
 

267 වන කාණ්ඩය - 8 වන කලාපය  
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පූ.භා. 10.30ට පාර්ලිවම්න්තුව රැසන විය.   

කථානායකතුො [ගුණ කුණ ජයසූරිය ෙහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

in the Chair. 

 
 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

I 

ආණ්ඩුක්රෙ වයවසනථා සභාවේ කටුතතු 

පිළිබඳ  ප්රකාශ්ය 
அரசியலமைப்புப் பபரமவயின் அலுவல்கள் பற்றிய 

கூற்று 
STATEMENT ON THE AFFAIRS OF THE CONSTITUTIONAL 

COUNCIL   

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! 

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ ්රි  ක රකම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට 

ගුබ ප ර්ලිශම්්ටතු ම ්ටත්රී්ර ්ට ප ර්ලිශම්්ටතු ්ා  ගර්ා  තුළ 

ශම ්ටම  ඉ්ට පිටතදී සිුන කර   ම්  ම් ප්රක   ශන තුශ්්ට  

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් ්න හිත ්රි  ක රකම් පිළිබඳ ්ැර  

අ්ශබෝෙ ක් රට තුළ ඇති වි  නැකි බැවි්ට  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ා ශේ සි ලුම  ් ම  ජික ්ට ශ්නුශ්්ට පැනැ ලි කිරීම ක් කර  

ශම ්ට ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් විසි්ට ම  ශග්ට ඉ්ලබ  සිින  

බදී.  හබැවි්ට  ශම  ට ශපර අ්්ථා ්කදී ද ම   ශම ම  ්ා ් 

දැනු්්හ කර ඇත්හ   ළි්හ පැනැ ලි  කිරීම ට බබ ශපොශරෝහතු 

ශ්මි. 

දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   ප්රක ර්  පැ්ති 

ප ර්ලිශම්්ටතු ්ා ් ශ්නු්ට ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් ්ථා පිත 

කර  බදී. හිත ්ශයුති ද ප ර්ලිශම්්ටතුශේ අදන්ථ නිශ ෝජ්   ්  

ආක රශ ්ට ්ම ්ටවිත බ් ම  ශේ නැඟීම යි.  

2015 ්ර්ෂශේ දී ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් ්ථා පිත 

කිරීශම ්ට පසු  හ්කට ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ ් ම  ජික ්ට 

වූ සි ලුම  ් ම  ජික ්ටශේ හකඟත ් ම ත ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා ශේ 1ආආ ්ය්්ථා ශේ ්ඳන්ට ්ථ් ීන  ශකොමිෂ්ට ්ා  

්ඳන  ් ම  ජික ්ට ප්හ කිරීම  ්ඳන    ම  ශ ෝජ්   ඉ රිප්හ 

කිරීශම් දී ්න ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ශේ 1ආඇ ්ය්්ථා ශේ ්ඳන්ට 

ත තුුබ ්ඳන  තැ ැ්හත්ට ප්හ කිරීම  ්ඳන  අප ශ්ත හ්    ම  

ශ ෝජ්   අනුම ත කිරීශම්දී  දනන්හ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ   ම ඟි්ට පිිතුවවූ ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් විසි්ට 

අනුගම    කළ නිර්ණ  ක ්ටම  ශ ොද  ග්ට   බ්ට ීරරණ  

කර  බදී.  

 මු්හ  හකී නිර්ණ  ක අ් ය  ම් ්ශශ ෝෙ   කළ නැකි 

බ්්හ  ඒ ්ඳන  සි ලුම  ප ර්ලිශම්්ටතු ම ්ටත්රී්ර ්ටශේ අදන්ථ න  

ශ ෝජ්   බබ  ගැනීම  සුුනසු බ්්හ ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ 

අදන් වූ බැවි්ට  ඒ ්ඳන  අදන්ථ න  ශ ෝජ්   බබ  ශද  ශබ් 

ප ර්ලිශම්්ටතු් නිශ ෝජ්   කර  සි ලුම  ශේ  පබ  පක්ෂ 

   ක ්ටද  -20ආ6.02.25   - ප ර්ලිශම්්ටතු කටයුතු පිළිබඳ 

ක රක ්ා ශේ හ්ක සිින ම ්ටත්රී්ර ්ටද -20ආ6.03.02   - 

දැනු්්හ කර  බදී.  මු්හ  ශම් ්  විට්හ ඒ ්ඳන  කිසිුන 

ප්රතිා ර ක් අප ශ්ත බැී   ැත. ත්ද  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ා ් විසි්ට හශ්  අනුගම    කළ ක්රම ශේද ්ට ඇතුළ්හ 

් ර්ත ්ක් 20ආ6.ආ2.08    ම   විසි්ට ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ්ා ගත 

කළ බ්ද ද්ට්නු කැම ැ්හශතමි. ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ 

සි ලුම  ් ම  ජික ්ට ්න ්ා පති්ර   ශබ් ම   විසි්ට ශම ශතක් 

ග්හ ්ෑම  ීරරණ ක්ම  නීතයනුූලබ්  විනිවිද් ශම ්ටම  ්ථ් ීන ් 

න  අපක්ෂප ීර් ග්හ ීරරණ බ්ට අ්ෙ රණ  කරමි. හිතදී 

් ෙ රණ න  විනිවිදා ්ශ ්ට යු්හ ්රි   ම  ර්ග ්ට අනුගම    

කරමි්ට ්ා ශේ සි ලුම  ් ම  ජික ්ටශේ ීරරණ කිසිුන 

බබපෑම කි්ට ශතොර් ඉ රිප්හ කිරීම ට අ්්ථා ් ්බ්  බ්්හ  

සි ලු අදන්ථ ්බක  බබ  අපක්ෂප ීර අ්්්ට ීරරණ ්ටට 

හළශෙ  බ්්හ ද්ට්මි. 

ම තශේද ට බක්් ඇති ඇතැම් ත තුුබ ්ඳන  තැ ැ්හත්ට 

ප්හ කිරීම ට අතිගුබ ජ්  ධිපතිතුම ්ට විසි්ට අප ශ්ත හ්  බද 

  ම  ශ ෝජ්   ්බක  බැලීශම්දී ද  ්ා ශේ සි ලුම  

් ම  ජික ්ටශේ කැම ැ්හත ම ත හම  ීරරණ බබ  දී ඇති බ්ද 

ද්ට්මි. ඇතැම් අ්්ථා ්බ ගුබ ප ර්ලිශම්්ටතු ම ්ටත්රී්ුබ්ට  

ශජ්යෂථව විනිසුුබ්ුබ්ටශේ ර ජ්ක රිම   ් ශ ්ට ්ැදග්හ 

ශ ෝ  ශපෞේගලික කුබණු පිළිබඳ විශේා   කරනු අ්්ට ට 

බැබුණු අතර  හ  ඉත  අිතතකර ත්හ්හ් ක් බ් අපශේ ම ත යි. 

උපරිම  ධිකරණ විනි ථා ක ර ධුර ්ටට ප්හ කිරීම  ්ඳන  

තැ ැ්හත්ට ්බක  බැලීශම් දී නිර්ණ  ක ්ටිත දක්්  ඇති 

කුබණු  නිර්ශේශිත තැ ැ්හත්ටශේ ශජ්යෂථව්හ්  පම ණක් 

ශ ෝ  අග්රවිනි ථා ක රතුම ්ටශේ නිර්ශේ   ්න ක්ශෂ ්ර  තුළ 

ඇති පිළිගැනීම ද ්බක  බැශ්ල. ශම ම  ක්රම ශේද  ම න ධිකරණ 

විනිසුුබ්්ටශේ ්ශගම ශේ  ප්ර ශ් ්ට බක් වූ බ් දැ්ටවි  යුතු . 

හබැවි්ට  උක්ත ශතෝර  ගැනීම් ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ 

සි ලු ් ම  ජික ්ටශේ හකඟත ශ්්ට උපරිම  විනිවිදා ් කි්ට 

සිුන කර  බ්්හ  අපක්ෂප ීර් කටයුතු කර  බ්්හ  ළි 

අ්ෙ රණ  කරමි. ශ්රී බශක ශේ අධිකරණ  ශ්ත ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා  ්ා ශේ ූරර්ණ වි ථ් ්  ්න ශගෞර්  ිතමි්  බ්ද ශම් 

අ්්ථා ශේ දී ප්රක   කර සිිනමි. 

 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට කා  කර්ට  අ්්ථා ්ක් ශද්ට ම්. 

Now, we  will go ahead. 

ප්රෙ   කටයුතු්බට  ්ට  කලි්ට ම ම  ගුබ ම ්ටත්රීතුම  ට 

අ්්ථා ්ක් ශද්ට ම්. 

 

 

II 

 
පාර්ලිවම්න්තු කටුතතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසනවීෙ 

සහ වේරීම් කාරක සභා රැසනවීෙ 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டமும் 

ததொிவுக் குழுக் கூட்டமும்  
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

AND COMMITTEE OF SELECTION 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2019 ජ් ් රි ම ් 25 ්  සිකුර ද   හ ම් අද    ම ෙයනථ  

ආ2.00ට ප ර්ලිශම්්ටතු කටයුතු පිළිබඳ ක රක ්ා ශේ රැ්ථීම ක්ද  

ඉ්ට අ තුුබ් ශ්හරීම් ක රක ්ා ශේ රැ්ථීම ක්ද ම  ශේ නිබ 

ක ම රශේ දී පැ්ැ්හීම ට නි මිත බැවි්ට  හම  රැ්ථීම් ්ඳන  පැමිණ 

්නා ගී ්  ශබ් හම  ක රක ්ා ්්ටිත ගුබ ්භික ම ්ටත්රී්ට 

සි ලුශද  ට ශම යි්ට දැනුම් දීම ට කැම ැ්හශතමි.  

 

ලිපි වල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීෙ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා (රාජය වයවසාය  කන්ද 

උඩරට උුණෙය සහ ෙහනුවර සංවර්ධාන අොතයතුො සහ 

පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුො) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள், 

ைமலநொட்டு ைரபுொிமைகள் ைற்றும் கண்டி  அபிவிருத்தி 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ගුබ කා    කතුම නි  නි් ්  ඉ කිරීම් ්න ්ශ්ථකෘතික 

කටයුතු අම  තයතුම   ශ්නුශ්්ට  20ආ1 අශක 33 දර  ඉ කිරීම් 

කර්ම  ්ටත ්ශ්ර්ෙ  ප ශ්හ 58 ්ග්ටති  ්ම ග කි වි  යුතු හකී 

ප ශ්හ 39 ්ග්ටති   ටශ්හ විශේශී  ශකෝට්ර ්හකුබ්්ට 

ත ්ක ලික් ලි  ප ශචි කිරීම  ්ම්බ්ටෙශ ්ට නි් ් ්න ඉ කිරීම් 

අම  තය්ර   විසි්ට ් ද  බුන්  20ආ8 අශගෝ්ථතු 23   ැති අශක 

2085/ආ9 දර  අති විශ  ෂ ගැ්ට් ප්රශේ පළ කර  බද නිශ ෝග  

්න 

· 2014 අශක 33 දර  ඉ කිරීම් කර්ම  ්ටත ්ශ්ර්ෙ  

ප ශ්හ 58 ්ග්ටති  ්ම ග කි වි  යුතු හකී ප ශ්හ 38 ්ග්ටති  

 ටශ්හ නඳු  ග්හ ඉ කිරීම් ්ැඩ ්ඳන  ක ර්  පිනප ින ්න ප්රමිති 

්ම්බ්ටෙශ ්ට නි් ් ්න ඉ කිරීම් අම  තය්ර   විසි්ට ් ද  

බුන්  20ආ8 අශගෝ්ථතු 23   ැති අශක 2085/20 දර  අති විශ  ෂ 

ගැ්ට් ප්රශේ පළ කර  බද නිශ ෝග ම ම  ඉ රිප්හ කරමි.  

හම  නිශ ෝග ශ්ෞඛ්ය න  ම   ් සුා් ෙ    ්ම  ජ් 

්විබබගැ්ටීම  පිළිබඳ ආශශික අීනක්ෂණ ක රක ්ා ් ශ්ත 

ශ ොමු කළ යුතු  ැයි ම ම  ශ ෝජ්   කරමි. 
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 

 துமறசொர் பைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගුණ විජිත වහේරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித பஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ගුබ කා    කතුම නි  කෘෂිකර්ම   න  ඉඩම් පිළිබඳ ආශශික 

අීනක්ෂණ ක රක ්ා ් ශ්ත ශ ොමු කර  බද   

(i) 2016/2017 ්ර්ෂ  ්ඳන  සී/් බශක  ශපෝ ථශේට් ්ම  ගශම් 
් ර්ෂික ් ර්ත ්  

(ii) 2017 ්ර්ෂ  ්ඳන  කෘෂිකර්ම  අම  තය ශ ශේ ක ර්  
් ෙ  ් ර්ත ්   

(iii) 2015 ්ර්ෂ  ්ඳන  ප ථා ්හ අ්ථ්ැ්ට  පිළිබඳ ත ක්ෂණ 
ආ ත ශේ ් ර්ෂික ් ර්ත ්  

(iv) 2017 ්ර්ෂ  ්ඳන  ශ්රී බශක  මිනි්ටශදෝුබ 
ශදප ර්තශම්්ටතුශේ ක ර්  ් ෙ  ් ර්ත ්   

(v) 2017 ්ර්ෂ  ්ඳන  ඉඩම් න  ප ර්ලිශම්්ටතු ප්රති්ශ්ථකරණ 
අම  තය ශ ශේ ක ර්  ් ෙ  ් ර්ත ්  

(vi) 2017 ්ර්ෂ  ්ඳන  ඉඩම් පරිනරණ ප්රතිප්හති ්ැබසුම් 
ශදප ර්තශම්්ටතුශේ ක ර්  ් ෙ  ් ර්ත ්  ්න 

(vii) 2016 න  20ආ7 ්ර්ෂ ්ඳන  ඉඩම් ිතමිකම් නිරවු්ල කිරීශම් 
ශදප ර්තශම්්ටතුශේ ක ර්  ් ෙ  ් ර්ත  ්ම්බ්ටෙශ ්ට 
වූ හකී ක රක ්ා ශේ ් ර්ත ් ම ම  ඉ රිප්හ කරමි. 

 
සභාවම්සය ෙත තිබිය ුතතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
 

වපේසම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ රශජි්හ අලුවින ශර් ම නත  - [්ා  ගර්ා  තුළ  ැත.] 

ගුබ ම ිත්ටද අම රීර ම නත  - [්ා  ගර්ා  තුළ  ැත.] 

 
ගුණ විජිත වහේරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித பஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ගුබ කා    කතුම නි  ්්හතබ  සී.හම්. ප්ර  ්ටුන ම  ්ත  අශක 

60/26 දර  ්ථා  ශ ිත ප ශචි ශම්රි ්ට ප්රි් ්ටති ද්  

ම න්හමි ශග්ට බැබුණු ශප්හ්ම ක් ම ම  පිළිග්ට්මි. 
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ගුණ  සුසන්ත පංචිනිලවම් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலபை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගුබ කා    කතුම නි  ම ම  පනත ්ඳන්ට ශප්හ්ම් තු  

ඉ රිප්හ කරමි. 

(1) ප්ටකුබම   ශම ොර්ැ් උතුර  අශක D-8 දර  ්ථා  ශ ිත 
ප ශචි හච්.ඒ. ඥ  ්ීර ම න්හමි ශග්ට බැබුණු ශප්හ්ම   

(2) කි්ටනි  -07  ජ් ්  ප ර    ලිපි ශ ිත ප ශචි නමීර් බට ෂ  
උ්යි්ථ ම නත ශග්ට බැබුණු ශප්හ්ම   ්න 

(3)  ශගෝම ර්ටකඩ්බ  කබය ණර ර    ලිපි ශ ිත ප ශචි හ්ථ. 
ශ්රි   ස ්ථ්ර්ණ කුම  රි ශම ශ වි ශග්ට බැබුණු ශප්හ්ම . 

 
ගුණ නිහාල් ගලප්පේති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගුබ කා    කතුම නි  ම ම  පනත ්ඳන්ට ශප්හ්ම් ශදක 

පිළිග්ට්මි. 

(1) ශේර ශද ස   දවුලුගබ ප ර  අශක 9ආ දර  ්ථා  ශ ිත 
ප ශචි ශේ.හච්.හ්ට. ජ් ම න ම නත ශග්ට බැබුණු ශප්හ්ම   
්න 

(2) න ලිඇබ  බුන්ලබ ප ර  පළමු්ැනි පුවම ග  ම ෙයම  ප ්ටතික 
නි් ්  අශක 26 දර  ්ථා  ශ ිත ප ශචි ටී.හම්. ෙර්ම ද ් 
ම නත ශග්ට බැබුණු ශප්හ්ම . 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ ප්ර්්ට  රණීර ම නත  - [්ා  ගර්ා  තුළ  ැත.] 
  

ඉදිරිපේ කරන ලද වපේසම් ෙහජන වපේසම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය ුතතු යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ්ථා ්ර නිශ ෝග 27(2)  ටශ්හ 

ප්ර ථ    ගුබ අනුර  ්    ක ම ්ටත්රීතුම  . 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුබ කා    කතුම නි  ඊට ශපර රීති ප්ර ථ  ක් ම තු කර්ට  

තිශබ ් . ඔබතුම   හ ට අ්්ථා ් ශද ් ද? 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ  ප්ර ථ   ඉ රිප්හ කළ ට පසු් හ ට අ්්ථා ් ශද්ට ම්  

ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි. 

 

ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශනොඳයි. 

 ශම් ප්ර ථ  ට පිළිතුුබ ශද්ටශ්ට කවුද කි   ම ම  ගුබ 

්ා    කතුම  ශග්ට දැ  ග්ට  කැම ැතියි.  

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ම ම ්හ ශම් ගැ  ්ා  ක්  ශදකක් කි ්ට  ඕ ෑ. 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබතුම   පිළිතුරක් ශද ් ද  ගුබ ්ා    කතුම නි? 

 
ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ඔ  ප්ර ථ  ට මුද්ල ඇම තිතුම   දීර්  උ්හතර ක් ශේවි.  

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊට ප්ථශ්  ඔබතුම  ්හ මුද්ල ඇම තිතුම  ශග්ට ප්ර ථ  ක් 

අන ් ද?  ැ්හ ම්  - 

 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ැනැ. ම ම  පැනැ ලි කිරීම ක් කර ් . ම ම  කි   ශේ ම ම  ශ්ට  

ද්ටශ්ට. 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ම ට දැ  ග්ට  ඕ ෑ උ්හතර  ශද්ටශ්ට කවුද කි   හකයි. 

උ්හතර ක් ශද ් ද  හශනම   ැ්හ ම්  ප්ර ථ  ක් අන ් ද කි   

දැ  ග්ට යි ඕ ෑ. 

 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුම   ප්ර ථ   අන්ට ශකෝ  උ්හතර  ශද්ට ම්.  

 
 

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
රාජය වසේවකයන්ට ලබාුනන් ීරුණබුන රිතත වාහන 

බලපත්රය අේිතුවවීෙ 
அரசொங்க உத்திபயொகத்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 

தீர்மவயற்ற வொகன அனுைதிப்பத்திரம் 

இமடநிறுத்தப்பட்டமை  
SUSPENSION OF DUTY-FREE VEHICLE PERMIT GIVEN TO 

PUBLIC SERVANTS  

 

ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුබ කා    කතුම නි  ්ථා ්ර නිශ ෝග 27(2)  ටශ්හ ශම ම  

ප්ර ථ   ඉ රිප්හ කිරිම ට අ්්ථා ් බබ  දීම  පිළිබඳ් ඔබතුම  ට 

ශබශනවි්ට ්ථතුති්්ටත ශ් ් . 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ීරුබබුන රිතත ් න  ආ     කිරීශම් අ්්ර  න සිශේ 

අ්හිතුවීම  නි්  රජ්ශේ නිබෙ රි්ට වි  බ පිරි්කට මුහුණ පෑම ට 

සිුන වූ ගැටලුක රී ත්හ්හ්  පිළිබඳ් ශම ම  ්ා ශේ අ්ෙ    

ශ ොමු කර්නු කැම ැ්හශතමි.  

පසුගි  ක බශේ රජ්ශේ නිබෙ රි්ටට ීරුබ බුන රිතත  ් න  ක් 

ශග්ට්  ගැනීශම් පනසුකම  බබ  දී තිබුණ .  මු්හ  ආණ්ඩු් විසි්ට 

පසුගි  ක බශේ න සිශේ හම  අ්්ර  අ්හිතුවීම  නි්  හම  ් න  

ශග්ටීශම් ්රි  ්ලිශේ විවිෙ අ්්ථා ්බ සිින නිබෙ රි්ට වි  බ 

්ශඛ්ය ්ක් ශම් ්  විට දැඩි අපනසුත ්කට ප්හ් සිින ් . 

මූලික ් ශ ්ට ශම ම  නිබෙ රි්ට ප්හ් සිින  අපනසුත ් තු්ට 

ආක ර කි්ට නඳු   ගත නැකියි. පළමු්ැ්ට   රජ්  ම ඟි්ට 

බබ ුන්ට ීරුබබුන රිතත ් න  බබප්ර  අනු් කක ර්ම  ට්ක  ම් 

් න  ආ     කර  ආ ත   ම ඟි්ට ් න  ක් මිබදී 

ගැනීම ට ඇණවුම් කර අගති ට ප්හ් සිින  පිරි්යි. -ත්්හ පිරි්ක් 

ත්්හ ආ ත  කීප ක ශම් විධි ටම  ් න  ඇණවුම් කර 

තිශබ ් .  මු්හ  ප්රෙ   ් ශ ්ටම  ශම් කක ර්ම  ට්ක කි   ් න  

ආ     කර  ආ ත ශ ්ට තම යි ් න  ක් මිබදී ග්ට  

ඇණවුම් කර තිබුශණ්. - ශම ම  කණ්ඩ  ම ට ර ජ්ය නිබෙ රි්ට 

ආ75ක් පම ණ අ ්හ් සිින  අතර  ඔවු්ට අතර වි ථ්විදය බ 

ආා ර් ්ුබ ම න ා ර් ්ුබ ශම ්ටම  ඉශජිශ්ටුබ්ුබ  ව්දය්ුබ න  

පරිප බ  ශ් ්  නිබෙ රි්ටද සිින ් . ශම ොවු්ට ක ර්ම  ට් 

ආ ත  ට ුබපි ්ල බක්ෂ පනක මුදබක් බැඳ ශම ෝටර් රා  

ඇණවුම් කර තිශබ ් . -ඔවු්ටට permit හක බැබුණු නි්  

ුබපි ්ල බක්ෂ පනක මුදබක් හම  ආ ත  ට බැඳ ශම ෝටර් රා  

ඇණවුම් කර තිශබ ් . ඒ අ  තම යි  පළමු කණ්ඩ  ම . 

රජ්  විසි්ට ශම් ් න  බබප්ර ත ්ක ලික් අශනෝසි කර  

විට ශම ම  කණ්ඩ  ම  නිසි  ක ර් ණ ්ර ලිපි වි්ෘත කර තිබුණ . 

ඔවු්ට ක ර්ම  ට් ආ ත   ම ඟි්ට බබ  ශද  proforma invoice 

ශ්ලඛ්  ට අනුූලබ්  බැශකු ම ඟි්ට ් න   බබ  ගැනීම  ්ඳන  

්  ණ ්ර ලිපි -L/C- නි මිත ශබ් වි්ෘත කළ . හශ්  වු්ද  

රජ්  ම ඟි්ට බබප්ර  තර කර  විට ක ර්ම  ට් ආ ත   ම ඟි්ට 

ප්රශ  ම ේ ්ම  ගම  ශ්ත ණ ්ර ලිපි ශ ොමු ශකොට තිබුශණ්  ැනැ. 

ශම ම  ත්හ්හ්   ටශ්හ ඉනත අගති ට ප්හ පිරි් නිදන්ථ ් න  

බබප්ර  ටශ්හ ් න  ක් බබ  ගැනීම ට ශ ොනැකි් අතරම ශී 

සිින ් .  

ගුබ කා    කතුම නි  ඔවු්ටට ් න  බබප්ර ක් බැී  

තිබුණ   ුබපි ්ල බක්ෂ පනක මුදබක් ශග්  තිබුණ   ණ ්ර ලිපි 

වි්ෘත කර තිබුණ .  මු්හ  ශම ම  බබප්ර  අශනෝසි කිරීම  

ශන තුශකොටශග  ඔවු්ටට දැ්ට ුබපි ්ල බක්ෂ පන්හ  ැනැ  ් න  

බබප්රශේ ්බශුතත ්කු්හ  ැනැ  ් න  ්හ  ැනැ. ඒ  පළමු 

පිරි්යි. 

ශම ම  පිරි් ණ ්ර ලිපි වි්ෘත කර ඇ්හශ්හ ඔවු්ට ්තු් 

පැ්ැති ශම ෝටර් රා  විකුණ  බබ  ග්හ මුදලිනුයි. 

ශම බඳු ශබොශනෝ ශදශ ක් ප විච්චි  ්ඳන  ශම ෝටර් රා ක් 

ශ ොම ැති් පීඩ ්ට ප්හ් සිින ් . හශ් ම  ත්්හ ්ම නුබ බැශකු 

ම ඟි්ට ණ ට මුද්ල බබ ශග  ණ ්ර ලිපි වි්ෘත කර තිබුණ . 

රජ්ශේ  ් ශරුතබ සි්බට අනුූලබ් ඔවු්ට විසි්ට ණ ්ර ලිපි 

වි්ෘත කිරීම  ්ඳන  සි  ට සි  ක මුදබක් තැ්ටප්හ කර ඇති 

අතර  ඒ ්ඳන  කිසිුන ශපොලි ක්ද ඔවු්ටට ිතමි ්්ටශ්ට  ැනැ. ශම් 

ත්හ්හ්  තුළ ශම ම  කණ්ඩ  ම  දැඩි ම   සික පීඩ  කට බක්් 

තිශබ ් .  

බක්ෂ පන පම ණක් ශ ොශ්යි. සි  ට සි  ක ණ ්ර ලිපි  

වි්ෘත කිරීම  ශ්නුශ්නු්හ විවිෙ ක රශ ්ට මුද්ල උප  ශග  ඒ 

මුද්ල තැ්ටප්හශකොට තිශබ ් . දැ්ට LCs open කර්ට  මුද්ල 

තැ්ටප්හ කළ ට  ඒ් ට ශපොලි ක් බැශබ්ටශ්ට  ැනැ. ්ම නර 

මුද්ල  ශපොලි ට ග්හත මුද්ල. ්ම නර මුද්ල  තම ්ටශේ ශේපළ 

විකුණ  ග්හත මුද්ල.  

ීරුබ බුන රිතත ් න  ආ     කිරීම  ත ්ක ලික් 

අ්හිතුවීම  නි්  අපනසුත ්ට බක්වූ ත්්හ නිබෙ රි්ට 

කණ්ඩ  ම ක් සිින ් . ඔවු්ට ්්ටශ්ට  ් න  බබප්ර  බැී ශම් 

අශේක්ෂ ් ම ත ් න  නිෂථප  ත රශට් අශළවි නිශ ෝජිතයි්ටට 

ශපෞේගලික් අ්හතික රම් මුද්ල බැඳ ් න  ශ්්ට කරග්හ පිරි්යි. 

බබප්ර  බැී ම  නි ථචිත වූ බැවි්ට ඔවු්ට තම ්ට ්තුවූ ් න  

අශළවි කර අ්හතික රම් බැඳීම  ්ඳන  ශම ම  මුද්ල ශ්ො  ශග  

තිබුණ . හශන්හ අ්්  ශේ ආ    බබප්ර  ඔවු්ට අතට ප්හ ී 

   කීප කි්ටම  හ  අ්හිතුවීශම් ාක්රශ්ලඛ් ද නිකු්හ ී තිබුණ . 

ඔවු්ටට අ්ම  ් ශ ්ට ණ ්ර ලිපි වි්ෘත කිරීම  ්ඳන  

අ්්ථා ්ක් බැබුශණ්  ැනැ. ඔවු්ට සිිනශේ ඊට අද ළ ්රි  ්ලිශේ 

අතරම ැදයි. අ්්  ශේ ඔවු්ට බබප්ර ද  ැති  අතැති මුදබද 

 ැති  හශතක් ්තුවූ  ් න  ද  ැති අ්රණ පිරි්ක් බ්ට ප්හ ී 

තිශබ ් . ඒ ශද්  කණ්ඩ  ම . 

ත්්හ නිබෙ රි්ට පිරි්ක් ්්ටශ්ට බබප්ර අ්හිතුවීශම් 

නිශ ෝග  බැශබ  විට ් න  ආ    බබප්ර  බැී  සිින ්න 

ඊට අද ළ ්රි  ්ලි  ඉ රි ට   ම ට ශ ොනැකි වූ පිරි්යි. හශ් ම  

ත්්හ පිරි්කට අ්හිතුව ී ශම් ාක්රශ්ලඛ්ශ ්ට පසු්ද ් න  

ආ    කිරීශම් බබප්ර බැී  තිශබ ් . ශම ම  පිරි්ද තම ්ටට 

බැබුණු අ්්ථා ් අ්්්ට ශම ොශනොශ්හ අිතමිීම  ශන තුශ්්ට ශම් 

්  විට බබ්්හ පීඩ ්කි්ට පසු් ් . ඒ තු්ට්  කණ්ඩ  ම   ගුබ 

කා    කතුම නි.  

ශම් ත්හ්හ්  තුළ පීඩ ්ට බක්ී සිින  න  අගති ට ප්හ ශම ම  

ර ජ්ය නිබෙ රි්ට ්ම්බ්ටෙශ ්ට ආණ්ඩු් ග්ට  ීරරණ  ක්ශර්ද 

කි   දැ  ග්ට  කැම ැතියි.  

01.  ණ ්ර ලිපි වි්ෘත කර ඇති පිරි් ශ්නුශ්්ට ක ර්ම  ට් 
ආ ත  ට ණ ්ර ලිපි වි්ෘත කිරීම ට අ්්ථා ් බබ  දීම  
ම ඟි්ට ්න  ක් බබ  දීම ට පි ්ර ගත ශ ොනැකිද? 

02.   ් න  නිෂථප  ත රශට් අශළවි නිශ ෝජිත ්ටට 
ශපෞේගලික් අ්හතික රම් මුද්ල බැඳ ් න  ශ්්ට කර ග්හ 
පිරි් ශ්නුශ්්ට අද ළ ආ    බබප්ර ට අනු් ණ ්ර 
ලිපි වි්ෘත කිරීම  ්ඳන  අ්්ථා ් බබ  ශද්ටශ්ටද? 

03. ආ    බබප්ර  අතැති ර ජ්ය නිබෙ රි්ටට ් න  
ආ     කිරීම  ්ඳන  අ්්ථා ් ්බ්  ශදනු බබ්ටශ්ටද? 

04.   රජ්ශේ නිබෙ රි්ටට ීරුබ බුන රිතත මිබට ් න  ආ    
බබප්ර නිකු්හ කිරීම  පිළිබඳ් ආණ්ඩුශේ ්්හම ්ට 
ප්රතිප්හති  කුම ක්ද? 

ගුබ කා    කතුම නි  ශම් පිළිබඳ් අද ළ අම  තය්ර   

පිළිතුුබ බබ  ශදනු ඇතැයි ම   බබ ශපොශරෝහතු ් ් . 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ බක්ෂථම ්ට කිරිඇ්ලබ ම ැතිතුම  . 

 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුබ කා    කතුම නි  ශම් රජ්ශේ නිබෙ රි්ටට ් න  

බබප්ර  අ්හ ිතුවීශම ්ට අ් ෙ රණ ක් සිුනශ්බ  තිශබ  බ් අපි 

819 820 

[ගුබ අනුර  ්    ක ම නත ] 
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පිළිග්ට ් . අපි ශම් ක රණ  ්ම්බ්ටෙශ ්ට මුද්ල 

ඇම තිතුම  ශේ අ්ෙ     ශ ොමු කර තිශබ ් . ක ර්ම  ට් ්න 

ඩිශම ෝ කි   ආ ත  ්ම ඟ ් කච්ඡ  ප්්හ්බ  තිශබ ් . ම   

ිතත්ටශ්ට ඉ රි ක බශේදී ඇම තිතුම   ්න  ක් බබ  ශදයි. ඒ 

්ම්බ්ටේ හතුම   දීර්  උ්හතර ක් බබ  ශදයි. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳයි. ශබොශනොම  ්ථතුතියි.  

 

ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුබ කා    කතුම නි - 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ අනුර කුම  ර  ්    ක ම ්ටත්රීතුම    පැනැ ලි කිරීම ක්ද? 
 

ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුබ කා    කතුම නි  ්ථා ්ර නිශ ෝග 27(2)  ටශ්හ 

ප්ර ථ   ඊඊශේ   ශේ ආ2.00ට ශපර ශ ොමු කර්ට . ආ2.00ට ශපර 

බබ  ශද්ටශ්ට  ැ්හ ම් ශම්ක පිළිග්ටශ්ට  ැනැ.ඊ කි   අපට 

නිශ ෝග ක් බබ  දීබ  තිශබ ් . හ්ැනි ක බ පරිච්ශේද ක් බබ  

ශද්ටශ්ට අද ළ අම  තය්ර   ප ර්ලිශම්්ටතු්ට පැමිණ ඊට 

පිළිතුරක් බබ  ගැනීශම් අශේක්ෂ ශ්නුයි. ඊශම් පිළිබඳ් මුද්ල 

අම  තය්ර   අ්ෙ    ශ ොමු කර තිශබ ් . ් කච්ඡ ශකොට 

තිශබ ් .ඊ කි   දැ්ට ්ා    කතුම   කි  ්   ම්  හතුම   

පිළිතුරක් ්ක්ථ කර ගැනීශම් අපනසු්ට ප්හ ශ්්ට  ශන තු්ක් 

 ැනැ. ඒ  ඔවු්ට කි   පරි  ශම්ක අලුති්ටම  ඉ රිප්හ කර  

ප්ර ථ  ක් ශ ෝ  නි් යි. දැ්ට මුද්ල අම  තය්රශ කු සිින ් . 

ම   ිතත්ටශ්ට ර ජ්ය ශනෝ නිශ ෝජ්ය අම  තය්ුබ සිින ් . ශම් 

කිසිශ්ක් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඇවි්ලබ   ශම් නි ථචිත ප්ර ථ  ට   ඒ 

ශම ොශනොශ්හ පිළිතුුබ බබ  ශ ොශද්ටශ්ට ඇයි? බබ  ්තිශේ 

පිළිතුුබ බබ  ශද ්   කි   අද කි  ් . කබබ  ්ති ක කි ්ටශ්ට 

කැබැ්ටඩරශේ බබ  ්ති  ශ ොශ්යිශ්ට  ප ර්ලිශම්්ටතුශේ 

බබ  ්ති . හ  ආ්්ට  ් ශ ්ට ග්හශතෝහ ්ති ශදකකට ්ඩ  

්ැඩි ක බ ක් ඉක්ම ්    ් . 

ම   ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට ගුබ ්ා    කතුම  ශේ අ්ෙ    

ශ ොමු කර් ් . අම  තය්ර   ප ර්ලිශම්්ටතු්ට පැමිණ අඩුම  

තරමි්ට ශම ්ැනි ප්ර ථ ්බට පිළිතුුබ බබ     යුතු   ්ට  පිළිබඳ 

්ගකීම  ්ා    ක්ර   නැින ට ඔබතුම    ා ර ගත යුතුයි.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශ්නුශ්්ට පි ්රක් ග්ට   ගුබ ්ා    කතුම  .  

 
ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුබ කා   කතුම නි  ඇ්හත් ශ ්ටම  අශේ උ්හතරශේ 

නර  අපි කිේ් . රජ්ශේ ශ් ්ක ්ටශේ ් න  බබප්ර  අ්හ 

ිතුවීශම ්ට ඔවු්ටට අ් ෙ රණ ක් ී තිශබ  බ් අපි පිළිග්හත . 

අපි පිළිග්ට ්  හ . හ  දැ්ට ්ශකීර්ණ ප්ර ථ  ක්. ශම ොකද  LCs 

open කළ ට පසු් තම යි permit හක අ්හ ිතුව්  තිශබ්ටශ්ට. ඒ 

ගැ  අපි ් කච්ඡ  කර ් . ගුබ අගම ැතිතුම   ම ට දැ්ට කිේ්  

ඔක්ශතෝබර් ම  ්ශේ අර්බුද  ඇති ශ්්ට  කලි්ට ඩිශම ෝ  

ක ර්ම  ට් කි   ්ම  ගම් ් කච්ඡ  කර තිබූ බ්. ශම් ගැ  අපි 

අශේ අ්ෙ    ශ ොමු කර ් .  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශකශර් අ්ෙ    ශ ොමු කර ඉක්ම ්ට පි ්රක් ග්ට . 

 
ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රජ්ශේ ශ් ්ක ්ටට ් න  බබප්ර න  ්ම්බ්ටෙ ්න   අපි 

ශද ් .  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශනොම  ්ථතුතියි. ගුබ ඩේබ්ථ ශේ්  ්ටද  ම ැතිතුම  .   

 
II 
 

ඇවෙරිකානු මිලිටරි කඳවුරක් පිිතුවවීෙ   
அதைொிக்க இரொணுவத் தளதைொன்றிமன நிறுவுதல் 

ESTABLISHMENT OF AN AMERICAN MILITARY BASE  

 

ගුණ ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கபள, நன்றி.  கடந்த சில 

தினங்களொகப் பல்பவறு ஊடகங்களில் தவளிவந்த விடயங்கள் 

ைற்றும் தகவல்கள் என்பவற்றின் பிரகொரம் அதைொிக்கத் 

தூதரகத்திற்கும் இலங்மக அரசொங்கத்திற்கும் இமடயில் 

பபச்சுவொர்த்மத பைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள அதைொிக்க இரொணுவ 

முகொம் ஒன்றிமன இலங்மகயில் அமைப்பது ததொடர்பொன 

விடயம் பற்றி இந்நொட்டு ைக்கள் அச்சத்திற்கு 

ஆளொகியுள்ளனர். முக்கியைொக, அதமனக் கிழக்கு 

ைொகொைத்தின் திருபகொைைமலப் பிரபதசத்தில் அமைப்பதற்கு 

இதன் பிரகொரம் எதிர்பொர்க்கப்படுவதொகத் தகவல் 

தவளிவந்துள்ளமையொல், அவ்விடயம் ததொடர்பொக எனது 

விபசட கவனம் தசலுத்தப்பட்டுள்ளனதுடன், அத்தகவல் பற்றி 

ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திரக் கட்சியின் தசயலொளர் தகௌரவ தயொசிறி 

ஜயபசகர அவர்களினொல் சில தினங்களுக்கு முன்னர் ‘தடய்லி 

ைிரர்’ பத்திொிமகக்குச் தசவ்விதயொன்று வழங்கியுள்ளமை 

ததொடர்பொகவும் இங்கு சுட்டிக்கொட்டுதல் பவண்டும். இது பற்றி 

‘தடய்லி ைிரர்’ பத்திொிமகயின் முதற் பக்கத்தில் தமலப்புச் 

தசய்தியொகக் குறிப்பிடப் பட்டிருந்தமதயும் கொைக்கூடியதொக 

இருந்தது. அதனொல் இத்தகவல் பற்றிய நம்பகத்தன்மை பற்றி 

எம்ைொல் உறுதிப்படுத்திக் தகொள்ளக்கூடியதொக உள்ளது.  

இவற்றிற்கு பைலதிகைொக தகௌரவ அத்துரலிபய ரதன பதரர் 

அவர்களுக்குக் கிமடக்கப்தபற்றுள்ள இவ்விடயம் ததொடர் 

பொன பல்பவறு தகவல்கள் பற்றியும் எைக்கு அறியக் 

கிமடத்துள்ளது. இதில் யொபதனும் உண்மைத் தன்மை 

இருப்பின் அது எைது நொட்டின் இமறமைக்கும் பதசியச் 

சுதந்திரத்திற்கும் பொொிய அச்சுறுத்தலொக அமையும் என்பதமன 

நீங்கள் ஏற்றுக்தகொள்வீர்கள். எனபவ, இவ்விடயம் பற்றிய 

பூரை அறிக்மக ஒன்றிமன வழங்குைொறு உங்களிடம் 

பகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்பறன்.   

821 822 



ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the House, are you going to respond? 

 
ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, the Hon. Douglas Devananda has raised 
a Question in the context of recent media reports alleging 
the establishment of a US military base in Trincomalee in 
the Eastern Province. He referred to the statements made 
by the Hon. Dayasiri Jayasekara and the  Hon. (Ven.) 
Athuraliye Rathana Thero.  

The United States of America and Sri Lanka enjoy an 
excellent, multifaceted, bilateral relationship. In a 
regional and global context, Sri Lanka and the USA are 
committed to building an open and resilient Indo-Pacific 
Region where all countries can prosper. We are 
committed to protect international laws, safeguards and 
standards and work to protect the sovereignty of our 
nations.    

Sir, the United States of America has not indicated 
any interest, any wish or desire to establish a base in the 
Eastern Province in Trincomalee or in any other part of 
Sri Lanka during any of the discussions that have been 
held between the two Governments.   

The US Embassy in Colombo had also issued a 
statement on 20th January, 2019 in response to erroneous 
media reports alleging that the US intends to establish a 
military base in Sri Lanka.  

While thanking the Hon. Douglas Devananda for 
raising this question and allowing me an opportunity to 
clarify matters, I would like to urge the Hon. Members of 
this House to kindly check facts before they decide to 
make statements to the press on matters of this nature in 
future.   

Thank you. 

 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ ම ්ටත්රීතුම  , ශම් ගැ ද, ශ් ්හ ක රණ ක් ගැ ද? 

 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගුබ කා    කතුම නි, ඔබතුම   ඔ  විධි ට ප්රක   කළ ට- 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොඩ්ඩක් ඉ්ට . ගුබ විම ්ල ීර්ශ  ම ැතිතුම නි, 

් ම   යශ ්ට ශම ිතදී ප්ර ථ   අනර  ම ්ටත්රීතුම  ට විතරයි අ්්ථා ් 

ශද්ටශ්ට. But if the Hon. Leader of the House is prepared, I 

can allow you time. පැනැ ලි කර්ට ට ර ළු්්ටද, ගුබ 
්ා    කතුම නි? 

 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I cannot agree because yesterday also I answered this 

question. Yesterday, one Member asked the same thing 
and I answered. ම ම  ඊශේ පැනැ ලි් කිේ් , ඇශම රික නු රජ්  
පැනැ ලි් කි බ  තිශබ ්  නැම  ් කච්ඡ ්කදීම   ැ ශඟ ිතර 
පළ ශ්හ military base හකක් ආරම්ා කර්ට ට කිසිම  
වු්ම   ්ක්  ැනැයි කි බ . ඒ බ් ඇශම රික නු රජ්  
් කච්ඡ ්බදී ගුබ අගම ැතිතුම  ට ද්ට්බ  තිශබ ් . ඒ ් ශේම , 

ඇශම රික නු ත   පති ක ර්  බ  ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට 
ප්රක   කු්හ නිකු්හ කළ . So it is very clear. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හශනම   ම් අපි ඒ විධි ට කරමු.  
 

ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගුබ කා    කතුම නි  - 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැ්ට ඒක ගැ  බැනැයි කි බ  කිේ්  ශ්ට. 
 

ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හතුම   බැනැයි කිේ් බ් ම ම  පිළිග්ට ් . 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හශනම   ම් ශ් ්හ ද්්ක වි් ද ක් ශද්ට ම්. 
 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We cannot debate it now. 

 

ගුණ රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහතා (අග්රාොතයතුො, ජාතික 
ප්රතිපේති, ආර්ථික කටුතතු, නැවත පදිංචි කිරීම් හා 
පනුණේථාපන, උතුුණ පළාේ සංවර්ධාන, වෘේීරය පහුු හා 
නිපණතා සංවර්ධාන සහ වයෞවන කටුතතු අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க - பிரதை அமைச்சரும் 

பதசியக் தகொள்மககள், தபொருளொதொர அலுவல்கள், 

ைீள்குடிபயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு ைொகொை 

அபிவிருத்தி, ததொழில் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி ைற்றும் 

இமளஞர் அலுவல்கள் அமைச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies,  Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational 
Training and Skills Development and Youth Affairs.) 

You have to give notice. 
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ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Can you give a separate debate if they want? 
 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
If they want a debate, we can give. 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Debate  හකක් ශද්ට ම්, debate  හකක් ශද ්  

කි  ් ශ්ට. 

 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Debate  හකක් ශද්ට ම්, ද්්ම  කා  කර්ට ට. 

 

ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ම ම  අගම ැතිතුම  ශගනු්හ ශම් ප්ර ථ  ම  අනබ  තිශබ ් .  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Debate හකක් ශද්ට . ගුබ අග්ර ම  තයතුම  . 

 

ගුණ රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගුබ කා    කතුම නි, අපි දැ්ට ශම් ගැ  ප්රක   ක් කරබ  

තිශබ ් . 

අ් ය  ම් ප්ථශ්  ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට වි් ද ක් කරමු. 

ශනොශර්ට ආණ්ඩු්ක් අරශග  මිනිසු්ට බ ස ශකොට දැ්ට 

ඇදග්ට ් , ඇශම රික ්ට කඳවුරක් දීබ  තිශබ ්   කි බ . ම   

කි ්ටශ්ට - [බ ෙ  කිරීම්] ම   ත්රිකුණ ම බ  ගැ  කා  කශළ  

 ැනැ. ශනොශර්ට ආණ්ඩු් ග්හත අ  ශ්ට ශම් ්ා ශේ කා  

කර්ට  ඇවි්ලබ  ඉ්ටශ්ට. ශ්  කවුුබ්්හ ශ ොශ්යි ශ්ට. [බ ෙ  

කිරීම්] ඒ නි්  ඔබතුම   කිේ් නැින ට අපි ශ්බ ් අරශග  ඒ 

ගැ  කා  කරමු. හච්ාරයි තිශබ්ටශ්ට. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වි් ද ක් ශද්ට . That is okay. ශනොඳයි.  That is over. -

[Interruption.]  Order, please! [බ ෙ  කිරීම්] ශනොඳයි.  

 
ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අපට ශම් ගැ  වි් ද ක් ශද්ට . 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳයි. He will give a date. [බ ෙ  කිරීම්] ශනොඳයි. 

ශබොශනොම  ්ථතුතියි. [බ ෙ  කිරීම්] Order, please!  

ගුණ ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ ඩේබ්ථ ශේ්  ්ටද  ම ්ටත්රීතුම  . 

 

ගුණ ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கபள, இது பத்திொிமகயில் 

தவளிவந்த ஒரு தசய்தியொகும். அந்த வமகயில், சந்பதகத்மதத் 

ததளிவு படுத்துவதுதொன் பநொக்கபை தவிர, பவதறந்த 

உள்பநொக்கமும் இதில் கிமடயொது. அதமன சமப முதல்வர் 

அவர்கள் ததளிவொகப் புொிந்து தகொள்ளபவண்டும். 

எந்தவிதைொன உள்பநொக்கமும் இல்லொைல் ததளிவு தபறும் 

பநொக்கத்பதொடுதொன் இவ்விடயம் பகட்கப்பட்டது.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳයි. ශබොශනොම  ්ථතුතියි.  

Hon. Sampanthan, you met me the other day and 
wanted time to make a clarification on a matter I have 
already giving a Ruling.  Of course, you can raise it as a 
point of Order.  Now you can speak about it.  

 

ගුණ රාජවවරෝදියම් සම්පන්දන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ரொஜவபரொதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

Sir, I raise the matter I discussed with you as a point 
of Order.  I will not specifically refer to the matter on 
which you have given a Ruling,  but there are other 
matters which I think in the public interest need to be 
placed on record and that is what I propose to do in the 
course of the Statement I make today.   

You made a Statement in Parliament, Sir, on the 18th 
of December, 2018 pertaining to the position of the 
Leader of the Opposition. In the course of the said 
Statement, you mentioned that you had received a letter 
from the Secretary of the United People’s Freedom 
Alliance which claimed to have the second largest 
number of Members of Parliament and requesting that the 
Hon. Mahinda Rajapaksa be appointed as the Leader of 
the Opposition. You also stated that you were acceding to 
that request as the UPFA had the second largest number 
of Members of Parliament.  

Some Hon. Members of Parliament raised questions 
in regard to this matter on the said date and stated, firstly, 
that though the UPFA indisputably had the second largest 
number of Members of Parliament, they could not hold 
the post of the Leader of the Opposition as they were a 
part of the Government. Secondly, the Hon. Mahinda 
Rajapaksa, the appointee to the post of the Leader of the 
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Opposition, under Article 99 Subsection 13 (a) of the 
Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka, subsequent to his having become a Member of the 
Podujana Peramuna, a political party distinct and different 
from the UPFA,  on whose nomination paper his name 
appeared at the time of the election and 30 days having 
elapsed from the date on which he ceased to be a Member 
of the UPFA, ceased to be a Member of Parliament and 
could not, therefore, be the Leader of the Opposition. You 
stated that you will respond to those questions on a later 
date.  

I made a Statement in Parliament on the 19th of 
December, 2018, in the course of which I myself referred 
to the aforesaid two matters. In the course of the 
Statement, I stated that in September, 2015, as the Leader 
of the Illankai Tamil Arasu Kadchi, the second largest 
party in the Opposition in the Sri Lankan Parliament, you 
recognized me as the Leader of the Opposition. Further, 
in August, 2018, as the Leader of the Illankai Tamil 
Arasu Kadchi, the second largest party in Parliament, you 
once again recognized me as the Leader of the 
Opposition. On both these occasions, you recognized the 
Leader of the second largest party in Parliament as the 
Leader of the Opposition for the reason that the largest 
party in Opposition in Parliament, the UPFA, was also 
represented in the Government.  

The Hon. Deputy Speaker on your behalf made a 
Statement in Parliament on the 08th of January, 2019, 
where he stated your position in regard to the aforesaid 
matters. In the course of the said Statement, there is no 
reference whatsoever to the UPFA also being represented 
in Government and therefore, not being entitled to serve 
as the official Opposition. You have thereby failed to 
refer to the crucial reason stated by you when recognizing 
me, as the Leader of the second largest party in 
Opposition, as the Leader of the Opposition twice: first, in 
September, 2015 and second, in August, 2018.  

In regard to the aforesaid matters, I consider it my 
duty to place on record the following matters for your 
information and necessary, appropriate action: 

(a) Under Article 30 of the Constitution of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the 
President of the Republic of Sri Lanka is the Head 
of the State, the Head of the Executive and of the 
Government.  

(b) Under Article 42 Subsections (1), (2) and (3) of 
the Constitution of the Democratic Socialist 
Republic of Sri Lanka,  

 (1) there shall be a Cabinet of Ministers 
charged with the direction and control of 
the Government and the Republic;  

 (2) the Cabinet of Ministers shall be 
collectively responsible and answerable to 
Parliament and  

 (3) the President shall be a member of the 
Cabinet of Ministers and shall be the Head 
of the Cabinet of Ministers. 

So, you will observe from the provisions of the 
Articles I mentioned earlier that the President of the 
Republic of Sri Lanka is the Head of the Executive and of 
the Government, a Member of the Cabinet of Ministers 
and also the Head of the Cabinet of Ministers.  

The Cabinet of Ministers of which the President is a 
member and the Head shall be collectively responsible 
and answerable to Parliament. Further,  according to 
Article 51 of the Nineteenth Amendment to the 
Constitution, the current President, as long as he holds the 
office of President, may assign to himself the subjects and 
functions of Defence, Mahaweli Development and 
Environment, and determine the Ministries to be in his 
charge for that purpose, and the President on his own 
volition has assigned to himself the subjects and functions 
of Defence, Mahaweli Development and Environment. 
The President has also assigned to himself other subjects 
and functions.  

The President is also the Head of the UPFA and the 
Sri Lanka Freedom Party, a constituent party of the 
UPFA. You will observe, Mr. Speaker, thus, that the 
current President of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka, while being a Member of the Cabinet of 
Ministers holding several portfolios and the Head of the 
Cabinet of Ministers, the Head of the Executive and of 
the Government and  while being collectively responsible 
and answerable to Parliament as a Member of the Cabinet 
of Ministers is also the Head of the UPFA and the Sri 
Lanka Freedom Party, a constituent party of the UPFA.  

Hon. Mahinda Rajapaksa, sought to be appointed as 
the Leader of the Opposition is a leading Member of the 
UPFA and the Sri Lanka Freedom Party, a constituent 
Member of the UPFA. In fact, his name has been 
proposed to the position of the Leader of the Opposition 
by the Secretary of the UPFA.  

You will thus observe that the President who is the 
Head of the Executive and the Government,  member of 
the Cabinet of Ministers holding several portfolios and 
Head of the Cabinet of Ministers and the purported 
appointee to the position of the Leader of the Opposition, 
Hon. Mahinda Rajapaksa, are both from the United 
People’s Freedom Alliance and the Sri Lanka Freedom 
Party, a constituent Party of the UPFA.  

You will thus observe that there is a  clear and definite 
conflict of interest between the duties and functions 
performed by the President in the capacities referred to 
above and the duties and functions of Hon. Mahinda 
Rajapaksa in his capacity as the Leader of the Opposition. 
They both belong to the UPFA and its constituent party, 
the SLFP. In this context, may I refer to an article written 
by Dr. Nihal Jayawickrama, in “The Sunday Island” of 
6th January, 2019 wherein Dr. Nihal Jayawickrama, a 
legal luminary states the following, and I quote: 

 “Under the Constitution, the President is the Head of the 
Government. Of his own choice, Maithripala Sirisena is also the 
President of the SLFP and of the UPFA, which is a coalition of like-
minded political parties that includes the SLFP. The Hon. Mahinda 
Rajapaksa, who claims to be a member of the SLFP/UPFA, is 
reportedly now the Leader of the Opposition. Therefore, Parliament 

827 828 

[ගුබ ර ජ්්ශරෝ  ම් ්ම්ප්ටද්ට ම නත ] 



2019  ජ් ් රි 25 

is entitled to ask the President to explain how he can concurrently 
serve as Head of the Government and as Head of the Opposition, 
and whether he does not understand that functioning simultaneously 
in both capacities is a gross violation of the fundamental democratic 
basis of the Constitution.  

This statement of Dr. Nihal Jayawicrama is really 
indicative of the extent of the conflict of interest. This 
position would not arise if the Hon. Mahinda Rajapaksa 
was not the Leader of the Opposition, which is a 
recognition accorded to him by you, Mr. Speaker.  

An effort is being made to make out that  similar 
situations had arisen during the terms of previous 
Presidents.   It needs to be pointed out that this question 
has never been raised before, and no ruling has been 
given by any Hon. Speaker on this question. Now that the 
question has been raised, the matter needs to be addressed 
on the basis of the relevant Constitutional provisions, 
Parliamentary practices and conventions and the relevant 
facts relating to the conflict of interest between the 
Offices of the Head of the Government and the Head of 
the Opposition.  

Hon. Speaker, may I also, in this context, refer to 
pages 334 and 335 of the 24th Edition of “Parliamentary 
Practice”  by Erskine May, a leading constitutional 
authority. This deals with the question of Opposition’s 
time and who determines such Opposition time in the 
House of Commons. I quote from Erskine May: 

“Standing Order No. 14 provides that on 20 days in each session 
proceedings on business chosen by the opposition parties shall have 
precedence over government business. " 

It further states, I quote: 

“Seventeen of the days so allocated are at the disposal of the Leader 
of the Opposition, and three at the disposal of the leader of the 
second Largest opposition party.” 

That is defined in the Standing Order as the party of 
those members not represented in the Government, which 
has the second largest  number of members elected to the 
House as members of that  party. It is abundantly clear 
from the above that any political party to be recognized as 
the official Opposition must not be represented in the 
Government. It is also abundantly clear from what I have 
stated earlier that the UPFA is, in fact, represented in 
Government.  It also emphasizes the importance given to 
the second largest party in the Opposition, the Illankai 
Tamil Arasu Kachchi - the Tamil National Alliance - is in 
that position in our Parliament.  

In this context, may I also refer to Section 8 of the 
Parliament (Powers and Privileges) Act, which states as 
follows, I quote: 

“journals of the Commons House of the Parliament of the United 
Kingdom, or of the proceedings of the said House, or of a report of 
any committee of the said House.........” 

“.......shall be received as prima facie evidence.....” 

The practices prevalent in the House of Commons are 
thus of relevance to us.  

It also cannot be disputed that several members of the 
UPFA and the SLFP - a constituent party of the UPFA - 
elected to Parliament on the nomination paper of the 
UPFA have crossed over to Government, sit on the 
Government Benches and now represent the Government 
in Parliament. This circumstance further strengthens the 
position that the UPFA is represented in Government and 
in the circumstances, the Hon. Mahinda Rajapaksa who is 
also a member of the UPFA and the SLFP - a constituent 
party of the UPFA - and proposed by the Secretary of the 
UPFA to the post of the Leader of the Opposition is not 
entitled to hold the post of the Leader of the Opposition. 

In regard to the second issue, Sir, pertaining to sub 
section 13A of Article 99 of the Constitution of the 
Democratic Socialist and Republic of Sri Lanka and the 
impact of the said provisions consequent to Hon. 
Mahinda Rajapaksa ceasing to be a Member of the Party 
on whose nomination paper he was elected, in deference 
to your view that you have already ruled on this matter, I 
will not raise that issue in the course of this statement. I 
do, however, wish to state that this issue remains an open 
question and that a determination on this issue needs to 
be arrived at in the appropriate forum. It is fundamental 
that the truth be ascertained in regard to this matter. The 
Constitution - the supreme law of the country - and the 
facts related to the implementation of the provisions 
contained in the Constitution cannot be manipulated or 
subverted to suit the needs of the individuals. To be a 
party to the such act would be to deny the sanctity of the 
Constitution. I consider it my duty to place on record 
these facts to ensure that the Constitution and the 
constitutional practices and conventions that I have 
referred to are followed.  

I wish to make it perfectly clear, Sir, that I do so not 
because I or the Illankai Tamil Arasu Kachchi or the 
Tamil National Alliance are hankering after Office. We 
have never sought Office. In 1983, 16 Tamil Members of 
Parliament of the Tamil United Liberation Front, on 
principle, refused to take an oath and consequently 
sacrificed their seats in Parliament when we had six years 
more to serve as Members of Parliament.   

I was the first of the 16 Members of Parliament to 
vacate my seat. We have declined office on other 
occasions which is a matter of public knowledge.  But we 
do think that the rights of the minority political parties 
and minority peoples should not be jeopardized by 
manipulating or subverting either the Constitution or the 
accepted Constitutional practices and conventions so as 
to serve the interests of individuals catering to 
majoritarianism. I do further think that rights which 
Constitutionally accrue to the minority parties and 
minority peoples should be protected and preserved. That 
is why Mr. Speaker, I consider it imperative that I make 
this statement in Parliament.  

Thank you.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Lakshman Kiriella, you met me and said that 
you also have some point to be clarified on that point of 
Order.  
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ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුබ කා    කතුම නි  ශම් කටයු්හත ්ම්බ්ටෙශ ්ට අ්්   

ීරරණ  ගත යු්හශ්හ ඔබතුම  යි. ඔබතුම   දැ්ට ීරරණ ක් දීබ  

තිශබ ් . ඒක අභිශ ෝග ට බක් කර්ට  ප ර්ලිශම්්ටතු් 

තුළදී්්හ  පිටතදී්්හ බැනැ. නැබැයි  හ  පැනැ ලි කිරීම  ම ශේ 

යුතුකම ක්්  තිශබ ් .  

ශම ිතදී අපැනැ ලි ත්හ්හ් ්ට තිශබ ් . ශම ොකද  අපි 

ප ර්ලිශම්්ටතු ම ්ටත්රී්ුබ්ට නැින ට ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ශගෞර්  

ආරක්ෂ  කර්ට ට ඕ ෑ. ශම් අපැනැ ලි කුබණ තම යි  අතිගුබ 

ජ්  ධිපතිතුම   හක්්්හ ජ් ත  නිදන්ථ ්්ටෙ  ශේ    කතුම   

් ශේම  ආණ්ඩුශේ    ක  . ඒ ් ශේම   ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ 

විපක්ෂ    කතුම  ්හ හක්්්හ ජ් ත  නිදන්ථ ්්ටෙ  ශේ 

් ම  ජිකශ ක්. හකම  පක්ෂ කට ආණ්ඩුශේ    ක්හ් ්හ  

විපක්ෂ    ක්හ් ්හ කර්ට  ර ළු්්ටද කි   ප්ර ථ   තම යි ශම් 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිශේ දී වි්ඳ  ග්ට  සිේෙ ශ්්ටශ්ට. The 

Leader of the UPFA is the Head of the Government and a 

Member of the UPFA is the Leader of the Opposition. Is it 

possible, under democracy, to have the Head of the 

Government and the Leader of the Opposition from the same 

party?  

අ  ගතශේ දී අලු්හ ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ්ක් නද ශකොට ශනෝ 

ශම් ත්හ්හ්  ඇති ශ ෝ්ට  අපි ්ග බබ ග්ට  ඕ ෑ. ශම ොකද - 

Otherwise, it becomes a mockery. ප ර්ලිශම්්ටතු් විිතළු්ක් 

ශ් ් . හකම  පක්ෂ ක හක ර ේගබශ ක් ආණ්ඩුශේ    ක    

ඒ පක්ෂශේම  ත් ර ේගබශ ක් විපක්ෂ    ක  . ම ම   ම් 

ිතත්ටශ්ට  ැනැ  ශබෝකශේ කිසිම  ප ර්ලිශම්්ටතු්ක ශම් ් ශේ 

ත්හ්හ් ක් ඇති ශ්බ  තිශබ ්   කි බ .  

ගුබ කා    කතුම නි  ඔබතුම  ශග්ට ම ම  ඉ්ලලීම ක් කර ් . 

ඔබතුම   ීරරණ ක් දීබ  තිශබ ් . අපට ඒක පිළිග්ට  සිේෙ 

ශ් ් .  මු්හ  ඉ රිශේ දී ශනෝ ්ය්්ථා ද  ක ්ා ්ක් තුළි්ට 

අලු්හ ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ්ක් නිර්ම  ණ  කර  ශකොට ශම් 

ත්හ්හ්  ඇති ශ ොශ්්ට  අපි කටයුතු කර්ට  ඕ ෑ කි   ම ම  

වි ථ් ් කර ් . 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳයි. ම ම  ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට -  

 
ගුණ ඩලසන අලහප්වපුණෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
 

නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මුලි්ටම  ගුබ ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ැතිතුම    ැඟිට්ට . ශම් 

්ම්බ්ටෙශ ්ට අපි ශම ශනම  කරමුද? ආණ්ඩුශේ ම ්ටත්රී්රශ කුට 

අ්්ථා ් ුන්ට  . ඒ නි්  UPFA හශක් ම ්ටත්රී්රශ කුට්හ 

අ්්ථා ් ශද ් .  ශම් පිළිබඳ් ම ශේ ීරරණ  ම ම  අද ශද ් . 

කැම ැ්හශත්ට කවුුබ ශනෝ හක්ශකශ ක් ශම් ගැ  අදන්ථ 

දක්් ්   ම් ශනොඳයි. කවුද nominate කර්ටශ්ට? කවුද කා  

කර්ටශ්ට?  
 

ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

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

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, I am giving my Ruling. [Interruption.] This is a 
clarification on a point of Order. I am explaining that.  

 
ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගුබ කා    කතුම නි  ්ය්්ථා  ්ා ් ගැ  ඔබතුම   -  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැනැ  ම ම  පසු් අ්්ථා ් ශද්ට ම්. කවුද දැ්ට කා  

කර්ටශ්ට? ගුබ ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ැතිතුම  . 

 
ගුණ ඩලසන අලහප්වපුණෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගුබ කා    කතුම නි  ශම් ප ර්ලිශම්්ටතුශේ සිින  

ශජ්යෂථවතම  ම ්ටත්රී්ර කු ්   ගුබ ්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම  ට ඇ්ැසි 

ශගෞර්  ශපරදැරි්  හතුම   ම තු කරර  ක රණ ් පිළිබඳ්්හ  ගුබ 

්ා    කතුම   ඊට දීර  පිළිතුුබ පිළිබඳ්්හ ඉත ම  ශකින පැනැ ලි 

කිරීම ක් කර්ට  අදන්ථ කර ් . 

්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම  ශේ ප්රෙ   තර්ක ශදක වුශණ් ශම ොකක්ද? 
පළමු්ැනි ක රණ  තම යි  ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම   ශ් ්හ 
ශේ ප බ  පක්ෂ ක ් ම  ජික්හ්  බබ  ගැනීම  නි්  ඔහුශේ 
ම ්ටත්රී ධුර     30ක් ඇතුළත අශනෝසි වි  යුතුයි කි   හක. 
ශද්ැනි ක රණ  තම යි  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ශේ 12 (3)  ටශ්හ 
කැබි ට් ම ණ්ඩබශේ ප්රෙ නි   ජ්  ධිපති්ර    ්  නි් ්හ   ඔහු 
ආණ්ඩුශේ කැබි ට් අම  තය ධුර ක් දර  නි් ්හ  හතුම   
නිශ ෝජ්   කර  පක්ෂශේ ත්්හ ම ්ටත්රී්රශ කුට විපක්ෂ 
   ක ධුර  දැරි  ශ ොනැකියි කි   ක රණ . ගුබ 
්ා    කතුම   කිේ්   ශබෝක ඉතින ්ශේ්්හ ශම ශනම  ශද ක් 
ශ්බ   ැනැ කි බ . ගුබ කා    කතුම නි  ඔබතුම  ශේ ීරරණ  
අ්්   ීරරණ   ැයි කි   ප්රෙ   තර්ක ට අම තර් ම ම  ගුබ 
්ා    කතුම  ට්හ  ගුබ ්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම  ට්හ ශම් ක රණ  
ම තක් කරබ  ශද්ට  කැම ැතියි. ගුබ කා    කතුම නි  දන ් 
්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ ශ ්ට පසු්්හ  ඊට ශපර්හ 
ශම් ්ා ් ශම ්ැනි ූරර්් දර්  ්ට තු ක් දීබ  තිශබ ් . දන ් 
්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ ශ ්ට ප්ථශ්  හක්්්හ ජ් ත  
නිදන්ථ ්්ටෙ  ශේ    ක   වම ත්රීප බ සිරිශ්   ම ැතිතුම   
රශට් ජ්  ධිපති්ර  ් සිිනේදී නිම ්ල සිරිප බ ද සි්ල්  ම ැතිතුම   
ශම් ්ා ශේ විපක්ෂ    ක ධුර  දැුබ් .  
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දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ  ට ශපර තු්  - 

[බ ෙ  කිරීම ක්] ්ම  ශ්්ට . ා්ටද්රික  බණ්ඩ ර   ක ම ැතිනි  

විෙ  ක ජ්  ධිපති ධුර  දරේදී   ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම   හම  

පක්ෂශේ ් ම  ජිකශ ක්් සිින දී ශම් ්ා ශේ විපක්ෂ    ක 

ධුර  දැුබ් . ඊට  ශපර  ඩී.ී . විශේතුශග ම ැතිතුම   ශම් රශට් 

විෙ  ක ජ්  ධිපති්ර   ් ශ ්ට  අම  තය ම ණ්ඩබශේ ප්රෙ නි   

් ශ ්ට සිින දී ගුබ රනි්ල වික්රම සිශන ම ැතිතුම   ශම් ්ා ශේ 

විපක්ෂ    ක ධුර  දැුබ් . ම ට තිශබ  ක ග ුව් ශම  යි. ගුබ 

්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම  ්හ  ගුබ බක්ෂථම ්ට කිරිඇ්ලබ ම ැතිතුම  ්හ ශම් 

අ්්ථා  තුශ්ටදීම  ශම් ගුබ ්ා ් නිශ ෝජ්   කරබ  තිශබ ් . 

ශම් අ්්ථා  තුශ්ටදීම  හතුම ්ටබ  ශම් ගුබ ්ා ් නිශ ෝජ්   

කරබ  තිශබ ් . ඒ ශම ොශනොශ්හ ඇති ශ ොවූ ප්ර ථ  ක්  ඒ 

ශම ොශනොශ්හ නුුනුව ප්ර ථ  ක් බරපතළ ශේ ප බ  ක රණ ්ක් 

විධි ට ශම් ශම ොශනොශ්හ ම තු ශ්්ටශ්ට ඇයි කි   ක රණ  ම ට 

ශ්හශර්ටශ්ට  ැනැ  ගුබ කා    කතුම නි. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශනොම  ්ථතුතියි.  

Now, let me respond to the point of Order raised by 
the Hon. Sampanthan. - [Interruption.] No, what we 
thought was to allow one senior Hon. Member from the 
UPFA to explain it. Now, let me give my Ruling. After 
that, we can discuss it later. -  [Interruption.] No, I am not. 
I will make my response. Let me make my response. 
After that, we can discuss it. Let me respond to the Hon. 
Sampanthan.  

I would like to inform the House that the Hon. R. 
Sampanthan, MP, made a written request to me to allow 
him to raise a point of Order in respect of the matter that I 
had made a Ruling on, on 08th January, 2019, which was 
delivered to this House by the Hon. Ananda Kumarasiri, 
Deputy Speaker on my behalf pertaining to the Leader of 
the Opposition. 

As this point of Order was raised by the Hon. R. 
Sampanthan, MP, today in the House, let me inform the 
House my position in respect of the matters raised. 

In my Ruling delivered on 08th January, 2019, I have 
not touched upon in detail the subject of conflict of 
interest pointed out by the Hon. R. Sampanthan, MP, in 
his Statement made on 19th of December, 2018 and I wish 
to state the following: 

1. As indicated by the Hon. R. Sampanthan, MP, the 
recognition of the Hon. Mahinda Rajapaksa, MP, 
was not consequent upon any request from the 
UPFA General Secretary, but because of the age-
old convention of this House that the Speaker 
should recognize the Leader of the Parliamentary 
Group of the recognized political party having the 
largest number of Members sitting in the 
Opposition as the Leader of the Opposition.  

 The letter sent by the General Secretary of the 
UPFA indicated to me the Member to be 
recognized as its Parliamentary Group Leader for 
the purpose of recognition of the Leader of the 
Opposition.  

 In the past, even though some Members belonging 
to the UPFA were sitting on the Opposition 
benches, the UPFA, as a party, was not recognized 
as a party belonging to the Opposition as the 
UPFA officially constituted a party which formed 
a national government under the provisions of the 
Nineteenth Amendment to the Constitution with 
the United National Party, which had the largest 
number of seats in Parliament. As I indicated in 
my Ruling on the 18th of December, 2018, after 
the UPFA ceased to be a party forming the 
National Government and having officially 
decided to sit in the Opposition, it was my duty to 
recognize the UPFA as the party having the 
largest number of Members sitting in the 
Opposition.  

2.  In my Ruling delivered by the Hon. Deputy 
Speaker on 08th of January, 2019, I have made my 
position clear in respect of the issues raised in 
connection with the contention that the Hon. 
Mahinda Rajapaksa, Leader of the Opposition, has 
ceased to be a Member of the UPFA and thereby 
had vacated his seat in Parliament and in respect 
of the appointing of a Select Committee to look 
into matters connected therewith, which decisions 
stand and I do not propose to delve on these 
matters further. 

3.  However, in respect of conflict of interest issues 
raised by the Hon. R. Sampathan, MP, and later, 
also by the Hon. Lakshman Kiriella and the Hon. 
Dullas Alahapperuma, even though I have 
considered this matter in depth, I have not given 
any reasons in my Ruling. The fact that the 
Executive President belongs to a party which is 
not the majority party in Parliament to which the 
Prime Minister belongs is not a new experience or 
a situation in our country. There was a time when 
His Excellency D.B. Wijetunga was the President 
in our country, during which time the Hon. 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga was the 
Prime Minister.  

 At that relevant time, the Hon. Gamini 
Dissanayake followed by the Hon. Ranil 
Wickremesinghe, both of whom belong to the 
United National Party, had been recognized as the 
Leader of the Opposition. During the said period, 
His Excellency D.B. Wijetunga held several 
ministerial portfolios including Minister of 
Defence and Minister of Buddhasasana. Then 
again, during the Presidency of Her Excellency 
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, the Hon. 
Ranil Wickremasinghe became the Prime Minister 
and the Hon. Ratnasiri Wickramanayaka and the 
Hon. Mahinda Rajapaksa served as the Leader of 
the Opposition. At that particular time,                     
Her Excellency Chandrika Bandaranaike 
Kumaratunga held several ministerial portfolios 
including Minister of Defence, Minister of Mass 
Communication and Minister of Interior.  

 Therefore, it is quite clear that this is not a new 
phenomenon and this situation had arisen in the 
past as well.  
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4.  According to the constitutional provisions 
envisaged in the Constitution in electing the 
Executive President and constituting the 
Legislature, I may say that this will not be the last 
occasion that the party from which the Executive 
President is elected becomes the main Opposition 
party in Parliament. It is the right of the President 
to hold any ministerial portfolio subject to any 
qualification that the Constitution may impose and 
if such exercise of his or her right is going to deny 
the party having the second largest number of 
Members in Parliament sitting in the Opposition 
and which is not a party to a national government 
in functioning as the main Opposition party, I am 
of the view that this would deny that party of its 
legitimate rights to enjoy all privileges of an 
Opposition party including its Parliamentary 
Leader being recognized as the Leader of the 
Opposition.  

5.  I would further state that if some Members of a 
party in Opposition decide on their own to join the 
Government by accepting some portfolios, such 
action cannot deny the rest of the Membership of 
the said party from functioning as an Opposition 
party. This would be a serious violation of the 
rights of the rest of the Members of the party 
sitting in the Opposition. Hence, I cannot accept 
the contention of the Hon. R. Sampanthan, MP, 
that if some Members choose to join the 
Government while officially the party remains an 
Opposition party, the said party should not be 
accepted as a recognized party in the Opposition.  

6.  Even though the Hon. R. Sampanthan, MP, strives 
to draw a parallel between the House of Commons 
of the United Kingdom and Parliament of Sri 
Lanka, such a parallel cannot be drawn for the 
reason that the Parliament of the United Kingdom 
is constituted on the Westminster Model of 
Parliament and the Sri Lankan Constitution 
provides for an Executive President elected by the 
people, who is the Head of the Executive and also 
the Head of the Government. The Constitution 
does not preclude the President from appointing a 
Member from an Opposition party as a Cabinet 
Minister. In such a situation, to deny a party its 
right to function as an Opposition party cannot be 
accepted.  

7.  Having considered all aspects of the point of Order 
raised by the Hon. R. Sampanthan, MP, I am of 
the view that this is a matter that needs be 
addressed in drafting a new Constitution and we 
cannot find a remedy within the confines of the 
present Constitution and the Standing Orders.  

So, that is my Ruling.  

Anyway, we will leave it at that.  

අද ්ැඩ කටයුතු ආරම්ා කිරීම ට ප්රාම   ගුබ ම ්ටත්රී්ුබ -[බ ෙ  

කිරීම ක්]  

ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගුබ කා    කතුම නි  -  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ඔබතුම   කා  කර්ට  දාද  ම් ්්ටශ්ට ශම් 

ගැ ද   ැ්හ ම් ශ් ්හ ක රණ ක් ගැ ද? 

 

ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගුබ කා    කතුම නි  ම ට අ්්ථා ්ක් ශද ්   කි   

ඔබතුම   කිේ් . 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉ්ට   ම ම  ඔබතුම  ට ඒ අ්්ථා ් ශද්ට ම්. නතර ශදශ ක්ම  

ඉ්ට ්  අ්්ථා ් ශද්ට . ම ම  ශම් කි ්ට  නැුනශේ ඒක තම යි. 

අද ්ැඩ කටයුතු ආරම්ා කිරීම ට ප්රාම  ගුබ ම ්ටත්රී්ුබ 

කිිතපශදශ ක් කුබණු පැනැ ලි කිරීම් ්ඳන  අ්්ථා ් ඉ්ලබ  

සිින  . ගුබ  ශ්ටෂථ ුතණ්ර්ෙ  ම ්ටත්රීතුම    ගුබ විම ්ල ීර්ශ  

ම ්ටත්රීතුම    ගුබ අනුර  ්    ක ම ්ටත්රීතුම   ්න ගුබ ් සුශේ් 

     ක්ක ර ම ්ටත්රීතුම   තම යි ඒ අ්්ථා  ඉ්ලබ  සිිනශේ. අපට ඒ 

විධි ට දැ්ට අ්්ථා ් බබ  ශද්ට  ර ළු්්ට. ගුබ  ශ්ටෂථ 

ුතණ්ර්ෙ  ම ්ටත්රීතුම නි  පළමුශ්්ටම  ඔබතුම   කා  කර්ට . 

 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගුබ කා    කතුම නි  ම ම ්හ අ්්ථා ්ක් ඉ්ලලු් . 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුම  ට්හ අ්්ථා ් ශද්ට ම්. 

 
ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගුබ කා    කතුම නි  ්ය්්ථා ද  ක ්ා ශේ කටයුතු 

පිළිබඳ් ජ් ම  ෙය න  ්ා ් තුළ ම තු කර  බද කුබණු 

්ම්බ්ටෙශ ්ට අ්ෙ    ශ ොමු කරමි්ට  ඒ පිළිබඳ් අද    ශම් 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඔබතුම   නිශේද  ක් කළ . හම  නිශේද  ට 

තුඩු ුන්ට කුබණු අද ප්රසිේෙ ් කච්ඡ ්ට න  ජ් තික විශේා  කට 

බක්ී තිශබ ් . අශේ ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ශේ ්ඳන්ට ්  

ආක ර ටයි ්ය්්ථා ද  ක ්ා ශේ ්ශයුති  ්ක්ථ ශ්්ටශ්ට. 

හිතදී  ජ්  ධිපතිතුම  ශේ නිශ ෝජිත ්ට  සිවි්ල ්ම  ජ්ශේ 

නිශ ෝජිත ්ට ශතෝර  ගැනීශම් කටයු්හශ්හදී ආණ්ඩුශේ 

ආග්ර ම  තය්ර   ්න විුබේෙ පක්ෂශේ    කතුම   විසි්ට 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ශේ ප බ  පක්ෂ්බ ්න ්ථ් ීන  

කණ්ඩ  ම්්බ අදන්ථ විම ් ් . ඒ අනු් තම යි හම  ් ම  ජික ්ට 

ප්හ කර්ටශ්ට. හ  ්ය්්ථා ද  ක ්ා ශේ ්ශයුති  ්ක්ථ 

කර ශකොට ්බක  බබ  ් ෙක ක්. ශද්ැනි ් ෙක  ශම  යි. 

අශ කු්හ සුළු පක්ෂ ්න නිශ ෝජ්   ශ ොවුණු ශකොට්ථ 

ශ්නුශ්්ට විුබේෙ පක්ෂශේ    කතුම  ට න  අග්ර ම  තයතුම  ට 

කුබණු ඉ රිප්හ කර ් . විපක්ෂ    කතුම  ට ශ ෝජ්   කර්ට  

ර ළු්්ටකම  තිශබ ් . ඒ අනු් ශ ෝජ්   කර   ම් දැ ට 

835 836 

[ගුබ කා    කතුම  ] 
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නරි  ක ර් ්ක්ථී ශ ොම ැති බ් තම යි  ්ය්්ථා ද  ක ්ා ් 

නැසිශර  ආක ර  අනු් අපට ශපශ ්ටශ්ට. ශම් ක රණ  ම ම  

ශබොශනොම  ක ග ුවශ්්ට කි ්ටශ්ට  ගුබ කා    කතුම නි. ශම් 

්ය්්ථා ද  ක ්ා ් ශබොශනෝ බරපතළ ීරරණ ග්ට ් ශදෝ කි   

ශ්බ ්කට අපට සිශත ් . ගුබ කා    කතුම නි  

විශ  ෂශ ්ටම  ඔබතුම   ්ඳන්ට කළ   ්ය්්ථා ද  ක   විෙ  ක  

්න අධිකරණ  පිළිබඳ් ප ර්ලිශම්්ටතු් ්ය්්ථා ද  ක ්ා ්ට 

ප්රර  බබතබ ්රි  ්හම ක කිරීශම්දී ්ා ශේ සි ලුම  

් ම  ජික ්ටශේ කැම ැ්හත අනු් සි ලු කටයුතු කළ බ්. 

ශර ෂථව ධිකරණ ට ශනෝ අශේ ආරක්ෂක අශ ්බට  ශපොලීසි ට 

කර  ප්හීම් ශනෝ ශ් ්හ විවිෙ ප්හීම්්බදී  අතිගුබ 

ජ්  ධිපතිතුම   නිර්ශේ  ශකොට ඉ රිප්හ කර   ම් -්ය්්ථා ් 

අනු්ම  හිත ්ඳන්ට ශ් ්   ජ්  ධිපතිතුම  ශේ නිර්ශේ  

්ය්්ථා ද  ක ්ා ්ට  ්්ට  කි බ .-  ගි්ට  ගටම  ප්රතික්ශෂ ප 

කිරීශම් පිළිශ්තක් අනුගම    කර්ට  පට්ටශග  තිශබ ් .   

ජ්  ධිපතිතුම   නිර්ශේ  කර    ම  ශ ෝජ්    ප්හ කිරීශම් 
බබ ශපොශරෝහතු ඇතු් හ්   ම්  ගි්ට  ගටම  ප්රතික්ශෂ ප 

කිරීශම ්ට තම යි ශම් අර්බුද  අද ප්රසිේෙ ක රණ ්ක් බ්ට ප්හී 

තිශබ්ටශ්ට. අපි ප ර්ලිශම්්ටතුශේදී ඔබතුම  ශග්ට කිිතප ්ත ්ක් 
ප්ර ථ  කළ   ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ ්ැදග්හ  ා රූරර  

අපක්ෂප ීර් කටයුතු කළයුතු ප්හීම් පිළිබඳ ීරරණ ශද්ටශ්ට 
කුම ක් පද ම් කරශග  ද  ශජ්යෂථව්හ්  අනු්ද?   ම ම  සිේධිශ ්ට 

සිේධි  කි ්ට  උ්හ් න දර්ටශ්ට  ැනැ  ඒක සුුනසු  ැති නි් . 
 මු්හ ඔබතුම  ට අ් ය  ම්  සිේධිශ ්ට සිේධි  ප්රක   කර්ට  

අපට ර ළු්්ට. ් ම   ය ්ම්ප්රද   අනු් ශම ම  ත තුුබ දැරීශම්දී -

අපක්ෂප ීරා ්  ීරරණ  කිරීම - ශජ්යෂථව්හ් ට පැමිණ 
තිශබ්ටශ්ට  ඒ සුුනසුකම් ම ත ඉනළට ආර  අ . අද ශ්බ  

තිශබ්ටශ්ට ශම ොකක්ද? ශම් පිළිබඳ් ් කච්ඡ ශේදී සිේෙ 
ශ්්ටශ්ට ආණ්ඩු්ට අ් ය ීරරණ  ඡ්ටදශ ්ට ප්රක   ට ප්හ 

කර  හකයි.  

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් හ්ැනි ශබ් නැසිරීශම ්ට 

ජ්  ධිපතිතුම   විසි්ට නිර්ශේ  කර හ්  බද  ම් හකි්ට හක 

 ගටම  ප්රතික්ශෂ ප කරමි්ට ප්ති ් . ශේ ප බ  ිතත්්හකම  
ම තද  ශම් ප්හීම් නිර්ශේ  කර්ටශ්ට? ශජ්යෂථව්හ්  

ශ ෝබක ද  ශම් ප්හීම් නිර්ශේ  කර්ටශ්ට? ජ්  ධිපතිතුම   

ශේ ප බ  ිතත්්හකම  ම ත  ම් හ්   ැනැ. ජ්  ධිපතිතුම   
ඉනළට ගම ්ට කළ  නිබෙ රි්ටශේ ශජ්යෂථව්හ් ට ්බක   ම් හ්  

තිශබ ් . ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් විසි්ට ඊහම  නිබෙ රි්ට 
ඉනළට ගම ්ට කිරීම  සිුන ී තිශබ්ටශ්ට ශජ්යෂථව්හ්  ශනෝ 

සුුනසුකම් ම ත ශ ොශ්යි.ඊ කි  ා  ීරරණ  කර්ටශ්ට ශකොශනොම ද? 
හ  ඉත ම  අ් ෙ රණ ීරරණ ක්. ඒ නි් යි ශම් ප්ර ථ  . 

ජ්  ධිපතිතුම  ට හ්ැනි නිර්ශේ  කිරීශම් බබ ක් තිශබ  නි්   

නිර්ශේ  ්ට හේ් .  

ගුබ කා    කතුම නි  නීතිපති ප්හ කිරීශම් - අගම ැතිතුම   

ශම තැ  සිින ් .- හම  ීරරණ  ශද  අ්්ථා ශේ හතුම   හතැ  

ිතටර   හ ට ්්්ට ුන්ට ශකශ ක්. නීතිපතිතුම   ප්හ කිරීශම්  
කටයුතු කිරීශම් ප්ර ථ   බරපතළ ශබ් රශට් ම තු වුණ . ශද්නු්  

ශපොලි්ථපතිතුම   ප්හ කිරීශම් ප්ර ථ   බරපතළ ශබ් රශට් ම තු 
වුණ . ඊට පසු්  ශර ෂථව ධිකරණශේ විනි ථා ක ර්ුබ්ට  

අභි  ා  ධිකරණශේ ්ා පතිධුර . ඔබතුම   ප්රෙ   ආණ්ඩුක්රම   
්ය්්ථා  ්ා ් නැසිශර ්   ම්  ඊශජ්යෂථව්හ් ට ්බක්ටශ්ට 

 ැනැ. සුුනසුකම ට ්බක්ටශ්ට  ැනැ. නැකි  ්ට ්බක්ටශ්ට 

 ැනැ. ශේ ප බ  ිතත්්හකම  ම තම යි අපි කටයුතු කර්ටශ්ට.ඊ 
කි   නරිම  බරපතළ අර්බුද ක ට ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ් ප්හ 

ශ්්ටශ්ට. 

ජ්  ධිපතිතුම  ශේ ීරරණ  ප්රතික්ශෂ ප කර්ට  ර ළු්්ට ශබ් 

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් නැසිරීම  සුුනසු  ැනැ. ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා ශේ මූලික ප්රතිප්හතිම   කුබණු අනු් හ  ්ැර යි. 

ජ්  ධිපතිතුම   ප්  ප ර්ලිශම්්ටතු් විසුුබ්  නැරීම  
්ම්බ්ටෙශ ්ට ශර ෂථව ධිකරණ  ුන්ට  ීරරණ ට ගුබ කළ . 

හශනම   ම් ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් අද ආණ්ඩුක්රම  අර්බුද ක් 
ඇති කර්ටශ්ට හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ බබ  ප්්හ් ශග  

 ්ට ද කි   ප්ර ථ   අපි අග්ර ම  තයතුම  ශග්ට අන ් . ශම ොකද  
අද රට ර ර ම  ම තු ී තිශබ්ටශ්ට  ් කච්ඡ  ශ්මි්ට ප්ති්ටශ්ට 

ශම් ග්ට   වූ ා   ක ීරරණ  ගැ යි. ඒ නි්  හිත ්ශයුති  ප්  

ශ් ්කට ා ජ්   වි  යුතු අ්්ථා ්කයි ඉ්ටශ්ට. ප්රතිප්හතිම   
් ශ ්ට අනුගම    කර  පිළිශ්ත ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් 

නරි ට ප්රක   කර  ැනැ. ශම් ම   ් ශේ හක ීරරණ ක් ග්ට ්   
ඊළඟ ම  ්ශේ ත් ීරරණ ක් ග්ට ් . ඊළඟ ම  ්ශේ  ශ් ්හ 

ීරරණ ක් ග්ට ් . ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් නැසිශර  
ප්රතිප්හති  ශම ොකක්ද? ගුබ කා    කතුම නි  ඔබතුම  ට 

යුතුකම ක් තිශබ ්  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට හ  ද්ට්්ට .  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ අග්ර ම  තයතුම  . 

 
ගුණ රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගුබ කා    කතුම නි  ඇ්හත් ශ ්ටම  ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා  ්ා ් ඇතුළත සිුන ්  ඒ්  ගැ  ශම් මුළු ්ා ් 

ශ්නුශ්්ටම  ඔබතුම   කා  කර්ට  ඕ ෑ. හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ  

කි   ශ් ්ක් හතැ   ැනැ. කිසිම  පක්ෂ කට බහුතර ක්  ැනැ. 

ඔබතුම   ඒක ද්ට ් . ඊළඟට  ීරරණ ගනිේදී ඔක්ශකෝම  හකඟ 

වුශණ් රන්ථ ඡ්ටදශ ්ට කටයුතු කර්ට යි.  ඊට ්ඩ  කා  

කර්ට  හප  කි  යි කිේශේ. විශ  ෂශ ්ට අගම ැතිතුම  ට  විපක්ෂ 

   කතුම  ට ප්ථශද කු  ම් කර්ට  අ්්ථා ් තිශබ ් . 

හතශකොට අපට සිුන ශ් ්  නැම  පක්ෂ ක් ්ම ඟම  කා  කර්ට . 

්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම   විපක්ෂ    ක්ර   ් ශ ්ට සිින දී නැම  

පක්ෂ කම  ම ත  වුණ   හක්්්හ ජ් ත  නිදන්ථ ්්ටෙ  ශ ්ට 

ර ේගබ කු ප්හ කළ යුතුයි කි  . ඒ අනු් හක ප්හීම ක් හතුම   

හක්්්හ ජ් ත  නිදන්ථ ්්ටෙ   ට ුන්ට  .  අශේ ාම ්ල ර ජ්පක්ෂ 

ම ්ටත්රීතුම   ඉ්්හ වුණ . අපි හතුම  ට ්ථතුති්්ටත ශ්්ට  ඕ ෑ. 

ඒක ර ර්්ට  අපි ක්රම ශේද ක් කා  කර ග්හත . 

ඇ්හත් ශ ්ටම   ම   ්ම ඟ ඒ ගැ  ් කච්ඡ  කර තිබුශණ්හ 

 ැනැ. ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ ්ම ඟ ් කච්ඡ ්ක් කර තිබුශණ් 

 ැනැ. පක්ෂ තු  නතරක් ්ම ඟ කා  කර තිබුශණ්  ැනැ. ඒ නි්  

ඊළඟ ්ත ශේ අපි  ඔක්ශකෝම  ්ම ඟ කා  කර  තම යි  ම් 

කර්ටශ්ට.  

ශජ්යෂථව්හ්  ගැ  ශකොච්ාර කා  කළ්හ   ම  ර්ක් ප්ර  ්ටුන 

ම ැතිතුම   ශම් රශට් අග්ර විනි ථා ක ර්ර   ශ්්ට  තිබි දී  හතුම   

ප්හ  ශ ොකර ්ර්හ හ්ට. සි්ල්  ම ැතිතුම   ශග ැ්ලබ  ප්හ කළ . 

නීති ක්ශෂ ්රශේ ඕ ෑ ශකශ කු ඒක ද්ට ් . 

ශිර නි බණ්ඩ ර   ක ම ැතිනි ට සිේෙ වුශණ් ශම ොකක්ද? 

ගුබ කා    කතුම නි  ශිර නි බණ්ඩ ර   ක ම ැතිනි ට සිේෙ 

වුශණ් ශම ොකක්ද කි   ඔබතුම   ද්ට ් . දනන්හ්  ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   ්ම්ම ත කශළ  මුළු ්ා ්ම  හකතු ශ්බ යි. 

හතැ දී ප ර්ලිශම්්ටතුශ්්ට සිිනශේ කා    කතුම    

අගම ැතිතුම    විපක්ෂ    කතුම   විතරයි. ඒ ක්රම ශේද  ්රි  ්හම ක 

කළ . ඊට ප්ථශ්  ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ජ්  ධිපතිතුම   ඇවි්ලබ  

ශම ොකක්ද කශළ ? හතුම  ශේ ක බශේදී ශම්ක ්රි  ්හම ක කශළ  

 ැනැ. ඒ අනු් ප්හීම් බබ  ුන්ටශ්ට  ැනැ. ශම් ශේ්්ල ම ම  

කි ්ටශ්ට ශම් ගැ  දැනු්්හ නි් යි. ඊට ප්ථශ්  දනඅට්  
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   ශග ැ්ලබ  ්ශයුති  ශ් ්ථ 

කළ . ්ශයුති  ශ් ්ථ කර ඕ ෑ හකක් කර්ට  කිේ් . හිත 

අ්ටතිම  ප්රතිලබ  ශම ොකක්ද? ඒ ්ශශ ෝෙ   ශග   

ජ්  ධිපතිතුම   ඊ ළඟ ජ්  ධිපති්ර ණශ ්ට පැරුනණ . හම  නි්  

දැ්ට අලු්හ ත්හ්හ් ක් ඇති ශ්බ  තිශබ්ටශ්ට. ශම තැ  තරන  

තිශබ්ටශ්ට ශර ෂථව ධිකරණ  ශද්ැම්බර් ම  ්ශේ ුන්ට ීරරණ  

ගැ යි. ශම තැ ට ඇවි්ලබ  නිකම් කෑ ගන ් .  මු්හ  රශට් 

ප්ර ථ  ක්  ැනැ. ශම තැ ට ඇවි්ලබ  කෑ ගනබ  ම  ෙය ට 

කි  ්   ඊශම්ක ම  ෙයශේ ප්රා ර  කර්ට . රශට් ප්ර ථ  ක් 

තිශබ ්  කි   ශප්ට්්ට .ඊ කි  . ශම් ශේ්්ල කර්ට  ඕ ෑ  ම් 

රටට ගිිත්ලබ  කි ්ට   ඊඅපි ශම්කට විුබේෙයි  අපි ශම්ක අශනෝසි 

කර ් .ඊ කි  . ඕක කර්ට  ගිිත්ලබ  ශ්ට ශම් ශේ්්ල සිුන වුශණ්. 

ශම් ්ත ශේ ප්රජ් ත්ට්ර් ද  උ්ලබශ    කශළ  කවුද?  

දැ්ට පට්ට ශග  තිශබ ්   ඩුක රයි්ටට බ ස්ට   ඒ 

අ ශේ ආගම  ගැ  කා  කර්ට . ඒකට ඉඩ ශද්ට  බැනැ. 

ශම ොකක්ද වුශණ් කි   ශම් ගුබ ්ා ශේදී අපි දැක්ක  ශ්ට. 

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ්ක් කි ්ටශ්ට ශම ොකක්ද? හද  වුණු 

සිේධි  ගැ  කා    කතුම   අපට ් ර්ත ්ක් බබ  ශද්ට . 

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් නි්  අඩු ගණශ්ට ශම් ිනක්්හ 

ආරක්ෂ  ශ්බ  තිශබ ් . අපි ශම් ගුබ ්ා ් ශම ශනම  ඉ රි ට 

ශග   ් . අද කා  කර ්   ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් ශනොඳ 

 ැනැයි කි  . හශනම  කි ්ටශ්ට ඇයි? දැ්ට ශම් රශට් ්ථ් ීන  

අධිකරණ ක් තිශබ ්   ්ථ් ීන  ශකොමිෂ්ට ්ා  තිශබ ් . 

ශම්් ට කවුද විුබේෙ? ශම් ආ ත ්ලි්ට අපට විුබේේ ීර්ටුන 

දීබ  තිශබ ් . හද  කිේ්   ඊශනොඳයි.ඊ කි  . හද  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  පිළිබඳ් කිේ් ම  ජ් ම ත විා රණ ක් ඕ ෑ  කිේ් . 

හද  අධිකරණ  ශනොඳයි   ඩු්ලි්ට නිදන්ථ කළ ම  ශනොඳයි  

්ථ් ීන යි  ශම් ප්හ කරර  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ්්හ ශනොඳයි. 

 මු්හ  දැ්ට අනික් පැ්හතටයි කා  කර්ටශ්ට. අපි ද්ට ්  ශ්ට  

ශම තැ  ශම ොකක්ද වුශණ් කි  . ශම් ගුබ ්ා ශේ ඊ ළඟ වි් දශේදී 

ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට කා  කර්ට  ඕ ෑ තරම් උදවි  සිින ් . 

හතශකොට අපි කි ්ට ම්. ශම් ගැ  කා  කර්ට  ම ට ක බ  

ග්ට  ඕ ෑ  ැනැ. ම ට ඒක වු්ම    වුශණ්  ැනැ. ම ශේ  ම  

කිේ් නි් යි ම ම  ආශේ.  ැ්හ ම් ගුබ කා    කතුම නි   

ඔබතුම  ට තම යි ශම්් ට පිළිතුුබ ශද්ට  ්ගකීම  තිශබ්ටශ්ට. අපි 

කා  කර්ට ම්. අනික අපි ද්ට ්   හතැ දී කිසිම  ප්ර ථ  ක් 

වුශණ්  ැනැයි කි  . නීතිපතිතුම   ප්හ කරේ ්හ  ශපොලි්ථපතිතුම   

ප්හ කරේ ්හ ප්ර ථ  ක් තිබුශණ්  ැනැ. ඕ ෑම  ප්හීම ක් ගැ  

අ්ටතිම  ීරරණ  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ් ග්හත . ශම්ක පට්ට 

ග්හශ්හ ශ්  ශකොශන්ට්්හ ශ ොශ්යි. ශම්ක ආරම්ා වුශණ් 

ඇශම රික ශ්්ට. ඇශම රික ශේ ්ය්්ථා ශ්්ට ්ය්්ථා ද  ක ට 

බබ  ුන්ට  . ඒ බබ  තම යි  දනන්හ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ ශ නු්හ  දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ ශ නු්හ අපි අරශග  තිශබ්ටශ්ට. අ්ටතිම  ීරරණ  

තිශබ්ටශ්ට ශම් ගුබ ්ා ් ට. ශම් ්ා ් ඒ ීරරණ ග්ට ් . 

ශම තැ  ක ට්්හ බහුතර ක්  ැනැ.  

ක ට්්හ බහුතර ක්  ැති ්  විධි ට තම යි ශම්ක ්ක්ථ 

කරබ  තිශබ්ටශ්ට. ඒ නි්  ්ථ් ීන ් ිතතබ  බබබ   ්ථ් ීන ් 

්රි   කර්ට . දනඅට්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   

 ටශ්හ ක බ ක් ශම ොකක්ද සිුන වුශණ් කි බ  අපි දැක්ක  ශ්ට. 

ක ්ද ප්හ කශළ ? ඒ ප්හ කළ ්ම නර ශපොලි්ථපති්ුබ ගැ   අග්ර 

විනි ථා ක ර්ුබ ගැ  දැ්ට කා  කරබ  ්ැඩක්  ැනැ. ත් වි්ථතර 

ඕ ෑ  ම් ශම් ගැ  කි ්ට   අපි බෑ්ථතියි  ඒ ගැ  ශ් ම  

වි් ද ක් ප්්හ්්ට .  

ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගුබ කා    කතුම   ඉ රිප්හ කළ- 
 

ගුණ රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

්ා ් ීරරණ  කශළ   ගුබ කා    කතුම   ්න 

ජ්  ධිපතිතුම   කා  කර  හක විතරයි. ඒක ්ැර ද? ගුබ 

කා    කතුම නි  ඒ ගැ  ම ම ්හ කා  කර්ටශ්ට  ැනැ. ශම ොකද  

අගම ැති වුණ ට ඒශක් ්ගකීම  තිශබ්ටශ්ට කා    කතුම  ට. 

කා    කතුම    ඒකට ශන තුවූ ක රණ  කි යි. ම ට ශපශ   

නැින ට කැක්කුම  තිශබ්ටශ්ට ජ්  ධිපතිතුම  ට ශ ොශ්යි  ශ්  

ක ට්්හ. ඒකයි ශ්බ  තිශබ්ටශ්ට. 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳයි  ශබොශනොම  ්ථතුතියි. ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට ම ම ්හ 

පැනැ ලි කර්ට  ඕ ෑ. ශම ොකද  ගුබ  ශ්ටෂථ ුතණ්ර්ෙ  

ම ්ටත්රීතුම    ම් විශේා  ක් කළ . 

අපි 20ආ6 ශපබර් රි ම  ්ශේ්හ  ම  ර්තු ම  ්ශේ්හ ගුබ 

ම ්ටත්රී්ුබ්ටශේ අදන්ථ විම සු් .  මු්හ  කිසිම  ශ ෝජ්  ්ක් 

ඉ රිප්හ වුශණ්  ැනැ. ඊට ප්ථශ්  20ආ6 ශද්ැම්බර් ම  ්ශේ 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට්හ ශම් ගැ  ් ර්ත ්ක් ඉ රිප්හ කළ . පිට 

රැ්ථීම්්බදී ශම් ගැ  කි  ්  ම ම  දැකබ   තිශබ ් .  මු්හ  

ක්ද ්්හ ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ශම්ක ඉ රිප්හ වුශණ්  ැනැ. ම ම  

ශගෞර්ශ ්ට ්ඳන්ට කර්ට  ඕ ෑ  ශම ිත සිින  ගුබ 

් ම  ජිකශ ෝ කිසිම  අ්්ථා ්ක ක්ලති   කා  කරබ   ශ ෝජ්   

කරබ  ීරරණ ශ ොග්ට   බ්. නැබැයි  ්ා පති්ර   ් ශ ්ට ඒ 

අ ශේ අදන්ථ ප්රක   කර්ට  ම ම  අ්්ථා ් ශද ් . ්ම නර 

අ්්ථා ්බදී ් ම  ජිකශ ෝ කි  ්   ඊරනශ්  අදන්ථ ප්රක   කරමුඊ 

කි බ . ගුබ ් ම  ජික්ුබ තම ්ටශේ ීරරණ  ශකොළ කෑ්ලබක 

ලි බ  ම න ශ්ලකම්තුම  ට ශද ් . ම නශ්ලකම්තුම   ඒ සි ලු 

කටයුතු කර ් .  ශම ශතක් ක්ල ග්හතු ්ෑම  ීරරණ ක්ම  අපි 

ඒකම තික්යි ග්හශ්හ. විශ  ෂශ ්ටම  Attorney-General  ප්හ 

කිරීම   ශපොලි්ථපතිතුම   ප්හ කිරීම  හශබ්යි සිුන වුශණ්. දැ්ට හක 

හක ර ්්හ ප්හ්බ ් ර්ත  ශ්බ  තිබුණ   ්ම නර අ  විුබේෙ 

වුණ   කි බ . විුබේෙයි කි බ  දැ්ට කිේ් ට  සි ලුශද   

හකම තික්යි ීරරණ ග්හශ්හ.  

ඊට අම තර් ම   ්ඳන්ට කළ යුතු අශ ක් කුබණ ශම  යි. 

ශම තැ  සිවි්ල ්ම  ජ්  පිළිග්හ  ්ැදග්හ ර ේගබශ ෝ තු්ටශදශ ක් 

ඉ්ට ් . විශ  ෂශ ්ටම  ශතෝර  ප්හ කිරීශම්දී ඒ ශගෝලශබෝ තම යි 

මුලි්ටම  ඉ්ලලුම්ප්හ බබබ   අපට ඉ රිප්හ කර්ටශ්ට. ඒ තරම ටම  

ශම්ක අපක්ෂප ති වුණ . ්ෑම  රැ්ථීම කටම  ිතටර  විපක්ෂ 

   කතුම   ්නා ගි වුණ . දැ්ට විපක්ෂ    ක ගුබ ම ිත්ටද 

ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම   නැම  රැ්ථීම කටම  ්නා ගි ් ් . ශපශර්ද  

තිබුණු රැ්ථීම ට හතුම  ට හ්ට  බැරි වුණ .  මු්හ  පැ්ැති ්ෑම  

රැ්ථීම කටම  හතුම   ්නා ගි වුණ . සි ලු ශද  ශේම  කැම ැ්හත 

ඇති් ් කච්ඡ  කරබ යි අපි කටයුතු කශළ . ඒ ් ශේම  ම   ්ඳන්ට 

කර්ට  ඕ ෑ  පසුගි  රැ්ථීශම්දී අතිගුබ ජ්  ධිපතිතුම   ඉ රිප්හ 

කළ   ම් තු ක්ද  නතරක්ද ශකොශන ද අපි අනුම ත කළ බ්. ්ම නර 

අ්්ථා ්බ  අපි ශජ්යෂථව්හ්  පම ණක් බබ්ටශ්ට  ැනැ.  

හතැ දී නිර්ණ  ක ්ට තිශබ ් . නිර්ශේ  තැ ැ්හත්ටශේ 

ශජ්යෂථව්හ්  පම ණක් ශ ොශ්යි  අග්රවිනි ථා ක රතුම  ශේ 

නිර්ශේ   ඉත ම  අ් යයි. ්ම නර විට අග්රවිනි ථා ක රතුම  ශේ 

නිර්ශේ    ැති් අපි ඒක අනුම ත කර ්   ම් හ  

839 840 

[ගුබ රනි්ල වික්රම සිශන  ම නත ] 
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්ම්ූරර්ණශ ්ටම  ්ැරැ යි. ශම් විධි ට ග්හ ක්රම ශේද  පිළිබඳ් ම   

කි ්ට  ඕ ෑ. විශ  ෂශ ්ටම  ම න ධිකරණ විනිසුුබ්ුබ්ටශේ 

්ශගම   හ  ශබොශනොම  අග  කරබ  ්ැබකු් . අපිට ්ථතුති කළ   

ක්රම ශේද  ඒ විධි ට ්ථ් ීන ් ග්හත  කි බ . ඒ ් ශේම  අතිගුබ 

ජ්  ධිපතිතුම   ඉ රිප්හ කළ  ම් අපි පිළිග්හශ්හ  ැති ්ම නර 

අ්්ථා  තිබුණ . ශන තු් පනද  ුන්ට  ම  අතිගුබ ජ්  ධිපතිතුම   

පිළිග්හත   අපි කි ර  ීරරණ  නරි කි බ . හශනම   ැති් අපි කිසිම   

ශකශ කු ශේ ප බ  ශන තු්ක් ම ත  හශනම   ැ්හ ම් ශ් ්හ 

ශන තු්ක් ම ත ශනෝ මුහුණ බබබ   ශ ොශ්යි ප්හ කර්ටශ්ට. 

ශනො බ  බබබ  තම යි ප්හ කර්ටශ්ට.  

්ැදග්හම  ක රණ  ම   ශම් අ්්ථා  ශේදී කි ්ට  ඕ ෑ. ්ෑම  

් ම  ජිකශ කුම  ඉත ම  ්ැදග්හ  ්ම  ජ්ශේ පිළිග්හ කට්ින . 

ප ර්ලිශම්්ටතු  ම ්ටත්රී්ුබ්ටට අම තර් විශ  ෂශ ්ටම  සිවි්ල 

්ම  ජ්ශේ ඉ්ට  තු්ට ශද  ්හ ඒ ් ශේම යි. ඒ සි ලු ශද  ශේම  

අදන්ථ විම ්බ  තිශබ ් . ජ්  ධිපතිතුම ්ටට ම   ලිඛිත්්හ කුබණු 

ඉ රිප්හ කරබ   කිේ්   ඊශම ො ්  ශනෝ ප්ර ථ  ක් තිශබ ්   ම් 

අපට කා  කරබ  ඒක ් කච්ඡ  ම  ර්ගශ ්ට කර්ට  ර ළු්්ටඊ 

කි බ .  මු්හ ශම්ක ්ථ් ීන යි. ශම   ්ථ් ීන  නි්  ඒ 

්ථ් ීන ්හ් ට බබපෑම ක් ශකශර්ට  ම ට ඉඩ ශද්ට  අම  ුබයි. 

ශම ොකද  ්ථ් ීන ්හ්  අපි දනන්හ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ ශ ්ට බබ  දීර  ශද ක්. ඒ නි්  හම  ් ම  ජික ්ටශේ 

ම ත ට ම   ගුබ කර්ට  ඕ ෑ. ම ට ත්ම  අ්්ථා ් බැබුශණ් 

 ැනැ   ම ශේ preference  හක ශද්ට . ශම ොකද  අපිට බැබුණු 

preference අනු් අපට හ   ශ්හුබම් ග්ට  ර ළු්්ට වුණ . ඒ නි්  

ම    ැ්ත්හ ගුබ ්ා ්ට කි  ්   අපි ශම ශතක් ක්ල ග්හ ්ෑම  

්රි  ද ම  ක්ම  ඉත ම  විනිවිද ශපශ   ආක ර ට ඉත ම  ් ෙ ණ 

ශබ් ග්හ ඒ්   කි බ . 

 

ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගුබ කා    කතුම නි - 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුම  ට ම   අ්්ථා ්ක්  බබ  ශද ්   කිේ් . ශම් ශ් ්හ 

කුබණක් ්ම්බ්ටෙශ ්ට ශ්්ට  ඇති. ශම් ක රණ  ගැ  පසු් 

කා  කරමු. 

 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගුබ කා    කතුම නි  ම   මු්ල අ්්ථා ශේදීම  ඔබතුම  ශග්ට 

ඉ්ලබ  සිිනශේ ශම් ක රණ  ගැ  ර ශචි පැනැ ලි කිරීම ක් 

කර්ට යි.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳයි. 
 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගුබ කා    කතුම නි  ගුබ අග්ර ම  තයතුම   කි   ආක ර ට 

ශම් රශට් අධිකරණ පේෙති  ම  රම් ්ථ් ීන ්හ් කි්ට අනූ  

 ම් කශපොලි්ථ මූබය අපර ෙ ශකොට්ව ්  නීතයනුූලබ් පිිතුව්  

 ැතක කි   පද  මි්ට කර  බද  ඩු විා ග කරබ  අ්්්ට. හම  

 ඩු විා ග කරබ  අ්්්ටශකොට දැ්ට අවුුබුන තු  නම  රකට්හ 

්ඩ  ්ැඩියි. ශර ෂථව ධිකරණශ ්ට ශම් ් තුුබ ඒ පිළිබඳ් ීර්ටුන් 

දීබ   ැනැ. ඒ ් ශේම  පසුගි  පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ  ක්ල 

ද ්ට  ගි  ශ්බ ශේ ඒ ම ැති්රණ  ක්ල දැමීම ට හශරිත් 

ශර ෂථව ධිකරණශේ  ඩු ප්රනු බැබු් . ඒ  ඩු කිසි්ක්්හ ීර්ටුන 

ශම් දක්්  දීබ   ැනැ. ඒ නි්  හතුම  ශේ ්ථ් ීන  අධිකරණ  

නැසිශර  ආක ර  පිළිබඳ් උද නරණ ශදකක් පම ණයි ම   ශම් 

ඔබතුම  ශේ අ්ෙ   ට ශ ොමු කශළ .  

ශද්ැනි හක   ්ය්්ථා ද  ක ්ා ශේ ්රි   කබ ප  පිළිබඳ් 

ශම් ම තු ී තිශබ  ් ෙ රණ ගැටලු ්ශ් ද කර්ට   ් කච්ඡ  

කර්ට  බබ  ප ර්ලිශම්්ටතු ්ැසිශේ    ශදකක ක බ ක 

වි් ද ක් අපට බබ  ශද්ට  කි බ  අපි ඔබතුම  ශග්ට ඉ්ලබ ් . 

ඒ හක්කම  ම   ශම් ක රණ ්හ අන්ට  කැම ැතියි  ගුබ 

කා    කතුම නි. ඔබතුම ්ටබ  ශම් ්ැදග්හ  ප්රබබ ත තුුබ්බ 

ර රේප ඩු ර ර්  ශකොට ඒකට ශම ොකක්ද තිශබ  criterion  හක  

ඒකට ශම ොකක්ද තිශබ  සුුනසුකම් ර මු් කි බ .   

සුුනසුකම් ර මු්ක් නද්ටශ්ට  ැති්  සුුනසුකම් ර මු්කට අනු් 

ීරරණ ග්ටශ්ට  ැති් ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ සිින  

අගම ැතිතුම  ශේ්හ  ්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම   විපක්ෂ    ක ශ්බ  

සිින ක බශේ ප්හ කර ග්හ ඉතිරි ් ම  ජික ්ටශේ්හ කැම ැ්හත 

ශනෝ බහුතරශේ කැම ැ්හත ශනෝ ම ත ග්ට   ීරරණ ක් කි ්ටශ්ට  

ශේ ප බ  ් ශ ්ට පක්ෂග්ර හීව ් ගනු බබ  ීරරණ ක්.  

ශර ෂථව ධිකරණශේ ිතටර  ශජ්ය ෂථවතම  විනි ථා ක රතුමි  ්  

ඊ්  ් සු්ටදර ම න්හමි ශේ  ම  අග්රවිනි ථා ක ර ත තුරට 

ජ්  ධිපතිතුම   නිර්ශේ  කරබ  ශම ම  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ා ්ට හ් ් .  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හ්   ැනැ.  
 

ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හතුම   ප්රසිේධිශේ කි   තිශබ ්   හ්  තිශබ ්  කි  . 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආශේ  ැනැ. [බ ෙ  කිරීම්] ආශේ  ැනැ. ඉති්ට ශකොශනොම ද- 

[බ ෙ  කිරීම්] ආශේ  ැනැ ශ්ට. ඔබතුම   ඇයි  අ් ෙ රණ ශාෝද   

කර්ටශ්ට?  

 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ  ම  හ්්ට  බැරි වුශණ් ශම ොකද? ඒ  ම  හේශේ  ැ්හශ්හ 

ඇයි?  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ම ම  ද්ටශ්ට  ැනැ.   

 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ  ම  හේශේ  ැ්හශ්හ ඇයි?  
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒක ද්ටශ්ට  ැනැ. ආශේ  ැනැ.  

 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අග්ර ම  තයතුම  ශේ කණ්ඩ  ම  කිේ්   ඊඒ  ම  හ්්ට  හප   

ප්රතික්ශෂ ප කර ් ඊ කි  . ඒ  ම  හේශේ  ැ්හශ්හ ඒකයි. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැනැ. හශනම  අ් ෙ රණ ශාෝද   කර්ට  හප .  

 
ගුණ විෙල් වීරවංශ් ෙහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගුබ කා    කතුම නි  criterion හකක්  ැ්හ ම්  සුුනසුකම් 

ර මු්ක් නද   ැ්හ ම්  තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ බහුතරශේ 

කැම ැ්හශත්ට ශනෝ ඒකම තික් ශනෝ කැම ැති කැම ැති ශක  ට 

ත තුුබ ර ද  හක සුුනසු ක්රම   ශ ොශ්යි.   

ගුබ කා    කතුම නි  ශම තුම   කිේ්    ්ර්තම    ත්හ්හ්  

 ටශ්හ ාම ්ල ර ජ්පක්ෂ ම ්ටත්රීතුම   ඉ්ලබ  අ්ථ වුණ  කි  . හතුම  ට 

්ථතුති්හ කළ . ්ද ා ර ්හම ක් බැලුශ්ෝහ  අගම ැතිතුම   න  ිතටර  

විපක්ෂ    ක ්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම   හකඟ්හ්ශ ්ට ප්හ කරර   

දැ්ට සිින  ් ම  ජික ්ට ඉ්ලබ  අ්ථ වි  යුතු  ැේද?  ් විපක්ෂ 

   කතුම  ්හ  අග්ර ම  තයතුම  ්හ හකඟත ශ්්ට ශ ොශ්යිද  ඒ 

් ම  ජික ර රේප ඩු ර ර්්ට  ඕ ෑ? ාම ්ල ර ජ්පක්ෂ ම ්ටත්රීතුම   

්ද ා ර ්හම ක් හ  පිළිශග  ඉ්ලබ  අ්ථ වුණ  ශ්  ්ම්ප්ටද්ට 

ම ැතිතුම   විපක්ෂ    ක ක බශේ හකඟත ශ්්ට ප්හ කරර  ඉතිරි 

් ම  ජික ්ට ත්ුනරට්හ කටයුතු කිරීම  ් ෙ රණද  නි්ැරැ ද? ඒ 

නි්  ගුබ කා    කතුම නි  ම    ැ්ත්හ ඉ්ලබ  සිින්ටශ්ට  

කුබණ කර අපට බබ  ප ර්ලිශම්්ටතු  ්ැසි ් රශේදී ද්්ථ ශදකක 

වි් ද ක් ශද්ට  කි  යි. ශම ො  පද මි්ටද ඔ  ප්හ කිරීම් කර 

තිශබ්ටශ්ට  කුම   ආගමික කුබණු ද ්බක  බබ  තිශබ්ටශ්ට 

කි   හක ඒ වි් දශේදී අපි කි ්ට ම්  අ  ්රණ  කර්ට ම්  ඒ 

ර ේගබ ්ටශේ  ම් ඇතුළු සි ලු ශේ ද ්ම ඟ.  

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ගැ  ගුබ ්ා    කතුම  ට කි ්ට  ර ළු්්ට.  

 
ගුණ රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 
නැඟී සිටිවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ අග්ර ම  තයතුම  .  

ගුණ රනිල් වික්රෙසිංහ ෙහතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ආපසු ම ශේ  ම  කි ර  නි්  ශම් ක රණ  කි ්ට  ඕ ෑ. 

ඇ්හත ් ශ ්ටම  ම ම  අග්රවිනි ථා ක ර ධුර ට ක ශේ්්හ  ම් 

ශ ෝජ්   කර්ට ්්හ ගිශේ  ැනැ. ගුබ කා    කතුම    ඒ ගැ  

දැ්ට පැනැ ලි් කිේ් .   

ශද්නු්  දන ්්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   

්ම්ම ත කරේදී ශම තුම  ට කි ්ට  තිබුණ   අගම ැති්ර  ්හ  

විපක්ෂ    ක්ර  ්හ ම  ුබ ්  ගම ්ට අශ ක් අ ්හ ම  ුබ 

ශ්්ට  ඕ ෑ කි  . හතුම   කි   විධි ට ශම් රශට් 

ශර ෂථව ධිකරණ  ්ථ් ීන   ැ්හ ම්  ඇයි හතුම  ශේ    ක -ඒ 

පක්ෂශේ    ක- ම න  ආා ර්  ජී.හ්ල. පීරි්ථ ම ැතිතුම   දැ්ට 

කි ්ටශ්ට  ඊම ම  ශර ෂථව ධිකරණ ට ගිිත්ට පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද  

බබ  ග්ට ් ඊ කි  ? ඒක කිේ් ට ඔබතුම  ට ශ්හශර්ටශ්ට  ැනැ 

ශ්ට. ශම තැ  නිකම් කෑ ගන්ටශ්ට  ැති් ඔබතුම   ගිිත්ට 

ඔබතුම  ශේ    ක  ශග්ට අන්ට   ඊඇයි හශනම  කර්ටශ්ට?ඊ 

කි  . [බ ෙ  කිරීම්] කුබණු ශ ොදැ  නිකම් ප්හතර ට ඇශන්ට  

කෑ ගන ්   නැම  ශක  ටම  බැණ බැණ. ඔ  ක බ  ඉ්රයි. අපි 

දැක්ක  ශ්ට ඔබතුම   මිරි්ථ කුඩු ගන්ට  ආ නැින. [බ ෙ  කිරීම්] 

මිරි්ථ කුඩු ගනබ  ඇවි්හ ශම තැ  කත  කර ් . [බ ෙ  කිරීම්] 

 
ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුබ කා    කතුම නි  ම   ශකිනශ ්ට කි ්ට ම්. අපි 

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ්ට  ම්කිසි බබ ක් දී තිශබ ් . ඒ 

බබ  ුන්ටශ්ට අධිකරණ  පම ණක් ශ ෝ  උ්්ථ නිබතබ 

්ම්බ්ටේ්හ ්ථ් ීන ්හ් ක් ඇති කර්ට යි. හම  බබ  බබ  

ුන්ටශ්ට  දන ්්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ    ටශ්හයි. 

දන ්්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ  ට විපක්ෂ යි  

ආණ්ඩු්යි කි   ශදශගෝලබ්ටම  ඡ්ටද  ුන්ට  . දන ්්  

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ  ට ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු්ම  ඡ්ටද  

ුන්ට  . ශම ොකද  හද  සි ලුශද   පිළිග්හත   අධිකරණ  ්න 

උ්්ථ නිබතබ ්ථ් ීන  වි  යුතුයි  ශේ ප බ  ඇඟිලි ගැසීම් 

 ැ්ැ්හවි  යුතුයි කි  . හම  නි්  අප ශදශගෝලබ්ටම  අ්හ ඔ්්  

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ්ට බබ  ුන්ට  .  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශනොම  ්ථතුතියි. පැනැ ලි කිරීම ක් කර්ට  අ් යයි. [බ ෙ  

කිරීම්] Order, please! පැනැ ලි කිරීම ක් කර්ට  අ් යයි  

කුබණු ශදකක් ්ම්බ්ටෙශ ්ට. හකක් තම යි  ගුබ ාම ්ල ර ජ්පක්ෂ 

ම ැතිතුම  ශේ ප්හ කිරීම . ගුබ ාම ්ල ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම  ් ශ ෝජ්   

කශළ  UPFA හක හද  ආණ්ඩුශේ ශකොට්ථක රශ කු ් ශ ්ට 

සිින  විටම යි. ගුබ ්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම  යි ඒ  ම  ශ ෝජ්   කශළ .   

 
කවුුබ්හ ර ුනම  වුණ   ශකොශනොම ද හශනම  කශළ  කි  .  මු්හ 

්ම්ප්ටද්ට ම ැතිතුම   තම යි ශ ෝජ්   කශළ . හතුම   ශ ෝජ්   

කළ   ගුබ ාම ්ල ර ජ්පක්ෂ  ම ැතිතුම   ප්හ කළ  යුතු  කි  . ඒ ග්හ 

ීරරණ  ්ම්බ්ටෙශ ්ට  ශබොශනෝ ශදශ ක් හතුම  ට ්ථතුති කළ . 

දැ්ට හතුම    ඒශක්   ැනැ. ගුබ  විපක්ෂ    කතුම  ශේ්හ 

අනුම ති  හයි. ඊට ප්ථශ්  ගුබ අග්ර ම  තයතුම  ්හ ්ම ඟ  ් කච්ඡ   

කර  ඒ ප්හ ීම  කරයි. අශ ක් ක රණ   අපි ශම් ගැ   

නිර්ණ  ක ඉ රිප්හ  කශළ   ැනැ කි   හක ්ැර යි. 20ආ6 

්ර්ෂශේ අපි ූරර්ණ ් ශ ්ට ශම් ්ා ්ට නිර්ණ  ක ඉ රිප්හ කර 

තිශබ ් . ඒ ් ශේම  අපි ශ ෝජ්   ඉ්ලලු් . කුබණ කර දැ්ට්්හ 
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අපිට වි්ථතර ිනක හ්්ට . ඒ ් ශේම  ශම තැ දී ීරරණ ගැනීශම්දී 

සිවි්ල ්ම  ජ්ශේ තු්ට ශද   ශ් ම  ීරරණ ග්ටශ්ට.  ශේ ප බ  

් ශ නු්හ ශේ ප බ ශේ ්ෑම  ප ටක්ම  හතැ  නිශ ෝජ්   

ශ්බ  තිශබ ් . ීරරණ ගැනීශම්දී හක හක්ශක   කා  කරබ  

ීරරණ ග්ටශ්ට  ැනැ. ම ම  ගුබ ්ා    කතුම  ට කි  ්   

අ්්ථා නුූලබ් ඕ ෑ  ම් අපිට ශම් ගැ  ් කච්ඡ  කර්ට ට 

ර ළු්්ට බ්. ගුබ අනුර  ්    ක  ම ැතිතුම  .  

 

ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගුබ කා    කතුම නි  ඊශේ  ය   ප්රශේ උපශේ ක ක රක 

්ා  3ආක් ප්හ කිරීම  ්ඳන  ශ ෝජ්  ්ක් තිබුණ . ශම් අ්්ථා ශේදී 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ්ථා ්ර නිශ ෝග ආ01 ශකශරිත ම ම  ඔබතුම  ශේ  

අ්ෙ    ශ ොමු කර් ් . ්ථා ්ර නිශ ෝග ආ01ිත ්ඳන්ට 

් ්   

"ප ර්ලිශම්්ටතුශේ හක් හක් ්ැසි් ර  ආරම්ාශේ දී න  

අ් යත  ම තු්  අයුරි්ට කලි්ට කබට  ශ්හරීම් ක රක ්ා ් 

විසි්ට  

 අම  තය ම ණ්ඩබශේ අම  තය ශ  ්ශඛ්ය ්ට ්ම    උපශේ ක  

ක රක ්ශඛ්ය ්ක් ප්හ කළ යුතු  .ඊ 

  කි  . උපශේ ක ක රක ්ා  ්ශඛ්ය ් ්ම ්ටවිත වි  යුතු 

්්ටශ්ට අම  තය ම ණ්ඩබශේ අම  තය ශ  ්ශඛ්ය ්ට අනු්යි.  ඒ 

් ශේම  ගුබ කා    කතුම නි  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ා ශේ 16.(ආ) 

(අ) ්ය්්ථා ශේ ශම ශ්  කි   තිශබ ්   

 "අම  තය ම ණ්ඩබශේ මුළු අම  තය්ර ්ට ්ශඛ්ය ් තින ශ ොඉක්ම වි  යුතු 

  ඊ  

හශ්   ම් අම  තය ම ණ්ඩබශේ මුළු අම  තය්ුබ්ට ්ශඛ්ය ් 30 

ශ ොඉක්ම වි  යුතුයි. අම  තය ම ණ්ඩබශේ අම  තය ශ ්බට අනු ප 

්  පරි  තම යි උපශේ ක ක රක ්ා  පිිතුව වි  යුතු ්්ටශ්ට.  

හශ්   ම් පළමු්  ක රණ  ් ශ ්ට ම ම  දැ  ග්ට ට 

කැම තියි  උපශේ ක ක රක ්ා  3ආක් පිිතුව්්ටශ්ට ශකශ් ද 

කි  .  ශද්ැනි ක රණ  ගුබ කා    කතුම නි  පසු ගි  ද  ශම් 

අම  තය්ුබ්ටට අම තර් කැබි ට්  ශ ෝ  අම  තය්ුබ තිශදශ ක් 

ප්හ කර තිශබ ් . ඒ තම යි   ඩිජිට්ල  ිනතබ පනසුකම් න  

ශතොරතුුබ ත ක්ෂණ - අම  තය ම ණ්ඩබශේ ් ම  ජික ශ ෝ  

අම  තය   විදය  ත ක්ෂණ න  පර්ශේෂණ - අම  තය ම ණ්ඩබශේ  

් ම  ජික ශ ෝ  අම  තය   ඊළඟට ශපොුන ්ැපීමම් ්න ආර්ිකක 

ප්රති්ශ්ථකරණ - අම  තය ම ණ්ඩබශේ ් ම  ජික ශ ෝ  අම  තය. 

[බ ෙ  කිරීම ක්] ඔේ.  කම්කුබ කැබි ට් ශ ෝ  අම  තය්ර  ්හ 

ග්හත ම  කැබි ට් ශ ෝ  අම  තය්ුබ 1 ශදශ ක් ප්හ කර 

තිශබ ් . ඔවු්ට අම  තය  ම ණ්ඩබශේ ් ම  ජිකශ ෝ ශ ොශ්යි. 

ශම් ගැ්ට් නිශේද  අනු් ඔවු්ටට විවිෙ විෂ  ්ට ප්ර  

තිශබ ් . උපශේ ක ක රක ්ා  ප්හ  කරනු බබ්ටශ්ට  

ම ්ටත්රී්ුබ්ටට  ඒ අම  තය ශ ශේ  ඒ විෂ  ්ට පිළිබඳ  පැ   ගි  

ගැටලු ් කච්ඡ  කර්ට යි.  නැබැයි  දැ්ට අම  තය ම ණ්ඩබ ට 

ඇතුළ්හ ශ්  අ ට පම ණයි  ඒ අම  තය ශ ්බට  පම ණයි  

උපශේ ක ක රක ්ා  ප්හ කළ නැකි  ්්ටශ්ට.  හශ්   ම් ශම් 

කැබි ට් ශ ෝ  අම  තය්ුබ්ට ්ඳන   උපශේ ක ක රක ්ා  

ප්හ කර්ට ට බැනැ.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගුබ අනුර  ්    ක ම ්ටත්රීතුම    ඕ ෑ  ම් අපිට අද පක්ෂ 

   ක රැ්ථීශම්දී ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට ීරරණ ක් ග්ට ට ර ළු්්ට.  

ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
උපශේ ක ක රක ්ා  ප්හ කර්ට ට බැනැ. අම  තය 

ම ණ්ඩබශේ ් ම  ජික ්ට  ශ ෝ  අම  තය්ුබ්ටට විෂ  ්ට 

ප්ර  දී තිශබ ් . ඒ විෂ  ්ට ගැ  අපි  ් කච්ඡ  කර්ටශ්ට 

ශකොතැ ද? ඒ්   උපශේ ක ක රක ්ා ්බට ඇතුළ්හ කිරීම ට 

නැකි  ්ක්  ැනැ. කැබි ට් ම ණ්ඩබශේ ් ම  ජික ්ට  ශ ෝ  

අම  තය්ුබ්ට ප්හ කිරීම  නි්   තම යි ශම් ගැ ටලු් ම තු ී  

තිශබ්ටශ්ට. ශම් ක රණ  ශදක පිළිබඳ්  ඔබතුම   අ්ෙ    ශ ොමු  

කර පිළිතුරක් බබ  ශද්ට  කි   ඉ්ලබ  සිින ් . 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 ගුබ ම ්ටත්රීතුම    අද අපි ඒ ්ම්බ්ටෙශ ්ට ් කච්ඡ  කර 

ීරරණ ක් ගනිමු. ශබොශනොම  ්ථතුතියි. ගුබ ාමි්ටද වි ශේසිරි 

ම ්ටත්රීතුම  .   

 

ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගුබ කා    කතුම නි  ම ම  ඊට කලි්ට- 
 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට ඔබතුම  ට අ්්ථා ් ශද ් .  

 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගුබ කා    කතුම නි  ්ය්්ථා ද  ක ්ා ශේ අඩුප ඩු 

පිළිබඳ් අශේ විපක්ෂශේ කණ්ඩ  ම   ශප්ට්  ශද ශකොට  ශම් 

ක රණ   කි ්ට ට  ඕ ෑ  කි    ම ට ිතතුණ .  පසු ගි  ආණ්ඩු 

ක බ  තුළ ්ය්්ථා ද  ක ්ා ්ක් තිබුශණ්  ැනැ. අද ආ0 

ශදශ කුශග්ට යු්හ ම ණ්ඩබ කි්ට ශම් ීර්ටුන  ීරරණ ග්ටශ්ට. 

නැබැයි  හද   ඒ ීර්ටුන ීරරණ ග්හත . ම ට ම තක  නැින ට ිතටර  

පනළ ම ට්ටශම්  නීතිඥ්රශ ක් නීතිපති්ර    නැින ට ප්හ  කළ . 

හතුම   විර ම  ගි  ට ප්ථශ්  හතුම   ශ්බ ්ට බැශකුශේ 

්ා පති්ර   නැින ට ප්හ ශ්බ  ිතින  . 

නැබැයි  ශම් ශජ්යෂථව්හ්  ගැ   බුේධිම ්හා ්  ගැ  කා  

කර  විපක්ෂශේ කණ්ඩ  ම   ශ්බ ්ට බැශකුශේ ිතටර   -විර ම  

ගි - ්ා පති්ර   ්  ශම ොන ්ට පීරි්ථ ම නත ්  ැ්ත 

අග්රවිනි ථා ක ර්ර   බ්ට ප්හ කළ . විිතළු්නගත් ශබොුබ්ට 

කිඹු්ලලු දකි  උදවි ශග්ට අපි අද අන ්    ශජ්යෂථව්හ්  අනු් 

ශ් ්හ අ  සිින දී ඒ සි ්ලබ ශ ෝබක  නැරබ  

තමු්ට  ්ටශ් බ  හද  විර ම  ගි   ශ්බ ්ට බැශකුශේ ිතටර  

්ා පති්ර  ් අග්රවිනි ථා ක ර ධුර ට ප්හ කළ ක්රම ශේද ම  

 ැ්ත ්රි  ්හම ක කර්ට  කි   ක ුබ සක ඉ්ලලීම ද  ැ්ත ශම් 

්ය්්ථා ද  ක ්ා ්ට කර්ටශ්ට කි බ . අද ඔබතුම   ප්රමුඛ් 

්ය්්ථා ද  ක ්ා ් ශේ ප බනීකරණ  ශ ොී ශනොඳ ීර්ටුන 

ීරරණ ග්ට ් . නැබැයි  ශම ොවු්ටට අ් යත ් තිශබ්ටශ්ට 

ඔවුශේ පරණ ක්රම ශේද   සුර ුබුන ක්රම ශේද   ැ්ත නසුුබ්්ට ට 

කටයුතු කිරීම යි. ආණ්ඩු පක්ෂ  නිශ ෝජ්   කර  

ම ්ටත්රී්රශ ක් නැින ට ම ම  කි  ්   ඔබතුම ්ටබ ශේ ශම් ක ර්  

ා ර  ඉ රි ට ශග   ්ට ට ශද්ට ට ර ළු්්ට  ක්ති  අපි 

ශද ්  කි   හක. ගුබ කා    කතුම නි  හම  නි්  

තමු්ට  ්ටශ් බ  කරර  ක්රම ශේද ටම   ැ්ත ශම්ක කර්ට  

කි   ශ ෝජ්  ් කර ් . 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගුබ ් සුශේ්      ක්ක ර ම ැතිතුම  . ඉ්ට පසු් ගුබ මුජිබුර් 

රහුම  ්ට ම ැතිතුම  . 

 

ගුණ වාසුවද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு வொசுபதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගුබ කා    කතුම නි  ඔබතුම   ්ය්්ථා  ්ා ් ගැ  

නිශේද  ක් කළ . ඒ නිශේද   අනු් අපට ශම් ්ය්්ථා  

්ා ශේ කුබණු ක රණ  ගැ  කා  කර්ට ට අ්්ථා ්ක් 

බැශබ්ට ට වු්ම   යි. ශම ොකද  ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු්ටයි ්ය්්ථා  

්ා ් ්ග කි ්ටශ්ට. හම  නි්  අපට විවිෙ ප්ර ථ  ම තු ශ් ්  

්ය්්ථා  ්ා ් ග්හත ීරරණ  ශකොමිෂ්ට ්ා  ග්හත ීරරණ  ඒ 

ශකොමිෂ්ට ්ා  ග්හත ීරරණ පිළිබඳ් අපි ්ය්්ථා  ්ා ්ට කළ 

ශ ොමු කිරීම්  ඒ්  පිළිබඳ් ්ය්්ථා  ්ා ් බබ  ුන්ට අ්්   

ීරරණ ්ැනි ක රණ  ගැ . ශම්්  ගැ  වි් ද කර්ට ට  ් කච්ඡ  

කර්ට ට ඉඩ බැබුශණෝහ අශේ ්ය්්ථා  ්ා ් ත්ුනරට්හ 

පිරිපනුන ශ් ් . ශම් ්ය්්ථා  ්ා ් ත්  යුණු කරශග  ශග  

 ්ට  ඕ ෑ  ඇ්හතටම  අපක්ෂප ත ්ා ්ක් නැින ට. හම  නි්  

අපට ශම්්  ගැ  ් කච්ඡ  කර්ට ට අ්්ථා ්ක්  වි් ද කර්ට ට 

අ්්ථා ්ක් බබ  ශද  නැින ට ඔබතුම  ශග්ට ඉ්ලබ ් .  

උද නරණ ක් නැින ට ම ම  හක  ශද ක්  ම තක් කර ් . ම ම  

අධිකරණ ශ් ්  ශකොමිෂ්ට ්ා ශ්්ට ප්ර ථ  ක් විම සු්   විර ම  

 ්ට ට ආ්්ට  සීම  ්ක සිින දී ඇයි ශම් විනි ථා ක රතුම   ම  ුබ 

කශළ   කි බ . ඒකට ම ට උ්හතර ුන්ටශ්ට  ැනැ. ඉ්ට පසු් ම ම  

්ය්්ථා  ්ා ්ට  -ඔබතුම  ට- කිේ්  ශම්කට ම ට අධිකරණ ශ් ්  

ශකොමිෂ්ට ්ා ශ්්ට උ්හතර ශද්ටශ්ට  ැනැ කි බ . ඉ්ට පසු් 

අධිකරණ ශ් ්  ශකොමිෂ්ට ්ා ් ම ට උ්හතර ක් හේ් . ඒ 

උ්හතරශේ තිශබ්ටශ්ට procedure හක ගැ   ඊශම් ්ග්ටති  

 ටශ්හ ම  ුබ කිරීම ට අපට අයිති  තිශබ ්   හම  නි්  ම  ුබ 

කළ ඊ කි බ .  අපි ඉ්ලලුශේ substantive ශන තු්ක්  ඊශම් 

ත්හ්හ්   ටශ්හඊ කි බ .  මු්හ අර විධි ටයි උ්හතර  හේශේ. 

ඊළඟට ම ම  ්ය්්ථා  ්ා ්ට ශ ොමු කළ . ඉ්ට පසු් ඔබතුම   ම ට 

කිේ්   ශම්ක ්ථ් ීන  ශකොමිෂ්ට ්ා ්ක් නි්  අපි මීට ්ඩ  

හන ට ඔවු ්ටශග්ට ඒ ගැ  අන්ට ට  ්ටශ්ට  ැනැයි කි බ . ම ම  

ිතත ්  ්ථ් ීන  ශකොමිෂ්ට ්ා ්ක් අති්ට  ම් ්රදක් වුශණෝහ 

ඒ ්රද ගැ  කා  කරබ   ඒ ්රද ගැ  ශන තු විම ්්ට ට අපට 

ඉඩක් තිබි  යුතුයි කි බ . ම ම  මීට ්ඩ  කා  කර්ට ට  ්ටශ්ට 

 ැනැ. ඔබතුම  ශග්ට ඉ්ලබ  සිින්ටශ්ට ශම් ්ඳන  අ්්ථා ් ්බ්  

ශද   ශබ්යි. 

 
ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳයි. ම ම  ගුබ ම ්ටත්රීතුම  ට ්ථතුති්්ටත ් ් . ඒ ් ශේම  

ම   ශම් ගුබ ්ා ශ්්ට  ශගෞර්නී  ඉ්ලලීම ක් කර ් . දැ ට 

තිශබ  ශ ෝජ්  , අදන්ථ අපට හ්්ට   කි බ  20ආ6දී ඉඳබ  

කි  ් . ඒ ශ ෝජ්  , අදන්ථ බැබුණ ට ප්ථශ්  අපට ඒ ගැ  

් කච්ඡ  කරබ  ඒ කටයුතු කර්ට  ර ළු්්ට.  

ඒ විතරක් ශ ොශ්යි. ශ්රී බශක ශේ අධිකරණ  ්ම්බ්ටෙශ ්ට 

අ්ටතර්ජ් තික අධිකරණ ක්ශෂ ්රශේ වි  බ ගුබ්හ් ක් තිශබ ් . 

ම   ඒ ක රණ  ්ඳන්ට කර්ට  ඕ ෑ. අද Human Rights 

Commission හශක්ට අපට ශබෝකශ ්ටම  ඒ ්ථා    බබ දීබ  

තිශබ ් . විනි ථා ක ර්ුබ්ටශේ  ම් ්ඳන්ට කිරීශම්දී, 

් ම  ජිකයි්ටශේ  ම් ්ඳන්ට කිරීශම්දී අශේ ශපෞේගලික ම ත 

ප්රක   කිරීම  හතරම් ශනොඳ  ැනැ. ඒ අ   ම් ් ශ ්ට ්ඳන්ට 

කිරීම  ් ෙ රණ ශ ොශේ  කි   ම   වි ථ් ් කර ් . 

ඔබතුම ්ටබ ශේ ශ ෝජ්   ආ් ට ප්ථශ්  අපට ් කච්ඡ ්ක්, 

වි් ද ක් ග්ට  ර ළු්්ට. ශබොශනොම  ්ථතුතියි. 

ඊළඟට ගුබ මුජිබුර් රහුම  ්ට ම ්ටත්රීතුම  . 

 

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගුබ කා    කතුම නි, ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ 

්ා පතිතුම   නැින ට ඔබතුම  ශේ අ්ෙ   ට  ශම් ක රණ  ශ ොමු 

කර්ට  ම   කැම ැතියි. විශ  ෂශ ්ටම  අභි  ා  ධිකරණශේ 

්ා පති ධුර  ිත්ථශ්බ  තිශබ ් . අභි  ා  ධිකරණශේ 

්ැඩබබ  ්ා පතිතුමි  නැින ට    ආ1කට දීප නි විශේසු්ටදර 

ම ැතිනි  ප්හ කළ . ඒ    ආ1 බද ද  ර ත්රිශ ්ට අ්්්ට වුණ . ඊට 

ප්ථශ්  අභි  ා  ධිකරණ ට ත්ම  ්ා පති්ර කු ප්හ කරබ  

 ැනැ. ්ා පති්ර කු  ැතු් අභි  ා  ධිකරණ  ්ැඩ කර්ටශ්ට 

ශකො ශනොම ද කි   හක වි  බ ප්ර ථ  ක්. නීති ක්ශෂ ්ර  තුළ අද 

හ  වි  බ ප්ර ථ  ක් බ්ට ප්හශ්බ  තිශබ ් . ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා  ්ා ශේ ්ා පතිතුම   නැින ට ඔබතුම  ශේ අ්ෙ    ශම් 

ක රණ  ශකශරිත ශ ොමු කරබ  ශම් ප්හීම  කර්ට   කි බ  ම   

ඉ්ලබ  සිින ් . ශම ොකද, මීට කලි්ට කරර  ප්හීම ්හ ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා ්ට පටනැනි්යි කරබ  තිශබ්ටශ්ට කි බ  අපි ද්ට ් . 

විශ  ෂශ ්ටම  දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ ශ ්ට 

ප්ථශ්  අභි  ා  ධිකරණ ට ්ා පති්ර කු ප්හ කර ්   ම් 

්ැඩබබ  ්ා පති්ර කු ප්හ කර්ට  බැනැ. විශ  ෂශ ්ටම  

්ැඩබබ  ්ා පති්ර කු ප්හ කර්ට  ර ළු්්ට ්්ටශ්ට, දැ ට 

සිින  ්ා පතිතුම   අ්නීප වුශණෝහ ශනෝ හශනම   ැ්හ ම් 

ශ් ්හ ශන තු්ක් ම ත විතරයි. හ  දන ් ්  ආණ්ඩක්රම  

්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ ශ ්ට ප්ථශ්  ඇති වුණු ශද ක්. ම   ිතත  

නැින ට ඒ බ් ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ශේ ආ09්  ්ය්්ථා ශේ 

්ඳන්ටශ්බ  තිශබ ් . අශේ ිතටර  ්ා පතිතුම   ශර ෂථව ධිකරණ 

විනි ථා ක ර්ර කු නැින ට ප්හ වුණ . ඒ ප්හීම  තුළ තම යි ඒ 

ත තුර ිත්ථ වුශණ්. හශනම  තිබි දී තම යි ්ැඩබබ  

්ා පති්රි ක් ප්හ කශළ .    ආ1ක් ්ඳන  විතරයි ්ැඩ බැලීම  

්ඳන  ප්හ කර්ට  ර ළු්්ට. ඒ ප්හීම  කිරීම ට්හ අනි් ර් ශ ්ටම  

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ා ශේ අනුම ැති  ගත යුතුයි. ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා  ්ා ශේ අනුම ැති   ැතු් තම යි ඒ ප්හීම ්හ කරබ  

තිශබ්ටශ්ට. ්ය්්ථා ම   අර්බුද ක්  ැ්ත ඇති ශ ොකර, 

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ් උ්ලබශ    ශ ොකර 

අභි  ා  ධිකරණ ට ්න ම  ්ා පති්ර කු ප්හ කර්ට . හශ්  

 ැ්හ ම් අභි  ා  ධිකරණශේ ්ැඩ කටයුතු ඉ රි ට ශග  

 ෑම ට ශ ොනැකි ශ් ් . ඒ නි්  ඒ ක රණ  ශකශරිත 

ඔබතුම  ශේ අ්ෙ    ශ ොමු කර ් . 

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, හ  අපට අයිති ක ර්  ක් ශ ොශ්යි. හ  

් ම   යශ ්ට අතිගුබ ජ්  ධිපතිතුම  ට අයිති ක ර්  ක්. ඒ 

්ම්බ්ටෙශ ්ට ජ්  ධිපතිතුම   දැනු්්හ කර තිශබ ් . 

ඊළඟට ගුබ ම ිත්ටද ්ම රසිශන ම ්ටත්රීතුම  . 

 

ගුණ ෙිතන්ද සෙරසිංහ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த சைரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගුබ කා    කතුම නි, අපි ශම් පිළිබඳ් දීර්  ් ශ ්ට කා  

කළ   කි   ඔබතුම   ද්ට ් . දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  
්ශශ ෝෙ   ග්හත ම , හ  ්ශශ ෝෙ   කිරීශම් අ් යත ්ක් හිත 

තිශබ ් . ශම ොකද, ්ැඩ බැලීම  ්ඳන  ද්්ථ ආ1කට ක ් ශනෝ ප්හ 
කර්ට  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ශ්්ටම  ජ්  ධිපති්ර  ට බබ  දීබ  

තිබුණ ට, ජ්  ධිපති්ර  ශේ පැ්හශත්ට ඒ  ම  හ්ට  ඕ ෑ. 
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ජ්  ධිපති්ර   ශද්රක් ඒ  ම  හේ් ට, ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ා ් ් කච්ඡ  කරබ , අග විනිසුුබතුම  ශේ නිර්ශේ  ්හ හක්ක 
ආපසු ීරරණ ක් ග්හත  ඔබතුම   ජ්  ධිපති්ර  ්හ හක්ක ශම් 

පිළිබඳ් ත්ුනරට්හ ් කච්ඡ  කළ යුතුයි කි බ . ්ැඩ බැලීශම් ද්්ථ 
ආ1 ඉක්ම ්  ගි  ට ප්ථශ්  අපට කර්ට  ර ළු්්ට ශම ොකක්ද කි   

හක දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ ශේ ්ඳන්ට 
්්ටශ්ට  ැනැ.  

හතැ  ප්ර ථ  ක් තිශබ ් ; හතැ  ිතඩැ්ක් තිශබ ් . ඒක 

්ශශ ෝෙ   වි  යුතුයි. ශම තුම   කි   හක ඇ්හත.  නැබැයි, නීති 
විශරෝධි් කටයුතු කරබ  තිශබ ්  කි බ  ම ම  පිළිග්ටශ්ට  ැනැ. 

ජ්  ධිපති්ර  ට තිශබ  බබ  ා විත කරබ  තම යි, හතුම   ද්්ථ 

ආ1ට ප්හීම  කරබ  තිශබ්ටශ්ට. ඒ ද්්ථ ආ1 ඉක්ම  ගි  ට පසු 
ත්හ්හ්  ගැ  ්ය්්ථා ශේ ප්රතිප ද  ක් ඇතුළ්හ කරබ   ැනැ. 

ශම ොකක්ද ඊළඟට කළ යු්හශ්හ කි බ  ප්රතිප ද  ඇතුළ්හ කරබ  
 ැනැ. අපි ඒ පිළිබඳ්්හ කා  කළ යුතුයි කි   හක ම   ම තක් 

කර්ට  කැම තියි.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුබ ම ිත්ටද ්ම රසිශන ම ැතිතුම   හිත ් ම  ජිකශ ක් ් ශ ්ට 

තම යි ඒ අදන්ථ ප්රක   කශළ . අපි ශම් පිළිබඳ දීර් ් ් කච්ඡ  

කළ . ඒ ් ශේම  ත්්හ ප්ර ථ  ක් තිබුණ . ජ්  ධිපති නීතිඥ ගුබ  

ආා ර්  විජ් ද ් ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම   ලිපි ක් ලි බ , ඒක්හ 

ම  ෙය ට ගිිත්ට තිබුණ . ඒ ් ශේම  ර ්්හ ප්හ ් කච්ඡ ්හ තිබුණ . 

හතුම  ්හ හිත ් ම  ජිකශ ක් බ්්හ, ශම් ප්හීම්්බට අද ළ 

ඒකම තික ීරරණ්බ ශකොට්ථක රශ ක් බ්්හ  ්ඳන්ට කර්ට  

කැම තියි. ඒ අඩු ප ඩු අපි නද ග්ට - 

 

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගුබ කා    කතුම නි, ම ්ටත්රීතුම    කි ර  ක රණ  ගැ  

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ශේ 41(c) ්ය්්ථා ්  ටශ්හ ්ඳන්ට 

ශ් ් :   

“Provided that no person shall be appointed to act in any such office 
for successive periods not exceeding  fourteen days,  unless such 
acting appointment has been approved by the Council  on a 
recommendation by the President.”  

හශනම  තම යි කි බ  තිශබ්ටශ්ට.  

 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශනොඳයි. 

අද    ම ෙයනථ  ආ2.00ට පක්ෂ නිශ ෝජිත ්ටශේ රැ්ථීම ක් 

පැ්ැ්හීම ට නි මිත බ් ක ුබ සක් ද්ට්  සිින ් .  

 
පාර්ලිවම්න්තුවේ රැසනවීම් 

பொரொளுைன்ற அைர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That notwithstanding  the provisions of  the Standing Order 8 of 
the Parliament, the hours of Sitting of Parliament on this day shall 

be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 10.30 
a.m.  Standing Order 8(5) of the Parliament shall operate.  At 7.30 
p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliemnt without question put."  

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
කල්තැබීෙ 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 

ගුණ ලක්ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගුබ කා    කතුම නි, "ප ර්ලිශම්්ටතු් දැ්ට ක්ල තැබි  

යුතු ඊ යි ම   ශ ෝජ්   කර ් . 
 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

පළාේ සභා ෙැතිවරණ කඩිනම් කිරීෙ 
ைொகொை சமபத் பதர்தல் நடத்துவமதத் 

துொிதப்படுத்தல்   
EXPEDITION OF HOLDING PROVINCIAL COUNCIL ELECTIONS  

 
[ූර. ා . ආආ.59] 
 

ගුණ ඩලසන අලහප්වපුණෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගුබ කා    කතුම නි, ශේ ප බ  ් ශ ්ට ඉත  ්ැදග්හ වූ 

ශ ෝජ්  ්ක්  අද ඉ රිප්හ කිරීම ට බැී ම  ගැ  ම   ්තුුව ශ් ් . 

ප්රජ් ත්ට්ර් ද ට ගුබ කර , ආදර  කර  ශම් ්ා ් තුළ සිින  

සි ලුශද  ට ්ම්බ්ටෙ වි  නැකි ්ැදග්හ ම  තෘක ්ක් ශබ් ශම ම  

ම  තෘක ් ්ඳන්ට කර්ට  ර ළු්්ට.  

''ශ්රී බශක ශේ පළ ්හ ්ා  තු ක - ැ ශඟ ිතර, උතුුබම ැද, ්බරගමු්- 

ම ැති්රණ ශ ොප්්හ්  ඒ ්ා   අ්රි  ී දැ ට ්්ර හක නම  රකි. 

හශම ්ටම  උතුර, ් ෙ ්න ම ෙයම  පළ ්හ ්ා   අකර්ම ණය ී දැ ට ම  ් 

තු ක් ඉක්ම ්  ඇත. බ්ථ  ිතර න  දකුණ පළ ්හ ්ා   ්ය්්ථා නුූලබ් 

විසිර  ෑම ට නි මිත් ඇ්හශ්හ අශප්ර ්ල ම ් ආ0්ැනි    ්න අශප්ර ්ල ම ් 

2ආ්ැනි    දී . හ ම් අද සිට ම  ් ශදක නම  රක ක බ කි්ට අ තුුබ් 

හම  ්ා  ශදකද අකර්ම ණය ීම  ඒක ්ටත . 20ආ7 අශක ආ7 දර  පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ ්ශශ ෝෙ  ප ත ්රි  ්හම ක ීශම ්ට අ තුුබ් ශම ම  

අ් ්  ්්ටත ත්හ්හ්  උද  ී තිශේ. ම ැති්රණ ශ ොපැ්ැ්හීශම ්ට 

රටක ශේ ප බ  ශ්ෞඛ්ය ට ඉත ම  බරපතළ, අිතතකර ප්රතිලබ බබ  දීම  

්ැළැක්වි  ශ ොනැක. විශ  ෂශ ්ට ජ් ්ම්ම ත් ද  න  ප්රජ් ත්ට්ර් ද  

පිළිබඳ් ශපොශරෝටුන ර ශි ක් ජ් ගත කරමි්ට බබ  බබ  ග්හ ්ර්තම    

ආණ්ඩු් ශම ශබ් ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද අයිති  ම ඟ නැරීම  බරපතළ 

ශේ ප බ  ශේද් ාක කි.  

ප ර්ලිශම්්ටතු් නිශ ෝජ්   කර  සි ලු ශේ ප බ  පක්ෂ කඩි මි්ට 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  ්ඳන  හකඟත ් ප්රක   කර ඇති 

බැවි්ටද, ඉකු්හ ්්ශර් ශ ෝැම්බරශේදී ්ම  නුප තික ක්රම    ටශ්හ 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  ්ඳන  කැබි ට් ම ණ්ඩබ  සි  

අනුම ැති  බබ  දී ඇති ශනයි්ටද, ශ ොපම  ් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

පැ්ැ්හීම  ්ඳන  කටයුතු කර්ට ැයි ශම ම  ්ා ් දැඩි් අ්ෙ රණ  කර 

සිින.''  
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ගුණ කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ශම් අ්්ථා ශේදී ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම   

මූබ ්  ට පැමිශණ ්  ඇත.  
 
අනතුුණව ගුණ කථානායකතුො මූලාසනවයන් ඉවේ වූවයන්  

නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුො [ගුණ වසල්වම් අඩඩක්කලනාදන්  

ෙහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

 
ගුණ ඩලසන අලහප්වපුණෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, වි් ද ට ප්රශේ  ීම  

්ඳන  හම  ප්රක  ශ ්ට ඔේබට ශගෝථ,  අශේ ශම් වි් දශේ 

ප රිශුේෙ අරමුණ පැනැ ලි කිරීම ට ම   කැම තියි. 

ප රිශුේෙ අරමුණ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ප්්හ්  ශබ් 

ඉ්ලලීම යි. ම ැති්රණ ක්  කි ්ටශ්ට ශම් රශට් ජ් ත ්ශේ අදන්ථ 

ප්රක   කිරීශම් අයිති . ශදොරුතළු බ  තිශබ  ඒ අයිති   ැ්ත ශම් 

රශට් මිලි   ආ5.7ක් වූ ඡ්ටදද  ක ්ටට අ්හප්හ කර ගැනීම  

්ඳන  ම ැති්රණ  කඩි මි්ට පැ්ැ්හීම , හක්්්හ ජ් ත  නිදන්ථ 

්්ටෙ    ශ්නුශ්්ට ඉ රිප්හ කර  ශම් ශ ෝජ්  ශේ ප රිශුේෙ 

අරමුණ බ් පළමුශ්්ටම  ම   ඔබතුම   ඉ රිශේ පැනැ ලි කිරීම ට 

කැම තියි. ඒ ් ශේම , ශම් අරමුණ ශ්නුශ්්ට ශම් ප ර්ලිශම්්ටතුශේ 

සි ලු ම ්ටත්රී්ුබ්ට ්න පක්ෂ    ක ්ට ඒක ්හමික ්නු ඇතැයි 

කි බ ්හ ම   වි ථ් ් කර ් .  

ශද්නු් ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි,  පළ ්හ ්ා ්බ 

්ර්තම    ත්හ්හ්  න  ඉතින ්  ගැ  ්බක  බැලි  යුතුයි.  අශේ 

රශට් ම ැති්රණ ඉතින ්ශේ ජීවිත ද්ටුන්ට අ්ට කිසිුන 

ම ැති්රණ ක්  ැනැ, පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ට කිට්ුව කර්ට  

ර ළු්්ට.   ම න  වි  බ   ත  රැ්ලබකි්ට -උතුශර්හ, දකුශණ්හ 

ම ැති්රණ  ශක්්ටද්ර කර ග්හ බරපතළ ශේ ප බ    ත  

රැ්ලබකි්ට- තම යි පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ට උ්හප්හති  

ශද්ටශ්ට. බබ  විම ෙයගත කර්ට ට කි බ  හ්කට පැ්ැති 

ආණ්ඩු්  දනතු්ට්ැනි ආණ්ඩුක්රම  ්ශශ ෝෙ   ්රි  ්හම ක කශළ , 

  ත   විම ෙයගත කරමි්ට. බබ  විම ෙයගත කළ   කිේශේ, 

  ත   විම ෙයගත කරමි්ට. ඒ විධි ටයි පළ ්හ ්ා  කි   

්ශක්ලප , ඒ ආ ත  අශේ ශේ ප බ  ්ශ්ථකෘති  තුළට ඇතුළු 

ශ්්ටශ්ට. ශ්රී බශක ශේ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ කදී තරම් ජීවිත 

ද්ටුන්ට, ජීවිත න නි වුණු, ජීවිත උුනර  ග්හ අ්ට කිසිුන ම ැති්රණ ක් 

ශබෝක ඉතින ්ශේ්්හ තිශබ ්   කි බ  ම   වි ථ් ් කර්ටශ්ට  

 ැනැ.   

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි,  ශම් පළ ්හ ්ා ්බ 

්ර්තම    ත්හ්හ්  ශම ොකක්ද? පළ ්හ ්ා  තු ක් -උතුුබ ම ැද, 

්බරගමු් ්න  ැශග ිතර- විසිරී ශගෝථ දැ ට අවුුබේදකු්හ ම  ් 

නතරක් ක්ල ඉකු්හ ශ්බ  තිශබ ් . ඒ්  ක්ල ඉකු්හ වූ පළ ්හ 

්ා . ඒ ් ශේම , ් ෙ, උතුර ්න ම ෙයම  පළ ්හ ්ා  අකර්ම ණය 

ශ්බ  විසිරිබ  ගිිත්ලබ  දැ ට ම  ් නතරකට ආ්්ට  ශ් ් . ඒ 

කි ්ටශ්ට අශේ පළ ්හ ්ා   ්ශ ්ට න ක් ක්ල ඉකු්හ වූ පළ ්හ 

්ා .  අශප්ර ්ල ම  ්ශේ 2ආ ශ්නිද ්හ ආ0 ශ්නිද ්හ දකුණු පළ ්හ 

්ා ්්හ, බ්ථ  ිතර පළ ්හ ්ා ්්හ විසිරිබ    ් , ම  ් 

ශදකනම  රකි්ට. ඌ් පළ ්හ ්ා ්ට විතරක් ආයුෂ තිශබ ්  

ඔක්ශතෝබර් ම  ්ශේ ආ0 ශ්නි ද  දක්්  ඉ්ථ්රනට  ්ට . පළ ්හ 

්ා   ්ශ ්ට න ක් විසිරිබ  කි ්ටශ්ට ශම ොකක්ද? ගුබ 

ම ්ටත්රී්ුබනි, දැ්ට පළ ්හ ්ා   ැනැ. ්ා ් කි ්ටශ්ට Council 

හක. ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, දැ්ට Council  හකක්  

 ැනැ; දැ්ට තිශබ්ටශ්ට ආ ත   - Institution හක. දැ්ට 

ආණ්ඩුක ර්ර  ශේ ප බ  යි ්රි  ්හම ක ශ්්ටශ්ට.  

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි,  ශම ිත තිශබ  දුබණුම  

ශේද් ාක , දුබණුම  අපන ් , ශේ ප බ  ප්රන්   ශම්කයි.  

පළ ්හ ්ා ් ශම් රටට නඳු්ට්බ  ශද්ටශ්ට උතුුබ- ැශග ිතර 

දමිළ ා ෂ ් කා  කර  ජ් ත ් ශ්නුශ්්ට. ඔවු්ට රශට් 

ශේ ප බ  ට ්ම  ජ් ආර්ිකක ්රි  ම  ර්ග්බ ්ඩ ්හ ්මීප් 

්ම්බ්ටෙ කර ගැනීශම් වු්ම   ශ්්ට. නැබැයි, දැ්ට තිශබ  

ශේ ප බ  ශේද් ාක  තම යි උතුශර්හ,  ැශග ිතර්හ පළ ්හ 

්ා  අශනෝසි ශ්බ  තිශබ  හක.  

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, ශම් ගුබ ්ා ශේ ිතටර  

විපක්ෂ   කතුම   දැ්ට විපක්ෂ   ක ධුර  ගැ  කා  කළ . 

නැබැයි, උතුුබ පළ ්හ ්ා ් අකර්ම ණය ශ්බ . හතුම   

නිශ ෝජ්   කර   ැ ශඟ ිතර පළ ්හ ්ා ් අකර්ම ණය ශ්බ . 

ම ම  ද්ටශ්ට  ැනැ, ඇයි ඒ ගුබ ම ්ටත්රීතුම ්ටබ  අකර්ම ණය වූ 

තම ්ටශේ පළ ශ්හ පළ ්හ ්ා ් ගැ  කා  කර්ටශ්ට  ැ්හශ්හ 

කි බ . ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, ශම ොශනොතකට 

සිත්ට . ගුබ ර ජ්ය අම  තයතුම  ්හ ශම් අ්්ථා ශේ ගුබ ්ා ශේ 

සිින ් . ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ජ්  ධිපතිතුම  ශේ ක බශේ උතුුබ 

පළ ශ්හ ශනෝ  ැ ශඟ ිතර පළ ශ්හ, පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ     

නි ම  ක්  ැති් ක්ල දැම්ම    ම්, තමු්ට  ්ටශ් බ  ශම ොකක්ද 

කි ්ටශ්ට? "ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ජ් ති්    . ඒ නි්  අශේ පළ ශ්හ 

ම ැති්රණ ප්්හ්්ටශ්ට  ැනැ. ම ැති්රණ තන ම් කරබ  

තිශබ ් . ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ අශේ ජ් ත ්ශේ අයිති් සිකම් 

උුනර  ග්ට ් ඊ කි බ  ශ ොශ්යිද තමු්ට  ්ටශ් බ  කි ්ටශ්ට? 

ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ජ්  ධිපතිතුම  ශේ ක බශේ පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ අ ්ටත  දක්්  ක්ල දම   තිබුණ   ම්, 

තමු්ට  ්ටශ් බ  කි ්ටශ්ට හශනම යි. අද පළ ්හ ්ා ්බ 

ත්හ්හ්  ඉත ම  පැනැ ලියි. පළ ්හ ්ා  අකර්ම ණය ශ්බ  

තිශබ ්  විතරක් ශ ොශ්යි, හම  ්ා ්බ කටයුතු කරශග  

  ම ට්හ නිබෙ රි්ටට ා ර දීබ  තිශබ ් . නරි ට ශකොයි ්ශේද? 

අවුුබුන ශදකනම  රක් ති්ථශ්  පළ ්හ ප බ  ආ ත  විශ  ෂ 

ශකොම ් රි්ථ්ුබ්ටට ා ර දීබ  ප බ   කළ  ්ශේ. 

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, හම  අකර්ම ණය ීම  සිුන 

වුශණ් ශකොශනොම ද? ්ැදග්හම  ක රණ  ඒකයි. ශම්ක අනම්ශබ්ට 

සිුන වූ ශද ක්ද? නීති  නිර්්ා   කරග්ට  බැරි ීම  නි්  සිුන 

වුණු ශද ක්ද? ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, ශම්ක සිුන 

වුශණ් ්ැබසුම් ්නගත් ම ැති්රණ  ම ඟ නැරීශම් ශච්ත  ශ්්ට. 

තමු්ට   ශ්  බ ශේ ආණ්ඩුශේ ශුේෙ වූ අරමුණ වුශණ් පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ ට මුහුණ දීබ  ම ඟ නැර  ්ට යි. හද  පැ බ  

 ්ට  තම යි වු්ම   ් තිබුශණ්. ම ම  ශම්ක නිකම් ශ ොශ්යි 

කි ්ටශ්ට. 20ආ7 ්ැේතැම්බර් ම  ්ශේ 26්ැනිද  ්බරගමු් 

පළ ්හ ්ා ්්හ,  2017 ඔක්ශතෝබර් ම  ්ශේ උතුුබ ම ැද පළ ්හ 

්ා ්්හ විසිරී  ෑම ට නි මිත් තිබුණ . තමු්ට  ්ටශ් බ  

ශම ොකක්ද කශළ ? කඩිමුඩිශේ ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ  ක් ශග  ් , විසි්ැනි ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ   කි බ . ශම ොකක්ද ඒශක් අරමුණ වුශණ්? "ශම්ක 

ප රිශුේෙ අරමුණක්, ප්රජ් ත්ට්ර් දශේ ශුේෙ වූ අරමුණ 

ශ්නුශ්නුයි අපි ශම්ක ශේ්ටශ්ටඊ කි බ  කිේ් . විසි්ැනි 

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   ම ඟි්ට ශම ොකක්ද ශ ෝජ්   

කශළ ? හකම  ද්ශ්  සි ලු පළ ්හ ්ා ්බ ම ැති්රණ 
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ප්්හ්්ට ට ඕ ෑ කි බ  ශ ෝජ්   කළ . ඊඅ්්   ් ශ ්ට 

අ්්්ට ීම ට නි මිත් තිශබ්ටශ්ට උතුුබ පළ ්හ ්ා ශේ නිබ 

ක බ , හද ට සි ලුම  පළ ්හ ්ා ්බ ම ැති්රණ ප්්හ්මුඊ කි බ  

ශ ෝජ්   කළ . ්ා  නරිම  බ්ථ් යි. අදන් ශබොශනොම  

බ්ථ් යි. අපි අධිකරණ ට ගි  . අධිකරණ  නිශ ෝග ක් 

ුන්ට  , ඒක කර්ට  බැනැ, කර ්   ම් තුශ ්ට ශදශක් ඡ්ටද ට 

අම තර් ජ් ම ත විා රණ ක් අ් යයි කි බ . ඊට ප්ථශ්  

තමු්ට  ්ටශ් බ  ඒ ශ ෝජ්   අකුළ  ග්හත . නැබැයි, අදන් අ්හ 

නැරිශේ  ැනැ. ඊට ප්ථශ්  ශම ොකක්ද කශළ ? ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක 

්ා පතිතුම නි, ්ම  නුප තික නිශ ෝජ්  ක්රම    ටශ්හ බැයි්ථතු්ට 

ක ්ටත ්්ට සි  ට 30ක් ඇතුළ්හ කර්ට  ඕ ෑ කි බ  ්ග්ටති 

ශදකක ප ්හ ශකුවම්පතක් ශම් ්ා ්ට ඉ රිප්හ කළ . මුළු ප ්හ 

ශකුවම්පතම  පිුව ශදකයි, ඒ පිුව ශදශක්ම  තිබුශණ් ්ග්ටති ශදකයි. 

්ම  නුප තික නිශ ෝජ්  ක්රම    ටශ්හ ක ්ටත  නිශ ෝජ්   ්ැඩි 

කර්ට  ඕ ෑ කි බ  ්ග්ටති ශදකක ප ්හ ශකුවම්පතක්. 

ශම ොකක්ද තමු්ට  ්ටශ් බ  කශළ ? තමු්ට  ්ටශ් බ  කශළ , 

්ග්ටති ශදශක්  හම  ්ශශ ෝෙ  ප ්හ ශකුවම්පත ්ා ්ට 

ශග ැ්ලබ  ක රක ්ා  අ්්ථා ශේ දී ඊට ්ශශ ෝෙ  විතරක් 28ක් 

ශග  ් . ම ම  ිතත  විධි ට මූබ ් ශේ සිින  ඔබතුම  ්හ ඒකට 

ඡ්ටද  ුන්ට  . පිුව ශදශක් ප ්හ ශකුවම්පතට පිුව 30ක 

්ශශ ෝෙ  ශග  ් . න්් 6 ශ් ශකොට ක රක ්ා  අ්්ථා ශේ 

තුශ ්ට ශදශක් ඡ්ටද   ැති වුණ ම , ප ර්ලිශම්්ටතු ්ථා ්ර 

නිශ ෝගද ශ ොතක  ර ත්රි 8.30 දක්්  ශම් ්ා ශේ ක බ  දීර්  

කළ . ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු් තුළ ශ ොශ කු්හ ්ැරැ  ශ්බ  

තිශබ ් ; ශ ොශ කු්හ අකටයුතු ශ්බ  තිශබ ් ; ගනශග  

තිශබ ් . ඒ ් ශේම  ජ් ත ් ප්රතික්ශෂ ප කර  ශ ොශ කු්හ 

ශේ්්ල සිේෙ ශ්බ  තිශබ ් . ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක 

්ා පතිතුම නි, ඒ සි ්ලබටම  ්ඩ  ප ර්ලිශම්්ටතු ඉතින ්ශේ ශම් 

ප ර්ලිශම්්ටතු් දීර  ්ැරැ ම  ූරර්් දර්   තම යි  ප ර්ලිශම්්ටතු 

්ථා ්ර නිශ ෝග්බට මු්  ශ්බ , ම වු ප තට හපිට ගිිත්ලබ ; හම  

ර මුශ්්ට හළි ට ගිිත්ලබ  ක රක ්ා  අ්්ථා ශේ ප තට අද ළ 

ශ ෝ  ්ශශ ෝෙ  ඇතුළ්හ කරබ   ් ම ැති්රණ ක්රම  ක් 

නිර්ම  ණ  කර ගැනීම . ඒ අ නප්හ ූරර්් දර්   තම යි 

තමු්ට  ්ටශ් බ  ුන්ටශ්ට. 

මීට ප්ථශ්  ක්ද නරි ද්්ක ශම් රශට් 'ුනෂථට' කි     ම  

විශ  ෂණ ්ිතත ප බකශ ක් බිිත වුශණෝහ, තමු්ට  ්ටශ් බ  

20ආ7 ්ැේතැම්බර් 20 ශ්නිද  ශම් ්ා ශේ දීර  ඒ, ආදර්   පද ම් 

කරශග  ශම් රශට් නීති පේෙති  ඇතුශළ  කර්ට  බැරි ශ් ්ක් 

ත්්හ තිශ ්ට  ර ළු්්ටකම ක්  ැනැ, ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක 

්ා පතිතුම නි. ්ැර ම  ූරර්් දර්  ක්. හතැනි්ට  තර වුණ ද? ගුබ 

අගම ැතිතුම   හද   ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ශපොශරෝටුන්ක් ුන්ට  . ම   ළඟ 

හම  නැ්ට් ඩ් ් ර්ත ් තිශබ ් . අගම ැතිතුම   ශම ොකක්ද කිේශේ?  

2017 ්ැේතැම්බර් 20්ැනිද   නැ්ට් ඩ් ් ර්ත ශේ පිුව අශක 305ිත  

හතුම   ශම ශ්  කි  ්     

" විශ  ෂශ ්ටම  ම ම  ශම තැ දී හක ක රණ ක් ්ඳන්ට කර්ට  ඕ ෑ. 

ම  ර්තු ම  ්  අ්්්ට ශ්්ට  කලි්ට අපි ්රි   කර ් , අපි 

බබ ශපොශරෝහතු ශ් ් , පළ ්හ ්ා  තුශ්ට ම ැති්රණ්හ, පළ ්හ ප බ  

ආ ත ්බ ම ැති්රණ්හ සි ්ලබම  අ්්්ට කර්ට ..."  

ඊළඟට, හතුම   ත්ුනරට්හ ශම ශ්  කි  ්     

"ශකශ්  ශනෝ අශේ කිසිම  බබ ශපොශරෝහතු්ක්  ැනැ, ම  ර්තු ම  ්  

පහුශ්බ  ශම් ම ැති්රණ ප්්හ්්ට ."   

ගුබ ර ජ්ය ඇම තිතුම නි, ඔබතුම ්ටබ ශේ    ක ගුබ 
අගම ැතිතුම   ශම් ්ා ශේ ඉඳශග  රටට ශපොශරෝටුන්ක් 
ශද ් , ශම් විසිර්ර   පළ ්හ ්ා  සි ්ලබ  ්ඳන  20ආ8 ම  ර්තු 
ම  ්  අ්්්ට ්්ට  කලි්ට ම ැති්රණ ප්්හ්  බ්ට. 
හතැනි්ට  තර වුශණ්  ැනැ. අපි අධිකරණ ්රි  ම  ර්ග ට 

ගි  . ම ම ්හ හක ශප්හ්ම්කුබශ්ක්. අපි අධිකරණ ට ගි  ම  
නීතිපතිතුම   අධිකරණ ට ඇවි්ලබ  ්නතික වුණ ;  ්රි  ම  ර්ග 
ර ශි ක් ශතෝර  ග්හත ,  ම  ් නතරක් ඇතුළත දී ශම් කටයු්හත 
කර්ට . අගම ැතිතුම   දීර  ශපොශරෝටුන්, නීතිපතිතුම   දීර  
ශපොශරෝටුන් විතරක් ශ ොශ්යි. ශබොකුම  න ්ය ශම ොකක්ද?  

තමු්ට  ්ටශ  ්බ   සීම   නිර්ණ  කමිුව ් ර්ත ් ශම් ්ා ්ට 
ශ ෝජ්   කරබ ; ශම් ්ා ්ට ඉ රිප්හ කරබ , ඒ සීම   නිර්ණ  
කමිුව ් ර්ත ් ප්රතික්ශෂ ප කර ් . ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක 
්ා පතිතුම නි, ශබෝක ඉතින ් ට ශම ්ැ්ට ක් හකතු ශ්  
පළමුශ්නි අ් ථ්ා ්.  හ ම්, හ   ඉ රිප්හ කළ ඇම තිතුම  ම  
ඊට හශරිත් ඡ්ටද  ප විච්චි කිරීම . ම ට  ම් ශබෝක ඉතින ්ශේ  
ඒ ් ශේ අ් ථ්ා ්ක් නමුශ්බ   ැනැ. හ  ඉ රිප්හ කළ 
ඇම තිතුම  ්හ ඊට විුබේෙ ශ් ් . සීම   නිර්ණ  කමිුව ් ර්ත ් 
ශම් ්ා ් හකතුශ්බ  ප්රතික්ශෂ ප කර ් . ඊට ප ථ්ශ  ් ශම් 
්ා ශේ 20ආ7 අශක ආ7 දර   පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද විම සීම  
(්ශශ ෝෙ ) ප ශ්හ 3ආ (ආ2) ්ග්ටති   ටශ්හ 
අගම ැතිතුම  ශේ ප්රෙ  ්හ්ශ ්ට කමිුව් ප්හ කර ් . හම  
ප ශ්හ 3ආ (ආ1)  ්ග්ටති   ටශ්හ තිශබ ් , ම  ් ශදකක් 
ඇතුළත අගම ැතිතුම  ශේ කමිුව ් ර්ත ් ජ්  ධිපති්ර  ට 
ඉ රිප්හ කර්ට  ඕ ෑ; අ තුුබ් ජ්  ධිපතිතුම   ගැ්ට් 
කර්ට  ඕ ෑ කි බ . ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, 
ශම් කමිුව්  රැ ථ්ශ්්ටශ්ට ශද්ත ්යි. පසුගි  ්ැේතැම්බර් 
25්ැනිද ට පසු් රැ ථ්වුශණ්ම   ැනැ. දැ්ට ශම් කමිුව් බබරිතත 
ශ්බ  තිශබ ් ; අකර්ම ණය ශ්බ  තිශබ ් . ශම් 
අකර්ම ණය කිරීම  තමු්ට  ්ටශ  ්බ  සිේෙ කශළ  ්ැබසුම් 
්නගත්යි. ශම ොකද, ම ැති්රණ ට තිශබ  භීතික ් නි් ; ඉ්ට 
පැ    ම ට තිබූ වු්ම   ් නි් .  

ම ම  ක රණ  පනයි ඔබතුම  ට කි ්ටශ්ට. ම   ඉ රිප්හ කර  

නතරශ්නි ක රණ  ශම  යි.  ශම් ත්හ්හ්  පිළිබඳ් ශම් රශට් 

ම ැති්රණ ට අද ළ ආ ත  කි ්ටශ්ට ශම ොකක්ද ? ම ැති්රණ 

ශකොමි්ම  කි ්ටශ්ට ශම ොකක්ද? ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් ් ම  ජික 

ර ජ්්ට හූ්ල ම ැතිතුම   ප ර්ලිශම්්ටතු් විසුුබ්  නැරීම ට හශරිත් 

අධිකරණ ට ගි  . නැබැයි, පළ ්හ ප බ  ආ ත  ම ැති්රණ 

අවුුබුන ශදකනම  රක් ක්ල දැම්ම  ; පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ අවුුබුන 

හකනම  රක් ක්ල දැම්ම  .  හශන්හ ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් කිසිම  

් ම  ජික කු ඒ ්ම්බ්ටෙශ ්ට අධිකරණ ට ගිශේ  ැනැ.  ඒ, 

ඇයි කි බ  ම ම  ද්ටශ්ට  ැනැ. හ  ශකොමි්ශම් ්ගකීම ක් 

ශ ොශ්්ට  ර ළු්්ට.  ප ර්ලිශම්්ටතු් විසුුබ්  නැරීම ට හශරිත් 

ර ජ්්ට හූ්ල ම ැතිතුම   අධිකරණ ට ගි  . නැබැයි,  ම ැති්රණ 

ශකොමි්ශම් ්ා පති ශේ ප්රි  ම ැතිතුම  ට අද ම ම  ්ථතුති්්ටත 

ශ් ් .  හතුම   ඉත  පැනැ ලි නිරවු්ල ා ෂ ශ්්ට කිේ් , 

"ම ැති්රණ ශ ොපැ්ැ්හීම  ප්රජ් ත්ට්ර් ද    ත   කිරීම ක්" 

කි බ .  අධිකරණ  ශම් ගැ  කි බ  තිශබ්ටශ්ට ශකොශනොම ද?  

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ්ම්බ්ටෙශ ්ට අපි අධිකරණ ට ගි  . 

 ශර ෂථව ධිකරණශේ  ඩු අශක  35/ආ6. අධිකරණ  ශම ොකද 

කිේශේ? "ත ක්ෂ සක් ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  බැරි බ් අප 

ශ්හුබම් ග්ට ට ඕ ෑ;   මු්හ ම ැති්රණ ශ ොපැ්ැ්හීශම ්ට රජ්  

ශ්රී බ ශකී  ජ් ත ්ශේ මූලික අයිති් සිකම් උ්ලබශ    ශකොට 

ඇත."   නුශ්්ට අධිකරණ  ඉත  පැනැ ලි් අ්ෙ රණ  කළ . 

අපි ශ ොශ්යි, ශර ෂථව ධිකරණ  හශනම  කි ්ටශ්ට.  ඒ විතරක් 

ශ ොශ්යි. ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, විෙ  ක 

ජ්  ධිපති වම ත්රීප බ සිරිශ්   අතිගුබ ජ්  ධිපතිතුම   ම ෑතකදී 

කිේ් , "හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ට ශම් ම ැති්රණ ති ්ට  

වු්ම   ්ක්  ැනැ" කි බ .  

ඒ නි් , ම ැති්රණ ට අද ළ ප්රෙ  ම  ආ ත  ්  

අධිකරණ , ම ැති්රණ ශකොමි්ම  ්න ප ර්ලිශම්්ටතු් පිළිබඳ් 

ශම් රශට් ජ් ත ් ුන්ට පැනැ ලි නිර්්ා  තිශබ ් . 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, අ්්   ් ශ ්ට ම ට 

ත්්හ හක් ක රණ ක් කි ්ට  තිශබ ් . ශම් සි ලු ක රණ  

ම ැේශේ, ශම් තිශබ  ප ත  ටශ්හ ශම් ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  

බැනැ. ම ම  ශම ශනම  කි ්ට ම්. දැ්ට, dead end හකකට; ම රණී  

අ්්   කට ඇවි්ලබ යි තිශබ්ටශ්ට. ශම ම  ප ත  ටශ්හ ශම් 

ම ැති්රණ  ති ්ට  බැනැ, ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි. 

ශම් ගැට  ගැහුශේ කවුද? ශම් ගැට  ගැහුශේ ප ර්ලිශම්්ටතු්යි. 

හශනම   ම්, ශම් ගැට  ලින්ට  ඕ ෑ කවුද? ශම් ගැට  ලින්ට  

ඕ ෑ්හ ප ර්ලිශම්්ටතු්යි. ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් ්ා පතිතුම   

කිේ් , "ශම්ක ශගෝඩි ්ට ගැට  ් ශේඊ කි  ! යුශරෝපී  

ඉතින ්ශේ ශගෝඩි ්ට ගැට  ලිහුශේ  ැනැ. ම න  ඇශබක්්ැ්ටඩර් 

අධිර ජ්   ශගෝඩි ්ට ගැට  තම ්ටශේ කඩුශ්්ට කැර ් . හතුම   

හ  ලිහුශේ  ැනැ, කැර ් ! ප ර්ලිශම්්ටතු් ගනර  ගැට ක් දැ්ට 

ශම තැ  තිශබ ් . ප්රජ් ත්ට්ර් ද ට ආදශරයි  ම්, ශම් ගැට  

ලින්ට  අපි සි ලුශද  ම  හකතු ශ්්ට  ඕ ෑ. ශම්ක අර ශනො  

ගැට  ලින ්  ් ශේ අම  ුබ්හ  ැනැ; අ තුුබද  ක ශද කු්හ 

ශ ොශ්යි. ශනො  ගැට  ලින ශකොට අම  ුබයි. ශම් ගැට  හශනම  

අම  ුබ හකක් ශ ොශ්යි, ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි. ඒ 

නි්  දැ්ට අපි ශම් ගැට  ලින්ට  හකතු ශ්්ට  ඕ ෑ. 

ශකොශනොම ද, ඒක කර්ට  ර ළු්්ට ශ්්ටශ්ට? 

 ශම් ප ත ගැ  අපි නීති වි  රද ්ට ්ම ඟ ් කච්ඡ  කළ . 

තනි ්ග්ටති ක ප තක් ශග ැ්හ, "2017 අශක ආ7 දර  පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ (්ශශ ෝෙ ) ප ත බබ ්හම ක වි  යු්හශ්හ....ඊ 

කි  , අ  ගතශේ    ක්  ම් කර  හක විතරයි කර්ට  

තිශබ්ටශ්ට. හතශකොට පැර ස ක්රම    ටශ්හ  ම ැති්රණ  

පැ්ැ්හීශම් අ්්ථා ් නිකම්ම  ශම් ්ා ්ට උද  ශ් ් . තුශ ්ට 

ශදකක බහුතර ඡ්ටද කි්ට ශම   ්ම්ම ත කිරීශම් ්ගකීම  අපි 

ක ට්හ පැ්රී තිශබ ් . ශම තැනි්ට බැනැර ශ්්ට  කිසිම  

ශකශ කුට අයිති ක්  ැනැ. ඊක ්ටත  නිශ ෝජ්   ශගශ්ට  

බැනැඊ කි   ශකශ ක් තර්ක කර ්   ම්, අපිට හකතු ශ්බ  

ක ්ටත  නිශ ෝජ්   ඇතුළ්හ ්  විධිශේ ්ශශ ෝෙ  ක් ශේ්ට  

ර ළු්්ට. ඒක බරපතළ ක රණ ්ක් ශ ොශ්යි. සීම   නිර්ණ කමිුව් 

ගැ  දැ්ට බබ ශපොශරෝහතු ති ්ට  බැනැ. ඒක අ්්  යි.  20ආ7 

අශක ආ7 දර  ප ත ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ත්ුනරට්හ ඉ රි ට ශග  

 ්ට  බැනැ. ඒක ආබ ධිතයි; ්ැබසුම් ්නගත් ආබ ධිත කරබ  

ඉ්රයි.   

දැ්ට ශම තැනි්ට හළි ට හ්ට  ඕ ෑ ශකොශනොම ද? ශම් ගැ  

කටයුතු ශ ොකර ඉඳබ  ඉතින ් ට හකතු ශ්්ට  හප   කි   

ආණ්ඩුශේ ම   මි්ර ම ්ටත්රී්ුබ ඇතුළු    ක ්ට සි ලුශද  ශග්ටම  

ම ම  ඉ්ලලීම ක් කර ් .  ශම් රශට් ප ර්ලිශම්්ටතු් නිශ ෝජ්   

කර  ්ෑම  ශේ ප බ  පක්ෂ කටම  -අපිද ඇතුළ්හ්- 

අපකීර්තිම ්හ ඉතින ් ක් තිශබ ් . ම ැති්රණ ක්ල දම බ , 

ප ර්ලිශම්්ටතු් ක්ල දම බ , ්ැරැ  විධි ට ම ැති්රණ ප්්හ්බ , 

ඡ්ටද ම ෙය්ථා   ම ශශකෝලබ ක බ , ඡ්ටද  දීර  මිනිසු්ටශේ අ්හ 

කපබ , ඡ්ටද  දම ්ට  ආර  අ    ත   කරබ , ම ැති්රණ 

ශ ොප්්හ්  අපි නැම ශද  ටම  අපකීර්තිම ්හ ඉතින ් ක් 

තිශබ ් . ඒක අඩු ්ැඩි ් ශ ්ට තිශ ්ට  ර ළු්්ට. ඒ නි් , ඒ 

ඉතින ් ට හකතු ශ්්ට  හප   කි   ම ම  කුබණ ශ්්ට ඉ්ලබ  

සිින ් .  

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, ම ම   ැ්ත අ්ෙ රණ  

කර ් , පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  කි ්ටශ්ට ශම් රශට් 

ජ් ත ්ශේ අදන්ථ ප්රක   කිරීශම් අයිති  බ්. තර්ක ශගශ ්ට  

ර ළු්්ට. නැබැයි, තර්ක ශ ොශ්යි ්ැදග්හ ශ්්ටශ්ට. 

ප්රජ් ත්ට්ර් ද  කි ්ටශ්ට බටිතරි්ට අපට ුන්ට ්ශක්ලප ක් 

ශ ොශ්යි. ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් ්ා පතිතුම   කි  ් , 

"ප ර්ලිශම්්ටතු් ීර්ටුන කරබ , ශම් ගැට  ලිනබ , නරි ටම  ම  ් 

තු ක් ඇතුළත ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  ර ළු්්ටඊ කි  .  

ගුබ ජී.හ්ල. පීරි්ථ ම න ා ර් තුම   ශ්රී බශක  ශපොුනජ්  ශපරමුණ 

ශ්නුශ්්ට බබ  ්තිශේ අධිකරණ ට   ් , නිශ ෝග ක් 

ග්ට . ශම් ්ා ශේ ඉඳ ශග  ම ම  කි  ් , ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට 

අධිකරණ ට්හ ්ගකීම ක් තිශබ  බ්. ශම් ශ්නුශ්්ට 

අධිකරණ ට ්ගකීම ක් තිශබ ් ; ම ැති්රණ ශකොමි්ම ට්හ 

්ගකීම ක් තිශබ ් . හම  නි් , ත්ුනරට්හ ඉතින ්ශේ කුණු 

බක්කි ට    ප්ර ථ  ක් බ්ට ප්හ ශ ොකර ශම  ට මුහුණ 

ශද්ට ; ඒ ්ඳන  වි්ඳුම් ශනො ්ට .  

හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ  ගුබ ම ්ටත්රීතුම ්ටබ  තු්ටශද  යි ශම් 

අ්්ථා ශේ ශම් ගුබ ්ා ශේ ඉ්ටශ්ට. ගුබ ඇම තිතුම  ට ම ම  

ශපෞේගලික්්හ කා  කර කිේ්  ශම තැ ට හ්ට  කි  . හතුම   

ඉත ම  ්ැදග්හ ර ජ්ක රි අ්්ථා ්ක ඉ්ට  නි්  ර ජ්ය ඇම තිතුම   

දැ ට සිින  බ්්හ, හතුම   ප්රම  ද ශ්බ  හ  බ්්හ ම ට පැ්සු් . 

ගුබ ම ්ටත්රී්ුබනි, ඔබතුම ්ටබ  ඉත ම  ආඩම්බරශ ්ට 

ඔබතුම ්ටබ ශේ    ක  ට පසුගි  ක බශේ   ම  විශ  ෂණ ක් 

ුන්ට  . ඔබතුම ්ටබ  ශබොශනොම  ආදරශ ්ට, ශගෞර්ශ ්ට ුන්ටනු ඒ 

  ම  විශ  ෂණ  තම යි, "ා   ැති අගම ැති" කි   හක. ඒක 

ඔබතුම ්ටබ  හතුම  ට ුන්ට ශගෞර් යි. අපි ඒක ගැ  ශම ොකු්හ 

කි ්ටශ්ට  ැනැ. ඔබතුම ්ටබ  තම ්ටශේ    ක  ට කිේශේ, 

"ා   ැති අගම ැති" කි  යි. නැබැයි ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක 

්ා පතිතුම නි, හතුම   ශම් ්ා ්ට දීර  ශපොශරෝටුන කඩබ්හ 

අවුුබේදකට ්ැඩි ක බ ක් ගත ශ්  ශ්බ ශේ, ම ට 

අකම ැ්හශත්ට වුණ්හ ශම ්ට  ශම් ක රණ  කි ්ට  සිේෙ 

ශ් ් . ඉ රි ම  ් තු ක ක බසීම  ් තුළදී ඒ ශපොශරෝටුන ඉෂථට 

ශ ොකශළෝහ, "ා   ැති  අගම ැති" ශ ොශ්යි, අර ශගෞර්නී  

  ම  විශ  ෂණ පද  ශ ොදර  ශම් රශට් තමු්ට  ්ටශ් බ ශේම  

ප ක්ෂිකශ ෝ, "බේජ්   ැති අගම ැති" කි   කි ්ට  පට්ට ගනීවි. 

ඒක අනග්ට  හප .   

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ඔබතුම  ට ත් වි  ඩි ශදකක් තිශබ ් . 

 
ගුණ ඩලසන අලහප්වපුණෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, ඔබතුම   මූබ ් ශේ 

සිින දී ශම් කා ් කර්ට  බැී ම  ඔබතුම  ට්හ ශගෞර් ක්, ම ට්හ 

ශගෞර් ක්. ශම් ්  විට්හ ඔබතුම   නිශ ෝජ්   කර  ප්රශේ ශේ 

පළ ්හ ්ා ් විසුුබ්බ  ම  ් 1ක් ශ් ් . ම ම   ැ්ත 

ඔබතුම  ශග්ට අන ් , ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම   

ජ්  ධිපති්ර   ් ශ ්ට සිින දී ශම් ශේ වුණ   ම්, ඔබතුම   

හ ට ශද  නිර්්ා   කුම ක්ද කි  . හද  උතුුබ පළ ්හ ්ා ් 

පිිතුවීම  2ආ්   ත්ර්ෂශේ සිුන වුණු අසිරිම ්හ සිුනීම ක් බ් 

ඔබතුම   ද්ට ් . අද ඔබතුම  ශේ කැබි ට් ම ණ්ඩබශේ ඉ්ට  

ඇම ති්ුබ හද  ඒ ආණ්ඩුශේ ඉඳශග  ඒකට විුබේෙ වුණ .   "ඇයි, 

ශම් උතුුබ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ති ්ටශ්ට? ශම් පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  තිේශ්ෝහ  TNA හක නිකම්ම     ් , TNA හක 

    ම ැති්රණ ක් අපි ශම ොකටද ති ්ටශ්ට?" කි   හද  

ආණ්ඩුශේ ිතටර  අ  ඇහු් . හද  ජ්  ධිපතිතුම   කැබි ට් 

ම ණ්ඩබශේදී ඇහු් , "ත් අවුුබුන ශදකකට ප්ථශ්  උතුුබ පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ  තිේ්්හ ඒක අපට   ්ට  ර ළු්්ටද?" කි  . 

්ින්ටශ්ට   ්ටශ්ට කවුද කි   හක ශ ොශ්යි. බිම් ශබෝම්බ 

්ර රර  භූමි ක ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ශරෝපණ  කිරීම යි ්ැදග්හ 

855 856 

[ගුබ ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම නත ] 
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ශ්්ටශ්ට. ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි, ඔබතුම  ශේ 

්ශ්ථකෘතික භූමි ට ඒ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ති ්ට  හද  

ආණ්ඩු් ීර්ටුන ග්හශ්හ හශනම යි. කුබණ කර ඔබතුම   නෘද  

් ක්ෂි ට ඉඩදීබ , ඔබතුම  ශේ ජ් ත ් ශ්නුශ්්ට ඒ නඬ අ්  

කර්ට .  

අ්්   ් ශ ්ට, ඊළඟ ම ැති්රණ  කුම ක්ද, ජ්  ධිපති 

අශේක්ෂක   කවුද කි   ප්ර ාමික ්ශ් දශේ හ්ලලී සිින්ටශ්ට 

 ැති්, අපි අභිමුශ්ිත තිශබ  ශම් ීරරණ ්හම ක ම ැති්රණ  

ශ්නුශ්්ට ඔශේ ශේ ප බ  ම ත් ද  මුසු කර්ට  කි   

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ඉ්ට  නැම  ම ්ටත්රී්ර කුශග්ටම   ැ්ත 

 ැ්ත්හ ඉ්ලබ  සිිනමි්ට, ඒ ්ඳන  ආර ෙ   කරමි්ට ම ශේ කා ් 

අ්්්ට කර ් . ්ථතුතියි. 

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon.  S.M. Chandrasena will second the Motion.  

 
[අ.ා . ආ2.25] 

 

ගුණ එසන.එම්. චන්ද්රවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரபசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි  අශේ ගුබ ඩබ්ථ 

අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම   ඉ රිප්හ කර  බද ශ ෝජ්  ් ම ම  ඉත  

ඕ ෑකමි්ට ්ථථීර කර ් . ශම ොකද  ශම ම  ශ ෝජ්  ් ශග   ඩබ්ථ 

අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම  යි  ම ම යි ශදශද  ම  පළ ්හ ්ා ශ්්ට 

තම යි ශේ ප බ   ආරම්ා කශළ . හතුම   ආ993දී දකුණු පළ ්හ 

්ා ශේ ම ්ටත්රී්රශ ක් නැින ට ප්හ ශ් ශකොට  ඒ ්ර්ෂශේදීම  

ම ම ්හ උතුුබම ැද පළ ්හ ්ා ශේ ම ්ටත්රී්රශ ක් නැින ට ප්හ වුණ . 

ශම ම  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ක්ල දැමීම  පිළිබඳ් අපි ඉත ම  

ක ග ුව ශ් ් .  

පළ ්හ ්ා ්ට ප  ති ර   හිත සිින ්ැඩි පිරි්ක් තම යි අද ශම් 

උ්හතරීතර ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ඉ්ටශ්ට.  පළ ්හ ්ා ශේ ඉඳබ  

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඇවි්හ තිශබ්ටශ්ට කවුද කි   බබ්ට  අත 

උ්ථ්්ට  කි   ශම ිත සිින  ම ්ටත්රී්ුබ 225ශද  ට කිේශ්ෝහ  

්ැඩි පිරි්ක් ඉ්ටශ්ට පළ ්හ ්ා ශ්්ට පැමි ස අ  බ් අපට 

ශපශ්ටවි. ඒ ් ශේම   පළ ්හ ්ා ්බ ම න ඇම ති්ුබ විධි ට  

ඇම ති්ුබ විධි ට ්න ම ්ටත්රී්ුබ විධි ට කටයුතු කළ වි  බ 

පිරි්ක් අද ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ශජ්යෂථව ම ැති ඇම ැති්ුබ්ට විධි ට 

කටයුතු කර ් . ඒ කි ්ටශ්ට  පළ ්හ ්ා ් ශේ ප බ  ට 

ඇතුළු ශ්  ශදොරුව්ක් බ්ට්හ ප්හ ශ්බ  තිබුණ . ශම් ශදොරුව් 

දැ්ට අවුුබුන හකනම  රක් ති්ථශ්  ්නබ  තිශබ්ටශ්ට. ම ම  අවුුබුන 

8ක් විතර උතුුබ ම ැද පළ ්හ ්ා ශේ ම ්ටත්රී්රශ ක් ්න 

ඇම ති්රශ ක් ් ශ ්ට කටයුතු කළ .  

පළ ්හ ්ා  ප බ   පිළිබඳ් අපට දීර්  අ්හ දැකීම් 

තිශබ ්   පළර ුබේදක් තිශබ ් . අපිට ශ්හශර  විධි ට පළ ්හ 

්ා  ප්්හ් ශග   ෑම  රජ් ට අ් යද   ැේද කි   ක රණ  

දැ්ට ම තු ශ් ් . තමු්ට  ්ටශ් බ  ද්ට ්   ජ් ් ර්ගික 

ප්ර ථ  ට තම යි පළ ්හ ්ා  ක්රම   ශග  ශේ කි   හක. හද   

ඉ්ට   ශේ රජීේ ග ්ටධි අගම ැතිතුම  ්හ  අශේ රශට් ශේ.ආර්. 

ජ් ්ර්ෙ  ිතටර  ජ්  ධිපතිතුම  ්හ ශදශද  ම  හකතු ශ්බ  ශම් 

රශට් වි  බ වි    ක් ඇති කරශග   ශේපළ වි    කරශග   

ජීවිත වි    කරශග  ශම් රටට අ් යයි කි   තම යි පළ ්හ ්ා  

ක්රම   ශග  ශේ.  මු්හ අද ශ් ශකොට කිසිම  ශන තු්ක්  ැතු් 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ක්ල දම   තිශබ ් . ශම් රශට් යුේෙ ක් 

 ැනැ  ගශ්තුරක්  ැනැ. ඒ ් ශේම  ශ් ්හ ්ථ් ා වික ශනෝ 

ශ් ්හ ්රි  ක රකම්්ලි්ට ඇති්  විපතක්  ැනැ.  

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ප්ථ ්ුබ ආ2.30ට lunch interval හකට 

්ා ශේ කටයුතු අ්හිතුව්්ට  ත් වි  ඩි ශදකක ක බ ක් 

තිශබ ් . ප්ථ ්ුබ ආ.30්ට පසු්්හ ඔබතුම  ට කා  කර්ට  

ර ළු්්ට.  

 

ගුණ එසන.එම්. චන්ද්රවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரபசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශනොඳම යි. ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි  ්ථ් ා වික 

ආපද ්ක්  රශට් යුේෙ ක්    දී කිසි ශද ක්  ැ්හ ම්  ශම් 

ඡ්ටද  ක්ල දම ්ට  කිසිම  ශන තු්ක්  ැනැ. ශන තු් තම යි 

ඡ්ටද්බට තිශබ  බ . අපි ද්ට ්   පළ ්හප බ  ම ැති්රණශේදී 

ශ්රී බශක  ශපොුනජ්  ශපරමුණ -ශප ශනොට්ුව්- අතිවිශිෂථට 

ජ් ග්රනණ ක් බබ  ග්හ බ්. අශේ රශට් තිබුණු ප්රෙ  ම  පක්ෂ 

ශදකට ්ඩ  ශම් අලු්හ පක්ෂ  ඉ්ථ්රනට ආ් . හම  පළ ්හප බ  

ම ැති්රණශ ්ට පසු් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  බ  

වුණ   පළ ්හ ්ා  ිනක්හ හශනම ම  ශ්ෝද ශග   යි කි  . ඕක 

තම යි ම ම   ම් ද්ට   ක රණ . නැබැයි  ආණ්ඩු්ක් වුණ ම  

ම ැති්රණ්බට බ  ශ්බ  බැනැ.  

අපි ද්ට ්   ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ජ්  ධිපතිතුම  ශේ ආණ්ඩු් 

ක බශේ අපි යුේෙ  අ්්්ට කළ බ්. ඊළඟට  මූබ ් ශේ ඉ්ට   

අශේ ගුබ ම ්ටත්රීතුම ්ටබ ශේ පළ ත ්  උතුශර් ඡ්ටද ප්්හ්්ට  

  ශකොට අශේ අ ්හ  ත්්හ හුඟ ක් ශදශ කු්හ කිේ්   ඊහම  

ඡ්ටද  ප්්හ්්ට  හප . අපි පර  ් .ඊ කි  .  මු්හ අශේ ිතටර  

ජ්  ධිපතිතුම   ්  ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම   කිේ්   ඊපර  ්  

තම යි. පැරුනණ්හ අපි ඡ්ටද  ප්්හ්්ට  ඕ ෑ. ඡ්ටද අයිති  

උතුශර් ජ් ත ්ට ශද්ට  ඕ ෑ.ඊ කි  . හශනම  කි   තම යි උතුශර් 

ඡ්ටද  තිේශේ. ඇ්හතටම  පර ද වුණ . අපිට  උතුශර්ට 

ම ්ටත්රී්ුබ්ට ශදශද  යි ප්හ වුශණ්. ඒ නැශර්ට  ඔක්ශකෝම  

ශදම ළ ්න මු්ථලිම් ම ්ටත්රී්ුබ්ට ප්හ වුණ . ඒ නි්  පර ජ්  කි   

හක අපි ා ර ග්ට  ඕ ෑ. පර ජ්  වුණ  කි  ශා ්ර්්ජ්  ඡ්ටද 

අයිති  -ජ් ත ්ශේ අයිති -  ැති කර්ට  ත් කිසි ශකශ කුට 

බැනැ. ඒ නි්  අපි විශ  ෂශ ්ටම  - [බ ෙ  කිරීම ක්] ශනොඳයි  ම ම  

පසු් කා  කර්ට ම්. 

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Sitting is suspended till 1.30 p.m.  

 
රැසනවීෙ ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අේ ිතුවවන ලදින්                    

අ.භා. 1.30ට නැවත පවේවන ලදී. 
அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைைிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று.  

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,  

 
ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. S.M. Chandrasena, you may continue.  

 
ගුණ එසන.එම්. චන්ද්රවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரபசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගුබ නිශ ෝජ්ය ක රක ්ා පතිතුම නි  විශ  ෂශ ්ටම  අපි 

ද්ට ්   ශම් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ක්ල දැමීම  නි්  පළ ්හ්බ 

තිශබ  ග්ර මී  ්ශ්ර්ෙ   වි  බ ් ශ ්ට ඇ  ිතටබ  තිශබ  
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

බ්. දැ ට පළ ්හ න ක ආණ්ඩුක ර්ුබ්ටශේ ප බ   පම ණයි 

තිශබ්ටශ්ට. ඒ නි්  ශම් ශ්  ශකොට පරිප බ  කටයුතු ්න 

්ශ්ර්ෙ  කටයුතු අඩපණ ශ්බ  තිශබ ්   කි   හක අපි 

අලුශත්ට කි ්ට  අ් ය  ැනැ. ඒක නි්  අපි කි ්ටශ්ට ශම් 

විධි ට ශම් පළ ්හ ්ා  ක්ල ද ්ට  කටයුතු කිරීම  නි්  ශම්ශක්ට 

ප්ර ථ ්බට මුහුණ දීබ  තිශබ්ටශ්ට අශේ රශට් ් ම   ය ජ් ත ් 

කි   හකයි.  

පළ ්හ ්ා ්බ බබතබ අනු් ්ශ්ර්ෙ  කටයුතු කර්ට  

අම  තය ශ  තිශබ ් . ම ම  උද නරණ ක් නැින ට උතුුබ ම ැද 

පළ ්හ ්ා ් ගැ  කි ්ට ම්. හිත ශ්ෞඛ්ය කටයුතු ශකශර  

ශරෝන්ල ශදකක් ඇශර්ට  සි ලුම  ශරෝන්ල පළ ්හ ්ා ්ටයි 

අයිති. ශපොශළෝට ුබ්  ්ථත්රික්කශේ තිශබ  ම න ශරෝනබ්හ ඒ 

් ශේම  අනුර ෙර රශේ ම න ශරෝනබ්හ ඇශර්ට  සි ලුම  ශරෝන්ල 

ශකශර්ටශ්ට පළ ්හ ්ා  ප බ    ටශ්හයි. අෙය ප   

්ම්බ්ටෙශ ්ට උතුුබ ම ැද පළ ්හ ්ා ් උද නරණ ක් නැින ට 

ග්හත ම  ම ෙය ම න  විදය බ න ක් පම ණ ඇශර්ට  සි ලුම  ප ්්ල 

තිශබ්ටශ්ට පළ ්හ ්ා ්  ටශ්හ.  

 

ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Tharaka Balasuriya to the Chair?   
 

ගුණ ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

I propose that the Hon. Tharaka Balasuriya do now 
take the Chair.  
 

ගුණ උදය ප්රභාේ ගම්ෙන්පිල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
 

විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆபைொதித்தொர். 
Seconded. 

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිවයෝජය කාරක සභාපතිතුො මූලාසනවයන් 

ඉවේ වූවයන්  ගුණ තාරක බාලසූරිය ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய  

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. THARAKA BALASURIYA took the 
Chair. 

 

ගුණ එසන.එම්. චන්ද්රවසේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரபசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ම ම  ඉ්ථශ්්ලබ ්හ ශම් ක රණ  ප්රක   කළ . ශම් 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ බහුතර ක් පළ ්හ ්ා ශ්්ට ආර  ම ්ටත්රී්ුබ්ට 

ඉ්ටශ්ට. අත ඉ්ථසුශ්ෝහ ඒක බබ ග්ට  ර ළු්්ට. දැ්ට 

මූබ ්  ට ආශේ්හ පළ ්හ ්ා ශේ ඉඳබ  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ආර  

ම ්ටත්රී්රශ ක්. ඒ නි්  අපි ශම් නැම  පැ්හතක්ම  බබ්ට  ඕ ෑ. 

ශම් පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද  ක්ල ද   හක  ම් පනසුයි  ම ඟ නරි  

හක්හ පනසුයි.  මු්හ ශම්ශක්ට ශ්  න නි  ශකොච්ාරද?  

පළ ශ්හ ් රි ම  ර්ග කටයුතු ග්හත ම  ප්රෙ   ්ැේ කිිතප ක් 

ඇශර්ට  සි ලුම  ් රි ම  ර්ග තිශබ්ටශ්ට පළ ්හ ්ා ්  ටශ්හ. 

ශ්    දළඹු් ශේ ප්ර ථ   ඇවි්ලබ  තිශබ ් . උතුුබ ම ැද පළ ්හ 

්ා ් ම ම  උද නරණ ක් ශබ් ග්ට ම්. පළ ්හ ්ා ශේ 

කෘෂිකර්ම  අම  තය ශ  ක් තිශබ ් . ඒශක් නිබෙ රි්ුබ 

ඉ්ට ් . පර්ශේෂකශ ෝ ් ශේ ශ ොශ ක් ආක රශේ නිබෙ රි්ට 

ඉ්ට ් . ඒ පළ ්හ ්ා ශේ කෘෂිකර්ම  අම  තය ශ   ඇම ති්ර   

 ටශ්හ ්රි  ්හම ක වුණ   ම් ශම්කට්හ  ම් කිසි පිළි ම ක් 

ශ ොද්ට  තිබුණ . අද අකර්ම ණය ශ්බ . කෘෂිකර්ම  

ඇම ති්ර කු්හ  ැනැ  අම  තය ශ ශේ ්ැඩකු්හ  ැනැ. ශම් 

සි ්ලබම  ආණ්ඩුක ර්ර  ට කර්ට ්හ බැනැ. ඒ ් ශේම  ඒ 

ශතොරතුුබ හ්ටශ්ට්හ  ැනැ. ශම්ක තනිකර නිබෙ රි ප බ  ක් 

බ්ට ප්හ ශ්බ  තිශබ ් .  

ම ම  ත් උද නරණ ක් ග්හශතෝහ   උතුුබ ම ැද පළ ත ්කුගඩු 

ශරෝග  ඉත  ත ්ට පැතිශර  ප්රශේ  ක්. ශම් ්කුගඩු ශරෝගී්ටට 

ආෙ ර උපක ර ශද්ට  තිබුණ   ්ම  ජ් ශ් ්  අම  තය ශ ශ ්ට. 

අද ්ම  ජ් ශ් ්  අම  තය ශ   අකර්ම ණයයි. අද ්කුගඩු ශරෝගී්ටට 

උදේ කර්ට  විධි ක්  ැනැ. 20ආ7 ්ැේතැම්බර් ම  ්ශේ තම යි 

උතුුබ ම ැද ඇතුළු පළ ්හ ්ා  තු ක් විසුුබශේ. ශම් පළ ්හ ්ා  

තුශ්ට ම ැති්රණ තිබුශණ් 20ආ2 ්ර්ෂශේ. දැ්ට ශම් 20ආ9 ්ර්ෂ . 

ශම් පළ ්හ ්ා  තු ට අවුුබුන නතකි්ට ම ැති්රණ  ැනැ. අපි ශම් 

විධි ට ම ැති්රණ ක්ල දැමීම  ඉත ම  ජ් ත  විශරෝීන ශද ක් 

් ශේම  ්ර්්ජ්  ඡ්ටද අයිති ට කර  පනරක්. විෙ  ක   

්ය්්ථා ද  ක   පළ ්හ ්ා  ්න පළ ්හ ප බ  කි   ශම් 

ආ ත  නතශර් තම යි අශේ රශට් ම නජ්    විසි්ට ශතෝර  

නිශ ෝජිත ්ට  සිින්ටශ්ට. ඒ් යි්ට ්ැඩිර රම  හ ම්  සි  ට 75ක් 

පම ණ ්ශ්ර්ෙ  කටයුතු්හ  පරිප බ  කටයුතු්හ කර  පළ ්හ 

්ා ් අකර්ම ණය කළ යි කි ්ටශ්ට ඒ පළ ශ්හ ්ශ්ර්ෙ   

අඩ ළ කිරීම ක්. රශට් පළ ්හ ්ා   ්ශ ්ට න ක් දැ්ට 

අකර්ම ණය ශ්බ . අශප්ර ්ල ම  ්  ්  විට ත් පළ ්හ ්ා  ශදකක් 

අකර්ම ණය ශ් ් . බබ  ්ැේතැම්බර් ම  ්  ්  විට  විට ත් 

හකක් අකර්ම ණය ශ් ් . රජ්  කි ්ටශ්ට   සි ලු පළ ්හ 

්ා ්බට හක ද්ශ්  ම ැති්රණ  ති ්ට  ඕ ෑයි කි බයි. ආ987 

පළ ්හ ්ා  ක්රම   ශග  ර  ශ්බ ශේ ශේ.ආර්. ජ් ්ර්ෙ  ිතටර  

ජ්  ධිපතිතුම  ්හ ම ට ම තක නැින ට පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද  

පැ්ැ්හවූශේ රට ශකොට්ථ තු කට ශ්්ට කර  අ්්ථා  තු කදීයි. 

දැ්ට ශාෝද   කර ්   ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ජ්  ධිපතිතුම   

තම ්ටශේ ් සි ට ක බශ ්ට ක බ ට පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද තිේබ යි 

කි බ . හ  අමූලික  අ්තය ශාෝද  ්ක්. පළ ්හ ්ා  ක්රම   

පට්ට ග්හශ්හම  පළ ්හ ්ා  සි ්ලශ්ලම  ඡ්ටද  හක ද්ශ්  ති බ  

ශ ොශ්යි. හක ද්ශ්  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ති ්ට  ඕ ෑ  ම් 

ඒකට බ ෙ ්ක්  ැනැ. දැ්ට ඉතිරි පළ ්හ ්ා  තුශ ිත ඉ්ටශ්ට ශ්රී 

බශක  නිදන්ථ පක්ෂශේ ම න ඇම ති්ුබ්ට තු ්ටශද ක්. හතශකොට ඒ 

ම න ඇම ති්ුබ තු්ටශද  ට ර ළු්්ට  දැ්ට ඒ පළ ්හ ්ා  තු ්හ 

විසුුබ්  හක ද්ශ්  ඡ්ටද  ති ්ට  කි බ  ශ ෝජ්   කර්ට . 

්ම නර විට ඒ ීරරණ ට හ්ට  ර ළු්්ට ශේවි. ඒ් ශ ිත ක බ  

අ්්්ට ශ්්ට  ත් ම  ් කිිතප ක් ත් තිබුණ  වුණ්හ  පළ ්හ 

්ා  තු ක ඡ්ටද  පැ්ැ්හීම  අවුුබුන හකනම  රක් ති්ථශ්  ක්ල 

දම   තිී ම  තුළි්ට වි  බ අ් ෙ රණ ක් ශ්බ  තිශබ ් . ත් 

පළ ්හ ්ා  තු ක් ම  ් නතරක් ති්ථශ්  අකර්ම ණය ශ්බ  

තිශබ ් . දැ ට ක බ  අ්්්ට ශ්බ   ැති පළ ්හ ්ා  තුශ ්ට 

ශදකක ක බ  අශප්ර ්ල ම  ්  ්  විට අ්්්ට ් ් . අශප්ර ්ල 

ම  ් ට තිශබ්ටශ්ට ත් ම  ් ශදකයි. ඊළඟට  ්ැේතැම්බර් 

ම  ්ශේ අශ ක් පළ ්හ ්ා ශේ ක බ ්හ අ්්්ට ශ් ් . 

්ැේතැම්බර් ම  ් ට ත් ම  ් නතක් තිශබ්ටශ්ට. ඉති්ට ශම් 

පළ ්හ ්ා  සි ්ලබටම  හක ද්ශ්  ම ැති්රණ  ති ්ට  ඕ ෑ 

 ම්  සි ලු ශද   හකඟ ශ්බ  ඉතිරි පළ ්හ ්ා  තු  ්හ විසුුබ්බ  

කටයුතු කර්ට  ර ළු්්ට.  ඒක තම යි ් ෙ රණ ක්රම  .  
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මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ශම් පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද  ක්ල 

දැමීම  නි්  උතුුබ ම ැද පළ ශ්හ අද ශ්බ  තිශබ  න නි  ගැ  හිත 

ජී්්හ ්  ම නජ්  නිශ ෝජිත කු නැින ට ම ම  ද්ට ් .  

විශ  ෂශ ්ට උතුර කි ්ටශ්ට උතුුබම ැද පළ ්හ ්ා ්ට තිශබ  

  බද් පිිතින පළ ්හ ්ා ්. අපි්හ හක්ක ශේ ප බ  ්ම්බ්ටෙකම් 

ඇතුළු ශ ොශ කු්හ ්ම්බ්ටෙකම් තිශබ  පළ තක්. උතුශර් 

ශේ ප බ  කටයුතු්බට්හ අපි   ් .  උතුශර්  ් ම   ය ජ් ත ් 

-ම ්ටත්රී්ුබ්ට ශ ොශ්යි - කි ්ටශ්ට ඊශම් පළ ්හ ්ා ් 

ප්්හ් ශග  ගි  ක බශේ්හ පළ ්හ ්ා ්ට බැබුණු මුද්ල 

නරි  ක ර් වි දම් කරබ   ැනැ. විේශ්ටෂථ්ර්ට ම න ඇම ති්ර   

්න TNA ්ශවිෙ    අතර ශබොකු ශබදීම ක් ආරවුබක් තිශබ ් . 

ඒ පළ ්හ ්ා ් අකර්ම ණය ීම  ගැ  ඒ කිසිම  ශක කු කා  

කර්ටශ්ට  ැනැ. අද කුබණු ඉ රිප්හ කර්ට  ශක කු  ැනැඊ 

කි   හකයි. ඒ ුනක් ගැ වි්ලබ උතුශර්හ තිශබ ් . උතුුබ 

 ැ ශඟ ිතර ්ඳන  තම යි ශම් පළ ්හ ්ා  ඇති කශළ . ඉති්ට අද 

 ැ ශඟ ිතර පළ ්හ ්ා ශේ්හ ක බ  අ්්්ට ශ්බ   උතුුබ පළ ්හ 

්ා ශේ්හ ක බ  අ්්්ට ශ්බ . ඒ ශදශක්ම  පළ ්හ ්ා  

්රි  ්හම ක ශ්්ටශ්ට  ැනැ. හද  රජීේ ග ්ටධි අගම ැති්ර  යි  

ශේ.ආර්. ජ් ්ර්ෙ  ජ්  ධිපතිතුම  යි ් කච්ඡ  කරබ   උතුුබ 

 ැ ශඟ ිතරට වි්ඳුම් ශ්ීම  ්ඳන යි ශම් පළ ්හ ්ා  ක්රම   

ශග  ශේ. අද උතුශර්හ පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද   ැනැ   ැ ශඟ ිතර්හ 

 ැනැ.  ශම් ඡ්ටද ක්ල දම   හක  ම් ශ්ලසියි. පසුගි  ක බශේ 

පළ ්හ ප බ  ආ ත ්බ ඡ්ටද   ක්ල දම මි්ට ගි  .  අපි 

ශපළප ළි ගිිත්ලබ   පිකිනශ කරබ   ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් 

්ා පතිතුම   නමු ශ්්ට  දන පනශළෝථ්ත ්ක් ගිිත්ලබ  

ම ැති්රණ  ති ්ට  කටයුතු කර්  ග්හත . ම ැති්රණශ ්ට 

ආණ්ඩු් පර දයි. ශම් ම ැති්රණ ක්ල දැමීම  ආණ්ඩුශේ 

ශ්ෞඛ්ය ට්හ ශනොඳ  ැනැ  ඒ ් ශේම  ප්රජ් ත්ට්ර් දශේ 

ශ්ෞඛ්ය ට්හ ශනොඳ  ැනැ කි   හක අපි කවුුබ්හ ද්ට   

ක රණ ක්.  

අපි ද්ට ්   හක අ්්ථා ්ක ම ැති්රණ ක්ල දැමීම  නි්  සිුන 

වුණු ශේ. ආ982 ම න ම ැති්රණ ක් ශ ොති   ජ් ම ත 

විා රණ කට ගි  නි්  රශට් ජ් ත ් තුළ ම ැති්රණ ගැ  

වි ථ් ්   ැති ශ්බ  රශට් ඇති වුණු විප්හති  අපි කවුුබ්හ 

ද්ට   ක රණ ක්. ඒ නි්  ම ැති්රණ ක්ල දැමීම  තුළි්ට 

ම ැති්රණ ගැ  වි ථ් ් ක්  ැති ශ් ් .  

දැ්ට ම ැති්රණ ශකොම ් රි්ථතුම   කි  ්   ඡ්ටද  ්ඳන  

ඡ්ටද ද  කයි්ට ලි  ප ශචි ශ්්ටශ්ට  ැනැ කි බ . ඉති්ට 

ලි  ප ශචි ශ්්ටශ්ට  ැනැ තම යි. ඡ්ටද ක්  ැ්හ ම් ඡ්ටද 

ද  කයි්ට ලි  ප ශචි ශ්්ටශ්ට ශම ො ් ටද? අද ඡ්ටද ද  කයි්ට 

ම ඟ නරි ්   ඡ්ටද ට ලි  ප ශචි ශ්්ටශ්ට  ැති්. ඡ්ටද ශකොළ   

ර ර්්ටශ්ට  ැනැ.  ඒ අ  බශබ්ට ඡ්ටද ද  කයි්ට බ්ට ප්හ 

කරග්ට  සිුන ශ්බ  තිශබ ් .  

දැ්ට ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් ්ා පතිතුම  ්හ තැනි්ට තැ  කි  

කි     ්   ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  ඕ ෑ  ප්රජ් ත්ට්ර් ද  

ආරක්ෂ  කර්ට  ඕ ෑ  කි බ . ඒ ් ශේම  ප ර්ලිශම්්ටතු් 

විසුුබ්  නරි  බද අ්්ථා ශේදී ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් 

් ම  ජිකශ ක් අධිකරණ ට ගි   අපි දැක්ක   ම ැති්රණ  

ප්්හ්්ට  හප   කි බ . දැ්ට ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් 

්ා පතිතුම   කි  ්   කවුුබ නරි ශකශ ක් ශම්ශක් ශගේජි  

බඳි්ට  ගිශ ෝහ ශනොඳයි කි බ . ම ම  හතුම  ට කි  ්   

ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  හප   කි බ  ශගේජි  

බඳි්ට  ගිශේ හතුම  ශේ ශකොමි්ශම්ම  ශකශ ක්  කි බ . ඒ 

් ශේම  හතුම  ට අපි ශ ෝජ්   කර ්   ඔබතුම ්ටබ ශේ කවුුබ 

නරි ගිිත්ලබ  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  ශ්නුශ්්ට ශම් 

ශගේජි  බඳි්ට  කි බ . ම ැති්රණ  ක්ල දම ්ට  ශ ොශ්යි  

ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට . හද  උ් වි ට ගිශේ ම ැති්රණ  

ප්්හ්  හක ම   ් ිතමිකම් උ්ලබශ    කිරීම ක් කි බ යි. 

ම ැති්රණ  ශ ොප්්හ්  හශක්ට ඡ්ටදද  ක  ශේ අයිති   ැති 

ශ්බ  තිශබ  හක ගැ  තම යි අද අපි උ් වි  ්ට  කි ්ටශ්ට.  

විශ  ෂශ ්ටම  අපි ශම් ් ශකොට ් කච්ඡ  කර ශග    ්   

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ත්්හ ක්ල දැම්ශම ෝහ අපි 

ශර ෂථව ධිකරණශේ -උ් විශේ- පිිතට පත්ට  ඕ ෑ  කි බ . 

හතැ ට  ්ට  ඉ්ථශ්්ලබ  විෂ  ා ර ඇම ති්ර  ශග්ට ම ම  

ඉ්ලබ  සිින ්   පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  

්ම්බ්ටෙශ ්ට අද   ශේම  ප්රක   ක් කර්ට  කි බ . ඒකයි 

ප්රජ් ත්ට්ර් ද   ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ආරක්ෂ  ශ්්ටශ්ට හශනම යි. 

කා    කතුම  ්හ ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ගැ  ශබොශනොම  ඉනළි්ට කා  

කළ   ්රි   කළ . හශනම   ම්  ශම්ක්හ ්රි  ්හම ක කර්ට  කි බ  

ම ම  කා    කතුම  ශගනු්හ ඉ්ලබ  සිින ් . ශබොශනොම  ්ථතුතියි. 

 
[பி.ப. 1.42] 
 

ගුණ ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

இன்மறய தினம் ைொகொை சமபகளுக்கொன பதர்தமல 

நடத்துவமத வலியுறுத்துகின்ற சமப ஒத்திமவப்புபவமள 

விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு எனது கருத்துக்கமளப் பதிவு 

தசய்துதகொள்வதற்கு வழங்கிய வொய்ப்புக்கு முதலில் எனது 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்பறன். ைொகொை 

சமபகளுக்கொன பதர்தமல உடனடியொக நடத்தொமை 

ததொடர்பில் நொடொளுைன்றத்தின் கடந்த முதலொவது அைர்வில் 

விடயத்திற்குப் தபொறுப்பொன அமைச்சொிடம் நொன் ஒரு 

பகள்வியிமன முன்மவத்துள்பளன். அதற்கு உடனடியொகப் 

பதில் கிமடக்கவில்மல. உடனடிப் பதில் கிமடக்கொமையொது 

ைொகொை சமபகளுக்கொன பதர்தமல நடத்தொைல்  பைலும் 

இழுத்தடிப்புகள் இடம்தபறுபைொ? என்ற சந்பதகத்மத எைது 

ைக்களிமடபய ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இத்தமகயததொரு 

நிமலயில், நொட்டுக்கு ைிக முக்கியைொனததொரு விடயத்மத 

தகௌரவ நொடொளுைன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழஹப்தபருை  

அவர்கள் இன்று இந்தச் சமபக்குக் தகொண்டுவந்திருப்பது 

ததொடர்பில் அவருக்கு எனது நன்றிமயத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்பறன்.  

இந்த நொட்டில் தைிழ்  பபசுகின்ற ைக்களுக்குக் கிமடக்க 

பவண்டிய உொிமைகமளக் பகொொி, சொத்வீக வழியிலொன  

பபொரொட்டங்கமள முன்தனடுத்திருந்த நிமலயில், அத்தமகய 

சொத்வீகப் பபொரொட்டங்கள் யொவும் பபொினவொத 

சிந்தமனகளொலும் சுயலொப தைிழ் அரசியல்வொதிகளின் 

தசயற்பொடுகளொலும் பதொல்வி கண்டிருந்த நிமலயிபலபய ஓர் 

ஆயுதபைந்திய பபொரொட்டத்தின்பொல் தள்ளப்பட்டிருந்பதொம். 

ஆயுதம் தொங்கிய பபொரொட்டம் என்பது அப்பபொமதக்கு இந்த 

நொட்டுக்கு புதியததொரு விடயைல்ல என்ற பபொதிலும், எைது 

ைக்களின் உொிமைகமளப் தபறுவதற்கு பவறு வழிகளின்றிய 

நிமலயிபலபய அதமனத் பதர்ந்ததடுக்க பவண்டிபயற் 

பட்டிருந்தது. அதற்கொன பதமவ அப்பபொது இருந்தது. அந்த 

ஆயுதம்  தொங்கிய பபொரொட்டத்தின் தபறுபபறொகபவ 13 ஆவது 

திருத்தச் சட்டத்தின் ஊடொன ைொகொை சமப முமறமை எைது 

ைக்களுக்குக் கிமடத்தது. அதன் பின்னர் ஆயுதம் தொங்கிய 

பபொரொட்டம் பதமவயற்றது என்பபத எைது நிமலப்பொடொகும். 

எனினும், துரதிருஷ்டவசைொக அந்த ஆயுதம் தொங்கிய 

பபொரொட்டம் திமச ைொறிப் பயைித்து, ஒரு பயங்கரவொத 

உருவிமன முழுமையொகத் தன்னகத்பத தகொண்டு எைது 

ைக்கமள முள்ளிவொய்க்கொல் வமரயில் தள்ளிவிட்டு, ஏரொளைொன 
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அழிவுகளுக்கு வித்திட்டது. அதுைட்டுைன்றி, இந்த நொட்டில் 

இன, ைத பபதங்களின்றியும், இன, ைத பபதங்கள் பொர்த்தும், 

பலர் தகொல்லப்பட்டும், பல அழிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டும் 2009 

ஆம் ஆண்டில் அந்த அழிவு யுத்தம் முடிவுக்குக் 

தகொண்டுவரப்பட்டது.   

ைொகொை சமப முமறமைமய எடுத்துக்தகொண்டொல், எந்த 

ைக்களுக்கொன உொிமைகமளப் தபற்றுக் தகொடுப்பதற்கும் எந்த 

ைக்களுக்கொன அதிகொரங்கமளப் பகிர்வதற்கும் எந்த ைக்களின் 

பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கும் முன்னுொிமை வழங்கப்பட்டு 

ைொகொை சமப முமறமை தகொண்டுவரப்பட்டபதொ, அந்த 

ைக்கள் வொழுகின்ற ைொகொைங்கள் தவிர்ந்து நொட்டின் ஏமனய 

ைொகொைங்கள் அந்த முமறமையொல் பபொதிய நன்மைகமள 

அமடந்தன; அமடந்தும் வருகின்றன. ஆரம்பத்தில் வடக்கு 

ைொகொைத்மதயும் கிழக்கு ைொகொைத்மதயும் இமைத்து 

வழங்கப்பட்டிருந்த ைொகொை சமபயிமனப் புலிகள் இயக்கத் 

தரப்பினர் தங்களது சுயலொபம் கொரைைொக நிரொகொித்து 

விட்டனர்.  அதன் பின்னர், அந்த ைொகொை சமபமய 

ஏற்றுக்தகொண்டிருந்த தைிழ்த் தரப்பினர், அதமனக் குட்டிச் 

சுவரொக்கி, குதூகலித்துக் களித்தனர். குறிப்பொக, அது ஒரு வொடி 

வீடு என நிமனத்பத அதன் ஆட்சியொளர்கள் தசயற்பட்டனர்.  

வடக்கு ைொகொைமும் கிழக்கு ைொகொைமும் பிொிக்கப்பட்டதன் 

பின்னர், கிழக்கு ைொகொைம் ஓரளவு நன்மைகமள ைொகொை 

சமபயின் வொயிலொகக் கண்டுள்ள பபொதிலும் வடக்கு ைொகொைம் 

இந்த நொட்டில் ைிகவும் பின்தங்கிய நிமலக்பக இப்பபொது 

தள்ளப்பட்டுள்ளது. கல்வியில், விமளயொட்டுத் துமறயில், 

சுகொதொர வசதிகளில், ஏமனய அபிவிருத்திகளில் இந்த நொட்டில் 

ஒன்பதொம் இடத்மதயும், வறுமையில், பவமல வொய்ப்புகள் 

இன்மையில், ைக்களது வொழ்வொதொர வசதிகள் இன்மையில் 

முதலொம் இடத்மதயும் வகிக்கின்ற சொதமனமய அது நிகழ்த்திக் 

தகொண்டிருக்கின்றது. எதற்கொக ைொகொை சமபத் பதொோ்தலில் 

பபொட்டியிட்படொம்? எதற்கொக ைக்களுக்குப் தபொய்யொன 

வொக்குறுதிகமள வழங்கி, அத்தமகய பதொோ்தலில் தவன்பறொம்? 

எதற்கொக ைொகொை சமபயின் கதிமரகளில் ஐந்து வருடங்கள் 

அைர்ந்திருந்பதொம்? என எதுவுபை ததொியொதவர்களொக அதன் 

கடந்த கொல ஆட்சியொளர்களும் கமலந்து பபொய்விட்டொர்கள்.   

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளொக வடக்கு ைொகொை சமபயில் 

ஆட்சி என்தறொன்று நடந்ததொ? என்பமத எைது ைக்கள் 

உைர்ந்து தகொள்வதற்கு ஏதுவொக அங்கு எதுவுபை எைது 

ைக்களுக்தகன தசயற்படுத்தப்படவில்மல. இப்பபொது எைது 

ைக்கள் ைத்தியில் தீவிரைொன விழிப்புைர்வுகள் பதொன்றி 

யிருக்கின்றன. அதொவது, எைது ைக்களது அடிப்பமட, 

அன்றொடப் பிரச்சிமனகமளத் தீர்த்துக் தருகின்ற, 

அபிவிருத்திகமள முன்தனடுக்கின்ற, அரசியல் உொிமைகமளப் 

தபற்றுத்தருகின்ற முயற்சியும் விருப்பமும், ஆளுமையும் 

தகொண்ட இதுவமர கொல தசயற்பொட்டு அரசியலில் எைது 

ைக்களின் பிரச்சிமனகமளத் தீர்த்துள்ள, பதமவகமள 

நிமறபவற்றியுள்ள, எைது ைக்களின் உொிமைகளுக்கொக 

நமடமுமறச் சொத்தியைொன முமறயில் உமழக்கின்ற தரப்பினர் 

வசம் வடக்கு, கிழக்கு ைொகொை சமபகமள ஒப்பமடப்பதற்கு 

எைது ைக்கள் எதிர்பொர்ப்புக் தகொண்டுள்ளனர்.  

இந்த ைொகொை சமப முமறமைமய எைது ைக்களுக்குக் 

கிமடத்த தபொன்னொன வொய்ப்பொகக் கருதுகின்ற நொங்கள், 

ைொகொை சமபகள் முமறமை ஏற்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் 

ஆயுதபைந்திய பபொரொட்டத்மதக் மகவிட்டு, ஜனநொயக 

வழிமுமறைீது நம்பிக்மக மவத்து, இந்த வழிமுமற மூலைொக 

எைது ைக்களின் பிரச்சிமனகமளத் தீர்க்க முடியும் என்கின்ற 

அபிலொமசயுடன் பதசிய அரசியல் நீபரொட்டத்திற்குள் 

வந்தவர்கள். அதுைட்டுைல்லொது, நொடொளுைன்ற 

ஜனநொயகத்தினூடொகவும் ைொகொை சமபகளினூடொகவும் எைது 

ைக்களின் பிரச்சிமன கமளத் தீர்க்க முடியும் என்கின்ற 

நம்பிக்மகமயத் தைிழ் அரசியல் களத்தில் முதன் முதலொக 

விமதத்தவர்களும் நொங்கள்தொன். அபதபநரம், தைிழ் 

இயக்கங்களுக்கு உள்பளயும் இயக்கங்களுக்கு இமடபயயும் 

ஏற்பட்டிருந்த பிரச்சிமன கமளத் தீர்ப்பதற்குக் 

மகயொண்டிருந்த வன்முமறகள், சபகொதரப்படுதகொமலகள் 

கொரைைொகவும் ஆயுதப் பபொரொட்டத்மத மகவிடும் 

நிமலப்பொட்டிற்கு நொங்கள் வந்பதொம். இன்றும்கூட, 

நொடொளுைன்றத்மதப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்ற தைிழ்த் 

தரப்பு உறுப்பினர்களுக்கு எைது ஆயுதபைந்தியப் 

பபொரொட்டத்துடன் பநரடிப் பங்களிப்புகள் இல்லொவிட்டொலும், 

இதமன அவர்கள் விளங்கிக் தகொள்வொர்கதளன 

நிமனக்கின்பறன்.  

எனபவ, ைொகொை சமப முமறமைமய எைது ைக்களின் 

நலன்கள் கருதிய சமபயொகச் தசயற்படுத்த பவண்டும் 

என்கின்ற விருப்பம், பதமவ, ஆளுமை என்பன எைது 

ைக்குகளுக்கு இருக்கின்றன. ைக்கமள ைறந்துவிட்டு, தவறும் 

பதவிகளுக்கொகவும், சலுமககளுக் கொகவும் வடக்கு ைொகொை 

சமபமய ஆண்ட கொலம் ைமலபயறிப் பபொய்வட்டது. இனி 

எைது ைக்களுக்கொக வடக்கு ைொகொை சமப இயங்கபவண்டும். 

எைது ைக்கள் விரும்புகின்ற பிரதிநிதிகளொல் அது இயங்க 

பவண்டும்.  

தற்பபொமதய நிமலயில், சப்ரகமுவ, வட ைத்திய ைற்றும் 

கிழக்கு ஆகிய மூன்று ைொகொை சமபகளின் பதொோ்தல்கமள 

நடத்தொது சுைொர் ஒன்றமர வருட கொலம் கழிந்துள்ளது. வடக்கு, 

வட பைல் ைற்றும் ைத்திய ைொகொை சமபகளின் 

உத்திபயொகபூர்வ ஆட்சிக் கொலம் முடிவமடந்து சுைொர் 3 

ைொதங்கள் ஆகிவிட்டன. பைல் ைொகொைம், ஊவொ ைொகொைம் 

ைற்றும் ததன் ைொகொைங்களின் ஆட்சிக் கொலமும் 

தவகுவிமரவில் பூத்தியமடயவிருக்கின்றன. எனபவ, ைொகொை 

சமபகளுக்கொன  பதொோ்தமல துொிதைொக நடத்த பவண்டியதன் 

பதமவ இன்று ைிக முக்கியைொனதொகக் கருதப்படுகின்றது. 

ஏற்தகனபவ ைொகொை சமபத் பதொோ்தல்கள் திருத்தச் சட்டம் 

தகொண்டு வரப்பட்டு ஏற்பட்டிருந்த தொைதங்களின் பின்னர், 

இந்த நொடொளுைன்றத் மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

அமனத்துக் கட்சிகளும் விமரவில் ைொகொை சமபகளுக்கொன 

பதொோ்தமல நடத்த பவண்டும் என்பமதபய வலியுறுத்தி 

வருகின்றன.  
 

ගුණ වහක්ටර් අප්පහාමි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The  Hon. Hector Appuhamy has raised 

a point of Order. 

 
ගුණ වහක්ටර් අප්පහාමි ෙහතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූබ ්   ශනොබ්  ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  දැ්ට ශම තුම ්ටබ  

පළ ්හ ්ා  ගැ  ශගොඩක් කා  කර ් . අද පළ ්හ ්ා  ගැ  ශම් 

ශ ෝජ්  ් ශග  ර  ගුබ ම ්ටත්රීතුම  ශග්ට ම ම  අන්ට  කැම ැතියි  

ශම් ගැ  කා  කර්ට  දැ්ට ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ගණ ූරරණ  
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තිශබ ් ද කි බ . පළ ්හ ්ා  ගැ  කැක්කුම ක් තිශබ ්   ම්  

ජ් ත ් ශ්නුශ්්ට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  ඕ ෑ 

 ම්  ඒ ගැ  කා  කර්ට   ම් අඩු ගණශ්ට ප ර්ලිශම්්ටතු 

ම ්ටත්රී්ුබ ිනක ඉ්ට  ඕ ෑ. ශම් ශ්බ ශේ  ්ා ශේ ගණ ූරරණ  

 ැනැ. ඒ නි්  ්ා ශේ කටයුතු ඉ රි ට ශග   ්ට  බැනැ. ඒකයි 

ම ශේ රීති ප්ර ථ  . 

 

ගුණ ඩලසන අලහප්වපුණෙ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  හතුම   ගණ ූරරණ  ගැ  කා  

කළ්හ  ශම් ශ්බ ශේ කිසිම  කැබි ට් ඇම ති්රශ ක් ගුබ ්ා ශේ 

 ැනැ. ගණ ූරරණ - 
 

ගුණ වේ.සී. අලවතුවල ෙහතා (අභයන්තර හා සනවවද්ශ් 

කටුතතු සහ පළාේ සභා හා පළාේ පාලන රාජය 

අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு பஜ. சீ. அலவத்துவல - உள்ளக, உள்நொட்ட 

லுவல்கள், ைொகொை சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs,  Provincial Councils and Local 
Government) 

ගුබ ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම නි  ්ා ශේ කැබි ට් 

ඇම ති්ුබ  ැනැ කි   ඔබතුම   කිේ් ට  පිළිතුුබ දීම ට ත් සුළු 

ශම ොශනොතකි්ට අශේ අම  තයතුම   හ ් . ඒ බ් ඔබතුම  ට්හ දැනුම් 

දීබ  තිශබ ් . පළ ්හ ්ා  න  පළ ්හ ප බ  ර ජ්ය අම  තය්ර   

විධි ට ම   ශම් වි් ද  තුළ  ගටම  ශම් ්ා ශේ  සිින  .   

ශනක්ටර් අේර න මි ම ්ටත්රීතුම   රීති ප්ර ථ   ශ ොමු කශළ   ගණ 

ූරරණ  ්ම්බ්ටෙශ ්ට. ගණ ූරරණ  ප්්හ්  ග්ට  

ප ර්ලිශම්්ටතු් දැ  ග්ට  ඕ ෑ. විශ  ෂශ ්ටම  ඔබතුම ්ටබ  දැ  

ග්ට  ඕ ෑ  ඔබතුම ්ටබ ශේ ශ ෝජ්  ශේදී ගුබ ම ්ටත්රී්ුබ  රඳ්  

ග්ට .  

 

පාර්ලිවම්න්තුව ගණන් වකොට ගණපූරණයක් වනොෙැති වූවයන්  
වබුනම් සීනු ශ්බ්ද කිරීෙට නිවයෝග කරන ලදී. 

පසුව ගණපූරණයක් තිබුවණන්- 
 

பொரொளுைன்றம் கைக்கிடப்பட்டு, கூட்ட நடப்தபண் இல்மல 

தயனக் கண்டதனொல், பிொிவு ைைி அடிக்கப்பட பவண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 பிறகு, கூட்ட நடப்தபண் இருந்ததனொல் - 
 

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 
Bells were ordered to be rung. 

Later, a Quorum being present- 
 

ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි - 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes,  Hon. Chandrasiri Gajadeera. 

 

ගුණ චන්ද්රසිරි ගජදීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  හතුම ්ටබ  ගණ ූරරණ  

පිළිබඳ ප්ර ථ   ම තු කිරීශම ්ට තනවුුබ ් ්   ඇ්හත ්  ශ ්ටම  

ශම් ශ ෝජ්  ් ්ම්බ්ටෙශ ්ට තිශබ  අකැම ැ්හත. ම   කි ්ටශ්ට 

ශම්කයි. නැම  හකකටම  රීති  අනු් ්ැඩ කර ්   ම් ශනොඳයි. 

 මු්හ ශපොුන ්ැදග්හකම ක් තිශබ  ප්ර ථ  ක් ගැ යි  දැ්ට  කා  

කර්ටශ්ට. ශම   වි් ද  ප්රම  ද කර්ට  ම තු කරර  කුබණක්.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක point of Order හකක් ශ ොශ්යි. 

 

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා (ආර්ථික 

ප්රතිසංසනකරණ සහ වපොුන සැපීමම් අොතයතුො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - தபொருளொதொர 

ைறுசீரமைப்பு ைற்றும் தபொதுவழங்கல் அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Minister of Economic 
Reforms and Public Distribution) 

Hon. Chair, I was walking into Parliament when I 
heard the Quorum Bell. So, with some other Hon. 
Members,  I walked right into the Chamber  So, do not 
make such allegations that we are trying to disrupt the 
Proceedings. 
Thank you. 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Douglas Devananda, please continue with your 

speech. You have one minute left. 

 
ගුණ ඩග්ලසන වද්වානන්දා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இதற்கிமடயில் புதிய அரசியல் யொப்பு என்கின்ற ஒரு 

வமரவு நொடொளுைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்கப்பட்டு, அது 

ததொடர்பில் நொட்டில் பல்பவறு கருத்து பைொதல்கள் 

பதொற்றுவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தபௌத்த பதரர்களின் 

எதிர்ப்பமலகள் நொளுக்கு நொள் அதிகொித்து வருகின்ற நிமலமை 

இன்று  நொட்டில் பதொற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது.  எைது ைக்களின் 

வொக்குகமள அபகொித்து, நொடொளுைன்றப் பதவிகமள எட்டிப் 

பிடித்துக்தகொண்ட தைிழ்த் தரப்பினர், வொக்களித்த எைது 

ைக்கமளபய பொதுகொக்கத் திரொைியற்ற நிமலயில், நொட்டில் 

ஜனநொயகத்மதப் பொதுகொக்கப் பபொவதொகக்கூறிக்தகொண்டு, 

இந்த ஆட்சிமயக் கொப்பொற்றி, அதன்மூலைொக தங்களது 

சுயநலன்கமள நிமறபவற்றிக்தகொண்டு வருவபதொடு, எைது 

ைக்களிடம் பபொய், “எங்களிடம் பகட்டுத்தொன் அமைச்சரமவத் 

தீர்ைொனங்கள் எடுக்கப்படும்; நொங்கள் கூறித்தொன் வடக்கு, 

கிழக்கு ைொகொைங்களில் எல்லொபை நடக்கும்” என வீண் வம்பு 

பபசிக்தகொண்டு, அபதவொயொல் “இந்த புதிய அரசியல் யொப்பு 

வமரவில் சைஷ்டி இருக்கிறது; அது ஒருைித்த நொடு என்ற 

பபொர்மவக்குள் ஒளிந்துதகொண்டிருக்கின்றது” என்று எைது 

ைக்களுக்கு தவளிப்பமடத்தன்மையற்ற, ஒளிவு ைமறவு 

அரசியமல நடத்திக்தகொண்டு, பகொழி ஒபரதயொரு முட்மடமய 

இட்டுவிட்டு ஊர் முழுவதும் தகொக்கொித்துக் தகொண்டு 

திொிவமதப்பபொல், தகொக்கொித்துக்தகொண்டு திொிவதொல்தொன் 

இன்று இத்தமகய எதிர்ப்பு நிமல சபகொதர சிங்கள ைக்களி 

மடபய ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அரசொங்கத்துடன் இமைந்து 

தசயற்பட்டு, சுகபபொகங்கமள அனுபவித்து வருகின்ற இந்தத் 

தைிழ் தரப்பு, திட்டைிட்பட இத்தமகய எதிர்ப்புகமள 

தபரும்பொன்மையின ைக்களிமடபய தூண்டிவிட்டு, இமதபய 

கொரைம் கொட்டி, அதொவது, எைது ைக்களுக்கொன தீர்வுத் 

திட்டத்மதக் தகொண்டுவருவதில் சிங்களத் தரப்பு எதிர்க்கிறது. 

எனபவ நொங்கள் சர்வபதசத்மத நொட பவண்டும். அதற்கு 

உங்களது வொக்குகமளத் தொருங்கள் என அடுத்து வருகின்ற 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

பதர்தலில் எைது ைக்களிடம் வொக்குக் பகட்டுப்பபொக 

எண்ைிபய தசயற்பட்டு வருகின்றனர் என்பற ததொிய 

வருகின்றது. 

எம்மைப் தபொறுத்தவமரயில் அரசியல் யொப்பின் 13 ஆவது 

திருத்தச் சட்டத்மத முழுமையொகச் தசயற்படுத்துங்கள்! இதமன 

ஓர் ஆரம்பைொகக் தகொண்டு, படிப்படியொன நிமல யொன 

அரசியல் தீர்வு பநொக்கி முன்பனறுபவொம் என்பமதபய 

ததொடர்ந்தும் வலியுறுத்தி வருகின்பறொம். அந்த வமகயில்தொன் 

இன்மறய நிமலயில் முதலில் ைொகொை சமபகளுக்கொன 

பதர்தல்கமள நடத்துங்கள்! ைொகொை சமபகளுக்குொிய 

அதிகொரங்கமள முழுமையொக வழங்குங்கள்! ைொகொை சமபகள் 

ைக்கள் பிரதிநிதிகளொல் தசயற்படுத்தப்படட்டும்!  என 

வலியுறுத்துகின்பறொம்.  உொிய கொலத்தில் பதர்தல்கள் 

நடத்தப்பட பவண்டும். பதர்தமல நடத்தினொல் அந்தக் கட்சி 

தவன்றுவிடும், இந்தக் கட்சி தவன்றுவிடும், நொங்கள் 

பதொற்றுவிடுபவொம் என்தறல்லொம் எவரும் எண்ைிக் 

தகொண்டிருந்தொல், இந்த நொட்டில் பதர்தல்கபள நமடதபறொத 

ஒரு நிமல வந்துவிடலொம். எனபவ, இந்த நொட்டில் ைொகொை 

சமபத் பதர்தமல உடனடியொக நடத்த பவண்டும் என்பதமன 

வலியுறுத்தி, சந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்கு ைீண்டும் நன்றி கூறி 

விமடதபறுகின்பறன்.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Dinesh Gunawardena.  

You have fifteen minutes.  

 
[අ.ා . 2.0ආ] 
 
ගුණ දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  திபனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ශම් රශට් ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා ් අනු් ජ් ත ්ට ිතමි පරම  ධිපතය  බබ  ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා ශේ අත ශ ොතැබි  නැකි බබ ක් ශබ් අ්ටතර්ගත ී 

තිශබ ් . හ  ඡ්ටද බබ යි. හම  පරම  ධිපතය  බබ ට තර්ජ්   

කළ ශ ොනැකි බ්  කි ැශ්  මූලික ශේ ප බ  ්ථා ්ර  හක්්්හ 

ජ් තික පක්ෂ රජ්  උ්ලබශ    කරබ  තිශබ ් . ඡ්ටද ක්  ැති 

ප්රජ් ත්ට්ර් ද  හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ආණ්ඩුශේ ප්රතිප්හති  බ්ට 

ප්හශ්බ  තිශබ ් . ඒ අනු් පළ ්හ ප බ  ඡ්ටද  අවුුබුන හක 

නම  රක් ක්ල තබමි්ට ිතතු්ක්ක ර ප බ  ත්ට්ර ක් ඇති කළ . 

අද ආර්ිකක  අවු්ල වි වු්ල ී කඩ  ්ැටී තිශබ ් . රශට් 

පරිප බ   කඩ  ්ැටී තිශබ ් . හ ශ ද  ්ැඩ කටයුතු ඉුව 

ශ්්ටශ්ට  ැති විධි ට ශ් ්  පේෙති  කඩ  ්ැ ිනබ . ශම   ආරම්ා 

කශළ  ශම් ආණ්ඩු් පළ ්හ ප බ  ඡ්ටද අ්ළශුතශකොට තම ්ටශේ 

ිතතු්ක්ක ර ප බ     ්හ කිරීශම නුයි. හිත ප්රතිලබ ක් ශබ් ඉත  

පැනැ ලි් ම නජ්  උේශ ෝෂණ ඉ රිශේ ශපබර් රි ම  ්ශේ ආ0 

්ැනිද  අපි     ග්හ ඡ්ටදශ ්ට විජ් ග්රනණ ක් අපට බබ  ග්ට  

ර ළු්්ටකම  ඇති වුණ . ඉතින ්ශේ පළමු ්රට හක්්්හ ජ් තික 

පක්ෂශේ    ක්හ්  ප්ති  ආණ්ඩු්ක් ශනෝ ශ්  ආණ්ඩු්ක් 

ම නජ්  ඡ්ටදශ ්ට ශම් ආක ර  ට පර ජ් ට ප්හ වූ හකම  

අ්්ථා ්, පසුගි  අවුුබේශේ ශපබර් රි ම   ් ශේ ආ0්ැනිද යි. 

හයි්ට ප ඩම ක්  ඉශග  ශග , ඡ්ටද ට ිතමි ශගෞර්  දීම ට 

දාද  ම්  ැති ්රි  ද ම   උ්හ්්ට ශකොට තිශබ ් .  

ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ැතිතුම   අද ඉ රිප්හ කරර  ශම් ්ා ් 

ක්ල තබ  අ්්ථා ශේ ශ ෝජ්  ්ට අනු් ශම් ් විට 

 ැ ශඟ ිතර, උතුුබ ම ැද න  ්බරගමු්    පළ ්හ ්ා ්්ට අවුුබුන 

හක නම  රක් ති්ථශ්  විසුුබ්  නැර තිශබ ් . උතුර, ් ෙ ්න 

ම ෙයම  පළ ්හ ්ා ්්ට අද ඒ ආක රශ ්ට විසුුබ්  නැර බබ  

සිින ් . ත් ිනක ද්්කි්ට බ්ථ  ිතර න   දකුණු  පළ ්හ ්ා ්්ට 

විසුුබ්  නැරීම ට නි මිත් තිශබ ් . ශම් පිළිබඳ් අග්ර ම  තයතුම   

ඇතුළු ආණ්ඩු් කුම   ප්රක   ්ට සිුන කළ්හ, හ  වි ථ් ් කළ 

ශ ොනැකි ප්රක   බ්ට ප්හ ී තිශබ ් . හිත පසුබිම  අපි බබමු. 

පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද  නි මිත    ට පැ්ැ්හවි  යුතු බ්ට   ඩු 

ීර්ටුන්ක් ප්රක   ට ප්හ වුණ .  ඒ කි ්ටශ්ට,  "පළ ්හ ්ා  

ඡ්ටද  ක්ල දැමි  ශ ොනැකිඊයි  කි බ  ශර ෂථව ධිකරණ  ීරරණ  

කළ . 

ආණ්ඩු් ඒ උ්හ් න  දැුබ් . හ  ප්රතික්ශෂ ප කළ නැක්ශක් 

ජ්  ම ත විා රණ කි්ට පම ණයි. හ ම්, පරම  ධිපතය බබ  ිතමි 

ඡ්ටදද  ක ්ට ඉ රි ට ගිිත්ලබ  ජ්  ම ත විා රණ කි්ට අනුම ත 

වුශණෝහ පම ණයි, පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද  ක්ල දැමි  නැකි ්්ටශ්ට. 

ඒ ශ්නු්ට ආණ්ඩු් කශළ  ශම ොකක්ද? ක ්ටත  ප ර් ථ්  

ඡ්ටද ට ඉ රිප්හ ීම  කි   මිාය  කුම ්ට්රණක රී අතුුබ 

්ශශ ෝෙ  ක් ශග ැ්ලබ ,  ඒ අතුුබ ්ශශ ෝෙ   වි් ද කර  

අ්්ථා ශේ දී පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද ක්රම   ශ් ්ථ කර්ට  හ ට 

කුබණු ර ශි ක් ඇතුළ්හ කළ . ශම් නි්  තම යි අදට්හ පළ ්හ ්ා  

ඡ්ටද   ැ්හශ්හ. හද  අපි ශම්ක ප ර්ලිශම්්ටතුශේ දී කිේ් . ඒ 

නි්  හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ    ක්හ්ශ ්ට තිබුණු ආණ්ඩු්ට 

හද  විුබේෙ පක්ෂ  ශබ් ශපනී ිතටර , හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ 

ඕ ෑ හප කම් ඉෂථට කර  බ් අද ් ශකොට්හ ඔේර  කරබ  

තිශබ  ටීහ්ටඒ     ක   ඡ්ටද  ුන්ට  , පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද හප  

කි බ .  ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ්හ හ ට පක්ෂ් ඡ්ටද  ුන්ට  . 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ශම් විධි ට තම යි හද  ම ෙයම  

ර ත්රි  ්  ශතක් පැ  හක නම  රක් ප ර්ලිශම්්ටතු් ක්ල දම මි්ට,  

පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද  ශ ොප්්හ්  කුම ්ට්රණ  ් ර්ාක කර 

ගැනීම  ්ඳන  හම  ්ශශ ෝෙ  ප ්හ ශකුවම්පතට  ඡ්ටද  විම ්  

හ  තුශ ්ට ශදකකි්ට ්ම්ම ත කශළ . හ  තම යි අද අපි මුහුණ 

ශද  අර්බුද . 

ඊට පසු්,  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ශකොට්ව ් සීම   නිර්ණ  

ශකොමි්ශම් ් ර්ත ් පැමි ස  . ඇම ති්ර   හද  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට 

ඒ ් ර්ත ් ඉ රිප්හ කළ .  තම ්ටට ් ර්ත ් ා ර දීශම ්ට පසු 

නි මිත ක බ සීම  ් ්  පසුගි  ්්ශර් ම  ර්තු ම  ්ශේ දී හම  

් ර්ත ් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ කළ . හ  ්න  වි් ද ට ගත 

යුතු් තිබුණ . ඒ අනු් අපි වි් ද  ඉ්ලලු් . හ  අනුම ත කර්ට ; 

් කච්ඡ  කර්ට  වි් ද ක් ඉ්ලලු් . ගුබ කා    කතුම  ්හ ඒක 

ක්ල දම මි්ට; ක්ල දම මි්ට;  ක්ල දම මි්ට සිින  . ඒ අනු් අශගෝ්ථතු 

ම  ්  ්  ශතක්ම  හ   ක්ල දැම්ම  . ශම ්ට  ශදශ්නි උ්හ් න . 

ඡ්ටද  පැ්ැ්හීම  ශ්නු්ට ්ා ්ට හම  ශ ෝජ්  ් ඉ රිප්හ 

කිරීම  ක්ල දැම්ම  . අ්්  ශේ දී ආණ්ඩු්ට්හ සිේෙ වුණ ,  හම  

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ශකොට්ව ් සීම   නිර්ණ  කිරීශම් කමිුව 

් ර්ත ්   ප්රතික්ශෂ ප කර්ට . ආණ්ඩු පක්ෂ ්හ, විපක්ෂ ්හ 

ශ ෝජ්  ් ප්රතික්ශෂ ප කළ .  නැබැයි, ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ 

නැර. ශම ිත ඊළඟ ප්රතිලබ  ශම ොකක්ද? ශම්  සීම   නිර්ණ  කිරීශම් 

කමිුව ් ර්ත ්  ප ර්ලිශම්්ටතු් ප්රතික්ශෂ ප කරනු බැබු්ශනෝහ, 

ඊළඟට තිශබ්ටශ්ට අග්ර ම  තය්ර  ශේ    ක්හ්ශ ්ට 

කමිුව්ක් ප්හශකොට හිත නිර්ශේ  බබ  ශග  කා    ක්ර   

විසි්ට ජ්  ධිපතිතුම  ට  ැීම යි. නැබැයි, ම  ් ශදකක් ඉකු්හ ීම ට 

ශපර හ  කළ යුතුයි. ශම් නිර්ශේ  කා    කතුම   විසි්ට බබ  

ශග  අද ් ශකොට ම  ් ශදක ඉකු්හ ශ්බ  ඉ්රයි.  මු්හ, 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ීරරණ ්හ, අභි  ා  කමිුවශේ ීරරණ ්හ 

අතිගුබ ජ්  ධිපතිතුම   ශ්ත  ්   ැනැ. ජ්  ධිපතිතුම   ශ්ත ශම් 

් ර්ත ්  ැේශ්ෝහ ජ්  ධිපතිතුම  ට ර ළු්්ටකම  තිශබ ් , ශම් 

867 868 

[ගුබ ඩේබ්ථ ශේ්  ්ටද  ම නත ] 
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ම ැති්රණ  ශකොයි ආක රශ ්ට ප්්හ් ් ද කි බ  ප්රක   ට 

ප්හ කර්ට . 

ඒ නි්  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට අද ශග ැවි්හ තිශබ   ශම් ්ා ් 

ක්ල තබ  අ්්ථා ශේ  ශ ෝජ්  ශ්්ට පසු් ශනෝ හ  කළ යුතුයි. 

ගුබ කා    කතුම   බැඳී සිින ්  හම  ් ර්ත ් ජ්  ධිපතිතුම   

ශ්ත  ්්ට . හ  ශ ො ැීශම ්ට කා    කතුම  ද ශබොශනෝ ුනරට 

ඒ කුම ්ට්රණ ට, උුතබට නසු්, නීති  උ්ලබශ    කර  

ප ර්ලිශම්්ටතු්ක් ශබ් නැසිශර ්   කි   ිනක ්ඳන්ට කර්ට  

සිුන ීම  ක ග ුවයි. ඒ නි් , පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද  පැ්ැ්හීශම් 

කටයුතු්බට ඇති කර්ට ට උ්හ් න දරමි්ට තිශබ  අ්ිතරත  

සි ්ලබ  ටප්හ කරමි්ට හම  ් ර්ත ්  ජ්  ධිපතිතුම   ශ්ත 

 ැීම ට ්න ම  කටයුතු කර්ට  කි බ  අපි ගුබ කා    කතුම  ට 

කි  ් .  ශබ්.  පරම  ධිපතය බබ  ිතමි ජ් ත ්ටයි. ඡ්ටද  ක්ල 

දම ්ට  බැනැ කි   ශර ෂථව ධිකරණ  ්ඳන්ට කළ ක රණ ද 

අ්ෙ රණ ට ශග  ඡ්ටද  ප්්හ්්ට  අපි කටයුතු කරමු.  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ම ශේ කා ් අ්්්ට කිරීම ට 

ම ්හශත්ට ශම් ක රණ  පිළිබඳ්්හ ්ඳන්ට කර්ට ට කැම ැතියි.  

ශම් ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ක රක ්ා  අ්්ථා ශේදී ්ම්ම ත කර  බද 

හම  ප ත අභිශ ෝග ට බක් කරර  ශ්බ ශේ, ශර ෂථව ධිකරණ 

විනි ථා ක ර්ුබ්ට තු්ටශද කුශග්ට යු්හ විනිසුුබ ම ඬු්ලශ්ල සිින 

අග්රවිනි ථා ක ර ප්රි ් ේ ශඩේ ම ැතිතුම   තනි්ම  ීර්ටුන්ක් ුන්ට  , 

ශම ම  ප ත ්ැරැ  විධි ටයි ප ර්ලිශම්්ටතු් ්ම්ම ත කර 

තිශබ්ටශ්ට කි  . අශ ක් විනිසුුබ්ුබ්ට ශදශද   හ ට හකඟ 

ශ ොවුණු නි්  ඒ ීර්ටුන් ්බශුත ීර්ටුන්ක් ශ ොවුණ්හ, 

"ප ර්ලිශම්්ටතු් ශම් කර තිශබ  ්ැශඩ් ්ැරැ යි, ක රක ්ා  

අ්්ථා ශේ දී ශම ්ැනි ශද ක් ්ම්ම ත කළ ශ ොනැකියි, හ  ප ශ්හ 

ප්රක ශිත අරමුණු්බට ්ම්ූරර්ණශ ්ට පටනැනියි"  නුශ්්ට 

අග්රවිනි ථා ක ර්ර කු ුන්ට ීර්ටුන්්්හ ප ර්ලිශම්්ටතු් ශනෝ 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ හ  ්ම්ම ත කර ග්හ හම  නීතිශේදී්ට ්ැබකි්ලබට 

ග්ටශ්ට  ැනැ.  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, අ්්   ් ශ ්ට ශම් 

ක රණ ්හ කි් යුතුයි. ජ්  ධිපතිතුම   ප්රක   කර තිශබ ් , 

ඡ්ටද  ප්්හ්්ට  ඕ ෑ කි  . ශම ්ට  අද “Daily Mirror”  ර ්්හ 

පශ්හ පළ කර තිශබ  ර ්ත. 

I would like to quote this and conclude my speech.   
“Daily Mirror” of today, 25th of January states, I quote: 

“Govt. will hold Presidential Election first: Minister Madduma 
Bandara Minister of Public Administration and Disaster 
Management Ranjith Madduma Bandara said despite whatever 
claims of others the government would hold the Presidential election 
first and that the general election  and the provincial council 
election would follow.” 

What does that mean?  The Government’s intention is 
very clear.  Until November, there will be no election 
other than the Presidential Election.  The attempt of the 
Government is to suppress the voting rights of people. It 
is not only the voters’ rights that matters.  The Provincial 
Council system is part of the Constitution of our country.   

ශම් තුළි්ට ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ් උ්ලබශ    කිරීශම් ්රි   

ම  ර්ග කට අනු් ආණ්ඩු් නැසිරී තිශබ ්  කි   හක 

ක ග ුවශ්්ට කි ්ට ට ඕ ෑ. දැ්ට ම  ් ගණ  ්ක් ති්ථශ්  

දාද  මි්ට ම ැති්රණ ශකොම ් රි්ථතුම   බබ ශග  ඉ්ට ් , හතුම   

ශ්ත නිශේද  ක් හ තුුබ. ම ැති්රණ  ප්්හ්   පළ ්හ ්ා  

නිශ ෝජිත ්ට ප්හ කරශග , ආද  ම් උප   ජ් ත ් ට න  ඒ ඒ 

ප්රශේ ්බ ්ශ්ර්ෙ   ා ර් සිින  ජ් ත ්ට ශ් ්  කිරීශම් 

අයිති  බබ  ශද්ට . හම  අයිති  ්න ම  බබ  දීශම් ්රි   ම  ර්ග ට 

අ්ීරර්ණ වි  යුතු  කි   ිනක ශම් අ්්ථා ශේ දී අපි  ළි්හ 

්ඳන්ට කර ් .  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Kanaka Herath.  You 

have ten minutes. 
 

[අ.ා . 2.11] 
 

ගුණ කනක වහේරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கனக பஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ඔබතුම   මූබ ් ශේ සිින  

අ්්ථා ්ක ්ා  ්ථ්්ලප ක් කා  කර්ට ට අ්්ථා ් බැී ම  

පිළිබඳ් ්තුටට ප්හ ශ් ් . විශ  ෂශ ්ටම  ්බරගමු් ජ් ත ් 

නැින ට අපි අශේ ගුබ ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ැතිතුම  ට ්ථතුති්්ටත 

ශ් ් , ශම ම  ්ා ් ක්ල තබ  අ්්ථා ශේ ශ ෝජ්  ් අද 

  ශේ ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ කිරීම  පිළිබඳ්. අද ්  ශකොට 

්බරගමු් පළ ්හ ්ා ් ඇතුළු පළ ්හ ්ා  තු ක් විසුුබ්  නැර 

්ර්ෂ හකනම  රකට ්ඩ  ්ැඩි ක බ ක් ගත ී තිබුණ්හ,  පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ ප්්හ්්ටශ්ට  ැති් කටයුතු කරමි්ට තිශබ ් . 

ඒ ් ශේම  ත්්හ පළ ්හ ්ා  තු ක් විසුුබ්  නැර, අද ් ශකොට 

ම  ් නතරකට ්ඩ  ්ැඩි ක බ ක් ගත ශ්බ  පළ ්හ ්ා ්ක්  ැති 

ත්හ්හ් ට  ප්හ ශ්බ  තිශබ ් .  

හද  දනතු්ට්  ආණ්ඩුක් රම  ේ  ්්ථා  ්ශශ ෝෙ   නරන  

බශක ්ට පළ ්හ ්ා  ක් රම   නඳු්ට්  ශද්ට  හක්්්හ ජ් තික 

පක්ෂ රජ් ට සිුන වුශණ්, විශ  ෂශ ්ටම  උතුුබ පළ ශ්හ සිින  දමිළ 

ජ් ත ්ට  ම්කිසි අ් ෙ රණ ක් වුණ  , හම  නි්  ඒ ේ රශේ ්බ 

ඉ්ට  ජ් ත ්ශේ අයිීර්ට  ක්තිම ්හ කළ යුතු  කි   පද ම  

ම තයි.  මු්හ, අද අපට ක ග ුවශ්්ට වුණ්හ ශම ්ට  ශම් 

ක රණ  කි ්ට  සිේෙ ශ්බ  තිශබ ් .  අද ් විට ශම් 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ේ  ්්ථා  ් ර්ත  ශනෝ ේ  ්්ථා  ශකුවම්ප්හ 

ඉ රිප්හ කර්ට  ආණ්ඩු් ඇතුළු "ටීහ්ටඒ" හක -විශ  ෂශ ්ටම  

සුම ්ටතිර්ට ම ්ට්හ රී්ර  - කටයුතු ක ර ් . ශෙඩර්ල ප බ  ක්, 

හශනම   ැ්හ ම් දනතු්ට්  ආණ්ඩුක් රම  ේ  ්්ථා  

්ශශ ෝෙ ශ ්ට ඇති කළ පළ ්හ ්ා ්බට ්ඩ   ක්තිම ්හ පළ ්හ 

්ා  ඇති කර්ට  අශේ රටට අලු්හම  ආණ්ඩුක් රම  ේ  ්්ථා ්ක් 

නඳු්ට්  ශද්ට යි හතුම ්ටබ  උ්හ් න කර්ටශ්ට. උතුුබ පළ ්හ 

්ා ් විසුුබ්  නැර ශම් ්  විට ම  ් නතරක් පනක් පම ණ 

ගතශ්බ  තිශබ ් .  මු්හ ශම් ් ශතක් ඒ කණ්ඩ  ම  ශම් 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ගැ  හක ්ා  ක් කා  කර ්  අපි 

දැක්ශක්  ැනැ; ඒ ප්රශේ ශේ ජ් ත ්ට  ැතිී තිශබ  අයිීර්ට 

ගැ  හතුම ්ටබ  කා  කර ්  අපි අනබ , දැකබ   ැනැ. ඒ 

පිළිබඳ් අපි ක ග ුව ශ් ් . ඒ ප්රශේ ශේ ජ් ත ් ශ්නුශ්්ට 

්ැබෑ්ටම   ් ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ්ක් ශේ්ට  ඕ ෑ  ම් 

පළමු් කළ යුතු ්්ටශ්ට, ප්රජ් ත්ට්ර් ද ට තර්ජ්  ක් ්  

ආක ර ට, අ් ෙ රණ ශබ් ශ ොප්්හ්  තිශබ  ශම් පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ්න ම  ප්්හ්  හකයි.  

හද  ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම  ශේ ආණ්ඩු ක බ  තුළදී 

පර ජ්  දැක-දැක; පර ජ්  ශ් ්   කි   දැ ශග  20ආ3 ්්ර 

්  විට  ප්රාම  ්ත ්ට උතුුබ පළ ශ්හ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

පැ්ැ්හවූ් . යුේෙ  අ්්්ට වුණ ට පසු් තම යි අපට හම  

ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  ර ළු්්ට වු ශණ්. ඇ්හතටම  ඒ පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ජ් ග්රනණ  කළ කණ්ඩ  ම  පළ ්හ ්ා ශේ ශ් ්  

නරි  ක ර් ඒ ජ් ත ්ට බබ  ුන්ට  ද,  ැේද කි   හක ගැ  

 ම් අපි ද්ටශ්ට  ැනැ.  

869 870 



ප ර්ලිශම්්ටතු් 

2017 ්ර්ෂශේදී, ්බරගමු පළ ්හ ්ා ් විසුුබ්්ට  ද්්ථ 

ශදකක් තිබි දී,  පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද විම සීම් ප ශ්හ ්ග්ටති ශදකක් 

පම ණක් ්ශශ ෝෙ   කර ්   කි   හ  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට 

ඉ රිප්හ කරබ , අ්්  ශේ ්ශශ ෝෙ  28ක් ඒකට ඇතුළ්හ 

කරබ , රෑ 8.00 ් තුුබ ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු් ප්්හ් ශග  ගිිත්ට, 

ඒ ප ත ්ම්ම ත කර ග්හත . ඒ නරන  හම  පළ ශ්හ ම ැති්රණ  

පැ්ැ්හීම  ක්ල දැම්ම  .  

ඊළඟට, පළ ්හ ්ා  සීම   නිර්ණ  කමිුව ් ර්ත ් 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ කරබ , හ  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ 

කළ අම  තය්ර   ඇතුළු සි ලුශද  ශේම  විශරෝෙත ශ්්ට ඒක 

පර ජ්  කළ . හ  පර ජ්  කිරීශම ්ට පසු අගම ැති්ර  ට හද  

අ්්ථා ්ක් බැබුණ  ම  ් ශදකක් ඇතුළත හතුම  ශේ ් ර්ත ් 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ශද්ට ; ජ්  ධිපති්ර  ට ඉ රිප්හ කර්ට . අද 

ශ් ශකොට ම  ් න ක පම ණ ක බ ක් ගතී තිශබ ් .  මු්හ 

හ්ැනි ් ර්ත ්ක් බබ දීබ   ැනැ. ශම්ක තම යි ඇ්හත ත්හ්හ් . 

අද ආණ්ඩු් ශම් ම ැති්රණ  ප්්හ්  හකට බශේ දඟබ ් . ශම් 

නි්  ශම් රටට, ශම් පළ ්හ්බට වි  බ න නි ක් ශ්බ  තිශබ ් .  

පළ ්හ ්ා ්බට විෂ  ්ට 36ක් පම ණ අ ්හ ශ් ් . ඒ 

විෂ  ්ට 36ට ඇතුළ්හ ්  ප්රෙ   ක රණ  ්  ශ්ෞඛ්ය , 

අෙය ප   ්න ප්ර් න   ්ැනි අශ  සි ්ලබක්ම  අශේ රශට් 

්ම ්ථත ජ් ත ්ට -විශ  ෂශ ්ටම  ග්ර මී  ජ් ත ්ට- ඉත ම  

්ැදග්හ ශ් ් . අෙය ප   ගැ  කා  කශළෝහ, අද මුළු රශට්ම  

තිශබ  ප ්්ල  ්දන්ථ ගණනි්ට ජ් තික ප ්්ල  328ක් පම ණයි 

ම ෙයම  රජ්   ටශ්හ තිශබ්ටශ්ට.  

අශ ක් සි ලුම  ප ්්ල්බ පරිප බ   ්ඳන  මුද්ල ප්රතිප ද   

ශ්්ට කර්ටශ්ට පළ ්හ ්ා  ම ඟිනුයි. අද ශ් ශකොට ශම් පළ ්හ 

්ා  නිශ ෝජ්   කර  ම ්ටත්රී්ුබ  ැති නි් , පළ ්හ ්ා  අ්රි  

ශ්බ  තිශබ  නි් , ඒ ප ්්ල්බ ්ශ්ර්ෙ  කටයුතු 

ශබොශනොම  ක්   ැ්තිබ  තිශබ ් . ශම ්ට  ශම් ක රණ  

ඔබතුම  ්හ ද්ට ්  ඇති,   මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි,. ම ම  

නිශ ෝජ්   කර  ම  ් ැ්ලබ ශකොට්ව ්ශේ, "බුනරි  " කි   

ප ්ශ්ල පසුගි  ්ර්ෂශේ අ්්්ට  කර්ට  තිබුණු ශගොඩ ැඟි්ලබක් 

්ඳන  ශකෝින නතරක මුදබක් බැී   ැනැ.  හ්ැනි ප ්්ල 

ගණ  ්ක් ගැ  ම ට කි ්ට  ර ළු්්ට. මුද්ල ශ්්ට කශළ   ැති 

නි් , පරිූරරක  මුද්ල  නරි  ක ර් අනුම ත ශ ොකළ නි්  හම  

ප ්්ල්බට  මුද්ල  බැී   ැනැ.   

ඊළඟට අපි ශ්ෞඛ්ය අශ   ගැ  බබමු. ව්දය්ුබ  ැති නි්  

බබශශගො ඩ ශරෝනශ්ල න සි අ තුුබ ඒකක  ්්  දම  ්   කි   

ඊශේ ශපශර්ද  ර ්්හ ප්හ්බ පළී තිබූ ආක ර  අපි දැක්ක . අද 

හම  ශරෝනශ්ල ව්දය්ුබ්ටශේ ිතඟ ක් තිබුණ්හ,  ඒ පිළිබඳ් 

කා  කර්ට    ඒ ප්රශේ   නිශ ෝජ්   කර  හක ම ්ටත්රී්රශ ක් 

 ැනැ; අම  තය්රශ ක්  ැනැ. ඒ ් ශේම  තම යි, ශ් ්හ 

ත තුුබ්බ අ   ැති වුණ්හ ඒ පිළිබඳ් ශ්ො   බබ්ට  

ශකශ ක්  ැනැ. ප්ර් න  අශ  ්හ  ඒ ් ශේම යි. කෘෂිකර්ම   ශද් 

බැලු්්හ, අනික් ්ෑම  අශ  ක්ම  ශද් බැලු්්හ ත්හ්හ්  හක න  

්ම   යි. 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, අද ශ් ශකො ට ශම් පළ ්හ 

්ා ්බ මුද්ල අම  තය්රශ ක්  ැනැ; අම  තය ම ණ්ඩබ ක්  ැනැ; 

ගිණුම් ක රක ්ා ්ක්  ැනැ; ්ා ශේ ම ්ටත්රී්ුබ  ැනැ. 

අ්්  ශේ හක ර ේගබශ ක් ඇතුළු නිබෙ රි කණ්ඩ  ම ක් තම යි  

පරිප බ  කටයුතු සි ්ලබක්ම  ්රි  ්හම ක කර්ටශ්ට. පළ ්හ 

්ා ් ්ෑම  ්ර්ෂ කම  අ  ්ැ  ඉ රිප්හ කර, ්ැබැ්ථම ක් ඇති්යි 

ඊළඟ ්ර්ෂ ට මුද්ල ප්රතිප ද  ශ්්ට කර්ටශ්ට. ශම ශ්  

්ැබැ්ථම ක් ඇති් ්රි   කර  පළ ්හ ්ා  සි ්ලබක්ම  අද 

අවිධිම ්හ, ්ැබැ්ථම ක්  ැති, ආණ්ඩුක ර්ර    ටශ්හ තිශබ  

පළ ්හ ්ා  බ්ට ප්හ ශ්බ  තිශබ ් . දනතු්ට්  ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා   ්ශශ ෝෙ  ට අනු්, ආණ්ඩුක ර්ර  ට පරිූරරක  

ඇ්ථතශම්්ටතු අනුම ත කර්ට  නැකි  ් තිශබ ් ද,  ැේද කි   

හක අද ගැටලු්ක් ශ්බ  තිශබ ් . පරිූරරක ඇ්ථතශම්්ටතු 

අනුම ත කර්ට  ආණ්ඩුක ර්ර  ට නැකි  ්ක්  ැනැ. අද කිසි 

ශද ක් අනුම ත කර්ටශ්ට  ැනැ. හශ්  අනුම ත කර්ටශ්ට  ැති්, 

ඕ ෑ විධි ට මුද්ල ශ්්ට කර ් . ්ම නර නිබෙ රි්ටශේ 

අ් යත  අනු්  ම්  ම්  ්ශ්ර්ෙ  ්ැඩ කටයුතු කර ් . ්ම නර  

ඒ් ට මුද්ල ශ්්ට කර ් . ්ම නර  ඒ් ට  මුද්ල ශ්්ට කර්ටශ්ට 

 ැනැ.  හ්ැනි ශබො ශනෝ ගැටලු තිශබ ් .  

පළ ්හ ්ා ්ක් තිබුණ   ම් හිත අම  තය ම ණ්ඩබ ක් 

ඉ්ට ් .  ඒ අම  තය ම ණ්ඩබ  ග්ට   ීර්ටුන ්ැරැ යි  ම්,   

ඒ් ට විුබේෙ ශ්්ට  විපක්ෂ ක් ිතින  .  මු්හ අද 

ආණ්ඩුක ර්ර  ට්හ,  පළ ්හ ්ා ශේ ඉ්ට  නිබෙ රි්ටට්හ  

අ් ය  ආක ර ට- නැම  හක්ශක  ම යි  කි   ම ම  කි ්ටශ්ට 

 ැනැ.- තම යි කටයුතු ශකශර්ටශ්ට.  පළ ්හ ්ා ශේ ්ම නර 

නිබෙ රි්ටට අ්හතශ ෝම තික ්රි  ම  ර්ග ග්ට  ර ළු්්ට. ඒ තුළි්ට 

ශ ොශ කු්හ ූරෂණ සිේෙ ශ්්ට  ර ළු්්ට.  මු්හ ඒ්  ගැ   

ශ්ො   බබ්ට ්්හ අද කවුුබ්්හ  ැනැ. 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, අපි රජ්ශ ්ට ඉ්ලබ  

සිින්ටශ්ට ශම පම ණයි. අපි ්න ම  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ට    

යුතුයි. ඊනීතයනුූලබ් තිශබ්ටශ්ට ජ්  ධිපති්රණ යිඊ කි   ඊශේ 

ඇම ති්රශ ක් ම  ෙය ට කි  ්  අපි දැක්ක ,. අවුුබුන 

හකනම  රකට ්ැඩි ක බ ක් ති්ථශ්  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

ශ ොප්්හ්ර  අ  නීති ක් ගැ  කා  කර්ටශ්ට ශකොශනොම ද?   

අපි ආණ්ඩු්ට කි  ් , ඉතින ්ශේ ම ැති්රණ නකුළ ග්හ නැම  

ආණඩු්ක්ම  අ්්  ශේ පර ජ්  ී තිශබ  බ්. 

ඒ ්ඳන  ශනොඳම  නිදසු  තම යි, අවුුබුන ශදකනම  රක් පම ණ 

පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ටශ්ට  ැතු් ප්රම  ද කරබ  - 

ප්රම  ද කරබ , අ්්  ශේදී පසුගි  ්ර්ෂශේ පැ්ැ්හවූ පළ ්හ 

ප බ  ම ැති්රණශේදී අ්ටත පර ජ් කට ප්හශ්්ට  සිුන වුණු 

හක. ඒ නි්  අපි කි  ් , ශගොඩි්ට ශේර  ග්ට  ර ළු්්ට, 

අඩුශ්්ට පර ජ්  ශ්්ට  ර ළු්්ට ආක ර ට දැ්ටම  ම  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ප්්හ්  හයි්ට පර ජ්  ශ්්ට  කි  . හශනම  

 ැ්හ ම් අ්ටත පර ජ් කට බක්ශ්්ට  සිේෙ ශ් ් . පි්ථසු 

නැුනණු බ්ලබ්ට   ්්ට  ශග   ්  ් ශේ තම යි අද ආණ්ඩු් 

ම ැති්රණ්බට ශග  ්ට  ශ්්ටශ්ට කි   හක කි   සිිනමි්ට 

ම    ්ති ් . 

 
[අ.ා . 2.23] 
 

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  විශ  ෂශ ්ටම  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  ඕ ෑ  කි   අශේ ගුබ ඩබ්ථ 

අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම   අද    ඉ රිප්හ කළ ක්ලතැී ශම් 

ශ ෝජ්  ් ්ම්බ්ටෙශ ්ට කා  කිරීම ට අ්්ථා ් බබ දීම  ගැ  

ම   ්ථතුති්්ටත ශ් ් . විශ  ෂශ ්ටම  කි ්ට  ඕ ෑ   ම ැති්රණ 

ක්රම   ශ් ්ථ කර්ට  ඕ ෑ  කි   ක රණ  ගැ  අපි 

සි ලුශද  ම  ක බ ක් ති ් ථශ්  කා  කළ   කි  . ඊශම් රටට 

අලු්හ ම ැති්රණ ක්රම  ක් හ්ට  ඕ ෑ. ම   ප ඡ්ටද ක්රම   අශනෝසි 

කර  මීට ්ඩ  ජ් ත ්ට දැශ    ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද ට 

්ින  කම ක් ශද්ට  ර ළු්්ට ම ැති්රණ ක්රම  කට  ්ට  ඕ ෑ.ඊ 

කි   ් කච්ඡ ්  ්ශ් ද  අවුුබුන ගණ  ්ක් ති ් ථශ්  ශම් රශට් 

871 872 

[ගුබ ක ක ශන ර්හ ම නත ] 



2019  ජ් ් රි 25 

තිබුණු ශද ක්. නැම  ම ැති්රණ ක බ කදීම  -ජ්  ධිපති්රණ  

ශ්්ට  ර ළු්්ට. ම න ම ැති්රණ  ශ්්ට  ර ළු්්ට.- අපි 

සි ලුශද  ම  ශේ ක ්බ කිේශේ  ඊඅපි බබ ට ආ් ම  ම ැති්රණ 

ක්රම   ශ් ්ථ කර ් . අපි අලු්හ ම ැති්රණ ක්රම  කට   ් . 

ම   ප ක්රම   නි්  කුළ්ල ක  ගැනීම් සිේෙශ් ් . වි  බ 

් ශ ්ට මුද්ල ශ ොද්   ්ථත්රික්ක  ර ර ම  ුන්්ට  ඕ ෑ. ඒ තුළි්ට 

අනිකු්හ අශේක්ෂක ්ටට  ම් අ් ෙ රණ ක් ශ් ් . ඒ නි්  මීට 

්ඩ  ප්රජ් ත්ට්ර් දී  මීට ්ඩ  ප්රජ් ත්ට්ර් ද   පිළිබිඹු කර  

ම ැති්රණ ක්රම  කට  ්ට  ඕ ෑඊයි කි   ම ත යි. ශම් රශට් 

සි ලුශද  ම  අවුුබුන ගණ  ්ක් ති්ථශ්  ඒ පිළිබඳ් ් කච්ඡ  

කළ . ම   ප ක්රම   නඳු්ට්  ුන්ට ද්ශ්  ඉඳබ ම  ඒ පිළිබඳ් 

් කච්ඡ ්ක්  කතික ්තක් ශම් ්ම  ජ්  තුළ තිබුණ .  මු්හ 

ක ට්්හ ඒකට උ්හතර ක් ශද්ට  බැරි වුණ . ආ991දී ා්ටද්රික  

බණ්ඩ ර   ක ම ැතිනි  බබ ට හ ශකොට්හ ශම් ගැ  කා  

කළ . ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම න්හම   ශේ 2005 ම ැති්රණ 

ප්රක   ශේ ශම් ගැ  ්ඳන්ට වුණ . ඒ ම ැති්රණශේදී්හ ශම් ගැ  

කා  කළ . 20ආ0 ජ්  ධිපති්රණශේදී්හ ශම් ගැ  කා  කළ . ශම් 

ගැ  ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම න්හම   ශේ 20ආ5 ම ැති්රණ 

ප්රක   ශේ  තිශබ ් . ඒ ් ශේම  වම ත්රීප බ සිරිශ්   

ම ැතිතුම  ශේ ම ැති්රණ ප්රක     තුළ්හ ශම් ගැ  තිශබ ් . 

ම ැති්රණ ජ් ග්රනණ  කිරීම  අශේ හකම  අරමුණ  ම්  හද  

ආණ්ඩුශේ ජ් ග්රනණ ්හ ්ම ඟ අපට පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ක් 

ප්්හ්්ට  තිබුණ . අපි පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ක් ප්්හ්්ට  

කලි්ට  ම ැති්රණ ක්රම   ශ් ්ථ කිරීශම් ශ ෝජ්  ් ්ම්ම ත කර  

ඒ ගැ   ම් ශ ෝජ්  ්්ට අරශග   ම් නිගම   කට ගිිත්ට  හද  

ිතටර  හක්්්හ ජ් ත   නිදන්ථ ්්ටෙ   ආණ්ඩු් ඒ කටයු්හත කර 

තම යි තිබුශණ්. හද  ම ැති්රණ ක්රම   ශ් ්ථ කිරීම  ගැ  

් කච්ඡ ්්ට කර  නිගම  කට හළඹිබ   ම් අ්්   කට 

ශග ැවි්හ තිබුණ .  මු්හ අ්්   කට ශග  ශේ හතුම ්ටබ ශේ 

පක්ෂශේ සිින  උදවි ශේ අදන්ථ අනබ  විතරයි. හද  අපි පළ ්හ 

්ා ් නි ශ ෝජ්   කර ශකොට  අශේ ප්රශේ ශේ ප්ර ශේශී  

ශ්ලකම් ක ර්  බ්බ තිබුණු ් කච්ඡ ්බට අප් කැ ශඳේශේ 

 ැනැ  අ ශේ අදන්ථ විම සුශේ  ැනැයි කි   අපට ම තකයි. හද  ශ්රී 

බශක  නිදන්ථ පක්ෂ ට ඕ ෑ විධි ට  හද  හක්්්හ ජ් ත  නිදන්ථ 

්්ටෙ    තුළ සිින පක්ෂ්බට අ් ය විධි ට ඒ ශ ෝජ්  ්්ට 

්ථිකර කරශග   ඒ වි්ඳුම් ශ්ො  ශග  තිබුණ . අශේ හකම  

අරමුණ ම ැති්රණ ජ් ග්රනණ  කිරීම   ම් 20ආ5 ජ් ් රි 08 ්  ද  

බැබූ ජ් ග්රනණ  ්ම ඟ  ඊළඟට 20ආ5 අශගෝ්ථතු ම  ්ශේ පැ්ති 

ම න ම ැති්රණ ජ් ග්රනණ  ්ම ඟ  පළ ්හ ප බ  ආ ත  විසුුබ්  

නැර  පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ක් ප්්හ්   මීට ්ඩ  

ජ් ග්රනණ ක් හද  අපට තනවුුබ කර ග්ට  තිබුණ .  මු්හ අපි 

ඒක කශළ   ැනැ. අපි ඒක කර්ටශ්ට  ැතු් ශම තුම ්ටබ  ඉ රිප්හ 

කරර  ඒ  ශ ෝජ්  ් පිළිශග   හිත  ම්  ම් ්ශශ ෝෙ  ්ට 

ඉ රිප්හ කර  සි ලුශද  ටම  පිළිග්ට  ර ළු්්ට ආක ර ට 

් කච්ඡ  ්ට කිිතප ක් ප්්හ්  තම යි අපි අලු්හ ක්රම  කට 

ම ැති්රණ ක් පැ්ැ්හීම ට කටයුතු කශළ . ඒ ම ැති්රණ ක්රම   

තුළදී අපට  ම් පර ජ් ක් අ්හ වුණු බ් ඇ්හතයි  අපි  ම් 

පසුබැසීම කට බක් වුණු බ් ඇ්හතයි.  මු්හ ශම් රශට් 

සි ලුශද  ට ඊට ්ඩ  ්ැදග්හ වු්ම   ්ක් තිබුණ . ම   ප ඡ්ටද 

ක්රම   අශනෝසි කර්ට  ඕ ෑ   ම   ප ඡ්ටද ක්රම  කට ්ඩ   ශනොඳ  

හක ශකොට්ව ් කට හක ම ්ටත්රී්ර කු ප්හ කර  ම ැති්රණ 

ක්රම  කට අපි  ැ්ත  ්ට  ඕ ෑ  කි   ම ත  හද  ්ම  ජ්  තුළ 

අපි සි ලුශද  ම  තනවුුබ කළ . 

පක්ෂ  විපක්ෂ ශේද ක්  ැති් අපි සි ලුශද   පිළිග්හත . ඒ 

පිළිග්හත ශේ රජ් ක් නැින ට තනවුුබ කරශග   ඒ ක්රම   පට්ට 

ග්ට  අපට ර ළු්්ට වුණ . කවුුබ්්හ ඒකට අත ගැහුශේ  ැනැ.  

පළ ්හ ප බ  ශ්්ට  ර ළු්්ට  පළ ්හ ්ා  ශ්්ට  ර ළු්්ට  නැම  

ශද  ම  ම ැති්රණ ක්රම   ශ් ්ථ කිරීම  ගැ  ජ්  ධිපති ම ැති්රණ 

ශේ ක ්බ ශබරින්ට ුන්ට  . ඒ ශගෝලබ්ටශේ ම ැති්රණ 

ප්රක   ්බ ඇතුළ්හ කළ . නැම  ශද ක්ම  කිේ් .  මු්හ ඒකට අත 

ගන්ට  කවුුබ්හ බ  වුණ . කවුුබ්්හ ඒක කශළ   ැනැ. ඒක 

ම තක ති   ග්ට  ඕ ෑ.  

අපි  ම් පසුබෑම කට බක් වුණ්හ  රශට් ජ් ත ්ට  බබ  ුන්ට 

ශපොශරෝටුන්ක් ඉුව කරමි්ට  ් ඡ්ටද ක්රම  කට ගිිත්ට මීට ්ඩ  

ප්රජ් ත්ට්ර් දී්  ජ් ත ්ට ්ග කි    ශකොට්ව ් ට 

ම ්ටත්රී්රශ ක් ප්හ කර  ඡ්ටද ක්රම  ක් තනවුුබ කර ගැනීම ට 

අපට ර ළු්්ට වුණ . ඒක්හ ්ම ඟම  තම යි පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

ආශේ. පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ  අපි ශම් ක්රම  ට පැ්ැ්හවූ්  

 ම්  අනි් ර් ශ ්ටම  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ඒ ක්රම  ටම  

ප්්හ්්ට  ඕ ෑ කි   අපි  ශ ෝජ්   කළ . හතැ දී සීම   නිර්ණ  

ශකොමි්ම ක් ප්හ කළ . අපි ශ ෝජ්   ඉ රිප්හ කළ . ඉ්ට පසු් 

සීම   නිර්ණ  ශකොමි්ශම් ් ර්ත ් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ආ් . ඒ 

් ර්ත ් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ආ් ම  අපි වි් ද කළ . සීම   නිර්ණ  

ශකොමි්ම  විසි්ට ඉ රිප්හ කර  බද ් ර්ත ශේ ශ ොශ කු්හ ගැටලු 

තිබුණ   ශ ොශ කු්හ ප්ර ථ  පැ   ැුණණ . විශ  ෂශ ්ට සුළු ජ්  

ශකොට්ථ්බ නිශ ෝජ්   අඩු ීම  තිබුණ . ්ම නර ප්රශේ  ශ්්ට 

කිරීශම්දී ඒ් ශේ සීම   නිර්ණ ්ට  ගණ   කිරීශම්දී   නැම  

 ්ථත්රික්කශේම  ශ ොශ කු්හ ගැටලු ම තු ශ්බ  තිබුණ . සීම   

නිර්ණ  ් ර්ත ් පිළිබඳ ගැටලු ම තු වුණු නි්  අපට ඒ්  

නිර කරණ  කර ගැනීම ට ක බ ක් අ් ය වුණ . ම ම  

පිළිග්ට ්   දැ්ට ඒ ක බ   ඉක්ම ්  ගිිත්ට තිශබ ් . ඒ ක බ  

ඉක්ම ්  ගිිත්ට තිශබ ්   ම්  අපි ශ්  වික්ලප කට  ්ට  

ඕ ෑ කි   හක ගැ  වි් ද ක්  ැනැ.  

අපි ම ැති්රණ ක්ල දැමීශම් වු්ම   ් ම ත ශම   කළ   කි   

ශාෝද  ් ්ැරැ යි. අලු්හ ම ැති්රණ ක්රම  කට  ්ට  ඕ ෑ කි   

අදන් අපි සි ලුශද  ම  පිළිග්හත . ඒ පිළිගැනීම  ම ත ආණ්ඩු්ක් 

නැින ට පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ  නරන  අපට ඒක කරග්ට  

ර ළු්්ට වුණ . ඒක කර ග්ට  ගිිත්ට අපට ශබොකු ්්ට  ක් 

ශග්්ට  සිුන වුණ . හ  කර ගැනීම ට  ම් ක බ ක් ගත ීම  තුළ  

හිත ්්ට   තම යි අපි ඒ ම ැති්රණශ ්ට පසුබැසීම . ඒ පසුබැසීම  

ශ ොතක  අශේ රශට් ජ් ත ්ශේ අ් යත ්  තමු්ට  ්ටශ් බ  

සි ලුශද   පිළිග්ට  ඒ ක රණ   අපි පිළිශග  පළ ්හ ප බ  

ම ැති්රණ  ශකොට්ව ් ක්රම  කට පැ්ැ්හීම ට නැකි ීම  ශබොකු 

ජ් ග්රනණ ක් නැින ට අපට ්බක්ට  ර ළු්්ට. ඒශක්හ අඩු 

ප ඩුකම් තිශබ ්  කි   අපි පිළිග්ට ් . ඒශක් නද ගත යුතු තැ්ට 

තිශබ ් .  මු්හ හම  ම ැති්රණ  ් ම ක මි් පැ්ැ්හවූ් .  

මීට කලි්ට ම ැති්රණ ප්්හ් ශකොට බක්ෂ ගණ්ට  ශකෝින 

ගණ්ට අශේක්ෂකශ ෝ  මුද්ල වි දම් කළ අපි ද්ට ් .  ගර ්ා   

ප්ර ශේශී  ්ා  ර ර ම  තම ්ටශේ cut-out ගන ් .  ගර ්ා   

ප්ර ශේශී  ්ා  ම  යිම්්බ තම ්ටශේ ප්රා රක කටයුතු සිුන කර ් . 

වි  බ  වි දම ක් දරමි්ට  ආ්ටශදෝබ  ්හම ක ම ැති්රණ ්රි   

පිනප ින  ශග  ගි  . අලු්හ පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ක්රම   තුළ 

ඡ්ටද ්රි  ්ලිශේ ප්රාණ්ඩ්හ්  ඉත  අ්ම  ම ට්ටම ක පැ්තුණ  

කි   ම ම  ිතත ් . හශනම  වුශණ් ශ්  ශම ොකක්්්හ ශන තු්ක් 

නි්  ශ ොශ්යි. ශකොට්ව ් ක්රම  ට  ඡ්ටද  පැ්ැ්හීම  නි්  

ජ් ත ්ට ්ඩ  ්මීප අශේක්ෂකයි්ට ශතෝර  ගැනීම ට ඉඩකඩ 

බැී ම  තුළ ප්රාණ්ඩ්හ්  අඩු ීම  ඉත  සුබද  ක කටයු්හතක් 

ශබ් අපට ්බක්ට  ර ළු්්ට.  

ම ැති්රණ ක්රම   තුළ අඩු ප ඩු තිශබ ් . අපට ඒ්  ්ක්ථ 

කර ග්ට  ර ළු්්ට. හම  නි්  තම යි අපි කිේශේ පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ ්හ ශම් ක්රම  ට  මු කි  . ශම් ක්රම  ට   ම  තුළ පළ ්හ 

ප බ  ම ැති්රණ  අවුුබුන ගණ කි්ට පම   වුණ . ඒ පම   ීම  

අපට ත්ම  දැශ  ් . ඒක ඇ්හත. ඒ පම   ීම ට ශ්  වි්ඳුම ක් 

බබ  දී සි ලු ශේ ප බ  පක්ෂ්බ  හකඟ්හ්ශ ්ට අපට ශම් 

ම ැති්රණ  පරණ ම   ප ක්රම  ට ති බ  ශ ෝජ්  ්ක් ශග ැ්හ 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ප ර්ලිශම්්ටතු් තුළ ඒකට අ් ය නීති ්ම්ප ද   කර ඉ රි ට 

 ්ට  ර ළු්්ට  ම් ශනොඳයි. ඡ්ටද  ති ්ට  ඕ ෑ කි   ම ම ්හ 

පිළිග්ට ් . ඡ්ටද  ති ්ට  වු්ම     ැනැ කි   අදන් අපි 

ක ට්්හ  ැනැ. 

අපි රජ් ක් නැින ට ජ් තික ආණ්ඩු්ක්  ටශ්හ ්ැඩ 

කර ශකොට ශ ොශ කු්හ ඕ ෑ හප කම් තිබුණ . ඡ්ටද පම   වුශණ් 

ක ශේ ක ශේ වු්ම   ්ටද කි   කවුුබ්හ ද්ට ් . දැ්ට ඒ කා  

 ැති ශ්්ට  ර ළු්්ට. ජ් තික ආණ්ඩු්ක් තිබි දී 

තමු්ට  ්ටශ් බ යි  අර ිතටර  අ යි හකතු ශ ොී සිින ක බශේ 

ඡ්ටද පම   වුශණ් ක ශේ ක ශේ වු්ම   ්ටද? ඩබ්ථ 

අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම   ිත   ශ් ් . හතුම  ශේ ිත   ීම  තුළ 

ඒක පම   වුශණ් ක ශේ වු්ම   ්ටද  කි   හතුම   ශ්හුබම් 

ග්ට ්  ඇති. [බ ෙ  කිරීම ක්] අනග්ට   ශම් ම ්ටත්රීතුම   ද්ට ් .  

ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම   ද්ට ් . හතුම   ිත  ශ් ් . 

හතුම  ශග්ට අනග්ට . [බ ෙ  කිරීම ක්]  ැනැ   ැනැ. දැ්ට අපි පම   

කර්ටශ්ට  ැනැ. ඒ නි්  ම ැති්රණ  ඉක්ම  ට ප්්හ්්ට  ඕ ෑ. 

ඒ ගැ  ගැටලු්ක්  ැනැ. ඒක තම යි ම ම  කිේශේ  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  අලු්හ ක්රම  ක්  ටශ්හ ප්්හ්්ට  ත්්හ පම   

ශ් ්   ම්  සි ලු පක්ෂ්බ හකඟ්හ්  ම ත අ් ය  ම් 

්ශශ ෝෙ  ක් ශග ැ්ලබ  ඒ ම ැති්රණ  විතරක් කලි්ට තිබුණු 

ම   ප ක්රම   ටම  ප්්හ්මු කි බ . ඒකට කවුුබ්්හ විුබේෙ ශ්යි 

කි බ  ම ම  ිතත්ටශ්ට  ැනැ. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! I wish to announce that this House 

cordially welcomes the Russian delegation led by His 
Worship Tokarev Valery Ivanovich, President of the 
Russia-Sri Lanka Friendship Society now present at the 
Speaker’s Gallery. 

Hon. Member, please continue your speech.  

 

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Thank you, Sir.  

වු්ම   ශ්්ටම  ම ැති්රණ  ප්රම  ද කර්ට  අ් ය  ැනැ 

කි   හකයි ම ම  කි මි්ට සිිනශේ. ශම ොකද  තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ 

ක බශේ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ප්්හ්ර  විධි  තමු්ට  ්ටශ් බ  

ම තක් කරග්ට . තමු්ට  ්ටශ් බ  ්බ ක ක්රම  ට තම යි 

ම ැති්රණ පැ්ැ්හතුශේ. පළ ශත්ට පළ තට ශ්  ශ් ම  

ම ැති්රණ පැ්ැ්හතු් . ඒ ම ත මුළු ර ජ්ය  ්ට්රණ ම  හක 

පළ තකට ද බ  ඒ පළ ත ජ් ග්රනණ  කර්ට  ම ැති්රණ 

පැ්ැ්හතු් . ඒ නි්  තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ ක බශේ  ම ැති්රණ 

ප්රම  ද ශ ොකළ්හ  හක් හක් පළ ්හ්බ ම ැති්රණ ශ්  ශ් ම  

ප්්හ්බ   ඒ්  ජ් ග්රනණ  කර්ට  මුළු ර ජ්ය  ්ට්රණ ම  

ගිිත්ලබ  ද බ  ම ැති්රණ  ජ් ග්රනණ  කළ . ඒක්හ අ් ෙ රණයි.  

තමු්ට  ්ටශ්  ද්ට ්   සි ලුම  පළ ්හ්බ පළ ්හ ්ා ්බ 

ම ැති්රණ  හක්්ර ප්්හ්්ට ට ඕ ෑ  කි   ශ ෝජ්  ් 

ම ෑතකදී ශග   බ්. පසුගි  ද  හම  ශ ෝජ්  ් ්ම්බ්ටෙශ ්ට 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේදී නීති ්ශශ ෝෙ  කු්හ කරබ  සි ලුම  පළ ්හ 

්ා ්බ  ම ැති්රණ  හකම  ද්ශ්  කර්ට  ඕ ෑ කි   හම  

ශ ෝජ්  ් හ ට ඇතුළ්හ කර තිශබ ් . ඒක්හ ශනොඳ ශද ක්. 

ඊළඟට  තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ ක බශේ ශකොළෙ ම න  ගර 

්ා ් විසුුබ්  නැරබ  විශ  ෂ ශකොම ් රි්ථ්රශ ක්  ටශ්හ 

අවුුබුන ගණ  ්ක් ම ැති්රණ  ප්්හ්්ටශ්ට  ැතු් ක්ල දැම්ම   

අපි දැක්ක . ප්ර්්ට  රණතුශග ම ැතිතුම   තම යි හතශකොට ම න 

ඇම ති්ර   ් ශ ්ට කටයුතු කශළ . අපි පළ ්හ ්ා ශේ ඉ්ට  

ශකොට හතුම  ශගනු්හ අන ්   ක්ද ද ම ැති්රණ  ප්්හ්්ටශ්ට 

කි බ . ඔබතුම ්ටබ  ඒ විධි ට කළ . ඒ නි්  ඡ්ටද ප්රම  ද කර්ට   

-ඡ්ටද ක්ල දම ්ට - තම ්ටට ් සි ්  විධි ට ම ැති්රණ 

ප්්හ්්ට  නැම  ආණ්ඩු්ක්ම  අඩු ්ැඩි ් ශ ්ට ්ැඩ කරබ  

තිශබ ් . හතැ දී  අර  ට  ශම   ට ශාෝද   කරබ  ්ැඩක් 

 ැනැ. තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ ක බශේ ම ැති්රණ   ්ට  පළ ්හ 

්ා  කඩ-කඩ  ඡ්ටද පැ්ැ්හතු් . උතුුබ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

හක ද්්ක   ැ ශඟ ිතර පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ත් ද්්ක  

ම ෙයම  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ත්්හ ද්්ක  ඒ ් ශේම  දකුණු 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ත්්හ ද්්ක්හ පැ්ැ්හතු් . ඡ්ටද 

  ්ට  තම යි ඒ විධි ට පැ්ැ්හතුශේ. හක්්ර ම ැති්රණ 

පැ්ැ්හතු්   ම් තමු්ට  ්ටශ් බ ට අ් සි ක් ශ්යි කි බ  

තමු්ට  ්ටශ් බ  වි ථ් ් කළ . හශ්  වි ථ් ් කළ නි්  තම යි 

කඩ-කඩ  ම ැති්රණ පැ්ැ්හතුශේ. 

ඊළඟට ශකොළෙ ම න  ගර ්ා ් ්ශේ ඒ්  තම ්ටට 

අ් සිද  ක නි්  ම ැති්රණ ක් ශ ොති   අවුුබුන ශදකක පම ණ 

ක බ ක් විශ  ෂ ශකොම ් රි්ථ්රශ ක්  ටශ්හ ප බ   කළ . ඒ 

ඇයි? ඡ්ටද  පැ්ැ්හතු් ම  පර   නි් . ඒ නි්  ඕ ෑම  

ආණ්ඩු්ක් තම ්ටශේ ශේ ප බ  ් සි ශ්නුශ්්ට ්ැඩ කර ් . 

 මු්හ  අපට දැ්ට තිශබ  වු්ම   ් ශම ොකක්ද කි බ  ම ම  

ශම තැ දී කි ්ට  ඕ ෑ. විශ  ෂශ ්ටම  ඡ්ටද ක්රම   ශ් ්ථ කර 

ගැනීම ට අපට  ම් ක බ ක් ගත වුණ . පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ  

අලු්හ ක්රම  කට ප්්හ්්ට  අ් ය නි්  තම යි ම ැති්රණ  

පැ්ැ්හීම  ප්රම  ද වුශණ්. තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ ක බශේ පට්ට ග්හ 

අලු්හ ඡ්ටද ක්රම  ක් ්ක්ථ කිරීශම් කටයු්හත අශේ ක බශේ 

අ්්්ට කිරීම  ජ් ත ්ශේ පැ්හශත්ට ශබොකු ජ් ග්රනණ ක්. ඒ 

අනු් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ්හ අලු්හ ඡ්ටද ක්රම    ටශ්හ 

ප්්හ්්ට  අපි උ්හ් න ක ශ ශද ් . ඒ ක්රම   ශග ැ්ලබ  

තිශබ ් . ඒක ්රි  ්හම ක කිරීම  ත්්හ පම   ශ් ්   ම්  ම ම  

කලි්ට කිේ්  ්ශේ අපට පැර ස ක්රම  ටම   ්ට  ර ළු්්ට. ශම ්ර 

ම ැති්රණ  පැර ස ක්රම  ටම  ප්්හ්බ   ඊළඟ ්ත ශේ අලු්හ 

ක්රම  කට  ්ට  ර ළු්්ට. ඒ ගැ  අශේ විුබේේහ් ක්  ැනැ. 

ඊළඟට ම ම  ත්්හ ශද ක් කි  ් . විශ  ෂශ ්ටම  

තමු්ට  ්ටශ් බ  දැ්ට ශම් රශට් ශේ ප බ  අර්බුද ක් ගැ  කා  

කර ් . විපක්ෂශේ ම ්ටත්රී්ුබ නැම ද ම  ම  ෙය්බට ඇවි්ලබ  

කි  ්   ශම් රශට් ශේ ප බ  අර්බුද ක් තිශබ ්  කි බ . 

ශම ොකක්ද  ශේ ප බ  අර්බුද ? ශේ ප බ   අර්බුද  ශම ොකක්ද 

කි බ  අපට  ම් ශ්හශර්ටශ්ට  ැනැ. හශනම  අර්බුද ක්  ැනැ. 

ආණ්ඩු පක්ෂ  නැින ට අපි ශගශ   ප ්හ ශකුවම්ප්හ අපි 

්ම්ම ත කරශග    ් . අපි ඒ්  ජ් ග්රනණ  කර ් . ඒ 

සි ්ලබම  ඉ්ථ්රනට   ් . හශනම   ම් ශම ොකක්ද අර්බුද ? 

හශනම  අර්බුද ක්  ැනැ. ශේ ප බ  අර්බුද ක් තිශබ ්   ම්  

ආණ්ඩු් ශ් ්ථ කිරීශම් ම ැති්රණ ක් ප්්හ්්ට  ඕ ෑ. හශනම  

 ම් තමු්ට  ්ටශ් බ  ඒ ශ ෝජ්  ් කර්ට  ඕ ෑ. ආණ්ඩු 

ශ් ්ථ කර  ම ැති්රණ  තම යි ජ්  ධිපති්රණ . අපි 

ජ්  ධිපති්රණ කට  මු. 20ආ9 ජ් ් රි 8්ැනි ද  පහුශ්  

ශකොට වම ත්රීප බ සිරිශ්   ජ්  ධිපතිතුම  ශේ අවුුබුන 1ක ධුර 

ක බ  ඉක්ම ්  ගිිත්ට තිශබ ් . දැ්ට හතුම  ට ර ළු්්ට  ඕ ෑම  

ශ්බ ්ක ජ්  ධිපති්රණ කට  ්ට . ඒ නි්  ශම් රශට් දැ්ට 

ශේ ප බ  අර්බුද ක් තිශබ  නි්   ඔබතුම ්ටබ ම ශ්ට 

කි ්ටශ්ට  දැ්ට ශම් රශට් ශේ ප බ  අර්බුද ක් තිශබ ්  

කි බ . අපි කි ්ටශ්ට  ැනැ ශ්ට. අපි කි ්ටශ්ට  හශනම  

අර්බුද ක්  ැනැ කි බ . අපි ශේ  ප ්හ ශකුවම්ප්හ අපි ්ම්ම ත 

875 876 

[ගුබ මුජිබුර් රහුම  ්ට ම නත ] 
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කර ්   කැබි ට් ම ණ්ඩබ  රැ්ථ ශ් ්   ීර්ටුන ග්ට ්   ඒ්  

්රි  ්හම ක කර ්   ඒ කටයුතු   ් . ප්ර ථ  ක්  ැනැ. ප්ර ථ   

තිශබ්ටශ්ට ඔබතුම ්ටබ ට. ඔබතුම ්ටබ  තම යි ම  ෙය්බට 

ගිිත්ලබ  කි ්ටශ්ට  ශම් රශට් ශේ ප බ  අර්බුද ක් තිශබ ්  

කි බ .  හශනම   ම්  ඒ ශේ ප බ  අර්බුද  වි්ඳ  ග්ට  ආණ්ඩු 

ශ් ්ථ කර   ම ැති්රණ ක් ප්්හ්්ට  ඕ ෑ. 

ශම් රශට් ආණ්ඩු ශ් ්ථ ශ්  ම ැති්රණ   අපට දැ ට 

ති ්ට  ර ළු්්ට හකම  ම ැති්රණ  තම යි ජ්  ධිපති්රණ . 

[බ ෙ  කිරීම ක්]අපි ජ්  ධිපති්රණ කට  මු.  ඒක ගැ  කා  

කර්ටශ්ට  ැනැ. ජ්  ධිපති්රණ  කිේ් ගම ්ට කට්ින  අර 

භූමිශත්ල ගනර  ගැරඬිශ ෝ ්ශේ හශනට  ළි  ්   ශම ශනට 

 ළි  ් . [බ ෙ  කිරීම ක්] ඕේ. අශේක්ෂකශ ෝ නතරක් පනක් 

ඉ්ට ් . කවුුබ ශතෝර ග්ට ද කි   ශබොකු ගැටලු්කට මුහුණ 

දීබ  තිශබ ් . ඒ නි්  ඒක ගැ  දැ්ට කා   ැනැ.  මූබ ්   ඪ 

ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ශේ ප බ  අර්බුද  වි්ඳ  ග්ට   ම්  ඔ  

ඒක බේෙ විපක්ෂ  කි   විධි ට ශම් රශට් ශේ ප බ  අර්බුද ක් 

තිශ  ්   ම්  ප්්හ්්ට  ඕ ෑ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

ශ ොශ්යි. ප්්හ්්ට  ඕ ෑ  ජ්  ධිපති්රණ . ජ්  ධිපති්රණ  

දැ්ට කැඳ්්ට  ර ළු්්ට. වම ත්රීප බ සිරිශ්   ජ්  ධිපතිතුම   

තරග කර ්   ම්  හතුම  ට දැ්ට ඕ ෑම  ශේබ ්ක 

ජ්  ධිපති්රණ  කැඳ්්ට  ර ළු්්ට. අපි කි ්ටශ ්හ ඒකයි. 

තමු්ට  ්ටශ් බ  කි   ඔ  ශේ ප බ  අර්බුද  වි්ඳ  ග්ට  

්න ම  ජ්  ධිපති්රණ  කැඳ්්ට . අපි ්ට්ට කරමු. 

තමු්ට  ්ටශ් බ   නුශ්ෝහ  ප ර්ලිශම්්ටතු්්හ     ග්ට ්හ 

ර ළු්්ට  පළ ්හ ්ා ්්හ     ග්ට ්හ ර ළු්්ට  පළ ්හ ප බ  

ආ ත ්හ     ග්ට ්හ ර ළු්්ට  සි ්ලබම  නරි. හතශකොට 

ශේ ප බ  අර්බුද  ඉ්රයි.  ැ්ත ඇවි්ලබ  ශම තැ  ශකඳිරි 

ග ්ට  ඕ ෑ  ැනැ  ශම් රශට් ශේ ප බ  අර්බුද ක් තිශබ ්   

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ අපට බහුතර ක්  ැනැ   සුළුතර ආණ්ඩු්ක් 

ඉ්ටශ්ට  ඒ නි්  ශම්ක කර්ට  බැනැ  ශම් රශට් ජ් ත ් ශම් 

ආණ්ඩු්ට විුබේෙයි කි    හක හක ශේ්්ල ශ ොශ ක් තැ්ට්බ 

කි ්ට  ඕ ෑ  ැනැ. ඊට ඇති හකම  ශබශනත ්  

ජ්  ධිපති්රණ කට අපි  මු. ම ම  ිතත ්   ඒකට බැනැ්ථති  ැනැ 

කි බ . ඒක ගැ  කා  කර්ටශ්ට  ැනැ. කා  කර්ටශ්ට කර්ට  

බැරි ශේ්්ල ගැ . 

ඊළඟට කි  ්   ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ කට  ්ට  

කි බ . ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ ක් ති ්ට  බැනැ. 

ප ර්ලිශම්්ටතු් විසුුබ්  නරි්ට  ගිිත්ට ශ්ච්ා ශේ දැක්ක  ශ්ට.  

ශර ෂථව ධිකරණ  ශකළි්ටම  කිේ්   විසුුබ්  නැරීම  නීතිවිශරෝධියි 

කි බ . ඒ නි්  ශර ෂථව ධිකරණ ීර්ටුන් අනු් අවුුබුන 

නතරනම  රක්   තුුබ ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  

බැනැ  විසුුබ්  නරි්ට ්හ බැනැ.  ඊට කලි්ට විසුුබ්  නරි ්   ම්  

ම ්ටත්රී්ුබ ්ශඛ්ය ශ්්ට තුශ ්ට ශදකක ඡ්ටදශ ්ට ්ම්ම ත කරබ  

 ්ට  ඕ ෑ. ඒ නි්  දැ්ට ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  

බැනැ. [බ ෙ  කිරීම ක්]ප්්හ්්ට  ර ළු්්ට හකම  ම ැති්රණ  

ජ්  ධිපති්රණ යි.  

 
ගුණ ප්රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඇයි  ම ැති්රණ ට ා  ද?  අපි තුශ ්ට ශදක ශද ් . 

 
ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔබතුම   ශ ෝජ්  ් ශේ්ට . ශ ෝජ්  ් ශග  ් ම  අපි 

තුශ ්ට ශදක ශද්ට ම්. [බ ෙ  කිරීම ක්] ශ ෝජ්  ් ශේ්ට            

හප   ැ.  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  අපට තිශබ  දැක්ම  අනු්  

අපට ශපනුණු ආක ර  අනු්  ශම් රශට් හශනම  ශේ ප බ  

අර්බුද ක්  ැනැ. ද්්ථ 52්ට ප්ථශ්   ැ්ත ්ත ්ක් ශම් 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ බහුතර  අරශග  අපි රජ් ක් නැින ට ්ථා ්ර 

ශ්බ  තිශබ ්   කැබි ට් ම ණ්ඩබ  නැින ට රැ්ථ ශ් ්   ීර්ටුන 

ීරරණ ග්ට ්   ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ශගශ   අණ ප ්හ අපි 

්ම්ම ත කර ් .  රජ් ක් නැින ට අශේ ගම ්ටම ඟ අපි ඉ්ථ්රනට 

ශගනි   ් .  මු්හ විපක්ෂ  කි  ්   ප ර්ලිශම්්ටතු් තුළ 

අර්බුද ක් තිශබ ්   ශම් රශට් ශේ ප බ  අර්බුද ක් තිශබ ්   

ශම් ආණ්ඩු්ට ජ් ්රම ක්  ැනැයි කි බ . විපක්ෂ  පැ්හශත්ට 

නැම ද ම  ශම් අශඳෝ  ්  ඟ ් . ඒ නි්  ඒකට තිශබ             

හකම  පිළිතුර ් ශ ්ට අපි ජ්  ධිපති්රණ කට  මු.  

ජ්  ධිපති්රණ කට ගිිත්ලබ  ශම් ප්ර ථ   වි්ඳ  ග්ට  අපට 

ර ළු්්ට. ඒ ප්ර ථ  වි්ඳීම  තුළ පළ ්හ ්ා ් ම ැති්රණ ශ්්ට  

ර ළු්්ට  පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ  ශ්්ට  ර ළු්්ට  

ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ  ශ්්ට  ර ළු්්ට ඒ නැම  හකක්ම  

ප්රජ් ත්ට්ර් දී් ති බ  ඒ් ශේ බබ ්හ ඒ ජ්  ධිපති්රණශේ 

ජ් ග්රනණ  අ්හකර ග්ට   පැ්හතට බබ  ග්ට  ර ළු්්ට. 

අනි් ර් ශ ්ට ඒක ශ් ් . ඒ නි්  ම ම  ිතත්ටශ්ට ශම් ශ්බ ශේ 

ශනොඳම  ම ැති්රණ  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ කු්හ ශ ොශ්යි  

ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ කු්හ ශ ොශ්යි  ශම් රශට් ආණ්ඩු 

ශ් ්ථ කර   ශම් රශට් විෙ  ක ජ්  ධිපති්ර   ප්හ කර   

ජ්  ධිපති්රණ ට අපි  මු. ඒ ම ැති්රණ  ශ්නුශ්නු්හ හක්්්හ 

ජ් තික ශපරමුණ නැින ට අපි දාද  ම් කි මි්ට ම ශේ ්ා  

්ථ්්ලප  අ්්   කර ් . ශබොශනොම  ්ථතුතියි. 

 
[අ.ා . 2.12] 
 

ගුණ විජිත වහේරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித பஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  රශට්  න ප බ   නි්ැර ් 

්රි  ්හම ක ශ් ්   ම් ම ැති්රණ  නි මිත පරි   නි මිත 

ක බශේදී ප්්හ්්ට  ඕ ෑ. ම ැති්රණ ක්ල දැමීම  කිසිශ් ්හම   න 

ප බ   ශ ොශ්යි. ජ් ත  පරම  ධිපතය උුනර  ගැනීම ක් සිේෙ 

ශ් ්   ශම් ම ැති්රණ ක්ල දැමීශම ්ට.  දැ්ට ම ැති්රණ ක්ල 

දැමීම  ශන තු් විධි ට ආණ්ඩු පක්ෂශේ ශබොශනෝ ඇම ති්ුබ 

ම ්ටත්රී්ුබ කි ්ටශ්ට ම ැති්රණ ක්රම   නරි ට නද ග්ට  බැරි 

වුණ   ඒ නි්  තම යි ක්ල  ්ටශ්ට කි බ. ඒක ්ම්ූරර්ණ ්ැරැ   

අ්තය ප්රක   ක්. ශම ොකද  අපි කවුුබ්හ ද්ට ්   පළ ්හ ප බ  

ම ැති්රණ  20ආ5 ප්්හ්්ට  නි මිත් තිබුණු බ්. හද  ඒ 

ම ැති්රණ  කිසිුන ශන තු්ක්  ැතු් ක්ල දැම්ම  .  

හතැ දී ශන තු විධි ට ඉ රිප්හ කළ   ඊඊට කලි්ට තිබිච්ා 

ආණ්ඩු් අලු්හ ම ැති්රණ ක්රම   පිළිබඳ් ශග  ර  ශකොට්ව ්්බ 

සීම  ්බ සීම   නිර්ණ ්ටශේ ගැටලු තිශබ ් . ඒ්  නද ක්ල  ම් 

කිසි ක බ ක්   ් ඊ කි බ . ඇ්හතටම  ආණ්ඩු්ට අ්ශක 

වු්ම   ්ක් තිබුණ   ම්  ඒ කටයු්හත ම  ්ශ ්ට  ශදශක්ට ඉ්ර 

කර්ට  තිබුණ . ශම ොකද  අලුති්ට ශකොට්ව ් නැුනශේ  ැනැ. 

තිබිච්ා ශකොට්ව ්්බ සීම   නිර්ණ ්ටශේ සීම  ්බ  ම්  ම් ගැටලු 

තිබුණ . ඒක ශ් ්ථ කර්ට  ම න  ශබොකු ක බ ක්  ්ටශ්ට 

 ැනැ. නැබැයි  හද  ආණ්ඩු් ිතත ම ත ම  ශම්ක හළි ට දම මි්ට  

ම ැති්රණ ක්රම   පිළිබඳ ්ැරැේදක්  කි   ශන තු දක්්මි්ට 

ම ැති්රණ  ක්ල දැම්ම  .  

ඇ්හතටම  ප්ර ශේශී  ්ා  ම ැති්රණ  ක්ල දම ්ට  ප්රෙ   

ශන තු් කවුුබ්හ ද්ට ් . 20ආ5 ම ැති්රණශ ්ට ප්ථශ්  ශ්රී             

බශක  නිදන්ථ පක්ෂ  ශදකට කැඩිබ යි තිබුශණ්. වම ත්රීප බ 

සිරිශ්   ජ්  ධිපතිතුම  ශේ කණ්ඩ  ම ්හ  ර ජ්පක්ෂ ම නත ශේ 

කණ්ඩ  ම ්හ විධි ට කණ්ඩ  ම් ශදකකට ශබ බ යි තිබුශණ්. ඒ 

නි්  ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂ  ශකොශන්හම  කැම ති වුශණ්  ැනැ ඒ 

877 878 



ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ශම ොශනොශ්හ ම ැති්රණ ක් ප්්හ්්ට . ශම ොකද  පක්ෂ  කැඩිච්ා 

ශ්බ ශේ ම ැති්රණ කට    හක තම ්ටට අ් සි නි් . ඒක 

තම යි ඇ්හත ශන තු්.  

හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ට තිබුණු ප්ර ථ   තම යි  අලුති්ට ප්හ 

ශ්ච්ා ආණ්ඩු්  ආණ්ඩු් ග්හත ගම ්ට ගම ට දැශ ්ට   

මිනි්ථසු්ටට දැශ ්ට   අඩුම  ගණශ්ට තම ්ටශේ 

ප ක්ෂික ්ටට්්හ දැශ ්ට   ම ක් කරබ  තිබුශණ්  ැනැ  ඒ නි්  

 ම ක් කරබ  ම ැති්රණ ට  ්ට  ඕ ෑ කි   අදන් තිබුණු හක. 

දැ්ටම  ම ැති්රණ ට ගි  ම  තම ්ටට අ් සියි කි බ  දැනුණ . ම  ් 

න ක්  අවුුබේදක්    තුුබ්හ ආණ්ඩු්ට බැරි වුණ  රටට 

දැශ ්ට   මිනි්ථසු්ටට දැශ ්ට   ම ක් කර ග්ට . ඒ නි් ම  

ම ැති්රණ  ක්ල දම  ග්ට  හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ට්හ වු්ම   ් 

තිබුණ   ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂ ට්හ ඕ ෑකම  තිබුණ . ඒක තම යි 

ඇ්හත ශන තු්. ශබොුබ්ට ්ශට් කැරශක්ට  ශද ක්  ැනැ  ශ්  

ශ්  බයිබ  කි ්ට  ශද ක්  ැනැ. ශම් ක්රම  ට බැණ බැණ 

ඉඳබ  ්ැඩක්  ැනැ. ම ැති්රණ ක්රම ශේ ගැටලු්ක් ශ ොශ්යි 

තිබුශණ්. නරි පැනැ ලි්  හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ට වු්ම   ්ක් 

තිබුණ   තම ්ටශේ පක්ෂශේ පනළ ් ම  ජික ්ටට බිම ට දැශ ්ට  

 ම ක් කරර   ැති නි්  ම ැති්රණ ඉක්ම නි්ට ප්්හ්්ට  බැනැ 

කි  . ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂ ට  ප්ර ථ  ක් තිබුණ   තම ්ටශේ 

පක්ෂ  ශදකට කැඩිබ  තිශබ  නි්  ශම් ශ්බ ශේ ම ැති්රණ ට 

ගිශ ෝහ   ම  ශ ෝජ්   නද  ග්ට  හක්හ ගැටලු්ක් කි  . ඒ නි්  

තම යි ම ැති්රණ ක්ල ගිශේ. 

 
ගුණ නිහාල් ගලප්පේති  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ශදශගෝලශබෝ ශදපැ්හතට ඇේද . 
 
ගුණ විජිත වහේරේ ෙහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித பஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශදශගෝලශබෝ ශදපැ්හතට ඇදබ   අ්්  ශේදී සීම   නිර්ණ  

පිළිබඳ ගැටලු් රටට ඉ රිප්හ කරබ  ප්ර ශේශී  ්ා  ම ැති්රණ  

අවුුබුන තු ක් ක්ල ද ගනු බැබු් . ඒ ශ්බ ශේ අපි -ජ් ත  විමුක්ති 

ශපරමුණ- ඉත  පැනැ ලි් කිේ්   ඊඅලු්හ ම ැති්රණ ක්රම  කට 

  ්   ම්  ඒ අලු්හ ම ැති්රණ ක්රම   නද  ග්ට  හක අපි 

ශනමිිතට කරමු. හශතක්  තිබිච්ා ්ම  නුප තික ක්රම  ට ඡ්ටද  

ති මුඊ කි බ . ශම ොකද  අලු්හ ම ැති්රණ ක්රම  ක් පිළිබඳ් 

් කච්ඡ  කරේදී හිත ගැටලු තිශබ ්   හිතදී ම තු ශ්්ට  ර ළු්්ට 

කුබණු තිශබ ් . ඒ්  පිළිබඳ් ් කච්ඡ  කර්ට   ම් ක බ ක් 

ගත ශ් ් . ඒ්  ඔක්ශකෝම  වි්ඳ  ග්ට  ගිශ ෝහ ම ැති්රණ  

ක්ල   ් . ඒ නි්   ඊඊළඟ ම ැති්රණ ට අපි අලු්හ ක්රම   ා විත 

කරමු. දැ ට තිබිච්ා ්ම  නුප තික ඡ්ටද ක්රම  ට ප්්හ්මුඊ කි බ  

අපි හද  පැනැ ලි්  ්ථිකර් කිේ් . නැබැයි  ඒ ශ්බ ශේ කිේශේ 

ශම ොකක්ද? ඊශේීපී හකට ්ම  නුප තික ක්රම   ් සියි. ඒ නි්  

තම යි ශේීපී හක ශම් අලු්හ ක්රම  ට  ්ට  අකැම ැතිඊ කි බ . 

 ැනැ  ගුබ මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි. හශනම  ප්ර ථ  ක් 

ශ ොශ්යි අපට තිබුශණ්. අපි ශකොශනොම ්හ ඒ ම   ප ක්රම   අනු් 

ම   ප ඉ්ලබ්ටශ්ට  ැනැ. අශේ රශට් සි ලු ජ් ත ් ශම් ම   ප 

ක්රම  ට බැණ බැණ ඉ්ට  ශකොට  ඒක ්ැර යි කි බ  කි   

ශකොට  ඒක ්ැර යි කි බ  ඉ්ථ්රශ්බ ම  දැක්ශක් ජ් ත  විමුක්ති 

ශප රමුණයි. නීතිශේ ශකොශනොම  තිබුණ්හ  පක්ෂ ක් විධි ට අපි ඒ 

ම   ප බලු ශපොර ට ්ැුවශණ්  ැනැ. ඒ ම   ප බලු ශපොර  

ප්රතික්ශෂ ප කරබ යි අශේ පක්ෂ  ම ැති්රණ ට ඉ රිප්හ වුශණ්. ඒ 

නි්  අපට ඒක ගැ  කිසිම  ප්ර ථ  ක්  ැනැ. ශම් අ  හද  හ්ැනි 

ශබොුබ ශන තු දක්්බ යි ප්ර ශේශී  ්ා  ඡ්ටද  ක්ල දැම්ශම්.  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ඊළඟට ආශේ පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ . පළ ්හ ්ා  කිිතප ක් විසුුබ්  නැුබණ . ඒ විසුුබ්  

නැුබණ ට ප්ථශ්  ඒ් ශේ ම ැති්රණ පැ්ැ්හවි  යුතු් තිබුණ . 

 මු්හ  හතැ දී්හ  ැ්ත ් කච්ඡ ්ක් ම තු වුණ . ඊඅලු්හ 

ම ැති්රණ ක්රම  ට    යුතුයි. ශකොට්ව ් ට ්ග කි   ම ්ටත්රී 

ශකශ ක් බිිත කර්ට  ඕ ෑ. ක ්ටත  නිශ ෝජ්   ්ැඩි කර්ට  

ඕ ෑ. ම   ප ක්රම   අශනෝසි කර්ට  ඕ ෑඊ කි   ්ශ් ද  ආ්   

රශට් හ්ැනි ්ශ් ද ක් ඇති කළ . ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුශණ් අපි 

හද  පැනැ ලි් කිේ්   ඊශකොට්ව ් ක්රම  ට ගි ්හ  ශකොට්ව ්ශේ 

ප්රෙ   අශේක්ෂකශ ෝ ශදශද   අතර ගන ගැනීම   ම ර  ගැනි්ලබ  

්්ලලි විසි කර  හක ශ් ් .  ්ථත්රික්ක ට ්්ලලි දම බ   

 ්ථත්රික්ක ක ඡ්ටද ශම ශන ්  හක ඒ ශකොට්ව ් ට  ඒ 

ප්රශේ  ට ්්ලලි විසි කරබ  ඒ විධි ටම  කරමුඊ කි බ . ශම තැ  

ප්රාණ්ඩ ්රි   ඇති ශ්්ටශ්ට ක්රම ශේ ්ැරැේදක් නි්  ශ ොශ්යි. 

ඒක අශේ රශට් තිශබ  ශේ ප බ  ්ශ්ථකෘතිශේ ප්ර ථ  ක්. 

අශේ රශට් ශේ ප බ  ්ශ්ථකෘති  ශ් ්ථ කර්ටශ්ට  ැති් 

ශම ම  ශකොට්ව ් ක්රම ශ ්ට ශනෝ ්ම  නුප තික ක්රම ශ ්ට 

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවූ්   කි බ  ම ැති්රණ ප්රාණ්ඩ ්රි   

 ්ති්ටශ්ට  ැනැ. ඒ්   ්්හ්්ට  අශේ ්ම  ජ්  තුළ කළ යුතු 

්ූන ්හම ක ශ් ්ථකම් ශගොඩ ක් තිශබ ් . ්ථ් ීන  ම ැති්රණ 

ශකොමිෂ්ට ්ා  පිිතුවීම  නරන  ඒ්  හකක් ශදකක් දැ්ට සිේෙ 

ශ්බ  තිශබ ් .  මු්හ සි  ට සි  ක්ම  ඉෂථට ශ්බ   ැනැ. 

ශකොශනොම  වුණ්හ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ආර  ශම ොශනොශ්හ  ශම් 

්ශ් ද  ආර  හක්හ හක්ක තම යි පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ක්රම  ට්හ 

ම   ප ක්රම   අශනෝසි කර   ක ්ටත  නිශ ෝජ්   ඇති කර   ඒ 

් ශේම  ශකොට්ව ් ට ්ග කි   ම ්ටත්රී්රශ ක් බිිත කර  අලු්හ 

ම ැති්රණ ක්රම  කට    යුතුයි කි   ශ ෝජ්  ් ආශේ. ජ් ත  

විමුක්ති ශපරමුණ ඉත  පැනැ ලි් ්ේා ්ශ ්ට ඒ අරමුණ 

ශ්නුශ්්ට අශේ ඡ්ටද  ප විච්චි කළ . රශට් ජ් ත ් ඉ්ලබ  

සිින ්   ම්  ඊශම් ම   ප ක්රම   අශනෝසි කරබ  අලු්හ ක්රම  කට 

   යුතුයිඊ කි බ   ඒ අලු්හ ක්රම   තුළ ශකොට්ව ් ට ්ග කි    

ක ්ටත  නිශ ෝජ්   ්ැඩි්   ම   ප ක්රම    ැති  අලු්හ 

ම ැති්රණ ක්රම  ක් ශනොඳයි කි  ්   ම් අපි ඒකට ්න   

ශද ්  කි   ්ථා ්රශේ ඉඳබ යි අපි ්න   ුන්ටශ්ට.  මු්හ ඒක 

ම ැති්රණ ක්ල ද ්ට  දීර  licence හකක් ශ ොශ්යි  ඡ්ටද  ක්ල 

ද ්ට  දීර   licence හකක් කර ග්ට  ආණ්ඩු්ට අයිති ක්  ැනැ. 

ඊට පසු් සීම   නිර්ණ ශකොමිෂ්ට ්ා ් පිිතශටේ් . ඒ සීම   නිර්ණ 

ශකොමිෂ්ට ්ා ශේ ් ර්ත ්ක් ආ් . ඒ ් ර්ත ශේ අඩුප ඩු තිබුණ  

 ම් ඒ අඩුප ඩු ්ශශ ෝෙ   කරශග  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ 

කර හද  ඒ සීම   නිර්ණ ශකොමිෂ්ට ්ා  ් ර්ත ් ්ම්ම ත කර 

ග්හත   ම් ශම් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ශම් ශ් ශකොට්හ 

ප්්හ්බ  ඉ්රයි.  ඒක පර ද කශළ  කවුද? ඒ ඡ්ටද  ක්ල ද  

ග්ට  වු්ම   ් තිබුණු ශදශගෝලශබෝම  හකතු ශ්බ  තම යි ඒ 

ශකොමිෂ්ට ්ා  ් ර්ත ්ට විුබේේ ඡ්ටද  ප විච්චි කරබ  

ම ැති්රණ  ක්ල ද  ග්හශ්හ. අපි ඉත  පැනැ ලි් කි ්ටශ්ට ශම් 

ම ැති්රණ  ක්ල ද   හක ්ැර යි කි බ යි. ඒක රටක  න 

ප බ  ට උචිත ශද ක් ශ ොශ්යි. ම ැති්රණ   නිසි ශ්බ ්ට 

නිසි පරි  පැ්ැ්හවි  යුතුයි. ඒකට ක්රම   ශම ොකක්ද කි   හක 

අද ළ  ැනැ. ඒ නි්  අලු්හ ක්රම  ද  පරණ ක්රම  ද ඕ ෑ ක්රම  කට 

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවි  යුතුයි. දැ්ට අලු්හ ක්රම   පිළිබඳ තිශබ  

ගැටලු ගැ  කා  කර ් . ඇ්හතටම  අ්ශක වු්ම   ්ක් 

තිශබ ්   ම් අලු්හ ක්රම ශේ තිශබ  ගැටලු  ම  ්ශ ්ට ශදශක්ට 

නිර කරණ  කර්ට  ර ළු්්ට. ඒකට ම න ක බ ක්  ්ටශ්ට 

 ැනැ. නැබැයි  ගැටලු තිශබ ්  කි බ  ඒක පැ්හතකට ද බ  

නම ්ථ ශපට්ින ට ද බ  තිේබ  කි බ  ගැටලු නිර කරණ  

ශ්්ටශ්ට  ැනැ. නදර  සීම   නිර්ණ  ශකොමිෂ්ට ් ර්ත ශේ සීම   

නිර්ණ  පිළිබඳ ගැටලු තිබුණ   ම් හශනම  ම් ඒ්  වි්ඳ්ට  

දැ්ට ම  ් 5ක් විතර ගි   ශ්ට  වි්ඳ්ට  තිබුණ  ශ්ට. ම  ්ශ ්ට 

වි්ඳ්ට  තිබුණ . ආණ්ඩු්ට ඇ්හත වු්ම   ්ක් තිශබ ්   ම් 

879 880 

[ගුබ විජිත ශන ර්හ  ම නත ] 
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ඒක කර්ට  ර ළු්්ට. නැබැයි  ඒ ගැටලු තිශබ ්  කි බ  කිේ්  

විතරයි. නැබැයි  හතැනි්ට හන ට ගැටලු වි්ඳ්ට  කිසිඳු ශද ක් 

සිේෙ ශ්බ   ැනැ. ඒශක්ටම  පැනැ ලියි  ඒශක්ටම  ඔේර  ශ් ්   

ආණ්ඩුශේ ඇ්හත වු්ම   ් ශම ොකක්ද කි බ . ආණ්ඩුශේ ඇ්හත 

වු්ම   ් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ක්ල දැමීම යි. ඒ නි්  අපි ඉත  

්ගකීශම ්ට කි  ්   ම ැති්රණ  ක්ල ද ්ට  හප   ම ැති්රණ  

නිසි පරි  ප්්හ්්ට  කි බ . ඒ ම ැති්රණ  ප්්හ්්ටශ්ට අලු්හ 

ක්රම  ටද  පරණ ක්රම  ටද  ඕ ෑ ක්රම  කට ජ් ත  විමුක්ති 

ශපරමුශණ් අපි දාද  ම්. ඒ අලු්හ ක්රම  ට ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  

නිර කරණ  කර්ට  සීම   නිර්ණ ගැටලු තිශබ ්   ම්  වි්ඳ  

ග්ට  ඕ ෑ  ම් ඒකට්හ අපි දාද  ම්. හශනම   ැ්හ ම් පරණ 

ක්රම  ට    යුතුයි කි බ  කි  ්   ම් -තිබුණු ්ම  නුප තික 

ක්රම  ට- ඒකට්හ අපි දාද  ම්. කිසිම  ගැටලු්ක්  ැනැ. ම ැති්රණ 

ක්රම   කි   හක දඩමීම   කරශග  ම ැති්රණ  ක්ල ද ්ට  ඒක 

නිමි්හතක් කර ග්ට  හප   ආයුෙ ක් කර ග්ට  හප . ඒක 

්ැර යි. ආණ්ඩු්ට අ්ශක්  ්ේා ්ශ ්ට ම ැති්රණ  

ප්්හ්්ට  වු්ම   ්ක් තිශබ ්   ම් ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  

ර ළු්්ට. ම ැති්රණ  නිසි කබට පැ්ැ්හවි  යුතුයි කි   

්ථා ්රශේ අපි දැඩි් ඉ්ට ් . 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ තිබුණු 

ක්රම ශේද පිළිබඳ විවිෙ විශේා  තිශබ ් . හද  උතුුබ පළ ්හ 

්ා ශේ ම ැති්රණ  තිබුශණ් ඇ්හතටම  ශදම ළ ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද 

අයිති   උතුශර් ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද අයිති  ආරක්ෂ  කර්ට  

ශ ොශ්යි. කවුුබ නරි හශනම  කි  ්   ම් ඒක පට්ටප්ල 

ශබොුබ්ක්. අපට ශනොඳට ම තකයි  හද  ශපොුන ර ජ්ය ම ණ්ඩබශේ 

්මුළු් බශක ශේ ති ්ට  තිබුශණ්. ශපොුන ර ජ්ය ම ණ්ඩබශේ 

්මුළුශේ ්ා පති්හ්  හ්ට  තිබුශණ් ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ 

ම න්හම   ට. ශගොඩ ක් රට්බ ර ජ්ය    ක ්ට කිේ්    ඊබශක ්ට 

හ්ට  බැනැඊ කි බ . විශ  ෂශ ්ටම  ඉ්ට   ශ්්ට තදබබ 

ම ැ න්හීම ක් ආ් . ඉ්ට   ශ්්ට ඉත  පැනැ ලි් කිේ්   ඊශපොුන 

ර ජ්ය ම ණ්ඩබශේ ්මුළු් බශක ශේ තිශබ ්   ම්  හ ට 

ඉ්ට   ශේ අගම ැති්ර   ්ම්බ්ටෙ ශ්්ටශ්ට ඊට කලි්ට උතුශර් 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  තිේශබෝහ පම ණයිඊ කි බ . ඒ නි්  

තම යි උතුශර් ඡ්ටද  පැ්ැ්හවූශේ. ඒ ශ්බ ශේ ආණ්ඩු් ඇතුශළ  

ිතටර  කණ්ඩ  ම  ම න ශබොකු්ට තර ්ලබෑ්   උතුශර් ඡ්ටද  

පැ්ැ්හවූශ්ෝහ අපි ආණ්ඩුශ්්ට අයි්ට ශ් ්  කි බ . අපට ඒ්  

ශනොඳට ම තකයි. හද  ආණ්ඩුශේ ඇම ති්ුබ කිේ්   ඊඋතුශර් ඡ්ටද  

පැ්ැ්හවූශ්ෝහ අපි ආණ්ඩුශ්්ට ඉ්්හ ශ් ් ඊ කි බ . රැ්ථීම් 

පැ්ැ්හවූ් .  මු්හ අ්්  ශේදී ශපොුන ර ජ්ය ම ණ්ඩබශේ ්මුළු් 

ශ්නුශ්්ට උතුශර් ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවූ් . ඒක තම යි ඇ්හත 

ඉතින ් . හද  බඩ්ැබ ් ශේ කෑලි කෑලි්බට තම යි පළ ්හ ්ා  

ඡ්ටද  පැ්ැ්හවූශේ.  

හක්්්හ ජ් ීර්ටශේ ්ශවිෙ  ශේ ම   ් ිතමිකම් කවු්ටසිබශේ 

රැ්ථීම  ති  ශකොට  විුනලි ර ුව් ශප්ට බ  ශම ශන  ජ් ත ් බි  

්ේදබ   ඊදැ්ට විුනලි ර ුව්ට ශගනි ්ට  නද ් ඊ කි බ  භීති  

ඇති කරබ   ඒ භීති  ම ති්ට තම යි හද  පළ ්හ ්ා   ම ැති්රණ 

් සි  ග්හශ්හ. හද  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ශකොට්ථ ්ශ  ්ට  

තිේබ . ඒක ්ැරැ  ක්රම ශේද ක්. ඒ ්ැරැ  ක්රම ශේද ට පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ප්්හ්ර   නි්  අද ප්ර ශ ෝගික ගැටලු ශගොඩක් ම තු 

ශ්බ  තිශබ ් . අද ්  විට පළ ්හ ්ා  න ක ක බ  අ්්  යි. 

ත්්හ පළ ්හ ්ා  ශදකක ක බ  අශප්ර ්ල ම  ්ශේ අග අ්්්ට 

ශ් ් . ඒ තම යි  දකුණු පළ ්හ ්ා ් ්න බ්ථ  ිතර පළ ්හ 

්ා ්. ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ ක බ  අ්්්ට ්්ටශ්ට ්ැේතැම්බර් 

ම  ්ශේ. ඒ පළ ්හ ්ා ශේ ක බ  අ්්්ට ්්ට  ත් ශබොශනෝ 

ක බ ක් තිශබ ් . සි ලු පළ ්හ ්ා ්බ ම ැති්රණ  හක්ර 

ප්්හ්්ට   ම්  ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ ශ ෝජ්  ්ක් ශග ැ්ලබ  

්ම්ම ත ශ්්ට  ඕ ෑ  ්ැේතැම්බර් ම  ්  ශ් තුුබ ඉ්ටශ්ට 

 ැති් ඊට කලි්ට පළ ්හ ්ා ් විසුුබ්්ට  තම ්ට හකඟයි 

කි බ . ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ ඉ්ටශ්ට ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂශේ 

ම න ඇම ති්රශ ක්. හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ  අද ශම තැ  ශදකට 

ශබ බ  ිතින  ට  ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ විපක්ෂ    ක   හක්්්හ 

ජ් තික පක්ෂශේ. ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ ඉ්ට  ඇම ති්රශ ක්  

උප ලි ්ම රීර  හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ. ම න  විකෘති ක් හතැ  

ශ්බ  තිශබ්ටශ්ට. දැ්ට ශම් රශට් ජ්  ධිපති හක පැ්හතක  

විපක්ෂ  හක පැ්හතක  ආණ්ඩු් හක පැ්හතක කි  ්  ් ශේම   

ඌ් පළ ්හ ්ා ් ශද්්හ බබ්ට . ්ැේතැම්බර් ම  ්  ්  ශතක් 

ක බ  තිශබ  ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ ම න ඇම ති්ර   ශ්රී බශක  

නිදන්ථ පක්ෂශේ. විපක්ෂ    ක   හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ. 

නැබැයි  ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ අම  තය ම ණ්ඩබශේ ඇම ති්ර කු 

්  උප ලි ්ම රීර්හ හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ! ශම්ක තම යි 

ඇ්හත කා ්. හතැ  ශදශගෝලබ්ටම  හකට  ්ටශ්ට. ඒ පළ ්හ 

්ා ශේ ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂශේ ම න ඇම ති්ශර ක් ඉ්ටශ්ට. ඒ 

පළ ්හ ්ා ශේ හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ ඇම ති්රශ කු්හ 

ඉ්ට ් . හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ ම ්ටත්රී්ුබ්හ ඉ්ට ් . විපක්ෂ 

   ක  ්හ හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ.  ඉති්ට ඌ් පළ ්හ ්ා ් 

ක්ල ති   විසුුබ්  ග්ට  ඕ ෑ  ම්  පළ ්හ ්ා ශේ ශ ෝජ්  ්ක් 

්ම්ම ත කරබ   ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ්හ  අශප්ර ්ල ම  ්ශේ ක බ  

අ්්්ට ්  දකුණු ්න බ්ථ  ිතර පළ ්හ ්ා ්බ්හ  දැ ට ක බ  

ඉ්ර ශ්බ  තිශබ  අශ කු්හ පළ ්හ ්ා  න  ඇතුළු සි ලු පළ ්හ 

්ා ්බ ම ැති්රණ  අශප්ර ්ල ම  ශ්්ට ප්ථශ්  හක ්ර ති ්ට  

ර ළු්්ට. ඒ නි්  ශම්්  ප්ර ශ ෝගික් ගැටලු ශ ොශ්යි. පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ ති ්ට   ඒ ඒ ශේ ප බ  පක්ෂ්බට අ් ය  ම්  ඒ ඒ 

පක්ෂ ඉනළි්ට ීර්ටුන ග්හශතෝහ  ඒ්  පළ ්හ ්ා ශේ ම න 

ඇම ති්ර  ට  ඇම ති්ුබ්ටට ්්ටනිශේද   කශළෝහ ඒ අ ශේ 

කැම ැ්හත ග්ට  ර ළු්්ට. හශනම  කශළෝහ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

හක්ර ති ්ට  ර ළු්්ට. ආණ්ඩු්ට අ් ය  ම් ඒක කර්ට  

ර ළු්්ට. ඒ නි්   ැ්ත පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ක්ල ද ්ට  

අ් ය  ැනැ. අපි ඉත  පැනැ ලි් කි  ්   ශකොට්ථ ් ශ ්ට 

ප්්හ්ර   පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ හක්ර ප්්හ්්ට  ර ළු්්ට 

කි බ . ඌ් පළ ්හ ්ා ් හශනම  විසුුබ්  නරි්ට  ම න 

ඇම ැති්ර   ්න ම ්ටත්රී්ුබ  අකැම ැති  ම්  අඩුම  ගණශ්ට දැ ට 

ක බ  ඉ්ර ශ්බ  තිශබ  පළ ්හ ්ා  නශේයි  අශප්ර ්ල ම  ්ශේ 

ම ැද ක බ  ඉ්ර ශ්  පළ ්හ ්ා  ශදශක්යි -ඒ අශට්ම -  

ම ැති්රණ  හක්ර ප්්හ්්ට  ර ළු්්ට. ම  ර්තු ම  ්ශේ 5්ැනි ද  

ආණ්ඩු් අ  ්ැ  ශ ෝජ්  ් ඉ රිප්හ කර ්   ම්  අශප්ර ්ල 1්ැනි 

ද  අ  ්ැ  ශ ෝජ්  ් ්ම්ම ත කරග්ට  ශනෝ ශ ොග්ට  හක 

ීරරණ  ශ් ් . ඊළඟට  අශප්ර ්ල ම ැද අවුුබුන ක බ  හ ් . 

අශප්ර ්ල 20 ශ් ශකොට ඉතිරි පළ ්හ ්ා  ශදශක්්හ ක බ  අ්්්ට 

ශ් ් . ඉ්ට අ තුුබ් ඒ පළ ්හ ්ා  අශට්ම  ම ැති්රණ  ඉත  

පැනැ ලි් ශම් ්ර්ෂශේ ම ැද ප්්හ්්ට  ර ළු්්ට  ප්ර ශ ෝගික් 

ප්්හ්්ට  ර ළු්්ට.  ඒකට අ් ය කර්ටශ්ට අලු්හ ම ැති්රණ 

ක්රම ශේ ගැටලු වි්ඳ්ට   ම්  ඒ්හ ක බ  ඇති. අලු්හ ම ැති්රණ 

ක්රම   පැ්හතකි්ට ති බ  පරණ ක්රම  ට ම ැති්රණ ති   ්   ම් 

ඒ්හ ක බ  තිශබ ්   ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට අද ළ ප ්හ 

ශකුවම්පත ශග ැ්ලබ  ්ම්ම ත කර්ට . ඒ නි්  ශම් ම ැති්රණ 

පැ්ැ්හීම ට කිසිුන ප්ර ශ ෝගික ත ක්ෂ සක බ ෙ ්ක්  ැනැ. හකම  

ප්ර ථ    තම යි ඒ ්ඳන  ශේ ප බ  වු්ම   ් තිශබ ්  ද කි   

හක. ඒ ශේ ප බ  වු්ම   ්  තිශබ  බ්ක් අපට ශපශ ්ටශ්ට 

 ැනැ. ම ට කලි්ට කා  කරර  ගුබ මුජිබුර් රහුම  ්ට ම ්ටත්රී්ර   

කිේශේ  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ්්හ ප ර්ලිශම්්ටතු 

ම ැති්රණ ්්හ ශ ොශ්යි  මුලි්ටම  ජ්  ධිපති්රණ  ති මු 

කි බ යි. ආණ්ඩු් පැ්හශත්ට  -හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ  පැ්හශත්ට

- බබ්ටශ්ට තම ්ටට ් සිද  ක ම ැති්රණ . විුබේෙ ප ර් ථ්ශ ්ට 

බබ ්   තම ්ටට ් සිද  ක ශකොයි ම ැති්රණ  ද කි බ . දැ්ට ශ්රී 

බශක  නිදන්ථ පක්ෂශේ කණ්ඩ  ම් ශදක හකට හකතු ශ්බ  

තිශබ ් . වම ත්රීප බ ප ර් ථ් යි  ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ප ර් ථ් යි  

හකට හකතු ශ්බ  තිශබ ් . වම ත්රීප බ සිරිශ්   ම න්හම    

බබ ්   ශදශගෝලබ්ට හකට හකතු ශ්බ   ශදශගෝලබ්ටශේම  

881 882 



ප ර්ලිශම්්ටතු් 

්ම ගි  ශප්ට බ   මුලි්ට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ට ගිිත්ලබ    ඒ 

ම ්හශත්ට ජ්  ධිපති්රණ ට  ්ට . හතශකොට හතුම  ට්හ ඊළඟ 

්ත ශේ අශේක්ෂකශ ක් විධි ට ඉ්ලබ්ට  ර ළු්්ට.  

ජ්  ධිපති්රණ ට ඉ්ලබ්ට  ප ර නද ග්ට  ශ්ට ශම්  ්ටශ්ට. 

ඒක ශ්හශර්ටශ්ට  ැේද අපට? කම ක්  ැනැ  හශනම  නරි කම ක් 

 ැනැ. ඒ වු්ම   ් නරි ඉුව කරග්ට  නරි පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ති ්ට . ඒක ක්ල දම   හක ශකොශන්හම  සුුනසු 

ක රණ ්ක් ශ ොශ්යි. ශේ ප බ  වු්ම   ් ම ත ශනෝ 

තම තම ්ටශේ පක්ෂ්බ ශේ ප බ  බබ ්ය පෘතිශේ වු්ම   ් 

ම ත ශනෝ -ඒ්  ්රි  ්හම ක කර ගැනීම  ්ඳන ්්හ- පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවි  නැකියි  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවි  යුතුයි.   

ශේ ප බ  බබ දාුනශේ නිරත ශ්බ  ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද අයිති  

ශකෝලබ ක්ට  හප . ම ැති්රණ නිසි කබට ප්්හ්්ට .  

ඒකට ක්රම   බ ෙ ්ක් කර ග්ට  හප . ක්රම   තම යි ශම තැ  

පැටබැවි්ලබ  බ ෙ ් කි බ  ශබොුබ ශන තු දක්්්ට  හප . පක්ෂශේ 

ඇ්හත බබ වු්ම   ් අ්ශක්ම  පිළිශග   ශම් රශට් ජ් ත ්ට 

් ෙ රණ  ඉෂථට කර්ට   ජ් ත ්ශේ  ඡ්ටද  නිසි කබට 

ප්්හ්්ට  නිසි පි ්ර ග්ට  කි බ  අ්ෙ රණ  කරමි්ට ම   

 ්ති ් .ශබොශනොම  ්ථතුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුබ ම ිත්ටද අම රීර ම ්ටත්රීතුම  . ඔබතුම  ට වි  ඩි 20ක 

ක බ ක් තිශබ ් . 

 

[අ.ා . 3.01] 
 

ගුණ ෙිතන්ද අෙරවීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, අද    ඩබ්ථ අබනේශපුබම  

ම ්ටත්රීතුම   ශග  හ  බද ්ා ් ක්ල තබ  අ්්ථා ශේ ශ ෝජ්  ් 

ඉත ම  ්ැදග්හ ශ ෝජ්  ්ක්. 

 
ගුණ මුහම්ෙුන ඉබ්රාිතම් මුහම්ෙුන ෙන්සූර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு முஹம்ைது இப்ரொஹிம் முஹம்ைது ைன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගුණ මුහම්ෙුන ඉබ්රාිතම් මුහම්ෙුන ෙන්සූර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு முஹம்ைது இப்ரொஹிம் முஹம்ைது ைன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 

Hon. Presiding Member, there is no Quorum in the 
House to continue the Debate.  

 

ගුණ ෙිතන්ද අෙරවීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

Quorum හක ඉ්ලබ්ට  ඕ ෑ අපි ශ්ට. ම ම  ශ්ට කා  

කර්ටශ්ට. ම ම  කා  කර්ටශ්ට. Quorum හක අපට අ් ය  ැනැ.  

පාර්ලිවම්න්තුව ගණන් වකොට ගණපූරණයක් වනොෙැති වූවයන්, 
වබුනම් සීනු ශ්බ්ද කිරීෙට නිවයෝග කරන ලදී. 

පසුව ගණපූරණයක් තිබුවණන්- 
  

பொரொளுைன்றம் கைக்கிடப்பட்டு, கூட்ட நடப்தபண் 

இல்மலதயனக் கண்டதனொல், பிொிவு ைைி அடிக்கப்பட 

பவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

பிறகு, கூட்ட நடப்தபண் இருந்ததனொல் - 
 

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 
Bells were ordered to be rung. 

Later, a Quorum being present- 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුබ ම ිත්ටද අම රීර ම ්ටත්රීතුම  . ඔබතුම  ට වි  ඩි 20ක 

ක බ ක් තිශබ ් . 

 

ගුණ ෙිතන්ද අෙරවීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ආණ්ඩු පක්ෂ  ශම් 

ශ ෝජ්  ්ට ශම් තරම් බ  ඇයි කි බ  ම ම  ද්ටශ්ට  ැනැ. කා  

කර්ට  ඉ රිප්හ ශ්්ටශ්ට්හ  ැනැ. කවුුබ නරි හ්බ  නැම  

ශ්බ ශේම  Quorum Bell හක ගන්ට  ශ ෝජ්   කර  හක තම යි 

කර්ටශ්ට.  අද පිළිතුුබ කා ්්්හ කර ග්ට  ශකශ ක් ඉ්ට ් ද 

කි   හක පිළිබඳ් ප්ර ථ  ක් තිශබ ් . ශම් විධි ට නිතරම  

Quorum හක ශනො ්ට  ගිශ ෝහ ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණට, 

හශනම   ැ්හ ම් TNA හකට,  ඒ ් ශේම  ඩේබ්ථ ශේ්  ්ටද  

ම ්ටත්රීතුම  ට ක්ද ්්හ ශම් ් ශේ Adjournment Motion හකක් 

ශගශ ්ට  ර ළු්්ටකම ක් බැශබ්ටශ්ට  ැනැ. ඒක ශබොශනොම  

අ් ්  ්්ටත ත්හ්හ් ක්. විශ  ෂශ ්ටම  ආණ්ඩු පක්ෂ  ශම් 

් ශේ ශේ්්ල කිරීම  සුුනසු  කි බ  ම ම  ිතත්ටශ්ට  ැනැ. ශම් 

වි් ද ට අද ළ ශ ෝජ්  ් විපක්ෂ  ඉ රිප්හ කළ  ශ්්ට  

ර ළු්්ට.  නැබැයි, ඒ ක රණශේ තිශබ  ්ැදග්හකම  පිළිබඳ් 

්ැබකිලිම ්හ ීම  අතය් ය ශ් ් . අද ශම් කා  කර්ටශ්ට 

ශම ොකක් ගැ ද? ශම් රශට් ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ශ්නුශ්්ට, ඒ ් ශේම  

ශම් රශට් ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද අයිති  ශ්නුශ්්ට තම යි ශම් 

ශ ෝජ්  ් ඉ රිප්හ කරබ  තිශබ්ටශ්ට. ඒ කි ්ටශ්ට, පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  කඩි මි්ට පැ්ැ්හීම  පිළිබඳ් තම යි ශම් ශ ෝජ්  ් 

ඉ රිප්හ කරබ  තිශබ්ටශ්ට. 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  දැ්ට වි  බ ක බ කි්ට -

අවුුබේදකට ්ැඩි ක බ කි්ට විතර - ක්රම  නුූලබ් ප්රම  ද ශ්බ  

තිශබ ් . ශම්කට විවිෙ ශන තූ්ට ඉ රිප්හ කර්ට  ර ළු්්ට. අපි්හ 

කැම ැතියි, ම   ප  ැති ඡ්ටද ක්රම  කට  ්ට  ර ළු්්ට  ම්. 

පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණශේ දී අපි තම යි ඒ ශ ෝජ්  ් ශ්නුශ්්ට 

්ැඩිශ ්ටම  කා  කශළ ; ්ැඩිශ ්ටම  උ ්ටුන වුශණ්. ඒ 

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවු් .  මු්හ හම  ම ැති්රණශේ ප්රතිලබ  අනු් 

පැනැ ලි් ශපශ ්ට ට තිශබ ් , ඒශක්  ම්  ම් ගැටලු දැ ට 

ම තු ශ්බ  තිශබ ්  කි බ . ඒක නි්  තම යි  ැ්ත ඒ ගැ  

් කච්ඡ  කර්ටශ්ට. පළ ්හ ්ා ්බට්හ හම  ක්රම   ආශේ  

කර්ට    ම  තුළ ශම් ගැටලු්බට මුහුණ ශද්ට  සිුන ශ් ්   

කි   හක ගැ ්හ,  ඒ ් ශේම  මීට ්ැඩි  ක බ ක් ගත ශ්යි 

කි   ප්ර ථ   පිළිබඳ්්හ ් කච්ඡ  කරබ , පැරැ ස ක්රම  ට 

ම ැති්රණ  ති  ්   ම් කඩි මි්ට ති ්ට  ර ළු්්ට කි   

ශ ෝජ්  ් හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ම  තම යි ඒ ශ්බ ශේ  ඉ රිප්හ 

කශළ . අපි්හ හ ට හකඟත ් පළ කරබ  තිශබ ් .  

අපි ඉත ම ්හ පැනැ ලි් කි ්ට  ඕ ෑ, ඊළඟ ම ැති්රණ  

ශම ො  ක්රම  ට තිබුණ්හ අපට   ්ට  ර ළු්්ට බ්. පරණ ක්රම  ට 

තම යි දැ ට ීර්ටුන ශ්බ  තිශබ්ටශ්ට. අලු්හ ක්රම  ට ති ්ට  

883 884 

[ගුබ විජිත ශන ර්හ  ම නත ] 
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ඕ ෑ  ම්, ඒ ්ඳන  ්න  ්න  ්රි  ්හම ක ශ්බ  ඡ්ටද  ති ්ට  

ඕ ෑ  කි   ම තශේ තම යි අපි ඉ්ටශ්ට. මුජිබුර් රහුම  ්ට 

ම ්ටත්රීතුම   කිේ් , ජ්  ධිපති්රණ  තම යි ති ්ට  ඕ ෑ කි බ . 

ඒක නරි ට, "ශ ොශකශර  ශ්දකම ට ශකෝුනුබ ශත්ල 

න්හපට්ට කු්හ ත්්හ ිනකකු්හ ඕ ෑඊ  කි බ  කිේ්  ් ශේ. ඒ 

්ඳන  අ් යත ්ක්  ැති්, ම ැති්රණ  ක්ල දම ්ට  තිශබ  

වු්ම   ් ම ත තම යි ඒ ප්රක    කශළ . ශම් ප ර්ලිශම්්ටතුශේ සිින  

225ශද  ම  හකතු වුණ්හ අපට ීර්ටුන කර්ට  බැනැ, 

ජ්  ධිපති්රණ ක් ති ්ටශ්ට ශකොශනොම ද  කි   හක පිළිබඳ්.  

ජ්  ධිපති්රණ ක් ති   ශ්බ ් ීර්ටුන කළ යුතු ්්ටශ්ට 

ශම් රශට් ඉ්ට  ජ්  ධිපති්ර  . ශම් ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ඉ්ට  

225ශද  ට ීර්ටුන කර්ට  ර ළු්්ටකම  තිශබ ් , පළ ්හ ්ා  
ම ැති්රණ ක් ති ්ට  ඕ ෑද,  ැේද කි   හක පිළිබඳ්. 

කඩි මි්ට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ක් ති ්ට  අ් යත ් 
තිශබ ්   ම්, ඒකට අ් ය අණ ප ්හ ශග ැ්ලබ  ඉත ම ්හ සුළු 

ක බ කි්ට ශම් ප ර්ලිශම්්ටතුශ්්ට ්ම්ම ත කරබ  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ ක් ති ්ට  ර ළු්්ට. ඒ ් ශේම  ශම් 225ශද  ට හකතු 
ශ්බ  ත්්හ ම ැති්රණ ක් ති ්ට  කටයුතු කර්ට  ර ළු්්ට. ඒ 

තම යි, ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ . 

ඒක්හ අපි 225 ශද  ට ීර්ටුන කර්ට  ර ළු්්ට, තුශ ්ට 

ශදකක ඡ්ටද ක් තිශබ ්   ම්. ශම ොකද, අධිකරණ  දීර  ීර්ටුන් 

අනු්්හ ශපශ  ් , ්රබ බහුතර ඡ්ටදශ ්ට ඒක කර්ට  බැරි 
බ්. ජ්  ධිපති්ර  ට්හ බැනැ. ප ර්ලිශම්්ටතු ම ්ටත්රී්ුබ්ටශේ 

්ශඛ්ය ශ්්ට තුශ ්ට ශදකක් හකතු ශ්බ  ඡ්ටද ක් ප්්හ්්ට  

කැම ැ්හත ප්රක   කශළෝහ, ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ ක් 
ප්්හ්්ට ්හ නැකි  ් තිශබ ් . හශනම   ැතු් අපි ශම තැ දී 

ජ්  ධිපති්රණ ක් ගැ  කා  කර-කර සිටීශම ්ට කිසිුන 
ප්රතිලබ ක් අ්හශ්්ටශ්ට  ැනැ; කිසිුන ් සි ක් අ්හශ්්ටශ්ට 

 ැනැ. ශම් රශට් ජ්  ධිපති්රණ ක් ප්්හ්්ට  ශම් සිින  225 
ශද  ටම  ඕ ෑ වුණ්හ, ර ළු්්ටකම ක්  ැති බ් අපි ඉත ම  ශනොඳි්ට 

්ටන  ගත යුතු ශ් ් . 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ඊශේ ර ත්රිශේ හක්්්හ ජ් තික 
පක්ෂශේ කෘතය ධික රි ම ණ්ඩබ රැ්ථීම  පැ්ැ්හවුණ .  ම ම  

හ ශකොට දැක්ක , හතැ  කට්ින  කැම ර ්බට කා  කරර  විධි .   

ඊඅපි පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ක් ප්්හ්්ට  කැම ැති  ැනැඊ ් ශේ 
අදන්ක් තම යි ඒ ශගෝලබ්ටශේ ප්රක  ්ලි්ට ඉ රිප්හ වුශණ්. ඒක 

හච්ාර ශනොඳ ත්හ්හ් ක් ශ ොශ්යි. ම ැති්රණ්බදී ජ් ග්රනණ  
කර්ට  ර ළු්්ට; පර දශ්්ට  ර ළු්්ට. පර ද ශ් ්  කි බ  

ිතශත ්   ම්, -  නැබැයි ඡ්ටද  ක්ලදැමීශම් අ් යත ්ක්  ැනැ. 
ශම ොකද, අපි හශනම  හක ශේබ ්ක පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ්හ 

ක්ලදැම්ම  . අපි්හ ඒ ආණ්ඩුශේ සිින  . ක්ලදැමීශම ්ට ශම ොකක්ද, 

වුශණ්? අ්්  ශේ විුබේෙ පක්ෂ ට තම යි ්ම්ූරර්ණ බබ  ගිශේ. 
හද  නි මිත ශේබ ්ට පළ ්හප බ  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවූ්   ම්, 

රජ්  පැ්හතට ඊට ්ඩ  බබ ක් ග්ට  තිබුණ . ජ් ත  විශරෝෙ  
නිර්ටතරශ ්ටම  රජ්  පැ්හතට තම යි හ්ලබ ශ්්ටශ්ට, ම ැති්රණ 

නි මිත ශේබ ්ට ශ ොපැ්ැ්හීම  පිළිබඳ්. ඒ නි්  ඒ 
අප් දශ ්ට මිශද්ට   ම්, අනි් ර් ශ ්ටම  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  කඩි මි්ට පැ්ැ්හීම  ්ඳන  කටයුතු කර්ට  ඕ ෑ  

කි   හක තම යි අපි වි ථ් ් කර්ටශ්ට. 

ඊළඟට, ජ්  ධිපති්රණ  ගැ  කා  කර ්   ම්,  හක්්්හ 

ජ් තික පක්ෂ , ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ ශ ෝජ්   ශග ැවි්හ 

තිශබ ් . ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ්හ දැ්ට ශ ෝජ්  ්ක් 
ශග ැවි්හ තිශබ ් , විෙ  ක ජ්  ධිපති ක්රම   අශනෝසි කර්ට  

කි බ . ඒ පිළිබඳ්්හ දැ්ට ් කච්ඡ ්ක් පැ්ැ්හශ් ් . හශනම  
 ම් හම  ් කච්ඡ ් පැ්ැ්හශ්  අතශර් අපි ජ්  ධිපති්රණ ක් 

ගැ  කා  කර-කර ඉඳබ  ශ්හුබම ක්  ැනැ. හක්්්හ ජ් තික 
පක්ෂ ්හ, ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ්හ, ත් පක්ෂ කිිතප කු්හ 

අදන්ථ කරබ  තිශබ ් , විෙ  ක ජ්  ධිපති ක්රම    අශනෝසි කළ 

යුතුයි කි බ . හශනම   ම් අශනෝසි කර්ට  තිශබ  විෙ  ක 

ජ්  ධිපති ක්රම   තුළ  ැ්ත ජ්  ධිපති්රණ ක් ශග  ඒශම් 
අ් යත ්ක්  ැනැ. ඒශක්ටම  ශපනී   ් , හක්ශකෝ හම  

ශ ෝජ්  ් ශග ැ්ලබ  තිශබ්ටශ්ට අ්ශක පරම  ර්ාශ ්ට 
ශ ොශ්යි කි   හ ක. හශනම   ැ්හ ම් අද ජ්  ධිපති්රණ ක් 

ඉ්ලබ  කර  ප්රක  ශේ කිසිම  පද ම ක්  ැනැ කි   හක. ඒ 
් ශේම  හ  අ් යත ්ක්  ැති් කර  ප්රක   ක්  කි   හක්හ 

ඉත ම  පැනැ ලි් ්ඳන්ට කළ යුතු ශ් ් .  

විෙ  ක ජ්  ධිපති ක්රම   අශනෝසි කළ යුතු  ම්, ඒක්හ 
ප්ර ථ  ක් ශ ොශ්යි. අපි ද්ට ් , ා්ටද්රික  බණ්ඩ ර   ක 

කුම  රතුශග ම ැතිනි ්හ, ඒ ් ශේම  ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම  ්හ, 

වම ත්රීප බ සිරිශ්   ම ැතිතුම  ්හ -ශම් තු්ටශද  ම - විෙ  ක 
ජ්  ධිපති ක්රම   අශනෝසි කර්ට  ඕ ෑ  කි බ  ප්රතිඥ  දීබ  

තිශබ  බ්. හශනම  අ් යත ්ක් ශගොඩ ැඟී තිශබ ්   ම්, ඒ 
පිළිබඳ්්හ ් කච්ඡ ්ක් ඇති කරමු. විෙ  ක ජ්  ධිපති ක්රම   

අශනෝසි කිරීම  පිළිබඳ් අපට ශබොකු ගැටලු්ක් ඇති ශ්්ටශ්ට 
 ැනැ.  මු්හ විෙ  ක ජ්  ධිපති ක්රම   අශනෝසි කර ්   ම්, 

අලු්හ ම ැති්රණ ක්රම   ඒ ්ඳන  ආශේ  කර්ට  ඕ ෑ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Mujibur Rahuman to take the Chair?   

 
ගුණ වේ. සී. අලවතුවල ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now take 

the Chair.  

 
ගුණ මුහම්ෙුන ඉබ්රාිතම් මුහම්ෙුන ෙන්සූර් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு முஹம்ைது இப்ரொஹிம் முஹம்ைது ைன்சூர்)  

(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
 

විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆபைொதித்தொர். 
Seconded. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ තාරක බාලසූරිය ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවේ 
වුවයන්, ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. THARAKA BALASURIYA left the 
Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුබ ම ්ටත්රීතුම  ,  කා  කර්ට . 

 

ගුණ ෙිතන්ද අෙරවීර ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

විෙ  ක ජ්  ධිපති ක්රම   අශනෝසි කර්ට  ශ ෝජ්   

ශගශ  ්   ම්, ඒ පිළිබඳ් ් කච්ඡ  කර්ට  අපි බැනැ්ථතියි. ඒ 

හක්කම  ශගශ මු, අලු්හ ම ැති්රණ ක්රම  . හතශකොට ශම් ප්ර ථ   

885 886 



ප ර්ලිශම්්ටතු් 

අපට වි්ඳ  ග්ට  ර ළු්්ට කි බ  ම   ිතත ් . විෙ  ක ජ්  ධිපති 

ක්රම   අශනෝසි කිරීම ්හ ්ම ඟම  ම   ප  ැති, ශකොට්ව ් ට 

ම ්ටත්රී්රශ ක් ප්හශ්  ම ැති්රණ ක්රම  ්හ ්රි  ්හම ක ශ් ්  

 ම්, ශම් කවුුබ්්හ විුබේෙ ශ්  හකක්  ැනැ කි බ  ම   ිතත ් . 

ඒ ශ ෝජ්  ් පිළිබඳ් අපට ් කච්ඡ  කර්ට  ර ළු්්ට. ශම් 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ හකඟත ් හ ට බබ  ග්ට  ර ළු්්ටකම  බැශබයි 

කි බ  ම   ිතත ් . විෙ  ක ජ්  ධිපති ක්රම   අශනෝසි කිරීම  

පිළිබඳ් පසුගි  ක බශේ සිින ර ජ්ය    ක ්ට සි ලු ශද   

ප්රතිඥ  දීබ  තිබුණ . අ පි අශේ ශේ ක ්බ කා  කළ , විෙ  ක 

ජ්  ධිපති ක්රම   අශනෝසි කිරීම  පිළිබඳ්. ඒ පිළිබඳ් දැ්ට රශට්්හ 

ජ් ම ත ක් ශගොඩ ැඟී තිශබ ් . ඒ නි්  අපි ඒ පිළිබඳ් 

් කච්ඡ  කර, විෙ  ක ජ්  ධිපති ක්රම   අශනෝසි කිරීම ්හ ්ම ඟ 

 ් ඡ්ටද ක්රම  ්හ ආශේ  කරබ  ශග  ශ්ෝහ ඒ ්ැඩ පිළිශ්ළ 

ඉ්ථ්රනට ශග  ්ට ්හ ර ළු්්ටකම  තිශබ ් .  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, පළ ්හ ්ා  ගැ  කා  කර  

ශකොට, අද ත්්හ ශද ක් කි ්ට  ඕ ෑ. ශම් පළ ්හ ්ා  අ් යද, 

 ැේද කි   හක පිළිබඳ් ප්  ක බ ක් කා බනක් තිබුණ . 

 මු්හ ඉ්ටුන-බශක  ගිවිසුම ්හ හක්ක ආර  පළ ්හ ්ා  ක්රම   අපට 

දැ්ට ආප්ථ්ට නර්්ට  බැරිශ්බ  තිශබ ් . පළ ්හ ්ා ්බ 

ක ර්  ා ර අද අ්හිතටවිබ  තිශබ ් . ්ම නර පළ ්හ ්ා  අද 

විසිුබ්  නැර තිශබ ් . ජ්  ධිපතිතුම   ආණ්ඩුක ර්ුබ ප්හකරබ  

තිශබ  හක ඇ්හත.  මු්හ අද ඇති්  ප්ර ථ ්බ දී ඒ ම නජ්  

නිශ ෝජිත ්ටශේ නඬ  ැනැ. පළ ්හ ්ා  අශනෝසි කර ්   ම්, 

ඒක ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු්්හ, රට්හ හකතු ශ්බ  ග්ට  ඕ ෑ 

ීර්ටුන්ක්. නැබැයි, පළ ්හ ්ා  ප්්හ් ශග    ්   ම්, ඒ් ට 

අ් ය බබතබ බබ  දීබ , ඒ් ට අ් ය ප්රතිප ද  බබ  ශද්ට ට 

ඕ ෑ.  අ් ය ්නශ ෝග  බබ  දීබ , හම  ම ැති්රණ ප්්හ් , 

ඒ් ශේ ම නජ්  නිශ ෝජිත ්ට ප්හ කරබ  තම යි ජ් ත ්ට 

ශ් ් ක් කර්ට  ර ළු්්ටකම  තිශබ්ටශ්ට.  

අද පළ ්හ ්ා ්ලි්ට කළ යුතු ක ර් ්ට තිශබ ් . ශම ොකද, 

්ැබකි  යුතු ප්රම  ණ කි්ට අෙය ප   විම ෙයගත ශ්බ  

තිශබ ් ,  ශ්ෞඛ්ය  විම ෙයගත ශ්බ  තිශබ ් . ඒ ් ශේම  

ඉඩම් කටයුතු ශබොශනොම  ක් පළ ්හ ්ා ්බට -පළ ්හ ඉඩම් 

ශදප ර්තශම්්ටතු්බට- පැ්රී තිශබ ් . ඒ ් ශේම  පළ ්හප බ  

ආ ත ්බ කටයුතු  ්ම්ූරර්ණශ ්ට අ ්හ ශ්්ටශ්ට පළ ්හ 

්ා ්බට. 

අද ශම් පළ ්හ ්ා  අකර්ම ණය ී තිී ම  නි් , පළ ්හ ්ා ්බ 

ම නජ්  නිශ ෝජිත ්ට  ැති ීම  නි් , ශම් සි ලු ක ර්  ්ට 

ඇණිතට තිශබ ් . ජ් ත ්ට ඒ ශ් ් ්්ට ශ්්ටශ්ට  ැනැ. ශම් 

්  විට රටම  කා  කර  ඊශ්   ඊ දළඹු්  පිළිබඳ ප්ර ථ ශේදී්හ 

පළ ්හ ්ා ශ්්ට ඉුව වි  යුතු වි  බ ක ර්  ා ර ක්  තිශබ ් . 

කෘෂිකර්ම  ක්ශෂ ්රශේ ්ැබකි  යුතු ක ර්  ා ර ක් පළ ්හ 

්ා ්ට්හ පැ්රී තිශබ ් . ඒ් ශේ අෙයක්ෂ්ුබ ශ් ම  

ඉ්ට ් ; නිබෙ රි්ට ඉ්ට ් . ශම් ත්හ්හ්  ම ඟ නර්  ග්ට  ඒ 

අ ශේ ශ් ් ්හ අතය් ය ශ් ් . හශනම   ම්, "ශ්   ඊ 

දළඹු් ශේ ක රණ  ශ්්ට  ර ළු්්ට, අශ කු්හ ක ර්  ්ට 

ශ්්ට  ර ළු්්ට, ඒ සි ලුම  ශේ්්ල්බදී පළ ්හ ්ා ්බ ම නජ්  

නිශ ෝජිත ්ටශේ අ් යත ් තිශබ ්   කි   හක අපි 

පැනැ ලි් ්ඳන්ට කළ යුතුයි.  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ්ථා පිත 

ශ්්ට   ම් ශම් රශට් ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද අයිති  බබ  ශද්ට  

ඕ ෑ. ජ් ත ්ට ්ැඩ කරබ  තිශබ ්   ම්, ඔබතුම ්ටබ  ගැ  

ජ් ත ්ශේ වි ථ් ්  ශගොඩ  ැඟිබ  තිශබ ්   ම් ඒ අ  ඡ්ටද  

ප විච්චි කර වි. දැ්ට තමු්ට  ්ටශ් බ  ඊගම්ශපරළි ඊ ්ැඩ්ටන  

නරන  වි  බ ්ැඩශකොට්ක් කර  බ්ට ප්රතිඥ  දීබ  තිශබ ් .  

අ  ්ැ  ශ්ලඛ් ශ ්ට ්න  ශද ්   කි   ශබොශනෝ අ්්ථා ්බ 

ප්රක   ට ප්හ කර තිශබ ් . ඒ ත්හ්හ් ්ට තුළ 

තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ ඡ්ටද ද  ක ්ට ්තුටට ප්හ ශ්බ  

තිශබ ්   ම් තමු්ට  ්ටශ් බ ට ා  ශ්්ට  ශද ක්  ැනැ. 

තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ ඡ්ටද ද  ක ්ට අතෘේතිම ්හ  ම්,  ඒ අ  

තමු්ට  ්ටශ් බ  පරද්්ට  බබ ශග  ඉ්ට ්   ම් තම යි 

තමු්ට  ්ටශ් බ  ඡ්ටද ට ා  ශ්්ට  ඕ ෑ. ඒ අ  

තමු්ට  ්ටශ් බ ට විුබේේ ඡ්ටද  ප විච්චි කරබ  

තමු්ට  ්ටශ් බ  පරේදයි කි බ  ිතශත ්   ම් තම යි 

තමු්ට  ්ටශ් බ  ඡ්ටද ට ා  ශ්්ට  ඕ ෑ. හශනම  ා ක් 

 ැ්හ ම් ශම් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ්න ම  ප්්හ්  ශම් රශට් 

ඡ්ටද ද  ක ්ටශේ අයිති  ආරක්ෂ  කරබ , රශට් පරිප බ  

්ුන   ක්තිම ්හ කර්ට . ජ් ත ්ට ශ් ් ්්ට බබ  දීම  ්ඳන , 

ජ් ත ්ශේ ක ර්  ්ට්බට ම ැ න්හ ශ්බ  කටයුතු කිරීම  ්ඳන , 

ජ් ත ්ට ්ඩ ්හ ලබද ීම ශ් ් ක් බබ  දීම  ්ඳන  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ඉත ම  කඩි මි්ට ප්්හ්්ට .  

ශම ම  ම ැති්රණ  පරණ ක්රම  ට ප්්හ්්ට යි ීර්ටුන ශ්බ  

තිශබ්ටශ්ට. පක්ෂ    ක රැ්ථීශම්දී ශම් පිළිබඳ් කා  කළ . 

කා    කතුම  ට්හ ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට ්ගකීම ක් තිශබ ් . 

කා    කතුම  ්හ ශම් පිළිබඳ් ජ්  ධිපතිතුම  ට ් ර්ත ්ක් බබ  

ශද්ට  ඕ ෑ. කා    කතුම   ඒ ක ර්   කර ් ද කි   හක 

පිළිබඳ්්හ දැ්ට ප්ර ථ  ක් තිශබ ් . හතුම   හකඟ වුණ . අපි 

පක්ෂ    ක රැ්ථීශම්දී ශම් ගැ  කා  කළ . බක්ෂථම ්ට 

කිරිඇ්ලබ ඇම තිතුම  ්හ හතැ  ිතින  . ඒ ශ්බ ශේදී කිේ් , 

“පරණ ක්රම  ට ඡ්ටද  ප්්හ්මු” කි  . ඒ ශ ෝජ්  ්  ්  බ්ට 

්ඳන්ට වුණ .  මු්හ, දැ්ට ඒ පිළිබඳ්්හ අපට අන්ට , දකි්ට  

බැශබ්ටශ්ට  ැනැ. ඒ නි්  කුම   ක්රම  කට -පරණ ක්රම  ට බැරි 

 ම් අලු්හ ක්රම  කට- ශනෝ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ප්්හ්  

ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ්ථා පිත කර්ට , ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද අයිති  බබ  

ශද්ට  කටයුතු කර්ට  කි   ඉ්ලලීම  කරමි්ට, ඔබතුම  ට 

්ථතුති්්ටත ශ්මි්ට, ම ශේ කා ් අ්්්ට කර ් .  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගුබ බ්්ටත අබගි ්්ට  ම ්ටත්රීතුම  . ඔබතුම  ට 

වි  ඩි ආ3ක ක බ ක් තිශබ ් . 

 

[අ.ා . 3.ආ1] 
 

ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ගුබ ඩබ්ථ අබනේශපුබම  

ම ්ටත්රීතුම   අද    ්ා ් ක්ල තබ  අ්්ථා ශේදී ඉත ම  ්ැදග්හ 

ශ ෝජ්  ්ක් ඉ රිප්හ කර තිශබ ් . ඒ පිළිබඳ් මුලි්ටම  අශේ 

්ථතුති  හතුම  ට ර ද කර ් . විශ  ෂශ ්ටම  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  පිළිබඳ් විවිෙ ් කච්ඡ  ගණ  ්ක් 

පසුගි  ක බ සීම  ් තුළ ශම් ගුබ ්ා ශේ ඇති වුණ .  ම   ිතත  

විධි ට පළ ්හ ්ා  න ක ක බ  ශම් ්  විට  අ්්්ට ශ්බ  

තිශබ ් . ත්්හ පළ ්හ ්ා  තු ක ක බ  ඉ රි ම  ් ශදකනම  ර 

තුළ අ්්්ට ශ් ් . ශකශ්  ශනෝ ඉ රි ම  ් න  අ්්්ට ශ්ේදී 

පළ ්හ ්ා  සි ්ලශ්ලම  නිබ ක බ  ්ම්ූරර්ණ ශ්බ  අ්්  යි.  

ම   ප ක්රම   අශේ රශට් නීතිගත වුණු ද්ශ්  සිට අප ඒ ගැ  

කා  කළ . හම  ම   ප ක්රම   ඉ්්හ කර  රටට ගැළශප  මිර 

ක්රම  ක් නඳු්ට්  ශද ්   කි   ශපොශරෝටුන් ශ්රී බශක  නිදන්ථ 

පක්ෂ  විධි ට අශේ ්ෑම  ම ැති්රණ ප්රතිප්හති ප්රක    ක් 

තුළි්ටම  අපි ශම් රට නමුශේ තැබූ බ්්හ  ඒ ශ්නුශ්්ට කටයුතු 
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[ගුබ ම ිත්ටද අම රීර  ම නත ] 
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කළ බ්්හ ශම ිතදී ම ම  විශ  ෂශ ්ටම  ්ඳන්ට කර්ට  ඕ ෑ. ඒ 

්ඳන  විවිෙ ප ්හ ශකුවම්ප්හ අපි ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ 

කළ . අ්්  ශේ දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   

ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ වූ අ්්ථා ශේදී ශ්රී බශක  නිදන්ථ 

පක්ෂ  විධි ට හද  අපි කිේශේ  ඒ ්ඳන  අශේ ඡ්ටද  බබ  

ශද්ටශ්ට ප්රෙ  තම  ශපොශරෝටුන්ක් ම ත කි  යි. හ ම්  

ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ ක්රම   ්ක්ථ කිරීම  ්ඳන  ම  ් තු ක් 

ඇතුළත විසි්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   ඉ රිප්හ 

කර ්   කි   ශපොශරෝටුන් ම ත  අග්ර ම  තයතුම   ්ම ඟ 

් කච්ඡ  කරබ  තම යි හද  අපි දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ  ට ඡ්ටද  බබ  ුන්ටශ්ට. ඒ ශපොශරෝටුන් ම ත  අපි හද  

ශම් ප ර්ලිශම්්ටතු් තුළදී දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ  ට පක්ෂ් ඡ්ටද  ුන්ට  .  මු්හ ම   ප ක්රම   ඉ්්හ 

කර  ්ම  නුප තික ක්රම    ටශ්හ  ශකොට්ව ් ක්රම  ්හ හක්ක මිර 

ක්රම  ක්  ටශ්හ ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ ක්රම   නීතිගත කර 

අ්්්ට කර ග්ට  අද ් තුුබම  අපිට ර ළු්්ටකම ක් බැී   ැති 

බ් ක ග ුවශ්්ට වුණ්හ ම ම  කි ්ට  ඕ ෑ. පළ ්හ ප බ  

ම ැති්රණ  ්ඳන  ශනෝ ශකොට්ව ් ක්රම   නීතිගත කර  ඒ  ටශ්හ 

හම  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  ර ළු්්ටීම  ගැ  අපි ්තුුවශ්්ට  

ඕ ෑ.  

"පළ ්හ ප බ  ආ ත  අවු්ල  ඒ ම ැති්රණ ක්රම   ශනොඳ 

 ැනැඊ    දී ් ශ ්ට අද ්ම නුබ විවිෙ ශේ්්ල කි  ් . හිත 

අඩුප ඩුකම් තිශබ ් . නැබැයි  ඒක වි  බ අවුබක් බ්ට ප්හ 

වුශණ් සි  ට 25ක ක ්ටත  නිශ ෝජ්   නි් යි. ප්ර ශ ෝගික් 

අපි්හ ක ්ටත  නිශ ෝජ්  ට කැම ැතියි. ඒ ශ්නුශ්්ට අශේ 

්නශ ෝග  බබ  ශද ් . පළ ්හ ්ා  ්ඳන ්හ  ප ර්ලිශම්්ටතු් 

්ඳන ්හ ක ්ටත  නිශ ෝජ්   ආ යුතු  කි   තැ යි අපි ඉ්ටශ්ට. 

 මු්හ  පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණශේදී ඒ තිබුණු ක්රම  ටම   

ශකොට්ව ් ශ් ්ථ කිරීම කි්ට ශතොර්  ඒ ප්රම  ණ ට සි  ට 25ක 

ක ්ටත  නිශ ෝජ්  ක් නීතිගත කිරීම  නි්  තම යි පළ ්හ ප බ  

ආ ත ්බට අනි් ර් ශ ්ටම  ්ැඩි ම ්ටත්රී්ුබ ්ශඛ්ය ්ක් ශතෝර  

ග්ට  සිේෙ වුශණ්. හම  නි්  ්ම නර පළ ්හ ප බ  ආ ත ්බ 

බහුතර  පිළිබඳ ප්ර ථ   ඒ් ශේ ්ා ්්ට ප්්හ් ශග   ෑම  

පිළිබඳ ප්ර ථ  ආදී විවිෙ ගැටලු ම තු වුණ . හම  ගැටලුක රී 

ත්හ්හ් ්ට නි්ැර  කර ශග   ඒ ප ්හ ්ශශ ෝෙ   කරබ   

ශම ම  පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ට නඳු්ට්  ුන්ට හම  ක්රම   

ත්ුනරට්හ නි්ැර  කරබ    ක්තිම ්හ කරබ  ගම ට ්ග කි   

ම ්ටත්රී්ර කු ශතෝර  ප්හ කර ගැනීශම් ්රබ  ්ැබෑ  ලබද ීම  

ප්රජ් ත්ට්ර් දී ක්රම   ත්ුනරට්හ  ක්තිම ්හ කිරීම ට 

අනි් ර් ශ ්ටම  කටයුතු කළ යුතුයි. ශකොට්ව ් ක්රම   ්න 

්ම  නුප තික ක්රම   පිළිබඳ් අශේ ම ත  පසුගි  ම ැති්රණ 

ගණ  ්කදීම  ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂ  විධි ට අශේ පක්ෂශේ 

ප්රතිප්හති ප්රක   ්ලි්ට අපි ශම් රට නමු්ට ඉ රිප්හ කර 

තිශබ ් . පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ්ඳන  ශනෝ ප ර්ලිශම්්ටතු 

ම ැති්රණ  ්ඳන  හම  ක්රම  ශ ොද  ග්ට ්   ම් ඒ පිළිබඳ  අශේ 

අදන්ථ අපි ඉ රිප්හ කර තිශබ ් . අපි බබ  ුන්ට ශපොශරෝටුන 

අනු්  ම   ප ක්රම   ඉ්්හ ්  ම ැති්රණ ක්රම  ක් ශ්නුශ්්ට 

තම යි අපි අශේ ්රි  ක රී ද  ක්හ්  ්ෑම  අ්්ථා ්කම  

බබ ශද්ටශ්ට. ්ර්තම   ශේදී්හ ඒ ප්රතිප්හති  තුළ අපි සිින ් .  

පැර ස ම ැති්රණ ක්රම   තුළි්ට අනිකු්හ ශේ ප බ  

පක්ෂ්බට  ම් ් සි ක් බැශබ ්   කි   විවිෙ ශේ ප බ  පක්ෂ 

්ැර  ම ත ක් ශගොඩ ඟ ශග  තිශබ ් . 

අපට තර්ක නුූලබ් කුබණු ඉ රිප්හ කර්ට  ර ළු්්ට පැර ස 

ක්රම    ටශ්හ ශනෝ  ් ක්රම    ටශ්හ පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

පැ්ැ්හීශම ්ට -ශම් ක්රම  ශදක නි් - පක්ෂ්බට ිතමි ්  ම ්ටත්රී 

ධුර ්ශඛ්ය ශේ  වි  බ ශ් ්ක් ඇති ශ්්ටශ්ට  ැනැ කි  . හ ට 

ශන තු්  ශම් ක්රම  ශදශක්දීම  පක්ෂ්බට ිතමි ්   ්ථත්රික් ම ට්ටශම් 

ම ්ටත්රී ධුර ්ශඛ්ය ් ීරරණ  කර්ටශ්ට ්ම  නුප තික ක්රම    ටශ්හ 

ීම . ්ම  නුප තික ක්රම    ටශ්හ  ්ථත්රික්කශ ්ට ග්ට   ඡ්ටද 

ප්රම  ණශ ්ට පක්ෂ්බට ිතමි ්  ම ්ටත්රී්ුබ ්ශඛ්ය ් ීරරණ  

කර ් . පැර ස ක්රම    ටශ්හ  පක්ෂ්බට ිතමි්  ම ්ටත්රී්ුබ 

්ශඛ්ය ් ශතෝර  ගැනීම  සිුන කරනු බබ්ටශ්ට  ්ථත්රික්කශේ බබ  

ග්ට   ම   ප්ලි්ට.  ් ම ැති්රණ ක්රම    ටශ්හ ඒ ඒ පක්ෂ ට 

ිතමි ්  ම ්ටත්රී්ුබ ්ශඛ්ය ් ීරරණ  කරනු බබ්ටශ්ට  ශකොට්ව ් 

ජ් ග්රනණ  කර  ්ශඛ්ය ් මූලික කරශග යි. ම   ප ක්රම   ඉ්්හ 

් ් . ශම්ක තම යි ශ් ්. 

" ් ම ැති්රණ ක්රම   නි්  ශේ ප බ  පක්ෂ්බට ප ඩු්ක් 

සිේෙ ් ්  ඊ කි   ්ම නර ශේ ප බ  පක්ෂ කි ්ටශ්ට  ම ම  

ිතත  නැින ට ්ැර  අ්ශබෝෙ  නි් යි.  මු්හ ්ශඛ්ය ්හම ක් අපි 

විග්රන ක් කශළෝහ  ගණ   කශළෝහ ශපශ  ්    ් ක්රම   

 ටශ්හ ශනෝ පැර ස ක්රම    ටශ්හ ශේ ප බ  පක්ෂ කට 

 ්ථත්රික්ක  තුළ තරග කරබ   පක්ෂ ට බැශබ  ම ්ටත්රී්ුබ 

්ශඛ්ය ්  ශම ො ම  ආක ර ක්්හ ශ් ්ක් ඇති ශ්්ටශ්ට  ැති 

බ්. නැබැයි  ප්හ ්  ම ්ටත්රී්ුබ්ටශේ  ම්කිසි ආක ර ක 

ශ් ්ක් ම තු ශ්යි. ශකොට්ව ්ශේ     ම ්ටත්රී්ර   ශ්හරී ප්හ 

් ් . ඒ ් ශේම   ්ථත්රික්කශේ ම   ප ග්ට   ම ්ටත්රී්ර   

අනි් ර් ශ ්ටම  ශ්හරී ප්හ ් ් . ශම්ක තම යි ශ් ්. 

හතශකොට ම   ප ක්රම   ඉ්්හ වුණු ්ම  නුප තික ම ැති්රණ ක් 

තිශබ  ම ැති්රණ ක්රම  ක් තම යි  ් ම ැති්රණ ක්රම    ටශ්හ 

තිශබ්ටශ්ට. අද ප ර්ලිශම්්ටතු් නිශ ෝජ්   කර  සි ලුම  

ශේ ප බ  පක්ෂ කි  ්   ම්  ඊපළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

පැ්ැ්හීම ට  ් ම ැති්රණ ක්රම   බ ෙ ්ක්.ඊ කි    පැර ස ක්රම   

 ටශ්හ ශනෝ ම ැති්රණ  ප්්හ් ්   ම් ශ්රී බශක  නිදන්ථ 

පක්ෂ  විධි ට අපි දාද  ම්. ඊළඟ ම ැති්රණශේදී  ් ම ැති්රණ 

ක්රම   නඳු්ට්  දීශම් ශපොශරෝටුන්  ඒ නීතිම   ර මු් තුළ පැර ස 

ක්රම    ටශ්හ ශනෝ ශම් ම ැති්රණ  කඩි මි්ට පැ්ැ්හීම  ්ඳන  

අශේ ්ම්ූරර්ණ ්නශ ෝග  න  ද  ක්හ්  අනි් ර් ශ ්ටම  බබ  

දීම ට අපි කටයුතු කර ් . ඒක ශබොශනොම  පැනැ ලි් ්ඳන්ට 

කර්ට  ඕ ෑ. 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ම   ශම් කුබණ විශ  ෂශ ්ටම  

්ඳන්ට කළ යුතුයි.  ් ක්රම    ටශ්හ ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම ට 

අලු ති්ට නීති රීති ශග  ඒම ට කිසිුන අ් යත ්ක්  ැනැ. ඒ නීති  

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ තුශ ්ට ශදශක් කැම ැ්හශත්ට ්ම්ම ත කරබ  

ඉ්රයි. ඒ නි්  නීති පිළිබඳ කිසිම  ගැටලු්ක්  ැනැ.  ් ක්රම   

 ටශ්හ සීම   නිර්ණ  ශකොමිෂ්ට ්ා ් විසි්ට ්ක්ථ කර  බද 

සීම   නිර්ණ ්ට පිළිබඳ් ඇති වුණු විශරෝෙත  ්ම්බ්ටෙශ ්ට 

්ම  ශබෝා   කිරීම  ්ඳන  ප්හ කරනු බබ  කමිුවශේ ් ර්ත ් 

්රි  ්හම ක ශ ොකිරීම  නි්  තම යි  ්ර්තම   ශේ ශම් ම ැති්රණ  

ති ්ට  ර ළු්්ටකම ක්  ැති ශ්බ  තිශබ්ටශ්ට. හම  නි්  

අලුශත්ට නීති ශග  ඒම ට ්න ශම් නීති ්රි  ්ලි  ම ඟ  ැ්තිබ  

තිී ම  නි්  ශ ොශ්යි  සීම   නිර්ණ  ශකොමිෂ්ට ්ා ශේ 

්ම  ශබෝා  කමිුවශේ ් ර්ත ් අනි් ර් ශ ්ටම  ශග ැ්ලබ  

තම යි ශම් කටයු්හත ්රි  ්හම ක කර්ට  ඕ ෑ. ්ර්තම    හක්්්හ 

ජ් තික පක්ෂ ආණ්ඩු්ට පනසු්ක් ීම  ්ඳන  අපට අ් යයි 

කඩි මි්ට ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට . ශම් දක්්  පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ශ ොපැ්ැ්හීම ට ්ම්ූරර්ණ ශන තු් තමු්ට  ්ටශ් බ  

කි    තමු්ට  ්ටශ් බ ට පම ණක් හ  ා ර දීබ   අයි්ට ශ්්ට  

අපි කටයුතු කර්ටශ්ට  ැනැ. අපි ඒශක් ශකොට්ථක රශ ෝ 

ශ්්ට ම්. නැබැයි  මි්ට ඉ රි ට ශම් ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  

පිළිබඳ් ප්රම  දශේ ්ගකීම  ්ර්තම    ආණ්ඩු් විධි ට ඔබ 

අනි් ර් ශ ්ටම  ා ර ගත යුතුයි. ශම් ්රි  ්ලි  ම  ් කි්ට ඉ්ර 

කර්ට  ර ළු්්ට.  

දැ ට නඳු්ට්  දීබ  තිශබ  ම ැති්රණ ක්රම   -ඒ නීති - 

බබ ්හම ක ශ්්ටශ්ට ඊළඟ ම ැති්රණ     දක්්  කි   
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ක රණ ට අම  තය ම ණ්ඩබ අනුම ැති  බබ ශග   හ  ඊළඟ 

්තිශේ අම  තය ම ණ්ඩබ ට ඉ රිප්හ කර  නීති ශකුවම්ප්හ 

්ම්ප දක ශදප ර්තශම්්ටතු් ්න නීතිපති ශදප ර්ත ශම්්ටතු්  

්ම්බ්ටෙ කරශග   කඩි මි්ට ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඒ ්ශශ ෝෙ   

ඉ රිප්හ කළශනෝහ පම ණයි ශම් ම ැති්රණ  කඩි මි්ට 

ප්්හ්්ට  අනි් ර් ශ ්ටම  ර ළු්්ටකම ක් බැශබ්ටශ්ට. ඒ ්ඳන  

ශ් ්හ කිසිුන ්ශ් ද ශනෝ ් කච්ඡ  අ් යත ්ක්  ැනැ. ඒ නි්  

අපි කලි්ට ඒ්  පිළිබඳ් කා  කර ්ැඩකු්හ  ැනැ. කලි්ට පැ්ති 

අඩුප ඩුකම් පිළිබඳ් හක් හක්ශක  ට ශාෝද   කර  ්ැඩකු්හ 

 ැනැ. ම   ඒ ක රණ  ශ්හුබම් ගැනීම  පනසු කිරීම  ්ඳන  තම යි ශම් 

පිළිබඳ් තමු්ට  ්ටශ් බ ට කිේශේ. ශම් දක්්  සිුන වුණු ප්රම  දශේ 

්ගකීම  තමු්ට  ්ටශ් බ  පම ණක් ශ ොශ්යි  අපි්හ බ ර ග්ට ් . 

 මු්හ මි්ට ඉ රි ට ශම් ප්රම  දශේ ්ගකීම  - 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුබ ම ්ටත්රීතුම    ඔබතුම  ට බැී  ඇති ක බ  අ්්  යි. 

 
ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ම ට ත් වි  ඩි ශදකක් බබ  ශද්ට   මූබ ්   ඪ ගුබ 

ම ්ටත්රීතුම නි. ශම් ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  ්ම්බ්ටෙශ ්ට වූ 

්ශශ ෝධිත පත්රික ් අම  තය ම ණ්ඩබ ට ඉ රිප්හ කර්ටශ්ට 

ක්ද ද  ඒ     පිළිබඳ් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට කුබණු ඉ රිප්හ 

කර්ටශ්ට ක්ද ද කි   ක රණ  ගුබ අම  තයතුම  ශේ පිළිතුුබ 

කා ශේදී අපි අනි් ර් ශ ්ටම  බබ ශපොශරෝහතු ් ් . ශම්    

ශදක පිළිබඳ්ම  ගුබ ඇම තිතුම   පිළිතුුබ කා ශේදී 

අනි් ර් ශ ්ටම  ්ඳන්ට කළ යුතුයි. ශම්ක තනිකරම  විෂ   ා ර 

අම  තය්ර   අශ්හ තිශබශ්ට ්ට. ශම් පිළිබඳ් ් කච්ඡ  ්න ්ශ් ද 

කිසි්ක අ් යත ්ක්  ැනැ. ශම් කටයු්හත කර්ටශ්ට  ැති් 

ශ්  කිසිුන කටයු්හතක් කළ ට ්ැඩක්  ැනැ.  

ශම් ක රණ  ්ම්බ්ටෙශ ්ට අධිකරණ ට  යි. අපි 

අධිකරණ ට  ්ට  ඉඩ දීම  තුළි්ට ශම ොකක්ද සිුන කර්ටශ්ට? 

ප ර්ලිශම්්ටතු ් ්තු අප ශකශරිත තිශබ  වි ථ් ්   අශේ බබ  

අපි අධිකරණ ට බබ  ශද ් . අපි  අපිම  නෑ්ලලු කර ග්ට ් . 

ශම්ක තම යි ඇ්හත  ා ර්ා  ්්ටශ්ට. ශම   අපි කළ යුතු ්ැඩක්  

අපිට කර්ට  ර ළු්්ට ්ැඩක්  අපි කර්ට ම  ඕ ෑ ක ර්   

ා ර ක්. අපි හම  ්ගකීම් ඉුව කර්ටශ්ට  ැති් අශේ බබ  

අධිකරණ ට බබ  ශද ් . ශම්ක තම යි අපි දැ්ට කර්ට  

 ්ටශ්ට. ඒක ම   ිතත්ටශ්ට ශම් රශට් ප ර්ලිශම්්ටතු 

ප්රජ් ත්ට්ර් ද ට කර  ශබොකුම  න නි ක්. ඒක ශ ොකළ යුතු 

ශද ක්. ශම් ්ා  ගර්ා  තුළදී අපි සි ලුම  ශද  ම  ් කච්ඡ  කර  

අඩුප ඩුකම් පිළිඅරශග  කටයුතු කර්ට  අපට ර ළු්්ට ශ්්ට  

ඕ ෑ. ක ට්්හ ඇඟි්ලබ  ක් කර ශම් ප්ර ථ  වි්ඳ  ග්ට  

ර ළු්්ටකම ක්  ැනැ. අපි ශම් කටයු්හත    ඒ ්ගකීම  ඉුව කළ යුතුයි. 

ඒ නි්  ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ්ගකීම  අපි අ්ශක් ඉුව කරමු. ඒකට 

ශ්  ශම ො ් ්්හ කා  කර ්ැඩක් ශ්්ටශ්ට  ැනැ. ්ශශ ෝධිත 

්ග්ටති ඇතුළ්හ පත්රික ් අම  තය ම ණ්ඩබ ට ඉ රිප්හ කර්ටශ්ට 

ක්ද ද කි   ගුබ ඇම තිතුම   කුබණ කර පිළිතුුබ කා ශේදී 

්ඳන්ට කර්ට . පක්ෂ    ක රැ්ථීශම්දී න සි    ක් ශනෝ 

දම  ශග  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ්ශශ ෝෙ  ශග ැ්ලබ  හ  ්රි  ්හම ක 

කර්ට  අපි ඕ ෑම  ශේබ ්ක දාද  ම්.  අ් ය  ම් පැරැ ස 

ක්රම  ට ශම් ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම ට කටයුතු කරමු. හශ්  

ශ ොවුණ   ම් ්ම  ශබෝා  කමිුවශේ ් ර්ත ් ඉ රිප්හ කර්ට . 

හම  ්ම  ශබෝා  කමිුවශේ ් ර්ත ් ඉ රිප්හ කර   ් ක්රම   

 ටශ්හ   ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම ට අනි් ර් ශ ්ටම  නැකි  ් 

තිශබ ් . ඒ ්ඳන  අශේ ්ම්ූරර්ණ ්නශ ෝග   ද  ක්හ්  අපි 

බබ  ශද ්  කි   ක රණ  ්ඳන්ට කරමි්ට ම  ා  නිනඬ ් ් . 

්ථතුතියි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්ථතුතියි. ඊළඟට  ගුබ ෙයි්ර් මු්ථත ප  ම ්ටත්රීතුම  . 

 

[අ.ා .3.30]  
 

ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ක්ලතැී ශම් ශ ෝජ්  ් 

්ම්බ්ටෙශ ්ට කා  කිරීම ට ිතටර  පළ ්හ ්ා   පළ ්හ ප බ  

ඇම ති නැින ට ම ට බැබුණු අ්්ථා ් ම   ා ගය ක් නැින ට  

්බක ් . 20ආ6 අශක ආ දර  පළ ්හ ප බ  ආ ත  ඡ්ටද 

විම සීම් (්ශශ ෝෙ ) ප ත න  20ආ7 අශක ආ6 දර  පළ ්හ ප බ  

ආ ත  ඡ්ටද විම සීම් (්ශ ශ ෝෙ ) ප ත කි   ප ්හ ශදකම  ම   

පළ ්හ ්ා   පළ ්හ ප බ  ඇම ති නැින ට ිතටර  ක බශේ ඉ රිප්හ 

කරර  ප ්හ ශදකක් බ් ම   ශම ම  අ්්ථා ශේදී ශම් ගුබ ්ා ් 

දැනු්්හ කර්ට  කැම තියි. ශබෝබ ප ්ථ කර  ශේ ප බ  ට ්ඩ  

අද ජ් ත ්ට ඡ්ටද ක් අ් යයි. කිසිම  ශේ ප බ  පක්ෂ ක 

 ය   ප්ර ක් අනු් අපට ඡ්ටද ප්්හ්්ට  බැනැ. නීති ර මු් 

තුළ  නි ථචිත    ්ක් නු තුළ ඡ්ටද ක් ප්්හ්්ට  ආණ්ඩු්කට 

්ගකීම ක් තිශබ ් .    

අපි ද්ට ්    ශ්්ථට්මි්ට්ථටර් ක්රම     ටශ්හ ශම් රශට් 

ඉතින ්ශේ  ම් ක බ ක  ම ැති්රණ පැ්ැ්හ වුණු බ්.  ඒ ඡ්ටද 

ක්රම ශේ  අඩුප ඩු නි්  ශේ.ආර්. ජ් ්ර්ෙ  ම ැතිතුම   ්ම  නුප තික 

ඡ්ටද  ක්රම    ශම් රටට ඉ රිප්හ කළ .  ්ම  නුප තික ඡ්ටද 

ක්රම  ්හ  ්ම ඟම  ශම් රශට් ූරෂිත  ම   ප ක්රම   පට්ට ග්හත .  ශම්  

ූරෂිත ම   ප ක්රම   නි්   ශම් ්ා  ගර්ාශේ බිිත වුණු ම ්ටත්රී්ුබ්ට 

ගැ  අපි ද්ට ් . ම ැර්ර  ට  මුදබට  ට්හ වූ ශේ ප බ  ක්   

ශේ ප බ  ්ශ්ථකෘති ක්  ශම් රශට් බිිත වුණ . හම  නි්   පසුගි  

රජ්  20ආ2 අශක 22 දර  ප ති්ට  පළ ්හ ප බ  ආ ත ්බට 

මිර ක්රම  ක් නඳු්ට්  ුන්ට  . ඒ අනු්  ්ම  නුප තික ක්රම   ්න  

ශ්්ථට්මි්ට්ථටර් ක්රම     ටශ්හ   ශකොට්ව ් ක්රම     ටශ්හ   ඡ්ටද  

ක්රම  ක් නඳු්ට්  ුන්ට  . ඒ ක්රම ශේ තිශබ  අඩුප ඩු  නි්ැර  

කිරීම ට 20ආ7 අශක ආ6 දර  ප ්හ ශකුවම්පත ශම් ්ා  ගර්ා   

්ම්ම ත කළ .  හම  ඡ්ටද ක්රම   තුළි්ට මිර ක්රම    ටශ්හ අපි   

පළ ්හ ප බ  ඡ්ටද ක් පැ්ැ්හවූ් .  නැබැයි ්ම නර ශේ ප බ  

පක්ෂ ඡ්ටද ප්රතිලබ  න  බබ   ශම් ඡ්ටද ක්රම   ශද්  ්පර ඇසි්ට 

බැලු් .  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  අද බශක ශේ ශේ ප බ  

්ශ්ථකෘති  ශද් බබ විට අපි ක ග ුව වි  යුතු ශද ක් 

තිශබ ් . ශබොශනෝ ඡ්ටදද  කශ ෝ  තම ්ටශේ ජ් ති   තම ්ටශේ 

ආගම   තම ්ටශේ කුබ  බබ  තම යි ඡ්ටද  ශද්ටශ්ට. නැබැයි ශම් 

රට ප්රගතිශීලි රටක් වි  යුතු  ම්   තම ්ටශේ ආ ගශම ්ට කුබශ ්ට 

ඈ්හ ශ්බ  නි්ැර  මිනින ට ඡ්ටද     යුතුයි. ශම්  රට ප්රගතිශීලි 

ගම  ක්  ්ට ට ඕ ෑ  ම් අපි සි ලු ශද  ම  බ ශකික ්ට 

නැින ට ිතත්ට ට ඕ ෑ  බ ශකික ්ට  නැින ට ්රි  ්හම ක 

ශ්්ට ට  ඕ ෑ.  අපි ද්ට ්    ්ම නර සුළු ජ් තික පක්ෂ    ප්රෙ   

ජ් තික පක්ෂ්බ  footboard  හශක්  ැඟබ  තම ්ටශේ පශුත් 

ඉ්ලබ්ට   නද  බ්.  ඒ පශුත් ඉ්ලබ්ට  උ්හ් න කිරීම  තුළි්ට 

තම යි ජ් ති් ද  කි    විෂී ජ්  රට තුළ  ්ර ර්ටශ්ට.  හම  නි්   

මිර ක්රම   තුළි්ට  ගම ට ්ග  කි   ම ්ටත්රී්රශ ක්  ශම් රටට  බිිත 

කිරීශම් අ්්ථා ්ක් බැබුණ .   

891 892 

[ගුබ බ්්ටත අබගි ්්ට  ම නත ] 
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අපි ද්ට ්    ශබෝකශේ පළමු්  ර ජ්ය   යික ් ශම් රට 

තුළි්ට අප බිිත කළ බ්.  නැබැයි ඉ්ට ප්ථශ්  ප ර්ලිශම්්ටතුශේ  
පළ ්හ ්ා ්බ  පළ ්හ ප බ  ආ ත ්බ ක ්ටත  නිශ ෝජ් ශේ 

වි  බ අඩු්ක් දැක්ක .  හම  නි්  20ආ6 අශක ආ දර  පළ ්හ ප බ  
ආ ත  ඡ්ටද විම සීම් (්ශශ ෝෙ ) ප ත තුළි්ට අපි පළ ්හ 

ප බ  ආ ත ්බට  සි  ට 25ක  ක ්ටත   නිශ ෝජ්  ක් 
ුන්ට  .   ක ්ටත ්්ට  ශේ ප බ  ක්ශෂ ්ර ට ඇතුළ්හ ීම  තුළි්ට  

ශබොකු ශේ ප බ  ශ් ්ක්  ඇති කිරීශම් අ්්ථා ් අපට 

බැබුණ . ඒ ් ශේම   අපි ද්ට ්   ශම්  ප ර්ලිශම්්ටතුශේ වු්්හ  
ඉ්ට  ක ්ටත ්්ටශග්ට බහුතර ක් ශේ ප බ  ට ආශේ 

හක්ශකෝ තම ්ටශේ  ්ථ් මිර ුබෂ  ශේ ම රණශ ්ට  පසු්යි   
 ැ්හ ම්  පි   ශග්ට පසු්යි.  නැබැයි ්ථ් ීන ් ක ්ටත ්කට  

ශේ ප බ  ක්ශෂ ්ර ට ඇතුළ්හ ීශම්  ්රම  වි  බ ් ශ ්ට 
බැබුශණ්  20ආ7 අශක ආ7 දර  පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද විම සීශම් 

(්ශශ ෝෙ ) ප ත   තුළි්ට.  ඒ  අනු් පළ ්හ ්ා ්බට්හ  සි  ට 

25ක  ක ්ටත  නිශ ෝජ්  ක් අපි ුන්ට  .  ශම් ප ්හ ශකුවම්පත  
තුශ ්ට ශදකක ඡ්ටදශ ්ට ්ම්ම ත වුණ .  ඒ ් ශේම   ශම්  ප ත 

අනු් සීම   නීර්ණ  කමිුව්ක් ප්හ කළ .  හම  කමිුව  ් ර්ත ් 
ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ කිරීශම් ්ගකීම ක් තිබුණ .    ම ම  හ  

ඉ රිප්හ කළ .  ඒ  සීම   නිර්ණ කමිුව ් ර්ත ්ට විුබේේ ම ම ්හ 
ඡ්ටද  ුන්ට  .   ශම්  සීම   නිර්ණ කමිුව ් ර්ත ශේ අඩුප ඩු්ක් 

තිශබ   හක ඇ්හත.   නැබැයි.   ්ම නර සුළු ජ් තික පක්ෂ 

තම ්ටශේ පශුත් ්ම්බ්ටෙශ ්ට ්ට්ට කළ . 

අ් ්  ්කට ් ශේ  හක්්්හ ජ් තික ශපරමුණ ප්රක   ක් 

කළ   අපි පරණ ක්රම  ට ම ැති්රණ කට    යුතුයි කි බ . අපි 
පරණ ක්රම  ට    යුතුයි කි   හශක්ට අදන්ථ ්්ටශ්ට   ැ්ත ශම් 

රශට් ජ් ත ්  ප ර්ලිශම්්ටතුශේ  ශ්ටෂථ ුතණ්ර්ෙ  ් ර්ත ශ්්ට 
ප්රතික්ශෂ ප කළ ූරෂිත ම   ප ක්රම  ට    හකයි.  

රටට ඡ්ටද ක් අ් ය බ් ඇ්හත. අගම ැතිතුම  ශේ 

   ක්හ්ශ ්ට අපි  ගි්ට  ගටම  ් කච්ඡ  පැ්්හවූ් . 20ආ7 අශක 
ආ6 දර  පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද විම සීම් (්ශශ ෝෙ ) ප ත 

්ම්බ්ටෙශ ්ට ්ම නර සුළු ජ් තික පක්ෂ කිේ්   අපි ශම්කට 
ඡ්ටද  ශද්ටශ්ට  ැනැ  අපිට නරි පශුත්ක් බැශබ්ටශ්ට  ැනැයි 

කි බ . ම ම  ජ් ත ්ශග්ට ඉ්ලලීම ක් කර ්   අපි බ ශකිකශ ෝ 
නැින ට ිතත්ට ට ඕ ෑ  බ ශකිකශ ෝ නැින ට ්රි  ්හම ක 

ශ්්ට ට ඕ ෑ කි බ . අද ගුබ මුජිබුර් රහුම  ්ට ම ්ටත්රීතුම   

හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ ම ්ටත්රී්රශ ක් නැින ට කටයුතු කර ්   
ම ම  ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂශේ ම ්ටත්රී්රශ ක් නැින ට කටයුතු 

කර ් . ජ් තික පක්ෂ නිශ ෝජ්   කිරීම  තුළි්ට අපි මුලි්ටම  
බබ්ටශ්ට රශට් පශුත් ගැ යි.  මු්හ අ් ්  ්කට ් ශේ ්ම නර 

ජ් ීර්ට නිශ ෝජ්   කර  පක්ෂ ්ෑම විටම   ශේ ප බ   ශද් 
බබ්ටශ්ට  අශේ ජ් ති  ඉ්ථ්රන ට ද බ   අශේ පශුත් ්ැඩි කර 

ග්ට ට ශක්්්ල ක්ට ට ර ළු්්ට ශකොශනොම ද කි බ යි. ඒ 

ශේ ප බ ශ ්ට ඈ්හ ්්ට ට අප සි ලු ශද  ම  කටයුතු  කළ 
යුතුයි  කි බ  ම ම  ශම් ්ා ශේ සි ලු ශද  ශග්ටම  ඉ්ලලීම ක් 

කර ් . ශන තු්  අපි අවුුබුන 30ක් ්ර්ථත් ද  තුළි්ට බැට කෑ් . 
්ර්හත් ද  තුර්ට වුණ ට පසු් අපට ්ගකීම ක් තිශබ ්  

බ ශකික ්ට නැින ට ්රි   කර්ට ට  බ ශකි ්ට නැින ට කටයුතු 
කර්ට ට.  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි    පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ්හ 
අපි අනි් ර් ශ ්ටම  පැ්ැ්හවි  යුතුයි. අතිගුබ ජ්  ධිපතිතුම   

කිේ්   ශබොශනෝ අ  ් කච්ඡ  කර ්   නැබැයි හකඟත ්කට 

හ්ටශ්ට  ැනැ කි බ . ගුබ ඇම තිතුම නි  කිසිශ් ්හම  ශම් ඡ්ටද  
ක්ල දම ්ට ට හප   පරණ ක්රම  ට ශනෝ  ්ට . ශන තු්  

ජ් ත ්ශග්ට වි  බ ඉ්ලලීම ක් තිශබ ්   ආණ්ඩුක ර්ුබ්ට 
 ටශ්හ පළ ්හ ්ා   ්රි  ්හම ක කර්්ට ට හප  කි බ . හම  නි්  

කැබි ට් හකට ්ශශ ෝෙ  ක් ඉ රිප්හ කරබ  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට 
ශකුවම්පත ඉ රිප්හ කර්ට  පරණ ක්රම  ට ශනෝ පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට ට.   

ම ම  ශම් ්ා ශේ සි ලු ශද  ශග්ටම  ඉ්ලබ  සිින ්   අපි 

පරණ ක්රම  ට ගි ්හ  අලු්හ ක්රම  ට ගි ්හ ශම් රශට් සි  ට 25ක 

ක ්ටත  නිශ ෝජ්   ආරක්ෂ  කළ යුතුයි කි බ . ම ම  ශම් රශට් 

ක ්ටත ්්ටට ශපොශරෝටුන්ක් ශද ්   ශම් ්ා ්ට  ශගශ   

ඕ ෑම    ශකුවම්පතකට ම ම  ්ශශ ෝෙ  ක් ශේ ්  කි බ  ශම් 

රශට් ක ්ටත  නිශ ෝජ්   සි  ට 25 ආරක්ෂ  කිරීම  ්ඳන . අඩු 

ප ඩු තිබුණ්හ පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණශ ්ට පසු්  පළ ්හ ප බ  

ආ ත ්බ අද ක ්ටත ්්ට ශේ ප බ  ක්ශෂ ්ර ට ඇතුළුශ්බ  

ඉ්ට ් . ඒ ් ශේම  අපට පළ ්හ ්ා ්බට්හ අනි් ර් ශ ්ටම  

ක ්ටත  නිශ ෝජ්  ක් අ් යයි. ඒ ක ්ටත  නිශ ෝජ්    ැති 

කර  හක ම ම  ිතත  විධි ට ශම් රශට් ක ්ටත ්්ටට කර  

ශබොකුම  ශද්රෝහීව කම ක්. අපි ද්ට ්   ශේ ප බ ඥ ්ටට කර්ට ට 

බැරි ශේ්්ල සිවි්ල ්ම  ජ්  කර  බ්. PAFFREL හක ්න 

CMEV හක ම ට ශකුවම්පතක් ඉ රිප්හ කළ   කැබි ට් හකට 

ඉ රිප්හ කර්ට ට. ශන තු්  ශම් රශට් සිවි්ල ්ම  ජ් කිසිශ් ්හම  

ූරෂිත ම   ප ක්රම  ට  ්ට  කැම ැති  ැනැ. නැබැයි  ම ම  

්ගකීම කි්ට කි  ්   ශම් රශට් ්ම නර ශේ ප බ ඥ ්ටට ම   ප 

ක්රම   අ් ය බ්. විශ  ෂශ ්ටම  ජ් ති   ආගම   කුබ  ඉ්ථ්රන ට 

ද ශග  ඉ්ට  ශේ ප බ ඥයි්ටට ම   ප ක්රම   අ් යයි කි   

හක අපි සි ලු ශද  ම  ද්ට   ක රණ ක්. නැබැයි  ශම් ම   ප 

ක්රම   ශම් රටට කර  වි  බතම  ශද්රෝහීව කම  නැින ට ම ම  දකි ් . 

හම  නි්  ම ම  අද ශම් ප ර්ලිශම්්ටතුශ්්ට පම ණක් ශ ොශ්යි  ශම් 

රශට් ක ්ටත ්්ටශගනු්හ ඉ්ලලීම ක් කර ්   අපි ශපළ ගැසි  

යුතුයි කි බ . 20ආ7 අශක ආ7 දර  පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද විම සීම් 

(්ශශ ෝෙ ) ප ත තුළි්ට ශම් රශට් ක ්ටත ්්ටට ුන්ටනු සි  ට 

25ක ්රම   ැති ශ ොකළ යුතුයි. සි  ට 25ක ක ්ටත    ම  

ශ ෝජ්   ඇතුළ්හ වි  යුතුයි කි බ  තම යි ම ට ඒ ්ශශ ෝෙ   

ඉ රිප්හ කිරීම ට සිුන වුශණ්. ශන තු්  අප සි ලු ශද  ටම  උපශද්ථ 

බැබුණ . 

්ම නර අ  කිේ්  ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂ  ඡ්ටද ක් කර්ට  

ා යි කි බ . අපි කිසිශ් ්හම  ා  වුශණ්  ැනැ. ජ් ත  විමුක්ති 

ශපරමුණ කිේ්   ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂ  ශදකට කැඩිබ  නි්  

තම යි අපි ඡ්ටද  ක්ල දම ්ට ට උ්හ් න දැුබශේ කි බ . අපි 

කිශ් ශ් ්හම  ඡ්ටද  ක්ල දම ්ට ට උ්හ් න දැුබශේ  ැනැ.  

නැබැයි  ශම් රශට් ම ැති්රණ ක්ශෂ ්ර  තුළ තිශබ  ප්රගතිශීලී 

ප ්හ ශදකක් තම යි  20ආ7 අශක ආ6 දර  ප ත ්න 20ආ7 අශක ආ7 

දර  ප ත. ශන තු්  ජ් ත ් ප්රතික්ශෂ ප කර  ශේ ප බ ඥ ්ට 

ශ ොශ්යි  ූරෂිත ම   ප ක්රම   අපට  ැති කර්ට  ර ළු්්ටකම  

බැබුශණ් ශම් ්ශශ ෝෙ ්ලි්ට  කි   හක ම   ශම් අ්්ථා ශේදී 

්ග කීම කි්ට ප්රක   කර ් .  

ඒ විතරක් ශ ොශ්යි. ශම් ළඟදී හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ 

්ම නර ම ්ටත්රී්ුබ ප්රක   කළ   ඊඅපි පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ක් 

ප්්හ්්ටශ්ට  ැනැ. අපි ප්්හ්්ටශ්ට ජ්  ධිපති්රණ ක්ඊ 

කි බ .  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ඔබතුම  ට ත් වි  ඩි ක ක බ ක් 

තිශබ ් . 

 
ගුණ ෆයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ශම් රශට් ශේ ප බ  පක්ෂ්බට කිසිම  අයිති ක්  ැනැ  ශම් 

රශට් ශම ො  ම ැතිරණ ක්ද ප්්හ්්ටශ්ට කි   හක ීර්ටුන 

කර්ට . පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ව තික්  නීති ර මු් තුළ 

නිසි කබට පැ්ැ්හීශම් ්ගකීම  අප ට තිශබ ් . ඒ ් ශේම  

893 894 



ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ආණ්ඩුක ර්ුබ්ට ප්හ කිරීම  තුළි්ට ශම් රශට් නිබෙ රි් ද  අපි 

දකි ් . පළ ්හ ්ා ්බ ට ශේ ප බ  අධික රි  අ් යයි. ඒ නි්  

අපි සි ලුශද  ම  හකතුශ්බ  ශබෝබ  ප ්ථ කර්ට  අ් ය  ැනැ. 

ර ළු්්ට තරම් ඉක්ම නි්ට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  

අ් ය කර  සි ලුම  ්ශශ ෝෙ  ඉ රිප්හ කර්ට  ශම් ්ා  

ගර්ා  තුළ සිින  අප සි ලුශද  ම  කැප ී සිින ් . ශ්රී බශක  

නිදන්ථ පක්ෂ  නැින ට ඕ ෑම  ම ැති්රණ ක්රම  ක්  ටශ්හ ර ළු්්ට 

තරම් ඉක්ම  ට ම ැති්රණ පැ්ැ්හී  යුතුයි කි   හක අතිගුබ 

ජ්  ධිපතිතුම  ශේ්හ ම ත යි කි   හක්හ ම   ශම් අ්්ථා ශේදී ්ග 

කීම කි්ට යුතු් ප්රක   කර ් . ඒ ් ශේම  ජ් ත ් ම ැති්රණ ක් 

බබ ශපොශරෝහතුශ්්ට ඉ්ට ් . තමු්ට  ්ටශ් බ  දැ  ගත යුතු 

කුබණක් තම යි  ්ම නර විට හ  ආණ්ඩුශේ ්රදක් ශ ොශ්යි 

කි   හක. නැබැයි ම ැති්රණ ක් ක්ල දම ්ට   ක්ල දම ්ට  

බැශබ  ප්රතිලබ  තමු්ට  ්ටශ් බ  දැක්ක . අපි්හ ආණ්ඩුශේ 

සිින  . අපි්හ දැක්ක   ම ැති්රණ ක්ල දම  ශකොට ප්ති  රජ් ට 

ජ් ත ් කිසි ශ් ්හම  ්ම  ් ශද්ටශ්ට  ැනැයි කි   හක. ඒ නි්  

ම   ආණ්ඩුශ්්ට ඉ්ලලීම ක් කර ්   ර ළු්්ට තරම් ඉක්ම  ට 

්ශ ශ ෝෙ  ඉ රිප්හ කර්ට   කි බ . ්ර්තම    පළ ්හ ්ා  න  

පළ ්හ ප බ  ඇම තිතුම  ශග්ට ම   ඉ්ලලීම ක් කර ්   නුුනුබ 

අ  ගතශේදී ශම් ්ඳන  ්ශශ ෝෙ  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ 

කරබ  ශම් ම ැති්රණ  ර ළු්්ට තරම් ඉක්ම  ට ප්්හ්්ට   

කි බ . ඒ හක්කම  සි  ට 25 ක ්ටත  නිශ ෝජ්   කිසිශ් ්හම  

 ැති කර්ට  හප   කි   ශම් රශට් ක ්ටත ් ශ්නුශ්්ට  ැ්ත 

්ත ්ක් ඉ්ලබ  සිිනමි්ට ම   නිනඬ ශ් ් . 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්ථතුතියි  ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි. මීළඟට ගුබ අනුර සිඩ්නි ජ් ර්හ  

ම ්ටත්රීතුම  . 

 

[අ.ා . 3.11] 
 

ගුණ අනුර සිඩ්නි ජයරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  විශ  ෂශ ්ටම  පළ ්හ ්ා  
ම ැති්රණ  ක්ල  ෑම  ්ම්බ්ටෙශ ්ට අද    ශම් ශ ෝජ්  ් 

ඉ රිප්හ කිරීම  ගැ  ගුබ ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම  ට ම   
්ථතුති්්ටත ශ් ් . ශම ොකද  ශම් ම ැති්රණ  ක්ල ගිශේ ඇයි 

කි බ  ශම ිත ්තය ශේ ශම් රශට් ජ් ත ් අ්ශබෝෙ කර ග්ට  

ඕ ෑ. මුලි්ටම  පළ ්හ ්ා  ඇති වුණු ක බ ශේ ම   ශේ ප බ  ට 
ඇවි්ලබ  සිිනශේ  ැනැ. ම   හක්්්හ ජ් තික ප ක්ෂිකශ ක්. ඒ 

ක බ   පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ට ඉ රිප්හ වුණු අශේක්ෂක ්ට 
ම න ම ඟ   ත   වුණු ක බ ක්. ම ට ම තකයි  අශේ පළ ්හ ්ා ශේ 

ර්ටම ැ සශක් කි බ  ්ා පතිතුමි ක් සිින    ඒ ක බශේ ශපෝ්ථටර් 
හකක් ගනබ  තිබුණ   ඊර්ටම ැ සශක් හ තුුබ ටී. 56 ම ඟ බබ  සිටීඊ 

කි බ . ඒ ක බශේ ම   polling booth හකකට ගිිත්ට තිබුශණ් 

 ැනැ. ඒ ් ශකොට ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ ම ශේ ත ්හත  
  ත   කරබ  තිබුණ . ඒ ක බශේ ම ශේ ඇ ශේ ශපොඩි 

ශේ ප බ  උණක් තිබුණ . පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණශේදී polling 
booth හකට අශේ පක්ෂශ ්ට කවුුබ්්හ ගිශේ  ැති නි්   ම   

ශම ොකක්්්හ ද්ටශ්ට  ැති වුණ්හ ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණට 
ශපොඩි against ීම කට ම   ඒ polling booth හකට ගිිත්ට නිකම් 

් ඩිශ්බ  සිින  . ම ැති්රණ  අ්්්ටශ්බ  ම  ් කට ප්ථශ්  

හක ර ත්රි ක ම ශේ ශගදරට පැ බ  ශ්ඩි තිේබ . ම   හද  තම යි 
වි් න වුශණ්. ශ්ඩි ආ2ක් ්ැ බ  අවුුබුන ආ7ක් ් ්ැති ම ශේ ම ්ලලී 

ශක කු ම   වි් න වුණු ද්ශ්  ම ැුබණ . හද  ම   අනූ ්ශ ්ට 
ශේුබණ . හතැ  ශබොකු ්ට කු්හ ඇති වුණ . ඒ ්ටශ්ටදී 

  ඳු   තු්ක්කුක ර කුට ශ්ඩි ්ැ බ  ඔහු ම ැරිබ ්හ තිබුණ . 

ශ්ඩි ්ැුනශණ් ම ශේ අති්ටද ද්ටශ්ට්හ  ැනැ. 

ම ශේ අශ්හ licensed තු්ක්කු්ක් තිබුණ . ම ට ඒ ඉතින ්  ඒ 

තරම් ම තකයි. ඉ්ට පසු් ම ම  ශේ ප බ  ට ඇවි්හ  ආ993දී 

පැ්ැති පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණශ ්ට ශපොශළෝට ුබ් 

 ්ථත්රික්කශේ ම ්ටත්රී්රශ ක් නැින ට ශ්හුබණ . ඉ්ට පසු් ම ම  

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ නතරක් ජ් ග්රනණ  කළ . ශම් 

ම ැති්රණ්බ කළු  සුුන ශදකම  තිශබ ් . අපි ආ993 බබ ට ප්හ 

ී සිින  විට ා්ටද්රික  බණ්ඩ ර   ක ම ැතිනි  ිතටර  ගම ්ට -හද  

ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂශේ සිින  දැ්ට ශම් පැ්හශ්හ සි ින  

ඔබතුම ්ටබ ්හ ් ක්ෂි දර ්  ඇති- උතුුබ ම ැද පළ ්හ ්ා ් 

විසුුබ්  නැරි  . ම ට ම තක නැින ට ආ995 අවුුබේද ශනෝ ආ996 

අවුුබේද ශ්්ට  ඇති. හශනම  විසුුබ්  නැරීම ට උපශද්ථ ුන්ටශ්ට  -

ඒ ්  විට හම  රජ් ට උපශද්ථ ුන්ටශ්ට- අශේ ජී.හ්ල පීරි්ථ 

ම ැතිතුම  යි. ඉ්ට පසු් අපි උ් වි ගි  . පළ ්හ ්ා ශේ ම න 

ඇම ති්ර   ආණ්ඩුක ර්ර   ශග්ට ඉ්ලලීම ක් කශළෝහ පම ණයි  

ආණ්ඩුක ර්ර  ට පළ ්හ ්ා  විසුුබ්  නැරීම ට නැකි ්්ටශ්ට 

කි   ශර ෂථව ධිකරණ  නිශ ෝග ක් ුන්ට  . ආණ්ඩුක ර්ර   ඒ 

බ් ඒ ්  විට සිින ජ්  ධිපතිතුම  ට දැනුම් දීබ   ජ්  ධිපති්ර   

ඒ නිශේද   නිකු්හ කළ . නැබැයි  අශේ පළ ්හ ්ා ශේ සිින ම න 

ඇම ති ජී.ඩී. ම ිත්ටදශ්ෝම  ම ැතිතුම   -ා්ට ම  ගම ශේ 

ම ්ටත්රීතුම  ශේ පි තුම  - හශනම  උපශද්ක් දීබ  තිබුශණ්  ැනැ. 

හතුම   උ් වි ගිිත්ට  ඩු ීර්ටුන් අරශග  හ ශකොට  හතුම  ශේ 

අලු්හම  ් න   අ තුරකට ා ජ්  ශ්බ   හතුම   ශරෝග තුර 

ශ්බ   ම  ් කිිතප කට පසු් හතුම  ශේ -ජී.ඩී. ම ිත්ටදශ්ෝම  

ම ැතිතුම  ශේ- ජීවිත   ැති වුණ . නැබැයි  අපි පළ ්හ ්ා ශේ ් ඩි 

වුණ . ඉ්ට පසු් අපි ම ්ටත්රී්ුබ නැින ට කටයුතු කළ . ම ම  ශනොඳ  

 රක තම යි කළු  සුුන ශබ් නඳු්ට්්ටශ්ට.  

අපි ආ993 ්ර්ෂශේ  සිට ඒ පළ ්හ ්ා ශේ ම ්ටත්රී්ුබ නැින ට 

කටයුතු කරශග   ගි  . ආ999 අවුුබේශේ පළ ්හ ්ා ශේ ක බ  

අ්්්ට ශ්බ  ම ැති්රණ කට   ම  ශ ෝජ්   ා ර ග්හත .  මු්හ 

ා්ටද්රික  බණ්ඩ ර   ක කුම  රතුශග ම ැතිනි  ප්රමුඛ් ශ්රී බශක  

නිදන්ථ පක්ෂ   ශම් ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  ඉඩ ුන්ටශ්ට  ැනැ. 

  ම  ශ ෝජ්   ා ර අරශග  ක්ල දැම්ම  . අශේ ග මිණී ශබොකුශේ 

ම ැතිතුම  ට ම තක ඇති. හතශකොට හතුම    ිතිනශේ්හ අශේ පැ්හශ්හ. 

ඒ ක බශේ අපි විවිෙ තැ්ට්බ උේශ ෝෂණ කළ . පළ ්හ ්ා  

  ම  ශ ෝජ්   ා ර අරශග   ම  ් කිිතප ක් ම ැති්රණ  ක්ල 

දම බ   උේශ ෝෂණ කළ ට පසු්  ආ999.01.06්ැනි ද  පළ ්හ  

නතරක ම ැති්රණ පැ්ැ්හවූ් . ම ම  ශපොශළෝට ුබ්  ්ථත්රික්කශේ 

හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ ශද්ැනි තැ ට ම   ප ග්හත . 

පළමු්ැනි ට ම   ප ග්හශ්හ සී.ඒ. දාරි ආරච්චි ම ැතිතුම  යි. 

හතුම  ට ්ඩ  ම   ප නතක් අඩුශ්්ට අරශග  ම ම  

ශපොශළෝට ුබ්  ්ථත්රික්කශේ ශද්ැනි   වුණ . ඉ්ට පසු් පැ්ැති 

ම ැති්රණ්බට්හ ම ම  තරග කළ . 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ශම ශතක් ක්ල නැම  

   කශ ක්ම   නැම  පක්ෂ ක්ම  තම ්ටට ඕ ෑ ශේබ ්ට තම යි 

ම ැති්රණ පැ්ැ්හවූශේ. අපට විතරක් ඇඟි්ලබ  ුත කර්ට  හප . 

නැශම ෝම  බබ ්   තම ්ටට ් සි ක බ . අපි ඒ පළ ්හ ්ා ශේ 

සිින දී  අවුුබුන තු  නම  ර ්  විට ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම ැතිතුම   

පළ ්හ ්ා ් විසුුබ්  නැරි  .  නිබ ක බ  අවුුබුන පනයි. අවුුබුන 

තු  නම  ශර්ට විසුුබ්  නැර හක පළ ්හ ්ා ්ක ම ැති්රණ  

ප්්හ් ් . ඒක ඉ්ර ශ්බ  ත් හකක් ති  ් . කිසිම  ශන තු්ක් 

 ැනැ. පළ ්හ ්ා ්ක නිබ ක බ  අවුුබුන පනයි. හශනම  

කර්ටශ්ට ඇයි? ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ ම න්හම    අර පැ්හශත්ට 

කිලිශ ොච්චි  අ්ලබ  ග්ට ශකොට  ඒ ජ් ග්රනණ ට හක 

ම ැති්රණ ක් ති  ් . ත් ිනකක් ුනර ගිිත්ට   ප  ට කිට්ුව 

ශ් ශකොට  ඒ ් සි  ග්ට  ත් ම ැති්රණ ක් ති  ් . 

895 896 

[ගුබ ෙයි්ර් මු්ථත ප  ම නත ] 



2019  ජ් ් රි 25 

අ්්   ්ත ්ට ශබොකුම  ්ශා ් කශළ   ඌ් පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම ට    ශදකක් තිබි දීයි. ඊඅපි 

ම බ  සි  ශේදී ශක්පී ්න ත්්හ ්ර්ථත්      කශ ෝ ශදශදශ ක් 

අ්ලබ  ග්හත  ඊ කි බ  ශබොකු  ේද ක් දම බ  ඒ ් සි  ග්හත . ඒ 

් සි  අරශග  ම  ් ක්   ශකොට ශක්පී ශග ැ්හ  ශක්පීට ශනොඳ 

ශග ක් දීබ   ශනොඳ     ් න  දීබ   ආරක්ෂ ් දීබ   ශනොඳට 

්ශග්රන කරබ  ත්ම ්හ බබ  ග්ට ් . ශම්  අර කිේ් ්ර්ථත්   

   කශ ක්. අපි ්ර්ථත්       කශ ක් ඇ්ලලු්  කි බ  ් සි  

ග්හත . ඌ් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ට ද්්ථ තු කට කලි්ට තම යි 

ම බ  සි  ශේදී ශක්පී ඇ්ලලුශේ.          

ිතටර  නැම  ර ජ්ය    කශ ක්ම  තම ්ටට ් සි ශ්බ ්ට තම යි 

ශම් ම ැති්රණ පැ්ැ්හවූශේ. හ්ැනි ඉතින ් ක් තිශබ ් . ඒ 

විධි ට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ගණ  ්ක් පැ්ැ්හවු් . ඒ විධි ට 

ම ැති්රණ පැ්ැ්හීශම් ප්රතිලබ  නැින ට තම යි මීට අවුුබුන 

හකනම  රකට කලි්ට උතුුබ ම ැද පළ ්හ ්ා ශේ ක බ  අ්්්ට 

වුශණ්. ඌ් පළ ්හ ්ා ශේ ක බ  අ්්්ට ශ්්ට  තිශබ්ටශ්ට 

ශම් අවුුබේශේ අ්්  ශේ. හශනම  ශ්්ටශ්ට ශකොශනොම ද? පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ  ඉ්ථ්ර ් ශේ හකම     ක තිබුණ   ම්  උතුුබ 

ම ැද පළ ්හ ්ා ශේ ක බ   අශ ක් පළ ්හ ්ා ්බට කලි්ට 

අ්්්ට ්්ටශ්ට  ැනැ. උතුුබ ම ැද   ැශග ිතර  ්බරගමු් ඇතුළු 

පළ ්හ ්ා  තු ක ක බ  අවුුබුන හකනම  රකට කලි්ට ඉ්ර වුණ . 

ඒ ඇයි? ිතටර  නැම     කශ ක්ම  තමු්ටට ් සි ශ්  ශ්බ ්ට  ඒ 

ම ැති්රණ පැ්ැ්හවූ නි් . ඒ නි්  ක ට්්හ සුදශ ෝ ශ්්ට  බැනැ. 

්ැඩිශ ්ටම  ඒ ්ැරැේද කළ  විපක්ෂශේ තමු්ට  ්ටශ් බ . 

ජ්  ධිපතිතුම   දැ්ට අශේ පැ්හතට ඇඟි්ලබ  ක් කර ් . 

තමු්ට  ්ටශ් බ යි  ජ්  ධිපතිතුම  යි දැ්ට ඔක්ශකෝම  හකතුයි. අපි 

ම න ම ැති්රණ  ජ් ග්රනණ  කිරීම ්හ හක්කම   ප්ර ශේශී  ්ා  

ම ැති්රණ පැ්ැ්හවූ්   ම් සි ලු  ප්ර ශේශී  ්ා   හක්්්හ ජ් තික 

පක්ෂශේ  අපි     ් .  මු්හ ඒ ම ැති්රණ  තිේශේ  ැනැ. ඇයි 

ඒ?  ජ්  ධිපතිතුම  ට ඕ ෑ වුණ   ඒ ශදශගෝලබ්ටශේ රණ්ඩු් ඉ්ර 

කර ග්ට  ශතක්  ඒ ම ැති්රණ  ක්ල ද ්ට .  බැලු්   බැලු්   

රණ්ඩු් ඉ්ර කර ග්ට  බැරි වුණ . ඊට ප්ථශ්  ඒ ම ැති්රණ  

තිේබ . ඒ  අ් සි  වුශණ් ඔබතුම ්ටබ ට ශ ොශ්යි  අපට.   ඊට 

ප්ථශ්  උතුුබ ම ැද පළ ්හ ්ා ශේ  ක බ  ඉ්ර ශ්්ට   

  ශකොට  ඒ ශ්බ ශේ ම ැති්රණ  ති ්ට  අපි බෑ්ථති ශ්බ යි 

ිතිනශේ. කවුද ඉඩ ුන්ටශ්ට  ැ්හශ්හ? ජ්  ධිපතිතුම  . අපට ම තකයි 

ඒ ප ත ශග  ර  ද්ශ්  ර ත්රී අට ශ්  ශතක් ්ා ් අ්හිතුව්බ  

තිබුණ . හතශකොට ජ්  ධිපතිතුම   ඇශම රික ශේ ගිිත්ලබ  ිතිනශේ. 

ම ම  ිතත  නැින ට හතුම   අශේ අගම ැතිතුම  ශේ ක ර්  බ ට 

ුනරකා  ඇම තුම් 25කට ්ැඩි  ග්හත   කකශම ශනම   කර්ට  හප   

ශම ශනම  කර්ට  හප කක කි බ . ශම් ම ැති්රණ  ක්ල ද ්ට  පළමු 

වු්ම   ් තිබුශණ් ජ්  ධිපතිතුම  ට  අපට ශ ොශ්යි. අපි අතර 

ශේද ක් තිබුශණ්  ැනැ. අශේ පක්ෂ  හක්්්හ්යි ිතිනශේ. ශ්රී 

බශක  නිදන්ථ පක්ෂයි  ශපොුන ජ්  පක්ෂ යි තම යි ශබ බ  තිබුශණ්. 

ඒ ශගෝලබ්ටශේ ඒ රණ්ඩු් ඉ්ර කර ග්ට  ශතක්  ම ැති්රණ  

ප්්හ් ් ට ජ්  ධිපතිතුම   විුබේෙ වුණ .  

ඊට ප්ථශ්  ශකොට්ව ් ක්රම  ට ම ැති්රණ  ති ්ට  සීම   

නිර්ණ ් ර්ත ් ශග  ් . සීම   නිර්ණ ් ර්ත ්ට අනු් 

ශපොශළෝට ුබ්  ්ථත්රික්ක  ශකොට්ථ පනකට කැඩු් .   

අශේ ග මිණී ශබොකුශේ ම ැතිතුම   ඒ ගැ  ද්ට ් . ඔබතුම   

ශ්ෝම  ්ති  වින ර  ්ඳි්ට    ් . ඉ්ථ්ර ශ්ෝම  ්ති  වින ර  

අ්බ  ම න්ැලි  ග ශඟ්ට  හශගොඩ තිශබ  ්ැලික්ටද හක 

ශකොට්ක්.  ම ැ රිගිරි  ආ් ශේ බශක ර ර කි   ශකොට් ත්්හ 

ශකොට්ක්. අපි අනබ  තිශබ ්   ඉ්ථ්ර -ඉතින ්ශේ-   ම න්ැලි 

ග ශඟ්ට හන  පැ්හශ්හ ඒ ක බශේ නැින ට ශ් ම  ප බ  ක්  

තිබිබ  තිශබ ්  කි බ . ඒ ක බශේ රජ්්ුබ  ඒ විධි ට ප බ   

කරබ  තිශබ ්   ශකොට්ව ් විධි ට. හශනම  තිබුණු හක  ර ශචි 

පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ක  ම න්ැලි  ග ශඟ්ට හශගොඩ 

්ැලික්ටද ශකොට්්හ  ම න්ැලි ග  ශඟ්ට ශම ශගොඩ තිශබ  

බශක ර ර  ශකොට්්හ හකතු කරබ  ම න ර ුනම  අභූත ක්රම  කට 

ශකොට්ව ්  නැුන් . ඒකට අපි විුබේෙ වුණ . ඒ සීම   නිර්ණ ට 

පක්ෂ් ඡ්ටද  ශද්ට  කි බ  අශේ පක්ෂශේ අශේ    කතුම   

කිේ්්හ   පක්ෂශ ්ට හළි ට දැම්ම ්හ ම ම  ඒකට විුබේේ ඡ්ටද  

ශද ් . ශම ොකද  ම ශේ ආ්   තම යි ඒ වික ර විධි ට කැඩුශණ්. 

ඒ සීම   නිර්ණ  ක ට ඕ ෑ විධි ටද වුශණ්? කීප ශදශ කුශේ 

වු්ම   ්ට තම යි ඒ සීම   නිර්ණ  නැුනශේ. ඒ  සීම   නිර්ණ  අවු්ල. 

ිතටර  අම  තය ෙයි්ර් මු්ථත ප  ම ැතිතුම   දැ්ට කා  කළ . හද  

හතුම  ්හ ඒ සීම   නිර්ණ ට  විුබේේයි ඡ්ටද  ුන්ටශ්ට. ම ම  ිතත  

නැින ට හතුම   ඒකට පක්ෂ් ඡ්ටද  ුන්ටශ්ට  ැනැ    ැ්හ ම් 

විුබේේ ඡ්ටද  ුන්ට  .  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  දැ්ට ශම් පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ති ්ට  ජ්  ධිපතිතුම  ටයි  ඒ නැශම ෝටම යි වු්ම    

ශ්බ  තිශබ ් . දැ්ට ඒ ශගෝලබ්ට හකතු ශ්බ . ඒ නි්  දැ්ට 

ම ැති්රණ  වු්ම   යි.  මු්හ  අපි්හ ක්ලප   කර ්   අපට්හ 

් සි  හ  ක බ ට  ම ැති්රණ  ති ්ට . අපි්හ  දැ්ට බණු 

ක්ටශ්ට  ැනැ. අපි බණු ක බ  ්රේද  ග්හත . නරිද? ඒ නි්  

ම  ා ්හ කි  ්   අපිට්හ කැරශක  ශ්බ ්ට  ශනොඳ ශ්බ ්ට ශම් 

ම ැති්රණ   ති මු කි බ . අපි හක හක්ශක  ශේ  ය   ප්ර ට 

අනු් කටයුතු කර්ට  ගිිත්ලබ  තම යි අම  ුබශේ ්ැුවශණ්. නරිද? 

අපි ආශේ ඒ අම  ුබශේ ්ැශට්ටශ්ට  ැනැ. හක හක්ශක  ශේ 

 ය   ප්ර ට  ැුව්  අපි්හ.  දැ්ට ඒ් ශේ පබවිප ක අපි විතරක් 

ශ ොශ්යි  ගම්්බ සිින  අශේ අිතශ්ක ප ක්ෂික  ්හ විඳි ් . 

අපට නැම  ද ම  ඒ ් ශේ කුබම ්බට මුහුණ ශද්ට  බැනැ. ඒ  නි්  

අශේ පැ්හතට කැරශක  ශ්බ ්ට තම යි අපි පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ති ්ටශ්ට.  

ක ට්්හ ඕ ෑ විධි ට අපි පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ති ්ටශ්ට 

 ැනැ. බෙර  තමු්ටශේ පැ්හ තට කැරශක  ශ්බ ්ට පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ ති ්ට  මීට ශපර සිින    කශ ෝ කටයුතු කළ  ් ශේ  

අපි්හ ශම් ම ැති්රණ  ති ්ටශ්ට බෙර  අශේ පැ්හතට කැරශක  

ශ්බ ්ට. හශනම   ැති වුශණෝහ අපට ශේ ප බ   අ  ගත ක් 

 ැනැ. බබශේ සිින නැම     කශ ක්ම  තමු්ටට ් සි ්  විධි ට 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  නර්  ග්හත . ම ම  ඒ ඉතින ් යි 

තමු්ට  ්ටශ් බ ට ම තක් කරබ  ුන්ටශ්ට.  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ම ට්හ ශේ ප බ ශේ අවුුබුන 

28ක අ්හදැකීම් තිශබ ් . ම ම  අවුුබුන පනක් පළ ්හ ්ා ශේ 

ිතින    ප්ර ශේශී  ්ා  ්ා පති්රශ ක් නැින ට සිින    ශදප රක් 

ප ර්ලිශම්්ටතු් නිශ ෝජ්   කළ . ඒ ඉතින ්  තුළ    ක ්ටට 

් සි න  අ් සි ්  විධි  බබබ   ඒ ශගෝලබ්ටශේ පැ්හතට 

ශපරශළ  විධි ට ශේ ප බ   නසුර්ර  නැින ම ම  ද්ට ් . අශේ 

පක්ෂ ්හ ශම් රශට් ්ග කි්යුතු පක්ෂ ක්. අශේ බෙශර්්හ ්ැ්ලශ්ල 

කැරශක  ශ්බ ්ට අපි ශම් ම ැති්රණ  ති  ් .  

ම ට ශම් අදන්ථ ිනක ප්රක   කිරීම ට ශම් ශ ෝජ්  ් ශග  ඒම  

ගැ  ගුබ ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම  ට ්ථතුති්්ටත ් ් . 

ම ට අ්්ථා ් බබ  ුන්ට  ට මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  

ඔබතුම  ට ්ථතුතියි.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට ගුබ ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශ්ශ විර්හ  ම ්ටත්රීතුම  . 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

[අ.ා . 3.57] 
 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.වේ. වසවනවිරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.பஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  දැ්ට කා ් අ්්්ට කරර  

අශේ උතුුබ ම ැද පළ ත නිශ ෝජ්   ගුබ ම ්ටත්රීතුම   ශප්ට්  

ුන්ටශ්ට  ිතටර  ජ්  ධිපති්ුබ නි මිත ක බ  අ්්්ට ශ්්ට ට 

කලි්ට පළ ්හ ්ා  විසුුබ්  නැරබ  ්රි්ට ්ර පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවූ්  කි බ යි. අද අශේ ුනක් ගැ වි්ලබ  අශේ 

ශාෝද  ් තිශබ්ටශ්ට ම ැති්රණ පැ්ැ්හීම  ගැ  ශ ොශ්යි  

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි. ක බ  ඉකු්හ ශ්්ට  ඉ්ථශ්්ලබ  

ශනෝ ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  ජ් ත ්ශේ ප්රජ්ත්ට්ර්   අයිති  

ආරක්ෂ  කිරීම ක්.  මු්හ  අද ශ්බ  තිශබ්ටශ්ට ශම ොකක්ද? අද 

අවුුබුන ගණ්ට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ක්ල ද බ   ජ් ත ්ශේ 

ප්රජ් ත්ට්ර්   අයිති  අිතමි කර තිශබ ් . ඒකයි අශේ ශාෝද  ්. 

ඒ නි්  ිතටර  ජ්  ධිපති්ුබ්ටට විුබේේ හශබ් ශාෝද  ්ක් 

 ඟ්ට  හතුම  ට ර ළු්්ටකම ක්  ැනැ.  

ශම් ් ශකොට පළ ්හ ්ා  කීප ක් විසුුබ්  නැරබ  අවුුබුන 

ගණ ක් ගත ශ්බ  තිශබ ් . ම ශේ පළ ශ්හ ්බරගමු් පළ ්හ 

්ා ් විසුුබ්  නැරබ  දැ්ට අවුුබුන හකනම  රක් ් ් . 

 ැ ශඟ ිතර  උතුුබ ම ැද පළ ්හ ්ා ්හ ඒ හක්කම  විසුුබ්  නැරි  . 

හම  පළ ්හ ්ා  විසුුබ්  නැරබ ්හ දැ්ට දීර්  ක බ ක් ් ් . ඒ 

් ශේම   ත්්හ පළ ්හ ්ා  තු ක් පසුගි  ක බශේ විසුුබ්  

නැරි  . ත්්හ පළ ්හ ්ා  තු ක් ශම් අවුුබේද තුළ විසුුබ්  

නරි ් . ඒ අනු්   සි ලු පළ ්හ ්ා  ශම් අවුුබේශේ අශප්ර ්ල ම  ්  

් ශකොට විසුුබ්  නැශර ් .   

පළ ්හ ්ා  විසුුබ්  නැර ඇති නි්  අද ජ් ත ්ට ශ ොශ ක් 

විධිශේ අඩු ප ඩු ඇති ් ්   මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි. 

ජ් ත ්ට අ් ය  ිනතබ පනසුකම් ්ක්ථ කිරීශම්දී  ්ශ්ර්ෙ  

කටයුතු කිරීශම්දී  ජ් ත ්ශේ අ් යත   ඉෂථට කිරීශම්දී අද පළ ්හ 

්ා ්බ ්රි  ක රි්හ්  ශබොශනොම  ම ්ටදග මී ශ්බ  තිශබ ් . 

ජ් ත ්ට අද පළ ්හ ්ා ්බට ගිිත්ලබ  තම ්ටශේ ප්රශේ ශේ ඕ ෑ 

හප කම්  අඩු ප ඩු කි ්ට ට ශකශ ක්  ැනැ. ආණ්ඩුක ර්ර   

ිතින  ට ජ් ත ්ට කිට්ුවශ්්ට  ශ්ලසිශ ්ට නම්බ ශ්්ට ට බැනැ. 

ජ් ත ්ට තමු්ටශේ නිශ ෝජිතශ ක් නමු ශ් ්  ් ශේ නමු 

ශ්බ   තමු්ටශේ ප්රශේ ශේ අඩු ප ඩු න  අ් යත  

ආණ්ඩුක ර්ර  ට කි ්ට ට බැනැ. අද ඊපළ ්හ ්ා ්ඊ කි   

  ම  ර ්ුබ් තිශබ ්   ආණ්ඩුක ර්ර   ඉ්ට ් .  මු්හ  ඒ 

ප්රශේ ්බ ජ් ත ්ට අද ඔවු්ටශේ ප්ර ථ ්බ ශ්ළිබ  ජී්්හ 

ශ්්ට  සිේෙ ශ්බ  තිශබ ් . ඒ නි්  තම යි අපි කි ්ටශ්ට  

ජ් ත ්ශේ ප්රජ් ත්ට්ර්   අයිති  ්රි  ්හම ක කර්ට   ඒ අයිති  

භුක්ති විඳි්ට  ජ් ත ්ට අ්්ථා ් දීම   ්ඳන  ම ැති්රණ  

ති ්ට  කි බ . 

පසුගි  ක බශේ ශම් ්ම්බ්ටෙශ ්ට ශබොකු ්ශ් ද ක් තිබුණු 

බ් අපි ද්ට ් . විශ  ෂශ ්ටම  20ආ5 ම ැද ා ගශේදී. ශම ොකද  ශම් 

ම ැති්රණ  ් ම  නුප තික ක්රම  ට නැර ශක්්බ ක්රම  ට ති ්ට  

කි බ . හශනම   ැ්හ ම්  මිර ක්රම  ට ති ්ට  කි බ . ශම් 

්ම්බ්ටේ අශේ සි ලු පක්ෂ උ ්ටුන වුණ   ් කච්ඡ  කළ . 

අ්්  ශේ ීර්ටුන කළ   ශම් ම ැති්රණ  මිර ක්රම  ට ති ්ට . ඒ 

විධි ට ම ැති්රණ  ති ්ට  කි බ  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ප ්හ 

ශකුවම්පතක් ඉ රිප්හ කළ . ඒ ප ්හ ශකුවම්පතට ඡ්ටද  විම දා 

ශ්බ ශේ හ  පර ජ්  වුණ . ආණ්ඩු පක්ෂ  විසි්ට ඉ රිප්හ කළ ඒ 

ප ්හ ශකුවම්පතට ආණ්ඩු පක්ෂශේ ම ්ටත්රී්ුබ්ටම  විුබේේ 

ඡ්ටද  දීශම ්ට පර ජ්  වුණ . හද  ඒකට විුබේේ ඡ්ටද ආ38ක්  

බැබුණ . පක්ෂ් හක ඡ්ටද ක්්්හ බැබුශණ්  ැනැ. ඒ ප ්හ 

ශකුවම්පත ඉ රිප්හ කළ  ඒ ශ්බ ශේ ිතටර   ම   මි්ර පළ ්හ ්ා  

න  පළ ්හ ප බ  ඇම තිතුම  ්හ ඊට විුබේේ ඡ්ටද  ුන්ට  . 

ඉතින ්ශේ පළමු ්රට තම යි ප ්හ ශකුවම්පත ඉ රිප්හ කළ 

ඇම ති්ර  ්හ  ආණ්ඩු්්හ ප තකට විුබේේ ඡ්ටද  දීර  

අ්්ථා ්ක් ඇති වුශණ්. 

හම  නි්  ්ම  ශබෝා  ම ණ්ඩබ ක් ප්හ කර්ට  සිේෙ වුණ . 

අගම ැතිතුම  ශේ ප්රෙ  ්හ්ශ ්ට තම යි ඒ කමිුව් පැ්ැ්හතුශේ. 

හම  කමිුව්ට ්ගකීම ක් පැ්ුබණ . පැ්ුබණු ඒ ්ගකීම  තම යි  

ම  ් ශදකක් ඇතුළත ්ම  ශබෝා  ් ර්ත ් ඉ රිප්හ කිරීම .  මු්හ 

කි ්ට  ක ග ුවයි  අගම ැතිතුම  ශේ ප්රෙ  ්හ්ශ ්ට ප්හ කළ 

හම  ්ම  ශබෝා  කමිුවශේ ් ර්ත ් ත්ම ්හ ඉ රිප්හ ශ්බ   ැනැ. 

හතශකොට ශම් ක රණ  නි්  අද ශබොකු අර්බුද ක් ඇතිශ්බ  

තිශබ ් . හශනම   ම් ශම් ්ම්බ්ටේ ගුබ බ්්ටත අබගි ්්ට  

ම ්ටත්රීතුම  ්හ කිේ්  ්ශේ කලි්ට තිබුණු ක්රම  ටම    ැ්හ ම් 

්ම  නුප තික ක්රම  ට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  ්ඳන  

අ් ය ්ශශ ෝෙ  නීති ට ශේ්ට  ඕ ෑ  කි   ීර්ටුන්ට දැ්ට 

ඇවි්ලබ  තිශබ ් . සි ලු පක්ෂ ඒකට හකඟයි. ඇයි  දැ්ට පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  ඕ ෑ. හද  අපි ශ්රී බශක  නිදන්ථ 

පක්ෂ  ඇතුශළ  ත ්ටම  කි   සිින    ශක්්බ ක්රම  ්හ  

්ම  නුප තික ක්රම  ්හ මිර වූ ක්රම  කට ශම් ම ැති්රණ  

ප්්හ්්ට ට ඕ ෑ කි බ . ශම ොකද  සුළු ජ් ීර්ටට  සුළු පක්ෂ්බට 

් ෙ රණ ක් ශ්්ට  ්ම  නුප තික ක්රම  ්හ  ඒ ් ශේම  ශම් රශට් 

අති බහුතර ක් ජ් ත ් ඉ්ලබ  සිින  ශක්්බ ක්රම  ්හ ශදකම  

්ශයුක්ත කරබ  -හකතු කරබ - ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  අ් යයි. 

 මු්හ  ඒ ්ඳන  අද ඉඩක්  ැති නි්  ශම ම  ම ැති්රණ  පැර ස 

ක්රම  ටම  ත ්ක ලික් ශනෝ ප්්හ්්ට  අපි හකඟ ශ්බ  

තිශබ ් . සි ලුම  පක්ෂ හකඟයි. කිසිම  පක්ෂ ක් ශම  ට විුබේෙ 

ශ්බ   ැනැ.  මු්හ  අ් ්  ්කට ඊට අ් ය ්ශශ ෝෙ   

ත්ම ්හ ශග ැවි්හ  ැනැ. හ  රජ්ශේ කටයු්හතක්. රජ්  විසි්ට හ  

කළ යුතු් තිශබ ් . හයි්ට සිුන ශ්්ටශ්ට ශම ොකක්ද? අපි 

ශම්ශක්ට පැනැ ලි් ශ්හුබම් ග්ට ට ඕ ෑ  ජ් ත ්ශේ 

ප්රජ් ත්ට්ර් දී අයිති  ්  ඡ්ටදශ ්ට තම  නිශ ෝජිත ්ට 

ශතෝර ශග   හම  නිශ ෝජිත ්ට ම  ර්ගශ ්ට ආ ත   ප බ   

කර්ට  තිශබ  අ්්ථා ් ජ් ත ්ට අිතමි ්  බ්.  

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට  පළ ්හ ්ා ්බට  ඒ ් ශේම  පළ ්හ ප බ  

අ ත ්බට තම ්ටශේ නිශ ෝජිතශ ෝ ශතෝර  ප්හකර ග්ට  

දීර්  ක බ ක් ති්ථශ්  ජ් ත ්ට ර ළු්්ටකම  බැබුණ . 

අපි ද්ට ්   අවුුබුන 30ක ක බ ක් ති්ථශ්  අපි පළ ්හ ්ා  

්රි  ්හම ක කරශග  හ  බ්. හද  ශේ.ආර්. ජ් ්ර්ෙ  ම න්හම     

ඉ්ටදී  අගම ැති රජිේ ග ්ටධි ම ැතිතුම   ්ම ඟ ගිවිසුම ක් අ්හ්්ට 

කරබ   දනතු්ට්ැනි ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ     

ශග ැ්ලබ  පළ ්හ ්ා  පිිතශටේ් . හද  ශබොකු ප්ර ථ  ඇති වුණ . 

අපි ද්ට ්   ශබොශනෝ ශදශ ක් විුබේෙ වුණු බ්. ්ම නර අ  

රශට් ්ම්ප්හ ප්  වි    කළ . ඒ ් ශේම  ත්්හ ්ම නර අ  

ගිිත්ලබ  පිටශකොුවශේ ශබෝ ගන ළඟ ් ඩි වුණ . ම ම ්හ ඒ ්ශේ 

ශකශ ක්. හද  ම ම ්හ  ඒ ් ශේම   ්ටද හ්ලබ ්බ්හ  ඩික්්්ට දෑබ 

බණ්ඩ ර ්ශේ ර්හ ර ර  ්ථත්රික්කශේ ම ්ටත්රී්ුබ ගණ  ්ක් 

්ම ඟ ඇවි්ලබ  ඊට විශරෝෙ  ප බ  ් ඩි වුණ . ් ඩි ශ්බ  කඳුළු 

ගෑ්ථ්බට්හ ා ජ්   වුණ .  මු්හ  ශම් ්  විට අපි පළ ්හ 

්ා ්බට හුුබශ්බ  තිශබ ් . අද පළ ්හ ්ා  නරන  ප්ර ශේශී  

්ැඩ කටයුතු කර්ට  අපි හුුබශ්බ  තිශබ ් . අපි ප්රජ් ත්ට්ර් දී 

විධි ට නිශ ෝජිතශ ෝ ප්හ කරබ   ඒ නිශ ෝජිතයි්ට ම  ර්ගශ ්ට 

අශේ ප්රශේ ්බ ්ැඩ කටයුතු කර්ට  කටයුතු කරබ  තිශබ ් . 

හම  නි්  අද ඊපළ ්හ ්ා ඊ නැින ට තනවුුබ වුණු ්ශක්ලප ක් 

තිශබ  බ් ම   ම තක් කර්ට ට ඕ ෑ. තනවුුබ වුණු හම  

්ශක්ලප  අපි  ැති කර්ට  කටයුතු කර ්  ශ්නු්ට හ  

ආරක්ෂ  කරශග  ඉ රි ට    යුතුයි. හිත අඩු ප ඩු තිශබ ්   ම්  

ඒ්  ්ක්ථ කරගත යුතුයි. ඒ ් ශේම  ජ් ත ්ට තම ්ටශේ 

නිශ ෝජිත ්ට පළ ්හ ්ා ්බට ශතෝර  ප්හ කර ගැනීම ට තිශබ  

899 900 
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අයිති   ඒ අ්්ථා ් අනි් ර් ශ ්ටම  ්ක්ථ කළ යුතුයි කි   

හකයි ම ශේ අදන්. 

විසුුබ්  නැර තිශබ  පළ ්හ ්ා ්බ ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීශම් 

අයිති  තිශබ්ටශ්ට ්ථ් ීන  ම ැති්රණ ශකොමි්ම ට. ම ැති්රණ 

ශකොමි්ම  කි  ්   ඊඅපට බබ ක්  ැනැ  ම ැති්රණ  

ප්්හ්්ට ඊ කි බ . ඊආණ්ඩු් කි  ්   ම්  ඒ ් ශේම  

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම  ්ඳන  අ් ය නීතිම   පද ම  ආණ්ඩු් 

විසි්ට ්ක්ථ කර ශද ්   ම්  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  අපි 

බැනැ්ථතියිඊ කි බ  ම ැති්රණ ශකොමි්ම  කි  ් . ඒ අ  

කි ්ටශ්ට ශම ොකක්ද? අපට pitch හක නදබ  ශද්ට   අපි match 

හක ගන්ට ම්.  ්ථ් ීන  ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් ්ා පතිතුම   

නිර්ටතරශ ්ට කි   ශේ තම යි  ආණ්ඩු් විසි්ට pitch හක නදබ  

ශද්ට  කි   හක.  ආණ්ඩු් විසි්ට pitch හක නදබ  ුන්ටශ ෝහ 

අපි match හක ගන්ට ම් කි   හක තම යි හතුම   කි ්ටශ්ට. ඒක 

ආණ්ඩු් ශ්ත පැ්රිබ  තිශබ  ්ග කීම ක්. ඒ නි්  ශම් 

්ශශ ෝෙ   ඉත  ඉක්ම නි්ට ශගශ ්ට  කි බ  තම යි අපි ශම් 

අ්්ථා ශේ ඉ්ලබ  සිින්ටශ්ට.  ශම් ක රණශේ දී පැර ස ම ැති්රණ 

ක්රම   අශනෝසි කළ .  මු්හ  ඒ ශ්නු්ට ශ් ්හ ක්රම  ක් ්ම්ම ත 

කරබ   ැනැ.  අර්ා නි පණ ආඥ ප ශ්හ ්ග්ටති්බට අනු් 

අලු්හ නීති ක් ්රි  ්හම ක ්  තුුබ පැ්ැති නීති  බබපැ්ැ්හවි  

යුතුයි. 

ඒ පද ශම ්ට ම ැති්රණ ශකොමි්ම  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හවි  

යුතු බ්ට තර්ක ශකශර ් . පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  පැර ස 

ක්රම  ට පැ්ැ්හීම ට ඇති නැකි  ් ්ම්බ්ටෙශ ්ට 

ශර ෂථව ධිකරණශේ ම ත  විම සීම ට ජ්  ධිපති්ර  ට නැකි  ්ක් 

ඇති බ්ට්හ හ  ප්රශ ෝජ්  ට ගනිමි්ට කඩි මි්ට පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම ට පි ්ර ගත යුතු බ්ටද ශ ෝජ්   

ඉ රිප්හ් තිශබ ් . 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ශපොුන ශ ෝජ්   හකඟත ්කි්ට ප තට 

්ශශ ෝෙ  ක් ශග  ඒම  තුළි්ට හ  සිුන කළ යුතු බ්ට ශ ෝජ්   

ශ් ් . ශම ම  කුබණු්ලි්ට ම   අ්්   ට ප්රක   කරර  ක රණ  

්   ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ශපොුන ශ ෝජ්   හකඟත ්කි්ට ප තට 

්ශශ ෝෙ  ක් ශග  ඒම  තුළි්ට හ  සිුන කළ යුතුයි කි   

ක රණ  තම යි ඉත ම  ඥ  ්්ටත  ඒ ් ශේම  ඉත ම  ප්රඥ ශගෝාර 

පි ්ර කි   හක ම ම  ශම් අ්්ථා ශේ දී කි ්ට ට ඕ ෑ.  

දැ්ට අශේ රශට් ජ් ත ්ට අ් ය කුම ක් ශනෝ ම ැති්රණ ක් 

කි   හකයි ්ම නර අ  කි ්ටශ්ට. ඒ ත්හ්හ් ට අප    යුතු 

 ැනැ. ශම ොකද   අප පළමුශ්්ටම  පැ්ැ්හවි  යුතු් තිශබ්ටශ්ට 

පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ යි.  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණශ ්ට පසු්  

ජ්  ධිපති්රණ    ඊළඟට ම න ම ැති්රණ ්හ පැ්ැ්හවි  යුතුයි. 

ශම්ක අපි ශ්හුබම් ග්ට ට ඕ ෑ. ශම්ක අවු්ල ජ් බ ්ක් කර්ට ට 

බැනැ.  ශම   අවු්ල ජ් බ ්ක් කිරීම  තුළි්ට සිුන්්ටශ්ට ශම් රශට් 

ජ් ත ්ට ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ශකශරිත  තම ්ටශේ ඡ්ටද අයිති  

ශකශරිත තිශබ  වි ථ් ්   ැති ීම යි. ඒ අ ට ඒ වි ථ් ්   ැති 

වුණ ට ප්ථශ්  රශට් ඇති ්  ශේ ප බ  ් ත ්රණ  

අවු්ල්නගත ශ් ් . ඒ නි්  ක්රම  නුූලබ්  ්ම්ප්රද   නුූලබ්  

නීතයනුූලබ් අපි ශම් ම ැති්රණ පැ්ැ්හීම  ්ඳන  අ්්ථා ් 

බබ ග්ට ට ඕ ෑ  කි   ක රණ  ශම් රශට් රජ් ්හ  සි ලු 

්ගකි් යුතු අ ්හ ශ්හුබම් ග්ට ට ඕ ෑ. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගුබ ම ්ටත්රීතුම    ක බ  අ්්  යි. 

ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.වේ. වසවනවිරේන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு.டி.பஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ශනොඳයි.  නිසිකබට ම ැති්රණ ශ ොපැ්ැ්හීම  ඡ්ටද ක්රම   

කශරිත ම නජ්  වි ථ් ්  බිඳ ්ැටීම ට ශන තු ශ් ් . හ  

අිතතකර ්ම  ජ් ප්ර් ණත ්ක්. හම  නි්  නැකි ඉක්ම නි්ට පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම ට අ් ය ්රි   ම  ර්ග ගැනීම ට රජ්  

කටයුතු කළ යුතුයි කි   හකයි ම ශේ අදන්. ඒ ්ඳන  අ් ය 

්නශ ෝග  අපි විපක්ෂශේ සිට බබ දීම ට ඕ ෑම  අ්්ථා ්ක 

දාද  ම් කි මි්ට ම ශේ ්ා  කිිතප  අ්්්ට කර ් . 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්ථතුතියි  ගුබ ම ්ටත්රීතුම  . 
 

ගුණ වීරකුොර දිසානායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு வீரகுைொர திசொநொயக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුම  ශේ රීති ප්ර ථ   ශම ොකක්ද? 
 

ගුණ වීරකුොර දිසානායක ෙහතා  
(ைொண்புைிகு வீரகுைொர திசொநொயக்க) 

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  විශ  ෂශ ්ටම  ම ම  කුබණක් 

නි්ැර  කර්ට යි නද්ටශ්ට. සිඩ්නි ජ් ර්හ  ම ්ටත්රීතුම   කිේ්   

ශම් ප ත ශග  ආර  ද්ශ්  අතිගුබ ජ්  ධිපතිතුම   තම යි ශම්කට 

බ ෙ  කරමි්ට කටයුතු කශළ  කි බ . ම ම  ිතත්ටශ්ට ඒක නි්ැර  

කළ යුතු් තිශබ ් . මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  හම  ප ්හ 

ශකුවම්පත ශග  ආර  ද්ශ්   ජ්  ධිපතිතුම   විශේ ගත ශ්බ යි 

සිිනශේ. ප ර්ලිශම්්ටතු් ඇතුශළ  ආණ්ඩු පක්ෂශ ්ටම  ගැුවම ක් 

ආ් . 70 30  60 10  50 50   ආදී ් ශ ්ට ප ්හ ශකුවම්පත 

්ම්ම ත කර ග්ට  බැරි ත්හ්හ් ක් ආ් . අ්්  ශේ රෑ 8.00 

් තුුබ ප ර්ලිශම්්ටතු් පැ්තුණ .  අ්්   ශම ොශනොශ්හ  ගුබ 

අග්ර ම  තයතුම   ම ැ න්හ ශ්බ  ජ්  ධිපතිතුම  ට කා  කරබ   

 ැ්ත්හ ජ්  ධිපතිතුම   කා  කරබ  තම යි ආණ්ඩු පක්ෂ  තුළ 

ම තුී තිබුණු වි වු්ල ත්හ්හ්  නිරවු්ල කරබ  හද  හම  ප ්හ 

ශකුවම්පත ්ම්ම ත කරග්ට  සුුනසු ත්හ්හ් ට ප්හ කශළ .  ඒ 

නි්   හම  ප්රක     නි්ැර  වි  යුතු් තිශබ ් . ශම ොකද   ගුබ 

ජ්  ධිපතිතුම   ශම් අ්්ථා ශේ  ්ා ් නිශ ෝජ්   කර්ටශ්ට 

 ැති නි් යි ම ම  හ  ප්රක   කශළ .  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගුබ ශේලු කුම  ර් ම ්ටත්රීතුම   . 

ඊට ප්රාම   කවුුබ ශනෝ ගුබ ම ්ටත්රී්ර කු ගුබ (ව්දය) තුසිත  

විශේම  ්ට  ම ්ටත්රීතුමි ශේ  ම  මූබ ්   ්ඳන  ශ ෝජ්   

කර්ට . 

 

ගුණ ිතුණනිකා වප්රේෙචන්ද්ර ෙහේමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ஹிருைிகொ பிபரைச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි  ඊශම් අ්්ථා ශේ දී ගුබ 

(ව්දය) තුසිත  විශේම  ්ට  ම ්ටත්රීතුමි  මූබ ්   ගත යුතු ඊයි 

ම   ශ ෝජ්   කර ් . 

901 902 



ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ගුණ ෙිතන්ද යාපා අවබ්වර්ධාන ෙහතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த யொப்பொ அபபவர்தன) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

විසින් සනථිර කරන ලදී. 
ஆபைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

අනතුුණව ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා මූලාසනවයන් ඉවේ 
වුවයන්  ගුණ (ඩවදය) තුසිතා විවේොන්න ෙහේමිය මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) 
(திருைதி) துஸிதொ விபஜைொன்ன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN  left the Chair, and  
THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA  took the Chair. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගුබ ම ්ටත්රීතුම    ඔබතුම  ශේ කා ් ආරම්ා කර්ට . 
 

[பி.ப. 4.10] 
 

ගුණ වේලු කුොර් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு பவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, இன்று 

தகௌரவ டலஸ் அழஹப்தபருை அவர்களினொல் முன்மவக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற இந்தப் பிபரரமையிபல உமரயொற்றுவதற்கு 

வொய்ப்மபத் தந்ததற்கு நன்றி ததொிவித்துக்தகொள்கின்பறன்.  

ම   මුලි්ටම   ම තක් කර්ට ට ඕ ෑ  සිඩ්නි ජ් ර්හ  ම ්ටත්රීතුම   

හතුම  ශේ කා ශේ දී ්ඳන්ට කළ    ශම් පළ ්හ ්ා  ඡ්ටද ක්රම   

ශ් ්ථ කිරීම  පිළිබඳ්. හද  ගුබ ජ්  ධිපතිතුම  ්හ  ඒ ් ශේම  

අග්ර ම  තයතුම  ්හ ඉ රිප්හ ශ්බ  තම යි ශම් ශ් ් කශළ  කි   

ක රණ  ම ම   ැ්ත ්රක් ශම් ්ා ්ට ම තක් කර්ට ට 

කැම ැතියි.  හම  ශ ෝජ්  ් අපට බබ ශද ශකොට දමිළ ප්රගතිශීලි 

ශපරමුණ නැින ට අපි්හ  ඒ ් ශේම  ශ්රී බශක  මු්ථලිම් ශකොශග්ර් ්හ   

අශ කු්හ පක්ෂ කිිතප කු්හ   ඡ්ටද ක්රම   ශ් ්ථ කිරීම  පිළිබඳ් 

විුබේේහ්  දැක්වූ් . 

 ් ඡ්ටද ක්රම  ක් ශම් රට නමු්ට ශගශ ්ට  ඕ ෑ  කි   

ෙ ්   අදනශ්  සිින  ගම ්ටම   ඒ ශගශ   ක්රම   දැ ට තිශබ  

ක්රම  ට ්ඩ  අපට  ශම් රටට ගැළශප  ක්රම  ක් නැින ට ඉ රිප්හ 

කර්ට  ඕ ෑ  කි   පද මිනුයි අප කටයුතු කශළ . ඒ 

අ්්ථා ශේදී ඉ රිප්හ කළ ක්රම    ඉ රිප්හ කළ ්ශශ ෝෙ   

පිළිබඳ් අශේ දැඩි විශරෝෙත ්ක් තිබුණ . ඒ ශ්බ ශේ අතිගුබ 

ජ්  ධිපතිතුම  ්හ  ඒ ් ශේම  අග්ර ම  තයතුම  ්හ කි   ශදපළම  

අපට ශපොශරෝටුන්ක් බබ  ුන්ට    ඒ ක්රම   ඉ රි ට ශග  

  ශකොට අපට තිශබ  සුළු සුළු ප්ර ථ  වි්ඳ්ට   අප ඉ රිප්හ 

කළ කුබණු අනු්  ම්  ම් ශ් ්ථ කිරීම් කර ශද්ට . හතුම ්ටබ  

හ ට හකඟ වුණ . ඒ අනු් තම යි  අග්ර ම  තයතුම  ශේ 

   ක්හ්ශ ්ට ප්හ කළ විශ  ෂ කමිුව්ක් නරන  ඒ කටයු්හත 

අ්්්ට කිරීම ට ීරරණ  කශළ . ම   හ  ශම් ්ා ්ට ම තක් කර 

ශද්ට  ඕ ෑ. 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුමි නි  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

පිළිබඳ් අද ඉ රිප්හ කර තිශබ  ශ ෝජ්  ් අනු්  ඉත  

ඉක්ම නි්ට අපි ශම් රශට් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ කට    යුතු   ඒ 

අ්්ථා ් බබ  ශද්ට  ඕ ෑ  කි   ක රණ ට අපි 

විශ  ෂශ ්ටම  හකඟ ශ් ් . විශ  ෂශ ්ටම  සුළු ජ් ති්ටශේ 

ප්ර ථ   -උතුුබ  ැ ශඟ ිතර ජ් ත ්ශේ ප්ර ථ  - ම ැ න්හ 

කරශග  තම යි පළ ්හ ්ා  ක්රම   ශම් රට තුළ ඇති කශළ  කි   

අපි ද්ට ් . පළ ්හ ්ා  ක්රම   ඇති කළ්හ  උතුුබ  ැ ශඟ ිතර 

ශනෝ ශම් රට තුළ සිින  සුළු ජ් ති්ටශේ ප්ර ථ  ට ශේ ප බ  

වි්ඳුම ක් බබ  ග්ට  අද ් තුුබ අපට බැරි ශ්බ  තිශබ ් . ශම් 

ඡ්ටද ක්රම   ශ් ්ථ කිරීශම් කටයු්හත අශේ අරමුණ ප්රෙ   

ශකොටශග  ඉ රි ට ශග   ්ට  ඕ ෑ  කි   ්ථා ්රශේ අපි 

සිින ් . ශම ම  ඡ්ටද ක්රම   ශ් ්ථ කිරීශම්දී  සීම   නිර්ණ  

කිරීශම්දී බරපතළ ශබ් ඇති ශ්බ  තිශබ  ප්ර ථ   ශම් ශකින 

ක බ  තුළ වි්ඳ ග්ට  බැනැ කි   අපි සිත ් . හම  නි්   ් 

ඡ්ටද ක්රම  ක් අ් ය වුණ්හ  ඉ රි ඡ්ටද  ශකින ක බ ක් තුළ 

පැ්ැ්හවි  යුතු   පැ්තුණු ්ම  නුප තික ක්රම    ටශ්හම  හ  

පැ්ැ්හවි  යුතු  කි   ්ථා ්රශේ අපි සිින ් .  

ශම් ඡ්ටද ක්රම   ශ් ්ථ කිරීම  පිළිබඳ් කුබණු ඉ රිප්හ 

කිරීශම්දී  සුළු ජ් තික පක්ෂ ජ් තික පක්ෂ්බ footboard හශක් 

 ැඟබ  ඒ අ ශේ පශුත් ඉ්ලබ ්   කි   ම ත ක් ිතටර  පළ ්හ 

්ා  න  පළ ්හ ප බ  අම  තය ගුබ ෙයි්ර් මු්ථත ප  ම ැතිතුම   

විසි්ට ඉ රිප්හ කළ . හම  ම ත  හතුම    ැ්ත  ැ්ත ශම් ්ා ්ට 

ඉ රිප්හ කළ . ම   හතුම  ට විශ  ෂශ ්ට ශම් ක රණ  ම තක් කර 

ශද්ට  ඕ ෑ. හතුම   ශම් උ්හතරීතර ්ා ්ට ශ්හරී ප්හ වුශණ් 

ම නනු්ර  ්ථත්රික්කශ ්ට. හශ්  ශ්හරී ප්හ වූ ම ැති්රණශේදී බශක  

කම්කුබ ශකොශග්ර්ශේ අශේක්ෂක කු නැින ට  හම  පක්ෂ  නරන  

තම යි හතුම  ට තරග කිරීශම් අ්්ථා ් බැබුශණ්. ඒ සුළු ජ් තික 

පක්ෂශ ්ට ශ්හරී ප්හ ී ඇවි්ලබ  තම යි අද හතුම   ජ් තික 

පක්ෂ ක් නිශ ෝජ්   කර්ටශ්ට. 

ශම තැ  ප්ර ථ  ක් තිශබ ් . ජ් තික පක්ෂ්ලි්ට සුළු 

ජ් තික ්ටට අ් ය නිශ ෝජ්   නරි  ක ර් සිුන ශ්බ   ැති 

ිත්ටද  තම යි ශම් සුළු ජ් තික පක්ෂ ශගොඩ  ැඟිබ  තිශබ්ටශ්ට. 

සුළු ජ් තික පක්ෂ කි   ඒ්  ජ් ත ් විසි්ට පිළිශග   ජ් ත ් 

විසි්ට ඡ්ටද  ුන්ට පක්ෂයි. ඒ ජ් ත ් නිශ ෝජ්   කරමි්ට තම යි 

අප ශම තැ ට පැමිණ සිින්ටශ්ට. ඒ නි්    ් ඡ්ටද ක්රම  කට අපි 

්ම්ූරර්ණ ්නශ ෝග  බබ  ශද  බ්්හ  ඒ  ් ඡ්ටද ක්රම   

 ටශ්හ -ඒ ්ශශ ෝෙ   තුළ- සි ලු ජ් ති්ටට ්ම  නුප තික් 

තම ්ටශේ නිශ ෝජ්   බබ  ගැනීශම් අ්්ථා ්ක් තිශබ  ක්රම  ක් 

තුළට    යුතු  කි   තැ  අපි සිින  බ්්හ ිතටර  පළ ්හ ්ා  න  

පළ ්හ ප බ  ඇම ති ෙයි්ර් මු්ථත ප  ම ැතිතුම  ට ම   කි ්ට  

කැම ැතියි. කිසිම  පක්ෂ ක footboard හකකට ශගොඩ ශ්බ  අශේ 

පශුත් බබ  ග්ට  අ් යත ්ක්  ැනැ  කි   ක රණ ්හ ම   ශම් 

අ්්ථා ශේදී ම තක් කර්ට  කැම ැතියි.  

ශම් ඡ්ටද ක්රම   ශ් ්ථ කිරීශම්දී දැ ට ඉ රිප්හ කර තිශබ  

සීම   නිර්ණ ්හ ්ම ඟ  ඒ ශ් ්ථ කිරීම ්හ ්ම ඟ ඉ රිශේදී සුළු 

ජ් තික පක්ෂ්බට්හ  ම් අ්්ථා ්ක් බැබි  යුතුයි. ශම් 

ප්රජ් ත්ට්ර් දී ර මු් තුළ ප්රෙ   පක්ෂ්බට පම ණක් බබ  බබ  

ගැනීශම් අ්්ථා ් තිශබ ්   ම් ඒක ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ශ ොශ්යි.  

සුළු ජ් තික පක්ෂ ් ශේම  සුළු පක්ෂ්හ තිශබ ් . ශම් තිශබ  

ක්රම   තුළ ශම ම  සි ලුම  පක්ෂ්බට තම ්ටශේ නිශ ෝජ්   බබ  

ගැනීම ට අ්්ථා ්ක් තිබි  යුතුයි. ඒ අ්්ථා ් නරන  තම යි 

ප්රජ් ත්ට්ර් ද   ක්තිම ්හ කර ශග  ඉ රි ට  ්ට  ර ළු්්ට 

්්ටශ්ට. දැ ට ම තුී තිශබ  ශම් ප්ර ථ  ්හ හක්ක බැලු් ම   

ආණ්ඩු පක්ෂ   විපක්ෂ  ඇතුළු අනිකු්හ සි ලුම  පක්ෂ්බ 

ම ්ටත්රී්ුබ්ට හකතු ී ් කච්ඡ  කර  ැ්ත ්ම  නුප තික ක්රම   

නරන  ශම් ඡ්ටද  පැ්ැ්හීම  සුුනසුයි කි   අපි වි ථ් ් කර ් . 

ශම ම  ඡ්ටද ක්රම ශේ තිශබ  අඩුප ඩුකම් ගැ  කා  කර ්  

් ශේම   ශම් ආක ර ට ඡ්ටද  ප්්හ්  විට ඒ ඡ්ටද  පිළිබඳ 
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තිශබ  නීති ර මු් අප විසි්ට ්රි  ්හම ක කළ යු්හශ්හ ශකොයි 

ආක ර ටද කි   හක ගැ ්හ අපට ිතත්ට ට ශ්බ  තිශබ ් . 

හ  ්ම  නුප තික ක්රම   ශ්්ට  ර ළු්්ට  ශකොට්ව ් ක්රම   

ශ්්ට  ර ළු්්ට  මිර ක්රම  ක් ශ්්ට  ර ළු්්ට. ශම් කුම   ක්රම  ට 

අපි ඡ්ටද කට ගි ්හ  ඒ ඡ්ටදශේදී අපි නීති  නරි  ක ර් 

්රි  ්හම ක කශළ   ැ්හ ම් ශම් කිසිම  ක්රම  කි්ට අපට ලබද ීම 

ප්රතිලබ ක් බබ  ග්ට  ශ ොනැකි ශ් ් .හම  නි්  ශම ම  

්ම  නුප තික ක්රම   තුළ්හ අපට මුහුණ ප ්ට  සිුන ී තිශබ  ශම් 

ගැටලු්බට ශන තු් ශබ් ප්රෙ   ් ශ ්ටම  අපි දකි  ක රණ ක් 

තිශබ ් . නීති   නිසි ශබ් ්රි  ්හම ක කර ශම් ක්රම   

නරි  ක ර් ඉ රිප්හ කළ   ම් මීට ්ඩ  ලබද ීම ශබ් අපට 

ශම්කට උ්හතර ක් බබ  ග්ට  ර ළු්්ට.  

ைொகொை சமப பதர்தல் முமறத் திருத்தத்தின்பபொது 

தைிழ் ைக்களினபதொ, முஸ்லிம் ைக்களினபதொ பிரதிநிதித் 

துவத்திற்குத் தொக்கத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய, அந்தப் 

பிரதிநிதித்துவத்திற்குப் பொதிப்மப ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு 

முமறமைக்கு ஒத்துக்தகொள்ள ைொட்படொம் என்பதமன  

தைிழ் முற்பபொக்குக் கூட்டைியொக, இந்த அரசினது ஒரு 

பங்கொளியொக இருக்கின்ற நொங்கள் அரசொங்கத்திற்கு ைிகத் 

ததளிவொகக் குறிப்பிட்டிருந்பதொம். அந்த வமகயிபல, இந்தத் 

திருத்தத்தின்பபொது, ைொகொை சமப எல்மல நிர்ையங் 

களிபல ஒரு திருப்தியொன நிமலமைமய ஏற்படுத்தி தைிழ், 

முஸ்லிம் பிரதிநிதித்துவங்களுக்கு எந்தப் பொதிப்பும் 

ஏற்படொத வமகயிபல புதிய முமறமய பநொக்கி அதமன 

நகர்த்துவதற்குொிய ஏற்பொடுகள் பைற்தகொள்ளப்படுதைன்ற 

உத்தரவொதைொனது அதிபைதகு ஜனொதிபதியினொலும் 

அபதபபொல தகௌரவ பிரதைொினொலும் எங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டததன்பமத ைீண்டும் ஞொபகப்படுத்த 

பவண்டும்.  

எவ்வொறொயினும், அந்த எல்மல நிர்ைய வமரபிமன 

முன்மவத்த அமைச்சர் உட்பட அமனவரும் இந்த 

சமபயிபல அதமன நிரொகொித்திருக்கிறொர்கள். இவ்வொறொன 

ஒரு சூழ்நிமலயிபல இந்த நொடு ஒரு பதர்தமல பவண்டி 

நிற்கின்றது. அதிலும் பல ைொகொை சமபகளின் ஆட்சிக் 

கொலம் முடிவுநிமலமய எய்தியிருக்கின்றன. இவ்வொறொன 

ஒரு நிமலயிபல உடனடியொக  ஒரு பதர்தலுக்குச் 

தசல்வதற்கொக  தபொருத்தைற்ற வமகயில் திருத்தங்கமளச் 

தசய்து அதமன  எங்கள் ைீது திைிப்பமத ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொது. அது இந்த நொட்டுக்குப் தபொருத்தைொனதொகவும் 

அமையப் பபொவதில்மல. அதனொல் நொங்கள் பவண்டுவது 

என்னதவன்றொல், இந்த நொட்டிபல இருக்கக்கூடிய சகல 

பிொிவினரும் ஒன்றொகச் பசர்ந்து தற்பபொதிருக்கின்ற 

விகிதொசொரத் பதர்தல் முமறயிபலபய ைொகொை சமபத் 

பதர்தமல நடொத்துவதற்கு முன்வர பவண்டுதைன்பதுதொன்.   

அதற்கு அரசுக்குள் நொங்கள் இருந்தொலும்கூட முழு 

ஆதரமவ வழங்குவதற்குத் தயொரொக இருக்கின்பறொம் 

என்பமதயும்  ைொகொைசமபத் பதர்தமல எதிர்தகொள்வதற்கு 

ைிகுந்த தயொர் நிமலயிபல நொங்கள் இருக்கின்பறொம் 

என்பமதயும் ஞொபகப்படுத்தி விமடதபறுகின்பறன். நன்றி.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශනොම  ්ථතුතියි. මීළඟට, ගුබ ග මිණී ශබොකුශේ 

ම ්ටත්රීතුම  . 

[අ.ා . 1.20] 
 

ගුණ ගාමිණී වලොකුවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුමි නි, පළමුශකොටම  ම ම  ඩබ්ථ 

අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම  ට ්ථතුති්්ටත ් ් , පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ඉක්ම නි්ට පැ්ැ්හවි  යුතු   නුශ්්ට ක්ල තැී ශම් 

ශ ෝජ්  ්ක් ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඉ රිප්හ කිරීම  පිළිබඳ්. ශම් 

ක රණ ් පිළිබඳ අද ශම් ගුබ ්ා ශේදී විවිෙ අදන්ථ ප්රක   කළ . 

 මු්හ, හක ශද ක් ්තය යි. නිසි කබට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

ප්්හ්   ැනැ කි   ක රණ . පළ ්හ ්ා  ප ්හ ශකුවම්පත 

ඉ රිප්හ කර ශකොට, ඒ Oversight Committee හශක් 

්ා පතිතුම   නැින ට ිතිනශේ ම ම යි. හද  ප ්හ ශකුවම්පත 

ඉ රිප්හ කර්ට  අශේ අනුම ැති  ුන්ට  . නැබැයි, ශම් කි   හක 

්ශශ ෝෙ  ක්්්හ Oversight Committee හකට ආශේ  ැනැ. 

ආශේ, "ක ්ටත  නිශ ෝජ්   ඇති ශ්්ට  ඕ ෑ.ඊ කි   

ක රණ  පම ණයි. ඒකට අපි හකඟ වුණ .  මු්හ, අ්්  ශේ 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ආශේ ශම ොකක්ද? පිුව ශදකක ශ් ්හ ප ්හ 

ශකුවම්පතක ක රණ  ර ශි ක් ආ් , ම ැති්රණ ශකොමි්ශම් 

්ා පතිතුම  ට ශම් ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට  බැරි ශ්්ට . 

අධිකරණ ට ගි  ම  අධිකරණ  ීර්ටුන්ක් ුන්ට  , "ම ැති්රණ  

ක්ල දම  ්   ම් තුශ ්ට ශදකක ඡ්ටද ක් අරශග , ජ් ම ත 

විා රණ කට  ්ට  ඕ ෑඊ  කි  . ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ඇවි්ලබ  

ශකොට්ව ් ක්රම  ට ප්හ කර්ට  ඕ ෑ  කි   ්ක්ර විධිශේ 

ශ ෝජ්  ්ක් ඉ රිප්හ වුණ . ඒ ශ ෝජ්  ් ගැ  ම ැති්රණ 

ශකොට්ව ් සීම   නිර්ණ  ශකොමිෂ්ට ්ා ් ප්හ කළ ් ර්ත ් 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ආ් . ඒ ් ර්ත ් අනුම ත කශළ   ැනැ. හ  

ශග   අශේ මි්ර ඇම තිතුම   ශම් ගුබ ්ා ශේ ිතින  . හතුම   ඒකට 

විුබේේ ඡ්ටද  ුන්ට  . ඊට පසු් ම  ් ශදකක් ඇතුළත 

අගම ැතිතුම   ඒ ්ම්බ්ටෙ ් ර්ත ්ක් ජ්  ධිපතිතුම  ට ඉ රිප්හ 

කළ . ඒකට්හ ආශේ  ැනැ.   

ශම්ශක් ්ම්ූරර්ණ අර්ා  ම නජ්   ශේ ඡ්ටද අයිති  

බබන්හක රශ ්ට ක්ල දම   හක.  අපි  ්ථ් ීන  ම ැති්රණ 

ශකොමි්ම ක් ප්හ කළ . ම ැති්රණ ශකොම ් රි්ථ්රශ ක්, 

නිශ ෝජිතශ ෝ ප්හ කළ . නැබැයි, ශම් ශකොමිෂ්ට ්ා ්  න  

බබ ශකොට අපට ර ුනම  ිතශත ් . පසුගි  ක බශේ 

ජ්  ධිපතිතුම   ප ර්ලිශම්්ටතු් විසුුබ්  නැරි  . ඒක ්රැ යි කි  , 

ශකොමිෂ්ට ්ා ශේම  නිශ ෝජිතශ ක් ශර ෂථව ධිකරණ ට ගි  . 

හශනම   ම්, දැ්ට පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ක්ල දම   හකට 

ශකොමිෂ්ට ්ා ් ශම ොකද කර්ටශ්ට? ශකොමිෂ්ට ්ා ් ්ේද 

 ැනැ. හශනම   ම්, අපි ්ථ් ීන  ශකොමිෂ්ට ්ා  ප්හ කර 

තිශබ්ටශ්ට ශම ොකටද? ශම් ත තුුබ්බට හක්ශකෝ, ආණ්ඩුශේ ගජ් 

මිතුශරෝ ප්හ කර තිශබ ් .  ැ්හ ම්, ආණ්ඩු්ට ඕ ෑ විධි ට 

හීව බෑ ශ්ච්ා උදවි  ප්හ කර තිශබ ් . හශනම   ැ්හ ම්, ශම් 

නීති  ශදපැ්හතටම  බබප ්ට  ඕ ෑ ශ්ට. දැ්ට ම ැති්රණ 

ශකොමිෂ්ට ්ා ශේ ්ා පති කි  ් , "බ්ලබ ශේ ශගේජි  

බඳි්ට  අපට බැනැයි.ඊ කි  . නැබැයි, ජ්  ධිපතිතුම   

ප ර්ලිශම්්ටතු් විසුුබ්  නැරි  ම , ඒක ්ැරැ යි කි   හක 

් ම  ජිකශ ක් ශර ෂථව ධිකරණ ට ගි  . හශනම   ම්, පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  ක්ල දම ේදී ශම ොකක්ද කර්ටශ්ට? පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ ට වු්ම    නීති රීති ්රි  ්හම ක ශ ොකර ශකොට 

ශම ොකක්ද කර්ටශ්ට? ම ැති්රණ ශකොමිෂ්ට ්ා ශේ ්ා පතිතුම   

ශම ොකක්ද කි ්ටශ්ට? හතුම   කි  ් , අපට උ් වි  ්ට  කි  . 

ක බ  ඉකු්හවූ පළ ්හ ්ා ්බ ම ැති්රණ  ත්ම  ප්්හ්   ැනැ. 

ඒක ්ැරැ යි කි   අධිකරණ ට ගි  ම , ත්ම  ීර්ටුන් ශද්ටශ්ට 

 ැනැ. ශම්ශක් අර්ා  තම යි, ආණ්ඩු් ම ැති්රණ කට  ්ට  

ා යි කි   හක. ආණ්ඩු් ා  නි්  ම ැති්රණ  ්ක්ර ක්රම  ට 

ක්ල දම  ් . නැබැයි, ම ැති්රණ  ක්ල ද ර  නැම  ආණ්ඩු්ටම  සිුන 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

ශ්ච්ා ශේ අපි දැකබ  තිශබ ් . ප ර්ලිශම්්ටතු්ට අයිති  ැති 

ශද ක් ගැ යි ම ්ටත්රී්ුබ කා  කර්ටශ්ට. ජ්  ධිපති්රණ  

ති ්ට  ප ර්ලිශම්්ටතු්ට කිසිම  බබ ක්  ැනැ. ඒක 

ජ්  ධිපතිතුම   ීර්ටුන කර්ට  ඕ ෑ. කවුුබ ශම ො ්  කිේ්්හ, 

බබ  ජ් ් රි ම  ්ශේ 9්ැනි ද  ශ් ශකොට ජ්  ධිපති්රණ  

ප්්හ්බ , ප්රතිලබ ඇවි්ලබ ,  ් ජ්  ධිපති්රශ ක් ශම් රශට් ප්හ 

ශ්්ට  ඕ ෑ. හශනම   ැ්හ ම්, ශම් අලු්හ ශ ෝජ්  ්බ තිශබ  

විධි ට ජ්  ධිපති ක්රම   ශ් ්ථ කර්ට  ඕ ෑ. අශේ 

අග්ර ම  තයතුම   ශම ො ්  කිේ්්හ, ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ් 

්ශශ ෝෙ   කර්ට  ඉ රිප්හ කර තිශබ  ශ ෝජ්  ්බ්හ ඒක 

්ඳන්ට් තිශබ ් . ජ්  ධිපති්ර   ප්හ කිරීශම් ක්රම   ශ් ්ථ 

කර්ට  ඕ ෑ කි   ඒ ශ ෝජ්  ්බ තිශබ ් . ඒ්  ශම් 

ප ර්ලිශම්්ටතුශේ ්ම්ම ත ශ්බ   ැනැ.  මු්හ, ඉ රිප්හ කර 

තිශබ ් . ශම් ් ශේ ත්හ්හ් කදී ම නජ්   ට තිශබ  අයිති  

 ැති ශ්්ටශ්ට ඇයි? හද  20ආ5දී කිේශේ, "ප්රජ් ත්ට්ර් දී අයිති  

ශම් රශට් ආරක්ෂ  කර ් . ්ථ් ීන  ශකොමිෂ්ට ්ා  ශම් රශට් 

ඇති කර්ට  ඕ ෑ." කි  යි. දැ්ට ඒ්  ඔක්ශකෝම  කර ඉ්රයි. 

දන ් ්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   කර ශකොට 

කිේ් , "විසි්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ   ශගශ  ් .ඊ 

කි  . දැ්ට අවුුබුන 1ක් ගිිත්ලබ , ත්ම  ඒ්  හකක්්්හ ඇවි්ලබ  

 ැනැ. පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  විතරක් ශ ොශ්යි, ඕ ෑ හකක් 

කර්ට  ශම් ආණ්ඩු්ට අවුුබුන 1ක් තිබුණ .  මු්හ, දනතු්ට්  

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ශ්්ට ඇති කරර  පළ ්හ ්ා  අද අ්රි  ශ්බ  

තිශබ ් . ඒ දනතු්ට්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ් ඇති කශළ  අපි 

අදට්හ ගුබ කර  ශේ.ආර්. ජ් ්ර්ෙ  ම ැතිතුම  . හතුම   ශබොශනොම  

ුනර ග බබබ  ශම්ක කශළ . හතුම   ශම් රශට් ශේ ප බ  ප්ර ථ , 

ජ් තික ප්ර ථ  වි්ඳ්ට  ර ළු්්ට ම  ර්ග ක් ගැ  ක්ලප   කර, 

රජීේ ග ්ටධි ම ැතිතුම   ්ම ඟ කා  කර ශම් රශට් දනතු්ට්  

ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා ් ශගශ ්ට  ඕ ෑ කි   ශ ෝජ්   කළ . 

ම ම ්හ හද  ඒකට පක්ෂ් ඡ්ටද  ුන්ට  . හතුම   ඒක ්රි  ්හම ක 

කළ . ්රි  ්හම ක කර ඒ ම ැති්රණ පැ්ැ්හවූ් . අද ශම් රශට් 

අවුුබුන 20ක්, 30ක් ඒ පළ ්හ ්ා  ්රි  ්හම ක කර තිශබ ් . 

නැබැයි, කිසිම  ආණ්ඩු්ක් පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ක්ල දම බ  

 ැනැ. ක බ ට කලි්ට ම ැති්රණ  ප්්හ්  තිශබ ්  මි්ක් 

කිසිම  ආණ්ඩු්ක් ම ැති්රණ ක්ල දම බ   ැනැ. 

පළ ්හ ්ා  ඇති කරර  ක බ  ඉත ම  ුනෂථකර ක බ ක් වුණ , 

අශේ ශපොශළෝට ුබ  ්ථත්රික් ප ර්ලිශම්්ටතු ම ්ටත්රීතුම   කිේ්  

් ශේ.  බශක ශේ ්ැඩිම  ම ්ටත්රී්ුබ්ට ගණ ක්   ත   කශළ , 

පළ ්හ ්ා  ම ්ටත්රී්ුබ. හද    ඳු   තු්ක්කුකුබශ්ෝ ඇවි්ලබ  

පළ ්හ ්ා  ම ්ටත්රී්ුබ්ට ආ50කට, 200කට ්ඩ    ත   කළ . 

ඉත  ුනෂථකර ක බ ක් ඒ ම ්ටත්රී්ුබ්ට ගත කළ . අද ්ම නර තුබණ 

හක්්්හ ජ් තික පක්ෂශේ ම ්ටත්රී්ුබ්ටට ඒ්  අම තක ශ්බ  

තිශබ ් . හශනම  ුනක් විඳබ  තම යි දනතු්ට්  ආණ්ඩුක්රම  

්ය්්ථා  ්ශශ ෝෙ  ට අනු් රශට් පළ ්හ ්ා  ඇති කශළ . ශම් 

පක්ෂ ශදකටම  පළ ්හ ්ා ්බ බබ  බැබිබ  තිශබ ් .  මු්හ 

පළ ්හ ්ා ්බට ම ්ටත්රී්රශ ක් ප්හ ශ්  හක ඡ්ටද  ප විච්චි 

කර  ජ් ත ්ශේ තිශබ  අයිති ක්. අද අපට ශපශ  ් , රනි්ල 

වික්රම සිශන ම ැතිතුම  ශේ ආණ්ඩු්්හ, ඒ ආණ්ඩුශේ කණ්ඩ  ම ්හ අමු 

අමුශේ ශම් අයිති  උ්ලබශ    කර ්  කි බ .  ඇයි, ඡ්ටද කට 

ා ? පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ට්හ ඒකයි කශළ . පළ ්හ ප බ  

ම ැති්රණ  ක්ල ද බ , ක්ල ද බ  අ්ටතිශම්දී ම ැති්රණ  ති   

ශකොට හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ  ිතතු් , ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂ යි, 

ශපොශනොට්ුව්යි ශදපැ්හතට ශබදබ  බබ  ශකොට යූහ්ටපී හකට 

ජ් ග්රනණ  කර්ට  ර ළු්්ට ශ්යි කි බ . ශම ොකක්ද, 

තමු්ට  ්ටශ් බ ට බැබුණු ප්රතිලබ ? බි්ටුන් තම යි. ඊට ්ඩ  

නම්බ වුණ , ප්හ කරබ .  

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඊට ්ඩ  නම්බ වුණ . 

 

ගුණ ගාමිණී වලොකුවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඊට ්ඩ  නම්බ වුණ .  මු්හ ිතතු් ට ්ඩ  අඩුයි ශ්ට.  

 

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ිතතු් ට ්ඩ  ්ැඩියි. 

 

ගුණ ගාමිණී වලොකුවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ිතතු් ට ්ඩ  අඩුයි. තමු්ට  ්ටශ්  ජ්  ධිපති්රණ  ගැ  

කා  කළ ට තමු්ට  ්ටශ් ට්්හ, ම ට්්හ බබ ක්  ැනැ, 

ජ්  ධිපති්රණ  ප්්හ්්ට . ඒක ජ්  ධිපතිතුම  ට අයිති 

ක ර්  ක්. නැබැයි, අපි ද්ට ් , බබ  අවුුබේශේ ජ් ් රි 9්ැනි 

ද  ශ්  ශකොට ඒ ම ැති්රණ  ප්්හ්බ  ඉ්රයි කි බ . ඒක 

ශ් ් . නැබැයි, පළ ්හ ්ා ්? දැ්ට පළ ්හ ්ා  න ක ක බ  

අශනෝසි ශ්බ යි තිශබ්ටශ්ට. ඒ් ශේ ්ැඩ කටයුතු ශකශර්ටශ්ට 

 ැනැ. බබ  අශප්ර ්ල ම  ්  ්  ශකොට බ්ථ  ිතර පළ ශත්හ 

ක බ  අශනෝසි ශ් ් . දනතු්ට්  ආණ්ඩුක්රම  ්ය්්ථා  

්ශශ ෝෙ ශ ්ට පළ ්හ ්ා  ඇති කශළ  ශම ොකටද? සුළු 

ජ් ීර්ටශේ අයිති් සිකම් ආරක්ෂ  කර්ට . අද සුළු ජ් ීර්ට කා  

කර්ටශ්ට්හ  ැනැ.  ැ ශඟ ිතර පළ තයි, උතුුබ පළ තයි ශදශක්ම  

පළ ්හ ්ා  විසුුබ්  නැරබ . ඒ    කශ ෝ හක්ශකශ ක්්්හ 

කා  කර්ටශ්ට  ැනැ ශ්ට, ඡ්ටද  ඕ ෑ  කි බ . හද  ශපළප ළි 

ගි  , "අශේ අයිති් සිකම්  ැනැ. ශම් ප්රශේ ්බ ම ැති්රණ 

ප්්හ්්ටශ්ට  ැනැ. පළ ්හ ්ා  අපට ඕ ෑඊ කි බ . ඉ්ට   ්ට 

ගිිත්ලබ  කි  ් , ඉ්ට   ් pressure හක ද  ් , පැ්ැ්හතු් . 

අද ශම ොකක්ද ශ්බ  තිශබ්ටශ්ට? 

 

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔබතුම  ්හ ගි  . 
 

ගුණ ගාමිණී වලොකුවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ම ම ්හ ගි  . ඊ ැනැඊ කි බ  කි ්ටශ්ට  ැනැ ශ්ට. අපි හද්හ 

නරි පැ්හශ්හ ිතින  ; අද්හ නරි පැ්හශ්හ ඉ්ට ් .  
 

ගුණ මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

තමු්ට  ්ටශ්  ිතත  විධි ට. 

 

ගුණ ගාමිණී වලොකුවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 
 ැනැ. තමු්ට  ්ටශ් බ  ිතත  විධි ට. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි, ඔබතුම  ට ශ්්ට වූ ක බ  අ්්්ට. 

907 908 

[ගුබ ග මිණී ශබොකුශේ  ම නත ] 



2019  ජ් ් රි 25 

ගුණ ගාමිණී වලොකුවග් ෙහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குபக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ත් මිනි්හතු්ක් ශද්ට .  

අද ඉ්ටශ්ට නරි පැ්හශ්හ. හද්හ ිතිනශේ නරි පැ්හශ්හ. ශේ.ආර්. 

ජ් ්ර්ෙ  ම න්හත බ  ඉ්ට  ශකොට අපි ශකළි්ට ඒ පැ්හශ්හ 

ිතින  . අපි ශම් ් ශේ ්ැශ      කශ ෝ හක්ක ිතිනශේ  ැනැ. 

ශකළි්ට ඉ්ට     කශ ෝ හක්ක නැම  ද ම  ිතින  . අද ඉ්ටශ්ට්හ 

ඒ ් ශේ ශකළි්ට ඉ්ට     කශ ක් වුණු ම ිත්ටද ර ජ්පක්ෂ්හ 

හක්කයි කි   හක ම ම  ශබොශනොම  ශගෞර්ශ ්ට තමු්ට  ්ටශ් ට 

කි  ් . ඒ ිත්ටද  අපට ඕ ෑ කර්ටශ්ට පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ යි. ඒ ිත්ටද  ශබොුබ කර්ටශ්ට  ැතු් 

තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ අගම ැතිතුම  ට කි ්ට , ශම් ම ැති්රණ  

ති ්ට  කි බ . හශ්  ඉ්ලබ  සිිනමි්ට ම ශේ ්ා  ්ථ්්ලප  

අ්්්ට කර ් . ශබොශනොම  ්ථතුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශනොම  ්ථතුතියි, ගුබ ම ්ටත්රීතුම නි. මීබඟට, ඩී.ී. ා  ක 

ම ්ටත්රීතුම  . ඔබතුම  ට වි  ඩි ආ0ක ක බ ක් තිශබ ් . 
 

[අ.ා . 1.32] 
 

ගුණ ඩී. වී. චානක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුමි නි, රශට් ම ැති්රණ සිති ම  

අකුළබ  තිශබ  ශ්බ ්ක, පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  දීර්  

ක ලී ් ක්ල දම   තිශබ  ශම ොශනොතක, පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  

පැ්ැ්හීම  පිළිබඳ් වූ ්ා ් ක්ල තබ  අ්්ථා ශේ ශ ෝජ්  ් 

ශග  ඒම  පිළිබඳ්, ප ර්ලිශම්්ටතු් තුළ්හ, ඉ්ට හපිට්හ 

විශ  ෂශ ්ටම  ම ම  ගුබ කර  ඩබ්ථ අබනේශපුබම  ම ්ටත්රීතුම  ට  

පළමුශ්්ටම  ්ථතුති කර්ට  කැම ැතියි. 

ශම් ආණ්ඩු් 20ආ5 බබ ට ප්හ ශ්ච්ා ද්ශ්  ඉඳ්ට විවිෙ 

ශ ෝජ්   ශග  ් . විවිෙ  ම්්ලි්ට නැඳි්ටවූ් . ක බ ක්  න 

ප බ   ගැ  කා  කළ . නැබැයි,  න ප බ   ඇශර්ට  ඒ 

අවුුබුන තු නම  ර තුළ අපි නැම  ශේම  දැක්ක ;  න ප බ    ම් 

දැක්ශක්  ැනැ. ම  ් තු කට කලි්ට ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ශ්නුශ්්ට 

ශම තුම ්ටබ  ්ට්ට කළ . නැබැයි, අද ශම තුම ්ටබ      ග්හතු, රට 

    ග්හතු ප්රජ් ත්ට්ර් ද  ශම ොකක්ද? රනි්ල වික්රම සිශන ම ැතිතුම   

අගම ැතිීම ද, ප්රජ් ත්ට්ර් ද  කි බ  කි ්ටශ්ට; හශනම   ැ්හ ම් 

බුන ත් ුනරට්හ ්ැඩිීම ද, ප්රජ් ත්ට්ර් ද  කි ්ටශ්ට; හශනම  

 ැ්හ ම් ම ැති්රණ සිති ම  ඇකිළීම ද, ප්රජ් ත්ට්ර් ද  කි බ  

කි ්ටශ්ට කි බ  අපට ශබොකු ප්ර ථ  ක් තිශබ ් . 

අපි ද්ට ් , පි්ථසු බ්ලබ්ට   ්්ට  ශග    ශකොට, 

ශකොශනොම ද කි බ . පි්ථසු බ්ලබ්ටට ්තුර ් ශේ, ගැරඬි්ටට 

බ ම්ර  ශත්ල ් ශේ තම යි අද හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ට 

ඊම ැති්රණඊ කිේ් ම . දැක්ශකෝහ ුන් ් . ඊම ැති්රණඊ කි   

ශකොටම , ුන් ් . ශම ොකක්ද, ම ැති්රණ  කි බ  අද ළ  ැනැ. 

ප්ර ශේශී  ්ා ්ද, පළ ්හ ්ා ්ද, ජ්  ධිපති්රණ ද කි   ශම් 

ඕ ෑම  ම ැති්රණ ක් ගැ  කා  කශළෝහ, ශම තුම ්ටබ  ුන් ් .  

අද ප ර්ලිශම්්ටතු් තුළදී පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ගැ  වි් ද 

කර  ශකොට, "ආණ්ඩු් ශ් ්ථ කර්ට  තිශබ  ළඟම  ක්රම   

තම යි ජ්  ධිපති්රණ ඊ කි බ  ශම තුම ්ටබ  කි ර  ආක ර                

අපි දැක්ක . අපට දැ්ට ශබොකු ප්ර ථ  ක් තිශබ ් . 

ජ්  ධිපති්රණ ක් තුළි්ට ශකොශනොම ද, ආණ්ඩු්ක් ශ් ්ථ 

කර්ටශ්ට? අපි ද්ට ් , ශනට ජ්  ධිපති්රණ  පැ්ැ්හවු්්හ 

අශේ කණ්ඩ  ශම් ශකශ ක් තම යි ජ්  ධිපති ශ්්ටශ්ට කි බ . 

හතශකොට ආණ්ඩු් ම  ුබ ශ් ් ද? කිසිශ් ්හ ම  ුබ ශ්්ටශ්ට 

 ැනැ. ජ්  ධිපති්රණ ක් තුළි්ට ආණ්ඩු්ක් ම  ුබ කර්ට  බැනැ. 

ආණ්ඩු් ම  ුබ කර්ට  ඕ ෑ  ම්, පැ්ැ්හවි  යු්හශ්හ 

ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ යි. නැබැයි, ම ැති්රණ්බට හක්්්හ 

ජ් තික පක්ෂ  හකඟ  ැති නි් , ප ර්ලිශම්්ටතු ම ැති්රණ  

හ්ටශ්ට  ැනැ.  මු්හ, පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ශගශ ්ට  

ර ළු්්ටකම  තිශබ ් . ශම් ශ් ශකොට පළ ්හ ්ා  න ක් 

විසිරිබ  ඉ්රයි. ත් පළ ්හ ්ා  ශදකක් අශප්ර ්ල ම  ්  

ශ් ශකොට විසිශර ් . ශම් අවුුබේශේ ඔක්ශතෝබර් ම  ්  

ශ් ශකොට සි ලුම  පළ ්හ ්ා  විසිරිබ  ඉ්රයි. අද රශට් 

ජ් ත ්ශේ ඡ්ටද අයිති   ැති ශ්බ . ඔබතුම ්ටබ ට ම තක් 

කර්ට  කැම ැතියි, පළ ්හ ප බ  ම ැති්රණ ට කුම ක්ද වුශණ් 

කි   හක. සීම   නිර්ණ ! සීම   නිර්ණ  කි   හක ප දක 

ශකොටශග , අවුුබුන ශදකනම  රක් ති්ථශ්  ප්ර ශේශී  ්ා  

ම ැති්රණ ක්ලදැම්ම  . අ්ටතිම ට ශම ොකද, වුශණ්? ඔබතුම ්ටබ  

කිේ් , "ශ්රී බශක  නිදන්ථ පක්ෂ  ශදකට කැඩිබ , අලු්හ පක්ෂ 

නද ශග  නි්  හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ     ් ඊ කි බ . නැබැයි, 

 නු් ද?  නුශේ ශ්රී බශක  ශපොුනජ්  ශපරමුණ. අද ශ්රී බශක  නිදන්ථ 

පක්ෂ ්හ අපට හකතු ශ්බ  තිශබ ් . අද අපට ්ැඩි බබ  

තිශබ ් . බක්ෂ 61ක ඡ්ටද බබ ක් තිශබ ් . ඒ නි්  තම යි 

ශම තුම ්ටබ  පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ටශ්ට   ැ්හශ්හ. 

වම ත්රීප බ සිරිශ්   ජ්  ධිපතිතුම   තම යි ම ැති්රණ ක්ල 

දැම්ශම් කි බ  අශේ සිඩ්නි ජ් ර්හ  ම ්ටත්රීතුම   කි ර  ආක ර  

අපි දැක්ක . අපට්හ හශනම  ්ැක ක් තිබුණ . නැබැයි, දැ්ට අපට 

පැනැ ලි් ශපශ  ් , ශම් ම ැති්රණ ක්ලදම   තිශබ්ටශ්ට 

වම ත්රීප බ සිරිශ්   ජ්  ධිපතිතුම   ශ ොශ්යි කි බ . ශම ොකද, 

හතුම   ම ැති්රණ ක්ලදම   තිබුණ   ම්, දැ්ට UNP හකට 

ර ළු්්ටකම  තිශබ ් , පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ප්්හ්්ට . අද 

අපට පැනැ ලි් ශපශ  ් , ශම ම  ම ැති්රණ ක්ලදැමීම  පිුවප් 

ඉ්ටශ්ට හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ  කි බ ,  ැ්හ ම් පළ ්හ ්ා  

ම ැති්රණ  පැ්ැ්හීම ට ශම තුම ්ටබ ට ශ ෝජ්  ්ක් ශගශ ්ට  

තිබුණ . ශම ොකද, පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ  ශගශ ්ට  අද ් විට 

අපි කැබි ට් ම ණ්ඩබශේ අනුම ති  බබ  ශග  තිශබ ් . අපි ඒ 

ම  ් ශදකක ක බ  තුළ කැබි ට් අනුම ති  බබ  දීබ  ඒකට 

අ් ය ක රණ  සි ්ලබ ඉුව කරබ  තිශබ්ටශ්ට. ඔබතුම ්ටබ ට 

ප ර්ලිශම්්ටතු්ට ශ ෝජ්  ් ශගශ ්ට  තිශබ්ටශ්ට. හම  

ශ ෝජ්  ් ශග  ් ම , ඒ අ් ය ආ50ට, 200ක් බබ  ශද්ට  අපි 

දාද  ම්. අශේ කණ්ඩ  ම ්හ, හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ්හ හකතු 

වුණ ම , ඕ ෑ විධි ට ම ැති්රණ ප්්හ්්ට  ර ළු්්ට. නැබැයි, 

ශම තුම ්ටබ  හක්ශකශ ක්්්හ ඒකට හකඟ  ැනැ.  

අපි ද්ට ් ,  ම ැති්රණ ක්ලදැමීශම් කුම ්ට්රණශේ ඉ්ටශ්ට 

හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ  විතරක් ශ ොශ්යි කි   හක. ශම්ශක් 

කණ්ඩ  ම් තු ක් ඉ්ට ් . හක පැ්හතකි්ට ඉ්ට ් , හක්්්හ 

ජ් තික පක්ෂ . ඒ ් ශේම  ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ ඉ්ට ් , 

ශදම ළ ජ් තික ්්ටෙ    ඉ්ට ් . ශම් පක්ෂ තු ම  හකතු ශ්බ  

තම යි ම ැති්රණ ක්ලදැම්ශම්. ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුශණ් 

ම ්ටත්රී්රශ ක් කිේ් , ම ැති්රණ ක්ල දම ්ට  කටයුතු කශළ  අපි 

කි බ .  සීම   නිර්ණ ් ර්ත ් හද  pass කළ   ම්, ම ැති්රණ 

ප්්හ්්ට  තිබුණ ලු. හශනම  විකෘති ් ර්ත ්කට අපි ඡ්ටද  

ශද්ටශ්ට ශකොශනොම ද? නැබැයි, ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුශණ් ඔ  

ම ්ටත්රී්ර  ට අපි ම තක් කර්ට  කැම ැතියි, අවුුබුන ශදකකට 

කලි්ට -20ආ7දී- පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ක්ලදම ්ට  ශ ෝජ්  ් 

ශගශ     ශකොට, කවුද ඡ්ටද  ුන්ටශ්ට කි   හක. ආ18යි, UNP 

හකට ිතිනශේ. ශර ෂථව ධිකරණශ ්ට ීර්ටුන්ක් දීබ  තිබුණ , 

තුශ ්ට ශදකක් හශනම   ැ්හ ම් ජ් ම ත විා රණ ක් ඕ ෑ  

කි බ . අ්ටතිම ට ඒ ශ්නු්ට ක ්ටත  නිශ ෝජ්   පද ම් 
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ප ර්ලිශම්්ටතු් 

කරශග  ශ ෝජ්  ් ශග ැ්ලබ  ඒ තුශ ්ට ශදක බබ  ග්ට  බැරි 

ශ් ශකොට - ආ18යි ිතිනශේ. හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ යි, ඒ 

ආණ්ඩු්ම යි හකතු වුණ . කවුද, ඒ ඉතුුබ ශදක අරශග  ුන්ටශ්ට? 

ඒ ඉතුුබ ශදක අරශග  ශද්ට  අනුර  ්    ක ම ැතිතුම   "Yes" 

කි බ  කිේ් . විජිත ශන ර්හ කිේශේ්හ, "Yes" කි බ . නින ්ල 

ගබේප්හති කිේශේ්හ, "Yes" කි බ . සුනි්ල නඳු්ටශ ්හති,  ලි්ටද 

ජ් ති්ථ් කි   ශම් සි ලුම  ශද   හකතු ශ්බ  තම යි හද  පළ ්හ 

්ා  ම ැති්රණ  ක්ලදම ්ට  කටයුතු කශළ . ඒ නි්  අපට 

පැනැ ලි් කි ්ට  තිශබ්ටශ්ට ශම් හක්්්හ ජ් තික පක්ෂ ්හ, 

ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ්හ හකතු ශ්බ  තම යි ඒ කටයුතු කශළ  

කි   හකයි. [බ ෙ  කිරීම ක්] අද  ජ් ත  විමුක්ති ශපරමුණ 

ඡ්ටද්බට කැම ැතියි කි බ  ශප්ට්්ට  හතුම ්ටබ  උ්හ් න 

කර ් . JVP හක ඡ්ටද්බට කැම ැති  ැනැ. 

 
ගුණ ලක්ෂනෙන් ආනන්ද විවේොන්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விபஜைொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුමි නි, - 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගුබ බක්ෂථම ්ට ආ ්ටද විශේම  ්ට  

ම ්ටත්රීතුම  . 

 
ගුණ ලක්ෂනෙන් ආනන්ද විවේොන්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விபஜைொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුමි නි, ්ා ශේ ගණූරරණ   ැනැ.  

 
ගුණ ප් රසන්න රණවීර  ෙහතා 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

දැ්ට ශද්ත ්ක් ගණූරරණ   ැනැයි කි   ප්ර ථ   ම තු කළ . 

ගණූරරණ   ැති ප්ර ථ  ක් ශ ොශ්යි ශම තැ  තිශබ්ටශ්ට, - 

[බ ෙ  කිරීම ක්] 

 

ගුණ ලක්ෂනෙන් ආනන්ද විවේොන්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விபஜைொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුමි නි, ම ම  ම තු කශළ , රීති 

ප්ර ථ  ක්. 

 

ගුණ ඩී. වී. චානක ෙහතා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුමි නි, ශම් තු්ට්  ්ත ්. 

ශ ෝජ්  ්ට ශම ච්ාර ා   ම් ඡ්ටද ට ශකොච්ාර ා  ඇතිද? 

ශ ෝජ්  ් ශග ැවි්හ තිශබ  ශ්බ ශේ හ ට විුබේේ 

ශම තුම ්ටබ  තු්ටප රක් ගණූරරණ  පිළිබඳ ප්ර ථ   ම තු කර ්  

 ම්,  ඡ්ටද ට ශකොච්ාර ා  ඇතිද? ශ ෝජ්  ් ශගශ ේදී 

ශම ච්ාර ා යිද? ශම තුම ්ටබ  ඡ්ටද්බට ා යි. හක්්්හ ජ් තික 

පක්ෂ  කි ්ටශ්ට, රශට් ජ්  ම ත   ැති පක්ෂ ක්. ඒ නි්  තම යි 

ශම් ශ ෝජ්  ් ශග  ් ම ්හ ශම ච්ාර ා  ශ්්ටශ්ට. ර ළු්්ට  ම් 

හ්ට  ම ැති්රණ කට. ඕ ෑම  ම ැති්රණ කට හ්ට . 

ජ්  ධිපති්රණ ද, පළ ්හ ්ා  ම ැති්රණ ද කි බ  අපට 

ප්ර ථ  ක්  ැනැ. ඕ ෑම  ම ැති්රණ කට අපි දාද  ම්. [බ ෙ  

කිරීම ක්] 

 

ගුණ ලක්ෂනෙන් ආනන්ද විවේොන්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விபஜைொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
ශ ෝජ්  ් ශග  ශේ ඔබතුම ්ටබ ශේ පැ්හශත්ට  ම් 

ඔබතුම ්ටබ ශේ පැ්හශ්හ ම ්ටත්රී්ුබ්ට දැ  ග්ට  ඕ ෑ ඒ 

ශ්නුශ්්ට ඉ්ට . [බ ෙ  කිරීම්] 
 

ගුණ ටී. රංජිේ ද වසොයිසා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ආණ්ඩු්ක් ශ ොශ්යි, ශම්ක ප ණ්ඩු්ක්. ශකෝ, 

තමු්ට  ්ටශ් බ ශේ පැ්හශ්හ ම ්ටත්රී්ුබ? [බ ෙ  කිරීම්] 
 

ගුණ ලක්ෂනෙන් ආනන්ද විවේොන්න ෙහතා 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் ஆனந்த விபஜைொன்ன) 

(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
අපි ශප්ට්්ටශ්ට ශම් ශ ෝජ්  ්ට තිශබ  වු්ම   ් -[බ ෙ  

කිරීම්] ඔබතුම ්ටබ ශේ පැ්හශ්හ අ ්්හ ශම්කට හකඟ  ැනැ. ඒ 

ශගෝලබ්ට තම යි අපට කි ්ටශ්ට ගණූරරණ   ැනැ කි බ . 

ඔබතුම ්ටබ ශේම  කට්ින ම  තම යි කි ්ටශ්ට ගණූරරණ   ැනැ 

කි බ . [බ ෙ  කිරීම්] ගණූරරණ   ැ්හශ්හ ඔබතුම ්ටබ ශේ 

පැ්හශ්හ. අශේ පැ්හශ්හ ශ ොශ්යි. [බ ෙ  කිරීම්] ශකෝ, 

ගණූරරණ ? බේජ්යි, බේජ්යි. [බ ෙ  කිරීම්]  
 
පාර්ලිවම්න්තුව ගණන් වකොට ගණපූරණයක් වනොෙැති වූවයන්, 

වබුනම් සීනු ශ්බ්ද කිරීෙට නිවයෝග කරන ලදී. 
பொரொளுைன்றம் கைக்கிடப்பட்டு, கூட்ட நடப்தபண் இல்மலதயனக் 

கண்டதனொல், பிொிவு ைைி அடிக்கப்பட பவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப் 

பட்டது. 

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division 
Bells were ordered to be rung. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගුබ ම ්ටත්රී්ුබ්ට ආ8ශද කු පම ණයි ්ා ශේ ඉ්ටශ්ට. ඒ නි්  

්ා ශේ කටයුතු ක්ල තැී ම ට සිුන ් ් .     
 

ගුණ ටී. රංජිේ ද වසොයිසා ෙහතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූබ ්   ඪ ගුබ ම ්ටත්රීතුමි නි, ම ම  ශ ෝජ්   කර ් , 

්ථා ්ර නිශ ෝග අ්හිතුව්මි්ට වි් ද  ඉ රි ට ශග   ්ට  

කි බ . [බ ෙ  කිරීම ක්] 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
්ා ශේ කටයුතු ශපබර් රි ම ් 05්ැනි අඟනුබ් ද  ප.්. 

ආ.00 ්  ශතක් ක්ල තබ ් . 
 

පසුව ගණපූරණයක් වනොතිබුවණන්, මූලාසනාරූඪ ගුණ 
ෙන්ත්රීතුමිය විසින් 11 වන සනථාවර නිවයෝගය යටවේ, ප්රශ්නනය 
වනොවිෙසා පාර්ලිවම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

 

පාර්ලිවම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.45ට, 2019 වපබරවාරි ෙස 

05වන අඟහුණවාදා අ.භා. 1.00 වන වතක් කල් ගිවේය. 
 

கூட்ட நடப்தபண் பசரொததனொல் ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் 

உறுப்பினர் அவர்கள் நிமலக் கட்டமள இல.11இன்படி வினொவின்றிப் 

பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 
அதன்படி பி. ப.4.45  ைைிக்கு பொரொளுைன்றம், 2019 தபப்ருவொி 05, 

தசவ்வொய்க்கிழமை பி.ப. 1.00 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

A quorum not being present, HON.PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament, without question put, under Standing Order 11.  

Adjourned accordingly at  4.45 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 
05th February, 2019. 
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[ගුබ ඩී. ී. ා  ක ම නත ] 



 

සැ.ුත. 
 
ශම ම  ් ර්ත ශේ අ්්   මුද්රණ  ්ඳන  ථ්්කී  නි්ැර  කළ යුතු තැ්ට දක්්නු රිසි ම ්ටත්රී්ට මි්ට පිටපතක් ශග  නි්ැර  කළ යුතු 
ආක ර  හිත පැනැ ලි් බකුණු ශකොට  පිටපත බැී  ශද්ති ක් ශ ොඉක්ම ්  හැන්සාඩ් ්ශ ථ්ක රක ශ්ත බැශබ  ශ  ් හවි  යුතු . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

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

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

වකොළඹ 5  වපොල්වහේන්වගොඩ  කිුණළපන පාර  අංක 163 දරන සනථානවයිත පිිතටි 

රජවේ ප්රවෘේති වදපාර්තවම්න්තුවේ පිිතටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

වෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවබ් අඩවිවයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

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

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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