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பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ADJOURNMENT MOTION: 
   Restoration of Tourism Industry  

 

PRINCIPAL  CONTENTS 

ஒத்திமவப்புப் பிரரரமை :  
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිනම්න්තුව රැස් විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]   

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் பி.ப. 1.00 ைைிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய]  

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

in the Chair. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order please! පාර්ලිශේන්තු ස්ථාවර නිශයෝග අංක 19.(1) 

යටශත් හදිසි ශපොදු වැදගත්කමකින් යුක්ත කාරණා සාකච්ඡා කිරීම 

සඳහා ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා ඉල්ලීමක් කර 

තිශෙන ෙැවින්, එම ශයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සභාශේ 

අනුමැතිය.  සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye! 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 

නැඟී සටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාශේදී පාර්ලිශේන්තුශේ 

ස්ථාවර නිශයෝග අංක 19.(1) යටශත්, හදිසි ශපොදු වැදගත්කමකින් 

යුක්ත කාරණා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කල් තැබීශේ විවාදයක් 

ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජනාව කියවන්න ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශයෝජනාව ශමයයි:   

ශ්රී ලංකාව ශලෝකශස සංචාරක කර්මාන්තය තුඉ ඉහඉම 

ස්ථානයක තිබියදී රශේ සිදු වූ ශමම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය 

ශහේතුශවන් ශමරට සංචාරක කර්මාන්තය සේපූර්ණශයන්ම කඩා 

වැටීශේ අනතුරකට පත්ව ඇති ෙැවින්ද, ශ්රී ලංකාව තුඉ රාජය 

පාලනය සහ නීතිශස ආධිපතය සේපූර්ණශයන් කඩා වැටී ඇති 

ෙැවින්ද, ශ්රී ලංකාව තුඉ නීතිශස ආධිපතය තහුරරු කර සංචාරක 

කර්මාන්තය වහාම යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අව ය 

පියවර ගත යුතු ෙව ශමම සභාවට ශයෝජනා කර සිටී. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye! 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊඉඟට, පාර්ලිශේන්තු රැස්වීේ පැවැත්ශවන කාලය පස්වරු 

6.30 දක්වා ශයෝජිතයි. ඒ ශවලාවට එකඟද?  

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye! 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුව කල් තැබීම- 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ශයෝජිත ආණ්ඩුව ෙලයට පත් 

ශවලා අදට මාසයක් ශවනවා. ශේ මාසය තුඉ එකම පනත් 

ශකටුේපතක්වත්, එකම නීතියක්වත්, එකම ශරගුලාසියක්වත් 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නැහැ. 

 
ගරු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඉතින්, ආණ්ඩුවක් නැහැ ශන්. 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ, ශයෝජිත ආණ්ඩුව. ශයෝජිත ආණ්ඩුව. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ආණ්ඩුව යැයි කියා ගන්නා අය. [ොධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ආණ්ඩුව යැයි කියා ගන්නා අය 

ෙලයට පත් ශවලා මාසයක් ගත ශවලාත් පාර්ලිශේන්තුවට 

ඇවිල්ලා ශයෝජනාවක්, නීතියක්, ඒ වාශේම පනත් ශකටුේපතක් 

යන කිසිම ශදයක් ඉදිරිපත් කර නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, 

ලංකා ඉතිහාසශස ප්රථම වතාවට ආණ්ඩුව -ආණ්ඩුව යැයි කියා 

ගන්නා අය- පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. සභාව කල් තැබීශේ ශයෝජනාව - [ොධා කිරීමක්] 

       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නලින් ෙණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමාශේ point of Order 

එක ශමොකක්ද?  

 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල ශේ ගරු සභාශේ වි ාල 

අලාභ හානි කිරීම සේෙන්ධව ඔෙතුමා කටයුතු කරනවා කිේවා. 

අපට ඒ ගැන දැන ගන්න පුළුවන්ද? ශමොකද, අපට තවමත් 

ශපශනනවා ඒ කරපු අලාභ හානි ඒ විධියටම තිශෙන ෙව. ඒවා 

ප්රතිසංස්කරණය කර නැහැ. එශසේ අලාභ හානි කරපු අය තවදුරටත් 

ශේ ගරු සභාවට එනවා. ඒ සේෙන්ධව ඔෙතුමා කටයුතු කඉ 

ආකාරය සහ එහි ප්රගතිය හා තත්ත්වය ශමොකක්ද කියා අපට දැන 

ගන්න පුළුවන්ද? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන පරීක්ෂා කරමින් යනවා. ඒ වාශේම ශපොලීසියත් 

පරීක්ෂා කරශගන යනවා. 

 
ගරු  (වවදය) කවින්ද නහ ෂාන් ජයවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த ரஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
 
නැඟී සටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (වවදය) කවින්ද ශහේෂාන් ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමා. 

ගරු  (වවදය) කවින්ද නහ ෂාන් ජයවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த ரஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

මැතිතුමා කියපු කාරණයට මා යමක් එකතු කරන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ශේ වනශකොට ලංකාශේ 

ආණ්ඩුවක් නැහැ. අපි ශේ ආණ්ඩුව ශේ වනශකොට ශේ ගරු සභාව 

තුඉ තුන් වතාවක් පරාජයට ලක් කරලා ඉවරයි. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔෙතුමාත් ඒක පිළිඅරශගන ඉවරයි. අද 

ආණ්ඩුවක් නැති නිසා ඒ අය පාර්ලිශේන්තුවට එන්න ෙැරිව පනත් 

ශකටුේපත් සේමත කර ගන්න ෙැරිව අද හැංගිලා ඉන්නවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒක රශේ ජනතාව දැන ගන්නට අව යයි. 

 
ගරු වඩිනේල් සුනර්ෂ් මහතා 
(ைொண்புைிகு  வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
 

නැඟී සටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වඩිශේල් සුශර්ෂ් මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු වඩිනේල් සුනර්ෂ් මහතා 
(ைொண்புைிகு  வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවස්ථාව ලො දීම ගැන ඔෙතුමාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා. මට විනාඩියක් පමණයි ඕනෑ, ගරු 

කථානායකතුමනි.  

සුළු ජාතීන්ශේ ඡන්ද 54,000කට ආසන්න සංඛ්යාවක් අරශගන 

පාර්ලිශේන්තුවට ආ මන්ත්රීවරශය හ හැටියට මට පාර්ලිශේන්තුව 

ඇතුශඉේත් ආරක්ෂාව නැහැ, මිරිස්  හඩු ගහනවා. ආසනයට 

ගිහිල්ලා මශේ පක්ෂ ෙල මණ්ඩලය තියනශකොට ඒකට පිට 

කේටිය ඇවිල්ලා ජාතිවාදය අුරස්සා මට ශපට්රල් ශෙෝේෙ ගහන්න 

පවා ලෑස්ති ශවලා සිටියා. ඒ, ගිය ඉරිදා. ඒ සේෙන්ධශයන් පස්සර 

ශපොලීසියටත්, ෙදුල්ල DIGටත් මම පැමිණිලි කඉා. පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරශය හ හැටියට මශේ වරප්රසාද කඩ කර, සුළු ජාතීන් 

නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරශය හ වන මා මරන්න හැදුවා. ඒ 

සේෙන්ධශයන් complain කරපු එකට අද වනතුරු ෙදුල්ල ශහෝ 

 පස්සර ශපොලීසිශයන් තීන්දුවක් ගන්ශන් නැතිව අද උශේ ඒ OIC 

මහත්තයාව -ඒ OIC මහත්තයා දැනශගනමයි ඒක ුරශණ්.- ASP 

හැටියට promote කරලා තිශෙනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අශේ 

ආරක්ෂාව සේෙන්ධශයන් ඉන්ශන් ඔෙතුමා. පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරශය හ හැටියට මශේ වරප්රසාද සේපූර්ණශයන්ම නැති 

කරලා තිශෙනවා. මම සුළු ජාතීන් නිශයෝජනය කරන 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශයක්. මට ආරක්ෂාව නැහැ, මට ශගදර 

ඉන්න ආරක්ෂාවක් නැහැ, පාර්ලිශේන්තු ආවාම 

පාර්ලිශේන්තුශේදීත් මට මිරිස්  හඩු ගහනවා, ඒවා ප්ර ්න. මශේ 

ආසනයට ගියාම මශේ ආසනශස, මශේ පක්ෂශස ෙල මණ්ඩලය 

තියනශකොට පිට කේටිය ඒකට ඇවිල්ලා ජාතිවාදය කථා කරලා, ඒ 

වාශේම ඇසිඩ් ශගනැල්ලා ඇසිඩ් ගහන්න ලෑස්ති කරලා 

තිශෙනවා. ශේක පස්සර ශපොලීසිය ශහොඳට දැනශගන තිශෙනවා. 

ශේ සේෙන්ධශයන් මම ශපොලීසියට කථා කඉා. මම IGPට කථා 
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කඉා. IGP phone එක answer කශඉේ නැහැ. තව පාරක් DIGට 

කථා කඉා, DIGත් phone එක answer කශඉේ නැහැ. ASP 

ශකශන හට, SSP ශකශන හට කථා කරලා මම ශපොලීසිශස entry 

එකක් දැේමා. ඒ ඉරිදා දවස. අද වනශකොට දවස් තුනක් ගත ශවලා 

තිශෙනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශේ වනශකොටත් කිසි 

ශකශනක් අත් අඩංගුවට ශගන නැහැ. ශමො හත් නැහැ. ඒ ශවනුවට 

ඒ ශපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා ASP හැටියට promote කරලා 

තිශෙනවා. එතශකොට අපට ආරක්ෂාව ලැශෙන්ශන් ශකොශහොමද? 

අපි ශේ රශේ ජීවත් වන්ශන් ශකොශහොමද? ජාතිවාදය ආපහු පටන් 

ගන්නවාද? ජාතිවාදය පටන් ශගන ශේ කටයුතු යන නිසා අපි 

ශලො හ ප්ර ්නයකයි ඉන්ශන්. මශේ වතුකරශස ජනතාව, මශේ 

වෘත්තීය සමිති අහනවා, පාරට ෙහින්නද කියලා. දැනුත් telephone 

කරලා අහනවා, ඔක්ශකොම පාරට ෙහින්නද කියලා. මමත් එතැනට 

ගිහිල්ලා ඒකට හුරල් ුරණා නේ, ශමොකද වන්ශන්? ගරු 

කථානායකතුමනි, ජාතිවාදය නැති පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශය හ 

විධියට මටත්, මශේ ජනතාවටත් තිශෙන ආරක්ෂාව ශමොකක්ද?  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම අදම ශපොලිස්පතිතුමා දැනුවත් කරන්නේ, ගරු වඩිශේල් 

සුශර්ෂ් මැතිතුමනි.  

 
ගරු මිංගල සමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 

නැඟී සටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා.  

 
ගරු මිංගල සමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ නියම සභානායක ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල මහතා කියපු ශේට මමත් වචනයක් එකතු කරන්න 

ඕනෑ. ඇත්ත ව ශයන්ම අද දවස ශවන ශකොට සිරිශසේන-රාජපක්ෂ 

 හමන්ත්රණය නිසා ඇති වූ නීති විශරෝධි ආණ්ඩුවට හරියටම 

මාසයක් සේපූර්ණ ශවලායි තිශෙන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, 

මාසයක් සේපූර්ණ ුරණත් ශේ වන විට ශලෝකශස කිසිම රටක් ශේ 

නීතයනුූලල ශනොවන, ශහොර ආණ්ඩුව පිළිශගන නැහැ. නුතත් ඊට 

වඩා ෙරපතඉ තත්ත්වයක් ලංකාශේ අපට ඉදිරිශසදී විඳින්න සිේධ 

ශවනවා, ශේ නීතයනුූලල ශනොවන ආණ්ඩුවට ශේ ආකාරයටම 

තවදුරටත්, ශදසැේෙර් මාසය තුඉත් ඉදිරියට යන්න දුන්ශනොත්. 

ශමොකද, ඔෙතුමා දන්නවා, හැම අුරරුේශේම අය වැශයන් පසුව 

Consolidated Fund එශක් සල්ලි නි හත් කරන්න ුතදල් 

ඇමතිවරයා වශරන්තුවක් නි හත් කරන්න ඕනෑ ෙව. මම ුතදල් 

ඇමතිවරයා හැටියට, පසුගිය අය වැශයන් පසුව,  2018 ශදසැේෙර් 

මාසශස 31වන දා දක්වා ඒ වශරන්තුව නි හත් කර තිශෙනවා. 

නුතත් ජනවාරි මාසශස 01වන දා ඉඳලා ශේ රශේ එවැනි 

වශරන්තුවක් නි හත් කරන්න අය වැයක් ශගනැල්ලා නැහැ; අතුරු 

සේමත අය වැයක් ශගනැල්ලාත් නැහැ. ඒ වාශේම එවැනි 

වශරන්තුවක් නි හත් කරන්න පුළුවන් නීතයනුූලල ුතදල් 

ඇමතිවරය හත් නැහැ. ශමන්න ශේ තත්ත්වය යටශත් ශේ 

ශසනසුරාදා ශහවත් ශදසැේෙර් මාසශස 01වන දා, ඊඉඟ දින 30දී- 

දින 30 හත් නැහැ, නත්තල් නිවාඩු කාලය එනවා, ශදසැේෙර් 23, 

24 වන විට.       

ඒ සති ශදක, තුන ඇතුඉත නීතයනුූලල රජයක් පත් කරලා, 

නීතයනුූලල අගමැතිවරශයක් පත් කරලා, නීතයනුූලල ුතදල් 

ඇමතිවරශයක්, කැබිනේ මණ්ඩලයක් පත් ශනොකශඉොත් ජනවාරි 

මාසශස 01 ශවනිදා ඉඳලා ශේ රශේ රජශස ශසේවකයන්ට පඩි 

ශගවන්න ෙැහැ; විශ්රාමිකයන්ට පඩි ශගවන්න ෙැහැ; 

සමෘේධිලාභීන්ට දීමනා ශගවන්න ෙැහැ; ශේ රශේ යන්ත්රණය 

සේපූර්ණශයන්ම එතැනම ශලොේ ශවනවා. ඒ නිසා ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා මැදිහත් ශවලා විශ ේෂශයන්ම 

ජනාධිපතිවරයාට කියන්න, ශේ රට පාවා ශනොදී වහාම 

නීතයනුූලල රජයක් පත් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 

 
ගරු නජෝන් අමරතුිංග මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஜொன் அைரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
 

නැඟී සටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා. 

 
ගරු නජෝන් අමරතුිංග මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஜொன் அைரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කථා කරන්ශන් විශ ේෂශයන්ම 

ගරු වඩිශේල් සුශර්ෂ් මන්ත්රීතුමා කරපු පැමිණිල්ල පිළිෙඳව. ශේ 

අවජාතක ආණ්ඩුව මන්ත්රී ශනොවන සමහර අයටත් ශපොලිස ්

ආරක්ෂාව දීලා තිශෙනවා. ශේක මහ භයානක පැමිණිල්ලක්. 

ඔෙතුමාට පුළුවන්, "ගරු වඩිශේල් සුශර්ෂ් මන්ත්රීතුමාට වහාම 

ආරක්ෂාව ශදන්න" කියලා ශපොලිස්පතිතුමාට නිශයෝග කරන්න. 

ඔෙතුමා අශේ ආරක්ෂකයා. පාර්ලිශේන්තුව ඔෙතුමා යටශත් 

තිශෙන්ශන්. ඒක නිසා පසුෙට ශවන්න එපා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද මම ඒ ගැන දැනුවත් කරනවා.  

 

ගරු නජෝන් අමරතුිංග මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஜொன் அைரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
අපට ඔෙතුමා ගැන වි ්වාසයක් තිශෙනවා. ඔෙතුමා තමයි අද 

අශේ ගැලුරේකාරයා කියන එක මම ශේ අවස්ථාශේ මතක් 

කරනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
 

නැඟී සටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මැතිතුමා. 
 

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දා ඔෙතුමා තීන්දුවක් දුන්නා, 

"වි ්වාස භංගශයන් පස්ශසේ ශේ රශේ අගමැතිවරශය හත් නැහැ; 

ආණ්ඩුව හත් නැහැ" කියලා.  

ඒ තීන්දුව දුන්ශන් ශනොවැේෙර් 14වැනි දා. හැෙැයි, ුතදල් හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාතයාං ශස letterhead එකක් යටශත් මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහත්මයා ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට ශමන්න 

ශමවැනි නිශයෝගයක් ලොදී තිශෙනවා. 
 

"නඩු අංක  : BIA/D/CASE/128/2017  

අයදුේකරුශේ නම : අලි රිසාසේ ශමෝෆ් මහතා  

 

ශර්ගු ආඥාපනශත් 164 වැනි වගන්තිය අනුව මා ශවත පැවරී ඇති ෙලතල 

ප්රකාරව, ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශස ුතදල් හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාතය මහින්ද රාජපක්ෂ වන මා, රාජසන්තක කරන ලද ඇශමරිකානු එක්සත් 

ජනපද ශඩොලර් 53,455ක ුතදල ආපසු ොරදීමට නිශයෝග කරමි."  

ශේක නීතයනුූලල ද? ශමශහම කරන්න පුළුවන් ද, ගරු 

කථානායකතුමනි? ශේක සමාජ මාධය ජාලශස සැරිසරනවා. ඕනෑ 

නේ මට පුළුවන්, ශේශක් printout එකක් අරශගන සභාගත 
කරන්න පුළුවන්. මම ඒක සභාගත කරන්නේ. රජයක් නැහැයි 

කියලා පාර්ලිශේන්තුව -වයවස්ථාදායකය- තීන්දුවක් දීලා තිබියදී, 
ඇමතිවරු නැහැයි කියලා තීන්දුවක් දීලා තිබියදී, රාජසන්තක 

කරන ලද ඇශමරිකානු ශඩොලර් 53,400කට අධික ුතදලක් නිදහස් 
කරන්න කියලා නිශයෝග දීම නීතයානුූලල ද? එශහම කරන්න 

පුළුවන් ද කියන එක පිළිෙඳව ඔෙතුමා ශසොයා ෙලා තීන්දුවක් 

ශදන්න. 

ශදවැනි කාරණය ශමයයි. ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය 

සි හරාදා ඔෙතුමා ඒ ශවලාශේ ගරු සභාශේ හිටිශස නැහැ. ගරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමා ූලලාසනශස හිටිශස. ඒ අවස්ථාශේදී 

මම වරප්රසාද ප්ර ්නයක් මතු කඉා. ගරු කථානායකතුමනි, 
පාර්ලිශේන්තුව කල් තැබුවාට පස්ශසේ Adjournment Motion එක 

සභාශේ ගන්නවා. එතශකොට රාජය මාධය ශදකක් වන ජාතික 

රූපවාහිනිය සහ ස්වාධීන රූපවාහිනිය "පාර්ලිශේන්තුව යළි කල් 
තිබ්ො" කියා පාර්ලිශේන්තුශේ සිට සජීවීව කියලා, පාර්ලිශේන්තු 

රැස්වීම ශේ සභාව ඇතුශඉේ පැවැත්ශවේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානශස මාධය සාකච්ඡාවක් සජීව දුන්නා.  

ශේක මහජන ුතදල් අවභාවිතාවක්; පාර්ලිශේන්තුශේ 
ගරුත්වයට නිගරු කිරීමක්. එම නිසා පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශය හ 

ව ශයන් මම ඔෙතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, -මම පසුගිය දා ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමාටත් ශේ ගැන කිේවා- මහජන ුතදල් 
අවභාවිතාව පිළිෙඳවත්, මන්ත්රීවරුන්ශේ වරප්රසාද උල්ලංනනය 

කිරීම පිළිෙඳවත්, පාර්ලිශේන්තුශේ ශගෞරවයට හානි කිරීම 
පිළිෙඳවත් ශේ ආයතන ශදශක් අදාඉ නිශයෝග දුන්නු අධයක්ෂ 

මණ්ඩල සාමාජිකයන් වරප්රසාද කමිටුව හුතවට ශගනැල්ලා, 
ඔුරන්ට දඬුවේ ශදන්න කියලා. ඔෙතුමාට ඕනෑ නේ මම ශේ 

සේෙන්ධව ලිඛිතවත් ශදන්නේ. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ලිඛිතව එවන්න. ශෙොශහොම ස්තුතියි. මීඉඟට, ගරු 

අජිත් මාන්නේශපරුම මැතිතුමා. ඉන් පසුව ගරු රුරෆ් හකීේ 

මැතිතුමා. 

ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඔෙතුමා ගැන ආඩේෙර ශවනවා, 

කිසිම මැර ෙලයකට, ශවනයේ රාජය ෙලයකට, ශවනයේ 

ෙලයකට යට ශනොවී ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුඉ ප්රජාතන්ත්රවාදය 

ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන. ඒ වාශේම, අද 

පාර්ලිශේන්තුව තුඉ ප්රජාතන්ත්රවාදය තිශෙනවා කියලා රශේ 

ජනතාවට ශපන්වන්න ඔෙතුමාශේ නායකත්වය යටශත් අපට 

ශෙොශහොම අභිමානශයන් රැස්ශවන්නට පුළුවන්කම තිශෙනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ශේ පාර්ලිශේන්තු සභා ගර්භය තුඉ 

ප්රජාතන්ත්රවාදය ්රියාත්මක ශවේදී ප්රජාතන්ත්රවාදයට ගරු කරන, 

ප්රජාතන්ත්රවාදය අගය කරන මන්ත්රීවරුන් පිරිස ශේ 
පාර්ලිශේන්තුවට රැස්ශවලා තිශෙනවා. නුතත් ප්රජාතන්ත්රවාදයට 

විරුේධ, ප්රජාතන්ත්රවාදයට අකැමැති, තුතන් ආණ්ඩුව යැයි කියා 
ගන්නා කණ්ඩායම අද ප්රජාතන්ත්රවාදයට ුතහුණ ශදන්නට ෙැරිව 

ඉන්නවා. ගශමන් පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා පාර්ලිශේන්තුශේ 
කැන්ටින් එකට ශවලා ඒ වරප්රසාද ුකක්ති විඳිමින් ඉන්නවා මිසක් 

රශේ ජනතාව ෙලාශපොශරොත්තු ශවන වරප්රසාද ලොශදන්නට, 

ජනතාව ශවනුශවන් කඉ යුතු ශේ කරන්නට, ප්රජාතන්ත්රවාදය 
ආරක්ෂා කිරීමට කඉ යුතු ශේ ඉටු කරන්නට අද ඒ අය මැළි ශවලා 

තිශෙනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඔෙතුමාට ආශිර්වාද කරනවා. 

ඔෙතුමා ශේ රටට, ශේ ශලෝකයට ශපන්වලා තිශෙනවා, ශේ 
පාර්ලිශේන්තුව තුඉ සිදු වන ඕනෑම ශේකට ඔෙතුමා භය නැතිව 

ුතහුණ ශදන ෙව. ඒ නිසා ශ්රී ලාංකිකයන් ව ශයන් අපට ඔෙතුමා 

ගැන ආඩේෙර ශවන්නට පුළුවන්. කිසිම ෙලශේගයකට යටත් 
ශනොවී ඔෙතුමා ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කිරීම 

සේෙන්ධව අපට ශලො හ වි ්වාසයක් තිශෙනවා. ඒ පිළිෙඳව අපි 
ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

මීඉඟට, ගරු රුරෆ් හකීේ මැතිතුමා. 
 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශපර කථා කඉ මන්ත්රීවරු සඳහන් 

කඉ කාරණාවලට තවත් කාරණාවක් එකතු කරන්නයි මම නැඟී 

සිටිශස. ශේ සභාශේ අපි වි ව්ාසභංග ශයෝජනාවක් සේමත 

කරගත්තාට පසුව ඔෙතුමාශේ නිශයෝගය දැනට හැන්සාඩ්ගත 

ශවලා එය නීතයනුූලල ෙව ුතළු රටම පිළිගත යුතු තත්ත්වයක් 

තිබියදී, ශේ ඊනියා ආණ්ඩුශේ අගමැති සහ අමාතයවරුන් යැයි 

කියා ගන්නා  කල්ලිය, එශලසම අගමැති ශලසත්, ඇමතිවරුන් 

ශලසත් ශේ රශේ විදුත් සහ ුතරිත මාධය මිනන් හැඳින්වීමට 

කටයුතු කිරීම අශේ වරප්රසාද කඩවීශේ ප්රධාන කාරණාවක් 

ශවනවා. ශමය අශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ වරප්රසාද ප්ර ්නයක්. ශමොකද, 

අගමැති, එශහම නැත්නේ ඇමතිවරු යැයි කියාගන්නා ශේ ඊනියා 

ආණ්ඩුශේ අය එශලස හඳුන්වා දීම නිසා වි ාල ශලස අශේ 

වරප්රසාද කඩවීමක් වනවා. ඒ පිළිෙඳව පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය 

යුතුයි. ශේ අය ශේ තනතුරුවලින් හැඳින්වීම වඉක්වාලීම සඳහා 

විදුත් මාධය ආයතනවලට සහ ුතරිත මාධය ආයතනවලට ඔෙතුමා 

නිශයෝගයක් දිය යුතුයි. ශමොකද, ශමය නීතයනුූලල ශනොවන 

කාර්යයක්. වයාජ ආණ්ඩුවක්, ආණ්ඩුවක් ශලස කියමින් යන 

තත්ත්වය අපට පිළිගත ශනොහැකියි. ඒක අශේ වරප්රසාද ප්ර ්නයක්. 

ඒ පිළිෙඳව ඔෙතුමා කටයුතු කරනු ඇතැයි කියා මම 

ෙලාශපොශරොත්තු වනවා. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. මීඉඟට ගරු මලික් සමරවික්රම මැතිතුමා. 

එතුමාශගන් පසුව ගරු ගාමිණී ජයවික්රම ශපශර්රා මැතිතුමා. ඉන් 

අනතුරුව ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා. 
 

ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා   
(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Hon. Speaker, I would like to add to what the Hon. 
Rauff Hakeem just stated. Sir, you have very clearly 
stated that you do not recognize the Hon. Mahinda 
Rajapaksa as the Prime Minister of this country and you 
have not even recognized any Member as a Cabinet 
Minister. However, I learnt from the media that a group 
of MPs meet once a week and take decisions to procure 
various items. They enter into various agreements not so 
much with countries, but with international organizations 
and companies and are trying to bring in various kinds of 
items to Sri Lanka and various projects are being handed 
over to them, which is totally illegal. So, I would like to 
bring this to your kind notice and greatly appreciate if 
some action is taken to stop this kind of illegal activities. 

Thank you. 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Thank you.  

මීඉඟට ගරු ගාමිණී ජයවික්රම ශපශර්රා මහතා. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා මහා ශශ්රේෂ්ඨ 

කථානායකවරශයක්. ඔෙතුමා ගැන කථා කරනශකොට මට මතක් 

ශවනවා, පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරු අල්ලාශගන එන්න කියලා 

මහා බ්රිතානයශස ශදවන එඩ්වර්ඩ් රජතුමා තම භටයින් 

පාර්ලිශේන්තුවට යැේවාම, කථානායකවරයා ශකළින් සහ 

එඩිතරව ඉඳපු හැටි. "ශේක මාශේ රාජ භූමිය" කියලා ඔුරන් පඉවා 

හැරියා. එශහම නේ ඔෙතුමා ශජයෂ්ඨ ශේ පාලකශයක් විධියටයි 

මම සලකන්ශන්. ඔෙතුමා ඉතිහාසගත ශවනවා. ඔෙතුමා එඩිතරව, 

හදවතට එකඟව කටයුතු කරනවා. එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකශයක් 

විධියට ශනොශවයි ඔෙතුමා ඔය පුටුශේ ්රියා කරන්ශන් කියලා මම 

දන්නවා. කථානායකවරයා විධියටයි ඔෙතුමා ්රියා කරන්ශන්. 

ඔෙතුමා ්රියා කඉ ආකාරය අපි ඉතිහාසය පුරාවටම දැක්කා. 

ඇමතිවරශයක් විධියට, තානාපතිවරශයක් විධියට විතරක් 

ශනොශවයි ඔෙතුමා කටයුතු කර තිශෙන්ශන්. ඒ නිසා අපි ඔෙතුමා 

අගය කරනවා. ඔෙතුමාට ශකොච්චර මඩ ගහන්න හැදුවත්, ඒවා 

ඔක්ශකෝම ඒ අයටමයි වදින්ශන්. අුරරුදු 72ක් පමණ වන 

ආසියාශේ පැරණිම ප්රජාතන්ත්රවාදී පාර්ලිශේන්තුවයි අශේ රශේ 

තිශෙන්ශන්. එදා ඒ සිදු ශවච්ච ශේදනීය ශේවල් අපි දැක්කා. 

පාර්ලිශේන්තු ඉතිහාසශස සිදු ශනොුරණු ශේවල් අපි එදා දැක්කා. 

ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුඉ සිට ඇිනල්ල දික් කරලා කථා කරන්න 

පුළුවන් ශකශනක් තමයි මම. ඇයි ඒ? රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා 

මට කිේවා, "ජයවික්රම, ඔෙ ශජයෂ්ඨතම සංවිධායකයා" කියලා. 

මට ඒක අමතක ශවලා තිබුණා. මම ඇහුවා, "ඒ ශකොශහොමද?" 

කියලා. "1972දී ඩඩ්ලි ශසේනානායක මැතිතුමායි ඔෙ  සංවිධායක 

විධියට පත් කශඉේ" කියලා එතුමා මට කිේවා. එතශකොට තමයි මට 

මතක් ුරශණ්. මම කිේවා, "හරි" කියලා. 1977 පාර්ලිශේන්තුවට 

ආපු මම ශදසැරයක් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරය හ විධියට 

පත් ුරණා. හැෙැයි, ෙලකාමිත්වශයන්, ෙලශලෝභිත්වශයන් මම 

කටයුතු කශඉේ නැහැ. අද සිදු ශවන ශේවල් දැක්කාම හරිම ලජ්ජයි; 

ඒ වාශේම නින්දිතයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මා එක්ක 

නාලන්දා විදයාලශස ශහෝස්ටල් එශක් අුරරුේදක් විතර හිටියා. මට 

අද හරිම ලජ්ජයි. 1988 ද හශණ් කැරැල්ලක් තිබුණු කාලශස ඇයි 

මම පාර්ලිශේන්තුශවන් අයින් ුරශණ්? ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන 

මැතිතුමාට මම කිේවා, "මට වයඹ දියුණු කරන්න ඕනෑ" කියලා. 

මට ඕනෑ ුරණා, Provincial Councils are a must කියලා 

ශපන්වන්න. මම ඒක කරලා ශපන්වලා තිශෙන ශකශනක්. මම 

ප්රසිේධිය පස්ශසේ ගිය ශකශනක් ශනොශවයි. එදා 1988දී මම එශහම 

වැඩ කරලා ශපන්වූවාට පස්ශසේ 1998දී රනිල් වික්රමසිංහ 

මැතිතුමායි, ගාමිණී අතුශකෝරල මැතිතුමායි මට කිේවා, 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්න කියලා. ගාමිණී අතුශකෝරල කියන්ශන් 

අශේ පක්ෂශස හිටපු ශශ්රේෂ්ඨ මහශල්කේවරශයක්. ගරු 

කථානායකතුමනි, එදා "සිරිශකොශත්'' ඔෙතුමාත් හිටියා. එදා 

දයාරත්න මැතිතුමා මට කිේවා, "වයඹ පඉාත් සභාව දිනාශගන 

එයින් අයින් ශවලා පාර්ලිශේන්තුවට එන්න" කියලා.  

අද ඔෙතුමා කැපශවනවා වාශේ මශේ ශජයෂ්ඨත්වයත් නැති 

කරශගන මම තීරණයක් ගත්තා. වයඹ පඉාත් සභා මැතිවරණශසදී   

නාවින්න ඇතුළු ඔය කණ්ඩායම නින්දිත, ජඩ විධියට කටයුතු 

කඉා; ගැහුවා. එදා කරපු නින්දිත ශේවල් නිසා,- 

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තුතන්නාන්ශසේලාශේ කැබිනේ එශක් හිටියාශන්.  එයා තරග 

කඉාද? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කුරද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නාවින්න. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නාවින්න තරග කඉා. එතුමා නීති විශරෝධීව ගිහිල්ලා පුටුශේ 

වාඩිශවලා හිටියා. මම අුරරුදු ශදකක් ශගදර හිටියා මිස, ඒ ජරා 

පුටුවට ගිශස නැහැ, ජනතාවශේ ඡන්දය උදුරා ගත්ත නිසා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ශේ නින්දිත සිේධිය සිදු ුරණා. මට 

මිරිස්  හඩු ගහපු එක ශේදනාවක් ුරවත් මම එය වවරශයන්  

සලකන්ශන් නැහැ. නුතත් මශේ ඇහැට සිදු ශවලා තිශෙන හානිය  

ගැන  "විෂන් ශකයාර්" එශකන් පැය ශදකක ශටස්ේ එකක් 

කරන්න ඕනෑ කිේවා. ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුඉ අපට තිශෙන 

වරප්රසාද, අයිතිය හා ආරක්ෂාව ශමොකක්ද කියලා මම අහනවා. 

එදා ඇසිඩ් ශගනැල්ලා තිබුණාය කියලා මට ආරංචියි. අශේ 

සශහෝදර මන්ත්රීවරු ප්රතිප්රහාරයක් එල්ල කඉා නේ එදා අපට 

ඇසිඩ් ප්රහාර එල්ල ශවන්න තිබුණා. ඔෙතුමන්ලා ශේ වාශේ 

විනීතව, ශලෝකයාට අශේ ආදර් ය ශපන්වීම සේෙන්ධශයන් මම 

ඔෙතුමන්ලාට මශේ ශගෞරවය හා ස්තුතිය පුද කරනවා.   

ඔෙතුමන්ලාශේ හැසිරීමට මම ගරු කරනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශමවැනි ශේවල් කරන්න නින්දිත ශහොර 

පාලකයන්ට ලජ්ජා නැේද කියලා මම අහනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

අය වැයක් අනුමත ශනොවීම සේෙන්ධශයන් මංගල සමරවීර 
මන්ත්රීතුමා කිේවා. ඇයි පඩිය විතරද නැති ශවන්ශන්? අපට ෙඩු 
ුතේටු ශගශනන්න හැකිද? රටට සිදු වන විනා ය ෙලන්න. 
සංචාරක කර්මාන්තය කඩා වැටීම පිළිෙඳව අපි පසුව කථා 
කරන්නේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ඇහැට සිදු වී තිශෙන හානියට 
මට ශගවන වන්දිය ශමොකක්ද කියලා මම අහනවා. මම ශහට 
"විෂන් ශකයාර්" එකට ගිහිල්ලා පැය ශදකක් ශටස්ේ කරනවා.  

මම ශේ කාරණය කිේවාට කමක් නැහැ. එඩ්වඩ් ගුණශසේකර 
මශේ ඥාතියා. ශමොකද, මමත් ඒ ගශේ ශකශනක්. එතුමාශේ 
ශගදරට ඇවිල්ලා, ලක්ෂ 2,000ක් දැන් ශදනවා කිේවා ලු, advance 

එකක් හැටියට.  තව ලක්ෂ 1,000ක් ශදනවා කිේවා ලු. සල්ලිත් 
අරශගන ගිහිල්ලා තිශෙන්ශන්. ශේකද, ශේ රට- 

 

ගරු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කවදාද? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතුමා ඊශස ප්රකා  කඉා. එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මැතිතුමා 

ඉන්නවා; මශේ ඥාතියා; මමත් එශහේ.  

ශඩොලර්වලින් දැන් ශදන්ශන්. රුපියල්වලින් ශනොශවයි. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ඔෙතුමා ශකළින් ඉන්න.  
 

ගරු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කුරද ඇවිල්ලා තිශෙන්ශන්? 
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක එතුමාශගන් අහන්න ඕනෑ. ඒක කියන්න ෙැරි ුරණා. ඒ 

නිසා මම අහනවා, මට ශදන වන්දිය ශමොකක්ද කියලා. ශේ අයශේ 

කලිසේ විතරක් ශනොශවයි, ඔක්ශකෝම ගලවලා ෙලන්න ඕනෑ. 

ශමොනවා අරශගන එයිද දන්ශන් නැහැ, ශේ සභාව ඇතුඉට.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ජයවික්රම ශපශර්රා මැතිතුමනි, දැනටමත් ඒ ශපොලිස ්

පරීක්ෂණ කරශගන යනවා. ඊශසත් ඒ සේෙන්ධශයන් කටයුතු 

කඉා.  

ඊඉඟට, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා.  
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් නෆොන්නස කා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ெரத் தபொன்ரெகொ) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය දිනවල -මීට සති හතරක්, 

හයක් අතර කාලයකට ඉහත- ඉරිදා "ටයිේස්" පත්තශර් තිබුණා, 

ශේ රශේ ජනාධිපති ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශස group meeting 

එශක්දී ප්රකා  කඉා කියලා, මම එතුමා නාතනය කරන්න සැලසුේ 

කරලා තිශෙනවාය කියලා. එතුමාට ශේවා පවසන්ශන්,  නාමල් 

 හමාර  කියන පුේගලශයක්.  නාමල්  හමාර  කියන පුේගලයා 

තමයි රහස් ශතොරතුරු සපයන්ශනක්, ඔත්තුකාරශයක්, 

Intelligence Officer ශකශනක් හැටියට ජනාධිපතිතුමාට වැඩ 

කරන්ශන්. 

ඊට අමතරව, දැනට දවස ් පහකට-හයකට ඉස්ශසල්ලා 

ජනාධිපතිතුමා විශේ  මාධයයට ආමන්ත්රණය කඉා. ආමන්ත්රණය 

කරලා එතැනදී ප්රකා  කඉා, රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාව 

ශකශසේවත් අගමැති කරන්ශන්ත් නැහැ; සරත් ශෆොන්ශසේකා 

ශකශසේවත් අගමැති කරන්ශන්ත් නැහැ කියලා. මට එශහම 

හීනයක්වත් කවදාවත් තිබිලාත් නැහැ. මම දන්ශන් නැහැ, එතුමා 

ඒ වාශේ භයානක හීන දකින්ශන් ඇයි කියලා. "සරත් 

ශෆොන්ශසේකා අගමැති කරන්ශන්ත් නැහැ"යි කියලා කියන්ශන් 

ශමොකක්ද ශහේතුව කියලා ඒ විශේ  මාධයශේදීන් ඇහුවාම, ශේ 

රශේ ජනාධිපති  ප්රකා  කරලා තිශෙනවා, "සරත් ශෆොන්ශසේකා 

මාව නාතනය කරන්න සැලසුේ කරලා තිශෙනවා. ඒ නිසා එතුමා 

අගමැති කරන්න ෙැහැ"යි කියලා. මම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ගරු 

මන්ත්රී ශකශනක් හැටියට සිටින අවස්ථාවක ශේ රශේ ජනාධිපති 

මට ඇිනල්ල දිගු කරනවා නේ මම එතුමාව නාතනය කරන්න 

සැලසුේ කරනවා කියලා, ශේක වි ාල ප්ර න්යක්. ශමය වරප්රසාද 

පිළිෙඳ ප්ර ්නයක්. ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔෙතුමාශගන් ඉතා 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටින්ශන්, මීට අදාඉව වහාම ්රියාත්මක 

ශවන්න කියලා ශපොලිස්පතිතුමාට දැනුේ ශදන්න කියලායි. දැනුේ 

දීලා,  ඔෙතුමා පැය 48ක් වැනි කාලයක් ඇතුඉත ශපොලිසප්තිතුමාව 

පාර්ලිශේන්තුවට කැඳවන්න. ශමොකද, ශේක ෙරපතඉ ප්ර න්යක්. 

එක්ශකෝ මාව අල්ලාශගන ූලඩුවක දමන්න කියන්න. නැත්නේ 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවට උත්තර ශදන්න කියන්න, ශේ ෙරපතඉ 

ශචෝදනාව ගැන. 

මම තව එකක් කියන්නට ඕනෑ.  අතීතශස දී ජනාධිපතිතුමා  

කිය-කියා සිටියා, මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා ෙලයට ආවා නේ 

ජනාධිපතිතුමාව අඩි හයක් ශපොශඉොව යට වඉලනවා කියලා.  

තමන්ව අඩි හයක් ශපොශඉොව යට වඉලන්න හිටියා කියලා ඒ 

කාලශස එතුමාට ශචෝදනා කරලා දැන් එතුමාව අගමැති කරලා 

තිශෙනවා නේ, ඉතින් මටත් ඇත්තටම නාතන සැලැසම්ක් තිබුණා 

නේ, එශහම නේ මාවත් අගමැති කරන්න ෙැහැ කියන්න 

ශහේතුව හත් නැහැ ශන්.  ඒකයි තිශෙන ප්ර ්නය.  එතුමාට ශවන 

හැන්දකින් ශෙදලා,  මට තවත් හැන්දකින් ශෙදන්ශන් ඇයි?  

ගරු කථානායකතුමනි, ශකශසේ ුරවත් ශේක ෙරපතඉ 

ප්ර ්නයක්. හාසයජනකයි තමයි. නුතත්, ෙරපතඉ ප්ර න්යක් නිසා 

ඔෙතුමා අනිවාර්යශයන්ම මට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න. අර 

නාමල්  හමාර කියන පුේගලයා ශමොන බුේධි අං  ප්රධානියාද 

කියලා මම දන්ශන් නැහැ. එයා නිල ශනොලත් බුේධි අං  

ප්රධානිශයක් ශවලා තිශෙනවා, ජනාධිපතිතුමාට. ඒ ගැනත් ඔෙතුමා 

පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න.  අශනක් කාරණය, බුේධි අං  ප්රධානියා 

ශවලා  ජනාධිපතිට ඔත්තු ශදන ගමන් එයාට ශපොශහොේටුශවන් 

ඡන්දය ඉල්ලන්න නාම ශයෝජනා ලැශෙන තත්ත්වය හත් 

දැනගන්න තිශෙනවා. එතශකොට ශපොශහොේටුශවන් ඡන්දය 

ඉල්ලන්න යන ශකන හශගන් තමයි ජනාධිපතිතුමාට ඒ 

වි ්වාසවන්ත ශතොරතුරු ලැශෙන්ශන්. ශේක "අබුේදස්ස කාශලට 

ලබුත් තිත්තයි ලු" කියනවා  වාශේ වැඩක්. ඒ නිසා සියලුම 

මන්ත්රීවරුන් ශවනුශවන් සාධාරණය ඉටු කිරීමක් හැටියට ඔෙතුමා 

කරුණාකර, ශේ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න.  අපි ඔක්ශකෝම එක 

කණ්ඩායමක් හැටියට ශමහි සිටින නිසා නාතකය හ ශේ අතශර් 

හිටිශයොත් ප්ර ්නයක් ශන්. ඒ නිසා ඔෙතුමා ශේ සේෙන්ධශයන් 

සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශෙොශහොම ස්තුතියි.  

මීඉඟට, ගරු රංජිත් මේදුමෙණ්ඩාර මැතිතුමා. 
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ගරු ආර්.එම්. රිංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා පාර්ලිශේන්තු 

ප්රජාතන්ත්රවාදය, ශේ රශේ ජන සේමතවාදය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

පසුගිය දිනවල කටයුතු කඉ ආකාරය ගැන අශේ ශගෞරවය, 

ස්තුතිය අපි පිරිනමනවා. ඒ වාශේම ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා 

මැතිතුමා සඳහන් කඉා වාශේ පසුගිය දිනවල නාමල්  හමාර කියන 

පුේගලය හ සේෙන්ධ කරගනිමින් ජනාධිපති නාතනය කිරීමක් 

සේෙන්ධව, හිටපු ආරක්ෂක ශල්කේ නාතනය කිරීමක් සේෙන්ධව 

කථා කඉා.  මම නීතිය හා සාමය ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු 

කරේදී ඒ සේෙන්ධව පරීක්ෂණ කටයුතු කඉා. ඒ හඬ පට 123 තුඉ 

ශකොශහේවත් ජනාධිපති නාතනය කිරීමක් සේෙන්ධව ශහෝ හිටපු 

ආරක්ෂක ශල්කේ නාතනය කිරීමක් සේෙන්ධව වචනයක්වත් 

සඳහන් ශවලා  නැහැ. 

ඒක මා පැහැදිලිව කියනවා. ඒ වාශේම සරත් ශෆොන්ශසේකා 

මන්ත්රීතුමා සේෙන්ධව ඒ කිසි තැනක නැහැ. අන්තිමට නාමල් 

 හමාර ඊශස ශප ශර්දා මාධය ඉදිරියට පැමිණ රංජිත් මේදුම 
ෙණ්ඩාර ගැනත් සඳහන් කරනවා.  ශමොකක්ද? නිශයෝජය 

ශපොලිස්පති නාලක ද සිල්වා කඉ ප්රකා යක් ඇතුඉත් ''ශේේ'' 

එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ශේ ආකාරයට අද පාර්ලිශේන්තුශේ 

මන්ත්රීවරුන්ශේ, මැති ඇමතිවරුන්ශේ තත්ත්වයට වි ාල ව ශයන් 

පහර ශදන විධියට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ශේ සේෙන්ධශයන් 
වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න. මා හිතන විධියට ශේ නාමල්  හමාර 

කියන පුේගලයාශේ ඔය කථාව -ශේේ එකක් ගැන  කථාව-   මාස 
5කට විතර ඉස්ශසල්ලා තමයි එළියට ආශේ.  එහි ශකොශහේවත් 

සඳහන්ශවලා නැහැ, නාතනයක් ගැන. අශේ අගමැති රනිල් 
වික්රමසිංහ මැතිතුමා ඉවත් කිරීශේ  හමන්ත්රණයට තමයි ශේ නාමල් 

 හමාරව ශයොදා ගත්ශත්. නාමල්  හමාර කියන්ශන් ශපොලීසියට 

ඔත්තු දුන් ශකශනක්. ඔහුට රුපියල් ලක්ෂ 5ක් ශගවා තිශෙනවා. 
නාමල්  හමාර අද ශපොශහොේටුව පක්ෂශයන් අේපාර දිස්්රික්කශස 

අශේක්ෂකය හ විධියට ඉදිරිපත් ශවන්න යනවා. ඔහු ඇවන්ේ 
ගාර්ඩ් වැනි එක එක තැන්වල වැඩ කරපු ශකශනක්. මා 

කථානායකතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, සරත් ශෆොන්ශසේකා 
මන්ත්රීතුමාත්, අපිත් ඉදිරිපත් කරපු කාරණය ගැන කරුණාකරලා 

පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා.  

අශනක් කාරණය ශමයයි. නීතයනුූලල ශනොවන, ෙශලන් 
අටවා ගත් ආණ්ඩුවට විරුේධව පසුගිය දා වි ්වාස භංග 

ශයෝජනාවක් ශගනාවා. ඒ සේෙන්ධශයන් පාර්ලිශේන්තුශේ 

ෙහුතරය ලොශගන ඔෙතුමා ප්රකා යට පත් කඉා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ශේ රශේ අගමැතිත් ශනොශවයි, වමත්රීපාල සිරිශසේන 

මැතිතුමා පත් කරපු ඒ කැබිනේ මණ්ඩලයත් නීතයනුූලල නැහැයි 
කියලා.  

රශේ ුතදල් පිළිෙඳ ෙලය තිශෙන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවට ෙව අපි 

දන්නවා. එශහම නේ, අද ශේ රශේ වැඩ ්රියාත්මක කරන්න, ුතදල් 
ශදන්න, ුතදල් වියදේ කිරීමට නිශයෝග ශදන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 

මන්ත්රීතුමාටවත්, ඔය ඉන්න ඊනීයා කැබිනේ මණ්ඩලය කියන 

කේටියටවත් කිසිම අයිතියක් නැහැ. කරුණාකර ශේ අය 
ලොශදන උපශදස් ්රියාත්මක කරන්න එපා, ඉදිරිශසදී ශේවාට 

පිළිතුරු ශදන්න ශවයි කියන කාරණය මම රාජය නිලධාරින්ට 
කියනවා. ඔෙතුමා එම නිශයෝගය ්රියාත්මක කරන්න. ුතදල් 

පිළිෙඳ ෙලය තිශෙන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවටයි. නීතයනුූලල 
ශනොවන, ශේ අගමැති කියන මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීවරයාටවත්, 

අශනක් අයටවත් ුතදල් වියදේ කිරීමට නිශයෝග ශදන්න අයිතියක් 

නැහැ. එම නිසා ුතදල් ලොශදන එක, නිශයෝග ශදන එක සහ ුතදල් 
වියදේ කිරීම නැවැත්වීමට අව ය කටයුතු කරන්න කියා මා ඉල්ලා 

සිටිනවා. ඒ වාශේම, වැරැදි නිශයෝග අනුව කටයුතු කරන්න එපාය 
කියාත් මම ශේ රශේ සියලුම රාජය නිලධාරින්ට ප්රකා  කර 

සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා. 
 

ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(ைொண்புைிகு கருைொரத்ன பரைவிதொன) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 14වන 

වයවස්ථාව අනුව, ශේ රශේ ජනතාවට ශතොරතුරු දැන ගැනීශේ 
අයිතිය හිමි වී තිශෙනවා. ශමතැනදී ශතොරතුරු කියලා කියන්ශන් 

නිවැරැදි ශතොරතුරුයි. ශේ අවස්ථාව වන විට ජනමාධය ඔස්ශසේත්, 

විවිධ රාජය නිලධාරින් ඔස්ශසේත් රට පුරාම විවිධ අසතය ශතොරතුරු 
ප්රචාරය ශවමින් තිශෙනවා. ශේ වයාජ ආණ්ඩුව, ඇත්ත ආණ්ඩුවක් 

ශලස ඇඟශවන පරිදි ඒ අය ශතොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු 
මන්ත්රීවරු ශේ ගැන මීට කලිනුත් සඳහන් කඉා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශතොරතුරු දැන ගැනීශේ අයිතිවාසිකම පිළිෙඳ 
ශකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත කර තිශෙනවා. ඒකත් ස්වාධීන 

ශකොමිෂන් සභාවක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය යටශත් පිහිටුවන ලද ශකොමිෂන් සභා සියල්ලම 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා මණ්ඩලය ූලලික කරශගනයි පවතින්ශන්. 
එහි ප්රධානියා වන්ශන් ඔෙතුමායි. එම නිසා ශතොරතුරු 

දැනගැනීශේ අයිතිවාසිකම පිළිෙඳ ශකොමිෂන් සභාව ඇතුළු 
සියලුම ශකොමිෂන් සභාවලට ඔෙතුමා ශේ ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 

කඉ අදහසම -ශේ රශේ දැන් ආණ්ඩුවක්, ආණ්ඩු  පක්ෂයක්, 

විපක්ෂයක්, අගමැති ශකශනක් යනාදී ව ශයන් කුරරුවත් නැහැ 
කියන කාරණය-  නැවත දැනුේ ශදන්නය කියා අපි  ඔෙතුමාශගන් 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා. වයාජ ආණ්ඩුවක් තිශෙනවා. ඒ 
වයාජ ආණ්ඩුව තිශෙන ෙවට විශ ේෂශයන් රාජය මාධය හැමදාම, 

"අගමැති", "ඇමති" යනාදී ව ශයන් යේ යේ ශේ කියමින් ශේ 
රශේ ජනතාව ුතඉාශේ දමනවා. එය ජනතාවට තිශෙන ඇත්ත 

ශතොරතුරු දැනගැනීශේ අයිතිය උල්ලංනනය කිරීමක්. ඒ වාශේම 

එය මානව හිමිකේ කඩවීමක්. ඕනෑ නේ කාට ශහෝ  පුරවැසිය හට 
ඒ පිළිෙඳව උසාවි යන්න පුළුවන්. එම නිසා අලුත් ආණ්ඩුවක් 

පාර්ලිශේන්තුශවන් ශතෝරා ගන්නා තුරු, ආණ්ඩුවක් නැති ෙවට 
ඔෙතුමා දුන්, හැන්සාඩ්ගත ුරණු නිශයෝගයම; ඒ අදහසම ඒ සියලු 

ශකොමිෂන්  සභාවලටත් දැනුේ ශදන්නය කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, මම තව කාරණයක් මතක් කරන්න 

කැමතියි. මම ශේ කථා කරන්ශන් ුතරිත මාධය ගැන ශනොශවය, 
විදුත් මාධය ගැනයි. දැනට රශේ තිශෙන ප්රධාන ශපශඉේ විදුත් 

මාධය පාවිච්චි කරන්ශන්, රාජය ශේපඉක් වන සංඛ්යාතයි. රාජය 

ශේපඉ අවභාවිතශස ශයොදවන්න ඒ අයට ෙැහැ. විශ ේෂශයන්ම  
පාර්ලිශේන්තුව රැස්වන විට සමහර නාළිකා සජීවී විකා න 

හැටියට ශපන්වන්ශන් ශේ සභා ගර්භශස වැඩ ශනොශවයි. එළිශස; 
පාර්ලිශේන්තුශේ Committee  Roomsවල එක් එක් ශේ පාලන 

පක්ෂ පවත්වන සාකච්ඡාවලට සජීවී විකා න ලොදීමයි ඔුරන් 
කරන්ශන්. එය පාර්ලිශේන්තුශවන් ජනමාධය ආයතනවලට හා 

ජනමාධයශේදින්ට ලොශදන පහසුකේ අවභාවිත කිරීමක්.   

ඒක තව ආකාරයකින් ගත්තාම මන්ත්රීවරුන්ශේ වරප්රසාද 
උල්ලංනනය කිරීමක්. එම නිසා අද ඉඳලා ඉදිරියට පවත්වන 

රැස්වීේවාරවලදී ජනමාධයවලට පාර්ලිශේන්තුශේ පහසුකේ භාවිත 
කරන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක සේෙන්ධශයන් ඒ අදාඉ, සුදුසු 

නිශයෝග ටිකත් තුතන්නාන්ශසේ ලො ශදන්න කිය ාා මම ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශෙොශහොම ස්තුතියි.  

205 206 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
 

නැඟී සටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එස්.එේ.මරික්කාර් මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට ප්ර ්නයක් 

තිශෙනවාද? 
 

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී උදය ගේමන්පිල 

මහත්මයා ඊශස මාධය හුතවක් පවත්වලා තිශෙනවා. "ජේපර 

සහතිකයි. කථානායක සාහසික ූලට ශල්ඛ්නයක් හදයි. හැන්සාඩ් 

වාර්තාව ූලට ශල්ඛ්නයක්. සාක්ෂි ශමන්න..." කියලා වීඩිශයෝවක් 

දමා ශපන්වා අන්තිමට කියනවා, “There  is  no  majority  for 

that." “for them"  ශලස ශවනස් කරලා, 'ශයෝජනාව සේමත විය' 

යන අර්ථය ශදන  "The Motion is carried."  යන වගන්තිය 

අලුතින් එකතු කරලා. දණ්ඩ නීති සංග්රහය අනුව ූලට ශල්ඛ්න 

සෑදීම කියන්ශන් වසර තුනක් දක්වා සිර දඬුවේ ලො දිය හැකි 

ෙරපතඉ වරදක්. ඒ විතරක් ශනොශවයි. අශේ රශේ ආණ්ඩුවක් 

ශගදර යවනවාද නැේද කියලා තීරණය කිරීම සඳහා තුන්වන 

පුරවැසියා හැදුවාම ෙරපතඉභාවය හරිම වැඩියි. ඒ වාශේම අල්ලස ්

පනශත් 70 වන වගන්තිය යටශත් යේ පාර් ව්යකට අයුතු වාසියක් 

ලැශෙන අයුරින් තම තනතුර භාවිත කිරීම වසර දහයක් දක්වා සිර 

දඬුවේ ලැබිය හැකි වරදක්. කරුණාරත්න ජයසූරිය මැතිතුමනි, 

 හේෙලාශවෝ කෑවා නේ විඳවාපන් ෙඉශලෝ කිේව ලු." 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ ප්රධානියා 

හැටියට පාර්ලිශේන්තු සභාවාරය පිළිෙඳ හැන්සාඩ් වාර්තාව නිල 

ව ශයන් නි හත් කරනවා. ''ඒක ූලට ශල්ඛ්න සෑදීමක්, ඒක අල්ලස් 

ගැනීමක්, ඒ නිසා හිශර් යන්න සිදු ශවනවා'' කියලා ශේ ශගොල්ලන් 

කියනවා නේ, මම හිතන්ශන් ඒ පිළිෙඳව පරීක්ෂණයක් ආරේභ 

කඉයුතු වනවා. ඇත්තටම ඔෙතුමා ූලට ශල්ඛ්නයක් හැදුවාද, 

නැත්නේ ශමතුමා මඩ ගහනවා ද කියන එක ශේ රශේ ජනතාවට 

දැන ගන්න අව යයි. ඒ වාශේම මන්ත්රීවරු හැටියට අපටත් දැන 

ගන්න අව යයි. ඒ නිසා මාධය හුතශේදී කිේවා කියා  නිකේ 

අත්හරින්න ෙැහැ. ඔෙතුමා ඇත්තටම ූලට ශල්ඛ්න හැදුවාද කියා 

අපිත් දැන ගන්න එපායැ. ඒ නිසා ඒ පිළිෙඳව පරීක්ෂණයක් 

කරන්න කියා මම  ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා. මා පඉුතශවන්ම කියන්න 

ඕනෑ, මම  හේෙලාශවෝ කන්ශන් නැහැ කියා. ඒ නිසා අන්තිම එක 

ෙලපවත්වන්ශන් නැහැ. ශදවැනි කරුණ තමයි  ක්තිය, යුක්තිය, 

සාධාරණය ශවනුශවන් ජේපර අඳින්න සිදු ුරශණොත් මම ඒක 

අඳින්න ලැහැස්තියි.  නුතත් ූලට ශල්ඛ්න- මම මශේ ජීවිතයට ූලට 

වැඩ කරලා නැහැ. මම ලැහැස්තියි ඕනෑම පරීක්ෂණයකට 

යටත්වන්න. අද උශදත් මම ශේක දැකලා කිේවා, අශේ 

නිලධාරින්ට. ශපොලීසිශස නිලධාරින්ට ශේ සේෙන්ධව 

පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්. සමහර අය කටට එන ඒවා 

කියනවා. මම මීට කලින් සඳහන් කඉා, කථානායක සුදුසු 

නැත්නේ ශහටම වි ්වාසභංග ශයෝජනාවක් ශගනැල්ලා අයින් 

කරන්න කියා. මට කිසි ප්ර ්නයක් නැහැ.  

ගරු මිංගල සමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள ெைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔෙතුමා විශේශිකයන්ශගන් සල්ලි ශහොරකේ කර නැහැ ශන්ද? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම නේ එශහම කර නැහැ.  

 
ගරු අජිත් පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபரரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා ගැන අප තුඉ ඉතාමත් ශලො හ 

ශගෞරවයක් තිශෙනවා. ඒ, ශේ අවස්ථාශේ ඔෙතුමා කටයුතු කඉ 

ආකාරය පිළිෙඳව විතරක් ශනොශවයි. ඔෙතුමාශේ චරිතය ගත්තාම 

ඔෙතුමාශේ ජීවිශත් පුරාවටම ඔෙතුමා ආත්මාභිමානශයන් යුතුව 

වැඩ කර තිශෙනවා. ඔෙතුමාට එවැනි දීර්න ඉතිහාසයක් තිශෙනවා. 

ඒ දීර්න ඉතිහාසය තුඉ චරිතවත්ව, අභිමානවත්ව සහ හරි ශේ හරි 

විධියට දැකලා, වැරදි ශේ වැරදි විධියට දැකලා නිවැරදිව ඔෙතුමා 

කටයුතු කර තිශෙනවා. එම නිසා ඔෙතුමා ශකශරහි අප තුඉත්, ශේ 

ුතළු රශේම ජනතාව තුඉත්  ශගෞරවයක් තිශෙනවා. ඒ වාශේම ශේ 

ශේලාශේ ඔෙතුමා ශේ රශේ ජනතාවශේ ප්රජාතන්ත්රවාදී අයිතිය 

ආරක්ෂා කිරීම ශවනුශවන් කරන ලද කැපවීම ගැන රටම 

ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම මතු කරන ප්ර ්නය වන්ශන් 

ශමයයි. ඔක්ශතෝෙර් මාසශස 26වැනි දා ඉඳලා අද වනශකොට 

මාසයක් ගත ශවලා තිශෙනවා. ශේ මාසය තුඉ "නීති විශරෝධි 

කැබිනේ රැස්වීේ" කියන ශේ රැස්වීේවලදී විවිධාකාර ශයෝජනා 

අනුමත කර තිශෙනවා. එහිදී අනුමත කර ඇති  ඉතා වැදගත් වූ 

ශයෝජනාවක් තමයි, ශකොඉඹ වරාශස ඉදිකිරීේ ශදක. එම තීරණය 

අනුව, ශකොඉඹ වරාශස ශඩොලර් මිලියන 100කට වඩා වැඩි 

වටිනාකමකින් යුතු දැවැන්ත ඉදිකිරීේ ශදකක ශකොන්ත්රාත්තු 

ශටන්ඩර් කාර්ය පටිපාටියකින් ශතොරව -unsolicited- ඉතාම 

කඩිුතඩිශස චීන සමාගමකට ලො දුන්නා. ශමවැනි ෙරපතඉ, 

ඉතාම ඉහඉ වටිනාකමකින් යුතු ඉදිකිරීේ ශකොන්ත්රාත්තුවක් 

හදිසිශස අනුමත කරන්න කිසිම ශහේතුවක් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ තුළින් අපට ශපන්නුේ කරන්ශන්, ඉතාම 

දැවැන්ත ූලලය වංචාවක් ශමම ඉදිකිරීේ ශකොන්ත්රාත්තුව එම චීන 

සමාගමට ලො දීම තුඉ තිශෙන ෙවයි. එකක් තමයි, නීතයනුූලල 

ආණ්ඩුවක් නැති කාලශස ශේ තරේ ෙරපතඉ, ශඩොලර් මිලියන 

100කටත් වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුත් ශේ ශකොන්ත්රාත් ලො දීම 

නීති විශරෝධියි. ශදවැන්න, ශේ තුඉ ෙරපතඉ දූෂණයක් තිශෙනවා. 

ඊට අමතරව, ශමවැනිම කාරණා කීපයක් ගැන දැන් දිගින් දිගට 

ශහළිදරේ වනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් 

මන්ත්රීතුමා කිේව කාරණය, එකක්. ුතදල් ඇමතිකශේ රැ ඉ ඉන්නට 

ෙලයක් නැති මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා දැන් රජයට රුපියල් 

මිලියන ගණනින්, බිලියන ගණනින් ූලලයමය ව ශයන් පාඩු සිදු 

කරන නිශයෝග නි හත් කරන්න පටන් අරශගන තිශෙනවා. ඒ 

වාශේම රශේ ඉන්න දූෂිත පුේගලශයෝ, ශහොරු, තක්කඩි 

ෙලහත්කාරශයන් තනතුරුවල ඉන්න පුේගලයන් වටා එකතු 

ශවලා ඔුරන්ශේ වයාපාරික අව යතා ඉෂ්ට කර ගන්න, ඔුරන්ශේ 

අපරාධ ශචෝදනාවලින් මි ශදන්න විවිධාකාර ්රියාකාරකේවල 

ශයශදනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශේක ඉතාම ෙරපතඉ 

තත්ත්වයක්. රටක නීතයනුූලල ආණ්ඩුවක් නැති ුරණාම ශමවැනි 

තත්ත්වයන් මතු වනවා. ඒ නිසා ඉතාම ඉක්මනින් 

පාර්ලිශේන්තුශේ කාරක සභා පිහිටුවලා, පාර්ලිශේන්තුව සතු ූලලය 
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පාලන ෙලය ්රියාත්මක කරලා, ශේ හා සේෙන්ධව කටයුතු කඉ 

යුතුයි. ඒ වාශේම විධිමත්, නීතයනුූලල ආණ්ඩුවක් වහාම පිහිටුවීම 

සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමා ශවත ශේ රටම ෙල කිරීමක් කඉ යුතුව 

තිශෙනවාය කියා මා හිතනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු ෙලයක් තිශෙනවා නේ, 

පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතරයක් තිශෙනවා නේ, පාර්ලිශේන්තුව 

වර්ජනය කරන්ශන් නැති ෙව දැන් අපට ශපශනනවා. එක 

ඡන්දයක් ශහෝ වැඩිපුර තිශෙනවා නේ, කිසිම කණ්ඩායමක් 

පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය කරන්ශන් නැහැ. පාර්ලිශේන්තුව 

වර්ජනය කරන එශකන් ශපශනන්ශන් ශමොකක්ද? ශේ කණ්ඩායම 

අද ඇවිල්ලා කමිටු කාමර අංක 1හි කණ්ඩායේ රැස්වීම පවත්වා, ඒ 

වාශේම දිවා ශභෝජනය සහනදායී මිලට පාර්ලිශේන්තුශේ 

කැන්ටිශමන් අරශගන පාර්ලිශේන්තුශේ සැසිවාරයට සහභාගි 

වන්ශන් නැතිව යන්න ගියා. ගරු කථානායකතුමනි, ශමහි තිශෙන 

හාසයජනක තත්ත්වය ශේකයි. ඔෙතුමාශේ පාලනශස තමයි 

පාර්ලිශේන්තුව තිශෙන්ශන්. ඔෙතුමාශේ අවසරය මත කමිටු 

රැස්වීම පවත්වනවා, ඔෙතුමාශේ පාලනශස තිශෙන 

පාර්ලිශේන්තුශේ කැන්ටිශමන් සහන මිලට ලැශෙන දිවා ආහාරය 

ලො ගන්නවා, ඉතිරි පහසුකේ ගන්නවා, පඩි ගන්නවා. හැෙැයි, 

සැසිවාරයට එන්ශන් නැහැ. එශහම එන්ශන් නැත්ශත් ෙහුතරයක් 

නැතිකම නිසා ෙව කාටත් පැහැදිලියි, ගරු කථානායකතුමනි. එම 

නිසා මම ඔෙතුමාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන් නීතයනුූලල රජයක් 

පැවැත්වීශේ වටිනාකම පිළිෙඳව සහ රට පත් ශවලා තිශෙන 

අවදානම පිළිෙඳව ගරු ජනාධිපතිතුමාට දැනුේ ශදන්න කියායි. ඒ 

පිළිෙඳව මම ඔෙතුමාශේ අවධානය ශයොුත කරන්න කැමැතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. ගරු පාලිත රංශග ෙණ්ඩාර මැතිතුමා. 

 
ගරු පාලිත රිංනග බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு பொலித  ரங்ரக  பண்டொர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාව ලො දීම පිළිෙඳව මම 

ඔෙතුමාට විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාශේම නිල 

ඇඳුමක් ඇඳශගන යේ කාලයක් රට ශවනුශවන් වැඩ කරපු 

නිලධාරිශය හ ව ශයන් ඒ නිල ඇඳුශේ ශගෞරවයත්, නිර්භීතකමත්, 

ආඩේෙරත්වයත් ආරක්ෂා කරමින් පසුගිය දින කීපය තුඉම 

ඔෙතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ කථානායකතුමා විධියට වැඩ කටයුතු 

කරපු අන්දම පිළිෙඳව මශේ ප්ර ංසාව හා සභාශේ ප්ර ංසාව 

ඔෙතුමා ශවත මා ුතලින්ම පුද කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම පසුගිය දිනවල කථා 

කඉා, නාමල්  හමාර නැමැති තැනැත්ශත හ පිළිෙඳවත්, ඒ වාශේම 

ඉන්දියන් ජාතික ශතෝමස් නැමැති තැනැත්ශත හ පිළිෙඳවත්. 

ඉන්දියන් ජාතික ශතෝමස් නැමැති තැනැත්තා පිළිෙඳව ඉන්දියානු 

තානාපති කාර්යාලය මිනන් නිශේදනයක් නි හත් කරලා තිබුණා, 

ඔහු මානසික ශරෝගිශයක් කියලා. නුතත්, ශේ හැම එක් 

ශකශන හශේම වවදය වාර්තා ශේ තානාපති කාර්යාලය 

තොශගන ඉන්නවාද කියලා ශේ සභාව නිශයෝජනය කරන විමල් 

වීරවං  මන්ත්රීතුමා ඒ පිළිෙඳව ශචෝදනා ුතඛ්ශයන් තමයි සඳහන් 

කශඉේ. ගරු කථානායකතුමනි, ශකශසේ නුතත් ශපොලීසිය මිනන් 

ශතෝමස් නැමැති ශේ ඉන්දියන් ජාතිකයා අත් අඩංගුවට අරශගන 

අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා අධිකරණශයන් ලො ගන්නා ලද 

නිශයෝගයක් මත ශමොහුව ුතල්ශල්රියා ශරෝහලට ශයොුත කර 

තිබුණා. ුතල්ශල්රියා ශරෝහශල් ශන්වාසික වවදය නිලධාරි 

මහත්මා ශතෝමස් නැමැති තැනැත්තාව පරීක්ෂණයට භාජනය 

කරලා ශමොහු උන්මත්තකශයක් එශහම නැත්නේ, මානසික 

ශරෝගිශයක් කියන වාර්තාව ශේ වනශකොට අධිකරණයට ඉදිරිපත් 

කරලා තිශෙනවා. ඒ වාශේම ශේ තැනැත්තාව බීමත් පුේගලයින් 

පරීක්ෂා කරනවා වාශේ හදිසිශයන්ම ඉදිරිපත් කරලා හදිසිශයන්ම 

ඉවත් කර ශගන ගිහිල්ලා,  ගරු කථානායකතුමනි. සති ශදකකට 

ආසන්න කාලයක් ශරෝහශල් ශන්වාසිකව රඳවා ශගන තමයි, 

ශමොහුව ශේ පරීක්ෂණයට භාජනය කර තිශෙන්ශන්. ශෙොශහොම 

පැහැදිලිව අපට නිගමනය කරන්න පුළුවන්, අපට වි ්වාස 

කරන්න පුළුවන්, ඉතාම සාධාරණ වාර්තාවක් ඒ උගත් වවදය 

නිලධාරි මහත්වරුන් ඉදිරිපත් කර තිශෙනවා කියා.  

ගරු කථානායකතුමනි, නාමල්  හමාර නැමැති තැනැත්තා 

විවිධ සිේධි සේෙන්ධව  ශපොලීසියට ශතොරතුරු ලො දුන් 

ශතොරතුරුකරුශවක්. ඒ පිළිෙඳව මට සාක්ෂි ඇතිව කරුණු 

ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ශමොහු ශපොලිස් නිලධාරින්ට ශතොරතුරු 

ලො දීලා ශපොලිස් තයාග අරුතදලින් - Police Reward Fund 

එශකන්- රුපියල් ලක්ෂ 5ක ුතදලක් තයාග ව ශයන් ලො ශගන 

තිශෙනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඉන් අනතුරුව ශමොහු නැවත 

රුපියල් ලක්ෂ 5ක ුතදලක් ඉල්ලා තිශෙනවා. ඒ රුපියල් ලක්ෂ 5 

ලො ශනොදීම ගැන උරණ ශවලා තමයි ශේ විවිධ ප්රකා  කරමින් 

ශපොලීසියටත්, ඒ වාශේම ශපොලීසිය ොරව -ඒ විෂයය ොරව- සිටි 

ඇමතිතුමා වන රංජිත් මේදුම ෙණ්ඩාර මැතිතුමාටත් විරුේධව 

විවිධ ශචෝදනා ඉදිරිපත් කරන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාව කියන්ශන් ඉතාම වැදගත් 

රටක්. ඉන්දියාශේ ශවශසන ජනතාවශගන් අතිෙහුතරයක් 

අදහන්ශන්, ශිව ආගමයි; හින්දු ආගමයි. ඒ හින්දු භක්තිකශයෝ 

ගවයා ශිව ශදවියන් වහන්ශසේශේ එක් අවතාරයක් යැයි වි ්වාස 

කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අශනක් පැත්ශතන්, ගවයා 

කියන්ශන් ශිව ශදවියන්ශේ වාහනය කියාත් ශිව ආගම අදහන 

උදවිය වි ්වාස කරනවා. ඒ තත්ත්වය උඩ ඉන්දියන් ජාතිකයන්, 

හින්දු භක්තිකයන් කිසිශසේත් ගව නාතනය සිදු කරන්ශන් නැහැ. මා 

දන්නා විධියට ඔුරන් හරක් මරන්න යන්ශන් නැහැ. එශහම නේ, 

ශමවැනි  හමන්ත්රණයක් කරනවා කියන එක අපට කිසිශසේත් 

වි ්වාස කරන්න පුළුවන්කම හත් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 

හින්දු ආගම අදහන හින්දු භක්තිකයන් තුඉ ගවයාට තිශෙන 

ආදරය, ශගෞරවය ශකොච්චරද කියන එක මැනවින් ශපශනන නිසා 

සාමානය අන්දමට ගත්තත්, අපට ඒ ගැන වි ්වාසයක් තියන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාශේම, මා මතක් 

කරන්න ඕනෑ, ශේ ශකටි කාලය තුඉ වංචා දූෂණ ශකොච්චර සිේධ 

වනවාද කියා, ගරු කථානායකතුමනි. ක්රීඩා අමාතයාං ය රුපියල් 

මිලියන 7.5ක ක්රීඩා භාණ්ඩ අරශගන, ක්රීඩා කරන දරුවන්ට 

ශෙදන්න කටයුතු කර තිශෙනවා.  ක්රීඩා භාණ්ඩ සඳහා ශටන්ඩර් 

පටිපාටිය යටශත් ශටන්ඩර් කැඳවූවාම අවම ලන්සුව ලැබී 

තිශෙන්ශන්, Eser Marketing  කියන වයාපාරශයන්. එය මිලියන 

6.5යි. නුතත් ඒ සියල්ල පැත්තකට දාලා ශේ රශේ කිසිම ක්රීඩා 

භාණ්ඩයක් අශඉවි ශනොකරන, ඒ සඳහා ලියා පදිංචියක් ශනොමැති, 

එවැනි ක්රීඩා භාණ්ඩ ප්රදර් නාගාරයක් ශනොමැති, ඒජන්තවරය හ 

ශනොවන ''හැරිසන්'' කියන සමාගමකට ශපශර්දා හදිසිශසම එය 

ලො දීමට කටයුතු කර තිශෙනවා. එහි ඉතාම පැහැදිලිවම ඒ 

වංචනික කටයුතු සිදු ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන ව ශයන් මා මතක් කරනවා, 

නීතයනුූලල ශනොවන නිශයෝග ්රියාත්මක කරන රජශස 

නිලධාරින්ට ශෙොශහොම ප්රශේ ශමන් වැඩ කටයුතු කරන්න සිදු 

වන ෙව. ලංකා ඉතිහාසශස ශෙොශහොම පැහැදිලි නඩු තීන්දු 

ගණනාවක් තිශෙනවා, ගරු කථානායකතුමනි. එකක් තමයි, 

ශමොරුතදලිශේ එශරහිව දයානන්ද ලියනශේ නඩුව. දයානන්ද 

ලියනශේ කියන ශපොලිස් නිලධාරියාට ස්ථානාධිපතිවරයා වැරැදි 

සහගත නිශයෝගයක් දුන්නා.           
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පාර්ලිශේන්තුව 

දයානන්ද කියන නිලධාරියා ශේ වැරදිසහගත නිශයෝගය 
්රියාත්මක කඉාම අර ශමොරුතදලිශේ කියන තැනැත්තා 
දයානන්දට විරුේධව නඩු පැවරුවා. අවසානශසදී දයානන්ද 
අධිකරණශයන් වැරදිකාරයා ෙවට පත් ුරණා. ඒ වාශේම ගරු 
කථානායකතුමනි,  ශේ රශේ ඉතිහාසශස 1971 සමශසදී ඉතාම 
ප්රචලිත  නඩුවක් තමයි මනේශේරි නාතන නඩුව. මනේශේරි නාතන 
නඩුශේදී ලුතිනන් විශජ්සූරිය  වැරදි නිශයෝගයක් ශකෝේරල්වරයාට 
දුන්නා, "මනේශේරිට වඉට වැශටන්න ශවඩි තියන්න" කියලා. 
ඊටපස්ශසේ, ශේ ශකෝේරල්වරයා මනේශේරිට ශවඩි තියලා නාතනය 
කඉා. අවසානශසදී, අභියාචනාධිකරණයට ගිහිල්ලා ශේ 
ශකෝේරල්වරයා තීන්දුවට එශරහිව අභියාචනාධිකරණශසදී හඬා 
වැඉපුණා, "මම ඉහඉ නිලධාරින් දුන් නීතයනුූලල නිශයෝගයක් 
්රියාත්මක කරලායි මට ශේකට ුතහුණ ශදන්න ශවලා 
තිශෙන්ශන්" කියලා. අධිකරණය ශෙොශහොම පැහැදිලිව ඒක 
ප්රතික්ශෂේප කරලා, නීතයනුූලල ශනොවන නිශයෝගයක් ්රියාත්මක 
කිරීම නිසා ශකොේරල්වරයාට දඬුවේ නියම කිරීමට කටයුතු කඉා. 
ඒ වාශේම ගරු කථානායකතුමනි, මට සේෙන්ධ කාරණය හත් 
තිශෙනවා. මම ශපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරශයක් ව ශයන් 
සිටිනශකොට මා මාරුකිරීශේ නිශයෝගයක් දුන්නා, ශේ පාලන 
අධිකාරිය. ශපොලිස්පති රාජගුරු මහත්තයා ඒක ්රියාත්මක කඉා. 
ඒ සේෙන්ධව "රංශග ෙණ්ඩාර එදිරිව අනුරුේධ රත්වත්ශත සහ 
තවත් අය" කියන 3/SLR 360/1997 නඩුව ශගොනුකර, - ගරු 
කථානායකතුමනි, එය ශ්රී ලංකා නීති වාර්තාවක්. - ඒ වැරදි 
නිශයෝගය ්රියාත්මක කරපු ශපොලිස්පති රාජගුරු මහත්තයාට 
සිේධ ුරණා, ඒ නඩුශේදී පුේගලිකව මට වන්දි ශගවන්න. රජයට 
සිේධ ුරණා, පුේගලිකව මට වන්දි ශගවන්න. එශහම නේ, ශේ රශේ 
ඉතිහාසශස එවැනි තත්ත්වයන් ශෙොශහොම පැහැදිලිව තිශෙනවා. ඒ 
නිසා මම ඔෙතුමාට ශයෝජනා කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි, 
නීතයනුූලල රජයක් නැහැ; මිරිස්  හඩු කණ්ඩායම හත්, මිරිස්  හඩු 
කණ්ඩායමට නායකත්වය ශදන මිරිස් හඩු මහින්දශේ කණ්ඩායම 
පමණයි ශේ පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය කරමින් සිටින්ශන් කියන 
කාරණය. එශහම නේ, ශේ මහින්ද කණ්ඩායමට නීතයනුූලල 
ෙලයක් නැතුවයි ශේ නිශයෝග ශදන්ශන්; ශේ වැඩ කරන්ශන්. ශේ 
නීතයනුූලල ශනොවන නිශයෝග ්රියාත්මක කිරීශමන් ඉදිරිශසදී 
අපහසුතාවට පත් ශවන්ශන් නීතයනුූලලව පත් කරලා ඉන්න 
අමාතයාං  ශල්කේවරුන් සහ රජශස නිලධාරින්ය කියන 
කාරණය දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත්ශතොත් ශහොඳයි කියා 
ඔෙතුමාට ශයෝජනා කරමින් මම නවතිනවා. ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

තවත් කථිකශයෝ හතර ශදශන හ පමණ ඉන්නවා. ඒ නිසා 

ශේලාව ඉතිරි කිරීම සඳහා මශේ නම සඳහන් ශනොුරණත් කමක් 

නැහැ අනික් කරුණු ගැන කථා කරන්න. ඊඉඟට, ගරු විශජ්පාල 

ශහේටිආරච්චි මැතිතුමා, ඉන්පසු  පිළිශවළින් ගරු ෙන්දුල ලාල් 

ෙණ්ඩාරිශගොඩ මැතිතුමා, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමා සහ 

ගරු නවීන් දිසානායක මැතිතුමා. 

ගරු විශජ්පාල ශහේටිආරච්චි මැතිතුමා,  දැන් කථා කරන්න. 

 

 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශේ අවස්ථාව ලොදීම 

සේෙන්ධශයන් ඔෙතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම 
මා සඳහන් කරන්ශන් ගරු පාලිත රංශග ෙණ්ඩාර මැතිතුමා සඳහන් 

කඉ කාරණයත්, ඒ වාශේම ශේ වන විට මහාමාර්ග අමාතයාං ය 

විසින් මහාමාර්ග අමාතයාං ශස ඒ වාශේම මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය සහ මගනැගුශේ 2015 ජනවාරි 08 ශවනිදාට කලින් 
ශකොන්ත්රාත්කරුවන්ට හිඟ තිබුණු ුතදල්, ශචක්පත් මගින් ලො 

ශදන වැඩ පිළිශවඉක් ්රියාත්මක ශවනවා.   ශේ වන විට වුරචර් ද 
ලියා තිශෙනවා. මම හිතන විධියට ශේක ඉතාමත්ම නීති 

විශරෝධීයි.  පාර්ලිශේන්තුශේ ශේ අගමැතිවරයා සහ ශේ කැබිනේ 
මණ්ඩලය සේපූර්ණශයන්ම වැරැදි සහගත, වයවස්ථානුූලල 

ශනොවන, පිළිගත ශනොහැකි කණ්ඩායමක් හැටියට ඔෙතුමා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට අනුව දන්වා තිශයේදී, මහාමාර්ග හා 
මාර්ග සංවර්ධන අමාතයාං ය ශේ වාශේ ඉතාමත් ූලට ශලස 

කටයුතු කරනවා. ශමොකද, මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන 
අමාතයාං ශස ශල්කේවරයා හැටියට පත් කරපු ශේ පුේගලයාත් 

අශේ රශේ අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් 
සභාශේ සහ ශවනත් අපරාධ සේෙන්ධවත්, ූලලය වංචා සඳහාත් 

කටයුතු කරපු පුේගලශයක් හැටියට සඳහන් ශවනවා. ඔහු තමයි 

දැන් මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාතයාං ශස ශල්කේවරයා 
හැටියට වාඩි ශවලා තිශෙන්ශන්. පසුගිය කාලය තුඉ ශනොශයක් 

විධිශස ශකොන්ත්රාත් ප්රදානයන් කර ඒ කාශල් ශගවන්න ෙැරි ුරණු 
අයට -  අුරරුදු 6කින් ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න තිබුණු එක  

හදිසිශස අුරරුදු 4කින් තියලා, ඒ කාල පරිච්ශේදය තුඉ ශගවන්න 
ෙැරි ුරණු අයට, - ුතදල් ශගවන්න ඔහු විසින් කටයුතු කරලා 

තිශෙනවා. ඒ නිසා මම ඔෙතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ශේ 

කාරණය කාට කියන්න ද කියලා මම දන්ශන් නැහැ. තවමත් හරි 
ආණ්ඩුවක් පවත්වා ශගන යන්න ෙැරි ශවලාවක, පාර්ලිශේන්තු 

ෙලය තිශෙන ඔෙතුමන්ලා, ශේ සේෙන්ධශයන් රජශස 
විගණකාධිපතිවරයා සහ රජශස ුතදල් පිළිෙඳ කාරක සභාව, - මම  

හිතනවා, ඔෙතුමාට ශහට- අනිේදා වන විට එය පත් කරන්න 
පුළුවන් කියලා,-  රජශස ගිණුේ පිළිෙඳ කාරක සභාව,  ඒ වාශේම, 

ශකෝේ කමිටුව මිනන්  වහාම ශේ පිළිෙඳ පරීක්ෂණ කරන්නත් 

ඕනෑ.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියනවා, 2015 ජනවාරි 08වැනි දා සිට 

පසුගිය ඔක්ශතෝෙර් 26වැනි දා දක්වා සිදු වූ සිදුවීේ පිළිෙඳව 

ශසොයන්න ජනාධිපති ශකොමිසමක් පත් කරන්න ඕනෑ කියලා. මම 

එතුමාට කියනවා, පසුගිය ඔක්ශතෝෙර් 26වැනි දා ඉඳලා ශේ දක්වා 

ශේ ශහොර ආණ්ඩුශවන් ශවච්ච සියලුම කටයුතු පිළිෙඳව ශසොයා 

ෙලන්නත් ජනාධිපති ශකොමිසමක් පත් කරන්න කියලා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, 2010 අශගෝස්තු මාසශස ඉඳලා ශවච්ච දූෂණ ගැන 

තමයි එතුමා ශෙොශහෝ අවස්ථාවලදී කථා කශඉේ කියන එකත් 

එතුමාට දැන් අමතකයි. එදා එතුමා කථා කරපු සමහර ශේවල් අදත් 

අපට නැවත නැවත අහන්නට ලැශෙනවා. ඒ නිසා 2015 ජනවාරි 

මාසශස 08වැනි දා ඉඳලා ශනොශවයි, 2010 අශගෝස්තු මාසශස 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉඳලා සිේධ ශවච්ච සියලු දූෂණ අක්රමිකතා 

පිළිෙඳව ශේ ශකොමිසමට වාර්තා කරලා, ඒ සඳහා අව ය පරීක්ෂණ 

කරන්න කියලා මම ඉතාමත්ම ශගෞරවශයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

යහ පාලනය ශවනුශවන් ශපනී හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිවරයාට 

ශේ ශවලාශේවත් කරුණාව පහඉ ශේවා කියලා මා ප්රාර්ථනා 

කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමාටත් මා ශගෞරවය, 

ස්තුතිය පුද කරනවා. ඔෙතුමා ඉතාමත්ම ශශ්රේෂ්ඨ කර්තවයයක් කඉ 

ශකශනක්. ලංකාවට පමණක් ශනොශවයි, ශලෝක ප්රජාවශේ 

ශගෞරවයට, විශ ේෂශයන්ම ශපොදු රාජය මණ්ඩල රටවල් අතරින් 

ඉතාමත් කීර්තිමත් කථානායකවරශයක් හැටියට ඔෙතුමාශේ 

නමත් ඉතිහාසගත ශවනවා. ශේ ූලට උපක්රමශසදී, ශේ වැරැදුණු 

 හරුමානශේදී ඔෙතුමා සතයය ශවනුශවන් ශපනී සිටීම පිළිෙඳව 

ඔෙතුමා ඉතිහාසගත ශවනවා. ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. මීඉඟට, ගරු ෙන්දුල ලාල් ෙණ්ඩාරිශගොඩ 

මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 
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ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ශේ අවස්ථාව වන විට ආණ්ඩු 

පක්ෂය යැයි කියා ගන්නා කණ්ඩායම ශේ පාර්ලිශේන්තු සභා 

ගැෙට ශනොපැමිණ ශේ සභාව මඟ හැර ශගොස ්තිශෙනවා. හැෙැයි, 

පාර්ලිශේන්තුශවන් එළියට ගිහිල්ලා විවිධ ප්රවෘත්ති සාකච්ඡා 

තියලා, මහජන රැස්වීේ පවත්වලා, උේශනෝෂණ පවත්වලා, 

විශරෝධතා වයාපාර පවත්වලා, ඔෙතුමාශේ රුවට සමාන පඹයින් 

හදලා ගිනි තියලා රශේ මතයක් හදන්න ට හදනවා, "අපි 

පාර්ලිශේන්තු සභා ගර්භයට ශනොපැමිශණන්ශන් කථානායකතුමාට 

විශරෝධයක් පඉ කිරීමක් හැටියට" කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහත්මයා 

ප්රකා  කරන ූලට ශල්ඛ්නය ශකශසේ ුරවත් , ශේ කාර්යය 

පිටුපස්ශසේ, පාර්ලිශේන්තුවට ශනොපැමිණීම පිටුපස්ශසේ ූලට 

උපක්රමයක් තිශෙනවා. ඒ ූලට උපක්රමය තමයි ඔුරන් ශේ 

පාර්ලිශේන්තු සභා ගර්භයට පැමිණියශහොත් ඔුරන් සමඟ සිටින 

සැෙෑ මන්ත්රීන් සංඛ්යාව ශලෝකයම දැනගන්නවා. ඇත්ත 

ව ශයන්ම ඒ අය එළියට ගිහිල්ලා, ඒ අයත් එක්ක ඉන්නවා 

කියලා ප්රකා  කරන මන්ත්රීන් ප්රමාණය සැෙෑ ශලසම ඒ අයත් 

එක්ක නැහැ. එම නිසා ඒක වසන් කර ගන්නට ඔෙතුමාට පහරදීම 

උපක්රමයක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා.  

ඔෙතුමා වාශේ ශේ රශේ ශශ්රේෂ්ඨ ශේ පාලන චරිතයකට එශසේ 

වැරදි අවලාද, අපවාද නැඟීම පාර්ලිශේන්තුවට පඉුතශවනි වතාවට 

පැමිණි පුේගලශයක් හැටියට මම ඉතාමත්ම කනගාටුශවන් ශහඉා 

දකිනවා. ඒ වාශේම මම ඔෙතුමාට ශගෞරව කරනවා. ඔෙතුමා අශේ 

ශගෞරවය ෙලාශපොශරොත්තු ශවන, ගුණ වැණුම ෙලාශපොශරොත්තු 

ශවන ශකශන හ ශනොශවයි. නුතත්, අපි ඔෙතුමාට ශගෞරව 

කරනවා, කිසිදු තර්ජනයකට, ගර්ජනයකට යටත් ශනොවී 

ඔෙතුමාශේ තනතුශර් රාජකාරි ඉටු  කිරීශමන් අප වැනි තරුණ 

ශේ පාලනඥයන්ට, නවකයන්ට වි ාල ආදර් යක් දීම ගැන.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම අවසාන ව ශයන් කියන්නට 

කැමැතියි, ශේ සියල්ල සිදුශවමින් පවතින අතශර් අශේ 

මන්ත්රීවරුන්ට විවිධ වරදාන, වරප්රසාද ශදන්නට කථා කරන ෙව. 

මටත් කථා කරලා තිශෙනවා ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසායි මම 

කියන්ශන්. ශේක ෙරපතඉ ප්ර ්නයක්. අපි රැස්වීමක ඉන්න ශකොට 

සමහර උදවිය දුරකථනයට කථා කරලා කියනවා, මිනිත්තුවකට 

කථා කරන්න එළියට එන්න කියලා. ශගදර ගිහිල්ලා ඉන්න ෙැරි 

තත්ත්වයක් තිශෙන්ශන්. දුරකථනය විසන්ධි කරශගන ඉන්න 

ශවන තත්ත්වයක් අපට උදාශවලා තිශෙන්ශන්. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා අශේ ආරක්ෂාව ගැන ෙලන්නට ඕනෑ. 

ශේ ශසල්ලම කරන්ශන්, මිල ුතදල් ශදන්න කථා කරන්ශන්, 

තනතුරු ශදන්න කථා කරන්ශන් රටට ආදරයටද, පැවති ආණ්ඩුව 

ශගන ගිය වැඩ පිළිශවඉ රටට අහිතකර නිසා ඒ ශවනුශවන් 

්රියාත්මක ශවන්නට අව ය නිසාද, එශහමත් නැත්නේ ශේ උදවිය 

සේෙන්ධව එක පිට එක විභාග ශවන්නට තිබුණු නඩුවලින් වසන් 

ශවන්නට යේ යේ වරදාන, වරප්රසාද දීලා අප ගන්නට උත්සාහ 

කරනවාද කියන ප්ර ්නය තිශෙනවා ගරු කථානායකතුමනි. ශේක 

රශේ ජනතාවට අපි ශේ සභාශේදී කියන්නට ඕනෑ. 

ඒ නිසා "කරුණාකරලා අපිව තනතුරුවලට, සල්ලිවලට ගන්න 

උත්සාහ කරන්න එපා. අශේ කණ්ඩායශේ ඉන්න කිසි ශකශනක් 

ප්රජාතන්ත්රවාදයට එශරහිව, ජන සේමතවාදයට එශරහිව ඒ පාවා 

දීම කරන්න සූදානේ නැහැ" කියා අපි සියලුශදනා ශවනුශවන් ඒ 

අයට මම කියන්න කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ලො දුන් අවස්ථාව ගැන ඔෙතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම නිහඬ වනවා. 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාශේ කථාශවන් 

කියැුරණු කරුණු ශදකක් සේෙන්ධශයන් යමක් කීම මශේ 

යුතුකමක්ව තිශෙනවා. විශ ේෂශයන් ූලට ශල්ඛ්න ගැන නැවතත් 

කථා කඉා. මම කියන්න කැමැතියි, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මහ 

ශල්කේතුමා ප්රුතඛ් සියලුම නිලධාරින් ශකශරහිත්, ඒ වාශේම 

හැන්සාඩ් සංස්කාරකතුමිය ප්රුතඛ් සියලුම නිලධාරින් ශකශරහිත් 

මශේ පූර්ණ වි ්වාසය තිශෙන ෙව. විශ ේෂශයන්ම මම ඒ අය ගැන 

ආඩේෙර ශවනවා. ඒ නිසා යේ කිසි ශදයක් තිශෙනවා නේ, 

ශචෝදනා කරන්න අව ය නේ නීතයනුූලලව ශචෝදනා කරන්න 

පුළුවන්. ඒක අපට ශබ්රා ගන්න පුළුවන්.  

ශදවැනි කරුණ, පඹයින් පිච්චීම ගැන ඔෙතුමා කථා කඉා. 

පඹයින් පිච්චීම ශහොඳයි. මම ගශේ ඉඳලා ආ ශකශනක් ව ශයන් 

අහලා තිශෙනවා, පඹයින් පිච්චීම වස් ශදොස් යන්න හුඟක් ශහොඳයි 

කියලා. ඒ නිසා තවත් පිච්චුවත් මට ප්ර ්නයක් නැහැ.  

මීඉඟට, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමා. 
 

 
ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Mr. Speaker, today is a day in which we have a very 
awkward situation, where the purported Government in 
this country has actually decided not to attend Parliament. 
It is not unusual for the Oppositions in Parliaments across 
the world to sometimes boycott Parliaments, because they 
have disagreements with the majority or the Government 
of the day. But, you never get a situation in which those 
claiming to be the Government actually boycott 
Parliament. So, this is really an unusual situation.  It 
shows that this purported Government is an absolute 
sham because it is unable to prove through a majority that 
it is actually a Government.    

The history of Parliamentary democracy has shown 
that the job of a Speaker is a very difficult job. If you take 
the British Parliamentary history, normally, the Speaker 
was accompanied on the first day by two people to the 
Speaker’s Chair as it was a job or a responsibility that 
somebody took up reluctantly. If you again look at the 
British Parliamentary history, you would see that from 
the year 1300, many Speakers had finally lost their lives 
since they had to stand up to the Executive or the King of 
the day.  That tradition still continues in the British 
Parliament and it continues in our Parliament too in a 
different way, where two Hon. Members accompany the 
Speaker to the Chair.  It is a job that most Members of 
Parliament do not envy, because if you look at the history 
of the Speaker’s job, you would see that it entails 
standing up to the Executive, whichever form of 
Executive it might be across the world. Parliament is 
supreme and independent from the Executive and that 
tradition will always have to be maintained, if there is 
going to be good governance and democracy in a country.   

Sir, you have stood up to the Executive in the recent 
past. Parliament has been devalued by the appointment of 
a new Prime Minister and a Government which has been 
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unable for one month to prove its majority. But, on the 
14th  and again on the 16th of November, on a Motion 
proposed by the JVP in the Parliament of Sri Lanka, the 
vast majority of Members of Parliament voted that they 
had no confidence in the Government that had been 
appointed. The Standing Orders were suspended in taking 
that Vote. That was not unusual, because Standing Orders 
are suspended from time to time. They were suspended by 
a majority Vote in Parliament; a majority Vote in 
Parliament was taken by suspending the Standing Orders, 
given the grave situation that had arisen.   

The Standing Orders also provides for taking a Vote 
and the Vote can be taken as a "Voice Vote". Primarily, it 
is taken as a Voice Vote. Then, if a Division is called for, 
in those circumstances, it is possible to take the Vote row 
by row, by name or by using the electronic voting system, 
as we do now. But, unfortunately, the Government of the 
day did not permit a proper Vote and at the Vote, they did 
not even call for a Division. Therefore, a Voice Vote had 
to be taken under those very difficult circumstances, 
which was subsequently proven by the signatures of 122 
Members of Parliament to say that they had no confidence 
in the Government that had been sworn in by the 
President.  

Sir, here, the Parliamentary history is repeating itself. 
Sir, I know that you will be embarrassed, but we have to 
say that you have stood up - you came from the private 
sector and you have had a clean record; there has not been 
a single financial or other allegation against you - and 
proved your mettle when you ruled that there was no 
Government after that Parliamentary Vote.  

Sir, it was a sad day where we saw the abuse of public 
property in this Parliament. It was on television; it was on 
social media. I join all other Hon. Members of Parliament 
who have expressed their views that action must be taken 
against those who have abused public property, 
particularly Members of Parliament, who should set an 
example for other citizens of this country.  

Sir, it is not only that, but the behaviour of the 
Members of Parliament is also of concern. We heard 
today that some Members of Parliament have been 
offered financial incentives for changing their allegiances. 
That is unacceptable. But, we have also heard, from time 
to time, wrong stories about Members of Parliament. This 
crisis has also shown that there are Members of 
Parliament who stand up for principle. I want to pay 
tribute particularly to those Members of Parliament and to 
the small Parties representing interests of ethnic 
minorities of this country in Parliament, which have stood 
up for principle and safeguarded Parliamentary 
democracy and good governance. We salute them for the 
stand that they have taken. Sir, you will go down in 
history for the stand that you have taken.  

I would call upon the President to uphold the majority 
view of Parliament. Sri Lanka cannot continue without a 
Government, because there are serious repercussions for 
the ordinary citizens of this country. Finally, I would like 

to thank the Parliamentary staff too for operating under 
very difficult circumstances. When they get an Order 
from the Executive, they wonder how they should act. 
But, the Parliamentary staff had stood its ground and also 
upheld the Practices, the Privileges and the Standing 
Orders of Parliament and I hope that tradition will 
continue even beyond our generation.  

Thank you, Sir, for giving me the time.  

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

Sir, Abraham Lincoln, a very famous leader of the 
United States, said “Government of the people, by the 
people, for the people, shall last forever.” I believe the 
test of democracy is the institutions and the leadership 
that these institutions have.  

In Sri Lanka, we have had many occasions where 
democracy had been threatened. In the last one month 
also, we have seen a huge threat to the democratic and 
value-based system that Sri Lanka has enjoyed  for the 
last 70 years. I have seen on many occasions how 
individuals have withstood the pressure and also 
succumbed to that pressure.  

Sir, I know, during the last one month, there was a lot 
of pressure on you personally; you have been told many 
things; your name has been maligned and certain remarks 
have been made about you, which are not objective, but 
entirely subjective. You have acted for the best interests 
of the majority of the Parliamentarians in this House -  the 
122 Members of Parliament - that is very clear. I say 
thank you. Sir, you  have withstood a great deal of 
pressure and have also stood by the principle of acting in 
our interest; you have acted in a very bold manner, a very 
decisive manner and you stood with the MPs of the 
Opposition.  

As you know, Parliament is a temple of democracy 
and in this temple, a lot of dirty things happened. I was 
shocked to see all that in my Parliamentary career of 18 
years, which is not very long. There are Parliamentarians 
here with longer careers. The Hon. John Amaratunga, for 
example, I think is going on his fortieth year in 
Parliament now and the Hon. Lakshman Kiriella is on his 
25th year. So, we are very young to Parliamentary 
democracy - 18 years is not a long time. But, on that 
particular day, the temple of democracy was invaded by a 
group of thugs who came up to the Speaker’s Chair; tried 
to demolish the Speaker’s Chair; threw water at the 
Speaker’s Chair and also threw "miris kudu" at the police 
officers. It is indeed a shameful day for democracy in Sri 
Lanka.  

So, what you did that day maybe very unusual. You 
came with a police escort here and  held a Vote. Some 
people may not agree with that procedure, but certainly 
the principle of democracy was upheld by you.  So, thank 
you very much for that.  

I have seen in my life very bold leaders. For example, 
my late father, the Hon. Gamini Dissanayake was a very 
bold leader. He took a lot of risks - sometimes 
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unnecessary risks. The Hon. Lalith Athulath Mudali, 
whom I also worked with, was also a very bold leader. 
But, that day, what I saw in you was much bolder, much 
more courageous than many of the leaders that I have 
worked with. You are a very proud and distinctive 
product of Ananda College and I am sure your school is 
also saying, “Hon. Speaker, thank you very much for 
saving democracy in Sri Lanka.”  

Hon. Speaker, there is another statement which says, 
"cometh the hour, cometh the man". The particular 
moment of time was a destruction of democracy in Sri 
Lanka. I must thank the Judiciary also for acting 
independently. I must thank you also for acting 
independently because, for the sake of argument, if the 
Government had a majority, you would have acted on the 
best interests of the majority; that is the Government. The 
fact of the matter is, they have not got a majority. That is 
why they have not come here. They have abandoned their 
duties as Parliamentarians, in my opinion, under the guise  
that you have not followed the proper procedure.  But, 
actually, we know that you did follow the proper 
procedure. So, it is very important that you as the Speaker 
communicates well with the people of this country about 
your actions, because there are a lot of misinterpretations 
being given about the particular role you had to play. So, I 
would like to thank you once again for standing with us, 
as a gentleman of the old school, a man who has stood 
very firmly on principle, as a man of integrity and honesty 
- indeed we are very proud to be associated with you. 

Also, I would like to say on a personal note, you have 
lost a great deal in your life. You have lost a daughter two 
years ago at the age of 40. I am sure wherever she is, she 
is looking down on you and she is saying, “Thank you, 
Hon. Speaker.” 

Thank you very much.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීඉඟට ගරු චමින්ද විශජ්සිරි මහතා. 
 

ගරු චමින්ද වි නේසරි මහතා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශේ අවස්ථාව ලොදීම පිළිෙඳව 

විශ ේෂශයන්ම ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවන්න ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය අුරරුදු තුනහමාර තුඉම 

ඒකාෙේධ විපක්ෂයට තමයි ඔෙතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩිම 

කාලයක් ශවන් කශඉේ. අපි පසු ශපශඉේ සිටිමින් ඒ සේෙන්ධශයන් 
ඔෙතුමාට ශචෝදනා කඉා. හැෙැයි, අද ඒ කණ්ඩායම ඔෙතුමාශේ 

පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය ගැන කථා කරනවා. නුතත්, පසු ගිය 
කාල වකවානුව තුඉ ඔුරන් කටයුතු කශඉේ ශකොශහොමද කියලා   

හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කල්පනා කරන්න, එශහම නැත්නේ 
හැන්සාඩ් වාර්තා අරශගන ෙලන්න කියන කාරණාව මම ඔුරන්ට 

කියනවා.  

පසු ගිය කාල වකවානුව තුඉ මාධය තුළින් ශපන්නුශේත් 
පාර්ලිශේන්තුව ආරේභශස තිබුණු ඒකාෙේධ කණ්ඩායශේ ශගෝරිය 

පමණයි. අද ඔුරන් ඔෙතුමාශේ පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදයට 
විශරෝධය දැක්වූවත් පාර්ලිශේන්තු සේප්රදායය අනුව සහ 

පාර්ලිශේන්තු ස්ථාවර නිශයෝග අනුව ගත යුතු ්රියාමාර්ග ශේ 

දක්වා අරශගනත් නැහැ. ඔෙතුමා කිේවා වාශේ ඔෙතුමාට එශරහිව 
ඔුරන් තවමත් වි ්වාස භංග ශයෝජනාවක් ශගනැල්ලා නැහැ. එම 

වි ්වාස භංග ශයෝජනාව ලහි ලහිශස ශේන්න කියලා අපි ශයෝජනා 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙන්දුල ලාල් ෙණ්ඩාරිශගොඩ 

මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ, ශේ ඊනියා ආණ්ඩුශේ කණ්ඩායම 

ආණ්ඩුව  ක්තිමත් කරගන්න  කටයුතු කරන්න  කණ්ඩායේ 

කිහිපයක් හදමින් පවතිනවාය කියලා අපි පසු ගිය දිනක පුවත් පත් 

නිශේදනයක දැක්කා. ඒ පඉුතවැනි කණ්ඩායම තමයි 

පාර්ලිශේන්තුව  ක්තිමත් කිරීශේ කණ්ඩායම. ඒ තමයි, අර මිරිස ්

 හඩු කල්ලිය සහ වතුර ගැසීශේ කල්ලිය. ඒ ශදවැනි කණ්ඩායම 

තමයි, පාර්ලිශේන්තුශේ සංයුතිය, එශහම නැත්නේ සංඛ්යාව වැඩි 

කර ගැනීශේ කමිටුව. ගරු කථානායකතුමනි, ශේ කියන කමිටුශේ 

උදවිය තමයි ුතදල් සහ ශවනත් වරප්රසාද ලො ශදන්න ශයෝජනා 

කරමින් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින මන්ත්රීවරුන්ට නිතර               

කරදර කරන්ශන්. මම ඔෙතුමාට ශයෝජනාවක් කරනවා. 

"පාර්ලිශේන්තුශේ සංයුතිය වැඩි කරන කණ්ඩායම" කියන 

ශමන්න ශේ කණ්ඩායම කුරද කියලා දැන් ලිඛිතව එළියට දාලා 

තිශෙනවා. ඉතාම ධනවත් අය, පසු ගිය කාලශස ශහොඳට මං 

ශකොල්ල කාපු උදවිය ඒශක් ඉන්නවා. අල්ලස් දීශමන් ශහෝ 

ශවනත් ශේවලින් දීශමන්  මන්ත්රීවරු බිලී ො ගැනීමට කටයුතු 

කිරීම ශවනුශවන් -අල්ලස් දීම ශවනුශවන්- ඔුරන් වහාම අත් 

අඩංගුවට ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ශයෝජනා කරනවා, 

ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔෙතුමා මතක් කඉ කාරණය පිළිෙඳව මම සන්ශතෝෂ 

ශවනවා. මම විපක්ෂයට වැඩි කාලයක් ලො ශදනවා කියලා මා  

කථානායක ධුරශයන් ඉවත් කරන්න කියලා ශකොඉයකට අත්සන් 

කරපු කාලය හත් තිබුණා. මට ශේ අවස්ථාශේ ඒකත් මතක් 

ශවනවා. 

මීඉඟට ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු නහ ෂා විතානනේ මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹெொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාශේ අදහසක් ඉදිරිපත් 

කරන්න අවස්ථාව ලොදීම පිළිෙඳව මා සතුටු ශවනවා. 

2015 ජනවාරි 8වැනි දා පත් ුරණු යහ පාලන රජය,                 

අුරරුදු තුනහමාරක් ගිහිල්ලා, සිරිශසේන ජනාධිපතිවරයාශේ 

 හමන්ත්රණකාරී ක්රමශේදයක් තුළින් ෙලය අහිමි වන ශතක් කිසිදු 

රාජය ශසේවකය හට ෙලහත්කාරකේ කරලා, කිසිදු රාජය 

ආයතනයකට ෙශලන් පැනලා කිසිදු කඩා කේපල්කාරී 

කටයුත්තක් ශනොකරපු රජයක් විධියට අපි දැක්කා; අපි එශසේ 

වි ්වාස කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

අශේ රජය යේ තාක් දුරකට ශහෝ රාජය ශසේවයට සාධාරණයක් 

ඉටු කරපු රජයක්. මම ඔෙතුමාශේ අවධානය ශේ කාරණයට 

ශයොුත කරනවා. ශේ ඊනියා ආණ්ඩුව පත් ශවලා පැය 24ක් යන්න 

කලින් ජාතික රූපවාහිනියට පැනලා, එහි ඉන්න ශසේවකයන් බිය 

වේදලා, මැර කණ්ඩායේ ශයොදාශගන ජාතික රූපවාහිනිය ඇතුශඉේ 

යකා නැටුවා.  

ඒ වාශේම, ශේ වන විට තවත් දැඩි අවදානමක් තිශෙනවා, 

ගරු කථානායකතුමනි. ශේ ඊනියා ආණ්ඩුශේ විමල් වීරවං  කියන 
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පාර්ලිශේන්තුව 

අමාතයවරයා අමාතයාං යට ශවලා නිවාස හා ඉදිකිරීේ 

අමාතයාං ය යටශත් හැම ප්රශේ යකම ඉන්න ස්ථිර ශනොවූ 
අහිංසක ශසේවකයන් ශගන්වලා, ඔුරන් බිය ගන්වලා, ශසේවශයන් 

පහ කරන ෙවට තර්ජනය කරමින් මහා විකාරයක් කරනවා. 
ජනාධිපතිවරශයක් රශේ ජනතාව ෙලාගන්ශන් නැති ශවලාවක, 

ශේ රශේ ජනතාව ගැන අවධානශයන් ඉන්න ආණ්ඩුවක් නැති 

ශවලාවක, ශේ රශේ අහිංසක මිනිසුන්ශේ වගකීම යේතාක් දුරට 
ගන්න පුළුවන් නායකයා විධියට, පාර්ලිශේන්තුශේ අශේ 

ආරක්ෂකයා විධියට කටයුතු කරන ඔෙතුමාට මම කියනවා, ශේ 
විමල් වීරවං  මහත්මයලා  කරන ශේ කැත වැඩ -අහිංසක රාජය 

ශසේවකයන් බිය ගන්වලා, ඔුරන් ශසේවශයන් ශනරපා හරින්න 
ගන්න ්රියාමාර්ග- ශවනුශවන් මැදිහත් ශවන්න කියලා. 

නීතයනුූලලව ශේ රශේ ආණ්ඩුවක් නැහැ කියලා ඔෙතුමා 

ප්රකා යට පත් කරලා තිශෙේදී ශේ සිදුවන  ්රියාදාමය නතර 
කරන්න ්රියාමාර්ග ගන්න කියලා මා ඉල්ලනවා. ඒ වාශේම, ශේ 

දවස්වල ුතදල් අවභාවිත කරමින් ශේ රශේ රාජය ශසේවකයන් 
වි ාල පිරිසකශේ ශසේවය ස්ථිර කරලා  මැතිවරණයට අව ය ්රියා 

මාර්ග ගැනීමක අමාතයාං  නිරත ශවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මම 
නැවත වතාවක් ඉල්ලනවා, ශේ රශේ ජනාධිපතිවරයාශේ ඇස ්පිය 

ශවලා තිශෙන ශවලාශේ ශේ ගැන අවධානය ශයොුත කරලා, රශේ 

අහිංසක මිනිස්සු ශවනුශවන් ඔෙතුමාට ගතහැකි පියවර අරගන්න 
කියලා. ශේ පවතින තත්ත්වය යථා තත්ත්වයට පත් ශවන කල් 

නිවැරැදි තීන්දු ගන්න තැනට ශයොුත ශවන්න කියලා ඉල්ලනවා. 
පඉුතවැනි වතාවට පාර්ලිශේන්තුවට ආපු මන්ත්රීවරය හ විධියට මා 

ශේ ඉල්ලීම කරනවා.  

පසු ගිය දිනවල ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හැසිරිච්ච ඒ ්රියා 
කලාපය ුතළු ශලෝකයම දැක්කා. අද ශවනකල් සමාජයට 
පණිුරඩයක් ශදන්න අපට ෙැරි ුරණා, ශේ ්රියාදාමයට හුරල් 
ශවච්ච උදවිය ශවනුශවන් අපි ශමොකක්ද කරන්ශන් කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ තිශෙන උත්තරීතර 
භාවයට හානි කරමින් සත්තු- 

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විධියට හැසිරිච්ච ඒ මන්ත්රීවරුන් ශවනුශවන් ගන්නා ්රියාමාර්ගය 

රටට ශහළි කරයි කියලා අපි ෙලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

සේෙන්ධශයන් ප්රකා යක් කරනවා නේ ඒක වැදගත් ශවයි. ඒ 

වාශේම,  ඒක ශේ රටට ආදරය කරන මිනිස්සු ෙලාශපොශරොත්තු 

ශවන ප්රකා යක් කියලාත් මා වි ව්ාස කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන ශපොලිස් පරීක්ෂණ පැවැත් ශවමින් තිශෙනවා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මා තුඉ නේ ඒ ගැන ශපෞේගලික ශක්රෝධයක්, තරහක් 

නැහැ. නුතත් ශපොලිස් පරීක්ෂණ අවසන් ුරණාට පස්ශසේ ඒ අව ය 

පියවර ගන්නේ.  

ඊඉඟට, ගරු හිරුනිකා ශප්රේමචන්ර මන්ත්රීතුමිය.  

 
ගරු හිරුනිකා නප්ර මචන්ර මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஹிருைிகொ பிரரைச்ெந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. ශමම පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින 

ලාොලම මන්ත්රීවරිය හැටියට මා ඔෙතුමාශේ හැසිරීම සහ ඔෙතුමා 

ශමශතක් කාලයක් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා 

කිරීම පිළිෙඳව ප්රථමශයන්ම සිරස නමා ආචාර කරනවා. ශමොකද, 

ඔෙතුමාශේ ශේ හැසිරීම දැන් ශනොශවයි අපට ෙලපාන්ශන්. තව 

අුරරුදු කිහිපයකින් අනාගතයටයි එය ෙලපාන්ශන්.  දැන් අපට ඒ 

්රියාශේ තිශෙන වටිනාකම සමහරවිට ශනොශත්ශරන්නත් පුළුවන්. 

හැෙැයි, තව අුරරුදු ගණනකින් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පත් වන 

ඊඉඟ පරේපරාවට ඔෙතුමා ආදර් යක් ලො දුන්නා. 

ඊඉඟට, ශේ කාරණය ගැනත් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  
ඊශස-ශපශර්දා දවසක - ප්රභාකරන්ශේ උපන් දිනය දවශසේ - "අද 

ශදරණ" website එශක් news එකක් තිබුණා, "ප්රභාකරන්ශේ 

උපන් දිනය යාපනශස ශකොටි ජයටම සමරයි" කියලා. ඊට විනාඩි 
කිහිපයකට පසුව ඒ news එකම නැවතත් හරිගස්සලා, "යාපනශස 

වි ්වවිදයාලශස උපන් දිනය සමරයි" කියලා දමා තිබුණා.  

ඒ කියන්ශන්, ඒ news එක ුතලින් දැේමා; කාශගන් ශහෝ 

telephone call එකක් ආවා, ෙය ුරණා; අශනක් අතට news  එක 
ශවනස් කඉා. "ශදරණ" මාධය ජාලය ඇතුළු සියලුම ශපෞේගලික 

මාධය ජාලවලටයි මම ශේ ශචෝදනාව එල්ල කරන්ශන්. ඇත්තටම 

අපිත් එක්ක ඉන්න සමාජ මාධය ජාල ගැන ශනොශවයි මම ශේ 
කියන්ශන්. හැෙැයි, ශේ ශවලාශේ ශෙොරු ආණ්ඩුවට -ඊනියා 

ආණ්ඩුවට- කශඩ් යන රාජය මාධය ඇතුළු සියලුම මාධයවලින් මම 
අහනවා, "දැන් සනීපයිද?" කියලා. අුරරුදු තුනක් තිස්ශසේ අශේ 

ආණ්ඩුව තිබුණා. නුතත් කවදාවත් ශේ කිසිම මාධයයකට 
ෙලපෑමක් එල්ල කශඉේ නැහැ, "අරක දාන්න. ශේක දාන්න. 

අහවල් විධියට දාන්න. ශේක ශවනස් කරලා දාන්න" කියලා.  

එශහම කියලා  telephone calls ආශේ නැහැ. ඇත්තටම ඒ අය ශේ 
ගැන  ලජ්ජා ශවන්න ඕනෑ. ශේ විධියට වහල් භාවයට පත් වීම 

පිළිෙඳව ශේ සියලුම මාධය ලජ්ජා ශවන්න ඕනෑ. දැනුත්  ස්වාධීන 
රූපවාහිනිය සහ රූපවාහිනිශස විකා ය වන live videos 

ෙැලුශවොත් එශහම ඒවාශස විකා ය වන්ශන් ශේ පාර්ලිශේන්තුව 
සජීවී විකා ය ශනොශවයි. ශෙොරු ආණ්ඩුශේ ඉන්න උදවිය පහඉ 

ඉඳශගන කථා කරන සජීවී විකා ය තමයි ඒවාශස විකා ය 

ශවන්ශන්. ඇත්තටම ශේ විධියට කවදාවත් ශේ රට ශගොඩ ගන්න 
ෙැහැ; ශේ රට කවදාවත් හදන්න ෙැහැ. ශේ මාධය ඇතුළු රශේ 

භාගයක් ජනතාව ශේ විධියට මහින්ද රාජපක්ෂ - සිරිශසේන හුරල් 
ආණ්ඩුශේ වහල්ලු ෙවට පත් ශවලා සිටින ශතක් ශේ 

වහල්භාවශයන් මිශදන්න ෙැහැ. ඒ අයශේ ඉමයින්ටවත් ශේ 
වහල්භාවශයන් මිශදන්න ෙැහැ. මම ශේ මාධයවලට කියා 

සිටිනවා, ශමච්චර කාලයක් -අුරරුදු දහයක් තිස්ශසේ-  චේප කරලා, 

 හඩු කරලා තිබුණු ඔෙතුමන්ලාශේ කශ ේරුකාවට අපි යන්තේ 
ලීයක් තෙලා ඇණ ටිකක් ගහලා ශකොන්ද ශකළින් තියා  ගන්න 

අවස්ථාවක් ලො දුන්නා. දැන් ලජ්ජා ශවන්න, දැන් ලජ්ජා ශවන්න. 
ඇණ ටික ගහලා දීපු ලීය අයින් කරලා, නැවතත් අර විධියටම 

ශදකට තුනට නැමිලා, ශේ විධියට කශඩ් යන්න සිදු වීම ගැන 
ඔෙතුමන්ලා සියලු ශදනාම ලජ්ජා ශවන්න කියලා මම ශේ 

ශවලාශේදී මාධයවලට කියනවා. ශමොකද, ඔෙතුමන්ලාශගන් ශේ 

වාශේ තත්ත්වයක්  අපි ෙලාශපොශරොත්තු ුරශණ් නැහැ.  2015 
ජනවාරි මාසශස 08 වැනිදා ඡන්දය දීපු සියලු ජනතාව  අද 

ඔෙතුමන්ලා ට ඇිනල්ල දිගු කරලා  අහනවා, "ශේ හැසිරීම 
ශමොකක්ද?" කියලා. ඒ නිසා මාධය මීට වඩා ශගොඩක් වගකීශමන් 

වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඔෙතුමන්ලාට ශේ විධියට කශඩ් යන්න, 
වහල්ලු ශවලා ඉන්න පුළුවන් තව උපරිම මාසයයි.  

ඒශගොල්ලන් කියනවා, "අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් 
නැත්ශත් කථානායකතුමාශේ හැසිරීම" නිසායි කියලා.  නුතත් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට එතුමන්ලා එන්ශන් නැත්ශත් ඔුරන්ට ෙහුතරය 

නැති නිසායි. දිගටම ශේ විධියට එතුමන්ලා පාර්ලිශේන්තුවට 
එන්ශන් නැතිව ඉන්නවා නේ මම නේ ඒකට හරි කැමතියි. 

ශමච්චර කාලයක් අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉඳලා තිශෙන්ශන් 
තිරිසන්නු- 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

219 220 

[ගරු ශහේෂා විතානශේ මහතා] 
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-ටිකක් එක්ක, මිනිස්සු ටිකක් එක්ක ශනොශවයි. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ අපි ශමච්චර කල් ඉඳලා තිශෙන්ශන් තිරිසන්නු- 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-ටිකක් එක්ක. සාමානයශයන් ශලෝකශස වැදගත් පාර්ලිශේන්තු 

තිබිය යුත්ශත් ශේ විධියටයි. ශේ ගරු සභාශේ අර කේටිය ඉඳශගන 

හිටියා නේ අද කිසිම ශකශන හට ශමශහම කථා කරන්න පුළුවන් 

ශවයිද? ඇත්තටම, හැම දාම ශමශහම තිශෙනවා නේ ශහොඳයි. ශේ 

විධියට හැම දාම තිශෙනවා නේ අපිට හරි ලස්සනට අදහස් ප්රකා  

කරන්න පුළුවන්; වැදගත් විධියට ඔෙතුමාට ූලලාසනශස ඉඳශගන 

ඉන්න පුළුවන්; ශේ ශසේවකයන්ට වැදගත් විධියට ඉඳශගන ඉන්න 

පුළුවන්. අද අර කේටිය ශේ ගරු සභාශේ ඉඳශගන හිටියා නේ 

එශහම ශේත්රධාරිතුමන්ලා ශදශදනාට ශසංශකෝලය තෙන ස්ථානය 

ඉඟ  හිටශගන එය ආරක්ෂා කරන්න වනවා. 

ඔෙතුමා වශේ ශපොලීසිශයන් ඉන්න ඕනෑ. ශමොකක්ද ශේ? 

වැදගත් ශයෝජනාවක් සේමත කර ගන්න ෙැහැ; ශමො හත් ශේක 

ඇතුශඉේ කථා කරන්න ෙැහැ; අර පැත්ශතන් අසභය වචන 

කියනවා; කෑ ගහනවා. ඇත්තටම ඉතින් ශේ ශවච්ච ශේ ශහොඳයි. 

රශේ මිනිසුන්ට පණිුරඩයක් ගියා. ශමච්චර කාලයක් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩ කඩාකේපල් කරලා, ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

සත්තු වත්තක් ෙවට පත් කශඉේ, ෙලාශගන යනශකොට මහින්ද 

රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ ශේ සත්තු වත්ශත් සත්තු ටික 

කියන එක ඉතාමත් ශහොඳට ශේ රශේ මිනිසුන්ට දැන් ඔේපු ශවලා 

තිශෙනවා. පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින ඉා ොල මන්ත්රීවරියක් විධියට 

ඔෙතුමාට නැවත නැවතත් මා සිරස නමා ආචාර කරනවා.  

ඔෙතුමාශේ ශේ හැසිරීම, ඔෙතුමාශේ ශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය, 

අනාගතයට, ඇත්තටම අපට දීපු ශලො හ අවස්ථාවක්. අනාගතශස දී 

අශේ ඉමශය හට හරි කියන්න පුළුවන්, අහවල් දවසක කරු 

ජයසූරිය කියලා ශේ වාශේ කථානායකවරශයක් පාර්ලිශේන්තුශේ 

ඉඳලා තිශෙනවා කියලා. රශේ ජනාධිපති පිස්සු ශකළිනශකොට, 
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රශේ ශෙොරු අගමැති ශකශනක් පිස්සු ශකළිනශකොට, 
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රට ශපොඩ්ඩක් හරි ස්ථාවරව පවත්වාශගන යන්න හැකියාව 

ලැබුශණ්, ශකොන්ද ශකළින් තියාශගන කටයුතු කරපු 

කථානායකවරශයක් නිසා කියලා කවදා හරි දවසක අශේ 

ඉමශය හට හරි කියන්න අපට පුළුවන්. ශෙොශහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. මීඉඟට, ගරු රිසාඩ් ෙදියුදීන් මැතිතුමා. 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம்.    

தகௌரவ ெபொநொயகர் அவர்கரள, இன்று நொங்கள் 

நீதிைன்றத்தின்மூலம் ைீண்டும் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் 

களொகியிருக்கின்ரறொம். நீங்கள் இந்தச் ெமபயில் கடந்த 

14ஆம், 15ஆம், 16ஆம் திகதிகளில் உங்களுமடய உயிமரக் 

கூடப் தபொருட்படுத்தொைல் ைிக ரநொோ்மையொகவும் மதொிய 

ைொகவும் நடவடிக்மககமள முன்தனடுத்தீர்கள். அந்தச் 

தெயற்பொட்மட ைிகுந்த தகளரவத்துடன் நொன் பொர்க்கின்ரறன். 

ெபொநொயகர் என்ற வமகயில்  இந்த உயர் ெமபயிரல எவ்வொறு 

தெயற்பட ரவண்டுரைொ அவ்வொறு நீங்கள் தெயற்பட்டீர்கள். 

அரநக பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப 

ைிக ரநொோ்மையொகவும் அச்ெைில்லொைலும் மதொியைொகவும் 

தெயல்பட்ட உங்களுக்கு நொன் எனது கட்ெி ெொர்பொகவும் எனது 

வொக்கொளர்கள் ெொர்பொகவும் இந்த இடத்திரல பொரொட்டுக் 

கமளயும் வொழ்த்துக்கமளயும் ததொிவிக்கக் கடமைப் 

பட்டிருக்கின்ரறன்.  

அன்று இந்தச் ெமபயிரல எங்களுமடய கண்களுக்கு 

முன்னொரலரய தபொலிஸொர்ைீது ைிளகொய்த் தூள் கலந்த 

தண்ைீர் வீெப்பட்டது. அரதரநரம் தெயலொளர் நொயகம் 

உட்பட அதிகொொிகள் அதெௌகொியத்துக்குள்ளொனொர்கள். ஒருெில 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களின் இவ்வொறொன அநொகொிகைொன 

நடத்மதயொனது ைிகவும் வருந்தத்தக்கதொகும். நொன் இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்மதக் கடந்த 17-18 வருடங்களொகப் பிரதிநிதித் 

துவப்படுத்துகின்ரறன். இக்கொலகட்டத்தில் இவ்வொறொன ஒரு 

தெயற்பொட்மட நொன் என்றுரை பொர்த்ததில்மல. ஒருெில கற்ற 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள்கூட அவர்கள் கற்றவர் 

களொதவன்று நொங்கள் ெிந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு 

நடந்துதகொண்டொர்கள். எதிர்கொலத்தில் பொரொளுைன்றத் 

ரதொோ்தலில் ரபொட்டியிடுகின்ற ரவட்பொளர்கள் ஆகக்குமறந்தது 

பட்டதொொித் தமகமைமயயொவது தகொண்டிருக்க ரவண்டும் 

என்ற ஒரு ெட்ட ஏற்பொட்மட இந்தப் பொரொளுைன்றத்தினூடொக 

எல்லொக் கட்ெிகளும் ரெொோ்ந்து ரைற்தகொள்ள ரவண்டும் என்று 

ரவண்டுரகொள் விடுக்க விரும்புகின்ரறன். அன்று ஒரு ெில 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் நடந்துதகொண்ட விதத்மத 

யொரும் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. இங்குள்ள அதிகொொிகமளப் 

தபொறுத்தவமரயிரல, அவர்கள் அப்பொவிகள்; கட்ெி 

ெொர்பில்லொைல் தெயல்படுகின்றவர்கள். தபொலிஸொரும் 

அரதரபொல்தொன் தெயற்படுகின்றொர்கள். ெமபயினுள் 

எங்களுக்குக் குடிப்பதற்குத் தண்ைீர் ரவண்டுைொனொல் 

அதமனக் தகொண்டு தருகின்ற ைற்றும் ரெமவகமளச் 

தெய்வதற்கொக எங்களிடம் ஓரடொடி வருகின்ற ஊழியர்களும் 

அன்று தொக்கப்பட்டமைமய இந்த இடத்திரல ைனவருத்தத் 

துடன் ததொிவித்துக் தகொள்கின்ரறன்.  

தகௌரவ ெபொநொயகர் அவர்கரள, அன்றிலிருந்து 

இன்றுவமர நீங்கள் உங்களுமடய கடமைமய ைிக 

ரநொோ்மையொகச் தெய்து தகொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஆனொல், 

இன்று ெிலர் நொடு பூரொகவும் உங்களுக்கு அவப்தபயமர 

ஏற்படுத்துவதற்கொகச் தெயற்பட்டு வருகின்றொர்கள். நீங்கள் 

அதற்கொக அச்ெப்படத் ரதமவயில்மல. என்னுமடய அரெியற் 

பயைத்மத அகதி முகொைிலிருந்து ஆரம்பித்த நொன், 

ரநொோ்மையொகச் தெயற்பட்டு வருகின்றரபொதிலும், நொன் 

தெய்யொத குற்றங்கமள என்ைீது சுைத்தி என்மன ைிக 

ரைொெைொக விைர்ெிக்கின்றொர்கள். என்றொலும், நொன் முன்மவத்த 

கொமலப் பின்மவக்கொைல் அத்தமன ெவொல்கமளயும் தொண்டி 

என்மனச் ெொர்ந்த ைக்களுக்கொகப் பைியொற்றி வருகின்ரறன். 

ஆகரவ, தகளரவ ெபொநொயகர் அவர்கரள, உங்கமள 

யொதரல்லொம் விைர்ெிக்கின்றொர்கரளொ, அவர்கள்தொன் நிச்ெய 

ைொகத் ரதொற்றுப் ரபொவொர்கரள ஒழிய, உண்மை ஒருரபொதும் 

ரதொற்கொது என்பமத இந்த இடத்திரல கூறிக் தகொள்கின்ரறன்.  

இந்தச் ெந்தர்ப்பத்திரல அதிரைதகு ஜனொதிபதி 

மைத்திொிபொல ெிறிரென அவர்களிடத்திரல ைிக அன்பொக நொன் 

ெில விடயங்கமளத் ததொிவிக்க விரும்புகின்ரறன். இந்த நொடு 
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ஓர் அழகொன நொடு. இந்த நொட்டிரல எல்லொ வளங்களும் 

நிமறந்து கொைப்படுகின்றன. நொனும் இந்த நொடு முன்ரனற 

ரவண்டுதைன்று ஆமெப்படுகின்றவர்களில் ஒருவன். இந்த 

நொட்டின் தபொருளொதொர வளர்ச்ெிக்கொக, இந்த நொட்டின் சுற்றுலொ 

வளர்ச்ெிக்கொக, இந்த நொட்டில் வறுமை ரபொக்கப்பட ரவண்டும் 

என்பதற்கொக நொனும் பொடுபட்டிருக்கிரறன். நொட்டிரல நடந்த 

யுத்தத்தின் ரகொரம் ஓய்ந்து முஸ்லிம்கள், தைிழர்கள், 

ெிங்களவர்கள், கத்ரதொலிக்கர்கள் என்ற ரபதைில்லொைல் 

எல்ரலொரும் ஒன்றொக “இது எைது நொடு” என்ற ரதொரமையிரல 

வொழரவண்டுதைன்று ஆமெப்பட்டவன் நொன். 1990ஆம் 

ஆண்டு எனக்கு 18 வயதொக இருந்தரபொது, நொனும் 

என்னுமடய ெமூகத்மதச் ரெொோ்ந்த சுைொர் ஓொிலட்ெம் ைக்களும் 

எந்ததவொரு கொரைமும் இல்லொைல் விடுதமலப் புலிகளினொல் 

வடக்கிலிருந்து தவறுங்மகரயொடு தவளிரயற்றப்பட்ரடொம். 

அவ்வொறு தவளிரயற்றப்பட்டு 19 வருடங்கள் அகதி 

முகொம்களில் இருந்த பிற்பொடு, எங்களுமடய இரொணுவ 

வீரர்களின் தியொகங்களுக்குப் பிறகு 2009ஆம் ஆண்டு எைது 

ைக்களுக்குச் தெொந்த ைண்ைிரல ரபொய்க் குடிரயறக்கூடிய 

வொய்ப்பு ஏற்பட்டது. நொன் அகதி முகொைிலிருந்தரபொதுதொன் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொகத் ததொிவு தெய்யப்பட்ரடன்.  

நொட்டில் சுற்றுலொத்துமற உட்பட நொட்டினுமடய 

தபொருளொதொரம் ைற்றும் நைது எதிர்கொலம் கடந்த ஒரு ைொத 

கொலத்திற்குள் ரகள்விக்குறியொகி இருக்கின்றது. நொன் இன்று 

நண்பகல் 12 ைைியளவில் ஓர் அரபு நொட்டின் தூதுவமரச் 

ெந்தித்ரதன். “எங்களுமடய நொட்டவர் உங்கள் நொட்டில் நிமறய 

முதலீடுகமளச் தெய்ய எண்ைியிருந்தனர். ஆனொல், இந்தச் 

சூழலில் அவ்வொறொன முதலீடுகமள வியட்நொைில் 

ரைற்தகொள்வது பற்றிச் ெிந்திக்கின்றொர்கள்” என்று அவர் 

தெொன்னமத  இந்த இடத்தில் ைிக ரவதமனரயொடு சுட்டிக் 

கொட்டுகின்ரறன்.   

அதிரைதகு ஜனொதிபதி அவர்கரள, இந்தப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கு 5 வருடகொலம் பதவிவகிப்பதற்குத்தொன் 

ைக்கள் அங்கீகொரம்  வழங்கியிருக்கின்றொர்கள்; ைக்கள் 

அதற்குத்தொன் வொக்களித்திருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், மூன்று 

அல்லது மூன்றமர வருடங்களிரல இந்தப் பொரொளுைன்றத்மதக் 

கமலத்து இன்னுதைொரு ரதொோ்தமலக் தகொண்டுவந்துதொன் இந்த 

நொட்டிரல, பொரொளுைன்றத்திரல ஜனநொயகத்மதக் 

தகொண்டுவரலொம் என்று ஆளுங்கட்ெி என்று தெொல்லிக் 

தகொண்டிருப்பவர்கள் கூறுவொர்களொக இருந்தொல் அல்லது 

கடந்த ஒக்ரரொபர் 26ஆம் திகதி ஏற்பட்டுள்ள பிரச்ெிமனக்குப் 

பொரொளுைன்றத்திரல தீர்வு கொைொைல் ைக்களிடம் ரபொய் 

தபொதுத் ரதொோ்தலினூடொகத்தொன் தீர்மவப் தபறரவண்டு 

தைன்று தெொல்வொர்களொக இருந்தொல், அமதவிட ெிறுபிள்மளத் 

தனைொன ரபச்சு எதுவும் இருக்க முடியொது.  எங்களுமடய 

நொட்டின் அரெியலமைப்பின்கீழ் இயங்குகின்ற நைது 

பொரொளுைன்றத்திரல நைது நொட்டு வொக்கொளர்களொல் ததொிவு 

தெய்யப்பட்ட 225 உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் 

இங்கு இந்த நொட்டிரல வொழ்கின்ற அத்தமன ைக்கமளயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றொர்கள். எனரவ, இந்த நொட்டின் 

பிரதைமரப் பொரொளுைன்றம்தொன் ததொிவு தெய்ய ரவண்டும். 

நைது ஜனொதிபதி அவர்கள் ெொதொரை ஒரு குடும்பத்திலிருந்து 

வந்தவர். அத்தமகய ஜனொதிபதி அவர்கள் இன்மறய சூழலிரல 

நொட்டு ைக்களுமடய ரவண்டுரகொமள, நொட்டு ைக்களுமடய 

எதிர்பொர்ப்மப, எதிர்கொலச் ெந்ததியினருமடய எதிர்பொர்ப்மப 

நியொயப்படுத்துகின்ற ஒருவரொகச் தெயற்பட்டு, இந்தப் 

பிரச்ெிமனக்குத் ைிக விமரவில் தீர்வு கண்டு, இந்த நொடு 

நல்லததொரு தபொருளொதொர இலக்மக ரநொக்கிச் சுலபைொகப் 

பயைிக்க வழி தெய்ய ரவண்டுதைன்று ஜனொதிபதி 

அவர்களிடத்திரல ைிக அன்பொக ரவண்டுரகொள் 

விடுக்கின்ரறன்.  

தகௌரவ ெபொநொயகர் அவர்கரள, அன்று இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்திரல ைிக ரைொெைொக நடந்துதகொண்ட 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் நொட்டு ைக்களிடத்திரல 

பகிரங்கைொக ைன்னிப்புக் ரகொர ரவண்டும். அது ைொத்திர 

ைல்லொைல், இந்தப் பொரொளுைன்றத்திரல இனி எந்ததவொரு 

கொலத்திலும் எந்ததவொரு பொரொளுைன்ற உறுப்பினரும் 

ரகவலைொன முமறயிரல  நடக்கக்கூடொது. அவ்வொறொன 

வர்களுக்கு உச்ெ தண்டமனகமள வழங்க ரவண்டும். அன்று 

அப்பொவிப் தபொலிஸொர் உங்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொக, 

ஜனநொயகத்மதப் பொதுகொப்பதற்கொகத் தங்களுமடய 

கடமைகமள நியொயைொகச் தெய்து தகொண்டிருந்தரபொது, 

ைிளகொய்த்தூமளத் தண்ைீொில் கலந்து அவர்கமள ரநொக்கி 

வீெியமதயும் கொயப்படுத்தியமதயும் ஒருெில ஊழியர்கள் 

தொக்கப்பட்டமதயும் ைன ரவதமனரயொடு சுட்டிக் 

கொட்டுவரதொடு, அவ்வொறொன தெயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் 

அமடயொளம் கொைப்பட்டு உொிய தண்டமன வழங்கப்பட 

ரவண்டுதைன்றும் இந்த இடத்திரல ரவண்டிக் 

தகொள்கின்ரறன்.  

நொைல் குைொர பற்றிய விடயம் இன்று பொொியததொரு 

பிரச்ெிமனயொக உருதவடுத்திருக்கின்றது. ஜனொதிபதிமய, 

முன்னொள் பொதுகொப்புச் தெயலொளமரக் தகொமல 

தெய்வதற்கொகச் ெதி தெய்யப்பட்டதொகச் தெொல்லப்பட்டது. 

அரதரநரம் ைட்டக்களப்பிரலொ அம்பொமறயிரலொ மவத்து 

என்மனயும் தகொமல தெய்வதற்குச் ெதிதெய்யப்பட்டதொக 

நொைல் குைொர தெொல்லியிருந்தொர். அவ்வொறொன video clip 

ைற்றும் voice clip ஐ இலங்மகயிலிருக்கின்ற ஒருெில 

ஊடகங்கள் ஒளிபரப்பின. ஆயினும், தகௌரவ ெபொநொயகர் 

அவர்கரள, நொன் ஒரு ெிறுபொன்மையின உறுப்பினர் அல்லது 

ெிறுபொன்மைச் ெமுதொயத்மதச் ரெர்ந்தவன் என்பதற்கொகரவொ 

என்னரவொ ததொியவில்மல, இன்று அந்த விடயத்மத 

ைமறத்திருக்கின்றொர்கள். அண்மைக்கொலத்தில் வட ைொகொ 

ைத்திரல இருந்த ஒரரரயொர் அமைச்ெரமவ அந்தஸ்துள்ள 

அமைச்ெர் நொன்தொன். யுத்த கொலத்திரல என்னுமடய 

அமைச்ெிமனப் பயன்படுத்தி இந்த நொட்டுக்கு நல்ல பல 

ரெமவகமளச் தெய்திருக்கின்ரறன். மூன்று இலட்ெம் தைிழ்ச் 

ெரகொதரர்கள் ‘தைனிக் பொம்’ முகொைிரல இருந்ததபொழுது 

அவர்கமள ைீள்குடிரயற்றுவதற்கொன தமலமைத்துவத்மத 

வழங்கி, என்னொல் முடிந்த அத்தமன பைிகமளயும் 

தெய்திருந்ரதன். ஆனொல், இன்று என்னுமடய பொதுகொப்பு 

முற்றொக நீக்கப்பட்டு, இரண்டு தபொலிஸொமரரய  

தந்திருக்கிறொர்கள்.  

நொைல் குைொர கூறிய அந்தக் தகொமலப் பட்டியலில் 

என்னுமடய தபயரும் இருந்தது என்பதொல், இரண்டு 

வொரங்களுக்கு முன்னர் எங்களுமடய கட்ெியின் தவிெொளர் 

தகௌரவ அைீர் அலி உட்பட எங்களுமடய கட்ெிப் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள், எங்களுமடய கட்ெித் 

தமலவருக்கு இவ்வொறொன ஒரு நிமலமையிருப்பதொக நொைல் 

குைொர தெொல்லியும், இதுவமர தபொலிஸொர் அமதப் பற்றி 

எதுவும் தெொல்லவில்மல என்பது பற்றிப் தபொலிஸில் 

முமறப்பொடு தெய்தொர்கள். அதன் பிறகு, 3 நொட்களுக்கு 

முன்னர், Director of CID எனக்கு call பண்ைி, “உங்களிடம்  

කටඋත්තරය எடுக்க ரவண்டும், 4ஆம் ைொடிக்கு வரமுடியுைொ?” 

என்று ரகட்டொர். எனரவ, என்னிடத்திரலரய කටඋත්තරය 

எடுக்க ரவண்டுதைன்று இன்று தெொல்கிறொர்கள். தபொலிஸ் ைொ 
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அதிபர் உட்பட குறித்த தரப்பினருமடய தெயற்பொடு 

ரகள்விக்குறியொக இருக்கின்றது. எனரவ, பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களுமடய கொவலனொக இருக்கின்ற ெபொநொயகர் 

அவர்கள் இந்த விடயத்திரல பூரைைொன, தூய்மையொன 

விெொரமைக்கு ஆவன தெய்ய ரவண்டும்.  

நொைல் குைொரவுமடய வருமக, கடந்த 26ஆம் திகதிக்குப் 

பிறகு இந்த நொட்டிரல யொருரை எதிர்பொர்க்கொத ைிகவும் 

ரைொெைொன ஒரு நிமலமய ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. ஆகரவ, 

இது ததொடர்பொக விரெட விெொரமைதயொன்மற ரைற்தகொள்ள 

ரவண்டும். குறித்த விடயத்தில் யொர் தவறு தெய்திருந்தொலும் 

அவர் தண்டிக்கப்பட ரவண்டும். ஜனொதிபதி, முன்னொள் 

பொதுகொப்புச் தெயலொளர் ஆகிரயொரரொடு ரெர்த்து என்மனயும் 

தகொமல தெய்யச் ெதி தெய்யப்பட்டதொகச் தெொல்லப் 

பட்டிருந்தொலும், இன்று என்னுமடய முழுப் பொதுகொப்பும் 

நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதனொல் நொன் எந்தரவொர் இடத்திற்கும் 

தெல்லமுடியொத ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமல ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

அந்த வமகயிரல ெபொநொயகர் அவர்கள் எனது பொதுகொப்மப 

உறுதிப்படுத்த ரவண்டுதைன்று அன்பொக ரவண்டிக் 

தகொள்கின்ரறன். நீங்கள் ைிகவும் ரநர்மையொகவும் 

மதொியைொகவும் தெயற்படுகின்றமைக்கொக இந்தச் ெந்தர்ப் 

பத்திரல என்னுமடய கட்ெி ெொர்பிரல ைீண்டும் உங்களுக்கு 

நன்றிமயக் கூறுகின்ரறன்.  

இன்று நொங்கள் ஐக்கிய ரதெிய முன்னைியுடன் - ரைில் 

விக்கிரைெிங்க அவர்களுடன் இருப்பது பற்றி எங்கமள ஒரு 

ெிலர் விைர்ெிக்கின்கிறொர்கள். நொம் பின்பற்றுவது இஸ்லொைிய 

ைொர்க்கைொகும். இந்த ைொர்க்கத்மத எங்களுமடய 

நபியினூடொகரவ இமறவன் எங்களுக்குத் தந்தொன். ெட்டத்மத 

ைதித்துச் தெயற்பட ரவண்டுதைன்று எங்களுமடய ைொர்க்கம் 

அழகொகவும் ததளிவொகவும் தெொல்லியிருக்கின்றது. அந்த 

அடிப்பமடயில்தொன் இந்த நொட்டின் அரெியலமைப்மபப் 

பொதுகொப்பதற்கொக, ஜனநொயகத்மதப் பொதுகொப்பதற்கொக இந்த 

அைியுடன் நின்று நொங்கள் தெயற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிரறொம் 

என்ற உண்மைமயக் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன். 

ஆனொல், இன்று ெில ஊடகங்கள் ஊடக தர்ைத்மத ைீறி ைிகவும் 

தபொய்யொன தெய்திகமள தவளியிடுகின்றன. எனரவ, 

ஊடகங்கள் ஊடக தர்ைத்மதப் பொதுகொத்துச் தெயற்பட 

ரவண்டுதைன்று அன்பொக ரவண்டி, விமடதபறுகின்ரறன்.  

நன்றி.  
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ සශහෝදර මන්ත්රීවරුන් ශමතැනදී 

ඔෙතුමාට සහ ඔෙතුමාශේ කාර්ය මණ්ඩලයට පුද කඉ ඒ 

ශගෞරවනීය ප්රණාමයට මශේ ශගෞරවනීය ප්රණාමයත් එකතු 

කරනවා. දැන් කථාවක් පැතිශරනවා ශේ ඊනියා ආණ්ඩුවට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්න ෙැරි නිසා, ඔුරන්ට ශේකට එන්න 

හැකියාවක් නැති නිසා ඔුරන් හේෙන්ශතොට පැත්ශත් ශවන 

පාර්ලිශේන්තුවක් හදාගන්න උත්සාහ කරනවාය කියා. ඒකට 

ශෙොරැල්ල පැත්ශත් මන්ත්රී ශකශනක් කථානායක හැටියට පත් 

කරලා, ඒ ශගොල්ලන් පාර්ලිශේන්තුවක් අරශගන යන්න ලැහැසත්ි 

ශවනවා කියලා කථාවක් තිශෙනවා. ශපොඩි හාසයය හත් ශමතැනට 

අව ය නිසා,- [ොධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගැනත් 

ශපොඩ්ඩක් ශසොයා ෙලන්න කියා මා ඔෙතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

[ොධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමා. 

ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திெொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාව ලොදීම පිළිෙඳව 

පඉුතශවන්ම මා ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මශේ වැඩිමහල් 

සශහෝදර, ගරු නවින් දිසානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කඉ 

කරුණුවලට මශේ සේපූර්ණ එකඟතාව පඉ කරන්න කැමැතියි. ඒ 

වාශේම ඔෙතුමාශේ ආරක්ෂාව පිළිෙඳවත් ඔෙතුමාශේ අවධානය 

ශයොුත කරවන්න ඕනෑ. එදා ුරණු සිේධිය අපි ශහඉා දකින අතර, 

ඔෙතුමාට ඇසිඩ් ගැසීමට පවා දැන් වනවිට යේකිසි, [ොධා 

කිරීමක්] මාධය හරහා වාර්තා ශවලා තිශෙනවා. නීතිය හා 

ආරක්ෂාව පිළිෙඳ ඇමතිතුමා ව ශයන් සිටින වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමාට ඔෙතුමාශේ ආරක්ෂාව පිළිෙඳව ලියුමක් ලියන්න 

කියා මම ඔෙතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එශසේ ලියා, 

ඔෙතුමාශේ ආරක්ෂාව පිළිෙඳව සියලුම කටයුතු සිදුකර, ඒ 

ආරක්ෂාව තහුරරු කරන්නත්,  ක්තිමත් කරන්නත් පියවර ගන්න 

කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ඔෙතුමාට ලො දුන් ආරක්ෂාව 

පිළිෙඳව ශපොලීසිශස නිලධාරින්ටත් මශේ ස්තුතිය හා ප්රණාමය පුද 

කරන්න කැමැතියි. ඒ වාශේම මශේ කලයාණ මිත්ර, ගරු වසන්ත 

ශසේනානායක මැතිතුමා ඊශස දිනශස ගත් නිර්භීත තීරණය අනුව 

නැවත වතාවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට -එතුමාශේ නිජබිමට, 

එතුමාශේ මහ ශගදරට- පැමිණ අනාගතශසදී අපිත් එක්ක කටයුතු 

කිරීමට සේෙන්ධ වීම පිළිෙඳවත් ශේ අවස්ථාශේදී එතුමාට මශේ 

ස්තුතිය පුද කරන්න කැමැතියි. 

අශේ ගරු මන්ත්රීවරුන් 122ක් අත්සන් කරලා අපට 

පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතරය තිශෙනවායි කියන එක දැන් වනශකොට 

සනාථ කර අවසානයි.  "ආණ්ඩු පක්ෂය" යැයි කියා ගන්නා මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායමට මා පවසන්න කැමැතියි 

ශේ රශේ අනාගතය ශවනුශවන්, අනාගත නායකයන් ශවන්න 

ඉන්න දරුවන් ශවනුශවන් දැන්වත් කල්පනා කරලා ඇත්තටම රට 

ගැන ආදරයක් තිශෙනවා නේ කරුණාකර, ඉල්ලා අස ් ශවලා 

122ක ෙහුතරයක් තිශෙන පක්ෂයට ශේ රශේ ආණ්ඩුව භාර 

ශදන්නය කියා. ඒ ඉල්ලීම කරමින් මට  අවස්ථාව ලො දීම 

පිළිෙඳව ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් 

මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. මට ලැබී තිශෙන 

ආරක්ෂාව සේෙන්ධශයන් මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මම 

ආරක්ෂාව ඕනෑවට වැඩිය ගන්න ෙලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නැහැ. 

නුතත්, මම වි ්වාස කරන විධියට, when the call from the 

heaven comes you have to go.  මම ශෙොශහෝ දුරට ඉන්ශන් ඒ 

මතශසයි.    

ඊඉඟට, ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මහතා. ඔෙතුමාට පැහැදිලි 

කිරීමක් කරන්න අව යයි කිේවා ශන්.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ රශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා 

කරන ප්රධානම ආයතන ශවන්ශන් විධායකය, වයවස්ථාදායකය 

සහ අධිකරණයයි. විධායකශයන් යේ වැරැේදක් සිදු ුරණාම 

වයවස්ථාදායකය ඒක අනුමත කරන්ශන් නැතිව, ගරු 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් ෙහුතරයකශේ කැමැත්ත මත ඔෙතුමා 
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පාර්ලිශේන්තුව 

නායකත්වය අරශගන ස්වාධීනව, ශශ්රේෂ්ඨ විධියට ශේ රශේ 

වයවස්ථාදායකශස ප්රජාතන්ත්රවාදය ඔෙ ආරක්ෂා කර තිශෙනවා. 

මම අධිකරණයටත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා, වැරදි වැඩක් කඉාම 

අධිකරණය ස්වාධීනව කටයුතු කිරීම ගැන. අපි ඉතිහාසයට 

ගිශයොත් ගරු කථානායකතුමනි, අපි ආණ්ඩුවක් ව ශයන් කටයුතු 

කරේදී අපි යේ වැරැදි තීන්දු, තීරණ ගත්තාම අපිට විරුේධව නඩු 

තීන්දු දීපු අවස්ථා ඕනෑ තරේ තිශෙන ෙව ශපශනනවා.  අපි ඒවාට 

හිස නමා තිශෙනවා. ඒ එකක්වත් අපි අභිශයෝගයට ලක් කශඉේ 

නැහැ. ඒ වාශේම අපි දන්නවා ඉතිහාසශස පැවැති ආණ්ඩු 

අධිකරණයට ෙලපෑේ කශඉේ ශකොශහොමද කියා. අග්ර 

විනි ්චයකාරවරියට ශෙොශහොම පහත් විධියට සැල හවා.  "තුතන්ට 

ඕනෑ ශේ කශඉේ නැහැ. තුතන්ශේ රූකඩයක් ෙවට පත් ුරශණ් 

නැහැ." කියා එදා විධායකය දීපු දඬුවේ, කරපු ශකශනහිලිකේ, 

අපහාස අපට ශහොඳට මතක තිශෙනවා. ඒ යුගය නිමා කර, ශේ 

රශේ යහ පාලනයක් ඇති කරන්නයි අපි 2015 ජනවාරි 08 වැනි දා  

ජනතාවට ප්රතිඥා දීලා  කටයුතු කශඉේ. අපි දැක්කා, අතීතශස රශේ 

ජනාධිපතිවරයාශේ සශහෝදරයා කථානායකවරයා ෙවට පත් 

කරශගන, තුතන්ශේ සශහෝදරයා තුතන්ට ඕනෑ විධියට 

ශමශහයවාශගන පාර්ලිශේන්තුව රූකඩ පාර්ලිශේන්තුවක් ෙවට 

පත් කරශගන කටයුතු කඉ ආකාරය. ගරු කථානායකතුමනි, අද 

ඔෙතුමා ඊට හාත්පසින්ම ශවනස් විධියට කටයුතු කර තිශෙනවා.  

ඔෙතුමා තනි තීන්දුව මත කටයුතු ශනොකර,  පාර්ලිශේන්තුශේ 

ෙහුතර කැමැත්තට හිස නමමින් ශෙොශහොම එඩිතරව 

පාර්ලිශේන්තුව ශමශහයවනවා. ඒ වාශේම අධිකරණයත් අද 

එවැනි ෙලශේගවලට යටත් ශනොවී කටයුතු කරනවා. විවිධ ෙලපෑේ 

එනවා, විවිධ අල්ලස් ක්රමශේද එනවා කියා අපට මාධයජාල හරහා 

ශහළි ශවනවා.  

නුතත් ඒ කිසි ශදයකට යටත් ශනොවී අධිකරණය අද ඉතාමත් 

ස්වාධීනව කටයුතු කරන ෙව දකිනවා. එදා ඔෙතුමා 

ප්රජාතන්ත්රවාදීව කටයුතු කරේදී ඔෙතුමාට විරුේධව මැර 

කණ්ඩායේ ශගනැවිත්, ශමතැන පුටු ශපොශඉොශේ ගහලා, 

ඔෙතුමාශේ කථානායක පුටුවට ඇවිල්ලා අභිශයෝග කරලා, 

ඔෙතුමාශේ කථානායක පුටුව අරශගන ගිහින් එයට වතුර හඉලා, 

විවිධ අඩන්ශත්ේටේ කරලා, ඔෙතුමාව භය කරලා, ඔෙතුමාට 

තර්ජනය කරලා ෙැලුවා, ප්රජාතන්ත්රවාදය ආපස්සට හරවන්න 

පුළුවන්ද කියලා. ඔෙතුමා ඒ කිසි ශදයකින් සැශලන්ශන් නැතුව, 

ඒවාට එඩිතරව ුතහුණ දීලා තීන්දු, තීරණ ගත්තා.  

අද වනශකොට අධිකරණය ගන්න තීන්දුවට ෙලපෑේ කිරීම 

සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාශේ, එශහම 

නැත්නේ ශෙොරු අගමැතිවරයාශේ ශපොශහොේටුව පක්ෂශස ෙලය 

පවතින ප්රාශේය ය සභාවලට, නගර සභාවලට නිශයෝග දීලා 

තිශෙනවාය කියා දැන ගන්න ලැබී තිශෙනවා. අධිකරණශස විභාග 

ශවමින් පවතින නඩුවට පටහැනිව මැතිවරණයක් පවත්වන්න 

ඕනෑය කියලා තීන්දු ගන්න කියා ෙලපෑේ කරලා තිශෙනවා. ශේ 

රශේ තිශෙන පඉාත් පාලන ආයතනවල තුතන්ට ෙලය 

තිශෙනවාය කියා අනිසි ශලස ෙලය පාවිච්චි කරමින් අධිකරණය 

හෑල්ලු කරන්න කටයුතු කරමින් පවතිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා ශශ්රේෂ්ඨ නගරාධිපතිවරශයක් 

ව ශයන් ශකොඉඹ නගර සභාව ශමශහය වූවා. ඔෙතුමා දන්නවා, 

නගර සභාශේ ප්රඥේතියක් තිශෙනවාය කියා. ඒ ප්රඥේතිශස 

තිශෙනවා කරන්න ඕනෑ වැඩ ශමොනවාද, කරන්න ෙැරි වැඩ 

ශමොනවාද, කරන්න පුළුවන් වැඩ ශමොනවාද, සභාශේ කථා 

කරන්න පුළුවන් ශේවල් ශමොනවාද, සභාශේ කථා කරන්න ෙැරි 

ශේවල් ශමොනවාද කියා. මා ගේපහ නගරාධිපතිවරයා ව ශයන් 

කටයුතු කඉා. ඒ නිසා මා දන්නවා, නගර සභාවට ඉදිරිපත් 

කරන්න ඕනෑ ශයෝජනා ශමොනවාද කියලා. නගර සභා අණ පනත්, 

ප්රඥේති යටශත් අපට විෂය පථයක් තිශෙනවා. ඒ විෂය පථයට 

පරිොහිර ශයෝජනා අපට ඉදිරිපත් කරන්න ෙැහැ. නුතත් අද ශේ 

ඊනියා අගමැතිවරයා ශේ රශේ නීතිය උල්ලංනනය කරමින්, 

ජනතාවට වග කියන ප්ර ්නයක් නැතුව, තුතන්ට ෙලය තිශෙන 

පඉාත් පාලන ආයතනවලට උපශදස් දීලා තිශෙනවා, 

අධිකරණශස දැන් විභාග ශවමින් පවතින නඩුවට විරුේධව තීන්දු, 

තීරණ ගන්නය කියා. ඒ නිසා මා කියනවා, ශේ ඊනියා 

අගමැතිවරයා අද තුතන්ට තිශෙන ක්රමශේද උපරිමය පාවිච්චි 

කරලා සුපුරුදු විධියට, එදා අධිකරණයට සලකපු විධියටම නැවත 

වතාවක් අධිකරණයටත් ෙලපෑේ කිරීම ආරේභ කරලා 

තිශෙනවාය කියා. ඒ අයට ෙලය තිශෙන සියලු පඉාත් පාලන 

ආයතන මිනන් දැන් එය ්රියාත්මක කරවනවා. ඒ නිසා 

විශ ේෂශයන්ම ප්රජාතන්ත්රවාදය අගයන පිරිසක් ව ශයන්, 

ශේ පාලන කණ්ඩායමක් ව ශයන්, පක්ෂයක් ව ශයන් අපි 

පාර්ලිශේන්තුව තුඉ අශේ විශරෝධය ප්රකා  කරනවා. අධිකරණශස 

දැනට ්රියාත්මක වන නඩුවක් සේෙන්ධව ශේ අය තීන්දු තීරණ 

ගැනීම සඳහා තුතන්ශේ ෙලය පාවිච්චි කිරීම ගැන ශේ සභාව තුඉදී 

විශරෝධය ප්රකා  කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි.  

ඊඉඟට, ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල මැතිතුමා.  

 

ගරු නේ. සී. අලවතුවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාශේදී මට ඉඩ ලො දීම 

පිළිෙඳව ඔෙතුමාට ශෙොශහොම ස්තුතියි. අද ශනොවැේෙර් මස 

27වැනි දින. පසුගිය ඔක්ශතෝෙර් මාසශස 26වැනි දින සිට අද වන 

විට මාසය හත් දවසක් ශේ රට අරාජික වී තිශෙනවා. ශේ 

අවස්ථාශේදී ඔෙතුමා ශේ රශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා 

කරන්නත්, ඒ වාශේම පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතරයට හිස නමා  

ඔෙතුමා පාර්ලිශේන්තුව තුඉ ඉතා නිර්භීතව  කටයුතු කඉා. එදා  

ඔෙතුමා ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙහුතරයට ගරු 

කරමින් ඔෙතුමාශේ ජීවිතය පරදුවට තො පාර්ලිශේන්තුව තුඉ  

ඉතා ඉහඉ මේටමින් රාජකාරිය ඉටු කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. 

එම නිසා ඔෙතුමා ඉතිහාසගත ශවනවා. අශේ රටට, අශේ රශේ 

ප්රජාතන්ත්රවාදයට අනතුරක් ඇති ුරණු ශේලාශේ,  අශේ රශේ 

උත්තරීතර වයවසථ්ාව උල්ලංනනයට, එශහම නැත්නේ 

වයවස්ථාවට විරුේධව විධායකය කටයුතු කරන ශේලාශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතරය ඇවිත් ඒ ගැන ඔෙතුමාට මතක් කඉාම, 

ඔෙතුමා ෙහුතරයට ගරු කරලා කටයුතු කඉා.  අපි පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීතුමන්ලා හැටියට ඒ ශවනුශවන් ඔෙතුමාට ශගෞරව පූර්වක 

ස්තුතිය පිරිනමන්න ඕනෑ. අශේ අයිතිවාසිකේ ආරක්ෂා කිරීමට, 

රශේ ජනතාවශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට ඔෙතුමා වි ාල 

කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කඉා. ඒ අවස්ථාශේදී පාර්ලිශේන්තුශේ මහ 

ශල්කේතුමා ප්රුතඛ් ශල්කේ මණ්ඩලය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය,  

සභා ගර්භය තුඉ කටයුතු කරන කාර්ය මණ්ඩලය, ශපොලිස් 

නිලධාරින් ඔෙතුමාට එම කටයුතු කරන්න වි ාල සහශයෝගයක් 

ලො දුන්නා.   ඒ සියලුශදනාටත්  ශේ අවස්ථාශේ අශේ ස්තුතිය පුද 

කරන්න ඕනෑ. ඉතිහාසශස කවදාවත් පාර්ලිශේන්තුව තුඉ 

ශනොදැකපු ආකාරශස හැසිරීමක් තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා -

මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා- ශමම ගරු සභාශේ සිටින ශේලාශේ, 

හිටපු කථානායකතුමා ශමම ගරු සභාශේ සිටින ශේලාශේ ඒ 

අයශේ කණ්ඩායම තුළින් අපි දුටුශේ. ගරු කථානායකතුමනි, 

ඔෙතුමාට එම හැසිරීම සේෙන්ධශයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට ශේ 

වන විට අදාඉ වීඩිශයෝ පට ලැබී තිශෙනවා. ඒ වාශේම ශපොලිසීයට 
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පැමිණිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිශෙනවා. එශහම අලාභ හානි 

කරමින්, එශලස හැසිශරමින් ශපොලිස් නිලධාරින්ට ප්රහාර එල්ල 

කඉා. පාර්ලිශේන්තුව දීර්න කාලයක් නිශයෝජනය කරන ගරු 

ගාමිණි ජයවික්රම ශපශර්රා මැතිතුමා වැනි මැති ඇමතිතුමන්ලාට 

මිරිස්  හඩු ප්රහාර එල්ල කඉා. ඒ වාශේම අපි තවත් ශේවල් 

දන්නවා.  ඇසිඩ් වැනි ශේවල් පාර්ලිශේන්තුවට ශගනැත් ඔෙතුමාට 

ගහන්න සූදානේ කර තිබුණා කියා අපට ආරංචියක් ලැබී 

තිශෙනවා. එදා ඔෙතුමාට සභා ගර්භයට එන්න ශදන්ශන් නැතිව 

කටයුතු කරපු ආකාරය ුතළු ශලෝකයම දැක්කා. එශසේ හැසිරුණු 

ශේලාශේ ෙයිෙලය,  හරානය වැනි ආගමික ශපොත්පත්වලින් පහර 

දුන්නා. ශමන්න ශමවැනි හැසිරීමක් අපි කුරරුවත් අනුමත 

කරන්ශන් නැහැ. 

අප පැහැදිලිව  කියන්ශන්,  අශේ අයිතිවාසිකේ උල්ලංනනය 

කරන්න  එවැනි කටයුතු කඉ  ඒ සියලු ශදනාට නිසි දඬුවේ ලො 

දීමට අව ය  පියවර ගන්නවා ඇතැයි කියා ශේ රශේ ජනතාව 

ෙලාශපොශරොත්තු ශවනවා; ඒ වාශේම පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් 

හැටියට  අපත්  ෙලාශපොශරොත්තු ශවනවා කියායි.     

පාර්ලිශේන්තුශේ ශේ කලෙලය ආරේභ කඉ පඉුත වන දවශසේ 

අපි දැක්කා,  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ  දීර්න කාලයක් ඔෙතුමා සමඟ 

වැඩ කඉ තිලංග සුමතිපාල මන්ත්රීතුමා ඇවිල්ල  තමයි ඒ කටයුත්ත 

ආරේභ කශඉේ කියන එක. ඒ ශවලාශේයි අපිටත් සිදු ුරශණ්, 

ඔෙතුමාශේ ආරක්ෂාවට  ඒ  සහශයෝගය ලො ශදන්න.  එම නිසා 

ශේ අය දැන දැනයි ශේ වැරදි සියල්ල කරන්ශන්. අද  අපි දන්නවා, 

ශේ පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය කර තිශෙන්ශන් ශවන කිසිම 

ශහේතුවක් නිසා ශනොවන ෙව. අපි   පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතරය  තුන් 

වතාවක් ශපන්වා  තිශෙනවා. ඒ වාශේම අද ශේ ශවනශකොට  අශේ 

ෙහුතරය  තවත් වැඩි ශවලා තිශෙනවා;  එකසිය විසිශදක,  එකසිය 

විසි තුනක් ශවලා තිශෙනවා. ශේ අය  පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය 

කරන්ශන් තමන්ට ෙහුතරයක් නැති නිසා  ලජ්ජාව වසා ගන්නටයි. 

ඒ අය අද  එළියට ගිහින් කියනවා, "කථානායකතුමා ඉන්නතුරු 

අපි  එන්ශන් නැහැ"  කියා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ අයට ඔෙතුමා අයින් කරන්නට  

ඕනෑ නේ,   වි ්වාස භංග ශයෝජනාවක් ශේන්නට ඕනෑ ෙව 

ඔෙතුමා දන්නවා.  එම නිසා ඔෙතුමාට  භය වන්නට ශදයක් නැහැ.  

එකසිය විසිතුන ශනොශවයි, ශහට අනිේදා  ශවනශකොට එකසිය තිහ 

දක්වා  එශසේ නැත්නේ  ඊටත් වඩා  මන්ත්රීන්  සංඛ්යාවක්  ඔෙතුමා 

ශවනුශවන්, ප්රජාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන් ශේ කටයුතු ්රියාත්මක 

කරන්න සහශයෝගය ශදන්නට ඉන්නවාය කියන එක ශේ 

අවස්ථාශේදී මතක් කරන්නට ඕනෑ.  විශ ේෂශයන් පාර්ලිශේන්තු 

ඉතිහාසශස සිට දීර්න කාලයක් තිස්ශසේ පැවත එන ශේ 

පාර්ලිශේන්තු ක්රමය තුඉ   ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කරන්නට ශේ 

රශේ තුන්වැනි පුරවැසියා හැටියට  ඔෙතුමා  අනුගමනය කඉ 

නිර්භීත ්රියාව සේෙන්ධශයන්   ඔෙතුමාට ශේ  රශේ ජනතාවශේ 

ශගෞරවය  ඉදිරිශසදීත් ලැශෙනවාය කියන එක මතක් කරන්නට  

ඕනෑ. විශ ේෂශයන් ශේ පත් කර ගත් ඊනියා ආණ්ඩුව ශේ 

ශවනශකොට  ශනොශය හත් නිශයෝග  ලො ශදමින්,  පසුගිය කාල  

සීමාව  තුඉ නීතයනුූලලව අශේ රජය නැත්නේ අශේ අමාතයවරුන් 

ලො දුන් පත්වීේවලට අදාඉ නිලධාරින් ගණනාවකශේ  රැකියා අද 

අහිමි කර ශගන යනවා. විශ ේෂශයන්  සංස්කෘතික ්රිශකෝණය    

හරහා මාස හයකට ශපර  සේුතඛ් පරීක්ෂණ පවත්වා රැකියා ලො දී 

තිශෙනවා. අද ශේ ශවනශකොට  ඒ අයට  ශගවල්වලට යන්නටය 

කියා තිශෙනවා. එශසේම නිවාස අධිකාරිශස,  ශේ වාශේ ආයතන 

ගණනාවක  ඒ රැකියා  ලාභීන්ශේ අයිතිවාසිකේ  උල්ලංනනය වන 

ආකාරශයන් නීති විශරෝධීව  කටයුතු කර  ශගන යනවා.  ශේ ඊනියා    

ආණ්ඩුවට, ශේ ශහොර ආණ්ඩුවට, ශේවා කරන්න කිසිම අයිතියක් 

නැහැ. ශේවාට සහශයෝගය ශදන  නිලධාරින්ටත්   ශමවැනි කටයුතු 

්රියාත්මක කිරීම තුඉ ඉදිරි  අනාගතශසදී ඒ නිලධාරින්ටත් ඒ ගැන 

වග කියන්නට ශවනවාය කියන එක මතක් කරමින් ගරු 

කථානායකතුමනි,  ඔෙතුමාට නැවතත් අශේ ශගෞරවය පුද කරමින්  

මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීඉඟට, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා.  

 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරනස න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරනස න මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ අවස්ථාව වන විට වයාජ 

ආණ්ඩුශේ, වයාජ සභානායක දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ශේ 

පාර්ලිශේන්තු  කටයුතු ආවරණය කරන සියලුම මාධයශේදීන්ට 

ඔෙතුමා ශවත ශයොුත කරන ලද ලිපියක පිටපතක් ශෙදා හැර 

තිශෙනවා, "ශනොවැේෙර් 14, 15, 16, 19, 21 හා 23 දිනයන්හි සභා 

රැස්වීේ පිළිෙඳ සියලුම හැන්සාඩ් වාර්තා නීති විශරෝධී හැටියට සහ 

ඒවා භාර ගන්න එපා, ඒවා ප්රසිේධියට පත් කරන්න එපා, ඒවා 

අවලංගු ශේවල් හැටියට සලකන්න" කියලා. ශේ අවස්ථාශේදී ඒ 

පිළිෙඳව ඔෙතුමාශේ අවධානය මම ශයොුත කරවනවා. ඔෙතුමාශේ 

ෙලතල ප්රකාරව ඒ සඳහා අව ය තීරණ  ගන්න කියලාත් මම කියා 

සිටිනවා. ඒ වාශේම ඒ පිළිෙඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඔෙතුමාට 

හැකියාවක් තිශෙනවා නේ ඒකත් ශහොඳයි.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ගැන ශහොයා ෙලන්නේ ගරු මන්ත්රීතුමා. මීඉඟට, ගරු 

ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මන්ත්රීවරු රාශියක් ඔෙතුමා ශේ 

තනතුර දරපු ආකාරය පිළිෙඳ අදහස් ප්රකා  කඉා. ඒ සඳහා විනාඩි 

ශදක, තුනකින් ශහෝ අදහස් කිහිපයක් එකතු කිරීම මශේ යුතුකමක් 

හැටියට  මම සලකනවා.  

ඔෙතුමා වාශේම මමත් 2000 වර්ෂශස දී පාර්ලිශේන්තුවට ආව 

ශකශනක්. දහඅට වසරක් තිස්ශසේ පාර්ලිශේන්තුව තුඉත් ඉන් 

පරිොහිරවත් මා දුටු අති ය සේභාවනීය චරිතයක් තමයි ඔෙතුමා. 

මා  ඔෙතුමාව සේභාවනීය චරිතයක් හැටියට දකිනවා විතරක් 

ශනොශවයි, ඔෙතුමා සතුව තිශෙන විනය පිළිෙඳවත් මම හැම 

තිස්ශසේම අගය කරනවා. අපි ඔෙතුමාශගන් ශෙොශහෝ ආදර්  

ගන්නවා. ඔෙතුමා ශකොඉඹ පුරපතිවරයා ශලස කටයුතු කඉ 

කාලශසදීත්, ඔෙතුමා ෙස්නාහිර පඉාත් සභාවට නායකත්වයක් 

දුන්නු කාලශසදීත්, ඔෙතුමා තානාපතිවරශයක් හැටියට ්රියා කරපු 

කාලශසදීත්, ඔෙතුමා රාජය පරිපාලන අමාතයාං ය, බුේධ  ාසන 

වැනි අමාතයාං  භාරව කටයුතු කඉ කාලශසදීත්, ඒ වාශේම 

ඔෙතුමා ශේ පාලන පක්ෂයකට නිශයෝජය නායකයා හැටියට 
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්රියා කරපු කාලශසදීත්, එවැනි විවිධ තනතුරු දරපු කාලවලදී 

ඔෙතුමා ්රියා කරපු අකාරය අපි දැක්කා. විශ ේෂශයන්ම 

ඔෙතුමාශේ චරිතය තුළින් දැකපු ශදයක් තමයි මනා 

කඉමනාකාරිත්වයක් ප්රදර් නය වීම. ඒ වාශේම නායකත්ව 

ගුණාංග රාශියක් ඔෙතුමා අපට ශපන්වා තිශෙනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැකලා තිශෙනවා, ඔෙතුමාට 

උත්සවයකට 3.00ට  එන්න කියා ආරාධනා  කශඉොත්, ඔෙතුමා 

02.59ට එන්ශනත් නැහැ; 03.01ට එන්ශනත් නැහැ කියන එක. 

ශවලාවට වැඩ කිරීශේ කලාවක් ප්රදර් නය කරන්න ඔෙතුමාට 

පුදුම හැකියාවක් තිශෙනවා. ඒ නිසා ඔෙතුමා ශේ සියලුම ලක්ෂණ 

පිළිබිඹු කරන අතර, ශේ  පාර්ලිශේන්තුශේ උත්තරීතර පුටුව 

ශ ෝභාවත් කරපු කථානායකවරයා හැටියට අපි පසුගිය කාලශස 

ඔෙතුමාශේ ්රියා කලාපයන් ශදස ෙලා සිටියා. ඔෙතුමා 

ප්රජාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන් අභීතව ශපනී සිටි කථානායකවරයාය 

කියන එක ඔෙතුමාට ශගෞරවයක් හැටියට මම ශේ අවස්ථාශේදී 

ප්රකා  කරනවා. ශතොරතුරු දැන ගැනීශේ අයිතිවාසිකේ පිළිෙඳ 

පනත ශගශනන්න ඔෙතුමා තුඉ තිබුණු උනන්දුව, අවංක 

උත්සාහය මම ශහොඳට දැකලා තිශෙනවා. අවසානශසදී ජනමාධය 

ඇමතිවරයා හැටියට මට  ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට එම 

පනත් ශකටුේපත ශගශනන්න හැකියාව ලැබුණා. මට මතකයි, ඒ 

පනත් ශකටුේපත ශගශනනශකොට ඔෙතුමා ශරෝහල්ගත ශවලායි 

හිටිශස කියලා. එවැනි ශේවල් රටට හඳුන්වා ශදන්න ලැබීම ගැන 

ඔෙතුමා අවංකව ශමොන තරේ සතුටක් ලැබුවාද කියලා මම දැකලා 

තිශෙනවා.  

අවසාන ව ශයන් මම කියන්න කැමැතියි, ඔෙතුමා රට තුඉ 

පමණක් ශනොශවයි, ජාතයන්තරය තුඉත් ශමොන තරේ පිළිගැනීමට 

ලක් ශවච්ච පුේගලශයක්ද කියන එක. අවස්ථා කිහිපයකදීම 

ඔෙතුමාත් එක්ක ගිය විශේ  සංචාරවලදී මට එය දැක ගන්නට 

ලැබුණා. අපි මෑතකදි ඉන්දියාවට ගිය අවස්ථාශේදී ඉන්දියාශේ 

අගමැතිතුමාශේ ඉඳලා සියලුම ප්රධාන ශේ පාලනඥයන් ඔෙතුමා 

පිළිගත් හැටි මම දැක්කා. ඒ වාශේම චීනයට අවස්ථා කිහිපයකදීම 

මම ඔෙතුමාත් එක්ක ගියාම දැක්කා, ඒ රශේ ශමොනතරේ 

පිළිගැනීමක්ද අශේ ගරු කථානායකතුමාට -ගරු කරු ජයසූරිය 

කියන නමට- තිශෙන්ශන් කියන එක. ඊජිේතුවට ගියාමත් මම ඒක 

දැක්කා. රාජය තාන්්රිකශයක් ව ශයනුත් ඔෙතුමා ්රියා කඉා. 

ශපෞේගලික අං  ශස ශසේවය කරලාත් වි ාල කීර්තියක් දිනා ශගන 

හිටියා. ශේ පාලනඥශයක් හැටියට ඔෙතුමා ශවතට ඇිනල්ලක් 

දික් කිරීමට ශනොහැකි වන පරිදි, දෑත පිරිසිදු ශේ පාලනඥශයක් 

හැටියට ඔෙතුමා ්රියා කර තිශෙනවා. එම නිසා ඒ සේභාවනීය 

චරිතයට ශමොන විධියට අවලාද නැගුවත්  ඔෙතුමා ප්රජතන්ත්රවාදය 

ආරක්ෂා කරන්න එඩිතරව, අභීතව ්රියා කරපු හැටි අප ශහොඳින් 

දැකලා තිශෙනවා. අද ශේ රශේ ජනතාව ඒක දන්නවා. 

විශ ේෂශයන්ම ශමම අර්බුදකාරී අවස්ථාශේදී කථානායක තනතුර 

ශමොනතරේ අමාරු තනතුරක්ද කියන එක අපි ශහොඳට දැක්කා. 

ඔෙතුමා ඒ හැම ශවලාශේම අපක්ෂපාතී ුරණා. ඔෙතුමා 

කථානායකවරයා හැටියට විශේ ගත ශවන හැම ශවලාවකම හැම 

ශකනාම සේෙන්ධ කරගත හැකි වන පරිදි හැම ශේ පාලන 

පක්ෂයකටම අවස්ථාව ලො දුන්නා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා ශේ ූලලාසන පුටුශේ 

ඉන්නශකොට,  අපි කැමැති ුරණත්, අකැමැති ුරණත් ඔෙතුමා හැම 

ශකනාටම අදහස් ප්රකා  කිරීමට අවස්ථාව දුන්නා. ඔෙතුමා තුඉ 

තිශෙන ඒ ගතිය ශේ ශවලාශේත් ප්රදර් නය කඉා. එදා ඒ 

අශ ෝභන හැසිරීම හුතශේ ඔෙතුමා ප්රජාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන් 

අභීතව, එඩිතරව ුතහුණ දුන්නා. තමන්ට ඕනෑම අභිශයෝගයකට 

ුතහුණ ශදන්න පුළුවන් කියන එක ඔෙතුමා එදා ප්රදර් නය කඉා. ඒ 

ශවලාශේ ඔෙතුමාට සහාය දුන් පාර්ලිශේන්තුශේ 

ශල්කේතුමන්ලාශේ සිට පහඉ ශශ්රේණි දක්වා කාර්ය මණ්ඩලශස 

සියලු ශදනාට ශමන්ම, ඔෙතුමාටත්, ගරු සභාවටත් ආරක්ෂාව 

සැපයූ ශපොලිස් නිලධාරින්ටත් මශේ ශගෞරවය පුද කරනවා. 

ඔෙතුමා ශේ සේභාවනීය පුටුව  ශහොෙවමින් තවදුරටත් සිටිය 

යුතුයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔෙතුමා දැනුත් කිේවා, "මම වරදක් 

කර තිශෙනවා නේ මට වි ්වාස භංගයක් ශගශනන්න" කියලා. ඒ 

තරේ අවංකභාවයකින් කටයුතු කරන, ඒ තරේ ඍජු ගතිගුණ 

තිශෙන ඔෙතුමාව අපි අගය කරනවා. ප්රජාතන්ත්රවාදයට පහරක් 

එල්ල ශවන්න යන ශේ ශවලාශේ ඔෙතුමා දක්වපු ඒ අභීතභාවය, 

ඒ ඍජුභාවය, අවංකභාවය සහ කාටත් එකශලස සලකමින් ශේ 

තනතුර ශ ෝභාවත් කිරීම ගැන අශේ ශගෞරවය ඔෙතුමාට පුද 

කරන ෙව මම ප්රකා  කඉ යුතුයි. ඉදිරියටත් ශේ රට ශවනුශවන්, 

ශේ රශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය ශවනුශවන්, පාර්ලිශේන්තුශේ ශගෞරවය 

ශවනුශවන් ඔෙතුමාශේ ශසේවය එශලසම ලො ශදන්න  ක්තිය හා 

වධර්ය ලැශබ්වා කියා ප්රාර්ථනා කරමින්, මට අවස්ථාව ලො දීම 

ගැන ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ අදහස් ප්රකා  කිරීම 

අවසන් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 

නැඟී සටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුතජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට අවස්ථාව ලො දීම ගැන ඔෙතුමාට 

ස්තුතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඊනියා ආණ්ඩුව 

නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු අද  දවශසේ සභාවට පැමිණිශස නැහැ. 

ඔුරන් ගරු සභාවට පැමිශණන්ශන් නැතුව පාර්ලිශේන්තු පරිශ්රය 

තුඉ පුවත් පත් සාකච්ඡාවක් පවත්වමින්, ගරු විමල් වීරවං  

මන්ත්රීතුමා දැන් ටිකකට කලින් මාධයවලට පවසා තිශෙනවා, 

ඔෙතුමා ශේ කරන්ශන් වයවස්ථාව උල්ලංනනය කරන වැඩක්; ඒ 

නිසා ඉදිරිශසදී ඔෙතුමාට නඩු දාලා, ඔෙතුමාව හිශර් යවන්න 

කටයුතු කරනවා කියලා.  ශේ පාර්ලිශේන්තු පරිශ්රය තුඉදීම 

ඔෙතුමාට විරුේධව එශහම ප්රකා  පඉ කිරීමට ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

භාවිත කිරීම අපට අනුමත කරන්න ෙැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ඔෙතුමාශේ ්රියා 

කලාපය ගැන ගැටලුවක් තිශෙනවා නේ, ඔෙතුමා 

පාර්ලිශේන්තුශේදී ගන්නා ්රියා මාර්ග ගැන ගැටලුවක් තිශෙනවා 

නේ, එතුමන්ලාට පුළුවන්, පාර්ලිශේන්තු සභා ගර්භයට ඇවිල්ලා 

ඔෙතුමාට විරුේධව වි ්වාස භංගයක් ශගනැල්ලා ්රියා කරන්න. 

ස්ථාවර නිශයෝග අනුව සහ පාර්ලිශේන්තු සේප්රදායන් තුඉ ඒ 
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සඳහා ඕනෑ තරේ අවස්ථාවන් තිශෙනවා. ඒ කිසිදු ශදයක් 

්රියාත්මක ශනොකර, ඒ කිසිම ්රියා මාර්ගයකට එන්ශන් නැතුව, 

අඩුම ගාශන් පාර්ලිශේන්තුශේ සභා ගැෙටවත් එන්ශන් නැතුව, 

සභා ගර්භශයන් පිටත ඉඳශගන මාධයවලට ශනොශය හත් 

ආකාරශස එවැනි ප්රකා  කිරීම අපි කාටවත් අනුමත කරන්න 

ෙැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, අද ශේ පවතින තත්ත්වය තුඉ 

ඔෙතුමා ප්රජාතන්ත්රවාදය, ඒ වාශේම පාර්ලිශේන්තු සේප්රදායයන්, 

ස්ථාවර නිශයෝග යනාදිය රැකීමට ඉදිරියට පැමිණීම ගැන අපි 

සියලු ශදනාම ස්තුතිවන්ත වනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ජනාධිපතිතුමා ශේ ගන්නා වූ වයවස්ථා විශරෝධි 

්රියා මාර්ග මත, ජනාධිපතිතුමාශේ ෙලතලවලට ආවරණය ශවලා, 

ජනාධිපතිතුමා දීපු හයිය මත එතුමාශේ පිටුපස හැංගිලා ශේ කරන 

ප්රකා , ශේ කරන තර්ජන හා ගර්ජන අපට පිළිගන්න ෙැහැ. ගරු 

කථානායකතුමනි, එක පැත්තකින් ජනාධිපතිතුමාත් ශේකට වග 

කියන්න ඕනෑ. පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය හා පාර්ලිශේන්තු 

ස්ථාවර නිශයෝග කියන කිසිදු ශදයක් අශේ සිරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමාත් පිළිගන්ශන් නැති තත්ත්වයක් අද උදා ශවලා 

තිශෙන ෙව පැහැදිලියි. අද එතුමාශේ හයිය මත  තමයි ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශඉත් ඔෙතුමාට අභිශයෝග කරමින්, ඔෙතුමාට 

තර්ජනය කරමින් ශේ වාශේ පුවත් පත් සාකච්ඡා එතුමන්ලා 

පවත්වන්ශන්. ඒ නිසා එක පැත්තකින් අශේ ජනාධිපතිතුමා 

ශේවාට ඍජුව වගකීම දරන්න ඕනෑ. හැෙැයි ගරු 

කථානායකතුමනි, අපි ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, 

පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය හා සේප්රදායන් ආරක්ෂා කිරීමට 

නිර්භීතව කටයුතු කිරීම ගැන. ශමොකද, පසුගිය දවස ් ටිශක් අපි 

දැක්කා,  ඔෙතුමාට ශනශය හත් ආකාරශස තර්ජන, මඩ ප්රහාර 

එල්ල ශවනවා. එවැනි සමහර ශේවල්වලට ජනාධිපතිතුමා ඍජුව 

මැදිහත් ශවලා, ඔෙතුමාව අපහාසයට ලක් කරන්න කියලා කියා 

තිශෙන ෙව ශනොශය හත් ශවබ් අඩවිවල පඉ ශවලා තිබුණා. එශහම 

ශකොන්ත්රාත් ජනාධිපතිතුමා ඒ  ශගොල්ලන්ශේ කණ්ඩායශේ 

මන්ත්රීවරුන්ට ලො දීලා තිශෙනවා කියලා ශවබ් අඩවිවල පඉ 

ුරණා. ඒවා ජනාධිපති මාධය අං ය විසින් ප්රතික්ශෂේප කශඉේ නැහැ. 

එවැනි තත්ත්වයක් තුඉත් ශේ රශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය හා 

පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට ඔෙතුමා නිර්භීතව 

කටයුතු කිරීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

මට ශේ අවස්ථාව ලො දීම ගැන ඔෙතුමාට ශෙොශහොම ස්තුතියි.  
 
 

ගරු නසල්වම් අවඩක්කලනාදන් මහතා (නිනයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමා) 
(ைொண்புைிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன் - குழுக்களின் பிரதித் 

தவிெொளர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகௌரவ ெபொநொயகர் அவர்கரள, “ஒரு தவறு தெய்தொல், 

அமத ததொிந்து தெய்தொல் அவன் ரதவன் என்றொலும் 

விடைொட்ரடன்” என்ற பொடல் வொியொனது எம்.ஜி.ஆர்.இன் 

நடிப்புக்கு கவிஞர் வொலியொல் எழுதப்பட்டது. தற்ரபொமதய 

தநருக்கடி நிமலமையில் நீங்கள் இந்தப் பொரொளுைன்றத்திரல 

நடந்து தகொண்ட விதம் ெம்பந்தைொக இங்கு எல்ரலொரும் 

எடுத்துக் கூறினொர்கள். இது ெம்பந்தைொகக் கூறுவதற்கு 

எனக்கும் ஒரு கடமை இருக்கின்றது. ஏற்கனரவ நொன் இது 

ெம்பந்தைொகப் ரபெியிருந்தொலும் இந்தச் ெந்தர்ப்பத்மதயும் 

அதற்கொகப் பயன்படுத்த விரும்புகின்ரறன். உண்மையிரலரய 

உங்கமளப் பொர்த்து நொன் நிமறய விடயங்கமளக் 

கற்றுக்தகொண்ரடன். உங்களின்கீழ் ரெமவ ஆற்றுவமத நொன் 

தபருமையொகக் கருதுகிரறன். நீங்கள் வயதில் முதியவரொக 

இருந்தொலும் குறித்த தினங்களில் இங்கு நீங்கள் முகங்தகொடுக்க 

ரநர்ந்த பிரச்ெிமனகமள ைிகத் துைிச்ெரலொடு ஒரு 

வீரமனப்ரபொல் எதிர்தகொண்டீர்கள். உண்மையிரலரய அந்த 

நொட்களில்  உங்களுமடய ஆளுமைமய நொன் ரநரடியொகப் 

பொர்த்ரதன். ெில உறுப்பினர்கள் உங்கமளச் சுற்றி வமளத்து, 

உங்களுக்தகதிரொக வமெபொடி குப்மபக் கூமடகமளயும் 

புத்தகங்கமளயும் எறிந்தரபொதும், ெமளக்கொைல் உங்களுமடய 

கடமைகமளச் தெய்தீர்கள். உங்களுக்குத் ததளிக்கப்படவிருந்த 

ைிளகொய்ப் தபொடி கலந்த தண்ைீர் தபொலிஸொர்ைீது 

ததளிக்கப்பட்டது. அன்று நீங்கள் ெபொநொயகர் கதிமரயிரல 

அைர்ந்திருந்தொல் ைிளகொய்ப்தபொடி கலந்த தண்ைீர் 

உங்கள்ைீதுதொன் ததளிக்கப்பட்டிருக்கும். உங்கமள ரநொக்கிப் 

புத்தகங்கள் எறியப்பட்டரபொதும் ைிகத் துைிச்ெரலொடு நீங்கள் 

கருைைொற்றினீர்கள். அப்ரபொது நீங்கள் ஒரு வீரனொகச் 

தெயற்பட்டமத நொன் பொர்த்ரதன்.  

அரதரநரம் பொரொளுைன்றச் தெயலொளர்கள் - தபண் 

தெயலொளர் உட்பட - சுற்றி வமளக்கப்பட்டு, ைிகவும் 

துன்பத்துக்குள்ளொகி இருந்த சூழ்நிமலயிலும் அவர்கள் 

தங்களுமடய கடமைமயச் தெய்தொர்கள். தகௌரவ ெபொநொயகர் 

அவர்கரள, உங்களுக்குக்கீழ் கடமையொற்றுகின்றவர்களுமடய 

தெயற்பொட்டிரல நீங்கள் நம்பிக்மக மவத்திருப்பதொக இன்று 

கொமல நீங்கள் தெொன்னீர்கள். அமதயிட்டு நொன் தபருமைப் 

படுகின்ரறன். உங்களுக்குக்கீழ் ரெமவயொற்றுபவர்கமளக் 

கொப்பொற்றுகின்ற தபொறுப்மப நீங்கள் ஏற்றுக்தகொண்டிருக் 

கின்றீர்கள் என்பமத எண்ணுகின்றரபொது, உங்களுக்குகீழ் 

கடமையொற்றுவதில் உண்மையிரலரய நொன் ைட்டற்ற ைகிழ்ச்ெி 

அமடகின்ரறன்; அதமன எனக்குக் கிமடத்த பொக்கியைொகக் 

கருதுகிரறன்.  

தகௌரவ ெொபொநொயகர் அவர்கரள, நொன் ஒரு 

ரபொரொளியொகச் தெயற்பட்டவன். அந்த ொீதியிரல, 

ஜனநொயகத்மத நிமலநொட்டுவதற்கொக நீங்கள் நடந்துதகொண்ட 

விதம் எனக்குக் கடந்த கொலத்மத நிமனவூட்டியது. நொங்களும் 

அடக்குமுமறக்கு எதிரொகச் தெயற்பட்ரடொம்; எங்களுமடய 

ஆயுதங்கள் அடக்குமுமறக்கு எதிரொகத்தொன் நீட்டப்பட்டன. 

அரதரபொல, ஜனநொயக ொீதியிலொன உங்களுமடய 

ரநர்மையொன நடவடிக்மககள் நிைிர்ந்து நின்று 

தெயற்படக்கூடிய ஒரு ெந்தர்ப்பத்மத எங்களுக்குத் 

தந்திருக்கின்றது. உண்மையிரலரய நொன் உங்களுமடய 

அந்தச் தெயற்பொட்மடப் தபருமையொகக் கருதுகிரறன். 

அந்தளவுக்கு உங்களுமடய  தெயற்பொடு அமைந்திருந்தது. 

அன்று இங்கு புத்தகங்கள், கதிமர என்பன ைிக ரைொெைொன 

முமறயில் எறியப்பட்டன. அவற்மறப் தபொலிஸொர் 

தடுத்தொலும் ஒரு புத்தகம் உங்கமள ரநொக்கி வந்தரபொதிலும், 

நீங்கள் அச்ெைில்லொைல் உங்கள் கடமைமயச் தெய்ததொனது 

எங்கமளத் தமலநிைிர மவத்திருக்கின்றது; உங்கமளப்ரபொல் 

தெயற்படக்கூடிய துைிச்ெமல எங்களுக்குத் தந்திருக்கின்றது. 

ஆகரவ, இந்தச் ெந்தர்ப்பத்திரல உங்களுக்குப் புகழொரம் 

சூட்டுவதிரல நொன் ைட்டற்ற ைகிழ்ச்ெியமடகிரறன்.  

அரதரநரத்திரல எங்களுமடய ைொவீரர்கள் தினைொக 

இருக்கின்ற இன்று அவர்களுக்கும் அஞ்ெலி தெலுத்துவதுடன், 

வொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி. 

வைக்கம்.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මැතිතුමා. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණනස කර මහතා 
(ைொண்புைிகு எட்வட் குைரெகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු කථානායකතුමනි, අද ඔෙතුමා පිළිෙඳව; පසුගිය 

අර්බුදකාරී කාල සීමාව තුඉ ඔෙතුමා ඉටු කරපු ශසේවය පිළිෙඳව; 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශමශහවර පිළිෙඳව අපි කුරරුත් කථා කරන ශමොශහොශත්දී මටත් 

කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලො දීම පිළිෙඳව මම පඉුතශවන්ම 

ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඔෙතුමා මා නිශයෝජනය කරන 

දිස්්රික්කශස වැඩිහිටි -ඉතාම ශජයෂ්ඨ- ශේ පාලනඥශයක් 

හැටියට ඉඳලා  ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ 

2000 වර්ෂශසදී පමණ අපි පාර්ලිශේන්තුවට එන අවධිශසම 

ඔෙතුමාත් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ආ ෙව අපි දන්නවා. අපි හරි සතුටු 

ුරණා, ඒ ආ කණ්ඩායේ දිහා ෙලේදි. එක්තරා විධියක ගුණවත්, 

යහපත් මිනිසුන් ටිකක් එදා පාර්ලිශේන්තුවට ආවා. ඒශක් 

නායකත්වය ඔෙතුමාට තිබුණා. එතැනින් අපි ආරේභ කරපු ඒ 

ශේ පාලන ගමන්ම ශේදි ඔෙතුමා පිටුපස ඉඳශගන අපි ශෙොශහෝ 

ශේවල් ඉශගන ගත්තා. ඒ, මාත් ගේපහ දිස්්රික්කශයන් 

ශේ පාලනය කරන ශකශනක් නිසායි. අපට යේ කිසි ගැටලුවක් 

එේදි ඒ හැම අවස්ථාවකදීම අපි ඔෙතුමාශගන් ඒ පිළිෙඳව විමසා 

ශේ පාලන ව ශයන් ගත යුතු තීරණ අපි ගත්තා. පසුගිය 

අර්බුදකාරී කාල සීමාව තුඉදී ශසෝභිත හාුතදුරුවන්ශේ "සාධාරණ 

සමාජයක් උශදසා ජාතික වයාපාරය" වැඩසටහශන්දී ඔෙතුමා 

ඉතාම ුරවමනාශවන් එතැන සැදීපැහැදී හිටපු ශකශනක්ය කියන 

එක මම දන්නවා. ඒ පියවර උඩ තමයි අද ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට 

ඒ ස්ථානයට එන්න මඟ පෑදුශණ් කියන එක අද රටම දන්නා 

කාරණයක්. අද ඔෙතුමා ූලලාසනශස ඉන්න ශමොශහොශත්දී මම ඒ 

කාරණය මතක් කරනවා. ඒ "සාධාරණ සමාජයක් උශදසා ජාතික 

වයාපාරය" වැඩසටහනට ඔෙතුමා නායකත්වය දීම ශසෝභිත 

හාුතදුරුවන්ට වි ාල හයියක් ුරණා.  

ඔෙතුමා සේෙන්ධශයන් අශේ නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 

වන අවඩක්කලනාදන් මහතාත් අදහස් දැක්වූවා. එතුමාශේ 

අදහස් දැක්වීම කශඉේ රවිඩ භාෂාශවන්. ඒක සිංහශලන් ප්රචාරය 

ුරණා නේ, හරි වැදගත් වනවා. ශමොකද, අපි ශේ රට හදන්න 

හැදුශේ ජාතිවාදී, ආගේවාදී, ශගෝත්රවාදී තත්ත්වශයන් ුතදවා 

ශගනයි. ඔෙතුමාශේම මතය අනුව අපි ශේ ගමන යන්න හැදුශේ 

අපි සියලුශදනාම එකතු ශවලායි. එතුමන්ලා ශේ කටයුත්ත දැකපු 

විධිය ගැන අශේ නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා වන 

අවඩක්කලනාදන් මහතා කිේශේ ශෙොශහොම සංශේදී ශදයක්. ඒක 

රශේ සියලුශදනාම දැන ගත යුතු කාරණයක් හැටියට මම ශේ 

ශමොශහොශත්දී විශ ේෂශයන් මතක් කරනවා. මම දීර්නව කථා 

කරන්ශන් නැහැ.  

විශ ේෂශයන්ම මම, අශේ ලකී ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමා, ඒ 

වාශේම අශේ නිශයෝජය කථානායකතුමා ඇතුළු අපි සියලුශදනාම 

ගරු කථානායකතුමා  නැති ශවලාශේ ූලලාසනශස වැඩ කරේදි 

ඔෙතුමාශේ ශගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න තමයි අපි කටයුතු කශඉේ. 

පක්ෂග්රාහී වන තත්ත්වයකින් අපි කවදාවත් කටයුතු කශඉේ නැහැ. 

කාලය ගැන කටයුතු කරේදිත්, අපි හැම ශවලාශේම අනුගමනය 

කශඉේ ඔෙතුමායි. කිසිම විටක අපි ශේ පාලන පක්ෂයක් ගැන 

ෙැලුශේ නැහැ. ස්ථාවර නිශයෝග කියන කාරණාව ඇති කරලා 

තිශෙන්ශන් යේ කිසි ගැටලුවක් ශවේදි ඒවා ශපරඉා ෙලා ඒවා 

අනුව කටයුතු කරන්නයි. ඔෙතුමා හරියාකාරව ස්ථාවර නිශයෝග 

අනුගමනය කඉා. හඬින්ද, එශහම නැත්නේ නමින්ද, කින්ද මන්ද 

කියන ඔය සියලුම ශේවල් හැදිලා තිශෙන්ශන් ඔය වාශේ 

ගැටලුවක් තිශෙන ශවලාවකදී කටයුතු කරන්නයි. අශේ නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමා කිේවා වාශේ ඔෙතුමා නිර්භීතව ඒ අව ය 

ශවලාශේදී ඒ ස්ථාවර නිශයෝග පාවිච්චි කඉා. නැත්නේ සාමානය 

ශවලාවකදී ඒ ස්ථාවර නිශයෝග පාවිච්චි කරන්න ශවන්ශන් නැහැ. 

ඒක ශේ රශේ අය දන්ශන් නැහැ. එම නිසා මම ඒ පිළිෙඳව මතක් 

කරනවා. ඒ ස්ථාවර නිශයෝග අපට ලො දීලා තිශෙන්ශන් ඒ අව ය 

ශවලාවට පාවිච්චි කරන්නයි. ඒ ශේවල් හරියාකාරව ඔෙතුමා 

පාවිච්චි කඉා. ඔෙතුමා ඒ ශවනුශවන් කරපු කැප කිරීම ඉතා 

ප්ර ංසනීයයි. ඔෙතුමා වැනි කථානායකතුශමක් යටශත් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ අපට සිටීමට ලැබීම අපට වි ාල ශගෞරවයක් ෙව 

විශ ේෂශයන් මතක් කරනවා. මම මීට වඩා කාලය ගන්ශන් නැහැ. 

මම දන්නවා, දැන් කාලය ශෙොශහෝ ශසයින් ගත ශවලා තිශෙන 

ෙව. ඔෙතුමාට මම සුෙ පතනවා.  

එදා ඒ මන්ත්රීවරු අර අහිංසක ශපොලිස් නිලධාරින්ශේ 

ුතහුණුවලට මිරිස්  හඩු ගහපු හැටි අපි දුටුවා. තමන්ශේ තාත්තාට 

ශේ මිරිස් වතුර ප්රහාරය වදින ශකොට ඔුරන්ශේ දරුවන්ශේ 

හදවත්වලට, තමන්ශේ සැමියාට ශේ මිරිස්  වතුර ප්රහාරය වදින 

ශකොට ඔුරන්ශේ බිරින්දෑවරුන්ශේ හදවත්වලට ශමොන තරේ 

ශේදනාවක් එන්න ඇේද? ඔෙතුමා දන්නවා, ඔෙතුමාව ආරක්ෂා 

කරන්නයි ඔුරන් කටයුතු කශඉේ කියලා. පාර්ලිශේන්තු මහ 

ශල්කේතුමා, නිශයෝජය මහ ශල්කේතුමා, සහකාර මහ 

ශල්කේතුමා, සහකාර මහ ශල්කේතුමිය ඇතුළු ශේ කාර්ය 

මණ්ඩලය සහ පහඉම නිලධාරියා දක්වා සියලු නිලධාරින් ඒ ශේට 

ුතහුණ දුන්නා. ඒ පහර ඔුරන් සියලුශදනාටම ගහපු පහරක් හැටියට 

තමයි අපි දකින්ශන්. ශේවා රටට ශපන්වන්න පුළුවන් විධියට 

ඔෙතුමා වැනි ශකශනක් ශමතැන ඒ තත්ත්වය විඳශගන සිටියා. 

පක්ෂ පාට ශේදයකින් ශතොරව, ජාති ශේදයකින් ශහෝ ශවනත් 

කිසිදු ශේදයකින් ශතොරව, අද ශේ රට යන්න ඕනෑ ශකොතැනටද, 

අපි ශේ රශේ මිනිසුන් මනින්න ඕනෑ ශකොශහොමද කියන එක ඒ 

තීරණාත්මක ශමොශහොශත් ශේ රශේ සිටින ජනතාවට එදා 

ශපනුණා. ශේ රශේ සිටින ජනතාවට  එය තීරණය කරන්න කියලා 

අපි මතක් කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි,  ඒ කාරණය ශේ රටට විශ ේෂශයන්ම 

මතක් කරන අතර,  ඔෙතුමාට ශේ ශවලාශේ සුෙ පතනවා.  අශේ 

ආගමට අනුූලලව, ්රිවිධ රත්නශස පිහිශටන්, ඔෙතුමාශේ ශේ 

ගමන  ක්තිමත්ව ඉදිරියට යන්න ලැශබ්වා කියා ප්රාර්ථනා කරමින්  

මශේ වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.   

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද අපට කල් තැබීශේ ශයෝජනාව හත් සාකච්ඡාවට ගන්න 

තිශෙනවා. ඒ  හින්දා තවත් එක කතාවකට අවස්ථාවක් දීලා -ගරු 

ඩී.එේ. ස්වාමිනාදන් මැතිතුමාට -  ඒ  කල් තැබීශේ ශයෝජනාව 

සාකච්ඡා කරුත  කියා මම ශයෝජනා කරනවා.   
 

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  
(ைொண்புைிகு டி.எம். சுவொைிநொதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

 Hon. Speaker,  I take this opportunity to speak a few 
words on the unruly and unwanted acts that have been 
created in this Parliament. For the last one month, the 
entire country is at a standstill economically and in all 
fields due to the unconstitutional behaviour  by the 
administrators of this county, and by the President of the 
country who secretly removed the then Prime Minister 
and appointed another as the Prime Minister.  It is 
completely undemocratic, illegal, and unconstitutional for 
them to have done this.  

I think it is time that the President of this country  
takes  note of the democratic principles of this country, 
the democratic principles of this Parliament, and uphold 
the truth and constitutional aspect that should be adhered 
to in this society. Unfortunately, from the date of 
democracy in this country, we have never come across a 
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situation or any act that has created this kind of confusion 
in our social activities.  

If you look at the imports sector of this country; if you 
look at the banking sector; if you look at the rate of the 
US Dollar; if you look at all fields, economically and 
otherwise, the people of this country want back normalcy. 
The people of this country want democratic principles to 
be upheld. If you speak to any individual here today, 
whether he is from the United National Party or from any 
other Party, everyone is saying that the entire country has 
to have democracy and the democratic principles have to 
be upheld. It is high time that the President of this country 
today come to a conclusion and bring this entire deadlock 
of society, the entire non-progression of this country 
during last one month and more to an end, and  have 
proper social activities and uphold the democratic 
principles.    

Therefore, Hon. Speaker, I am requesting you, and 
also the President of this country to uphold the democratic 
principles and not to act unconstitutionally or illegally, 
and to bring back normalcy in this country as it was 
before the dissolution of Parliament. I earnestly request 
His Excellency the President to uphold again the 
democratic principles and bring Sri Lanka to the 
normalcy, which we are all waiting for.  

Thank you.  

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්රීතුමනි, අපි ප්රධාන කටයුතුවලට 

යුත. ඔෙතුමාශේත් කැමැත්ත පිට.  

ඊඉඟට ඇත්ශත්,  සභාව කල් තැබීම.  

 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුව යළි රැසව්ීම, 2018 ශනොවැේෙර් මස 29වන දින 

ශපර වරු 10.30ට.  

සභාව එකඟද? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

ගරු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව කල් තැබීශේ ශයෝජනාව, (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මැතිතුමා.  

ඊට ප්රථම ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමා ූලලාසනයට 

පැමිශණනවා ඇති.   
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවත් වූනයන්,  

නිනයෝජය කථානායකතුමා [ගරු නේ.එම්. ආනන්ද කුමාරසරි මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலரவ, பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரஜ.எம். ஆனந்த குைொரெிறி] தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI]  took the 
Chair. 

 
සිංචාරක කර්මාන්තය යථා තත්ත්වයට පත් 

කිරීම  
சுற்றுலொத்துமறயிமன இயல்பு நிமலக்குக் 

தகொண்டுவருதல் 
RESTORATION OF TOURISM INDUSTRY 

 
[අ.භා. 3.13] 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර 

නිශයෝග අංක 19 (1) යටශත් හදිසි ශපොදු වැදගත්කමකින් යුක්ත 

කාරණාවක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සභාව කල් තැබීශේ 

ශයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට  අවසර ඉල්ලනවා.  

මා ඉදිරිපත් කරන කල් තැබීශේ ශයෝජනාව ශමශසේයි: 

"ශ්රී ලංකාව ශලෝකශස සංචාරක කර්මාන්තය තුඉ ඉහඉම ස්ථානයක 

තිබියදී රශේ සිදුවූ ශමම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ශහේතුශවන් ශමරට 

සංචාරක කර්මාන්තය සේපූර්ණශයන්ම කඩා වැටීශේ අනතුරකට පත්ව 

ඇති ෙැවින්ද, ශ්රී ලංකාව තුඉ රාජය පාලනය හා නීතිශස ආධිපතයය 

සේපූර්ණශයන් කඩා වැටී ඇති ෙැවින්ද, ශ්රී ලංකාව තුඉ නීතිශස 

ආධිපතයය තහුරරු කර සංචාරක කර්මාන්තය වහාම යථා තත්ත්වයට පත් 

කිරීම සඳහා අව ය පියවර ගත යුතු ෙව ශමම ගරු සභාවට ශයෝජනා කර 

සිටිනවා" 
  

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெந்தித் ெைரெிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ශයෝජනාව සථ්ිර 

කරනවා. 
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමා දිගටම කතා 

කරනවාද? 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද සභාව කල් තැබීශේ 

ශයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන ශමම ශයෝජනාශේ අඩංගු 

කාරණා ගැන මා කියන්නේ. අපි දැක්කා පසු ගිය දවසව්ල 
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පාර්ලිශේන්තුව 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශවච්ච සිේධි. ඒ වාශේම මතක් කඉ යුතු ශවනවා, 

2018 ඔක්ශතෝෙර් 26වන දා ශ්රී ලංකාශේ නීතයනුූලල ආණ්ඩුව 

නීතියට පටහැනිව විසුරුවා හරිනු ලැබූ ෙව. ඊට විරුේධව 2018 

ශනොවැේෙර් මස 14වන දින ශමම සභාව විසින් සේමත කරන ලද 

ආණ්ඩුවට එශරහි වි ්වාස භංග ශයෝජනාව සහ ඉන් පසුව 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 48 (2) වයවස්ථාව ්රියාත්මක වීම 

ශහේතුශවන් ශ්රී ලංකාව තුඉ නීතයනුූලල ආණ්ඩුවක් ශනොමැත 

කියන  කියන කාරණයත් අපි මතු කඉා. ඒ කාරණාත් එක්ක තමයි 

අද ශ්රී ලංකාව තුඉ රාජය පාලනය, නීතිශස ආධිපතයය 

සේපූර්ණශයන් කඩා වැටිලා තිශෙන්ශන්. ශේ ශහේතුව නිසා අශේ 

සංචාරක කර්මාන්තය සේපූර්ණශයන්ම කඩා වැශටන 

තත්ත්වයකට පත් ශවලා වි ාල ෙලපෑමක් ශ්රී ලංකාශේ සංචාරක 

කර්මාන්තය ශකශරහි අද ඇතිවී තිශෙනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලශස සංචාරක 

කර්මාන්තය ශදස ෙැලුශවොත්, පසු ගිය වසර තුනක කාලය තුඉ ශ්රී 

ලංකාශේ සංචාරක කර්මාන්තය ය ඝ්ර දියුණුවකට ලක් ුරණා. එයට 

ශහොඳම උදාහරණයක් තමයි, "Lonely Planet" සඟරාව මිනන් 

ඉදිරිපත් කරන ලද ශතොරතුරු අනුව 2019 වසශර් ශහොඳම 

ගමනාන්තය හැටියට ශ්රී ලංකාව ශතෝරාශගන තිබීම. ශේ 

කාරණශසදී අපි දැකපු ශදයක් තමයි, සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා 

විශ ේෂශයන්ම පසු ගිය අුරරුදු තුනක කාලය තුඉ දක්වන ලද අශේ 

දායකත්වය. ශේ වසශර් ුතල් මාස 10 තුඉදී ශ්රී ලංකාවට පැමිණි 

සංචාරකයන් සංඛ්යාව මිලියන 1.88ක්. ඒ කියන්ශන්, ආසන්න 

ව ශයන් ලක්ෂ 20කට කිේටු වන ප්රමාණයක්. ලක්ෂ 18කට වැඩි 

ගණනක්. පසු ගිය වසරට වඩා සියයට 10.6කින් සංචාරකයන්ශේ 

පැමිණීම ඉහඉ ශගොස් තිබුණා.       

ශේ වසශර්  මිලියන තුනක්, ඒ කියන්ශන් ලක්ෂ 30කට 

ආසන්න සංචාරකයන් පිරිසක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට 

ඉලක්කගත කරලා තිබුණා. ශ්රී ලංකාව 2018 වසර අවසන් වන විට 

සංචාරකයන් මිලියන 2.5කශේ සංචාරය අවසන් වනු ඇතැයි 

අශේක්ෂා කරලා තිබුණා. මිලියන තුනක target එකක් තිබුණා. ඒ 

අතරින් මිලියන 2.5ක් ඒ කියන්ශන් ලක්ෂ 25කශේ සංචාරය 

අවසන් වනු ඇතැයි ෙලාශපොශරොත්තු තො තිබුණා.  2017 වසශර් 

සංචාරකයන්ශේ පැමිණීම ලක්ෂ 21ක් - මිලියන 2.1- දක්වා ඉහඉ 

ශගොස් තිබුණා. එය සියයට 3.2ක වර්ධනයක් ශපන්නුේ කරනු 

ලැබුවා. සංචාරක වයාපාරශස ආදායම විධියට ගත්ශතොත් එය 

ඇශමරිකා එක්සත් ජනපද ශඩොලර් බිලියන 3.63ක වි ාල 

ආදායමක් දක්වා ඉහඉ ශගොස් තිබුණා. ශ්රී ලංකා මහ ෙැං හව නි හත් 

කඉ දත්ත අනුව, 2018 වසශර් පඉුත මාස 8 තුඉ සංචාරක ඉපැයීේ 

සියයට 12.5කින්,  ඒ කියන්ශන් ශඩොලර් බිලියන 2.93ක් දක්වා 

ඉහඉ ශගොස් තිබුණා. ශේ හරහා සංචාරක කර්මාන්තශස දියුණුව 

අපි දැක්කා. ඒ වාශේම Lonely Planet වාශේ සංචාරක ක්ශෂේත්රශස 

නියැළිලා සිටින සංචාරක promotersලා කියන විධියටත් අශේ රට 

ඉහඉම ස්ථානයක තිබුණා.  අද වන විට ශේ රශේ පවතින 

තත්ත්වය නිසා ඒ අවස්ථාව අහිමිව යාම ගැන තමයි අද අපි ශේ 

සාකච්ඡාවට භාජන කරන්ශන්.   

සංචාරක කර්මාන්තශස ප්රධාන ඍතුවක් තමයි ශේ ය ත ඍතුව. 

ඒ කියන්ශන් ශනොවැේෙර්, ශදසැේෙර්, ජනවාරි, ශපෙරවාරි කියන 

කාලසීමාව. ඒ කාලසීමාශේ දී තමයි ලංකාවට වැඩිශයන්ම 

සංචාරකශයෝ එන්ශන්. ශනොවැේෙර්, ශදසැේෙර්, ජනවාරි කියන 

කාලසීමාව තුඉ එන සංචාරකයන් නිසා ඒ කාලශසදී  සංචාරක 

ක්ශෂේත්රශස නියැළිලා ඉන්න ශෙොශහෝ ආයතන තමන්ශේ 

ආදායශමන් සියයට 50ත්, 60ත් අතර ප්රමාණයක් උපයා ගන්නවා.  

ඒක තමයි ශලෝකශස ස්වභාවය. නුතත් ශේ පවතින ශේ පාලන 

අර්බුදය ශහේතුශවන් ශේ කර්මාන්තශස ශකොටස්කරුවන්ට වි ාල 

ෙලපෑමක් ඇතිශවලා තිශෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට කියනවා 

නේ, වැඩිම අවලංගු කිරීේ  සිදුශවලා තිශෙන්ශන් ඉන්දියාශවන්. 

ඊඉඟට, යුශරෝපීය ශවන් කිරීේවල වි ාල පසුෙෑමක් ඇති ශවලා 

තිශෙනවා.  Jetwing වාශේ ආයතන; ලංකාශේ සංචාරක 

ක්ශෂේත්රශස නියැී  සිටින සමාගේ ප්රකා  කරලා තිශෙනවා ශේ 

ය ත ඍතුශේ,  ඒ කියන්ශන් ශනොවැේෙර් මාසශස  සංචාරකයන්ශේ 

පැමිණීශේ සියයට 20ක වැටීමක් ශපන්නුේ කරලා තිශෙනවා 

කියලා. සැලසුේගත සංචාරක ප්රවර්ධන වැඩසටහන්වල ඉරණම 

ගැන කතා කරනවා නේ, එය ප්රධාන අභිශයෝගයක් හැටියටයි 

තිශෙන්ශන්. ශමොකද, එවැනි වැඩසටහන් ්රියාත්මක කරන්න 

ශනොහැකි තත්ත්වයක් අද ශවනශකොට උේගත ශවලා තිශෙනවා.   

ශදසැේෙර් මාසය ගත්ශතොත්, එය සංචාරක කර්මාන්තශස වැඩිම 

වර්ධනයක් තිශෙන මාසය ශලස සැලශකනවා. සාමානයශයන් ශ්රී 

ලංකාවට ශදසැේෙර් මාසය තුඉ පමණක් ශදලක්ෂ හතලිස්හතර 

දහසකට අධික සංචාරකයන් පිරිසක් ආකර්ෂණය ශවයි කියා 

ෙලාශපොශරොත්තු ුරණා. සාමානයශයන් මසකට සංචාරකයන් 

ශදලක්ෂ තිස්දහසක් පමණ තමයි පැමිශණන්ශන්. නුතත් ශේ 

වසශර් ශදසැේෙර් මාසශස ඊට වැඩි පිරිසක් පැමිශණතැයි කියා 

ෙලාශපොශරොත්තු ුරණා. නුතත් ශේ සියල්ල අද වන විට 

අභිශයෝගයකට ලක්ශවලා තිශෙනවා.     

පසුගියදා ලන්ඩනශස පැවැති ශලෝක සංචරණ  ශවශඉඳශපොඉ, 

නව ශ්රී ලංකාවක් සඳහා වන  "So Sri Lanka"   ශවශඉඳ නාමය 

හඳුන්වා දුන්නා.  ශේ සඳහා campaign කඉා. ශේ සඳහා ශ්රී ලංකාව 

වි ාල මහන්සියක් ගත්තා. නුතත් ඒ ආකර්ෂණීය වැඩසටහන් කර 

ගන්න ෙැරි තත්ත්වයක් උඩ,  ඒ වාශේම සංචාරක ක්ශෂේත්රශස 

කඩා වැටීම තුඉ වි ාල ෙලපෑමක් ඇතිශවලා තිශෙනවා. අපි 

දැක්කා, ඊශස ශපශර්දා පැවති මාධය හුතවකදී  හඩා හා මධයම 

සංචාරක වයවසායක සංගමශස සභාපති ශරොහාන් අශබ්වික්රම 

මහතා කියා සිටියා, "පසුගිය වසර කිහිපය තුඉ සංචාරක වයාපාරය 

වර්ධනය ුරණත්, ශේ දිනවල උේගත වී තිශෙන ශේ පාලන 

වාතාවරණය තුඉ ශේ තත්ත්වය සේපූර්ණශයන්ම පහඉ වැටිලා 

තිශෙනවා"යි කියලා.  සංචාරකයන්ශේ ය ඝ්ර අඩුවීමක්  වාශේම ශේ 

ක්ශෂේත්රශස රැකියා කරන අයට වි ාල ෙලපෑමක් ඇතිශවලා 

තිශෙනවා කියන කාරණය එතුමා සඳහන් කඉා.  

අපි දන්නවා, විශ ේෂශයන්ම  විශේශිකයන් වැඩිශයන්ම යන 

ස්ථානය හැටියට සීගිරිය හඳුන්වන්න පුළුවන් ෙව. විශේශිකයන් 

විසින්  සීගිරිශස විතරක් කාමර දහසකට අධික ඇණුරේ 

ප්රමාණයක් අවලංගු කරලා තිශෙනවා, ශේ මාස කිහිපශස. ශේ 

ගැන කියන්ශන් සීගිරි සංචාරක නිශක්තන හිමිකරුවන්ශේ 

සංගමශස සභාපති  ලයනල් ගුණශසේකර මහත්මයා. එතුමා කියන 

විධියට සීගිරිය ප්රශේ ශස සංචාරකයන්ශේ වි ාල අඩුවක් සහ ඒ 

ප්රශේ ය ඒ ආ්රිතව ජීවත්වන ජනතාවශේ ජීවශනෝපාය ශකශරහි 

ශේ තත්ත්වය ශකළින්ම ෙලපා තිශෙනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගුවන්ශතොටුශපොඉ 

සේෙන්ධශයන් තිශෙන දත්ත එක්ක ගුවන්ශතොටුශපොඉ පැත්ශත් 

තත්ත්වය ශකොශහොමද කියලා මම අද ශහොයලා ෙැලුවා. දිනක 

පැමිණීම සියයට 20කින් අඩුශවලා. වි ාල ප්ර ්නයක්. 

විශ ේෂශයන්ම අඩු ශවලා තිශෙන්ශන් විශේශිකයන්ශේ 

පැමිණීමයි. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි ලංකාශේ 

කීර්තිනාමය හදාශගන ඇවිල්ලා, 2019 ජනවාරි වන විට 

ශලෝකශස ශහොඳම ගමනාන්තය, -world's best destination - 

කරගත්ත ලංකාවට අද ශමොකක්ද ශවලා තිශෙන්ශන්? අද වන විට 

රටවල් 26ක් විතර අශේ රට සංචාරය ශනොකඉ යුතු තැනක් 

හැටියට නේ කරලා තිශෙනවා. ඒ පිළිෙඳව සමහර පුවත් පත් 

නිශේදනය කරලා තිශෙන ආකාරය මම දැක්කා. ශේක ඉතාමත් 

අපකීර්තිමත් තත්ත්වයක් ෙව මම මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
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වාශේම,  ලංකාව ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ, workshops වැනි 

ශේවල්වල එක ගමනාන්තයක් ුරණා. විශ ේෂශයන්ම ශේ 

ශනොවැේෙර් සිට ජනවාරි දක්වා ය ත ඍතුව තුඉ ලංකාශේ 

පවත්වන්න තිබුණු exhibitions, workshops, conferences 

ඔක්ශකෝම ශේ වන විට වි ාල ව ශයන් ඒ ශගොල්ලන් අවලංගු 

කරලා තිශෙනවා. ඒ හරහා දඉ ව ශයන් අශේ රටට ලැශෙන්න 

තිබුණු ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 250ක පමණ ප්රමාණයක් ශේ 

Winter Season එශක් අපට අහිමි ශවලා තිශෙන ෙව සංචාරක 

ක්ශෂේත්රයට සේෙන්ධ ආයතන හරහා අපට දැනගන්න ලැබුණා. 

ශේක වි ාල ප්ර ්නයක්. මම කලින් කිේවා වාශේ ශේ කාලශස 

තමයි, සංචාරක කර්මාන්තය ූලලික ව ශයන් වැඩිම ආදායේ 

ප්රති තයක් ලො ගන්ශන්.  සමහර ශවලාවට සංචාරක ක්ශෂේත්රශස 

නියැලී සිටින ශකොේපැනිවලට සියයට 50ක, 60ක විතර ආදායේ 

ප්රමාණයක් අද නැතිශවලා තිශෙනවා. සාමානයශයන් දැන් 

ලංකාශේ තිශෙනවා, විශේය ය ධනවත් සංචාරකයන්; වැඩිශයන් 

ුතදල් වියදේ කරන්න පුළුවන් සංචාරකයන් ශවනුශවන් තිශෙන 

hotels. අපි ඒවාට කියනවා, high-end hotels කියලා. අද වන විට 

රශේ ඇති ශවලා තිශෙන තත්ත්වය නිසා ශෙන්ශතොට Avani 

Hotel එකට විතරක් ලෙන වසශර් ජනවාරි මාසශස දී ලැශෙන්නට 

තිශෙන ඇශමරිකානු ශඩොලර් ලක්ෂ 5ක පමණ ුතදලක්  අහිමි 

ශවලා තිශෙනවා. ඒ හරහා අද ලංකාශේ සංචාරක ක්ශෂේත්රශස 

දැනට ්රියාත්මක වන inbound travel and tour operatorsලා, 

taxi driversලා, ඒ වාශේම hotel chains, සංචාරක ක්ශෂේත්රයක් 

එක්ක ෙේධ ශවච්ච විවිධ ක්ශෂේත්රවල ශවශඉඳ සැල් හිමියන්, 

විශ ේෂශයන්ම සංස්කෘතික කටයුතුවල නියැලිලා ඉන්න 

කණ්ඩායේ, ශේ ක්ශෂේත්රයට ආශේණික සුළු හා මධය පරිමාණ 

වයාපාරවල නියැලී සිටින අය, උදාහරණයක් හැටියට ඇේෙැක්ශක් 

වැනි පඉාත්වල තිශෙන කැටයේ ආ්රිත නිර්මාණ කරන ශිල්පීන් 

ශේ සියලු ශදනාටම ශේ නිසා ෙලපෑේ ඇති ශවලා තිශෙනවා. ඒ 

නිසා ශේ තත්ත්වය වහාම වඉක්වා ගත්ශත් නැත්නේ, සංචාරක 

ක්ශෂේත්රශස නියැලී ඉන්න සියලු ශදනාට වාශේම, ශේක රටටත් 

ෙලපාන ප්රධාන ප්ර ්නයක් ශවනවා. ශමොකද, සංචාරක ක්ශෂේත්රය 

අශේ රශේ ප්රධාන ආදායේ මාර්ගයක් වන නිසා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඊනියා ආණ්ඩුව  කරන ශේ 

විගඩම ඉක්මනටම නැවැත්වූශේ නැත්නේ අශේ රශේ සංචාරක 

වයාපාරයට දැඩි ෙලපෑමක් එල්ල වන්නට පුළුවන්.  අපි දැක්කා,  

ශේ විධියට ගිශයොත් අපට travel ban පනවන්න ශවයි කියලා 

සමහර රටවල් ශයෝජනා කරලා තිබුණා. එශහම ුරශණොත්, ශ්රී 

ලාංකිකයන් ශවනත් රටවල්වලට යන එකත් නවත්වන්න ශවයි. ඒ 

වාශේම  සමහර සංචාරකයන් සඳහා ශදන උපශදස් - travel 

advice - හරහා  ශ්රී ලංකාව සංචාරකයන් සඳහා ශයෝගය ශනොවන 

තැනක් හැටියට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ශමන්න ශේ භයානක 

තත්ත්වය සංචාරක ක්ශෂේත්රය තුඉ දැඩි ශලස අද ෙලපාලා 

තිශෙනවා. ඒ නිසා ශේ ශහේතූන් ගණනාව පිළිෙඳව සාකච්ඡා 

ශකොට, රශේ දැන් ඇතිශවලා තිශෙන අවිනි ්චිත ශේ පාලන 

තත්ත්වය විස ඉම සඳහා  වහාම මැදිහත් විය යුතුව තිශෙනවා, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

අද වන විට ශඩොලර් බිලියන 4කට වඩා වැඩි ණය ෙරක් 

ශගවන්නට තිශෙන ෙව අපි දන්නවා. ශේ ණය ප්රමාණය ශගවා 

ගන්න ෙැරි තැනකට අද අශේ ආර්ථිකය ගිහිල්ලා තිශෙනවා. 

ඊඉඟට, තව සති ශදක තුනක් යනශකොට ලංකාශේ ආර්ථිකය 

ශමශහයවන්න සතයක්වත් නැති තැනට භාණ්ඩාගාරය පත් 

ශවනවා.  ඒ නිසා ඊනියා ආණ්ඩුවට; ශේ හිස් ආණ්ඩුවට අපි 

කියනවා, පුළුවන් නේ ඉක්මනට ඇවිල්ලා එක පනත් ශකටුේපතක් 

හරි ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ශපන්වන්න කියලා. 

"අශේ ආණ්ඩුව ප්රෙලයි, අපට 113ක් සිටිනවා" කියලා ශපන්වන්න.  

හරි සරල ශදයක් කරන්න තිශෙන්ශන්. එශහම ුරශණොත් 

ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් අපට කියන්න, "ශේ ශගොල්ලන්ට 113ක් 

සිටිනවා. ඔයශගොල්ලන්ට "sorry" තමයි. ඔයශගොල්ලන් යන්න, 

විපක්ෂයට" කියලා. එවැනි පැහැදිලි, සරල ශදයක් කරන්න 

තිශෙන්ශන්. ශේක අංක ගණිතශස ප්ර න්යක් විධියට ගත්ශතොත්, 1 

වසශර් ඉමශය හට ුරණත්  පිළිතුරු ශදන්න පුළුවන් ප්ර ්නයක්. 

කීශදශනක් ඉන්නවාද? 123, 113ට වඩා වැඩිද, අඩුද කියලා 

ඇහුශවොත්, 1 වසර ඉමශය හට ුරණත් ඒකට උත්තර ශදන්න 

ශත්ශරනවා. ඒ නිසා ශමවැනි ශදයක්වත් ශත්රුේ ගන්න ෙැරි 

ඊනියා ආණ්ඩුවක් සහ - ඊනියා ජනාධිපතිවරශයක්ද කියන  

ප්ර ්නයත් දැන් පැන නැශඟනවා.  

නුතත්, අශේ ජනාධිපතිතුමා, -  [ොධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ජනාධිපතිතුමා ගණන් fail. 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ඒක තමයි මට තිශෙන ප්ර ්නය. ජනාධිපතිතුමා ගණන්, - 

[ොධා කිරීමක්] "අ ශේ ජනාධිපතිතුමා" කියන එශකන් දැන් "අශේ" 

කියන වචනය අයින් කරන්න ශවනවා. අශේ ජනාධිපතිතුමාට අපි 

කියන්ශන් ශේකයි. ඔෙතුමා පත් ුරශණ් අශේ ඡන්දශයන්. හැෙැයි 

ශමන්න ශේ කාරණය මතක තියා ගන්න, ජනාධිපතිතුමනි. 

පැහැදිලිවම අපි ඡන්දය ඉල්ලුශේ; ඡන්ද වයාපාරශසදී කිේශේ, 

"ජනපති සිරිශසේන - අගමැති රනිල්" කියායි. ඒක තමයි අශේ 

slogan එක ුරශණ්. අන්න ඒ slogan එකට, අපි කඉ ඒ 

ඉල්ලීේවලට තමයි හැටශදලක්ෂයක් ජනතාව ඡන්දය දුන්ශන්. එම 

නිසා, "දැන් මම රනිල්ට කැමති නැහැ, දැන් අයින් කරන්න ඕනෑ, 

මම ජීවත් වනතාක් කල් රනිල්ට ශදන්ශන් නැහැ" කියන්න 

ඔෙතුමාට ෙැහැ. ශේ වාශේ කථා කිේවාම විශේශිකශයෝ ශේ රටට 

එයිද? ඔුරන් ශේ රශේ සංචාරය කරන්න කැමැති ශවයිද? ඒක 

තමයි, ප්රධාන ප්ර ්නය. ශමතැන හරිම සරල ශදයක් තිශෙන්ශන්. 

ශේ ප්ර ්නය බුේධිමත්ව ශත්රුේ ගන්න.  

අපි දැන් ශෙෝධි පූජා තියනවා; ශකෝවිල්වලට යනවා. ශේ සියලු 

ශේවල් කරලා අප ඉල්ලන්ශන්, "ජනාධිපතිතුමාට ඥානය පහඉ 

ශේවා" කියායි. ජනාධිපතිතුමාට ඥානය පහඉ ශවලා, ශේ සරල 

අංක ගණිත ප්ර ්නය අවශෙෝධ කර ගත්ශතොත්, ශේ රට නැවත තිබූ 

තැනට  ශගශනන්න පුළුවන්.  අපි ඉල්ලා සිටින්ශන් ශේ රට 

ඔක්ශතෝෙර් 26වන දාට කලින් තිබුණු තත්ත්වයට ශේන්න කියායි. 

අපි අද කථා කරන සංචාරක ක්ශෂේත්රය විතරක් ගත්ශතොත්, 2019දී 

ශලෝකශස ශහොඳම සංචාරක ගමනාන්තය ශ්රී ලංකාව ශවනවා නේ, 

ඒ හරහා අපට ශේ රට ඉහළින්ම ඔසවා තෙන්න පුළුවන්. ඒ තැනට 

යන්න අපිට අවස්ථාව උදා කර දිය යුතුමයි. එ ශහම නැති ුරශණොත්, 

අපිට එතුමාට කියන්න තිශෙන්ශන් එතුමා සේෙන්ධශයන් ගත යුතු 

සියලුම පියවර; සමහර ශවලාවට දැඩි පියවර ගන්න සිදුවන ෙවයි.  

එතුමා ශේ ප්ර ්නය විසඳන්ශන් නැත්නේ අපිට එශහම කරන්න 

ශවනවා.  

එතුමා ශේ ප්ර ්නය විසඳන්ශන් නැත්නේ ලංකාශේ අස්සක් 

ුතල්ලක් නෑර සිටින ජනතාව ශකොඉඹට එන්න ලැහැස්තියි. එතුමා 

ශේ ප්ර ්නයට විසඳුේ ශදනතුරු ඒ අය ශකොඉිනන් යන්ශන් නැතිව 

ඉන්න ලැහැස්තියි. අන්න ඒක මතක තියා ගන්න. ශේ කරන 

විගඩම වහාම නවත්වන්න කියා ජනාධිපතිතුමාටත්,  හරුණෑගල 

දිස්්රික් පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී, ඊනියා අගමැති කියා හඳුන්වා ගන්නා 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාටත් අපි කියනවා. එශහම 

ශනොුරශණොත් අපි ශකොඉඹ වටලනවා විතරක් ශනොශවයි, කරන්න 

පුළුවන් හැමශේම කරලා ශේ රශේ ස්වාධිපතයය සහ පාර්ලිශේන්තු 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වාශේම සංචාරක 

කර්මාන්තයට යහපත් වාතාවරණයක් උදා කර ගන්නවා. සංචාරක 

කර්මාන්තය ආ්රිත රැකියාවල නියැලී සිටින සියලුශදනාශේ ඒ 

රැකියාවල සුරක්ෂිතභාවය අපි ආරක්ෂා කරනවා. එම කර්මාන්තය 

නැවත තිබුණු තැනට ශගනැත්, ශේ රශේ සංචාරක කර්මාන්තය 

දියුණු කරන්න අපි ෙලාශපොශරොත්තු වන ෙව සඳහන් කරමින්, 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ශෙොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීඉඟට, ගරු ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

30ක කාලයක් තිශෙනවා.  

[අ. භා. 3.29] 
 

ගරු නජෝන් අමරතුිංග මහතා  
(ைொண்புைிகு ரஜொன் அைரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ ඉදිරිපිට තිශෙන 

ආසන දිහා ෙැලුවාම ශපශනනවා, ආණ්ඩුවය කියන අවජාතක 

කණ්ඩායම දැන් පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් නැති ෙව. ඒ 

කියන්ශන්, රජයක් හැටියටවත්, අගමැතිවරශයක් හැටියටවත්, 

අමාත් ය මණ්ඩලයක් හැටියටවත් වාඩි ශවන්න ඒ ශගොල්ලන්ට 

නිත් ය අයිතියක් නැහැය කියා ඒ අය පිළිශගන තිශෙනවා.   

ඊශස ශපශර්දා සංචාරක ක්ශෂේත්රයට සිදුුරණු වින්නැහිය දිහා 

ෙලන්න. ශේ අවජාතක ආණ්ඩුව ඉඳලා-ඉඳලා ඒකට 

ඇමතිවරශයක් පත් කඉා. සුමාන ශදකක් හිටිශස නැහැ එතුමා ඒක 

අතහැරලා ආපහු අශේ පැත්තට ආවා. ෙලන්න, සිේධ ුරණු 

විනා ය? ශමොකක්ද ශේ නාඩගම? ඇයි, එතුමා ආශේ? පිස්සන් 

ශකොටුශේ ඉන්න ෙැහැ කියායි එතුමා ආශේ. ශේක තමයි අද රශේ 

පවතින තත්ත්වය. අශන් මම දන්ශන් නැහැ, එතුමා ඇවිල්ලා දැන් 

අපිත් එක්ක වාඩිශවලා ඉන්නවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශේ රජශස සංචාරක 

විෂයය භාර ඇමතිවරයා විධියට, 2015 වසශර් සිට එම ක්ශෂේත්රශස 

සෑශහන වර්ධනයක් ඇති කරන්න මට පුළුවන් ුරණා. 2015දී 

තිබුණු තත්ත්වය අනුව, ශේ අුරරුේශේ අවසානය වන විට  

සංචාරකයන්ශේ පැමිණීම මිලියන 2.5 දක්වා වර්ධනය කරන්න 

අපි ෙලාශපොශරොත්තු ුරණා. නුතත් ඒ ඉලක්කයට යන්න  ඉඩ 

දුන්ශන් නැහැ. ඊට අමතරව, අපට ලැශෙන ආදායම ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් බිලියන 4 දක්වා වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කමක් තිශෙන 

ෙව මට ශපනුණා.  

ගිය අුරරුේශේ ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 3.5ක් ලැබුණා. 

ශේ අුරරුේශේ එය ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 4 දක්වා වැඩි 

කරගැනීමත්, 2022 වන විට සංචාරකයන් මිලියන හතරක් ශගන්වා 

ගැනීමත්, ආදායම ව ශයන් ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 5ක් ශේ 

රටට ලො ගැනීමත් තමයි අශේ ඉලක්කය ුරශණ්. නුතත් ශේ 

ශේවල් ගැන කියන්න කනගාටුයි. අද ශේ කණ්ඩායම කරපු වැශඩ් 

ෙලන්න.  ජනාධිපතිතුමා ශේකට වග කියන්න ඕනෑ. එතුමා සිදු 

කඉ ඒ වැරදි ්රියාදාමය ගැන අද ශේ සභාශේදී කියැුරණා. එතුමා 

ශේ පාර්ලිශේන්තුට ඇවිත් උත්තර ශදන්න ඕනෑ. ශවනදාට එතුමා 

ඇවිත් ශේ ගරු සභාශේ වාඩි ශවලා ඉන්නවා ශන්; අය වැය විවාදය 

දවස්වලට ඇවිත් වාඩි ශවලා ඉන්ශන්. ඇයි, දැන් එතුමා එන්ශන් 

නැත්ශත්?  එශහම කටයුතු කරනවා නේ, ශමශහම ශචෝදනා 

කරනවා නේ එතුමා ඇවිත් ඒවාට උත්තර ශදන්න ඕනෑ. නුතත් 

එතුමා පැත්ත පඉාශත් එන්ශන් නැහැ. පාර්ලිශේන්තුව ශේ සතිශස 

බ්රහස්පතින්දා රැස් ශවනවා. එදාට යේ යේ ශයෝජනා තිශෙනවා. ශේ 

සභාව තුඉ අපි තවදුරටත් ශේ පැත්ශත් ඉන්නවාද, ඒ පැත්ශත් 

ඉන්නවාද කියන එක සේෙන්ධශයන් එදාට යේ කිසි ්රියා 

මාර්ගයක් ගන්න අපට සිේධ ශවයි.  

මම ශේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්ශන් ශේ ක්ශෂේත්රය විනා  වන 

එක දකින්න අකමැති නිසායි. කුරරු ආණ්ඩු කඉත් කමක් නැහැ. 

ඒක ශනොශවයි ශමතැන තිශෙන ප්ර ්නය වන්ශන්. ශේ රටට එන 

ආදායම, ශේ රශේ ජනතාවට තිබුණු ආදායම නැවත ලොගන්න, 

ජීවශනෝපාය මාර්ග විනා  වන එක වඉක්වන්න තමයි අපි අද 

විශ ේෂශයන්ම ශේ සභාශේ කථා කරන්ශන්.  

Hon. Deputy Speaker, I would like to speak a few 
words in  English since this message must go to the 
international community as to what is taking place in Sri 
Lanka, what is the situation in Sri Lanka, what is the 
political situation in Sri Lanka and what is the situation 
that people are facing. Therefore, please permit me to 
proceed. 

The country and the Hon. Mahinda Rajapaksa - I say 
"honourable" because he was the former President of this 
country; but today he has become dishonourable because 
of what he has been doing - should make serious note that 
no foreign country or Head of State has so far 
acknowledged Mahinda Rajapaksa as the Prime Minister 
of Sri Lanka. None of them, not a single country, have 
sent any congratulatory messages. That is the situation 
today. That merely proves that the Government is illegal. 
Countries not resorting to customary diplomatic practice 
on such new appointments send the silent message that 
the appointment is not accepted. The Ambassadors and 
High Commissioners come and whisper to us and say, 
"What is this? We cannot accept this Government" and 
that their Governments are not going to acknowledge 
what has been taking place.  

As such Hon. Mahinda Rajapaksa will stand to be 
dignified if he resigns from this position of Prime 
Minister. That is the only advise we can give him as he 
was the President of this country for two sessions. It is 
best for him to resign from this premiership and give it 
away to the rightful people. 

During the period of Government from 2015 to 2018 
October, daily street protests, worker strikes over 
irrational issues and flimsiest reasons, satyagrahas and 
other public peace disruptive actions were orchestrated to 
cripple the public life to hold back the country from 
moving forward by the very same elements who are 
members of the current illegal regime. This is what they 
did in the last couple of years. They were trying to 
prevent the development of tourism in this country and 
the day-to-day life. 

Then Sir, what seems to govern today is the rule of 
man and not the rule of law. That is why all these 
arguments took place.  

Under the present illegal Government, tourism is on a 
self-destructive mode. It is quite evident from what was 
stated by the Mover of this Motion. It is quite a timely 
Motion. I must say that we have to bring to the notice of 
the public of this country as well as the international 
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community that under the present illegal Government 
tourism is on a self-destructive mode, as I mentioned.  

Then, we are reminded how and why the Rajapaksa 
Government was defeated in 2015. It is important to 
reflect as to why he failed internationally to be branded a 
"banana regime" at that time.  It was our darkest period in 
the international and local politics since Independence 
and he with the same team is now back in action. They 
have come back once again with their antics.  

Political turmoil created by callous and undemocratic 
decisions related to the governance of this country leading 
to deplorable happenings by sections of unruly 
Parliamentarians in the hallowed people's Chamber where 
you are seated, carried to the world by the worldwide 
media has created a fearful and  negative impact on the 
image of Sri Lanka as a tourism product in the eyes of the 
whole world. That is the end result of what they have 
demonstrated in the last couple of days. 

I am reminded as to the  damaging image of Sri Lanka 
for tourism under Hon. Mahinda Rajapaksa during the 
time prior to his defeat in 2015 when tourists felt unsafe 
to visit Sri Lanka. At that time, it was like that. You know 
it, Sir. One  major incident was the gang rape of a British 
lady and killing of her boy friend headed by the Chairman 
of the Tangalle Pradeshiya Sabha, a close political ally of 
Hon. Mahinda Rajapaksa, when he was the President of 
this country. That went all over the world.  

There were travel advisories issued not to come to Sri 
Lanka as Sri Lanka was an unsafe destination. This 
damage cannot be undone easily in the context of the 
present situation of the country. The current impasse, if 
not democratically and justly settled, will cause 
irreparable damage to all sectors of the economy and lead 
to very adverse effects on tourism and those whose 
livelihood depend on it in the country in the forthcoming 
Winter tourist season. Tourist season is the Winter season 
of the European countries. Most of them make bookings 
and come here in millions.  

Tourism of the country realistically was on track from 
2015 to reach its target of 4 million tourists by the year 
2022 - those were the estimates and we were moving 
towards that -but now it has suddenly been derailed by 
retarding and damaging political events causing a massive 
setback for tourism way forward in this country. The 
estimate that we had was that tourism would be the 
highest income earner in foreign exchange in the 
immediate future. We had earlier the foreign employment; 
we had the textile manufacturing industry.  Of course, 
earlier it was the plantations but they went down and then 
foreign employment took up the first place for the largest 
amount of foreign exchange earnings. However, we felt 
that we had so much of attractions in this country and 
tourism would be the highest foreign exchange earner and 
we were moving towards that.   By 2022, we may have 
achieved that, if not for this nonsense.  

Tourism is the third highest foreign exchange earner 
of the country at the moment in the ambitious programme 
to make it the highest foreign exchange earner in the 

"Vision 2020".  Regretfully, all this will be undone and 
the country will lose the much-needed foreign exchange 
in the form of tourism earnings if this situation continues. 
If this illegal government continues for another couple 
months, it will be disastrous.  

The Government and the Treasury will stand to lose 
the much-needed revenue to supplement its reserves when 
the industry takes a dip as we are now trying to expose.  

The hotels with their staff and those allied to their 
services will suffer when the much expected service 
charges and other benefits are no longer at their disposal. 
This is a very serious situation. When  people see that 
their service charges are not forthcoming, they will look 
for employment in some other countries. We will lose the 
best chefs and the best staff who are now serving.  They 
will go out because the Sri Lankan staff is readily 
acceptable in any of these foreign hotels. Even the 
Maldives, the Middle East and Singapore are eagerly 
waiting to take our people.  

Many skilled and semi-skilled employees in this 
industry, which is already facing a shortage, will be 
compelled to seek foreign employment which will be a 
major drawback to the industry. With the greatest 
difficulty, we were getting them back in the last couple of 
years by making the industry work more lucrative so that 
they would be able to draw better salaries. Now they will 
go back once again. How are we going to move forward?   

The major partners in the trade, namely the airlines, 
will cancel the frequencies. At that moment, they were 
increasing their frequencies in flight to land in Sri Lanka 
and even many may consider pulling out of Sri Lanka as 
had happened in the past. This is one area that we were 
moving forward to attract more frequencies from the 
existing airlines that were touching down in Sri Lanka 
and also to invite new airlines which did not come, to 
come to Sri Lanka so that there will be more tourists 
coming here.  

The local travel agents will face a similar challenge 
when arrivals to Sri Lanka begin to drop. They too have 
invested heavily on transport services, for example, on 
luxury coaches, buses, vans, cars and so many other items 
with borrowed financial assistance.  They too will face a 
similar predicament. They will not be able to service their 
loans. Ultimately, their assets would get sold up by the 
banks.  

Now, Sir, the new development that we embarked on 
was the "homestay". You know it. When we say 
“homestay” it is similar to cottage industry and meant for 
the poor villagers. The villagers who have borrowed from 
the bank may perhaps be forced to even commit suicide 
when they are unable to pay their debts. Now, homestay 
was a new industry that was developing where the low-
income groups would hire out a couple of rooms in their 
house to the tourists and get an additional income in order 
to meet their day-to-day expenses. That was developing 
and we gave all the encouragement to any region which 
want to develop the homestay. 
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The support services including the so-called “Tuk 
Tuk” and taxi drivers who make their living by 
transporting tourists, the vegetable, meat, fish, fruits and 
all other varied suppliers will be at the receiving end due 
to this impasse and drop in arrivals. Even the king 
coconut seller will feel the pinch.  All these people 
derived additional expenditure particularly during this 
season. So much that they were looking forward in order 
to cushion their income through this period. Those who 
are earning from  food outlets, restaurants, cafes, bars, 
casinos, wine stores et cetera will be very unhappy when 
their income is depleted.   

Drop in the national earnings from Sigiriya, Dambulla, 
Polonaruwa and Anuradhapura, archeological sites, 
wildlife sanctuaries and a host of others will be a major 
concern to the Government coffers. Income from all these 
places were coming into the Government coffers, but now 
that will be drastically reduced and they will find it very 
difficult to manage their affairs.  

Sir, the UK Travellers Association announced, "The 
best long haul destination for family travel - 2017, 2018" 
and National Geography Traveller announced," Sri Lanka 
on the cool list - 2018”. These are some of the brandings 
that we obtained from the foreign agencies.  Virtuoso 
Luxe Report Australia states that Sri Lanka is among the 
five most popular destinations for Aussi Traveller.     

Now, Sir, I have got some feedback from some of the 
leading hoteliers. For example, Anantara Hotel in 
Tangalle - you know it - has said their losses confirmed 
booking for April/May which is the low season to the 
value of US Dollars 3 million due to a Hollywood movie 
production being  cancelled.  

Mind you, we are not talking only of these two months 
of this year. This is the effort taken for next year’s 
reservations and also there are so many agencies that are 
helping Sri Lanka. USAID is giving a lot of assistance for 
training. I do not know whether they will continue under 
this scenario. There was World Bank aid for infrastructure 
development. They were giving a large amount of money 
to develop infrastructure wherever the tourists would visit 
Sri Lanka. The Australian Government funding for 
training and development- they were giving a lot of 
money to train our young boys and girls to be smart in the 
hotel industry - may also now get suspended on account 
of this. Then, there was assistance given by the Canadian 
Government also. These are the repercussions that we will 
experience due to what has been happening here.    

In the Ministry of Tourism Development there are 
four institutions. One is the Sri Lanka Tourism 
Development Authority. Second is the Sri Lanka Tourism 
Promotion Bureau. The third is the Sri Lanka Convention 
Bureau and the fourth is the Sri Lanka Institute of 
Tourism and Hotel Management. Today, there are no 
Chairmen or Managing Directors in any of those 
institutions. No board meetings are held; nothing is 
happening. The whole promotional programme of the 
Ministry of Tourism Development and Christian 

Religious Affairs has come to a standstill. What I am 
saying is, whoever may govern, unless those institutions 
function and go forward with their progressive measures, 
the country is going to lose valuable foreign exchange. 
These four institutions received nearly Rs. 4 billion in 
2017. From whom? From the tourists. One source of 
income is the Embarkation Tax, which brings an income 
of roughly Rs. 2.7 million to the Sri Lanka Tourism 
Development Authority, the Sri Lanka Tourism 
Promotion Bureau and the other two institutions. Then, 
there is another Rs. 1.2 billion that comes from hotel 
taxes to the State. So, that way, nearly Rs. 4 billion do 
come to those four institutions for their tourism 
development and promotional programmes, not from the 
Treasury. The Treasury gives hardly any money. On the 
contrary, the Treasury, from time to time, borrows 
foreign exchange from those institutions when they are 
short of money to service their loans. We have been 
giving almost US Dollars 1 billion every year to the 
Treasury in order to facilitate their requirements. So, all 
this is now going to get  upset.   

Many of the people who have been looking forward 
for a better future will leave. The number of investors 
who wanted to come to Sri Lanka, maybe, to invest in 
hotels, in entertainment or in whatever in order to 
promote tourism will not come now.  The travel 
advisories that are issued by various countries are 
creating a very serious situation. The Minister of Foreign 
Affairs has been very strongly recommending to all the 
Ambassadors to speak to their Governments to take away 
the travel advisories, but nothing has happened; no one is 
moving to. All the agencies - the IMF, the World Bank 
and the ADB - are watching this situation. Whatever loan 
facilities and assistance that we have been eyeing for or 
expecting to get in the future will be freezed; we will not 
get those. As a result, it is the poorer people, the low-
income groups, who will get affected the most.  

Today, many hoteliers are worried because they are 
unable to service their loans. They have been building 
hotels and refurbishing their hotels borrowing money 
from the banks, expecting an income to come during the 
height of the tourism season and when that is not there, 
many of them feel that they cannot go on and fear that the 
banks will put up their hotels for sale as they will not be 
able to pay their loans. So, this is a very serious situation.  

I do not know why the leaders or these people who 
are orchestrating all this do not understand that. The other 
day, many of these travel agents and hoteliers met the 
Hon. Mahinda Rajapaksa and told him about the disaster 
they are facing as a result of this situation, the amount of 
cancellations that are taking place and about the number 
of investors who are now backing off. This is a very sad 
situation for the country; this is very unfortunate. We 
were trying to do our very best in developing tourism. In  
tourism, Sir, there are no imports. We only market the 
natural assets and reserves we have. The tourists who 
come here go around and they are sometimes so taken up 
because Sri Lanka is such a beautiful country.  

There is authenticity; there is the biggest animal in the 
sea; there is the biggest animal on land; all that is visible 
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here. Then, the heritage sites declared by the UNESCO 
are highly respected and popular among the tourists. 
Unlike the apparel industry where you have to import raw 
materials, manufacture and then export, in the tourism 
industry there is nothing like that. All what we market is, 
all what we have here and whatever we earn is the net 
income to the country. Whatever we say, this is the most 
unfortunate situation that we have witnessed. At least 
now, let these people realize the damage they have done. 
Without allowing further damages and destroying this 
country, we will have to do something.  

First we must understand, Sir, this country is very 
unfortunate. We had the JVP uprising in 1971 which 
destroyed human life, valuable buildings, vehicles et 
cetera. Again, in 1988, there was another uprising. With 
that also the tourism industry got affected. Nobody 
wanted to touch here. See the amount of damage and 
destruction that took place. Then, came the LTTE. With 
all this happening, no tourist wanted to come to Sri 
Lanka. They went to Maldives. They bypassed Sri Lanka. 
That is how the Maldives developed. They have 
developed a lot. They have nothing to offer. They have 
only the sea and sand whereas we have everything. 
Within a couple of hours, we go to the cool climate; we 
go to the sea beaches, the wildlife, everything. So, this is 
very unfortunate. People who are most affected are the 
poorer people who are much dependent on the livelihood 
of tourism and today they are all wondering what to do. 
This is a very sad situation. On one hand, the Government 
and the country will lose the much required and valued 
foreign exchange. On the other hand, the lower-end of our 
society will not be able to meet their ends because tourism 
was one of the major income earnings for most people on 
the coastal line and even the central part of the country 
and on the eastern coast as well. But, today, all that is 
going to be devastated. The cancellations mentioned by 
me are now in a region of about 20 per cent and arrivals 
have gone down by 20 per cent. The important thing is, 
there will be no bookings for the next year. For the next 
six months, there will not be any bookings. This industry 
is going to have a severe beating. All those people who 
have invested will find it very difficult to service their 
loans and also to sustain employment.  

We have trained about 6,500 young boys and girls 
every year in the industry. That was one of the 
programmes for getting employment for the younger 
generation. Now all that may not take place. Those who 
got trained will not stay here. They will go abroad. The 
Middle East is waiting with open arms to take all those 
trained boys and girls into their hotel industry, so are 
places like the Maldives, Singapore, Malaysia and so on. 
So, this is a very serious situation. On the employment 
side, we are going to lose; on the foreign exchange side, 
we are going to lose and also the lower income groups 
will not be able to earn their estimated income. So, this is 
a very sad situation.  

Therefore, at least within the next couple of days, I 
hope those who are not here today in Parliament would 
realize that they are not recognized as the Government 
both by the international community and Sri Lanka and 
decide to hand over the reign to the Hon. Ranil 

Wickremesinghe, who was the lawful Prime Minister 
appointed by the President of this country. 

Thank you. 
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීඉඟට, ගරු බිමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

විස්සක කාලයක් තිශෙනවා. 

 

[අ.භා. 3.59] 

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර තිශෙන 

කල් තැබීශේ ශයෝජනාශේ සඳහන් පරිදි, ශේ ඇති වී තිශෙන 

ශේ පාලන අර්බුදය නිසා සංචාරක කර්මාන්තශස බිඳ වැටීම ගැන 

තමයි විවාදය පැවැත්ශවන්ශන්. ුතලින්ම කියන්න ඕනෑ කාරණයක් 

තමයි, මීට කලින් කථා කඉ ශජෝන් අමරතුංග මන්ත්රීතුමන්ලා 

අමාතයාං  දරේදීත් කල් තැබීශේ විවාදවලදී පාර්ලිශේන්තුශේ 

ශමශහම ස්වභාවයක් තිබුණු ෙව. සමහරවිට උත්තර ශදන්න 

ඇමතිවරු හිටිශසත් නැහැ. නුතත්, දැන් මාසයක පමණ කාලයක් 

අපට ඉතා පැහැදිලිව ශපශනන්න තිශෙනවා, වමත්රීපාල-රාජපක්ෂ 

නීති විශරෝධී ආණ්ඩුවට එශරහිව වයවස්ථාදායකශස ෙලය 

ශපන්වීම සඳහා ශේ පාර්ලිශේන්තුව රැස් කරන්න සිදු ශවලා 

තිශෙන ෙව. නුතත් අශනක් පැත්ශතන් ගත්ශතොත්, 

ජනාධිපතිවරයාත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් තමන්ශේ ෙල 

තණ්හාවට ශේ කරන විනා ය ශකොපමණද කියන එක 

ශත්ශරන්ශන් නැති එක ඇත්තටම ඉතා වි ාල ප්ර ්නයක්. අද අපි 

ශේ කල් තැබීශේ විවාද සඳහා ඉදිරිපත් ශවමින් යේ කිසි කරුණක් 

කියන එක ඇත්ත. නුතත් වැදගත්ම ශේ තිශෙන්ශන්, 

පාර්ලිශේන්තුව ශමශහම රැස් ශවන්ශන්,- සමහර අය අහනවා, 

"පාර්ලිශේන්තුව ශමශහම රැස් ශවන්ශන් ඇයි?" කියලා. එශහම 

ගත්ශතොත් ඒශක් එක පැත්තක් තිශෙනවා. - හිස් පුටුවලට කථා 

කරන්න ශනොශවයි. නුතත් අශනක් පැත්තට ගත්ශතොත්, ජන වරම 

සියයට සියයක් උල්ලංනනය කරලා ශහොර කැබිනේ එකක් රැස ්

ශවනවා. ශේ රශේ හිටපු හැම ජනාධිපතිවරයාම, හැම ආණ්ඩුවක්ම 

සියයට 60කට, 70කට වැඩිය ජන වරම උල්ලංනනය කර 

තිශෙනවා. ඒ නිසා තමයි අුරරුදු 70ක පාලනශයන් පසුගිය අුරරුදු 

40ම වාශේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ ශ්රී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂයට  1994න් පස්ශසේ -2010 අර යුේධය අවසන් ශවලා ආපු 

ඡන්දය ඇරුණාම- එකම ශවලාවකවත් ෙහුතර ෙලයක් එන්ශන් 

නැත්ශත්. 113 ආණ්ඩු එන්ශන් නැත්ශත් ඒක නිසා. නුතත්, ඒ හැම 

ආණ්ඩුවක්ම සියයට හැටක, හැත්තෑවක, එශහම නැත්නේ සියයට 

අසූවක මේටමට ජන වරම උල්ලංනනය කරනවා මිස, සියයට 

සියයක්ම ජන වරම උල්ලංනනය කරලා නැහැ. නුතත්, අද 

වමත්රීපාල සිරිශසේන මහතා සියයට සියයක් ජන වරම 

උල්ලංනනය කරලා තිශෙනවා. ඊඉඟට ගත්ශතොත්, ශේ ජන වරම 

උල්ලංනනය කරලා පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතර ෙලය නැතිව,- 

පාර්ලිශේන්තුශේ 113ක් රාජපක්ෂ-වමත්රීපාල කණ්ඩායමට නැහැ 

කියන එක ඉතා පැහැදිලි කාරණයක්. 

ඒක ඔුරන් පවා දන්නවා. එශසේ තිබියදී කිසිදු ලජ්ජාවක් නැතිව, 

කිසිදු හිරිකිතයක් නැතිව, නීති සියල්ල කඩමින්, ශහොරු 

කණ්ඩායමක් වාශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ෙලය අල්ලාශගන ඉන්නවා. 
ශේ ශවලාශේ මට මතක් ශවන්ශන් සමහර Hollywood thriller 

films.  ශහොරු කණ්ඩායේ ෙැං හවලට පැනලා ශකොටු ුරණාම 
ෙැං හව ඇතුශඉේ තුවක් හ තියාශගන, ශෙෝේෙ තියාශගන ඉන්නවා.  

පාර්ලිශේන්තුවටත් ඒක කරන්න හැදුවා. ශහොරු කණ්ඩායම 

249 250 



පාර්ලිශේන්තුව 

එඉවලා දමන්න පාර්ලිශේන්තුශේ අපි සමත් ුරණා. අද ඔුරන් රශේ 

තනතුරු ටික අල්ලාශගන, රශේ අමාතයාං  අල්ලාශගන, රශේ 
ආයතන අල්ලාශගන ඒ කටයුත්ත කරනවා. ඇත්තටම ගත්ශතොත්, 

ඒ  හමන්ත්රණය පාර්ලිශේන්තුව තුඉ පරාජයට පත්ශවලා 
තිශෙනවා; අධිකරණය තුඉ සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් පරාජයට 

පත්ශවලා තිශෙනවා; විශේ  රටවල් ප්රතික්ශෂේප කරලා තිශෙනවා. 

අධිරාජයවාදී රටවල් ශලස නේ දැරූ, ලංකාවට ශෙොශහෝ ශවලාවට 
යේ යේ කරදර කරන රටවල් පැත්තක තියන්නශකෝ. අඩු ගණශන් 

මාලදිවයිනවත් ලංකාශේ දැන් තිශෙන ආණ්ඩුව පිළිඅරශගන 
නැහැශන්. මාලදිවයින කියන්ශන් අධිරාජයවාදී සුදු ජාතිකයන් 

සිටින රටක් ශනොශවයිශන්. මහින්ද රාජපක්ෂත් ගිහිල්ලා වයාපාර 
කරපු, මහා වැදගත්කමක් දීපු සීශෂල්ස් රාජයවත් ශේ ආණ්ඩුව 

පිළිඅරශගන නැහැ. ඉඟදී වමත්රීපාල සිරිශසේන මහත්මයාත් 

තකහනිශස සීශෂල්ස් රටට ගියා. මම දන්ශන් නැහැ, ශමොකට 
ගියාද කියලා. අඩු ගණශන් සීශෂල්ස් රාජයවත් ශේ ආණ්ඩුව 

පිළිඅරශගන නැහැශන්. ස්වාසිලන්තයවත් ශේ ආණ්ඩුව 
පිළිඅරශගන නැහැශන්. ඒවා අධිරාජයවාදී රටවල් ශනොශවයිශන්. 

එම නිසා අපට ශපශනන ශේ තමයි, ඉතාම දරුණු, ඒ වාශේම 
ඉතාම නරක පූර්වාදර් යක් ුතළු රටටම ලො ශදමින් තිශෙන ෙව. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ෙලයට පත් කිරීම සේෙන්ධ 

ප්ර ්නශසදී ශපොශහොේටුශේ සමහර මන්ත්රීවරු අමාරුශවන් 
ශගොඩනඟාශගන තිශෙන තර්කයක් තිශෙනවා. ඒ තමයි, 2015 

ජනවාරි 9වැනි දා රනිල් වික්රමසිංහ මහතා අගමැති ධුරයට පත් 

කරේදී එතුමාට සිටිශසත් මන්ත්රීවරු 47ශදනායි, ඒ නිසා මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා පත් කඉාම ශමොකද ශවන්ශන් කියන තර්කය. 

අපි හිතුත, ඒ පත් කිරීම වැරැදියි කියලා. අපි දන්නවා, ඒ ශවලාශේ 
එශසේ පත් කිරීම සදාචාර විශරෝධීයි කියලා. ඒ සඳහා යේ කිසි 

නීතිමය ඉඩ කඩක් තිබුණා, දහනමවැනි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය සේමත ශවලා තිබුශණ් නැති නිසා. නුතත්, 

ශේ පාලනමය ව ශයන් ඒක වැරැේදක් කියලා අපි දන්නවා. 

නුතත් අපි දන්නවා, ඒ ශවලාශේ ශපොශහොේටුශේ අය, නැත්නේ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ කණ්ඩායම තමන් කරපු 

අපරාධවලට අහුශවයි කියලා පණ භශස ශවේලමින් සිටිශස 
කියලා. ඒ නිසා එතුමන්ලා ශමොකක්ද කශඉේ? ඒ ශවලාශේ රනිල් 

වික්රමසිංහ මහත්මයාට විරුේධව ඕනෑ හැටිශස වි ්වාස භංග 
ශයෝජනාවක් ශේන්න තිබුණා. ඒ ශවලාශේ ජනතා විුතක්ති 

ශපරුතණට සිටිශස මන්ත්රීවරු තුන්ශදනායි. රනිල් වික්රමසිංහ 

මහත්මයාශේ පත් කිරීම සාධාරණද, සදාචාර සේපන්නද කියන 
එක අපි ඒ ශවලාශේත් මතු කරලා තිබුණා. ශමොකද, ජන වරම 

තිබුණා කියලා නීති විශරෝධී ශේවල් කරන්න ෙැහැ. එශහම නේ 
ජනවරම තිශෙනවා කියලා ජනවරමට ඕනෑ ඕනෑ ශේවල් දමන්න 

පුළුවන්. නුතත්, ශේ රශේ නීති පේධතියක් තිශෙනවා. වමත්රීපාල 
සිරිශසේන මහතා හිතන විධියට ශවන කුරරු ශහෝ ශකශන හට ජන 

වරම තිබුණා කියලා හැම ශේම කරන්න ෙැහැ. ජන වරම 

්රියාත්මක ශවන්ශන් නීතිවලින්. එශහම නැත්නේ, හැම 
පාර්ලිශේන්තුවකටම පසුව තිශෙන නීති අශහෝසි ශවන්න ඕනෑ. 

රාජපක්ෂ පුරලට ශහෝ වික්රමසිංහ පුරලට ශහෝ ශේ පාර්ලිශේන්තුව 
වි හණනවා කියලා ජන වරමක් ගන්න පුළුවන්ද? එශහම ෙැහැ. 

ඡන්දය දුන්නත් කරන්න ෙැහැ. 2015 ජනවාරි 9වැනි දා රනිල් 
වික්රමසිංහ මහතා අගමැති කරේදී ඕනෑ හැටියට ඒ ශයෝජනාව 

පරේදන්න තිබුණා. ඒ ශවලාශේ කථානායකවරයා හැටියට සිටිශස 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාශේම සශහෝදරයා වන චමල් රාජපක්ෂ 
මහතා. ඒ ශවලාශේ වි ්වාස භංග කිසිවක් ශගනාශේ නැහැ. ඒ 

ශවලාශේ ජනාධිපති ධුරය භාර දීලා පණ භශස ගැහි ගැහී තමයි 
සිටිශස. ඒ විතර හත් ශනොශවයි, ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශස 

සභාපතිකමත් ඇවිල්ලාම භාර දුන්නා. එශහම තිබියදී දැන් මතු 
කරනවා, "අර ශවලාශේ රනිල් වික්රමසිංහ මහතා අගමැති  හැටියට 

පත් කඉා නේ, දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අගමැති හැටියට 

පත් කඉාම ශමොකද ශවන්ශන්" කියලා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ඒ ශවලාශේ ඒ වැරැදි පූර්වාදර් ය නතර 

ශනොකඉ නිසා තමයි, ඒ ශවලාශේ ඒ වැරැේද කරේදී අව ය 
සාකච්ඡාව, අව ය සංවාදය, අව ය විශේචනය මතු ශනොුරණු නිසා 

තමයි අද ඊටත් වඩා වැරැදි කරමින් යන්න හදන්ශන්. එම නිසා 
වමත්රීපාල සිරිශසේන මහත්මයා විසින් කරශගන යන වැරැදි, 

ශේ පාලන ව ශයන් ඉතාම නරක පූර්වාදර්  සියල්ල පරාජයට 
පත් කඉ යුත්ශත් ඒවා ඉතාම නරක ගණශස ශේ පාලන 

 හමන්ත්රණ ෙවට පත් ශවන්න පුළුවන්කම තිශෙන නිසායි කියන 

එකයි අපි කියන්ශන්. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඊඉඟට සංචාරක 

කර්මාන්තය සේෙන්ධශයනුත් මම ශකටි ශේලාවක් කථා කරන්න 

කැමැතියි. නුතත් ලැබී තිශෙන ශවලා ව ඇතුශඉේ ශේ ූලලික 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑකම තිශෙනවා. ඒ නිසා ශේක ඉතාම 

වැරැදි පූර්වාදර් යක්. ශේ නීති විශරෝධී වමත්රීපාල - රාජපක්ෂ 
පාලනය අනිවාර්යශයන් පරේදන්න ඕනෑ. ශේ අනීතික පාලනය 

ශගදර යවන්න ඕනෑ. ජනතා විුතක්ති ශපරුතණ ව ශයන් අපි ඒ 
සේෙන්ධව පැහැදිලි ස්ථාවරයක් අරශගන ඉන්නවා. පක්ෂයක් 

ව ශයන් අපට තිශෙන ඡන්ද පදනම ශලො හ ශවන්න පුළුවන්; 

ශපොඩි ශවන්න පුළුවන්. නුතත් අපි කිසිම ප්ර ්නයක් ශහොඳින් 
අධයයනය කරන්ශන් නැතුව, ශහොඳින් සාකච්ඡා කරන්ශන් නැතුව, 

එහි ගැඹුර ශසොයලා ෙලන්ශන් නැතුව කඩා පනින, මැදිහත් ශවන 
පක්ෂයක් ශනොශවයි. ඒක ඉතිහාසශස සිට අපි උරුම කරශගන 

තිශෙන එක්තරා ශේ පාලන වටිනාකමක්. ඒ නිසා අපි දකිනවා, 
ශේ තත්ත්වය ෙරපතඉ අනතුරක් කියන එක. වමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහත්තයා එතුමාශේ වත්ත කියලා හිතාශගන ලංකාව 

පාලනය කරන්න හිතනවා නේ, අපි සිරිශසේන මහත්තයාට 
කියන්න කැමැතියි,  extremely sorry කියලා.  

අද සිරිශසේන මහත්තයාශේ මානසිකත්වය තිශෙන්ශන් 

මරාශගන මැශරන ශෙෝේෙකරුශව හශේ වාශේයි. එතුමා 
ශේ පාලන ව ශයන් නන්නත්තාර ශවලා තිශෙනවා.  තනියම 

විනා  ශවනවා ශවනුවට එතුමා ශමොකක්ද කරන්න හදන්ශන්? 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එතුමා රටත් විනා  කරශගන 

යන්න හදනවා. අපි ඉස්ශකෝශල්දී ඉශගන ශගන තිශෙනවා "යන 
යකා ශකොරහත් බිඳශගන යනවා" කියලා. අපි  ඒක ලිේවාට දැකලා 

තිබුශණ් නැහැ. දැන් ලංකාශේ පාසල් දරුවන්ටත්, රශේ 

ජනතාවටත්  යකා ශකොරහ බිඳශගන යන්ශන් ශකොශහොමද කියලා  
රඟ දක්වන හැටි ශේ දවස්වල ෙලාගන්න පුළුවන්. හැෙැයි, ඒ 

දුර්වල යක්ෂයාට අපි කියන්න කැමැතියි, "ඕනෑම ශදයක් 
තුතන්නාන්ශසේ තුතන්නාශසේශේ ශගදරදී කරගන්න, රටට හානි 

කරන්න එපා." කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ නීති විශරෝධී, වැරැදි 

සහගත කටයුත්ත නිසා රශේ සංචාරක වයාපාරශස බිඳ වැටීම ගැන 

විවිධ මන්ත්රීවරුන් කිේවා. ලංකාවට එන විශේය ය 

සංචාරකයන්ශගන් ලංකාවට වැඩි ආදායමක් ලැශෙන 
සංචාරකයන් තවමත් එන්ශන් යුශරෝපා රටවලින්. චීනශයන්, 

ඉන්දියාශවන් ශගොඩක් අය එන ෙව ඇත්ත. නුතත් වැඩි ුතදලක් 
ශගශනන සංචාරකයන් තවමත් එන්ශන් යුශරෝපා රටවලින්. 

එක්සත් රාජධානිය ඒ කියන්ශන් බ්රිතානය, එක්සත් ජනපදය, 
ඕස්ශේලියාව, කැනඩාව, ජර්මනිය, ප්රං ය කියන රටවල් 

වර්තමානශස ඇති වී තිශෙන නීති විශරෝධී ශේ පාලන තත්ත්වය 
නිසා සංචාරකයන්ට නි හත් කරන ලද  travel warnings සේෙන්ධ 

ශල්ඛ්නය මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුඉත් කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා. 
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[ගරු බිමල් රත්නායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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එශහම කරන්ශන් ශවන ශමොකකටවත් ශනොශවයි. ශේ රශේ 

අනීතික පාලනයට විරුේධව නැිනටිය යුතු සමහර සමාජ 

කණ්ඩායේ ඉන්නවා. ශේ ගැන සාකච්ඡා කඉ යුතු සමහර සමාජ 

කණ්ඩායේ ඉන්නවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔුරන්ශේ 

ස්වභාවය තමයි, "රටට ශමොනවා ුරණත් කමක් නැහැ. අශේ 

බිස්නස්  හරි යනවා නේ" කියන එක. එශහම පිරිස් ඉන්නවා. 

"අශේ පඩිය හේෙ ශවනවා නේ රටට ශමොනවා ුරණත් කමක් 

නැහැ" කියන පිරිසක් රශේ ඉන්නවා. නුතත් අද අපි හිතනවා, 

එශහම සිතීශමන් ශේ අනීතික දුෂ්ට ෙලශේගශයන් අශේ රට 

ශබ්රාගන්න ෙැහැ කියලා. ඒක නිසා තමයි අපි ජනතා විුතක්ති 

ශපරුතණ විධියට දුර දැකලා කටයුතු කරන්ශන්.  

වමත්රීපාල සිරිශසේන මහත්තයා 26වැනි දා හවස ශේ 

ආකාරශයන් පිස්සුවක් නටයි කියලා අපි දැනශගන ශනොසිටියත්, 

එතුමාශේ සිය දිවි නසා ගන්නා මානසිකත්වය 2018 ශපෙරවාරි 

ඡන්දශයන් එතුමා ලෙපු දැවැන්ත පරාජශයන් වැඩි ශවන ෙව දැන 

ගත්තාට පස්ශසේ තමයි, අපි විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය ශේ පාර්ලිශේන්තුවට  ශගශනන්න කටයුතු කශඉේ. 

විධායක ජනාධිපති ධුරයට රටකට කරන්න පුළුවන් හානිය 

ශකොපමණද කියලා දන්න නිසා තමයි අපි පක්ෂයක් ව ශයන්              

ඒක ශගනාශේ. පාර්ලිශේන්තුශේ කිසිදු ෙලයක් නැති 

ජනාධිපතිවරශය හට ශමතරේ හානියක් රටකට කරන්න පුළුවන් 

නේ  ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, පාර්ලිශේන්තුශේ යේ කිසි 

ෙලයක් සහිත ජනාධිපතිවරශය හට අනාගතශසදී රටට කරන්න 

පුළුවන් හානිය ශකොපමණද කියලා අපට මැන ගන්න පුළුවන්. 

දැනටමත් අපි ඇති ශවන්න රටට හානි කරශගන තිශෙනවා, එවැනි 

ජනාධිපතිවරුන්ශගන්. ඒ හරහා රශේ ආර්ථිකය සහුතලින්ම විනා  

කරලා දමනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සංචාරක කර්මාන්තය ගැන 

සංචාරක කර්මාන්තශස ශයශදන අය මටත් විස්තර කිේවා.  ගිය 

ශනොවැේෙරශස ඉඳලා ශේ ශනොවැේෙරය දක්වා සන්සන්දනය 

කශඉොත් සාමානයශයන් සංචාරකයන් පැමිණීශේ බිඳ වැටීම 

සියයට 15ක් පමණ ශවලා තිශෙනවා. තවම ශේවාශස අවසාන 

ගණන් හිලේ ලැබිලා නැහැ. ඒ වාශේම, තමයි ඒවාශස වැඩ කරන 

ශසේවක - ශසේවිකාවන්. ශවනත් මන්ත්රීවරුත් ඒ ගැන කිේවා. 

ඔුරන්ට ලැශෙන service charges අඩු ශවලා තිශෙනවා. ඒක නිසා 

ශේ රශේ තිශෙන තත්ත්වය ආර්ථිකයට පැහැදිලිවම ෙලපානවා. 

ශමොකක් ශවනුශවන්ද ශේ? ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රට 

ශෙදනවා වාශේ අනතුරකදී නේ ශේ තත්ත්වය ශවන්ශන්, රටට 

වි ාල ආක්රමණයක් ඇතිවන  අවස්ථාවකදී  නේ ශේ තත්ත්වය  

ශවන්ශන් අපට ඒක ශත්රුේ ගන්න පුළුවන්. නුතත් ශේ ශමොකක්ද 

ශමන්ශන්? වමත්රීපාල මහත්තයාට ඊඉඟ සැශර් ජනාධිපති 

ශවන්නත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාශේ ෙලතන්හාව සහ 

එයාශේ නඩු ටිශකන් ආරක්ෂා ශවන්නත් තමයි ශේ ශේවල් 

ශවන්ශන්. 

අපි අධිකරණයට නිසි ශගෞරවය ඇතිවයි ශේ කාරණා 

කියන්ශන්.  මීට කලිනුත් අපි ශේ නඩු සේෙන්ධව කිේවා. 

රාජපක්ෂ පුරශල් නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට, ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

මහතාට, ෙැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට, ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියට, 

ඊට පස්ශසේ අද රාජපක්ෂ කල්ලිය සමඟ ඉන්න ඇමතිවරුන්ට, 

වීරවං ට, මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේලාට, -ශේ හැම  ශකනාටම 

වාශේ- ශේ දිනවල නඩු තිශෙනවා. දැනට ඒ නඩු කීපයක් 

කැ ශඳේවා. ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාශේ නඩුව කල් දමා 

තිශෙනවා, මාස ගණනාවක් එහාට.  මට තවම ඒ දිනය  දැනගන්න 

ලැබුශණ් නැහැ. ෙැසිල් රාජපක්ෂ මහතාශේ නඩු කල් ගිහිල්ලා 

තිශෙනවා. වීරවං  ශේ නඩුව මැයි මාසයට කල් ගිහිල්ලා 

තිශෙනවා. අපි උසාවියට ශමො හත් කියන්ශන් නැහැ. නුතත් 

නීතිපති ශදපාර්තශේන්තුවට ශමොකද ශවන්ශන් කියලා අපි 

දන්නවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ නඩු හැම එශක්දීම 

නීතිපතිවරයා හිටිශස ශේ ශහොරුන්ට විරුේධව, ශේ දූෂිතයන්ට 

විරුේධ පැත්ශත්. අද නීතිපතිවරයා කාශේ පැත්ශත්ද ඉන්ශන්?  අද 

නීතිපතිවරයා ඉන්ශන් ශහොරුන්ශේ පැශත් ත්. නීතිපතිවරයා කියන 

පුේගලයා ගැන ශනොශවයි මම කියන්ශන්. ඒ ශදපාර්ත ශේන්තුව 

ගැනයි මම කියන්ශන්. ඒක තමයි දැන් කරමින් ඉන්ශන්. 

රාජපක්ෂශේ ශහොරකේ රැක ගැනීශේ ුරවමනාවට, රාජපක්ෂට 

තිශෙන ෙල තණ්හාවට සහ වමත්රීපාල මහත්මයාශේ ශදවැනි වර 

ජනාධිපති වීශේ සිහිනය සැෙෑ කර ගැනීමට තමයි, ශේ රශේ 

සංචාරක කර්මාන්තයත්, ශේ රටත් ශමශහම විනා  කරන්ශන්. 

නැත්නේ ශේශකන් ලැබිච්ච ප්රතිලලය ශමොකක්ද? ශේ ඇති වූ 

විනා කාරි තත්ත්වයට දැන් හරියටම මාසයක් ගත ශවලා 

තිශෙනවා. ශේ තත්ත්වය තවත් දිේ ගැස්ශසමින් යන  ෙව තමයි 

ශපශනන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ''අපි පාර්ලිශේන්තු වට 

එන්ශන් නැහැ'' කියලා රාජපක්ෂ කණ්ඩායම කරු ජයසූරිය 

මහතාට වි ාල විශේචනයක් ශගොඩ නඟනවා. නුතත් ගරු 

කථානායකතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ ගරුත්වයත්, පාර්ලිශේන්තුශේ 

ප්රජාතන්ත්රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් ශවනුශවන් කරන ලද 

කාර්යභාරය අපි ඉතාම ඉහළින් අගය කරනවා. මීට කලින් අනුර 

දිසානායක මන්ත්රීතුමාත් ශේ කාරණය කිේවා. ඒ තර්ජනවලට බිය 

විය යුතු නැහැ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. අපි ඒ 

ස්ථාවරශස දිගටම හිටියා. ශලෝක ඉතිහාසශස පඉුතවැනි වතාවට 

අද ආණ්ඩු පක්ෂයක් පාර්ලිශේන්තුශවන් පලා ගිහිල්ලා තිශෙනවා. 

පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් නැතිව දැන්  රට පාලනය කරන්ශන් 

ශකොශහේ ඉඳලාද? මැදුතලශන් ඉඳලාද? පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් 

නැතිව රට පාලනය කරන්ශන් ශකොශහේ  ඉඳලාද? පාර්ලිශේන්තුව 

හදලා තිශෙන්ශන් රට පාලනය කරන්නශන්. අනික, අශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ගත්ශතොත් අශේ ඇමතිවරුත්, පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරු. ඒ නිසා අශේ විධායකය, වයවස්ථාදායකයටම සේෙන්ධ 

කරලා තිශෙනවා. එක්සත් ජනපදශස වාශේ  විධායකය 

සේපූර්ණශයන්ම පාර්ලිශේන්තුවට පිටින් පත් වන එකක් 

ශනොශවයි. අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ ශකළින්ම තිශෙනවා, 

කැබිනේ මණ්ඩලය, ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිශේන්තුවට වග කිව 

යුතුයි කියලා. ඒ  වග කියන්ශන් මැදුතලශන් ඉඳලාද? ඇත්තටම 

එක් පැත්තකින් ශේක ඉතාම විහිළු සහගත තත්ත්වයක් ෙව අපිට 

ශපශනනවා. අනික් පැත්ශතන් ශේක ශේද වාචකයක්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි පැහැදිලිව කියන්ශන් 

ශේකයි. රාජපක්ෂ මහතාට  වි ්වාස භංගය ශයෝජනා ශගශනන්න 

එපා කියලාශන් දැන් කියන්ශන්. ඒ නිසා අපි රාජපක්ෂ මහතාට 

කියනවා, ඔෙතුමාට වි ්වාසය පඉ කිරීශේ ශයෝජනාවක් 

ශගශනන්න කියලා. කරුණාකරලා වි ්වාසය පඉ කිරීශේ 

ශයෝජනාවක් ශගශනන්න කියලා අපි රාජපක්ෂ කල්ලියට 

අභිශයෝග කරනවා. අපි  ෙහුතර කැමැත්ශතන් -ඔෙතුමාට ෙහුරතය 

නැහැශන්- 135 වැනි ස්ථාවර නිශයෝගය අත්හිටුවලා ශදන්නේ. 

නුතත් අපි 121ශදශනක් ෙහුතර කැමැත්ත දීලා -වසන්ත 

ශසේනානායක මන්ත්රීතුමා ගැන කියන්න අමාරුයි, එතුමා ශහට 

උශේ ශකොශහේ ඉඳිවීද කියලා- 135 වැනි ස්ථාවර නිශයෝගය 

අත්හිටුවලා ශදන්නේ. රාජපක්ෂ මැතිතුමාට වි ්වාසය පඉ කිරීශේ 

ශයෝජනාව අනිේදාම විවාදයට ගන්න. වි ්වාසය පඉ කිරීශේ 

ශයෝජනාවක් ශගශනන්න. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

ප්රජාතන්ත්රවාදය ගැන ශලො හ ශේවල් දන්ශන් නැති ඕනෑම 

ශකශන හ දන්නා ශේ තමයි, රටක් පාලනය වන්ශන් ෙහුතර 

ආණ්ඩුවකින් කියන එක. එශහම ෙලයට පත් වන ආණ්ඩුව 

ශහොරකේ කරන එක, අපරාධ කරන එක රශේ මිනිසුන්ශේ ප්ර ්න. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරන ලද සෑම ශේ පාලන, ආර්ථික 

අපරාධයක්ම ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලශස පැවතුණු 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුශේ නායකශයෝත් ශේවාට වග 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කියන්න ඕනෑ. ඔුරන් ඒ වැරැේද කරන ෙව දැන දැනම ඡන්දය 

දුන්ශන් ජනතාවයි. නුතත් ජනතාව ඡන්දය දුන්නාට පස්ශසේ -අපි ඒ 

ජනවරම පිළිගත්තාට පස්ශසේ-  ඒ ජනවරම ශේ ආකාරයට ඉවත් 

කරන්න වමත්රීපාල සිරිශසේනට දීපු ෙලයක් නැහැ. ඒ නිසා 

කරුණාකරලා ඔෙතුමන්ලාට වි ්වාසය පඉ කිරීශේ ශයෝජනාවක් 

ශගශනන්න කියලා අපි පැහැදිලිවම කියනවා. අපි 135 වැනි 

ස්ථාවර නිශයෝගය අත්හිටුවලා ශදන්නේ; ඒක දිනා ගන්න. ඒක 

දි නා ගත්ශතොත් ශමතැන ප්ර ්නයක් නැහැ. දැන් ඒක කරන්න ෙැරි 

නිසා ශහොශරන් ශහොශරන්, තැන් තැන්වල තමන්ට තිශෙන කළු 

මාධය ෙලය පාවිච්චි කරනවා. තනිකරම අද රාජපක්ෂ - 

වමත්රීපාල ශහොර ආණ්ඩුව යන්ශන් ශමොකක් මතින්ද ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි?  

කළු මාධය ෙලය පාවිච්චි කිරීශමන්. පසුගිය අුරරුදු 20-30 

ඇතුශඉේ හැදිච්ච කළු මාධය වඉල්ලක් අද ලංකාශේ තිශෙනවා. ඒ 

කළු මාධය වඉල්ශල් මැදිහත්වීශමන් තමයි අද ශේ ආණ්ඩුව 

පවත්වා ශගන යන්ශන්. මම සරලව අහන ශේ ශේකයි. මම 

අහනවා, ශේකට මිනිස්සු කැමැතිද කියලා. මම අහනවා ශමන්න 

ශේ ශේ.  හමාර ශවල්ගම මන්ත්රීතුමා රාජපක්ෂ මහතාශේ 

හිවතෂිශයක්; ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශස ශජයෂ්ඨ නායකශයක්. 

ශේ රශේ  ශපොදු ජනතාවශේ හෘදය සාක්ෂිය ශේ කරන ලද 

 හමන්ත්රණය සේෙන්ධව ඉන්ශන්  හමාර ශවල්ගම මහතාශේ හෘදය 

සාක්ෂියට වඩා පස්ශසන්ද, ඉස්සරහින්ද, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි?  හමාර ශවල්ගම මැතිතුමා ශේක එක සැරයක් 

ප්රතික්ශෂේප කරනවා නේ, ශේ රශේ සාධාරණ, සාමානය මිනිසුන් 

ශේක ශදපාරක් ප්රතික්ශෂේප කරනවා. පක්ෂගත මිනිසුන් අයින් 

කරන්න. UNP අය, JVP අය, TNA අය අයින් කරන්න. සාධාරණ, 

සාමානය මිනිසුන් ඉන්නවා. ඒ අයශේ හෘදය සාක්ෂිය තිශෙන්ශන් 

ශකොතැනද?  හමාර ශවල්ගම මහතාටත් වඩා ඉස්සරහින් 

තිශෙන්ශන් ඒක. ඒක රාජපක්ෂ, වමත්රීපාල සිරිශසේන පිළිගන්න 

ඕනෑ. ඒ නිසා අපි වගකීශමන් කියන්ශන් ශමයයි. ශේ අනීතික 

පාලනය අධිකරණය පිළිශගන නැහැ; පාර්ලිශේන්තුව පිළිශගන 

නැහැ. අඩු ගණශන් මාලදිවයින වාශේ රටවල් පිළිශගනත් නැහැ. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශේ රශේ ෙහුතර ජනතාව පිළිශගනත් නැහැ. 

ඒ නිසා අපට ඉතාම පැහැදිලියි, එශහම නේ ශකොශහොමද ශේ ෙලය 

අල්ලාශගන යන්ශන් කියන එක. ශකොශහොමද, ශේ අහවල් ඇමති, 

ශේ ඇමති, අර ඇමති කියලා එන්ශන්? කළු මාධය වඉල්ශල් 

ෙලපෑශමන්. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ ආකාරයට රාජපක්ෂ 

මහතා ෙලයට පත් වීම නැවත දූෂණය ෙලයට පත්වීමක් කියලා 

කියන්න පුළුවන්, ඡන්දශයන් ආවා නේ. නුතත් එතුමා ඡන්දශයන් 

ආවා නේ එතුමාට ජනවරමක් තිශෙන ෙව එතුමා දන්නවා. 

එතුමාට එතශකොට යේකිසි විධියකට හිශත් ෙයක් නැතුව 

නිදාගන්න පුළුවන්, උසාවියත් සාක් හශේ දමා ගත්ශතොත්. නුතත් 

නීති  විශරෝධීව ශේ ආකාරශයන් ෙලයට පත්ශවන රාජපක්ෂ 

අනිවාර්යශයන්ම ෙශයන් ඉන්ශන්. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, එශහම පත්ශවන පාලකශයෝ හැම ශකනාම 

ශදගුණයක් ෙශයන් ඉන්ශන්. ඒ නිසා අනිවාර්යශයන්ම රාජපක්ෂ 

මහතාශේ ආණ්ඩුවට ශමොකක්ද ශවන්ශන්? ශේක දිගට ගිශයොත් 

ශමොකක්ද, ශවන්ශන්? 2010 ඉඳලා 2015 දක්වා පැවැති, 

ඡන්දශයන් දිනා ආපු එතුමාශේ ආණ්ඩුවට වඩා හීලෑ ශවච්ච 

මාධයයක්, හීලෑ ශවච්ච රාජය නිලධාරි පේධතියක් සහ හීලෑ ශවච්ච 

විපක්ෂයක් එතුමාට අව ය ශවනවා.  

ඔෙතුමාත් දන්නවා ඇති, රාජපක්ෂ මහතාශේ ශපෞේගලික 

කාර්ය මණ්ඩලශස හිටපු නිලධාරිශය හට තමයි "සියත" මාධය 

ජාලය අයිති ශවලා තිබුශණ් කියලා. "සියත" මාධය ජාලයට 

ශෙෝේෙ ගැහුවා. සියත මාධය ජාලය තිශෙන්ශන් අරලියගහ 

මන්දිරය පිටුපස්ශසේ, අධි ආරක්ෂිත කලාපශස. ඒකට ශෙෝේෙ 

ගැහුවා. තවම වගඋත්තරකරුශවෝ ශහළිදරේ ශවලා නැහැ. අපි 

දන්නවා, ඒක රාජපක්ෂලා ශකශරේශේ කියන එක. ඒ කියන්ශන් 

"සියත" රාජපක්ෂශේ හිත වශතක් ශවලා සිටියදී, ඒක චුේටක් 

ශවනස් ුරණා කියලා ශෙෝේෙ ගැහුවා.  ඊඉඟට, "සිරස" මාධය 

ජාලය.  2005 ශහෝ 2010දී  රාජපක්ෂ මහත්මයා  ෙලයට පත් 

ුරණාට පසුව, හැම ශපෝයටම "සිරස" මාධය ජාලශයන් රාජපක්ෂ 

මහත්මයා ෙණ කිශයේවා. ඔය සාමානයශයන් වැඩිපුර ආගම 

කශර් තොශගන ඉන්නා අය, - මම වගකීශමන් කියනවා, වැඩිපුරම 

ආගම කශර් තොශගන ශලො හ මිනිසුන් යැයි කියාශගන ඉන්නා 

අය ගත්ශතොත්, ඔක්ශකෝම තක්කඩි. ශමොන ආගම ගත්තත්, 

ඔක්ශකෝම තක්කඩි. ඒ ගැන මට නමින් නමට කියන්න පුළුවන්, 

ශේලාවක් තිශෙනවා නේ. "සිරස" මාධය ජාලශයන් ෙණ කියවපු 

රාජපක්ෂ, ඊට පසුව සිරස මාධය ජාලයට කශඉේ ශමොකක්ද? සිරස 

මාධය ජාලයට ශෙෝේෙ ගැහුවා. අදත් අපිට සිරස ආයතනයට 

ගියාම, රාජපක්ෂලා ගහපු ශෙෝේෙවල ශකොටස් සහ ඒවාශයන් 

විනා  ුරණු ඒවා දකින්න පුළුවන්. ඒවා සිරස ආයතනශස 

ප්රදර් නය කරලා තිශෙනවා. තවම වගඋත්තරකරුශවෝ හිශර් 

දමලා නැහැ. ඒ, රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඡන්දශයන් උඩින් දිනලා 

ඇවිල්ලා තමන්ට ශපොඩ්ඩක් අකීකරු ශවච්ච මාධයවලට සලකපු 

විධිය.  

අපි ශේ මාධය හිමිකරුවන්ට ශදයක් කියන්න කැමැතියි. ඔුරන් 

වි ාල ුතදලක් ආශයෝජනය කරලා තිශෙනවා ශවන්න පුළුවන්, 

මාධය ආයතනවලට. හැෙැයි, ශේ  නීති විශරෝධී, ශේ තක්කඩි 

පාලනය අද ඉල්ලා සිටින්ශන් 2010-2015 කාලයටත් වඩා ශදතුන් 

ගුණයක් හීලෑ ශවච්ච මාධයයක්. වාසුශේව නානායක්කාර 

මන්ත්රීවරයා ඉඟදී කියපු ශදයක් අපි දැක්කා. ඒ, ශමොකක්ද? එතුමා 

ුතරිත මාධය සේෙන්ධව කථා කශඉේ. ඉශලක්ශට්රොනික් මාධය ගැන 

ප්ර ්නයක් නැහැ. ඒවා දැන් සාක් හශේ. එතුමා කියනවා, ුතරිත 

මාධය චුේටක් තිශෙනවා ලු, ශේකට විරුේධව ලියන. විරුේධව 

ලියන්න එපා ලු. ඒ කියන්ශන්, ශහොශරන් ෙලයට ආපු හැම 

පාලකයාම ඉන්ශන් ෙශයන් කියන එකයි ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. හිේලර් මැරුශණ් ෙංකරයක් අස්ශසේ. ගඩාෆි 

මැරුශණ් ශෙෝක් හවක් අස්ශසේ. ගඩාෆි මරපු විධිය ගැන අශේ 

එකඟතාවක් නැහැ. නුතත් හැම ඒකාධිපතිශය හම ෙශයන් 

ඉන්ශන්. 1982දී ශජ්.ආර්.ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා ඡන්දය 

මංශකොල්ල කාලා, ජනමත විචාරණය මංශකොල්ල කාලා, ඡන්දය 

කල් දමා, ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශස නායිකාවශේ ප්රජා අයිතිය 

අශහෝසි කරලා පටන් ගත්ත ඒ ගමන, ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන 

ජනාධිපතිතුමා plan කරපු ගමනක් කියලා අපි හිතන්ශන් නැහැ. 

එතුමා ෙලශස ඉන්න ඕනෑ නිසා එක නීති විශරෝධී ශදයක් 

කඉා. ඊඉඟට, ඒක තහුරරු කරන්න  ශදවැනි එක කඉා. ඊට 

පස්ශසේ තුන්වැනි එක කඉා. ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා 1971 

කාලවකවානුව ගැන  කිේවා, 1987 - 1989 කාලවකවානුව ගැනත් 

කිේවා, ඒක ශහොඳයි. හැෙැයි, එතුමා 1983 කාලවකවානුව ගැන 

කිේශේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ ගැන එතුමාට කියන්න ෙැහැ. මම 

හිතන්ශන් නැහැ, ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා born racist 

ශකශන හය කියලා. හැෙැයි, එතුමා එක නීති විශරෝධී වැඩක් 

කඉාට පස්ශසේ ඒක sustain කරන්න, ඒශක් ඉන්න ශදක, තුන, 

හතර, පහ ඉශබ්ම එනවා, අකමැති ුරණත්.  ඒ නිසා රාජපක්ෂලා, 

වමත්රීපාලලා ශේ පටන් ගත් ගමන ඉවර ශවන්ශන් ශෙොශහොම 

නරක තැනකින් ශවන්න පුළුවන්. අපි සතුටු ශවනවා, දැනටත්  ශේ 

 හමන්ත්රණය පරාජයට පත් කර තිබීම ගැන. ඉතිරි ටිකත් පරාජයට 

පත් කරනවා. ශහොශරන් ෙලයට ආපු රාජපක්ෂට අව ය කරන 

තත්ත්වය ගත්ශතොත්, 2010 - 2015 තිබුණු තත්ත්වයට වඩා දරුණු 

ශවනවා. ඒ නිසා අපි එතුමාට ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, රශේ 

ආර්ථිකය විනා  කරන්න එපා කියලා. රශේ ජන ජීවිතය විනා  
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කරන්න එපා;  අශේ මාතෘ භූමිශස නම කැත කරන්න එපා;  අශේ 

රශේ ප්රතිරූපය විනා  කරන්න එපා කියලා අපි කියනවා.   

සංචාරකයින් තුඉ ුරණත් ලංකාව පිළිෙඳව ශේ ශවලාශේ ඇති වන 

negative අදහස අයින් කරන්න අපට තව අුරරුදු හතරක්, පහක්, 

දහයක් විතර ගතශවයි, ගරු  නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශමොකද, 

ලංකාව නිතර ශලෝශකට ශපශනන රටක් ශනොශවයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශේ පුංචි කාරණාව 

කියලා මශේ කථාව අවසන් කරන්නේ. මම හිතන විධියට ඔෙතුමා 
මශේ කාලය අවසන් කියලා කියන්නයි සූදානේ ශවන්ශන්. 

ඔෙතුමාත් දන්නවා, පලස්තීනය කියලා රටක් තිශෙන ෙව. මමත් 
ඒ රටට එක වතාවක් ගිහිල්ලා තිශෙනවා. පලස්තීනය කිේවාම 

අශේ රශේ මිනිසුන්ට මතක් ශවන්ශන් ශමොකක්ද? අශේ රශේ 

ශගොඩක් අයට මතක් ශවන්ශන් යුේධය ගැනයි. හැෙැයි  
පලස්තීනශසත් මල් පිශපනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.  

ගැහැනු ඉමයින්, පිරිමි ඉමයින් ආදරය කරනවා; දරුවන් 
ඉස්ශකෝශල් යනවා; මිනිස්සු කර්මාන්ත කරනවා. අපි ඒ ශමොනවත් 

දන්නවාද? පලස්තීනශසත් ලස්සන තැන් තිශෙන ෙව අපි 
දන්නවාද? නැහැ. පලස්තීනය ශලෝකශස තිශෙන පුංචි රටක් 

කියලා අපි දන්නවා.  අපි ඒ රට ගැන දන්ශන් විශේ  මාධයවලින් 

ශපන්වන   හඩා ප්රමාණය විතරයි. ඒකම තමයි ලංකාශේ 
තත්ත්වයත්. ඇශමරිකාව, එංගලන්තය දිහා ෙලාශගන ඉන්නවා 

වාශේ ලංකාව දිහා ශලෝකශස මිනිස්සු හැම ශවලාශේම ෙලාශගන 
ඉන්ශන් නැහැ. පසුගිය මාසයක් තිස්ශසේ ලංකාව සේෙන්ධව 

ජාතයන්තර මාධයවල ඉතාම විශ ේෂ ශතොරතුරු පඉුරණා. වනචර, 
නූගත් මේටශේ රටක් කියලා අශේ රට සේෙන්ධව අන්තර්ජාතික 

මාධයවල පඉ ශවලා තිශෙන ඒ විශේචන නැවත ඇදගන්න නේ, ඒ 

නරක අයින් කර ගන්න නේ ශලෝකශස තිශෙන සෑම ජන 
මාධයයකින්ම අුරරුේදක් තිස්ශසේ ලංකාව ගැන ශහොඳ කියන්න 

ශේවි. ඒ නිසා ශේ ශවච්ච damage එක ඉතාම දරුණුයි. එය 
ෙලපාන්ශන් සංචාරක කර්මාන්තයට පමණක් ශනොශවයි.  

අනාගතශස ලංකාවට ශිෂයත්ව ලො ගන්න ගියත්, තනතුරක් ලො 
ගන්න ගියත් ඒක ෙලපානවා. ඉඟදී මට ලංකාශේ තානාපති 

නිලධාරිය හ කිේවා, පිට රටක තිබුණු ජාතික උත්සවයකදී එක් 

විශේ  තානාපති නිලධාරිය හ විහිළුවට කිේවා කියලා, "ඔයා අශේ 
ඉඟට එන්න එපා. ඔයාශේ සාක් හශේ මිරිස්  හඩු තිශෙනවාද 

කියලා ෙලන්න ඕනෑ" කියලා. ඔහු කියනවා, එශහම කියපු එම 
නිලධාරියාට වඩා ශදතුන් ගුණයක් අධයාපන සුදුසුකේ, 

diplomatic service එශක් සුසුදුකේ තිශෙන අයයි අපි යවා 
තිශෙන්ශන් කියලා. නුතත්, ඒ අය ශේ රශේ අපට ශකෝශචොක් 

කරන තත්ත්වයට වමත්රීපාල ශේ රට පත් කරලා තිශෙනවා.   

මා අවසාන ව ශයන් කියන්න කැමැතියි, ශේ දුර්දාන්ත 
තත්ත්වය රශේ සංචාරක කර්මාන්තයට පමණක් ශනොශවයි, අශේ 

රශේ මතු අනාගතයටම ශහොඳ නැහැ කියන එක. ඒ නිසා ශේ 
තත්ත්වශයන් රට ශවනස් කර ගන්න, ශේ නීති  විශරෝධී ආණ්ඩුව 

පඉවා හැරිය යුතුයි. පඉවා හැර ශකටි කාලයකදී සාධාරණ 
තත්ත්වයක් ඇති කර, ඊට පසු මහ මැතිවරණයට ගිහිල්ලා 

මහජනතාව අතරට යා යුතුයි කියන එක නැවත සඳහන් කරනවා.  

වමත්රීපාල සිරිශසේන මහතාට අපි කියන ශේ අහන්න ෙැරි නේ අඩු 
තරමින් ශ්රී ලංකා ශකොමියුනිස්ේ පක්ෂශස ප්රධාන ශල්කේ, ඩිේ 

ගුණශසේකර මහතා කියන එකවත් අහන්න. ඩිේ ගුණශසේකර මහතා  
"මේබිම" පුවත් පතට කියා තිශෙන කාරණය පිළිෙඳවත් සඳහන් 

කර මශේ කථාව අවසන් කරන්නේ. ඔහු කියා තිශෙනවා, "ශේ 
අර්බුද ශදකට ශහේතුව ජනාධිපති ගත් තීරණ තුන" කියලා. අඩු 

ගණශන් අපි කියන එක අහන්න ෙැරි නේ,  තමන් එක්ක සිටින ශ්රී 

ලංකා ශකොමියුනිස්ේ පක්ෂශස ශල්කේවරයා කියන එක ශහෝ 
අහලා ශේ පිස්සුව නතර කරන්න කියලා අපි වමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහතාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  එතුමා එය නතර ශනොකඉත් අපි 
නියත ව ශයන්ම එතුමාශේ ශේ ශේ පාලන  හමන්ත්රණය පරාජය 

කරනවා. ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. මීඉඟට, ගරු ගාමිණී ජයවික්රම ශපශර්රා 

මැතිතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 15ක් තිශෙනවා.  

 
[අ.භා. 4.27] 

 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශහොර ආණ්ඩුශේ අයට අද 

 ාපය වැදිලයි තිශෙන්ශන්. ඇයි, මම එශහම කියන්ශන්? අපි හැම 

ආගමකටම ගරු කරනවා. අශේ රශේ තිශෙනවා, උතුේ ආගේ 

කිහිපයක්. ශෙෞේධාගම, හින්දු ආගම, කශතෝලික ආගම හා 

ඉස්ලාේ ආගම. 

කථානායකතුමාශේ පුටුව ඉඟ ඉඳලා ශලෝකශස කශතෝලික 

ෙැතිමතුන්ශේ උත්තම පූජනීය ෙයිෙලශයන්; ආගමික ව ශයන් 

උතුේ ශපොශතන් හිටපු ුතදල් ඇමති -හිටපු ශනොශවයි, ඉන්නවා 

කියලා අපි කියන- මංගල සමරවීර මහත්මයාට ගැහුවා. මා සිටිශස 

ශමතැනයි. මට වැදුශණ් ශලෝකශස ුතස්ලිේ ෙැතිමතුන් ශෙොශහොම 

ශගෞරවශයන් වන්දනාමාන කරන  හරානශයන්. ඒ ශපොත මශේ 

ෙඩටයි වැදුශණ්. මට වැදුණාට කමක් නැහැ, මට රිදුශණ් නැහැය 

කියා ඒ ශවලාශේ මා කිේවා. ඒශක්  ාපය නිසා දැන් ඒ අයට පිස්සු 

හැදීශගන එනවා. පේ කරන්නාට පිස්සු හැශදනවාය කියා කියනවා 

ශන්. ඒ වාශේ, පිස්සුව හැදිලා දැන්  ාපකාරී තත්ත්වයකට 

පත්ශේශගන එනවා.  ාපකාරී තත්ත්වයට පත්ශවලා එන්ශන් ඇයි, 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි?  ාපකාරී කියන්ශන් ශේකයි. මා 

අද ඔෙතුමාට කියනවා, ඉදිරි මාස කිහිපය තුඉ ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඒ අය වාඩිවන පුටු රත්ශවනවාය කියා. ඒ අයට 

ඉන්න ෙැහැ. ඒ රත්වීම තුඉ ශේව  ාපශයන් ඒ අයට ඉදිරි 

කාලශසදී හැශදන පිස්සුව නිසාත්, පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතරයක් 

නැතිකම නිසාත් අය වැයක් අනුමත කර ගන්න ෙැරිශවනවා. ශේ 

රශේ ජනතාවට මම ශමන්න ශේ කාරණය කියනවා. ඉදිරි මාස 

ශදක යේදී අශේ ජනාධිපතිතුමා බුේධිමත්ව තීරණයක් ගත්ශත් 

නැත්නේ, ශේ ශහොර ආණ්ඩුව, ශහොරකේ කරලා පුරුදු අය, ෙලය 

ගන්න ෙැරි නිසා ූලඩැල්ශලෝ වාශේ ඉන්න හදනවා නේ, අය 

වැයක් අනුමත කරන්න ෙැරි වන එක සුළු ශදයක් කියලා හිතන්න 

එපා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, විශේශිකශයෝ ශේ රශේ 

තැන්පත් කඉ ස්ථාවර ුතදල් ඔක්ශකොම ශගන යනවා. මා ඉන්ශන් 

කටුගේශපොලයි. එතැන ඉඳලා ශකළින් ෙැලුවාම Airport එක 

ශපශනනවා. ඉස්සර රෑට අහස් යානා 15ක්, 20ක් විතර යනවා 

ඇශහනවා. ඔෙතුමන්ලා වි ්වාස කරන්න, දැන් ඇශහන්ශන් එක 

plane එකක් යන හඬ විතරයි. සංචාරකයන්ශේ පැමිණීශේ අඩුවීම 

ශකොශහොමද කියා ෙලන්න. එවැනි රටක අශේ අය වැයක් අනුමත 

කරන්න ෙැරි ුරශණොත්, ශමොකක්ද ශවන්ශන්? ශමතැනදී ශවන්ශන්, 

අශේ රජශස ශසේවකයන්ට පඩි නඩි ශගවන්න විතරක් ශනොශවයි, 

ඉදිරිශසදී ෙඩු ුතේටු ශගශනන්නත් සල්ලි නැතිවන එකයි කියන 

එක මතක තො ගන්න. විශේ  වත්කේ ෙහිනවා. දැන් මට මතක් 

ශවන්ශන් ශමොකක්ද? මා භය නැතුව අද ප්රකා  කරනවා, 1970 - 

1977 යුගය වැනි යුගයක් එන ෙව. ඒ යුගය ශමොකක්ද? එතශකොට 

සංචාරකශයෝ ශේ රටට එන්ශන් නැහැ. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ඒ කාලශස ශකශසල් ෙඩ කෑවා ඔෙතුමාට 

මතක ඇති. ඔෙතුමාශේ පියා ශේ පාලනය කරන කාලශස, 

ඔෙතුමා තරුණ කාලශස මිනිසුන් ශකශසල් ෙඩ කෑවා මතක ඇති. 

වන්නිශස විතරක් ශනොශවයි, ශමොනරාගල විතරක් ශනොශවයි, 

ශකොශහත් ශකශසල් ෙඩ කෑවා. හාල් ශසේරු ශදකක් පාශර් ශගන 

යන එක තහනේ කඉ ආකාරය ඔෙතුමාට මතක ඇති. ඒ, ඔෙතුමා 
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පාසල් යන කාලශස. එදා මිරිස් ශපොලු තිබුණා, හාල් ශපොලු 

තිබුණා. නුතත් ඒ කාලශස ජනතාවට ප්ර ්නයක් තිබුශණ් නැහැ. 

ඇයි? ශගවල්වලට විදුලිය තිබුශණ් නැහැ. මා හිතන හැටියට ඒ 

කාලශස ආසනයකට ශමෝටර් සයිකල් 4ක්, 5ක් තිශෙන්න ඇති. ඒ 

කාලශස උළු ශසවිලි කඉ ශගවල් තිබුශණ් නැහැ. ශපොල් අතු 

ශසවිලි කඉ මැටි ශගවල් තමයි තිබුශණ්. ඒ යුගශස ඒ ජනතාව, ඒ 

පරපුර ශකශසල් ෙඩ ශහෝ ශවන ශමොනවා ශහෝ යන්තේ කාලා 

ජීවත් ශවන්න පුරුදු ශවලා සිටියා. නුතත් ඒ යුගය අපි 1977දී 

ශවනස් කඉා ශන්. නිදහස් ආර්ථිකය නිසා ශේ රට ශලෝකයට 

ශගන යෑම තුළින් අපි ඒ යුගය ශවනස් කඉා. අද හැම ශගදරකම 

ශමෝටර් සයිකල් තිශෙනවා. එක පුරලකට ශමෝටර් සයිකල් කීයක් 

තිශෙනවාද? එක පුරලකට ශමෝටර් සයිකල් ශදකක්, තුනක් 

තිශෙනවා; "Landmaster" එකක් තිශෙනවා; ට්රැක්ටරයක් 

තිශෙනවා. දැන් ශගවල්වලට විදුලිය තිශෙනවා; TV තිශෙනවා. 

දැන් ජැන්ඩියට ඇඳලා යනවා. ඉමයින්ට ශහොඳ අධයාපනයක් 

ශදනවා. ශේ යුග ශදකක් කියන එක මතක තො ගන්න. අද ශේ 

රජයට ශේ  ාපය කරන්ශන් අපි ශනොශවයි. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ඔෙතුමාත් ඉන්ශන් ශදවියන්ශේ රශේ; 

කතරගම ශදවියන්ශේ අඩවිශසයි. 

ශේ රශේ පවතින උතුේ බුේධ ධර්මය අුරරුදු 5,000ක් ආරක්ෂා 

කරන්ශන් මනුෂයශයෝ ශනොශවයි. උඩ ඉන්න, ශනොශපශනන 

ශදවිශයෝ තමයි එය ආරක්ෂා කරන්ශන්. නක්ෂත්රකරුවන් කියන 

ශේවල් ශනොශවයි මම ශේ කියන්ශන්. ශේ ගත ශවන්ශන් 

පේකාරශයෝ විනා  ශවන යුගයක්. මම ශේ කියන ශදය වැරැදි 

කරන පැවිදි අයටත් අදාඉ ශවන්න පුළුවන්. ශේ පාලකශයෝ 

විනා  ශවනවා; පුරවැසිශයෝ විනා  ශවනවා. ශේ ගුණශයන්, 

ස්වභාව ධර්මශයන් පිස්සු හදවනවා. භයංකාර ශේවල් සිදු ශවනවා. 

අග හිඟකේ ඇති ශවනවා; මිනී මැරුේ සිදු ශවනවා; මංශකොල්ල 

කෑේ සිදු ශවනවා. ඇයි? දැන් 1970-1977 කාලය වාශේ ශනොශවයි 

ශන්. මම අද කරන ශේ කථාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුඉත් 

ශවනවා ශන්. අද මම කියන ශේ වරදින්ශන්  නැහැ. ශේ ශේවල් සිදු 

ශවලා ඔක්ශකොම ශුේධ ශවනවා. 1970-1977 යුගය නැති කරලා, 

1977දී ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා  ආවා වාශේ යුගයකට අපි 

නැවත එනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශේ සිදු ශවමින් 

පවතින්ශන් ඒකට ආරේභයක් තමයි. ශේ කියන පේකාරශයෝ 

ඔක්ශකොම විනා  ශවනවා. මම පාර්ලිශේන්තුශේදී දිගටම ශේ 

ගැන කිේවා; කැබිනේ මණ්ඩලශසදී  කිේවා. අශේ පක්ෂශස 

ශවන්න පුළුවන්; වමත්රී කල්ලිශස ශවන්න පුළුවන්; ශ්රී ලංකා 

නිදහස් පක්ෂශස ශවන්න පුළුවන්; ශජ්වීපී එශක් ශවන්න පුළුවන්; 

"ටීඑන්ඒ" එශක් ශවන්න පුළුවන්; ශපොශහොේටුශේ ශවන්න පුළුවන්; 

ශේ ඔක්ශකොම ශුේධ ශවන්න ඕනෑ. පාර්ලිශේන්තුව කියන්ශන් 

උත්තරීතර, උතුේ පුණය භූමියක්, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. ඊඉඟ මැතිවරණශසදී ශේ භූමිය ශුේධ පුණය 

භූමියක් ශවනවා. ෙලන්න, ඒක ශවනවා. මම ශේ පාලනශයන් 

අයින් ශවන්ශන් එදාටයි. මම දැන් ඒක පාර්ලිශේන්තුශේ කියනවා. 

ශමච්චර කල් මම ඒක කිේශේ නැහැ.  

වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා ජනාධිපති කරන්න අශේ 

පාක්ෂිකශයෝ; අශේ ජනතාව -ශදමඉ, ුතස්ලිේ, සිංහල ජනතාව- 

ලක්ෂ 62ක ඡන්ද ප්රමාණයක් ලො දුන්නා. වංචා, දූෂණ නැති 

කරන්න කියලා තමයි ඔුරන් ඒ ඡන්දය දුන්ශන්. රාජපක්ෂ යුගය 

නැති ශකරුශේ එශහමයි. ඡන්දය ශවලාශේ අපි කිේශේ, "දූෂණ, 

වංචා නැති කරලා ලංකාව ශලෝකශස උතුේ රටක් කරනවා" 

කියායි. උතුේ කියන රශේ වංචා අල්ලන්න කියලා අපි අලුත් 

පාලනයක් ශගනාවා. අශේ පැත්ශත් ුරණත් වැරැදි කරපු අය 

ඉන්නවා නේ ඒ අය හරිය කියා මම කියන්ශන් නැහැ. මහ 

ෙැං හශේ  ශහෝ ශවනත් ඕනෑම තැනක වැරැදි කඉ අය ඔක්ශකොම 

නීතිය ඉදිරියට ශගශනන්න ඕනෑ. භය නැතිව මම ඒක කියනවා. 

වැරැදි තිශෙනවා නේ ඒවා අධිකරණශයන් ඔේපු කරන්න ඕනෑ. 

එශහම නැතිව, පුවත් පත් හරහා මඩ ගැහීම ශනොශවයි කඉ 

යුත්ශත්. ශේ ශේවල් අධිකරණශයන් ඔේපු කරන ශතක් අපි අුරරුදු 

ශදකහමාරක් ෙලා හිටියා.  

සරත් අුතණුගම හිටපු ඇමතිතුමා අශේ ආණ්ඩුශේ සිටියදී 

ශපත්සමකට අශපන් අත්සන් ගත්තා. ඒ ශමොකටද? 

ජනාධිපතිතුමාට ශදන්නයි. මමත් ඒකට අත්සන් කඉා, දූෂිතශයෝ, 

ඒ රජශස සිටි වංචාකාරශයෝ ඔක්ශකොම ගැන පරීක්ෂණ කරන 

විශ ේෂ අධිකරණයක් ශකළින්ම ඇති කරන්න. ඒ ගැන අප 

නීතිපතිතුමාශගන් විමසුවා. "දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය යටශත් විශ ේෂ අධිකරණයක් දමන්න ෙැහැ, කඉ 

හැකි එකම ශදය වර්තමාන අධිකරණ තුඉ වදනිකව නඩු අහන 

විනි ්චය මණ්ඩල පත් කර ඒ කටයුතු කිරීමයි" කියා එතුමා 

කිේවා. ශේ කාරණය දිගටම ගිහින් අවසානශස කැබිනේ 

මණ්ඩලයට ආවා. ශේ සිේධිය ඔෙතුමාටත් මතක ඇති, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. කැබිනේ රැස්වීශේදී එවකට 

අධිකරණ ඇමති ව ශයන් කටයුතු කඉ විජයදාස රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ශගන් නැවත ශේ ගැන විමසුවා. එතැනදී විජයදාස 

රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කිේශේ ශමොකක්ද? ශේවා ගැන රට දැන 

ගන්න ඕනෑ. "ජනාධිපතිතුමනි, මට AG’s Department එශක් 

සිවිල් නඩු 18,500ක් තිශෙනවා, සිවිල් නඩු 18,500ක් තිබියදී, 

ශවනම අධිකරණ ඇති කරලා ශේ නඩු අහන්න කියලාද මට 

කියන්ශන්?" කියා එතුමා ඇහුවා. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු කැබිනේ 

මණ්ඩලශස සිටි සියලුශදනා එදා නි ් බ්ද ුරණා. ඊඉඟ සතිශස ශේ 

ගැන කථා කරනවා කියලා මම තීරණය කඉා. විජයදාස රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා මශේ මිත්රයා. නුතත් ඒ මිත්රත්වයයි, ශේ පාලනයයි 

ශදකක්. මම කවදාවත් ඒ ශදක එකට ගාවා ගන්ශන් නැහැ. මට 

මශේ පුතාත් එකයි, අනික් අයත් එකයි. නීතිය, නීතිය විධියට 

තිශෙන්න ඕනෑ. අපි සාමානයශයන් කැබිනේ මණ්ඩලශස රැස්වීම 

අවසන් ශවලා තමයි නයාය පත්රශස තිශෙන අශනක් ප්ර ්න ගැන 

කථා කරන්ශන්. ජනාධිපතිතුමා කැබිනේ මණ්ඩල රැස්වීම අවසන් 

ශවලා නැිනටින්න හදේදී මම එතුමාට කිේවා, ශපොඩ්ඩක් ආපහු 

වාඩි ශවන්නය කියා. එතුමා කවදාවත් මට ොධා කරන්ශන් නැහැ. 

මට කියන්න තිශෙන ශේ මම ශකළින්ම කියනවා. "ගරු 

ජනාධිපතිතුමනි, ඔෙතුමාට ශේ රශේ ලක්ෂ 62ක ජනතාවක් ඡන්ද 

ලොදුන්ශන් යහ පාලනය අනුව කටයුතු කරාවි කියලායි, අද වන 

විට අුරරුදු තුනකට කිේටු ශවලා තිශෙනවා, එදා සරත් අුතණුගම 

මැතිතුමා ඉදිරිපත් කඉ ශපත්සමකට අපි අත්සන් කඉා, නුතත්, 

'එය කරන්න ෙැහැ,  විශ ේෂ අධිකරණ පත් කරන්න ෙැහැ, 

අධිකරණවල වදනිකව නඩු අහන විනි ්චය මණ්ඩලවලටම ඒක 

කරන්න පුළුවන්' කියා  නීතිපතිතුමා කියා තිශෙනවා, 'සිවිල් නඩු 

18,500ක් තිශෙේදී  නීතිපති ශදපාර්තශේන්තුශේ ශපොඩි නඩු  

අහන්නද කියන්ශන්, මට ඒක කරන්න ෙැහැ' කියා විජයදාස 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියනවා, ඔෙතුමාටත් කැබිනේ මණ්ඩලශසදී 

ශේ ගැන කථා කරන්න ෙැරි නේ මම කැබිනේ මණ්ඩල ශයන් 

අයින් ශවනවා" කියා ඒ ශවලාශේ මම ජනාධිපතිතුමාට කිේවා.  

මම එශහම කිේවාම  ඔක්ශකොම තූෂ්ණිේභූතව නි ් බ්දව 

අහශගන හිටියා.  ජනාධිපතිතුමාශේ ුතහුණ මම දැක්කා.  ටිකක් 

ශවලා බිම ෙලාශගන ඉඳලා කිේවා, "හරි, මට ශත්රුණා. මම 

තීරණය කඉා. දැන් හරි." කියා. එශහම කියා නැිනේටා.  අන්න 

එදා  සවස අරලියගහ මැදුශර් පාර්ලිශේන්තු කණ්ඩායශේ 

රැස්වීශේදී විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශපත්සමක් අත්සන් කඉා,   

හේෙන්ශතොට පවරා ගැනීම  - සමාගමට දීම අනුමත කරලා. 

එතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ ප්රකා යක් කඉා, ඒක කවදා ශහෝ ආපසු 

පවරා ගන්නවාය කියා. අන්න එතැනදී ශදකම  එකට ආවා. ආරංචි 

ුරණා, අධිකරණයත් ප්රකා  කඉා. එතැන අත්සන් කරේදී 

අගමැතිතුමා කිේවා," නැහැ, මට සතියක් ශදන්න. ශේවා රට දැන 
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ගන්න  ඕනෑ. මම විජයදාස මැතිතුමාත් සමග කථා කරලා 

තීරණයක් ශදනවා." කියා.   එතුමා ආශේ නැහැ. එතැනදී 

ජනාධිපති නිල නිවශසේදී  තලතා මැතිනිය අධිකරණ ඇමතිතුමිය 

විධියට දිුරරුේ දීලා අත්සන් කඉා. මම  බුේධ  ාසන අමාතය හා 

වන ජීවි. එතශකොට අුරරුදු තුනහමාරක් ගිහිල්ලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එශසේ නේ මම ශමතැනදී 

කියන්ශන්,  පාර්ලිශේන්තුව පිරිසිදු ස්ථානයක් කරන්න අපි කැප 

ශවන්නට  ඕනෑ කියා. ඔෙතුමා අවංක ශකශනක්. මම දන්නවා. 

ශහොඳ  බුේධිමත්  පිශය හශේ පුශතක්. ඒ අවංකත්වයත් දන්නවා.   

ඡන්ද දායක දායිකාශවෝත්  වරදක් කරනවා.  

එදා නින්දිත විධියට, ඇසිඩ් ශගනල්ලා ගහන්නයි හිටිශස.  

සමහර  ශවලාවට  මහශල්කේතුමන්ලාට, ඔෙතුමාටත් ඒවා 

වදින්නට තිබුණා, අශේ මන්ත්රීතුමන්ලා ඇවිස්සිලා ගියා නේ. 

එශහම ඇවිස්සිලා ගිශස නැහැ. මතක තියා ගන්න, ඇසිඩ් 

ශගනල්ලා තිශයනවා. අුරරුදු 72ක ඉතිහාසශස  ශමවැනි ශේවල් 

ශවනශකොට ශේ රටට සංචාරකශයෝ  එයිද? ශලෝකය ගත්තාම 

උත්තරීතර ශථරවාදී  බුදු දහම  තිශෙන   රටක් ලංකාව. මම 

දිුරරුේ දුන් ශවලාශේ  ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඉන්න තැන 

කිේශේ ශමොකක්ද? ශථරවාදී බුදු දහම ශලෝකයට පතුරුවන්නට  

ඕනෑය කියායි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශමය කියන්ශන් නිකේ 

ශනොශවයි.  එන වර්ෂශස -  ශගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ශසේ  

කැලණි විහාරයට වැඩලා    අුරරුදු 2600ක් ශවන්ශන්  හරියට 

ශවසක් දවශසේයි.  මා  බුේධ ාසන ඇමති විධියට  කැලණිශස 

නායක හාුතදුරුශවෝ මට කිේවා, කැලණිශස විතරක් ශනොශවයි, ශ්රී 

පාදස්ථානශස, මහියංගනශස , නාගදීපශස උත්සව පවත්වන්නට 

ඕනෑය කියා.  මම කිේවා," හාුතදුරුවශන්,   සමාශවන්න.  උත්සව 

ශනොශවයි, අපි හැම නිකායකින්ම 2600 ශදශන හ පැවිදි කරවුතය."  

කියා. ශලෝක ශෙෞේධ  ෙැං හවක්  ඇති කරන්නය කියා  ගිය 

අුරරුේශේ ලංකාශේ  පැවැති  සුතළුශේදී කිේවා.  විජයදාස   

රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඒක කරන්න ෙැරිුරණා.  මම ඒ ගැන 

සාකච්ඡා කරලා පැරිසිශස ඉන්න නායක ස්වාමීන් 

වහන්ශසේලාශේත් සහශයෝගය ලො ගත්තා. ශලොස ් ඇන්ජලීස ්

නායක හාුතදුරුශවෝත්  එක්ක ශමශහන්  ෙැං හවල බුේධි 

මණ්ඩලයක් එක්ක, ෙැං හවල වි ාරදශයෝ එක්ක ශලෝකශස 

රටවල්  ඔක්ශකොම  එකතු ශවලා  ශලෝක  ශෙෞේධ ෙැං හවක් ඇති 

කරන්න කටයුතු කර ශගන ආවා. භික්ෂූන් වහන්ශසේලාට රක්ෂණ 

ක්රමයක් ශගනාවා.  ශේ ඔක්ශකොම ඇණ හිටියා. ලංකාශේ අපි 

ශලෝකයට ශදන්නට තිශෙන්ශන්  ලස්සන පරාදීසයක්. අපට  

ශදන්නට තිශෙන්ශන් බුේධ ධර්මය.  ෙටහිර රටවල් හැම  එකක්ම 

වාශේ දහේ පිපාසශයන් ඉන්නවා. එශසේ නේ අපි ශකොශහොමද ශේ 

විධියට වැඩ කරන්ශන්?  ශේ රශේ අහිංසක ජනතාව  අපිව පත් 

කරලා ශමතැනට එවලා තිශෙන්ශන්. ුතල අමතක ශවලා.  මට 

තරුණ මන්ත්රීවරශයක්  මට ශපශර්දා  පඉුතදා ෙැං හශේදී  

හුතුරණාය කියුතශකෝ. මම නම කියන්ශන් නැහැ. මම ගිශස  

overdraft  එශකන් මට ලක්ෂ ශදකක් ගන්න. මම ශමච්චර  

ශජයෂ්ඨ ශයක්.  අශේ අක්කර පන්සිය පණහක් හයසියයක් 

ආණ්ඩුවට දුන්නා 1971 land ceiling නීති යටශත්.  එතැනට ගිය  

ශවලාශේ තරුණ මන්ත්රීවරශයක්  ආවා. අශන් මම දන්ශන් නැහැ, 

එතුමා අපට පිරිතුත් කියා වැඩ කරපු  ශකනා. එතැන ඇතුශඉේදී මම 

කිේවා, "මල්ලිශස අර මැෂින්  එශක් ගණන් කරපු  ඒවායින්-සල්ලි 

ශනෝේටුවලින් ටිකක් ශදන්න ෙැරිද" කියා. හිනා ශවනවා.  

අහිංසක ජනතාවක් ජීවත් වන ශේ ලංකාව තරේ වාසනාවන්ත, 

පින්වත් රටක් ශලෝකශස ශවන නැහැ. ජනතාව ෙඩගින්ශන් 

මැශරන්ශන් නැහැ. ශපොල් ශගඩියක් තිශෙනවා නේ, ශමොනවා හරි 

හදාශගන කාලා ජීවත් ශවන්න පුළුවන් රටක්, ශේ රට. අපි 

ඉස්ශසල්ලා ශමතැන හදුත. මම කථා කරන්ශන්, ශේ රශේ 

ජනතාවට. මම විශ්රාම යන්න ඉසශ්සල්ලා පතන ශදයක් තමයි, ශේ 

ස්ථානය පුණය භූමියක් කරන්න ඕනෑ. ඒක කරන්න ෙැරි නේ ශේ 

රශේ ලස්සන ශගොඩනැිනලි තිබුණත්, ශේ රට ශමොන තරේ 

සංවර්ධනය ුරණත්, ශේ රටට සංචාරකශයෝ ශමොන තරේ ආවත් 

අපට වැඩක් නැහැ. එශහම ශන්ද, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි? පරිසරය විනා  ශවනවා. පරිසරය විනා යි. 

අන්න දැන් ඇශමරිකාව කියනවා, භයානක තත්ත්වයක් ඇති 

ශවලා තිශෙන ෙව. ස්වභාව ධර්මශයන් එන විපත්තිවලට 

ඇශමරිකාවට බිලියන ට්රිලියන ගණන් ගිහිල්ලා. දැන් රජය 

කල්පනා කරනවා, ඉදිරිශසදී ආදායමට වඩා විපත්වලට වියදේ 

කරන්න සිදු වන ෙව. ධන  හශේරශයෝ, ධනපතිශයෝ, 

ශකෝටිපතිශයෝ ඉන්න ශලෝකශස පාරාදිසශස නගරය වූ 

ඇශමරිකාශේ ශලොස් ඇන්ජලීස් ගන්න. නගරය ඉවරයි. ගිනි 

අරශගන කාන්තාරයක් ුරණා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

ඔෙතුමා දන්නවා අද ශේ ලංකාශේ තිශෙන  ාපයත් එක්ක 

වැඩිකල් යන්න ඉස්ශසල්ලා අශේ ජනතාව අර මම කියපු තණ 

ශකොඉ කන යුගයට එනවා. 

ඊඉඟට, මම කියන්න ඕනෑ CITES සුතළුව ගැන. CITES 

සුතළුව කියන්ශන් ශමොකක්ද? මම තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී 

ඇමති විධියට කටයුතු කරේදී 2012 මැයි මාසශස Customs 

එශකන් ඇල්ලුවා රුපියල් මිලියන 360ක් පමණ වටිනා අප්රිකාශේ 

මරපු රතු ශල් තැවරුණු ඇත් දඉ - blood ivory - ශතොගයක්. ශේ 

CITES සේුතතිය කියන්ශන් ශමොකක්ද කියලා අපි මතක තො 

ගන්න ඕනෑ. ජීනීවා නුවර තිශෙනවා, එක්සත් ජාතීන්ශේ මානව 

හිමිකේ ශකොමිසම. අද කුරරුත් දන්නවා එතැන මිනිස් 

අයිතිවාසිකේ ගැන තර්ක කරන තැනක් ෙව. ඒ වාශේම, සව්භාව 

ධර්මය හා පරිසරය විනා  කරන එකට විරුේධව ්රියා කර, තිරසර 

සමාජයක් හා ශලෝකයක් සෑදීශේ අරුතණින් සාදාගත් සේුතතියක් 

තිශෙනවා, CITES කියලා. ශේ CITES සුතළුව ශලෝකශස ප්රෙල 

ශවලා ඉන්නවා. එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානශස සාමාජිකත්වය 

දරන රටවල් 192න් 183ක්ම අද ශේ CITES සුතළුශේ 

සාමාජිකශයෝ ශවලා ඉන්නවා. CITES සේුතතිය කියන්ශන් 

ශමොකක්ද?  නීති විශරෝධි ශවශඉඳාේ කරන, වඳ වී යෑශේ 

තර්ජනයට ුතහුණ පා ඇති සත්ව සහ වෘක්ෂ ලතා සේෙන්ධශයන් 

්රියා කරන අන්තර්ජාතික සංවිධානයක්. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ඒ ඇත් දඉ ටික විනා  කරන්න මට කැබිනේ 

මණ්ඩලශයන් අනුමැතිය දුන්නා. අනුමැතිය දීලා, එදිනට 

ජනාධිපතිතුමාත් එනවා කිේවා. එදා Galle Face එකට එක්සත් 

ජාතින්ශේ සංවිධානශස මහ ශල්කේතුමාත් ආවා. ඒ වාශේම 

තානාපතිවරු ඔක්ශකෝම ආවා. BBC එක ඇතුළු ජාතයන්තර 

මාධය ජාලයම එතැනට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ ඇයි? කවදාවත් 

ශනොුරණු ශදයක් ෙලන්න; අප්රිකාශේදී පණ පිටින් මරා ගත් 

ඇතුන්ශේ දඉ ශේ  හඩා දූපශත්දී විනා  කරලා,  හඩු කරලා ුතහුදට 

දමනවා ෙලන්න. ඒ කටයුත්තට දින ශයොදා තිබියදී, ඊට දවස ්

ශදකකට ශපර පැවැති කැබිනේ මණ්ඩල රැස්වීශේදී එස්.බී. 

දිසානායක ඇමතිවරයාශගන් සහ කැබිනේ මණ්ඩලශයන් මට 

ෙලපෑමක් ආවා, "ශේ ඇත් දඉ ටික විනා  කරන්ශන් නැතුව 

පන්සලට ශදන්න." කියලා. මම නැිනටලා ඇහුවා, පණ පිටින් 

දඟලනශකොට කියත්වලින් - power sawsවලින්- අුත අුතශේ දඉ 

කපේදී මැරිච්ච ඒ ඇතුන්ශේ ඇත් දඉ, බුේධ ධර්මයට අනුව 

පන්සලක තියන්න පුළුවන්ද කියලා. එම උත්සවයට 

ජනාධිපතිතුමාශේ ඒමත් වැඉැක් හවා. අගමැතිතුමාත්  ඒ 

උත්සවයට ආශේ නැහැ. තානාපතිවරු ඔක්ශකෝම ආවා. 

උත්සවශයන් පසුවදාට, පසුවදා එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා කථා 

කරලා මට කියනවා, "ජශස ඔයා කරපු වැශඩන් BBC එක ඇතුළු 

ශලෝක මාධය හරහා ලංකාවට පුදුම ශගෞරවයක් ඇති ශවලා 

තිශෙනවා" කියලා. අපට GSP Plus සහනය පවා ලැබුශණ් ඒවා 

නිසායි ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.   
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පාර්ලිශේන්තුව 

CITES සුතළුව අුරරුදු තුනකට වතාවක් තිශෙන්ශන්. එහි 

17වැනි සුතළුව තිබුශණ්, ද හණු අප්රිකාශේ ශජොහැන්ස්ෙර්ේ 

නගරශස. මම කැබිනේ මණ්ඩලයට ශයෝජනා කඉා,  ඊඉඟ සුතළුව 

ලංකාශේ තියන්න. ජනාධිපතිතුමා කැබිනේ මණ්ඩලශසදී මශගන් 

ඇහුවා, "ඔෙතුමා ශමොකක්ද අශපන් ඉල්ලන්ශන්?" කියලා. මම 

කිේවා, ශේකට අනුමැතිය ශදන්න, රටවල් 183න් ඒකච්ඡන්දශයන් 

ලංකාවට ශමම අවස්ථාව ශගශනනවා කියලා.  

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔෙතුමාට තව විනාඩි ශදකක් තිශෙනවා. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මම තව විනාඩි කීපයක් ගන්නවා. 
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔෙතුමාට අතිශර්කව විනාඩි පහක් දීලා තිශෙනවා. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එතැන චීනය, රුසියාව, ඇශමරිකාව ඇතුළු සාමාජික රටවල් 

183ක් හිටියා. ඒකච්ඡන්දශයන් එම අවස්ථාව අපට ලැබුණා. එදා 

ලංකාව ශවනුශවන් ඡන්දයට ගිශස මම. අශේ තානාපතිතුමා 

සිටියා. එන අුරරුේශේ ශවසක් ඉවර ශවලා, මැයි 22 ඉඳලා ජුනි 03 

දක්වා සති ශදකක් සාමාජික රටල් 183ක විශේ  නායකශයෝ, 

නායිකාශවෝ 4,000ක් ලංකාවට එන ශලො හම උශඉල තිශෙනවා. 

දැන් එය කඩාකේපල් වන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තිශෙනවා. 

ඒ උශඉල ලංකාශේ පවත්වයිද කියලා මට සැකයි. අපි ලෙන 

අුරරුේශේ පැවැත්ශවන ශවසක් උත්සවයට චීනශස  දඉදා 

වහන්ශසේ  ලංකාවට වැඩමවන්න සැලසුේ කඉා.  බුදුරජාණන් 

වහන්ශසේ වැඩම කඉ පුණය භූමියක්  වූ කැලණිශස  ඒ උත්සවය 

පවත්වන්නයි සැලසුේ කශඉේ.  නුතත් කනගාටුයි, අද ලංකාව 

පත්ශවලා තිශෙන තත්ත්වය ගැන.  ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි,  අපි ශේ වැඩ පිළිශවඉ  ඉදිරියට  ශගන යනවාද,  

අද ස්ථාවරභාවයක් නැති ශේ ආණ්ඩුව, රට ලජ්ජා ශවන විධියට 

ශමම කටයුතු කරයිද?   

2016 වර්ෂශසදී ජනාධිපතිතුමාත්, මමත් එක්සත් ජාතීන්ශේ 

තිරසර සංවර්ධන සුතළුවට ගියා. එක්සත් ජාතින්ශේ තිරසර 

සංවර්ධන සුතළුශේ නිලධාරින් සමඟ මම කෑම ගනිේදී  ඔුරන් 

ශමශහම කිේවා:  

"Do you know, your President is a marvelous man?". I 
asked, "why?" They said, "When your President 
visited the United Nations Organization, President 
Obama and the Presidents of other leading countries 
surrounded him. When the former President came to 
the United Nations, no one cared for him". I asked the 
reason. They said, "That shows how the two leading 
parties are working together".   

මම මශේ ප්රතිපත්තියක් ව ශයන් ඒ කාලශස ඉඳලාම 

ජනාධිපතිතුමාට ශෙොශහොම ගරු කරනවා. ඔෙතුමාශේ නම, ඒ 

ශගෞරවය නැති කර ගන්න එපා. මහජනතාවශේ  ාපකාරශයක් 

ශවන්න එපා. තවමත්  ප්රමාද නැහැ. මම ශේ ආයාචනයක් 

කරන්ශන්. ඔෙතුමා බුේධිමත් ශවන්න. ඔෙතුමා ශේ ශහොර 

ආණ්ඩුව, ශේ ශහොර පාලකයන් ආරක්ෂා කරන්න යනවා නේ 

ඔෙතුමාට ුතළු ලංකාශේම  ාපය එනවා. මම කිේවා කියලා අද 

ලියලා තියා ගන්න.  

ශේ රටට නිදහස ලැබුවාට පසුව ශේ රශේ බිහි ුරණු 

ආය ර්වාදයක් වූ පක්ෂ ශදකක් තිශෙනවා. -මම ශේ කථා 
කරන්ශන් ශේ පාලනය ශනොශවයි.- ඉන් එකක් එක්සත් ජාතික 

පක්ෂය,  අශනක ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ශේ පක්ෂ ශදක  
ප්රජාතන්ත්රවාදී  ක්තිමත් ප්රතිූලර්ති ශදකක් ශලස තිශෙන්න ඕනෑ. 

1990 ගණන්වල ුතල් කාලශස දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ශදකඩ 

කරමින් තවත් ෙලශේගයක් ඇති ුරණා, රාජාලියාශේ 
සල හශණන්. ශමොකද ුරශණ්?  ාපයක් වාශේ ඒ අය සියල්ශලෝම 

නැති ුරණා.  

ජනාධිපතිතුමනි, මම ඔෙතුමාට ශෙොශහොම ආදරශයනුයි ශේ 

කියන්ශන්. මම ජනාධිපතිතුමාටත්, ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂශස 
ශජයෂ්ඨයන්ටත්, ගශේ ඉන්න ශ්රී ලංකා නිදහස ් පාක්ෂිකයන්ටත් 

තමයි ශේ කථා කරන්ශන්. අද ශේ ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දිය 

කරලා වඳ කරන්න යන විධිශස වැඩ පිළිශවඉක් කරන්නයි 
යන්ශන්, ශමොකක්ද ශේ ශපොශහොේටුවක් කියන එකක්. ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේවා ලියලා තියා ගන්න; ඒවා 
හැන්සාඩ්ගතත් ශවනවා.  

ඒ  ාපය, එදා අශේ පක්ෂය විනා  කරන්න ගිය අයට සිදු 
ුරණා වාශේ සිදුශවයි. ශ්රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයිනි, 

ප්රජාතන්ත්රවාදශස නාමශයන් ඔෙ ඔශබ් පක්ෂය ආරක්ෂා කර 

ගන්න. ශේ අයට  ඒ  ාපය වදිනවා. මම කිේව විධියට ඒක 
ශනොශපනන ශේව  ාපයක්. සමහර විට අපි ගරු කරන 

එස්.ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩී. ෙණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, සිරිමාශවෝ 
ෙණ්ඩාරණායක මැතිනිය උඩ ඉඳලා ෙලාශගන ඇති. ඒ  ාපශයන් 

ශේ පුරකාරයන් සියල්ලන්ම පිස්සු හැදිලා විනා  ශවලා යනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මා හිටපු වනජීවී හා තිරසර 

සංවර්ධන ඇමති විධියට දන්නවා,   බුේධ ධර්මය ප්රචාරය 

ශවනුශවන් ශලෝකශස  වි ාල ඉල්ලුමක් තිබුණු ෙව.   

චීනශස ජනාධිපතිතුමාට  ශදන්න   ලියුමක් මට දුන්නා, එය  

මම ගත්ශත් පසුගිය 24 ශවනිදා.   

මම සිරිමාශවෝ ෙණ්ඩාරනායක මැතිනියට ශෙොශහොම ගරු 

කරනවා. 1961 දී එතුමිය එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානශස 

ශනොෙැඳි සුතළුශේ සාමාජික ශවලා, චීන ශයන් වැඩම කරවූ 
ශගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ශසේශේ ධාතුන් වහන්ශසේලා නිදහස් 

චතුරස්රශස  සතියක් ප්රදර් නය කඉා. මම චීන යට ගිය ශවලාශේ 
දැක්කා, ඒ ධාතුන් වහන්ශසේ ශෙොශහොම ආරක්ෂාකාරීව වැඩ සිටින 

ෙව. අශේ රශේ මහනුවර දඉදා මාලිගාවට ගියාම දඉදා කරඬුව 

සියලු ශදනාටම ශපන්වනවා. ඒ රශේ එශහම නැහැ. චීන රජය 
අනුමත කරන අයට විතරයි දඉදා කරඬුව ශපන්වන්ශන්. 

වචතයයක් වාශේ තිශෙනවා. ඒ ඇතුශඉන් පඩිශපඉක් 
තිශෙනවා. චීන රජශයන් අනුමත ුරණු අයට, ප්රභූන්ට පමණයි  

දඉදා කරඬුව  ශපන්වන්ශන්. අශනක් අය වචතය වාශේ තිශෙන 
එක වශේට ගිහිල්ලා දඉදා කරඬුවට වැඳලා යනවා.  

චීනශස පැවැත්ශවන ශලෝක ශෙෞේධ සුතළුවලට සහභාගිවීමට 

මම  ජනාධිපතිතුමාශේ ලියුම  අරශගන ගියා. මම ලියුම ගනිේදී 

මට  ශේ ගැන හැ ශඟුරශේවත් නැහැ. ඒ ලියුම අරශගන මම 25 
ශවනිදා ගියා. 26 ශවනිදා රජය ශවනස් කඉා, රාජපක්ෂ 

නීතිවිශරෝධීව දිේරුේ දුන්නා කියලා දැන ගත්තා.   
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ඒ රා්රිශසදී මම  හිටිශස ඒ සුතළුශේ. ශලෝක ශෙෞේධ සුතළුව 

තිබුශණ් චීනශස. ඒ සුතළුවට රටවල් හතළිස් ගණනක් සහභාගි 

ුරණා. අශේ මහා නායක හාුතදුරුවන් වහන්ශසේලා ඇතුළු 

නිශයෝජිතයන් හැත්තෑ ගණනක් ඒ සුතළුවට අශේ රශටන් ගිහිල්ලා 

සිටියා. ඒශක් ඉඳලා මම ආපහු ආවා. ජනාධිපතිතුමනි, ඔෙතුමා, 

රනිල් වික්රමසිංහ ඇතුළු අශේ පක්ෂ සියල්ලම ඒකාෙේධව අශේ 

 ක්තිය ශපන්වා තිශෙනවා. ඔෙතුමා බුේධිමත්ව කටයුතු කරන්න. 

වවරශයන් වවරය සංසි ශඳන්ශන් නැහැ. ඔෙතුමාට මම මතක් 

කරන්ශන් එයයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශේ කරුණ කියා මශේ 

කථාව අවසන් කරනවා. ජපානය හවායි දූපතට ශෙෝේෙ දාලා, 

අපටත් ශෙෝේෙ දාලා, ජර්මනිය එක්ක එක පැත්තකින් ගහමින් ශේ 

රටවල් සියල්ලම අරගත්තා. නුතත්, යුේධශයන් පැරදුණු ශවලාශේ 

රුසියාව, චීනය ඇතුළු ෙලවත් රටවල් සියල්ලම කිේවා, ජපානයට 

නිදහස ශදන්න එපා කියලා. 1952 දී සැන් ෆ්රැන්සිස්ශකෝහි පැවැති 

එක්සත් ජාතීන්ශේ සුතළුවට ඩී.එස්. ශසේනානායක මැතිතුමා විසින් 

අශේ තරුණ ුතදල් ඇමතිවරයා වූ ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 

යැේවා. එහිදී එතුමා කිේශේ ශමොකක්ද? "නහි ශේශර්න ශේරාණි" 

කියන ඒ ගාථාව කියලා, වවරශයන් වවරය සංසි ශඳන්ශන් නැති 

ෙව පවසමින්, ජපානයට අපි අනුකේපා කරුත; ඔුරන්ට නැිනටින්න 

අත ශදුත කියලා එදා එතුමා කිේවා. එය පිළිගත් නිසා තමයි, 

ජපානශස තිශෙන එකම විශේ  නායකශය හ ශේ පිළිරුව විධියට 

ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාශේ පිළිරුව අදටත් තිශෙන්ශන් 

කියන එක මතක තො ගන්න. ඒ පිළිරුවට ඔුරන් ශේවත්වශයන් 

සලකනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, වමත්රීපාල සිරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමනි, ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාත් එදා බුදු දහම 

අනුගමනය කඉා. ශේ ශලෝකශස අඩුවක් නැති මිනිශහක් නැහැ. 

අපි කුරරුත් ඉඟ අඩු පාඩු තිශෙනවා; මශේත් තිශෙනවා. ඒ 

තිශෙන අඩු පාඩු ගැන අපි කථා කරුත. ඒකට අශේ කණ්ඩායම 

එන්න ලෑස්තියි.  සියලුම පක්ෂ සමඟ  අපි කථා කරුත. ඔෙතුමා 

බුේධිමත්ව වැඩ කරන්ශන් නැත්නේ, ඔෙතුමා  ාපයට ලක්වනවාය 

කියන එක මම ප්රකා  කරනවා.  

සංචාරක අං ය ගැන ෙලන්න කලින් ඉදිරි මාස ටිශක් රශේ 

තත්ත්වය ෙලන්න. මම කලිනුත් කිේවා, ඉදිරිශසදී කන්නවත් 

හේෙ වන්ශන් නැහැයි කියන එක. 1976-1977  කාලශස, 

ඔෙතුමන්ලා  හඩා කාලශස, ශමෝටර්ෙයිසිකල් එතරේ තිබුශණ් 

නැහැ. Pushbike එකට ටයර් එකක් ගන්න ගිය විධිය මතකද? 

ඒකටත් ශමශහන් ශගනියන්න ඕනෑ ලියුේ කෑල්ලක්. තිබුණ ටයර් 

එශක් හැම තැනම පැච් දාලා. කාර් එකටත් එශහමයි. ඒ යුගශස 

ශනොශවයි අද ඉන්ශන්. අද භයානකයි; ශල් වැගිශරනවා; විනා ය 

එනවා. නුතත් ඉදිරිශසදී නව යුගයක් එනවා. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි.  

ඊඉඟට ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

5යි තිශෙන්ශන්. කරුණාකර මතක තො ගන්න, කථික 
ලැයිස්තුශේ තවත් කථිකයින් විසි ගණනක් ඉන්නා ෙව. 

 

[අ.භා. 4.55] 
 

ගරු නේ. සී. අලවතුවල මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஜ.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සංචාරක වයාපාරශස 

අර්බුදය සේෙන්ධශයන් අද වනශකොට ඇති ශවලා තිශෙන 

තත්ත්වය සේෙන්ධශයන් ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා ශගනා සභාව 

කල් තෙන අවස්ථාශේ ශයෝජනාවට ූලලික ශහේතුව ශමොකක්ද? 

ශේක අද ලංකාව තුඉ අහේශෙන් ඇති වූ සිේධියක් ශනොශවයි. 

ශේ පාලන ෙලශලෝභීකමට කෑදරකමින් වමත්රීපාල සිරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ වාශේම තමන්ශේ පුරශල් උදවියට සහ 

තමන්ශේ සහචරයන්ට  නඩු හෙ ටික අවසන් කරන්නත්, ඉදිරිශසදී 

ඒවාට ුතහුණ ශදන්න තිශෙන බිය නිසාත්,  මහින්ද රාජපක්ෂත් 

එක්ක එකතු ශවලා කඉ ශේ රාජය විශරෝධී  හමන්ත්රණය, ශේ 

ශහොර ආණ්ඩුව නිසා තමයි සංචාරක වයාපාරයට අද ශේ තත්ත්වය 

උදා ශවලා තිශෙන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම පසුගිය කාල සීමාව තුඉ 

සංචාරක වයාපාරශස වි ාල දියුණුවක් අපි ලො ගත්තා. අපි ලො 

ගත් ඒ දියුණුව තුඉ   ශලෝකයම  අපි පිළිගත්තා. ශලෝකශස 

සංචාරක වයාපාරය සේෙන්ධශයන් තිශෙන සඟරාවක් වන 

"Lonely Planet" සඟරාව සංචාරක වයාපාරශයන් ශලෝකශස 

ශහොඳම රට හැටියට, පඉශවනි සථ්ානය හැටියට අශේ රට නේ 

කරලා සතියයි ගිශස, සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා ශේ ශේ පාලන 

අස්ථාවරභාවය ශේ රශේ ඇති කඉා. අද අපි පැහැදිලිව කියන්න 

ඕනෑ, 'ආණ්ඩුව' යැයි කියා ගන්නා ශේ වයවසථ්ා විශරෝධී, නීති 

විශරෝධී, සදාචාර විශරෝධී ඊනියා ආණ්ඩුව නිසා අද ශේ රශේ 

සංචාරක වයාපාරය එශහේ පිටින්ම කඩා වැටිලා තිශෙන ෙව.  

අද අපි දැක්කා, විශේ  කටයුතු අමාතයාං ශස ශල්කේ 

නිශේදනයක් ඉදිරිපත් කර තිශෙනවා, සංචාරක වයාපාරයට ශේ 

තත්ත්වශයන් කිසිම හානියක් නැහැයි කියලා. විශේ  කටයුතු 

අමාතයාං ශස ශල්කේ ශකොශහේද දන්ශන් නැහැ ඉන්ශන්ම මම 

පැහැදිලිව ශදයක් කියන්න ඕනෑ. ඊශස පත්තරයක තිබුණා, 

"ශේ පාලන අර්බුදය සංචාරක වයාපාරයට මරු පහරක් ශවලා" 

කියලා. ශේක කියන්ශන් කුරද? ඒ, ශ්රී ලංකා  හඩා හා මධයම 

සංචාරක වයවසායක සංගමය.  

ඒ වයවසායක සංගමය ශහොඳින් පැහැදිලි කරනවා, පසු ගිය 

කාල සීමාව තුඉ සංචාරක වයාපාරය සඳහා සංගමයක් හැටියට -

රජයට අමතරව- වි ාල ශවශහසක් අරශගන, විශේ  රටවලට 

ගිහින්, දිරිගැන්වීේ කරලා, ප්රචාරක කටයුතු - promotions - 

්රියාත්මක කරලා තමයි ශේ තත්ත්වය උදා කර ගත්ශත් කියා. 

ශලෝකශස රටවල් අතුරින් සංචාරකයන් යන්න ඕනෑ ශහොඳම රට 

හැටියට "ශලෝන්ලි ේලැනේ" සඟරාව අශේ රට හඳුන්වා ශදන්න 

පටන් ගත්ශත්, අප ඒ තත්ත්වය ඇති කරගත්තාට පසුවයි. මම 

පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, සංචාරක වයාපාරය සේෙන්ධශයන් අශේ 

රජය වි ාල කාර්ය භාරයක් කඉ ෙව. අශේ රටට හේෙ ශවන 

ආදායශමන් වි ාල පංගුවක් සංචාරක වයාපාරශයන් ලැශෙනවා. 

එය විශේ  රැකියාවලින් ලැශෙන ආදායමට පසුව ඊඉඟ තැනට 

ඇවිත් තිබුණා. අපි ෙලාශපොශරොත්තු ුරණා ලෙන අුරරුේද වන 

ශකොට එය පඉුතවන ස්ථානයට ශගන එන්න. සංචාරක වයාපාරය 

සේෙන්ධශයන් කතා කරන ශකොට ශපශනනවා, එශහම තිබුණු 

තත්ත්වය තමයි අද විනා  කර දාලා තිශෙන්ශන් කියා. අද 

සංචාරක වයාපාරය විතරක් ශනොශවයි විනා  ශවලා තිශෙන්ශන්. 

අපට වි ාල අනතුරු ඇඟවීමක් තිශෙනවා. රාජපක්ෂ යුගශසදී 

නවත්වා තිබූ, අප ඉතාම අමාරුශවන් ලො ගත් GSP Plus ෙදු 

සහනය සේෙන්ධශයන් යුශරෝපා සංගමය දැන් සාකච්ඡා කරනවා. 

ශේ අස්ථාවර, ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධි ්රියාවලිය නිසා ඒ සහන 

නවත්වනවාද, නැේද කියන සාකච්ඡාව අද පැවැත්ශවනවා. ඒ 

සේෙන්ධශයන් අපට වි ාල අනතුරක් තිශෙනවා. ඒ වාශේම 

තමයි, අශේ මත්සය සේපත සඳහා යුශරෝපා සංගමශයන් අපට ලො 

දී තිශෙන ෙදු සහනය. අද ඒවා අවදානමට ලක් ශවලා තිශෙනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශේ රටට වැඩිශයන්ම 

සංචාරකයන් එන ශලෝකශස රටවල් 26ක් තමන්ශේ රශේ 

ජනතාවට අනතුරු අඟවා තිශෙනවා, ශ්රී ලංකාශේ ශේ පාලන 

අස්ථාවරභාවය නිසා, ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධිව අද ශගන යන ශේ වැඩ 

පිළිශවඉ නිසා අශේ රශේ සංචාරය කිරීශමන් වැඉකී සිටින්න කියා.  

265 266 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශකොඉඹ ප්රශේ ය ගත්තත්, 

හික්කඩුව, ගාල්ල ආදි ප්රශේ  ගත්තත්, ශේ පැත්ශතන් දඹුල්ල, 

සීගිරිය ගත්තත්, ඒ හැම ප්රශේ යකම සංචාරක ශහෝටල්වල කාමර 
ශවන් කරවා ගැනීේ - bookings - ශේ වන විට cancel කර 
තිශෙනවා. එශහම නේ, රටක් හැටියට ගත් විට අද වි ාල පාඩුවක් 
සිදුවී තිශෙනවා කියා මා හිතනවා. ශේ මාසය තුඉ, එනේ පසු ගිය 
මාසශස 26වන දා සිට -අද 27වන දායි- ශේ මාසශස 26වන දා 
දක්වා වි ාල ුතදලක් -ශකෝටි 10,000කට වැඩි ුතදලක්- සංචාරක 
වයාපාරශයන් විතරක් අපට පාඩු ශවලා තිශෙනවා. ඒ වාශේම 
ආර්ථික විශ ේෂඥයන්ශේ ගණන් අනුව, සංඛ්යා ශල්ඛ්න අනුව, 

ඇති වී තිශෙන පාඩුව ගැන අද අප මතක් කරන්න ඕනෑ. 
්රියාත්මක කරපු ශේ වැඩ පිළිශවඉ නිසා, ශේ අසථ්ාවරභාවය 
නිසා තමන්ට තමන්ශේ ශේ පාලන නයාය පත්රය ්රියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ නිසා, ශේ ශගන ගිය නීති විශරෝධි ආණ්ඩුව නිසා 
අශේ රටට රුපියල් බිලියන 800ක විතර පාඩුවක් ශේ මාසය තුඉ 
ඇති වී තිශෙනවා.     

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට තවත් විනාඩියක 
කාලයක් ශදන්න. මා ඔෙතුමාශේ අවධානයට තවත් කාරණයක් 
ශයොුත කරවන්න කැමැතියි. අපි වමත්රීපාල සිරිශසේන 
ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ශේ අසථ්ාවර භාවය 
ඇති කර තිශෙන්ශන් ඔෙතුමා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ කියන 
ශදශපොඉ එකතු ශවලාය කියන එක. ඒ තුළින් ශේ රශේ වි ාල 
පිරිසකට රැකියා අහිමි වන තත්ත්වයක් උදා ශවලා තිශෙනවා. 
සංචාරක වයාපාරය විතරක් ශනොශවයි, ආර්ථික ව ශයන් තවත් 
අවස්ථා ගණනාවක් අශේ රටට අහිමි ශේශගන යනවා. අර මහින්ද 
රාජපක්ෂ යුගශස වාශේ අශේ රට ශලෝකශයන් නැවත වතාවක් 
ශකොන් වන තැනට පත් ශේශගන යනවා. ඒ නිසා වමත්රීපාල 
සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාට අපි පැහැදිලිව කියනවා, 'අද 
පාර්ලිශේන්තුව තුඉ අපි ෙහුතරය ශපන්වා තිශෙනවා. 22ක් 
ශපන්නුවා. අද වන ශකොට 23ක් තිශෙනවා. 28වන දා, 29වන දා 
වන ශකොට 30ක විතර ෙහුතරයක් ශපන්වන්න අපට පුළුවන් 
ශේවි.' කියා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ අසථ්ාවරභාවය 
නිම කරන්න ඕනෑ. මම පැහැදිලිව කියනවා, එදිශනදාත්, මධය 
කාලීනවත්, දීර්න කාලීනවත් එය ශේ රශේ ආර්ථිකයට, ජන 
ජීවිතයට වි ාල ව ශයන් ෙලපා තිශෙනවා කියා.  එශහම නේ අපි 
ජනාධිපතිතුමාට කියනවා, ඔෙතුමාශේ ශේ ශපෞේගලික 
ශේ පාලන නයාය පත්රවලට අනුව ශේ විධියට ශේ රට 
අස්ථාවරභාවයට පත් කරන්න එපා කියා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්ත්රීතුමාටත් අපි කියනවා, ශේ රටට සුළුශවන් ශහෝ ආදරයක් 
තිශෙනවා නේ ශේ තත්ත්වශයන් අයින් ශවලා ෙහුතරය තිශෙන 
පැත්තට, එශහම නැති නේ නැවත 26වන දාට ශපර පැවැති 
තත්ත්වයට අශේ රට පත් කරන්න කියා. ඒ අවස්ථාව ෙහුතරයට 
ලො දීලා රට ස්ථාවර කඉාම තමයි ශේ තත්ත්වය මඟ හරවන්න 
අපට පුළුවන් වන්ශන් කියා මතක් කරමින්, මට අවසථ්ාව දීම 
පිළිෙඳව ඔෙතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. මීඉඟට ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා 

මන්ත්රීතුමා. ඊට ශපර කරුණාකර ූලලාසනයට ගරු විශජ්පාල 

ශහේටිආරච්චි මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, "ගරු විශජ්පාල 

ශහේටිආරච්චි මන්ත් රීතුමා දැන් ූලලාසනය ගත යුතුය"යි මා 

ශයෝජනා කරනවා.  

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
 

විසන් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 
 

අනතුරුව ගරු නිනයෝජය  කථානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වූනයන්, ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්චි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு விரஜபொல 

தஹட்டிஆரச்ெி அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්රීතුමා. 
 

[අ.භා. 5.02] 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශෙොශහොමත්ම ස්තුතියි. 

මට මතකයි, මීට මාස එකහමාරකට විතර කලින්, -

ඔක්ශතෝෙර් 26ශවනි දා ශේ රශේ අවාසනාවන්ත දිනය 

උදාශවන්න සතියකට ශදකකට කලින්-  අශේ සංචාරක සංවර්ධන 

අමාතය ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාත්, මමත්, අමාතයාං ශස සියලු 

ශදනාත් “Lonely Planet” ආයතනශස නිලධාරින් එක්ක එකතු 

ශවලා සඟරාවක් මිනන් ශේ රට දැනුවත් කඉා, 2019 වර්ෂශස 

සංචාරකයන් සඳහා අංක 01 රට ෙවට අශේ රට පත් කරලා 

තිශෙනවා කියලා. ශේ තිශයන්ශන් “Best in Travel 2019” 

සඟරාව. ශේ සඟරාශේ, සංචාරකයන් සඳහා අංක 01 සථ්ානයට 

පත්ශවලා තිශෙන අශේ ලංකාව ගැන ආකර්ෂණීය ලියවිල්ලක් 

තිශෙනවා. හැෙැයි, ඊට සතියකට ශදකකට පස්ශසේ ශේ රශේ 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇති ුරණා. ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධී, 

වයවස්ථා විශරෝධී වැඩ කටයුත්ත සිේධ ශවලා ඊශස දිනයට 

මාසයක් ගතශවලා තිශෙනවා.  ශේ මාසය ඇතුඉත ප්රධානතම 

ව ශයන් අශේ සංචාරක වයාපාරයට වි ාල හානියක් සිදුශවලා 

තිශෙනවා. Airport  එයාර්ශපෝේ එක සංචාරකයන් ප්රමාණය 

ගණනය කිරීශේදී සියයට 20කින් පමණ අඩුශවලා තිශෙනවා. 

සංචාරක වයාපාරශස සෑම අං යකටම එය ෙලපා තිශෙනවා. අශේ 

ටැක්සි රියදුරු මහත්වරුන් ගත්තාම, ඒ අය කියනවා, 

සංචාරකයන්ශේ අඩුවීම නිසා ඒශගොල්ලන්ට ගමන් පහසුකේ 

ලොදීශේ කටයුත්ත අඩුශවලා කියලා. එතැනින් එහාට ශහෝටල් 

ක්ශෂේත්රය ගත්තාම ශහෝටල්වල තිශෙන කාමරවලට තිශෙන 

occupancy එක අඩුශවලා තිශෙනවා; ශහෝටල්වලට භාණ්ඩ හා 

ශසේවා සපයන සැපයුේකරුවන්ශේ ශවඉඳාම අඩුශවලා තිශෙනවා. 

ශේ ආකාරශයන් හැම පැත්තක් දිහාම ෙලනශකොට සංචාරක 

වයාපාරයත් එක්ක ඍජුව සහ වක්රව ගනුශදනු කරන සියලු ශදනා 

ශේ කාලසීමාශේදී වි ාල අපහසුතාවකට පත්ශවලා තිශෙනවා. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි, මට ඉතා කනගාටුයි කියන්න, අුරරුදු 

තුනහමාරක පමණ කාලයක ඉඳලා අශේ රජය විසින් සංචාරක 

වයාපාරයට ලොදුන් ඒ  ක්තිය ශේ මාසය ඇතුඉත,- 

අශේ සංචාරක අමාතයාං ශස ආයතන හතරක් තිශෙනවා. ඒ 

තමයි, Sri Lanka Tourism Development Authority - SLTDA, 

Sri Lanka Tourism Promotion Bureau - SLTPB, Sri Lanka 
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Convention Bureau එක.  දැන් මාස හතරක සිට ශේ ආයතන 

හතශර් සභාපතිවරු නැහැ; අධයක්ෂ මණ්ඩලයක් නැහැ. ඒ 

ආයතනවලින් ශකශරන වැඩසටහන් සියල්ලම නතර ශවලා. 

ශමන්න ශේ වාශේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් තමයි ඇතිශවලා 

තිශෙන්ශන්. අද ඇමතිවරශයක් නැහැ. අද ආනන්ද අලුත්ගමශේ 

රාජය ඇමතිතුමා තමයි ඉන්ශන්. එතුමා ගැන මම වැඩිය කතා 

කරන්ශන් නැහැ, සංචාරක වයාපාරශස ඉතුරු ටිකත් නැති ශවනවා. 

මම ශේ අවස්ථාශේදී කියන්න ඕනෑ, අද සංචාරක සංවර්ධන 

අමාතයාං යට අදාඉව තිශෙන ඒ ආයතන හතරම අකර්මණය 

ශවලා සංචාරක වයාපාරය කඩාකේපල් ශවලා තිශෙනවා කියන 

කාරණය. ශමන්න ශේ වාශේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් අද 

ඇතිශවලා තිශෙනවා. එදා “Lonely Planet” ආයතනය අශේ රට 

අංක එශක් රට ෙවට පත් කඉා. නුතත් සති කිහිපයක් යනශකොට 

ශලෝකශස රටවල් අශේ රටට සංචාරකයන් පැමිශණනශකොට ඒ 

අයට අනතුරු ඇඟවීේ කරන තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශෙනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔෙතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිශෙනවා. 

 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශහොඳයි. 

ශේ වාශේ අවාසනාවන්ත ත්ත්වයක් තමයි ඇතිශවලා 

තිශෙන්ශන්. හැෙැයි, ශේවා ගැන කථා කරනශකොට, විවාද කරන්න 

ශයෝජනා කරනශකොට අර ඊනියා ආණ්ඩුශේ එක්ශකශනක්වත් අද 

ශේ ගරු සභාශේ නැහැ, ශේවාට පිළිතුරු ශදන්න. සාමානයශයන් 

අපි දකින්ශන්, විපක්ෂය තමයි පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩකටයුතු 

කඩාකේපල් කරන්න උත්සාහ කරන්ශන්; පාර්ලිශේන්තුශවන් 

නැගිටලා යන්ශන්.  

අද ලක්ෂ ගණනක් වියදේ කරලා ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

රැස්ුරණත්, ශේ මාසය ඇතුඉත පාර්ලිශේන්තුවට ශයෝජනාවක් 

ශගශනන්න ඒ අයට ෙැරි ශවලා තිශෙනවා. එක ශයෝජනාවක්වත් 

සේමත කරන්න ෙැරි ශවලා තිශෙනවා. ඒ ුරණාට ඒ අය 

පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා, පාර්ලිශේන්තුශේ කාමරවල මාධය 

සන්දර් න දක්වලා, රශේ ුතදල් වැය කරලා,  කැන්ටිමට ගිහිල්ලා 

කෑම කාලා, ශත් බීලාත් යනවා. නුතත්, ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

උත්තරීතරම තැන වන පාර්ලිශේන්තු සභාගර්භයට පැමිණිලා ශේ 

ප්ර ්නවලට උත්තර ශදන්න ඒ අයට හැකියාවක් නැහැ. අද එවැනි 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශෙනවා. වමත්රීපාල 

සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමනි, අපි ශදතුන් වතාවක්ම අශේ ෙහුතරය 

ශපන්නුවා. අපි ලෙන 29වැනි දා නැවතත් ඒ ෙහුතරය ශපන්වනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි. ඔෙතුමාශේ 

කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

කරුණාකරලා එදාටවත් අපි පත් කරපු ජනාධිපතිතුමා හැටියට 

ඔෙතුමා ශේ රශේ ජනතාව ශවනුශවන්  සාධාරණය ඉටු කරන්න. 

නැවතත් ශේ රට යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න, සථ්ාවරත්වයක් 

ඇති කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඞ ශවනවා. ශෙොශහොම  

ස්තුතියි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීඉඟට, ගරු අශ ෝක් අශබ්සිංහ මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

ඔෙතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිශෙන්ශන්. 
 

[අ.භා. 5.08] 
 

ගරු අන ෝක් අනේසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அரெொக் அரபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අද දින සභාව කල් තෙන 

අවස්ථාශේදී ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාවක් තමයි ඉදිරිපත් කරලා 

තිශෙන්ශන්. ඒ මාතෘකාවට අදාඉව කථා කරන්න ශපර, මට 

කියන්න වචන කීපයක් තිශෙනවා. මා හිතන විධියට ශලෝක 

ඉතිහාසශස කිසිම පාර්ලිශේන්තුවක ශමවැනි තත්ත්වයක් උේගත 

ශවලා නැතිව ඇති. ආණ්ඩු පක්ෂය යැයි කියා ගන්නා 

කණ්ඩායමක් පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය කිරීම කිසිම රටක සිදු 

ශවලා නැතිව ඇති. සාමානයශයන් ශලෝකශස අශනක් රටවල  

විපක්ෂය තමයි පාර්ලිශේන්තුශවන් එළියට යන්ශන්. විපක්ෂය 

තමයි පාර්ලිශේන්තුශේ කලෙල ඇති කරන්ශන්. නුතත්, ශේ 

අවස්ථාශේදී ආණ්ඩුව යැයි කියා ගන්නා ඒ කණ්ඩායම ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය කරලා තිශෙනවා; පාර්ලිශේන්තුවට 

පැමිශණන්ශන් නැතිව සිටිනවා; පාර්ලිශේන්තුශේ කලෙල ඇති 

කරනවා. ුතළු ලංකාවම දන්නවා, ඒ සියල්ලටම ශහේතුව ඔුරන්ට 

ෙහුතරයක් ශනොමැතිකම ෙව. පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතරයක් 

තිශෙනවා නේ, කවදාවත් ආණ්ඩු පක්ෂය යැයි කියා ගන්නා 

කණ්ඩායමක් ශේ විධියට පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය කිරීම 

කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා එම කණ්ඩායම පිළිෙඳව අපි ඉතාම 

කනගාටු ශවනවා. ශකශසේ ශවතත්, අපි දැන් කීප වතාවක්ම අශේ 

ෙහුතරය ශපන්වූවා. අපි ඉදිරියටත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අශේ  

ෙහුතරය ශපන්වන්න ෙලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා 

ශගනාපු ශේ කල් තැබීශේ ශයෝජනාව ඉතාම කාශලෝචිතයි කියලා 

මා කිේශේ කාරණා කීපයක් නිසායි. අපි 2015 වසශර්දී තමයි 

ෙලයට පැමිණිශස. 2014 වසශර්දී ශ්රී ලංකාවට සංචාරකයන් 

පැමිණිශස 1,527,000යි. අශේ ඉලක්කය තිබුශණ් 2025දී 

සංචාරකයන් 2,500,000ක් ශේ රටට ශගන්වා ගැනීමයි. 2017 

පසුගිය වසශර් 2,150,000කට ආසන්න සංචාරකයන් ප්රමාණයක් 

අශේ රටට පැමිණියා. ඒ කියන්ශන්, වසර තුනක් තුඉ 600,000කට 

අධික සංචාරකයන් ප්රමාණයක් වැඩි ශවලා තිබුණා, අශේ රජශස 

තිබූ ප්රතිපත්ති නිසා.  අශේ ඉලක්කය  සේපූර්ණ කර ගැනීමට හැකි 

වන තත්ත්වයක් තමයි තිබුශණ්. ශලෝකශස සංචාරය කරන්න 

සුදුසුම රටවල් අතරින් ශහොඳම ගමනාන්තය ශලස පසුගිය දිනවල 

ලංකාව ශත්රිලා තිබුණා. නුතත්, ශේ වන විට ඒ තත්ත්වය  රටවල් 

25කටත් එහා ගිහිල්ලා තිශෙනවා. සමහර රටවල්වල ඉන්න කීප 

ශදශනක්ම මට ඒ සේෙන්ධශයන් කථා කරලා කිේවා. සමහර අය 

කිේවා, ඕශස් ේලියාව වැනි රටවල්වල දුේරිය ස්ථානවල, ගුවන් 

ශතොටුශපොඉවල දාලා තිශෙනවා කියලා, "ශ්රී ලංකාශේ සංචාරය 

කිරීශමන් වඉකින්න." කියලා. ශේ තත්ත්වය තුඉ ඒ රටවල්වල 

ජීවත් වන ශ්රී ලාංකිකයන් ඉතාම අපහසුතාවට පත් ශවලා 

තිශෙනවා. අපට විශේ  විනිමය අව ය අවස්ථාවක, විශේ  

විනිමය පිළිෙඳ ප්ර ්න ඇතිශවලා තිශෙන අවසථ්ාවක, ශඩොලරය 

රුපියල් 180ටත් එහා ගිහිල්ලා තිශෙන අවස්ථාවක ශමවැනි 

තත්ත්වයක් ඇතිවීම පිළිෙඳව අපි ඉතා කනගාටු ශවන්න ඕනෑ. 

ශේකට සේපූර්ණශයන්ම වග කියන්න ඕනෑ මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ප්රුතඛ් එම කණ්ඩායමයි කියන එකත් අපි කියන්න ඕනෑ.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැනට ශේ රශේ සංචාරක 

ශහෝටල්වල කාමර 23,500ක් පමණ තමයි තිශෙන්ශන්. අපි 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ෙලාශපොශරොත්තු ශවලා තිබුණා, එම කාමර ප්රමාණය 50,000 

දක්වා වැඩි කරන්න. ඒ කාමරවල ඇඳන් 48,550ක් පමණ තිබුණා. 

අපි  කාමර 50,000 දක්වාත්, ඇඳන් ප්රමාණය 100,000 දක්වාත් 

වැඩි කරන්න අශේ පසුගිය අය වැශයන් තීන්දු කරලා, වැඩ සටහන් 

සකස් කරලා තිබුණා. ඒ වාශේම, සුළු පරිමාණ වයාපාරිකයන් 

දිරිගැන්වීේ සඳහා අශේ අය වැශයන් homestay වැනි වැඩ සටහන් 

අපි ආරේභ කරලා තිබුණා. ඒ සියල්ලම ශේ තත්ත්වය තුඉ නැති 

ශවලා තිශෙනවා. අද ශවේදී ශේ රශේ අය වැයක් නැති තත්ත්වයක් 

තිශෙනවා. අපි විසර්ජන පනත් ශකටුේපතක් පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ අය වැය ශනොවැේෙර් මාසශස සිට 

ශදසැේෙර් මාසය දක්වා විවාද කරලා සේමත කරන තත්ත්වයක් 

තමයි තිබුශණ්.  

නුතත් පසුගිය දින අපි දැක්කා, ආණ්ඩු පක්ෂය යැයි කියා 

ගන්නා කණ්ඩායම රැස්ශවන කැබිනේ මණ්ඩලශස රැස්වීමට මහ 

ෙැං හශේ අධිපතිවරයා සහ ආර්ථික සභාශේ සභාපතිවරයා 

කැඳවලා ලෙන වසශර්දී අපි ශගවන්න තිශෙන ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් බිලියන 1.5, ඒ කියන්ශන් රුපියල් ශකෝටි 30,000කට 

ආසන්න ණය ේ රමාණය ශගවන්න පුළුවන් කියලා ශපන්වන්නට 

වි ාල උත්සාහයක් දැරූ ෙව. මා හිතන හැටියට 2012දී මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ුතදල් ඇමතිවරයා ව ශයන් ගත්ත තීන්දුව 

නැවත ක් රියාත්මක කරන්න තමයි ශේ යන්ශන්.  ඒ අනුව ලංකා 

ෙැං හව, මහජන ෙැං හව සහ ජාතික ඉතිරි කිරීශේ ෙැං හව 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියනයකට වැඩි ප්රමාණයක් ණයට ගන්න 

හදනවා. පසුගිය කාලශසදී, 2012දී ශමවැනි තත්ත්වයක් 

ඇතිශවලා,  ශඩොලර් හිඟයක් ඇතිශවලා  අශේ සංචිත අඩු ුරණා.  

සංචිතවල දැනට තිශෙනවාය කිේශේ ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 

7.2යි. මාස හතරහමාරක  පමණ ආනයන සඳහා තමයි ඒ 

ඇශමරිකානු ශඩොලර් බිලියන 7.2 ප්රමාණවත් වන්ශන්. ශමවැනි 

තත්ත්වයක් තුඉ ලංකා ෙැං හවට, මහජන ෙැං හවට සහ ජාතික 

ඉතිරි කිරීශේ ෙැං හවට  ශඩොලර් ණයට අ රශගන මහ ෙැං හශේ 

ආශයෝජනය කරන්න  අවස්ථාව සලසා දුන්ශනොත් 2012දී ඇති 

ුරණු තත්ත්වයම නැවත ඇති ශවනවා. 2012දී ගත්ත ඒ තීන්දුව 

නිසා ලංකා ඉතිහාසශස පඉුතශවනි වතාවට මහ ෙැං හව රුපියල් 

බිලියන 71.6ක්, ඒ කියන්ශන් රුපියල් ශකෝටි 7,160ක පාඩුවක් 

ලැබුවා. ඒක ලංකා ඉතිහාසශස පඉුතශවනි වතාවටයි ුරශණ්. 2013 

වසශර් ශකෝටි 2,224 හත්, 2014 වසශර් ශකෝටි 3,158 හත්, 2015 

වසශර් ශකෝටි 1,781 හත් මහ ෙැං හව පාඩු ලැබූවා. ශේ වරත් 

ඔුරන් කරන්න  හදන්ශන් ශකෝටි 7,160ක පාඩුවක් ලැබූ මහ 

ෙැං හව  පාඩු ලෙන තත්ත්වයට පත් කරන්නයි. ඒ වාශේම, ඔුරන් 

කියලා තිබුණා, ශේ ණය ශගවන්න පුළුවන්, හේෙන්ශතොට වරාශස 

ුතදල් ශඩොලර් මිලියන 650ක් ඉතිරිශවලා තිශෙනවා කියලා.  

අශේ සංචිත ශයොදවා ගැනීම සහ ශඩොලර් ණයට ගැනීම තුළින් 

තව තවත් අශේ ආර්ථිකය අපහසුතාවට පත්ශවන ෙව 

විශ ේෂශයන්ම කියන්නට ඕනෑ. 

මම අවසාන ව ශයන් කියනවා, නැවත වරක් මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්රුතඛ් ශේ කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්ශන් 

2012දී වැටුණු වඉට දාලා මහ ෙැං හවට නැවත පාඩු කරන්නයි 

කියලා. ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීඉඟට ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා. ඔෙතුමාටත් 

විනාඩි 5ක කාලයක් පමණයි තිශෙන්ශන්. 

[අ.භා. 5.14] 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශෙොශහෝශදනා සංචාරක 

වයාපාරශස කඩා වැටීම ගැන කථා කඉා. නුතත්, මම කියන්න 

කැමැතියි, මාස කීපයක් තිස්ශසේම ජාතයන්තරය තුඉ අශේ ුතදල් 

ඒකකය ුතහුණ දීලා තිබුණු අභිශයෝග ජය ගන්න අපි උත්සාහ 

කරේදී  දැක්ක ශදයක්. ලංකාශේ රුපියල විතරක් ශනොශවයි, 

ඉන්දියාශේ රුපියල, ඉන්දුනීසියාව, පාකිස්ථානය, පිලිපීනය සහ 

තුර්කිය කියන ශේ සියලු  රටවල ූලලය ඒකකවලට ඇශමරිකානු 

ශඩොලරශස අභිශයෝගය තිබුණා. මා හිතන විධියට ශේ රශේ 

ශෙොශහෝශදනා දන්නවා ඒ සියලු ූලලය ඒකක ඇශමරිකානු 

ශඩොලරයට සාශේක්ෂව අවප්රමාණ  ුරණු ෙව. ලංකාශේ රුපියල 

2018 ජනවාරි මාසශස 154 සිට ඔත්ශතෝෙර් මාසශස ශේ 

 හමන්ත්රණය දියත් වන දවස වන විට 172කට අවප්රමාණ ශවලා 

තිබුණා.  

ඒත් එක්කම, අපි අශනක් රටවල් දිහාත් ෙලුත. මම කිේවා 

වාශේ ජනවාරි 01ශවනි දා ඉඳලා ඔක්ශතෝෙර් මාසය වන විට 

ලංකාශේ රුපියල සියයට  ශදොඉහහමාරකිනුත්, ඉන්දියානු රුපියල 

සියයට 14.75කිනුත්, පාකිස්ථානු රුපියල සියයට 21කිනුත්, 

ඉන්දුනීසියානු රුපියා සියයට 12කිනුත්, පිලිපීනශස ශපශසෝ  

සියයට 7, 1/2කිනුත්, තුර්කිශස ලීරා  සියයට 48කිනුත් අවප්රමාණ 

ශවලා තිබුණා. නුතත් ශේ ශලෝකශස ශෙොශහෝ ර ටවලට ඒ තිබුණු 

ජාතයන්තර අභිශයෝගය, ඇශමරිකානු ශඩොලරය  ක්තිමත් වීශේ 

ගැටලුව ශෙොශහෝ දුරට අඩු ුරණා. නුතත්, ඔක්ශතෝෙර් මාසශස 

26ශවනි දා ඉඳලා ඊශස ශවනතුරු ආජන්ටිනාශේ  ශපශසෝ  සියයට 

1කිනුත්, තුර්කිශස ලීරා   සියයට 6, 1/2කිනුත්, පිලිපීන  ශපශසෝ  

සියයට 2, 1/2කිනුත්, ඉන්දුනීසියානු රුපියා සියයට 5කිනුත්, 

ඉන්දියානු රුපියල සියයට 4කිනුත් අධිප්රමාණ  ුරණා.  

මම ශේ කියන්න උත්සාහ කරන්ශන්, ඒ අභයන්තර ගැටලුව 

ගැන ශනොශවයි.  අශේ රුපියල අවප්රමාණය වීම ගැනයි.  අප 

ුතහුණ ශදන්න සිටි එම අභිශයෝගය ක්රම ක්රමශයන් නැති ශවලා 

ගියා. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශන හත් රටවල ූලලය 

අගය අධිප්රමාණ ශවේදී,  ඒ සියලුම ූලලය ඒකකවලින් ශ්රී ලංකාශේ 

රුපියල විතරයි ශේ ශලෝකශස emerging marketsවල අවප්රමාණ 

ුරශණ්. ඒ කියන්ශන්, ඔක්ශතෝෙර් මාසශස 26වැනි දා ඉඳලා ඊශස 

ශවන ශකොට ශඩොලරයට සාශේක්ෂව අශේ රුපියල 172 ඉඳලා 181 

දක්වා, සියයට හතරහමාරකට කිේටු  ප්රමාණයකට අවප්රමාණ 

ශවලා තිශෙනවා. කුරරු හරි කියන්න උත්සාහ කරනවා නේ, 

"ශේක ලංකාශේ අභයන්තර ශේ පාලන ප්ර ්නය නිසා සිදුුරණු 

ශදයක් ශනොශවයි" කියලා, එශහම නේ ඒ ශගොල්ශලෝ  කියන්ශන් 

ශෙොරු කථාවක්. ෙන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීවරයා ශවන්න 

පුළුවන්; මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීවරයා ශවන්න පුළුවන්; ශවන 

කුරරු හරි නිලධාරිශයක් ශවන්න පුළුවන්,  යථාර්ථය පිළිශගන 

කථා කරනවා නේ, ඒ අයට පිළිගන්න සිේධ ශවනවා එදා තිබුණු 

තත්ත්වය ශෙොශහෝදුරට දැන් ශවනස් ශවලා කියලා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශලෝක ශතල් මිල සියයට 

26කින් පහඉ වැටී තිශෙන ෙව ඔෙතුමා දන්නවාද? රුපියලට 

ජාතයන්තරශස තිශෙන අභිශයෝගය ශෙොශහෝදුරට අඩු ශවලා 

තිශෙනවා. අශනක් රටවල ූලලය ඒකක පසුගිය මාසශස අධිප්රමාණ 

ශවලා ලංකාශේ  ූලලය ඒකකය පමණක් අවප්රමාණ ශවනවා නේ, 

එශහම නේ  මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ඊනියා ුතදල් ඇමතිවරයාශේ 

සහ ඔහුශේ ඊනියා ආණ්ඩුශේ තිශෙන ප්රතිපත්තිමය සහ 

මිනිසුන්ශේ වි ්වාසය නැති ප්ර න්යක් තිශෙන්ශන් කියන එක 

අපට පිළිගන්න සිේධ ශවනවා. ආණ්ඩුව යැයි කියා ගන්නා 
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කණ්ඩායම ශලෝකශස ප්රථම වතාවට පාර්ලිශේන්තුශවන් පැනලා 

ගිහිල්ලා. භශස එන්ශන් නැතිව එළිශස lobby එශක් ඉන්නවා, 

canteen එශක් ඉන්නවා. ශේ සභාවට ශගනැල්ලා කිසිම පනත් 

ශකටුේපතක් pass කරගන්න ඔුරන්ට හැකියාවක් නැහැ; ුතලය 

පනත් ශකටුේපතක් pass කර ගන්න හැකියාවක් නැහැ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට තව විනාඩියක් පමණයි 

තිශෙන්ශන්. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශහොඳයි.   ුතදල් අමාතයාං ය හරහා ශේ රුපියල රැක ගැනීමට 

කිසිම වැඩ පිළිශවඉක් නැහැ. කිසිම වැඩ පිළිශවඉක් නැහැ.  

ෙන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියනවා, "ශඩොලරය රුපියල්  200ට 

යන ශකොට ඒක අපට අතින් අල්ලලා නවත්වන්න ෙැහැ ශන්" 

කියලා. දැන් ශඩොලරය රුපියල් 200ට ශනොශවයි, ඊටත් එහාට යන 

ආකාරයට ශේ ප්ර ්නය ෙැරෑරුේ ශවනවා.  

මට ශේලාව නැති නිසා ශේ කාරණයත් කියලා මම අවසන් 

කරන්නේ.  ශේ සංචාරකයන්ශේ season එක. ශනොවැේෙර් 

මාසශස පටන් ගත්තාම මාර්තු මාසය දක්වා ශේ season එක 

තිශෙනවා. ශේ කාලශස තමයි අපි සංචාරක යන්ශගන් වැඩිපුරම 

ශඩොලර් උපයා ගන්ශන්. සාමානයශයන් අුරරුේදකට ඇශමරිකානු 

ශඩොලර් මිලියන 4,000ක පමණ ප්රමාණයක් අපි සංචාරකයන්ශගන් 

උපයා  ගන්නවා. සංචාරක season එශක් උච්චතම අවස්ථාව 

ඇවිල්ලා තිශෙන ශවලාශේ තමයි ශේ  හමන්ත්රණය සිදු කරලා, 

රුපියලට ශේ මහා වින්නැහිය කරලා තිශෙන්ශන්. මම නැවතත් 

ඔෙතුමාට කියන්න කැමැතියි, තවදුරටත් ශමය ොහිර 

අභිශයෝගයක් ශලස අර්ථකථනය කරන්න, හුවා දක්වන්න ඔුරන්ට 

හැකියාවක් නැහැ. ඔේ, එශහම ප්ර ්නයක් තිබුණා. නුතත් ඒ 

ප්ර ්නය, ඒ ොහිර අභිශයෝගය ශවනස් ශවලා.  ඉන්දියාව ඇතුළු 

අශනක්  සියලුම රටවල  ුතලය ඒකක  අධිප්රමාණ ශවේදී ලංකාශේ  

ූලලය ඒකකය වන  රුපියල පමණයි අවප්රමාණ ශවන්ශන් කියමින් 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා. ශෙොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමනි. මීඉඟට, ගරු අජිත් 

මාන්නේශපරුම මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් 

තිශෙනවා. 

 
[අ.භා. 5.20] 

 

ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අශේ රට 

"ඉන්දියන් සාගරශස ුතතු ඇටය" කියලා නේ කරපු රටක්. ඒ 

වාශේම, විශේශිකයන්ශේ ආකර්ෂණය තිශෙන රටක්. 

විශේශිකයන්ශේ ආකර්ෂණය නිසාම ශේ රට යටත් කරගන්න, ශේ 

රශේ සේපත් උදුරා ගන්න, ශේ රශේ ආකර්ෂණය ෙශලන් ගන්න 

විවිධ රටවල් ශපොරකාලා, රණ්ඩු ුරණා. එශහම ඉතිහාසයක් අපට 

තිශෙන්ශන්. ශේ හැම ශේකින්ම කියන්ශන්, අශේ රශේ තිශෙන 

විශේය ය ආකර්ෂණය ගැනයි. එශහම තිබුණු රටකට අද ශමොකක්ද 

සිදුශවලා තිශෙන්ශන්? පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලශස 

ණය ගැනීේ නිසා අශේ රට ඉතාමත්ම ශේදනීය තත්ත්වයකට පත් 

ුරණා. ඒක අශේ රශේ පමණක් කියන කථාවක් ශනොශවයි. ණය 

අරශගන ශවච්ච සිේධීන් පිළිෙඳව "The New York Times" 

සඟරාශේත්, ඒ වාශේම ශවනත් රටවල සඟරාවලත් පඉශවන්න 

පටන් ගත්තා. ලංකාව වැටුණු ණය උගුල ගැන. නුතත්, කුරරු ණය 

ගත්තත් අශේ අනාගත පරේපරාවට, වර්තමාන පරේපරාවට තමයි 

ශේ ණය ශගවන්න සිේධ ශවලා තිශෙන්ශන්. ශේ ණය ශගවන්න 

සිදුශවලා තිශෙන්ශන් රුපියල්, සතවලින් ශනොශවයි; ශේ රශේ 

තිශෙන සේපත්වලින් ශනොශවයි. අපි විශේ  විනිමය එකතු 

කරශගන තමයි ශේ ණය ශගවන්න ඕනෑ. 

අශේ රටට විශේ  විනිමය එකතු කරගන්න ශකොට සංචාරක 

කර්මාන්තය වැදගත් ශවනවා. ඒ වාශේම විශේ  ආශයෝජන, 

අපනයන, විශේ  රැකියා, ඒවා ඉතාම වැදගත් ශවනවා. අපට 

ශලෝකශස ඉහඉම තැනකට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි 

සංචාරක ක්ශෂේත්රය. ඒ නිසා තමයි ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ 

මන්ත්රීතුමා ශේ අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කර තිශෙන  ශයෝජනාව 

පිළිෙඳව මා සතුටින් කථා කරන්ශන්. ශේ කාලය  අශේ රටට 

වි ාල ුතදලක්; වි ාල ශඩොලර් ප්රමාණයක්; වි ාල විශේ  විනිමයක් 

එකතු කරගන්න පුළුවන් කාලයක්. නුතත් දැන් අරශගන තිශෙන 

වැරැදි තීන්දු නිසා ඒ කාලය මඟ හැරීශගන යනවා අපට 

ශපශනනවා. ඇත්තටම ශේ රට සුන්දර රටක් ුරණාට, ශේ රට 

විශේය ය සංචාරකයන්ශේ වැඩි ආකර්ෂණයකට ලක් වූ රටක් 

ුරණාට, ශේ රශේ සිටින ශේ පාලකයන් ගත් තීන්දු තීරණ නිසා 

ශේ සුන්දර රට අපිරිසිදු කරලා තිශෙනවා. එම නිසා ශේ රටට 

ආදරය කරනවා නේ, ශේ වශේ ෙහුබූත වැඩ කරන්ශන් නැතුව, 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට අනුූලලව, ප්රජාතන්ත්රවාදයට ගරු කරමින් 

වැඩ කරන්න කියලා විශ ේෂශයන් අපි කියනවා.  

පාර්ලිශේන්තුව තුඉ ආණ්ඩුව යයි කියා ගන්නා,  

ෙලහත්කාරශයන් වගකීේ භාරගන්න මන්ත්රීවරු එක්ශකශනක්වත් 

අද ශමතැන නැහැ. කාටද අපි කියන්ශන්? ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, නුතත් දැන් canteen එකට ගිහිල්ලා ෙැලුශවොත්, ඒ 

මන්ත්රීවරු ටික එතැන ඉන්නවා. එතශකොට ඡන්දයක් තියලා 

ෙහුතරය ශපන්වන්න ුරශණොත්,  පාර්ලිශේන්තුව තුඉ ෙහුතරය 

ශපන්වන්න ෙැරි ුරණාට ඒ ශගොල්ලන්ට canteen එක ඇතුශඉේ දී 

නේ ෙහුතරය ශපන්වන්න පුළුවන්. ශමොකද, අශේ මන්ත්රීවරු ටික 

පාර්ලිශේන්තු සභාශේ ඉන්නවා. ආණ්ඩුව කියා ගන්නා ඊනියා 

කණ්ඩායම canteen එකට ශවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ශේ රටත් 

එක්ක ශසල්ලේ කරන්න එපා කියලා මම කියනවා. වර්තමාන 

සමාජය එක්ක විතරක් ශනොශවයි, නූපන් දරුවනුත් එක්කයි ශේ 

ශසල්ලේ කරන්ශන්. 

අශේ ර ට දිහා ෙැලුශවොත්, 2014 දී සංචාරකයින් ඇවිල්ලා 

තිශෙන්ශන් 178,000යි. ඒ වාශේම 2015 දී ඇවිල්ලා තිශෙනවා 

191,000ක්. 2016 දී සංචාරකයන් 220,000ක් ඇවිල්ලා තිශෙනවා.  

2017 දී ඇවිල්ලා තිශෙන සංචාරකයන් ප්රමාණය 210,000යි. 

එන්න එන්නම ශේ රටට පැමිශණන සංචාරකයින්ශේ ප්රමාණය 

වැඩි ුරණා. අශනක් කාරණය තමයි, සංචාරකයන් ශමරටට 

ශගන්වීම සඳහා අපි විවිධ ක්රමශේද අනුගමනය කඉා. ශේක අපට 

දිනන්න පුළුවන් විෂයක්. 2019 දී -ලෙන අුරරුේශේ- තමයි අපට 

ශලො හම ණය ප්රමාණය ශගවන්න තිශෙන්ශන්. එහිදී අපි සංචාරක 

වයාපාරය තුළින් වි ාල ුතදලක් ෙලාශපොශරොත්තු ුරණා. නුතත් ශේ  

වල් බූරු තීන්දු අරශගන, වල් බූරු විධියට රශේ ෙලය අතට ගන්න 

දඟලපු නරි ටිකක් නිසා ශේ රට යන ගමන අඩාල ශවලා 

තිශෙනවා. එහි වන්දිය ශගවන්න ශවන්ශන් ඒ කපටි නරි රැඉට 

ශනොශවයි. ඒ වන්දිය ශගවන්න ශවන්ශන් ශේ රශේ අහිංසක 

ජනතාවටයි. අහිංසක ජනතාව ණය ෙරින් ුතදවලා, ශේ රට 

ආසියාශේ විශිෂ්ට රටක් ෙවට පත් කරලා, ශේ රට විශේය ය 

සංචාරකයන්ට ආකර්ෂණීය රටක් කරන්න ගිය ගමන තමයි ශේ 

කඩාකේපල් ුරශණ්. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔෙතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිශෙන්ශන්. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ශහොඳයි. අපි එදාත් ශේක දැක්කා ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. එදාත් ශේක සිේධ ුරණා. ශමොකද, ශලෝකශස 

ප්රජාතන්ත්රවාදී නායකශයෝ, එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානශස හිටපු 

මහ ශල්කේ ෙෑන් කී ූලන්, ඒ වාශේම නවනීදන් පිල්ශල් වැනි 

ශලෝකය පිළිගත් කාන්තාවන් ශේ රටට එනශකොට ශේ රශේ හිටපු 

ඇමතිවරු කටයුතු කශඉේ ශකොශහොමද කියලා අපි දැක්කා. ෙෑන් කී 

ූලන් කියන ශලෝකය පිළිගත් නායකයා; ඒ රාජය තාන්්රිකයා 

ලංකාවට එනශකොට ඇමතිවරයා ගිහිල්ලා පාශර් බුදියගන්නවා.  ඒ 

නිසා සංචාරකයන්ශේ පැමිණීම  අඩු ුරණා. ඒ  වාශේම නවනීදන් 

පිල්ශල් වැනි ශනෝනලා; ශලෝකය පිළිගත් කාන්තාවන් ශේ රටට 

එනශකොට අශේ ඇමතිලා ගිහිල්ලා කසාද ෙඳින්න ඇහුවා. ඒ 

වාශේම සංචාරය සඳහා ශේ රටට පැමිණි විශේය ය යුවලකශේ   

ශපේවතා මරලා එම ශපේවතිය දූෂණය කරන්න තරේ ප්රාශේය ය 

සභා සභාපතිවරු ෙලය අතට ගත්තා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාශේ  කාලය දැන් අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්නපරුම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අන්න එශහම කටයුතු කරලා,  විශේශිකයන්ට ශේ රට 

ශගෝ්රික රටක්, සංචාරය සඳහා නුසුදුසු රටක් ෙවට පත් කර 

තිබියදීත්, පසු ගිය අුරරුදු තුනහමාර තුඉ ටිශකන් ටික, ටිශකන් 

ටික ශගොඩනඟලා ශලෝක ආකර්ෂණය නැවතත් ලො ගන්න අපට 

පුළුවන් ුරණා. නුතත්, එශසේ ලොගත් ආකර්ෂණය තුඉ අද ''කිරි 

හැළියට ශගොම බින්දුවක් එකතු කඉා වාශේ''  ශේ ඇති ශවලා 

තිශෙන තත්ත්වය හරිම කනගාටුදායකයි.  අද ආණ්ඩු පක්ෂය යැයි 

කියා ගන්නා අයට පාර්ලිශේන්තුවට පැමිශණන්නවත්  ෙැරිශවලා 

තිශෙනවා. ශකොශහොමද රටක් පාලනය කරන්ශන්? අඩු ගණශන් 

ශේ රටට සංචාරක ඇමතිවරශයක් පත් කරගන්න තරේ ශකොන්දක් 

අද ඔුරන්ට නැහැ. පත් කඉ සංචාරක ඇමතිවරයාත් දැන් ඇමතිකම 

පැත්තකට දමලා අශේ පැත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එශහම නේ, 

සංචාරකයන් එන ශේ කාල වකවානුශේ - ශේ season එශක් -  ශේ 

රටට සංචාරකයන්ශගන් ආදායේ ලැශෙන්න තිශෙන වකවානුව 

තුඉ අද සංචාරක ඇමතිවරශයක්වත් නැති රටක් ෙවට ශේ රට 

පත්ශවලා තිශෙනවා. ශෙොරු අගමැති ශකශනක් සිටියත්, අඩුම 

ගණශන් ශෙොරු සංචාරක ඇමතිවරශයක්වත් නැහැයි කියන 

කාරණය මතක් කරමින්  මා නිහඬ ශවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි, ගරු අජිත් මාන්නේශපරුම මන්ත්රීතුමා. 

මීඉඟට, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මන්ත්රීතුමා. සභාව කල් තැබීශේ 

ශයෝජනාව ස්ථිර කශඉේ ඔෙතුමායි. ඒ අවස්ථාශේ ඔෙතුමා කථා 

ශනොකඉ නිසා දැන් ඔෙතුමාට විනාඩි 5ක  කාලයක් ලො ශදනවා. 

[අ.භා.5.27] 
 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெந்தித் ெைரெிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ අවස්ථාව ලොදීම 

පිළිෙඳව ඔෙතුමාට ශෙශහවින් ස්තුතිවන්ත ශවනවා.    

එදා -2015ට ශපර- පැවති ආණ්ඩුශේ ෙලධාරින් ශේ රශේ 

සංචාරක වයාපාරය දියුණු කරන්න කටයුතු කශඉේ ශකොශහොමද 

කියා අපි දැක්කා. එදා අනුගමනය කඉ ඒ ක්රමශේද නිසා, ඒ 

අක්රමිකතා නිසා සංචාරක වයාපාරය ශහොඳටම කඩා වැටිලායි 

තිබුශණ්. ඊට පසුව, 2015දී ඇති ුරණු ඒ සැෙෑ ශවනසත් එක්ක ශේ 

රශේ නැවතත් ප්රජාතන්ත්රවාදය ඇති කිරීම තුළින් රට තුඉ 

ශේ පාලන නිදහස, ආර්ථික නිදහස හා සමාජ නිදහස ස්ථාපිත 

ුරණා. ශ්රී ලංකාව අශන හත් රටවලින් ්ත් ශවලා සි ටි අවස්ථාවක, 

ඒ රටවලට කථා කරලා, නැවතත් ඒ ශහොඳ හිත දිනාශගන, අශේ 

ශේ සංචාරක වයාපාරය ඉදිරියට ශගන යන්න කටයුතු කරන්න 

අපට හැකි ුරණා. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ශේවල් කරන අතශර්, 

ජාතයන්තර ව ශයන් අපි කඉ පඉුත ශදය තමයි, 2015 වසශර් 

සැේතැේෙර් 23වන දා ශ්රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 193ක් එකතු 

ශවලා එක්සත් ජාතීන්ශේ සේශේලනශසදී 2030දී තිරසර 

සංවර්ධන අරුතණු කරා යෑම සඳහා වන ඒ සේුතතියට අත්සන් 

කිරීම. එහි අරුතණු 17ක් තිශෙනවා. අප අත්සන් කඉ ඒ අරුතණු 

17හි වැදගත්ම අරුතණ එහි 16වැනි එකයි. ඒ අරුතණ තමයි, සාමය 

සහ  ක්තිමත් ආයතන ඇති කිරීම. එවැනි  ක්තිමත් ආයතනයක් 

තමයි නීතිය ්රියාත්මක කරන ආයතන. අන්න ඒ වාශේ  ක්තිමත් 

ආයතන හරියාකාරව ්රියාත්මක ශවන ශකොට තමයි අශන හත් 

අරුතණු ඉටු වන්ශන්. ඒ  ක්තිමත් ආයතන රශේ ඇති ුරණු නිසා 

අපට විනිවිදභාවයකින් යුතුව කටයුතු කරන්න හැකියාව ලැබුණා.  

අශේ ගරු කථානායකතුමා මන්ත්රීවරශයක් ශලස සිටි කාලශස 

පටන් ශගශනන්න උත්සාහ කඉ පනත් ශකටුේපතක් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ශගනැත් සේමත කර ගන්න අපට එදා පුළුවන් 

ුරණා. ඒක තමයි, ශතොරතුරු දැන ගැනීශේ අයිතිවාසිකම පිළිෙඳ 

පනත. ඒ පනත තුළින්, ශේ රට තුඉ විනිවිදභාවයකින් යුතුව 

කටයුතු කිරීශේ හැකියාව ඇති කරන්න අපට පුළුවන් ුරණා. ශේ 

රශේ යේකිසි ස්ථාවරභාවයක්, විනිවිදභාවයක් තිශෙනවාය කියා ඒ 

තුළින් අපට ජාතයන්තරයට ශපන්වන්න පුළුවන් ුරණා. ඒ හරහා 

සංචාරක වයාපාරය ඉතාම ය ඝ්රශයන් දියුණු ුරණා. සංචාරක 

වයාපාරය ගැන කථා කරනශකොට අපට වන අලි ගැන කථා 

කරන්නම ශවනවා.  අලි පැටුරන් ශහොරකේ කඉ ආකාරය පසුගිය 

වකවානුශේ අපි දැක්කා. සමහර මන්ත්රීවරුන්ශේ ඉඟ, එශහම 

නැත්නේ ෙලධාරින් ඉඟ ඒ අලි පැටේ තියාශගන හිටියා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට තව විනාඩියක පමණ කාලයක් 

තිශෙනවා. 

 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு ெந்தித் ெைரெிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ශහොඳයි, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ඒ ශේවල්වලට තිත තෙලා, නීතිය හරියට ඉදිරියට ශගන ගිය 

නිසා තමයි සංචාරක වයාපාරය ඒ විධියට දියුණු ශවලා, අපට 

ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ුරශණ්. සංචාරක වයාපාරශයන් වි ාල 
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ආදායමක් ශේ රටට එන්න තිබුණා. හැෙැයි, පසුගිය ඔක්ශතෝෙර් 

26වන දා ජනාධිපතිවරයාශේ ුරවමනාවන් ඉටු කර ගන්න කඉ ඒ 

අක්රමිකතාව නිසා අද අශේ රශේ ආර්ථිකයත්, සංචාරක 

වයාපාරයත් වි ාල පසුෙෑමකට ලක් ශවලා තිශෙනවා. අශේ 

ආර්ථිකයට ලැශෙන්න තිබුණු විශේ  විනිමය වි ාල ප්රමාණයක් ඒ 

නිසා අද අහිමි ශවලා තිශෙනවා. ශේ තුළින් සංචාරක වයාපාරශස 

ශයදී සිටින පිරිස්වලට ශමන්ම ශේ රශේ සමස්ත ජනතාවටම 

ෙලපෑමක් ශවලා තිශෙනවා. ශේ ශනොවැේෙර් මාසශස සිට 

ජනවාරි, අශප්රේල් මාසය දක්වා වූ කාල සීමාව තුඉ ශේ රටට 

සංචාරකයන් වි ාල ව ශයන් එනවා. ශේ අර්බුදය නිසා අද ඒ 

සංචාරක වයාපාරයට ශලො හ හානියක් ශවලා තිශෙනවා. මාතර 

පැත්ශත්, එශහම නැත්නේ ද හණු පඉාශත් තමයි සංචාරක 

වයාපාරය වි ාල ව ශයන් තිශෙන්ශන්. නුතත් ඒ පැත්ශත් අද 

සංචාරකයන් නැහැ. අපට ශේ රට ඉදිරියට ශගන යන්න අව ය 

නේ, තම තමන්ශේ ශපෞේගලික නයාය පත්රවලට අනුව කටයුතු 

කරන්ශන් නැතිව, රට ගැන හිතලා, රශේ ජනතාව ගැන හිතලා 

කටයුතු කරන්න කියා ශේ අයශගන් ඉල්ලා සිටිමින්, මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීඉඟට, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 

පහක කාලයක් තිශෙනවා. 
 

[අ.භා. 5.33] 

 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද අශේ රශේ tourismවලට 

ඇතිශවලා තිශෙන ප්ර ්න ගැන කථා කරන්න මටත් අවස්ථාවක් 

ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා. Tourism විතරක් ශනොශවයි, සමසත් 

ලංකාශේම ආර්ථිකය විනා  වන තත්ත්වයක් ශේ වනශකොට 

ඇතිශවලා තිශෙනවා. අශේ ලංකාව දැන් කිසිම ආදායමක් නැති 

රටක් ෙවට පත්ශවලා තිශෙනවා. අපි ශලෝකශස රටවල් අරශගන 

ෙලුත. ඇශමරිකාවට අලුතින් පත් ුරණු ජනාධිපතිතුමා ඒ රට 

පාලනය කඉාට පස්ශසේ, ශඩොලර්වල ප්ර න්යක් ඇති ශවලා තිබුණා. 

එශහත් එවැනි ප්ර ්න ඇති ුරණු රටවල් -ශඩොලරශස අගය අනුව 

තම ුතදල් ඒකකය ශෙො ශහොම පහතට ගිය රටවල්-  එම තත්ත්වය 

ආපසු අනික් පැත්තට හරවාශගන තිශෙනවා. ඒ අතින් ලංකාශේ 

ජනතාව කනගාටු ශවන්න ඕනෑ. ඒ ඇයි? අපි  ශඩොලරයකට 

ශගවන මිල එන්න එන්නම වැඩි ශවනවා. අද රුපියල අන්තිම 

තුේටුවටම ෙැහැලා යනවා. අද ශඩොලරශස අගය රුපියල් 182 

දක්වා වැඩි ශවලා තිශෙනවා. 

Tourism ශේ වාශේ පහතට යනශකොට ලංකාශේ ආර්ථිකයට 

කිසිම ආදායමක් ලො ගන්න ෙැරි ආකාරය අපිට ශේ මාසය  තුඉදී 

දකින්න ලැශෙනවා. එශහනේ ශේ ශේවල් හදා ගන්ශන් 

ශකොශහොමද කියා අපි පුනපුනා කථා කඉ යුතුයි. නුතත් ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදී අපිට යේ ශදයක් කර ගන්න ෙැරිශවලා 

තිශෙනවා. ලංකාශේ ආදරණීය ජනතාව, මා ඇතුළු 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු 225ශදනා ශසල්ලේ කරන්න 

පාර්ලිශේන්තුවට එවපු විධිය තමයි අපිට දැන් ෙලන්න පුළුවන් 

වන්ශන්. දැන් හරියටම මාසයක් ගතශවලා ඉවරයි. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදී අපි ශදවතාවක් ෙහුතරය ශපන්නුවා. ශේ 

මාසශස 29වන දාත් අපි ෙහුතරය ශපන්වනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මම ශේ අවස්ථාශේදී ඔෙතුමාශගන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔෙතුමා ශලෝකශස විශිෂ්ට නායකය හ කිරීමට 

ලංකාශේ සියලුම ජනතාව ඡන්දය දීලා, ඔෙතුමාව පත් කරලා, ඒ 

අය දැන් ෙලාශගන ඉන්නවා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතර ෙලය 

තිශෙන්ශන් ශකොයි පැත්තටද කියා ඔෙතුමා දන්නවා. ඒ නිසා 

ඔෙතුමා ඉන්න ස්ථාවරශසම ඉන්ශන් නැතිව, එක අඩියක් පසස්ට 

අරශගන වැඩි ෙහුතරයක් තිශෙන කණ්ඩායමට නැවත වතාවක් 

ආණ්ඩුව හදලා ශදන්න. ඒ වාශේම ශඩොලරයක ට ශගවන 

රුපියශල් අගය වැඩිවීම අඩු කරන්නත්, Tourism, කෘෂිකර්මය, 

කර්මාන්ත, අධයාපන, ශසෞඛ්ය ආදී හැම අං යකම වැඩිදියුණුවක් 

ඇති කරන්නත් ඔෙතුමාට තව අුරරුේදක කාලයක් තිශෙනවා. 

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, පැහැදිලිවම ඔෙතුමා ඒ කටයුත්ත කරයි 

කියා අපි ෙලාශපොශරොත්තු වනවා. එශහම නැති ුරශණොත්, අපිට 

නේ ගමට යන්න ෙැහැ. ගමට යනශකොට, "අශන්ම මිරිස් 

 හඩුකාරයා එනවා" කියා අපිට කියනවා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

ඉන්න මන්ත්රීවරු 225ශදනාටම තමයි මම ශේ කථා කරන්ශන්. මා 

ඇතුළු පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න හැම ශකනාටම "ශහොශරක්" කියලා 

එශහේ ඉඳශගන කියනවා. ශමශහේ ඉඳලා අපි කියනවා, "ශහොරු" 

කියා. නුතත් ඔක්ශකොම "ශහොරු" ශවලා ඉවරයි.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔෙතුමාට මම ශේ කාරණයත් කියනවා. 

පසුගිය අුරරුදු තුශන් අශේ ආණ්ඩුව තුඉ උසාවිය භාරව 

ඇමතිතුශමක් හිටියා. හැෙැයි, ඒ ඇමතිතුමාට ශහොරුන්ට දඬුවේ 

ලො ශදන්න ෙැරි ුරණා. ඒ අුරරුදු තුශන්ම ශහොරු එළිශස හිටියා. 

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ශහොරු ඉන්නවාය කියලා ඔෙතුමා කියනවා. 

ශේ ආණ්ඩුශේත් ශහොරු ඉන්නවා කියනවා; ඒ ආණ්ඩුශේත් ශහොරු 

ඉන්නවාය කියනවා. ඇයි, ෙලාශගන ඉන්ශන්? අපිටත් ලජ්ජයි. 

ගමට යන්න ෙැහැ. අශේ දරුවන්ට පාසල් යන්න ෙැහැ. ඒ ඇයි? 

ශහොරු හිටියා නේ ඒ පරණ ආණ්ඩුශේ හිටපු ශහොරුන්ට නියම 

දඬුවම ලො ශදන්න. ඒ වාශේම අශේ යහ පාලන ආණ්ඩුශේ ශහොරු 

හිටියා නේ ඒ අයටත් දඬුවේ ලො ශදන්න.  ශදපැත්තටම ජේපර 

අන්දවන්න. එශහම ශනොකර කවදාවත් ගේවලට ගිහින් ඡන්ද නේ 

ඉල්ලන්න ෙැහැ.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිශෙනවා. 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගශේ ඉන්න අශේ ජනතාව අපිට ගහලා තමයි එඉවන්ශන්.  

අපිට අශේ ශේ ආදරණීය ජනතාවට ශමොනවාද, කියන්න 

පුළුවන්? අපිට කියන්න කථාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි 

පාර්ලිශේන්තුශේ තිශෙන උත්තරීතරෙව රැක ගන්න ඕනෑ. ශේ 

උත්තරීතරෙව අද විනා  ශවලා තිශෙනවා. ශේ විනා ය නැති 

කරන්න ඕනෑ, ශේ විනා ය හදන්න ඕනෑ. 1948දී අශේ ලංකාවට 

නිදහස ලැබුණා. එදා ඉඳලා ුතළු ශලෝකය ගත්තාම   ලංකාව කියන 

ශේ පුංචි රට, ශෙොශහොම සුන්දර විධියට තිබුණු රට  ශේ මාසය තුඉදී 

විනා  ශවලා තිශෙනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට ලො දී තිශෙන කාලය අවසානයි. 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක් 

ලො ශදන්න. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට ලො දුන් කාලය අවසානයි. තවත් 

විනාඩියක කාලයක් ලො ශදන්න අමාරුයි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. තව 

කථිකයින් වි ාල පිරිසක් සිටිනවා. 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මට විනාඩියක කාලයක් ලො ශදන්න ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. පාර්ලිශේන්තුශේ වැඩ කරන අශේ නිලධාරි මහත්වරු 

ශෙල්ශල් මහ වි ාල ශෙෝඩ් එකක් එල්ලා ශගන ඉන්නවා. අපිට 

ෙලන්න කනගාටුයි. ඒක ශවනස් කරන්න. ඒ අය ශෙෝඩ් එක 

එල්ලා ශගන යන්නද, අපට උදේ කරන්නද? ූලලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මා ඔෙතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ශේ මහ වි ාල 

ශෙෝඩ් එක අයින් කරලා ඒ අයට හරියාකාරව වැඩ කටයුතු 

කරන්න පුළුවන් විධියට ඒ අයව නේ කරලා, ඒ අයව හඳුනා ගන්න 

පුළුවන් විධියට identity card එකක් ශදන්න කියලා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි. 
 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ඒ අයශේ ශෙල්ශල් මහ වි ාල ශෙෝඩ් එකක් එල්ලා ශගන 

ඉන්නවා. ඒක  එල්ලා ශගන එහාට යනවා, ශමහාට යනවා. අශන්, 

පේම ඒක නිවැරදි කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. මට වැඩිපුර 

කාලය ලො දුන්නාට ඔෙතුමාට ශෙොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

මීඉඟට, ගරු වඩිශේල් සුශර්ෂ් මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔෙතුමාට විනාඩි පහක පමණ කාලයක් ලො දී තිශෙනවා. 
 

[பி.ப. 5.40] 
 

ගරු වඩිනේල් සුනර්ෂ් මහතා 
(ைொண்புைிகு  வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகளரவ தமலமை தொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

உல்லொெப் பிரயொைத்துமற ெம்பந்தைொன இந்த விவொதத்திரல 

அது ததொடர்பொன விடயங்களுக்கு அப்பொல், ைமலயக 

ைக்களுமடய பிரதிநிதி என்ற வமகயிரல ஒருெில முக்கிய 

விடயங்கமளக் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன். ைமலயகப் 

தபருந்ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுமடய ெம்பள உயர்வு 

ெம்பந்தைொன கூட்டு ஒப்பந்தம் கொலொவதியொகி கிட்டத்தட்ட 

ஒன்றமர ைொதகொலைொகப் ரபொகின்றது. இந்த ஒன்றமர ைொத 

கொலகட்டத்திரல, ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுமடய ெம்பள 

உயர்வு ெம்பந்தைொகத் ரதெிய ொீதியிலும் ெர்வரதெ ொீதியிலும் 

பலதரப்பட்ட ரபொரொட்டங்கள் நமடதபற்றன. ைமலயக 

இமளஞர்கள், புத்திஜீவிகள், வர்த்தகப் பிரமுகர்கள், 

ததொழிற்ெங்க அரெியல்வொதிகள், தபருந்ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்கள் எனப் பலதரப்பட்ட அைியினரும் ஒன்று 

ரெர்ந்து அந்தப் ரபொரொட்டத்மத நடத்தியிருக்கிறொர்கள். 

ஆயினும், இன்று வமரயிலும் 1,000 ரூபொய் ெம்பள உயர்வு 

ததொடர்பில் அரெியல் தமலவர்களொரலொ ஜனொதிபதி 

அவர்களொரலொ பிரதை ைந்திொியொரலொ எந்தவிதைொன ஒரு 

முடிவும் முன்மவக்கப்படவில்மல. ரதொட்டத் ததொழிலொளர் 

களின் ெம்பள உயர்வு ெம்பந்தைொகப் ரபெப்படுகின்றரபொது, 

இன்று முதலொளிைொர் ெம்ரைளனம் தொன்ரதொன்றித்தனைொகச் 

தெயற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறது.   

இந்த நொட்டினுமடய ைமலயகத்மதச் ெொர்ந்த உல்லொெப் 

பிரயொைத்துமறயுடன் ெம்பந்தப்பட்ட ரஹொட்டல்களிரல 

ரெமவயொற்றுகின்ற உத்திரயொகத்தர்கள் ைற்றும் அங்கு 

ரெமவயொற்றுகின்ற பைியொளர்கள் தபொருளொதொர ொீதியிரல 

ைிக ரைொெைொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ரஹொட்டலில் 

ரவமல தெய்யும் ஒரு ெொதொரை உத்திரயொகத்தொின் வருைொனம் 

50 ெதவீத ெம்பளத்துடன் 50 ெதவீத service charge உம் 

ரெர்ந்ததொகத்தொன் அமைகின்றது. அந்த வருைொனத்மதக் 

தகொண்டுதொன் உல்லொெப்பிரயொைத்துமற ெொர்ந்த அந்த 

ரஹொட்டல்களிரல ரெமவயொற்றுகின்றவர்கள் தங்கள் 

குடும்பங்கமள நடொத்திச் தெல்கின்றொர்கள். இந்த நொட்டிற்கு 

வருகின்ற உல்லொெப் பிரயொைிகளின் எண்ைிக்மகயில் இன்று 

ஒட்டுதைொத்தைொக ஏற்பட்டிருக்கும் வீழ்ச்ெியின் கொரைைொக 

அந்த உத்திரயொகத்தர்கள் முழுமையொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றொர்கள். ைமலயகத்திரல ஆங்கொங்ரக இருக்கின்ற அழகிய 

நிலங்கள், பிரரதெங்கள் ைற்றும் ரதயிமலத் ததொழிற்ெொமலகள் 

ஆகியவற்றுக்கு இன்று உல்லொெப் பிரயொைிகளின் 

வருமகயின்மையினொல்  உல்லொெப் பயைத்துமற 

ஸ்தம்பிதைமடந்திருக்கின்றது.  

ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுமடய ெம்பள உயர்வு 

ெம்பந்தைொகப் பல முயற்ெிகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தொலும் 

முதலொளிைொர் ெம்ரைளனம் ததொடர்ந்து அடொவடித்தனைொகச் 

தெயற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது. ஆகரவ, பிரதை ைந்திொி 

அவர்களும் ஜனொதிபதி அவர்களும் அவர்களுக்கு அழுத்தம் 

தகொடுத்து உொிய நடவடிக்மக எடுக்கரவண்டும். ெம்பள 

உயர்வு இன்று என்கின்றொர்கள், நொமள என்கின்றொர்கள், 

நொமள ைறுதினம் என்கின்றொர்கள். ‘இலவுகொத்த கிளிரபொல’ 

தபருந்ரதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் அந்தச் ெம்பள உயர்மவப் 

பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அது ெம்பந்தைொகத் ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்கள் ஒன்று ரெர்ந்து வீதிகளிரல இறங்கிப் 

ரபொரொட்டம் தெய்யும்ரபொது, இந்த நொட்டிரல உள்ள 

அரெொங்கமும் ஆட்ெியொளர்களும் எங்களுமடய ைக்களின் 

ரகொொிக்மககமளச் ெொியொன முமறயிரல தெவிைடுத்து ஒரு 

தீர்ைொனத்மத எடுக்கின்றொர்களொ? என்பது ெந்ரதகைொக 

இருக்கின்றது.  

ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு 1,000 ரூபொய் ெம்பளம் 

வழங்க ரவண்டுதைன்று தபருந்ரதொட்டக் கம்பனி 

உொிமையொளர்களுக்கு அரெொங்கம் - ஆட்ெியொளர்களும் ைற்றும் 

பொரொளுைன்றமும் - உத்தரவிட ரவண்டும். தபொருளொதொரம் 

ெம்பந்தைொகப் பலவிதைொகப் ரபெிக்தகொண்டிருப்பவர்கள் ஏன் 

இந்தத் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுமடய தபொருளொதொரம் 

ெம்பந்தைொகக் கவனம் தெலுத்துவதில்மல? ஆகரவ, 

அவர்களுமடய ெம்பள உயர்வு பற்றிய ரகொொிக்மக 

முழுமையொகச் தெயற்படுத்தப்பட ரவண்டும். இதற்கொகத்தொன் 

இன்ரனொரன்ன தெயற்பொடுகளில் நொங்கள் ஈடுபட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்ரறொம். இன்று எம்ைீதும் ெில விைர்ெனங்கள் 

வந்துதகொண்டிருக்கின்றன. தங்களுமடய முகத்மதக் 

கொண்பிக்கொைல் முகநூலினூடொக ெிலர் விைர்ெனங்கமளச் 

தெய்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். ெம்பந்தப் பட்டவர்களொல் ெில 

விடயங்கமள ஜீரைிக்க முடியவில்மல. அவர்கள் 

திறமையற்றவர்களொக இருக்கின்றொர்கள். திறமையிருந்தொல் 

பொரொளுைன்றத்திரல வந்து ரபெலொம்; திறமையிருந்தொல் 

ரபொரொட்டத்தில் இறங்கலொம்; திறமையிருந்தொல் ததொழிற்ெங்கப் 

ரபொரொட்டம் நடொத்தலொம். ஆனொல், அவர்கள் அமவ 
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ஒன்மறயும் தெய்யொது தவறுைரன விைர்ெனங்கமளச் 

தெய்வமத நொன் வன்மையொகக் கண்டிக்கிரறன். ஆனொல், 

நொங்கள் முதுதகலும்புள்ளவர்கள்; ரநரடியொகப் ரபெக் 

கூடியவர்கள். இந்த நொட்டிரல ரபெப்படக்கூடிய அமனத்து 

தைொழிகளிலும் ரபெக் கூடியவர்கள்; தெயற்படக்கூடியவர்கள்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගරු වඩිනේල් සුනර්ෂ් මහතා 
(ைொண்புைிகு  வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
මට විනාඩියක් ශදන්න, ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

பொரொளுைன்றத்திரல ைொத்திரைன்றி, ரநரடியொக வீதிகளிலும் 

இறங்கித் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுமடய ெம்பள 

உயர்வுக்கொகவும் அவர்களுமடய உொிமைக்கொகவும் 

எங்களுமடய தநஞ்மெ நிைிர்த்திப் ரபொரொடுவதற்கு நொங்கள் 

தயொரொக இருக்கின்ரறொம். தைிழ் அமைப்பொளர், தைிழ் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் என்ற கொரைத்திற்கொக பெமறயிரல 

ரநற்று முன்தினம் ெில ரபொினவொதிகள் என்மனக் தகொமல 

தெய்ய முயற்ெி தெய்தொர்கள். அன்று பெமறப் பிரரதெ 

ெமபயிரல நமடதபற்ற கூட்டத்திரல தபற்ரறொல் குண்டு வீெி, 

அெிற் வீெி என்மனக் தகொமல தெய்ய முயற்ெி தெய்தொர்கள். 

அந்தக் தகொமல முயற்ெியில் எந்ததந்தப் ரபொினவொதிகள் 

ஈடுபட்டொர்கரளொ அவர்கமளக் மகது தெய்யும்வமர நொன் 

பொரொளுைன்றத்திரல ரபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் 

தகொண்டிருப்ரபன். தபொலிஸ் ைொ அதிபர், பிரதிப் தபொலிஸ் ைொ 

அதிபர் ைற்றும் பதுமளப் தபொலிஸ் நிமலயப் தபொறுப்பதிகொொி, 

பெமறப் தபொலிஸ் நிமலயப் தபொறுப்பதிகொொி ஏன் இந்தப் 

ரபொினவொதிகமளக் மகது தெய்யக்கூடொது? உடனடியொக 

அவர்கமளக் மகதுதெய்ய ரவண்டும்.  

ශේ රශේ ආපසු ශල් ශසලශවන්න ඕනෑද? ශදමඉ-සිංහල 

ප්ර ්නය ඇති කරන්න ඕනෑද? එශහම නේ ශපොලිසප්තිතුමා වහාම 

ඒ අය අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ. එදා පස්සරදී ජාතිවාදි විධියට 

කථා කරලා, මට ඇසිඩ් ගහන්න, ශපට්රල් ශෙෝේෙ ගහලා මරන්න 

ලැහැස්ති කරපු ඒ ජාතිවාදිශයෝ ටික අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ. 

අනිවාර්යශයන්ම මම ශපොලිස්පතිතුමාට, නිශයෝජය ශපොලිස්පති 

තුමාට, පස්සර ශපොලීසියට, ෙදුල්ල ශපොලීසියට ඒ ගැන කියනවා. 

මම පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ශකශනක්, සුළු ජාතීන්ශේ 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ශකශනක්. මහජන නිශයෝජිතශයක් වන මට 

ආරක්ෂාව නැත්නේ මශේ ජනතාවට තිශෙන ආරක්ෂාව 

ශමොකක්ද? මශේ වතුකර ජනතාවට තිශෙන ආරක්ෂාව ශමොකක්ද? 

ඔුරන්ට රුපියල් 1,000ක් පඩි ලැශෙන්ශන් නැහැ. අපි ඒ 

සේෙන්ධව කථා කරමින් තිශෙනවා. 75,000ක් විතර සාමාජිකයන් 

ඉන්නා වෘත්තීය සමිතිශස මහ ශල්කේ මම. ඒ වාශේම 54,000ක් 

ඡන්ද අරශගන පාර්ලිශේන්තුවට ආපු මන්ත්රී ශකශනක් වන මට 

ශේ රශේ ආරක්ෂාව නැත්නේ මශේ ජනතාවටත් ආරක්ෂාවක් 

නැහැ.  මශේ ආසනයට යනශකොට, ජාතිවාදය ගැන කථා කරලා, 

ශපට්රල් ශෙෝේෙ ගහන්න ලැහැස්ති ශවලා, ඇසිඩ් ගහන්න හදලා 

දවස් තුනක් ගත ුරණා. නුතත් ඔුරන් අත්අඩංගුවට ගත්ශත් නැහැ. 

දවස් තුනක් ගත ශවලාත් ශමශහම ශවනවා නේ, සාමානයශයන් 

මශේ වතුකර ජනතාවට අසාධාරණයක් ුරණා නේ, 

ශකොේපැනිකාරශයෝ ගැහුවා නේ, මරා දැේමා නේ, ඒ ජනතාවට 

තිශෙන ආරක්ෂාව ශමොකක්ද? මම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී, ශේ 

ගරු සභාශේදී ඉල්ලනවා, ඒකට උත්තර ශදන්න කියලා. ඔුරන් 

අත්අඩංගුවට ගන්නා ශතක් මම පාර්ලිශේන්තුශේදී ශේ ප්ර ්නය 

මතු කරනවා. මට ආරක්ෂාව නැත්නේ, මට ඡන්දය දුන් 

ජනතාවශේ ආරක්ෂාව ගැන මම ශමොන විධියට කථා කරන්නද?  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු වඩිනේල් සුනර්ෂ් මහතා 
(ைொண்புைிகு  வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට කාලය ලො දීම 

සේෙන්ධව මම ඔෙතුමාට සත්ුතිවන්ත ශවනවා. ශමතැනදී 

ආර්ථිකය සේෙන්ධව කථා කරනශකොට, වතුකරශස ජනතාව ශේ 

රුපියල් 1,000ක පඩිය සහ අශේ ආරක්ෂාව සේෙන්ධව කියන්න 

ඕනෑ. අපිට දැශනනවා, ශේ ප්ර න්ය. මට ආරක්ෂාව නැත්නේ, 

මශේ ජනතාවටත් ආරක්ෂාවක් නැහැ. ගහනවා, මරනවා, ශල් 

ශපශරනවා. කුරරුත් නැහැ. උතුරු-නැ ශඟනහිර ඒ ශදය සිේධ 

ුරණා. ඊට පසුව කන්ද උඩරට.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි, ගරු මන්ත්රීතුමනි කථාව අවසන් කරන්න. ඔෙතුමාට 

ලො දී තිශෙන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු වඩිනේල් සුනර්ෂ් මහතා 
(ைொண்புைிகு  வடிரவல் சுரரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ආපසු ශේ වාශේ ශදයකට ලැහැස්ති ශවනවාශදෝ, කියන 

සැකයක් අපට ඇති ශවනවා. මම එදා ශමොශඉේ පාවිච්චි කරලා එම 

රැස්වීමට යන්ශන් නැතුව සිටියා. ශේ රට ශවනුශවන්, රටට ආදරය 

කරන ශකශනක් හැටියට, ඒ වාශේම ජාතිවාදය නැති 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ශකශනක් හැටියට, ජාතිවාදය නැති පක්ෂයත් 

එක්ක එකතු ශවලා මම ඒ ශගෞරවය රැකශගන ආවා. ඒ නිසා මම 

ෙලාශපොශරොත්තු ශවනවා, පාර්ලිශේන්තුව හරහා ශමම ප්ර න්යට 

විසඳුමක් ලැශෙන්න ඕනෑය කියලා. ශෙොශහොම ස්තුතියි, 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඔෙතුමා පිළිෙඳව ගරු 

කථානායකතුමාශේ අවධානය ශයොුත ශවයි. ඒ පිළිෙඳව අව ය 

කටයුතු ශකශරයි. 

මීඉඟට, ගරු සුජිත් සංජය ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට විනාඩි පහක පමණ කාලයක් ලො දී 

තිශෙනවා. 

 
[අ.භා.5.46 ] 
 

ගරු සුජිත් සිංජය නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் ெங்ஜய தபரரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සංචාරක වයාපාරය 

සේෙන්ධව අදහස ් දක්වන ශේ අවස්ථාශේ එම අදහස ් දැක්වීමට 

එක්වන්නට මට අවස්ථාව සලසා දීම පිළිෙඳව ඔෙතුමාට මශේ 

ස්තුතිය ශේ අවස්ථාශේදී පිරිනමනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

විශ ේෂශයන්ම ශමම විවාදය සිදු කරන අවස්ථාශේදී ආණ්ඩු 

පක්ෂය යැයි කියා ගන්නා කණ්ඩායම ශේ අවස්ථාවට සේෙන්ධ 

ශවලා සිටියා නේ, ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඉතාම අර්ථවත් ශවනවා 

කියා මා හිතනවා. අපි දන්නවා, පසුගිය මාස කිහිපය තුඉදීම 

පාර්ලිශේන්තුව වාර ගණනක් රැස්ශවච්ච අවස්ථාශේදී 

පාර්ලිශේන්තු කටයුතු නිසියාකාරව පවත්වාශගන යන්නට අපට 

අවකා යක්, එශහම නැත්නේ ඉඩක් ලො දුන්ශන් නැති ෙව.  

අශේ ආණ්ඩුව තිබුණා නේ, අපි ෙලශස සිටියා නේ ශේ 

දවස්වල ඉදිරි වර්ෂය සඳහා වූ අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කර, එහි 

විවාදය පැවැත්ශවනවා. නුතත්, ඉදිරි වර්ෂශස වියදේ සඳහා අය 

වැයක් ශහෝ අඩුම තරමින් අතුරු සේමත ගිණුමක්වත් 

පාර්ලිශේන්තුවට ශගශනන්න ශේ "අශේ ආණ්ඩුව" යැයි කියා 

ගන්නා පුේගලයන්ට  අද වනතුරු වධර්යයක් ලැබී නැහැයි කියන 

එක මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ රජය පිහිටුවාගත් පසුගිය 

මාසශස 26වැනි දා සිට අද දක්වා මාසයක කාලය තුඉ, කිසිම 

ශකශන හ ශේ ඊනියා රජය පිළිගන්නා තත්ත්වයට පත් ශවලා 

නැහැ. ඒ නිසා අද ශේ රට වි ාල අර්බුදයකට ලක් කර තිශෙනවා. 

ආර්ථිකය අතින් ගත්ශතොත්, අද ආර්ථිකය කඩා වැශටන 

තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශෙනවා. ඒ දවස්වල ශඩොලරශස අගය 

ඉහඉ යාම සේෙන්ධශයන් වි ාල ව ශයන් කථා කඉ උදවිය අද 

ුතණිවත රකිනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශේ රශේ සංවර්ධනය සඳහා වි ාල 

ුතදලක් එන්න තිබුණා. ඒ සියල්ලම අද නතර වන තත්ත්වයට පත් 

ශවලා තිශෙනවා. ශේශක් ඉහඉම ෙලපෑම එල්ල ශවලා 

තිශෙන්ශන් සංචාරක වයාපාරයටයි. ශමොකද,  සංචාරක 

අමාතයාං ශස අධීක්ෂණ මන්ත්රීවරය හ හැටියට කටයුතු කඉ මම 

දැනශගන හිටියා, පසුගිය කාලවකවානුව තුඉ සංචාරක වයාපාරය 

ශකොච්චර ඉදිරියට ගියාද කියන එක.  යුේධය තිබුණු කාලශස 

කඩාකේපල් ශවලා ඉතාම පසුෙෑමකට ලක් ශවලා තිබුණු සංචාරක 

වයාපාරය 2012න් පස්ශසේ ඉදිරියට යාවි කියලා අශේ ශලො හ 

ෙලාශපොශරොත්තුවක් තිබුණා. නුතත්, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ කාලසීමාව තුඉ හිටපු ප්රාශේය ය සභා සභාපතිවරය හ 

බ්රිතානය ජාතික තරුණියක් දූෂණය කර මරා දමන්න කටයුතු 

කිරීමත් එක්ක අුරරුදු ශදකක් වැනි කාලයක් තුඉ සංචාරක 

වයාපාරය ඉතාමත් පසුෙෑමට ලක් ුරණා. ඊට පසු අපි, අශේ රජශස 

ගරු අගමැතිතුමාශේත් උපශදස් පරිදි,   ගරු ශජෝන් අමරතුංග 

මැතිතුමාශේත් මැදිහත් වීශමන් වි ාල වැඩසටහන් කිහිපයක් 

කඉා. විශ ේෂශයන් ප්රවර්ධන වැඩසටහන් රාශියක් කරලා එතුමා 

ශපෞේගලිකව ඒකට මැදිහත් ුරණු නිසා තමයි පසුගිය වසර ශදක 

තුඉදී සංචාරක වයාපාරය ඉහඉ තැනකට ආශේ. 2017 වසර 

ගත්ශතොත්,  සංචාරකයින් විසිලක්ෂයකට ශ්රී ලංකාව තුඉ සංචාරය 

කරන්න අව ය කටයුතු සිදු කර තිබුණා. ඊඉඟට, 2018 වසර තමයි 

ඉතිහාසශස වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් එන්න තිබුණු වසර. 

නුතත්, අද වන විට ශගන තිශෙන   ශේ අනුවණ ්රියා මාර්ගය නිසා  

සංචාරක වයාපාරය සේපූර්ණශයන් කඩා වැටිලා තිශෙනවා. 

නැත්නේ අශේ ඉලක්කය ශවලා තිබුශණ් විසිපන්ලක්ෂයක 

සංචාරකයන් ශේ වසර අවසානය වනවිට ශගන්වා ගන්නයි.  

අද ශහෝටල් ඇතුළු සංචාරක වයාපාරයට සේෙන්ධ ශවලා 

ඉන්න සියලුම ආයතන ඉතාම අපහසුතාවට ලක් ශවලා තිශෙනවා.  

විශ ේෂශයන් සංචාරක කර්මාන්තය පැත්ශතන් යුශරෝපය, 

ඇශමරිකාව, ඕස්ශේලියාව වැනි වැදගත් රටවලින් එන්න තිබුණු  

සියලුම ඇණුරේ, වැඩසටහන්වලින් සියයට 60ක් අවලංගු කරන්න 

කටයුතු කර තිශෙනවා. ශේ තුළින් අශේ ආර්ථිකයට වන ෙලපෑම 

ගැන අුතතුශවන් කියන්න අව ය නැහැ. ශේ තත්ත්වය නිවැරදි 

කරන්න හැකි ශවන්ශන් නීතයනුූලල රජයක් බිහි කර, ජාතයන්තර 

වි ්වාසය දිනා ගත්තාට පස්ශසේයි. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සංචාරක වයාපාරය ගැන කථා 

කරන අතරතුර තවත් වැදගත් කරුණු ශදකක් සේෙන්ධව කථා 

කරන්නත් ෙලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඉන් එකක් තමයි ශත් 

කර්මාන්තය.  සංචාරක වයාපාරය ගැන කථා කරේදී අපට ඒ 

ගැනත් කථා කරන්න ශවනවා. ශමොකද, ශෙොශහෝ ශවලාවට 

සංචාරකයන් ආවාම අශේ ශත් වතු, ශත් කර්මාන්ත ාලා 

නරඹනවා. ගරු වඩිශවල් සුශර්ෂ් මන්ත්රීතුමාත් කිේවා වාශේ අද 

දැවැන්ත ප්ර ්නයක් තිශෙනවා, ශේ ශත් කර්මාන්තයට සේෙන්ධ 

ශවලා ඉන්න වතු කේකරුවන්ශේ වැටුේ සේෙන්ධව. ශේ 

ශමොශහොශත් පවතින ආණ්ඩුව පත් ශවන ශකොටම වතු කේකරු 

නායකයින් ඇමතිකේ ගත්තා. ඒ අය ඇමතිකේ අරශගන කිේශේ 

ශමොකක්ද? "මම ඇමතිකේ ගත්ශත් වතු කේකරුවන්ශේ වැටුේ 

වැඩි කරන්න" ය කිේවා. නුතත්, අදට මාසයක් ශවනවා,  පත්කර 

ගත්තා වූ රජයටත්, ඒ ඇමතිවරුන්ටවත් ශේ වතු කේකරුවන්ශේ 

වැටුේ ප්ර ්නය විසඳන්න පුළුවන්කමක් ලැබී නැහැ. ඒ නිසා මා 

ඉල්ලා සිටිනවා,  අපට රජය ලො ශදන්න කියලා.  අපි අඩු ගාශන් 

වතු කේකරු සමාගේ එක්ක සාකච්ඡා කරලා ශේ රුපියල් 1,000 

මිථයාශවන් එහාට ගිහිල්ලා සාධාරණ තැනකට ඇවිල්ලා ඒ වැටුේ 

වැඩි වීම ලො ශදන්න කටයුතු කරන්නේ. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලය අවසන්. 
 

ගරු සුජිත් සිංජය නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் ெங்ஜய தபரரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

මට තව විනාඩියක් ශදන්න.   

ශේ රජය කඉ තවත් අකටයුත්තක් තිශෙනවා. අශේ රජය 

පැවැති කාලශස නීතයනුූලල ක්රමයට ශසේවකශයෝ ගණනාවක් 

ෙඳවා ගන්න කටයුතු කඉා. විශ ේෂශයන් පුරාවිදයා 

ශදපාර්තශේන්තුවට ෙඳවා ගත්ත ශසේවකයන්, නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරියට ෙඳවා ගත්ත ශසේවකයන් සියලු ශදනාම අද 

අත්තශනෝමතික ශලස ඉවත් කරන්න කටයුතු කර තිශෙනවා. ඒ 

නිසා ශේ සේෙන්ධවත් පාර්ලිශේන්තුශේ අවධානය ශයොුත කරලා 

ශේ නීතිවිශරෝධී කටයුත්ත ගැන අදාඉ ආයතනවලට දැනුේ දීලා ඒ 

ශසේවකයන්ට ශවච්ච අසාධාරණය සේෙන්ධවත් යේකිසි 

වැඩපිළිශවඉක් ්රියාත්මක කඉ යුතුයි කියන එක මම ඔෙතුමාශේ 

අවධානයට ශයොුත කරමින් මට ශේ අවස්ථාව ලො දීම පිළිෙඳව 

ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා. ඊඉඟට ගරු එඩ්වඩ් 

ගුණශසේකර මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි 5ක  පමණ කාලයක් 

තිශෙනවා.  

 
[අ.භා.5.52] 
 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණනස කර මහතා 
(ைொண்புைிகு எட்வட் குைரெகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ස්තුතියි. ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් ඇති වී තිශෙන 

අර්බුදය හුතශේ සංචාරක වයාපාරය කඩා වැටීම නිසා අශේ රටට 

ෙලපාන කාරණා පිළිෙඳවයි අද දින සභාව කල් තෙන අවස්ථාශේ 
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ඉදිරිපත් කඉ ශයෝජනාව තුළින් විවාදයට ගනු ලැබුශේ. මා ජීවත් 

වන්ශන් මීගුතව ප්රශේ ශසයි. විශ ේෂශයන්ම කටුනායක ගුවන් 

ශතොටුශපොඉ ආසන්නව ජීවත්වන, මීගුතව සංචාරක පාරාදීසය 

හැටියට අපි දකින ප්රශේ ශස ජීවත් වන්ශන හ හැටියට මා ඇසුරු 

කරන ශෙොශහෝශදන හශේ එකම ආදායේ මාර්ගය ෙවට ශකශමන්-

ශකශමන් පත් කරශගන තිබුශණ් සංචාරක වයාපාරයයි. ශේ 

සේෙන්ධශයන් අශේ ශජෝන් අමරතුංග මන්ත්රීතුමා පැහැදිලි කඉා. 

රට හැටියට ගත්තාමත්, විශේය ය රැකියාවලට යන අශේ ගෘහ 

ශසේවිකාවන්ශගන් අපට ලැශෙන ආදායමට පසු,  අපට වැඩි 

ආදායමක් ලො ගන්න තිශෙන්ශන් සංචාරක වයාපාරශයනුයි. 

පසුගිය කාලශස පැවති රජයත්, 2015න් පස්ශසේ අශේ රජයත් 

කටයුතු කශඉේ ශේ රශේ සංචාරක වයාපාරය දියුණු කරන්නයි. 

විශ ේෂශයන්ම අශේ රශේ ආර්ථිකය ශගොඩ ගැනීම සඳහා විශේය ය 

ුතදල් අශේ රටට ශගන්වා ගන්න ක්රමයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ 

සඳහා සදාචාර සේපන්න ශලස, ගැඉශපන විධියට, සුදුසු විධියට 

කරන්න තිශෙන ඉතාම උසස් ක්රමයක් තමයි සංචාරක වයාපාරය 

දියුණු කිරීම. අශේ රට පිහිටා තිශෙන්ශන් ඉතාම ලස්සන 

ස්ථානයකයි. අශේ රට ඒ ආකාරශයන් පිහිටා තිබීම නිසා සංචාරක 

වයාපාරය දියුණු කරන්න පුළුවන්. ශේ රටට සිදු ුරණු විවිධ ොහිර 

ෙලපෑේ නිසා හැම ශවලා ශේම සංචාරක වයාපාරය කඩා වැටුණා. 

ගරු ශජෝන් අමරතුංග මන්ත්රීතුමා ඒ පිළිෙඳව කථා කඉ නිසාත්, 

මට ශවන් කර තිශෙන කාලය අඩු නිසාත් මා ඒ පිළිෙඳව කථා 

කරන්ශන් නැහැ.  

ගිය අුරරුේශේ ඇති ුරණු ශඩංගු වසංගතය නිසා සංචාරක 

වයාපාරය අඩාඉ ුරණා. දැන් ඒ හා සමානම ශදයක් අශේ සංචාරක 

වයාපාරයට සිේධශවලා තිශෙනවා. Season එක කාලශසදී ෙස ්රථ, 

කාර් රථ, රියැදුරන් guidesලා සහ  Hotel, restaurant, homestay 

යන ස්ථාන අන්තර්ජාලය මිනන් book කරලා තිබියදී තමයි ශේ 

රට ශේ අර්බුදයට පත් ුරශණ්. ශේ අර්බුදය දැවැන්ත අර්බුදයක්. අද 

උශේත්, ඊශසත් අපි ශේ සේෙන්ධශයන් කථා කඉා. ශේ අර්බුදය 

අද අශේ රටට වි ාල ව ශයන් ෙලපා තිශෙනවා. ශේ රට පාලනය 

කරන අශේ රශේ නායකයා වන ජනාධිපතිතුමාට ශේ අර්බුදය 

සේෙන්ධශයන් හිතන්න ශවනවා. ශේ පිළිෙඳව එතුමාට තීරණයක් 

ගන්න ශවනවා. ශමොකද, ශේ රශේ සංචාරක වයාපාරය කඩා වැටීම 

නිසා ශේ අුරරුේශේ ශේ රටට ලැශෙන ශඩොලර් ප්රමාණය 

අඩුශවනවා වාශේම ශේ රට ශලෝකශයන් ්ත් වන එක ශේ රශේ 

මිනිසුන් හැටියට අපට දරාගන්න ෙැහැ. ශේ රට ඒ තරමට 

ශලෝකශයන් ්ත්වන තත්ත්වයකට පත් ුරණා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය රජය කාලශස 

සංචාරක වයාපාරයට සිදු ුරණු හානිය පිළිෙඳව මට ශපර කථා කඉ 

අශේ සුජිත් සංජය ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා මතක් කඉා. ශේ රශේ 

ප්රාශේය ය සභාවක හිටපු සභාපති ශකශනක් සංචාරය සඳහා පැමිණි 

එංගලන්තශස කාන්තාවක් දූෂණය කරලා මැරුවා. තවත් එවැනි 

ශේවල් ශෙොශහොමයක් සිේධ ුරණා. ඒ නිසා සංචාරකයන් ශේ රටට 

පැමිශණන්න භය හිශතන තතත්වයක් ඇති ුරණා.  

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ඔෙතුමාට එක කාරණයක් 

කියන්න ඕනෑ. ශේ රජය ශවනස් කිරීමට ජනාධිපතිතුමා ගත්ත 

තීරණශයන් පස්ශසේ  සංචාරක වයාපාරයට වැඩි ව ශයන් සේෙන්ධ 

ශජේවින්ේ කියන සමාගම ගුවන් ශතොටුශපොශඉේ promotion 

වැඩසටහනක් පැවැත්වූවා. එදාම තමයි අලුතින් ඇමතිවරශයක් 

පත් කශඉේ. හැෙැයි ගුවන් ශතොටුශපොඉ භාරව නිමල් සිරිපාල ද 

සිල්වා මැතිතුමාම තමයි පත් ුරශණ්.  Promotion වැඩසටහන 

අවසන් ුරණු අවස්ථාශේදී ගුවන් යානාවක් පිරිලා ආපු සංචාරකයන් 

එළියට එේදී ශේ රජය අලුත් රජයක් නිසා ශෙෝේෙ පිපිශරන 

මේටමින් රතිඤ්ඤා වි ාල ප්රමාණයක් පත්තු කඉා. ඒ අවස්ථාශේදී 

ඒ ආපු සංචාරකශයෝ හිස හැරුණු අශත් දුවන්න පටන් ගත්තා. 

ඔුරන් භය ුරණා, ලංකාශේ නැවත යුේධයක් ඇතිශවලාය කියලා. 

ඇත්තටම ඒ කාරණාව සිදු ශවේදී මමත් ඒ ගුවන් ශතොටුශපොඉ 

හරහා එමින් තමයි සිටිශස. පසුව ඒ වැඩසටහන කඉ අය අශේ 

නිවසට ආවා. මන්ත්රීවරය හ හැටියට ඒ ආසන්නශස ඉන්ශන් 

මමයි. ඒ අය කිේවා, "ෙලන්න සර් ශවච්ච ශේ. අද අපි 

වැඩසටහනක් කඉා. ශේ ශමෝඩ රැඉ ඒක එශහමපිටින්ම විනා  

කඉා"යි කියලා. ඒ සේෙන්ධශයන් පැහැදිලි කරනවා නේ, 

සංචාරක වයාපාරය ශවනුශවන් ඒ සමාගම ඉදිරිපත් කඉ ඒ 

promotion  වැඩසටහනින් ෙලාශපොශරොත්තු ුරශණ්, සංචාරක 

වයාපාරය තවත් දියුණු කරන්නයි. ඒක කාලා දැේමා. 

මා ශේ කියන්ශන් එක කාරණාවක්. අද ඒ ප්රශේ ශස තැිනලි 

ශගඩිය වි හණන, අන්නාසි ශගඩිය වි හණන, ශකශසල් කැන 

වි හණන, ෙයිසිකලයක්  හලියට ශදන, ශමෝටර් සයිකලයක් 

 හලියට ශදන හැම ශකන හශේම ආර්ථිකය කඩා වැටිලා 

තිශෙනවා. මා කියන්ශන්, සල්ලි ගැන ශනොශවයි; ශඩොලර් ගැන 

ශනොශවයි. ශේ සිදු වීශමන් අශේ රට ශලෝකශයන් ්ත් ශවනවා. 

කාලයක් ශේ රට ශලෝකශයන් ්ත් ුරණා.  

ශලෝකය පිළිගත්ශත් නැහැ. අශේ පක්ෂය ජාතික ආණ්ඩුවකට 

එකඟ ශවලා ශේ ආණ්ඩුව හැදුශේ ශේ රට නැවත ශලෝකය 

පිළිගන්න මේටමකට ශගන යන්නයි. විපක්ෂ නායක හැටියට ආර්. 

සේපන්දන් මැතිතුමා පත් ුරණා. ශේ රට ශලෝකය පිළිගන්න 

මේටමට පත් ුරණා. ජාතිවාදය නැති, ආගේවාදය නැති, 

ශගෝත්රවාදය නැති රටක් ෙවට අශේ රට පත් ුරණාම සංචාරකයින් 

පැමිශණන, ඔුරන්ශේ ඇල්ම-ෙැල්ම තිශෙන තත්ත්වයක් අශේ 

රශේ ඇති ුරණා. ොලි නගරයට, මාල දිවයිනට, ෙැංශකොක්වලට 

යන සංචාරකයින් නැවත ශේ ලසස්න රටට එන්න සූදානේ ුරණා. 

දැන් නැවතත් ශේ රට විනා  ශවන තත්ත්වයට පත් ුරණාම, ඔුරන් 

ඒ සියල්ල නැවැත්තුවා. එම නිසා ශේ රටට එන ුතදල් නැතිව ගියා 

පමණක් ශනොශවයි, ශේ රට ශලෝකශයන් ්ත් ුරණා. යුශරෝපා 

සංවිධානය සංචාරකයන්ට දැන් ශේ රටට එන්න එපා කියනවා. 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රට කරවන නායකයන් ශේ 

පිළිෙඳ හිතා ෙැලිය යුතුයි. ශදතුන්ශදශන හශේ තීන්දු, තීරණ නිසා 

ශේ රට එවැනි තත්ත්වයකට පත් කරන්න එපා. ශේ කථා කරන 

මට වඩා ශහට ඉපදීමට සිටින දරුවන් ශවනුශවන් ශේ පිළිෙඳ 

තීරණයක් අරශගන ශේ රට හරි තැනට ශගනයන්න කියන 

ඉල්ලීම ශේ රශේ නායකයන්ට කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය 

අවසන් කරනවා. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි, ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මන්ත්රීතුමනි. 

මීඉඟට, ගරු ශේලු  හමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාට විනාඩි පහක 

කාලයක් තිශෙනවා. 
 

[பி.ப. 5.58] 
 

ගරු නේලු කුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகளரவ ெமபக்குத் தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கரள, இன்று எைது ரதெம் - எைது நொடு அரெியல் ொீதியொக 

அநொமதயொக்கப்பட்ட நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. 

கடந்த ஒரு ைொத கொலைொக எைது நொட்டினுள் ஓர் அரெொங்கம் 

இல்லொத நிமலமை எங்களுமடய நொட்டின் தமலமையொல் 

அல்லது எங்களுமடய நொட்டின் ஜனொதிபதியினொல் 

உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தத் துர்ப்பொக்கியைொன 

நிமலமைக்கு ைத்தியிரலரய இன்று நொங்கள் இங்கு 

உமரயொற்ற ரவண்டியிருக்கின்றது. குறிப்பொக இந்த 

நிமலமையினொல் இன்று எைது நொட்டினது தைொத்தப் 
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පාර්ලිශේන්තුව 

தபொருளொதொரமும் வீழ்ச்ெியமடந்து, ெீரழிந்த நிமலக்குத் தள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றது என்பமத நொன் ஞொபகப்படுத்துகின்ரறன். 

அதிரல ைிக முக்கியைொன ஒரு துமறயொக இருக்கின்ற 

உல்லொெப் பிரயொைத்துமறக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

பொதிப்புக்கள் ததொடர்பில் இப்ரபொது இங்ரக விபொிக்கப் 

படுகின்றது. இந்த அரெியல் சூழ்ச்ெியின் கொரைைொக - இந்த 

ைொற்றம் கொரைைொக அதொவது அரசு ஒன்று இல்லொத நிமலமை 

கொரைைொக உல்லொெப் பிரயொைத் துமறயின் பொதிப்புக்குச் 

ெைனொக ைிகப் தபருைளவிரல பொதிப்பமடந்த இன்னுதைொரு 

துமறயொகப் தபருந்ரதொட்டத்துமற இருக்கின்றது. அதொவது 

அந்தப் தபருந்ரதொட்டத்துமறயிரல இருக்கின்ற 

ததொழிலொளர்கள் ைிகப் தபொிய பொதிப்மப எதிர்ரநொக் 

கியிருக்கின்றொர்கள். இரண்டொண்டுக்கு ஒரு தடமவ 

அவர்களுமடய ெம்பளத்மதத் தீர்ைொனிக்கின்ற கூட்டு 

ஒப்பந்தம் ெம்பந்தப்பட்ட ரபச்சுவொர்த்மத உச்ெக்கட்ட 

நிமலயில் இருந்தரபொது இந்தச் சூழ்ச்ெியொனது இடம்தபற் 

றிருக்கின்றது.  

இந்த ஒப்பந்தத்திரல ரபரம் ரபெலில் ஈடுபடுகின்ற, அதிரல 

மகச்ெொத்திடுகின்ற, அதற்குத் தமலமைத்துவம் அளிக்கின்ற 

தரப்பினர்கள் இந்தச் சூழ்ச்ெியினொல் வந்த அரெொங்கத்திடம் 

ஓரடொடிச் தென்று ஓர் அமைச்மெப் தபற்றுக் தகொண்டொர்கள். 

"நொங்கள் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷவுக்குக் தகொடுத்த ஆதரமவ 

ைறுபொிெீலமன தெய்யப் ரபொகின்ரறொம்" என்று ஒரு ைொத 

கொலத்தின் பின் அவர்கள் ைீண்டும் குறிப்பிடுகின்றொர்கள். 

அதமன இப்ரபொது ைறுபொிெீலமன தெய்ய ரவண்டிய 

ரதமவயில்மல; இப்தபொழுது அந்த அரசும் இல்மல; 

தங்களுமடய அமைச்சுைில்மல என்பதமன நொன் தெொல்லி 

மவக்க விரும்புகின்ரறன். ஆனொல், நீங்கள் ஓரடொடிப் ரபொய் 

அமைச்சுப் பதவிமய எடுக்க முன்னர், இந்த அரெொங்கம் 

உருவொக்கப்பட்டரபொது இமத நீங்கள் தெொல்லியிருக்க 

ரவண்டும். அப்ரபொது நீங்கள் எைது ைக்களுக்கு 1000 ரூபொய் 

அடிப்பமடச் ெம்பளத்மத தபற்றுத்தந்தொல் உங்களுமடய 

அரசுக்கு நொங்கள் ஆதரவு தருகின்ரறொம். அதன் பிறகு வந்து 

நொங்கள் அமைச்மெ எடுத்துக் தகொள்கின்ரறொம் எனக் 

கூறியிருந்தொல் எைது ெமூகம் ெொர்பொக இந்த ெமபயிரல 

நொங்கள் உங்களுக்குப் தபருமை ரெர்த்திருப்ரபொம். 

இந்தத் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களின் ெம்பளப் 

பிரச்ெிமனமய மவத்து கடந்த 30 - 40 ஆண்டுகளொக நீங்கள் 

அரெியல் தெய்திருக்கின்றீர்கள். இன்று அரெியலுக்கு அப்பொல் 

தென்று எைது தைொத்த ெமூகமும் வீதியிரல இறங்கிப் 

ரபொரொடுகின்றது. ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களது ஒரு நொள் 

அடிப்பமடச் ெம்பளம் 1,000 ரூபொய் ஆகரவண்டும் என்பதிரல 

எைது ெமூகம் திடைொகச் தெயற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது. 

ஆகரவ, நீங்கள் இதமன மவத்து அரெியல் தெய்யப் 

பொர்க்கொதீர்கள் என்பமத நொங்கள் உங்களுக்குக் கூற 

விரும்புகின்ரறொம். எங்களுக்கு இதமன மவத்து அரெியல் 

தெய்யரவண்டிய ரதமவ இல்மல. இந்த 1,000 ரூபொய் என்ற 

அடிப்பமடச் ெம்பளத்திலிருந்து நொங்கள் பின்வொங்க முடியொது. 

நீங்கள் உங்களுமடய அமைச்மெ மவத்துக்தகொள்ளுங்கள்! 

உங்களுமடய பொரொளுைன்ற உறுப்புொிமைமய 

மவத்துக்தகொள்ளுங்கள்! ஆனொல், ைக்களது ரதமவமய 

நிமறவு தெய்வதற்கொகரவ அவர்கள் இந்த ஆமைமயத் 

தந்திருக்கிறொர்கள். 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

ගරු නේලු කුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි ශදකක කාලයක් 

ලො ශදන්න.  

எனரவ, இன்று அமைச்சுப் பதவிமயத் துறப்பதொக, 

உறுப்பினர் பதவிமயத் துறப்பதொக வீைொக நொடகம் 

ஆடரவண்டிய அவெியம் இல்மல. அந்தப் பலம் 

அமனத்மதயும் மவத்துக்தகொண்டு ைக்களுக்குச் ரெமவமயப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்குச் தெயற்படுங்கள்! அப்ரபொது 

அரெியலுக்கு அப்பொற்பட்டு உங்கள் பின் நின்று உங்களுடன் 

ஒத்துமழக்க நொங்கள் தயொரொக இருக்கின்ரறொம் என்பதமன 

இந்த இடத்திரல கூறிமவக்க விரும்புகின்ரறன். முன்னொள் 

அமைச்ெர் ரஜொன் அைரதுங்க அவர்கள் ரபசுகின்றரபொது, 

இந்த நொடு பல கொலகட்டங்களில் பல பிரச்ெிமனகமள 

எதிர்தகொண்டதொகக் குறிப்பிட்டொர். கடந்த கொலத்திரல இந்த 

நொடு ைிகக் தகொடூரைொன யுத்தத்மத எதிர்ரநொக்கியது. அதன் 

விமளவொக நொட்டிலுள்ள ெகல ெமூகங்களும் 

பொதிப்பமடந்திருக்கின்றது.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, thank you very much.  

 

ගරු නේලු කුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් ලො 

ශදන්න. 

அப்படிப் பொதிப்பமடந்த ெமூகங்கள் அந்த யுத்தத்திரல 

பொதிப்பமடந்த, தியொகம் தெய்த, உயிொிழந்த ைக்கமள 

நிமனவுகூர்கின்ற, அவர்களுக்கு அஞ்ெலி தெலுத்துகின்ற 

நொளொக இன்மறய நொமளப் பயன்படுத்துகின்றொர்கள். ஆகரவ, 

அவர்களுமடய உைர்வுகமள நொங்கள் ைதிக்க ரவண்டும். 

அவ்வொறு ைதித்தொல்தொன் இந்த நொட்டிரல நல்லிைக்கத்மத 

ஏற்படுத்த முடியும். குறுகிய அரெியல் ரதமவகளுக்கொக 

அதமன நொங்கள் முடக்கக்கூடொது. அந்த வமகயில், 

யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்டு உயிொிழந்தவொோ்களுக்கு நொங்களும் 

எங்களுமடய அஞ்ெலிகமள உைர்வுபூர்வைொக இந்தச் 

ெமபயிரல ததொிவித்துக் தகொள்கின்ரறொம் என்று கூறி, 

விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Hector Appuhamy. You have only five 

minutes.  
 

[අ.භා.6.03] 
 

ගරු නහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ූලලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දවශසේ විනාඩි පහක 

කාලයක් ශහෝ මට ලො දීම සේෙන්ධශයන් ඔෙතුමාට 

ශෙශහවින්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශේ කාලය, පාර්ලිශේන්තුශේ 

පමණක් ශනොව ශේ පාලනය කරන සහ ශනොකරන සමස්ත ශ්රී 

ලාංකික ජනතාව ශෙොශහොම අසතුටට පත් වී සිටින කාලයක්. ශේ 

කාල සීමාව තුඉ ඇති වූ සිදුවීම නිසා රශේ ආර්ථිකය ඉතා පහත් 
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[ගරු ශේලු  හමාර්  මහතා] 
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තත්ත්වයකට ඇද වැටී තිශෙනවා. අද  ඉදිරිපත් කර තිශෙන්ශන් 

සංචාරක වයාපාරය හා සේෙන්ධ කල්තැබීශේ ශයෝජනාවක්.  

ඉන්දියන් සාගරශස ුතතු ඇටය හැටියට නේ කර තිබූ ශ්රී ලංකාශේ 

ශේ ගුණය, පිහිටීම, පරිසරය යන ශේ සියල්ලට ශලෝකශස රටවල් 

ඉතා ආදරය කඉා. එශසේ ආදරය කඉ නිසා ශලෝකශසම 

සංචාරකයින් ශේ රටට ඇදී ආවා. සංචාරකය හට තමන්ශේ නිවාඩු 

කාලය ගත කිරීමට ශහොඳම රට ශ්රී ලංකාව හැටියට මීට මාසයකට 

ශපර ශලෝකය තීන්දු කඉා. එශසේ නේ කඉ පසුව ශ්රී ලාංකිකශයෝ 

හැටියට අපි සියලුශදනා ඒ පිළිෙඳ සතුටු ුරණා. අපි ශේ රට ශවනස් 

කඉා කියන පණිවිඩය ශලෝකයට ලො දුන්නා කියා ආණ්ඩු පක්ෂ 

කණ්ඩායම හැටියට අපි විශ ේෂශයන් සතුටු ුරණා. ඒ පණිවිඩයත් 

එක්ක සංචාරක වයාපාරශයන් ශේ රටට වි ාල ආදායමක් ඉදිරි 

කාලය තුඉ ගලාශගන එයි කියා අපි ඇස්තශේන්තු කඉා.  

සංචාරක වයාපාරයත් සමඟ ෙැඳුණු ශවනත් කරුණු කාරණා 
ශගොඩක් තිශෙනවා. ඉන් එකක් තමයි විශේ  ආශයෝජකයන් ශේ 

රටට පැමිණීම. ඒ හා සමානව විශේ  රටවල ශසේවය කරන, ුතදල් 
තිශෙන, ශේ රශේ ආශයෝජනය කිරීමට කැමති ශ්රී ලාංකිකයන් එම 

සංචාරකයන් සමඟ එකට එකතු ශවලා -ෙේධ ශවලා- ශේ රට 

දියුණු කිරීමට අව ය වැඩ පිළිශවඉට දායක ශවන්න 
ෙලාශපොශරොත්තුශවන් සිටියා. අශේ එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මන්ත්රීතුමා 

කිේවා වාශේ මීගුතව ප්රශේ යත්, පුත්තලම දිස්්රික්කයත් 
ජාතයන්තර ගුවන් ශතොටුපලට ඉතා ආසන්නව පිහිටා තිශෙන නිසා 

සංචාරක වයාපාරයට නැඹුරු ුරණු, ඒ වාශේම සංචාරක 
වයාපාරශයන් ආර්ථික ව ශයන්  ක්තිමත් වී කටයුතු කරන 

වයාපාරිකයන් රාශියක් එම ප්රශේ ශස සිටින ෙව පුත්තලම 

දිස්්රික්කශස ශකශනක් හැටියට මම දන්නවා. ඒ වාශේම සංචාරක  
වයාපාරය හා සේෙන්ධව කටයුතු කරන කේකරුවන් රාශියක් එම 

ප්රශේ ශස ඉන්නවා.  ්රි හණාමලය-මඩකලපුව ශවරඉ තීරය හා 
සමාන  සුන්දරම ශවරඉ තීරයක් තමයි අශේ ශවරඉ තීරය. ශේ 

සියල්ල එකට එකතු ශවන ශකොට, සංචාරක වයාපාරයට ලංකාව 
ශහොඳම රට හැටියට පත් ශවනශකොට අපි දිස්්රික්කයක් හැටියට 

සැලසුේ රාශියක් හැදුවා. අද ඒ සියල්ල කඩාකේපල් වී, බිඳ වැටී 

තිශෙනවා. අශේ දිස්්රික්කය පමණක් ශනොශවයි, සමස්ත රටම 
අගාධයකට ගිහින් අද සියලුශදනා දුකින් තමයි කාලය ශගවන්ශන්.  

මන්ත්රීවරුන් හැටියට ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට පත්  වූ  
අපශේ වග කීම වන්ශන්  අප  පත් කර  එවූ  ජනතාවට  යහපතක් 

සැලසීමයි;  රට දියුණු කරන්න සහ ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්නයි; 

ශේ  රට භාර ගන්න සිටින දරු පරපුරට  ලසස්න, යහපත් රටක් 

නිර්මාණය කරන්න  අව ය කරන කටයුතු කරන්නයි. ඒ වාශේම, 

ුතදලින් පිරුණු රටක් නිර්මාණය කරන්න අව ය කරන වැඩ 
පිළිශවඉ සකස් කරන්නයි.  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පත් වී  ආවාට 

පස්ශසේ ශේ අුරරුදු තුන තුඉ අපි සියලුශදනාම  එකතු ශවලා සිේධ 
කශඉේ ඒ වැඩ පිළිශවඉයි. ඒ වැඩ පිළිශවඉ ශකශමන් ශකශමන් 

ශෙොශහොම ශසමින් තමයි ඉදිරියට ආශේ.  අද ඒ  වැඩ පිළිශවඉ 
සේපූර්ණශයන්ම විනා  කරලා ඉවරයි. ඒකට  වග කිවයුත්ශතෝ  

අද ආපසු හැරිලා රට දිහා ෙලන්න ඕනෑ.  අපි සියලුශදනාම මතක 

තියාගන්න ඕනෑ, පඉුතව රට, ශදවනුව ශේ පාලනය,  ශතවනුව 
අශේ ෙඩශගෝස්තරය  කියන කාරණය.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔෙතුමාට තව විනාඩියක පමණ කාලයයි 

තිශෙන්ශන්. 
 

ගරු නහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ෙඩ  ශගෝස්තරය ඉස්සරහට දාලා, තමන්ශේ ශේ පාලන 

ඉස්සරහට දාලා, තමන්ශේ පක්ෂය ඉස්සරහට දාලා, ඉදිරි 

අනාගතශස ෙලයට පත් ශවලා  නැවත වරප්රසාද ුකක්ති විඳිනවාය 

කියන කාරණය ඉස්සරහට දාලා රට පාවා ශදනවා නේ, ඒක තමයි  

ශේ ර ටට කරන ශලො හම පාපය.  

රජ යුගශස සිට ආ ගමන් මශේදී  ශේ රට දියුණු කරපු, ශේ ර ට 

ශගොඩ  ගත්ත, අපට ජීවත් ශවන්න අව ය වැඩ පිළිශවඉ හදපු   

උතුේ මිනිස්සු පිරිසක් ශේ  රශේ හිටියා.  පඉුතවන වතාවට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ආ මන්ත්රීවරු හැ ටියට අපි පැහැදිලිවම කනගාටු 

ශවනවා, අපටත් ශේ කාලකන්නි කාලයට සේෙන්ධ ශවන්න  සිදු 

ුරණා ශන්ද කියලා. හැෙැයි, ශේ රශේ ශේ තත්ත්වය ඇති කඉ 

අශේ රශේ නායකශයෝ -අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, මහින්ද  රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ඇතුළු  ඒ කල්ලිය-   කඉ විනා ශයන් නැවත ශේ රට 

ශගොඩ ගන්න ශල්සි පහසු ශවන්ශන් නැහැ. ඒක ඉතාම  අමාරු 

කාර්යයක්. හැෙැයි,  අපි කණ්ඩායම සූදානමින් ඉන්නවා, 29  වැනි 

දාට පස්ශසේ  නැවත ශේ රට හරියට භාර අරශගන  , ශේ 

සියලුශේවල් යථා තත්ත්වයට පත් කරලා  ශේ රට නැවත ශගොඩ 

අර ශගන  අශේ දරුවන්ට යහපත්, සමෘේධිමත්, ආර්ථික ව ශයන්  

 ක්තිමත් ශවච්ච රටක් හදන්න. ඒ වාශේම,  ගුණ ගරුක 

සමාජයකට අව ය ගති පැවතුේ අශේ දරුවන්ට උගන්වලා ශේ රට 

ශහොඳ රටක් හැටියට නිර්මාණය කරන්න. ඒ වග කීම අපි 

සියලුශදනා  එක්ව භාර ගන්නවාය කියා ප්රකා  කරමින්  මට 

අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලො දීම ගැන ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana. You have 
seven minutes. 
 

[6.10p.m.] 

 

ගරු නසේයිඩ් අලි සාහිර් මවුලානා මහතා  
(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Thank you, Hon. Presiding Member. As very 
correctly mentioned by my good Friend, the Hon. Hector 
Appuhamy, in early October, the popular travel magazine 
“Lonely Planet” named Sri Lanka, our resplendent island 
nation, as the best travel destination in the world for 
2019. This was a promising turn for our country, of 
which tourism is a significant economic contributor 
amounting to 11 per cent of our GDP. 

But then, on October 26th, President Maithripala 
Sirisena’s backdoor move, which now with hindsight can 
be clearly summarized being meted not in the best 
interests of the country at heart, but due to petty personal 
and fundamental differences with the Hon. Ranil 
Wickremesinghe, the leader of the UNP, has now led us 
to this crisis. Almost immediately after President 
Sirisena’s unbefitting move, travel advisories were issued 
by the United States, the United Kingdom, Australia and 
Canada with many more expected to follow if this crisis 
continues. 

About a week later, Sri Lanka Tourism Promotion 
Bureau launched in London a new brand and tagline of 
Sri Lanka tourism titled “So Sri Lanka”. Hon. Presiding 
Member, it is frankly disappointing to note to this House 
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that the irony of the tagline could not be more distinct 
taking into account the happenings in the last month. 

As is being widely reported in the media and through 
personal accounts of our citizens, the aftereffects of 
October 26th are beginning to appear. One very noticeable 
aftereffect is the obvious drop in the arrival of tourists and 
the sheer lack of occupancy in hotels around our country. 
I need not remind this House that December is the peak 
season for Sri Lanka tourism and the effect that October 
26th is having on this industry, which  relies on 11 per 
cent of our GDP, is nothing short of catastrophic. 

Sir, there are numerous reports of hotels reporting 
cancellation  up to 30-35 per cent of reservations, and to 
put this into perspective, the "Times of India" reported 
recently that one-third of travellers,  that is, 2,000 of the 
6,000 average tourists from Tamil Nadu, have cancelled 
their trips to Sri Lanka stating, “Panic-stricken tourists are 
cancelling their trips to Sri Lanka due to the ongoing 
political crisis, and tour operators are reporting the spurt 
of cancellations has been the highest since the end of the 
civil war”. 

Further, there are additional concerns about future 
bookings which are extremely slow for the winter season, 
where tourists from the Northern Hemisphere flock to our 
equatorial paradise to enjoy their hiatus. “So Sri Lanka”!, 
Hon. Presiding Member. 

However, this false complacency cannot last longer. 
The IMF has delayed the release of the 250-million-dollar 
tranche of a US Dollar 1.5 billion IMF extended loan 
facility due to “pending political clarity”. 

There is a looming danger of the suspension of GSP 
Plus trade concessions. The agreement on a US Dollars 
460 million grant by the Millennium Challenge 
Corporation, which was to be signed in December is 
likely to be delayed. Further, last week, international 
credit rating agency, Moody’s, downgraded Sri Lanka’s 
sovereign debt from B1 to B2 stating, “The decision is 
driven by the view that ongoing tightening in external and 
domestic financing conditions and low reserve adequacy, 
exacerbated by a political crisis which seems likely to 
have a lasting impact on policy even if ostensibly 
resolved quickly”. This statement by Moody’s is very 
important, as they say that even if this crisis is resolved 
over the next few weeks, it will still leave a lasting impact 
on our economy for a very long time. This is due to the 
fact that this completely unnecessary crisis has worsened 
Sri Lanka’s ability to raise new funds to meet its 
prevailing debt service obligations.  

Further, probably most importantly, due to this crisis, 
there is little or no possibility for a government to present 
an Appropriation Bill for 2019, something that this House 
would have concluded by now had this crisis not erupted. 
This has far-reaching effects, as in essence without a 
Budget passed in this Parliament, all Government services 
will be effectively shutdown from January 1st 2019.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගරු නසේයිඩ් අලි සාහිර් මවුලානා මහතා  
(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana) 
Okay. This includes the Consolidated Fund of the 

Treasury. This is, of course, taking into account that the 
UPFA shall not continue to act in shameful violation of 
the Constitution, and continue to appropriate, borrow and 
tax illegally even in 2019. 

Therefore, Hon. Presiding Member, it is the duty of 
this House to urge and plead His Excellency the President 
Maithripala Sirisena to have the best interests of the 
country at heart, and that of its citizens, and put aside all 
petty and irrelevant issues which should not come in the 
way of governance, and resolve this conflict at the very 
earliest for the sake of our Motherland, Sri Lanka.  

Thank you, Sir.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Thank you very much. The next speaker is the Hon. 
Ranjith Aluwihare. You have six minutes.  

ඊට ප්රථම, ශේ අවස්ථාශේදී ගරු  නිශයෝජය කථානායකතුමා  

ුතලාසනය  ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුරුව ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්චි මහතා මූලාසනනයන් 

ඉවත් වුනයන්, ගරු නිනයෝජය  කථානායකතුමා  මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு பிரதிச்  ெபொநொயகர்  

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI left the 

Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රංජිත් අලුවිහාශර් මන්ත් රීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.17] 
 

ගරු රිංජිත් අලුවිහානර් මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஞ்ெித் அலுவிஹொரர) 

(The Hon. Ranjith Aluwihare) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා පඉුතශවන්ම  අශේ  ගරු  

ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාට ස්තුති කරන්නට කැමැතියි.   ශමොකද, 

සංචාරක  වයාපාරය  සේපූර්ණශයන්ම කඩා වැටුණු අවස්ථාවක 

තමයි  එතුමාට සංචාරක සංවර්ධන අමාතය ූරරය ලැබුශණ්. එතුමා 

සංචාරක වයාපාරය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ුතළු රටටම ෙලපාන 

සැලැස්මක් හදා ගත්තා. ඒ සැලැස්ම ්රියාත්මක කරන්නට එතුමාට 

අුරරුදු  පහක ෙලයක් ලැබුණත්, අද ශේ අමාතයාං  ශවනස ්කිරීම  

ුතළු රටටම ප්ර ්නයක් ශවලා තිශෙනවා. ශමොකද, එතුමාශේ 

සැලැස්ම, ඒ වාශේම ආණ්ඩුශේ සැලසුේ ්රියාත්මක කරන්නට 

ෙැරිශවලා තිශෙනවා.  
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මශේ අදහස් දැක්වීමට ශපර තවත් ගරු මන්ත්රීවරුන් ඒ අයශේ 

අදහස් දැක්වූවා. අපට අද කථා කරන්න තිශෙන්ශන් රටට සිේධ 

ුරණු ශේ පිළිෙඳවයි.  සංචාරක වයාපාරය පිළිෙඳව ප්රචාරය සඳහා 

අපි සාමානයශයන් අුරරුේදකට රුපියල් මිලියන 600ක් වියදේ 

කරනවා. ඒ රුපියල් මිලයන 600 වියදේ කර තිශෙන්ශන්  විශේ  

රටවල අශේ සංචාරක වයාපාරශස  ප්රචාරක කටයුතුවලට පමණයි.  

දැනට අපි අුරරුදු 4ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 2,400ක් වියදේ 

කරලා තිශෙනවා. ශේ සියල්ලක්ම කශඉේ අශේ රට සේපූර්ණශයන් 

විනා  ුරණු රටක් ශවලා තිබුණු නිසායි. 2015ට කලින් 

සංචාරකයන් අශේ රටට ආවාම, සමහර අවස්ථාවල එම 

සංචාරකයන්ට නිදහශසේ ජීවත් ශවන්න අවස්ථාවක් ලැබුශණ් 

නැහැ.  ඒ අය  ුතහුදුකරයට ගිය අවසථ්ාවලදී, ශහෝටල්වල ගත කඉ  

අවස්ථාවලදී  නාතනය කඉ සිේධීන් පිළිෙඳව දැනගන්නට 

තිශෙනවා. ඒ සියල්ල වඉක්වා, ශමහි පැමිශණන සංචාරකයන් තුඉ 

යේ කිසි වි ්වාසයක් ඇති කශඉේ  රනිල් වික්රමසිංහ ආණ්ඩුවයි. 

සංචාරකයන් ශමන්ම  පිටරට සිටින ශවනත්  විවිධ ක්ශෂේත්රවල  අය 

පවා  ුතළු ශලෝකයටම ආදර් යක් දීපු රටක් විධියට  ශ්රී ලංකාව 

ශකශරහි වි ්වාසයක් තැබුවා. ශමොකද,  රශේ ප්රධාන පක්ෂ ශදක 

එකට එකතු ශවලා කටයුතු කඉා. ජනාධිපති, අගමැති ශදශදනා 

රශේ  ප්රධාන පක්ෂ ශදශකන් පත් ුරණු නිසා ඒ අය රට ගැන යේ 

වි ්වාසයක් තැබුවා. ඒ වි ්වාසය නිසා තමයි යේ කිසි විධියක 

ශවනසක් සිදු ුරශණ්. නුතත් කනගාටුයි කියන්න, අද ඒ තත්ත්වය 

නැවතත් ශවනස් ශවලා තිශෙනවා. එදා යුේධය නිසා ඇති වූ 

විනා යට වඩා වැඩි විනා යක් තමයි ඉදිරිශස දී සිදුවන්නට 

යන්ශන්.  ශමොකද, අශේ ලංකාශේ සිටින සියලුම ශහෝටල් හිමියන්, 

ඒ වාශේම tour guidesලා,  ඒ වා ශේම ශහෝටල් ක්ශෂේත්රයට 

අලුශතන්  ඇතුඉත් වූ  දරුවන් යනාදී ඒ සියලු ශදනාම අද අනාථයි. 

ෙැං හ ණය අරශගන තිශෙනවා. ඒ ෙැං හ ණය ශගවා ගන්න 

විධියක් නැහැ. ශහෝටල් ක්ශෂේත්රශස ශයදී සිටින ශහෝටල් හිමියන්  

ලංකාවට ඇවිල්ලා ශමහි ශහෝටල් හදන්න  ශවනම සැලසුේ සකස් 

කර  වැඩ පටන් ගත්තත්, අද  ඒවා දාලා යන්න ගිහිල්ලා තිශෙනවා. 

ජපානශයන්, චීනශයන්, ඇශමරිකාශවන්, ඕස්ශේලියාශවන්, මැද 

ශපරදිග රටවලින් ශහෝටල් හදන්න ආපු අය නැවත ශේ රටින් 

ගිහිල්ලා තිශෙනවා. තාවකාලිකව ශහෝ ඒ කටයුතු නවත්වා 

තිශෙනවා. ඒ නිසා අශේ කේකරුවන්ට රැකියා නැති ශවලා 

තිශෙනවා. ඒ වාශේම වි ්වාසය නැති ශවලා තිශෙනවා. අපට අද 

ශහට එය ශවනස් කර ගන්න ෙැහැ. අපට ශේ සියල්ශලහි වි ්වාසය 

ගන්න අඩුම ව ශයන් තව අුරරුේදක්, එකහමාරක් පමණ 

කාලයක්   ගත වනවා.  

ජනාධිපති වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා ශේ අවස්ථාශේ දී 

යේ කිසි තීරණයක් ගත යුතුයි කියලා මම හිතනවා. ශමොකද, අශේ 

රශේ ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ුරණා නේ ඒ සියල්ශල්ම වගකීම 

තිශෙන්ශන් ජනාධිපතිතුමාටයි. අද ශේ තත්ත්වය ඇති ුරශණ් 

ජනාධිපතිතුමා යේ කිසි වැරදි තීරණයක් ගත් නිසායි. ඒ නිසා තමයි 

අද ුතළු රටම අනාථ ශවලා තිශෙන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඉදිරිශස දී සංචාරක 

ක්ශෂේත්රශස ශහෝටල් සංකීර්ණ, වාහන පහසුකේ ආදිය 

සේෙන්ධශයන් කටයුතු කරන ඒ සියලු ශදනාටම යේ කිසි 

සහනයක් ලො ශදන්න අප ෙලාශපොශරොත්තු වනවා. ලෙන 29 

ශවනිදායින් පසුව අපට එම කටයුත්ත භාර ගන්න පුළුවන් ශවයි 

කියා මා හිතනවා. ශමොකද,  සැලසුේ හැදුශේ අපි;  වි ව්ාසයක් ලො 

දුන්ශන් අපි.  සංචාරක ක්ශෂේත්රශස  ආශයෝජකයන් ශේ රටට  ආශේ 

අප ශකශරහි තැබූ වි ්වාසය මතයි. ඒ නිසා ලෙන 29 ශවනිදා අපි 

පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහුතරය ශපන්වා දුන්නාට පසුව නැවත 

අගමැතිතුමාත්, කැබිනේ මණ්ඩලයත් පත්ශවලා යේ කිසි 

ශවනසක් කරන්න අපට පුළුවන් ශවයි කියලා මම වි ්වාස 

කරනවා. අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ  උත්තර ශදන්න කිසි ශකශනක් 

නැහැ. ඇමති ශකශනක් සිටිනවා කිේවාට,  ඒ ඇමතිතුමා 

සේෙන්ධශයන් අපට ප්ර ්නයක් ඇතිශවලා තිශෙනවා. ඇමතිතුමා, 

ඇමතිකම භාර ගත්තා. එක්සත් ජාතික පක්ෂශස හිටපු එතුමාව 

වමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා කැඳවලා ඇමතිකම ලො 

දුන්නා. නුතත්  එතුමාට වැඩ කරන්න ෙැරි ුරණා. ශමොකද, එතුමා 

ෙලාශපොශරොත්තු ුරශණ් සංචාරක ක්ශෂේත්රයට ශමතරේ ෙලපෑමක් 

සිදු වන එකක් නැහැ කියලායි. නුතත්, එතැනට ගියාට පසුව 

එතුමාට ශත්රුණා,  අද සංචාරක වයාපාරය සේෙන්ධශයන්  

විතරක් ශනොශවයි පිටරටටත් උත්තර ශදන්න එතුමාට සිදුශවලා 

තිශෙන ෙව. මම හිතන විධියට එතුමා නැවත තීරණයක් ගත්තා,  

ආණ්ඩුවට විරුේධව විපක්ෂශස ගිහිල්ලා වාඩි ශවන්න. ශමොකද, 

උත්තරයක් ශදන්න ෙැරි නේ, ඒ වියදේ කරපු ුතදල් නැවත 

ශවනත් අං  වලට ශගවන්න තිශෙනවා නේ,  ඒ සියල්ලකම 

වගකීම තිශෙන්ශන් අමාතයාං යට.  අද යේ කිසි ශවනසක් සිදු 

ශවලා තිශෙනවා.  උත්තර ශදන්න ඒ අය කිසි ශකශනක් ශේ ගරු 

සභාශේ නැහැ. අපි හදපු සැලසුේ ්රියාත්මක කරන්න සිදුශවලා 

තිශෙන්ශන් අපටමයි.  

මම හිතන විධියට ඒ වගකීේ සියල්ල නැවත භාර වන්ශන් 

අපටයි. ඒ නිසා අපි ඉදිරිශස දී ෙලාශපොශරොත්තු වනවා, 

සංචාරකයන් තුඉ යේකිසි වි ්වාසයක් ඇති කරලා, ශහෝටල් 

සංකීර්ණ ඇති කිරීම වාශේම, ශමම ක්ශෂේත්රශස සියලුම අං වල 

දියුණුව සඳහා ශවනසක් ඇති කිරීමට. පවතින තත්ත්වය අනුව අපි 

ෙලාශපොශරොත්තු වන ආකාරයට දැන් වැඩ කරන්න ෙැරි වී 

තිශෙනවා. නුතත්, නැවත ශේ අමාතයාං ය ලැබුණාට පසශ්සේ 

හිටපු අමාතය ගරු ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ශේ අුරරුේදට ශවන් 

කරපු ුතදල්, ඒ වාශේම  එන අය වැශසදී ලෙන අුරරුේද සඳහාත් 

සෑශහන ුතදලක් ශවන් කරශගන ශමම ක්ශෂේත්රය දියුණු කරන්න 

ෙලාශපොශරොත්තු වනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සංචාරක ක්ශෂේත්රශයන් 

අපට ශහොඳ අදායමක් ලැබිලා තිශෙනවා. 2015 සිට ෙැලුශවොත් 

සංචාරකයන්ශේ පැමිණීම වැඩි ශවලා තිශෙනවා. 2018 වර්ෂශස 

ශේ වනශකොට ලක්ෂ 18කට ආසන්න සංචාරකයන් ප්රමාණයක් 

අශේ රටට ඇවිල්ලා තිශෙනවා. එම ප්රමාණය ලක්ෂ 25 දක්වා වැඩි 

කර ගන්න අපි දැනට ෙලාශපොශරොත්තු වනවා. අද රශේ පවතින 

තත්ත්වය අනුව එම ලක්ෂ 25 ඉලක්කයට අපට යන්න ෙැරි 

වනවා. 2020 වනශකොට ලක්ෂ 40ක සංචාරකයන් ප්රමාණයක් 

ලංකා වට එයි කියලා අපි ෙලාශපොශරොත්තු ුරණා. ඒ 

ෙලාශපොශරොත්තුව උඩ තමයි අපි සියලුම සැලසුේ හැදුශේ. ඒ 

සැලසුේ මතයි අපි ඉදිරි වැඩ කටයුතු කශඉේ. අද ශමම 

අමාතයාං යට අදාඉ ඒ අං  හතශර්ම වැඩ කටයුතු ශකශරන්ශන් 

නැහැ. සභාපති නැහැ; අධයක්ෂ මණ්ඩලය නැහැ. ඒ කිසිම 

අං යක වැඩ ශකරන්ශන් නැහැ. ශමම අමාතයාං ශස කිසි වැඩක් 

අද කරන්න විධියක් නැහැ. ශමොකද, අනුමත ශවච්ච ුතදල් වියදේ 

කරන්න, ඒ වාශේම vouchersවලට ශගවීේ පවා කරන්න ක්රමයක් 

නැහැ. එම නිසා ඉදිරිශසදී යේකිසි ශවනසක් කරන්න අපි 

ෙලාශපොශරොත්තු වනවා. ඒ ශවනස ලෙන 29වැනි දායින් පස්ශසේ 

අපි කරන්නයි ෙලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ස්තුතියි. 

 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. ගරු විශජ්පාල ශහේටිආරච්චි මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 6.24] 
 

ගරු විනේපාල නහට්ටිආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශේ අවසථ්ාව ලො දීම ගැන 

මම ඔෙතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ෙහුභූත ආණ්ඩුවක් පවතින ශේ රශේ, පාර්ලිශේන්තුශේ ආණ්ඩු 

පක්ෂය ශනොමැතිව හිස්ව තිශෙන ශවලාවක ශේ වාශේ කථා 

කරන්න ලැබීම එක්තරා අතකින් ශේදවාචකයක් හැටියට මම 

දකිනවා. ශමොකද, පසුගිය  ඔක්ශතෝෙර් මාසශස 26වැනි දා ශහොර 

පාශරන් අගමැතිවරශය හ පත් කරලා, කැබිනේ මණ්ඩලයක් පත් 

කර ගත්තා. එහිදී අපි අභිශයෝග කරපු හැම අවස්ථාවකම තමන්ශේ 

ෙහුතරය ශපන්වා ගැනීමට ශනොහැකිව, අන්ද මන්දව කර කියා 

ගන්න කිසිම ශදයක් නැති තත්ත්වයට පත් ුරණා. අද ප්රථම  

වතාවට ආණ්ඩු පක්ෂයක් පාර්ලිශේන්තුව වර්ජනය කරලා, 

පාර්ලිශේන්තුශවන් ඉවත් ශවලා, තැන් තැන්වල ගිහිල්ලා ප්රවෘත්ති 

සාකච්ඡා පවත්වනවා. එවන් ශවලාවක තමයි ඔෙතුමා මට ශේ 

අවස්ථාව දුන්ශන්, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

ඇත්ත ව ශයන්ම ශගවී ගිය වසර තුනයි මාස තුන තුඉ තමයි 

අපි මන්ත්රීවරු හැටියට කටයුතු කශඉේ. ජනාධිපති වමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමාශේ පාලන කාලය දැන් අුරරුදු හතරකට 

ආසන්න  ශවමින් තිශෙනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාශේත්, ගරු 

අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාශේත් සුසංශයෝගය තුළින් 

තමයි ශේ යහ පාලන ආණ්ඩුව ඇති ුරශණ්. ශේ යහ පාලන 

ආණ්ඩුශේ නිර්මාතෘවරුන් එතුමන්ලායි. නුතත්, ශවච්ච හැම 

වැරැේදක්ම, හැම අඩු පාඩුවක්ම එතුමා අද අශනක් පැත්තට දාලා, 

ඒ ශවච්ච සියලු වැරදි හා අඩු පාඩු නිවැරදි කඉ යුතු කැබිනේ එශක් 

ූලලාසනශස හිටපු නායකයා ෙව පශසකලා දැන් හඬා වැඉශපනවා, 

දැන් ශ ෝකාූලල ශවලා තිශෙනවා, ශේ සියල්ල ුරශණ් රනිල් 

වික්රමසිංහ නිසා කියලා.  

මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, අපට ශේ රට ශගොඩ නඟන්න 

තිශෙන එකම ක්ශෂේත්රය සංචාරක ක්ශෂේත්රය ෙව. ශත්, රෙර් හා 

ශපොල් කියන අපනයන ශභෝගවල ආර්ථික  ක්තිය දැන් අපට හීන 

ශවලා ගිහින් තිශෙනවා. ශජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට පින් සිදු 

වන්න විශ ේෂශයන්ම එදා ඇති කරපු නිදහස් ආර්ථික ප්රතිපත්තිය 

නිසා ශේ රශේ ලක්ෂ ගණනක් විශදස් රටවල්වල ගිහින් රැකියා 

කරලා විශේ  විනිමය ඉපැයු ෙව අපි දන්නවා. ඒ නිසා අද 

ලංකාශේ අංක එශක් ආදායේ මාර්ගය ෙවට එය පත් ශවලා 

තිශෙනවා. ඊඉඟට,  දිවංගත ශ්රීමත් රණසිංහ ශප්රේමදාස 

ජනාධිපතිතුමා විසින් එදා ඇඟලුේ කර්මාන්තය ශේ රශේ ස්ථාපිත 

කරලා, සෑම ප්රාශේය ය ශල්කේ ශකොේඨාසයකටම ඇඟලුේ 

කේහලක් ෙැගින් ඉදි කරන්න කටයුතු කඉ ෙව අපි දන්නවා. ඒ 

නිසා අද ආර්ථිකශස ශදවැනි ස්ථානය ෙවට ඇඟලුේ කර්මාන්තය 

පත් ශවලා තිශෙනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම සංචාරක වයාපාරය 

ආ්රිතව අුරරුදු 10ක කාලයක් කටයුතු කරපු ශකශනක්. ලංකා 

ශහෝශටල් පාසශල් උපාධිධරශයක් හැටියට මම දන්නවා එදා 

එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය යටශත් තමයි සංචාරක වයාපාරය 

ඉතාමත් පැහැදිලිව ශේ රශේ ස්ථාපිත ුරශණ් කියලා. එදා අපි 

දැක්කා ශේ රටට ජර්මනිය, පින්ලන්තය, ශනෝර්ශේ වාශේ යුශරෝපා 

රටවලින් ආශයෝජකශයෝ පැමිණි ෙව. එදා ශෂර්ෙර්ේ, ශහොශටල් 

ේලෑන්,  ශහොශටල් ූලනි වාශේ ඉතාමත් ශහොඳ සංචාරක සමාගේ 

ශේ රශේ ආශයෝජනය කඉා. ශජේවින්ේ වාශේ සමාගේ 

ශගනැල්ලා ශේ රශේ සංචාරකය වයාපාරය දියුණු කරන්න කටයුතු 

කඉා. මම භය නැතිව කියනවා ශගවී ගිය වසර තුනක කාලය තුඉ 

අශේ හිටපු අමාතය ගරු ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාත්, ගරු රංජිත් 

අලුවිහාශර් රාජය අමාතයතුමාත් එක්ක යේකිසි සැලැස්මක් හදලා 

තිබුණ ෙව.  

තරු පශහේ ශහෝටල් තුනක් ගාල්ල නගරශස ඉදිශවලා 

තිශෙන්ශන් ඉතිහාසශස පඉුතවැනි වතාවටයි. සංචාරක වයාපාරය 

ශවනුශවන් කරලා තිශෙන්ශන් ශමොනවාද කියා අහනවා. අද 

උනවටුන වැනි ප්රශේ වලට ගිහින් ෙලන්න. ඒ අය කියන ශේවල් 

ගැන මම කනගාටු වනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ සශහෝදරය හ 

වන ඩඩ්ලි සිරිශසේන මැතිතුමාත් අද වනශකොට උනවටුශන් තරු 

පශහේ ශහෝටලයක් හදනවා. සමහර නීති-රීති උල්ලංනනය ශවලා 

තිශෙනවා. නුතත් අපි සතුටු ශවනවා,  එතුමාශේ සශහෝදරයාටත් 

වයාපාර ක්ශෂේත්රශස ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ුරශණ් ශේ ආණ්ඩුව; 

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා නිසාය කියන එක මම පැහැදිලිව 

කියනවා. ශමොකද, රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා තුඉ තිබුණු 

ජාතයන්තර ප්රතිපත්තියත් එක්ක විශ ේෂශයන්ම යුශරෝපා රටවල 

වාශේම අශන හත් රටවල සංචාරකයන් අශේ රටට ආවා. එම නිසා 

අශේ රට සංචාරකයන් ආකර්ෂණය වූ රටක් ෙවට පත් වී 

තිශෙනවා.  

ගාල්ල නගරය සේෙන්ධශයන් එතුමා සැලසුමක් සකස් කඉා. 

මම දන්නා නිසා ගාල්ල නගරය ගැන ශකටිශයන් කියන්නේ. 

ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තිශෙන ගාල්ල ශකොටුව ඉතාම දර් නීය 

විධියට නිර්මාණය කඉා. ඒ තුළින් සංචාරක වයාපාරය වර්ධනය 

කරන්න අව ය ූලලික කටයුතු සකස් කඉා. ශකොටුශේ තිබුණු 

සියලුම රාජය ආයතන එම ස්ථානශයන් එළියට අරශගන, ගාල්ල 

නගරය ඉතාම දියුණු තත්ත්වයකට පත් කඉා. ශෙන්ශතොට ශදේදූව 

ප්රශේ ශස අක්කර 500කට වැඩි භූමි ප්රමාණයක ශහෝටල් 

කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අව ය කටයුතු සකස් කර තිබුණා. 

විශ ේෂශයන්ම හික්කඩුව ප්රශේ ය දියුණු කරන්න සැලසුේ කර 

තිබුණා. ඒ සඳහා අව ය ඉඩේ සියල්ල අත් පත් කර ශගනයි 

තිබුශණ්. ඒ සියල්ල අත් පත් වන ශකොටම ආශයෝජකයන් ඇවිත් 

ඒවාශස ආශයෝජනය කරන්න පටන් ගත්තා. විශ ේෂශයන් ඒ 

ප්රශේ වල ශහෝටල් කර්මාන්ත ය දියුණු කරන්න කටයුතු කරමින් 

තිබුණා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, වසර ගණනාවක් තිසශ්සේ 

ශමොන ආණ්ඩුවකටවත් කඉ ශනොහැකි වූ ශදයක් තිබුණා. 

විශ ේෂශයන්ම 1960 ගණන්වල හික්කඩුව නගරය සංචාරක 

පුරවරයක් ව ශයන් ගැසේ කර තිබුණා. ශේ ගැසේ පත්රය පණ 

ගන්වා, හික්කඩුව නගරය සංචාරක කලාපයක් ෙවට පත් කිරීශේ 

කටයුත්ත කිසිම ආණ්ඩුවකට කරන්න පුළුවන් ශවලා ලැබුශණ් 

නැහැ. නුතත්, ගරු අග්රාමාතයතුමාශගන් උපශදස ් ලොශගන, අශේ 

ගරු ශජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ශේ වන විට එම ප්රශේ ය 

සංචාරක කලාපයක් -tourist zone එකක්- ෙවට පත් කර 

තිශෙනවා. විශ ේෂශයන්ම ගාල්ල - ශකොඉඹ මාර්ගය පවා ශවනස ්

කරලා, ඒකට ශවනත් පරිොහිර මාර්ගයක් හදලා, ඒ තුළින් 

හික්කඩුව නගරශස සංචාරක වයාපාරය දියුණු කරන්න කටයුතු 

කරමින් තිබුණා. ඒ ගැන අපි සතුටු ශවනවා. නුතත්, අද ඒ සියල්ල 

ශෙොඳ වී ගිය සිහිනයක් ෙවට පත් වී තිශෙනවා. ඒ ඇයි? ඉතාම 

අවාසනාවන්ත විධියට ශහොර පාශරන් ආණ්ඩුවක් හදන්න කටයුතු 

කිරීම නිසායි අද ඒ සියල්ල සිහින ෙවට පත් වී තිශෙන්ශන්. 

ජනාධිපතිතුමනි, ශේ කටයුත්ත නිසා ඔෙතුමාශේ සශහෝදරයාට 

පවා ඔහුශේ වයාපාර සේපූර්ණශයන්ම නැති කර ගන්න සිේධ 

ුරණා. එශහම ුරශණ්, ශමවැනි ඉතාම අකාරුණික ශදයක් සිේධ වීම 

නිසායි.  

ශේ රශේ පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය  හමන්ත්රණකාරී ශලස 

විනා  කරන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ඉතිහාසය තුඉ 

ශමවැනි පූර්වාදර්  තිශෙනවාය කියා කුරරු ශහෝ හිතනවා නේ 

ඒක වැරැදියි. ශේ ඉතිහාසය තුඉ ශලෝකශස කිසිම රටක ශමවැනි 

පූර්වාදර් යක් තිබුශණ් නැහැ. අපි අධිකරණයට ගියාම; 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියාම නීතිඥශයෝ කථා කඉා. ශලෝකශස 

ශනොශයක් රටවල, විශ ේෂශයන්ම ශපොදු රාජය මණ්ඩලයීය රටවල 

- Commonwealth රටවල- පාර්ලිශේන්තුවල යේ යේ ශේවල් අපි 

ෙැලුවා. නුතත්, ඒ කිසිම රටක ශේ වාශේ තත්ත්වයක් තිබුශණ් 
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නැහැ. පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය කඩා දමා ශේක ගිනි තියන්න 

උත්සාහ කඉ ශේ වයාපාරය පිළිෙඳව ශලෝකය දැනුවත් වන්ශන් 

ලංකාශේ ශේ අධිකරණ තීන්දුශවන් තමයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුවක් පසස්ා ශදොශරන් 

පැනලා යනශකොට විපක්ෂය හැටියට ශහෝ රටක් ශවනුශවන් යමක් 

හඬ නඟන්නට, ශේ විධියට ශහෝ කථා කරන්න අද අපට 

අවස්ථාවක් ලො දීලා තිශෙනවා. ඒ ගැන මම සතුටු ශවනවා. 

ඔෙතුමා සමඟත්, ගරු කථානායකතුමා සමඟත් එකතු ශවලා, 

පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්ත්රවාදය දිවි හිමිශයන් ආරක්ෂා කරන්න අප 

ලැහැස්තියි කියන කාරණය මම ශේ අවස්ථාශේ මතක් කරන්න 

කැමැතියි. ශහට දවශසේදී අලුත් අගමැතිවරයා; අශේ අගමැතිවරයා 

නැවත පත් ශවලා, සංචාරක ඇමතිවරයා පත් ශවලා ශේ රශේ 

සංචාරක වයාපාරශස ඒ සැලසුේ ්රියාත්මක කරනශකොට මා 

සාකච්ඡා කඉ ශේ කාරණාත් වැදගත් ශවයි කියා මතක් කරමින්, 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔෙතුමාට සත්ුතිවන්ත ශවමින්, 

මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 
 

ගරු නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශෙොශහොම ස්තුතියි.  

පාර්ලිශේන්තුව, 2018 ශනොවැේෙර් මස 29වන බ්රහසප්තින්දා 

ශපර වරු 10.30ට නැවත රැස් ශවනවා. 
 
පාර්ලිනම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.30ට, 2018 නනොවැම්බර් 

29 වන බ්රහස්පතින්දා ූ.භා. 10.30 වනනතක් කල් ගිනේය. 
அதன்படி பொரொளுைன்றம், பி.ப. 6.30 ைைிக்கு, 2018 நவம்பர் 29, 

வியொழக்கிழமை மு.ப. 10.30 ைைி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.                                                                                                                  

Parliament adjourned accordingly at 6.30 p.m., until 10.30 a.m. on 
Thursday, 29th November, 2018. 
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සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන ුතරණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කඉ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කඉ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ල හණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශෙන ශසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහ න්නගොඩ, කිරුළපන පාර, අිංක 163 දරන ස්ථානනයහි පිහිටි 

රජනේ ප්රවතත්ති නදපාර්තනම්න්තුනේ පිහිටි රජනේ ප්රකා න කාර්යාිං නයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

නමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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