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පා9\ෙ1]ව

පා9\ෙ1]ෙG `ස්l1

PARLIAMENT
—————–—-

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

பாராமற

பாராமற அம

ග7 ගයත ක7ණාලක මහතා

2018 මැ 10වන හස්පදා

வியாழகிழைம

2018 ேம 10 ,
Thursday, 10th May, 2018

(மா.மி) கய5த க/ணாதில(க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

Sir, on behalf of the Leader of the House of
Parliament, I move,

—————————–——

^.භා. 10.30ට පා9\ෙ1]ව `ස් ය.
කථානායක]මා [ග7 ක7 ජයb(ය මහතා] dලාසනාeඪ ය.
பாரா ம ற ".ப.10.30 மணி()( *ய.
சபாநாயக அவக [மா.மி) க/ ஜய0ாிய] தைலைம
வகிதாக.

The Parliament met at 10.30 a.m.
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

කාරක සභා වාතා )ගැ*ම. අධ-ාපනය හා මානව සප/
සංවධනය )බඳ ආං4ක අ56ෂණ කාරක සභාෙ වාතාව,
එම කාරක සභාෙ සභාප ග" ව;ෙ< =ෙෂ් මැ මා &
)ගැ*ම. - [සභා ගභය ළ නැත.]
(ධාන කටC ආරභෙDE ෙයජනා )බඳ දැF Eම, ග"
ආGH ප6ෂෙD (ධාන සංධායකමා.

පා9\ෙ1] කටg] :Sබඳ කාරක සභාව
பாராமற அ

வ க பறிய 

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ග7 ගයත ක7ණාලක මහතා (ඉඩ1 සහ පා9\ෙ1]
Zසංස්කරණ අමාතK හා ආ i පCෂෙj Zධාන
සංධායක]මා)

(மா.மி) கய5த க/ணாதில(க
காணி ம6
பாரா ம ற ம6சீரைம8. அைம9ச/ அரசா:க( கசியி
"தேகாலாசா<)
-

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

Sir, on behalf of the Leader of the House of
Parliament, I move,

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 8 of
the Parliament, the hours of sittings of Parliament on this day shall
be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m.. At 10.30
a.m. Standing Order No. 8(5) of the Parliament shall operate. At
6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without
question put."

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ෙශගත " ලාං$කය හට ඉ'(
මැවරණවල + ඡදය පා-. $/මට ඇ
ඉඩකඩ සලසා +ෙ1 සහ ඊට ආ4ෂං6ක
ක78 ම9ශනය කර :යවර ;9ෙශ
ෙක<ට වා9තා $/ම සඳහා වන ෙශ>ෂ
කාරක සභාව
ெவளிநா ள இலைகயக
எதிவ"# ேதா்த களி வாகளி&பத
வா'&பளி(த ம)# அவறி
இைடேநா்விைளவான விடயகைள
ஆரா'-. அறிைகயி/வதகான
ெதாி

SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND
REPORT ON THE POSSIBILITY OF ENABLING SRI
LANKANS EMPLOYED OVERSEAS TO EXERCISE
THEIR FRANCHISE IN FUTURE ELECTIONS AND
MATTERS INCIDENTAL THERETO
ග7 ගයත ක7ණාලක මහතා

(மா.மி) கய5த க/ணாதில(க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

Sir, on behalf of the Leader of the House of
Parliament, I move,

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 115 of
Parliament, the Committee on Parliamentary Business shall consist
of the Speaker as the Chair, the Deputy Speaker, the Deputy
Chairman of Committees, the Leader of the House of Parliament,
the Leader of the Opposition in Parliament, the Chief Government
Whip, the Chief Opposition Whip and fifteen (15) other Members
to be nominated by the Committee of Selection."

"That in terms of Standing Order No. 102, this Parliament do grant
the Select Committee of Parliament to recommend and report on
the possibility of enabling Sri Lankans employed overseas to
exercise their franchise in future elections and matters incidental
thereto appointed by the Hon. Speaker, on 17th November 2016, an
extension of time till 20th November 2018 as the Committee is
unable to report its findings to Parliament within the time limit
granted by the motion agreed to by the Parliament on 06th April
2016."

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

Question put, and agreed to.

Question put, and agreed to.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
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அெமாிகா, நி5ேயாகி ள ஐகிய
நா/களி இலைககான நிர-தர&
பிரதிநிதியி அ வலக# எபவைற
ெகாவன ெச'வதகாக இலைக
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தனி(தனியாக ஆரா'-.
அறிைகயி/வதகான ெதாி

SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND
REPORT ON THE EXPENSES INCURRED BY THE
CENTRAL BANK OF SRI LANKA FOR THE
PURCHASING OF THE OFFICE FOR THE SRI
LANKAN EMBASSY IN BRAZIL AND THE OFFICE
FOR THE PERMANENT REPRESENTATIVE OF SRI
LANKA TO THE UNITED NATIONS, NEW YORK,
USA, SEPARATELY IN RESPECT OF EACH
PREMISES
ග7 ගයත ක7ණාලක මහතා

(மா.மி) கய5த க/ணாதில(க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

Sir, on behalf of the Leader of the House of
Parliament, I move,
"That in terms of Standing Order No. 102 of Parliament, this
Parliament do grant the Select Committee of Parliament to look
into and report on the expenses incurred by the Central Bank of Sri
Lanka for the purchasing of the Office for the Sri Lankan Embassy
in Brazil and the Office for the Permanent Representative of Sri
Lanka to the United Nations, New York, USA, separately in respect
of each premises appointed by the Hon. Speaker, on 23rd May 2017,
an extension of time till 05th December, 2018 as the Committee is
unable to report its findings to Parliament within the time limit
granted by the Motion agreed to by Parliament on 09th February
2017."

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

කVතැWම

ஒ(திைவ&9

ADJOURNMENT
ග7 ගයත ක7ණාලක මහතා

(மா.மி) கய5த க/ணாதில(க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග" කථානායකම, ''පාෙව දැ ක< තැMය
Cය''N මා ෙයජනා කරනවා.

Zශ්නය සභාnoඛ කරන ල+.

வினா எதியப ெப ற.
Question proposed.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

සභාව ක< තැJෙ ෙයජනාව, ග" Oෙෂ් Pණවධන
මැ මා.

අටවැ; පා9\ෙ1]ෙG ෙදවැ; සභාවාරය වෘත
කරM අග7 ජනාrප]මා Q කරන ලද
Zකාශය

எடாவ பாரா ம றதி இரடாவ
டெதாடாிைன ஆரபிைவ அதிதம
ஜனாதிபதி அவக ஆறிய உைர

ADDRESS TO PARLIAMENT BY HIS EXCELLENCY PRESIDENT
OPENING THE SECOND SESSION OF EIGHTH PARLIAMENT

[Q.භා. 10.33]

ග7 'ෙෂ් sණව9ධන මහතා

(மா.மி) திேன= )ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග" කථානායකම, ප= Uය දා, එන 2018 මැN මාසෙD
08 වැදා අටවැ පාෙෙ ෙදවැ සැ&වාරය වෘත
කර අ ග" ජනාප මා & කරන ලද (කාශනය
සබධෙය X ක< තැJෙ ෙයජනාව ෙමෙසYය:
"\ ලංකා අටවන පාෙෙව] ෙදවන සැ&වාරය වෘත කර
අ ග" ජනාප ෛම_පාල &`ෙසYන මැ ම කළ කථාව ),
1.

වෂ 2015, 2016, 2017 ෙතවෂෙDE \ ලංකාෙ කෘd කමාතය,
කමාත, ෙසYවා අංශය] ඇ X ද"f ප= බෑම සාෙව ඇ X
ආhක අපගමනෙය රට ෙගiඩ නැkමට අදාළ l&m ඵලදාN වැඩ
)ෙවළ6 (කාශ ෙනiකළ ෙහN ද;

2.

pද< 6ෙෂYqෙD pm ම<කඩ X \ ලංකා මහ බැංrෙ
ශ්වසsයභාවයට හා පැණ*ෙම ප= සමස්ත pද< tමය, බැංr
tමය, ණය tමය puණ ෙද &vන wල- අxදෙය ෙගiඩ ඒමට
මඟ6 (කාශ l{මට අෙපiෙහiස/ X බැ ද,

3.

ෙදරාජ-යට ම වා& දායක ෙනiවන අC`, ස්වෙ|4කය වනසන,
ජා කය සනසන ආකාරයට }යා/මක l{මට ය/න දරන
|පාශ්ක දහස් ෙවෙළඳ U= )බඳව අFගමනය කරන
ජා ක ( ප/ ය6 (කාශයට ප/ l{මට අෙපiෙහiස/ * ඇ
බැ ද,

4.

උපප පරපරාවට ] ය C ජා ක සප/ ජාකරණය
ෙහ ෙප|ගකරණය ) ගජ " සමාජය6 M] l{ම
වැළැ6*මට අදාළ (කාශනය6 ෙනiකළ ෙහN ද,

5.

" යෙල] අගය OU Oගටම කඩා වැම, අ ත බm බර හා
(මාණව/ ෙනiවන රාජ- මැOහ/ * සාෙව Oනපතා ඉහළ යන
වන යදෙ අxදයට සහනදා වැඩ )ෙවළ6 (කාශ ෙනiකළ
බැ ද,

6.

ෙ|ශපාලක ප)ගැs, (ජාතq ෙර }යා )ෙව/, රණ"
දඩයම වැළැ6*ම )බඳ l&m සඳහන6 ෙනiX බැ ද,

Question put, and agreed to.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

සභාව ක< තැJම.
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7.

සභාග ආGHව ජනතාවෙ දැෙවන (ශ්න l&වකට/ ඵලදා ස
ලබා Eමට අෙපiෙහiස/ * ඇ බැද, Oගටම පාලන හා ආGH
අxදයට රට ප/ * ඇ බැද,
උ6ත ජනාප (කාශය )බඳව රා Oෙනක පාෙ වාදය6
ඉ<ලා &vp."

ග" කථානායකම, ඒකාබ|ධ ප6ෂය (ධාන වශෙය
ෙමම ෙයජනාව ඉO`ප/ කරනට ෙහY ෙG ෙ කාරණා
සාN. අෙ පාෙ ඉ හාසය ළ ජනාප ව"
ගණනාව6 පාෙ සැ&වාර ක< තබා අ/ සැ&වාර
වෘත කරලා ෙබනවා. ඒ සෑම අ/ සැ&වාරය6 වෘත
l{ෙE රටට අ/ (කාශය6, ඵලදා (කාශය6
පාෙව ඉO`යට තබා ෙබනවා. ෙ වාරෙD/ රට puණ
ෙදන අxදකා{ අවස්ථාෙE ශ්වාසෙය හා සෂ්vෙය
ඉO`යට ගම කළ හැl ජා ය6 බවට ප/ l{මට
ජනාප මාෙග එවැ ඵලදා (කාශය6 ලැෙය lයන
බලාෙපiෙරi/ව ජනතාවෙ ය ය ෙකiටස් අතර xණද, ඒ
බලාෙපiෙරi/ව ඉ කරනට අෙපiෙහiස/ f බව මා
පළpෙවම (කාශ කරන ඕනෑ. ග" කථානායකම, රට
ළ ඵලදා ත//වය6 ඇ කර ගැsමට බැ` * ෙබන බව
ජනාප මා පාෙවට පැණ ඉO`ප/ කරන ලද
(කාශෙය පැහැO වන බව අප සඳහ කරන ඕනෑ.
ආGHtම ව-වස්ථාව (කාරව ජනාප වරයාට පාෙවට
වාH ෙදන ව; අ/ සැ& වාර වෘත කරන ව.
පළp වන වරට තමN ව/ම ජනාප මා එෙසY පාෙ
වාරය අවස කරලා, ෙ පාෙ සැ& වාරය වෘත l{මට
පැෙD. ඒ අවස්ථාව වන ට පාෙ කාලෙය අඩ6
ගත ෙවලා ඉවරN; ජනාප මාෙ ර කාලෙය අඩකට වැ;
කාලය6 ගත ෙවලා ඉවරN; රෙ පාලන තqය කඩා වැvලා
ඉවරN. ඒ )බඳව අ/ වැඩ )ෙවළ6 ඉO`ප/ l{මට
ෙනiහැl
*
ෙබනවා. ආGHවකට මඟ ෙපවෙ
ජනාප වරෙයrෙ කථාෙව. ජනාප වරයාෙ (කාශනය
තමN ආGHවකට මඟ ෙපවෙ; ආGHව ෙමෙහය වෙ;
ආGHවට අFගමනය කරන &m වෙ. නp/ ෙ ආGHව
එවැ වැඩ )ෙවළ6 අFගමනය l{මට අෙපiෙහiස/ *
ෙබන බව ජනාප මාෙ කථාෙවම (කාශ ෙවලා
ෙබනවා. ශ්වාසය වැදග/, ග" කථානායකම. රටක
ජනතාවට හා පාෙවට අවශ- වෙ ශ්වාසය; the
confidence, the trust that we can build in our nation and in
the international community.

Today we have lost this confidence. The Government
has been brought to a virtual collapse, an anarchy and a
bankruptcy - I am sorry to use these words, but that is the
situation. That is why we have requested this Debate. At
least the shortcomings that we could expose in His
Excellency the President’s Address to Parliament, which
has to be followed by the Government and will be taken
seriously by the Government.
The Government itself is in pieces today. Political cracks
have emerged in the Government. Sixteen Ministers have
resigned, crossed the Floor and joined the Opposition
because the Government has failed. The UNP - SLFP
coalition that the President is quoting - ෙ සභාගය ෙගන
යෑෙ අමා"කම ඉෙගන ගන lයලාN ග" ජනාප මා
lයෙ.
ෙ U=ම ගැන ෙ පාෙෙE වාර ගණනාව6 මම
(ශ්න කරලා ෙබන බව මට මතකN. ග" කථානායකමාෙග
අහලා ෙබනවා. ෙ U=ම ප=Uය අ"|ෙ| සැතැබ
මාසෙD කාල මාව ළ අවස ෙවනවාය lවා. ඉප=ව,

174

එ6ෙක අ/ U=මකට ෙසන ඕනෑ. අ/ U=මකට
ෙසනවා න පාෙවට එය ඉO`ප/ කළ CN. අ/
U=මකට ෙසෙ නැ/න, ජා ක ආGHව අවස
ෙවන ඕනෑ. ලංකාෙ ෙ|ශපාලන බලය ෙමෙසY උmරා ෙගන
(ජාතqවාදය ගැන කථා කරනවා න, එය ]ව6. අද
සභාගය6 නැහැ; සභාගය ඉවරN.
අ¹ාමාත-වරයා හැvයට එමාට ඕනෑන ºඑ» ආGHව6
පව/වා ෙගන යන ව. නp/, ෙ හල ඉවරN
කථානායකම. xල/ ෙකiළෙD ම_ව" ගැන ඔබමා
(කාශ කරලා ෙබනවා. ජනාප මා පාෙෙ නව
සැ&වාරය වෘත කර ඉO`ප/ කළ (කාශනෙD lයනවා, ෙ
හ< ආGH ෙගනයාම හ`ම අමා"N lයලා හ< ආGH
සංක<පය ගැන අවෙබධය6 නැ අය/ එ6ක කටC l{ෙE
ඇ වන ගැට ගැන එමා lයනවා. ඒ lයෙ දැ ආGHව
ෙගනයන බැ` ත//වයක
ෙබනවා lයලා එමා/
)ගනවා. (ශ්නය, අ ෙනiෙවN ආGHව හැmෙ. (ශ්නය,
ආGHව හද අයට ආGHව6 ෙගන යන බැ` න රෙ
ජනතාව අගාධයට දැය C නැහැ; පාෙව අගාධයකට
දැය C නැහැ; රට බංෙකiෙලi/ කළ C නැහැ. ඇම ක
10, 20, 30 අවස කරනවා lවා. ජනාප මා රටට
mF ෙපiෙරimව ඒකN.
රට රවට යහ පාලනෙD
ෙපiෙරimව ඒකN. නp/ අද යහ පාලන ආGHෙ ඇම ව"
සංඛ-ාව 306 ෙනiෙවN, 40/ පu කරලා 50ට/ ඇ<ලා. ග"
කථානායකම, ෙයජ- ඇම ව"/ ඒකට එක කෙළi/
ඇම ව" 100කට වැ;N. ෙ ඇම ව" නඩ/ කරෙ
ෙමiනවා කරනද? " යල ෙගෙය බා<m ෙවනවා. " යල
බා<m*ෙම ප=Uය ස ය ළ " ය< Mයන 48l රෙ
ණය බර වැ; ණා. ෙ, ම/තල Pව ෙතiෙපiළ හද,
කනායක අෙ¿ මාගය හද ස< හා සමාන pද<
(මාණය6. එය එක ස යකE ආGHව අෙ රටට නැ කළා.
මම දැ බmල Pණවධන මැ මා එ6ක/ කථා කළා; අFර
Oසානායක මැ මා එ6ක/ කථා කළා.
අෙ රෙ ]ට pද< ඇම වරයr වන ෙරis ද මැ<
මැ මා එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD වෘත ආhක වැඩ )ෙවළ
යටෙ/ ශාල කාය භාරය6 &m කළා. එමා අ ග" කරන
4ෂ්ටෙය6. එමා ද6ෂතාව හා අවෙබධය ඇ ව තම යටෙ/
xf pද< අමාත-ාංශය ෙමෙහයව ධනවාE ආhකය
(ාණව/ කළා; ධනවාදය ශ6 ම/ කළා. ග" කථානායකම,
එදා ඇෙම`ක ෙඩiලරයට අෙ " ය< 86 වශෙය තමN
වvනාකම xෙG. ෙරis ද මැ< මැ මා 1977 එමාෙ
පළpවැ අය වැය ෙ<ඛනෙය ෙ (මාණය " ය< 16 ද6වා
වැ; කළා. ඒ lයෙ ඇෙම`ක ෙඩiලරයට " ය< 86
වශෙය xf වvනාකම " ය< 16 ද6වා වැ; කළා; " යල
&යයට &යයl අව(මාණය කළා.
ග" කථානායකම, අද ෙ l&ව6 පාලනය කර ගන
බැ`ව දඟලන ආGHව ඇෙම`ක ෙඩiලරය " ය< 158 ද6වා
ෙගනැ<ලා අවසානN. එදා අෙප ආGHව ගන ෙකiට xf
ගණන බලන ට " ය< 25කට වඩා වැ; කර ෙබනවා. ෙහට
ෙමiනවා ෙවNද, අ|දා ෙමiනවා ෙවNද lයලා l&ම
බලාෙපiෙරi/ව6 ෙදන බැහැ. ඇෙම`කාF ෙඩiලරයට
" යෙ< අFපාතය වැ; වනවා ස6 අH ෙවෙ නැහැ. ඒ
සා ට රv ෙගෙනන භාGඩවල ල වැ; වනවා. ෂ්පාදනය
කරලා, වහාම -6ෂකව- rණන ව ෙදය6 අ ට
නැහැ. 6ෂකව ෂ්පාදනය කරලා rණන ෙදය6
ෙබනවා න අ ට එN වා&ය6 ගන ව. එෙහම
6ෂකව ෂ්පාදනය කරලා, rණා වා&ය6 ගත හැl ෙදය6
ජාත-තර ෙවෙළඳ ෙපiෙළ/ නැහැ. ආGHව අද වනෙකiට
ශාල wල- අxදයකට ප/ෙවලා ෙබනවා. ෙ අවස්ථාව,
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පාෙව

[ග" Oෙෂ් Pණවධන මහතා]

ෙ|Àය wල- අxදය උ/සනම ෙවලා ෙබන ෙවලාව6. ඒ
අතරර මහ බැංrෙ ෙහiරකම කර = ගැන l&ම
ෙදය6 ආGHවට කරගන බැ`ෙවලා ෙබනවා.
ගජ ර ගැන ජනාප මාෙ ෙ කථාෙ lයනවා.
ගජ රෙග ෙලirම ගජ ර තමN, මහ බැංr
ෙහiරකමට සබධ ගජ ර vක. ෙලකෙD මහ බැංr
ෙබෙ රටකට එක6 වශෙයFN. රටකට එක6 වශෙය
ෙබන මහ බැංrව තමN රෙ wල- tමයට මඟ ෙපවන වග
lව C/තා. අෙ රෙ ෙබන ඒ මහ බැංrව වංචා කරලා
ෙබන බව අද ඔ ෙවලා ෙබනවා. ජා ක ආhකයට හා
wල- tමයට &m කළ ෙ මහා අපරාධය ගැන ජනාප මාෙ
කථාෙ l&ම තැනක සඳහන6 නැහැ. පාෙව තමN ෙ
)බඳව (ශ්නය අතට අරෙගන, ෙ ගැන ප{6ෂා කරන lයලා
ඉ<ම කරලා ෙ ගමන ආෙ. මම ඒ කාරණය ෙශYෂෙය
සඳහ කරනවා.
අෙ රෙ දැ පළා/ නක පළා/ සභා ඡද පව/වෙ
නැව ආGHකාර පාලනය6 ෙගන යන බව සඳහ කළ CN.
සබරගpව, උ" මැද සහ නැෙඟන]ර පළාෙ/ ඡදය
පැවැ/XෙD නැහැ. ප=Uය සැතැබ මාසෙD මැ වරණ
ෙකiසම ඡදය (කාශයට ප/ කරන MයE, ආGHව
හO&ෙD ෙයජනාව6 ෙගනැ<ලා කාරක සභා අවස්ථාෙE එය
සමත කර ග/ හැv ෙබiෙහiම කනගාN. ඒ ෙලාෙ/ lවා,
"මා මාසෙD 30වැ දා ෙවනෙකiට ඡදයකට ගම
කරනවා" lයලා. දැ අ ව/ ෙවෙ මැN මාසෙD.
ජනාප මා පාෙ සැ& වාරය වෘත කර කථා
කළා. නp/ ලංකාෙ (ධාන පළා/ නක ඡදය පැවැ/*ම
ගැන l&ම වචනය6 කථා කෙළY නැහැ. ඒ අයට අද ඡදය නැහැ.
ඒ සා වහාම ඡදය පව/වන lයලා අ ආGHවට බල
කරනවා. මෙ q, ප6ෂ නායක සපද මැ මා/ ෙ
කාරණය සබධෙය මා එ6ක එකඟ ෙවN. ප=Uය
සැතැබ මාසය ෙවන ෙකiට උ" මැද පළා/ සභාෙ කාලය
ඉවරN.
මධ-ම පළා/ සභාෙ කාලය ඉවරN. වයඹ පළා/ සභාෙ
කාලය ඉවරN. එම පළා/ සභාවල ඡදය යනවාද? එෙහම
නැ/න, ලංකාෙ ඡද ෙනi යා ජනාප මාෙ ආGHකාර
පාලනෙය ගම කරන පළා/ සභා tමය6ද අපට දායාද
ෙවෙ? ෙමය උද ෙවෙ නැහැ, නාස් ය නව/වන.
ෙමය උද ෙවෙ නැහැ, අtකතා නව/වන. ෙමය උද
ෙවෙ නැහැ, සාධාරණ රාජ- පාලනය6 ෙගන යන. ෙ
කාරණාව අ ෙශYෂෙය ජනාප මාට මත6 කරනවා.
ආGHෙ නායකයා ජනාප මා බව (කාශ කරනවා න, දැ
ආGHවට ෙයග කරලා මැ වරණ ෙකiසමට බලය ෙදන
ඡදය යන lයලා. ඔබමා තමN, "ඡදය යන" lයලා
ආGHවට ෙයග කරන ඕනෑ. ඇN, එය ඇන ]ටලා
ෙබෙ?
ග" කථානායකම, මැ වරණ ෙකiසම ඔබමාව/,
අපව/, රට/ ෙචනයට ල6 කරනවා. ෙකiසම (&|ෙDම
lයනවා, "පාෙව, ඡදය පැවැ/*මට අව]ර ෙනiකර
ක"ණාකරලා ඒ සඳහා කටC කරන" lයලා. එතෙකiට
අව]ර කරෙ, පාෙවN. ග" කථානායකම,
පාෙෙ (ධායා ඔබමා. (ජාතqවාE ඡද tමෙD
ජනතා අN ය හා ලංකාෙ ආhකය, ෙ|ශපාලනය =රlන
වාෙම, ආGHකාරමාෙ ත පාලන තqය ෙවනස් කර,
පළා/ සභා හා පළා/ පාලන ආයතන රා4ෙD පව න ෙ
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කනගාදායක ත//වය වැරO l{මට පාෙෙ
(ධායා හැvයට ඔබමා වහා වහාම මැOහ/ වන lයලා
ඒකාබ|ධ ප6ෂය ෙ අවස්ථාෙ බලකර lයා &vනවා.
ග" බmල Pණවධන මැ මා සහ අෙන6 ප6ෂවල
නායකNF/ කථා කරන &vන සා මම Eඝ වශෙය කථා
කරෙ නැහැ. ග" ර ක"ණානායක මැ මා pද< ඇම
වශෙය &v කාලෙDE එමා රq ආනයනය ]< කළා.
රq ෂ්පාදනයට, රq කමාතයට අ  ආනයන
බලපq mනා. නp/ දැ වාතා වනවා, ඇෙම`කාF ෙඩiල
Mයන භාගය6, half a billion US Dollars goes for import of
gold. According to the records, nothing goes to the
jewellery industry. Everything is being smuggled out. Who
are those 50 people? ඔෙ න සභාවට ඉO`ප/ කරන.
ජනාප ම, Éෂණයට "|ධN, කමාත නඟා &*මට
ප6ෂN lයලා ඔබමාෙ කථාෙE lවා න, ෙමන එවැ
තව/ කාරණය6. ෙ ගැන වහා කටC කරන. ග"
කථානායකම, ෙ කමාතය තර6 ෙනiෙවN, දැ
කමාත ගණනාව6 ෙ යට වැ ෙගන යනවා. එවා කඩා
වැvලා; ෙගන යන බැහැ. එක පැ/තl ඒවාට ඇ බm බර;
අ6 පැ/ෙත ධ s { .
ග" කථානායකම, මා ක සඳහ කළ ප`O
ඇම ව" m& ගණ වැ; කළාට රෙ (ශ්න සෙඳෙ
නැහැ. ඇම ව" m& ගණ අH කෙළi/ රෙ (ශ්න
සෙඳN. එවැ (ජාතqවාE පාලන tමය6 ෙගiඩ නැkමට
එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD නායක/වෙය
ෙබන ආGHව
අෙපiෙහiස/ * ෙබනවා. ඒ සා අෙ රෙ වන යදම වැ;
ෙවනවා. Oනපතා වැ; වන වන යදමට සම6 ආGHවට
නැහැ. බH ල වැ; *මට සම6 ආGHවට නැහැ. එN &|ධ
වෙ ෙමiක6ද? ජනතාව m¿භාවයට ප/ වනවා. ජනතාවට
ව/*ෙ අමා"ක ඇ ෙවනවා.
ජනාප මා ඉO`ප/ කළ සංඛ-ාෙ<ඛනව එමා
)ගනවා, ජනගහනෙය &යයට 256 සමෘ|යට සබධN
lයලා. m¿බවට, mප/කමට රට ළ සම6 ඇ ෙවලා නැ
බව මහ බැංr වාතාෙව lයැෙවනවා. ආhක වධන ෙගය
&යයට 3.1 ද6වා බැහැලා lයලා මහ බැංr වාතාව
)ගනවා. ආhක වධන ෙගය &යයට 3.1ට බ&
ආපස්සට ගම කරන ෙ ආhකය, බංෙකiෙළi/, අ<, කඩා
වැf ආhකය6 ෙනiෙවNද lයලා අ ඔබමාෙග (ශ්න
කරනවා ග" කථානායකම.
ජනාප මාෙ කථාව )බඳ වාදය ගැන එ6ස/ ජා ක
ප6ෂෙD (ධාෙය6 ඊෙD මෙග අහනවා, "ඇN Oෙෂ්,
ෙයජනාව6 ෙගනාෙ? කථා කරන තර ෙදය6
ජනාප මා lෙ නැහැෙ" lයලා. එ6ස/ ජා ක
ප6ෂෙD ෙලir එ6ෙකෙන6 තමN එෙහම lෙ. එමා කථා
කරන තර ෙදය6 lෙ නැහැ. ඒක ඇ/ත. ජනාප මා
ෙකiෙහiමද කථා කරෙ? ºඑ» pද< ඇම , ºඑ»
අගමැ , ºඑ» ඇම ව" තමN ෙ ආGHව ෙමෙහයවෙ.
ඒ අය වග lයන ඕනෑ, ෙ ආhකය කඩා වැම )බඳව.
Éෂණය, නාස් ය, වංචාව දැ ආGHවම ෙවළාෙගන ෙබනවා.
ආGHව ඒකට වග lයන ඕනෑ. ෙ ආGHව ඒවාට සම6
Eමට බැ` ආGHව6. ජනතාව m mව ෙ පාෙවට
ෙ/ෙරනවා න ෙමෙහම ෙවෙ නැහැ. ග" කථානායකම,
ජනතාව mව6 mනා. පuUය පළා/ පාලන මැ වරණෙDE
ෙ ඇම ව"ෙ ආසන පැරmණා. ෙ ඇම ව" දැ ඉෙ
තමට ප6ෂ ඡද දායකය නැ පැරmf ආසනවල. ප= Uය
ෙපබරවා` 10වැ දා ජනතාව එමලාෙ ආසන පරාජයට ප/
කළා.
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ෙක වලංP නැ පාෙව6. ජනතාව රණය6 Eලා
ෙබනවා. ඒ රණය බෙල යටප/ කරන ව lයලා
]තනවා. එවැ ඝටනයකN අ අද ඉෙ. ජනතාව/,
පාෙව/ අතර ෙබන ෙ ඝටනය ළ ජනතාවෙ
ජය¹හණ OU Oගටම වැ; වන බව අ -ම]ද රාජප6ෂ
මැ මාෙ නායක/වෙය C/ ඒකාබ|ධ ප6ෂය- (කාශ
කළා; ඒ ෙවFෙව කටC කළා. එයට ජනතාව ශ්වාසය පළ
කර ෙබනවා.
ග" කථානායකම, අෙ රෙ අනාගතය Oහා බලන.
ජනාප මා IMF U=ම ගැන l& ෙදය6 ෙහ)දර කරලා
නැහැ. බmල Pණවධන මැ මා ඒ ගැන සඳහ කරා. ෙ
'IMF ෙබෙහ/ ෙප/ත' mF ස්පාඤ්ඤයට ෙමiකද ෙG? ණය
ග/තා, ග/තා. අ මට ආhකය කඩා වැණා. Í&ය/
එෙහමN. ණය ග/තා, ග/තා. අවසානෙD ආhකය කඩා
වැණා. ඒ රටවල අ/ ෂ්පාදනය6 &|ධ ෙG නැහැ, අ/
අපනයන 6ෙෂYqයකට ෙසන බැ` ණා. කළ එකම ෙ|
තමN ග/ත ණය ෙගවන ණය ගැsම. ෙමන ෙ භයානක
අනරට අ / ප/ ෙවලා ඉවරN.
ඊළඟට, ඒ අය lයෙ ෙමiක6ද? රාජ- ෙසYවය කපාm
කරන, රජෙD සහනාධාර කපාm කරන, ෙලකෙD ෙබන
ත//වයට භාGඩ හා ෙසYවා ල වැ; කරන lයලාN
lයෙ. ෙලකෙD ල පාලනය කරෙ බu ජා ක සමාග
l]පය6 &. ඒ අයෙ ලාභය ඉපැම සඳහා &ය ෙ|ව<වල
ල වැ; කරන lයලාN දැ අපට lයෙ. ඒ ) රෙ
(ශ්න උ¹ * හාදායක ත//වයකට ප/ ෙවනවා.
ග" කථානායකම, අවසාන වශෙය මම තව කාරණය6
lයන කැමැ N. ග" කථානායකම, අෙ රෙ
Îාකය ෙවFෙව, ඒ වාෙම අෙ වෘ/ කය
ෙවFෙව, ෙසYවක අථ සාධක අරpදල ෙගiඩ නඟන අෙ වැඩ
කරන ජනතාව හා කමාත 6ෙෂYqෙD වැඩ කරන ජනතාව
ෙවFෙව, රටට ස< උපයන ෙ|ශ රටවල වැඩ කරන අෙ
ජනතාව ෙවFෙව ජනාප මාෙ කථාෙ E ආGHවට l&
ෙයගය6 කෙළY නැහැ lයන කාරණය මම සඳහ කරන
කැමැ N. දැ ආGHව කරලා ෙබෙ ෙමiක6ද? ෙ
&ය<ලෙගම අෙත බm අය කරලා ෙබනවා. ඔෙ
ආදායෙම, තෙD සධ-ා සමෙD ව/ෙවන ඔ
අමා"ෙව ඉ"කරෙගන ෙබන pද බm අය කරන
පට ෙගන ෙබනවා. ෙ බm ඉව/ කරනට ඕනෑ. ෙ යට
හැම ෙදනාටම බm පැන*ෙම ආGHව එක පැ/තl
ආGHෙ බංෙකiෙළi/භාවය (දශනය කරනවා. ප=Uය අය
වැය ෙ<ඛනයක සඳහ ණා, වයස අ"m 60ට වැ; අයෙ
ස්ථාවර තැප සඳහා වැ; ( ලාභ -වැ; ෙපiය6 -ෙදනවා
lයලා. ඒ සා ශාල `ස6 අෙත pද< තැප/ කළා. ඒ
&ය ෙදනාට දැ බm පනවා ෙබනවා. ළමා ඉ ` l{
Ufවලට/ බm පනවා
ෙබනවා. ආGHවට අඛGඩ
( ප/ ය6 නැ කම තමN ෙමයට ෙහYව. ෙ සා තමN ග"
ජනාප මා lෙ, ෙ/ෙරෙ නැ අය/ එ6ක ෙ සභාග
කරන බැහැ lයලා. එමා කළ කථාව ෙ (කාශනෙD
ෙබනවා. ෙමවැ හල6 ෙගයන බැහැ. හල ෙගයන
බැ` බව දැ රටම දනවා. ෙමiකද, හෙ< අය ෙදෙගi<ලට
බැණ ගනවා. ආGHව6 නැ ත//වයටN දැ රට ඇ<ලා
ෙබෙ.
ඒ වාෙම ජනාප මා තමෙ කථාෙ
ෙමන ෙ යට lයනවා.
ග" කථානායකම, මට ෙවලාව නැ ණ/ ෙ කාරණය
ගැන/
සඳහ කරනට ඕනෑ.
ලංකාෙ ආGH tම
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ව-වස්ථාව අFවද ෙක කෙළY? අ lයනවා "නැත" lයලා.
ජනාප මාෙ (කාශෙD සඳහ ෙවනවා, "2015 ජනවා`
මස &ට Ï මස ද6වා පැවැ
හ/වන පාෙෙ
සංC ය ෙදස බැෙ E \ ලංකා දහස් ප6ෂය (pඛ එ6ස/
ජනතා දහස් සධානයට ආසන 1426 ] * xf අතර,
පාෙෙ අ¹ාමාත-වරයා ෙයජනය කරF ලැÐ
එ6ස/ ජා ක ප6ෂයට
xෙG ආසන 47l" lයලා.
ආGHtම ව-වස්ථාව අFව වතමාන අගමැ මා ප/ ෙG
ෙකiෙහiමද? ජනාප මා ෙ ෙනilයා lයෙ ඒකN.
හත)ස් හ/ ෙදෙන6 &vන ප6ෂෙD ෙකෙන6 අගමැ කළා,
අ¹ාමාත-වරෙය6 &vයE; අ¹ාමාත- O.p.ජයර/න මැ මා
&vයE. අ ආGHtම ව-වස්ථාවට අÑෙයග කෙළY එදාN.
ආGHtම ව-වස්ථාවට අÑෙයග කර ආGHව ]ව6කාර
ෙලස අ¹ාමාත- රය ලබා ෙගන, මැ ඇම ව" m&
ගණ ප/ කර ග වැÒO මාවතක ගම කළ සා තමN
p රටටම අද ෙ වැÒO ආදශය බල පා ෙබෙ. එN
(ා හායය6 මවන බැ` ණා. ආhකය පණ ගවනට
බැ` ණා. ත"ණයට ර6ෂා M] කරනට බැ` ණා. අෙ
අපනයන 6ෙෂYqයට අ/ ශ්වාසය6 ෙදන බැ` ණා. අෙ
එOෙනදා ආෙයජන, ශ්වාසය, යහපාලනය කඩා වැණා. මහ
බැංrව මහා අxදයකට වැණා. (ජාතqවාE ආGHව6 යN
lයාෙගන ආ ආGHව සNට ආයතනෙD පැ/ත අරෙගන
4ෂ- පරපරාවෙ දහස් ෛවද- අධ-ාපනයට තජනය කළා.
ෙ ආGH කාලය ළ Àෂ-ෙය Ó දාහ6 Pv කෑවා ද?
ග" ජනාප මාෙ කථාව සබධෙය අ ෙ වාදය
ඉ<ෙ ෙ සාN. අද ආහාර ෂ්පාදනය කඩා වැvලා; *
ෙගiතැන කඩා වැvලා; අපට ට රv හා< ෙන &|ධ
ණා. ෙ අxදකා{ ත//වෙය අ ෙගiඩ එන ඕනෑ.
ෙ අවස්ථාෙE මා තව එක ක"ණ6 lයන කැමැ N.

I would like to quote from the "Sunday Island" of 6th
May, 2018. It states, "Will President Sirisena heed
Naseby's advise?" I will not go into the details.
Lord Nasebyට අතට අත E ජනාප මා එමා හබ ණා.
ජනාප මාට Lord Naseby හබ වන &|ධ ෙG ඇN?
Lord Naseby එංගලත පාෙෙE නැÔටලා lවා,
"එංගලතය කරෙ වැරO වැඩ6. අසත- සංඛ-ා ෙ<ඛන
ශ්වාස කරලා \ ලංකාවට "|ධව ෙයජනාව6 ෙගනාවා"
lයලා. එංගලතෙD රහස් ය lය වෘත කර ෙබන සා
ෙ සංඛ-ා ෙ<ඛන අසත- ඒවා බව දැ ෙහ) * ෙබන රහස6
සා ෙ ය lයවල ෙබන (මාණය අFව ෙ සංඛ-ා
ෙ<ඛන වැÒON lයනවා.

Then in the Midweek Review of "The Island" of
Wednesday 9th May, 2018, Shamindra Ferdinando
writes, I quote: "How UK manipulated RTI law to deny
Lanka chance to counter war crimes allegations".
අෙ රටට ෙබන ජාත-තර ත//වය, අෙ ජා ක
දහස, අප රට Òක රණ "ව සබධෙය ජනාප මා
ඉතාම බරපතළ ෙමෙහය*ම6 කර ෙබනවා.
ඒ වාෙම මම ෙ කාරණය/ සඳහ කරන ඕනෑ. අෙ
ම]ද රාජප6ෂ රජය උ" නැෙඟන]ර (ෙ|ශවල qස්තවාදය
පරාජය කළාට ප=ව එම (ෙ|ශවල ඡදය පව/වලා, ඒ අයෙ
පාලන තqය ඒ අFව සකස් කර ගැsමට අවස්ථාව ලබා
mනා. එම (ෙ|ශවල ජනතාව උ]v තැ නැවත ඔට
ලබාEමට ආරභ කළ ඒ වැඩ )ෙවළ ස මාගයකට
ෙගෙනන ෙ ආGHව තවම අෙපiෙහiස/ ෙවලා ෙබනවා. ඒ
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පාෙව

[ග" Oෙෂ් Pණවධන මහතා]

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)

ෙදමළ ජනතාව, pස් ජනතාව ඒ සඳහා සම6
බලාෙපiෙරi/ෙව ඉනවා. මා q ග" ෆNසා< කා 
මැ මා ෙ ෙවලාෙ ෙබiෙහiම කැමැ/ෙත ]නා ෙවනවා.
ඔ, ඔබමා ]නා ෙවන, ඔබමා ෙහiඳ ෙයජඇම වරෙය6. නp/ අද ඔබමා නැෙඟන]ර පළාෙ/
ජනතාවෙ ඡද අN ය පාවා Eලා කට වහෙගන ක
ඉනවා. pස් ජනතාවෙ ඡදය නැ කරලා මාස හතN.
"ඡදය ෙනiපව/වෙ ඇN?" lයා ඔබමලා අහෙ
නැහැ. ඔබමලාට ඒ ගැන කථා කරන බැ`ෙවලා ෙබෙ
ඔය අං තව පළඳලා ෙබන සාN. ෙ|ශපාලන අං තව
දමාෙගන, නැෙඟන]ර පළාෙ/ පළා/ සභා ඡදය පව/වෙ
නැ
පාවාEමකට ප`වතනය ෙවන එපා. එම ඡදය
පව/වන lයන. එම පළාෙ/ ඡදය පව/වන lයා
ඔබමලා නැÔටලා ජනාප මාෙග ඉ<ලන. ඒකN
ඔබමලා ආGHවට lව C/ෙ/.
ග" කථානායකම, ග" ජනාප මා ඉO`ප/ කළ
කථාව ආGHවට මඟ ෙපවන කථාව6 ෙවෙ නැහැ.
ෙමiකද, ෙක මඟ ෙප*ම6 කළ හැl ආGHව6 ෙනiවන බව
ජනාප මාම )ගනවා. නp/ ෙ වාදය l{ෙම අ
බලාෙපiෙරi/ ෙවෙ රට අ/ සමකට යන ඕනෑය
lයන කාරණය මත6 l{මN.

(The Hon. Speaker)

අ ඒ ගැන ෙවනම වාද කරp, ග" ම_ම.

ග7 'ෙෂ් sණව9ධන මහතා

(மா.மி) திேன= )ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පනහට පනහ lයලා s ය6 ක
ලØජා ෙවන එපා.

xෙG නැහැ ෙ.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහiඳN. ග" Oෙෂ් Pණවධන
ඔබමාෙ කථාව අවස කරන.

ම_ම,

දැ

ග7 'ෙෂ් sණව9ධන මහතා

(மா.மி) திேன= )ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අෙ රෙ (ජාතqවාE පාලන තqය පණ ගවන
ව වෙ පාෙ මැ වරණය6 පව/වලා, අ/
පාෙව6 ප/ *ෙම පමණN lයන කාරණය සඳහ
කර, මෙ කථාව අවස කරනවා. ස් N.

ග7 කථානායක]මා
අ &යෙදනා එක ෙවලා පාෙව ="වා හැරලා,
අ/ පාෙව6 ප/ කෙළi/ පමණN එය කරන
ව වෙ.

ග7 ෆසාV කාQ1 මහතා (ෙසuඛK, ෙපHෂණ හා ෙvය
ෛවදK ;ෙයHජK අමාතK]මා)

(மா.மி) ைபஸா? காசி
@காதார, ேபாசைண
ம6 @ேதச ம/வ பிரதி அைம9ச)
-

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

Sir, I rise to a point of Order.
ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග" ෆNසා< කා& ෙයජ- ඇම ම, ඔබමාෙ {
(ශ්නය ෙමiක6ද?

ග7 ෆසාV කාQ1 මහතා

(மா.மி) ைபஸா? காசி)
(The Hon. Faizal Cassim)

ග" ම_ම, පළා/ සභා ඡදයට අ දැ අ/ tමය6
යටෙ/ වැඩ කරලා ෙබනවා. Demarcation &m කර ෙබනවා.
දැ සාකÖඡා කරනN
ෙබෙ. එÖචරN. ඡදය
පව/වන lයා අ / ඉ<ලා ෙබෙ. එෙහම කරන lයා
ෙ සභාෙව තමN රණය6 අරෙගන ෙබෙ.

ග7 'ෙෂ් sණව9ධන මහතා

(மா.மி) திேன= )ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ප=Uය සැතැබ මාසෙD තමN ඡදය පව/වන
xෙG. දැ අ ඉෙ මැN මාසෙD, මම ක lවා.
ඔබමලා හO&ෙD හැදෑෙ පනහට පනහ lයලා ඡද
tමය6 හදා ග/තා. × ෙමතැන ගFෙදFව6 කරෙගන ඡදය
mනා. අ ඇ/ත කථා කරpෙක. ගFෙදFව කරලා, ඡදය
mනා. අද ද6වා පළා/ සභා ඡදය නැහැ. ක ලØජා ෙවන
එපා. ඇ/ත ඒක ෙ.

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබiෙහiම ස් N, ග" ම_ම.
Ùළඟට ෙයජනාව ස්hර l{ම, ග" . රංÚ/ ද ෙසiNසා
මැ මා.
[Q.භා. 11.05]

ග7 x. රංLD ද ෙස<සා මහතා

(மா.மி) ாீ. ரAஜி த ெசாBசா)
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ග" කථානායකම, අ ග" ජනාප මා & අටවැ
පාෙෙ ෙදවැ සැ&වාරය වෘත කර කරන ලද
(කාශය )බඳව අද දවෙසY ඒකාබ|ධ ප6ෂෙD -අෙ- ඉ<ම
ප`O පැවැ/ෙවන සභාව ක< තැJෙ අවස්ථාෙ වාදයට ග"
Oෙෂ් Pණවධන මැ මා & ඉO`ප/ කරන ලද ෙයජනාව
ස්hර කරF ලබ, ඉතාම ෙකvෙය අදහස් l]පය6 (කාශ
l{මට මා බලාෙපiෙරi/ ෙවනවා.
ග" කථානායකම, අ"m නහමාර6 ගත f ෙ
රජයට ඉ `ෙවලා ෙබෙ මාස දහහතක කාල ප`ÖෙÛදය6
පමණN. ෙදෙකv &ල6ෂය6 f ෙ රෙ ජනතාවෙ වන
ත//වය ඉහළ නැං*මට/, ජනාප මා & (කාශ කරන
ලද Üයන න6 f මහා ණය කදරාව ඉව/ කරලා,
අගමැ මා & ධ අවස්ථාවල ෙ ග" සභාවට (කාශ කළ
ආකාරයට 2025 වන ට ණෙය ෙතiර රට6 M] l{ම සඳහා/,
ඉO` මාස දහහත ළව/ රට වැරO මඟට ගැsම සඳහා X වැඩ
)ෙවළ6 ග" ජනාප මා & ඉO`ප/ කරන ලද ෙ
(කාශනය - ෙ කථාව- ළ අතගත * ෙද lයලා අ
බැවා. අ ඒ )බඳව ඉතා ඕනෑක C6තව අවධානය ෙයip
කර &vයා. හැබැN, ෙ ඉO`ප/ කළ (කාශනය ළ රට
ඉO`යට ෙගන යන ආකාරය )බඳව, එම & lයන
Üයන න6 X මහා ණය කදරාව අවස කරන ආකාරය
)බඳව, එෙමම රෙ ආhකය මහා ශාල (සාරණය6 කරන
ආකාරය )බඳව, 2020 ප=ව රට ඉතාම වැරO සංවත
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රට6 බවට ප/ l{ම )බඳව X l&m වැඩ )ෙවළ6,
ෙයජනාව6 ෙහ අදහස6 ෙ (කාශනය ළ ගැෙවලා
xෙG නැහැN lයන එක ඉතාම කනගාෙව නp/ අ අද
දවෙසY (කාශ කරන ඕනෑ. ෙ රෙ පව න ඒ මහා ණය කද
අවසාන l{ම සඳහා ඉO`ප/ කර
ෙබන වැඩ )ෙවළ
ෙමiක6ද?
ෙ රජය බලය ග/ෙ/, "රාජප6ෂ රජය මÔ ෙගiඩ ගසන
ලද ඒ ණය කද අවසාන l{ම සඳහා අ අ/ වැඩ )ෙවළ6
සකස් කරනවා"ය lයලාN. බලය ග/තා. අ"m නහමාර6 Uය
තැන lයනවා, "දැ තමN ල*ය වැඩ )ෙවළ ආරභ
කරෙ, ඉO` මාස දහහත ඇළත අ ෙ රට නව තැනකට
ෙගන එනවා." lයලා. නp/ ප= Uය අ"m නහමාර ස්ෙසY
ෙ ආGHව කර l&ම ෙදය6 නැහැN lයන එක රෙ ජනතාව
(ාෙයUකව අ/Ýන ෙදය6. ණය (ශ්නයට l&m සම6
ඉO`ප/ කර නැහැ. ආGHෙ ෙබන එකම වැඩ )ෙවළ තමN,
රට ජා ය ස, මහා ජා ක ෙ|ෙපiළ, ජා ක සප/ එl එක,
එl එක rfෙකi<ලයට,  ෙදකට ෙ|Àයකරණය කරන
එක. ඒ සබධව ජනාප මා l&m වැඩ )ෙවළ6 ඉO`ප/
ෙනil{ම ළ ඒ ෙගන එන ස< vෙක එOෙනදා තමෙ
ආhකය mවවන, "එදා ෙල වස්" බස් එක6 බවට යහපාලන
ආGHව ප/ෙවලා ෙබන බව ෙපෙනනවා.
ග" කථානායකම, ෙ රෙ ජනතාවෙග අ බuතරය
කෘd කමාතය මත පදන f, කෘdකාක ආhක රටාව6
ළ ව/ වන ජනතාව6 සා, ෙ රෙ ෙගiයා )බඳව ය
ආකාරෙD වැඩ
)ෙවළ6 ඉO`ප/ කරාය lයා අ
බලාෙපiෙරi/ ණා. යහපාලන ආGHව ආවා. යද කපා
හ`න lයලා, ෙපiෙහiර සහනාධාරය කැවා.
හැබැN, කාබක ෙපiෙහiර ෙදනවා lවා. ඔය lයන
කාබක ෙපiෙහiර ගන, එ6ෙක ඩා පාරට යන ඕනෑ;
නැ/න &`ෙකiතට යන ඕනෑ. රෙ ෙකiෙහYව/ කාබක
ෙපiෙහiර නැහැ. එෙහම වැඩ )ෙවළ6 ඇ/ෙ// නැහැ. ඒ සා
අද ෙගiයා අතරමං ෙවලා. රෙ කෘd කාක ෂ්පාදන
බරපතළ යට කඩාෙගන වැvලා. ග" කථානායකම, 2014
වෂය ෙවනෙකiට &යයට 6.4ට xf ආhක වධනය, අ"m
නහමාර6 ස්ෙසY කර ආGHෙ ෙක"වාව/ එ6ක &යයට
3.1 ද6වා කඩා වැvලා ෙබනවා. ෙවා ෙබi"N lයන බැහැ.
මහ බැංr වාතාෙ ෙබනවා, ෙ රෙ ආhකය &යයට 3.1
ද6වා කඩාෙගන වැvලා lයලා. ඊට වඩා ෙÞදජනක ත//වය6
ෙබනවා.
ග" කථානායකම, අද හා< lෙල එක6 " ය< 806
ෙවනෙකiට, ෙමiණරාගල වට6කා වගා කරන ෙගiයා
වට6කා lෙල 166 rණන ඕනෑ හා< lෙල එක6
ගන. අද ෙගi ßව-වලට l&ම ල6 නැහැ. අද ඒවා වන
සට කන ෙගනැ/ දමනවා. අද ෙගiයාට යන එනමං නැ
ෙවලා ෙබනවා. රෙ ෂ්පාදනවලට, ෙගi ßව-වලට හ` ල6
ෙදන, ගබඩා පහ=ක ඇ කරන, ෙවෙළඳ ෙපiළ6 ඇ
කරන අ"m නහමාර6 යන " ෙ ආGHවට බැ` ෙවලා
ෙබනවා. අද ෙගiයා වැvලා ෙබන ෙÞදජනක ත//වය
)බඳව (කාශ කරන ඉතාම කනගාN. ඒ වාෙම ආGHෙ
ධ පාශ්වව රසායක ßව-ව ෙතiර කෘd ආhකය6
හදන lයලා කාබක ෙපiෙහiර ෙගනාවා. ඊළඟට
ලNෙෆiෙසY lයලා (ශ්නය6 ඇ ෙක"වා. ඒෙක &m ෙG
=|දාෙ කාලෙD ඉඳ පැවැ ෙ/, ෙපi< සහ රබ ආhකය
කඩා වැමN. Fu", F"m, ෙනiදනා කෘd ද-ාව6 හවා
Eමට යාම සා අද ෙ/ අස්වැන ට රටවලට ගෙ නැ
මටමකට රෙ ආhකය කඩා වැvලා ෙබනවා.

182

ග" කථානායකම, ෙ ත//වෙය ෙගiඩ එනට
ආhකය හ` මාවතට ගන බැ` ෙ ආGHව අද ෙවනෙකiට
ජනතාව මත දරා ගන බැ` අක බm බර පටවනවා. ආGHව
lෙ ෙකiෙහiමද? වැ බ|ද &යයට 11.5 ඉඳලා &යයට 15
ද6වා වැ; කරෙ ෙකv කාලයකට lයලා lවා. අ"|ද6
යනෙකiට වැ බ|ද අෙහ& කරනවා lයලා lවා. වැ බ|ද
පනවලා දැනට ෙකiÖචර ක< U]<ලා ෙබනවාද? &යයට 15
වැ බ|ද අෙහ& l{ම සබධව pද< ඇම වරයා වෙ වග6
නැහැ; අගමැ මා වෙ වග6 නැහැ. l&ෙව6 වැ බ|ද ගැන
කථා කරෙ නැහැ. ඒ ෙවFවට බැංrෙ තැප/ කරලා
ෙබන ළමා ඉ `l{ෙ Ufවලට &යයට පහක බ|ද6
ගහනවා වාෙම ෙජ-ෂ්ඨ රවැ&යෙ Ufවල pද<වලට
බ|ද6 ගහලා ෙබනවා. ර/රවලට &යයට 15 බ|ද6 ගහලා
ෙබනවා. අද රෙ සෑම අංශයකටම බm ට බm ගහලා
ෙබනවා. රෙ ජනතාවෙ බm, ණය සහ දඩ මත mවන
ආhකය6 මාණය l{ම/ එ6ක රෙ ආhකය ඉතාම
බරපතළ අගාධයකට ඇදෙගන U]<ලා ෙබනවා.
ග" කථානායකම, ග" ජනාප මා & එමාෙ
( ප/ (කාශෙය ඉO`ප/ කරලා ෙබනවා, "මතට ත වැඩ
)ෙවළ ළ මද-සාර භාතය අවම l{ම සඳහා අ ප= Uය
අ"m නක කාලය ළ යවර6 ග/තා." lයලා. අ අහනවා,
Mය සඳහා xf බm අH කරලා ල අH කෙළY මද-සාර
( ප/ ය වඩා/ ෙහiÝ }යා/මක l{ම සඳහාද lයලා.
අද Mය පානය ෙගෙය වැ; ෙවලා ෙබන ට රෙ
මද-සාර භාතය අH ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙම s ෙර
mවැv සඳහා බm පැන*ම ළ අද රටට ෙහiෙර ෙගෙනන
ඕනෑම &ගÒ ෙතiගයකට බm ගහලා ෙවළඳ ෙපiළට එවන
නාස් කර ආhක ( ප/ යට යෑම ළ ජනාප මා lය
"මතට ත" වැඩසටහන l&ම තැනක }යා/මක වෙ නැහැ.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග" ම_ම, ඔබමාට තව/ නා; නක කාලය6
ෙබනවා.

ග7 x. රංLD ද ෙස<සා මහතා

(மா.மி) ாீ. ரAஜி த ெசாBசா)
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ෙබiෙහiම ස් N. ග" කථානායකම, සමාරභක
ෙ|ශනෙD 4වන ෙ ජනාප මා ඉතා පැහැOව lයනවා,
"සවජන ඡද බලය යථාථය6 කරම උෙදසා 2017
ෙනiවැබරෙDE, අප පළා/ පාලන ඡදය ම ෙ පනත
සංෙශධනය ෙකiට සමත කර ගැ." lයා. ග"
කථානායකම, එෙහම කර සාම, Westminster tමෙය
උ"ම X සව ජන ඡද බලය අ ම හෑ<වට ල6 කර
ආGHව හැvයට ෙ ආGHව ඉ හාසයට එක ෙවනවා.
අෙ6ෂකය ඡදය කරලා ඡදය Oනා ආවාට ප=ව කා&ය
උඩ දාලා, GH ඇදලා, ෙනනාද ෙපi<ලද lයා බලා ඇප
cancel ෙවÖච, දශම ගණ ඡදය ග/ ම_ව"
සභාප ව" හැvයට ෙතර, ඡද බලය බ<ලr ෙනiව බ
මNල6 ගණනට ඇද දා ඉතාම  ෙදෙ6 ඡද tමය6 හදා
m ආGHව ෙමයN. ෙමය ඉතාම ෙනiෙහiMනා ඡද tමය6.
අප තර6 ෙනiෙවN එෙසY lයෙ. එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD
]ට මහ ෙ<ක කJ හá මහ/මයා lයනවා, "වහාම ෙ
ඡද tමය අෙහ& කළ CN." lයා. ෙපiෙළiන"ෙ ඡද
vක/ නැ ණාට ප=ව ජනාප මා lයනවා, "ෙ ඡද
tමය හ` නැහැ. ෙමය අෙහ& කළ CN." lයා. ඒකාබ|ධ
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පාෙව

[ග" . රංÚ/ ද ෙසiNසා මහතා]

ප6ෂය හැvයට අ / lයනවා, රටට ෙනiගැළෙපන, බලය
තහ" කර ගැsම සඳහා ආGHෙ මහා s උපෙ|ශකය
හරහා ෙගන ආ ෙ වැÒO ඡද tමය වහාම අෙහ& කර දමා
සව ජන ඡද බලය වඩා/ යථාථව/ වන ආකාරෙD ඡද
tමය6 රට ළ ස්ථා ත කළ CN lයා. ඒ සා ජනාප මා
ෙ කර (කාශ/, ඡදය සබධව ෙම] ගැ ෙවලා ෙබන
අදහ=/ එ6ක ෙ ( ප/ (කාශනය සQණ ව-ාජය6,
ෙබi"ව6, රට Òවම6 lයන එක අප ඉතාම පැහැOව (කාශ
කරන ඕනෑ.
ග" කථානායකම, ෙØ.ආ. ජයවධන ජනාප මා
ෙ රෙ මැ වරණ ක< දැÙම සඳහා 1982 වෂෙDE ජනමත
චාරණය6 -ලා-කළෙග; ඡදය- පැවැ/Xවා. ෙØ.ආ.
ජයවධන මැ මාෙ වැඩ )ෙවළට එකඟ ෙනiණ/ අ
ඉතා පැහැOව lයනවා ඒ ජනමත චාරණෙDE ආGH පාශ්වය
පරාජය X &ය මැ වරණ ෙකiඨාසවලට එමා අ"
මැ වරණ කැඳවා ම_ව" ෙතරා ගන නැවත ජනතාවට
අවස්ථාව6 mනා lයා. අ / ආGHවට අÑෙයගය6 කරනවා.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග" ම_ම, දැ කතාෙ අවසාන /වN. කතාව
අවසාන කරන. තව/ /වක කාලයrN ෙබෙ.

ග7 x. රංLD ද ෙස<සා මහතා

(மா.மி) ாீ. ரAஜி த ெசாBசா)
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ග" කථානායකම, අ අවසාන වශෙය ආGHවට
අÑෙයගය6 කරනවා. ආGHව ෙ මැ වරණෙDE ආසන 1226
පරාදN. ව න ඒ ආසන 122 ළ අ" මැ වරණ
පව/වන lයා අ ආGHවට අÑෙයගය6 කරනවා. ඡද
පැරmණාම ෙØ.ආ. ජයවධන ]ට ජනාප මා කළා වාෙ
ව න අ" මැ වරණය6 සඳහා රට ෙයip කරන lයන
ඉ<ම කරන අතරම තව/ එ6 කාරණය6 lයා මම කතාව
අවස කරනවා, ග" කථානායකම.
ග" ජනාප මා එමාෙ (කාශය අවස කරලා
ෙබෙ, "...xm වහෙසY ෙපවා m වØ ෙම සමÔය
සහ සාකÖඡාව ෙපරදැ`ව න, වØ අFගමනය කරන ලද
}යාමාගය සැබෑ ෙලසම අපද අFගමනය කළ C ෙවp."
යFෙවFN. ජනාප මා වØ අFමත කරනවා. අගමැ මා
Öඡ අFමත කරනවා. බණ lයනවා. එ6 ෙකෙන6ව/
ෙසවා ෙවෙ නැහැ. ප=Uය වසර නක කාල
ප`ÖෙÛදෙDE රට ළ තකර අපාය6 මාණය කරලා
ෙබනවා. ඒ අFව ජනාප මාෙ (කාශය ළ ෙබiෙහ
ගැට සහගත තැ ෙබන සා ඒ (කාශය සහ වැඩ )ෙවළ
)බඳව අෙ ෙරධය (කාශ කර, මට ෙ අවස්ථාව ලබා
Eම )බඳව ඔබමාට ස් වත ෙව, මා හඬ ෙවනවා.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහiඳN, ග" ම_ම.
Ùළඟට, ග" ගයත ක"ණා ලක මැ මා. ඔබමාට
නා; දහයක කාලය6 ෙව * ෙබනවා.

[Q.භා. 11.16]

ග7 ගයත ක7ණාලක මහතා (ඉඩ1 සහ පා9\ෙ1]
Zසංස්කරණ
අමාතK හා ආ i පCෂෙj Zධාන
සංධායක]මා)

(மா.மி) கய5த க/ணாதில(க
காணி ம6
பாரா ம ற ம6சீரைம8. அைம9ச/ அரசா:க( கசியி
"தேகாலாசா<)
-

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ග" කථානායකම, අටවන පාෙෙ ෙදවන සැ&
වාරය වෘත කර අ ග" ජනාප ෛම_පාල &`ෙසYන
මැ මා ෙ උ/ත{තර සභාෙ &m කළ කථාව සබධෙය
වන ෙ ක< තැJෙ වාදයට එ6 ෙව වචන ස්ව<පය6
(කාශ l{මට අවස්ථාව ලැJම ගැන මා ස ෙවනවා. ග"
කථානායකම, ෙ සැ& වාරය වෘත කර එමා කළ
(කාශය ධ උදය ධ දෘෂ්v ෙකණව දlනවා. ධ
යට වැරO අථකථන කර, රට ෙනiමඟ යැ*මට උ/සාහ
කරන බව6 අපට ෙපෙනන ෙබනවා. ග" කථානායකම,
සමහ" ෙ කථාව ස(දාNක රාජාසන කථාව6 හැvයට දlනවා
ඇ . තව/ සමහ" ෙ කථාව දlෙ, රජෙD ඉO` දැ6ම
)බඳව කළ ( ප/
(කාශනය6 යටN. ග"
කථානායකම, ක" ෙකiN යට දැ6ක/ එමා කළ ඒ
කථාව l& ෙලසlව/ රෙජrෙ ලාෙව කළ කථාව6
ෙනiවන බව න මා lයන කැමැ N. ෙපim මහජනතාවෙ
& පැ ෙහiÝ හනන, රට ගැන ]තන ජනතාවාE
නායකෙයrෙ ඉO` දැ6ම6 ස]ත අවංක (කාශය6 ෙලසN
අ ග" ජනාප මාෙ (කාශය අප දlෙ. රජය6 ෙලස
ෙ වන ට &m කළ ජනතාවාE වැඩ )ෙවළ l]පය6 ගැන
එමා එමාෙ කථාෙ සඳහ කළා. සමහ" ඒ එක6ව/
මත6 කරෙව/ නැහැ. එෙහම ෙදය6 ෙG නැහැ lයලා
බෙල අමතක කරන හදනවා. නp/ එමා ඔය උ/ත{තර
ෙ ඉඳෙගන පැහැOව සඳහ කළා, ජනාප වරයා හැvයට
ප/ ණාට ප=ව දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය
කළ හැv. අ"m ගණන6 ස්ෙසY ෙසYනක MMෙ< ඖෂධ
( ප/ ය }යා/මක කරන අපට බැ` ණා. එමාෙ
නායක/වෙය, අගමැ මා ඇ අෙ රජය ඒක කළ හැv
එමා මත6 කළා. සමහ" ෙවා බෙල අමතක කරන
හදනවා. ලංකා ඉ හාසෙD ෙමiනම ආGHව6ව/ ෙනiකළ
යට රාජ- ෙසYවකNෙ වැප එක ට " ය< දසදහසl
වැ; කළ හැv එමාෙ ( ප/ (කාශෙD සඳහ ණා.
l&ම ෙදය6 ෙනiකළ ආGHව6 හැvයට තමN සමහ" අද
බෙල ෙපවන හදෙ. ෙතiර" දැනගැsෙ අN ය
)බඳ කථා කරන ෙකiට, ප=Uය කාලෙD පාලකයට ''නයාට
අෙකiළ'' වාෙ xණා. ග" කථානායකම, ඔබමා "|ධ
ප6ෂෙD &v කාලෙD ෙප|ගක ම_ ෙයජනාව6
ෙගනැ<ලා v ට උ/සාහ කළා, ෙතiර" දැනගැsෙ
අN ය ෙ රෙ ජනතාවට ෙදන. ඒ ෙවFෙව ඔබමා
=ෙශYෂ කාය භාරය6 ඉෂ්ට කළා. ජනාප මාෙ,
අගමැ මාෙ ආGHෙ ඉඳෙගන මට භාග-ය ලැxණා, ඒ
ඓ හා&ක පන/ ෙකපත ෙ පාෙවට ෙගෙනන.
''ළඟම පාසල ෙහiඳම පාසල'' lයන වැඩසටහන වාෙම, අද ෙ
රෙ හත)ස් ල6ෂයකට අක පාස< ද"ෙව ෙවFෙව
''=ර6ෂා &= ර6ෂණය'' }යා/මක කරනවා. ඒවා
ගැන
එමාෙ කථාෙE ෙපවා mනා. අද l&ව6 &m ෙG නැ
යට සමහ" බෙල අමතක කරලා කථා කරන හැmව/,
එමා ඒ වැඩ )ෙවළ ගැන/ සඳහ කළා.
ග" කථානායකම, ඒ වාෙම ෙ රජෙD
(pඛ
මැ වරණ ෙපiෙරimව6 ඉෂ්ට කර ඉඩ ඔ දශ ල6ෂය6
ලබා Eෙ ජා ක වැඩ )ෙවළ ගැන/ එමාෙ ( ප/
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(කාශෙD සඳහ කර ෙබන අතර, අද වන ට එය ආරභ කර
ෙබනවා. ඇ/ත වශෙයම, ජනාප මා බලයට ප/ ෙවන
ෙකiට අ ජාත-තරව uෙදකලා f රට6 හැvයටN xෙG.
අෙ අ<ල රට වන ඉOයාව/ අහක බලා ෙගනN ]vෙD. අ
ෙබiෙහiම ෙ<Öඡ, (ජාතqවාදය6 නැ රට6 හැvයට හංවH
ගැ]ලා xණා. ජාත-තර වශෙය අෙ රට uෙදකලා ෙවලා
xf ෙමiෙහiතක, ජාත-තර )ගැsමකට ල6 කරන
ජනාප මාෙ ආGHවට -අෙ ආGHවට- වකම6
ලැxණා. එමා ඒ )බඳව ( ප/ (කාශෙD සඳහ කළා.
GSP සහනය සහ ම/ස- තහනම ඉව/ කර ග/ ආකාරය වැ
ක"f එමාෙ කථාෙ සඳහ කරලා ෙබනවා. අද ෙවා
ෙමiනවාව/ නැ , l&ව6 &m ෙG නැ , l&ම ෙදය6 නැ
ආGHව6 හැvයට සමහ" ෙපවන හැmව/, ඒවා යථාථය6
ෙවලා හමාරN lයන එක අ ෙ වාදෙDE/ මත6 කරනට
කැමැ N.
ග" කථානායකම, ඉO` කාලෙD &m l{මට අෙ6ෂා
කරන ඉල6කගත වැඩ )ෙවළ ගැන/ එම (කාශෙD පැහැOව
සඳහ ෙවලා ෙබනවා. ජනාප මාෙ (කාශෙD තව/
වැදග/ ෙදය6 තමN, පව න ඕනෑම ෙ|ශපාලන අÑෙයගය6
හpෙ ඒවාට සාථකව puණ Eමට එමාට/, එමාෙ
රජයට/ ෙබන =ෙශYෂ හැlයාව )බඳව කළ ¹හය. අද
rමන අÑෙයග ආව/, ඒ සෑම ෙ|කටම එමා ශ6 ම/ව
puණ ෙදනවා; රජය puණ ෙදනවා.
Ùට ස
l]පයකට ෙපර අ¹ාමාත-වරයාට එෙර]ව
ශ්වාසභංග ෙයජනාව6 පාෙවට ෙගන ආ බව අප
දැ6කා. ශාල වැ; ඡදයl, පහ=ෙව ඒ ශ්වාසභංග
ෙයජනාව ජය¹හණය කරලා, "ෙ ස්ථාවර ආGHව6" lයන
එක අ¹ාමාත-මා පාෙෙE ෙපවලා mනා.
ග" කථානායකම, ජනාප වරයා රට භාර ගනා
අවස්ථාෙ xf ත//වය ෙකiෙහiමද lයන එක ෙබiෙහ
ෙදෙනrට තවම/ මතකN. අ දනවා, ඉතාම අ" අතය6
xf බව. එෙහම එක6 xණාද lයලාව/ මතක නැ
ආකාරයටN අද සමහ" කථා කරෙ. "|ධ ප6ෂෙD
ම_ව" කථා කරන ෙකiට ඇම මGඩලය ගැන කථා කළා.
නp/, අ දැ6කා ෙලකෙD ෙලirම ඇම මGඩලය නඩ/
කෙළY ප=Uය ආGHව කාලෙD lයන කාරණය. අද (ධාන ප6ෂ
ෙදක එක ෙවලා/ ඒ සා ශාල ඇම මGඩලය6 අ නඩ/
කරෙ නැහැ.
ග" කථානායකම, ෙ|ශපාලන වශෙය කථා කරන
ෙකiට, l&ම ෙ|ශපාලන rහක/වයl ෙතiරව අ එදා/
lවා; අද/ lයනවා, C|ධය අවස l{ම සඳහා ප=Uය
කාලෙD වැÒO ෙ|ශපාලන නායක/වය6 ලබා mනාය lයන
කාරණය. ඒ වාෙම, අෙ ]ට Cද හpදාප මා ඇ රණ
"ෙව ත Qජා කරලා, අත පය නැ කරෙගන ශාල
කැප*ම6 ඒ ෙවFෙව කළා. ඒ අවස්ථාෙ ෙ රෙ &යම
ජනතාව එකට ]vයා.
ප6ෂ, පාට, ෙලir, ෙපi; ෙåද නැ ව C|ධය අවස l{ම
සඳහා සQණෙය කැප*ම6 කළා. "බඩ ගැන ]තන එපා.
රට ගැන ]තන" lයලා lවාම, හැම ෙපi; ද"ෙව6ම
තමෙ කැෙ පවා ෙගයලා C|ධය ෙවFෙව යද
කරන Eලා ඒ කැප*ම කළා. ග" කථානායකම, ප=Uය
ආGHවට තමN C|ධය අවස ෙවලා රට ෙගiඩනැkෙ
ස්වණමය අවස්ථාව උදා ෙG. නp/, ඒ අවස්ථාව පැහැර
හැ`යා. ඒවා පN ගහලා ෙ|ශපාලන බල වකාරක
ෙපවලා ප< වශෙය වැජෙඹන ය තමN ක<පනා කෙළY.
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ෙ පාෙවට පන/ ෙකප/ ෙගනැ<ලා, Oගටම
පාලනෙD ඉන ව ය තමN ක<පනා කෙළY.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග" ඇම ම, ඔබමාට නා; 3ක කාලය6 ෙබනවා.

ග7 ගයත ක7ණාලක මහතා

(மா.மி) கய5த க/ணாதில(க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග" කථානායකම, ඔබමාට හැමදාම/ Óක" ණා
වාෙ මම අද/ Óක" ෙවලා මෙ කථාව අවස කරනවා.
(ජාතqවාදය වළ ප<ලට දාලා s ෙD ආපත- Mඳ
දම කටC කර හැv අ අමතක කරන නරකN. අද
එෙහම ත//වය6 නැහැ. අද, =m වෑ එෙ නැහැ. අද,
ජනාප වරයා ෙචනය කරන ව; අගමැ මා
ෙචනය කරන ව; ආGHව ෙචනය කරන
ව; මාධ-ෙEට භය නැ ව ද" පල/ එ6ක ෙගදර දා
ගන ව. =m වෑ ෙගව<වලට එෙ නැහැ. අද
ජනමාධ- දහස ඇ කරලා ෙබනවා. අද ජනමාධ-ෙE
ඝාතනය ෙවෙ නැහැ; පහරකෑවලට ල6 ෙවෙ නැහැ.
තජනය සා ෙ රට හැර යන ඔනට &m ෙවෙ නැහැ.
මාධ- ආයතන Uබ/ කරෙ නැහැ. ෙවා අද පැහැO
ඇ/ත lයන එක මට භය නැ ව (කාශ කරන ව. ඒ සා
ෙ ( ප/ (කාශනය ක ස්ස6 යට කථා කරලා
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lයලා. ග" කථානායකම, ඔබමා මට යත කාලය
අවස lයලා lය සා මම ඒ ක"ණ ගැන/ සඳහ කරලා
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යට අ ඉතා හතමාsව සැලlම/ වන අතර ම අප ඒ )බඳව
ස්වයං ෙචනයක ද රත * &vන බව (කාශ කළ CN. s ය
}යා/මක කරන ආයතනයෙ ස්වා5න/වය දැනටම/ අප තහ"
කර
ෙබනවා. එෙහ/, තවම/ දැ<ෙ< &vන මහා ප`මාණ
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lයන කාරණය මම ෙ අවස්ථාෙE (කාශ කරන කැම N.
ග" කථානායකම, ෙපim ජනතාවෙ හෘදය ස්පදනය
දනා, ෙපim ජනතාව අත` ම ෙවÖච, ෙපiෙලiන"ව වාෙ
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define for the country a different future. It would be my
submission that merely changing Governments is not
going to resolve problems. On the contrary, we must all
come together and think in terms of what needs to be
done for the country to move forward, for the country to
prosper, for the country to be redeemed from its present
position. Therefore, Sir, my speech will be on an entirely
different basis.
The President in the course of his address identified
three main issues. One was, the economy; the second was,
the issue of the North and the East, popularly referred to
as the "national question" and the third was, the issue of
corruption and fraud. All these three issues are
fundamental issues which have a great impact on the
future of this country. But, Sir, I will in the course of my
address primarily deal with issue number two. That is the
national question, the issue pertaining to the North and
the East and the people who live in that part of the
country. It has afflicted the country from the time the
country attained Independence 70 years ago. The nonresolution of the issues in the North-East has been the
primary cause for all other problems and various
difficulties the country has faced. It is also my contention,
Sir, that the country is in its current parlous state and
corruption and fraud have aggravated to its present height
primarily on account of the non-resolution of the issue in
the North-East.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

The next speaker is the Hon. Rajavarothiam
Sampanthan, the Hon. Leader of the Opposition.
[11.24 a.m.]
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(மா.மி) ராஜவேராதய சப5த
"த?வ)

-

எதி(கசி

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

Thank you, Mr. Speaker. We are debating the Policy
Statement made by His Excellency President Maithripala
Sirisena in Parliament on the 08th of this month. This
Adjournment Motion has been requested by the Leader of
the Joint Opposition, the Hon. Dinesh Gunawardena and
has been seconded also by an Hon. Member of the Joint
Opposition.
One could see, Sir, that the main theme of their
speeches was that this Government should cease to
govern, which should also mean that they must be
returned to governance or they must be enabled to govern
the country. They have governed this country for a long
time. They governed this country for ten years before the
present Government came into power. When they gave up
their Government, they were neck-deep in debt.
One of the biggest issues identified by the President as
confronting the country is the foreign debt and the
domestic debt. I will, in the course of my speech, Sir,
address issues that need to be addressed to take the
country forward, to take the country on a different path, to

This country will never be able to redeem itself unless
the North-East issue is resolved. I also consider it my
duty, Sir, as the Leader of the Opposition, to pay the
maximum possible attention to this issue. I do so in the
interest of the country, not in the interest of one
Government or the other and my appeal is to all Members
of Parliament, to all persons in Government, to all
persons in Opposition to come together to resolve this
issue. I do so in the interest of the country as a whole.
Very much unlike some who want the North-East issue to
continue for their political survival and for the
advancement of their political fortunes, I want the NorthEast issue resolved within an undivided, indivisible and
one Sri Lanka on the basis of fairness, justice and
equality, wherein all Sri Lankans are equal citizens of this
country, Sri Lanka, subject only to the country's
Constitution and laws. That is why, Sir, we are currently
engaged in the framing of a new Constitution and it is in
this background that I will examine some aspects of His
Excellency the President's Policy Statement and other
relevant material to put the whole issue in its proper
perspective.
Before I do that, you will permit me, Sir, to refer to
the Election Manifesto of the Federal Party in 1970. This
is what the Federal Party said in its Election Manifesto in
1970. The whole country should know this. I quote:
"It is our firm conviction that division of the country in any form
would be beneficial neither to the country nor to the Tamil-speaking
people. Hence we appeal to the Tamil-speaking people not to lend
their support to any political movement that advocates the
bifurcation of our country."

This was the position taken by the Federal Party in
1970 in its Election Manifesto, that they were opposed to
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the bifurcation of the country and wanted the Tamil
people to vote against any political movement that
advocated bifurcation of the country. I say this because
many people seem to think that we have demanded
seperation and that we are responsible for the state in
which the country is. It was after this election in 1970 and
the enactment of the 1972 Constitution that there was a
demand for a separate State. But, ever since the Indo-Sri
Lanka Peace Accord in 1987 and certain Constitutional
changes that came about with that Accord, all Tamil
political parties in this country have been prepared to find
an acceptable, reasonable solution within the framework
of a united, undivided, indivisible Sri Lanka. That has
been our position. That had been the position in all
elections in the past. For almost three decades, ever since
1988, that has been our position at Local Government
Elections, at Provincial Council Election and
Parliamentary Elections.
As I said before, Sir, it was the non-resolution of the
North-East issue and the enactment of the 1972
Constitution unilaterally by the party in power at that time
without any consensus with anybody else that resulted in
all that happened since 1970 and the country being
brought to its present state. The whole question, Sir, is,
“Do you want the country to continue in the same trend
and get even worse in the future or, do you want to give
the country a new direction and a new future?”
It is in this context, Sir, that I shall be quoting from the
Statement made by His Excellency the President in
Parliament on the 08th of this month and some other
Statements made by the President earlier, the Resolution
adopted by this Parliament converting this Parliament into
a Constitutional Assembly and also the Statements made
by former President Hon. Mahinda Rajapaksa in the
course of his election campaign. In the course of the
Statement His Excellency the President made in
Parliament on the 08th of this month, he said, “I wish to
make this Statement as an extension of the Statement
presented by me at the commencement of the First
Session of the Eighth Parliament.” - that was on the 1st of
September 2015. Before I read that Statement, Sir, let me
state what His Excellency the President said in the course
of his speech on the 08th of this month. He said, I quote,
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He said, Sir, 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
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.”

This is what His Excellency said on the 1st of
September, 2015 when he addressed Parliament and then
when he addressed the Parliament on the 08th of this
month, he said, “ What I now make is a continuation of
the Statement I have made when I addressed Parliament
at its First Session on the 1st of September, 2015.”
Permit me, Mr. Speaker, to quote from the Resolution
of Parliament on the 9th of March, 2016 in regard to the
framing of a new Constitution which His Excellency
referred to in the course of his first Policy Statement on
the 1st of September, 2015. The Resolution states, I
quote:
“AND WHEREAS it has become necessary to enact a new
Constitution that, inter alia, abolishes the Executive Presidency,
ensures a fair and representative Electoral System which eliminates
preferential voting, strengthens the democratic rights of all citizens,
provides a Constitutional Resolution of the national issue, promotes
national reconciliation, establishes a political culture that respects
the rule of law, guarantees to the peoples fundamental rights and
freedom that assure human dignity and promotes responsible and
accountable government.”

It goes on to state, I quote:
“There shall be a Committee of Parliament hereinafter referred to as
the ‘Constitutional Assembly’ which shall consist of all Members
of Parliament, for the purpose of deliberating, and seeking the
views and advice of the People, on a new Constitution for Sri
Lanka, and preparing a draft of a Constitution Bill for the
consideration of Parliament in the exercise of its powers under
Article 75 of the Constitution.”

His Excellency, in the course of his Statement in
Parliament on the 08th of this month, made reference to
the North-East issue because he identified the North-East
issue as one of the most serious problems afflicting this
country.

That is the Resolution, Sir, adopted by this Parliament
converting itself into a Constitutional Assembly in
March, 2016. What has happened thereafter? The
Constitutional Assembly has functioned; a Steering
Committee has been appointed; Subcommittees have
been appointed; Subcommittees have come up with their
Reports; the Steering Committee has come up with an
Interim Report to the Constitutional Assembly and
debates have taken place in Parliament. The enactment of
a new Constitution has been seriously considered and
much work has been done on that. Experts have been
appointed; their views have been obtained; there have
been consultations with the people; there have been
consultations with civil society and a lot of work has been
done. Unfortunately, in the past couple of months, that
work has not continued on account of other developments
in the country: Local Authorities Elections and certain
differences in Government. Sixteen Ministers of the
Government have crossed over and joined the
Opposition.

Thereafter, Sir, I quote from the Statement made by
His Excellency the President on the 1st of September,
2015, when he addressed the First Session of this
Parliament.

On account of these disturbances, that process has not
continued. But that must continue; that process must
recommence and that must reach its logical end. It was a
unanimous Resolution adopted by this Parliament

“The foundation of a stable country is national reconciliation. It is
important to introduce a structure for taking political decisions
based on equality for achieving meaningful reconciliation. I believe,
it is the dire need of the day to strengthen the existing provincial
council system in order to achieve these objectives. Whatever the
opposition, it is essential to enter into a political programme with the
consensus and agreement of the people to find a permanent solution
to the issue of unrest of the people in the North and the East.”
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converting Parliament into a Committee of the whole
designated as the Constitutional Assembly for the purpose
of drafting a new Constitution for this country. The
Steering Committee appointed by the Constitutional
Assembly has continuously met; everybody has
participated. The Resolution was adopted unanimously.
Therefore, that is the will of this House; that is the will of
the Members of Parliament and it must continue.
It will be relevant for me to examine, Sir, in this
context, what President Mahinda Rajapaksa had to say in
regard to a new Constitution. Particularly, Sir, when he
contested the Elections in 2015, he wanted a new
Constitution. I quote from his Manifesto. He said:
“A Wide Political Reform - A New Political Culture
We have been battered for 36 years by the 1978 Constitution which
was thrust upon our people and country, without an appropriate
debate or discussion. We must also collectively acknowledge that
our Constitution is now further distorted due to the various
amendments over the years, some of which are not consistent with
others. Therefore, instead of amending the Constitution further with
piece-meal changes, I will take action to formulate a new
Constitution that reflects the peoples’ ideas, aspirations and wishes
within a period of one year.”

That is what he said: he wanted a new Constitution.
When he went before the people on the 08th of January,
2015, he told the people this country needs a new
Constitution.
Sir, he further said, I quote:
“I will first submit the Draft Constitution which will consist of the
proposals of these groups, for the Parliament's approval in
accordance with the Constitution. Thereafter, I will present the Draft
Constitution to a referendum seeking the approval of the people.”

That is what we want. It is our contention that the
Constitution must be approved by Parliament by a twothirds majority and after the Constitution is approved by
Parliament by a two-thirds majority, it must be submitted
to the people of this country and it must obtain the
approval of the people of this country at a Referendum.
That is our position. We do not want a Constitution
enacted behind the backs of the people.
That was President Mahinda Rajapaksa’s position.
That is, Sir, why the Opposition was not able to oppose
the Resolution tabled in Parliament. That is why the
Opposition was compelled to cooperate with the activities
of the Steering Committee and in fact, even today, it is
continuing to cooperate with the Steering Committee. So,
Sir, what this country needs is to frame a new
Constitution in such a way as to resolve that issue, a
conflict, that has plagued this country from the time of
Independence, from 1947-1948. That is what the country
needs. Nobody wants to trick anybody, Sir; nobody can
trick anybody. The Constitution must be approved by a
two-thirds majority in Parliament and the people at a
referendum.
Moreover, Sir, ever since 1987-1988, the Constitutionmaking process had been a continuing process. Under
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President Premadasa’s time, there was the Mangala
Moonesinghe Select Committee which came up with
proposals for a new Constitution in regard to power
sharing and various other matters. During President
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga’s time, there were
various proposals that she made in 1995, in 1997 and in
August, 2000, she brought to Parliament a Constitution
Bill. The matter was widely discussed and that Bill was
approved by the Cabinet. Both President Mahinda
Rajapaksa, the former President and President
Maithripala Sirisena, the present President who were the
Members of President Chandrika Bandaranaike’s Cabinet
approved those proposals in Cabinet. They accepted those
proposals at Cabinet. Therefore, Sir, thereafter, when
President Mahinda Rajapaksa became President, he
appointed the All Party Representative Committee called
the “APRC”. He appointed Prof. Tissa Vitharana,
Member of Parliament as the Chairman of that
Committee. Then, he appointed the Multi-Ethnic Experts
Committee who came up with their reports. Prof. Tissa
Vitharana Committee has submitted its report to Mahinda
Rajapaksa and the report is now available.
Therefore, Sir, from 1987-1988, for the last 30 years,
the Constitution process has been taking place. It had
been a continuous process. All of which, Sir, provide
substantial material for the framing of a new Constitution.
Sir, nobody can think that the North-East conflict that the
rights - the political rights, the social rights, the economic
and cultural rights - of the Tamil people in this country
can be buried. They have lived in this country for as long
as anyone else. They have historically inhabited a certain
part of this country and the Tamil-speaking people are a
majority in that part of the country which they have
historically inhabited even today. We want a united
country; we want an undivided country; we want an
indivisible country but, we want to live as equal citizens.
We must be assured of our dignity and self-respect. We
must be assured justice within an undivided country. That
is what we are asking for. I do not think, Sir, that can be
denied to us. I think the time has come for everyone to
realize that this is an obligation that they - not merely the
Tamil people, all the Tamil-speaking people in this
country are entilted to. If this country is to prosper, if the
country is to achieve its full potential, if the country is to
grow economically and succeed as a country as other
countries have done in this region and in the world, then I
think Sir, a new Constitution needs to be framed and this
matter needs to be resolved.
I would like to say a few words on the economy Sir,
before I conclude my speech and also on the question of
corruption and fraud.
I think, Sir, any government must have the courage to
take decisions that are challenging. We have heard of a
Free Trade Agreement with Singapore, we have heard of
an Economic and Technology Co-operation Agreement
with India and we have heard of an Agreement with
China. Our leaders have been visiting various countries in
the world over having discussions but nothing is
happening. We are expecting foreign investment. We are
hoping to fashion an export-oriented economy. We say
that we occupy a very strategic position in the Indian
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Ocean Region. Why are not all these things being
exploited? This Government has been in power for the
past three and a half years. The former Government that
the Hon. Dinesh Gunawardena talked about was in power
for 10 years. All that they did was to enact the Eighteenth
Amendment taking away the independence of the
judiciary, taking away independent commissions and
enabling the President to run for presidency any number
of times. What else did you do? This country got neckdeep in debt during your period. You cannot deny that.
Therefore, Sir, I think there is an obligation on the part of
the Government to act expeditiously, to act swiftly. We
do not want the interests of our country to be sacrificed in
any way. We do not want the interests of the people of
this country to be sacrificed in any way. We will join all
other people in opposing any such move. But, at the same
time, if you want to redeem yourself, if you want to come
out of difficulties that are very deep, out of which you
were unable to come out for a long period of time, you
must make bold decisions. You must make expeditious
decisions and it must be implemented.
On the question of bribery and corruption, Sir, I do not
want to say very much. We must start here. Corruption
must be eradicated in this Parliament. I am not talking
about the officials of Parliament. I am talking about
myself and my Colleagues. Corruption must be eradicated
at the level of the Executive. Unless we start cleaning up
at the very top, we can never clean the bottom, we can
never clean the middle. We need to commence cleaning
up at the very top. Corruption must be eliminated at the
level of political parties. Political parties must realize that
they have a duty by this country to ensure that the persons
whom they bring into politics are persons of stature,
persons of character, persons who will not sell their
country. I think Sir, if corruption is to be eradicated in this
country, we have got to first start cleaning up at the top.
Without cleaning up at the top, it will be futile to think of
cleaning up in the middle or at the bottom.
I thank you, Sir.
ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Thank you.

.ப. 11.58]

ග7 ෙසVව1 අෛඩCකලනාද මහතා (;ෙයHජK
කාරක සභාප]මා)

(மா.மி) ெச?வ அைட(கலநாத
தவிசாள)

ச+ப.தமான இ#ைறய ஒ%திைவ01ேவைள0 பிேரரைண
மீதான விவாத%திேல கல.!ெகா'5 ேப6வத, என7+
வா80பளி%தைம7 ந#றி (9கி#ேற#. நா# நீ'டேநர+
உைரயா,ற வி:+பவி;ைல. இ:.தா<+ அவர! உைர
ச+ப.தமாக ஒ:சில க:%!7கைள7 றி0பிட
வி:+1கி#ேற# ேமத ஜனாதிபதி அவக"ைடய இ.த
உைரயிேல, எ=க"ைடய தமி> ேப6+ ம7க"7கான
அரசிய; தீ? ச+ப.தமாக எ!?ேம (ற0படவி;ைல
எ#ப! எம77 கவைல த:கி#ற!. அதாவ!
இல=ைகயிேல மாகாண சைபக"7கான அதிகார=கைள
ம5+ ெகா50பதாக அவ:ைடய உைரயிேல
ெசா;@யி:.தா. தமி> ம7க"ைடய பிரAசிைன ச+ப.தமாக
அவ ெசா;<கி#றேபா!,
“தமி> ம7களி# சம
உாிைமகைள அC0பைடயாக7 ெகா'ட அபிலாைஷகைள
ஏ,97ெகா"த;” என7 றி0பிடா. ஆனா;
வ:ட=க"70
பி#1
இ0ெபாG!
ஏ,97ெகாள0படதாக இைத7 க:த CHமா? எ#ப!
எ#Jைடய ேகவியாக இ:7கி#ற!.
பாரா"ம#ற%திேல
அரசியலைம01A
சைப
உ:வா7க0ப5 அதKடாக இன0பிரAசிைன7கான தீைவ
ெவ#ெற50பத,கான நைடைற இ:.!ெகா'C:.த
Lழ@ேல அதாவ!, பல அறி7ைகக சம0பி7க0ப5
கசிக த=க"ைடய பாி.!ைரகைளA சம0பி%!,
இ9தியாக பாரா"ம#ற%திேல அத,கான விவாத+
இட+ெப,றேபா! அ.த விவாத%திேல பல கசிகளி#
பிரதிநிதிக எ=க"ைடய இன0பிரAசிைன% தீ?7
ஆதரவாக0 ேப6கி#ற ஒ: L>நிைல காண0பட!.
ஆனா; ேமத ஜனாதிபதி அவகளி# உைரயிேல, இ.த
அரசியலைம01A சைப ெதாடபாக எ!?+ றி0பிடாம;,
அதாவ!, அ! நட.! C.!விடதா ெதாடAசியாக
நைடெப9கி#றதா அ;ல! நைடெப9மா எ#ற ாீதியிேல
எ!?+ றி0பிடாம;,
1திதாக0 பாரா"ம#ற+
(Cய!ேபால அவ:ைடய உைரயிேல 1திதான
விடய=கைளA ெசா;@யி:0ப! உ'ைமயிேல எ=க"77
கவைல த:கி#ற விடயமா+. இ.த இன0 பிரAசிைன%
தீ?7 அவக எதைனA ெச8ய0ேபாகி#றாக? எ#ப!
இ.த உைரயி@:.! ெதாியவி;ைல.
,

.

,

,

3

,

?,

?

?

இ#ைற7 எ=க"ைடய பிரேதச%திேல சிறியளவிேல
நில=க வி5வி7க0பC:7கி#றன. இNவா9 சில
விடய=களிேல சி9சி9 #ேன,ற=க காண0ப5கி#றன
எ#ப! உ'ைம. ஆனா;, இ#9 எம! ம7க"ைடய
ேபாராட=கைள0 பா7கி#றேபா! இராOவ%தினரா;
அபகாி7க0பC:7கி#ற அவக"ைடய ெசா.த நில=கைள
வி5வி7கேவ'5+ எ#ற அ.த7 ேகாாி7ைக இ#ைற70
பலமைடவைத0
பா7க7(Cயதாக இ:7கி#ற!.
அேதேநர+, இ.த நில=கைள இர'5 வ:ட=க கழி.த
பி#1தா# வி5வி0பாகளா? எ#ற ஓ அAச+ அ!
நைடெப9மா? எ#ற ஒ: ேகவிH+ இ0ெபாG!
எG.தி:7கி#ற!.
,

ඊළඟට ග" ෙස<ව අෛඩ6කලනාද මැ මා
wලාසනයට පැය C සා ෙ අවස්ථාෙ එමාට කථා
l{මට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ඉ ප=ව කhක ලැNස්ව අFව
කථා කරන ව. ඒ සඳහා මම සභාෙ අවසරය පතනවා.
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)C(களி பிரதி

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of
Committees)

ெகௗரவ சபாநாயக அவகேள, ேமத ஜனாதிபதி
அவக எடாவ! பாரா"ம#ற%தி# இர'டாவ!
(ட%ெதாடைர ஆர+பி%! ைவ%! ஆ,றிய உைர

அைதவிட,
காணாம,ேபாேனா
ெதாடபான
காாியாலய+ அைம7க0பட ேவ'5ெம#9 அவ:ைடய
உைரயிேல ெசா;ல0பC:7கி#ற!. அ! வரேவ,க%த7க
ஒ: விடய+. ஆனா;, காணாம,ேபாேனா ெதாடபி;, க'
#னாேல சாசிேயா5 ஒ0பைட7க0படவக
ச+ப.தமாக நியாயமான ைறயிேல விசாாி0பத,கான சகல
நடவC7ைககைளH+ இ! ெதாடபான காாியாலய+ எ57க
ேவ'5+ எ#ப! எ=க"ைடய ேகாாி7ைகயாக
இ:7கி#ற!. இ! ெவ9மேன ஐ.நா. சைபையA
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පාෙව

[ග" ෙස<ව අෛඩ6කලනාද මහතා]

சமாதான0ப5%!வத,கான
ஒ:
திடமாக
அைம.!விட7(டா!. இல=ைகயிேல வட7, கிழ7கி<ள
தமி> ம7க"7 இன0 பிரAசிைன இ:7கி#ற! எ#ப!
காலாகாலமாக ஆசி ெச8தவக"7% ெதாி.த விடய+.
அ.தவைகயி; இன0 பிரAசிைன இ:7கி#றெதன ேமத
ஜனாதிபதி அவக"7% ெதாி.தி:0ப! 1திய விடயம;ல!
ஆனா;, இன0 பிரAசிைனெயன ஒ#9 இ:7கி#ற! எ#9
ஒ%!7ெகா'ட ஜனாதிபதி அவக அைத% தீ0பத,கான
வழிைய இ.த உைரயிேல ெசா;லவி;ைல. மீ'5+ இ.த0
பாரா"ம#ற+ அரசியலைம01A சைபயாக மா,ற0ப5கி#ற
அ;ல! ெதாடAசியாக இன0 பிரAசிைன% தீ?7கான
நடவC7ைககைள ேம,ெகாகி#ற ஒ: ச.த0ப+ வ:மா?
எ#ப! ேகவி7றியான விடய+.
இ#9
இர'5
பிரதான
கசிக"+
இைண.தி:7கி#றன. இ.த0 பிரதான கசிக"7ேள
ஜனாதிபதி அவக"7+ பிரதம அவக"7+ இைடேய
பிரAசிைன இ:0பதாக0 ப%திாிைககளி; பா7கி#ேறா+.
ஆனா;, அவக"ைடய நடவC7ைககளி; அ!
ெதாியாவிடா<+,
ப%திாிைககளிேல
அNவா9
ெசா;ல0ப5கி#ற!. இ0பCயி:7கி#றேபா!, இன0
பிரAசிைன% தீ? ெதாடபி; S#றி; இர'5
ெப:+பா#ைம வா7க நாடா"ம#ற%திேல கிைட7மா
எ#ப! ச.ேதக+! இ.த விடய%திேல தமி>% ேதசிய7
(டைம010
பிரதிநிதிகளான
நா=க
பல
வி57ெகா5017கைளA ெச8த காரண%தா; இ#ைற7
ம7களிடமி:.! ெதாைலTர+ வ.தி:7கி#ேறா+ எ#பைத
இ= 6C7காட ேவ'5+. இ.த இன0 பிரAசிைன%
தீ? ச+ப.தமாக சவேதச%தி# அJசரைணேயா5 நா=க
இ.த
அரசா=க%!7
ெவளியி@:.!
ஆதரவளி%தைமயான! இ#ைற7 ம7க ம%தியிேல
ஏமா,ற%ைத% த.தி:7கி#ற!. தமி>% ேதசிய7
(டைம017 எதிராக0 பிரசார+ ெச8பவக, நா=க
அரசா=க%ேதா5 இைண.தி:.!+ ஒ#9+ ெச8யவி;ைல
எ#ற ைறபாைட மிக வ<வாக ம7களிட+
ெகா'5ெச#றி:7கிறாக
அதைன
ம7க"+
ஏ,97ெகா'C:7கிறாக எ#பைத உUராசிA சைப%
ேதா்த; C?களி# பிரகார+ நா=க அறிய7(Cயதாக
இ:.த!. ஆகேவ, இ.த அரசா=க+ எ=க"ைடய
இன0பிரAசிைன ெதாடபி; இ.த இர'5 வ:ட=களிேல
எைதA சாதி7க0 ேபாகி#ற!? எ=க"ைடய ம7களி#
அ.த0 ேபாராட=க"7 எ#ன தீைவ% தர0ேபாகி#ற!?
எ#9 ேகடா; எ#ைன0ெபா9%தமCேல எ!?ேம
நைடெபற Cயாத ஒ: நிைல இ:0பதாகேவ நா#
க:!கி#ேற#.
இ9தியாக சவேதசமான! ஓ ஆசி மா,ற%!7கான
ச.த0ப%ைத எ0பC உ:வா7கியேதா, ஓ அரசிய; சாசனA
சைபைய
உ:வா7கி
அAசைபயிKடாக
இன0பிரAசிைனைய% தீ0பத,கான ய,சிகைள எNவா9
ேம,ெகா'டேதா, எ=க"ைடய இன0 பிரAசிைனைய ஐ.நா.
சைபயிேல Gைமயாக7 ெகா'5வ.!, அAசைபயி#
தீமான%ைத நைடைற0ப5%!வத,கான ய,சிகைள
எNவா9 ேம,ெகா'டேதா, அNவாேற எதிவ:+ இர'5
வ:ட=களி; இ.த அரசா=க%!7+ ஜனாதிபதி7+ ஓ
அG%த%ைத7 ெகா57கேவ'5+.
,
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ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

You have three more minutes.

ග7 ෙසVව1 අෛඩCකලනාද මහතා

(மா.மி) ெச?வ அைட(கலநாத )
(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

அதKடாக, இன0 பிரAசிைன7 ஒ: நியாயமான
தீைவ0 ெப,9% தரேவ'5+. நா=க அ.தA ச.த0ப%ைத
எதிபா%தி:7கி#ேறா+.
சவேதச+
அத#
ெசய,பாC@:.! தவற7(டா! எ#ப! எ=க"ைடய
ேகாாி7ைக! ஆகேவ, எ=க"ைடய ம7களி# இன0
பிரAசிைன தீ7க0ப5வத,A சவேதச+ ெபா9017(ற
ேவ'5+ எ#9 (றி, விைடெப9கிேற#. ந#றி, வண7க+!
ග7 QවශC ආනද මහතා

(மா.மி) சிவச(தி ஆன5த )

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

Sir, I rise to a point of Order.
ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

What is the point of Order, Hon. Member?
ග7 QවශC ආනද මහතා

(மா.மி) சிவச(தி ஆன5த )

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

ெகௗரவ சபாநாயக அவகேள, இ.தA சைபயிேல
உைரயா,9வத, என7% ெதாடAசியாகA ச.த0ப+
ம97க0ப5கி#ற!. ஆகேவ இ.த அதிHய சைபயிேல
ஜனநாயக மர1க, ஜனநாயக0 ப'1க நீ'டகாலமாக
மீற0ப5கி#றன. என7ாிய ேநர%ைத ஒ!7கி% த:மா9
நா# உ=களிட+ பல தடைவக ேகC:7கிேற#. ஒ:
பாரா"ம#ற உ90பினராக இ:7கி#ற என7ேக இ.தA
சைபயிேல க:%!7கைள% ெதாிவி7க Cயாத நிைலைம
இ:7கிற!. அNவா9 இ:7ைகயி;, எ0பC சாதாரண
Cமகனி# பிரAசிைனைய% தீ7க CH+ எ#ப!தா#
எ#Jைடய ேகவி! என7ாிய ேநர%ைத0 ெப,9%த:மா9
நா# உ=களிட+ பல தடைவக எG%!Sலமாக?+
ேநரCயாக?+ ேகC:7கிேற#. எனேவ, நீ=க என7
இ.த விவாத%திேல ேப6வத, ேநர%ைத ஒ!7கி%
தரேவ'5+.
ெதாடAசியாக
என7
ேநர+
ம97க0ப5வத#Sல+ ஜனநாயக%ைத0 ப5ெகாைல
ெச8வத,A சமனான ஒ: ேவைலைய இ.த நாC#
எதி7கசி% தைலவ ெச8!ெகா'C:7கிறா. நீ=க கசி
சாப,9, இ=ள அைனவ:7+ ெபா!வான ஒ:வராக
இ:7கி#றபCயினா; என7 எ.தவிதமான இைடW9+
இ;லாம;
இ.தA
சைபயிேல
ெதாடAசியாக
உைரயா,9வத,A ச.த0ப%ைத ஏ,ப5%தி% தரேவ'5+.
என7 ேநர+ தர ம90பதான!, என7 வா7களி%த
ம7க"7 எதி7கசி% தைலவ ெச8கி#ற ஒ:
!ேராக%தனமான ெசயலாக இ:7+. ெதாட.!+ நா#
இ.தA சைபயிேல ஒ: பாைவயாளராக இ:.!வி50 ேபாக
Cயா!. இ=ள ஏைனய உ90பினக"7 இ:7கி#ற
சிற01ாிைம என7+ இ:7கிற!. சபாநாயக எ#ற
வைகயி;, என7ாிய ேநர%ைத0 ெப,9%தரேவ'Cய
ெபா901+ கடைமH+ உ=க"7 இ:7கிற!. எனேவ,
என7ாிய
ேநர%ைத0
ெப,9%த:+பC
ேக57ெகாகி#ேற#.
,

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබiෙහiම ස් N, ග" ම_මා. ඔබමා ෙ
සබධෙය Uය වතාෙ/ මට කථා කළා. අ ඒ )බඳව
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ප6ෂ නායකමා සමඟ/ සාකÖඡා කළා. ෙමiකද,
ම_ව"ට කථා l{ම සඳහා කාලය ලබා Eම අN මට
ෙනiෙවN. ප6ෂ නායකමා ඇ කGඩායමට තමN ඒ
කායය අN . ප6ෂ නායකමාෙගF/, ඒ වාෙම ප6ෂෙD
(ධාන සංධායකමාෙගF/ මම නැවත ඉ<ම6 කරන අද
ඔබමාට කථා කරන අවස්ථාව ලබාෙදන ෙලස. The next
speaker is the Hon. Rauff Hakeem. -[Interruption.] ග"
Oෙෂ් Pණවධන ම_මා.

ග7 'ෙෂ් sණව9ධන මහතා

(மா.மி) திேன= )ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග" ම_ව" තමෙ ප6ෂෙය නැව ස්වා5නව
නැÔටලා ෙවනම කථා l{ෙ අN ය ඉ<ලනෙකiට, Ùට ක
ග" කථානායකමා නා; 5ක ෙහ කාලය6 ලබාE ෙබනවා.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Uය වතාෙ/ මම නා; 5ක කාලය6 ලබා mනා.

ග7 'ෙෂ් sණව9ධන මහතා

(மா.மி) திேன= )ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කකරය ෙයජනය කර පැ ෙØ. \ රංගා
ම_මාට ෙ වාෙම (ශ්නය6 xණ බව අ ප= Uය
පාෙෙE දැ6කා. ජනතා p6
ෙපරpෙG ගා
Oස්é6 පාෙ ම_ අÚ/ rමාර මහතා රංගා ම_මාව
)ග/තා, කථාව6 ලබා ෙදන. ෙකv කථාව6 ෙහ ලබා Eම
ම_වරෙයrට ] අN ය6. ඔබමා ඒක සාකÖඡා මාගෙය
ෙහ සඳන. ප6ෂවල ෙබන මත ෙåද අදාළ ෙවෙ නැහැ,
ග" කථානායකම.

ග7 කථානායක]මා

(மா.மி) சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මට ඒවාට හ< ෙවන බැහැ. නp/ මම ෙමතැනE ය l&
ෙදය6 කරන. ෙබiෙහiම ස් N. Ùළඟට, ග" රෆ් හÓ
අමාත-මා. ඊට (ථම ග" ෙයජ- කාරක සභාප මා
wලාසනයට පැෙණනවා ඇ .

අන]7ව ග7 කථානායක]මා dලාසනෙය ඉවD Uෙය,
;ෙයHජK කාරක සභාප]මා [ග7 ෙසVව1 අෛඩCකලනාද
මහතා] oලාසනාeඪ ය.

அதபிற, மா !மி சபாநாயக$ அவ$க அகிராசன
தினி அகலேவ, (களி பிரதி தவிசாள$ அவ$க
[மா !மி ெச*வ அைடகலநாத] தைலைம வகிதா$க.

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

[பி.ப. 12.10]

ெகௗரவ G7களி# பிரதி% தவிசாள அவகேள,
அதிேமத ஜனாதிபதி அவக எடாவ! பாரா"
ம#ற%தி# இர'டாவ! (ட%ெதாடைர ஆர+பி%!
ைவ%! எம! ேதசிய அரசா=க%தி# ெகாைக விள7க0
ேப:ைரெயா#ைற நிக>%திய பி,பா5 அ.த உைரயி#
அ+ச=க றி%! விவாதி0பத,காக இ.த ஒ%திைவ01ேநர
விவாத%ைத எதி7கசியின ேகாாியி:7கிறாக. இ.த7
ெகாைக விள7க ேப:ைரயி; எம! அரசா=க%தி#
சாதைனகைள0 ப,றி ஜனாதிபதி அவக நிைறய0
ேபசியி:7கிறா. அேதேநர+, இ.தA சாதைனக"7
ம%தியி; இ.த விவாத%திேல சி9பா#ைம இன=க எ#ற
அC0பைடயி; எ=க"7 இ:7கி#ற சில ேவதைன
கைளH+ என7 இ= ஒ!7க0பC:7கி#ற மிகA
ெசா,பமான ப%! நிமிட ேநர%!7 பகி.!ெகாள
ேவ'Cய அவசிய+ எ=க"7 இ:7கி#ற!. G7களி#
பிரதி% தவிசாள அவக"ைடய ேபA67 #1
உைரயா,றிய அவ:ைடய தைலவ:+ ெகளரவ எதி7கசி%
தைலவ:மான அ'ண# இரா. ச+ப.த# அவக"ைடய
ஆ=கிய உைரயி; எ5%!Aெசா;ல0பட விடய=கைள
அC0பைடயாக ைவ%! இ.த நாC# Z@+கைள0
பிரதிநிதி%!வ0ப5%!கி#ற 7கியமான ஓ அரசிய;
கசியி# தைலவ எ#ற அC0பைடயிேல நாJ+ ஒ:சில
விடய=கைள7 றி0பிட வி:+1கி#ேற#.
ெகௗரவ G7களி# பிரதி% தவிசாள அவகேள!
ஜனாதிபதியிJைடய உைரயிேல இ.த நாC# ேதசிய
இன0பிரAசிைன7கான தீ? றி%த ஒ: சாியான
அOைற ப,றி அ;ல! அத,கான அC0பைட எ!
எ#ப! ப,றி ெவ9மேன நGவ; ேபா7கிேல
ெசா;ல0பC:7கிறதா எ#ற ஒ: ேகவி த=களா<+
எG0ப0பC:.த!. அைத ஆேமாதி7கி#ற அேதேவைள,
இ.த விடய=கைள அவ றி0பி50 ேப6கி#றேபா!
ஒ:சில இட=களி; மா%திர.தா# இ! ச+ப.தமான சில
க:%!7கைள ெவளி0ப5%தியி:7கிறா எ#பைத7
றி0பிட வி:+1கி#ேற# ம7களி# எதிபா017கைள
நிைறேவ,9+ உ'ைமயான ம7க ேநய ெசய,
றிட=களி# நிப.தைனகளாக 15 விடய=கைள
இன=க'5 அவ த#Jைடய ேப:ைரயிேல ெசா;@
யி:7கிறா. அதிேல ஏழாவ! அ+சமாக, "தமி> ம7களி# சம
உாிைமகைள அC0பைடயாக7 ெகா'ட அபிலாைஷகைள
ஏ,97ெகாள;" எ#9 ெசா;கிறா. அத,
அ5%தபCயாக, "Z@+ ம7களி# நல# ம,9+ சSக,
கலாசார ேதைவகைள உ9தி ெச8த;" எ#9 ெசா;கிறா.
அத,0 பி,பா5, “மைலயக% தமி> ம7களி# ெபா:ளாதார,
சSக நிைலைய ேம+ப5%த;” எ#9+ ெசா;@யி:7
கி#றா இைத% தவிர, இன0 பிரAசிைன7கான தீவாக
ேவ9 எ!?ேம #ெமாழிய0படாத ஒ: நிைலயி;, “இன0
பிரAசிைன7கான நிர.தர% தீ?” எ#கி#ற விடய+ எம!
ேதசிய அரசா=க%தி# ெகாைக விள7க%தி; இ#ன+
ேப6ெபா:ளாக மா%திர+ இ:.!ெகா'C:7கி#ற!
இAசைபயி; ெகௗரவ பிரதம ம.திாி அவக"+
அம.தி:7கி#ற இNேவைளயி; நா# ஒ: விடய%ைத7
றி0பிட வி:+1கி#ேற#
அதாவ!
அவர!
தைலைமயி#கீ> இய=கி#ற வழிநட%த; Gவிேல,
நாJ+ ஓ உ90பினராக இ:7கிேற# அதி; ெகளரவ
எதி7கசி% தைலவ ந'ப ெகளரவ 6ம.திர# (5
எதி7கசி எ#9 ெசா;ல0ப5கி#ற கசியி#
பாரா"ம#ற7 G%தைலவ ெகளரவ திேன\ ணவதன
ஆகிேயா:+ இ:7கி#றன அத# ஓ உப Gவி#
தைலவராக ந'ப ெகளரவ சி%தா%த# இ:7கி#றா
,

,

,

.

.

.

.

ග7 රmෆ් හy1 මහතා (නගර සැලz1 හා ජල ස1පාදන
අමාතK]මා)

(மா.மி) றE8 ஹகீ
வழ:க? அைம9ச)

-

நகர திடமிட? ம6 நீ

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)

பிமிலாஹி ர மானி ரஹீ.

,

.

,

,

.

.
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පාෙව

[ග" රෆ් හÓ මහතා]

இNவா9 அதி; உ90பினகளாக இ:7கி#ற நா=க
எ;ேலா:+ 77 78 தடைவக (C7 கல.!ைரயாC
இ:7கிேறா+ நிைறய விடய=க ப,றி% தாராளமாக0
ேபசியி:7கிேறா+. இ.த வழிநட%த; Gவி#
அறி7ைகெயா#ைற0 பாரா"ம#ற%!7 ஓ இைட7கால
அறி7ைகயாகA சம0பி%தி:7கிேறா+. ஆனா; இ.த
அறி7ைகயி;
றி0பிட0ப5ள
விடய=கைள
விவாதி0பத,காக ஒ: நாைள ஒ!7கி அ! ப,றி0
ேபசலாெம#றா;, அைத7(ட ஒG=காகA ெச8யCயாத
நிைல இ:7கி#ற!. ஆகேவ, அதJைடய எதிகால+
எ#ன?
கட.த ஜனாதிபதி% ேதா்த@ேல த,ேபாைதய
ஜனாதிபதிைய ஆதாி%! அவைர அ.த ஆசன%தி;
அம%!வதி<+ இ.த% ேதசிய அரசா=க%ைத அைம0பதி<+
^ ல=கா Z@+ கா=கிரZ, தமி> ேதசிய7 (டைம01
ேபா#ற கசிக ப=களி01A ெச8!ளன இ.த நிைலயி;
நா=க கட+ கடமாக அரசிய; யா0ைப% தி:%தி7
ெகா'5 ேபாகி#ற ஒ: நிைலைம70 ேபாகி#ேறாமா?
எ#ற ேகவி எGகி#ற!. ஏென#றா; ேஜ வி _ யின
நிைறேவ,9 அதிகார ஜனாதிபதி ைறைய மா%திர+
மா,9வத,கான ஒ: சடSல%ைத அறிக0ப5%!வத,%
தயாராகி7 ெகா'C:7கிறாக எ#9 நா=க
ேகவி0ப5கி#ேறா+. இ! ச+ப.தமாக சி9பா#ைம
இன%தவகைள0 பிரதிநிதி%!வ0ப5%!கி#ற கசிகளி#
தைலவகளாகிய நா=க சில ஒ#9(C7 கல.!ைர
யாCயி:7கி#ேறா+ இNவா9 கட+ கடமாக அரசிய;
யா0ைப% தி:%!வத, நா=க இண=க Cயா!;
அரசிய; யா01 Gைமயாக% தி:%தியைம7க0பட
ேவ'5+ சி9பா#ைம சSக=களி# அபிலாைஷக எ#ற
விடய%ைத, ெவ9மேன அபிலாைஷக எ#9 அைடயாள0
ப5%தி ேமத ஜனாதிபதி அவக த#Jைடய ெகாைக
விள7க0 ேப:ைரயிேல ெசா;@விடா; மா%திர+ அ!
தி:0தியைடகி#ற விடயமாக இ:7கமாடா!.
எ=கைள0 ெபா9%தமCேல நா=க நிைறேவ,9
அதிகாரள ஜனாதிபதி ைறையH+ ேச%! நாCேல
இன0 பிரAசிைன7கான தீ?7ாிய வழியாக 13ஆவ!
தி:%தA சட%திேல இ:7கி#ற எ;லா அ+ச=கைளH+
மீளா8? ெச8! அதிேல பல விடய=களி<+ உட#பா5
க'C:7கி#ேறா+. நிைறேவ,9 அதிகாரள ஜனாதிபதி
ைறயிேல ஒ:சில மா,ற=கைள 19ஆவ! தி:%தA
சடமாக7 ெகா'5வ.!, அதி; சவஜன வா7ெக5017
உபடாம; இ:7கி#ற விடய=கைள மா%திர+ இ.த0
பாரா"ம#ற%தி; அ=க+ வகி7கி#ற எ;ேலா:மாகA
ேச.! ஏகமனதாக நிைறேவ,றி, ஓரள?7காவ! அதிேல
#ேன,ற%ைத7 க'ேடா+. ஆனா; Gைமயான ஒ:
தி:%த+ வரேவ'Cய அவசிய+ இ:7கி#ற!. ஆனா;
அைதA ெச8வத, உ:வா7க0பட அரசிய; யா01
வழிநட%த; GவிJைடய அறி7ைகெய;லா+ கிட0பிேல
ேபாட0பC:7கி#ற ஒ: நிைலைமயி;, இ.த7 ெகாைக
விள7க0 ேப:ைரயிேல அைத0ப,றி ஒ: வா%ைத(டA
ெசா;ல0படவி;ைல அதாவ! அரசிய; யா01A சீதி:%த+
ச+ப.தமான வழி நட%த; G?ைடய அறி7ைகைய நா=க
பாிசீ@0ேபா+; அ! ச+ப.தமாக விவாதெமா#ைற
நட%!ேவா+ எ#றாவ! ஒ: வா%ைத ெசா;ல0படாதைம
மிக?+ கவைலைய% த:கி#ற விடய+ மா%திரம;ல,
ஏமா,ற%ைத% த:கி#றதாக?+ இ:7கி#ற! எ#பைத7
ெகௗரவ பிரதம ம.திாிH+ சைபயிேல இ:7கி#ற இ.த
ேவைளயிேல நா# ெசா;@%தானாக ேவ'5+.
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அரசா=க%தி#
நட%!நகளாக
இ:7கி#ற
ஜனாதிபதிH+ பிரதம:+ கட.த உUராசிA சைப%
ேதா்த@#ேபா! கசி ாீதியாக ஆ"7கா ேமாதி
பலவிதமான ேபA67கைள0 ேபசினாக நாCேல ழ0ப
நிைலைமக ஏ,படா<+ (ட, இ0ேபா! அைமAசரைவ
மா,ற+ ஏ,ப5 ந;லாசி ெதாடவத,கான ஒ: C?+
எட0பC:7கி#ற! இ.நிைலயி; தீைவ0ப,றி0
ேபசாம; ெவ9மேன பாரா"ம#ற%தி; நா=க
உகா:கி#ற ஆசன=க மா%திர+ மா,ற0ப5 அதிேல
நா=க உகா.! ெகா'C:7கி#ேறா+ எனேவ,
நிAசயமாக% தீ?7கான ஒ: நிர.தர வழிைய அரசா=க+ மிக
விைரயிேல ெசா;@யாக ேவ'5+. அேதேநர+ மிக?+
சAைச7ாிய விடய=கைள% தீ0பத,கான சில
வி57ெகா5017கைள சி9பா#ைமயின% தர0பி@:.!
நா=க தாராளமாகA
ெச8தி:7கிேறா+. அதாவ!
இண7க+ காண0படாத சில விடய=க"7 2 3 மா,9%
தீ?கைளA சிபாாி6 ெச8தி:7கிேறா+. ஆனா;, இ.த
நாCேல இ:7கி#ற ெப:+பா#ைமA சSக%தி, ம%தியி;
ச.ைத0ப5%த Cயா! எ#கி#ற பய%தி; _தியி; இ.த
விடய=க"7% தீவி;லாம; ெதாட.!+ இவ,ைற
இG%தC01A ெச8கி#ற ஒ: பாரா"ம#றமாக இ! இ:7க
Cயா!. எனேவ, அதிேமத ஜனாதிபதி அவக ெகாைக
விள7க0 ேப:ைரயிேல இ.த விடய%ைத0 ப,றி ஒ:
வா%ைத(டA ெசா;லாத! மிக?+ கவைல7ாிய
விடயமாக இ:7கி#ற! எ#பைத நா# ெசா;@யாக
ேவ'5+.
அதேனா5 ேசா்%! இ#J+ பல விடய=கைளA
ெசா;லலா+ றி0பாக ம7களிடமி:.! பறிேபான
நில=களி; கிட%தட 85 சதcதமான நில=கைள%
தி:0பி7 ெகா5%!விடதாக இ.த உைரயிேல
ெசா;@யி:7கி#றா. 85 சதcத+ எ#9 றி0பிC:0
பைதA சி9பா#ைமயின ஏ,97 ெகாளலாமா? எ#ற
ேகவியி:7கி#ற!. கிழ7கி; ஏ# வட7கி<+(ட தமி>
ம7க மா%திரம;ல Z@+க"+ ஏராளமான நில=கைள
இழ.தி:7கி#றாக. இ.த நில=க ெவ9மேன
இராOவ%தினரா; ைகயக0ப5%த0படைவ மா%திரம;ல,
வன சீவராசிக திைண7கள%தி,ாிய பிரேதச=களாக?+
வன பாிபாலன இலாகா?7ாிய பிரேதச=களாக?+
பிரகடன0ப5%த0பC:7கி#றன
காலாகாலமாக,
பர+பைர பர+பைரயாக விவசாய+ ெச8!வ.த
வா>வாதார%தி,% ேதைவ0ப5கி#ற ஏராளமான
நில=கைள ம7க இழ.தி:7கி#றாக. H%த கால%தி;
பய=கரவாத
நடவC7ைககளினாேலா
இராOவ
நடவC7ைககளினாேலா மா%திரம;ல, அரச ெசய,பா5க
Sலமாக?+ பல இட=களிேல ம7களி# வா>வாதார%!7%
ேதைவயான
நில=க
வ<7கடாயமாக0
பறி7க0பC:7கி#றன.
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ග7 ;ෙයHජK කාරක සභාප]මා

(மா.மி) )C(களி பிரதி தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ெகௗரவ அைமAச அவகேள, உ=கள! உைரைய
C%!7ெகா"=க.

"

ග7 oහ1ම{ ඉ|රාA1 oහ1ම{ මb9 මහතා

(மா.மி) "ஹம இ8ராஹி "ஹம ம 0)
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor)

Sir, I can give him time from the time allotted to me.
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ග7 රmෆ් හy1 මහතා

இவ,றிேல தமி> Z@+ ம7க"7கிைடேய பிண7ள
பிரேதச=க"+ இ:7கி#றன. இ! இ= இ:7கி#ற ந'ப
ெகளரவ ேகாdZவர# அவக"7% ெதாிH+ வடம50
பிரேதச+ ச+ப.தமான பிரAசிைன ெதாடபி; நா=க
காலாகாலமாக0 ேபசி வ:கி#ேறா+. இ! ச+ப.தமாக
எ=க"7 உட#பா5கைள7 காணேவ'5+. அேதேநர+
ேவகாம+ பிரAசிைன இ:7கி#ற! அேதேபா; கர=ேகா,
ேகாமாாி எ#9 பல இட=களி; பிரAசிைனயி:7கி#ற!.
எ=க"7ேள உள பிரAசிைனக மா%திரம;லா!, வன
சீவராசிக திைண7கள அதிகாாிக"+ வன பாிபாலன%
திைண7கள+ ஏராளமான ஏ7க நில=கைள ம7களிட%தி
@:.! பறி%!ைவ%!ளதா; கிட%தட 3,000 7+
ேம,பட 5+ப=க நி7கதியான நிைலயி;
இ:7கி#றன எனேவ, இவ,97கான தீ? காண0பட
ேவ'5+. ச+மா.!ைறயி<+(ட வன சீவராசிக
திைண7கள அதிகாாிக திdெர#9 இNவா9 ெசய,பC:7
கி#றாக. இ0ெபாG! இ=கி:7கி#ற அ.த0
பிரேதச%ைதA ேசா்.த எ=க"ைடய ெகளரவ உ90பின
ம#L அவக"7+ இ! ெதாிH+ அ'ைமயி;
ெகா'டெவ5வா#
பிரேதச%திேல
விவசாய+
ெச8ய0ேபான ம7கைள% திdெர#9 விரCயC%தைதH+
அத#Sல+ அவக மிக?+ ேமாசமாக0 பாதி7க0
படைதH+ நா=க அறி.தி:7கிேறா+.
நில=கைள வி5வி7கி#ற விவகார%தி; இராOவ+
ைகயக0ப5%திய நில=க எ#9 ெசா;கி#றேபா!, நா#
ஒ: விடய%ைத7 (றேவ'5+. அதாவ! அ'ைமயிேல
நா# STாி; உள ேதா0e பிரேதச%தி,0
ேபாயி:.ேத#. அ=
c5%திட+ எ#ெறா:
c5%திட+ அைம.தி:.த இட%தி; த,கா@கமாக ஒ:
காைம அைம%!ள இராOவ%தின அதைன Gைம
யாக நிர.தர காமாக மா,றியி:7கி#றாக. அ.த
நில%ைத வி5வி%!% த:மா9 அ.த இட%தி#
ெசா.த7காரகளான அ0பாவி ம7க எ=களிட+ பல
தடைவக ேகடத# பிரகார+, நா=க"+ இராOவ
அதிகாாிகளிட+ அ.த விடய%ைதA ெசா;@வ.தி:7
கி#ேறா+. இ0பCயான ஏராளமான அ+ச=கைள நா=க
ெசா;@7ெகா'5 ேபாகலா+. அவக அ= பல
இட=களிேல ேஹாட;கைள அைம%த! மா%திரம;ல,
கட,ெறாழிலாளக ெதாழி<70 ேபாக Cயாதவா9
கட,கைரேயார=களி; ேவ@ ேபா5 மைற%தி:7கி#ற
நிைலைமH+ காண0ப5கி#ற!. எனேவ, இ.த% தைடகைள
எ;லா+ நீ7கி அ.த இட=கைள ம7க"ைடய வா>வாதார%
ேதைவக"7காக
அவக"ைடய ைககளி; தி:0பி
ஒ0பைட7கி#ற நிைல வரேவ'5+. எ#ைன0
ெபா9%தமCேல
சதcதமான நில=கைள மீளளி%!
விேடா+ எ#9 ெகாைக விள7க0 ேப:ைரயிேல
ெசா;ல0பட விடய%தி# உ'ைம% த#ைமயி; பிரAசிைன
இ:7கி#ற! எ#பைதH+ இ= நா# 6C7காCயாக
ேவ'5+.
நா=க இ0பC0 பல விடய=கைள7 கைத%!7ெகா'5
ேபாகலா+. எ;லாவ,ைறH+விட மிக 7கியமாக இன0
பிரAசிைன7கான தீ? விடய%தி; இG%தC01A
ெச8ய0ப5வைத இனிேம<+ அJமதி7க Cயா!. ஆகேவ
பிரAசிைன7ாிய விடய=கைள எ0பCயாவ! C?77
ெகா'5வ.தாக ேவ'5+. நா5 தGவிய ாீதியி; அ5%!
வ:கி#ற ஒ: ேதா்த@; ஜனாதிபதி ேவபாள,
இன0பிரAசிைன ச+ப.தமான வா79திகைள வழ=
,
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ைகயி; இைதA ெச8! த:ேவா+” எ#9 சி9பா#ைமA
சSக=க"7 உ%தரவாத+ அளி7கி#ற பச%தி;, அ!ப,றி
ந+பி7ைக ெதாிவி%! கசிக ஏதாவ! ெசா;ல
விைழயலாேம ஒழிய, ம7க அதிேல ந+பி7ைக
ெகாளமாடாக.
,

(மா.மி) றE8 ஹகீ)
(The Hon. Rauff Hakeem)

"85

"

,

“

அ+பாைறயி<+ க'Cயி<+ அ'ைமயி; நட.த
கலவர=களி# பி,பா5, இ.த நாCேல சட+ ஒG=+
எ#ற விடய%தி; ம7க ம%தியி; பாாிய ந+பி7ைகgன+
ஏ,பC:7கிற!. ஜனாதிபதியி#
ெகாைகவிள7க
உைரயி; றி0பிட 15 அ+ச=களி; 5ஆவதாக ெபா@Z
ம,9+ 0பைடயினாி# த#ன+பி7ைகையH+ உய
றி7ேகாகைளH+ உ9தி0ப5%!த;” எ#ப!+ 6ஆவதாக
“சட+, அதிகார+, ஜனநாயக+, மனித உாிைமக ம,9+
ேபA6A 6த.திர%திைன சSக%தி; உ9திெச8த;” எ#ப!+
இட+ெப9கி#றன. ேபA6A 6த.திர+ எ#9 வ:கி#றேபா!,
இ#Jெமா: சSக%ைத ம,9+ சமய%ைத இழிவாக0
ேப6வைத வ#ைறைய% T'5கி#ற ேபA67கைள
ம,9+
கைள த'டைனA சட7ேகாைவA
சட%!7 அைமவாக த'டைன7ாிய ,றமாக7
ெகாவதி; இ#J+ இG%தC01A ெச8யCயா!. இதைன
மிக அவசரமாகA ெசய,ப5%த ேவ'5+ எ#ற
ேகாாி7ைகையA சி9பா#ைம7 கசிகளி# தைலவக எ#ற
அC0பைடயிேல
பல
தடைவக
நா=க
#ைவ%தி:7கி#ேறா+. ஏென#றா;, அ'ைமயி;
அ+பாைறயி<+ க'Cயி<+ நட.த இன7 கலவர=களி#
பி,பா5, சட%!7+ ஒG=7+ ெபா90பான
ெபா@சாாி# நடவC7ைகக மா%திரம;ல, அதிரC0
பைடயினாி#
நடவC7ைகக(ட
க5ைமயான
விமசன%!7 உளாகின.
,

“

,

hate

speech

இ0ெபாG! அத#ேபா! ஏ,பட இழ017க"7
நடஈ5கைள வழ=வ! ப,றி0 ேப6கிேறா+. நா#
அ'ைமயி; ெகௗரவ அைமAச 6வாமிநாத# அவகைள
அவ:ைடய அைமAசிேல ச.தி%!, இNவிவகார+
ெதாடபான விபர=கைள7 ேகடறி.ேத#. அ! ச+ப.தமாக
857+ ேம,பட ேகாைவக இ:0பதாக?+ ேபா!மான
ஆதார=க இ;லாைமயினா; அத,ாிய நடஈ5கைள7
ெகா57கCயாம; இ:0பதாக?+ அவ ெசா#னா.
Gைமயாக% தீ7கிைரயா7க0பட உைடைமக"7ேள
எ#ென#ன ெபா:க இ:.தன கைடக"7ேள
எ#ென#ன ெபா:க இ:.தன அவ,றி# ெப9மதிைய0
ப,றிெய;லா+ ஒ01வி7க Cயாம;, அவ,றி#
உாிைமயாளக த5மாறி7 ெகா'C:7கிறாக. அ=
ெபாிய மர ஆைலக Gைமயாக% தீ7கிைரயா7க0
பC:7கி#றன ஏராளமான வாகன=க தீ7கிைரயா7க0
பC:7கி#றன. ெவ9மேன ஐ.! இலச jபாைய அ;ல!
அைடயாள%!7 ஓ இலச+ jபாைய இவ,97கான
நடஈடாக7 ெகா50பத#Sல+ இ.த விவகார=க
தீ.!விடா!.
ஏெனனி;
பல
த=க"ைடய
வா>வாதார%ைத Gைமயாக இழ.தி:7கி#றாக.
;

;

;

இ#9 க'C மாவட%ைதA ேசா்.தவக மா%திரம;ல,
அ+பாைற மாவட%ைதA ேசா்.தவக"+ பாதி7க0பC:7
கி#றாக அ+பாைறயி; Gைமயாக% தீ7கிைரயா7க0
பட பளிவாசைல0 1னரைம0பத,கான ெசலவான! 30
ேகாC jபா87+ (5தலாக இ:7கலா+ அ=கி:.த
வாகன=க தீ0ப,றியத# காரணமாக அவ,97
ேமேலயி:.த
Gைமயாக0 பாதி7க0
பC:7கிற!. அதைன Gைமயாக உைட%!% தி:0பி7
கடேவ'5+. இ! ெதாடபி; நா# அ+பாைற அரசா=க
.

,

.

concrete

slab
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පාෙව

[ග" රෆ් හÓ මහතා]

அதிபேரா5+ கைத%தி:7கி#ேற# எனேவ, இதைன
அரசா=க+ ெபா90ெப5%! ேசத%!7ளான மதZ
தல=க"7 மா%திரம;ல, தீ7கிைரயா7க0பட அைன%!
வியாபார நிைலய=க"7+ ம,9+ தனியா c5க"7+
Gைமயான நடஈைட வழ=க7 கடைம0பC:7கி#ற!
எ#பைதH+ வ@H9%தி, என7 உைர நிக>%!வத,A
ச.த0ப+ வழ=கியைம7 ந#றி (றி அைமகி#ேற#.
ந#றி!
.

,

ග7 'ෙෂ් sණව9ධන මහතා

(மா.மி) திேன= )ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග" ෙයජ- කාරක සභාප ම, සභාෙ එකඟතාව
ඇ ව Oවා ආහාර ෙකය/ ෙ වාදයට ලබා ෙදන lයලා
අ ඔබමාෙග ඉ<ලා &vනවා.

ග7 ;ෙයHජK කාරක සභාප]මා

(மா.மி) )C(களி பிரதி தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Does the House agree?
ග7 ම}ව7

(மா.மி) உ68பினக)
(Hon. Members)

Aye.
ග7 ;ෙයHජK කාරක සභාප]මා

(மா.மி) )C(களி பிரதி தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Then, the next speaker is the Hon. Vijitha Berugoda.
[අ.භා. 12.30]

ග7 Lත ෙ|7ෙග<ඩ මහතා

(மா.மி) விஜித ேப/ெகாட)
(The Hon. Vijitha Berugoda)

ග" ෙයජ- කාරක සභාප ම, අ ග" ජනාප
ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මා එමාෙ බලතල අFව, 2018
මැN 08වන Oන අටවන පාෙෙ ෙදවන සැ&වාරය
ආරභ කර, එමාෙ (කාශනය ඉO`ප/ කළා. ඒ
(කාශනය ළ ෙබන කාරණා Oහා බැවාම ෙශYෂෙයම
ප=Uය අ"m න ළ කර වැඩ සහ වැඩ )ෙවළ සඳහ කර
ෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙකiෙහiම ණ/ රට6 යට ෙ
ආGHව ෙගන යන වැඩ )ෙවළ ගැන ස ෙවන වද
lයන කාරණය අපට ම ෙවනවා. අපට මතකN, 2015 ජනවා`
08වැ දා ජනාප වරණෙය නව ජනාප මා ප/ ණාම
එමා ෙපiෙරim f යට (ජාතqවාදය ශ6 ම/
කරනට කටC කරන බව lවා. හැබැN, එදා
ජනාප වරණෙය එමා ජය අරෙගන පාෙෙ ම_
ර 426 ]ෙවලා xf ර< tම&ංහ ප6ෂ නායකමා
අගමැ වරයා බවට ප/ කළා. ඒ ෙවනෙකiට එ6ස/ ජනතා
දහස් සධානෙD ම_ව" 1426 &vයා. හැබැN,
ජනාප වරණෙD ජන වර 2010 පාෙ මැ වරණෙD
ලබ ජන වරම යටප/ කරලා (ජාතqවාදය උH යvr"
කරලා තමN එදා අගමැ වරයා යට ර< tම&ංහ මැ මා
ප/ කෙළY. ඒ අFව ආරභෙDEම (ජාතqවාදයට වැරO
Qවාදශය6 ලබලා mනා. ඊට පස්ෙසY අ¹ාමාත-වරයාට
"|ධව ශ්වාස භංග ෙයජනාව6 ඉO`ප/ f අවස්ථාෙE
ආGHව/ එ6ක ]ට එ6ස/ ජනතා දහස් සධාන
කGඩායෙ 16 ෙදෙන6 ඒ ශ්වාස භංග ෙයජනාවට ප6ෂව
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ඡදය Eලා, ඒ අය ප6ෂයට ඇ<ලා වා; ණා. හැබැN, 2015
සැතැබ 01ෙව දාN ආරභ f ෙ පාෙව,
ආGHව/ සමඟ සබධ ෙනif ඒකාබ|ධ ප6ෂෙD
ම_ව" ප6ෂෙD කGඩායම6 යට )ග/ෙ/ නැහැ.
නp/ එදා අගමැ මාට "|ධව
xf ශ්වාස භංග
ෙයජනාෙE ඒකට ප6ෂව ඡදය m ම_ව" 16 ෙදනා
ප6ෂෙD වා; ෙවනවා lයලා ඇ<ලා, ප6ෂෙD වා; ණා.
ෙමතැන (ජාතqවාදය )බඳව (ශ්නය6 ෙබනවා. ෙ
ආGHව බලයට ප/ ෙG (ජාතqවාදය ස්ථා ත කරනN.
හැබැN, පළා/ පාලන මැ වරණය අ"m නකට ආසන
කාලය6 ක< දැම බව අ mවා. ජනතාවට ආGHව/ එ6ක
ෙලir ගF ෙදFව6 xණා. ප=Uය ෙපබරවා` 10වැ දා පළා/
පාලන මැ වරණය පැවැ/Xවාට ප=ව ජනතාව ඒ ගF ෙදFව
ෙරා ග/තා. ආGHවට "|ධව ජනතාවෙ මතය (කාශ කළා.
ඉ ප=ව තමN ආGHව ෙදද{මකට ල6 ෙG; අගමැ මාට
"|ධව ශ්වාස භංග ෙයජනාව6 ඉO`ප/ ෙG.
අගමැ මාට "|ධව ශ්වාස භංග ෙයජනාව6 ඉO`ප/
ෙG ඇN? ෙ යහ පාලන ආGHව බලයට ප/ ෙවලා 2015
ෙපබරවා` මාසෙD පළpවැ මහ බැංr බැකර වංචාව &|ධ
කළා. 2016 මා මාසෙD ෙදවන මහ බැංr වංචාව &|ධ කළා.
මහ බැංrෙ &m f මහා wල- අපරාධවලට වග lව C
අ¹ාමාත-වරයාට "|ධව ඉO`ප/ කර ශ්වාස භංග
ෙයජනාෙව එමා ජය¹හණය කළ/, එමාට "|ධව එ<ල
*
xf ෙචදනාවලට ජනතා අකරණය හpෙ න
සාධාරණය6 ඉෂ්ට ෙවන එක6 නැහැ. (ජාතqවාදය
වළප<ලට U] ෙබන ෙමවැ අවස්ථාවක තමN පළා/ සභා
මැ වරණ න6 ක< දමා ෙබෙ lයන එක අ ආGHවට
මත6 කරනවා. එම පළා/ සභා ෙන] ජනතාවෙ ඡද අN ය
-(ජාතqවාE අN ය- තහ" කරන lයලා අ ඉ<ම6
කරනවා. උ" සහ නැෙඟන]ර පළා/වල ජනතාව )බඳව
ෙබiෙහ අFකපාෙව lê< ක ෙහළන ෙ ආGHවට අ
lයනවා, නැෙඟන]ර පළා/ සභා මැ වරණය පව/වා දrෙG
වාෙම ඒ අයෙ (ජාතqවාE අN ය/ ලබාෙදන lයලා.
ෙ ආGHව මාස 60ක කාලයකට බලයට ප/ f
ආGHව6. ෙ ෙවනෙකiට එN මාස 426 ගත ෙවලා ඉවරN.
තව ෙබෙ මාස 18N. ගත f මාස 42ක කාලය ළ
ආGHව සමත කළ අණපන/ )බඳව, ආGHව කරෙගන Uය
වැඩ )ෙවළ )බඳව රාෙØ"ව කථා කරනවා. හැබැN, ෙ
ආGHෙව ජනතාවට ෙමiනවාද ෙG lයලා m කරෙ
ජනතාවN. අද නගරෙD ෙබන ත//වය ෙනiෙවN, ගෙ
ෙබෙ. ෙශYෂෙය ෙමiණරාගල Oස්é6කය, අFරාධර
Oස්é6කය, ෙපiෙළiන"ව Oස්é6කය, හබෙතiට
Oස්é6කය වාෙ Oස්é6කවල ව/ වන ¹ාÙය ජනතාවෙ
වන ත//වය Oහා බැවාම අපට ස ෙවන වකම6
නැහැ. ඒ අය ශාල වන අරගළයකට puණ E &vනවා.
එක පැ/තl * ෙගi*ට
ෙබන (ශ්න. අෙන6
පැ/ෙත එළව ෙගi*ට ෙබන (ශ්න. තව/ පැ/තl
ෙහY ෙගi*ට ෙබන (ශ්න. ඒ (ශ්නවලට සම6 Eලා
නැහැ. ෙගi ජනතාව ඇ ෙ රෙ m6 Ýන සමස්ත ජනතාව
ෙබiෙහiම අතෘ ෙය ඉෙ. ඒ අතෘ ය රලා U]
තමN ප=Uය පළා/ පාලන මැ වරණෙDE ෙ ආGHවට
"|ධව ජනතාව ඡදය (කාශයට ප/ කෙළY. ෙගi ජනතාව
තර6 ෙනiෙවN, ෙ රෙ කක"ව, 5වරය හා මැද
ප ෙD ජනතාව/ අද ඉÖඡා භංග/වයට ප/ ෙවලා ඉෙ.
ආGHව ෙගiඩ6 ෙපiෙරim mනා. ඒ ෙපiෙරim ඉෂ්ට
කරන අද ෙ ආGHවට බැ` ෙවලා ෙබනවා. ඒ සා
ජනතාවට ෙමiක6ද ෙවලා ෙබෙ? ජනතාව අෙ6ෂා
භංග/වයට ප/ ෙවලා.
අද ත"ණ පරර ගැන කථා කරනවා. අද ත"ණෙය මහ
පාෙ. ෙප|ගක අධ-ාපනය නඟා &*මට ෙ ආGHව ෙගන
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යන වැඩ )ෙවළට "|ධව, අධ-ාපනය lëමට "|ධව
ඊෙD අත ශ්වද-ාල Ñ6ì බල මGඩලය, අත
ශ්වද-ාල 4ෂ- බල මGඩලය හා ෛවද- 4ෂ- එකpව උසස්
අධ-ාපන අමාත-ාංශයට Uය ෙවලාෙ
අ»ඩන ජල (හාර එ<ල කරලා ඒ අයෙ ඉ< යටප/
කරන උ/සාහ කළා. ෙපෙදා &m *ම/ අ දැ6කා. Òlයා
ර]ත උපාධා`ෙ උ|ෙඝෂණය6 මහ පාෙ xණා.
එ]E/ ක ගෑස් සහ අ»ඩන ජල (හාර එ<ල කරලා එය
මදනය කළා. අද ආGHව (ජාතqවාදය හrළලා ආඥාදායක
tමයට තමN ෙ (ශ්න සඳන උ/සාහ කරෙ. ෙ
ආGHවට දශනය6 සහ වැඩ )ෙවළ6 ෙබනවා න ෙ
යට වැඩ කරෙ නැහැ.
අද රෙ ආhකය Mංmවට බැහැලා. රෙ ජා ක ෂ්පාදනය
කඩා වැvලා. ෙ අ"|ෙ| ආhක වධන ෙගය &යයට 3.1
ද6වා අH ෙවලා. එක පැ/තl " යල බා<m ෙෙගන, බා<m
ෙෙගන යනවා. ඉ හාසය ග/තාම " යල වැ;ෙයම බා<m
ෙG ප=Uය ස ෙD. එදා ම]ද රාජප6ෂ රජය
තpනාෙසYලාට රට භාර ෙදන ෙකiට ඇෙම`ක
ෙඩiලරයකට ෙගය C ෙG " ය< 131N. හැබැN, අද වන
ෙකiට එය " ය< 159 ද6වා වැ; ෙවලා ෙබනවා. ෙ සා
ෙගවන ෙබන ෙ|ශ ණය (මාණය/ වැ; ෙවලා ෙබනවා.
" යල බා<m *ම සා එක පැ/තl ෙ|ශ ණය (මාණය වැ;
වනවා; අෙන6 පැ/ෙත ආhකය කඩා වැෙටනවා; කෘd
කමාතය කඩා වැෙටනවා; නව කමාත ආරභ ෙවෙ
නැහැ; ආෙයජකයට ]තකර වාතාවරණය6 හැෙදෙ නැහැ.
අද
ජනාප මාෙ
කාය
මGඩලෙD
ඉඳලා,
අගමැ මාෙ ]තවෙ ඉඳලා හැෙමම අ<ලසට Éෂණයට
යට ෙවලා. යහ පාලන ආGHව }යා/මක කරෙ Öඡ
( ප/ ය6. නp/ (ජාතqවාදෙD ව Pණය අද ව< වැOලා.
අද මFෂ-/වය ඉl MÝනවා. අද p රට රාම rH rණලා
ත"ණ පරපරාව නාශයට ප/ කරන වැඩ
)ෙවළ6
}යා/මක වනවා. එක පැ/තl පාතාලය }යා/මක වනවා. ඒ
සා අ ආGHවට අවධාරණය කරනවා, ආGHෙ ෙ ගම
මඟ )බඳව නැවත ක<පනා කරලා ෙවාට ක;න ස
ෙසiයන lයලා. පාෙ සැ&ය අවස කරලා, නැවත
ආරභ කරලා, ඉO`ප/ කළ ඒ ( ප/ (කාශනය )
ජනතාවෙ ශ්වාසය තහ" වෙ නැහැ. එම සා
ජනතාවෙ අෙ6ෂා
ඉෂ්ට කරන, ජනතාවෙ
බලාෙපiෙරi/ ඉෂ්ට කරන lයන ඉ<ම ෙ ආGHවට
ඉO`ප/ කර, මට ෙ අවස්ථාව ලබා mනාට ග" ෙයජකාරක සභාප ම ඔබමාට/ ස් කර මෙ කථාව
අවස කරනවා.

ග7 ;ෙයHජK කාරක සභාප]මා

(மா.மி) )C(களி பிரதி தவிசாள அவக)
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Abdullah Mahrooff.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Lucky Jayawardana to the Chair?
ග7 සාගල රDනායක මහතා (ත7ණ කටg], වKාපෘ
කළමනාකරණ සහ දCණ සංව9ධන අමාතK]මා)

(மா.மி) சாகல ரநாய(க
இைளஞ அIவ?க,
க/திட "காைமவ ம6 ெத) அபிவி/தி
அைம9ச)
-

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of Youth Affairs,
Project Management and Southern Development)

I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now
take the Chair.
Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.
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අන]7ව ග7 ;ෙයHජK කාරක සභාප]මා dලාසනෙය
ඉවD mෙය, ග7 ලy ජයව9ධන මහතා oලාසනාeඪ ය.

அத பிற, மா !மி (களி பிரதி தவிசாள$ அவ$க
அகிராசனதினி அகலேவ, மா !மி லகி ஜயவ தன
அவ$க தைலைம வகிதா$க.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the
Chair.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" අm<ලාහ් මහ්îෆ් ම_මා, කථා කරන.

[

பி.ப. 12.40]

ග7 අ|{Vලාහ් මහ්eෆ් මහතා

(மா.மி) அ8?லா மKL8)
(The Hon. Abdullah Mahrooff)

பிZமி;லாஹி ரlமானி ரஹீ+
ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள,
எடாவ!
பாரா"ம#ற%தி#
இர'டாவ!
(ட%ெதாடாி; இ#9 இட+ெப9+ விவாத%திேல
கல.!ெகா'5 ேப6வத,A ச.த0ப+ த.தைமையயி5
த@ேல
உ=க"7
ந#றிைய%
ெதாிவி%!7ெகாகி#ேற#. ேமத ஜனாதிபதி அவக
கட.த 3 வ:ட=களி; இ.த நாCேல சாதி%த விடய=கைள0
ப,றி% ெதளிவாக இ= உைரயா,றியி:.தா. இ=ேக
என7 #ன கசி% தைலவக ஆ,றிய
உைரகளி@:.!
பல
விடய=கைள
நா=க
1ாி.!ெகா'ேடா+
இ:.தா<+
தி:ேகாணமைல
மாவட%ைத0 பிரதிநிதி%!வ0ப5%!கி#ற நா# இ#9
அ.த மாவட ம7க"ைடய உள=களிேல இ:7கி#ற
ேவதைனகைள0 ப,றி0 பதி?ெச8ய வி:+1கி#ேற#.
அ.த ம7க இ.த அர67கான ஆசி மா,ற%திேல
ப=காளிகளாக இ:.!ளாக.
இ; அைம7க0பட
தலாவ! பாரா"ம#ற%!70 பி#ன 2015ஆ+ ஆ'5
ஜனவாி 8ஆ+ திகதி த,ேபாைதய ஜனாதிபதிைய ஆசியி;
அம%!வதி<+ ஓகZ மாத%தி; 8வ! பாரா"ம#ற%ைத
உ:வா7வதி<+ இ.த நாC# 22 ேதா்த; மாவட=களி;
ஒ: த#ைம மாவடமாக எம! தி:ேகாணமைல மாவட+
திக>.தி:7கி#ற!. இ.த நிைலயி; இ.த நாCேல
இ:7கி#ற ஒNெவா: மாவட%தின! ெபா:ளாதார
அபிவி:%தியி<+
ஏைனய
அபிவி:%தியி<+
ேவைலவா8010 பிரAசிைனகைள% தீ%!ைவ0பதி<+
அ.த.த மாவட%தி@:.! நியமி7க0பட அைமAசக"+
பிரதி அைமAசக"+ இராஜா=க அைமAசக"+ நிைறவான
ேசைவகைளA ெச8!வ:கி#றன. மாறாக, எம! தி:மைல
மாவட+ ஓ அநாதரவான நிைலயி<ள!. அ.த வைகயி;
இ.த% ேதத;களி; அ= வா7களி%த ம7கெள;ேலா:+
ஏமா,ற0படவகளாக வா>.! ெகா'C:7கி#றாக.
இ.த நா57கான ஜனாதிபதிகைள% ெதாி? ெச8வத,
ம7க தடைவக வா7களி%தி:7கி#றாக இ.த
தடைவகளி<+
ஜனாதிபதிக
ெதாி?
ெச8ய0பC:7கிறாக
அ.த%
ேதத;களி#ேபாெத;லா+ இ.த நாC; அளி7க0பட
ேதசிய வா7களி0பிேல ஒ: cதமான வா7கைள எம!
.

.

,

,

1947
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.

6

.
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ம7க அளி%தாக ஆனா;
ஜனவாி மாத+ ஆ+
திகதி இ.த நாCேல ஜனாதிபதிைய% ெதாி?ெச8வத,%
ேதசிய மட%திேல அளி7க0பட வா7களி;
சதcத
வா7கைள எம! ம7க அளி%தாக ஆனா; இ.த
ஜனாதிபதிேயா
cத வா7களா; பதவி7 வ.தவ
cத ேமலதிக வா7கதா# அவைர ஜனாதிபதியாக
உ9திெச8த! ஆனா; றி0பாக எம! மாவட Z@+
ம7களி# வா7களி#Sல+ அவ:7
cத வா7க
ெப:+பா#ைமயாக7 கிைட%தன எ#பைத இ=ேக றி0பிட
வி:+1கி#ேற#
தி:ேகாணமைல மாவட%தி; ST, தி:ேகாணமைல
ம,9+ ேச:வில ெதாதிக அட=கி#றன ேச:வில
ெதாதியான!
ஆ+ ஆ'5 உ:வா7க0பட!.
1977ஆ+ ஆ'5 ேதத; வ.தேபா! ஐ7கிய ேதசிய7 கசி
த#ைறயாக அ.த% ெதாதிைய ெவ,றிெகா'ட!.
அத,0 பிற நட.த எ.த% ேதத@<+ ஐ7கிய ேதசிய7
கசியா; ெவ,றிெகாள Cயாத ஒ: ெதாதியாக
ேச:வில ெதாதி காண0பட!. இ9தியாக நட.! C.த
ஜனாதிபதி% ேதத@<+ ெபா!% ேதத@<+(ட
அ7கசியா; அ%ெதாதிைய ெவ,றிெகாள Cயவி;ைல.
தி:ேகாணமைல% ெதாதி தமி> ேப6+ ம7கைள0
பிரதிநிதி%!வ0ப5%!கி#ற ெதாதி அ= தமி>
ம7க"ைடய வா7களி0177 ெகளரவ+ கிைட%த!
நாடளாவிய ாீதியிேல எதி7கசி% தைலவராக தமி>
சSக%தி# ெகளரவ பிரதிநிதியாக ச+ப.த# ஐயா அவக
விள=கிறா அேதேநர%தி; என! ெதாதியான ST
கட.த ஜனாதிபதி% ேதத@ேல #னா ஜனாதிபதி
அவக"7
வா7கைள அளி%த அேதேநர%தி;
த,ேபாைதய ஜனாதிபதி அவக"7
வா7கைள
அளி%! கிட%தட
வா7கைள அதிக0பCயாக7
ெகா5%த! இ! இ.த நாCேல இ:7கி#ற
ெதாதிகளி;
அC0பைடயிேல அதி(Cய
வா7களா+ என! மாவட+ ஜனாதிபதி% ேதத@ேல
இ.த நாCJைடய ஜனாதிபதிைய% தீமானி0பதி;
வா7கைள அளி%தி:7கி#ற!
ஆயிர+
ெதாட7க+
ஆயிர+ வைரயான வா7கைள ேஜ ஆ
ஜயவதன அவக"7+ பிேரமதாச அவக"7+
அேதேபா#9 ச.திாிகா அ+ைமயா:7+ மஹி்.த ராஜபm
அவக"7+ அளி%தி:.தேபா!+ எம! ஜனாதிபதிைய
எம! மாவட+ இரC0பாக7 ெகளரவி%த! அேதேபா#9
ஐ7கிய ேதசிய7 கசியி# தைலைமைய எம! மாவட
Z@+ சSக+ ஆக7(5தலான வா7கைளயளி%!7
ெகௗரவி%த!. இ.த7 ெகௗரவ%ைத அளி%த எம! மாவட
Z@+ சSக+ (5தலான ந#ைமகைள எதிபா%!7
ெகா'C:7கி#ற ேநர%திேல ஏமா,90ப5விட7(டா!
எ#பத,காக இதைன7 (றிேன#.
கட.த கால=களி; ப;ேவ9பட பிேரரைணக இ.தA
சைபயி; சம0பி7க0ப5
நிைறேவ,ற0படன
அ7கால=களிேல இ.தA சைபயிேல ஜனாதிபதிக
எ;ேலா:+ த=க அதிகார=கைள அதிகாி7க
நிைன%தேபாெத;லா+ இ.தA சைபH+ அத,
ஒ%!ைழ%த!. அ.தவைகயி; வ! தி:%த%ைத ஓ
அCைமA சாசன%ைத நி9வ7(Cய அதிகார+ மஹி.த
ராஜபm?77 கிைட%த! ஆனா;, 19வ! தி:%த+ எ#ப!
இ.த நாCJைடய ஜனாதிபதியின!+ சகல கசிகளின!+
212 பாரா"ம#ற உ90பினகள!+ ஆதரைவ0 ெப,ற!
எ#றா; அ= எ.த% திணி01+ இ:7கவி;ைல. இ! ஒ:
.
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.
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,

2.23

.

.

,

1976

.

.

.

,

7,132

,

57,532

50,400

.

160

percentage

.

1,40,000
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தைலைம%!வ%!77 கிைட%த மாெப:+ ெவ,றியா+.
இ0பC0பட ஒ: தைலைம%!வ%ைதேய
நா=க
இ0ெபாG! ெகா'C:7கி#ேறா+ ஜனாதிபதிHைடய
அதிகார=க ச+ப.தமாக ஒ: சடSல%ைத7
ெகா'5வ.! பாரா"ம#ற%திJைடய ெப:+பா#ைம
வா7க Sலமாக அ;ல! சவஜன வா7ெக50பி#
Sலமாக7 (டேவா ைற7கேவா CH+ எ#ற நிைலைம
இ:7+ேபா!, எம! ஜனாதிபதி அவக தன!
தைலைமயிேல பிரதம ம.திாியி# உதவிேயா5 இர'5
கசிக"+ இைண.!
இ.த0 பாரா"ம#ற%திேல
இ:7கி#ற ஏைனய கசிகளி# ஒ%!ைழ01ட# 19வ!
தி:%தA சட%ைத நிைறேவ,றி ஜனாதிபதியிJைடய
அதிகார%ைத7 ைற%தி:7கி#றா.
.

-

-
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(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now. Your time is
over.
ග7 අ|{Vලාහ් මහ්eෆ් මහතා

(மா.மி) அ8?லா மKL8)
(The Hon. Abdullah Mahrooff)

இ.த ேநர%திேல ேம<+ சில விடய=கைள7 (9வத,
இர'5 நிமிட+ தா:=க!
எ=க"ைடய ஜனாதிபதி அவக த#Jைடய ெகாைக
விள7க உைரயிேல தமி> ம7களி# சம உாிைமகைள
அC0பைடயாக7
ெகா'ட
அபிலாைஷகைள
ஏ,97ெகாள;, Z@+ ம7களி# நல# ம,9+ சSக,
கலாசார ேதைவகைள உ9திெச8த;, மைலயக% தமி>
ம7களி# ெபா:ளாதார, சSக நிைலைய ேம+ப5%த;,
ெப'கைள பல0ப5%!த<+ அவகள! ேநரC0
ப=களி01+ சமய ந+பி7ைகக எம! மத?ாிைமக
பா!கா7க0ப5+ வைகயி; சகல சமய ெபாியாகைளH+ மத
:மாைரH+ மகா ச=க%தினைரH+ ேப'த ைறயி;
ேபாஷி%த; எ#ெற;லா+ பல விடய=கைள7 (றினா.
ஆனா;, அ'ைமயிேல தி:ேகாணமைலயி; இட+ெப,ற ஓ
ச+பவ+ ப,றி எம! எதி7கசி% தைலவ அவக
றி0பி5ைகயி;, Z@+ சSக%திJைடய றி%த மத,
கலாசார விடய=க கட.த நா# வ:ட=க"7ேளேய
உ:வா7க0ப5ளதாக
இன
ந;@ண7க%ைதA
சீைல7கி#ற
வித%தி;
(றியி:7கி#றா.
எNவாறாயிJ+ றி%த கசி% தைலவக"+ ம,9+
எதி7கசி% தைலவ:+ எம! பார+பாிய%ைத மதி7க
ேவ'5+.
நா# தமி> ஆசிாியகளா; க;வி க,பி7க0படவ#;
இ.!7 க;nாியிேல க;வி க,றவ#. அ7கால%தி; அ.த7
க;nாியி; இ:.த 4,600 மாணவக"7 ம%தியிேல, நா#
ஐேவைள% ெதாGைகைய% ெதாGவத, அ.த7 க;nாியி;
என7 ஓ அைறைய ஒ!7கி% த.தாக. இ#9 நா=க
ச'கா வி%தியாலய%திேல இ:7கி#ற 2,400 இ.!
மாணவகைள, ஆசிாியகைள அவக"ைடய கலாசார
விGமிய=கைளவி5 விலகA ெசா;லவி;ைல 'பதா
அணியA
ெசா;லவி;ைல.
அேதேநர+
எம!
சSக%திJைடய மத, கலாசார விGமிய+ பாதி7க0ப5+
வைகயி; எம! ஆசிாியகளி# பதா ைவ7 கழ,9மா9
(9வ! எம! சSக%ைத அவமான0ப5%!வ!
ேபா#றதா+. இதைன எ=க"ைடய எதி7கசி% தைலவ
அவக 1ாி.!ெகா'5 ெசய,பட ேவ'5+. எம!
ஜனாதிபதி அவக"ைடய ெகாைக விள7க உைரயி<+
,

,

-

,

'

'

'
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ெப'கைள0 பல0ப5%!த; ம,9+ மத அJ\டான=க
பா!கா7க0ப5த;
எ#ப!
ப,றி7
றி0பிட0பC:7கி#ற!.
ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ග7 අ|{Vලාහ් මහ්eෆ් මහතා

(மா.மி) அ8?லா மKL8)
(The Hon. Abdullah Mahrooff)

அ.த வைகயி;, ஜனாதிபதி அவக"+ பிரதம ம.திாி
அவக"+ எம! மாவட ம7களிJைடய உாிைமைய
Z@+
சக%திJைடய
எதிபா0ைப
நிைறேவ,9வாகெள#9 (றி விைட ெப9கி#ேற#.
ந#றி. வZஸலா+.
,

,

[

பி.ப. 12.50]

ග7 ඩJලස් ෙවානදා මහතා

(மா.மி) ட(ளM ேதவான5தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள, ேமத
ஜனாதிபதி ைம%திாிபால சிறிேசன அவக கட.த 8ஆ+
திகதி நாடா"ம#ற%தி; ஆ,றிய ெகாைக விள7க உைர
ப,றிய விவாத%தி; கல.!ெகா'5 என! க:%!7கைளH+
#ைவ0பத, வா801 அளி%தைம ெதாடபி; த@;
ந#றிைய% ெதாிவி%!7ெகாகி#ேற#. 2015ஆ+ ஆ'5
ஜனவாி மாத+ 08ஆ+ திகதியி@:.! இ.த அர6
ேம,ெகா'C:.த பணிக ெதாடபி<+, இ#J+
ேம,ெகாள0பட ேவ'Cய பணிக ெதாடபி<+ அவர!
உைர பல விடய=கைள உண%தியி:.த!. அரசிய;
ாீதியிலான விமசன=க எ#ற ாீதியி<+ ெவ9+
அரசிய<7கான விமசன=க எ#ற ாீதியி<+ பல:+
பலவிதமான க:%!7கைள ேம,பC உைர ெதாடபி;
#ைவ7க7(5+. தா+ ேம,ெகா'5ளதாக ஜனாதிபதி
அவக ப;ேவ9 விடய=கைள இ.த உைரயி# SலமாகA
6C7காCயி:.தேபா!+, அ.த விடய=க ம7க
ம%தியி; நைடைற ாீதியி; ெசய,ப5%த0ப5கி#றனவா
எ#ப! ெதாடபி; அதிகாாிகேளா அைமAசகேளா
ஆரா8.! பா7கி#றாகளா எ#ப! ேகவி7றியாகேவ
இ:7கி#ற!.
எம! ம7க"7காக அரசா=க+ வ7கி#ற திட=க
ெவ9+ எG%! வCவ=களிேலா, அரச திைண7கள
மட=களிேல மா%திர+ இ:0பதா; எNவிதமான பயJ+
இ;ைல. அைவ ம7க ம%தி7 ெகா'5ெச;ல0ப5
நைடைற0ப5%த0பட;
ேவ'5+.
அNவா9
நைடைற0ப5%த0 ப5கி#றேபா! அவ,ைற ம7க உணர
ேவ'5+. ேம<+, ப;ேவ9 விடய=க எதிகால%தி;
ேம,ெகாள0பட ேவ'Cயத# அவசிய%ைதH+ ேமத
ஜனாதிபதி அவகளி# உைர 6C7கா5கி#ற!. இ.த
அைன%! விடய=கைளH+ #ென50பத, இ.த நாC#
Zதிர%த#ைம ேபண0பட ேவ'Cய! அவசியமா+. அ!
அரசிய; ாீதியாக இ:7கலா+ அ;ல! சSக, ெபா:ளாதார
ாீதியாக இ:7கலா+! அ.த வைகயி;, "நிைலயான நாC#
அC%தள+
ேதசிய
ந;@ண7கேம"
எ#பைத
ஏ,97ெகாகி#ற ஜனாதிபதி அவக, "ேதசிய
ந;@ண7க%ைத ஏ,ப5%தேவ'5மாயி#, சம%!வ%ைத
அC0பைடயாக7 ெகா'ட அரசிய; தீமான=கைள
,

?
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இய,ற%த7க கடைம0பிைன அறிக0ப5%த ேவ'5+"
எ#9+, "அ.த ேநா7ைக ெவ,றி ெகாவத, த,ேபா!
ெசய@; இ:.! வ:கி#ற மாகாண சைப ைறைமைய
ேம<+ பல0ப5%!வ! கால%தி# ேதைவயா+" எ#9+
வ@H9%!கி#றா. மாகாண சைப ைறைம இ.த நாC;
அறிகமான கால%தி@:.ேத இ.த வழிைறைய நா=க
வ@H9%தி வ:கி#ேறா+.
அ.தவைகயி;, எம! நைடைறA சா%தியமான
நிைல0பாCைன ஏ,97ெகாகி#ற ஜனாதிபதி அவகளி#
யதா%தமான நிைல0பாCைன நா+ வரேவ,கி#ேறா+.
மாகாண
சைப
ைறைமயிைன
இ#9+(ட
அரவைண%!7ெகா'5,
அதைன
அJபவி%!7ெகா'C:7கி#ற ஒ: சாரா, த=கள! 6ய
அரசிய<7காக அதைன விமசி%! வ:கி#றனேர அ#றி,
இ.த ைறைமயி# ஊடாக எம! ம7க"7ாிய பணிகைள
ேம,ெகாவத,
#வ:வதி;ைல
எ#பேத
யதா%தமா+. உ'ைமயி;, மாகாண சைப ைறைமயிைன
எதி0பவக மாகாண சைப ைறைம7 வ.தி:7க7
(டா!. அ.த ைறைம7 வ.! .தி7ெகா'5
மாகாண சைபயி# அைன%! வர0பிரசாத=கைளH+
அJபவி0பேதா5, ேமலதிகமாக ஊழ;, ேமாசCகைளH+
ெச8!ெகா'5 மாகாண சைபயி# பய#கைள எம!
ம7கைள ேநா7கி வி5வி7காம;, த=க"7ேளேய த5%!
ைவ%!7ெகா'C:0பதி<+ ேமலதிக நிதிகைள ம%திய
அரசி# திைறேசாி7ேக தி:0பி அJ0பி7ெகா'C:0பதி<+
அ7கைற காC7ெகா'C:.தா;, மாகாண சைப
ைறைமயி#கீ> எNவிதமான பயJ+ இ;ைல எ#ேற எம!
ம7க ந+1வாக.
மாகாண சைப ைறைமயான! 'ெவைள யாைன' என
ஒ: சாரா (9கி#றன. இNவா9 (ற0ப5கி#ற இ.த
'ெவைள யாைன'யி@:.!, தா# எ0பC ம7க"7ாிய
பணிகைள மிகA சிற.த ைறயி; ஆ,றிேன# எ#ப! ப,றி
வடேம; மாகாண%தி# தலைமAசராக இ:.த த,ேபாைதய
1%த சாசன அைமAச ெகௗரவ காமினி ஜயவி7கிரம ெபேரரா
அவக மிக அ,1தமாக7 (றியி:.தா. ஆகேவ, இ!
ெவைள யாைனயா? க901 யாைனயா? எ#ப!
பா0பவகள! க'கைள0 ெபா9%த!. ெசய,றிற#
அ,றவகளி# பாைவ7 இ! ெவைள யாைனயாக%
ெதாிய7(5+. மாகாண சைப ைறைமயி; எ!?ேம
இ;ைல என7 (றி7ெகா'5, த=க"7ாிய வாகன=க
த,ெகா'5 அைன%! ச<ைககைளH+ ம%திய
அரசி@:.! ேக50 ெப,97ெகாகி#ற மாகாண
சைபயி# ஆசியாளகளா;, மாகாண0 ெபௗதிக வள=கைள
அபிவி:%தி ெச8!, ம7கள! பய#பா57காக அவ,ைற
வழ=வத, ம%திய அரசி# நிதி உதவிகைள0 ெபற%
!ைறசா.த ெதாட அைமA67கைள% ெதாட1ெகாள
Cயாதி:0பெத#ப! எம! ம7களி# !ரதி\டேம அ#றி,
ேவ9 ஒ#9மி;ைல எ#ேற நா# க:!கி#ேற#.
இ#9 இ.த அர6 க=ெகா5%!ள ெதாட
பிரAசிைனக றி%! நா+ ந#றாக அறிேவா+.
ெபா:ளாதார0 பிரAசிைன எ#ப! இ#J+ எ%தைன
கால%தி, ெந:7கC நிைலயி; ெதாட:ேமா ெதாியா!.
எ.த% !ைறயி; பிரAசிைன இ;ைல என7 (ற?+ இயலாத
வைகயி;,
எ;லா%!ைறக"+
சா.!
பிரAசிைனக"7ேம; பிரAசிைனகளாகேவ ெதாட:+
நிைலயி; இ.த நா5 இ:.! வ:கி#ற!. இ.த நிைலயி;
அதிகார0 பகி?7கான 1திய அரசிய; யா01 எ.தள?7A
சா%திய+ எ#பைத எவரா<+ (ற Cயா!ள!.
ெவ9மேன அரசிய<7காக இ.த வ:ட ைத0ெபா=கைல7
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ெகா'டாC7ெகா'5, அ5%த ைத0ெபா=க@<+ இ.த
வ:ட சி%திைர0 1%தா'ைட7 ெகா'டாC7ெகா'5,
அ5%த சி%திைர0 1%தா'C<+ இ.த வ:ட தீபாவளிைய7
ெகா'டாC7 ெகா'5, அ5%த வ:ட தீபாவளியி<+ எம!
ம7க"7கான அரசிய; தீ? கிைட7+ எ#ேறா, இ.த
வ:ட%தி, அரசிய; தீ? கிைட7காவிடா; பய=கர
விைள? ஏ,ப5+ எ#ேறா, சவேதச+ அதைன0
பா%!7ெகா"+ எ#ேறா (றி எம! ம7கைள
ஏமா,றி7ெகா'5 கால=கட%த Cயா!.
,

அG!+ பிைளைய அவேள ெபற ேவ'5+”
எ#ப!ேபால அதிகார0 பகி? ெதாடபி; 1தியேதா
அரசிய; யா0பிைன வ%!7ெகா'5, ம7க அபி0பிராய
வா7ெக50170 ேபானா; விைள? எ#னவா+ எ#ப!
றி%!
யதா%தeவமாகA
சி.தி7கி#றவக
ந#கறிவாக. அதிகார0 பகி? றி%த ந;ெல'ண7
க:%!7கைள இ.த நாC# ெப:+பா#ைம ம7களிட+
6கமாக7 ெகா'5ெச;வதி; எ.த% தர0பின:+
இ!வைரயி; வ<வான ய,சிகைள ேம,ெகாளவி;ைல
எ#ேற ெதாியவ:கி#ற!. எனேவ, ெத#பதி ம7களி;
ெப:+பாலானவகைள7
கட.தகால7
கச01ண?களி@:.!+ ச.ேதக=களி@:.!+ மீக
Cயா!ள
நிைலேய
ெதாடகி#ற!.
இ.த
நிைல0பாCைன ேம<+ உர+ ேபா5 வள7கி#ற
ைக=காிய=கைள0 ேபாினவாத, இனவாத ச7திக மிக?+
திடமிட வைகயி; ேம,ெகா'5 வ:கி#றன. இத,%
ேதைவயான Lழைல%
தமி>% தர01 6யலாப
அரசிய;வாதிக சில:+ வ@.! உ:வா7கி வ:கி#றன.
“

?

எம! ம7க"7கான அரசிய; அதிகார0 பகி?
அவசியமா+
எ#ற
நிைல0பாC;
நா+
ெதாட.தி:7கி#ேறா+. 13ஆவ! தி:%தA சட%தி;
றி0பிட0ப5ள அதாவ!, த,ேபா! GைமயாகA
ெசய,ப5%த0படாவிடா<+ Gைமயான அதிகார0
பகிைவவிட7 (Cய அதிகார0 பகிைவ7 ெகா'டதான ஓ
அரசிய; யா01 1திதாக நிைறேவ,ற0ப5மானா;, அதைன
நா+ ஏ,97ெகாேவா+ அத,% தைடயாக நா+
ஒ:ேபா!+ இ:7க0ேபாவதி;ைல. நா+ 13ஆவ! தி:%தA
சட+ GைமயாகA ெசய,ப5%த0ப5வைத எம!
ம7க"7ாிய அதிகார0 பகி?7கான ஓ ஆர+பமாக
வ@H9%!கி#ேறாேம தவிர, இ.த 13ஆவ! தி:%தA
சட%ைதவிட7 (Cய அதிகார0 பகிவிைன7 ெகா'ட 1திய
அரசிய; யா017 எதிரானவக அ;ல எ#பைத இ=
வ@H9%த வி:+1கி#ேற#. எனிJ+, அத,காகA
சா%தியம,ற வழிகளி; ய,சி%!7ெகா'5 கால%ைத7
கட%!வதா; எNவிதமான பயJ+ எவ:7+
கிட0ேபாவதி;ைல எ#பைதேய நா# இ= 6C7காட
வி:+1கி#ேற#.
-

-

;

1தியேதா அரசிய; யா0பிKடான அதிகார0 பகி?
சா%தியமா? சா%தியமி;ைலயா? எ#ப! றி%! இ0ேபா!
எவரா<+ நிAசயி%!7 (றCயா! எ#ேற நா#
க:!கி#ேற#.
ேநைமயான
ைறயி;
இ!
சா%தியமாகியி:7க ேவ'5மானா;, இ.த அரசி# த; 100
நாக ஆசி7கால%திேலேய இதைன நிைறேவ,றியி:7க
ேவ'5+. இ0ேபா! எ;லாேம ஆறிய கrசி,
பழ=கrசிேபால ஆகிவிடன. எனேவ, அதிகார0
பகிவிைன ேநா7கியதான 1திய ஏ,பா5க வ:+வைரயி;,
"

"

த,ேபா! நாC; நைடைறயி<ள எம! அரசிய;
யா0பி; இ:7கி#ற 13ஆவ! தி:%தA சட%தி<ள
மாகாண சைப ைறைமைய GைமயாகA ெசய,ப5%தி,
எம! ம7களி# அதிகார0 பகி?7 இதைன ஓ
ஆர+பமாக7ெகா'5, பC0பCயாக #ேனா7கி நக:=க
எ#ேற ேக57ெகாகி#ேற#.
!

அதிகார0 பகி?7ெக#ேற ஆர+பி7க0பட! மாகாண
சைப ைறைம எ#பைத ஆ"+ தர0பின:+
எதி%தர0பின:+ ஆ"நக"+ மாகாண சைபயி;
அம.தி:7கி#ற தலைமAசக உபட ஏைனய
உ90பினக"+ 1ாி.!ெகாள ேவ'5+. அ.த வைகயி;,
ேமத ஜனாதிபதி அவக றி0பிடைத0ேபா#9 வட7,
கிழ7 ம7க ெபா9ைம இழ.!தா# இ:7கி#றன.
அவகைள நிர.தரமாகA சமரச0ப5%!வத, அரசிய;
ேவைல%திட+ அவசியமா+. அத,% த,ேபாைதய
நிைலயி; மாகாண சைப ைறைமைய GைமயாகA
ெசய,ப5%தி, எம! ம7களி# அC0பைட, வா>வாதார
ம,9+ அரசிய; ாீதியிலான பிரAசிைனகைள%
தீ0பத,காக% த,ேபா! நைடைறயி; இ:7கி#ற
ேவைல%திட=க"7 ேமலதிகமாக விேசட திட=கைள
வ%! நைடைற0ப5%!வத,+ அேதேபா#9 எம!
ம7களி# உண?eவமான பிரAசிைனகைள% தீ0பத,+
ஏ,பா5கைளA ெச8! எம! ம7களி# மன=கைள ெவ,றி
ெகாவத, #வா:=க என7 ேக57ெகா'5,
ச.த0ப+ ெகா5%தத, மீ'5+ ந#றி (றி
விைடெப9கி#ேற#. ந#றி!
,

!

,
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ග7 පාඨ ච1:ක රණවක මහතා (මහානගර හා
බස්නාAර සංව9ධන අමාතK]මා)

(மா.மி) பாடளி சபிக ரணவ(க மாநகர ம6 ேம?
மாகாண அபிவி/தி அைம9ச)
-

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of
Megapolis and Western Development)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ආGHෙ ඉO` දහඅට
මාසෙD ( ප/ ය )බඳව ක"f 15l C ( ප/
මාලාව6 අ ග" ජනාප මා & ඉO`ප/ කළා. ෙ රජය
බලයට ප/ *ෙE -ෙශYෂෙයම ජනාප වරණෙDE/, මහ
මැ වරණෙDE/- wක ෙ/මාව ෙලස ඉO`ප/ කෙළY
(ජාතqවාE අවස්ථා < l{මN. ඒ ෙවFෙව ආGHව ය
ය ෙ|ශපාලන ( සංස්කරණ කළා. ස්වා5න ෙකiෂ සභා
ඇ කළා. ෙශYෂෙයම සමාජෙD &යම ෙකiටස් තමෙ
අදහස් (කාශ කර ගැsම සඳහා f බලා/මකකරණයකට
ගන රජය s මය වශෙයF/, සමාජමය වශෙයF/ යවර
ග/තා. නp/ ආhක 6ෙෂYqෙD අෙ ඉO` මඟ )බඳව ධ
පාශ්ව අතර ෙබන අපැහැOතා සා අද ගැට රා4ය6 පැන
නැk ෙබනවා. ඒ සා ප=Uය පළා/ පාලන මැ වරණෙය
ආGHෙ ප6ෂවලට ජනතාව & ලබා m ( ඵලය/ එ6ක,
ඉO` කාලෙDE අප & සා6ෂා/ කර ගත C ආhක, සමාජ,
පා`ස`ක, ෙ|ශපාලක ( ප/ මාලාව6 ක"f 47l
C6තව Ùට ස l]පයකට ෙපර මම කැMන මGඩලයට
ඉO`ප/ කළා. එN මම lයන අදහස් කෙළY, ඒ ෙ|ශපාලන
( සංස්කරණවලට වැ; අවධානය6 ෙයip ෙවලා, ආhක සහ
සමාජමය කාරණාවලට අH අවධානය6 ෙහ ෙනiතකා හැ{ම6
සා ඇ f ජනතාවෙ ඒ ෙ|ශපාලන (ශ්නය අප &
සÝය Cය lයන කාරණයN.
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wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අද අ එක ෙදය6 වටහා
ගන ඕනෑ. අපට ඉතාම ලස්සන, ට  බැවාම ඉතාම =දර
ෙලස ෙපෙනන ( ප/ මාලාව, සැල= සකස් කර ගන
ව. නp/ ඒවා }යා/මක කරෙ ෙකෙසYද, ඒවා
}යා/මක l{ෙම අපට ආhකමය වශෙය, සමාජමය
වශෙය ( ඵල ලැෙබෙ ෙකiෙහiමද, ඵලදාතාව
ෙකiÖචරද lයන එක තමN අප ඉO`ෙD ෙබන වැදග/ම
(ශ්නය; ඒ ෙවFෙව ගත C යවර තමN වැදග/ම }යා
මාගය. ඒ අFව ( ප/ වලට වඩා, අ ඒවා }යා/මක කරන
ආකාරය/, }යා/මක l{ෙම ප=ව අපට ( ඵල ලැෙබන
ආකාරය/ )බඳව අ දැ; ෙලස අවධානය ෙයip කළ CN.
ෙ ෙලකෙD වාජවාදය ආරභ ණාට පස්ෙසY ඒ )බඳව
ම/ ¹හය6 pම කෙළY ස්ෙකi ජා කයr වන ඇඩ
ස්/ &FN. ඔu ආhකෙD වධනය )බඳව/, (ාධනය/,
ඒ වාෙම ÎමෙD/, තා6ෂණෙD/
ෙබන වැදග/කම
අවධාරණය කළා. නp/ අද ෙලකෙD අ/ (වණතාව අFව
අධ-ාපනය, ෙසඛ- සහ ජනගහනෙD ස්වîපය ආhකෙD
සංවධනයට දරන දායක/වය ඉතාම බලව/, ඉතාම වැදග/
lයා දැලා ෙබනවා. ඒ සා තමN, ෙ රජය අධ-ාපනය,
ෙසඛ- හා ජනගහනෙD සමාජ ðභ සාධනය ෙදසට වැ; බර
තබන ( ප/ ය6 අFගමනය කෙළY. ප=Uය 2004 - 2014
කාලෙD " ය< Üයන 2.4ක (ාධන යදම6 ඒ ආGHව
& කළා. එම ආGHව & කළ ඒ Üයන 2.4ක ණය බර
2035 ද6වා අ ෙගය CN. ෙ Üයන 2.4 Üයනයකට/
වඩා වැ;ෙය වැය කෙළY අෙ¿ මාග සඳහාN. ඒ lයෙ
p (ාධනෙය &යයට 42කට ආසන (මාණය6 අ මාග
සංවධනය ෙදසට ෙයip කළා. ෙපimෙ ග/තාම ඒෙ6 වරද6
ෙපෙනෙ නැහැ. නp/ ෙසඛ-යට යද කෙළY &යයට 6N.
අධ-ාපනයට යද කෙළY &යයට 4N. ඉතාම බලග යට අ
(pඛතා හනා ග/ෙතi/, අධ-ාපනයට කරන ආෙයජනය;
ෙසඛ-යට කරන ආෙයජනය ආhක සංවධනයට පැහැOව
බලපාන බව අද ෙපs U] ෙබනවා. ෙලක බැංrෙ
වාතාවලට අFව අෙ¿ මාගවලට වඩා අධ-ාපනයට කරන
යදම ආhකයට ( ඵලදායකN. එN ලැෙබන ඵලදාතාව
වැ; බව දැ ඔ ෙවලා ෙබනවා. ඒ සඳහා මම උදාහරණය6
lයන. 1993 &ට 2005 ද6වා ෙබන ද/ත අරෙගන
බැවාම, ලංකාව අධ-ාපනයට වැය කළ pද< (මාණය එ6ක
සංසදනය කළාම, එ] rate of return එක &යයට 12.76 වැ
ශාල අගය6 බව ෙපs U] ෙබනවා.
අෙ¿ මාගවල ඵලදාතාව - rate of return එක - ඍණ
අගය6. ගා<ල - ෙකiටාව අෙ¿ මාගය තමN අපට යද
අHම මාගය. නp/ අද ඒ යද 1/6N ඒ අෙ¿ මාගෙD
ගම කරන වාහනව අපට ලැෙබෙ. ජනතාවෙ වැ
එෙක සහ අ6 බmව තමN ඉ ` 5/6 ලබා ගන &|ධ
ෙවලා ෙබෙ.
ඒ තර6 ෙනiෙවN, ෙසඛ- 6ෙෂYqෙD අ ලබාෙගන
ෙබන ජය¹හණය6 තමN ආC කාලය. අද අෙ ආC කාලය
පළpවන ෙලකෙD රටවල ත//වයට ප/ කරෙගන ෙබනවා.
ෙ ආC කාලය අ"m 10l වැ; කර ගන ව න, දළ
ෙ|Àය ෂ්පාදනෙD වධනයට &යයට 1.5l දායක වන බව
අතජා ක සංඛ-ා ෙ<ඛන අFව ෙපs යනවා. ඒ සා රජය
අනාගතෙD කටC කර|E, ඇහැට කනට ෙපෙනන වරාය, Pව
ෙතiෙපiළ, බලාගාර, අෙ¿ මාග වාෙම අධ-ාපනය,
ෙසඛ-ය, ඒ වාෙම ජනගහන ස්වîපය - ජනගහන අස්වැන,
එෙහම නැ/න demographic dividend එක - ජනතාවට
ලැෙබන ආකාරෙD ( ප/ ෙදසට නැê" ය CN.
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wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ද-ා/මක කැMන
මGඩලය6 ගැන ෙ Oනවල ශාල වශෙය සාකÖඡා ණා.
ඇ/තටම ෙ ෙලකෙD ෙබනවා, ආGHකරණ වග න6.
එක6, ද-ා/මක වාස්තක ආGHකරණයN. ය ය 6ෙෂYq
හනාෙගන, ඒ 6ෙෂYqවලට ය ය ආෙයජන කෙළi/
ආhකයට කවර ( ලාභය6 ලැෙබනවාද lයා ද-ාFòලව
ගමනය කරලා, ඒ 6ෙෂYqවලට ආෙයජනය කරන අපට
ව. ඒ වාෙම පැහැO ද-ා/මක ශ්ෙ<ෂණයl පස්ෙසY
කවර 6ෙෂYqවලටද ආෙයජනය කරෙ lයා අපට ගමනය
කරන ව. අධ-ාපනය ග/ෙතi/, (ාථක අධ-ාපනයට
යද කරනවාද, |Nක අධ-ාපනයට යද කරනවාද,
තෘNක අධ-ාපනයට යද කරනවාද, එෙහම නැ/න
කාක අධ-ාපනයට යද කරනවාද, එෙහම/ නැ/න
පෙDෂණවලට යද කරනවාද? ලංකාෙ න වැ;ම ආhක
( ලාභය
ලැෙබෙ
පෙDෂණ
6ෙෂYqයට
කරන
ආෙයජනව පමණN. ෙමය ද-ාFòලව ෙසiයා බලා, ඒ
පැ වලට ආෙයජන යම කරන අපට ව. එය තමN
ද-ාFòල ආGHකරණය.
අද මැෙ<&යාෙ නැවත/ බලයට ප/ ණා, අ"m 926
වයසැ
මහ ෙමiෙහiමó මැ මා. එමා මැෙ<&යාව
ලවකා{ ප`වතනයකට අFව ෙගiඩ නඟනෙකiට
ජපානෙය ඉෙගන ග/ වැදග/ම පාඩම තමN ෙ ද-ා/මක
ආGHකරණය. අ"m 226 m¿ බෙ පලට වැ ]ට
මැෙ<&යාව එමා OCf රට6 බවට ප`වතනය කළා. එෙසY
කරනට ව ෙG, ෙත< හා ගෑස් සාම පමණ6
ෙනiෙවN, ද-ාFòල ආGHකරණෙD ( ප/ අFගමනය
කර සාN. එෙහම නැ/න (ජාතාéක ආGHකරණය6
Oය/ කරන අ ට ව. ෙ පාෙව වාෙ Òස්ෙවලා
ආGH ප6ෂෙD, ප6ෂෙD බuතරෙD කැමැ/ත මත
සංවධනෙD (pඛතා රණය කරන අපට ව. බuතරය
කැමැ
(ාථක අධ-ාපනය OCf කරන න, ඒෙක
ආhකයට ලැෙබන ( ලාභය ෙනiසලකා ඒකට ආෙයජනය
කරන ඕනෑ.
ඊළඟට, (ජාතාéක ආGHකරණය. ෙක/ ෙලකෙD
රටව< අFගමනය කරන ආGHකරණය6. අ උදාහරණයට
මැෙ<&යාවම
ග/ෙතi/,
මැෙ<&යාෙ
මහ
ෙමiෙහiමóෙග පස්ෙසY ප/ f අ¹ාමාත-වරයා අFගමනය
කෙළY, (ජාතාéක ආGHකරණයN. &යම ඇම ව", &යම
ම_ව" ශාලාවකට කැඳවා ඔට (pඛතා හනා ගන
අවස්ථාව සලසා mනා. ඒ (pඛතාවලට ආෙයජනය l{ම &|ධ
කළා. එතෙකiට ඒක (ජාතාéක ආGHකරණය6. නp/, Ùට
අමතරව, වැ ආGHකරණයr/ ෙබනවා. ඒක තමN
යන වාෙ< කරන ෙබi" ෙෂ6 ආGHකරණය. ඒ ඒ
අවස්ථාවල නායකN, ඒ ඒ අවස්ථාවලට අFòලව ධ
ෙපiෙරim ලබා ෙදනවා. සහ< ෙසY" ෙදක ෙදනවාN lයනවා;
ඇට අට ෙදනවාN lයනවා; 2,500 ෙදනවාN lයනවා; 350ට
ෙපiෙහiර ෙදනවාN lයනවා; එෙහම නැ/න ෙපiෙහiර
ෙනiෙ< ෙදනවාN lයනවා; පාස< ෙපi/ ෙදනවාN lයනවා.
ෙ ආE වශෙය ඒ ඒ අවස්ථාෙE, ආhක ( ලාභය ගැන
]තෙ නැ ව, ජනතාවෙ සමාජමය ( ලාභය ගැන ක<පනා
කරෙ නැ ව, ඒ ඒ නායකයාට, ඒ ඒ අවස්ථාෙE &ෙතන
ආකාරෙD ෙපiෙරim මත ෙගiඩ නැෙඟන ෙබi" ෙෂ6
ෙ|ශපාලනය. ඒක තමN අපට ෙ අ"m 70 ඇළත ශාල
වශෙය (ශ්නවලට puණ ෙදන &m f ෙහYව. අ කැමැ
ණ/, අකැමැ ණ/ ෙ ගත f අ"m 70 ශ්ෙ<ෂණය කර
බැවාම, l&ය සැල=සහගත ආකාරයකට ආGH tමය6 හා
රාජ-ය6 ෙමෙහයවන උ/සාහ දරා
ෙබෙ අවස්ථා
ෙදකකE තරN. ඒ තමN 1972 &ට 1975 ද6වා xf &`මාෙව
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පාෙව

[ග" පාඨ ච ක රණවක මහතා]

බGඩාරනායක මැ යෙ ආGHව; ඒ වාෙම ෙØ.ආ.
ජයවධන ජනාප මා යටෙ/, 1978 &ට 1982 ද6වා xf
ආGHව. ෙ ආGH ෙදක ( ප/ ෙදකකN ගම කෙළY.
එක6, රජය p< කරෙගන, රජෙD ආෙයජනය p< කරෙගන,
රාජ- ශ6 ම/ කරලා, ඒ හරහා ආhකය OCf l{ෙ මාගය.
ෙක වැරON lයලා lයන බැහැ. ෙමiකද, &ංගQ"ව,
තාNවානය වාෙම "ආ&යාF ෙකiv" lයලා හනා ගනා සෑම
රාජ-ය6ම ෙනiOCf රටක ඉඳ OCf රට6 බවට ප`වතනය
ෙG, ෙ අFගමනය කර }යා මාගය සN.
අද ඇෙම`කා එ6ස/ ජනපදෙD ෙඩiන<ó ô
මැ මාෙ ආර6ෂණවාදය ෙවන/ එක6 ෙනiෙවN, &`මාෙව
බGඩාරනායක මැ යෙ tමයම තමN ඒ අFගමනය
කරෙගන යෙ. ඒක ෙ රෙ අසාථක ණාට ෙවන/ රටවල
සාථකව අවස කර ෙබනවා. ක" හ` ෙහ වැරO ෙවා,
ඒ අවස්ථාෙ ඒ අ/හදා බැම කළා. ඊළඟට, ජයවධන
ජනාප මා ඇ<ලා රාජ-ෙD කටC අවම කරලා
ෙප|ගක අංශය සහ අපනයන අÑpඛ වන ආhකය6 සඳහා
වන }යා මාගය 1978 ඉඳලා පට ග/තා. ෙ කලාපෙD එවැ
අ/දැÓම6 pම ලබා ග/ත රට අෙ රටN. ෙකivම අද
õනෙD ෙබන ෙෂෙස, ගì වැ &ය (ධාන ආhක
කලාපවලට අවශ- කරන blueprint එක, (ධාන සාධකය ලබා
ග/ෙ/ කනායක දහස් ෙවෙළඳ කලාපෙයFN. එදා, 1978E
ලංකාවට ආව ෙයÚත `ස -ඒ ෙයÚත `ෙසY ]ට
ඉංÚෙ" මහ/ව"ෙග එ6ෙකනr õනෙD ජනාප ණා.
- එදා උපා ජයවධන මහ/මයා/, ල/ ඇල/pද
මහ/මයා/ හp * ලබා ග/ සැල=ම තමN, ඒ ෙෂෙස හා
ගìවල }යා/මක ෙG.
අද ෙලකෙD කාක ෂ්පාදනෙය &යයට 336 ෙ
කාක කලාපව තර6 ලැෙබනවා. කනායක, Mයගම
වාෙම අෙ අෙනr/ ස්ථානවල ඇ කර දහස් ෙවෙළඳ
කලාපවලට ෙ කටC/ත කර ගන ව ණාද lයා අප
]තා බලනට ඕනෑ. ෙකෙසY ෙවත/ ඒ අවස්ථා ෙදෙ6E
හැෙරනට අෙනr/ l&ම අවස්ථාවක අ ෙ ද-ාFòල
ෙහ (ජාත_කරණය ෙවන ෙD ආGHකරණය6 ෙහ අය
වැයකරණය6 වාෙම ආhක }යාවය6 Oය/ කර නැහැ. ඒ
අවස්ථාෙE හpවන (ශ්නවලට අFòලව අ }යා කළා ස6, ඒ
අවස්ථාෙE නායකNෙ අවශ-තා ෙවFෙව ෙ|ශපාලන
(pඛතා හදා ග/තා ස6 ද-ාFòල ආGHකරණයකට ෙහ
(ජාතා_ක ආGHකරණයකට අ ගම කෙළY නැහැ.
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අෙ රට ]ම සා,
ඒ වාෙම ආ&යාF කලාපෙD
ආhකමය බලෙගය සා -නැඟ එන ආhක }යාවය6 ඇ
* ෙබන සා HබාN හා &ංගQ"ව අතෙ (ධාන ආhක
මමස්ථානය -වාජ මමස්ථානය- බවට ප/*ෙ හැlයාව
තවම/ අ ට ෙබනවා. 1950 වෂෙDE ෙකiළඹ වරාය තමN
ෙලකෙD පස්ෙව වරාය ෙG. අද එය &නව වන ස්ථානෙDN
ෙබෙ.
ඇ/තටම ෙ වරාය, Pව ෙතiෙපiල, ඒ වාෙම
වාජමය
මධ-ස්ථානය6 හැvයට
රට
ෙගiඩනැkෙ
}යාවය එදා ම]ද රාජප6ෂ මහ/මයාෙ ආGHෙ 2010
( ප/ (කාශනෙD සඳහ ණා. ඒ ( ප/ ෙ<ඛනය
ෙ මමN. අ
ඒ අවස්ථාෙE ෙ රට ෙ6ßස්ථානය6
බවට ප/ කරනවාය lෙ, ෙ සාෙ6ෂ වා&ය හනා ග/
සාN. ඒක ණ/ අ ම/ව සැල=මකට අFව ප6ෂ
ෙåදෙය ෙතiරව තවම }යා/මක කර නැහැ.
ෙදෙව කාරණය, අෙ උග/ ජනගහනයN. අ ට තවmරට/
ලාභ Îමය නැහැ. uඟ ෙදෙන6 අඬනවා, බංලාෙ|ශයට
ආෙයජකෙය යනවා; යනාමයට ආෙයජකෙය යනවාය
ලංකාවට එෙ නැහැ lයා. ලංකාෙ ෙකiÖචර ආෙයජන
කලාප ඇ කළ/ l&ම ආෙයජකෙය6 ලංකාවට එෙ
නැහැ. ඇN? අෙ Îම ගාස් වැ;N; අෙ බලශ6 ගාස්
වැ;N; අෙ ප`සර s සැරN; අෙ Îම s සැරN. ෙ රෙ
අද අ ට rණනට ව, අෙළ කරනට ව
තරගකා{ව ෙබන එකම ෙදය තමN x|ය. දැ අ ට cheap
labour lයන එක නැහැ. හැබැN cheap brains
ෙබනවා.
එම සා එයට අදාළ ෙවÖච කමාත, එයට අදාළ ෙවÖච
උපාය මාගය දැ අ සකස් කර ගත C ෙවනවා. ඒක OP
කාන }යාවය6 ණ/ ඒක තමN ෙ රෙ අනාගතෙD
ආhක උපාය මාගය ය C/ෙ/. එම සා අ ග"
ජනාප මා ෙ ( ප/ (කාශනය ඉO`ප/ කළා.
මම/ කැMන මGඩලයට ෙකv කාන වැඩ )ෙවළ6
ඉO`ප/ කරලා ෙබනවා. මම ඒක ඉO` කාලෙDE ජනගත
කරනට බලාෙපiෙරi/ ෙවනවා. ෙ සාධක මත
පාෙෙ ග" ම_මලාට/, ෙ රෙ ෙ|ශපාලනය
ගැන උනmව6 ද6වන අයට/, රට ගැන උනmව6 ද6වන
අයට/ දැ ප6ෂ, පාට ෙåදෙය ෙතiරව ඉO`ය බලා
ද-ාFòල ආGH tමය6, අHම තර (ජාතාéක
ආGHකරණය6 හදා ගැsමට කාලය එළැඹ
ෙබනවා.
|ගලෙය, ප< සහ ගජ රට ඕනෑ ආකාරයට ආhකය
ෙමෙහයවන tමෙදය ෙවFවට ජනතාවෙ අනාගතය යහප/
වන tමෙදය6 සකස් කර ගැsමට කාලය එළැöලා ෙබන බව
(කාශ කර, මම හඬ ෙවනවා. ෙබiෙහiම ස් N.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

[අ.භා. 1.14]

ග" ඇම මා ඔබමාට යත කාලය අවසානN.

ග7 ෙශහා ෙස>මQංහ මහතා
ග7 පාඨ ච1:ක රණවක මහතා

(மா.மி) பாடளி சபிக ரணவ(க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට තව නා;යක කාලය6
ෙදන. අප ඉO`ෙD ෙබන (ශ්නය, ෙ රට ඉO`යට යනට
න අෙ සාෙ6ෂ වා&ය ෙමiක6ද lයා අ හනා ගනට
ඕනෑ lයන එකN. අ lයෙ "comparative advantage"
lයන එකN. අෙ සාෙ6ෂ වා& ෙදක6 ෙබනවා. එක6
තමN අෙ රෙ ]ම. ඒ ]ම මත, ඉOයාF සාගරය මැද

(மா.மி) ெசஹா ேசமசி:க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අටවැ පාෙෙ
ෙදවැ
සභාවාරය ආරභ කර අ ග" ජනාප
ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මා & කරන ලද (කාශය වාද
කරන ෙ අවස්ථාෙE අදහස් l]පය6 ඉO`ප/ l{මට
අවස්ථාව ලැJම ගැන මම ස ෙවනවා. ෙශYෂෙයම මම ෙ
(කාශනෙD 14ෙව වට ඔබෙ අවධානය ෙයip කරනවා.
ෙම]E ඉතා පැහැOව ජනාප මා lයනවා, "සැබෑ ෙලසම
ජනතාවාE වැඩ )ෙවළක ණායක ෙලස හනා ගත හැl
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(ෂ්ටය 156 හනා ගත හැlN." lයලා. මම ]තනවා ග"
පාඨ ච ක රණවක ඇම මා ඒ (ෂ්ටය 15
සබධෙය ෙවනට ඇ lයනට ඇ/ෙ/ lයලා. හැබැN,
ෙමම (ෂ්ටය 15 සබධෙය වෂ 36 ආපස්සට
සමාෙලචනය කරලා බැවාම අපට ඉතා පැහැOව ෙපs යනවා,
අෙ රට ද"f ආකාරයට ආපස්සට U] ෙබන බව. ෙම]E
ජනතාවෙ ආhක සමෘ|ය තහ" *ම සබධෙය කථා
කරනවා. අද ෙ රෙ ෙබන ආhක ත//වය අFව ෙ රෙ
ජනතාව දැ; අxදයක තමN ඉෙ. තමට ලැෙබන ආදායම
දව& දවස අH ෙවනවා. තමට ලැෙබන ආදායෙම තමෙ
ද" පල/ සමඟ එදා ෙල කාලා ව/ ෙවනට බැ` ප`සරය6
මාණය ෙවලා ෙබනවා. ඊළඟට, m¿ භාවය mරම ගැන
lයනවා. ෙ රෙ m¿ භාවය දව& දවස වැ; ෙවන ආකාරය
අපට ෙපs යනවා. ෙකiN තර ආhක »ඩනය6 ෙ සමාජය
ළ ෙබනවාද, ෙ »ඩනය සබධෙය අද ෙකiතර
අxදය6 ෙබනවාද lයා අපට ෙපs යනවා.
ත"ණ ත"යට නව Òlයා අවස්ථා උ/පාදනය l{ම
තව/ ගැටව6 ෙවලා ෙබනවා. wලාසනාîඪ ග" ම_ම,
ඔබමලාෙ රජෙD (ධානම මාතෘකාව6 බවට Òlයා දස
ල6ෂෙD ෙපiෙරimව ප/ ණා. Òlයා දස ල6ෂයක
ෙපiෙරimව ළ බලයට ආ ආGHව6 අද වන ට ෙ රෙ
ත"ණ ත"ය ඇ Òlයා C6 කයට Òlයා ල6ෂ
4කට වඩා අ] කරලා ෙබනවා. ෙමවැ ත//වය6 ළ, වෂ
3කට/ ප=ව ෙ රජෙD ( ප/ ය සකස් ෙවෙ ෙ
ආකාරයට න, අපට ඔබමලාෙග Ùට වඩා ෙහiඳ රජය6
බලාෙපiෙරi/ ෙවනට බැහැ.
අද රජෙD ( ප/ ය සබධෙය වාදය6 ඇ ෙවලා
ෙබන ෙ ෙමiෙහiෙ/ ෙරෂ ෙපෙරා ඇම මාN, ගපහ
Oස් 6කය ෙයජය කරන ම_මාN තරN රජය
ෙයජනය කර ෙ සභා ගභය ළ ඉෙ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙමතැ හැෙඟෙ
ෙමiක6ද lයලා බලන. ෙ රජෙD ම_ව" සභා ගභයට
ෙනiපැëෙම ඔට ෙබන »ඩනයද ෙ ට කරෙ?
ෙ වාද කරෙ ඔබෙ රජය සබධෙය
ෙබන
( ප/ ය. 2015 වසෙ මහා ජනවරම6 අරෙගන ෙ රට
පාලනය කරන, ෙ රට ෙවනස් කරන ක<පනා කර ෙ
රජෙD ( ප/ ය වාදයට ගන අවස්ථාවක රජෙD මැ
ඇම ව" සභා ගභයට පැණ තමෙ අදහස් (කාශ
ෙනil{ෙම, "ෙ ( ප/ ය වැÒON" lයලා ෙ රෙ
මහජනතාව lº අවස්ථාවක, ඔ රජය ෙයජනය කර
එය අFමත කරනවාද lයන (ශ්නය අපට අහන &m ෙවනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ගයත ක"ණා ලක
ඇම මා එමාෙ කථාෙE අෙ රෙ ජාත-තර
සබධතා සබධෙය කථා කළා. වතමාන ආGHව
ෙමiන තර mරට ජාත-තර සබධතා ශ6 ම/ කර ග/තාද
lයලා එමා සඳහ කළා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අද වන ට අෙ රටට
ආhක වශෙය මමස්ථාන වන රටව< l]පයක අෙ
තානාප වරෙය6 ෙහ මහ ෙකiමසා`ස්වරෙය6 නැහැ. මාස
නවයක &ට ඇෙම`කා එ6ස/ ජනපදෙD \ ලංකා
තානාප වරෙය6 නැහැ. ෙ ෙවනෙකiට මහා ÷තාන-ෙD \
ලංකාව ෙයජනය කරන මහෙකiමසා`ස්වරෙය6 නැහැ.
"&යාව, ø ලය, ෙකයාව වැ අෙ රෙ ආhකය ශ6 ම/
කරන (ධාන රටව< පහකට \ ලංකාව ෙයජනය කර
තානාප වරෙය6 ෙහ මහ ෙකiමසා`ස්වරෙය6 ප/ කර ගන
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බැ` ආGHව6 බවට ෙ ආGHව ප/ ෙවලා ෙබනවා. හැබැN,
ආhක වශෙය ෙ රටව< එ6ක ෙලකෙD අෙන6 &යම
රටව< ගFෙදF කරනවා; ඔෙ ආhකය ශ6 ම/ කර
ගන උ/සාහ කරනවා. ඒ සා තමN දව& දවස ෙ ආhකය
කඩා වැෙටෙ.
අද ෙ රෙ ආhක වධන ෙගය &යයට 3.1N. ෙහiඳ
නැහැN lය ම]ද රාජප6ෂ ආGHව කාලෙD &යයට 8කට
ආසනව xf ආhක වධන ෙගය තමN දැ &යයට 3.1ට
අH ෙවලා ෙබෙ. එතෙකiට ෙ කඩා වැම අපට අ"ම
mම කාරණය6 ෙනiෙවN.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙ රෙ (ජාතqවාදය
තහ" l{ම ගැන ෙ ආGHව කථා කරනවා. හැබැN, ෙ
ෙවනෙකiට ="වා හැර මාස හත6 ගත* ෙබන පළා/ සභා
ෙ
මැ වරණ පව/වන Oනය6 සබධෙය අපට
අවෙබධය6 ගන බැහැ. මැ වරණය6 නැහැN
lයන
අවෙබධය පමණN අපට ෙ වන ෙකiට ගන ව ෙවලා
ෙබෙ. ෙමiකද, ආGH පාශ්වෙය ෙ මැ වරණ ගැන
වචනය6ව/ කථා කරෙ නැහැ. ෙ ආGHව ඊෙD සමත
f අකරණ සංධාන (සංෙශධන) පනෙ/ කටC ආරභ
කරලා උ/සාහ කෙළY ෙ|ශපාලන "|ධවාE &යෙදනා
&රගත කරලා, අකරණයට බලපෑ කරලා තමට `&
ආකාරයට ෙ රට නාශ l{ෙ tමෙදයකට යනN. ඒ සා
රජය බලාෙපiෙරi/ f ආකාරයට ෙ අකරණ සංධාන
(සංෙශධන) පන/ ෙකපත රජයට සමත කර ගන බැ`
ණා. ෙ ආGHවට "|ධව පාරට එන ෙ රෙ දහස් ගණ
ජනතාව බධනාගාරගත කරලා ඔට දúව Eෙ tමෙදය6
තමN ෙ රජය අFගමනය කරන උ/සාහ කෙළY. wලාසනාîඪ
ග" ම_ම, මට ලැxf කාලය ඉතා ෙකv සා ෙ
කාරණා සබධෙය මම ඉතාම ෙකvෙය කථා කරනවා.
IMF එෙක ලැxf ෙයගය අFව අද ෙවන ෙකiට
ඉධන ල ûqය හදලා ඉවරN. ඔබ ක<පනා කරන, ෙ
ෙමiෙහiත ෙවන ෙකiට/ Ó දාහ6 තමට එදා ෙල ෙහiයා
ගන බැ"ව ෙ රෙ rසUෙ ඉනවාද lයලා. තමෙ
ද"ව සමඟ එදා ෙල කන බැ"ව Ó දාහ6 rසUෙ
ඉන ෙමiෙහiතකද, ෙ ෙත< ෙ< වැ; *ම ගැන රජය
(කාශයට ප/ කරෙ? රජය ප=Uය දවෙසY ගෑස් ල වැ;
කළා. p ෙලකෙDම මාස න6 ඇළත ගෑස් ල අH ෙව|E
ලංකාෙ ගෑස් ල වැ; ෙවනවා. ඒ වාෙම තමN ෙ ෙත<
සබධෙය ෙබන ගැටව/. ෙත< සබධෙය ෙ
රජය වාසනාවත ණා. තpනාෙසYලා රජය භාර ග/
වහාම ජාත-තර ෙවෙළඳ ෙපiෙළY ෙත< ල දැවැත යට
අH ණා. හැබැN, ඒ අH f ෙල] වා&ය ෙ රෙ ජනතාවට
ලබා ෙදන ෙ ආGHවට ව ෙG නැහැ. ෙ ආGHව
ප`Qරක ඇස්තෙ ෙගනැ<ලා තpනාෙසYලාෙ රජය
ඇෙළY ෙබන අභ-තර අxද vක සඳා ගන, මැ
ඇම ව"ව සෙතෂ කරන ඒ ල අH*ම මත ඉ ` f
pද< පාÖü කළා. ඒ අය කථා කරලා, "අ ස නැහැ" lයලා
lවාම ෙමiනවා ෙහ ෙදනවා. අදට/ එෙහම ෙ ෙවෙ.
අදට/ එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD අxදය සඳා ගන හදෙ
තන" Eලා. \ ලංකා දහස් ප6ෂය අද නාශ ෙවලා, ඒක
ඇෙළ/ අද අxද ෙබනවා. තන" Eලා අxද සඳා
ග/තාට ජනතාවෙ (ශ්න සෙඳෙ නැහැ lයන කාරණය
ඉතා ෙහiÝම තpනාෙසYලා අ / එ6ක එකඟ ෙවන
කාරණය6 ෙවN.
අගමැ මාට "|ධව ෙගනා ශ්වාස භංග ෙයජනාව ගැන
l]ප ෙදෙන6 කථා කළා. හැබැN, ෙ රටම දනවා, ෙ
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[ග" ෙශහා ෙසYම&ංහ මහතා]

ශ්වාස භංග ෙයජනාව ජය¹හණය කෙළY ෙකiෙහiමද lයලා.
අගමැ මා ශ්වාස භංග ෙයජනාව ජය¹හණය l{ම
සබධෙය වාදය6 නැහැ. ඒක ජය¹හණය කළා. හැබැN,
ජය¹හණය කර ආකාරය සබධෙය ෙ රෙ (ශ්නය6
ෙබනවා. රජය ෙයජනය කරන මැ -ඇම ව"ට ෙදiළ
ෙ| Eලා තමN අගමැ වරයා ඔuට "|ධව ආ ශ්වාස භංග
ෙයජනාව ජය¹හණය කෙළY. එතෙකiට ඒක රෙ
ජය¹හණය6ද; ඒක මහ ඉහ) කථා කරන ව
ජය¹හණය6ද? ෙ රෙ සමස්ත ජනතාව lයනවා, "ෙ
ආGHව mවලN. ෙ ආGHව mවල ]දා ෙ ආGHව ෙවනස්
ෙවන ඕනෑ" lයලා. ෙගදර යන lයලා ආGHවට
පඩය6 mනා. ජනතාව mF පඩයට පN ගහලා
බලහ/කාරෙය රාජ- පාලනය කරනවා න ඊළඟ අවස්ථාෙ
Ùට වඩා ද"f ආකාරයට ජනතාව ෙ රජයට පහර ෙදN lයන
කාරණාව අ ඉතාම ෙහiÝ මත6 කරන ඕනෑ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙ රෙ කෘd කමාතයට
ෙවලා ෙබන අවාසනාවත &|ය ගැන බලන. ෙ රෙ
කෘd කමාතය කවදාව/ නැ ආකාරයට බරපතළ ආකාරයට
කඩා වැෙටන Cගයක තමN අද අ ඉෙ. ෙ රජය ඒ ගැන
ක<පනා කරන ඕනෑ. ග" ෙරෂ ෙපෙරා රාජඇම ම, ඔබමා ආhකය සබධ අමාත-ාංශෙD රාජඇම වරයා. ක"ණාකරලා ෙ රෙ ජනතාවට සහනාධාර
ෙදන. ෙ සහනාධාර Eෙ tමෙදය ෙවනස් කරන.
Pushbike එක6 ෙගදරක xණ/ සහනාධාරය6 ෙදෙ
නැහැ.
ග" රාජ- ඇම ම, අෙ (ෙ|ශවල කන පහ6 ෙ වන
ෙකiට වගා කරලා නැහැ. අ"m ෙදකහමාර6 ස්ෙසY සත පහක
ආදායම6 නැහැ. අෙන6 පැ/ෙත යඟය. තවම වෂාව
වැÒO ආකාරෙය ලැෙබෙ නැහැ. රජය ෙපiෙහiර
සහනාධාරය අN කරලා ෙබනවා. කෘd කමාතයට E
අෙනr/ සහනාධාර අN කරලා ෙබනවා. එවැ අවස්ථාවක
ෙකiෙහiමද, රජය බලාෙපiරා/ ෙවෙ ජනතාව ව/ ෙවN
lයලා. ඒ ]දා ක"ණාකරලා ෙ|ශපාලන ෙåදයl ෙතiරව
ෙ රෙ m6 Ýන අ]ංසක ජනතාවට සහනාධාර ලබා Eෙ
tමෙදය6 හදන. එෙහම නැ/න යන 226 f
ජනගහනය Ùට වඩා Àýව ඉO` කාල මාව ළE අH ෙවN.
කන ෙබiන ය6 නැහැ. රජයට ඒ සබධෙය
අවධානය ෙයip කරන බැහැ. ෙමiකද, රජය අභ-තර අxද
ෙකෙර] තමN අවධානය ෙයip කරෙ. ෙකiෙහiමද බලෙD
ÒÝලා ඉෙ lයන කාරණාව සබධෙය තමN අවධානය
ෙයip කරෙ. ආhක වශෙය ඉO` මාස l]පෙD තව/
ද"f තැනකට අෙ රට ත< ෙවලා යනවා. වතමාන ආGHව
ෙ රට ණය උþලක ]ර කරලා ෙබනවා. wලාසනාîඪ ග"
ම_ම, l&ම ෙදය6 ෙනiකර ආGHව ෙ වන ෙකiට
" ය< Mයන 3,3006 ණය අරෙගන ෙබනවා. එෙහම ණය
අරග/ ආGHව ප=Uය ආGHවට ඇÔ<ල O6 කරනවා. ඒ
සා ෙ රෙ ඇ නැ පරතරයl ෙතiරව ඇ ෙකනාN,
නැ
ෙකනාN ෙ &යෙදනාම අද ෙ රෙ ඉෙ
කනගාෙවය lයන ක"ණ ඉතාම වග Óෙම අ lයනවා.
ෙහට - අ|දා වනෙකiට ත//වය Ùට වඩා තව/ ද"f ෙවN.
IMF එෙක හදා ෙදන ඔය lයන ල ûqය ෙ රෙ pද<
අමාත-ාංශය }යා/මක කළාම Ùට වඩා ද"f තැනකට රට
ත< ෙවලා යN.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_ම, ඔබමාට යත කාලය අවසානN.

220

ග7 ෙශහා ෙස>මQංහ මහතා

(மா.மி) ெசஹா ேசமசி:க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

මට තව ත/පර 306 ෙදන, wලාසනාîඪ ග" ම_ම.
ෙ වනෙකiටම මම ෙ lය කාරණාව &m ෙවලා
ෙබනවා. ඒ අFව, අද මධ-ම රා_ 12 &ට ෙත< ල වැ;
ෙවනවා. [බාධා l{ම6] ඔබමලා ජනතාව ]වකට ගන
එපා. අÚ/ මානෙප"ම ම_මා හැම දාම කරෙ
ජනතාව ]වකට ගන එක. ඒ ) ෙපF කරෙ
ඔබමලාෙ ආGHෙ කඩා වැමN. අද මධ-ම රාéෙD &ට
ඇම ව" =ර සැප Ý|E ජනතාවට තව mරට/ පv තද කර
ගන &m ෙවN. ඒ ෙ|ව< &mෙවන තැනට රට ත< කෙළY ෙ
වතමාන යහ පාලන ආGHවN lයන එක ෙ රටම දැ
)ෙගන අවස. ෙබiෙහiම ස් N.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ස් N. ග" ෙරෂ ෙපෙරා රාජ- ඇම මා.
[අ.භා. 1.26]

ග7 ;ෙරHෂ ෙපෙ9රා මහතා (ජාක ZපD හා
ආ9ක කටg] රාජK අමාතK]මා)

(மா.மி) நிேராஷ
ெபேரரா - ேதசிய ெகாைகக
ம6 ெபா/ளாதார அIவ?க இராஜா:க அைம9ச)
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, \ ලංකා පාෙෙ
නව සැ&වාරය ආරභ කර අ ග" ජනාප මා ඉO`ප/
කර ( ප/ (කාශනය වාදයට ගනා අද OනෙD මට/ ඒ
සඳහා සහභාU වන අවස්ථාව6 Eම ගැන (ථමෙයම මා
ස් වත වනවා.
ෙශYෂෙයම මෙ q, උග/ ෙශහා ෙසYම&ංහ අෙ
ත"ණ ම_මාට මට lයන ෙබෙ ෙකN. එමා අද
කථා කෙළY එමාට ප=Uය ආGHෙ ෙබiෙහ ෙ|ව< අමතක
ෙවලා වාෙN. එමා අද ෙත< ල ගැන මහා හ කථා කරන
ෙකiට ෙශYෂෙයම අපට මතකN, එදා ෙත< ල අH කරන
lයලා සාධාරණ ෙලස හලාවත උ|ෙඝෂණය කර 5වරයට ඒ
ආGHෙව උ/තර mෙ ෙකiෙහiමද lයලා. එදා ඒ
5වරයට එමලා උGඩෙය උ/තර mනා. ප=ව
අකරණ ෙයගය6 mනා, ෙත< ල අH කරන lයලා.
ඒවා ශත පහකට ගණ ගෙ නැ ව ෙත< ල වැ; කෙළY
ෙකiN යටද lයලා ජනතාවට තවම/ මතක ෙබනවා lයලා
අ තරෙD ශ්වාස කරනවා. ඒ ]දා 2015 ජනවා` 08 වැ දා
ෙ නව ආGHව බලයට ඇ<ලා තමN ෙ රෙ ජනතාවට
දැෙනන ප`O ෙත< ල අH කරලා mෙ. ඒක ජනතාව තවම/
6 Ýනවා. ය ය අවස්ථාවල ෙලක ෙවෙළඳ ෙපiෙළY
ෙත< ල වැ;වනවා. ඒ වැ;*ම/ සමඟම අපට/ ෙත< ෙ<
ය ය සංෙශධන කරන &|ධ ෙවN. නp/, එදා ම]ද
රාජප6ෂ m ෙත< ල න ආෙDම/ ෙදන අ l&ෙසY/ම
බලාෙපiෙරi/ වෙ නැහැ lයන එක අ මත6 කරනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අෙ ග" ෙශහා ෙසYම&ංහ
ම_මා මත6 කළා, ඇතැ රටව<වලට තානාප ව" යවා
නැහැ lයා. නp/ අපට මතකN, එදා ම]ද රාජප6ෂ රජය
තානාප ව"ට ෙකiෙහiමද සැලrෙ lයා. එදා සÚ වාස්
÷තාන- මහ ෙකiමසා`ස් }ස් ෙනස්ට ගැuෙ කැරlලා
වැෙටනN. ඒ වාෙ සලක &| අද ඇ ෙවෙ නැහැ. අද
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ජාත-තරෙD \ ලංකාවට ෙහiඳ නම6 ෙබනවා. අෙ රට එදා
ෙකi X රට6. අද අÑමානෙය ඕනෑම තැනකට U] "\
ලංකාව" lයන නම lයා ඕනෑම ෙදය6 කරගන ව
වාතාවරණය6 අපට හදා mෙ ව/ම රජෙය බව මම මත6
කර ෙදනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, &යයට 8ක ආhක වධන
ෙගය6 එදා පැවණාය lයා lයැණා. මම න දෙ නැහැ
ෙකiෙහද එය ආෙ lයා. අපට රජය භාර ෙදන ෙකiට, 2014
වෂෙD අ ම කාෙ ම]ද රාජප6ෂ රජය යටෙ/ ආhක
වධන ෙගය xෙG &යයට 5කට අHෙව. එදා ණය අරෙගන
තමෙ ගජ " ආhකය ෙ රෙ ව-ාත කරලා, තමෙ
ෙ|ශපාලන ර ෙපෙහiස බවට ප/ කරලා අෙන6
ජනතාව mප කර ආhක tමය අ ෙවනස් කළා. එදා
අපනයනය කඩාෙගන වැvලා අපට ණය ෙගවා ගන බැ`ව
xf ආhකය ෙබiෙහiම අමා"ෙව කළමනාකරණය කරලා
ඉස්සරහට ෙගන U] වාතාගත අපනයනය6 අ අද වන
ෙකiට ෙ රෙ ස්ථා ත කර ෙබනවා.
අ
)ගනවා, රජය6 හැvයට අප ෙපiෙරim X &ය
ෙදයම අපට කරන බැ`ව Uයා lයා. ඔ, අෙ ෙශහා
ෙසYම&ංහ ම_මා lය ආකාරයට අප ෙපiෙරim X ප`O, අප
& ප`O mප/කම ර කරන අපට බැ`ව Uයා. එෙහම
ෙG ෙමiකද? 2015 ජනවා` 08වන දා යහ පාලන සංක<පය
ශ්වාස කරෙ නැ |ගලය ෙ ආGHව ළට `ංගාෙගන
xණා. එදා අපට "|ධව වැඩ කළ, ජනාප මා පර|දන
වැඩ කළ එස්.J. Oසානායක ]ට ඇම මා ෙ ආGHවට
`ංගාෙගන සමෘ| ඇම කම අරෙගන කර හාය අද වන
ෙකiට p රටම දනවා. සමෘ| අමාත-ාංශය "ඡද මැ&ම6"
lයා තමN එදා ෙ රෙ හැÝXෙD. mප/කම ර කරනවාට
වඩා mප/කම ඇ
කරලා ඒ mප/, අ]ංසක =
ෙ|ශපාලන වශෙය &ර කරලා, ෙ|ශපාලන වශෙය &ර කර
ඒ ජනතාවෙ ඡද vක ෙකi<ල කා ෙගන මැ වරණ Osෙ
tමය6 තමN සමෘ| අමාත-ාංශය හරහා එදා එස්.J. Oසානායක
]ට ඇම වරයා }යා/මක කෙළY. එදා එස්.J. Oසානායක
මැ මා }යා/මක කර ඒ වැඩසටහව Óෙදනr
mප/ක එ)යට ආවාද lයා සංඛ-ා ෙ<ඛනවම ෙපෙ.
අපට පu Uය දා හබ f රජ මා)ගා ඉO කෙළY rමන
ෙ|වද, rමන ව-ාපෘ වද, rමන සප/වද lයන
කාරණා අද එ)යට ඇ/ ෙබනවා. අ ෙශYෂෙය මත6
කරන ඕනෑ, සමෘ| අමාත-ාංශය lයෙ ෙ රෙ ජනතාව
m¿ mප/භාවෙය එ)යට ෙගන යන ඕනෑ අමාත-ාංශය6
බව. එN ජනතාව තව/ mප/ කරලා, ජනතාවට ෙසiÖචම6
Eලා, ජනතාව ඒ ළ යාෙගන ඒ මÔ ෙ|ශපාලන ව-ාපාරය6
}යා/මක කරනවා න අප එයට තරෙD "|ධN.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, සමෘ| බැංrව ගැන/
lයන ඕනෑ. සමෘ| බැංrවට ෙ රෙ අෙන6 wල- s
අFව }යා කරන බැ` ඇN? සමෘ| බැංrව lයෙ ෙවනම
ෙශYdත ස්ථානය6ද? ෙ රෙ අෙන6 &යම බැංrවලට එක
s යr/, සමෘ| බැංrවට ෙවන/ s යr/ ෙබන බැහැ.
ඒ )බඳව ප{6ෂණය6 කරලා ඒ වරදකාරය &යෙදනාට
දúව කරන අ ඉO`ෙDE }යා කරනවා. ෙශYෂෙයම අ
මත6 කරනවා, ෙ අ"|ෙ|O ෙව කර pදලට වඩා ශාල
pදල6 එමා ඒ පැ/තට පන ඉස්සර ෙවලා -දැ වන ෙකiටසමෘ| වැඩසටහන ) යද කර U]<ලාN ෙබෙ
lයා. අ දනවා ය ය අරpf, අගමැ &]න යාෙගන ෙ
පැ/ෙ/ ඉඳෙගන වැඩ කරලා, ඒවා හ` යෙ නැ ව Uයාම ෙ
පැ/ෙ/ ඉන බැ` වන ෙකiට පැන බව.
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නp/ අ මත6 කරලා ෙදනවා, අ ප6ෂෙD ඉනෙකiට
&යම බලෙග එක කරෙගන, ඉතාම අමා"ෙව, අÑෙයග
ස]තව 2015 ජනවා` 08වන දා ෙ "යහපාලනය" lයන
සංක<පය ජය¹හණය කර*මට කටC කළාය lයන කාරණය.
සමහර අය ඒ සටෙ ]vෙD නැහැ. ඒ සටන Oය/ කරනෙකiට
සමහර අය ]vෙD අෙන6 පැ/ෙ/. නp/ එදා ලැÐ
ජය¹හණෙය ප=ව ඇම ක, වර(සාද ගන ෙ පැ/තට
පැනලා, ඒක හ` යෙ නැ ෙවනෙකiට ආෙයම/ අෙන6
පැ/තට Uයා. [බාධා l{ම6] තව ඉනවා? තව ඉනවා න ඒ
අයට මම lයනවා, ක"ණාකරලා යන lයලා. එÖචර තමN
මට lයන ෙබෙ. තමෙ ]ෙ/ ඒ සංක<ප නැ/න,
ඒ ( ප/ වලට එකඟ නැ/න, uෙද6 ක< මර ඉනවා
න, තව/ ජනාප වරණය6 -ඡදය6- ළං ෙවනක< ඉනවා
න, එෙහම ඉෙ නැව ක"ණාකරලා යන lයලා මම
lයනවා. අ puණට puණ සට කරp. ඒක (ශ්නය6 නැහැ.
නp/ අෙ ( ප/ ෙවනස්. අ ෙ රෙ (ජාතqවාදය,
දහස ස්ථා ත කරලා ෙබනවා. එදා ඒකාප වාදෙය ෙ
රෙ සමාජය ]ර කරෙගන, `කාෙගන, ජනතාවට අදහස6ව/
(කාශ කරන බැ"ව ]ට ෙවලාවක තමN අ අ/ ෙපim
අෙ6ෂකෙය6 ඉO`ප/ කරලා, ඒ දහස ලබා mෙ. ඒ
කටC/ෙ/E අ සාථක ණා. කාටව/ ඒකට "නැහැ" lයන
බැහැ. ජා වශෙය, ආග වශෙය අෙ සමාජය ෙබEමකට
ල6 කරලා, අෙ සමාජෙD (ජාතqවාදය නැ කරන
නාශකා{ ෙ|ව< පරව xf Cගයක තමN අ එදා ඒ
සටන Oය/ කෙළY. ඒ සා අ අෙ රෙ ආදරëය ජනතාවට
lයනවා, අ අෙ සටනට ෙහY f (ධාන ක"f ජය¹හණය
කළ බව. අපට තව ෙබiෙහ ක"f ඉO`යට ෙගන යන
ෙබනවා. ඒ සා අ ශ6 ම/ ෙලස අ/ මාවතක ගම
කරන ඕනෑ.
ආhක වශෙය ග/තාම අපට ශාල ණය බරකට puණ
ෙදන &|ධ ෙවලා
ෙබනවා. ඒ ණය හ`යාකාරව
කළමනාකරණය කරලා, ෙශYෂෙයම අෙ m¿ mප/ ජනතාව
මත ඒ බර පැටෙවෙ නැ යට තවmරට/ වැඩසටහ
}යා/මක කරන ඕනෑය lයන ෙයජනාව මා ෙ අවස්ථාෙE
ඉO`ප/ කරනවා. ෙශYෂෙයම m¿ mප/භාවෙය ෙපෙළන
අෙ ජනතාව pදා ගැsම සඳහා අ සමෘ| වැඩසටහන වාෙ
වැඩසටහ අ/ pufවරl }යා/මක කළ CN. ඒ
වාෙම යvතල පහ=ක, අධ-ාපනය, ෙසඛ-ය, ඒ වාෙම ÒÓ
ර6ෂා වැ ජනතාව අෙ6ෂා කරන 6ෙෂYq සංවධනය කළ
CN. රෙ ණය බර වැ; කරෙ නැව, ආhකය ශ6 ම/
l{ම සඳහා }යා කළ CN.
අද ෙගය ආhකය6 ෙබනවා. rඩා රට6 හැvයට අ ඒ
ෙගය ආhකය සමඟ බ|ධ ෙවන ඕනෑය lයන අදහෙසY අප
&ය ෙදනාම ඉනවා. නp/ ංü රට6 හැvයට, ඉතාම අH
ජනගහනය6 ෙබන රට6 හැvයට අ ඉතාම ප{6ෂාකා{ව
ෙගය ආhකයට බ|ධ ය CN. අෙ ආhකය නාශ
ෙනiකර අෙ ආhකය කාය6ෂම කරලා, ඒ කාය6ෂමභාවය
) තරගකා`/වය ඇ කරලා, ෙගය ආhකය ළ
අෙන6 රටව< එ6ක තරග කරලා, ඉස්සරහට Uෙයi/, අපට ෙ
රටට ශාල සප/ (මාණය6 ෙගෙනන ව ෙවනවා.
අෙ අපනයන ), ඒ වාෙම ෙසYවා ආhකය ),
නැ/න සංචාරක කමාතය ) ශාල සප/ (මාණය6
ෙ රටට එනෙකiට, අෙ ජනතාව අෙ6ෂා කරන අදමට ඒ
ආදායම අෙ ජනතාව අතර සාධාරණ ෙලස ෙබE යාෙ tමය6
ෙබන ඕනෑ. එතැන තමN ම]ද රාජප6ෂ ]ට
ජනාප මා වර|දා ග/ෙ/. එමාෙ වෙ උF l]ප
ෙදෙනrට තරN ෙ රෙ ආhකෙය (ෙයජන ගන
ව ෙG. සංඛ-ා ෙ<ඛන බැෙවi/ ඒ බව ෙපෙනN.
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පාෙව

[ග" ෙරෂ ෙපෙරා මහතා]

එමාෙ වෙ ]ට l]ප ෙදෙනrට තරN ෙ රෙ
ආhකෙය ෙපiෙහiස බවට ප/ ෙවලා ෙකv(ෙකvප ය බවට ප/ ෙවන ව ෙG. නp/ ෙ
රෙ සමාජ සාධාරණය6
ෙබන ඕනෑ. ලධා`ට,
ෙ|ශපාලනඥNට යට ෙවෙ නැව ෙ රෙ ජනතාවට
තමෙ හැlයාෙව, තමෙ උනmෙව, තමෙ
මහ&ෙය ෙ ආhක tමය ළ ඉස්සරහට යන ව
ත//වය6 අ මාණය කරන ඕනෑ.
තවම ඒ ත//වය මාණය ෙවලා නැහැ. ප=Uය Oනවල
ලධා` අ<ලස් ගන යන ෙකiට අu ණා. ඒ ෙවFෙව
s ය }යා/මක ණා. මහ බැංr &|ෙDE s ය }යා/මක
ණා. නp/, ප=Uය ම]ද රාජප6ෂ රජය කාලෙD s ය
එෙහම }යා/මක ණාද lයලා අ ජනතාවෙග ඉතාම
ඕනෑක අහනවා. ඒක තමN ෙ රජය සහ ප=Uය ම]ද
රාජප6ෂ මැ මාෙ රජය අතර ෙබන ෙවනස. අ ෙ රටට
අ/ මාගය6 ෙපවා mනා.
ෙශYෂෙයම, }යා/මක l{ෙE ඒවාෙD අH පාH ඇ .
නp/, අ ඒ අH පාH හදාෙගන ෙ මාගෙD ඉO`යට යන
ඕනෑ. ෙ මාගෙය ෙවනස් ෙවලා නැවත ඒකාප වාදයකට
අ යනවා න, නැවත ගජ" ආhකයට යනවා න, නැවත
අෙ mප/ ජනතාව සමෘ|ය වැ ෙ|ව<වල ]ර කර ෙගන,
ෙ|ශපාලන ]රක"ව කරෙගන ඒ අයෙ ඡදය අරෙගන
ඉස්සරහට යන රට6 අපට නැවත මාණය කරන බැහැ.
නැවත/ ආගවාE, ජා වාE ගැ ඇ)ලා අෙ ග M නාශ
ෙවන, ෙලකෙය ෙකi වන රට6 හැvයට අපට නැවත/
පසට යන බැහැ. ඒ සා ෙ වැඩ )ෙවළ සාථක කර
ගැsම සඳහා ප6ෂෙD &ය බලෙග එක ය C බව අප
මත6 කර ෙදනවා. සමහර ෙවලාවට ය ය ආhක කාරණා,
එෙහම නැ/න සමාජය කාරණා වශෙය අප අතර
ෙවනස්ක ෙබන ව. සමහර ෙවලාවට අ එකම wල
ධමය6 අFගමනය කළාට ඒවා }යා/මක l{ෙE ෙවනස්ක
ෙපෙනන ව. නp/, අ ඒ ගැට සාකÖඡා මාගෙය
සඳා ෙගන යෑම ඉතාම වැදග/. ෙමiකද, එෙහම නැ ෙණi/,-
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ඊට ෙපර ක" ෙහ ග" ම_වරෙය6, wලාසනය සඳහා
ග" ෙශහා ෙසYම&ංහ ම_මාෙ නම ෙයජනා කරන.

ග7 ;ෙරHෂ ෙපෙ9රා මහතා

(மா.மி) நிேராஷ ெபேரரா)
(The Hon. Niroshan Perera)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ''ග" ෙශහා ෙසYම&ංහ
ම_මා දැ wලාසනය ගත Cය''N මා ෙයජනා කරනවා.

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අන]7ව ග7 ලy ජයව9ධන මහතා dලාසනෙය ඉවD
Uෙය, ග7 ෙශහා ෙස>මQංහ මහතා dලාසනාeඪ ය.

அதபிற, மாமி லகி ஜயவ தன அவ$க
அகிராசனதினி அகலேவ, மாமி ெசஹா ேசமசிக
அவ$க தைலைம வகிதா$க.

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the
Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the
Chair.

[අ.භා. 1.41]

ග7 අ4ර 'සානායක මහතා

(மா.மி) அOர திஸாநாய(க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, පාෙෙ සැ& වාරය
අවස ෙකiට නව සැ& වාරය ආරභ කර ජනාප වරයා
& ඉO`ප/ කරන ලද කථාව -(කාශය- )බඳ වාදය
පැවැ/ෙවන ෙ ෙලාෙ, ඒ )බඳව අපෙ පාශ්වෙය ය
ක"f l]පය6 ඉO`ප/ l{මට අවස්ථාව ලබා Eම )බඳව
ඔබමාට ෙබෙහම ස් වත වනවා.
ෙශYෂෙයම මට ෙපර කථා කළ ග" රාජ- අමාත-මා
තහන වචනය පාÖü ෙනiෙකiට ඉතා ෙහiÝ කථාව කරන
ද6ෂ ණාය lයන එක තමN මට ෙ/ෙරෙ. එමා l&ම
තැනක ජනාප මාෙ (කාශය )බඳව ෙහ ''(කාශය''
lයන වචනය සඳහ ෙනiෙකiට, ඉතාම (ෙශ කථා
කරන ද6ෂ f බව6 තමN ෙපF කෙළY. ඒකම තමN ෙ
ආGHව puණ E ෙබන අxදෙD (ධානම ග ල6ෂණය.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" රාජ- ඇම ම, ඔබමාට යත කාලය අවසානN.

ග7 ;ෙරHෂ ෙපෙ9රා මහතා

(மா.மி) நிேராஷ ெபேரரா)
(The Hon. Niroshan Perera)

ෙහiඳN, wලාසනාîඪ ග" ම_ම.
එෙහම නැ ෙණi/, ෙ රෙ ඒකාප වාදය6 නැවත එන
එක වළ6වන බැහැ. ෙ සංක<පය අසාථක කරෙගන,
''ඒකාප ෙයr/ කම6 නැහැ'' lයන ත//වයට අ ජනතාව
ත< කරන ෙහiඳ නැහැ. ඒ ක"ණ ෙශYෂෙයම අ ග"
ජනාප මාට/, ග" අ¹ාමාත-මාට/, &ය ප6ෂ
නායකයට/ මත6 කර ෙද මෙ කථාව අවස කරනවා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ùළඟට, ග" අFර rමාර Oසානායක ම_මා.

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, 2015 ජනවා` මාසෙD
08වැ දා -ඒ ෙමiෙහiෙ/E- l{මට xf අපහ=ම කායය
තමN, ඒ පැවැ පාලනය Mඳ වැම. ඔ සව අ ත
ධනස්කධය6 xණා, අ ත මාධ- බලය6 xණා, අ ත
මැර කGඩාය &vයා, තමට අවශ- යට ෙපi&ය, හpදාව
මැ වරණ ව-ාපාරවලට ෙයiදව xණා. ඒ යට මහා
Mයජනක ෙ|ශපාලන වාතාවරණය6 ම * xණා. හැබැN,
ජනවා` මාසෙD 08 වැදා ෙ|ශපාලක වශෙය නාශකා{
සහ මහා බලය6 ස]ත ඒ බල කඳර ෙ රෙ රවැ&ය
ඉO`යට ඇ<ලා Mඳ වැවා. එෙහම Mඳ වැවාට ප=ව රට
ඉO`යට ෙගන යෑෙ =6කානම ර< tම&ංහ
අ¹ාමාත-වරයා අතට/, ෛම_පාල &`ෙසYන ජනාප වරයා
අතට/ පැව"ණා. හැබැN, ඒ අ ශය අප වාE ෙ|ශපාලනය
පරාජයට ප/ කළ/
ෙ රට ය) ෙගiඩ නඟනට
තpනාෙසYලා අසම/ * ෙබනවා.
ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/මයාෙ (කාශනය අFව ප=Uය
අ"m ෙම ඉ හාසය ස Gඩනය කරලා ග/ෙතi/ ඉතා
ෙහiÝ ෙපF කරලා ෙබෙ, ඒ අ"m න ඉතාම
ස්කාරණ ෙලස ගත X අ"m න6 ෙලසN. wලාසනාîඪ ග"
ම_ම, සමහර අවස්ථාවල ස්කාරණ ෙලස ගත ණ/ ඒ
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ෙබන ත//වය ඒ ආකාරෙයම Òෙකනවා. හැබැN, ෙ
ස්කාරණ කාලය ගත ෙව ෙබෙ xf ත//වය/
තව තව/ අxදයට ප/ කර. ඒ සා, ප=Uය අ"m නක
කාල ප`ÖෙÛදය ෙදස ඉතා ෙහiÝ බැෙවi/, ජනතාවට ෙදන
ලද එකඟතා pමම Mඳ වටන ලද, ඉතාම ෙගෙය
ජනතාවෙ අ(සාදයට ල6 X ඉතා අසාථකම පාලනය "ෛම_ර< හ< පාලනය" බව ෙපෙනනවා. මෑත ඉ හාසෙD ලංකාෙ
ෙගiඩනැඟf ආGHව6 ඉතා ෙකv කාලය6 ඇළත ෙමවැ
අ(සාදයකට, ජනතාවෙ ෙදෂාෙරපණයට ල6 X අවස්ථාව6
xෙG නැහැ. ඒක මතක තබා ගන.
wලාසනාîඪ
ග"
ම_ම,
අ¹ාමාත-වරයා/,
ජනාප වරයා/ සැබැම ෙ රෙ ජනතාව එමලාට ලබා
E Ð වගÓම pමම අමතක ෙකiට එමලාෙ බල
ûmවකට අවණ ණා. ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/මයාෙ
කථාෙE/ lයනවා, 'අභ-තර බල තරගය6 xණා' ය lයලා.
ෙ බල තරගයට ෙමiක6 ෙද? අ¹ාමාත-වරයා ෙහ
ජනාප වරයා අතර, ජනාප වරයාෙ කැMන මGඩලෙD
සාමාÚකය සහ අ¹ාමාත-වරයාෙ කැMන මGඩලෙD
සාමාÚකය අතර බල ගැම6 xණා. අද ෙමතැන (කාශ ණා
එස්.J. Oසානායක මැ මා සමෘ| අමාත-ාංශය ෙමෙහයව
ආකාරය )බඳව. හැබැN, ඒක අද lයෙ එමා ආGHෙව
එ)යට ආ සා. නැ/න ඒක lයෙ නැහැ. ආGHව
ඇෙළY තව ඕනෑ තර එවැ අය ඉනවා. ඒ/ lයෙ
නැහැ. තpනාෙසYලා කවදා හ` ඒ අය ගැන කට අ`N, ඒ
ෙගi<ල ආGHෙව එ)යට ආවාම. ඒක තමN ඇ/ත කථාව.
තpනාෙසYලා ෙ අ"m නම ගත කෙළY, එlෙනකා
පරයා යන බල තරගය6 ළN. ඒ බල තරගෙD l& තැෙනක
xෙG නැහැ, ජන තය ෙගiඩනැං*ම/, ආhකය ඉO`යට
ෙගන යෑම/, ජා ක සමÔය ෙගiඩනැkෙ අරpf/.
ජනතාවෙ (ජාතqවාE අN වා&ක තහ" l{ෙ Oසාවට
ෙනiෙවN
තpනාෙසYලාෙ
බල
තරගය
xෙG.
තp<නාෙසYලාෙ බල තරගෙD pඛ- පරමාථය බවට ප/ *
xෙG එ6 අෙයr යට ෙකiට තව අෙයr ෙවත බලය අ/ප/
කර ගැsම සඳහා දරන (ය/නයN. ෙ අ"m ෙ කාල
ප`ÖෙÛදය ගත ෙG ඒ ආකාරෙයමN. හැබැN, ඒ අ"m න
අවස වන ටE &m ෙG ෙමiක6ද? ඒ අ"m න අවස
වන ට බල තරගෙD ෙයmf කඳ" ෙදකම ජනතාවෙග
( 6ෙෂYප ෙවලා, ඒ ඒ කඳ" ඇෙළYම අxද මාණය
ෙවලා
ෙබනවා. මෑත කාලෙD එ6ස/ ජා ක ප6ෂ
අ¹ාමාත-වරයා/, එමාෙ ප6ෂය/, එමාෙ ප6ෂෙD
කGඩායම/ ආGHෙ ම_ව" කGඩායම/ හැ&ෙරෙ
rම6 ෙවFෙවද? ෙ ම_ව" U]<ලා තමෙ (ෙ|ශෙD
ජනතාවෙ
(ශ්න
සඳනවාද?
අමාත-ව"
U]<ලා
අමාත-ාංශවල කටC ෙමෙහයවනවාද? නැ.
අද/ ෙබෙ එ6ස/ ජා ක ප6ෂය ඇෙළY තමෙ
බලය තහ" කර ගැsම ෙවFෙව දරන (ය/නය6. අමාතරය6 නැ ම_වරයා ෙයජ- අමාත- රය6 ලබා ගන,
ෙයජ- අමාත- රය6 ඇ ෙකනා රාජ- අමාත- රය6 ලබා
ගන, රාජ- අමාත- රය6 ඇ ෙකනා අමාත- රය6 ලබා
ගන, උපනායකයා ෙයජ- නායකකම ලබා ගන, ෙයජනායකයා ත ෙයජ- නායකකම6 යා ගන, ෙකiෙහYව/
නැ තන" හදන තමN තරග කරෙ. ඒවා ජනතාවෙ
(ශ්නද? තpනාෙසYලා ෙ p කාලයම වැය කර
ෙබෙ එ6ස/ ජා ක ප6ෂය ඇෙළY අxද සඳා ගැsම
ෙවFෙව. සp පව/වනවාද, සාකÖඡා පව/වනවාද, ධ
ගFෙදF &|ධ ෙවනවාද, අමාත- ර ෙවනස් කරනවාද, නැවත
අෙත අමාත- ර හදනවාද lයන ඒවා තමN
තpනාෙසYලාට ෙබන (ශ්න. නp/ ෙ එක6ව/ ෙ රෙ
ජනතාවෙ වමනාව )බඳව ෙහ ජනතාවෙ අවශ-තා
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ෙ6ß කරෙගන ෙගiඩනැෙඟන සාකÖඡා ෙනiෙවN. ෙවා
තpනාෙසYලාෙ ප6ෂය ළ ෙබන අxද. ෙ බල තරගය
& l&ෙවrට ජය¹හණ ෙගනැ/ mෙ නැහැ. එක
පැ/තl එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ඉ හාසෙD ඇ * ෙබන
දැවැතම අxදය6 අද මාණය *
ෙබනවා. ග"
ම_ම, අ ඒවා දැකලා
ෙබනවා. ඉස්සර ෙ(Yමදාස
මහ/තයාට එෙර]ව කැර ගැuෙ ල/-ගාë. &`මාෙව
බGඩාරනායක මැ යට එෙර]ව කැර ගැuෙ ෛම_පාල
ෙසYනානායක සහ අFර බGඩාරනායක. නp/ ෙ ර<
tම&ංහ මහ/තයාට එෙර]ව කැර ගහෙ කද? කද ඒ?
මම ඒ අයෙ න lයෙ නැහැ එමලා/ ම_මලා
සා. එN ෙපF කරෙ අ කවර6ව/ ෙනiෙවN,
තpනාෙසYලාෙ ප6ෂය අ ශය දැවැත අxදයකට ල6
ෙවලා ෙබනවාය lයන එකN. ලංකා ඉ හාසෙD පළpෙව
වතාවට ආGH බලය6 ෙහiබවන ප6ෂය6 ළ අxදය6
ඇ ෙවලා ෙබනවා. wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙ රෙ
ප6ෂවල අxද ම ෙවලා ෙබනවා. හැම ෙවලාවකම ඒ අxද
ම ෙවෙ ප6ෂෙD ඉන ෙවලාවක.
&`මාෙව බGඩාරනායක මැ ය \ ලංකා දහස් ප6ෂය
ළ &vයE අxද ගණනාව6 ම ණා. එය ප6ෂෙD ඉන
ෙවලාෙ E. එ6ස/ ජා ක ප6ෂය ප=Uය කාලෙD ප6ෂෙD
ඉන ෙවලාෙ අxද ගණනාව6 ම ණා. හැබැN, පළpවැ
වතාවට ආGHව6 ඇෙළY ප6ෂය6 ෙමෙහයවා ගන බැ`
තරමට අxද ම ෙG ෙමiකද?
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ජනතාවෙග ෙ පාලනය
ෙහiබවන කGඩායම ෙමiන තර mරට ( 6ෙෂYප ෙද lයන
ක"ණ තමN ෙ අxදෙD පෙ< ෙබෙ. ජනතාව එකඟ
න, ජනතාවෙ කැමැ/ත ෙබනවා න, ජනතාවෙග බuතර
(මාණය6 තpනාෙසYලාව අFමත කරනවා න ෙ ගැ
l&ව6 පැන නÔෙ නැහැ. ෙ ගැව ෙපF
කරෙ තpනාෙසYලා අxදයකට ල6* ෙබන බවN.
තpනාෙසYලාෙ පාශ්වය තර6 ෙනiෙවN, ෛම_පාල
&`ෙසYන මහ/මයාෙ පාශ්වය/.
wලාසනාîඪ ග" මéම, ෛම_පාල &`ෙසYන
මහ/මයා තමෙ කථාෙE ෙ පාෙ සැ& වාරය
අවස l{මට H m ෙහYව ෙ පාෙවට lයN
lයලා මම ෙශYෂෙයම බලාෙපiෙරi/ ණා. එමා
lයෙ නැ/න, අHම තර දැ ෙ ග" සභාෙ ආGH
ප6ෂය පැ/ෙ/ වා;ෙවලා &vන එ6ෙකනා ෙහ ෙදෙදනාෙග
ක" ෙහ ෙ පාෙවට lයන, අෙ(Y< මාසෙD 19
වැදා කැඳවන xf පාෙ Òස්*ම නතර ෙකiට,
සැ& වාරය/ අවස ෙකiට, නව සැ& වාරය6 ආරභ l{මට
ෙහYව rම6ද lයලා. රෙ ජනතාව ෙ කාරණය )බඳව
දැනගන ඕනෑ. ෙ සා පාෙෙ ශාල වැඩ කටC
(මාණය6 අඩ පණ * ෙබනවා. රජෙD Uf )බඳ කාරක
සභාව අය * ෙබනවා. ෙපim ව-ාපාර )බඳ කාරක සභාව
අ}ය * ෙබනවා. පාෙ ම_ව"ට (ශ්න අ 
ඉO`ප/ කළ Cව ෙබනවා. ෙප/ස ය) ඉO`ප/ කළ Cව
ෙබනවා. ෙබiෙහ ක ය) ස්ථා ත කළ Cව ෙබනවා.
පාෙෙ Oය/ ෙව Ð }යාදාමය අඩ පණෙකiට
පාෙ සැ& වාරය ක< දැÙමට ෙහY X අරpණ rම6ද
lයලා ජනාප වරයා & ෙ සැ& වාරය අමතන අවස්ථාෙ
පාෙවට lව Cව xණා. නp/ එමා lෙ නැහැ.
ඒ අ කවර6ව/ සා ෙනiෙවN, තමෙ ප6ෂය ඇෙළY ඇ
* ෙබන අxදය සN. ෙ අxදය තමN එයට ෙහY සාධක
ෙG. තම ලංකාෙ නැ
ෙවලාවක ශ්වාස
භංග
ෙයජනාවට සහාය m ම_ කGඩායම rමන රණය6
ගsද lයන කාරණය මත තමN ෙ පාෙ සැ&වාරය
ක< දැpෙ.
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පාෙව

[ග" අFර Oසානායක මහතා]

ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/මයා ෙ අ"m නක බල තරගය
) තමෙ ප6ෂෙD බලය/, එම ප6ෂය ළ ජනතාවෙ
(සාදය/ Oනා ගැsම සඳහා කරන ලද ව-ායාමයම අසාථක *
ෙබනවා. එම ව-ායාමය අසාථක *ම සා තමN එමා කථා
කරන ෙමiෙහiතකට ෙපර ආGH ප6ෂෙD &v 16 ෙදෙනr
ප6ෂය පැ/තට ඇ<ලා වා; *ම ) ෙපF කෙළY.
තpනාෙසYලාෙ කGඩාය ෙදක ෙ අ"m න ඇෙ<
බල තරගයක ෙයEෙ ( ඵලය සා ෙදපැ/තම අ ශය
නාශකා` ෙ|ශපාලන ඉරණමකට අද වනෙකiට puණ Eලා
ෙබනවා.
තවmරට/ ජා ක ආGHව6 ෙD lයලා මම ]තෙ
නැහැ. ඒ lයෙ එ6ස/ ජනතා දහස් සධානය/, එ6ස/
ජා ක ප6ෂය/ එක * ජා ක ආGHව6 හදනවා . ඒ අFව
තමN අමාත- ර සංඛ-ාව වැ; ෙකiටෙගන ෙබෙ. හැබැN,
එ6ස/ ජනතා දහස් සධානය ෙයජනය කරන
පාෙ ම_ව" 956 ෙ පාෙෙ ඉනවා. දැ
ඔය පැ/ෙ/ වා;ෙවලා ඉෙ Ó ෙදනාද? එ6ස/ ජනතා
දහස් සධානය ෙයජනය කරන පාෙ ම_ව"
956 ඉනවා. නp/ වා;ෙවලා ඉෙ 236 ෙහ 246. ඒක/
හ`යට ෙහiයන බැහැ. සමහර අය තවම මැද. ෙමiකද, මෑත
කාලෙD E ෙ ඔ6ෙකiම ඇ<ලා ෙ ග" සභාෙ වා;ෙවලා
ඉනවා අ දැකලා/ නැහැ. ඒ සා මැද ඉෙ කද, ෙකiෙ
ඉෙ කද lයලා lයන අ දෙන/ නැහැ. අවම වශෙය
23 ෙදෙනr තර ඇ . 95 23 ෙදෙනr
යාෙගන
තpනාෙසYලා ජා ක ආGHව6
ෙබනවාය lයලා
lයෙ ෙකiෙහiමද? 95 23N ඉෙ. 706 ෙ පැ/ෙ/
වා; * &vනවා. ෙදෙදනr මැද ඉනවා. එමලා ෙකiN
ෙවලාෙ, ෙකiN පැ/ෙ/ වා; ෙද දෙ නැහැ. දැ
තpනාෙසYලා lයනවාද, ෙක ජා ක ආGHව6 lයලා?
එ6 ප6ෂයක 95, 23 ෙදෙනr හදා ෙගන ජා ක ආGHව6
හදන බැහැ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙය 17
ෙදෙනr Uයා අ ට මතකN. එ6ස/ ජා ක ප6ෂයට ඒ ෙවලාෙ
]vෙD 62N. ප=ව ඒ (මාණය තව/ අH ණා. 62 17 ෙදෙනr
Uයාම/ ජා ක ආGHව6 lයලා lයන xණා ෙ. 95 23
ෙදෙනr ඉන ෙකiට ජා ක ආGHව6 lයලා lයනවා න,
62 176 Uයවාම ජා ක ආGHව6 lයලා ෙනilෙ ඇN?
ඒ සා ෙක ජා ක ආGHව6 ෙනiෙවN. එ6ස/ ජා ක
ප6ෂය හා පාෙෙ ය කGඩායම6 එක ෙවÖච
ආGHව6. ඒ සා ජා ක ආGHව lයන සංක<පය/ ෙ
අ"m න වනෙකiට දැ අවස * ෙබනවා. ඒ අFව
ෙ|ශපාලන අxද ගණනාව6 ෙ අ"m න ඇළත මාණය
කළා. ෙ|ශපාලන අxදය තර6 ෙනiෙවN Ùට බලපාලා
ෙබෙ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙශYෂෙයම 1977 අෙ
රටට ඇ කරන ලද ෙ වැÒO, ෙකi<ලකා` ආhක
( ප/ ය අ"m ගණනාව6 -අ"m 40කට ආසන කාලය6දැ ඇදෙගන ඇ<ලා ෙබනවා. ෙ අ"m ගණනාව ඇෙළY
ෙම] ෙබන අසාථක භාවය ඉතා ෙහiÝ ෙපF කරන
පාලනය බවට තpනාෙසYලාෙ පාලනය ප/ * ෙබනවා. ඒ
සා " යෙ< අගය කඩා වැම අද පාලනය කර ගන බැ`
ත//වයකට ප/ * ෙබනවා. ජනතාවෙ සාමාන- තය ගත
l{මට ස`ලන ආහාර ෙල6 ලE ගැsම සඳහා ෙබන
හැlයාව අH ෙව ෙබනවා. ශාල (මාණයl Òlයාව6
මාණය * ෙබනවා. ෂ්පාදන කඩා වැෙට ෙබනවා.
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ආනයන මත p ආhය6ම රඳා පැවෙත
ෙබනවා.
අපනයන ඇlෙළ ෙබනවා. ආhකෙD ඉහළ ග/ත/,
ආhකය ජනතාවෙ තය/ එ6ක සබධ ක"f ග/ත/
ශාල
අxදය6
මාණය
කර
ෙබනවා.
තpනාෙසYලා ෙ අ"m න ළ ඒ අxදෙD Àýතාව වැ;
කළා හැ"f ෙකiට එය සමනය l{මට අසම/ ණා.
ෙ පාෙවට තpනාෙසYලා අය වැය ගණනාව6
ඉO`ප/ කර ෙබනවා; ආhක (කාශන ගණනාව6 ඉO`ප/
කර ෙබනවා. හැබැN, අය වැය ෙ<ඛන සහ ආhක (කාශන
ෙ අ"m න වනෙකiට ]ස්, ෙබi< ය බවට ප/ කරලා
අවසානN. ආhක 6ෙෂYqය ) ෙ රජය අ/ ප/ කර ග/
ජය¹හණ සහ ආhක 6ෙෂYqෙD ගත C අÑෙයගය )බඳව
ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/මයාට l&ම දැ6ම6 නැහැ. එමා
ආhකය )බඳව ෙමiනවාද කථා කෙළY?
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ඊළඟට, වංචාව, Éෂණය,
නාස් ය )බඳව කථා කරනවා න, ෙක බැ×"ව ක<පනා
කළ C (ශ්නය6. ෙ රජය බලයට ප/ * අ"m න6 ගත
ණාට ප=ව ඉ6ම නH අහන අවශ- පන/ ෙකපත6
ඊෙD OනෙD E සමත කර ග/තා. බලයට ප/ ෙවලා අ"m
න6 ගත ණාට ප=ව තමN නH ඉ6ම කරන ඕනෑ lයලා
lයෙ. අ lයෙ අකරණෙD ෙබන නH ගැන
ෙනiෙවN. ෙකiපමණ වංචකය, Édතය (මාණය6
අකරණයකටව/ ඉO`ප/ ෙනiකර තpනාෙසYලා ආර6ෂා
කළාද? අද/ තpනාෙසYලාෙ Òකවරණය යටෙ/ ෙකiපමණ
වංචකය, Édතය (මාණය6 &vනවාද?
සමහර අය
ව-ාපාරවල ෙයෙදනවා; ආGHෙ ගFෙදFවල ෙයෙදනවා;
ආGHෙ ලධා` හැvයට කටC කරනවා; ආGHෙ වග
lව C ස්ථානවල තන" ෙහiබවනවා. ඒ සා
තpනාෙසYලා වංචාව, Éෂණය
)බඳව සාධsය l&m
යවර6 ගන අසම/ f රාජ-ය6.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙ වංචාව, Éෂණය පැ `ලා
ෙබන ආකාරය අ ෙ/" ගත CN. දැ එක පැ/තl
ඇම ව"ට ෙචදනා එ<ල ෙවනවා. තව පැ/තl
අගමැ වරයාට ෙචදනා එ<ල ෙවනවා. තව/ පැ/තl
ජනාප වරයාට/ ෙචදනා එ<ල ෙවනවා. ඒ තර6 ෙනiෙවN,
රජෙD ඉහළම තන" දරන උදය &vනවා. ප`පාලන ෙසYවෙD
ඉහළම ලධා`යා තමN ජනාප
ෙ<කවරයා. හැබැN,
ජනාප ෙ<කවරයා/ අකරණෙD වැÒOක" බවට ප/ *
&ර දúව ලබනට යම ණා. ප=ව අÑයාචනය6 ඉO`ප/
කරලා දැ එ)ෙD &vන එක ෙවනම ෙදය6. නp/
අකරණෙය ශ්üත වශෙය ෙමiu වරදක"ෙව6 කරලා
`මාó ගත කළා. ඊළඟට, ජනාප ව"ෙ කාය මGඩල
(ධා lයෙ කද? ». Oසානායක lයෙ ]ට
ජනාප චකා rමාරංග මැ යෙ කාය මGඩල
(ධා. ගාë ෙසනර/ අද ඇප ට ඉනවා. ඔu ]ට
ජනාප ම]ද රාජප6ෂ මහ/මයාෙ කාය මGඩල (ධා.
මහානාම lයෙ වතමාන ජනාප වරයාෙ කාය
මGඩල (ධා. ජනාප ව"ෙ කාය මGඩල (ධාsලා
ෙ වංචාෙ, ÉෂණෙD ෙකළ පැ කGඩායම6 බවට ප/ *
ෙබනවා. ඒ සා වංචාව, Éෂණය ෙබෙ රජ ෙගදර ඇෙළY
බව අපට ෙපs යනවා. කාය මGඩල (ධාට කරන ව
ෙමiක6ද? මහානාම lයන කාය මGඩල (ධායාට වද,
"කතෙ<  කහෙ<
ෙබන යකඩ ෙදන" lයලා
lයන? මම ෙක )ගෙ නැහැ. ෛම_පාල &`ෙසYන
මහ/මයාෙ කාය මGඩල (ධා, මහානාම ක" ෙහ
ෙකෙනrව ජනාප ෙ<ක කායාලෙD රස්සාවකට දමා
ෙදන lයා පගාව6 ග/තා න ඒක )ගන ව.
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ෙමiකද, එමාට ඒක කරන ව. ජනාප
කාය
මGඩලෙD වැඩ කරන ෙකෙනrට උසස්*ම6 අරෙගන ෙදන
lයලා මහානාම පගාව6 ග/තා න, ඒක )ගන ව.
ඔuට ඒක කරන ව. හැබැN, කතෙ<  කහලට
අN යකඩ vක ෙදන lයලා පගාව ගන ඔuට වද?
කාය මGඩල (ධා lයෙ යකඩ ෙවෙළෙද6ද? නැහැ.
"ජනාප වරයාෙ කාය මGඩල (ධා" lයන නාමය ඔu ඒ
බලය ෙවFෙව උපෙය¿ කර ගනවා. ඒ බලය හරහා තමN
ජනාප වරයා ෙහ අමාත-වරෙය6 හරහා ෙ mව ගන
ඕනෑ. කද, ෙක ලබා ෙදන කැMන පéකාව දමෙ?
U= අ/ස කරෙ කද? කතෙ<  කහෙ< යකඩ
rණන කාය මGඩල (ධාට අN ය6 නැහැ. කද, ඒක
කරන ඕනෑ? දැ ප{6ෂණය Oය/ ෙවන ඕනෑ එතැනට. ».
Oසානායකෙග, මහානාමෙග (ශ්න කරන ඕනෑකම
ෙබනවා. යකඩ ලබා Eම සඳහා " ය< යන 100ක කපම6
ලබා ගැsම සඳහා ඔට ලබා ෙදන සහ කය ලබා ෙදෙ
ෙකiෙහiමද? කද, ෙදෙ? මහානාමට යකඩ ෙදන බැහැ. ».
Oසානායකට යකඩ ෙදන බැහැ. ඔuට ඕනෑ න  vක6
ෙදන xණා, දැව සංස්ථාෙව. යකඩ ෙදන බැහැ. අ
අහෙ එක ෙදයN. ෙවාN ෙපF කරෙ අ
කවර6ව/ ෙනiෙවN. ෙ Éෂණය අෙ රෙ ඉහළටම පැ `ලා
ෙබනවා. අද ෙ ÉෂණෙD පැට ෙබෙ රජ ෙගව<. ඒක
මතක තබා ගන. අ Édත රාජ-ය6 ෙගiඩ නඟා, Édත රජ
වළ<ල6 ෙගiඩ නඟා, Édත රජ ෙගදර6 හදලා ජනතාවට
lයනවා, "අ Édතයට දúව ෙදනවා" lයලා. ඒවා ජනතාවට
)ගන lයලාද, lයෙ? තpනාෙසYලාෙග මම
අහෙ.
ඒ තර6ද? මහ බැංr අප වරයා! ෙ කද? ජනාප
ෙ<කව", ජනාප කාය මGඩල (ධා, මහ බැංrෙ
අප &vනවා. මහ බැංrෙ අප වරයා එම තනරට ප/
l{ෙE (ධානම වග lව C/තා බවට ප/ * ෙබෙ
අ¹ාමාත-වරයා. එය l&ෙසY/ම සඟවන බැ` කාරණය6. එය,
කැMන මGඩලෙD සාw]ක රණය6. හැබැN, ඒ සඳහා
ෙපiලඹවෙ අ¹ාමාත-වරයා; සහ ක ෙදෙ අගමැ වරයා;
ෙ|ශ කරෙ අගමැ වරයා. හැබැN, අද මහ බැංr
අප වරයා පැන U]
ෙබනවා. අගමැ වරයා ෙ
පාෙවට ඇ<ලා ඒ සබධව උ/තරය6 mෙ
නැහැ. එමා උ/තරය6 ෙදන ඕනෑ. "මා ශ්වාස කරලා ෙගනා
ෙකනා, මා ප/ කළ මහ බැංr අප වරයා පැන U]
ෙබනවා. ඔuට උසාෙය වෙර r/ කරලා ෙබනවා,
අ/ අඩංPවට ගන බැ`ව ඉනවා" lයලා lයෙ නැ/ෙ/
ඇN?  Uලලා වාෙ ඉෙ ඇN? මතක තබා ගන, ෙ
Éෂණය එතැනට/ -අ¹ාමාත-වරයාට/- සබධN. මහ බැංr
අප වරයා ක ෙස<ල කළා ෙනiෙවN. එමා
අ¹ාමාත-වරයා එ6ක ඉතාම ෙහiÝ rපගව &v,
"ක කටC කර ෙකෙන6. ඒක අ
දනා
ෙ|ශපාලනය.
ඒ තර6ද, තානාප ව". ෙමiන රෙ තානාප ද?
ඇෙම`කා එ6ස/ ජනපදෙD තානාප වරයා. ෙශYෂෙයම අෙ
රට ධ ජාත-තර වැටවලට ල6 * ෙබන ෙලාවක අ
ඇෙම`කාවට යැය Cව
xෙG අෙ රාජ- තාéක
6ෙෂYqෙD &vන උසස්ම හා ද6ෂතම ලධා`යා.
නp/ ෙමiක6ද ෙG? ජාය tමû`යව ඇෙම`කා
එ6ස/ ජනපදෙD තානාප යට ප/ කළා. ඥා යා! දැ එයා
ෙක? ඇෙම`කාෙ තානාප වස 6කා lයලා ප{6ෂණය6
ෙකෙරනවා. ඇෙම`කාවට U] තානාප වාස 6ෙ6 ජාය
tමû`යලා. දැ අ අහනවා, ෙක ඒ ස්= lයලා? ]ට

230

ජනාප ම]ද රාජප6ෂ මහ/මයා දැ ඒකට සහ කය6
ෙදන ඕනෑ ෙ. එමා ශ්වාසවතකමට තමාෙ ඥා යාව
ඇෙම`කා එ6ස/ ජනපදෙD තානාප වරයා හැvයට ප/ කළා.
ඒ තානාප වරයා තානාප වස rණලා, වංචාව6 කළාය
lයා අuෙවලා
ෙබනවා. ඒ ගැන ]ට ජනාප මා
පාෙවට ඇ/ (කාශය6 කරන ඕනෑ. එමා
(කාශය6 කරෙ නැහැ. ඒ ඇN? ඒවා, ඒ ෙගi<ෙලi/
සබධ f ගFෙදF. මා ළඟ දැ ඒ Audit Report එක
ෙබනවා. ෙ වස lëම )බඳව එ] ඉතා පැහැOව
ක"f සඳහ *
ෙබනවා. ]ට ජනාප වරයා ඒකට
උ/තරය6 ෙදන එපා යැ. තමෙ ඥා යා ඇෙම`කා එ6ස/
ජනපදෙD තානාප වරයා ෙලස ප/ කළාට පස්ෙසY, වංචාව6
සබධෙය නH අහලා ඒ තානාප වරයාට වෙර r/
කර ෙබනවා. ඉ  "ෙමන තානාප වරයා, ෙමන ඉන
තැන" lයලා ඒ සබධෙය rම6 ෙහ වග Óම6 දරන
ඕනෑ ෙ. ඒකN පාලනය6 lයෙ. ඒ අයට ෙ, පාලකෙය
lයෙ.
ඊළඟට, "&යාෙ ]ට තානාප වරයා ගැන/ මම lයන
ඕනෑ. ඥා කම අFව එයා ම]ද රාජප6ෂ මහ/තයාෙ
මස්&නාද lයලා න මම දෙ නැහැ. දැ ඔu ෙක? ඔuට
ර වෙර r/ කර ෙබනවා. ජපානයට Uයාම ඔu හබ
ෙවනවා; ෙකi`යාවට Uයාම හබ ෙවනවා; එකට පාv දමනවා.
එයා HබාNවල හැංUලා ඉනවා. අHම තරෙ ]ට
ජනාප මා lයන ඕනෑ ෙ, "තpෙසY, මම ප/ කර හාදයා,
ෙමෙහY නHව6 ෙබනවා, ඇ<ලා නHවට puණ ෙදනවා"
lයලා. ඇN, ඔu හංගෙ? ඇN, ආර6ෂා කරෙ?
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අද ෙබෙ ෙමන ෙ
ÉෂණයN. ]ට ජනාප වරයා, ඊට ක ]ට ජනාප ව`ය,
දැ ඉන ජනාප වරයා සහ දැ ඉන අගමැ වරයාෙ
අFහස් ස]තව තමN ෙ වංචා, Éෂණ }යා/මක ෙව
ෙබෙ. නp/, ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/තයා ෙ ග"
සභාෙ wලාසනෙD වා; ෙවලා lයනවා, "වංචාව, Éෂණය නතර
l{ම සඳහා ඉතාම OP සහ බරපතළ m රණ අරෙගන
ෙබනවා" lයලා. ෙමiන m රණද? ෙ ආGHෙ හා ෙ
පාෙෙ බuතරයකට/ වංචා, Éෂණ )බඳව හැÝ වත
ස]තව කථා කරන බැ` බව මතක තබා ගන.
අෙ ගවල කථාව6 ෙබනවා ෙ, wලාසනාîඪ ග"
ම_ම "xල/ ම<ලට -ඒක ෙවන වචනයl lයෙ.ෙහණ ගහවාම l<ෙලෙ බලෙව/ නැව & කරන"
lයලා. තpනාෙසYලා l<ෙලට. අන ඒක මතක තබා
ගන. xල/ ෙහවට තමN ෙහණ ගහලා ෙයෙ. ෙ
වංචා, Éෂණ &|ධ වෙ රජ ෙගව<වලN. රජව"ෙ අFහස්
සහ ආර6ෂාව මතN ෙ වංචා, Éෂණ &|ධ ෙවෙ.
තpනාෙසYලාට 2015 ජනවා` මාසෙD 08වැ දා ජන වරම
ලැxෙG, ශ6 ම/ ෙලස ෙගiඩනඟා ෙබන අන ඒ තාපය
MÝනN.
හැබැN,
ඒ
තාපය
MÝනවා
ෙවFවට
තpනාෙසYලා/ ග< එl එක, එl එක තබ ඒ වංචා,
Éෂණ තාපය බැදා. ඉ , ෙමiක6ද ෙ ෙමතැනට ඇ<ලා
කරන (කාශන? වංචා, Éෂණ නැ l{ම පැ/ෙත ග/ත/
තpනාෙසYලාට ෙ පාෙෙ නව ගමන6 )බඳ
ශ්වාසය6 හදන බැහැ.
දැ ෙගiඩ6 අය අහනවා, ඊෙD සමත කළ අකරණ
සංධාන (සංෙශධන) පන/ ෙකපතට අ ඡදය mෙ
නැ/ෙ/ ඇN lයලා. ෙමiකටද ඡදය ෙදෙ? අකරණෙD
නH ඉ6ම කළාට ෙ Édතයට දúව ලැෙබN lයා රෙ
ත-ාව6 හදන ඕනෑද? ÉෂණෙD ෙයෙදන ආGHව6, Édතය
ආර6ෂා කරන ආGHව6 s ය6 සමත කරලා lයනවා, "දැ
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පාෙව

[ග" අFර Oසානායක මහතා]

න ඉ6ම නH අහනවා" lයලා. ඒවා අසත- (කාශ. අ ඒ
උP<වලට අu ෙවෙ නැහැ. Édතයට දúව ලබා Eම සඳහා
xf සදාචාරා/මක අN ය/ අ"m න6 යනෙකiට
තpනාෙසYලාෙ පාලනෙය U]ලා අවස. ෙ අ"m
න ගත ෙවන ෙකiට Édතයට දúව ලබා ෙදනව/
තpනාෙසYලාට අN ය6 නැ ත//වයට ප/ * ෙබනවා.
ඊළඟට, ජා ක සමUය )බඳ (ශ්නය. ෛම_පාල &`ෙසYන
මහ/මයා lවා, ඒ සබධව ඉතාම OP යවර ගන ඕනෑය
lයලා. නව ආGHtම ව-වස්ථාව6 සෑEම සඳහා ඉතාම
ස|භාවෙය කටC }යා/මක ෙව පව න බව අ
දනවා. මම ]තන හැvයට එම කව හැ/තෑපස් වතාවකට
වඩා Òස් ෙවලා ෙබනවා. ඒ ගැන ෙ පාෙෙ Oන පහ6
වාද කර ෙබනවා. (ජාතqවාE ග ල6ෂණ ඇළ/ වන,
&ය ජනතාවෙ අN වා&ක =ර6dත වන, අවශ- න නව
ඡද tමය6ද ඇළ/ වන, මානව ]ක =ර6dත වන නව
ආGHtම ව-වස්ථාව6 -නව wක s ය6- අෙ රෙ සකස්
l{ම )බඳව සාකÖඡාව6 xණා.
ෙශYෂෙයම 2015 ජනවා` මාසෙD 08වන දා m
ජනතාවෙ වරම ළ නව (ජාතqවාE වහය ශ6 ම/
l{ම )බඳව ඉතාම බලව/ ජනතා කැමැ/ත6 ෙයජනය
ණා. හැබැN තpනාෙසYලා ෙ අ"m නක කාලය
ස්කාරෙG අපෙ/ යැවා. ෙමiක6ද කෙළY? අHම තරෙ
පාෙවට ඇ<ලා lයන ඕනෑ, "දැ ආGHtම
ව-වස්ථාව )බඳව සාකÖඡාව ඉවරN" lයලා. ඒ කටC ඔෙහY
ෙබනවා; පා-පා* ෙබනවා. එයට කාය මGඩල ප/ කර
ෙබනවා; ආයතන ප/ කර ෙබනවා; ලධා` ප/ කර
ෙබනවා; ඒවාට යද දරනවා. නp/ ඒ කටC ඔෙහY
ෙබනවා. තpනාෙසYලාට අHම තරෙ ෙ රෙ නව
(ජාතqවාE වහය6 )බඳව, &ය ජනතාවෙ අN වා&ක
=ර6dත *ම )බඳව, ජනතාවෙ මතය සාධාරණ ෙලස
ෙයජනය වන මැ වරණ tමය6 )බඳව අ/ ආක<පය6
ස]තවව/ වැඩ කටC/ත6 ෙ අ"m න ඇළත මා කර
ගන බැ` ෙවලා ෙබනවා. ආGHtම ව-වස්ථාව )බඳ
පැ/ෙත ග/ත/, ජනතාවෙ අN )බඳ පැ/ෙත
ග/ත/ අසාථක f පාලනය6 තමN ෙ කාලය ඇළත
තpනාෙසYලා කර ෙබෙ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ඒ පැ/ත තර6 ෙනiෙවN.
(ජාතqවාදය පැ/ෙත ග/ෙතi/, දැ තpනාෙසYලා
lයනවා, මහා ශාල (ජාතqවාදය6 ඇ කරලා ෙබනවාය,
කථා කරන දහස
ෙබනවාය lයලා. මා කාරණය6
lයනද?
අද
කථා
l{ෙ
දහස
ෙබෙ
තpනාෙසYලාට ෙමiනව/ කර ගන බැ` සාN lයලා ඉතා
ෙහiÝ දනවා. ශ6 ම/ පාලනය6 නැව (ජාතqවාදයට
එෙර]ව කටC කරන තpනාෙසYලාට බැ`ෙවලා
ෙබනවා. මාධ-ය )බඳව ෙහ මාධ-ෙO )බඳව ෙහ කථා
කරන රවැ&ය )බඳව ෙහ Mයජනක ත//වය6 නැ/න,
එෙසY ෙවලා ෙබෙ අ කවර6 සාව/ ෙනiෙවN. එය
තpනාෙසYලාෙ ෙනiහැlයාෙ ග ල6ෂණය6 ස6,
තpනාෙසYලාෙ කැමැ/ෙ/ ග ල6ෂණය6 ෙනiෙවN.
(ජාතqවාදයට අ ශය නාශකා{ ත//වය6 මාණය කර
E
ෙබන ධායක ජනාප
රය )බඳ (ශ්නය තමN
මැ වරණ ෙOකාෙ පට ගහ කථාව. ෛම_පාල &`ෙසYන
මහ/මයා ෙසÑත ස්වාÙ වහෙසY සමඟ f එකඟතාව,
ෙසÑත ස්වාÙ වහෙසYෙ ෙදණ ඉO` ට ෙදන ලද
එකඟතාව, එමා ජනාප රයට ප/ෙවලා දළ දා මාගාවට
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Uය ගස කරන ලද (කාශය, ජනාප රෙD O" ෙදන
ෙවලාෙE කරන ලද (කාශය හා ඉ අන"ව අවස්ථා
ගණනාවකE කරන ලද (කාශය] xෙG, ධායක ජනාප
රය අෙහ& l{ම )බඳ ෙයජනාවN.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, "ෙමය, ෙ රෙ පැවැ/ෙවන
අවස ධායක ජනාප වරණයN" lයා එක අවස්ථාවකE
එමා lවා මට මතකN. එමා ෙ රෙ ජනතාව & ෙතරා
ප/ කර ගF ලබන අවස ධායක ජනාප වරයාය lවා. ඒ
lෙ ෙමiක6ද? ධායක ජනාප රය අෙහ& l{ම
)බඳව ඇ/ත වමනාවl කටC කරනවාය lයන එකN.
නp/ එෙහම කටC කරෙ නැහැ. wලාසනාîඪ ග"
ම_ම, අ ශය නාශකා{ ඒකාප ය" මනස6 ස]ත
අය ධායක ජනාප රයට ප/ f සා ෙ රෙ &m f
නාශය අ දැක ෙබනවා. අ ශය නාශකා{ ය" මනස6
ස]ත අය/ ධායක ජනාප ෙ වා; ණා. ඒ )F/
ධායක ජනාප රෙD ෙබන සr"භාවය අ අ/ ඳලා
ෙබනවා.
ප=Uය පාලනය ගැන බැෙවi/, රෙ ආhකෙය &යයට
526 එක පල6 යටෙ/ තබා ගෙ ෙකiෙහiමද? රෙ
(ධානතම ආයතනවල බලය එක පලක ]කා`/වයට
ෙගෙනෙ ෙකiෙහiමද? ෙවා මහ ජනයාෙ ෙ|ෙපiළ ෙලස
ෙනiසලකා, තමෙ පෙ< පරෙë 6 යට ආ මහජන
සප/ ෙලස සලකා, තමට අවශ- ප`O එක පල6 ඒවාN É
ෙක)ෙD ෙයmෙG ෙකෙසYද? ජනාප වරයාෙ තා X ප)යටම
ඉතාම/ ෙජ-ෂ්ඨ ම_ව"ට පවා එමාට ෙකiද නවන
&|ධ ෙG ෙකiෙහiමද? ඒ සා ය" මනස6 ස]ත ෙකෙනr
ධායක ජනාප ෙ වා; ණාම ය හැl නාශකා{
ත//වය ෙ සමාජය ඕනෑවට/ වඩා වැ;ෙය අ/ ඳලා
ෙබනවා. ඒ සාම තමN, "ධායක ජනාප රය අෙහ&
l{ම" lයන පට පාඨය ෙපim සට පාඨය6 බවට ප/ ෙG.
ඒ සාම තමN 1989E &`මාෙව බGඩාරනායක මැ යට
තමෙ මැ වරණ (කාශනය ළට ධායක ජනාප රය
අෙහ& l{ෙ ෙයජනාව ඇළ/ කරන ෙවෙ. ඒ සා
තමN 1994E චකා rමාරංග මැ යට ධායක ජනාප
රය අෙහ& l{ම )බඳ ෙයජනාව ෙගන එන &|ධ
ෙවෙ. ඒ සා තමN 1999E චකා rමාරංග මැ ය
තමෙ මැ වරණ (කාශනයට ධායක ජනාප
රය
අෙහ& l{ම )බඳ ෙයජනාව ෙගෙනෙ. ඒ සා තමN
2000 E සකස් කරන ලද ආGHtම ව-වස්ථාවට ධායක
ජනාප රය අෙහ& l{ෙ වග ඇළ/ වෙ. ඒ
සා තමN 2005E ධායක ජනාප රය අෙහ& l{ම
)බඳව ම]ද රාජප6ෂ මහ/මයා එකඟතාවකට එෙ. ඒ
සා තමN 2010E ම]ද රාජප6ෂ මහ/මයා තමෙ "ම]ද
üතන (2)" (කාශනයට ධායක ජනාප රය අෙහ&
l{ෙ ෙයජනාව ඇළ/ කරෙ. ඒ සා තමN 2015E
ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/මයාෙ/, ම]ද රාජප6ෂ
මහ/මයාෙ/ ෙදෙදනාෙම ෙපiෙරimව6 බවට ධායක
ජනාප රය අෙහ& l{ම ප/ වෙ.
ධායක ජනාප රය අෙහ& l{ම )බඳව අවස්ථා
ගණනාවකE ඉතා පැහැOව ජන වර ගණනාව6 ලැJ xණා.
ධායක ජනාප රය අෙහ& l{ම )බඳව ජන වරම ලැJ
ෙබනවා. ඒ වාෙම ය" මනස6 ස]ත ෙකෙන6 ධායක
ජනාප ෙ වා; ණාම, සමාජය අ/ප/ කරෙගන xf
නාශය අ දැකලා ෙබනවා.
l&ව6 කරගත ෙනiහැl, බලය පමණ6 ෙබන, අ/
මහජන මතය6 නැ , බලය ෙවFෙව පමණ6 ක<පනා කරන,
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අෙන6 l&ව6 ගැන ක<පනා ෙනiකරන ඔෙහY පාෙවන
ෙස6 ඒ ෙ වා; ණාම ෙමiක6ද ෙවෙ lයන
එක/ දැ ෙපවලා ෙබනවා. එෙහට/ නැ , ෙමෙහට/ නැ
උදය වා; ණාම ෙවෙ ෙමiක6ද lයන එක/ දැ අ/
ඳලා ෙබනවා. ධායක ජනාප tමය ]X තැන ඉඳලා
එෙහට/ නැ , ෙමෙහට/ නැ ෙකෙන6 වා; *ම ද6වා ෙ
රටට &m * ඇ නාශකා{ ත//වය )බඳව ඕනෑවට/ වඩා ෙ
සමාජය අ/ ඳලා ෙබනවා. ඒ සා (ජාතqවාදය ශ6 ම/
l{ෙE වැදග/ම සාධකයට තpනාෙසYලා ප= Uය අ"m
න ඇළත අත ෙ නැහැ. ත |ගලෙය6 මත අ ත
බලය6 මාණය ෙව, ඒ බලය හරහා තමට කළ
ෙනiහැ6ක6 ෙනiමැත lයන මතෙD කටC l{ෙ ෙමවලම
ඉව/ l{ම සඳහා තpනාෙසYලා ෙමiක6ද කර
ෙබෙ? l& ෙදය6 කරෙ නැහැ. ෙමiක6ද කෙළY? p
අ"m නම ෙදනට ෙදනා ෙහiෙර ෙහiරග< අuළනවා.
ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/මයා ඊළඟ වතාෙ තමට වා;
ෙවන ව lයලා ]තලා ෙහiරග< අuළනවා, ර<
tම&ංහ මහ/මයා ඊළඟ වතාෙ තමට වා; ෙවන ව
lයලා ]තලා ෙහiරග< අuළනවා. ෙ අ"m නම ගත ෙG
එෙහමN. ධායක ජනාප
රය අෙහ& l{ම සඳහා
ජනතාවෙ ජනවරම අFව කටC කරනවා ෙවFවට, ඒ ෙ
තම වා; *ම සඳහා ෙදනාට ෙදනා ෙහiෙර ෙහiරග<
ඇ]වා. හැබැN, ෙපබරවා` මාසෙD 10ෙවදා මැ වරණ
( ඵලෙය ෙපF කර ෙබනවා, ෙ ෙදෙදනාට ය)
කවදාව/ ඒ ෙ වා;ෙවන බැ` බව. ඔන, අ"m න6
Uයාට පස්ෙසY ත//වය.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_ම, ඔබමාට තව / 5ක කාලය6
ෙබනවා.

ග7 අ4ර 'සානායක මහතා

(மா.மி) அOர திஸாநாய(க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

හැබැN, ඒ අ"m න කටC කෙළY ෙකiෙහiමද? ෙ
වා; ෙවන බලාෙගන තමN අ"m නම කටC කෙළY.
හැබැN, අ"m න6 යනෙකiට ඉO`ප/ කර ෙබන ෙශYෂ පqය
ෙමiක6ද? ෙ ෙදෙදනාටම ය) ඒ ෙ වා; ෙවන බැ` බව
ස6 =ද6 ෙසY පැහැON. ප= Uය ෙපබරවා` මාසෙD 10වැදා
මැ වරණ ( ඵලය ඉතා ෙහiÝ {6ෂණය කෙළi/, ඒ
)බඳව අ
ෙලir වාදවලට යන ඕනෑ නැහැ. ඒ
ෙදෙදනාෙග ෙකෙන6 තව mරට/ ෙ ෙ වා; ෙවන
ව lයලා ]තාෙගන ඉනවා න, ඒ අයෙ ෙමiළය
ප{6ෂා l{ම සඳහා වන සායනයකට යවන ප6ෂ
සාමාÚකයට අN ය ෙබනවා. ෙමiකද, ඒක කරන බැහැ.
දැව/ ඒක ෙ/" ගන. ෙමiකද, ධායක ජනාප tමය
අෙහ& කරනවා ෙවFවට අ"m නම කෙළY, ඒෙ6 වා;
ෙවන බලාෙගන &මN. ඒක තමN කටC කළ ආකාරය. එම
සා ඉතා ෙහiÝ (ජාතqවාදය ශ6 ම/ l{ම සඳහා අවශවන &
යවරය, }යාමාග ආGHව & ගත Cව
xණා. නp/ මම දැ6කා, ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/මයාෙ
අ"m නක කාල ප`ÖෙÛදය ඇළත ඒ සඳහා ගනා ලද
}යාමාග ෙහ ඉO` අ"m එකහමාර ළ ගF ලබන }යාමාග
l&ව6 ඒ (කාශයට ඇළ/ ෙවලා නැ
බව. ඒ සා
(ජාතqවාදය පැ/ෙත බැව/ ඉO` යවර6 තැJම සඳහා
l&m දැ6ම6 නැ පාලනය6 හැvයට තමN ගත ෙව
ෙබෙ.
wලාසනාîඪ ග"
ග/ෙතi/, ගත ෙව

ම_ම, ස Gඩනය කරලා
xf අ"m න ඉතාම/ අසාථක,
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ජනතාවෙග තැ f, ජනතාවෙ අ(සාදයට ප/ f,
ජනතාව ෙදන ලද එකඟතාව ඉ කරන අසම/ f,
ස්කාරණ ෙලස ගත f කාල ප`ÖෙÛදය6. අHම තර ඉ `
අ"m එකහමාරව/ ය (ග ගාÙ යවරකට තpනාෙසYලා
යා Cව ෙබනවා. හැබැN, ආhකය, (ජාතqවාදය, යහ
පාලනය, වංචා Éෂණ )බඳ (ශ්නවලE තpනාෙසYලාට l&m
(ග ගාÙ යවර6 යන බැහැ lයලා අ ඉතා ෙහiÝ
ශ්වාස කරනවා. ෙ ආGHව  කෙඳY මැද ෙෙය කා,
ෙපi/ෙත තර6 ෙබන ආGHව6. අරව6 නැ ෙබi<
පාලනය6 ෙක. ඒ සා ෙ පාලනයට අෙ රෙ ඉO`ය සඳහා
X l&m දැ6ම6 සහ }යාමාගය6 ගැsමට ෙනiහැl බව ඉතා
ෙහiÝ ප= Uය අ"m න ඇළත ෙපF කර
ෙබනවා. එෙහම න දැ කරන ෙබෙ rම6ද?
ප6ෂය6 හැvයට අ උ/සාහ කර ෙබනවා, අHම තර
ඉO` අ"m එකහමාර ඇළත ය හැl නාශය,- අ/
l&ව6
තpනාෙසYලාට
කරන
බැහැ.
]ට
අමාත-වරෙය6 (කාශ කළා, ජනතාවෙ තය නංවන
සමෘ|යට ව lයලා. ෙබi" ෙහiෙඳY. ඒ l&ව6 කරන
බැහැ. ඒවා තව mරට/ වචන තරN. සමහර අය ]තාෙගන
ඉනවා, ෙ රට හදන ව lයලා. එ6ස/ ජා ක
ප6ෂෙD එන බලාෙගන ඉන නායකෙය ෙ රට හදන ම"
කථා lයනවා, පාස< ල ඇම ෙවFවට ල ඇ ෙදක6
ෙදන ඕනෑ; සප/ rටම ෙවFවට සප/ rට ෙදක6
ෙදන ඕනෑ; ¹ාම ලධා` වසමl තමෙ පා6dකෙය6
රස්සාවට ගන ඕනෑ; ඊට පස්ෙසY ඔu ඡද කරN lයා. ඔය
යටම තමN ෙමÖචර ක< රට පාලනය කෙළY. ඒක අ/
ෙදය6 ෙනiෙවN. අHම තර üතනය6 ස]ත ෙහ6 අද
තpනාෙසYලාෙ ප6ෂය ඇෙළY නැහැ. ඒ සා ෙමiක6ද
]තෙ? ෙබදා ෙදන එක තමN ෙ|ශපාලනය lයෙ.
එෙහම ෙද? ල ඇම ෙවFවට ල ඇ ෙදක6 mෙනi/
හ`යN, සප/ rටම ෙවFවට සප/ rට ෙදක6 ෙදp,
සමෘ| Eමනාව " ය< 10,0006 කරp, ඊට පස්ෙසY හැම ¹ාම
ලධා` ෙකiඨාසයlම එ6ස/ ජා ක පා6dකෙයrට
රස්සාව6 ෙදp, ල6ෂය6 රස්සාවලට ගp. ෙමiනවද ෙ
lයෙ? රට6 හදනද එෙහම lයෙ? රට6 හැEම
)බඳව කථා කෙළi/, ෙ යට තමN තpනාෙසYලා
ඉ හාසය රාම කටC කෙළY. වරාය පාH ෙවෙ rම6
සාද? ආGHව මා" ෙවනෙකiට/ වරාය රවනවා. ඇම වරයා
මා" ෙවනෙකiට/ වරාය රවනවා. ලංකා ඛජ ෙත< s ගත
සංස්ථාව පාH ෙවෙ rම6 සාද? ඇම ව" මා"
ෙවනෙකiට/ ලංකා ඛජ ෙත< s ගත සංස්ථාව රවනවා,
ආGHව මා" ෙවනෙකiට/ ලංකා ඛජ ෙත< s ගත සංස්ථාව
රවනවා. ෙ යට තමN &|ධ ෙවලා ෙබෙ.
මට මතකN එක දවස6 ගාë ෙලirෙ ම_මා lවා,
"1978 ආGHව හදලා කැස්බෑවට U]<ලා බස් එක නව/තලා
'ෙපෙôය, ෙපෙôය' lවාම බස් එකට නැගා." lයලා.
ඔබමා මට දවස6 lවා, "එෙහම U]<ලා තමN රස්සාවලට
දැෙ." lයලා. එÖචරN. කැස්බෑවට U]<ලා බස් එක
නැවැ/වා, "ෙපෙôය, ෙපෙôය" lයලා lවාම
ෙපෙôය උදය නැගා; "වරාය, වරාය" lයලා lවාම
වරාය උදය නැගා. එෙහම එ6කෙගන U]<ලා ෙරවා.
1977E එෙහම තමN කෙළY. [බාධා l{ම6] ෙහiඳN, ෙමiක6 හ`.
එෙහම තමN කෙළY. [බාධා l{ම6] ඒකමෙ දැF/ කරන
ෙයජනා කරෙ. අ/ ෙදය6 ෙයජනා කරනවාද? නැවත
"ෙපෙôය, ෙපෙôය" lයලා ෙපෙôය එකට දමනවා,
"වරාය, වරාය" lයලා වරායට පටවනවා. ෙක තමN &|ධ
කරෙ. තpනාෙසYලා රාජ- ආයතන/ කඩා වැවා. p
ආhකය/ කඩා වැවා. ජනතාවෙ ජන තය/ ආපස්සට
ඇදලා දමා ෙබනවා.
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පාෙව

[ග" අFර Oසානායක මහතා]

තpනාෙසYලාෙ ආGHව ඉO` අ"m එකහමාර ළ/
තpනාෙසYලාට ලැෙබන අමාත- ර, ලැෙබන වරදාන හා
වර(සාද ආර6ෂා කර ග ඔෙහY ෙගලා යන පාලනය6
ෙගන යනෙකiට ඉO` l&ව6 &m ෙනiවන බව න ඉතා ෙහiÝ
පැහැON. wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට ෙමම අවස්ථාව
ලබා mනාට ඔබමාට ෙබiෙහiම ස් N.
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පාෙවට අ/ pufවර6 E අවස්ථා ෙබනවා. නp/,
පාෙ ඉ හාසෙD හ/වැ පාෙෙ -ප=Uය
පාෙෙ- ම]ද රාජප6ෂ මහ/මයාෙ පාලන කාලෙD
අවසාන භාගෙD අ"m පහක කාලය6 ළ සැ&වාර අ/
කරලා නැහැ. ම]ද රාජප6ෂ ජනාප වරයා එකOගට සැ&
වාරය පව/වාෙගන ෙගiස් ෙබනවා. ඉ හාසෙD පාෙව
වාරාවසාන ෙනiකර, එකOගට සැ& වාරය පව/වාෙගන ෙගiස්
ෙබෙ, ප=Uය පාෙ -හ/වැ පාෙපාලන කාලය ළN.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබiෙහiම ස් N.
Ùළඟට, ග" අÚ/ මානෙප"ම ම_මා. ඔබමාට
/ අටක කාලය6 ෙබනවා.
අ.භා. 2.14]

[

ග7 අLD මාන ෙප7ම මහතා

(மா.மி) அஜி மா ன8ெப/ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා Eම
)බඳව ඔබමාට ස් වත ෙවනවා. 2015 සැතැබ
මාසෙD පළp වැදා ආරභ X අටවැ පාෙෙ පළp
සැ&වාරය අ ග" ෛම_පාල &`ෙසYන ජනාප මා &
2018 අෙ(Y< 12 Oන අවස කළා. ඊළඟට, මැN 08 වැදා
අටවැ පාෙෙ ෙදවන සැ&වාරය ආරභ කළා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙමiක6ෙද වැෙටN, වැෙටN
බල එවාෙ පස්ෙස න`යා Uයා. ඒ වාෙ
පාෙෙ පළpවැ සැ&වාරය අවස කළාම ප6ෂයට
mම ෙD ෙජiය6 ඇ ණා, "දැ ආGHව ඉවරN; රට
අස්ථාවරN; අගමැ මාN, ජනාප මාN අතර (ශ්න; ඒකN
ෙ වාරාවසාන කෙළY." lයලා. ඒ අය ධ කථා lය අෙ
රෙ අ ඇ කර දහස් මාධ- වාතාවරණය (ෙයජනයට
ග ෙ රජයට -ආGHවට- අවලාද, අපවාද නැþවා. නp/,
අ දනවා (ජාතqවාE පාලනය6 x6
ඳලා නැ ,
ඒකාප පාලනයl සැප සප/ ලබා ෙ උදය ෙමෙහම
කථා කරන එක අp/ත6 ෙනiෙවN lයන එක. ඒ අය
(ජාතqවාදය lයෙ ෙමiක6ද lයලාව/ දෙ නැහැ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, \ ලංකා පාෙ
ඉ හාසය අරෙගන බැවාම, ධායක ජනාප tමය එනට/
ක 1947 &ට 1978 ද6වා අ"m 30කට ආසන කාලය ළ
ස් වතාව6 නව පාෙ සැ&වාර පටෙගන ෙබනවා. ඒ
lයෙ, අ"|දකට එක වතාව6 බැU වාෙ නව සැ&වාර
පටෙගන ෙබනවා. ග" අFර Oසානායක ම_ම, ඒකට
ෙහYව ෙමiක6ද lයලා ඉ හාසයට U]<ලා බලන ඕනෑ.
පාෙ ඉ හාසෙD/ කටC කරලා
ෙබෙ ඒ
යටN.
ස් වතාව6 සැ&වාර පව/වා ෙබනවා. සමහර
අවස්ථාවල උ/සවාකාරෙය වෘත කර ෙබනවා. සමහර
අවස්ථාවල උ/සව ෙනiපව/වා වෘත කර ෙබනවා. සමහර
අවස්ථාවල -ධායක ජනාප tමය එන ඉස්ෙස<ලාආGHව ශ්වාස භංග ෙයජනාව පැරmf අවස්ථා/ xණා.
1978 නව ව-වස්ථාව ආවාට පස්ෙසY ෙØ.ආ. ජයවධන
මැ මාෙ පාලන කාලෙD/, ආ. ෙ(Yමදාස මැ මාෙ
පාලන කාලෙD/, .J. ෙØංග මැ මාෙ පාලන කාලෙD/,
චකා rමාරංග මැ යෙ පාලන කාලෙD/ සෑම වසරකම
වාෙ පාෙව වාරාවසාන කර අ/ සැ& වාර පටෙගන

ෙශYෂෙය අ ග" ජනාප මා ස ව-වස්ථාදායක
බලතල අFව, පාෙව වාරාවසාන l{මට හා නව
සැ&වාර ආරභ l{මට බලය ෙබනවා. ඒ බලය පාÖü කරලා
&ය ජනාප ව" ෙ කටC/ත කර ෙබනවා. ෙක රටට
අ/ ෙදය6 ෙනiෙවN. නp/, (ශ්නය ෙබෙ, එදා
හ/වැ පාෙ පාලන කාලෙD -ම]ද රාජප6ෂ ]ට
ජනාප මාෙ පාලන කාලෙD- අවසාන කාලය ළ ෙ
කායය &|ධ ෙනi*මN. එදා ඉ හාසය ෙවනස් කර
ඒකාප යට පාෙව එකOගට අරෙගන Uයා. නp/,
අද පාෙව නව සැ&වාරයකට ආවාම, "පාෙව
වාරාවසාන කෙළY ඇN?" lයලා (ශ්න කරනවා. නp/, එදා
එකOගට පාෙව අරෙගන ය|E, "ඉ හාසෙD පළpවැ
වතාවට පාෙ සැ&වාර අවස ෙනiෙකiට එකOගට
ඉO`යට අරෙගන යෙ ඇN, ජනාප මා ෙ යට
ඒකාප ගමන6 යෙ ඇN?" lයලා (ශ්න කරන ඔය
ෙචකNට, ඔය නායකNට ෙකiද6 xෙG නැහැ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, යහප/ රාජ- පව ෙ
ධායකය, ව-වස්ථාදායකය, අකරණය lයන අංශ ෙන]
සමබර දායක/වය මතN.
නp/, ප=Uය රජය කාලෙD
ෙමiක6ද කෙළY? ධායකෙD උH Òල ගැන කථා කළා.
"(තාපව/ ෙපFම6 ෙබන, උH Òල6 ෙබන ධායකය6
ෙබෙ." එෙහම නැ/න "හෙD හතෙ 'සNස්' එෙ6
නායකෙය6
ඉෙ."
lය
අකරණය/,
ව-වස්ථාදායකය/  ෙදකකට ගණ ගෙ නැ
ඒකාප ධායකයrN රට පාලනය කෙළY.
තpට ඕනෑ යට නටවන ව îකඩය6 යටN
අකරණය පාÖü කෙළY. 'අත උස්සප' lයනෙකiට අත
උස්සන/, 'අත පහ/ කරප' lයනෙකiට පහ/ කරන/
ව f ම_ව"ෙග සැmල/ පාෙව6
යට තමN ව-වස්ථාදායකය සබධෙයF/ ධායක බලය
පාÖü කර ෙගන UෙD. ධායකය ෙකiෙහiමද අකරණයට
සැලrෙ lයන එක ගැන lයන ඉ හාසෙD ඕනෑ තර
ක"f ෙබනවා. ෙපô<, ස< සහ ෙත<වල ල අහස
උසට නගලා ඒවාෙය ෙකiස් ගහනෙකiට අකරණයට
Uයා. ෙපô<, ස< සහ ෙත< සඳහා ල ûqය6 දාලා ල
පහත ෙහළන lයලා අකරණෙය mව6 mනා. ඒ
අකරණ mවව/ ශතපහකට ගණ ගෙ නැව තමN
ප=Uය ධායකය කටC කෙළY; ෙ රට පාලනය කෙළY. ඒ
වාෙම අ දැ6කා, අ¹ශ්චයකාර 4රා බGඩාරනායක
මැ ය අ¹ශ්චයකාර තනෙර ඉව/ කෙළY ෙකiෙහiමද
lයලා; ධායකය සහ ව-වස්ථාදායකය ෙ අකරණය
ෙවFෙව කටC කෙළY ෙකiෙහiමද, ෙමෙහයXෙD ෙකiෙහiමද
lයන එක අ දැ6කා. එදා xf ඒ ඒකාප වාදය අ
දැ6කා. නp/ වතමානය ෙවනෙකiට අ ඒ tමෙදය ෙවනස්
කරලා ෙබනවා. අකරණය, ව-වස්ථාදායකය සහ ධායකය
සමබර කර ෙගන එlෙනකාට ග" කර, එlෙනකාෙ මත
ඉවස, එlෙනකාට අවනත ෙව කටC කරන යහ පාලන
( ප/ ය6 අ වතමානෙD දlනවා.
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ප=Uය දවස්වල අ
දැ6කා, අ ග" ජනාප මා
අකරණෙය අහනවා, "මෙ ර කාලය ෙකiපමණද" lයලා.
අකරණය ඒ සබධව m mව ජනාප මා ]ස නමා
)ග/තා, "ඒක තමN මෙ ර කාලය" lයලා. එමා අකරණ
mවට ]ස නැpවා.

ආගක නායකය යට U]<ලා කථා කරනවා අ දැ6කා; ඒ
වාෙ රඟපානවා අ දැ6කා.

ප=Uය දවස්වල පාෙවට අණ පන/ Óය6 ආවාද,
අකරණ m මත Óය6 නැවැ/වාද; සංෙශධනය කළාද? ඒ
අවස්ථාව]E අකරණයට ]ස නමනවා අ දැ6කා. එෙහම
(ජාතqවාE පාලනය6 අ අරෙගන යනවා. wලාසනාîඪ ග"
ම_ම, මම ෙශYෂෙය lයනවා, අද සමබරතාව6 ඇ ව
අ ෙ කටC කරෙගන යන බව. ෙශYෂෙයම ධායකය,
ව-වස්ථාදායකය අදහස් }යා/මක කරන (ජාතqවාE
tමෙදය අද අ දlනවා. බලන, අද ෙ පාෙව ළ
Ó ෙදෙන6 තම දහස් අදහස් (කාශ කරනවාද? එදා ෙමෙහම
අදහස් (කාශ l{ම6 xණාද? අද ෙප|ගක ජනමාධ-ය
තර6 ෙනiෙවN, රාජ- ජනමාධ-ය සබධෙයF/ බලන,
ආGHවට "|ධව කථා කරනවා ෙපෙ. ෙ පාෙව
ළ බැෙවi/, ධ සමාජ මට
ෙබන, ධ
සංස්කෘවලට අN , ධ ඇද] අදහන ම_ව" ඉනවා.
ඒ අයෙ හැම මතයකටම අද ග" කරනවා. සමහර ට අපට
ෙදiස් lයනවා, ෙ ආGHවට ෙකiද පණ නැ|ද, ෙ එක
එ6ෙකනාෙග බැf අහෙ lයලා. ෙවා බැf
ෙනiෙවN. ඒ අදහස් ඉO`ප/ කරන/ ඒ අයට අවස්ථාව
ෙබන ඕනෑ. wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට ෙව X
ෙලාව අවස ෙවFN යෙ.

ග" ම_මා, දැ ඔබමාෙ කථාව අවසාන කරන. අද
කාලය ඉතාම මාස]තN.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_මා, ඔබමාෙ කථාව අවසාන කරන.

ග7 අLD මාන ෙප7ම මහතා

(மா.மி) அஜி மா ன8ெப/ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මම අවසාන කරන. මම lයනවා, වතමානය ෙවනෙකiට
හැමෙදනාෙම අදහස් අරෙගන කටC කරනවා lයන කාරණය.
අද ආhක සංවධනය අHN lයලා කථා කළා. නp/ අ
ඉ හාසෙD දැ6කා, සංවධනය lයෙ ෙමiක6ද lයලා.
ෙව; උGඩය පාÖü කරලා උ|ෙඝෂකය මරා දාලා කරන
සංවධනය, සංවධනය6 ද?

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_මා, කථාව අවස කරන.

ග7 අLD මාන ෙප7ම මහතා

(மா.மி) அஜி மா ன8ெப/ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අවස කරන, මට තව
නා;ය6 ෙදන.
ණය ගෙ ෙමiනවාද, කරෙ ෙමiනවාද lයා
පාෙව දැFව/ ෙනiකර ඒකාප
යට කර
සංවධනය රටට මහා බර6 ෙවලා ෙබනවා lයන එක/ අ
දැ6කා. ඒ වාෙම ෙ (ජාතqවාදය ළ අ දlනවා, ෙ රෙ
ඉන ෙහi" *ර රඅලා වාෙ උසා ඉස්සරහට U]
කථා කරන අදම. ෙ රෙ ඉන Éෂකය ශාතව"
යට කථා කරනවා අ දැ6කා. ෙ රෙ ඉන sම"ව

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග7 අLD මාන ෙප7ම මහතා

(மா.மி) அஜி மா ன8ெப/ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙශYෂෙයම මම ෙ රෙ ජනතාවට ආයාචනය කරනවා,
ෙ ෙවලා ෙබෙ ෙමiක6ද lයා දlන දෑස් කඩරා හැර
බලන lයලා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබiෙහiම ස් N.
Ùළඟට, ග" බmල Pණවධන ම_මා.
අ.භා. 2.23]

[

ග7 (ආචා9ය) බ{ල sණව9ධන මහතා
(மா.மி) (கலாநிதி) ப5ல )ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ප=Uය දා ග" ෛම_පාල
&`ෙසYන ජනාප මා ෙ ග" සභාවට අ/ කරF ලැÐ
(කාශනය )බඳ අප ළ/, ධ පාශ්ව ළ/ අ/ ෙවනස6
සඳහා වන l&ය අදහස6 ඇ ෙවතැN lයන අෙ6ෂාව6
ෙගiඩනැÔලා xණා. ඊට (ධාන ෙහYව තමN පළා/ පාලන
මැ වරණයට ෙපරාව එමා & රෙ ජනතාව අමත ඉතා
පැහැOව (කාශය6 l{ම, 2015, 2016 සහ 2017 lයන වෂ
න ළE රෙ ආhකය කළමනාකරණය l{ෙ කටC/ත
කෙළY එ6ස/ ජා ක ප6ෂය බවට.
එ6ස/ ජා ක ප6ෂයට ෙමය කළ ෙනiහැl *ම ) රෙ
කෘd කමාතය කඩා වැvලා, කමාත කඩා වැvලා, ෙසYවා
අංශය කඩා වැvලා ආhකය සQණෙයම නැ වන
ත//වය6 මාණය l{ම සබධෙය එ6ස/ ජා ක
ප6ෂය Qණ වගඋ/තරක"ෙවr වන බව එමා පැහැOව
රටට (කාශ කළා පමණ6 ෙනiෙවN, ෙ මැ වරණෙය ප=ව
ආhකෙD ෙගiඩ ගන ෙනiහැl f ෙකiටස ෙගiඩ ගැsම
සඳහා එමා & නව වැඩ )ෙවළ6 හවා ෙදන බව/
(කාශ කළා. එෙසY (කාශ කරලා ඒ අFව එමා ය ය යවර/
ග/තා.
ෙ අවස්ථාෙE මම කැමැ N, 2018.04.07 වන Oන
"ලංකාEප" ව/ පෙ/ 6 වන ෙ සඳහ අජත rමාර
අගලකඩ ` & යන ලද  යක ෙකiටස6 lයවන.
එ] ෙමෙසY සඳහ වනවා:
"ආhක කළමනාකරණ කව අෙහ& කළා.
අගමැ වරයාෙ (ධාන/වෙය C/ ආhක කළමනාකරණ කව
අෙහ& කළ බව ජනාප ෛම_පාල &`ෙසYන මහතා ඊෙD (06)
පැව ය.
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පාෙව

[ග" (ආචාය) බmල Pණවධන මහතා]

එම කෙ කටC &ය<ල අමාත- මGඩලය මÔ &m ෙකෙරන බවද
ජනාප වරයා ෙකiළඹ ෙකiව ජනාප
මOරෙDE ව/ප/
කව" හා මාධ- ආයතන (ධාs සමඟ ඊෙD පැවැ සාකÖඡාෙE
(කාශ කෙළYය.
Ùට ෙපර, කැMන මGඩලය/, ආhක කළමනාකරණ කව/
ආයතන ෙදක6 ෙලස කටC කළ බව Ó ජනාප වරයා දැ එය
අෙහ& කර ඇ සා එකට වැඩකටC &m ෙකෙරන බවද Óෙය."

එම සා ජනාප මා ඉතා පැහැOව ෙ ආhකය
කළමනාකරණය කර ගත ෙනiහැl *ෙ ත//වය සඳහා වන
එක බාධකය6 ෙලස සලකා කළමනාකරණ කව අෙහ& කළා
lවා. ෙමම කටC &m කරෙ කැMන මGඩලය &
ගනා රණ මතN lයලා/ එමා lවා. ෙ වනෙකiට ෙ
රෙ මැම වැvලා; ෙසYවා C6 ය වැvලා; ජනයාෙ
ආදායම වැvලා; ල මට ඉහළ U]<ලා; ෙපi අFපාතය
ඉහළ U]<ලා; සංüත කඩා වැvලා; " යල මස්තබා<m ෙවලා;
ණය බර වැ; ෙවලා; ඉතා ශාල ආhක මමස්ථාන &ය<ල
හ="වා ගත ෙනiහැl ත//වයකට ප/ ෙවලා ෙ රට ]ර ෙවලා
ෙබනවා. මම ]තන යට ඒ ]ර *ම සඳහා (ධාන
වගඋ/තරක"ෙවr තමN, හැම දාම ]ව6කා{ ෙලස තමෙ
අÑමතය ප`|ෙද ( ප/ m රණ }යා/මක කරන
උ/සාහ දර ]ට pද< අමාත-වරයා. එමා & එ6ස/
ජා ක ප6ෂෙD රජය }යා/මක ෙනiකරන ඉතා වැරOසහගත
සමහර ( ප/ }යා/මක l{ම සා ඇ f අxදය කරණ
ෙකiටෙගන දැවැත ෙග ෙශYෂ අxදය6 2015 E මාණය
ණා. ඒ අFව ව6කඩ කැHවා වාෙ ෙ|ශ මය අෙ රv
ටට ගලාෙගන යන පට ග/තා. නp/, රට ඇළට එන
ෙ|ශ මය එෙල& වැ; ෙG නැහැ. ජාත-තර සංüතය
අH ණා, ෙ|ශ ණය බර වැ; ණා. ෙ, ඉතාම වා&දායක
ත//වය රා4ය6 මාණය ෙවලා xf රට6. C|ධය6
නැහැ, ෙලක ඛජ ෙත< අxදය6 නැහැ, ෙලක ආහාර
අxදය6 නැහැ, ෙලක wල- අxදය6 නැහැ, ෙලකෙD ඉතාම
ðභදායක වාතාවරණය6
xf ඉතාම 4ෂ්ට ෙලස
කළමනාකරණය කරF ලැÐ ආhකය6 තමN ෙමෙලස නාශ
pඛයට ඇදෙගන UෙD.
එෙහම ෙවනෙකiට 2016 E ජාත-තර wල- අරpදල මැOහ/
ෙවලා අෙ රට/ එ6ක U=ම6 ගැuවා. ඒ අFව, අ"m
නකට ඇෙම`කාF ෙඩiල Mයන 56 ෙදන න, ෙමන
ෙ ෙමන ෙ ෙකiෙ|& ඉෂ්ට කරන ඕනෑය lයලා lවා.
ඒ අFව, රජෙD ආදායම වැ; කරන ඕනෑ; බm පනත ෙවනස්
කරලා බm වැ; කරන ඕනෑ; රජෙD යද අH කරන ඕනෑ;
2020 වන ට අය වැය පරතරය දළ ෙ|Àය ෂ්පාදනෙය
&යයට 3කට ෙගෙනන ඕනෑ; මය අFපාතය දහෙසY
රණය වන ෙදන ඕනෑ; රාජ- ව-වසාය ෙප|ගකරණය
l{ම ෙහ ( වහගත l{ම කරන ඕනෑ; නම- මය
අFපාත ( ප/ ය හවා ෙදන ඕනෑ. එවකට පැවැ රජය
ෙ ෙකiෙ|& vකට අ/ස කළා. ඒ අFව, ඔ v ට
යම කරF ලැÐ ආකාරයට කටC කෙළY නැ/න වා`කය
දහස් කරෙ නැහැ. එක වරකට වා`කය වශෙය ෙදෙ
ඇෙම`කාF ෙඩiල යන 169N. ඔ යම කරන ප`O
කටC කෙළY නැ/න ඒ ෙඩiල යන 169 ෙදෙ/ නැහැ.
ෙමෙලස කාරî» ෙලස ආhකය කළමනාකරණය l{ම සා
ජාත-තර wල- අරpදෙ< U=ම අපව ]ර කළා. ]ර කළාට
ප=ව අවසාන වතාෙ පස්වන වා`කය දහස් කරන න,
තව/ ෙකiෙ|&ය6 යම කළා. මම ෙ )බඳව Ùට කF/
lවා. ෙත< ල සබධෙය පැහැO ෙලස ල ûqය6
}යා/මක කරනම ඕනෑය lවා. එෙසY කෙළY නැ/න ඊළඟ
වා`කය r/ කරෙ නැහැN lවා. ඒ අFව, ජාත-තර
wල- අරpදලN, රජයN අතර ගැම6 ඇ ණා. එ] ( ඵලය
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ෙG අද මධ-ම රා_ 12 &ට ෙපô< ටරයක ල " ය<
20l, ස< ටරයක ල " ය< 14l, ෙත< ටරයක
ල " ය< 57l වැ; කළ බවN lයලා ෙ ග" සභාවට මම
මත6 කරන කැමැ N.
ෙක තමN ඇ/ත, ෙක තමN මහ ෙපiෙළiෙ යථාථය.
ආGHවට lයනට බැහැ, ෙමiන ෙමiන ල ûqද lයලා.
ෙපô< ල වැ; ෙවනවා, ස< ල වැ; ෙවනවා, ෙත< ල
" ය< 57l වැ; ෙවනවා lයලා ආGHවට lයනට බැහැ.
නp/ ආGHවට ෙනilයා ඉනට/ බැහැ. ෙමiකද, ඒක lෙ
නැ/න ණය pදෙ< පස්ෙව වා`කය හබ ෙවෙ නැහැ.
තpනාෙසYලා රට ]ර කරලා ෙබන තැන )බඳව අHම
තර අවෙබධය6 ලබා ගනට ෙහiඳම උදාහරණය තමN
ෙමය. මම Ùට ස න හතරක ඉඳ ආhක පෙDෂණ
ඒකකෙDE ෙ ගැන lවා. ජාත-තර wල- අරpදෙල ආ
සÙ6ෂණ කGඩායම, -{6ෂණ කGඩායම- ඉතා පැහැOව
රජයට lවා ෙ `වැය පැහැOව ද-ාමාන වන ආකාරයට
ඛජ ෙත< )බඳව ûqය6 හදෙ නැ/න අ ඊළඟ
වා`කය r/ කරෙ නැහැN lයලා. ඒ ත//වයට රට ]ර
කරලා, රට ෙගන යන බැ` ත//වයට ඇද දමලා ෙබනවා.
ෙකiÖචර ම_ව" අකැමැ
ණ/, ඇම
මGඩලය
අකැමැ
ණ/, ජනාප මා අකැමැ
ණ/, කැMන
මGඩලය අකැමැ ණ/ ජාත-තර wල- අරpදල ඉO`ෙD
දණ ගහලා අද ඉඳ ෙපô< ටරය " ය< 20l, ස<
ටරය " ය< 14l සහ ෙත< ටරය " ය< 57l ල
වැ; කරනවා.
ප=Uය 08ෙව දා ජනාප මා එමාෙ (කාශෙD
සඳහ ෙනiකළ/, ම]ද රාජප6ෂ CගෙD හදලා xf රට
ෙ අ"m ෙ කඩා වැf ආකාරය )බඳව ද/ත l]පය6
හැසාó වාතාවට ඇ *ම සඳහා මම ෙ අවස්ථාෙE (කාශ
කරනට කැමැ N. 2014 ආhක වධන ෙගය &යයට 7.5N.
2017 වෂෙD \ ලංකා මහ බැංrෙ අ/ම වාතාව අFව රෙ
සමස්ත මැෙ වධන ෙගය &යයට 3.1N. ෙ වෂෙD
ස්ථාවර ලට ගණනය කළ දළ ජා ක ෂ්පාදනය ඉr/ වෂෙD
ස්ථාවර ලට ගණනය කළ දළ ජා ක ෂ්පාදනය සමඟ
සාෙ6ෂව සැස ෙE සලකා බලF ලබන වෂෙDE ජා ක
ෂ්පාදනෙD ඇ f ( ශ ක ෙවනස තමN ෙ &යයට 3.1
lයෙ. &යයට 7.56ව xf රෙ OCfව, වධනය,
(ග ය, ඉස්සරහාට යාම &යයට 3.1 ද6වා මදගාÙෙවලා පහත
වැvලා ෙබනවා.
එදා ම]ද රාජප6ෂ CගෙD කෘdකාක අංශෙD වධන
ෙගය &යයට 4.6N. Uය අ"|ෙ| කෘdකාක අංශෙD වධන
ෙගය -0.8N. ෙපiෙහiර සහනාධාරය නැ කරලා, ෙගi*ට
වර ෙදෙ නැ ව, ෙගi*ට ෙපiෙහiර ෙදෙ නැ ව,
වගා කරනට ඉඩ ෙදෙ නැ ව, ෙගi*ට ල6 ෙගවෙ
නැ ව, හදන ෙ| Uය යදමට ගෙ නැ ණාම සමස්ත රෙ
අ මහ/ බuතර කෘd කමාතය වැvලා ෙබනවා -0.8 ද6වා.
= ප`මාණ කමාතක"ව ෙනiසලකා හැරලා ෙබනවා.
ම]ද CගෙD &යයට 4.7l කමාත අංශය වධනය ණා.
ව6කඩ කැHවා වාෙ ට රv භාGඩ ෙගනැ<ලා ඒ
කමාතක"වෙ වන උපාය සQණෙය නැ කළාට
පස්ෙසY, 2017 වෂෙD කමාත අංශය වධනය ෙවලා
ෙබෙ &යයට 3.9l පමණN.
බැංr, ර6ෂණය, (වාහනය, ගබඩාකරණය, &<ලර
ෙවෙළඳාම, ෙතiග ෙවෙළඳාම ඇ ෙසYවා අංශය &යයට 4.8l
එදා වධනය ණ/ අද වධනය ෙවලා ෙබෙ &යයට
3.2l. එතෙකiට කෘd අංශෙD වධනය අH ෙවලා, කමාත
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අංශෙD වධනය අH ෙවලා, ෙසYවා අංශෙD වධනය අH ෙවලා.
2014E දළ ජා ක ආදායම &යයට 5.1N, 2017 වෂෙD එය
&යයට 3.1N.
ඒක |ගල ආදායම xෙG ඇෙම`කාF ෙඩiල 3,734ට.
දැ එය 3,956N. එදා ඒක |ගල ආදායම හැමදාම වැ; ෙG
ඇෙම`කාF ෙඩiල &ය ගණව. එ] වැ; *ෙ ෙගය අද
වන ට ඉතා ශාල ෙලස අHෙවලා ෙබනවා. ඒ වාෙම එදා
Òlයාෙ අFපාතය &යයට 4.3N. අද එය &යයට 4.2N. ඒ අH
*ම ෙවලා ෙබෙ ර6ෂා අවස්ථා ජත *ම සා ෙනiෙවN.
රෙ Îම බලකාය වැ; *ම සාN. Òlයාෙව ෙපෙළන
සංඛ-ාව, Îම බලකාෙය ෙබදලා &යෙය වැ; කරලා තමN
Òlයාෙ අFපාතය, ෙසYවා C6ත අFපාතය ෙසiයා ගෙ.
ෙසYවා C6 ය &යයට 4.2ට අH ණාට අද Òlයා ර]ත
උපාධා`ට නැවත වතාව6 ක ගෑස් ගහනවා; ජල (හාර
එ<ල කරනවා. Òlයා ර]ත උපාධා` ල6ෂ ගණන6 නැවත
වතාව6 පාරට බැහැලා "ර6ෂාව6 Oය" lයන ත//වයට ප/
කරලා ෙබනවා. එදා අ රජය භාර ගනා ට/ එවැ
ත//වය6 xණා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_මා, ඔබමාට තව / 3ක කාලය6 ඉ `ව
ෙබනවා.

ග7 (ආචා9ය) බ{ල sණව9ධන මහතා
(மா.மி) (கலாநிதி) ப5ல )ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

මට තව නා; 5ක කාලය6 ලබා ෙදන, ග" wලසනාîඪ
ග" ම_ම.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_මා, කාලය
අවස කරන.

මා ස]තN. / 3l කථාව
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ණා. එෙහම නැ/න wත වැප අH ණා. දැ බලන,
අ/ මහ බැංr වාතාවට අFව ප; පාලක සභා කමාතවල
ෙසYවකයෙ wත වැප 2014 වසෙE &යයට 3.7l වැ;
ණා. 2017 වෂෙD සතය6ව/ වැ; ෙවලා නැහැ. ම]ද
රාජප6ෂ CගෙDE රාජ- ෙසYවකයෙ wත වැ (මාණ
දශකය &යයට 10.5l වැ; ණා. ෙ අ"|ෙ| MmවN.
සතයlව/ වැ; ෙවලා නැහැ. ඊළඟට, ජාත-තර ෙවෙළඳාෙ
ෙවෙළඳ ]ඟය ඇෙම`කාF ෙඩiල 8,287 &ට 9,616ට වැ;
ෙවලා ෙබනවා. ජංගම Ufෙ ]ඟය ඇෙම`කාF ෙඩiල
11,130 &ට 11,360ට වැ; ෙවලා ෙබනවා. එදා ජාත-තර ල
සංüත (මාණය 8.26 xණා. අද 7.9N. තවම එදා xf සංüත
මටමට ෙගෙනන බැ` ණා. එදා දළ ෙ|ශ ව/කවල
ආනයන ශක-තාව -ෙ|ශ ව/කවල ආනයන හැlයාව- 5.16
ණා. අ"m 3කට ප=ව 2017 වසෙ
ෙබෙ 4.6N. එදා
ෙ|ශ ණය xෙG Mයන 43N. දැ Mයන 52N. එදා ෙ|ශ
ණය දළ ෙ|Àය ෂ්පාOතෙD ( ශතය6 ෙලස &යයට 57N. අද
&යයට 59.5N. එදා ෙ|ශ ණය ෙසYවා අFපාතය &යයට 21.4N.
අද එය &යයට 23.9ට වැ; ෙවලා ෙබනවා. එදා ඇෙම`කාF
ෙඩiලරයකට " ය< 1316 ෙගවා. 2017 වෂෙD " ය<
1576 ෙගවනවා. එදා SDR -Special Drawing Rights- සඳහා
" ය< 1986 ෙගවා. දැ " ය< 2116 ෙගවනවා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_මා, දැ ඔබමාෙ කථාව අවස කරන.

ග7 (ආචා9ය) බ{ල sණව9ධන මහතා
(மா.மி) (கலாநிதி) ப5ல )ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ම]ද රාජප6ෂ CගෙDE, රෙ C|ධය ම කරලා, ෙලක
ඛජ ෙත< අxදයට, ෙලක ආහාර අxදයට, ෙලක wලඅxදයට puණ Eලා ෙ රට පහළ මැO ආදාය ලබන රට6
බවට උස්සලා p රටම වැඩ Mම6 කරලා xණා. අද ෙ රට pH
Mම6 කරලා ෙබනවා. ෙ වන ට රටට අ]තකර, ප)ගැsෙ
ෙÖතනාෙව C/ මදන යqණය6 }යා/මක කරනවා ස6
-

ග7 (ආචා9ය) බ{ල sණව9ධන මහතා
(மா.மி) (கலாநிதி) ப5ல )ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

wලසනාîඪ ග" ම_ම, Oවා ෙකය/ වාදය සඳහා
ලබා ග/ සා මට තව / 5ක කාලය6 ලබා ෙදන.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබමා හැl ඉ6ම කථාව අවස කරන. ඔබමාට
තව / 3N ෙබෙ.

ග7 (ආචා9ය) බ{ල sණව9ධන මහතා
(மா.மி) (கலாநிதி) ப5ல )ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ඊළඟට, ෙකiළඹ පා`ෙභUක ල දශකය ගැන බලන.
එදා බH ල වැ; ෙG &යයට 3.3l. 2017E එය &යයට
6.6N. ඊළඟට, ෙතiග අෙළ ල දශකය ගැන බලන. ම]ද
CගෙD වැ; ෙG &යයට 3.2l. අද එය &යයට 17N.
එදා දළ ජා ක ෂ්පාදන අවධමනය &යයට 2.9N. අද &යයට
8.3N. ෙමෙහම ල වැ; *ම සා pද< වැප වැ; ණ/, ඒ
pද< වැෙප ලE ගත හැl භාGඩ හා ෙසYවා (මාණය අH

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_මා, ඔබමාෙ කථාව අවස කරන.
ඔබමාට යත කාලය අවසානN.

ග7 (ආචා9ය) බ{ල sණව9ධන මහතා
(மா.மி) (கலாநிதி) ப5ல )ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

රෙ ජනතාවට වගව6 කරන තpනාෙසYලාට
වකම6 නැ
බව ෙමiනවට පැහැO ෙවනවා. අද
ජනාප මාෙ (කාශය රlනව/ එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD
`ස6 ෙනiමැ *ෙම එය ෙමiනවට පැහැO වන බව සඳහ
කර මෙ වචන ස්ව<පය අවස කරනවා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You
have 20 minutes.
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[2.37p.m.]
ග7 එ1.ඒ. zමර මහතා

(மா.மி) எ.ஏ. @ம5திர )

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you Hon. Presiding Member for the
opportunity to say a few words at this Adjournment
Debate on the Inaugural Address made by His Excellency
the President at the inauguration of the Second Session of
the Eighth Parliament on the 08th of May; just two days
ago.
Let me also add my own disappointment at the
Address made by His Excellency the President at this
Inaugural Session and say why many people in this
country feel that sense of disappointment. President
Maithripala Sirisena was elected by the people of this
country - by all the peoples of this country - on the 08th of
January, 2015 on a rather challenging but a clear mandate.
We all wished that he would be equal to the task and
various political parties joined hands in supporting him to
achieve what he set out and what the people of this
country had mandated him to do. There has been
progress. One must not grudge that and I would even go
as far as to say “significant progress” in certain areas,
particularly in the area of democratic governance and
transparency. Most of all, to usher in an environment free
of fear of abduction and various other oppressive
measures, there has been significant progress; but the
mandate that was handed to the President and later in
August, 2015 to the National Government, was far more
ambitious than that. Ambitious it may have been, but it
was also achievable because as I said earlier, different
peoples who inhabit this island, not only of different
ethnic, language and religious backgrounds but also
different political philosophies, joined hands together and
identified those important aspects that had to be dealt with
if this country was to move forward; and fundamental to
that was to have a new Constitution for this country. I say
“fundamental” because that is a fundamental law of this
country, the foundational law, the social contract upon
which the peoples of this country agree to live together as
a country. It is as basic as that. Within a few months of
the new National Government taking office, the President
himself addressed Parliament on the 09th of January, 2016
on completion of one year as President and if one were to
compare the Speech he made that day, here, in this House,
with the Inaugural Address made two days ago, one sees a
glaring gap, a huge chasm. On that day, he was very clear
as to the path that this new Government should trod - not
just the Government, but all in this House - because that
was a Resolution to appoint a Constitutional Assembly
that would draft a Constitution for this country.
That Resolution, as was stated earlier by the Hon.
Leader of the Opposition today, was adopted
unanimously without a Division by this House on the 09th
of March, 2016. There has rarely been such consensus.
Even in the Nineteenth Amendment to the Constitution,
one Member voted against that Bill. In the Seventeenth
Amendment to the Constitution, one Member abstained,
but in the Resolution that was adopted by this Parliament
to appoint a Constitutional Assembly, there was no one
who even called for a Division. It was adopted
unanimously.

Such was the degree of consensus that this House had
to which the President gave leadership and there has
been, as we all know, a Steering Committee headed by
the Prime Minister, there have been several
Subcommittees and those reports have been placed before
the Constitutional Assembly. Unfortunately though, after
five days of intense debate on the Interim Report in
September and October last year, nothing has happened
thereafter. The primary purpose for which a National
Government was formed is not even referred to
specifically in the President’s Inaugural Address and that
is the basis, the main reason, for our disappointment.
There have been some translation errors also, I
believe, because what the President said in his address in
Sinhala, "ෙ|ශපාලක m" has been translated into
English as "political agreements" rather than "political
solutions" and in Tamil too as "அரசிய? தீமான:க"
instead of "அரசிய? தீE". But, that is just a minor detail.
The most important work that has been going on parallely
with Parliament where there is a Constitutional Assembly
consisting of all Members of Parliament has not even
been referred to and that is a very serious issue. The
President did refer to post-war reconciliation efforts, but
even there, there are glaring errors and I will only cite
one. In his Address he said, “85 per cent of private land
has been returned to the owners.” He said that on the 8th
of May. On the 9th of May in "Daily FT", the Security
Forces Commander Jaffna, Major General Dharshana
Hettiarachchi, has said that nearly 75 per cent of militaryheld lands have been released to owners. A huge gap of
10 per cent! He does not even say that 75 per cent has
been returned, he says, “nearly 75 per cent” and the
President says the previous day, “85 per cent has been
released.” As far as we, who represent those people, who
are representatives from those areas, know nowhere near
even 75 per cent of private lands has been returned. So,
one sees the seriousness with which some of these
statistics have been put out and that again adds to the
disappointment.

இ.த எடாவ! பாரா"ம#ற%தி# இர'டாவ!
(ட%ெதாடைர ஆர+பி%!ைவ%! ேமத ஜனாதிபதி
அவக ஆ,றிய உைர ச+ப.தமான ஒ%திைவ01ேவைள0
பிேரரைணயிேல இ0ெபாG! நா+ உைரயா,றி7
ெகா'C:7கி#ேறா+ இ.த0 பாரா"ம#ற%தி#Sல+ ஒ:
ேதசிய அரசா=க+ அைம7க0ப5 அதிேல 7கியமான ஒ:
விடயமாக இட+ெப,97ெகா'C:7கி#ற 1திய அரசிய;
யா017கான வைர? ச+ப.தமான ய,சிக ெதாடபி;
ேமத ஜனாதிபதி அவக த#Jைடய உைரயி;
றி0பிடாத! மி.த ஏமா,ற%ைதயளி7கி#ற!. ஆனா;,
ஜனாதிபதி அவக அதைன7 றி0பிடாதத# காரணமாக
அ! ேதா,90ேபான விடய+ எ#ேறா அ;ல! அ! இனி
நைடெபறா! எ#ேறா எவ:+ அதைன7 ைகவி5விட
Cயா!. ஏென#றா;, அ! ஒ: தனி மனிதJைடய
அபிலாைஷய;ல அவ:ைடய ேதா்த; விrஞாபன%ைத
ஏ,97ெகா'5 வா7களி%த அைன%! ம7க"+ அதைனA
ெச8Hமா9 அவைர0 பணி%தி:7கி#றாக. இ#9 காைல
ெகௗரவ எதி7கசி% தைலவ அவக 6C7காCயைத0
ேபா#9 ேமத ஜனாதிபதி அவக"7ெகதிராக0
ேபாCயிட #னா ஜனாதிபதி மஹி.த ராஜபm
அவக"+ த#Jைடய ேதா்த; விrஞாபன%திேல 1திய
அரசியலைம0ைப உ:வா7ேவ# எ#9 ெசா;@யி:7
.

,

;
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கி#றா. ஆகேவ, இ.த நாC<ள வா7களி7கி#ற
ம7களிேல 90 சதcத%தி, ேம,படவக 1திய அரசிய;
யா017கான ஆைணைய7 ெகா5%தி:7கி#றாக.
இ.த G0 பாரா"ம#ற+ ஒ#9ேசா்.! ஓ
அரசியலைம010 ேபரைவைய உ:வா7கி, அ! எ0பCயான
ெசய@ேல இற=க ேவ'5+ எ#பைதA 6C7காC, ஒ:
தீமான%ைத நிைறேவ,றியதKடாக அத,கான பல
ய,சிக இ!வைர7+ நட.தி:7கி#றன. ஆைகயினா;,
இ.த அ=ரா0பண உைரயிேல அ! ெதளிவாகA
6C7காட0படாத ஒ: காரண%தினா; அதைன7
ைகவிட0படதாக7 க:த0ேபாவதி;ைல எ#பைத%
ெதளிவாக இ.தA சைப7+ நா57+ நா=க
ெசா;@ைவ7க7 கடைம0பC:7கி#ேறா+. அைன%!
ம7க"+ ேசா்.! ெச8கி#ற மிக0 பிரதானமான இ.த0
பணிைய நா=க ெதாட.! #ென50ேபா+. ேமத
ஜனாதிபதி அவக"+ இ.த ஆைணைய0 ெப,றவராக
இனியி:7கி#ற ெசா,ப கால%தி; அத,% தைலைமதா=கி
அதைன நட%தேவ'5+. அ! அவ:ைடய பாாிய கடைம.
அ.த7 கடைமயி@:.! அவ தவற Cயா! எ#பைதH+
நா=க 6C7காட வி:+1கி#ேறா+.
,

இ.த ய,சி7% ேதைவயான அைன%!
ஒ%!ைழ0ைபH+ இ!வைர7+ நா=க வழ=கிய
அேதேவக%திேலேய ெதாடAசியாக?+ Gைமயாக?+
ெகா50ேபா+. ஆனா; அரசா=க+ இதைன #ென57க%
தய=கினா;, அரசா=க+ அதைனA ெச8!C0பத,கான
G அG%த%ைதH+ நா=க நிAசயமாக0 பிரேயாகி0ேபா+.
ஏென#றா;, இ! ெவ9மேன தமி> ம7க"7கான ஓ
அரசிய;
தீ?
ம5ம;ல
அவக"7
அ%தியாவசியமான!மான ஒ: விடய+! 6த.திர+ கிைட%
ததி@:.! 70 வ:ட=களாக% ேதசிய வா>7ைகயி@:.!
1ற7கணி7க0ப5 ெவளிேய,ற0பC:7கி#ற இ.த ம7க
நாCேல ஒ: 1திய சSக ஒ0ப.த%தி# அC0பைடயிேல
ஒ#றாக வாGேவாெம#9 #வ:கி#றேபா! ச+ப.த0
படவக அதைன0 1ற.த"கி#ற வைகயிேல
ெசய,படா;, ேவ9 பல பிரதிபல#க ஏ,பட7(5+
எனேவ இ! இ.த நாCேல வாGகி#ற சி=கள ம7க"7+
Z@+ ம7க"7+ ம,9+ ஏைனய எ;லா ம7க"7+
நாC# 6பிச%தி,காக மிக?+ அC0பைடயான!+
அ%தியாவசியமான!மான ஒ: ேதைவயாக இ:7கி#ற!.
இ.தA ெசய,பாைட இ.த0 பாரா"ம#ற+ இ#9 எ5%!A
ெச;<கி#ற!. ேமத ஜனாதிபதி அவக த#Jைடய
ெகாைக விள7க உைரயிேல இதைன0 ப,றி7
றி0பிடாம; இதJைடய 7கிய%!வ%ைத0 ப,றிA
ெசா;லாம; விட! ஒ: பாாிய ைறபாடாக
இ:.தா<+(ட, அ.த ெசய,பா5 ெதாட.!+ ேம,
ெகாள0பட ேவ'5+ அ.தA ெசய,பா5 நைடெப9+;
அதைன நா=க நைடெபறA ெச8ேவா+ எ#பைத
உ9தியாகAெசா;@ எ#Jைடய உைரைய C%!7ெகா
கி#ேற#. ந#றி.
,
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ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබiෙහiම ස් N.
Ùළඟට, ග" pÚx රuමා ම_මා. ඔබමාට /
අටක කාලය6 ෙබනවා.
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ග7 oL9 රමා මහතා

(மா.மி) "ஜி. ரஹுமா )
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ස් N, wලාසනාîඪ ග" ම_ම. පාෙ
සැ&වාරය ක< තැxවාට ප=ව අ ග" ජනාප මා &
ආGHෙ ( ප/ (කාශනය6 හැvයට මැN මාසෙD 08 වැදා
කළ කථාව )බඳව පව/වන වාදෙDE කථා l{මට අවස්ථාව
ලබා Eම ගැන ඔබමාට ස් වත ෙවනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ ග" ජනාප මාෙ එම
(කාශය ළ එක තැනක සඳහ ණා, "ෙමම රජය ]*ෙE,
අප හpෙ ජා ක අÑෙයග ගණනාව6 x. පළpවැන
XෙD (ජාතqවාදය සහ s ෙD ආපත- ය) ස්ථා ත l{මN.
ෙදවැන න ජා අතර ශ්වාසය හා සමUය තහ" l{මN"
lයලා. ඒ අFව
2015 ජනවා` 08 වැදා අ ග"
ජනාප මාෙ ජය¹හණෙය ප=ව ප/ f යහ පාලන
ආGHෙ අප &ය ෙදනාම wක වශෙය ෙ රෙ s ෙD
ආපත- ඇ l{ම සහ ෙ රෙ (ජාතqවාදය තහ" l{ම
)බඳව අÑෙයගයට ල6 ෙවලා xණා. එම අÑෙයගවලට
puණ ෙදන ව හැlයාව, ශ6 ය එදා අපට xණා.
නp/ ෙදවැ කාරණය යට,
අ ග" ජනාප මා/
සඳහ කළ ආකාරයට "ජා අතර ශ්වාසය හා සමUය
තහ" l{ම" lයන කාරණෙD O ප= Uය අ"m ෙදකහමාර
ළ අපට එය ඉ කර ගන බැ`ෙවලා ෙබනවා.
ෙ රෙ ජනතාවට ශාල බලාෙපiෙරi/ Eලා තමN අ
ෙ රජය ෙගiඩනැþෙ. ප=Uය කාලෙD ඒකාබ|ධ ප6ෂය
නැ/න එදා ආGHෙ &v උදය ෙ රට ළ ජා වාදය,
ආගවාදය අස්සාෙගන පැ&ස්වාE පාලනය6 හරහා නැවත ෙ
රට වගවාE ගැවලට ත< කරලා, ෙ රට ආපස්සට ෙගන
යන; ෙ<Öඡ/වයට ෙගන යන ය උ/සාහය6 දැ"වා.
එදා, 2015 ජනවා` 08 වැදා ෙ රෙ ඉන &ය ජන ෙකiටස්
එකෙවලා ෙ රෙ ජා වාදය ( 6ෙෂYප කළා; ප<වාදය
( 6ෙෂYප කළා; ඒකාප වාදය ( 6ෙෂYප කළා. ඒවා
( 6ෙෂYප කරලා තමN අ &ය ෙදනාම එකෙවලා යහපාලන
ආGHව ෙගiඩනැþෙ. අ ෙ ආGHව ෙගiඩනැþවාට ප=ව
ගත X අ"m ෙදකහමාර ෙදස ආප= හැ`ලා බලනෙකiට අපට ඒ
තර සෙතෂ වන ව ෙ|ව< &mෙවලා නැහැ.
(ජාතqවාදය පැ/ෙත ය (මාණයකට, ය ය
( සංස්කරණ කරන ව ණ/ ෙ රෙ ජා ක සමÔය,
සමානතාව තහ" l{ම පැ/ෙත අ අසම/ f ආGHව6ය
lයන එක lයන ඕනෑ. අපට ඒක කරන බැ`ෙවලා
ෙබනවා. ඒක කරන බැ` f සා තමN, එදා මා මාසෙD
Fවර, Oගන (ෙ|ශෙD ජා වාE කලබල ඇ කරලා ශාල
නාශය6 කරන උ/සාහ කෙළY.
ෙ රෙ නැවත ජා වාE Uදැ< අස්සන කාල
ප`ÖෙÛදයකට අ puණ mනා. නp/ අ ම_ව" හැvයට
රජය ළ ඉඳෙගන ෙ කාරණාව ගැන අ ග" ජනාප මාව
දැFව/ කළා. අ ආGHව දැFව/ කළා. "අ පරාජය කළ
ජා වාE, ආගවාE ෙහi<ම නැවත ෙ සමාජය ළ ]ස
ඔසවන පට ෙගන ෙබනවා, ඒකට ඉඩ ෙදන එපා, ඒක
නව/වන. ඒක ඉස්සරහට Uෙයi/ නැවත ෙ රට ශාල
අxදයකට ල6 ෙවනවා" N lයන පඩය ආGHව ළ
ඉඳෙගන අ ලබා mනා. නp/ ඒක හ`යට "J` අට *ණා
වාදනය කරනවා වාෙ " තමN ෙG. ඒ ගැන සැලl<ල6
xෙG නැහැ. ඒ සැලl<ල ෙනi xf සා තමN එදා, ඒ දවස්
න ළ ජා වාE, ආගවාE = `සකට s ය අතට අරෙගන
ෙ රෙ ශාල කලබලය6 ඇ කරන, ශාල නාශය6
කරන ව ෙG.
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ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_ම, ඔබමාට තව / ෙදකN ෙබෙ.

ග7 oL9 රමා මහතා

(மா.மி) "ஜி. ரஹுமா )
(The Hon. Mujibur Rahuman)

මට නා; අට6 ෙබනවා lයලාN lෙ.
අෙ ග" රංÚ/ මmම බGඩාර ඇම මාට අ ස් වත
ෙවනවා. එමා s ය හා සාමය ඇම කම භාර ග/තාට පස්ෙසY -

අ
ෙ ආGHව ළ ඉඳෙගන ෙ ආGHෙ
ජනාප මාට ෙ කාරණය lයනවා. සමානතාව ගැන, ජා
අතර එකpභාවය හදන එක ගැන වචනවලට මා කරලා
ෙ|ශනා Eලා, නැ/න üqපට හදලා, එෙහම/ නැ/න නාටහදලා ජා ක සමÔය හදන බැහැ. ඒක }යාෙව ෙපවන
ඕනෑ. ජනාප මා ඊෙD ෙපෙදා ආGHකාරව" නවෙදෙන6
ප/ කළා. නp/ ඒකට එකම pස් ජා කෙයrව/ ඇළ/
ෙG නැහැ. ඇN ඒ? Ùට ක බාÓ මාකා මැ මා ෙ
රෙ ආGHකාරවරයr ෙලස කටC කළා. අල මලානා
මැ මා ආGHකාරවරයr ෙලස කටC කළා. නp/ ඊෙD
ෙපෙදා ප/ කළ ඒ ආGHකාරව" නවෙදනාට එකම pස්
ජා කෙයrව/ එක කරන එමාට අමතක ණා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Presiding Member)

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
ග" ම_ම, සමාවන. ඔබමාට තව / හතරක
කාලය6 ෙබනවා.

ග7 oL9 රමා මහතා

(மா.மி) "ஜி. ரஹுமா )
(The Hon. Mujibur Rahuman)

s ය }යා/මක කර, එම අසාධාරණයට ල6 f
ජනතාවට; »ඩාවට ප/ f ජනතාවට s ය පැ/ෙත ය
සාධාරණය6 ඉෂ්ට කරන එමාට හNය6; ශ6 ය6 xණ
එක ගැන අ සෙතෂ ෙවනවා.
අද අ නැවත ශාල අxදයකට ල6ෙවලා ෙබනවා. ෙ
යහපාලන ආGHව පට ගනෙකiටම අ ෙපවා mනා,
ෙවා නව/වන s ෙන lයලා. Hate Speech Bill එක
ගැන අ කථා කළා. නp/ අපට තවම/ ඒක ෙන බැ` ණා.
ඒක තවම කැMන එෙ6 ]රෙවලා ෙබනවාද, එෙහම නැ/න
ෙවන/ ෙකiෙහY හ` ]රෙවලා ෙබනවාද lයලා අ දෙ
නැහැ. අ ඒ ගැන සාකÖඡා කරනවා, හැමදාම පාෙෙ
ඒ ගැන lයනවා. නp/ එම පන/ ෙකපත තවම ෙගනැ/
නැහැ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, සමානතාව මත ෙ රෙ
ජා අතර සමUය, ධ/වය ළ එකpභාවය lයන එක
ඇ l{ම තමN අපට ෙබන (ධානම (ශ්නය.

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
දැ කථාව අවස කරන, ග" ම_ම.

ග7 oL9 රමා මහතා

(மா.மி) "ஜி. ரஹுமா )
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ෙහiඳN, wලාසනාîඪ ග" ම_ම.
ඒක තමN අ ට ඕනෑ ෙවලා ෙබෙ. කථාව, ෙ|ශනා
Eෙම, එෙහම නැ/න ෙවන ෙවන ෙ|ව< lයලා ජා ක
සමÔය හදන බැහැ. පහළ මටෙ ජනතාවෙ සැබෑ (ශ්න
හනාෙගන, ඒ ජා puණ ෙදන ගැට හනාෙගන, ඒ (ශ්න
උඩ අ සමකට යනවා න තරN අ ට ෙ ෙබන
ධ/වය ළ එ6ස/කම හදන ව වෙ lයන
කාරණය මත6 කර, මෙ වචන ස්ව<පය අවස කරනවා.
ෙබiෙහiම ස් N.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ùළඟට, ග" (ආචාය) ජයප tමර/න ම_මා. ග"
ම_ම, ඔබමාට / 8ක කාලය6 ෙබනවා.
ඊට (ථම, ක" ෙහ ග" ම_වරෙය6 wලාසනය සඳහා
ග" pÚx රuමා ම_මාෙ නම ෙයජනා කරන.

ග7 අ4ර Q; ජයරDන මහතා
ඒ ධ/වය ළ අ ට එ6ස/කම හදා ගන බැ` න, ඒ
ධ/වය ළ අ ට සමUය හදා ගන බැ` න, මම ]තෙ
නැහැ අ ට ආhක සංවධනය ළඟා කර ගන ව lයලා.
&ංගQ"ව ෙවන ව, මැෙ<&යාව ෙවන ව,
ෙවන/ ෙනiෙයr/ රටව< ගැන ෙවන ව අ එක එක
&]න අෙ ඔවල යාෙගන ඉනවා. wලාසනාîඪ ග"
ම_ම, ෙ රෙ ව/ වන ඒ ධ ජන ෙකiටස් ළ
ෙබන හැk, ඔෙ සංස්කෘ ය, ඔෙ අN ය, ඔෙ
භාෂා අN ය වැ ධ/වය ළ එ6ස/කම හදා ගන බැ`
න අපට ඒ අරpf එක6ව/ ළඟට යන බැ` වනබව අ
මතක යා ගන ඕනෑ. අ අ"m 30ක C|ධයකට puණ m
රට6. ඒ C|ධෙය ෙ රෙ ඉන &යෙදනාම නාශ ණා.
උ" නැෙඟන]ර &vන ද"ව ෙවන ව, දrෙG ඉන
අෙ ද"ව ෙවන ව, නැෙඟන]ර ඉන උදය ෙවන
ව, ඒ &යෙදනාම අෙ රෙ ජනතාව; අෙ රෙ සප/;
අෙ රටට අN ෙවලා xf ෙ|ව<. ෙ C|ධය සා අෙ රට
ශාල ෙÞදවාචකයකට puණ mනා. 2009E C|ධය අවස
ෙවලා, අ/ Cගයකට යන ඕනෑය, අ/ රට6 හදන ඕනෑය
lයා අ &යෙදනාම කථා කළා; අ ඒ ගැන ක<පනා කළා.
නp/ ඒ ගමන අද නැව ලා ෙබන බව අ ට ෙපෙනනවා.

(மா.மி) அ<ர சினி ஜயரன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, "ග" pÚx රuමා
ම_මා දැ wලාසනය ගත Cය" N මා ෙයජනා කරනවා.

ග7 ෙC.ෙC. :යදාස මහතා

(மா.மி) ேக.ேக. பியதாஸ)
(The Hon. K.K. Piyadasa

Q ස්ර කරන ල+.
.

ஆேமாதிதா$

Seconded.

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අන]7ව ග7 ෙශහා ෙස>මQංහ මහතා dලාසනෙය ඉවD
Uෙය, ග7 oL9 රමා මහතා dලාසනාeඪ ය.

அதபிற, மாமி லகி ஜயவ தன அவ$க
அகிராசனதினி அகலேவ, மாமி ெசஹா ேசமசிக
அவ$க தைலைம வகிதா$க.
Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair,
and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair.
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ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ජයප
ආරභ කරන.

tමර/න ම_ම, ඔබමාෙ කථාව

[අ.භා. 2.59]

ග7 (ආචා9ය) ජය1ප මරDන මහතා

(மா.மி) (கலாநிதி) ஜயபதி வி(ரமரன)

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ ග" ජනාප මා &
අටවන පාෙෙ ෙදවන සැ& වාරය වෘත කර කරන
ලද කථාව )බඳව අද Oන සභාව ක< තබන අවස්ථාෙ ඉO`ප/
කර ෙබන ෙයජනාව සබධ වාදෙDE මෙ ෙප|ගක
අදහස් ෙමම, මා ෙයජනය කරන එ6ස/ වාමාං4ක
ෙපරpෙG සහ ලංකා සමසමාජ ප6ෂෙD බuතර කGඩායෙ
අදහස් ඉO`ප/ කරන මම බලාෙපiෙරi/ ෙවනවා.
අ ග" ජනාප මා කළ කථාෙE එමා ප=Uය අ"m
ෙදකහමාර ළ ෙමම යහ පාලන රජය & ලබා ග/ ජය¹හණ
)බඳව සඳහ කළා. 2015ට ක ෙම ෙනiව, අද ආGHව
ෙචනය l{මට, කථා l{මට රට ළ දහස ෙබනවා. භය
නැව අගමැ වරයා ෙහ ජනාප වරයා ෙහ ෙචනය l{මට
දහස ෙබනවා. අද ෙ රෙ වඩා දහස් වාතාවරණ6
ෙබනවා. එය අප ලද ජය¹හණය6. දහනව වන ආGHtම
ව-වස්ථා සංෙශධනය මÔ අ බලාෙපiෙරi/ f ය ය
ෙවනස්ක කරන අ ට ව ණා. එෙහ/ එදා
පාෙෙ ෙන ෙදකක බලය6
යා සරල
බuතරය6ව/ නැ ත//වයක අෙ &ය අරpf ඉෂ්ට කර
ගන අ ට ව ෙG නැහැ.
ෙතiර" දැනගැsෙ අN ය අ wක අN වා&කම6
හැvයට )ග/තා පමණ6 ෙනiෙවN, vක6 (මාද * ෙහ
ෙතiර" දැනගැsෙ අN වා&ක )බඳ පන/ ෙකපත
පාෙවට ඉO`ප/ කර සමත කරග/තා. එම පනෙ/
ෙශYෂෙය සඳහ කර ෙබන ඒවා ඇෙරනට අෙන6 ඕනෑම
ෙතiරර6 ලබාගැsමට ඕනෑම රවැ&යrට අN ය6
ෙබනවා. අද ස්වා5න ෙකiෂ සභා ]වලා ෙබනවා.
ස්වා5න ෙකiෂ සභා ස්වා5නව කටC කරන බව අ ට
ෙපෙනනවා. wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙ ෙ|ව< අතෙ
කනගාෙව Cව lවC කාරණයr/
ෙබනවා. "ෙ
ෙතiර" දැනගැsෙ අN වා&ක )බඳ පනත සා l&ම
ෙදය6 කරන බැහැ, ඇම ව"ට තමට ඕනෑ යට
ෙපô<ව/ ගහන බැහැ, ෙ පනත යටෙ/ රවැ&ය ඉ<
කරලා ඒ ෙතiර" ෙහiයා ගනවා" lයා අෙ පැ/ෙතම
ෙකÝ`ගෑ ඇෙහනවා.
අන ඒ වාෙ ෙකÝ`/ ෙබනවා. ඒවාට තමN එම පනත
ෙගනාෙ. ෙතiර" දැනගැsෙ අN වා&ක )බඳ පනත
ෙගනාෙ ෙ රෙ ෙමiකද ෙවෙ lයා රවැ&යට
දැනගනN. ස්වා5න ෙකiෂ සභා/ අගය කරන අතෙ, අෙ
පැ/ෙතම සමහරට ෙකÝ`ය අ ට ඇෙහනවා, "අ ට ඕනෑ
යට ෙපiස් ලධා`ෙය6ව/ මා" කරන බැහැ ෙ, අද
ෙපiස් ෙකiසම6 ෙබනවා ෙ" lයලා. ස්වා5න ෙපiස්
ෙකiසම6 ෙගනාෙ ඒකට තමN. එෙහම නැ ව,
ෙ|ශපාලනඥයට ඕනෑ යට ෙපiස් ලධා` මා"
කරන ෙනiෙවN. ඊට අදාළ { ට අFòලව ස්වා5න
ෙකiසම6 අ  ඒ කටC ෙකෙරනN ෙපiස් ෙකiසම
ප/ කෙළY. ඉතාම ඉහළ ලධා` -ජනාප කායාලයට
සබධ ලධා`යr ඇ ලධා{- අ/ අඩංPවට ගනට
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ව * ෙබන ආකාරය ඊෙD ෙපෙදා අ දැ6ෙ6 අ<ලස්
ෙකiසම ස්වා5න ෙකiසම6 කළ සාN. ඒ )බඳව ෙ රෙ
ජනතාව ස ෙවනවා. ඒ ගැන l&ම (ශ්නය6 නැහැ. අ<ලස්
ෙකiසමට හා එ] අධ-6ෂ ජනරා<වරයා ඇ `සට අ
(ශංසා කරනවා. ඒ වාෙ ජය¹හණ ෙබනවා. හැබැN ඒ
ජය¹හණව/ (මාණව/ ෙලස රටට සෙදනය කර
ෙබනවාද lයා (ශ්නය6 ෙබනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, 2015 ජනවා` 8වන දා අප m
ෙපiෙරimව අFව අද අප ඉO` ට ෙබන (ධාන කායය6
තමN, නව ආGHtම ව-වස්ථාව6 සකස් l{ම. ඒ )බඳව
ෙමෙහC කාරක සභාෙ අ" වාතාව6 ෙබනවා. එතැ
එහාට දැ මාස ගණනක &ට අ ]ර ෙවලා ඉෙ. ෙමෙහC
කාරක සභාව ඉතාම ඉ6ම නැවත කැඳවනවාය lයා අ ට අද
දැනගන ලැxණා. දැ ඉ ` කායය සQණ කළ හැ6ෙ6
(ධාන ප6ෂ ෙදකටN. ෙක)ම lයනවා න, එ6ස/ ජනතා
දහස් සධානයට; වඩා වැරOව lයනවා න \ ලංකා දහස්
ප6ෂයට සහ එ6ස/ ජා ක ප6ෂයටN. ෙ (ධාන ප6ෂ ෙදෙ6
රණය මත තමN අෙ ආGHtම ව-වස්ථාෙ අනාගතය m
වෙ. (ධාන ප6ෂවල නායක/වය අෙ/ තමN ව-වස්ථා
( සංස්කරණ ව-ාපාරෙD අනාගතය අද Ò
ෙබෙ.
ව-වස්ථා ( සංස්කරණ කරන න, ඒ නායක/වය
}යාÀව මැOහ/ වන ඕනෑ. ෙකvෙය lයනවා න, වැෙóට
බ]න ඕනෑ; ඒ )බඳව උණ ෙයන ඕනෑ. එෙහම නැ ව
Steering Committee එකට ඕනෑ ෙදය6 කර ගන Eලා,
නැ/න පාෙවට ඕනෑ එක6 කර ගන Eලා, එෙහම/
නැ/න පාෙව රණය කරන ඕනෑම ෙදය6 අ
)ගන ලැහැස් N lයා ෙ කාරණාෙව ගැලෙවන බැහැ.
(ධාන ප6ෂ ෙදෙ6 නායක/වය }යාÀව ෙ වැෙóට
බ]න ඕනෑ; තමෙ ප6ෂ තමෙ ස්ථාවරයට ගන
ඕනෑ. ෙ )බඳව 2015 ජනවා` 8වන දා අ ජනතාවට m
ෙපiෙරim, ජනතාවෙ අෙ6ෂා අFව කටC ඉ l{මට
}යාÀව කැප ෙවන ඕනෑ. මම/ ෙ කටC/තට සබධ *
&vන ෙකෙන6 සා uඟෙදෙන6 මෙග අහනවා, "ෙක
ෙකපත6 ෙබනවා ද?" lයා. (ධාන ප6ෂ ෙදකව/ එකඟ
ෙවෙ නැ ව ෙකපත6 ෙබෙ ෙකiෙහiමද? අ"
වාතාව හා අFක වාතා හය මත ෙකපත6 හදන අ ට
ව. එතෙකiට lයා, ජයප tමර/න සහ =ම ර
එ6කා= ෙවලා වාතාව6 හැmවාය lයා. අතවාE දැනටම/
lයනවා ෙකපත6 හැmවාය lයා. අ ට ෙකපත6 හදන
බැහැ. අ ට අN ය6 නැහැ, ෙකපත6 හදන. (ධාන ප6ෂ
ෙදක ඇව ෙමෙහC කාරක සභාෙ -Steering Committee
එෙ6- wක එකඟ/වය6
ෙබන ඕනෑ, ෙකපත
හැෙදන. එම සා අද අවශ- වෙ ඒකN. ඒකට නායක/වය
අවශ-N.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙ ආGHව ආGHtම
ව-වස්ථාවට දහනව වන සංෙශධනය ෙගනාෙ ෙන ෙදකක
බලය6 තබා සරල බuතරයr/ නැ වN. ආසන පණහ6 හැට6
xෙG නැහැ; ම_ව" පණහ6 හැට6 &vෙD නැහැ. ඒ/
"|ධ ප6ෂය/ එකඟ කර ෙගන අ ට එය ෙගන එන ව
ණා. ෙමiකද රෙ ජනතාව සහෙයගය mනා. ජනතාවෙග
ආ »ඩනය -pressure එක- සා පාෙවට/, "|ධ
ප6ෂෙD අයට/ &|ධ ණා ඒ ෙදස =බදායක ෙලස බලන; ඊට
දායක/වය ෙදන. එම සා අපට දහනව වන ආGHtම
ව-වස්ථා සංෙශධන ෙගන එන ව ණා. අද, හැම
අ"|දකම අ අය වැය ෙ<ඛනය ෙන ෙදකක බලයl
සමත කරනවා. නp/ ෙ නව ව-වස්ථාව
)බඳව
එකඟ/වයකට එන අ ට තවම බැ` ෙවලා ෙබනවා. එම සා
ෙ )බඳව අ ෙබiෙහiම තO lයන ඕනෑ. මා ෙයජනය
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පාෙව

[ග" (ආචාය) ජයප tමර/න මහතා]

කරන එ6ස/ වාමාං4ක ෙපරpණ ෙවFෙව මම ෙබiෙහiම
පැහැOව lයනවා, ක"ණාකර කැප ෙවලා ෙ වැෙóට
බ]නය lයා. (ධාන ප6ෂ ෙදකට ෙ පඩය ෙදන ඕනෑ.
අද උ", නැෙඟන]ර ත//වය ෙවනස් ෙව පව නවා.
අතවාE ෙකiටස්වල ශ6 ෙD වැ; *ම6 ද6නට ලැෙබනවා.
ප=Uය පළා/ පාලන මැ වරණෙDE අ ඒ බව දැ6කා. ප=Uය
මැN OනෙDE අතවාE ෙකiටස් යාපනෙD වඩා ෙහiඳ "ෙෂ"
එක6 දැමා. අ ට ෙවා ගැන ස ෙවන බැහැ. ෙ|ශගත
අතවාE තවම }යා/මක ෙව ඉනවා. එම සා ඒ
අතවාE තව/ ශ6 ම/ වන යට දrණ }යා ෙනiකළ
CN. ෙ (ශ්නයට ස ෙදන ඕනෑ.
ඉඩ ආප= ෙදන එක ෙබiෙහiම ෙහiඳN. ඒකට අ ක"/
ප6ෂN. ෙදමළ භාෂාෙව ජා ක ¿ය ගායනා කරනවාට/ අ
ප6ෂN. අ ඒ ගැන ෙබiෙහiම ස ණා. එදා දහස් OනෙDE
අෙ සමහර ම_ව"ෙ ඇස්වලට ක ආවා. නp/ ඉඩ
ආප= Eලා, ජා ක ¿ය ෙදමළ භාෂාෙව ගායනා කරලා පමණ6
ෙ (ශ්නය සෙඳෙ නැහැ. ෙමයට ෙ|ශපාලන සම6
අවශ-N; ආGHtම ව-වස්ථාFòල සම6 අවශ-N.
ජා වාOට උඩ ෙග; Eම )බඳව අ ප= Uය ආGHවට ෙදiස්
lවා. ජනවා` 08 වැදා ෙවනසට සබධ X අය
බලාෙපiෙරi/ ණා ෙ ආGHෙව ඒ ජා වාදය මැඬලN
lයා; උෙ/ දrෙG/ ෙදෙ6ම අතවාO ෙකiටස්වලට
"|ධව පැහැO යවර, ශ්üත යවර ගs lයා. නp/ එෙසY
යවර ෙගන නැහැ. Ùට ක කතාෙE ඔබමා ද ඒ )බඳව
සඳහ කළා, wලාසනාîඪ ග" ම_ම. අපට ඒ ගැන
ෙබෙ කනගාව6.
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අවසාන වශෙය wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මා ෙ
කාරණය lව CN. අ දැ කතා කළා. අෙ නායකෙය කතා
කරනවා; අ / කතා කරනවා; සැල= හදනවා. ඒවා දැ ඇ .
දැ කතාව ෙනiෙවN ඕනෑ. දැ ජනතාව බලාෙපiෙරi/
වෙ }යාවFN. දැ කතා කළා ඇ . දැ }යාව අවශවනවා. පාෙෙ ෙදවන භාගෙDEව/, ජනාප රෙD
අවසාන අ"m එකහමාෙEව/ කතා }යාවලට ප`වතනය
l{ම තමN අවශ- වෙ. ජනතාව බලාෙපiෙරi/ වෙ
එයN. අපට ආප= යන බැහැ. ඉO`යට යනවා ස ආප= යන
බැහැ. ජනවා` 08 ෙවනසට සබධ X ජනතාවෙ
බලාෙපiෙරi/ව එයN. ප= Uය දවස්වල &m X ෙපර)ෙය ප=
(ධාන ප6ෂ ෙදකට දැ- [බාධා l{ම6] වඩා/ ඕනෑක
එකඟ/වයl කටC කරන ව අවස්ථා ෙබනවා. අ
දැ6කා ක එවැ අවස්ථා U Uය අවස්ථා/ xණා lයා.
ෙශYෂෙයම ඇ X ෙවනසට ප=ව \ ලංකා දහස් ප6ෂෙD
සහ එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ඇම ව" &යෙදනා එකඟ
ෙවලා පැහැO ෙලස එක ත//වයකට ඇ/ ෙබන ෙ
අවස්ථාෙ අ බලාෙපiෙරi/ ෙවනවා, ඔ එකඟ/වයl
වැඩ කරලා ජනවා` 08වන දා ජනතාවෙ අÑලාෂය ඉO`යට
Òෙගන යා lයා. ඒ සඳහා (ධාන ප6ෂ ෙදකට ෙශYෂෙය බල
කර මෙ වචන ස්ව<පය ෙමN අවස කරනවා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබiෙහiම ස් N. Ùළඟට, ග" ගාë ෙලirෙ
ම_මා. ග" ම_ම, ඔබමාට නා; 10ක කාලය6
ෙබනවා.
[අ.භා.3.10]

ග7 ගාM ෙල<PෙJ මහතා
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ව-වස්ථාව6 lයෙ
ධායක ජනාප tමය අෙහ& l{ම/, බලය ෙබදා හැ{ම/
තර6 ෙනiෙවN, ඊට තව/ එහා යන වැදග/ කාරණා අපට
ඉෂ්ට කරන ෙබනවා. wක අN වා&ක ප`ÖෙÛදය6 අපට
ෙබන ඕනෑ. අපට
ෙබන &< සහ ෙ|ශපාලන
අN වා&කවල පරාසය < කරලා ආhක අN වා&ක,
සමාජ අN වා&ක, කාතා අN වා&ක, සංස්කෘ ක
අN වා&ක, ළමා අN වා&ක, ෙජ-ෂ්ඨ රවැ&යෙ
අN වා&ක, ආබාතයෙ අN වා&ක, ප`සරය )බඳ
ජනතාවෙ අN වා&ක lයන &ය<ල ඇළ/ අ/ wක
අN වා&ක ප`ÖෙÛදය6 අපට ෙබන ඕනෑ. මැ වරණ
tමය ( සංස්කරණය කරන ෙබනවා. අකරණය )බඳ
( සංස්කරණ
අවශ-N.
අද
ෙÎYෂ්ඨාකරණෙD
සහ
අÑයාචනාකරණෙD ශ්චයකාරව"ෙ සංඛ-ාව වැ;
කරගන බැ`ව ඉනවා. ඒ අවශ-තාව ගැන හැම ෙකනාම කතා
කරනවා. අ/ ව-වස්ථාව6 නැ ව ඒ අවශ- ෙවනස්ක
කරගන බැ`ව ඉනවා. අකරණෙD ස්වා5න/වය තහ"
l{මට අවශ- ව-වස්ථා ෙවනස්ක කරගන බැ`ව ඉනවා.
ව-වස්ථාව lයෙ ෙ කාරණා &ය<ල එක X ය<ල6.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ජනතා p6 ෙපරpණ
ඉO`ප/ කරන යන &වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනයට
wක වශෙය සහෙයගය ෙදන අ රණය කර ෙබනවා.
නp/ අෙ wක පරමාථය ඒක ෙනiෙවN. සQණ
ව-වස්ථාව6 එනවා න අප වඩා කැමැ N. ෙමiකද, ෙ p
රෙම ෙබන (ශ්න සමස්ත වශෙය ගන ව වෙ
අ/ ආGHtම ව-වස්ථාවlFN. නp/ එය එෙ නැ/න
අෙන6 එක ෙහ ඉෂ්ට කර ගන එක ෙවනම කතදරය6.

(மா.மி) காமினி ெலா()ேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ ග" ජනාප මා ෙ
පාෙව නැවත වාරය6 වෘත කරලා කර කතාව
)බඳව කතා කරනෙකiට අපට එක කාරණාව6 මත6 වනවා.
එමාම )ෙගන ෙබනවා \ ලංකා දහස් ප6ෂය/, එ6ස/
ජා ක ප6ෂය/ එක ෙවලා කර සp වාO ආGHව සාථක
ෙවලා නැහැ lයන එක; ඒ බලාෙපiෙරi/ ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ
lයන එක. ෙ &ය<ල &|ධ ෙG, මැ වරණ ක< දමාෙගන
ඉඳලා ඡදය පව/ව ෙපබරවා` 10වන දාN ප=වN.
ජනතාව E උ/තරෙය තමN ජනාප මාට, එ6ස/
ජා ක ප6ෂයට, ෙ රෙ අෙන6 &යම ෙ|ශපාලන
ප6ෂවලට අ දැ ෙකiෙහYද ඉෙ lයලා ]තන &m ෙG.
මෙ q ම_මා කථා කරනෙකiට මම ]වා, උ"
නැෙඟන]ර පළාෙ/ qස්තවාදය6 ම ෙවලා lයලා එමාට
දැ මත6 ෙවලා ෙබන බව. ඇN, එෙහම ]ෙ? TNA එකට
එ6 නගර සභාවක තරN තවම බලය ]වා ගන ව
ෙG. අෙනr/ ධ ෙ|ශපාලන ප6ෂ අෙත ඇ<ලා, ෙ
යන මතයට "|ධව ඒ පළා/වල ඡදය (කාශ කළා. වයාව
නගර සභාෙ/ බලය Uයා. එමා ]තනවා, ජා ක ¿ය ෙදමළ
භාෂාෙව lවාම ඔ6ෙකම හ` lයලා. අ න ඒකට
"|ධN. ඒ වාෙම අෙ ප6ෂෙD මැN Oන Ò)ෙDE ෙදමළ
ජා ක සෙහදරෙය6 කථා කළා. එමා අපට lවා, "ජා ක ¿ය
mix කරලා lවාට අෙ (ශ්නවලට උ/තරය6 හබ ෙවෙ
නැහැ. ආhක දහස6 අපට ඕනෑ. අෙ =ෙ
ෙගiතැනට pදල6 අපට ඕනෑ. අෙ =ෙ ගමට හNය6
අපට ඕනෑ. අෙ පලට ආhක ශ6 ය6 අපට ඕනෑ. අද ෙ
රෙ නැ ෙවලා ෙබෙ/ ඒකN." lයලා. මම අහෙගන
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]vයා, එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ම_ව" කථා කරනෙකiට
2015 මැ වරණයට ෙපර lය කාරණා තමN lෙ.
තpනාෙසYලා lය ඒ ඔ6ෙකම කාරණා ස්= ඇuවා.
අහලා තpනාෙසYලාට බලය mනා. තpනාෙසYලාට E ඒ
බලය අද මහජනයා නැ කරලා ෙබනවා. ඒ කථා කළ
ඔ6ෙකම ම_ව" ප=Uය (ාෙ|Àය සභා මැ වරණෙDE
තමෙ ආසනය පරාදN. ඇN, එෙහම ෙG? තpනාෙසYලා
ඔය lයන ෙ| lයලා OFවා. ඒවා ෙනiකළ සා අද
තpනාෙසYලා ( 6ෙෂYප ෙවලා ෙබනවා. දැ බලන, අද
මැෙ<&යාෙ මහ ෙමiෙහiමó මැ මා මැ වරණය
ජය¹හණය කරලා අගමැ ෙලස ප/ ෙවනෙකiට වයස අ"m
92N. එෙහම න Fm" අනාගතෙDE ම]ද රාජප6ෂ මහ/මයා
ජය¹හණය l{ම/ කාටව/ නව/වන බැ` බව මා ෙ
සභාෙE lයන කැමැ N. ජනතා p6 ෙපරpෙG ම_ව"
තවම/ ම]ද රාජප6ෂ ]ට ජනාප මාට ෙදiස් lයනවා. ඒ
ෙගi<ල ම]ද රාජප6ෂ ]ට ජනාප මා පරාජයට ප/
කළා. පරාජයට ප/ කරලා, ආGHව ]වන උද කරලා, නH
භාග කරන අ/ tම හදලා, FCID එක හදලා, ඒෙ6
කැඳක" ෙවලා }යා කළා. දැ ඒ ෙගi<ලට lයන
බැහැ, අපට ඒක කර ගන බැ` ණාය lයලා. හැමදාම ඒ
ෙගi<ල කෙළY, ෙමiක6 ෙහ ප6ෂයකට බලයට ප/ ෙවන
p6r ගහ එක තරN. ඒක ෙ රෙ මහජනයා දැනෙගනN
ඉෙ. අද ෙ ආGHවට කරන ඉ" ෙවලා ෙබෙ,
="වා හ`න එක තරN.
දැ බලන, ෙ ආGHව (ජාතqවාදය ගැන කථා
කරනවා. අද පළා/ සභා න6 ="වා හැරලා ෙබනවා.
ෙමiක6ද ෙවලා ෙබෙ? පළා/ සභා ෙම ඡදය
පව/වෙ නැහැ. දැ ෙකiඨාස මා ණය කරලා
ෙබනවා. ඒක පාෙවට ඉO`ප/ කරෙ නැහැ.
50:50 අFපාතය අවශ-N lයලා පන/ ෙකපත6 ෙගනාවා.
එදා තpනාෙසYලා කථානායකමාව/ අ<ලාෙගන × දහය
වන" පාෙව පව/වලා, ෙන ෙදෙ6 ඡදයl
ඒක සමත කර ග/තා. දැ ඒක }යා/මක කරෙ නැ/ෙ/
ඇN? අකරණය m කරලා ෙබනවා, ක< දමන එපා
lයලා. ඒකට වt tමය6 පාÖü කළා, මැ වරණ ෙකiඨාස
කඩන ඕනෑය lයලා. ෙමතැනට ඇ<ලා පාෙව ×
නවය-දහය වන" පව/වලා, 50:50 අFපාතය6 අවශ-N
lයලා සමත කළා. දැ මැ වරණ ෙදපාතෙව ආසන
කඩලා පාෙවට ඉO`ප/ කරලා ෙබනවා. ඒක අෙ
කවට/ ඉO`ප/ කළා. අ කෙවF/ ෙ|ශ කරලා
එවා. ඇN, භාග කරෙ නැ/ෙ/? (ජාතqවාදය ආර6ෂා
කරනවා lයලාN ෙ ආGHව බලයට ප/ ෙG. ජනතාවෙ
පරමාපත- බලය ආර6ෂා කරනවා lයලාN ෙ ආGHව
බලයට ප/ ෙG. එෙහම න ඡදය පව/වන එපායැ. ඇN,
ඡදය පව/වෙ නැ/ෙ/? ආGHtම ව-වස්ථාෙව යම
කරලා ෙබනවා, පළා/ සභා ඡදය පව/වන ය. ආGHtම
ව-වස්ථාෙව යම කරලා
ෙබනවා, පාෙ
මැ වරණය පව/වන ය. ආGHtම ව-වස්ථාෙව යම
කරලා ෙබනවා, ජනාප වරණය පව/වන ය. එෙහම න
ඒ පළා/ සභා ෙ මැ වරණය කවදාද පව/වෙ lයලා අ
ජනාප මාෙගF/ අහනවා; අගමැ මාෙගF/ අහනවා.
(ජාතqවාදය ගැන කථා කරනවා. (ජාතqවාදය ආර6ෂා
කරන කථා කරනවා.
අද ෙමමලා =ෙ wක අN වා&ක ගැන කථා
කරනවා. මට (ථමෙය කථා කළ ම_මාෙගF/ මම ෙ
කාරණය අහනවා. තpනාෙසYලා ආGHtම ව-වස්ථාව ගැන
කථා කරනවා. ආGHtම ව-වස්ථාෙ ෙබන එක ප`ÖෙÛදය6
තමN, ''පළා/ සභා'' lයෙ. ඇN පළා/ සභා මැ වරණය
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ක< දමෙ? ඇN ඒක පව/වෙ නැ/ෙ/? ඇN
පාෙෙ ඒ කාරණය ගෙ නැ/ෙ/? වt tමව
ඒවා ක< දමාෙගන ඉනවා. කවදා ෙහ මැෙ<&යාෙ f ෙ|
තමN ලංකාෙ/ ෙවෙ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අද ෙත< ල වැ; කරනවා.
ෙත< ල වැ; වෙ ෙලක ෙවෙළඳ ෙපiෙළY ෙත< ල වැ;
X සාය lයනවා. නp/ ෙලක ෙවෙළඳ ෙපiෙළY ෙත< ල අH
f කාලය6 xණා. අ පාෙෙ Óප වතාව6 lවා,
''ෙලක ෙවෙළඳ ෙපiෙළY ෙත< ල අH ෙවලා ෙබනවා. ඒ සා
ෙ රෙ/ ෙත< ල අH කරන. එෙහම නැ/න, අHම
ගණෙ බ|ද6 දමලා ඒ pදල රජය ෙහ ගන. ඉOයාF
සමාගමට, ඉOයාවට ඒ වා&ය ෙගන යන ෙදන එපා"
lයලා. ඒ ගැන වචනය6 ෙ ආhක ෙශYෂඥෙය කථා කළාද;
අගමැ මා කථා කළාද; ජනාප මා කථා කළාද? ෙත< ල
අH f කාලෙD Mයන 60ක තර ඒ වා&ය IOC සමාගම
ඉOයාවට අරෙගන Uයා. අද ආGHව පාH Ýනවා. එතෙකiට
ෙත< ල වැ; කරනවා. ෙත< ල වැ; කාලෙD/ ම]ද
රාජප6ෂ මැ මා ෙමÖචර ෙත< ල වැ; කෙළY නැහැ. ෙලක
ෙවෙළඳ ෙපiෙළY ඉහළම ගණනට එදා ෙත< ල ඉහළ U]<ලා
xණා. අද ම]ද රාජප6ෂ මැ මාට ෙදiස් lයනවා. බලන;
එදා highways හැmවා. ඒ කාලෙD lවා, ඒවාN ෙහiරක
කළා lයලා. ඒවාට යද කළ pදල අද ෙගවලා ඉවරN. ග<
අþ" බලාගාර හදන පට ග/තා. එතෙකiට ධ කතදර
lවා. අද ඒක ෙගවලා ඉවරN; ඒෙ6 ආදාය ඒ pදල හබ
කරලා ඉවරN. වරාය xණා න, ඒක/ එෙහමN. නp/, වරාය
rණා ග/තා. ඒ තර6 ෙනiෙවN, අද &ංගQ"ව එ6ක
ලංකාව සාම U=ම6 අ/ස කරලා අෙ උගට,
x|මට Òlයා අ] ෙවන ත//වයට ප/ කරලා
ෙබනවා. අද එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ම_ව" ඒකට භය
ෙවලා ඒ අයට ×ට ද යෙ නැහැ. පරණ pව හම ම
ෙමතැනට ෙගනැ<ලා තළනවා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_ම, ඔබමාට තව නා; ෙදකක කාලය6
ෙබනවා.

ග7 ගාM ෙල<PෙJ මහතා

(மா.மி) காமினி ெலா()ேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ෙහiඳN, wලාසනාîඪ ග" ම_ම.
ඒ සා අ
තpනාෙසYලාට lයෙ, අද
තpනාෙසYලා -\ ලංකා දහස් ප6ෂය සහ එ6ස/ ජා ක
ප6ෂය- ෙ රට නාශයට ප/ කළ බවN. අද රෙ ෙගiෙයrට
ව/ ෙවන වකම6 නැහැ; කක"ෙවrට ව/ ෙවන
වකම6 නැහැ; රෙ මහ ජනයාට ව/ ෙවන
වකම6 නැහැ. හැබැN, ෙ සභාවට ඇ<ලා ඔබමලා
ෙබiෙහiම අලංකාර කතදර lයනවා. ඔය එ6ෙකෙනrටව/
අද ගමට යන බැහැ. තමෙ ආසන &ය<ලම පරාදN.
තමෙ ආසන &ය<ලම පරාදN! අද ෙමiකද ෙවලා
ෙබෙ? අ ]වා, ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මා ජනාප මා- ෙ සභාවට ආවාම ෙවාට ය l& ( කමය6
ෙදන වැඩ )ෙවළ6 ඉO`ප/ කරN lයලා. නp/ ස්ස6
ඉO`ප/ කරලා තමෙග ෙවÖච අH පාH lය lයා Uයා. ෙ
රෙ මහ ජනයාට ඕනෑ කරෙ ෙබන ෙ (ශ්නවලට )"
සපයන වැඩ )ෙවළ6. මහ ජනයාෙ වමනාව ඒකN. ෙමiන
ආGHව6 ]ෙටව/ ජනතාවට අවශ- වෙ සමෘ|ම/
තය6 ගත කරන අවශ- වැඩ )ෙවළ6. එදා ම]ද
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[ග" ගාë ෙලirෙ මහතා]

රාජප6ෂ මැ මා ඒක ඇ කරලා xණා. එදා ෙ රෙ
ෙගiෙය සෙතෂෙය ]vයා; වැඩ කරන ප ය
සෙතෂෙය ]vයා; රෙ ජනතාව සෙතෂෙය ]vයා;
ව-ාපා`කෙය සv ]vයා. අද ඒ &යමෙදනා අපහ=තාවට
ප/ ෙවලා රට නාශ ෙවලා ෙබනවාය lය මෙ වචන
ස්ව<පය අවස කරනවා. ෙබiෙහiම ස් N.

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ෙබiෙහiම ස් N, ග" ම_මා.

அ5%!, ெகௗரவ சிறீேநச# அவக! உ=க"7 10
நிமிட=க ஒ!7க0பC:7கி#றன.
பி.ப. 3.20]

ග7 ඥානoD] "ෙස මහතා

(மா.மி) ஞான" Sேநச )

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள, ேமத
ஜனாதிபதி அவகளி# ெகாைக விள7க?ைர ப,றி இ#9
நைடெப9கி#ற சைப ஒ%திைவ01ேவைள0 பிேரரைண
மீதான விவாத%தி; அ! ெதாடபான எ=க"ைடய
பாைவைய, விமசன%ைத என7 ஒ!7க0ப5ள 10
நிமிட ேநர%!7 ெசா;@ C7கேவ'Cய நிைலயி;
இ:7கி#ேற#. ேமத ஜனாதிபதி அவக ஆசி7 வ.த
பி#ன இர'5 ெகாைக விள7க?ைரகைள நிக>%தி
யி:7கி#றா. தலாவ! ெகாைக விள7க?ைரேயா5
த,ேபாைதய ெகாைக விள7க?ைரைய ஒ0பி50
பா7கி#றேபா! தமி> ம7க"+ ஏைனய சி9பா#ைம
ம7க"+ ந+பி7ைக இழ.தவகளாக7 காண0ப5கி#றாக
றி0பாக இல=ைக ப;@ன சSக=கைள7 ெகா'ட ஒ:
நா5. இ%தைகய சSக=கைள7 ெகா'ட நாCைன
ஆள7(Cய ஆ"ைம, தைலைம%!வ+ இ.த நாC<ள
தைலவக"7 இ:7கி#றதா? எ#பைத0 ப,றி நா=க
ேகவி ேகக ேவ'Cய நிைலயி; இ:7கி#ேறா+.
அ.தவைகயி; ேஜ.ஆ. ஜயவ%தன அவக
ஜனாதிபதியாக இ:.தி:7கி#றா; பிேரமதாச அவக
ஜனாதிபதியாக இ:.தி:7கி#றா; ச.திாி7கா ப'டார
நாய7க மார!=க அவக ஜனாதிபதியாக இ:.தி:7
கி#றா; மஹி.த ராஜபm அவக ஜனாதிபதியாக
இ:.தி:7கி#றா. த,ெபாG! ைம%திாிபால சிறிேசன
அவக ஜனாதிபதியாக இ:.!ெகா'C:7கிறா.
இவகள! தைலைம%!வ+, ஆ"ைம எ#பவ,ைறயி5
அதாவ! இவக 74 சதcதமான ம7களி# வா7
வ=கியி; த=கியி:7கி#றாகளா? அ;ல! இ.த நாC;
1ைரேயாC0 ேபாயி:7கி#ற இன0 பிரAசிைனைய% தீ%!,
ப;@ன ம7கைள ஆள7(Cய அ:கைதHள, ஆ"ைமHள
தைலவகளாக இ:.தி:7கி#றாகளா? எ#பைத0 ப,றி
ஆரா8.! பா%தா;
ஏைனய தைலவக சில
விடய=களி; ஏேதேதா ெச8ததாக அ.த.த7 கசிையA
ேசா்.தவக அ.த.த7 கசியி# ஆதரவாளக
றி0பிடா<+(ட 1ைரேயாC0 ேபாயி:7கி#ற ேதசிய
இன0 பிரAசிைனைய% தீ7கி#ற விடய%தி; ஆ"ைமய,ற
தைலவகளாக%தா# அவக இ:.தி:7கி#றாக
எ#ப! ம97க Cயாத, மைற7க Cயாத உ'ைமயாக%
ெதாிகிற!. 1ைரேயாC0 ேபாயி:7கி#ற இன0 பிரAசிைன
.
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,

,

-

-

ைய% தீ0பத#Sலமாக இ.த நாC; சா.தி, சமாதான%ைத
ஏ,ப5%தி அைன%! ம7க"+ சம%!வமாக?+
சம?ாிைமHடJ+ வாழ7(Cய L>நிைலைய அவக
உ:வா7கியி:.தா;, அவகைள0 ப;@ன ம7கைள ஆள7
(Cய ஆ"ைமHள தைலவகளாக நா=க க:தியி:7க
CH+.
சி=க0eைர ஆசி ெச8த t வா# W அவக ப;@ன
ம7கைள ஆள7(Cய ததிHள, ஆ"ைமHள ஒ:
தைலவராக இ:.தி:7கி#றா Wேகாசிலாவியாைவ ஆசி
ெச8த மாச; ாீேடா அவக ஆ"ைமHள ஒ:
தைலவராக இ:.! சகல இன ம7கைளH+ அரவைண%!
ஆசி ெச8தி:7கி#றா. இ.தியாைவ ஆசிெச8த
ஜவகலா; ேந: அவக"+ ப;@ன, ப#மத ம7கைள
இைண%! ஆ"ைம ெச8ய7(Cய ஆள7(Cய ததிைய0
ெப,றி:.தா ஆனா; எம! நாC@:7கி#ற தைலவ
கைள எ5%!0 பா7கி#றேபா!, அவக 74 சதcதமான
வா7வ=கிைய% த7கைவ%!7ெகாள ேவ'5+; அ!
வ,றிவிட7(டா! எ#பதி;தா# அ7கைற ெகா'டவ
களாக இ:7கிறாக. ,ேபா7கான சி.தைனHள
சி=கள% தைலவக"+ இ:7க%தா# ெச8கிறாக.
ஆனா; அவக த=க"ைடய நியாயமான க:%ேதா5+
நீதியான பாைவேயா5+ ெச;<கி#றேபா! அவக
1ற7கணி7க0ப5வி5கிறாக.
த,ேபா! என7 #1 உைரயா,றிய கலாநிதி ஜய+பதி
வி7கிரமர%ன அவக ,ேபா7கான சி.தைனயி#
அC0பைடயி; 1ைரேயாC0 ேபாயி:7கி#ற இன0
பிரAசிைனைய% தீ7க ேவ'5+ எ#பத,காக7 கCனமாக
உைழ%!7ெகா'C:7கி#றா. அத# விைளவாகA சில
விடய=களி; #ேன,ற+ காண0பC:7கிற! இ:.
தா<+, த#Jைடய பதவி7 கால%தி; 3 வ:ட=கைள
C%தி:7கி#ற எ=க"ைடய ஜனாதிபதி அவக"7
இ#J+ 2 வ:ட=கதா# எrசியி:7கி#றன இ.த
நிைலயி; இ.த 2 வ:ட கால%தி; அவ எைதA
ெச8ய0ேபாகி#றா? பைழய தைலவகைள0 ேபா#9,
ப;@ன ம7கைள ஆள7(Cய ேயா7கியைத அ;ல!
ஆ"ைமHள தைலவராக இ:7க0ேபாகி#றாரா? எ#ற
ேகவி இ#9 எGகி#ற!
உ'ைமயி; வட7, கிழ7கி<ள ம7க கட.தகால7
ெகா5ைமயான ஆசிைய அJபவி%த பி#ன, ஒேர
நா57 பிாி7க0படாத நா57 ேதசிய இன0
பிரAசிைன தீ7க0பட ேவ'5+; ைறயான அதிகார0
பகி? Sலமாக சகல ம7கேளா5+ இைண.! மகி>Aசி
கரமாக வாழேவ'5ெம#ற அC0பைடயி; ஜனாதிபதி
அவக"7 வா7களி%தி:.தாக. அ.த வைகயி; வட7
கிழ70 பதிகளி; 75 85cத%தி,+ அதிகமான
வா7க(ட ஜனாதிபதி அவக"7 அளி7க0
பC:.தன. அேதேபா#9தா# கட.தகால%தி; சமாதான
ேதவைதயாக0 பவனிவ.த ச.திாிகா ப'டாரநாய7க
மார!=க அவக"7+ வா7களி7க0பட! இல=ைக
யி# வரலா,றி; அவ 62.28 cதமான வா7கைள0
ெப,றி:.தா. அவ ேதசிய இன0பிரAசிைனைய% தீ%!
ஆ"ைமHள, ப;@ன ம7கைள ஆள7(Cய ஒ:
தைலவியாக இ:0பா எ#ற ந+பி7ைகயி; வட7, கிழ7
மாகாண=களி; அவ:7 அதிகளவான
cதமான
வா7க அளி7க0படன. ஆனா; அ.த ந+பி7ைகH+
நிைறேவறவி;ைல. இ#ைறய காலகட%தி; எrசியி:7
கி#ற இ.த 2 வ:ட=க"7
வ:ட=க"+
9கிவிடன த,ேபாைதய ஜனாதிபதி அவக எ#ன
;
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ெச8ய0ேபாகி#றா? எ#பைத நா=க
பா%!7
ெகா'C:7கி#ேறா+. ஆனா; ஜனாதிபதி அவகளி#
உைரைய0 பா7கி#றேபா! ந+பி7ைகெய#ப! இற=
வாிைசயாக7 ைற.!ெகா'5 ெச;வைதேய காண7
(Cயதாக?ள!. அதாவ! அரசிய;சாசன சைபயாக
இ.த0 பாரா"ம#ற+ ஆ7க0படைத0 ப,றிேயா, வழி
நட%த; G அைம7க0பட! ப,றிேயா, உப G7க
அைம7க0பட! ப,றிேயா அவ,றி# Sலமாக7
காண0பட #ேன,ற=கைள0 ப,றிேயா, எதிகால%தி;
எ#ன ெச8ய0ேபாகிேறா+ எ#பைத0 ப,றிேயா அவ ேபச
வி:+பவி;ைல. அ.த வைகயி; இ.த0 ெப:+பா#ைமயின
வா7 வ=கியி; த=கி:.தா;தா# இர'டா+ தடைவH+
ேதா்த@; ேபாCயிடலாெம#ற எ'ண%தி; அவ
மித7கி#றாேபா#9 அவர! உைர அைம.தி:.த!.
உ'ைமயி; இ#9 நாCேல இ:7கி#ற சி9பா#ைம%
தமி>% ேதசிய இன%தவக"+ Z@+ இன%தவக"+
மைலயக ம7க"+ சம%!வ உாிைமேயா5, சம வா80ேபா5,
அAசமி;லாம; _தியி;லாம; அைன%! ம7கேளா5+
இைண.! அதிகார0 பகிைவ0ெப,9 வாழேவ'5
ெம#9தா# நிைன7கி#றாக.
நாைட0 பிாி7க0 ேபாகி#றாக எ#9 ஒ:
கால%தி; (Aச; ேபாடாக! இ#9 பிாி7க0படாத
நா57 அதிகார0 பகிைவ0 ெப,97ெகா'5
தைலநிமி.! வாழ ேவ'5+ எ=க"ைடய பிரேதச=களி;
அட7ைறக"7+ ஒ57ைறக"7+ உபட7
(டா! எ#ற அC0பைடயி;தா# தீ? கிைட7ெமன
நா=க ந+பியி:.ேதா+ றி%த ேபA6வா%ைதகளி<+
கல.தி:.ேதா+ இ#9 எ=கமீ! பலவிதமான
விமசன=க இ:7கி#றன. அதாவ! இ.த% ேதசிய
அரசா=க%தி# Sலமாக இன0பிரAசிைனைய% தீ7க
ேவ'5ெம#பத,காக0 பல வி57ெகா5017க"7
ம%தியி;, பல விமசன=க"7 ம%தியி; பலவிதமான
ேபA6வா%ைதகளி; இ+ைற நா=க ஈ5பC:.ேதா+.
ஆனா;, இ#9 அ.த ந+பி7ைக எ#ற எ'ண7க:
தக7க0பட7(Cய ஒ: நிைல7% தள0ப5கி#றதா
எ#9 ேகவி ேகக ேவ'Cய நிைலயி; நா=க
இ:7கி#ேறா+. உ'ைமயி; ப; ேதசிய ம7க வா>கி#ற
ஒ: நாC; சகல ம7க"+ சம%!வமாக வா>வத,ாிய ஒ:
நிைல0பாCைன ஏ,ப5%த ேவ'Cய! ஆ"ைமHள
தைலவகளி# ெபா901 அ7கைறHள தைலவகளி#
ெபா901. ஓ இன%ைத ஆ"வத,காக அNவின%தி#மீ!
ெச;வா7ைகA ெச<%தி7ெகா'5 ம,ைறய இன=கைள
இர'டா.தர0 பிரைஜகளாக அ;ல! அவக"ைடய
உாிைமகைள ம9%தநிைலயி; அவக"70 பரா77
காC7ெகா'5 ஆ"கி#ற தைலைம%!வ=கைள இ.த
நாC; பாாிய சாதைனகைள0 பைட%ததாக அவரவ
கசிையA சா.தவகதா# 1க>.!ெகா'C:0பாகேள
ெயாழிய ந5நிைலA சி.தைனHளவக, ,ேபா7A
சி.தைனHளவக அவகைள கZ!தி7ேகJ+
பாரா5கி#ற நிைலைம ஒ:ேபா!+ இ:7க Cயா!
#னா ஜனாதிபதி ேஜ.ஆ. ஜயவதன அவகைள0
ெபா9%தமC;, அவ ேதத@; 168 ஆசன=களி; 140
ஆசன=கைள0 ெப,9 வரலா,றி; இ;லாத ஆறி; ஐ.!
ெப:+பா#ைம0 பல%ைத7 ெகா'C:.தா அவ ஏற%தாழ
ப%! ஆ'5க ஆசி ெச8தி:.தா. இ.த நிைலயி;
அவரா; இ.த% ேதசிய இன0பிரAசிைனைய மிக?+
இலகவாக% தீ%தி:7க CH+. ஆனா; அவ:7+(ட
இ.த 74 சதcதமான வா7களி#மீ!தா# க' இ:.தேத
ெயாழிய அவ இ.த% ேதசிய இன0 பிரAசிைனைய0 ப,றிA
சி.தி7கவி;ைல. அ5%! வ.த ஜனாதிபதிக"+
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அ0பC%தா# இ:.தாக. ச.திாிகா அ+ைமயாைர0
ெபா9%தமC;, அவ #ேன,றகரமான ஓ
ஏ,பாCைனA ெச8தி:.தா. அதாவ!, பிரா.திய சைபக
எ#ற ஒ: சைபயிைன7 ெகா'5வ:வத, ஓரள?7
ய#றி:.தா. ஆனா;, அவ அதி; ெவ,றி ெபறவி;ைல.
கட.த 2005ஆ+ ஆ'5 #னா ஜனாதிபதி மஹி.த
ராஜபm அவக சி=கள ம7க வா7களி%! ெவ,றி
ெப,றாெர#9 ெசா;வைதவிட வட7, கிழ7% தமி>
ம7க வா7களி0பி; கல.!ெகாளாத காரண%தினா;தா#
அவ:7 ெவ,றியைடய7(Cய ஒ: வா8017 கிைட%த!.
அ0பC0 பா%தா; அவ:ைடய ெவ,றி7 வட7, கிழ7
ம7கதா# காரணமாக இ:.தி:7கிறாக. ஆனா;, அ.த
ெவ,றிைய ஏ,ப5%தி7ெகா5%த தமி> ம7க"7 க'ணீ:+
க+பைலH+ ெச.நீரா; சிவ.த ம'O+தா# அவ பாிசாக%
த.தி:.தா. அ.த அC0பைடயி;, ேமத ஜனாதிபதி
ைம%திாிபால சிறிேசன அவக எதைனA சாதி%தி:7
கி#றா எதைனA சாதி7கவி;ைல எ#பைத0 ப,றி ஒ:
தடைவ மதி0_5 ெச8வத,ாிய ச.த0ப+ இ#J+
இர'5 வ:ட=க"7தா# இ:7கி#ற! இ.த
நிைலயி; அவ:+ #னா ஜனாதிபதிகைள0ேபா#9
சி9பா#ைம ம7களி# வா7கைள0 ெப,9 ெவ,றி
ெப,றத# பி#ன அவ,ைறெய;லா+ மற.!வி50
1!7கைதக ெசா;ல0 ேபாகி#ற ஒ: தைலவராக%தா#
இ:7க0 ேபாகிறாரா எ#9 நா=க எ'ணி0பா7க
ேவ'Cயி:7கிற!.
இ#9 காணாம; ஆ7க0படவகளி# கைத
இ:7கி#ற!; ைகதிகளாக ஆ7க0படவகளி# கைத
இ:7கி#ற!! அேதேநர+ காணிக அபகாி7க0பட
நிைலயி; ஓரள?7 வி5வி7க0படா<+ 85 சதcதமான
காணிகைள வி5வி%தி:0பதாக ஜனாதிபதி அவக
ெசா;கிறா; யா>0பாண%தி@:7+ தைர0பைட% தளபதி
75 சதcதமான காணிக வி5வி7க0பC:0பதாக7
(றியி:7கிறா. இ.த இர'5 1ளிவிபர=க"7
மிைடயி; ேவ9பா5க இ:7கி#றன எ#றா; இ.த7
கணி0_C; த01 தவ9 இ:7கி#ற! எ#ப!தா#
உ'ைம ஆகேவ, காணாமலா7க0படவக"7 எ#ன
CைவA ெசா;ல0 ேபாகி#ேறா+? ைகதிகளா7க0
படவக"7 எ#ன CைவA ெசா;ல0 ேபாகி#ேறா+?
இ.த7 காணிக எ0ேபா! வி5வி7க0பட0 ேபாகி#றன?
அ5%ததாக ஆன.த6தாகர# எ#கி#ற ஒ: ைகதி
ெதாடபி; (றேவ'5+. அவ:ைடய பிைளக"7%
தாH+ இ;லாத நிைலயி; சிைறயி; வா5கி#ற அவைர0
ெபா!ம#னி0பி#கீ> ேமத ஜனாதிபதி அவக
வி5வி0பாெர#9 எதிபா%தா;, அ!?+ நைடெபறாதி:7
கி#ற! இ.த நிைலயி; ேமத ஜனாதிபதி அவக
எதிவ:+ இர'5 வ:ட=க"7 தன! ெசய,பாC;
தி:%த=கைள ேம,ெகாவாரா? அ;ல! பைழய
தைலவக ெச#ற பாைதயி;தா# ெச;லவாரா? எ#பைத
நா=க ெபா9%தி:.!தா# பா7க ேவ'5+ அ0பCA
ெச;வாேரயானா; அ! 1திய ெமா.ைதயி; பைழய க
வா%த!" ேபா#9தா# இ:7+. ஆகேவ, ேமத
ஜனாதிபதி அவக இனியாவ! சி.தி%!A ெசய,பட
ேவ'5+ என7(றி, என! உைரைய நிைற?ெச8கி#ேற#.
ந#றி.
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(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ùළඟට, ග" ෙØපාල ෙහvආරÖü මහතා.
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[ග" wලාසනාîඪ ම_මා]

ඊට ෙපර, wලාසනය සඳහා ග" ලÓ ජයවධන ම_මාෙ
නම ෙයජනා කරන ෙලස මා ඉ<ලා &vනවා.

ග7 7ව
අමාතK]මා)

ජයව9ධන

(மா.மி) /வ
அைம9ச)

මහතා

விஜயவதன

-

(ආරCෂක
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අමතක ෙවලා ෙබනවා, 1978E එ6ස/ ජා ක ප6ෂ රජෙය
ආGHtම ව-ාවස්ථාව සමත කරන ෙවලාෙ ෙකiෙහiමද
කෙළY lයලා. එමලා ඒ රජෙD ඉනෙකiට ඒවා
(ජාතqවාON. අද ය l& යl = අH පාHව6
xෙණi/ ඒක (ජාතq ෙරN.

රාජK

பாகா8. இராஜா:க

(The Hon. Ruwan Wijayawardene - State Minister of
Defence)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, "ග" ලÓ ජයවධන මහතා
දැ wලාසනය ගත Cය"N මා ෙයජනා කරනවා.

ග7 ෙපාල ෙහආර-. මහතා

(மா.மி) விேஜபால ெஹ*ஆர9சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

Q ස්ර කරන ල+.
.

ஆேமாதிதா$

Seconded.

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අන]7ව ග7 oL9 රමා මහතා dලාසනෙය ඉවD
mෙය, ග7 ලy ජයව9ධන මහතා oලාසනාeඪ ය.

அதபிற, மா !மி .ஜி!$ ரஹுமா அவ$க
அகிராசனதினி அகலேவ, மா !மி லகி ஜயவ$தன
அவ$க தைலைம வகிதா$க.

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the
Chair.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ෙØපාල ෙහvආරÖü ම_මා කථා කරන.
[අ.භා. 3.31]

ග7 ෙපාල ෙහආර-. මහතා

(மா.மி) விேஜபால ெஹ*ஆர9சி)
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ ග" ජනාප ෛම_පාල
&`ෙසYන මැ මා & (කාශයට ප/ කර ( ප/
(කාශනය )බඳව අවසාන ෙමiෙහiෙ/E ෙහ වචන l]පය6
කථා l{මට අවස්ථාව ලබා Eම )බඳව මා ස් වත වනවා.
ඇ/තටම මම කනගා ෙවනවා, ෙ ( ප/ (කාශනය )බඳ
වාදය ඉ<ල ඒකාබ|ධ ප6ෂෙD l&ම ම_වරෙය6 ෙමම
පාෙ සභා ගැබ ළ Ò ෙනi&ම ගැන. ඒ අය කථා
කරනවා; යනවා. ඒවාට )" අහන ලැහැස් නැහැ. ප=Uය
කාලෙD අෙ ජා ක ආGHව/ එ6ක එක ෙවලා ඉඳලා 8ෙව
දා ප6ෂෙD වා; f අෙ ]ට අමාත- ග" දයා&` ජයෙසYකර
මැ මා/, ]ට ෙයජ- අමාත- =ෙධා . ජයෙසYන
මැ ය/ යන ෙ ෙදපළව/ අ ග" ජනාප මාට ෙබන
]තව/කමl ෙහ ෙ අවස්ථාෙ Ò &ම ගැන මම ස
ෙවනවා. මම ]තනවා, එමලා ෙමම වාදෙDE කථා කරN
lයලා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ගාë ෙලirෙ මැ මා
අද කථා කෙළY ෙද අවO ෙවලා වාෙගN. ෙමiකද, එමාට

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අෙ q ග" බmල
Pණවධන මැ මා අද කථා කළා. එමා අථ ශාස්qය
සබධෙය
ෙහiඳ
P"වරෙය6.
මම/
එමාෙ
සමqණවලට U]<ලා අහෙගන ඉඳලා ෙබනවා. එමාෙ
theory එක ෙහiඳN. හැබැN, practically හ`යෙ නැහැ.
එමාෙ න-ායා/මක අවෙබධය සහ lයා Eම ෙහiඳN. හැබැN,
එමාට (ාෙයUකව යම6 කරන වකම6 නැහැ. එමා
ෙකiN තර බංෙකiෙලi/ ණාද lයලා lෙවi/, එමා
අමාත- රය දරන කාලෙD " 4 ෙදෙනr &vන පලකට " ය<
2,500l ව/ ෙවන ව" lයලා පටප< ෙබi"ව6
lයලා, ජනතාවෙ ඇස්වලට වැ ගහලා ජනතාවට ෙකiකා
ෙපවලා එදා පරාජයට ප/ ණා. wලාසනාîඪ ග"
ම_ම, ගාë ෙලirෙ මැ මා lවා, ෙමiන ෙ|ව<
කළ/ 2020E අ එෙ ම]ද රජප6ෂ මැ මා/ එ6කN
lයලා. ම]ද රජප6ෂ මැ මා අගමැ තනෙද, එෙහම/
නැ/න ප6ෂ නායක තනෙද lයලා lයන මම දෙ
නැහැ. එනවා lයලා තමN lයෙ. අප lයෙන/ එමා
එනවා lයලා තමN. දැනට/ එමා "|ධ ප6ෂෙD වා; ෙවලා
ඉනවා. හැබැN, ගාë ෙලirෙ ම_මාට ෙන lයන
ව බව අප දැන ග/ෙ/ අදN. අ ඒ සබධෙය
බලාෙගන ඉනවා. 2020E, එමා ෙහiඳ ෙජ- ෂඥෙය6
යට ෙහ ෙන lයන ෙකෙන6 යට එමාට සමානය6
ලබා ෙදන අ ලැහැස් ෙවලා ඉනවා. ඒ සා ෙබi"
lයනට අවශ- නැහැ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ර/නර Oස්é6කෙD ග"
රංÚ/ ද ෙසiNසා ම_මා කථා කරන ට බm පැන*ම ගැන
පටප< ෙබi" vක6 lවා. මම දෙ නැහැ, එමා ව/
පත6ව/ lයවනවා ද lයලා. ප=Uය කාලෙDම pද<
අමාත-ාංශය සහ ෙ|Àය ආදාය බm ෙදපාතෙව &
ව/ ප/වල පළ කර දැ* මෙ ළඟ ෙබනවා. ෙවා
vක6 lයවලා එන lයලා මම රංÚ/ ද ෙසiNසා මැ මාට
lයනවා. එමා ෙ ෙවලාෙ සභාෙ නැ ණාට මට කරන
ෙදය6 නැහැ. ෙවා හැසාó වාතාවල ෙD. ෙ එක ව/
ප/ දැ*මක පැහැOවම ෙබනවා, "මැද ෙපරOග ෙසYවක
ෙසYකාව එවන pද<වලට බ|ද6 නැහැ" lයලා. හැබැN,
එමා අද කථා කරන ට lවා, ෙ බm ෙබනවා lයා. තව/
ප/තරයක සඳහ ෙවලා ෙබනවා, " ෙජ-ෂ්ඨ රවැ&යට
" ය< ල6ෂ 15 ද6වා වාdක ෙපi ආදාය දැ බmව
දහස්" lයලා. එමාට ව න ෙ ප/තර vක අරෙගන
lයවන lයලා මම lයනවා. ඒ වාෙම තව/ ප/තරයක
පැහැOව සඳහ ෙවනවා, "" ය< ල6ෂය ද6වා වැ ලබන
ඔබ PAYE Taxව දහස්" lයලා. තම එOෙනදා බලන
ව/ ප/වල ෙ තර ෙ|ව< =|ධ &ංහෙල සඳහ කරලා
ෙබ|O, ඒවා lයවෙ නැ ව පාෙවට ඇ<ලා
බx වාෙ කථා l{ම ගැන මම කනගා වනවා.
අෙ ග" ගාë ෙලirෙ මැ මා lවා, අ ග"
ජනාප මා ප=Uය 8ෙව දා පාෙවට ඇ<ලා කළ
කථාෙE )ග/තා  "සp වාE ආGHව අසාථකN" lයලා.
ෙකiෙහYද, එෙහම සඳහ ෙවලා ෙබෙ? ඒ ගැන මට
lයන. &ය<ලම &යයට &යය6 සාථක ෙවෙ නැහැ.
ප=Uය ආGH කාලෙD කරවා &යයට &යය6ම සාථක ෙG
නැහැ. &යයට 506, &යයට 606 සමහර ෙවලාවට ෙකෙරN. අ
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කරවා/ &යයට 206, 306 තර අH ෙවන ව. හැබැN,
&ය<ල l{ෙ ඉල6කයකට අපට යන වකම6 නැහැ.
ඒක ෙමiන ආGHවකටව/ වකම6 නැහැ. එෙහම
නැ/න, ම]ද රාජප6ෂ මහ/තයා &යයට &යය6 ෙ රෙ
ජනතාවට ෙසYවාව6 කළා න, එමා ෛම_පාල &`ෙසYන
මැ මාට පැරmෙG ඇN? එමලා රට සංවධනය කළා
lයලා කථා කරනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ප6ෂෙD සමහර අය අද
ෙත< ල ගැන කථා කරනවා. 2014 අ"|ෙ| xණාට වඩා
තවම/ ෙත< ල අHN; ගෑස් ල අHN; ෙත< ල අHN;
ෙපô< ල අHN; ස< ල අHN. Ceylon Petroleum
Corporation එෙක r/ කර සංඛ-ාෙ<ඛන මෙ ළඟ
ෙබනවා. එමාට ඕනෑ න මට ඒ සංඛ-ාෙ<ඛන vක ලබා
ෙදන ව. මම ඒ සංඛ-ා ඇළ/ ෙ<ඛනය ෙ අවස්ථාෙE
සභාගත* කරනවා, wලාසනාîඪ ග" ම_ම.
ෙ සංඛ-ාෙ<ඛන ගැන lයන Uෙයi/ මට ලැJ ෙබන
නා; දහයම අවස ෙවනවා. ඒකට මම කැම
නැහැ.
ජනාප මා, අගමැ මා එ6ක එකෙවලා ෙ ආGHව
ඉO`යට ෙගනයනට ශාල කැප l{ම6 කළ බව අ
පැහැOවම lයනවා. නN-pගv ෛවරෙය ]ට එ6ස/
ජා ක ප6ෂය සහ \ ලංකා දහස් ප6ෂය lයන ප6ෂ ෙදකට
Ùට ෙපර ඉතාම අවාසනාවත ත//වයකට තමN puණ ෙදන
&|ධ ෙG. දයා&` ජයෙසYකර මැ මලා දනවා, ඡදය6
අවස වනෙකiට ෙගව< Óය6 U බාද, s මැ"
ෙකiÖචර &|ධ ණාද, ෙ|පළ ෙකiÖචර නාශ ණාද lයලා.
නp/ ෙ ෙදපළට &|ධ ෙවන ප=Uය මැ වරණ ෙදක
ෙEම එවැ l&ම අලාභය6 &|ධ ෙG නැ බව අ
දනවා. හැෙමටම ඉතාම =හදව ව/ ෙවන වකම6
ලැxණා. ෙ ආGHෙ යහ පාලනය )බඳව lයන ඒකම
මOද?
ඒ තර6 ෙනiෙවN, අ Oන &යෙD වැඩ )ෙවළ ළ ෙ
රටට ෙමiන තර ශාල ෙසYවය6 ඉෂ්ට කරලා xණාද? දහඅට
වන
ආGHtම
ව-වස්ථා
සංෙශධනය
ෙගනැ<ලා,
&න6කරයට ජනාප කම යාෙගන කටC කරන තමN
එදා ]ට ම]ද රාජප6ෂ මහ/තයා }යා කෙළY lයන එක අ
දනවා. නp/ ෛම_පාල &`ෙසYන මහ/මයා දහනව වන
ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනෙය ඒ ත//වය ෙවනස් කරලා
තමෙ ර කාලය -බලය- අ"|දl අH කර ග/තා.
ෙමමා හැර තමෙ බලය අH කර ග/ත ජනාප වරෙයr
ෙ රෙ ඉ හාසෙD කවදාව/ ඉඳලා නැහැ. අ"m ෙදක, න
ෙනiෙවN, තාතය ද6වා -මරණය වන"/, ෙලඩ ඇෙඳY
ඉඳෙගන/- ඒ ජනාප කම කරන තමN ඔ යl&
යl r"මාන ඇ<ෙ; ê"ප/ හැmෙ.
අ ග" ජනාප මා පැහැOව එමාෙ
ෙමෙහම lයනවා:

(කාශනෙDE

"2015 ජනවා` 08 Oන මාෙ නායක/වය යටෙ/ ]වF ලැÐ
ආGHෙ ර කාලය ළ, }යා/මක X 7 වැ පාෙව ළ
සමත කර ග/ ජනතාවාE අණපන/ l]පය6 ෙ."

—————————
* ස්තකාලෙj තබා ඇත.
*

2னிைலயதி* ைவக ப ள.

* Placed in the Library.
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mෙකiළ හා මද-සාර ජා ක අකාරය ]*ම ෙකiÖචර
වැදග/ද lයලා එමා එම (කාශෙDE lවා. ම/ ßවවාරණය කරන ජා ක වැඩ සැලැස්ම6 හැම Oස්é6කයකම
}යා/මක කරලා, ඒක Oස්é6 සබ5කරණ කෙ න-ාය
පqයට දාලා, හැම දාම ප= පරම6 කරන වැඩ )ෙවළ6
}යා/මක කෙළY ෙ ආGHව & lයන කාරණය මම
lයන ඕනෑ. ඒ එ6කම, රාÚත ෙසYනාර/න මැ මා,
ජනාප මාෙ සහ අගමැ මාෙ උපෙදස් මත 2015 මා
මස සමත කරF ලැÐ ජා ක ඖෂධ පනත ) (ා හායය6
කළා. ෙබෙහ/ වග 47ක ල ගණ අH කරලා, 'ස්ෙට'වල
ල ගණ අH කළා. අ6d කාච ඇ සමහර උපකරණ
ෙනiෙ< ලබා mනා. m6 ඳලා, මැෙරන ලෑස් ෙවලා -මරණ
සහ කය යලා යලා- ඉස් `තාලයට යන අ]ංසක =
නැවත (කෘ ත//වයට ගන ව වැඩ )ෙවළ6 ඉO`ප/
කෙළY අෙ ආGHව ) පමණN. ඒක අද සමහ"ට
ෙ/ෙරෙ නැහැ. ඒ ෙවFෙව " යල6ව/ යද
ෙනiකර, ෙබෙහ/ ෙප/තක ල අH ෙනiකර අයට ෙ
)බඳව අවෙබධය6 නැහැ, wලාසනාîඪ ග" ම_ම.
ෙබෙහ/ ෙප/තක, -පැනෙඩ< ෙප/තක, ඇස් ෙප/තකල අH කර ගන වකම6 නැ ව ]ට ඒ අයට අද
ෙමතැන ඒ ගැන කථා කරන වකම6 නැහැ.
ඒ තර6 ෙනiෙවN, ජනාප මා ෙ රෙ ෙකiෂ සභා
Óපය6 ප/ කළා. රාජ- ෙසYවා ෙකiෂ සභාව, ජා ක ෙපiස්
ෙකiෂ සභාව, අ<ලස් ෙහ Éෂණ ෙචදනා මශනය l{ෙ
ෙකiෂ සභාව වාෙම ගණන ෙසYවා ෙකiෂ සභාව එමා
& ප/ කළා. ඒ එ6කම ෙතiර" දැනගැsෙ අN වා&ක
)බඳ පන/ ෙකපත සමත කළා. ෙවා වැඩ ෙනiෙවNද
lයලා මම අහනවා.
ප=Uය අ"m 206, 246 ෙ රට පාලනය කෙළY කද?
1994 ඉඳලා අ"m 176, 186 -වැ; වාර ගණන6- ෙ රට
පාලනය කෙළY කද? \ ලංකා දහස් ප6ෂය ඇ එ6ස/
ජනතා දහස් සධානෙD කGඩායම -වාමාං4ක අය- තමN
වැ; වාර ගණන6 ෙ රට පාලනය කෙළY. අද කෑ ගහන ඒ අයට
අ"m 20 ගණන6 ස්ෙසY ෙතiර" දැනගැsෙ අN වා&ක
)බඳ පනත ෙගෙනන බැ` ණා. ජා ක ගණන පනත
ෙගෙනන බැ` ණා. අ ග" ජනාප මා & ආං4ක
අ56ෂණ කාරක සභා ]ෙටවා.
අ ඊෙD ඡද 119l සමත කර ග/ත අකරණ
සංධාන (සංෙශධන) පන/ ෙකපත ) é|ගල
මහාකරණ ="ව"ෙග සමත අකරණ න6
මාණය කරන ව හNය6 ලැxෙG ෙ ආGHවට
&|ධ ෙවනN. ''බළලා ම<ෙල එ)යට පැනා'' වාෙ
කථාව6 ඒ ) ඔ කරලා ෙබනවා. ඒ පන/ ෙකපත
පාෙවට ෙගෙනනෙකiටම ෙÎYෂ්ඨාකරණයට ඇපෑල6
දමලා ඒ පන/ ෙකපත ෙගන ඒම නව/වන r"මාන
ඇ<වා, wලාසනාîඪ ග" ම_ම. නp/ අ අවශසංෙශධන ෙගනැ<ලා නැවත ඒ පන/ ෙකපත ෙගනාවාම ඒ
පනස්ෙදෙදනාම ලØජා නැ ව ඊට "|ධ ණා. ඒ අය ෙරO
ඇඳෙගනද එයට "|ධ ෙG? ඒ අයට ලØජාව6 ෙබනවාද?
ෙමතැන ඉන ඒ අයෙ න lයන මම කැම නැහැ.
ඒකාබ|ධ ප6ෂෙD ඉන අය ඇ/තටම කGණා;ය6 ළඟට
U]<ලා බලන. එතෙකiට, ෙ පන/ ෙකපත ෙගනාෙ මට
ෙද lයලා හැkම6 ඇ ෙවනවා ඇ . අ ඒ වාෙ අණ පන/
ෙගනාවා. යකඩ බට ෙහi", කැර ෙබó ෙහi" තර6
ෙනiෙවN, pද< වාෙම ෙපim ෙ|පළ අයථා යට පාÖü කර
අය වැÒOකාරය වන වට ටාව ඒ අණ පන/ව හැmණා.
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පාෙව

[ග" ෙØපාල ෙහvආරÖü මහතා]

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මම ]තන යට ෙ අය
r"මාන ඇ<ෙ, ê"ප/ හැmෙ ෙ අ"m පහ යන ක<
ෙවා කරගන බැ`ෙවN lයලාN. ඒකN ]ෙ. ෛන ක
කටC (Éෂණ ෙර5) සහ මාධ- )බඳ ආං4ක අ56ෂණ
කාරක සභාෙ සාමාÚකය වන අ Uය අ"|ෙ| සැතැබ
මාසෙD ඉඳලා සමහර ෙවලාවට Oනපතා Òස්ෙවලා, මහ&
ෙවලා ෙ පන/ ෙකපත ෙගනාවා. අද ඒක යථාථය6 බවට
ප/ ෙවලා ෙබනවා. ඒ ගැන මම ස වනවා. ඒ සා දැ
ෙත< ගෑf ගැර වාෙ vක vක දඟලනවා. දැ කර lයා
ගන ෙදය6 නැහැ. ෙ පන/ ෙකපතට ඡදය ම ෙE
එමලාට ප6ෂව 52N ]vෙD. එතැනE/
l& ෙදය6
කරනට බැ` ණා. දැ අ දනවා අෙ ආGHව ශ6 ම/
ෙවලා ෙබන බව. ප=Uය අ"m නහමාරක කාලය ස්ෙසY
ෙ ආGHෙ කrෙල ඇ|ද කGඩායම දැ අෙන6 පැ/තට
U]<ලා වා; ෙවලා ඉනවා. ලØජා නැ ව අද ෙකiෙහiමද
ජනාප මාෙ (කාශයට ප6ෂව තpනාෙසYලා කථා
කරෙ?
ජනාප මාෙ (කාශයට ප6ෂව අද කථා කරන
වකම6 ෙබනවාද? ලØජා නැ ව, "වැඩ ෙක"ෙG නැහැ"
lයලා ආGHෙව එ)යට U], ජනාප වරයාෙ
අFකපාව ගන අද ෙමතැනට ඇ/ කථා කරන ûදාන
ෙවලා ෙබනවා. ඒවා ෙහiඳ නැහැ ෙ. ෙ කර }යාදාමවලට
අබම< ෙfවක තර ෙහ තpනාෙසYලා/ දායක ණා.
ඒ වැඩ )ෙවළ }යා/මක කරන දයා&` ජයෙසYකර මැ මා
දායක ණා; එස්.J. Oසානායක මැ මා දායක ණා. ෙ රෙ
මාග සංවධනය කරනෙකiට ල6ෂ්ම l`ඇ<ල ඇම මා
එ6ක අෙ ;ලා ෙපෙරා රාජ- ඇම මා/ දායක ණා. අ
ඔබමලාෙ ඒ ෙසYවය අගය කරනවා. හැබැN, එ)යට U],
"ෙ ආGHව/ එ6ක අපට Eග කන බැහැ. අ එ)යට
බ]නවා" lෙවi/ ඒ ගැන කනගා ෙවන ඕනෑ. එෙහම න,
අ"m නහාමාර6 ඉෙ නැ ව ආGHව ඇ/ මාස හෙය
ෙගදර යන ඕනෑ. ආGHව ඇ/ මාස හෙය එ)යට යන
ඕනෑ. නp/ ඒ යට එමලා කටC කෙළY නැහැ. ඒ අය
අ"m නහාමාර6 &ය<ල 6 ඳලා, Òlයා vක Eලා, ඒ
&ය ෙ|ව<ව ස ෙවලා අවසානෙD ]වා, "2020 ෙ
ආGHව ඉවරN. අ අෙන6 පැ/තට U] වා; ෙවලා, ජැ6
එක6 ගහෙගන, ෙබi"වට mමල vක6 ඇ<වාම ෙදෙය
බලලා අපට ඒ අය/ එ6ක එක ෙවන ව" lයලා.
වැරmෙ එතැනN. ෙ වාෙ  ෙදෙ6 වැඩ, &<ලර වැඩ
කරන ûදාන ෙවන එපා. ම]ද අමර*ර මහ/මයලා වාෙ
ෙකiද ෙක) යාෙගන ඉන. තමෙ ප6ෂය \ ලංකා
දහස් ප6ෂය න, ඒක/ එ6ක ආGHව හැmවා න,
ජනාප මා එ6ක ඒ ගමන Uයා න මැෙරනෙත6 එමා/
එ6ක ඉනවාය lයන ( ප/ ෙD ඉන ඕනෑ. ඒකට තමN
( ප/ ය lයෙ. එතැනට, ෙමතැනට පැන පැන ෙගෙබ
වාෙ කටC කරනවා න ඒක ඉතාම කනගාදායක
ත//වය6.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, කාරණා ෙගiඩ6 lයන
ෙබනවා. ෙශYෂෙයම ප=Uය කාල ප`ÖෙÛදය ළ කර
ෙසYවාව
)බඳව ඔබමා දනවා. අෙ ගා ෙලirෙ
මැ මා lයනවා ෙත< ල වැ; *ම ගැන. ෙත< ල අH *ම,
වැ; *ම කානව &|ධ වන ෙදය6.
මම ඒ ගණ lවා. 1994E එ6ස/ ජා ක ප6ෂය ආGHව
තpනාෙසYලාට භාර ෙදනෙකiට, මා q ම]ද අමර*ර
මැ මලා සහ අ \ ලංකා දහස් ප6ෂෙD &vෙD. එදා ෙත<

264

ල Óයද, අද ෙත< ල Óයද lයලා ගණ බැෙවi/
ෙකiෙහiමද? එෙහම තමN ආhකයක හැv. 2001E එ6ස/
ජා ක ප6ෂෙD ර< tම&ංහ මැ මලා, wලාසනෙD
&vන තpනාෙසYලා ආGHව භාර ගනෙකiට, ෙ රෙ
xෙG ඍණ ආhකය6. හැබැN, ඒක ධන කෙළY ර<
tම&ංහ මහ/මයා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, C|ධය පැවැ කාලෙD
ෙශYෂෙයම ක"ණාඅමාලා වාෙ අය එ<ඊ
සංධානෙය කඩලා-Mඳලා, C|ධය OFමට අවශ- ප=Mම සකස්
කෙළY ර< tම&ංහ මැ මා. තpනාෙසYලා ඒ බව
දනවා. ඒ වාෙ ෙහiඳ ෙ|ව< කළා. නp/ අවාසනාවත
යට/ ය ය &m* ණා. අ ඡදෙය පැරmණා; අ"m
176 තර m6 දා. එදා, 2013E තර lෙ නැහැ ම]ද
රාජප6ෂ මහ/මයා කවදාව/ පරON lයලා. හැබැN, ර<
tම&ංහ මැ මා 2013E තර lවා "මම 2015E ආGHව6
ගනවා" lයලා. මට lයන ෙබෙ ඒකN. අපට අංජන
බලා 2020 මැ වරණ ( ඵලය lයන වකම6 ෙබනවා
න, ප6ෂෙD &vන l& ෙකෙන6 ෙ ස්ථානවල ඉෙ
නැහැ lයලා මා ]තනවා. එෙහම න ඔ6ෙකම U] ආGH
ප6ෂෙD වා;ෙවN. ෛදෙවපගතව ය ය &m* ෙවනවා.
හැබැN, අ 2015E බලයට එනෙකiට, ෙලකෙD
xf
ත//වය, රට )බඳව xf ත//වය ෙමiක6ද lයලා
කාටව/ අමතක කරන බැහැ. එදා lෙ, ම]ද රාජප6ෂ
මහ/මයා m ෙ වා; කරවනවා lයලාN. එමාට
අ/ෙවෙ ඒ ඉරණමN lවා. ඒ තර6 ෙනiෙවN, ෙ රට
ඉO`යට ෙගනයන ෙදෙ නැහැ, රට ඉවරN lයලා
ඩයස්ෙපරාව lවා.
ඉතාම අකා"ක ත//වයකට ෙ රට ල6ෙවලා xණා.
ක පැ<ල ස]ත, ඉතාම අවාසනාවත ත//වයකට අෙ රට
ප/ ණා. නp/ ෙමiක6ද ඇ f ෙවනස? ෛම_පාල
&`ෙසYන මැ මා ජනාප හැvයට, ර< tම&ංහ මැ මා
අගමැ හැvයට ඇ<ලා ෙලකය/ එ6ක සබධතා ඇ කර
ග/තා. එදා xf ත//වය ෙමiක6ද lයලා 5වර ඇම මා
දනවා. එදා ම/ස- තහනම පනවා xෙG ෙකiෙහiමද? ඒ
තහනම ඉව/කර ගන ෙමiන තර මහ& ණාද? ඒකට
ජනාප මා ෙමiන තර මහ& ණාද, අගමැ මා ෙමiන
තර මහ& ණාද? ෙලකෙD රටවලට U]<ලා, Cෙරපා
හල/ එ6ක සාකÖඡා කරලා ම/ස- තහනම ඉව/ කළා. ඒ
සා අද ම/ස- අපනයනය වැ; කරන ව ත//වයකට,
ඒ ) වර(සාද ගන ව ත//වයකට රට ප/ කරලා
ෙබනවා.
අද කමාත ගැන කථා කරනවා. ම]ද රාජප6ෂ පාලන
කාලය ළ Òlයා 506 ෙදන ව යට හද
කමාතශාලාව6 ෙබනවා න ක"ණාකරලා මට lයන.
එක6ව/ හදලා නැහැ. ඉ  ආhකය, කමාත 6ෙෂYqය
වැ;OCf ෙවෙ ෙකiෙහiමද? කෘdකමාතය හැම දාම
කඩා වැෙටනවා. 2017 ෙහ ෙ කාල මාෙ ෙනiෙවN, 2014ට
ඉස්ෙස<ලා 1993 ඉඳලා ගණ හදා බැෙවi/, කෘdකමාතය
හැම දාම කඩා වැf බව අපට ෙපෙනනවා. ඒක ෙවනස් කරන
ව වැඩ )ෙවළ6, ආක<ප ෙවනස් කරන ව වැඩ
)ෙවළ6 හදන l&ම ආGHවකට බැ` ණා. ඒ සා අ
ඒවා හදන ඕනෑ. ග" ම]ද අමර*ර ඇම ම, අ 
ප/ * &vන කෘdකම ඇම වරයා හැvයට තpනාෙසYට ඒ
සබධව ෙලir වගÓම6 ෙබනවාය lයලා මා ශ්වාස
කරනවා. ෙපiෙහiර සහනාධාරය Eම )බඳව (ශ්නය6 xණා.
ඒ
)බඳ ෙනiෙය6 මතවාද
xණා. හැබැN, ෙපiෙහiර
සහනාධාරය ෙදන අපහ= ණ/, අමා"ක xණ/ අ එය
නැවත ලබා ෙදන කටC කළා. ඒ සා අපට ඉතාම පැහැබර
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අනාගතය6 )බඳ ශ්වාසය6 ෙබනවා. ඒ සා ]තන එපා,
ෙක ෙමතැ පණ යන ආGHව6 lයලා.
ප=Uය දා ශ්වාස භංග ෙයජනාව ෙගනා ෙලාෙ
තpනාෙසYලා අපට "ඉෙජ6ෂ" ගහලා, "ඡද 1136
ගනවා, අත ගනවා, ෙමතැ ගනවා, අඟහ"වාදා
ෙවනෙකiට ම]ද රාජප6ෂ අගමැ ෙවනවා" lය &]න
මැවා. නp/ අ මට ඒ ශ්වාස භංග ෙයජනාව ) ඒ අයම
භංග/වයට ප/ ෙවලා අද අතර මං ෙවලා, නන/තාර ෙවලා
ඉනවාය lයලා මා ]තනවා.
ෙ පව න ත//වය ) ඉO`යට යෑම සඳහා අපට ශාල
වැඩ )ෙවළ6 ෙබනවාය lයලා අ පැහැOව lයනවා. අ
සමෘ| වැඩ )ෙවළ }යා/මක කරනවා. අ උපාධා`
20,000කට ආසන `සකට ෙහට-අ|දා ෙවනෙකiට Òlයා
ලබා ෙදනවා.
ඒ තර6 ෙනiෙවN, ඉO`ෙDE ෙ රෙ ßඩ ජනතාව/
එ6ක, pස් ජනතාව/ එ6ක සහවනෙය Cව ව/
ෙවන ව වට ටාව6 මාණය l{ෙ හැlයාව
ෙබෙ/ එ6ස/ ජා ක ප6ෂය (pඛ අ / එ6ක
එකෙවලා &vන අෙ ම]ද අමර*ර මැ මා ඇ 23 ෙදනා
එ6කN lයලා අ ශ්වාස කරනවා. ජනාප මා ය ය
(කාශ කරන ෙකiට, "දැ ර<-ෛම_ Eගය ඉවරN; දැ හ`;
අ ට යන කාලය ඇ<ලා" lයලා ආGHෙව Uය අය ]වා.
නp/ රට ගැන ]ත අ l& ෙලසlව/ එෙහම ප අදහස්
දරාෙගන කැ;ලා-MÝලා ෙව ෙවන ûදාන නැහැ lයන එක
මතක තබා ගන.
අවසාන වශෙය මම lයෙ ෙකN. ජනාප මා කළ
කථාව සබධව මම ස ෙවනවා. ෙ රෙ අපට xf
ශාල අÑෙයග ජය ගනට අපට වකම6 ලැxණා.
ෙශYෂෙයම බලන, අද ෙමiන තර දභාවය6 ෙ රෙ
ෙබනවාද lයලා.
ෙහට-අ|දා ෙවනෙකiට é|ගල මහාකරණ න6
ස්ථා ත ෙවනවා. ඒ ) ෙනiෙය6 ෙD බරපතළ අපරාධ,
Éෂණ සබධව ෙබන  ෙගiF vක - ෙගiF 336-346
පමණ ෙබනවා.- අරෙගන නH පවරනවා. තවම -හැම දාම- ඇප
OE, ඇප ග &vන ෙබiෙහ ෙදෙනrට නැවත උසායට
U]<ලා ඒ ෙචදනාවලට උ/තර බÝන ෙවනවා.
ඒ තර6 ෙනiෙවN. ප=Uය කාලෙD ෙපim ෙ|පළ නාශ
කළා. ෙ රෙ ස්= හ` හබ කරලා රජයට ෙගව බm
pදෙල ලබා ග/ ජා ක සප/ ප=Uය රජෙD ය ය
}යාකාරක ) ඒ අයෙ Ðදලය6 ෙලස තබා ග/තා.
රජෙD සප/ අවභාත l{ම සබධෙය ෙපim ෙ|පළ පනත
යටෙ/ එම නH vක භාග කරන ෙකiට ඒකාබ|ධ ප6ෂෙD Ó
ෙදෙනr ඉ" ෙවNද දෙ නැහැ. ඒ අයට ෙද හාpm"වෙ
]ටN!
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ඉස්සරහාට ග/ පය ප=පසට
තැÐ ]ට රාජ- ඇමැ මෙ q ;ලා ෙපෙරා මැ මා
ඇ ම_මලාට නැවත ජනාප මා එ6ක එක ෙවලා
2020E ෙශYෂෙයම යහ පාලනය6 යටෙ/ ජා ක ආGHව6
හැvයට ඉO`යට යන ශ6 ය ලැෙබF ඇතැN මා ශ්වාසය
කරනවා. එය එෙසY &m ෙවා යැN (ාථනා කරනවා.
ජනාප මාට ]තව/ක ඉනවා න, ඉන lයලා අ
එමලාට lයනවා. ඒක තpනාෙසYලාට ආ4වාදය6.
rමqණවලට හා ෙනiෙයr/ ෙබi" ෙග<වලට යට ෙවලා
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අ
යන ෙ ගමන නව/වන, අෙ අනාගතය නාශ කර
ගන අ ලෑස් නැහැ. &m ෙවÖච වැÒO වැරO කරෙගන, යහ
පාලන රජය6 යටෙ/ ඉතා යහප/ ගමන6 යනට අ
බලාෙපiෙරi/ වනවා. ඒ &ය කාරණා මත6 කර, මට
අවස්ථාව ලබා Eම ගැන wලාසනාîඪ ග" ම_මාට
ස් වත ෙව මෙ කථාව අවස කරනවා. ෙබiෙහiම
ස් N.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ස් N. Ùළඟට, ග" දයා&` ජයෙසYකර ම_මා.
[අ.භා. 3.51]

ග7 දයාQ( ජයෙස>කර මහතා

(மா.மி) தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ ග" ජනාප මා &
ඉO`ප/ කර ( ප/ (කාශය )බඳව ෙකෙරන වාදෙDE
මට/ අදහස් (කාශ කරනට අවස්ථාව ලබා Eම ගැන
ස් වත වනවා. මම කථාව පට ගන ෙ අවස්ථාව
වනෙකiට ෙවලාව පස් ව" 3.50N. ඒ සා මට යත ප`O
ෙවලාව ෙදන.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මෙ කථාව ඉතා ෙහiÝ
පට ගනN මා &තා &vෙD. නp/ ෙØපාල ෙහvආරÖü
ම_මා කර කථාෙව පස්ෙසY මම ක<පනා කළා pම
ෙමය lව CN lයා. එදා එමා/ ශ්වාස භංග ෙයජනාව
ඉO`ප/ කළ අවස්ථාෙ E කrල6 ඉස්සරහාට යලා, ආපu
කrල පස්සට ග/ත ෙකෙන6. මම ඒ ගැන ඊට වැ;ය lයන
යෙ නැහැ. නp/ එමා lවා, ෙගෙබ වාෙ එහාට
ෙමහාට පනවා lයලා. එමා/ ෙගö පෙ<ම ෙකෙන6
තමN. ෙමiකද, \ ලංකා දහස් ප6ෂෙD ඉඳලා එමා U]<ලා
අද එ6ස/ ජා ක ප6ෂය රl ඉනවා. අපට ඒ ගැන
(ශ්නය6 නැහැ. නp/, ෙපióඩ6 ක<පනා කරලා බලන
ෙවN. [බාධා l{ම6] නැහැ. මට ෙවලාව නැහැ. wලාසනාîඪ
ග" ම_ම, මම එමාට බාධා කෙළY නැහැ. [බාධා l{ම6]
මම බාධා කෙළY නැහැ. ඔබමා lය ෙ|ව< අ අහෙගන
]vයා. වා;ෙවන. ඔබමා lයන ෙ| අහන ය6 නැහැ.
අ වැරOව වැඩ කරලා ෙබන බව මම ෙබiෙහiම පැහැOව
lයන කැමැ N. [බාධා l{ම6] නය6 ඇ ව කටC
කරන. ෙපióඩ6 ඉඳ ගන. [බාධා l{ම6] ෙ තර කෙó
යන ඕනෑ නැහැ. ප6ෂෙDම ඉඳෙගන එදා ශ්වාස භංගයට
ප6ෂව ඡදය ෙදන ]ට තව එ6ෙකෙන6 තමN ෙ. දැ
Pණ කථන කරනවා. මහ ෙලirවට ර< tම&ංහ
මහ/තයාෙ PණN, ආGHෙ PණN, ම]ද අමර*ර
මහ/තයාෙ PණN ගායනා කරනවා. ෙ ෙගi<ෙල එෙහම
තමN. Pණ ගායනා කරන පට ග/තාම එෙහමN.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙමමලාට `ෙදනවා. lයන
ෙකiට හ`යට වOනවා. එතෙකiට `ෙදනවා, ඒකN (ශ්නය.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ජනාප මා ඉO`ප/ කර
( ප/ (කාශනෙD ෙබiෙහiම පැහැOව lයනවා, ජනවා` 08
එමාට දැවැත අÑෙයගය6 xණා lයලා. ඒ අÑෙයගය
ෙමiක6ද lයා අ දනවා. 2015 ජනවා` 08වැ දා පැවැ
මැ වරණෙDE අ / වැඩ කර ම]ද රාජප6ෂ ජනාප මා
පරාජයට ප/ ෙවලා ඒ ආGHව ෙපරනාම, ප6ෂෙD 1426
සහ ආGH ප6ෂෙD 47ෙදෙන6 ඉන අවස්ථාවක තමN
එමා ෙ }යාවය සමත කර ගන පාෙවට
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පාෙව

[ග" දයා&` ජයෙසYකර මහතා]

එෙ. මම ශ්වාස කරන හැvයට පාෙෙ බලය6
නැව ප/ ෙවÖච ලංකාෙ පළpවැ ජනාප වරයා. එමා ඒ
යට ප/ ණා. .J. ෙØංග මැ මා කාලය6 ]vයා.
හැබැN, එමාෙ කාලෙD ප6ෂයට වැ; ෙයජනය6
xෙG නැහැ. නp/ මම lයන කැමැ N, ෛම_පාල
&`ෙසYන මැ මාට ශාල අÑෙයගය6 xf බව. ඒක තමN,
ධායක ජනාප tමය අෙහ& l{ම. ඒ වාෙම තව ශාල
වැඩ ෙකiටස6 එමාට කරන xණා. ඒ සඳහා අවශ- කටC
}යා/මක කරන එමා අවංකව යවර ග/තා. ඒ සා තමN
එමා දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය ෙගනාෙ.
අ
ක<පනා කළා,
දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා
සංෙශධනය ෙගනැ<ලා ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මා ධායක
ජනාප tමය අෙහ& කරන කටC කරN lයලා. ඒ සඳහා
ෙන ෙදකක බලය6 වාෙම, ජනමත චාරණයකට යෑම
අවශ- බව ක"/ ෙනiදනවා ෙනiෙවN. හැබැN, ෙන
ෙදෙ6 බලය ගන අවශ- }යාදාමය }යා/මක වනෙකiට
ර< tම&ංහ මැ මා සහ එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD සමහර
අය- මම එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD හැම ෙකනාටම
ෙදෂාෙරපණය කරන ûදාන නැහැ.- ක<පනා කළා තම
බලයට ෙගනා ජනාප වරයාෙ ත vක කපලා, කම
ක ජනාප වරෙය6 යට එමාව
යලා, ධායක
අගමැ
යට
පාෙව
පාලනය
කරන;
ජනාප වරයාව පාලනය කරන. ඒ අරpණ ෙවFෙව තමN
ඒ ෙගi<ෙල තමෙ වැඩ )ෙවළ }යා/මක කෙළY.
තමට ජය¹හණය කරන ෙනiහැl සා ජනාප වරණය
ජය¹හණය කරන v අශ්වයr ෙගනැ/ ඒ }යාදාමය
ඉO`යට ෙගන UෙD ඒ සාN. හැබැN ෙÎYෂ්ඨාකරණෙD xf
}යාදාමය ළ එය }යා/මක කරන ෙG නැහැ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ආGHtම ව-වස්ථාෙ
අ¹ාමාත-වරයා ඉව/ l{ම සහ ප/ l{ම )බඳ ෙබන
කාරණා බලන. ආGHtම ව-වස්ථාෙ 46.(2) (අ) හා (ආ)
අFව ස්වÓය අ/සන යටෙ/ ජනාප වරයා ෙවත යවන  ය6
මU ස්වÓය රෙය ඉ<ලා අස්වෙහi/ ෙහ තවmරට/
පාෙ ම_වරයr ෙනiවෙහi/ ෙහ ස ෙවන/ l&ම
යකට අගමැ වරයා අස් කරන බැහැ. ෙ ව-වස්ථාව
ෙගනාෙ ඒ }යාදාමය ළN. දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා
සංෙශධනය යටෙ/, අ¹ාමාත-වරයrට ස්= හැmණ/ එමා
ඉව/ කරන බැ` තැනකට දැ ප/ෙවලාN ෙබෙ.
එ6ස/ ජා ක ප6ෂය සහ \ ලංකා දහස් ප6ෂය ගැන මා
lයන කැමැ N. ජනාප මා ෙ කාරණය ෙබiෙහiම
පැහැOව lයනවා. ෙ කාරණය lයවා බලන, ෙØපාල
ෙහvආරÖü ම_ම. නව සැ& වාරය වෘත කර
ජනාප මා 2018.05.08 වන Oන කළ කථාෙ 20 වන ෙ
ෙමෙසY සඳහ වනවා:
"ජා ක ආGHව සැmල/ වෙ එlෙනl ෙවනස් දෘෂ්ෙග
C ෙ|ශපාලන ප6ෂව. එම ප6ෂ }යා/මක ය C/ෙ/ xm
වහෙසY ෙපවා m ප`O, වØ ෙම සමUය සහ සාකÖඡාව
ෙපරදැ`ව න, වØ අFගමනය කරන ලද }යා මාගය සැබෑ
ෙලසම අප ද අFගමනය කළ C ෙවp. ජනාප වරයා ෙලස ප=Uය
ෙතවසර ළ මා }යා/මක XෙD එÓ ධමතා පදන ෙකiට ෙගනය. එය
රෙ ද සමස්ත ජනතාවෙ ද ජය¹හණයට ෙහYවන බව මම තරෙD
ශ්වාස කර."

තවmරට/ ජනාප මා lයනවා, ෙ ආGHව ෙගන යන
එක f ප6ෂ ෙදක නN-pගv වාෙ මරා ගෙ නැ ව
ක"ණාකරලා ෙ කටC/ත කරනය lයලා. ප=Uය අ"m
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ෙ එෙහම කළාද? අෙ ආhක ( ප/ ෙමiනවාද? අ
දනවා, බGඩාරනායක මැ මාෙ ( ප/ (කාශනය ගැන.
එමාෙ ( ප/ තමN, බර<වාE ජා කවාදය, බu/වවාදය,
ජනයවාදය සහ සමාජ (ජාතqවාදය. ෙවා තමN \ ලංකා
දහස් ප6ෂෙD wක කාරණා බවට ප/ ෙවලා xෙG. අ ඒ
}යාදාමය තමN ඉO`යට ෙගන UෙD.
ෙ රෙ ජා ක සප/ rණනවාට අ "|ධN. අෙ
ප6ෂය, ජා ක සප/ ආර6ෂා කරෙගන වැඩ කරන ඕනෑ
ප6ෂය6. එ6ස/ ජා ක ප6ෂය ධ කාලවල, ධ අදහස්
මත ධාකාරෙය ෙවනස් කළා. .එස්. ෙසYනානායක
මැ මාෙ කාලෙD කෘdකමය p< කර ග/ ආhක tමය6
තමN xෙG. ෙØ.ආ. ජයවධන මැ මාෙ කාලෙD රජය
& නායක/වය m ආhක tමෙදය6 ෙරis ද මැ<
මැ මලා/ එ6ක ඇ කළා. න*කරණය )බඳ අදහස් ඒ
ළ ගැ ණා. ඊළඟට ආ. ෙ(Yමදාස මැ මා සමානා/මතාව
මත පදන X ආhක වධනය6 කරා ෙගන Uය වැඩ )ෙවළ6
තමN ෙගන UෙD. ර< tම&ංහ අගමැ මා මැ වරණයට
ක -මම/ එ6ස/ ජා ක ප6ෂය ෙයජනය කරන කාලෙD
- සමාජ ෙවෙළඳ ෙපiළ ආhකය - social market economy පට ග/තා. ඒක තමN අෙ පරමාථය යට ප/ ෙවලා
xෙG. අ
ෙ ගැන OU Oගටම කථා කළා. ෙ
සබධෙය ෙරෂ ෙපෙරා මැ මාට මතක ඇ .
හැබැN එමා අද ඇ<ලා ෙමiක6ද කරෙ? අද ර<
tම&ංහ මැ මාෙ ආhක ( ප/ ය ෙමiක6ද? නව
බර< ධනවාE ආhක tමය6, ජා ක සප/ නැවත
ෙප|ගකරණ }යාදාමය, ෙතiර" ෙවනස් කරලා ෙ රෙ
ධ }යාමාග ගැsම හා දහස් ෙවෙළඳ ආhකය )බඳව
&|ධාත තමN අද ඒ ෙගi<ලෙ }යාදාමය බවට ප/ෙවලා
ෙබෙ.
ජයපාල ෙහvආරÖü ම_මාට ෙ කාරණය ෙ/"ෙG
නැ ණාට ඒ ක"f මත කැMන මGඩලය ළE අපට ශාල
වශෙය ගැ ගණනාව6 ඇ ණා. කැMන මGඩලය ළ
කථා කරනෙකiට ඒ }යාදාමයට "|ධව සමහර කාරණා
)බඳව අ OU Oගටම කථා කළා. ෙ රෙ රාජ- ආයතනවල
Uf පව/වාෙගන යෙ රාජ- බැංrවලN. ෙ &|යට
අදාළ Oනවල ශාල (ශ්නය6 ඇ ණා. ඒ (ශ්නය තමN, රාජබැංrවල &යෙදනාම වැඩ වජනය කළා. ඒ සබධෙය
ප=ව දා ෙගනා වැඩ )ෙවළ ෙමiක6ද? රාජ- බැංrවල
ලධා`, රාජ- ෙසYවකය, බැංr ෙසYවකය තමෙ
අN වා&ක ෙවFෙව පාරට බැස්සාම ප=ව දා උෙ| කැMන
පéකාව6 ඉO`ප/ කරනවා. ඒ කැMන පéකාෙ ෙබෙ
ෙමiක6ද? ඒ කැMන පéකාෙ ෙබෙ, රාජ- බැංrවල
ෙබන රාජ- අංශෙD ආයතනවල &යම Uf ෙප|ගක
බැංrවලට හරවන ඕනෑය lයන එකN. ෙ රෙ රාජ- බැංr
ආර6ෂා කරන p ඉ හාසය රාම ෙගන Uය වැඩ )ෙවළ
නාශ කරන වැඩ )ෙවළකට Uයා. එදා අ ග" ජනාප මා
&vෙD නැ/න, එදා කැMන මGඩලය ළ අ කථා කෙළY
නැ/න, ෙ රෙ රාජ- බැංrවල xf රාජ- ආයතනවල
&යම ගFෙදF ෙප|ගක බැංrවලට හරවනN හැmෙ.
ඒක රාජ- බැංr කඩා වටන වැඩ )ෙවළ6. ෙක තමN
ෙ ෙගi<ලෙ ආhක ( ප/ ය. ඒකN මම lෙ, ඒ
ෙ|ව< )බඳව ෙ|ශපාලනමය වශෙය, ආhකමය වශෙය
ප6ෂය6 යට අපට (ශ්න ගණනාව6 xf බව. ෙ ප6ෂ
ෙදක එකට එකෙවලා ෙ ආGHව හදලා අෙ ජනාප මා
ෙබiෙහiම මධ-ස්ථව වැඩ කටC vක කරෙගන යනෙකiට
ෙමiක6ද කෙළY? \ ලංකා දහස් ප6ෂය ෙදකට කඩන ඒ
අයට ඕනෑ ණා. \ ලංකා දහස් ප6ෂය ෙදකට කඩලා ඒෙක
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ග/ත මහා සෙතෂය -සෂ්vය- මත ඒ ෙගi<ෙල ක<පනා
කළා, ඊළඟ මහ මැ වරණවලE, ඊළඟ පළා/ පාලන
මැ වරණවලE ෙදෙගi<ෙල ෙදකට ෙබෙදනවා, ෙබmණාම අපට
Oනන වය lයලා. ඒක තමN ඔෙ }යාදාමය. ඒකN
අ lයෙ, ෙ එක *ම පාÖü කෙළY \ ලංකා දහස්
ප6ෂය නාශ l{ෙ }යාවයට අවශ- කරන කටC vක
කරන lයලා. එක පැ/තl ඒක &|ධ ණා. හැබැN, අවසාන
( ඵලය ෙG ෙමiක6ද? පළා/ පාලන මැ වරණයට
ඉස්ෙස<ලා සමහර පළා/ සභා ම_ව" ඉ<ලා අස්ෙවලා පළා/
පාලන මැ වරණයට ඉ<වා. බස්නා]ර පළා/ සභා ම_
ෙසYනක දමයත ම_මා ඉ<ලා අස්ෙවලා ෙමiරව නගර
සභාවට ඉ<වා. ඒ ෙමiකද? ඔ ]වා, \ ලංකා දහස්
ප6ෂය ෙදකට ෙබmණාම Oනන ව lයලා. ෙමiකද ෙG?
අවසාන වශෙය ජය¹හණය කෙළY ෙපimජන ෙපරpණN. අපට
ෙමiක6ද ෙG? තpනාෙසYලාෙ වැඩ )ෙවළ )
(ධාන ප6ෂ ෙදෙ6 එකpකම නාශ කරන තමN කටC
කෙළY. ඒ ගැන අවෙබධය6 ඇ වN අ කටC කෙළY. ඒවා ගැන
අවෙබධය6 නැව ෙනiෙවN, අ ෙක ඇෙළY ෙ|ශපාලනය
කරෙ.

ඒක ෙනiෙවN (ශ්නය ෙවලා ෙබෙ. ඒක ෙ/" ගැsමට
ඇ ෙනiහැlයාව )බඳව අ කනගා ෙවනවා. \ ලංකා
දහස් ප6ෂ මතවාදය සහ එ6ස/ ජා ක ප6ෂ මතවාදය අතර
ඇ f ය ෙනiගැළ»ම6 xණා. ර< tම&ංහ මැ මා
Öඡ* පාලනය ගැන මහා කථා lයන ෙකෙන6. මම ෙ
එමාටම ෙචදනා කරනවා ෙනiෙවN. නp/, එ6ස/ ජා ක
ප6ෂෙD ප= ෙපළ සමහර ම_ව" ක<පනා කෙළY, \ ලංකා
දහස් ප6ෂය එෙහම
vම එක එ6ෙකනාෙ වැඩ
)ෙවළව< ළ ]රෙවලා ඉන අය යටN. එෙහම/
නැ/න අ ඒ අයෙ ආGHෙ ඉන ෙකiටස්කාරෙය
යට, නැ/න අ යට -ශාඛාව6 යට- තමN ඒ
ෙගi<ෙල ක<පනා කෙළY. ඒක සා තමN ෙ (ශ්නය ඇ
ෙG. ඒ සා අ ට තව mරට/ එෙහම ඉඳෙගන කථා කරන
බැහැ. " ං ඇම ව"" lයලා ඒ කාලෙD lවා. ව න දැ
ඒ කථාව ආපu lයන lයලා අ lයනවා. එෙහම න ං
ඇම ව" දැF/ ආGHව ඇෙළY ඉනවා. ෙ ෙවලාෙ අ
ඒක/ මත6 කරන ඕනෑ. ඒ සා අස්සගන එපා.
ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මාෙ කථාව )බඳව කථා කරෙගන
ආවා න, අපට ඒ ගැන කථා කරන ව.

අ6 කාරණය ගැන/ මම තpනාෙසYලාට lයන.
ෙශYෂෙය බලන, අද ෙලකෙD ෙමiකද ෙවෙ lයලා.
ප= Uය පළා/ පාලන මැ වරණෙDE අෙ ඡද ( ඵලය
ෙමiක6ද? ඡද ව-ාපාරය පැවැ කාලෙD මම දැ6කා, ර<
tම&ංහ මැ මා U] lයනවා, ලංකාව ළ Cෙර»ය
ෙමiඩලය }යා/මක කරන කටC කරනවාය lයලා.
Cෙර»ය ෙමiඩලය අද ෙලකෙD කඩාෙගන වැෙටන එක6. අද
Cෙර»ය ෙමiඩලය පරාජය ෙවලා ෙබනවා. තpනාෙසYලා
දනවා, ෙච6 ජනරජයට ෙමiකද ෙG lයලා. õනයට,
"&යාවට ප6ෂපා ජනාප වරෙය6 තමN ෙච6 රාජ-ෙD ප/
ෙG. Cෙර»ය ෙමiඩලය ෙගනා සා අද Í&ය ආhක
වශෙය
බංෙකiෙලi/
ෙවලා
ෙබෙ.
බලන,
මැෙ<&යාෙ ]ට අ¹ාමාත- මහ ෙමiහමó මැ මා අද
නැවත අගමැ රයට ප/ ෙG ඇN? ආ&යාF }යාදාමය,
තමෙ රට ඇෙළY ෙබන ජා කවාදය, ඒ වාෙම තමෙ
රට ඇෙළY ෙබන ආhක tෙමපාය ඉO`යට ෙගන යන
වැඩ )ෙවල ළ තමN ඔu ජය¹හණය කෙළY. අන එවැ
ජය¹හණ තමN අද p ෙලකෙDම මැ වරණ ( ඵල ෙලස
ෙබෙ. හැබැN, ඒ &ය කාරණා ඇස් ෙදෙක දැක දැක ෙ
රට Cෙර»ය ෙමiඩලයකට අරෙගන යන වැඩ )ෙවළ6 තමN
ර< tම&ංහ මැ මාෙ වැඩ )ෙවළ බවට ප/ෙවලා
xෙG.

ඊළඟට, Uය ස ෙD ර< tම&ංහ මැ මා lවා, ෙ
රෙ සමෘ| බැංr vෙ6 ෙබන pද< vක, එෙහම නැ/න
එ] පාලනය සQණෙය මහ බැංrව යටතට ගනවාය
lයලා. එමාෙ යටෙ/ම ෙබන ආයතනය6 වන මහ බැංrව
දවස් 50 යට සමතලා කරලා දැ lයනවා, සමෘ| බැංr
vක/ ගනවාය lයලා. මතක යා ගන, ෙ රෙ ල6ෂ
156 පමණ අ]ංසක ස්= එක කරලා ෙබන pද< vක
තමN ෙ සමෘ| බැංrවල ෙබෙ. Mයන 1406 -ෙකv
14,000ක pදල6 - එතැන ෙබනවා. අද ආGHවට ස<
නැ වN ඉෙ. Uය මාසෙD යන 5,0006 බැංrව
අරෙගනN ස්=ෙ ප;ය ෙගෙ. අද ෙ ආhක tමය ඒ
ත//වයට ප/ ෙවලාN ෙබෙ. ) ගන, ෙ ආhක
tමයට තව mරට/ යන බැ` බව. ඒක පැහැOව අද ඔ
ෙවලා ඉවරN. ඒ සා අද අ/ ආhක tමෙදය6 හදන වන
ත//වයrN ෙබෙ.

ඒ තර6 ෙනiෙවN, ෙ ආhක tමෙදය ළ අද අෙ
ෙත< ටැංl vක ඉOයාවට භාර ෙදන වැඩ )ෙවළ සකස් කර
ෙබනවා. =ම ර ම_මා U] කර කථා ෙගනැ/
ප{6ෂා කළාම අ ට ෙපෙනනවා, ඔ පැහැOව lයෙ
ත<නාH ෙමiඩලෙD සංවධන }යාදාමය/ එකට එක
කරෙගන ඉO`යට යන ඕනෑය lයන එක බව. එම සා ෙ
ආhක tමෙදය ළ අද ෙ රට ක<පනා කරෙ, ඊළඟට
ෙකiෙහiමද ම/තල rණෙ, ඊළඟට ෙකiෙහiමද ෙකiළඹ
වරාෙD නැෙඟන]ර ජැvය rණෙ, ඊළඟට ෙකiෙහiමද
ඉOයාF ෙත< අකා`ය ඇ
කරලා ෙත< ටැංl vක
ඉOයාවට rණෙ lයන එකN. ඒවා මත තමN ෙ ආhක
tමය }යා/මක කරෙ. \ ලංකා දහස් ප6ෂය යට
ඒවාට අත උස්සන අපට බැ` සාN අ එ)යට බැස්ෙසY. එෙහම
නැව ෙවන (ශ්නය6 සා ෙනiෙවN. ජනතාවෙ අවධානය,
ජනතාවෙ ෙගරවය අ ට අවශ- ෙවලා ෙබනවා. අවශ- න
අ ට තව mරට/ ආGHව ඇෙළY ඉන xණා. l& ගැටව6
නැහැ. Ùට ක කථා කළ ෙØපාල ෙහvආරÖü මහ/තෙය,

එදා ග" ර ක"ණානායක මැ මා -එමා අෙ qෙය6.
- ෙ ආGHෙ පළpවැ අ"m ෙදක ළ රෙ ආhකය
නාශෙය නාශයට ෙගන Uයා. දැ එමා lයනවා, ඒක Oන
&යෙය ආප= හදන වය lයලා. මට න ෙ/ෙරෙ
නැහැ, ෙකiෙහiමද එෙහම කරෙ lයලා. Oන &යෙය
හදන ව ආhකය6 දැ ඉ ` ෙවලා නැහැ. ෙමiකද,
එමා ෙගනා (ශ්න ගණනාව6 ෙක ඇෙළY ෙබනවා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_ම, ඔබමාට ලැJ ෙබන කාලය අවසානN.

ග7 දයාQ( ජයෙස>කර මහතා

(மா.மி) தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මට තව නා;ය6 ලබා ෙදන, wලාසනාîඪ ග"
ම_ම.
පළpවැ අය වැෙD ඉඳලාම ඇ f ත//වය බලන.
මම Uය ස ෙD/ පාෙෙE ෙ ගැන lවා. අෙ
ආනයන Mෙල ෙඩiල යන 8496 රq ආනයනය
කරවා. ඒ රqව ලංකාෙ කමාත හැOලා ෙබනවාද
lයා
ක"
ෙහ
දැ
මට
lයන.
එක
කමාතශාලාව6ව/ පටෙගන නැහැ, wලාසනාîඪ ග"
ම_ම.

271

පාෙව

[ග" දයා&` ජයෙසYකර මහතා]

ඒ තර6 ෙනiෙවN, රq lෙල 14,0006 ෙ අ"|ද
ඇළත ලංකාවට ෙගනැ/
ෙබනවා. ඒ &ය<ල ආප=
ඉOයාවට U]<ලා ෙබනවා. මා දැ6කා, අද උෙ|/ ක"
ෙහ lවා, රqවල ල වැ; ෙවලාය lයලා. ඒ රq
සQණෙය ෙහiර ජාවාර - smuggling - සඳහා ලංකාවට
ෙගෙනන ෙකiටN &යයට &යය6 tax එක අH කෙළY. මා දෙ
නැහැ, ඒක ක" කළාද lයලා. නp/, ර ක"ණානායක
මැ මා lයා xණා, "මෙ කාලෙDE මම &යයට &යය6 tax
එක අH කළා, දැ ආෙය/ &යයට 15ක tax එක6 පනවලා
ෙබන සා (ශ්නය6 ෙබනවා" lයලා. ෙක ඇෙළYම ඉන
සමහර අය, සමහර s ෙගනැ<ලාN ෙ ෙසiරක vක
}යා/මක කෙළY. මට ෙලාව xණා න ෙ ගැන වැ;mර කථා
කරන
xණා. දැ කාල ෙලාව මO. ෙ සමහර
}යාදාමයවලE මම OU Oගටම "|ධ ණා. මම කැMන
මGඩලෙD ඉඳෙගන මධ-ම අෙ¿ මාගයට "|ධ ෙG
ඇN? ඒ ෙවන ෙහYව6 සා ෙනiෙවN. මම lවා, "ෙකට
ෙඩiල යන 9006 යනවා" lයලා. නp/, අපට 2020Eව/
ෙ මධ-ම අෙ¿ මාගය බලන හබ ෙවෙ නැහැ. ඒ
ණ/, ආGHව6 යට කරෙගන යන වැඩ )ෙවෙළYE
ගමානවල ඉන අෙ අ]ංසක ම_ව"ට ගම ඇෙළY වැඩ
කරන ෙ ෙඩiල යන 900 ෙදන xණා. ඒක mෙ
නැහැ. ඒක ෙදෙ නැ ව, ෙකiස් rvවලට දැවැත
ව-ාපෘ Oය/ l{ෙ වැඩ )ෙවළ පට ග/ත සා තමN ෙ
කරදරය, ෙ නාශය &|ධ ෙව ෙබෙ. ඒ සා මතක
යා ගන, අ සට ෙක"ෙ අෙ ප6ෂෙD ( ප/ මතN;
m මතN lයන එක. අ ෙ ආGHව/ එ6ක එකට එක
ෙවලා ඉනවා න, ෙ ප6ෂ ෙදක එකට යනවා න, ෙ ප6ෂ
ෙදකට ෙගරවsය ෙලස එක යට සලකන ඕනෑ. නැ ව, අ
ඉස්සර] තණෙකiළ කව|E ප& එන `ස6 l`
ෙදiවන හදනවා න එෙහම කරන ෙදන බැහැ. අ ෙ
රණය ග/ෙ/ අන ඒ }යාදාමය ළN lයන එක මා
ෙබiෙහiම පැහැOව තpනාෙසYලාට lයන කැමැ N.
ශ්වාස භංග ෙයජනාවට ප6ෂව අ ඡදය ලබා mනා. ඒ
ගැන මා අද/ සෙතෂ වනවා. මෙ හෘදය සා6dයට එකඟව ඒ
}යාදාමය ග/ත එක ගැන මා සෙතෂ වනවා. අෙ
ම_ව" 23ෙදනr අද/ -තවම/- ආGHව/ එ6ක ඉනවා.
අ ඉතාම =හදව ඒ අය එ6ක කටC කරනවා. ෙØපාල
ෙහvආරÖü ම_මාට ෙ/"ෙG නැ
ණාට අ ව
අදවන හබ ෙවෙ නැහැ. අ අවශ- කරන කටC vක
ෙවලාවට කරනවා වාෙම ඒ අය/ අවශ- කරන කටC vක
ෙවලාවට කරා. 2020 ද6වා ෙ ආGHවට යන බැහැය lයන
එක මතක යා ගන. ඒ ත//වයට දැ ප/ ෙවලා ඉවරN.
ඊළඟට ෙබන පළා/ සභා මැ වරණවලE, ජනාප වරණෙDE
ඒ ත//වය බලන ව. අද එ6ස/ ජා ක ප6ෂය ඇෙළY
ෙබෙ
{. ඒක ඇෙළY ප= ෙපළ ම_ව"
&ෙදනrට වැ; `ස6 අද ර< tම&ංහ මැ මා සහභාU
වන එක Òස්*මකටව/ යෙ නැහැ. අද එ] අභ-තර
(ජාතqවාදය ඉවරN. අ ඒ ම_කම දාලා භය නැ ව
එතැ එ)යට ආෙ එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD අභ-තර
(ජාතqවාදය හදන බැ` සාN. ෙමiකද, තව mරට/ එ6ස/
ජා ක ප6ෂය ශ6 ම/ කරන වැඩ )ෙවළ6 නැහැ. අද
ඒෙ6 නායකය එ6 ෙකෙනrටව/ ඉස්සරහට එන බැ`
ත//වය6 ඇ
කරලාN
ෙබෙ. ඒ සා ප6ෂෙD
අභ-තර අxදය ෙරා ගන බැ`ව, \ ලංකා දහස් ප6ෂය
ෙදකට ෙබදලා ෙ අxදය සඳන හබ ෙවෙ නැහැ.
අද අ ග" ජනාප මාව පාÖü කරලා, එමාව ෙදෙ6
ෙකiළයට දාලා සමහර ම_ව" කථා කරනවා. අද එ6ස/
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ජා ක ප6ෂය බලෙD ඉනවා න බලෙD ඉෙ, ෛම_පාල
&`ෙසYන ජනාප මා සා සක, මතක යා ගන එ6ස/
ජා ක ප6ෂය සා ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මා බලෙD
ඉනවා ෙනiෙවN lයන කාරණය. ෙ ( ප/ (කාශනය ළ
එමා උ/සාහ කරලා ෙබනවා, එමා ග/ }යාමාග ගැන
සඳහ කරන. එමා }යාමාග ගණනාව6 ග/තා. ෙහiඳ
වැඩ ගණනාව6 ෙම] ෙබනවා. එමාට අනාගතෙD තව
}යාමාග ගණනාව6 ගන
ෙබනවා. ජනාප
tමය
අෙහ& l{ෙ }යාවය අද බට]රට අවශ- කරන යට,
බට]රට ගැ
`සට වමනා කර ෙබන යට කරලා රට
අරාÚක l{ෙ }යාවය6 ) රට ෙබEෙ }යාවයට යන
අ/ වැඩ )ෙවළ6 සකස් කරන }යාදාමය තමN ෙ
ෙබෙ. ඒ සා මම ]තනවා, ෙ }යාමාග ගැන ෙහiඳට
අවෙබධ කරෙගන එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ම_ව" }යා
කරN lයලා. ඔබමලා ෙගනයන }යාදාමයට අපට ෙදන
ව හNය6, ශ6 ය6 ෙබනවා න අ ඒක ෙදනවා.
හැබැN, අපට රට6 යට තවmරට/ ෙ රට අනාථභාවයට ප/
ෙකෙරන වැඩ )ෙවළට අත උස්සන බැහැN lයන කාරණය/
මත6 කර මෙ වචන ස්ව<පය අවස කරනවා.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ස් N.
Ùළඟට, ග" චOම ගමෙ ම_මා.
[අ.භා.4.10]

ග7 ච'ම ගමෙJ මහතා

(மா.மி) ச5திம கமேக)
(The Hon. Chandima Gamage)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට අවස්ථාව ලබා mනාට
ඔබමාට ස් N.
ජනාප මා මැN මාසෙD 8වැදා පාෙෙ කර
කථාව සබධෙය ඒකාබ|ධ ප6ෂෙය වාදය6 ඉ<වා.
හැබැN, ඒ වාදය ඉ<ල ක"ව/ දැ ෙ ග" සභාෙ නැහැ.
හැබැN, Oනක ආGHෙව ඉව/ ෙවලා ප6ෂයට Uය ම_ව"
l]ප ෙදෙන6 ඉනවා. ඒ උදයව/ Ò &ම ගැන අ ස
ෙවනවා. Ùට ෙපර කථා කර ඒකාබ|ධ ප6ෂෙD ම_ව"
lවා, "ෙ රෙ ආhකය Mඳ වැvලා." lයලා. ෙ රෙ
වාdක අය වැය දළ වශෙය Mයන 3,000/ 4,000/ අතර
(මාණයකN ෙබෙ. 2015 අ ෙ රට භාර ග/තාට පස්ෙසY
ඊට ක ග/ ණය ෙවFෙව Mයන 8086 ෙගවලා
ෙබනවා. 2016E එය Mයන 741N; 2017E Mයන 895N.
2018E Mයන 1,150N. ඒ වාෙම 2019E Mයන 1,1606
ෙගවන ෙබනවා. ෙ (මාණය සාමාන-ෙය අය වැෙය
ෙන එකකට/ වැ;N. එෙහම තමN ප=Uය කාලෙD ණය
අරෙගන xෙG. එෙහම වැvÖච ආhකය6 එ6ක තමN අ
රට භාර ග/ෙ/. ඒ වාෙම ෙ රෙ කමාත Mඳ වැvලා
ෙබනවා lවා. ආhක ශ6 ය නැ ෙවලා ෙබනවා lවා.
නp/ මත6 කරනට ඕනෑ, 2016 වරාය අකා`ෙD ආදායම 2017 අය වැයට ෙපර- යන 1,1006 xf එක 2017E
යන 13,2006 ෙවලා ෙබන බව. යන 12,000l
ආදායම වැ; ෙවලා ෙබනවා. එෙහම ත//වය6 උඩ තමN
ආhකය වැෙටනවා lයලා ෙ කතදර හදෙ. අපනයන
ආදායම Mයන 15.16 ද6වා වැ; ෙවලා ෙබනවා. එය
ඉ හාසය ළ X වැ;ම අපනයන ආදායමN. ඒ වාෙම
කමාතශාලා වැvලා lයනවා; කමාතශාලා වහලා
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lයනවා; කමාතශාලා ආරභ ෙවෙ නැහැ lයනවා.
හැබැN, එෙහම න අපනයන ආදායම ඉහළ UෙD ෙකiෙහiමද
lයන එක ගැන (ශ්නය6 ම ෙවනවා. ඒ සා ඔය ෙග< ඇද
බෑවාට, කට xf ප)යට කෑ ගැuවාට සංඛ-ා ෙ<ඛන අරෙගන
බැවාම එෙහම ත//වය6 නැහැ lයන එක ෙශYෂෙය මත6
කරනවා. ඊළඟට, ෙ රෙ යහ පාලන ආGHව ආවාට පස්ෙසY
}යා/මක කර ව-ාපෘ අත` "ළඟම පාසල- ෙහiඳම පාසල"
ව-ාපෘ ය ෙබනවා. ඒ වාෙම =ර6ෂා ර6ෂණාවරණය ද"ව
ල6ෂ 45කට ලබා ෙදනවා. අ ෙ රට භාර ගනෙකiට
පාස<වල පාsය ජලය තර6 ෙනiෙවN, ද"වට pqා කරන
වැ&l) පහ=කව/ xෙG නැහැ. &යයට 10කට ෙබiන
පාsය ජලය xෙG නැහැ. ඒ වාෙ ආhකය6 එ6ක තමN අ
ෙ රට භාර ග/ෙ/. හැබැN, හද අෙග මාග ගැන, වරායව<
ගැන
මම
lයන
යෙ
නැහැ.
ඒ
වාෙම
Pවෙතiෙපiළව< ගැන මම lයන යෙ නැහැ. ෙ
ෙවනෙකiට * ෙලන පාරව< ගැන කථා කරන යෙ නැහැ.
එෙහම තමN සංවධනය කරලා xෙG. අත-වශ- ෙ|ව<වලට
අවධානය ෙයip ෙවලා xෙG නැහැ. උ" මැද පළාත ග/තාම
එ] වrගH ෙර¿ ඉහවහා U]<ලාN xෙG. ෙමiකද, ඔට
පාsය ජලය
xෙG නැහැ.
ෙ ෙවනෙකiට
ෙශYෂ
වැඩ )ෙවළ6 හරහා ඔට පාsය ජලය ලබා ෙදන කටC
කරලා ෙබනවා.

කෙළY ෙසiරක. ව-ාපෘ හැmවා. ව-ාපෘ ය එන ඉස්ෙස<ලා
තමෙ ෙකiස් එෙ6 ගණන හදනවා. එදා ෙවා පැ
කරනට තැන6 xෙG නැහැ. ෙවාට අකරණ }යාමාග
ගනට වකම6 xෙG නැහැ. නHවලට අවසාන mව
mෙ අකරණය ෙනiෙවN. ෙවන/ ෙ|ශපාලන බලපෑම6
හරහාN m mෙ. අද එෙහම නැහැ. අද ඉහළම තනෙ
&ට පහළම- සාමාන- ජනතාව ද6වා- අයට උසායට U]
සාධාරණය ඉෂ්ට කර ගනට ෙ ආGHව කටC කර
ෙබනවා. එම සා මහ ෙමiෙහiමó ෙවන ඔය රාජප6ෂ
ෙරÚමෙD l&ෙවrට/ හැlයාව නැ බව ෙශYෂෙය මත6
කරනට ඕනෑ.

]ට වාස ඇම වරෙය6, ඒකාබ|ධ ප6ෂෙD වතමාන
ම_වරෙය6 ඊෙD (ශ්නය6 ම කළා, ගඋදා ය6 ගැන.
අ"m 5කට වැ; කාලය6 වාස අමාත-ාංශය භාරව ඉඳලා
එමාට ගමාන 106 හදා ගන බැ` ණා. ෙ ෙවනෙකiට
ගමාන 7006 අ හදලා ෙබනවා. ෙ ෙවනෙකiට වාස
17,5006 හදලා ෙබනවා.

pලාසනාîඪ ග" ම_ම, ප=Uය කාලෙD uඟ6
කතදර lවා. මහ බැංr කතදරය lවා. මම මත6 කර
ෙදනට ඕනෑ, මහ බැංrවට ෙවÖච පාHවට වැ; pදල6 අද ඇප
වශෙය රඳවා ෙගන ෙබන බව. ඒ pද< අකරණය රඳවා
ෙගන ෙබනවා. සැකක"ව සඳහා s ය }යා/මක ෙවනවා.
නp/ ප=Uය කාලෙD එෙහම ෙG නැහැ lයන එක මත6
කර ෙදනට ඕනෑ. අද ෙ යහපාලන ආGHෙ වැඩ කටC
&යයට &යය6ම }යා/මක කරනවා වාෙම, යහපාලන
ආGHව ඇෙළY ඉන ඇම ව"ට/ ය ය අවස්ථාවල
ඇම ක දාලා යනට &|ධ ණා. ෙ ආGHව අ හැmෙ
ඔය ක"
ක"/ lයන යට මැ වරණ
( ඵල
එ)දැ6වාට පස්ෙසY ෙනiෙවN. මැ වරණයට ඉස්ෙස<ලා/, Oන
100 ආGHව කාලෙD/ ඉO`යට ෙ රෙ ෙගiඩ නඟෙ
යහපාලන ආGHව6 නැ/න සp වාE ආGHව6-ප6ෂ
ෙදක6
එකවන ආGHව6 ය lයා ක
( ප/
(කාශනෙD/ සඳහ කර xණා. ඒ අFවN ෙ ආGHව
මාණය ෙG. එම සා මැ වරණෙD ( ඵලය බලා ත
ප6ෂයකට ආGHව6 ]වනට බැ` සා, ෙ ආGHව
හැmවාය lයා ක"ව/ lයනවා න ඒක පටප< ෙබi"ව6.

සංවධනය කර ඒ වාෙ රටක ඉඳෙගන තමN ෙ වාෙ
අපවාද නඟෙ. ප=Uය කාලෙD යහපාලන ආGHව ෙ රට
භාර ගනෙකiට mබලය ගැන ෙලir (ශ්නය6 xණා.
ûයබල සං¹ාමය හරහා ෙමගාෙවi 1506 (ධාන ප|ධ යට
ලබා E ෙබනවා. ප=Uය කාලෙD ෙවා }යා/මක කරනට
බැ`ණා. ûයබලය lයන එක ෙ රටට අරහ ෙවලා
xෙG. ඒ වාෙම biomass ෙ රටට අරහ. =ළං බලාගාර
ෙ රටට අරහ. ෙමiකද, mබල මGඩලය සහ ඒ ආයතන
අතර මායාව6 }යා/මක ණා. ඒ උදය තමN රණය
කරෙ ෙප|ගක අංශෙය mය ෙකiÖචර ලE ගැs
කරනවා ද lයා. ෙ රෙ ප=Uය කාලෙD mබලය සැපCෙ
එෙහමN. ඒ වාෙම m¿ ප< ෙදල6ෂ හැ/තෑපදහසකට
යහපාලන ආGHව ආවාට පස්ෙසY mය ලබා E ෙබනවා. ඒ
වාෙම ඊෙD ෙගන එF ලැÐ අකරණ සංධාන (සංෙශධන)
පනත ගැන lයනට ඕනෑ. ෙ පනත ඒ අයට නයාට අෙකiළ
වාෙගN. ෙබiෙහiම අරහ. ෙකට "|ධව OU Oගටම කථා
කළා. ප=Uය කාලෙD ෙසiරක කළ උදයටN ෙවාට යන
ෙවෙ. ඒ කාලෙD ෙසiරක කළ අය තර6 ෙනiෙවN. අ
lයනවා, ඉO`යට එන අය/ ඒවාෙ කටC කෙළi/ ඒ
අයට/
යන ෙවනවාය lයා. එම සා අකරණයට අත
ගහෙ නැ ව ෙබiෙහiම ස්වා5නව තමN ෙ කටC
සංධානය කර ෙබෙ.
OU Oගටම කථා කළ ඒකාබ|ධ ප6ෂෙD ම_ව"
මැෙ<&යාෙ මහ ෙමiෙහiමó මැ මා ගැන කථා කළා.
එමලාට මත6 කර ෙදනට ඕනෑ, මහ ෙමiෙහiමó
මැ මා වයස අ"m 926 ෙවලා/ බලෙD Ò &vෙ
ෙසiරක කරලා ෙනiෙවN, ඒ රටට කළ සංවධනය සාය
lයා. ප=Uය කාලෙD සංවධනය කරනවාය lයා වැ;රම

සමහර
ම_ව"
බලාගාර
ගැන
කථා
කළා.
ෙනiෙරiÖෙචෙ< බලාගාරය ගැන කථා කළා. අෙ¿ මාග
ගැන කථා කළා. ෙ ඔ6ෙකiම ණය ෙගවලා ෙයෙ.
එෙහම ෙගවා න රාජප6ෂ මහ/මයා ෙදදහස් පහෙළiෙ
වෂෙDE ෙගදර යන ඕනෑ ද? එෙහම ණය ෙගවා නැහැ. අ
ආGHව ග/තාට පස්ෙසYN ඒ ණය ෙගවා ෙබෙ. ඒ ණය
ෙගවනට පට ග/ෙ// යහපාලන ආGHව M]ණාට
පස්ෙසYN. ඒ ණය ෙගව තමN ෙ යහපාලන ආGHව ඉO`
සංවධන වැඩකටC/ කර ෙගන යෙ lයන එක මත6 කර
ෙදනට ඕනෑ.

wලාසනා"ඪ ග" ම_ම, අද ෙ රෙ සාධාරණ/වය
}යා/මක ෙවනවා. සමහර ම_ව" ආGHෙව එ)යට
බැස්ෙසY ඇN lයා ධ ෙහY lවා. සp ය6 යට වාෙම
තම අතර
ෙබන අෙන-න- අවෙබධය සහ බැ ම ළ
ආGHව6 ඇෙළY ෙ වාෙ හැ&{ රටාව6 අ කවදාව/
දැක නැ බව අ lයනට ඕනෑ. ආGHව6 ඇෙළY ඉඳෙගන
එක පාශ්වය6 අෙන6 පාශ්වයට (&|ෙD
බන
tමෙදය6 Ùට ක
xෙG නැහැ. රාජප6ෂ මහ/මයාෙ
ආGHව කාලෙD එෙහම &|ධ ණා න අ දනවා ෙමiකද
ෙවෙ lයා. එෙහම ෙG නැහැ. සමහර අවස්ථාවලE
එෙහම කථා කරනට ආ උදයට සැලrෙ ෙකiෙහiමද
lයන එක/ අ දනවා. ෙ ස්ථානෙD ඒවා (කාශ කරන
මම කැමැ නැහැ.
ෙශYෂෙයම අද අගමැ මාට එෙර] ශ්වාස භංගය ගැන
lයණා. ශ්වාස භංගය එමා ජය¹හණය කළා. ඒ ශ්වාස
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භංගය ජය¹හණය l{ම ළම (ශ්නය6 ම ෙවලා ෙබනවා.
ශ්වාස භංගය6 ෙගනැ<ලා ඒ ) පළා/ පාලන
මැ වරණෙDE ලබා ග/ ජය¹හණය නැ කළා lයලා lයනවා.
ඒ පළා/ පාලන මැ වරණෙDE ඡදය ඉ<ෙ කද? ඡද
ඉ<ෙ ඒ පළා/ පාලන ආයතන &ය හත)ෙහY
අෙ6ෂකෙය ෙනiෙවN; රාජප6ෂ මහ/තයාමN. අද
තpනාෙසYලා හැෙමම දනවා, අත පය නැ අය, අසsප
ෙවලා ඇෙඳY &vන ස්= පළා/ පාලන ආයතනවලට ප/ ෙවලා
&vන බව. ස්= ඡදය mෙ අෙ6ෂකයා Oහා බලා
ෙනiෙවN, රාජප6ෂ මහ/තයා Oහා බලාN. ෙමiකද, ෙ පළා/
පාලන මැ වරණ ( ඵලය/ එ6ක රාජප6ෂ මහ/තයාට
හාය6 කරනවා; එමා ]ෙට දමනවා lයලා ෙගනා මතය
සා තමN ස්= එමාට ඡදය mෙ. අන ඒ යට
=ෙ අFකපාව ෙගන තමN ප=Uය මැ වරණෙD
( ඵල (කාශයට ප/ ෙG. හැබැN, මම ෙ ක"ණ පැහැOව
lයන ඕනෑ. මැ වරණ ෙකiසම හරහා මැ වරණ ෙකiසෙ
සභාප වරයාට අෙ රජය සQණ බලය Eලා
xණා,
මැ වරණය &යාකාරව පව/වන. ප=Uය කාලෙD වාෙ
( ඵල ෙවනස් කරන මැ වරණ අ පැවැ/XෙD නැහැ. ප=Uය
කාලෙD වාෙ මැ වරණවලE s ෙර5 කටC කෙළY නැහැ.
ඒ වාෙම &< ෙරO , කැර ෙබó ආE බH භාGඩ ෙබEම අ
කෙළY නැහැ. සමහර අය ප6ෂෙD ඉඳෙගන/ ඒ කටC/ත
ගජරාෙමට ප=Uය පළා/ පාලන මැ වරණය ළ/ &|ධ කළාය
lයලා (කාශ කර මා හඬවනවා. ස් N.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ස් N. The next speaker is the Hon. Kaveendiran
Kodeeswaran.
ඊට (ථමෙය ක" ෙහ ග" ම_වරෙය6 ග" එóවó
PණෙසYකර ම_මාෙ නම wලාසනය සඳහා ෙයජනා
කරන.

ග7 මAද සමරQංහ මහතා (වරාය හා නාක කටg]
අමාතK]මා)

(மா.மி) மஹி5த சமரசி:ஹ - ைற"க:க ம6
க8ப6ைற அIவ?க அைம9ச)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Ports and
Shipping)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, "ග" එóවó PණෙසYකර
ම_මා දැ wලාසනය ගත Cය"N මා ෙයජනා කරනවා.

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අන]7ව ග7 ලy ජයව9ධන මහතා dලාසනෙය ඉවD
Uෙය, ග7 එව sණෙස>කර මහතා dලාසනාeඪ ය.

அதபிற, மாமி லகி ஜயவ தன
அகிராசனதினி அகலேவ, மாமி எ வ
அவ$க தைலைம வகிதா$க.

அவ$க

ணேசகர

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair,
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.
[
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ග7 කl'ර ෙකHස්වර මහතා

(மா.மி) கT5திர ேகாUMவர )
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள,
ஜனாதிபதி அவகளி# ெகாைக விள7க உைர ச+ப.தமான

இ#ைறய ஒ%திைவ01ேவைள விவாத%தி; கல.!ெகா'5
ேப6வத,A ச.த0ப+ த.தைம7காக% த=க"7
ந#றிைய% ெதாிவி%!7ெகாகி#ேற#. உ'ைமயிேல,
ஜனாதிபதி அவகளி# ெகாைக விள7க உைரைய% தமி>
ேப6கி#ற ம7க மிக?+ ஆவலாக எதிபா%தி:.தாக.
சி9பா#ைம ம7களி# வா7கைள7 ெகா'5+ ெதாிவான
ஜனாதிபதி அவக இ.த நாCேல சி9பா#ைம
யின:70 பிரAசிைன இ:7கி#ற!; அத,கான தீைவ
வழ=கேவ'5+ எ#ற ேகாபா5ட# பதவி7 வ.தவ
ஆனா; தமிழக"7காக அ;ல! தமி> ேப6+ ம7க"7காக
வழ=க0படவி:7கி#ற தீ?% திட=க ச+ப.தமாக%
தன! ெகாைக விள7க உைரயிேல எ.தவித க:%ைதH+
ெவளியிடாைமையயி5% தமி> ம7க மிக?+ மன
ேவதைனயைட.தி:7கி#றாக. இ.த வைகயி; கட.த
கால%தி; இ:.த ஜனாதிபதிக, பிரதமக ம,9+
தைலவக எ0பC ம7கைள ஏமா,றினாகேளா அ0பC
இ.த ஜனாதிபதிH+ ஏமா,9கி#றா எ#ற ஒ: நிைல0
பாைட தமி> ேப6+ ம7க எ5%தி:7கிறாக.
,

"

"

.

,

,

ேதத<70 பி#ன உ:வான 1திய பாரா"ம#ற%தி;
பல உப G7க உ:வா7க0ப5 அவ,றிKடாக0 பல
அறி7ைகக"+ ெவளியிட0படன. ேம<+, அரசியலைம01A
சைபயாக?+ இ.த0 பாரா"ம#ற+ இய=கிய!. ஆனா;
இ.த7 G7களி# அறி7ைகக ச+ப.தமான எ.தெவா:
விடய%ைதேயா ம,9+ அவ,றி# #ேன,றகரமான
ெசய,பா5கைளேயா
ஜனாதிபதி
அவக
ெவளியிடவி;ைல. அ.த அறி7ைககளி#Sல+ எ#ன
நட7கவி:7கி#ற!
எ#ற
விடய%ைத
ெவளியிடாைமையயி5 எம! ம7க மிக?+ மன ேவதைன
அைடகி#றாக. உ'ைமயிேல, ஐ7கிய ேதசிய7 கசியாக
இ:7கலா+ அ;ல! ^ல=கா 6ந%திர7 கசியாக
இ:7கலா+ இ.த இர'5 ெப:+பா#ைம7 கசிக"+
தமி> ம7க"7கான ஒ: தீ?% திட+ ேவ'5ெம#9
ெசா;@வ.த அேதேநர+ பாரா"ம#ற% தி<ள அைன%!
உ90பினக"+ “சி9பா#ைம ம7க"70 பிரAசிைன
இ:7கி#ற!; அவக"7கான தீ? வழ=கேவ'5+” எ#ற
நிைல0பாC; ேபசி வ.தி:7கி#றாக. ஆனா<+,
வா80ேபAசளவி;தா# இ.த% தீ?% திட+ ெதாடபி;
த=கள! க:%!7கைள ெவளியிடாகேள ஒழிய
ேவெற!?மி;ைல பாதி7க0பட எம! ம7க"7கான
தீ?% திட%ைத வழ=கேவ'5ெம#ற உளா.த
ாீதியான எ'ண0பா5 அவகளிட+ இ;லாைம மிக?+
மனேவதைன7ாிய விடயமாக இ:7கி#ற!. எனேவ,
இ.த0 பாரா"ம#ற%தி; உ'ைமைய ெவளி7 ெகா'5
வரேவ'Cய ஒ: நிைல0பா5 இ:7கி#ற!. இ.த நா5
ம7க"7 அ;ல! எம! சி9பா#ைமA சSக=களான தமி>,
Z@+ ம7க"7 அ0பC உ'ைமைய ெவளி0ப5%த
ேவ'Cய ஒ: காலகட%திேல நா=க இ:7கி#ேறா+.
,

,

,

,

.

ஒ: சிற.த ஆசி ைறயான சம\C ஆசி இ.த
நாCேல நி9வ0பட ேவ'5+. ஒ,ைறயாசி எ#ப!
நீ7க0ப5, சம\C ைறயிலான ஆசி இ:7ெம#றா;,
இ.த நா5 எ.தவித பிரAசிைனH+ இ;லாம; ெசழி0பான
ஒ: நாடாக ெபா:ளாதார%ைதA சிற.த கடைம01ட#
ெகா'5ெச;ல7(Cயதாக
மா,றமைடH+.
அ.த
வைகயிேல, இ.த0 பாரா"ம#ற%தி; ஒ: தனிநப
சடSல+ ெகா'5வர0பட ேவ'Cய அவசிய+
இ:7கி#ற!. அதாவ!, இ.த நாC; சம\C ைறயிலான
ஆசிைய7 ெகா'5வ.!, வட7, கிழ70 பிரா.திய=
கைள ஒ#றிைண%!, அ.த0 பிரா.திய=க"77
,
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(5தலான அதிகார=கைள7 ெகா57கேவ'Cய ஒ:
நிைல0பா5 இ:7கி#ற!. அ0பC அதிகார=க
ெகா57க0ப5கி#றெபாG!தா# இ.த நா5 எதிகால%ைத
வழிநட%த7(Cய 6பிசமான ஒ: நாடாக மா9+ எ#பதி;
எ.தவித ஐய0பா5+ இ;ைல. அ.த வைகயிேல இ.த0
பாரா"ம#ற%திேல தனிநப சடSல+ ெகா'5வர0
படா; யா இ.த% தீ?% திட=க"7 ஆதரவாக
இ:7கி#றாக? யா எதிராக இ:7கி#றாக? யா
ேபா@யாக7 க%!கி#றாக? உ'ைமயி; சி9பா#ைம
ம7க"7% தீ?%திட+ வழ=க ேவ'5ெம#ற
மனநிைலேயா5 யா இ:7கி#றாக எ#ற விடய=கைள
எம! ம7க"7 ெவளி0ப5%த7(Cயதாக இ:7+.
எனேவ, அNவாறான தனிநப சடSல%ைத இ.த0
பாரா"ம#ற%திேல ெகா'5வர ேவ'Cய கட0பா5
எ=க"7 இ:7கி#ற!. அதாவ! வ:கி#ற மாகாண
சைப% ேதத<7 #ன வட7, கிழ7கிேல இ:7கி#ற
ம7க"7கான தீ?% திட+ இ.த0 பாரா"ம#ற%திKடாக
வழ=க0பட ேவ'5+. இ;ைலேய;, தனிநப சடSல%ைத
இ.த0 பாரா"ம#ற%திேல ெகா'5வர ேவ'Cயி:7+
அ.த% தீ?% திட=க"7 எதிராக இ:7கி#ற தமி>
ம7க"7 எதிராக இ:7கி#ற, சி9பா#ைம ம7க"7
எதிராக இ:7கி#ற நபகைள அத#Sலமாக நா=க
ேதா<ாி%!7 காடேவ'5+. அதாவ! அ.த7 க901
ஆ5கைள ெவளி7ெகா'5வர ேவ'Cய கடைம0பா5
எ=க"7 இ:7கி#ற!.
,

,

?

,

.

-

-

,

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is over.

ග7 කl'ර ෙකHස්වර මහතා

(மா.மி) கT5திர ேகாUMவர )
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

Please give me one more minute, Sir.

ேமத ஜனாதிபதி அவக தன! ெகாைக விள7க
உைரயிேல, 85 cதமான காணிக வி5வி7க0படதாகA
ெசா;@யி:.தா. ஆனா; வட7 மாகாண7 கடைள%
தளபதி, 75 cதமான காணிகதா# வி5வி7க0படன எ#9
ெசா;<கி#றா. ஆகேவ இர'5 ேபாி# க:%!7 க"7+
ர'பா5 காண0ப5கி#ற!. அ!ம5ம;ல, கிழ7
மாகாண%திேல இ:7கி#ற பல காணிக இ0ேபா!+ வன
இலாகாவி#கீ> இ:7கி#றன. இ#9 எம! தமி>
ம7க"7கான காணிக விவசாய நில=க, ஏைனய
நில=க அைன%!+ வன இலாகாவினா; பிC7க0பC:7
கி#றன; இ#ன+ வி5வி7க0படவி;ைல. அைவ
வி5வி7க0பட ேவ'Cய அவசியமி:7கி#ற!. அ.த
வைகயிேல ஜனாதிபதி அவக தன! நிைல0பாC@:.!
மாற7(டா! அதாவ!
ஆ+ ஆ'5 ஜனவாி 8ஆ+
திகதி ஜனாதிபதியாக% ெதாிவானெபாG! தமி> ம7க"7
கான தீைவ வழ=கேவ'5+ என அவ ெகா'C:.த
நிைல0பாC@:.! மாற7(டா! அ.த நிைல0பா5ட#
எம! ம7க"7கான தீைவ எ5+வைர அவ ஓய7(டா!;
ெப:+பா#ைமயின%தவாி# வா7கைள0 ெபறேவ'5+
எ#பத,காக தன! நியாயமான நிைல0பாC@:.!
மாற7(டா! எ#பதைன7 (றி, என! உைரைய
C%!7ெகாகி#ேற#.
,

,

,

.

,
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ග7 මAද සමරQංහ මහතා (වරාය හා නාක කටg]
අමාතK]මා)

(மா.மி) மஹி5த சமரசி:ஹ - ைற"க:க ம6
க8ப6ைற அIவ?க அைம9ச)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Ports and
Shipping)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, පාෙ සැ& වාර
අ/]වලා නැවත වර6 පට ගනා අවස්ථාෙE ස(දාය6
හැvයට
රෙ
ජනාප වරයා
එමාෙ
(කාශය6
පාෙවට ඉO`ප/ කරනවා. අටෙව පාෙෙ
ෙදවැ සැ&වාරය ආරභ l{ම/ සමඟ ප=Uය 08ෙව දා ඒ
ඉO`ප/ l{ම ෙ පාෙෙE &|ධ ණා. අෙ රෙ
ජනතාවෙ & පැ Oහා බැවාම, ජනතාව කටC කරන
ආකාරය Oහා බවාම අපට ෙනවා රට ෙවFෙව යl&
වැඩ6 කළාම ඒ ෙවලාෙ සමහ" ඒක (ශංසාවට ල6 කරනවා,
හැබැN vක කාලය6 Uයාට පස්ෙසY ඒක අමතක කරනවා lයන
එක. ඒක තමN අ දැකලා ෙබන ස(දාය. ඒ සා අපට/
&|ධ ෙවනවා ෙමවැ අවස්ථා (ෙයජනයට අරෙගන ජනතාවට
මත6 කරලා ෙදන, ප=Uය අ"m නහමාර6 වාෙ කාලය6
ඇළත රෙ ජනාප වරයා හැvයට, රජෙD (ධායා හැvයට
ෛම_පාල &`ෙසYන ජනාප මා රට ෙවFෙව කළ ෙසYවය
)බඳව.
මම ෙශYෂෙය සඳහ කරනට කැමැ N 2015 ජනවා`
08ෙව දා ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මා රෙ ජනාප වරයා
හැvයට ප/ *ම/ සමඟම එමාට ෙනiෙයr/ අÑෙයග භාර
ගනට &|ධ f බව. ඒ අÑෙයග අතර (ධානම අÑෙයගය6
හැvයට අ ඒ ෙවලාෙ දැ6ෙ6 2015 මා මාසෙD Úsවා
මානව ]ක කසලයට ඉO`ප/ කරනට යතව xf
වාතාව )බඳව අ ෙමiන වාෙ }යාමාගය6 ගත Cද
lයන එකN.
C|ධය ඉවර *ම/ සමඟ අපට ජාත-තරෙD ශාල
අÑෙයගවලට puණ පානට &m ණා. අ ඒ කාලෙD
රතරෙයම Úsවා U] මානව ]ක කසලයට
සහභාU ණා; සබධ ණා. මම අ"m 10කට l කාලය6
අෙ කGඩායෙ නායක/වය දැ"වා. අපට C|ධය කරන
කාලෙD/, C|ධය අවස ණාට ප=ව/ ෙනiෙයr/
ෙදෂාෙරපණවලට, ෙනiෙයr/ ෙචනවලට, අසතෙචදනාවලට රට ෙවFෙව puණ ෙදනට &|ධ ණා. අපට
මතකN එ6ස/ ජාෙ සංධානෙD එවකට &v මහෙ<ක
බැ l w මහ/මයා ජාත-තර බලපෑ මත ෙශYෂඥ
කව6 ප/ කරලා \ ලංකාව )බඳ වාතාව6 ෙකiෙහiමද
ලබා ග/ෙ/ lයලා. ඒ ෙශYෂඥ කෙ (ධාන ච`ත ෙදක
තමN ද"ස්මා සහ යස් ûකා. ෙ ෙදනා අද/ \ ලංකාව
)බඳ ෙනiෙයr/ වැරO මත ඉO`ප/ කරනවා; වැරO ෙචදනා
ඉO`ප/ කරනවා lයන එක මම මත6 කරලා ෙදන කැමැ N.
ෙ ෙදපළN, තව ෙශYෂඥෙයrN එක ෙවලා වාතාව6
හැmවා. ෙ වාතාව හදන ඔ ලංකාවට ආෙ නැහැ.
ෙය6 නගරෙD ඉඳලා email හරහා, fax හරහා
ජාත-තරෙD ඒ ෙගi<ල ෙතරා ග/ අයෙග  ලබා
ෙගන ෙ වාතාව හදලා එ6ස/ ජාෙ සංධානෙD මහ
ෙ<කවරයාට භාර mනා. අ දනවා, ඒ වාතාෙව ෙමiන
වාෙ ෙචදනා අපට එ<ල ණාද lයලා. ඒවා අසත- ෙචදනා.
වැරO සංඛ-ා ෙ<ඛන පදන කර ෙගන අෙ éධ හpදාව,
ෙපi&ය ස් අN වා&ක උ<ලංඝනය කළාය lයලා, ]තා
මතා &< ජනතාව ඝාතනය කළා lයලා, ඒ (ෙ|ශෙD ව/ වන
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පාෙව

[ග" ම]ද සමර&ංහ මහතා]

ජනතාවට ]`හැර -කරදර- කළා lයලා, ංUක අතවර කළා
lයලා ෙ වාතාවට ක"f ඇ කරලා xණා. මම නැවත
වර6 මත6 කරන කැමැ N, ෙ වාතාව හැmෙ ලංකාවට
ඇ<ලා ෙනiෙවN, ෙය6 නගරෙD ඉඳලාය lයන ක"ණ.
ෙ වාතාව බැ l w මහ/මයාට ඉO`ප/ කළාට පස්ෙසY
ජාත-තර බලපෑ කර අය, ෙ ෙ|ශපාලන න-ාය පqය
ජාත-තරෙD ඉඳලා }යා/මක කරන නායක/වය m අය
තැ/ කළා, ෙ වාතාව Úsවා මානව ]ක කසලයට පස්ස
ෙදiෙර ෙන. ෙමiකද, Úsවා මානව ]ක කසලෙD
සාමාÚක රටව< 476 ඉනවා. ඒ 47 එක ෙවලා ග/
රණයකට අදාළ වාතාව6 පමණN ල වශෙය මානව
]ක කසලයට ෙන ව වෙ. ෙ ෙගi<ල
බැවා, ඒක මානව ]ක කසලය ) ආ ෙයජනාව6
ෙනiවන සා පස්ස ෙදiෙර ෙකiෙහiම හ` මානව ]ක
කසලයට ෙ වාතාව ෙගනැ<ලා අංකය6 එ6ක ඒ සාමාÚක
රටවලට ෙ වාතාව ෙබදා හැරලා මානව ]ක කසලය
ළ ල වශෙය ෙ වාතාව අFමත කර ගන. අ ඒකට
puණ mනා. අ ඒක නැවැ/Xවා. ෙ වාෙ ෙ|ව< එ6ක
තමN සමහර බලව/ රටව< සාකÖඡා කරන පට ග/ෙ/ අ
\ ලංකා රජයට පාඩ6 උගවන ඕනෑ, \ ලංකා රජය දණ
ගස්වන ඕනෑ, අපට වමනා යට ෙ රට පාලනය l{ම ඒ
හරහා අ කළ CN lයලා. ඒ අFව සංධානා/මකව ෙ
ෙගi<ල අපට එෙර]ව පැනය C ආhක සබාධක ගැන
කථා කරන පට ග/තා.
ෙ ප=Mම/ එ6ක තමN අ"m ෙදකකට ක ඡදයකට
UෙD. ජනාප වරණය පව/වන රණය කෙළY ෙ ප=Mම/
එ6ක. එදා අ ලංකාෙ ෙ6දරය Oහා ෙනiෙවN බැෙ.
Úsවා ෙ6දරය OහාN අ බැෙ. ෙමiකද, ලංකාවට ආhක
සබාධක පැෙනවා න ජනතාව පාරට බ]නවා. C|ධය
ජය¹හණය කළ/, ජනතාවෙ බඩට පහර6 වැmණාම ජනතාව
නතර කරගන බැ` ෙවනවා. ඒකට බය ෙවලා තමN අ"m
ෙදකකට ක ජනාප වරණයකට UෙD. ඒක තමN ඇ/ත
ත//වය.
2015 වසෙ ජනවා` 08වැ Oන ෛම_පාල &`ෙසYන
ජනාප මාට ෙ අÑෙයගය භාර ගන &|ධ ණා. ර<
tම&ංහ අගමැ මා/ සබධ කරෙගන එමා වහාම
}/මක ණා. ඒ අFව, සං]Ýයාවට යන ගමන }යා/මක කරලා
ජාත-තරයට ( ඵල ෙපවන Úsවා මානව ]ක
ක&ලෙය අ"|ද6 ක< ඉ<ලා ගන එමා සම/ ණා;
එමාෙ රජය සම/ ණා. එමා රාජ- නායකයට, ෙ රෙ
තානාප අංශවලට කථා කරලා lවා, "2015 වසෙ මා
මාසෙD ෙ ගැන සාකÖඡා කරන එක, ෙ ෙD වාතාව6
සමත කර ගන එක අසාධාරණN. සං]Ýයාවට යන ගමන
}යා/මක කරලා ( ඵල ෙපවන අපට අවස්ථාව6 ෙදන.
අ බලයට ඇ/ මාස ෙදෙක ඒක කරන බැහැ. ඒ කටC/ත
සඳහා අපට අ"m l]පය6 ගතෙවN. ඒ සා ෙ වාතාව
සාකÖඡාවට ගන එපා" lයලා. ජාත-තරය එමා කර
ඉ<ම සලකා බලා, ඒ ඉ<ම )ෙගන, ඒ වාතාව 2015
මා මාසෙD Úsවා ක&ලයට ඉO`ප/ කෙළY නැහැ. ඒ
කටC/ත අ"|දl ක< දැමා. ඒ අ"|දක කාලය ළE
සං]Ýයාවට යන ගමන සාථකව }යා/මක කරන ෛම_පාල
&`ෙසYන ජනාප මා නායක/වය mනා. ර< tම&ංහ
අගමැ මා තව පැ/තl ඒකට ශ6 ය mනා. ඇ/ත
වශෙයම ඒ අFව තමN අපට qමාFòලව ජාත-තරෙD
)ගැsම6 ලබා ගන වකම ලැxෙG. සමහර අය
ෙමතැන නැÔටලා lවා, "ෙමiකව/ කෙළY නැහැ. අ"m
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නහමාර6 ළ ෙමiනවාද කෙළY lයලා අපට ෙපවන"
lයලා. 2014 ජනවා` අටවැ දා X ලවය/ සමඟ éධ
හpදාෙ, ෙපi&ෙD රණ"ව ෙමෙත6 ආර6ෂා කළා වාෙ
ඉO`යට/ ආර6ෂා කරන අ සම/ ෙවනවාය lයන එක ෙ
රෙ ජනතාවට ෙපවන ඒ ක"ණම ඇ lයලා මා lයන
කැමැ N. අ ක ]vෙD නැහැ. ෙලir ආhක නාශය6
ඇ
ෙවන Uය අවස්ථාෙව
Oලා, ජාත-තරෙD
සහෙයගය ඇ ව අ
දැ ගමන6 යන පට අරෙගන
ෙබනවා lයලා ෙ රෙ ජනතාවට ෙපF කරන ඒ
ක"ණම ඇ . ජාත-තරෙය අෙ රටට ලrf ලැෙබෙ
අ කරන කථාවට ෙනiෙවN. ජාත-තරෙය අපට ලrf
ලැෙබෙ එ6ස/ ජාෙ සංධානෙD සැ&වාරයට U]
රාජ- නායකය හpෙවලා, අතට අත Eලා, කරට අත දාෙගන,
ර ගනවාට ෙනiෙවN. ඒවාට ලrf ලැෙබෙ නැහැ.
ඒවා තාවකාකN. ඒවා ඒ ෙලාෙ &m ෙවන ෙ|ව<. අපට
ලrf ලැෙබෙ ය l& වැඩ ෙකiටස6 කෙළi/ පමණN. ඒ
කටC වාතා කරන තානාප කායාල ස යකට වතාව6
කටC කරනවා. අෙ රෙ ෙ|ශපාලන වාතා ඒ අයෙ රටවල
අගFවරට යවනවා. ඒ අය ¹හ කරනවා, පව න රජය ෙමiන
ආකාරෙයද සං]Ýයාවට යන ගමන ශ6 ම/ කරන කටC
කරෙ lයලා. ඒ අයට ෙබi" කරන බැහැ. අ කර
ෙ|ව< අFව තමN ඒ වාතා )ෙයල කරෙ.
ඒ කළ ෙ|ව< සාම, ඒ හැ&{ම සාම \ ලංකාව අද
ජාත-තරය ළ ශාල )ගැsමකට ල6ෙවලා ෙබනවා. අ
ෙකiෙවලා ]ට අවස්ථාෙව ෙවෙවලා, එතැ
ඉව/ෙවලා අද p ජාත-තරය )ම අපට ශාල
)ගැsම6 ලැJ ෙබනවා. ඒ අFව, \ ලංකාෙ ( îපය
වධනය කරගන අ සම/ෙවලා ෙබනවාය lයන එක මම
ෙශYෂෙය සඳහ කරන කැමැ N.
ෙ අතරර තමN, Úsවා මානව ]ක ක&ලෙD
රටව< 47ම එකෙවලා ෙ සං]Ýයාවට යන ගමන, වග*ම
ෙමiන ආකාරෙයද }යා/මක ය C/ෙ/ lයන එක පදන
කරෙගන ෙයජනාව6 සමත කර ග/ෙ/. ඒ ෙයජනාෙ එක
වග ය6
xණා, 'ස්වා5න අකරණය6 නැ
සා
ජාත-තර ="ව" ලංකාවට ෙගවා ගන ඕනෑ' lයලා.
ෙ වග ය ජනාප මාෙ අවධානයට ෙයip ෙවනවා/
එ6කම, එමා වෘත (කාශය6 කළා. එතැ නැවෙG/
නැහැ, එමා ජාත-තරයට/ U]<ලා ඒක lවා. එමා lවා
"ජාත-තර ="ව" ලංකාවට ෙගනැ<ලා C|ධය කළ
ආකාරය ගැන ප{6ෂණය6 පව/වන අෙ රෙ ආGHtම
ව-වස්ථාෙ, අෙ රෙ s { වල l&ෙසY/ම ඉඩකඩ6
නැහැ"N lයලා. ඊට/ වඩා ඔබට U]<ලා එමා lවා,
"ද"fම qස්තවාදයl ෙ රට ෙරා ගන අෙ රණ "ෙව
ත ප`ත-ාගෙය කටC කළා, l&ම අවස්ථාවක අෙ
හpදාවල ( ප/ ය6 xෙG නැහැ &< ජනතාව ඉල6ක කර
ෙගන C|ධය6 කරන, ඒ සා මම ෙ ෙ ඉනෙත6
කවදාව/ රණ"ෙව පාවා ෙදෙ නැහැ"N lයලා. එමා
ඍව ඒ (කාශය කළා. එ]E එමා ]ෙ නැහැ, එමාට
ෙබන ජාත-තර )ගැsම ගැන. එ]E එමා ]ෙ නැහැ,
ෙ (කාශය කෙළi/ බට]ර රටව එමාට ලැxf ලrf
කැෙපN lයලා. අපට දහස ලබා ෙදන ත ප`ත-ාගෙය
කටC කළ ඒ රණ"ව ෙවFෙව රෙ නායකයා හැvයට
එමා ෙබiෙහiම එ;තර, ත (කාශය6 කළා. එතෙකiට
ඒකට ලrf ෙදෙ නැ|ද ෙ රෙ ජනතාව? අගමැ මා/
ඒ වාෙම (කාශය6 කළා. ඒ xf අÑෙයග එ6ක ෙවා
තමN අෙ රජය ප= Uය අ"m නහමාර ළ කරලා ෙපවලා
ෙබෙ.
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දහනව වැ ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය ෙගෙනන
රණය කළාට පස්ෙසY ජනාප වරයාෙ අ/සම කැMන
පéකාව6 ඉO`ප/ කළා, බලතල රා4ය6 ඉව/ කරන එමා
ûදාන lයලා. කැMන මGඩලය ඒකට ඒකම කව අFමැ ය
mනා. අෙ ආGHtම ව-වස්ථාෙ 126වන ව-වස්ථාව යටෙ/
wක අN වා&ක ෙප/සම6 ඉO`ප/ කරන ඕනෑම
රවැ&යrට අවස්ථාව ෙබනවා. ඒ අFව, ඒ සංෙශධනය
ඉO`ප/
ෙවනෙකiට
ඒ
ගැන
පැහැO
කරගන
ෙÎYෂ්ඨාකරණයට Uයාම ෙÎYෂ්ඨාකරණය lවා, ෙ බලතල
&ය<ලම ඉව/ කරන බැහැ, ෙයජනා කර ෙබන යට ඒ
&ය බලතල ඉව/ කරන බැහැ, සමහර බලතල ඉව/ කරනවා
න ෙන ෙදෙ6 බලය6 තර6 මO ජනමත චාරණයකට/
යන &|ධ ෙවනවා lයලා. එෙහම lවාට පස්ෙසY, දහනව වැ
ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය හරහා ෙන ෙදෙ6
ඡදෙය ඉව/ කරගන ව ජනාප ස බලතල ඉව/
කර ග/තා. මෑත ඉ හාසය ළ මම න අහලා නැහැ, l&ම
ජනාප වරෙය6, නැ/න රටක නායකෙය6 ආGHtම
ව-වස්ථාෙව තමට ලබාE ෙබන බලතල අH කරගන
යවර ගන ස්ෙÖඡාෙව ඉO`ප/ ණාය lයලා. l&ම
නායකෙය6 එෙහම කෙළY නැහැ. ඒවාට තමN ජාත-තරය අෙ
රටට ලrf mෙ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, දහනව වැ ආGHtම
ව-වස්ථා සංෙශධනය ෙගෙනනෙකiට, ෙ පාෙෙ
xf සංC ය ඔබමා දනවා; පාෙව දනවා. \
ලංකා දහස් ප6ෂයටN බuතරය xෙG. ජනාප මා මත6
කර mනා, ඒ ෙවලාෙ එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ම_ව" 47N
]vෙD lයන කාරණය. එතෙකiට, දහනව වන සංෙශධනය
සමත කරගන ෙන ෙදෙ6 බලය ගන \ ලංකා දහස්
ප6ෂෙD &යෙදනාෙ ඡද ලබා ගන &|ධ ණා.
ජනාප මා පාෙවට ඇ<ලා, පැය 726 ÒÝලා
හැම ම_වරෙයrටම කථා කරලා හැම ම_වරෙයrෙම
සහෙයගය ලබා ගන ඍව කටC කළා. \ ලංකා දහස්
ප6ෂෙD ]ට 147 එ6 ෙකනN "|ධව ඡදය mෙ. ඒ,
සර/ *රෙසYකර ම_මා. අෙන6 &යම ෙදනා ඡදය mනා.
ඒ සා තමN දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය
සමත ෙG. දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය/
එ6ක (ජාතqවාදය තව/ ශ6 ම/ ණා. s ෙD ආපතතවmරට/ ශ6 ම/ ණා; ස්ථාවර ණා. ස්වා5න ෙකiෂ
සභා M] ණා. ෙවාට ලrf mනා. ෙවා }යාව. ෙවා
වචනවලට මා ෙනif ෙ|ව<. කරලා ෙපXවා, ෙකiෙහiමද
යහ පාලනය ස්ථා ත කරෙ lයලා; (ජාතqවාදය
ශ6 ම/ කරෙ lයලා. ෙවා සමහ"ට අමතකN. අද
ෙවන ෙකiට අහනවා, ෙමiක6ද කෙළY lයලා. ෙවා තමN ප=
Uය අ"m නහමාරක කාලය ළE කරලා
ෙබෙ.
බැකර ෙකiසම
)බඳව රෙ කhකාව6 ඇ
f
අවස්ථාෙE ජනාප මා ස්වා5න ෙකiසම6 ප/ කළා,
ව-වස්ථාෙව එමාට පැව`ලා ෙබන බලතල (ෙයජනයට
අරෙගන. ඒ ෙවලාෙ සමහ" lවා, "ෙක rf vක කාප
එක යටට අ ගාලා දැÙම6. ෙෙක ෙමiක6ව/ ෙවෙ
නැහැ. ෙක වංචාව වහන කර ෙදය6; ක< ගන කර
ෙදය6" lයලා. අ මට ෙමiක6ද ෙG?
රෙ අගමැ වරයා පවා බැකර ෙකiසමට U]<ලා
ස්ෙÖඡාෙව සා6d mනා. රෙ අගමැ වරයාට යන එපා
lයලා ජනාප මා lෙ නැහැ. ජනාප මා ආර6ෂාව
mෙ නැහැ. අගමැ වරයා ආර6ෂාව6 ඉ<ෙ/ නැහැ.
අගමැ වරයා
ස්ෙÖඡාෙව
U]<ලා
සා6d
mනා.
ඇම වරෙය6 ඉ<ලා අස් ණා, තමෙ නම `&m කර ගන
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ක<. එමා ]වා, "මම ෙ අමාත-ාංශෙD ]vෙයi/ සමහ"
lයN, මම ෙ ප{6ෂණවලට බලපෑම6 කළා lයලා. ඒක සා
මම අN ෙවනවා" lයලා ස්ෙÖඡාෙව අN ණා. වාතාව
Oහා බැවාම එම බැකර ගFෙදFෙ කටCවලට එමාෙ
සබධය6 නැහැ. ෙමiක6 හ` ෙචදනාව6. ඒක ෙවනම
ෙදය6. ඒ වාෙම එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD තව/ (බල
ඇම ව" ෙදෙදෙන6 සා6d mනා. එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD
සභාප
හා එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD මහ ෙ<කවරයා
ස්ෙÖඡාෙව U]<ලා සා6d mනා. එමලා හැංPෙG
නැහැ. එමලා ජනාප වරයාෙ සහෙයගය ලබා ගන
UෙD නැහැ, ෙෙක ගැලෙවන ඕනෑ lයලා. භය නැව
U]<ලා සා6d mනා. ඒකN යහ පාලනය lයෙ; ඒකN
(ජාතqවාදය lයෙ; ඒකN දභාවය lයෙ. ඉ 
ෙවා අමතක *ම තමN (ශ්නය. එම බැකර ගFෙදFවට
සබධ (ධාන ෙදනා අද `මාó භාරෙD &vනවා. මැN
24වැ දා ෙවන ක< තවmරට/ `මාó කරන රණය කළා
lයලා අද/ එස්එඑස් එක6 xණා මම දැ6කා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, xf ත//වයට වඩා අද
අකරණය ස්වා5නN. අග="වරයාව අN කරන බලපෑ
කරෙ නැහැ. ජනාප වරයාට රෙD ඉන ෙබෙ
අ"m
පහද,
හයද
lයන
එක
ජනාප වරයාම
ෙÎYෂ්ඨාකරණෙය අථකථනය6 ඉ<ල අවස්ථාෙE
ෙÎYෂ්ඨාකරණය ස්වා5නව බලලා lවා, අ"m පහN lයලා.
ජනාප වරයා ඒකට ]ස නැpවා; ඒක භාර ග/තා. ඒක
ෙනiෙවNද, (ජාතqවාදය?
s ය ස්වා5නව }යා/මක
ෙවනවා lයන එකට ෙහiඳම උදාහරණය ඒක ෙනiෙවNද? ෙ
යට වැඩ කරන ෙකiට ජාත-තරෙය ශාල වශෙය අපට
(සාදය6 ඇ ෙවනවා. ඒක රටට ෙහiඳN. ෙවා තමN ඇ/ත
වශෙයම ප= Uය වකවාFෙ අ කෙළY.
අ දනවා, අ"දහ Xවෙ කායාලය ස්ථා ත
කරන lයලා Úsවා මානව ]ක කසල ෙයජනාෙ/
ෙබනවා. අ ඒකට එකඟ ණා. දැ ඒ කායාලය ස්ථා ත
කරලා ෙබනවා. ඒ කායාලෙD ෙකiමසා`ස්ව"ෙ න
ෙතරා ග/ෙ/ ජනාප වරයා ෙනiෙවN. එම න ෙතරා
ග/ෙ/ ව-වස්ථා සභාව. ව-වස්ථා සභාව ස්වා5නව කටC
කරනවා. ව-වස්ථා සභාව න vක ෙතරාෙගන එවාම දහනව
වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනයට අFව ජනාප වරයාට
එම ෙකiමසා`ස්ව" ප/ l{ම (මාද කරන ව වෙ
ස ෙදක6 පමණN. ස ෙදක ඉවර f හැvෙD ව-වස්ථා
සභාෙව එවලා ෙබන නවලට අදාළ ෙකiමසා`ස්ව" ප/
කරනවා. ඒක තමN ෙවනස.
ෙවා ක කතා කරලා, සැල= කරලා කර ෙ|ව<. අද
ඒවා ස්වා5නව }යා/මක ෙවනවා. අපට ඒවාට ලrf ලැJ
ෙබනවා. ෙ වන ෙකiට අ"දහ Xව )බඳ කායාලය
}යා/මක වන පට ෙගන ෙබනවා. ෙ වන ෙකiට උෙ
ඊට අදාළ සා6d ගන පට ෙගන ෙබනවා. මට ෙපර කතා
කර අෙ ෙකස්වර ම_මා (ශ්න කරනවා මම අහෙගන
&vයා. එමා ඇuවා,
"ජනාප වරයා පාෙවට
ඇ<ලා (කාශය6 කළා. එ] ෙදමළ ජනතාව ෙවFෙව
කරන ෙයජනා කෙළY ෙමiක6ද?" lයලා. ජනාප මාෙ
( ප/ (කාශෙD 18වන ව ෙකෙර] මා එමාෙ
අවධානය ෙයip කරවනවා. එමා ෙමය lයවන ඕනෑ.
ජනාප මා එ] ෙමෙසY lයා ෙබනවා:
"ස්ථාවර රටක පදනම ජා ක සං]ÝයාවN. සැබෑ ජා ක සං]Ýයාව ඇ
කරම සඳහා සමානා/මතාව පදන කරග/ ෙ|ශපාලක m රණ
ගැsෙ වහය හවාEම වැදග/ වෙය. එම අරpf ජයගැsම
උෙදසා දැනට }යා/මක පළා/ සභා tමය ශ6 ම/ l{ම අද දවෙසY
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පාෙව

[ග" ම]ද සමර&ංහ මහතා]

අවශ-තාව6 යැN මම ශ්වාස කර. rමන ෙචන xණ ද උ"
නැෙගන]ර ජනතාවෙ ෙනiස=තාව ස්hර වශෙය සමනය l{ම
සඳහා එදා ෙමදාර ජනතාවෙ කැමැ/ත හා එකඟ/වය මත l&ය
ෙ|ශපාලන වැඩ )ෙවළකට අවණ ය Cය...."

එමා ඒ )බඳව තවmරට/ ¹හ කරනවා. ක"ණාකර
ෙවා lයවා ඇ/ ෙමතැන කතා කරන. ]තන එපා,
ජනාප මා තpනාෙසYලාව අමතක කළා lයලා.
අගමැ මාෙ (ධාන/වෙය ආGHtම ව-වස්ථා මGඩලෙD
ෙමෙහC කව ප/ කර ෙබනවා. මම/ එම කෙ අF
කව6 වන wක අN වා&ක )බඳව අFකාරක සභාෙ
සභාප වරයා හැvයට කටC කළා. අෙ වාතාව ඉO`ප/ කර
ෙබනවා. එම වාතාව හරහා ජනතාවෙ අN වා&ක තව/
ශ6ම/ කරන අ (ග À ෙයජනා ගණනාව6 ඉO`ප/ කර
ෙබනවා. ක wක අN වා&ක ගැන කතා කරන ෙකiට
ෙ|ශපාලන අN වා&ක ගැන පමණN අ කථා කෙළY. ආhක,
සමාජ අN වා&ක )බඳව/ ෙයජනා ව-වස්ථාවට ඇළ/
වන ඕනෑ lයලා අ දැ ෙයජනා කර ෙබනවා. ඒ වාතාව
හරහා ෙ වාෙ ෙබiෙහiම (ග À, Éරද4 ෙයජනා
ගණනාව6 අ
ඉO`ප/ කර
ෙබනවා. ජනාප මා
පාෙවට ඇ<ලා ඉO`ප/ කර ෙ අදහස ඒ වැඩ
)ෙවළ හරහා }යා/මක කරන අපට වකම ලැෙබනවා.
අ < සං]Ýයාව6 ගැන කතා කරනවා. හැබැN, යl&
ෙ|ශපාලන සම6 ෙවFෙව අප යවර ගනවා න ඒ
ෙ|ශපාලන සම උරට/ නැෙඟන]රට/ පමණ6 මා වන
බැ` බව මතක යාගන.

ග7 ඊ. සරවනපව මහතා

(மா.மி) ஈ. சரவணபவ )
(The Hon. E. Saravanapavan)
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තමෙ ජනතාවට U] lයන අ අවස්ථාව6 ෙදන ඕනෑ.
ඒෙ6 වැÒ|ද6 නැහැ. අ ට ඒෙක ෙදන බැහැ.
දහවන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය lයන රාpව
ළ අ ට තව ෙබiෙහ ෙ|ව< කරන ව. මම මෙ
ෙ|ශපාලන තය පට ග/ෙ/, 1988 වසෙE, පළpවන
පළා/ සභාෙ ඇම වරෙය6 හැvයටN. මම ෙබiෙහiම
ආඩබරෙය lයන කැමැ N, වරදරාජා ෙප"මා<
ෙනiෙවN, මමN ෙ රෙ පළpවන (ඥ ය ෙගනාෙ lයලා.
තpනාෙසYලා/ ෙවා දැන ගන ඕනැ. අ බස්නා]ර
පළාෙ/ මාගස්ථ ම¿ (වාහන අකා`ය M] කළා. ඊට පස්ෙසY
අෙන6 පළා/ සභා ඒ ෙ|ව< "ෙකi " කළා. දහවන
ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය හ`යට අධ-යනය කරලා, ඒ
s { ෙගෙනන ඒ කාලෙD අ ෙලir සටන6 කළා.
wලාසනෙD &vන අෙ ග" එóවó PණෙසYකර ම_මා ඒ
ගැන දනවා. එමා/ මා සමඟ කාලය6 පළා/ සභාෙ ]vයා.
පළා/ සභා ඉ හාසෙD පළpවන ගැස පqය r/ කෙළY
මමN. මාගස්ථ ම¿ (වාහන අකා`යට route permits ෙදන
ව වන යට (ඥ ය6 හදලා, අ ආදාය මාගය6
ෙහiයලා mනා. ඒක තමN ඔෙ පළpවන ආදාය මාගය
ෙG. ඒ හරහා අද පළා/ සභාව ශාල pදල6 ලබා ගනවා.
අ ක ]vෙD නැහැ. අ අද ෙ පළා/ සභා tමය තවmරට/
ශ6 ම/ කරන ඕනෑය lයා lයෙ, අ/දැÓ ඇවN; ඒ
)බඳව කටC කළ අය යටN. අ ෙ ෙ|ව< ගැන
හදව FN කථා කරෙ. මෙ වාතාව අÑෙයගයට ල6
කරන කාටව/ බැහැ. වරදරාජා ෙප"මා<ලා ෙකi;ය ඔසවලා
එතැන කෑ ගැuවාට, පළා/ සභාෙ මහ ඇම වරයා හැvයට
ෙමiක6ද කෙළY? l&ම ෙදය6 කෙළY නැහැ; මධ-ම රජය/
එ6ක හැණා තරN. අ ඒ අවස්ථාෙE ෙපFවා, පළා/
සභාෙව sත-Fòලව බලතල ගෙ ෙකiෙහiමද lයලා. තව
uඟ6 ෙ|ව< කරන ව.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා
නැ Qෙjය.
எ(3தா$.
rose.

ග7 මAද සමරQංහ මහතා

(மா.மி) மஹி5த சமரசி:ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ෙපióඩ6 ඉන, ග" ම_මා. උෙ සහ නැෙඟන]ර
ජනතාව වාෙම, දrෙG ජනතාව/ එම සම )ගන ඕනෑ.
එතෙකiට තමN පව න ෙ|ශපාලන සමකට අපට යන
ව වෙ. ජනාප මාට ආ/ම ශ6 ය6 xණා,
එමාෙ (කාශය කරන අවස්ථාෙ E උෙ සහ නැෙඟන]ර
ෙදමළ සහ pස් ජනතාව )බඳව/ අදහස් ඉO`ප/ කරන.
එමා එම ජනතාව අමතක කරලා නැහැ; අ ඒ ජනතාව අමතක
කරලා නැහැ. අපට ඕනෑ ෙ රෙ පව න සාමය6 }යා/මක
කරනN. ඒ අයෙ/ ෙ|ශපාලන බලාෙපiෙරi/ ෙබනවා.
අ එම ෙ|ශපාලන බලාෙපiෙරi/වලට ස ෙදන ඕනෑ.
හැබැN එම ස ෙදන ඕනෑ ඒÓය රාpව6 ළN. ප6ෂ
නායක සපද මැ මා -එඒ නායකයා - ගැන කතා
කරන ෙකiට lයනට ඕනෑ, එමා අතවාOයr ෙනiවන බව.
එමා එ6ක වැඩ කරන ෙබiෙහ ෙදනා අතවාO ෙනiෙවN. ඒ
අය මධ-ස්ථව ]තන අය. ඒ අය ෙ රෙ ඒÓයභාවය )ගන
ûදාන අය.
එමලා ෙ රෙ ස්වා5න/වය, ෙභක අඛGඩතාව
)ගන ûදාන අයN. අ ට ඒ අය අ/ හ`න බැහැ. අ ඒ අය
ශ6 ම/ කරන ඕනෑ. "අ රජය/ එ6ක සහෙයගෙය වැඩ
කරලා ෙ ෙ ෙ|ව< ලබා ෙගන ෙබනවා" lයලා ඒ අයට

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, you have only three more minutes.
ග7 ඊ. සරවනපව මහතා

(மா.மி) ஈ. சரவணபவ )
(The Hon. E. Saravanapavan)

නැ Qෙjය.

எ(3தா$.
rose.

ග7 මAද සමරQංහ මහතා

(மா.மி) மஹி5த சமரசி:ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

Hon. Saravanapavan, do you want to clarify
something?
ග7 ඊ. සරවනපව මහතා

(மா.மி) ஈ. சரவணபவ )
(The Hon. E. Saravanapavan)

While speaking you said that the Hon. Kaveendiran
Kodeeswaran has not read the Address made by His
Excellency the President properly. But I have read it
properly. So, I just want to clarify this. We are not
opposing that the Buddhism being the first religion or
whatever it is. But, as far as the Sinhala culture is
concerned, the President spoke very well and very clearly
that he is giving priority to Sinhala culture. Then, what
about our culture, Muslim culture, et cetera?
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ග7 මAද සමරQංහ මහතා

(மா.மி) மஹி5த சமரசி:ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

I can tell you very clearly His Excellency the
President believes that Sri Lanka is a multicultural,
multilingual, multi-ethnic and multireligious society. I
know the President’s thoughts on this - that diversity is
our greatest strength. It is through protecting and
nurturing this diversity, the President is talking about
cultivating national unity in this country. So, do not ever
question the bona fides of the President. I am not saying
that you are questioning, but I am clarifying this. I am
reiterating the fact that today we have a President who
respects the diversity of this country. So, when someone
who respects the diversity talks about culture, he also
talks about the special cultural and religious peculiarities
and the habits that are there in the North, East and all over
the country. Those have to be protected and nurtured. So,
let me assure you that that is the President’s thinking.
What I was actually addressing was about the Hon.
Kaveendiran Kodeeswaran’s statement; he said that there
was nothing mentioned about the North and the East. That
is why I read that paragraph. The very fact that the
President is talking about strengthening the Provincial
Council system and a political solution is, in itself, a
demonstration of his commitment.
ග7 ඊ. සරවනපව මහතා

(மா.மி) ஈ. சரவணபவ )
(The Hon. E. Saravanapavan)

We have already had a feeling like that in that matter.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. I.
Nirmalanathan. You have only five minutes.

[

Charles

பி.ப. 5.03]

ග7 ඉ. චාVස් ;9මලනාද මහතා

(மா.மி) இ. சாM நிமலநாத )
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள!
ஜனாதிபதியி# ெகாைக விள7க?ைர ெதாடபாக%
த,ெபாG! நைடெப,97ெகா'C:7கி#ற சைப ஒ%தி
ைவ01ேவைள0 பிேரரைண மீதான விவாத%தி;
கல.!ெகா'5 ேபச எ#ைனH+ அJமதி%தைம7காக
த@; உ=க"7 ந#றிைய% ெதாிவி%!7ெகாகி#ேற#.
ெகௗரவ அைமAச மஹி.த சமரசி=க அவக ேபசிய
பி#ன என70 ேப6வத,A ச.த0ப+ கிைட%தி:7கிற!.
அவ (றிய பல விடய=க ெதாடபாக எ#Jைடய
க:%ைத7 (ற வி:+1கி#ேற# ேமத ஜனாதிபதி
அவக, “அரசிய; தீ? கால%தி# ேதைவ” என7
றி0பிடதாக அவ ெசா#னா. கால%தி# ேதைவ எ#ப!,
அரச தைலவக, ஜனாதிபதிக, பிரதமக உபட
அரசிய; கசி% தைலவக (9கி#ற ஒ: விடயமாகேவ
இ:7கி#ற!. அதாவ! கட.த 60 70 வ:ட=களாக
கால%!77 கால+ “அரசிய; தீ? கால%தி# கடாய+”
எ#9 (9வ! அரச தைலவகளி# வழ7கமாக
இ:.!வ:கி#ற! ஆனா;, த,ேபாைதய ஜனாதிபதி
அவக ஜனாதிபதி பதவி70 ேபாCயிடேபா! இ.த
நாC; நீ'ட காலமாக எ=க"ைடய ம7க"7 ஏ,பட
இழ01கைள நிவ%தி ெச8வத,கான ஓ அரசிய; தீைவ
அவ ெப,97ெகா50பா எ#ற ந+பி7ைகயி; அவ:7
வா7களி%த எம! ம7க"7
இ.த7 ெகாைக
விள7க?ைரயான! மிக0 ெபாிய ஏமா,றமாகேவ
அைம.தி:7கி#ற! எ#பைத ெகௗரவ அைமAச
அவக"7% ெதாிவி7க வி:+1கி#ேற#.
.

,

-

.

ග7 මAද සමරQංහ මහතා

(மா.மி) மஹி5த சமரசி:ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මම කථාව අවස කරනN බලාෙපiෙරi/ ෙවෙ,
wලාසනාîඪ ග" ම_ම. ඊට ෙපර, තව ක"f ෙදක6 මම
මත6 කරන ඕනෑ.
මහ බැංrෙ ]ට අප මා ඉව/ කරලා, අ/
අප වරෙය6 ප/ කෙළY/ අ ග" ජනාප මා ග"
අගමැ මා සමඟ සාකÖඡා කරලාN. අද ඒ මහ බැංr
අප වරයා ෙබiෙහiම ෙහiඳට වැඩ කරෙගන යන බව/ මම ෙ
අවස්ථාෙE මත6 කරන කැමැ N.

,

ேமத ஜனாதிபதி அவகளி# உைரயான! ஒ: மாவட
அரசா=க அதிபாி# உைரேபா#9தா# இ:.த!. இ.த
மாவட%தி; இ#ன இ#ன விடய=க ெச8ய0பC:7
கி#றன அதாவ! ள=க 1னரைம7க0பC:7கி#றன;
cதிக அைம7க0பC:7கி#றன ேபா#ற க:%!7கைள7
ெகா'ட (,9களாக இ:.தனேவெயாழிய, அ! ம7க"
ைடய எதிபா0ைப நிைறேவ,9கி#ற ம7க"ைடய
சி.தைனைய7 க:%தி; எ57கி#ற, ம7க"ைடய
பிரAசிைனகைள% தீ7கி#ற ஒ: ெகாைக விள7க
உைரயாக இ:7கவி;ைல எ#பைத7 ெகௗரவ அைமAச
மஹி.த சமரசி=க அவக விள=கி7ெகாள ேவ'5+.
அ.தவைகயி; ேமத ஜனாதிபதி அவக"ைடய ெகாைக
விள7க உைரயான!, எ=க"ைடய ம7க"7 மிக?+
ஏமா,றமாகேவ அைம.தி:7கிற!. அரசிய; தீ? வ:மா
வராதா எ#9 ச.ேதக%தி,கிடமான ைறயி; எ=க"ைடய
ம7க ஏ=கி7ெகா'C:.த ேநர%தி;, “அ! த#Jைடய
ஆசி7கால%தி; வரா!” எ#9 ெசா;வைத0ேபா;தா#
ேமத ஜனாதிபதி அவகளி# ெகாைக விள7க உைர
அைம.தி:7கிற! எ#பைத அைமAசக"+ ேமத
ஜனாதிபதி அவக"+ விள=கி7ெகாள ேவ'5+.
,

;

අවසාන වශෙය මට lයන ෙබෙ ෙමපමණN,
wලාසනාîඪ ග" ම_ම. අ ෙබiෙහ ෙ|ව< කර
ෙබනවා. තව/ ෙ|ව< කරන ෙබනවා. ෙශYෂෙයම ෙ
රෙ < සං]Ýයාව6 ස්ථා ත කරන ෙ|ශපාලන
වමනාවl වැඩ කරන ජනාප වරෙය6 අද ප/ ෙවලා
ඉනවාය lයන එක මම මත6 කර ෙදන කැමැ N. ෙ
ෙ|ශපාලන වමනාව
ෙබනවා න, ඒක }යා/මක
කරනෙකiට ෙබiෙහ (ශ්නවලට අ ට උ/තර ෙදන/,
ඉO`ෙDE ස ලබා ෙදන/ ව lයා මා ]තනවා. මම
Ùට වඩා කථා කරන බලාෙපiෙරi/ ෙවෙ නැහැ. අ ග"
ජනාප මා ඉO`ප/ කළ (කාශය අ ෙබiෙහiම ඉහළ
මට )ගනවා. එමා ෙගන යන ෙ සාධාරණ වැඩ
)ෙවළ, (ජාතqවාE වැඩ )ෙවළ තවmරට/ ශ6 ම/
කරන අ &යෙදනාම රජය පැ/ෙත අ/වැ< බැඳෙගන
කටC කරනවාය lයන කාරණය මත6 කර, මෙ වචන
ස්ව<පය අවස කරනවා.

,

,

,
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[ග" ඉ. චා<ස් මලනාද මහතා]

ග7 ඉ. චාVස් ;9මලනාද මහතා

ஆனா; இேத பாரா"ம#ற%தி; ேமத ஜனாதிபதி
அவக இத, #1 உைரயா,9+ேபா! மிக?+
ெதளிவான ைறயி; உைரயா,றியி:.தா. அதாவ!,
வட7கி; ஒ,ைறயாசிெய#றா; பய0ப5கிறாக;
ெத,கி; சம\Cெய#றா; பய0ப5கிறாக; ஆகேவ இ.த
ம7க ம%தியிேல இ:7கி#ற அAச%ைத0 ேபா7கி
இல=ைகயி@:7கி#ற எ;லா ம7க"+ சம உாிைமHட#
வாழ7(Cய வைகயி; ஆசிைற மா,ற%ைத7 ெகா'5வர
ேவ'5+ எ#9 மிக% ெதளிவாக0 ேபசிய ஜனாதிபதி
அவக, த,ெபாG! அத, 7கிய%!வ+ ெகா57காம;
அைத ஒ: விடயமாகேவ க:தாம;
ேவ9 பல
விடய=கைள7 (றியத,0 பிற மாகாண சைபகைள0
பல0ப5%!வ! எ#ற ஒ: ெசா,ெறாடைர ம5+
பிரேயாகி%தி:7கிறா
அ.தவைகயி;
தன!
ெபா90பி@:.! த0பி7கி#ற வைகயிேலேய அவர! உைர
அைம.தி:.த!. “என! ஆசி7 கால%தி; நா# இ.த
அரசிய; தீைவ ம7க"70 ெப,97 ெகா50ேப#” எ#ற
ஓ உ9திெமாழிைய அவ வழ=கியி:.தா; அ!
ம7க"ைடய சி.தைன7 ஏ,றவா9 அைம.தி:7+. அைத
அவரா; ெசய,ப5%த Cயாம; ேபானா<+ பரவாயி;ைல.
ஆனா; அவ அைத0ப,றிA ச,97(ட சி.தி7காம;,
மாகாண சைபைய0 பல0ப5%!வ! எ#9 (றியேதா5
த#Jைடய உைரைய C%!விடா. அதாவ! அத,
#1 பல விடய=கைள7 (றிய ஜனாதிபதி அவக இ.த
விடய%ைத0 ப,றி7 கைடசியாக% ெதா5+ ெதாடாம<+
ேபசியி:7கி#றா எ#பைத இ.தA சைபயி<ள
ஜனாதிபதி7A சாபானவக விள=கி7ெகாள ேவ'5+.
அேதேநர%தி;,
நீ'டகாலமாக
எ=க"ைடய
மாவட=களி; ேம,ெகாள0ப5 வ:கி#ற ம7க
ேபாராட=க அ.த ம7களி# ர;க ம,9+
அவக"ைடய எG%!Sல7 ேகாாி7ைகக, பகிர=க7
ேகாாி7ைகக என எ.தவிதமான ேகாாி7ைகக"7+
ஜனாதிபதி அவக பதி; (றவி;ைல. ஆனா;
நீ'டகாலமாக எம! ம7க"ைடய ேபாராட=க"70
பதி; (றாம; இ:.!வ:கி#ற ஜனாதிபதி அவக,
மஹாநாய7க ேதரக ஒ: ேகாாி7ைக விடா; அத,
அ5%தநாேள அ.த7 ேகாாி7ைகைய நிைறேவ,றி
வ:கி#றா. இ0பCயான ஒ: L>நிைலதா# இல=ைகயி;
இ:7கி#ற!. இல=ைகயி; த#ைமயான பிரAசிைனயாக
இ:0ப! ஓாின+ மதாீதியாக #னிைல0ப5%த0ப5வ!+
ம,ைறய மத%தவக அட7கியாள0பட ேவ'5ெம#9
நிைன0ப!+தா#! இல=ைகயி; இ.த நிைல0பா5
காலாகாலமாக% ெதாடகி#ற!. ேமத ஜனாதிபதி
ைம%திாிபால சிறிேசன அவக ஜனாதிபதியாக வ:கி#ற
ேபா! அவைர ம7க வி%தியாசமாக எதிபா%தாக.
ஆனா; அவ:+ ஏைனய ஜனாதிபதிகைள0 ேபா#9தா#
இ:7கி#றாெர#பைத
அவர!
த,ேபாைதய
ெசய,பாC#Sல+ காCயி:7கிறா. ஆகேவ அரசிய;
தீ? கால%தி# ேதைவ" எ#9 (9கி#ற ஜனாதிபதி
அவக அத,காக எ#ன ய,சிகைள எ5%தி:7கிறா
எ#ேறா எ#ன ய,சிகைள எ57கவி:7கிறா எ#ேறா
த#Jைடய ெகாைக விள7க உைரயி; எ!?+ (றவி;ைல
எ#பைத நா# ேமத ஜனாதிபதி அவக"7A 6C7காட
வி:+1கி#ேற#.
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ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) இ. சாM நிமலநாத )
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට තව නා;ය6 ලබා
ෙදන.

அ'ைமயி; சAசிதான.த+ ஆன.த6தாகரனி#
பிைளக ஜனாதிபதி அவகைள ேநரCயாகA ச.தி%!%
த=க"ைடய த.ைதைய வி5தைல ெச8Hமா9
(றியி:.தாக. ஜனாதிபதி அவக அரசிய; ைகதிகைள
வி5தைல ெச8வதாக0 பலைற (றியி:7கிறா ப%!
வ:ட=க"7 ேமலாகA சிைறயி; இ:7கி#றவகைள
வி5தைல ெச8வதாக வா79தி அளி%தி:.தா ஆனா;
இ#9 அ.த வா79திக எ;லா+ கா,ேறா5 கா,றாக0
பற.!விடன.
இ9தியாக, ேமத ஜனாதிபதி அவக"ைடய இ.த7
ெகாைக விள7க உைர எ=க"ைடய ம7க"7 மிக?+
ஏமா,ற%ைதேய த.தி:7கி#ற!. அவ:ைடய உைர ஒ:
மாவட அரசா=க அதிப:ைடய ேவைல%திட+ ப,றிய!
ேபாலேவ அைம.தி:.த!. அதாவ! இ.த மாவட%தி;
இNவள? இNவள? ேவைல%திட=க நட.தி:7கி#றன
எ#பைதA 6C7கா5வ!ேபா; அவ:ைடய உைர
அைம.தி:.த! நா# இைதA ெச8ேத#! இைதA
ெச8ேவ#! என7 வா7களி%த எ=க"ைடய ம7கைள
நிAசய+ ஏமா,றமாேட# எ#9 எ.தவிதமான ஓ
உ9திெமாழிH+ (றாம; அவ நாL7காக% த0பி%!7
ெகாள ைன.தி:7கி#றா எ#பைத இ.த ேநர%தி;
ெதாிவி%!, வா8017 ந#றி (றி விைடெப9கி#ேற#
ந#றி.
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ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Ùළඟට, ග" ර ක"ණානායක ම_මා.
[අ.භා.5.11]

ග7 ර ක7ණානායක මහතා

(மா.மி) ரவி க/ணாநாய(க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මම අගය කරනවා අද ෙ
නව සැ& වාරෙD පැවැ/ෙවන වාදය සබධෙය,-

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ෙ අවස්ථාෙE, ක" ෙහ ග"
ම_වරෙය6, wලාසනය සඳහා ග" ලÓ ජයවධන
ම_මාෙ නම ෙයජනා කරන.

ග7 ඒ. ඒ. ෙ]ංග මහතා

(மா.மி) ஏ.ஏ. விேஜ:க)
(The Hon. A. A. Wijethunga)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ''ග" ලÓ ජයවධන
ම_මා දැ wලාසනය ගත Cය''N මා ෙයජනා කරනවා.

ග7 ආනද අDගමෙJ මහතා
(மா.மி) ஆன5த அIகமேக)
(The Hon. Ananda Aluthgamage)

Q ස්ර කරන ල+.
.

ஆேமாதிதா$

Seconded.

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Zශ්නය මසන ල', සභා ස1මත ය.

Hon. Member, your time is over.

Question put, and agreed to.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
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අන]7ව ග7 එව sණෙස>කර මහතා dලාසනෙය ඉවD
Uෙය, ග7 ලy ජයව9ධන මහතා dලාසනාeඪ ය.

அதபிற, மாமி எவ ணேசகரஅவ$க
அகிராசனதினி அகலேவ, மாமி லகி ஜயவ தன
அவ$க தைலைம வகிதா$க.

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the
Chair.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_මා, කථා කරන.

ග7 ර ක7ණානායක මහතා

(மா.மி) ரவி க/ணாநாய(க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, නව සැ& වාරෙD පැවැ/ෙවන
ෙ වාදෙDE වචන ස්ව<පය6 කථා l{මට ඉඩ (ස්ථාව ලබා
Eම සබධෙය මම ඉතාම/ම ස් වත වනවා. මම ]තන
යට අ බලය ලබා ෙගන මාස 406 ෙවනවා. ෙ ප6ෂ ෙදක
එකට වැඩ l{ම ළ රෙ තර6 ෙනiෙවN, ජාත-තර
මටෙම ලංකාව ෙදස =බවාEව බලන අවස්ථාව6 ඇ ෙවලා
ෙබනවා. එවැ =බවාE අවස්ථාව6 ලබා E ෙබන ෙලාවක,
ෙ රට ෙවFෙව උප`මෙය කළ C කටC/ත අප &
l{මN අවශ- වෙ. ඒ අතර, ෙහiඳ වැඩ ගණනාව6 &m ෙවලා
ෙබනවා වාෙම, අ ය ෙ|ව< වැÒO කරලා, අපට ඡදය
ලබා m ඡදදායකය ආර6ෂා කර ෙගන ඉO`යට ගම
කරන අවශ-N lයන එක/ මම ඉතාම/ ඕනෑක lයන
කැමැ N.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ (ථමෙයම lව C/ෙ/,
(ජාතqවාE 6ෙෂYqෙD ජනතාවෙ ව/ වන අN ය උ
වන බවN. භය නැ ව ව/ *ෙ වට ටාව ඇ l{ම ඒ
ආකාරෙයම වvනවාය lයන එක අප &ය ෙදනාම දනා
කාරණය6. ඒ සා (ථමෙයම ෙ ආGHව ළ අෙ
ජනාප මා/, අගමැ මා/ එක*ම ) ෙ රෙ භය
නැ l{ම නව ආGHෙ අප & කර ෙබන ෙලirම
ආෙයජනය lයන එක මම ඉතාම/ තව lයන කැමැ N.
අද රට ළ (ජාතqවාදය ඇ කර ෙබනවා. Ùට ෙපර
(ජාතqවාදය වළලා xf බව අප දනවා. ඒ s ෙපvෙD
අ ම ඇණය ගහන xf අවස්ථාව6 තමN ෙපෙනන
xෙG. නp/, නැවත < (ජාතqවාදය ආර6ෂා l{ෙ
වැඩ කටC අ දැ ෙපවලා ෙබනවා. මම ]තන ආකාරයට
ෙමවැ රටක (ජාතqවාදය ඇ l{ම ෙශYෂ ල6ෂණය6.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අවශ- (මාණයට/ වඩා
මාධ- දහස අප ලබා Eලා ෙබනවාය lයන එක ෙපෙනන
ෙබන තව/ ක"ණ6. නp/, අප එය පාÖü කරන අවශවෙ රෙ අÑවෘ|ය
ස ස, එ6ෙකෙනrෙ,
ෙදෙදෙනrෙ, ෙදෙනrෙ ච`ත ඝාතනය l{ෙ
අවශ-තාව ඉ කර ගැsමට ෙනiෙවN lයන එක මම ෙ
අවස්ථාෙE මත6 කරන කැමැ N. ෙ 6ෙෂYqය ) ංü
ලංකාව ෙලකයට එ6 කරන ව අවස්ථාව ඇ ෙවලා
ෙබනවාය lයා මම ]තනවා. එදා ලංකාව uෙදකලාෙ ගම
කළා. නp/, අද නැවත ෙලකය ලංකාව ෙදස බලෙ,
''ෙමන, (ජාතqවාදය ග" කරන, ෙලකෙD 4ෂ්ට
සපනව ව/ ෙවන ව අN ය ඇ කරන රට6.''
ෙලසN. එදා මානව අN වා&ක උ<ලංඝනය ෙවලා xf රට6
ෙලස සලකා xණ/, අද ඒ ෙ<බලය ගලවලා ලංකාෙ නැවත
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ව/ ෙවන ව අN ය6 ඇ ෙවලා ෙබනවාය lයන
එක මම ෙ අවස්ථාෙE මත6 කරන කැමැ N. \ ලංකාෙ
ෙබන වැදග/ම ශ6 ය වෙ අෙ &ංහල, ෙදමළ, pස්,
බග, මැෙ< යන &ය ෙදනාටම එකට ව/ ෙවන ව
Òකවරණය ලබා EමN. ංü ලංකාෙ සාරව/භාවය අFව, අන
ඒ බu ආග, බu ජා, බu භාෂා කථා කරන ව අN ය
ස්ථා ත l{ම තමN අවශ- ෙවෙ. ය අය අතවාEව ෙක
පාÖü කරලා, වැරO යට ෙගන යන එක තමN &m * ඇ
ෙලirම ෙ| lයා මම ]තෙ.

Sir, I may state at this particular moment that the
biggest strength of Sri Lanka is the diversity of Sri
Lankan culture and society. The industriousness of the
Tamils, the business acumen of the Muslims and the large
heartedness of the Sinhalese put together make a very
strong social fabric and let us ensure that this is kept for
posterity. Sir, what the Rt. Hon. D.S. Senanayake said in
1948 when we got Independence from the British stands
to test even now. Whether we are strong enough to
maintain the Independence we got from British is the
question that needs to be debated.
මම ]තන යට අප &ය ෙදනාම ඒක රාÀ ෙවලා, ඒ
ෙබන එකpභාවය රlන ව වැඩ )ෙවළ6 ඇ
කරන අවශ-N. පාෙෙ නව සැ& වාරය ආරභ කරන
අවස්ථාෙ ජනාප මා කථා කර එ6 ක"ණ6 ෙපවා
mනා. ෙ රෙ ෙ|ශපාලන ම මතාතර පැ/තl යලා
එකට ගම කරන ෙබන අවස්ථාව තමN අ උපෙය¿ කර
ගන අවශ- වෙ. ඒක 2015 ජනවා` මාසෙD 8 වැදා
ඉඳලා කර ෙදය6. ඒ ෙවFෙව අ Òකවරණය ලබා E කටC
l{ම අවශ-N. ෙපi; ප6ෂ ව/ කම6 නැහැ. ෙ අවස්ථාෙE
ෙ සඳහා අප ජා , ආග, ෙ|ශපාලන ෙåද පැ/තකට දමා
ජා ක ප6ෂ ළ එ6 ෙරi6 * කටC කළ CN. නp/,
අතවාදය පැ/තකට දමන ඕනෑය lයන එක මම නැවත
මත6 කරන කැමැ N. අ
රෙ ආhකය ෙවFෙව
ෙනiෙය6 ෙනiෙය6 වැදග/ ෙ|ව< කළා.
මට මතකN, 2015 ජනවා` මාසෙD 8 වැ දා බලය අරග/
අවස්ථාෙ &ට අ කර ෙ|ව<. ය අයට අද ඒවා අමතක
ෙවන පට ෙගන ෙබනවා. අ ඒ Oන &යෙD වැඩ )ෙවළ
ළ ෙ රෙ රජෙD ෙසYවකයට " ය< 10,000ක වැ
වැ;*ම6 කළා. අ ඒ කෙළY ෙලෙහ& කාය භාරය6 ෙනiෙවN.
අපට අවශ- වෙ, රජෙD ලධා`ෙ tය ශ6 ය, වැඩ
කරන ව හැlයාව, ü/ත ශ6 ය ඇ කරලා, එ]
( පලය ෙ රටට උරා ගන ව ෙD ත//වය6 ඇ
කරනN. ඒක ඒ ආකාරෙය ෙG නැ ණ/, මම තවම/
]තෙ අද ණ/ අපට එකට වැඩ කරන ඒ අවස්ථාව
ෙබන බවN. ඒ අවස්ථාව මඟ හ`න එපා lයලා ඒ රජෙD
ලධා`ෙග අ ඉ<ලනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අද &යම පාස< ළමN
ර6ෂණය කරලා ෙබනවා. ෙවා නව tම යටN }යා/මක
කෙළY. එදා, මා pද< ඇම වශෙය කටC කරන අවස්ථාෙE
එම ර6ෂණය අ]ංසක, අසරණ ද"වටN mෙ. රටක
ෙබන pද< නාස් කරෙ නැ ව, එම pද< ආෙයජනය6
කරන තමN අ එදා ඒ කටC/ත කෙළY. අද ඒෙ6 ඵල දරන
පට අරෙගන ෙබනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙ රෙ ස්වාභාක හා
ෙහYෙව හැම අ"|දකම " ය< Mයන නක, හතරක -
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පාෙව

[ග" ර ක"ණානායක මහතා]

" ය< ෙකv 300ක, " ය< ෙකv 400ක- pදල6 නාස්
ෙවනවා. ඒ නාස් ය නව/වලා, අපට ව ණා, ෙලකෙD
(ථම වතාවට, ස්වාභාක හා ර6ෂණ ආවරණය6 ලබා ෙදන.
ඒක ඒ ආකාරෙයම ඉO`යට/ ෙගන යන අවශ-N. නp/,
ය අය ෙ ෙදස ෙවන/ යකට බලලා එම ර6ෂණය ලබා Eම
නව/වා ෙබන එක තමN අපට අසදායක ත//වය6ව
ෙබෙ.
ෙපi&ෙD වැ සංෙශධනය කළා. අ"m ෙදක6, න6
රජෙය ෙගව නැ pද< &ය<ල ෙගවන පට ෙගන, 2015
අග ෙවනෙකiට නැවත යථා ත//වයට ආGHව ප/ කරන
ව ණා. ඒ වාෙම තමN ෙපô<, ස<, ෙත<, ගෑස්,
, ප`, l` v ෙවාෙD ල අH ණා. ෙමම භාGඩ
සබධෙය ල අH ෙවනෙකiට ය ය භාGඩවල ල වැ;
කළ CN lයලා ය අවශ-තා ෙපවලා ෙබනවා. නp/,
ෙකට අද wකවම (ශ්නය ඇ ෙවලා ෙබෙ, අ ක"/
සා ෙනiෙවN. ෙමය අෙ q මංගල සමර*ර මැ මාෙ
කටC/ත6 ෙනiෙවN. එය මහ බැංrෙ ඉO` දැ6ම6 නැ ව
යන ගමනක ( පාකය6 ෙලසN මම දlෙ. මහෙපiළ
4ෂ-ාධාරය අ &යයට 1006 වැ; කළා. ඒ වාෙම xf
ෙලirම (ශ්නය6 X දළ ෙ|Àය ෂ්පාදනෙය &යයට 10.26ව
xණ ආදායම &යයට 15කට වැ; කරන ව හැlයාව
xණා. ෙවා ) තමN රෙ ආhකය ස ශ6 ම/ ෙවලා,
එදා දණ ගස්ස ආhකය හ` ගස්සන අපට ව ෙG.
එදා වැf ආhකය ඉතාම/ ඉ6ම නඟා&වන අපට
ව ණා. ෙ ) ආෙයජනය කරන පට ගන
ව ණා. (ාධන යද හ`යාකාරව ෙගවලා - ෙක
|ගලය ස සංවධනය6 ෙනiෙවN, - රෙ අවශ-තාව අFව
(ාධන යද වැ; කරලා, නරාවතන යද අH කරලා, ෙ
රට වැරO මාගයකට ෙගන යන ව ආhක
( ප/ ය6 අ අFගමනය කළා. ඒක අද ෙවනස් ෙවන පට
ෙගන ෙබෙ, මහ බැංrෙ wල- ( ප/ ය )බඳ කටC
l{ෙ E ඒ ෙගi<ලෙ අදහස් ගලා ෙගන යන ආකාරය
අFවN. අද ය යl මහ බැංrෙ wල- ( ප/ ය - fiscal
policy - }යා/මක කරනවා වාෙම, ඒක අෙ pද<
අමාත-ාංශය හ`යාකාරව ෙගන Uය සා අපට ෙපෙනනවා, අද
ආෙයජනය කරන ව ශ6 ය6 ෙබනවා lයලා. නp/
බලන, අද මහ බැංrෙ කටC ) ෙඩiලරයට සාෙ6ෂව
" යෙ< අගය 158ට නැතෙහi/ forward exchange rate එක
160ට අව(මාණය කරන ත//වය6 ඇ ෙවලා ෙබනවා. ෙක
) debt stock එක Óයද? ෙ රට ºඑස් ෙඩiල Mයන
4,3006 ටරටට ණයN. අව(මාණය වන හැම " යලකටම
" ය< Mයන 45ක අ& යදම6 රටට දරන ෙවලා
ෙබනවා. ෙ මාස න, හතර ළ " ය< 5l 6l
අව(මාණය *ම සා ෙ රෙ අෙ බm ෙගවනට ෙගවනට
&m ෙවලා ෙබනවා, නැ/න රජෙD යදම " ය< Mයන
2006 නැ/න " ය< ෙකv 20,0006 ක"ෙG වැ; ෙවලා
ෙබනවා. ෙ, කාලාද, Jලාද, යද කරලාද? නැහැ. ෙ, මහ
බැංrෙ ෙබන ( ප/ ය }යා/මක කරලා හ`යාකාරව
" යල ශ6 ම/ කරෙ නැ ව කටC l{ෙ ( පාක. ඒ
සා තමN අද ස<, ෙපô<, ගෑස් ල වැ; කරන පට ෙගන
ෙබෙ. ෙලකෙD l` v ල අH ෙවනවා. " යල
අව(මාණය *ම සා l` v ල වැ; කරනN අෙ රෙ
ඉ<ලලා ෙබෙ. ඉ  ෙ වාෙ ෙ|ව< සා රෙ
ෙ|ශපාලන ස්ථාවරභාවය6 ඇ
කරන අවශ-N. ඉංÍ&
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භාෂාෙව lයනවා, “The operation was successful, but the
patient died.” lයලා. අවසානෙDE, අෙ ෙ|ශපාලන අරpණ
}යා/මක කරනN
අපට අත-වශ- වෙ. නp/,
ජාත-තර wල- අරpදෙ< - IMF එෙ6 - අවශ-තා ඉ කරන
U]<ලා එමÔ ෙ|ශපාලන අස්ථාවරභාවය6 ඇ ෙවනවා න,
රෙ පාලනයට වෙ ෙමiක6ද?
බලන, අද අෙ ෙ|Àය සංüත ºඑස් ෙඩiල Mයන
9.76 ෙබනවා. Ùට මාසයකට ඉස්ෙස<ලා ºඑස් ෙඩiල
Mයන 2.5ක bond එක6 අ අරෙගන ෙබනවා. ෙ bond
එකට අ සාමාන-ෙය &යයට 7ක ෙපiය6 ෙගවනවා. නp/
එ] ඉ `l{වලට, ආෙයජනයට, &යයට 2ක ෙපiය6 තමN
ලැෙබෙ. ෙමෙලස වැ;ර pද< ලැJම සා අ &යයට 56
අෙ සංüතය හදන ෙගවනවා. එක පැ/තl &යයට 2,
&යයට 3 අතර (මාණය6 ඉ ` l{වලට ෙගවනවා. අ ණය6
වශෙය ෙගන එයට &යයට 7ක ෙපiය6 ෙගවනවා. ඒ
අතරෙE ඒ pද< ÒÓම සබධෙය &යයට 4ක, 5ක
pදල6 එක කරලා ෙබන එක අපට දරා ගන වද නැ|ද
lයන (ශ්නය ඇ ෙවනවා.
ෙ අවස්ථාෙE අෙ රෙ ආhකය ස්ථා ත කරන
අවශ-N; අෙ රෙ ආෙයජනය වැ; කරන අවශ-N. අපට
ෙවා කරන ඉස්ෙස<ලාම ෙපi (මාණය අH කරන
අවශ-N. ෙමiකද, ෙපiය අH වනෙකiට අෙ රෙ = හා මධප`මාණ ව-ාපා`කයට නැÔvන ව. ඒෙගi<ලට
රජෙD ර6ෂාව6 ෙනiෙවN අවශ- ෙවෙ. ඒෙගi<ල
lයෙ, "ක"ණාකරලා අපට කr< ෙදෙක ]ට ගන
ව ආhක ( ප/ ය6 ඇ කරන, අපට ණය6 ලබා
ගන ව වන යට කටC කරන" lයලාN. " ය<
ල6ෂ 56 ගන අ බැංrවට Uයාම ඒකට ව/කම වශෙය
" ය< ල6ෂ 106 ෙබනවාද lයලා අහනවා න = සහ
මධ- ප`මාණ ව-ාපා`කය M] ෙවෙ ෙකiෙහiමද? අෙ
ආGH ෙදක එක කර Uය අ"m න හමාරක වැදග/ ගමන
ළ අ ඇ කරන අවශ- ෙවෙ ෙමන ෙ ( ප/ යN.
බලන, දැ ෙ රෙ ඛජ ෙත< ල වැ; ෙවනවා. ඛජ
ෙත< ල වැ; වනෙකiට අපට ඒ ගැන ෙනiබලා ක"ෙG
ඉන/ බැහැ. නp/ එතැනE අ]ංසක ජනතාවට තාවකාකව
බර පටවෙ නැ ව, බm (මාණය අH කළා න අපට ෙ
ගමන යන වද lයන හැlයාව බලන xණා. " යල
අව(මාණය ෙවන ඉඩ Eම සා තමN අද ෙ වාෙ ඛජ
ෙත< ල වැ; *ෙ අවශ-තාව ඇ ෙවලා ෙබෙ.
අපට හැම ෙ|ම ක ෙදන බැහැ lයන මතෙD තමN මම
හැම අවස්ථාෙEම ඉෙ. නp/ ෙදන ව හැlයාව
ෙබන අවස්ථාෙE ඒ සංüතය ඇ කරලා, ෙදන බැ`
අවස්ථාවක ඒවා ලබා Eම තමN අවශ- වෙ. සමෘ| ලාට
ක"ෙG හැම ෙ|ම Eම ෙහ ඒ ෙදන (මාණය වැ; l{ම
ෙනiෙවN කළ C/ෙ/. ඔෙ mප/කම නැ l{මN අපට
අවශ- ෙවෙ. ය අය ෙ|ශපාලන ම මතාතර lයන
ෙකiට lයනවා, "අ ල ඇ ෙනiෙ< ෙදනවා; සප/
òට ෙනiෙ< ෙදනවා" lයලා. ඒවා ෙ|ශපාලනඥයට
කරන ව න රටක ආhකය6 ෙග යන බැහැ ෙ.
එෙහම බලනෙකiට ඉස්ෙස<ලාම ෙගව< vක ෙනiෙ< ෙදන
අවශ-N. රටකට දරා ගන ව වන ෙD ආhක
( ප/ යrN අ ෙග යන ඕනෑ.
අෙ අ ත ඉ<වලට අපට ෙබෙ ත සප/
(මාණය6. ෙ ත සප/ (මාණය අෙ අවශ-තාව අFව
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ෙබදලා, (pඛ/වය අFව ෙව l{ම තමN අවශ-ව ෙබෙ.
ඒ සා අ ඉස්ෙස<ලාම අෙ " යල ශ6 ම/ කරන
අවශ-N. " යල ශ6 ම/ කරනවා වාෙම අෙ ෙපi
අFපාතය අH l{ම/ කළ CN. ෙ රෙ හැම " යල6ම
අව(මාණය වනෙකiට, මම කF/ lවා වාෙ, " ය<
Mයන 406 -" ය< ෙකv 4,0006- ඒකට බලපානවා.
" ය< 5l අව(මාණය වනවා lයෙ ෙ අ"|ෙ|
" ය< Mයන 2006. එන " ය< ෙකv 20,000ක (ශ්නය6
අෙ අය වැයට ඉO`ප/ ෙවනවා. එකක ( ශතය6 වැ; වනවා
lයෙ " ය< Mයන 50ක යදම6 අෙ අය වැයට එක
වනවාය lයන එකN. " ය< Mයන 506 lයෙ, " ය<
ෙකv 5,0006. &යයට 2ක, &යයට 3ක වැ; *ම6 වනෙකiට
ඒක/ නැවත දරා ගන බැ` අවස්ථාවක තමN අ දැ
&vෙ. ණය බර ෙබන රටක උ|ධමනය නව/වනවා lයලා
ෙපi අFපාතය වැ; කරනෙකiට අ මට ක"ෙG දරා
ගන බැ` යදම6 තමN ඇ ෙවෙ. ප= ෙපළ ම_ව"
වන අපට ගමට යන අවශ-N. එ6ස/ ජා ක ප6ෂය සහ \
ලංකා දහස් ප6ෂය එකෙවලා ෙ ආGHව හදලා ෙබෙ
ඉතාම අමා"ෙවFN. ඕනෑම ෙකෙනrට ක"ෙG ෙචනය
කරන ව. නp/ ෙ ශ්වාසය Òකෙගන කටC කරන
ෙබන අවස්ථාවrN දැ අපට උදාෙවලා ෙබෙ. ඡද
ගැන ]තලා කටC කරන එක ෙනiෙවN අපට අවශ- ෙවෙ.
නp/ ශ්වාසෙය Cව අපට ඡදය ලබා mF අය ආර6ෂා
කර කටC l{මN අවශ- ෙවෙ.
ෙ අවස්ථාෙE මම නැවත/ ෙ කාරණය මත6 කරන
කැමැ N. මහ බැංrව
ෙබෙ අෙ රෙ ෙ|ශපාලන
අරp කටC කරන ෙනiෙවN. අෙ ආGHව තව
කටC කරනN අවශ-ව ෙබෙ. අ m ගනෙකiට
ඉස්ෙස<ලාම ඡද ෙOකාවල lය ෙ| ෙනiෙවN වැදග/
ෙවෙ. රටට ෙහiඳ ෙමiක6ද, ජනතාවට ඒ ( ලාභය ගලා
ෙගන යන ව වැඩ කටC/ත අ කරෙ ෙකiෙහiමද
lයන කාරණය අ හවා ෙදන අවශ-N. අෙ රෙ ආhක
වධනය වැ; කරන, ෙපi අFපාතය අH කරන, ෙ රෙ
" යල ශ6 ම/ කරන, ණය බරතාෙව ෙප)ලා ෙබන
රට6 එ)යට ගන ව එකම ෙ| තමN ෙ රෙ වැ;ෙය
ආෙයජනය කරලා, ඒ ) ÒÓ ර6ෂා ඇ කරලා, රටට
වාෙම ජනතාවට ස< ලබා ගන ව මාගය6 ඇ
l{ම. ඒක තමN දැ අවශ-තාව ෙවලා ෙබෙ. ල
උÖචාවචන ඇ වනවා. මාස ෙදෙක ෙදකට ය යl
ෙලක ෙවෙළඳ ෙපiෙළY ඉධන ල වැ; වනෙකiට ෙමෙහY ල
වැ; කරන/, ඉධන ල අH වනෙකiට අH කරන/ lයලා
අද වනෙකiට වැඩ )ෙවළ6 සකසා ෙබනවා.
නp/ මට ෙ අවස්ථාෙE එ6 කාරණය6 lයන
ෙබනවා. මම ෙ පාෙව අ"m 256 ෙයජනය
කරලා ෙබනවා. ලංකාෙ ආhකය Oහා බලන, ඉධන ල
වැ; වන හැම අවස්ථාවකම ල වැ; කරනවා ස6 ඉධන ල
අH වන ෙකiට ල අH කරලා ෙබෙ ෙකiN අවස්ථාෙද
lයා. ඒ සා අ ලංකාෙ ඇ කරන ෙ ( ප/ ය )
රටට ඔMන, ජනතාවට උද කරන ව කටC/ත6 කරන
අවශ-N. ල වැ; ෙවනෙකiට, වැ; කරනවා; අH ෙවනෙකiට,
අH කරන ඕනෑය lව/ ල අH ෙවනෙකiට, අH කරන
ව වෙ ෙකiෙහiමද? අH ෙනiකෙළi/ කරන ව
වෙ ෙමiක6ද? අ (ාෙයUකව ෙවා කරෙ ෙකiෙහiමද
lයන එක ගැන බලන ඕනෑ. ජාත-තර wල- අරpදල
ඇ<ලා වෙට"ව lවාට ප=ව, lයන ෙදය6 නැ සා
රජෙD ලධා` ෙලෙහ&යට ක lයනවා, "ෙක තමN කළ
C/ෙ/" lයලා. නp/ අ
ෙ|ශපාලනඥය වශෙය
දැනගන අවශ-N, =|ද lයන ෙදයම රටට ගැළෙපෙ
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නැහැ lයන එක. අ රණ ගන අවශ- රටට ඔMෙ
ෙමiක6ද, ජනතාවට ඔMෙ ෙමiක6ද lයන එක ගැනN.
නැ/න අ ට ෙවෙ ෙමiක6ද? අර lවා වාෙ අ
=|දට ඕනෑ යට කටC කරලා අ මට ඡදෙය
(ශ්නය6 ඇ ණාම තමN "ෙ අය lය එක සා අපට තමN
(ශ්නය6 ඇ ෙG" lයලා ]තෙ. අ හැම අවස්ථාෙEම
කටC කරන අවශ- වෙ, රෙ ආhක (ශ්නය6 ඇ
ෙනiවන යකට ජනතාව p< ෙකiටෙගනN. අ ම ]තලා
කටC කරනවා ස6, =|ෙද ඇ<ලා අපට lයනක ඉන
අවශ-තාව6 නැහැ lයන එකN මා lයෙ.
අෙන6 කාරණය තමN, ෙ රෙ නය6 ඇ l{ම. අ ෙ
රෙ නය6 ඇ කරන අවශ-N. දැ බලන, SAITM
(ශ්නය. ෙ සබධෙය හැම දවසකම වාෙ ෙරධතා Ò
දlන ෙබනවා. මම ෙකiළඹ Oස්é6කය ෙයජනය කරන
ම_වරෙය6. හැම දවෙසYම සවස් ෙවනෙකiට 1006-20063006 ෙකiෙහ හ` ඇ<ලා, ෙරධතා ඇ කරලා p රටම
අ< කරන ත//වය6 ඇ ෙවලා ෙබනවා. අෙ රෙ ෙ|Àය
ආෙයජකය ඉනවා වාෙම, ෙ|Àය ආෙයජකයF/ අෙ
රටට එනවා. අර යට ෙබó ලෑ අ<ලා ෙගන &m කරන
ෙරධතා දlන ෙකiට කද අෙ රටට ඇ<ලා ආෙයජන
කරෙ? අෙ රෙ හැම අ"|දකම 125,0006 පමණ වන
අ]ංසක ත"ණ-ත"ය (මාණය6 ÒÓ ර6ෂා ෙසiයා ෙගන
එ)යට -අෙ ආhක ෙලකයට- එනවා. ෙ අයට අවශ- ÒÓ
ර6ෂා ඇ කරන න, අෙ ආhකය වධනය ෙවන
අවශ-N. ආhකය වධනය ෙවන අවශ- න, ෙ|Àය
වශෙය ආෙයජන &m ෙවන ඕනෑ වාෙම ෙ|Àය
වශෙයF/ ආෙයජන ෙගවා ගන අවශ-N. අෙ රෙ ඉ `
l{ ෙබෙ &යයට 28-29ක (මාණය6. සාමාන-ෙය
&යයට 8ක වධනය6 ඇ කරන න, &යයට 40ක තර
ඉ ` l{ම6 අවශ-N. ඉ" &යයට 14, 15, 16 අවශ- න,
ටරට ආෙයජන තමN ෙ රටට ෙගෙනන අවශ- ෙවෙ.
නp/ ෙ යට ෙබó ලෑ අ<ලාෙගන හැම තැනම ෙරධතා
ෙබන ආකාරය දlනෙකiට, කද ෙ රටට ඇ<ලා
ආෙයජන කරෙ? wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ඒ සා
අ රෙ නය6 ඇ කරp lයලා මා කා"කව ඉ<ලනවා.
අ ෙ|ශපාලන පැ/ත අ<ලාෙගන, ෙබó ලෑ අ<ලාෙගන
ඉ ම ෙනiෙවN කළ C/ෙ/. අ ඡදය ගැන ]තෙ නැව
අෙ රට ගැන ]තන ඕනෑ. ෙ රටට දහස ලැJ දැනට අ"m
706 ෙවනවා. අ ට දහස ලැxණාට, අ ට සැබෑ ආhක
දහස6 ලැJ ෙබනවාද? ෙ (ශ්නය තමN අ අහන අවශවෙ. ෙහiඳම උදාහරණය තමN SAITM එක. ෙ (ශ්නය Uය
ආGHව ඇ කළ ෙදය6. දැ ඒ ]සරදය අෙ ආGHවට
ඇ<ලා ෙබෙ. ෙමiක6ද, ෙ කරෙ? ෙ (ශ්නයට
ස්hරසාර සම6 ෙදන බැ` ෙවලා ෙබෙ ඇN? ෙමවැ
(ශ්නවලට සම6 ලබා ෙදන එක තමN අ කළ C/ෙ/. හැම
දවෙසYම ෙ වාෙ ෙරධතා Ò ඇ කරලා, ෙ රෙ
අස්ථාවරභාවය6 ඇ කරන හදන එකට අ උ/තරය6
ෙදන අවශ-N.
ඊළඟට, ෙ රෙ ෙපi&ය ගැන බලන. මම පාෙ
එනෙකiට දැක ෙදය6 තමN මාග බාධක - barricades ෙදපැ/ෙ/ම ෙ)යට ක දමලා ෙබන ආකාරය. මම ෙක
මාස ෙදක6-න6 තර දැ6කා. ෙ අයට l&ම නය6
ෙබනවාද? ෙරධතාව6 නැ කාලෙD ක"ණාකරලා ෙවා
ෙවන/ තැනකට U] දමන. නය6 නැව ෙපi&ය ෙ
වාෙ කටC කරනවා න, අ කටC කරෙ ෙකiෙහiමද?
ක" ෙහ ෙ රෙ පාෙව බලන එනෙකiට, ෙවා
දැ6කාම ඔට ]ෙතෙ ක සNJ`යාවට එනවා වාෙ
lයලාN. ෙ තමN රෙ අගFවර. මම ෙක lයෙ
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පාෙව

[ග" ර ක"ණානායක මහතා]

ද=න6 වශෙය. අ යl& හැkමl කටC කරන
අවශ-N. පාෙවට එන පාර ෙදපැ/ෙ/ම barricades මාස
න6 ස්ෙසY xණා. මම ව/ ෙවන (ෙ|ශය සා මා ෙමය
හැම දවසකම දlනවා. හැමදාම දlනෙකiට ]`lතN. ෙමන
ෙ වාෙ ෙදය6ව/ අපට කරන බැ` න, අපට රට6 හදන
ව වෙ ෙකiෙහiමද? \ ජයවධනර, රෙ අගFවර
lයනවා. පාෙවට ඇ ෙවන තැන barricades ක
දමා ෙබනවා. ෙමන ෙ වාෙ ෙ|ව< ෙවනස් l{ම )
තමN අ ට ංü ලංකාව/ ෙවනස් කරන ව වෙ.
අ &ංගQ"ව ෙදස බලනවා. අ lයනවා, ඒ රෙ Àý
සංවධනය6 ෙබනවා lයලා. ඒ රෙ හැම ෙදය6 )ම බm
අය කරන සා තමN රට සංවධනය ෙවලා, අ `6ත අය වැය6
ඇ කරලා ෙබෙ. මලයා&යාව Oහා බලන. අද ඒ රෙ
ඓ හා&ක ෙදය6 &mෙවලා ෙබනවා. අ"m 936 වන අගමැ
ෙකෙන6 ප/ ෙවලා ෙබනවා. එදා රට හදලා පැ/තකට
U]<ලා &vය/, ප=ව රට කාබා&යා f සා නැවත ඡදය6 )- අ"m 936 වන වයස්ගතම අගමැ වරෙය6 අද
ප/ ෙවලා ෙබනවා. ඒ රට සංවධනය ෙවලා ෙබනවා. ඒ
ෙකiෙහiමද? කැප*ම ). තාNලතය, ඉms&යාව Oහා
බලන. වැ;mර යන අවශ- නැහැ, ෙ ළඟ ෙබන මාලOවNන
ෙදස බලන. ෙකiපමණ (ශ්න xණ/, ඒ රට සංවධනය
කරලා ෙබනවා. ෙ රටට වාෙම ඒ රටට/ සංචාරකෙය
එනවා. ෙමන ෙවා ආදශයට ග ඒ ) තමN අ
ඉO`යට ගම කරන අවශ- වෙ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ එක ෙදය6 lයන ඕනෑ.
ෙ රෙ සQණ ආදායම " ය< Mයන 2,1006 ෙවනවා.
ඒෙක හ`යටම ෙන එක6 වැය ෙවෙ ෙ රෙ රජෙD
ෙසYවකය ල6ෂ 14කට අවශ- වැ සහ Îාකයට Îාම
වැ - pension - vක ෙගවනN.
ඉ ප=ව, අ ෙගය C ණය ෙපi සහ (ාධන යදම
ෙගවාම, ෙ රට සංවධනය කරන තර ආදායම6 ඉ"
ෙවෙ නැහැ. ඒ සා ල6ෂ 146 X රාජ- ෙසYවකය ළ Ùට
වැ;ය කැප*ම6 හා උනmව6 ඇ කරලා රට සංවධනය l{ම
තමN
කළ
Cව
ෙබෙ.
ජනාප මාෙ/,
අගමැ මාෙ/ නායක/වය යටෙ/ අද (ධාන ප6ෂ ෙදක
එකට එක *ම ඓ හා&ක අවස්ථාව6. යහ පාලන ආGHව6
යටෙ/ රට හදන ෙ අවස්ථාෙE වැ;ෙයම (ශ්න ඇ ෙවලා
ෙබෙ, ෙ ආGHව හදන කැපණ අ වාෙ කvයට.
නp/, අ කැප ෙවලා ෙබෙ ෙහට ෙවFෙව ස6 ඊෙD
&m X ෙ|ව< ගැන කථා කරන ෙනiෙවN, wලාසනාîඪ ග"
ම_ම.
පාෙෙ ෙදවැ සැ&වාරය ආරභ කර
ජනාප මා කළ (කාශය )බඳව ඇ ෙවලා ෙබන ෙ
වාදෙය අ &යෙදනාටම නැවත &තන අවස්ථාව6 ඇ
ෙවලා
ෙබනවා. අෙ රෙ C|ධය6
xණා. අ එය
ජය¹හණය කළා. රෙ සාමය ඇ කළ හැl වෙ, එම හැkම
ජනතාවෙ පෙව ඇ *ෙම ස6 බලහ/කාරෙය ත<
l{ෙම ෙනiෙවN. &ංහල, ෙදමළ, pස්, බග හා මැෙ<
lයන &ය ජා එකට එකව "ෙක මෙ රට" lයලා
&තන ව අවස්ථාව ආවාට ප=ව තමN ෙ රෙ සැබෑ
සංවධනය6 ඇ වෙ; සැබෑ සාමය6 ඇ වෙ. ෙ
රෙ නාස් ය, Éෂණය නැ l{මට අපට අවශ-N. එය කථාෙව
තර6 ෙනiෙවN, }යාෙව ඔ කර ෙපවන ඕනෑ. එට
තමN ෙ ංü ලංකාව ෙලකෙD සංවත රට6 බවට ප/
කරන ව වෙ.
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wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට ෙ ලබා mන ත
කාලය මම උපෙය¿ කර ග/ෙ/ ෙ ප6ෂ ෙදක එක ෙවලා
හදලා ෙබන ආGHෙ වvනාකම ෙපවනN. යහ පාලනය
) අ ෙ රට ෙගන Uයාට ජනතාවට ෙෙ6 වvනාකම
තවම දැලා නැහැ. ෙචනය කරන ෙලෙහ&N. නp/,
සාරව/භාවය උරා ගන ක< යනවා. අ ෙ ස්ථා ත කළ
සාමය, (ජාතqවාදය, මFස්ස/වය අමතක ෙවන
ඉස්ෙස<ලා ෙ රට ඉO`යට ෙගන යන ව වැඩ )ෙවළ6
ඇ කරන අවශ-N. ඒ වාෙම අසාධාරණය නැ කරලා,
සාධාරëකරණය6 ඇ කළ CN. යහ පාලනය lයෙ,
ක ෙ|ශපාලනය කරන එක ෙනiෙවN. යහ පාලනය )
ෙ ංü ලංකාව සංවධනය කරලා, රෙ සාරව/භාවය6 ඇ
කරලා, &ය ජනතාවට සv ව/ ෙවන ව
වාතාවරණය6 ඇ කළ CN. එය අ &යෙදනා ස කාය
භාරය6 ෙලස සලකා කටC කරන ඕනෑ බව නැවත මත6
කර මා හඬ වනවා. ෙබiෙහiම ස් N.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ස් N. Ùළඟට, ග" ;ලා ෙපෙරා ම_මා.

ග7 ලා ෙපෙ9රා මහතා

(மா.மி) *லா ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට නා; Óය6 ෙවව
ෙබනවාද?

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ඔබමාට නා; 156 ෙබනවා.
[අ.භා.5.33]

ග7 ලා ෙපෙ9රා මහතා

(மா.மி) *லா ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, නව පාෙ සැ&වාරය
ආරභ කර අ ග" ජනාප මා කර කථාව මම ]තන
හැvයට අ සංසදනය කරන ඕනෑ එමා 2015 සැතැබ
මාසෙD 01වැ දා ෙ ග" සභාවට ඇ<ලා කර ඒ (කාශය/
සමඟN. 2015 සැතැබ මාසෙD 01වැ දා එමා ඇ<ලා
ෙ ග" සභාව අමතා කර (කාශය තමN, ෙ රෙ අ/
ෙ|ශපාලන ප`වතsය Cගයක ප{6ෂණෙD ආරභය ෙG.
එෙත6 ෙ රෙ (ධාන ෙ|ශපාලන ප6ෂ ෙදක එකට ආGH
l{ම6 xෙG නැහැ.
ජනාප මා 2015 සැතැබ මාසෙD ෙ පාෙව
අමතන ෙකiට එමාෙ බලාෙපiෙරi/ව ෙG මම ]තන
හැvයට අ"m ෙදකකට ප{6ෂණය6 හැvයට (ධාන ප6ෂ
ෙදක ආරභ කරන ඒ ආGH l{ම සාථක භාවයට ප/ කර
ගනට අ &යෙදනාම කටC කරN lයන එකN. එම
පරමාථය ඇව එමා 2015 ෙමම ග" සභාව ඇමව/, 2018
මැN මාසෙD 08වැ දා ෙ ග" සභාව අමතනෙකiට එමාට
lයන &m ණා, ෙ|ශපාලක හා සමාජය purරා Uය බව
අ තවම/ ඇ කරගනට සම/ * නැ බව. එදා එමා කළ
කථාව ඇළ/ ෙපi/ ංෙÖ 19වන ෙ 2වන ෙØදය මම
උටා ද6වනවා. එදා එමා ෙමෙසY lයනවා:
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"2015 E ම& නායක/වය m Cග ෙපර)ය තවම/ සQණ *
නැත. එදා එය \ ලංකාවට නව අ/දැÓම6 ය. 2015 වසෙ අෙගස්
මාසෙD &ට ජා ක ආGHව6 ]*මට කටC කළද ඒ සඳහා අවශෙ|ශපාලක හා සමාජය purරා Uය බව අ තවම/ ඇ කරගනට
සම/ * නැ බව ප=Uය වසර න ළ E ඇ X &| දාමය මÔ
නැවත නැවත/ &]ප/ ෙකiට ෙදN..."

"2015E ප`වතsය Cගය6 මා ආරභ කරන හැmවා.
2018 වනෙකiට ඒ ප`වතsය Cගය ළ (ධාන ප6ෂ ෙදක
එකෙවලා ඇ කර ග/ ඒ සp වාE ආGHව ඉO`යට ෙගන
යනට අවශ- කරන ෙ|ශපාලන වශෙය purරා Uය බව,
ෙ|ශපාලන වශෙය ඒ )බඳව ෙබන අ/ දැÓ සභාරය
නැ කම සා එය තවmරට/ සාථක කර ගන බැ` වනවා"N
lයන කාරණය තමN එමා lයෙ. එය සාථක කර ගන
බැ` f ඉÔයr/ එමාෙ කථාෙ අවසාන ෙ -20 වන
ෙ- 1 වන ෙÛදෙD සඳහ වනවා. නව සැ& වාරය වෘත
කර ජනාප මා 2018.05.08 වන Oන කළ කථාෙ 20 වන
ෙ ෙමෙසY සඳහ වනවා:
"ජා ක ආGHව සැmල/ වෙ එlෙනl ෙවනස්
දෘෂ්ෙග C ෙ|ශපාලන ප6ෂව. එම ප6ෂ }යා/මක ය
C/ෙ/ xm වහෙසY ෙපවා m ප`O, වØ ෙම සමUය සහ
සාකÖඡාව ෙපරදැ`ව න, වØ අFගමනය කරන ලද }යා මාග
සැබෑ ෙලසම අප ද අFගමනය කළ C ෙවp."

එමා lයෙ ඒකN. එමා ජනාප වරයා හැvයට
සාකÖඡාමය }යාදාම ) (ශ්න සඳා ගනට කටC කළා.
අ6 &යෙදනාම එෙහම කළා න අද ෙ ත//වය Ùට වඩා
ෙවනස් වන ව lයන එකN එමාෙ කථාෙE (කාශ
කර &vෙD.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ෙදමළ ජා ක සධානෙD
අෙ ආදරëය q ම_ව"ෙ කථාවලE ෙමiක6ද lෙ?
එමලා OU Oගටම lයෙ, එමලා බලාෙපiෙරi/
f ෙ| ජනාප මාෙ (කාශනය ළ නැහැN lයන
කාරණයN. ෙදමළ ජා ක සධානෙD ම_මලාට මා ෙ
කාරණය lයන ඕනෑ. එමලා දනවා, ;ලා ෙපෙරාෙ
ෙ|ශපාලනය
ෙමiක6ද
lයලා.
එමලා
දනවා,
එමලාෙ (ශ්න ෙවFෙව මා ෙපs &vන හැv, ඉ හාසය
රා මා ෙපs &vය හැv. මට "&ංහල ෙකivයා" lය|E/
තpනාෙසYලාෙ (ශ්න ෙවFෙව මා ෙපs &vයාය lයලා,
හාර මහා ෙ|* පා6 එෙ6E මට අ  පN පහර mනා. මා
තpනාෙසYලා ෙවFෙව ෙපs &vයා. ෙදමළ ජා ක
සධානෙD
ම_මලාට
මා
lයන
කැමැ N,
තpනාෙසYලාෙ (ශ්න ෙවFෙව අ වාෙ උදය එෙහම
ෙපs &vයE, ප=Uය මාස ෙදකහමාරක, මාස නක කාලය ළ
තpනාෙසYලා ග/ත සමහර m තpනාෙසYලාෙ
අවා&යට බලපෑවාය lයලා. ප=Uය මාස ෙදකහමාරක, මාස
නක කාලය ළ ෙදමළ ජා ක සධානය ළ }යා/මක
ෙG ෙදමළ =ෙ අN වා&ක }යා/මක කර ගැsම
සඳහා X වැඩ )ෙවළ6ද, එෙහම නැ/න, එ6ස/ ජා ක
ප6ෂෙD |ගලය එ6 ෙකනrෙ ෙදෙදනrෙ මන ෙදiළ
රවා ගැsම සඳහා ෙප|ගක න-ාය පqයකට අFව
සමහර අය ෙදමළ ජා ක සධානය ෙමෙහය*ම6ද?
තpනාෙසYලාෙග මා ඒ (ශ්නය අහනට ඕනෑ.
තpනාෙසYලා තpනාෙසYලාෙ නායක/වෙය අහන
ඕනෑ, ''අෙ ප6ෂය ශ්වාස භංග ෙයජනාව ඉO`ප/ කරF ලැÐ
අවස්ථාෙE හැ&"ෙG ෙ රෙ ෙදමළ ජා ෙ අN වා&ක
Oනා ගනා X ප6ෂය6 හැvයටද, එෙහම නැ/න, එ6ස/
ජා ක ප6ෂෙD නායක/වය ෙමiන ෙමiන වැඩ කළ/, ෙමiන
ෙමiන වැඩ ෙනiකළ/ එමලා ආර6ෂා කරනවාය lයන
පදනද'' lයලා. තpනාෙසYලාෙ ප6ෂෙD ( ප/
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පැ/තකට දමා, p ෙදමළ ජා ක සධානයම එ6ස/ ජා ක
ප6ෂයට යට කරන උ/සාහ කරන එ6 ෙකනr ෙහ
ෙදෙදනr තpනාෙසYලාෙ ප6ෂය ළ ඉනවා. ඒ
උ/සාහයට ෙදමළ ජා ක සධානය හ= *ෙ ( ඵලය තමN
අද තpනාෙසYලා 6 Ýෙ. ප=Uය මාස l]පය ළ
යl& යl තpනාෙසYලාෙ (ශ්නවලට ස ලබා
ගැsෙ (මාදය6 xණා න, ඒ (මාදයට ෙ පාෙෙ
ප6ෂ ප6ෂ &යෙදනාම අH වැ; වශෙය වග lයනවා
වාෙම, තpනාෙසYලා/ ස්වයං ෙචනා/මකව එයට වග
lයන ඕනෑ බව ඉතාම ග"/වෙය සහ qÀව
තpනාෙසYලාට මා lයන කැමැ N.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මෙ q ම]ද සමර&ංහ
මැ මා, අද OU Oගටම lයා &vෙD, lයා &vන උ/සාහ
කෙළY, සp වාE ආGHව ළ තවmරට/ Ò ඉනට ෙබන
කාරණා ෙමiනවාද lයන එකN. එමා &ය කාරණා lව/,
එ6 කාරණය6 අමතක කළා. ප6ෂය6 හැvයට \ ලංකා දහස්
ප6ෂෙD මධ-ම කාරක සභාව & ප/ කරF ලැÐ, ම<
&`පාල ද &<වා ඇම මාෙ නායක/වෙය C/ කව \
ලංකා මහ බැංrව )බඳව ඇ X (ශ්නෙDE ඉO`ප/ කළ
ෙ|ශ 136ම, අගමැ මාට එෙර]ව ඉO`ප/ කළ ශ්වාස
භංග ෙයජනාෙ ක"f 15 ළ xණා. අෙ ප6ෂෙD ම<
&`පාල ද &<වා මැ මාෙ සභාප /වෙය C/ කෙව
ඉO`ප/ කළ ඒ ෙ|ශ 13ම ම]ද සමර&ංහ මැ මා/, \
ලංකා දහස් ප6ෂෙD මහ ෙ<ක mද Oසානායක
මැ මා/, එ6ස/ ජනතා දහස් සධානෙD මහ ෙ<ක
ම]ද අමර*ර මැ මා/ ඇ &යෙදනාම )ග/තා න,
ඒ ෙ|ශ 13ම ශ්වාස භංග ෙයජනාෙ ඇළ/ * xණා
න, wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ ෙකiෙහiමද ෙරO
ඇඳෙගන ඒ ශ්වාස භංග ෙයජනාවට "|ධ වෙ?
අපට
xෙG හෘදය සා6dෙD ෙ|ශපාලනය
)බඳ
(ශ්නය6. ඒ සා අපට &|ධ ණා ප6ෂෙD මධ-ම කාරක
සභාව කර ෙ|ශ 136ම ෙබනා X එම ශ්වාස භංග
ෙයජනාවට ප6ෂ ෙවන. ඒ සා අ එයට ප6ෂ ය CමN.
එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ම_ව" ඒකට "|ධ ණා. අද ෙ
වාදෙDE/ එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ම_ව" ස් කෙළY,
ඇගැමකට ල6 කෙළY, ශ්වාස භංග ෙයජනාවට "|ධ ෙවÖච
එ6ස/ ජා ක ප6ෂ ම_ව"ට වඩා ඊට ප6ෂව ෙහ
"|ධව ඡදය ෙනiE ෙගදරට ෙවලා ]ට අයටN. ෙමiක6ද
ඒකට ෙහYව? ඒකට ෙහYව ෙකN. ඒ අය ]තනවා,
අගමැ මා ෙරා ගැsමට කටC කෙළY "|ධ ෙවÖච අයට
වඩා ප6ෂව ෙහ ප6ෂව ඡදය ෙනiE ෙගදරට ෙවලා ]ට
අයN lයලා. ඇ/තටම බලනවා න, අ 16ෙදනා සp වාE
ආGHෙ ඉඳෙගන ශ්වාස භංග ෙයජනාවට ප6ෂ ණා. තව
23ෙදෙන6 "|ධ ෙG නැහැ, ෙගදරට ෙවලා &vයා. "|ධ
f 16ෙදනාට වඩා ෙගදරට ෙවලා ]ට 23ෙදනා
තpනාෙසYලාට ෙලir ෙවෙ ඇN? සමහර අය ]තනවා,
ඒ 23ෙදනාෙ }යාදාමය තමN අගමැ මා ආර6ෂා කරන
වැ;ෙය ෙහY ෙG lයලා. ඒක තමN අ OU Oගටම
lයෙ.
ෙØපාල ෙහvආරÖü ම_මා lයන ෙයmණා, ශ්වාස
භංග ෙයජනාෙව අගමැ මා =ෙශYá X ජය¹හණය6
ලැxවා lයලා. එ6ස/ ජා ක ප6ෂෙD ම_මලා ෙමතැන
ඉනවා. එමලා අෙ qෙය. තpනාෙසYලා හදවතට
ත කරලා ඒ ශ්වාස භංග ෙයජනාවට ලැxf ඡද ගණ
හදලා බලන. කථානායකමා අN ණාම ම_ව" 224N.
එN 122ක `ස6 ශ්වාස භංග ෙයජනාවට "|ධN. එNF/
16 ෙදෙන6 එඒ එෙ6. ඒ 16ෙදනා අN කළාම ඉ `
ෙවෙ 106N. ශ්වාස භංග ෙයජනාවට ප6ෂව ඡද
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පාෙව

[ග" ;ලා ෙපෙරා මහතා]

ලැxෙG 76N. ෙනiපැ 26N. ඒ ෙදක එක ණාම 102N.
එඒ එෙ6 ඡද ලැxෙG නැ/න ශ්වාස භංගයට "|ධව
ඡද 106N, ප6ෂව 102N. ඒ lයෙ, එ6ස/ ජා ක
ප6ෂෙය ෙදෙන6 ප6ෂයට ආවා න අෙ ගණන හ`
lයන එකN. ඒ සා එඒ එෙ6/ සහෙයගය අරෙගන ඒ
ගණන/ ෙපවලා, ෙගදර ]ට සධානෙD ම_ව"ෙ
ගණන/ ෙපව වැ; උ|දාමයට ප/ ෙවන එපා. ෙමiකද,
ඒක උඩ බලාෙගන ෙකළ ගසා ගැsම6 වන සා. අෙ
ෙයජනාව ෙG ෙමයN. ගණ ෙපවලා ෙහ අෙ
23ෙදෙන6 ෙගදර යලා ෙහ, එඒ එක තමෙ ජනතාවෙ
අN වා&ක පැ/තකට දාලා ර< tම&ංහ මහ/මයා
ආර6ෂා කර ගැsමට ඒ ප6ෂය ෙමෙහයවන අයට ෙමෙහයවන
Eලා තpනාෙසYලා/ එ6ක ]ටග/ත සා ෙහ
තpනාෙසYලා OFෙ. අ lයෙ, OF න ඇN
තවmරට/ සp ය6? දැ තpනාෙසYලාට බලය ෙබනවා.
එඒ එෙ6 ම_ව"/ එ6ක 1226 ඉනවා. එෙහම න
තයම ආGH කරන බලය ගන lයලාN අ lයෙ.
එෙහම බලය6 ෙබනවා න, ºඑ» ම_ව"ෙගම
කැMන මGඩලය6 හදාෙගන ආGHව කරන ව.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ම_ව" 225ෙදෙන6
ජනතාව & පාෙවට ෙතරා එවා ෙබෙ හෘදය
සා6dයට එකඟව ෙ|ශපාලනය කරනN. හෘදය සා6dයට
"|ධව ෙ|ශපාලනය කරනවා න, ඔට ජනතාවෙග
සමාව6 ලැෙබෙ නැහැ.
ශ්වාස භංග ෙයජනාවට ප6ෂ ෙවÖච අය හෘදය සා6dයට
එකඟව ඡදය mනා වාෙම, "|ධව ඡදය m අය/ ඒකට
ඡදය ෙදන ඇ/ෙ/ හෘදය සා6dයට එකඟවN. ප6ෂව ෙහ
"|ධව ඡදය ෙදෙ නැ ව ෙගදරට ෙවලා ]ට අය/,
ෙගදර ඉඳෙගන * එක බලාෙගන ඉන ඇ/ෙ// තමෙ
හෘදය සා6dයට එකඟව ෙවන ඇ . ෙකෙසY ෙවත/,
අවසානෙD ෙ ශ්වාස භංග ෙයජනාව හරහා අ ජනතාවට m
පඩය6 xණා. ඒක තමN ජනාප මා ෙ (කාශනෙය
lයෙ. එමා ෙ (කාශනෙය ක"f 166 lයනවා.
සp වාE ආGHෙව එ)යට ආ අෙ 16ෙදනාෙ
}යාමාගය හ`N lයනවා වාෙ ෙදය6 තමN ඒ ක"f 16ම
lයෙ.
ෙම] 13වැ ෙ එමා පැහැOව ෙමෙසY lයා ෙබනවා:
"සමස්ත \ ලංකාව අද OනෙD ඉ<ලා &vෙ ෙසභාග-ෙD දහස
අ/ප/ කර ගැsමN. අ<ලසට, Éෂණයට, නාස් යට එෙර] *ෙ
ජා යක අනාගතය සඳහා X ආ/මාර6ෂාවN."

ඒක පළpවැ කාරණය. එමා lයනවා, "ෙ ඉO` අ"m
එකහමාෙව/ අ අ<ලසට, Éෂණයට, නාස් යට එෙර] ෙවp"
lයලා. ඊළඟට, එමා සඳහ කරන ක"f 156 ෙම] 14 සහ
15වැ වල සඳහ ෙවනවා. ක lයා කාරණාව/ එ6ක
ක"f 16N. ක"f 166 ඉස්මස්තට අරෙගන lයනවා, "අ
ඉස්සරහට යන ඕනෑ ෙමන ෙ ක"f 16 මතN" lයලා.
හ`යටම සp වාE ආGHෙ ඉඳලා එ)යට ආ 16 ෙදනා මැN
08වැදා පට ග/ අරගළෙය ඉO`ප/ කරන කරfවලට
සමාන ක"f සංඛ-ාව6 තමN ෙ ඉO`ප/ කරලා ෙබෙ.
මැN 08වැදා 16 ෙදෙනr ආGHෙව එ)යට එනවා. අ
16ෙදනා එ)යට එෙන/ ෙ ක"f 16 සාම තමN. එමා
ෙ ( ප/ (කාශෙD lයෙන/ ඒ ක"f 16 ගැනම තමN.
ෙමiකද, ඒ ක"f 16 තවම ඉෂ්ට ෙවලා නැ සා.
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අද ග" (ආචාය) ජයප tමර/න
මැ මා ෙ
සභාෙ ශාල අසත-ය6 (කාශය6 කළා. එමා lවා, "ෙ
රෙ ජා ක සහවනය ඇ l{ම සඳහා, ෙ රෙ (ධාන
(ශ්නය ස ම සඳහා අ/ ව-වස්ථාවක ෙහ ව-වස්ථා
සංෙශධනයක වමනාව6
ෙබනවා; ඒ සඳහා ප/ කළ
ෙමෙහC ක ක"ෙG ප/ කරලා වැඩ6 නැහැ; ඒ ගැන
නායක/වය උනm ෙවනට ඕනෑN" lයා. ෙදNයෙ!
ජයප tමර/න මහ/මයා ෙකiෙහද ]vෙD? එමා ෙගදර
xOයාෙගන ]vයාද? ඒ ප/ කළ ෙමෙහC කව - Steering
Committee- මාස ගණන6 Òස්ෙවලා, උප ක හදාෙගන
කටC කළා. ඊළඟට, ඒවා Òස්ෙවලා සාකÖඡා කරලා, ඒවාෙD
වාතා ෙමෙහට ෙගනැ<ලා, සාකÖඡා කරලා, වාද කරලා, (ශ්න
ම ණාම ජනාප මා/ මැOහ/ ෙවලා කටC කරන ෙකiට
එමා ෙකiෙහද ]vෙD? නැහැ, එමාට ෙබන (ශ්නය ඒක
ෙනiෙවN. එමාට ෙබන (ශ්නය එමාෙ ]ෙ/ xf වැඩ
)ෙවළ }යා/මක කරන බැ` *මN. දහනව වන ආGHtම
ව-වස්ථා සංෙශධනය ෙගෙනන ෙකiට
ආGHෙ ]vෙD
ºඑ» එෙ6 අය 44 ෙදනාN. 160ෙදනr එ6ස/ ජනතා දහස්
සධානෙD අයN. ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මා පැය 726 ෙ
පාෙව ළ &v අර 44ෙදනාට, 160ෙදනා එක
කර සා තමN දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය
සමත කරගන අපට ව ෙG. හැබැN, ජයප
tමර/න මහ/මයාෙ ඔෙ xෙG ඒක ෙනiෙවN. සමත
f දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය ගැන
ෙනiෙවN, ඔෙ xෙG. ෙÎYෂ්ඨාකරණයට Uය සQණ
දහනව වන ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය ගැනN එමාෙ
ඔෙ xෙG. ෙÎYෂ්ඨාකරණය & දහනව වන ආGHtම
ව-වස්ථා සංෙශධනය එෙහම vම ෙගෙනන mෙ නැහැ.
කෑ<ලN ෙගෙනන mෙ. ඉ ` කෑ<ල/ ෙගෙනනවා න
ජනමත චාරණය6 ඕනෑN lවා. ඒ ඉ ` කෑ<ල/ ෙගනාවා
න අද ත//වය ෙකiෙහiම ෙද? දහනව වන ආGHtම
ව-වස්ථා සංෙශධනය සQණෙය නැ ව ෙකiටස6
පමණ6 සමත කරලාN අද ෙ ත//වය ෙබෙ. එම
සංෙශධනයට අFව අගමැ මාෙ රය ]ස් ෙවන න,
එ6ෙක එමා ඉ<ලා අස් ෙවන ඕනෑ; එෙහම නැ/න එමා
ය යන ඕනෑ. නැ/න එමාව l&ම යl ඉව/
කරන බැහැ. ජනාප මාට "|ධව ෙදෂාÑෙයගය6
ෙගෙනන ව.
ම]ද රාජප6ෂ මැ මාෙ කාලෙD xf ධායක
ජනාප රෙD බලතල අH කෙළY, ධායක ජනාප කම ත
බලය6 ස]ත එක6 සN. හැබැN, ඒ ත බලය6 ස]ත එක/
ෙදෂාÑෙයගයl පර|දන ව. හැබැN, දහනව වන
ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනෙය පස්ෙසY ෙ
ෙබන
ව-වස්ථාව අFව අගමැ මාව ශ්වාස භංගයlF/ එළවන
බැහැ lයලාN, අගමැ මාට එෙර]ව ශ්වාස භංග ෙයජනාව
ඉO`ප/ f දවස්වල ග" වÚර අෙවධන මැ මා lෙ.
අ¹ාමාත- රය ]ස් ෙවන න එ6ෙක ඒ තනෙ &vන
ෙකනා ය යන ඕනෑ; එ6ෙක ක" ෙහ & එම ෙකනා
ය යනට සලස්වන ඕනෑ; එෙහම නැ/න ඒ තනෙ
&vන ෙකනා ඉ<ලා අස්ෙවන ඕනෑ. එතෙකiට දහනව වන
ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනෙය මාණය කර
අගමැ කම, අර
xf මහා බලය6 ස]ත ධායක
ජනාප කමට/ වඩා බලගNද? |ගලයා ගැන ෙනiෙවN,
අගමැ කම ගැනN මා lයෙ. ඊට/ වඩා බලග තනර6
මාණය කරනN ජයප tමර/න මහ/මයාට ඕනෑ
කරලා xෙG. ඒ සN ජයප tමර/න මහ/මයා අද Ð
ෙත< ගෑf ගැරයr වාෙ &vෙ. අ ෙමෙහC කෙ
කර කාය භාරය, උප ක කර කාය භාරය, TNA ප6ෂෙD
සපද මැ මාෙ මධ-ස්ථ නායක/වය හරහා අ ආ මැද
තැ &ය<ල අමතක කර දමා එමා කෑ ගහනවා. ෙමiකද,
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එමාෙ ඔෙ xෙG ෙවන/ ෙදය6 සා. ෙමෙහC
කව ළ ව-වස්ථාව ෙවනස් l{ෙ කාරණෙD E, බලය
ෙබEම, මැ වරණ tමය ෙවනස් l{ම, ධායක ජනාප tමය
ෙවනස් l{ම lයන කාරණා ෙ ඉO`ප/ ෙG. TNA එෙ6
මෙ q ග" ම_ව"ට මා මත6 කරන කැමැ N, \
ලංකා දහස් ප6ෂෙD අ , තpනාෙසYලාට lවා, "ධායක
ජනාප tමය ෙවනස් l{ම lයන කාරණයට ෙන ෙදකක
බලයට අමතරව, ජනමත චාරණය6 ඕනෑ. හැබැN, දහවන
ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනය යටෙ/ බලය ෙබEම
කරන/, මැ වරණ tමය ෙවනස් කරන/ ෙන ෙදකක
බලය6 ඇ . ඒ සා ෙ කාරණා ෙදක කරp" lයලා.

lයනවා. හැම ෙ|කටම "|ධ ෙවෙ නැහැ. හැබැN, සමහර
අය ප6ෂෙD ඉඳෙගන ආGHෙ වැÒO වැඩවලට ෙබi"වට
"|ධ ෙවනවා වාෙ ෙනiෙවN, ඇ/තටම "|ධ ෙවන/
කටC කරනවා lයන කාරණය/ මත6 කර අ ග"
ජනාප මාෙම ( ප/
(කාශනෙD 16 වන ෙ
වන ප`ÖෙÛදෙD සඳහ ෙමම ෙකiටස උටා ද6වන මා
කැමැ N.

එතෙකiට ෙදමළ ජනතාවෙ (ශ්න සෙඳනවා. දහවන
ආGHtම ව-වස්ථා සංෙශධනෙය සQණෙය බලය
ෙබෙදනවා. මැ වරණ tමය ෙවනස් ෙවනවා. හැබැN,
=ම ර මහ/මයා OU Oගටම lවා, "නැහැ, ඒක තර6
මO. ධායක ජනාප tමය/ ඒ එ6කම අෙහ& ෙවනට
ඕනෑ" lයලා. එෙහම lයලා ජනමත චාරණය lයන M<ලr
මැවා. ඒ සා ෙදමළ ජනතාවට අවශ- කරන ෙ| &|ධ ෙG
නැහැ.

එම ෙකiටස උටා ද6ව මෙ කථාව අවස කරනවා.
ෙබiෙහiම ස් N.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)
(

ග" ම_මා කාලය අවසානN.

ග7 ලා ෙපෙ9රා මහතා

(மா.மி) *லா ெபேரரா)
(The Hon. Dilan Perera)

මා අවස කරනවා, wලාසනාîඪ ග" ම_ම.
ඇN, ඒ? =ම ර ම_මාට ඕනෑ කරලා xෙG ෙ
රෙ ෙදමළ ජනතාවට අවශ- කරනා X (ශ්නයට සම6
ෙගන ඒම ෙනiෙවN. ෙ රෙ සමස්ත ජනතාව ඉ<ලා &vෙD
මැ වරණ tමය ෙවනස් l{ම ෙනiෙවN. එමාට ඕනෑ කරලා
xෙG ධායක ජනාප tමය අෙහ& කරනN. ඇN?
ධායක ජනාප tමය ස]ත මැ වරණයකE එ6ස/ ජා ක
ප6ෂයට තවම තෙය අෙ6ෂකයr ඉO`ප/ කරලා Oනන
බැහැ. ඒ සා ර< tම&ංහ මහ/මයාෙ මනෙදiල රවන
එමා එඒ එක ෙගiනාට ඇmවා. ජයප tමර/න
මහ/මයා දැ lයන යට ජනාප මා ෙහ ෙවන/
නායකෙය6 සා ෙනiෙවN, එඒ එක ෙගiනට අදා ෙගන

[dලාසනෙj අණ ප(' ඉවD කරන ල+.]
[அகிராசன

க

டைள

ப4 அக

ற

ப

ள]

[Expunged on the order of the Chair.]

මහ/මයා/ එම ද6කාෙගන යන බාෙ එ6ෙකෙන6 හැvයට
ඉඳෙගන තමN ෙ මැ වරණ tමය, බලය ෙබදා ගැsම සහ
ධායක ජනාප tමය lයන ෙමන ෙ 6ෙෂYq නම අ<ලා
ග/ ව-වස්ථා සංෙශධනය යවෙර යවර සමත කර ගැsම
වැළැ6XෙD lයන කාරණය මා පැහැOව lයනට ඕනෑ.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ ග" ජනාප මාෙ ෙ
( ප/ (කාශෙD ෙබන එමා බලාෙපiෙරi/ ෙවන ක"f
16 ෙ අ"m එකහමාර ළව/ සාථක කර ගනට ෙ අ/
සp වාE ආGHව යැN lයා ගනා ආGHවට ශ6 ය
ලැෙවා! lයා අ ෙ ෙවලාෙ අවසාන වශෙය(ාථනා
කරනවා. අ 16 ෙදනා ආGHෙ ෙහiඳ වැඩවලට ෙහiඳN

" 'උ මාතෘ යට අවංක ෙසYවය6 කළා' යන හැkම හෘදය
සා6dය ෙයන" හඬ ගා lයන වැඩ ෙකiටස6 ඉ l{ම අෙ
අෙ6ෂාව ය CN. ඒ ෙවFෙව, අ අපෙ අනාගතය ෙවFෙව
කැප ෙවp."

[பி.ப. 5.53]
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(மா.மி) (தி/மதி) சா5தி SMக5தராசா)
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள,
ச.த0ப+ த.தைம7 ந#றி. ேமத ஜனாதிபதி அவகளி#
ெகாைக விள7க உைரயி#மீதான இ.த விவாத%திேல
என7 #ள உைரயா,றிய உ90பினக பல
ப;ேவ9விதமான க:%!7கைள7 (றியி:.தாக. இ=
உைரயா,றிய ெகௗரவ அைமAச மஹி.த சமரசி=ஹ
அவக க:%!% ெதாிவி7கி#றெபாG!, “எ=க"ைடய
கசியி# உ90பின ெகௗரவ ேகாdZவர# அவக இ.த
விள7க உைரைய வாசி7கவி;ைல;
அதி; எ#ன
(ற0பC:7கி#ற! எ#9 ெதாியாம; உைரயா,றிவி5A
ெச#றி:7கி#றா” எ#9 (றினா. ஆனா; இ.தA
சைபயிேல ேமத ஜனாதிபதி அவக த#Jைடய
உைரைய ஆ,றி7ெகா'C:.தெபாG!, ஆ"+கசிையA
ேச.த உ90பினக பல றைடவி5 நி%திைர
ெகா'டைதH+ எ=க"ைடய தமி>% ேதசிய7
(டைம0பி# அைன%! உ90பினக"+ ஜனாதிபதி
அவக
எ#ன
(9கி#றா,
எ#ன%ைதA
ெசா;ல0ேபாகி#றா எ#9 ஆவமாக அவதானி%!7
ெகா'C:.தைதH+ இ.த சைப அறி.தி:7+.
அேதேநர+ ெகௗரவ Cலா# ெபேரரா அவக
உைரயா,றியேபா!, “தமி>% ேதசிய7 (டைம01 ஐ7கிய
ேதசிய7 கசிைய0 பா!கா7கி#ற!; தமி> ம7களி#
அபிலாைஷகைள அட ைவ%! இ.த அரைச7
கா0பா,9கி#ற!” எ#9 மிக?+ அ0படமான
ெபா8கைள7 (றினா. ேமத ஜனாதிபதி அவகளி#
உைரயிேல, நீ'டகாலமாக0 1ைரேயாC0ேபாHள
இன0பிரAசிைனைய% தீ0பத, உ:வாகிHள இ.தA
ச.த0ப%ைதA சாியாக0 பய#ப5%த7(Cயவா9 அவ சில
வழிைறகைள, சில ெகாைககைள #ைவ0பா எ#9
எம! ம7க எதிபா%தி:.தாக ஆனா; இ!ப,றி
அவ ெதளிவாக, ெவளி0பைடயாக எ!?+ (றாைம எம7
மி.த ஏமா,ற%ைத% த.தி:7கி#ற!. இ.த% தமி> ேதசிய7
(டைம01 ஒ:ெபாG!+ எ.த7 கசி7ேகா, அ;ல!
ம7க"7ேகா
!ேராக+
ெச8கி#ற
வைகயி;
நட.!ெகாளமாடா!.
இல=ைகயி# அரசிய; வரலா,றிேல இன0பிரAசிைன%
தீ? ெதாடபி; ஐ7கிய ேதசிய7 கசி ஒ: தீைவ7
,

,

.

,

,
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ග7 ශා "ස්කදරාසා මහDMය

ெகா'5வ.தா;, அதைனA ^ல=கா 6த.திர7 கசி
கிழி%ெதறிவ!+ ^ல=கா 6த.திர7 கசி ஒ: தீைவ7
ெகா'5வ.தா;, அதைன ஐ7கிய ேதசிய7 கசி
கிழி%ெதறிவ!+ வழ7கமா+
ஆனா;, வரலா,றி;
த,தடைவயாக இ.த இ: கசிக"+ ஒ#றிைண.!, இ.த
இன0பிரAசிைன7 ஒ: தீ? கா'கி#ற வைகயிேல இ.த0
பாரா"ம#ற+ ஓ அரசியலைம01A சைபயாக மா,ற0ப5,
தீ?7கான ப;ேவ9 விதமான நடவC7ைகக
நைடெப,97ெகா'C:7கி#ற இ.த ேவைளயிேல, தமி>%
ேதசிய7 (டைம01 இதைன உைட%ெதறி.!வி5
ெவளியிேல ெச#9விட! எ#9 சவேதச+ நாைள
எ=கைள7 ைற (ற7(டா! எ#பத,காக%தா# நா=க
எ%தைனேயா !#ப !யர=கைளA 6ம.!ெகா'5
பயணி%!7ெகா'C:7கி#ேறா+.
இதைன
இ.த
ஆ"=கசியின விள=கி7ெகாள ேவ'5ெம#9 இ.த
ேவைளயிேல நா# இC%!ைர7க வி:+1கி#ேற#.
இதைனவி5%!, த=க"ைடய அரசிய<7காக?+ த=கள!
ம7களிட+ ெச;வா70 ெப9வத, அவகைள7
கா0பா,9கி#ற வைகயிேல ப;ேவ9 விதமான
நடவC7ைககைளA ெச8!ெகா'C:0பதாக?+ தமி>%
ேதசிய7 (டைம0ைப0 ப,றி மிக?+ இழிவான ைறயிேல
உைரயா,9வதைன நா# வ#ைமயாக7 க'C7கி#ேற#.
.

ேமத ஜனாதிபதி அவக தீ?%திட+ ப,றி%
ெதட%ெதளிவாக எ!?+ (றா!விடா<+ அவர!
உைரயிேல ப;ேவ9 விதமான நலேனா+1 நடவC7ைகக
ப,றி விாிவாக, ப7க+ ப7கமாக வாசி%தி:.தா.
அ.தவைகயி;, வ9ைம ஒழி01, விவசாய அபிவி:%தி, க;வி
அபிவி:%தி, 6காதார நலேனா+1 நடவC7ைகக ேபா#ற
ப;ேவ9 !ைறகைள அவ ெதா5, அவர! அர6 ஆசி7
வ.தத# பி#1 த#னா; இ!வைர ேம,ெகாள0பட
நடவC7ைகக எைவ எ#பைத மிக?+ விாிவாக7
(றியி:.தா. இ.த இட%திேல எம7 ஒ: ச.ேதக+
ஏ,ப5கி#ற!. அதாவ! இ.த அரசிJைடய இNவாறான
ெசய,பா5க நா5 Gவத,மான ஒ: ஜனாதிபதியா;
#ென57க0பட ெசய,பா5களா? அ;ல! வட7,
கிழ7ைக% தவி%! ஏைனய மாகாண=க"7
ேம,ெகாள0பட ெசய,பா5களா? எ#ற ேகவி
எGகிற! பிைளகைள0 பா!கா0ேபா+" எ#ற ேதசிய
ேவைல%திட%ைத0 ப,றி அவ (றியி:.தா. ஆனா;,
வட7, கிழ7கிேல H%த%தினா; தா8, த.ைதைய இழ.!
தவி7கி#ற பிைளகைள0 பா!கா7கி#ற வைகயிேல இ.த
அர6
விேசடமாக
எ#ன
ெசய,பாைட
ஏ,ப5%தியி:7கி#ற!? இ.தA சி9 பிைளகைளH+
பய=கரவாதிகளாகவா இ.த அர6 பா7கி#ற!?
,

.

"

ேப'த அபிவி:%தியைடH+ பயண+ எ#9 ஒ:
வசன%ைத அவ றி0பிC:7கி#றா. இ.த0 ேப'த
அபிவி:%தி7கான பயண+ வட7, கிழ7 தவி.த
பயணமா? ஏெனனி;, வட7, கிழ7கிேல H%த கால%திேல
ைகவிட0பட ைக%ெதாழி,சாைலக 6மா 9 வ:ட=களாக
மீ'5+ ஆர+பி7க0படாதி:7கி#ற இ.த ேவைளயிேல
எNவா9 இ.த நாCேல ஒ: ேப'த அபிவி:%திைய
அைடய CH+?
"

"

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is over. Please wind up now.

(மா.மி) (தி/மதி) சா5தி SMக5தராசா)
(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

Sir, please give me one more minute.

ேமத ஜனாதிபதி அவக த#Jைடய ெகாைக
விள7க உைரயிேல, அவ G நா57மான ஒ:
ஜனாதிபதி எ#ற வைகயிேல த#Jைடய க:%!7கைள
ம,9+ பிரகடன=கைள #ைவ%தாரா? எ#ப!
ேகவி7றியா+
இ.த
H%த%தினா;
ெநா.!ேபாயி:7கி#ற, உயிகைளH+ உைடைமகைளH+
இழ.!ேபாயி:7கி#ற எ=க தமிழின+ மீ'5
வரேவ'5+, ந;@ண7க%ேதா5 ஒ: 6கமான நிைலயி;
வாழ ேவ'5+ எ#பத,காக இ.த அர6 எ#ன
நடவC7ைககைள #ைவ%த! எ#பைத0 ப,றிH+
இனிவ:+ கால=களிலாவ! இ.த நிைலைம மாற7(Cய ஒ:
Lழைல ஏ,ப5%த7(Cய வைகயி<+ அவ தன!
க:%!7கைள #ைவ7காத ஏ7கேம இ.த7 ெகாைக0
பிரகடன%திேல எ!?+ இ;ைலெய#ற ஒ: நிைல0பாைட
எ=களிட+ உ:வா7கியி:7கி#ற! எ#9 (றி,
விைடெப9கி#ேற#. ந#றி.
.

?

,

[අ.භා.6.00]

ග7 ආනද අDගමෙJ මහතා
(மா.மி) ஆன5த அIகமேக)
(The Hon. Ananda Aluthgamage)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, අ ග" ජනාප මා
අටවන පාෙෙ ෙදවන සැ&වාරය ආරභ කර
ඉO`ප/ කරන ලද ( ප/ (කාශනය )බඳව කරන ෙමම
වාදෙDE ඒ ගැන අදහස් දැ6*මට මට/ අවස්ථාව6 ලබා Eම
ගැන මම ඔබමාට (ථමෙයම ස් වත ෙවනවා.
ඇ/ෙතම ෙ රෙ ෙ|ශපාලන ඉ හාසය ග/තාම,
තමා" tමය යටෙ/ ෙ රෙ පාලක ප6ෂය ප/ කර
ගනා රටාව6 ළ, 1978 ආGHtම ව-වස්ථාව අFව Eඝ
කාලය6 ජනාප වරෙය6 යටෙ/ OU Oගටම ෙ රෙ
පාලන tමය ගලා ෙගන යන අවස්ථාවක, ෙ රෙ ජනතාව
u"ෙවලා ෙබන වැඩ )ෙවළ හා ඔෙ බලාෙපiෙරi/
Oහා ක<පනා කර බැවාම අද ෙ රෙ ජනතාවෙ ]ත =ව
ස ය රජය6 }යා/මක ෙවනවා න,
ෙ රෙ
බuතරය6 ජනතාව ඒ වැඩ )ෙවළ අFමත කර නැහැ. ඒ
යට ඉ හාසෙD සහ වතමානෙD ෙ|ව< &m * ෙබනවා.
උදාහරණය6 ග/ෙතi/, අෙ රෙ බuතරය6 ජනතාව
බලාෙපiෙරi/ ෙවෙ එදාෙෙල ස ෙවනN.
එOෙනදා ෙලට, එදාට ස ෙවන ව ආකාරෙD ය
ෙදය6 ලැෙබනවා න ස වන බuතර ජනතාව6 තමN ෙ
රෙ ඉෙ. ප=Uය පළා/ පාලන මැ වරණ ( ඵල ෙදස
බලන ට අ ට ෙපෙනනවා, \ ලංකා දහස් ප6ෂය හා එ6ස/
ජා ක ප6ෂය එක * ෙ යහපාලන රජෙය ෙගන යන වැඩ
)ෙවළ ෙ රෙ ය ජනතාව6 අFමත කර නැ බව. අ ට
E ජනවරම ප=Uය පළා/ පාලන මැ වරණෙDE නැ ෙවලා
ෙබනවා; ජනතාව අ ( 6ෙෂYප කර ෙබනවා.
ෙ රෙ ජනතාව බලාෙපiෙරi/ ෙවෙ එOෙනදා ඉතා
රසව/ X, වණව/ X හා =වඳව/ X ෙ|ව<. රසව/ X,
වණව/ X හා =වඳව/ X ෙ|වලට තමN ජනතාව කැම ෙවලා
ඉෙ. අ ෙබදන ඟාන ෙලir න ඔ ඒකට කැම
ෙවනවා. =වඳ හමනවා න ඔ ඊට වඩා කැම ෙවනවා. ඒ
වාෙම රසව/ න තව/ කැම
ෙවනවා. හැබැN
ජනාප මා/, අගමැ මා/ ෙදන යෙ Eඝකාන
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වැඩ )ෙවළ6. රසව/ ආහාර, =වඳව/ ආහාර
ශාල
ඟානකට වඩා වස ෙස ෙතiර, ෙපෂණෙය Qණ X ආහාර
ෙල6 ජනතාවට ලබා Eම සඳහා X ප=Mම හදනෙකiට ජනතාව
ඒකට
කැමැ/ත6 ද6වෙ නැහැ, wලාසනාîඪ ග"
ම_ම. ඒකN ඇ/ත කථාව. ෙ සා තමN ප=Uය පළා/
පාලන මැ වරණෙDE අ ට පස්සට යනට &|ධ ෙG. ඒ
වාෙම 1956 &ට 1977 වකවාFව ළ/ ආGH ෙවනස් කරන
ජනතාව wකව (ෙයජනයට ග/ෙ/ ෙ කාරණය තමN,
wලාසනාîඪ ග" ම_ම. "ඇට අට ෙදන" lවා; "හා<
ෙසY" ෙදක ෙදන" lවා; "හෙඳ හා< ෙගනැ<ලා
ෙදන" lවා. බඩ රවා ගැsෙ ෙ wක පරමාථය ස
ෙ රෙ OCfව සහ ද"වෙ අනාගතය, රෙ ස්ථාවර/වය,
රෙ අනාගතය ගැන ෙනi]තන බuතර ජනතාව6 තමN ෙ
රෙ ඉෙ. ෙ ජනතාව Oනා ගැsම සඳහා ෙ වැඩ )ෙවළ
ළ අ ෙයජනා කරෙ ෙමiනවාද lයන කාරණය සලකා
බැය C ෙවනවා. ෙ රෙ ස්ථාවරභාවය ආර6ෂා කර
ගැsමට ආGH පව/වා ගැsම අවශ-N. හැබැN, ජනතාවෙ ]ත
=ව ස ෙ ෙ|ව< අ OU Oගටම ෙනimෙනi/ ජනතාව
ආGHව ෙවනස් කරනවා. ඒ ෙ| &|ධ ෙවනවා. wලාසනාîඪ ග"
ම_ම, එතෙකiට අ බලාෙපiෙරi/ වන &ය ෙ| එක
ÒN කඩා වැෙටනවා. ෙක තමN ඇ/ත කථාව.
ෙ රෙ පාලන බලය අතට අරෙගන, එ6ස/ ජා ක
ප6ෂෙD ෙශYෂ සහෙයගය ); අගමැ මාෙ සහෙයගය
) රෙ ස්ථාවරභාවය සහ ජනතාවෙ ]ත =ව ස වැඩ6
l{ම සඳහා ජනාප මා ඉතා ස|භාවෙය මහ/ උ/සාහය6
දරනවා ෙවන ව. ඒ වාෙම අගමැ වරයා/ ඒ සඳහා
දැවැත උ/සාහය6 ගනවා ෙවන ව. හැබැN, රෙ
ජනතාවට ඒක දැෙනෙ නැහැ. දැ බලන, GSP Plus
සහනය ෙ රජය මÔ ලබාෙගන ෙබනවා. හැබැN, ඒ ගැන
රෙ ජනතාව ෙමiනවාද lයෙ? GSP Plus සහනය ලැxණාය
lයා අ ගමට U] lවාම, "ෙමiන GSP Plus සහනද, අපට
ඕෙක වැඩ6 නැහැ, අ ට ප`වල ල අH කරෙදන"
lයාN ඔ lයෙ. ම/ස- තහනම ඉව/ l{ම ) ෙ
රටට ශාල ආදායම6 ලබා ගන ව; ඉO`ෙDE ම/සකමාතය OCf ෙවනවා; ෙ සා 5වර ජනතාවට ෙසත6
සැලෙසනවාය lවාම, "අ ට ෙපi< ෙග;ෙයN, හා< vෙකN
ල අH කරෙදන, ෙමiන ම/ස- තහනම6 ගැනද ෙ
lයෙ?" lයා ඔ අහනවා. ෙ රෙ එෙහම ජනතාව6
තමN ඉෙ. ඒ ජනතාවෙ ඡදය/ අෙ ඡදය හා සමානව
වලංPN. අෙ පාෙ ම_වරයාට ෙබන වර(සාදයම
මැ වරණයකE සාමාන- ජනතාවට/ -ගෙ &vන රවැ&යාට/ෙබනවා. ඔ බලෙ ඒ ෙවලාෙE ඒ උ/තරය හ`යට
ෙදනN. ඒ සා, ෙ ආGHව පව/වාෙගන යාමට න, ප=Uය
පළා/ පාලන ඡදෙD ( ඵලය ෙදස අ Ùට වඩා ]තන
ඕනෑය lයන කාරණය මම නැවත මත6 කරනවා.
ජනාප මා ෙමiන ෙ| ]ෙ/ තබාෙගන ]vය/,
අගමැ වරයා ෙමiන ෙ| ]ෙ/ තබාෙගන ]vය/ &mවෙ
ෙවන/ ෙදය6. එක Òයl ෙ රෙ ආGHව ෙවනස් කරන
ව ජනතාව6 අප ප& ඉනවා. wලාසනාîඪ ග"
ම_ම, සහවන ආGHව M] l{ම සඳහා වැ;ම,
දැවැතම මහ&ය, කැප*ම ඇ ඒ &ය ෙ| &|ධ කෙළY
එ6ස/ ජා ක ප6ෂය lයන එක ෙ රෙ &ය ජනතාව
)ගනවා. අප &යෙදනා/ එය )ගත Cව ෙබනවා.
හැබැN, ෙමම යහ පාලන ආGHව M] l{මට මහ& X Ó
ෙදෙනrටද අද ඒ සබධෙය සවන ව අවස්ථාව
ලැJ
ෙබෙ? ෙමiකද, අ
ෛම_පාල &`ෙසYන
ජනාප මා ප/ කරලා \ ලංකා දහස් ප6ෂය සමඟ ෙ
සභාග ආGHව ]වා -සහවන ආGHව ]වා- ෙ රජෙD
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වැදග/ ඇම ර රා4ය6 එමලාට ලබා Eලා සහවන
ආGHව ඉස්සරහට ෙගන යෑම සඳහා කටC කළා. එ6ස/
ජා ක ප6ෂෙD ආGHව6 ]ෙටෙවi/ \ ලංකා දහස්
ප6ෂය ෛවරෙය නැÔvන අවස්ථාව6 තමN ඉ හාසය රාවට
අ දැ6ෙ6. ඒ වාෙම \ ලංකා දහස් ප6ෂෙD ආGHව6
]ෙටෙවi/ එ6ස/ ජා ක ප6ෂය ෛවරෙය, ෙtධෙය
නැÔvන අවස්ථාව6 තමN ඉ හාසය රාවට අ දැ6ෙ6.
හැබැN, ජනාප මා/, අගමැ ම/ ඇව ෙ ප6ෂ ෙදක
එක ෙවලා ෙගන යන සහවන ආGHව ) ෙ රෙ
ජනතාවට, ඒ වාෙම ෙ රෙ ඉO` අනාගතයට ය l&
ස්ථාවරය6 හදN lයලා ෙලක ජනතාව; ෙලක නායකN; ෙ
රෙ ජනතාව; ඒ වාෙම ෙ රෙ නායකN බලාෙපiෙරi/
ණා. ඒ වාෙම ජනතාව ළ ඒ ශ්වාසය xණා. හැබැN, අද
ඒක කාට ෙනiදැFණ/ මහ ෙපiෙළiෙ අ;ය ගහලා මහ
ජනතාව/ එ6ක ඉන මහජන ෙයÚතN හැvයට අපට
දැෙනනවා.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මහFවර Oස්é6කෙD
උHFවර ආසනය ෙයජනය කරන ම_වරෙයr හැvයට
ඔබමාට/, මහFවර Oස්é6කය ෙයජනය කරන තව/
ම_වරෙයr හැvයට මට/ -ෙශYෂෙය අ වකරෙD
ජනතාව ෙයජනය කරන ම_ව" සා/- ඒක ෙහiÝ
තO දැs
ෙබනවා. අද වකරෙD ජනතාව ෙබiෙහ
කලl{ෙම තමN ඉෙ. වකරෙD ජනතාව ෙමෙත6
එ6ස/ ජා ක ප6ෂයට O]ෙය ඡදය mනා. මා
ෙයජනය
කරන
මැ වරණ
ෙකiඨාසය
ග/තාම
සQණෙයම ßඩ ජනතාව &vන ෙකiඨාසය6.
බාෙ6ප<, ෙවස්ෙහ<, ක;ය<ෙලන, ඒ වාෙම හN යන
ෙකiඨාසවල/ වැ; වශෙය ඉෙ ෙදමළ ජනතාව. හැබැN,
ප=Uය මැ වරණෙDE අපට එම ෙකiඨාස ජය¹හණය කරන
බැ` ණා. ෙපiෙහiව ඒ ෙකiඨාස ජය¹හණය කළා. ඒ
වාෙම අ බලව/ව &v ෙ"වල වාෙ ආසන/ ෙමවර අපට
අ] ෙවලා ෙබනවා. pස් ජනතාව වැ; වශෙය ව/ වන
ෙකiඨාස අ තරගෙය OනN lයලා ශ්වාස කළා. හැබැN,
එෙහම ෙනiෙවN &|ධ ෙG. ෙ රෙ ස්= ෙවනස් ෙවලා.
මා ]තෙ ෙ රෙ නායකෙය ෙදෙදනා උ; එකට ]vයාට
යv එකට නැහැ. එම සා ජනතාව බලාෙපiෙරi/ වන
ෙ|ව< &ය<ල &|ධ කරන න, අ Ùට වඩා ජනතාව ගැන
බලන ඕනෑ.
මා ]තෙ එඒ එක එදා අ / එ6ක එක f සා
අගමැ මාට "|ධව ෙගනා ශ්වාසභංග ෙයජනාව පරාජයට
ප/ කර අපට ජය¹හණය කරන ව ණා. හැබැN, ;ලා
ෙපෙරා ]ට ඇම මා ස්තර කළ ආකාරයට ඔ ෙග; මා"
කර පාෙෙ ඒ ගFෙදFව කරන ව ෙවN.
හැබැN, රෙ මහ ෙපiෙළiෙ ෙබන ෙ|ශපාලන ත//වය ඉතා
භයානකN. ෙ යහ පාලන ආGHව ඉස්සරහට ෙගන යන තව
ෙකv කාලය6 තමN ෙබෙ. එම සා මනා අවෙබධයl
හා වග Óමl ෙ නායකN සහ අප &යෙදනාෙ
සහෙයගය ඇව ෙ රජය ඉස්සරහට ෙගන යන වැඩ )ෙවළ6
හැmෙ නැ/න, ඉO`ෙD ෙබන මැ වරණවලE/ ජනතාවෙ
සහෙයගය අපට ලැෙබN lයලා බලාෙපiෙරi/ තබා ගන
බැ`වනවා. උ" නැෙඟන]ර ග/තාම, වකරය ග/තාම Ùට
ෙපර පැවැ මැ වරණවලE අපට ලැxf සහෙයගය දැ අH
ෙව පව නවා; ඒ වාෙම අH ෙවලා ෙබනවා. ප=Uය
මැ වරණ ( ඵලව ඒක මනාව ෙපෙනනවා. ෙ
&යෙදනාෙ සහෙයගය ලබා ෙගන තමN එදා අපට
ෛම_පාල &`ෙසYන මැ මා ජනාප
l{ෙ හැlයාව
ලැxෙG. ඒ ජනතාවෙ සහෙයගය ) තමN පාෙ
මැ වරණය/ ජය¹හණය කරලා එ6ස/ ජා ක ප6ෂයට වැ;
ආසන සංඛ-ාව6 ලබා ගන හැl ෙG. එ6ස/ ජා ක
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පාෙව

[ග" ආනද අ/ගමෙ මහතා]

ප6ෂයට ඡදය m ෙ රෙ අ]ංසක m¿ mප/ ජනතාව ෙ
වනෙකiට ඉතා mෙක තමN කාලය ගත කරෙ. wලාසනාîඪ
ග" ම_ම, රෙ ඉO` අනාගතය ගැන ]තනවා වාෙම;
රෙ ඉO` ස්ථාවරය හදනවා වාෙම; ඉO` කාලය ළEව/ එම
ජනතාව ෙකෙර] අවධානය ෙයip කරන lයලා මා ෙයජනා
කරනවා.
අද සමෘ| ව-ාපාරය ග/තාම ෙපෙනනවා, වාහන ෙබන,
මහා ව ෙබන `ස6 සමෘ|ය ලබන බව. සමෘ|ය ලබන
ඕනෑ ස්= vක <ල ෙගව<වල ඉනවා. ඒ =ට
සහනාධාරය ලැMලා නැහැ. එම සා ක" සමෘ| සංවධන
ෙදපාතෙව }යා/මක කළ/ ලැMය C අ]ංසක
ජනතාවට ඒ සහනය & ෙලස ලබා Eෙ වගÓම රජයටN
පැවෙරෙ. රජෙD වග lව C/ෙත ජනාප වරයා,
අගමැ වරයා, කැMන ඇම ව" සහ අ . එම සා අ &ය
ෙදනාෙ සහෙයගය ) ඒ සමෘ| සහනාධාරය ලැMය C
ගෙ අ]ංසක |ගලයාට ලබා Eෙ වැඩ කටC/ත කළ Cව
ෙබනවා wලාසනාîඪ ග" ම_ම.

ගැන/ බලනට ඕනෑ lයලා මම ]තනවා. අපට සමෘ|
සංවධන ෙදපාතෙව
ෙබනවා. ඒ ) සමෘ|
සහනාධාර සහ අවශ- කරන අෙනr/ පහ=ක ඒ ජනතාවට
ලබා ෙද ඒ ජනතාව නඟා &ය CN. අෙ රජය
ෙකෙර] ඒ ජනතාවෙ ශ්වාසය ඇ වන ආකාරයට අ වැඩ
කටC කළ CN lයන ෙයජනාව/ ෙගන එ, කාලය
ලබාEම සබධව ඔබමාට ෙබෙහ ස් වත ෙව
මෙ කථාව අවස කරනවා, wලාසනාîඪ ග" ම_ම.
ෙබiෙහiම ස් N.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. You
have six minutes.
[

பி.ப. 6.14]

ග7 ඊ. සරවනපව මහතා

(மா.மி) ஈ. சரவணபவ )
(The Hon. E. Saravanapavan)

Thank you.
ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_ම, ඔබමාට ලබා E Ð කාලය අවසානN.

ග7 ආනද අDගමෙJ මහතා
(மா.மி) ஆன5த அIகமேக)
(The Hon. Ananda Aluthgamage)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, ග" ෙහYෂා තානෙ
ම_මාෙ කාලය-

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

එමාෙ ෙලාෙව නා; පහ6 ඔබමාෙ කාලයට
එක කළා.

ග7 ආනද අDගමෙJ මහතා
(மா.மி) ஆன5த அIகமேக)
(The Hon. Ananda Aluthgamage)

මට තව ත/පර 56 ෙදන wලාසනාîඪ ග" ම_ම.

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

නා;ෙය අවස කරන.

ග7 ආනද අDගමෙJ මහතා
(மா.மி) ஆன5த அIகமேக)
(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ෙහiඳN.
wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මාෙ කථාව අවස කළ
Cව ෙබනවා. අද අ ෙමiන ෙ|ව< ෙ ග" සභාව ළ කථා
කළ/ තමෙ ද"වට අධ-ාපනය6 ලබා Oය ෙනiහැlව
<ල &vන, තමෙ එOෙනදා තය ගත l{මට
ෙනiහැlව අපහ=ෙව ව/ ෙවන ශාල ජනතාව6 අෙ
ආසනවල සහ ෙ රෙ සමස්ත ජනතාව අතර ඉනවා. එම සා
ඒ ජනතාවෙ ආhක ත//වය නඟා &*ම සඳහා Eඝ කාන
ෙයජනා ෙගෙනනවා වාෙම ඒ ජනතාවට ලැMය C සහනය

ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள, ேமத
ஜனாதிபதி அவகளா; #ைவ7க0ட வ:=கால%
திட=க ெதாடபான ெகாைக விள7க உைர
GவைதH+ நா=க ெசவிம5%ேதா+; வாசி%!+
ெதாி.!ெகா'ேடா+. தமி>% ேதசிய7 (டைம0பினராகிய
நா+ இன0 பிரAசிைன ெதாடபாக திடவட!மான!+
நிர.தரமான!+ சாதாரண சட=களா; மா,ற0பட
Cயாத!மான ஒ: தீைவ0 ெப9வத,கான ஆைணைய
எம! ம7களிட+ ேகாாியி:.ேதா+. அவக அத, அேமாக
ஆதரைவ வழ=கி எம7 ஆைண வழ=கியி:.தன. எம!
ம7களி# அ=கீகாி7க0பட பிரதிநிதிக எ#ற வைகயி;
நா+ அ.த7 கடைளகைள எ.த7 காரண=ெகா'5+ மீற
Cயாெத#பைத இ.த சைப7% ெதாிவி7க
வி:+1கி#ேற#. அேதேவைளயி;, ேதசிய அரசா=க%ைதA
ேசா்.தவக"+ ம7க"70 பலவிதமான வா79திகைள
வழ=கியி:.தன. அவ,றி; 1திய அரசியலைம0ைப
உ:வா7வத# Sல+ நிைறேவ,9 அதிகாகார+ ெகா'ட
ஜனாதிபதி ைறைய இ;லாம, ெச8வ!, விகிதாசார
ேதா்த; ைறைய மா,9வ!, நிைலயான சமாதான%ைத
ஏ,ப5%!வத, இன0 பிரAசிைன7கான நிர.தர% தீ?
கா'ப! எ#பன 7கியமானைவயா+.
அ.த வைகயி;, நாடா"ம#ற+ அரசியலைம01A
சைபயாக மா,ற0ப5 நீ'ட விவாத=களி# பி#ன
இைட7கால அறி7ைக சம0பி7க0பட!. அ.த
இைட7கால அறி7ைக ,9Gதாக தமி> ம7களி#
அபிலாைஷகைள நிைற? ெச8யாதேபாதி<+, நா+ அைதA
சில தி:%த=க"ட# ஏ,97ெகாள% தயாராக இ:.ேதா+.
ஒ#றிைண.த, பிாி7க0படாத
பிாி7க0பட Cயாத
நா57 உளக 6யநிணய+ (Cய அதிஉAச அதிகார0
பகி? எ#ற அC0ைடயி; உ%ேதச அரசியலைம017
எ=க ஆதரைவ% த:வதாக நா+ மீ'5+ மீ'5+
உ9தியளி%தி:.ேதா+.
எம!
ம7களா;
ஏ,97ெகாள0படாத, ‘ெபௗ%த%!7 #Jாிைம’ எ#ற
ேகாபா577(ட நா+ எம! எதி0ைப%
ெதாிவி7கவி;ைல.
இ!ேபா#9
சில
வி57ெகா5017கைள0 1திய அரசியலைம0பி# Sல+
இன0 பிரAசிைன7 நிர.தர% தீ? காO+
ேநா7க%!டேனேய நா+ ேம,ெகா'ேடா+. இ%தைகய
-
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வி57ெகா5017க காரணமாக கட.த உUராசிA
சைப% ேதா்த;களி; தமி>% ேதசிய7 (டைம0பினராகிய
நா+ ெப:+ பி#னைடைவA ச.தி%ேதாெம#பைத நீ=க
அறிcக. எதி7கசியாக இ:.தேபாதி<+ வர?
ெசல?%திட=க த,ெகா'5 பிரதம:7 எதிரான
ந+பி7ைகயி;லா0 பிேரரைண வைர நாடா"ம#ற%தி;
#ைவ7க0பட சகல பிேரரைணக"7+ நா+ ஆதர?
வழ=கிேனா+. ந;@ண7க நைடைறயிKடாக எ;ேலா:+
ஏ,97ெகா"+ வைகயி; இன0பிரAசிைன7% தீைவ0
ெப,97ெகா"+ ேநா7டேனேய எ=களி# ஆதர?
அரசா=க% தர017 வழ=க0பட!.
ேமத ஜனாதிபதி அவா்களா; #ைவ7க0பட
ெகாைக விள7க?ைரயி; 1திய அரசியலைம01%
ெதாடபாகேவா, உUராசி ம#ற% ேதா்த;களி#ேபா!
ேத7கமைட.த அத# அ5%த கட நடவC7ைகக
ெதாடபாகேவா,
எ.தவித
க:%!7க"+
#ைவ7க0படவி;ைல. நா+ கட.த S#9 வ:ட=களாக
ேதசிய அரசா=க% தர0பினரா; ெதாட.! ஏமா,ற0ப5
வ.ேதாமா எ#ற ேகவி எ=க"7 எGகி#ற!.
அேதேவைளயி; ேமத ஜனாதிபதி அவகளி# உைரயி;
(ற0பட இ: விடய=க, இன0பிரAசிைன% தீ? எ#ப!
திைச தி:0ப0ப5விடேதா எ#ற ேகவிைய உ:வா7க%
தவறவி;ைல. றி0பாக “தமி>, Z@+, மைலயக ம7களி#
சSக கலாசார !ைறகைள உ9திெச8த;” என அ.த
உைரயி; றி0பிடேதா5 நாC# ெப:+பா#ைம
சSகமான சி=கள ம7களி# கலாசார உாிைமகைள0
பல0ப5%தி, உ9திெச8!, ேதச%தி# அைடயாளமாக
வ<0ப5%த;” என?+ (ற0பC:0ப! கவனி7க0பட
ேவ'Cய விடயமா+. “ெபௗ%த%!7 த@ட+” எ#9
ஏ,ெகனேவ #ைவ7க0பட ேகாபாைடவிட, இ!
ேம<+ வ@ைம வா8.ததாக7 காண0ப5கிற!. அதாவ!,
“ெப:+பா#ைம சSகமான சி=கள ம7களி# கலாசார
உாிைமகைள0 பல0ப5%தி, உ9தி ெச8!, ேதச%தி#
அைடயாளமாக வ<0ப5%!த;” எ#ற இ.த வா%ைதக
சி=கள ம7களி# கலாசார%ைத ம5ேம இல=ைக எ#ற
ேதச%தி# அைடயாளமாக ெவளி0ப5%!கி#றன. இ#J+
ெசா;ல0ேபானா;, தமி>, Z@+, மைலயக ம7களி#
கலாசார உாிைமக இ.த% ேதச%தி# அைடயாள=களாக
ஏ,97ெகாள Cயாதைவ எ#ப! அ.த வாிக Sல+
#ைவ7க0ப5கி#றன.
இ0பCயான
திடமிட
நைடைறகைள% தமிழகேளா, Z@+கேளா, மைலயக
ம7கேளா ஏ,97ெகாள0ேபாதி;ைல எ#பைத நா# இ=
ஆணி%தரமாக% ெதாிவி%!7ெகாள வி:+1கி#ேற#.
,

“

"

"

எம! இன அைடயாள=க இ.த% ேதச%!7 உாியைவ
எ#ப! ஏ,97ெகாள0படாவிடா;, “நா+ இ.த நாC#
பிரைஜக அ;ல” எ#பைதேய அ! 6C7கா5கி#ற!
என நா+ க:த ேவ'CHள!. அ5%!, ேதசிய
ந;@ண7க%ைத உ:வா7க மாகாண சைப ைறைம ேம<+
வ<0ப5%த0பட
ேவ'5ெமன
அN?ைரயி;
(ற0ப5ள!. உ'ைமயிேலேய நியாயமான ைறயி;
தமி> ம7களி# 6யநிணய உாிைமகைள ஏ,97ெகா'5,
ஆ"நாி# எேதAசதிகாரமான அதிகார=கைள நீ7கி, ம%திய
அரசி# தைலg5கைள% தவி%!, மாகாண சைப ைறைம
வ<0ப5%த0ப5மாயி# அ! ஒ: ந;ல விடய+தா#.
ஆனா;
13வ!
அரசியலைம01A
சட%தா;
ஏ,97ெகாள0பட வட7, கிழ7 இைண01, மாகாண
சைப7கான ெபா@Z, காணி அதிகார=க எ#பன
பறி7க0ப5, மாகாண சைபக வ<விழ.!ேபா87
கிட7கி#றன. நியதிA சட=கைள7(ட நிைறேவ,
,

றினா<+ அவ,ைற அ<77 ெகா'5வரCயாத
நிைலேய நில?கி#ற!. ஏ,ெகனேவ உாி%தான
அதிகார=க பறி7க0பட மாகாண சைபகைள
வ<0ப5%!வெத#ப!, தமி>% ேதசிய7 (டைம0ைபH+
தமி> ம7கைளH+ ஏமா,9+ ெவ9+ க'!ைட01 எ#ேற
நா# ந+1கி#ேற#. 1திய அரசியலைம0பி# Sல+
இன0பிரAசிைன7 ஒ: நிர.தர% தீ? க'5, நிைலயான
சமாதான%ைத
ஏ,ப5%!+
ஒ:
L>நிைல
தவி7க0ப5வத,கான ஒ: #ய,சிேய மாகாண
சைபகைள வ<0ப5%!வெத#ற ேபா@ #ைவ0பா+.
அேதேவைளயி; 1திய அரசியலைம0ைப7 கிட0பி;
ேபா5+ திட%தி# இ#Jேமா அ=கேம 20வ!
அரசியலைம01% தி:%த%ைத நிைறேவ,றி, நிைறேவ,9
அதிகார+ெகா'ட ஜனாதிபதி ைறைய நீ7வெத#9+
க:தேவ'CHள!.
ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள, ேமத
ஜனாதிபதி அவகளா; #ைவ7க0பட ெகாைக விள7க
உைர, தமி> ம7க"7 எ.தவித ந+பி7ைகையH+
ஊடவி;ைல எ#பைதH+ இ:7கி#ற ந+பி7ைகையH+
பலcன0ப5%!+ வைகயி; அைம.!ள! எ#பைதH+
நா# இ= மனவ:%த%!ட# ெதாிவி%!7ெகாகிேற#
ெதாட.!
தமி>
ம7களி#
அபிலாைஷக
1ற7கணி7க0ப5மாயி#, எம! ம7க"ட# இைண.!
cதிகளி; இற=கி எ+மீதான ஒ57ைறக"7 எதிராக
ஜனநாயக வழியி; ேபாராட ேவ'Cய நிைல ஏ,ப5+ என
ஆணி%தரமாக7 (றி7ெகா'5, என! உைரைய நிைற?
ெச8கி#ேற#. ந#றி.
,
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(மா.மி) மயி?வாகன திலகராஜா)
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள,
இல=ைக சனநாயக ேசாச@ச7 Cயரசி# 8வ!
பாரா"ம#ற%தி# இர'டாவ! (ட%ெதாடைர
ஆர+பி%!, ேமத ஜனாதிபதி அவக ஆ,றிய ெகாைக
விள7க உைரயி;
7கியமாக ஒ: விடய%ைத7
றி0பிC:7கி#றா. "ஜனாதிபதி எ#ற வைகயி<+,
அரசி# தைலவ எ#ற வைகயி<+ என! வா>%!7கைள%
ெதாிவி%!7ெகாகி#ேற#" எ#9 ஆர+பி7+ அ.த உைர
மீதான விவாத%தி; என! க:%!7கைளH+ பதி?
ெச8வத, வா80பளி%தைம7காக உ=க"7 என!
ந#றிைய% ெதாிவி%!7ெகாகி#ேற#.
ெகௗரவ தைலைமதா=+ உ90பின அவகேள, 201
ேம மாத+ 8ஆ+ திகதி ஜனாதிபதி அவக தன! ெகாைக
விள7க உைரைய இர'டாக வ%! ஆ,றியி:7கிறா.
கட.த இர'டைர வ:ட காலமாக ந;லாசி எ#J+
ெபயாிேல நைடெப,ற இ.த அரசா=க%தி; தா=க
எ%தைகய அைட?கைள அைட.தி:7கிேறா+ எ#ப!
ச+ப.தமாக அவர! உைரயி# அைரவாசி0 பதி
ெச#றி:7கிற!. அேதேபால, மிதி அைரவாசி0
பதியான! எrசியி:7+ கால%தி; எ%தைகய
ெகாைககைள #ைவ%! இ.த ஆசிைய7
ெகா'5நட%த0 ேபாகிேறா+ எ#பதாக?+ அத,காக
எNவாறான ஒ%!ைழ0பிைன இ.த0 பாரா"ம#ற%தி<+
பாரா"ம#ற அ=க%தின களிடமி:.!+ ஜனாதிபதி
அவக எதிபா7கிறா எ#பதாக?+ அைம.தி:.த!.
எ#ைன0 ெபா9%தவைர7+ 2015 ஜனவாி 8ஆ+
திகதிய#9 நா=க ெதாி? ெச8த இேத ஜனாதிபதி அவக
8
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த#Jைடய தலாவ! கால0பதியி#ேபா! ஆ,றிய
ெகாைக விள7க உைர7+ ஒ: ெபா!% ேதா்தைலH+
உUராசி ம#ற% ேதா்தைலH+ ச.தி%தத# பி#ன 2018
ேம மாத+ 8ஆ+ திகதி ஆ,றியி:7+ ெகாைக விள7க
உைர7+ இைடயி; ஒ: வி%தியாச+ இ:0பதாக நா#
உணகி#ேற#. காரண+, ஜனாதிபதி எ#ற வைகயி<+
அரசி# தைலவ எ#ற வைகயி<+ மா%திர+ அவர!
இர'டாவ! ெகாைக விள7க உைர அைமயவி;ைல.
இ#9 S#9 வ:ட=க கழி%! இர'டாவ! ெகாைக
விள7க உைரைய ஆ,றிய ஜனாதிபதி அவக, தலாவ!
ெகாைக விள7க உைரயா,றிய நா=க ெதாி?ெச8த
ெபா!ேவபாளரான ஜனாதிபதி அ;ல இ0ேபா! அவ
ஒ: கசியி# தைலவராக, ஒ: (டணியி# தைலவராக
இ:.!ெகா' 5தா# ஜனாதிபதியாக அரசி# தைலவராகA
ெசய,ப5கி#றா. எனேவ, தலாவ! ெகாைக விள7க
உைரயி#ேபா!
அவாிடமி:.!
ெவளி0பட
விடய=களி@:.! மா9பட சில விடய=கைள நா=க
அவர! ெசய,பா5களி@:.! அவதானி7க Cகி#ற!.
wவெர@யா மாவட ம7க பிரதிநிதிெய#ற வைகயிேல
நா# ஒ: விடய%ைத இ= பதி?ெச8ய வி:+1கி#ேற#.
2015 ஜனவாி 8ஆ+ திகதி ேதா்த@; ெவ,றிெப,ற ேமத
ஜனாதிபதி அவக"7 wவெர@யா மாவட ம7க
எNவா9 வா7களி%தாக எ#பைத7 றி0பிட ேவ'5+
இவ தன7கான வா7கைள7 ேகாாி அ.த மாவட%தி,
வ:ைக தரேவயி;ைல. வா7ைள7 ேகாரேவயி;ைல.
அ%தைகய ஒ: ச.த0ப%தி; ம7களிடமி:.! அ.த
வா7கைளA ேசகாி%!, அவ:7காக0 ெப,97
ெகா5%தவக நா=க எ#ற ெப:ைம எ=க"7கி:7
கி#ற!. அத,ேக,றா,ேபா; ேமத ஜனாதிபதி அவக"+
இ.த ஆர+ப கால0பதியிேல எ=கள! ேகாாி7ைகக
பலவ,97A ெசவி சா8%!0 பல ேவைல%திட=கைள
எ=க"70 ெப,97ெகா5%தி:7கி#றா எ#பைதH+ இ.த
உயாிய சைபயிேல நா# பதி? ெச8ய ேவ'Cயவனாக
இ:7கி#ேற#. றி0பாக, 2017 ெப0:வாி 9ஆ+ திகதி
wவெர@யா மாவட%தி; தலவா7கைலைய அ'மி%த
wவெர@யா0 பிரேதச ெசயலக%தி,பட xெவளி எ#ற
ஒ: 1திய கிராம%ைத% திற.!ைவ0பத, ேமத ஜனாதிபதி
அவக வ:ைகத.!, த#ைறயாக0 ெப:.ேதாட0
பதியிேல வா>கி#ற மைலயக ம7க"7 c5ாிைமHட#
காணிHாிைமையH+ இ.த% தலவா7கைல நகாிேல
வழ=கிைவ%தா எ#பைத மி.த ந#றிேயா5 பதி? ெச8ய
வி:+1கி#ேற#.
அேதேநர+,
தலவா7கைலயி;,
அேதேமைடயி; 2018ஆ+ ஆ'5 நைடெப,ற உUராசி
ம#ற% ேதா்த@#ேபா!, நம! ஜனாதிபதி அவகளி#
நிைல0பா5 எ#ப! ேவ9படதாக இ:.த! எ#பைதH+
நா# நிைன?ப5%த வி:+1கி#ேற#. காரண+, 2015
ஜனவாி 8ஆ+ திகதி இவ ஜனாதிபதியாக% ெதாி?
ெச8ய0ப5வத, wவெர@யா மாவட%தி; யா
யாெர;லா+ எதிராக நி#9 ெசய,படாகேளா, அவக
இ.த உUராசி ம#ற% ேதா்த@#ேபா! ேமத
ஜனாதிபதி அவகளி# ெவ,றி7காகA ெசய,பட
எ=க"7ெகதிராக7 ர; ெகா5%தாக அ.தேநர%தி;,
அவகேளா5 அ.த ேமைடயி; ேதா#றி ஒ#9ேசா்.!
ெசய,படா எ#பைத மனவ:%த%ேதா5 நா=க பதி?
ெச8யேவ'Cயவகளாக இ:7கி#ேறா+.
,
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ேமத ஜனாதிபதி அவகளி# இ.த7 ெகாைக விள7க
உைரயி# இர'டாவ! பதியிேல மிக 7கியமான 15

விடய=கைள உளட7கி அ.த ேவைல%திட%ைத அவ
#ெகா'5 ெச;லவி:0பதாகA ெசா;ல0பC:7கி#ற!.
அதி; 9வ! அ+ச+ மிக?+ 7கியமான!. அதாவ!
மைலயக ம7களி# ெபா:ளாதார, சSக நிைலைய
ேம+ப5%!த; எ#பதா+.
அ0பCயாயி#, அத,
#னதாக 7வ! அ+சமாக "தமி> ம7களி# சம உாிைமகைள
அC0பைடயாக7
ெகா'ட
அபிலாைசகைள
ஏ,97ெகாள;" எ#9+ 8வ! அ+சமாக Z@+
ம7களி# நல# ம,9+ சSக, கலாசார% ேதைவகைள உ9தி
ெச8த;" எ#9+ ெசா;ல0பC:7கிற!
ஜனவாி
8ஆ+ திகதி இ.த ம7க ேமத ஜனாதிபதி அவக"7
வா7களி%த! இ.த இர'டாவ! ெகாைக விள7க
உைரயிேல தமி> Z@+ மைலயக ம7க ெதாடபாகA
ெசா;ல0பC:7கி#ற விடய=கைள எதிபா%த;ல
இதைனவிட0 ெபாிய எதிபா0பி:.த!. அ.த எதிபா01
6:=கி, இ#ைறய நிைலயி; இ.த S#97
ம50ப5%த0பC:7கி#ற!. இ.த7 ெகாைக விள7க
உைரயி; (ற0பட மைலயக ம7களி# ெபா:ளாதார, சSக
நிைலைய ேம+ப5%!த; மா%திரம;ல, தமி> ம7களி# சம
உாிைமகைள அC0பைடயாக7ெகா'ட அபிலாைசகைள
ஏ,97ெகாள; எ#ப!?+ அ= நைடைற0ப5%த0பட
ேவ'5+. ஏெனனி;, மைலயக% தமிழக"+ தமி>
ம7கதா# எ#பைத இ.தA சைபயிேல நிைன?ப5%த
ேவ'Cயவனாக இ:7கி#ேற#. அவக"7கி:0ப! இ.த
நாCேல ெபா:ளாதார0 பிரAசிைனக மா%திரம;ல பல
உாிைம0 பிரAசிைனக"+ இ:7கி#றன.
ஜனாதிபதி% ேதா்த@# பி#ன அைமய0ெப,ற 1திய
அரசா=க%தி;
பாரா"ம#ற
உ90பினராக%
ெதாி?ெச8ய0பட என7 ேமத ஜனாதிபதி அவகைளA
சவகசி மாநாC; த#ைறயாகA ச.தி7+ வா8017
கிைட%த! H%த7 ,ற விசாரைண ச+ப.தமாக இ.த
நாCேல பதி? ெச8ய0பட கசிகளி# ெசயலாளக"7
அ;ல! பாரா"ம#ற%தி; அ=க+ வகி7கி#ற கசிகளி#
ெசயலாளக"7 அைழ01 வி5%! நைடெப,ற சவகசி
மாநாCேல நா# அவாிட+ ஒ: ேவ'5ேகாைள
வி5%ேத#. அதாவ! Z@+ ம7க 91ஆ+ ஆ'C@:.!
விசாரைண நட%த0பட ேவ'5+ எ#கி#றாக
இல=ைக% தமி> ம7க 2009இ@:.! விசாரைண நட%த
ேவ'5+ எ#கி#றாக
மைலயக ம7கைள0
ெபா9%தவைர7+ 1948ஆ+ ஆ'C@:.ேத இ.த
விசாரைண நட%த0பட ேவ'5+ எ#ற ேகாாி7ைகைய நா#
#ைவ%ேத#.
அவகளி#
பிரAசிைனக
ெவளிHலக%தி,A ெசா;ல0படவி;ைல.
அவ,ைறA
ெசா;வத,காக, இ.த மைலயக ம7களி# பிரAசிைனகைள
இல=ைக அரசா=க%தி; உ%திேயாக eவமாக0 பதி?
ெச8வத,காக7
ைற.தபச+
ஜனாதிபதி
ஆைண7Gெவா#ைற நி9வ ேவ'5+ என அவாிட+
ேநரCயாக ேவ'5ேகா வி5%தி:.ேத#. அத,0
பி#ன கCத+ Sலமாக?+ ேகாாியி:.ேத#. அத, அவ
அளி%தி:.த பதி, கCத+ என77 கிைட%தி:7கி#ற!.
ஆனா;, இ#9வைர அ! நிைறேவறவி;ைல.
இ.த இர'டாவ! ெகாைக விள7க உைரயி#
ெதாடAசியாக இ.த0 பாரா"ம#ற%திKடாக?+ அ.த7
ேகாாி7ைகைய நா# #ைவ7கி#ேற#. மைலயக ம7களி#
பிரAசிைனக இ.த நாC# ேதசிய0 பிரAசிைனக. அைவ
பதி? ெச8ய0பட ேவ'5+. அத,காக ஜனாதிபதி ஆைண7
Gெவா#9 அைம7க0பட ேவ'5+. பிரAசிைனகைள%
தீ0பைத0 பிற பா7கலா+.
ஆனா;, அ.த0
பிரAசிைனகைள ைறயாக0 பதி? ெச8வத,கான
,
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ேதைவயி:7கி#ற!.
அதைன ஜனாதிபதி அவக
நிைறேவ,9வா என எதிபா7கி#ேற#. இ#9
ெபா:ளாதார0 பிரAசிைன எ#9 வ:கி#றேபா!, பிரதான
பிரAசிைனயாக
அைமய0ேபாவ!
ேதாட%
ெதாழிலாளகளி# ச+பள0 பிரAசிைன! ச+பள0 பிரAசிைன
மா%திர+தா# மைலயக ம7க"7 இ:7கி#ற! எ#9 இ.த
நாC# ஏைனய ம7க நிைன%!7ெகா'C:7கிறாக.
அ!வ;ல உ'ைம! அ+ம7க"70 பல பிரAசிைனக
இ:7கி#றன. ஆ'டா'5 காலமாக அரசிய; ெச8தவக
எம! ம7க"7A ச+பள0 பிரAசிைன மா%திர+தா#
இ:7கி#ற! எ#ற ேபாைவைய அரசா=க%!77 காC,
ெதாடAசியாக எ=க"ைடய ம7கைள அCைமகளாக
ைவ%தி:0பத, எ'Oகிறாக. இ.த0 பாரா"ம#ற+
-

314

விவாதி0பத,% தயாராக இ:7கேவ'5+. இ9தியாக ஒ:
ேகவிைய #ைவ%! என! உைரைய நிைற? ெச8யலா+
எ#9 நிைன7கி#ேற#. அதாவ!, “S7ைக உைட7கிேற#;
ேமாதி0பா” எ#9 சவா; வி5பவக"7 நா# நா7கினா;
ேபசி, எ#Jட# விவாத%!7 வா:=க எ#9
அைழ%தேபா!, வர ம97கிறாக. S7ைக உைட7க
#வ.தவக"7 நா7 6"7காகி விடதா? எ#9 நா#
அவாிட+ ேககி#ேற#.
எனேவ, நீ=க இ.த0 பாரா"ம#ற%!7 வா:=க!
எ=கேளா5 விவாதிH=க! நா# 1திய பாரா"ம#ற
உ90பினராக இ:.தேபா!+, பாரா"ம#ற%தி,
உேளH+ ெவளிேயH+ உ=கேளா5 மைலயக ம7க"7காக
விவாதி7க7
கா%தி:7கிேறா+
எ#9
(றி
விைடெப9கி#ேற#. ந#றி! வண7க+!
,

ග7 dලාසනාeඪ ම}]මා

(மா.மி) தைலைமதா:) உ68பின அவக)
(The Hon. Presiding Member)

ග" ම_ම, ඔබමාට යත කාලය අවසානN.

ග7 මVවාගන1 ලකරාජා මහතා

(மா.மி) மயி?வாகன திலகராஜா)
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

wලාසනාîඪ ග" ම_ම, මට තව නා;ය6 ෙදන.

இ.த0 பாரா"ம#ற+ எத, இ:7கிற!? வா8திற.!
ேப6வத,ேக இ:7கிற!. அவக இ=ேக வ:வதி;ைல;
வா8 திற.! ேப6வதி;ைல. ஆனா;, ேம தின7
(ட=களிேல “S7ைக உைட7கிேற#; ேமாதி0பா” எ#9
(9கி#றவக, இ.த0 பாரா"ம#ற%தி; எ=கேளா5

එකVA ෙGලාව අ. භා. 6.30 mෙය dලාසනාeඪ ග7
ම}]මා Q Zශ්නය ෙන<මසා පා9\ෙ1]ව කV තබන ල+.
පා9\ෙ1]ව ඊට අ4ලව, 2018 මැ 11 වන QPරාදා
^, භා. 10.30 වන ෙතC කV 6ෙj ය.

அ ெபா(, பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ மா !மி
தைலைமதா9 உ பின$ அவ$க வினா விகாமேலேய
பாரா;மறைத ஒதிைவதா$.
அதப4 பாரா;மற, 2018 ேம 11, ெவளிகிழைம
.. ப. 10.30 மணிவைர ஒதிைவக ப ட
It being 6.30 p.m..,THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Friday, 11th
May, 2018.
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