැඳිො ාන්න බව ප්රරා රමිනන් ෙශේ
වචන ස්වලාප අවසන් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගු ුදහන්ත පුංිකියලප්ේ මාත තා
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலதை)

(The Hon. Susantha Punchinilame)
ශා ොඳි , ගු  රාානා රතුෙනි

අද අපට තිශබන්ශන් ශවේසි ට්වලින් එශා ෙ නැත්නේ අපට
ෙැබුණු දුමරාන සෙතුේවලින් අා පු ප්ර ්න ට උත්තම  ජො අපි
ශරොශා ොෙද ශුද්ධ්වන්ත න් ශවන්ශන් න් න රාමණ ි  අශේ
ආත්ෙ ගු ත්ව , ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ
බඩුඩාමනා ර ප්රතිපත්ති ශරොශා ොෙද ආමක්කයෂා රමන්ශන් න් න
රාමණ ි  අද අපට තිශබන්ශන් ඒර ආමක්කයෂා රමන්න ෙෙ
අනිවාර් ශ න්ෙ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ට පක්කයෂව ාන්ද ප්රරා
රමනවා එතශරොට අපට ාන්ද දුන්නු, ාන්ද ශනොදුන්නු ශේ
මශට් ජනතාවට සා තිර ක්කය ෙැශබනවා, අපි මුදලාවෙට,
වමප්රසාදවෙට, තනතුු වෙට ර.දමරෙට රටුතතු රමො නැති
බවට අපට තිශබන්ශන් එපෙණි  අපි "නැා ැ" න් වාට වැඩක්කය
නැා ැ අපි ක්රි ාශවන් ඔේපු රමො ශපන්වන්න නන. අපි ා ැංියො
ටාමි ාට වැඩක්කය නැා ැ; ජනතාව පිළි ගන්ශන් නැා ැ ශේ මශට්
ජනතාව තෙි  අවසාන තීන්දුව ගන්ශන් එවැනි තීන්දු ගණනාවක්කය
ජනතාව අමශගන තිශබනවා
ඔබතුෙන්ො ා ැෙ අවස්ාාශ  ජෙ ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ත ා
ගැන ෙතක්කය රමනවා ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා ශේ මශට්

(The Hon. Speaker)
මී ඟට, ගු  මන්ජන් මාෙනා ර නිශ ෝජය සෙතිතුො
ඔබතුොට ිනාඩි අටක්කය තිශබනවා

[අ භ ා ) 33]

ගු රන්ාන් රාමාතනායක මාත තා (හමාතාා හවිාල ගැන්වීේ,
ුදාහාධාන හ කන්ද උඩර උුමාතය ිළිතාහ ියප්ය ාය
අමාතාතයුරමාතා)
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல்,
நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் பற்றிய பிரதி
அமைச்சர்)

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Empowerment, Welfare and Kandyan Heritage)
ගු  රාානා රතුෙනි, ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ගැන රාා
න්රීෙට ාතාෙ ශරමි රාෙ ක්කය ෙැීම තිශබනවා ඒ අවස්ාාව ෙබා
 ජෙ ගැන ස්තුතිි  ෙට ෙැීම තිශබන්ශන් ිනාඩි අටර රාෙ ක්කය
නිසා ාතාෙ ශ ගශ න් ෙශේ රාාව රමන්න ශවනවා

ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ගැන රමපු පක්කයෂ
ිපක්කයෂ රාා සි ලාෙටෙ රන් දුන්නා ිිධ් පාර් ව
් , ිිධ්
පක්කයෂවෙ අ
තමුන්ශේ ු චි අු චිරේ අනුව, තමුන්ශේ
නා ර න්ශේ ු චි අු චිරේ අනුව තමුන්ශේ රාාව ර ා ශේ
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ි ව
් ාස භ ංග
ගැන රාා රමද් ජ, ශේ පාර්ලිශේන්තුශ
කීශදනකුට ජනතාව අතම ි ව
් ාස ක්කය තිශබනවාද න් න එර
ගැන නැවත නැවත ටාතන්න ශවනවා
ගු  රාානා රතුෙනි, ාතිා ාසශආ නා රශ ෝ සිමි ා ඒ
නා රශ ෝ ස්ව ං ිශ චන ර ා ෙෙ ටාතන ිධි ට ො ත්ො
ගාන්ධිතුො තෙන් ර ශද්වලා ගැන, තෙන්ශේ වැරැදි ගැන ස්ව ං
ිශ චන ර ා ඩඩිලි ශසේනානා ර ො ත්ෙ ා ස්ව ං ිශ චන
ර ා එතුො අස් වුණා ෙෙ ටාතන ිධි ට ාන්දි ාශ
දුේරි
සෙතිවමශ ක්කය තෙන් සිමින රාෙශආ වුණු වමදක්කය නිසා
සෙතිරශෙන් අස් වුණා තෙන් ස්ව ං ිශ චන රමනවා නේ
ශේ පාර්ලිශේන්තුශ කී ශදනකුශේ ි ව
් ාස භ ංග ශවො
තිශබනවාද න් ො තෙන්ශේ ා තද සාක්කයිතශ න් අා න්න පුළුවන්
ගු  රාානා රතුෙනි, ශෙතැන ජ ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ
ෙන්ත්රීවු න් න්ටාප ශදනකු අතින් න්ටාප වතාවක්කය ෙශේ නෙ
න් ැවුණා ඔවුන් න් වා මන්ජන් මාෙනා ර ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව සා  ො  බැංකු වංචාව ගැන දමන ෙත ගැන ශෙ
වංචාවක්කය බව ෙෙ මුෙ සිටෙ න් වා එ පැා ැදිලිව න් වා ෙෙ
රවදාවත් ශා ොු  ආමක්කයෂා රමන්න ියශආ නැා ැ ාදිරිශආ ජවත්
රවදාවත් ශා ොු න් ආමක්කයෂා රමන්ශන් නැා ැ ශෙතැන වංචාවක්කය
සිදුශවො තිශබනවා [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ශෙතැන වංචාවක්කය සිදුශවො
තිශබනවා
නමුත් නි ිනත අධිරමණ ක්කය ිසින් සාධ්ාමණව
චූදිත ාව වමදරු  රමන තුු  අපට න් න්න බැා ැ, [බාධ්ා න්රීේ]
රුගන් පලිශසේන - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

ගු රන්ාන් රාමාතනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ශේ ශා ොු න්ට න්සිෙ අි ති ක්කය නැා ැ, ශා ොමරේ ගැන රාා
රමන්නවත්, "ශා ොමරෙ" න් න වචන න් න්නවත්

ගු  රාානා රතුෙනි, ො ගැන ෙෙ ස්ව ං ිශ චන ක්කය
රමන්නේ ො ශද් පාෙන ට එද් ජත් ටාමිශආ කුලී ශග ර, අදත්
ාන්ශන් කුලී ශග ර ෙට ෙැබුණු වාා න පර්ිනට් එර ු පි ලා
ශදශරෝමි ිසිෙක්කයෂ රට ිකුණො "පර්ිනට් පදනෙ" න් ො නෙක්කය
දෙො ඒ මුදලා ෙෙ ජනතාවට ශබදා ශදනවා ෙෙ තවෙ ාන්ශන්
කුලී ශග ර [බාධ්ා න්රීේ] ඒ වාශේෙ අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශ
ිවාද
PEO TV ා මා ා මුළු ෙංරාශ ෙ අ ත්, අන්තර්ජාෙ
ා මා ා ශෙෝරශආෙ අ ත් බෙනවා ගු  රාානා රතුෙනි, tax
වංචා ශනොර ශරශනක්කය ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ාන්නවා නේ අත
උස්සන්න න් ො ෙෙ න් නවා ෙෙත් tax වංචා රම තිශබනවා
චිත්රපට ර මඟප.වාෙ ු පි ලා ෙක්කයෂ 54ක්කය ෙැශබනවා නේ ෙෙ
න් ා තිශබන්ශන් ෙට ා ේබ වුශඩු ු පි ලා 40,000ි , නැත්නේ
ු පි ලා ෙක්කයෂ ි  න් ො ඒ ිධි ට tax වංචා රමන්න අපට
න් ො දුන්ශන් රවුද, ශද්ශී ආදා ේ ශදපාර්තශේන්තුශ ටාටපු
අ ි  ඒ නිෙධ්ාරින් අශේ ශගවලාවෙට සිලාො න් නවා,
"මන්ජන් අි  ා, ශේ ඔ ාට ෙැශබන සැබ. ගණන ශපන්වන්ශන්
සි ? ශපන්වන්න එපා ු පි ලා ෙක්කයෂ 54ක්කය න් න්න එපා,
ෙක්කයෂ ි  න් ො න් න්න" න් ො ඒ ිධි ට මුළු ෙංරාශ
බහුතම ක්කය ූෂිතත න් ශවො තිශබනවා ෙෙ ෙශේ වාා න පර්ිනට්
එර ිකුණො තිශබනවා [බාධ්ා න්රීේ] ඒශක්කය තිබුණා,
"transferable" න් ො ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ශබොශා ෝ ශදශනක්කය
වාා න පර්ිනට් එර ිකුණො තිශබනවා නමුත් ඒර පිළිගන්ශන්
නැා ැ රවදාවත් ඒර පිළිගන්ශන් නැා ැ ඒර ිකුණො ශවනත්
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ශද්වලා රමො තිශබනවා; ශපොලි ට  ජො තිශබනවා; ශගවලා
අමශගන තිශබනවා; ශනොශ කුත් business රමො තිශබනවා ඒ
ිධි ට අපශේ ස්ව ං ිශ චන ක්කය තිශබන තුු  ූෂිතත මටවෙ list
එශක්කය අංර (ට අශේ මට ආපු එර රවදාවත් නවත්වන්න බැා ැ
අපට ස්ව ං ිශ චන ක්කය තිශ න්න නන. අශේ වැරැදි න් න්න
පුළුවන් ශවන්න නන. එශා ෙ නැතිව ෙංරව ාදිරි ට ශගන න්න
බැා ැ
ගු  රාානා රතුෙනි, ශෙතැන අනිවාර් ශ න්ෙ වංචාවක්කය
ශවො තිශබනවා න් න එරි  ෙෙ න් න්ශන් දැනට ශදශදශනක්කය
රිොන්ඩි භ ාමශආ ාන්නවා Bank accounts 26ක්කය block රමො
තිශබනවා; ු පි ලා බිලි න 52ක්කය block රමො තිශබනවා
[බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  නිශ ෝජය අොතයතුො, ඔබතුොට තව ිනාඩි 03ක්කය
තිශබනවා [බාධ්ා න්රීේ] එතුොට රාා රමන්න ාඩ ශදන්න,
ගු  ෙන්ත්රීතුො රාටත් රාා රමන්න අි ති ක්කය තිශබනවා

ගු රන්ාන් රාමාතනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ඒ ශද්වලා රමන්න පුළුවන් වුශඩු ශේ ා පාෙන සංස්රතති
නිසාි  අපි ''ශරෝේ'' එරට ිපක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවම කු සභ ාපති
ව ශ න් පත් ර ා අපටත් තිබුණා, පුග ිය මජ ර ා වාශේ
අශේෙ ෙන්ත්රීවමශ ක්කය සභ ාපති ධුම ට පත් රමො ශේවා
ා ංගන්න [බාධ්ා න්රීේ] අපි එශා ෙ රශ ේ නැා ැ ජනතාව ශේ
ිවාද බොශගන ාන්නවා ෙෙ ශේ සංස්රතති ට රැෙැතිි 
ශා ොු  ගා ගන්න එරට ෙෙ රැෙැතිි  ඊ ඟට එන ආඩුක්වෙට
පවා ශද් පාෙන පළිගැීයෙක්කය න් ො අර්ාරාන රමන ශා ොු 
සලාලීශේ වයාපතති නතම රමන්න බැා ැ ාදිරිශආ  ජ එර දිගට
ි ව
් ාස භ ංග ුතග ක්කය එනවා ශේශරන් නවතින්ශන් නැා ැ ෙෙ
ශේ ි ව
් ාස භ ංග ආවාට රැෙැතිි  ශෙොරද, ඊට පස්ශසේ නැවත
නැවත ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා සිලාො එර දිගට ශා ොු 
අහුශවන්න පටන් ගන්නවා ශා ොු  අහුශවන්ශන් ශෙශා ෙි 

ා ැෙ දාෙ ශා ොමරේ එළි ට ආශ , ශා ොමා සා  ශා ොමාශේ බිරිඳ
ගා  ගත්තාෙි  නැත්නේ එරට ශා ොමරශේ ිය අ ගා ගත්තා
නැත්නේ රවදාවත් ශා ොමරෙ එළි ට එන්ශන් නැා ැ ඒ ශද් අද
සිදු ශවිනන් පවතිනවා ඒ ශද් සිදු ශවිනන් පවතින එශක්කය benefit
එර රාටද? ඒශක්කය තිශබන බොශපොශමොත්තුව, ඒශක්කය තිශබන
සි ලුෙ success එර රාටද? ශපොදු ජනතාවටි  ශපොදු ජනතාවට
තෙි  ප්රතිලෙ
ෙැශබන්ශන් එර දිගටෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශගශනන්න, එර දිගට ිෙර් න රමන්න එතශරොට තෙි 
ෙංරාශ ජනතාවට අම ශා ොමරේ රමපු සලාලි මිර නැවත ෙබා
ගන්නට පුළුවන් වන්ශන් [බාධ්ා න්රීේ] දු ශවෝ රමපු ශද්ට
තාත්තා පළි නැා ැ අපි රවදාවත් ශේ ශා ොු න්ව ආමක්කයෂා
රමන්ශන් නැා ැ රවදාවත් - [බාධ්ා න්රීේ] ශේ ශා ොු , ශා ොමරේ
රමො තිශබන්ශන් ෙංරාශ අටාංසර ිනනිුගන්ශේ සලාලි ඒවා
ාශදන්ශන් නැා ැ ශලා බඩ නවා මුන්ට ශා ණ ගා න්න නන.
ඒර ටාන්දා ශේ වංචාවට සතජුව ශා ෝ වරාරාමව ශා ෝ උද දුන්නු
ා ැෙ ශරශනක්කයෙ ීයති ාදිරි ට ශගශනන්න නන. ශේ ආඩුක්ව
තු ශරොිනෂන් පිටාශට වා; ිෙර් න ශරශම වා ඒ වාශේෙ ශේ
වාශේ ි ්වාස භ ංග වාශේ ශද්වලා ශගශනන්නට ාඩ සෙස්වො
තිශබනවා ඒ රාෙශආ මීට වඩා ො ා වංචා ශවද් ජ ශේ සි ලු
ශද්වෙට නිා ඬව ටාටපු රට්මි දැන් සිලාො න් නවා, ඒ අ -
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  නිශ ෝජය සෙතිතුෙනි, දැන් රාෙ අවසානි 

ගු රන්ාන් රාමාතනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
ෙෙ න් න්ශන් ශේ සංස්රතති දිගටෙ ශගන න්න න් න
එරි  ශේර ශා ොඳි  ශේශක්කය ප්රතිලෙ , ශේශක්කය සි ලු benefit එර
ජනතාවට අපි රවදාවත් ශා ොු  ආමක්කයෂා රමන්ශන් නැා ැ ෙෙ
ශේ රෙ ට රැෙැතිි  අපි සි ලු ශදනා එරතු ශවො ශා ොු 
අලාෙමු න් න පකවවුඩ ශදිනන් ෙශේ රාාව අවසන් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

මී ඟට, ගු  වජිම අශේවර්ධ්න අොතයතුො

න් වන්න ෙෙ බොශපොශමොත්තු ශවනවා සංක්කයිතේත වාර්තාව පිටු
අංර 930, 931ටා සඳා න් ශවනවා "අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ො තා සා 
සෙමසිරි ො තා ටාතාෙතා ගු  අග්රාොතයවම ා ශනොෙඟ වා සති
අතම ඔවුන් ිසින් සතය ශතොමතුු  අග්රාොතයවම ාශගන් වසන්
රම සත" න් ො එටා සඳා න් ශවනවා 2054 ශපබමවාරි 27වැනි
දින පැවැත්වූ භ ාඩුඩාගාම බැඳුේරම ශවන්ශද්සි සේබන්ධ්ශ න්
ශතොමතුු  ා ා සිදු ඇේ වාර්තා න්රීශේ  ජ ඒ පිළිබඳ සතය තත්ත්ව
වැරැදි ආරාම ට ශපන්වා  ජ සති බව එටා සඳා න් රමො
තිශබනවා ඒ එක්කයරෙ සඳා න් රමො තිශබනවා, "ෙශා ේන්ද්රන්
ො තා සා  නිශ ෝජය ො  බැංකු අධිපති සෙමසිරි ො තා ශදනු ෙැූ 
ිස්තම ෙත ි ්වාස ශනොතබා තො ිසින් ස්වාීකනව ශේ
පිළිබඳව තා වුු  රම ගත්ශත් නේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ රමපු
ප්රරා
න්රීෙට ප්රාෙව ො  බැංකුශ  ජ සිදු වූ ශද් ගැන මීට වඩා
ශා ොඳින් දැන ගැීයෙට අවස්ාාවක්කය තිබුණා" න් ො ඒ එක්කයරෙ
න් ො තිශබනවා, "ගු  අග්රාොතයතුො ිසින් තොශේ තනි
තීමණ ෙත රටුතතු රම වා ාෙ 2054 ශපබමවාරි 27වැනි දින සිදු
වූ සතජු ස්ාානගත න්රීෙ අත්ටාටු ඇෙට ශා ෝ නැවැත් ඇෙට ශා ෝ
ෙශා ේන්ද්රන් ො තා ශවත උපශදස්  ජ නැති බව -නිශ ෝග රම නැති
බව- සනාා න්රීෙට සාක්කයිත න්සිවක්කය ශනොෙැත" න් ො
ශෙශා ෙ තිබි  ජ තෙි , අධිරමණශආ නක්වක්කය තිබි  ජ තෙි 
දැන් අග්රාොතයතුොටත්, මජ ටත් ෙඩ ගා න්ශන්

[අ භ ා ) (5]

ගු වජිර අප්ේවර්ධාන
අමාතාතයුරමාතා)
(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)
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මාත තා

வஜிர அதபவர்தன

(හනවප්ද්ශ්
-

ක ුතුර

உள்நொட்டலுவல்கள்

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs)
ගු  රාානා රතුෙනි, ි ව
් ාස භ ංග ාතිා ාස ගැන රාා
රමන්න ශවොවක්කය නැා ැ ිනාඩි න්ටාප ක්කය ිතමි  තිශබන්ශන් ඒ
නිසා ෙෙ රලාපනා ර ා, ෙශේ රාාව ා ැන්සාඩි වාර්තාවට
සතු ත් රමන්න ප මුශවන්ෙ අවසම ාලාෙන්න ශෙොරද, ශේ
සේබන්ධ්ශ න් වැදගත් අදා ස් න්ටාප ක්කයෙ ප්රරා රමන්න තිශබන
නිසා අද උශද් ාඳොෙ අශේ ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ො, සෙතිතුෙන්ො
අදා ස් ප්රරා ර ා ජනාධිපති ශරොිනෂන් සභ ා වාර්තාව ශෙොකු
ශපොතක්කය ගු  රාානා රතුෙනි, රවුු  ා රි රථිරශ කු න් නවා
නේ
ගු  අග්රාොතයතුො වැරැදි රාමශ ක්කය න් ො, එශා ෙ
නැත්නේ ශේශක්කය සාක්කයිත  ජපු ෙලික්කය සෙමිරෙ ෙැතිතුො
වැරැදිරාමශ ක්කය න් ො, එශා ෙ නැත්නේ සාක්කයිත  ජපු රීමර් ා ිතේ
සෙතිතුො වැරැදිරාමශ ක්කය න් ො ශේ ශපොශත් ශරොශා ේ ා රි
සඳා න් රමො තිශබනවා න් ො, අද ශෙෙ ිවාද ාවම ශවන්න
රලින් එෙ පිටුව අමශගන ශේ සභ ාවට ාදිරිපත් රමන්න න් ො
ෙෙ න් නවා

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)
ගු  සෙතිතුෙනි,-

ගු වජිර අප්ේවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு வஜிர அதபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)
ශපොඩිඩක්කය ාන්න, ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීතුෙනි
ෙට රාා
රමන්න ිනාඩි ා තමි  තිශබන්ශන් ඔබතුොශේ ශවොශ  ජ
න් න්න

රවුු  ා රි රථිර කු එශා ෙ න් නවා නේ, එතුොශේ
ශ ොශ  ජ ශේ ශපොත අමශගන රු ණාරමො ජාතිශආ දැන
ගැීයෙ සඳා ා ඒ පිටුව න්ශ ශවොත් ශා ොඳි  න් ො ෙෙ න් න්න
රැෙැතිි ,. පිටු 900 ගණනක්කය තිශබන ශේ ශපොශත් අග්රාොතයතුො
සේබන්ධ්ශ න් තිශබන සංක්කයිතේත වාර්තාව සඳා න් පිටු පෙණක්කය

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා
ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු වජිර අප්ේවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு வஜிர அதபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)
ගු  ෙන්ත්රීතුො, ෙට ිනාඩි න්ටාප ි 
ඔබතුෙන්ො ඔබතුෙන්ොශේ අවස්ාාව ගන්න

තිශබන්ශන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  බිෙලා මත්නා ර ෙන්ත්රීතුො, ශෙොරක්කයද point of Order
එර?

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා
ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගු  රාානා රතුෙනි, සභ ාශ ලිපි ශලාඛ්න සේබන්ධ්වි  ො
ප්ර න
්
නඟන්ශන් වජිම අශේවර්ධ්න සෙතිතුො දැන් ප්රරා ට
පත් රමනවා, බැඳුේරම වංචාව පිළිබඳ සභ ාවට ාදිරිපත් රමපු
වාර්තාව ො දන්නා තමිනන්, එටා ාංග්රීසි පිටපත ිතමි  අපට
දුන්ශන් අපට සිංා ෙ පිටපතක්කය දුන්ශන් නැා ැ නමුත් සෙතිතුො
දැන් සිංා ෙ පිටපත න් වන්ශන් ශරොශා ොෙද, පිටුව නවසි ගණන්
න් ා?

ගු වජිර අප්ේවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு வஜிர அதபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)
ො ඟ ඒ පිටපත් ශදරෙ තිශබනවා ඔබතුොට නන. නේ ෙට
එ ශදන්න පුළුවන්

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා
ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
අපට ෙැබිො නැා ැ

1367

2018 අශප්රේලා 0(

ගු වජිර අප්ේවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு வஜிர அதபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)
"ඒ ශවනුවට ගු  අග්රාොතයතුො බොශපොශමොත්තු  ඇ සත්ශත්
ෙශා ේන්ද්රන් ො තා ා ට නිසි ක්රි ා පමිපාමි ක්කය අනුව ශගොස් ා රි
තීමණ ක්කය ශගන එ ක්රි ාත්ෙර න්රීෙට ශපම මූෙය ෙඩුඩෙශආ
අනුෙැති ෙබා ගැීයෙි " න් ා තෙි  පිටු අංර 930ත්, 931ත්
සඳා න් වන්ශන් බැඳුේරම වාර්තාව ො  ශපොතක්කය ශශ්රේෂ් ාධිරමණ
ිනිුගු වු න් තුන්ශදනකුශගන් සෙන්ිතව පරීක්කයෂා රම සරස්
ර වාර්තාව ශෙටා තිශබනවා ශේ වාර්තාව අනුව ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ශගශනන්න නන. නැා ැ ශේ අනුව ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාශ 85 වයවස්ාාව අනුව ෙන්ත්රී ධුම අශා ෝසි න්රීෙට
ශ ෝජනාවක්කය ශගශනන්න පුළුවන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අොතයතුෙනි, ඔබතුොට තවත් ිනාඩි 3ර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු වජිර අප්ේවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு வஜிர அதபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)
ගු  රාානා රතුෙනි, සත්ත ව ශ න්ෙ ශේ බැඳුේරම
සිද්ධි
සේබන්ධ්ශ න් ගු 
ෙන්ත්රීතුෙන්ොට තිශබන
අනවශබෝධ් සා  ඒ පිළිබඳව තිශබන දැනුශේ ෙඳරෙ නිසාි 
ශෙශසේ රමන්ශන් න් ා ො ටාතනවා එ ො ා වංචාවක්කය, ෙං
ශරොලාෙ ක්කය ා ැමි ට ශපන්නුේ ර ාට මජ ට සිදු වුණු
අොභ  කුත් නැා ැ ශෙොරද, ශප ද්ගලිර අං
රමපු වයාපාම ක්කය
ා ැමි ට අදා සි ලාෙෙ seal තබා තිශබනවා එ මාජය අං
රමපු වයපාම ක්කය ශනොශවි  ඒ සොගෙ ලි ා පදිංචි රශ ේ 2053
වර්ෂශආදිි  ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුොශේ මජ රාෙශආ තෙි  ඒ
සොගෙ ශ්රී ෙංරා ො  බැංකුශ ලි ා පදිංචි රශ ේ අශේ මජ
බෙ ට පත් වනශරොට අපි 2054 වසශර් ජ පැා ැදිලිව සඳා න් ර ා
"අපි private placement රෙ අශා ෝසි රමනවා"ි  න් ා ඒ අනුව
අපි ිවතත ශව ඳ ශපො රෙ සති ර ා ඒ රෙ ශදරටෙ අවුු දු
(0ක්කය න රලා ීයති තිබුශඩු නැා ැ ීයති ශනොතිබුණු මශට්
ශප ද්ගලිර අං
ොභ  ෙබන්න සති ඒ ොභ  ආපුග අ
රමගැීයෙ සේබන්ධ්ශ න් ජාතිර ව ශ න් ශවනෙ ප්ර ්න ක්කය
තිශබනවා න් ා ො ටාතනවා ා ැබැි  ඔබතුෙන්ො බෙනවා, ශේ
ා මා ා අශේ මජ ට ෙඩ ගා න්න පුළුවන්ද න් ා ෙට ඔබතුෙන්ොට
න් න්න තිශබන්ශන්, ශේ වාර්තාව නිවැරැදි නේ ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාශ 85 වයවස්ාාව ටශත් ෙන්ත්රී ධුම අශා ෝසි න්රීශේ
ශ ෝජනාව ශගශනන්න පුළුවන් බවි  ශේ ගැන දැනට
අධිරමණශආ නක් පවත්වාශගන නවා; අධිරමණශආ නක් ිභ ාග
ශවනවා ා ැබැි  බෙන්න, මජ ක්කය ා ැමි ට අපි එතැනිනුත් එා ාට
ියටාන් ිවාද රමන්න අවස්ාාව ෙබා  ජ තිශබනවා ශේ
සේබන්ධ්ශ න් න්ටාපශදශනක්කය දැනට අත් අඩංගුශ ාන්නවා

ගු  රාානා රතුෙනි, සො ම අ
අා නවා, අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන් අලාො ශදන්න බැරිද න් ා ශේ මශට් ප මුවන වතාවට
ශනොශවි  ශන්, පුද්ගෙ න් අලාො ගන්න බැරි වුශඩු ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ ෙන්ත්රීවු න් අලාො ගන්න බැරි වුණු අවස්ාා
තිබුණා ඒ අ දවස් ශදර, තුන, ා තම, පා  ා ැංියො සිමි ා ඒ නිසා
අලාො ගන්න බැරි වුණා ප මුවන දවශසේ TV එශක්කය දැේො,
ශසො ා දුන්ශනොත් ු පි ලා ෙක්කයෂ 50 ශදනවා න් ා, ශදවන දවශසේ
දැේො, ෙක්කයෂ 20ක්කය ශදනවා න් ා දවස් 4ක්කය න රලා එතුෙන්ො
අලාො ගන්න බැරි වුණා ා ැබැි  පුගව එතුො බාම වුණා

ඔබතුෙන්ො ාදිරිපත් රම තිශබන සි ලුෙ රාමණා මජ ට ෙඩ
ගැහීශේ වයාපාම ක්කය ා ැමි ටි  අප දන්න්ශන් ශේ රාමණා
සේබන්ධ්ශ න් ිවාද ක්කය ෙබා  ජෙ අග්රාොතයතුො රමපු ාතාෙ
ශශ්රේෂ් ක්රි ාවක්කය ශේ ආඩුක්ව එවැනි ශශ්රේෂ් ක්රි ාවක්කය රම
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තිශබනවා ශශ්රේෂ් ාධිරමණ ිනිුගු වු න් තුන්ශදනකුශගන්
සෙන්ිතව ිභ ාග රමපු වාර්තාශ අසවලා පිටුශ , අසවලා
වගන්තිශආ මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුො සේබන්ධ්ශ න් සඳා න්
ශවො තිශබනවා න් ා, අද ිවාද අවසන් වන්න රලින් ශේ
ශපොශත් පිටු අමශගන ා ැන්සාඩිගත රමො න් න්න ඔබතුෙන්ොට
පුළුවන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අොතයතුො, ඔබතුොට නි ිනත රාෙ අවසානි 

ගු වජිර අප්ේවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு வஜிர அதபவர்தன)

(The Hon. Wajira Abeywardana)
ගු  රාානා රතුෙනි, ො  ජර්ඝ ව ශ න් රු ණු න් න්න
න්ශන් නැා ැ අශේ අග්රාොතයතුො ගැන මුළු මටත්, ශෙෝර ත්
දන්නවා එතුො තෙන්ශේ ශද්ශපො වත් බොගත්ශත් නැති මාජය
නා රශ ක්කය තමුන්නාන්ශසේො බෙනවා - [බාධ්ා න්රීේ] දුර්වෙ
නේ ශෙොනවාටද ෙඩ ගා න්ශන්? මනිලා ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො
දුර්වෙ නේ එතුොට ාන්න ශදන්නශරෝ අග්රාොතයතුො ක්කයතිෙත්
නිසා තෙි  ඔබතුෙන්ො බෙන්ශන්, 2019 වර්ෂ ට ාස්සම ශවො
එතුොට ගා න්න ඔබතුෙන්ොට රවදාවත් ඒ වැශඩි රමන්න ා ේබ
ශවන්ශන් නැා ැි  න් ා ො ෙතක්කය රමන්න රැෙැතිි  ඒ නිසා
මජ ට ෙඩ ගැසීෙ නවත්වො, රු ණාරාමො සාධ්ාමණව, ුතක්කයති
සා ගතව, ාදිරිපත්  ඇ තිශබන වාර්තා අනුව ක්රි ා රමන්න න් ො
ො ඔබතුෙන්ොශගන් ාලාෙන්න රැෙැතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි , ගු  සෙතිතුෙනි මී ඟට ගු  ිශේපාෙ
ශා ට්මිආමච්චි ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට ිනාඩි 7ර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

[අ භ ා ) 40]

ගු විප්ේපාල ප් ට්නාරරච්ික මාත තා

(ைொண்புைிகு விதஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
ගු  රාානා රතුෙනි, ගු  අග්රාොතයවම ා ශවනුශවන්
ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ ාදිරිපත් ර ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව දැන්
භ ංගත්ව ට පත් ශවිනන් තිශබන ශවොවර ශේ ගු  සභ ාව
අෙතන්නට අවස්ාාව ෙැීමෙ පිළිබඳව ො ාතාෙත් සතුටු ශවනවා

ගු  රාානා රතුෙනි, ගශේ රාාවක්කය තිශබනවා, "රන්දක්කය
ිලිො මී පැමිශ ක්කය වැදුවා වශගි " න් ො නමුත් ඒරාබද්ධ්
ිපක්කයෂ රන්දක්කය ිලිොො, ිලිොො, ිලිොො අන්තිෙට මී
පැමි කුවත් වදාගන්න බැරි වුණා න් න රාමණ අද අපට
ශපශනනවා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  අවුු දු (0ක්කය ශද් පාෙන
රමො, ා තම වතාවක්කය අගෙැති ධුම දැරූ ගු  මනිලා ිරෙසිංා 
ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් රමන්න
පුළුවන් වුශඩු, දින 500 අලුත් ආඩුක්ව ටශත් වුණු සිද්ධි රට
අදා ශචෝදනාවක්කය පදනේ රමශගන පෙණි  ිශ ේෂශ න්ෙ පුග
ිය ආඩුක්වර ටාටපු අගෙැතිවමශ කුට ඒ රාෙශආ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ශගනැලාො ඒර ාදිරිපත් රමන්ශන් නැතුව, අලුත්
ආඩුක්වක්කය සඳා ා ජනතා පමොධිපතයශ න් පත් වුණු, ශරො ඹ
දිස්්රික්කයරශ න් පෙණක්කය ෙක්කයෂ 4රට වැඩි ාන්ද ප්රොණ ක්කය
ෙබාගත් ගු  අග්රාොතයවම ාට ිු ද්ධ්ව අද ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවක්කය ශගශනන්න ශෙතුෙන්ොට සදාචාම ක්කය තිශබනවාද,
ශිෂ්ටාචාම ක්කය තිශබනවාද න් ො ො අා නවා ො ඔබතුෙන්ො
ගැන රාා රමන්න රැෙති නැා ැ ශේ සභ ාශ ාන්න අ ගැන
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[ගු  ිශේපාෙ ශා ට්මිආමච්චි ො තා]

රාා රමන්න ො රැෙති නැා ැ ො ඒ අ ශේ නේ, ගේ න් න්ශන්
නැා ැ
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත්
ර පුද්ගෙ න් පිළිබඳව රාා රශ ොත්, 2015 ජනවාරි 8 වැනි
දාත්, 2015 අශගෝස්තු 57 වැනි දාත් ි ්වාස භ ංගත්ව ට පත් වුණු
පනස්පස්ශදශනකුශේ රඩුඩා ෙක්කය ිසින් තෙි  අද ශෙෙ
ශ ෝජනාව ශගන එනු ෙැබුශ ගු  රාානා රතුෙනි, ඔබතුො
දන්නවා, ෙන්ත්රීවු න් ශදසි
ිසිපස්ශදනකු සිමින ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ
ා තශමන් එරක්කයවත් ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට එරතු රමගන්න බැරි වුණා න් ො ා රි ට "ොා ට
ශගේශබෝ එරතු රමනවා වශේ" තෙි  ෙන්ත්රීවු න් එරතු රමො
අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රම තිශබන්ශන් ෙශේ
ටාත ිනත්ර උද ගේෙන්පිෙ ෙන්ත්රීතුො දැන් ශේ සභ ාශ ාන්නවාද
න් ො ො දන්ශන් නැා ැ එතුො ඊශආ-ශපශර්දා න් ශ ශෙොරක්කයද?
"ශා ට ාම පා න එර ි ව
් ාස නේ, ශා ට ාම පා න එර සතය
නේ, මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශවන්
පමාජ ට පත්ශවනවා"ි  න් ො ප්රරා ර ා අද එතුෙන්ොට
රාා රමන්න ශද ක්කය නැා ැ ඒරට උලාපන්දේ  ජපු, ඒරට අත් පුඩි
ගා පු අ ශේ අද රශට් පිට්ටුද න් ො ො අා න්න රැෙැතිි , ගු 
රාානා රතුෙනි
ො ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ එර රාමණ ක්කය න් නවා ශෙෙ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාශ පනත් න්ටාප ක්කය සඳා න් රමිනන්, මුදලා
සෙතිවම ා ිසින් ීයතයනුූලෙව ාටු ර ුතතු න්සිදු රාර්
භ ාම ක්කය අග්රාොතයවම ා ිසින් ාටු රම නැා ැි  න් ො සඳා න්
රම තිශබනවා ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ සඳා න් පනත් න්සිවක්කය
අග්රාොතයවම ා ිසින් උලාෙංඝන
රමො නැා ැි  න් ො
පැා ැදිලිව ශපශනනවා ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ රු ණු 5(ක්කය
සඳා න් රම තිශබනවා ඒ රු ණු සි ලාෙෙ බැඳුේරම ට
සේබන්ධ් රු ණුි  අවුු දු (0ක්කය ශද් පාෙන ර , ා තම
වතාවක්කය අගෙැතිවම කු ා ැමි ට රටුතතු ර
ශේ ශශ්රේෂ්
නා ර ාට ිු ද්ධ්ව ාදිරිපත් රම තිශබන්ශන් ශචෝදනා ශදරක්කය
ිතමක්කය අඩංගු ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ඒ ශචෝදනා ශදර
පෙණක්කය ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව සතුශ ේ එලාොශගන තෙි 
ශෙතුෙන්ො රටුතතු රමන්ශන්

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි, ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය
තිශබනවා

ගු විප්ේපාල ප් ට්නාරරච්ික මාත තා

(ைொண்புைிகு விதஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
ඒ නිසා ො රනගාටු ශවනවා, ශේ වශේ බංශරොශෙොත් වුණු
අ , -ෙට තව ිනාඩි ර රාෙ ක්කය ශදන්න, ගු  රාානා රතුෙනි

අවසාන ව ශ න් ො ශේ රාමණ ත් න් නවා ගු 
රාානා රතුෙනි, ශෙතුෙන්ො සිටාන ෙවන්ශන් අගෙැති ධුම
සඳා ා ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා ාදිරිපත් රමන්නි  ආඩුක්රෙ
වයවස්ාාශ
එක්කය වයවස්ාාවර තිශබනවා, ජනාධිපතිවම කු
ා ැමි ට ශදවමක්කය පත් වුණු ශරශනකුට ඊට පා  තනතුමක්කය ශා ෝ
අගෙැති තනතුමක්කය දමන්න පුළුවන්රෙක්කය නැා ැි  න් ො ො ඒර
පැා ැදිලිව න් නවා ශදවමක්කය ජනාධිපති ධුමශආ රටුතතු රමො,
එතුො ජනාධිපති ධුම ට ුගදුුග නැත්නේ, ජනාධිපති ධුමශආ ාඳො
නැවත අගෙැතිවම කු ශවන්ශන් ශරොශා ොෙද න් ො ො අා නවා
ජනාධිපතිවම ාශේ
ේ අසීයප ක්කය නිසා ශා ෝ ජනාධිපති
ධුමශ න් ාලාො අස් ඇෙන්න් ශා ෝ ින
ාෙන්න් ජනාධිපති ධුම
ටාස් වුණු දවසර අගෙැතිවම ා තෙි  ජනාධිපති ධුමශආ වැඩ
බෙන්ශන්

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  මංජිත් ද ශසොි සා ෙන්ත්රීතුොශේ point of Order එර
ශෙොරක්කයද?

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගු  රාානා රතුෙනි ආඩුක්රෙ වයවස්ාාව පිළිබඳවි 
ශෙෙ ප්ර ්න අා න්ශන් ස්ාාවම නිශ ෝග ටශත් ශෙතුො
න් නවා ශදවතාවක්කය ජනාධිපති ශවච්ච ශරශනකුට නැවත
අගෙැතිවමශ ක්කය ශවන්න බැා ැි  න් ො ෙෙ අා නවා -[බාධ්ා
න්රීෙක්කය]-

ගු විප්ේපාල ප් ට්නාරරච්ික මාත තා

(ைொண்புைிகு விதஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
ෙෙ න් න්න නන. ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ිනා රමො
ශා ට ශවනශරොට අපි ඒ අවස්ාාව උදා රමන්න රැෙැතිි  න් ො
-[බාධ්ා න්රීෙක්කය]- ඔබතුො ියටාලාො වාඩි ශවන්න -[බාධ්ා න්රීේ]ඔබතුො රාානා රතුොද? වාඩි ශවන්න ගු  රාානා රතුෙනි
ශෙතැන රාානා රවු  ො  ශගොඩක්කය ාන්නවා ඔබතුොශේ
අණසරට අනුව අද රටුතතු රමන්ශන් නැා ැ ශේ වාශේ ාතාෙත්
නිර්ෙේජී ිධි ට අද තමුන්ශේ පමාජ ාවසා ගන්න බැු ව දැන්
නන් ශදොඩවනවා ා රි ට අම භූිනශතලා ග.ිච්ච ගැමඬි වාශේ
නටන ශේ රඩුඩා ෙට තව ශෙොශා ොතන්න් පමාජ ශපීය ශපීය
ප. ශදොරින් න්නට සිද්ධ් ශවනවා න් න එරත් ෙතක්කය රමනවා
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගු කථානායකුරමාතා

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුොට ිනාඩි තුනර රාෙ ක්කය තිශබනවා
අා ශගන ාන්ශන් නැා ැශන්

1370

පාර්ලිශේන්තුව

ඔබතුො

ගු විප්ේපාල ප් ට්නාරරච්ික මාත තා

(ைொண்புைிகு விதஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
ෙට සශා න්ශන් නැා ැ, ගු  රාානා රතුෙනි ඒ නිසා තව
ිනාඩි ශදරක්කය නන. ඒ ිනාඩි ශදරත් එක්කයර ිනාඩි 4ක්කය ශදන්න

මී ඟට ගු  ද ාසිරි ජ ශසේරම අොතයතුො ඔබතුොට
ිනාඩි 53ක්කය තිශබනවා

ගු දයාසිරි ායප්හේකර මාත තා (ක්රීඩා අමාතාතයුරමාතා)
(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

தயொசிறி

ஜயதசகர

-

விமளயொட்டுத்துமற

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports)
ෙට ිනාඩි 20ක්කය තිබුණා ගු  රාානා රතුෙනි

1371

2018 අශප්රේලා 0(

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ රාෙ ශරොශා ොෙ ා රි අක් ශවො තිශබනවා ිනාඩි 53ි 
ශවන් රම තිශබන්ශන්

[අ භ ා ) 4)]

ගු දයාසිරි ායප්හේකර මාත තා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர )

(The Hon. Dayasiri Jayasekara )
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ වැඩි ශ ොවක්කය ගන්ශන් නැා ැ
ිශ ේෂශ න්ෙ ෙෙ රාමණා න්ටාප ක්කය ෙතු රමන්න රැෙැතිි 
ප මුවැනි එර තෙි  ශේ ආඩුක්ව පිළිබඳව තිශබන ප්ර ්න අද
ශේ ාදිරිපත් ශවො තිශබන ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ රාමණා
පිළිබඳව මුෙ ාඳොෙ රාා රමපු ශරශනක්කය ෙෙ ඒ වාශේෙ
COPE එශක්කය සාොජිරශ ක්කය ිධි ට එෙ වාර්තාව ාදිරිපත් න්රීෙ
සඳා ා ඒ සේබන්ධ්ශ න් ි ාෙ රටුතතු ගණනාවක්කය ර ා ඒ සඳා ා
අපි ි ාෙ රැප ඇෙක්කය ර ා එටා ආපු ිිධ් වාර්තාවෙට අපි ෙැදිා ත්
වුණා ඒ වාශේෙ ආපු තර්ර ිතර්රවෙට අපි ෙැදිා ත් වුණා ඒ
නිසා ශේ බැඳුේරම ගනුශදනුව පිළිබඳව තිශබන රාමණ ගැන
රවුු  ශෙොනවා න් වත් ශෙොන තර්ර ාදිරිපත් රමන්න ා ැදුවත්
ශපොඩි ෙශ කුට වුණත් ශත්ශමනවා ශේ බැඳුේරමශආ ි ාෙ
වංචාවක්කය සිද්ධ් වුණා න් ො ශවනදා "Bond" එර න් වාෙ
ශේේස් ශබොන්ඩි ගැනි  ශසේන් ශරොන්රි ගැනි  නැත්නේ ශමොජර්
මුවර්ස් ගැන තෙි  අපි රාා රශ ේ ඒ ශවනුවට අද අර්ජුන්
සශෙෝසි ස්ො අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ො රුගන් පලිශසේනො
ාන්ශන් ශේ ිධි ට 007 තිබුණු ශේේස් ශබොන්ඩිො ශවනුවට අද
ශවන එරක්කය තිශබන්ශන් ඒ නිසා ශේශරන් ශසොමරේ රමපු මුදලා
අපි නැවත ශේ මටට ගන්න නේ ශේ සේබන්ධ්ව තිශබන රාමණා
ාස්සමා ට ශගන න්න නන. ඒ නිසා ශෙතැන ජ ශබොශා ොෙ
පැා ැදිලිව ෙෙ න් න්න රැෙැතිි  ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව
රවුු  ශගනාවත් ඒ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ තිශබන රාමණා
පිළිබඳව ෙට ා තද සාක්කයිත ට අනුව එරඟ ශවන්න සිද්ධ් ශවො
තිශබන බව

අශනක්කය රාමණ
පිළිබඳවත් ෙෙ න් න්න නන. ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ ආඩුක්රමණ ගැන රාා ර ාෙ ඔබතුො
දන්නවා 2054 ජනවාරි 08වැනි දා අපි වැඩ රශ ේ ෙටාන්ද
මාජපක්කයෂ ජනාධිපතිතුොට බව අපි වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිතුොට වැඩ රමපු අ ශනොශවි  නමුත් එතුො ෙක්කයෂ
)2ක්කය ාන්ද අමශගන ශේ මශට් ජනාධිපතිවම ා බවට පත් වුණා ඊට
පුගව දවස් න්ටාප ක්කය සතු ත එතුො අශේ පක්කයෂශආ සභ ාපති ධුම
භ ාම ගත්තා සභ ාපති ධුම භ ාම ගත්තාට පුගව අපි සි ලු ශදනාෙ
ඒ පක්කයෂශආ ාන්න නා ර ා රවුු  වුණත් එතුො එක්කයර එරට
එරතු ශවො ගෙනක්කය න්න නන. ඒ නිසා තෙි  අපි අදත් ශේ
පක්කයෂශආ ාන්ශන් ඒ නිසා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ නා ර ා
ිධි ට වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො අමශගන
න
ක්රි ාදාෙ තු අපි පක්කයෂ ක්කය ිධි ට එතුොශේ නා රත්ව
පිළිශගන වැඩ ර ා එතශරොට ශේ ආඩුක්ව පක්කයෂ ශදරක්කය එරතු
රමො ා දා ගන්න අපට ශා ේතු වුශඩු සි ? ෙෙ ශේ මශට් ජනතාවට
තෙි  ඒරට ප මුශවන්ෙ සඟිලාෙ දිගු රමන්ශන් ශෙොරද ශා ේතුව
එදා ෙක්කයෂ )2ක්කය ාන්ද  ජො වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො
පත් ර ාට 2054 අශගෝස්තු 57වැනි දා පැවැති ො  ෙැතිවමණශආ ජ
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට ෙන්ත්රී ධුම 50)කුත් අපට ෙන්ත්රී ධුම
94කුත්  ජො ආඩුක්වක්කය ා දා ගන්න බැරි තැනරට ශේ
පාර්ලිශේන්තුව පත් ර ා ඒ නිසා තෙි  ශේ Unity Government
එර එශා ෙත් නැත්නේ ඒරාබද්ධ් ආඩුක්වක්කය ා දා ගන්න අපට
සිද්ධ් වුශඩු ශෙොරද ශේ ආඩුක්ශ ජනාධිපතිවම ා එර
පක්කයෂ ර අග්රාොතයවම ා තවත් පක්කයෂ ර ශේ ආඩුක්ව ාදිරි ට
නශරොට ශේශක්කය මූලිර ප්රතිපත්තිෙ
ප්ර න
්
ගණනාවක්කය
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තිශබනවා අපි ාන්න ෙතවෙ ශනොශවි  එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ
ාන්ශන් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ිධි ට සො ම ඒවාට අපට
එරඟ ශවන්න බැා ැ ගු  රාානා රතුෙනි ඒ නිසා සො ම
රාමණා පිළිබඳව අපි රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ ජත් දැඩි ශෙස ිු ද්ධ්
වුණා ජාතිර සේපත් ින්ණීෙ සේබන්ධ්ව ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ ාන්ශන් ශවනෙ ෙත ර අපි ඒ ෙත රැබිනට් ෙඩුඩෙ
සතුශ ේ ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව නිරූපණ ර ා ඒ ිතමක්කය
ශනොශවි  ඒවාට ිු ද්ධ්ව රාා රමන්න තිශබන ා ැෙ
ශවොවරෙ අපි රාා ර ා ඒ නිසා ශේ රාමණා එන්න් එර
ගත්තාෙ ශේ ගැනත් ෙෙ න් න්න රැෙැතිි  අදත් ෙෙ දැක්කයරා
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ මුජිබුර් මහුොන් ෙන්ත්රීතුො රාා රමපු
ආරාම ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ාන්ශන් ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ ිධි ටි  එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ාන්ශන් එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ිධි ටි  ශේ පක්කයෂ ශදර ආඩුක් රමනවා නේ ඒ ආඩුක්
රමන පක්කයෂ ශදශක්කය ප්රතිපත්ති ගෙපාශගන ාස්සමා ට න්න නන.
එශා ෙ න්න බැරි නේ අපි තනි ෙ නවා න් ො
නා රශ ෝ ශදශදනා තීන්දු රමන්න නන. අන්න ඒ තීන්දුව
එනතුු  ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ිධි ට අපිට එතැනින් ාවත්
ශවන්න බැරි තත්ත්ව රට පත් ශවො තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ රාමණශආ ජ ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ ිධි ට අපි දමන ෙතවාද අපි ා ැංිය ශා ොමා න් න්න
ූ දානේ නැා ැ ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව ාන්ද
ශදනවා න් ා අශේ පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රී රඩුඩා ෙ 2වැනි දා
මා්රිශආ තීන්දුවර් ගත්තා ා ැබැි  අද වන ිට සො ම අ ඒශරන්
ාවත් ශවන්න නැත්නේ පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් නැතිව ාන්න
තීමණ
රම තිශබනවා ශරොන්දක්කය තිශබන පාර්ලිශේන්තු
ෙන්ත්රීවු  ිධි ට අපිට ඒර රමන්න බැා ැ
ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ මශට් ිනනිුගන් බැඳුේරම සේබන්ධ්ව දමන
ෙත අද ගේ සතුශ ේ වයාේත ශවො ාවමි  බැඳුේරම ගනුශදනුව
සා  තවත් රාමණා කීප ක්කය ගැන සඳා න් රමිනන් ාදිරිපත් රම
තිශබන ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ගැන අපි ශප ද්ගලිර ිධි ට
රලාපනා රමන්ශන් නැා ැ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ නා ර ගු 
මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුොව එෙ පක්කයෂශ න් අි න් රමන්න අපිට
වුවෙනාවක්කය නැා ැ ඒර ඒ පක්කයෂශආ වැඩ පිළිශව ක්කය අද ශේ මශට්
රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ ප්රධ්ානි ා ජනාධිපතිතුොි  ශේ න්ශන්
රැබිනට් ෙඩුඩෙ ක්කය සටාත ආඩුක්වක්කය ජනාධිපති ආඩුක්
රෙ ක්කය ශේ න්ශන් ඒර තු ප්රධ්ානි ා ජනාධිපතිවම ාි 
අග්රාොතයවම ා රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ තවත් සාොජිරශ ක්කය
පෙණි  ා ැබැි  එතුො එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ නා ර ාි  ඒ
වාශේෙ පාර්ලිශේන්තුශ
50)ර බහුතම ක්කය එතුෙන්ොට
තිශබනවා "අපි (0ශදශනක්කය ශේ ආඩුක්වත් එක්කයර එරට එරතු
ශවො මු" න් ා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ නා රතුො මශට්
ජනාධිපතිවම ා ිධි ට අපිට ආමාධ්නා රම තිශබනවා එශා ෙ
එරතු ශවො
න්න නන. නැා ැ
න් න තීන්දුව ශා ට
ජනාධිපතිතුො ගත්ශතොත් අපි එතැනින් ාවත් ශවන්න ූ දානේ ඒ
ගැන න්සි ගැටලුවක්කය නැා ැ ශෙොරද ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ට
අනනයතාවක්කය දි ුතතුි 
ෙෙ ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව න් නවා අපි ශවන පක්කයෂ ා දන්න
ියශආ නැති බව අපි ාන්ශන් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ සතුශ ේි 
අපි එළි ට ියටාන් ශවනත් පක්කයෂ ා දො ඒවාශ න් ාන්ද
ාලාෙො ශවන වැඩ පිළිශව ක්කය රමන්න ියශආ නැා ැ ශෙොරද
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ සා  ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ න් න්ශන්
අනනය වුණු බැඳීේ ශවනස් ිධිවෙට තිශබන පක්කයෂ ශදරක්කය ඒ
නිසා අපි ඒ ක්රි ාදාෙ ාස්සමා ට ශගන න්න නන. එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ට බැා ැ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ගෙන් ොර්ග
තීන්දු රමන්න ඒ වාශේෙ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ට බැා ැ
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ගෙන් ොර්ග තීන්දු රමන්න ශේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ද ාසිරි ජ ශසේරම ො තා]

ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශවන් පුගව එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ සතුශ ේ
සිද්ධ් ශවන ශවනස්රේ ගැන රාා රමන්න අපිට න්සි අි ති ක්කය
නැා ැ ා ැබැි  ආඩුක්වක්කය ිධි ට ාස්සමා ට න්න නේ ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂශආ අපි ේ ප්රතිපත්ති ොොවක්කය ටශත් තෙි 
ාස්සමා ට න්න නන. ඒ සඳා ා අපිට ගන්න පුළුවන් ක්රි ාොර්ග
මිර අපි ගන්නවා අපිට ශරොන්දක්කය තිශබනවා ශේ පාර්ලිශේන්තුව
සතුශ ේදි ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව අත උස්සො ශා ට
ශගදම ිය ත් අපිට ප්ර න
් ක්කය නැා ැ ගු  රාානා රතුෙනි
ෙතවාද ත් එක්කයර තෙි  අපි ශද් පාෙන රමන්ශන්
ෙෙ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශ න් ාවත් ශවනශරොට
පාර්ලිශේන්තුශ ෙන්ත්රී ධුම අත ා ැමොි  එළි ට ියශආ නන.
නේ පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රී ධුම දමිනන් ආඩුක්ව පැත්ශත්
ාඳශගන ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ජනාධිපතිතුො ටශත් එටා රැබිනට්
ෙඩුඩෙශආ සෙතිවමශ ක්කය ශෙස නැත්නේ නිශ ෝජය
සෙතිවමශ ක්කය ශෙස ශා ෝ නිරේ ෙන්ත්රීවමශ ක්කය ිධි ට ාන්න
ෙටත් අවස්ාාව තිබුණා නමුත් ෙෙ ඒර රශ ේ නැා ැ ඒරට
ශා ේතුව ශේරි  අපිට ාන්ද දුන් ජනතාව ආපහු ා ැරිො අශපන්
අා නවා "ශෙොරක්කයද රශ ේ?" න් ො එශා ෙ රමන්න පුළුවන්
උදි ත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ාන්නවා අපි ාන්ද ක්කය ාලාෙො
තෙි  ශෙතැනට ආශ කුු ණ.ගෙ දිස්්රික්කයරශආ එක්කයසත් ජනතා
නිදා ස් සන්ධ්ානශආ ිනනිුගන් 53) 000ක්කය අපිට ාන්ද දුන්නා අපි
න්සිෙ පක්කයෂ රට ියටාන් නැා ැ අපි යූඑන්ීඨ එරට ියටාලාොත්
නැා ැ ශ්රී ෙංරා ශපොදුජන ශපමමුණට ියටාලාෙත් නැා ැ අපි තවෙත්
ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ සතුශ ේ තෙි  ාන්ශන් අන්න ඒර ෙතර
ති ාගන්න අපි තීමණ මිර ගන්ශන් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ
ෙන්ත්රීවු  (0ශදනා එරට ාඳශගන ිනසක්කය ශවනෙ ශනොශවි 
ා ැබැි  ඒර රඩාරේපලා රමන්න තෙන්ශේ සෙතිරෙ ෙන්ත්රීරෙ
ශවනුශවන් ාන්ද ශනො ජ තැන් තැන්වෙ ා ැංියො ාන්න සො ම
අ ට වුවෙනා ශවො තිශබනවා නේ රු ණාරමො තෙන්ට
ාන්ද දුන් ිනනිුගන් ාදිරි ට ියටාන් ශරොන්ද ශරළින් ති ාශගන
රාා රමන්න පුළුවන් තත්ත්ව ට පත් ශවන්න ෙැා ැස්ති ශවන්න
න් ා ෙෙ ඒ අ ට න් නවා අශේ ෙතවාදශආ අපි ාන්නවා අද අපි
ශේ ශ ෝජනාවට පක්කයෂව ාන්ද ශදනවා ශේ ශ ෝජනාවට පක්කයෂව
ාන්ද  ජෙ නිසා අපිට ාවත් ශවන්න න් ො ශා ට ජනාධිපතිතුො
න් ශවොත් අපි ාවත් ශවන්න ූ දානේ ඒ තීමණ තෙි  අශේ
තීමණ වන්ශන්
ඒ තීමණ ගැන රාශගන්වත් අා න්න, රවුු න් සෙඟවත් රාා
රමන්න, මුදලාවෙට අශේ තනතුු  පාවා ශදන්න, මුදලාවෙට අශේ
ාන්ද පාවා ශදන්න අපි ූ දානේ නැා ැ අද එළි ට ියටාලාො
ටාමි ා නේ අපට පැා ැදිලිවෙ න්සි ගැටලුවක්කය නැතිව ාන්න
තිබුණා, අද එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු  න් ි , "ා රි
ශෂෝක්කය ඔබතුෙන්ො එළි ට ශවො ටාමි ා abstain ර ා ා රි
ශා ොඳි  ඔබතුෙන්ො තෙි  අපිත් එක්කයර ාන්න නන." න් ො ෙෙ
ශේ අවස්ාාශ  ජ ශේ රාමණ න් න්න රැෙැතිි  අපට ශරොන්දක්කය
තිශබන නිසා අපි අද සිලාො ාන්ද ශදන බව ඔබතුෙන්ො
ෙතර ති ා ගන්න අපිට ශරොන්දක්කය තිශබන නිසා ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට පක්කයෂව අපි ාන්ද ෙබා ශදනවා අපි රවදා ශා ෝ
දවසර තීන්දුව ගන්ශන් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ිධි ට ිනසක්කය එක්කය
එක්කය ශරනාට සඟිලාෙ දික්කය රමන්න පුළුවන් තැනර ාඳො
ශනොශවි  න් න රාමණ ෙෙ ශබොශා ොෙ ආදමශ න් ශේ
ශවොශ  ජ ෙතක්කය රමන්න රැෙතිි  ගු  රාානා රතුෙනි
ාදිරිශආ ජ අපට රාා රමන්න තව රාමණා ගණනාවක්කය තිශබන
බව ෙෙ න් න්න රැෙැතිි  ඔබතුො 'එට්රා' ියිුගෙ ගැන
දන්නවා ගු  රාානා රතුෙනි ශේ වනශරොට මශට් ප්ර න
්
ගණනාවක්කය තිශබනවා ිනනිුගන්ශේ ි ාෙ ිශමෝධ් ක්කය තිශබනවාි
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තුනර රාෙ ක්කයොට රමන්නුණා න බව ශෙෙ පාර්ලිශේන්තුව
ශ ෝජනා රමි  රාෙ ශින්ෙ එතුො අග්රාොතය ධුම දමන
ආන්ක්වට රටුතතු න්රිශේ ා  ්රිකුණාෙෙශආ ශතලා ටැංන් පිළිබඳව
ි ාෙ ප්ර න
් ක්කය තිශබනවා ශරො ඹ වමාශආ පර් න්ත ක්කය
පිළිබඳව ි ාෙ අර්බුද ක්කය ගැටලුවක්කය තිශබනවා අපි අශේ ෙත
ාදිරිපත් රමන්ශන් ගු  රාානා රතුෙනි මට ශවනුශවන් ිනසක්කය
අශේ ශප ද්ගලිර ප්ර න
් නිසා ශනොශවි 
ෙධ්යෙ අධිශ ගී ොර්ග ා ැ ජෙ ගැන රැබිනට් ෙඩුඩෙශආ ජ
ෙෙ දැඩි ශෙස ිු ද්ධ් වුණා ඒ ශවන ශා ේතුවක්කය නිසා ශනොශවි 
ෙෙත් ො නුවමට ියටාලාො ද දා වඳින්න රැෙතිි  ද දා වඳින්න
න්න ශඩොෙර් ිනලි න 900ක්කය වැ වනවා ඒ ශඩොෙර් ිනලි න
900 අපි ශගවන්න නන. දැන් අපි අනාා ශවො ාන්ශන් ණ
මුදලා ශගවා ගන්න බැරිව ශපොලී ශගවා ගන්න බැරිව ශේ වාශේ
දැවැන්ත වයාපතති තවදුමටත් අපි ක්රි ාත්ෙර රමනවාද නැද්ද
න් ො අපි ප්රතිපත්තිෙ තීන්දුවක්කය ගන්න නන. ඒර එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ට ශා ෝ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ට නන. තීන්දුවක්කය
ශනොශවි  අපි ශදශගොලාෙන් එරතුශවො තීන්දු ගන්න තැනරට
නවා නේ අපට ාස්සමා ට ිය ා ැන්ි  නැත්නේ අපට ශවනත්
ොර්ග ක්කය ශතෝමා ගන්න පුළුවන්
අශේ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු න්ට ෙෙ
ශග මවශ න් ෙතක්කය රමන්න රැෙැතිි  අපි ාන්ශන් එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ආඩුක්වර ශනොවන බව ඒ රාමණ ඔබතුෙන්ො
ශා ොඳට ෙතර ති ා ගන්න නන. අපි එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට
මුක්කයකු ගා න්න ශෙතැනට සිලාො නැා ැ ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ ිධි ට අශේ පක්කයෂශආ නා ර ජනාධිපතිතුො න් පු
ිධි ට අපි එර තීන්දුවක්කය අමශගන තිශබනවා ඒ තීන්දුව ශවනස්
වුණු දාට අපි ඒ තීන්දුව අමශගන ාදිරි ට නවා ඒ නිසා ෙෙ
ශබොශා ොෙ ශග මවශ න් ෙතක්කය රමන්න රැෙැතිි  අද ශේ මශට්
ිනනිුගන් ාන්ද  ජො තිශබන්ශන් ේ ේ රාමණා පිළිබඳව ආපුග
ා ැරිො බෙන්නි  අපි ඒරටත් ූ දානේ නැත්නේ ශේ රෙශආෙ
ිය ාෙ ා රි න් ො තවදුමටත් රලාපනා රමනවා නේ
ඒශගොලාෙන්ට
ශද් පාෙන
ෙ ගෙට
න්න
පුළුවන්
ඒශගොලාෙන්ට ශද් පාෙන රනත්තට න්න පුළුවන් අපි ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂ ිධි ට රනත්ත ඟට ියටාලාො ශදොම සමො
ඒශගොලාෙන්ට න්න  ජො රනත්ශතන් ශො ා පැත්තට බැා ැො
අපි අශේ ගෙන නවා
ෙෙ ශබොශා ොෙ ශග මවශ න් ශේ රාමණ ත් න් න්න
රැෙැතිි  ෙෙ අගෙැතිතුො එක්කයර ශප ද්ගලිරව න්සිෙ ප්ර න
් ක්කය
තිශබන ශරශනකු ශනොශවි  ශද් පාෙන ව ශ න් අපට ෙතවා ජ
ප්ර න
් තිබුණා ෙෙ එතුොශේ නා රත්ව ට ාඩ  ජො එතැනින්
ාවත්ශවො එළි ට ිය ා අද අපි වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිතුො ටශත් පක්කයෂ නා ර න් ිධි ට එතුොත් එක්කයර
රටුතතු රමනවා ඒ නිසා අපි රටුතතු රමන්ශන් පක්කයෂ ක්කය ිධි ට
ිනසර එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට වුවෙනා ිධි ට ශනොශවි  න් ො
ෙෙ ශබොශා ොෙ ශග මවශ න් ශේ අවස්ාාශ  ජ ෙතක්කය රමන්න
රැෙැතිි 
අපි අශේ ගෙන න්නේ ශද් පාෙන වයාපාමශආ ා ැඩතෙ අපි
ා දා ගන්න නන. ඒ සඳා ා ගෙන් රමන ොර්ග අපි තීමණ
රමන්න නන. ඒර තීමණ රමන්ශන් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ි 
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ගෙන් ොර්ග
තීමණ රමන්න නන. ඔබතුෙන්ො ා ැශදන්න න් ො අපි
න් න්ශන් නැා ැ අපට ා ැශදන්න න් ො රු ණාරමො
ඔබතුෙන්ො න් න්නත් එපා ශේ පක්කයෂ ශදශක්කය නා ර න්
ශදශදනාශගන් එක්කය ශරශනකු ජනාධිපති අශනක්කය ශරනා අගෙැති
ශේ ශදන්නා තීන්දුවක්කය ගන්න නන. ශරොශා ොෙද අපි ාස්සමා ට
න්ශන් න් ො
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2018 අශප්රේලා 0(

අපි ගන්න ෙතවාද ා තද සාක්කයිත ට එරඟව ශේ මශට්
අටාංසර ජනතාව ශවනුශවන් ගත ුතතුි  ො  බැංකුශවන්
ශා ොමරේ රමපු සලාලිවලින් රවුු  ශා ෝ ිනනිශා කු ජීවත් ශවනවා
නේ ඔහුට ජීිතශආ රවදා ශා ෝ දවසර ිඳවන්න සිදු වනවා
න් න
රාමණ ො ෙතක්කය රමනවා ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට පක්කයෂපාතීව ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ශවනුශවන් අපි
සි ලුශදනා අත උස්සනවා න් න රාමණ ත් ෙතක්කය රමිනන් ෙෙ
ෙශේ වචන ස්වලාප අවසන් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගු  රාානා රතුෙනි - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ද ාසිරි ජ ශසේරම ො තා
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ා ර්ෂ ද සිලාවා ෙැතිතුො ඔබතුොට

[අ භ ා 7 09]

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා (ාාතික රතිප්තති
රර්ිකක ක ුතුර රාාය අමාතාතයුරමාතා)

ගු දයාසිරි ායප්හේකර මාත තා

ගු දයාසිරි ායප්හේකර මාත තා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ඊ ඟට ගු  (ආචාර්
ිනාඩි අටක්කය තිශබනවා
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(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙතුො ෙශේ නෙ සඳා න් ර ා
[බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි ශෙතුො ෙශේ නෙ සඳා න්
ර නිසාි  ෙෙ රාා රමන්ශන් ශෙතුො වැමදි ට -

ගු කථානායකුරමාතා
ා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ
- ததசிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க
அமைச்சர்)

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)
ෙට රාා රමන්න අවස්ාාව ෙබා  ජෙ සේබන්ධ්ශ න් ො
ප මුශවන්ෙ
ඔබතුොට
ස්තුතිවන්ත
වනවා
ගු 
රාානා රතුෙනි ගු  ද ාසිරි ජ ශසේරම සෙතිතුො ඔහු
පිළිබඳව ඔහුට ි ව
් ාස ක්කය නැා ැ න් ො දැන් පිළිගත්තා ශෙොරද
ඔබතුො ාදිරිපත් රමපු ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාශ අවසාන
ශරොටස ෙෙ න් වන්නේ ගු  සෙතිතුො

ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ අවසානශආ ශෙශසේ සඳා න් වනවා:
"අග්රාොතය ගු  මනිලා ිරෙසිංා  ො තාට තවදුමටත් අග්රාොතයවම ා
ශෙස ද අොතය ෙඩුඩෙශආ අොතයවමශ කු ශෙස ද රටුතතු න්රීශේ
ා ැන් ාව පිළිබඳව ශෙන්ෙ එතුො අග්රාොතය ධුම දමන ආඩුක්වට රටුතතු
න්රීශේ ා ැන් ාව පිළිබඳවද ි ්වාස ක්කය ශනොපවතින බවට ශෙෙ
පාර්ලිශේන්තුව ශ ෝජනා සේෙත රමි  "

ගු දයාසිරි ායප්හේකර මාත තා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැඟී සිනාප් ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ )

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ගු  සෙතිතුෙනි ෙට රාා රමන්න ෙැීම තිශබන්ශන් ිනාඩි
අටි  ඒ නිසා ඔබතුොට රාෙ ශදන්න බැා ැ [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

I will give you an extra minute.

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ශෙතැන ශවො තිශබන්ශන් ශේරි  ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාව ශගනැත් තිශබන්ශන් ආඩුක්වට - [බාධ්ා න්රීේ]

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුො න් න්න ා දන්ශන් ශෙොරක්කයද?

ගු දයාසිරි ායප්හේකර මාත තා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශෙ ා රි ාරාමව අර්ා නිරූපණ රමන්න නන. ගු 
රාානා රතුෙනි
ෙෙ එතුොට වැඩි
සිංා ෙ ා දාමපු
ෙනුස්සශ ක්කය ෙට අශපොස (උසස් ශප
සිංා ෙ ිෂ ට “B”
සාොර්ා ක්කය තිශබනවා එතුොට ශෙොරක්කය තිශබනවාද න් ො ෙෙ
දන්ශන් නැා ැ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුො න් න්න ා දපු ශද න් න්න

ගු දයාසිරි ායප්හේකර මාත තා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙෙ ශ ෝජනාශ
ශබොශා ොෙ
පැා ැදිලිව සඳා න් රම තිශබන්ශන් අග්රාොතය ගු  මනිලා
ිරෙසිංා  ො තාට තවදුමටත් අග්රාොතයවම ා ශෙස ද අොතය
ෙඩුඩෙශආ අොතයවමශ කු ශෙස ද රටුතතු න්රීශේ ා ැන් ාව
පිළිබඳව ශෙන්ෙ එතුො අග්රාොතය ධුම දමන ආඩුක්වට රටුතතු
න්රීශේ ා ැන් ාව පිළිබඳවද ි ව
් ාස ක්කය අපට නැා ැ න් න එරි 
ඒරි  තිශබන තත්ත්ව [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  Hon. (Dr.) Harsha De Silva, you go ahead. [බාධ්ා
න්රීේ]

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ )

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ගු  රාානා රතුෙනි [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ෙෙ ාංග්රීසිශ න් තිශබන ිධි න් වන්නේ ශරෝ
"That this Parliament resolves that it has no confidence in Hon.
Ranil Wickramasinghe’s ability to function as Prime Minister and as
a Minister of the Cabinet and as well as the Government in which he
holds the office of Prime Minister any longer."

ෙෙ දන්ශන් නැා ැ ශෙතැන - [බාධ්ා න්රීෙක්කය] ශපොඩිඩක්කය
ාන්න ශරෝ ශෙෙ ශ ෝජනාව ගැන සිංා ෙ සා  ාංග්රීසි න් න භ ාෂා
ශදශරන්ෙ ාදිරිපත් රම තිශබන්ශන් ආඩුක්ව ගැන ි ්වාස ක්කය
නැා ැ න් න අදා සි  ආඩුක්ව පිළිබඳව එතුොට ි ්වාස ක්කය
නැා ැ න් ො එතුොෙ න් නවා නේ ශේ පිළිබඳව එතුො රලාපනා
රමන්ශන් ශරොි  ආරාම ටද න් ො අපි දන්ශන් නැා ැ බෙන්න
ගු  රාානා රතුෙනි එතුො ශේ ි ව
් ාස භ ංග ට පක්කයෂව ාන්ද
 ජො ජනාධිපතිතුො එතුොට න්න න් ො න් ශ නැත්නේ
තවදුමටත් ආඩුක්ශ සෙතිවමශ කු ා ැමි ට ාන්න රලාපනා
රමනවා න් ො එතුො න් වා ශේර ගැටලු සා ගත තත්ත්ව ක්කය
ගු  රාානා රතුෙනි

ගු මාතන්ත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)
න්න නන.

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ )

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
තෙන් ාන්නා ආඩුක්වට ිු ද්ධ්ව ාන්ද පාිච්චි රමො ඊට
පුගව තවදුමටත් සෙතිවමශ කු ා ැමි ට ඒ ආඩුක්ශ ෙ රැඳිො
ාන්ශන් ශරොශා ොෙද න් ො ෙට ශත්ශමන්ශන් නැා ැ තෙන්ට
ිු ද්ධ්ව ාන්ද  ජො ඊට පුගව තෙන්ෙ න් නවා "ෙෙ ාන්නවා"
න් ො ඒර ශවන්න බැා ැශන්
[බාධ්ා න්රීේ] ඒර අපභ්රංස
රාාවක්කය ශන් එතුොට ක්කයතිෙත් ශරොන්දක්කය තිශබනවා නේ
න් න්න පුළුවන් ශවන්න නන. "ඔ ෙෙ ශේ ආඩුක්වට ිු ද්ධ්ව
ාන්ද ශදනවා ෙෙ ිපක්කයෂ ට නවා ප්ර න
් ක්කය නැා ැ" න් ො

ගු අප්ශ් ක ප්රියන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு அதசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
අන්න ා රි

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ )

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
අන්න එශා ෙි  ශරොන්ද තිශබන ිනනිස්ුග වැඩ රමන්ශන් දැන්
බෙන්න ශෙතැන ශවන්ශන් එශා ෙ ශද ක්කය ශනොශවි  ශේර
රැවුෙි  රැඳි  ශදරෙ ශේමාගන්න ා දන වැඩක්කය රැවුෙි  රැඳි 
ශදරෙ ෙබා ශදන්න බැා ැශන් [බාධ්ා න්රීෙක්කය]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො එතුොට රාා රමන්න ශදන්න

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ගු  රාානා රතුෙනි ශරොශා ේද ශෙවැනි ශද්වලා සිද්ධ්
ශවන්ශන්? ඒ ගැන අපට තීන්දුවක්කය ගන්න ශවනවා

1378

අශනර තෙි  අපි ශේ ාන්ද ගන්නරේ ාන්න අව යතාවක්කය
නැා ැ ශෙොරද අශේ ගු  උද ගේෙන්පිෙ ෙන්ත්රීතුො BBC
එරට ඊශආ න් ො තිශබනවා worst-case scenario, අවෙ
ව ශ න් ාන්ද 7න්න් ඔවුන් ජ ග්රා ණ රමනවා න් ො දැන්
ශපොඩිඩරට රලින් එතුො BBC එරට න් ො තිශබනවා
ජනාධිපතිතුො ා ා ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ඔවුන්ව පාවා දුන් නිසා
ඔවුන්ට ශේ ශ ෝජනාව ජ ග්රා ණ රමන්න බැා ැ න් ො ෙෙ
ශේ න් ශ එතුො BBC එරට න් පු ශද ි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. State Minister, you have three more minutes.

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

Okay.

ගු  රාානා රතුෙනි ඔවුන් ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශගනාශ ශද් පාෙන රටුතත්තක්කය සේබන්ධ්ශ න් න් න එර
නැවතත් පැා ැදිලි න්රීශේ අව යතාවක්කය නැා ැ අපි එර ශද ක්කය
න් න්න අව යි  ශෙොවුන් ශචෝදනා රමන ෙැි ස්තුවට අනුව
[බාධ්ා න්රීේ] ේන්සි ිධි රට ඒ ශවො තිශබන ගනුශදනුශ
ූෂිතත රෙ ක්කය තිශබනවා නේ ඒ සි ලුශදනාටෙ දඬුවේ ර ුතතුි 
න් න තැන අපි ාන්නවා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  අම බමපත වංචා ූෂෂණ ශසො ා බැලීෙ
සේබන්ධ්ශ න් වූ ශරොිනෂන් සභ ාශවන් ශසො ා ගත්ත රාමණා
එදා ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ ාදිරිපත් ර ා ඒ පිළිබඳවත් රටුතතු
රමන්න නන. ශෙොරද ශේර එර පැත්තර පෙණක්කය තිශබන
ප්ර න
් ක්කය ශනොශවි  ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජ වංචාව ූෂෂණ
පිළිබඳව ශබොශා ෝ ශදනා ශබොශා ෝ අවස්ාාවෙ ජ රාා රමන බව
අපි දන්නවා නමුත් ඊට වඩා වැඩි ශද ක්කය සිද්ධ් ශවන්ශන් නැා ැ
අද ගු  මන්ජන් මාෙනා ර නිශ ෝජය සෙතිතුො ඔහු
සේබන්ධ්ශ න් පවා රාා ර ා ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ාන්නා
අශනක්කය 22( ශදනා ගැනත් ඔහු ප්ර න
් ක්කය සුගවා එතුො අා පු
ප්ර න
්
සාධ්ාමණි  න් ො ෙෙ ටාතනවා

අපි අශේ ා දවතට තට්ටු රමො බෙන්න නන. අපි ා රි ාරාමව
ජීවත් ශවනවාද න් ො අපි ා රි ිධි ට බදු ශගවනවාද න් ො
එතුො permits ගැන රාා ර ා අශේ ා දවතට රාා රමො
බෙන්න නන. අපි ඒ සේබන්ධ්ශ න් රමො තිශබන්ශන්
ශෙොනවාද න් ො ශේ පාර්ලිශේන්තුශ කී ශදශනක්කය බදු
ශගවනවාද න් ො සත්තටෙ අපි අා න්න නන. අපි ශෙතැන
සිලාො බණ න් න්න නමරි  අපි බණ න් නවා නේ අපි ඒ
ආරාම ට ජීවත් ශවන්නත් නන. නැතුව ශෙතැන ශද් පාෙන
ශ දිරාවක්කය රමශගන මඟපාො ශෙතැන න් න්න එපා "අම ා
ශා ොමා ශෙ ා ශා ොමා නමුත් ෙෙ නේ ා රිෙ පිරිසිදු පුද්ගෙ ා"
න් ො අපි ා ැෙදාෙ ශේ වැශඩි රමශගන ියශ ොත් එශා ෙ ශේ
පාර්ලිශේන්තුව ශේ තත්ත්ව ටත් වඩා තවත් පා  ට වැශටනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ිපක්කයෂශ න් ශගනා ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට ිු ද්ධ්ව අපි ාන්ද ශදනවා න් ො න් ිනන් ෙශේ
වචන ස්වලාප අවසන් රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු  ශමෝටාත අශේගුණවර්ධ්න ෙන්ත්රීතුො
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ගු ප්ර ිත අප්ේගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு தரொஹித அதபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙට ශේ අවස්ාාව
සේබන්ධ්ශ න් ඔබතුොට ස්තුතිවන්ත ශවනවා

ෙබා ජෙ

ගු  රාානා රතුෙනි ෙට ශවන්  ඇ සති ශ ොව ශරොපෙණද
න් න්න පුළුවන්ද?

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුොට මුෙ ජ තිබුශඩු ිනාඩි 50ි  තවත් ිනාඩි 54ක්කය
ෙැබිො තිශබනවා ශවනත් ශරොටසන්න් ඒ අනුව ඔබතුොට
ිනාඩි 24ර රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු ප්ර ිත අප්ේගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு தரொஹித அதபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු  රාානා රතුෙනි අද අගෙැතිතුොට එශමටාව ශගශනන
ෙද ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව සේබන්ධ් ිවාදශආ ජ ඔබතුො
මූොසනශආ ාන්නා අවස්ාාශ රාා රමන්න ෙැීමෙ ගැන ො
සතුටු ශවනවා 2004 ශනොවැේබර් ොසශආ 58ශවනි දා සිට 2054
ජනවාරි 08ශවනි දා වනතුු  ි ව
් ාස නැතිශවො තිබුණු මනිලා
ිරෙසිංා  අගෙැතිතුොශේ ි ව
් ාස සති රම ගත්ශත් " ා 
පාෙන " න් න නෙ ශ ොදොි 
ගු  රාානා රතුෙනි එතුොශේ නැති ශවො තිබුණු
ි ව
් ාස නැවත සති රම ගන්න ා  පාෙන න් න නෙ
ශගනැලාො රේපමක්කය ශබොු  ශේ මශට් ිනනිුගන්ට වැපුු වා ඒ
ශබොු  ාදිරිශආ 2054 ජනවාරි 08ට ශපම ශනොගැ ශපන
රඩුඩා ේ එරට ඒරමාශි වුණා වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ෙැතිතුො
අශේ පක්කයෂශ න් ාවත්ශවො ියටාලාො මනිලා ිරෙසිංා 
ෙැතිතුොත් එක්කයර අත්වැලා බැඳශගන ජනාධිපතිවමණ ට ාදිරිපත්
ශවො 2054 ජනවාරි 08ශවනි දා ශද් පාෙන ිපර් ාස ක්කය සිද්ධ්
වුණා ගු  රාානා රතුෙනි 2054 ජනවාරි 08ශවනි දා ශේ
සිද්ධි සිද්ධ් වුණාට පස්ශසේ මුළු මශට්ෙ ිනනිුගන් බොශගන ටාමි ා
අවුු දු ගණනාවක්කය ි ව
් ාස නැතිශවො තිබුණු මනිලා ිරෙසිංා 
අගෙැතිතුො නැවත ි ව
් සීය ශෙස මශට් ජනතාවට ශසේව
රමි  ද න් ො එතුො ිතමක්කය ශනොශවි  වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන
ජනාධිපතිතුොත් සතුළු මුළු ා  පාෙන ආඩුක්වෙ ශරශමටා ශේ
මශට් ජනතාව ි ව
් ාස
තැබුවා අනිවාර් ශ න් ජනතා
බොශපොශමොත්තු ාටු රමි  න් ො නමුත් ජනතා බොශපොශමොත්තු
ාටු රශ ේ ශරොශා ොෙද? ගු  රාානා රතුෙනි ො  බැංකු
ෙංශරොලාෙ මාජය සේපත් ින්ණීෙ මණිු  දඩ ෙ සොජ
ොධ්ය වාමණ ිරතති ෙැතිවමණ රෙ ආර්ථිරශආ බිඳ වැට්ටීෙ
පාතාෙ මජ රම ඇෙ අසාධ්ාමණ ශෙස බදු බම වැඩි න්රීෙ ජීවන
ි දෙ ිනනිුගන්ශේ රම ෙත පැට ඇෙ ජාතිවා ජ ගැටුේ මට තු සති
න්රීෙ ශෆඩමලා වයවස්ාාවක්කය මටට ෙබා ජෙ න් න රාමණා ශේ
ා  පාෙන ආඩුක්ව ිසින් ජනතාවට ෙබා ජපු වමප්රසාද බවට
පරිවර්තන
වුණා ශේ සිදු ඇේ සිදුශවන අතමතුශර් ගු 
රාානා රතුෙනි 2054 ජනවමෙ ෙබපු ආඩුක්ව 2058 ශපබමවාරි
ොසශආ 50ශවනි දා ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණ රට නවා ශේ
ි ව
් ාස පළුදු ශවච්ච එර ගැනි  ගු  රාානා රතුෙනි අපි
ෙතක්කය රමන්ශන්
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ගු  රාානා රතුෙනි 2054 ශපබමවාරි ොසශආ 50ශවනි දා
ශවනශරොට ශේ ආඩුක්ශ ව ස ා රි ටෙ අවුු දු 3ි  දින 5(ි 
ශේ ආඩුක්ශ ව ස අවුු දු 3ි  දින 5(ක්කය වන ිට ශේ ආඩුක්ව
ශරශමටා ි ව
් ාස තැූ  ා ැට ශදෙක්කයෂ ර ජනතාවක්කය ටාමි ා ශේ
ආඩුක්ව ශරශමටා ි ව
් ාස තබන්න නන. පවතින ආඩුක්ව
නිසා පවතින ආඩුක්ව රමන්ශන් පක්කයෂ ශදරක්කය එරතු ශවො ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ට නා රත්ව
ශදනවා වෙත්රීපාෙ
සිරිශසේන ජනාධිපතිතුො එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට නා රත්ව
ශදනවා මනිලා ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො මශට් ප්රධ්ානි ා එක්කය
පක්කයෂ ර නා ර ා මශට් ශදවැනි ා අනික්කය පක්කයෂශආ නා ර ා
ශේ පක්කයෂ ශදරටෙ ව ස අවුු දු )0 ාක්කයෙවනවා ෙක්කයෂ
ා ැටශදරර ජනවමෙක්කය ෙැූ  ශේ ජනතාවශේ අශේක්කයෂාවන් ාටු
රමන්න ආපු ආඩුක්ව පක්කයෂ ශදශක්කය මාජය බෙ ත් එක්කයර අවුු දු
3ි  දින 5(ක්කය සතු ත 2058 ශපබමවාරි ොසශආ 50ශවනි දා
ෙැතිවමණ රට නවා ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුො බුද්ධිෙත්
ශද් පාෙන නා රශ ක්කය ා ැමි ට ඔබතුොශේ ා තද සාක්කයිත ට
අනුව න් න්න පවතින ආඩුක්ශවන් පිටට ප ාත් පාෙන
ආ තන ක්කය ශේ මශට් ාතිා ාසශආ රවදාවත්  ජො නැා ැ ශන්ද
න් ො ශේ මශට් ශද් පාෙන සිති ේ ශපොත බෙනශරොට පවතින
ආඩුක්වටෙ තෙි  තෙන්ශේ නගම සභ ාව තෙන්ශේ ප්රාශද්ශී
සභ ාව ාතිා ාසශආෙ බහුතම ක්කය  ජො තිශබන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුොට අපි ෙතක්කය රමන්න නන.
ශෙෙ ප්රබෙ පක්කයෂ ශදරර නා ර න් ශදන්ශනක්කය එක්කයර ි ව
් ාස
දිනා ශගන ටාටපු ජනතාවශේ අභිොෂ න්ට ශෙොරක්කයද සිද්ධ් වුශඩු
න් ො ෙංරාශ ප ාත් පාෙන ආ තන 3(5න්න් 2(0රට
ආසන්න ප්රොණ ක්කය ජ ග්රා ණ රමන්න තමේ ජනවමෙක්කය ශ්රී
ෙංරා ශපොදුජන ශපමමුණට ෙබා ගන්න ා ැන් ඇශෙන් පවතින
ආඩුක්ව ශරශමටා ි ්වාස නැති වුණා න් න එර අද ශේ අ
ශබොශා ොෙ පැා ැදිලිව දැනගන්න නන. ඒ ි ව
් ාස භ ංගශවො
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ඇෙ ගැන අපට එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ට ශරශමටා ප්ර න
් ක්කය නැා ැ ඒර ඔවුන්ශේ පක්කයෂ
ගු  රාානා රතුෙනි නමුත් අද මාත්රී 9 30ට ි ව
් ාස
භ ංග ට පක්කයෂව සා  ි ්වාස භ ංග ට ිපක්කයෂව ශේ මට ශවනුශවන්
පාර්ලිශේන්තුව නිශ ෝජන රමන ෙන්ත්රීවු  224 ශදනාශේ අත
එසශවනවා අද ි ව
් ාස භ ංග ට එශමටාව එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ ාන්න පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු න්ශේ
නවර
ෙන්ත්රීවු න්ශේ ශජයෂ් ෙන්ත්රීවු න්ශේ ඒ වාශේෙ මටට
ජාති ට ආදම රමන ෙන්ත්රීවු න්ශේ අත එසශවි  ා ැබැි  අත
එසවුණත් අත ට මුක්කයකුවක්කය සත අතට රු වක්කය සත අතට
රු වක්කය ශා ේත්තු රමන්න සිද්ධ්  ඇ සත ා තද සාක්කයිත ට එරඟව
ශනොශවි  අත එසශවන්ශන් ි ව
් ාස භ ංග ට එශමටාව තෙන්ශේ
අත ශවන ශරශනක්කය ෙවා උස්සවන තත්ත්ව රට පත් රමි  ඒ
ගා න රු ව අනාගත නිශ ෝජය සෙතිරෙර රු වක්කය ශවන්න
පුළුවන් ඒ ගා න රු ව අනාගත රැබිනට් සෙතිරෙර රු වක්කය
ශවන්න පුළුවන් ඒ රු ව ේ ිධි රට-

ගු ාන්දුල ලාල් 0 ාණ්ඩාරිප්ගොඩ මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොශේ point of Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු ාන්දුල ලාල් 0 ාණ්ඩාරිප්ගොඩ මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ රාා රමන ගු  ෙන්ත්රීතුො එර
පාමක්කය සර්පශ ක්කය ර.වා ශෙොරද ඒ -[බාධ්ා න්රීේ]
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is not a point of Order.

ගු ප්ර ිත අප්ේගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு தரொஹித அதபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුො මූොසනශආ ාන්ශන් ශේ
සභ ාශ අපට අශේ රාාව රමශගන න්න ාඩ ශදන්න න් ො ෙෙ
ඔබතුොශගන් ාලාො සිමිනවා ඔබතුො ෙට ඒ ශග මව රැරො
ශදන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුො රාාව රමශගන න්න ගු  ෙන්ත්රීතුො

ගු ප්ර ිත අප්ේගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு தரொஹித அதபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ශා ොඳි  ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  ගු  රාානා රතුෙනි

ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ රාාව නැවැත්තුශ අත එසශවන
ිධි ගැනි  අත එසශවන ශරොට රු  තිශ ි  න් ොි 
නිශ ෝජය සෙතිරෙර රු වක්කය රැබිනට් සෙතිරෙර රු වක්කය
එශා ෙ නැත්නේ ශවනත් වමදාන ර රු වක්කය එශා ෙ නැත්නේ
ශවනත් ිධි රට මශට් ාන්න පුළුවන්රෙ තිශබන රු වක්කය
තිශබන්න පුළුවන් අපි දන්නවා අද මශට් කුකුශ කුට ිනෙක්කය
තිශබනවා එළුශවකුට ිනෙක්කය තිශබනවා න් ො පිේබුණ ඌශමකුට
ිනෙක්කය තිශබනවා අද පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු න්ටත් ිනෙ නි ෙ
ශවො තිශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි ඒ ිනෙ
ටශත්
ශවන්ශද්සි භ ාඩුඩ ක්කය ශවච්ච අ ශේත් අත අද එසශවි  ා ැබැි 
ශරශසේ අත එසවුණත් ා තද සාක්කයිත දන්නවා ාතිා ාස ශේ
බාධ්ා රමන ෙන්ත්රීවු න්ශේ ා තද සාක්කයිත දන්නවා පුගිය
ෙැතිවමණ පමාජ  ඇෙට ශා ේතු සාධ්ර ශෙොරක්කයද න් ො ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ පාර්ලිශේන්තු රැන්මින් එශක්කය ශේසවෙට
රාා රමන්න පුළුවන් නේ ීඨරිසි ශරෝේපවෙට රාා රමන්න
පුළුවන් නේ ා ැඳි ග.ු ේපුවෙට රාා රමන්න පුළුවන් නේ ශේ
ෙන්ත්රීවු න්ශේ ා තද සාක්කයිත එළි ට එනවා "අපි නා රත්ව
නිසා තෙි  පැමදුශඩු අශේ නා රත්ව නිසා තෙි  පක්කයෂ
ිනා වුශඩු අශේ නා රත්ව නිසා තෙි  2054ට ශපම 29
වතාවක්කය පැමදුශඩු" න් ො ඒ අ න් නවා අද ශේ අත ඔසවන
අ ශේ ඒ රාා ඔබතුොශේ ශභ ෝජනාගාමශආ තැන් තැන්වලින්
සහුණා ඒරි  සත්ත ගු  රාානා රතුෙනි ඒරි  සත්ත ඒ
සත්ත තිත්ති 
අද එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ සො ම ෙන්ත්රීවු න්ට ොධ්ය
ප්රරා ශදන්න වුණා ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ ඒ න්සිෙ
ෙන්ත්රීවම කුශේ නෙක්කය සඳා න් රමන්ශන් නැා ැ අද උශද් රාා
රමපු ෙන්ත්රීවමශ ක්කය "ෙ බිෙ" පත්තම ට න් ා තිශබනවා
"මනිලාට එශමටාව දැඩි තීන්දුවක්කය ගන්නවා " න් ො ඒ තෙි  ා තද
සාක්කයිත ගු  රාානා රතුෙනි ඒ තෙි  ා තද සාක්කයිත ා ැබැි 
ඒ ා තද සාක්කයිත
ට ශවනවා ේ ශා ේතු ෙත ඒ ා තද සාක්කයිත
ශවනවා ගු  රාානා රතුෙනි ඒරි  සත්ත
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ගු  රාානා රතුෙනි ශේ වන ශරොට
මුළු මශට්ෙ ජනතාව රූපවාටානි ාදිරිපිට බොශගන ාන්නවා මුළු
මශට්ෙ ජනතාව ශර්ඩිශ ෝව අා ශගන ාන්නවා ඒ අ දන්නවා
ශරොශා ොෙත් ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ නිශ ෝජන රමන පාර්ලිශේන්තු
ෙන්ත්රීවු  4(ශදනා ශේ ි ්වාස භ ංග ට එරඟව මනිලා ිරෙසිංා 
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ෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව අනිවාර් ශ න්ෙ ාන්ද පාිච්චි රමන බව
මුළු මශට්ෙ ජනතාව ි ව
් ාස න්න් ඒ ගැන බොශගන ාන්නවා
ඒ එක්කයරෙ අද මශට් ජනතාව බොශගන ාන්නවා ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂ දිා ා අද ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු  දිා ා
සෙතිවු  දිා ා මශට් ජනතාව බොශගන ාන්නවා

අද ගු  ද ාසිරි ජ ශසේරම සෙතිතුො රාා ර ා ගු  ුගසිලා
ශප්රේෙජ න්ත සෙතිතුො රාා ර ා ගු  ුගසන්ත පුංචිනිෙශේ
නිශ ෝජය සෙතිතුො රාා ර ා ඒ රාාවෙ ජ අපි එර ශද ක්කය
දැක්කයරා ශෙොරක්කයද අපි දැක්කයශක්කය? ඒ ''අපි ශ්රී ෙංරාරාමශ ෝ'' න් න
එරි  ගු  රාානා රතුෙනි ගශේ ශ්රී ෙංරාරාමශ ෝ ශෙශා ෙ
රාාවක්කය න් නවා "අශේ අත රැපුවත් අශේ පාට නිලා" න් නවා
එශා ෙ රාාවක්කය අපි අා ො තිශබනවා අපිත් න් ො තිශබනවා
අද මාත්රී නව ා ොමට ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ අත රැපුවත්
නිලා න් න අ අපට බො ගන්න පුළුවන් ශවි  ඒ අ ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ට පක්කයෂව ාන්ද පාිච්චි රමන බවට ශෙොකු
ි ව
් ාස ක්කය අපට තිශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි ා ැබැි  අශේ
පාට නිලා න් වත් අනිත් අතින් ශරො පාට ශරොඩි වැශනන
අ ශේ නාොවලි ත් අද මාත්රී 9 30ට බො ගන්න පුළුවන්රෙ
ෙැශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි අනිවාර් ශ න්ෙ ඒරත් බො
ගන්න පුළුවන්රෙ ෙැශබනවා ශේ ශරොි  රාටත් ශෙතැන ජ තීන්දු
තීමණ ගන්න පුළුවන් ා ැබැි  අවසාන තීන්දුව න්ශන් ජනතා
අධිරමණ ට ජනතාව න් නවා "ගන්න ඔබ තීන්දුව අමශගන
එන්න ගෙට ගෙට ආවාෙ ගශේ ජ අපි බො ගන්නේ ඔශේ
ගනුශදනුව" න් ො ඒ ගනුශදනුව ශේමාගන්න ජනතාව බොශගන
ාන්නවා ගු  රාානා රතුෙනි අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ාන්න
ෙන්ත්රීවු  224ශදනාශේ ඔළුශගඩි ශසලාෙශෙන් තෙි  ශේ ි ව
් ාස
භ ංග දිනනවාද පමදිනවාද න් න එර තීන්දු රමන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි මනිලා ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො ශේ
රාෙ සතු ත ශනොශ ක්කය ශද්වලා න් වා ඔබතුොටත් ෙතර
සති 205( ශදසැේබර් 59වැනි දා න් වා "වෙත්රී පාෙන ක්කය 500
දිනන්න් අලුත් මටක්කය" න් ො දින 500 වැඩ පිළිශව ගැන 2054
ජූලි 23වැනි දා න් වා "ොස )0න් අලුත් මටක්කය ා දන පංච ිධ්
ක්රි ාවලි " ගැන
අද ශේවා අෙතර ශවො
ගු 
රාානා රතුෙනි 2054 ශනොවැේබර් 04වැනි දා න් වා "මට
ා දන ආර්ථිර වැඩ පි ශව " ගැන 205) ජනවාරි 29වැනි දා
න් වා "ශෙගා ශපොලිස් සංවර්ධ්න ශ ෝධ් වැඩසටා න" ගැන
205) ඔක්කයශතෝබර් 27වැනි දා න් වා "මජශආ ආර්ථිර සැෙුගේ
ප්රරා න " ගැන 2057 ජනවාරි 0(වැනි දා න් වා "තිමසම
ුතග ක්කය සා  නව ආර්ථිර සැෙැස්ෙක්කය" ගැන 2057 අශගෝස්තු 22
වන දා න් වා "තුන් අවුු දු සංවර්ධ්න නව ආර්ථිර සැෙැස්ෙ"
ගැන 2057 සැේතැේබර් ( වන දා න් වා "2024 - ශපශා ොසත්
මටක්කය" අට අවුු දු සැෙැස්ෙ ගැන ශේ තෙි  මනිලා ිරෙසිංා 
අගෙැතිතුො මශට් ජනතාවට දුන් ශපොශමොන්දු
අප තු ිතමක්කය ශනොශවි  ශවන ශවන තැන්වෙත් එතුො
ගැන ි ව
් ාස පලුදු ශවො තිශබන්ශන් ශරොශා ොෙද න් ො අපි
දැක්කයරා අශේ අගෙැතිතුො වැඩිශ න්ෙ ආදම රමන රැබිනට්
ෙඩුඩෙශආ ාන්න සෙතිතුොට සැෙකීෙ ශවනුශවන් -එතුො
ාන්ශන් කුු ණ.ගෙ දිස්්රික්කයරශආ- වාා න නිෂ්පාදන රමන
ශෙෝරශආ ප්රසිද්ධ් සොගෙක්කය වන ශවොක්කයස්වැගන් සොගශේ
අනුෙැති සතුව කුලි ාපිමිශආ අක්කයරම 4)ර ාඩෙක්කය අමශගනකුඹුු  අක්කයරම 50ක්කය ශගොඩ රමො ශපොලා ගස් 3 400ක්කය රපො
කුඹුක්කය ගස් 24ක්කය රපො මී ගස් 8ක්කය රපො රැටරාෙ ගස් 24ක්කය ා ා
ශරොස් ගස් 30ක්කය රපො- ශේ වනශරොට ශවොක්කයස්වැගන් සොගශේ
රාර් නිෂ්පාදන රමන්න නවා ගු  රාානා රතුෙනි පුගිය
දිනවෙ අපටත් මට වශට් න්න සිද්ධ් වුණා ශද් පාෙන
වැඩවෙට ෙෙ කුලි ාපිමිශ න් එනශරොට ශත් මිරක්කය ශබොන්න
පුංචි රඩ ක්කය ඟ නවත්වො සහුවා ''අම රාර් ශරොේපැනි ා දපු

1383

1384

2018 අශප්රේලා 0(

තැන තිශබන්ශන් ශරොශා ේද'' න් ො ගු  රාානා රතුෙනි ඒ
රශඩි ටාටපු අටාංසර ව සර ොො "ඔ ො ත්තශ ෝ ඒශක්කය ා දන
රාර් තිශබනවා" න් ො ෙට රාර් එරක්කය ශපන්නුවා ශෙන්න ශේ
ෙශේ අශත් තිශබන්ශන් ඒ ශරොේපැනි ා දන අලුත්ෙ රාර් එර!
ශෙන්න අලුශතන්ෙ ා දන ශවොක්කයස්වැගන් රාර් එර!
අම
ශවොක්කයස්වැගන් ශරොේපැනි
දන්ශන් නැතුව
ෙංරාශ
කුලි ාපිමිශ න් ගත්තා වූ ාඩශේ නිෂ්පාදන ර ඒ රාර් මා ක්කය
ෙෙත් අමශගන ආවා කී ක්කය ා රි  ජො ශේ බෙන්න කුලි ාපිමිශආ
නිෂ්පාදන රමො තිශබන වාා න ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ගු 
රාානා රතුෙනි බෙන්න දැන් ශේ තුළින් ෙබපු රැන් ා
ප්රොණ ශේ තුළින් මටට ෙැබුණු වාසි ප්රොණ ශරොච්චමද
න් ො! ශේ තුළින් ශරොපෙණ වාසි ප්රොණ ක්කය මටට ෙැබුණාද?
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ගු  රාානා රතුෙනි අශේ රළුතම
දිස්්රික්කයරශආ මත්නසිරි ිරෙනා ර ටාටපු අගෙැතිතුො එදා ඒ
තිබුණු ාඩේ ප්රොණ තු රර්ොන්ත පුම ක්කය සති ර ා අපි
ටාතුවා ඔ
අශේ රාෙශආ රමන්න බැරි වුණත් අතිගු 
වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ජනාධිපතිතුොශේ සා  අගෙැති මනිලා
ිරෙසිංා  ෙැතිතුොශේ සංරලාප ක්කය අනුව ආසි ාශ ි ාෙෙ
ට ර් රර්ොන්ත ාොව අශේ දිස්්රික්කයරශආ ඒ රර්ොන්ත පුමශආ
ාදි ශවනවා න් ො ගු  රාානා රතුෙනි ශා ොමණ පිටාමි ඒ
රර්ොන්ත ාොශ ා දන ශසලාෙේ ට ර් ශෙන්න! ශේවා තලාලු
රමශගන න්න පුළුවන්! ශෙන්න දැන් එතැන ා දන ට ර් එර
ඒ නිසා දැන් අශේ දිස්්රික්කයරශආ රැන් ා නන. තමේ තිශබනවා
අක්වක්කය නැා ැ! ා ැබැි  ශේ ට ර්වෙට ාතිා ාස ක්කය තිශබනවා
5988-5989 රාෙශආ ශේ ට ර්වෙට වමිනාරෙක්කය ා ේබ වුණා ඒ
වමිනාරෙ  ජපු නා ර න්ට ිු ද්ධ්ව තෙි  අද ශේ සභ ාවට
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය සිලාො තිශබන්ශන් ගු 
රාානා රතුෙනි අද ශේ සභ ාව තු රාා ර ෙන්ත්රීවු 
ශනොශ කුත් ිධිශආ ශද්වලා න් වා
ේ ේ රාෙවෙ ජ න් වා
ි ව
් ාසභ ංග ට අදා ප්රධ්ාන රතිරාවත වුණු බැඳුේරම ො ා
ශරොලාෙ ගැන
ගු  රාානා රතුෙනි බැඳුේරම ශරොලාෙ සේබන්ධ්ශ න්
රාා රමනශරොට "බ නැති අගෙැති" න් ො ශපෝස්ටම ක්කය
සෙවුණා අපි දැක්කයරා එතුො ජනාධිපති ශරොිනසෙට සාක්කයිත
ශදන්න නශරොට "බ නැති අගෙැති" න් ො න් වා ගු 
රාානා රතුෙනි ඔ
එතුො බ
නැති අගෙැතිවමශ ක්කය
නැත්නේ ො  දවාශලා ශරෝට් එරක්කය ටි  එරක්කය දෙො ො  බැංකුව
ශරොලාෙ රන්න බ ක්කය තිශබනවාද? බ නැති නිසා ශන් එශා ෙ
රමන්ශන් ඒ නිසා ශන් එශා ෙ න්ශන් ඒ නිසා ශන් එශා ෙ
සාක්කයිත ගන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි සි  ීයති ශදිධි ක්කය ශවන්ශන්?
ඔබතුො ශේ මශට් තුන්වන පුමවැසි ා ෙෙ ඔබතුොශගන්
ශබොශා ොෙ රු ණාශවන් අා නවා 2054 ජනවාරි 08 වන දාට
පස්ශසේ ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ නිශ ෝජන රමන ෙන්ත්රීවු න්ට සා 
සි ලු මාජය නිෙධ්ාරින්ට ශේ ආඩුක්ව පාිච්චි ර රෙශ ද ෙ
ශේ ො  බැංකු ශරොලාෙ ට සේබන්ධ් වුණ අ ටත් පාිච්චි
රමන්න පුළුවන් ශන්ද න් ො ඒ අ ටත් ඒ රෙශ ද ෙ පාිච්චි
රමන්න
අද රාා රමපු ගෙන් ඔ පැත්ශත් ාන්න අ
න් න්ශන් "ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ ඔක්කයශරෝෙ ශා ොු " න් ොි 
අපි සැරරු ශවෝ ඔ අපි බ නැතුව න් නවා අපි සැරරු ශවෝ
න් ො ශද් පාෙන ව ශ න් අපි ශරොන්ද ශරළින් ති ාශගන
නැියටීෙ ශවනුශවන් අපට ෙැීම තිශබන පරිතයාග තෙි  උසාි
සා  නක්
අපි ඔක්කයශරෝෙ ඒවාශආ සැරරු ශවෝ ඒ සැරරු වන් ා ැමි ට
ාන්න අපි රවදා ා රි දවසර වැමදිරු වන් වුශණොත් අපිව
අමශගන ියටාලාො ටාමශගවලා සතු ට දෙන්න දෙො ටාම

රමන්න ටාම රමො ෙනශදො පුමවා ගන්න ා ැබැි  අපි
සැරරු ශවෝ නේ ශේ ො  බැංකු ෙං ශරොලාෙශආ ප්රධ්ාන
සැරරු ශවක්කය තෙි  ශේ මනිලා ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො ඔහු
සැරරු ශවක්කය ශෙොරක්කයද ශේ තිශබන ශචෝදනාව? මාජය
ශද්ශපො අවභ ාිත

ගු  රාානා රතුෙනි ශේ සිද්ධි සේබන්ධ්ශ න් අර්ජුන
සශෙෝසි ස් සා  පලිශසේන
න ශදශදනා අද මක්කයිතත
බන්ධ්නාගාමශආ ාන්නවා ගු  රාානා රතුෙනි ඒ ශදශදනාට
ශරොශා ොෙද මාජය ශද්ශපො අවභ ාිත සේබන්ධ් ශචෝදනාවක්කය
එන්ශන් න් ො ෙට න් ා ශදන්න ඒ ශදශදනා රවදාද මාජය
පාෙන ට එරතු ශවො තිශබන්ශන්? මාජය පාෙන ට එරතු
ශවො නැා ැ මාජය පාෙන ට එරතු ශවච්ච අර්ජුන ෙශා ේන්ද්රන්
න් න ප්රධ්ාන සැරරු වා අද මමින් පිටශවො ියටාලාො තිශබනවා
අගෙැතිතුොත් එක්කයර එතුොශේ ගනුශදනු තිබුශඩු අද-ඊශආ
ශනොශවි  2005 ආඩුක්ව රාෙශආ ාඳොි  2005 ආඩුක්ශ ත්
අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ො ත්ෙ ාව මනිලා ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො
ශගන්වා ගත්තා එදාත් ශගන්වා ශගන න් වා තෙන්ශේ
ශබොශා ොෙ ටාත ිනතුු  ශරශනක්කය න් ො මනිලා ිරෙසිංා 
අගෙැතිතුො තෙන්ශේ ිනත්ර ටාටපු ො  බැංකු අධිපතිතුො ශරශමටා
තැූ  ි ව
් ාස සේබන්ධ්ව ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ා ැන්සාඩි
වාර්තාවෙ සඳා න් ශවො තිශබනවා ශෙොරක්කයද එතුො ශරොිනසෙට
ියටාලාො න් ශ ? ටාටපු ො  බැංකු අධිපතිවම ා න් නවා ''ෙට
උපශදස් දුන්ශන් අගෙැතිතුො'' න් ො
ගු  රාානා රතුෙනි අපි දැක්කයරා දේපුෙ ද ලිශ මා සන්ත
ශරෝදාශගොඩ න් න ීයතිපති ශදපාර්තශේන්තුශ නිෙධ්ාරින් මි
රු ණානා රශගන් ප්ර න
් රමනවා අපි දැක්කයරා ඒ වාශේෙ
ශවනත් සාක්කයිතරු වන්ශගනුත් ප්ර න
්
රමනවා අපි දැක්කයරා
නමුත් එෙ ීයතිප ො ත්වු න්ට අගෙැතිවම ාශගන් ප්ර ්න
රමන්න පුළුවන්රෙ ෙැබුණාද න් න එරි  අපට තිශබන ප්ර න
්
එශා ෙ ප්ර න
් රමන්න ෙැබුශඩු නැා ැ ෙැබුශඩු ශරොශා ොෙද?
''ශෙන්න මුලින්ෙ ප්ර න
් මිර ෙෙ උත්තම ා දාශගන එන්නේ ෙෙ
ශදන්නේ උත්තම'' සි  දේපුෙ ද ලිශ මාට එතුොශගන් ප්ර ්න
අා න්න අි ති ක්කය නැද්ද? ශේ මශට් ීයති ශපොශත් ශරොතැනර ශා ෝ
තිශබනවාද අගෙැතිවම ා රැෙති ශරශනකුට න් ො සාක්කයිත
අස්සවන්න න් ො
ගු  රාානා රතුෙනි එශා ෙ ලි ො
තිශබන්ශන් ශරොශා ේද? අපට ශපන්වන්න ඒර අපි ශනොදැක්කයර
තැන අපට ශපන්වන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට
තිශබනවා

ිනාඩි

තුනර

රාෙ ක්කය

ගු ප්ර ිත අප්ේගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு தரொஹித அதபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ශා ොඳි  ගු  රාානා රතුෙනි

ගු  රාානා රතුෙනි ිෙලා  ඇමවං ෙන්ත්රීවම ා මක්කයිතත
බන්ධ්නාගාම ගත වුණා වාා න අවභ ාිත ක්කය සේබන්ධ්ශ න්
ෙටාන්දානන්ද අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීවම ා වතත්තී සිනති ර ෙක්කයෂ
දා  ක්කය සේබන්ධ්ශ න් මක්කයිතත බන්ධ්නාගාම ගත ශවනවා බැසිලා
මාජපක්කයෂ ෙන්ත්රීවම ා ප ාත් පාෙන ආ තන සතු බට ශබදො
මක්කයිතත බන්ධ්නාගාම ගත ශවනවා උද ගේෙන්පිෙ මක්කයිතත
බන්ධ්නාගාම ගත ශවනවා ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු ටාටපු
සෙතිවම ා මක්කයිතත බන්ධ්නාගාම ගත ශවනවා
ගු 
රාානා රතුෙනි ඒ ඔක්කයශරෝෙ මක්කයිතත බන්ධ්නාගාම ගත
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ශමෝටාත අශේගුණවර්ධ්න ො තා]

ශවන්ශන් සි ? සෙතිරෙර ාඳො ඒ සෙතිරශේ ාන්න
ශරොට පා ළින් සිදු ශවච්ච සිදු ඇෙක්කය සේබන්ධ්ශ නුි  ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ ො  බැංකු අධිපතිවම ාව ෙංරාවට
ආන න න්රීෙ එශසේ ෙංරාවට ආන න රම ෙංරා ාතිා ාසශආ
මුදලා අොතයාං
ටශත් තිබුණු ශද ක්කය තෙන්ශේ ටතට ගැීයෙ
සා  ඔහුට භ ාම ජෙ ප මු ශා ොමරිනන් පුගවත් ඔහු ආමක්කයෂා න්රීෙ
න් න රාමණා සේබන්ධ්ශ නුත් එෙ ක්රි ාවලි ෙ ක්රි ාත්ෙර
වුශණොත් ගු  අගෙැතිතුො ශේශක්කය ිත්තිරු ශවක්කය බවට
පරිවර්තන ශවන්න එ ප්රොණවත් නැද්ද? එශා ෙ ප්රොණවත්
නැා ැ සි ? අගෙැතිරශේ ආවමණ
බෙශආ තිශබන
උෂ්ණත්ව ඒරට තෙි  අද සි ලාෙෙ වසන් ශවො තිශබන්ශන්
ා ැබැි  අපි සි ලාෙ රාෙ ට භ ාම ශදනවා ගු  රාානා රතුෙනි
අපි රාෙ ට භ ාම ශදනවා
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පාිච්චි රමන්න ා ැබැි  ඔබට රැෙැති ශවොවර අපට ාන්ද
 ජෙ සඳා ා ෙැතිවමණ ක්කය ශදන්න" න් න එර ශේ මශට්
ජනතාවත් එක්කයර ටාටගන්න අපි ෙැා ැස්තිි  ා පාෙන ආඩුක්ව
ශගදම වන්න ුගදානේ න් න පකවවුඩ ශදන්න මුළු මටෙ
බොශපොශමොත්තුශවන් සිමින බව ෙතක්කය රමිනන් ෙෙ නවතිනවා
ඔබතුොට ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

මී ඟට ගු  ශේ සී අෙවතුවෙ නිශ ෝජය අොතයතුො ඊට
ප්රාෙ ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුො මූොසන ට
පැිනශණනවා සති

අද රෑ නව ා ොමට ශේ සභ ාශ ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාශවන්
මනිලා ිරෙසිංා  ජ ගත්තා නේ මට තු මතිඤ්ඤා පත්තු රමවි 
පත්තු ශවන්ශන් නැා ැ පත්තු රමවි  ශපෝස්ටර් අෙවා ගීය
සෙශවන්ශන් නැා ැ අෙවා ගීය ඒවා අෙවන ශරනා
රැෙැත්තන්න් ශනොශවි  අෙවන්ශන් ඒරි  සත්ත

අනුරුව ගු කථානායකුරමාතා මූලාහනප්යන් ඉව්ත වූප්යන්,
ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා මුලාහනාරූඪ විය.

ගු  රාානා රතුෙනි ා මුදාශ සිට පැිනකව සෙතිවමශ ක්කය
රාා ර ිො
අපි බො ශගන සිමි ා ෙෙ එතුොශේ නෙ
න් න්ශන් නැා ැ එතුො එශා ෙ රාා රමන එර සාධ්ාමණි  ගු 
රාානා රතුෙනි මුළු ෙංරාශවන්ෙ ාන්ද ( 000ක්කයවත් ගන්න
බැරි වූ ශරශනක්කය පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීරෙර ාන්දවො ශනොිනශලා
පිං සෙතිරෙක්කය දුන්නාෙ ශදි ා ාමුදුු වශන්! ඊට වැඩි සැෙන්
ුතතුි  ශන්ද? ඔශා ොෙ ශනොශවි  සෙරන්න නන.

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

ගු  රාානා රතුෙනි රතමගෙ ශද්වාෙ ට ියටාලාො වඳින
රෙ තිශබනවා සො ු  අත්ශදර එරතු රමො වඳිනවා සො ු 
බිෙ දිගා ශවො වඳිනවා ඒ නිසා එතුො ිරෙසිංා  අගෙැතිතුොට
බිෙ දිගා ශවො වැන්දත් ප නැත ඔශා ොෙ ශනොශවි  ශදො පිශද්නි
ශදන්න නන. ඔශා ොෙ ශනොශවි  වමදානවෙට ට ශවන්න නන.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ශ ොව අවසන් ශ ශගන එනවා

ගු ප්ර ිත අප්ේගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு தரொஹித அதபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
ඔබතුො ෙට ා රි ආදශමි  ෙට තව ිනාඩි ක්කය ශදන්න තව
ිනාඩි න්න් අවසන් රමන්නේ

ගු  රාානා රතුෙනි තවත් ෙන්ත්රීවු න් න්ටාප ශදශනක්කය
රාා රමනවා ෙෙ අා ශගන ටාමි ා ගු  අන්ෙ ිමාේ ෙන්ත්රීතුො
න් වා "අශන්! අපිට ඔක්කයසිජන් දුන්නා"ි  න් ො "ශේ
ි ව
් ාසභ ංග ශ ෝජනාශවන් අශන්! අපිට ඔක්කයසිජන් දුන්නා"ි 
න් ො න් වා අපිට ඒර ශත්ු ශඩු නැා ැ අපි දන්ශන් නැා ැ
අගෙැතිතුො එතුොට ඔක්කයසිජන් ශා ෝ ශෙොනවා ශා ෝ ශදනවාද
න් ො නමුත් ඔක්කයසිජන් අව ය ශවන රාෙ සිලාො තිශබනවා
අදින් පුගව මට තු ශද් පාෙන ගනුශදනුශ ො  ිපර් ාස ක්කය
සිදු ශවනවා ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ආඩුක්ව ශරශමටා මශට්
ිනනිුගන්ශේ න්සිෙ ි ්වාස ක්කය නැා ැ ි ්වාස ක්කය සති බවට අද
ඔළුශගඩිවලින් අත් එස ඇශෙන් ශපන්නුවත් මශට් ජනතාව අද මාත්රී
9 30න් පස්ශසේ තීන්දුවක්කය ගන්නවා ඒ තීන්දුව තෙි  "ඔබට
රැෙැති රාෙ ක්කය ආඩුක් බෙ පාිච්චි රමන්න ඔශේ බෙ

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
தமலமை வகித்தொர்கள்.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. J.C. Alawathuwala, please.

ගු ප්ේ. සී. අලවුරවල මාත තා (හනවප්ද්ශ් ක ුතුර ියප්ය ාය
අමාතාතයුරමාතා)

(ைொண்புைிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல - உள்நொட்டலுவல்கள் பிரதி
அமைச்சர்)

(The Hon. J.C. Alawathuwala - Deputy Minister of Home
Affairs)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි රථිර ෙැි ස්තුශ ෙශේ
නෙ සඳා න්  ඇ තිබුණාට එ වැරැ ජෙක්කය ගු  ශා ක්කයටර් අේපුා ාින
ෙන්ත්රීතුො රාා රමනවා

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Okay. Then, the Hon. Hector Appuhamy may speak
next.
[අ භ ා 7 (5]

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ෙට අවස්ාාව ෙබා  ජෙ
ගැන ඔබතුොට ස්තුතිවන්ත ශවනවා ෙට අද ිශ ිත
ේ ත දවසක්කය
ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පත්වුණු ආධුනිර ෙන්ත්රීවම කු ා ැමි ට
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ දැවැන්ත ජ ග්රා ණ ක්කය ෙබන අද දවශසේ  ජ
ශෙෙ ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාව පිළිබඳව ිවාදශආ  ජ රාා
රමන්නට අවස්ාාව ෙැීමෙ ගැන ෙෙ සතුටු ශවනවා

ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ෙෙ ශේ අවස්ාාශ  ජ
ිශ ේෂ ෙක්කය න් න්නට නන. ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ශපොදු
ිපක්කයෂශආ රඩුඩා ෙ තු
ශජයෂ් න් ාන්නවා තු ණ
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ෙන්ත්රීවු න් ාන්නවා ශේ අ
රාෙ ක්කය තිස්ශසේ ශා ොඳ
වැඩසටා නක්කය ක්රි ාත්ෙර රම ශගන ආවා සො ම ශද්වලා ගැන
ශේ තු ණ ෙන්ත්රීවු න් අපිත් එක්කයර රාා රමනවා ඒ තු අපි
අග රමන ශද්වලා තිබුණා සො ම ඒවා ගැන අපි අතම වාද ශේද
තිබුණා ප්ර ්න තිබුණා අපි ඒ තු ණ ෙන්ත්රීවු න්ට න් වා
ාස්සමා ට එන්න න් ො ා ැබැි  රවුු  ා රි ෙණුවක්කය ර.වා
ෙණුවක්කය රාො තෙි  ශේ ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපක්කය රශ ේ
ශේ ි ව
් ාසභ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රම තිශබන්ශන් ගු 
අග්රාොතයතුොට ිු ද්ධ්ව තමුන්නාන්ශසේො ගු  අග්රාොතයතුොට
ිු ද්ධ්ව ි ්වාසභ ංග ශ ෝජනාවක්කය ාදිරිපත් ර ාෙ ශෙොරද
ශවන්ශන්? ගු  අග්රාොතයතුො ජ ග්රා ණ ර ාට පස්ශසේ එතුො
අතිගු  ජනාධිපතිතුො පත් ර
අග්රාොතයතුො පෙණක්කය
ශනොශවි  ශේ උත්තරීතම පාර්ලිශේන්තුශ බහුතමශආ රැෙැත්ත
සතිව පත් වූ අග්රාොතයවම ා ා ැමි ට මනිලා ිරෙසිංා 
අගැෙතිතුො අද ාතිා ාස ගත ශවනවා එශා ෙ නේ ඊට පස්ශසේ
ශේ ගැන මශට් තර්ර ක්කය නැා ැ තමුන්නාන්ශසේොට මුකුත්
න් න්නත් බැා ැ එතුො ශේ උත්තරීතම සභ ාශ වැඩි ාන්දශ න්
එනේ බහුතම ෙතශ න් පත් ශවො තිශබන්ශන් ඒර
තමුන්නාන්ශසේො රමපු ශද ක්කය අපිට ෙබා දුන් ශද ක්කය අපි
තමුන්නාන්ශසේොත් එක්කයර තර්ර රමනවාට වඩා
අපි
තමුන්නාන්ශසේොට ස්තුති රමන්න නන. න් ො ො ටාතනවා
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ගු  අග්රාොතයතුොට
ිු ද්ධ්ව එතුොට ෙඩ ගා න්න අද රු ණු රාමණා එශරො ා ක්කය
ිතම ාදිරිපත් රමො තිශබනවා ශෙතුෙන්ො න් නවා අපි ඒ
රු ණු වැරැදිි  න් ා ඔේපු රශ ේ නැා ැ න් ො ා ැබැි  ශේ
රු ණු එරක්කයවත් සතයි  න් ො ශේ ගු  සභ ාශ  ජ ඔේපු
රමන්නත් බැා ැ

තමුන්නාන්ශසේොට පුළුවන් නේ ශේ ශචෝදනා එරක්කය ශා ෝ
ඔේපු රමො ශපන්වන්න ශේ ශචෝදනා නිවැමදිි  න් ො ශේ
එරක්කයවත් නිවැමදි නැා ැ ශේ සි ලාෙෙ අගෙැතිතුොට ෙඩ
ගා න්න ාදිරිපත් රමපු ශචෝදනා තමුන්නාන්ශසේො ශේ ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාව තුළින් ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ බොශපොශමොත්තු වුශඩු ා 
පාෙන ආඩුක්ව ශදරට තුනට රඩා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ
ශදරට තුනට රඩා ඒ වාශේෙ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ සො ම
අ ත් රඩා බිඳ දො ඒ අ ශේ අනාගත ත් ිනා රමො අතිගු 
ජනාධිපති වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ෙැතිතුොශේ අනාගත ත් ිනා
රමන්නි  ඒ සඳා ා තෙි  තමුන්නාන්ශසේො ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රශ ේ
ා ැබැි  ශෙොරක්කයද වුශඩු?
තමුන්නාන්ශසේොශේ ඒ ආතලා එර අනික්කය පැත්තට ිය ා ශේ
ිවාද පටන් ගත් ශවොශ ාඳො තමුන්නාන්ශසේො දන්නවා
ශෙොරක්කයද සිද්ධ් වුශඩු න් ො
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වැරැද්දක්කය රමනවා එශා ෙ නේ ශේ ි ව
් ාස භ ංග ා ැශමන්න
නන. ඒ සඳා ා පක්කයෂව ාන්ද ශදන අ ටි  ඒ අ ට අපි නැවත
නැවතත් න් නවා ෙේජාවක්කය තිශබනවා නේ ො  ජනතාවශේ
සලාලිවලින් සැප ිඳිිනන් ශේ ආඩුක්ව සතුශ ේ ාන්න එපා
රු ණාරමො වැදගත් ිධි ට පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු න්ශේ
ගු ත්ව ත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ගු ත්ව ත් ආමක්කයෂා රමිනන්
තෙ අොතය ධුමවලින් ාලාො අස් වන්න න් ො
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි අද ශේ සශා ෝදම
ෙන්ත්රීවු න් සි ලුශදනා එරට එරතු ශවො ශේ සේබන්ධ්ශ න්
පැ ගණනක්කය තිස්ශසේ සාරච්ාා ර ා අපි දැන් දන්නවා දිනො
තිශබන්ශන් රවුද න් ො තමුන්නාශසේොත් ඒර දන්නවා
තමුන්නාන්ශසේොට දැන් ප්ර න
් ක්කය තිශබනවා තමුන්නාන්ශසේො
ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් ර ා ඊට පස්ශසේ
තමුන්නාන්ශසේොශේ ආතලා එර ශවන පැත්තරට ිය ා දැන්
තමුන්නාන්ශසේො අතම ප්ර න
්
තිශබනවා තමුන්නාන්ශසේො
අනුන්ශේ ෙණු ර.වා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත්
රමන්න මූලිර වුණු අ ටාතුවා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ශදරට
රඩනවා න් ො අන්න තමුන්නාන්ශසේොශේ තු ණ ෙන්ත්රීවු 
ශපොලු මිර ති ාශගන එළිශආ ාන්නවා අපි ශනොශවි  කුණු
බිත්තම ගා න්ශන්? ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රමපු
අ ට එදා තමුන්නාන්ශසේොශේ රඩුඩා ේ රැස් ඇශේ ජ න් වා
ශෙ ාදිරිපත් රමන්න එපා න් ො එතුෙන්ො ශපොලු මිර
ති ාශගන ාන්නවා "වශමලාො එළි ට උඹො තෙි  අප ිනා
රශ ේ උඹොට ගා ො පන්නනවා"ි  න් ො [බාධ්ා න්රීේ] ඒර
තෙි  සත්ත [බාධ්ා න්රීේ] තමුන්නාන්ශසේොට ඒර ිඳින්න සිද්ධ්
වනවා ශෙොරද තමුන්නාන්ශසේො රශ ේ වැමදි ක්රි ාවක්කය ප ාත්
පාෙන ෙැතිවමණ ජ ග්රා ණ ර ඒ තු ණ ෙන්ත්රීවු න්ට ඒ
ප්රතිලෙවත් බුක්කයති ිඳින්න තමුන්නාන්ශසේො ාඩ දුන්ශන් නැා ැ
එශා ෙ නේ ශේ උත්තරීතම සභ ාශ ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ො
සි ලුශදනාෙ ශේ ි ්වාස භ ංග ට මුහුණ ශදන ශවොශ
ිශ ේෂශ න්ෙ ගු  අග්රාොතයතුො -

ගු එහන. සී. මුුරකුමාතාරණ මාත තා

(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Mutukumarana, what is your point of Order?

ගු එහන. සී. මුුරකුමාතාරණ මාත තා

(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)

ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි ිශ ෂ
ේ ශ න් තව ෙක්කය
ො න් න්න නන. එදා ෙැතිවමණශආ ජ ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශ න්
ාන්ද ාලාො පැමදිො ශගදම ිය
සො ම ෙන්ත්රීතුෙන්ො
සෙතිවු න් ා ැමි ට පත්ශවො අපි ා දපු ශේ ා  පාෙන ආඩුක්ශ
අපිත් එක්කයර ාන්නවා ඒ අ රවුු න් ශා ෝ ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව දිනන්න ාන්ද ශදනවා නේ ඒ අ ශගන් ො ාලාො
සිමිනවා වැදගත් පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු න් ිධි ට ජන ෙත ක්කය
නැති අ ිධි ට ශා මින් පස්ශසේ ඒ තනතුු වලින් ාලාො අස්  ඇ
ශගදම න්න න් ො ඒර තෙි  ර ුතත්ශත් පාර්ලිශේන්තු
ෙන්ත්රීවු න් ා ැමි ට අශේ වගකීෙ ි ුතත්ශත් ඒරි 
ගු  අග්රාොතයතුොට ිු ද්ධ්ව ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය
ශගන එිනන් තමුන්නාන්ශසේො එතුො වැමදිි  න් ො න් නවා
නේ ආඩුක්ශ ාඳශගන ජනතාවශේ සලාලිවලින් ුගම සැප
ිඳිිනන් වාා න පාිච්චි රමිනන් ඒ වාශේෙ මුදලා එරතු රමිනන්
ශේ සි ලු රටුතතු රමන අ ආඩුක්ශ ාඳශගන ඊට වඩා ශෙොකු

(The Hon. S.C. Mutukumarana)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි දැන් ශෙතුො ප්රරා
ර ා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව ාන්ද ශදන අ ට
පා ම ශදන්න ෙඟ ාන්නවා න් ො [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)
වාඩි ශවන්න ඒර point of Order එරක්කය ශනොශවි  ො
දන්නවා තමුන්නාන්ශසේ අා න්න ියශආ ඒ ශගොලාෙන් අමශගන
තිශබන්ශන් කුු ඳු ශපොලාෙක්කයද ශවන ශපොලාෙක්කයද න් ොි  අපි
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ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

දන්නවා ඒ ශපොලාෙ ශෙොරක්කයද න් ො ඒර අා ගන්න ශේ
තු ණ ෙන්ත්රීවු න්ශගන් තමුන්නාන්ශසේො එළි ට ිය ාෙ
තමුන්නාන්ශසේො රමපු ශේ වැරැද්ද නිසා අද ශපොදු ිපක්කයෂ ට සති
වුණු ප්ර න
්
සේබන්ධ්ව ඒ තු ණ ෙන්ත්රීවු  තමුන්නාන්ශසේොශේ
තට්ශට ප ි 

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි ශදරක්කය තිශබනවා

(The Hon. Hector Appuhamy)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ිනනිත්තුවන්න් ෙශේ
රාාව අවසන් රමන්නේ ො ාලාෙනවා, ශෙෝඩ චූන් ගන්න එපා
න් ො ශෙෝඩ චූන් අමශගන වැඩක්කය නැා ැ ජනතාව ශේ සි ලාෙෙ
බොශගන ාන්නවා ජනතාව තමුන්නාන්ශසේොට උත්තම ශදි ;
ෙන්ත්රීවු න්ටත් උත්තම ශදි  ශේ අවස්ාාව ෙබා  ජෙ
සේබන්ධ්ශ න් ඔබතුොට ස්තුතිවන්ත ශවනවා

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

The next speaker is the Hon. Nalin Bandara

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි ප්රසන්න මණතුංග ෙන්ත්රීතුොශගන්
අා න්නශරෝ එතුො න් ො ශදි  එළි ට ිය ාෙ න් ො ශදි 
නිෙලා ොන්සා ෙන්ත්රීතුොශගනුත් අා න්න එළි ට ිය ාෙ එතුොත්
ශා ොඳට න් ො ශදි  ශවන ශවන පදවලින් න් ො ශදි  සො ම
ශවොවට අේෙොටත් බකවි ද දන්ශන් නැා ැ ො දන්ශන් නැා ැ
එශා ෙ බකවි ද න් ො ා ැබැි  බකවි  ශදි ශන්! අපට ශේ
ශෙොරක්කයද රශ ේ න් ො බකවි  [බාධ්ා න්රීේ] අශේ අ ශනොශවි 

තමුන්නාන්ශසේො එරතු ශවො එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ රඩො
ආතලා එරක්කය ගන්නි  ියශආ ා ැබැි  ඒර අශනක්කය පැත්තට ා ැරිො
තමුන්නාන්ශසේො ශදරට, තුනට රැඩිො ආතලා එරක්කය ගන්න
වැඩසටා නක්කය තෙි  සිද්ධ් ශවන්ශන්

Jayamaha. - [Interruption.] Order, please! බාධ්ා රමන්න
එපා
ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ශේ අවස්ාාශ  ජ ෙට
රාා රමන්න අවස්ාාව ෙබා  ජෙ ගැන ඔබතුොට ස්තුතිවන්ත
ශවනවා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගන ඒශේ අමමුණ
පිළිබඳව රාා රමද් ජ -

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු රහන්න රණුරංග මාත තා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

Sir, I rise to a point of Order.

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

Hon. Member, what is your point of Order?

(The Hon. Hector Appuhamy)
ෙට තව ිනාඩි ර රාෙ ක්කය තිශබන්ශන්

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

ගු රහන්න රණුරංග මාත තා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)
එතුො ෙශේ නෙ ප්රරා රමො ෙෙත්, නිෙලා ොන්සා
ෙන්ත්රීතුොත් ගැන ප්රරා ක්කය ර ා ො එ ප්රතික්කයශෂේප රමනවා
ශෙොරද, එතුොෙ සිත් තෙි  ෙට න් ශ , අගෙැතිතුොව
පමද්දන්න අපි එරතු ශවො රටුතතු රමමුි  න් ො [ශඝෝෂා
න්රීේ]

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  ෙන්ත්රීතුො, ඔබතුොශේ රාාව රමශගන
න්රීේ]

න්න [ශඝෝෂා

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)
ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ශෙෝඩ චූන් ගන්න එපා; පාර්ලිශේන්තුශ
ශෙෝඩ චූන් එපා ජනතාව බොශගන ාන්නවා

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගු  ෙන්ත්රීතුො, ඔබතුොට නි ිනත රාෙ අවසානි 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ශා ක්කයටර් අේපුා ාින
ෙන්ත්රීතුො අර්ජුන් සශෙෝසි ස් එක්කයර එරට පන්ති ියටාන් -

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
[අ භ ා 7 42]

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගන ඒෙට සේබන්ධ්
රඩුඩා ේ න්ටාප ක්කය ාන්නවා න් ො අපි දන්නවා එර
රඩුඩා ෙක්කය තෙි  ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ අශේ ශා ක්කයටර් අේපුා ාින
ෙන්ත්රීතුො න් වා වාශේ ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ රඩුඩා ේ ශදරක්කය
ිධි ට අදා ස් දැක්කයවූවා එර රඩුඩා ෙක්කය තෙි , බැසිලා මාජපක්කයෂ
ො ත්ෙ ාශේ රඩුඩා ෙ දැන් බැසිලා මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා
බොශගන ාන්නවා, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ාදිරිපත් රමපු
ා ාදශ ෝ මිර දණ ගස්සන්න එපා න් ද් ජ වැමදි ශද් පාෙන
තීන්දුවක්කය ගත්තා න් න රාමණ බැසිලා මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා
පැා ැදිලිව න් ො තිශබනවා
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අශනක්කය රඩුඩා ෙ තෙි , ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
පිමිපස්ශසන් ාන්න ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ රඩුඩා ෙ ඒ
රඩුඩා ෙ තෙි , ශේ ආඩුක්ශ ත් ාඳශගන අගෙැතිවම ා
එ වො අගෙැති ධුම දමන්න ටාටපු රඩුඩා ෙ
ශේ අවස්ාාශ  ජ ගුත්තිෙ රාවයශආ එන පා ත සඳා න් රි
ෙට ෙතක්කය ශවනවා
"ාඳ ාඳ එර ශවශා ම
ිඳ ිඳ දා ේ ෙනා ම
සිඳ බිඳ දුක්කය සසම
අශා ෝ ශද දත් ශනොදිමි ශෙොක්කයපුම"
ශෙොක්කයපුම දන්න්න බොශගන ටාටපු, අගෙැතිවු න් ශවන්න
ටාටපු, සෙතිරේ තවත් වැඩි රම ගන්න ටාටපු ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂශආ අ එා ා පැත්ශත් ශෙොබිශආ ශා ොටු ශපමාශගන අඬනවා
එතුෙන්ො ශා ොටු ශපමාශගන අඬනවා ශේ ශද් පාෙන තීන්දු
ගත්ශත් අපි ශනොශවි  අගෙැතිවම ා එ වන්න සැෙුගේ රමපු ශේ
ශදශගොලාශෙෝෙ අද සනශගනි  ාන්ශන් අම පැත්ශතන්,
ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශ න් ශබෝශලා දැේො ශබෝශලා දැේශේ මනිලා
ිරෙසිංා  අගෙැතිතුො out රමන්නි  ා ැබැි  ආශ full toss
එරක්කය ශනොශවි , beamer පන්දුවක්කය ියටාන් වැදුශඩු ිරට් රැරපු
අසවලා එක්කයශරනාශේ ඔළුශ ො එතුොශේ නෙ න් න්ශන් නැා ැ
ිරට් රැරපු ශරනා රවුද න් න්න න් ො ො ිපක්කයෂ පැත්ශත්
අ ට න් නවා ශබෝශලා දැේශේ එර පැත්තන්න් ිරට් රැක්කයශක්කය
එර පැත්තන්න් පන්දුවට පා ම දුන්නු මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා
පන්දුව නිදැලාශලා
න්න සරි ා පිමිපස්ශසේ ිරට් රැරපු
ශරනාශේ ඔළුව ාවමි  එෙ නිසා අද රඩුඩා ෙ ුගනු ිුගනු
ශවොි  ාන්ශන්
ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ, ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ උද
ගේෙන්පිෙ
ො ත්ෙ ා න් වා, "ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව දිනන එර ශා ට ාම
පා නවා වාශේ ි ව
් ාසි " න් ො දැන් ශා ට ාම පා නවාද
න් ො අා න්න රැෙැතිි  එතුෙන්ො දැනටෙ පමාජ භ ාමශගන
ාවමි  උශද් ාඳො එතුෙන්ොශේ මුහුණු ෙැෙිො තිශබනවා අපි
දැක්කයරා එා ා පැත්ශත් ාඳශගන ජනාධිපතිතුොට බකවනවා සො ම
අ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාපු අ ට බකවනවා එා ා
පැත්ශත් ශෙොබි එරෙ ෙ ශග ක්කය ශවොි  තිශබන්ශන් ශෙතැන
තිශබන මුහුණු නැා ැ, එා ා පැත්ශත් ශෙොබි ට ිය ාෙ එක්කය
ශරශනක්කය ශදපාමක්කය සඬුවා
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ා ැෙ දාෙ මුෙුගශන් ාන්න, අද ාන්නෙ
නන. ශරනා තෙි  අශේ නිශ ෝජය රාානා රතුො අද නිශ ෝජය
රාානා රතුොත් නැා ැ [ශඝෝෂා න්රීේ] ඒරත් අපට ප්ර ්න ක්කය
ශේර කුෙන්ත්රණ ක්කයද න් ො අශේ රාානා රතුොශගන් ො
අා න්න රැෙැතිි  අද නිශ ෝජය රාානා රතුොත් නැා ැ ශේ
කුෙන්ත්රණරු වන් දැන් බෙනවා අශේ සෙතිරේ තවදුමටත්
පවත්වාශගන න්ශන් ශරශසේද න් ො දැන් සො ු  න් නවා
ජනාධිපතිතුො න් වාලු, "ෙෙ බො ගන්නේ "න් ො සො ු 
න් නවා ජනාධිපතිතුො න් වාලු "ෙෙ බො ගන්නේ, දිගටෙ
සෙතිරේ දමන්න පුළුවන්." න් ො. දිගටෙ සෙතිරේ දමන්න
පුළුවන්. ා ැබැි , ගු  අගෙැතිතුො ිධි ට ාන්ශන් මනිලා
ික්කයමෙසිංා  ො ත්ෙ ාෙි . මනිලා ික්කයමෙසිංා  ො ත්ෙ ා අොත්
ෙඩුඩෙශආ ේමධ්ානි ා ිධි ට ාන්න ිට එතුෙන්ොට සෙතිරේ
දමන්නට පුළුවන්ද? රලිසේ සඳශගන නේ බැා ැ. ට රලිසෙත්
නැතිව ශා ලුශවන් තෙි  සෙතිරේ දමන්න ශවන්ශන්. ා ැබැි ,
එශා ෙ ආශවොත් අපි රශනන් අලාෙො එළි ට ිසි රමනවා න් න
එරත් ෙතක්කය රමන්නට නන.. [බාධ්ා න්රීේ] ශා ොඳට ෙතර ති ා
ගන්න. ඒ අ ට ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනා ශගශනන්න පුළුවන් නේ
අපට ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා 10ක්කය ශගශනන්නට පුළුවන්. ඊටත්
වඩා ප්රබෙ භ ංග පාර්ලිශේන්තුශ බෙතෙ සතු ත තිශබනවා.
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ශා ොඳට ෙතර ති ා ගන්න, අපි ඒවා පාිච්චි රශ ේ නැා ැ. ි ව
් ාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාපු අ , ශේරට අත්සන් ර අ , ශේවාට
අත්සන් රමන්නට ශපොෙඹවපු අ , ශේවාට කුෙන්ත්මණ ර
අ එක්කය ශරශනකුටවත් ශා ට ාඳන් ආඩුක්ව නිශ ෝජන
රමන්නට බැා ැ න් න එරත් භ  නැතිව න් නවා ඒ වාශේෙ, ඒ
අ ෙේජා නැතිව ආඩුක්ව නිශ ෝජන රමන්නට උත්සාා 
රමනවා නේ අපි ඒරට ාඩ ති න්ශනත් නැා ැ ඒරත් ශා ොඳට
ෙතර ති ා ගන්න ශෙොරද, මනිලා ිරෙසිංා  න් න්ශන් රවුද
න් ො මටෙ දන්නවා මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා ඔ ශවන අ
වාශේ ශනොශවි , එතුො රූපොවනය රටුතතු රමන්ශන් නැා ැ
එතුොශේ ව ස අවුු දු )9ි  එතුොට අවුු දු )9 ශපනුෙ
තිශබනවා ිු ද්ධ් පාර් ව
් ශආ ාස්සමා ා ශේළිශආ ාන්නවා අවුු දු
)0 පැනපු ා ාදශ ෝ ා ැබැි  ු පි ලා 34,000ක්කය ි දේ රමො
රූපොවනය රටුතතු රමො තෙි  ාන්ශන් ව ස අවුු දු 70
පැනපු අ ාන්නවා ා ැබැි , ශරොඩුඩ රළුි  නමුත් අශේ
ශෙොක්කයරශේ ශරොඩුඩ ුගදුි  අශේ ශෙොක්කයරාශේ ආර් ාවශේත්
ශරොඩුඩ ුගදුි  ශෙොරද, ඒ ශරොඩුඩා පාට රමන්ශන් නැා ැ
එතුෙන්ො එශා ෙ අ ශනොශවි  ා ැබැි  සො ම නා රශ ෝ
ශරොඩුඩා පාට රමශගන, ශේෂලා දොශගන තෙි  ාන්ශන් ඒ
වාශේෙ තවත් උත්ශත්ජර පාිච්චි රමන අ ාන්නවා අශේ
නා ර ා සමෙ නා රශ ක්කය, ශා ොමරේ රමන්ශන් නැති
නා රශ ක්කය
ො  බැංකු බැඳුේරම වංචාව සේබන්ධ්ව න්සිදු ශචෝදනාවක්කය
එතුොට නැා ැ නමුත් ශේ අ එතුොව ශා ොමා රමන්න ා දනවා
පාර්ලිශේන්තුශ ාන්න ා ැරම රටක්කය තිශබන ශරශනක්කය න් නවා,
ශෙොනම ශරො වෙටලු දැන් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ බෙ තීන්දු
වන්ශන් න් ො

අපට ෙතරි  පුගිය රාෙශආ තුශනන් ශදශක්කය බෙ ගත්ත
ා ැමි අපි දන්නවා තුශනන් ශදර ගත්ත ා ැමි, ොලිගා ා දපු ා ැමි
ු පි ලා 500ක්කය තිබුශඩු නැා ැ සීියරි න්න ා ැබැි  දැන් ශෙොනම
ශරො ගැන රාා රමනවා ු පි ලා 500ක්කය තිබුශඩු නැා ැ සීියරි
න්න, දැන් ශෙොනම ශරො ගැන රාා රමනවා ශා ොඳට ෙතර
ති ා ගන්න අපට ශෙොනම ශරො නන. නැා ැ අපට පාර්ලිශේන්තු
ෙන්ත්රීවු න් 507 ශදශනකු ාන්නවා ඒ වාශේෙ අපට උදවු රමන
ෙන්ත්රීවු න් ාන්නවා අශනක්කය පක්කයෂ තිශබනවා එෙ නිසා අපට
ශෙොනම ශරො නන. නැා ැ ශෙොනම ශරො ත් එක්කයර ශසලාෙේ
ර අ , පුගිය රාෙශආ ශරෝමි ගණන් ශා ොමරේ ර අ ,
ු පි ලා බිලි න (,000ක්කය ො  බැංකුශවන් ශා ොමරේ ර අ
තෙි  අද ුගදශනෝ ශවන්න ා දන්ශන් දැන් ශෙතුෙන්ොශේ සිටාන
ශබොඳ වුණා ශේ අ ටාතුවා, "ශා ට ාඳන් අලුත් අගෙැති
ශරශනක්කය එතශරොට අනිද්දා ාඳන් තෙන්ශේ නක් මිර ාවමි 
ප්ර න
් ක්කය නැා ැ පමණ ශරළි මිර ආශආ රමශගන න්න
පුළුවන්" න් ො ශා ොඳට ෙතර ති ා ගන්න ඒ ශරළි රමන්නට
බැා ැ
ශා ට අනිද්දා ිශ ෂ
ේ අධිරමණ එනවා එතශරොට ශේ
සභ ාශ ාන්න සො ම අ ට දා ඩි දෙි  ඒවා ක්රි ාත්ෙර
ශවනවා ඒ බව ශා ොඳට ෙතර ති ා ගන්න අපි ඒරාබද්ධ්
ිපක්කයෂ ට ටාස නො ස්තුතිවන්ත ශවනවා ශේ අවස්ාාශ  ජ අපට
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ෙබා ජෙ සේබන්ධ්ව ශේර තෙි 
ා ැමවුේ ෙක්කයෂය අශේ ආඩුක්වට තව ොස 58ක්කය තිශබනවා
අපිත් පුගිය රාෙශආ ේ ේ වැමදි ර ා ඒ වැමදි නිසා තෙි 
ප ාත් ප ාන ෙැතිවමණශආ ජ අපට තීන්දුවක්කය දුන්ශන් ශේ ොස
58 ජ නිවැමදි ොර්ග ර ගෙන් රමන්නට අපට අවස්ාාව ෙබා
දුන්නාට එරාබද්ධ් ිපක්කයෂ ට අපි ස්තුතිවන්ත ශවනවා අද ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ඒ අ ට පාමාව ලාෙක්කය ශවො තිශබනවා
ශේ මශට් ජන ෙත තිශබන්ශන් රාටද න් න එර පුගිය
රාෙශආ සො ු න්ට ප්ර න
් ක්කය ශවො තිබුණා
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ඔබතුොශේ රාෙ අවසානි 

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
ෙට තව ිනාඩි ක්කය ශදන්න ගු 
සභ ාපතිතුෙනි

නිශ ෝජය

රාමර

සො ු  ජනාධිපතිවමණශආ ජ ාන්ද ෙක්කයෂ )2ක්කය ගත්තා ා ැබැි 
ඒර අෙතර වුණා ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ජ ඒර ෙක්කයෂ 52ට,
13ට බැස්සා ශෙන්න න් නවා අගෙැති අි න් ශවන්න නන.
න් ො අගෙැති අි න් ශවන්න නන. න් නවා, නමුත් එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ාන්ද ෙක්කයෂ 30 ගණනක්කය අමශගන එතශරොට
රාටද ජන ෙත නැත්ශත්? අගෙැති අි න් ශවන්න නන. නේ ඊට
ාස්ශසලාො අි න් ශවන්න නන. ජනාධිපතිතුො, ෙක්කයෂ )2 ෙක්කයෂ
53ට බැස්සාෙ එශා ෙ නේ ඒරට ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනා
ශගශනන්න පුළුවන්ශන්, ඒරට ශදෝෂාභිශ ෝග ක්කය ශගශනන්න
පුළුවන්ශන් ඒරාබද්ධ් රලාලි ත්, ඒරට හූ ිනමි ති පු ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂශආ වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ෙ ාශේ රලාලි ත් අද
තෙන්ශේ ශද් පාෙන උපා , උපරෙ තෙන්ශේ ශදපතුෙ ෙත
අසාර්ාර ශවො ා තම ගාතශ න් සද වැමිො ාන්ශන් න් න එර
ශා ොඳට ෙතර ති ා ගන්න
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නිශ ෝජන රමන එශක්කය ශත්ු ෙක්කය නැා ැ ඒ නිසා ගු  නිශ ෝජය
රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ාාර්ා ශත්ු ේ අමශගනි  අපි රටුතතු
රමන්න නන. පුගිය ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ජ -ප්රාශද්ශී
සභ ා, නගම සභ ා ෙැතිවමණශආ ජ- ශේ මශට් ජනතාව උත්තම ක්කය
දුන්නා ඒ උත්තම අපි පැා ැදිලිව ශත්ු ේ ගන්නට නන. ජනතාව
දුන්නු ශේ signal එර, ජනතාව දුන්නු තීන්දුව ශත්ු ේ ගනිිනන්
පවතින තත්ත්ව නිවැමදි රමශගන රටුතතු න්රීශේ ආත්ෙ
ක්කයති ක්කය ශද් පාෙන වයාපාමශආ ජ අපි ා ැෙ ශදනාටෙ තිශබන්න
නන. ඒර එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආද-

ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Speaker will now take the
Chair.
අනුරුව ගු ියප්ය ාය කාරක හභාපතිුරමාතා මූලාහනප්යන්
ඉව්ත වූප්යන්, ගු කථානායකුරමාතා මූලාහනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர்
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

අපි ාදිරි ොස 58 සතු ත නැවත නැඟිටො 2059 - 2020 තු
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ තනි ආඩුක්වක්කය, ජනාධිපතිවමශ ක්කය
ා දනවා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  අද සෙතිවු න් ිධි ට සිමින
බහුතම ක්කය -අම ාන්න අ - 2020 අශප්රේලා ොසශ න් පස්ශසේ ටාටපු
පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු න් බවට පත් රමනවාි  න් න එර ෙතක්කය
රමිනන් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ගු  මනිලා ිරෙසිංා 
අගෙැතිතුොට ජ ශ වා න් ා ප්රාර්ානා රමිනන් ො නවතිනවා
[අ භ ා 8 00]

ගු ටී. බී. ඒකනායක මාත තා (ඉඩේ රාාය අමාතාතයුරමාතා)
(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

ொி.

பி.

ஏக்கநொயக்க

-

கொணி

இரொஜொங்க

(The Hon. T.B. Ekanayake - State Minister of Lands)
ගු  නිශ ෝජය රාමර සභ ාපතිතුෙනි, ශබොශා ෝ ො ජන
නිශ ෝජිති න් අද දින ිවාද ට ශගන තිශබන ි ව
් ාස භ ංග
පිළිබඳව රාා රමද්දි මශට් ාාර්ා ශනොදැන රාා රමන
ිො කුි  අපට ශපශනන්ශන්

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
එශා නේ අි න් ශවන්න

ගු ටී. බී. ඒකනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)
අපි අි න් ශවන්න නන.ෙ ශෙොශා ොතර ෙැා ැස්තිි  [බාධ්ා
න්රීේ] අපට තනතුු , තාන්න-ොන්න වැඩක්කය නැා ැ [බාධ්ා න්රීේ]
ශේ මශට් ආර්ථිර , ජීවන ි දෙ, රැන්මක්කයෂා ප්ර න
්
සතුළු ශේ
මශට් ජනතාවට තිශබන අති
බැරෑු ේ ප්ර න
් පිළිබඳව ශේ ා ැෙ
ො ජන නිශ ෝජිත කුෙ වග න් න්නට නන. ඒවාට වග න් න්න
බැරි නේ අපි ො ජන නිශ ෝජිති න් ිධි ට ශේ පාර්ලිශේන්තුව

(The Hon. Speaker)
ගු  මාජය සෙතිතුෙනි, රාා රමන්න

ගු ටී. බී. ඒකනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)
ගු  රාානා රතුෙනි, ො ප්රරා රමිනන් සිමිශආ ශේ මශට්
ආර්ථිර ා ැඩතෙ පිළිබඳවි  අපට තිශබන ප්ර න
් ත් එක්කයර,
පුගිය රාෙශආ තිබුණු ජන ෙත ට රන්  ජො අපි එි න්
ා ැශදන්ශන් නැත්නේ ඒරට ිිධ් වචන න් ිනන්, ිිධ් රාමණා
න් ිනන් - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, what is the point of Order? ා ැබැි , ඒර
abuse රමන්න එපා
ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ගු  රාානා රතුෙනි, අශේ ූලක්ශ බිත්තම දාපු මුන්නැශා ේට
අපි න් නවා ෙේජා නැති- [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

It is not a point of Order. Do not disturb the State
Minister.
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ගු ටී. බී. ඒකනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)
ගු  රාානා රතුෙනි, අපි කුු ණ.ගෙ දිස්්රික්කයරශ න් ාන්ද
ෙක්කයෂ ගණනක්කය අමශගන පාර්ලිශේන්තුවට ආපු ො ජන
නිශ ෝජිති න් [බාධ්ා න්රීේ] ශේ වනශරොට ශේ මශට් අපන න
රමන්න ුගදුුග නැති, ආන න රමන්න ුගදුුග නැති ේ ේ
ශද්වලා- [බාධ්ා න්රීේ] ආර්ථිර ර ෙනාරමණ පිළිබඳ සො ම
රාමණා නිසා අප මශට් නිෂ්පාදන ර
බඩාරිඟු, ගේිනරිස්
පිමින් ශගශනන ෙට්ටෙට අද පත් ශවො තිශබනවා

ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  මාජය ආ තන ශප ද්ගලීරමණ න්රීෙ
පිළිබඳව ගත්ශතොත්, ාඩේ ප්රතිසංස්රමණ ශරොිනෂන් සභ ාව
සිරිොශවෝ බඩුඩාමනා ර ෙැතිනි ආමේභ  රමපු ආ තන ක්කය
ිධි ට ශේ මශට් මන්පවුේ වතු ජනසතු රමො, ිජාතිර සොගේ
සතු ාඩේ ජනසතු රමො ක්රි ාත්ෙර රමපු වැඩ පිළිශව ගැන
ටාතන්ශන් නැතුව අද ශද් පාෙන වයාපාමශආ ජ ශප ද්ගලීරමණ
න්රීශේ ේ ේ වැඩසටා න් ක්රි ාත්ෙර රමනවා [බාධ්ා න්රීේ] ඒ
ිතමක්කය ශනොශවි  මජශආ ිනනින්ශදෝු  ශදපාර්තශේන්තුව
ශ ෝජනා රමො ඒ පිළිබඳව අපිත් එක්කයර රාා රමපු- [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ො නි ් ේද ශවො එතුොට රාා රමන්න
අවස්ාාව ශදන්න රාටත් රාා න්රීශේ අි ති තිශබනවා [බාධ්ා
න්රීේ] ගු  ෙන්ත්රීතුෙන්ො ආඩුක් පක්කයෂ ට රාා රමන්න
අවස්ාාව ශදන්න

ගු ටී. බී. ඒකනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு ொி. பி. ஏக்கநொயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)
අක්කයරම දසෙක්කයෂ ක්කය- [බාධ්ා න්රීේ] සශෙරිරාශ "ට්රිේබලා"
සොගෙට ින්ණීශේ පිළිබඳ රාමණ
අද පාර්ලිශේන්තුශ
රිනටුවක්කය ෙඟින් සාරච්ාා පවත්වාශගන නවා ඒර වා ාෙ මජශආ
ිනනින්ශදෝු  ශදපාර්තශේන්තුශ ඒ වතත්තී සිනති ට නන.
ආරාම ට ක්රි ාත්ෙර න්රීෙ සඳා ා රටුතතු රමන්න- [බාධ්ා
න්රීේ]

ගු  රාානා රතුෙනි, ශරො ඹ ා දවත වාශේ තිශබන ශජෝන්
ද සිලාවා සෙු  මඟා  පුගිය රාෙශආ අපි ු පි ලා ිනලි න
(00ක්කය පෙණ ි දේ රමො තට්ටු ා තමරට ා දො, එටා ශදවැනි
පි වමත්, තුන්වැනි පි වමත් ක්රි ාත්ෙර රමො ඒර ශප ද්ගලිර
අං ට පවමන්න පිඹුු පත් ා දාශගන
නවා ශේ මශට්
රොරු වන්ට, නාටයරු වන්ට අක්ෙ මුදෙරට නාටය
ශපන්වන්න තිශබන්ශන් ශජෝන් ද සිලාවා සෙු  මඟා  ි  ශේර
අප රාටත් බෙපාන ශද ක්කය ගු  රාානා රතුෙනි එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආද, ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආද, ශවනත් පක්කයෂ රද න් න
රාමණාව ශෙ ට අදා නැා ැ ශේ සොගේ සේබන්ධ්ශ න්
රටුතතු න්රීශේදි පුගිය රාෙශආ අපි ශබොශා ෝ ශ ෝජනා සාරච්ාා
රම තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි, අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට
අදා ව මූලිර රාමණාව බවට පත් වුණු භ ාඩුඩාගාම බැඳුේරම
වංචාව පිළිබඳව ෙෙ න් න්න න්ශන් නැා ැ අද ශේ ිවාදශආ ජ ඒ
පිළිබඳව රාමණා මාශි ක්කය ෙතු වුණා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ
ාන්න අශේ ටාතවතුන්, ිනත්රි න් ා ැෙදාෙ අපිත් එක්කයර රාා රමන
ශරොට ශේ මශට් ජනතාවශේ ා දගැස්ෙ පිළිබඳව, ජනතාව අතමට
ිය ාෙ ෙතු වන රාමණා පිළිබඳව, මාජය ශසේවශආ පවතින රාමණා
පිළිබඳව, ෙතු වුණු අර්බුද පිළිබඳව රාා රමනවා ඒර තෙි 
ාාර්ා
ාාර්ා ට මුහුණ ශදන්ශන් නැතිව ඒර එශා ෙ
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ශනොශවි  න් ො ටාතො රටුතතු රශ ොත් ශද් පාෙන ව ශ න්
ෙඩ ශගොශා ොු ශ එශමන්ශන් අපිෙි  ගු  රාානා රතුෙනි, ඒ
නිසා ශේ වැමදි නිවැමදි රමශගන "මට" න් න රාමණ ශපමදැරි
රම ශගන රටුතතු න්රීෙි  අපශේ මූලිර අමමුණ ි ුතත්ශත්
ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ ිධි ට අශේ රඩුඩා ේවෙ ේ ේ
තීන්දු තිශ න්න පුළුවන් නමුත් පක්කයෂ ට ආදම ක්කය සති,
කුු ණ.ගෙ දිස්්රික්කයරශආ, ාපහුව ආසනශආ ශ්රී ෙංරා නිදා ස්
පක්කයෂශආ ජනතාවශේ ාන්දවලින් බෙ ට පත් වුණු ො ජන
නිශ ෝජිත න් ිධි ට නිවැමදි ශද ක්කය න්රීෙ, ුතක්කයති සා ගත
ශද ක්කය ක්රි ාත්ෙර න්රීෙ තෙි  අශේ මූලිර අමමුණ වන්ශන්
ශෙොන බාධ්ාව තිබුණත්, ශෙොන ප්ර න
්
තිබුණත් එෙ අමමුණු
ජ ග්රා ණ රම ඇෙ අශේ මූලිර අමමුණ ශවනවා
ගු  රාානා රතුෙනි, රාා රමන්න තවත් රාමණා මාශි ක්කය
තිබුණත් අපි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂව රටුතතු
රමන්නට ුතක්කයති සා ගතව ශපීය සිමිනවා න් න එර ප්රරා
රමිනන්, ශේ පාර්ලිශේන්තුශ සිමින ො ජන නිශ ෝජිත න්
ිධි ට ා ැෙ ශදනාෙ මශට් ජනතාවට බෙපාන සි ලු රාමණා
ශපමදැරි රමශගන රටුතතු රමන්න අධිෂ් ාන රම ගනිමු න් න
ප්රරා රමිනන් ෙෙ නිා ඬ ශවනවා ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

මී ඟට ගු  චතුම ශසේනාමත්න ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොට ිනාඩි
පා ර රාෙ ක්කය තිශබනවා
[අ භ ා 8 08]

ගු චුරර හංීප ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு சத்துர சந்தீப தசனொரத்ன)

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne)
ගු  රාානා රතුෙනි, පුගිය වසම 2(ර එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ාතිා ාසශආ වැඩිෙ ප්රතිසංස්රමණ දිනා  ජෙට අව ය පිමි
සරසා  ජෙ පිළිබඳව අශේ ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ සශා ෝදමවු න්ට
මුලින්ෙ ො ස්තුතිවන්ත ශවනවා ඒ වාශේෙ ා  පාෙන මජ
නිවැමදි ොවතරට ගන්න අව ය රමන ක්කයති තමුන්නාන්ශසේො
දුන්නා ශේ මශට් සිිලා වයාපාමවෙ, ශපොදු ො ජනතාවශේ ාලාලීේ
පිළිබඳව වසම තුනක්කය තිස්ශසේ සස් රන් පි ාශගන සිමි ශේ
නා ර න්ට, ආඩුක්වට පුගිය ශපබමවාරි 50 වැනිදා ශේ මශට්
ො ජනතාව පිළිතුමක්කය ෙබා දුන්නා ඒ පිළිතුම ෙෙ ා ැෙදාෙ
න් නවා වාශේ, ො න ශසේතුං සශා ෝදම ා න් පු "ජනතාව සැෙ
ිටෙ නිවැමදිි " න් න තැනට අද ශේ මට පත් ර ා ජනතාව
ගත්ත ඒ නිවැමදි තීන්දුව නිසා තෙි  අද අපට ශේ මජ අලුත්
ොවතරට ශගන න්න ා ැන් ාව ෙැීම තිශබන්ශන් ශේ වාස්තිර
තත්ත්ව ක්කය එක්කයර තෙි , ශේ ෙස 7 වැනිදා සා  8 වැනිදා සති
රමන ප්රතිසංිධ්ාන තුළින් ාදිරි වසම තුශන් ජ ශවනස් මුහුණුවමක්කය,
අලුත් වැඩ පිළිශව ක්කය, අලුත් දැක්කයෙක්කය එක්කයර අලුත් ගෙනක්කය
න්න මජ ට අව ය රමන පිමි සැරශසන්ශන් එෙ නිසා ෙෙ
ආඩේබම ශවනවා, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ තිශබන
බැඳුේරම ගනුශදනුවට අදා ශචෝදනා පිළිබඳව මීට වසම ශදරරට
ාස්ශසලාො ශේ පාර්ලිශේන්තුව තු ත්, ාන් පිටතත් ඒ ූෂෂණ ට
එශමටාව
ා ඬ
නඟපු
ආඩුක් පක්කයෂශආ
ෙන්ත්රීවු න්
න්ටාපශදනාශගන් එක්කයශරශනක්කය ා ැමි ට ශරොන්ද ශරළින්
ති ාශගන සටන් න්රීෙට ා ැන් ඇෙ පිළිබඳව; ඒ වාශේෙ ශේ සභ ා
ගර්භ  තු  ජෙ ඒ බැඳුේරම වංචාවට එශමටාව ෙශේ ාන්ද
පාිච්චි රමන්න පුළුවන් තමේ ක්කයතිෙත් ශරොන්දක්කය ෙට තිීමෙ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  චතුම සං ජප ශසේනාමත්න ො තා]

පිළිබඳව ඒ බැඳුේරම ගනුශදනුටව එශමටාව ාන්ද ප්රරා රමපු
ආඩුක් පක්කයෂශආ එරෙ ෙන්ත්රීවම ා බවට ෙෙ එදා පත් වුණා ඒ
සි ලු අභිශ ෝග එක්කයර අපි ආපු ගෙන නිවැරැදිි  න් ා ශපබමවාරි
50වැනි දා ශේ මශට් ජනතාව කීෙ ගැනත් ෙෙ ආඩේබම ශවනවා
ශේ මශට් සිිලා වයාපාමවෙ සා  ශේ මශට් බුද්ධිෙතුන්ශේ
බෙප.ශෙන් ඒ බැඳුේරම ගනුශදනුවට එශමටාව ජනාධිපති
ශරොිනසෙක්කය ආවා; ඒ වයාපාම ආ තනශආ බැංකු ියණුේ
අත්ටාශට වා; ඔවුන්ශේ Bond licences cancel ශරශම වා ඊට
පස්ශසේ මුදලා නැවත අත්පත් රම ගන්න පුළුවන් තත්ත්ව ට ශේ
මජ රටුතතු ර ා එතැනින් එා ාට අද ඒ සි ලාෙ ීයති ාදිරි ට
සිලාො තිශබනවා ඒර ටාන්දා ශේ ආඩුක්වට සේබන්ධ්ද, නැද්ද,
තමාතිමෙ ශෙොරක්කයද න් ො බෙන්ශන් නැතුව ශේ බැඳුේරම
ගනුශදනුවට එශමටාව අපි එදා වශේ අදත් සටන් රමනවා ඒ
වාශේෙ ශේ රාමණ ත් ෙතර ති ා ගන්න නන.ෙ වැරැදිරු ශවක්කය
ීයති ාදිරි ට ශගනැලාො දඬුවේ රමන තත්ත්ව ට ශේ ආඩුක්ව
අපි ශෙශා  වනවා න් ොත් අපි තමුන්නාන්ශසේොට න් නවා ඒර
තෙි  ශේ ආඩුක්වට තිශබන
ක්කයති
5949 වර්ෂශආ
බඩුඩාමනා ර ො ත්ත ාශගන් පස්ශසේ තෙන්ශේ මජශආ
සෙතිවු න් තුන්ශදශනක්කයව අොතය ධුමවලින් එළි ට දාන්න
පුළුවන් තමශේ ක්කයතිෙත් ශරොන්දක්කය තිබුණු එරෙ ආඩුක්ව ා 
පාෙන ආඩුක්ව න් ො අපි න් නවා

දිි පුදා වුව මන්න්නට අපි ූ දානේ න් න එරත්, අපි එර
ශා ොශමක්කයවත් මන්න්න ූ දානේ නැා ැි  න් න එරත්
තමුන්නාන්ශසේොට ප්රරා
රමිනන්, නන.ෙ අභිශ ෝග ක්කය
ාදිරිශආ ජ පමාජ රමශගන, 62 ෙක්කයෂශආ ජනවමෙ ජ ග්රා ණ
රමවන්නට අපි තමුන්නාන්ශසේොත් එක්කයර ාන්නවා න් ිනන්
ෙෙ නිා ඬ ශවනවා ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  අජිත් ීඨ ශපශර්මා මාජය සෙතිතුො ඔබතුොට ිනාඩි
අටර රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු අජි්ත ීඨ. ප්පප්ර්රා මාත තා (විදුලිාල
ාලශ්ක්ති රාාය අමාතාතයුරමාතා)

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபதரரொ
- ைின்வலு
புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்)

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශරොච්චම ශවොවක්කය ශදනවාද?

ෙශේ ශද් පාෙනශආ ජ ෙෙ ි ්වාස රමන ශද ක්කය තෙි  තෙි ,
"සතුමාශේ ිනතුමා ෙශේ සතුමා" න් න එර ඒර ටාන්දා ශේ මශට්
ශා ොු ත් එක්කයර අත්වැලා බැඳ ගන්නා නන.ෙ නා රශ කුට,
නන.ෙ බෙශ ග රට එශමටාව නැවත නැවතත් නැඟී සිමින්න
අපට ශරොන්දක්කය තිශබනවා න් ො ිතමක්කය අපි භ  නැතුව
න් නවා අපි ශේ මශට් සටන් රශ ේ ෙතවා ජ අමග ක්කය
ශවනුශවන් ඒ අමග
ජනවාරි 8වැනි දා ජ ග්රා ණ ශරශම වා
ජනවාරි 8වැනි දා ජ ග්රා ණ ර ා වාශේෙ )2 ෙක්කයෂ ක්කය
ජනතාවත් සෙඟ ශේ න ගෙශන් ජ අපි ූෂෂණ ට එශමටාව
සේපූර්ණශ න්ෙ ක්රි ා රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි , ගු  ෙන්ත්රීතුො

ගු චුරර හංීප ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு சத்துர சந்தீப தசனொரத்ன)

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne)
ඒර නිසා ඒ ගෙන ාදිරි ට න්න )2 ෙක්කයෂ රශේ ජනවමෙ
පාවො ශදන්න රාටවත් ාඩ ති න්ශන් නැා ැ වාශේෙ ඒ )2
ෙක්කයෂශආ ජනවමශේ අභිොෂ න් මුදුන් පමුණුවා ගන්නට දිි
ටාිනශ න් රැප ශවො, ශෙි න් රඳුශ න් ශගොඩ නැඟුණු ආඩුක්ව

ைற்றும்

(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and
Renewable Energy)
ගු  රාානා රතුෙනි, වැඩිපුම ිනාඩි න්ටාප ක්කය ා රින්
ප්රනාන්දු ෙැතිතුොශේ ශවොශවන් ෙට ෙැශබනවා

ඒ ගෙන ාදිරි ට න්න නේ, ශේ ආඩුක්ශ නා ර න්ට සා 
ෙැති සෙතිවු න්ට ෙෙ ආදමශ න් එර රාමණ ක්කය න් නවා
ජනවාරි 8වැනි දා ිේෙවශආ තිබුණු ප්රධ්ානෙ භූිනරාව තෙි , ශේ
මශට් ශා ොු  අලාෙන්න න් න එර සා  ූෂෂණ ට එශමටා අමග
පැමකව ශා ොු , අලුත් ශා ොු ත් එක්කයර එරතු ශවො අන්න ඒ
ජනවමෙ පාවො ශදනවා නේ ඒරට එශමටාව අපි ශා ට දවශසේත්
නැඟී සිමිනවා

අලුත්ගෙශේ ෙන්ත්රීතුො ො ගැන සඳා නක්කය ර ා නමුත්
ආදමණී ෙන්ත්රීතුෙනි, ෙශේ පි ා මාජපක්කයෂ මජශආ සෙතිවමශ ක්කය
ා ැමි ට ාන්ශදද් ජ වසම නව ක්කය පුමාවට ශේ මශට් සි ලු සිිලා
වයාපාම බෙගන්විනන්, නිර්ොණ රමිනන් ඒ ආඩුක්ව ශපම න්න
ප මුව පාමට බැා ැො මුත්ති  ා පිමිශආ ශේ මශට් ප මුවැනි ශපොදු
ශ දිරාව නිර්ොණ රමන්න එදත් අපට පුළුවන් වුණා ඒර නිසා
අපි බෙ ට ටාස නෙන පුද්ගෙ න් ශනොශවි 

ා පුනර්ානනීය

ගු අජි්ත ීඨ. ප්පප්ර්රා මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபதரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ිනාඩි පා ක්කය ශදන්න

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ෙට න් න්න ා රින් ප්රනාන්දු සෙතිතුෙනි, ඔබතුො ශරොච්චම
ශවොවක්කය එතුොට ශදනවාද?

ගු රින් රනාන්දු මාත තා (විදුලි හංප්ද්ශ් ා ිජජි ල් 0
යනාතල ප ුදකේ ා විප්ද්ශ් රැකියා අමාතාතයුරමාතා)

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து - ததொமலத்ததொடர்புகள்,
டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ைற்றும் தவளிநொட்டுத்
ததொழில்வொய்ப்புகள் அமைச்சர்)

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication
and Digital Infrastructure and Foreign Employment)
ෙශේ ශවොශවන් ිනාඩි පා ක්කය ශදන්න

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
සෙතිතුොශේ ශවොශවන් ිනාඩි පා ක්කය ශදනවා ගු  මාජය
සෙතිතුෙනි, ඔබතුොට ිනඩි 53ක්කය තිශබනවා

[අ භ ා 8 5(]

ගු අජි්ත ීඨ. ප්පප්ර්රා මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபதரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ මශට් ාතිා ාස ශවනස් රමන
ාතිා ාසශආ වැදගත් ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය සේබන්ධ්ශ න්
රතා රමන්න ෙැීමෙ ො ාතා වැදගත් ශරොට සෙරනවා ඒ
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සේබන්ධ්ශ න් රාා න්රීෙට ප්රොණවත් රාෙ ක්කය ෙට ෙැීමෙ ගැන
ෙෙ සතුටු ශවනවා ගු  රාානා රතුෙනි, ජාති ෙ අා ශගන
සිමින ශේ ශවොශ ො න් න්න නන., පුගිය වසම තුනර රාෙ
තිස්ශසේ ශේ මජ ආ පිළිශව ගැන ෙශේ ටාශත් සතුටක්කය නැති බව
ෙෙ ශේ ආඩුක්ශ මාජය සෙතිවමශ ක්කය; ශේ ආඩුක්ශ වගකීෙ
භ ාම ගන්නා ශරශනක්කය; ශේ ආඩුක්ව ශවනුශවන් ස.ෙ දවසරෙ
ශපීය සිමින ශරශනක්කය; ශේ ආඩුක්ව ා දන්න ජීිත
පරිතයාගශ න්, ාරීරිර තර්ජන, ෙමණ තර්ජන ශනොතරා ශපීය
සිමි ශරශනක්කය ගු  රාානා රතුෙනි, එශා ෙ පුද්ගෙ කු ිධි ට,
ශේ ආඩුක්ව ශේ වසම තුනර රාෙ තු ෙබා තිශබන ප්රගති
ගැන ෙශේ ටාශත් සතුටක්කය නැා ැ
ගු  රාානා රතුෙනි, පුග ිය ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ජ
ශේ මශට් ජනතාව ශේ මජ පිළිබඳව ෙබා  ජපු තීන්දුවට ෙෙ ගු 
රමනවා ශේ මශට් ජනතාව ාතාෙ වැදගත් පකවවුඩ ක්කය එක්කයසත්
ජාතිර පක්කයෂ ටත්, අප සෙඟ අවංරව සිමින ා වුලාරාම
ශද් පාෙන පක්කයෂවෙටත් ෙබා  ජ තිශබනවා ඒ තෙි , 'ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ ාදිරි වසම ශදරා ොමර ආුත රාෙ තු ඔබ
ඔශේ ප්රතිපත්ති අනුව රටුතතු ර
ුතතුි  ජනතාවට දුන්
ශපොශමොන්දු අනුව රටුතතු ර ුතතුි  එශසේ ශනොරශ ොත්, ඊ ඟට
එ ශඹන ො ා ෙැතිවමණවෙ ජ ඔබව ශද් පාෙන කුණු බක්කයන් ට
වන්න අපි ූ දානේ' න් න පකවවුඩ ඒ පකවවුඩ ශේ මශට්
ජනතාව තීමණාත්ෙරව ෙබා  ජ තිශබනවා, ගු  රාානා රතුෙනි
ඒර ශත්ු ේ ගන්න අපි සෙත් ශවො තිශබනවා ගු 
රාානා රතුෙනි, ඒ නිසා 'ශේ මජ ආ ගෙන තු තිබුණු ා පත්
ශද්ට ගු  රමිනන්, අසාර්ාර ශවච්ච තැන් ා ඳුනා ගනිිනන්, ඒ
අසාර්ාර ශවච්ච රාමණාවෙට රඩිනිනන් -ාතාෙ රඩිනිනන්පිළි ේ රමිනන් ාදිරි ට .ශේ අව යතාව අපි මජ තු ත්,
පක්කයෂ තු ත් ාදිරිපත් රමනවා' න් න රාමණ ෙෙ න් න්න
රැෙැතිි  ෙශේ ශේ ෙත දමන රඩුඩා ෙක්කය ාන්නවා, ගු 
රාානා රතුෙනි අශේ පක්කයෂශආ අතිො ත් බහුතම ෙශේ ෙත
ශවනුශවන් ශපීය සිමිනවා ශේ, ෙශේ ෙත ශනොශවි  ො
න් න්ශන් ඔවුන්ශේ ෙත ි  ශේ මජශආ ප්රතිපත්ති පිළිබඳව
ප්රතිසංස්රමණ අව යි ; ශේ මජශආ ර ෙනාරමණ පිළිබඳව
ප්රතිසංස්රමණ
අව යි ;
එක්කයසත්
ජාතිර
පක්කයෂශආ
ර ෙනාරමණ , නා රත්ව පිළිබඳව ප්රතිසංස්රමණ අව යි ;
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ප්රතිපත්ති පිළිබඳව ප්රතිසංස්රමණ
අව යි  ඒ ශවනුශවන් ෙශේ ෙත දමන, ො සෙඟ එරඟ වන
අතිි ාෙ පිරිසක්කය ශපීය සිමිනවා න් න රාමණ මුළු මටටත්, ශේ
දුෂ්රම අවස්ාාශ ත් අපට ාන්ද ශදන, අප ශරශමටා ි ව
් ාස
තබන ිනලි න ගණනක්කය ශවච්ච, අපශේ ආදමණී පාක්කයිතර න්
සතුළු ශේ මශට් සි ලුශදනාට සඳා න් රමන්න ො රැෙතිි  අපි
ඔබ තනි රමන්ශන් නැා ැ ො ඔශේ අශේක්කයෂාවන් ශවනුශවන්,
ඔශේ අභිොෂ න් ශවනුශවන් ශපීය සිමින එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂශආ අතිො ත් බහුතම ක්කය ෙන්ත්රීවු න්ශගන් ශරනකු වන බව
ඔබට න් න්න රැෙැතිි  ඒ නිසා ශේ මටටත්, අශේ
පාක්කයිතර න්ටත් ො න් න්න නන., 'අපි ඔශේ අභිොෂ න් තනි
රමන්ශන් නැා ැ' න් ා අශේ පක්කයෂශආ ර ෙනාරමණ තු , අශේ
මජශආ රටුතතුවෙ ජ අපට වැරැ ජේ ශවො තිශබනවා ගු 
රාානා රතුෙනි, ඒ නිසා තෙි  ශේ වන ිට ෙමණ දඬුවෙට ෙක්කය
ි ුතතු ිනීයෙු වන්
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

මීට ශෙොශා ොතරට රලිනුත් ො ාදිරිපිට ශේ ශේළිවෙ ාඳශගන
ආඩුක්ව ශදසට ා ැරිො අපට ශචෝදනා රශ ේ ශේ ශෙොන
රු ෙ ක්කයද, ගු  රාානා රතුෙනි! අපි ශා ොඳාරාමවෙ දන්නවා,
'අා වලා ිනීය ෙැු ෙ රශ ේ ශේ අ ි  කුෙන්ත්රණරු ශවෝ ශේ
අ ි  අා වලා පා ම  ජෙ, අා වලා ෙංශරොලාෙ ර.ෙ, අා වලා ූෂෂණ
රශ ේ ශේ අ ි ' න් ා න් න්න ශේ මශට් ජීවත් වන රු ණු
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දන්නා ිනනිස්ුග, අපි ඒ ගැන දන්නවා ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ
ශෙොන අවාසනාවක්කයද? එවැනි ූෂිතත න්, අපමාධ්රාම න්,
ිනීයෙු වන්
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අශේ පැත්තට අත දිගු රමිනන් අප ූෂිතත න් න් ා අපට ශචෝදනා
රමන ශරොට ශෙොන තමේ ටාත් ශ දනාවක්කය දැශනනවාද, ගු 
රාානා කුතෙනි? අපි ඒර ාවසාශගන ාන්න ෙැා ැස්ති නැා ැ
සො ු න් ඒවාට සංශ දි නැති බව අපි දන්නවා ා ැබැි  අපි
සංශ දිි  අපි සතුටට ටානා ශවනවා; දුරට අඬනවා ඒ ශ දනාව පාක්කයිතර ාට තිශබන ඒ ශ දනාව- අශේ ා දවශත්ත් තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි, ඒ නිසා 'ඒ පාක්කයිතර න්ශේ -ිනලි න
ගණනක්කය වන පාක්කයිතර න්ශේ- ඒ අශේක්කයෂා ශවනුශවන් අපි
පක්කයෂ තු ාඳශගන, මජ තු ාඳශගන සටන් රමනවා' න් න
රාමණ ො න් න්න රැෙැතිි 
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ මශට් අපමාධ් පරීක්කයෂණ අතිි ාෙ
ප්රොණ ක්කය සැෙන් ුතතු දුමට අවසන් ශවො තිශබනවා සො ම
අපමාධ් පරීක්කයෂණ අවසන් න්රීෙට ශනොා ැන් වුශඩු ශේ මජශආෙ
සිමින එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ සාොජිර න් ශනොවන සො ු න්
නිසාි 
අනව ය ප්ර න
් සති රමගන්න ෙෙ නෙ න් න්න අව ය
නැා ැ ශේ න් න්ශන් රවුු  ගැනද න් ො අා ශගන ාන්න අ
දන්නවා රූපවාටාීයශ න් බොශගන ාන්න රට්මි දන්නවා ශේ
මශට් සිදු වුණු ප්රධ්ාන අපමාධ් පිළිබඳ පරීක්කයෂණ රටුතතු න්රීශේ ජ
අවසාන අදි මට ආවාෙ ඒ පිළිබඳ ශතොමතුු  මුදා ා රින්ශන්
නැතුව ඒ පිළිබඳ ශචෝදනාවට ෙක්කය වුණු පුද්ගෙ න්ශේ ඔවුන්ශේ
ආ තනවෙ ශපොලීසිශආ ා මුදාශ තිශබන ඔවුන්ශේ ලිපි ශගොනු
මුදා ා රින්ශන් නැතුව ඒවා වැ ැක්කයවූශආ රවුද න් ො ශේ මශට්
ජනතාව දැනගත ුතතුව තිශබනවා එශා ෙ රශ ේ අගෙැතිවම ා
ශනොශවි  අගෙැතිවම ා ශනොශවි  ඒවා වැ ැක්කයවූශආ ඒර අපි
දන්නවා ඒර ෙතර ති ාගන්න නන. රු ණාරම ඒර
දැනගන්න අගෙැතිවම ා ශනොශවි  එශා ෙ රශ ේ
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ මශට් දුේපත්රෙ තුමන් න්රීශේ
වයාපාම ාතාෙ අසාර්ාර ශවො තිශබනවා ෙශේ වාසනාවට
එස් ීම දිසානා ර අොතයතුො දැන් ශේ සභ ාවට ආවා ෙශේ
රාාව පටන් ගන්න ශරොටෙ ආවා එස් ීම දිසානා ර
අොතයතුො තෙි  පුග ිය වසම තුනර රාෙ තු ශේ මශට්
සෙතද්ධි වයාපාම භ ාමව සිමිශආ ශේ මශට් දුේපත්රෙ තුමන් න්රීෙ
පැත්ශතන් අශේ මට රම තිශබන ආශ ෝජන ශෙොරක්කයද? සෙතද්ධි
වයාපාම පැත්ශතන් අපි රම තිශබන නිර්ොණශීලි ක්රි ාව
කුෙක්කයද? සෙතද්ධි වයාපාම සේපූර්ණශ න්ෙ මාජය ිශමෝීක
ශද් පාෙන වයාපාම ක්කය ශපොශා ොට්ටු රඩුඩා ශේ ශද් පාෙන
අතශරොළුවක්කය බවට පත් ශවන්න ාඩ ා ැරි ා ඒර
අරාර් ක්කයෂෙතාව ඒ වාශේෙ ශද් පාෙන අමමුණක්කය ශේ ආඩුක්ව
ශවනුශවන් ා දවශත් රැප ඇෙක්කය නැා ැ ඒ වාශේෙ ශේ ආඩුක්ව
ආමක්කයෂා රමන්ශන්ත් නැා ැ ආඩුක්ව ශවනුශවන් ශපීය ාන්ශන්ත්
නැා ැ ශරොි  ශවොශ ද ශේ ශද් පාෙන උේපමවැට්මි ක්රි ාත්ෙර
රමන්ශන් න් ො බෙනවා
පුග ිය ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ප්රතිලෙ ට බෙප.
ප්රධ්ානෙ රාමණා ශෙොනවාද? ප්රධ්ානෙ රාමණ ක්කය තෙි  ගු 
රාානා රතුෙනි, සෙතද්ධි වයාපාම තු සිමින දාා තමෙක්කයෂ ක්කය
වන සෙතද්ධිොභීන්ට ාන්ද රාෙශආ ජ සෙතද්ධි සා නාධ්ාම
ශනොෙැීමෙ. ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා ශේ මශට් ාන්ද
දා ර න්ශේ ස්වරූප ගැන බෙො 2015 ජනාධිපතිවමණශආ ජ
ු පි ලා 7,500ර අත්තිරාමේ මුදෙක්කය දුන්නා. ඒර වැරැදිි . ඒර
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[ගු  අජිත් ීඨ ශපශර්මා ො තා]

රේපෙක්කය; පගාවක්කය. ා ැබැි , ඒ මුදෙ ා රි ටෙ අත් පත් රමගන්ශන්
ශේ ප ාත් පාෙන ෙැතිවමණශආ ාන්ද ාපාම තු අන්තිෙ ොස
ශදර තු  ජි . ඒ දිා ා බෙන්න ශද් පාෙන සංශ  ජතාවක්කය නැද්ද?
අප සෙඟ ශද් පාෙන රම තිශබන ෙශේ ිනත්ම එස්.ීම.
දිසානා ර ෙැතිතුො ඒ දිා ා බෙන්ශන් නැා ැ; දන්ශන් නැා ැ.
එශා ෙ නැත්නේ එතුො වුවෙනාශවන් රමන්ශන් නැා ැ. වැඩිටාමි
 ජෙනාව රැපුවා. ඒ අටාංසර ිනනිුගන්ශේ ු පි ලා 2,000ක්කය වන
වැඩිටාමි  ජෙනාශවන් ු පි ලා 100ක්කය රපො අශේ ආඩුක්ව
අප්රසාද ට පත් ර ා. අන්තිෙ ොස ශවනශරොට වැඩිටාමි  ජෙනාව
නතම ර ා. ඒවාි න් තෙි  අපි පිරිහුශඩු. පවුලා දාා තමෙක්කයෂ ක්කය.
ාන්ද නේ ශරොච්චමද? එතශරොට ාන්ද
ශදන්න ටාටපු
ිනනිශා ක්කයවත් අපට ාන්ද ශදනවාද? ඒවා ගැන සංශ  ජතාවක්කය
නැති ිනනිස්ුග අශේ ආඩුක්ව පිරිශා න ිධි ට රටුතතු ර ා. ඒ
නිසා සෙතද්ධි වයාපාම ශද් පාෙනිර ව ශ න් අද මාජය ිශමෝීක
වයාපාම ක්කය බවට පත්ශවො තිශබනවා. ඒ වාශේෙ එ දුේපත්රෙ
තුමන් න්රීශේ වයාපාම ක්කය ිධි ට අසාර්ාර ශවො තිශබනවා.
ඒවා ගැන බෙන්න ජනාධිපතිතුො, අගෙැතිතුො, අපි අසෙත් ශවො
තිශබනවා. ඒවා ගැන වග න්ව ුතතු සෙතිවම ා වැශඩි රමන්ශන්
නැත්නේ අස් රමො ශවන ිනනිශා ක්කය දොගන්න බැරිරෙ අශේ
දුර්වෙරෙක්කය. ඒර අශේ දුර්වෙරෙක්කය. ඒ නිසා ෙෙ අගෙැතිතුොට
න් නවා, ෙෙ ජනාධිපතිතුොට න් නවා, රු ණාරමො ශේ
සෙතද්ධි
ාපාම ශවනුවට දුේපත්රෙ තුමන් න්රීශේ ිරලාප
න ඇන වයාපාම ක්කය ශගොඩනඟන්න න් ො. සෙතද්ධි නිෙධ්ාරි
ො ත්වු න්ටත් ශෙොරක්කය ශා ෝ මස්සාවක්කය ශදන්න. ඒරට රෙක්කය
නැා ැ. ඒ ශගොලාෙන්ශේ රැන් ා නැති රමන්න න් නවා ශනොශවි .
ශද් පාෙන
ශනොරමන, අවංර ශෙස ශේ මශට් දුේපත්
ිනනිුගන්ශේ දුේපත්රෙ තුමන් රමන න ඇන වයාපාම ක්කය අපි
ා දන්න නන.. එස්.ීම. දිසානා ර ෙැතිතුෙනි, පුග ිය රාෙශආ
ඔබතුො මජ ට ිු දධ්ව වැඩ ර ා. අපට ි ව
් ාසි , ඔබතුො අපට
ුගබ පතො අශපන් සමුශගන ි  න් ො.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  මාජය අොතයතුෙනි, ඔබතුොට තව ිනාඩි තුනර
රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු අජි්ත ීඨ. ප්පප්ර්රා මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபதரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
එස් ීම දිසානා ර ෙැතිතුෙනි, ඔබතුො ිු ද්ධ් පක්කයෂ ට
න්න ඔබතුොට ටාින තැනට න්න ඔබතුොශේ ටාින තැන
එතැනි  ඔබතුොට අපි ුගබ පතනවා ආඩුක්වට ිු ද්ධ්ව
ශද් පාෙනෙ ව ශ න් එා ා පැත්තට න එර තෙි  ඔබට
රමන්න තිශබන්ශන් අපි න් න්ශන් ආදමශ න් ශෙොරද,
ඔබතුොට ඔ මාජරාරි රමන්න බැා ැ

ගු  රාානා රතුෙනි, ඒ වාශේෙ ෙෙ තව රාමණ ක්කය
න් න්න අව යි  අපි ශේ මශට් බෙ ට පත් වන ිට ප්රධ්ානතෙ
රාමණා න්ටාප ක්කය පිළිබඳ වගකීේ අපට පැවු ණා අපට එශසේ
පැවු ණු වගකීේවලින් එරක්කය තෙි , ාඩේ රට්මි සඳා ා ඔේපු
ෙබා ජෙ ාඩේ රට්මි ෙක්කයෂ 23ක්කය තිශබනවා ශේ මශට් පුමවැසි න්
අද එෙ ාඩේවෙ පදිංචි ශවො ාන්නවා; වගා රමනවා නමුත් ඔේපු
ෙබා ජො නැා ැ ඔේපු ෙබාශදන එර අශේ ප්රධ්ාන ෙැතිවමණ
ශපොශමොන්දුවක්කය වුණා ගු  රාානා රතුෙනි, බිේ රට්මි ෙක්කයෂ
7ක්කය ෙැනො ාවමි  ශේර රමන්න පුළුවන් වැඩක්කය
ර ෙනාරමණ පැත්ශතන් අපි අසෙත් වුණා ෙෙ ශේ රාමණ
ිශ ේෂශ න්ෙ ෙතක්කය රමන්ශන් ෙට රලින් රාා රමපු ටී ීම
ඒරනා ර ෙැතිතුො ාඩේ ිෂ
භ ාම මාජය අොතයතුො නිසාි 

1402

ආඩුක්ශවන් න්න රලින් "ශේ ආඩුක්ශ වැඩ පිළිශව
අසාර්ාරි " න් ො ආඩුක්ව සතුශ ේ සටන් රමන්න තිබුණාශන්
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙෙ ජනාධිපතිතුොට න් නවා, ෙෙ
අගෙැතිතුොට න් නවා, ශේ ආඩුක්ශ අනාගත වගකීෙ බාම
ගන්න අ ට න් නවා ශේ බිේ රට්මි ෙක්කයෂ 23 වසමර රාෙ ක්කය
තු ෙබා ශදන්න අලුත් ීයති පනවන්න නන. න් ො ඒ සඳා ා
අලුත් ීයති පනවන්න නන. ශේ තිශබන ීයතිවලින් ඒ රටුතත්ත
රමන්න බැා ැ ජනාධිපතිතුෙනි, "ශේර ෙෙ රමන්නේ" න් ො
බදාශගන ාන්න අ ට ශේවා රමන්න බැා ැ; ප්රාශ ෝියර නැා ැ
එශා ෙ රමන්ශන් ශරොශා ොෙද? බිේ රට්මි ෙක්කයෂ 23ක්කය තිශබනවා
ශේ ප්ර ්න නිමාරමණ රමන්න නන. අපි ඔක්කයශරෝෙ එරතු
ශවො ශේ වැශඩිට සටන් රමන්න නන.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  මාජය සෙතිතුොට නි ිනත ශවොව අවසන් ශ ශගන
එනවා

ගු අජි්ත ීඨ. ප්පප්ර්රා මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபதரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙට ශේ මිර න් න්න ාඩ ශදන්න
ශේවා ා ැෙදාෙ න් න්න ශවන්ශන් නැා ැ ඒ නිසා අද ශේවා
න් ාගන්න නන. ගු  රාානා රතුෙනි, බිේ රට්මි ෙක්කයෂ 23ක්කය
න් න්ශන් මශට් පුමවැසි න්ශගන් ිනලි න කී රට අි ති ඒවාද?
ඒවා ශබදා  ජශේ රාර් ශආ ජ අපි අසාර්ාර ශවො තිශබනවා අපි
සි ලුශදනාශේෙ වගකීෙක්කය තිශබන අශේ ප්රධ්ාන ෙැතිවමණ
ශපොශමොන්දුව ශේර ඒ නිසා අපි ඔක්කයශරෝෙ එරතු ශවො ශේ මශට්
ාඩේ නැති, ඔේපු නැති අටාංසර ිනනිස්ුග ශවනුශවන් ශේ බිේ
රට්මි ෙක්කයෂ 23ට ඔේපු ශදන නව ීයති ක්කය අමශගන එමු ශේර
අලුත් ආමේභ  ක්කය ශේර අලුත් ආමේභ  ක්කය අද අපට අලුත් පණක්කය
ෙැශබනවා අශේ ආඩුක්ව සතුශ ේ ාඳශගන අශේ රකුශෙන්
සදපු, අපට ිු ද්ධ්ව ශද් පාෙන රමපු, අශේ පමාජ ප්රාර්ානා
රමපු, එා ා පැත්තට පනින්ශන් ශෙොන ශවොශ ද න් ො රලාපනා
රමපු, ඒ ශදපැත්ත රන රට්මි අශපන් න ශෙොශා ොති  ශේ
ශේර ුගබ ශෙොශා ොතක්කය ශනොශවි  ද?

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි , දැන් රාාව අවසන් රමන්න ගු  මාජය සෙතිතුො

ගු අජි්ත ීඨ. ප්පප්ර්රා මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபதரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ගු  රාානා රතුෙනි, අද අපි ශේ අවස්ාාව පාිච්චි රමො
ඒ අටාංසර ිනනිුගන්ශේ බිේ රට්මි ෙක්කයෂ 23ට අදා ඔේපු
අවුු ද්දක්කය සතු ත ශදන්න රටුතතු රමමු ගු  ග න්ත
රු ණාතිෙර සෙතිතුෙනි, අපි ඒරට ාදිරිපත් ශවමු ශේ තිශබන
ීයති ටශත් ශේ ශද්වලා රමන්න බැා ැ අපි ඒරට අලුත් ීයති ක්කය
ා දමු එශා ෙ රශ ොත් ිතමි  අපි ශේ ආඩුක්ව තු ාන්ශන්
ජ ශ වා!

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මී ඟට, ගු  ශා ේෂාන් ිතානශේ ෙැතිතුො රාා රමන්න
ඔබතුොට ිනාඩි (ක්කය තිශබනවා
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ගු ප් ේෂාන් විතානප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு தஹசொன் விதொனதக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගු  රාානා රතුෙනි, අද ශෙවැනි ිශ ේෂ අවස්ාාවර අදා ස්
දක්කයවන්න ිනාඩි ා තමක්කය ා රි ෙබා ජෙ සේබන්ධ්ශ න් ෙෙ
ඔබතුොට ස්තුතිවන්ත ශවනවා නවර පාර්ලිශේන්තු ෙන්ත්රීවු 
ිධි ට අපට ශේර අලුත් අත්දැකීෙක්කය ශේ මශට් සෙස්ත ජනතාවෙ
බොශගන ාන්න පිළිතුමක්කය අද මාත්රී 9 30ට ඔවුන්ට දැරගන්න
ා ැන් ශවනවා

ගු  රාානා රතුෙනි, සො ම ෙන්ත්රීතුෙන්ො ශේ ි ්වාස
භ ංග පිළිබඳවත්, ශෙටා ප්රතිලෙ පිළිබඳවත් ො ා උජාු ශවන්
රූපවාටාීය නාලිරාවෙට රාා ර ආරාම ඊශආ අපි දැක්කයරා ශේ
ි ව
් ාස භ ංගශආ ජ ග්රා ණ අද ාම පා නවා වාශේ ි ව
් ාසි 
න් ොත් තිබුණා තව පැ ක්කය ිතම නශරොට අද ාම ප.ුතවාද,
නැද්ද න් න එර ඒ ො ත්වු න්ට ශපශනි  ශා ට උශද්ට අලුතින්
ාම පා නශරොට ඒ ො ත්වු  ශරොතැනද ටාටගන්ශන් න් න එරත්
අපට බොගන්න පුළුවන් ශවි 
ගු  රාානා රතුෙනි, ෙෙ එර ශද ක්කය න් න්න නන. 2054
ජනවාරි 8වැනි දා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට බෙ ක්කය  ජො ශේ මශට්
දුේපත් අටාංසර ිනනිස්ුග ශලා ා ොශගන ශේ ආඩුක්ව පත් රශ ,ේ
අවුු දු 20ක්කය යූඑන්ීඨරාමශ ෝ ිධි ට දුක්කය ිඳපු අ ටත්, ශේ මශට්
සාොනය ජනතාවටත් ඒ ෙැබි ුතතු වමප්රසාද මිර ෙබා ශදන්න
න් ොි  අශේ එස් ීම දිසානා ර ගු  අොතයතුොත් ශේ සභ ාශ
ාන්නවා අවුු දු 20ක්කය තිස්ශසේ සෙතද්ධි සා නාධ්ාම සාධ්ාමණව
දුන්ශන් නැා ැ දැන් අපි බෙ ට සිලාොත් අවුු දු 3ක්කය ශවනවා,
අලුතින් එර ිනනිශා කුටවත් සෙතද්ධි සා නාධ්ාම දුන්ශන් නැා ැ
ඒ පාපරර්ෙශආ ප්රතිලෙ පුගිය ප ාත් පාෙන ාන්දශආ ජ අපට
රමගා න්න සිද්ධ් ශවො, අවසානශආ ජ ි ව
් ාස භ ංග රටත් මුහුණ
ශදන්න ොර්ග ිවම වුණා

අශේ සෙතිවු  කීප ශදශනක්කය ශේ ි ව
් ාස භ ංගශආ ජ
අගෙැතිතුොට ිු ද්ධ්ව රටුතතු රමනවා න් ො අශේ mobile
phonesවෙට news alerts එනවා අපි පුගශප ෙන්ත්රීවු  ා ැමි ට
එරතු ශවො ශේ ි ව
් ාස භ ංගශ න් ගු  අගෙැතිතුො ජ ග්රා ණ
රමවො, ක්කයතිෙත් ිධි ට ාදිරි අවුු දු ශදර තු ශේ ආඩුක්ව
රමශගන න්න ා ි  ක්කය ශදන්න නන. න් න අමමුණට සිලාො
රටුතතු රශ ේ පුගිය අවුු දු තුශන් ජ සිදුවූ ශද්වලා ාදිරි අවුු දු
ශදශක්කය ජත් සිද්ධ් ශවනවා බොශගන ාන්න බැරි ටාන්දි 
ගු  රාානා රතුෙනි, ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශගනැලාො මශට්
ජනතාවශේ ෙත ශෙොරක්කයද න් ො බොගන්න ශේර ශා ොඳ
අවස්ාාවක්කය න් ො සො ම අ ටාතාශගන ටාමි ා ා ැබැි , ශෙතැන
ාන්න ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශආ රඩුඩා ශෙත් භ ාග රට වැඩි
පිරිසක්කය ශේ ි ්වාස භ ංග ට ිු ද්ධ් බව අපි දන්නවා ශගෝ ාභ 
මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ාත් එක්කයර ාන්න රලාලිශආ රට්මි ට තෙි 
නන. වුශඩු, ි ව
් ාස භ ංග ක්කය ශගනැලාො ශේ ආඩුක්ව පමදවො
ාක්කයෙනින් බෙ ගන්න අද ඒ අ ශේ එර රඩුඩා ෙක්කය ශේ
ි ව
් ාස භ ංග ට ිු ද්ධ්ි  ශේ සතුශ ේ සිද්ධ් ශවන ශද්වලා අපට
ශපශනනවා ශේ අ අශේ ආඩුක්ශ අොතය ෙඩුඩෙශආ
ාඳශගන, අොතය තනතුු  දමාශගන වාා න සා  සි ලු පා ුගරේ
භුක්කයති ිඳින්ශන්, එදා අටාංසර යූඑන්ීඨරාම න්ශේ රමපිමින් ා දපු
ආඩුක්ව සතුශ ේ ාඳශගනි  ිළිෙේජි  න් න්න, ඒ පා ුගරේ
භුක්කයති ිඳිිනන් අද ඒ ො ත්වු  න් නවා, "අපි ශේරට පක්කයෂව
ාන්ද ශදනවා " න් ො අපි වග කීශෙන් න් නවා උද
ගේෙන්පිෙ ෙැතිතුොශේ ප්රරා
රණපිට ා මවො අද රෑ 9 30ට
අපි ජ ග්රා ණ රමන බව ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ
ප්රතිලෙ ඒරි  අපි ගු  අගෙැතිතුොට න් නවා ශා ට එළිවන
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ිට ශේ මශට් බිටාවන ආඩුක්ව තු
ශේ මටට ින රමන
ජනතාවශේ ාන්දශ න්වත් ආපු නැති සෙතිවු  රමන ශේ
ිටාළුවට එශමටාව ක්රි ා ශනොරශ ොත් අපි ස්වාීකන ෙන්ත්රීවු 
ිධි ට ශේ ගු  සභ ාශ වාඩි ශවන බව ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට පක්කයෂ වන එර සෙතිවමශ ක්කය ශා ෝ ශේ රැබිනට්
ෙඩුඩෙශආ ාන්නවා නේ ඒ සෙතිවු  ාන්න ආඩුක්වට
සා ශ ෝග
ශදන්න අපට සදාචාමාත්ෙර අි ති ක්කය නැා ැ
"ො ත්වු ශන් ඔබතුෙන්ො අවුු දු තුනක්කය ර.වා සති ශේ මශට්
අටාංසර ිනනිුගන් ශවනුශවන් ශේ මශට් නි ෙ ශද් පාෙන
සොජ තු දන්න ාා  තැනරට අමශගන න්න පුළුවන්
අටාංසර ිනනිුගන්ට ආදම රමන නා ර න්ට ශේ අවස්ාාව  ජො
ඔබතුෙන්ො ශද් පාෙනශ න් පැත්තරට ශවන්න" න් ො ෙෙ ඒ
අ ට න් නවා එශා ෙ නැතිව තෙන්ශේ වාසි ට වමප්රසාද
ෙබාගන්න ශරොශා ේ ශා ෝ කුට්මි රට අහුශවන තැනරට රිංගන
ශද් පාෙනප න් තවදුමටත් ටාමිශ ොත් ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ
ශනොශවි  ශේ පක්කයෂ ඔක්කයශරොෙ මිර එරතු ශවො පාර්ලිශේන්තුව
ශගන ිය ත් ශේ මටට ශසතක්කය වන්ශන් නැා ැ
ගු  රාානා රතුෙනි "රෑ දනිශ ලා දවලා ිනශගලා" චරිත
මඟපාන ො ත්වු  ශා ට උශද්ට පස්ශසේ ශේ මශට්
ශද් පාෙනශ න් අතුගා දෙන සටනට අපට ශදන්න පුළුවන්
උපරිෙ ක්කයති ෙබාශදන බව ප්රරා රමිනන් ෙශේ රාාව
අවසන් රමනවා
ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 
[අ භ ා 8 35]

ගු රින් රනාන්දු මාත තා (විදුලි හංප්ද්ශ් ා ිජජි ල් 0
යනාතල ප ුදකේ ා විප්ද්ශ් රැකියා අමාතාතයුරමාතා)

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து - ததொமலத்ததொடர்புகள்,
டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ைற்றும் தவளிநொட்டுத்
ததொழில்வொய்ப்புகள் அமைச்சர்)

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication
and Digital Infrastructure and Foreign Employment)
ගු  රාානා රතුෙනි ශබොු  න් න්ශන් නැති ශා ොමරේ
රමන්ශන් නැති අගෙැතිවම කුට ිු ද්ධ්ව ෙංරා ාතිා ාසශආ ේ
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගනාවා නේ ඒ ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවි  න් ා ෙෙ ටාතනවා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව තු
ශගොඩක්කය රි  රතන්දම න් ා තිබුණාට -ො නුවම සිදු ඇෙක්කය
බැඳුේරම සිදු ඇෙක්කය - සත්ත ව ශ න්ෙ ශෙටා අන්තර්ගත ශවො
තිබුශඩු ශවන ''ශේේ'' ශදරක්කය ගු  රාානා රතුෙනි ඒ ''ශේේ''
ශදර තු ෙ මඟ දක්කයවපු තිම මචන රමපු ෙස්සන නිර්ොණ
රමපු නළු චරිත මඟප. කීපශදශනක්කය ාන්නවා ා ැබැි  ප්රධ්ාන
නළුවා දැන් ශෙතැන නැා ැ
ෙේජි  න් න්න ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාපු අ වත්
ශේ ගු  සභ ාශ පුටුවෙ දැන් නැා ැ අපි ශෙතැන ාඳශගන
ාන්නවා ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට උනන්දු වුණු අ ශේ
සභ ාශ පුටුවෙ දැන් ාඳශගන ාන්න නන.

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
අපි ාන්නවා

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)
ා තමශදනාි 
ාන්ශන්
ගු 
රාානා රතුෙනි
පාර්ලිශේන්තුව - [බාධ්ා න්රීේ] ඔන්න ෙෙ න් න ශරොට සභ ාවට
එනවා එන්න ඔබතුෙන්ො සිත් ාඳගන්න ඔන්න එනවා මශට්
ා ි  ා ි  ශෙන්න එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ා ි  සිත්
ාඳගන්න [බාධ්ා න්රීේ]
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි රාාව රමන්න

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)
ගු  රාානා රතුෙනි එර එක්කයශරනාශේ ශේේවෙට
ශගෝ ාභ  ො ත්ෙ ාශේ රලාලිශආ වුවෙනාවට ශේ පිස්ුග ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාවාට අද සිද්ධ් වුශඩු ශෙොරක්කයද? ඒශරන්
වුශඩු මශට් ො  ජනතාවශේ සලාලි ි දේ රමො
පාර්ලිශේන්තුශ සලාලි ි දේ රමො ශේ ා ැෙ තැනෙ ෙි ට්
දොශගන රෑ නව ා ොම වනතුු  ශේ පාර්ලිශේන්තුව
පවත්වාශගන ිනන් ශගෝ ා රලාලි ිටාළුවක්කය බවට පත් වුණු එර
ිතමි 

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
සමෙ ගෙවා ගන්න

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)
ෙශේ සමෙ ගෙවා ගන්න තමුන්නාන්ශසේට පිස්ුගද?

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි ඔබතුො රාා රමන්න

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ අ ොනසිර ශමෝියශ ෝ

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඔන්න
බෙන්න
ශපොශා ොට්ටුශ
ිනනිුගන්ශේ
තමෙ
ෙන්ත්රීවම කුශේ සමෙ ගෙවා ගන්න ා දනවා ශේ අ ොනසිර
ශමෝියශ ෝ

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශේ අ රෑ නව ා ොමට සශමොේ ගෙවන්නි  ා දන්ශන් රෑට
ශගදම ියටාන් ඒර ගෙවා ගන්න ඒර ශේ ශවොශ රමන්න එපා
ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුො ශේ රතන්දශර් ශා ොඳට
ශත්ු ේ ගන්න "රෑ එළි ශවන්න ාස්සම ශවො ටාු  පා න්න
ාස්සම ශවො අගෙැතිතුො ාන්නවා " න් ො අශේ තුේමුලාශෙ
ිෙශෙ අි  ා ශෙොරක්කයද එරක්කය න් වා දැන් තුේමුලාශෙ ිෙශෙ
අි  ාට ශෙොරද ශවො තිශබන්ශන්? ිෙශෙ අි  ාට
ටාතාගන්නවත් බැා ැ ෙෙ ටාතන ිධි ට ිෙශෙ අි  ා දැන්
ශරොශා ේට ා රි ියටාන් වෙශන දෙනවාද ශරොශා ේද අේශසට් එරට

1406

දැන් ශෙොරක්කයද ෙට වුශඩු න් ො එතශරොට ගෙශන අි  ා! අශේ
ගේෙන්පිෙ අි  ා ශෙොරක්කයද න් ශ ? ගේෙන්පිෙ අි  ා න් වා
අක්ෙ තමිනන් 7ි  වැඩිෙ 48ි  න් ො බුදු ශදි ශ ෝ! ශෙශා ෙත්
ෙේජා ශවනවාද? චිශක්කයි  ා!
ශෙශා ෙත් ෙේජා වනවාද ෙෙ අා න්ශන් පක්කයෂ ක්කය ශෙශා ෙ
ෙේජා වනවා ෙෙ දැරො නැා ැ ශපබමවාරි 50 වැනිදා දිනපු එරත්
නිරේ නා ගාත්තා ශන් අේපිරි ශවො ිය ා අේපිරි ශවො ිය ා
ෙංරාශ ිනනිුගන්ට අේපිරි ා වනවා ෙබපු ජ ග්රා ණ ත් දැන්
නිරේ සදශගන න.වා රලාලි ක්කය රැක්ණා ශේර තෙි  ශේ
පක්කයෂ සතුශ ේ තිශබන ප්ර න
්
අි  ා එරක්කය න් නවා ෙලාලී
එරක්කය න් නවා ශෙොක්කයරා එරක්කය න් නවා පුතා එරක්කය න් නවා
ශේශගොලාෙන් අතම ෙං ශවනවා නර තෙි  වුශඩු අද ාම ෙැද්ශද්
තනි වුණා ා ැබැි  ශෙතැන ඊට වඩා ශෙොකු ප්ර ්න ක්කය තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව තුළින් ා තම
වතාවක්කය අග්රාොතයවම කු ශවච්ච අග්රාොතයතුොශේ චරිත
ශරෙසන්න ශෙොකු උත්සාා  ක්කය තිබුණා ගු  රාානා රතුෙනි
ෙෙ ඔබතුොට ශේ අවස්ාාශ  ජ එක්කය රාමණ ක්කය ෙතක්කය රමො
ශදන්න නන. ෙංගෙ සෙම ඇම ො ත්ෙ ාත් එර රාෙ ර  ජ
ශේරට වග න් න්න නන. සොශවන්න අශේ මුදලා ා ා ජනොධ්ය
සෙතිතුෙනි ෙංගෙ සෙම ඇම ො ත්ෙ ා ඒ පැත්ශත් ාන්න
රාෙශආ "මනිලාට බැා ැ" න් ො ෙත ක්කය ශගනාවා "මනිලාට
බැා ැ" න් ො ෙත ක්කය ශගනැලාො එතුො - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු  රාානා රතුෙනි ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ා තම වතාවක්කය
අගෙැති ශවච්ච එරෙ එක්කය ශරනාි  ාන්ශන් ඒ මනිලා ිරෙසිංා 
අග්රාොතයවම ා ිතමි  න් න එර පැා ැදිලිව ෙෙ න් න්න නන.
ා තම වතාවක්කය අගෙැති ශවන්න පුළුවන් ශවච්ච ශවන න්සිශවක්කය
ශෙතැන නැා ැ "මනිලාට බැා ැ" න් ො න් වාට "මනිලාට පුළුවන්"
න් ො ඔේපු ර ා දැන් මනිලා "ශා ොශමක්කය" න් ො ඔේපු රමන්න
ශේර සතුශලා ාන්න සො ු න්ට පිස්ුගවක්කය තිශබනවා
ගු  රාානා රතුෙනි ඒ එක්කයශරනා ාන්ශන් ඒ පැත්ශත්
ශනොශවි  ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂශ න් ශේර ර ාට අපට ප්ර න
් ක්කය
නැා ැ ශෙොරද ඒ අ ශා ොු  ඒ ගැන ප්ර න
් ක්කය නැා ැ ඒ ශා ොම
මජාො ශා ොම මජාො රමන ඒවා ගැන ප්ර ්න ක්කය නැා ැ අශේ
සමෙ අස්ශසේ ාඳො අපිෙ රන්න ා දන අ ගැන තෙි  අපට
ප්ර න
්
තිශබන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි අපිට ප්ර න
්
තිශබන්ශන් -

ගු රහන්න රණවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

නැඟී සිනාප් ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)
ඔබතුෙන්ො එක්කයර ප්ර න
් ක්කය නැා ැ න් ො න් වා ශන්
ශදි ශ ෝ! [බාධ්ා න්රීේ] ශපොඩිඩක්කය ාන්නශරෝ [බාධ්ා න්රීේ] ගු 
රාානා රතුෙනි අපට ප්ර න
්
තිශබන්ශන් අපි එක්කයර ාඳශගනෙ
අපිව රන්න ා දන අ එක්කයරි  අශේ සතුශලා අපි එක්කයරෙ
ාඳශගන අපිව රන්න ා දන අ එක්කයර තෙි  අපිට ප්ර න
්
තිශබන්ශන් ෙශේ එා ා පැත්ශත් ාඳශගන ාන්න ශරනා ශරොන්ද
ගැන රාා රමනවා ෙෙ අා ශගන ටාමි ා ෙට ෙතරි  එදා -2054ාන්දශආ ජ ජනාධිපති වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ො ත්ත ාට ශරොන්ද
ශරළින් ති ාශගන අතට අත ශදන්න බැා ැ න් ො න් වා
එශා න් රමනවා ශෙශා න් රමනවා "ටාටන්" න් නවා "හුටන්"
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2018 අශප්රේලා 0(

න් නවා න් වා ඊට පස්ශසේ ඟට සිලාො වැඳො සෙතිරෙ
ගත්ත ා ැමි ශරොශා ොෙද? නර තෙි  අපිට ශර ශවච්ච ප මුවැනි
තැන ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ආඩුක්වට වැමදිච්ච තැන
ඔතැනි  ශේ ආඩුක්වට වැමදිච්ච තැන ඔතැනි  අපි ආඩුක්වක්කය
ා ැමි ට ො න්සිශවො ජනාධිපතිවම ා ශගනාවා ශා ොඳ ිනනිුගන්
මිරක්කය ශේර සතුශලා ාන්නවා එශා ෙ නැා ැ න් ො අපි
න් න්ශන් නැා ැ අඟ ඟ ාඳශගන රන රනවාද රන ඟ ාඳො
අඟ රනවාද ශෙොරක්කයද රාාවක්කය තිශබන්ශන් එශා ෙ උන්
ශගොඩක්කය ශේර සතුශලා ාන්නවා න් ො ෙෙ අද ි ්වාස
රමනවා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගෝ ා ශනොශවි  රවුු 
ශගනාවත් thank you!. ඒරාබද්ධ් ිපක්කයෂ ට දා ස් වාම ක්කය ෙෙ ඒ
සේබන්ධ්ශ න් ස්තුතිවන්ත වනවා ඒරට ෙෙ න් න්න නන.
''අශේ ාඳන් රන රනවා'' න් ො ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව
ශගනාවාට ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  න් ො ෙෙ න් න්න නන. ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාව ශගන ඒෙ සේබන්ධ්ශ න් ප මුවැනි ස්තුති ටාින
වන්ශන් රාටද? එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආත් ශපොඩි ශපොඩි රචලා
මිරක්කය තිබුණා අශේ ෙන්ත්රීවු  50)ක්කය ාන්නවා ශගඩි පිමින් අද
එරතු ශවො ාන්නවා එක්කයශරශනක්කයවත් ිු ද්ධ්ව ාන්ද
ශදන්ශන් නැතිව අපිව එරතු රමන්න ඔබතුෙන්ොට පුළුවන් වුණා
ඒර තෙි  අශේ ශෙොකුෙ ජ ග්රා ණ න් න එර ෙෙ මුලින්ෙ
න් න්න නන.
ශදවැනි රාමණ
ශෙ ි  පක්කයෂශආ ප්රතිසංිධ්ානවෙට
ඔබතුෙන්ො පාම රපො දිනන පාම අපිට ා දො දුන්නා එ ට
thank you! ගු  රාානා රතුෙනි තුන්වැනි රාමණ ශේරි 
[බාධ්ා න්රීේ] ඊ ඟට එන ාන්දශආ  ජ ශපොශා ොට්ටුශ ශපති මිර
ගෙවන්න පාම ා දො දුන්නාට ඔබතුෙන්ොට ශබොශා ොෙ ස්තුතිි 
න් න එරත් ෙෙ ශේ අවස්ාාශ  ජ ෙතක්කය රමො ශදනවා

ගු  රාානා රතුෙනි ආසෙ ශද් තෙි  ශේර ''ශෙඩා
ෙැු ණත් බඩ ුගද්දි '' න් ො න් නවා ශන් ශේශක්කය ටාටපු
ා ාලාපාු ශවෝ කුේභ ාඩුඩශ ෝ මූසෙශ ෝ ශපශර්තශ ෝ ගස් බලාශෙෝ
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඔක්කයශරොෙ අද ිය ා අේො! ෙෙ එර ශද ක්කය ාලාො සිමිනවා [බාධ්ා
න්රීෙක්කය] එශා ෙි  ආස සත්තටෙ ආසි  එශා ෙ [බාධ්ා න්රීේ]
එශා ෙ තෙි  ආස පුත්තෙෙටත් ආසි  එශා ෙ ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ රාමණ ශා ොඳින් ෙතක්කය ති ා ගන්න නන.
ශේ ිය 53 ශදනා ශනොශවි  ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ න් න්ශන්
ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ ෙන්ත්රීවු  (2ක්කය ාන්නවා ශේ පක්කයෂ ත්
එක්කයර එරතුශවො ටාටපු දැන් ශේ 53 ශදනා ශනොශවි  ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂශආ තීන්දුව බහුතම
29ක්කය ිතම ාන්න නන.
ගණන් ා රි ශන්ද? (2න් 53ක්කය අක් ර ාෙ 29ි  [බාධ්ා න්රීේ]
ගණන් ා රි
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ශදනාට අද අගෙැති ශරශමටා ි ව
් ාස ක්කය නැත්නේ ශේ ආඩුක්ශ
ාන්ශන් ශරොශා ොෙද? ශෙොරද ශා ටත් ාන්ශන් ශේ අගෙැතිතුොෙ
තෙි  ශා ට උශද් ටාු  පා නශරොටත් ාන්ශන් අගෙැති මනිලා
ිරෙසිංා ෙි  න් ො අම ිෙශලා ො ත්ෙ ාට න් න්න නන.
මනිලා ිරෙසිංා ෙි  අගෙැති

ගු  රාානා රතුෙනි මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුොශේ
නා රත්ව
ටශත් ඔ 53 ශදනාට - අම න් වාශන් සමෙ ගෙවා
ශගන එන්න න් ො අන්න ඒ ශගොලාෙන්ට න් න්න ශා ට එනවා
නේ සමෙ ගෙවා ශගන එන්න න් ො ඔබතුෙන්ොශේ භ ාෂාශවන්
න් න්ශන් ගෙවාශගන එන්න න් ො ශෙොරද ඔබතුෙන්ො
ආසි  ශන් එශා ෙ ාන්න ඒ නිසා එශා ෙ එන්න න් න්න ශා ට
එශා ටත් න්න පුළුවන් එශා ෙ ගෙවා ශගන ශෙොරද එා ාට
නවා ශො ාට එනවා එා ාට නවා ශො ාට එනවා ඒර තෙි 
ඒ ශගොලාෙන්ශේ ශද් පාෙන
ගු  රාානා රතුෙනි ෙෙ මනිලා ිරෙසිංා  ෙැතිතුො ගැන
එර ශද ක්කය න් නවා එතුො අමලි ගා  ෙන්දිම ට අඩි තිේශේ
නැති ිනනිශා ක්කය එතුො අමලි ගා  ෙන්දිම ට ියශආ මාජරාරි
වැඩවෙට ිතමි  ගු  රාානා රතුෙනි පුගිය දවසර මනිලා
ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ාශේ ආර් ාව ගැන මුහුණු ශපොශත් තිබුණු
සටා නක්කය ෙෙ දැක්කයරා එතුින airport එශක්කය VIP පැත්ශතන්
න්ශන් නැතිව සාොනය ිනනිුගන් න පර් න්තශආ immigration
ශපෝලිශේ දන්ශන් නැා ැ වාශේ ියටාලාො plane එරට නැඟො
තිබුණා අපි දන්නවා අශනක්කය ආර් ාවන් ශරොශා ොෙද ියශආ
න් ො ශදරි  ශදරි  ශදරි  ශදරි  න් ො ගණන් තිබුණු
account ගැන අපි දන්නවා ගු  රාානා රතුෙනි අමලි ගා 
ෙන්දිමශආ තිබුණු jacuzzi අපි දැක්කයරා බලු ූලක්ව පවා AC රම
තිබුණා අපි ඒවා දැක්කයරා බලාශෙක්කය තබා අශේ නා රතුොවත්
එශා ෙ ශද්වලා පාිච්චි රශ ේ නැා ැ ගු  රාානා රතුෙනි ාතින්
ශේවාද වැමදි?

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
පින නැා ැ

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

ශේ පාර්ලිශේන්තුශ සිමින 9( ශදශනකු O/Level failලු ෙෙ
නේ A/Level ිභ ාග ත් pass. ඒ නිසා බ ශවන්න එපා Fail
වුණු 9(ට සතු ත් රට්මි ත් ඔතැන සති නන. නේ ඒ අ ශේ
නේ සඳා න් රමන්නද? [බාධ්ා න්රීේ] නිරේ වැශඩි කුණු රම
ගන්න එපා

(The Hon. Harin Fernando)
පින නැා ැ? ඔ පින තෙි  මටට ගා පු ශා ණ
ගු 
රාානා රතුෙනි ශේර තෙි  සතය ඒරද ශේ වැරැදිි 
න් න්ශන්? එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ශේ ආඩුක්ශ වැරැදි
තිබුශඩු නැා ැ න් ො ෙෙ න් න්ශන් නැා ැ වැමදි තිබුණා එශසේ
වැමදි ශගොඩාක්කය තිබුණු නිසා තෙි  අපට ශපබමවාරි 50 වැනි දා
පාඩෙක්කය ාශගන ගන්න ෙැබුශඩු එශා ෙ නැතිව ශේ ශගොලාෙන්
ශා ොඳ නිසා ශනොශවි  ශේ ශගොලාෙන්ශේ ශා ොඳ නිසා මශට්
ිනනිුගන් ාන්ද දුන්නා ශනොශවි  අශේ වැරැදි නිසාි  එශා ෙ
වුශඩු අශේ වැරැදි නිසා අපට පුංචි පාඩෙක්කය ාශගන ගන්න වුණා
ා ැබැි  අද රමපු ශදි න් තෙි  අපි ආශ ත් නැඟිමින්ශන් න් න
එර අපි ඔබතුෙන්ොට පැා ැදිලිව න් නවා ඒර ෙතර තබා
ගන්න

ඔබතුෙන්ො ශේර ශා ොඳින් අා ගන්න ගු  රාානා රතුෙනි
අපි ෙතර තබා ගත ුතතු ශද ක්කය තිශබනවා ශේ තීන්දුව තු 29
ශදශනක්කය ා දවතින් - ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ 29 ශදශනක්කය
න් න්ශන් ඒරි  බහුතම ෙෙ ජනාධිපතිතුොශගනුත් පැා ැදිලිව
ාලාලීෙක්කය රමනවා ශේ ආඩුක්ව අමාජිරත්ව ට න්ශන් එරවම
තීන්දු ගන්ශන් නැති නිසාි  අගෙැතිතුො ශරශමටා ි ්වාස භ ංග
වුණා න් වාට ශා ටත් ශේ අගෙැතිෙ තෙි  අගෙැති එශා ෙ නේ
ශා ට ශේ ිනනිුගන්ට ශේ ආඩුක්ශ ාන්න බැා ැ ශන් ශේ 53

ගු  රාානා රතුෙනි ශේ අවස්ාාශ  ජ ා දවතින් න්ව ුතතු
ශද ක්කය තිශබනවා ශේ ගත් ා ැෙ තීන්දුවක්කය උඩෙ තිබුශඩු ශේ
ි ව
් ංස භ ංග වත් ශේ bond එරවත් ශනොශවි  ශද් පාෙන
ශේෙක්කය තිබුශඩු ශේ ශගොලාෙන්ට නන. ශවො තිබුශඩු ශ්රී ෙංරා
නිදා ස් පක්කයෂ රඩා ගන්නි  ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශආ රට්මි ට
නන. ශවො තිබුශඩු ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂශ න්ෙ ආඩුක්ව තු
අගෙැති ශරශනක්කය පත් රම ගන්නි  ශේ තු තිබුශඩු bond එර
ශනොශවි  ගු  රාානා රතුෙනි ො නුවම සිද්ධි ත් ශනොශවි 
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  ා රින් ප්රනාන්දු ො තා]

ගු  රාානා රතුෙනි ඒ ශදරෙ ශනොශවි  තිබුශඩු ඒ ශදරෙ
ශනොශවි  ශේර සතුශ ේ තිබුශඩු ශද් පාෙන ශේේ තිබුශඩු
අශේ අගෙැතිතුොව අි න් රමො UNP එශක්කය ශපොඩිඩක්කය අටාංසර
නා රශ ක්කයව පත් රමො ශද් පාෙන පරිපාෙන අතට ගන්නි 
නන. රම තිශබන්ශන් ශේවා ගැන න් න්න ෙේජා ශවන්න නන.
නැා ැ ෙෙ බ ශවන්ශන් නැා ැ ොව ශගදම ැ වත් රෙක්කය නැා ැ
සත්ත න් න්නට නන. ශේරි  සත්ත රාාව සත්ත - ාාර්ා තිබුශඩු එතැනි  ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ොශේ ශගෝ ාභ 
රලාලි ට නන. ශවො තිබුශඩු ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ දුර්වෙ
රමො රඩුඩා ෙක්කය ඒ පැත්තට ගන්නි  ශේර තෙි  ශේෙ ශවන
ශේෙක්කය තිබුශඩු නැා ැ ශේර සතුශ ේ UNP එර රඩන්න UNP
එර දි ාු  රමන්නි  නන. වුශඩු නමුත් ශරොශා ොෙ ා රි ග්රා චාම
රැමකුණා ශ ොව රැමකුණා එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ එරට
ටාටගත්තා ශා මින් පුගව අලුත් එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ක්කය ා ට
ගන්නවා නැඟිමිනවා න් න එරත් ඔබතුොට පැා ැදිලිව
න් න්නට නන. ගු  රාානා රතුෙනි
ෙශේ
ිනත්ර
ශමෝටාත
අශේගුණවර්ධ්න
ො ත්ෙ ා
ශසලාෙේබක්රාමශ ක්කය වුණා පුංචි ට ර් එරක්කය ශසලාෙේ රාර්
එරක්කය ශගනැිත් ශපන්වුවා අශන්! ෙෙ එර ශද ක්කය ගැන න් න්න
සතුටුි  රළුතම ගැන රාා ර ා ෙට ඊශආ-ශපශර්දා ආමංචි ක්කය
ආවා දැන් රළුතම පැත්ශත් ොෙ නේ රැශඩන්ශන් නැා ැ න් ො
ඒර ශෙොකු ශද ක්කය ා ැබැි  ෙෙ නේ දන්ශන් නැා ැ ෙෙ එතුො
නිසා ශනොශවි  න් ශ ඒ පැත්ශතන් ආමංචි ක්කය ආවා මත්තමන්
ශේරිො ලු ගු  රාානා රතුෙනි එතුො ශවොක්කයස්වැගන් රාර් එර
න් ො toy එරක්කය ශගනැිත් ශපන්වුවා ශේ පාර්ලිශේන්තුව joke
එරක්කය ර ා ශන් අශේ මන්ජන් මාෙනා ර ො ත්ෙ ා
"පාර්ලිෙන්ට් ශජෝක්කයස්" න් න චිත්රපට ශගනාශ ශේ වාශේ
ිනනිුගන් නිසාි 
ගු  රාානා රතුෙනි 2057 අවුු ද්ද තෙි  ෙංරාවට
වැඩිශ න්ෙ Foreign Direct Investments ශගනාපු අවුු ද්ද න් න
එර ඔබතුොට න් න්න නන. FDIs වැඩිශ න්ෙ ආපු අවුු ද්ද
2017.
[බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි ඔ ශපන්වන්ශන් O/
Level පාස් නැති
9(රශේ තමෙි  [බාධ්ා න්රීේ] ගු 
රාානා රතුෙනි පාර්ලිශේන්තුශ O/Level පාස් නැති 9(රශේ
හූව ශපන්නුවා ඒ ශරොශා න්ද? ශපොශා ොට්ටුශවන් ශපන්නුවා ගු 
රාානා රතුෙනි ශේ සංඛ්යාශලාඛ්න ො ශනොශවි  ශන්
න් න්ශන් [බාධ්ා න්රීේ] ෙංරාශ වැඩිෙ exports තිබුණු
අවුු ද්දත් 2057 අවුු ද්දි 
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ආඩුක්වට වැරැදුණු තව තැනක්කය
තිශබනවා ඒ තෙි  රමපු ශා ොඳ ශද්වලා න් ා ගන්න ශනොා ැන් ඇෙ
ඒ ශනොා ැන් ඇශෙත් එර වමදක්කය තිශබනවා ශෙොරක්කයද ඒ? ො න් ව
කුේභ ාඩුඩශ ෝ මූසෙශ ෝ ශපශර්තශ ෝ
[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]
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ශෙච්චම ශා ොමරේ ශවද් ජ දැක්කයශක්කය නැද්ද? ශබොු  රතන්දම ශන්
දැන් ඒ ශගොලාෙන් ටාතනවා "ඒ පැත්තට පැන්ශනොත්
ශද් පාෙන
ා රි ශපොශා ොට්ටුවට පැන්ශනොත් ශද් පාෙන
අනාගත ක්කය තිශබනවා"ි  න් ො ගු  රාානා රතුෙනි ඒර
ශනොශවි  ප්රතිපත්ති න් න්ශන් ඒරට ශනොශවි  ශරොන්දක්කය
තිශබනවා න් න්ශන් තෙන් ෙක්කය ආමේභ  ර ා නේ එ
අවසාන වන තුු  ඒ ශවනුශවන් සටා න් රමන්න නන.
අවසාන වන තුු  ඒ ගෙන න්න නන. සො ම ෙන්ත්රීවු 
ජාතිර ෙැි ස්තුශවන් පත්ශවො ජනාධිපතිවම ාශගන් පුටුව
අමශගන දැන් ආශ ත් එශා න් ශෙශා න් මුක්කයකුවක්කය ගා ො ඒ
පැත්තට පනින්න ා දනවා ඔබතුෙන්ො ඒ ගැන ෙේජා ශවන්න
නන. ශෙොරද ඒවාශ න් ඔබතුෙන්ොශේ තනතුු ෙි  නැති
ශවන්ශන්
ගු  රාානා රතුෙනි ො අවසාන ව ශ න් ඔබතුොශගන්
ාලාලීෙක්කය රමනවා ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව සත්ත
ව ශ න්ෙ ශේ පාර්ලිශේන්තුශ රාෙ රා දැමූ රාෙ නාස්ති
ර අද මාත්රී ආා ාම දවලා ආා ාම උශද් ආා ාම  ජො OT ශගවො
ෙි ට් ශජනශර්ටර් පාිච්චි රමො ො ා ි ාෙ මුදලා රන්දමාවක්කය
ි දේ ර එරක්කය ශේ ිවාද ට කී ශදශනක්කය සා භ ාිය වුණත් අක්ෙ
ගණශන් ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා ඒ සේබන්ධ්ශ න්
වචන ක්කයවත් රාා රශ ේ නැා ැ ශන් [බාධ්ා න්රීේ] දැක්කයරාද?
ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ො ත්ෙ ා අත්සන් රශ ව
ේ ත් නැා ැ රාා
රශ ව
ේ ත් නැා ැ [බාධ්ා න්රීේ] එතුො රැන්මිශේ දවලා ර.ෙ
රනවා ො දැක්කයරා ො ටාතන ා ැමි ට එතුො ාන්ද ශදන්න එි 
නමුත් එතුො වචන ක්කයවත් ප්රරා රශ ේ නැා ැ නාෙලා ශේබි රාා
රශ ේත් නැා ැ එතශරොට ශේර ො  අවුලා ශේෙක්කය ශන්ද?
ශරොතැනර ශා ෝ ශෙොරක්කය ශා ෝ අවුෙක්කය තිශබනවා ශේ ශේෙට
රම තිේශේ අශන්! අම තුේමුලාශලා ිෙශෙ අි  ි  ගෙශන
අි  ි  ිතමි  ශේර ො ා අවුෙක්කය ශේර සතුශ ේ ශෙොරක්කය ශා ෝ
අවුලා ජාොවක්කය තිශබනවා රවුු න් ශා ෝ රාශේ ශා ෝ ෙණුවක්කය
ර.වා අපමාශද් ප ! ඔබතුෙන්ොට ශෙශා ෙ ශවන්න ශා ොඳ නැා ැ
අම දිනපු ජ ග්රා ණ නිරේ ාලාොශගන න.වා ශෙශා ෙ නාන්න
ශා ොඳ නැා ැ ො න් වාට පස්ශසේ ශන් එතුො ශේ සභ ාව සතු ට
ආශවත් ගු  රාානා රතුෙනි ඒ නිසා ො ඔබතුොශගන් ාලාො
සිමිනවා නිරේ පිස්ුගවට ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනා ශගශනන්න ාඩ
ශදන්න එපා න් ො එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ වැනි ො ා දැවැන්ත
පක්කයෂ ක්කය එක්කයර ා ැේශපන්න ශේ ශගොලාෙන්ට ශපොඩිඩක්කය අොු ි 
ශරොච්චම ා ේපන්න ආවත් ශෙොන ශෙොන ශේේ ගැහුවත්
ා ැේශපන්න බැා ැ [බාධ්ා න්රීේ] අපට ො  ි ාෙ ශචෝදනාවක්කය
ශගනාවා [බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි ිශ ේෂශ න්ෙ
ද්රිඩ පක්කයෂවෙටි  මුස්ලිේ පක්කයෂවෙටි  ි ාෙ ශචෝදනාවක්කය ර ා
ශේවා ශෙොනු වෙට න ශද්වලා න් ො එරක්කය න් න්න නන.
ශෙොනු වෙට ශා ොඳට ින්කවණු ිනනිස්ුග තෙි  ශෙොනු  ගැන
දන්ශන් ශෙොනු වෙට ින්කවණු ිනනිුගන්ට ශෙොනු  මසත්
ශත්ශමනවා සො ම අ න් නවා ු පි ලා ශරෝමි 4රට ගත්තා
න් ො ශෙවුන් ු පි ලා ශරෝමි 4රට ගන්න! ආශපෝ! ශනොදන්ං
ඊට වඩා ශා ොඳි  ඒ ු පි ලා ශරෝමි පශා න් දාන ක්කය ශදන එර
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙවුන් ු පි ලා ශරෝමි පා රට ගන්න
නන. නැා ැ

ගු මාතන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

අශේ ආඩුක්ව සතුශ ේ ටාමි ා ඒ නිසා අපි රමපු ශා ොඳ ශද්වලා
අපට න් න්න ා ේබ වුශඩු නැා ැ ශේ සභ ාග ආඩුක්ශ ත්
ාන්නවා රකුෙක්කය එා ා පැත්ශත් ති ාශගන රකුෙක්කය ශො ා
පැත්ශත් ති ාශගන ාන්න අ දැන් handbag එරක්කය ාස්සමටාන්
ති ාශගන රාා රමපු එක්කය ශරනා රාා රමපු ිොස දැක්කයර
ශන්ද? "ශේර ා රි නැා ැ ශේර ශා ොමරෙක්කය" න් ො න් නවා
ශා ොමරෙක්කය රමනශරොට ශේ ආඩුක්ව සතුශ ේ ටාමි ා ශන්

(An Hon. Member)
ශෙවුන් ශෙවුන් න් න්න එපා ෙස්සනට රාා රමන්න

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)
ශෙවුන් න් ශ නැා ැ ශෙොනු  ශෙොනු  ශෙවුන් න් ශ
ශෙොනු වෙට [බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි ාලාොශගන
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2018 අශප්රේලා 0(

ශතොේපි දො ගත්තාට ෙට රමන්න ශද ක්කය නැා ැ ා ැබැි  අපි
අා ො තිශබනවා පුත්තෙශේ නේ ශෙොක්කයකුද ාන්නවා න් ො
එශා ෙ එශරක්කය

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

පාර්ලිශේන්තුවටත් සිලාො තිශබනවා වාශේ ෙට ශපශනනවා
[බාධ්ා න්රීේ] ගු  රාානා රතුෙනි එ ාට නේ රාා ශගොඩක්කය
තිශබනවා ඒ ගැන ො වැඩි රාා රමන්න රැෙැති නැා ැ ා ැබැි 
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ අවස්ාාශ  ජ පැා ැදිලිව න් න්න නන.
අපි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව අතිි ාෙ ශෙස ජ ග්රා ණ
රමනවා න් ො ශේ ජ ග්රා ණ ත් එක්කයරෙ අද අපි මුළු
රඩුඩා ෙෙ අතිගු  ජනාධිපතිතුොශගනුත් ගු  අග්රාොතය
තුොශගනුත් එර ාලාලීෙක්කය රමනවා

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)
නැා ැ නැා ැ ඔබතුො රාා රමන්න

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ො තෙි  රාා රමන්ශන් රු ණාරමො
ා ැසිශමන්න [බාධ්ා න්රීේ]
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුොට රාා රමන්න අවස්ාාව ශදන්න [බාධ්ා න්රීේ]
Order, please! Everybody has a right to speak;
ශදපාර් ව
් ටෙි  ො ශේ න් න්ශන් ඔබතුො රාා රමන්න

[අ භ ා 8 40]

(The Hon. Speaker)
ගු  සෙතිතුෙනි ඔබතුොශේ රාාව දැන් අවසාන රමන්න

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)
අවසන් රමනවා ගු  රාානා රතුෙනි ො එරෙ එර
ාලාලීෙක්කය රමනවා අද ශේ රාෙ නාස්ති ර ාට අපි ා ැශදන්න
නන. ශේ ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාවාට දා ස් වාම ක්කය
ස්තුතිි  අශේ සස් සරි ාට ස්තුතිි  මශට් සස් සරි ාට ස්තුතිි  ඒ
වාශේෙ ශේ කුේභ ාඩුඩ න් ශපශර්ත න් මූසෙ න්

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

එ වා අදින් පස්ශසේ ආඩුක්ව ශුද්ධ් රමශගන ඒ ිනනිුගන්ට ශේ
ආඩුක්ව සතුශ ේ එර දවසක්කයවත් සෙතිරේ දමන්න නේ ාඩ
ශදන්න එපා න් න ාලාලීෙ පෙණක්කය රමිනන් ෙශේ රාාව
අවසන් රමනවා ශබොශා ොෙ ස්තුතිි  ගු  රාානා රතුෙනි

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඊ ඟට ගු  තිෙංග ුගෙතිපාෙ ෙැතිතුො [බාධ්ා න්රීේ]

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා (ියප්ය ාය කථානායකුරමාතා)
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல - பிரதிச் சபொநொயகர்)

(The Hon. Thilanga Sumathipala -Deputy Speaker)
නශෙෝ බුද්ධ්ා ! ගු  රාානා රතුෙනි - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුොට රාා රමන්න ාඩ ශදන්න Do not disturb; let him
speak.

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු  රාානා රතුෙනි අද ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට ශ්රී
ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ - [බාධ්ා න්රීෙක්කය] සමත් ශෆොන්ශසේරා
ො ත්ෙ ාට ප්ර ්න ක්කය තිශබනවාද?

ශා ොඳින්

ගු කථානායකුරමාතා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)
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(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු  රාානා රතුෙනි
ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව
ාදිරිපත් ර අවස්ාාශ සිට අපි ශ්රී ෙංරා නිදා ස් පක්කයෂ තු
 ජර්ඝ ව ශ න් සාරච්ාා රමො ශේ රු ණු පිළිබඳව ිග්රා  ක්කය
ර ා අපි අශේ පක්කයෂශආ සභ ාපති වෙත්රීපාෙ සිරිශසේන ෙැතිතුො
සෙඟත් ශේ පිළිබඳව සාරච්ාා ර ා ඒ ශද් පාෙන තීන්දුව
ගැීයශේ ජ පක්කයෂ ක්කය ා ැමි ට අපි ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ
තිශබන රු ණු පිළිබඳව සාරච්ාා ර ා [බාධ්ා න්රීේ] පක්කයෂ ක්කය
ා ැමි ට අපි තීන්දු රමපු ශද් තෙි  ශේ සේබන්ධ්ශ න් ගු 
අගෙැතිතුො එක්කයර සාරච්ාා රමන්න නන. න් න එර ශෙොරද
අශේ පක්කයෂ තීන්දුවක්කය ශගන තිබුණා අපි දිගටෙ දමපු ෙත ෙත
ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට ාන්ද  ජශෙන් ව න්න්න බැා ැි 
න් ො ගු  රාානා රතුෙනි අශේ පක්කයෂශආ තීන්දුව වුශඩු
අශේ පක්කයෂ ගන්නා තීන්දුව පිළිබඳව ගු  අග්රාොතයතුො දැනුවත්
රමන්න නන. න් න එරි  ඊශආ දිනශආ  ජ අශේ පක්කයෂශආ
තීන්දුව පිළිබඳව ගු  නිෙලා සිරිපාෙ ද සිලාවා ෙැතිතුො ා මා ා ගු 
අගෙැතිතුො දැනුවත් ර ා [බාධ්ා න්රීේ] ඒ වාශේෙ ශේ පිළිබඳව
එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂශආ ෙත වුශඩු ශේ සේබන්ධ්ශ න්
අගෙැතිතුො න්සිශසේත් ාවත් ශනොි ුතතුි  න් ොි  ඒ පක්කයෂශආ
තීන්දුව වුශඩු ඒ පක්කයෂ දමන ස්ාාවම ි  [බාධ්ා න්රීේ] නමුත්
අශේ පක්කයෂශආ ඒරෙතිර තීන්දුව වුශඩු ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාශ තිශබන රු ණු ෙත අපට ඒ ශ ෝජනාවට සා ශ ෝග
ශදන්න සිදුවන බවි  [බාධ්ා න්රීේ] අපට ගු  අගෙැතිතුො එක්කයර
ශප ද්ගලිර ප්ර ්න ක්කය නැා ැ [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීවු නි එතුොට රාා රමන්න අවස්ාාව ශදන්න
ශේ ශෙොරක්කයද? සි ලුශදනාෙ බොශගන ාන්නවා සි ලුශදනාටෙ
රාා න්රීශේ අි ති ක්කය තිශබනවා

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
අශේ පක්කයෂශආ තීන්දුශ ා ැමි ට ශෙෙ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාවට ිු ද්ධ්ව ාන්ද ශදන්න අපට පුළුවන්රෙක්කය නැා ැ
[බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එතුොට රාා රමන්න ාඩ ශදන්න
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ඒ නිසා අපි ශෙ ප්රරා ට පත් රමන්ශන් ප්රතිපත්තිෙ
තීන්දුවක්කය ෙති 

ගු චමින්ද විප්ේසිරි මාත තා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගු  රාානා රතුෙනි රාානා රතුො සා  නිශ ෝජය
රාානා රතුො ස්වාීකනව ෙත දමන්න නන. න් ො අපි
දන්නවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ඒ ගැන අපි උශද්ත් රාා රමොි  තිශබන්ශන්

ගු චමින්ද විප්ේසිරි මාත තා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගු  රාානා රතුෙනි එතුො නිශ ෝජය රාානා රතුො
ා ැමි ට ශේ ආඩුක්ශ
ාඳශගන ශෙශතක්කය රාා රමො
තිශබන්ශන් පක්කයෂග්රාහීව ශනොශවි  ද?

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  දැන් නිශ ෝජය රාානා රතුොට රාා රමන්න ාඩ
ශදන්න ගු  නිශ ෝජය රාානා රතුො රාා රමන්න

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

Hon. Speaker, as you are aware, I have always served
in this Parliament being very fair. Every time I presided
over the Chair as a person representing all the Hon.
Members. -[Interruption.]
ගු ලක්ෂනමාතන් රනන්ද විප්ේමාතාන්න මාත තා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விதஜைொன்ன)

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු 
රාානා තුෙනි
ො ා ැෙ
ශව ොශ ෙ ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ ස්වාීකනව ා ැසිරිො තිශබනවා [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් එතුොට රාා රමන්න ාඩ ශදන්න ගු  ෙක්කයෂ්ෙන්
ිශේොන්න ෙන්ත්රීතුො ඔබතුො වාඩි ශවන්න

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ශේ පාර්ලිශේන්තුශ න්සිෙ ෙන්ත්රීවම කුට න්සිෙ ශවොවර
න් න්න පුළුවන්රෙක්කය නැා ැ ො ශෙෙ මුෙුගශන් ාන්නශරොට
එර පාර් ව
් ක්කය ගත්තා න් ො ශේ දි වන්නාශවන් එළිශආ ෙට
ශද් පාෙන ක්කය තිශබනවා ඒර ෙට තිශබන අි ති ක්කය [බාධ්ා
න්රීේ] ඒ වාශේෙ ඒ ගත්ත තීන්දුව අශේ පක්කයෂශආ තීන්දුවක්කය

ගු ලක්ෂනමාතන් රනන්ද විප්ේමාතාන්න මාත තා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விதஜைொன்ன)

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne)

නැඟී සිනාප් ය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ෙක්කයෂ්ෙන්
ිශේොන්න
ෙන්ත්රීතුො
රු ණාරමො
වාඩිශවන්න ෙක්කයෂ්ෙන් ිශේොන්න ෙන්ත්රීතුො ාඳගන්න

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු  රාානා රතුෙනි නිශ ෝජය රාානා ර ා ැමි ට ො ශේ
පාර්ලිශේන්තුශ
ා ැෙ අවස්ාාවරෙ ශබොශා ොෙ ස්වාීකනව
ා ැසිරිො තිශබනවා [බාධ්ා න්රීේ] ශේ සභ ාශ ාන්න ෙන්ත්රීවු න්
224ශදනාශගන් න්සිෙ ශරශනකුට න්සිෙ අවස්ාාවර න් න්න
බැා ැ ො එර පාර් ව
් ක්කය ගත්තා න් ො

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීතුො ඔබතුොශේ point of Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු ලක්ෂනමාතන් රනන්ද විප්ේමාතාන්න මාත තා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விதஜைொன்ன)

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne)
ශෙතුො නිශ ෝජය රාානා ර ා ැමි ට ශේ ගු  සභ ාශ
ස්වාීකනත්ව මන්න්නට නන. එතුො එර පැත්තක්කය අමශගන රාා
රමනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
That is not a point of Order. දැන් රාා රමන්ශන් එශා ෙ
ශනොශවි  ශන් [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  නිශ ෝජය රාානා රතුෙනි ඔබතුොට තව ිනාඩි 3ර
රාෙ ක්කය තිශබනවා

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු  රාානා රතුෙනි ඔබතුො දන්නවා ශනොශ කුත්
අවස්ාාවන්වෙ ජ ඔබතුොත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශ අභිශ ෝග ට
ෙක්කය රමො තිශබන බව ශේ අවුු දු තුන තු ෙ ෙට එවැනි
ප්ර න
් ක්කය තිබිො නැා ැ

ෙශේ පක්කයෂශආ ොධ්ය ශලාරේ ෙෙ එෙ නිසා ොධ්ය රැඳ ඇෙට
ොධ්ය ට රාා න්රීෙට ෙට අි ති ක්කය තිශබනවා ෙශේ පක්කයෂ
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2018 අශප්රේලා 0(

තීන්දුවක්කය ගත්තා "ි ්වාස භ ංගශආ ජ අශේ පක්කයෂ ට ාන්ද ශනො ජ
ාන්න බැා ැ " න් ො ඒ ප්රරා
රමන ශවොශ ගු  එස් ීම
දිසානා ර ෙැතිතුොත් සිමි ා ා ැබැි  අද අශේ පක්කයෂ තීන්දුවක්කය
අමශගන තිශබනවා ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවට පක්කයෂ ශවන්න ඒ
තීන්දුව අපි ක්රි ාත්ෙර රමනවා

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඔ
තීන්දුව ගත්ත පක්කයෂශආ ො  ශලාරේතුො ශරෝ?
රු ණාරමො න් න්න

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු  රාානා රතුෙනි අශේ පක්කයෂශආ සභ ාපතිතුො ශේ මශට්
ජනාධිපති අශේ පක්කයෂශආ සභ ාපතිතුො තෙි  ජනාධිපති ා ැමි ට
Cabinet එශක්කය ප්රධ්ානි ා න්සි ශරශනක්කය ශේර ශප ද්ගලිර
ප්ර න
් ක්කය රම ගන්න එපා අග්රාොතයතුොට- [බාධ්ා න්රීේ]

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Can I have a clarification?

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

No, I do not think. You cannot take my time.[Interruption.] Allow meto speak.
ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

You finish your speech.

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු  රාානා රතුෙනි අපි ප්රතිපත්ති ක්කය ා ැමි ට ාන්ද  ජො
තිශබනවා ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාශ  ජ පක්කයෂශආ ප්රතිපත්ති ක්කය
ා ැමි ට අපි ාන්ද ශදනවා අශේ පක්කයෂශආ තීන්දුව ා ැමි ට අපි
ාන්ද ශදනවා අපට රවදාවත් පක්කයෂශආ තීන්දුව නවත්වන්න
පුළුවන්රෙක්කය නැා ැ

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ශපොශමොන්දු දුන්නාද?
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ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
අශේ පක්කයෂශආ තීන්දු ගන්ශන් අපි එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ ට
තිශබන නිදා ස අපටත් තිශබනවා අශේ පක්කයෂශආ තීන්දු අපි
ගන්නවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශවොව අවසානි  ඔබතුො රාාව අවසන් රමන්න

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
එශා ෙ තීන්දුවක්කය ගත්ශත් රවුද?

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

Sir, all I am saying is, as a matter of principle, all the
Hon. Members of the SLFP vote today as per the decision
of their Party. The SLFP has taken a decision to vote in
favour of this Motion and therefore, we all are compelled
to do so. Whoever of the SLFP is not here to vote for the
Motion, means that they are going against the principles
of the SLFP. It is the reason why we are all voting
together.-[ Interruption.]
ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රාාව අවසන් රමන්න

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු  රාානා රතුෙනි පක්කයෂශ න් තීන්දුවක්කය ගත්ත නිසා
පක්කයෂශආ තීන්දුවත් එක්කයර අපි ාන්නවා එෙ නිසා අපි ශේ Noconfidence Motion එරට ාන්ද ප්රරා රමනවා

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Yes, Hon. Leader of the House.

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙතුො රෙබෙ වන්ශන් සි  න් ා
ෙට ටාතා ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා- [බාධ්ා න්රීේ]

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
පක්කයෂශආ සභ ාපතිවම ා ඔබතුොට ශේ ි ්වාස භ ංග
ශ ෝජනාවට පක්කයෂව ාන්ද ශදන්න න් වාද? ඒරද ඔබතුො
න් න්ශන්? ඔබතුො ජනාධිපතිතුොවත් පාවා ශදනවා

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගු  රාානා රතුෙනි ගු  තිෙංග ුගෙතිපාෙ ෙැතිතුො
න් වා "පක්කයෂශආ සභ ාපති ශේ ි ව
් ාස භ ංග ට පක්කයෂව ාන්ද
ශදන්න න් වා " න් ො "සභ ාපති" න් න්ශන් ජනාධිපතිතුො
ශෙතුො ජනාධිපතිතුොව පාවා දුන්නා [බාධ්ා න්රීේ] පාවා දුන්නා
එශා ෙ තීමණ ක්කය අමශගන නැා ැ ජනාධිපතිතුොව පාවා දුන්නා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Order, please! මී ඟට ගු  (වවදය මාජිත ශසේනාමත්න
අොතයතුො
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පාර්ලිශේන්තුව

[අ භ ා 9 00]

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා (ප්හ ඛය
ප්ප ෂණ ා ප්ද්යය වවදය අමාතාතයුරමාතා)
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன
சுகொதொரம், தபொசமண ைற்றும் சுததச ைருத்துவ அமைச்சர்)
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-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)
ගු  රාානා රතුෙනි
599( ාඳො තෙි  අපි
පාර්ලිශේන්තුශ ාන්ශන් ඒ රාෙශආ ාඳොෙ ශෙවැනි ි ්වාස
භ ංග ශ ෝජනාවෙට අපි ශනොශ කුත් වම සා භ ාිය ශවො
තිශබනවා ෙෙත් ි ්වාස භ ංග ශ ෝජනා ාදිරිපත් රමො
තිශබනවා ා ැබැි  ශේ වාශේ අශුචී ගා ගත්ත ි ව
් ාස භ ංග ක්කය
නේ ෙෙ දැක්කයශක්කය නැා ැ ශේ වාශේ ාලාෙශගන රාපු ි ්වාස
භ ංග කුත් ෙෙ නේ දැක්කයශක්කය නැා ැ ගු  රාානා රතුෙනි
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනැලාො ශේශගොලාශෙෝ අද රෑට
ආඩුක්ව පිටාටුවන්න ටි -ශරෝට් ෙ.ස්ති රමශගනි  ටාමිශආ අද
තිබුණ එරත් නැා ැ ඒ වාශේ තත්ත්ව ක්කය අද තිශබන්ශන්

ගු  රාානා රතුෙනි ො  බැංකු බැඳුේරම ගනුශදනුව ගැන
අද ශචෝදනා රමන උදි රවුද? අත දිේ ර ාෙ ෙට එක්කයශරනා
එක්කයශරනා ශපන්වන්න පුළුවන් ශේ තිශබන්ශන් CID එශක්කය
පරීක්කයෂණ ශපොත ශේ තිශබන්ශන් FCID එශක්කය පරීක්කයෂණ ශපොත
ශේ තිශබන්ශන් ශරොිනෂන් සභ ා 3( වාර්තා ෙතර තබා ගන්න
ශේශක්කය ඔක්කයශරෝෙ නේ මිර තිශබනවා [බාධ්ා න්රීේ] ඒ උදි
තව මිර දවසන්න් තමුන්නාන්ශසේො ා ේබ ශවි  ඒර ෙතර තබා
ගන්න ශේ ශගොලාෙන් ඔක්කයශරෝෙ ා ැදුශ අද රෑට ශේ ආඩුක්ව
ාවම රමන්න ශේ ශගොලාෙන් ිනීය ෙමපු

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒවා -තාජුඩීන් ෙසන්ත ිරෙතුංග ෙමපු ඒවා-

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගැන එක්කයනැලිශගොඩ අතුු  දා න් රමපු එර ගැන ශා ොමා රාපු

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒවා ගැන ඔක්කයශරෝෙ ිස්තම ශෙතැන තිශබනවා ෙෙ නන. නේ
එර එක්කයශරනාට තිශබන ශචෝදනා ශෙොනවාද න් ො නිනන් නෙට
න් න්නේ ශේවා ශේමා ගන්න තෙි  අද ශේ ි ව
් ාස භ ංග
ශ ෝජනාව ශගනාශ නමුත් ඒර ා රි ියශආ නැා ැ ශේ මශට්
ජනතාව අපට වමෙක්කය දුන්නා අශේ මජ රමපු ප්රධ්ාන වැශඩි තෙි 

ගු සිසිර ායප්කොිජ මාත තා

(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)
ගු  රාානා රතුෙනි ෙට point of Order එරක්කය ෙතු
රමන්න තිශබනවා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  සිසිම ජ ශරොඩි ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොශේ point of Order
එර ශෙොරක්කයද?

ගු සිසිර ායප්කොිජ මාත තා

(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)
ගු  රාානා රතුෙනි ශෙතුො ෆි ලා වග ක්කය ාදිරිපත්
රමනවා ශෙතුොට අලාෙස් ශා ෝ ූෂෂණ ශචෝදනා ිෙර් න
ශරොිනසශේ පැිනකවලි -නක්- 58ක්කය තිශබනවා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
නක් තිශබනවා ඔක්කයශරෝෙ නක් තිශබනවා තමුන්නාන්ශසේ
දන්න බේබුවක්කය

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නැා ැ වාඩි ශවන්න [බාධ්ා න්රීේ] තමුන්නාන්ශසේො දන්නවා
[බාධ්ා න්රීේ] තමුන්නාන්ශසේො ර. ගා නවා [බාධ්ා න්රීේ] ර.
ගා නවා [බාධ්ා න්රීේ] ශේවා එර එර නතුු  ර. ගා නවා
[බාධ්ා න්රීේ] ඒර ා රි ශා ට ාඳො අපි වැඩ පටන් ගන්න නන.
ශේ ශගොලාෙන් ශෙොරක්කයද රශ ේ? ශේ ශගොලාෙන් ශෙතැන ෙි න්
දොශගන ජනාධිපතිට එර පැත්තන්න් රාා රමො අගෙැතිට එර
පැත්තන්න් රාා රමො ශෙච්චම රලා ශේ නක්ා බ මිර
ශේමාශගන ිය ගෙන තෙි  ශේ ශවනස් ශවන්ශන් අද
ඓතිා ාසිර දින ක්කය ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාව ශගනාපු එර
ශා ොඳි  "ා ැෙශද්ෙ ශවන්ශන් ශා ොඳටි  " න් ා න් නවා ශන්
ශේශක්කය එර ශචෝදනාවක්කය තිශබනවා අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ැ වා
ලු අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන් ගැන අශේ ෙත ශවනෙ තිශබනවා
COPE එශක්කය සභ ාපති ිධි ට ුගනිලා ා ඳුන්ශනත්ති ො ත්ෙ ා
තෙි  පත් රමො තිශබන්ශන් අග්රාොතයවම ා වැමදි වැඩ
රමනවා නේ ා ඳුන්ශනත්ති ො ත්ෙ ා පත් රමො තිශබන්ශන්
ශෙොරද? ශෙතැන ිනනිස්ුග ටාමිශආ නැද්ද? නන. තමේ ටාමි ා
එි න් ශරශනක්කය පත් රමන්න පුළුවන්රෙ තිබුණා ශන් නමුත්
ඒර ිපක්කයෂ ටෙ දුන්නා එදා 2002-200( එක්කයසත් ජාතිර පක්කයෂ
ආඩුක්ව පැවැති රාෙශආත් -මනිලා ිරෙසිංා  ො ත්ෙ ා
අග්රාොතය වුණු ශවොශ - COPE එශක්කය සා  PAC එශක්කය සභ ාපති
තනතුු  ශදරෙ ිපක්කයෂ ට දුන්නා ිපක්කයෂ ට  ජො න් වා
"ආඩුක්ශ
තිශබන වැමදි ශා ො ො ශදන්න " න් ො ඒ
ප්රතිපත්ති ෙ අදත් ගත්තා නමුත් අපි ටාටපු පුගිය ආඩුක්ව රශ ේ
ශෙොරක්කයද? පුගිය ආඩුක්ශ සෙතිවු  තෙි  ඒ තනතුු  සඳා ා
පත් රශ ේ නමුත් ශේ ආඩුක්ව ඒ තනතුු  ිපක්කයෂ ට භ ාම දුන්නා
භ ාම  ජො COPE එශක්කය වාර්තාව ගත්තා COPE එරට
ිගණරාධිපතිවම ා ෙබා දුන් ිගණන වාර්තාව ගත්තා ඒ වාර්තා
ශදරෙ ීයතිපතිට භ ාම දුන්නා භ ාම  ජො පාර්ලිශේන්තුශ ො 
ශලාරේට න් වා "සි ලුෙ ශතොමතුු  මිර ීයතිපතිට ශදන්න
අව ය රටුතතු රමන්න " න් ො ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ඒර
ැ වා ශේ ශවො තිශබන වැරැද්ද ශෙොරක්කයද ශේරට සේබන්ධ්
රවුද අර්ජුන් ෙශා ේන්ද්රන්ශේ තිශබන වැමදි ශෙොනවාද න් ො
බෙන්න ඔහුට ිු ද්ධ්ව ගත ා ැන් ක්රි ාොර්ග ශෙොනවාද ආ ජ
ව ශ න් ඒ ප්ර න
් ාර්ා ඔක්කයශරෝෙ ීයතිපතිට භ ාම දුන්නා ඒ අනුව
තෙි  ීයතිපති ා මා ා ශේ රාමණ අධිරමණ ට සිලාො
තිශබන්ශන් අධිරමණ ට ආවාට පුගව ශෙොරක්කයද වුශඩු? අද ශේ
Perpetual Treasuries එර සේබන්ධ්ව වුණා න් න අොභ 
කී ද? ු පි ලා බිලි න 55ි  නමුත් මඳවාශගන තිශබනවා
බිලි න 52ක්කය එදත් ශේ වාශේෙ වංචාවක්කය සිදු වුණා Entrust
Securities එර සේබන්ධ්ව ඒ වංචාවත් ු පි ලා බිලි න 52ර
වංචාවක්කය සත පා ක්කය ා ේබ වුණාද? නැා ැ අද ඒර FCID එරට
ාදිරිපත් රමො දැන් FCID එර ෙඟින් පරීක්කයෂා රමශගන නවා
ශේ වාර්තාශ ෙ තිශබනවා ශේශක්කය පාක්ව- [බාධ්ා න්රීෙක්කය]
බිලි න 55ි  2008 වසශර් ාඳො 205( වසම වනතුු  බැඳුේරම
වංචාවෙ ගණන කී ද? බිලි න ( 000ි  බිලි න ( 000රට වග
න් න්න නන. උදි තෙි  බිලි න 55ක්කය ගැන රාා රමො අද
ි ව
් ාස භ ංග ශ ෝජනාවක්කය ශගනැලාො තිශබන්ශන් ශේර තෙි 
ිටාළුව
ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  අද ශේශක්කය ිත්තිරු වන් ශදශදශනක්කය
remand ර ා තුන්වන ිත්තිරු ට මතු නිශ දන ක්කය නිකුත්
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2018 අශප්රේලා 0(

ර ා දැන් ශේ ගැන සො ු  අා නවා එ ාට මතු නිශ දන ක්කය
තෙි  ැ ශ ොස ක්කය නශරොට එ ාට මතු නිශ දන ියටාලාො
ාවමි  ෙෙ අා නවා උද ංග  ඇමතුංග ිනේ ානා ගනුශදනු ගැන
ශඩොෙර් ිනලි න 7 2ට ගන්න තිබුණු ිනේ ානා මිර ශඩොෙර්
ිනලි න 5( 7ට ගත්ශත් සි ? රවුද ඒවා ගත්ශත්? [බාධ්ා න්රීෙක්කය]
එ ාව ශගනාවාෙ එතැන ාඳො ාතුු  එරට ි  ඒවාි න් ගැහුශ
බිලි න ගණන් ශඩොෙර් ිනලි න 5( 7ි 

බෙන්න ශරෝ - [ශඝෝෂා න්රීේ] ො ශසෝශනක්කය

ඒ ශඩොෙර් ිනලි න 5( 7 ශඩොෙර් ිනලි න ා තා ොමක්කය [ශඝෝෂා න්රීේ]

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමාතලවීර ිනහානායක මාත තා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුෙන්ශේ point of Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමාතලවීර ිනහානායක මාත තා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)
ගු  රාානා රතුෙනි ශ්රී ෙංරා පාර්ලිශේන්තු ාතිා ාසශආ
ශා ොම ශබශා ත් ිකුණො

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙන්ත්රීරෙ නැති රම ගත්ශත් ශෙතුො ශන්ද? [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒර point of Order එරක්කය ශනොශවි  ගු  ෙන්ත්රීතුෙනි
[ශඝෝෂා න්රීේ] ගු  සෙතිතුො රාා රමන්න

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
එතුො ොනසිර ශමෝියශ ක්කය

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශරොශා ොෙත් එතුො ොනසිරි 

1420

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාශේ දැක්කයරාෙ ො ශසෝනා
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාශේ [ශඝෝෂා න්රීේ] මුහුණ බෙන්න ශරෝ මුහුණ නිරේ
භූතශ ක්කය

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

- [ශඝෝෂා න්රීේ] භූතශ ක්කය

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

වාශේ [ශඝෝෂා න්රීේ] ියටාන් නර

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

වැලාශලා ා ංගො ආපහු ගන්නවා ා රිද? [ශඝෝෂා න්රීේ] ඒ ිධි ට
ශඩොෙර් බිලි න ( 000ක්කය ශා ොමරේ ර ා උද ංග  ඇමතුංගව අත්
අඩංගුවට ගන්න අවුු ද්දක්කය ිය ා උද ංග  ඇමතුංග අත් අඩංගුවට
ගන්න අවුු ද්දක්කය ිය ා එ ා ා ැංියො එ ා ා ැංියො ාන්න [ශඝෝෂා න්රීේ] එතුො ා ැංියො ාන්න අතශර් -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රු ණාරම නි ් ේද වන්න [ශඝෝෂා න්රීේ] ගැෙරිශආ
වැදගත් පුද්ගෙශ ෝ ාන්නවා ආදර් වත් වධි ට ා ැසිශමන්න

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ටාටපු ජනාධිපතිවම ා -

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

න් ො නැශඟනටාම ප ාශත් රට්මි න් නවා එ ාට පිස්ුග

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

න් ො න් නවා බුෙත් ිට රන ශරොට එනවා ොනසිර
ශමෝග ක්කය ඒරට ශබශා ත් ගන්න නන. නේ ෙෙ උදවු රමන්නේ
ා රිද? [ශඝෝෂා න්රීේ] ශේ වාශේ පිස්ශසෝ

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රාටත් රාා න්රීශේ අි ති තිශබනවා [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
උද ංග  ඇමතුංගට ිවතත වශමන්තුවක්කය තිශබනවා අශේ මශට්
ටාටපු ජනාධිපතිවම ා බැංශරොක්කය න ශරොට අශේ මශටන්
වශමන්තු නිකුත් රම තිශබන උද ංග  ඇමතුංග එ ත් එක්කයර
ාන්නවා එ ාව සලාලුශ ශරොශා ොෙද? සලාලුශ සශෙරිරාවට
න ශරොට සශෙරිරාශ රවුද ටාමිශආ? ටාටපු ආමක්කයෂර ශලාරේ
ටාටපු ආමක්කයෂර ශලාරේ සශෙරිරාශ ාන්නවා එ ාව ා ේබ
ශවන්න ියශආ ශෙොරද ශරොටු ශවන නිසා එතශරොට ිනේ එශක්කය
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[ගු  (වවදය මාජිත ශසේනාමත්න ො තා]

ශේ ගනුශදනුවට සේබන්ධ් නේ ශදරක්කය න් ැශවනවා ඒ තෙි 
ටාටපු ආමක්කයෂර ශලාරේ සා  උද ංග  ඇමතුංග ශේ ිනේ
ගනුශදනුශ සලාලි ැ ශ ශරොා ාටද න් ො අද අපි ශා ො ා ශගන
තිශබනවා ශේ මජ ශා ො ා ශගන තිශබනවා අද ුතක්කයශර්නශආ
ආමක්කයෂර සෙතිවම ා ප්රරා ක්කය රමො තිශබනවා ''අපට ා ේබ
වුශඩු ශඩොෙර් ිනලි න 7 2ි '' න් ො නමුත් ශේ ආඩුක්ශවන්
වො තිශබනවා ශඩොෙර් ිනලි න 5( 7ක්කය ශේ ශවනුශවන් MoU
ශදරක්කය තිශබනවා MoU ශදරි ! එරක්කය තිශබනවා ශඩොෙර්
ිනලි න 7 2රට ඒශක්කය අශේ ආමක්කයෂර ශලාරේ සා  ුතක්කයශර්නශආ
ආමක්කයෂර සෙතිවම ා අත්සන් රමො තිශබනවා
අශනක්කය එර ශඩොෙර් ිනලි න 5( 7ි  ඒරටත් අත්සන් රමො
තිශබනවා ටාටපු ආමක්කයෂර ශලාරේ සා  ඒ මශට් ආමක්කයෂර
ශලාරේ නමුත් අම ආමක්කයෂර සෙතිවම ාශේ අත්සන් ශදර
ශවනස් ශේර තෙි  ෙසන්ත ිරෙතුංග ශපන්වන්න ියශආ
ෙසන්ත ිරෙතුංග ඊ ඟ දවශසේ නක් වාමශආ ජ ශේ ශදවැනි MoU
එර ශපන්වන්න ා දන ශරොට ඒර ශපන්වන්න ාස්සමො දවශසේ
ෙසන්තව ෙමො දැේො දැන් ශේ ගැන ශා ො න ශරොට ිනීය
ෙැු ෙි  ශා ොමරෙි  ශදරෙ අහු ශවනවා [ශඝෝෂා න්රීේ] ශේ
ශගොලාෙන්ට තව මිර දවසක්කය ර. ගා න්න පුළුවන් තව මිර දවසි 
ර. ගා න්න පුළුවන් ඔ ිධි ට ර. ගා -ගා ා න්න නමුත්
ශේවා නවතින්ශන් නැා ැ ෙතර ති ා ගන්න [ශඝෝෂා න්රීේ] ඊට
පස්ශසේ - [ශඝෝෂා න්රීේ]

ගු (වවදය) රප්ේෂන පතිරණ මාත තා

( ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரதைஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ශා ොමා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
අපි ශපන්වන්නේ ශා ොු 

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

රවුද න් ො [ශඝෝෂා න්රීේ] තමුන්නාන්ශසේශේ තාත්තාටත්
''ශා ොමා''

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

න් වා ශන් ාතින් තව ශෙොරක්කයද ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ?
අශනක්කය එක්කයශරනා ජාලි ිරෙූ රි
ජාලි ිරෙූ රි
න් න්ශන් ටාටපු ජනාධිපතිශේ අශනක්කය බ.ණා ශදශවනි
එක්කයශරනා ශරෝ එ ා? එ ාත් ා ැංියො ගු  රාානා රතුෙනි
එ ාටත් එන්න බැා ැ එ ාශේ සප ට එ ාශේ ශනෝනා අත්සන්
ර ා දැන් ශනෝනාත් ා ැංියො අශනක්කය සප ට අත්සන් ර ා
නංිය නංියත් ා ැංියො තුන්ශදනාෙ සශෙරිරාශ ාන්ශන්
අශනක්කය බ.ණා ශරෝ? Aviation එශක්කය ටාමි සභ ාපතිතුො සාලි
ිරෙූ රි
එ ත් පැනො ියටාලාො
එ ත් ා ැංියො
මාජපක්කයෂොශේ න.ද.ශ ෝ මිර ඔක්කයශරෝෙ පිට මට ා ැංියො ා ැෙ
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ශරනාටෙ ශචෝදනා තිශබනවා නමුත් ොස ක්කය සතු ත අර්ජුන
ෙශා ේන්ද්රන් ශගශනන්න ලු උද ංග  ඇමතුංග අත් අඩංගුවට ගන්න
බැරි ශවො අවුු ද්දක්කය ාන්නවා ''සි  එ ාව තවෙ ශගනාශ
නැත්ශත්?'' න් ො අා න්ශන් නැා ැ අද එ ා ක්බාි වෙ අත්
අඩංගුශ ාන්ශන් ෙංරාවට ශගශනන්න අද රාා රමනවා

ඔහු ශගනාවාෙ අපි බෙමු ඔහු න් න ශද අපි බෙමු
ඔහුශගන් රාට ද ශේ වැරැද්ද එන්ශන් න් ා අනාගත ජනාධිපති
අශේක්කයෂරශ ෝ ශවන්න ශේ අ
බොශගන ාන්ශන්
තමුන්නාන්ශසේොටි  අපි ශේ න් න්ශන්
ශෙටා තව ශචෝදනාවක්කය තිශබනවා ආර්ථිර රඩාශගන
වැමිොලු ආර්ථිර රඩාශගන වැශටන්න ශා ේතුවක්කය තිශබනවා
ශන් සි  2057ට තිබුණු ජනාධිපතිවමණ 2054ට ශගනාශ ?
ශෙොරද ුගෙනදාස ො ත්ෙ ාශේ වුවෙනාවට ද? නැා ැ ඔවුන්
බොශපොශමොත්තු වුශඩු ශේ එන ආර්ථිර අර්බුද ට මුහුණ ශදන්න
2057ට ාස්ශසලාො නව ආඩුක්වක්කය ඒ අලුත් බෙ ක්කය එක්කයර
ජාතයන්තම ටි  අර්ථිර ටි  මුහුණ ශදන්න එෙ නිසා තෙි 
2054 වර්ෂශආ ජ ජනාධිපතිවමණ රට ආශ
ගු  රාානා රතුෙනි දැන් ජාතිර ණ ගැන බෙමු ිය
ආඩුක්ව ගත් ණ තිශබන්ශන් කී ද? ිනලි න 8 (74 ි  ශේ
ගණන තෙි  ජාතිර ණ ව ශ න් ශපොත්වෙ සඳා න් ශවන්ශන්
නමුත් තව ිනලි න 5 0(2ක්කය අමශගන තිශබනවා Ceylon
Petroleum Corporation එර ා මා ා Sri Lanka Ports Authority
එර ා මා ා SriLankan Airlines එර ා මා ා ශේවා ා ංගො දැන්
ශේර ා මුශවො ශෙොරද? "ශෙන්න ශෙච්ච්මි  අශේ ණ " න් න
එර IMF එරට අමවාට ශේවාට ශපන්වන්න ආ තන ා මා ා
ශගනාවා රවදාවත් මටර රමන්ශන් නැති වැඩක්කය ෙට තවෙත්
ෙතරි  ටාටපු ජනාධිපති ෙටාන්ද මාජපක්කයෂ ෙැතිතුො වමක්කය ෙට
න් වා "මාජිත ශේර ීඨ ීම ජ ුගන්දම නූලා ශබෝෙ ක්කය වශගි 
රමො තිශබන්ශන් ශේ නූලා ශබෝෙ දිග අරින්න ීඨ ීම ට ා ැම
ශවන රාටවත් බැා ැ එෙ නිසා ශේරත් එක්කයරෙ ශේ රටුතතු රම
ශගන න්න නන." න් ො ශෙන්න ශේ නූලා ශබෝෙශආ තෙි  අපි
පැටලී තිශබන්ශන් අශේ ආඩුක්ව එනශරොට අශේ මුළු
ආදා ශෙන් සි ට 90ක්කය ණ අමශගන ාවමි  මුළු ආදා ශෙන්
සි ට 90ක්කය!
ිය ආඩුක්ව ගත් ණ 2057ට ශගවන්න
තිශබනවා ශඩොෙර් ිනලි න ( 088ක්කය 2058 වර්ෂශආ ජ ශඩොෙර්
ිනලි න ( 5)(ක්කය 2059 වර්ෂශආ ජ ශඩොෙර් ිනලි න 3 7(3ක්කය 2020
වර්ෂශආ ජ ශඩොෙර් ිනලි න 3 209ක්කය [බාධ්ා න්රීේ] ශේවා අංර
ගකවතශ න් න් නශරොට අමශා න් ර. ගා නවා ශෙොරද ඒ අ
O/L pass නැා ැ ඒ ශගොලාෙන්ට ශේ ගණන් ශෙොකු වැඩිි 
එතශරොට අම O/L pass නැති අ ර. ගා නවා
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ිධි ට 2020 වර්ෂ ශවනශරොට
අපට ශගවන්න තිශබනවා ශඩොෙර් ිනලි න 54 20(ක්කය ශෙන්න
අපට තිශබන ආර්ථිර ! නමුත් ශෙටා ජ අපි ශරොපෙණ ජ ග්රා ණ
ෙබා ගත්තා ද? අපි GSP සා න ගත්තා ෙත්සය තා නෙ ෙෙ
ාවත් රම ගත්තා ා ේබන්ශතොට වමා බදු ියිුගෙක්කය ගා ො පවමා
ගත්තා [බාධ්ා න්රීේ] ා ේබන්ශතොට වමා ට ිතමක්කය අවුු ද්දරට
ශගවන්නට තිශබන ගණන ිනලි න 9 200ි  ආඩුක්ව
ා ේබන්ශතොට වමා ට ිනලි න 9 200 ක්කය ශගවන්නට නන. එටා
ආදා ෙ ිනලි න 200ි  ඔන්න වමා ! 2020 වර්ෂ ශවනශරොට
අපි ා ේබන්ශතොට වමා ට ිතමක්කය ශගවන්න නන. ශපොලි ත්
එක්කයර ිනලි න 54 200ක්කය ශරොශා ොෙද ශේවා ශගවන්ශන්? එෙ
නිසා බදු ියිුගෙක්කය අමශගන අපි ඒර පවමා ගත්තා ඒ අ ශරො ඹ
වමා නගම ාඩෙ දුන්ශන් සේපූර්ණශ න්ෙ ෂැන්ග්රි-ො එරට
ාඩෙ දුන්ශන් තනිරමෙ සින්නක්කයරම තමුන්නාන්ශසේොට ෙතර
සති ඒ ශ ෝජනාව රැබිනට් එරට ආපු ශවොශ ෙෙ න් වා "
එ සින්නක්කයරම ශදන්න බැා ැ" න් ා 2003 වර්ෂශආ ජ ෙෙ ශගනා
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2018 අශප්රේලා 0(

ජාතිර ාඩේ ප්රතිපත්ති
ටශත් න්සිෙ මජශආ ාඩෙක්කය
ිශද්ශිර කුට සින්නක්කයරමව ශදන්න බැා ැ [බාධ්ා න්රීේ] ඒ
ශවොශ තෙි  රාා රශ ේ ශේර ශෙොරක්කයද න් ා බැලුවා
එතශරොට ශත්ු ණා ඔ ශදන්න බැා ැ ඊට පස්ශසේ තෙි  99
අවුු දු බද්දරට න්න වුශඩු ශේ ශරො ඹ වමා නගම ත්
එශා ෙි  අපි බෙ ට එනශරොට සින්නක්කයරම  ජො තිබුශඩු අපි
බෙ ට සිත් ශේ අග්රාොතයතුො ජනාධිපතිතුොත් එක්කයර
එක්කයරාුග ශවො ිශ ෂ
ේ ශ න්ෙ සාරච්ාා රම ඒර අනූනව අවුු දු
බද්දරට ා මවා ගත්තා චීන ට ිකුණා තිබුණු එර බදු රෙ රට
ටත් රම ගත්තා අශේ මජ බෙ ට ආවාට පස්ශසේ ඒ වාශේ
ශබොශා ොෙ වාසිදා ර ශද්වලා රම ගත්තා අපි අධිශ ගී ොර්ග
ා දන්නට පටන් ගත්තා
තමුන්නාන්ශසේො ො  ශෙොකුවට ූෂෂණ ගැන රාා රමනවා
ශේ බෙන්න ශේ ූෂෂණ ගැන ශෙන්න අධිරමණශආ තිශ න ඒවා
නිරේ ආවාට ිය ාට ඒවා ශනොශවි  ෙෙ ශේ න් න්ශන් 8 5 2009
දින- [බාධ්ා න්රීේ] "Sunday Leader" පුවත් පශත් රතත ෙසන්ත
ිරෙතුංග ො තා ඝාතන න්රීෙ ෙෙ න් වා ඒරට ශා ේතුව
ශෙොරක්කයද න් ා ෙසන්ත ටාමි ා නේ ිනේ ගනුශදනු ඔක්කයශරොෙ අහු
ශවනවා [බාධ්ා න්රීේ]
ශදශවනි එර 200) 02 04 ාපනශආ "උද න්" පුවත් පත්
රාර් ාෙ ට ියනි තබා ා තමශදශනක්කය ෙැු වා ශේවා තෙි 
ශද් පාෙන ඝාතන [බාධ්ා න්රීේ]

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  මංජිත් ද ශසොි සා ෙන්ත්රීතුො ා ැබැි  point of Order
එර වැමදි ශෙස පාිච්චි රමන්න එපා ඔබතුොශේ point of
Order එර ශෙොරක්කයද?

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  ජෙ එවරට ගු 
ිපක්කයෂ නා රතුො ප්රරා ර ා න් න -

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is not a point of Order. Hon. Minister, you may
go ahead.
ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ශගොලාෙන් point එර දන්ශන්ත්
නැා ැ order එර දන්ශන්ත් නැා ැ ඒ ශදරෙ දන්ශන් නැා ැ
ශේ ඇීඨ රමො ිනීය ෙමො

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශෙතැනට ආවා ා රිද? ඒර ශන් රශ ේ
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ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ඔ ර ා

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඒ වාශේ උන්

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශෙතැනට සිලාො වැමදිො සිලාො තිශබන්ශන් අලාෙපු
වත්ශත් නාන් ුගද්දිශේ ශේ අමගත්තා ඒ ශේ ශා ොමරේ ර ා
අන්න ඒ වත්ශත් ශගදම දැන් ශේරා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ාන්ශන් ෙංරාවට සිලාො ජීවත් වුණු ව සර ශජෝක්ව ඒ
ව සර අටාංසර ුගද්දිශේ ශේ අමගත්ශත් ශෙ ා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

බශෙන් ගත්ශත් ඒ න් න්ශන් නාන් ුගද්දිශ කුටවත් ාන්න
ශදන්ශන් නැා ැ ගු  රාානා රතුෙනි තු ණ ගැා ැනු ෙශ කු
ශරොශා ොෙද ාන්ශන්? නාන් ුගද්දිශ කුටවත් බැා ැ ශේරාත්

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

එක්කයර ාන්න ශේ වාශේ පට්ට ශා ොු 

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අද අලාෙපු ාඩේ අලාො ශගන ශේ ඇීඨ රමො තගරි දාො ිනීය
ෙමො

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

-[බාධ්ා න්රීේ] දැන් Point of Order න් නවා අපි තව න් න්නේ
point of Order න් න්න ආශවොත්

ගු  රාානා රතුෙනි අපිත් එක්කයර සිමි ෙන්ත්රීවම කු වූ
නඩමාජා මිමාේ ඝාතන ර ා අපිත් එක්කයර ශේ පාර්ලිශේන්තුශ
සිමි ශජෝ ේ පමමාජසිංා ේ ෙන්ත්රීවම ාව ඝාතන ර ා

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඔබතුො point of Order වැමදි ට පාිච්චි රමනවා ශන්? ගු 
මංජිත් ශසොි සා ෙන්ත්රීතුොශේ point of Order එර ශෙොරක්කයද?
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ෙශේ නෙ න් ො ශචෝදනා රමනවා ගු  රාානා රතුෙනි
ො ඒ සෙතිවම ාට අභිශ ෝග රමනවා පුළුවන් නේ -[බාධ්ා න්රීේ]

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
තාජුඩීන්ශේ ඝාතන ට දුමරාන සෙතුේ ()ක්කය ශගන
තිශබනවා ඒ දුමරාන සෙතුේ ()ෙ ියශආ ශරොශා න්ද? ජනාධිපති
ෙන්දිමශ න් තාජුඩීන් ඝාතන රමන දවශසේ ජනාධිපති ෙන්දිම
රෑ එළි වනශතක්කය calls 46ක්කය අමශගන තිශබනවා ඒ calls 46
අමශගන තිශබන්ශන් රාටද? ඒ ශවොශ ගලාන්ස්ශසේ OIC,
නාමාශා ේන්පිට OIC, DIG අනුම ශසේනානා ර සතුළු ශේ සි ලුෙ
අ ට calls 46ක්කය දුන්නා ඒ රවුද? එවරට ටාටපු ජනාධිපති
ආර් ාව ශේ calls ඔක්කයශරෝෙ දුන්ශන් තාජුඩීන්ව ඝාතන
රමන්නි  තව මිර දවසන්න් තාජුඩීන්ශේ ිනීය ෙු ශවෝ
ඔක්කයශරෝෙ ශා ො නවා ෙතර තබා ගන්න ඒ ිතමක්කය ශනොශවි 
[බාධ්ා න්රීේ]

රා වත්ත නගමශආ ජ අශේ
ශේ ශපොශා ොට්ටුශ ෙන්ත්රී

ාන්ත ශදොඩන්ශගොඩ ෙමා දැේො
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ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  ශදටාවෙ උපනන්ද ශපශර්මාව ඝාතන
ර ා ඒර රශ ේ රවුද? ශදටාවෙ - ගලාන්ස්ස ො නගම සභ ාශ
ටාටපු නගමාධිපති දැන් ශේ නක් කී ක්කයද? ශේවා ඝාතන නාගරිර
ෙන්ත්රී ආරි මත්නව ෙැු වා දැන් ඒරටත් ශචෝදනාව තිශබන්ශන්
රාටද? ශදටාවෙ- ගලාන්ස්ස ො නගම සභ ාශ ටාටපු නගමාධිපතිට
ශේ අශේ ටාටපු ජනාධිපතිතුො ියටාලාො ශා ොඳට රාො ීමො එන
තැන ශදටාවෙ - ගලාන්ස්ස ො නගම සභ ාශ ටාටපු නගමාධිපති
ශේ වතාශ ත් ෙැතිවමණ ට ාදිරිපත් වුණා
වැලිරඩ බන්ධ්නාගාමශආ සිමරු වන් අත් පිටුපසට බැඳ දො
ඝාතන ර ා

ගු ිළයල් 0 ියශ්ාන්ත ද සිල් 0වා මාත තා
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු  පි ලා නි ාන්ත ද සිලාවා ෙන්ත්රීතුෙනි ඔබතුොශේ
point of Order එර ශෙොරක්කයද?
ගු ිළයල් 0 ියශ්ාන්ත ද සිල් 0වා මාත තා
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ)

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නිිතිගෙ ජ ෙැු වා [බාධ්ා න්රීේ] ශේවා න් න ශරොට ර.
ගා නවා

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)
ගු  මාජිත සෙතිතුෙනි - [බාධ්ා න්රීේ]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ෙෙ ඒර handle රමන්නේ

ගු පවිත්රාප්ද්වි වන්ියරරච්ික මාත ්තමිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

ගු ිළයල් 0 ියශ්ාන්ත ද සිල් 0වා මාත තා
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)
ගු  මාජිත සෙතිතුෙනි -

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගු  පිත්රාශද්ි වන්නිආමච්චි ෙන්ත්රීතුින
of Order එර ශෙොරක්කයද?

ඔබතුින ශේ point

ගු පවිත්රාප්ද්වි වන්ියරරච්ික මාත ්තමිය

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
That is not a point of Order. Point of Order එරක්කය නේ
ෙශගන් අා න්න නන. ගු  සෙතිතුො රාා රමන්න

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
ගු  රාානා රතුෙනි ගු  අධිරමණශආ ිභ ාග වන නක්
සේබන්ධ්ශ න් පාර්ලිශේන්තුශ රාා රමන්න බැා ැ

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශා ොඳි  ඒර ෙෙ අව ය ශවොවට බෙන්නේ

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශදටාවෙ - ගලාන්ස්ස ො නගම සභ ාශ ශටන්ඩම ක්කය ා ා
සේබන්ධ් වැඩරට එතැනට ිය ලීොමත්න න් න ෙනුස්ස ාව
ඝාතන ර ා ඒ ඝාතන රශ ේ රවුද? ශදටාවෙ - ගලාන්ස්ස
ො නගම සභ ාශ ටාටපු නගමාධිපති ශෙන්න නක් ඔහු පුගිය
රාෙශආ සශෙරිරාවට පැනො සිමිශආ දැන් ෙංරාවට සිලාො
ාන්නවා

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
වැලිරඩ සිද්ධි
සේබන්ධ්ශ න් අද ඒ ශදන්නාව අත්
අඩංගුවට අමශගන තිශබනවා ඒ ශදන්නා දැන් න් නවා
ශරොශා න්ද orders ආශ න් ො මංගජීව ො ත්ත ාට එතනැට
න්න බැා ැ එදා වැලිරඩට සතුලා වුශඩු STF එර STF එරට
පස්ශසේ ියශආ ුතද ා මුදාව නමුත් මංගජීව ියශආ සි ? මංගජීව තෙි 
ඒ ටාමරු වන්ව ා ඳුන්වො ශදන්න ියශආ එතැන ජ ටාමරු වන්
ි ාෙ ගණනක්කය ඝාතන ර ා දැන් ශේ ගැන ශසො නවා ඒ
ශචෝදනාවත් එන්ශන් ටාටපු ආමක්කයෂර අං වෙට තෙි  ඒ වාශේෙ
5999 වර්ෂශආ ොතශලා ො ශවෙ ප්රශද් ශආ ජ එක්කයසත් ජාතිර
පක්කයෂ ආධ්ාමරු ශවක්කයව ෙැු වා රවුද? ශෙතැන ාන්න එර
සෙතිවමශ ක්කය

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

1427

2018 අශප්රේලා 0(

ඊට පස්ශසේ පැා ැම ගැීයේ ගැන බෙන්න එක්කයනැලිශගොඩ පැා ැම
ගත්තා එක්කයනැලිශගොඩශේ ශනෝනා එක්කයනැලිශගොඩ ශසො න්න
පින්තූම
ගා ශගන තවෙ ෙංරාව වශට්
නවා දැන්
එක්කයනැලිශගොඩශේ ඝාතනශආ ශතොමතුු  එන්න් එර ශා ළිදම
 ඇශගන එනවා
ඒ වාශේෙ ෙසන්ත ිරෙතුංග ෙැු වා
එක්කයනැලිශගොඩ පැා ැම ගත්තා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  කීත්
ශනොශ ර්ට පා ම දුන්නා ෙෙ ටාතන ිධි ට කීත් ශනොශ ර්
ජීිශත්ට ශ වැලා පාමක්කයවත් රාො නැතිව සති කීත් ශනොශ ර්
ශගනියටාන් බාලාරශආ උඩ දෙො රකුලා ශදශරන් එලාෙො
ොමාන්තිර තුවාෙ ශවනරේ පා ම දුන්නා ඊ ඟට රිිම රර්තත
උපාලි ශතන්නශරෝන්-

ගු ායන්ත හමාතරවීර මාත තා
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු කථානායකුරමාතා

මට ශේවා ඔක්කයශරෝෙ දැන් අපි එන්න් එර ශා ො නවා ොවත්
අජිත් ීඨ ශපශර්මා ෙැතිතුොත් අශේ ස්වාිනනාදන් ෙැතිතුොත් අපි
දැන් එරට වාඩි ශවො ශේවා එන්න් එර ගන්නවා ඒ එක්කයරෙ
අලුත් පනත ශගශනනවා ඊට පස්ශසේ දිනපතා නක් අා නවා
දිනපතා නක් අා නශරොට අවුු දු ගණන් රාෙ ගන්න බැා ැ ොස
තුශනන් තුනට එක්කයශරශනක්කය සතු ට නවා ෙතර ති ා ගන්න
[බාධ්ා න්රීේ] තමුන්නාන්ශසේටත් තිශබනවා තමුන්නාන්ශසේට
අලාෙස් ශචෝදනා ශදරක්කය තිශබනවා පුගිය ආඩුක්ශවන් ට
ගා පු ඒවා අශේ ශමෝටාත අශේගුණවර්ධ්න සෙතිතුොට පින් සිද්ධ්
ශවන්න ඔබතුොශේ නක් ශදරක්කය තිශබනවා ශෙොනවාද? වාා න
ශදරක්කය සේබන්ධ්ව දැන් අලාෙස් ශා ෝ ූෂෂණ ශචෝදනා ිෙර් න
ශරොිනසෙ ක්රි ාත්ෙර වනවා අපි ඒවා අමශගන තිශබන්ශන් බො
ගන්න ෙතර ති ා ගන්න [බාධ්ා න්රීේ] ඊ ඟට ශදටාවෙ
ශදන්ශනක්කයව ඝාතන ර ා ඒ ශදන්නාවත් ඝාතන රශ ේ රවුද?
නගමාධිපති දැන් පස්ශදනාි  [බාධ්ා න්රීේ] තමුන්නාන්ශසේ
මුස්ලිේරාමි න්ව ෙැු වා

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ජ න්ත සෙම ඇම ෙන්ත්රීතුො point of Order එර ශෙොරක්කයද?
Point of Order එර ගැන ිනස ශවන ඒවා රාා රමන්න බැා ැ

ගු ායන්ත හමාතරවීර මාත තා

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තාත්තාි  පුති  ශදන්නාෙ ිනීය ෙු ශවෝ තාත්තාත් ිනීය ෙැු වා
ශේරාත් ිනීය ෙැු වා ිනීය ෙමො

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ො ත්ත ාට ිු ද්ධ්ව Blue Ocean
View න් ො-

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නක්ව ශේමා ගත්තා ශේ ිනීය ෙු ශවෝ මුන් ිනීය ෙු ශවෝ

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
That is not a point of Order. ගු  සෙතිතුො රාා රමන්න

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
එතුොශේ point of Order එර සජිත් ශප්රේෙදාස සෙතිතුො
න් ි 

ගු කථානායකුරමාතා

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

තාත්තාි  පුතාි  ශදන්නා එරතු ශවො ිනීය ෙැු ශ

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ආඩුක්වට එරතු ශවො ශේු ණා ෙතර ති ා ගන්න ඒ රාෙශආ
ිනීය ෙමපු

[මූලාහනප් අණ පරිින ඉව්ත කරන ලී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Point of Order එර පාර්ලිශේන්තුශ
එපා
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ිටාලුවක්කය රම ගන්න

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශෙතුොශේ point of Order එර ශා ොමරේ රමපු ා ැමි
නා ර ාශේ අක්කයරාශේ දුවශේ ෙඟුලා රාපු ා ැමි NHDA එශක්කය
සලාලි ි දේ ර ා ැමි ඒවා ඔක්කයශරොෙ න් වා ඒවා ඔක්කයශරොෙ
තිශබනවා ගු  රාානා රතුෙනි ශේ ෙංරාශ පාර්ලිශේන්තුශ
ිනනිුගන් ශා ොමරේ රමො තිශබනවා නමුත් ආඩුක්ශ සලාලි
අමශගන ියටාන් අක්කයරාශේ දුවශේ ෙඟුලා ර.වා න් ො අා ො
තිශබනවාද? ශෙතුො තෙි  සලාලි ශදන්ශන් නා ර ාශේ
අක්කයරාශේ දුවශේ ෙඟුෙ රන්න ශබොමෙැස්ගමුශ ෙේජි  ශේ
වාශේ තුට්ටු ශදශක්කය ිනනිුගන් පාර්ලිශේන්තුශ වාඩි ශවො
ාන්නවාට ෙේජි 

ඊ ඟට ශපෝද්දෙ ජ න්තට පා ම දුන්නා ඒ පා ම දුන්නාට
පස්ශසේ ශපෝද්දෙ ජ න්ත තවෙ ාන්ශන් මට ඊ ඟට සනත්
බාෙූ රි සනත් බාෙූ රි ට ගැහුවා එතුො තවෙත් ාන්ශන් පිට

ඒවා අශපන් අා ගන්න එපා

අශනක්කය එර ටාටපු අොතයවමශ කු ශනොශමොච්ශචෝශලා තාප
ිදුලි බොගාම ාදි න්රීශේ ජ ශඩොෙර් ිනලි න 24 (ර-

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

ගු  සෙතිතුෙනි තව ිනාඩි ශදරන්න් රාාව නවත්වන්න
[බාධ්ා න්රීේ]

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ඒ වාශේෙ ෙක්කයෂ 552ක්කය සාවදය පරිා මණ
ටශත් අශේ
ටාටපු නිශ ෝජය සෙතිවමශ කුට ශචෝදනාවක්කය තිශබනවා ා ැෙ
සෙති ශරශනකුටෙ ා ැෙ නිශ ෝජය සෙති ශරශනකුටෙ
ශෙවැනි ශචෝදනා තිශබනවා ශා ොමරේ රමො එශා ෙ නැත්නේ
ිනීය ෙමො
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු  (වවදය මාජිත ශසේනාමත්න ො තා]

වමා අධිරාරිශආ ටාටපු සභ ාපතිටත් මූෙය වංචා ශචෝදනා
තිශබනවා ඒ ිතමක්කය ශනොශවි  තව එක්කයතමා පාර්ලිශේන්තු
ෙන්ත්රීවමශ කුට - උශද් ාඳන් රෑ ශවනරේ ජනාධිපතිතුො සෙඟ
ිය එක්කයශරනා- මුදලා ිශුද්ධිරමණ වැ ැක්කය ඇශේ පනත ටශත්
ශචෝදනා තිශබනවා තව ටාටපු නිශ ෝජය සෙතිවමශ ක්කය රඩ
ෙබා ශදනවා න් ො ෙක්කයෂ 90ක්කය අමශගන [බාධ්ා න්රීේ] ඔ
ගා පු අශනක්කය ඒවාශආ ා ැමි ට හුඟක්කය ශපොඩිි  ිදුලි සංශද්
නි ාෙන ශරොිනෂන් සභ ශ ටාටපු අධ්යක්කයෂ ශජනමාලාටත් ශචෝදනා
තිශබනවා ශේ ෆි ලා එශක්කයෙ තිශබනවා එවැනි ශචෝදනා ((ක්කය
CID ෆි ලා එශක්කය ඒ වාශේෙ තව FCID එශක්කය ඒවාත් තිශබනවා
[බාධ්ා න්රීේ] ශේ මට - [බාධ්ා න්රීේ] ශේ ෆි ලා එශක්කය ූෂෂණ
ශරොිනසෙට ාදිරිපත් වුණ ශචෝදනා 3(ක්කය තිශබනවා ශේ ෆි ලාවෙ
ඔ සි ලුශදනාශේෙ නේ තිශබනවා ඔ හුඟක්කය අ ශේ නේ ශේ
ෆි ලාවෙ තිශබනවා [බාධ්ා න්රීේ]

පාර්ලිශේන්තුශ ස්ාාවම නිශ ෝගවෙ දැක්කයශවන ිධ්ාන පරිදි
න් වනු ෙැශේ ඔබතුොශේ ඔබතුින ශේ නෙ පාර්ලිශේන්තුශ
ො  ශලාරේවම ා ිසින් න් වනු ෙැූ  පුග ඔබ අුගන් ශගන සිමින
ආසනශආෙ රැඳී සිමිිනන් "පක්කයෂි " "ිපක්කයෂි " ශා ෝ "වැ කී
සිමිින" නුශවන් ඔබශේ ාන්ද පැා ැදිලිව ප්රරා ර ුතතු
ශෙෙ ාන්ද ිෙසීෙ බාධ්ාවන්න් ශතොමව රමශගන .ෙ සඳා ා
සි ලු ගු  ෙන්ත්රීවු න් තෙ ආසනවෙ රැඳී සිමිිනන්
නි ් ේදතාශවන් ුතතුව ාන්ද ප්රරා න්රීෙට රටුතතු රමන
ශෙස ො ාලාො සිමිනවා

පාර්ලිප්ේන්ුරව මාතුර ප වන අන්දමාත -පක්ෂව 76; විුද්ධාව
122 ; ප්නොපැමිණි 26 යනුප්වන් ප්ාදුප්ණ්ය.
26.

பொரொளுைன்றம் பிொிந்தது: சொர்பொக 76; எதிரொக 122; வரொததொர்
The Parliament divided: Ayes 76; Noes 122, Absent 26.

පක්ෂව

சொர்பொக

ගු කථානායකුරමාතා

Ayes

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් ශ ොව ා රි We have to take up the Vote. රාාව
අවසන් රමන්න ගු  සෙතිතුො

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயதசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගු එහන.බී. ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශේවා වා  ගන්න තෙි  ශේ ි ව
් ාස භ ංග ශගනාශ
න
රට්මි
න්න අපි එරතු ශවො ශේ ආඩුක්ව ශගන නවා ඒ
ිතමක්කය ශනොශවි  ශේ ශා ොු  ිනීය ෙු ශවෝ ාතාෙ ාක්කයෙනින්
ීයති ාදිරි ට ශගශනනවා න් ිනන් ෙෙ නි ් ේද ශවනවා

(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගු ඒ.ඩී. ුදසිල් 0 ප්රේමාතායන්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. சுசில் பிதரைஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මාත තා

ගු කථානායකුරමාතා

(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

රු ණාරමො නි ් ේද ශවන්න රු ණාරමො වාඩි ශවන්න
අද දින නයා පත්රශආ ිෂ අංර 05 සභ ාව එරඟද?

රශ්නනය විමාතහන ලී.
ක ඬවල් 0 අනුව "විුද්ධා" මාතන්ත්රීන්
කථානායකුරමාතා විසින් රකාශ් කරන ලී.

ගු දයාසිරි ායප්හේකර මාත තා

ගු චන්ිනමාත වීරක්ප්කොිජ මාත තා

( ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගු ඩේලි .ඩී.ප්ේ. ප්හප්නවිර්තන මාත තා
ාය

ාව

ගු

வினொ விடுக்கப்பட்டது.
குரல்களின்படி
"இல்மல"
தைதலொங்கிற்று என ைொண்புைிகு
சபொநொயகர் அவர்கள் அறிவித்தொர்கள்.

Question put.

THE HON. SPEAKER,, having collected the Voices, declared that
the “ Noes“ had it.

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ைொண்புைிகு டபிள்யு.டி.தஜ. தசதனவிரத்ன)

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

ගු තිලංග ුදමාතතිපාල මාත තා

(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගු ලක්ෂනමාතන් යාපා අප්ේවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் யொப்பொ அதபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගු ටී. බී. ඒකනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு ொி.பி. ஏக்கநொயக்க)

Divide by name!

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ගු කථානායකුරමාතා

ගු ිජලාන් ප්පප්ර්රා මාත තා

(The Hon. Speaker)
ගු  ෙන්ත්රීවු නි රු ණාරම අා ශගන ාන්න

(The Hon. Dilan Perera)

(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගු  ෙන්ත්රීවු නි ාන්ද ප්රරා න්රීෙට ෙත්ශතන් පා ත
සඳා න් රු ණු ගු  ෙන්ත්රීවු න් සි ලු ශදනාශේෙ රාු කවර
අවධ්ාන ශ ොමු රමන්නට රැෙැතිි  ාන්ද ප්රරා න්රීෙ සඳා ා
ශබඳුේ සීනුව ිනනිත්තු ශදරක්කය නාද න්රීශෙන් අනතුු ව
පාර්ලිශේන්තුශ ො  ශලාරේවම ා ිසින් ෙන්ත්රීවු න්ශේ නේ

(ைொண்புைிகு டிலொன் தபதரரொ)

ගු (වවදය) ුදදර්ිනනී රනාන්දුපුල් 0ප්ල් 0 මාත ්තමිය

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) சுதர்ஷினி பர்னொந்துபுள்தள)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගු අනුරාධා ායර්තන මාත තා

( ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)
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ගු ුදප්ේධාා ජී. ායප්හේන මාත ්තමිය

ගු ඩී. වී. චානක මාත තා

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

(The Hon. D. V. Chanaka)

ගු ුදහන්ත පුංිකියලප්ේ මාත තා

ගු සිසිර ායප්කොිජ මාත තා

(ைொண்புைிகு (திருைதி) சுதைதொ ஜீ. ஜயதசன)

(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலதை)

( ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக)

(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ගු ලක්ෂනමාතන් වහන්ත ප්පප්ර්රා මාත තා

ගු (වවදය) නලින්ද ායතිහනහ මාත තා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் வசந்த தபதரரொ)
(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

( ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගු තාරානා්ත ාහනනායක මාත තා

ගු ිළයංකර ායර්තන මාත තා

(The Hon. Tharanath Basnayaka)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගු ප්ර ිත අප්ේගුණවර්ධාන මාත තා

ගු එච්.එල් 0. ප්රේමාතලාල් 0 ායප්හේකර මාත තා

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara)

ගු මාතින්ද යාපා අප්ේවර්ධාන මාත තා

ගු ානක ාණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මාත තා

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

( ைொண்புைிகு தொரொநொத் பஸ்நொயக்க)

(ைொண்புைிகு தரொஹித அதபகுணவர்தன)

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அதபவர்தன)

ගු ිනළුේ අමුුගමාත මාත තා

( ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை)

(The Hon. Dilum Amunugama)

ගු ඩලහන අල ප්ප්පුමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගු මාතින්දානන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගු චන්ද්රසිරි ගාීර මාත තා

(ைொண்புைிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(ைொண்புைிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(ைொண்புைிகு எச்.எல். பிதரைலொல் ஜயதசகர)

(ைொண்புைிகு ஜனக பண்டொர ததன்னதகொன்)

ගු ිළයල් 0 ියශ්ාන්ත ද සිල් 0වා මාත තා

( ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ගු ප්මාතො ාන් ප්රියදර්ශ්න ද සිල් 0වා මාත තා

( ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

ගු ටී. රංජි්ත ද ප්හොි හා මාත තා

( ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගු අනුර ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු සිරිපාල ගමාතල්ත මාත තා

ගු ඩී. ටී. ඩේලි . විමාතලවීර ිනහානායක මාත තා

(The Hon. Siripala Gamalath)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

ගු උදය රභා්ත ගේමාතන්ිළල මාත තා

ගු හාලින්ද ිනහානායක මාත තා

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගු ිය ාල් 0 ගලප්ප්තති මාත තා

ගු වාුදප්ද්ව නානායක්කාර මාත තා

(The Hon. Nihal Galappaththi)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගු ිනප්න්ෂන ගුණවර්ධාන මාත තා

ගු (වවදය) රප්ේෂන පතිරණ මාත තා

(ைொண்புைிகு சிறிபொல கைலத்)

( ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

( ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(ைொண்புைிகு திதனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගු ාන්දුල ගුණවර්ධාන මාත තා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගු රර්. එේ. පද්මාත උදයශ්ාන්ත ගුණප්හේකර මාත තා
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். பத்ை உதயசொந்த குணதசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ගු එහන.එේ. චන්ද්රප්හේන මාත තා

(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். சந்திரதசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

( ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திசொநொயக்க)

(ைொண்புைிகு சொலிந்த திசொநொயக்க)

( ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர)

( ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரதைஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගු හන්ත ියශ්ාන්ත ප්පප්ර්රා මාත තා
( ைொண்புைிகு சனத் நிசொந்த தபதரரொ)

(The Hon. Sanath Nishantha Perera)

ගු අුන්ිනක රනාන්දු මාත තා

( ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගු ප්ාොන්හන න් රනාන්දු මාත තා

( ைொண்புைிகு தஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු එහන. ප්රේමාතර්තන මාත තා

ගු පවිත්රාප්ද්වි වන්ියරරච්ික මාත ්තමිය

(The Hon. S. Premarathna)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගු තාරක ාාලසූරිය මාත තා

ගු විදුර වික්රමාතනායක මාත තා

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

(ைொண்புைிகு எஸ். பிதரைரத்ன)

(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய)

ගු විජිත ප්ේුප්ගොඩ මාත තා

(ைொண்புைிகு விஜித தபருதகொட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගු එහන. සී. මුුරකුමාතාරණ මාත තා

(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගු බිමාතල් 0 ර්තනායක මාත තා

( ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගු සී.බී. ර්තනායක මාත තා

(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගු ප්ලො ාන් ර්තව්තප්්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்தத)

(ைொண்புைிகு ( திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி)

( ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க)

ගු ු ලිප් විප්ේප්හේකර මාත තා

(ைொண்புைிகு துலிப் விதஜதசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගු කංචන විප්ේප්හේ කර මාත තා

( ைொண்புைிகு கஞ்சன விதஜதசகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)

ගු ප්්තනුක විදානගමාතප්ේ මාත තා

( ைொண்புைிகு ததனுக விதொனகைதக)

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

ගු විමාතල් 0 වීරවංශ් මාත තා

(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

ගු කුමාතාර ප්වල් 0ගමාත මාත තා

ගු රහන්න රණුරංග මාත තා

(The Hon. Kumara Welgama)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

ගු ායන්ත හමාතරවීර මාත තා

ගු රහන්න රණවීර මාත තා

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

ගු ප්ශ් ාන් ප්හේමාතසිං මාත තා

ගු ප්රොෂාන් රණසිං මාත තා

(The Hon. Shehan Semasinghe)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

ගු ුදියල් 0 ඳුන්ප්න්තති මාත තා

ගු ප්කප් ිතය රඹුක්වැල් 0ල මාත තා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க)

( ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணவீர)

( ைொண்புைிகு தரொசொன் ரணசிங்க)

(ைொண்புைிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගු චමාතල් 0 රාාපක්ෂ මාත තා

( ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ගු නාමාතල් 0 රාාපක්ෂ මාත තා

( ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை)

(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,)

( ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க)

( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

ගු ඉන්ිනක අනුුද්ධා ප් ේර්ත මාත තා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගු කනක ප් ේර්ත මාත තා

( ைொண்புைிகு கனக தஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගු මාතින්ද රාාපක්ෂ මාත තා
( ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ)

ගු විජිත ප් ේර්ත මාත තා

(ைொண்புைிகு விஜித தஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ගු ියමාතල් 0 ලාන්හා මාත තා

( ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගු ගාමිණී ප්ලොකුප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குதக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගු ාානක වක්කුඹුර මාත තා

( ைொண்புைிகு ஜொனக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

විුද්ධාව
எதிரொக
Noes

ගු රියල් 0 වික්රමාතසිං මාත තා

(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගු තලතා අුරප්ක රල මාත ්තමිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துதகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
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ගු වජිර අප්ේවර්ධාන මාත තා

ගු හාගල ර්තනායක මාත තා

(The Hon. Wajira Abeywardana)

(The Hon. Sagala Ratnayaka)

ගු ප්ා න් අමාතරුරංග මාත තා

ගු අර්ජුන රණුරංග මාත තා

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගු ගයන්ත කුණාතිලක මාත තා

ගු පා ලී චේිළක රණවක මාත තා

(ைொண்புைிகு வஜிர அதபவர்தன)

( ைொண்புைிகு தஜொன் அைரதுங்க)

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

( ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க)

( ைொண்புைிகு அர்ஜுன ரணதுங்க)

( ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගු අකිල විරාේ කාරියවහේ මාත තා

ගු මාතලික් හමාතරවික්රමාත මාත තා

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Malik Samarawickrama)

ගු ලක්ෂනමාතන් කිරිඇල් 0ල මාත තා

ගු මාතංගල හමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

( ைொண்புைிகு ைலிக் சைரவிக்ரை)

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගු මාතප්න ගප්න්හන් මාත තා

ගු රවීන්ද්ර හමාතරවීර මාත තා

(The Hon. Mano Ganesan)

(The Hon. Ravindra Samaraweera)

ගු දයා ගමාතප්ේ මාත තා

ගු (වවදය) රාජිත ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு ைதனொ கதணசன்)

( ைொண்புைிகு தயொ கைதக)

(The Hon. Daya Gamage)

( ைொண்புைிகு ரவீந்திர சைவீர)

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித தசனொரத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගු පලිය ිනගේාරේ මාත තා

ගු ඩී.එේ. හනවාමිනාදන් මාත තා

(The Hon. Palany Thigambaram)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

(ைொண்புைிகு பழனி திகம்பரம்)

ගු නවින් ිනහානායක මාත තා

(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க)

( ைொண்புைிகு டி.எம். சுவொைிநொதன்)

ගු රවුෆන කීේ මාත තා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Navin Dissanayake)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගු එහන.බී. නාවින්න මාත තා

ගු අේදුල් 0 ලීේ මාත තා

(The Hon. S.B. Nawinne)

(The Hon. Abdul Haleem)

ගු ගාමිණී ායවික්රමාත ප්පප්ර්රා මාත තා

ගු කබීර් ාෂීේ මාත තා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගු රින් රනාන්දු මාත තා

ගු ීඨ. ැරිහන් මාත තා

(The Hon. Harin Fernando)

(The Hon. P. Harrison)

(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. நொவின்ன)

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபதரரொ)

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

ගු හජි්ත ප්රේමාතදාහ මාත තා

(ைொண்புைிகு சஜித் பிதரைதொஸ)

( ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம்)

( ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்)

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

ෆීල් 0ඩ් මාතාර්ෂල් 0 ගු හර්ත ප්ෆොන්ප්හේකා මාත තා

(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்தசகொ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ගු රිහාඩ් ාිනුතීන් මාත තා

ගු ප්හල් 0වේ අවඩක්කලනාදන් මාත තා

(The Hon. Risad Badhiutheen )

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ගු රර්.එේ. රංජි්ත මාතද්දුමාත ාණ්ඩාර මාත තා

ගු වහන්ත අලුවි ාප්ර් මාත තා

(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்)

( ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගු චන්ද්රාිය ාණ්ඩාර මාත ්තමිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) சந்திரொணி பண்டொர)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara)

ගු තිලක් මාතාරපන මාත තා

( ைொண்புைிகு திலக் ைொரபன)

(The Hon. Tilak Marapana)

(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)

( ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

ගු (රචාර්ය) ර්ෂ ද සිල් 0වා මාත තා

( ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගු අජි්ත ීඨ. ප්පප්ර්රා මාත තා

(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபதரரொ)

(The Hon. Ajith P. Perera)
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ගු ියප්ර ෂන් ප්පප්ර්රා මාත තා

ගු රන්ාන් රාමාතනායක මාත තා

(The Hon. Niroshan Perera)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගු ඒ.ඩී. ප්රේමාතදාහ මාත තා

ගු අමීර් අලි සි ාේීන් මාත තා

( ைொண்புைிகு நிதரொஷன் தபதரரொ)

(ைொண்புைிகு ஏ.டி. பிதரைதொச)

(The Hon. A.D. Premadasa)

ගු පාලිත රංප්ග ාණ්ඩාර මාත තා

(ைொண்புைிகு பொலித ரங்தக பண்டொர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගු විායකලා මාතප් ේහනවරන් මාත ්තමිය

( ைொண்புைிகு (திருைதி) விஜயகலொ ைதகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගු වී.එහන. රාධාක්රිෂනනන් මාත තා

(ைொண்புைிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ගු ඉරාන් වික්රමාතර්තන මාත තා

( ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගු ුවන් විායවර්ධාන මාත තා

( ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardene )

ගු ිනලිප් ප්වදරරච්ික මාත තා

(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගු ුදජීව ප්හේනසිං මාත තා

( ைொண்புைிகு சுஜீவ தசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගු වහන්ත ප්හේනානායක මාත තා

( ைொண்புைிகு வசந்த தசனொநொயக்க)

(The Hon. Vasantha Senanayake)

ගු අප්ශ් ක් අප්ේසිං මාත තා

( ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගු ප්ේ. සී. අලවුරවල මාත තා

( ைொண்புைிகு தஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ගු ෆි හාල් 0 කාසිේ මාත තා
( ைொண்புைிகு மபஸொல் கொசிம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

( ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

( ைொண்புைிகு அைீர் அலி சிஹொப்தீன்)

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen)

ගු එච්.එේ.එේ. ීමහන මාත තා

( ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)

ගු ප් ක් ර් අප්පු ාමි මාත තා

( ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

ගු සිසිර කුමාතාර අප්ේප්හේකර මාත තා
( ைொண்புைிகு சிசிர குைொர அதபதசகர)

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara)

ගු ුරෂාර ඉඳුියල් 0 අමාතරප්හේන මාත තා

( ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரதசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගු රනන්ද අලු්තගමාතප්ේ මාත තා

( ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைதக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගු රංජි්ත අලුවි ාප්ර් මාත තා

( ைொண்புைிகு ரஞ்சித் அலுவிஹொதர)

(The Hon. Ranjith Aluvihare)

ගු රවි කුණානායක මාත තා

( ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු අ. අරවින්ද් කුමාතාර් මාත තා

( ைொண்புைிகு அ. அரவிந்த் குைொர்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

ගු ප්ේ. එේ. රනන්ද කුමාතාරසිරි මාත තා

( ைொண்புைிகு தஜ.எம். ஆனந்த குைொரசிறி)

(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri)

ගු ප් ලු කුමාතාර් මාත තා

( ைொண்புைிகு தவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

ගු නාලක රහාද් ප්කොප්ලොන්ප්න මාත තා

( ைொண்புைிகு நொலக்க பிரசொத் தகொதலொன்தன)

(The Hon. Nalaka Prasad Colonne)

ගු දුප්න්ෂන ගන්කන්ද මාත තා

ගු කවීන්ිනරන් ප්ක ඩීහනවරන් මාත තා

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

(ைொண்புைிகு துதனஷ் கங்கந்த)

ගු (වවදය) අප්න මාතා ගමාතප්ේ මාත ්තමිය

( ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) அதனொைொ கைதக)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage)

( ைொண்புைிகு கவீந்திரன் தகொடீஸ்வரன்)

ගු චන්ිනමාත ගමාතප්ේ මාත තා

( ைொண்புைிகு சந்திை கைதக)

(The Hon. Chandima Gamage)

ගු පාලිත ප්තවරප්ප්පුමාත මාත තා

ගු එඩ්වඩ් ගුණප්හේකර මාත තා

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

(The Hon. Edward Gunasekara)

( ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை)

ගු කුණාර්තන පරණවිතාන මාත තා

( ைொண்புைிகு கருணொரத்ன பரணவிதொன)

(The Hon. Karunarathna Paranawithana)

( ைொண்புைிகு எட்வட் குணதசகர)

ගු නලින් ාණ්ඩාර ායමාත මාත තා

( ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

1438

1439

2018 අශප්රේලා 0(

ගු අනුර සිඩ්ිය ායර්තන මාත තා

ගු ාන්දුල ලාල් 0 ාණ්ඩාරිප්ගොඩ මාත තා

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)

( ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன)

( ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

ගු (වවදය) කවින්ද ප් ේෂාන් ායවර්ධාන මාත තා
(ைொண்புைிகு
ஜயவர்தன)

(மவத்திய

கலொநிதி)

1440

கவிந்த

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana)

ගු ලකී ායවර්ධාන මාත තා

( ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ගු මාති ල් 0වාගනේ තිලකරාාා මාත තා

( ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

ගු ක. ුරප්රි ප්ර්තනසිං ේ මාත තා

( ைொண்புைிகு க. துமரதரட்ணசிங்கம்)

(The Hon. K. Thurairetnasingam)

ගු එේ.එහන. ත ෆික් මාත තා

( ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

ගු සිරිනාල් 0 ද ප්මාතල් 0 මාත තා

( ைொண்புைிகு சிறினொல் டி தைல்)

(The Hon. Sirinal de Mel)

ගු මාතයන්ත ිනහානායක මාත තා

( ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க)

(The Hon. Mayantha Dissanayake)

ගු ඩේලහන ප්ද්වානන්දා මාත තා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ததவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

ගු ප්මාතොප් ොමාතඩ් නවවි මාත තා
( ைொண்புைிகு முஹைட் நவவி)

(The Hon. Mohamed Navavi)

ගු ඒ.එල් 0.එේ. නසීර් මාත තා
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்)

தஹஷொன்

ගු මු ේමාතදු ඉේරාිේ මු ේමාතදු මාතන්සූර් මාත තා

( ைொண்புைிகு முஹம்ைது இப்ரொஹிம் முஹம்ைது ைன்சூர்)

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor)

ගු එහන.එේ. මාතරික්කාර් මාත තා

( ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගු ප්හ ි ඩ් අලී හාහීර් මාතවුලානා මාත තා

( ைொண்புைிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ )

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana )

ගු ඉේරාන් මාත රූෆන මාත තා

( ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Imran Maharoof)

ගු අේදුල් 0ලා න මාත නරූෆන මාත තා

(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

ගු අජි්ත මාතාන්නප්ප්පුමාත මාත තා
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)
(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගු (මාත ාචාර්ය) රශු මාතාරසිං මාත තා

( ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

ගු සීියතේබි ප්ය ප් ේ හනවරන් මාත තා

( ைொண்புைிகு சீனித்தம்பி தயொதகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ගු ඉෂාක් රහුමාතාන් මාත තා

( ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

ගු මුජිුදර් රහුමාතාන් මාත තා

(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்)

(The Hon. A.L.M. Nazeer)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගු ඉ. චාල් 0හන ියර්මාතලනාදන් මාත තා

ගු ර්ෂණ රාාකුණා මාත තා

( ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ගු ුදද්ධික පතිරණ මාත තා

( ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

( ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ගු (රචාර්ය) විායදාහ රාාපක්ෂ මාත තා

( ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගු ප්ක්.ප්ක්. ිළයදාහ මාත තා

ගු (රචාර්ය) ායේපති වික්රමාතර්තන මාත තා

(The Hon. K.K. Piyadasa)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)

ගු ුදජි්ත හංාය ප්පප්ර්රා මාත තා

ගු ඒ. ඒ. විප්ේුරංග මාත තා

( ைொண்புைிகு தக.தக. பியதொஸ)

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஜயம்பதி விக்ரைரத்ன)

(ைொண்புைிகு சுஜித் சங்ஜய தபதரரொ)

( ைொண்புைிகு ஏ.ஏ. விதஜதுங்க)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

(The Hon. A. A. Wijethunga)

ගු අප්ශ් ක ප්රියන්ත මාත තා

ගු (වවදය) ුරසිතා විප්ේමාතාන්න මාත ්තමිය

( ைொண்புைிகு அதசொக்க பிொியந்த)

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)(திருைதி) துஸிதொ விதஜைொன்ன)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna)

ගු ිුියකා ප්රේමාතචන්ද්ර මාත ්තමිය

ගු ලක්ෂනමාතන් රනන්ද විප්ේමාතාන්න මාත තා

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne)

(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஹிருணிகொ பிதரைச்சந்திர)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விதஜைொன்ன)
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පාර්ලිශේන්තුව

ගු ප්ර ිණී කුමාතාරි විප්ේර්තන මාත ්තමිය

( ைொண்புைிகு (திருைதி) தரொஹினி குைொொி விதஜரத்ன)

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)

ගු චමින්ද විප්ේසිරි මාත තා

( ைொண்புைிகு சைிந்த விதஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගු ප් ේෂාන් විතානප්ේ මාත තා

( ைொண்புைிகு தஹசொன் விதொனதக)

(The Hon. Heshan Withanage)

ගු එහන. වියාප්ල් 0න්ිනරන් මාත තා
( ைொண்புைிகு ச. வியொதழந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

ප්නොපැමිණි
வரொததொர்
Absent

ගු මාතින්ද අමාතරවීර මාත තා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගු (රචාර්ය) හර්ත අමුුගමාත මාත තා

(ைொண்புைிகு ( கலொநிதி) சரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගු ියමාතල් 0 සිරිපාල ද සිල් 0වා මාත තා

( ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ)

ගු එහන. ශ්රීතරන් මාත තා

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

(The Hon. S. Shritharan)

ගු දුමින්ද ිනහානායක මාත තා

ගු ඥානමු්තුර ශ්රීප්න්හන් මාත තා

(The Hon. Duminda Dissanayake)

( ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்)

( ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீதநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

ගු ශ්ාන්ති ශ්රීහනකන්දරාහා මාත ්තමිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) சொந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தரொசொ)

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

ගු හන්ින්ත හමාතරසිං මාත තා

(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க)

ගු ෆි හර් මුහනතාපා මාත තා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගු මාතින්ද හමාතරසිං මාත තා

( ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க)

(The Hon. Sandith Samarasinghe)

ගු රාාවප්ර ිනයේ හේපන්දන් මාත තා
(ைொண்புைிகு ரொஜவதரொதயம் சம்பந்தன்)

ගු රංජි්ත සියඹලාිළනාය මාත තා

(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிடிய)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගු ඊ. හරවනපවන් මාත තා

ගු ගාමිණී විජි්ත විායමුණි ප්හොි හා මාත තා

(The Hon. E. Saravanapavan)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa)

( ைொண்புைிகு ஈ. சரவணபவன்)

ගු ධාර්මාතලිංගේ සිද්ධාාර්ථන් මාත තා

( ைொண்புைிகு தருைலிங்கம் சித்தொர்த்தன்)

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan)

ගු (වවදය) එහන. සිවප්මාත

න් මාත තා

( ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) சி. சிவதைொகன்)

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan)

( ைொண்புைிகு கொைினி விஜித் விஜயமுனி தசொய்சொ)

ගු ිළයප්හේන ගමාතප්ේ මාත තා

( ைொண்புைிகு பியதசன கைதக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

ගු ප්මාතො ාන් ලාල් 0 ප්ග්රේු මාත තා

( ைொண்புைிகு தைொஹொன் லொல் கிதரரு)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගු සිවශ්ක්ති රනන්දන් මාත තා
(ைொண்புைிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

ගු එේ.ඒ. ුදමාතන්තිරන් මාත තා
( ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ගු විජප් ල් 0 ුදප්ර්ෂන මාත තා

( ைொண்புைிகு வடிதவல் சுதரஷ்)

(The Hon. Vadivel Suresh)

ගු ශ්රියාිය විප්ේවික්රමාත මාත ්තමිය

( ைொண்புைிகு (திருைதி) ஸ்ரீயொணி விதஜவிக்கிரை)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගු ලක්ෂනමාතන් ප්හප්නවිර්තන මාත තා

( ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் தசதனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ගු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. ිහනුදල් 0ලා මාත තා

( ைொண்புைிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லொஹ்)

ගු මාතාවව ප්හ . ප්හේනාධිරාාා මාත තා

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

ගු ඒ.එච්.එේ. ෆවුසි මාත තා

(ைொண்புைிகு ைொமவ. தசொ. தசனொதிரொஜொ)

ගු චුරර හංීප ප්හේනාර්තන මාත තා

(ைொண்புைிகு சத்துர சந்தீப தசனொரத்ன)

(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne)

ගු විප්ේපාල ප් ට්නාරරච්ික මාත තා

( ைொண்புைிகு விதஜபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiara

(ைொண்புைிகு ஏ.எச்.எம். தபௌஸி)

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

ගු ලහන්ත අලගියවන්න මාත තා
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
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2018 අශප්රේලා 0(

ගු එච්.රර්. හාරතී දුෂනමාතන්ත මාත තා

ගු වීරකුමාතාර ිනහානායක මාත තා

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha)

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

( ைொண்புைிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ைந்த)

ගු මාතනූෂ නානායක්කාර මාත තා

( ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගු ඉන්ිනක ාණ්ඩාරනායක මාත තා

( ைொண்புைிகு இந்திக பண்டொரநொயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගු ියශ්ාන්ත මුුරප් ට්නාගමාතප්ේ මාත තා

(ைொண்புைிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகைதக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

ගු මුුර සිවලිංගේ මාත තා

(ைொண்புைிகு முத்து சிவலிங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

ගු මාතලි්ත ායතිලක මාත තා
(ைொண்புைிகு ைலித் ஜயதிலக)

(The Hon. Malith Jayathilake)

ගු රුමුගන් ප්තොණ්ඩමාතන් මාත තා

(ைொண்புைிகு ஆறுமுகன் ததொண்டைொன்)

(The Hon. Arumugan Thondaman)

(ைொண்புைிகு வீரகுைொர திசொநொயக்க)

ගු ප්ක්. කාදර් මාතහනතාන් මාත තා

( ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்)

(The Hon. K. Kader Masthan)

ගු (පූාය) අුරරලිප් රතන ිමි

( ைொண்புைிகு (வண.) அத்துரலிதய ரதன ததரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ගු අංගාන් රාමාතනාදන් මාත තා

(ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்)

(The Hon. Angajan Ramanathan)

කල් 0තැබීමාත

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
පාර්ලිප්ේන්ුරව අ. භා. 10.0ව , 2018 අප්රේල් 0 මාතහ 05වන
බ්ර හනපතින්දා පූ. භා. 10.30වන ප්තක් කල් 0 ගිප් ය.

பி.ப. 10.04 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், 2018 ஏப்பிரல் 05,
வியொழக்கிழமை மு.ப. 10.30 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 10.04 p.m. until 10.30 a.m.

on Thursday, 05th April, 2018.

හැ.ුත.
ශෙෙ වාර්තාශ අවසාන මුද්රණ සඳා ා ස්වකී නිවැමදි ර ුතතු තැන් දක්කයවනු රිසි ෙන්ත්රීන් ිනන් පිටපතක්කය ශගන නිවැමදි ර ුතතු
ආරාම එටා පැා ැදිලිව ෙකුණු ශරොට පිටපත ෙැීම ශදසති ක්කය ශනොාක්කයෙවා ැන්හාඩ් සංස්රාමර ශවත ෙැශබන ශසේ එි ුතතු

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும்.
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of receipt of the uncorrected copy.
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ප්කො ඹ 5 ප්පොල් 0ප් ේන්ප්ගොඩ කිු පන පාර අංක 1 3 දරන හනථානප්යි ිළිනා
රාප් රවත්තති ප්දපාර්තප්ේන්ුරප් ිළිනා රාප් රකාශ්න කාර්යාංශ්ප්යන්
මිල ී ගත ැක.
ප්මාතමාත ැන්හාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්යන්
ාාගත ැක.
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