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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப.9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தமைமம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

නිමේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 
 

අය වැය කාරක සභා විවාදමේදී මන්ත්රීවනන් 
අසුන් ගැනීම පිළිබඳ රීති 

வரவு சசைவுத் திட்டக் குழுநிமை விவாதத்தின் சபாழுது 

உறுப்பினர்களின் இருக்மக சதாடர்பான விதிகள் 
RULES REGARDING SEATING OF MEMBERS DURING 

COMMITTEE STAGE DEBATE OF THE BUDGET 
 

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරු, 2 10 9 වර් ය සාහා විසර්ජන පන  

මකටුේපත සලකා බැලීම පිණිස කාරක සභා අවස්ථා විවාදය අද දින 

ආරේභ කිරීමට , යමිත බැවින් පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා 

අවස්ථා විවාදමේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් වින්න් සභා ගර්භය 

තුළ අසුන් ගැනීම පිළිබා රීති සේබන්ධමයන් පසුගිය වසරවලදී 

මමන්ම මේ වසමර්දීද න්යලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්මද දැන 

ගැනීම සහ අවධානය සාහා මතු සාහන් , මේදනය මමම ගරු 

සභාවට ඉදිරිප  කිරීමට කැමැ මතමි. 

සෑම මන්ත්රීවරයටමටම මවන් කරන ලද ආසනමේ න්ට පමණ  

පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා විවාදමේදී කථා කළ යුතු බවට 

හ වන පාර්ලිමේන්තුමේදී අවසථ්ා මදකකදීම මාමද පූර්වගාමී 

කථානායකවරයා වින්න් අසුන් ගැනීම සේබන්ධමයන් කරන ලද 

තීරණය මමන්ම2 මවින්න් 10 7 මනොවැේබර්  7 වන න්ටමරා දා 

කරන ලද තීරණයද තවදුරට  තහවුරු කරමින් මයෝගය පරිදි 

ඉදිරියට  එමලන්න්ම එකී තීරණ අනුගමනය කළ යුතු බවට  

මම අවධාරණය කරමි.  

තවද2 පූර්ණ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා ක්රියා පිළිමවළ 

සේබන්ධ පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර , මයෝග 93 න්ට 99 ද වා 

විධිවිධාන එමලන්න්ම බලපව වන බවද වැඩිදුරට  සාහන් 

කරමි. 
  
 
 

ලිපි මේඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

2019 මකටුේප  ඇස්තමේන්තුවල පාඨ ආදිමයහි මයෝජිත මවනස් කිරීේ 

ලැයිස්තුව.- [මුදල් අමාතයතුමා මවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

 
 

සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

නිල වාර්තාව 

ශ්රී ලාකා රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජානරජා  ය  

අට වන පාර්ලි  මේන්  තුව                - තුන්  වන සභා වාරය 

அதிகார அறிக்மக 

இைங்மகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின்  

எட்டாவது பாராளுமன்றம் - மூன்றாவது கூட்டத் சதாடர் 
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පාර්ලිමේන්තුව 

ආාශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறசார் சமற்பார்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ගන වඩිමේේ සුමර්ෂ් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජාය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு  வடிசவல் சுசரஷ்- சபருந்சதாட்டக் மகத்சதாழில் 

இராஜாங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Vadivel Suresh - State Minister of Plantation 

Industries) 
Hon. Speaker, I present the Report of the Sectoral 

Oversight Committee on Education and Human 
Resources Development on, 

(i) (i)  Orders under Sections 20 (4) (b), 24 (a), 24 (b), 24 (a) (1), 
25( a) and 27(1) of the Universities Act, No. 16 of 1978; 

(ii)(ii)  Annual Report of the Gampaha Wickramarachchi 
Ayurveda Institute for the year 2015; 

(iii)(iii)  Annual Report of the University of Colombo for the 
year 2016; 

(iv)(iv)  Annual Report of the University of Sri Jayewardenepura 
for the year 2016; 

(v)(v)  Annual Report and Annual Accounts of the 
Postgraduate Institute of English of the Open University 
of Sri Lanka for the year 2016; 

(vi)(vi)  Annual Report of the National Institute of Library and 
Information Sciences of the University of Colombo for 
the year 2016; 

(vii)(vii)  Annual Report of the University of Colombo Institute 
for Agro-Technology and Rural Sciences for the year 
2016; 

(viii)(viii)  Annual Report of the Swami Vipulananda Institute of 
Aesthetic Studies, Eastern University for the year 2016;
  

(ix)(ix)  Annual Performance Report of the Ministry of Higher 
Education and Highways for the year 2017; 

(x)(x)  Annual Report and Accounts of the Rajarata 
University of Sri Lanka for the year 2015; 

(xi)(xi)  Annual Report of the South Eastern University of 
Sri Lanka for the year 2016;  

(xii)(xii)  Annual Report of the University of the Visual and 
Performing Arts for the year 2016; 

(xiii)(xiii)  Annual Report of the University of Ruhuna for the year 
2016; 

(xiv)(xiv)  Annual Report of the Postgraduate Institute of Pali and 
Buddhist Studies of University of Kelaniya for the year 
2016; 

(xv)(xv)  Annual Report of the Postgraduate Institute of 
Archaeology of University of Kelaniya for the year 
2016;  

(xvi)(xvi)  Annual Report of the Gampaha Wickramarachchi 
Ayurveda Institute for the year 2016;  

(xvii) (xvii) Annual Report and Accounts of the Sabaragamuwa 
University of Sri Lanka for the year 2016; 

(xviii) (xviii) Annual Report of the Uva Wellassa University for the 
year 2016; 

(xix)(xix)  Annual Report and Annual Accounts of the Institute of 
Human Resource Advancement of University of 
Colombo for the year 2016; 

(xx)(xx)  Annual Report of the University of Colombo School of 
Computing for the year 2016; 

(xxi)(xxi)  Twelfth Annual Report of the National Centre for 
Advanced Studies in Humanities and Social Sciences 
for the year 2016; 

(xxii) (xxii)   Annual Report and Statement of Accounts of the 
University Moratuwa for the year 2016; 

(xxiii) (xxiii)   Annual Report of the Postgraduate Institute of Medicine 
for the year 2016; 

(xxiv)  (xxiv)    Annual Report of the Institute of Indigenous Medicine 
of University of Colombo for the year 2016; 

(xxv) (xxv)   Annual Report of the Postgraduate Institute of 
Archaeology of University of Kelaniya for the year 
2014; 

(xxvi)  (xxvi)    Annual Report of the Open University of Sri Lanka for 
the year 2016;  

(xxvii) (xxvii)   Annual Report of the University of Peradeniya for the 
year 2016; and  

(xxviii)(xxviii)  Annual Report of the Postgraduate Institute of 
Management of University of Sri Jayawardenepura for 
the year 2016 

 

which were referred to the said Committee.   
 

සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
මපත්සේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

 
 

ගන  සුසන්ත පාචිනිලමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிைசம) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු කථානායකතුම, 2 මම ත්රිටමණාමලය2 භාරතී දිදිය2 අ ක 

 7/50 දරන ස්ථානමයහි පදි චි රාමසාමි සදීස් ටමමාරන් හ 

මහතාමගන් ලැබුණු මප සම  පිළිගන්වමි. 
 

 

ගන සිසිර කුමාර අමේමසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர குமார அசபசசகர) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 

ගරු කථානායකතුම, 2 මම බ ගිරිය2 තල්ගහපිටිය2 අ ක 

406/  දරන ස්ථානමයහි පදි චි ජී.ඩබ්ලිේ. මරේමතිලක ටමමාරන් හ 

මහතාමගන් ලැබුණු මප සම  පිළිගන්වමි. 
 
 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චන්දිම ගමමද මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද මපත්සේ මහජාන මපත්සේ පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் சபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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රශ්්නවලට වාචික පිළිතුන 
வினாக்களுக்கு வாய்மூை விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රශ්්න අ ක   -  7/' 8 - ( )2 ගරු මහේ ා විතානමද මහතා. 
 

ගන මහේෂා විතානමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சேசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුම, 2 මම එම රශ්්නය අහනවා. 
 

ගන ගයන්ත කනණාතිලක මහතා (ඉඩේ සහ පාර්ලිමේන්තු 

රතිසාස්කරණ අමාතයතුමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්්වමේ  

රධාාන සාවිධාායකතුමා   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க - காணி மற்றும் பாராளு 

மன்ற மறுசீரமமப்பு அமமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் 

முதற்சகாைாசானும்) 

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

ගරු කථානායකතුම, 2 විදුලි ස මේශ්2 විමේශ් රැකියා සහ ක්රීඩා 

අමාතයතුමා මවනුමවන් මම එම රශ්්නයට පිළිතුර දීම සාහා සති 

මදකක කාලය  ඉල්ලා න්ටිනවා. 

 
රශ්්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීමට නිමයෝග කරන ලදී. 
வினாமவ மற்சறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 
 

, යඟමයන් විනාශ් වූ මපොල් ගස් ස ඛ්යාව: 
ස ගණනය 

வரட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட சதன்மன மரங்கள்: 

கணக்சகடுப்பு 
COCONUT TREES DESTROYED BY DROUGHT: SURVEY 

 

78/’ 8 

2. ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
    (மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

    (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමාමගන් ඇසූ රශ්්නය - ( ): 
 

(අ) (i) 10 6 සහ 10 7 වර් වලදී ඇති වූ , ය  සහිත 
කාලගුණ ත  වය මහේතුමවන් විනාශ්යට ප  වූ 
මපොල් ගස ් ස ඛ්යාව පිළිබාව ස ගණනය  කර 
තිමබ්ද; 

 (ii) එමසේ නේ2 එම ස ඛ්යාව කවමර්ද; 

          (iii)  , යඟය මහේතුමවන් දැඩි හා, යට ල  වූ දිසත්්රි ක 
කවමර්ද; 

          (iv)  එම හා, ය මත මපොල් ,  ප්ාදනයට න්දුව ඇති 
බලපෑම පැහැදිලි කරන්මන්ද; 

 

 යන්න එතුමා මමම සභාවට දන්වන්මන්ද? 
 

(ආ)    (i) විනාශ් වූ මපොල් ගස ් මවනුවට අලුතින් පැළ 
න්ටුදිමට  මේ වනවිට පියවර මගන තිමබ්ද; 

          (ii) එමසේ නේ2 මබදා දී ඇති මපොල් පැළ ස ඛ්යාව 
මකොපමණද; 

         (iii)  එම මපොල් පැළ සේපූර්ණමයන්ම මනොමිමල් ලබා 
දී තිමබ්ද;  

 (iv) එමසේ නේ2 ඒ සාහා රජය වැය කළ මුදල 
මකොපමණද; 

         (v)  මනොඑමසේ නේ පැළය  සාහා අය කළ මුදල 
මකොපමණද; 

 (vi)  මේ වනමත  මපොල් පැළ ලබා දී මනොමැති නේ2 
මපොල් පැළ ලබාමදනු ලබන  දිනය කවමර්ද;  

 යන්න  එතුමා මමම සභාවට දන්වන්මන්ද? 

(ඇ) මනොඑමසේ නේ2 ඒ මන්ද? 

 
சபருந்சதாட்டக் மகத்சதாழில் அமமச்சமரக் சகட்டவினா: 

( அ) (i )  2016 மற்றும் 2017 ஆண்டில் ஏற்பட்ட 

வரட்சியான காைநிமை காரணமாக பாதிக்கப் 

பட்ட சதன்மன மரங்களின் எண்ணிக்மக பற்றி 

கணக்சகடுப்பு சமற்சகாள்ளபட்டுள்ளதா என்ப 

மதயும்; 

 ( i i )  ஆசமனின், இவ்சவண்ணிக்மக எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 ( i ii )  வறட்சியால் சவகுவாக பாதிக்கப்பட்ட மாவட் 

டங்கள் யாமவ என்பமதயும்; 

 ( i v )  அவ்வறட்சியினால் சதங்கு உற்பத்திக்கு ஏற் 

பட்ட பாதிப்பிமனயும் சதளிவுபடுத்துவாரா 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  பாதிக்கப்பட்ட சதன்மன மரங்களுக்குப் பதிைாக 

புதிய சதன்னங்கன்றுகமள நடுவதற்கு இன்று 

வமர நடவடிக்மக சமற்சகாள்ளப் பட்டுள்ளதா 

என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆசமனின், பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ள சதன்னங் 

கன்றுகளின் எண்ணிக்மக எவ்வளசவன் 

பமதயும்; 

 ( i ii )  சமற்படி கன்றுகள் முழுமமயாக இைவசமாக 

வழங்கப்பட்டுள்ளனவா என்பமதயும்; 

 ( i v )  ஆசமனின், இதற்காக அரசாங்கம் சசை 

விட்டுள்ள சதாமக எவ்வளசவன்பமதயும் ; 

 ( v )  இன்சறல், சதன்னங்கன்று ஒன்றிற்காக 

அறவிடப்பட்ட சதாமக எவ்வளசவன்பமதயும்; 

 ( v i) இற்மறவமரயில் சதன்னங்கன்றுகள் சபற்றுக் 

சகாடுக்கப்படாவிடின், அமவ சபற்றுக் சகாடுக் 

கப்படும் திகதி யாசதன்பமதயும்; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a survey has been conducted on the 
number of coconut trees that were destroyed by 
the drought condition in 2016 and 2017; 

 (ii) if so, that number; 

 (iii) the districts that were severely affected by the 
drought; and 
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පාර්ලිමේන්තුව 

 (iv)  whether he will explain the impact the said harm 
caused on the coconut production? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps have been taken to plant coconut 
saplings in place of the destroyed coconut trees, 
by now; 

 (ii) if so, the number of coconut saplings distributed; 

 (iii) whether those coconut saplings have been 
distributed free of charge; 

 (iv) if so, the amount of money spent by the 
Government on that; 

 (v) if not, the amount charged on a coconut sapling; 
and 

 (vi) if coconut saplings have not yet been distributed, 
the date they will be distributed? 

(c) If not, why? 

 
ගන නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு நவின் திஸாநாயக்க - சபருந்சதாட்டக் 

மகத்சதாழில் அமமச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

What happened to you yesterday, my dear Friend? I 
was waiting for you.  

 
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Why? 
 

ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

There was a Question of yours and you did not come. 
 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please reply. 

 

ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

Hon. Speaker, I was waiting for him; he did not turn 
up yesterday.  

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You can reply now. 

 
ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

I was ready for him yesterday, but he did not come. 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு  சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now,let us get back to the Question. Time is 
important. 

 

ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

Hon. Member, do you want me to answer the full 
Question.  

 

ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Yes. 

 

ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුම, 2 එම රශ්්නයට පිළිතුර මමමසේය. 

(අ)  (i)   , යඟමයන් හා, යට ල  වූ පු තලම හා 
ටමරුණෑගල දිසත්්රි ක සේබන්ධමයන් 
සමී  ණය  න්දු කර ඇත.  

 (ii)  1752000කි (එ ල   හැ තෑපන්දහසකි.) 

 

 

 

 

 

 

 (iii)   රධාන වශ්මයන් පු තලම හා ටමරුණෑගල. 

 (iv)  ශ්රී ල කාමේ සාමානය වාර්ිකක මපොල් ,  ප්ාදනය 
මිලියන 12800  (මදදහසඅ්ටන්යය ) පමණ වන 
අතර2 10 7 වර් මේ වාර්තා වූ මපොල් රමාණය 
මිලියන 12450කි. (මදදහසහ්ාරන්යපනහකි.) මමය 
සාමානය වාර්ිකක මපොල් අසව්ැන්නට වඩා න්යයට 
 1.5ක පමණ අඩුදිමකි. 

 සාමානය මපොල් අසව්ැන්නට සාමක  ව 10 8 වර් ය 
සැලකූ විට 10 8 වර් මේ ලැබූ මපොල් අසව්ැන්න මිලියන 
12736.9 (මදදහස ් හ න්ය තිසහ්යයි දශ්ම නවය)  බවට 
ගණනය කර ඇති අතර2 එය සාමානය අසව්ැන්නට වඩා 
න්යයට 1ක පමණ අඩු දිමකි. 

  2017 වසරට සාමක  ව 10 8 වසමර් අසව්නු වැඩි 
දිමට මහේතු වූමේ 10 7 වසර අගදී හා 10 8 වසර තුළදී 
පැවති හිතකර මේශ්ගුණික සාධක  මේ. මකමසේ වුවද 
සාමානය වාර්ිකක අසව්ැන්නට වඩා අඩු අගය  10 8 
වසමර්දී මපන්නුේ කරයි.  

  මපොල් පර්මේ ණ ආයතනය වින්න් ටමරුණෑගල 
දිසත්්රි කය තුළ න්දු කළ අධයයනයකට අනුව 
, යඟමයන් න්දු වන හා, මේ තීව්රතාව තීරණය වනුමේ 
, යඟය පැවති දින ගණන හා , යඟයට පාත්ර වූ 
අ කර ගණන අනුවයි.  

  වැඩි අ කර ගණන  සාහා ඉතා අඩු , ය  
ත  වය  බලපෑවද එයින් මුළු අසව්ැන්නට න්දු 

7 8 

[ගරු දයාන්රි ජයමසේකර  මහතා] 

දිස්්රික්කය රාමීයය 

කාර්යාලය 

හානි වූ මපොේ ගස් ගණන 

පු තලම මාරවිල   252000 (වින්පන්දහස) 

ටමරුණෑගල ටමරුණෑගල 1002000 (ල  ය) 

  ටමලියාපිටිය   502000 (පනස්දහස) 

එකතුව    175,000  (එක්ලක්ෂ     

හැත්තෑපන්දහස  
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කරන බලපෑම ඉහළ අගය  ගන්නා බව අනාවරණය 
විය.  

  ජල හිඟ ත  ව යටම  ගසක ආහාර , පදදිමේ 
රභාස ශ්ම්ල් ණ ක්රියාවලිය මාමාකාරි දිමේ 
රතිලලය  මලස මපොල් ගසක වර්ධන ක්රියාවලිය 
මකමරහි මමන්ම2 එහි රජනක මකොටසව්ල (මල් සහ 
මගඩි) වර්ධනය මකමරහි ද දැඩි බලපෑම  ඇති කරයි. 

  මමහි රතිලලය  මලස ඉතා අඩු ලලදාව  මහෝ 
රමාණමයන් ටමඩා මගඩි සහිත දුර්වල ලලදාව  ඇති 
විය හැක.  

  ඒ අතරම වායුමගෝලීය උ ණ් වය මසන්ටිමරේඩ 
අ ශ්ක 33ට වඩා ඉහළ අගයකට වැඩි දිම2 සථ්ිරවම 
ගැහැනු මල් (බැට්ටා) සහ පරාග ගුණා මක බව 
මකමරහි මමන්ම2 පරාගන ක්රියාවලිය මකමරහිද 
අහිතකර බලපෑම ඇති කරයි. 

  මමහි රතිලලය  මලස බැට්ටා වියී  යාම මහෝ විශ්ාල 
මලස බැට්ටා හැලී යාම  න්දු වන අතර2 එමඟින් අවසාන 
ජාතික මපොල් අසව්ැන්න මකමරහි දැඩි බලපෑේ ඇති 
කරයි. 

(ආ) (i)   පියවර මගන තිමබ්. 

 (ii) මපොල් ඉඩමේ විනාශ් වන මපොල් ගස ්මහෝ මපොල් 
පැළවලින් ඇති වන පුරකපාඩු සේපූර්ණ කිරීම 
සාහා පාළු පැළ න්ටුදිමේ වැඩසටහන  මපොල් 
වගාකිරීමේ මණ්ඩලය මඟින් ක්රියා මක කරයි. 
එහි රගතිය පහතින් ද වා ඇත. 

 
 
 
 
 
 

 

  ඊට අමතරව ක්රමව  මපොල් වගාව සහ මගවතු 
වගාව මලසද පහත මලස දිවයින පුරා මපොල් පැළ 
න්ටුවා ඇත. 

 

(iii) සේපූර්ණමයන්ම මනොමිමල් ලබා දී ඇත. 
 

(iv)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (v)   මුදල් අය කරමගන මනොමැත. 

 (vi)    මේ වනවිට සහනාධාර යටම  අවශ්ය රමාණයට 
මපොල් පැළ ලබා දී ඇත. 10 9 වසමර්දී පාළු පැළ 
මලස මපොල් පැළ 1002000  (මදල  ය ) 
න්ටුවනු ලබන අතර2 මසසු වැඩසටහන් යටම  
පැළ 128002000 (මදල   අසූ දහස ) න්ටුවනු 
ලැමබ්. 

(ඇ) අදාළ මනොමේ. 
 

ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු ඇමතිතුම, 2 මම අතුරු රශ්්න මදක  අහන්න 

බලාමපොමරො තු මවනවා2 ඔබතුමා රකාශ් කරපු කාරණා  එ ක. 

ඇ තවශ්මයන්ම , යඟය , සා මපොල් ත්රිමකෝණයට අය  අමක 

ටමරුණෑගල දිස්ත්රි කය තුළ  මපොල් ගස් එ ල   

හැ තෑපන්දහස  විතර විනාශ් වුණා. ඒ වාමදම2 මපොල් ලලදාමේ 

න්යයට  1.5ක අඩුදිම  තිමබනවා. මයිටා උවදුර , සා  විශ්ාල 

අර්බුදය  ඇති වුණා. ඔබතුමා 2 අපි  මේ ගැන සාකච්ඡා කරලා 

තිමබනවා. මේ , සා විශ්ාල අර්බුද ගණනාව  මපොල් ත්රිමකෝණය 

තුළ ඇතිමවලා තිමබනවා. හැබැයි2 මේ කාරණා  එ කම මම 

ඔබතුමාට මේ කාරණය  කියන්න කැමැතියි2 අමක අකිල විරාජ් 

කාරියවසේ මැතිතුමා  මමතැන න්ටින , සා. එතුමාමද ආසනමේ 

කවදාව  ඉදි මනොවන මවො ස්වැගන් කර්මාන්ත ශ්ාලා වැඩ 

පිළිමවළ සාහා අ කර 44  මයදදිම , සා2 මපොල් ගස ්42640  

කැපුවා. අමක නලින් බණ්ඩාර , මයෝජය ඇමතිතුමාමද ආසනමේ 

වතුව ම  2 හීන්වැලියාගාරව ම   අ කර  2100ක මපොල් 

ගස් කපනවා2 විශ්ාල වයාපිතිය  සාහා. එතැන මපොල් ගස් 

962000  තිමබනවා. ඇ තවශ්මයන්ම මපොල් ත්රිමකෝණයට අය  

මපොල් ගස් තමයි මේ කැමපන්මන්. ඒ , සා අද වනවිට මපොල් 

ලලදාව විශ්ාල වශ්මයන් පහළ වැටී තිමබනවා.  

ගරු ඇමතිතුම, 2 අද මපොල් මගඩියක මිල රුපියල් 31ට වැටී 

තිමබනවා. මපොල් වගා කරන මි, සුන්ට මේ , සා විශ්ාල අර්බුද 

ගණනාව  ඇති මවලා තිමබනවා. දැන් ඔබතුමා  කිේවා මපොල් 

පැළ මිලියන මදක  විතර න්ටුවනවාය කියලා. නමු  මට තිමබන 

රශ්්නය මේකයි. ඔබතුමන්ලා පැළ දුන්නාට2 කින්යේ වැඩ 

පිළිමවළ  තිමබනවාද2 ඒ ක්රියාදාමය න්ේධ වුණා කියලා 

මහොයන්න? ඒ වාමදම එම මපොල් පැළ මිලියන මදකම වගා මවලා 

තිමබනවාද කියා  මා දැන ගන්න කැමැතියි.  මේ විධියට 

ටමරුණෑගල දිස්ත්රි කමේ අ කර  2100ක2 අ කර 40ක2 50ක 

මපොල් ගස් මේ විධියට කප-කපා අයින් කරනමකොට2 එය 

පිරිමැමහන විධිමේ මමොක  හරි වැඩ පිළිමවළ  ඔබතුමාමද 

අමාතයා ශ්ය යටම  ක්රියා මක කරන්න බලාමපොමරො තු 

මවනවාද? 

 
ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

එතැන ගැටලු මදක  තිමබනවා. ගරු මන්ත්රීතුම, 2 එක  

කාර්මීකරණය. කර්මාන්තශ්ාලා බහි කරන්න විශ්ාල වශ්මයන් 

මපොල් ගස් කපනමකොට2 මපොල් සේබන්ධ ඇමති හැටියට එක 

පැ තකින් මට මලොටම රශ්්නය  මතු වනවා. මමොකද2 මම ඉන්මන් 

මපොල් ගහ ආර  ා කරන්න. අමන  පැ මතන්2 කාර්මීකරණය 

, සා මවමළා කලාප පිහිටුදිමට තිමබන අවශ්යතාව. මවමළා 

කලාප පිහිටුදිමමන් ලැමබන රතිලාභ , සා2 විමශ්ේ මයන්ම රැකී 

ර  ා බහි දිමමන් ආර්ථිකයට ලැමබන රුටමල , සා මට  

අමාරුයි ඒවා නව වන්න. ඒක ජාතික රතිප තිය . අමක 

ප  මේ රතිප තිය . රජමේ රතිප තිය තමයි2 , දහස් මවමළා 

කලාප ඇති කිරීම. නමු 2 මපොල් පැළ විනාශ් කරනවා නේ ඊට 
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වර් ය පාළු පැළ මලස න්ටුවනු ලැබූ පැළ ගණන 

2016 2402390 (මදල   හතළිස්දහස් තුන්න්ය අනූව) 

2017 401291  (හාරල   එ දහස් නවන්ය වින් එක) 

2018 1982998 (එ ල   අනූඅටදහස් නවන්ය අනූ අට) 

වර් ය අ, ටම  සහනාධාර යටම  න්ටවූ පැළ ගණන 

2016 22 632457 (වින්එ ල   හැටතුන්දහස ්හාරන්ය පනස් හත) 

2017 229502775 (වින්නවල   පනස්දහස් හ න්ය හැ තෑ පහ) 

2018 127 42695 (දාහ ල   දාහතරදහස් හයන්ය අනූ පහ) 

වර් ය පාළු  මපොල් පැළ 

සහනාධාර සාහා වැය 

කළ මුදල (රුපියල් 

මිලියන) 

මසසු පැළ න්ටුදිමේ 

අවශ්යතාවය සාහා වැය කළ 

මුදල (රුපියල් මිලියන) 

2016 24.24 (වින්හතරයි දශ්ම 

මදකයි හතර) 

237.83 (මදන්ය තිස ්හතයි 

දශ්ම අටයි තුන) 

2017 40.39 (හතළිහයි දශ්ම 

තුනයි නවය) 

310.88 (තුන්න්ය දහයයි දශ්ම 

අටයි අට) 

2018 26.16 (වින්හයයි දශ්ම 

එකයි හය) 

248.03 (මදන්ය හතළිස් අටයි 

දශ්ම බන්දුවයි තුන) 



පාර්ලිමේන්තුව 

සරිලන රමාණය  වගා කරන්න අවශ්යයි  කියලා මම දැඩි 

මකොන්මේන් දමා තිමබනවා. ඒ පළමු කාරණය. 

මදවැ,  කාරණය තමයි2 ඉඩේ කැබලිකරණයට ල  දිම. ගරු 

මන්ත්රීතුම, 2 ටමරුණෑගල රමේශ්මේ  න්දු වන , සා ඒ බව 

ඔබතුමා  දන්නවා. ඉඩේ කැබලිකරණය , සා ගස් විශ්ාල 

රමාණය  නැති වනවා. Fragmentation Board එම  ක්රියා මක 

කිරීේ සේබන්ධව පළා  සභාවයි2 මධයම රජයයි අතර 

පරස්පරතාව  තිබුණා. දැන් මම මගොඩ  දුරට ඒ කටයුතු 

සමාන්තරව යන්න කටයුතු කරනවා. Fragmentation Board 

එකට දැඩි මලස උපමදස් දීලා තිමබනවා2 මපොල් ගස් කපනමකොට2 

අවශ්යම තැන්වලට පමණ  අවසරය ලබා මදන්න කියලා. ඊට  

වඩා ඔබ්බට ගිහිල්ලා අපි ග  පියවර සේබන්ධව මම ඔබතුමාට 

ද ත ඉදිරිප  කළා. ඔබතුමා  දන්නවා2 සාමානයමයන් අමක 

මපොල් ,  ්පාදනය මිලියන 1.8 - 3 අතර තමයි මදෝලනය 

මවන්මන්.  

එයින් අපට විශ්ාල value addition එකකට යන්න බැහැ. 

ඔබතුමා  දන්නවා2 අද මපොල් කියන්මන් superfood එක  

කියලා. මම හිතන හැටියට යේ කින් දවසක -තව අවුරුදු  0කින්2 

 5කින්- ම  වලට වඩා අපට විමේශ් වි, මය  මපොල්වලින් ගන්න 

පුළුවන් මවයි.   යේ රමේශ්යකින් ගස  කැමපනවා නේ2 අපි 

හදන්මන් මකොමහොම හරි  ඒ මවනුමවන් ගස  හදන්නයි.  මම 

TNA මන්ත්රීවරුන් සමඟ  මේ ගැන , රන්තරමයන්ම සාකච්ඡා 

කරනවා. අපි එතුමන්ලා එ ක සේබන්ධය  ඇති කරමගන2 

එතුමන්ලා කැමැ මතන් මපොල් වගා කිරීමේ වැඩ කටයුතු උතුරු 

පළාම   කරන්න බලාමපොමරො තු මවනවා. ඒ සාහා විශ්ාල ඉඩේ 

රමාණය  අපට දමිළ සමහෝදරයන්මගන් ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් 

ඉතා  කැමැ මතන් ඉන්මන් මපොල් ගමහේ ,  ්පාදනවලට. ඒ , සා 

අ කර 402000  502000 2   002000 පමණ උතුරු 

නැමගනහිරින් අරමගන දීර්ඝ කාලීන සැලසුමකට යන්න පුළුවන්. 

ඒකයි මමද සැලසුම.  

  
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ඇමතිතුමා දීර්ඝ2 මහොා උ තරය  ලබා දුන්නා. ඒ ගැන 

මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මම ඔබතුමාමගන් අහන්න හදපු 

ඉඩේ සේබන්ධ කාරණයට තමයි  ඔබතුමා පිළිතුරු දුන්මන්. ම 2 

රබර් සහ මපොල් වතු (කැබලි කිරීම පාලනය කිරීම) මණ්ඩලය 

ඔබතුමා යටම  තිමබන්මන්. ටමරුණෑගල දිස්ත්රි  සේබන්කරකරණ 

කමිටුමේ රැස්දිම තිබුණු මවලාමේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

පැමිණියාම අපි කිේවා2 "මේක නව වන්න. අඩුම තරමින් අ කර 

මදකකට මාමා මවන විධියට මේ , ර්ණායක හදන්න" කියලා. ගරු 

ඇමතිතුම, 2 දැනට මාස මදකකට විතර කලින් න්ට නාරේමල 

ඉාලා ටමරුණෑගලට යන පාමර් අ කර 40  පමණ කින්ම වැඩ 

පිළිමවළ  නැතිව එක දිගට ඉඩේ කට්ටි කරනවා. මම දන්මන් 

නැහැ2 කවුරු මේකට අනුමැතිය දීලා ද කියලා. මේක  මලොටම 

රශ්්නය  මවලා තිමබන්මන්. ඔබතුමාට මම මප ේගලිකවම 

කියන්මන් කරුණාකරලා මේ පිළිබා මහොයා බලන්න කියලායි.  

ඒ වාමදම2 palm oil මගන්දිම , සා  විශ්ාල අර්බුදය  ඇති 

මවලා තිමබනවා.  ඒ , සා මපොල් ,  ්පාදන  කරන අයට2 මතල් 

,  ්පාදනය කරන අයට2  DC මමෝල්වලට මේක විශ්ාල අර්බුදය  

මවලා තිමබනවා. ගරු අමාතයතුම, 2 ඒ , සා ඔවුන්මද ඉල්ලීම 

වන්මන්  palm oil මගන්දිම සේපූර්ණමයන්ම නතර කරවන වැඩ 

පිළිමවළ  සකස් කර මදන්න කියලායි. 

ඒ වාමදම තව කාරණය  තිමබනවා. මපොල් ,  ්පාදන2 ඒ 

ආශ්රිත අතුරු ,  ්පාදන export කරන අය2 විමශ්ේ මයන්ම ගමඩොල් 

,  ්පාදනය කරලා පිට රට යවන අය මග  විශ්ාල අඩුව  

තිමබනවා.  ඒවා ,  ්පාදනමයන් ලැමබන මුදමල  විශ්ාල අඩුව  

තිමබනවා. මවනදා රුපියල් 80  ලැබුණු එක අද ලැමබන්මන් 

රුපියල් 17යි. මේක  විශ්ාල අර්බුදය . ටමරුණෑගල දිස්ත්රි කමේ 

මේ මපොල් ,  ්පාදන අපනයනය කිරීම තුළින් විශ්ාල විමේශ් 

වි, මය  ලබා ගන්න පුළුවන්. අමක ගරු අරාමාතයතුමා පසුගිය 

දිනක ඔවුන් හමු මවලා කියලා තිබුණා2 මේ exportsවලින් ගන්න 

ආදායම මඩොලර් බලියන මදක2 තුනකින් තව වැඩි කර ගන්න 

කියලා  කියලා. නමු 2 ඔවුන් කියන්මන්2 "අපි එමහම කරන්මන් 

මකොමහොමද? මේ අය වැමයන්ව  අමක exportsවලට කින්ම 

සහමයෝගය 2 සහනය  දීලා නැහැ" කියලයි. ඒ , සා ඔබතුමා 

අගමැතිතුමා එ ක  සාකච්ඡා කරලා මේ සේබන්ධමයන් යේකින් 

ක්රමමේදය  හැදුමවො 2 විමශ්ේ මයන් ටමරුණෑගල ඇතුළු මපොල් 

ත්රිමකෝණමේ අමක ,  ්පාදකයන්මද ත  වය දියුණු මේවි කියලා 

මා විශ්්වාස කරනවා.  

 
ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

ගරු  මන්ත්රීතුම, 2 අර අ කර 40 ගැන ඔබතුමා මට විස්තර 

මදන්න. මම ඒ ගැන වාර්තාව  ඔබතුමාට මදන්නේ. 

විමශ්ේ මයන්ම වැවිලි කර්මාන්තය සේබන්ධමයන් මබොමහෝ 

අවස්ථාවල ජනාධිපතිතුමා යේකින් රකාශ් කර තිමබනවා.  දැන් 

ඔබතුමා  ජනාධිපතිතුමා ගැන රකාශ් කළා. මම එක 

උදාහරණය  මදන්නේ. මේක වැරදියට ම රුේ ගන්න එපා. 

වැවිලි  ම ේත්රමේ යේකින් ස්ථිරසාර රතිප තිය  තිමබන්නට 

ඕනෑ. කිිකකර්මයට  එමහමයි. දැන් දිගටම පැවැති ක්රමය  

තමයි  වල් නාශ්ක මයදීම.  වල් නාශ්ක අ, වාර්යමයන්ම රටට 

අවශ්යයි. එතමකොට හදින්මේම පැය 14න්2 දවස් 7න් වල්නාශ්ක 

නව වන්න කටයුතු කරන මකොට2  ඒකට විරුේධව සටන් කළ 

එකම පුේගලයා මමයි.  ඔබතුමා  ඒ ගැන කථා කමළේ නැහැ. 

දලයිමපොමසේට් මගන ඒම තහනේ කළාම විශ්ාල වශ්මයන් හා,  

වුමණ් ම  ,  ්පාදකයාටයි. ඒ ගැන මම සටන් කරලා දැන් 

ම වලටයි2 රබර්වලටයි පමණ  මාමිත රමාණය  වල්නාශ්ක  

මගන්වනවා. හදින්මේම  මහින්ද රාජප   මහ මයාමද කාලමේ 

පාේ වගාව සේබන්ධව මහ මටයාර් 102000කට පමණ  අවසරය 

ලබා දුන්නා. ඊමේ ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා මේ ගැන 

රශ්න්ය  මතු කරන්න න්ටියා. නමු 2 එතුමා ආමේ නැහැ.  17(1) 

යටම  palm oil සේබන්ධ රශ්්නයට පිළිතුරු මදන්න මම 

ලැහැස්ති මවලායි ආමේ.  

මහින්ද රාජප   මහ මයා ඒ කාලමේ මහ මටයාර් 

102000ක පාේ  වගාව සාහා පමණ  අවසර ලබා දුන්නා. ඒ 

කැබනට්ටුමේ  ජනාධිපතිතුමා හිටියා. හදින්මේ පැය 14න්2 දවස් 

හමතන් පරිසරය සේබන්ධව රශ්න් , සා මේ රතිප තිය2 මේ 

තීරණය මවනස් කරනවා. එයින් හා,  මවන්මන් කාටද? දීර්ඝ 

කාලීන සැලසුේ හදනවා.  විමශ්ේ මයන්ම ම  මිල අඩු වුණාම 

ඒකට සරිලන ආකාරමේ ආදායම  ලැමබන විධියට ඒ සමාගේ 

කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එමහම නැතිව2 සමාගේ කඩා වැටුමණො  

මුළු ආර්ථික chain එකම කඩා වැමටනවා. මහ මටයාර් 

102000  කියන්මන් විශ්ාල රමාණය  මනොමවයි. මම වගකීම 

භාරගන්නවා2 විමශ්ේ මයන්ම පාේ වගාව සේබන්ධමයන් මරගුලාන් 

ඉදිරිප  කර2 කින්ම පරිසර හා, ය  මනොවන විධියට ක්රියා 

කරන්න. මේ රතිප තිය සේබන්ධමයනු  දැන් අවුරුදු මදක  

තිස්මසේ අපි කථා කරනවා. නමු 2 ඒ මවනුමවන් කින්ම තීරණය  

ගන්මන් නැහැ. 
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[ගරු  නවින් දිසානායක  මහතා] 
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විමශ්ේ මයන්ම ගැලරි එකට කථා කරලා රතිප ති හදන්න 

බැහැ. අමක රටට හිතකර; අමක රටට අනුකූල2  ජාතික රතිප ති             

විමශ්ේ මයන්ම අමක ප   මදමකන්ම අපි සෑදිය යුතුයි.  

අනුර ටමමාර දිසානායක මැතිතුම, 2 ඔබතුමා  කිිකකර්ම 

ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කර තිමබනවා. මම "ගූගල්"  එම  

search කරලා බැලුවා. කිිකකර්ම ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු 

කළ අවුරුදු එකහමාරක කාලය තුළ ඔබතුමා palm oilවලට 

විරුේධව වචනය ව  කියලා නැහැ. ඒ , සා මම කියන්මන්2 

මේශ්පාලන ගැලරි එක බලලා මේ රතිප ති හදන්න බැහැ 

කියලායි.  
 

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද අය වැය විසර්ජන පන  මකටුේපත පිළිබාව විවාදයට 

ගැනීමට , යමිතව තිමබනවා.  ඒ , සා2  - 
 
 

ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුම, 2 මපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීම  

තිමබනවා.  
 

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දැන් මේ රශ්්නය ගැන විවාදයකට යන්මන් නැතිව2  

පැහැදිලි කිරීම කරලා අවසන් කරමු.  

 
 

ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

මි, ස්සු යේ කින් මදය  ඉල්ලන මකොට අපි ඔළුව නවාමගන - 

[බාධා කිරීම ]   ඒ අය හිතනවා2 එක හරි කියලා. ඒක මනොමවයි 

විය යු ම .  
 
ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දයාන්රි ජයමසේකර මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාමද අතුරු රශ්්න 

මදක  අවසන්. එතුමා පැහැදිලි කිරීම  කරයි. මේ ගැන විවාදයකට 

යන්න බැහැ. [බාධා කිරීම ] ඊට පසුව අනුර ටමමාර දිසානායක 

මැතිතුමා2 -  ඔබතුමාට කථා කරන්න අවශ්ය නැහැ මන්? අපි 

රධාන කටයුතුවලට යමු. [බාධා කිරීම ] 

 
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුම, 2- 

 
ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාමද රශ්්නයට උ තර දුන්නා මන්. Palm oil පිළිබා 

විවාදය  මවනම කරමු ගරු දයාන්රි ජයමසේකර මන්ත්රීතුමා. 

කරුණාකරලා  සහාය මදන්න. අද ඉතාම  වැදග  විවාදය  

තිමබන්මන්. 

ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුම, 2 මට මපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීම  

විතරයි අවශ්ය වන්මන්. 

 
ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Palm oil සේබන්ධමයන් දැන් පැහැදිලි කළා මන්. ගරු 

ඇමතිතුම, 2 මමතුමාට මි,  තු මදකක පැහැදිලි කිරීම  ලබා 

මදන්න ඔබතුමා කැමතිද? 

 
ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

කම  නැහැ2 මමතුමාට මපොඩි මවලාව  මදන්න. 

 
ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හැබැයි2 මේශ්නය  කරන්න අමාරුයි. පැහැදිලි කිරීම  සාහා 

අවස්ථාව මදන්නේ. 

 
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුම, 2 මම  එදා එම කැබනට් මණ්ඩලමේ 

ඉන්න මකොට දලයිමපොමසේට් පිළිබාව කථා කළා. ගරු ඇමතිතුමා  

ඒ ගැන මබොමහොම සටන් කළා. මම ඒ ගැන දන්නවා. හැබැයි2 

මතක තියාගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි2 ඔබතුමාමද fund එම  

තිබුණු බලියන ගණනක මුදලින් අඩුම ගණමන් ම වලට අවශ්ය 

building එක  හදාගන්න මිලියන 400  ඉල්ලුවාම  ඒකට ඉඩ 

දුන්මන්  නැහැ. ඉතින් එමහම කැබනට් මණ්ඩලය  මන්.  

ඔබතුමාට සලකපු හැටි මට මතකයි. මම ඒ අවස්ථාමේ  support 

කළා. 

 
ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ2 නැහැ2 මේකට අදාළ පැහැදිලි කිරීම කරන්න. 

 
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ල කාමේ palm oil පිළිබාව ඇති මවලා තිමබන රශ්්නය ගැන 

කථා කරනවා නේ2 මැමල්න්යාමේ2 ඉන්දුනීන්යාමේ palm oil සෑදීම 

සේබන්ධමයන්  ඇතිමවලා තිමබන අර්බුදය අපි මහොාට දැකලා 

තිමබනවා. එම , සා තමයි අපි කිේමේ2 ල කාමේ පාේ  පැළ සෑදීම 

පිළිබාව රට ඇතුමළේ විශ්ාල විමරෝධය  තිමබනවා කියලා. ඒ 

සේබන්ධමයන් ඔබතුමා ඊළඟ තීන්දුව ගන්න. අපට රශ්්නය  

නැහැ. නමු 2 ඒ පිළිබාව අමක විශ්ාල විමරෝධය  තිමබනවාය 

කියන කාරණයයි මම මතු කමළේ. එම , සා palm oil මගන්දිම  

නතර කරන්න කියන එක තමයි අමක අදහස. 

 
ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මබොමහොම ස්තුතියි. 
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගන නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

සමහර පාරිසරික ස විධානවලින් තමයි අන්තිමට විමරෝධය 
එන්මන්. ඒ මගොල්ලන් පිටුපස කවුද ඉන්මන්? ඒ පිළිබාව  අපි 
මසවිය යුතුයි. මැමල්න්යාමේ2 ඉන්දුනීන්යාමේ ත  වය ගැන 
ඔබතුමා කියනවා. ඒ ත  වය සේපූර්ණමයන්ම මවනස්.  960 
ගණන්වල2  970 ගණන්වල සුහර්මතෝ  විශ්ාල වශ්මයන් ඒ 
රටවල්වල වනාන්තර විනාශ් කරලා තමයි බලහ කාරමයන් පාේ  
වගාව කමළේ. අපි එමහම කරන්මන් නැහැ. පරිසරය ආර  ා 
කරමගන මහ මටයාර් 102000  වගා කිරීම ගැනයි අපි කථා 
කරන්මන්. මහ මටයාර් 102000  පිළිබාව රතිප තිමය 
තීරණය  ගන්න බැරි රට  මේක. එපමණයි මට කියන්න 
තිමබන්මන්. 

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රශ්්න අ ක 3 - 19/' 8- ( )2 ගරු චමින්ද විමජ්න්රි මහතා. 
 
ගන චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුම, 2 මා එම රශ්්නය අහනවා.  

 

ගන ගයන්ත කනණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුම, 2 අරාමාතයතුමා සහ ජාතික රතිප ති2 

අර්ථික කටයුතු2 නැවත පදි චි කිරීේ හා පුනරු ථාපන2 උතුරු 

පළා  ස වර්ධන2 වි තීය පුහුණු හා , පුණතා ස වර්ධන සහ 

මය වන කටයුතු අමාතයතුමා මවනුමවන් මා එම රශ්්නයට 

පිළිතුරු දීම සාහා මාසයක කාලය  ඉල්ලා න්ටිනවා.  
 
රශ්්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් ිරරීමට නිමයෝග කරන ලදී. 
வினாமவ மற்சறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රශ්්න අ ක 4 - 98/' 8- ( )2 ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

රශ්්න අ ක 5 -157/' 8- ( )2 ගරු ආර්.එේ. පේම උදයශ්ාන්ත 

ගුණමසේකර මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

 

 මිරිදිය ධීවරයන් සඳහා නිවාස වයාපිතිය : 

අනුරාධාපර දිස්්රික්කය 
 நன்னீர் மீன்பிடியாளர்களுக்கான வீட்டுத் திட்டம்: 

அனுராதபுரம் மாவட்டம் 
HOUSING PROJECT FOR FISHERMEN ENGAGED IN FRESH 

WATER FISHING : ANURADHAPURA DISTRICT  
 

    332/’ 8 

6. ගන ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரேுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
කිිකකර්ම2 රාමීය ආර්ථික කටයුතු2 ප ස සේප  ස වර්ධන2 

වාරිමාර්ග සහ කරවර හා ජලජ සේප  ස වර්ධන අමාතයතුමාමගන් 

ඇසූ රශ්්නය - ( ): 

(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්්රි කමේ වැේ ආශ්රිතව මිරිදිය 
කර්මාන්තමේ මයමදන කරවරයන් විශ්ාල පිරිසකට 
තවම  සථ්ිර , වාස මනොමැති බව දන්මන්ද; 

 (ii) එමසේ නේ2 එම , වාස රශ්න්ය විසීමම සාහා මගන 
ඇති පියවර කවමර්ද; 

 (iii) ඒ සාහා , වාස වයාපිතිය  ක්රියා මක කිරීමට 
බලාමපොමරො තු වන දිනය කවමර්ද; 

 යන්න එතුමා මමම සභාවට දන්වන්මන්ද?        

(ආ) මනොඑමසේ නේ2 ඒ මන්ද? 

 
கமத்சதாழில், கிராமியப் சபாருளாதார அலுவல்கள், 

கால்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்சறாழில் 

மற்றும் நீரகவள மூைங்கள் அபிவிருத்தி அமமச்சமரக் சகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் வாவிகமளத் 

தழுவியதாக நன்னீர் மீன்பிடித் சதாழிலில் 

ஈடுபடுகின்ற சபரும் சதாமகயான மீனவர் 

களுக்கு இற்மறவமர நிரந்தர வீடுகள் இல்மை 

சயன்பமத அறிவார என்பமதயும்; 

 (ii) ஆசமனில், சமற்படி வீடுகள் சதாடர்பான 

பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு சமற்சகாண்டுள்ள 

நடவடிக்மக யாசதன்பமதயும்; 

 (iii) இதற்கான வீடமமப்புக் கருத்திட்டசமான்மற 

நமடமுமறப்படுத்த எதிர்பார்க்கப்படும் திகதி 

யாசதன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 
Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware of the fact that a large 
number of fishermen engaged in fresh water 
fishing in the tanks of Anuradhapura District do 
not have permanent housing still; 

 (ii) if so, the steps taken to address that housing 
problem; and 

 (iii) the date by which housing project in this regard 
is expected to be implemented? 

(b) If not, why? 

 

ගන පී. හැරිසන් මහතා (කිෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්කක 

කටයුතු, පශු සේපත් සාවර්ධාන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා 

ජාලජා සේපත් සාවර්ධාන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பீ. ோிசன் - கமத்சதாழில், கிராமியப் 

சபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்பாசனம், கடற்சறாழில் மற்றும் நீரகவள மூைங்கள் 

அபிவிருத்தி  அமமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development)  

ගරු කථානායකතුම, 2 එම රශ්්නයට පිළිතුර මමමසේයි.  

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) කිිකකර්ම2 රාමීය ආර්ථික කටයුතු2 ප ස සේප  
ස වර්ධන2 වාරිමාර්ග සහ කරවර හා ජලජ සේප  

15 16 



2019 මාර්තු  3 

ස වර්ධන අමාතයා ශ්මේ කරවර අ ශ්ය මඟින් 
"දියවර පියස" , වාස වැඩසටහන ආරේභ කර 
ඇත. මේ යටම  කරවරයන් සාහා නව , වස  
සාදා ගැනීමට රුපියල් ල   තුනක මුදල ද 
(රු.3002000.00)2 පවතින , වස  අලු වැඩියා 
කරගැනීමට රුපියල්  002000.00ක මුදල ද2 
වැන්කිළිය  සකසා ගැනීමට රුපියල් 302000.00ක 
මුදල ද ආධාර වශ්මයන් ලබා මදනු ලැමබ්. මමම 
වැඩසටහන ශ්රී ල කා ජාතික ජලජීදි වගා ස වර්ධන 
අධිකාරිය මඟින් ක්රියා මක කරනු ලැමබ්.  

 (iii) "දියවර පියස" , වාස වැඩසටහන 10 7 වර් මේ 
ආරේභ කර2 10 8 වර් මේදී ද පහත පරිදි 
ක්රියා මක කර ඇත. 10 9 වසර සාහා ද 
10 9.03.05 දින ඉදිරිප  කරන ලද අය වැය 
මයෝජනාව මඟින් රුපියල් මිලියන  00  මවන් 
කිරීමට මයෝජනා කර ඇත.   

 

   

(ආ) අදාළ මනොමේ.  

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , අතුරු රශ්්න තිමබනවාද? 

 

ගන ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரேுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

තිමබනවා, ගරු කථානායකතුම, .  

සවිස්තරා මක පිළිතුර  ලබා දීම පිළිබාව ගරු ඇමතිතුමාට 

මම ස්තුතිවන්ත මවනවා. මේ අය මවනුමවන් , වාස හදා 

තිමබනවාය, ඔවුන්ට සනීපාර  ක පහසුකේ ලබා දී තිමබනවාය 

කියා ගරු ඇමතිතුමා කිේවා. හැබැයි, මම පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි 

දවමසේ ඉාලාම මේ සේබන්ධමයන් ඉල්ලීේ කළා. නමු  අද 

මවනතුරු ඒවා ඉ ්ට මවලා නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුම, , අනුරාධපුර දිස්ත්රි කමේ වැේ විශ්ාල 

ස ඛ්යාව  තිමබන බව ඔබතුමා  දන්නවා මන්. ඒ වැේ ආශ්රිත 

මගවල්වල  අඩු පාඩු රැස  තිමබනවා; සනීපාර  ක පහසුකේවල 

අඩු පාඩු තිමබනවා. ඔබතුමා පිළිතුමර්දී කියූ මේවල් පිට මකොමහේ 

මහෝ හදා තිමබනවාද දන්මන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුම, , මම දන්නා 

විධියට නේ මේ පහසුකේ ඉල්ලන තැන්වලට ලබා දීලා නැහැ. ඒ 

, සා ඒකට ඔබතුමා විමශ්ේ  උදේව  කරන්න.  

මේ වැේවල මාළු පැටේ හිඟය  තිමබනවාය කියා මහජන 

දිනයට මාව හමුවන්න එන මි, ස්සු හැම දාම කියනවා,. ඒ 

සේබන්ධව  විමශ්ේ  වැඩ පිළිමවළ  සකස් කර මදන්න කියා මම 

ඉල්ලීම  කරනවා. 
 

ගන පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ோிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුම, , අනුරාධපුර දිසත්්රි කමේ ජලාශ් 15කට 

මාළු පැටේ දැමීමේ වැඩසටහන  ලබන මසනසුරාදා අපි 

  2017 2018 

නව , වාස 71 ක්රියා මක කර නැත 

, වාස 

අලු වැඩියා 

1,160 535 

වැන්කිළි 896 115 

ක්රියා මක කරනවා. ඔබතුමාට  ඒකට ආරාධනා කර තිමබනවා, 

ගරු මන්ත්රීතුම, . ඒ වාමදම, ඔබතුමා ජීව  මවන රමේශ්මේ කරවර 

, වාස ගේමානයටම  අපි ඉදිකර තිමබනවා.   

 

ගන ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரேுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු ඇමතිතුම, , අමක රමට් තිමබන වැේ අයිති වන්මන් 

ඔබතුමාමද අමාතයා ශ්යටයි. ඊළඟට, වගා ළි  අයිති වන්මන්  ඒ 

අමාතයා ශ්යටයි. මේ වගා ළි  පිළිබාව  රශ්්නය  තිමබනවා. මම 

මේ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි දවමසේ න්ටම මේ සේබන්ධමයන් 

ලියුේ දීලා, දීලා දැන් මට එපා මවලායි තිමබන්මන්.  

ඒ මගොවි මහ වරුන්ට අවශ්ය වැේ ටිකයි, වගා ළි  ටිකයි හදා 

මදන්න. මීට කලිනු  මම රශ්්නය  ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුම, , 

ඔබතුමා එදා මේ ගරු සභාමේ හිටිමේ නැහැ, උ තර මදන්න. අමක 

ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමායි එදා ඒ රශ්්නයට උ තර 

දුන්මන්. අමක රමේශ්යට ළි   ,000  දුන්නාය කිේවා;  එයින් 

196  හැදුවාය කිේවා. ඉතිරි ළි වල මුදල් මකොහාටද ගිමේ, ඒ ළි  

 හැදුමේ මකොමහේද කියා මා ඇහුවා. ඒ වාමදම වැේ ගැන  ඇහුවා. 

එතුමා තමයි උ තර දුන්මන්. ඒකට ඔබතුමාමද උ තරය 

මමොක ද? 

 

ගන පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண்புமிகு பீ. ோிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුම, , එතුමා මේ ගැන ලැයිස්තුව  දීලා 

තිමබනවා. මේ වනවිට  ඒ ලැයිස්තුව ඇස්තමේන්තු කරලා 

තිමබන්මන්. අමරේල් මාසය වන විට අපි වැේ හැදීමේ වැඩ පිළිමවළ 

පටන් ගන්නවා. ඔබතුමා ළි  වගයක විස්තරයටම  දීලා තිමබනවා. 

මම ඒ ටික  ලැහැස්ති කරලා මදන්නේ.  

 

ගන ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரேுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මබොමහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුම, .  

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රශ්්න අ ක 7 -46 / 9- ( ) , ගරු අමශ්ෝක ප්රියන්ත මැතිතුමා - 
[සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

 

ආරක්ෂණ ආමයෝජාන ගිණුේ ක්රමය: අමහෝසි ිරරීම  
பாதுகாப்பு முதலீட்டுக் கணக்கு முமற: இரத்துச் 

சசய்தல்  
SECURITIES INVESTMENT ACCOUNT SYSTEM: ABOLITION 

 

585/’19 

8. ගන (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

මුදල් අමාතයතුමාමගන් ඇසූ රශ්්නය - ( ): 

(අ) (i) 10 6 අයවැය මයෝජනා අ ක 108ට අනුව, 

ආර  ණ ආමයෝජන ගිණුේ ක්රමය අමහෝන් කරනු 
ලැබුමේද;  

 (ii) එමසේ නේ, එම දිනය කවමර්ද;  

17 18 



පාර්ලිමේන්තුව 

 (iii) උ ත මයෝජනාමවන් ශ්රී ල කාමවන් බැහැරව 
සව්කීය මුදල් තබාමගන න්ටින ශ්රී ලා කිකයන්ට 
එම මුදල් මේ බමට රැමගන එන මලසට කරන ලද 
ඉල්ලීමට මමමත  ලැබී ඇති රතිචාර කවමර්ද; 

 (iv) උ ත අයවැය මයෝජනාවට අනුව, බැ ටම ගිණුේ 
ක්රමය හරහා පිටරට තබාමගන තිමබන මුදල් 
මමරටට මරේ ණය කරන කින්ම පුේගලමයටමට 
එමරහිව රජය වින්න් වනතික පියවර මනොගන්නා 
බව , ශ්ච්ිතව සාහන් කිරීමට මුදල් හා ජනමාධය 
අමාතයවරයා වනතික බලය ලබාග  ආකාරය 
කවමර්ද; 

 යන්න එතුමා මමම සභාවට දන්වන්මන්ද? 

(ආ) මනොඑමසේ නේ, ඒ මන්ද? 
 

 

நிதி அமமச்சமரக் சகட்டவினா: 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு சசைவுத் 

திட்டத்தின் 208 ஆம் இைக்க முன்சமாழிவின்படி, 

பாதுகாப்பு முதலீட்டுக் கணக்கு முமற இரத்துச் 

சசய்யப்பட்டதா;  

 (ii) ஆசமனில், அத் திகதி யாது;  

 (iii) சமற்படி முன்சமாழிவின் மூைம் இைங்மகக்கு 

சவளிசய தமது நிதிமய மவத்திருக்கும் 

இைங்மகயர்களுக்கு அந்நிதிமய தாய் நாட்டுக்கு 

எடுத்துவரும்படி சசய்யப்பட்ட சவண்டு 

சகாளுக்கு இதுவமர கிமடத்துள்ள பிரதிபலிப் 

புகள் யாமவ; 

 (iv) சமற்படி வரவு சசைவுத்திட்ட முன்சமாழிவின் 

படி, வங்கிக் கணக்கு முமறயினூடாக சவளி 

நாட்டில் மவத்திருக்கும் பணத்மத இந்நாட்டிற்கு 

அனுப்பும் எந்தசவாரு ஆளுக்கும் எதிராக 

அரசாங்கத்தினால் சட்ட நடவடிக்மக சமற் 

சகாள்ளப்படுவதில்மை என திட்டவட்டமாகக் 

குறிப்பிடுவதற்கு நிதி அமமச்சர் சட்ட ாீதியான 

அதிகாரத்மதப் சபற்றுக்சகாண்ட முமற யாது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the Securities Investment Account 
System was abolished in accordance with the 
Budget proposal No.  208 of 2016; 

 (ii) if so, the date on which it was done; 

 (iii) the responses received so far to the request made 
to Sri Lankans who keep their money overseas to 
bring them back to Sri Lanka by the above 
proposal; and 

 (iv) the manner through which the Minister of 
Finance obtained the legal power to precisely 
mention that legal measures will not be taken by 
the Government against any person who remits 
the money kept overseas through the bank 
account system to Sri Lanka, in accordance with 
the above Budget Proposal? 

(b) If not, why? 

ගන ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (ුදදේ රාජාය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 

அமமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු කථානායකතුම, , මුදල් අමාතයතුමා මවනුමවන් මම ඒ 

රශ්්නයට පිළිතුරු මදනවා. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) ඉහත (i) අනුව අදාළ මනොමේ.  

 (iii) පැන මනොනඟී.    

 (iv) පැන මනොනඟී.  

(ආ) පැන මනොනඟී.  

 

ගන (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුම, , මේක පුදුම වැඩ  මන්. 10 6 අය වැය 

මයෝජනාවල, අ ක 108හි සාහන් වන කාරණය පිළිබාව තමයි 

මම මේ රශ්්නමයන් අසා තිමබන්මන්.  අය වැය මයෝජනා 

වශ්මයන් මේ ගරු සභාවට ඉදිරිප  කර, ඒ අනුව අය වැය විවාදය 

පව වා, මේ රටට වැඩ පිළිමවළ  ඉදිරිප  කරලා, එය 

ක්රියා මක දිම පිළිබාව මහෝ මනොදිම පිළිබාව රශ්්නය  

ඇහුවාම, "අදාළ මනොමේ, "අදාළ මනොමේ", පැන මනොනඟී" කියා 

කියනවා. ඒක හරි අසාධාරණයි මන්. අඩු ගණමන් ඔබතුමාට ඒ 

ගැන පැහැදිලි කිරීම ව  කරන්න තිබුණා.  

මමද පළමුවැ,  අතුරු රශ්්නය මමයයි, ගරු 

කථානායකතුම, .  

මා ඒ රශ්්නමයන් අහලා තිමබන්මන්, 2016 අයවැය මයෝජනා 

අ ක 108ට අනුව, ආර  ණ ආමයෝජන ගිණුේ ක්රමය අමහෝන් 

කිරීම පිළිබාවයි. ඒ රශ්්නමයන් තවදුරට  මමමසේ අසා තිමබනවා: 
  

 "(iii) උ ත මයෝජනාමවන් ශ්රී ල කාමවන් බැහැරව සව්කීය මුදල් 
තබාමගන න්ටින ශ්රී ලා කිකයන්ට එම මුදල් මේබමට 
රැමගන එන මලසට කරන ලද ඉල්ලීමට මමමත  ලැබී 
ඇති රතිචාර කවමර්ද; 

  (iv) උ ත අයවැය මයෝජනාවට අනුව, බැ ටම ගිණුේ ක්රමය 
හරහා පිටරට තබාමගන තිමබන මුදල් මමරටට මරේ ණය 
කරන කින්ම පුේගලමයටමට එමරහිව රජය වින්න් වනතික 
පියවර මනොගන්නා බව , ශ්ච්ිතව සාහන් කිරීමට මුදල් හා 
ජනමාධය අමාතයවරයා වනතික බලය ලබාග  ආකාරය 
කවමර්ද;"  

ගරු කථානායකතුම, , මා ඉතා වැදග  අය වැය මයෝජනාව  

ගැනයි අහන්මන්. මමොකද, මුදමල් අගය ආර  ා කරන්න 

විමේශ්වල තිමබන මුදල් අමක රටට මගන්වා ගැනීම තමයි අද 

දවමසේ තිමබන අතයවශ්ය ජාතික වැදග කමකින් යුතු කාර්ය 

භාරය වන්මන්. ඒ සාහා  මයෝජනාව  ඉදිරිප  කරනවා, මේ මුදල් 

මගමනන්නය කිය ාා. ඒ මයෝජනාව 10 6 අවුරුේමේදීයි ඉදිරිප  

කරන්මන්. දැන් අපි ඉන්මන් 10 9 අවුරුේමේයි. අඩු ගණමන් 

 මයෝජනාවට මමොකද වුමණ් කියාව  මුදල් අමාතයා ශ්ය කියන්න 

ඕනෑ මන්. 

 

ගන ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා කිේවා වාමද මමය පුදුම රශ්න්ය . 

ඔබතුමා කියන්මන් මමය ක්රියා මක මනොවුණාය කියායි. මා 

කියන්න කැමැතියි, 2018 අය වැය මල්ඛ්නමේ සාහන් මයෝජනා 

නේ දැන් න්යයට 91 ම එ මකෝ ක්රියා මකමවලා තිමබනවා, 
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එමහම නැ නේ ක්රියා මක මවමින් පවතිනවාය කියා. න්යයට 8  

විතරයි ක්රියා මකමවලා නැ ම . නමු  මමය 10 6 අය වැය 

මයෝජනාව . මමය ක්රියා මක වුමණ් නැහැ. නමු  මමයට 

විකල්පය  තිබුණා. ඒ විකල්පය තමයි, 2017දී Foreign 

Exchange Act එක ඉදිරිප  කළ එක. ඒ Foreign Exchange Act 

එක වාමදම ගැසට් පත්රයටම  , ටම  කළා. ඒමකන් Inward 

Investment Account කියා අලු  මයෝජනා කිහිපය  ඉදිරිප  

වුණා, මේ කටයුතු පහසු කරන්න. ඒ කියන්මන්, ආමයෝජකයන්ට 

මුදල් මගමනන්න. 10 6 අය වැය මල්ඛ්නමේ 108 වන මයෝජනාව 

එමසේ ක්රියා මක මනොවුණ , ඒ විකල්පය අලු  ස මශ්ෝධනය  

හරහා ක්රියා මකමවලා තිමබනවා. 

 

ගන (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුම, , මමද මදවන අතුරු රශ්න්ය මමයයි. 

වි, මය පාලන පනත ස මශ්ෝධනය කරන අවස්ථාමේදී එයින් 

බලාමපොමරො තු වුමණ්, වි, මය පාලනය - exchange control - 

කියන එක පාවිච්චි කරන්මන් නැතුව මගවුේ මශ්ේ ය රාදධන 

ගිණුම  සමඟ liberalize කරන එකයි. ඒ තුළ  මේ රමට් විමේශ් 

වි, මය පාලනය පිළිබාව පැවති නීති මරගුලාන් ලිහිල්කරණය 

කිරීම තුළින් "වි, මය පාලන මදපාර්තමේන්තුව" කියන එම  

"පාලන" කියන වචනය අ  හැරලා, "වි, මය මදපාර්තමේන්තුව" 

කියා මවනම මදපාර්තමේන්තුව  ශ්රී ල කා මහ බැ ටමවට දුන්නා. 

ඒ වි, මය පාලන පනත ස මශ්ෝධනය කිරීම තුළින් අද දවමසේ 

රජමේ සුරැටමේ ප  හා භාණ්ඩාගාර බල්ප වල ආමයෝජනය කර 

තිමබන මුදල් මගන යනවා, මකොටස ්මවමළා මපොමළේ මුදල් මගන 

යනවා. ඒ මගන යන මුදල් ටිකව  පාලනය කරගන්න බැරි 

ත  වය  තමයි ඒමකන් ඇති වුමණ්. 

තමුන්නාන්මසේලා මපොමරොන්දු වුමණ් මේ රට ඇතුළට එන 

මුදල් ක රමාණය ආර  ා කිරීම සාහා විමශ්ේ  ගිණුේ   රමය  

ආරේභ කරනවා කියලා. ඒකට උ තරය විමේශ් වි, මය පාලන 

පනත ස මශ්ෝධනය කිරීම මනොමවයි. විමේශ් වි, මය පාලන පනත 

ස මශ්ෝධනය කිරීමමන් මේ ක රශ්්නය තව උද රමවලා තිමබනවා.  

 

ගන ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , රට ඇතුළට එන මුදල් ආර  ා මවනවා. මම 

කිේවා වාමද මගනාපු අලු  පනම  Inward Investment 

Account කියලා එක  තිමබනවා. ඒමකන් මුදල් දාලා අපි ඒ මුදල් 

පාලනය කරනවා. ඒමකන් මුදල් මකොටස් මවමළා මපොළට 

දාන්නට පුළුවන්; ඍජු ආමයෝජනවලට දාන්නට පුළුවන්; ඕනෑම 

එකකට දාන්නට පුළුවන්; අවශ්ය මවලාවට මග, යන්න  පුළුවන්. 

ඒ අනුව අපි ලිහිල් කරලා තිමබන්මන්. නමු  මුදල් වි සේධිකරණය 

කරන්නට බැහැ. ඒ කියන්මන් මහොර, මබොරු, ව චාමවන් මුදල් රට 

තුළට මදන්නට බැහැ. විමේශ් වි, මය පාලනය මවලා තිමබන්මන්, 

2018 අමරේල් මාසමේ තමයි මේ රමට් වැඩිම විමේශ් ස චිත මශ්ේ ය 

තිබුමණ්. ඒ මුදල ඇමමරිකානු මඩොලර් බලියන 9.9යි. 10 8  

ඔ මතෝබර් 16මව,  දා වුණු ටමමන්ත්රණමයන් පසු ඒක 

ඇමමරිකානු මඩොලර් බලියන 6.9ට බැස්සා. ඒක තමයි ඇ තටම 

ඇති වුණු රශ්්නය. [බාධා කිරීම ] 

 

ගන (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) பந்துை குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒක තමයි, ඊමේ හිටපු මුදල් අමාතය රවි කරුණානායක 

මැතිතුමා කිේමේ ශ්රී ල කා මහ බැ ටමව ආණ්ඩුවයි, කැබනට් 

මණ්ඩලයයි මනොමඟ යවලා කියලා.  කැබනට් ඇමතිවරමය  

කියන්මන්. තව මමොනවාද කථා කරන්මන්? 

 

කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මහොායි, පිළිතුර දීලා අවසානයි. මබොමහොම ස්තුතියි.  

මදවන වටය. 

 

ශ්රී ලාකා ත ත මණ්ඩල කාර්යාල: නඩත්තු වියදේ  
சவளிநாட்டுத் தூதுவராைய அலுவைகங்கள்: 

பராமாிப்புச் சசைவு   
SRI LANKAN FOREIGN MISSIONS: MAINTENANCE COST 
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4. ගන නිහාේ ගලප්පත්ති  මහතා (ගන (වවී ය) නලින්ද 

ජායතිස්ස මහතා මවනුවට) 
(மாண்புமிகு நிோல் கைப்பத்தி - மாண்புமிகு (மவத்திய 

கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக) 
(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 

 

විමේශ් කටයුතු අමාතයතුමාමගන් ඇසූ රශ්්නය - ( ): 

(අ) (i) විමේශ්යන්හි පව වාමගන යනු ලබන ශ්රී ල කා තත 
මණ්ඩල කාර්යාල ස ඛ්යාව මකොපමණද; 

 (ii) එම එ  එ  කාර්යාලය නඩ තු කිරීම සාහා 
10 7 වර් මේදී වියදේ කළ මුදල මවන් මවන් 
වශ්මයන් කවමර්ද; 

 (iii) වර්  10 3 න්ට 10 7 ද වා විමේශ් තත මණ්ඩල 
කාර්යාල නඩ තු කිරීම මවනුමවන් වියදේ කළ 
මුළු මුදල කවමර්ද; 

 යන්න එතුමා මමම සභාවට දන්වන්මන්ද?   

(ආ) මනොඑමසේ නේ, ඒ මන්ද? 

 

சவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்சமரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i)  சவளிநாடுகளில் இயங்கி வருகின்ற சவளி 

நாட்டுத் தூதுவராைய அலுவைகங்களின்  

எண்ணிக்மக யாசதன்பமதயும்; 

 (ii)  சமற்படி ஒவ்சவாரு அலுவைகத்மதயும்  

பராமாிக்க  2017 ஆம் ஆண்டில் சசைவிடப் 

பட்டுள்ள சதாமக தனித்தனியாக எவ்வள 

சவன்பமதயும்; 

 (iii)  2013 முதல் 2017 வமர சவளிநாட்டுத் 

தூதுவராைய அலுவைகங்கமளப் பராமாிக்க 

சசைவிடப்பட்டுள்ள சமாத்தத் சதாமக எவ்வள 

சவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 
 

asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Sri Lankan Foreign Missions 
functioning overseas; 

 (ii) separately the amount of money that has been 
spent on the maintenance of each of the 
aforesaid Missions in the year 2017; and 
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පාර්ලිමේන්තුව 

 (iii) the amount of money  that has been spent for the 
maintenance of the Foreign Missions from the 
year 2013 to 2017? 

(b) If not, why? 

 

ගන තිලක් මාරපන මහතා (විමීශ් කටයුතු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு திைக் மாரபன - சவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Foreign Affairs) 

ගරු කථානායකතුම, , එම රශ්්නයට පිළිතුර මම සභාගත  

කරනවා. 
 

* සභාමේසය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) විමේශ් රටවල පිහිටි ශ්රී ල කා තත මණඩල කාර්යාල ස ඛ්යාව 
67කි.  

 (ii) ඇමුණුම 01* මලස ඉදිරිප  කරමි. 

 (iii) ශ්රී.ල . රුපියල් 38,678,103,000.00 (විසත්ර ඇමුණුේ අ ක 
02* මලස ඉදිරිප  කර ඇත.) 

(ආ) පැන මනොනඟී.. 
 

2015-2017 රතිසාස්කරණය ක  වාරිමාර්ග: 

මඩක පව දිස්්රික්කය 
2015 - 2017 வமர புனரமமக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசனத்  

திட்டங்கள்: மட்டக்களப்பு மாவட்டம்  
IRRIGATION SCHEMES RENOVATED FROM 2015-2017: 

BATTICALOA DISTRICT 
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5. ගන මහින්ද අමරවීර මහතා (ගන පීම උදයශ්ාන්ත 

ගුණමසේකර මහතා මවනුවට  
(மாண்புமிகு  மேிந்த அமரவீர - மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம 
உதயசாந்த குணசசகர சார்பாக) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
කිිකකර්ම, රාමීය ආර්ථික කටයුතු, ප ස සේප  ස වර්ධන, 

වාරිමාර්ග සහ කරවර හා ජලජ සේප  ස වර්ධන අමාතයතුමාමගන් 

ඇසූ රශ්්නය - ( ): 
 
 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 10 7 වර් වලදී මඩකළපුව 
දිසත්්රි කමේ රතිස සක්රණය කරන ලද සුළු, 

මධයම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග කවමර්ද; 

 (ii)  එ  එ  රතිස සක්රණ කටයු ත සාහා 
ඇසත්මේන්තුගත මුදල මවන් මවන් වශ්මයන් 
මකොපමණද; 

 (iii) එම රතිස සක්රණ කටයුතු  සාහා මටන්ඩර් 
කැාවනු ලැබුමේද; 

 (iv)  එමසේ නේ, එම මටන්ඩර් ලබාග  
මකොන්ත්රා කරුවන්මද මල්ඛ්නය  ඉදිරිප  
කරන්මන්ද; 

 (v) ඉහත එ  එ  වර් වලට අදාළ රතිස සක්රණ 
කටයුතුවල මභ තික හා මූලය රගතිය මවන් මවන් 
වශ්මයන් කවමර්ද;  

 (vi) එම රතිස සක්රණ කටයුතුවලට අදාළ ශ්කයතා 
අධයයන, පාරිසරික සහ ඉ ජිමන්රු වාර්තා 
ඉදිරිප  කරන්මන්ද;  

 (vii) එම රතිස සක්රණ කටයුතුවලදී ඉව  කරන ලද 
මරොන්මඩ, පස ්මහෝ වැලි සාහා මටන්ඩර් කැාවනු 
ලැබුමේද; 

 (viii) එමසේ නේ, එම මටන්ඩර් ලබාග  
මකොන්ත්රා කරුවන්මද මල්ඛ්නය  ඉදිරිප  
කරන්මන්ද;   

 යන්න එතුමා මමම සභාවට දන්වන්මන්ද? 

(ආ) මනොඑමසේ නේ, ඒ මන්ද? 
 

கமத்சதாழில், கிராமியப் சபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நமட 

வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்சறாழில் மற்றும் 

நீரகவள மூைங்கள் அபிவிருத்தி அமமச்சமரக் சகட்டவினா: 

(அ) (i) 2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் புனரமமக்கப்பட்ட 

சிறிய, மத்திய மற்றும் பாாிய அளவிைான 

நீர்ப்பாசனத்  திட்டங்கள் யாமவசயன்பமதயும்; 

 (ii) ஒவ்சவாரு புனரமமப்புப் பணிக்காகவும் 

மதிப்பிடப்பட்ட பணத்சதாமக தனித்தனியாக 

எவ்வளசவன்பமதயும்; 

 (iii) சமற்படி புனரமமப்புப் பணிகளுக்காக சகள்விப் 

பத்திரங்கள் சகாரப்பட்டனவா என்பமதயும்; 

 (iv) ஆசமனில், அக் சகள்விப் பத்திரங்கமளப் 

சபற்றுக்சகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் பட்டிய 

சைான்மற சமர்ப்பிப்பாரா என்பமதயும்; 

 (v) சமற்படி ஒவ்சவாரு வருடத்துக்கும் ஏற்புமடய 

தான புனரமமப்புப் பணிகளின் சபௌதீக மற்றும் 

நிதிசார் முன்சனற்றம் தனித்தனியாக யாசதன் 

பமதயும்; 

 (vi) சமற்படி புனரமமப்புப் பணிகளுக்கான 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, சுற்றாடல் மற்றும் 

சபாறியியல் அறிக்மககமள சமர்ப்பிப்பாரா 

என்பமதயும்; 

 (vii) சமற்படி புனரமமப்புப் பணிகளின் சபாது 

அகற்றப்பட்ட வண்டல் படிவு, மண் அல்ைது 

மணலுக்காக சகள்விப் பத்திரங்கள் சகாரப் 

பட்டனவா என்பமதயும்; 

 (viii) ஆசமனில், அக் சகள்விப் பத்திரங்கமள 

சபற்றுக்சகாண்ட ஒப்பந்தகாரர்களின் பட்டிய 

சைான்மற சமர்ப்பிப்பாரா என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked the Minister  of Agriculture, Rural Economic 

Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the minor, medium and major irrigation schemes 
renovated in Batticaloa District in the years 
2015, 2016 and 2017; 

 (ii) the estimated amount for each renovation work, 
separately; 

23 24 

—————— 
**  පස්තකාලමේ තබා ඇත. 
**   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 

[ගරු  , හාල් ගලකප ති   මහතා] 
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 (iii) whether tenders were called for the said 
rehabilitation work; 

 (iv) if so, whether a list of names of the contractors 
who obtained those tenders will be submitted; 

 (v) the physical and financial progress of the 
rehabilitation work of that contract with 
relevance to each of the aforesaid years; 

 (vi) whether the feasibility study, environmental and 
engineering reports relevant to that renovation 
work will be submitted; 

 (vii) whether tenders were called for the silt, soil or 
sand removed in renovation work; and 

 (viii) if so, whether a list of names of the contractors 
who obtained those tenders will be submitted? 

(b)      If not, why?  
 

ගන පී. හැරිසන් මහතා (කිෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්කක 

කටයුතු, පශු සේපත් සාවර්ධාන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා 

ජාලජා සේපත් සාවර්ධාන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பீ. ோிசன் - கமத்சதாழில், கிராமியப் 

சபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்பாசனம், கடற்சறாழில் மற்றும் நீரகவள மூைங்கள் 

அபிவிருத்தி  அமமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development)  

ගරු කථානායකතුම, , එම රශ්්නයට පිළිතුර මම සභාගත  

කරනවා. 
 

* සභාමේසය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i)  

(ii)  
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පාර්ලිමේන්තුව 

 (iii) සුළු පරිමාණ වාරිමාර්ග  - ක්රියා මක කරන ලද රු. 
මිලියන 05ට අඩු වයාපිති ඍජු මකොන්ත්රා  මලස අදාළ 
මගොවි ස විධාන මවත පවරා ඉටු කරන ලද අතර, ඒ සාහා 
අවශ්ය රතිපාදන අදාළ දිසත්්රි කයන් මවත ලබා මදන අතර, 
දිසත්්රි  භාර , මයෝජය/ සහකාර මකොමසාරිසව්රු වින්න් 
අදාළ මකෝත්රා  පිරිනමනු ලබයි. 

  මධය හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග  -  ඔේ.  

 (iv) සුළු පරිමාණ වාරිමාර්ග- ඉදිරිප  කළ හැකිය. (ඇමුණුම 
0 හි දැ මේ) 

   මධය හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග   - 

 
 (v) සුළු පරිමාණ වාරිමාර්ග 

  මධය හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග - 10 5, 2016 සහ 10 7 
වර් වල න්යලුම කාර්යයන් මවන් කරන ලද රතිපාදන 
යටම  අවසන් කර ඇති අතර, මභ තික හා මූලය රගතිය 
න්යයට  00 ද වා ලඟා කර මගන ඇත. 

 (vi) සුළු පරිමාණ වාර්මාර්ග - අදාළ මනොමේ. 

  මධය  හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග - අදාළ වාරි වයාපාරවල 
සුළු අලු වැඩියා කටයුතු හා සුළු ඉදි කිරීේ න්දු කර ඇති 
බැවින් අදාළ වාර්තා අවශ්ය මනොවන අතර, න්යලු කාර්යයන් 
සාහා  ම ේත්ර අධයයනය  න්දු කර සැලසුේ කිරීමමන් 
අනතුරුව ඇසත්මේන්තු සකස ් කර ඇත. මේශ්ගුණික අව 
බලපෑේ අවම කිරීමේ වයාපිතිය (CRIP) සහ මේලි 
ආර  ණ (DSWRP) වයාපිතිය සාහා පමණ  අදාළ 
වාර්තා සකස ්කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වමි. 

 (vii) සුළු පරිමාණ වාරිමාර්ග - අදාළ මනොමේ. 

   මධය හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග - ඔේ. 

 (viii) සුළු පරිමාණ වාරිමාර්ග -  අදාළ මනොමේ. 

   මධය හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග -   ඔේ.Access 

Engineering PLC. 

(ආ)    අදාළ මනොමේ. 

                     කාර්යය           මකොන්ත්රා කරුමද නම 

මේශ්ගුණික අව බලපෑේ අවම 

කිරීමේ වයාපිතිය 
ඇමසස ්ඉ ජි, යරින් Access 
Engineering PLC. 

මේලි ආර  ණ රුහුණු ස වර්ධන කන්ට්රැ ටර්ස් 

සහ ඉ ජි, යර්ස් පුේගලික සමාගම. 

නවකිරි වයාපාරමේ මමමහයුේ හා 

නඩ තු කටයුතු 
තර් ාන්  කන්ස්ට්ර  න්ස ්

වයඹ ප ාත් සභාව: ආදායම සහ වියදම 
வடசமல் மாகாண சமப: வருமானம் மற்றும் சசைவு  
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7. ගන මහින්ද අමරවීර මහතා (ගන අමශ්ෝක ප්රියන්ත මහතා 

මවනුවට       
(மாண்புமிகு  மேிந்த அமரவீர - மாண்புமிகு அசசாக்க 
பிாியந்த சார்பாக) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
Ashoka Priyantha) 
අභයන්තර හා ස්වමේශ් කටයුතු සහ පළා  සභා හා පළා  

පාලන අමාතයතුමාමගන් ඇසූ රශ්න්ය - ( ): 

(අ) වර්  10 0 න්ට අද ද වා, 

 (i) වයඹ පළා  සභාවට ආදායේ ලැබුණු  මූලාශ්ර 
කවමර්ද; 

 (ii) වයඹ පළා  සභාමේ ආදායම හා වියදම එ  එ  
වර් ය අනුව මවන් මවන් වශ්මයන් කවමර්ද; 

 (iii) වයඹ පළා  සභාමේ වාර්ිකක පුනරාවර්තන හා 
රාදධන වියදම මවන් මවන් වශ්මයන් කවමර්ද; 

 (iv) පුනරාවර්තන වියදම හා රාදධන වියදම යටම  
මුදල් වැය කරනු ලැබූ  ම ේත්ර මවන් මවන් 
වශ්මයන් කවමර්ද; 

 යන්න එතුමා මමම සභාවට දන්වන්මන්ද? 

(ආ) යහපාලන රජමේ යහප  මූලය කළමණාකරණ රතිප ති 
අනුව වයඹ පළා  සභාව මමමහයදිමට අමාතයා ශ්ය ගනු 
ලබන පියවර කවමර්ද යන්න  එතුමා මමම සභාවට 
දන්වන්මන්ද? 

(ඇ) මනොඑමසේ නේ, ඒ මන්ද? 
 

 

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சமபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அமமச்சமரக் சகட்டவினா: 

(அ) 2010ஆம் ஆண்டு சதாடக்கம் இன்று வமர, 

 (i)  வடசமல் மாகாண சமபக்கு வருமானம் 

கிமடக்கப்சபற்ற மூைங்கள் 

யாமவசயன்பமதயும்; 

 (ii)  வடசமல் மாகாண சமபயின் வருமானம் மற்றும்  

சசைவு ஒவ்சவாரு ஆண்டின் பிரகாரம் 

தனித்தனியாக யாசதன்பமதயும்; 

 (iii)  வடசமல் மாகாண சமபயின் வருடாந்த 

மீண்சடழும் சசைவினம் மற்றும் மூைதனச் 

சசைவினம் தனித்தனியாக யாசதன்பமதயும்; 

 (iv)  மீண்சடழும் சசைவினம் மற்றும் மூைதனச் 

சசைவினத்தின் கீழ் பணம் சசைவிடப்பட்ட 

துமறகள் தனித்தனியாக யாமவசயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) நல்ைாட்சி அரசாங்கத்தின் சிறந்த நிதி முகாமமத்துவக் 

சகாள்மகயின் பிரகாரம் வடசமல் மாகாண சமபமய 

வழிநடாத்துவதற்காக அமமச்சினால் சமற்சகாள் 

ளப்படும் நடவடிக்மக யாசதன்பமத அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், என்? 
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[ගරු පී. හැරිසන්  මහතා] 

වර් ය වියදම (රුපියල්) මූලය 

රතිශ්තය 
මභ තික 

රගතිය 
  

      වැඩ අවසන් අවිච්මජ්ද 

2015   20,148,746,94   43.06      18       - 

2016 107,021,380.29   66.08      33       - 

2017   75,693,629.38   37.70      21      8 

[මමම පිළිතුර  පස්තකාලමේ ද තබා ඇත.] 
[இந்த விமட நூல் நிமையத்திலும் மவக்கப்பட்டுள்ளது] 

[This reply  is also placed in the Library.] 
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asked the Minister of Internal and Home Affairs and 
Provincial Councils and Local Government: 

 

(a) Will he inform this House  in regard to the period from 
the year 2010 up to now-  

 

 (i) the sources of income of the North Western 
Provincial Council; 

 (ii) the income  and the expenditure  of the North 
Western Provincial Council   in each year, 
separately; 

 (iii) the annual recurrent and capital expenditure of 
the North Western Provincial Council, 
separately; and 

 (iv) the fields in which expenses were made under 
recurrent  and capital expenditure, separately? 

(b) Will he also inform this House the steps  that are taken 
by the Ministry to guide the North Western Provincial 
Council in accordance with the best financial 
management policies of the Government of Good 
Governance ? 

(c) If not, why? 

 

ගන වජිර අමේවර්ධාන මහතා (අභයන්තර හා ස්වමීශ් 

කටයුතු සහ ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு வஜிர அசபவர்தன - உள்ளக, 

உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சமபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அமமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

ගරු කථානායකතුම, , මා එම රශ්්නයට පිළිතුර සභාගත* 

කරනවා. 
 

* සභාමේසය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) වර්  10 0 න්ට අද ද වා වයඹ පළා  සභාවට ආදායේ 
ලැබුණු මූලාශ්ර අ ක 0  ඇමුණුම  මඟින් ද වා ඇත. 

 

 (ii) වයඹ පළා  සභාමේ ආදායේ හා වියදේ එ  එ  වර්             
අනුව- 

 (iii) වයඹ පළා  සභාමේ වාර්ිකක පුනරාවර්ථන හා රාදධන 
වියදම- 

 (iv) ඔේ. වයඹ පළා  සභාමේ වාර්ිකක පුනරාවර්ථන හා 
රාදධන වියදම යටම  මුදල් මවන් කරනු ලැබූ  ම ේත්ර 
මවන් මවන් වශ්මයන් ඇමුණුේ අ ක 01 (i-iii) මඟින් ද වා 
ඇත. 

(ආ) වයඹ පළා  සභාව මමන්ම න්යලුම පළා  සභා  978 ආණ්ඩුක්රම 

වයවසථ්ාමේ  3 වන ස මශ්ෝධනය යටම  පිහිටුවා ඇති වයවසථ්ාපිත 
ආයතනයන් මේ. මුදල් මකොමි ම නමැති සව්ාකරන ආයතනය වින්න් 
ලබාමදන , ර්මේශ් මත වාර්ිකකව රතිපාදන මවන් කරන අතර, එම 
රතිපාදනයන්ද රදානයන් වශ්මයන් ලබා දීම න්දු මේ. ඒ පිළිබාව 
රධාන මල්කේවරයා රධාන ගණන්දීමේ , ලධාරියා වශ්මයන් කටයුතු 
කරන අතර, ඒ සාහා කින්දු මැදිහ දිම  මමම අමාතයා ශ්ය න්දු 
මනොකරයි. 

 එමසේ වුවද, මර්ඛීය අමාතයා ශ්ය  මලස මම අමාතයා ශ්යට  933/ 3 
දරන 10 5/09/ 1 දරන ගැසට් , මේදනමයන් පවරා ඇති වගකීේ, 

මමමහයදිම න්දු කරයි. ඊට අමතරව පළා  සභා සාහා විමේශ් 
ගිවිසුේවලට එළඹීමට බලය  මනොමැති අතර, ජාතයන්තර ආයතන 
සමඟ ස වර්ධන ගවිසුේවලට එළඹීමේදී පළා  සභා මවනුමවන් එම 
ගිවිසුේ අ සන් කර විමේශ් වයාපිති, පළා  සභා 
සේබන්කරකරණමයන් ක්රියා මක කිරීම මමම අමාතයා ශ්ය මඟින් න්දු 
කරනු ලබයි. එහිදී විමේශ් වයාපිතිවල මූලය වගකීම මමම 
අමාතයා ශ්මේ මල්කේවරයා වින්න් දරන අතර, පසු විපරේ හා 
සේබන්කරකරණ කටයුතු රධාන මල්කේවරුන් මඟින් න්දු කරයි.  

 එමමන්ම සෑම පළා  සභාව ම පාර්ලිමේන්තු ගිණුේ කාරක සභාවට 
කැාදිමට බලය ඇති බැවින් එහිදී විගණන කටයුතු සේබන්කරකරණය 
හා පසුවිපරේ කටයුතු කිරීමද මමම අමාතයා ශ්මේ වි ය පථයට 
ඇතුළ ව ඇත. 

(ඇ) අදාළ මනොමේ.  

 

ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුම, , මේ අවස්ථාමේ ගරු අගමැතිතුමා  

සභා ගර්භමේ ඉන්න , සා - 
 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දයාන්රි ජයමසේකර මැතිතුම, , සාමානයමයන් මේ වාමද 

රශ්්නවලට කල් තියා notice  මදන්නට ඕනෑ.  ස්ථාවර 

, මයෝගවල කාර්ය පටිපාටිය තිමබනවාමන්. ඊමේ  මේ රශ්්නය 

මතු වුණා, දැන් මේ සේබන්ධමයන් මත ගැටුම  එනවා.  
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[මමම පිළිතුර  පස්තකාලමේ ද තබා ඇත.] 
[இந்த விமட நூல் நிமையத்திலும் மவக்கப்பட்டுள்ளது] 

[This reply  is also placed in the Library.] 



පාර්ලිමේන්තුව 

ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මේක ඉතා වැදග  කාරණය . 

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බැහැ. අපි කාරක සභා අවස්ථාවට යමු. 

 
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුම, , මට විනාඩිය  මදන්න. 

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අගමැතිතුමා මේ කාරණයට පිළිතුරු මදන්නට කැමැතිද? 

 

ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා (අේ රාමාත් යතුමා සහ ජාාතික 

ප් රතිපත්ති, ආර්කක කටයුතු, නැවත පදිාචි ිරරීේ හා 

පනනත්ථාපන, උතුන ප ාත් සාවර්ධාන, විත්තීය පහුණු හා 

නිපණතා සාවර්ධාන සහ මයෞවන කටයුතු අමාත් යතුමා) 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அமமச்சரும் 

சதசியக் சகாள்மககள், சபாருளாதார அலுவல்கள், 

மீள்குடிசயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு மாகாண 

அபிவிருத்தி, சதாழில் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் 

இமளஞர் அலுவல்கள் அமமச்சரும்) 

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

කාලය දීලා නැ නේ, කරන්නට බැරි මවනවා.  
 
 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමයි සේරදාය. මම ගරු මන්ත්රීතුමාමගන් මබොමහොම 

මග රවමයන් ඉල්ලා න්ටිනවා, මීට පස්මසේව , රශ්්නය  

තිමබනවා නේ උමේට ලිපියකින් දැනුේ මදන්න කියලා. එතමකොට 

වැඩ කටයුතු පහසුයි.  

 
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, this is a very important matter. 

 
ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Everything is important here. මමොක ද රශ්්නය? 

 
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුම, , මමතැනදී වැදග  මවන්මන් 

ඇමමරිකානු මඩොලර් බලියන 1.8  ගන්න හදනවා, මබොමහොම 

පැහැදිලිව ග මතො , 7.8 මපොලියට. ඒ  වැඩ පිළිමවළ ගැන  ඊමේ 

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා කරුණු ඉදිරිප  කළා. 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එය ඔබතුමාමද කථාමේදී කියන්න පුළුවන්. ඒකට පිළිතුරු ඒ 

අවස්ථාමේ මදන්න පුළුවන් ගරු මන්ත්රීතුමා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

පිළිතුරු මදයි. මබොමහොම ස්තුතියි. 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I object.  

 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I asked it even from the Prime Minister.  Hon. 
Dayasiri Jayasekara, you can raise that in your speech and 
the Hon. Minister will reply.  

 
විසර්ජාන පනත් මකටුේපත, 2019 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைம், 2019 
APPROPRIATION BILL, 2019 

 

කාරක සභාමේදී සලකා බලන ලදී. 

[ගන කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் தமைமம 

வகித்தார்கள்] 
Considered in Committee -  

 [HON. SPEAKER in the Chair.] 
 

 
1 වන වගන්තිය, පනත් මකටුේපමතහි  මකොටසක් හැටියට තිබිය 

යුතුයයි නිමයෝග කරන ලදී. 
 

1ஆம் வாசகம்  சட்டமூைத்தின் பகுதியாக இருக்க சவண்டுசமனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා (රාජාය වයවසාය, කන්ද 

උඩරට උනමය සහ මහනුවර සාවර්ධාන අමාතයතුමා සහ 

පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායකතුමා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை - அரச சதாழில்முயற்சிகள், 

மமைநாட்டு மரபுாிமமகள் மற்றும் கண்டி  அபிவிருத்தி 

அமமச்சரும் பாராளுமன்றச் சமப முதல்வரும்) 

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

ගරු සභාපතිතුම, , මම ගරු මුදල් අමාතයවරයා මවනුමවන්   

වන උපමල්ඛ්නය, 2 වන උපමල්ඛ්නය සහ 3 වන උපමල්ඛ්නය 

සලකා බලන මත  1 වන වගන්තිමේ න්ට  1 වන වගන්තිය 

ද වා වගන්ති සලකා බැලීම කල් තැබය යුතුයි මයෝජනා කර 

න්ටිනවා. 

 
2 සිට 12 මතක්  වගන්ති උපමේඛන සලකා බැලීමමන් පසු 

ඉදිරිපත් ිරරීමට නිමයෝග කරන ලදී. 
 

2ஆம் வாசகத்திலிருந்து 12ஆம் வாசகம் வமர அட்டவமணகள்  

பாிசீலிக்கப்படும் வமர ஒத்திமவக்கப்பட சவண்டுசமனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses 2 to 12 ordered to be postponed until after consideration of 
the Schedules. 
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ප ුදවන උපමේඛනය 

මපොදු මසේවාවන් සඳහා මගවිය යුතු ුදදේ 
முதைாம் அட்டவமண 

 சபாதுச்சசமவகளுக்குக் சகாடுக்கத்தக்க சதாமககள் 

 FIRST SCHEDULE  

SUMS PAYABLE FOR GENERAL SERVICES  

 
1 වන යර්ෂය.- අතිගන ජානාධිපති 

 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,829,880,000  

 
தமைப்பு 1.- அதிசமதகு  சனாதிபதி 

 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

சசைவு, ரூபா 2,829,880,000 

 

HEAD 01. - HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 2,829,880,000 

 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

පළමුවන උපමල්ඛ්නය - ශීර්   , 2, 4 - 13 සහ  6 - 15 ද වා 

සලකා බැලීම - පූ.භා.  0.00 න්ට අ.භා  1.30 ද වා සහ අ.භා. .00 

න්ට අ.භා.7.00 ද වා. 

කපා හැරීමේ මයෝජනාව, ගරු මහින්දානන්ද අලු ගමමද 

මහතා. 
 

[පූ.භා. 0.09] 

 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සභාපතිතුම, , "2019 විසර්ජන පන  මකටුේපමතහි 

කාරක සභා අවස්ථාමේ අද දින, එනේ 10 9.03. 3 බදාදා විවාදයට 

ගැමනන අමාතයා ශ් හා ඒවා යටම  ඇති අමනටම  

මදපාර්තමේන්තු හා ආයතනවලින්, අදාළ අ ක  , 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 ,12, 13 සහ  6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

දරන වැය ශීර් යන්මගන් සේරදායානුකූලව එ  එ  

වැඩසටහ න්හි න්යලුම පුනරාවර්තන වියදේ හා මූලධන වියදේ 

රුපියල්  0කින් කපා හැරිය යුතුය"යි මම මයෝජනා කරමි.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 අද දින කාරක සභා අවස්ථාමේ විවාදයට 

ගනු ලබන්මන් ගරු ජනාධිපති2 අරමාතය කාර්යාලය2 ඒ වාමදම 

උපරිමාධිකරණවල වි, ශ්්චයකාරවරු ඇතුළු ආයතන 15  

පිළිබාවයි.  රටක ජනතාවමද මූලික මි, ස් අයිතිවාන්කේ හා 

රජාතන්ත්රවාදය යහප  මලස ක්රියා මක කිරීම සාහා රධාන 

ටමලුනු තුන  තිමබනවා. ඒ තමයි රමට් විධායකය2 

වයවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය. ගරු සභාපතිතුම, 2  අපි 

පිළිගන්න ඕනෑ2 මේ ආයතන තුන එකට ගිමයො  තමයි රටට 

ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන්මන් කියන කාරණය. මේ ආයතන 

අතර ගැටුේ ඇතිවන තා  කල් ආණ්ඩුවකට ඉදිරියට යන්න බැහැ.  

ඔබතුමා දන්නවා2 අද විධායකය සහ වයවස්ථාදායකය අතර 

අර්බුදය  තිමබනවා; විධායකය සහ අධිකරණය අතර අර්බුදය  

තිමබනවා කියලා. අද මේ ආයතන තුන ඇතුමළේ  බරපතළ 

ගැටුම . මේක ආණ්ඩුව  වුණාට2 එළිමයන් බලන කට්ටියට 

මපමනන්මන් , කේ න්යඹලාණ්ඩුව  වාමද. දැන් බලන්න2 ගරු 

සභාපතිතුම, 2 වයවස්ථාදායකය එනේ අපි මේ ඉන්න 

පාර්ලිමේන්තුව ඇතුමළේ අර්බුදය . ඊමේ2  අය වැය මදමව, වර 

කියදිම පිළිබා ඡන්දමේදී අපි දැ කා; රජය ඡන්ද   9කින් 

ජයරහණය කළා2 TNA එක ඊමේ ඡන්දය දුන්මන් නැ නේ අය 

වැය පරාදයි කියන එක. ඊමේ   32-  [බාධා කිරීේ] හරි. හරි. 

මපොඩඩ  ඉන්නමකෝ. තමුන්නාන්මසේලාට TNA එක ඡන්දය 

මනොදී2 ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ ඉතුරු කට්ටිය  එ ක හිටියා 

නේ2 ඒක බලා ගන්න තිබුණා. [බාධා කිරීේ]  හරි. මපොඩඩ  

ඉන්න මකෝ. මහොායි2 ඊමේ මගොඩ  හිටියා මන්. අද 

තමුන්නාන්මසේලා මමොකද කරන්මන්? ගරු මුජිබුරු රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා2 ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් යට ඔබතුමා මමොකද 

කරන්මන්? තමුන්නාන්මසේ මමොකද කරන්මන්? 

 

ගන ුදජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரேுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

විරුේධයි. 

 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තමුන්නාන්මසේ ඡන්දය මදනවාද2 පරාජය කරනවාද කියලා 

කියන්න මකෝ. තමුන්නාන්මසේ TV එකට ගිහින් මමොනවාද2 

කිේමේ? ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය පරාජය කරනවා කියලා 

කිේවා මන්. දැන් තමුන්නාන්මසේ ඡන්දය මදනවාද? තමුන්නාන්මසේ 

මරදි ඇාමගන ද ඡන්දය මදන්මන්? තමුන්නාන්මසේ මකෝට් එක 

ඇාමගන ද2 ගලවලා ද ඡන්දය මදන්මන්? තමුන්නාන්මසේට 

අගමැතිතුමා කියනවා2 "ඡන්දය මදන්න" කියලා. එතමකොට 

තමුන්නාන්මසේ ඡන්දය මදන්න ඕනෑ. නැ නේ තමුන්නාන්මසේමද 

මන්ත්රී රයරය ඉවරයි.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 ආණ්ඩුව ඇතුමළේ බරපතළ අර්බුදය . 

ආණ්ඩුව ඇතුමළේ පසු මපළ මන්ත්රීවරු කියනවා2 

ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය පරාජය කරනවා කියලා. පසු මපළ 

මන්ත්රීවරු තිස් මදමන  ඡන්දය මදන්මන් නැහැයි කියනවා. 

තමුන්නාන්මසේලාමද ඉදිරි මපළ මන්ත්රීවරු කථා කරලා කියනවා2 

"නැහැ2 අපි ඡන්දය මදනවා" කියලා. ඉතින් තමුන්නාන්මසේලාමද 

ආණ්ඩුව ඇතුමළේ අද අර්බුදය  නැේද? වයවස්ථාදායකය ඇතුමළේ 

අර්බුදය  නැහැ කියලාද කියන්මන් ? 

 

ගන ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රජාතන්ත්රවාදය. 

 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ආ! ඒකට කියන්මන් රජාතන්ත්රවාදය. අගමැතිවරයාමද 

කට්ටිය ජනාධිපතිතුමමද වැය ශීර් ය පරාජය කරනවා කියන්මන් 

රජාතන්ත්රවාදය. මබොමහොම ලස්සනයි. අපි බලාමගන ඉන්නවා2 

රජාතන්ත්රවාදය එළිදැ මවන මත . තමුන්නාන්මසේලාමද 

රජාතන්ත්රවාදය ගැන අපි මහොාට දන්නවා. ගරු සභාපතිතුම, 2 

මම කිේමේ2 ආණ්ඩුව2 වයවස්ථාදායකය ඇතුමළේ අර්බුදය  කියන 

එක. වයවස්ථාදායකය ඇතුමළේ පසු මපළ මන්ත්රීතුමන්ලා දැන් 

උ සාහ කරනවා2 ජනාධිපතිවරයාමද වැය ශීර් ය පරාජය 

කරන්න. ඉදිරි මපළ මන්ත්රීතුමන්ලා උ සාහ කරනවා2 

ජනාධිපතිවරයාමද වැය ශීර් ය ජයරහණය කරවන්න. ඉතින් 

පාර්ලිමේන්තුව ඇතුමළේ අර්බුදය ! කැබනට් මණ්ඩලය ඇතුමළේ 

අර්බුදය ! කැබනට් මණ්ඩලය තීන්දුව  ගන්නවා2 -අමක දයාන්රි 

ජයමසේකර මන්ත්රීතුමා2 බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා කිේවා 

වාමද2- න්යයට 7.8ක මපොලියට ණය  ගන්න. ඊමේ රවි 
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පාර්ලිමේන්තුව 

කරුණානායක හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා කියනවා2 "මහ බැ ටමව 

මමොනවාද මේ කරන්මන්2 මහ බැ ටමව කරන මේවල් වැරදියි2 මේ 

වාමද අධික මපොලියට ණය ගන්න එක වැරදියි" කියලා. කැබනට් 

මණ්ඩලය ඇතුමළේ එකඟතාව  නැහැ. ඒ , සා වයවස්ථාදායකය 

ඇතුමළේ අර්බුදය . ඊළඟට2 වයවස්ථාදායකයයි2 විධායකයයි අතර 

අර්බුදය . දැන් බලන්න2 ජනාධිපතිවරයා 2 අරාමාතයතුමා  

අතර ගැටුම . මේ කාරණය රට දන්නා මදය .  මමමහම 

ආණ්ඩුව  මග, යන්න පුළුවන්ද කියා තමුන්නාන්මසේලාම 

කියන්න. තමුන්නාන්මසේලා මේ ආයතන මකොමහොමද 

මග, යන්මන්? එමහම යන්න බැහැ. අද විධායකයයි2 

වයවස්ථාදායකයයි2 අධිකරණයයි අතර අර්බුදය . අද 

ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව විමේචනය 

කරනවා; වයවස්ථා සභාමවන් ප  කරන වි, ශ්්චයකාරවරු 

පිළිබාව කථා කරනවා. ඒ පිළිබාව විමේචන තිමබනවා. ඒ , සා 

මේ විධියට විධායකය 2 වයවස්ථාදායකය 2 අධිකරණය  අතර 

ගැටුම  යනමකොට තමුන්නාන්මසේලා මකොමහොමද ආණ්ඩුව  

මග, යන්මන්?  ඒ , සා අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවා2 එමහම 

ආණ්ඩුව  මග, යන්න බැහැ කියලා. මේක රාමයෝගිකව ම රුේ 

ගන්න. තමුන්නාන්මසේලාමද ආණ්ඩුව ඇතුමළේ මමමහම ගැටුම  

තිමබනමකොට මකොමහොමද ආණ්ඩුව  මග, යන්මන්?  අපි දැ කා2 

පසුගිය දවස්වල තමුන්නාන්මසේලා දිගින් දිගටම [බාධා කිරීම ] 

මමොක ද? 
 

ගන ුදජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரேுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ජනාධිපතිතුමාට කියලා පුතාව , දහස් කර ග තා මන්ද? 
 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම දැ කා2 අගමැතිතුමා තමුන්නාන්මසේට අඬ ගහලා 

කියනවා2 මේක කියන්න කියලා. අගමැතිතුමා තමුන්නාන්මසේට 

අඬ ගහලා කිේවා2 "ජනාධිපතිතුමාට කියලා , දහස් කර ග තා 

කියලා ගිහිල්ලා කියන්න" කියලා. හැබැයි2 ඔබතුමාට මම තව 

එක  කියන්නේ. අගමැතිතුමා කථා කරලා තමයි ඇතුළට දමන්න 

කිේමේ . ඒක  මම කියන්නේ. හැබැයි2 ල කා ඉතිහාසමේ 

පළමුමව,  වතාවට මදමව,  වාහනමේ යන මි, සුන් හිමර්ට 

දමනවා. ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමා දන්නවාද2 ඒ වාහනමේ 

අගමැතිතුමාමද ගමේ මන්ත්රීතුමමටම  න්ටිය බව. අගමැතිතුමා 

එ ස  ජාතික ප  මයන් ප කරපු මන්ත්රීතුමමටම  ඒ වාහනමේ 

න්ටියා. ඒ2 එතුමාමද ඥාතිමය . ඒ ගැන කථා කරන්මන් නැහැ. 

එම , සා අපි  ඒ පිළිබාව කථා මනොකර ඉඳිමු. ඔබතුමා කියනවා2  

ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා , දහස් කළා කියලා. අගමැතිතුමා 

අපව හිමර් දමනවා. අගමැතිතුමාටයි2 මටයි රශ්්නය  තිමබනවා. 

මහින්දානන්ද අලු ගමමද මන්ත්රීතුමා හිමර්ට දමන මත  

අගමැතිතුමාට , න්ද යන්මන් නැහැ. එමහම රශ්්නය  තිමබනවා. 

හරි2 අපි ඒක බලා ග, මු. ඔබතුමන්ලා එමහම න්ඟිති සතුට  

ගන්නවා නේ2 තමුන්නාන්මසේලා එමහම සතුටුවන්න. ඒ 

සේබන්ධමයන් අපට රශ්්නය  නැහැ.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 මේ අර්බුදය දිගට මගන යන්න බැහැ. 

එමහම ගැටුම  නැහැයි කියලා තමුන්නාන්මසේලා කිේවාට2 

ගැටුම  තිමබනවා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. විධායකයයි2 

වයවස්ථාදායකයයි2 අධිකරණයයි අතර ගැටුම  තිමබනවා කියලා 

අපි පිළිගන්න ඕනෑ. එමහම ගැටුම  තිමබන මකොට රටකට 

ඉදිරියට යන්න බැහැ. එමහම ගැටුම  තිමබන මකොට රට  

ඉදිරියට යන්මන් මකොමහොමද? එමහම ගැටුම  තිමබන මකොට 

අමක රටට ආමයෝජකමයෝ එන්මන් නැහැ. අමක රමට් න්ටින 

වයාපාරිකමයෝ වයාපාරවලට වියදේ කරන්මන් නැහැ. එමහම 

වුණාම රටකට ඉදිරියට යන්න බැහැ. එම , සා අපි කියන්මන් 

තමුන්නාන්මසේලාමද මගදර තිමබන මේ රණ්ඩුව නව වා ගන්න 

කියලායි. මේ රණ්ඩුව අපට ඕනෑ නැහැ. අපි කියන්මන් නැහැ2 මේ 

රණ්ඩුව දිගට මගන යන්න කියලා. අපි කැමැති නැහැ2 මේ රණ්ඩුව 

ඇතිවනවා දකින්න.  

 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! Field Marshal Hon. Sarath Fonseka, 

what is your point of Order? 

 
ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමා කියපු කථාමේ සමහර තැන්වල 

ඇ ත  තිමබනවා. ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට 

බණිනවා.  

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. We will continue with the 

Debate. Go ahead, Hon. Member.  

 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 දැන් මපමනනවා මන්2 මේක තමයි 

තිමබන ගැටුම. ෆීල්ඩ මාර් ල් ගරු සර  ම ොන්මසේකා මහ තයා 

ජනාධිපතිතුමාට බණිනවා. ෆීල්ඩ මාර් ල් ගරු සර  ම ොන්මසේකා 

මහ තයාට ඇමති රයරය  දුන්මන් නැති , සා එතුමාට තිමබන ඒ 

මේදනාව සාධාරණයි මන්? එතුමාමද දුක සාධාරණයි මන්? ගරු 

සභාපතිතුම, 2 අඩු ගණමන් එතුමාමද දුක කියන්නව  ඔබතුමා 

ඉඩ මදන්මන් නැහැ මන්? ඇමතිකම  නැහැ2 දුක කියන්න 

මදන්මන්  නැහැ. එතුමාමද ඉල්ලීම සාධාරණයි. ඒක මම 

පිළිගන්නවා. මම ඉන්මන්  එතුමා එ ක. ඉතින් ෆීල්ඩ මාර් ල් 

ගරු සර  ම ොන්මසේකා මහ තයා අද ඡන්දය මදන්මන් 

මකොමහොමද? අද ඔබතුමා ඡන්දය  මදනවාද? [බාධා කිරීම ] 

නැහැ2 අන්න කියනවා2 මදන්මන් නැහැයි කියලා. 

 
ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මම එමහම කිේමේ නැහැ. 

 
ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම කථා කමළේ එතුමා මවනුමවනුයි. මේක තමයි අර්බුදය.  

  
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අය වැය කියන්මන් වැදග  විවාදය . 

35 36 

[ගරු මහින්දානන්ද අලු ගමමද  මහතා] 



2019 මාර්තු  3 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 මීට වඩා වැදග  වන්මන් මමොක ද? 

විධායකයයි2 වයවස්ථාදායකයයි2 අධිකරණයයි අතර තිමබන 

අර්බුදය ගැන කථා කරන්මන් නැ නේ2 මවන මමොක  ගැනද 

කථා කරන්මන්2 ගරු සභාපතිතුම, ? 

 

ගන ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

එමහම අර්බුදය  නැහැ. 
 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රමට් පාර්ලිමේන්තුවයි2 ජනාධිපතිතුමායි2 අධිකරණයයි අතර 

තිමබන ගැටුම ගැන මමතැනදි කථා කරන්මන් නැතිව මගදර 

ගිහිල්ලා කථා කරන්නද? අපි අගමැතිතුමාට කියන්මන්2 මේ 

අර්බුදය විසාාගන්න කියලායි.  

 
ගන ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

අර්බුදය  නැහැ. අධිකරණය ස්වාකරනයි.  

 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමන්ලා මතක තියාගන්න2 මේ රමට් ජන මතය කාටද 

ලැබුමණ් කියන එක. [බාධා කිරීේ] මේ රමට් ජන මතය 

තිමබන්මන් කාටද? මේ රමට් ජන මතය ලැබුමණ් 

ජනාධිපතිතුමාටයි. 10 5 ජනවාරි මාසමේ 8වන දා ජන මතය 

තිමබන්මන් ජනාධිපතිවරයාටයි. එතුමාට විතරයි ජන මතය  

ලැබුමණ්. තමුන්නාන්මසේලාට 10 5 අමගෝස්තු මාසමේ  7වන දා 

මන්ත්රී රයර   3  ලැබුණාද? තමුන්නාන්මසේලාට බහුතරය  නැහැ. 

තමුන්නාන්මසේලාට ජන මතය  නැහැ. ඒ , සා මහොාට මතක 

තියාගන්න2 මේ ආණ්ඩුව බලයට ප  කරන්න ජන මතය ලැබුමණ් 

වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමාටයි කියන එක. එතුමා 

ජනාධිපති වූ , සා තමයි ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමා අගමැති 

වුමණ්. නමු  අද එතැන ගැටුම . අපට මේ ගැටුම අවුසස්න්න 

ඕනෑ නැහැ; මකොටවන්න ඕනෑ  නැහැ; රණ්ඩු කරවන්න ඕනෑ  

නැහැ. ඒ කින් මදය  කරන්න අවශ්යතාව  අපට නැහැ. අප 

කියන්මන් මේ ගැටුම සමථයකට ප  කරගන්න කියායි. මේ 

ගැටුම සමථයකට ප  කමළේ නැ නේ මේ රටට ඉදිරියට යන්න 

බැහැ. මේ රටට ආමයෝජකයන් එන්මන් නැහැ. තමුන්නාන්මසේලා 

කියන්න2 පසු ගිය අවුරුදු 4 තුළ තමුන්නාන්මසේලා මගන 

ඇමමරිකානු මඩොලර් බලියන 50ක අලු  විමේශ් ආමයෝජනය  

ගැන. අප මගන ආ ආමයෝජනවලට අමතරව තමුන්නාන්මසේලා 

මගන ආ ආමයෝජනය  ගැන කියන්න. මේ ගැටුම , සා රට 

ඉස්සරහට යන්මන් නැහැ. රට නැවතිලා. රට හිටලා. ගරු සර  

ම ොන්මසේකා මන්ත්රීතුමා2 එතුමාට වූ අසාධාරණය ගැන කතා 

කරනවා; ඒ වාමදම2 පාලිත ර මග බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා කතා 

කරනවා; පසු මපළ මන්ත්රීවරු  කතා කරනවා. මේ ගැටුම 

සමථයකට ප  කර ගන්න. මේ ගැටුම සමඟ යන්න බැහැ. 

ආණ්ඩුව ඇතුමළන් ජනාධිපතිවරයාමද වැය ශීර් ය පරාජයට ප  

කරන්න ගිමයො  මමොකද මවන්මන්? "අරාමාතය කාර්යාලය" වැය 

ශීර් ය තිමබන්මන්  "අතිගරු ජනාධිපති" වැය ශීර් ය ඇතුළ  

ශීර්    - 15 අතරයි. එමහම නේ2 අගමැතිතුමා  ආණ්ඩුව 

ඇතුමළන්ම පරාජය කරන්න හදනවාද? පසු මපළ මන්ත්රීවරුන් 

එකතු මවලා අගමැතිතුමා පරාජය කරන්න හදනවා.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 අප අද දිනමේ මුලින්ම කිව යුතු 

කාරණය  තිමබනවා. අතිගරු ජනාධිපති2 අරාමාතය කාර්යාලය2 

අධිකරණ මසේවා මකොමි න් සභාව කියන රධාන ආයතන තුමන්  

වැය ශීර්  පිළිබා විවාද කරන මේ අවස්ථාමේ අප ඔබතුමන්ලාට 

කියන්මන් රට  හැටියට මේ අර්බුදය නතර කරගන්න 

තමුන්නාන්මසේලා කටයුතු කරන්න කියලායි. මේ අර්බුදය මහොා 

මදය  මනොමවයි. මේ අර්බුදය ඉදිරියට ගිමයො  මහොා නැහැ. ඒ 

, සා කරුණාකර මේ ගැටුම නව වන්න. මමමහම යන්න බැහැ. 

 මේ විධියට යන්න බැහැ. ඒක තමයි අප මහොාම විසඳුම මලස 

කියන්මන්2 " මැතිවරණකට යමු" කියා. අපි ඔ මකෝම එ කාසු 

මවලා මැතිවරණයකට යමු. මහොාම මේ ඒකයි. අද විවාදයට 

ගැමනන ආයතන අතර තිමබනවා2 මැතිවරණ මකොමි න් සභාව . 

මැතිවරණ මකොමි න් සභාමේ වැය ශීර් ය  අද විවාදයට 

ගන්නවා. මා නේ කියන්මන් 'අපි පුළුවන් නේ මේකට විතර  

විරුේධව ඡන්දය මදමු' කියලායි. ඇයි ඒ? මැතිවරණ න්තියම 

අටමළා තිමබනවා. පළා  පාලන මැතිවරණය අවුරුදු මදකහමාර  

යන කල් පැවැ වූමේ නැහැ. තමුන්නාන්මසේලා රාමේශීය සභා 

ඡන්ද අවුරුදු එකහමාර  යන කල් පැවැ වූමේ නැහැ. උතුරුමැද 

පළා  සභාමේ කාලය අවසන් මවලා අවුරුේදටම  මාස හය  

වනවා. 10 7 ඔ මතෝබර් මාසය වන විටයි උතුරුමැද පළා  

සභාමේ2 නැ මඟනහිර පළා  සභාමේ කාලය අවසන් වුමණ්. අද 

පළා  සභාවල වැඩ න්දු වන්මන් නැහැ. , ලධාරින් වැඩ කරන්මන් 

නැහැ. ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා ප  කරලායි තිමබන්මන්. අද පළා  

සභාවල2 පළා  පාලන ආයතනවල , ලධාරින් තීන්දු ගන්මන් 

නැහැ2 ගරු සභාපතිතුම, . තමුන්නාන්මසේලා බලයට ප  වන 

මකොට මගන ආ මූලිකම මාතිකාව තමයි2 "රජාතන්ත්රවාදය". 

තමුන්නාන්මසේලා මේ රමට් රජාතන්ත්රවාදය ගැන කථා කරලා 

ඡන්දය ග  මි, ස්සු. රජාතන්ත්රවාදය ගැන කතා කරලා2 

මැතිවරණ පැවැ දිම ගැන කතා කරලා තමුන්නාන්මසේලා 

මැතිවරණ න්තියම අටමළා දැේමා.   එම , සා ඒ පිළිබාව කටයුතු 

කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි තමුන්නාන්මසේලාට කරනවා. ගරු 

සභාපතිතුම, 2 අද විවාදමේදී2- 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා2 ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලය  

තිමබනවා. 

 
ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මහොායි. අවසාන විනාඩි තුමන්දී මම තව කාරණය  කියන්න 

කැමතියි. 

ගරු සභාපතිතුම, 2 අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමිසම පිළිබාව  අද විවාදයට ගන්නවා. අල්ලස් මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමිසම කටයුතු කරන ආකාරය අපි දැ කා. 

අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමිසම කටයුතු 

කරන්මන් විප  යට විතරයි. අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමිසම ආණ්ඩුවට කටයුතු කරන්මන් නැහැ. අපි 

10 6 ඔ මතෝබර් 16වැ,  දා ඉාලා අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමිසමට ආණ්ඩුමේ මැති ඇමතිතුමන්ලාට එල්ල දි 

තිමබන මචෝදනා සේබන්ධමයන් පැමිණිලි  0  ඉදිරිප  කළා. 

මේ වනතුරු එක පැමිණිල්ල  විභාග කරලා නැහැ; කින් 

මකමනටම කැාවලා නැහැ. හැබැයි2 අ,   අය මකොමිසමට 

කැාවනවා; අ,   අයට විරුේධව නඩු දානවා; අ,   අයට 

විරුේධව විමශ්ේ  අධිකරණ හදනවා; ඒ න්යල්ල කරනවා. හැබැයි2 

ඔබතුමන්ලාමද පැ ම  කාටව  විරුේධව කටයුතු කරන්මන් 

නැහැ. "මේ ආණ්ඩුව තිමබන කල් මේ ආණ්ඩුමේ ඉන්න 
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මි, සුන්ට දඬුවේ මදන්න බැහැ" කියලා වමත්රීපාල න්රිමසේන 

ජනාධිපතිතුමා කියලා තිමබනවා අපි දැ කා. රමට් ජනාධිපතිතුමා 

තමයි එමහම කියන්මන්.  

මේ ආණ්ඩුව බලයට ප  මවච්ච ගමන්ම තමුන්නාන්මසේලා 

ස්වාකරන මකොමි න් සභා ප  කළා. අද මේ ස්වාකරන මකොමි න් 

සභාවලට මමොනවාද මවලා තිමබන්මන්? අද මැතිවරණ 

මකොමිසමේ සාමාජිකමය  "ඡන්දය තියන්න එපා" කියලා 

උසාවියට යනවා. තමුන්නාන්මසේලා ස්වාකරන මකොමි න් 

සභාවකින් බලාමපොමරො තු වුමණ් මේකද? ඊමේ - මපමර්දා 

කැබනට් මණ්ඩලමේදී තමුන්නාන්මසේලාම මේ ස්වාකරන මකොමි න් 

සභා  සේබන්ධමයන් විමේචනය කර ග තා මන්ද? 

තමුන්නාන්මසේලාමදම කැබනට් මණ්ඩලමේදී ජනාධිපතිතුමායි2 

ඇමතිවරුයි මේ ස්වාකරන මකොමි න් සභා අසාර්ථකයි කියලා 

පිළිග තා මන්ද? මැතිවරණ මකොමිසමට ප  කරපු සාමාජිකයන් 

අද "ඡන්දය එපා" කියලා උසාවියට යනවා. අද ජාතික මපොලිස ්

මකොමිසම පිළිබාව විශ්ාල විමේචන තිමබනවා; මපොලිස්පතිවරයා 

ප  කිරීම පිළිබාව විශ්ාල විමේචන තිමබනවා; වයවස්ථාදායක 

සභාව පිළිබාව විශ්ාල විමේචන තිමබනවා. අල්ලස් මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමිසම පැමිණිලි සේබන්ධමයන් සාධාරණව 

විභාග කරනවා නේ2 පරී  ණ පව වනවා නේ න්යලු මදනාට එක 

නීතිය  අනුගමනය කරන්න ඕනෑ කියලා අපි කියනවා. "කාට  

එක නීතිය  අනුගමනය කරනවා"ය කියලා අල්ලස් 

මකොමසාරිස්තුමා කථා කරපු ආකාරය ඊමේ මම රූපවාහි, මයන් 

දැ කා. කාට  එක නීතිය  තිමබන්මන් මකොමහේද? අවුරුදු තුන  

ගතමවලා 2 එ  පැමිණිල්ල 2 කටඋ තරය  අරමගන නැහැ. 

අද වනමකොට ආණ්ඩුමේ මැතිඇමතිවරු  0 මදමනටමට විරුේධව 

පැමිණිලි ඉදිරිප  කරලා තිමබනවා. ඔවුන්ට න්යලු මචෝදනා එල්ල 

කරලා තිමබනවා. ඒ කින්ව  සේබන්ධමයන් අඩු ගණමන් ඔවුන්ට 

කැාදිම  කරලා නැහැ. එමහම තිබයදී තමුන්නාන්මසේලා ඒ ගැන 

කථා කරන්මන් මකොමහොමද? 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා2 ඔබතුමාට ලැබී ඇති මේලාව අවසාන දිමගන 

එනවා. 

 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ආණ්ඩුව ගැන කියන මකොට වැඩි මේලාව 2-  

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ආණ්ඩුව ගැන කියනවාට මනොමවයි. මේලාව2 මේලාවමයි. 

 
ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මට කථා කරන්න මේලාව නැති බව මට ම මරනවා. 

ඔබතුමන්ලාමද කට් ටිය ගැන කියනමකොට මේලාව නැති වනවා. 

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අසාධාරණ   මචෝදනා කරන්න එපා2 ගරු මන්ත්රීතුමා. 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නැහැ. සාධාරණයි2 සාධාරණයි. ගරු සභාපතිතුම, 2 ඔබතුමා 

හරිම සාධාරණයි. ඔබතුමා තරේ සාධාරණ  මවන  කවුරුව  

නැහැ. 
 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමා කථා කරන්න. වර්ණනා කරන්න එපා. 

 
 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හරි2 හරි. ඔබතුමා සාධාරණයි. අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමිසම ජනාධිපතිවරයා යටම  තිමබන්මන්. ඒ , සා 

මේ මකොමිසමට කරපු න්යලු මදනාමද පැමිණිලි එක දිගට විභාග 

කරන්න ඕනෑ. අද එ   එ  පුේගලයන් අරලියගහ මන්දිරයට 

කැාවලා2 මවන මවනම  යිල් මගනැල්ලා2 progress එක බලලා2 

නීතිපති මගනැල්ලා -කට්ටිය මගනැල්ලා- විභාග කරනවා. 

"මමොහුට නඩු දාන්න. මමොහුට විමශ්ේ  අධිකරණ දාන්න" කියලා 

එ  එ  මකනා විමශ්ේ මයන් ඉල ක කරලා කියනවා. කම  

නැහැ. අපි උසාවියට යන්නේ -අධිකරණයට යන්නේ-. ඒම  

ගැටලුව  නැහැ. හැබැයි2 අපි කියන්මන් රමට් හැමමෝටම එක 

නීතිය  තිමබන්න ඕනෑය කියලායි. 

රමට් ආණ්ඩුවට එක නීතිය ; විප  යට එක නීතිය  

මවන්න බැහැ. එමහම නේ විප  යට  සාධාරණය  මවන්න 

ඕනෑ. ආණ්ඩුවට  ඒක තිමබන්න ඕනෑ. අද ආණ්ඩුමේ කින් 

මකමනටමට විරුේධව පරී  ණ පව වන්මන් නැහැ. අපි CID 

එකට - 
 
 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාමද කථාව අවසන් කරන්න. 
 

 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම අවසන් කරන්නේ. අපි CID එකට පැමිණිලි ඉදිරිප  

කළා. ඒ එක පරී  ණය ව  ආරේභ කරලා නැහැ. අල්ලස් මහෝ 

ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමිසම කින්ම පරී  ණය  ආරේභ 

කරලා නැහැ. ඒ , සා අපි මේ විවාදය මේලාමේදී 

ජනාධිපතිතුමාමගන් ඉල්ලීම  කරනවා. අපි දැ කා2 එතුමා 

පසුගිය කාලමේ ටමඩු සහ ම  ද්රවය නැවැ දිමට විශ්ාල වැඩ 

පිළිමවළ  කරනවා; ඒ වාමදම මහොරකේ නව වන්න එතුමා 

විශ්ාල වැඩ පිළිමවළ  කරනවා. ඒ , සා එතුමාමද වි යපථයට 

ඇතුළ  ආයතනය  වන අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමිසම අවුරුදු තුන  පරී  ණ කර යට ගසා තිමබන  යිල් 

ටික එළියට අරමගන මේ පිළිබාව  පරී  ණ කරන්නය කියන 

ඉල්ලීම කරමින් මා , හඬ මවනවා. මබොමහොම ස්තුතියි. 
 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මහොායි. මබොමහොම ස්තුතියි. ගරු අරාමාතයතුමා. 
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ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා (අග්රාමාතයතුමා සහ ජාාතික 

රතිපත්ති, ආර්කක කටයුතු, නැවත පදිාචි ිරරීේ හා 

පනනත්ථාපන, උතුන ප ාත් සාවර්ධාන, විත්තීය පහුණු හා 

නිපණතා සාවර්ධාන සහ මයෞවන කටයුතු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அமமச்சரும் 

சதசியக் சகாள்மககள், சபாருளாதார அலுவல்கள், மீள்குடி 

சயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி, 

சதாழில் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் இமளஞர் 

அலுவல்கள் அமமச்சரும்) 

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

ගරු සභාපතිතුම, 2 පළමුමවන්ම මම කියන්න කැමැතියි2 

මබොරැල්මල් න්ේධිය සේබන්ධව මම කවුරුව  ඇතුළට දමන්න 

කිේමේ  නැහැ; එළියට දමන්න කිේමේ  නැහැ කියන කාරණය. 

එමහම කියන්න මට වුවමනා නැහැ. [බාධා කිරීම ] මම 

කියන්නේ. ඔබතුමා කියන මේවල් අපි අහමගන න්ටියා මන්. 

ඇ තවශ්මයන්ම එතැන පළමුවැ,  කාර් එක මදවැ,  කාර් එක 

කියලා මදක  තිබුමණ් නැහැ. එකක අමක රමේශ්මේ අමක 

ප  මේ නගර සභා මන්ත්රීවරමයටම  න්ටියා. එක වාහනයකින් 

ඔය කියන පුේගලයාව යට කරමගන ගියා. දවස් කිහිපය  

මරෝහමල් ඉාලා ඔහු මිය ගියා. එතැන හිටපු , ලධාරියා ඒක 

දැ කාට වාර්තා කමළේ  නැහැ; උදේ කමළේ  නැහැ. මදකම 

අපරාධ. අපි එක ව  අනුමත කරන්මන් නැහැ. මම දැන් කියපු 

පුේගලයා  ඇ තවශ්මයන්ම මපොලීන්මයන් මගනැල්ලා මම 

දන්නා විධියට එක රැය  අ  අඩ ගුමේ තබාමගන ඉාලා තමයි 

එළියට දමා තිබුමණ්. නගරාධිපතිතුමා  ඔහුට කථා කරන්න 

ඕනෑය කියා කැාවා මේ පිළිබාව කථා කරලා තිමබනවා. මේ 

න්ේධිය මුළු රටටම කැළල . වග කිව යුතු2 යේකින් ත  වය  

තිමබන පුේගලයන් කරපු මදය  මේක. අපිට කවුරුව  ඇතුළට 

දමන්න ඕනෑ  නැහැ. මේ මන්ත්රීතුමා මපොලීන්මේ න්ටියා2 පුතා 

මවනුමවන්. අපිට ඒක ම මරනවා. අපට කවුරුව  ඇතුළට 

දමන්න වුවමනා වුමණ්  නැහැ; එළියට දමන්න වුවමනා වුමණ්  

නැහැ. මේ න්ේධිය දිහා බලා නීතිය අනුව ක්රියා කරන්න. අපි ගිහින් 

කිේමේ නැහැ අමක මේ සභික මැතිතුමාව මබ්රන්න කියලා.  

මදවනුව2 නීතිපතිතුමා අරලියගහ මන්දිරයට කැාවා මම 

අහන්මන් නැහැ2 කාටද නඩු දමන්මන්2 කාටද නඩු දමන්මන් 

නැ ම  කියලා. මලොටම ඔළුමේ අමාරුව  තිමබනවා නේ මට 

කරන්න මදය  නැහැ. ඒවා තමන් විතරයි දන්මන්. මවන එක  

මනොමවයි. අමන  එක2 ඊමේ කිේවාමන්2 මේ ආණ්ඩුව වට්ටනවා 

කියලා. වට්ටනවා කිේවාමන්. [බාධා කිරීම ]  

 

ගන මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කවුද කිේමේ? අපි කිේමේ නැහැ වට්ටනවා කියලා. 

 

ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔය අමාරුව මන්2 මමතැන තිමබන්මන්. මවන එක  

මනොමවයි මන්.  [බාධා කිරීම ]  

 

ගන මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
හිම  අමාරුව. 

ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අමනක2 අහනවා2 TNA එක ඡන්දය දුන්නාද කියලා. ගිය 

වතාමේ විශ්්වාස භ ගය පරේදන්න  ඒ අය ඡන්දය දුන්නා. මම 

එක කාරණයයි  අහන්මන්. ඊමේ අය වැය මදවැ, වර කියදිමට 

විරුේධව ඡන්ද 77  තිබුණා. 

ජනතා විමු ති මපරමුමණ් ඡන්ද හය ඉව  කළා නේ2 

තමුන්නාන්මසේලාට ඡන්ද 7 යි. ඡන්ද 75 ව  නැහැ. ඡන්ද 

තුමනන් එක ව  නැති අය තමයි මමතැන ඇවිල්ලා කථා 

කරන්මන්. [බාධා කිරීේ] ඡන්ද තුමනන් එක ව  ගන්න බැරි 

වුණා මන්. දැන් මමතැන කෑ ගහලා වැඩ  නැහැ මන්. ඊමේ 

හිටිමේ මහනුවර රැස්දිමට හිටපු භාගය . [බාධා කිරීේ] එච්චරයි 

හිටිමේ. [බාධා කිරීේ] මම ඔබතුමා ගැන කිේමේ නැහැ. අහමගන 

ඉන්න. එච්චයි. ජනතාව නැහැ. එදා මකොමහොමද ජනතාව 

මගනාමේ කියලා අපි දන්නවා මන්. අපි ගමට යනවා. හැබැයි2 අපි 

මි, ස්සු රැස්දිේවලට ඇදමගන එන්න යන්මන් නැහැ. 

ඊළඟට කියනවා2 මේක න්යඹලා ආණ්ඩුව  ලු. මේක මිරිස් 

ටමඩු ගහන විප  ය  මන්. අපි කියන්මන්2 මේ රුපියල්  0 කපා 

හරින්න ඕනෑ අමපන් මනොමවයි2 මමතුමන්ලාමගන්. එදා රුපියල් 

ල   5ක - 6ක පාඩුව  මමතැනට මවලා තිමබනවා. එදා 

මමොකටද ආමේ? පාර්ලිමේන්තුව නව වන්න; පාර්ලිමේන්තුවට 

ගහන්න. කථානායකතුමාට ගහන්න ගියා. එතුමාමද පුටුව 

එතැ, න් මග, ච්චා. එමහමයි කටයුතු කමළේ. පාර්ලිමේන්තුව නැති 

කරන්න හැදුමේ. ඒක සාර්ථක වුණා නේ2 මේ වැය ශීර් ය ගැන 

කථා කරන්න අද පාර්ලිමේන්තුව  නැහැ.  

අද පාර්ලිමේන්තුව ගැන කථා කරනවා. එදා මමොක ද වුමණ්? 

මේක2 "න්යඹලා ආණ්ඩුව " මනොමවයි. "මිරිස් ටමඩු ගහන 

විප  ය " මමතැන ඉන්මන්. ඒක අපි මහළා දකින්න ඕනැ. 

ඒවාට ඉඩ මදන්න බැහැ. පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ක්රියා 

කරන්මන් එමහමද? එදා මේ උ තරීතර සභාව මපන්නුවා2 

පාර්ලිමේන්තුව ස්වාකරනයි; ජනතා වරම අනුව ක්රියා කරනවා 

කියලා. පාර්ලිමේන්තුව තිමබන්මන් ජනතා වරම අනුව ක්රියා 

කරන්න.  
 

ගන මලොහාන් රත්වත්මත් මහතා 
(மாண்புமிகு சைாோன் ரத்வத்சத) 

(The Hon. Lohan Ratwatte) 

අගමැතිතුම, 2- 
 

ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔබතුමාමද කථාමේදී පිළිතුරු මදන්න පුළුවන්.  

පාර්ලිමේන්තුව තිමබන්මන්2 ජනතා වරම අනුව ක්රියා කරන්න.  

මේ වාමද එක එක අවස්ථා තිබුණා. අමක විමජ්තු ග 

මැතිතුමාමද අවසාන කාලමේ එතුමා ජනාධිපතිවරයා මලස 

හිටියා. එතමකොට මමතැන අගමැති පුටුමේ වාඩි මවලා හිටිමේ 

චන්ද්රිකා ටමමාරතු ග මැති, ය. මේ ත  වය අලු  එක  

මනොමවයි. චන්ද්රිකා ටමමාරතු ග මැති, ය ජනාධිපති වුණාම2 මම 

මේ අගමැති පුටුමේ වාඩි මවලා හිටියා. විටින් විට එවැ,  ත  ව  

ඇති වුණා. ජනාධිපති එක ප  යක; අමන  ප  මයන් අගමැති. 

එමහම අවස්ථා තිමබනවා. මමම ක්රමමේදය මනොදැන කථා 

කරන්මන් මකොමහොමද කියලා මම දන්මන් නැහැ. ක්රමමේදය 

මනොදැන මකොමහොමද කථා කරන්මන්? ආණ්ඩු ප  යට තමයි 

පාර්ලිමේන්තුමේ බහුතරය තිමබන්මන්. නමු 2 සමහර අවස්ථාවල 

ආණ්ඩු ප  යට පාර්ලිමේන්තුමේ බහුතරය නැති වනවා.   
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පාර්ලිමේන්තුව 

ර ශ්ය වාමද රටවල ඒ ක්රමය පවතිනවා. අපි  දැන ගන්න 

ඕනෑ2 ඒවා තිබුණ  නැත  අපි ක්රියා කරමගන යන්මන් 

මකොමහොමද  කියලා.  විමශ්ේ මයන්ම  අමක පාර්ලිමේන්තුව ගැන 

ආඩේබර මවන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමා දුන්න තීන්දු  අපි 

අගය කරන්න ඕනෑ. මේ සභාමේ  ස්වාකරනවයි වැඩ කරන්න 

තිමබන්මන්. අපි වගකියන්මන් මේ රමට් ඡන්දදායකයන්ට 

පමණයි. මවන  කාටව  අපි වගකියන්මන් නැහැ.  

ඔබතුමන්ලා  කරන්මන්  ඒක; අපි කරන්මන්  එක. ඒ 

ක්රියාදාමය ආර  ා කරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපි ශ් තිය ලබා 

මදන්න ඕනෑ. මම විමශ්ේ මයන්ම මමතැනට ආමේ ඒ ගැන සාහන් 

කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුම, 2  අමක මශ්රේ ්ඨාධිකරණය ස්වාකරන 

මශ්රේ ්ඨාධිකරණය  බව මපන්නුවා. මීට අවුරුදු  0කට ඉස්මසල්ලා  

අරවි, ශ්්චයකාරතුමිය පන්නලා දැේමා; මශ්රේ ්ඨාධිකරණය නැති 

කරන්න හැදුවා. නමු  අපට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ආර  ා 

කරන්න පුළුවන් කියලා එදා මපන්නුවා. මශ්රේ ්ඨාධිකරණය  නඩු 

තීන්දුව  මදන්මන් ආණ්ඩුව ආර  ා කරන්න මනොමවයි2 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ආර  ා කරන්නයි. අපට විරුේධව  නඩු 

තීන්දු දීලා තිමබනවා.  ල කාමේ විතර  මනොමවයි ඕනෑම රටක  

මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට තිමබන්මන්  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ආර  ා 

කරලා2 වයවස්ථාව අර්ථ , රූපනය කරන්නයි. එතමකොට 

ආණ්ඩුවට තිමබන්මන් ඒ අනුව ක්රියා කරන්නයි. මශ්රේ ්ඨාධිකරණය 

ආණ්ඩුව යන මාර්ගය වැරදියි කිේවාට විධායකයයි2 ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවයි අතර ඝට්ටනය  නැහැ. මමතුමාට ඕනෑ  කියන්මන් 

''එමහයි'' කියන  එක .  අවශ්ය නඩු තීන්දුව දුන්මන් නැ නේ 

ශිරා,  බණ්ඩාරනායක මැති, ය පැන්නුවා වාමද පන්නන්න ඕනෑ  

කියයි.  අමනක2 ඒ නඩු තීන්දුමවන් මපන්නුමේ මමොක ද? ඒ නඩු 

තීන්දුමවන් මපන්නුමේ කරපු මහොරය මමොක ද කියලායි. ඒක 

ටමමන්ත්රණය  මන්. මේ පාර්ලිමේන්තුමේ මන්ත්රීවරු  115  

ඉන්නවා. ඒ මන්ත්රීවරු 115න් මන්ත්රීවරු 7 මදමන  බලනවා 

ආණ්ඩුව  හදන්න. ඒක මන් කරලා තිමබන්මන්?  7 මදමන  

බැලුවා2 බලය ගන්න. ඒක වැරදියි. 

 
ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පුළුවන්ද එමහම ආණ්ඩු හදන්න?  

 
ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ප   මේදමයන් මතොරව මේ සභාමේදී කිේවා2 ඒ ආණ්ඩුවට 

බහුතරය  නැහැ කියලා.  ඒක මන් න්දු වුමණ්. 7  මදමන  බලය 

ගන්න හැදුවා. [බාධා කිරීම ]   

 
ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ලජ්ජයි. ලජ්ජයි. 

 
ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපට කියනවා2 ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය පරාජය 

කරන්න කියලා. ඇයි? ඊමේ තරහා වුණා මන්ද? ඔබතුමන්ලා 

හිතුවා2 ඊමේ  ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය මදයි කියලා.  

ඔබතුමා විතර  මනොමවයි අමන  අය  දැන් තරහා මවලා2 අද 

අමක මන්ත්රීවරුන්ට  කලින්ම -උමේ ඉාන්ම- කියනවා ලු මේ අය 

වැය පරාද කරන්න කියලා. ඒකමන් ඇ ත. අපට කියන්න මදය  

තිමබනවා නේ කියන්න. ඒකට රශ්්නය  නැහැ. මම දන්නවා අද 

ඔබතුමාමද හිම  තිමබන මේදනාව. අපි ඒක දන්නවා. ඒක 

දැනමගන තමයි මමතැනට ආමේ.  

මමතැනදී ඕනෑම මකනටමට විමේචන ඉදිරිප  කරන්න 

පුළුවන්. ඒ  නඩුකාරවරුන්මද නේ කියන්න2 බ, න්න2 ඒකට 

ඉඩ මදන්න බැහැ. මකොමි න් සභාවල ඉන්න අයට විරුේධව නඩු 

කියන්න කථා කරනවා. අද මපොලිස් මකොමි න් සභාව මනොතිබුණා 

නේ මපොලීන්ය ම ද්රවයවලට විරුේධව මේ විධියට වැඩ කරන්මන් 

නැහැමන්. ජනතාව ඉස්මසල්ලාම අමපන් ඉල්ලුමේ ඒක. මේවා 

හරියට ක්රියා මක කරන්න ඕනෑ2 මේවායින්  අපි ආර  ා මවන්න 

ඕනෑ කියලා අපි කිේමේ ඒකයි. ඒ ලැබුණු ශ් තිමයන් තමයි 

අවුරුදු මදක  තුන   තිස්මසේ කටයුතු කරන්මන්.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 ඔබතුමා  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමේ 

ඉන්න , සා මා ඒ ගැන වැඩිපුර කියන්න යන්මන් නැහැ. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව තුළින් අපි වැඩ කරලා ඒ වාර්තා 

න්යල්ලම තිමබනවා.  යේ කින් තනතුරකට නම  මයෝජනා කරන 

එක සහ නම  සුදුසුද2 නැේද  කියන එක අමක යුතුකම. ඒ අනුව 

අපි ක්රියා කරමගන යනවා.  අපි ඇමමරිකාමේ වාමද මාධය 

මමතැනට මගනැල්ලා මේ වැඩ කටයුතු කරන්මන් නැහැ. අපි  

කථා කරනවා; ඒ වාර්තා තිමබනවා; ඒ අනුව වැඩ කටයුතු 

කරනවා. අපි හැම මවලාමේම යේකින් පදනම  අනුවයි කටයුතු 

කර තිමබන්මන්. අපි එකඟ වන කාරණා තිමබනවා. විරුේධ වන 

කාරණා තිමබනවා. ඒ  යේකින් පදනම  උඩ තමයි තීරණ මගන 

තිමබන්මන්. සමහර අවස්ථාවල අපට නේ මදක  තුන  ලැබී 

තිමබනවා2 මකොයි නමද සුදුසු  කියලා තීරණය කරන්න. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමවන් වරද  න්දු මවලා නැහැ. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමේ 2  මකොමි න් සභාවල 2 

අධිකරණමේ 2 පාර්ලිමේන්තුමේ  ස්වාකරන වය තිමබන , සා 

තමයි මේ වැඩ කටයුතු කරමගන යන්න පුළුවන් මවලා 

තිමබන්මන්. අද මපන්වනවා ජනතාවමද කැමැ ත තිමබන්මන් 

මකොමහේද කියලා. ජනතාව ඉන්මන් අපි එ ක.  

ඊළඟට2 ආමයෝජන ගැන මමගන් ඇහුවා.  බලන්න2 තව සති 

කිහිපයකින් ල කාමේ මදවැ,  මතල් පිරිපහදුව පටන් ගන්නවා. 

මවන මකොමහේව  මනොමවයි2 හේබන්මතොට. තව  ඒවා 

තිමබනවා. දැන් තමයි ඒ ඔ මකෝම එන්මන්. අපි අලු  මවමළා 

කලාපය  බ ගිරිමේ පටන් ග ත ාා.  ඒ ගැන මමතැන කියන්න 

වුවමනා නැහැ. ඒ  ගැන ඇහුව , සායි කිේමේ. මි, ස්සු භය 

මවලායි ඉන්මන් කිේවා. මි, සස්ු භය මවලා නැහැ2 මි, ස්සු 

කැමැතියි. එදා මාධයවලිනු  බැලුමේ ඒ මාර්ගමේ යන්නයි. එදා 

7 මදන  ආණ්ඩුව  හදන්න හදන මකොට හැම මාධයයකින්ම 

සේපූර්ණ සහමයෝගය දුන්නා. අද ඒ ගැන ලියන්න යන්මන් නැහැ2 

කියන්න යන්මන් නැහැ. ඒ  ජනතාව කිේවා2 නැහැ2 ඒක වැරදියි 

කියලා.  ඒකයි බලන්න ඕනෑ. මාධය ගැන අපි කථා කරමු 

ජනමාධය අමාතයා ශ්මේ වැය ශීර් ය සාකච්ඡාවට ගන්න දවසට. 

එදා මමොක ද න්ේධ වුමණ්2 කවුද කමළේ කියලා ඔ මකෝම ඒ 

මවලාවට අපට කියන්න පුළුවන්.  ඒ  දැන් මමතැන මවලා 

තිමබන්මන් මමොක ද?  

ඊමේ එතුමන්ලා පැරදුණා.   එතුමන්ලාට න්ටිමේ  7 යි.  

ආණ්ඩුව  ගන්න මනොමවයි2 එතුමන්ලාට  විප  ය මවන්නව    

බැරි මවන ත  වය  තිමබන්මන්. දැන් ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා.  

මම ඒ ගැන  මීට වඩා කථා කරන්මන් නැහැ. 
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මම මයෝජනා කරන්මන් මේ වැය ශීර් ය පරාජය කරන එක 

මනොමවයි2 පසුගිය දා මිරිස ්ටමඩු ගහපු මන්ත්රීවරුන්මගන් රුපියල් 

දහය ගණමන් කපන්න කියලායි. 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
The next speaker is the Hon. M. A. Sumanthiran. You 

have 25 minutes. Before that the Hon. Deputy Chairman 
of Committees will  take the Chair. 

 
අනතුනව ගන කථානායකතුමා මූලාසනමයන් ඉවත් වූමයන්, 

නිමයෝජාය කාරක සභාපතිතුමා ගගන මසේවේ අවඩක්කලනාදන්  
මහතා] ුදලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகைசவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  

[மாண்புமிகு சசல்வம் அமடக்கைநாதன்]  தமைமம வகித்தார்கள். 
 

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

 

 

[10.36 a.m.] 
 

ගන එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you Mr. Deputy Chairman for the opportunity 
given to speak a few words at the Committee Stage 
Discussion on the allocations made to several important 
institutions: the Office of His Excellency the  President, 
the Office of the Prime Minister, Judges of the Superior 
Courts, Public Service Commission, Judicial Service 
Commission, National Police Commission, 
Administrative Appeals Tribunal, Commission to 
Investigate Allegations of Bribery or Corruption, Human 
Rights Commission of  Sri Lanka, Elections Commission, 
National Audit Office, importantly the Parliament itself 
and many other institutions.  

So, this is an important Head of expenditure that has 
been proposed in this Budget, and when one scans the 
figures that have been proposed, one can see that the 
President's Office has the lion's share, only second to the 
Elections Secretariat. It is almost Rs.3000 million, 
Rs.2929  million, more than the allocation for Parliament 
itself which is Rs. 2776  million. 

I want to raise a few issues that have already been 
raised by the speaker who opened the Discussion today 
with regard to the disputes that exist among several 
personalities for whom these expenditures have been 
proposed.So, there is the Office of the President, then 
there is the Office of the Prime Minister, there is the 
Office of the Supreme Court and so on. All of these 
important Offices seem to be at logger heads. All of a 
sudden, the smooth functioning has been disrupted, 
thanks to the plot that started on the 26th of October, last 
year.  We are still reeling under that onslaught and all of 
these important institutions are at each other’s throats.  

One important issue is the present Sessions that are 
going on in the UN Human Rights Council and the 
announcement by His Excellency the President that he 
intends sending three members to represent himself and to 

move away from the commitment that Sri Lanka has 
given twice before with his blessings and then counter to 
that, the Prime Minister’s and the Foreign Affairs 
Minister’s Offices are stating clearly that they would co-
sponsor a new Resolution at the Human Rights Council 
Session, this year. We would like to know what the real 
situation is, we would like to know from the President 
whether, indeed, he is sending another delegation and 
what legal authority such a delegation would have, when 
two Members of Parliament from the Opposition go to 
represent the country at this important Sessions in 
Geneva. 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගන එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes, the Hon. Leader of the House wants to say 
something. 
 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, 2 ජනාධිපතිතුමා , මයෝජනය 
කරමින් මවනම කණ්ඩායම  යනවාද කියලා මම මහින්ද 
සමරන් හ මැතිතුමාමගන් අහන්න කැමැතියි. මේක අපි අද 
දැනගන්න ඕනෑ. එතමකොට තමයි විවාදය හරියට යන්මන්.  

 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, 2 මම ඒකට උ තරය  

මදන්නේ. ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමාමගන් පසුව කථා කරන්න 

, යමිතව තිමබන්මන් මටයි. [බාධා කිරීම ] 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, no. එමහම බැහැ2 එමහම බැහැ. 
 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මමද කථාමේ දී මම උ තරය  මදන්නේ.  
 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 මේ විවාදය ආරේභමේ දීම අපි දැනගන්න ඕනෑ.  අපි 

පාර්ලිමේන්තුව  හැටියට  දැනගන්න ඕනෑ2 මවනම කණ්ඩායම  

යනවාද කියලා. 
 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගරු සභානායකතුම, 2 ඊමේ ජනාධිපතිතුමාමද 

රධාන වමයන් රැස්දිම  පැවැ තුවා. ජනාධිපතිතුමා2- [බාධා 

කිරීම ] 
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි  ඊර් යා  නැහැ.  නමු  දැනගන්න අයිතිය  තිමබනවා. 
 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගරු ජනාධිපතිතුමා මට වගකීම භාර දීලා තිමබනවා2 ඒ පිළිබා 

රකාශ්ය  අද කරන්න. ඔබතුමා කියන කියන මවලාවල්වලට මට 

ඒක කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම ] නැහැ2 නැහැ. මමද කථාමේදී 

මම ඒක කියන්නේ. [බාධා කිරීම ] 

 
ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ2 නැහැ. අපි විවාදය2- 
 
ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මම ඔබතුමාට පිළිතුර  මදන්නේ. 

 
ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, before we start the Committee Stage Discussion, we 

would like to know whether there is an official delegation.  
 
ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

නැහැ2 නැහැ. එමහම මදය  නැහැ. මේ Discussion  එක 

ජනාධිපති වැය ශීර් ය පිළිබාව කරන Discussion එක . 

සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා කළ කථාවට  මම පිළිතුර  මදන්නේ. 
 
ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එමහනේ2 ඔබතුමා ඊට පසුව කථා කරන්න මකෝ. 
 
 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

හරි2 හරි. 
 
 

ගන එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Let me speak. This shows the Leader of the House does 

not know whether His Excellency the President is sending a 

separate delegation and whether-[Interruption.] I am raising 

here an issue of propriety as to whether we can authorize 

expenditure for the President’s Office, if the President 

intends to send - 

 
 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Mahinda Samarasinghe. 
 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Sir, I want to ask the Hon. Leader of the House- 
 

ගන එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No. You cannot disturb my speech. How can he 
disturb my speech, Sir?  

 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Sir, I would like to know from the Leader of the 
House, since he is so insistent that I must reply right now, 
whether he is willing to give me the time from the 
Government side, so that I can deal with this issue before 
I speak, simple as that. Otherwise, wait till I speak.  

 

ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Sumanthiran, please. 

 
ගන එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Whatever you do between yourselves, do not take my 
time away from me, please. So, this confusion, the 
Leader of the House does not know- We are discussing 
the Head of Expenditure of President’s Office. If the 
President intends to send Members from the Opposition 
ranks - not to represent the Government, but himself - can 
we authorize that expenditure today? I think that it would 
be improper for any of these monies to be utilized for the 
President to be sending unofficial delegations to 
personally represent him to a bilateral body like the UN 
Human Rights Council and that such expenditure should 
be disallowed by Parliament and that is why I am raising 
the issue.  

My question is to His Excellency the President. I do 
not know why he is not here today.  I intend asking the 
President a number of questions for clarification while we 
discuss the expenditures that have been proposed for his 
Office. So, this is one of those. He has proposed two 
names from the Opposition. Can Members from the 
Opposition represent the Government? I understand that  
the Minister of Foreign Affairs is going for the UN 
Human Rights Council. So, that would be proper for the 
Minister of Foreign Affairs to go for the Session and to 
represent the Government. But, how can anybody else 
represent the Government? It is obvious that they cannot, 
and if they cannot, can this Parliament authorize that 
expenditure? 

Then, this raises another issue. His Excellency the 
President is the Head of the Executive. He is the Chair of 
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the Cabinet. He is the Head of the Cabinet. He is the Head 
of the Government. Now we raise this issue with regard to 
the Leader of the Opposition. Can another Member of his 
own party also function as the Head of the Opposition: 
two members from the same party, one  the Head of the 
Government and the other the Head of the Opposition? 
Now we are seeing how that is working. The Head of the 
Government is seeking to send members of this so called 
main Opposition to represent him. So, this shows the 
ridiculous state of affairs that this Parliament has been 
brought into. 

He also wishes to send the Governor of the Northern 
Province and the Governor of the Northern Province is 
sending letters - I got a letter from the Governor of the 
Northern Province - saying that he is going there to 
represent the people of the Northern Province. How can 
the Governor represent the people? The Governor is the 
agent of the President. The Province has elected 
representatives at various levels. They will represent the 
people. We will represent the people. The Governor is 
merely an agent of the President to carry out certain 
constitutional functions. The Governor also, I understand, 
has proposed himself to go to India on an official trip to 
meet with the refugees in India. Is the Governor 
authorized under the Constitution to do things like that? 
He has sought the permission to go to India with a 
delegation and he has suggested persons who must go 
with him on that delegation. That list strangely includes a 
member of the Judiciary. The Governor of the Northern 
Province has sought permission to go to India to meet 
refugees living in India with a team of persons, which 
also includes a sitting member of the Judiciary. So, this is 
the ridiculous state, as I said before, to which the 
Executive has come.  

Now, this is being extended. We are also discussing 
the Head of Expenditure of the Supreme Court. Last 
month, when we had a debate here, there were Members 
from both sides who said the Supreme Court is 
independent now, see how they ruled in the months of 
November and December and, therefore, we do not need 
international judges for accountability. They said, “Our 
judges are independent. That has been established. We 
can go on with any inquiry with regard to wartime 
atrocities by a local judicial system”. In that debate itself, 
I intervened and said, “That may be so when the 
contesting parties are two political parties in this country. 
But, when it comes to the issue of the State of Sri Lanka 
and an armed rebel group, the local Judiciary will not be 
independent”. This has been proved yet again by certain 
court proceedings that happened last week. Since those 
court proceedings have been terminated, the matter is not 
sub judice and I can speak about it in this House.  

I refer to the case of former Navy Commander 
Wasantha Karannagoda going to the Supreme Court to 
prevent his arrest. It has become a joke now, that people 
run to the Supreme Court. They do not go to the 
Magistrate’s Court, where under the Bail Act, you can ask 
for anticipatory bail. This is a new trend, that you go to 
the apex court of the country and prevent arrest. In this 
instance, he was named as a suspect in the Magistrate’s 
Court for having had knowledge of the abduction, 

disappearance and subsequent killing of eleven Tamil-
speaking youths in and around Colombo. They had 
nothing to do with the LTTE. In this case, where the 
abducted persons were not members of the LTTE - they 
had nothing to with the war - the suspects were members 
of an armed force, of the Sri Lanka Navy, who were 
running a racket of abduction and extortion of money for 
ransom and it was revealed that the Commander of the 
Navy at that time knew about it. He himself made the 
complaint to the police; he knew about it. You cannot say 
no to that because the first complaint was by him. 
Because he was a wartime Commander, a position was 
taken up in the Supreme Court that he is a war hero and 
he should not be arrested. I want to ask, if a person had 
been a Commander of an armed force during the war, 
does that give him immunity from arrest? I did not see 
that happening in the case of Field Marshal Sarath 
Fonseka. But here, these were Tamil-speaking youths and 
they were done to their death in the  secret detention 
camp "Gunsite" in the Trincomalee Naval Headquarters. 
That is known. Several more had been done to their 
deaths in that secret detention camp in the Naval 
Headquarters. There is ample evidence for that. Those 
may have been members of the LTTE. We have not even 
got there or anywhere. But, here is a case of very young 
men, their parents have been looking for them, crying out 
for justice and then eventually, after ten long years, the 
machinery moved. But, when it came close to a wartime 
Commander, immediately the whole State apparatus 
including the Supreme Court, I repeat, including the 
Supreme Court, has acted in a partisan manner entirely 
without justification to prevent his arrest. In that public 
forum, in open court, Karannagoda’s lawyer has publicly 
stated that the Attorney-General and the Solicitor General 
go to the President everyday asking for promotions and 
therefore, their view must not be taken into account, and 
the Additional Solicitor General who appeared for the 
Attorney-General did not even counter that and in fact, 
did a summersault when the previous day he insisted on 
the arrest and after this was stated, he agreed that Mr. 
Karannagoda need not be arrested. This shows the 
partisan manner in which the Judiciary, the Attorney-
General’s Department, all function when it comes to 
matters like this.  

If this is the case with regard to Tamil-speaking youth 
who were not involved with the LTTE, how much more 
partisanship will be seen when it involves the LTTE itself 
and that is why we insist that the undertakings given to 
the UN Human Rights Council in Geneva must be 
fulfilled, must be implemented. The Government has 
given undertakings that the participation of international 
judges, these accountability issues will be addressed and 
that must be done and the Government must cooperate 
with it. Whatever the President might say, whoever non-
official representatives of his might go - I do not know 
where they will say this in Geneva, perhaps, on the streets 
- whatever they say, that must be done; that is an 
obligation undertaken by the Government. 
Karannagoda’s Supreme Court case has shown to the 
whole world - I want the UN Human Rights Council to 
take note of this - that there will be no justice when it 
comes to issues such as this and in broad daylight, in 
open court, it was stated by Karannagoda’s lawyer, “It 
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was the wartime. He could have committed any murder. 
Why did he have to complain to the police?”, stating the 
obvious that any murder went without punishing, would 
not have been punished, even now the Commander has 
immunity and this could have been done with impunity.    

Thank you  

 
[පූ.භා.  0.56] 
 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා (රාජාය වයවසාය, කන්ද 

උඩරට උනමය සහ මහනුවර සාවර්ධාන අමාතයතුමා සහ 

පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායකතුමා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை - அரச சதாழில்முயற்சிகள், 

மமைநாட்டு மரபுாிமமகள் மற்றும் கண்டி  அபிவிருத்தி 

அமமச்சரும் பாராளுமன்றச் சமப முதல்வரும்) 

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

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, , ශ්රී ල කාවට සම අනුරහය 

ද වන මයෝජනාව  එ ස  ජාතීන්මද මානව හිමිකේ 

කවුන්න්ලයට ඉදිරිප  කර තිමබනවා. පසුගිය දවස්වල එම 

මයෝජනාව ගැන පාර්ලිමේන්තුමේදී විවිධ මත රකාශ් මවනවා මම 

දැ කා. ඒ වාමදම මමම මයෝජනාව ල කාවට විරුේධව මගමනන 

මයෝජනාව  හැටියට හඳුන්වා දීලා තිමබනවා. හැබැයි, එම 

මයෝජනාව මේ ගරු සභාවට කියවන්න මම කැමැතියි. ඇ මතන්ම 

එම මයෝජනාව මඟින් ල කා ආණ්ඩුව රශ් සා කර තිමබනවා. 

විමේචනය කරන අය මමොන මයෝජනාව කිමයේවාද කියා මම 

දන්මන් නැහැ. එම මයෝජනාව මඟින්   වතාව  අපට රශ් සා කර 

තිමබනවා. ඉස්මසල්ලාම මමමහම කියා තිමබනවා. මම  

පරිවර්තනය  තමයි කියවන්මන්. It is a translation. 

"10 8 ඔ මතෝබර් න්ට මදසැේබර් ද වා වූ කාල 

පරිච්මේදමේදී ශ්රී ල කාව තුළ ඉස්මතු වූ මේශ්පාලන ත  වය 

සාමකාමී මලස , රාකරණය කිරීමමහිලා ශ්රී ල කාමේ 

රජාතාන්ත්රික ආයතන වින්න් ඉටු කරන ලද  රබල කාර්ය භාරය 

පිළිග, මි." අමක රමට් ආයතන, විමශ්ේ මයන්ම අධිකරණය, 

පාර්ලිමේන්තුව 10 8 ඔ මතෝබර් 16වැ, දා ටමමන්ත්රණය පරාජය 

කිරීමට ග  සාමකාමී වෑයම රශ් සාවට ල මකොට තිමබනවා. 

ඊළඟට, "2017 සැකතැේබර් මාසමේ අතුරුදහන් වූ තැනැ තන් 

පිළිබා කාර්යාලය පිහිටුදිම, 2018 මපබරවාරි මාසමේදී එහි 

මකොමසාරිස්වරුන් ප  කිරීම හා එහි වරපත්රය පූර්ණ වශ්මයන් 

ක්රියා මක කිරීම සාහා ඒ ආයතනයට අදාළ කටයුතු ආරේභ 

කිරීම සාදරමයන් පිළිග, මි." කියලා තිමබනවා. අතුරුදහන් වූ 

තැනැ තන් පිළිබා කාර්යාලය ආරේභ කිරීම  Human Rights 

Commission එක පිළිගන්නවා. ඒ තමයි මදවැ,  එක. තුන්වැ,  

එක  මම කියවන්නේ. "10 7 ජුලි මස  0 න්ට  4 ද වා මානව 

හිමිකේ හා ත්රස්ත විමරෝකර කාර්යයන් පිළිබා විමශ්ේ  වාර්තා 

සේපාදකවරයා වින්න්ද, 2017 ඔ මතෝබර් මස  0වැ, දා න්ට 

13වැ, දා ද වා සතයය, යු තිය, සාධාරණ වය, හා, පූරණය 

රවර්ධනය හා එම න්දුදිේ නැවත න්දු මනොදිම පිළිබා සහතික දිම 

සේබන්ධ විමශ්ේ  වාර්තා සේපාදකවරයා වින්න්ද, 2017 මදසැේබර් 

මස 4 න්ට  5 ද වා අ තමනෝමතිකව රාවා තබා ගැනීම පිළිබා 

කාර්ය කණ්ඩායම වින්න්ද, 2018 සැකතැේබර් 3 න්ට    ද වා 

මානව හිමිකේ පූර්ණ වශ්මයන් භු ති විීමම වි යමයහි විමේශ් 

ණයවල බලපෑම සේබන්ධ සව්ාකරන විමශ්ේ ඥවරයා වින්න්ද න්දු 

කරන ලද පැමිණිලි සාදරමයන් පිළිග, මි." කියා තිමබනවා. ඒ 

කියන්මන් ල කා ආණ්ඩුව අරමගන තිමබන පියවර මානව හිමිකේ 

මකොමිසම පිළිමගන තිමබනවා.  

ඊට පස්මසේ තව එක  තිමබනවා. "මේශීය ජනතාවට නැවත 

න්ය ජීවමනෝපාය ආරේභ කිරීමේ හැකියාව ලබා මදනු පිණිස 

සන්නේධ අ ශ් රැීම න්ටින මප ේගලික ඉඩේ න්යල්ල , දහස් කිරීම 

වි යමයහි ශ්රී ල කා ආණ්ඩුව වින්න් නැවත නැවත  න්දු කරන ලද 

මපොදු කැපදිම න්හිප  කරමි." ඒ කියන්මන්, උතුරු රමේශ්මේ 

ඉඩේ ජනතාවට ලබා දීමට ආණ්ඩුමේ කැපදිම න්හිප  කරමින්, 

මපරදී සන්නේධ අ ශ් රැීම න්ටි ඇතැේ මප ේගලික ඉඩේ න්විල් 

පුරවැන්යන්මද හිමිකාරි වයට ආපසු භාරදීම අගය කරනවා 

කිය ාායි. විමශ්ේ මයන්ම උතුරුකරමේ ඉඩේ ජනතාවට ආපසු ලබා 

දීම අගය කර තිමබනවා.  

"මමම පසුබම තුළ තවදුරට  වැදග  රගතීන් අ ප  කර 

ග, මින් කාල රාමුව  සහිතව අදාළ ක්රමමෝපායන් ක්රියා මක 

කිරීම සාහා විධික්රම සේමත කර ගැනීම දිරිම  කරමින් 

හා, පූරණය පිළිබා කාර්යාලය  පිහිටුදිම සේබන්ධමයන් මගන 

ඇති පියවරයන්හි රගතිය ද ඇතුළ ව සතය හා රතිසන්ධාන 

මකොමි න් සභාව  ස්ථාපනය කිරීම සාහා වු පන  මකටුේපත  

සේබන්ධ ස කල්ප පත්රය  අමාතය මණ්ඩලය මවත ඉදිරිප  

කිරීම, 1978 ත්රස්තවාදය වැළැ දිමේ පනත අවල ගු කිරීම සාහා 

වූ මයෝජනාව ද ඇතුළ ව අ ක 30/0  දරන මානව හිමිකේ 

කවුන්න්ල මයෝජනාව ක්රියා මක කිරීම සාහා ශ්රී ල කා රජය 

වින්න් ගන්නා ලද මවන  පියවරයන් සැලකිල්ලට ග, මින්, අගය 

කරමි." කියා අපි ග  පියවර වර්ණනා කරනවා. මේ වාමද තව 

වගන්ති ගණනාව  තිමබනවා, ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, . 

මම අහන්මන්,  ඇයි මේ මයෝජනාව මවනස ්කරන්න යන්මන් 

කියන එකයි. ඇයි මේක මවනස ්කරන්මන්?  පසුගිය අවුරුදු තුන 

හතමර් ඇති මවලා තිමබන රගතිය වර්ණනා කර තිමබනවා.  අපි 

මේක තව තව  දියුණු කරන්නට ඕනෑ.  We must go step by 
step.  We must develop this.  

ඇයි, මේක මවනස් කරන්න යන්මන් කිය ාා ගරු මහින්ද 

සමරන් හ  මන්ත්රීතුමාමගන්   මම අහන්න කැමතියි. ඔබතුමා  එහි 

, මයෝජිතමය . මමොකද, මහින්ද රාජප   මැතිතුමා ජනාධිපති 

වශ්මයන් න්ටි කාලමේ  අපි  ආර්ථික සේබාධක අබයසයි හි ටිමේ.  

මම කලින් පාර්ලිමේන්තුමේදී කිේවා, 2012, 2013, 2014 -

අවුරුදු තුන -  ශ්රී ල කාව ට විරුේධව එ ස  ජාතීන්මද මානව 

හිමිකේ කවුන්න්ලමේ මයෝජනා සේමත වුණ බව.  ඔබතුමාමන් 

ගිමේ? ඔබතුමා මන් කිමයේමේ. 10 1, 2013, 2014 වර් වල ශ්රී 

ල කාව ට විරුේධව මයෝජනා තුන  සේමත වුණා. මේවාමද 

අගයමින් මනොමවයි, විරුේධව.  10 5  වර් මේ  අපි මකොමහේද 

හිටිමේ?  2015 වර් මේ  අපි හිටිමේ ආර්ථික සේබාධක අබයස. 

10 5 වර් මේ  මහින්ද රාජප    මැතිතුමා  දිනුවා නේ  ආර්ථික 

සේබාධක ල කාවට තමයි එන්මන්. එම , සායි අවුරුදු මදකකට 

කලින් ඡන්දයකට ගිමේ. ආර්ථික  සේබාධක ආවා නේ අමක මුළු 

රටම  වයසනයකට යට  මවනවා. එතුමාට  ඒකට මුහුණ 

මදන්නට බැහැ. ස්වාමාලන්තය  හැමරන්නට  මලෝකමේ  වැදග  

රටවල් තරහ මවලා.  

අමන  කාරණය  මමයයි. මම ගරු මහින්ද සමරන් හ 

මැතිතුමාට කියනවා.  ඔබතුමාට මතක ඇති. මහින්ද රාජප   

මැතිතුමාමද ආණ්ඩුමේ තමුන්නාන්මසේලා අවුරුදු ගණනාව  

න්ටියා. ත්රිටමණාමලමේ ශි යයන් ඝාතනය කළ මවලාමේ 

ආණ්ඩුමේ ඇමතිවරු ඒ මැරුණු  ශි යයන්මද  මදමේපියන්ට 

දුරකථනමයන් කථා කළා. Dr. Manoharan  න්ටිනවා. ඔහුමද 

පුතා නැති වුණා. ආණ්ඩුමේ රබල ඇමතිවරු Dr. Manoharanට 

කථා කර කියනවා, "මේක ගැන පැමිණිලි කරන්න එපා. අපි ඔබට 

මකොළඹින් මගය  මදන්නේ. වාහනය  මදන්නේ." කියා.  

ලජ්ජයි. මට ඕනෑ නේ ඇමතිවරුන්මද නේ කියන්න  පුළුවන්. මම 
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කැමති නැහැ, නේ කියන්න. මහින්ද රාජප   මැතිතුමාට මානව 

හිමිකේ කවුන්න්ලය පැ ම ව  යන්න බැරිවයි  න්ටිමේ. දැන් මේ 

අද ජනාධිපතිතුමා අරින්න හදන මන්ත්රීවරු  ඒ කාලමේ 

ආණ්ඩුමේ හිටියා.  මහින්ද සමරන් හ මැතිතුමා තමයි අවුරුදු 

දහය ම  මානව හිමිකේ කවුන්න්ලයට ගිමේ. ඔබතුමාමන්  ගිමේ? 

ගිහිල්ලා අන්තිමට මමොකද වුමණ්? අවුරුදු දහය  ගිහිල්ලා, 2012, 

2013, 2014 වර් වල මයෝජනා තුන  ල කාවට විරුේධව සේමත 

වුණා. ඕක තමයි තමුන්නාන්මසේලා ලබාග  ජයරහණය. 10 5 

වර් මේ  හිටිමේ ආර්ථික සේබාධක අබයස. මලෝක නායකයින්ට 

රට යන්නට බැහැ. එම , සා මේක ආපස්සට හරවන්නට හදන්නට 

එපා. අපි අමක වගකීේ ම රුේ ගන්නට  ඕනෑ. විධායක මේ වගකීම 

එක .  පාර්ලිමේන්තුමේ වගකීම  එක . අධිකරණමේ වගකීම 

තව  එක .   අපි මේවා අභිභවා යන්නට ගිමයො  - 

 

 

ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු සභානායකතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි මදක  තිමයනවා.  

 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will speak for another five minutes, Sir.    අමක වගකීේ 

මතෝරා ගන්මන් නැතිව- දැන් බලන්න, ජනාධිපතිතුමා. එතුමා 

එතුමාමද මාමාවන්  හඳුනා ග ම  නැහැ.  ජනාධිපතිතුමා 

එතුමාමද මාමාවන් හඳුනා ගන්න ඕනෑ. පාර්ලිමේන්තුව හැ ටියට  

අපි අමක මාමාවන් දැන ගන්නට  ඕනෑ. අධිකරණය තමන්මද 

මාමාවන්  හඳුනාගන්න ඕනෑ.  අපි අමන  මකනාමද මාමාවට 

ගිමයො  අර්බුදය  ඇති මවනවා. ගරු මහින්දානන්ද මන්ත්රීතුමා 

කිේවා අර්බුදය  ඇති මවලා තිමබනවා කියා. අර්බුදය  ඇති 

මවලා තිමබනවා. අර්බුදය  ඇති මවලා තිමබන්මන් - විධායකයයි, 

වයවස්ථාදායකයයි, අධිකරණයයි තමන්මද මාමාවන් දන්මන් 

නැතිව අමන   මකනාමද මාමාවට ගිහින් වැඩ කරන්නට 

හැදුමවො  අර්බුදය  ඇති මවනවා.   

ගරු වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා, මන්ත්රී ස ඛ්යාව 7  

  තියාමගන; දැන් ඊමේ මපනුණාමද  7 යි ඉන්මන්. මන්ත්රී 

ස ඛ්යාව 7    තියාමගන ආණ්ඩුව දුන්නා මහින්ද රාජප   

මහ මයාට. එත මකොට අර්බුදය  ඇති මවනවාමන්. අර්බුදය  

ඇති මවනවා. සුළුතරයකට ආණ්ඩුව  දුන්නා.  කවුද අර්බුදය ඇති 

කමළේ අපිද? අපි තමයි එතුමාව දිමනේමේ.  මමද  දිසත්්රි කමයන්  

න්යයට 56  ඡන්ද අරමගන දුන්නා. වැඩිම  න් හල මබ ේධ 

දිස්ත්රි කය. එතුමාට  වැඩිම බහුතරය අරමගන දුන්මන් මහනුවර 

දිස්ත්රි කමයන්.  ඡන්ද 9 ,000  අපි අරමගන දුන්නා,  බහුතරය. 

අපියි එතුමාව දිමනේමේ. මහින්ද රාජප   මැතිතුමා මනොමවයි. 

පරාජය කළ එ මකනා අගමැති කළාම දැන් එතුමාට ජනවරම  

තිමබනවා ද? ජනවරම  නැහැ. පරාජය කරපු  එ මකනා අගමැති 

කළා. තමන්මද මාමාවන් දන්මන් නැතිව වැඩ කරනමකොට මමය  

න්ේධ මවනවා.  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස  මශ්ෝධනය  

මගන එනමකොට  එතුමාට මම කිේවා."මේ  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ස  මශ්ෝධනමේ , ර්මාති ඔබතුමා." කියා. ඇ ත 

වශ්මයන්ම ඒ අවුරුේමේ  එතුමා අපි කියන මදය  ඇහුවා. එතුමාමද 

බලතල න්යයට අනුනවය  අගමැතිට දුන්නා.  

 
ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Please do not disturb me. I cannot give you time. ගරු 
ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්රීතුම, , දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
ස මශ්ෝධනය මගන එනමකොට ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුමේ 
හිටිමේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට,- 
 

ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order?  

 
ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මේ පාර්ලිමේන්තුමේ ඒ මවලාමේ හිටපු මන්ත්රීවරමය  

හැටියට මම කියන්මන්. ජනාධිපතිතුමා ජයරහණය කරලා 43 

මදමන  හිටපු එ ස  ජාතික ප  ය,- 

 

ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
There is no point of Order in it.   Hon. Kiriella, you go 

ahead. 
 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අයිමයෝ! මේ, න්ල්ලර කථා; මපොල් කථා; ටමරුණෑගල න්ල්ලර 

කථා. ඕවා තමයි ඔබතුමා දන්මන්. ඔබතුමා වාඩි මවන්න. මම 

ජනාධිපතිතුමා ගැන නරක  කිේමේ නැහැ. මම කිේමේ, 2015 

යහ පාලන ආණ්ඩුව ආපු විගස එතුමා එතුමාමද බලතල න්යල්ලම 

අගමැතිතුමාට මදන්න කැමැති වුණා කියලයි. එමහම මන්ද, ඉරාන්  

අමාතයතුමා? 

 
ගන ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා (ුදදේ රාජාය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 

அமமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ඔේ. 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මකටුේපත මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට ගියා. මශ්රේ ්ඨාධිකරණය තමයි 

කිේමේ මේ බලතල මදන්න බැහැ කියලා. එතුමා ඒ මට්ටමේ 

හිටිමේ, He wanted to give all his powers to the Hon. Prime 
Minister.  It was the Supreme Court that said, "You cannot 

give these powers because you have a mandate." ඒ කාලමේ 

එතුමා ඒ විධියට වැඩ මකරුවා. නමු , පසුව එතුමාමද මාමාව 

ඉ මවා ගිය , සා මේ ත  වය ඇති වුණා. මේක අපි කරපු 

මදය  මනොමවයි. අපට මදොස් කියලා වැඩ  නැහැ. එතුමා මාමාව 

ඉ මවා ගියාම අපට මැදිහ  මවන්න න්ේධ වුණා. මම ගරු 

මහින්ද සමරන් හ මැතිතුමාමගන් උ තරය  බලාමපොමරො තු 

මවනවා. මේ මයෝජනාව මවනස් කරන්න එපා. අපට එ ස  

ජාතීන්මද මානව හිමිකේ කවුන්සලමේ රධාන අය කියලා 

තිමබනවා, මේ මයෝජනා තවදුරට  ලිහිල් කරන්න පුළුවන් 

කියලා. ල කාවට ගැලමපන, න්යලු ජාතීන්ට පිළිගන්න පුළුවන් 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව  හදලා බලය විමධයගත කමළො , මේ 

සමහර බරපතළ මචෝදනා අපට ලිහිල් කරගන්න පුළුවන් කියලා 
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පාර්ලිමේන්තුව 

එ ස  ජාතීන්මද මානව හිමිකේ කවුන්සලමේ රධානීන් අපට 

කියලා තිමබනවා.  

දැන් බලන්න, එදා ජනාධිපතිතුමාමද රධාන වමයන් අපි හමු 

වුණා. හමු වුණාම, විධායක ජනාධිපති ක්රමය ගැන එකඟතාව  

නැහැ; මැතිවරණ ක්රමය ගැන එකඟතාව  නැහැ. නමු  බලය 

මබදීම  - sharing of power - ගැන න්යලු මදනාම එකඟයි. 

මමොකද, අපි මමමහයුේ කමිටුමේදී ම ඩරල් ක්රමය  ගැන 

සාකච්ඡා මකරුමේ නැහැ; උතුරු නැමඟනහිර ඒකාබේධ කිරීම 

ගැන සාකච්ඡා මකරුමේ නැහැ. අපි සාකච්ඡා මකරුමේ පළා  

සභා ශ් තිම  කරන්මන් මකොමහොමද කියලයි. ඒකට න්යලු 

මදනාම කැමැතියි. දටමණ  කැමැතියි. දටමමණ් මහ ඇමතිවරු 

උතුමර් අයට වඩා රගතිශීලී මයෝජනා ඉදිරිප  කරලා තිබුණා. මේ 

ගැන ලියවිල්ල  පාර්ලිමේන්තුවට දාලා, න්යලු මදනාමද 

කැමැ ත ගන්න පුළුවන් නේ, අපට ඉදිරි ගමන  තිමබනවා. 

හැබැයි, මම කියනවා, මේ මයෝජනා මවනස ්කරන්න එපා කියලා. 

එමහම කමළො  විශ්ාල ආපස්සට යෑම  න්ේධ කරන්මන්.  

මහින්දානන්ද අලු ගමමද  හිටපු ඇමතිතුමා කිේවා, අල්ලස ්

මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව ගැන. 

 

ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු සභානායකතුම, , ඔබතුමාට විනාඩියක කාලය  

තිමබනවා. 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Okay, I will finish.   
 

පසුගිය අවුරුදු  0 තුළ අල්ලස ්මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාවට මැති-ඇමතිවරු 39මදමනටමට විරුේධව 

මචෝදනා එල්ල වුණා. විජයදාස රාජප   මහ තයාමද කථාව මා 

ළඟ තිමබනවා. මම එම කථාව සභාගත* කරනවා.  

එතුමා කියලා තිමබනවා, ඒ 39ම , මදොස් මකොට , දහස් 

මකරුවා කියලා. , මදොස් මකොට , දහස ්මකරුවා කියලා, විජයදාස 

රාජප   මැතිතුමා අධිකරණ ඇමති කාලමේ මේ 

පාර්ලිමේන්තුමේදී කථාව  කරමින් සාහන් කරලා තිමබනවා. මම 

නැවත වර  මහින්ද මැතිතුමාමගන් ඉල්ලන්මන්, මේ මයෝජනාව 

මවනස් කරන්න එපා කියන එකයි.   You are making a big 

mistake.  Our journey in the last four years has been 
constructive.  There are problems, but we are going step by 
step. If you try to change this, then you are doing a great 
disservice to the country.  

 

 

ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
මබොමහොම ස්තුතියි.  

 

ඊළඟට ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 

[පූ.භා.  .  ] 
 

ගන අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, , විමශ්ේ මයන් අද සාකච්ඡාවට 

බඳුන් කරන අමක රමට් ආයතන ගණනාව  වාමදම 

ජනාධිපතිමද වැය ශීර් ය, අරාමාතයවරයාමද කාර්යාලමේ වැය 

ශීර් ය ආදී වැදග   ම ේත්ර ගණනාව  පිළිබාව කාරක සභා 

විවාද යට සහභාගි මවන්න අවසථ්ාව ලබා දීම පිළිබාව ඔබතුමාට 

මබමහවින් ස්තුතිවන්ත මවනවා.  

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, , ආයතන කිහිපය  ගැන කථා 

කරන්න තිමබන , සා මා මකටිමයන් එකින් එක කරුණු ඉදිරිප  

කරන්න සූදානේ. පළමු මකොටම විගණන මසේවා මකොමි න් සභාව 

පිළිබාව මා සාහන් කරන්න ඕනෑ. ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, , 

විගණන මසේවා මකොමි න් සභාව ස්ථාපිත කිරීමේදී විශ්ාල මලස 

සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ කරුණ  තමයි, අමක රමට් විගණන මසේවාව 

ස්වාකරන වයට ප  කළ යුතුයි කියන ස්ථාවර වය. ඒ මමොකද? 

අපි මේ පාර්ලිමේන්තුමවන් මවන් කරලා මදන විශ්ාල මුදල් 

රමාණය  -ඒවා මහජනයාමද බදු මුදල්.-  හැන්රදිමේදී පැවැති 

ආණ්ඩු මමන්ම පවතින ආණ්ඩු විශ්ාල මලස ඒවා අවභාවිතාමේ 

මයදදිම , නාස්ති කිරීම , මහොරකේ කිරීම  න්දු දි තිමබනවා.  

එයට යේ රමාණයකට මහෝ බාධාව  ඇති කරන්න පරී  ාවකට 

භාජන කිරීම මවනුමවන් ස්වාකරන විගණන මකොමි න් සභාව  

පිළිබාව මපනී හිටපු මේශ්පාලන වයාපාරය  තමයි ජනතා 

විමු ති මපරමුණ. දහනවවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය 

හරහා ස්වාකරන විගණන මකොමි න් සභාව සථ්ාපිත කළ , අදාළ 

පනත සේමත කරගන්න පසු ගිය අවුරුේමේ අමගෝස්තු මාසමේ 

 වැ,  දා මවන කල් දීර්ඝ කාලය  -අවුරුදු තුනකට ආසන්න 

කාලය ,- ගත වුණා.  

මමහිදී විමශ්ේ මයන්ම කාර්යයන් මදක  බලා මපොමරො තු 

වුණා. පළමුවන කාර්යය තමයි, ජාතික විගණන කාර්යාලය 

පිහිටුවා ඊට මූලය ස්වාකරන වය ලබාදීම. ඒ කියන්මන්, මීට මපර 

මුදල් අමාතයා ශ්ය හරහා මුදල් මවන් කරනු ලැබුවා නේ, මුදල් 

අමාතයා ශ්යට හැකියාව ලැමබනවා, මුදල් දීම මහෝ මනොදීම මත 

යේ රමාණයකට විගණනය පාලනය කරන්න. එම , සා මුදල් 

මවන්කර ගැනීම බලාමපොමරො තු වුණා. ගරු කථානායකතුමා 

හරහා ඒකාබේධ අරමුදලින් මුදල් මවන්කර ගැනීමේ අමක  ාව  

තිබුණා. ඒ වාමදම විගණන මසේවය  ස්ථාපිතමකොට ඒ 

, ලධාරින්මද බාවා ගැනීේ, උසස ්කිරීේ, මාරු කිරීේ රාජය මසේවා 

මකොමි න් සභාව මවනුවට විගණන මසේවා මකොමි න් සභාවට 

පවරා ගැනීම අමක  ාව වුණා. මේ කාර්යයන් මදක තමයි 

විගණන මසේවා මකොමිසමට පැවරී තිමබන රධානම කාර්යයන් 

මදක. ශ්රී ල කා රාජය විගණන මසේවමේ සාමාජිකයන්මද 

ප කිරීේ, උසස ්කිරීේ, මාරු කිරීේ, විනය පාලනය සහ මසේවමයන් 

ඉව  කිරීමේ බලය, ශ්රී ල කා රාජය විගණන මසේවමේ 

සාමාජිකයන් බාවා ගැනීමේ පටිපාටි සකස් කිරීම හා ජාතික 

විගණන කාර්යාලමේ වාර්ිකක ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමයි 

විගණන මසේවා මකොමි න් සභාමේ රධාන කාර්යය. නමු  ල   

 5කට ආසන්න මුළු රාජය මසේවමේ , ලධාරින්මද කාර්ය 

සාධනමේ මූලය වගදිම පරී  ා කරන විගණන කාර්යාල හා 

බැඳුණු විගණන මසේවා මකොමිසම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට පවරා 

ඇති ඉහත කාර්යයන් තුනම මේ ද වා ඉටු කර නැහැ. මාසයකට 

රුපියල් ල   11කට -රුපියල් මිලියන 1.1කට- ආසන්න මුදල  

විගණන මසේවා මකොමි න් සභාව මවනුමවන් වැයමකොට 

තිමබනවා. මේ වනවිට රුපියල් මිලියන 80කට -රුපියල් ල   

800කට- ආසන්න මුදල  විගණන මසේවා මකොමිසම මවනුමවන් 

දරා තිමබනවා. හැබැයි 10 8 අමගෝස්තු මාසමේ 0  දා න්ට 

55 56 

[ගරු ල  ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 

—————— 
*  පස්තකාලමේ තබා ඇත. 
* நூல் நிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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ක්රියා මක වන විගණන පනත මඟින් මාස 3  ඇතළත ශ්රී ල කා 

රාජය විගණන මසේවය පිහිටු විය යුතු බව ජාතික විගණන පනම  

54 (5) (අ) වගන්තිය රකාරව සාහන් දි තිබුණද, එයද ඉ මවා 

මාස 4  මගොස් තිබුණද, ශ්රී ල කා රාජය විගණන මසේවය ඇති 

කරලීමට මකොමිසම අමපොමහොස  දි තිමබනවා. ගරු 

සභාපතිතුම, , දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා ස මශ්ෝධනය තුළ 

මමම විගණන මසේවා මකොමි න් සභාව  පිළිබා කරුණු ඉදිරිප  

කර තිබුණා. ඒ , සා අවුරුදු තුනකට ආසන්න කාලය  විගණන 

මසේවා මකොමිසම , ස්කාරමණ් කාලය ගත කරනවා මවනුවට අඩුම 

තරමේ ඔවුන්ට මසේවා වයවස්ථාව  සකස් කළ යුතුව තිබුණා. 

නමු  පනම  තිමබනවා, අමගෝස්තු මාසමේ 0  දා න්ට මාස 

තුන  ඇතුළත ශ්රී ල කා රාජය විගණන මසේවය පිහිටු වන්න ඕනෑය 

කියලා. නමු  දැන් මාස හතකට ආසන්න කාලය  ගතමවමින් 

තිමබනවා. තවම  විගණන මසේවා මකොමිසම ස්ථාපිත කරන්න 

සම මවලා නැහැ. ඒ මවනුවට මමොක ද කරන්මන්? 2018.10.04 

දින විගණන මසේවා මකොමි න් සභාමේ මල්කේවරයා එම 

මසේවකයන් එයට ඇතුළ  කරගන්න කියලා නීතිපති 

මදපාර්තමේන්තුමවන් ඉල්ලීම  කරලා තිමබනවා. ශ්රී ල කා රාජය 

විගණන මසේවය ස්ථාපිත කරන මත  මමමසේ කටයුතු කිරීම 

සේබන්ධමයන් කරුණු ද වමින් මදපාර්තමේන්තුමේ රධාන 

වි තීය සමිතිය මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ නඩුව  පවරා තිමබනවා. ඒ 

නඩුව සේබන්ධමයන් නීතිපතිවරයා වින්න් විගණන මසේවා 

මකොමිසමට කරුණු ද වා ඇ ම  මකොමිසම බලය  මනොමැතිව 

කටයුතු කර ඇති බවයි. හැබැයි එවැ,  කින්දු බලය  නැතුව, 

මසේවා වයවස්ථාව  සකස් කර ගන්මන් නැතුව, ශ්රී ල කා විගණන 

මසේවය ස්ථාපිත කරන්මන් නැතුව මමොක ද මවලා තිමබන්මන්? 

දැන් විනය පරී  ණවලට මැදිහ  දි ම ද වා වර්ධනය දි 

තිමබනවා. රාජකාරි මවලාව තුළ මකොමි න් සභාවට විරුේධව 

විමරෝධතාව  පැවැ දිම ඇතුළු ජාතික විගණන කාර්යාල 

, ලධාරින්මද අවිධිම  ක්රියාවන් පිළිබාව විධිම  පරී  ණය  

පව වන්න කියලා, විගණකාධිපති මඟින් ඩබ්ලිේ.එස්.එේ.ම . 

න්ල්වා අධය   (පාලන) ජාතික විගණන කාර්යාලය මවත 

එේ.ඩබ්ලිේ. කාන්ති ගුණතිලක මල්කේ, විගණන මසේවා 

මකොමි න් සභාව වින්න් මයොමු කරලා තිමබනවා. විගණන මසේවා 

මකොමි න් සභාව හරහා අමක  ා කමළේ, විගණන , ලධාරින්මද 

ස්වාකරන වය , ගරු වය , ඔවුන්මද වටිනාකම  ආර  ා 

කරමින් ඔවුන්මද කාර්ය භාරය  කාර්ය  ම කිරීමයි. හැබැයි 

කියන්න කනගාටුයි, තමන් මතෝරා ගන්නා ලද කණ්ඩායම  මවත 

යේ යේ සැලකිල්ල  ද වමින් විගණන මසේවා මකොමි න් සභාමේ 

ක්රියාකාරි වය අඩපණ කිරීමේ දිසාවට තමයි ගමන් කරමින් 

තිමබන්මන්.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව ගැන  මා කියන්න ඕනෑ. මේ 

අවස්ථාමේදී කථානායකතුමා න්ටියා නේ වඩා මහොායි. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාව තීරණය  ග තා, අවුරුදු තුමනන් පසුව න්යලු 

මකොමි න් සභා යළි තහවුරු කරන්න , යළි ප කරන්න . 

නමු , එම මකොමි න් සභාවම දීර්ඝ මලස ඉදිරියට යන්නට තමයි 

තීරණය අරමගන තිමබන්මන්. අඩුම තරමින් එම මකොමි න් 

සභාවල ක්රියාකාරි වය , එම මකොමි න් සභාවල ත,  ත,  

සාමාජිකයාමද ක්රියාකාරි වය පිළිබාව  මීට වඩා යේ 

ඇගැයීමකින් පසුව තමයි මමම ප  කිරීේ දීර්ඝ කළ යුතුව 

තිබුමණ්. නමු , දහනව මව,  ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා ස මශ්ෝධනය 

අනුව ජනාධිපතිවරයා වින්න් නේ එවන්මන් නැ නේ තිමබන 

මකොමි න් සභාවම ඉස්සරහාට යන ත  වය  , ර්මාණය දි 

තිබුණා. ඒ , සා න්යලු මකොමි න් සභාවලට අදාළව යේ 

ඇගැයීමකට භාජනය කිරීමමන් පසුව ඒ සාමාජිකයන්මද ප  

කිරීේ දීර්ඝ කළ යුතුව තිබුණ , එමසේ ඇගැයීමකට භාජනය 

කිරීමට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව අසම  දි තිමබනවා. ඒ 

පිළිබාව කථානායකවරයා  යේ රමාණයකට වග කිව යුතුයි.  

ගරු , මයෝජ් ය සභාපතිතුම, , ඒ වාමදම අල්ලස ් මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව ගැන  යම  කිව යුතුයි. 

ඉස්මසල්ලාම මම එහි , ලධාරින්මද ගැටලු පිළිබාව කරුණු 

ඉදිරිප  කරන්නේ. නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමේ, නීති මකටුේප  

මදපාර්තමේන්තුමේ සහ අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමේ නීති , ලධාරින් න්යලුමදනාම 1994 න්ට නීති 

, ලධාරි මසේවා ගණමේ පිහිටුවා තිබුණා; 2006 සහ 2016 වැටුක 

ච  ර මල්ඛ්න මඟින් SL5 වැටුක තලමේ, නීති , ලධාරි මසේවා 

ගණමේ තබා තිබුණා. නමු , 2018 න්ට නීතිපති 

මදපාර්තමේන්තු මේ සහ නීති මකටුේප  මදපාර්තමේන්තුමේ 

, ලධාරින්ට මවනම වැටුක ලබා දීම න්දු වුණා. ඊට අමතරව 

අධිකරණ අමා  යා ශ්මේ ච  රමල්ඛ් 01/2018 මඟින් විශ්ාල 

ක රමාණය  දීමනා ලබා දී තිමබනවා. අධිමචෝදනා ප  ර ඉදිරිප  

කිරීමට බලය ඇ ම  නීතිපති මදපාර්තමේන්තුවට සහ අල්ලස් 

මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට පමණි. මමම 

නීති , ලධාරින් මදමගොල්ලන්මදම මූලික රාජකාරිය 

විමර්ශ්නවලට උපමදස් ලබා දී, නඩු පවරා, අධිකරණමේ 

පැමිණිල්ල මමමහයදිමයි. අල්ලස ් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමේ නීති , ලධාරින් දිවයින පුරාම අල්ලස ් හා 

ත ණ වැළැ දිමේ කටයුතුවල , රතමවමින් න්ටිනවා. අල්ලස ්හා 

ත ණ තුරන් කිරීම ගැන මබොමහෝ කථා තිබුණ  නීතිපති 

මදපාර්තමේන්තුමේ සහ නීති මකටුේප  මදපාර්තමේන්තුමේ නීති 

, ලධාරින්ට ලබා දුන් වැටුක වැඩි කිරීේ හා දීමනා අල්ලස ් මහෝ 

ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ නීති , ලධාරින් 28 

මදනාට ලබා මනොමදන්මන් ඇයි කියලා මම දැන ගන්නට 

කැමැතියි. මමොකද, මීට මපර නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමේ නීති 

, ලධාරිනු  හා අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් 

සභාමේ නීති , ලධාරිනු  සමාන්තර වැටුක තලයක පිහිටුවා 

තිබුණ  අද අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් 

සභාමේ කටයුතු කරන නීති , ලධාරින් 28 මදනාට යේ 

අසාධාරණය  න්දුමවලා තිමබනවා.  

ඔවුන්මද වැටුක තල පිළිබාව එවැ,  අසාධාරණය  තිමබන 

අතර, අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ 

කාර්ය භාරය ගැන මම අවධානය මයොමු කරවන්නට කැමැතියි. 

අමක රමට් මහ ජනයාමද මේමපොළ මහොරකේ කිරීම, රාජ් යමයන් 

කාර්යය  කර ගැනීම සාහා අල්ලස් ලබා දීම ආදී ඉතාම  

බරපතළ ගණමේ මචෝදනා, පැවති හැම ආණ්ඩුවකටම එල්ල දි 

තිමබනවා. පැවති හැම ආණ්ඩුවකම අමා  යවරුන්ට, 

ජනාධිපතිවරයාට, අද රාමා  යවරයාට මමවැ,  මචෝදනා එල්ල දි 

තිබුණා. පසුගිය දශ්ක ගණනාව මුළුල්මල්, අල්ලස ් මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව පිහිටුවනු ලැබූ දවමසේ න්ට 

අමා  යවරුන්, ඉහළ , ලධාරින් පිළිබාව විශ්ාල පැමිණිලි 

ක රමාණය  මගොනු මකොට තිමබනවා.  

ගරු , මයෝජ් ය සභාපතිතුම, , මා සතුව තිමබන වාර්තාව 

අනුව 2018 වසමර් නඩු පවරා තිමබන්මන් කාටද? මමහේස ් රා  

අධිකරණමේ නඩු 16  පවරලා තිමබනවා. ඒ 16 තුළ, විදුලිබල 

අමා  යා ශ්මේ හිටපු මල්කේවරයා, හිටපු නීතිපතිවරයා, 

අභියාචනාධිකරණමේ වි, සුරුවරු, හිටපු නගරාධිපති, හිටපු 

ක රාමේශීය සභා මන්  රීවරුන් මදමදමනටම, මපොලිස් පරී  ක, 

මපොලිස් මකොස්තාපල්, රජමේ මසේවකයන් මනොවන මදමදමනටම, 

හිටපු ක රාමේශීය සභා මන්  රීවරුන් මදමදමනටම, මපොලිස් 

ආර  ක සහායකයටම, කාර්යාල කාර්ය සහායක මකමනටම සහ 

ද රාම , ලධාරිවරමය  න්ටිනවා. මේ අයට තමයි මමහේස ් රා  

අධිකරණමේ නඩු 16 පවරා තිමබන්මන්. පහ  තැ, න් යයි ගලා, 

ජමල් වාමද තමයි. කල්පනා කරලා බලන්න. 

ඊළඟට, මහාධිකරණමේ නඩු 36  පවරලා තිමබනවා. කාටද 

මහාධිකරණමේ නඩු පවරා තිමබන්මන්? මපොලිස් 
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පාර්ලිමේන්තුව 

පරී  කවරමයටමට - IP මහ මමයටමට - විදුලි අධිකාරි 

මකමනටමට, විදුහල්පතිවරමයටමට, මාර්ග ස වර්ධන අධිකාරිමේ 

තා  ණ , ලධාරින් මදමදමනටමට, බීට්ටු වන , ලධාරියටමට, 

මහජන මස ඛ් ය පරී  කවරමයටමට, උප මපොලිස් පරී  ක 

මහ මමයටමට, මස ඛ් ය කාර්ය සහායක මකමනටමට, ද රාම 

, ලධාරින් පස් මදමනටමට, මපොලිස් සාජන්ට්ලා පස ් මදමනටමට, 

තා  ණ , ලධාරිමයටමට, , මයෝජ් ය විදුහල්පතිවරමයටමට, 

සහකාර විටමණුේ කළමනාකාරවරමයටමට, න්විල් පුේගලයන් හ  

මදමනටමට, මපොලිස ් මකොසත්ාපල්වරුන් තුන් මදමනටමට, යුද හමුදා 

මසබමළටමට, කාර්යාල කාර්ය සහායක මකමනටමට, - ලිපි එමහට 

මමමහට මගන යන මකමනටමට-, විදුලි ශිල්පිමයටමට, කේකරු 

, ලධාරිමයටමට, ගබඩා භාරකරුමවටමට සහ පවි  රාගාර යන්  ර 

  රියාකරුමවටමට. අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමවන් මමහේස්  රා  අධිකරණමේ , 

මහාධිකරණමේ  නඩු පවරා තිමබන්මන් කාටද? හැබැයි, අපි ඉතා 

වගකීමමන් කියනවා 2015න් පසුව "ත ණ විමරෝකර හඬ" වින්න් 

අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට පැමිණිලි 

විශ්ාල ස ඛ් යාව  ඉදිරිප  කළ බව. ඒක ඇතුමළේ හිටපු 

ජනාධිපතිමද ආර්යාව ඉන්නවා; හිටපු ජනාධිපතිමද පු තු 

ඉන්නවා; ඇමතිවරු ඉන්නවා; , මයෝජ් ය ඇමතිවරු ඉන්නවා. 

2015 ට මපර පැවති ආණ්ඩුව පිළිබාව විශ්ාල ක රමාණය  

මචෝදනා ඉදිරිප  වුණා. 2015න් පසුව පැමිණිලි ඉදිරිප  කළ අය 

අතර අද රාමා  යවරු ඉන්නවා ; මස ඛ් ය අමා  යවරු ඉන්නවා.  

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාමද කාලමේ මනොමවයි2 ඊට මපර  මාස 

අමට් මාර්ග ස වර්ධන ඇමතිතුමා ඉන්නවා. 10 5 අමගෝස්තු2  

මාසය ද වා න්ටි මාර්ග ස වර්ධන ඇමතිතුමා ඉන්නවා.  
 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම නැහැමන්. 
 

ගන අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊටපස්මසේ ඔබතුමාමද තිමයන්මන්. මමමහම මන් මවලා 

තිමයන්මන්. දැන් මේ අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාව නඩු පවරන්මන් කාටද? මේ අය කවුද? 

මකොස්තාපල්වරු තුන්මදනායි; රාම , ලධාරින් 5 මදනායි; 

කාර්යාල කාර්ය සහායකවරමය ; TO මහ වරු මදන්මන . 

මමමහමද2 ව චා ත ණ තිමබන්මන්? අද අල්ලස් මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව යේ මේශ්පාලන හස්තයක 

වුවමනාව මත මැදිහ  මවන ආයතනය  බවට ප  දි තිමබනවා. 

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, 2 මා ඉතා වගකීමමන් කියන්මන්.  

පැමිණිලි විශ්ාල ස ඛ්යාවක විමර්ශ්න කටයුතු අවසන්මකොට 

තිබුණ  මකොමි න් සභාව වින්න්  , න් අනුමැතිය ලබා මදන්මන් 

නැහැ2 නඩු මගොනු කරන්න. ඒක2 මේශ්පාලන හස්තයන් වින්න් 

මමමහයවනු ලබනවා.  ඒ , සා මේ පාර්ලිමේන්තුමේ මේශ්පාලන 

හස්තයන්ට අවශ්ය මවන පරිදි අල්ලස් නඩුව දමන්මන් 

මමොකකටද2 අල්ලස් නඩුව ඉව  කරන්මන් මමොකකටද2 පරී  ණ 

කරන්මන් මමොකකටද2 පරී  ණ පැ තක තියන්මන් මමොකකටද 

කියන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව සල්ලි මවන් කරලා මදන්න ඕනෑද? 

ඒ , සා අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව අද 

ක්රියා මක මවමින් තිමබන්මන් ඉතාම පහළ ගණමේ රාජය 

, ලධාරිමය  මහෝ මපොලිස් මකොස්තාපල්වරමයටම මහෝ කාර්යාල 

කාර්ය සහායකමයටමට එමරහිව නඩු පවරන්නයි. ඒ ඇරුණුමකොට 

මේ රමට් මහාපරිමාණ ව චා ත ණවලට හවුල් වූ මේශ්පාලනඥයන් 

කින්ම මකමනටමට විරුේධව නඩුව  පවරන්න සූදානේ මවලා 

නැහැ2 10 8 වසමර්ම. කවුරු හරි අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව මවනුමවන් පාර්ලිමේන්තුමේ පිළිතුරු 

මදයි. මා හිතනවා2 ජනාධිපතිවරයා මේ ගැන පිළිතුරු මදන්න ඕනෑ 

කියලා. මමොකද2 එතුමා තවම  මේ පාර්ලිමේන්තුවට මනොකියූ 

කථාව  තිමබනවා. අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමේ හිටපු අධය   ජනරාල්වරිය ඉව මකොට නව 

අධය   ජනරාල්වරමය  ප  කමළේ ඇයි කියා එතුමා මේ 

පාර්ලිමේන්තුවට කියන්න ඕනෑ. මමොකද2 පාර්ලිමේන්තුව තමයි 

මුදල් මවන් කරලා තිමයන්මන්; අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභා පනත සේමත කරලා දුන්මන්; ඊට 

අමතරව2 ජනාධිපති මකොමි න් සභාමේ වාර්තා මත පදනේව 

අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට නඩු 

පවරන්න පුළුවන් කියා මීට මාසයකට මපර නීති සේපාදනය කර 

දුන්නා. පාර්ලිමේන්තුව සල්ලි මවන් කර මදනවා නේ2 

පාර්ලිමේන්තුව නීති සේපාදනය කර දීලා තිමබනවා නේ2 ඒ 

ආයතනමේ අධය   ජනරාල්වරිය මවනුවට මවන මකමන  

දැේමේ ඇයි කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ජනාධිපතිවරයා 

කියන්න ඕනෑ. මම අද මබොමහොම කැමැ මතන් මේ විවාදයට 

සේබන්ධ වුමණ්. මමොකද2 මේ විවාදමේ මබොමහෝ කරුණු 

තිමබනවා2 ජනාධිපතිවරයා  එ ක මබ්රාගන්න. ඒ , සා අපි 

අමක  ාවකින් න්ටියා2 අඩුම තරමේ අදව  ජනාධිපතිවරයා 

ඇවිල්ලා තමන්මද වැය ශීර් ය2 තමන්ට පැවරී තිමබන 

කාර්යභාරයන් පිළිබාව සාකච්ඡා කරනමකොට මේ 

පාර්ලිමේන්තුමේ න්ට ඒවාට , න් පිළිතුරු ලබාමේවි කියා. හැබැයි2 

මා දන්මන් නැහැ2 එතුමා අද එනවාද නැේද කියන්න. ඒකයි මම 

කියන්මන්. ඒ , සා  අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාව අක්රීය දිම පිළිබාව ජනාධිපතිවරයා ඍජුවම වග 

කිව යුතුව තිමබනවා. ඒ , සා ඒ වගකීමට එතුමා මේ 

පාර්ලිමේන්තුවට පිළිතුරු සැපයිය යුතුව තිමබනවා. නමු  තවම  

පිළිතුරු සපයා තිමබන බව  මපන්නුේ කරන්මන් නැහැ. 

ඊළඟට2 මේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන මකටිමයන් කියන්න මම 

කැමැතියි2 මේ මේලාමේ පාර්ලිමේන්තු මහ මල්කේතුමා  ඉන්නා 

, සා.  පාර්ලිමේන්තු , ලධාරින්මද වැටුක ස මශ්ෝධනයන් 

පිළිබාව මහොයා බලන්න මහට්ටිආරච්චි කමිටුව ප  කළා. ඒ 

වාර්තාව මත පදනේව  ඔවුන්මද දීමනාවන් සහ වැටුක පිළිබාව 

ඇති දි තිමබන ගැටලු ඉදිරිමේදී ඉතා ඉ ම, න් , රාකරණය 

කරාවි කියා බලාමපොමරො තු මවනවා. ඊළඟට2 පාර්ලිමේන්තුමේ 

තව  කාරණා කිහිපය  සේබන්ධමයන් මම අවධානය මයොමු 

කරවන්න කැමැතියි. එක  තමයි මලොටම TV සවි කිරීම. මේ 

සභාමේ තිබුණු ඔරමලෝසුව  ගලවා අලු  ඔරමලෝසුව  සවි 

කළා. ඒ ඔර්මලෝසුමවන් ඒ කාලමේ  අපි මේලාව බැලුවා. අපට 

මේලාමේ රශ්්නය  ආමේ නැහැ. නමු  තිබුණු ඔරමලෝසු ගලවා 

අලු  ඔරමලෝසු සවි කළා. මමහි ඇති sound system එක මවනස් 

කළා. විදු  ක්රමයට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව  හදලා 

දුන්නා. දැන් අවස්ථා ගණනාව ම විදු  ක්රමයට ඡන්දය පාවිච්චි 

කළා. විදු  ක්රමයට ඡන්දය පාවිච්චි කරලා මමොකද කරන්මන්? 

නැවත අත ඔසවන්න ඕනෑ. නම කියැවුමණ් නැති අය කවුද2 

ඡන්දය සාහන් මනොවුණු අය කවුද කියා මසොයන්න ඕනෑ. භාමගට 

විදු ; භාමගට අතින් තමයි වැඩ කරන්මන්. මමමහම යන්ත්රය  

මමොකටද? මහජනයාමද ධනය අමක ඇස් ඉදිරිපිට  මේ විධියට 

නාස්ති මවමින් තිමබනවා. මම එක , ලධාරි මහ මමය මගන් 

ඇහුවා2 ඒක වැඩ කරන්මන් නැ ම  ඇයි කියලා. සමහර අයමද 

ඇඟිලිවල මර්ඛ්ා මැකිලා ලු. න්යයට 0 ලු sensitive මවන්මන්. 

එමහම නේ2 මදන්න ඕනෑ එක ඒකද? මේම  ඉන්න අය ගැන අපි 

මහොාට දන්නවා. 70 පැනපු අය ඉන්නවා; 80 පැනපු අය ඉන්නවා; 

80ට කිට්ටු අය ඉන්නවා. මර්ඛ්ා මැකිලා නේ2 ඒකට ගැළමපන 

එක  සවි කරන්න සම  මවන්න ඕනෑ.  හැමදාම මේ විදු  

ක්රමය උපමයෝී  කර ගන්නවා2 ඡන්දය ගණන් කිරීම සාහා. 

ඊළඟට2 මසේවක මහ වරු එක එ මකනා ළඟට ගිහිල්ලා ඇඟිලි 
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තියලා ඔබ්බවන්න ඕනෑ. එමහම නැ නේ අ,   අය නැගිටලා 

අත උස්සන්න ඕනෑ. අත උස්සපු අය මවන මවනම කියන්න ඕනෑ. 

ඊට පස්මසේ අත උස්සනමකොට කියනවා2 මමද ඡන්දය රකාශ්යට 

ප  මවලා නැහැ කියලා. ඒ , සා මම , කේ අත උස්සන්න ඕනෑ. 

මමොක ද මේ මවලා තිමබන්මන්? ඒ , සා ගරු , මයෝජය 

සභාපතිතුම, 2 මේ නාස්තිකාර වියදේ අමක ඇස ්ඉදිරිපිට  මේක 

ඇතුමළේ න්ේධ මවන බව මම මත  කරන්න කැමැතියි.  

ඊළඟට2 උපරිමාධිකරණවල වි, සුරුවන් පිළිබාව කියන්න 

ඕනෑ. පසුගිය කාලමේ උපරිමාධිකරණ වි, සුරුවන් සාහා විශ්ාල 

වැටුක වැඩි කිරීම  ලබා දී තිබුණා. හැබැයි2 අද අමක රමට් 

මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ ත  වය බලන්න. යේ වින්දිතමයටමට 

සාධාරණය  ඉටු කර ගැනීම සාහා මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට ගියාම අද 

අමක ර මට් මශ්රේ ්ඨාධිකරණය ගන්නා ක්රියාමාර්ගය පිළිබාව 

සෑහීමකට ප විය හැකිද? ගරු සභාපතිතුම, 2 මශ්රේ ්ඨාධිකරණය 

හැර අමන  ඕනෑම අධිකරණය  නඩුව  අසා2 නඩුමේ තීන්දුව 

රකාශ්යට ප  කරන දිනය රකාශ් කරනවා.  නඩුව අහලා2 අහවල් 

දිනමේ තීන්දුව මදනවා කියනවා. නමු 2 මශ්රේ ්ඨාධිකරණය නඩුව 

අහනවා; නඩුව අවසන් කරනවා; තීන්දුව මදන දිනය  කියන්මන් 

නැහැ. ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, 2  සමහර තීන්දු මදන්න 

මශ්රේ ්ඨාධිකරණය අවුරුදු මදක තුන පමා මවලා තිමබනවා. ඒ 

නඩුමේ තීන්දුව මදනමකොට ඒ නඩුව ඇසූ වි, සුරුවරයා විශ්රාම 

ගිහිල්ලා.  

වි, සුරුවරුන්මද වැටුක වැඩි කර තිමබන්මන් වින්දිතයන්ට 

යේ සාධාරණය  ඉටු කර ගැනීමේ අරමුණින්. අද වනවිට 

මබොමහෝ අවස්ථාවල මශ්රේ ්ඨාධිකරණමයන් ඒ අරමුණ ඉටු මනොවන 

බව තමයි මපන්නුේ කරමින් තිමබන්මන්. මා2 අධිකරණ පේධතිය 

පිළිබාව අධිකරණ අමාතයා ශ්මේ වැය ශීර් ය විවාදයට ගන්නා 

අවස්ථාමේදී මවනම කථා කරන්න බලාමපොමරො තුමවන් ඉන්මන්. 

අධිකරණ පේධතිය  නඩු අහපු විධිය2 නඩුවලට තීන්දු මදන විධිය 

සේබන්ධමයන් මම ඒ අවස්ථාමේදී කියන්නේ. 

දැන් තව  සේරදාය  තිමබනවා. ගරු , මයෝජය 

සභාපතිතුම, 2 අපරාධ පරී  ණ මදපාර්තමේන්තුව පරී  ණ 

පව වනවා. ඒ පරී  ණවලින් මහළිවන කරුණු මත පදනේව 

නීතිපති මදපාර්තමේන්තුව නඩුව  මගොනු කරනවා. නීතිපති 

මදපාර්තමේන්තුව මගොනු කරන ලද නඩුව මත පදනේව 

අධිකරණය එය වග විභාගයට ල  මකොට තීන්දුව  ලබා මදනවා.  

පරී  ණ පැවැ දිම සාහා අපරාධ පරී  ණ 

මදපාර්තමේන්තුවටම 2 ඒ පරී  ණ  මත පදනේව නඩු මගොනු 

කිරීම සාහා නීතිපති මදපාර්තමේන්තුවටම 2 ඒ මගොනුවන නඩු  

වග විභාග කරන්න අධිකරණ පේධතියටම  අපට තිමබනවා. 

හැබැයි2 දැන් අමක මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ ඇතිදි තිමබන සුලබම 

ක්රියාදාමය බවට ප දි තිමබන්මන් අපරාධ පරී  ණ 

මදපාර්තමේන්තුව පරී  ණමේ ඉදිරි කටයුතු කරමින්- 
 

ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාට තව විනාඩි මදක  තිමබනවා. 

 
ගන අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, 2 මම අමක  අමන  

මන්ත්රීතුමාමද කාලය  ගන්නවා.  

අපරාධ පරී  ණ මදපාර්තමේන්තුමේ පරී  ණය න්දුමවමින් 

තිමබන අතර2 ඒ පරී  ණමේ එ  පියවර  තමයි2 යේ 

සැකකරුමවටම අ අඩ ගුවට ගැනීම.  ඒක පරී  ණ ක්රියාවලිමේ 

මකොටස . හැබැයි2 දැන් මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ සේරදාය  බවට 

ප මවමින් තිමබනවා2 එම   පරී  ණ ක්රියාවලිය හා සේබන්ධ  

අ අඩ ගුවට ගැනීම අ හිටුවමින්  , මයෝග මදන එක. පසුගිය 

කාලය පුරාවටම ධනව 2 බලව  අයට ඒ මේ කළා. දැන් ගමේ 

මපොලීන්ය මහෝ අපරාධ පරී  ණ මදපාර්තමේන්තුව පරී  ණය  

කරන මකොට සැකකරුමවටම අ අඩ ගුවට ගන්නවා; මමහස්ත්රා  

අධිකරණමේදී ඒ සැකකරු රිමාන්ඩභාරයට දමන්න , යම 

කරනවා. ඒක සාමානය ක්රියාදාමය. හැබැයි2 අමක රමට් ධනව 2 

බලව  අය විශ්ාල මුදල  දී මිලදී ගත හැකි රමට් න්ටින රන්ේධ 

lawyersලා මිලදී ගන්නවා. ඔවුන් හරහා මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට 

යනවා. එමලස මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා අ  අඩ ගුවට ගැනීම 

වැළැ දිමේ , මයෝග ගන්න අද   පටන් මගන තිමබනවා. 

මශ්රේ ්ඨාධිකරණය  අද ඒ වර්ගමේ , මයෝග මදනවා. සමහර 

, මයෝග ලබා දී තිමබනවා2 එම නඩුව අසා අවසන් වන මත  

සමහර සැකකරුවන් අ අඩ ගුවට ගන්න බැහැයි කියලා. හැබැයි2 

ඒ නඩුව අහන දිනයටම  නැහැ. සමහර විට ඒ වි, සුරුවරයා ඒ 

නඩුමවන් ඉව වනවා; සමහර අය විශ්රාම යනවා. හැබැයි2 නඩුව 

අහන්මන් නැහැ2 අ අඩ ගුවට ගැනීමට වාරණ ඉදිරිප  කර 

තිමබනවා. එම , සා අපරාධ පරී  ණ මදපාර්තමේන්තුමේ 

ක්රියාවලියට අද මශ්රේ ්ඨාධිකරණය අ, යේ මැදිහ දිම  කරමින් 

තිමබනවා. හැබැයි2 හැම සැකකරුමවටමටම මේ අවස්ථාව 

ලැමබන්මන් නැහැ. විමශ්ේ මයන් ගමේ සාමානය මකමනටමට 

මමමහම අවස්ථාව  ලැමබන්මන් නැහැ. අද මශ්රේ ්ඨාධිකරණය 

ලබා මදන මමවැ,  තීන්දු උපමයෝී  කර මගන සැකකරුමවටම 

අ අඩ ගුවට මගන පරී  ණ පැවැ දිම සාහා අපරාධ පරී  ණ 

මදපාර්තමේන්තුවට තිමබන බලයට2 ධනය ඇති2 බලය ඇති 

කණ්ඩායේ මැදිහ  මවමින් න්ටිනවා. එම , සා මශ්රේ ්ඨාධිකරණ 

වි, සුරුවරුන්මද වැටුක වැඩි කර මදනවා වාමදම2 මේ 

ක්රියාදාමය  අපි සැලකිල්ලට භාජන කළ යුතුව තිමබනවාය 

කියලා මා හිතනවා.  

ඊ ළඟට2 මම තව  කරුණකට අවධානය මයොමු කරනවා. 

අභියාචනාධිකරණයට ජනාධිපතිවරයාමද මැදිහ දිම මේ වනවිට 

විශ්ාල මලස ආන්මදෝලනයට තුඩු දී තිමබනවා. ගරු , මයෝජය 

සභාපතිතුම, 2 අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිවරයා විශ්රාම ගියාට 

පසුව2 අභියාචනාධිකරණමේ ඇතිවන ඕනෑම පුරකපාඩුව  පිරවිය 

හැකි වන්මන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවටයි.  ජනාධිපතිවරයා 

වින්න් අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරය සාහා නේ කර එවන 

මකනා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව වින්න් අවස්ථා මදකකදී 

රති ම ේප කර තිමබනවා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව එම 

රති ම ේප කිරීම සාහා උපමයෝී  කර මගන තිමබන්මන්2 

සභාමේම සාධකවලට වඩා2 අර වි, ශ්්චයකාරතුමා වින්න් ලබා 

මදන ලද , ර්මේශ්යයි. මේක එමසේ න්දු වූ පළමුමව,  අවසථ්ාව 

මනොමවයි. අභියාචනාධිකරණ වි, සුරුවන් ප  කිරීමේදී  සෑම 

විටම සැලකිල්ලට භාජන  කළා2 අර වි, ශ්්චයකාරතුමාමද 

, ර්මේශ්ය. එම , සා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව එ වර  

රති ම ේප මකොට තිබයදී ජනාධිපතිවරයා වින්න් නැවත එම නමම 

මයෝජනා කළාට පසුව2 අර වි, ශ්්චයකාරවරයාමද , ර්මේශ්ය මත 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව වින්න් නැවත එම නම රති ම ේප 

කරනු ලැබුවා. දැන් අමක රමට් අභියාචනාධිකරණය සමන්විත 

වන්මන් සභාපතිවරමයටම සහ වි, සුරුවන්   මදමනටමමගන්. 

සභාපතිවරමයටම නැ නේ තවදුරට  අභියාචනාධිකරණය  

නැහැ. හැබැයි2 දැන් ජනාධිපතිවරයා මමොක ද කරන්මන්? එතුමා 

සති මදමකන් මදකට අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරය ට වැඩ 

බලන ප දිම  මදමින් යනවා. මේම  අරමුණ ටමම ද? 

ජනාධිපතිවරයාට අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරය ට වැඩ 

බලන ප දිම  කරන්න  බැහැ2 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමේ 

අනුමැතිය නැතිව. 
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පාර්ලිමේන්තුව 

වැඩ බලන ප දිම  කරන්න කලින්2 ප  කිරීම  තිමබන්න 

ඕනෑ. වැඩ බැලීමේ ප දිම  කළ හැ ම  මකො මහොමද ගරු 

සභාපතිතුම, ? ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාමේ  09( ) වයවස්ථාමේ මේ 

විධියට සාහන් වනවා.  

"මරෝගාතුර දිම , සා මහෝ ශ්රී ල කාමවන් බැහැරව න්ටීම , සා 

මහෝ මවන  යේ මහේතුව  , සා මහෝ ස්වකීය රයරමේ බලතල2 

කාර්ය සහ කර්තවය ක්රියා මක කිරීමට සහ ඉටු කිරීමට අර 

වි, ශ්්චයකාරවරයා මහෝ අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිවරයා 

මහෝ තාවකාලිකව අමපොමහොස  මේ නේ2 එම කාලමාමාව තුළ 

පිළිමවළින් අර වි, ශ්්චයකාර රයරමේ මහෝ අභියාචනාධිකරණමේ 

සභාපති ධූා රමේ මහෝ වැඩ බැලීම සාහා ජනාධිපතිවරයා වින්න් 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමේ අනුමතයට යට ව 

මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ නැතමහො  අභියාචනාධිකරණමේ මවන  

වි, ශ්්චයකාරවරයටම ප  කළ හැ ම  ය."   

මේ අනුව2 වැඩ බැලීමේ ප දිම  කරන්න නේ මමොක ද න්දු 

වන්මන් ඕනෑ? ඉසස්ර මවලාම අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති 

තනතුරට ප  කර තිමබන්න ඕනෑ. අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති 

රයරය හිස ් මවලා තිබයදී වැඩ බලන ප  කිරීම  කරන්න බැහැ. 

පළමු මකොටම  අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිවරයා ප  මවන්න 

ඕනෑ. එම ප  මවච්ච සභාපතිවරයාට වැඩ කරමගන යන්න බැරි 

නේ2 ඔහු විමේශ්ගත මවනවා නේ2 ඔහු මරෝගාතුර වනවා නේ2 

අන්න ඒ මවලාවට විතරයි වැඩ බලන්න මකනටම ප  කරන්න 

පුළුවන්. දැන් මමොක ද  මේ ජනාධිපතිවරයා කරමින් 

තිමබන්මන්? මේ ජනාධිපතිවරයා අද ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

මුළුම, න්ම කඩල ඔතන කඩදාන්ය  තරමට ව  ගණන් ගන්මන් 

නැති ජනාධිපතිවරමය . ඒක මතක තබා ගන්න. මා එතුමා ගැන 

කියන්නේ. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව කඩල ඔතන කඩදාන්ය  

ගණනට ව  ගණන් ගන්මන් නැහැ2 මේ ජනාධිපතිවරයා. 

ආණ්ඩුක්රම වයස්ථාව අනුව  ජනාධිපතිවරයාට 

අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරමේ වැඩ බැලීම සාහා ප  

කරන්න බැහැ. ප  කළ හැකි වන්මන් මකමසේද? 

අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරයට ප  මකොට2 ඔහු අකර්මණය 

වනවා නේ විතරයි වැඩ බලන සභාපතිවරයටම ප  කරන්න 

පුළුවන්කම තිමබන්මන්. මමය මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ යේ මට්ටමකට 

සැලකිල්ලකට භාජන  කමළො  මමොකද මවන්මන්? කවුරුන් මහෝ 

යන්න ඕනෑ2 අධිකරණයට. මා දන්මන් නැහැ ඒ ගැන. 

අභියාචනාධිකරණය වින්න් අසන ලද න්යලු නඩු ගැන රශ්්න 

කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම වරදකරුවටමට මශ්රේ ්ඨාධිකරණය ගිහින් 

රශ්්න කරන්න පුළුවන්2 අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරය , න් 

පරිදි ස්ථාපිත දි  නැති බව කියමින්. ඇයි ඒ? අභියාචනාධිකරණමේ 

සභාපතිවරයා වින්න් තමයි ඒ ඒ නඩුවලට අවශ්ය වන වි, ශ්්චය 

මණ්ඩල ප  කරන්මන්. ඒ වාමදම අභියාචනාධිකරණමේ 

සභාපතිවරයාට පුළුවන්2 යේ නඩුව  තමන් අතට පවරා ගන්න. ඒ 

, සා අභියාචනාධිකරණය පව වාමගන යෑමේදී අතිශ්ය වැදග 2 

සභාපති රයරය. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව මවතින් අවස්ථා 

මදකකදී රති ම ේප දි තිබයදී නැවත නැවත කරන වැඩ බැලීමේ 

ප  කිරීේ හරහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ජනාධිපතිවරයා වින්න් අමු 

අමුමේම උල්ල ඝනය කරමින් න්ටිනවා2 ගරු සභාපතිතුම, .  

ඊළඟට2 ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාව මගන බලමු. 

ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාව ප  කරන මකොට අමක  ාව 

වුමණ්  මේකයි.  

"රජමේ රසේපාදන ක්රියාවලිමේ , යාමන ආයතනය වනුමේ 

ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාවයි. එමසේ වුව  විධායකය 

වින්න් මකොමි න් සභාමේ කාර්ය භාරය බරපතළ මලස අක්රිය 

කරමින් තිමබ්. රසේපාදන තීරණයකදී අසාධාරණයට ල  වූ 

ල සුකරුවන්ට ඒ සාහා අභියාචනා කිරීමේ , යාමනයද මකොමි න් 

සභාමේ වි යය පථයට ඇතුළ  විය යුතුය."  

ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාමේ වගකීම2 "ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ  56(ඇ)(1) යටම  රජමේ ආයතන වින්න් න්දු කරනු 

ලබන රසේපාදන කටයුතු පූර්වමේ අනුමත වූ ක්රියාකාරි 

සැලැස්මට අනුකූලව පිළිමයල කරන ලද රසේපාදන ක්රම මත 

පදනේව ඇේද යන්න , යාමනය මකොට උචිත බලධරයන් මවත 

වාර්තා කිරීම 2 න්යලු සුදුසුකේ ල  ල සුකරුවන්ට ල සු තැබීමේ 

ක්රියාවලියට සහය දිම පිණිස සමාන අවස්ථා ලබා දී ඇතිද යන්න 

පිළිබාව , යාමනය මකොට උචිත බලධාරින්ට වාර්තා කිරීම  

මකොන්ත්රා කරුවන් ම රීම සහ මකොන්ත්රා  ලබා දීමේ ක්රියා 

පටිපාටිය සාධාරණ හා වි, විද මපමනනසුලු වන්මන්ද යන්න 

, යාමනය මකොට උචිත බලධාරින් මවත වාර්තා කිරීම 2 

රසේපාදනයන්ට සමන්විත සැපයීේ කමිටු සහ තා  ණික 

ඇගයීේ කමිටුවල සාමාජික වය  මයෝගය පරිදි සුදුසුකේ ලබා 

ඇේද යන්න පිළිබාව වාර්තා කිරීම 2 රජමේ ආයතන වින්න් 

පිළිග  පටිපාටිවලින් හා මමමහයුේ , ර්ණායකවලින් බැහැරව 

කරන ලද රසේපාදන වාර්තා විමර්ශ්නය කිරීම සහ එකී 

රසේපාදන සේබන්ධ වග කිව යුතු , ලධාරින් සේබන්ධමයන් 

අවශ්ය ක්රියා මාර්ග සාහා අදාළ බලධාරින්ට වාර්තා කිරීම  ය."  

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, 2 සව්ාකරන ජාතික රසේපාදන 

මකොමි න් සභාව මගොඩ නැ මඟන්මන් ටමම  මවනුමවන්ද? මිල දී 

ගැනීේ2 මකොන්ත්රා  ලබා දීේ  අයථා මලස න්දු දිම අද සුලභ 

මදය  බවට ප  දි තිමබනවා. ඒ , සා එම ආයතනවලට උඩින් 

න්ට මමම ක්රියාවලිය පිළිබාව මැදිහ  න්තින් ස්වාකරනව 

සමී  ණය කිරීම සාහා තමයි මමම ආයතනය පිහිටුවා 

තිමබන්මන්. හැබැයි දැන් ජනාධිපතිවරයා  මමොක ද කරන්මන්?  

ගරු , මයෝජය සභාපතිතුම, 2 මා ළඟ තිමබනවා රජමේ 

රසේපාදනය සාහා වන අභියාචනා කාර්ය පටිපාටිය. එතුමා වින්න් 

10 8 ජනවාරි මාසමේ 09 වන දා ඉදිරිප  කළ කැබනට් 

පත්රිකාව  තිමබනවා. ඒ කැබනට් පත්රිකාමේ මමොක ද 

කියන්මන්? එහි මමමසේ සාහන් මවනවා. 

"එබඳු අවස්ථාවලදී ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාව වින්න් 

මමම පැමිණිලි විභාග කර ඔවුන්මද , ර්මේශ් ඉදිරිප  කළ හැකි 

නමු  ඔවුන්මද , ර්මේශ් , න් බලධාරින් මවත , යාමනය කිරීමට 

හා වාර්තා කිරීමට එම මකොමි න් සභාව සතු විධි , මයෝගයන්හි  

මකොටස  මලස පමණ  සැලකිය යුතුය."  

මා ඒ අවසන් මකොටස ආපසු කියවන්නේ.  

"ඔවුන්මද , ර්මේශ් , න් බලධාරින් මවත , යාමනය කිරීමට 

හා වාර්තා කිරීමට එම මකොමි න් සභාව සතු විධි , මයෝගයන්හි 

මකොටස  මලස පමණ  සැලකිය හැකිය.    

මමම , ර්මේශ් සැබැවින්ම ලලදායී වන නමුදු ජාතික 

රසේපාදන මකොමි න් සභාව සතුව විධාන කිරීමට බලය  

මනොමැති බැවින් එම , ර්මේශ් ක්රියා මක  කිරීමට රජමේ 

, ලධරයන් බැීම නැත. අමාතයා ශ් මල්කේවරු එපරිේමදන් 

දැනුව  කළ හැකිය." 

දැන් ජාතික රසේපාදන මකොමිසම  තිමබනවා. ජාතික 

රසේපාදන මකොමිසමමන් මදන , ර්මේශ්යන් සේබන්ධමයන් මේ 

ජනාධිපතිවරයා කැබනට් පත්රිකාව  දාලා කියනවා2 "මකොමි න් 

සභාව සතුව විධාන කිරීමට බලය  මනොමැති බැවින් එම , ර්මේශ් 

ක්රියා මක  කිරීමට රජමේ , ලධරයන්ට බැීම නැත කියලා. 

එමහනේ ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාව  මමොකටද? 
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ගන නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. Mayantha Dissanayake will 

now take the Chair.  
 

අනතුනව ගන නිමයෝජාය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනමයන් 
ඉවත් වූමයන්, ගන මයන්ත දිසානායක මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க அவர்கள் 

தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE  took the 
Chair. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගන අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මමතැන බරපතළ මලස 

වයවස්ථා උල්ල ඝනය කිරීම   න්දු දි තිමබනවා. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමවන් ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාව මවත පවරා 

තිමබන බලතල ජනාධිපතිවරයා කැබනට් පත්රිකාව   මඟින් 

 පවරාමගන තිමබනවා.  "ර ජමේ රසේපාදන සාහා වන අභියාචන 

කාර්ය පටිපාටිය" කියලා කැබනට් පත්රිකාව  දාලා2 ජනාධිපති 

මල්කේ කාර්යාලය පිහිටුවා තිමබනවා. ජනාධිපති මල්කේ 

කාර්යාලමේ පිහිටුවා තිමබන අභියාචනා කමිටුවට 

ජනාධිපතිවරයාමද ඒවා  බලන්න අයිතිය තිමබනවාද; ඒවා බලයි 

කියලා විශ්්වාස කරනවාද;  ඒවා පරී  ා කරයි කියලා විශ්්වාස 

කරනවාද? එමහම විශ්්වාසය  නැහැ. ඒ , සා තමයි ජාතික 

රසේපාදන මකොමි න් සභාව  ප   කමළේ. හැබැයි2 

ජනාධිපතිවරයා මමොක ද කරලා තිමබන්මන්? එතුමා කැබනට් 

පත්රිකාව  දානවා. ඒ කැබනට් පත්රිකාව අනුව එම රසේපාදන 

ක්රියාවලිය  තමන්මද අතට ගන්නවා. හැබැයි2 තිමබන පුදුමය 

මමොක ද? මේ සාහා කැබනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය මදනවා. 

ල  ්මන් කිරිඇල්ල අමාතයතුම, 2 ඔබතුමා මේ කටයු තට 

අනුමැතිය ලබා දුන්නාද? තමුන්නාන්මසේ මේක පිළිගන්නවාද? 

ජාතික රසේපාදන මකොමිසමේ තිමබන බලය ජනාධිපතිවරයා 

වින්න් පිහිටුවන ලද අභියාචන කමිටුව  මවතට පවරා ගැනීම 

ඔබතුමා අනුමත කරනවාද? තමුන්නාන්මසේලා 10 8 මපබරවාරි 

මාසමේ  4 වැ, දා කැබනට් පත්රිකාව  අනුමත කරලා දීලා 

තිමබනවා මන්. මා ළඟ එම අනුමත කරපු කාර්ය සටහන් 

තිමබනවා.  ඒ වාමදම ඉදිරිප  කරපු එම කැබනට් පත්රිකාව  

තිමබනවා. දැන්2 ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාවට අපි සල්ලි 

මවන් කරන්මන් මමොකටද? ඒම  , මයෝග පිළිගන්න බැහැ 

කියලා ජනාධිපතිවරයා කැබනට් පත්රිකාව  දානවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ජනාධිපතිතුමා එතැනදී  

වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කරලා තිමබනවා. ජනාධිපතිවරයා 

වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කරපු බව මශ්රේ ්ඨාධිකරණමයන් ඔකපු දි 

තිමබනවා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා 

හරින්න ජනාධිපතිවරයාට හැකියාව  නැහැ. හ  මදමනටමමගන් 

යුතු මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ වි, සුරු මඩුල්ල  ඒකමතිකව තීරණය 

කරලා තිමබනවා2 ජනාධිපතිවරයා වයවස්ථාව කඩලා තිමබන බව. 

ඒ විතර  මනොමවයි.  ජනාධිපතිවරයා දහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය මගනාවා. ඒක මහොාද නරකද කියන එක 

මවනම කාරණය . හැබැයි2 ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයාට කළ හැකි 

වන්මන් අගමැතිවරයා වින්න් එවන නේවලට අමාතය රයර ලබා දීම 

විතරයි. හැබැයි2 අරාමාතයවරයා නේ යවන්මන් නැතිව 

ජනාධිපතිවරයා වින්න්  අමාතය රයර ලබා දුන්නා. එය මුළුම, න්ම 

වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කිරීම . ඒ විතර   මනොමවයි2 මම මේ 

කාරණය  දැනගන්න කැමතියි.  දින 51ක කාල මාමාමේ -ඒ 

ආසන්න දින  0 ඇතුළත- එ තරා මුස්ලිේ මන්ත්රීවරයටම ගිහිල්ලා2 

ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපිට , මයෝජය මස ඛ්ය අමාතයවරයා හැටියට 

දිවුරුේ දුන්නා.  එතුමා කවුද කියලා රටට ඉදිරිප  කරන්න. රෑ 

කාමමර්කට කවුරු මහෝ කැාවලා2 , මයෝජය මස ඛ්ය 

අමාතයවරයා මලස දිවුරුේ දුන්නා. හැබැයි2 ඒවා ගැන රමට් 

ජනතාව දන්මන් නැහැ. එතුමා , මයෝජය මස ඛ්ය ඇමති හැටියට 

දිවුරුේ දුන්නා. ඊට පස්මසේ ඔහු ල කාමවන් එළියට -ම කම- 

ගියා. ජනාධිපතිවරයාට මමමහම මසල්ලේ කරන්න පුළුවන්ද  

කියලා අපි දැනගන්න කැමතියි.  හිටපු ගමන් මකමනටම 

කැාවනවා. ඊට පස්මසේ ඔහු මස ඛ්ය ඇමති හැටියට දිවුරුේ 

මදනවා. හැබැයි2 මේවා රට දන්මන්  නැහැ; රටට මේවා වාර්තා 

මවන්මන්  නැහැ. ඊට පස්මසේ එතුමා ඇමතිද නැේද කියලා 

දන්මන්  නැහැ. ර මට් ජනාධිපතිවරමයටමට මමමහම විගඩේ 

කරන්න පුළුවන්ද? ඒ අනුව මේ ජනාධිපතිවරයා අවස්ථා 

ගණනාවකදී අමක රමට් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව උල්ල ඝනය 

කරලා තිමබනවා.  

මමහි තිමබන බරපතළකම ගැන මා කියන්මන් මවන කින්ව  

, සා මනොමවයි2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . අමක 

ජනාධිපතිවරයාට ජනතාව වින්න් ජන වරම  ලබා මදනවා. ඒ ජන 

වරම නැවත පරී  ාවට භාජනය මවන්මන් නැවත ජන 

වරමකදීයි. ඒ , සා එතුමාට අවුරුදු පහ  ලබා දුන්නාම එතුමාට ඒ 

අවුරුදු පමහේ බලය මහබදිමට කාලය තිමබනවා. ඒ කාරණය අපි 

පිළිගන්නවා. හැබැයි2 එතුමාට න්තූ න්තූ මේ කරන්න බැරි බව 

ම රුේ ගත යුතුයි. ඒ කාලය තුළ දී එතුමාමද බැීමම තිමබන්මන් 

කා සමඟද? එතුමාට බැඳිම  තිමබනවා2 එතුමාට ඡන්දය ලබා දුන් 

ඡන්දදායකයන් සමඟ. හැබැයි2 එතුමා මද රාමුව මකොමහේද 

තිමබන්මන්? එතුමාට සකස් කරලා දීලා තිමබනවා2 තමන්ට 

මසල්ලේ කරන්න පුළුවන් රාමුව. ඒක තමයි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ජනාධිපතිවරයා  ජන වරම 

ලබා ග දා න්ට ඊළඟ  ජන වරම ද වා න්තූ න්තූ මේ කරන්න 

ගිමයො  එවැ,  රටකට කවර විප තිය  න්දු මේවිද?  

ඒ , සා තමයි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ආර  ා කරන බවට 2 

එයට ගරු කරන බවට  ජනාධිපති රයරය ලබා ගන්නමකොට2 අර 

වි, ශ්්චයකාරවරයා ඉදිරිපිට දිවුරුේ මදන්මන්. ඒ , සා ඔහු 

ම රුේ ගත යුතුව තිමබනවා2 ඔහු බැීම තිමබන රාමුව ටමම ද 

කියලා. මේ ජනාධිපතිවරයා මේ විධියට දැන් අවස්ථා පහ-හයකට 

වඩා වැඩිය වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කර තිමබනවා. වයවස්ථාව 

තමයි ඔහු සහ ජනතාව අතර තිමබන බැීමමේ රකාශ්නය. ඒක 

තමයි නීතිමය ලියවිල්ල. හැබැයි2 වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කරමින් 

කටයුතු කරන ජනාධිපතිවරමය  නේ; රමට් මුල් පුරවැන්යා 

මූලික නීතිය කඩන මකමන  බවට ප  මවලා තිමබනවා නේ2 ඒ 

ජනාධිපතිවරයාට මේ රමට් අපරාධ නීතිය ආර  ා කරන්න 

පුළුවන්ද කියලා කියන්න. ඒ ජනාධිපතිවරයාට  මේ රමට් මාර්ග 

නීතිය රකින්න පුළුවන්ද කියලා කියන්න.  ඒ ජනාධිපතිවරයාට 

මේ රමට් සාමානය මිලදී ගැනීේ පටිපාටිය ආර  ා කරන්න 

පුළුවන්ද කියලා කියන්න.   ඒ , සා  තමන්මද ප  මේ 

මකමන ද2 තමන්මද ප  මේ නායකයාද2 තමන්ට හිතව  

මකමන ද කියන එක මත මනොමවයි මේ ත  වය සැලකිල්ලට 

භාජන කරන්න ඕනෑකම තිමබන්මන්. ජනාධිපතිවරයා සහ අප 

අතමර් තිමබන බැීමමේ ස්වභාවය ටමම ද2 වැ,  කින්ව  අදාළ 

කරගත යුතු නැහැ. අපි අදාළ කරගත යුතු වන්මන් ජනාධිපතිවරයා 
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පාර්ලිමේන්තුව 

සහ ජනතාව අතර බැීමම සකස් කරන ලියවිල්ල ටමම ද  කියන 

එකයි. ඒ ලියවිල්ල තමයි වයවසථ්ාව. එම වයවස්ථාවට පටහැ, ව 

ජනාධිපතිවරයටම කටයුතු කරන්මන් නේ2 මේ රමට් කින්දු 

පුරවැන්මයටමමගන් වයවස්ථාවට අනුව මහෝ සාමානය නීතියට 

අනුව කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලන්න අපට අයිතිය  නැහැ. ඒ 

, සා අද  වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කිරීම  න්දු  කරනවා නේ2  ඒ 

තැනැ තා තමන්මද ප  මේ නායකයා2 එමහම නැ නේ 

තමන්ට ජාතික ලැයිස්තුමවන් මන්ත්රී රයරය  ලබා දුන් තැනැ තා  

යැයි කියලා  කින්මවටමට  , හඬ මවන්න අයිතිය  නැහැ. 

මමොකද2 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ආර  ා කරන්න මේ 

පාර්ලිමේන්තුමේ අපි කවුරු  බැීම න්ටිනවා. මේ වයවස්ථාව 

පිළිගන්නවාද2 නැේද කියන එක මවනම කරුණ . මේ 

වයවස්ථාමේ මබොමහෝ මේ පිළිගන්මන් නැතිමවයි2 මේශ්පාලන 

වයාපාරය  හැටියටයි. හැබැයි2 අපි කවුරු  මේ වයවස්ථාවට 

යට . ඒක තමයි අද අමක රමට් මූලික නීතිය. එතමකොට අමක 

රමට් මූලික නීතියට යට  මනොමවන මූලික පුරවැන්මය  

ඉාමගන2 රටක මූලික නීතිය ආර  ා කරන්න කියලා බල 

කරන්මන් මකොමහොමද? මම අවස්ථා ගණනාවකදී මපන්වා දී 

තිමබන්මන් අන් කවර ව  මනොමවයි. ජනාධිපතිවරයා වින්න් 

අමක රමට් මූලික නීතිය උල්ල ඝනය කරමින් තිමබනවා.  

ඒ විතර  මනොමවයි.  එතුමා වින්න් මකොමි න් සභා ප  කළා. 

බරපතළ මූලය අපරාධ පිළිබාව මකොමි න් සභාව  ප  කළා. එම 

මකොමි න් සභාව පසුගිය කාලමේ පරී  ණ 31ක වාර්තාව  මේ 

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  කළා. එමසේ ප  කරන මකොමි න් 

සභාවල මුළු ක්රියා පටිපාටියට මවන් කමළේ2 මේ 

පාර්ලිමේන්තුමවන් මවන් කරමදන මුදල්. එම මකොමි න් 

සභාමවන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  කරන ලද වාර්තාමේ ඉතා 

පැහැදිලි මලස චූදිතයන් නේ මකොට තිමබනවා. හැබැයි2 එම  

චූදිතයාව දැව ස ස්ථාමේ සභාපති විධියට ප  කරනවා. [බාධා 

කිරීම ]  ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්රීතුම, 2 මම කියන්මන් ඔබතුමා 

ගැන මනොමවයි. ඔබතුමාට කලින් ප  කළ මකනා ගැනයි මම 

කියන්මන්. එක චූදිතමය  දැව ස ස්ථාමේ සභාපතිවරයා හැටියට 

ප  කරනවා. තමන්මද මකොමි න් සභාමේ වාර්තාමවන් චූදිතයන් 

මලස නේ කර ඇති අය අරමගන ජපානමේ ස චාරය කරනවා. 

තමන්මදම මකොමි න් සභාමවන් චූදිතමය  බවට ප මවන 

මකනා2 තමන්මද මප ේගලික මල්කේ කරගන්නවා. තමන්මදම 

මකොමි න් සභාමවන් චූදිතමය  බවට ප  කරන මකනා2 

තමන්මද අරාමාතයවරයා බවට ප  කරගන්නවා. තමන්මදම 

මකොමි න් සභාමවන් චූදිතමය  බවට ප  දි තිමබන මකනාට 

තමන්මද අතින්ම , වාස ඇමතිකම මදනවා2 දින 51 තුළ. 

මමොක ද2 මේ මවලා තිමබන්මන්? මේ මකොමි න් සභාවල ඇති 

ලලය ටමම ද? මහ ජනයාමද සල්ලි වියදේ කරලා2 ජනාධිපති 

මකොමි න් සභාව  හදලා2 එම මකොමි න් සභාමවන්ම චූදිතයන් 

කරන අයට ඒ ජනාධිපතිවරයාම තනතුරු රදානය කරනවා නේ2 

අපි -මේ පාර්ලිමේන්තුව- මකොමි න් සභා සාහා වැය බර  දරන්න 

ඕනෑද? මහ ජනයාමද  මුදල් මකොමි න් සභාව මවනුමවන් වැය 

කරන්න ඕනෑද? එච්චරයි මම අහන්මන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඒ විතර  මනොමවයි2 තව 

මකොමි න් සභාව  තිබුණා. ඒ තමයි මහ බැ ටම බැඳුේකර , ටමතුව 

පිළිබා මකොමි න් සභාව. මහ බැ ටම බැඳුේකර , ටමතුව පිළිබා 

මකොමි න් සභාව ගැන කථා කරනමකොට2 පසුගිය දවස්වල 

මන්ත්රීවරුන්   8 මදමනටමමද ලැයිස්තුව  තිමබනවාය කියන 

කාරණය විශ්ාල ආන්මදෝලනයට තුඩු දුන් බව අපට මතකයි. 

විමශ්ේ මයන්ම පර්මපචුවල් මට්ර රීස් සමාගමමන් මුදල් ග තාය 

කියන මචෝදනාව දයාන්රි ජයමසේකර මන්ත්රීවරයාට එල්ල වූ 

අවස්ථාමේ ඔහු රන්ේධිමේ මාධය ආයතනවලට කියා න්ටියා2 "මම 

විතර  මනොමවයි2   8 මදමනටමමද ලැයිස්තුව  තිමබනවා" 

කියලා. ඔහු දැන් ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ මහ මල්කේ. 

ජනාධිපතිතුමා ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ සභාපතිවරයා. ඒ , සා 

ඔවුන් මදමදනා අතමර් ඉතා කිට්ටු සබාතාව  තිමබනවා; 

මේශ්පාල, ක සබාතාව  තිමබනවා; මේශ්පාල, ක වශ්මයන් 

කිට්ටුකම  තිමබනවා.  

බැඳුේකර පිළිබා මකොමි න් සභා වාර්තාමේ ඉතුරු ඇමුණුේ 

මකෝ2 කියන කාරණය දැන් අපි දැන ගන්න ඕනෑ. අපි 

පාර්ලිමේන්තුමේදී අවස්ථා ගණනාවකදී එය ඉල්ලා න්ටියා. 

වර්තමාන ආණ්ඩුවට මචෝදනා එල්ල දි තිමබන බරපතළ ව චා 

ත ණ පිළිබා ගනුමදනුව එයයි. ඒ2 ගනුමදනුමේ සමහර වාර්තා සහ 

සාධක මත ඉතා පැහැදිලියි2 එය අරාමාතයවරයාමද මැදිහ දිම 

සහ මමමහයදිම සහ අනුදැනුම මත න්දු වූ ගනුමදනුව  බව. ඒක 

හ ගන්න බැහැ2 කාටව . බැඳුේකර ගනුමදනුවට 

අරාමාතයවරයාමද සබාතාව  නැහැ කියලා කවුරු හරි ඔහුව 

ආර  ා කරනවා නේ2 එය සරම ඇාමගන ඔළුමවන් හිටග තා 

වාමද වැඩ . මතක තබා ගන්න2 කින්මවටමට  ආර  ා කරන්න 

බැහැ. හැබැයි2 න්දු දි තිමබන්මන් මමොක ද? 

ඒ ගනුමදනුව පිළිබා සේපූර්ණ වාර්තාව මේ පාර්ලිමේන්තුවට 

අවශ්යයි. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තර සේමන්ත්රණ 

ශ්ාලාමේදී ජනාධිපති මකොමි න් සභාව රැස්වුණා. බැඳුේකර 

ගනුමදනුව පිළිබා විස්තර mediaවලින් හැම දාම  වාර්තා කළා; 

පුව  ප වල රධාන ශීර්  පාඨ ගියා. හැබැයි2 ජනාධිපතිවරයා 

තවම  ඒ සේපූර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  කර 

නැහැ. බැඳුේකරය පිළිබා ජනාධිපති මකොමි න් සභා වාර්තාව 

සේපූර්ණමයන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  කරන්න කියා අපි 

ඉල්ලා න්ටිනවා. 

ඒ විතර   මනොමවයි2 මේ රමට් ජනාධිපතිවරයා පසුගිය දිනක 

රන්ේධිමේ රකාශ්ය  කළා. 1007 න්ට 10 5 ද වා කාල 

පරිච්මේදය තුළ අමක රමට් මහ බැ ටමව බැඳුේකර , ටම  කිරීම 

හරහා න්දු දි තිමබන පාඩුව රුපියල් බලියන  2000 ඉ මවනවාය 

කියා එතුමා කිේවා; ඒ පාඩුව ට්රිලියනය ඉ මවනවාය කිේවා. 

ඔබතුමන්ලා කල්පනා කර බලන්න. ඒ කියන්මන්2 බැඳුේකර 

, ටමතුව , සා න්දු වූ පාඩුව රුපියල් මකෝටි ල  ය ඉ මවනවා. 

"බැඳුේකර ගනුමදනුව හරහා අමක රටට මකෝටි ල  යක 

ව චාව  න්දු මවලා තිමබනවා" කියා රකාශ්ය  කර2 sink එක 

ළඟට ගිහින් අත මසෝදාමගන පැ තකට යන්න ජනාධිපතිවරයාට 

පුළුවන්ද? ජනාධිපතිවරයාට අයිතිය 2  වග කීම  තිමබනවා2 ඒක 

මහළිදරේ කරන්න. හැබැයි2 බැඳුේකර ගනුමදනුව පිළිබා 

ජනාධිපති මකොමි න් සභා වාර්තාමවන් දැනට මහළිදරේ දි 

තිමබන්මන් බලියන     ගැන විතරයි. එමහම නේ2 තව බලියන 

989  පිළිබාව මතොරතුරු මහළිදරේ විය යුතුයි. රූපවාහි, මේ 

පැවති සජීදි වැඩසටහනකදී ජනාධිපතිවරයා කිේවා2 "මහ 

බැ ටමමේ බැඳුේකර ගනුමදනුමවන්   රාජයයට කර තිමබන පාඩුව 

බලියන  2000යි" කියා. වාර්තාමවන් මහළිදරේ දි තිමබන්මන්2 

ඉන් බලියන     ගැන විතරයි. එමහම නේ2  අ,   බලියන 989 

ව චා කමළේ කවුද2 ඒ කවදාද2 මකොමහොමද එය න්ේධ වුමණ් කියා 

දැන ගන්න රමට් ජනතාවට සාධාරණ අයිතිය  නැේද? 

ජනාධිපතිවරයා වචනය  හැටියට ඒක කියනවා; එය සුළමේ 

පාමවලා යනවා; අපි  අහනවා. හැබැයි අපිට  පැ තකට මවලා 

ඉන්න අයිතිය  නැහැ.  

රටක ජනාධිපතිවරමය 2 තමන්මද රමට් මලොටමම රාජය 

ආයතනයක ගනුමදනු පිළිබාව රන්ේධිමේ රකාශ්ය  කරනවා. 

ඒක , කේ2 කිරි පිටි පිළිබා රශ්්නය  මනොමවයි; "මයිමලෝ" කිරි 

පිළිබා රශ්්නය  මනොමවයි. ඒක අමක රමට් මහ බැ ටමමවන් න්දු 

කළ ගනුමදනුව  පිළිබා රශ්්නය . මහ බැ ටම ගනුමදනුමවන් 
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[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 



2019 මාර්තු  3 

බලියන  2000ක පාඩුව  න්දු දි තිමබනවා නේ2 එයින් මකොටස  

ගැන මහළිදරේ කළා නේ2 ඉතිරි ඒවා මහළිදරේ කිරීම  

ජනාධිපතිවරයාමද වග කීම .  

 අද  මේ තිමබන2 අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරයට වැඩ 

බලන සභාපතිවරයටම ප  කිරීම පිළිබා රශ්්නය2 රසේපාදන 

කමිටුව පිළිබා රශ්්නය2 අමාතයවරු ප  කිරීම පිළිබා රශ්්නය2 

මස ඛ්ය රාජය අමාතයවරමය  මහොමරන් දිවුරුේ දීම පිළිබා 

රශ්්නය2 පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම පිළිබා රශ්්නය යනාදී 

න්යලුම රශ්්න ගැට ගැමා තිමබන්මන් ජනාධිපතිවරයා මේ රමට් 

වයවස්ථාවට ගරු කරනවාද2 නැේද කියන සාධකය මතයි. එමසේ 

තිබයදී2 ජනාධිපතිවරයා මමොක ද කරමින් න්ටින්මන්?  

ජනාධිපති වැය ශීර් ය මවනුමවන්2 10 7දී මේ පාර්ලිමේන්තු ව 

රුපියල් මිලියන 729 7  මවන් කර දුන්නා. 10 8දී ඒ සාහා 

පාර්ලිමේන්තුව රුපියල් මිලියන  02887   මවන් කර දීලා 

තිමබනවා. 10 9 වසරට2 ජනාධිපතිවරයාමද වැය ශීර් යට 

රුපියල් මිලියන  32560  මවන් කර දීලා තිමබනවා. ඒ 

කියන්මන්2 දවසකට රුපියල් ල   37  ; තුන්මකෝටි හැ තෑ 

එ ල  ය . කවුරු මහෝ කියන්න පුළුවන්2 "තව වැඩ තිමබනවා 

මන්" කියා. ඒ වැඩවලට එතුමාට මවනම මුදල් මවන් කරනවා. 

මහවැලි අමාතයා ශ්මේ වැඩකටයුතු කරන්න මවනම වැය 

ශීර් ය  තිමබනවා; පරිසර අමාතයා ශ්මේ වැඩකටයුතු කරන්න 

මවනම වැය ශීර් ය  තිමබනවා; මපොලිස් මදපාර්තමේන්තුමේ 

වැඩකටයුතු කරන්න මවනම වැය ශීර් ය  තිමබනවා. එම 

අමාතයා ශ් සාහා මවනම වැය ශීර්  තිබයදී2 ජනාධිපතිවරයා මලස 

තමන්මද කාර්යයට සහ ඒ සාහා අවශ්ය වන පුනරාවර්තන හා 

රාදධන වියදේ හැටියට මිලියන  32560  මවන් කරමගන 

තිමබනවා.  

අපි මේ මිලියන  32560  මවන් කර මදන්මන් කාටද? 

වයවස්ථාව කඩන2 වයවස්ථාවට ගරු මනොකරන2 අඩුම තරමේ 

තමන්මද වැය ශීර් ය සාකච්ඡා කරන දවමසේ ල කාමේ 

ඉන්මන්ව  නැති ජනාධිපතිවරමය  මවනුමවනුයි අපි මේ මුදල් 

මවන් කර මදන්මන්. එවැ,  ජනාධිපතිවරයටම මවනුමවන් මේ 

මුදල මවන් කිරීම කින්මසේ ම යු තිසහගත මනොවන බව රකාශ් 

කරමින්2 මමද කථාව අවසන් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, 2 මට  මේ අවස්ථාව ලබාදුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

 
ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාමද Point of Order එක මමොක ද? 

 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

 වි යය භාර අමාතයතුමා හැටියට ගරු ජනාධිපතිතුමා 

අන්තර්ජාතික පරිසර සමුළුවකට සහභාගි මවන්න ගිහින් 

තිමබනවා. ඒ , සා මේ සභාමේ2- [බාධා කිරීම ] 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එය point of Order එක  මනොමවයි2 ගරු මන්ත්රීතුම, . 

මීළඟට2 ෆීල්ඩ මාර් ල් ගරු සර  ම ොන්මසේකා මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි  3  තිමබනවා. 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

විනාඩි  5  මවන් කර තිමබන බවයි මට දැනුේ දුන්මන්. 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අගමැතිතුමා ඒමකන් විනාඩිය  ග තා. ගරු 

සභානායකතුමා තව  විනාඩිය  ග තා.  රශ්්නය  නැහැ2 

ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 

 

[පූ.භා.  .51] 

 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මට මේ අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබාව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත මවනවා.  

අද දවමසේ තිමබන වැය ශීර් වලින් මමද කථාව ඉල ක 

කරන්න හදන්මන්2 විමශ්ේ මයන්ම ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය 

මදසටයි. ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය ගැන දැනට විනාඩි මදක-

තුනකට කලිනු  කියැවුණා. මම තවදුරට  ඒ ගැන කථා කරන්න 

බලාමපොමරො තු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අද අමක රමට් මේශ්පාලන 

අර්බුදය  තිමබන බව අපි දන්නවා. ඒක ගරු මහින්දානන්ද 

අලු ගමමද මන්ත්රීතුමා  කිේවා. ත, කරම2 මේ මේශ්පාලන 

අර්බුදමේ  , ර්මාතිවරයා වන්මන් මේ රමට් ජනාධිපතිවරයායි. 

ජනාධිපතිතුමාට වයවස්ථාදායකය  එ ක රශ්්නය  තිමබනවා; 

අධිකරණය  එ ක රශ්්නය  තිමබනවා. එක පුේගලමය  , සා 

ඇති මවලා තිමබන මේ අර්බුදයට අමක රජය  පැ තට ඇඟිල්ල දිගු 

කරන එක මම හිතන විධියට ඉතාම අසාධාරණයි. පාර්ලිමේන්තුව 

අක්රිය මවලා2 රට අවුල් මවලා2 විශ්ාල අර්බුදය  ඇතිවුණු ආකාරය 

පසුගිය කාලමේ අපි දැ කා මන්. ඒ අර්බුදමේ මසවණැලි තවම  

පවතිනවා. ඒ අර්බුදය තවම  මනොමයටම  ආකාරමයන් ඇදමගන 

යන්න හදන්මන් ජනාධිපතිතුමායි.  ජනාධිපතිතුමා අමක රජමේ 

නායකයායි. එතුමා ආණ්ඩුමේ නායකයා මනොමවයි.  ආණ්ඩුමේ 

වැඩ කරන්න යනමකොට2 ඒ ක්රියාදාමවල ට  අවශ්ය ශ් තිය2 සහාය 

අපට ජනාධිපතිතුමාමගන් ලැමබන්මන් නැහැ; ජනාධිපතිතුමාමද 

ආශිර්වාදය මේ වන විට ආණ්ඩුවට ලැමබන්මන් නැහැ. 

ජනාධිපතිතුමා බලාමගන ඉන්මන්2 ආණ්ඩුව මපරමළන්මන් 

මකොයි මවමල්ද කියායි. එතුමා රාර්ථනා කරන්මන්2 මේ ආණ්ඩුව 

මප රමළන්න කියායි.  ඒ , සා2 අපට රශ්්නය  තිමබනවා. අපි 

මහොා මදය  කරන්න හැදුව  -මමොන මදය  කරන්න හැදුව - 

මේශ්පාලන නයාය පත්රමේ වාන් ලබා ගන්න2 එතුමාමද ඉදිරිය 

බලාමපොමරො තුමවන් මේශ්පාලන නයාය පත්රය අනුව ගමන් 

කරන්න2 රජයට විරුේධව කරන කටමමලන් ඇදිල්ල එතුමා දිගින් 

දිගටම ක රමගන යනවා.  

පසුගිය කාලමේදී අමක රමට් ස වර්ධනය මවනුමවන් 

"ගේමපරළිය" වයාපිතිය යටම  අපි විශ්ාල මමමහවර  කරන්න 

ලැහැස්ති වුණා . ඒ සාහා රුපියල් බලියන  6  මවන් කළා. 

නමු  ජනාධිපතිවරයා , ර්මාණය කළ මේශ්පාලන අර්බුදය , සා2 

ජනතාවට රතිලාභ ලබා දීම මවනුමවන් ඒ මුදල්  වියදේ කරන්න 

ලැබුමණ් නැහැ. රුපියල් බලියන  6  කියන්මන්2 විශ්ාල මුදල . 
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පාර්ලිමේන්තුව 

අන්තිමට ආණ්ඩුව මපරළා නීති විමරෝකරව ඇති කළ රශ්්නය , සා2 

එම රුපියල් බලියන  6න් අපට වියදේ කරන්න ලැබුමණ් රුපියල් 

බලියන 5යි. ජනතාව මවනුමවන් ඒ ස වර්ධන කටයුතු කිරීම 

සාහා2 "ගේමපරළිය" වයාපිතියට මේ වර් යට අපි රුපියල් 

බලියන 48  මවන් කර තිමබනවා. ඒ අනුව2 ආසනයකට රුපියල් 

මිලියන 300  ලැ මබනවා. නමු  ගිය වර් මේ ජනාධිපතිතුමා 

ඇති කළ අර්බුදය , සා2 මේ වර් ය සාහා අය වැය සේමත කර 

ගන්නමකොටම පළමුවන කාර්තුව අවසන් මවලා තිමබනවා. මමවර 

අය වැය සේමත මවලා2 තව මාස පහ  හය  ඇතුළත මේ විශ්ාල 

මුදල වියදේ කරන්න අපට න්දු මවනවා. ඒක ටික  දු ්කරයි කියන 

එකයි මමද අදහස. මම දන්නවා2 අමක කාර්ය මණ්ඩල2 අමක 

අමාතයා ශ් හරහා එක පාරටම විශ්ාල මුදල  වියදේ කරන්න 

අමාරු බව. මේ වර් මේ  අපි යේකින් පසුබෑමකට ල  වුමණො 2 

ඒම  පිටුපස න්ටින්මන් ජනාධිපතිතුමාය කියන එක එතුමාමද 

හිදය සා ිකය එතුමාට කියාවි; එතුමාමද හිදය සා ිකය තුළ ඒක 

මදෝ කාර මේවි. තමන්මද හිදය සා ිකය අනුව එතුමාට ඒක 

පිළිගන්න මවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අපි මනොමය  මනොමය  

මහොා වැඩ කරන්න හැදුවා. මම උදාහරණය  කියන්නේ. 

Advanced Level කරන පාසල් දරුවන්ට අපි "ටැබ්" මදන්න 

හැදුවා. ඒ සාහා වූ කැබනට් පත්රිකාව අපි මගනාමේ ගිය අවුරුේමේ 

මැද හරිමේයි. ඒ මවලාමේ ජනාධිපතිවරයා ඒකට තදින්ම විරුේධ 

වුණා. එතුමා ඒම  මහොා පැ ත දැ ම  නැහැ. එතුමා දැ ම  

ඒම  අසුබවාදී පැ ත විතරයි. නමු 2 අමක ගරු අධයාපන 

ඇමතිතුමා නැවත  ඒවා ලබා මදන්න උ සාහයක මයමදනවා. 

මම හිතන්මන්2 එය දැන් මටන්ඩර් මණ්ඩලය ඉදිරියට ගිහින් 

තිමබනවා. අපි මෑතකදී ජනාධිපතිවරණය  බලාමපොමරො තු 

වනවා. මේ වාතාවරණය හමුමේ මේ න්යලු මේවල් සේපූර්ණ 

කරන්න ලැමබ්ද2 ඒ සාහා අපට කාලය ලැමබ්ද කියන එක  

රශ්්නය .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අපි මවමළා ගිවිසුේ අ සන් 

කරන්න හැදුවා. ල කාව වැ,  ටමඩා රටවල්2 න් ගකපූරුව වැ,     

ර ටවල් සමඟ2 මවන  බලව  රටවල් සමඟ මවමළා ගිවිසුේ 

අ සන් කළාම තමයි  ඔළුව උස්සන්න පුළුවන් මවන්මන්. ඒ 

 මේවල් සේපූර්ණමයන්ම කඩාකකපල් කර2 ඒ මවමළා 

ගිවිසුේවලට බාධාව  වුමණ  ජනාධිපතිවරයායි. අපි මමොන 

මහොා වැඩ  කරන්න හැදුව 2 ඒ කටමමලන් ඇදිල්ල එතුමා දිගින් 

දිගටම කරමගන යනවා. එතුමා අපට ආශිර්වාදය  මදන්මන් 

නැහැ; ශ් තිය  මවන්මන් නැහැ.  "මධයම අධිමේී  මාර්ගය 

හදන්න කඳු කපනවාය" කියා එතුමා පසුගිය දවස්වල කියා 

තිමබනවා මම දැ කා. මේ රමට් මධයම පළාම  තිමබන්මන් කඳු 

තමයි. කඳු කපන්මන් නැතිව ඒ පැ ම  අධිමේී  මාර්ග හදන්මන් 

මකොමහොමද? එතුමා කිේවා ලු2 එපා කියලා. එමහම නේ2 මධයම 

අධිමේී  මාර්ගය හ   මාේ මහෝ එවැ,  මමොකක හරි එල්ලලා මරොකට් 

එකකින් ඒකට ගිහිල්ලා2 මහනුවරින් බහින්න මවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමා ඉන්මන  මහනුවර 

දිස්ත්රි කමේ මන්. එමහම නැ නේ මේකට විකල්පය තමයි2 කඳු 

හිල්  කරන එක. ඒක විශ්ාල වියදම  දරන්න මවන වැඩ . 

මලෝකමේ ඉතා මපොමහොස  රටවල් තමයි කඳු හිල් කරලා  

අධිමේී  මාර්ග හදන්මන්.  පසුගිය කාලමේ මහින්ද චින්තනය 

යටම 2 කන්ද  හිල් කරන්න ගියා "උමා  ඔය වයාපිතිය" හදනවා 

කියා. 

අන්තිමේදී ඒක විනාශ්ය  වුණා. රමට් සල්ලි නැති වුණා. රටට 

විශ්ාල පාඩුව  වුණා. ඒක දැන් සේපූර්ණමයන් අතහැර දමන්න 

මවලා තිමබනවා. ඒ , සා ඒවා කියන තරේ මලමහන් නැහැ. එක 

පුේගලමයටමට මුල්ලක වාඩි මවලා ඉාමගන කියන්න පුළුවන්2 

"කඳු කපන්න එපා. හිල් කරන්න." කියා. නමු 2 කරන්න ගියාම 

ඒවා අපට දරන්න පුළුවන්ද2 ඒවා සාර්ථකද2 රාමයෝගිකද කියන 

එක රශ්්නය .  

එතුමා සුමානයකට විතර කලින් කිේවා2 -මට මතක විධියට 

මේ ගරු සභාමේදීමයි කිේමේ.-  දැන් ඇමතිවරු එතුමා කියන එක 

අහන්මන් නැහැ කිය ාා. එතුමාමද වැමඩම ඇමතිවරුන්මද 

කටමමලන් අල්ලන එක නේ2 ඇමතිවරුන්ට , වැරදි 

මානන්ක වයක ඉාමගන වැඩ කරන්න මදන්මන් නැ නේ2 

ඇමතිවරුන්ට අඩු තරමින් ගැළමපන මල්කේ මකමනටමව  

මදන්මන් නැ නේ ඇමතිවරු එතුමා කියන එක අහන්මන් 

මකොමහොමද? පසුගිය අවුරුදු තුන තුළ අමාතයා ශ්වල හිටපු 

මල්කේවරු සේබන්ධමයන් කටයුතු කමළේ මකොමහොමද? මමද 

අමාතයා ශ්මේ හිටපු මල්කේ වනජීදි වැඩවලට අදාළ න්යලුම 

තැන්වලට ගියා. එතුමා අලි වැටවල් ගැන වනජීදි අධය   

ජනරාල්ට  වඩා දැනුම  ලබා ග තා. එතුමා අලින්මද රශ්්නය 

ගැන විශ්ාල අධයයනය  කළා. එතුමා  බුේධ ශ්ාසන 

අමාතයා ශ්යට ඇදලා දැේමා. එතමකොට අවුරුදු තුන  තිස්මසේ 

එතුමා දැරූ උ සාහය සේපූර්ණමයන්ම වතුමර් ගිහිල්ලා 

තිමබනවා. මේ රශ්්නය හැම අමාතයා ශ්යකම තිමබනවා. 

තමුන්නාන්මසේලා සාධාරණව කල්පනා කර බලන්න.  

තමුන්නාන්මසේලා ඇමතිවරු කාලමේ වුණ  තමුන්නාන්මසේලා 

මල්කේ මකමනටම සමඟ වැඩ කරන්න පටන් ග තාම අතරමඟදී 

මල්කේ මාරු කරනවා නේ2 ඊට පස්මසේ  ඒ මල්කේට ජනාධිපති 

මල්කේ හරහා මවන මවන උපමදස් එවන්න පටන් ගන්නවා නේ 

එතමකොට ඒ මල්කේ වැඩ කරන්න භය මවනවා. ඒ මල්කේ ඇමති 

සමඟ  ගමන  යන්න භයයි. එවැ,  ත  වය  අද ජනාධිපති 

ඇති කර තිමබනවා.  ගරු ජනාධිපතිතුම, 2 ඇමතිවරු දැන් 

ඔබතුමා කියන එක අහන්මන් නැහැ. තව මාස පහ 2 හය  

යනමකොට ඔබතුමා කියන එක ඔබතුමාමද ප  මේ පිටුපස 

න්ටින2  දැන් දණ ගහමගන ඔබතුමාට වැා මගන න්ටින උදවිය  

සමහර මවලාවට අහන එක  නැහැ කියායි මට නේ 

ම මරන්මන්. ඒක තමයි යථාර්ථය වන්මන්. ඊට පස්මසේ 

ඇමතිවරුන්ට ඇඟිලි ගහන්න ඔබතුමාට මකොමහොම  හේබ මවන 

එක  නැහැ.  

අපි පසුගිය කාලමේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ටමමන්ත්රණය  

දැ කා. මා ඉස්මසල්ලා කිේවා වාමද ඒ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ටමමන්ත්රණමේ , ර්මාති ජනාධිපතිතුමායි. හැබැයි2 ඒ අතමර් 

ජනාධිපතිතුමා එ ස  ජාතික ප  මේ අය සමඟ  ටමටු ටමටු 

ගාන්න2 ටමමන්ත්රණ කරන්න පටන් ග තා. ඒ කියන්මන්2 අමක 

ප  මේ සමහර රබලමයෝ සමඟ. පසු ගිය දවස්වල 

ඇමලෝන්යස්මද රශ්්නය ආවාම ඇමලෝන්යස්ට දුරකථන ඇමතුේ 

 0 2  5  දීලා තිබුණා නේ එමහම ඇමතුේ දුන්නු මකනා 

චූදිතමය  වුණා. මමොනවා මහෝ රශ්්නය  ආවා.  පසු ගිය දවසව්ල 

අමක සමහර රබලමයෝ කිේවා2 "ජනාධිපති මේ ආණ්ඩුව 

මපරළන්න ඉස්මසල්ලා ටමමන්ත්රණය කරන කාලය තුළ 

සමහරුන්ට දුරකථන ඇමතුේ 60 2 70   දීලා තිමබනවා කියා. 

සමහරු දහ පහමළොස් වතාව හේබ මවලා සාකච්ඡා කර  

තිමබනවා. ටමමන්ත්රණය කළායින් පස්මස  දුරකථන ඇමතුේ 

10 2 30  දීලා තිමබනවා. ඒ කාලමේ  ජනාධිපති හේබ මවලා 

මහොමරන් මහොමරන් සාකච්ඡා කර තිමබනවා. මේ වාමද 

ත  වයටම  ඇති කර  ජනාධිපතිතුමා උ සාහ කමළේ මේ රජය 

මපරළා රජමේ න්යලු මේ අවුල් කර එ ස  ජාතික ප  ය විනාශ් 

කරන්නයි. මේ ප  යට මකමළහි ගුණ ද වන්මන් නැතිව2 

ප  මේ අවුල් ඇති කර2 මමොන ක්රමයකින් මහෝ එතුමාමද ගමන 

යාමේ2 එතුමාමද නයාය පත්රය කරා ගමන් කිරීමේ2 එතුමාට ලබන 

වතාමේ  ජනාධිපති නාම මයෝජනා ලබා ගැනීමේ අරමුණින් 

තමයි එතුමා ඒ වැමඩ කමළේ කියන එක මට ඉතා පැහැදිලියි.  
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[ගරු සර  ම ොන්මසේකා  මහතා] 



2019 මාර්තු  3 

මම කනගාටුමවන් වුව  තව  කාරණය  කියන්න ඕනෑ. 

තමුන්නාන්මසේලාමද  නායකයා -විප   නායක- ලණුව  කෑවා2 

ටමමන්ත්රණමේ රතිලාභ එතුමාට ලැමබ්වි කියා හිතාමගන. නමු 2 

එතුමා එතැනදී , කේ ඇම  කර ග තා පමණයි. එතුමා දිරච්ච 

ලණුව කාලා එතුමාමද රතිරූපය විනාශ් කර ග තා.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා වාමද ජනාධිපතිතුමා 

මේ දවස්වල ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට බැන බැන යනවා. ඒ 

බණින්මන් ඇයි කිය ාා එතුමා ඉතා දීර්ඝව විස්තර කළා. 

අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිතුමිය ප  කිරීමට ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාව අනුමැතිය මනොමදන , සයි එමහම කරන්මන්.   

එතුමා නම යවන මේ වි, සුරුවරියට මම  සමඟ පරණ 

ගනුමදනුව  තිමබනවා. මට විරුේධව "සුදු මකොඩි නඩුව" කියා 

නඩුව  දැේමා. ඒ කාලමේ හිටියා ම ඩරිකා ජෑන්ස් කියා 

මාධයමේදි, ය . ඇයට තානාපති රයරය  මදනවා කියා 

මපොමරොන්දු මවලා2 ඇය මබොරු කථාව  හදලා2 ඇයමද ත,  

සා ිකය මත2  ඔය කියන වි, සුරුවරිය ත්රිපුේගල වි, සුරු මඬුල්මල් 

සභාපති, ය හැටියට මට අවුරුදු තුනක න්ර දඬුවම  ලබා දුන්නා.  

ඒ ත්රිපුේගල වි, සුරු මඬුල්මල් හිටියා  නුවරින් ආපු වරාවැව කියා 

ඉතාම විශි ්ට වි, ශ්්චයකාරවරමය . මා හිතන හැටියට දැනට 

එතුමා පළා  සභාමේ න්ටිනවා. එතුමා ඒකට අ සන් මනොකළ 

, සා ඔය වි, සුරුවරිය එතුමාට අසභය වචනමයන් බැන මගන2 

බැන මගන ගියා කියා එතුමා මට වාර්තා කළා.  මට විරුේධව න්ර 

දඬුවමේ තීන්දුව මදන්න සුමාන මදකකට ඉස්මසල්ලා එයාමද 

දියණියමද මඟුල් උ සවය තිබුණා.  

දියණියමද විවාහයට අ සන් කරන්න ගිමේ මහින්ද රාජප   

මහ මයා. විවාහයට අ සන් කර , කේ හිටිමේ නැහැ. දියණියට 

තෑදගටම  දුන්නා. ල   තිස්එකක කාර් එක  දුන්නා. ඒමකන් 

විමනෝද මවලා2 මජොලිය  ගිහිල්ලා2 අමුතු චූන් එක  ගිහිල්ලා 

එතුමිය නටන්න  පටන් ග තා. ඒ පින්තූර හැම තැනම තිබුණා. 

එමහම කමළේ ජනාධිපති සතුටු කරන්න. එතුමිය cabaret artiste 

මකමන  වාමද නටනවා. එතුමිය වි, සුරුවරිය . ඒවා 

සදාචාරමයන් මතොර වැඩ. ඊට මාසයකට පස්මසේ ඒ වි, සුරු 

මණ්ඩලමේ හිටිය එතුමිය සහ තව  වි, සුරු මකමනටමට2-  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 විමශ්ේ මයන්ම වි, සුරුවරුන්මද 

මප ේගලික මේවල් පිළිබාව මේ ගරු සභාමේ කථා මනොකර 

ඉන්න එක වටිනවා. 

 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මහොායි2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . ඒ නඩුවට අදාළවයි 

මම කියන්මන්. ඒ නඩුවට අදාළව ඒ වි, සුරුවරියමද පැවතුණු 

සේබන්ධතාවය මම මේ කියන්මන්. ඒ නඩුමවන් මට මචෝදනා 

කරපු අය  සමඟ එතුමිය සේබන්ධ මවලා හිටියා. නඩුමේ තීන්දුව 

දීලා මාසය  ඇතුළත Central Bank එම  විශ්ාල party එක  

තිබුණා.    මදමන  එයට සහභාගි වුණා. , වාඩ කබ්රාල්2 

තමුන්නාන්මසේලාමද යුවරජතුමා. ඒ ඔ මකෝම න්ටින තැන 

මමතුමිය සහ රෂීන් කියන අමන  වි, සුරුවරයා ගිහිල්ලා ඒ party 

එම දී  නට නටා විමනෝද වුණා. මට විරුේධව දුන්නු තීන්දුව 

සමරන්න තමයි එමහම කමළේ. ඒකයි මම මමතැන මපන්වන්න 

හදන්මන්2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . වි, සුරු මකමන  

වුණාම හැන්මරන්න ඕනෑ ආකාරය  තිමබනවා. ඒ ආකාරය 

ඇතුළත තමයි හැන්මරන්න ඕනෑ. නැ නේ ඒ මගොල්මලෝ කරන 

මේවල් සාධාරණ මවන්මන් නැහැ. 

ජනාධිපතිතුමා කිේවා2 "මපොලිස්පතිතුමා ප  කිරීම වැරැදියි. 

නීතිපතිතුමා ප  කිරීම වැරැදියි." කියා. එක , ලධාරිමය   

ජනාධිපතිමද ආර  ක අ ශ්මේ රධා, යා හැටියට හිටියා. හිටපු 

මජය ්ඨම , මයෝජය මපොලිස්පතිතුමා. ඒ නම අරින්මන් නැතිව2 

තව  නේ කීපය  ඇරිමේ ඇයි? ඒ , සායි රශ්්නය ඇති වුමණ්. 

නීතිපති ප  කරන අවස්ථාමේ  එතුමා , ර්මේශ් කළා. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාව ඒවා අනුමත කළා.   
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලය  

තිමබනවා. 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 පුළුවන් නේ මට වැඩිපුර 

මවලාව මදන්න. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනාඩිය  වැඩිමයන් මදන්නේ. 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගරු සභානායකතුම, 2 මට විනාඩිය  මදන්න. 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනාඩියක කාලය  වැඩිපුර මදනවා. [බාධා 

කිරීම ] 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මට කාලය ලබා මදන බවට 

මහොා රතිචාරය  තිමබනවා. කරුණාකර ඒ මවලාව ලබා මදන්න. 
 

ගන චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මමද මවලාමවන් එතුමාට 

කාලය ලබා මදනවා. 
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මබොමහොම ස්තුතියි. 
 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එමහම කමළො  අන්තිමට කථා කරන අයට මවලාව අඩු 

මවනවා. The last speaker will  lose time.  
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

පසුගිය දවස්වල ජනාධිපතිතුමා සුජාත දරුමව  ගැන කථා 

කළ බව අපි දැ කා. යහ පාලන සුජාත දරුවා ගැන කථා කළා. 
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පාර්ලිමේන්තුව 

සුජාත දරුවා බහි කරන්න අපි ඔ මකෝම වැඩ කළා. සුජාත දරුවා 

බහි වුණා. යහ පාලනමේ පියා හිටියා2 යහ පාලනමේ මව හිටියා. 

නමු 2 සුජාත දරුවා බහි වුණාට පස්මසේ ඒ පරිසරය අවජාතක 

වුණා. ඒ පරිසරය අවජාතක වුමණ්2 යහ පාලනමේ පියා යහ 

පාලනමේ මව ත ණය කරන්න පටන් ග ත , සායි. සුජාත දරුවා 

ජීව  වුණු පරිසරය අවජාතක වුණු , සා2 සුජාත දරුවා අවජාතක 

වුණා. ඒම  වගකීම ගන්න මවන්මන් යහ පාලනමේ පියාට. එතුමා 

කරපු ක්රියාදාමය , සා තමයි ඒ රශ්න්ය ඇති වුමණ්.  

අපට අමාතයා ශ් දුන්මන් නැහැ. ඇමතිවරු ප  කිරීමට 

එ ස  ජාතික ප  යට අයිතිය  තිමබනවා. එ ස  ජාතික 

ප  මේ ආණ්ඩුව  තිමබනවා. ඒ ප  ය තීරණය කරන්න ඕනෑ2 

ප  මේ ඇමතිවරු මවන්න ඕනෑ කවුද කියා. ජනාධිපතිතුමාට 

තිමබන්මන්2 අගමැතිතුමා , ර්මේශ් කරන ආකාරයට2 

අගමැතිතුමාමද ප  මේ අයට ඇමතිකේ මදන්න. අප  සමඟ 

මප ේගලික තරහ තිබුණා. එතුමා  සමඟ අමක මප ේගලික 

තරහ  නැහැ. අපි එතුමා විමේචනය කළා. ඒ විමේචනය ඇඟ 

වැදුණු , සා අපි  සමඟ වවරමයන් ඉාමගන2 "සර  

ම ොන්මසේකාට නේ ඇමතිකම  මදන්න බැහැ." කිේවා. මේක 

සදාචාරමයන් මතොර වැඩ . රටක රාජය නායකමය 2 රාජය 

තාන්ත්රික මට්ටමේ මග ර වමයන් ජීව  මවන්න ඕනෑ මකමන  

මප ේගලික පළිගැනීේ මත2 මේශ්පාලනමේ වවරය  ඇති 

කරමගන එමහම කිරීම සදාචාරමයන් මතොරයි. මේ ත  වමයන් 

මගොඩ එන්න අපට ජාතික රජය  අවශ්යයි කිය ාා මම හිතනවා. 

ජාතික රජය  ඇති කමළො 2 ජනාධිපතිට බැහැ2 ඇමතිවරුන් ගැන 

ඇඟිලි ගහන්න.    නැ නේ  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව  

ජනාධිපතිට පුළුවන්. අද තිමබන අමාතයා ශ් 182 එතුමාට ඕනෑ නේ 

දහය  බවට ප  කරන්න පුළුවන්.  

නැවත  මලි  සමරවික්රම ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා 

ජනාධිපතිතුමාට රකාශ් කළා2 "එතුමා ඉල්ලා අස්මවනවා. ඒ 

තනතුරට සර  ම ොන්මසේකාව ප  කරන්න." කියා. ජනාධිපති 

නැවත  එතුමාමද බලය අයුතු මලස පාවිච්චි කර කිේවා2 

"ඔබතුමා අස්වුණ  සර  ම ොන්මසේකාට ඒක මදන්මන් නැහැ. 

මම ඒ අමාතයා ශ්ය අමහෝන් කරනවා." කියා. ඊට අමතරව 

නැවත  යේ මදය  කියා තිමබනවා. ඒ මේ මම කියන්මන් නැහැ. 

මමොකද2 ඒක මමද , ලයට අදාළ මදය  , සයි. ඒ , සා මම මේ 

ගරු සභාමේදී ඒක කියන්මන් නැහැ2 එයින් මමද , ලයට  

අමග රවය  විය හැකි , සා.   

ජාතික රජය  නැති , සා අද මවනමකොට අමක අමාතයා ශ් 

භයානක ත  වයකට මුහුණ දීලා තිමබනවා. ඇ තටම ජාතික 

රජය  තිබුණා නේ2 අපට වැඩිපුර අමාතයා ශ් නැති වුණ 2 

තිමබන ටික මහෝ පාර්ලිමේන්තුමේ සේමත කරග තා නේ2 අපට 

මකළින් වැඩ කරන්න පුළුවන් කිය ාා මම හිතනවා. 

 මට මවලාව  මදන්මන්  නැති , සා  අවසාන වශ්මයන් මම තව 
එක කාරණය   රකාශ් කරන්නට ඕනෑ. තමුන්නාන්මසේලාට  ඒ 
කාලමේ මහින්ද චින්තනය තිබුණා. අපි මගනාවා2 වමත්රී 
පාලනය.  අන්තිමේදී මේ  මදක  එකතු මවලා  වමත්රී චින්තනය   
හැදුණා. රශ්්නය තමයි2 මහින්ද  චින්තනය තිමබන කාලමේ  අපි 
භය නැතිව  මුහුණට මුහුණලා හැකපුණා.  මහින්ද  චින්තන ය අපට 
මවඩි තිබ්මබ් පපුවට. අපි මවඩි පහර කා මගන ඇවි  චින්තනයට 
ගැහුවා. චින්තනය ගිහිල්ලා මැද මූලන ජමන්ලමේ එල්ලුණා. දැන් 
රශ්්නය තිමබන්මන්  වමත්රී චින්තනය  අපට පිටිපස්මසන් 
පිහිමයන් අ, න එක. මහින්ද චින්තනය පපුවට ගැහුවා2 වමත්රී 
චින්තනය පිටිපස්සට  පිහි මයන් අ, නවා. එම , සා ඉතාම 
අසුබවාදී ත  වය  මේ රමට් ඇති මවලා තිමබනවා. මේ අනුව 
අපට න්ේධ මවනවා2 ඉතා පරිස්සමමන් ඉදිරි ගමන යන්න.  

මේ අවස්ථාමේදී මම තමුන්නාන්මසේලාට මත  කර මදනවා2 

යුද හමුදාවල කියන කථාව .  
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member,  please wind up.  

 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්ත්රීතුම, 2  තව විනාඩිය  මදන්න.   

යුද  හමුදාව කියනවා2 ''ඔටු හමුදාවකට අණ මදන්න න් හමය  

දැේමමො 2 ඔටු හමුදාව යුේධයට ගිහින්  යුේධය දිනනවා''  කියා. 

එහි  අමන  පැ ත  කියනවා2 ''න් හ හමුදාවකට  අණ මදන්න 

ඔටුමව  දැේමමො   ඒ හමුදාව යුේධය පරදිනවා'' කියා. අද අපට 

මේ පැ ම  තිමබනවා2 න් හ හමුදාව . අමක රජය  න් හමයෝ  

වාමද වැඩ කරන්නට පුළුවන් කට්ටිය .  අපට අණ මදන්න 

ඔටුමව  ඉන්න , සා අමක  හමුදාව අක්රිය මවලා තිමබනවා.[බාධා 

කිරීම ]  ඒ කියන්මන් අගමැතිතුමා ගැන මනොමවයි. මේ රජමේ 

නායකයා ගැන මම කියන්මන්. ඒ ත  වය මත රජය අක්රිය 

මවලා තිමබනවා.[බාධා කිරීම ]  අවසාන විනාඩිය. මම කථා කර 

ඉවර වුණාට  පස්මසේ  ඔබතුමා කියන්න.[බාධා කිරීම ]   

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  කරුණාකර මන්ත්රීවරු බාධා කරන්න එපා.  
 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මම උදාහරණය  දුන්මන්. ඔබතුමා  මට කථා කරන්න ඉඩ 

මදන්න2  ඊට පස්මසේ කථා කරන්න. 

ඊළඟට මම උ තර මදන්න  ඕනෑ2 මේ කාරණයට. දැන් දවස් 

මදක තුනකට ඉස්මසල්ලා  විමල් දිරව ශ් මන්ත්රීතුමා ගිරිය කඩා 

මගන කෑ ගහනවා මම දැ කා.  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාලය නේ අවසානයි ගරු  මන්ත්රීතුමා. 

 

ෆීේඩ් මාර්ෂේ ගන සරත් ම ොන්මසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் சபான்சசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka 

 මේ කාරණය කියා මමද කථාව අවසන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 එතුමා කෑ ගැහුවා2 ගිවිසුේ අ සන් 

කරලා  ඇමමරිකාමේ නැේ ත්රිටමණාමලයට  මදනවා කියා.  එතුමා 

හිතාමගන  ඉන්මන් නැව  මදනවාය කියන එක අර මා ළු බාන   

මට්රෝලර් එක  මදනවා වාමගයි කියා. ඇමමරිකාමේ නැව  

මගනාමවො   අමක කින්ම වරායක  ඒ නැවට අවශ්ය  මතල් ටික 

තියා  වතුර ටිකව  මදන්න බැහැ. එක නැව  ග මතො   හරියට 

ත්රිටමණාමලය නගරය වාමගයි. මසේවකමයෝ හාර පන් දාහ  වැඩ 

කරනවා.  ඒ පහසුකේ අපට මදන්නට බැහැ.  එතුමා කෑ ගහනවා2  

ඇමමරිකාමේ නාවික හමුදාමේ නැේ 500  මුහුමේ තිමබනවා.  

ඒවා   ඉදිරි කාලමේ  ත්රිටමණාමලයට එන්න හදනවා කියා.  අපට 

හැකියාව  ආමවො   ඒ නැේ පන්න්යමයන්  නැේ මදක   

ත්රිටමණාමලයට මගන්වගන්න  අපට ආඩේබර මවන්න පුළුවන්2  

එදාට අමක රට අ, වාර්යමයන්ම මේ කලාප මේ තිමබන දියුණුම 
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රට   බවට ප  මවලා කියා.  විමල් දිරව ශ් මන්ත්රීතුමාට මහොර 

පාස්මපෝට් හදාමගන ඩිස්, ලන්තයට රි ගන්න පුළුවන්; 

ඩිස්, ලන්තයට ගිහින්  ඇමමරිකාමේ  හැම තැනම  සවාරි ගහන්න 

පුළුවන්. මමතැනට ඇවි  මබොරුවට  ඇමමරිකාව විමේචනය 

කරමින් කෑ ගහනවා. එතුමා හිතන්මන් ඇමමරිකාව විමේචනය 

කළ පලියටම එතුමා ජාති වාදිමය  මවයි; මේශ් මරේමිමය  මවයි 

කියා.  

මම අවසාන වශ්මයන්  මේ කාරණය කියන්න ඕනෑ.  අද මම  

ජනාධිපතිතුමමද වැය  ශීර් යට  ආධාර කර මමද ඡන්දය  පාවිච්චි 

කරන්මන් නැහැ. මේ වැය  ශීර් යට මම අත උස්සන්මන් නැහැ. 

ජනාධිපතිතුමාට දී තිමබනවා2 බලියන 13 . එහි2 බලියන  3  

තිමබනවා2 වැය ශිර් ය. එයින්  බලියන 8  තිමබනවා2 මවන  

කරුණු2 යටිතල පහසුකේ කියා. ඒ ඔ මකොම යන්මන් 

මපොමළොන්නරුමේ මේශ්පාලනයට. තව බලියන  0   තිමබනවා2 

පිබමදන මපොමළොන්නරුව කියා. ගිය අවුරුේමේ බලියන  1යි2 

ඊටකලින් අවුරුේමේ බලියන  3යි. අද මපොමළොන්නරුව  නැහැ. 

අද  දකින්මන් පිබමදන මපොමළොන්නරුව මනොමවයි; වැළමපන 

මපොමළොන්නරුව. අඩි 100  විතර පළල පාරවල් තිමබනවා.  

නමු  නගරය බමට සමතලා මවලා තිමබන්මන්. එම , සා මේ 

මුදල් නාස්තියට අපි සහාය මදන්මන් නැහැ. මේ මුදල් මවන 

පැතිවලට මයොදවන්නට පුළුවන්.  මපොමළොන්නරුව දිස්ත්රි කමේ 

ජනතාව ල   5යි:ඡන්ද ල   3 යි. ගේපහ දිස්ත්රි කමේ ජනතාව 

ල   18යි: ඡන්ද ල   10යි.  ගේපහ දිස්ත්රි කයට පසුගිය අවුරුදු 

තුනටම  බලියන  5 ව  දීලා නැහැ. ස්තුතියි.  
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට ගරු මහින්ද  සමරන් හ මන්ත්රීතුමා. 
 

 

[අ.භා. 1. 1] 
 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාගන් අවසරයි. මේ වැය ශීර් ය 

මදස බැලුවාම මපමනනවා, රමට් නායකයාට,  රමට් රධා, යාට 

වාමදම  රටට අවශ්ය මහජනතාවට මසේවය කරන ආයතන 

ගණනාවකට මවන් කර තිමබන  මුදල් පිළිබාවයි,  රගතිය පිළිබා  

සාකච්ඡා කරන්නටයි  අද අපි දවස පුරාම මවලාව මවන් කර  

තිමබන්මන් කියලා.  මබොමහොම මකටිමයන් ඒ පිළිබාව මම 

සාහන  කරනවා නේ, පසුගිය වර් මේ කළ මසේවය පිළිබදව  

ජනාධිපති මල්කේතුමා රධාන ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලමේ  

න්යලු මදනාටම මමද රණාමය, ස්තුතිය පළමුමවන්ම පුද 

කරන්නට  ඕනෑ. 

මම කලින් කිේවා වමද  රටට අවශ්ය ආයතන ගණනාවක 

රධානීන්, මණ්ඩල, සාමාජිකමයෝ, මසේවක මසේවිකාවන් 

න්යලුමදනාටම මමද රණාමය හා ස්තුතිය පුද කර න්ටින්නට ඕනෑ, 

අදාළ රාදධන වියදේ මුළුම, න්ම වියදේ කිරීම , සා සහ ඒ සෑම 

ආයතනය  තුළම මහොා රගතිය  මපන්දිම පිළිබාව. 

ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා එතුමාමද කථාමේදී 

අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිතුමිය පිළිබාව දීර්ඝ සාහන  

කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සභාමේ ජනාධිපතිවරයාමද , මයෝජිතයා හැටියට කටයුතු කරන 

මන්ත්රීවරමය  හැටියට මම එහි පසු බම ඔබතුමා මාර්ගමයන් මේ 
සභාවට දැනුේ දිය යුතුයි. එතුමා සාහන් කළා, 

අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති තනතුර සාහා දීපාලි විමජ්සුන්දර 

වි, ශ්්චයකාරතුමියමද නම ජනාධිපතිවරයා වින්න් තුන් වතාව  

එවලා තිමබනවා, ඒ නම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව රති ම ේප 
කර තිමබනවා කියලා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව දිහා බැලුවාම 

මපමනනවා, අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිකමට සුදුස්මස  
යැදිමේ වගකීම වයවස්ථාමවන් දීලා තිමබන්මන් 

ජනාධිපතිවරයාටයි; ඒ නම වයවස්ථා සභාවට මතෝරා ගන්නට 
බැහැයි කියන එක. ජනාධිපතිවරයා වින්න් මතෝරා එවන නම 

සුදුසුද නැේද කියන එක විතරයි වයවස්ථා සභාව තුළ සාකච්ඡාවට 

භාජන කර, තීරණය  මගන නැවත ජනාධිපතිවරයාට යැවිය 
යු ම , එම ප දිම කිරීමට. මේ සාහා සේරදායටම  තිමබනවා, 

ඒ වාමදම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ  සාහන් කරලා තිමබනවා, 
එවැ,  අවස්ථාවලදී අභියාචනාධිකරණමේ, නැ නේ 

මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ වි, සුරුවරමයටම පිළිබාව අර 
වි, ශ්්චයකාරතුමාමගන් , ර්මේශ්ය  ලබාගත යුතුයි කියලා.   

එතුමාමද අදහස් එවන්න කියලා වයවස්ථා සභාමවන් අර 

වි, ශ්්චයකාරතුමාට දැන්වූවාට පස්මසේ , -ඇ ත වශ්මයන්ම 
සාහන්ව තිමබන්මන් , ර්මේශ්යන් එවන්න මනොමවයි; අදහස ්

එවන්න කියලායි.- අර වි, ශ්්චයකාරතුමා ලිපියකින් දන්වලා 
තිමබනවා, අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිකමේ වගකීම දරන්න 

එතුමියට බැහැ කියලා. මේක එක පුේගලමයටමමද මතය . 
මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ අග වි, සුරුතුමා ලියලා කියනවා,- ඒක 

මචෝදනාව  මනොමවයි. එතුමියට විරුේධව අල්ලස් මචෝදනාව  

නැහැ, එතුමිය විනයානුකූල මනොවන ආකාරමයන් කටයුතු කරලා 
තිමබනවා කියලා මචෝදනාව  නැහැ, JSC -Judicial Service 

Commission - එමකන් එතුමිය පිළිබා පරී  ණය  පව වලා 
නැහැ.- එතුමියට අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිකම උසුලන්න 

බැහැ; ඒ සභාපතිකමේ තිමබන වැඩ රාජකාරි දිහා බැලුවාම 
එතුමියට ඒ වගකීම භාර ගන්න බැහැ කියලා. හැබැයි, ඒ එ කම 

අර වි, ශ්්චයකාරතුමා කියනවා, මමතුමිය වි, සුරුවරමය  

හැටියට මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට යැදිම සුදුසුයි කියලා. ඒක පරස්පර 
විමරෝකර අදහස . එක පැ තකින් අග වි, සුරුතුමා , ර්මේශ් 

කරනවා, එතුමිය මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට යැදිම සාහා සුදුසුයි කියලා. 
තව පැ තකින් එතුමා ත,  මතය  අනුව කියනවා, 

අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති තනතුමර් වගකීේ දරන්න එතුමියට 
බැහැ කියලා. Sir, it becomes subjective. It is a subjective 

evaluation. It is not an objective evaluation. අර 

වි, ශ්්චයකාරතුමාමද මතය තමයි එතුමා ඉදිරිප  කරලා 
තිමබන්මන්. අවාසනාවකට අග වි, සුරුතුමාමගන් එවැ,  අදහස් 

ලබා ගන්න මකොට, ඒ අදහස් එවන්නට මපර අග වි, සුරුතුමා 
කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබා වැඩ පිළිමවළ  දහනවවැ,  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනමේ සාහන් කරලා නැහැ. 
මමොකද, ටමම  මහෝ කමිටුව  තිමබනවා නේ, එමහම නැ නේ 

මවන  අයමද  අදහස් අරමගන එම අදහසු  එවනවා නේ, ඒක 

මවනම කාරණය . නමු  එතුමා ත,  මතයට කියනවා, 
මමතුමියට ඒ වැමඩ කරන්න බැහැ කියලා. ඉතින්, 

ජනාධිපතිතුමාට ඒක දැන්වූවාට පස්මසේ, ජනාධිපතිතුමා මබොමහොම 
සාධාරණව කියලා තිමබනවා, "මට මේක පිළිගන්න බැහැ, මේක 

මහේතුව  මනොමවයි" කියා. ඒ ප  කරලා තිමබන මකනාට මේ 
වගකීම උසුලන්න බැහැ කියලා එක පුේගලමයටමට කියන්න 

බැහැ. "එතුමියට විරුේධව මමොක  මහෝ මචෝදනාව  තිමබනවා 
නේ, ඒක මවනම මදය . එතමකොට මට මවන නම  එවන්න 

පුළුවන්" කියලා ජනාධිපතිතුමා කියා තිමබනවා. ඇ ත 

වශ්මයන්ම පසුබම මේකයි. ඒ , සාම තමයි ජනාධිපතිතුමා 
තුන්වතාව  මේ නම එවලා තිමබන්මන්. නැවත වතාව  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව රැස් මවනමකොට අපි මේ පිළිබා කථා 
කරන්න බලාමපොමරො තු මවනවා. "ජනාධිපතිතුමා එ ක වාඩි 

මවලා අපි මේ රශ්්නය ගැන සාකච්ඡා කළ යුතුයි" කියලා මම 
පසුගිය රැස්දිමේදී මයෝජනා කළාම, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව 

ඒක පිළිග තා;  ඒකට එකඟ වුණා. ඒ සාහා ජනාධිපතිතුමාමගන් 

මේලාව  ඉල්ලා තිමබනවා. අපට මේලාව  ලබා දුන්නාම 
ඉ ම, න් මේ රශ්්නය විසාා ගන්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

අවාසනාවකට දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ස මශ්ෝධනමේ හිඩැස  තිමබනවා. අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති 

තනතුරට දවස්  4කට ප  කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ දවස්  4 

ඉ ම ගියාට පසුව මමොක ද කරන්න පුළුවන් කියලා සාහන  

නැහැ. ඒ , සා තමයි දවස්  4න්, 14ට මේ ප දිම දීලා 

තිමබන්මන්. මේක තමයි ඇ ත ත  වය. මම මේ මබොමහොම 

මධයස්ථව කථා කරන්මන්. මේ පිළිබා අනුර දිසානායක 

මන්ත්රීතුමා විමශ්ේ මයන් සැලකිල්ල  ද වයි කියා මා 

බලාමපොමරො තු මවනවා.  

ඊළඟට, ජිනීවා මානව හිමිකේ කවුන්න්ලය වැ,  ස්ථානයකට 

ජනාධිපතිවරයාමද , මයෝජිතයින් හැටියට විප  මේ මන්ත්රීවරු 

යවන්මන් මකොමහොමද කියලා ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා රශ්්න 

කළා. ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම මකමන  ජනාධිපතිවරයාමද  

විමශ්ේ  , මයෝජිතමය  හැටියට යවන්න පුළුවන්. ඒකට තහ චිය  

නැහැ. ආණ්ඩුමේ මකමන  යවන්න  පුළුවන්. මේ සභාමේ න්ටින 

115න් ඕනෑම මකමන  යවන්න පුළුවන්. මානව හිමිකේ 

කවුන්න්ලයට මහෝ එ ස  ජාතීන්මද ස විධානමේ මහ 

සැන්වාරයට මහෝ මවන  සේමන්ත්රණයකට මමද විමශ්ේ  

, මයෝජිතයා හැටියට මම කාව හරි යවන්න ඕනෑ කියලා එතුමා 

හිතනවා නේ, ඒක  එතුමාට තිමබන අයිතිය . සුමන්තිරන් 

මන්ත්රීතුමා ඒ ගැන රශ්්න කිරීම සේපූර්ණමයන් වැරදියි. ඒක 

ජනාධිපතිවරයාට නීතයනුකූලව ලැබී තිමබන අයිතිය . එතුමා 

ඇහුවා මේ වැය ශීර් මේ මුදල් ඒකට පාවිච්චි කරන්මන් 

මකොමහොමද කියලා. ඒ මුදල් පාවිච්චි කිරීමේ නීතයනුකූලභාවය  

ජනාධිපතිවරයා සතුව තිමබනවා කියන එක මම විමශ්ේ මයන් 

සාහන් කරන්න කැමතියි.  

සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා මානව හිමිකේ කවුන්න්ලය පිළිබා 

මලොටමවට, විස්තරා මකව  කථා කළා. කවුද යන්මන්, අපි එමහේ 
ගිහින් මමොක ද කරන්මන්  කියලා අමක සභානායකතුමා මමගන් 

පැහැදිලි කිරීම  ඉල්ලුවා. මම ඒකට එන්න කලින් මානව හිමිකේ 

කවුන්න්ලය කියන්මන් මමොක ද, ඒක මමොන වාමද වුහය ද, 
මමොක ද මානව හිමිකේ කවුන්න්ලමයන් කරන්මන් කියන එක 

ගැන මබොමහොම මකටිමයන් සාහන් කරන්න කැමතියි. මමොකද, 
මේ සභාමේ න්ටින 115මදනාමගන් මානව හිමිකේ කවුන්න්ලය 

පිළිබා අ දැකීේ මට තරේ මවන කාටව  නැහැ කියන එක මම 
මබොමහොම , හතමානීව කියන්න කැමතියි. ඒ පසුබම  එ ක 

තමයි මම මේ ඉතිහාසය ගැන ටික  කියන්න යන්මන්. මානව 

හිමිකේ කවුන්න්ලමේ මේ වාමද රශ්්නවලට අපට මුහුණ මදන්න 
න්දු වුමණ් අද ඊමේ මනොමවයි. හුඟ  මදමන  හිතන්මන් මහින්ද 

රාජප   විප   නායකතුමාමද -හිටපු ජනාධිපතිතුමාමද-  
කාලමේ තමයි මේ මානව හිමිකේ රශ්්න න්යල්ලටම අපට 

කරගහන්න න්ේධ වුමණ් කියලා. නැහැ. මම ජිනීවාවල පිහිටි අමක 
තානාපති කාර්යාලමේ ජයන්ත ධනපාල තානාපතිතුමාමද 

මදවැ, යා හැටියට  983- 987 අතර කාලමේ කටයුතු කළ 

අවස්ථාමේ අපට මලොටම අභිමයෝගයකට මුහුණ මදන්න  න්දු වුණා. 
මමොකද, එ තරා රට , අපට කිට්ටු රට  ආර්ජන්ටිනාව ඉල ක 

කරමගන, ආර්ජන්ටිනාව අල්ලාමගන අපට මානව හිමිකේ 
මකොමිසමට -ඒ කාලමේ තිබුමණ් කවුන්න්ලය මනොමවයි, 

මකොමිසම- මේ වාමද මචෝදනා ඉදිරිප  කරලා මයෝජනාව  
ඉදිරිප  කළා. ඒ අවස්ථාමේදී එච්.ඩබ්ලිේ. ජයවර්ධන වන හිටපු 

ජනාධිපති මජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාමද සමහෝදරයා තමයි 

අමක ශ්රී ල කා කණ්ඩායමේ රධා, යා හැටියට ආමේ. එතුමා මේ 
පාර්ලිමේන්තුව , මයෝජනය කමළේ නැහැ. එතුමා ගැන තිමබන 

විශ්්වාසය මත මජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා එතුමාව මතෝරා 
ග තා. අපි ඒවාට මුහුණ දුන්නා. ඒ වාමද මයෝජනා  983 න්ට 

, තර, , තර ජාතයන්තර මට්ටමින් ඉදිරිප  වුණා. අපි ඒවාට 
සාර්ථකව මුහුණ දුන්නා.    

ඒ වාමදම, අපි 10 1දී, 2013දී, 2014දී මයෝජනා පැරැදුණා 

කියන එක අමක සභානායකතුමා සාහන් කළා. ඒක ඇ ත. 

හැබැයි එතුමාට සාහන් කරන්න අමතක වුණා, යුේධමයන් පස්මසේ 

1009දී ල කාව පිළිබාව මානව හිමිකේ කවුන්සලමේ ක්රියා මක 

කරපු විමශ්ේ  සැන්වාරය අවස්ථාමේදී අපි තුමනන් මදකකට කිට්ටු 

මවන්න ඡන්ද අරමගන ඒ මයෝජනාව ජයරහණය කළ බව. ඒ 

අවස්ථාමේදී  ඇ ත වශ්මයන්ම ශ්රී ල කා කණ්ඩායමේ 

රධාන වය, නායක වය දැරුමේ මමයි. ඒ අවස්ථාමේ මම  

එ ක මහොා කණ්ඩායම  ගියා. අපි සාමූහිකව කණ්ඩායේ 

හැඟීමමන් ඒවාට මුහුණ දීලා, තුමනන් මදකකට කිට්ටු මවන්න අපි 

ඡන්ද ලබාග තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , නමු  ඒ බාර 

ග ත මපොමරොන්දු අපි හරියට ඉ ට් කමළේ නැහැ. අපි හරියට ඒවා 

ක්රියා මක කරන්න කටයුතු කමළේ නැහැ. ඊට පස්මසේ 10 1 

මවනමකොට අපට කට උ තර නැතිව ගියා. අපි ඒ මයෝජනාමවන් 

පැරැදුණා. අපි 10 3 මයෝජනාමවන් පැරැදුණා. අන්තිමට මානව 

හිමිකේ කවුන්සලමේ තුමනන් මදක  ඡන්ද ග ත අමක රට ඡන්ද 

 1ට බැස්සා. රටවල් 47න් අපි තුමනන් මදක  ග තා. නමු , 

අවුරුදු 3 , 4  ඇතුළත අපි ඡන්ද  1කට බැස්සා. ඒ බැස්මසේ, අපි 

මේ මේ මේවල් කළා කියන එක අපට ඇ ත වශ්මයන්ම 

කවුන්සලයට ගිහිල්ලා හරියට කියා ගන්න බැරි වුණු , සා. බස ්

එක ගියා. අපි බස් එකට නැදමද නැහැ. ඇ ත වශ්මයන්ම 

සභානායකතුමා කිේවා වාමද 10 5 මවනමකොට ඒ මගොල්ලන් 

දරුණු වාර්තාව  පිළිමයළ කරලා තිබුමණ්. ඒ දරුණු වාර්තාව 

ඉදිරිප  වුණා නේ, ඒක පදනේ කරමගන ආර්ථික සේබාධක 

පනවන්න අ, වාර්යමයන්ම රටවල් කීපය  ලැහැස්ති මවලා 

තිබුමණ්. ඕනෑ නේ මට ඒ රටවල් නේ කරන්න පුළුවන්. ඒ රටවල් 

ආර්ථික සේබාධක පනවන්න ලැහැස්ති වුමණ්.  

අද  අමක රමට් තිමබන මේ රශ්්නය පිළිබාව අවධානය 

මයොමු කරමගන මානව හිමිකේ කවුන්සලයට මයෝජනා පවා 

මදන්න මේ රටවල් විශ්ාල උනන්දුව  දරන්මන්, ඒ රටවල්වල 

විශ්ාල මදමළ ඩයස්මපෝරාව  අද පුරවැන්භාවය අරමගන ජීව  

මවන , සායි. මහට-අ, ේදා ඉදිරිප  කරන්න යන මේ 

මයෝජනාමේ මූලික වය අරමගන තිමබන්මන් කවුද? මූලික වය 

අරමගන තිමබන්මන්,  විමශ්ේ මයන්ම බ්රිතානයයයි, කැනඩාවයි, 

ජර්ම, යයි. මමොන්ටිනීමරො ඇතුළු රටවල් හතර , පහ  ඒ 

මගොල්ලන් බලය වැඩි කරගන්න එල්ලා ග ත රටවල්. අර රටවල් 

තුමන් මදමළ ඩයස්මපෝරාමේ කී මදමන  ඉන්නවාද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , කැනඩාමේ ල   5කට ආසන්න 

මදමළ ඩයස්මපෝරාව  ඉන්නවා. ඒ මගොල්ලන් පුරවැන්භාවය 

අරමගන ඒ මගොල්ලන්ට ඡන්ද අයිතිය තිමබනවා. ඒ 

මගොල්ලන්මද මකොට්ඨාසවල මන්ත්රීවරුන් හරහා ඒ මගොල්ලන් ඒ 

බලපෑම මදනවා. ඒ මගොල්ලන් විමේශ් අමාතයා ශ්යට ඒ බලපෑම 

මදනවා. එතමකොට ඒ අය  ටමලකපු මවලා, කරන්න පුළුවන් 

උපරිම මේ කරන්න ඒ මගොල්ලන් ඉදිරිප  මවනවා. ඒ වාමදම, 

බ්රිතානයමේ ල   මදකහමාරකට ආසන්න මදමළ 

ඩයස්මපෝරාව  ඉන්නවා. ඊට  වඩා වැඩි මවන්න පුළුවන්. 

ජර්ම, මේ ඒ තරේ නැහැ. හැබැයි, ජර්ම, මේ  විශ්ාල රමාණය  

ඉන්නවා. ඒ මගොල්ලන්ට මේ රටවල පුරවැන්භාවය දීලා 

තිමබනවා. ඒක තමයි මේ මගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්මන්. මම 

ජිනීවා ඉාලා ඊමේ ආමේ. ඇ ත වශ්මයන්ම මම එමහේ ඉන්න 

අවස්ථාමේදී මපොඩි පසු විපරම  කළා. ජනාධිපතිතුමා  මට 

කිේවා, ඒ පසු විපරම කරන්න කියලා. මම ඊමේ ජනාධිපතිතුමාට 

ඇ ත ත  වය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඊමේ ජනාධිපතිතුමාමද 

රධාන වමයන් රැස්දිම  කැාවලා තිබුණා. ඒ රැස්දිමට අමක ගරු 

සර  අමුණුගම මන්ත්රීතුමා , මම , උතුරු පළාම  

ආණ්ඩුකාරතුමා , ගරු තිල  මාරපන විමේශ් කටයුතු 

ඇමතිතුමා , ගරු සුන්ල් මරේමජයන්ත මන්ත්රීතුමා  ඇවිල්ලා 

හිටියා. ඒ වාමදම, විමේශ් කටයුතු අමාතයා ශ්මේ මල්කේ 

රවිනා  ආරියන් හ මැතිතුමාට  ආරාධනා කරලා තිබුණා.  
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[ගරු  මහින්ද සමරන් හ  මහතා] 
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ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට , යමිත විනාඩි  5ක කාලය දැන් 

අවසානයි. ගරු සර  අමුණුගම මන්ත්රීතුමා කිේවා, එතුමාමද 

කාලය ඔබතුමාට ලබා මදනවා කියලා. 

 
ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මට ගරු , මල් න්රිපාල ද න්ල්වා මන්ත්රීතුමාමද විනාඩි  5  

තිමබනවා. 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මහොායි, ගරු මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 
ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

එතමකොට මේ රැස්දිම, දිගටම- 

   
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

පස්වරු  1.30න් පසුව තව  විනාඩි  5  සභාව පව වා මගන 

යෑම සාහා සභාමේ අවසරය ලබා ගත යුතුයි.  

Now the House resumes.  

 

ඊට  අනුකූලව පාර්ලිමේන්තුව එක්රැස් විය.  
அதன்படி பாராளுமன்றம் மீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 

 
 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , දිවා විමේකමයන් විනාඩි  5  

විවාදය සාහා ලබා ගත යුතුයැයි මා මයෝජනා කරනවා. 
 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව එකඟද? 

 
 

ගන මන්ත්රීවන  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 

 
කාරක සභාමවහිදි තවදුරටත් සලකා බලන ලදී -  
[මූලාසනාරූඪ ගන මන්ත්රීතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 
 
 

குழுவில் சமலும் ஆராயப்பட்டது. -      

[மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள் தமைமம 

வகித்தார்கள்.] 
 

Considered further in Committee. [ HON. PRESIDING MEMBER  
in the Chair.] 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ජිනීවාවල ඉාලා ඊමේ උමේ 

පැමිණි , සා, ඊමේ ජනාධිපතිතුමාමද රධාන වමයන් පැවැ වුණු 

රැස්දිමේදී ජනාධිපතිතුමා මට අවසර දුන්නා, වර්තමාන ත  වය 

පිළිබාව පැමිණ න්ටින න්යල්ලන්ම දැනුව  කරන්න. මම ඒ 

අවස්ථාමේ  මයෝජනා කමළේ, තිල  මාරපන විමේශ් කටයුතු 

ඇමතිතුමාමද රධාන වමයන් අමක කණ්ඩායම මානව හිමිකේ 

කවුන්න්ලමේ සැන්වාරයට මේ අන්තිම සතිමේ සහභාගි මවලා, 

අමක මතය ඉදිරිප  කරන්න කටයුතු කරන්න කියලායි. මට 

තිමබන තිමබන අ දැකීේ න්යල්ල  එ කම මම එතැනදී 

මබොමහොම පැහැදිලිව මපන්වලා දුන්නා, අපි කණ්ඩායේ මදක  

හැටියට එතැනට ගිහිල්ලා පරස්පර විමරෝකර අදහස් රකාශ් කරන 

එක මනොමවයි කළ යු ම  කියලා. සභානායකතුමා මපන්වා දුන් 

ආකාරයට, 2009දී අපි ජයරහණය කරපු මයෝජනාව පැ තකට 

දැේමාට පස්මසේ, 2012, 2013, 2014 මයෝජනා වාමදම,  2015 

වර් මේ 30/  කියන මයෝජනාව,  2017 වර් මේ 34/  කියන 

මයෝජනාව,  දැන් මේ ඉදිරිප  කරලා තිමබන මයෝජනාව -මේ 

න්යල්ල ම- අඩ ගු කරලා තිමබනවා, 21වැ,  දා සාකච්ඡා කරන 

මයෝජනාවට. අපි මේවාට එකඟ මවලායි තිමබන්මන්. 10 5 ඉාලා 

30/  මයෝජනාවට අපි සමඅනුරහය දැ වූවා. අපි 34/   

මයෝජනාවට  සමඅනුරහය දැ වූවා.  

මේ මාසමේ 1 වැ,  දා ඉදිරිප  කරන්න යන මයෝජනාව ගැන 

විමේශ් කටයුතු අමාතයා ශ්ය මේ මවන මකොට කියලා 

තිමබනවා,ඒකට  සමඅනුරහය ද වනවා කියලා. 1 වැ,  දා 

ඉදිරිප  කරන්න යන මයෝජනාව දිහා බැලුවාම, ඇ ත 

වශ්මයන්ම ඒ මයෝජනාමේ මලොටම මදය  නැහැ. හැබැයි, ඔය 

30/1, 34/1 කියන මයෝජනා මදක ඒ මගොල්ලන් සේබන්ධ කරලා 

තිමබනවා    1 වැ,  දා ඉදිරිප  කරන්න යන මයෝජනාවට. එතැන 

තමයි රශ්්නය තිමබන්මන්. මකොමහොම වුණ , විමේශ් කටයුතු 

අමාතයා ශ්මයන් දැන් , ල වශ්මයන් කියලා තිමබනවා, අපි 

මේකට සමඅනුරහය ද වනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමා රකාශ්ය  

කළා, එතුමාමද ,  මයෝජිතයන් තුන්මදමන  එවනවා කියලා. 

මමොකද, ඒ මවන මකොට ආණ්ඩුමවන් තීරණය  අරමගන තිබුමණ් 

නැහැ, විමේශ් කටයුතු ඇමතිවරයා මහෝ කවුරු හරි ඇමතිවරමය  

එවනවා කියලා. ජිනීවාවල ඉන්න අමක තානාපතිවරයාට ඒ වග 

කීම භාර දීලායි තිබුමණ්. හැබැයි,  ඔබතුමා මාර්ගමයන් මේ සභාව 

දැන ගන්න ඕනෑ, අර පුළුල් වාර්තාව 10වැ,  දා එනවා කියලා.  

අවුරුදු මදක  තිස්මසේ මානව හිමිකේ කවුන්න්ලය පිළිමයල 

කරපු පුළුල් වාර්තාව තමයි ඉසම්සල්ලාම සාකච්ඡා කරන්මන්. 

ඒක මානව හිමිකේ මකොමසාරිස්තුමියමද වාර්තාව හැටියටයි 

ඉදිරිප  කරන්මන්.   34/  කියන මයෝජනාමවන් බලය දුන්මන්, 

අවුරුදු මදක  අරමගන, පුළුල් වාර්තාව  10 9 මාර්තු මාසමේ 

සැන්වාරයට ඉදිරිප  කරන්නයි. දැන් ඒ වාර්තාව 10වැ,  දා 

ඉදිරිප  මවනවා. 10වැ,  දා තිල  මාරපන අමක විමේශ් කටයුතු 

ඇමතිතුමා සමස්ත රජය මවනුමවන්, රට මවනුමවන් රකාශ්ය  

කරන්න ලෑස්ති මවනවා. ඒක තමයි ඊමේ ග තු තීරණය. 

එතුමා  එ ක කවුද යන්මන්? ඇ ත වශ්මයන්ම මා කිේවා, 

මා යන්මන් නැහැයි කියලා. මමොකද, මා දැන් ගියා ඇති. මා අවුරුදු 

 0  තිස්මසේ ගිහින් ඒ අභිමයෝගවලට මුහුණ දුන්නා. අපි උඩ 

බලාමගන මකළ ගැහුමේ නැහැ. අපි ඒ සටමන් දිගටම න්ටියා. 

අමක ත්රිවිධ හමුදාමේ, මපොලීන්මේ රණ විරුවන් අපි කවදාව  පාවා 

දුන්මන් නැහැ. අපි කිේමේ නැහැ, ඒ යුේධමේදී කවුරුව  

මැරුමණ් නැහැයි කියලා. හැබැයි මා කිේමේ, රතිප තිය  

හැටියට අමක ත්රිවිධ හමුදාව, මපොලීන්ය න්විල් ජනතාව ඉල ක 

කරමගන යුේධය  කමළේ නැහැ කියන එකයි. අපි රතිප තිය  

81 82 



පාර්ලිමේන්තුව 

වශ්මයන් එමහම මේවල් කමළේ නැහැ. ඒක මා එදා  කිේවා, අද  

කියනවා, ඉදිරියට  කියනවා. ඒක තමයි ඇ ත. අපි මේවා 

කියන්න ඕනෑ.  අපි ඒවා කිේවා. අපි ඒවා කිේවා විතර  මනොමවයි, 

මලොටම රටවල සමහර තානාපතිවරුන්ට ඇඟිල්ල දි  කරලා මා 

කිේවා, "දිදුරු මගවල්වල ඉාලා ගල් ගහන්න එපා"යි කියලා. ඒක 

ඉස්මසල්ලාම කිේමේ මම. අපි රට මවනුමවන් ඒ විධියට සටන් 

කළා. මේ අවස්ථාමේදී මා ඒ ගමන යන්න ඕනෑ නැහැ. මා 

ජනාධිපතිතුමාට කිේවා, "මා යවන්න එපා. මා යන්මන් නැහැ"යි 

කියලා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමාමද විමශ්ේ  ,  මයෝජිතයා හැටියට 

අමක සර  අමුණුගම මන්ත්රීතුමා ගිය අවුරුේමේ  ගියා. අමක සර  

අමුණුගම හිටපු ඇමතිතුමා ගැන කියනවා නේ, එතුමා පළපුරුේද  

තිමබන, මේ වි ය පිළිබා මහොා දැනුම  තිමබන, පරිණත 

මේශ්පාලනඥමය . අමක තිල  මාරපන විමේශ් කටයුතු 

ඇමතිතුමාට සහය මදන්න එතුමා යනවා. තිල  මාරපන 

ඇමතිතුමා  මේ වි යයට සේබන්ධමවලා තිමබන්මන් අද ඊමේ 

මනොමවයි. මා ජිනීවාවල න්ටියදී එතුමා නීතිපතිවරයා හැටියට ඒ 

කාලමේදී  එනවා. එතුමා දීර්ඝ කාලය  තිස්මසේ මේ පිළිබාව 

මහොා අ දැකීේ ඇතිව තමයි අද විමේශ් කටයුතු අමතිවරයා 

හැටියට කටයුතු කරන්මන්. ඒ , සා තමයි අපි ඊමේ තීරණය  

ග ම , කවුරුන් මහෝ රකාශ්ය  කරනවා නේ ඒ රකාශ්ය 

කරන්න ඕනෑ රජමේ ඇමතිවරමය  කියලා. රජමේ ඇමතිවරයටම 

න්ටියදී මවන  කවුරුන් මහෝ ගිහින් එවැ,  රකාශ්ය  කමළො  

ඇ ත වශ්මයන්ම ජාතයන්තර රජාවට  එය පිළිගන්න බැරි 

ත  වය  ඇතිමවනවා. හැබැයි, ඒ කරන රකාශ්ය සාමූහික 

රකාශ්ය  මවන්න ඕනෑ.  අවුරුදු  0  තිස්මසේ ඒ රකාශ් ඉදිරිප  

කරපු මකනා හැටියට මා ඔබතුමා මාර්ගමයන් මේ සභාවට මත  

කරන්න ඕනෑ, අපි ජිනීවාවලට යන්න ල කාමවන් පිට  මවන්න 

ඉස්මසල්ලා විමේශ් කටයුතු අමාතයා ශ්ය , ආර  ක 

අමාතයා ශ්ය , මානව හිමිකේ අමාතයා ශ්ය  ඇතුළු අපි 

න්යලුමදනාම වාඩිමවලා සාකච්ඡා කරන බව. අපි සති මදක , සති 

තුන  තිස්මසේ සාකච්ඡා කරලා deliver කරන්න යන statement 

එම  draft එක  හදාගන්නවා. මමොකද, එතැනදී අපි ඉදිරිප  

කරන්මන් රට මවනුමවන් කරන රකාශ්ය . ඊට පස්මසේ මා ඒ 

draft statement  එක අරමගන ජිනීවාවලට යනවා. ජිනීවාවලට 

ගිහින් එහි තානාපතිවරයා  එ ක තව සාකච්ඡා වටය  

පව වනවා. ජිනීවාවල න්ටින එතුමාමද රාමයෝගික දැනුම එතුමා 

අපට ලබාමදනවා. ඊට පස්මසේ එය ස මශ්ෝධනය කරන්න ඕනෑ නේ 

ස මශ්ෝධනය කරනවා. මා එතැ, න් නව වන්මන්  නැහැ. එහිදී 

මා කළ හැම රකාශ්ය ම ජනාධිපති කාර්යාලයට එවා තිමබනවා, 

රකාශ්ය කරන්න ඉස්මසල්ලා. ඒ වාමදම ආර  ක 

අමාතයා ශ්යට  එවලා තිමබනවා. ඒ සේබන්කරකරණය තිමබන්න 

ඕනෑ. ඒක එේවාට පස්මසේ විමේශ් කටයුතු අමාතයා ශ්මේයි, 

ආර  ක අමාතයා ශ්මේයි ඇමතිවරු නැවත වර  

සේබන්ධමවලා ඒ රකාශ්ය බලා ඒ සේබන්ධමයන් එතුමන්ලාමද 

අදහස් තිමබනවා නේ ඒ අදහස් අපට ඉදිරිප  කරනවා. ඒ අදහස ්

භාරගන්න පුළුවන් නේ අපි ඒවා භාර ගන්නවා.  

ඊමේ ග ත තීරණය අනුව අපි දැන් වහාම joint statement -

joint text-  එක හදන්න පටන් ගන්න යනවා.   ඒ joint text එක 

හදනමකොට විමේශ් කටයුතු අමාතයා ශ්ය වාමදම, ඒ අදාළ පාර්ශ්්ව  

අපි සේබන්ධ කර ගන්නවා. එයට විමශ්ේ මයන්ම සේබන්ධ 

මවනවා, සර  අමුණුගම මන්ත්රීතුමා සහ උතුමර් අමක 

ආණ්ඩුකාරවරයා. මා කිේවා, ඒක හදනමකොට ඕනෑ නේ මමමහේ 

ඉාලා ම ාා  සේබන්ධ මවන්නේ කියලා. ඒක හදලා අවසාන 

draft එක ජනාධිපතිවරයාට මපන්වනවා; අගමැතිවරයාට 

මපන්වනවා. ආණ්ඩුමේ විමේශ් කටයුතු ඇමතිවරයා දන්නවා, අපි 

එමහේට ගිහින් කරන්න යන statement එක මමොක ද කියලා. ඊට 

පස්මසේ, 20 දා තිල  මාරපන ඇමතිතුමා විමේශ් ඇමතිවරයා 

හැටියට සමස්ත රට මවනුමවන් කරන statement එක එතැනදී 

deliver කරනවා. එමහම තමයි කළ යු ම . එතමකොට එහි 

භාරකාරි වය - ownership - අපට ගන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමා 

මකොන් කරලා මේ කටයු ත කරන්න බැහැ. ජනාධිපතිතුමා 

ආණ්ඩුමේ රධා, යා. එතුමා දැන ගන්න ඕනෑ, කරන්න ඕනෑ 

මමොක ද කියලා. 

දැනට ඉදිරිප  කරලා තිමබන පුළුල් වාර්තාමේ තිමබන හැම 

මදය ම අපට පිළිගන්න  බැහැ. ඒ බව අගමැතිතුමා  

පිළිගන්නවා. අපට පිළිගන්නට බැරි මේවල් මමොනවාද කියලා අපි 

කියනවා. මේ මේවල් මමමහමයි, අපි මේ මේ මේවල් කරන්නට 

බලාමපොමරො තු මවනවා, ඒක හරිගස්සා ගන්න කියලා. ඇ ත 

වශ්මයන්ම අපි මේ ක රකාශ්යට ඒ වාමද මේවල් අඩ ගු කරනවා. 

[බාධා කිරීම ] ඔේ, අපට අයිතිය තිමබනවා ඒක කියන්නට. 

විමශ්ේ මයන්ම අදාළ රට හැටියට 20වැ, දා අපට විමශ්ේ  

අවස්ථාව  මදනවා. මේ මයෝජනාවට සම අනුද රාහක වය ලබා 

දීලා තිමබන , සා, ඒම  මවනස  මවන්මන් නැහැ. හැබැයි, අපට 

කියන්නට පුළුවන්  30/1 මයෝජනාමේ සහ 34/1  මයෝජනාමේ 

අපට පිළිගන්නට බැරි මමොක ද කියලා. සම අනුද රහය දීලා ඒක 

කියන්මන් නැතිව ඉන්න ඕනෑ කියලා නීතිය  නැහැ. අපට 

කියන්නට පුළුවන්,“Yes, we are co-sponsoring it. But, we 

have concerns about these aspects.”  කියලා.  

ඒ විධිමේ ක රකාශ්ය  තිල  මාරපන ඇමතිතුමා රජය 

මවනුමවන්, සමස්ත රට මවනුමවන් 21මව, දා  කරනවා. මේ 

විධියට තමයි ඒ වැඩ පිළිමවළ දැන් සකස්මවලා තිමබන්මන්. 

කින්ම ක රශ්්නය  නැහැ, විමේශ් කටයුතු ඇමතිවරයාමද 

ක රධාන වමයන් තමයි ඒ කණ්ඩායම යන්මන්. ඒ සාහා 

විමශ්ේ මයන්ම ගරු සර  අමුණුගම මැතිතුමා සේබන්ධ  මවනවා. 

ඒ වාමදම උතුමර් ආණ්ඩුකාරවරයා  ඉල්ලීම  කරලා 

තිමබනවා, එතුමාව  සේබන්ධ කර ගන්න කියලා. 

ජනාධිපතිතුමා  ඒකට එකඟමවලා තිමබනවා. ඇ ත වශ්මයන්ම 

එතුමාට පුළුවන් ස හිඳියාව කරා යන ගමමන් විමශ්ේ  අ ශ් සහ ඒ 

ක රගතිය වාර්තා කරන්නට. මවන මවන මේවල් මනොමවයි, 

මප සේ මගන යන්න මනොමවයි එතුමා කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. 

මම දැ කා ප තරයක පළ මවලා තිබුණා,   එතුමාට මප සේ 

භාර මදන්න සමහරු ලැහැස්ති මවනවා කියලා. මානව හිමිකේ 

කවුන්සලය කියන්මන් මප සේ භාරමදන තැන  මනොමවයි. 

[බාධා කිරීම ] ඔේ, තැපැල් කන්මතෝරුව  මනොමවයි ඒක. 

එතුමා ගිහින් ඒ කටයු ත කරයි.  

මට අවසානමේ දී කියන්නට තිමබන්මන් මමපමණයි. ඒ අ  

දැකීේ ඇතිවයි මම මේ කථා කරන්මන් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්  රීතුම, . මම දැකලා තිමබන ස්වරූපය තමයි, මමවැ,  

මයෝජනා ඉදිරිප  මවනවා. අපි 2015 ද වා ඒවා මවනුමවන් 

සටන් කළා; ඒවාට අභිමයෝග එල්ල කළා. අපි පැරදුණා. 2015න් 

පසුව අපි සම අනුද රහය ද වලා ඡන්දය  තියන්මන් නැතිව ඒ 

මයෝජනා සේමත කර ග තා.  

හැබැයි, මම දකින මදය  තිමබනවා.  මම මබොමහොම 
අප  පාතීව, මධ් යස්ථව කියන්නට ඕනෑ, ජිනීවා ගිහින් ආවාට 

පසුව මමොක ව  මවන්මන් නැහැ.  ජිනීවා ගිහින් ආවාට පසුව 

අපට අමතක මවනවා,  තව අවුරුේදකින් අපට ඒකට ආමේ මුහුණ 
මදන්න න්ේධ මවනවා කියලා. මේ පාර ගිහිල්ලා ආවාට පස්මසේ 

තව අවුරුදු මදකකින් ආපහු පුළුල් වාර්තාව  ඉදිරිප  මවනවා, 
ආපහු මයෝජනාව   එනවා. එතමකොට  ඒක ඉල ක කරමගන අපි 

වැඩ කරන්නට ඕනෑ. අපි ස හිඳියාවට යන ගමන ශ් තිම  
කරන්නට ඕනෑ. අඩු පාඩු තිමබනවා. අපට හැම මදය ම 

කරන්නට බැරිමවලා තිමබනවා, යුේධය අවසන් වුණාට පසුව. 

සමහර රටවල් මමවැ,  කාරණාවලට අවුරුදු 20, 30, 40 ගන්නවා. 
අපි විශ්ාල ක රගතිය  මපන්වලා  තිමබනවා. හැබැයි, අපට තව 
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2019 මාර්තු  3 

දුර  යන්නට තිමබනවා. ඒ සාහා අපි මේශ්පාලන වුවමනාවකින්, 

අධි ්ඨානශීලීව කටයුතු කරන්නට හැඩගැස්මසන්නට ඕනෑ. මම 
ජනාධිපතිතුමාට මයෝජනා කරනවා,  මේ වැය ශීර් මයන් 

ක රමයෝජනය  අරමගන, අමක ගරු සර  අමුණුගම මැතිතුමන්ලා, 
ගරු තිල  මාරපන ඇමතිතුමන්ලා ජිනීවා ගිහිල්ලා ආවාට පසුව 

මපොඩි කමිටුව  ප  කරන්න කියලා. කමිටුව  ප  කරලා, ඊළඟ 
අභිමයෝගවලට මුහුණ මදන්න,  ඒ කරන්නට තිමබන වැඩ මකොටස 

කරන්න දැන්ම ඉාලාම ලැහැස්ති මවන්න කියලා මම මයෝජනා 

කරනවා.   

විමශ්ේ මයන්ම මම ක රස ශ්ා කරනවා, ජනාධිපතිතුමා කාර්ය 

සාධන බලකාය  ප කරමගන, එතුමා එහි ක රධාන වය 

අරමගන අමක ේ රවිඩ මන්  රීවරුන් සමඟ වාඩිමවලා පැය ගණන් 

කථා කරමින් කරන කැපදිම ගැන. ඉඩේ නැවත මප ේගලික 

අයිතිකරුවන්ට ලබා දීමේ වැඩපිළිමවළ ඇතුළු මවන  ක රශ්්න 

ගැන එතුමා පැය ගණන් කථා කරනවා මමද ඇස ්මදකට දැකලා 

තිමබනවා. එතුමා මමහි ක රගතිය  මපන්වන්නට මමොන වාමද 

කැපදිම  කරනවාද කියලා මා දැක තිමබනවා.  මේවා 

ජිනීවාවලට වාර්තා මවන්නට ඕනෑ. ඒ වාමදම කරන්නට තව 

කටයුතු ටික  තිමබනවා නේ,  අපි ඒ ටික  කරලා ඉවර 

කරන්නට ඕනෑ. අමක රමට් න්යලුම ජන මකොටස් අතර සමඟිය  

ඇති කරන්නට පුළුවන් නේ, න්යලුම ජන මකොටස්වලට දිය යුතු ඒ 

සම පුරවැන්භාවය, අයිතිවාන්කම ලබා මදන්නට පුළුවන් නේ,  

අපට මේ රට විශ්ාල දියුණුව  කරා මගන යන්නට පුළුවන්.  මට 

කියන්නට තිමබන්මන් එච්චරයි. මට මේලාව ලබා දීම ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත මවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්  රීතුම, . 
 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ඇසූ රශ්්නවලට මමතුමා සෑමහන පිළිතුර  ලබා දුන්නා.  

මමතුමාට මම මත  කරන්න කැමැතියි2 මමතුමා මහින්ද රාජප    

මැතිතුමාමද ආණ්ඩුමේ කැබනට් ඇමතිවරයටමව න්ටි කාලමේ ඔය 

කථාව මකරුමේ නැහැ. එතුමා අද ඔය විධියට කථා කරන්මන් යහ 

පාලන ආණ්ඩුමේ ඇමතිවරයටම මවලා හිටපු , සා.  

 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඔබතුමා2- 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, please do not disturb me.   

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා2 සභානායකතුමාට අවස්ථාව මදන්න. 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මමතුමා එ ස  ජාතීන්මද මානව හිමිකේ මකොමිසමට අවුරුදු 

දහය  ගියා. ගිහිල්ලා2 මමොක ද අ වුණු රතිලලය?  12  32  4 

මයෝජනා ශ්රී ල කාවට විරුේධව සේමත වුණා.  5 වන මයෝජනාව 

ආර්ථික සේබාධක. ඉතින්2 ඔබතුමන්ලා ගැන මහොාට දන්නවා. 

මට ලජ්ජයි කියන්න2 මහින්ද රාජප   ආණ්ඩුමේ ඇමතිවරු 

මමොනවාද මකරුමේ? ජනාධිපතිතුමාට මම කියනවා2 යවන 

කට්ටිය ගැන පරිස්සේ මවන්න කියලා. මමොකද2 යවන කට්ටියමද 

කැරැට්ටුව ගැන ඒ මගොල්ලන් මහොාට දන්නවා. මම එක  

කියන්නේ. ඒ කාලමේ අර ත්රිටමණාමලමේ ශි යයන්    මදනා 

ඝාතනය වුණාම2 ඇමතිවරු ඒ ශි යයන්මද මදමවුපියන්ට කථා 

කරලා කියලා තිමබනවා2 "සා ික මදන්න එන්න එපා; අපි 

මකොළඹින් මගවල් මදන්නේ; වාහන මදන්නේ" කියලා. Dr. 

Manoharan මද පුතා මැරුවා. Dr. Manoharan එ ස  

ජාතීන්මද ස විධානමේ මානව හිමිකේ මකොමිසමට කියලා 

තිමබනවා2 මමන්න මේ ඇමතිවරයා තමයි මට කථා මකරුමේ 

කියලා. ඉතින් මේවා ම රුේ ගන්න. මම අමක අනාගත 

අමක  ක චමල් රාජප   මැතිතුමාට කියනවා2 - [බාධා කිරීම ]  

මම කියන්මන්2 යවනවා නේ මහොා කට්ටිය යවන්න. මමොකද2 

මේක යහ පාලන ආණ්ඩුව. මේම  අරමුණ2 approach එක 

මවනස්. අවුරුදු දහය  මානව හිමිකේ කවුන්සලයට ගිහිල්ලා2 

දැන්  "මානව හිමිකේ උල්ල ඝනය වුමණ් නැහැ; ඝාතන වුමණ් 

නැහැ" කියලා  මවන න් දුව  කියන්න බැහැ. මේ සාහා මහොා 

කණ්ඩායම 2 අව කවම මානව හිමිකේ ගැන විශ්්වාසය තිමබන 

කණ්ඩායම  යවන්න ඕනෑ. එච්චරයි මම කියන්මන්. මමොකද2  

රට ආගාධයට යවන්න අපි කැමැති නැහැ. අවුරුදු දහය  මානව 

හිමිකේ කවුන්සලයට ගිහිල්ලා අමක රට ආර්ථික සේබාධක දමන 

තැනට ඇද මගන ගිහිල්ලා දැන් මවන න් දුව  ගහන්න බැහැ. මම 

කියන්මන් ඒ සාහා ආණ්ඩුමේ කට්ටිය යවන්න ඕනෑ. මමොකද2 

අපටයි කැ ටමම තිමබන්මන්. තමුන්නාන්මසේලා වමත්රීපාල 

න්රිමසේන මහ මයාට වැඩ මකරුවාද?  ඔබතුමන්ලා විරුේධව වැඩ 

මකරුමේ. ඉතින් විරුේධව වැඩ කරපු අයට පුළුවන්ද2 ආණ්ඩුව 

මබ්රාගන්න? ඔබතුමා විරුේධව වැඩ මකරුමේ. මේ  ඉස්සරහ 

මකළිමේ ඔ මකෝම අය විරුේධව වැඩ මකරුමේ. අපියි ප  ව 

වැඩ කමළේ. ඒ , සා අපටයි මේ ආණ්ඩුව ගැන කැ ටමම  

තිමබන්මන්. තමුන්නාන්මසේලා අවස්ථාවාදීන්. ඇමතිකේ ගන්න 

ආණ්ඩුවට ආවා. [බාධා කිරීම ] හරි2 හරි තමයි.  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මහින්ද සමරන් හ මැතිතුමා. 

 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

කිරි මුට්ටියට මගොම ටික  දානවා වාමද තමයි ඔබතුමා 
අන්තිමට කරන්මන්. අපි මේ මබොමහොම මධයස්ථව පැහැදිලි 
කරලා දුන්නා2 වර්තමාන ත  වය. [බාධා කිරීම ]ඔේ.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2  මම මානව හිමිකේ ඇමතිවරයා 
හැටියට ජිනීවා ගිහිල්ලා ඇ ත ත  වය වාර්තා කරපු , සා තමයි 
මට කවදාව  විමේශ් කටයුතු ඇමතිකම ලැබුමණ් නැ ම . ඒකයි 
මට මදන්න තිමබන උ තරය. මානව හිමිකේ පිළිබාව මම ඇ ත 
කියපු , සා2 මම සටන් කළ , සා මට ඒ ලැබය යුතු තැන ලැබුමණ් 
නැහැ. ඒ මකොමහොම වුණ  මට රශ්්නය  නැහැ. ඒම  රශ්්නය  
නැහැ.[බාධා කිරීම ] හැබැයි2 මම එක  කියන්න කැමැතියි2 මේ 
යන කණ්ඩායමට උඩ බලාමගන මකළ ගහගන්න අපි ඉඩ 
මදන්මන් නැහැ. 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කවුද2 Dr. Manoharanමද තා තාට කතා කරලා කිේමේ2 

"සා ික මදන්න එන්න එපා; වාහනය  මදනවා; මකොළඹින් 
මගය  මදනවා" කියලා. මට ඒ ගැන මහළිදරේ කරන්න. විමේශ් 
කටයුතු වි ය මමද වි ය මනොමවයි. හැබැයි2 මම සන්මතෝ  
මවනවා2 1005 ඉාලා 10 5 ද වා ගරු අගමැතිතුමාමද ඉල්ලීම 
අනුව2  I was the Shadow Minister. So I know what happened 
during that time.   අලු  කට්ටියට මේ බයිලා ගහන්න පුළුවන්. 
නමු  අපට ගහන්න බැහැ.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Sitting is suspended till 1.00 p.m. for lunch. 

 

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, ගන 
නිමයෝජාය කථානායකතුමාමේ සභාපතිත්වමයන් අ.භා. 1.00ට නැවත 
පවත්වන ලදී. 

அதன்படி அமர்வு பி.ப.1.00 மணி வமர இமடநிறுத்தப்பட்டு, 

மீண்டுந் சதாடங்கிற்று. பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

சஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி] தமைமம வகித்தார்கள்.     

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed.  
DEPUTY  SPEAKER [THE HON . J.M. ANANDA KUMARASIRI] in 
the Chair.      

 
ගන සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகுதவிசாளர்அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (ආචාර්ය) ජයේපති වික්රමර න මන්ත්රීතුමා.  
 
 

[අ.භා. .0 ] 
 

ගන(ආචාර්ය  ජායේපති වික්රමරත්නමහතා 
(மாண்புமிகு(கைாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) JayampathyWickramaratne) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 පසු ගිය වසර විධායක ජනාධිපති ක්රමය 

අමහෝන් කිරීම අතයවශ්ය ඇයිදැයි මුළු රටටම මපන්වා දුන් වසර . 

මා ඒ පිළිබාව දීර්ඝ වශ්මයන් කියන්න යන්මන් නැහැ. අපි දැ කා2 

දින 51ක කාලය තුළ අරාමාතයවරයා වයවස්ථා විමරෝධිව ඉව  

කළා; අලුතින් ඊ, යා අරාමාතයවරමයටම නීතියට විරුේධව ප  

කළා; මේශ්පාලන මහේතුන් මත පාර්ලිමේන්තුව කල් දැේමා; 

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියා. ඒ විසුරුවා හැරීම අ  හිටුවා ඉන් 

පසුව මශ්රේ ්ඨාධිකරණය තීන්දු කළා2 ජනාධිපතිතුමාමද ක්රියා 

කලාපය වයවස්ථා විමරෝධියි කියා. ඉන් පසුව ජනාධිපතිතුමා කියා 

න්ටියා2 ටමමන බහුතරය  තිබුණ  ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමා 

අගමැති කරන්මන් නැහැ කියා. "ඔහුට අගමැති රයරය දුන්මනො  

මම පැය මදක ව  මේ රයරමේ ඉන්මන් නැහැ" කියා එතුමා 

කිේවා. එමහ  අවසානමේ දී2 ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමාට 

පැහැදිලි බහුතරය  තිමබන , සා ඔහුට දිවුරුේ දීම සාහා 

ආරාධනා කරන්න ජනාධිපතිවරයාට න්දු වුණා. එතුමා කියා න්ටියා2 

පාර්ලිමේන්තු සේරදායට සහ රජාතන්ත්රවාදයට ගරු කරලා මා 

අරාමාතයවරයා  හැටියට ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමාව කැාවනවා 

කියලා. අපට කියන්න කනගාටුයි2 එමහම නේ2 "අගමැති රයරයට 

ර, ල් වික්රමන් හ මහ මයා කින්ම මහේතුව  උඩ කැාවන්මන් 

නැහැ. එමහම වුමණො  මම මගදර යනවා" කියලා  කියන මකොට 

පාර්ලිමේන්තු සේරදාය සහ රජාතන්ත්රවාදය ගැන එතුමා දැනමගන 

ඉන්න නැතිව ඇති. එමහම නේ2 පාර්ලිමේන්තු සේරදාය ටමම ද 

කියා එතුමා  එයින් ඉමගන ග තා. අවාසනාවකට එතුමාට 

කවුරුව  උපමදස් දීලා  නැහැ2 පාර්ලිමේන්තු සේරදාය ටමම ද 

කියන එක සේබන්ධමයන්.  

මේ දවස්වල  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව උල්ල ඝනය මවනවා 

අපි දැ කා. අනුර ටමමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා පැහැදිලිව කිේවා 

වාමද2 අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරයට ස්ථිර ප දිම  

නැතිව දිගින් දිගටම දවස ් 4 බැගින් වයවස්ථා විමරෝධිව ප  කිරීේ 

කරනු ලැබුවා. ගරු මහින්ද සමරන් හ මන්ත්රීතුමා කිේවා2 වැඩ 

බැලීම සාහා දින  4න්  4ට ප  කරන්න පුළුවන් කියලා.  එමහම 

කරන්න බැහැ. ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාමේ 4 ඇ. (1)  යටම  සාහන් 

මවනවා2  "දින දහහතර  මනොඉ මවන අනුක්රමික කාල මාමා 

සාහා එවැ,  කවර මහෝ රයරයක වැඩ බැලීමට යේ තැනැ තටම 

ප  කිරීම ජනාධිපතිවරයා වින්න් කරන ලද , ර්මේශ් මත සභාව 

වින්න්  අනුමත කරනු ලැබ ඇ නේ මිස2 මනොකළ යු ම  ය" 

කියලා. ඒ අනුව2 දින  4න්  4ට එකම පුේගලයා ප  කරන්න 

පුළුවන් කියා මකොමහේව  කියැමවන්මන් නැහැ. එමහම බැහැ 

කියලා තමයි 4 ඇ (1) යටම  තිමබන්මන්.  

ඊළඟට2 අභියාචනාධිකරණය පිළිබා විමශ්ේ  විධිවිධාන 

තිමබනවා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ  09 ( )  යටම  සාහන් 

මවනවා2 මරෝගාතුර දිම , සා මහෝ ශ්රී ල කාමවන්    බැහැරව න්ටීම 

, සා මහෝ මවන  යේ මහේතුව  , සා ස්වකීය ධූරමේ බලතල2 

කාර්ය සහ කර්තවය ඉටු කිරීමට අර වි, ශ්්චයකාරවරයා මහෝ 

අභියාචනාධිකරණමේ සභාපතිවරයා තාවකාලිකව  අමපොමහොස  

වුවමහො 2 එම කාල මාමාව තුල ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමේ 

අනුමැතියට යට ව මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ නැතමහො  

අභියාචනාධිකරණමේ මවන  වි, ශ්්චයකාරවරයටම ප  කළ 

හැකිය කියලා.  ඒ අනුව ඉතාම පැහැදිලියි2   09වන වයවස්ථාව 

අනුව පළමු වන දින  4ට ව  වැඩ බැලීමේ ප  දිම  කරන්න 

බැහැ කියන එක. මකමසේ මවත  දින  4කට පසුව නේ කින්ම 

වැඩ බැලීමේ  ප  කිරීම  කරන්න බැහැ2 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සභාමේ අනුමැතිය නැතිව. එය ඉතාම පැහැදිලියි.  

ගරු සභාපතිතුම, 2  පසුගිය දින 51හි අප ලැබූ අ  දැකීේ 

අනුව මේ විධියට න්දු මේවි කියා අපට කලින් කියා දුන් 

මේශ්පාලනඥයන්2 නායකයන් ගණනාව  ඉන්නවා. විධායක 

ජනාධිපති ක්රමය ඇති කමළො  එහි ආදීනව ටමම ද කියා ආචාර්ය 

ඇන්.ඇේ. මපමර්රා2 ආචාර්ය මකොල්වින් ආර්. ද න්ල්වා 

මැතිතුමන්ලා මපන්වා දුන්නා.  978 වයවස්ථාව මගනාපු 

මවලාමේ2  ඊට  කලින් - 978ට කලින්- මදවන ස මශ්ෝධනය 

මඟින් විධායක ජනාධිපති ක්රමය මගනාපු මවලාමේ2 න්රිමාමවෝ 

බණ්ඩාරනායක මැති, ය රටට එහි ආදීනව මපන්වා දුන්නා.  ඩඩලි 

මසේනානායක මැතිතුමා  97  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා මණ්ඩලමේ දී 

- Constituent Assembly එම  දී- කියා න්ටියා2 විධායක 

ජනාධිපති ක්රමමේ ආදීනව මමොක ද කියා. අපි ඒවා න්යල්ල 

දැ කා. අද ඒවා ඔකපු දි තිමබනවා.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 විධායක ජනාධිපති ක්රමය තියා ගන්න 

ඕනෑද2 නැේද කියන එක ගැන කාට මහෝ සැකය  තිබුණා නේ 

දැන් ඒ සැකය තිමබන්නට බැහැ. 10 5 ජනවාරි 8වැ, දා පැවැති 

ජනාධිපතිවරණය අවස්ථාමේ මැතිවරණ මේදිකාවල  අමක මපොදු 

අමක  කයා; අප සහාය දුන් අමක මපොදු අමක  කයා කියා 

න්ටියා2 "මේක තමයි අවසාන ජනාධිපතිවරණය" කියලා.   

අපි ඒ ජයරහණමයන් පස්මසේ යේ මවනස්කේ න්දු කළා. නමු  

අපට න්යලු මවනස්කේ කර ගන්නට බැරි වුණා. ජූලි මාසමේ අපි 

නාම මයෝජනා කැාවලා2 අමගෝස්තු මාසමේ  7 වැ, දා ඡන්දය 

පව වන මකොට එ ස  ජාතික මපරමුණ තම මැතිවරණ රකාශ්ය 

ඉදිරිප  කළා. එම මැතිවරණ රකාශ් මේ මමමසේ සාහන්ව 

තිමබනවා.  

"පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන අගමැති සහ කැබනට් මණ්ඩලමේ උපමදස ්

අනුව ජනාධිපතිවරයා ස්වකීය බලතල ක්රියා මක කරනු ඇත."  

ඒ කියන්මන්2 විධායක ජනාධිපති ක්රමය නැති කරලා2 නැවත  

පාර්ලිමේන්තු ක්රමයකට යන්නට එදා එ ස  ජාතික මපරමුණ 

මපොමරොන්දු වුණා. එහි තවදුරට   මමමසේ සාහන් වනවා2 

"මමයින් පාර්ලිමේන්තුමේ උ තරීතරභාවය ආර  ා මේ.... 

ඒකීය රාජයය  යටම  න්යලු මදනාමද සේමුතිමයන් න්දු කළ හැකි 

උපරිම ආකාරමයන් බලය මබදීමට පියවර ගන්මනමු."   

ඒ අනුව  අද මේ  පැ ම  ඉාමගන ඉන්න එ ස  ජාතික 
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මපරමුමණ් මා ඇතුළු න්යලුම මන්ත්රීවරු එදා එකඟ වුණා2 විධායක 

ජනාධිපති ක්රමය සේපූර්ණමයන් අමහෝන් කළ යුතු බවට. එම , සා 

ඒ පිළිබාව සැකය  තිමබන්නට බැහැ. මම එමහම කියන්මන් 

එවැ,  සැක මේ පැ මතනු  ඉාලා හිටලා මතු වන , සයි. 

විධායක ජනාධිපති ක්රමය අමහෝන් කරනවා නේ මැතිවරණ ක්රමමේ 

යේ මවනස  කළ යුතුයි කියලා සමහරු අව කවම විශ්්වාස 

කරනවා. අපට අලු  මැතිවරණ ක්රමයට එමහම මල්න්මයන්  

කවදාව  එකඟ මවන්නට පුළුවන් වන එක  නැහැ. පසුගිය 

කාලමේ අපි  අ දැකීේ ලැබුවා. මනාප ක්රමය නැති කරලා2 ආසන 

ක්රමය නැවත ඇති කරලා2 සමානුපාතික ක්රමය රකිමින්2 කාන්තා 

, මයෝජනයද සහතික කරමින් අලු  ක්රමයකට යන්නට අපි 

උ සාහ කරනවා. මම එවැ,  ක්රමයකට සේපූර්ණමයන්ම ප  යි. 

එමහ  පළා  පාලන මැතිවරණමේ දී ලැබූ  අ දැකීේ දිහා 

බලනමකොට අපට එය පහසු මවන්මන් නැහැ.  

එම , සා මම තාවකාලික මයෝජනාව  හැටියට ඉදිරිප  

කරන්න කැමතියි2 මේ පාර්ලිමේන්තුමේ ආසන ගණන හයකින් 

මහෝ අටකින් වැඩි කරලා2 ඒ ස්ථාවර භාවය ඇති කිරීම සාහා  

කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු 

මැතිවරණයකින් වැඩිම මන්ත්රී රයර රමාණය  දිනා ගන්නා 

ප  යට වැඩිමයන් ආසන හය  මහෝ අට  bonus එක  හැටියට 

මදන්න ඕනෑ කියලා මම මයෝජනා කරනවා. මේක අලු  මදයටම  

මනොමවයි. මේක මසෝල්බරි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ  තිබුණා. 

එමඟින් ස්ථාවර භාවය  ඇති කර ගන්න පුළුවන්. 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා2 ඔබතුමාට තව විනාඩි මදකක කාලය  

තිමබනවා. 
 

ගන (ආචාර්ය  ජායේපති වික්රමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

මට විනාඩි     තිමබන්න ඕනෑ. 
 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කලින් කථා කරපු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා වැඩිපුර කාලය  ග  

, සා ඒ මේලාව අඩුකර තිමබනවා2 ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 

ගන (ආචාර්ය  ජායේපති වික්රමරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
සමහර ටමඩා ජන වර්ග , මයෝජනය කරන අය  "විධායක 

ජනාධිපති ක්රමය තියා ගන්න ඕනෑ" කියලා දැන් කියන්නට 
පටන්මගන තිමබනවා. මම ඒ සේබන්ධමයන් කනගාටු වනවා. 
ටමඩා ජන වර්ගවලට නේ විධායක ජනාධිපති ක්රමමයන් කින්ම 
වාන්ය  වුමණ් නැහැ.  නායකයන්ට නේ ඡන්දය  එමහම තිමයන 
මකොට  යේ යේ ගනුමදනු කරලා2 යේ යේ අමාතයා ශ් එමහම ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුණා.  83 කළු ජූලිය2 අලු ගම න්ේධිය2 දිගන 
න්ේධිය කියන මේ න්යල්ලම ඇතිවුමණ්  විධායක ජනාධිපති ධූරය  
පැවැති කාල මාමාව තුළ.  එම , සා ඒ පිළිබාව නේ දැන් සැකය  
තියා ගන්න  බැහැ.  

මට කාලය නැති , සා2 අවසාන වශ්මයන්  තව එක  
කාරණය  පිළිබාව මේ මවලාමේ දී සාහන් කරන්නේ.  මම 
කවද  මරණ දණ්ඩනයට විරුේධ මකමන . ඒ වුණාට මම 
අපරාධවලට , න් අපරාධ යු ති රතිචාරය   - criminal justice 
response එක - තිමබන්න ඕනෑ කියලා පිළිගන්න මකමන . 
මරණ දඬුවම ක්රියා මක කරනවාට මම සේපුර්ණමයන් විරුේධයි.   

දටමණු අප්රිකාමේ සුරන්ේධ නඩුව  වන ම වන්යාමන් 

නඩුමේදී මරණ දඬුවමේ නීතයනුකූලභාවය පිළිබාව රශ්්න මතු 

වුණා. එහිදී වයවස්ථාධිකරණය මමමසේ කියලා තිමබනවා. "The 

greatest deterrent to crime is not the death penalty, but the 

likelihood that offenders will be apprehended, convicted and 

punished. It is that which is lacking in our criminal justice 

system." එහි න් හල පරිවර්තනමේ තිමබනවා2 "අපරාධ 

වැළැ දිමේ මලොටමම , වාරකය වන්මන් මරණීය දණ්ඩනය 

මනොමේ. ඒ වූ කලී වරදකරුවන් අල්ලා නඩු පවරා වරදකරුවන් 

කර දඬුවේ කිරීමට ඇති හැකියාවයි. අමක අපරාධ යු ති වි, ශ්්චය 

ක්රම පේධතිය තුළ නැ ම ද එයයි"  කියලා. මම හිතන හැටියට 

එය අපටද අදාළ වනවා. අපටද නැ ම  එයයි. එම , සා අපට 

අවශ්ය වන්මන් වරදවල් න්දු වනමකොට වරදකරුවන් අල්ලා නඩු 

පවරා දඬුවේ කිරීමයි. එය න්දු වන බව රමට් ජනතාව දන්නවා නේ 

අපරාධ අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එකම , වාරකය.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව ගැන දිගින් දිගටම  කථා වුණු 

, සා මම අවසාන වශ්මයන් මේ කාරණය  කියන්න කැමතියි. 

සමහර රශ්්න ඇතිමවලා තිමබන්මන් මේකයි. විමශ්ේ මයන් 

වි, ශ්්චයකාරවරුන් නේ කරලා එවන මකොට2 

අරවි, ශ්්චයකාරතුමා ටමමන මතය  දරනවාද කියලා දන්මන් 

නැතිව සමහර විට නේ එවනවා. එතමකොට යේ රශ්්න මතුමවලා 

තිමබනවා. මම මේ අවස්ථාමේදී ඒ සේබන්ධමයන් මයෝජනාව  

කරන්න කැමැතියි. මම කලින් දවසටම  මේ මයෝජනාව ඉදිරිප  

කළා. අභියාචනාධිකරණය සහ මශ්රේ ්ඨාධිකරණ 

වි, ශ්්චයකාරවරුන්මද නේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට 

එවන්නට ඉස්මසල්ලා අරවි, ශ්්චයකාරතුමා2 නීතිපතිවරයා සහ 

අධිකරණ ඇමතිවරයාමද අදහස්ද ලබාමගන ඒ සාහා යේ 

යන්ත්රණය  හදා ගත යුතුයි.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 හැකි නේ ඊට  එහාට ගිහින්2 ශ්රී ල කා 

නීතිඥ ස ගමමේ විධායක සභාමවන් නේ කරන2 ඉතා මජය ්ඨ 

ජනාධිපති නීතිඥවරු තුන්මදමනටමමගන් යු  කමිටුවකින් අදහස් 

ලබාමගන එය මකමරනවා නේ2 මේ මබොමහෝ ගැටුේ ඇති 

මවන්මන් නැහැ. එමඟින් විධායකය සහ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සභාව අතර තිමබන ගැටුේ අපට අවම කරගත හැකි මවයි. එම 

මයෝජනාව ඉදිරිප  කරමින්2 මමද කථාව අවසන් කරනවා.   

ස්තුතියි. 

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළඟට2 ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි  1  තිමබනවා. 

 

 

[අ.භා.  .  ] 
 

ගන ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு ைசந்த அைகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 අද දින වැය ශීර්  ගණනාව  පිළිබාව 

සාකච්ඡා වන නමු 2 මේ ද වා -න්යයට 90කට  වඩා වැඩි 

කාලය - ආණ්ඩු ප  මේ සහ විප  මේ න්යලුමදනාම කථා 

කමළේ විමශ්ේ මයන්ම ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය සහ 

ජනාධිපතිතුමාමද වයවස්ථානුකූල කටයුතු පිළිබාවයි. ඒ අනුව 

අපට , ගමනය කරන්න පුළුවන් මමොක ද? අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාමද ක්රියාකාරි වය සහ එතුමාමද නායක වය 

පිළිබාව එතුමන්ලා මමතරේ උනන්දුව  ද වන්මන්2 එතුමා 

කරමගන යන කටයුතු තව  ශ් තිම  කිරීමේ අරමුණින් සහ 

89 90 



පාර්ලිමේන්තුව 

අමන  පැ මතන්2 එතුමාමද ඒ කටයුතු පිළිබාව සෑම 

පාර්ශ්්වයකටම යේකින් ආකාරයක බලපෑේ ඇති මවලා තිමබන 

, සාද විය හැකියි. එයයි2 අපට මේ තුළින් අපට අවමබෝධ වන්මන්.  

ගරු සභාපතිතුම, 2  977 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව මේ රමට් 

ස්ථාපිත කිරීමමන් අනතුරුව2 එම වයවස්ථාව පිළිබාව විවිධ 

ගැටලුකාරී ත  වයන් ඇති වුණා.  100  අවුරුේමේ විධායකය 

සහ ආණ්ඩුව මේශ්පාලන ප   මදක  , මයෝජනය කිරීමේ 

රතිලලය  විධියට2 චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක ටමමාරතු ග 

මැති, යට ඒ මවලාමේ අමාතයා ශ් කීපය  පවරාමගන2 

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට පවා යන්න න්ේධ වුණා. එම 

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණමේදී එතුමියමද පාර්ශ්්වමේ අය 

ජයරහණය කළා. විමශ්ේ මයන්ම ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව 

ප   මදකක , මයෝජනය  වන අවස්ථාවලදී ගැටුේකාරී 

ත  වයන් ඇති වනවා. ඒ අනුව2 මමවැ,  ගැටලුකාරී ත  වයන් 

ඇති වුණු පළමු අවස්ථාවය මමය මනොමවයි. මීට මපර  මමවැ,  

අවස්ථා ඇති මවලා තිමබනවා.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධන ක්රියාවලිමේදී2 ශ්රී ල කා 

, දහස් ප  මේ මධයම කාරක සභාව වින්න් ඒ සාහා කමිටුව  

ප  කළා. එම කමිටුව දීර්ඝ වශ්මයන් ඒ පිළිබාව අධයයනය කළා. 

ඒ අනුව2 අමක ප  මේ මතය අපි මබොමහොම පැහැදිලිව2 ලිඛිතව 

ඉදිරිප  කර තිමබනවා. අමක ප  මේ නායකයා විධියට අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා එය ලිඛිතව ඉදිරිප  කළා. අද මේ ගරු සභාමේදී 

කියැවුණා2 විධායක බලය අඩු කර ගැනීමට -න්යයට 90 ම අඩු 

කර ගැනීමට- මුල් අවස්ථාමේදී ජනාධිපතිතුමා එකඟ වුණු බව. 

මේක අපි පටලවා ගන්න මහොා නැහැ. විමශ්ේ මයන්ම අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාමද මතය තමයි2 අද මහෝ මේ පාර්ලිමේන්තුව එය 

මයෝජනා කරනවා නේ2 නීති සකස් කරනවා නේ විධායක බලය 

සදහටම ඉව  කිරීම පිළිබාව මහෝ එතුමාමද විමරෝධතාව  සහ 

අකැමැ ත  මමොනම ආකාරමයන්ව  මනොමැති බව. එහි වගකීම 

පැවරී තිමබන්මන් පාර්ලිමේන්තුවටයි. පාර්ලිමේන්තුව විධියට අපි 

ඒ වගකීම භාර ගන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබාව අමක ප  මේ ස්ථාවරය 

අපි මබොමහොම පැහැදිලිව ඉදිරිප  කර තිමබනවා.  

අපි දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනයට ඡන්දය 

ලබා දුන්මන් 2 විමශ්ේ මයන්ම මැතිවරණ ක්රමය ලබා දීමේ 

මපොමරොන්දුව  මතයි. "දහනව වන ස මශ්ෝධනයට ඡන්දය ලබා 

මදන්න2 අපි වින්වන ස මශ්ෝධනය2 ඒ කියන්මන් මැතිවරණ ක්රමය 

මවනස් කිරීම මගමනනවා" කියා අරාමාතයතුමා ඒ මවලාමේ 

මබොමහොම පැහැදිලිව අපිට මපොමරොන්දුව  ලබා දුන්නා. ඒ අනුව2 

අපි ඒ අවස්ථාමේදී දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය 

සේමත කරන්න ඡන්දය ලබා දුන්නා. නමු  අපට පාර්ලිමේන්තු 

මැතිවරණ ක්රමය මවනස් කිරීමට අදාළ වින්වන ස මශ්ෝධනය 

කරගන්න පුළුවන්කම  ලැබුමණ් නැහැ.  

මම තව  කරුණු කිහිපය  සාහන් කරන්න ඕනෑ. මම උමේ 

පාර්ලිමේන්තුමේ හිටිමේ නැහැ. ගරු සභාපතිතුම, 2 අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා මමොනම ආකාරයකටව 2 මකොළඹ-නුවර අධිමේී  

මාර්ගය එපාය කියා මතය  රකාශ් කමළේ නැහැ; මකොළඹ-නුවර 

අධිමේී  මාර්ගය අනවශ්යයි කියා එතුමා කිේමේ   නැහැ. මකොළඹ-

නුවර අධිමේී  මාර්ගය අවශ්යයි. නමු  මේ රමට් විේවතුන්2 

ආර්ථික විදයාඥයන්2 පරිසර විදයාඥයන් වැ,  අය විමශ්ේ මයන්ම 

මේ පිළිබාව මතය  ඉදිරිප  කරනවා2 මාවතගම ද වා අධිමේී  

මාර්ගය ඉදිකර2 මාවතගම ඉාලා නුවර ද වා දැනට තිමබන 

මාර්ගය ම  තීරු හතර  ද වා පළල් කිරීම තුළින් මේ සාහා වැය 

වන මුදලින් න්යයට දහයකට  වඩා මුදල  අඩු කරමගන2 

පරිසරයට  ගැටලුව  ඇති මනොවන පරිදි මේ වයාපිතිය , ම 

කරන්න පුළුවන්කම  තිමබනවාය කියා. ඒ මතය තමයි2 

විමශ්ේ මයන්ම පරිසරය භාර ඇමතිවරයා විධියට අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා  ඉදිරිප  කමළේ. නුවරට අධිමේී  මාර්ගය  

අවශ්යයි. එහිදී ආර්ථිකමය වශ්මයන් සහ පාරිසරික වශ්මයන් 

තිමබන කරුණු අමතක කරලා2 අමක අවශ්යතා ඉටුකර ගත යුතු 

නැහැ. ආර්ථිකමය වශ්මයන් ලලදායී වන ආකාරයට සහ 

පරිසරය  රැමකන ආකාරයට අමක අවශ්යතාව ඉටු කරගන්න 

පුළුවන් නේ2 මම හිතන විධියට එය තමයි ජනතාව මවනුමවන් 

ගත හැකි මහොාම තීන්දුව වන්මන්. එම , සායි අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා එම මතය ඉදිරිප  කමළේ2 කියන කාරණය මම 

විමශ්ේ මයන්ම සාහන් කරන්න ඕනෑ.  

මේ රටට , දහස ලැබී මේ වන විට දශ්ක හතකට ආසන්න 

කාලය  ගත මවලා තිමබනවා. අපි හැ තෑමදවැ,  අය වැය තමයි 

පාර්ලිමේන්තුවට මේ ඉදිරිප  කර තිමබන්මන්. අපි2 මේ අය වැය 

විවාදවලදී ප  ව මහෝ විප  ව කථා කරනවා. අපි විප  ය 

විධියට2 "අය වැය නරකයි" කියා කියනවා. ආණ්ඩු ප  ය එය2 

"මහොායි" කියා කියනවා. මමවැ,  ක්රියාකාරි වය  තමයි අමක 

රමට් දශ්ක ගණනාව  තිස්මසේම තිබුමණ්. විමශ්ේ මයන්ම අද මේ 

රට මේ ත  වයට ප දිමට රධානතම මහේතුව  තමයි2 අමක 

රමට් ජාතික වශ්මයන් මපොදු රතිප ති ක්රියා මක මනොදිම. රධාන 

වශ්මයන්ම රමට් ජනතාවට දැමනන2 අවධානය මයොමු කළ යුතු2 

ජනතාවමද රධාන රශ්්න පිළිබාව අවධානය මයොමු මනොකිරීම  

එයට තව  මහේතුව .  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් යට දැවැන්ත මුදල  

මවන් කර තිමබනවාය කියා අමක ගරු මන්ත්රිතුමන්ලා සාහන් 

කළා. ඒක ඇ තයි. මමද මප ේගලික මතය නේ2 ජාතික 

වැදග කමකින් යු  මමවැ,  වයාපිති ක්රියා මක කිරීම සාහා 

දැනට  වඩා වැඩි මුදල  අ, වාර්යමයන්ම එතුමාමද වැය 

ශීර් යට ලබා දිය යුතුයි කියන එකයි.  

මේ විධියට එතුමාමද වැය ශීර් යට මවන් කරන මුදල්වලින් 

මේ ද වා කර තිමබන්මන් මමොනවාද? අද අමක රමට් තිමබන 

රධාන ජාතික රශ්්නය  තමයි2 වටමගඩු  මරෝගය. අද ඒ රශ්්නයට 

ලැබී තිමබන විසඳුම මමොක ද? විමශ්ේ මයන්ම මස ඛ්ය 

අමාතයා ශ්මේ සහමයෝගය  ඇතිව මේ වටමගඩු මරෝගයට පිළියේ 

මසදිම , සා2 අද අමක රමට් අලුතින් ඇතිවන වටමගඩු මරෝී න් 

රමාණය අඩු මවලා තිමබනවා. මේක ජනාධිපතිතුමා2 ජනාධිපති 

කාර්ය සාධන බලකාය  එ ක ත, මයන් කළ කටයු ත ය 

කියා අපි කියන්මන් නැහැ; එතුමා එමහම කියන්මන  නැහැ.  

මස ඛ්ය අමාතයා ශ්ය  සමඟ එකතු මවලා තමයි එතුමා මේ 

කටයු ත ක්රියා මක කමළේ. යේ , වසක වටමගඩු මරෝගිමය  

න්ටිමයො 2 ඒ පවුල් ස ස්ථාවම සේපූර්ණමයන්ම විනාශ් මවනවා.  

මේක දැවැන්ත ජාතික රශ්්නය . එම , සා පසුගිය අවුරුදු 

තුන තුළ වටමගඩු මරෝගය සේබන්ධමයන් මගන තිමබන 

ක්රියාමාර්ග අපට මමොනම ආකාරයකටව  අමතක කරන්න මහෝ 

අවත මසේරු කරන්න පුළුවන්කම  නැහැ. මේ ක්රියාමාර්ග 

සාර්ථකව ක්රියා මක කරන්න අමාතයා ශ්ය ක්රියා මක වුණා 

වාමදම2 අමක රමට් තිමබන පරිපාලන ක්රමය තුළ විධායක බලය 

සහිත ජනාධිපතිවරයාමද නායක වය ලැබීම මමවැ,  වයාපිති 

සාර්ථකව ක්රියා මක දිම සාහා රධාන සාධකය  වූ බව  අපි 

අමතක කළ යුතු වන්මන් නැහැ. 

අද පාරිසරික රශ්්න මදස අපි කවුරුව  අවධානය මයොමු 

කරන්මන් නැහැ. අද අමක රට ඇතුළු මුළු මලෝකයම පාරිසරික 

වශ්මයන් දැවැන්ත රශ්්න ගණනාවකට මුහුණ දී තිමබනවා. මේ 

රශ්්න සාහා අපි විසඳුේ මසවිය යුතුයි. ඊට අවශ්ය වයාපිති තමයි 

අද විමශ්ේ මයන්ම ක්රියා මක වන්මන්. ඒ වාමදම අද "රාම 
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ශ් ති" වැඩසටහන තුළින් ක්රියා මක වන වයාපිති 

මපොමළොන්නරුව දිස්ත්රි කයට පමණ  මාමාවන වයාපිති 

මනොමවයි. ඒවා සමස්ත රමට්ම ජනතාවට බලපාන වයාපිති. 

මමහිදී මපොමළොන්නරුව දිස්ත්රි කයට වැඩි මුදල  මවන් මවලා 

තිමබනවා. ඒක ඇ ත. ඒක විය යුතුයි. අපි  ඇමතිවරු විධියට 

ප  දි කටයුතු කළා. එතමකොට අපි 2 අමක රමේශ්වලට වැඩ 

කළා. ජනාධිපතිතුමා2 එතුමා , මයෝජනය කරන දිස්ත්රි කයට වැඩ 

කළ යුතුයි. ඒක අ, වාර්යමයන්ම කළ යුතු මදය . ඒ සාහා අමක 

ආශීර්වාදය  ලබා දිය යුතුයි. ඒ කටයුතු ක්රියා මක වනවා 

වාමදම2 අ, වාර්යමයන්ම ජාතික වශ්මයන් වැදග  වන වයාපිති 

සාහා තමයි මේ මුදල ලබා දීමට කටයුතු කර තිමබන්මන්.  

ජාතික රසේපාදන මකොමි න් සභාව පිළිබාව  මම 

විමශ්ේ මයන්ම සාහන් කරන්න ඕනෑ. අනුර දිසානායක 

මන්ත්රීතුමා  ඒ පිළිබාව සාහන් කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප  

කළ අභියාචනා කමිටුමවන් මේ වන විට ජාතික රසේපාදන 

මකොමි න් සභාමේ කටයුතුවලට මමොනම ආකාරයකව  බාධාව  

මහෝ ගැටලුව  ඇතිමවලා නැහැ.  අමාතය මණ්ඩල පත්රිකාව  දමා 

විමශ්ේ මයන්ම  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වින්න්  මේ ආයතනය 

පිහිටුවා තිමබන්මන් අමාතය මණ්ඩලයට උපමදස් දීම සාහායි. 

මමය2 මටන්ඩර් සහ එවැ,  කටයුතු පිළිබාව යේ ගැටලුකාරී 

ත  වයන් තිමබනවා නේ2 ඒවා පිළිබාව අභියාචනා ඉදිරිප  කර 

වාර්තා ඉදිරිප  කිරීම සාහා ප  කළ ආයතනය  පමණයි. 

එමහම නැතිව ඒ කමිටුව තුළින් ජාතික රසේපාදන මකොමි න් 

සභාමේ ක්රියාවලියට මමොනම ආකාරයකව  බාධාව  මහෝ 

ගැටලුව  කින්මසේ ම න්ේධ මවලා නැහැ. ජාතික රසේපාදන 

මකොමි න් සභාමේ කටයුතු සාහා ප  කරපු අභියාචනා 

කමිටුමවන් සැලකිය යුතු සහාය  ලැමබන බව2 රජමේ ගිණුේ 

පිළිබා කාරක සභාමේ සභාපතිවරයා විධියට මම ඉතාම  මහොඳින් 

මප ේගලිකව දන්නවා. එම , සා ජාතික රසේපාදන මකොමි න් 

සභාමේ කටයුතු සාහා බාධාව  මහෝ අටමල් මහී ම  මහෝ 

බලතල අඩු කිරීම 2 ජනාධිපතිතුමා වින්න් ප  කරන ලද ඒ 

අභියාචනා කමිටුව තුළින් මමොනම ආකාරයකටව  න්ේධ මවලා 

නැහැ.  

අද මකොමි න් සභා ගණනාව  පිළිබාව පාර්ලිමේන්තුමේ 

මුදල් අනුමත කරනවා. එම , සා මකොමි න් සභා පිළිබාව කථා 

කරන්න තිමබන එකම අවස්ථාව තමයි2 අද ලැමබන අවස්ථාව. 

අපට ඒ සාහා මවන  කින්දු අවස්ථාව  ලැමබන්මන් නැහැ. 

පාර්ලිමේන්තුමේ මවන  දිනක මහෝ පාර්ලිමේන්තුමේ මවන  

කාරක සභාවකදී මහෝ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිමේදී මහෝ මේ 

මකොමි න් සභා පිළිබාව විමශ්ේ මයන්ම කථා කරන්න අපට 

අවස්ථාව  නැහැ. තිමබන එකම අවස්ථාව තමයි2 අද 

පාර්ලිමේන්තුව තුළ කථා කරන්න ලැමබන අවස්ථාව. මේ 

මකොමි න් සභාවල ක්රියාකාරි වය මහොායි2 මේ මකොමි න් සභා 

තිබය යුතුයි2 මේවා තවදුරට  ශ් තිම  විය යුතුයි. හැබැයි2 අපි 

මපොදුමේ පිළිගත යුතු මදය  තිමබනවා. මේ අවුරුදු තුන තුළ මේ 

මකොමි න් සභාවල ක්රියාකාරි වය පිළිබාව යේ කින් ආකාරයකින් 

පසු විපරම  කර2 මේ මකොමි න් සභාවල න්දුවන ක්රියාකාරි වමේ 

අඩු පාඩු , වැරදි කර ග, මින් ඉදිරියට යෑම සාහා අවශ්ය 

ක්රියාමාර්ග අපි අ, වාර්යමයන්ම ගත යුතුව තිමබනවා. ඒක 

අවශ්යතාව . එමහම මනොවුමණො  මමොකද මවන්මන්? අද 

මමොනම ආකාරයකින්ව  කින්ම කටයු ත  න්ේධ මනොවන 

මකොමි න් සභා තිමබනවා. එවැ,  මකොමි න් සභා තිමබන්මන් 

නමට පමණයි. එම , සා මේ සමස්ත මකොමි න් සභා පිළිබාව පසු 

විපරම  කර2 කාර්ය සාධනය පිළිබාව ඇගැයීම  කර මේ මහොා 

ක්රියාකාරි වය තවදුරට  ශ් තිම  කිරීම සදහා අපි 

අ, වාර්යමයන්ම කටයුතු කළ යුතුව තිමබනවා.  මබොමහොම 

ස්තුතියි. 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඊළඟට2 ගරු න්න්ර ටමමාර අමබ්මසේකර මහතා. ඔබතුමාට 

විනාඩි  0  තිමබනවා. 
 

 

[අ.භා.  .16] 

 

ගන සිසිර කුමාර අමේමසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர குமார அசபசசகர) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 අද දිනට , යමිත මමම වැය ශීර්  

සේබන්ධව වචන සව්ල්පය  කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 

සේබන්ධව අපමද ප  මේ ගරු නායකතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

වනවා. අද මේ රමට් විධායක ජනාධිපති ක්රමය සේබන්ධව 

විමේචනා මක ආන්මදෝලනය  ඇති මවලා තිමබනවා.  

අපි දන්නවා2 මේශ්පාලන ඉතිහාසය මගන බැලුමවො 2  978දී 

එවකට ජනාධිපතිව න්ටි ගරු මජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 

ඇමමරිකාමේ තිබුණු ජනාධිපති ක්රමමේදය අනුගමනය කර2 ශ්රී 
ල කාව දියුණු කිරීම සාහා මමම විධායක ජනාධිපති ක්රමය 

ල කාමේ ඇති කළ බව. විධායක ක්රමය ඇති කළායින් පසුව ඊට 
මපර රමට් පැවැති  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට වඩා  විධායක 

ජනාධිපති ක්රමය රමට් දියුණුවට උපමයෝී  වුණ බව අපි මපොඩි 
අවධිමේ වුණ  අපට මතකයි. එවකට විවිත ආර්ථිකය හඳුන්වා 

දුන්නා. ඒ වාමදම රමට් මබොමහෝ ස වර්ධන වයාපාර ඇති කළා.  ඒ 

වාමදම මවමළා කලාප -බයගම2 කටුනායක වාමද මවමළා 
කලාප- ඇති කර රමට් රැකීර  ා රශ්්නයට විසඳුම  දුන්නා. 

වයාපාරිකයන්ට ද තැන  දී දවන්න් දවස රමට් දියුණුව ඇති 
මේගන ගියා. අපි හිතුවා2 ශ්රී ල කාවට මමම විධායක ජනාධිපති 

ක්රමය ඉතාම  මයෝගයයි කියා.  ම රුේ මබ්රුේ තිමබන 
කාලමේදී මහෝ අපි දැ කා2 දවන්න් දවස මේ රමට් විධායක 

ජනාධිපතිවරමය  හැටියට මජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 

මලෝකයම පිළිගත යුතු නායකමය  බවට වුණ බව. මමතුමා 
විධායක ක්රමය , ර්මාණය කරනමකොට පාර්ලිමේන්තුමේ ආණ්ඩු 

ප  මේ 2 විප  මය  ගරු මන්ත්රීවරුමන ්ගන් දීර්ඝ කාලීනව 
අද පාර්ලිමේන්තුමේ රැදී න්ටින්මන්2 එ ස  ජාතික ප   නායක 

ගරු ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමා  ඒ වාමදම බුේධ ශ්ාසන හා වයඹ 
ස වර්ධන අමාතය ගරු ගාමිණී ජයවික්රම මපමර්රා ඇමතිතුමා  

විතරයි. අපි දන්නවා2 විධායක බලතල සහිත වයවස්ථාව ක්රම 

ක්රමමයන් ජනතාවට ඇති කරපු ලලදායී ත  වය2 එමහම 
නැ නේ මේ රමට් ජනතාවට ඇති කරපු විනාශ්ය මමොක ද කියා.   

විධායක ජනාධිපතිවරු තුන් මදමන  අපි දැ කා. එනේ2 එවකට 
පළමුමවන්ම විධායක ජනාධිපතිව න්ටි මජ්.ආර්. ජයවර්ධන 

මැතිතුමා2 රණන් හ මරේමදාස මැතිතුමා සහ .බ.බී. විමජ්තු ග 
මැතිතුමා. මමහි පැවැති මලොටම බලය ගැන ඒ දවස්වල කථාවට 

කිේමේ2 විධායක ජනාධිපති ක්රමයට ඕනෑම මදය  කරන්න 

පුළුවන් කියායි. කථාව  ගියා2 "ගැහැ, මය  මි, මහ  
කරන්න 2 මි, මහ  ගැහැ, ය  කරන්න  විතරයි බැරි. අමන  

න්යල්ල කරන්න පුළුවන්." කියා . කථාව ඇ ත. අන්න ඒ වාමද 
පරිණත නායකමය  මේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව හදලා මේ 

ක්රමමේදය ඉස්සරහට මගනයේදි මේ රමට් දියුණුව ඉතාම  
ශීඝ්රමයන් වැඩි වුණා. තනතුමර් පවතින බලය2 ආධිපතය 

ම මරන්මන් නැති මේශ්පාලනඥයන් මේ රමට් විධායක 

ජනාධිපති රයරයට ඇවිල්ලා  දවන්න් දවස මමම විධායක ක්රමය 
විනාශ් කරමගන යනවා. හදවතින් පරිපූර්ණ වුණු උදවිය මමම 

විධ ාායක ක්රමය ආයුධය  හැටියට දැ ක 2 ඒ ආයුධයට අත 
තිබ්මබ් නැහැ. ඒ ආයුධමයන් වැඩ ගන්න බැලුමේ නැහැ. හැම 

මදය ම ස්වාකරනව2 ඉතාම   රජාතන්ත්රවාදීව කරමගන ගියා. 
නමු  අද වන විට ඒක සේපූර්ණමයන්ම ගිලිහිලා ගිහින් 

තිමබනවා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු සභාපතිතුම, 2 10 5 ජනවාරි 08 මව, දා ප  කර ග ත 

අමක ජනාධිපතිතුමා ගැන මම රථමමයන්ම කියන්න ඕනෑ. අපි 

පුදුම විධියට මවමහස මහන්න් මවලායි එතුමාව ප  කර ග ම . 

නමු  අද වන විට -මේ අවුරුදු තුනහමාර තුළ-  රමට් ජනතාව මදස 

මහෝ මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු මදස මහෝ එතුමා මන  මදක 

මයොමු කර නැහැ.  

එවකට හිටපු ජනාධිපතිවරු එමහම නැහැ.  මන්ත්රීවරයටම 

හැටියට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්න අපට ලැබී තිමබන 

මේවල් මමොනවාද2 මනොලැබී තිමබන මේවල් මමොනවාද කියන එක 

ගැන අද කියන්න ලජ්ජයි.  අඩුම තරමින් මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන 

මන්ත්රීවරුන්ට මීට මපර මබමහ  ටික මහෝ  ලබා දුන්නා. අද ඒ 

මබමහ  ටික  කකපාදු කරලා තිමබනවා. මන්ත්රීවරුන්මද , ල 

, වාස ටමටමළු කූඩුවලට අන්තයි; මදොරවල් කැඩිලා2 විනාශ් මවලා. 

එවැ,  ත  වයකට මන්ත්රීවරුන් දාලා තිමබනවා. මන්ත්රීවරුන්මද 

බලය සේපූර්ණමයන් විනාශ් කර දමා තිමබනවා. 

 "යහ පාලනය" කියන එකට අපි කැමැතියි. ඒක මහොා උතුේ 

ධර්මය . හැබැයි2 මන්ත්රීවරයටමට ගමේ බලය තිමබන්න ඕනෑ. 

අඩුම තරමින් සමිේධි , යාමක එ ක2 රාම , ලධාරි එ ක 

මන්ත්රීතුමාට ස වර්ධන වැඩ කටයුතුවලදී එකට ගමන  යන්න 

පුළුවන් වැඩ පිළිමවළ  ඇති කර මදන්න ඕනෑ.  අද ඒ ත  වය 

ගිලිහිලා2 නැති මවලා තිමබනවා. කියන්න කනගාටුයි2 අමක 

ජනාධිපතිතුමා මේ වන මකොට  අමක මන්ත්රී රයරවල තිමබන 

න්යලුම මේවල් කකපාදු කරලා ඉවරයි. හැබැයි2 එතුමා නේ මේකට 

එන මකොට කිේමේ මමොනවාද? "මම කවදාව  ජනාධිපති මැදුරට 

යන්මන් නැහැ. මට ඒ සැප සේප වලින් වැඩ  නැහැ. මම 

යන්මන් නැහැ2 මහලිමකොකටර්වල. මට ඒ සැප සේප වලින් 

වැඩ  නැහැ. වාහන මපළ ගස්වාමගන මම යන්මන් නැහැ. මට ඒ 

සැප සේප වලින් වැඩ  නැහැ" කියලායි කිේමේ. එමහම කියාපු 

අමක ජනාධිපතිතුමා අද සේපූර්ණමයන්ම මවනස් විධියට ක්රියා 

කරලා අද ඒ සැප සේප  එතුමා ලබා ගන්නවා.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 මම මන්ත්රීවරමය . මම , තරම 

පාර්ලිමේන්තුමේ කථා කරන්න එන්මන් නැහැ; ඒ වාමදම 

විවාදවලට යන්මන් නැහැ.  හැබැයි2 අපට   අදහස් තිබුණාට ඒවා 

ඉටු කරගන්න ශ් තිය  නැහැ. විවාදයකට ගිහිල්ලා මාධය 

ඉදිරිමේ අසතය කියන්න බැහැ. අන්න ඒ , සයි අපි , හඬව 

න්ටිමේ. හැබැයි2 , හඬව න්ටියාට අද වැ,   දවසකව  වචන 

ස්වල්පය  කථා කරලා අමක හිම  තිමබන මේදනාව කිේමේ 

නැ නේ වැඩ  නැහැ. අද තිමබන ත  වය  ගැන මට පුදුමයි. 

මම පාර්ලිමේන්තුවට පළමු වතාවට ආව  පළා  සභාමේ අවුරුදු 

 7  මන්ත්රීවරයටම හැටියට වැඩ කළා. නගර සභාමේ අවුරුදු 

තුන  හිටියා. පු තලේ දිස්ත්රි කමේ මජය ්ඨ මන්ත්රීවරයා 

හැටියටයි අද මම ඉන්මන්. නමු 2  මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා 

අපි අමක පාඩුමේ ඉන්නමකොට "එ  එ  මකනාමද ඕපා තප ගැන 

කථා කරනවා" යි කියේදී අපට හරි කලකිරීම  එනවා. මපළ  

මන්ත්රීවරුන්  කථා කරන්න ද  යි. හැබැයි2 කථා කරන්මන් 

අමන  මන්ත්රීවරයාට මදෝ ාමරෝපණ කරලා. ඒ අයමද ළමයින්ට 

මදෝ ාමරෝපණ කරලා. එමහම කථා කරලා ඊට පස්මසේ පුදුම 

එකමුතුවකට තමයි සැරමසන්මන්.  

දැන් බලන්න2 අමක ජනාධිපතිතුමාට බැනපු උදවිය කී මදනටම  

අද එතුමාට ළ  මවලා ඉන්නවා ද කියලා. අපි කියන්න කැමැති 

නැහැ. මමද මිත්ර අමක මල්කේතුමා -දයාන්රි ජයමසේකර 

මන්ත්රීතුමා2-  ඒ දවස්වල අපි මහොා කියේදී  මමොන  තරේ 

බැන්නාද? නමු 2 දැන් මල්කේතුමා. මේක පුදුම මලෝකය . 

ඒ විතර  මනොමවයි. අද විවාදයට මගන තිමබන්මන් මේ රමට් 

අමක ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් යයි. නමු 2 එතුමා අද 08 

මදනටම අරමගන  රට ගිහිල්ලා. 08 මදනාට ල  ය ගාමන් දීලා. 

අපි වැ,  උදවියට හත. මේකද2 මේ රමට් තිමබන 

උ තරීතරභාවය? කවුද2 අරමගන ගිය 08 මදනා. එතුමාට පසුගිය 

මැතිවරණය මවලාමේ සහමයෝගය මදන්න අමන  පැ තට 

පැනපු අය. එ මකනටම මකෝටි 10  අරමගන පැන්නා. අන්තිමට 

එතුමන්ලා රුපියල් 502000  අඩුයි කියලා පැය 4 2 5  හිටියා. 

අද ඒ  08මදනටම අරමගන එතුමා රට ගිහිල්ලා. මේක 

ජනාධිපතිවරයටමට තිමබන අයිතිය ද?   

ගරු සභාපතිතුම, 2 මම නේ මපොඩි කාලමේ න්ටම දැක 

තිමබන ජනාධිපතිවරුන් අතරින් මේ රමට් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

උල්ල ඝනය කර තිමබන්මන් එතුමායි; එමහම නැතිව මේ 

මන්ත්රීවරුන්ව 2 රමට් ජනතාවව  මනොමවයි. එතුමා ඒක 

උල්ල ඝනය කළා. තමුන් දන්නා2 තමුන් ඉන්දැේදී හදාපු දහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය2 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

එතුමා උල්ල ඝනය කමළේ.  මට මතකයි2  එදා මමද උපන් දිනය 

දවස. එක පාරටම රූපවාහි, ය බලන මකොටයි  තව 

අගමැතිවරයටම දිවුරුේ දුන්නා කියලා දන්මන්. ඒක මමොන පාප 

කර්මය ද? කින්ම මකමළහි ගුණය  තිබුණාද? මමමත  කල් 

හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට මකමළහි ගුණ මහෝ තිබුණා. නමු 2 මේ 

ජනාධිපතිතුමාට අඩුම තරමින් ඒ ගැන හිතන්න ශ් තිය  

තිබුණාද? අපි -එ ස  ජාතික ප  මේ උදවිය2-  එතුමාව 

ජනාධිපති කරන්න මමොන තරේ උ සාහ කළා ද? ඒ විතර  

මනොමවයි2  එදා ඇතැේ උදවිය බණින මකොට2 "න්රිමසේන" කියලා 

කෑ ගහන මකොට2  "න්රිමසේනට අමුමඩ ගස්වා මපොමළොන්නරුවට 

යවනවා"යි කියලා කියන මකොට අපි අමක ජීවිත පරදුවට තබා 

කටයුතු කළ ආකාරය අපට මතකයි. අද එතුමා ඒ අය තුරුලු 

කරමගන මේ ගමන යන්න හදනවා. 

ජනාධිපතිවරමය  මබොමහොම රජාතන්ත්රවාදීව හැන්රිය යුතුයි;  

රමට් රධාන පුරවැන්යා හැටියට කාට  එක හා සමානව සැලකිය 

යුතුයි; හදවත පරිපූර්ණ විය යුතුයි; හදවතට හරි මදය  තමන්ට 

ලැබය යුතුයි. අන්න එමහමව  නැති ජනාධිපතිවරමය  ආවාම 

මේ රමට්2 අද මවන මකොට න්දුවන විනාශ්ය අපට බලාමගන ඉන්න 

බැරි මවලා තිමබනවා. 

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි2 ගරු මන්ත්රීතුම, . 

 

ගන සිසිර කුමාර අමේමසේකර මහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர குமார அசபசசகர) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 

ගරු  සභාපතිතුම, 2 මට තව විනාඩිය  මදන්න. අව කවම 

කියනවා නේ2 මමමහම  මේශ්පාලන ක්රමමේදය ! මේ 

නායකමයෝ කිේවාම ඔ මකෝම එකයි. ජනාධිපතිතුමාට අමුඩය 

ගහලා මපොමළොන්නරුවට අරිනවා කියපු මකනාව  ළඟට ග තා. 

අමක ප  මේ  එමහමයි. අමක ප  මේ 2 "ර, ල් වික්රමන් හ 

මැතිතුමාට න්රිමකොත ළඟදි අමුඩය ගස්සලා2 රවුේ තුන  

කරකවලා2 පස්සට පයින් ගහලා එළවනවා" කියපු අයට  අද 

තනතුරු2 තාන්න-මාන්න දීලා තිමබනවා. මේක පුදුමාකාර 

මේශ්පාලන ක්රමය  බවට ප  මවලා තිමබනවා2 ගරු 

සභාපතිතුම, . 

මේ ජනාධිපති රයරය තිබුණ 2 නැත  කම  නැහැ. එමහම 

නැ නේ මහොා මකමන  ජනාධිපතිවරයා හැටියට ප  මවලා2 

එමහම  නැ නේ මේ රයරය අමහෝන් කරලා මහෝ2 මේ රමට් 
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ජනතාවමද තිමබන දුක නැති කර ඒ යුතුකම අපට හරියාකාරව 

ඉටු කරන්න අපට මහොා අනාගතය  උදා මේවා කියා රාර්ථනා 

කරමින් මම , හඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මබොමහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට2 ගරු දයාන්රි ජයමසේකර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

මදොළහක කාලය  තිමබනවා.  

 

[අ.භා.  .37] 
 

ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු  සභාපතිතුම, 2 අද දවමසේ2 අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමද වැය 

ශීර් ය සේබන්ධව කථා කරන්නට ලැබීම ගැන සතුටු වනවා. ඒ 

වාමදම2 කථා කිරීමට කාලය ලබා දීම සේබන්ධමයන් ස්තුතිවන්ත 

වනවා. 

විමශ්ේ මයන්2 මම ගැන  කියපු අමක න්න්ර ටමමාර මැතිතුමා 

කළ කථාව මම අහමගන හිටියා. එතුමාට දු  මේදනා සමුදාය  

තිමබන්මන්. ජනාධිපතිතුමා තමුන්නාන්මසේලා එ ක මහොඳින් න්ටි 

කාලමේ2 තමුන්නාන්මසේලා න්යල්මලෝම කමර් තියාමගන පිට රට 

ගියා. ඒ කාලමේ කින්ම රශ්්නය  තිබුමණ් නැහැ. ඔබතුමාව 

මග, ච්මච් නැති එක තමයි රශ්්නය මවලා තිමබන්මන්. මම 

ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ2 ලබන වතාමේ එ ක යන්න කියලා. 

මේ එ ක ගිය කට්ටිය ඒ කාලමේ2- [බාධා කිරීම ] කලබල 

මවන්න එපා2 මම කථා කමළේ නැහැ මන්. කලබල මවන්න එපා. 

එතමකොට රශ්්නය  තිබුමණ් නැහැ. පසුගිය අවුරුදු තුනහමාරක 

කාලය තුළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එ ක ආණ්ඩුව  අරමගන 

ගිමේ2 ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ එතුමා නායක වය අරමගන වැඩ 

කළ , සාය කියලා විතර  මතක තියාගන්න. එමහම නැතිව 

තමුන්නාන්මසේලාට පාර්ලිමේන්තුමේ  06යි තිබුමණ්. ආණ්ඩුව 

අරමගන යන්න බලය  තිබුමණ් නැහැ. ඒක අමතක කරන්න 

එපා. [බාධා කිරීම ] මපොඩඩ  ඉන්න මකෝ. කරුණාකරලා කථා 

කරන්න මදන්න මකෝ. ඒ , සා මේවා මනොදැන2 අද අහන්න් පා  

වුණා වාමද කථා කරන්න හදන්න එපා. පසුගිය අවුරුදු තුනහමාර 

තුළ ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ නායකයා විධියට එතුමා ඒ 

නායක වය ග ත , සා තමයි අපි එතුමා  එ ක එකට එකතු 

මවලා වැඩ කමළේ. මමොකද2 අමක ප  මේ නායකයා විධියට 

එතුමා ප  කළාට පස්මසේ අපි එතුමා  එ ක වැඩ කරනවා. ඊට 

කලින් අපි එතුමා විමේචනය කළ එක හරි. මමොකද2 අමක ප  ය 

අතහැරලා ගියා. අපි මහින්ද රාජප   මැතිතුමාට වැඩ කරපු අය. 

තමුන්නාන්මසේලායි එතුමාට වැඩ කමළේ. එතැ, න් පස්මසේ 

තමුන්නාන්මසේලාමද මේ ආණ්ඩුව මග, යන්න ශ්රී ල කා , දහස් 

ප  ය විධියට අපි මේ න්යලු මදනාම එකට එකතු මවලා වැඩ 

කළා. අවුරුදු තුනහමාරකට පස්මසේ අපි එතැ, න් එළියට ආවා. 

ඒවා කරන කල් තමුන්නාන්මසේලාට ජනාධිපතිතුමා මහොායි. දැන් 

තමයි තමුන්නාන්මසේලාට ජනාධිපතිතුමා රශ්්නය  මවලා 

තිමබන්මන්. අවුරුදු තුනහමාර  තිබුණු රශ්්න  න්යල්ලම 

ඉවසාමගන2 මකමළහිගුණ සලකා මගන2 තමුන්නාන්මසේලා කියන 

ඕනෑ මදය  කරන්න ජනාධිපතිතුමා ඉඩ දුන්නා. ඒක මතක 

තියාගන්න. තමුන්නාන්මසේලාට වැඩිය කැබනට් මණ්ඩලමේ 

සාමාජිකමය  විධියට හිටිය මම දන්නවා මමොක ද වුමණ් කියලා. 

[බාධා කිරීම ] මපොඩඩ  ඉන්න2 කෑ ගහන්මන් නැතිව. 

තමුන්නාන්මසේ කථා කරන මකොට මම බාධා කරන්මන් නැතිව 

හිටියා මන්. ඒ , සා මපොඩඩ  ඉවසන්න. මපොඩඩ  පුරුදු මවන්න 

ස වරව හැන්මරන්න; රස්තියාදුකාරමයෝ වාමද හැන්මරන්මන් 

නැතිව. [බාධා කිරීම ] තමුන්නාන්මසේමද රස්තියාදුකාරකේ මට 

අදාළ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. [බාධා කිරීම ]  මමගන් 

අහගන්න එපා2 තමුන්නාන්මසේ ගිහිල්ලා කථා කරපුවා; කවුරු 

එ කද ප, න්න හැදුමේ කියලා. [බාධා කිරීම ] හරිද? ගන්න 

හදපු ඒවා2 අ  අඩ ගුවට ප  මවලා2 න්දුමවච්ච ඒවා. 

තමුන්නාන්මසේලා වාමද අය එ ක කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ2 

මට . 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමද මේ ක්රියාදාමය තුළ පසුගිය 

කාලවකවානුමේ එතුමා විශ්ාල වැඩ මකොටස  පටන් ග  බව මම 

කියන්න කැමැතියි. විමශ්ේ මයන්ම අන්තර් අමාතයා ශ් 

සේබන්ධිකරණ කටයුතු එ ක තමයි එතුමා මේ ක්රියාදාමය පටන් 

ග ම . විමශ්ේ මයන් රතිප තිමය වශ්මයන්2 සමහර මවලාවට 

එ ස  ජාතීන්මද ස විධානමේ තිරසර ස වර්ධනය පිළිබා 

ක්රියාදාමයට අවශ්ය කරන රතිප ති සමුදාය හදලා2 එතුමා ඒ 

ක්රියාදාමය ඉදිරියට මගන ගියා. තිරසර ස වර්ධන අමාතයා ශ්ය 

යටම  එය ක්රියා මක කිරීමේ වැඩ පිළිමවළ එතුමා සකස් කර 

තිමබනවා. 

දුකප කම තුරන් කිරීමේ වැඩ පිළිමවළ සාහා එතුමා 10 8 

වර් ය නේ කළා. ඒ අනුව 'රාම ශ් ති' වැඩසටහන අද රාමමසේවා 

මකොට්ඨාස 92000  විතර රමාණයක විශ්ාල වැඩ පිළිමවළ  

විධියට ඉදිරියට ක්රියා මක කරමගන යනවා.  

ම  ද්රවය පිළිබාව එතුමා විශ්ාල වැඩ මකොටස  අද ආරේභ 

කරලා තිමබනවා. ඊමේ-මපමර්දා2 මේ දවස්වල අපි දැ කා2 අමක 

මපොලීන්යට අ  පුඩි ගහලා පිළිග  ආකාරය.  මේ කාල 

වකවානුමේ තමයි මේ රමට් ජනතාව ඒ ආකාරයට විමශ්ේ  කාර්ය 

බලකාය අ  පුඩි ගහලා පිළිග ම . මේ අ  අඩ ගුවට ගැනීේ 

සේබන්ධමයන් ජනතාව මපොලිස ් , ලධාරින්ට ස්තුතිය රකාශ් 

කළා. මේවා ඉතිහාසමේ තිබුණු කාරණා මනොමවයි. අමක 

මපොලීන්ය භාර ඇමතිවරු හිටියා. මේ අය යටම  අපි දැ කා2 

මමොක ද වුමණ් කියලා. ඒ , සා මබොමහොම පැහැදිලිව අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා ඒ ක්රියාදාමයට අද අතගහලා තිමබනවා. මේ රමට් 

ජනතාව තවදුරට  ශ් තිම ව එතුමාට සහමයෝගය මදන්න 

බලාමගන ඉන්නවා. මේ ම  ටමඩු වයාපාරය , සා මේ රමට් 

අහි සක දුකප  කාන්තාවන්2 තරුණයන් අසරණ මවලා 

තිමබනවා. මේ අ  අඩ ගුවට ගැනීේ කරන්මන් නැතිව කිමලෝ 

ගණනක ම  ද්රවය මි, සුන්මද අතට ගියා නේ2 තරුණයන්මද 

අතට ගියා නේ2  මේ රටට අ  වන තිමබන ඉරණම මමොක ද 

කියලා කල්පනා කර බලන්න. 

මේ ක්රියාදාමය තුළ එතුමා විශ්ාල වැඩ මකොටස  කර 

තිමබනවා. ජිනීවා මානව හිමිකේ මකොමිසම පිළිබා ත  වයන් 

ගැන අද මේ සභාමේ කතා  වුණා. මකොමහොල්ලෑ බබාමද වාමද 

රශ්්නය  තිබුමණ්. 10 5 වර් ය මවනමකොට මබොමහොම 

පැහැදිලිව අපි දැ කා2 මේ ක්රියාදාමය සේබන්ධමයන් ඇති මවලා 

තිබුණු ත  වයන්. මමොකද? අපිට සේබාධක පැනමවන තැනකට 

මමය තල්ලු මවලා තිබුමණ්.  

අපි මබොමහොම පැහැදිලිව කියන්නට කැමතියි2 දරුස්මාන් 

වාර්තාව අපි පිළිගන්මන් නැති බව. දරුස්මාන් වාර්තාවට යට  

මවලා එ ස  ජාතීන්මද ස විධානමේ මහ මල්කේවරයා මවන  

වාර්තාව  ඉදිරිප  කළා. ඒ වාර්තාමේ 30( ) වගන්තිය යටම  

තිබුණු කාරණා මත තමයි ගරු ම ගල සමරදිර අමැතිතුමාට න්ේධ 

වුමණ් එයට යේ සහමයෝගය  සහිතව වැඩ කටයුතු කරන්න. 

ඇ තවශ්මයන්ම ල කාමේ තිමබන ත  වයන් පිළිබාව මවන  

විධියකට මේ වාර්තාමේ තිබුණු කාරණා අපට පිළිගන්නට න්ේධ 
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වුණා. අද ඒවා ක්රමානුකූලව විසාාමගන විසාාමගන යන කාල 

වකවානුව  අපට තිමබන්මන්. දරුස්මාන් වාර්තාමේ තිබුණා2 

402000  සේපුර්ණමයන්  අතුරුදහන් වුණාය කියා. අමන  

කාරණය තමයි මනු ය වයට එමරහි වැරදි -crimes against 

humanity-. එය අමක රටට ඉදිරිප  මවච්ච මහා දැවැන්ත  

මචෝදනාව  විධියට තිබුණා.  

අපි කවුරු  දන්නවා ගරු සභාපතිතුම, 2 හිට්ලර් යුමදේවරු 
මැරුවා වාමද මේ යුදමය වාතාවරණය යටම  අමක මි, ස්සු -
හමුදා භටයන්- මදමළ මි, ස්සු මැරුමේ නැහැ කියා. හැබැයි2 
එමහම  මේ වාර්තාවට ඇතුළ  කර තිබුණා. ඒ වාමදම මතක 
තබා ගන්න ඕනෑ කරන කාරණය තමයි 10 9 මැයි  9වැ,  දායින් 
පස්මසේ -යුේධය අවසන් වුණායින් පස්මසේ- මේ රමට් හමුදා 
, ලධාරින් කින්දු යුද අපරාධය  කමළේ නැහැ කියන එක. ඒක අපි 
න්යලු මදනාම දන්නවා. මේ න්යල්ලම තමයි මේවාට ඇතුළ  කර 
තිබුමණ්. ඊට අමතරව මානව හිමිකේ උල්ල ඝනය පිළිබාව  
මසොයා බැලීේ පිළිබා කාරණා ඇතුළ  වුණා. මේවා තමයි දිගින් 
දිගටම මේ මයෝජනාවලිය තුළ ඇතුළ  වුමණ්. ඒ , සා පසුගිය 
කාලය තුළ ආණ්ඩුව  විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමද 
නායක වය යටම  විමශ්ේ මයන් අතුරුදහන් වූවන් - missing 
persons - පිළිබාව ඒ මසොයා බැලීේ ටික ආරේභ කර තිබුණා. 
එයින් මබොමහොම පැහැදිලියි2 එල්ටීටීඊ අතුරු හමුදා වින්න් මරා 
දමන ලද පිරිස් - උදාහරණය  විධියට ග මතො  යුේධය අවසාන 
කාලමේ එල්ටීටීඊ ස විධානය යාපනමේ න්ටි කරුණවෑමිමයෝ - 
මකොණ්ඩා කපන අය- කරවරයන්2  මගොදින් විශ්ාල ස ඛ්යාව  බාවා 
ග තා. ඔවුන් සාමානය  න්විල් ජනතාව. මේ අය අතුරු හමුදා 
විධියට එල්ටීටීඊ එක පාවිච්චි කළා. ඒ අය අවසාන මමොමහොම  
යුේධයට මකළින්ම කැ මාේවා. විශ්ාල යුේධය  එ ක එක 
පැ තකින් එල්ටීටීඊ එම  ස්ථාවර බට පිරිස මැරුණා වාමදම 
එල්ටීටීඊ එක පාවිච්චි කළ අතුරු හමුදාවල විශ්ාල රමාණයක 
පිරිස  මැරුණා. මේ අය තමයි එ ස  ජාතීන්මද ස විධානමේ 
වාර්තාවට ඇතුළ  කර තිමබන්මන්2 විමශ්ේ මයන් දරුස්මාන් 
වාර්තාවට ඇතුළ  කර තිමබන්මන් හතළිස් දාහකට අධික පිරිස  
මැරුණාය කියා. හැබැයි අතුරුදහන් වූවන් පිළිබාව කාර්යාලය  
ස්ථාපිත කිරීම තුළ මේක අපට විසාාගන්නට පුළුවන් 
ත  වයකට ප  මවනවා. ඊට අමතරව ඒ අයට වන්දි මගදිම 
සාහා අවශ්ය කරන කටයුතු ටික අපි ලැහැස්ති කර තිමබනවා. 
අමන  කාරණය අනීතික මලස අතුරුදහන් කර තිමබනවා නේ ඒ 
අයට විරුේධව නඩු පැවරීම සාහා අවශ්ය කරන කාරණා2 LLRC 
වාර්තාව ය ටම  තිමබන කාරණා පිළිබාව විමශ්ේ මයන්ම නඩු 
පැවරීමේ කාර්යය දැන් ආරේභ කර ති මබනවා. අපි විශ්්වාස 
කරන්මන් මේ ක්රියාදාමය තුළ විමශ්ේ මයන් මේ රටට එමරහිව 
ඇතිමවලා තිමබන මේ වාතාවරණමයන් අපි ගැලමවන්න නේ 
ර ට  විධිය ට මේ සේබන්ධව , වැරදිව අපි ඔළුව කල්පනා කර 
ක්රියා කළ යුතු බවයි. මේ වැඩ පිළිමවළ හරියට ක්රියා මක 
කමළො  අනීතික මලස සමහර මවලාවට මානව හිමිකේ 
උල්ල ඝනය කරමින්  න්දුවුණ ක්රියාදාමයන් පිළිබාව වැඩ 
පිළිමවළ  සකස් කරනවා නේ2  අලු  මහාධිකරණය   ස්ථාපිත 
කර මහෝ කින්යේ විධියකට මේ අනුව කටයුතු කරනවා නේ2  එක 
පැ තකින් එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදීනු  පරාජය කරන්නට පුළුවන්; 
ඩයස්මපෝරාව  පරාජය කරන්නට පුළුවන්; අන්තවාදීනු  පරාජය 
කරන්නට පුළුවන්. මමොකද2මලෝකමේ රටවල් අපි   එ ක 
තිමබන සේබන්ධතාවය තවදුරට  වර්ධනය කර ගන්නා , සා. 

මේ මවනමකොට  අපි වන්දි සේබන්ධමයන් වූ පනත මේ 

පාර්ලිමේන්තුමේ සේමත කර තිමබනවා. සතයය මසදිමේ සහ 

රතිසන්ධානය - truth and reconciliation - පිළිබා පන  

මකටුේපත  දැන්  සාකච්ඡාවට බඳුන් මවලා තිමබනවා. ඒක  Act  

එක  විධියට ඉදිරිප  කරයි.  

 පසුගිය මහින්ද රාජප   මැතිතුමා  මද ආණ්ඩු කාලවකවානුව 

තුළ අපි  විමශ්ේ  , මයෝජිතයන්ට - mandate holdersලාට - එන්න 

දුන්මන් නැහැ. නමු 2 මේ ආණ්ඩුව යටම  ඒ මගොල්ලන්ට 

ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න ඉඩ දීලා තිමබනවා. මේ රට ඇතුමළේ 

තිමබන සේමත ත  වයන් ඔවුන් මහොඳින් අවමබෝධ කරමගන 

තිමබනවා. මමම ක්රියාදාමය තුළ2 මේ මකොමහොල්ලෑ බබාමගන් 

ගැලමවන්මන් මකොමහොමද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. මේ සාහා 

අපි තව දුරට  මවන  වැඩ කරනවාද2 නැ නේ ඒකට විරුේධව 

වැඩ කරනවාද කියන කාරණයට වැඩිය2 අපි රට  විධියට මේ 

ක්රියාදාමය සකස් කරන්න ඕනෑ. එම , සා2 මේ රටට අ  මවලා 

තිමබන ඉරණමමන් මේ රට මගොඩ ගන්න නේ අපි න්යලුමදනා 

බුේධිම  මලස කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මේ ක්රියාවලිමේදී රට  

විධියට වාමදම ශ්රී ල කා , දහස් ප  ය විදියට අපි ඉතාම  මහොා 

විවිත මනසක ඉන්නවා. ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යේ 

පිරිස  ජිනීවාවලට යවන්න හදනවා නේ2 එය එම ක්රියාදාමය 

තව  ශ් තිම  කරන්න මිස කඩා කකපල් කිරීමට මනොමවයි 

කියන එක මම මමතැනදී කියන්න අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. 

ගරු සභාපතිතුම, 2 අ,   කාරණය මමයයි. විමශ්ේ මයන්ම 

මකොමි න් සභාවල ක්රියාමාර්ග පිළිබාව අපි අරමගන බැලුමවො 2 

දහනවවැ,  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය2 ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාමේ2- ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමේ රශ්්න පිළිබාව 

දැන් දිගින් දිගටම කථා මවනවා. ඒ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව 

කටයුතු කළ යු ම  ස්වභාවික යු තිමේ මූලධර්ම අනුව මිස ඒ 

මගොල්ලන්ට හීන මලෝකවල ඉාමගන කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ 

, සා තමයි අපි කිේමේ2 , ර්ණායක හදන වැඩ පිළිමවළකට යන්න 

කියලා. හැබැයි2 "අශ්්වයා ගියාට පස්මසේ ඉස්තාලය වහනවා 

වාමද" අද ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව කරන්මන් මමොක ද? අපි 

මේ රශ්්න ඇේදායින් පසු2  1001දී ඒ මගොල්මලෝ එකඟ වුණු 

, ර්ණායක ටික මගනැල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  කරන 

එකයි ඒ මගොල්මලෝ කරන්මන්. ඒක මනොමවයි කළ යු ම . 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 4 උ. (3) වයවස්ථාමේ2 , ර්ණායක සෑදීම 

පිළිබාව මබොමහොම පැහැදිලිව මමමසේ සාහන් මවනවා: 

"ස්වකීය කාර්ය හා කර්තවය ක්රියා මක කිරීම සහ ඉටු කිරීමට 

අදාළව රීති සෑදීමට සභාවට බලය ඇ ම  ය. එකී න්යලු රීති ගැසට් 

පත්රමේ පළකරනු ලැබය යුතු අතර2 එකී පළ කිරීමමන් මාස තුන  

ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  කළ යු ම  ය. 

ගරු සභාපතිතුම, 2 1001දී එකඟ වුණු , ර්ණායක අනුව ක්රියා 

කරනවා කියලාමන් දැන් ඒ අය කියන්මන්. ඇ ත වශ්මයන්ම 

දහනවවැ,  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනයට අනුව කළ යුතු 

කාර්ය භාරය මබොමහොම පැහැදිලියි. 4 උ. (3) වයවස්ථාමේ 

මබොමහොම පැහැදිලිව තිමබනවා2 සභාවට රීති හදන්න පුළුවන්2 

ඒවා ගැසට් පත්රමේ පළ කරන්න ඕනෑ2 ඊට අමතරව ඒවා 

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  කරලා පාර්ලිමේන්තුමවන් සේමත කර 

ගන්න ඕනෑ කියලා. මේවා තවම  ක්රියා මක කරලා නැහැ. 

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා2 ඔබතුමාට තව විනාඩි මදකක කාලය  

තිමබනවා. 

 
ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තව විනාඩි කිහිපය  මදන්න ගරු සභාපතිතුම, . 

99 100 

[ගරු  දයාන්රි ජයමසේකර  මහතා] 
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ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

කාමද මවලාමවන්ද අඩු කරන්මන්? 

 

ගන ලක්ෂ්මන් වසන්ත මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு ைக்ஷமன் வசந்த சபசரரா) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 මමද කාලමයන් අඩු කරගන්න. 

 

ගන දයාසිරි ජායමසේකර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ල  ්මන් වසන්ත මපමර්රා මැතිතුමා කථා කරන්න 

ඉන්නවා. එතුමාට මවන් වූ කාලමයන් විනාඩි මදක  මම ලබා 

ගන්නවා. මට කාලය ලබාදීම සේබන්ධමයන් එතුමාට මබොමහොම 

ස්තුතිවන්ත මවනවා. 

ඊළඟට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව වින්න් සෑම මාස තුනකට 

වර ම2 ඊට මපරාතුව මාස තුන ඇතුළත වූ කටයුතු පිළිබා 

වාර්තාව  ජනාධිපතිවරයා මවත ඉදිරිප  කළ යුතුයි. මේ 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව එම වාර්තාව ඉදිරිප  කර තිමබන්මන් 

කවදාද කියා මම අහන්න කැමැතියි. ඒ කටයු ත න්ේධ කරලා 

නැහැ. ඒ විධියට තමයි මේකට විරුේධව රශ්්න ඇති මවලා 

තිමබන්මන්. 

ඊට අමතරව ගිය සතිමේ උපුල් ජයසූරිය මැතිතුමාමද මගදර 

සාකච්ඡාව  තිබුණා. ඒකට අමක බලවතුන් ගණනාව  ගියා. මම 

මමතැනදී ඔවුන්මද නේ කියන්මන් නැහැ. ඔවුන්මද කටහඬ සහිත 

ඒ හඬ පටය මම පසුව ඉදිරිප  කරනවා. ඒකට සහභාගි වූ අයමද 

නේ ටික  මමද ළඟ තිමබනවා. ඔවුන් ගිහිල්ලා මමොක ද කථා 

කමළේ? ඊළඟ අර වි, ශ්්චයකාරවරයා ප  කරන්මන් මකොමහොමද 

කියන එක තමයි ඔවුන් සාකච්ඡා කමළේ. මේ මගොල්මලෝ මවනම 

මේ රටට මපන්වනවා2 ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සභාව ස්වාකරනයි 

කියලා. හැබැයි2 අභයන්තරව ඒ අය මවනම සාකච්ඡා කරමින් 

තමයි මේ ක්රියාවලිය කරමගන යන්මන්. 

ඊට අමතරව මම ඔබතුමාට තව  කාරණය  කියන්න 

කැමැතියි. විමශ්ේ මයන්ම අල්ලස ් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමේ නීති , ලධාරින්මද වැටුක සේබන්ධමයන් අද 

විශ්ාල රශ්්නය  තිමබනවා. නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමේ2 නීති 

මකටුේප  මදපාර්තමේන්තුමේ හා අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ නීති , ලධාරින් න්යලුමදනාම  994 

න්ට නීති , ලධාරි - Law Officer - මසේවා ගණමේ තමයි පිහිටුවා 

තිබුමණ්. 10062 10 6 වැටුක චක්රමල්ඛ් අනුව ද මබොමහොම 

පැහැදිලිව මේ අය SL5 වැටුක තලමේ Law Officer මසේවා 

ගණමේ තබා කටයුතු කළා. 10 8දී නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමේ 

පඩි වැඩි කරන මකොට අපි ඒකට සහමයෝගය දුන්නා. නීති 

මකටුේප  මදපාර්තමේන්තුමේ , ලධාරින්ට මවනම වැඩි වැටුක 

ලබා දීමට අමතරව2  /1008 අධිකරණ අමාතයා ශ් චක්රමල්ඛ්නය 

යටම  ඔවුන්ට දීමනා විශ්ාල රමාණය  ද ලබා දී තිමබනවා. අධි 

මචෝදනා පත්ර ඉදිරිප  කරන්න බලය තිමබන්මන්2 නීතිපති 

මදපාර්තමේන්තුවට සහ අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාවට පමණයි. මමම නීති , ලධාරින් 

මදමගොල්ලන්මදම මූලික රාජකාරි විමර්ශ්නවලට උපමදස් ලබා දී 

නඩු පවරලා අධිකරණවල පැමිණිලි මමමහයදිම ඒ අය කරනවා. 

ඒ වාමදම අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමිසමේ නීති 

, ලධාරින් දිවයින පුරාම අල්ලස්  සහ ත ණ වැළැ දිමේ කටයුතු 

සාහා විශ්ාල මමමහවර  කරමින් න්ටින ත  වය  තිමබනවා. 

ගරු සභාපතිතුම, 2 හැබැයි එහි ඉන්මන් නීති , ලධාරින් 

18මදනායි. මම ආණ්ඩුමවන් ඉල්ලීම  කරන්න කැමැතියි2 

කරුණාකරලා මේ ක්රියාදාමයට ඒ අයව  ඇතුළු කරන්න කියා. 

මමොකද2 අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමිසමේ න්ටින 

නීති , ලධාරින් 18මදනාට පමණ  Law Officersලාමද මසේවා 

ගණය තිමබන -එකම මසේවා ගණය තිමබන- ත  වය නැති 

කරන්න අවශ්ය කරන කටයුතු ටික ඇති කමළො 2 අල්ලස් මහෝ 

ත ණ සේබන්ධමයන් තිමබන්නා වූ ක්රියාදාමයන් තව තව  වැඩි 

මවයි කියා මා විශ්්වාස කරනවා. එම , සා එය  ඉ ්ට කරන්න 

කටයුතු කරන මලස ඉල්ලා න්ටිනවා. 

 ඊළඟට අද බැඳුේකර මකොමි න් සභාමේ මල්කේ වින්න් 

ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලය මවත භාර දී තිබුණු සමහර කාරණා 

පිළිබාව  මම කියන්න කැමැතියි. ගරු සභාපතිතුම, 2 මේ 

බැඳුේකර මකොමිසමේ සමහර වාර්තා ජනාධිපති මල්කේ 

කාර්යාලමේ හිර කරමගන ඉන්නවා කියලා එදා කිේවා. ඒවා 

ජනාධිපතිතුමා  ළඟ හිර කරමගන ඉන්නවා කිේවා. හැබැයි මතක 

තියා ගන්න ඕනෑ කාරණය තමයි2  අදාළ මල්කේ කාර්යාලය මවත 

භාර දුන් මල්ඛ්න  නීතිපතිතුමාමද උපමදස් මත2 10 8 ජූලි 

මාසමේ 3 වැ,  දින ගරු කථානායකතුමා මවත  මයොමු කර 

තිමබන බව. මමොකද2 ගරු කථානායකතුමාමයි කිේමේ ඒ ඉදිරිප  

කරපු කරුණු2  සමහර කාරණා මත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  

කරන්න බැහැ2 ඒ , සා නීති උපමදස් ගන්න ඕනෑ කියලා. ඒ අනුව  

10 8 ජූලි මස 3 වැ,  දා නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමවන් නීති 

උපමදස් ලැබුණා. ඒ අනුව නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමේ අවසරය 

සහිතව බැඳුේකර මකොමිසමේ සමහර මල්ඛ්න2  මා 3 මල්ඛ්නය2 මා 

4 මල්ඛ්නය2 මා 6 ඒ මල්ඛ්නය මා 6 බී මල්ඛ්නය2 මා 6 මා මල්ඛ්නය2 

මා 6 .බ මල්ඛ්නය2 මා 15මල්ඛ්නය2 මා 15 ඒ මල්ඛ්නය2 මා 15 බී   

මල්ඛ්නය2 මා 15 බී 1 මල්ඛ්නය2 මා 15 බී 3 මල්ඛ්නය ඇතුළු 

මල්ඛ්න විශ්ාල ස ඛ්යාව  ගරු කථානායකතුමාට ඉදිරිප  කරලා 

තිමබනවා. මේ මල්ඛ්න ජනාධිපතිතුමාමද භාරමේ තියාමගන 

ඉන්නවා කියලා  පසුගිය කාලමේ මචෝදනා ගණනාව  එල්ල 

වුණා. මේ න්යලු මතොරතුරු නීතිපති උපමදස් මත ජනාධිපති 

මල්කේ කාර්යාලමයන් පාර්ලිමේන්තුවට මයොමු කරලා තිමබනවා. 

ඒ , සා ඒ අනුව ඉදිරි කටයුතු ක්රියා මක කරන මලස ඉල්ලා 

න්ටිනවා. අද මේ අය වැය විවාදමේදී ජනාධිපතිතුමාමද වැය 

ශීර් ය පිළිබාව සාකච්ඡා කළා. අපි එයට  සහමයෝගය සහ 

ශ් තිය ලබා මදන බව සාහන් කරමින් මමද වචන ස්වල්පය 

අවසන් කරනවා. 

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
 මීළඟට2 ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

 4ක කාලය  තිමබනවා.  

 

[අ.භා. .51] 
 

ගන ුදජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரேுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ගරු සභාපතිතුම, 2  10 9 අය වැය විවාදමේ කාරක සභා 

අවස්ථාමේ ආයතන කිහිපයක වැය ශීර්  සේබන්ධ විවාදයට 

සේබන්ධ දිමට අවසථ්ාව ලබා දීම ගැන  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

මවනවා.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය2 මකොමි න් 

සභා වැය ශීර් 2 අරාමාතය කාර්යාලමේ වැය ශීර් ය වැ,  වැය 

ශීර්  රාශිය  අද දින විවාදයට අරමගන තිමබනවා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු සභාපතිතුම, 2 අපි 10 5 ජනවාරි 08වැ,  දින ලැබූ 

ජයරහණය සහ අමගෝස්තු මාසමේ මහ මැතිවරණමයන් ලැබූ 

ජයරහණය  එ ක එ ස  ජාතික මපරමුණ හැටියට මන්ත්රීවරු 

 07මදමන  ප  වුණා. ඒ  07මදනා ප  වුණාට පසුව2 එදා 

, දහස් සන්ධානමයන් තරග කරපු මන්ත්රීවරු රාශිය  මේ 

ආණ්ඩුවට එකතු මවන්න හැදුවා. ඒ අය  එ ස  ජාතික මපරමුණ 

හැටියට මේ ආණ්ඩුවට එකතු මවන්න2 වැඩ කරන්න2  ඇමතිකේ 

ගන්න  ගරු අගමැතිතුමා  සමඟ සාකච්ඡා කරලා විශ්ාල 

උ සාහය  දැරුවා. නමු  අගමැතිතුමා ඒ මේලාමේ කිේවා2 

"අපට ප   කඩන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ පැ ම  ඉන්න2 

අපි ජාතික ආණ්ඩුව  හැටියට වැඩ කරමු" කියලා. ඒ අනුව තමයි 

අපි එදා ශ්රී ල කා , දහස් ප  ය  එ ක ජාතික ආණ්ඩුවක  වැඩ 

පිළිමවළට ගිමේ.  

එදා  සන්ධානමයන් ප  වුණු මන්ත්රීවරු  අරමගන අපි 

ආණ්ඩුව හැදුවා නේ2  සමහර විට අද වන විට එතුමන්ලා එ ස  

ජාතික ප  මේ සාමාජික වය ලබා ගන්න  තිබුණා. නමු  

අගමැතිතුමා කිේවා2  එමහම ප   කඩන්න අපට අවශ්යතාව  

නැහැ  කියලා.  මේ රමට් රධාන රශ්්න විසාා ගන්න 

අ, වාර්යමයන්ම ජාතික ආණ්ඩුව  අවශ්යයි2 ඒ , සා අපි ජාතික 

ආණ්ඩුවකට යමු කියන අදහන්න් තමයි අගමැතිතුමා වැඩ කමළේ.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 මීට මපර  කථා කරපු මන්ත්රීතුමා  

ජනාධිපතිතුමාමද ම ද්රවය මර්දනය කිරීමේ වැඩසටහන් ගැන 

කිේවා. ඒ ගැන අපට ගැටලු නැහැ.  10 5න් පසු2 අමක ආණ්ඩුව 

කාලමේ  මපොලීන්ය තුළ ඇති කරපු මවනස අද විමශ්ේ මයන්ම 

මත  කර ගන්න ඕනෑ. සාගල ර නායක ඇමතිතුමා 2 ර ජි  

මේදුමබණ්ඩාර ඇමතිතුමා  මපොලීන්ය භාරව කටයුතු කරපු 

කාලමේ 'ස විධානා මක අපරාධ2 ම ද්රවය නාශ්ක  දිසාව' කියලා 

මවනම යු, ට් එක  හැදුවා. ඒ යු, ට් එකට   STF එක  සේබන්ධ 

කළා. එමහම සේබන්ධ කරලා   ලතී ් මහ මයා  STF එම  DIG 

බවට ප  කළා.  ම ද්රවය නාශ්ක අ ශ්ය2 ස විධානා මක අපරාධ 

අ ශ්ය යන ඒ ඔ මකොම එකතු කරලා එක යු, ට් එක  හැටියට 

වැඩ කරන්න පුළුවන් බලය   ලබා දුන්නා. එමසේ බලය ලබා දීම 

තුළ විමශ්ේ මයන්  DIG ලතී  ් මැතිතුමාට විශ්ාල බලය  ලැබුණා.  

ම ද්රවය වයාපාර මැඬ පව වන්න ඉදිරියට යන්න පුළුවන් 

වාතාවරණය එතුමාට සකස් කරලා දුන්නා. 

නමු  අවාසනාවකට ඒ ඔ මකෝම හදලා දුන්නාට පස්මසේ 

ජනාධිපතිතුමා මපොලීන්ය එතුමා යටතට ග තාම ඔ මකෝම අය 

කියනවා2 "ජනාධිපතිතුමා තමයි මේ ඔ මකෝම අල්ලන්මන්" 

කියලා. නමු  එමහම එක  නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට  ඒම  

credit එක තිමබනවා. ඒක ගැන අපට ගැටලුව  නැහැ. නමු 2 

මේ මවනුමවන් මූලිකව වැඩ කරමගන ආපු මැති ඇමතිවරු 

රාශිය  ඉන්නවා. මේශ්පාලනඥයන්මද ඇඟිලි ගැමාේවලින් 

මතොරව2 මේශ්පාලන බලපෑේවලින් මතොරව මපොලීන්යට ස්වාකරනව 

වැඩ කරන්න පුළුවන් වන විධියට මකොමි න් සභා ප  කමළේ මේ 

යහ පාලන ආණ්ඩුව බලයට ප  වුණාට පස්මසයි. ඒ  මග රවය 

අ, වාර්මයන්ම යහ පාලන ආණ්ඩුවට එන්න ඕනෑ. යහ පාලන 

ආණ්ඩුමේ ක්රියා කලාපය උඩ තමයි අද මවනමකොට මපොලීන්යට 

එමහම වැඩ කරන්න පුළුවන් හයිය2 ශ් තිය ලබා දීලා 

තිමබන්මන්. එතමකොට2 ඒක එක පුේගලමයටමට යන්න ඕනෑ 

මග රවය  විතර  මනොමවයි. ඒක යහ පාලන ආණ්ඩුවට යන්න 

ඕනෑ මග රවය . අද ඒක එක පුේගලමයටමට යන්න ඕනෑ 

මග රවය  හැටියට මහොරකේ කරන්න බලනවා.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 අපි පසුගිය කාලමේ දිගටම කරුණු 
මතුකරමගන ආවා මේ මකොමි න් සභා ගැන. මේ මකොමි න් සභා 

ගැන මලොටම විමේචන ආවා. මකොමි න් සභාවලට කරපු ඒ ප  

කිරීේ ගැන විමේචන ආවා. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
ස මශ්ෝධනයට කලින් ජනාධිපතිතුමාට තමයි බලතල තිබුමණ්2 

මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට වි, ශ්්චයකාරවරු ප  කරන්න2 
අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති ප  කරන්න2 අර 

වි, ශ්්චයකාරවරයා ප  කරන්න2 නීතිපතිවරයා ප  කරන්න2 
මපොලිස්පතිතුමා ප  කරන්න. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ස මශ්ෝධනයට කලින් මේ ප දිේ ඔ මකෝම කරන්න 

ජනාධිපතිවරයාට තමයි බලතල තිබුමණ්. ජනාධිපතිවරයාට මේ 
බලතල තිබුණු පසුගිය ආණ්ඩු කාලමේ මේ ප  කිරීේ කරපු හැටි 

අපි දැ කා. මගදර යන ගමන් අර වි, ශ්්චයකාරවරු ප  වුණා. 
මගදර යන ගමන් මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට වි, ශ්්චයකාරවරු ප  

වුණා. අපි දැ කා2 මකොමහොමද එමහම ප  වුමණ් කියලා. සමහර 
යේ යේ වරරසාද මත නීතිපතිවරයා ප  කමළේ මකොමහොමද කියලා 

අපි දැ කා. විමශ්ේ මයන්ම මේ  ම ේත්රමයන් පිට  හිටපු අය 

මගනැල්ලා නීතිපතිවරු කළා.  මසලාන් බැ ටමමේ සභාපති මවලා 
හිටපු මකනා මගනැල්ලා අර වි, ශ්්චකාරවරයා හැටියට ප  කළා. 

එමහම ත  වය  මේ රමට් තිබුණා. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය හරහා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව ප  

කිරීම තුළින් ඒ හැම එක ම මවනස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව ප  කිරීම  , සා ජනාධිපතිවරයාට 

හිමතන හිමතන විධියට තමන්මද හිතවතුන්2 තමන්ට උදේ කරන 

අය2 තමන්ට නෑදෑකේ කියන අය  තමන්ට ඕනෑ විධියට 
තනතුරුවලට ප  කරන්න බැරි මවච්ච එක තමයි දැන් තිමබන 

ගැටලුව. මේ කථා කරන්මන් නැවත පරණ යුගයට යන්නයි. පරණ 
විධියට ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ මේවල් කරන2 ජනාධිපතිතුමා කියන 

මේවල් කරන2 ජනාධිපතිතුමාට ඇහුේකන් මදන2 අන්න ඒ වාමද 
අය මේ නීති  ම ේත්රයට මගමනන්න තමයි මේ අය දැන් කථා 

කරන්මන් කියලා මනාව පැහැදිලි මවනවා. මේ ක්රියාවලිය තුළ අඩු 

පාඩු තිමබන්න පුළුවන්. මකොමි න් සභාවල අඩු පාඩු තිමබන්න 
පුළුවන්. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව තුළ අඩු පාඩු තිමබන්න 

පුළුවන්. නමු 2 එදා හිටපු ඒ වැඩවසේ යුගමයන් මිදිලා2 
ධනා මකව2 රජාතන්ත්රවාදීව කාට  පිළිගන්න පුළුවන් යුගයකට 

අපි අද ඇවිල්ලා තිමබනවා. ඒ යුගය ආපසු හරවන්න අවශ්යතාව  
නැහැ. මේ තිමබන මේවල්වල අඩු පාඩුකේ තිමබනවා නේ අපට 

හදා ගන්න පුළුවන්. එා් හින්දා ජනාධිපතිතුමාට  හිමතන හිමතන 

විධියට අද ප දිේ කරන්න බැහැ. අද ඒ ප කිරීේ ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථා සභාමේ අනුමැතියට යට  මවන්න ඕනෑ. පරණ විධියට 

මේ ප  කිරීේ කරනවා නේ2 අපි දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
ස මශ්ෝධනය සේමත කිරීමේ ම රුම  නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට 

ඕනෑ විධියට ප  කිරීේ කරන්න ඕනෑ නේ2 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සභාමවන් වැඩ  නැහැ. එමහම නේ2 අපි ආමය  යන්මන් පරණ 

ක්රමයට. එදා මහින්ද රාජප   මැතිතුමා මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට 

වි, ශ්්චයකාරවරු ප  කරපු විධිය2 නීතිපතිතුමා ප  කරපු විධිය 
බලන්න. එමහම නේ ඒ යුගයට අපි ආමය  යන්නයි මේ කථා 

කරන්මන්. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනයට මේ 
පාර්ලිමේන්තුමේ ඉන්න 115න්2 114 මදමන ම ඡන්දය දුන්මන් 

නැවත ඒ යුගයට යන්න මනොමවයි. මේ පාර්ලිමේන්තුමේ 
ඒකමතිකව ඒක සේමත වුණා. ඒක සේමත වුණාට පස්මසේ දැන් 

ඇවිල්ලා ඒකට විරුේධව එක එක මගෝරනාඩු දානවා. මා හිතන 
විධියට ඒක කින්ම ම රුම  නැති කථාව . දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය හරහා අපි මලෝකයට 

මපන්වලා තිමබනවා2 මේ රමට් අධිකරණ  ම ේත්රමේ තිමබන 
ස්වාකරන වය. මේශ්පාලන බලපෑමට2 මේශ්පාලන හයියට2 

මේශ්පාලන නායකයන්මද වුවමනා  උඩ වැඩ කරන 
අධිකරණය  මනොමවයි අද තිමබන්මන් කියන එක මලෝකය 

පිළිඅරමගන තිමබනවා. එතමකොට ඒ පිළිගැනීම  අපට ආපසු 
හරවන්න බැහැ.  

ගරු සභාපතිතුම, .  අපි විමශ්ේ මයන්ම ජනාධිපතිතුමාමද 

වැය ශීර් ය ගැන කථා කළා. ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් මේදී 

103 104 

[ගරු  මුජිබුර් රහුමාන්  මහතා] 
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පසු මපළ මන්ත්රීවරයටම හැටියට මා මයෝජනාව  ඉදිරිප  කරමින්  

කියා න්ටියා2 "ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් යට අපි විරුේධ 

මවනවා" කියලා. අපි ඒ මයෝජනාව මගනාමේ මවන මමොක   

, සා මනොමවයි. මමොකද2 10 5 ජනවාරි 08වැ,  දා අපි කරපු   

පරිවර්තනය  එ ක ජනාධිපතිතුමා සමඟ මලොටම ගමන  යන්න 

අමක බලාමපොමරො තුව තිබුණා.  

අපි යහ පාලන ආණ්ඩුව ශ් තිම  කරමින් නැවත මේ රමට් 

ජාතික සමඟිය2 මේ රමට් නීතිමේ ආධිපතය ඒ  න්යලු මේවල් 

ස්ථාපිත කරමින් අලු  රට  මගොඩනඟන්න ඕනෑය කියන ඒ 

බලාමපොමරො තුමවන් තමයි වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා  

එ ක මේ ගමන ආමේ. ඒ ආපු ගමන එතුමා පසුගිය ඔ මතෝබර් 

16වැ,  දා  ආපසු හැමරේවා. මේ රමට් අපි පරාජය කරපු ඒ 

බලමේග -ඒකාධිපති ගමන  යන්න හදපු  බලමේග2 මේ රමට් 

ජාතිවාදය අවුස්සන්න හදපු බලමේග2 මේ රමට්  ැන්ස්ට්වාදී 

ගමන  යන්න හදපු බලමේග- එ ක නැවත ජනාධිපතිතුමා 

එකඟ වයකට ගිහිල්ලා ජනතා මතමයන් ප  මවච්ච ආණ්ඩුව 

පරාජය කරන්න2 ආණ්ඩුව වට්ටන්න ඔ මතෝබර් මාසමේ 

ටමමන්ත්රණය  කළා. ඒ ටමමන්ත්රණය කමළේ ජනාධිපති මල්කේ 

කාර්යාලමේ ඉාමගන. අන්න ඒක උඩ ඉාන් තමයි අපි කිේමේ2 

ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් යට අපි විරුේධයි කියලා.  

ජනාධිපතිතුමා අපි හදපු ආණ්ඩුව  එ ක -අපි  එ ක- යන 

ගමන ආපසු හරවලා2 මේ රමට් ටමමන්ත්රණකාරී බලමේග  එ ක 

ජනාධිපතිතුමා ගනුමදනු කරන්න පටන් ග තා. ඒ ගනුමදනු 

කිරීමේ මූලික මධයස්ථානය තමයි -ඒම  මූලික ස්ථානය තමයි- 

ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලය. එමහේ ඉාන් තමයි මේ ඔ මකෝම 

කමළේ. ජනාධිපතිතුමාමද මල්කේ කාර්යාලමේ ඉාන් තමයි 

ඔ මකෝම මේවල් කරන්මන්. අද එ ස  ජාතික මපරමුණට පහර 

මදන්මන්2 එ ස  ජාතික ප  ය විනාශ් කරන්න පහර මදන්මන්2 

මේ ආණ්ඩුව වට්ටන්න පහර මදන්මන්2 ජනාධිපතිතුමාට අවශ්ය 

විධියට මනොමයටම  මාධය ආයතන හසුරුවා මගන එක එක 

මන්ත්රීවරුන් එල්ල කරමින්2 අගමැතිතුමා ඉල ක කරමින්2 එක 

එක ඇමතිවරු ඉල ක කරමින්  ඒ න්යලු පහර දීේ මවන්මන් 

ජනාධිපතිතුමාමද මල්කේ කාර්යාලමේ ඉාන්. අන්න ඒ මල්කේ 

කාර්යාලයට මුදල් මවන් කරනවාට තමයි අපි විරුේධයි කියලා 

කිේමේ. අපි ඒකට විරුේධ මවන්න මහේතුව ඒක තමයි.  

අපි ජනාධිපතිතුමාට මුදල් අනුමත කරලා දීලා - ඒ මුදල් 

පාවිච්චි කරලා නැවත අපව විනාශ් කරන්න2 මේ ආණ්ඩුව 

කඩන්න2 මේ ආණ්ඩුවට කටමල් මාට්ටු දාන්න2 මේ ආණ්ඩුව 

මපරළන්න කරන ටමමන්ත්රණය තුළ ජනාධිපතිතුමා න්ටිනවා. 

පසුගිය ඔ මතෝබර් 16වැ,  දා න්දු වූ එම ටමමන්ත්රණමේ මූලික 

මකොටස් කාරයා වුමණ් ජනාධිපතිතුමා. අවසානමේ2  

ජනාධිපතිතුමා මේ රමට් වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කරලා තිමබනවා 

කියලා එදා මශ්රේ ්ඨාධිකරණය තීන්දුව  ලබා දුන්නා. එමහම 

වාතාවරණය  උඩ තමයි අද අපි මේකට විරුේධ මවන්න ඕනෑය  

කියන අදහස මගනාමේ. එමහම නැතිව ජනාධිපතිතුමා එ ක අපට 

මවන  ගැටලුව   නැහැ. නමු  ඒ අදහස ගැන මනොමයටම  

අදහස් තිමබනවා. අමක ප  ය ඇතුමළේ  තිමබනවා; ආණ්ඩුව 

ඇතුමළේ  තිමබනවා.  

අපි ඒ අදහස ඉදිරිප  කළාට පස්මසේ ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ 

15මදමනටමට වැඩි පිරිස  ඊමේ ඡන්දයට ආමේ නැහැ; ඡන්දය 

දීමමන් වැළකී න්ටියා.  එමසේ  ඡන්දය දීමමන් වැළකී න්ටීම තුළ 

එතුමන්ලා ලබා දීපු ස ඥාව මමොක ද කියලා මම දන්මන් නැහැ. 

මකොමහොම හරි ඒකාබේධ විප  ය විශ්ාල බලාමපොමරො තුව  

තියාමගන හිටියා2 මේ අය වැය පරාජය කරන්න ඕනෑ කියලා. 

පරාජය කරන්න ඕනෑය කියලා කයිවාරු ගැහුවා. එකන්ය ගණන් 

ඉන්නවාය කිේවා. ඒ කියපු උදවිය අන්තිමට 70න් තමයි ගිහිල්ලා 

නැවතුමණ්. ජනතා විමු ති මපරමුමණ් හය මදනා නැ නේ ඒ 

මගොල්ලන්ට ඡන්ද ලැබුමණ් 70යි. ගරු සභාපතිතුම, 2 මේ වාමද 

පරිසරය  තුළ තමයි මමද අදහස් මම ඉදිරිප  කමළේ. 

විමශ්ේ මයන් ජනාධිපතිතුමා හැම තිස්මසේම කියන මදය  තමයි2 

මේ ආණ්ඩුව මහොරු අල්ලන්මන් නැහැ කියලා.  

එතුමා ඊමේ - මපමර්දා කථාව  කිේවා2 එතුමා කියන මේවල් 

කවුරුව  අහන්මන් නැහැයි කියලා. "මම කියන මේවල් 

ආණ්ඩුමේ කවුරුව  අහන්මන් නැහැ" කියලා එතුමා කියනවා. 

මම නේ එතුමාට කියන්මන් මමයයි. එතුමා කියන මේවල් 

කවුරුව  අහන්මන් නැ නේ -මේ ආණ්ඩුමේ ඉන්න උදවිය 

අහන්මන් නැ නේ- එතුමා අඬ අඬා ඉාලා ම රුම  නැහැ. දැන් 

එතුමාට පුළුවන්2 අලු  ජනවරම  ගන්න ජනාධිපති 

මැතිවරණයකට යන්න. ජනවාරි 8වැ,  දායින් පස්මසේ එතුමාමද 

කාලමයන් අවුරුදු හතර  අවසාන මවලා තිමබනවා. අලු  

මැතිවරණයකට යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම එතුමාට මයෝජනා 

කරනවා2 ඔබතුමා කියන මේවල් මේ ආණ්ඩුමේ ඉන්න කවුරුව  

අහන්මන් නැ නේ2 ඔබතුමා අලු  ජනවරමකට යන්න කියලා.  

අලු  ජනවරමකට යන්න පුළුවන් නීතිමය අවස්ථාව2 ඒ න්යලු 

මේවල් ඔබතුමාට තිමබනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් වහාම 

ජනාධිපතිවරණය  කැාවන්න. 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට තව විනාඩිය  තිමබනවා. 

 

ගන ුදජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரேுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 ජනාධිපතිවරණයකට  ගිහිල්ලා   අලු  

ජනවරම  අරමගන2  එතුමා කියන මේවල් අහන ආණ්ඩුව  හදා 

ගන්න ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්. ඒකයි කරන්න තිමබන්මන්. 

එමහම නැතිව අඬ අඬා ඉන්න එමකන්2 කියවා කියවා ඉන්න 

එමකන් කාටව  වැඩ  මවන්මන් නැහැ. ජනාධිපතිවරමය  

හැටියට එතුමා එළියට ඇවිල්ලා කියන මකොට2 "මම කියන මේවල් 

කවුරුව  අහන්මන් නැහැ" කියලා2 ඒක එක අතකින් ලජ්ජාවට 

කාරණය . 

මමොකද2 මේ රමට් විධායක ජනාධිපතිතුමා එළියට ඇවිල්ලා 

කියනවා2 "මා කියන මේවල් කවුරුව  අහන්මන් නැහැ"යි කියලා. 

එමහම නේ එතුමා ජනාධිපති රයරමේ ඉන්මන් මමොකටද? ඒක 

ම රුම  නැහැ. එතුමාට දැන් කරන්න තිමබන මහොාම මේ 

මේකයි. දැන් අවුරුදු හතර අවසානයි. දැන් ජනවාරි 08 පහුමවලා 

ඉවරයි. මැතිවරණය  පව වන්න දැන් එතුමාට නීතිමය අවස්ථාව 

තිමබනවා. ජනාධිපති මැතිවරණයකට ගිහින් එතුමාට අලුතින් ජන 

වරම  ගන්න පුළුවන්. අලු  ජන වරම  ලබාමගන එතුමා කියන 

විධියට2 එතුමා කියන මේ අහන2 ආණ්ඩුව  හදාමගන ඉදිරියට 

යන්න පුළුවන්.  

ගරු සභාපතිතුම, 2 අවසාන වශ්මයන් මා එක කාරණය  

කියන්න ඕනෑ. එදා තිබුණු ත  වයට වඩා අද මේ ර ට මවනසකට 

පරිවර්තනය මවලා තිමබනවා. මේ රතිස ස්කරණ හරහා අද මේ 

රමට් මකොමි න් සභා2 ස්වාකරන අධිකරණ2 ස්වාකරනව වැඩ කරන්න 

පුළුවන් මපොලීන් ඇති කිරීම , සා පසුගිය කාලයට වඩා අද අපි 

ඉදිරියට පැමිණ තිමබනවා. ඒ ලබාග  න්යලු මේවල් මේ රමට් 

ජනතාවමද ජයරහණ; ජනතාවමද වුවමනාවන්; ජනතාව 

බලාමපොමරො තු වුණු මේවල්. අපට මමතැන ඉාලා යන්න තව 

මබොමහෝ දුර තිමබනවා. ඒ දුර යන්න  අපි ලෑස්තියි කියා කියමින්2 

කාලය ලබාදීම සේබන්ධමයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත මවමින් 

මමද වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. මබොමහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මබොමහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Douglas 
Devananda. You have 16 minutes. 

Order, please! මමම අවස්ථාමේදී ගරු අනුර න්ඩ,  ජයර න 

මන්ත්රීතුමා මූලාසනයට පැමිමණනවා ඇත. 

 
 

අනතුනව ගන නිමයෝජාය  කථානායකතුමා මූලාසනමයන් ඉවත් 
වුමයන්, ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා ුදලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன 

அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took the Chair. 
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ගන ඩේලස් මීවානන්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்மறய 

தினம் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு சசைவுத் திட்டத்தில் 

ஜனாதிபதி, பிரதமர் அலுவைகம் மற்றும் சுயாதீன ஆமணக் 

குழுக்கள் உள்ளடங்கைாக 23 நிறுவனங்களுக்கான நிதி 

ஒதுக்கீடுகள்மீது இடம்சபறுகின்ற குழுநிமை விவாதத்தில் 

கைந்துசகாண்டு எனது கருத்துக்கமளயும் பதிவுசசய்வதற்கு 

வாய்ப்பு வழங்கியமம குறித்து முதலில் எனது நன்றிமயத் 

சதாிவித்துக் சகாள்கின்சறன். 

இந்த நாடு நிமறசவற்றதிகாரம், சட்டவாக்கத்துமற மற்றும் 

நீதித்துமறக் கட்டமமப்பு என்ற மூன்று வமகயிைான 

நிர்வாகத்தின்கீழ் ஆட்சி சசய்யப்பட்டு வருகின்றது. இவற்றில் 

நிர்வாக வசதிகள் மற்றும் அதிகாரப் பரவைாக்கல் சபான்றவற்மற 

முதன்மமப்படுத்தியதாக நிமறசவற்றாளாினதும் சட்டவாக்கத் 

துமறயினதும் அதிகாரங்கள், உள்ளூராட்சிச் சமபகள் மற்றும் 

மாகாண சமபகள் என்ற வமகயில் பரவைாக்கப்பட்டுள்ளன. 

அந்தவமகயில் பார்க்கின்றசபாது நாடாளுமன்றத்தில் 225 

உறுப்பினர்கள், மாகாண சமபகளில் 455 உறுப்பினர்கள், 

உள்ளூராட்சி சமபகளில் 7,654 உறுப்பினர்கள் என சமாத்தமாக 

சுமார் 8,334 மக்கள் பிரதிநிதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த 

நாட்டின் சனத்சதாமகயுடன் ஒப்பிட்டுப்பார்க்கின்றசபாது, சுமார் 

2,452 மக்களுக்கு ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி இருப்பதாகக் 

கூறப்படுகின்றது. இந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்குாிய ஊதியங்கள், 

வீட்டு வசதிகள், வாகனங்கள், வாகனச் சசைவுகள், ஏமனய 

சலுமககள் எனப் பார்க்கின்றசபாது, அந்த அமனத்து வசதிகளும் 

இந்த நாட்டு மக்களின்மீசத சபரும் சுமமயாகச் சுமத்தப்பட்டு 

வருகின்றன. தங்களது மக்கள் பிரதிநிதிகளது பதவிகளுக்கான 

சசைவினச் சுமமகமள, தாங்கிக்சகாள்ள இயைாமல் தாங்குகின்ற 

மக்களுக்கு இந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளால் ஏசதனும் சசமவகள் 

நடக்கின்றனவா? என்பது, சதன் பகுதிமயப் சபாறுத்து 

சபாதுமானளவு நடப்பதாகசவ சதாியவந்தாலும் வடக்கு 

மாகாணத்மதப் சபாறுத்தவமரயில் பூச்சியமாகசவ இருந்து 

வருகின்றது. 

இந்த நிமையில்தான் இத்தமன மக்கள் பிரதிநிதிகள் இருந்தும், 

இந்த நாட்டின் அமனத்து நிர்வாகச் சசயற்பாடுகமளயும் 

சமற்சகாள்வதற்காக எனக் கூறப்பட்டு, சுயாதீன ஆமணக் 

குழுக்கள் அமமக்கப்பட்டன. அதாவது, 'சுயாதீனமான நிர்வாகச் 

சசமவகமள முன்சனடுப்பதற்கு' என்ற சநாக்கத்திற்காக எனக் 

கூறப்பட்டு இந்த ஆமணக்குழுக்கள் அமமக்கப்பட்டன. அந்த 

வமகயில், இந்தச் சுயாதீன ஆமணக்குழுக்கள் உண்மமயில் 

சுயாதீனமானமவயா என்ற சகள்வி இன்று எமது மக்கள் மத்தியில் 

எழுந்துள்ளது.  

இந்த ஆமணக்குழுக்கமள உருவாக்குகின்ற முழுமமயான 

அதிகார மமயமாகச் சசயற்படுவது அரசியைமமப்புப் சபரமவ 

யாகும். இதில் சபாதுமக்களது பிரதிநிதித்துவத்திற்கும் 

வாய்ப்பிருக்கின்றது என்றசபாதிலும், அரசியல்மயமற்ற 

சநாக்கங்கமள முக்கியமாகக் சகாண்டிருக்கசவண்டிய இந்தப் 

சபரமவயில், அதிகமான உறுப்புாிமமமய நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினர்கசள, அதுவும் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கசள 

சகாண்டிருக்கின்றனர். ஆளுங்கட்சியுடன் பங்காளிக் கட்சியாகச் 

சசயற்பட்டுவருகின்ற தமிழ்த் சதசியக் கூட்டமமப்பானது, 

அரசியைமமப்புப் சபரமவயில் உறுப்புாிமம சபறுகின்ற 

நிமையில், அந்த உறுப்புாிமமயானது எதிர்க்கட்சி 

உறுப்புாிமமயாகிவிடாது என்பமத அறிந்துசகாள்ள சவண்டும். 

அவர்கள் எதிர்க்கட்சிசயன்ற சபார்மவயில் இருக்கின்ற 

ஆளுங்கட்சியினசர என்பதில் எவருக்கும் சந்சதகமில்மை. இந்த 

நிமையில், இந்த ஆமணக்குழுக்களின் சுயாதீனத் தன்மமமய 

எதிர்பார்க்க முடியுமா என்பசத மக்களின் சகள்வியாகவுள்ளது. 

அதாவது, 8,334 மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய அரசியல்வாதிகளின் 

மூைம் எதிர்பார்க்கப்பட இயைாத சுயாதீனமான நிர்வாகச் 

சசமவயிமன எதிர்பார்த்சத இந்த ஆமணக்குழுக்கள் அமமக்கப் 

பட்டு, அதற்கான ஆமணயாளர்கள் உட்பட உறுப்பினர்கமள 

அசத அரசியல் பிரதிநிதிகசள பாிந்துமரத்து நியமிக்க 

சவண்டுசமனில், இந்த ஆமணக்குழுக்கள் எதற்கு? இது இந்த 

நாட்டு மக்களுக்கு சமலுசமாரு வீண்சசைவு இல்மையா? என்ற 

சகள்வி எமது மக்கள் மத்தியில் எழுகின்றது. 

இந்த அரசியைமமப்புப் சபரமவயின் சசயற்பாடுகள் 

சதாடர்பில் சமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இசத நாடாளுமன்றத்தில் 

மிகத் சதளிவாகசவ சதாிவித்திருந்தார். அவரது கடுமமயான 

விமர்சனத்திற்கு இந்த அரசியைமமப்புப் சபரமவ ஆளாகி 

யிருந்தது. நாட்டின் தமைவாின் கடுமமயான விமர்சனத்திற்கு 

உட்பட்டுள்ள ஒரு சமபயினால் நியமனங்களுக்கான 

பாிந்துமரகமளப் சபறுகின்றவர்கமளக்சகாண்ட சுயாதீன 

ஆமணக்குழுக்களின் சுயாதீனத்தன்மம சதாடர்பில் இந்த நாட்டு 

மக்கள் சிந்தித்துப் பார்க்கமாட்டார்களா? என்ற சகள்வி 

நியாயமானதாகசவ சதாிகின்றது.  

அரசியைமமப்புப் சபரமவயின் சசயற்பாடுகள் சதாடர்பில் 

மக்களுக்குத் சதளிவு இல்மை. சுயாதீன ஆமணக்குழுக்கள் 

தமக்காக உருவாக்கப்பட்டமவ என்ற உணர்வு நாட்டு 

மக்களிமடசய இல்மை. இந்த ஆமணக்குழுக்களுக்குத் 

சதர்ந்சதடுக்கப்படுகின்ற அதிகாாிகள் எந்த அடிப்பமடயில் 

சதாிவுசசய்யப்ப்படுகிறார்கள் என்ற சதளிவு மக்களுக்கு இல்மை. 

குறிப்பாக, இந்த ஆமணக்குழுக்கள் தமது சசயற்பாட்டு 

ஒழுங்குவிதிகள் சதாடர்பில் உாிய சட்டக் கட்டமமப்பிற்குள் தமது 

அதிகார ஆமணமய மிகவும் விாிவுபடுத்திக்சகாள்ளல் சவண்டும். 

பரந்தளவிைான மக்கள் அபிப்பிராயக்சகாரலின் பின்னர் 

வகுக்கப்பட்ட தந்திசராபாயத் திட்டங்கள் மற்றும் நமடமுமறச் 

சாத்தியமான சவமைத்திட்டங்கமளயும் சகாண்டிருத்தல் 

சவண்டும். அசதசநரம், அதனது உறுப்பினர்கள் சதாடர்பில் 

மக்கள் மத்தியில் ஆழப் பதிந்துள்ள எண்ணக்கரு குறித்து 

ஆராய்ந்து பார்க்கசவண்டும். இமவசயல்ைாம் நடக்கின்றனவா? 

என்பது சகள்வியாக மட்டுசம இருந்துவிடுகின்றன. சதர்தல்கள் 

ஆமணக்குழு உறுப்பினர் ஒருவசர "சதர்தல் நடத்தக்கூடாது" 

எனக்சகாாி, ஒரு பக்கச்சார்பாக நீதிமன்றத்மத நாடிச்சசல்கின்ற 

நிமையில், இங்கு சுயாதீன ஆமணக்குழுக்கள் சதாடர்பில் எமது 

மக்கள் எந்த நம்பிக்மகயிமனக் சகாள்ளமுடியும் என்பது குறித்துச் 

சிந்திக்க சவண்டியுள்ளது. 
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துமறசார்ந்து மிகத் திறமமயாகச் சசயற்படுகின்ற நடுத்தர 

வயதுமடய ஓாா் அதிகாாிமய இத்தமகய ஆமணக்குழுக்களில் 

சதடிக்சகாள்வசத இன்று சிரமமான காாியமாக இருக்கின்றது. 

அண்மமயில்கூட, 80 வயதிமனத் தாண்டியவர்கள் - 83, 85, 87 

வயமதயுமடயவர்கள் - சிை ஆமணக்குழுக்களுக்கு ஆமணயாளர் 

களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிமையில், ஆமணக்குழுக்களின் 

சசயற்பாடுகள் தாமதமாவதாக முமறப்பாடுகள் எழுப்பப் 

பட்டிருந்தன. இைஞ்சம் அல்ைது ஊழல் பற்றிய விசாரமண 

ஆமணக்குழுவானது, அது ஆரம்பிக்கப்பட்டு, கடந்த 25 

ஆண்டுகளாகச் சசயற்பாடின்றிய நிமையில் இருந்துள்ளதாக 

அதன் பணிப்பாளர் நாயகம் கடந்த வருட இறுதியில் ஊடகங்களில் 

சதாிவித்திருந்தார். இந்த ஆமணக்குழு ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

காைத்திலிருந்து இதுவமரயில் ஒரு பட்டதாாிசயா, கணக்காளசரா, 

நிபுணத்துவம் சபற்ற கணக்குப் பாிசசாதகசரா, சபாறியிய 

ைாளசரா அதன் விசாரமணக்குழுவில் இடம்சபற்றிருக்க 

வில்மைசயன அவர் சதாிவித்திருந்தார். 25 வருடங்களாக அந்த 

ஆமணக்குழுவுக்சகன மக்களின் நிதி வீண்விரயமாக்கப் 

பட்டுள்ளசதன்சற சதாியவருகின்றது. எனசவ, இந்த நாட்டில் 

தற்சபாதுள்ள சபாருளாதார சநருக்கடி நிமைமமகளுக்கு மத்தியில் 

இத்தமகய வீண்விரயங்களுக்காக மக்களது நிதியிமனச் 

சசைவுசசய்யாமல், சசைவு சசய்யப்படுகின்ற நிதிக்சகற்ப 

பயன்கமள எமது மக்கள் சபறக்கூடிய வமகயிைான ஏற்பாடுகள் 

அவசியசமன்பமத இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்சறன். 

சபயருக்குத் தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள் என்று 

கூறிக்சகாண்டு, வாய்வீரம் சபசிக்சகாண்டு, எமது மக்களது 

நிதிமய வீணடித்துக்சகாண்டு, எமது மக்களுக்குக் கடுகளசவனும் 

பயனில்ைாத வமகயில் இருக்கின்ற தமிழ்த் தரப்பினர்சபால் இந்த 

அரச நிறுவனங்களும் இருந்துவிடக்கூடாது. இன்மறய நிமையில், 

சசயற்பாடற்ற அல்ைது மக்களுக்கு எவ்விதமான பயன்களும் 

கிமடக்காத நிறுவனங்கமள மவத்துக்சகாண்டு பராமாித்துக் 

சகாண்டிருப்பமதவிட, அவற்றுக்கான ஒரு சதாமக பணியாளர் 

கமள நியமித்து, ஊதியம் உட்பட அமனத்துச் சலுமக 

களுக்காகவும் மக்கள் நிதியிமன வீண்விரயம் சசய்து 

சகாண்டிருப்பமதவிட, இந்த நாட்மடப் சபாருளாதார ாீதியில் 

தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய துமறகள் வலுப்படுத்தப்பட சவண்டும்; 

தூக்கி நிறுத்தப்படசவண்டிய மக்களுக்குக் மகசகாடுக்க 

சவண்டும்.  

இந்த வரவு சசைவுத்திட்டத்திசை எதிர்பார்க்கின்ற 

வருமானத்மதவிட இரட்டிப்பான சசைவுகமள நீங்கள் 

எதிர்பார்த்துக் சகாண்டிருக்கிறீர்கள். எதிர்பார்க்கின்ற 

வருமானத்மத எப்படி நீங்கள் ஈட்டப்சபாகிறீர்கள் என்பது 

உங்களுக்கும் சகள்விக்குறியாகசவ இருக்கும். பல்சவறு கடன் 

திட்டங்கமள நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். அதனூடாக 

எமது மக்கமளயும் கடன்காரர்களாக்கிவிட்டு, நீங்கள் 

எதிர்பார்க்கின்ற சசைவுகமள சமற்சகாள்வதற்கு சமலும் கடன் 

வாங்கப்சபாகிறீர்கள். மறுபக்கத்தில் மக்களிடமிருந்து வாிகமள 

எதிர்பார்க்கின்றீர்கள்; அறவிடுகின்றீர்கள். மக்களுக்கு என்ன 

வருமானங்கள் இருக்கின்றன, வாிகமளச் சசலுத்தி, அன்றாட 

உணமவத் சதடிக் சகாள்வதற்கு என்பது பற்றி நீங்கள் 

ஆராய்வதாக இல்மை. கடன்கமளயும் வாிகமளயும் தவிர்த்து 

சவறு என்ன வருமான வழிகமள நீங்கள் சகாண்டிருக்கிறீர்கள்? 

என்ற சகள்விக்கு நமடமுமறச்சாத்தியமான பதில் கிமடயாது 

என்சற நிமனக்கின்சறன்.  

சநற்று நள்ளிரவிலிருந்து எாிசபாருட்களுக்கான விமை 

உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் இன்று முதல் உணவுப் 

சபாருட்களிலிருந்து பஸ் கட்டணங்கள் வமர மீண்டும் ஒரு சுற்று 

விமை உயர்வுகள் இந்த நாட்டில் சதாடரும் என்பமத 

விளங்கிக்சகாள்ள முடிகின்றது.     

இன்று இந்த நாட்டின் முக்கிய ஏற்றுமதிப் சபாருளான 

சதயிமைப் பயிர்ச்சசய்மக சதாடர்பில் சபாதிய அக்கமறயில்ைாத 

நிமை காணப்படுகின்றது. சதாட்டத் சதாழிைாளர்கள் 

மகவிடப்பட்ட நிமைசய காணப்படுகின்றது. சதாட்டத் 

சதாழிற்றுமறகள் சார்ந்திருந்த மக்கள் சபருமளவில் இன்று 

அதிலிருந்து விடுபட்டு சவவ்சவறு சதாழிற்றுமறகமள 

நாடிச்சசன்று சகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டின் கல்வித்துமற 

இன்னமும் நவீன சதாழிற்றுமறகளுக்கு ஏதுவான முமறயில் 

இல்ைாமல் இருக்கின்ற நிமையில், சதசிய கல்வி ஆமணக்குழுவும் 

சசயற்பட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகின்றது. மாகாண சமபத் 

சதர்தல் சதாடர்பாக என்ன சசய்வது என்பது சதாியாத நிமையில் 

சதர்தல்கள் ஆமணக்குழு இயங்கி வருகின்றது. எனசவ, 

இத்தமகய ஆமணக்குழுக்கள் சுயாதீனமாக இயங்குவதற்குாிய 

வழிவமககள், குறிப்பாக அரசியல் சநாக்கங்கள் அற்ற 

நியமனங்களின் ஊடாகவும் அரசியல் தமையீடுகள் அற்ற நிர்வாக 

முமறமமயின்கீழும் உறுதிப்படுத்தப்படல் சவண்டும் என்ற 

விடயத்மத இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்சறன். 

அத்துடன், இங்கு சகௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களினதும் 

சகௌரவ பிரதமர் அவர்களினதும் நிதி ஒதுக்கீடுகள் சதாடர்பிலும் 

கூறப்பட்டுள்ளது. சகௌரவ ஜனாதிபதி அவர்களின்கீழான நிதி 

ஒதுக்கீடுகள் கடந்த காைங்களிலிருந்து இந்த நாட்டின், நாட்டு 

மக்களின் நைன் கருதிய பல்சவறு பணிகளுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருவமத அவதானிக்க முடிகின்றது. 

குறிப்பாக, அவர் சசல்கின்ற இடங்களில் மக்களால் முன்மவக்கப் 

படுகின்ற பல்சவறு சதமவகமள அவர் காைதாமதமின்றி 

நிமறசவற்றி வருவமத நாம் அவதானிக்கின்சறாம். அந்த 

வமகயில், அவரது சமற்படி பணிகமள வரசவற்பதுடன், அவரது 

மக்கள் நைன் சார்ந்த பணிகள் சமற்படி நிதி ஒதுக்கீட்டின் ஊடாக 

சமலும் சிறக்க சவண்டும் எனத் சதாிவித்து, இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்துக்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, விமடசபறுகின்சறன். 

வணக்கம்.  

 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට2 ගරු අජි  මාන්නකමපරුම රාජය අමාතයතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලය  තිමබනවා. 

 

 

[අ.භා. 1.10] 

 

ගන අජිත් මාන්නප්මපනම මහතා (මහවැලි සාවර්ධාන හා 

පරිසර රාජාය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும - மகாவலி அபிவிருத்தி 

மற்றும் சுற்றாடல் இராஜாங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 විමශ්ේ මයන්ම මම සතුටු 

මවනවා2 අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ 

වැය ශීර් ය විවාදයට ගන්නා මේලාමේ වචන ස්වල්පය  කථා 

කිරීමට මපොඩි මේලාව  මහෝ ලබා දීම ගැන. රට  ස වර්ධනය 

කරන්න නේ අල්ලස සහ ත ණය මැඬලන්නම ඕනෑ. එමහම 

නැතිව අපි ස වර්ධනය ගැන කථා කරන එම  ම රුම  නැහැ. 

ඒක හරියට හිල් තිමබන කළයකට වතුර පුරවනවා වාමද වැඩ . 

මමොකද2 හිල් වුණු කළයකට වතුර පුරවන්නට බැහැමන්. අමක 

රමට් ඉතිහාසමේ මවලා තිබුමණ්  ඕකම තමයි. කවුරු 

ස වර්ධනය කළ 2 ස වර්ධනය කියා කථා කළ  ඒවා න්යල්ල 

ගඟට ඉ,  කපනවා වාමද වුණා. මමොකද2 අල්ලස - ත ණය 

රජමවලා තිබුණු කාලය  මේ රමට් තිබුමණ්.  

විමශ්ේ මයන්ම අපි කියනවා2 මහින්ද රාජප   ආණ්ඩුව  වැඩ 

කමළේ නැ ම  නැහැ2 වැඩ කළා. වරාය හැදුවා2 ගුවන් 

මතොටුමපොළ හැදුවා2 විදුලි බලාගාර හැදුවා2 අධිමේී  මාර්ග හැදුවා2 

පාර කාපට් කළා. ඒවා කරලා  ඇයි මේ රට ආර්ථික රපාතයකට 
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පාර්ලිමේන්තුව 

කඩාමගන වැටිලා තිමබන්මන්2 එමහම නැ නේ ඇයි ණය මගවා 

ගන්න බැරි රට  බවට ප මවලා තිමබන්මන්? එමහම නැ නේ 

ඇයි අවුරුදු  1  රට කරවන්නට ආපු නායකයා අවුරුදු  1  

කරන්නට බැහැයි කියා අවුරුදු  0  කර රාජයය දමා පැනලා 

ගිමේ? අපි ඒ ගැන හිතන්නට ඕනෑ. ඒ වාමදම2 මානව හිමිකේ 

කඩන රට  වශ්මයන් අපව බලගතු රටවල් රති ම ේප කමළේ 

ඇයි? ඒ වාමදම සුළු මපොලියකට ණය අරමගන වැඩ කළ අපට 

අධික මපොලිය  මගවන්නට න්ේධ වුමණ් ඇයි? ඒ වාමදම2 

උගතුන් - බුේධිමතුන් මේ රට හැරදමා ගිමේ ඇයි? අමක රමට්  

දුකප  අහි සක මි, සුන්මගන් වක්ර බදු වශ්මයන්2 පි මපොකට් 

ගහන බදු වශ්මයන් න්යයට 81  අය කර න්යයට  8  වාමද සුළු 

රමාණය  ආදායේ උපයන්නන්මගන් අය කරන්නට න්ේධ වුමණ් 

ඇයි?  "ව චා කළ මැති ඇමතිවරුන්මද   යිල් ටික මමද කිහිල්මල් 

තමයි ගහමගන ඉන්මන්. අවශ්ය මවලාවට මම අදිනවා." කියමින්2 

හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඒ අය , ශ්්ශ්බ්ද කරන්නට ඒ  යිල්  පාවිච්චි 

කමළේ ඇයි?  

අගවි, සුරුවරයා විශ්රාම ගිහිල්ලා2 “Helping Hambantota” 

ගිණුමමන් මුදල් ව චා කිරීම සේබන්ධමයන් හිටපු අගමැතිවරයාව 

න්රගත මනොකිරීම ගැන ජාතිමයන් සමාව ඉල්ලන රකාශ්ය  

, ටම  කමළේ ඇයි? ඒ වාමදම2 10 4 මවනමකොට මේ රට කළු 

සල්ලි සුදු කරන රට  බවට ප මවලා2 යුමරෝපීය පාර්ලිමේන්තුව 

අපිව අළු මල්ඛ්නයට - Grey List එකට - ඇතුළු කමළේ ඇයි?  

මේ වාමද මේවල් මදස බැලුවාම මපමනන්මන් මමොක ද? 

ටමමන පුේගලයා2 ටමමන නායකයා රට ගැන හිතලා කටයුතු කළ  

ඒ තැනට රට මගන යන්න බැරිමවලා තිමබන මහේතුව තමයි මේ 

රමට් අල්ලස සහ ත ණය රජ දිම. විමශ්ේ මයන්ම 

මේශ්පාලනඥයන් මකොටස 2 එමහම නැ නේ රබල රාජය 

, ලධාරින් මකොටස  ඉව  බව  නැතිව2 ලයිසන් ග තා වාමද 

මේ රමට් මහජන මුදල් ගසා කෑම කරමගන ගිය කාලය  තිබුණු 

, සා තමයි එදා ඉාලා අමක රට මේ ත  වයට ප  වුමණ්. මේවා 

වහගන්න හරි මල්න්යි. මාධය ස දර්ශ්න පව වා2 ඒ අය කැමැති 

තැන්වලට මාධය ස දර්ශ්නවලින් මි, සුන්ව මයොමු කරනවා. 

එමහම නැ නේ රමට් කෑ ගහන ජනතාවට මමොනවා මමොනවා 

මහෝ දීලා2 එ මකෝ මැිකන් දීලා2 මරදි දීලා ඔවුන්ව වහලුන් බවට 

ප  කරග  යුගය  තිබුණා. එතමකොට මේ සමාජය මේක 

දකින්මන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මේ රමට් අල්ලස2 ත ණය2 

ව චාව රජමවලා තිමබනවා2 මේ රටට යහ පාලනය  අවශ්යයි2 

එමහම නැතුව මමොන මේ කළ  මේ රට දියුණු කරන්න බැහැයි 

කියා අපි එදා ඉාලා කෑ ගැහුවා. අමක වාසනාවකට2 ජාතිමේ 

වාසනාවකට 10 5 ජනවාරි 08 දා ජනතාව මමය ම රුේමගන2 

කන්න ඉල්ලා මනොමවයි2 ර  ා ඉල්ලා මනොමවයි2 මේ රමට් යහ 

පාලනය  ඇති කරන්න කියා2 මේ රටින් ව චාව2 ත ණය තුරන් 

කරන්න කියා ඉල්ලීම  කර එවකට තිබුණු ආණ්ඩුව මපරළන්න 

කටයුතු කළා. ජනතාව එය ම රුේ ගැනීම ගැන අපි සතුටු 

මවනවා. විමශ්ේ මයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 10 9 වර් ය 

ත ණමයන් මතොර ශ්රී ල කාව  , ර්මාණය කරන්න රතිඥා දීම 

ගැන  අපට සතුටු මවන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2  994දී තමයි අල්ලස ් මහෝ 

ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව ස්ථාපිත කමළේ. අපි 

දන්නවා2  මකොමි න් සභාව ස්ථාපිත කළ  මකොමි න් සභාව 

වින්න් හඳුනා ගන්නා ලද වැරැදි සේබන්ධමයන් විමර්ශ්නය කිරීමේ 

බලය ඉව  කර තිබුණු බව. නමු  දින න්යමේ ආණ්ඩුව එනවා  

සමඟම දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය තුළින්2 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ  56අ.(1) යටම  මකොමි න් සභාවට 

තමා වින්න්ම විමර්ශ්නය ඇරඹීමේ බලය ලබා දී තිමබනවා. යහ 

පාලන ආණ්ඩුව ප  වුණා විතරයි2 අපි ඒ රගතිය අ කර දුන්නා; 

මකොමි න් සභාව යේ මට්ටමකින් ශ් තිම  කර දුන්නා.  

ඒ ශ් තිම  කිරීම තුළින් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2  

ව මන් රජය අල්ලස ් මහෝ ත ණ මර්දන ක්රියාවලිය ශ් තිම  

කළාය කියන එක ස ඛ්යා මල්ඛ්නවලින් මපන්නුේ කරන්න 

පුළුවන්. 1005 න්ට 10 0 ද වා බැලුමවො 2 මේ රමට් අල්ලස්2 

ත ණ වැරැදිවලට වැරැදිකරුවන් මවලා තිබුමණ් අවුරුේදකට 

සාමානයමයන්  5  - 10  අතර ජනතාව . හරියට ඒ කාලමේ 

මහොරකේ න්දු වුමණ් නැහැ වාමගයි. නමු  10 7දී අල්ලස් මහෝ 

ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට 57මදමනටම 

වැරැදිකරුවන් බවට ප  කරන්න හැකියාව ලැබුණා. 10 8දී 

64මදමනටම වැරැදිකරුවන් බවට ප  කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා. ඒ 

කියන්මන්2 අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් 

සභාව ශ් තිම මවලා තිමබනවාය කියන එකයි. හැබැයි2 එදා 

අවුරුේදකට වැරැදිකරුවන්මවලා තිබුමණ්   5  - 10  අතර 

ජනතාව  කියා කිේව 2 ඒ අහුවුමණ් හාල්මැස්සන් විතරයි2 

මතෝරුන් මමෝරුන් අහුවුමණ් නැහැ. 

, කේ මටමළු දැල  වාමද තමයි අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව තිබුමණ්. මපොඩි මි, මහ  අහු 

මවනවා. මලොටම මි, සුන් දැල කඩාමගන යනවා. ඒ වාමද 

කාලය  තිබුමණ්.  විමශ්ේ මයන්ම පසුගිය දවස් මදස බැලුමවො 2 

50කට ආසන්න ස ඛ්යාව   අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමේ දැලට අසු වුණා. විමශ්ේ මයන්ම අලු  

ආණ්ඩුව2 යහ පාලන ආණ්ඩුව පැමිණිමමන් පස්මසේ ඇමතිවරු2 

අභියාචනාධිකරණ වි, සුරුවරු2 ස ස්ථා සභාපතිවරු වැ,  රබල 

පුේගලයන් මේ අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් 

සභාමේ දැලට අහුමවන්න පටන් ග තා. ඒක ස්වාකරන 

මකොමිසම  වශ්මයන් ශ් තිම  දිම , සා බය නැතුව ඒ රාජය 

, ලධාරින් වැඩ කරන්න පටන් ග තා. ඒ වාතාවරණය අපට 

, ර්මාණය කර මදන්න පුළුවන් වුණා. 

 අපි දැ කා2 පසුගිය දවස්වල ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලමේ 

කාර්ය මණ්ඩල රධානී පවා අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමේ දැලට අහු වුණා. නමු  ඒ අවස්ථාමේදී 

ජනාධිපතිවරයා මකොපමණ , හතමා,  වුණා ද? හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා තමුන්මද මගෝලයා වැරැේදකට අහුවුණාම 

මබ්රාගන්න මහලිමකොකටරමයන් ගියා. නමු  වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමා වචනමේ පරිසමාකත අර්ථමයන්ම අල්ලස හා 

ත ණය පිටු දකින පුේගලමය  හැටියට තමුන්මද කාර්ය මණ්ඩල 

රධා, යා අල්ලසට ත ණයට හසු වුණ 2 තමුන්මද අමාතයා ශ්මේ 

මල්කේවරයා අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමිසමට 

හසු වුණ  මබ්රාගන්න ගිමේ නැහැ. අදාළ නීතිය ක්රියා මක 

කරන්න දීලා ඔවුන්ට පාඩම ඉමගන ගන්න දුන්නා. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අරාමාතය ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමා ඒ 

වාමදයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අපි දන්නවා2 1008 

ඉාන්ම බලියන  2000කට වඩා මහොරකේ කරමගන2 මහොරකේ 

කරමගන ආපු මහ බැ ටම බැඳුේකර න්ේධිය 10 5දී නැති කරන්න 

අපට පුළුවන්කම ලැබුණ බව. ගරු අරාමාතයතුමාට මමොන මඩ 

රහාර එල්ල වුණ 2 මමොන ගල්මුල් එල්ල වුණ 2 ගරු 

අරාමාතයතුමා සා ික දීලා මේ මහොරුන් නීතිමේ රැහැනට හසුකර 

ගැනීම සාහා අවශ්ය සහාය2 අවශ්ය වටපිටාව සකස් කර දී තිබුණා. 

[බාධා කිරීම ] 

විමශ්ේ මයන්ම අපි දකිනවා2 අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ වර්තමාන අධය   ජනරාල් සර  

ජයමාන්න මැතිතුමා  ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය මබොමහොම 

111 112 

[ගරු  අජි  මාන්නකමපරුම  මහතා] 
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ක්රියාකාරීව2 මබොමහොම ශ් තිම ව මේ කටයුතු කරමගන යන බව. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා2 ගරු අරාමාතයතුමා2 ගරු අමාතයතුමිය මේ 

හැමමෝම එකතුමවලා ත ණය නැති2 අල්ලස නැති රට  

, ර්මාණය කිරීම සාහා කටයුතු කිරීම , සා අපට රමට් අනාගතය 

ගැන බලාමපොමරො තු තියන්න පුළුවන්. ඒ වාමදම විමශ්ේ මයන්ම 

කියනවා2 මපොලිස් , ලධාරින් 15 මදමනටම තමයි මේ වැටලීේ  

කටයුතු කිරීම සාහා මමමත  න්ටිමේ. නමු  වර්තමානමේ 

නීතිරීති ස මශ්ෝධනය කරමින් විමශ්ේ මයන්ම විමර්ශ්න කටයුතු 

සාහා විමශ්ේ ඥ , ලධාරින් බාවා ගැනීමට කැබනට් අනුමැතිය 

ලැබුණා. ඒ අනුව2 ගණකාධිකාරිවරු2 මූලය විශ්්මල් කයන්2 

ඩිජිටල් විමර්ශ්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් අය2 ආර  ණ කටයුතු 

කරන අය2 බැ ටමකරණය2 ජාතයන්තර සේමුතීන්2 රසේපාදන2 ඉදි 

කිරීේ2 ඉ ජිමන්රු විදයාව2 කළමනාකරණය2 රාජය පරිපාලනය 

යන සුවිමශ්ේ   ම ේත්රවල විමශ්ේ ඥවරුන් මේ මකොමි න් සභාවට 

බාවා ගැනීමට වර්තමානමේ හැකියාව ලැබලා තිමබනවා. 100ක 

පිරිස  බාවා ගැනීමට අනුමැතිය ලැබී තිමබනවා. ඒ වාමදම අපි 

මමමත  කල් කළා වාමද අල්ලස2 ත ණය කරන මකනා අල්ලා 

ගන්නවා කියන එක විතර  මනොව එතැ, න් ඔබ්බට ගිහිල්ලා 

අල්ලස2 ත ණය , වාරණය කිරීම සාහා අවශ්ය කටයුතු කිරීමට  

දැන් කටයුතු සලසා තිමබනවා. ඒ සාහා , ලධාරින් 50 මදමන 2 

මේ රමට් අල්ලස2 ත ණය තුරන් කිරීම සාහා අවශ්ය , ලධාරින් 

50  අරමගන තිමබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අවසාන වශ්මයන් කියනවා2  

නැවත පනත ස මශ්ෝධනය කරන්න2 අලු  අලු  ක්රම හදන්න 

කියා. මේ රමට් අල්ලස ත ණය මැඩලීම රධාන කටයු ත  මසේ 

සලකා කටයුතු කිරීමට අවශ්ය පියවර ගැනීම ගැන විමශ්ේ මයන්ම 

අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ අධය   

ජනරාල් සර  ජයමාන්න මැතිතුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට 

ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාමදම මා විශ්්වාස කරනවා2 අමක රමට් 

ජනතාවමගන් ගන්නා බදු රමාණය සාර්ථක විධියට මයොදාමගන 

අදාළ වයාපිතිය ක්රියා මක කරන රට  වුමණො  අපට මේ රට 

දියුණු කරන්න පුළුවන් බව.  නව රජය මේ , වාරණ කටයුතු 

සාහා පහසුකේ සැලමාමට මිලියන  00  ලබාදීලා තිමබනවා. ඒ 

සාහා  ස්තුතිවන්ත මවමින් මම , හඬ වනවා. මබොමහොම ස්තුතියි. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි2 ඔබතුමාට. 

මීළඟට2 ගරු ඩිලාන් මපමර්රා මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

 1ක කාලය  තිමබනවා. 

 

 

[අ.භා. 1.30] 

 

ගන ඩිලාන් මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிைான்  சபசரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 එච්.ආර්. සාරතී දු ්මන්ත 

මැතිතුමාමද විනාඩි  0ක කාලය  මට ලබා දීලා තිමබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අද විමශ්ේ මයන්ම 

ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය සමඟ ආයතන ගණනාවක වැය 

ශීර්  විවාදයට ගන්නවා.  මම මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ2 අජි  

මාන්නකමපරුම රාජය ඇමතිතුමා කියූ කාරණාවලට මම එකඟ 

මවනවා කියා. අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් 

සභාමේ වර්තමානමේ කටයුතු 2 මීට මපර කටයුතු  දිහා බැලුවාම 

වර්තමානමේ ඉතාම  මහොඳින් යේ දර්ශ්නය 2 ඉදිරි දැ ම  

ඇතිව යේ වැඩ පිළිමවළ  අනුව ක්රියා මක වන වග මපනුණා. 

හැබැයි2 එමහම ක්රියා මක වන ආයතනයකට මුදල් 

අමාතයා ශ්මේ සැලකිල්ල නේ ඒ විධියටම ලැබී නැහැයි කියන 

කාරණය  මම මේ මවලාමේ මත  කරන්න ඕනෑ.  

අපි දන්නවා2 මෑත  වනතුරුම නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමේ 

නීතිඥවරුන්ට මගවූ වැටුක තල මබොමහොම පහළ මට්ටමක තිබුණු 

බව. හැබැයි2 ඒ අයමද වැටුක තල වැඩි කළාට පස්මසේ ද   

නීතිඥවරු ගණනාව  නීතිපති මදපාර්තමේන්තුවට ඇතුළු වුණා. 

දැන් අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ 

, ලධාරිනු  , කේ ඔමහේ බාවා ගැනීේ කළ යුතු වන්මන් නැහැ. 

අපි දන්නවා2 වර්තමාන අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමේ අධය   ජනරාල්තුමා ප  වුණාට පස්මසේ 

, කේ නඩු දැමීම විතර  මනොමවයි කරන්මන් කියලා. නමු 2 

මබොමහෝ නඩුවල ඒ මචෝදනාවට ල වන වි තිකරුවන් මපර 

පැවැති නඩු හා බලන මකොට අද වැරදිකරුවන් මට්ටමට මගන 

එන්න මේ මකොමි න් සභාවට හැකියාව ලැබී තිමබනවා2 ඒ ද   

, ලධාරින් බාවා ග  , සා. එම , සා අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ නීති , ලධාරින්ට මගවන වැටුක 

තල 2 නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමේ වාමදම වැඩි කිරීමට ල  

කමළො  මහොායි. හැබැයි2 එමහම ල  කිරීමේ වුවමනාව  මුදල් 

අමාතයා ශ්යට තිමබන බව මපමනන්මන් නැහැ. මමොකද මහේතුව2 

මමවර අය වැමයන් මේ අල්ලස ් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාමේ ත ණ , වාරණ කටයුතු සාහා මවන් කර 

තිමබන්මන් රුපියල් මිලියන  00යි. ඒකට මවන  

මදපාර්තමේන්තුව  හා සමානව සලකා මුදල් මවන් කිරීම 

කරන්න එපා. මේක විමශ්ේ  ආයතනය  හැටියට සලකා ඒ මුදල් 

මවන් කිරීම කරන්න ඕනෑය කියන කාරණය මම කියනවා. 

උදාහරණය  හැටියට ග මතො  මහො  මකො  රාජයමේ 

ජනගහනය මිලියන 6යි; විමර්ශ්න , ලධාරින්  2000  ඉන්නවා; 

ජාතික ආදායමමන් න්යයට 0.181  මවන් කරනවා2 මේ 

මකොමි න් සභාවට. හැබැයි2 අමක රමට් අල්ලස් මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට මවන් කරන්මන් ජාතික අය 

වැමයන් 0.0 4යි. එම , සා ඒ අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභාමේ අධය  තුමා ඇතුළු , ලධාරින් 

මකොපමණ උ සාහ කළ 2 , වැරදි දර්ශ්නය  ඔස්මසේ; යේ 

සැලැස්ම  ඔස්මසේ අල්ලස ් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාව සේබන්ධමයන් ජනතාව දැනුව  කරමින්2 

හාල්මැස්මසෝ මනොමවයි2 මතෝරු මමෝරු  අල්ලා ග, මින් ඒ අය 

වැරදිකරුවන් කිරීමේ ත  වයට මගන එන්න අවශ්ය වැඩ 

පිළිමවළ ඉටු කරන්න මහා භාණ්ඩාගාරය ඇතුළු මුදල් 

අමාතයා ශ්ය ඒ මකොමි න් සභාවට ද වා තිමබන්මන් ටමඩේමාමද 

සැලකිල්ල ය කියන එක මම මත  කරන්න ඕනෑ. මමොකද 

මහේතුව2 මේ වි ය සේබන්ධමයන්2 මේ ත ණය හා ව චාව 

පිටුදැකීම සේබන්ධමයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම 

ඕනෑකමින් සහ කැපදිමමන් කින්ම මැදිහ දිමකින් මතොරව 

කටයුතු කරන , සා. අර කිේවා වාමද එතුමාමදම ජනාධිපති 

මල්කේ කාර්යාලමේ Chief of Staff අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට අල්ලා ග  මවලාමේ කින්ම 

මැදිහ දිමකින් මතොරව ඒ මකොමි න් සභාවට අවශ්ය කටයුතු 

කරන්න එතුමා ඉඩ දුන්නා. එම , සා , කේ කටින් විතර  

අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට උදවු 

කරනවා කියමින්2 ඒ මගොල්ලන් ලබා මගන තිමබන රතිලල 

අරමගන ඒවා මකොඩිය  මලස වනමින් ඒමකන් මේශ්පාලන වාන් 

ගන්නවා මවනුවට ඒ ආයතනයට අවශ්ය මුදල් රතිපාදන වැඩි 

වැඩිමයන් ලබා මදන්න කියන ඉල්ලීම  මේ මවලාමේ මම 

කරන්න කැමැතියි.  

ඊ ළඟට2 අද අපි විවාද කරන වැය ශීර්  අතර තිමබන තව 

ආයතනය  තමයි2 මැතිවරණ මකොමි න් සභාව. අමක ර මට් 
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පාර්ලිමේන්තුව 

තිමබන මැතිවරණ මකොමි න් සභාමේ වර්තමාන සභාපතිතුමා 

තමයි2 මම දන්නා විධියට මැතිවරණ මදපාර්තමේන්තුව විධියට 

තිමබන කාලමේ මැතිවරණ මකොමසාරිස් ජනරාල්වරමයටම 

හැටියට න්ටිමේ. මැතිවරණ මවලාවට පව වන්න2 මැතිවරණ 

පව වන කාලවල කින්ම බලපෑමකින් මතොරව මැතිවරණයට 

ජනතාව මගන්වා ගන්න විශ්ාල වැඩ මකොටස  කරපු මැතිවරණ 

මකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා2 මැතිවරණ මකොමි න් සභාමේ සභාපති 

වුණාට පස්මසේ එතුමාට මැතිවරණ මකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා 

වශ්මයන් කටයුතු කළ කාලමේ කරන්න තිබුණු කාර්ය භාරය 

කරන්න හැකියාව ලැබුමණ් නැහැ. ඒකට එක මහේතුව  විධියට 

මට මපමනන මදය  තිමබනවා. මැතිවරණ මකොමි න් සභාමේ 

සාමාජිකමය  ඉන්නවා2 මැතිවරණ එපාය කියලා උසාවි යන. 

මැතිවරණ මකොමි න් සභාව තිමබන්මන් මැතිවරණ පව වන්නයි. 

ඒ මකොමි න් සභාමේම ඉන්නවා2 ස්වාකරන යැයි කියා ගන්නා 

සාමාජිකමය 2  මැතිවරණ එපා කියලා උසාවි යන. මැතිවරණ 

මකොමි න් සභාමේ සභාපතිතුමා2 මැතිවරණ මකොමසාරිස ්

ජනරාල්තුමා හැටියට න්ටි කාලමේ මබොමහොම ද  තම මැතිවරණ 

මකොමසාරිස් හැටියට ලබා ග තා වූ ඒ අභිමානය නැති කර ගන්න 

මහේතුව ද කියන්න මම දන්මන් නැහැ2 මැතිවරණ එපාය කියලා 

කටමමලන් අදින මකමන  මැතිවරණ මකොමි න් සභාමේම න්ටීම.  

එම , සා තමයි2 අපි දිගින් දිගටම කියන්මන් ස්වාකරන 

මකොමි න් සභා කියන ස කල්පය ඉතාම මහොා ස කල්පය  

කියලා. හැබැයි2 ඒ ස කල්පය ඉදිරිප  කළාය කියලා ඒ මකොඩිය 

වැනුවාට වැඩ  මවන්මන් නැහැ2 ස්වාකරන මකොමි න් සභා 

ස්ථාපිත කරන්න මපර තිබුණු ඒ ආයතනවල ක්රියාකාරි වයයි2 ඒ 

 ම ේත්රවල ක්රියාකාරි වයයි න්ේධ වන්මන් නැ නේ. එම , සා 

අපට මපමනනවා2 මැතිවරණ මකොමි න් සභාව ඇතුළු වර්තමාන 

ස්වාකරන මකොමි න් සභාවල ත  වය ග තාම 2 ඒ වාමදම 

අධිකරණ  ම ේත්රය ග තාම  ඊට මපර තිබුණු ස්වාකරන වය සහ 

ඊට මපර තිබුණු ක්රියාකාරි වය දැන් නැති මවලා තිමබන බව. 

ඒමකන් හැ මඟන්මන් මමොක ද? ඒමකන් හැ මඟන්මන් ස්වාකරන 

මකොමි න් සභා කියන නම ගැහුවාට ඊට මපර තිබුණු ක්රියාකාරී 

ත  වයට මගන එන්න අවශ්ය , යාමනය2 එමහම නැ නේ 

අවශ්ය පහසුකේ මදන එම  මමොක  හරි අඩුව  තිමබනවාය 

කියන කාරණයයි. එම , සා තමයි2 ජනාධිපතිතුමා මේ 

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයට ඇවිල්ලා විමශ්ේ මයන්ම අධිකරණ 

 ම ේත්රමේ වි, ශ්්චයකාරවරුන් ප  කිරීමේදී ඇති මවලා තිමබන 

ඒ අකරතැබ්බය2 ඒ රශ්්නය , රාකරණය කර ගැනීමට ගරු 

කථානායකතුමාමද සභාපති වමයන් යු ත ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සභාව දැනුව  කමළේ. නමු  ඒක ගරු කථානායකතුමා ග ම  

මවන  මේශ්පාලන මකෝණයකින්. එම , සා අද ඒ සේබන්ධමයන් 

ජනාධිපතිතුමාට ලියුේ ලියමින් මේශ්පාලන වශ්මයන් 

ගනුමදනුවකට කථා කරනවා විනා2 ඒ රශ්්නයට විසඳුම  මදන්න 

ක්රියා මක වන බව  මපමනන්න නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඊ ළඟට දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය ගැන බලමු. අද මේ සභාමේ 

කථා කළ මන්ත්රීවරු දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ස මශ්ෝධනය ගැන මහා උජාරුමවන් කථා කළා. හැබැයි2 අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා 2 එතුමාමද ප  ය 2 එතුමාමද ප  ය  සමඟ 

න්ටි එ ස  ජනතා , දහස් සන්ධානමේ මන්ත්රීවරුනු  එදා ඡන්දය 

දුන්මන් නැ නේ2 දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය 

සේමත කර ගන්න මවන්මන් නැහැ. අද ජනාධිපතිතුමාට 

මකොපමණ මදොස් කිේව 2 මේ සභාමේ න්ටින එ ස  ජාතික 

ප  මේ මන්ත්රීවරුන්ට අමතක මවලා තිමබනවා2 මන්ත්රීවරු 

44මදමනටම පමණ  හිටපු එ ස  ජාතික ප   කණ්ඩායමේ 

මකමනටමට තමයි ජනාධිපතිතුමා 10 5 ජනවාරි මාසමේ 9 මව,  

දා අගමැතිකම දුන්මන් කියලා. එතමකොට ජනාධිපතිතුමා හරිම 

ම ෝ ; එතමකොට ජනාධිපතිතුමා හරිම රජාතන්ත්රවාදීයි; එතුමා 

තරේ මහොා මකමන  ඇ ම ම නැහැ. අද ඒ පැ ම  න්ටියාට 

මම මේ කියන කාරණය ගරු  වුන් ඇමතිතුමාට මතක ඇති. 

ජනාධිපතිතුමා එදා ජනාධිපති රයරමේ දිවුරුේ මදනමකොට එ ස  

ජාතික ප  මේ මන්ත්රීවරු විධියට න්ටිමේ 44මදනායි. එදා 

විප  ය විධියට එ ස  ජනතා , දහස් සන්ධානමේ 

මන්ත්රීවරු 60කට ආසන්න පිරිස  න්ටියා. හැබැයි2 ජනාධිපතිතුමා 

එදා මන්ත්රීවරු 44මදමනටම හිටපු යූඑන්පී එම  නායකයා වුණු 

ර, ල් වික්රමන් හ මහතාට අගමැති රයරය දුන්නා. එතමකොට 

ජනාධිපතිතුමා හරිම රජාතන්ත්රවාදීයි; එතුමා තරු පමහේ 

රජාතන් ත්රවාදියා; බුලට් එක. හැබැයි2 එ ස  ජනතා , දහස ්

සන්ධානය ජාතික ආණ්ඩුමවන් ඉව  මවලා කැබනට් මණ්ඩලමේ 

ඇමතිවරු ස ඛ්යාව 30ට අඩුවන්න ඕනෑ , සා 2 එමහම 

මනොවුමණො  අමාතය මණ්ඩලමේ පැවැ ම , තැතින්ම නවතින 

මකොට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමවන් අ, වාර්යමයන් අලු  

අගමැතිවරමය  ප  කරන්න ඕනෑය කියන ඒ නීතිමය වගන්තිය 

තිමයේදි ඒ නීතිය ක්රියා මක කරන්න ගියාම මන්ත්රීවරු 

95මදමනටම න්ටින මහින්ද රාජප   මැතිතුමා අගමැති කළාම 

එතුමා රජාතන්ත්රවාදී නැහැ. මේක තමයි මට මනොම මරන 

රශ්්නය. එම , සා හැම මදය  දිහාම මේශ්පාලන කණ්ණාඩි දමා 

බලන්න එපා. මශ්රේ ්ඨාධිකරණය වුණ  තීන්දු කමළේ 

ජනාධිපතිතුමා වින්න් මහින්ද රාජප   මැතිතුමාව අගමැති 

හැටියට ප  කිරීම වැරදියි කියලා මනොමවයි. අධිකරණමේ 

වි, ශ්්චයට ල  වුමණ් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය  පව වන්න 

එතුමා ග  තීන්දුවයි. එමහම නැතිව එ ස  ජනතා , දහස ්

සන්ධානය ජාතික ආණ්ඩුමවන් ඉව  දිම  එ ක අමාතය 

මණ්ඩලමේ පැවැ ම නැවතීම හරහා අලු  අගමැති මකමනටම 

ප  කිරීම  කියන කාරණය මනොමවයි2 මශ්රේ ්ඨාධිකරණමේ 

වි, ශ්්චයට ල  වුමණ් කියන කාරණය මේ කාට  අමතක මවලා 

තිමබනවා. එම , සා වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිඳුන් ඒ මවලාමේ 

කමළේ මන්ත්රීවරු 44  ඉාලා  ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමා අගමැති 

කළාට  වඩා2 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ තිමබන වගන්ති 

ක්රියා මක කිරීම විනා මවන  කාරණය  මනොමේය කියන 

කාරණය මම කියන්න ඕනෑ2 අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කරන 

සාධාරණ වය  හැටියට. 

ඊ ළඟට2 අද දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය 

ගැන පුන පුනා රශ් සා කරන එ ස  ජාතික ප  යට අමතක 

මවලා තිමබනවා2 එදා ඒ දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ස මශ්ෝධනය සේමත කරලා "ආ! අපි තමයි ඒක කමළේ" කියලා 

මකොඩිය වනන්න පුළුවන් වුමණ් එ ස  ජනතා , දහස් 

සන්ධානමේ මන්ත්රීවරු  60මදනාමදම සහමයෝගය ලැබුණු 

, සාය කියන කාරණය. එදා ශ්රී ල කා , දහස් ප  ය ඇතුළු 

එ ස  ජනතා , දහස් සන්ධානය  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ස මශ්ෝධනයට ප  ව අත ඉස්සුමේ නැ නේ2 අද 

දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය  නැහැ. එ ස  

ජාතික ප  යට අද ඒක අමතක මවලා තිමබනවා.  

ඒ , සා මම කියන්න හදන්මන් මේකයි2 මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, . මේ මවලාමේ අපි කථා කළ යුතු වන්මන් තමතමන්ට 

වාන් වන ආකාරයට යේ යේ මේවල් දිහා බලලා මනොමවයි. 

විධායක ජනාධිපති ක්රමය පිළිබා රශ්්නය දැන් ආපසු කරළියට 

ඇවිල්ලා තිමබනවා. මම මීට මපර  -සේමුතිවාදී ආණ්ඩුමේ 

මකොටස්කරුමවටම හැටියට ඉන්න මකොට - කියලා තිමබනවා2 

තුමනන් මදමකන් සේමත කර ගන්න පුළුවන් කාරණා සේමත 

කරමගන2 විධායක ජනාධිපති ක්රමය පිළිබාව අපිට මැද මාවතකට 

එන්න පුළුවන් නේ මේ රශ්්නය විසාා ගන්න පුළුවන් කියලා. 

ජනතා විමු ති මපරමුමණන් වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ස මශ්ෝධනය හැටියට ස මශ්ෝධනය  මගනැල්ලා තිමබනවා. 
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[ගරු ඩිලාන් මපමර්රා  මහතා] 
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නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා  මට පස්මසේ කථා කරන්න 

, යමිතයි. ඒ ස මශ්ෝධනය තුළ මට තිමබන්මන් ගැටලු මදකයි. 

ඉන් එ  ගැටලුව  වන වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය 

හැටියට ජනතා විමු ති මපරමුමණන් මගනැල්ලා තිමබන 

ස මශ්ෝධනය තුළ තිමබන විධායක ජනාධිපති ක්රමය අ මහෝන් 

කිරීමේ කටයු ත ගැන පමණයි මම කථා කරන්මන්. හැබැයි2 

වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය එ ක2 දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය සේමත කරන මකොට ශ්රී ල කා 

, දහස් ප  මේ අපි ඉල්ලපු පරණ වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ස මශ්ෝධනය  ගැට ගැහුවා නේ Twenty20 ගහන්න පුළුවන් 

කියලා ප  ය  හැටියට මනොව මම මප ේගලිකව කල්පනා 

කරනවා. ජනතා විමු ති මපරමුමණ් වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ස මශ්ෝධනමේ තිමබන්මන් විධායක ජනාධිපති ක්රමය අමහෝන් 

කිරීම විතරයි. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස  මශ්ෝධනය 

සේමත කරන මවලාමේ ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ අපිට 

වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා 2 44 මදනාමද 

කණ්ඩායමමන් හැදිච්ච ඒ ආණ්ඩුමේ අගමැති ර, ල් වික්රමන් හ 

මහ තයා  මපොමරොන්දු වුණා2 "මැතිවරණ ක්රමය ස මශ්ෝධනය 

කිරීමට වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය මගමනනවා"ය 

කියලා. ඒ වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනයයි2 මේ 

වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනයයි එකට ගැට ගැහිච්ච 

යේ ස මශ්ෝධනය  එනවා නේ -ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ මතය 

මම දන්මන් නැහැ- ඩිලාන් මපමර්රා හැටියට මම 

පාර්ලිමේන්තුමේදී විධායක ජනාධිපති ක්රමය අමහෝන් කරනවාට 

ප  ව අත උස්සනවා. ඒ කාරණය මම කින් ගැටලුව  නැතිව 

කියන්න ඕනෑ. ජනතා විමු ති මපරමු මණන් මගනාපු වින්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය තුළ ජයේපති වික්රමර න 

මහ මයා කථා කරන ආකාරමේ මේශ්පාලන game එක  මට 

මපමනන්මන් නැති , සායි මම ඒ මවනුමවන් අත උස්සන්මන්. 

ජයේපති වික්රමර න මහ තයලා දිගටම කමළේ මේශ්පාලන  game  

එක .  

ජයේපති වික්රමර න මහ තයලා අද ඇවිල්ලා වින්වන   
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය ගැන පාරේ බෑවාට2 විධායක 
ජනාධිපති ක්රමය අමහෝන් කරන්න කියලා කිේවාට2 එතුමන්ලා 
ක  මළේ විධායක ජනාධිපති ක්රමය අමහෝන් කරන මුවාමවන්2 
විධායක අගමැතිකම පසස් මදොමරන් එ ස  ජාතික ප  යට 
ගන්න කරපු කූට ටමමන්ත්රණයටමයි. එවැ,  ටමමන්ත්රණය  කළා 
මිස  විධායක ජනාධිපති ක්රමය ඇ තටම අමහෝන් කිරීම සාහා 
එ  පුේගලමයටම වටා ඒකරාශී වන බලය අමහෝන් කරන්නට 
එතුමන්ලා උ සාහ කමළේ නැහැ. 

විවිධ රාජය මනොවන ස විධාන අටවාමගන2 ඒ රාජය මනොවන 

ස විධානවලට තමන්මද දරුවනු  දාමගන2 ඒ අයට මඩොලර් හා 

පවුේවලින් විශ්ාල මුදල් ටමට්ටි මගවාමගන ගහපු  game  එක  

තමයි ජයේපති වික්රමර න මහ තයලා කමළේ. හැබැයි2 ජනතා 

විමු ති මපරමුණට විවිධ මේශ්පාලන වුවමනා තිමබන්න පුළුවන්. 

මට  ජනතා විමු ති මපරමුණ එ ක සමහර මේශ්පාලන කාරණා 

සේබන්ධමයන් ගැටලු තිමබනවා. හැබැයි2 මේ වින්වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය තුළ ජයේපති වික්රමර න මහ තයලා 

ගහපු  game  එක මට මපමනන්න නැහැ.  විධායක ජනාධිපති 

ක්රමය අමහෝන් වුණාට පස්මසේ තිමබන මැතිවරණ ක්රම ය2 මේ 

මැතිවරණ ක්රමයම නේ එමහනේ පාර්ලිමේන්තුව දුර්වල 

පාර්ලිමේන්තුව  දිම තමයි මේම  තිමබන අඩුපාඩුව. මේ 

මැතිවරණ ක්රමය එ ක කාටව  ශ් තිම  පාර්ලිමේන්තුව  

හදන්න බැහැ. විධායකය  නැතිව පාර්ලිමේන්තුව  දුර්වල 

වුමණො  ඉතාලිමේ වාමද අපිට අවුරුේමදන් අවුරුේද මැතිවරණ 

පව වන ත  වයකට යන්න න්දු මේවි.  

ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ අපි මයෝජනා කරපු දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය මගමනන මවලාමේ අපිට 

මපොමරොන්දු මවච්ච  මැතිවරණ ක්රමය2 වර්තමානමේ තිමබන 

වින්වැ,  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනයට එ කහු කරන්න 

පුළුවන් නේ අපිට Twenty20 match එක  ගහලා වැමඩ ඉවර 

කර ගන්න පුළුවන්. මම ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ මතය 

මනොමවයි මේ  කියන්මන්. මමද ප  ය මට මමොන නීතිය 

දැේම 2 මැතිවරණ ක්රමය  එ ක ඒකාබේධ මවච්ච විධායක 

ජනාධිපති ක්රමය අමහෝන් කිරීමේ මයෝජනාව  ආමවො  මම 

මප ේගලිකවම ඒකට අ  මදකම උස්සනවා. මම ප  මේ නීතිය 

න්යයට න්යය  ක්රියා මක කරන මකමන  මනොමවයි. ඊමේ  ශ්රී 

ල කා , දහස් ප  මේ අපි මේ අය වැයට විරුේධව ඡන්දය 

මදන්න ඕනෑය කියලා අමක කණ්ඩායේ රැස්දිමේදී තීන්දු කළා. 

නමු  හවස් වනමකොට ඡන්දය දීමමන් වැළකී ඉන්න අමක ප  ය 

තීන්දුව  ග තා. නමු  මම 2 ගරු ල  ්මන් මපමර්රා 

මන්ත්රීතුමා 2 ගරු ශ්රියා,  විමජ්වික්රම මන්ත්රීතුමිය 2 ගරු , ශ්ාන්ත 

මුතුමහට්ටිගමමද මන්ත්රීතුමා  -අපි- ප  මේ තීරණයට 

එමරහිමවලා2 මේ අය වැයට විරුේධව ඡන්දය දුන්නා. ශ්රී ල කා 

, දහස් ප  ය හරි මඟට ගන්නට අපි කටයුතු කරනවා. එ මහම  ශ්රී 

ල කා , දහස් ප  ය හරි මඟට ගන්න බැරි නේ ප  යට 

එමරහිව වුණ  ගිහිල්ලා -ඊළඟට එන මැතිවරණමයන් මගදර 

යන්න න්ේධ වුණ  - ජනතාව මවනුමවන්  තීන්දු ගන්නට මම 

පසුබට මවන්මන් නැහැ.  

අද මේ රමට් ජනතාව ඉල්ලා න්ටින්මන්2 පැහැදිලිවම අලු  
වයවස්ථාව  සහ ස මශ්ෝධන. හැබැයි2 විධායක ජනාධිපති ක්රමය 
අමහෝන් කිරීම පමණ  මනොමවයි2 විධායක ජනාධිපති ක්රමය  
එ ක ගැට ගැමා තිමබනවා2 ආණ්ඩුකාරතුමාමද බලතල  එ ක 
එන පළා  සභා ක්රමය. ඒ වාමදම මදමළ භා ාව කථා කරන 
ජනතාවට සුවිමශ්ේ  වූ රශ්්න ගණනාව  තිමබනවා. එයට තිමබන 
එකම විසඳුම ඒ අයට යේ මේශ්පාලන බලය  ලබා දීමම තමයි. 
අන්න ඒ මේශ්පාලන බලය ලබා දීමේ කාරණය  එ ක 
දහතුන්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව මත පදනේ මවලා2 අර 
මැතිවරණ ක්රමය  ස මශ්ෝධනය කරන කාරණය අපට ඇතුළ  
කරගන්න පුළුවන් නේ2 මට නේ විධායක ජනාධිපති ක්රමය 
අමහෝන් කරන්න අ  මදකම ඔසවන්න කින්ම බාධාව  නැහැ; 
ඒකට මමද කින්ම පැකිී ම  නැහැ.  

ඊළඟට2 අද මේ රමට් කවුරු  අමතක කරපු තව රශ්්නය  
තිමබනවා. ඒ තමයි මදමළ භා ාව කථා කරන ජනතාවමද 
රශ්්නය. අද මදමළ භා ාව කථා කරන ජනතාවට TNA 
ස විධානය තමයි වැඩිපුර , මයෝජනය මදන්මන්. හැබැයි2 අද 
TNA එක2 "TNA" මනොමවයි2 "SNA"  මවලා තිමබනවා. ඒක " 
Sampanthan's National Army" එක2 එමහම නැ නේ 
සුමන්තිරන්මද "නැ නල් ප  ය" මවලා තිමබනවා. මදමළ 
භා ාව කථා කරන ජනතාව , මයෝජනය කරන මන්ත්රීවරුන්ට 
තමන්මද ජනතාව මවනුමවන් විසාා ගන්න තිමබන රශ්්න ටික 
විසාාගන්න බැරි මවලා තිමබනවා2 ඒ ප  ය එ මකමනටමමද2 
මදමදමනටමමද බූදලය  බවට ප  මවලා එ ස  ජාතික 
ප  ය  එ ක ඇති කරමගන තිමබන ඒ deal එක සහ ඒ ගිවිසුම 
, සා. ඒ , සා අද මදමළ භා ාව කථා කරන ජනතාව මවනුමවන් 
වැඩිපුරම කථා කරන්න ඉන්නා මදමළ ජාතික සන්ධානමේ සමහර 
මන්ත්රීවරුන් අපිට ආපනශ්ාලාමේදී හේබ වුණාම2 පුස්තකාලමේදී 
හේබ වුණාම -මම  ඒ අයමද රශ්්න මවනුමවන් දීර්ඝ කාලය  
මැදිහ  මවච්ච මකමන  , සා- අපි  එ ක මප ේගලිකව කථා 
කරලා කියන්මන්2 මේ සේමුතිවාදී ආණ්ඩුමවන් මනළා ගන්න 
තිබච්ච මහොාම අස්වැන්න මවච්ච ඒ මදමළ භා ාව කථා කරන 
අයමද ජාතික රශ්්නයට විසඳුම  ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව මඟ 
හැරුමණ්2 ඒ අයට නායක වය මදන කිහිප මදමනටම මප ේගලික 
පරමාර්ථ ඉස්සරහට දමාමගන ඇති කරග  මේශ්පාලන deal එක 
, සාය කියලායි. ඒ අය  ඒක පිළිගන්නවා. මදමළ භා ාව කථා 
කරන ජනතාවමද රශ්්න විසාා ගැනීමට මේශ්පාල, ක වශ්මයන් 
deal එක  දමාගන්න තිබුණු අවස්ථාව අහිමි වුණා කියන 
කාරණය ඒ මගොල්ලන් පවා පිළිගන්නවා.  

117 118 



පාර්ලිමේන්තුව 

ගන ඉ. චාේස් නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மைநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
 

නැඟී සිටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගන ඩිලාන් මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிைான்  சபசரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

No, let me speak.   
 

ගන ඉ. චාේස් නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மைநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔයමගොල්ලන්මද ප  මේ තිමබන රශ්්න 

ඉස්මසල්ලා මබ්රා ගන්න. ඊට පසුව අමන  ප   ගැන කථා 

කරන්න පුළුවන්. 

 

ගන ඩිලාන් මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிைான்  சபசரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මම කියන්මන් මමද මතය. ඔබතුමන්ලාට -[බාධා කිරීම ] 

කට්ටිය ඉන්නවාමන්. මේක මමද මතය. මමද මතය කථා 

කරන්න මට ඉඩ මදන්න ඕනෑ. මමොකද2 අමක රමට් තමන්මද 

මතය කථා කරන අයට මවඩි තබන කට්ටිය දැන් නැහැ මන්. ඒ 

, සා මමද මතය රකාශ් කරන්න මට ඉඩ මදන්න ඕනෑ. මමද 

මතය රකාශ් කළාට පසුව තමුන්නාන්මසේ ට උ තර මදන්න 

පුළුවන්. තමුන්නාන්මසේලාමද කථික මහ වරුන් ඉන්නවා. මේක 

මමද මතය. මම පැහැදිලිවම දකිනවා2 ඉතාම ස්වර්ණමය 

අවස්ථාව  මඟ හැරුණු බව. මම හැම දාම කියන විධියට අන්තිම 

බස් එක ඒ තිබුමණ්. රධාන ප   මදක එකට වැඩ කළා2 

සේමුතිවාදී ආණ්ඩුව ඇතුමළේ. එමසේ වැඩ කරනමකොට2 මේ රශ්්නය 

විසාා ගන්න තිබුණු රධානතම අවස්ථාව මඟ හැරුමණ්2 මදමළ 

ජාතික සන්ධානමේ -ඔ මකෝම මනොමවයි- නායකමයෝ යැයි 

කියන එ මකමන 2 මදමදමන  ගහග  මවන මේශ්පාලන deal 

එක  , සායි. ඒ , සා එම රශ්්නය විසාා ගැනීමට තිබුණු මහඟු 

අවස්ථාව මඟ හැරුණා. ඒක අපි කියන්නට ඕනෑ. ඒ , සා දැන්ව  

ඇස් ඇරගන්න. ගිය සතිය මවනකේ මදමළ ජාතික සන්ධානමේ 

නායකමයෝ ප තරවලට කිේමේ2 හැන්සාඩ වාර්තාවල කියා 

තිබුමණ් මමොක ද? "ජනමත විචරණයට යන්මන් නැතුව2 අපිට 

විසඳුම  වැඩ  නැහැ." කියලායි කියා තිබුමණ්. ඔන්න2 ගිය 

සුමාමන් ඉාලා කියන්න පටන් මගන තිමබනවා2 "නැහැ2 නැහැ. 

එමහම ජනමත විචාරණයකට යන්න ඕනෑ නැහැ. ඒකට 

අවශ්යතාව  නැහැ" කියලා. ඒ , සා තමන්මද භා ාව කථා කරන 

ජනතාවමද රශ්්නය පැ තකට දමා2 එ ස  ජාතික ප  ය  

එ ක මවනම deal එක  දමාමගන2 ඒ deal එක හරහා පිටුපස 

මදොමරන් අගමැතිතුමාට අවශ්ය කරන බලය ලබා දීම සාහා 

කටයුතු කිරීම , සා තමයි අද මදමළ ජාතික සන්ධානමේ 

මන්ත්රීවරුන් අපට කැන්ටිමේදී2 පුස්තකාලමේදී හේබ වුණාම 

පැමිණිලි කරන්මන්2 ඒ මගොල්ලන්මද රශ්්න පැ තකට දමා ඒ 

මගොල්ලන්මද සමහර නායකයින් deals දමාග ත වගට. එමහම 

deals දමා ගන්නා මවන  සමහර නායකයින් ඉන්න පුළුවන්. ඒක 

මවනම රශ්්නය . හැබැයි2 මේ රශ්න්ය පිළිබාව දිගින් දිගටම - 

 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාට තව විනාඩි මදකක පමණ 

කාලය  ඉතුරු දි තිමබනවා. 

ගන ඩිලාන් මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிைான்  சபசரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මට සාරතී දු ්මන්ත 

මන්ත්රීතුමාමද මේලාව  ලබා දුන්නා. 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ කාලය  එ ක තමයි. 

 
ගන ඩිලාන් මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு  டிைான்  சபசரரா) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

මහොායි.  

මේ රශ්්නය විසාා ගන්න අවශ්යකම තිමබනවා නේ2 දැනු  
රමාද නැහැ. ශ්රී ල කා , දහස් ප  ය සහ ඒකාබේධ විප  ය තුළ 
අපි වාමද මන්ත්රීවරුන් තවම ඒ ජාතික රශ්්නය විසාා ගැනීම 
සාහා අවශ්ය කරන වැඩ පිළිමවළ  , ශ්්චිත වශ්මයන් මහොයනවා. 
හැබැයි2 මේශ්පාලන වාන් නැතුව. අපි ඒකට සූදානේ. හැබැයි2 
ඒමකන් මේශ්පාලන වාන් ගන්න බලන්මන් නැතිව. අමක රමට් 
සමහර ටමඩා ප  වල නායකමයෝ මැතිවරණ ක්රමය දිහා 
බලන්මන්2 විධායක ජනාධිපති ක්රමය දිහා බලන්මන් තමන්මද 
ජන කණ්ඩාය මේ රශ්්න විසාා ගන්න මනොමවයි2 තමන්ට 
මකොමහොමද2 ඒමකන් වාන්ය  ගන්මන් කියන කාරණය ඉස්මතු 
කරගන්නයි. 

එමහම බලන්මන් නැතුව අව කව මේ රශ්්නය දිහා බලනවා 
නේ මම හිතන විධියට අපට මේ රශ්්නය මබ්ර ගන්න පුළුවන්. අද 

උමේ වරුමේ මහින්ද සමරන් හ මැතිතුමා -මම කැමැති මහෝ 
අකැමැති වුණ  එතුමාමද සමහර ක්රියා මාර්ගවලට- උ සාහය  

ග තා2  ජිනීවාවල පවතින රශ්්නයට ආණ්ඩුව  සමඟ අප  පාතී 
යේ යේ රමේශ්යකට එන්න. හැබැයි2 ඒකට ලැබුණු උ තරය 

මබොමහොම රහාර මක එක . ඒ , සා තමයි අපි දිගින් දිගටම 

එතුමා වාමද උදවියට කියන්මන්2 මේ ත  වය ම රුේ ගන්න 
කියලා. මමතැන තිමබන්මන් අව කවම ජිනීවාවල රශ්්නය විසාා 

ගන්නව 2 විධායක ජනාධිපති ක්රමය අමහෝන් කිරීමටව 2 
මැතිවරණ ක්රමය මවනස් කිරීමටව  තිමබන උ සාහය  

මනොමවයි. මමතැන තිමබන්මන් මේශ්පාලන බල මපොරය . ඒ 
මේශ්පාලන බල මපොරය ගැන කථා කරනමකොට අපට 

අ, වාර්යමයන්ම න්ේධ වනවා2 මේ අය වැය එ ස  ජාතික 

ප  මේ අවසාන අය වැය මසේ සල න. 

ගරු මුජිබුර්  රහුමාන් මන්ත්රීතුමා ජනාධිපතිතුමාට මපොඩි 

අභිමයෝගය  කළා  දැන් ජනාධිපතිවරණය  තියන්න කියලා. 
උමේ වරුමේ ජයේපති වික්රමර න මන්ත්රීතුමා කිේවා2  

ජනාධිපතිවරණය  තියන්න එපා කියලා. වර්තමානමේ2 මේ 
මවලාමේ ජනාධිපතිරණය  පව වනවා නේ වයවස්ථාව අනුව 

පව වන්න පුළුවන් මකොමහොමද? එමහම නේ2 ඒ සාහා වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමා තරග කරන්නම ඕනෑ. එතුමා තරග කරන්මන් 
නැ නේ එතුමාට මැතිවරණය  තියන්න බැහැ2 මේ තරේ 

ඉ මනට. ජයේපති වික්රමර න මන්ත්රීතුමා කියනවා2 
මැතිවරණය  තියන්න එපා කියලා. නමු  ඒ පැ ම ම එ  

මකමන  කියනවා2 වහාම මැතිවරණය  තියන්න කියලා. 
නීතයනුකූලව වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලන්මන් නැ නේ 

මැතිවරණය  පව වන්න බැහැ. එ ස  ජාතික ප  ය තුළ 

එකිමනකා අතර තිමබන්නා වූ රශ්්න2 එ ස  ජාතික මපරමුණ 
ඇතුමළේ තිමබන රශ්්න විසාා ග ම  නැ නේ2  ඊළඟ මාස 

අමට්ව  මේ ජනාධිපතිතුමාමද කාලය තුළ මේ රමට් තිමබන 
රධානම රශ්්න ටික විසාා ගන්න බැරි වනවා කියලා මා හිතනවා.   
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2  මේ අය වැය ම ගල සමරදිර 

මැතිතුමා ඉදිරිප  කළා. මේ ම ගලමද අය වැය2 එ ස  ජාතික 

ප  මේ අවම ගල අය වැය කියලායි මට නේ මපමනන්මන්. 

මබොමහොම ස්තුතියි. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට2 ගරු වජිර අමබ්වර්ධන ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

9ක කාලය  තිමබනවා. 
 

[අ.භා. 1.53] 
 

ගන  වජිර අමේවර්ධාන මහතා (අභයන්තර හා ස්වමීශ් 

කටයුතු සහ ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு வஜிர அசபவர்தன-உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சமபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமமச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2  ජනාධිපති කාර්යාලය2 

අරාමාතය කාර්යාලය2 උපරිමාධිකරණ වි, ශ්්චයකාරවරුන්2 

අමාතය මණ්ඩලය ඇතුළු ආයතන 15  සේබන්ධ  වැය ශීර්  

පිළිබාව සාකච්ඡා කරන මවලාමේ මම එක කාරණය  ගැන 

පමණයි අවධානය මයොමු කරන්න බලාමපොමරො තු මවන්මන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 විමශ්ේ මයන් අමක රජය වින්න් 

ඇති කළ මකොමි න් සභා හරහා ඇති දි තිමබන යහප  රතිලල 

සහ අයහප  රතිලල කියන කාරණා මදක ගැනම රජය  හැටියට 

ඉතාම කල්පනාමවන් බලන්න න්ේධ වනවා කියලා මා හිතනවා. 

මම ඇහුේ කන් දුන්නා2 අනුර ටමමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා ඒ 

අ ශ්ය පිළිබාව මහොා විරහය  කළා.  සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවම 

ගරු කථානායකතුමාමද අවධානයට  මයොමු කළ යුතුව තිමබනවා2 

මකොමි න් සභාවල කාර්ය සහ කර්තවය පිළිබාව. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව අනුව  මහජනතාව වින්න් ලබා  මදන mandate එක   

ක්රියාවට නැ දිමට ආණ්ඩුවට2 පාලන ප  යට  තිමබන බාධා සහ 

ඒවා , රාකරණය කර ගැනීම පිළිබාව කථානායකතුමා වින්න් 

නැවත සලකා බැලිය යුතුව තිමබනවා. ගරු අනුර ටමමාර 

දිසානායක මන්ත්රීතුමා කියපු කාරණා සේපූර්ණමයන් සතයයි. මේ 

මකොමි න් සභාවලින් රටක  අමාතයා ශ්වලින් රමට් ස වර්ධනයට 

න්දු වන හා, ය සහ න්ේධ වන පාඩුව  ගණනය කරලා බලලා2 අපි 

ඒවා , වැරදි කර ගත යුතුව තිමබනවා. එමසේ මනොමැති වුමණො  

රාජය පාලනය කරන කණ්ඩායම හැටියට බරපතළ මඛ්දවාචකයට 

මුහුණ මදනවා. එම , සා මම අමක න්යලු , මයෝජිතයන්මද 

අවධානය මයොමු කරන්න කැමැතියි2 අපි  සේභාවමයන් ඇති කළ 

මකොමි න් සභා හරහා න්දු වූ මහොා දෑ වාමදම2 න්දු වන බරපතළ  

අඩුපාඩු පිළිබාව අවධානය මයොමු කළ යුතු බව.  ඒ කරුණු විරහ 

කරන්න මේ විනාඩි නවයක කාලය මදි. නමු 2 මට ඕනෑකම 

තිබුණා මේ කාරණයට අවධානය මයොමු කරවන්න.  

සමස්ත මකොමි න් සභා හරහා න්දු වන බරපතළ හා, ය 

ගණනය කිරීම  න්දු කළ යුතුව තිමබනවා. සමහර ලිපිවලට මාස 

6 2 8 2  0  යනමත  පිළිතුර  ලබා ගැනීමට මනොහැකිදිම 

, සා අමාතයා ශ්වල ක්රියාකාරි වයට තිමබන බාධා අවම කර ගත 

යුතුයි. ඒ ඒ අමාතයා ශ්වලින් ගරු කථානායකතුමා මවත ඒ කරුණු 

ලිඛිතව භාරදීමමන් අනතුරුව විභාග කරලා2 මහජන 

, මයෝජිතයන්මද රශ්්නවලට ඇහුේකන් මදන්න අවස්ථාව  ලබා 

දීම  සාහා කථානායකතුමා අවසථ්ාව  ලබා දිය යුතුව තිමබනවා. 

උදාහරණය  විධියට කියනවා නේ2 චාල්ස් , ර්මලනාදන් 

මන්ත්රීතුමා මේ ගරු සභාමේ ඉන්නවා. චාල්ස් , ර්මලනාදන් 

මන්ත්රීතුමා , තර ඇවිල්ලා මන්නාරම රමේශ්මේ රශ්්න 

ගණනාව  ඉදිරිප  කරනවා. අමන  මන්ත්රීතුමන්ලා  රශ්්න 

ඉදිරිප  කරනවා. මූලාසනමේ ඉන්න මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමා  

එවැ,  රශ්්න ඉදිරිප  කරනවා. එතමකොට ඒ රශ්්න  සමඟ 

මතුමවලා තිමබන ත  වය  පාර්ලිමේන්තුමේ ගරු 

කථානායකතුමාට මයොමු කිරීම තුළින් , වැරදි කර ගත යුතුව 

තිමබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අනුර ටමමාර දිසානායක 

මන්ත්රීතුමා කිේවා වාමද මේ කටයුතු ගැන සුපරී  ාව  

කථානායකවරයා හරහා න්දු මනොදිම මහේතුමවන් බරපතළ ගැටලු 

රාශිය  ඇති මවලා තිමබනවා. අපි ඒ ගැන පාර්ලිමේන්තුමේ 

දවසක  විවාදය  කමළො   න්යලු අමාතයා ශ් කරුණු ඉදිරිප  

කරයි කියලා මම හිතනවා. මේ පවතින ත  වය මවනස් කර 

ගැනීම සාහා වහාම මේ මකොමි න් සභාවල  guidelines, 

regulations යනාදිමයන් න්දුවන හා, ය ගණනය කළ යුතුව 

තිමබනවා. එමහම නැ නේ ඉදිරි කාලමේදී මේවායින් න්දුවන 

බරපතළ හා, වලට අමාතයා ශ්වලට පමණ  වග කියන්න බැරි 

තැනකට යා යුතුව තිමබනවා. මේ ගැටලු ඉදිරි කාලමේදී , වැරදි 

කර ගන්න ඕනෑ. , වැරදි කර ගන්න බැරි නේ අමක යුතුකම තමයි 

සතය ත  වය පාර්ලිමේන්තුව හමුමේ ඉදිරිප  කිරීම හා ඒවා 

, වැරදි කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. එමසේ , වැරදි කර ගැනීමට 

මනොහැකි නේ එවැ,  ත  වය  ඇති දිමට තුඩු දුන් මහේතු 

සේබන්ධමයන් අදාළ ආයතන දැනුව  කිරීම සාහා අපි කටයුතු 

කළ යුතුව තිමබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අපි 10 5 ජනවාරි 08 

මව, දායින් පස්මසේ මකොමි න් සභා ඇති කරලා2 ඒවා ශ් තිම  

කරලා තිමබනවා; අමගෝස්තු  7 මව, දායින් පසුව තව  

ශ් තිම  කරලා තිමබනවා. අපි  ල    5කට ආසන්න  රාජය 

මසේවකයන්මද පඩි වැඩි කර රාජය මසේවය ශ් තිම  කර 

තිබුණ 2 රමට් ස වර්ධනයට ඔවුන්මගන්  ගන්න තිමබන සහයට 

බාධාව  න්දු මවනවා නේ2 ඒක බරපතළ ත  වය  කියලා මම 

හිතනවා. මට මේ ගැන උදාහරණය  විධියට එක කාරණය 2 

මදක  කියන්න පුළුවන්. අමක අමාතයා ශ්යට තට්ටු 11ක නව 

මගොඩනැඟිල්ල  ඉදි කළාම2 ඒ මගොඩනැඟිල්මල්   අවශ්යතාව 

සාහා අවශ්ය කරන යේ යේ , ලධාරින්2   Premises Manager 

වාමද මකමනටමමද අවශ්යතාව ඉදිරිප  කළාම මේ අයට ඒ 

පිළිබා අවමබෝධය 2 ස කල්පය 2 කල්පනාව 2 කින්ම හැඟීම  

නැහැ. ඒ අය හිතනවා2 ඒක තව කාට හරි කරන්න පුළුවන් කියලා.  

සේපූර්ණමයන්ම computerized වුණු මගොඩනැඟිල්ල  ඉදි 

වුණාම2 Premises Manager  මකමනටමමද තිමබන වටිනාකම 

පිළිබා අවමබෝධය  ඒ අයට නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒ 

මගොල්ලන් කියනවා2 "නැහැ2 ඒක තව කාට හරි කරන්න පුළුවන්" 

කියලා. එමහම කරන්න බැහැ. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව 

මකොමි න් සභාවලට රතිප ති තීරණය කරන්න බැහැ. මකොමි න් 

සභාමේ යුතුකම වන්මන්2 පාර්ලිමේන්තුව හදන2 

පාර්ලිමේන්තුමවන් අනුමත කරන  යේ යේ කරුණු කාරණා 

ක්රියාවට නැ දිම සාහා අවශ්ය guidelines මපන්දිම පමණයි.  

මරගුලාන් හදා දීම යුතුකම . හැබැයි2 රතිප ති සේබන්ධමයන් 

මකොමි න් සභා මැදිහ  වුමණො  බරපතළ ත  වය  

අනාගතමේ ඇති මවන්න ඉඩ තිමබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, 2 මේ ගැන ගරු කථානායකතුමාමද අවධානය මයොමු 

කළ යුතුව තිමබනවා. අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා වාමද2 

සමස්ත මකොමි න් සභා ක්රියාවලිය සේබන්ධමයන් ඇති දි තිමබන 

ත  වය ගැන කරුණු ඉල්ලුමවො 2 මට  පුළුවන් න්යලු මකොමි න් 

සභා ගැනම න්යලු මතොරතුරු සපයන්න. අපට එ  එ  වශ්මයන් 

ඒ මතොරතුරු ලබා මදන්න පුළුවන්කම තිමබනවා. උදාහරණය  

හැටියට ග තාම2 අපි නීති , ලධාරිමය  අමාතයා ශ්යට බාවා 

ගන්නා විට ඒ බාවා ගැනීමේ ක්රියාපටිපාටිය දිහා බැලුවාම 
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පාර්ලිමේන්තුව 

කනගාටුදායකයි.  එවැ,  වැරදි විධිමේ බාවා ගැනීමේ පරිපාටිය  

තමයි අනුගමනය වන්මන්.  නීති , ලධාරිමය  බාවා ගැනීමට 

සුදුසුකේ විධියට සලකන්මන්2 ඔහු   නීති වි තියට පැමිණි දිනමේ 

න්ට වයස් ගත දිම නේ2   ඒ අමාතයා ශ්යට  බාවා ගන්න නීති 

, ලධාරියාමගන් ඒ අවශ්ය ඉල ක සේපූර්ණ කරන්න බැරිව 

යනවා.   

ඒ , සා අමාතයා ශ් තුළ ඇති දි තිමබන බරපතළ ගැටලුවලට 

මුහුණ දීම සාහා අවශ්ය කටයුතු කිරීම සේබන්ධමයන් ගරු 

කථානායකතුමාමද විමශ්ේ  අවධානය මයොමු කළ යුතුව තිමබනවා 

කියා මම හිතනවා.  මේ සේබන්ධමයන් අපට අලුමතන් හිතන්න 

මවලා තිමබනවා.  

මම ඊට වඩා කරුණු කියන්න යන්මන් නැහැ2 මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුම, .  ගරු ඩිලාන් මපමර්රා මැතිතුමා අල්ලස ්

මදපාර්තමේන්තුමේ , ලධාරින්මද වැටුක  සේබන්ධව කථා 

කරනවා මම අහමගන හිටියා.  නීතිපති මදපාර්තමේන්තුව සමඟ 

ගලපා කරුණු කිේවා. ඇ ත වශ්මයන්ම  ඒ අයමද වැටුක වැඩි විය 

යුතුයි කියලා මම හිතනවා. අල්ලස් මදපාර්තමේන්තුමේ රශ්්නය 

ඉ ම, න් , රාකරණය කරන්න අමක ගරු අගමැතිතුමාමද 2 

රජමේ  අවධානය මයොමු මේවි කියලා මම හිතනවා.  හැබැයි2  

ඇති මවලා තිමබන මේ ත  වය , රාකරණය කර ගැනීම සාහා 

අ, වාර්යමයන්ම ගරු කථානායකතුමාමද විමශ්ේ  අවධානය 

මයොමු කළ යුතුව තිමබනවා. උදාහරණය  විධියට මමද 

අමාතයා ශ්ය යටම  තිමබන මරජිස්ට්රාර් ජනරාල් 

මදපාර්තමේන්තුව ග මතො 2 අවුරුදු  55  වයසයි.  

අරාමාතයතුමා මට ලිපිය  එවමින් කියනවා2 "ඔමබ් 

මදපාර්තමේන්තුව මලෝකමේ  70වැ,  තැන..." කියලා. මලෝකමේ 

රටවල් 149යි. මලෝකගත ලැයිස්තුමේ මේ මදපාර්තමේන්තුව 

ඉන්මන්  70වැ, තැන. ඒ  70 තැන මවනස් කරන්න යේ යේ 

මයෝජනා යවන විධිය ගැන බැලුවාම මබොමහොම කනගාටුදායකයි. 

ඒ , සා මකොමි න් සභාවල කර්තවය ගැන අපි නැවත න්තා බැලිය 

යුතුව තිමබනවා2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුම, 2 ඔබතුමාට ලැබී තිමබන කාලය අවසන්. 
 

ගන වජිර අමේවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு வஜிர அசபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

මහොායි.  

උදාහරණය  හැටියට අපි එම මදපාර්තමේන්තුව මේ 

 6වැ, දා විශ්ාල රතිස විධානයකට තල්ලු කර තිමබනවා2 අවුරුදු 

 55කට පස්මසේ. ඒ , සා මමවැ,  ආයතන පාලනය කරන අ ශ් 

පිළිබා පාර්ලිමේන්තුමේ මීට වඩා දැඩි අවධානය  මයොමු විය 

යුතුව තිමබනවා. ඒ පිළිබාව  ගරු කථානායකතුමාමද අවධානය 

මයොමු මේවි කියලා මම හිතනවා.   මේ සේබන්ධමයන් වහාම ක්රියා 

කළ යුතුයි කියන එක  මත  කරමින් මමද කථාව අවසන් 

කරනවා.  
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මබොමහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට2 ගරු මාවව මසෝ. මසේනාධිරාජා මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලය  තිමබනවා. 

[பி.ப. 3.03] 

 

ගන මාවව මසෝ. මසේනාධිරාජාා මහතා 
(மாண்புமிகு மாமவ.  சசா.  சசனாதிராஜா) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று 

இங்கு முக்கியமாக ஜனாதிபதி அவர்களின்கீழ் வருகின்ற 

திமணக்களங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் விடயங்கள் சம்பந்தமான 

வரவு சசைவுத்திட்டக் குழுநிமை விவாதம் நமடசபற்றுக் 

சகாண்டிருக்கின்றது. உண்மமயில், இந்த நாட்டுக்கு நிமறசவற்று 

அதிகார ஜனாதிபதி முமற சஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்களினால் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்குப் பிறகு, இந்த நாட்டிசை 

ஜனாதிபதியாகத் சதாிவுசசய்யப்பட்ட ஒவ்சவாருவரும் தாங்கள் 

நிமறசவற்று அதிகார ஜனாதிபதி முமறமய ஒழித்துவிடுசவாம் 

என்று மக்களுக்கு வாக்குறுதியளித்துவந்த வரைாற்மற இந்த நாடு 

அறியும்.  

அப்படித்தான் இப்சபாழுது ஜனாதிபதியாக இருக்கின்ற 

மமத்திாிபாை சிறிசசன அவர்களும் 62 இைட்சம் மக்களின் 

வாக்குகமளப் சபற்று 2015ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மாதம் 

ஜனாதிபதியாகத் சதாிவுசசய்யப்பட்டசபாழுது, இந்த நாட்டு 

மக்களிடத்தில், குறிப்பாகத் தமிழ் மக்களிடத்திசை ஒரு 

நம்பிக்மகசயற்பட்டிருந்தது. சிறுபான்மமத் சதசிய இனங்களான 

தமிழ், முஸ்லிம், மமையக மக்கள் எல்சைாரும் ஒருமித்து 

மமத்திாிபாை சிறிசசன அவர்கமள ஜனாதிபதியாகத் 

சதாிவுசசய்தார்கள்; அந்த மக்களுமடய வாக்குகசள அவருமடய 

சவற்றிக்குக் காரணமாக இருந்தன. 

தமிழரசுக் கட்சிமயப் பற்றிப் சபசுகின்றசபாது, அதற்குப் 

பிறகு வந்த தமிழர் விடுதமைக் கூட்டணிமயப் பற்றிப் 

சபசுகின்றசபாது, முன்னாள் அமமச்சராக இருந்த அமரர் மு. 

திருச்சசல்வம் அவர்கள், அவருமடய மகன் கைாநிதி நீைன் 

திருச்சசல்வம் ஆகிசயார் பற்றிக் குறிப்பிட சவண்டும். கைாநிதி 

நீைன் திருச்சசல்வம் அவர்கள் உைகத்திசை உள்ள நாடுகளின் 

அரசியைமமப்புக்கமள மிகவும் நன்கு அறிந்த ஒருவர்; ஆபிாிக்க 

நாடுகளிலும் சவறுசிை நாடுகளிலும் அவற்றின் அரசியைமமப் 

புகமள உருவாக்குவதில் மிகப் சபரும் பங்காற்றியவர். இந்த 

ஜனாதிபதி முமற பற்றி திரு. நீைன் திருச்சசல்வம் அவர்கள் 

எங்களுடன் சபசுகின்றசபாதும் கைந்துமரயாடுகின்றசபாழுதும் 

நாங்கள் அவாிடம் அந்த முமற பற்றிப் பை சகள்விகமள 

எழுப்பியிருக்கிசறாம். “இைங்மக நாட்டுக்கு நிமறசவற்று அதிகார 

ஜனாதிபதி முமற சபாருத்தமாக இருக்கும்; அந்த முமறமய 

நாங்கள் ஆதாிக்க சவண்டும்” என்று அவர் கூறி வந்திருக்கின்றார். 

அந்த முமறயின்கீழ் சதாிவு சசய்யப்பட்டவர்களில், தமிழ் 

மக்களின் வாக்குகமள மிகப் சபருமளவில் சபற்ற முன்னாள் 

ஜனாதிபதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க அவர்களும் ஒருவராவார். 

1920களிசை எஸ்.டப்ளியு.ஆர்.டீ. பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 

'ஒக்ஸ்சபார்ட்' பல்கமைக்கழகத்தில் படித்துவிட்டு இைங்மகக்கு 

வந்தசபாது, சவள்மளக்காரர்களிடமிருந்து இைங்மகமய 

விடுதமை சசய்வதற்கான சபாராட்டங்கள் நிகழ்ந்த காைத்தில், 

கண்டியத் தமைவர்கசளாடு சசர்ந்து "சமஷ்டி அமமப்பு முமறதான் 

இந்த நாட்டுக்கு உகந்தது; ஆயிரம் எதிர்ப்புக்கள் வந்தாலும் நாம் 

அமத நிமறசவற்ற சவண்டும்" என்று கூறினார். இது சம்பந்தமாக 

"Ceylon Morning Leader" பத்திாிமகயிசை அவர் நான்கு 

கட்டுமரகமள எழுதியிருந்தார். ஆனால், பண்டாரநாயக்க 

அவர்கள் தனது ஆட்சிக் காைத்தில் - 1957ஆம் ஆண்டு - 

எங்களுமடய தமைவராக இருந்த தந்மத சசல்வநாயகம் 

அவர்களுடன் சசய்துசகாண்ட ஒப்பந்தத்துக்குப் பின்னர் 

சுட்டுக்சகால்ைப்பட்டார். அது துரதிருஷ்டவசமான ஒரு நிகழ்வு.  

திரு. பண்டாரநாயக்க அவர்களுமடய மகளான சந்திாிகா 

பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்கள் 1995ஆம் ஆண்டு 68 

வீதமான வாக்குகமளப் சபற்று ஜனாதிபதியாகத் சதாிவு 

123 124 

[ගරු  වජිර  අමබ්වර්ධන  මහතා] 



2019 මාර්තු  3 

சசய்யப்பட்டார். அவருமடய பதவிக் காைத்தில் அவருக்குச் சிறந்த 

ஆசைாசகர்களாக இருந்த சபராசிாியர் ஜீ.எல். பீாிஸ் அவர்களும் 

திரு. நீைன் திருச்சசல்வம் அவர்களும் இந்த நாட்டினுமடய இனப் 

பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு திருமதி சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 

அவர்களுக்கு உதவிபுாிந்தார்கள். இந்த நாட்டிசை ஒற்மறயாட்சி 

ஒழிக்கப்பட்டு, பிராந்தியங்கள் இமணந்த ஓர் அமமப்பு முமற - 

"பிராந்தியங்களின் ஒன்றியம்" - "union of regions" என்ற 

அடிப்பமடயில் ஓர் அரசியைமமப்மப உருவாக்குவதற்கு 

ஏற்றவமகயில் அதாவது, வடக்கு, கிழக்கு இமணயக்கூடியதாக 

முழுமமயான அதிகாரங்கள் பகிரப்பட்டு, முஸ்லிம் மக்களும் 

அவர்களுமடய பிரசதசத்திசை ஆளுமகமயச் சசய்யக்கூடியதாக 

ஒரு திட்டத்மத அவர் சகாண்டுவந்தார். அந்த வமகயில், இந்த 

நாட்டில் ஜனாதிபதியாக இருந்தவர்களில் மிகச் சிறந்தசதாரு 

தீர்வுத் திட்டத்மத முன்மவத்தவர் என்ற சபருமம சந்திாிகா 

பண்டாரநாயக்க அவர்களுக்குத்தான் உாித்தானது. அசத 

நம்பிக்மகயின் அடிப்பமடயில், அவருமடய நம்பிக்மகக்கு 

உாியவராக இருந்த மமத்திாிபாை சிறிசசன அவர்கமள 

ஜனாதிபதி சவட்பாளராகத் சதாா்ந்சதடுப்பதற்குப் பிசராித்ததில் 

சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க அவர்களுக்கும் பங்குண்டு என நான் 

நம்புகின்சறன்.   

இந்த நாட்டினுமடய தற்சபாமதய ஜனாதிபதிமய 2015ஆம் 

ஆண்டு மத மாதம் சதாிவுசசய்தசபாழுது அவர்மீது மக்கள் 

சகாண்டிருந்த நம்பிக்மக, சசன்ற சிை மாதங்களுக்கு 

முன்னர்வமர, அதாவது, கடந்த ஒக்சடாபர் மாதம்  26ஆம் 

திகதிவமர இருந்தது. இந்த நாட்டின் அரசியைமமப்மப நாங்கள் 

ஏற்றுக்சகாள்ளாவிட்டாலும், அதற்கு எங்களுமடய சம்மதம் 

இல்ைாவிட்டாலும், அரசியைமமப்புக்கான 19வது திருத்தத்துக்கு 

எதிராக சமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் சசயற்பட்டமத நாங்கள் 

ஏற்றுக்சகாள்ளவில்மை. அசதசநரம் 19வது திருத்தத்மத 

நிமறசவற்றுவதற்காக அவரும் ஆதரவு சதாிவித்திருந்தார். 

இருந்தசபாதிலும் சமதகு ஜனாதிபதி மமத்திாிபாை சிறிசசன 

அவர்கள் 19வது திருத்தத்துக்கு எதிராக சகௌரவ ரணில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்கமளப் பதவியிலிருந்து நீக்கி, மேிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்கமளப் பிரதமராக நியமித்தார்; ஒரு சதர்தமை 

சநாக்கித் சதமவயான அமமச்சர்கமளயும்  நியமித்தார்; பின்னர் 

பாராளுமன்றத்மதக் கமைத்தார். இமவசயல்ைாம் 

அரசியைமமப்புக்கான 19வது திருத்தத்துக்கு விசராதமானசதன்று 

நீதிமன்றத்திசை தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு, இந்தப் பாராளுமன்றம் 

மீண்டும் கூடி, இப்சபாழுது நமடசபற்றுக் சகாண்டிருக்கின்றது. 

சுட்டுக்சகால்ைப்பட்ட திரு. நீைன் திருச்சசல்வம் அவர்கள் 

உயிசராடிருந்தால் இந்த நடவடிக்மககளின் விமளவு பற்றி 

நாங்கள் அவாிடம் சகட்டிருப்சபாம்.  

இந்த நாட்டிசை இருந்த ஒவ்சவாரு நிமறசவற்று 

ஜனாதிபதியும் - மமத்திாிபாை சிறிசசன வமர - சதர்தல் 

காைங்களில் சகாடுத்த வாக்குறுதிகள் அவர்களால் மீறப்பட்டு 

வந்துள்ளன. தற்சபாமதய ஜனாதிபதி 62,00,000 மக்களுக்கும் 

சகாடுத்திருந்த வாக்குறுதிகமள இன்று மீறியிருக்கிறார். 

இன்மறய ஜனாதிபதிக்கு குறிப்பாக, சிறுபான்மமத் சதசிய 

இனங்களான - சிறுபான்மம மக்களான தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் மிக 

நம்பிக்மகசயாடு வாக்களித்திருந்தனர். அவர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு 

வந்தசபாது அது சம்பந்தமாக எங்களுக்கு மிகுந்த நன்றிமயச் 

சசான்னார். இந்த நாட்டின் இனப் பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்கு 

இந்த நல்ைாட்சி அரசாங்கத்தினால் நடவடிக்மக எடுக்கப்படும் 

என்றும் அதமனத் தீர்த்துமவப்பதாகவும் யாழ்ப்பாணத்தில் நானும் 

அமர்ந்திருந்த ஒரு சமமடயில் அவர் கூறினார். இந்த நாட்டிசை 

நிமறசவற்று அதிகார ஜனாதிபதி முமற ஒழிக்கப்பட சவண்டும் 

என்பதற்காக ஒவ்சவாரு ஜனாதிபதித் சதர்தலிலும் மக்கள் 

வாக்களித்திருந்தார்கள். 

இப்சபாழுது ஜனாதிபதி அவர்கள் மிகப்சபரும் அவை 

நிமையில் இருக்கிறார். அதாவது, நாட்டினுமடய இனப் 

பிரச்சிமன தீர்க்கப்படாமல், இைட்சக்கணக்கான மக்கள் சபாாிசை 

தங்கள் உயிர்கமளப் பலிசகாடுத்ததற்குப் பிறகும், சர்வசதச 

தமையீடுகள், அதாவது இனப் பிரச்சிமனக்கும் ஏமனய 

பிரச்சிமனக்கும் தீர்வு காணப்பட சவண்டும் என்ற மனித 

உாிமமப் சபரமவயின் தீர்மானம் வந்தசபாழுதும், அமத நாங்கள் 

ஏற்கமாட்சடாம்; அதற்குக் கட்டுப்படமாட்சடாம்; அதிலிருந்து 

விைகி இருப்சபாம் என்று இன்றுவமர மமத்திாிபாை சிறிசசன 

அவர்கள் சபசிக் சகாண்டிருக்கின்றார். இந்த நிமையில், 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழ் மக்கள்தான்! மீண்டும் மீண்டும் 

ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் தமிழ் மக்கள்தான்! அதனால் நிமறசவற்று 

அதிகார ஜனாதிபதி முமற இந்த நாட்டுக்குத் சதமவயற்ற 

சதன்பது ஜனாதிபதி அவர்களின் நடவடிக்மககளினாசைசய 

நிரூபிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றது.  

இஸ்சரல் நாட்டிசை பிரதமராக இருப்பவருக்கு நிமறசவற்று 

அதிகாரமுள்ள ஜனாதிபதிக்கான அதிகாரமும் - powers of 

Executive Presidency - இருக்கின்றது. இந்தியாவின் ஜனாதிபதி 

முமறயின்படி, ஜனாதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் பின்னர் 

அரசியலில் ஈடுபடுவதில்மை; அரசியல் கட்சிகளின் நிகழ்வுகளில் 

பங்குபற்றுவதில்மை. இன்று பை நாடுகளில் அப்படியான 

ஜனநாயக நமடமுமற இருக்கின்றது.  

இந்த ஆட்சி உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் எந்தசவாரு 

விடயத்திற்கும் இந்த அமவயிசை 157 வாக்குகள் சதாடர்ச்சியாகக் 

கிமடத்துவந்த நிமையில், இனப்பிரச்சிமனத் தீர்வுக்கான ஒரு 

சிறந்த திட்டம், அதாவது ஒரு சமஷ்டிக் கட்டமமப்பில் முழு 

அதிகாரங்கமளக்சகாண்ட அரசியல் தீர்சவான்று கிமடக்கு 

மானால் அதமன மூன்றிலிரண்டு சபரும்பான்மமயுடன் இந்த 

அமவயிசை நிமறசவற்ற முடியுசமன்ற நம்பிக்மக எங்களுக்கு 

இருந்தது. ஆனால், ஜனாதிபதி மமத்திாிபாை சிறிசசன 

அவர்களுமடய கட்சியினர் இந்த நல்ைாட்சி அரசாங்கத்திலிருந்து 

விைகுவதாகக் கடிதமூைம் அறிவித்தல் சகாடுத்ததன் ஊடாக அந்த 

நம்பிக்மகமயக் சகடுத்துவிட்டனர். இது எமத நிருபித்திருக் 

கின்றது என்றால், நிமறசவற்று ஜனாதிபதி சகாடுத்த 

வாக்குறுதிகமள ஒருசபாழுதும் நிமறசவற்றவில்மை 

என்பமதத்தான். வாக்குறுதிகமள மீறி, மீண்டும் ஜனாதிபதியாக 

வரசவண்டும் என்ற அவர்களுமடய அரசியல் அபிைாமஷகமள 

நிமறசவற்றுகின்ற ஈடுபாட்மடசய இந்தச் சசயற்பாடு காட்டி 

நிற்கின்றது.  

இங்சக எனக்கு முன்பு சபசிய டிைான் சபசரரா அவர்கள் 

எங்களுடன் நட்பாகப் பழகுபவர். ஆனால், இன்று தமிழ்த் சதசியக் 

கூட்டமமப்பினுமடய சபாக்மக அவர் அதிகம் விமர்சித்தார். 

அவர் இங்கு ஏசதா இரககியமான "டீல்" என்ற ஒரு 

வார்த்மதமயக்கூடப் பாவித்தார். அது எனக்கு மிகவும் 

அதிர்ச்சியாக இருந்தது. முன்பு இவ்வாறான வார்த்மதகமளப் 

பிரசயாகிக்கமாட்டார். அவர் சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க 

அவர்களுக்கு மிகவும் நம்பிக்மக சகாண்டவராக இருந்தார்; 

சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க அவர்களுமடய அரசியற் திட்டத்மத 

ஆதாித்தார்.  

மேிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் முதலில் ஜனாதிபதியாக வந்த 

ஆண்டிலிருந்து அடுத்த ஆண்டு வமரயும் அவருடன் நாங்கள் 

சபச்சுவார்த்மத நடத்திசனாம். அதாவது, அவர் நிமல் சிறிபாை த 

சில்வா அவர்களுமடய தமைமமயிசை நியமித்த குழுவுடன் அந்த 

ஆண்டின் ஜனவாி மாதம் சதாடங்கி நவம்பர் மாதம் வமர 11 

தடமவகள் சபசிசனாம். இறுதியாக, ஓர் அரசியற் தீர்மவக் 

காண்பதற்குப் பதிைாக, அவர்கள் நவம்பர் மாத இறுதியிசை 

சபச்சுவார்த்மதயிலிருந்து சவளிசயறிச் சசன்றார்கள். இந்த 

விடயத்மத டிைான் சபசரரா அவர்கள் மறுக்கமாட்டார். இன்று 

எனக்கு இங்கு சபசுவதற்கு எந்த சநரத்தில் சந்தர்ப்பம் கிமடக்கும் 

என்று சதாியாமல் இருந்தது. ஆனால், நான் சபசும்சபாது அவர் 

இங்கு இருப்பார் என்று நான் நிமனத்சதன்.  

இந்தப் பாராளுமன்றம் அரசியைமமப்புச் சமபயாக 

உருவாக்கப்பட்டு, புதியசதார் அரசியைமமப்புக்கான முயற்சிகள் 

எடுக்கப்பட்டு வந்த நிமையில், அது பற்றிய இமடக்காை 
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அறிக்மகசயான்று வந்தசபாழுதும், நிபுணர் குழுவின் அறிக்மக 

சவளிவந்தசபாழுதும், இன்று டிைான் சபசரரா அவர்கள் 

ஆதாித்துக்சகாண்டிருக்கின்ற மேிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுமடய 

'சபாதுஜன சபரமுன' கட்சியினர் ''இது நாட்மடப் பிளவுபடுத்தும்; 

இமதப் பூரணமாக நாங்கள்  எதிர்க்கிசறாம்” என்று அந்த விடயம் 

குறித்து நாடு முழுவதும் இனவாதப் பிரச்சாரம் சசய்து, அந்தத் 

திட்டத்மத முறியடிப்பதில் இன்றுவமரக்கும் அதிக கவனமாக 

இருக்கின்றார்கள். டிைான் சபசரரா அவர்கள் இமத மறத்துவிட 

முடியாது.  

சபார் முடிந்ததும் ஐக்கிய நாடுகள் சமபயினுமடய முன்னாள் 

சபாதுச் சசயைாளர் பான் கீ மூன் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு 

வந்தசபாது, சபாாிசை இடம்சபற்ற சம்பவங்கள், குற்றங்கள் 

சதாடர்பில் விசாாித்து ஒரு நீதியான தீர்மவ வழங்குவதற்குச் 

சம்மதம் என்று அவருடன் ஓர் உடன்பாட்மடச் சசய்தவர்தான் 

மேிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள். அந்த உடன்படிக்மகயில் பான் கீ 

மூன் அவர்களும் மகசயழுத்திட்டார். அதற்குப் பின்னர், மனித 

உாிமமப் சபரமவயிசை பைவிதமான தீர்மானங்கள் 

சகாண்டுவரப்பட்டன. பின்னர் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உாிமமப் 

சபரமவயின் ஆமணயாளராக இருந்த அம்மமயார் அவர்கமள 

இந்த நாட்டுக்குள் காைடி எடுத்துமவக்க விடமாட்சடன் என்று 

மேிந்த ராஜபக்ஷமிக சசான்னார். இருந்தசபாதிலும் அவர் இங்சக 

வந்து எங்களுடன் ஒன்றமர மணிசநரம் சபசினார்.  

சற்று முன்னர் இங்கு சபசிய மேிந்த சமரசிங்க அவர்கள் 

2012ஆம் ஆண்டிசை ஐக்கிய நாடுகள் மனித உாிமமப் 

சபரமவயிசை கைந்துசகாண்டிருந்தசபாது பை விடயங்கமளச் 

சசால்லியிருந்தார். சதன்னாபிாிக்க நீதிபதியாக இருந்த அந்த 

ஆமணயாளமர சமாசமாகத் திட்டியிருந்தார். எங்களுக்கு அந்தச் 

சசய்திகள் வந்தசபாது, மேிந்த சமரசிங்க சபசியமவ 

உண்மமக்குப் புறம்பானமவ என்றும் இதுதான் உண்மம 

சயன்றும் கூறி, 19 மணித்தியாை சநரத்துக்குள் 16 பக்கங்கமளக் 

சகாண்ட ஓர் அறிக்மகயிமன நாங்கள் ஐ.நா மன்றத்தின் மனித 

உாிமமப் சபரமவ உறுப்பினர்களுக்கும் இராஜதந்திாிகளுக்கும் 

அனுப்பிமவத்சதாம். அவர்களுக்கு அன்சற அந்தச் சசய்தி 

கிமடத்தது. இமத இங்கு சசால்லிமவக்கசவண்டிய கடப்பாடு 

எங்களுக்கிருக்கின்றது. இப்சபாழுது இங்சக திரு. மேிந்த 

சமரசிங்க அவர்கள் இருக்கிறார்.  நான் சசால்வமத அவரால் 

மறுக்க முடியாது; நடந்தது அதுதான்.   

 

ගන මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மேிந்த சமரசிங்ே) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

Can I clarify? 

 
ගන මාවව මසෝ. මසේනාධිරාජාා මහතා 
(மாண்புமிகு மாமவ.  சசா.  சசனாதிராஜா) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Sorry, I did not interrupt your speech. 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීම, 2 ඔබතුමාට තව විනාඩි මදකක කාලය  

තිමබනවා. 

 
ගන මාවව මසෝ. මසේනාධිරාජාා මහතා 
(மாண்புமிகு மாமவ.  சசா.  சசனாதிராஜா) 

(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 
Okay, Sir.  

நான் இங்கு குறிப்பிட்டவாறு இந்த நாட்டிசை ஓர் அரசியற் 

தீர்மவ எட்டுவதற்காக மதிப்புக்குாிய முன்னாள் ஜனாதிபதி 

சந்திாிகா பண்டாரநாயக்கா அவர்கள்கூட பைசுற்றுப் 

சபச்சுவார்த்மதகமள நடாத்தியிருந்தார். இந்த நிமையில், இந்த 

நாட்டில் ஒற்மறயாட்சியின்கீழ் அதிகாரங்கள் முமறயாகப் 

பகிரப்பட்டு முமறயான தீர்வு கிமடக்கும் என்று ஒருசபாழுதும் 

நாங்கள் நம்பிக்மக சகாள்ளவில்மை. இப்சபாழுது இந்த நாட்டில் 

நிைவுகின்ற சநருக்கடியான நிமைமமகமளச் சர்வசதசம் 

முழுமமயாக அவதானித்துக்சகாண்டிருக்கின்து. ஜனாதிபதி 

அவர்களால் மேிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் பிரதமராக நியமிக்கப் 

பட்ட சநரத்தில் ஒரு நாடுகூட மேிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு 

வாழ்த்துத் சதாிவிக்கவில்மை. மாறாக, இந்த நாட்டுக்கு உதவி 

சசய்ய முமனகின்ற ஐசராப்பிய யூனியனிலுள்ள சஜர்மனி 

சபான்ற நாடுகள், அசமாிக்கா, கனடா, யப்பான் சபான்ற நாடுகள் 

தங்களின் குறித்த ஒப்பந்தங்கமளத் திரும்பப் சபற்றுக்சகாண்டன. 

அதிலிருந்து இன்று நாங்கள் சர்வசதசத்தினுமடய, மனித 

உாிமமகள் சபரமவயினுமடய சபாக்குகமள அறிந்துசகாள்ளக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டின் இனப்பிரச்சிமன 

தீர்க்கப்படாமல் ஜனநாயக சநறிமுமறகள் மீறப்படுகின்ற 

சநரங்களில் அவர்கள் எவ்வாறு நடந்திருக்கிறார்கள் என்பமதப் 

பற்றிசய நான் இங்கு உங்களுக்குச் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்சறன்.  

இந்த நாட்டில் எங்களது இனப் பிரச்சிமன தீர்க்கப்படாது 

விட்டால், எங்களது அன்றாட பிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்படாது 

விட்டால், மனித உாிமமகள் சபரமவ எதிர்காைத்தில் மீண்டும் ஒரு 

தீர்மானத்மத எடுப்பதில் சர்வசதச நாடுகளின் ஈடுபாடுகமள 

ஏற்படுத்துவதுதான் நிச்சயமாக எங்களுமடய சநாக்கமாக 

இருக்கும். ஆனால், சநற்றுப் பதவிக்கு வந்த சிைர் குறித்த சிை 

விடயங்கமளப் பற்றிப் சபாிதாகப் சபசுகிறார்கள். 

இருந்தசபாதிலும் ஐ.நா. மனித உாிமமகள் சபரமவயுமடய  

தீர்மானம் மீண்டும் ஒருமுமற புதிய தீர்மானமாக வந்து, 

இைங்மகமய ஏற்கச் சசய்து, 30:1, 34:1 என்ற தீர்மானங்கமள 

நிமறசவற்றுவதில் இந்த நாடு விடுபட்டுப் சபாகாமல், 

தன்னிச்மசயாகச் சசல்ைாமல் நடவடிக்மக எடுப்பதற்குாிய 

முயற்சிகள் சமற்சகாள்ளப்பட சவண்டும். சிைர் ஏசதா 

இப்சபாழுதுதான் ஐ.நா. மனித உாிமமகள் சபரமவயிசை ஓர் 

அறிக்மக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றசதன்று பாராட்டுத்  சதாிவிக்கின் 

றார்கள். 2012ஆம் ஆண்டிசைசய அதன் ஆமணயாளராக இருந்த 

அம்மமயார், அதற்குப் பிறகு ேுமசன் அவர்கள், 

இப்சபாதிருக்கின்ற ஆமணயாளர் ஆகிசயார் மிகச் சிறந்த, 

திட்டவட்டமான அறிக்மககமள சவளியிட்டிருக்கின்றார்கள். 

ஆனால், ஜனாதிபதி அவர்கள் அதற்கு விசராதமாக இருக்கின்றார். 

இன்று  மேிந்த சமரசிங்ே அவர்கள் சபசியசபாது, ஓர் 

இணக்கப்பாட்மட ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிப்பதாகச் சசான்னார். 

இந்த நிமைமமயில் ஜனாதிபதி மமத்திாிபாை சிறிசசன அவர்கள் 

மற்றும் இந்த நாட்டின் அரசியல் கட்சிகள், குறிப்பாக 

பிரதமருமடய தமைமமயிசை இருக்கின்ற ஆளுங்கட்சி மனித 

உாிமமகள் சபரமவக்குப் பதில் சசால்வது மட்டுமல்ைாமல், 

அங்சக நிமறசவற்றப்பட்ட தீர்மானங்கமள நமடமுமறப் 

படுத்துவதற்கு உடன்பட்டு, அவற்மற நிமறசவற்றி, நாட்டின் 

இனப்பிரச்சிமனமயயும் ஏமனய பிரச்சிமனகமளயும் தீர்க்க 

முன்வர சவண்டுசமன்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்திசை சகட்டு, 

விமடசபற்றுக் சகாள்கின்சறன். நன்றி. வணக்கம்.  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි2 ගරු මන්ත්රීතුම, .  
 

මීළඟට2 ගරු දිමන් ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
10ක පමණ කාලය  තිමබනවා. ඊට රථම කවුරු මහෝ ගරු 
මන්ත්රීවරමයටම මූලාසනය සාහා ශ්රියා,  විමජ්වික්රම මහ මියමද 
නම මයෝජනා කරන්න. 
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ගන නවන් විමේවර්ධාන මහතා (ජානමාධාය කැබින් 

මනොවන අමාතයතුමා සහ ආරක්ෂක රාජාය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - சவகுசன ஊடக 

அமமச்சரமவ அந்தஸ்தற்ற அமமச்சர் மற்றும் பாதுகாப்பு 

இராஜாங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene - Non Cabinet Minister of 
Mass Media and State Minister of Defence) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 "ගරු ශ්රියා,  විමජ්වික්රම 

මහ මිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා මයෝජනා කරනවා. 
 
රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුනව ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා මූලාසනමයන් ඉවත් 

වුමයන්, ගන ශ්රියානි විමේවික්රම මහත්මිය ුදලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி 

விசஜவிக்கிரம அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE left the 
Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the 
Chair. 

 

[අ.භා. 3.14] 
 

ගන දිමන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 පළමුමකොට අද දින 

සාකච්ඡාවට ල  වන වි ය කාරණයන් අතරට අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාමද කාර්යා ශ්ය සාකච්ඡාවට භාජනය මවනවා. 

එවැ,  කාර්යා ශ් 15  පමණ අද දින සාකච්ඡාවට ල   මවනවා. 

එයින් කිහිපය  ගැන අදහස ් ඉදිරිප  කරන්නට පුළුවන් මවයි 

කියා අපි බලාමපොමරො තු මවනවා. 

පළමුමවන්ම ත්රිපිටකය ජාතික උරුමය  බවට ප  කිරීමේ 

ක්රියාවලිය අධි ්ඨාන සහගතව ඉ ට් කිරීම ගැන අතිගරු ජනාධිපති 

වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමාට අමක මග රවය හා ස්තුතිය පුද 

කරන්න මා කැමැතියි. ඒ වාමදම එය මලෝක උරුමය  බවට ප  

කිරීම සාහා වූ ක්රියා මාර්ගයට අවතීර්ණ මවලා ශ්රී ල කාමේ 

අනනය ශි ්ටාචාරයක මකොඳු නාරටිය අපට  මලොව ජනතාවට  

ලබා දීම සාහා වූ ගමන ශ් තිම  කිරීමට උ සාහ ගැනීම 

පිළිබාව  මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත මවනවා. 

ජනාධිපතිතුමා 2 පාර්ලිමේන්තුව 2 අරාමාතයතුමා  අතර 

ආණ්ඩුක්රම අර්බුදය  පවතිනවා. ඒක වසන් කරන්නට අවශ්ය 

වන්මන් නැහැ. එම ආණ්ඩුක්රම අර්බුදය ඇති මවන්නට එක 

මහේතුව  තමයි2 මේශ්පාලන රතිප ති. මදවැ,  මහේතුව තමයි2 

අමක පාර්ලිමේන්තුව දුර දිග බලන්මන් නැතුව සේමත කරන ලද 

දහනවවැ,  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය. එ  උදාහරණය  

අරමගන බලමු. ජනාධිපතිතුමාට අමාතයවරු ප  කිරීමේ සහ 

මූලාසනය දැරීමේ බලය තිමබනවා. අගමැතිතුමාට අමාතයවරු 

නේ කිරීමේ බලය තිමබනවා.  ජනාධිපතිතුමාට තමන්ට අවශ්ය 

මවලාවට වි ය මවනස් කිරීමේ බලය සහ වි ය පැවරීමේ බලය 

තිමබනවා. අරාමාතයතුමා , ර්මේශ් කළද2 එය පිළිගැනීමට 

ජනාධිපතිවරයා බැීම නැහැ කියා  තිමබනවා. අපි මේ කථා කරන 

පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු ක්රමය -ජනාධිපති ආණ්ඩු ක්රමය-  978දී 

මජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා බලයට පැමිණ2 අමක 

පාර්ලිමේන්තුමේ සටහන් දි තිමබන ආකාරයට එතුමා කිේවා2 අමක 

රට ජනරජය  බවට ප  කළ  971 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

මවනුවට ජනාධිපති රයරයකට විධායක බලය හිමි වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව  අවශ්යයි කියා. ඒ මත තමයි මහ ජනයාමගන් 

අවසරය  ගන්මන් නැතුව පාර්ලිමේන්තුව ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව  සේපාදනය කමළේ. එහි මහොා වාමදම එහි විපාක 

අවුරුදු 4   පුරා මේ රට බු ති විඳිනවා. තවම  මහලමවන්නව  

බැරි අර්බුදයකට ආණ්ඩු ක්රමය හා රජාතන්ත්රවාදී ජනතාව මුහුණ 

මදමින් එන  රශ්්නය  බවට ප  දි තිමබනවා. එම , සා පසුගිය 

කාල පරිච්මේදය තුළ විධායක බලතල ක්රමානුකූලව අඩු කරමින් 

යේ රමාණය  අරාමාතයවරයාට 2 පාර්ලිමේන්තුවට  පැවරීම 

ගැන ඇති වුණු ස වාදය සේබන්ධව මම එක කාරණය  ඉතා 

පැහැදිලිව සාහන් කරන්නට ඕනෑ. පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්රමය 

මවනස් කිරීමට අපි දීර්ඝ කාලයක උ සාහය  දැරුවා. 

පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්රමය මවනස ්කිරීමේ කමිටුමේ සභාපතිවරයා 

හැටියට පාර්ලිමේන්තු තුනකදී සර්වපා ිකක එකඟතාවකින් 

යු තව මාව ප  කළා. එහි ස  ිකකත මයෝජනාව මමොක ද? 

න්යයට 70  ම වල ආසනවලින් සමන්විත වන පරිදි සහ න්යයට 

30  අනුපාත ඡන්දමයන් ප  වන මිශ්ර ඡන්ද ක්රමයකට පිවිමාම. 

ඒ ඡන්ද ක්රමය පළා  සභාවට 2 ඒ ඡන්ද ක්රමය පළා  පාලන 

ආයතනයට  ඇති කිරීම. පළා  පාලන ඡන්දයට අපි ඒක 

මබොමහොම අමාරුමවන් සේමත කර ග තා.  

නමු  ආණ්ඩුව ඒ , ර්මේශ්  මවනස් කර2 තිබුණු සමබර 

ජනතා අමක  ාවන් ඉ ්ට මවන පාලනය  මගන යා හැකි 

ආකාරමේ සභාවල්2 තමන්මද , මයෝජිතයන් ප  කරන සභාවල් 

බවට සහතික කර ගැනීමේ ඡන්ද ක්රමය  ඇති කිරීම , සා අද 

බර 2 විකිතිය  ඇතිදි පළා  පාලන ආයතන මගන යන්නට 

බැරි ත  වය  ඇති දි තිමබනවා. එහි ලල විපාක අද අපි භු ති 

විඳිනවා. ඒවා , වැරදි කරන්න ලැමබ්ය කියා අපි විශ්්වාස 

කරනවා.  

අපි පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද ක්රමයට යමු. මේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද 

ක්රමය යටම  ඡන්දය  පැවැ වුමවො  කින්ම ස්ථාවර ආණ්ඩුව  

බහි මවන්මන් නැහැ. චන්ද්රිකා ටමමාරතු ග මැති, යමද පාලන 

සමමේ 2 ඉන් පසුව ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමාමද නායක වය 

යටම   බහි වුණු ඡන්ද රතිලල  ඔකපු කරනවා2 ස්ථාවර නැති 

ආණ්ඩු බහිදිම පමණයි න්දු මවන්මන් කියන කරුණ. දැන් 

තිමබන්මන්  ස්ථාවර නැති ආණ්ඩුව .  දිනුවයි කියලා ඊමේ 

මකොයිතරේ කෑගැහුව 2 අමන  ඡන්ද ඔ මකොම එකතු වුමණො 2 

විරුේධ ප  ය එකට එකතු වුමණො  ආණ්ඩුව පරාදයි. පරදිනවා 

කියන්මන් මමොක ද? මකොනක ඉාන් , ලධාරින් මපරළි2 මපරී  

යනවා. ඒ , සායි මම මේ කාරණාව විමශ්ේ මයන් සාහන් කමළේ. 

අපි මේ ඡන්ද ක්රමය මවනස් කිරීමේ ක්රියාදාමයට දැන්ව  එකතු 

මවලා වහා ක්රියා මක මවන්න ඕනෑ.  

ආර්. මරේමදාස ජනාධිපතිතුමාමද කාලමේ මම 
පාර්ලිමේන්තුමේ හිටියා. එතුමාට ඕනෑකම තිබුණා2 
පාර්ලිමේන්තුමේ මන්ත්රීවරු ස ඛ්යාව වැඩි කරන්න. ඒ කාලමේ 
අමක සුමේධා මන්ත්රීතුමිය  හිටියා. මමොක ද වුමණ්? එක දවසක 
රාත්රිමේ හදින් පනත  කියලා පනත  හදලා2 පසුවදා 
පාර්ලිමේන්තුවට මගනාවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු ස ඛ්යාව  
 96 න්ට 115  ද වා වැඩි කරන්න තමයි ඒක මගනාමේ. 
කාමගන්ද ඇහුමේ? ජනමතවිචාරණයකින් ඇහුවාද? ඡන්ද බලය 
පිළිබා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ තිමබන වගන්ති අනුව 
මශ්රේ ්ඨාධිකරණමයන් කිේවාද? නැහැ. ඔබතුමාට ත, යම කරන්න 
බැහැ2 මේ සාහා ජනමතවිචාරණ  තියන්න ඕනෑ කියලා 
කිේවාද? එමහම කියපු මශ්රේ ්ඨාධිකරණයටම  නැහැ. මම 
මග රවාන්විතව මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට කියනවා2 මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට 
එමහම කියන්න ඉදිරිය  දකින්න පුළුවන්කම මනොතිබුණු , සා 
ඇතිවුණු මේ 115 පාර්ලිමේන්තු ක්රමය මකොයි තරේ අපව දැන්  
අවුල් ජාලාවකට ප  කරලා තිමබනවාද කියලා. එය ආණ්ඩුක්රම 
අවුල  පමණ  මනොමවයි2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 එය 
ආර්ථික අර්බුදය ; මූලය අර්බුදය . මහ බැ ටම අධිපතිවරයා ප  
කරන්න ගියාම ආණ්ඩුක්රම අර්බුදය . ඔහු මගදර යවන්න ගියාම 
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ආණ්ඩුක්රම අර්බුදය . ඔහුව මපොලීන්මයන් මහොයන්න ගියාම 
ආණ්ඩුක්රම අර්බුදය . මේක මන්ද2 අද මුළු රටම වැටිලා තිමබන 
ආර්ථික රපාතය? රටක පාලන තන්ත්රය විශ්්වාසය  නැති 
තැනකට වැටුණාම2 කවුරු අගමැති වුණ 2 කවුරු ඇමති වුණ  
වැඩ  මවන්මන් නැහැ. අපි හිතාමගන ඉන්නවා2 අපි ඉන්මන් 
මබොමහොම සන්මතෝ  අවස්ථාවක කියලා. නැහැ. මකොයි මේලාමේ 
පුපුරා යන ආර්ථිකය  තුළද අපි ජීව  මවන්මන්? මහට දින 
රුපියල බාල්දු දි ගමන් කරන්න පටන් ග මතො 2 මේ ආණ්ඩුමේ 
ඇමතිවරුන්ට අද කථා කරන කින්ව  කථා කරන්නට බැහැ. 
එවැ,  ආණ්ඩුක්රම අර්බුදයකින් මිමදන්න පුළුවන් වැඩ පිළිමවළ  
අපට අවශ්යයි. අද අරාමාතය කාර්යාලය වැය ශීර් ය සේමත 
මවනවා. මම ඒ ගැන කථා කරන්මන් නැහැ2 අගමැතිතුමා  නැහැ2 
ජනාධිපතිතුමා  රමට් නැහැ.  

ඊළඟට2 උපරිමාධිකරණ වි, ශ්ච්යකාරවරු ගැන බලමු. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 අමක රමට් එක නීතිය  

තිමබනවාද? අමක රමට් පාලන තන්ත්රය මේශ්පාලනඥයන් වින්න් 

අසාර්ථක කළ 2 පාලන තන්ත්රය මමමහය වන්මන් රාජය 

, ලධාරින්. රාජය , ලධාරින්ට මමොන අඩු පාඩු තිබුණ 2 මේ අවුල් 

ජාලාව තුළ රමට් පාලන තන්ත්රය මකමසේ මහෝ  දවන්න් දවස ගත 

කරමින් ඉදිරියට මගන යාම ගැන මම ඔවුන්ට රශ් සා කරනවා. 

ඇයි2 මහජනයාට ඒ මසේවය අවශ්ය , සා. මේශ්පාලනඥයන් 

තනතුරු මසොයා යාම , සා  අද ල කා මේශ්පාලනය අවුල් 

ජාලයකට වැටිලා තිමබනවා. වි, ශ්්චයකාරවරමය  වයස අවුරුදු 

65කදී විශ්රාම යනවා. රාජය මසේවමේ ඉහළම මකනා වයස අවුරුදු 

60දී විශ්රාම යනවා. සමහර ස ස්ථාවල අය වයස අවුරුදු 55දී විශ්රාම 

යනවා. වි ශ්්වවිදයාල මහාචාර්යවරු වයස අවුරුදු 65න් විශ්රාම 

යනවා. 

 මේ අසමාන වයස් ක්රම මයොදා ගැනීමමන් ඇති කර තිමබන 

හා, යද බලපාන්මන් සාමානය ජනතාවට හා එදිමනදා පාලන 

තන්ත්රයටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 "මේලාව අවසන් 

, සා  මකටිමයන් කියලා අවසන් කරන්න" කියලා ඔබතුමා මට 

කියන්න කලින් මම ඔබතුමාමගන් ඉල්ලනවා2 මට තව මපොඩි 

මේලාව  මදන්න කියලා.  

මේ රමට් අපි අලුතින් කල්පනා කළ යුතු කාලපරිච්මේදයකට  

ඇවිල්ලා තිමබනවා. මප ේගලික අ ශ්මේ සමාගේවල රධානීන් 

අවුරුදු 70දී විශ්රාම යන්න ඕනෑ. එවැ,  නීතිය  මගනැල්ලා 

සේමත කරමගන තිමබනවා. අමක වාමද රටවල අමාරුමවන් 

මගොඩ නැඟුණු අමක වයාපාරිකයන්2 පවුල්වල මුදල් ආමයෝජනය 

කරමගන මගොඩ නැඟුණු වයාපාර හිස ඔසවා මගන එන මකොට2 

ඔවුන්ට දැන් ඉව  මවලා යන්න මවලා තිමබනවා. ආයතන කීය  

මේ නීතිය , සා අවුල් ජාලයකට ප  දි තිමබනවාද? ඒ , සා මේ 

විශ්රාම යන වයස් ක්රමය ගැන නැවත කල්පනා කරන්නට ඕනෑයි 

කියන එක මා මේ මවලාමේ මත  කරනවා. අධිකරණයට මේවා2 

රාජය මසේවයට මේවා2 මවන  ටමමන මට්ටමකට මේවා2 විශ්රාම 

යන වයස් මාමාව ගැන  අලුතින් කල්පනා කර ඒ සේබන්ධමයන් 

අලු   පරිපාලන වැඩ පිළිමවළ  ඇති කිරීමට අවශ්යයි.  

අපි විශ්්වාස කරනවා2 පළා  සභා ඡන්දය  ලැමබන්මන් නැහැ 

කියලා. උතුමර් පළා  සභාව වින්රිලා2 උතුරුමැද පළා  සභාව 

වින්රිලා2 නැ  මඟනහිර පළා  සභාව වින්රිලා2 සබරගමුව පළා  

සභාව වින්රිලා. ලබන අමරේල් මාසමේ බස්නාහිර පළා  සභාව 

වින්මරනවා2 ඌව පළා  සභාව වින්මරනවා2 දටමණු පළා  සභාව 

වින්රී යනවා. වයඹ පළා  සභාව වින්රිලා. මධයම පළා  සභාව 

වින්රිලා. මකෝ ඡන්දය? අපි අහන්මන් ඡන්දය තියන්මන් නැ ම  

ඇයි කියලයි.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව පළා  සභාව ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාමේ මකොටස  නේ2 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව රකාරව 

ඡන්දය කල් දමන්නට බැහැ කියලා මශ්රේ ්ඨාධිකරණය තීරණය  

දීලා තිමබනවා නේ2 පළා  සභා ඡන්දය කල් දමන්න උ සාහ 

කළ පනම දී මශ්රේ ්ඨාධිකරණය පැහැදිලි තීරණය  දුන්නා2 

"ඡන්දය කල් දමන්න බැහැ2 මහ ජනයාමගන් අනුමැතිය  ගන්න 

ඕනෑ" කියලා. It has to go to a referendum.  නමු  මේ 

ආණ්ඩුව2 ඊ, යා රජාතන්ත්රවාදය කට වචනයට පමණ  මාමා 

කරමගන තිමබන මේ ආණ්ඩුව2 ඡන්දය ඝාතනය කර දමා2 මේ 

ද වා ඡන්දය  මදන්මන් නැහැ. ඒ ගැන පුදුම මවන්මන් නැහැ. 

මමද මිත්ර ර, ල් වික්රමන් හ අගමැතිතුමා ඡන්ද එපාය කියා අත 

ඔසවපු මකමන .  

මට මතකයි2  983දී , යමිත මහ මැතිවරණය එ ස  ජාතික 

ප  ය පැවැ වූමේ නැති බව. මැතිවරණය මනොපැවැ වූ , සා 

අන්තිමට ඒම  රතිලලය මමොක ද? දහස් ගණන් තරුණ 

තරුණියන්ව ඝාතනය කරලා දැේමා; උතුමර්  ඝාතනය කළා2 

දටමමණ්  ඝාතනය කළා. එයින් මගොඩ එන්න අමක රටට 

මකොච්චර වන්දි මගවන්න න්ේධ වුණාද? එදා අගමැතිතුමා 

ඡන්දය  මනොපැවැ දිමට ග  තීරණය  වැරැදියි; අද 

අගමැතිතුමාමද තීරණය  වැරැදියි. අපි කියනවා2 වහාම ඡන්දය 

මනොතිබ්මබො 2 මේ සමාජ අර්බුදමේ විපාකය ල කාමේ 

මේශ්පාලන කාවුරු න්යල්ල හරහා ගමන් කරන භයානක 

ත  වයකට එනවා කියා.  

මම හිතනවා2  රජමේ , ලධාරින්මද කාමරමේ ඉන්නවා 

කියලා මැතිවරණ මකොමිසමේ මලොටම මහ වරු. මලොටම 

මහ වරු, 2 ඡන්දය තියන්න. අපට වැඩ  නැහැ2 ඡන්දය 

මනොතියන මකකර කථා. අපට ඕනෑ ඡන්දය තියන්න කියන එක 

විතරයි. මහ ජනයා බලාමගන ඉන්නවා2 ඔබලා ඒ ගැසට් 

, මේදනය පිට කරන කල්. ඔබට පුළුවන්2 ඡන්දය පැවැ දිමේ 

ගැසට් , මේදනය  අද පිට කරන්න. කාටද පුළුවන් ඒක 

නව වන්න? මශ්රේ ්ඨාධිකරණයට පුළුවන් නව වන්න. එමහම 

නැවැ තුමේ නැ නේ2 ඔබට ඡන්දය තියන්න පුළුවන් කියන 

එකයි අමක මතය. ඒ , සා ඔබතුමන්ලා මැතිවරණ දිනය රකාශ් 

කරලා2 මශ්රේ ්ඨාධිකරණය ඡන්දය තියන්න මදන්මන් නැේද කියලා 

බලන්න. එයයි වඩා මහොා ක්රමය. එයින් මැතිවරණ මකොමිසමට 

මග රවය  ලැමබනවා.  

මම තව එක කාරණාව 2 මදක  කියන්න අවසර ඉල්ලා 

න්ටිනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව ගැන  කරුණු කිහිපය  කියන්න 

ඕනෑ. කථානායකතුමා පුටුමේ නැහැ. එතුමා හිටියා නේ මකොච්චර 

මහොාද. අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ට "මකොම න්කාරමයෝ" 

කියන ත  වයට අපහාස කරලා තිමබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 මමොක ද කථානායකතුමා 

කරලා තිමබන්මන්? මමොක ද මේ ගැන කථානායකතුමා අද 

ද වා කරලා තිමබන්මන්? මුළු පාර්ලිමේන්තුවටම අපහාස කරලා 

තිමබනවා. කින්ම පරී  ණය  කරලා නැහැ. මීට ඉස්සරලා  

මන්ත්රීවරුන්ට අපහාස කළා. මමොක ද කථානායකතුමා කරලා 

තිමබන්මන්? කාන්තාවන්ට අපහාස කළා. මමොක ද කරලා 

තිමබන්මන්? අද දවස කථානායකතුමාමද වැය ශීර්  අනුමත 

කරන දිනය. මමොක ද මේ කථානායකතුමා කරලා තිමබන්මන්? 

මමොක ද අරාමාතයවරයා කරලා තිමබන්මන්? මමොක ද 

සභානායකවරයා කරලා තිමබන්මන්? මේවා ගැන කථා කරන්න 

අද තමයි ලැබුමණ්. මම හිතුවා කථානායකතුමා පුටුමේ ඉීමවි 

කියලා2 කථා කරන්න. එතුමා ගැන මට කනගාටුයි. එතුමාට මම 

ගරු කරනවා. එතුමාට ගරු කළාට2 වැ මඩ කරගන්න2 තීරණ 

ගන්න බැරි කනගාටුදායක ත  වයට ප දිම , සා 

පාර්ලිමේන්තුව අද ගණන් ගන්මන් නැති කාන්ය  වැ,  
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ආයතනය  බවට ප  මවලා තිමබනවා. පුටුව ගැන මට දුකයි. මේ 

පුටුව මකොමහොම හරි රැකගන්න ඕනෑ , සා තමයි සමහර අය එදා 

පුටුව උස්සාමගන ගිමේ. ඒක මවනම කථාව . දැන් ඒ ගැන කථා 

මවන්මන් නැහැ. මම කියන්මන්2 We have lost our credibility. 

We think that we are the most respected individuals in this 

country by coming to Parliament and driving in a limousine 

guarded by security guards. No. If we do not act fast, if we 

do not take the necessary measures to restore our credibility, 

the Parliament will not be able to restore our credibility. 

මේක තමයි ඇ ත ත  වය. ඊට වඩා කථානායකතුමාට මැදිහ  

මවන්න කියලා වහාම ඉල්ලනවා.   

කථානායකතුමා දන්නවාද මම දන්මන්  නැහැ; පාර්ලිමේන්තු 
මසේවකමයෝ දන්නවාද දන්මන්  නැහැ; මමද මිත්ර මන්ත්රීවරු 
දන්නවාද දන්මන්  නැහැ. මම නේ පාර්ලිමේන්තුවට ආමේ 
 983දී. මම පාර්ලිමේන්තුමවන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ පිටපත  
ඉල්ලුවාම කවදාව  මමගන් රුපියල් 400  ග ම  නැහැ. 
ලජ්ජයි2 කථානායකතුම, ; ලජ්ජයි2 මහ මල්කේතුම, ; ලජ්ජයි2 
සහකාර මහ මල්කේතුමිය, . මමන්න2 අද ත  වය! A copy of 
the Constitution should be given free by Parliament to the 
public. Today you all are charging the Members of 
Parliament when we ask for a copy of the Constitution, 
which we do not carry all the time. When we want, we will 
ask the relevant officials to get a copy. මපොමතනු  දැන් 
ගහන්නයි හදන්මන් අපිට. මේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව හ ගන්න 
තමයි තිමයන්මන් දැන්; හ ගනවා මිස  මවන  මමොනවා 
කරන්නද? මේක උල්ල ඝනය කරන තරම බැලුවාම මේක 
රුපියල් 400 මනොමවයි2 රුපියල් 4000 කරමගන අරමගන තියා 
ගන්න. කථානායකතුමාට කාමරමේ ඉාමගන ඇමහනවා නේ මම 
කියනවා2 මහජනයාට අයිති මදය මදන්න;  මන්ත්රීතුමන්ලාමගන් 
සහ ජනතාවමගන් මේ රුපියල් 400 ගැනීම අවල ගු කරන්න කියා 
අදම , මයෝග කරන්න කියා.  

එපමණ  මනොමවයි. කථානායකතුමාමද දැනගැනීමට 
පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලමේ වැටුක සේබන්ධමයන් මම 
කියනවා. පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලමේ වැටුක  අවරමාණය 
දිමමන් වූ වැටුක වි මතාවන් ඉව  කිරීම යන මැමයන් වූ 
ලියවිල්ල මම සභාගත* කරනවා. I would like this to go into 
the Hansard. 

මමන්න තමුන්නාන්මසේලා හැන්මරන ආකාරය. ඉහළට එක 
හැන්දකින්2 පහළට තව හැන්දකින්. කනගාටුයි. මම සාමානයමයන් 
පාර්ලිමේන්තුව ඇතුමළේ වැටුක ගැන කථා කරන්මන් නැහැ. අමක 
හැන්සාඩ මදපාර්තමේන්තුව  ඉන්නවා; භා ා පරිවර්තක 
මදපාර්තමේන්තුව ඉන්නවා. ඒ වාමද මේ පාර්ලිමේන්තුව ගමන් 
කරවන මදපාර්තමේන්තු ඉන්නවා. ඒ හැමටම සැලකිය යුතුයි  
වාමදම ඒ අයට හිමි දීමනා රාශිය  තිමබනවා. මේ ආයතනමේ 
විහිදී ගිය මසේවකයන් විශ්ාල රමාණය  ඉන්නවා. මල්කේතුමිය මා 
මදස බලනවා. ඔබතුමියට මනොමවයි මම මේ කියන්මන්. 
කනගාටුයි. ඔබතුමිය විතරයි මේ මවලාමේ මමතැන ඉාමගන 
ඉන්මන්. අමන   මල්කේතුමන්ලා මදන්නා   හිටියා  නේ මම 
කියනවා2 කියන්න තිමයන මදය. අපිට ලැමබන මතොරතුරු අපි 
මමතැන කියන්මන් නැහැ. අපිට කනගාටුයි පාර්ලිමේන්තුවට න්ේධ 
මවලා තිමබන මදය ගැන. පාර්ලිමේන්තු පරිපාලනය කඩා වැටිලා.  
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව අපට ඕනෑ නේ විශ්්වාස භ ග 
මයෝජනාව  මදන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරන්මන් නැහැ2 උඩ 
බලාමගන මකල ගහගන්න මවන , සා. මහොඳින් මම මේ 
කියන්මන්. ඒ වාමද ත  වයකට තමයි අද පාර්ලිමේන්තුව ප  දි 
තිමබන්මන්. කවුරු  දන්නවා2 පාර්ලිමේන්තුමේ තිමබන යේ යේ 

රශ්්න ගැන මචෝදනාවලට අවසර මදනවා නේ න්ේධ මවන මදය 
මමොක ද කියා අධිකරණමයන්.  මම මීට වඩා ඒ ගැන කියන්මන් 
නැහැ. මේවා නව වන්නටය කියා මම ඉල්ලනවා.  

ඊළඟට අල්ලස් මකොමිසමේ නීති , ලධාරින්මද වැටුක ගැන 
සාහන් කරන්න ඕනෑ. නීතිපති මදපාර්තමේන්තුව2 නීති 
මකටුේප  මදපාර්තමේන්තුව ලබා දී තිමබන වැටුක තලයන් ඒ 
 ම ේත්රමේ අමන  , ලධාරින්ට ලබා දී නැහැ. අල්ලස හා ත ණය 
තුරන් කිරීම ගැන මබොමහෝ කථා කරන මේ රජය  අල්ලස් 
මකොමිසම ශ් තිම  කළ යුතු යයි කියා ග, මින් නීති මකටුේප  
මදපාර්තමේන්තුවට හා නීතිපති මදපාර්තමේන්තුවට ලබා දුන් 
වැටුක  වැඩි කිරීම හා දීමනා අල්ලස් මකොමිසමේ න්ටින , ලධාරින් 
18 මදනාට ලබා මනොදුන්මන් ඇයි2 ඒ අ ශ්වල මසේවය කරන අ,   
, ලධාරින්ට ලබා මනොමදන්මන් ඇයි?  

අමක මිත්ර මසේනාධිරාජා මන්ත්රීතුමා කිේවා2 ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථා මකටුේපත  හැදුවාය කියා. කවුරුව  හැදුමේ නැහැ. 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා මකටුේපත මිශ්ර වාර්තාව  හැටිය ට -වාර්තා  
දහය ද මකොමහේද- අගමැතිතුමා ඉදිරිප  කළා. එම , සා තමන්ට 
ඕනෑ මදය පමණ  හදා ගන්නා මදය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
මකටුේපත  වන්මන් නැහැ කියන එක පමණයි  මහින්ද 
රාජප   මැතිතුමා පැහැදිලිව කියා තිමබන්මන්. ඒකීය රාජයය 
මවනස් කරන්නට අපි සහමයෝගය  මදන්මන් නැහැ. අමක 
රණවිරුවන්ට ජීවිත පූජා කරන්නට න්ේධ වුමණ් මේ ඒකීය රාජයය 
රකින්නයි. ඒකීය රාජයය දිනා ගැනීම සාහා ජී විත  පූජාමවන් 
සටන් කළ රණවිරුවන් හා නායකයන් අද ජිනීවාහි 
යුේධාධිකරණයට මගනයන්න හදනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා 
කියනවා2 ඒක න්ේධ විය යුතු නැහැ කියා. ඒකමන් ඇ ත 
ත  වය. ඒකාබේධ විප  ය හැටියට අපි ඊට කලින් ඒ ගැන 
කිේවා. නවනීදන් පිල්මල් මැති, යට අමක ර ටට එන්නට එපාය 
කිේමේ එතුමිය මද ප  පාතී වය , සායි. එතුමිය සව්ාකරන නැහැ. 
එම , සා පැමිණීම සුදුසු නැහැ කිේවා. මම ඊට වඩා කියන්න 
යන්මන් නැහැ මේ කාරණාව ගැන. මේ කාරණාව ආපසු ගනීවි. 

Lord Naseby has visited this House over and over 
again for the last 30 years. What did Lord Naseby get up 
and say in the House of Commons? He said that Britain is 
wrong, that Britain has given wrong figures, the British 
confidential documents prove that the figures given to 
Geneva by Britain and the Co-sponsors are all 
misleading, false and has no basis and therefore, 
withdraw the Resolution against Sri Lanka. That is what 
Lord Naseby stated. 

මම මේ කාරණාව කියන්මන් දැන්ව  මේ අවසාන 
මමොමහොම දීව  තමුන්නාන්මසේලා අපි2- ජාතික විගණන 
කාර්යාලයට මම ස්තුතිවන්ත මවනවා. අපි මැතිවරණ 
මකොමිසමට  ස්තුතිවන්ත මවනවා. මමොකද2 පළා  පාලන ඡන්දය 
පැවැ දිමට කටයුතු කිරීම ගැන. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමාට , යමිත කාලය දැන් අවසානයි. 
 

ගන දිමන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 මට තව විනාඩි මදක  

මදන්න. අපි කාට  කල්පනා කරන්න පුළුවන් නේ2 පළා  පාලන 

ආයතනවල2 මහ නගර සභා2 නගර සභා2 රාමේශීය සභාවල බලය 

වැඩි කිරීම තමයි වඩා මහොා මේ. මහජනයා කිට්ටුම තැන එයයි. 

අද තිමබන තා  ණ දැනුම අනුව2 තා  ණ යන්ත්රණයන් පාවිච්චි 

කරන්නට පුළුවන්කම තිමබනවා. පරිගණකමේ න්ට අලු ම 

තා  ණය තිමබන කාලමේ මගදර මදොමර් න්ට ඡන්ද දායකයාට 

133 134 

———————————— 
* කථාව අවසානමේ ප  කර ඇත. 
*  உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 



පාර්ලිමේන්තුව 

තමන්මද නගර සභාමේ නගරාධිපතිට කථා කරන්න පුළුවන් ක්රම 

තිමයේදී2 ඒ ප  මවච්ච දහස් ගණන් අය සමඟ අපි බලය වැඩි 

වැඩිමයන් මේ පළා  පාලන ආයතනවලට දීම සාහා වූ 

ක්රියාදාමයට කැපදි න්ටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 ඒ වාමදම ශ්රී ල කාමේ 

මානව හිමිකේ මකොමිසම විශ්ාල මසේවාව  කර තිමබනවා. මමද 

මිත්රයන් සමහර විට එය විමේචනයට ල  කරයි. එහි අඩු පාඩු 

නැතිව මනොමවයි. නමු 2 මේ ප  කරපු මකොමි න් සභා අතරින් ශ්රී 

ල කා මානව හිමිකේ මකොමි න් සභාව විශ්ාල මසේවාව  අලුතින් 

ඉ ්ට කරලා තිමබනවා. ඒ වාමදම2 අවුරුදු 4   මුදල් මකොමි න් 

සභාව වැඩ කරලා තිමබනවා. නමු 2 මේ රමට් ජාතික ධනය 

නාස්ති වන ආකාරයට පළාමතන් පළාතට පළා  සභා හරහා 

කින්ව  ගැන දකින්මන් නැති මුදල් මකොමිසම  තමයි තිමබන්මන් 

කියන එක  සාහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාමදම2 මේ රමට් ආණ්ඩු 

ක්රම වයවස්ථාමේ තිමබන යේ යේ වගන්ති අලුතින් අර්ථ 

, රූපණය කිරීම සාහා ජනාධිපතිතුමා මශ්රේ ්ඨාධිකරණය මවත 

මයොමු කිරීමේ වැදග කම අපි යළි  සාහන් කරන්නට ඕනෑ. අර 

බලන්න2 මේ සභාමේ රාජකාරි කරන මසේවකයන් අර එල්ලාමගන 

ඉන්මන්  මමොක ද?  

 
ගන මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

කාඩ එක .  [බාධා කිරීේ ] මරණාධාර සමිතියක එක  

වාමද. 

 
ගන දිමන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කාඩ එක ද? මමොක ද ඒ? මේවා මේ පාර්ලිමේන්තුමේ 

කවදාව  දැ ම  නැති මේවල්.  

 
ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු මන්ත්රීතුමා2 ඔබතුමන්ලාට මකන්නයි ඒක එල්ලා 

තිමබන්මන්. 
 

 

ගන දිමන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතුමා මනොමවයි මන් එල්ලුමේ. මපොඩඩ  ඉන්න. 

ඔබතුමාමද එල්ලපු දවසට ඔබතුමා මමතැන ඇවිල්ලා අඬයි. 

ම රුණාද? [බාධා කිරීේ] ඊළඟට එල්ලන්මන් මන්ත්රීවරුන්මද. 

ඒක මහොඳින් මතක තියා ගන්න. මේ පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය. 

[බාධා කිරීේ]මේක තමයි උ තරීතරම තැන. එළිමේ ඕනෑ එක  

එල්ලා ගන්න. මේ සභා ගර්භය. මේ රමට් මන්ත්රීවරු වාමදම 

මසේවකයන් න්යලුමදනා මේ සභා ගර්භමේ විමශ්ේ  ත  වය  

රකිනවා. මමොක ද මේ පාර්ලිමේන්තුවට කරමගන යන මේ? 

පරිපාලනය කඩා වැටිලා. පාලන තන්ත්රය කඩා වැටිලා. රමට්ම 

න්ේධ මවන මේ පාර්ලිමේන්තුවට  කරන්න ද හදන්මන්? ඒ , සා 

ගරු අරාමාතයතුමාට ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා2 පාර්ලිමේන්තුව 

විසුරුවා හරින්න දැන් කාලය ඇවිල්ලා තිමබනවා කියලා. 

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමමන් මතොරව මේ කරන විවාදවලින් 

වැඩ  මවන්මන් නැහැ. රටම බලන් ඉන්මන් පාර්ලිමේන්තු මහා 

ඡන්දය . එය ලබා දීම තමයි සුදුසු කියමින් මමද කථාව අවසන් 

කරනවා.  

* සභාමේසය මත තබන ලද ලියවිලි: 
  சபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் : 
  Documents tabled: 

135 136 
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ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මබොමහොම ස්තුතියි. මීළඟට2 ගරු චමින්ද විමජ්න්රි මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි  0ක කාලය  තිමබනවා. 

 

 

[අ.භා.3.50] 
 

ගන චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 විමශ්ේ මයන්ම වැය ශීර්  

විවාදමේ පළමුවැ,  දවමසේ අද කථා බහට ල මවන මේ වැය ශීර්  

ගණනාවට අදහස  රකාශ් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම 

සේබන්ධමයන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත මවනවා. මට රථම කථා 

කමළේ2 අපි ගරු කරන මජය ්ඨ2 බුේධිම  ගරු දිමන් ් ගුණවර්ධන 

හිටපු ඇමතිතුමා. මවනදා ඉතාම හරබර මේගව  කථාව  එතුමා 

කරේදී2 අපි මකොමහේ හිටිය  ඔබතුමාමද කටහඬ2 ඔබතුමාමද 

කථික වය පිළිබාව , රන්තරමයන් අහනවා2 ගරු මන්ත්රීතුමා. 

නමු 2 අද ඉතාම ම හඬ බාල කරලා යේකින් දුක 2 මේදනාව 2 

කනගාටුව  හිම  තිමබන විධියට තමයි ගරු මන්ත්රීතුම, 2 

ඔබතුමා කථා කමළේ. අපට ඒක ම මරනවා. මට ඒක දැනුණා. 

එමහම මවන්න මහේතුව මට දැනුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිය, 2 අය වැය විවාදමේ පළමුවැ,  දවමසේ මමද කථාව 

අවසන් කමළේ2 "ඔබතුමන්ලාට ඉතා නුදුරුව පිහි ඇනුම  එනවා2 

බලාමපොමරො තුමවන් ඉන්න." කියලා මහින්දානන්ද අලු ගමමද 

මන්ත්රීතුමාට කියලායි.   

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මේ කියමන තිමබන හැන්සාඩ වාර්තාව 
තවම ඇවිල්ලා නැහැ. මම ඒ හැන්සාඩ වාර්තාව ඉල්ලුවා2 
ඔබතුමන්ලා ට මපන්වන්න. මා කියපු කථාව සහිත හැන්සාඩ 
වාර්තාව අමක අතට එන්න  කලින් ඊමේ හැන්දෑ වරුමේ ඒක න්දු 
වුණා. එදා ආකප කාලා එමහම කළා. ඊමේ ඉඳිආකප කාලා එමහම 
කළා. ඊමේ උමේ වරුමේ පාර්ලිමේන්තුමේ ඉඳිආකප කෑවා ලු. 
කාලා2 දුන්නා වැ මඩ හවස් මවන මකොට. ඒක තමයි ගතිය. ඒක 
තමයි  වැඩ පිළිමවළ.  ඒ වැඩ පිළිමවළ මේ රමට් ඉදිරි අනාගතයට 
ගැළමපන්මන් නැහැ. ඒක අපට ම රිලා තිමබනවා. ඒක අමක 
නායක වයට ම රිලා තිමබනවා. හැබැයි2 නායක වයට යේ 
වැඩ  පිළිමවළට යන්න බැහැ. හැබැයි2 අපි යනවා. ගරු දිමන් ් 
ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුමේ ඉන්න 
මජය ්ඨ මන්ත්රීවරයටම හැටියට2 කියන මේ කරන නායකයටම 
හැටියට -අපි විශ්්වාස කරන්මන් එමහමයි- ඔබතුමාට පුළුවන්ද අපි 
ගන්න ඒ තීරණයට ආශිර්වාදය මදන්න? ඔබතුමාට පුළුවන්ද ඒකට 
එකතු මවන්න? නමු  ඔබතුමාට ඒක කරන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා 
ඒකට එකතු වන්මන් නැහැ.  

සමහර මන්ත්රීවරුන් අද ලණු අරමගන මපන්නුවා ලු. ඊමේ2 ඒ 

ලණුමේ එල්මලන්න තිබුමණ්  ඒ මගොල්ලන්ට. ලජ්ජයි කියන්න. ඒ 

මගොල්ලන්ට තමයි ඒම  එල්මලන්න තිබුමණ්. ඒ මගොල්ලන් මේ 

අය වැය ආරේභමේදී මහා උජාරුවට කිේමේ මමොක ද? අපි මේ 

අය වැය පරේදලා නැවත  ආණ්ඩු ගන්න වැඩ පිළිමවළ තුළ 

ඉන්නවාය කියන කාරණය එතුමන්ලා කිේවා. අවසානමේදී 

මමොකද වුමණ්? පැදුරට  මනොකියා ඒ අය ගියා. අමක , මල් 

න්රිපාල ද න්ල්වා ඇමතිතුමා දැ ම   නැහැ. එතුමා ඊමේ හිටිමේ 

නැහැ. ඊමේ අය වැය පරේදන්න එතුමන්ලා හිටිමේ නැහැ. පසු 

මපමළේ මන්ත්රී  කණ්ඩායම කෑගහන මකොට2 පසු මපමළේ 

කණ්ඩායම යම  කියන මකොට ඒකට භය වුණා නේ අපි 

සන්මතෝ  මවනවා2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, . අමක වැඩ 

පිළිමවළ මවනුමවන් යේ තීන්දු - තීරණ අරමගන තිමබනවා. 

හැබැයි2  යේ වරරසාද දීලා අප යටප  කරන්න කාටව  බැහැ. 

අපි යටප  මවන්මන් නැහැ. අපි වරරසාද  ලබන්න 

පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා නැහැ. අපි තනතුරු2 නේබු නාම ගන්න 

පාර්ලිමේන්තු ඇවිල්ලා නැහැ. ඒවා මදන්නේ කියන උදවියට අපි 

කියනවා2 ඒවා අපට එපා කියලා. අපි එදා රජාතන්ත්රවාදය 

මවනුමවන් සටන් කළා. මේ රමට් මුඛ්ය නීතිය ආර  ා කරන්න 

අපි කටයුතු කළා. එා් විධියට මේ රමට් ස වර්ධනය2 දියුණුව සහ 

යහ පාලනය මවනුමවන් අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑම මවලාවක 

මපනී න්ටිනවා2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, .  

ඒ වාමදම මා මේ කාරණය කියන්න ඕනෑ. 10 6 අය වැය 

මල්ඛ්නයට සේබන්ධ විවාදමේදී2 අමක ''පඩිමපමළේ නීතිඥතුමා'' - 

ගේමන්පිල මන්ත්රීතුමා- එතුමාමද  කථාව අවසන් කමළේ 

මකොමහොමද? ජනාධිපති වැය ශීර්  විවාදමේදී එතුමා මමමහම 

කියනවා.  

"අතිගරු ජනාධිපතිතුම, 2 එ තරා වඳුමර 2 රජතුමාමද 

ඇ මේ මැස්මසෝ වහලා ඉන්නමකොට රජතුමා මැස්සන්මගන් මබ්රා 

ගන්න කඩුමවන් මකටුවා ලු. හැබැයි2 අවසානමේ න්ේධ වුමණ් 

රජයතුමා මිය යෑම පමණයි. ඒක , සා මමවැ,  , ලධාරින්මගන් 

ඔබතුමා රමේසේ මවන්න."  

එමහම කියලා එදා එතුමා ඒ , ලධාරින්ට ඇඟිල්ල දි  කළා. 

මමොක ද ගේමන්පිල මන්ත්රීතුමන්ලා කමළේ? , ලධාරින්මද අම  

137 138 

————————— 
* මමම ලියවිලි  පස්තකාලමේ ද තබා ඇත.  
*  இந்த  ஆவணங்கள் நூல்நிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.  

* This Documents placed in the Library. 



පාර්ලිමේන්තුව 

තිබුණු කඩුව ග තා. කඩුව අරමගන රජතුමාමද ඇ මේ වහන 

මැස්මසෝ ටික මරන්නයි ගිමේ. දැන් රජතුමා ඉතුරු මවලා. කාවද 

කපාමගන තිමබන්මන්? ගේමන්පිල මන්ත්රීතුමා ඇතුළු ඒ කල්ලිය 

කපා ග ම  නැේද? කැපුමණ් නැේද? මකටුමණ් නැේද? ඒ , සා  

අද හවස අ, වාර්යමයන්ම අපි ග තු ඒ තීන්දුව තුළ ඉන්නවා. ඒ 

සාහා අපට යේ බලපෑේ තිමබනවා.  

අපි කාරුණිකව ඉල්ලනවා2 අමක හිදය සා ිකයට එකඟව2 

අමක පා ිකකයාට දුන්නු මපොමරොන්දුවට එකඟව2 අපි එදා 10 5 

ජනවාරි 8වැ,  දා මේ රමට් 61 ල  ය  ජනතාව මවනුමවන් අපි 

ගන්න තීන්දුවට කවුරුව  අටමල් මහලන්න එපා කියලා. අපි හැම 

දාම2 හැම මවලාමවම ප  මේ මතය එ ක හිටියා. අද  ඉන්නවා; 

මහට  ඉන්නවා; ඉදිරියට  ඉන්නවා. හැබැයි2 මේ රටට වින 

කරන2 මේ රමට් අහි සක ජනතාවට විරුේධව කටයුතු කරන 

පුේගලයා කවුද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 ඒ පුේගලයාට 

එමරහිදිමේ අයිතිය2 වගකීම රමට් වගකිව යුතු සෑම පුරවැන්යා 

සතුවම තිමබනවාය කියන කාරණය අපි මත  කරලා මදනවා. ඒ  

, සා අපි ඒ වැමඩ කරනවා. ඒකට අපි සූදානමින් ඉන්මන්. ඒකට 

කවුරු  සහභාගි මවයිද2 නැේද කියන කාරණය අපට අදාළ නැහැ. 

අපි විශ්්වාස කරනවා2   ඒකාබේධ විප  ය කියන කණ්ඩායම අද 

අපට සහමයෝගය මදයි. අපි  එ ක එකතු මවයි  කියලා. මමොකද 

එතුමන්ලා ඉන්මන් හැම මේම පරාජය කරන්නයි.  

අපි පැහැදිලිව කියනවා2 ඒ විශ්ව්ාසය මබොාමවමින් යනවා 

කියලා. අද එතුමන්ලා පාර්ලිමේන්තුව තුළ නැහැ. අද 

පාර්ලිමේන්තුවට එන්මන් නැහැ කියන ආර චිය  තිමබනවා. ඒක 

, සා ගරු දිමන් ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුම, 2  ඊමේ ඡන්දය පරාජය 

කරන්න තමුන්නාන්මසේලාට එකතු මවනවාය කියපු අය හවස ්

වරුමේ ආමේ නැහැ. ඒ , සා තමුන්නාන්මසේලාමද අභිමානය2 

මග රවය මපන්වන්න කියලා අපි ඉල්ලීම  කරනවා. නමු 2 

එමහම මවන්මන් නැහැ. තමුන්නාන්මසේලාට එමහම කරන්න 

බැහැ. [බාධා කිරීම ] මමොක ද2 ගරු මන්ත්රීතුම, ? මට 

ඇමහන්මන් නැහැ.  

ඔබතුමාමද කථාමේදී මේ පාර්ලිමේන්තුමේ , ලධාරින් 

පිළිබාව කථා කළා. අපි ඒ ගැන සතුටු මවනවා. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව කඩලා2 පාර්ලිමේන්තු සේරදාය කඩලා නීති විමරෝකරව 

මේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න කටයුතු කරන මකොට 

තමුන්නාන්මසේලාමද  කණ්ඩායමේ හැන්රීම  එදා දැ ම  නැේද? 

එදා හිටිමේ  මේ , ලධාරින් තමයි. මේ , ලධාරින්ට ඒ රහාර 

එල්ල කරපු , සා තමයි ඔවුන් හඳුනා ගැනීමට මේ කටයු ත 

කමළේ. මා  කියනවා2 අද එතුමන්ලා පැළා මගන න්ටින හඳුනා 

ගැනීමේ කාඩපත මවනස් මවන්නට ඕනෑ2 මවනස් විය යුතුයි 

කියලා. ඒ මවනස ්දිම අපි  අනුමත කරනවා. හැබැයි ඒ න්දු දිමට 

මහේතු වුමණ් තමුන්නාන්මසේලාමයි කියන කාරණය අමතක 

කරන්න එපා.  

ඒ විතර  මනොමවයි. අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාව ගැන මා කථා කරන්න ඕනෑ. අපි ඒවා , ර්මාණය 

කළා. ඒවා වැදග . ඒවා අපිම හැදුවා. හැබැයි අපි හදපු මේවල් 

තුළ  අඩු පාඩු තිමබනවා. අපි ආණ්ඩු ප  ය , මයෝජනය කළ 2 

ඒ අඩු පාඩු මපන්වා දීමේ යුතුකම2 අයිතිය2 වගකීම අපට  

තිමබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 පළා  සභාව තුළ 

තිමබන රශ්්නය  පිළිබාව2 මහොරකම  පිළිබාව2 ව චාව  

පිළිබාව මේ පාර්ලිමේන්තුමේ මන්ත්රීවරුන් හතරමදනටම එ ක 

ගිහින් මා වින්න්ම පැමිණිලි කළා. නමු  අද වන මත  ඒ පිළිබාව 

විමර්ශ්නය කරලා නැහැ. ඇයි ඒවා විමර්ශ්නය මවන්මන් 

නැ ම ? ඇයි  ඒ විමර්ශ්නය ආරේභ කරන්මන් නැ ම ? එය 

මේශ්පාලනීකරණය  වූ , සායි. එමහම නේ ඒ මේශ්පාලනීකරණය  

වන වැඩ පිළිමවළ එදා මහින්ද රාජප   යුගමේ තිබුණා වාමදම 

අද  තිමබනවාය කියන කාරණය අපි මනොබයව කියනවා. මේ 

න්යල්ල ඉව  කරන්නට ඕනෑ. ආණ්ඩු  ප  ය , මයෝජනය කරන 

අපි න්යලුමදනාම ඒ වග කීමමන් යු තව කටයුතු කරන්න ඕනෑය 

කියන කාරණය මේ මවලාමේ මා මත  කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 විගණකාධිපති 
මදපාර්තමේන්තුමේ වැඩ පිළිමවළ ගැන  මා කියන්න ඕනෑ. 
මහොා ශ් තිම  වැඩ පිළිමවළ  විගණකාධිපති 
මදපාර්තමේන්තුව වින්න් කරමගන යනවා. විගණන විමසුේ සාහා 
එවනු ලබන වාර්තා පිළිබාව පසු විපරේ කිරීම සාහා කටයුතු 
කරන්මන් නැහැ. ඒ ගැන මා පැහැදිලිව දන්නවා. 
විගණකාධිපතිතුමා විගණන විමසුේ එවනවා. ඒ විගණන 
විමසුේවලට යවන පිළිතුරු තිමබනවා. ඒ විමසුේවලට සාර්ථක 
පිළිතුරු ඉදිරිප  මනොකරන අවසථ්ාවලදී විගණනයට ල  වුණු2 
අධිභාරයට ල  වුණු කින්ම මදය  අය කර ගන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිමවළ  හදලා නැහැ. එතැන  මේශ්පාලන අතමපදිේ 
තිමබනවා. ඒවා නතර මවන්න ඕනෑ. ඒවා නතර කළ යුතුයි කියන 
මතමේ අපි ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 මේ කියන කාරණා 

න්යල්ල  එ ක ග තාම2 විමශ්ේ මයන්ම ගරු අරාමාතයතුමා 

ශ් තිම ව2 මනොබයව2 එතුමාට ආපු අභිමයෝග න්යල්ල භාරමගන 

කටයුතු කළා. එතුමාට ඉදිරිමයනු 2 පිටි පස්මසනු  පිහිමයන් 

අ, න්න උ සාහ කළා. ඒ න්යල්ල වයර්ථ කරලා2 මේ රමට් 

අහි සක ජනතාව මවනුමවන්2 දු  විඳින ජනතාව මවනුමවන් 

දැවැන්ත වැඩ පිළිමවළ  එතුමා මගන යනවා. "ගේමපරළිය" 

වැඩසටහන ගමට මගන ගියා. දුකප  ජනතාවමද වැඩ පිළිමවළ 

හඳුනා ග තා. වයවසායක ව හැකියාව තිබුණාට ඒ 

වයවසායක ව හැකියාවට අවශ්ය කරන රාදධනය2 මූලය 

හැකියාව මනොමැති අය ඉන්නවා. මේ රට දියුණු මවන්න ඕනෑය 

කියන අදහස මත2 රාදධනය2 මූලය හැකියාව මනොමැති අය 

මවනුමවන් අද මහොා වැඩ පිළිමවළ  , ර්මාණය කර තිමබනවා. 

මා හිතනවා2 මමය තමයි අමක රමට් සාර්ථක වය කියලා. ශ්රම 

බලකායට අවශ්ය හයිය2 ශ් තිය මදන්න ඕනෑ. ශ්රමය තිමබනවා2 

දැනුම තිමබනවා. නමු  ඔවුන්ට රාදධනය නැහැ2 මූලය හැකියාව 

නැහැ. මලෝකමේ දියුණු වුණු රටවල්2 විමශ්ේ මයන්ම ශ්රම 

බලකාය  එ ක මගොඩ නැඟුණු චීනය වැ,  රටවල් අද ස වර්ධිත 

රටවල් බවට ප දි තිමබන්මන් ඒ ශ්රමයට අවශ්ය කරන දැනුම2 

හයිය2 ශ් තිය දුන්නු , සායි.  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලය  

තිමබනවා. 

 

ගන චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අද දිනට අදාළ මේ වැය ශීර්  පිළිබාව කථා කරන්න කරුණු 

ගණනාව  තිබුණ 2 කථා කරන්න අවස්ථාව  නැහැ. මා විශ්්වාස 

කරනවා2 මේ රමට් සමස්ත ජනතාවමද බලාමපොමරො තු සලල 

කරන වැඩ පිළිමවළකට අපි යන්න ඕනෑ2 අපට යන්න මවනවාය 

කියලා.  

ගරු අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා දීර්ඝ වශ්මයන් පැහැදිලි 

කළා2 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට විමරෝකරව කටයුතු කිරීම පිළිබාව. 

ඒ , සා මා ඒ ගැන කථා කරන්මන් නැහැ. මේ රමට් කින්ම 
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පුරවැන්යටමට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කරන්න2 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට පිටින් යන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිය, 2 අද ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව උල්ල ඝනය කර 

තිමබනවාය කියා කියනවා නේ ඒකට දඬුවම මකොතැනද 

තිමබන්මන්? ඒකට දඬුවේ දීම සාහා කවුරුන්ද ඉන්මන්? ඒ සාහා 

කටයුතු කරන්මන් මකමසේද? මේ රමට් නීතියට ගරු කරනවා නේ2 

මේ රමට් නීතිය කාට  මපොදු  නේ2 ප   විප   න්යලුමදනා 

එකතුමවලා එකාවන්ව කටයුතු කරමුය කියා ඉල්ලා න්ටිමින් මමද 

වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. මබොමහොම ස්තුතියි. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුම, . ඊළඟට ගරු දිළුේ අමුණුගම මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.00] 

 

ගන දිළුේ අුදණුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 ගරු චමින්ද විමජ්න්රි 

මන්ත්රීතුමාමගන් පසුව කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු 

මවනවා. විමශ්ේ මයන්ම අද දිනමේ සාකච්ඡා කරන මේ වැය ශීර්  

පිළිබාව අපි න්යලුමදනාම කථා කළ 2 මේ වැය ශීර්  සාහා රජය 

මුදල් මසොයා ගන්මන් මකොමහන්ද කියන කාරණය ගැන අපි 

සාකච්ඡා කරන්මන් නැහැ. අද මකොමි න් සභා රාශියක වැය ශීර් 2 

ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය සහ එතුමා යටම  තිමබන 

ආයතනවල වැය ශීර්   පිළිබාව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාමේදී මේ 

න්යලු  වැය ශීර්  සාහා අද රජය මුදල් ලබා ගන්මන් මකොමහන්ද 

කියන කාරණය ගැන අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. ඉතිහාසමේ 

මේ රටට මනොමයටම  රාජය ආදායේ තිබුණා.  විමශ්ේ මයන් 

කර්මාන්ත හරහා2 ල කා වාමන් ස ස්ථාව2 ටයර් ස ස්ථාව2 මා,  

සමාගම2 රාජය ඉස්කාගාර ස ස්ථාව වැ,  රාජය වයාපාර හරහා 

ලබාග  මුදලු  මේ වැය ශීර් වලට  මයොමු කළා. හැබැයි අද 

දිනමේ අපි න්යලුමදනා මේ පිළිබාව කථා කළ 2 

ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය මේවා2 මකොමි න් සභාවල වැය 

ශීර්  මේවා ඒ න්යලු  වැය ශීර් වලට බහුතරය  මුදල් මවන් 

මකමරන්මන් මේ රමට් දුකප  ජනතාවමගන් අය කර ගන්නා බදු 

මුදල්වලින්. 

මවන  විධියකින් කියනවා නේ අපි මදමගොල්ලන්ටම ඡන්දය 

මදන ජනතාවමගන් අය කර ගන්නා බදු මුදල්වලින් තමයි මේ 

න්යලුම වැය ශීර් යන් සාහා මුදල් මවන් මකමරන්මන්. අද දින 

විවාදයට ගැමනන වැය ශීර් යන්වලට අදාළ මකොමි න් සභා 

ඇතුළු අමනටම  ආයතන දිහා බලපුවාම2  මේ ආයතනවලට මුදල් 

මවන් කිරීමමන් අපට ඡන්දය මදන දුකප  ජනතාවට යේ 

රතිලාභය  ලැමබනවාද කියන කාරණය පිළිබාව යේකින් 

රශ්්නය  තිමබනවා. මට මපර කථා කළ ගරු චමින්ද විමජ්න්රි 

මන්ත්රීතුමා  කිේමේ2 අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමි න් සභාවට එතුමා  පැමිණිලි කළා2 නමු  ඒවා පිළිබාව 

විභාග කරන්මන් නැහැයි කියලා. අපි පැමිණිලි කළ ඒවා  

රාශිය  තිමබනවා2 ඒවා විභාග කරන්මන  නැහැ. ජනතාවමගන් 

බදු අරමගන මේ ආයතනවල වැය ශීර් වලට මුදල් මවන් කළාට2 

ඔබතුමන්ලා ඉදිරිප  කරන පැමිණිලි විභාග කරන්මන  

නැ නේ2 අපි ඉදිරිප  කරන පැමිණිලි විභාග කරන්මන  

නැ නේ මේමකන් රතිලලය  තිමබනවාද කියන කාරණය 

පිළිබාව අපි කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනෑ.  

මම කියන්මන් ඔබතුමන්ලාට විතර  මනොමවයි2  අපි 

115මදනාටම duty free වාහන හේබ මවනවා.  නමු  

ඔබතුමන්ලාමද අය වැය දිහා බලපුවාම මපමනනවා2  අපි 

115මදනා එකතුමවලා සාමානය මි, මහටමට හීනයකින්ව  

වාහනය  ගන්න බැරි මවන්න බදු ගහලා තිමබන බව. ඊමේ 

මපමර්දා පමණ  මනොමවයි2  ඔබතුමන්ලා ඉදිරිප  කළ අය වැය 

මල්ඛ්න පමහන්ම වාහන මිල වැඩි කළා මිස  අඩු කමළේ නැහැ.  

නමු  වාහන මිල අඩු කරන එක ඔබතුමන්ලාමද මැතිවරණ 

මපොමරොන්දුව . ඔබතුමන්ලාමද මනොමවයි2  දැන් ඔය 

ඔබතුමන්ලා බණින ජනාධිපතිතුමා දිනවන්න දීපු මපොමරොන්දුව .  

හැබැයි2 ඒ මපොමරොන්දුව පැ තක තියලා duty free වාහන 

හේබමවන අපි 115 මදනා Budget පහකින් වාහනවලට බදු ගහලා 

තිමබනවා. ඊමේ අය වැය මදමව,  වර කියදිමේ ඡන්ද විමමාම 

ඉවරමවලා මගදර යන්න හේබ වුමණ් නැහැ2 ඉන්ධන මිල වැඩි 

කළා කියලා SMS එක  ආවා. මේ සභාමේ ඉන්න 115 

මදනාමදම ඉන්ධන දීමනාව ලැමබන්මන් ලීටර්වලින්. එම , සා 

මිල වැඩි වුණාට රශ්්නය  නැහැ. මිල වැඩි මවන්න2 වැඩි මවන්න 

දීමනාව වැඩි මවනවා. නමු  අපට ඡන්දය මදන සාමානය 

ජනතාවමද ත  වය මමොක ද? ඒ අය ගැන අපට තැකීම  

නැහැ. අපි මේ සභාමේ වැය ශීර්  ගැන සාකච්ඡා කරනවා2 අය 

වැය සේමත කර ගන්නවා. ඊමේ අය වැය මදමව, වර කියදිමේ 

ඡන්දය  දිනුවා. මකොටස  පැනලා ගියා2 මකොටස  ඉතුරු වුණා. 

ඉතුරු වුණු අයට අපි ස්තුතිවන්ත මවනවා. පැනලා ගිය අය අද 

වැමඩ බලාගනී. ඒ ගැන අපට මලොටම සැලකීම  නැහැ. මේ 

ආකාරමයන් කටයුතු කරනවිට ගරු දිමන් ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 

කිේවා වාමද පාර්ලිමේන්තුව සහ අපි ගැන ජනතාවට විශ්්වාසය  

තිමබයිද කියන කාරණය අපි කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනෑ.  

අපි උදාහරණය  විධියට මැතිවරණ මකොමිසම ග, මු. දහනව 

මව,  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය මගමනන විට 

ජනාධිපතිතුමා  කිේවා2 ඔබතුමන්ලා  කිේවා2 න්යලු මදනාම 

කිේවා2  මැතිවරණ පවත්වනවා ිරයලා. අපි  එම ස මශ්ෝධනයට 

සහමයෝගය දුන්නා. අපි දන්මන් නැහැ වැරදුණු තැන මමොක ද 

කියලා. මේ රමට් ඉතාම ස්වාකරනව2 ඉතාම මහොාට2 මවලාවට 

මැතිවරණ තිබ්බා. අමක ගරු මාවව මසෝ. මසේනාධිරාජා 

මන්ත්රීතුමා  දීර්ඝ කථාව  කළා. උතුමර් යුේධය තිමබන කාලමේ 

මේ රමට් මැතිවරණ තිබුණා. යුේධය ඉවර වුණු ගමන් උතුමර් 

මැතිවරණය  තිබුණා. මම හිතන විධියට එතමකොට මැතිවරණ 

මකොමි න් සභාව  තිබුමණ් නැහැ. ඒ මැතිවරණමයන් තමයි 

TNA එම  ගරු මාවව මසෝ. මසේනාධිරාජා මන්ත්රීතුමා වාමද 

මන්ත්රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට ආමේ. නමු  අද යුේධය  නැහැ2 

ස්වාකරන මැතිවරණ මකොමි න් සභාව  තිමබනවා. ඒකට 

මකොමසාරිස්වරමය  ඉන්නවා2 එතුමා ලස්සන කථා කියනවා; 

කථා කියන්න ද  යි. නමු  අද මවනකේ පළා  සභා 

මැතිවරණය පව වන්නට මැතිවරණ මකොමිසමට බැරි වුණා. ගරු 

චමින්ද විමජ්න්රි මන්ත්රීතුමාම කියනවා අල්ලස් මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව පැමිණිලි විභාග කරන්මන් 

නැහැ කියලා2 අපි න්යලුමදනාම එකඟ මවනවා මැතිවරණ 

මකොමිසම මැතිවරණ පව වන්මන් නැහැයි කියලා. 

අද දින ජාතික මපොලිස් මකොමි න් සභාමේ වැය ශීර් ය  

විවාදයට ඇතුළ  මවනවා. මපොලිස් මකොමිසම ගැන දහනව මව,  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනමේ ඇතුළ  වුණා. මපොලිස් 

මකොමිසමට අයිති න්යලු මේ මකොමිසම හරහා පමණ  ක්රියා මක 

වන බවයි සාහන් වුමණ්. හැබැයි2 දැන් අපට මකනවා එමහම 

මවන්මන් නැහැයි කියලා. අපි දන්නා විධියට අද මපොලිස ්

ස්ථානාධිපතිවරුන් ප  මකමරන්මන් මකොමිසමේ , ර්මේශ් පිට 

මනොමවයි. අපට ආර චිමවලා තිමබනවා2  සමහර මපොලිස ්

, ලධාරින් මනොමයටම  මන්ත්රීවරුන්මද මගවල්වලට ගිහින් ලියුේ 

ගන්න බලාමගන ඉන්නවා කියලා. ඒ මමොකද? ඒ ලියුම හේබ 

වුමණො  තමයි ඒ පළාම  මපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා හැටියට 

ප මවන්න පුළුවන් මවන්මන්.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

මකොළඹ අපරාධ මකොට්ඨාසමේ - CCD - එම  

ස්ථානාධිපතිතුමාව මපොලිස ් මකොමිසමේ තීන්දුව  මනොමැතිව 

ස්ථාන මාරු කරලා තිමබනවා කියලා එතුමා ඉදිරිප  කළ 

පැමිණිල්ල මා සතුව තිමබනවා. මම මේ මල්ඛ්නය සභාගත  

කරනවා. 

එතුමාම මපොලිස ් මකොමිසමට ඉදිරිප  කළ පැමිණිල්ල  

තිමබනවා. අ  අඩ ගුවට ග  සැකකරුමවටමට නීතයනුකූල 

මනොවන මදය  කිරීමට උසස් , ලධාරින් මදමදමනටම ලබා දීපු 

උපමදස් ක්රියා මක මනොකිරීම , සා තමයි එතුමාව ස්ථාන මාරු 

කරලා තිමබන්මන්. මේක ඇ තද කියලා මසොයා බලන්න2 මේ 

එතුමාමද පැමිණිල්ල. සැකකරුමවටමට කරන්නට පුළුවන් 

නීතයනුකූල මනොවන මේ මමොක ද?  නීතයනුකූල මනොවන මේ 

නේ මම හිතන විධියට එ මකෝ ඝාතනය  කරන්නට ඕනෑ2 

එමහම නැ නේ මවන  මදය  කරන්නට ඕනෑ. ඒ , සා licence 

පිට මිනී මැරුමේ නැ නේ2 ඒ අයමද උපමදස් පිළිපැේමේ 

නැ නේ අද මපොලිස් , ලධාරින් transfer කරන ත  වයට 

ප මවලා තිමබනවා. ඉතින් වර්තමාන කාලමේ එමහම කරනවා 

නේ2  දුකප  ජනතාවමද මුදලින් නේ මේ මකොමි න් සභා නඩ තු 

මවන්මන්2 මේවා හරහා  අපි බලාමපොමරො තු මවන්මන් මමොක ද 

කියන කාරණය කල්පනා කරන්න අවශ්යයි. අද මේ බදු අය 

කරන්මන් දුකප  ජනතාවමගන්. Duty free වාහන 115ක යන අපි 

දුකප  අයට වාහනය  ගන්න බැරි මවන්න2 සමතලා මවන්න බදු 

ගහලා තිමබනවා. එතැ, න් නවතින්මන් නැහැ2 මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිය, .  කාබන් බේද කියලා බේද  ගහනවා. කාබන් බේද 

අලු  වාහනවලට අඩුයි. කාබන් පිටදිම අලු  වාහනවල අඩු ඇති; 

පරණ වාහනවල වැඩි ඇති. ඒක මවනම කථාව . හැබැයි2 අලු  

වාහන තිමයන්මන් කාටද? ල   3002 4002 500 වාහන 

තිමබන්මන් අපි 115මදනා ළඟ සහ ල කාමේ ඉන්න ධනව ම අය 

ළඟ. ඒ අයමද වාහනවලට බේද අඩුයි. මකොමහේ හරි තිමයන පරණ 

කාර් එක  අරමගන ගමේ තියාමගන මවස  මපෝයට විතර  

මවස  බලන්න යන බණ්ඩයියාමද කාර් එක අවුරුේද පරණ 

, සා2  සමහර විට අලු ම වාහනයට වැඩිය බේද   වදිනවා ගමේ 

ඉන්න ඒ දුකප  අහි සක මනු යයාමද කාර් එකට. ට්රැ ටරයට 

මේ බේද අදාළ මවනවා; ත්රීමරෝද රථයට  අදාළ මවනවා. වාහනය 

පරණ මවන්න2 පරණ මවන්න මවන්න මේ බේද වැඩි මවනවා. 

දුකප  මි, හා තමයි පරණ වාහනය  ගන්මන්.  සල්ලි තිමයන 

මි, හා තමයි අලු  වාහනය  ගන්මන්. හැබැයි2 බේද එන්න එන්න 

වැඩි මවන්මන් වාහනය පරණ මවනමකොට. ගමේ නතර කරලා 

තිමබන කාර් එකට බේද වැඩියි; දවස ගණමන් නුවර නගරය වටා2 

මකොළඹ නගරය වටා න්ය සැරය  දුවන මබන්ස් කාර් එකට වදින 

බේද අඩුයි. මමමහම ඒවා තමයි  අද මේ අය වැය හරහා ඉදිරිප  

කරලා තිමයන්මන්.  මේ වාමද මනොමයටම  මේවල් ඉදිරිප  

මවලා තිමබනවා.   

ම ද්රවය පිළිබාව  සාහන් කළා. අපි මහොා මේ ගැන   

කියන්න ඕනෑ. මේ මවනමකොට ම ද්රවය විනාශ් කිරීම2  නැ නේ 

ම ද්රවය ජාවාරේකාරමයෝ නැති කිරීමේ මහොා පිළිමවතකට 

මපොලීන්ය අවතීර්ණ මවලා තිමබනවා. හැබැයි2  10 5 

මවනමකොට  මේ රමට් ම ද්රවය පාලනය කරලා තිබුණු බව අපි 

කියන්න කැමැතියි. මේ ත  වයට ප  මවලා තිබුමණ් නැහැ. 

පාතාලය පාලනය කරලා තිබුණා. ඒ , සා ඔය කියන යහ පාලන 

රජය යටම ම තමයි ම ද්රවය වයාකත වුමණ්. ඒ රජය යටම ම 

තමයි පාතාලය වයාකත වුමණ්. ඒ රජය යටම ම වයාකත මවච්ච 

පාතාලය සහ ම ද්රවය තමයි අද මැඬලන්න මවමහමසන්න න්ේධ 

මවලා තිමයන්මන් කියන කාරණය අපි මත  කරන්න අවශ්යයි. 

ඒ , සා මේක විමශ්ේිකත කාරණය  හැටියට සලකන්න අමාරුයි. 

ම ද්රවය මැඬලීම සහ පාතාලය මැඬලීම කළ යුතුයි. වර්ධනයදිමට 

ඉඩදීම ඔබතුමන්ලාමද වැරැේද . ඒ වැරැේද දැන් , වැරදි කරලා 

ආපසු ඒක  විශ්ාල මදය  හැටියට රකාශ් කරනවා නේ2 ඒක  ඒ 

තරේ මහොා කාරණය  මනොමවයි කියන එක මම මත  

කරන්නට අවශ්යයි. 

මීට වඩා දීර්ඝව අදහස් ද වන්න මා බලාමපොමරො තු වන්මන් 

නැහැ. විමශ්ේ මයන් දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

ස මශ්ෝධනය මේවා;  වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා  ස මශ්ෝධනය 

මේවා;  මමොන ස මශ්ෝධනයන් මගනැල්ලා  මමොන මකොමි න් සභා 

ප  කළ 2 පාර්ලිමේන්තුමේ න්ටින අපි 115මදනාට මගන්වන 

වාහන2 අපට මගවන  වැටුක2  , ලධාරින්ට මදන වාහන2  ඒ අයට 

මගවන වැටුක2 යන මේ න්යල්ලම සාහා වැයවන හැම රුපියල ම 

අද ලබා ගන්මන්  අපව මමතැනට ප  කරන මි, සුන්මගන්.   

කින්ම රාජය කර්මාන්තය  නැති රජය  හැටියට2 එම මුදල් ලබා 

ගන්මන් මේ රමට් අපව මමතැනට ප  කරන මි, සුන්මගන් 

කියන කාරණය අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ.  අපි ඒ  

මි, සුන්මගන්  මුදල් ලබා ගන්නවා2  නමු  ඒ මි, සුන්ට මේමකන් 

කින්ම මසත  නැහැ.    මස ඛ්ය අමාතයා ශ්යට මවන් කරන 

මුදමලන් මසත  තිමයනවා. ඒක නැහැ කියන්න බැහැ. අධයාපන 

අමාතයා ශ්යට මවන් කරන මුදමලන් මසත  තිමයනවා. රවාහන 

අමාතයා ශ්ය  එමහමයි.   නමු   මේ මකොමි න් සභා ප  කළ  

මැතිවරණ තියන්න බැරි  නේ2  අල්ලස් මහෝ ත ණ මචෝදනා 

විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට කළ පැමිණිලි පිළිබාව පරී  ණ 

නැ නේ2 - අමක මන්ත්රීවරු වින් තිස් මදමන  පැමිණිලි කරලා 

තිමබනවා. ගරු චමින්ද විමජ්න්රි මන්ත්රිතුමා  පැමිණිලි කළා. -  

මපොලින්මේ ස්ථාන මාරු සහ න්යලු මේ න්දු මවන්මන් මපොලිස ්

මකොමිසමේ අනු දැනුම  නැතිව නේ2  සථ්ානාධිපතිවරු ප  

මවන්මන් මවන  විධිවලට නේ2  මේවාමද ආයතනවල  වැය 

ශීර්  සාහා මුදල් මවන් කරමින්  ජනතාවමද බදු මුදල් වැඩි 

කරලා ඒ අය තලනවාට වැඩිය  මේ න්යලු මේ එ මකෝ ආපසු 

තිබුණු තැනටම මග, යන එක මහොායි කියලා මා කියනවා.  දැන් 

න්දුවන  ප කිරීේ කරන්මන  වයවස්ථාව සභාව කියලා කිේව ; 

මමොන සභාව කිේව 2 කථානායකතුමාමද රධාන වමයන් 

වයවස්ථා සභාමේ  න්යලු මදනාම එකතු මවලා සාකච්ඡා කරලා 

අගමැතිතුමාට ඕනෑ මකනාව තමයි ප  කරන්මන්. ඕක මන් 

මවන්මන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 ස්වාකරන මි, සුන් 

ඉන්මන් මකොමහේද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ල කාමේ 

ඉන්නවාද2 ස්වාකරන මි, සුන්? එමහම මි, සුන් මකොමහේව  නැහැ. 

ඕවාට ප  කරන හැම මකනාම කාමද හරි මි, මහ . එ මකෝ 

අගමැතිතුමාමද මි, මහ ; එ මකෝ ජනාධිපතිතුමාමද මි, මහ ; 

එ මකෝ විප  නායකතුමාමද මි, මහ .  ස්වාකරන මි, සුන් 

නැහැ. ඒ , සා ජනතාවමගන් බදු අරමගන2 ජනතාවටම මබොරු 

ස්වාකරන කම  මපන්වලා2   අර ඌරාමද මාළු ඌරාමද පිට 

තියලා කපනවා වාමද  ජනතාව පිටම තියන වැමඩ දැන් නතර 

කරන්න.   ඇ ත වශ්මයන්ම මමම මකොමි න් සභාවල  ස්වාකරන 

බව ඔකපු කිරීම සාහා ඒවා මැතිවරණ  ක්රියාවලිය ඇති කිරීම 

සාහා මයොදවන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මමද කථාව අවසාන 

කරනවා. මබොමහොම ස්තුතියි. 
 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මබොමහොම ස්තුතිතිය2 ගරු මන්ත්රීතුමා.  මීළඟට2 ගරු අනුර 

න්ඩ,  ජයර න මන්ත්රීතුමා. 
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[ගරු  දිළුේ අමුණුගම  මහතා] 

———————————- 
* ලියවිේල ඉදිරිපත් මනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்மை. 

  Document not tendered. 
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ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , මමම අය වැය විවාදමේ 
කාරක සභා අවස්ථාමේ පළමුවැ,  දිනය අදයි. අද අපි 
විමශ්ේ මයන්ම කථා කරන්මන් ජනාධිපතිතුමාමද, අගමැතිතුමාමද 
වැය ශීර්  පිළිබාවයි. ඊට අමතරව, ජාතික මපොලිස ් මකොමි න් 
සභාව, මුදල් මකොමි න් සභා කාර්යාලය ඇතුළු තව  වැය ශීර්  
රාශිය  ගැන  අද අපි කථා කරනවා. විමශ්ේ මයන් මම අද තව  
මදය  සාහන් කරන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය 
අනුමත කිරීම ගැන අද විශ්ාල විමරෝධය  තිමබනවා. මම  ඒ 
විමරෝධමේ ඉන්නවා. ඒකට මහේතුව තමයි, මේක වැඩිමයන්ම 
දැමනන පුේගලයා මපොමළොන්නරුව දිස්ත්රි කය , මයෝජනය 
කරන මම දිම. ජනාධිපතිතුමාමගන් හිරිහැර වූ මන්ත්රීවරු ඉන්නවා 
නේ, වැඩිමයන්ම ඒ හිරිහැරයට ප වුණු පුේගලයා  මමයි. ඒ, 

2014ට කලිනුයි. පසුගිය ජනාධිපතිවරණමේදී මේ ජනාධිපතිවරයා 
මවනුමවන් වැඩිමයන්ම මහන්න් වුණු පුේගලයා  මමයි. ඒ 
කාලමේ අමක සමහර මන්ත්රීවරු අ,   පාර්ශ්්වය පැ තට ගියා, 
අමක පැ ම  හිටිමේ නැහැ. ජනාධිපතිවරණමේදී වැඩිමයන්ම 
මහන්න් වුණු පුේගලයා ග මතො , ඒ  මමයි. අමක ප  ය ග  
තීන්දුවට, නායක වයට මම ඒ මවලාමේ ගරු කළා. අමක සමහර 
මි, සුන් ජනාධිපතිතුමා දිහා බැලුමේ සමතටම දිහා බලන විධියටයි. 
මමොකද, ජනාධිපතිතුමා මේශ්පාලනය කරේදි ඒ විධියට තමයි 
හැන්රුමණ්.  

ජනාධිපතිතුමා එදා මපොමළොන්නරුමේදී හැන්රුණු හැටි 

මි, සුන් දැ කා. ජනාධිපතිතුමාමද සමහෝදරමයෝ අමක 

මි, සුන්මද කන් අඩි පැළුවා; හිරිහැර කළා. මම මුලින්ම ඉදිරිප  

වුණු, 2000 වසමර් පැවැති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණමේදී මමද 

බාල සමහෝදරයා මපෝස්ටර් අලවමින් යනමකොට, “අරලිය” කියන 

සහල් මමෝල හිමි ජනාධිපතිතුමාමද සමහෝදරයා උණු පාකප 

බාල්දිය මමද සමහෝදරයාමද ඔළුවට හැලුවා. අපි ඒ මැතිවරණය 

කමළේ එවැ,  ත  වය  යටම යි. ඒ මැතිවරණමේදී අමක 

ප  මේ නායකතුමා තීන්දුව  ග තා. අපි එතුමා ජනාධිපති 

කමළේ එමලස තීන්දුව  අරමගනයි. එවැ,  ත  වයන් තිමයේදි, 

ප  මේ නායක වයට ගරු කරලා අපි ජනතාව ළඟට යනමකොට 

ජනතාව ඇහුවා, "වමත්රීපාල න්රිමසේනට ඡන්දය මදන්මන් ඇයි?" 

කියා. ජනතාව එමහම අහේදි, "අමක ප  ය ග  තීන්දුව අනුව 

තමයි එමහම කමළේ" කියලා තමයි අපි එතුමා ජනාධිපති රයරයට 

ප  කමළේ.  

 

 

ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Madam Chair, I rise to a point of Order. 
 
 

ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , මමද කථාවට ඉඩ මදන්නය 

කියා එතුමාට කියන්න. මට ලැබී තිමබන්මන් මකටි කාලය .  

අපි අද එතුමා මවනුමවන් මේ පාර්ලිමේන්තුමේදී විශ්ාල මුදල  

මවන් කරනවා. අද මම තව  මදය  කියන්න ඕනෑ. අපි එතුමාට 

ඡන්ද ල   61  අරමගන දුන්නා. 'ර, ල් වික්රමන් හ  එපා, මේ 

මන්ත්රීවරු න්යලුමදනා  එපා' කියා අපි කියමු. හැබැයි, එතුමාට 

යුතුකම  තිමබනවා, එතුමාට ඡන්දය දුන් හැටමදල  ය  

ජනතාව මවනුමවන් යම  කරන්න. 

ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට විරුේධව දමපු නඩුව ඉල්ලා අස ්

කර ගන්නය කියා ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමා හේබ මවලා කථා 

කරලා ඉල්ලීම  කළා මන්ද?  

 

ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු  යිසර් මුස්තාපා මන්ත්රීතුම, ,  මාස හය  මාව 

බන්ධනාගාරය ඇතුමළේ තැබුමේ එතුමාම තමයි කියා ඔබතුමා 

දන්මන් නැේද? එම , සා එතුමා මාව , දහස් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , එතුමා මට කථා කළා. මට 

නඩුව පැවරුමේ එතුමායි. සර  ම ොන්මසේකා මැතිතුමා 

ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලූ මවලාමේ, අමක ප  මේ කණ්ඩායම 

යනමකොට එතුමා එදා හැන්රුමණ්   රස්තියාදුකාරමය  වාමගයි. 

න්යය  පමණ පිරිස  එ ක ඇවිල්ලා අපි යන මඟ හරස් කරලා, 

අපට ගහලා, මලොටම අරියාදුව  කළාට පසම්සේ තමයි අමක පිරිස  

එ ක එතැනදි ගැටුම  ඇති වුමණ්. ඒ ගැටුමට මාව මාස හය  

බන්ධනාගාරය ඇතුමළේ තැබුවා. එමහම මාස හය  මාව 

බන්ධනාගාරමේ තැබූ එතුමාම තමයි, ඒ නඩුව අයින් කර ග ම . 

ඒ නඩුව අයින් කර ග ම  නැ නේ එතුමා මමොමක ද 
 
[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-මවනවා. මමොකද, එතුමා ජනාධිපති විධියට ප  කමළේ අපියි. මාව 

ඇතුළට දැේමම  එතුමා තමයි. මම විතර  මනොමවයි, මේ 

පාර්ලිමේන්තුමේ හිටපු සුබන් හ මන්ත්රීතුමා ඇතුළු 19මදමනටම 

මාස හය  බන්ධනාගාරමේ න්ටියා. අපි ඒ න්යලු මේවල් අමතක 

කරලා එතුමා ජනාධිපති කළා. එමහම කරලා අපි එතුමාමගන් 

සාධාරණය  බලාමපොමරො තු වුණා.  

මපොමළොන්නරුව දිස්ත්රි කය , මයෝජනය කරන මම එතුමා 
ගැන කියන්නේ. අගමැතිතුමාමද නායක වමයන් යුතුව, අපි 
න්යලුමදනා එකතු මවලා රුපියල් මකෝටි 16,000  වැය කර 
මමොරගහකන්ද ජලාශ්ය හැදුවා. අද මපොමළොන්නරුව දිස්ත්රි කමේ 
මැදිරිගිරිමේ  තව  වයාපිතිය  ක්රියා මක කරනවා. මේ ළඟදි 
අපි හාරන්යමදමනටමට ඉඩේ දුන්නා.  

ඒ පුේගලයන් හාරන්යමදනා අතමර්, එතුමාට ඡන්දය දුන් එ  
මකමනටමව  නැහැ. මගොඩින් අ කර භාගයටමයි, මඩින් අ කර 
එකහමාරටමයි දැන් මදනවා. මේ වනවිට ඒ අලු  වයාපාරමයන් 
පුේගලයන් 443මදමනටමට ඉඩේ ලබා දීලා තිමබනවා. එතුමාට 
ඡන්දය දුන් එක මි, මහ ව  ඒ ඉඩේවල නැහැ. ඒ , සා, එතුමා 
කරන ඒ වැඩවලට විරුේධ දිමට අපට න්දු මවනවා. ඒ මේවල් ගැන  
අපට මේදනාව  තිමබනවා. ඒකයි අප කියන්මන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , මම මමන්න මේ  

කාරණය  කියන්න ඕනෑ. අමක දිමන් ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා 

කිේවා, එ ස  ජාතික ප  ය මේ මැතිවරණය කල් දමනවාය 

කියා. එ ස  ජාතික ප  ය මනොමවයි මැතිවරණය කල් 

දමන්මන්. ජනාධිපතිතුමා තමයි මේ මැතිවරණ කල් දමන්න මුල් 

වුමණ්. අපිට මැතිවරණ කල් දමන්න ඕනෑ වුමණ් නැහැ. 

ජනාධිපතිතුමා අප  එ ක න්ටිේදී ඒ මදපැ ම  -ශ්රී ල කා , දහස් 

ප  මේයි, මපොමහොට්ටුමේයි-  රශ්න්ය  තිබුණා. ඒ රශ්න්ය මබ්රා 

ගන්න තුරු එතුමා ඡන්දයට යන්න කැමැති වුමණ් නැහැ. ඒ , සා 

රාමේශීය සභා මැතිවරණය කල් දමන්න අපට න්ේධ වුණා. පසුව 

අපි මැතිවරණයකට ගියා. ඒ මදමදනාමද රණ්ඩුව මබ්රා ගන්නා 

තුරු අපව බල්ලට දුන්නා. එම රාමේශීය සභා මැතිවරණය , යමිත 
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පාර්ලිමේන්තුව 

කාලය තුළ පැවැ වූවා නේ, එය ජයරහණය කරන්මන් එ ස  

ජාතික ප  යයි.  

ඊළඟට, උතුරුමැද පළා  සභාමේ, නැ මඟනහිර පළා  
සභාමේ, සබරගමුව පළා  සභාමේ කාලය අවසන් දිමගන 

එනමකොට ජනාධිපතිතුමා ඒ මැතිවරණයට  මුහුණ මදන්න 
බමයන් හිටියා. එදා, පළා  සභා මැතිවරණ මකොට්ඨාස මාමා 

, ර්ණය කිරීමේ කමිටු වාර්තාව සේබන්ධමයන් මේ 

පාර්ලිමේන්තුමේ ඡන්ද විමසුම  තිබුණා. ඒ ඡන්ද විමසුම 
පැවැ මවන මකොට ජනාධිපතිතුමා ඇමමරිකාවට ගිහිල්ලායි 

හිටිමේ. එතුමා එදා අමක අගමැතිතුමාමද කාර්යාලයට මකොච්චර 
දුරකථන ඇමතුේ දුන්නාද?   ජනාධිපතිතුමාමද වුවමනාවට තමයි 

පළා  සභා මැතිවරණය කල් දැේමේ. ඒ, එතුමාට එහි වාන්ය 
ගන්නයි. ඒ , සා, මීට පස්මසේ ප  ය  හැටියට අපි  

මැතිවරණවලට කැමැති වන්මන් අපට වාන්ය එන මවලාවට 

විතරයි. අපට වාන්ය  නැති කින් මවලාවක අපි මැතිවරණවලට 
කැමැති වන්මන් නැහැ. [බාධා කිරීම ] ඒවා වැහුණ  කම  

නැහැ; ඇරුණ  කම  නැහැ. ඒ ගැන අමක හිටපු ජනාධිපතිතුමා  
සා ික දරනවා ඇති. තමුන්නාන්මසේලා  මැතිවරණ පැවැ වූමේ 

එමහමයි මන්, ගරු දිමන්  ්ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුම, . පළා  සභාව 
අවුරුදු පහ  තිමබන විට අවුරුදු තුනහමාමරන් විසුරුවා හැර එක 

එක පළා  සභාව ත,  ත, ව මගන මැතිවරණ පැවැ වූවා. අපි  

ඒකට මගොදුරු වුණා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා  ඔය වැමඩ කළා. 
ප  ය  හැටියට අපි  ඒ මේ කරනවා. දිමන් ් ගුණවර්ධන 

මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා ඇඟිල්ල දිගු කළාට අපට මචෝදනා කරන්න 
බැහැ. මේම  මූලිකයා, අද තමුන්නාන්මසේලා  එ ක එකට න්ටින 

වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමාය කියන කාරණය අමතක කරන්න 
එපා.  

අද අමක මන්ත්රීතුමන්ලාට වාහනය  මදනමකොට, මවන  

මමොනවා මහෝ මදනමකොට ජනාධිපතිතුමා ඒවාට විරුේධ මවනවා. 

මට මපොඩි කාරණය  කියන්න තිමබනවා. මමහි  තිමබන රාජය 

, ලධාරින් සාහා වන ටමටිමේ අද ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලමේ 

, ලධාරි මහ වරු ඇති. මපොලිස්පතිතුමා  ඇති. ජනාධිපති 

මල්කේ කාර්යාලමේ වාහන  අවභාවිත වන බව මා එතුමන්ලාට 

කියන්න කැමැතියි. මම කියන්න යන මමන්න මේ කාරණය 

මහොාට මතක තියා ගන්න. වගකීම  ඇතිවයි මම මේ කාරණය 

කියන්මන්. මපබරවාරි 11වන දා මපොමළොන්නරුමේ දියමබදුම 

මපොලීන්මේදී මිනීමැරුම  න්දු වුණා. ඒ මිය ගිය පුේගලයා කවුරු 

එ කද න්ටිමේ? ඒ න්ේධිය පිළිබාව මහොයා බලන්න. ඒ පුේගලයා 

අරමගන ගිය වාහනය ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලමේ වාහනය . 

65-0579 තමයි, ඒ වාහනමේ මනොේමරය. ජනාධිපති මල්කේ 

කාර්යාලමේ , ලධාරි මහ වරු, , ඒ වාහනය කවුරු ළඟද 

තිබුමණ්, එය අරමගන ගිමේ කවුද  කියා තමුන්නාන්මසේලා මසොයා 

බලන්න. මේ ආකාරයට; අයුතු විධියට ජනාධිපති මල්කේ 

කාර්යාලමේ වාහන පාවිච්චි මවනවා. මේ න්ේධිය පිළිබාව මහොයා 

බලන්න. මම වගකීමමන් යුතුවයි මේ න්ේධිය ගැන කියන්මන්. 

මපබරවාරි 11වන දා දියමබදුම මපොලීන්මේදී මිනී මැරුම  න්දු 

වුණා; ඒ මිය ගිය පුේගලයා 65-0579 මනොේමරය සහිත වාහනය 

පාවිච්චි කළා; එහි කාන්තාව  හිටියා. ඒ කාන්තාව කවුද කියා නේ 

මම කියන්මන් නැහැ. ඒක මහොා නැහැ. ඒ කාන්තාවමද 

සමහෝදරයා කවුද කියා  මා කියන්මන් නැහැ. ඒ සමහෝදරයා 

බැාපු මකනා කවුද කියා  මා කියන්මන් නැහැ.  

 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. දැන් කථාව අවසන් 

කරන්න. 

ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , මමන්න මේ කාරණය  

කියලා මම කථාව අවසන් කරන්නේ. අද මපොමළොන්නරුවට 

විශ්ාල මුදල  වියදේ කරනවා. රුපියල   මදන්න ඕනෑ තැනට 

රුපියල්  ,000  වියදේ කරනවා. මා මපොමළොන්නරුමේ මකනටම 

හැටියට ඒවාට කැමැතියි. හැබැයි, මේ මුදල් යන්මන් සමහෝදරයන් 

කීපමදමනටම අතරටයි. මපොමළොන්නරුමේ කරන මේ 

ස වර්ධනමේ , යමුමවෝ කවුද? , යමුවා ජනාධිපතිතුමා මනොමවයි. 

මේවා යන්මන් සමහෝදරයන් කීපමදමනටම අතරටයි. 

මපොමළොන්නරුමේ පාරවලට අතුරන ගල් කාමගන්ද ගන්මන්? 

මපොමළොන්නරුමේ මගොඩනැඟිලි ඉදිකරනමකොට ඒවාට අමු ද්රවය 

සපයන්මන් කවුද? මේවාට මවන  අය නැේද? වැලි ගන්මන් 

කාමගන්ද? කළු ගල් ගන්මන් කාමගන්ද? න්මමන්ති supply 

කරන්මන් කවුද? මේවාමේ මකොන්ත්රා  කටයු ත කරන්මන් යුද 

හමුදාවයි.  

යුද හමුදාවට භාණ්ඩ ගන්මන් කාමගන්ද? දිසාපතිවරයා 

සපයනවා. ඒ අණට කීකරු මනොවන දිසාපතිවරු මාරු කරනවා. 

ජනාධිපතිවරයා මපො මලොන්නරුවට පැමිණි පසු දිසාපතිවරු හතර 

මදමනටම මාරු වුණා. ජනාධිපතිතුමා කියපු තැනට supply එක 

දුන්මන් නැති දිසාපතිවරුන්ට මපො මලොන්නරුමේ ඉන්න බැහැ. ඒ 

වාමද පාලනය  මපොමලොන්නරුමේ තිමබන්මන්. ඒකයි අපි අද 

මේ වැය ශීර් යට විරුේධ මවන්න කටයුතු කරන්මන්. මට කථා 

කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සේබන්ධමයන් ඔබතුමියට 

ස්තුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, . 

 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මබොමහොම ස්තුතියි. ඊළඟට, ගරු ල  ම්න් වසන්ත මපමර්රා 

මන්ත්රීතුමා. 

 
 

[අ.භා.4.10] 
 
ගන ලක්ෂ්මන් වසන්ත මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு ைக்ஷமன் வசந்த சபசரரா) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමද 

වැය ශීර් ය හා ඊට සේබන්ධ වයවස්ථාපිත ආයතන 15  

සේබන්ධමයන් න්දු කරන විවාදයට සහභාී  දිමට මට  

අවස්ථාව  ලබා දීම පිළිබාව පළමුමවන්ම මා ඔබතුමියට 

ස්තුතිවන්ත වනවා. අද කරන කථා ටික අහමගන හිටියාම මට 

කථාව  මත  වුණා. "කලකට රහලු - කලකට වහ මවනවාලු." 

කියා පැරණි කියමන  තිමබනවා. මේක ඉතාම ජනප්රිය කථාව . 

මේ ආකාරමයන්ම 10 5 මැතිවරණ මවලාමේ අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා සේබන්ධව කළ රශ්ස්ත ගායනා අපි ඇහුවා. නමු  

අද තමුන්නාන්මසේලා ඊට විරුේධව කථා කරන මේවලු  අපි 

අහමගන න්ටිනවා. ඒ වාමදම අපි  විප  ය  හැටියට මලොටම 

කැප කිරීම  කර තිමබන අය.  

 
ගන මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
තමුන්නාන්මසේ  ජනවාරි  0 වැ, දායින් පස්මසේ තමයි ආමේ. 

ඔබතුමා අ,   පැත ්  ම  හිටිමේ.  
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ගන ලක්ෂ්මන් වසන්ත මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு ைக்ஷமன் வசந்த சபசரரா) 

(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

ඔේ. ඒක තමයි.  [බාධා කිරීම ] හරි. මම ඒ කාරණය 

පිළිගන්නවා. [බාධා කිරීේ] ඉන්න මපොඩඩ . හැබැයි, 2015 

මැතිවරණය මවලාමවන් පස්මසේ ඔබතුමන්ලාට පාර්ලිමේන්තු 

මන්ත්රීවරු 47 මදමන  හිටියා. අපට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු 

 6   හිටියා. ඒ  6  මදනා න්ටියදී  ජනාධිපතිතුමා කිේවා, 

"ඔබතුමාට සහාය  මදන්න" කියා. එදා ර, ල් වික්රමන් හ මහ තයා 

අගමැතිමවලා, එතුමා මද නායක වමයන් ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව 

හදනමකොට අපි කවදාව  ඒවාට බාධා කමළේ නැහැ. අපි 

ඔබතුමන්ලාමද අය වැය දිනවලා දුන්නා. අපි ඔබතුමන්ලාමද 

න්යලු පන  මකටුේප  සේමත කර දුන්නා. දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය සේමත කර දුන්නා. අපි කින් 

මදයකට  බාධා කමළේ නැහැ.  

ඒ එ කම ඊළඟ මැතිවරණමේදී -10 5 අ මගෝස්තු 

මැතිවරණමේදී- අමක මැතිවරණ මේදිකාවට මහින්ද රාජප   

මැතිතුමා ආපු මවලාමේ එතුමාට අගමැතිකම මදන්මන් නැහැ කියා 

කිේවා. නමු  ජනතාව තමුන්නාන්මසේලාට බලය ලබා දුන්නා. අපි 

ඒවා  ඉවසාමගන හිටියා. නමු  ආපසු එතුමා අමක ප  මේ 

නායකයා හැටියට කටයුතු කරමින් ඔබතුමන්ලාමද ආණ්ඩුව  

හදලා, අවුරුදු මදක  මනොමවයි, අවුරුදු තුනහ මාර  ඒ ආණ්ඩුව 

අරමගන ගියා. 10 5 තිබුණු ගිවිසුම 10 8 ද වා එතුමා අරමගන 

ගියා. අපි කවදාව  ඒවාට බාධා කමළේ නැහැ. අද තමුන්නාන්මසේලා 

අපි කථා කරන්මන් රමට් විධායකය, රජමේ රධා, යා, අමාතය 

මණ්ඩලමේ රධා, යාමද වැය ශීර්  සේබන්ධවයි.  එතුමා 

සේබන්ධමයන් රශ්්න ඇති කිය ාා අපි හිතනවා. 

තමුන්නාන්මසේලාට වාමදම අපිට  රශ්්න තිබුණා. මේ වැය 

ශීර් මේදී එතුමා මවනුමවන් කථා කර, ඡන්දය දීමේ අදහස  

ඇතිව තමයි අද අපි මමතැනට ඇවිල්ලා තිමබන්මන්. 

තමුන්නාන්මසේලාට මප ේගලික අදහස් ඇති, තමුන්නාන්මසේලාට 

මප ේගලික වවර කාරී මච්තනාවන් ඇති. හැබැයි, ජනාධිපති 

වැය ශීර් ය පැරැේදීමට තමුන්නාන්මසේලා  කටයුතු කරනවා නේ 

එය අරාමාතයවරයාමද වැය ශීර් ය ඇතුළ  අ, ටම  ආයතන 

15ක වැය ශීර් වලට  බලපාවි කියන එක මමද විශ්්වාසයයි.  

එතුමා අද ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලය හරහා විශ්ාල වැඩ 

මකොටස  න්දු කරමගන යනවා. ඒ කටයුතු අපි , රී  ණය 

කමළො  මපමනනවා, අද වන මකොට එතුමා ජනාධිපති මල්කේ 

කාර්යාලමේ වැඩසටහන් හත  , ර්මාණය කර තිමබන බව.  

"රාමශ් ති" වැඩසටහන, ජල මපෝ ක ස වර්ධන වැඩසටහන, 

"වනමරෝපා" ජාතික රු  මරෝපණ වැඩසටහන, "අනාගතය දිනන 

දරුමවෝ" වැඩසටහන වාමද වැඩසටහන් එතුමා , ර්මාණය කර, 

අද  ඒවා මවනම වයාපිති වශ්මයන් ක්රියා මක වනවා. මම 

හිතන්මන් ඒ වැඩසටහන්වලට තමයි අද මේ වැය ශීර් මයන් මුදල් 

මවන් කිරීම  කරන්න අමක  ා කරන්මන්. මේ වැය ශීර් ය 

පරාජය කමළො  වන්මන් ඒ මුදල ඒ ගේවලට යන එක නැවතීම 

විතරයි. අද පවුල් ල   ගණන  ඒමකන් රතිලාභ ලබනවාය කියා 

මම හිතනවා. ඒ රතිලාභ ලබන පවුල්වල අනාගතය විනාශ් කිරීම 

තමයි මේ වැය ශීර් ය පරාජය කිරීම තුළින් තමුන්නාමන ්සේලා 

අමක  ා කරන්මන්. 

අද අපි අල්ලස ්මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව 
ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ. අල්ලස් මහෝ ත ණ  මචෝදනා විමර්ශ්න 
මකොමි න් සභාමේ හිටපු අධය   ජනරාල්තුමිය ගැන 
තමුන්නාන්මසේලා කථා කළා. ඒ වාමදම අල්ලස් මහෝ ත ණ 
මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට පැමිණිලි යැේමේ කවුද 
කියන එක  අපි දන්නවා. පැමිණිලි යවා, ඒ පැමිණිලි විභාග 
කිරීමේදී මේශ්පාලන වශ්මයන් කටයුතු කිරීම , සා තමයි අල්ලස ්

මහෝ  ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව, නීතයනුකූල 
මකොමි න් සභාව  බවට ප  කරන්න එතුමා කටයුතු කමළේ. ඒ 
අනුව තමයි මම හිතන විධියට නීතිපති මදපාර්තමේන්තුමේ න්ටි 
ඉතාම කිතහස්ත, ඒ වාමදම වැදග , මේශ්පාලනය මනොකරපු 
අධය   ජනරාල්වරමය  එතුමා ප  කර තිබුමණ්.  

අද උමේ අපි සර  ම ොන්මසේකා මැතිතුමාමද කථාව අහමගන 
න්ටියා. එතුමාට විරුේධව දැමූ නඩුවකට තීන්දුව  දුන් 
වි, සුරුවරියකමද උසස්දිම  සේබන්ධව විමරෝධය ද වමින් 
එතුමා කථා කළා. මම හිතන විධියට ජනාධිපතිතුමාමද , ර්මේශ්ය 
මත ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව වින්න් කරන ලද එම ප දිේ 
සේබන්ධව වි, විදභාවයකින් මතොරව කරන එම රකාශ්ය එතුමා 
මේ අවස්ථාමේදී  කළා. ඒ වාමදම අපි  දන්නවා, ජනාධිපතිතුමා 
අගවි, සුරු ප  කරනමකොට මේ රමට් හිටපු මජය ඨ්තම 
වි, සුරුවරමය  ප  කළ බව. එතුමා කිේවා, "එම , ර්ණායකය 
අමන  තැන්වලට  මගමනන්න." කියා. එමසේ කළ , සා තමයි 
මම හිතන විධියට දැනට න්ටින මජය ්ඨතම වි, සුරුවරිය  
අභියාචනාධිකරණමේ සභාපති රයරයට ප  මවන්මන්. හැබැයි, 

මචෝදිත ප  ය  හැටියට තමන්ට යේ අවාන්සහගත ත  වය  
යේකින් වි, ශ්්චයකාරවරමය  ඇති කරනවා නේ, එතුමාට ඒ 
නඩුව විභාග කරන මුල්ම අවසථ්ාමේම ඒකට එමරහිව කටයුතු 
කරමින් ඒ නඩු විභාගමයන්  එතුමිය ඉව  කරන්න කටයුතු කරන 
මලස ඉල්ලීම  කරන්න තිබුණා. හැබැයි, එමහම කමළේ නැහැ. ඒ 
වාමදම එතුමාට තිබුණා ඒ සේබන්ධමයන් අභියාචනය  ඉදිරිප  
කරන්න. හැබැයි, එමහම කමළ  නැහැ. ඒවා කින් මදය  න්දු 
මනොකර තීන්දුව දුන්නාට පසුව ඒ තීන්දුමවන් තමන්ට මවන 
අවාන්දායක ත  වය මත එම වි, ශ්්චයකාරතුමියට 
අසාධාරණය  කරනවා නේ, ඒකට ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සභාව 
වින්න් ඉඩ මදනවා නේ මම හිතන විධියට අපි ඒක රති ම ේප 
කරන්න ඕනෑ.  

අපි විශ්්වාස කරනවා, ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් යට ඈාා 

තිමබන වයවස්ථාපිත ආයතන තුළින් මේ රමට් පරිපාලනය හා මේ 

රමට් අධිකරණය හා උපරිමාධිකරණවල තිමබන කටයුතු ඉදිරියට 

මගන යෑම තමයි න්දු කරන්මන් කිය ාා. ඒ , සා ඔබතුමන්ලාමද 

මමොන මමොන රශ්න් තිබුණ , මේ වැය ශීර්  සේබන්ධව, මේ අය 

වැය සේබන්ධව යේ යේ රශ්්න තිබුණ  එතුමාමද වැය ශීර් ය 

සාහා අවශ්ය ඡන්දය දීමමන් ඒකට අපි ප  පාතී වය ද වන 

බව මේ අවස්ථාමේදී න්හිප  කරමින් මමද කථාව අවසන් 

කරනවා. 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මබොමහොම ස්තුතියි.  

 

මීළඟට, ගරු හිරු, කා මරේමචන්ද්ර මන්ත්රීතුමිය. 

 
 

[අ.භා.4.19] 
 
ගන හිනනිකා මරේමචන්ර මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ேிருணிகா பிசரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , ඊමේ දවමසේ අය වැය 

මදවැ,  වර කියැදිමේ විවාදයට අදාළ ඡන්දය පැවතුණා. ඒමකන් 

මේ පාර්ලිමේන්තුමේ ප  -විප   මන්ත්රීතුමන්ලා මේ රමට් 

ජනතාවට කරුණු මදක  ඔකපු කර මපන්නුවා. පළමුවැ,  කරුණ 

තමයි මේ පවතින ආණ්ඩුවට 1015 වනතුරු ඉතාම ශ් තිම ව, 

මකොන්ද මකළින් තබාමගන යන්න හැකියාව තිමබනවා කියන 

එක අපි ඔකපු කර මපන්දිම. ඒ වාමදම ඊමේ පැවැති ඡන්දමයන් 
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පාර්ලිමේන්තුව 

පසුව අමක ප  මේ උදවියමද ඇඟට මපොඩි ශ් තිය  ආවා. 

මදවැ,  කරුණ තමයි, විප  මේ උදවියට විමශ්ේ මයන්ම මහින්ද 

රාජප   විප   නායකතුමාට ම රුේ ගියා, නයා නයාම තමයි 

කියන කාරණය.  

ඇ තටම මට කියන්න තිමබන්මන්, ඔය නයා නමය  කියන 

එක අපි ඔ මතෝබර් 16 වැ,  දා දැන ග තා කියන එකයි. ඔය 

නයා නමය  කියා අපිට කලින් ඔබතුමන්ලා දැන ග තා. හැබැයි, 

කනගාටුවට කාරණාව නේ ඊමය  ඔබතුමන්ලා මේ නයා නමය  

මනොමවයි කියා විශ්්වාස කරපු එකයි. ඒක තමයි කනගාටුවට 

කාරණාව වන්මන්. පළමුමවන්ම මම ඉල්ලා න්ටිනවා, මමතැන 

න්ටිනා  විප  මේ උදවිය නැඟිටලා යන්න කියා. එ මකෝ 

විප  ව මමවර අය වැය සාහා ඡන්දය මදන්න, නැ නේ 

නැඟිටලා යන්න. මමොකද, මේ පල්මලව ම  ගමරාලමද 

වමත්රීපාල න්රිමසේන කියන චරිතය කවදාව  ශ්ත පහකට විශ්්වාස 

කරන්න පුළුවන් එක  මනොමවයි. 

ඒක මට වඩා මහොාට ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඒක මට වඩා 
මහොාට මේ ඉස්සරහ මකළිවල ඉාමගන ඉන්න එතුමාමද 
සමකාලීනමයෝ දන්නවා. ජීවිත කාලය පුරාවට හරියට යාළුමව  
ආශ්රය කරලා නැහැ. කින් දිනක තමුන්මද යටම  ඉන්න 
මනුස්සමයටමට මහොඳින් කථා කරලා නැහැ. අමාතයා ශ්මේ වැඩ 
කරන උදවියට කථා කරන්මන් , කේ සතුන්ට වාමද. එමහම 
 මනොමවයිද? ශ්රී ල කා , දහස ් ප  මේ මහ මල්කේ විධියට න්ටිය 
කාලමේ මකළින් ඉාමගන රශ්්නය  විසාලා නැහැ. මම මේ 
කියන මේවල් මබොරුද, ගරු  වුන් මන්ත්රීතුම, ? ඇ ත කථාව ඒක 
මන්. ඔබතුමන්ලා එ ක එකට කාලා බීලා- [බාධා කිරීම ] ගරු 
 යිසර් මුස්තාපා මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා මමොනවාද කියන්න 
හදන්මන්? ඔබතුමා මමොනවා මහෝ කිේමවො  ඔබතුමාට  කියන්න 
මේවල් මට තිමබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , මම කියන්මන්, නයා 
නයාමයි. ඒ පුේගලයා ජනාධිපති මකමනටම විධියටව , 

මනුස්සමයටම විධියටව  ශ්ත පහකට විශ්්වාස කරන්න පුළුවන් 
මකමන  මනොමවයි. විප  මේ ඔබතුමන්ලා, "මමන්න මේ 
අමක  කයා ඉදිරිප  කරනවා" කියලා යේකින් තීරණය  
අරමගන ඉන්නවා නේ, ඒ තීරණමේම ඉන්න. නැතුව, "අපි 
ඔ මකෝම එකතු මවලා වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමාව නැවත  
ජනාධිපති අමක  කයා විධියට ප  කරනවා" කියලා ඔබතුමන්ලා 
හිතනවා නේ, මම කියන්මන්, "අපි වැටිච්ච වමළේ ඔබතුමන්ලා 
වැමටන්න එපා" කියලායි. අපි රෑ වැටුණු වමළේ ඔබතුමන්ලා දවල් 
වැමටන්න එපා. ඊමේ මහින්ද රාජප   මැතිතුමාමද මුහුමණන් 
ඒක මපනුණා. එතුමා යන ගමන් කියාමගන ගිමේ, මහට ජනාධිපති 
වැය ශීර් මේදී ආණ්ඩු ප  මේ කට්ටිය විප  ව ඡන්දය මදයි 
කියන භයට තමයි ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ කට්ටිය ආමේ 
නැ ම  කියලා. ඒක ත, කර ඇ ත. වමත්රීපාල ජනාධිපතිවරයා 
අද වනමත  තමුන්මද මප ේගලික මේකට හැමරන්න මපොදු 
මේකට කවදාව  හිටමගන නැහැ. තමුන්මද මදය  කර ගන්න, 

හැම දාම අමන  මි, සුන් පාවිච්චි කරන එකයි කමළේ. ඒක අද  
එමහමයි; මහට  එමහමයි. එතුමා වගකීම ග ම  මමොන වැමඩද? 

තමුන් කරපු වැඩ ව , අඩුම ගාමන් තමුන්මද අතින් වුණු අඩු 
පාඩුවකව  අනුන්ට මබෝමල් පාස් කරන්මන් නැතුව වගකීම 
ග ම  නැහැ. එතුමා වගකීම ග ත එක මදය  මට කියන්න. 
හැම අවස්ථාමේදීම තමුන්මද අතින් මවච්ච වැරැේමද  මබෝමල් 
පාස් කමළේ අමන  මකනාට.   

මම උදාහරණය  කියන්නේ. ඊමේ ඔබ න්යලුමදනාටම ඔකපු 

වුණා, විප  යට ඉන්මන් 7 යි කියලා. වමත්රීපාල න්රිමසේන 

ජනාධිපතිතුමා මේ 7  තියාමගන තමයි එදා ලණුව  දුන්මන් 

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජප   මැතිතුමාට. එතුමාට කිේවා, 

"අපට ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න පුළුවන්. ඔබතුමා භය නැතුව එන්න. 

මම කාට  මහොමරන් අගමැතිකම මදන්නේ" කියලා. එදා මහින්ද 

රාජප   මැතිතුමා නැවත වාරය  රැවටුණා. ඊට පස්මසේ 

මාධයමේදින් අහේදි මහින්ද රාජප   මැතිතුමාට මබෝමල් පාස් 

කමළේ මකොමහොමද? මහින්ද රාජප   මැතිතුමාට විප   නායක 

විධියට මහෝ මපොමහොට්ටු ප  මේ නායකයා විධියට හරි ලස්සන 

ගමන  තිබ්බා. එතුමාව අරමගන පාමවන අගමැතිකම  දීලා, මේ 

මඩ මගොඩට දාලා, මේ ටමණු මගොඩට දාලා එතුමාමද අනාගත 

මේශ්පාලන ගමන සහ එම ප  මේ  මේශ්පාලන අනාගතය 

ත, කරම නැති කර දැේමා. ඊට පස්මසේ මාධයමේදින් අහනමකොට 

ජනාධිපතිතුමා කියනවා, මන්ත්රීවරුන්මද වටිනාකම ල   500ට 

- 600ට  එමහට මමමහට ගියා ලු; විකිණුණා ලු. ඒ මේදිකාව -

platform එක- කවුද , ර්මාණය කමළේ? මකෝටි  00 ; මකෝටි 

100   කියලා මකොච්චර නේ ගණන් කිේවාද? කිේවා. අම  මුදු 

කරකවමින්, අ  මදක අතුල්වමින් මාධයකරුවන්ට කියනවා,  

මන්ත්රීවරුන් ඉල්ලපු ගාන වැඩි මවච්ච , සා ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න 

බැරි වුණා කියලා. ඒ මබෝමල  පාස් කමළේ මහින්ද රාජප   

මැතිතුමාට. මම හිතන්මන් නැහැ මහින්ද රාජප   මැතිතුමා ඒ 

ආපු ගමන  එ ක එතුමාට හදින්මේ අගමැතිකම  ගන්න අවශ්ය 

මවලා තිබුණාය කියලා. ඒකට මපොළඹවා අවසානමේ කින්ම 

ම රුම  නැති ආණ්ඩුව  පිහිටුවලා එතුමා හිතුමේ, ර, ල් 

වික්රමන් හ මැතිතුමා අමන  හැම අවස්ථාමේම වාමද මේ සැමර  

briefcase එක උස්සාමගන මගදර යයි කියලා. ඒ  අපි  හැම 

මකනාම මකළින් හිටියා. එදා රජාතන්ත්ර විමරෝධිව, වයවස්ථා 

විමරෝධිව ගිය ගමනට විරුේධව අපි මකළින් හිටපු , සා මේ 

ආණ්ඩුව යාන්තේ මබ්රා ග තා.  

වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා බලයට ආපු මුල් 

කාලමේ කිේමේ, තමන් මනල්සන් මැන්මඩලා කියලා. මනල්සන් 

මැන්මඩලා ජීවිත කාලයට මේ වාමද මේවල් කළ බව  දැක 

තිමබනවාද? මහ රෑ එක පාර , න්මදන් නැගිටලා හිතනවා, "මට 

ර, ල් වික්රමන් හ එපා. මහින්ද මහොායි. කවුරු මමොනවා කිේව  

මම එයාට මදනවා අගමැතිකම" කියලා. මනල්සන් මැන්මඩලා 

කියන්මන්, රජාතන්ත්රවාදමේ පිමය . මමතුමා පල්මලව ම  

ගමරාලමද වමත්රීපාල න්රිමසේනම තමයි. මමතුමා මනල්සන් 

මැන්මඩලා මනොමවයි. මමතුමාට මනල්සන් මැන්මඩලා මවන්න 

බැහැ. ඒක තමයි ඇ ත කතන්දමර්. මමතුමා මකොමහොමද 

මනල්සන් මැන්මඩලා මකමන  මවන්මන්? මේ වාමද වයවසථ්ා 

විමරෝධි වැඩ කරන ජනාධිපතිවරමය ට පුළුවන්ද ඒ වාමද 

පුේගලමයටමට ළ  මවන්නව . පසුගිය කාලමේ මනොමබල් සාම 

තයාගය ලබා ගන්න පුළුවන් මවයි කියන තරමට තමයි campaign 

එක මග, ච්මච්. මනොමබල් සාම තයාගය මකමසේ මවත  ඊළඟ 

සැමර් ජනාධිපතිවරණයට ticket එක හේබ මවයිද කියා ෂුවර් 

නැහැ. ඔන්න ඔය විධියට  මේ රමට් මි, සුන්මද සහ මේ මුළු 

රමට්ම ස්ථාවර වය දවස ් 51   අමන  පැ තට හැමරේවා. 

එතුමා  එ ක එක මපළට එකට න්ටමගන හිටපු මජය ්ඨ 

මන්ත්රීවරුන්ට පස්සට පයින් ගහලා පැ තට දැේමා. ඔවුන්ව 

නන්න තාර කරලා දැේමා. ඔවුන්මද මේශ්පාලන ජීවිතය 

නන්න තාර කරලා දැේමා. වමත්රීපාල න්රිමසේන 

ජනාධිපතිතුමාමද 
 
[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

-ගතිය  තමයි, තමුන්ට වඩා යම  දන්න මකමන  ඉන්නවා 

නේ ඒ මනුස්සයාට නැඟිටින්න මදන්මන් නැති දිම. ඇ තද, 

මබොරුද? ඒක තමයි ඇ ත. 
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[ගරු හිරු, කා ක මර්මචන්ේ ර මහ මිය] 
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තමුන්මද එක වයමසේ ඉන්න තමුන්ට වඩා තැනකට එයි 

කියලා හිතන මනු යයා එමවමල්ම මබල්මලන්ම  කපලා දානවා. 

එක අතකින් බැලුවාම මහින්ද රාජ   මහ තයා මහොායි. 

මමොකද, ඔය වාමද ජරා වැඩ කමළේ නැහැ. එතුමා තමන්මද 

කට්ටියට අවස්ථාව දුන්නා.  

නමු  මමතුමා තමුන් එ ක එකට හිටපු මජය ඨ් 

මන්ත්රීවරුන්ට රශ්්න දැේමා;  FCID දැේමා; අරක දැේමා; මේක 

දැේමා. මමොක ද, මේ? නායකමය  වුණාම මමොනවා වුණ  සිජු 

ගතිය  තිමබන්න ඕනෑ; මුදු ගතිය  තිමබන්න ඕනෑ. ඒ මදමකන් 

එක ව  මේ ජනාධිපතිතුමාට නැහැ. මේ වාමද පුේගලමය මද 

වැය ශීර් ය මවනුමවන්ද අපට හිට ගන්න කියන්මන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , එදා ඔ මතෝබර් 16 මව, දා 

ආණ්ඩුව අමන  පැ තට මපරළුණු ගමන් මි, ස්සු එක මපළට 

අරලිය ගහ මන්දිරය වැට මලේවා. ඒ, අමක මි, ස්සු. සමහර 

මි, ස්සු ද  මදින්මන් නැතිව, නාන්මන් නැතිව පැය ගණන , 

දවස් ගණන  එකම ඇඳුම පිටින් හිටියා. ඒ මි, ස්සු සමහර 

දවස්වලට රෑට අපි  එ ක එකට ඇඬුවා. ඒ මි, ස්සු අදට  

කියන්මන් අපට මේ පුේගලයා ජනාධිපති විධියට  එපා; අපට 

ආණ්ඩුමේ රධා, යා විධියට  එපා; මේ පුේගලයා සත පහකට 

විශ්්වාස කරන්න  එපා කියලායි. අපට ඡන්දය දීපු, අමක දුම දී 

හිටපු අමක මි, ස්සු දිහා බලා මගන එතුමා මවනුමවන් හිට ගන්න 

අපට පුළුවන්ද? එතුමා පයින් ගැහුමේ එදා ජනවාරි 8 මව, දා- 

ඇ තටම අපට තිබුමණ් මේදිකාවල හිටමගන කථා කරන්න 

විතරයි; අමක මතය රකාශ් කරන්න විතරයි. කවුද, මේදිකා 

ගැහුමේ? කවුද, මේදිකාවලට කණු ගැහුමේ? කවුද, අපට plain tea 

එක  හරි දුන්මන්? කවුද, පාරවල්වල අපි  එ ක එකට පා ගමන් 

ගිමේ? කවුද, board  උස්සන් ගිමේ? කවුද, posters  ගැහුමේ? කවුද 

රෑ තිසම්සේ , දි මරා මගන තිමබන මසේරම වැඩ ටික කමළේ? ඒ, අමක 

මි, ස්සු; එ ස  ජාතික ප  මේ මි, ස්සු. අපට තිබුමණ් stage 

එකට ගිහිල්ලා කථා කරන එක විතරයි. ඒ මි, සුන්ට මමොන තරේ 

හිතට දුක  ඇ ද? අපි මමච්චර මහන්න් මවලා, අවුරුදු ගණනකට 

පස්මසේ අමක ආණ්ඩුව  හදලා අපි අමක මනු යමය  කියලා හිතා 

මගන ඉස්සරහට මග, ච්ච මනුස්සයා එක පාරට අමන  පැ ත 

හැරිලා අපට නයා වාමද මපමණ් පුකපයි කියලා හිතුමේ කවුද?  

මේ ළඟදි දවසක එ ස  ජාතික පා ිකකයන් කියනවා,  

"මන්ත්රීතුමිය, , අපි තරේ රැවටුණු පා ිකකයන් මේ මලෝම  

මකොමහේව  නැහැ" කියලා. ඒක ත, කර ඇ ත. කී පාර  නේ 

රැවටුණාද? මේ සැමර් තමයි මහොාම රැවටීම න්ේධ වුමණ්. ගරු 

අගමැතිතුම, , ඔබතුමා මකොමහේ හරි තැනක ඉාන් අහමගන 

ඉන්නවා කියලා මම දන්නවා. අපි මේ කරන්න යන මදය 

කින්මසේ ම ඔබතුමාමද මතයට පයින් ගැන්ල්ල  මනොමවයි, අමක 

ත,  මතය . ඔබතුමා අපට කවදාව  කියලා නැහැ, අරක 

කරන්න, මේක කරන්න කියලා. ඔබතුමාමගන් අපි ඉල්ලා 

න්ටිනවා, පා ිකකයන් මවනුමවන් අපට මමම තීරණය ගන්න 

මදන්න කියලා. මමොකද, අපි ගමට යන්න ඕනෑ. අපි ගමට  ගිහිල්ලා 

එ ස  ජාතික පා ිකකයන්ට මුහුණ බලලා කියන්න ඕනෑ, "අපි 

උඹලා මවනුමවන් හිටග තා, ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය 

පරේදන්න බැරි වුණ , අපි පරේදන්න නැගිට්ටා" කියලා. මමොකද 

අපි අද මමතැනට ඇවිල්ලා ඉන්මන් ඔවුන් , සායි. අපට 

ජනාධිපතිතුමාමද මදටිය ඇට ඕනෑ නැහැ. වාහන, සල්ලි අපට 

ඕනෑ නැහැ. අපට ඒවා දුන්මන් නැහැයි කියලා මහෝ අමක රතිපාදන 

කැපුවා කියලා මහෝ මනොමවයි අපි මේ අමන  පැ ත 

හැමරන්මන්. ඒ මවන මමොටම ම , සා මනොමවයි; අමක කරපිටින් 

ඇවිල්ලා එ ස  ජාතික පා ිකකයන්වයි, මේ ආණ්ඩුවයි මේ 

තරේ විමේචනය කරන එකටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , "ගුණමටම" කියන වචනයට 

මහොාම උදාහරණය තමයි වමත්රීපාල න්රිමසේන.   ඉමගන ගන්නා 

මපොඩි ළමයින්ට ගුණමටම කියන පදයට සමාන වචනය  අවශ්ය 

නේ, ඉස්සරහට වමත්රීපාල න්රිමසේන- 
 
[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-කියලා නම දා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාමද පුේගලමය  එ කද 
අපට මේ ගමන යන්න කියන්මන්? ගරු අරාමාතයතුම, , ඒ , සා 
අපි අද විරුේධව නැඟී න්ටිනවා. ඒ විරුේධව නැඟී න්ටින්මන් 
ඔබතුමාට මනොමවයි; ජනාධිපතිතුමාටයි. ජනාධිපතිතුමාමද වැය 
ශීර් ය පරාජය කරන්න හැකි වූව , මනොහැකි  වූව  අපි අමක 
මතය අනුව පා ිකකයන් මවනුමවන් නැඟී න්ටිනවා. මමොකද, අපි 
කන බ  ඇ ටය  ගාමන්, අපි වාහනයක යන වාරය  පාසා, අපි 
මමතැන ඇවිල්ලා කථා කරන වාරය  පාසා අමක මන්ත්රීකම රාා 
පැවතුමණ් එ ස  ජාතික පා ිකකයන් අපි ගැන විශ්්වාසය  
තබලා අලියා ඉස්සරහින් කතිරය ගසපු , සායි කියන එක  අපට 
අමතක කරන්න බැහැ. එදා අපි කියපු වචනයට ඔවුන් අපි ගැන 
විශ්්වාසය තියලා "හ සයා" ඉස්සරහින් කතිරය ගැහුවා. ඒ , සා අපි 
මවනුමවන් ඔවුන් හිටපු එකට, අපි  එ ක එකට හිටමගන 
හිටියාට ඔවුන් මවනුමවන් කරන රණාමය  විධියටයි අපි මේ මේ 
කරන්මන්. ඒ , සා ගරු අගමැතිතුම, , ඔබතුමා අපි  එ ක 
තරහා මවන්න එපා කියලායි මම ඔබතුමාට කියන්මන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , අවසාන වශ්මයන් මදය  

කියන්න ඕනෑ. එස්.බී.දිසානායක මැතිතුමා මමන්න මමමහම 

කථාව  කිේවා. 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අවසානයි ගරු මන්ත්රීතුමිය, . 

 

ගන හිනනිකා මරේමචන්ර මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ேிருணிகா பிசரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
මට තව විනාඩිය  මදන්න.   

එතුමා කිේවා, "න්රිමසේනට ඉන්නවා වැලි මහොමර , 

න්රිමසේනට ඉන්නවා ගල් මහොමර , න්රිමසේනට ඉන්නවා දි මමෝල් 
මහොමර " කියලා. මම  ඔය පැ ම  කණ්ඩායමමන් අහනවා, 
දැන් එමහම නැේද, ඒ කතාන්දර මබොරුද, ඔබතුමන්ලා ඒ කියපු 
කථා මබොරුද කියලා. ඒ , සා මම ඔබ න්යලු මදනාමගන් ඉල්ලා 
න්ටිනවා, මේ වැය ශීර් යට  විප  ව ඡන්දය මදන්න බැරි නේ 
අඩුම ගණමන් නැඟිටලා යන්න කියලා. මමොකද, මේ පුේගලයා 
තවදුරට  විශ්්වාස කරමගන ඔබ මේශ්පාලනය කරනවා නේ 
ඔබමද මපොමහොට්ටුමේ අනාගතය - සත පහකට විශ්්වාස කරන්න 
බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, , තව  මදය  කියන්නේ. 
මහට-අ, ේදා එක පාරට ඇවිල්ලා එ ස  ජාතික ප  ය  එ ක 
ජනාධිපතිතුමාමද කණ්ඩායම ඉා ග මතො  -ඉා ගන්නවා.- 
ඒමකන් රශ්්නය  මවන්මන් ඔබතුමන්ලාටයි. අ, වාර්යමයන් ඉා 
ගන්නවා මන්ද ල  ්මන් මසමනවිර න මන්ත්රීතුම, ? අමන  
කණ්ඩායේ අපි  එ ක එනවා මන්ද? 

මමොකද, වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා එක වචනය  
තිමබන මකමන  මනොමවයි. එතුමා මහට කිේමවො , "අපි 
ඔ මකෝම එකතු මවලා මේ ගමන යමු" කියලා,  ඔ මකෝම  
ඇවිල්ලා මේ පැ ම  ඉා ගනීවි. එතමකොට ඔබතුමන්ලාට අල්ලපු 
අ ත  නැහැ; පය ගහපු අ ත  නැහැ. මබොමහොම ස්තුතියි. 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මබොමහොම ස්තුතියි. මීළඟට2 ගරු  යිසර් මුස්තාපා මන්ත්රීතුමා. 
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පාර්ලිමේන්තුව 

[අ.භා.4.4 ] 

 

ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමද 
වැය ශීර් ය සේබන්ධ කාරක සභා අවස්ථාමේදී මට කථා කිරීමට 
අවස්ථාව ලැබීම භාගයය  මකොට සලකනවා. මේ වැය ශීර් ය 
සේබන්ධව කථා කිරීමේදී මනොමය  අය මනොමය  අදහස ්
ඉදිරිප  කළා. නමු 2 යහපාලන ආණ්ඩුව පිහිටුදිම  එ කම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
ස මශ්ෝධනය  එ ක මේ රමට් විශ්ාල මවනස්කේ ඇති කළා. මේ 
පාර්ලිමේන්තුමේ ඉන්න න්යලුම මන්ත්රීවරුන්ට එහි රශ් සාව හිමි 
විය යුතුයි කියා මා වගකීමකින් රකාශ් කරනවා. මේ රමට් ස්වාකරන 
අධිකරණය  තිබුමණ් නැහැ; ස්වාකරන රාජය මසේවය  තිබුමණ් 
නැහැ. හැබැයි2 දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය  
එ ක මේ ර මට් රාජය මසේවමේ2 මපොලීන්මේ2 අධිකරණමේ 
ස්වාකරන වය ඉ ්ට වුණු බව අපි න්යලු මදනාම දන්නවා. 
උදාහරණ තිමබනවා2 ආණ්ඩුවට විරුේධව මශ්රේ ්ඨාධිකරණය භය 
නැතිව තීන්දු දුන් අවස්ථා පිළිබා. ඉතිහාසය දිහා බලන මකොට 
 මාසයකට කලින් ප  වූ අර වි, ශ්්චයකාරතුමා ආණ්ඩුවට 
විරුේධව භය නැතිව තීන්දු දුන් අවස්ථා තිමබනවා. ඒ , සා මේ 
රමට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
ස මශ්ෝධනය මගන ඒම තුළින් මේ රමට් රාජය යන්ත්රණය2 
අධිකරණමේ ස්වාකරන වය ශ් තිම  කළ බව අප න්යලු මදනාම 
පිළිගත යුතු කරුණ .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 එ ස  ජාතික ප  මේ 
හුඟ  මන්ත්රීවරුන් කිේවා2 යහපාලන ආණ්ඩුමේ පළා  පාලන 
ඡන්දය කල් දැේමේ ජනාධිපතිතුමායි කියලා. මම වගකීමකින් 
කියනවා2 මේ රමට් පළා  පාලන ඡන්දමේදී මිශ්ර මන්ත්රී , මයෝජන 
ක්රමය  මගන ඒමට අපි න්යලු මදනාම ඡන්දය දුන්නා කියලා. 
එහිදී2 අගමැතිතුමාමද රධාන වමයන් පාර්ලිමේන්තුමේ න්යලුම 
ප   එ ක සාකච්ඡා කරලායි අපි මේ මවනස්කේ ඇති කමළේ. ඒ 
, සා ඒ අවස්ථාමේදී ආණ්ඩුමේ හිටපු න්යලුම මන්ත්රීවරු පළා  
පාලන ඡන්දය සේබන්ධමයන් ග  ක්රියා මාර්ගයට වගකීම දැරිය 
යුතුයි කියලා මම වගකීමකින් යුතුව රකාශ් කරනවා.   

පළා  පාලන ඡන්දයට අදාළව මේ කාරණාව ඉදිරිප  කරපු 
අවස්ථාමේදී මේ පාර්ලිමේන්තුමේ තුමනන් මදක  ප  ව ඡන්දය  
දුන්නා නැවත මේ මිශ්ර මන්ත්රී , මයෝජන ක්රමය මගනැල්ලා 
කාන්තා , මයෝජනය ලබා මදන්න කියා. ඒ , සා මමතුමන්ලා මේ 
කාරණය මේශ්පාලන මේදිකාව  කරමගන ජනාධිපතිතුමාට 
ඇඟිල්ල දිගු කළාට මිශ්ර මන්ත්රී , මයෝජන ක්රමයට අපි න්යලු 
මදනාම එකඟ වුණා. ගරු මමනෝ ගමන්සන් ඇමතිතුමා2  ගරු රවු ් 
හකීේ ඇමතිතුමා දැන් සභාමේ ඉන්නවා.  මිශ්ර මන්ත්රී , මයෝජන 
ක්රමය සේබන්ධමයන් සුළු ජාතික ප  වල රශ්්නය  තිබුණා. ඒ 
රශ්්නය සේබන්ධමයන් දීර්ඝ කථිකාව  පැවැ වූවා. ඒ , සා න්යලු 
මදනාම තීන්දුව  ග තා2 නැවත පළා  සභා ඡන්දයට යාමේදී ගත 
යුතු ක්රියාමාර්ගය සේබන්ධමයන්. ඒ සේබන්ධමයන් මම කැබනට් 
පත්රිකාව  ඉදිරිප  කළා. මේ පළා  සභා ඡන්දය සේබන්ධමයන් 
අපට එකඟතාව  තිමබනවා. මේ සභාමේ න්යලු මදනාම එකඟ 
මවලා තිමබනවා පරණ ක්රමයට යන්න. ඒ පරණ ක්රමයට යාමට 
මකටි ස මශ්ෝධනය  පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිප  කළ යුතුයි.  ඒ 
, සා මේ අවස්ථාමේදී -[බාධාකිරීේ] ගරු මන්ත්රීතුම, 2 
ඔබතුමන්ලා මට ඇඟිල්ල දිගු කරන්මන් නැතිව දැන් ඡන්දය 
මගමනන්නමකෝ.  මේ අවස්ථාමේදී එ ස  ජාතික ප  ය මට 
ඇඟිල්ල දිගු කළා2 මම ඡන්දය කල් දමනවා කියලා. දැන් ඉන්න 
පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාතයතුමාට අවශ්යතාව තිමබනවා 
නේ මේ මකටි ස මශ්ෝධනය ඉදිරිප  කරලා2 පළා  සභා ඡන්දය 
පැවැ දිමේ අවස්ථාව තිමබනවා. [බාධාකිරීේ] ඒ , සා වමත්රීපාල 
න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමාට2 ශ්රී ල කා , දහස් ප  යට ඇඟිල්ල දිගු 
කරලා හරි යන්මන් නැහැ. පළා  සභා ඡන්දය පව වන්න 

තමුන්නාන්මසේලාට අවශ්යතාව තිමබනවා නේ මේ මකටි 
ස මශ්ෝධනය දැන් ඉන්න පළා  සභා හා පළා  පාලන 
ඇමතිතුමාට ඉදිරිප  කරලා මේ ඡන්දය පැවැ දිමට වරම 
තිමබනවා. ඉතිහාසමේ  යිසර් මුස්තාපා ඇමතිතුමා ඡන්දය කල් 
දැේමා කියන මචෝදනාව කරන ගමන්ම මේ අවස්ථාමේ පළා  
සභා හා පළා  පාලන ඇමතිතුමාට අවශ්යතාව තිමබනවා නේ   
මම - 

 
ගන විමේපාල මහ්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு விசஜபாை சேட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Madam, I rise to a point of Order.  

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විමජ්පාල මහට්ටිආරච්චි මන්ත්රීතුමා. 

 
ගන විමේපාල මහ්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு விசஜபாை சேட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 පළා  සභා හා පළා  

පාලන හිටපු ඇමතිතුමා සේපූර්ණමයන්ම වග කියන්න ඕනෑ2 අමක 

ප  ය 2 අමක බලාමපොමරො තු 2 ඡන්ද- [බාධාකිරීේ] 
 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එක  මනොමවයි. ගරු මන්ත්රීතුමා2 කථා 

කරන්න. 
 
 

ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

එතුමා මට ඇඟිල්ල දිගු කළ 2 තමුන්නාන්මසේලා  මේ 

ආණ්ඩුමේ මන්ත්රීකම දැරුවා. ඒ වාමදම කැබනට් මණ්ඩලමේ 

සාමූහික වගකීමටම  තිබුණා. ඒ අවස්ථාමේ න්යලුමදනාම 

එකඟතාවකට ආවා. අගමැතිතුමාමද රධාන වමයන් අපි රැස්දිේ 

පැවැ වුවා. ඒ , සා2 "ඉතිහාසමේ  යිසර් මුස්තාපා සහ 

ජනාධිපතිතුමා , සා තමයි මේ ඡන්දය රමාද වුමණ්" කියලා 

මචෝදනා නඟනවා නේ2 දැන් න්ටින පළා  සභා පළා  පාලන 

ඇමතිතුමාමගන් මම කාරුණික ඉල්ලීම  කරනවා2 

තමුන්නාන්මසේලා දැන් මචෝදනා කරන මේ පළා  සභා ඡන්දයට 

අවශ්ය කරන ස මශ්ෝධනය වහාම ඉදිරිප  කරන මලස. ඒ 

වාමදම2 මේ ස මශ්ෝධනය හැකිතරේ ඉ ම, න් ඉදිරිප  කරන්න 

කියලා මැතිවරණ මකොමිසම  කියා තිමබනවා. 

තමුන්නාන්මසේලාට මබෝල පාස් කරන එක මලමහන්යි;  ඇඟිල්ල 

දිගු කරන එක මලමහන්යි. හැබැයි තමුන්නාන්මසේලාට2- 

 

 

ගන  (වවදය  කවින්ද මහේෂාන් ජායවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சேஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

Madam, I rise to a point of Order.  
 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාමද point of Order එක මමොක ද? 
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ගන  (වවදය  කවින්ද මහේෂාන් ජායවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சேஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමා කියනවා මන් දැන් අමක2 වර්තමාන 

- 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. ගරු මන්ත්රීතුමා2 කථා කරන්න. 

 
ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Member, you can point the finger at me, but the 
responsibility is on the Government. I submitted the 
Amendment, a Bill, to the Cabinet. If the present Minister 
of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and 
Local Government and the Government are interested in 
holding the Provincial Councils Election, they should 
forthwith present that Bill to Parliament and get it passed, 
because it is a simple Amendment where we have gone 
back to the old system. We have protected the 25 per cent 
female representation. So, the Government, whilst 
pointing the finger at me, has not been giving an 
explanation why the Bill is not presented to Parliament. 
ඊට අමතරව2 අපි දන්නවා මේ රමට් ටමඩු රශ්්නය තිමබන බව. 
[බාධා කිරීේ] අතිගරු ජනාධිපතිතුමා2 අපි2- 

 

ගන මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
You are the one who brought the Bill. 

 
ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

You voted for it.  

 
ගන චන්දිම ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Madam, I rise to a point of Order.  

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු චන්දිම ගමමද මන්ත්රීතුම, 2 disturb කරන්න එපා. Point 

of Order එක  තිමබනවා නේ2 ඉදිරිප  කරන්න. 

 
ගන චන්දිම ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமசக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Disturb කළා මනොමවයි. ගරු  යිසර් මුස්තාපා මන්ත්රීතුම, 2 

ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුව සේපූර්ණමයන් මනොමඟ අරින්න එපා. 

ඔබතුමා මගනා පනතට2- [බාධා කිරීේ]  

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුම, 2 කථා කරන්න. 

ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 මේ රමට් දැවැන්ත ටමඩු 

රශ්්නය  තිමබනවා. [බාධා කිරීේ] මේ රශ්්නයට විසඳුම  

මහොයන්න මනොමය  නායකයන් උ සාහ දැරුවා. හැබැයි2 

බමතන් ස්වය මපෝිකත රට  මවනුවට ටමඩුවලින් ස්වය මපෝිකත 

රට  බවට මේ රමට් ගමන  ආරේභ වුණා. [බාධා කිරීේ] ගමේ 

තරුණ තරුණියන් විනාශ් වුණා2 මේ ම  ද්රවය රශ්්නය , සා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මපොලීන්ය භාර ග තාට පස්මසේ මේ රමට් 

ටමඩු සේබන්ධමයන් රශ්්නයට දීර්ඝ කාලීන සහ මකටි කාලීන 

විසඳුම  මසොයා මගන තිමබනවා. මම හිතන්මන් මේ රමට් කින්ම 

නායකමය  මනොග 2- 

 
ගන මහේෂා විතානමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சேசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Madam, I rise to a point of Order.  
 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහේ ා විතානමද මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාමද point of 

Order එක මමොක ද? 

 
ගන මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ත, මවලාද? 
 
ගන මහේෂා විතානමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சேசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු  යිසර් මුස්තාපා මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමා මමමහම අසරණ 

මවලා තිමබනවා ජීවිතයටම දැකලා නැහැ. 115  ඉන්න 

පාර්ලිමේන්තුමේ ඔබතුමා2- 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එක  මනොමවයි2 ගරු මන්ත්රීතුම, . 

 
ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Member, මේ රමට් ටමඩු සේබන්ධමයන් දැවැන්ත 

රශ්්නය  තිමබන බව අපි දැ කා. එයින් ගමේ තරුණ තරුණියන් 

විනාශ් වුණා. රට විනාශ් වන ත  වය  උදා වුණා. හැබැයි2 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ වගකීම භාර ග තාට පස්මසේ; 

මපොලීන්ය භාර ග තාට පස්මසේ මේ ටමඩු රශ්්නයට දිගු කාලීන 

විසඳුම  මහොයලා තිමබනවා. මේ රමට් ම  ද්රවය -ටමඩු- 

සේබන්ධමයන් යුේධය  ආරේභ කරලා තිමබනවා. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා ඒ මවනුමවන් විශ්ාල මමමහවර  කරනවා. ඒ 

තුළින් මම හිතනවා2 මේ ටමඩු සේබන්ධ විකලවමයන් විශ්ාල 

ජයරහණය  ලබා ගන්නවා කියා. මේශ්පාලන දි ්ටිමකෝණමයන් 

බලන්මන් නැතිව න්යලු මදනාටම වගකීම  තිමබනවා2 හරි මේ 

හරි කියන්න 2 වැරදි මේ වැරදි කියන්න . ඒ , සා මම 

හිතන්මන්2 අමක රමට් තරුණ පරපුර - [බාධා කිරීේ]              
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පාර්ලිමේන්තුව  

ගන හිනනිකා මරේමචන්ර මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ேிருணிகா பிசரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
Madam, I rise to a point of Order.  

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හිරු, කා මරේමචන්ද්ර මන්ත්රීතුමිය, 2  ඔබතුමියමද point 

of Order එක මමොක ද? 

 
ගන හිනනිකා මරේමචන්ර මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) ேிருணிகா பிசரமச்சந்திர) 

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ම  ද්රවය සේබන්ධමයන් ජනාධිපතිතුමා 

මගන තිමබන පියවර ඉතාම  මහොායි. අපි එය අගය කරනවා. ඒ 

සමඟම අපි ඉල්ලීම  කරනවා ජනාධිපතිතුමාට කියන්න කියලා2 

දුවට ලබා දී තිමබන බාර් ලයිසන් එක cancel කරන්න කියලා. 

[බාධා කිරීේ] 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා2 කථා කරන්න. [බාධා කිරීේ] 

 
ගන  යිසර් ුදස්තාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මම කියනවා2 කියනවා. ඔබතුමන්ලා මේක මේශ්පාලන 

මේදිකාව  කරගන්න එපා.  

Madam Presiding Member, His Excellency the 
President has taken  an effort to make  major differences.  
Obviously, in any government, in any institution, there 
are lapses; there are  faults.  But, I would like to say with 
responsibility that the Nineteenth Amendment, which the 
President has brought in, has made a change in this 
country;  given freedom which this country never 
enjoyed. Hon. Members, all of you will take credit for 
bringing  in the Nineteenth Amendment. So, His 
Excellency the President has taken  an effort to make a 
change in this country. Whilst conceding that in any 
government,  any institution,  any person, there are rights, 
wrongs and lapses, I say that we together brought His 
Excellency the President to power.  We collectively 
brought  in the Nineteenth Amendment and we  all are 
today  reaping its fruits.  We have a strong Judiciary; we 
have a strong Public Service,we have a strong police.  So,  
I think, His Excellency the President and all of us should 
be given credit for bringing in the Nineteenth 
Amendment.  

Madam Chair, once again, I am very grateful  that I 
have been given an  opportunity to speak a few words in 
the Committee Stage Discussion on the Vote of His 
Excellency the President. 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට2 ගරු තුන්තා විමජ්මාන්න  මන්ත්රීතුමිය. 

[අ.භා. 4.51] 
 

ගන (වවදය  තුසිතා විමේමාන්න මහත්මිය  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி)(திருமதி) துஸிதா 

விசஜமான்ன) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna) 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 අද මමම වැය  ශීර්  යටම   

අදහස් පළ කිරීම ට කාලය ලබා දීම පිළිබාව ඔබතුමියට 

ස්තුතිවන්ත මවනවා. මමම වැය  ශීර්  යටම  මකොමි න් සභා 

ගැන මම අදහස  පළ කරන්න කැමතියි. අමක රජය ප  මවලා 

මේ මකොමි න් සභා ස්ථාපිත කිරීම  එ කම  රට  විධියට2 

ජනතාව  විධියට අපි සෑමහන්න ඉදිරියට ඇවි  තිමබනවා.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2මේ අවස්ථාමේ  අධිකරණ 

මකොමි න් සභාව ගැන මම කියන්න කැමැතියි. මේ රමට් ස්වාකරන 

ආයතනය  විධිය  ට අධිකරණ  මකොමි න් සභාව ග   ඒ තීන්දු 

තීරණ   එ ක අපි ලැබූ මහොාම අ දැකීම තමයි2 පසුගිය 

ඔ මතෝේබර් මාසමේ 16 වැ,  දා  මේ රමට් ඇති කළ  

ආන්මදෝලනා මක මේශ්පාලන තීරණය පිළිබා අධිකරණ 

තීරණය. අධිකරණය ස්වාකරන දිම , සා මලෝකය පිළිග   

සාධාරණ තීරණය  අධිකරණමයන් අපට ලැබුණා. අප ලැබූ 

මලොටමම ජයරහණය  තමයි මේ මකොමි න් සභා ස්ථාපිත කර 

අධිකරණය ස්වාකරන  ආයතනය  බවට ප  දිම.  විමශ්ේ මයන්ම 

ඒක අපි  රජය  විධියට ලැබූ මලොටම ජයරහණය .  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 මැතිවරණ මකොමි න් සභාව 

ගැන කියනවා නේ2  ල කාමේ මැතිවරණ මකොමි න් සභාව2  

ආන්යාමේ  අමනටම   රටවල්  එ ක බලනවිට  මබොමහොම 

ස්වාකරන මකොමි න් සභාව  විධියට පව වා මගන යනවා. හැබැයි  

මා ලැබූ නරක අ  දැකීම  තිමබනවා. පසුගිය පළා  පාලන 

මැතිවරණමේදී මැතිවරණ මකොමි න් සභාව මේ කාරණය ගැන 

එච්චර බැරෑරුේකම   න්තන්නට නැතිව ඇති. පළා  පාලන 

මැතිවරණ රතිලල මකොට්ඨාස මට්ටමින් රකාශ් කිරීමේදී   ඒ රකාශ් 

කළ ක්රමය , සා ඊට පසුව දා අපි මබොමහොම පසු බෑමකට ල  

වුණා. මමොකද2 ම රී ප  වූ , මයෝජිතයන් අනුව සමස්ත පළා  

පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවන්මන් මකො මහොමද කියන අමාරු 

ත  වය  ඇති වුණා. ඒ , සා මැතිවරණ රතිලල රකාශ් කිරීමේදී 

සමස්ත රතිලලයම  එකවර කියනවා නේ  වඩා මහොායි. ඒ වාමදම 

ඒ  රතිලල රකාශ් කිරීමේදී සමහර අය න්තුවා2  මේ පළා  පාලන 

මැතිවරණ රතිලලය   එ ක තමයි ආණ්ඩු පිහිටුවන්මන් කියලා. 

එම , සා  , ලධාරින් ඇතුළු න්යලු මදනා මාස  ගණන   පසස්ට 

ගිහින්  තීන්දු තීරණ මනොමගන න්ටි වාතාවරණය  ඒ කාලය  තුළ 

උදා වුණා.  

මේ  මැතිවරණ මකොමි න් සභාව   එ ක කටයුතු කරන 

, රී  ණ ආයතන ගැන මා කියන්න ඕනෑ. ඒ සාහා පැ රල්2 

CMEV   වැ,  ආයතන  තිමබනවා. මේ  මැතිවරණ , රී  ණ 

කණ්ඩායේ මැතිවරණ මකොමි න් සභාමේ ලියාපදි චි මවලා2 

නීතයනුකූලව  එතුමන්ලා  එ ක සේබන්ධ මවලා න්ටින අය. 

පසුගිය කාලමේ රාජය මනොවන ස විධානය  විධියට  මැතිවරණ 

, රී  ණ කණ්ඩායම  තිබුණා  මැතිවරණ , රී  කමය  

කියලා ස්වාකරනව  හිටපු  නායකමය  පසුගිය ඒ දින 51  තුළ  

ඒකපා ිකකව2 එක පැ තකට බර මවලා කථා කළ හැටි අපි 

දැ කා. ඒ අනුව අපට මපනී ගියා2  එතුමා ඉන්මන්  මැතිවරණ 

, රී  ණ කණ්ඩායමක ස්වාකරන පුේගලයටම  හැටියට  මනොමවයි2 

මේ රමට් මමොක  මහෝ තනතුරක2 තානාන්තර යක  වරරසාදය  

ලබන්නයි කියන එක.    

කියන්න කනගාටුයි2   ඒ තුළින් ලබා ග  වරරසාද  එ ක2 

මැතිවරණ , රී  ණය කරන්න ලබා ග  ඒ අවස්ථාව  එ ක අද 
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ඒ පුේගලයා මේ රමට් එ  පළාතක මේශ්පාලන ප  දිම  ලබා 

මගන තිමබනවා. ඒ විතර  මනොමවයි. අපි දැ කා බලය අයුතු 

විධියට පාවිච්චි කරමින් පසුගිය දිනයක රාත්රි කාලමේ ඇවිල්ලා 

විදුහල්පතිවරියකට  බලපෑේ කරලා පාසලට දරුවන් ඇතුළ  

කරගන්න කියන ත  වයකට ප  මවලා ඉන්නවා. ඒ , සා 

මමවැ,  රාජය මනොවන ස විධානවලට  එක එක , රී  ණ 

කමිටුවලට ඇතුළ  මවන්න අවස්ථාව මදන්න මහොා නැහැ. මේ 

ගැන විමශ්ේ  අවධාන  මයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ මකමසේ මවත 2 

අපි මබොමහොම මග රවය කරන මැතිවරණ මකොමි න් සභාව2 

ස්වාකරන ආයතනය  විධියට කරන ඒ මමමහවර අපි කවද  

දකිනවා.   නමු  සමහර රාජය මනොවන ස විධාන විධියට ඉදිරිප  

මවලා න්ටින මේ , රී  ණ කමිටු  කාන්තා , මයෝජනය සාහා 

න්යයට 15ක මකෝටා එක ලබා දීමට මලොටම කාර්ය භාරය  කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 ඒ වාමදම ඔවුන් ශ්රී 

ජයවර්ධනපුර විශ්්වවිදයාලය  එ ක සේබන්කරකරණය මවලා 

අපට අවශ්ය විමශ්ේ ඥ දැනුම2  තා  ණය ඇතුළු න්යලු කරුණු 

කාරණාවලට උදේ ලබා මදන්න සූදානේ මවලා තිමබනවා. ඒ 

වාමදම අමක දැනුම යාව කාලීන කර ගන්න මැතිවරණ මනොමැති 

කාලවල    අපට ඒ සහමයෝගය ලබා මදනවා.   

දැන් අපට තිමබන රධානම ගැටලුව තමයි2 පළා  සභා 

මැතිවරණය. පළා  සභා මැතිවරණය ගැන කථා කිරීමේදී අමක 

රජය මචෝදනා ලැබුව 2 මම නේ දකින්මන් එහි වගකීම හිටපු 

පළා  සභා සහ පළා  පාලන අමාතයතුමා  -මේ අවස්ථාමේ 

එතුමා මේ සභාමේ නැහැ- භාරගත යුතුයි.  පළා  සභා මාමා 

, ර්ණය කිරීම සාහා මීට කලින් භාරගන තිබූ කමිටුව එම කාර්ය 

භාරය හරියට ඉටු මනොකළද2 වර්තමාන මාමා , ර්ණ මකොමි න් 

සභාව ඒ කාර්ය භාරය මාස හතර  ඇතුළත , ම කරලා 

තිමබනවා. එම , සා ඒ ගැන කාටව  අත දිගු කරලා2 ඇඟිල්ල දිගු 

කරලා මචෝදනා කරන එක මනොමවයි කාර්ය භාරය විය යු ම . 

අපි න්යලුමදනාම ස්වාකරන විධියට මේ මැතිවරණයට මුහුණ 

මදන්න අවශ්ය පසු බම හදා ග, මුයි කියා ඉල්ලමින්2 

විමශ්ේ මයන්ම අද මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබාව 

ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත මවනවා. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට2 ගරු (වවදය) කවින්ද මහේ ාන් ජයවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා. 

 

 
[අ.භා. 4.59] 
 

ගන  (වවදය  කවින්ද මහේෂාන් ජායවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சேஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 මට කථා කරන්න කාලය 

ලබා දීම පිළිබාව ස්තුතිවන්ත මවනවා. විමශ්ේ මයන්ම ගරු 

අගමැතිතුමාමද 2 ඒ වාමදම ජනාධිපතිවරයාමද  වැය ශීර්  

පිළිබාව කථා කිරීමේදී විමශ්ේ  අවධානය  මයොමු කරන්නට 

අවශ්යයි2 අමක ගරු අරාමාතය ර, ල් වික්රමන් හ මැතිතුමාමද වැය 

ශීර් යට. ඒකට මහේතුව මේකයි. අරාමාතය රයරයට ප  මවලා මේ 

රමට් කින්දු අරාමාතයවරමයටමට කරන්නට මනොහැකි වුණු මයෝධ 

ස වර්ධනය  සාහා කැප වූ2 මේ රමට් රජාතන්ත්රවාදය උමදසා 

මලොටම සටන  කළ2 මේ රමට් මාධය , දහස මවනුමවන් මලොටම 

රය නය  දරපු මේශ්පාලන නායකමය  එතුමා.  තමුන් විශ්්වාස 

කරන මේශ්පාලන රතිප තිය උමදසා එතුමා සටන් කළා. ඒ 

වාමදම2 මේ රමට් ස හිඳියාව ඇති කිරීම සාහා ගරු අරාමාතයතුමා 

මලොටම කැපදිම  කළා. ඒ කැපදිම හරහා මේ රමට් උතුරු 

නැ මඟනහිර මදල   පනස්දහසකට වැඩි අවතැන් වූ ජනතාව  

නැවත පදි චි කරන්න අද අපට පුළුවන්කම ලැබී තිමබනවා. ඒ 

වාමදම2 ඔවුන්ට , වාස ලබා මදන්න2 ඔවුන්ට අවශ්ය කරන්නා වූ 

ස වර්ධනය මදන්න2  පාරවල්2 කාණු2 මබෝ ටම ඇතුළු යටිතල 

පහසුකේ නඟා න්ටුවන්න2 ඔවුන්මද ජන ජීවිතය නඟා න්ටුවන්න 

අවශ්ය කරන වැඩ පිළිමවළ ක්රියා මක කරන්න ගරු 

අරාමාතයතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ සාහා රුපියල් මිලියන 

32 38කට වැඩි මුදල් රමාණය  ගරු අරාමාතයතුමා මවන් කළා; 

වැය කළා. 

අවුරුදු 30ක ටමරිරු  යුේධමයන් බැට කාපු අහි සක ද්රවිඩ 

ජනතාව උමදසා2 යුේධමයන් පීඩාවට ප  වූ අහි සක තරුණ 

තරුණියන් පුනරු ථාපනය කිරීමට එතුමාමද අමාතයා ශ්යට 

හැකියාව ලැබුණා. ඒ වාමදම ගරු අරාමාතයතුමා 2 අමක මුදල් 

අමාතය ගරු ම ගල සමරදිර මහතා  එකතු දි මේ රමට් 

ස වර්ධනය සාහා2  මේ රට ස වර්ධනය කළ හැ ම  ගම 

ස වර්ධනය කිරීම හරහායි කියන දැඩි විශ්්වාසය  එ ක වයාපිති 

5 2000කට රුපියල් මිලියන 102000කට වැඩි මුදල් රමාණය  

10 8දී මවන් කළා.  මේ වයාපිති 5 2000 න්දු වුණා නේ2 මේ රමට් 

හැම ගමකම ම මාව  ටික2 යටිතල පහසුකේ ටික2 , වාස ටික 

හැමදනවා. මේ හදන්මන් මකොළ පාට පාරවල් මනොමවයි; මේ 

හදන්මන් මකොළ පාට මබෝ ටම මනොමවයි. මේ හදන්මන් මකොළ 

පාට ජනතාවමද මගවල් පමණ  මනොමවයි. මේ රමට් අහි සක දුී  

දුකප  ජනතාවට තමයි ඒ මසේවය මවන්මන්. නමු  දින 51 

මේශ්පාලන ටමමන්ත්රණය කරලා මහින්ද රාජප   මැතිතුමා 

අගමැති වුණු ගමන්2 එතුමා සහ ඒ කණ්ඩායම මමොක ද කමළේ? 

ගේමපරළිය වයාපිතිය තහනේ කළා. එවකට න්ටි අරාමාතය 

මල්කේ2 රාමේශීය මල්කේවරුන්ට සහ දිසාපතිවරුන්ට 

චක්රමල්ඛ්ය  එේවා2 "ගේමපරළිය වයාපිතිය නතර කරන්න" 

කියලා. ඒ , සා අපට මේ ගේමපරළිය වයාපිතිමයන් න්යයට 

න්යයක රතිලල ලබා ගන්න බැරි වුණා. එහි රතිලාභ න්යයට 

න්යය  ගමේ න්ටින අහි සක ජනතාවට ලබා මදන්න අපට 

පුළුවන්කම  ලැබුමණ් නැහැ. නමු  ගරු අරාමාතයතුමා මුදල් 

අමාතයතුමා  සමඟ මනොසැලී කටයුතු කරලා 10 9 වසරට  

ගේමපරළිය වයාපිතිය ආරේභ කිරීමට අවශ්ය මුදල් ටික ලබා 

දුන්නා. 

ගරු අරාමාතයතුමා2  එදා  994 පැවැති අමක ආණ්ඩුමේ තරුණ 

කටයුතු අමාතයතුමා හැටියට කටයුතු කරේදී ආරේභ කරපු තරුණ 

මසේවා සභාව2 එම  ආණ්ඩුව අමපන්  ගිලිහුණාට පසුව 

සේපූර්ණමයන් මේශ්පාලනීකරණය මවලා2 ඒ හරහා ', ල් 

බලකාය'2  'තාරුණයයට මහට '  යන ස විධානවලට  ජාතික 

තරුණ මසේවා සභාව පාවා දුන්නා. අමක ආණ්ඩුව 10 5 ජනවාරි 

මස 08වැ,  දින බලයට ඇවි  ජාතික තරුණ මසේවා සභාමවන් 

මේශ්පාලනය සේපූර්ණමයන් අයින් කළා. දැන් ජාතික මයොවුන් 

මපරමුමණ් සභාපතිවරයා මමයි. අපි ජාතික තරුණ මසේවා සභාමේ 

රාජකාරිවලට ඇඟිලි ගහන්මන් නැහැ. ජාතික තරුණ මසේවා සභාව 

අමක වැඩවලට ගන්මන් නැහැ.  

 
 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා. 
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පාර්ලිමේන්තුව  

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මමද සමහෝදර මන්ත්රීතුමා දන්මන් නැතිව ඇති2 ඔ මතෝබර් 

16වැ,  දින ඇති වුණු මේශ්පාලන මපරළිමයන් පසුව 

වින්මදමදමන  මාරු කළා ඉතා දු ්කර - 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ කාරණය point of Order එක  මනොමවයි.  ගරු මන්ත්රීතුමා 

කථා කරන්න. 

 
ගන  (වවදය  කවින්ද මහේෂාන් ජායවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சேஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 අපි මේ රමට් මේශ්පාලනය 

පිළිබාව කථා කරනමකොට ජාතික තරුණ මසේවා සභාමේ තිමබන 

වැදග කම පිළිබාව  කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. ගමේ න්ටින 

අහි සක තරුණ තරුණියන්ට නායකයින් බවට ප  විය හැකි 

අවකාශ්ය ලබා මදන්නට හැකි මාර්ගය ගරු අරාමාතයතුමා ආරේභ 

කළා. ඒ සාහා තමයි මයොවුන් පාර්ලිමේන්තුව ස්ථාපිත කමළේ. මේ 

හරහා   මය වන සමාජ සවිබල ගන්වලා2 ඒ  එ කම මයොවුන්පුරය 

ආරේභ කරලා2  10 8 වසමර් පමණ  7902000කට වැඩි තරුණ 

තරුණියන් පිරිස  ජාතික තරුණ මසේවා සභාමවන් රතිලාභ ලබා 

ග තා.  

ඒ වාමදම vocational training centres පටන් අරමගන මේ 
රමට් අහි සක තරුණ තරුණියන්ට තමන්මද අනාගතය සුර ිකත 
කළ හැකි වැඩ පිළිමවළ  ගරු අරාමාතයතුමා ආරේභ කළා. ඒ 
වැඩ පිළිමවළ ක්රියා මක කළා. ඒ වාමදම වි තීය පුහුණු 
වැඩසටහන් ආරේභ කර ඔවුන්ට දිවා ආහාරය2 මන්වාන්ක 
පහසුකේ2 ර  ණාවරණය 2 රුපියල් 12500ක පැමිණීමේ ගාස්තු 
ලබා දී2 අධයාපන කටයුතු අවසන් දිමමන් පසු NVQ certificate 
එක ලබා ගන්නා තරුණ තරුණියන්ට රැකී ර  ා මසොයා දී2 
රජමයනු  තව රුපියල්  02000  ලබා දී තිමබනවා. ඊට  ඔබ්බට 
යන තරුණ තරුණියන්ට Enterprise Sri Lanka  එක යටම  
රුපියල් මිලියන  .5ක ණය  අඩු මපොලියට ලබා දීලා2  ඒ තරුණ 
තරුණියන්මද ආර්ථිකය ශ් තිම  කරන වැඩ පිළිමවළ ගරු 
අරාමාතයතුමා ආරේභ කරලා තිමබනවා. ඒ  එ කම 10 8 
වසමර් මයොවුන් මසේනා ක හරහා සමාජ ස කාර වැඩසටහන්2 
වයාපිති   87  ක්රියා මක කරලා තිමබනවා.  

මේකට රුපියල් මිලියන  77  අමක ගරු අරාමාතයතුමා 

මයොමු කරලා තිමබනවා. මේ රමට් තරුණයන්මද රශ්්න2 මේ රමට් 

ජාතික රශ්්නය අතට අරමගන ගරු අරාමාතයතුමා කටයුතු කරලා 

තිමබනවා කියන එක මේ අවස්ථාමේ දී මත  කර මදන්න 

කැමැතියි2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, . ඒ වාමදම2 මකොමි න් 

සභා ගැන මගොඩා  අය කථා කළා. මේ ස්වාකරන මකොමි න් සභා 

පිහිටුවා තිමබන එක ගැන අපි ආඩේබර මවනවා. මපොලිස ්

මකොමිසම පිළිබාව අපි විමශ්ේ මයන්ම ආඩේබර මවනවා. මමොකද2 

මහින්ද රාජප   මැතිතුමා සහ වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා දින 

5   තිස්මසේ එකතු මවලා මේශ්පාලන ටමමන්ත්රණය  කරපු 

මවලාමේ2 අපරාධ පරි  ණ මදපාර්තමේන්තුමේ , ලධාරියා මාරු 

කරලා යවනමකොට2 මපොලිස් මකොමිසමට මකොන්ද  තිබුණා ඒ 

මාරු කිරීම නතර කරන්න. මේ මකොමි න් සභාවල තිමබන 

ස්වාකරන වය ඒකයි. ඒක , සා අද මේශ්පාලනඥයාට මපොලීන්මේ 

, ලධාරින්ව මාරු කරන්න බැහැ. උසස්දිම නතර කරන්න බැහැ. 

බමලන් උසස්විේ මදන්න පුළුවන්කම  නැහැ. එම , සා අද රාජය 

මසේවමයන් මේශ්පාලනඥයාව අයින් කරලා තිමබන්මන් ඒ2 

ස්වාකරන මකොමි න් සභාවල තිමබන ශ් තිය , සා බව මම මේ 

අවස්ථාමේදී මත  කරලා මදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 මමද සහිද පසු මපමළේ 
මන්ත්රීවරු ගණනාව  ඉතාම  මේදනාමවන් කථා කළා. ඒ අය 
කිේවා2 ජනාධිපතිවරයාමද වැය ශීර් යට ඔවුන් එකඟ නැහැයි 
කියලා. මට ඒ මේදනාව ම මරනවා. මමොකද2 අපි වමත්රීපාල 
න්රිමසේන මහ මයාව 10 5 ජනවාරි 8වැ,  දා ජනාධිපති කරන්න 
අමක කර මත තියාමගනයි ගිමේ. අමක එ ස  ජාතික 
පා ිකකමයෝ තමයි මපෝස්ටර් ගැහුමේ;  canvassing ගිමේ. එදා ශ්රී 
ල කා , දහස් ප  මේ අය තමයි අමක පා ිකකයන්ට ගැහුමේ; 
අමක පා ිකකයන්ට පාකප හැලුමේ. අමක රැස්දිේවලට ඇදලා 
තිබුණු මකොඩි ටික කඩලා දැේමේ. නමු 2 අපි වමත්රීපාල 
න්රිමසේන මැතිතුමාව ජනාධිපති කරන ඒ මමමහයුම දිය  කළා. 
අමක පා ිකකමයො  එ ක එකතු මවලා වමත්රීපාල න්රිමසේන 
මැතිතුමාව මේ රමට් ජනාධිපති කළා. ඉන් පස්මසේ කින්දු වරද  
කරන්මන් නැතිව2 කින්දු අපරාධය  කරන්මන් නැතිව2 අබමල් 
මර්ණුවක මචෝදනාව  නැතිව අමක අරාමාතය ර, ල් වික්රමන් හ 
මැතිතුමාව අපි කවුරුව  දන්මන් නැතිව නීති විමරෝකරව 
අගමැතිකමින් ඉව  කළා.  මේ රමට් ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාව 
උල්ල ඝනය කරලා එතුමාව අයින් කළා. ඒ අවස්ථාමේ දී අපට 
ඇති මවච්ච මේදනාව2 අපට ඇති මවච්ච දුක කියලා , ම කරන්න 
බැහැ2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, . මේ රමට් රජාතන්ත්රවාදීව 
ජනතා ඡන්දමයන් ප  මවච්ච අමක ප  මේ නායක ගරු ර, ල් 
වික්රමන් හ අරාමාතයවරයා දිවා රාත්රී මනොබලා ආර  ා කරන්න 
අපි එදා අරලියගහ මන්දිරයට මවලා රෑ එළිමවනකේ කටයුතු 
කළා. ගරු අගමැතිතුමාමද ආර  ාව අයින් කළා. ගරු 
අගමැතිතුමාමද වැඩ කටයුතු කරන්න හිටපු , ලධාරින් න්යලු 
මදනාම අයින් කළා. අපි එදා අරලියගහ මන්දිරමේ පුටු උඩ 
ඉාමගන රෑ , දි වරාමගන අරලියගහ මන්දිරය ආර  ා කළා 
කියන්මන්2 අපි අගමැතිතුමාව ආර  ා කළා කියන එකයි.  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමාට , යමිත කාලය දැන් අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගන  (වවදය  කවින්ද මහේෂාන් ජායවර්ධාන මහතා  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) கவிந்த சேஷான் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, 2 අපි ඒ වාමද ගරු 

අගමැතිතුමාව ආර  ා කමළේ2 අමක නායකයාව ආර  ා කමළේ 

මේ රමට් රජාතන්ත්රවාදය ආර  ා කරන්නයි. එම , සා මමද 

සහිද මන්ත්රීවරුන්මද මේදනාව මට  දැමනනවා. අපට ඒක 

හැමඟනවා. ඒක , සා මේ කරපු වැමඩ වැරැදියි. ඒක වමත්රීපාල 

න්රිමසේන මහ මයා ම රුේ ගන්න ඕනෑ. ඒක එතුමා  එ ක 

න්ටින කණ්ඩායම  ම රුේ ගන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා ඒක අපට 

එදා කළා නේ2 අද මහින්ද රාජප   මහ මයාට නැවත වතාව  

එවැ,  මදය  කරන එක ආමය  අහන්න මදය  නැහැ කියන 

එක මම මේ අවස්ථාමේදී මත  කර මදමින් මමද කථාව අවසන් 

කරනවා. 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මබොමහොම ස්තුතියි. මීළඟට2 ගරු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා 

කථා කරන්න. 

ඊට රථම ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනයට 

පැමිමණනවා ඇති. 
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අනතුනව ගන ශ්රියානි විමේවික්රම මහත්මිය මූලාසනමයන් ඉවත් 

වුමයන්, ගන ුදජිබුර් රහුමාන් මහතා ුදලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசஜவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு முஜிபுர் 

ரேுமான்அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  left the 
Chair, and THE HON.  MUJIBUR RAHUMAN  took the Chair. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 
 

 

[අ.භා. 5. 0] 
 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 විමශ්ේ මයන්ම අද දවමසේ වැය 

ශීර්  ගණනාව  මේ සභාමේ අනුමත කරන්න සාකච්ඡා කරේදී2 

මම හිතන විධියට උමේ ඉාලා මේ ද වාම වැඩිම වාර ගණන  

මේ සභාමේ කියැවුණු වචනය තමයි "ගරු ජනාධිපතිතුමා" කියන 

වචනය. එතුමාට මේ සභාමේ කීප මදමන ම මචෝදනා කළා. අද 

එතුමාමද වැය ශීර් ය පැවැ මවන දිනමේ දී එතුමා පිළිතුරු 

මදන්න මේ සභාවට පැමිණිමේ නැ ම  ඇයි කියන කාරණය 

විමසා න්ටියා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ රමට් පරිසර අමාතයවරයා හැටියට2 

මකන්යාමේ නයිමරෝබ අගනුවරදී මහට න්ට ආරේභ වන එ ස  

ජාතීන්මද පරිසර සමුළුවට සහභාගි මවන්න , යමිතයි. එම පරිසර 

සමුළුව  4වන දා න්ට  6වන දා ද වා පැවැ මවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අද කථික ලැයිස්තුමේ නම 

සාහන් අමක ගරු මමොහාන් ලාල් මරේරු මැතිතුමාමද කාලය  මට 

ලබාගන්නය කිේවා.  එතුමා විමේශ්ගත මවලා ඉන්න , සා මේ 

විවාදයට සහභාගි මවන්මන් නැහැ.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා මමම විවාදයට සහභාගි මනොමවන්න 

රධානතම මහේතුව මමොක ද කියා මම කලින් කිේවා. මේ රමට් 

පරිසර අමාතයවරයා හැටියට2 පරිසර හිතකාමී රාජය නායකයටම 

හැටියට තමන්මද කාර්ය භාරය රට මවනුමවන් ඉටු කරන්න තමයි 

එතුමා එම සමුළුවට සහභාගි මවන්මන්. එමහම නැතිව2 එතුමාට 

මේ මේවල් ගැන කින්ම බය 2 සැකය  නැහැ. එතුමා2 අද 

මමතුමන්ලා කියූ න්යලු කාරණාවලට උ තර දීලා තිමබනවා; 

එතුමා මේ රටට2 සමාජයට ඒ මේවල් කියා තිමබනවා. ඒ බව අපි 

විමශ්ේ මයන් මත  කරන්න ඕනෑ.  

  මපොමළොන්නරුව දිස්ත්රි කය , මයෝජනය කරන සමහර ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ලා2 "පිබමදන මපොමළොන්නරුව" කියන වැඩසටහන 

දැඩි විමේචනයට ල  කිරීම ගැන අපි කනගාටු මවනවා. එම 

වැඩසටහමන් ඒ න්යලු රතිලාභ ජනතාවට ලබා මදන අවස්ථාවට 

අමක මුදල් ඇමතිතුමා  සහභාගි වුණා. මුදල් අමාතය ගරු ම ගල 

සමරදිර මැතිතුමා ඇතුළු කැබනට් ඇමතිවරු , මයෝජය 

අමාතයවරු2  රාජය අමාතයවරු රාශිය  ගිහින් තමයි2 "පිබමදන 

මපොමළොන්නරුව"  වැඩසටහන යටම  ජනතාවට ඒ රතිලාභ ලබා 

දුන්මන්. එය   කින්ම ව චාව 2 ත ණය  න්දුවන වැඩසටහන  

මනොමවයි. ඒ මුදල් රතිපාදන මවන් කරලා2 පාසල් මගොඩනැඟිලි2 

පාලේ2 ඇතුළු ජනතාවමද විවිධ අවශ්තා මවනුමවන් කරන හැම 

ඉදිකිරීම ම යුද හමුදාව2 ගුවන් හමුදාව2 නැ නේ නාවික හමුදාව 

සේබන්ධ මවලා තමයි කරන්මන්. එමහම නැතිව කරන හැම 

වැඩ ම විවිත මටන්ඩර් පටිපාටිය යටම  කැාවලා2 

වි, විදභාවමයන් යුතුවයි දීලා තිමබන්මන්. සාමානය 

ඇස්තමේන්තුව අනුව ල    00  යන මගොඩනැඟිල්ල ල   70ට 

අවසන් කර තිමබනවා. ඒ තුළින්  රජයට විශ්ාල මුදල  ඉතිරි 

කරගන්න පුළුවන් මවනවා. අමක ජනාධිපතිතුමා ඒ සාහා අවශ්ය 

නායක වය දීලා තිමබනවා. 

 

ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඒවා එමහම මටන්ඩර් කරන්මන් නැහැ. 

ඔබතුමා අසතය කියන්මන්.  

 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මම වගකීමමන් මේ මේවල් කියන්මන්. 

 
ගන අනුර සිඩ්නි ජායරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මම  වග කීමමන් කියන්මන්. යුද හමුදාව මගොඩනැඟිලි ඉදි 

කරනවා. ඒ මගොඩනැඟිලිවලට අමුද්රවය ටික මදන්මන් 

සමහෝදරමයෝ. 

 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

තමුන්නාන්මසේ ඊර් යාමවන්2 වවරමයන් කථා කරන්න එපා. 

තමුන්නාන්මසේ ඒ හැම මදය ම2 - [බාධා කිරීම ]  
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 එතුමාමද කථාවට බාධා කරන්න එපා. 

 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඒ වයාපාර කරන අය ඉන්නවා නේ2 tender call කළාම ඒ 

ඕනෑම මකමනටමට සපයන්න පුළුවන්. පවුමල් මකමනටමට එමහම 

සපයන්න බැහැය කියා නීතිය  නැහැ. [බාධා කිරීම ] ඔබතුමා 

වාඩි මවන්න. [බාධා කිරීම ] දැන් ඔබතුමා කථා කළා මන්. අපි 

ඒවා අහමගන  හිටියා මන්. [බාධා කිරීම ]  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 එතුමාට බාධා කරන්න එපා. 

 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඔබතුමා අසතය මේවල් කියන මකොට අපි අහමගන හිටියා මන්. 

ඒක , සා දැන් බාධා මනොකර ඉන්න. [බාධා කිරීම ]  

 මේ ව චා2 ත ණ සේබන්ධමයන් කටයුතු කරන්න 

ජනාධිපතිතුමා වැඩ පිළිමවළ  මයොදන්මන් නැහැය කියා  ගරු 

අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා. මේශ්පාලනමයන් පරිණත 

වුණු අය මේ ගරු සභාමේ ඉන්නවා. එස්.ඩබ්ලිේ.ආර්..බ. 
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පාර්ලිමේන්තුව  

බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාමගන් පස්මසේ2 තමන්මද අමාතය 

මණ්ඩලමේ ව චා2 ත ණ මහොයන්න මකොමිසම  ප  කළ රාජය 

නායකයා කවුද? එමහම කමළේ වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා 

පමණයි.  මන්ත්රීවරු ගණනාව  අද ඔය තරේ වවරමයන්2 

තරමහන් කෑ ගහන්න රධාන මහේතුව මමොක ද?   තමන්මදම 

කැබනට් මණ්ඩලමේ හිටපු සමහර අය ඒ තනතුරුවලින් ඉව වන 

මත ම කටයුතු කරන්න න්දු වුමණ්2 එතුමා ඒ ව චා2  ත ණවලට 

එමරහිව කටයුතු කළ , සාය කියන කාරණය මම ජනතා විමු ති 

මපරමුමණ් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි.  

එතුමා පසුගිය ආණ්ඩුමේ ව චා2 ත ණ මසොයන්න  

මකොමිසම  ප  කළා. ඒ වාමදම බැඳුේකර ව චාව 

සේබන්ධමයනු  මකොමිසම  ප  කළා. ව චාවට2 ත ණයට 

එමරහිව යන2 මකොන්ද  ඇති රාජය නායකයටම හැටියට එතුමා 

ඉතිහාසගත මවලා ඉවරයි කියන එක මම මබොමහොම පැහැදිලිව 

මත  කර මදන්න කැමැතියි.  

 මම මේ කාරණය  විමශ්ේ මයන්ම මත  කරන්න ඕනෑ. 

ව මන් ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය සාහා වර් මයන් වර් ය 

මුදල් රතිපාදන වැඩිමයන් මවන්කර දීලා තිමබනවාය2 වැඩිමයන් 

මවන්කර මගන තිමබනවාය කියා අය වැය මදවනවර කියදිමේ 

විවාදය අවස්ථාමේදී  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුමේදී 

කිේවා. එතුමා ඒ මුදල් මවන්කරමගන තිමබන්මන් අනවශ්ය 

බලය  පාවිච්චි කරලා මනොමවයි. එතුමා මුදල් අමාතයතුමා එ ක 

සාකච්ඡා කරලා2 ඒ මුදල් මවන් කර ග ම  ඇයි කියන කාරණය 

මම තමුන්නාන්මසේලාට කියන්න ඕනෑ. විමශ්ේ මයන්ම මමමත  

කල් ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලමයන් ප කිරීේ2 උසස් කිරීේ සහ 

අ, ටම  වයවස්ථාපිත කටයුතු කරනවා හැර2 මහජන  සභ න්ේධිය 

මවනුමවන් මවනම වැඩසටහන් ක්රියා මක කමළේ නැහැ. 10 5 

මැතිවරණ මේදිකාවලදී2 "වටමගඩු මරෝගය සේබන්ධමයන් මේ 

රමට් දැමවන රශ්්නය  තිමබනවා2 ඒ , සා මට ලැමබන මුදමලන් 

වටමගඩු අරමුදල  හදනවා2 ඒ වාමදම ජනාධිපති රයරයට ප  

වුණාට පස්මසේ වටමගඩු මරෝගය , වාරණය කිරීම සාහා ජාතික 

වැඩ පිළිමවළ  ආරේභ කරනවා" කියලා එතුමා කිේව බව 

තමුන්නාන්මසේලාට මතක ඇති. ඒ කිේවා වාමදම2 එතුමා 

ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලමේ වටමගඩු මරෝග , වාරණ ජනාධිපති 

කාර්ය සාධන බලකාය  ඇති කළා. ඒ වටමගඩු මරෝග , වාරණ 

ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය ඇති කමළේ කවුරු මවනුමවන්ද?  

පු තලම දිස්ත්රි කය , මයෝජනය කරන අමක පාලිත ර මග 

බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා මේ ගරු සභාමේ දැන් ඉන්නවා. පු තලම 

දිස්ත්රි කමේ වටමගඩු මරෝී න් ඉන්නවා. මා , මයෝජනය කරන 

ටමරුණෑගල දිස්ත්රි කමේ , කවැරටිය2 ගල්ගමුව2 යාපහුව යන 

රමේශ්වල සේපූර්ණමයන්ම ඉන්මන් වටමගඩු මරෝී න්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 කියන්න කනගාටුයි2 ගල්ගමුව හා 

ඇහැටුවැව රාමේශීය මල්කේ මකොට්ඨාසවල හැම පවුලකම 

වටමගඩු මරෝී න් එ  මකමන  මහෝ ඉන්නවා. ඒ , සා මේ 

මුදල්වලින්2 වටමගඩු මරෝගය , වාරණය කිරීම සේබන්ධමයන් ඒ 

රමේශ්වල අද RO plant ජල මපරන 500  හදලා තිමබනවා. 

500වන ජල මපරනය විවිත කමළේ ශ්රී මහා මබෝකරන් වහන්මසේ 

ළඟයි. පිරින්දු ජලය කළ මගඩි 50කින් ශ්රී මහා මබෝකරන් වහන්මසේ 

නාවා2 වටමගඩු මරෝගය අමක රටින් තුරන් කරගන්න අවශ්ය වැඩ 

පිළිමවළට එතුමා නායක වය දුන්නා. එක පැ තකින්2 වටමගඩු 

මරෝගය , වාරණය කරන්න අවශ්ය වැඩ පිළිමවළ ක්රියා මක 

කරනවා වාමදම අ,   පැ මතන්2 වටමගඩු මරෝගය වැලීම තිමබන 

අයට රතිකාර ලබා ගන්න අවශ්ය නදින පහසුකේ සහිත නව 

මරෝහල් ඉදිකරන්න කටයුතු කරනවා. ආන්යාමේ තිමබන මහොාම 

වටමගඩු මරෝහල මපොමළොන්නරුමේ ඉදි කරන්න කටයුතු කරනවා. 

ඒ වටමගඩු මරෝහල මපොමළොන්නරුමේ ඉදි කරන්මන් 

ජනාධිපතිතුමා මපොමළොන්නරුමේ , සා මනොමවයි2 වටමගඩු 

මරෝගින්ට එය මධයස්ථානය  වන , සාය කියන කාරණය ගරු 

අනුර න්ඩ,  ජයර න මන්ත්රීතුමාට මම කියන්න කැමැතියි. අේපාර 

පැ මතන්2 ත්රිටමණාමලමයන්2 අනුරාධපුරමයන්2 ටමරුණෑගලින් 

එන හැම මකනටමටම ම න්ද්රස්ථානය  වශ්මයන් තමයි රුපියල් 

මිලියන  2100ක ආධාරය  ලබාමගන මපොමළොන්නරුමේ මේ 

වටමගඩු මරෝහල ඉදිකිරීමේ කටයු තට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

අතගසා තිමබන්මන්. වටමගඩු මරෝග , වාරණයට 

තමුන්නාන්මසේලා කැමැති නැ නේ2 මේවාට විරුේධව කථා 

කරන්න2 ඒ සේබන්ධමයන් කටයුතු කරන්න කියලා මා කියන්න 

කැමැතියි. 

විමශ්ේ මයන්ම වටමගඩු මරෝග , වාරණය සේබන්ධමයන් 

ජනාධිපති කාර්යාලමයන් කරමගන යන වැඩසටහන පිළිබාව 

කථා කරන්න මට ලැබී තිමබන කාල මවලාව මදි. ඒ , සා2  

වටමගඩු මරෝග , වාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය වින්න් 

, ටම  කරන ලද "වටමගඩු මරෝග , වාරණ ජාතික වැඩසටහන"2 

"මූලය හඳුනා මනොග  , දන්ගත වටමගඩු මරෝගය , වාරණය 

සාහා වූ ජාතික සැලැස්ම 10 6 - 10 8"2 වටමගඩු මරෝගය 

සේබන්ධමයන් , ටම  කර තිමබන "දිනමිණ දැන්දිේ අතිමර්කය - 

මපබරවාරි මස 15 සඳුදා" හා වටමගඩු මරෝග , වාරණය 

සේබන්ධමයන් , ටම  කරන ලද අ  පත්රිකා මදක  සහිත 

මගොනුව මා මේ අවස්ථාමේදී සභාගත* කරනවා2 මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුම, .  

ඊළඟට2 "රාම ශ් ති" වැඩ පිළිමවළ ගැන  මම කියන්න 

ඕනෑ. රාම ශ් ති වැඩ පිළිමවළ තුළින් ගේමානවල යටිතල 

පහසුකේ ස වර්ධනය කරනවා. අපි ,  ්පාදන ආර්ථිකය ගැන කථා 

කරනවා. නමු  ,  ්පාදනයට අවශ්ය ශ් තිය  ලබාමදන වැඩ 

කටයුතු අඩුයි. ඒ , සා පසුගිය අවුරුේමේ ආරේභ කළ රාම ශ් ති 

වැඩසටහන මේ වර් මේ න්යයට 300කින් වැඩි කරලා ආරේභ 

කරන්න අවශ්ය කටයුතු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ වන විට 

කරමගන යනවා. හැම රාමේශීය මල්කේ මකොට්ඨාසයකම එක 

පැ තකින්2 අඩු ආර්ථිකය  තිමබන රාම මසේවා වසේ 

මතෝරාමගන2 අ,   පැ මතන්2  ,  ්පාදන හැකියාවන් තිමබන 

පාරේපරික ,  ්පාදන ගේමාන මතෝරාමගන2 රාම ශ් ති වැඩ 

පිළිමවළ හරහා රට තුළ අලු  පිබදීම  ඇති කරන්න පුළුවන්කම 

ලැබී තිමබනවා. ඒ , සා ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලයට 

මවන්කරන මුදල් ජනාධිපතිතුමාමද මප ේගලික සුඛ් විහරණයට 

මවන් කරන මුදල් මනොමවයි කියන එක මබොමහොම පැහැදිලිව 

කියන්න ඕනෑ. මේ අවස්ථා  මේදී "රාම ශ් ති" නමැති ටමඩා 

මපොත 2 "රාම ශ් ති ජනතා වයාපාරය" නමැති ටමඩා මපොත 2 

රාම ශ් ති වැඩසටහන සේබන්ධමයන් වූ අ  පත්රිකාව  සහ ටමඩා 

පරිමාණ කිික වයාපාර සහභාගි ව වැඩසටහන සේබන්ධමයන් වූ 

අ  පත්රිකාව  ඇතුළ  මගොනුව ද මා සභාගත* කරනවා.   

 

අද අමක රමට් රධානම රශ්්නය මමොක ද? අමක තරුණ 

පරේපරාව වි  ම ද්රවයවලට ඇබ්බැහි දිම. වි  ම ද්රවයවලට 

ඇබ්බැහි දිම කියන කාරණය ග තාම ඉතාම කනගාටුදායකයි. අද 

මේක තරුණ පරපුමර් විශ්ාල පිළිලය  බවට ප  මවලා 

තිමබනවා. මේකට අත ගහන්නට කවුරු  භයයි. ඇයි භය? 

මේකට අත ගහන මකනාව මරලා දමනවා. මේ සාහා රාජය 
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[ගරු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර  මහතා] 

————————— 
*  පස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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, ලධාරින්2 මපොලිස් , ලධාරින් ඍජුව  මැදිහ  මවන්නට 

අකැමැතියි. ඒකට මහේතුව මප ේගලික තර්ජන එනවා. මේ සාහා 

හයිය  මදන්න නායක වය  ඕනෑමවලා තිබුණා. ජනාධිපතිතුමා 

මේ රමට් රාජය නායකයා වුණාට පසුව ම ද්රවය , වාරණ 

ජනාධිපති කාර්යය සාධන බලකාය හැදුවා. ඒ බලකාය හදලා 

එතැනට ත්රිවිධ හමුදාව2 මපොලීන්ය2 අදාළ අමාතයා ශ්වල 

මල්කේවරුන් න්යලුමදනා කැාවලා කිේවා2 "භය නැතිව මේ 

වැමඩට අත ගහන්න." කියා. මුලින්ම මේ වැඩ පිළිමවළ 

ගේමානවල ආරේභ කරේදී සමහර අය හිනා වුණා2 සමහර 

මේශ්පාලනඥමයෝ හිනා වුණා. ඇහුවා2 "ඕක කරන්න පුළුවන් 

වැඩ ද? කියා.  ගම දැනුව  කළා2 රාජය , ලධාරින් දැනුව  

කළා2 පාසල් දරුවන් ඇතුළු මේ රමට් සමස්තය දැනුව  කළා. ඒ 

වාමදම නීතිමයන් ඉතාම ම දැඩිව2 ඍජුව ගත යුතු වැඩ පිළිමවළ 

හා ක්රියාමාර්ග සාහා නායක වය ලබා දුන්නා. ම ද්රවය , වාරණ 

ජාතික වැඩසටහන , සා තමයි අද මේ රමට් මතොග පිටින් ම ද්රවය 

අහුමවන්මන්2 , ලධාරින් භය නැතිව කටයුතු කරන්මන්. ඒ 

ත  වය තුළ අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට විශ්ාල රසාදය  

ඇතිමවලා තිමබනවා.  තමන්මද දරුවා මවනුමවන් මේ කරන 

කැප කිරීම ගැන  ගේබද ජනතාව තුළ එතුමාට විශ්ාල 

සහමයෝගය 2 මගා රවය   ඇතිමවලා තිමබනවා. 

තමුන්නාන්මසේලා කියනවා නේ මේවා නව වන්නට එතුමා 

ලැහැස්ති මවයි. මේ මුදල් රතිපාදන ජනාධිපති මල්කේ 

කාර්යාලයට මවන් කරන්මන් , කේ මනොමවයි කියන්නට තව  

සාධකය  තමයි මම මේ ඉදිරිප  කමළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, 2 ම ද්රවය , වාරණ ජනාධිපති කාර්යය සාධන 

බලකාය වින්න් වි  ම ද්රවය මර්දනය සාහා ගන්නා ලද න්යලු 

ක්රියාමාර්ග ඇතුළ  ලිපි මගොනුව  මම මේ අවස්ථාමේදී සභාගත  

කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අමක රටට බලපාත තව  

දැවැන්ත රශ්්නය  තිමබනවා. අද මේ ගරු සභාමේ න්ටින 

මන්ත්රීවරුන් 115 මදනාම වවදය පරී  ණයකට භාජනය 

කමළො 2 මබොමහෝ මදමනටම මබෝ මනොවන මරෝගවලට 

මගොදුරුමවලා න්ටින බව මපමනයි. ඕනෑම ගමක ජනතාව2 රජමේ 

, ලධාරින් වවදය පරී  ණයකට භාජනය කමළො  මපමනයි2 

අද ඒ අය මබෝ මනොවන මරෝග විශ්ාල රමාණයකට මගොදුරුමවලා 

න්ටින බව. මේකට රධානම මහේතුව මමොක ද? මේකට රධානම 

මහේතුව තමයි අපි ගන්නා ආහාර සහ පාවිච්චි කරන ජලය.  අමාරු 

වැඩ  වුණ  මේක , වැරදි මඟට හරවන්නට ජනාධිපතිතුමාට 

ඕනෑකම තිබුණා. එම , සා වස විමසන් මතොර ජාතික ආහාර 

,  ්පාදන වැඩ පිළිමවළ  , ර්මාණය කළා. දැන් මේක ගේ 

දනේවලට ගිහින් තිමබනවා. මගොවි ජනතාව මේක වැලාග, මින්2 

ටිමකන් ටික මේ සාහා අවතීර්ණ මවමින් න්ටිනවා. මේ සාහා 

අවශ්ය මුදල් රතිපාදන ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලමයන් තමයි 

මවන් කර තිමබන්මන්. ජනාධිපති වැය ශීර් ය යටම ම තමයි 

ජාතික ආහාර වැඩසටහන  තිමබන්මන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුම, 2 ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලය හරහා ක්රියා මක 

මකමරන "ආහාර ,  ්පාදන ජාතික වැඩසටහන"ට අදාළ විස්තර 

ඇතුළ  ලිපි මගොනුව  මම මේ අවස්ථාමේදී සභාගත  කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 දරුවන්ට වන හි සන2 

පීඩන  ගැන අපි පසුගිය දවස්වල 2 අද මාධයවල  දැ කා. 

අවුරුදු 5ක දරුමවටමට  වැඩිහිටිමය  ම  පැන් මපොවලා 
තිබුණා. මසේයා කියන දැරියමද වයස අවුරුදු 5යි. පාපතරමය  
ඇයව ත ණය කර ඝාතනය කළා. යාපනමේ විදයා දැරිය 
පාසල් යනමකොට එමකොමළොස් මදමනටම එකතුමවලා ත ණය 
කර2 අන්තිමට මරලා දැේමා. ඒ න්ේධියට අදාළ දිඩිමයෝ 
දටමණු ඉන්දියාමේ මවමළා මපොළට යැේවා. ඔන්න බලන්න 

අමක රමට් ත  වය! එම , සා ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කළා ත,  

මකමනටමට මේක කරන්නට බැරි , සා අමාතයා ශ් ගණනාව  

එකතු කරලා2 ඒ අමාතයා ශ් සහ මදපාර්තමේන්තු න්යල්ල  සමඟ 

"දරුවන් සුරකිමු" කියන ජාතික වැඩසටහන ක්රියා මක 

කරන්නට. ඒ සාහා විවිධ දැනුව  කිරීේ සහ විවිධ වැඩසටහන් 

ක්රියා මක කරමින් දරුවන් ආර  ා කර ගැනීමට ඇති 

මදමවුපියන්මද වගකීේ2 වැඩිහිටියන්මද වගකීේ සහ වග කිව 

යු තන්මද වගකීේ ඉටු කරමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමද 

නායක වමයන්  විශ්ාල කාර්ය භාරය  ක්රියා මක මවනවා. ඒ 

තමයි "දරුවන් සුරකිමු" කියන ජාතික වැඩසටහන. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ස වර්ධන හා විමශ්ේ  වයාපිති අ ශ්ය - ජනාධිපති 

කාර්යාලය හරහා ක්රියා මක මකමරන "දරුවන් සුරකිමු" ජාතික 

වැඩසටහනට අදාළ "අනාගතය දිනන දරුමවෝ" කියන මපොත මම 

මේ අවස්ථාමේදී සභාගත* කරනවා.  

පරිසරය පිළිබා රශ්්නය අද මේ රමට් විතර  මනොව  

මලෝකමේ රධාන රශ්්නය  මවලා තිමබනවා. මේශ්ගුණික2 

කාලගුණික විපර්යාසයන්වලට මුහුණ මදන්න බැරි වුමණො  

මලෝකමේ අ,   රටවලට අ මවලා තිමබන ඉරණමම අමක 

රටට  අ  මවනවා. ඒ , සා ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කළා2 මේ 

පිළිබාව  විමශ්ේ  වැඩ පිළිමවළ  හදන්න ඕනෑ කිය ාා. ඒ අනුව 

අද ජනාධිපතිතුමාමද නායක වමයන්  පරිසර ස ර  ණ ජාතික 

වැඩ පිළිමවළ හදලා  "පුනරුදය" නමින් රට පුරාම දැවැන්ත 

විධියට ක්රියා මක කරනවා. ජනාධිපති  වැය ශීර් ය හරහා මේවාට 

තමයි මුදල් රතිපාදන මවන් වන්මන් කියන එක ඉතාම 

මග රවමයන් අපි මත  කරන්න කැමැතියි. ඒ වාමදම 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මමතැන න්ටින අපි ඔ මකෝම 

මහජන , මයෝජිතමයෝ. නමු  අපි හැමදාම මබොරුව  කරනවා. 

මහජන දිනමේදී අපි ළඟට ඉල්ලුේපත්ර මකොච්චර එනවාද? ඒ 

ඉල්ලුේපත්රවලට අපි මදන උ තර මමොනවාද? මේ රමට් තරුණ 

විරැකියාව පිළිබාව දැවැන්ත රශ්න්ය  තිබුණා.  තරුණයන්මද 

ද  තාවයට2 සුදුසුකමට2 තමන්ට ගැළමපන තැන2 තමන්මද ඉදිරි 

දැ ම අනුව යන තැන මසොයා ගැනීම පිළිබාව දැවැන්ත රශ්්නය  

තිබුණා. ඒ , සා මේ රශ්්නයට  ව මන් ජනාධිපති වමත්රීපාල 

න්රිමසේන මැතිතුමා අත ගැහුවා. මේ පිළිබාව විමශ්ේ ඥ දැනුම 

තිමබන අයමගන් සහ විමේශ් රටවල් මේ රශ්්නය විසාා තිමබන 

ආකාරය එතුමා මහොයලා බලලා මේ රමට්  "Smart Sri Lanka"  

වැඩ පිළිමවළ ආරේභ කළා. ඒ , සා "Smart Sri Lanka" 

වැඩසටහන යටම  ල කාව පුරාම ආයතන 50  ඇති මවනවා. ශ්රී 

ල කා වි තීය මාර්මගෝපමේශ්න ආයතන 50  ල කාව පුරාම 

ඇති මවනවා. ඒක තව  එ  මධයස්ථානය  විතර  මනොමවයි. 

ඒ ස්ථානයට එන ඕනෑම තරුණමයටමට2 ඕනෑම තරුණියකට 

තමන්ට යන්න ඕනෑ  ම ේත්රය ටමම ද කියා හඳුන්වා මදනවා 

විතර  මනොමවයි2 ඒ  ම ේත්රමේ ඉදිරියටම යන වැඩ පිළිමවළ 

තමයි "Smart Sri Lanka" වැඩසටහන යටම  ක්රියා මක 

මවන්මන්. ඒ වැඩසටහන  අද ජනාධිපතිතුමාමද විමශ්ේ  

වයාපිතිය  හැටියට ක්රියා මක මවනවා. විමශ්ේ මයන්ම මේ 

වයාපිති න්යල්ලම ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලය හරහා 

ක්රියා මක මවන්මන් ආයතන ගණනාව  එකට තිමයන , සයි. 
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————————— 
*  පස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*  நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිමේන්තුව  

මම මයෝජනාව  කරන්න කැමැතියි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මම 

මයෝජනා කරනවා2 ජනාධිපති මල්කේ කාර්යාලමේ , ලධාරින්ට 

මම මයෝජනා කරනවා2  අමක රමට් තව දැමවන රශ්්නය  තිමබන 

බව. ඒ දැමවන රශ්්නය තමයි වන අලි රශ්්නය. මම හිතන්මන් ඒ 

කාරණයට පාලිත මතවරකමපරුම මැතිතුමා මා  සමඟ එකඟ 

මවනවා ඇති. වන අලි රශ්්නය වනජීවි අමාතයා ශ්යට විතර  

විසාන්න බැහැ2  වනජීවි ස ර  ණ මදපාර්තමේන්තුවට පමණ  

විසාන්න බැහැ. ඒ , සා මේකට කාර්ය සාධක බලකාය  

හැමදන්න ඕනෑ. රවාහන අමාතයා ශ්මේ සහමයෝගය2 ඉඩේ 

අමාතයා ශ්මේ සහමයෝගය2 මහවැලි අධිකාරිමේ සහමයෝගය2 

මාර්ග ස වර්ධන අධිකාරිමේ සහමයෝගය2 වනජීවි ස ර  ණ 

මදපාර්තමේන්තුමේ සහමයෝගය ඇතුළු ආයතන ගණනාවක සහාය 

ඕනෑ. ඒ , සා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය  හදලා තමයි 

වන අලි රශ්්නය විසාන්න පුළුවන් වන්මන්. ඒකට අවශ්ය වයාපිති 

වාර්තාව  ඕනෑ නේ මදන්න පුළුවන්.  ඒක  අපි හදලා තිමබනවා. 

ඒ කාර්ය භාරයට  නායක වය මදන්න කියා අපි මග රවමයන් 

ඉල්ලා න්ටිනවා. විමශ්ේ මයන්ම මත  කරන්න ඕනෑ2 මමතැනදී 

ජයේපතී වික්රමර න මැතිතුමා ඇතුළු2- 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා2 කාලය අවසානයි. 
 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2  ත පරය  මදන්න2 මම 

අවසන් කරන්නේ. 

ජයේපති වික්රමර න මැතිතුමා කිේවා2 "විධායක 

ජනාධිපතිකම අමහෝන් කරන්න ජනාධිපතිතුමා ආවා. හැබැයි2 

අමහෝන් කරන්මන් නැහැ." කියා. වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා 

ල කා ඉතිහාසමේ මනොමවයි2 මලෝක ඉතිහාසමේම න්ටින තමන්ට 

තිබුණු බලය "ආ ගන්න." කියා දුන්නු එකම නායකයායි.  එතුමා 

ඒක කිේවා විතර  මනොමවයි2 අවසාන වශ්මයන් පාර්ලිමේන්තුවට 

පැමිණි දවමස  කිේවා2 "මමද මේ විධායක ජනාධිපති රයරය 

අමහෝන් කිරීමේ කාර්ය භාරය කරන්න තිමයන්මන් ජනාධිපති 

කාර්යාලයට මනොමවයි2 ඒක කරන්න තිමයන්මන් මේ උ තරීතර 

පාර්ලිමේන්තුවට. තමුන්නාන්මසේලා ඒක කරන්න. මම ඒකට 

එකඟයි."  කියා. ඒ රතිඥාව ජනාධිපතිතුමා දීලා තිමයන්මන්. ඒ 

, සා එතුමා බලමලෝභිමය  මනොමවයි  කියන එක අපි මබොමහොම 

පැහැදිලිව මත  කරන්න කැමැතියි. ස්තුතියි. 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මබොමහොම ස්තුතියි2 ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

මීළඟට2 ගරු පාලිත ර මග බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා. 

 
 

[අ.භා. 5.30] 
 

ගන පාලිත රාමග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு பாலித ரங்சக பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මම ශ්ාන්ත බණ්ඩාර 

මන්ත්රීතුමාමද කථාව අහමගන න්ටිමේ ටික  භමයන්. මමොකද, 

වමත්රී ගුණර න ආණ්ඩුකාරතුමාමද ස විධායකතුමාට ගැහුවා 

කියලා රශ්්නයටම  මේ කාල පරිච්මේදමේ තිමබන , සා. මමද 

නම කියන මකොට මට  මදක  මනළයිද කියලා මට භය හිතුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , අමක ගරු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර 
මන්ත්රීතුමා කියපු කාරණා  එ ක මමද කථාව පටන් ගන්න මම 
බලාමපොමරො තු වනවා. ව චාව, ත ණය පිළිබාව , වටමගඩු 
මරෝග පිළිබාව , ඒ වාමදම කාර්ය සාධක බලකායන් පිළිබාව  
එතුමා කථා කළා. එතුමා අවසානයට කියපු විධියට වනජීවින් 
සේබන්ධමයන් කාර්ය සාධක බලකායන් පිහිටුවනවා නේ, 

අධිකරණ කටයුතු සාහා  කාර්ය සාධක බලකාය  පිහිටුවන්න 
මවයි. මමොකද, මපොලීන්ය නඩු මදනවා, වන ස ර  ණ 
මදපාර්තමේන්තුමවන් නඩු මදනවා, වනජීවි ස ර  ණ 
මදපාර්තමේන්තුමවන් නඩු මදනවා, සුරාබදු මදපාර්තමේන්තුමවන් 
නඩු මදනවා, පාරිමභෝගික කටයුතු පිළිබා අධිකාරිමයන් නඩු 
මදනවා. එම නඩු අධිකරණය අහනවා. එතමකොට මේ න්යල්ලම 
එකතු කරලා අධිකරණ ක්රියාවලිය සාහා  කාර්ය සාධක 
බලකාය  පිහිටුවන්න ඕනෑ, වනජීවින් සේබන්ධව කාර්ය සාධක 
බලකාය  පිහිටුවනවා නේ. එමහම මන්ද, න්ඩ,  ජයර න 
මන්ත්රීතුම, ? මම හිතන්මන් එමහනේ ඒකට  කාර්ය සාධක 
බලකාය  පිහිටුවන්න ඕනෑ.  

අ,   කාර්යයන් ග ත  එනේ වි තීය පුහුණුව ග මතො , 

NAITA එමකන් එක  කරනවා, වි තීය පුහුණු අධිකාරිමයන් 
එක  කරනවා, සාගර විශ්්වවිදයාලමයන් තව එක  කරනවා, 
තා  ණික විදයාලමයන් තව එක  කරනවා, ඒ වාමදම ල කා 
ජර්මානු කාර්මික අභයාස විදයාලමයන් තව එක  කරනවා, 
ඉ ජිමන්රු තා  ණ ආයතනමයන් තව එක  කරනවා. ගරු 
මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා මගන එන මතවාදය  එ ක බලන මකොට 
මේ න්යල්ලට  කාර්ය සාධක බලකායන් පිහිටුවන්න ඕනෑ.  

 

ගන ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මට මපොඩි අවස්ථාව  මදනවාද? 

 

ගන පාලිත රාමග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு பாலித  ரங்சக  பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
නැහැ, ඔබතුමාට අවස්ථාව  මදන්න බැහැ. ඔබතුමා කථා 

කළා. මට ලැබී තිමබන්මන් මපොඩි මවලාව .  

එමහම බලනවා නේ, මේ හැම කාර්යයකටම කාර්ය සාධක 

බලකාය  හදන්න ඕනෑ. වාරිමාර්ග මදපාර්තමේන්තුමවන් වැේ 

හදනවා; ඇළ මාර්ග හදනවා. මගොවිජන මසේවා 

මදපාර්තමේන්තුමවන් වැේ හදනවා; ඇළ මාර්ග හදනවා; 

මගොවිතැන් කටයුතුවලට උදේ කරනවා, කිිකකර්ම 

අමාතයා ශ්මයන් තව මදය  කරනවා, මහවැලිමයන් තව එක  

කරනවා. එමහමනේ, මහවැලියයි, කිිකකර්මයයි, මගොවිජන 

මසේවායි, වාරිමාර්ගයි කියන මේ න්යල්ලම එකතු කරලා  කාර්ය 

සාධක බලකාය  හදන්න ඕනෑ. මේ කියන තර්ක අනුව 

පාරිමභෝගික කටයුතු පිළිබා අධිකාරියයි, කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාතයා ශ්යයි කියන මේ න්යල්ලම  එකතු කරලා තව  

කාර්ය සාධක බලකාය  හදන්න ඕනෑ, මේ කියන තර්ක අනුව.  

මේ විගඩේ මමොනවාද කියලා මම දන්මන් නැහැ. 
 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , විමශ්ේ මයන්ම ත ණය, ව චාව 

පිළිබාව එතුමා කථා කළා. ඒ පිළිබාව පියවර ග තා කිේවා. මේ 

රමට් උ තරීතර පාර්ලිමේන්තුව  එ ක මබොමහොම පැහැදිලි 

විවිත ත ණ ගනුමදනු න්ේධ වූ අවස්ථාව ඔ මතෝබර් මාසමේ 16 

මව,  දාය කියලා මම මත  කරන්න කැමැතියි. ඒ ඔ මතෝබර් 

මාසමේ 16 මව,  දා රමට් වයවසථ්ාව උල්ල ඝනය කරමින් කර 
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මගන ගිය ටමමන්ත්රණකාරී වැඩ පිළිමවළ  එ ක, තනතුරු ලබා 

දීම සහ මුදල් ලබා දීමට මයෝජනා කිරීම සේබන්ධව- ශ්ාන්ත 

බණ්ඩාර මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා සභාමවන් යනවාද? මේ 

අවස්ථාමේදී ඔබතුමා සභාමේ න්ටියා නේ මහොායි. ඔබතුමා කියපු 

එකටයි මම මේ උ තර මදන්මන්. එතැන මබොමහොම පැහැදිලිවම 

රන්ේධිමේ -මහලුමවන්- ව චාව ත ණය න්ේධ වුණා. 

මන්ත්රීවරමයටමට මුදල් දීලා මේ පැ ම  ඉාලා ඒ පැ තට එන්න 

කියලා ආණ්ඩුව  හදන්න මයෝජනා කරනවා; ආරාධනා කරනවා. 

අ,   පැ මතන් තනතුර  මදන්නේ, අපි මවනම ආණ්ඩුව  හදමු 

කියලා ආරාධනා කරනවා. එතමකොට මේක ත ණය  මනොමවයිද? 

මේක ව ච, ක ක්රියාව  මනොමවයිද? මේක අල්ලස ් මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව යටතට ගැමනන්නා වූ වරද  

මවන්මන් නැේද? ඒ සාහා මුදල් ගන්නවා නේ, ඒක මබොමහොම 

පැහැදිලිව අල්ලස ්මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව 

යටම  න්දු කරනු ලබන විමර්ශ්නය  බවට ප වන්න ඕනෑ; 

වරද  මවන්න  ඕනෑ. එම , සා තමයි Transparency 

International ආයතනය මබොමහොම පැහැදිලිව අල්ලස ්මහෝ ත ණ 

මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව මවත ගිහිල්ලා පැමිණිලි කර 

තිමබන්මන්. ඒ පැමිණිල්ලට මම  සහාය වුණා; CD පට දුන්නා; 

ලිඛිත සා ික දුන්නා; හඬ පට දුන්නා. මේ න්යල්ල දීලා මා  ඒ 

විමර්ශ්නයට සහාය මවලා තිමබනවා. මම මපොලීන්මේ හිටපු 

කාලමේ ඒ inquiry  එක කළා නේ, මට ඒකට යන්මන් සති 

මදකයි. දැන් මාස තුනකට ආසන්න මවලා තිමබනවා, මේ මාස 

තුනක කාලය ඇතුළත  මේ විමර්ශ්නයට ටමම  වුණාද කියන 

එක මම දන්මන් නැහැ. මේ වැය ශීර් ය යටම ම තමයි, අල්ලස ්

මහෝ ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාව  ක්රියා මක 

වන්මන්. එමහම නේ, මේ ටමමන්ත්රණය කරපු පුේගලමයෝ 

සේබන්ධව  යේ විමර්ශ්නය  අපි බලාමපොමරො තු වනවා. මේ 

සාහා මශ්රේ ්ඨාධිකරණය මබොමහොම පැහැදිලි තීන්දුව  දීලා 

තිමබනවා, තුන්මදමනටමමගන් යු ත වි, ශ්්චයකාර සභාව  

රමාණව  නැහැයි කියලා. එමහනේ ඒ සාහා හ මදමනටමමගන් 

යු ත වි, ශ්්චයකාර සභාව  ප කර තිබුණා. ඒ 

හ මදමනටමමගන් යු ත වි, ශ්්චයකාර සභාව වින්න් ඒකමතික 

තීන්දුව  දීලා තිමබනවා. ඒ තීන්දුව අනුව රමට් වයවස්ථාව 

උල්ල ඝනය කළාය කියලා තිමබනවා. එමහම නේ, අල්ලස ් මහෝ 

ත ණ මචෝදනා විමර්ශ්න මකොමි න් සභාවට මබොමහොම පැහැදිලිව 

මේ පිළිබාව ක්රියා මක මවන්න පුළුවන්කම තිමබනවා. මේ 

ත ණය ඇති කමළේ කවුද, මේ ටමමන්ත්රණය කමළේ කවුද, මමය තිකත 

ක්රියාවලිය ද යන්න මසොයා බලා  ඒ සේබන්ධ ව මහාධිකරණමේ 

නඩු පැවරිය යුතුද කියන කාරණය  , ගමනය කර, ඒ 

සේබන්ධමයන් පියවර ගැනීමට තව  රමාද මනොකළ යුතුයි කියන 

එක මම මබොමහොම පැහැදිලිව කියනවා.  

ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා ජාතික වටමගඩු මරෝහල, වටමගඩු 

මරෝගය ගැන  සාහන් කළා.  ඇ ත වශ්මයන්ම පිළිකාව වාමදම 

දැවැන්ත විධියට මි, සුන් පීඩා විඳින මරෝගය  තමයි, වටමගඩු 

මරෝගය. අමක රමේශ්වල ජනතාවට දවන්න් දවස වටමගඩු 

මරෝගමයන් පීඩනයට ල  මවන්න න්ේධ මවලා තිමබනවා. මේ 

සාහා රජය සුවිමශ්ේෂී ක්රියාමාර්ග ගණනාව  මගන තිමබනවා. ඒ 

අතරතුර ජනාධිපතිතුමා විමශ්ේ මයන්ම වටමගඩු මරෝහල  

ඉදිකිරීමට කටයුතු කළා. ඒක  ඉතාම මහොා කටයු ත . වටමගඩු 

මරෝගය සුව කරන්න මරෝහල  ඉදි කළා වාමදම පපුවල ටමණු 

සුේධ කිරීම සාහා  පියවර ග තා නේ ඉතාම මහොායි. ඒ සාහා  

මරෝහල  ආරේභ කළා නේ වඩා  වටිනවා කියන එක මම 

කියන්නට කැමැතියි. මමොකද, පසුගිය ඔ මතෝබර් 16 වනදා න්දු වූ 

ටමමන්ත්රණය පිළිබාව සා ික සාධක ඇතිව අපි මේ රටට කරුණු 

කිේවා; මලෝකයට කරුණු කිේවා. මුළු මලෝකයම පිළිග තා, එය 

තිකත ක්රියාවලිය  කියලා. ඒ තිකත ක්රියාවලිය මහළිදරේ කිරීම , සා 

අදට  - මාස තුන  ගත මවලා තිමබේදී ,- මේ පාලන තන්ත්රය 

තුළ ර මග බණ්ඩාර දඬුවේ විඳිනවා. අන්න ඒ , සා තමයි මා 

මබොමහොම පැහැදිලිවම කිේමේ, පපුවල ටමණු සුේධ කිරීම සාහා  

මවනම මරෝහල  ආරේභ කරන්න කියා. එය මපොමළොන්නරුමේ 

ආරේභ කරන්න බැරි නේ ඊට අල්ලපු අනුරාධපුරය දිස්ත්රි කමේ 

මහෝ ආරේභ කරලා, පපු ටමණු පිරින්දු කිරීමේ පිරිපහදුව  සහිත 

මරෝහල  ආරේභ කළා නේ වඩා  මහොායි කියන කාරණය මා 

න්හිප  කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මමද මිත්ර දයාන්රි ජයමසේකර 
මන්ත්රීතුමා අය වැය මදවන වර කියදිමේ විවාදයට සහභාගි මවලා 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව පිළිබාව දැඩි විමේචනය  න්දු කළා. 
එම සභාව , මයෝජනය කරන, මේ සභාමවන් ඉහළ න්ටින 
උදවිය  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට දිගින් දිගටම පහර ගැහුවා. 
මේ සභාවට ඇවිල්ලා  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට පහර 
ගැහුවා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට නේ 5  විතර එේමවො , 

vacancy එකයි නේ තිමබන්මන්, ඒ පුරකපාඩුව සාහා , ර්මේශ් 
කරලා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට යවන්න පුළුවන් වන්මන් 
එ මකනටම පමණයි. ඉතිරි නේ හතරට මමොකද කරන්මන්? ඒ නේ 
, ර්මේශ් කරන්න පුළුවන්ද, ගරු ටමමාර මවල්ගම මැතිතුම, ? ඒක 
කරන්න පුළුවන්කම  නැහැ. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමේ 
ඔබතුමා න්ටිය , මා න්ටිය , කවුරු න්ටිය , එක පුරකපාඩුවයි නේ 
තිමබන්මන්, නේ මදක  ආව , තුන  ආව  අපට , ර්මේශ් කර 
යවන්න මවන්මන් එක නමයි. එමහම නේ, ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා 
සභාව එහිදී යු තිය ඉ ්ට කර තිමබනවා; , වැරැදිව නීතිය 
ක්රියා මක කර තිමබනවා. එමහම කර තිමයේදී  , හඬ 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට අප පන්නා පන්නා පහර ගහනවා. 
මමතැනදී පහර ගහනවා; මේදිකාවට ගිහින් පහර ගහනවා; 
පන්සලට ගිහින් එනමකොට voice cut  එක  මදන විට  පහර 
ගහනවා. හැම තැනකදීම ඒ අය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට පහර 
ගහමගන ගියා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාව අසරණ මවලා 
ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ඒ ගමන ඉදිරියට ඇවි  මමද 
මිත්ර දයාන්රි ජයමසේකර මන්ත්රීතුමා අය වැය මදවන වර විවාදයට 
සහභාගි මවමින් ගරු කරු ජයසූරිය කථානායකතුමාට , උපුල් 
ජයසූරිය මැතිතුමාට , අද වැය ශීර් යට අදාළ  ම ේත්රයක 
රධා, යටමට  දිගින් දිගටම පහර ගැහුවා, “ඊළඟ උසස ් දිම ලබා 
ගැනීම සාහා උපුල් ජයසූරිය ජනාධිපති නීතිඥතුමාමද , වමසේ 
සාදය  පැවැ වූවා. දැන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සභාමේ තීන්දු 
තීරණ ගන්මන් උපුල් ජයසූරිය මහ මයාමද මගදර ඉාලායි. 
කථානායකතුමා එතැනට ගියා." කියා. 50මදමන  විතර ඒ 
උ සවයට සහභාගි මවලා තිමබනවා. ඒ උ සවයට 50මදනටම 
විතර සහභාගි මවලා න්ටින විට ඒ 50මදනා අතර ඉාමගන මමවැ,  
මදය  කථා කරන්න පුළුවන්ද? මේ පිළිබා හඬ පට ඔවුන් ළඟ 
තිමබනවා කියලා එතුමා කිේවා. අපි නේ  හඬ පට එළියට දාලා 
මුළු රටටම, මලෝකයටම අහන්න දුන්නා. ගරු දයාන්රි ජයමසේකර 
මන්ත්රීතුමාට ඉතාම පැහැදිලිව පුළුවන්, ඒ තිමබන හඬ පට 
මගනැල්ලා එළියට දාලා "මමන්න මමවැ,  සාකච්ඡාව  කර 
තිමබනවා. වයවස්ථා සභාමේ තීන්දු ගන්මන් උපුල් ජයසූරියමද 
මගදරයි" කියා ඔකපු කරන්න. එමහම නැ නේ එය රන්ේධිමේ 
එළිමේ කියන්න පුළුවන්. දයාන්රි ජයමසේකර මන්ත්රීතුමා 
නීතිඥවරමය . ඒ , සා එතුමාට පුළුවන් මමය රන්ේධිමේ එළිමේ 
කියන්න. පාර්ලිමේන්තුමේ වරරසාදවලට මුවා මවලා ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථා සභාමේ සභාපතිවරයා වන ගරු කථානායකතුමාට , 

රමට් රන්ේධ නීතිඥවරයටමට , රමට් රධානම ආයතනයක, නීතිඥ 
වි තිමේ රධාන මපමළේ තනතුරකට -ඉහළම තනතුරකට,- පහර 
දීම සාහා මේ ගරු සභාමේ වරරසාදවලට මුවාමවලා කටයුතු කිරීම 
ඉතාම අනුවණ ක්රියාව  කියන එක මා කියන්න කැමැතියි.  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි, ගරු මන්ත්රීතුමා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගන පාලිත රාමග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு பாலித  ரங்சக  பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මා තව  විනාඩියකින් මමද 

කථාව අවසන් කරන්නේ. නීති විමරෝධි ම පැන් රශ්්නය මවස  

මපෝයට මපර අවසන් කරන්න කියා ජනාධිපතිතුමා , මයෝගය  

දීලා ක්රියා මක කරමගන යනවා. අපි ඒ පිළිබාව අමක රශ් සාව 

පුද කරනවා. මමොකද, ම  ද්රවය, නීති විමරෝධි ම පැන් මේ 

සමාජමයන් තුරන් කරන්න පුළුවන් නේ, දැඩි පාලනයකට ල  

කරන්න පුළුවන් නේ, මස ඛ්යය ආර  ා කිරීමට , සමාජමය 

ත  වය ආර  ා කිරීමට  එය ඉතාම වැදග  මවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , ජාතික මපොලිස් මකොමි න් 

සභාව  මේ වැය ශීර් වලින් ආවරණය වන , සා මා මේ 

කාරණය  සාහන් කරනවා. මමද මැතිවරණ මකොට්ඨාසය 

මපොලිස් ස්ථාන නවයකින් සමන්විතයි. මමද මැතිවරණ 

මකොට්ඨාසමේ සාලියවැව නමින් මපොලිස් ස්ථානය  තිමබනවා. 

එතැනට මපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයටම ප  කර එවා තිමබනවා. මම 

රඹෑව විදයාලයට ගියාම කාන්තාවන් 50මදමනටම විතර ඇවි  මාව 

වට කර ග තා. "ගේමපරළිය" වැඩසටහන යටම  මේ 

ක්රීඩා ගණය හදා දුන්නාට ඔබතුමන්ලාට මබොමහොම ස්තුතියි. අමන් 

මමොන ස වර්ධනය  කළ  වැඩ  නැහැ. හැබැයි, රශ්්නය  

මවලා තිමබන මේ ගමේ මකමරන අර ටම වයාපාරය නතර කර 

මදන්න" කියා ඔවුන් මට කිේවා. මම මපොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර 

මහ මයාට මේ කාරණය කිේවා. 

මා එතැන ඉාලාම මපොලිසප්තිතුමාට දුරකථනමයන් කථා 

කළා. එතුමා මට දුරකථන අ කය  දුන්නා. ඒ අ කයට fax 

කරන්න කියලා කිේවා. අමන්! අර ගමේ කාන්තාවන් ලියුේ 

ලියාමගන ගිහිල්ලා, fax කළා. මපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා 

බලාමගන ඉන්නවා. මුළු ගම -වසම- පුරාම ම  ද්රවය වයසනය  

බවට ප මවලා තිමබනවා; ම පැන් වයසනය  බවට ප මවලා 

තිමබනවා. එමහම නේ මේ මකොමි න් සභාමවන් ප  කිරීමේ 

ක්රමමේදය,- 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
 

ගන පාලිත රාමග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு பாலித  ரங்சக  பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මම මේ කාරණය  කියලා මමද කථාව අවසන් කරන්නේ. 

මේ මකොමි න් සභාමවන් ප  කිරීමේ ක්රමමේද මේදී  යේ යේ 

උදවියමද performance බැලීමේ ක්රමමේදය පිළිබාව  යේ 

ගැටලුව  තිමබනවාය කියන කාරණය මා මේ අවස්ථාමේදී 

න්හිප  කරනවා. මට කථා කරන්න මේලාව ලබා දීම 

සේබන්ධමයන් ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මම , හඬ වනවා. 

මබොමහොම ස්තුතියි. 
 

 
[பி.ப. 5.41] 

 

ගන මක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
பிஸ்மில்ைாேிர்  ரஹ்மானிர்  ரேீம். 

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, அதிசமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்களின் காாியாையத்திற்கு கூடுதைான நிதி 

ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டதாக, இன்மறய வரவு சசைவுத்திட்டக் 

குழுநிமை விவாதத்தில் விமர்சனங்கள் சசய்யப்பட்டாலும், 

ஜனாதிபதி காாியாையத்தின் ஊடாக, ஜனாதிபதி விசசட 

சசயைணிமூைம் எமது பகுதிகளில் சசய்யப்படுகின்ற பாாிய 

சவமைத்திட்டங்கமளப் பார்க்கும்சபாது, இந்த நிதிகூடப் 

பற்றாக்குமறயாக இருக்கும் என்றுதான் நான் நிமனக்கின்சறன். 

இன்று எமது பகுதிகளில் சிறுநீரக சநாமயத் தடுக்குமுகமாக 

பைநூறு RO Plants சபாருத்தப்பட்டிருப்பது உங்களுக்குத் 

சதாியும். அங்கு இன்னும் பை சதமவகள் நிமறசவற்றப்பட 

சவண்டியிருக்கின்றன. அதிகளவுக்கு எமது பகுதிகளின் சதமவகள் 

அதிமாக இருக்கின்றன. இன்று நாடடின் பை பகுதிகளில் 

சபாமதவஸ்து ஒழிப்புக்கான ஜனாதிபதி விசசட சசயைணிமூைம் 

இதுவமர இல்ைாத அளவு சபாமதவஸ்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு 

வருகின்றன. வடக்கு பகுதிகளில் சிறுவர்கள்கூட சபாமதவஸ்து 

பாவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிமைமம இருக்கின்றது. அங்கு 

எவ்வாறு சபாமதஸ்து கிமடக்கின்றது என்பது பற்றித் 

சதாியவில்மை. இருந்தாலும், இதில் விசசட கவனம் சசலுத்த 

சவண்டியிருக்கின்றது. ஜனாதிபதி சசயைணிக்கூடான 

சசயற்பாடுகளின்மூைம் அல்ைது சவறு ஏதாவது வழிகளில் அங்கு 

மிக விமரவாகப் சபாமதவஸ்துப் பாவமன ஒழிக்கப்பட 

சவண்டும். இந்த வமகயில் ஜனாதிபதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

சாியானது என்று நான் நிமனக்கின்சறன். 

அசதசபால் எமது பகுதிக்குாிய “கிராம சக்தி” சசயற்றிட்டத்தின் 

ஊடான சதமவப்பாடுகமளப் பூர்த்திசசய்வதற்காக இன்னும் நிதி 

ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட சவண்டியிருக்கின்றது. குறித்த நிதி ஒதுக்கீடு 

எமது பகுதியிலும் சாியான முமறயில் பயன்பட சவண்டும். இந்த 

நிதி ஒதுக்கீடுகள் பற்றிச் விமர்சிப்பவர்கள் அமதச் சசய்வது தமது 

அரசியல் சநாக்கத்துக்காகசவ தவிர, சவறு எதற்காகவும் இல்மை. 

இந்த ஒதுக்கீடு நியாயமானது; அதில் பிமழ இல்மை என்பமத 

சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்கள் சதாிந்து சகாள்ளசவண்டும்.  

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று 

சுயாதீன ஆமணக்குழுக்களுக்குத் தகுதியற்றவர்கமள நியமிக்கும் 

சபாது ஏற்படும் பிரச்சிமனகள் பாாியன. மாகாண சமபத் 

சதாா்தமைக்கூட எங்களால் நடத்தமுடியாமல் இருக்கின்றது. 

அதற்குக் காரணம், எல்மை நிர்ணய ஆமணக்குழுவுக்கு அன்று 

நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் சசயற்பாடுகளாகும். இன்று 

இைங்மகயில் சிறுபான்மமயினர் எல்ைா இடங்களிலும் பரந்து 

வாழ்கின்றார்கள். அவர்கமள உள்வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு 

எல்மைகள் நிர்ணயிக்கப்படசவண்டிய காைகட்டத்தில், அந்த 

எல்மைகள் அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படவில்மை. எல்மை நிர்ணயக் 

குழுவில் நிை அளமவ மாத்திரம் சதாிந்த குறித்த தவிசாளர், 

புள்ளிவிபர சராசாிக்குள் மாத்திரம் முடங்கிப்சபான ஒரு சிை 

உறுப்பினர்களுடன் இமணந்து, புவியியல் சபராசிாியரான 

மர்ேும் ேஸ்புல்ைாஹ் அவர்களின் அமனத்து இன மக்கமளயும் 

உள்வாங்கிய களநிமை யதார்த்தங்களுடனான  ஆசைாசமன 

கமளயும் முன்சமாழிவுகமளயும் வாதங்கமளயும் புறக்கணித் 

தமமசய இவ்விடயம் இங்கு எதிசராலித்தமமக்குக் காரணம் 

என்பமத இந்தப் பாராளுமன்றம் அறிய சவண்டும். சுயாதீன 

ஆமணக்குழுவின் நடவடிக்மககளில் ஜனநாயகம் துளிசயனும் 

சபணப்படவில்மை என்பசத யதார்த்தம்.  

பன்மமத்துவமிக்க யதார்த்தபூர்வமான ஓர் அறிக்மகமய 

முன்மவக்க சபராசிாியர் எடுத்த முயற்சிகள் அமனத்தும் தவிசாளர் 

உள்ளிட்ட ஒரு சிை உறுப்பினர்களின் குறுகிய எண்ணப்பாடு 

அல்ைது சிறுபிள்மளத்தனமான சநாண்டிச் சாட்டுக்கள் காரணமாக 

நிராகாிக்கப்பட்டன. இந்தக் குழு தமக்குக் கிமடக்கப்சபற்ற 

புைமமச்சசாத்மதப் புறம்தள்ளிவிட்டு, மக்கள் பிரதிநித்துவத்மதப் 

புறக்கணித்து அர்த்தசூனியமான ஓர் அறிக்மகமயசய 

சமர்ப்பித்தது. அதில் சபராசிாியர் மர்ேும் ேஸ்புல்ைாஹ் 

அவர்கள் மகசயாப்பமிட நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார். இருப்பினும், 

அவர் மிகத் மதாியமான முமறயில் தனது மறுப்பறிக்மகமூைம் 

இந்த அறிக்மகயிலுள்ள குமறபாடுகமள விபரமாக முன்மவத்தார். 

விருப்பு வாக்கு சவட்மக மற்றும் ஊழல் வன்முமறகமள ஒழிக்கும் 

175 176 



2019 මාර්තු  3  

வமகயில் சிை எண்கணிதக் கணிப்பீடுகமள மாத்திரம் கவனத்தில் 

சகாண்டு ஓர் அவசர நிமையில் தயாாிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டமாகசவ, 

உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சமபத் சதாா்தல்கள் சீர்திருத்தச் 

சட்டத்மதக் கருத முடியும். ஏசனனில், சட்டங்களிலும் குறித்த 

எல்மை நிர்ணய சசயன்முமறயிலும் நாட்டின் பை பாகங்களிலும் 

சிதறிவாழும் பைதரப்பட்ட சிறுபான்மம மக்களின் நியாயமான 

பிரதிநிதித்துவம் சதாடர்பாகக் கவனத்தில் சகாள்ளப்படவில்மை 

என்பது கசப்பான உண்மமயாகும். இதன் காரணமாகசவ பை 

மில்லியன் ரூபாய் மக்கள் நிதிமயச் சசைவு சசய்து திரு. தவலிங்கம் 

தமைமமயிைான குழு தயாாித்த எல்மை நிர்ணய அறிக்மகக்கு 

ஆதரவாகப் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு வாக்மகசயனும் 

சபறமுடியாது சபாய்விட்டது. அது முழுமமயாகசவ நிராகாிக்கப் 

பட்டதுடன், இன்று நாட்டில் மாகாண சமபத் சதர்தமைக்கூட 

நடாத்த முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிமை சதான்றியுள்ளது.  

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இவ்வாறு 

சதாற்கடிக்கப்பட்ட அறிக்மகமயத் தயாாித்த குறித்த எல்மை 

நிர்ணயக் குழுவின் அசத உறுப்பினர்களின் பணிகமள 

அங்கீகாித்து, சபாநாயகர் தமைமமயிைான அரசியைமமப்புக் குழு 

மீண்டும் அசத உறுப்பினர்கமள எல்மை நிர்ணய ஆமணக்குழு 

உறுப்பினர்களாக நியமித்துள்ளது. இது முழுமமயாக சதால்வி 

யுற்ற ஒரு திட்டமாகும். நாட்டில் பை மட்டங்களிலும் சிறந்தவர்கள் 

இருக்கும்சபாது மீண்டும் இவர்கமளசய நியமிப்பசதன்பது 

ஜனநாயக விசராதச் சசயைாகும். இவ்வாறான முமறசகடான 

விடயங்கமள இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் நாம்  எதிர்பார்க்க 

வில்மை. இங்கு பை விடயங்கள் புைப்படுகின்றன. மாகாண சமபத் 

சதர்தமை நடாத்த முடியாதபடி பை சிக்கல்கமளத் 

சதாற்றுவித்திருக்கின்ற  இந்த அறிக்மக அரசாங்கத்தின் ஒரு 

திட்டமிட்ட சதியா? என்றுகூட நிமனக்கத் சதான்றுகின்றது. 

ஏசனனில், இந்த அரசாங்கம் எந்தசவாரு சதர்தமையும் 

எதிர்சகாள்ளத் தயாாில்மை. அதனால் தமது ஆதரவாளர்கமள 

ஆமணக்குழுக்களில் புகுத்தி முழுமமயான ஜனநாயக 

முயற்சிகமள முடக்க நடவடிக்மக எடுக்கின்றது. இது எந்த 

வமகயான ஜனநாயகம்? இந்தச் சுயாதீன ஆமணக்குழுவுக்கான 

நியமனத்தின்சபாது முமறயாக விண்ணப்பம் சகாரப்படுவதில்மை. 

முமறசாரா வமகயில் விண்ணப்பித்த தகுதிவாய்ந்தவர்களின் 

விண்ணப்பங்கள் மாயமாக மமறகின்றன. இதன் மர்மம் என்ன? 

நாம் அறிந்த வமகயில் அரசியைமமப்புப் சபரமவ உறுப்பினர் 

களின் தனிப்பட்ட விருப்பின் அடிப்பமடயிசைசய ஏமனய 

ஆமணக்குழுக்களுக்கான உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப் படுகின்றனர். 

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, 

இவ்வாறான ஜனநாயக விசராதச் சசயற்பாடுகமள நிறுத்தி, 

நாட்டில் உண்மமயான ஜனநாயகத்மத நிமைநாட்ட முழு முயற்சி 

யுடன் சசயற்பட சவண்டுசமன்று சவண்டிக் சகாள்கின்சறன்.  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
சகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கசள, உங்களுமடய சநரம் 

முடிந்துவிட்டது.  

 

ගන මක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
சாி, நன்றி. 

 
[අ.භා.5.5 ] 

 

ගන මහේෂා විතානමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சேசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අද දින අය වැය පිළිබා කාරක 

සභා අවස්ථමේදී ආයතන 15  ගැන කථා කරනවා. ඒ අතර 

තිමබනවා2 අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමද වැය ශීර් ය සහ අරාමාතය 

කාර්යාලය2 අමාතය මණ්ඩල කාර්යාලය2 රාජය මසේවා මකොමි න් 

සභාව වාමද සුවිමශ්ේික ආයතන රාශියක වැය ශීර් . 

පාර්ලිමේන්තුමේ පසු මපළ මන්ත්රීවරයටම වන මට කාරක සභා 

අවස්ථාමේ පළමු දිනමේදීම අදහස් ද වන්න   අවස්ථාව  ලැබීම 

ගැන  සතුටු වනවා.  

මේ ඉදිරිප  මවලා තිමබන්මන් අමක රජමේ පස් වන අය 

වැයයි. මේ මවලාමේ රමට් සුවහස  ජනතාව බලාමගන ඉන්මන්2  

පසුගිය වසර හතරට සාමක  ව ග තාම මේ අය වැය රමට් ජන 

ජීවිතයට සහනය  ලැමබන ජනතාවාදී අය වැය  මවයිද 

කියලායි. විමශ්ේ මයන්ම අප , මයෝජනය කරන දු ්කර රමේශ්වල 

ආර්ථික දු ්කරතා තිමබන අහි සක මි, සුන් සහනය  

බලාමපොමරො තුමවන් ඉන්නවා. ඒ වාමදම තව  පිරිස  

බලාමගන ඉන්නවා2 සාේරදායික අය වැයවලින් ඔබ්බට ගිහින් 

රමට් ආර්ථිකය හා දිශ්ානතිය මවනස් කරන්න ශ් තිය මුසු 

කරන්න පුළුවන් අය වැය  බවට මේ අය වැය ප  මවයිද කියලා. 

මේ අරමුණු තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 10 5 ජනවාරි 8 

වන දා මේ රමට් තීරණා මක ජන මතයකින් නව 

ජනාධිපතිවරමය  බහි කරන තැනට ආමේ. ඒ තීරණය ඉස්සරහ 

මකළින් න්ට ග ම  රජාතන්ත්රවාදය අගයන2 මේ රටට ආදරය 

කරන මේශ් මරේමී ජනතාව. එදා ප  2 පාට මේදයකින් මතොරව 

 612000කට අධික ජනතාවමද ජන මතය  එක තැනකට එකතු 

වුණා. මේ රමට් කීර්තිය විනාශ් මවලා2  අගාධයට යමින්2 

ජාතයන්තරය ඉදිරිමේ මේ රට මකොන් මවලා තිමබන මවලාවක 

තමයි ජනතාව තීන්දුව  ග ම 2 ඒ පැවැති එකාධිපති 

පාලනමයන් මේ රට මුදා ගන්න. ඒ ජනාධිපතිවරණය සාහා අපි 

මපොදු අමක  කමය   ඉදිරිප  කළා.  එදා අපි ඇතුළු රමට් 

ජනතාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා මපොමරොන්දු වුණා2 මේ රමට් ඉදිරි ගමන් 

මාර්ගය භාර මදන්න ඒ මපොදු අමක  කයා ජයරහණය කරවන 

බවට. ඒ මපොදු අමක  කයා ජයරහණය කරදිමේ මහා දැවැන්ත 

මමමහයුම  ක්රියා මක වුණා. එදා තිබුණු මේශ්පාලන වියරුව 

පරදවමින්2 එදා තිබුණු මේශ්පාලන ඒකාධිපති වය පරදවමින්2 මේ 

රමට් මපොදු ජනයාමද අමක  ාව වූ "මපොදු අමක  කයා 

ජයරහණය කරවන්න" දු  වින්මේ මේ රමට් අහි සක2 දුකප  

මි, ස්සු. ඒ , සා මවන  මේශ්පාලන අරමුණුවලින් මතොරව2 

මප ේගලික අරමුණුවලින් මතොරව2 මවන මවන හැඟීේවලට ඉඩ 

මනොදී මේ රමට් මපොදු ජනතාව බලාමපොමරො තු වූ ඒ අරමුණ කරා 

යන්න අපට වගකීම  තිමබනවා.  

එදා වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා මේ රමට් ජනාධිපතිවරයා 

වුණාම2 ප   පාට මේදයකින් මතොරව මි, ස්සු සතුටු වුණ බව අද 

එතුමාමද වැය ශීර් ය පිළිබා කාරක සභා අවස්ථාමේදී 

විමශ්ේ මයන්ම කියන්න ඕනෑ. ජනතාව එතුමා මකමරහි මලොටම 

විශ්්වාසය  ඇති කර ග තා. එතුමා කළ රකාශ්වලින් ඒ විශ්්වාසය 

ජනතාව තවදුරට  තහවුරු කර ග තා. තමන්මද රතිරූපය 

වර්ධනය කර ගන්න සහ සුඛ්විහරණය මවනුමවන් මේ රමට් මපොදු 

ජනතාවමද මුදල් මවන් කර ගැනීම මවනුවට2  සරල ජීවිතය  

මගවන2 වචනමේ පරිසමාකතමයන්ම සරල විධියට ජනාධිපති 

රය රමේ කටයුතු කරන ජනාධිපතිවරයටම වන බව 2 මේ රමට් 

මේශ්පාලනඥයා සාමානය සරල මනුස්සමය  බවට පරිවර්තනය 

කරන බව   එතුමා පුන පුනා කිේවා. 

ඒ විශ්්වාසය තරුණ මේශ්පාලනඥමයටම විධියට2 ආරය, ක 

මේශ්පාලනඥමයටම විධියට  මට   තිබුණා. හැබැයි2 බලයට 

ප මවලා අවුරුදු පහකට ආසන්න වන මේ මවලාමේ අද අපි ඒ 

කාරණා යළි  කථා කරනවා. එදා අමක පළමුවැ,  අය වැය 

ඉදිරිප  කරන මවලාමේ අපි මහින්ද රාජප   හිටපු 

ජනාධිපතිවරයාට පලු පැමළන්න ගැහුවා අපට මතකයි. මමොකද2 

ජනාධිපතිවරයා විධියට එතුමා මද වැය ශීර් යට ඒ කාලමේ  -

177 178 



පාර්ලිමේන්තුව  

10 4 අවුරුේමේ - රුපියල් මිලියන 82567  මවන් කරමගන 

තිබුණා2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . මා ළඟ ඒ මතොරතුරු 

තිමබනවා. මේ සා විශ්ාල මුදල  ඇයි මහින්ද රාජප   හිටපු 

ජනාධිපතිවරයා මවන් කර ග ම ? තමන්ට අවශ්ය මේශ්පාලන 

ගමන් මමේ යන්න2 තමන්මද මහ චයියන්ට සලකන්න2 තමන්ට 

හිතැති පරිදි ජනාධිපති තනතුර මමමහයවලා වැඩ කරන්න තමයි 

මේ සා මුදල  මවන් කර ග ම  කියලා අපි එතුමාට මචෝදනා 

කළා.  

හැබැයි2 10 5දී අපි ප  කර ග ත ජනාධිපතිවරයාමද වැය 
ශීර් යට රුපියල් මිලියන 12564  තමයි මවන් කරලා තිබුමණ්. ඒ 
සේබන්ධමයන් මේ රමට් න්යලු ජනතාව සතුටු වුණා. ඒ ගැන 
අවමබෝධය  තිමබන හැම මි, මහ ම ම රුේග තා2 වමත්රීපාල 
න්රිමසේන ජනාධිපතිවරයාමද පළමුවැ,  මපොමරොන්දුව ඉටු කළා 
කියලා. රුපියල් මිලියන 92561  මවච්ච මුදල එදා  එතුමා රුපියල් 
මිලියන 12564කට -න්යයට 75කින්- අඩු කර ග තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 එතුමා මකමරහි මේ රමට් 

ජනතාවට මලොටම බලාමපොමරො තුව 2 විශ්්වාසය  ඇති වුණා.  

අපි මේ මවලාමේ මේ කාරණය  න්හිප  කරන්න ඕනෑ. 

මාදුළුවාමේ මසෝභිත නාහිමියන්මද මදණ ළඟදී එතුමා සපථ 

කරලා කිේවා2 "නැවත වතාව  මේ රමට් ජනාධිපති මකමනටම ප  

කරන්න ඉඩ තියන්මන් නැහැ2 ජනාධිපති රයරය අමහෝන් කරන්න 

අවශ්ය කටයුතු කරනවා"ය කියලා. අපි අද මේ කථා කරන 

මමොමහොත වනමකොට2  මේ රමට් එදා , ර්මාණය මවලා තිබුණු ඒ 

ත  වය සේපූර්ණමයන් මවනස්මවලා තිමබන්මන්.  එදා සතුටු 

මවච්ච මි, ස්සු න්යලුමදනා අද එතුමාමද පිටු පස්මසන් පාරා 

වළල්ල  වාමද එනවා. මේ රමට් ඉතිහාස මේ බහි මවච්ච න්යලු 

ජනාධිපතිවරුන්ට අවමන් කරන ජනාධිපති මකමනටම බවට එතුමා 

අද ප මවලා තිමබනවා. එදා මජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට 

මචෝදනා කරන්න කාටව  බැහැ; එදා රණන් හ මරේමදාස 

මැතිතුමාට මචෝදනා කරන්න කාටව  බැහැ. අපි අදට  මචෝදනා 

කරන මහින්ද රාජප    ජනාධිපතිවරයා  මේ තරේ ජනාධිපති 

රයරය හෑල්ලු කරන්න කටයුතු කමළේ නැති බව මම මේ 

අවස්ථාමේදී කියනවා. අද  ඒ  දුන් මපොමරොන්දු   ඔ මකොම කනපිට 

හැරිලා2 සරල ජනාධිපතිවරයාමද මමවර වැය ශීර් යට මවන් කර 

මගන මුදල රුපියල් මිලියන  32560  මවලා. එතුමා ජනාධිපති 

කරන්න  හිදය සා ිකයට එකඟව වැඩ කරපු අහි සක මි, සුන් ගුටි 

කාලා2 මවඩි කෑවා. එතුමා ජනාධිපති කරන්න වැඩ කරපු2 මමද  

දිස්ත්රි කමේ අහි සක මනුස්සමය  කහව ම දී මවඩි කාලා 

මැරුණා. එතුමා ජනාධිපතිවරයා බවට ප  කරන්න වැඩ කරලා 

මවඩි කාලා මැරිච්ච ඒ මනු යයාට සාධාරණය ඉටු කිරීමේ වගකීම 

ර නපුර දිස්ත්රි කමේ මන්ත්රීවරයටම විධියට  තිමබනවා. අපට 

එතුමා එ ක  මවන  රශ්්න නැති බව මා මේ අවස්ථාමේ කියනවා. 

එතුමා  එ ක අපට මප ේගලික රශ්්න නැහැ. අපි මේශ්පාලනයට 

ආරය, කයන්. හැබැයි2 අපට එතුමා සේබන්ධමයන් මලොටම 

රශ්්නය  තිමබනවා. ඒක2  රතිප තිමය රශ්්නය . අවුරුේද  

යන මකොට එතුමා ට  එතුමා ආපු ගමන සේපූර්ණමයන් අමතක 

වුණා.  එතුමාමද මේශ්පාලන ගමමන් මවන  විකල්ප මහොයන්න 

පටන් ග තා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඒ විකල්පවල තරම 

මකොපමණද කිේමවො 2 පසුගිය ඔ මතෝබර් 16 වැ,  දා වනමකොට 

තමන්මද ගමන යන්න මේ රමට් කවුරු මහෝ මමොන විධියට මහෝ  

එකතු කර ගන්න ඕනෑ කියලා ආපසු ගිහිල්ලා රාජප   

මහ මයලා එ ක එකතු වුණා. පාර්ලිමේන්තුමේ මම කථා කරන 

මේ මවලාමේ මට න්යුේ සතුට  දැමනනවා.  ගරු මහින්දානන්ද 

අලු ගමමද හිටපු ඇමතිතුම, 2 පැ ත  නැති2  පාට  නැති2 

ජනාධිපති තනතුර  හෑල්ලු කරන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයා මම 

තමයි -වමත්රීපාල න්රිමසේන-   කියලා ඊමේ හැන්දෑමේ ආපසු 

එතුමා මපන්නුවා. 

මමච්චර "මදේ" ගහන්න පුළුවන් කියන2 මමච්චර හයිය 

තිමබනවාය කියන ඔය මහින්දානන්ද අලු ගමමද මහ මයාමද 

පැ ම  න්ටින මහින්ද රාජප   මහ මයාට එකපිට මදසැරය  

මකොකා මපන්නුවා නේ2 එමසේ මකොකා මපන්නුමේ වමත්රීපාල 

න්රිමසේන මැතිතුමා විතරයි කියන සතුට මට තිමබනවා. 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාට ලබා දී තිමබන කාලය අවසානයි. 

 
ගන මහේෂා විතානමේ මහතා 
(மாண்புமிகு சேசா விதானசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මට විනාඩියක කාලය  ලබා 

මදන්න2 මම කථාව අවසන් කරන්නේ. මම මේ මේලාමේදී 

කාරණය  කියන්න ඕනෑ.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මට 

මේ කරුණ විතර  කියන්න ඉ ඩ මදන්න. එතුමා රකාශ්ය  කර 

තිමබනවා මා දැ කා.  "කඳු මනොකපා අධිමේගය හදන හැටි 

කිේව 2 නුවර මහ තයායි2 මකොළඹ මහ තයායි මදමදනා මට 

මේක කරන්න දුන්මන් නැහැ" කියලා. මම හිතන විධියට මකොළඹ 

මහ තයා කියලා කියන්න ඇ ම 2 අමක අගමැති ර, ල් 

වික්රමන් හ මැතිතුමාට. නුවර මහ තයා කියලා කියන්න ඇ ම  

කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට කියලා මා විශ්්වාස කරනවා. මම එක 

මදය  කියනවා. කඳු මනොකපා2 ගස්වැල් කපන්මන් නැතුව 

අධිමේී  මාර්ගය හදන්න පුළුවන් නේ මහොායි. ඒ රාර්ථනාව 

එතුමාට තිමබන්මන් එතුමා පරිසර ඇමතිවරයා , සා මවන්න ඇති. 

හැබැයි2 මම මත  කර මදන්න කැමැතියි2 විල්ප තුමේ කැලෑ 

අ කර ගණන් කපනවා කියලා අවුරුදු ගණන  තිස්මසේ මේ 

පාර්ලිමේන්තුමේ විප  මේ මන්ත්රීවරුන් ඒ ගැන කෑ ගහනවා; මේ 

ආණ්ඩුමේ මන්ත්රීවරුන් කෑ ගහනවා. උමා ඔය වයාපිතිය , සා ජන 

ජීවිතවලට මහ විශ්ාල හා,  න්දුමවලා තිමබනවා. ඒ සේබන්ධව 

එක වචනය  කියන්මන් නැති ජනාධිපතිවරයා2 මේ වයපිතිය 

සේබන්ධමයන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට එලව එලවා  ගහන්න 

තිමබන ඕනෑකමට2 ටමහක විධියට කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට2 ගරු 

අරාමාතයතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කරනවා. ඒ , සා මමතැන 

තිමබන්මන් රට හදන මේශ්මරේමී වය  මනොමවයි කියලා මම 

කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 එතුමා තමන්මද 

මේශ්පාලන ටමහක අරමුණ මවනුමවන්2 නැවත ජනාධිපති දිමේ 

හීනය මවනුමවන් මේ රමට් ඕනෑම පාවා දීම  කරනවා. ඒ 

හැඟීම  එ කයි එතුමා මසල්ලේ කරන්මන්.  

ගරු අගමැතිතුම, 2 අපි හිදය සා ිකයට එකඟව එ ස  

ජාතික ප  මේ අහි සක පු චි මි, ස්සු මවනුමවන් හිටගන්නා 

මේශ්පාලනඥමයෝ. අන්න ඒ පු චි මි, සුන්මද පස්සට පයින් ගසා2 

මේ රමට් ජනතාව මලෝකය ඉදිරිමේ දණ ගස්සන්න සූදානේ මවන 

මේ ජනාධිපතිතුමාට මේ සා විශ්ාල මුදල  මවන් කරමගන  

කටයුතු කරන්න සදාචාරා මක අයිතිය  නැහැ කියන කාරණය 

මත  කරමින් මමද කථාව අවසන් කරනවා. මබොමහොම ස්තුතියි. 
 

 
ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මබොමහොම ස්තුතියි. 

ගරු තු ාර ඉඳු, ල් අමරමසේන මන්ත්රීතුමා - [සභා ගර්භය තුළ 

නැත.] 
ගරු මහ ටර් අකපුහාමි මන්ත්රීතුමා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ගරු (මහාචාර්ය) ආ ස මාරන් හ මන්ත්රීතුමා. 

179 180 

[ගරු මහේ ා විතානමද  මහතා] 



2019 මාර්තු  3  

[අ.භා. 6.03] 
 

ගන (මහාචාර්ය  ආශු මාරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මේ අය වැය විවාදමේ රථම 

කාරක සභා අවස්ථාමේ දී2 විමශ්ේ මයන් ඔබතුමා මුලසුමන් න්ටින 

අවස්ථාමේ2 මේ අවසාන මමොමහොම  මහෝ කථා කරන්නට 

අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සන්මතෝ යට ප  මවනවා. 

ජනාධිපතිවරයා2 අගමැතිවරයා2 මකොමි න් සභා ඇතුළු වැය ශීර්  

15  පිළිබාව අද සාකච්ඡාවට භාජන කරනවා. අද සාකච්ඡා කරන 

මේ මාතිකා අතමර්2 රධාන ස්ථාන මදක  හැටියට තිමබන්මන් 

ජනාධිපතිවරයාමද වැය ශීර් ය සහ අගමැතිවරයාමද වැය 

ශීර් යයි.  

2015 ජනවාරි 08 වැ,  දා2 මේ රමට් යහපාලන ආණ්ඩුව  

ඇති කරලා මේ රමට් තිබුණු දුර්දාන්ත පාලන ක්රමය අයින් කරලා 

අපි අමකම ජනාධිපතිවරමය  ප  කරග තා. මට මතකයි2 

මැතිවරණ රතිලල අහලා ජනවාරි 09 වැ, දා අපි මබොමහොම සතුටට 

ප  වුණු බව. අපි න්රිමකොත ඉස්සරහා විමනෝද වුණා; න් දු කිේවා. 

මේ රමට් , දහස විනාශ් කරලා2 රජාතන්ත්රවාදය වළ පල්ලට දමා2 

ජනතාවට , දහමසේ කථා කරන්න තිබුණු අයිතිය විනාශ් කර 

තිබුණු මේලාවක2 එමසේ ජයරහණය  ලැබීමමන් මේ රටට , දහස 

ලබා ග  මමොමහොතක දැමනන හැඟීේ තමයි අපට ඇති වුමණ්.  ඒ 

අවස්ථාමේ අපි කල්පනා කමළේ2 අමක රමට් නැ නේ මේ 

කලාපමේ මැන්මඩලා ඉපදුණා කියලායි. ඔබතුමන්ලා දන්නවා2 

දටමණු අප්රිකාමේ රජාතන්ත්රවාදය ආර  ා කරන්න මනල්සන් 

මැන්මඩලා කරපු කාර්ය භාරය ගැන. අමක "මැන්මඩලා" හැටියට 

අපි පිළිග ම 2  ජනාධිපතිවරයා හැටියට ප  වුණු අමක 

වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිවරයායි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 මම මේ මවලාමේ  කාරණය  

මත  කර මදන්න කැමතියි. 10 6 වර් මේ දී  ජපානමේ පැවති 

G7 Summit එකට ගරු ජනාධිපතිවරයාට ආරාධනා ලැබුණා. 

සාමානයමයන් මමම G7 Summit  එකට ආරාධනා ලැබුමණ් 

මලෝකමේ රධාන රටවල නායකයින්ට අමතරව2 දියුණු මවමින් 

පවතින රටවලින් අමක රට  තව  රටටම  විතරයි. එතමකොට 

2016 G7 Summit  එකට අමක ජනාධිපතිවරයා ගියාම එතුමාව 

පිළිග ම  ආන්යාමේ මැන්මඩලා හැටියටයි. මා ඔබතුමාට මත  

කර මදනවා2 ජනාධිපතිවරයා පැ තකට මවලා ඉන්නමකොට 

එතැනට ඇමමරිකාමේ ජනාධිපති ඔබාමා ඇවිල්ලා කථා කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 අපි අහලා තිමබනවා  අමක රමට් 

හිටපු ජනාධිපතිවරු එම summitsවලට ගියාම corridors  එම  

හිට මගන ඉාලා2 ජනාධිපතිවරු යනමකොට මඟ රැකලා ඉාලා2 

බමලන් අතට අත දීලා2  ඒ photos  අරමගන තමයි මාධයයට 

දැේමේ2 "මමන්න  මා  එ ක සාකච්ඡා කළා" කියලා.  නමු  

වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිවරයාට තිබුණු ඒ පිළිගැනීම අපි 

දැ කා. අපි දැ ම  එතුමා අමක මැන්මඩලා විධියටයි. ජර්මන් 

චාන්සලර් ඇන්මජලා මර්කල් ඇවිල්ලා අතට අත දුන්නා. 

ජපානමේ අගමැති ශින්ම ෝ අමබ් මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාමද 

ළඟට ඇවිල්ලා අතට අත දීලායි පිළිග ම . මේක තමයි 10 5 

ජනවාරි 08 මව, දා ලියවුණු ඉතිහාසය. මේ ඉතිහාසය 

ලියමවනමකොට එහි යේ කාර්යභාරය  කරපු මන්ත්රීවරයටම 

හැටියට මා  එදා හිද සා ිකමයන්ම සතුටට ප  වුණා.  එමසේ 

සතුටට ප මවමින්  අපි බලාමපොමරො තු වුමණ් "ජනාධිපති 

තා තා" මපොත ලියන්න මනොමවයි2 ල කාමේ මනල්සන් 

මැන්මඩලා ගැන මපොත  ලියන්නයි. මට අදට  ඒ ගැන 

බලාමපොමරො තුව  තිමබනවා. ඒ විධිමේ බලාමපොමරො තු 

රාශිය  අද අපට තිමබනවා. අපි මලෝක නායකයින්මද ආදර්ශ්ම  

කථා කියවනවා.  අපි මවන  රටකට ගියාම  මනල්සන් 

මැන්මඩලා ගැන  කියමවන මපො  අරමගන එනවා. ඊමේ-මපමර්දා 

මම මැමල්න්යාවට ගිය මවලාමේ Dr. Mahathir Mohamad ගැන 

ලියවුණු මපො  අරමගන ආවා. අපි ආසයි මේ මලෝක 

නායකයින්මද හැන්රීම ගැන ලියන්න2 කථා කරන්න.  වමත්රීපාල 

න්රිමසේන ජනාධිපතිවරයා නැවත  අපි  එ ක එකතු මවලා මේ 

රමට් ජනතාව බලාමපොමරො තු වුණු තැනට නැවත රට මගන 

යන්න පුළුවන්කම තිමබනවා නේ2 තවම  කාලය තිමබනවා.  මම 

හිතනවා2 මේක අපි හැමමෝමදම  හිද සා ිකය තුළින් පැන නඟින 

රශ්්නය  බව. අද ජනාධිපතිවරයාමද වැය ශීර් ය පිළිබා 

විවාදමේ දී   අප හද තුළින්  අන්න ඒ  රශ්්නාර්ථය නඟනවා.   

මේ රමට් ජනතාව බලාමපොමරො තු වුණු පරිදි සව්ාකරන 

මකොමි න් සභාවන් පිහිමටේවා. ඒ ස්වාකරන මකොමි න් සභා හරහා 

තම රජාතන්ත්රවාදී අයිතීන් රැක ගැනීමට තවම  රමට් ජනතාව 

බලාමපොමරො තු මවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 දහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ස මශ්ෝධනය හරහා යේතා  දුරට 

විධායක බලතල අඩු කර ග තා. අපි ඒ ගැන සතුටු මවනවා. නමු   

අද අපට ම මරනවා2 මේ විධායක ජනාධිපති ක්රමමේ තිමබන 

බලපෑම. ඒ , සා  විධායක ජනාධිපති ක්රමය මේ රටට අනවශ්යයි 

කියන මතවාදය තුළයි එදා ඉාලා අපි හිටිමේ. ඒ2 විධායක 

ජනාධිපති ක්රමමේ තිමබන රශ්්න ටික තමයි අද  අපි මේ 

දකින්මන්. ඒ මහේතුව , සා තමයි ඔ මතෝබර් 16 වැ,  දින රාජය 

මද්රෝහී ටමමන්ත්රණය  න්දු වුමණ්. එදා  රාජය මද්රෝහී ටමමන්ත්රණය  

න්දුවුණ 2  ගරු ම ගල සමරදිර ඇමතිතුමාමද අය වැය එතුමා 

, ර්මාණශීලීව  කළමනාකරණය කර ග  විධිය අපි දැ කා.  

ඔබතුමන්ලා දකින්න ඇති2   එම දින 51ක කාලය තුළ ජාතයන්තර 

ratingsවලින් අමක ල කාව කඩා වැටුණු ආකාරය. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමා මේ ද ත අරමගන බැලුමවො 2  ඒ දින 

51ක කාලය තුළ ජාතයන්තර ratingsවලින්  අමක රට කඩා මගන 

වැටුණු ආකාරය දැක ගැනීමට පුළුවන්.  

එමහම මවලාවක2 මේ රාජ මද්රෝහී ටමමන්ත්රණය ක්රියා මක 
වුමණ් 10 9 වසර සාහා , න් කලට අය වැය සේමත කර ගන්න 
මනොහැකි මවන්නයි. ඒ මගොල්මලෝ මේ අය වැයට භය වුණා. ඒක 
තමයි2 අපි දැකපු මේ රමට් න්ේධ වුණු අසාධාරණම2 
අයු තිසහගතම රාජ මද්රෝහී ටමමන්ත්රණය. ඒ , සා2 මම මේ 
මවලාමේ මත  කර මදන්න කැමැතියි2 මේ විධායක ජනාධිපති 
ක්රමය තිබුමණො  මින් ඉදිරියට මමවැ,  රාජ මද්රෝහී ටමමන්ත්රණ 
න්ේධ මවන්න ඉඩ තිමබන බව. මේ න්ේධ වුණු රාජ මද්රෝහී 
ටමමන්ත්රණය ගැන පරී  ණ පව වන එක අ, වාර්යමයන්ම න්දු 
විය යුතුයි කියා අපි කියන්මන් ඒ , සායි.  

පසුගිය ඔ මතෝබර් 16වන දා වුණු  න්ේකරන් එ ක2  මාස 
මදකක කාලය තුළදී වුණු හා, ය , සා මේ රමට් කඩා වැටුණු 
ආර්ථිකය නැවත නඟා න්ටුවන්න අපට විශ්ාල කැප කිරීම  
කරන්න න්ේධ වුණා. ආණ්ඩුව  හැටියට අපි ඒ කැප කිරීමේ 
අභිමයෝගය භාර ග තා. ඒ අභිමයෝගය භාර මගන තමයි ඉතාම 
සහනදායී වැඩසටහන් සහිත භාරතර කර්තවයය  හැටියට2 
වගකීම  හැටියට මේ රටට මමම අය වැය ඉදිරිප  කමළේ.    

ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති2 ජනාධිපතිවරයා කටාර් ස චාරමේදී 

මස ඛ්ය අමාතයා ශ්මේ වටමගඩු මරෝග , වාරණ හා පර්මේ ණ 

ඒකකයට රදානය  ඉල්ලා න්ටි බව. අහන්න සන්මතෝ යි2 ඊමේ 

අපි දැන ග තා ඇමමරිකානු මඩොලර් මිලියන 73ක රදානය  

අපට කටාර් රාජයමයන් ලැබී තිමබන බව.  

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාට ලැබී තිමබන කාලය අවසානයි. 
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පාර්ලිමේන්තුව  

ගන (මහාචාර්ය  ආශු මාරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මහොායි.  

කටාර් රාජයමයන් ලැබුණු ඒ රදානය ජනාධිපතිතුමාමද වැය 
ශීර් යට මවන් කර තිමබන මුදලට සමානයි. අපි ආඩේබර 
මවනවා2 මමවැ,  ත  වය  ජාතයන්තරය තුළ අපිට හදා 
ගැනීමට හැකි දිම ගැන. ඒ , සා අපට හැකියාව ලැබුණා 
ජාතයන්තරය  එ ක අපට තිබුණු කීර්තිය වැඩි කර ගන්න.  අපි 
ඉල්ලා න්ටිනවා2 ඒ සල්ලි ටික රමට් සෑම තැනකම න්ටින වටමගඩු 
මරෝී න්ට සහන සැලමාම සාහා මයොදා ගන්නය කියා. එමහම 
නැතිව2 ඒක මවන  තැනකට ගිහිල්ලා2 එතැන හරහා එ  
දිස්ත්රි කයකට පමණ  මබදුමණො  ඒක හරි යන්මන් නැහැ. ඒ 
, සා2 එය රට පුරා න්ටින වටමගඩු මරෝී න් මවනුමවන් මබදන්නය 
කියා අප ඉල්ලා න්ටිනවා.  කථා කරන්න මගොඩ  මේවල් තිබුණ  
කාල මේලාව මදි.  අපි දැමූ මේ අඩිතාලම එ ක මේ කාර්යය  
ඉදිරියට කරමගන යා යුතුයි.   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, 2 
"ඔ මතෝබර් 16 දින න්දුවූ රාජ මද්රෝහී ටමමන්ත්රණය පිළිබා 
පැමිණිල්ල"  යන මාතිකාමවන්  යුතුව මමද අම  තිමබන මේ 

ලිපිය මම මේ අවස්ථාමේදී සභාගත* කරනවා. 

මේ පැමිණිල්ල අපරාධ පරී  ණ මදපාර්තමේන්තුමේ 
තිමබනවා.  මේ සේබන්ධමයන්  පරී  ණ න්දු විය යුතුයි2  මේ 
රමට් ඒ රාජ මද්රෝහී ටමමන්ත්රණයට සේබන්ධ න්යලුමදනාට , න් 
දඬුවේ ලබා දිය යුතුයි කියමින්2 මම කථාව අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට2 ගරු තු ාර ඉඳු, ල් අමරමසේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි නවයක කාලය  තිමබනවා. 

 

[අ.භා. 6. 3] 
 

ගන තුෂාර ඉඳුනිේ අමරමසේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මබොමහොම ස්තුතියි2 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . එ ස  

ජාතික ප  ය "හා හා පුරා" කියා මගන එනු ලැබූ අය වැය පිළිබා 

විවාදමේදී2  අද දවමසේ අපට ඉසම්සල්ලාම කථා කරන්න න්ේධ 

මවන්මන් අමක මනොවන2 කලකදී අමක වුණු ජනාධිපතිවරයටම 

පිළිබාවයි. 10 5 ජනවාරි 08වන දා  ශ්රී ල කා , දහස් ප  මයන් 

එළියට පැමිණි වමත්රීපාල න්රිමසේන ප   මහ මල්කේතුමා 

එ ස  ජාතික පා ිකකයන් න්යයට 98කමද බහුතර ඡන්දමයන්2 

ඒ අයමද දහඩිය මහන්න්මයන්2 ඒ වාමදම අමක පුදුමාකාර කැප 

කිරීමකින් මේ රමට් ජනාධිපතිවරයා බවට ප  කළා. 
 

ගන මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! මේ අවස්ථාමේදී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිමණනවා ඇති. 

 
       අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනමයන් ඉව  
වූමයන්2 ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரேுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

தமைமம வகித்தார்கள்.    

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

 

ගන තුෂාර ඉඳුනිේ අමරමසේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමාට ඒ 

මවලාමේ ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ මබොමහෝ අය කිේමේ2 එතුමා ශ්රී 

ල කා , දහස් ප  මේ ල   58කට මද්රෝහි වුණාය කියායි. 

හැබැයි2 ටික දවස ; ටික කාලය  යනමකොට පසුගිය 

ජනාධිපතිවරණමේදී එතුමාට ප  ව ඡන්දය දුන් ල   61කට 

එතුමා ඊළඟ වතාමේ මද්රෝහි වුණා. පළමුව එතුමා ල   58කට 

මද්රෝහි වුණා. මදවනුව ල   61කට මද්රෝහි වුණා. සමස්තය  

හැටියට ග තාම2 ඒ ජනාධිපතිවරණමේදී ඡන්දය භාවිත කළ 

න්යලුමදනාට වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා මද්රෝහි වුණා.  

ඒ විතර  මනොමවයි2 එතුමා මවනුමවන් බර ඇේද2 මකොට 

ඇේද2 අය මවනුමවන් එතුමා මමොනවාද කමළේ? ගරු සභාපතිතුම, 2 

මම , මයෝජනය කරන්මන් පඬුවස්නුවර ආසනයයි. 

ජනාධිපතිවරණය මවලාමේ ඒ මවනුමවන් රැස්දිම  සූදානේ 

කරන්න මට හදින්මයනුයි දිනය ලැබුමණ්. මම මබොමහොම 

අමාරුමවන් ඒ නගරමේ තිබුණු පිට්ට, ය ජනාධිපතිතුමා 

මවනුමවන්; ඒ රැළිය මවනුමවන් සූදානේ කරේදී2 ඒ මවනමකොට ඒ 

ආසනමේ හිටපු ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ බලවතා ඒ රැස්දිම 

පැවැ දිමට තිබුණු පිට්ට, ය තහනේ කළා. රැස්දිමට තිබුමණ් දින 

හතරයි. ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ හිටපු බලවතා ඒ රැස්දිම 

පව වන්න තිබුණු පිට්ට, ය තහනේ කරේදී2 මම මහ රෑ පාළු 

ව ත  මහොයා ග තා. ඒක මඩ වගුර . ට්රැ ටර් මගනැල්ලා ඒ 

මඩ වගුරට මබොරලු දමලා2 වැලි දමලා2 ටමඩුපස් දමලා2 පස ්දමලා2 

පාවාඩ එළලා තමයි එතුමා මවනුමවන් මේදිකාව  හැදුමේ. එමහම 

තමයි2 අපි වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා බවට 

ප  කමළේ. නමු 2 ගත වුමණ් මබොමහොම ටික දවසයි. ඒ රැලිය 

තහනේ කළ; ඒ පිට්ට, ය තහනේ කළ ඒ මේශ්පාලන බලවතාට 

මමන්න2 ඇමතිකම  හේබ මවනවා! එතුමා මවනුමවන් කමඩ ගිය 

අපි2 , කේම , කේ මන්ත්රීවරු විතර  වුණා. රජමේ වාහන2 මුළු 

ආසනය පුරා හැම තැනම යනවා. ඒ විධියට තමයි වමත්රීපාල 

න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා මකමරහි මමද කළකිරීම එතුමා ආරේභ 

කමළේ. 

එතුමා මවනුමවන් මහන්න් වුණු2 ඇප කැප වුණු එ ස  ජාතික 

ප  මේ න්යලු මන්ත්රීවරුන්ට එතුමා මද්රෝහි වුණා; මකනහිලිකේ 

කළා; මේශ්පාල, කව අතරම  කළා.   

අමක මහින්ද අමරදිර මැතිතුමා මේ ගරු සභාමේ දැන් 

ඉන්නවා. ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමා ඉන්නවා. දයාන්රි ජයමසේකර 

මහ මයා  ඉන්නවා. එතුමන්ලා වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා 

මවනුමවන්2 මහින්ද රාජප   මහ මයාව අතහැරලා2 වමත්රීපාල 

න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා ත,  මනොකර එතුමා ළඟ හිටග තා. 

හැබැයි2 ඒ අයට මමොක ද වුමණ්? වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා 

මවනුමවන් හිටග ත ඒ අය මවනුමවන් එතුමා ශ්රී ල කා , දහස ්

ප  ය ශ් තිම  කළාද? එතුමා2 ශ්රී ල කා , දහස් ප  ය දවන්න් 

දවස දියාරු කරමින්2 ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ සාමාජිකයන් අමු 

අමුමේ මපොමහොට්ටුවට බාවා ගන්නා ආකාරය බලා න්ටිමින්2 

මමතුමන්ලා මේශ්පාල, කව සේපූර්ණමයන් නන්න තාර කළා. 

අපිව නන්න තාර කළා විතර  මනොමවයි2 මහින්ද රාජප   

මහ මයාව අතහැරලා2 වමත්රීපාල න්රිමසේන මහ මයා විශ්්වාස 

කරලා2 එතුමා මවනුමවන්  හිටග ත ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ  

මහින්ද අමරදිර මහ මයා ඇතුළු කණ්ඩායම   එතුමා 

මේශ්පාල, කව විනාශ් කරනු ලැබුවා.  

ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහ මයා අද මබොමහොම මේගමයන් කථා 

කළා. එතුමා එමහම කථා කළාට2 එතුමාට න්ේධ මවලා 
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තිමබන්මන්  ඒ මදයමයි. ඒ2 මහොා රතිරූපය  තිබුණු මි, ස්සු. 

එතුමන්ලා ඒ රතිරූපය සේපූර්ණමයන් නැතිකර ග ම  

වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා ළඟ හිටග  , සායි. අද මේ න්ේධ 

මවන්මන් මමොක ද? අද ඒ න්යලුමදනා 2 මේ පැ ම  ඉන්න 

අපි 2 ඒ පැ ම  ඉන්න න්යලුමදනා  සේපූර්ණමයන් මේ සූදුවට 

මගොනු කරග ත ජනාධිපතිවරමය  මවනුමවන් තමයි අපට කථා 

කරන්න න්ේධ මවන්මන්.  තමන් ජනාධිපති වුණාට පස්මසේ2 මේ 

අකිතඥ ජානාධිපතිවරයා,- 

 
[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තමන්ට පිරි  කියූ2 තමන්ට පිරි  නූල් බැාපු2 අමක ආසනවල 

විහාරස්ථානවල හාමුදුරුවන්ව පැ තකට දමලා2 එතුමාට වවර 

කළ2 එතුමාමද රතිවාදියා මවනුමවන් පිරි  නූල් බැාපු2 එතුමාට 

වස් කවි කියූ විහාරස්ථානවල ස්වාමීන් වහන්මසේලා ජනාධිපති 

මන්දිරයට වැඩම කරවලා න්ේපසය පූජා කර2 ඒ විහාරස්ථානවලට 

විශ්ාල වශ්මයන් තෑගි මභෝග දුන්නා. ඒ විධියට කටයුතු කමළේ2 

වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා මවනුමවන් පිරි  නූල් බැාපු2 

ආශීර්වාද කළ අමක ස්වාමීන් වහන්මසේලා පැ තක න්ටිේදීයි. 
 
 
 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලය  

තිමබනවා. 
 

 

ගන තුෂාර ඉඳුනිේ අමරමසේන මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரசசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මහොායි2 ගරු සභාපතිතුම, . 

 වමත්රීපාල න්රිමසේන මහ මයා මවනුමවන් ආශිර්වාද කළ 

අමක ගේවල න්ටින අහි සක දුී -දුකප  මි, සුන්ට එක සමිේධි 

සහනාධාරය  ලැබුමණ් නැහැ. හැබැයි2 වමත්රීපාල න්රිමසේන 

මැතිතුමාට විරුේධව වැඩ කළ න්යලුමදනාමද සමිේධි සහනාධාර 

එතුමා තහවුරු කළා.  

විමශ්ේ මයන් වැලි ම කඩවල්2 වැලි තිකමපොළවල් මබොරළු 
permits අයිතිකරුවන් න්යලුමදනා; එතුමාට විරුේධව වැඩ කළ 
න්යලුමදනා - පරිසරයට ආදමරයි කියන ජනාධිපතිතුමා- එතුමා 
ආර  ා කළාය කියන කාරණය  මම කියන්න ඕනෑ. ඒ 
සේබන්ධව එතුමා කථා කළා. "මම සරල මි, මහ . මම 
ජනාධිපති ප  වුණාට පස්මස  ම ට වාහන මදක  ඇති. මට 
පරිවාර මසේනා නැත. මට කින්ව  අවශ්ය නැත." කියා.  අද 
 මකොමහොමද යන්මන්? අද  මමොනවාද න්ේධ මවන්මන්? ගරු න්ඩ,  
ජයර න  මන්ත්රීතුමා  ඒ න්යල්ල කිේවා.   ඒ සමඟම අමක ආණ්ඩුව  
ශ් තිම  මවන්න2 ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ මන්ත්රීවරු පිරිස  
අපි   සමඟ ඉා ග තා. වමත්රිපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා 
මබො මහොම පුරාමජ්රුවට කියන්න පටන් ග තා2 "මන්ත්රීවරු වැඩි 
මිල ගණන්වලට විකිමණන්න ගිය , සා  තමයි මම මේ 
පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින්න තීරණය කමළේ." කියා. කවුද 
මන්ත්රීවරුන්ට  මිල  ඇති කමළේ?   අමක මන්ත්රීවරුන් එහා 
පැ තට ගිහින් ඉා ගන්නමකොට ඒක  මහොායි.  මේ අසාධාරණය 
බලාමගන ඉන්න බැරිව අමක පැ තට ආ මන්ත්රීවරුන් - තමන් 
මවනුමවන්  ශ් තිය  දුන් මන්ත්රීවරුන් මමතැන ඉන්මන්.- 
මවනුමවනු  වමත්රීපාල න්රිමසේන ජනාධිපතිතුමා තමන්ට  
කරන්නට පුළුවන් ඉහළම  පළිගැනීේ  ටික කළාය කියා මම මේ 
අවස්ථාමේදී කියන්නට  ඕනෑ.  

පසුගිය රජයන් තුළ  බරපතළ ව චා මසදිමේ  ජනාධිපති 
විමර්ශ්න මකොමි න් සභා වාර්තා 34  තිමබනවා. ඒ වාර්තා 
මවනුමවන් කරන  පරී  ණ  දවන්න් දවස  එතුමා යට ගසමින් 
එතුමාට නායක වය ලබා දුන් මේ ආණ්ඩුව මවනුමවනු  
මකොමි න් සභා ප  කරන්නට එතුමා කටයුතු කළා. මහොායි. අපි  
පිළිගන්නවා.  ජනාධිපති කාර්යාලමේ මහෝ මවන  තැන්වල මේ 
මකොමි න්  සභා වාර්තා මගොඩ ගසා මගන ඉන්න අවශ්ය වන්මන්  
නැහැ. [බාධා කිරීම ]  මේ න්යල්ල  න්දුමවමින් පවතිේදී ගරු 
සභාපතිතුම, 2 අපි කනගාටු මවනවා. මරෝමය ගි,  ග, ේදී නීමරෝ 
දිනා  වාදනය  කළා වාමගයි. මේ වාමද අර්බුදය  පාර්ලිමේන්තුව 
තුළ තිමබේදී  ගරු ජනාධිපතිතුමා මේ මවනමකොට මකන්යාව බලා 
පියාසර කර ගිහින්. 

අමක අගමැතිතුමා මේ මමොමහොත වනවිට  පිටිපස්මසන් 
ඉාමගන2  "මේ වැඩය කරන්න එපා.  මේකට විරුේධ මවන්න 
එපා. ඡන්දය මදන්න." කිය කියා ඇවිටිලි  කරමින් න්ටිනවා. අමක 
ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය දුන් න්යලු මදනා මවනුමවන් තමයි අපි 
පසුමපළ මන්ත්රී  කණ්ඩායම  මපළ ගැමා ඉන්මන්. මේ 
මවනමකොට  අපි මදෝලනයක ඉන්මන්. අගමැතිතුමා අපට ඡන්දය 
මදන්න කියනවා. අමක ජනතාව මවනුමවන් අපි  න්ට මගන 
න්ටිනවා2 "අපි ඡන්දය මදන්මන්ම නැහැ." කියා.   මරන්න බමලන් 
මස් මඩුවකට  අරමගන යන හරමක  වා මගයි. අමක  මබල්ලට 
බමලන් දමා මගන අදිනවා. මේ පිළිබදව විමරෝධතාවය  පළ 
කරමින් මමද වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. 

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මබොමහොම ස්තුතියි. ගරු මහ ටර් අකපුහාමි මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලය  තිමබනවා. 

[අ.භා.6.11] 
 

ගන මහක්ටර් අප්පහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு சேக்டர் அப்புோமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සභාපතිතුම, 2 මට කාලය ලබා දීම පිළිබාව ඔබතුමාට 

මබමහවින්ම ස්තුතිවන්ත මවනවා. පාර්ලිමේන්තුමේ නවක 

මන්ත්රීවරමය  හැටියට අද දවමසේදී මම මුහුණ මදන හතර වන අය 

වැය  මල්ඛ්නයයි  මමය.   එම අය වැය මල්ඛ්නමේ කාරක සභා 

අවස්ථාමේ වි මශ්ේ මයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා2 ගරු 

අරාමාතයතුමා2 ගරු කථානායකතුමා රමුඛ් කර ග  

පාර්ලිමේන්තුව සහ මකොමි න් සභා ඇතුළු අමනටම   ආයතන 

15  සේබන්ධමයන් වූ ඉතාම වැදග   වැය ශීර් යන් තමයි අද 

මේ සාකච්ඡාවට අරමගන තිමබන්මන්. මේ  වැය ශිර් යන් 

සාකච්ඡාමේදී පළමුමවන්ම න්හිප  කරන්නට  ඕනෑ2  අප නවක 

මන්ත්රීවරුන් හැටියට කථානායකතුමා මමම පාර්ලිමේන්තුමේදී  

කියා දුන් පාඩම සේබන්ධව. මම පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසමේ  අසා 

තිමබන කරුණු කාරණා ග තාම මේ රමට් රජාතන්ත්රවාදය 

ආර  ා කරන්න වැඩිපුරම බැට කාපු කථානායකවරමය  එතුමා. 

එතුමාමද වධර්යවන්ත භාවය2 එතුමාමද ශ් තිය ඒ වාමදම 

එතුමා අභිමයෝගවලට මුහුණ දුන් ආකාරය දැකලා අපිට 

පාර්ලිමේන්තුමේදී යේකින් මදය  ඉමගන ගන්නට ලැබුණා. එම 

, සා මේ උ තරීතර පාර්ලිමේන්තුමේදී අප දකින්මන්  සමස්ත ශ්රී 

ල කා ජනතාව මවනුමවන් වැඩ කටයුතු කරනමකො ට2  ඒ වැඩ 

කටයුතු කරන ආකාරය සේබන්ධව අපි යේකින් මදය  මමතැනදී 

ඉමගන ගන්නට ඕනෑ කියන එකයි.  මමතැ, න් මදය  අරමගන 

ගිහින්  ජනතාව ඉදිරිමේ කරන වැඩ කටයු ත , න් මලස අපි ඉ ්ට  

කරන්න  ඕනෑ. එමසේ නේ උ තරීතර පාර්ලිමේන්තුව තමයි 

නීතිමය මුදල්මය වයවස්ථා  න්යල්ලම රට මවනුමවන් සේපාදනය 

කරන්මන්2 ඒ පන  මකටුේප  න්යල්ලම අනුමත කරන්මන්.  

එමසේ නේ ඒ අනුමත කරන උ තරීතර  ස්ථානමේදී  විමශ්ේ මයන් 

185 186 



පාර්ලිමේන්තුව  

ජනතාවට වැඩ කරනවා මවනුවට  පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපට දැක 

ගන්නට ලැබුමණ්  ජනතාවමද අයිතීන් උදුරාග  අවස්ථාව . ඒ  

අවස්ථාමේදී  ශ් තිම  කථානායකවරමයටමමගන්2  ඒකට 

, ර්භීතව  මුහුණ  දී  ජනතාවමද පරමාධිපතයය  ආර  ා කළ  

කථානායකවරමයටමමගන්  අපට යම   ඉමගන ගන්නට ලැබුණා. 

ඒක  එ ක ඒ පාඩම අරමගන ගියාට පස්මසේ2- විමශ්ේ මයන්ම 

අමක ගරු අරාමාතයතුමා කාලය  තිස්මසේ මේ රමට් 

මේශ්පාලනමේ , යැලිලා2 ඒ මේශ්පාලන පන්නරය අතට අරමගන 

කටයුතු කළ , සා රමට් ජනතාව මවනුමවන් වැඩ කටයුතු 

කරන්මන් මකොමහොමද කියන එක මහොඳින් දන්නවා. එතුමා 

කාලය  තිස්මසේ මේ රමට් ආණ්ඩුවල තිබුණු වැරැදි න්යල්ල හරියට 

හඳුනාමගන2 ඒවා , වැරදි කරමගන2 සැලසුේ සහගතව සහ 

, ර්මාණශීලීව අලු  වැඩසටහන  රට තුළ ක්රියා මක කර 

තිමබනවා. එතුමාමද මප ේගලික කාලය 2 එතුමාමද දැනුම 2 

එතුමාමද පළපුරුේද  රමයෝජනයට අරමගන එතුමා ඒ 

වැඩසටහන ක්රියා මක කරේදී2 විමශ්ේ මයන්ම අරාමාතය 

කාර්යාලමේ , ලධාරි මහ වරු  රමට් සමස්ත ජනතාව 

මවනුමවන් ඒ සාහා විශ්ාල දායක වය  සපයනවා. විමශ්ේ මයන් 

මම ඒ ගැන න්හිප  කරන්න ඕනෑ. මමොකද2 එතුමන්ලා මවනුමවන් 

ලබා මදන මුදල් රමට් ජනතාව මවනුමවන් කරන ආමයෝජනය  

හැටියට මා දකිනවා. 

ඒ හා සමානවම අපි මකොමි න් සභා ටික හරියට ප  කර2 

ඒවාට අවශ්ය කරන මුදල් රතිපාදන ලබා දීලා2 ඒවාට අවශ්ය කරන 

නීති හදලා දීලා2 අවශ්ය මකටුේප  සකස් කර දී තිමබනවා. අපි 

ඒවා , න් පරිදි ලබා මනොදී න්ටියා නේ2 මේ රමට් රජාතන්ත්රවාදයට 

මහණ ගහනවා. මේ රමට් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව උල්ල ඝනය 

කරමින් එදා මගදි ගිය දින 51 තුළ රජාතන්ත්රවාදය විනාශ් වුණු 

අවස්ථාමේදී ඒක මබ්රාගන්න හැකි වුමණ්2 විමශ්ේ මයන්ම අපි මේ 

රමට් ප  කරපු ස්වාකරන මකොමි න් සභා , සයි. එම , සා ඒ සාහා 

මුදල් මවන් කිරීම ගැන මග රවමයන් යුතුව න්හිප  කරන්න ඕනෑ. 

ඒ වාමදම එම මකොමි න් සභාවලට අවශ්ය කරන ශ් තිය අපි 

ලබා මදන්න ඕනෑ. 

අතිගරු ජනාධිපති වැය ශීර් ය පිළිබාව කථා කරන මේ 

මවලාමේ ඒ ගැන  පු චි වචනය  කියන්න ඕනෑ. අතිගරු 

ජනාධිපති වමත්රීපාල න්රිමසේන මැතිතුමා මේ රමට් 

ජනාධිපතිවරයා මලස ප  කමළේ අපි. මේ රමට් සමස්ත එ ස  

ජාතික පා ිකකමයෝ දු  විාලා2 කඳුළු හලලා2 දහඩිය හලලා2 මල් 

හලලා තමයි එතුමාව ජනාධිපති පුටුමේ වාඩි මකමරේමේ. එතුමා 

එම පුටුමේ වාඩි කරේදී2 එතුමා අවුරුදු ගණන  තිස්මසේ මේ රමට් 

කරපු මේශ්පාලනය ගැන  කථා කළ යුතුයි. පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළ 

න්ටියදී විමශ්ේ මයන්ම ශ්රී ල කා , දහස් ප  මේ මහ මල්කේවරයා 

හැටියට පමණ  මනොමවයි2 තව  තනතුරු රාශිය  දරලා2 

අමාතයරයර රාශිය  දරලා තිමබනවා. නමු 2 පසු ගිය ආණ්ඩුමවන් 

එතුමාට ලැබුණු මකමනහිලිකේ මමොනවාද කියා එතුමා අපි  

සමඟ කථා කර තිමබනවා. ඒ වාමදම එතුමාට ලබා මනොදුන් මුදල 

මකොච්චරද කියන එක පිළිබාව  එතුමා අපි  සමඟ කථා කර 

තිමබනවා. විමශ්ේ මයන්ම අතිගරු ජනාධිපති වැය ශීර් ය පිළිබාව 

කථා කරේදී මම මේ කාරණය පිළිබාව  න්හිප  කරන්න ඕනෑ. 

එතුමාමද ශ්රී ල කා , දහස් ප  ය එතුමාට මකමනහිලිකේ 

කරනමකොට2 විමශ්ේ මයන්ම හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද 

රාජප   මැතිතුමා රමුඛ් ඒ න්යලු මදනා 2 ඒ පවුමල් 

න්යලුමදනා  එතුමාව මනරපලා2 එතුමාට වැඩ කටයුතු කරන්න 

මනොමදනමකොට2 අපි එතුමාව මගනැල්ලා නායක වය දීලා 

ජනාධිපති පුටුමේ වාඩි කර2 සමස්ත ශ්රී ල කාවාමා ජනතාවට වැඩ 

කටයුතු කරන්න අමක රජමයන් එතුමාට විශ්ාල මුදල් රමාණය  

දීලා තිමබනවා. 10 5 ඉාලා 10 9 වන මත  එතුමාට මවන් කළ  

මුදල් රමාණය ග මතො 2 ඒ මුදලින් එතුමාට මපොමළොන්නරුව 

දිස්ත්රි කමේ එක පවුලකට රුපියල් 4832000  මදන්න පුළුවන්. 

මපොමලොන්නරුමේ එ  පුේගලමයටමට රුපියල් ල  ය  මදන්න 

පුළුවන්. ජනාධිපතිතුමා මවනුමවන් වැය කරන මුදල් මප ේගලිකව 

ජනතාවට මදන්න ලැබුණා නේ2 ගරු අනුර න්ඩ,  ජයර න 

මන්ත්රීතුමාට  රුපියල් ල  ය 2 එමහම නැ නේ ඒ පවුලට 

රුපියල් 4832000  අරගන්න තිබුණා. ඒ මුදල් දුන්මන් අපි. එම 

, සා2 "පිබමදන මපොමළොන්නරුව" වැඩසටහන ක්රියා මක කරේදී2 

ඒ සාහා මුදල් රතිපාදන දමනමකොට2- 

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුම, 2 ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලය  

තිමබනවා. 

 
ගන මහක්ටර් අප්පහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு சேக்டர் அப்புோமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මබොමහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. විමශ්ේ මයන්ම අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාට ඒ මුදල් කන්දරාව දුන්මන් මේ රමට් අහි සක2 දු  

විඳින ජනතාවමද මුදල්වලින් කියන එක අපි න්හිප  කරනවා. 

හැබැයි2 ඒ  මුදල් ටික දුන්න 2 එතුමාව ඒ පුටුමේ වාඩි කර එතුමාට 

ඒ මුදල්වල අයිතිය ලබා දුන්මන් අමක රමට් දු  විාපු එ ස  

ජාතික පා ිකකයින්. එම , සා "පිබමදන මපොමළොන්නරුව" වැඩ 

පිළිමවළ හරහා කරන හැම වැඩ  සාහාම මපොමලොන්නරුමේ 

ජනතාව එ ස  ජාතික ප  යට ණයයි. ඉදිරි අනාගතමේදී ඒ 

න්යලුමමදනා එ ස  ජාතික ප  යට ඡන්දය මදයි කියා අපි 

විශ්්වාස කරනවා. මමොකද2 ආණ්ඩුව  හැටියට මේ වැඩ කටයුතු 

ටික මේ ආකාරමයන් මේ රට තුළ න්ේධ කරනමකොට තමයි ඒ 

මුදල් ටික ලැබුමණ්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ මප ේගලික 

වවරය  මනොමවයි අපි ළඟ තිමබන්මන්. විමශ්ේ මයන්ම අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා මේ රමට් නායකයා හැටියට එතුමාමද රාජකාරිය 

න්ේධ කරේදී2 එතුමා  යටම  න්ටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු 

හැටියට අපට එතුමාමගන් විශ්ාල ආදර්ශ්ය  ගන්න පුළුවන් 

මවන්න ඕනෑ. හැබැයි2 ල කා ඉතිහාසය ග තාම අපි 

මේශ්පාලනඥමයෝ හැටියට සමාජයට පිළිටමල් වුමණ් ටමමන 

කාරණය  , සාද කියා මම දැ කා. 

එතුමා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හැටියට ප දිමට මපර 

මේශ්පාලන මපොර පිටියට එනමකොට, එතුමාට බැනපු, එතුමාට එක 

එක වචන කියලා අපහාස කරපු අය එතුමා ළඟට ඇවි , මදකට 

නැමිලා එතුමාමගන් අමාතයරයරය භාර ග, ේදී මේ රමට් ජනතාව, 

මේශ්පාලනඥයින් මකොන්ද පණ නැති අය හැටියට තමයි දැ ම . 

ඒක තමයි තිමබන වැරැේද.  එමහම මේවල් කථා කරලා, අපි  

එ ක ආණ්ඩු කරලා, අර දින 51දී නැවත වතාව  එතුමාට ඒ 

මේවල් කියපු අය  එ ක වාඩි මවලා නැවත වැඩ කටයුතු 

කරන්න පුළුවන් නේ, මේශ්පාලනඥයින් හැටියට අපි සමාජයට 

යනමකොට පු චි දරුවා පවා අපිව පිළිටමල් කරනවා.  

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට , යමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගන මහක්ටර් අප්පහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு சேக்டர் அப்புோமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු සභාපතිතුම, , මට ත පර මදක තුන  මදන්න.   

187 188 

[ගරු  මහ ටර් අකපුහාමි  මහතා] 
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විමශ්ේ මයන් ජනතාව අපිව පිළිටමල් කරන්න පටන් ග ම  

මේ කරුණු කාරණා , සායි.  අමක රමට් ජනතාව අපට ඡන්දය 

දුන්නා නේ පාර්ලිමේන්තුමේ මන්ත්රීවරු හැටියට අපට වගකීම  

තිමබනවා, ජනතාවට ආදර්ශ්ව  විධියට, රමට් ජනතාවට 

මේශ්පාලනය ගැන හැඟීම  ඇති වන ආකාරයට, ආශ්ාව  ඇති 

වන ආකාරයට, බලාමපො මරො තුව  ඇති වන ආකාරයට කටයුතු 

කිරීමට. එම , සා අපි න්යලුමදනා එකතු මවලා සමාජය මේ 

ආකාරමයන් , ර්මාණය කළ යුතුයි කියා අද  මේ වැය ශීර්  පිළිබා 

විවාද කරන මේ අවස්ථාමේ සාහන් කරමින්, මට අවසථ්ාව ලබා 

දීම සේබන්ධමයන් ගරු සභාපතිතුමාට ස්තුතිය පළ කරමින් මම 

, හඬ මවනවා.  

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! සභාමේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරමගන යාම 

සාහා න්යලුමදනා කාරුණිකව තම තමන්මද ස්ථානවල අසුන් 

ගන්න.  

වැය ශීර්  අ ක 0  කාරක සභාව එකඟද?  

 
ගන චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු සභාපතිතුම, , මබදීම  අවශ්යයි. [බාධා කිරීම ] 

 
ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සභානායකතුමා.  

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මබදීම  අවශ්ය නැහැ.  

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විමරෝධය සටහන් කරන්නද? 

 
ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක වුවමනා නැහැ.  

 
ගන ගාමිණී ජායවික්රම මපමර්රා මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம சபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අවශ්ය නැහැ.  

 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
මම විමරෝධය සටහන් කර ගන්නේ. 

 
ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අවශ්ය නැහැ.   

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
අර මන්ත්රීතුමාමද විමරෝධය සටහන් කර ගන්නේ. 
 

ගන රනිේ වික්රමසිාහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුරු  ඉල්ලා නැහැ. අපට වුවමනා නැහැ. 
 

ගන සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Then, there is no Divison. Does the House agree? 
 

ගන මන්ත්රීවන  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
 

 
“1 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 1,829,880,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
1 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 1,517,300,000  

 
“1 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා               

රු. 1,517,300,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
1 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- ස වර්ධන වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.  00,000,000 
 
“1 වන ශීර් මයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු.  00,000,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
1 වන ශීර් මයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැඩසටහන.- ස වර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු. 8,110,000,000  
 

“1  වන ශීර් මයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 
8,110,000,000ක මුදල  උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
1 වන ශීර් මයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

2 වන යර්ෂය.- අග්රාමාතය කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 90 ,970,000  

 
“2 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 90 ,970,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 
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පාර්ලිමේන්තුව  

2 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,               

රු. 7 9,000,000 
 

“2 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා             
රු. 7 9,000,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
2 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 

4 වන යර්ෂය.- උපරිමාධිකරණවල විනිශ්්චයකාරවන  

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 109,830,000 

 
“4 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 109,830,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
4 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.   

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු. 67,900,000 

 
“4 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

67,900,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්්නය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
4 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 

5 වන යර්ෂය.- අමාතය මණ්ඩල කාර්යාලය  
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  09,670,000 

 
“5 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු.  09,670,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
5 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු. 19,000,000 

 
“5 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා              

රු. 19,000,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
5 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 
 

6 වන යර්ෂය.- රාජාය මසේවා මකොමිෂන් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1 1,970,000 

 
“6 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 1 1,970,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

6 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු. 38,600,000 
 

“6 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා            
රු. 38,600,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
6 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.   

 

7 වන යර්ෂය.- අධිකරණ මසේවා මකොමිෂන් සභාව  
 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 73,980,000 

 
“7 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 73,980,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 

7 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග 
කරන ලදී.  
 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  

රු. 9,600,000   
 

“7 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා              
රු. 9,600,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය”  යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
7 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 

8 වන යර්ෂය.- ජාාතික මපොලිස් මකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු.  10,670,000 

 
“8 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු.  10,670,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
8 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු. 3,700,000 

 
“8 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා  
රු. 3,700,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 

රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 
 
8 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
9 වන යර්ෂය.- පරිපාලන අභියාචන විනිශ්්චය අධිකාරිය   

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 17,900,000 

 
“9 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 17,900,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 
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9 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු.  ,075,000 

 
“9 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

1,075,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්්නය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
9 වන ශීර් මයහි 0  වනවැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 

10 වන යර්ෂය.- අේලස් මහෝ ත ෂණ මචෝදනා විමර්ශ්න 

මකොමිෂන් සභාව  
 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 418,800,000 
 

“10 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාහා රු. 418,800,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
10 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                             

රු. 86,000,000 

 

“10 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා   
රු. 86,000,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
10 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

11 වන යර්ෂය.- ුදදේ මකොමිෂන් සභා කාර්යාලය  
  

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම,  
රු. 74,100,000 

 
“11 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 74,100,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
11 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු.   8,500,000 

 
“11 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා  රු. 

118,500,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
11 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

12 වන යර්ෂය.- ජාාතික අධායාපන මකොමිෂන් සභාව  
 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 4 ,370,000 

 
“12 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 4 ,370,000ක  මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

12 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු. 9,350,000 
 

“12 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 
9,350,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්්නය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 
12 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

 

13 වන යර්ෂය.- ශ්රී ලාකා මානව හිමිකේ මකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1 3,400,000 

 

“13 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 1 3,400,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 

යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 
 

13 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,   

රු.  4,400,000 
 

" 3 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

14,400,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය" යන රශ්්නය 

විමසන ලදින් සභා සේමත විය. 

 

13 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

16 වන යර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුව 
 
01  වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,776,250,000 
 

“16 වන ශීර් මයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාහා රු. 1,776,250,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 

16 වන ශීර් මයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 8 3,050,000 
 
“16 වන ශීර් මයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

813,050,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
16 වන ශීර් මයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

17 වන යර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායකතුමාමේ 

කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 43,890,000 

 

“17 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාහා රු. 43,890,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

193 194 



පාර්ලිමේන්තුව  

17 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු.  ,600,000 
 
“17 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

1,600,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්්නය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
17 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

18 වන යර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ ආණ්ු  පක්ෂමේ රධාාන 

සාවිධාායකතුමාමේ කාර්යාලය 
 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 77,160,000 
 

“18 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාහා රු. 77,160,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
18 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 1,850,000 

 
“18 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

2,850,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්්නය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
18 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

19 වන යර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ නායකතුමාමේ 
කාර්යාලය 

 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 86,915,000 

 
“19 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 86,915,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
19 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 8,800,000 
 
“19 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

8,800,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්න්ය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
19 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

20 වන යර්ෂය.- මැතිවරණ මකොමිෂන් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 4,717,800,000 

 
“20 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 4,717,800,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

20 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 

රු.  11,350,000 
 

“20 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 
122,350,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
20 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

21 වන යර්ෂය.- ජාාතික විගණන කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  ,785,470,000 

 
“21 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු.  ,785,470,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
21 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 291,500,000 
 
“21 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

291,500,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන 
රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
21 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

22 වන යර්ෂය.- පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු 
මකොමසාරිස් කාර්යාලය 

 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 14,485,000 

 

“22 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාහා රු. 14,485,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
22 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 650,000 
 
“22 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

650,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්න්ය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 

22 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී. 

23 වන යර්ෂය.- විගණන මසේවා මකොමිෂන් සභාව 
 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 56,070,000 

 
“23 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 56,070,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  
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23 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  
රු. 4,500,000 

 
“23 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

4,500,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්න්ය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
23 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  
 
 

24 වන යර්ෂය.- ජාාතික රසේපාදන මකොමිෂන් සභාව 

 
01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 74,330,000 

 
“24 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු. 74,330,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
24 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 13,550,000 
 
“24 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා රු. 

23,550,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්න්ය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
24 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
 

25 වන යර්ෂය.- සීමා නිර්ණය මකොමිෂන් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- මමමහයුේ වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.  5,055,000 

 
“25 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාහා රු.  5,055,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” 
යන රශ්්නය විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
25 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  මමමහයුේ වැඩසටහන - මූලධන වියදම,  

රු. 810,000 

 

“25 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සාහා          
රු. 810,000ක මුදල උපමල්ඛ්නයට ඇතුළ  කළ යුතුය” යන රශ්න්ය 
විමසන ලදින් සභා සේමත විය.  

 
25 වන ශීර් මයහි 0  වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපමල්ඛ්නමයහි මකොටස  හැටියට තිබය යුතුයයි , මයෝග කරන ලදී.  

 
“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 2,829,880,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 2,517,300,000 

 

“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 2,517,300,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் சசயற்பாடுகள் -  மீண்டுவருஞ் 

சசைவு ரூபா 100,000,000 

 

“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 100,000,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 8,110,000,000 

 

“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 8,110,000,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 2.- பிரதம அமமச்சர் அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 901,970,000 
  

“தமைப்பு 2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 901,970,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 719,000,000 

 

“தமைப்பு 2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 719,000,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச்சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 4.- உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 209,830,000 

 

“தமைப்பு 4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 209,830,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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පාර්ලිමේන්තුව  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 67,900,000 

 

“தமைப்பு 4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 67,900,000 அட்டவமணயிற்  சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 5.- அமமச்சரமவ அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 109,670,000 

 

“தமைப்பு 5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 109,670,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 29,000,000 

 

“தமைப்பு 5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 29,000,000 அட்டவமணயிற்  சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 6.- அரசாங்க சசமவகள் ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 212,970,000 

 

“தமைப்பு 6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 212,970,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 38,600,000 
 

“தமைப்பு 6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 38,600,000 அட்டவமணயிற்  சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 7.- நீதிச்சசமவகள் ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 73,980,000 

 

“தமைப்பு 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 73,980,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 9,600,000 
 

“தமைப்பு 7,  நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 9,600,000 அட்டவமணயிற்   சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 8.- சதசிய சபாலிஸ் ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 120,670,000 

  

“தமைப்பு 8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 120,670,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 3,700,000 

 

“தமைப்பு 8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான  

ரூபா 3,700,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 9.- நிருவாக சமன்முமறயீட்டு நியாயசமப 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 27,900,000 

 

“தமைப்பு 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 27,900,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 1,075,000 

 

“தமைப்பு 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 1,075,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 10.- இைஞ்சம் அல்ைது ஊழல்கள் பற்றிய 

சார்த்துதல்கமளப் புைனாய்வு சசய்வதற்கான ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 428,800,000 
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“தமைப்பு 10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 428,800,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 86,000,000 
 

“தமைப்பு 10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 86,000,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 11.- நிதி ஆமணக்குழு அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 74,100,000 
  

“தமைப்பு 11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 74,100,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 118,500,000 

 

“தமைப்பு 11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 118,500,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 12.- சதசிய கல்வி ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 41,370,000 
 

“தமைப்பு 12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 41,370,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 9,350,000 
 

“தமைப்பு 12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 9,350,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 13.- இைங்மக மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 213,400,000  

“தமைப்பு 13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 213,400,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 14,400,000 
 

“தமைப்பு 13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 14,400,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 16.- பாராளுமன்றம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 2,776,250,000 
  

“தமைப்பு 16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 2,776,250,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 813,050,000 
 

“தமைப்பு 16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 813,050,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 17.- பாராளுமன்ற முதல்வாின் அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 43,890,000 
 

“தமைப்பு 17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 43,890,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 1,600,000 
 

“தமைப்பு 17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 1,600,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 18.- பாராளுமன்ற  பிரதம அரசாங்க சகாறடாவின் 

அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 77,160,000 
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“தமைப்பு 18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 77,160,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 2,850,000 
 

“தமைப்பு 18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 2,850,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
தமைப்பு 19.- பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தமைவர் அலுவைகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 86,915,000 

 

“தமைப்பு 19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 86,915,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 8,800,000 
 

“தமைப்பு 19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 8,800,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 20.- சதர்தல்கள் ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 4,717,800,000 
 

“தமைப்பு 20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 4,717,800,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 122,350,000 
 

“தமைப்பு 20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 122,350,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 21.- சதசிய கணக்காய்வு அலுவைகம்  
 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -   

       மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 1,785,470,000  

“தமைப்பு 21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 1,785,470,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 291,500,000 

 

“தமைப்பு 21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 291,500,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 22.- நிருவாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆமணயாளர் 

அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 24,485,000 

 

“தமைப்பு 22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 24,485,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 650,000 

 

“தமைப்பு 22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 650,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 
 

தமைப்பு 23.- கணக்காய்வு சசமவ ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 56,070,000 

 

“தமைப்பு 23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 56,070,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 4,500,000 
 

“தமைப்பு 23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 4,500,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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தமைப்பு 24.- சதசிய சகாள்வனவு ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 74,330,000 

 

“தமைப்பு 24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 74,330,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 23,550,000 

 

“தமைப்பு 24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 23,550,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 25.- எல்மை நிர்ணய ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் சசைவு ரூபா 15,055,000 
 

“தமைப்பு 25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் சசைவுக்கான 

ரூபா 15,055,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ்சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- சசயல்முமறச் சசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

சசைவு ரூபா 820,000 

 

“தமைப்பு 25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் சசைவுக்கான 

ரூபா 820,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச்சசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,829,880,000, for Head 1, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
 

Head 1, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand part of 
the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,517,300,000 
 

Question, "That the sum of  Rs.2,517,300,000 for Head 1, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 1, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 100,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 100,000,000, for Head 1, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 1, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 8,110,000,000 

 
Question, "That the sum of, Rs. 8,110,000,000, for Head 1, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 1, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 2.- OFFICE OF THE PRIME MINISTER 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 901,970,000 

Question, "That the sum of Rs. 901,970,000, for Head 2, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 2, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 719,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 719,000,000, for Head 2, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 2, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 4.- JUDGES OF THE SUPERIOR COURTS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 209,830,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 209,830,000, for Head 4, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 4, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 67,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 67,900,000, for Head 4, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 
 
Head 4, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 5.- OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 109,670,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 109,670,000, for Head 5, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 5, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 29,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 29,000,000, for Head 5, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

 
Head 5, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
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HEAD 6.- PUBLIC SERVICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 212,970,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 212,970,000, for Head 6, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 6, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 38,600,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 38,600,000, for Head 6, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 
Head 6, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 7.- JUDICIAL SERVICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 73,980,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 73,980,000, for Head 7, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed 
to. 

 
Head 7, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,600,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 9,600,000, for Head 7, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 7, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 
 

HEAD 8.- NATIONAL POLICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 120,670,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 120,670,000, for Head 8, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 8, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,700,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,700,000, for Head 8, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 
 
Head 8, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 9.- ADMINISTRATIVE APPEALS TRIBUNAL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 27,900,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 27,900,000, for Head 9, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 9, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,075,000 

Question, "That the sum of Rs. 1,075,000, for Head 9, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

 
Head 9, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 10.- COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF 
BRIBERY OR CORRUPTION 

  
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 428,800,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 428,800,000, for Head 10, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 10, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 86,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 86,000,000, for Head 10, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

 
Head 10, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 11.- OFFICE OF THE FINANCE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 74,100,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 74,100,000, for Head 11, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 118,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 118,500,000, for Head 11, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 12.- NATIONAL EDUCATION COMMISSION 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 41,370,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 41,370,000, for Head 12, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 12, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 9,350,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 9,350,000, for Head 12, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 12, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 
HEAD 13.- HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 213,400,000 
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Question, "That the sum of  Rs. 213,400,000, for Head 13, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 13, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 14,400,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 14,400,000, for Head 13, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 13, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
HEAD 16.- PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs 2,776,250,000 
 

Question, "That the sum of  Rs 2,776,250,000, for Head 16, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 16, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 813,050,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 813,050,000, for Head 16, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 16, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 17.- OFFICE OF THE LEADER OF THE HOUSE OF 
PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 43,890,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 43,890,000, for Head 17, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 17, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 1,600,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,600,000, for Head 17, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 17, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 18.- OFFICE OF THE CHIEF GOVT. WHIP OF  
PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 77,160,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 77,160,000, for Head 18, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 18, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,850,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,850,000, for Head 18, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 18, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 
HEAD 19.- OFFICE OF THE LEADER OF THE OPPOSITION OF  

PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 86,915,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 86,915,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 8,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 8,800,000, for Head 19, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 20.- ELECTION COMMISSION 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 4,717,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 4,717,800,000, for Head 20, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 20, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 122,350,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 122,350,000, for Head 20, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 20, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 21.- NATIONAL AUDIT OFFICE 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 1,785,470,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,785,470,000, for Head 21, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed  to.  

 
Head 21, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 291,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs.291,500,000, for Head 21, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 21, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

HEAD 22.- OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER 
FOR ADMINISTRATION 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 24,485,000 
 

Question, "That the sum of  Rs.24,485,000 for, Head 22, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  
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Head 22, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 650,000 
 

Question, "That the sum of  Rs.650,000, for Head 22, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"  put and agreed to.  

 
Head 22, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 23.- AUDIT SERVICE COMMISSION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 56, 070,000 

Question, "That the sum of  Rs. 56,070,000, for Head 23,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the  Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 23, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 4,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,500,000, for Head 23, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 23, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 
 

HEAD 24.- NATIONAL PROCURMENT COMMISSION 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 74, 330,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 74, 330,000,  for Head 24, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule"  put 
and agreed to. 

 
Head 24, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.23,550,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 23,550,000, for Head 24,  

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 24, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

HEAD 25.- DELIMITATION COMMISSION 
 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 15,055,000 
 

Question, "That the sum of  Rs.15,055,000, for Head 25, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 25, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 820,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 820,000, for Head 25, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule"  put and agreed to.  

 
Head 25, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

“කාරක සභාව රගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද2 නැවත රැස්දිම 

සාහා අවසර ගත යුතුය"යිද මම මයෝජනා කරනවා.  

  
රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අ. භා. 6.33 ට පාර්ලිමේන්තුවට රගතිය වාර්තා කරනු  පිිසස 
සභාපතිතුමා මූලාසනමයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව රගතිය වාර්තා කරයි   නැවත රැස්වීම 001  මාර්තු 
14වන බ්රහස්පතින්දා.  

 
சநரம் பி.ப. 6.33  மணியாகிவிடசவ, குழுவின் பாிசீைமன பற்றி 

அறிவிக்கும்சபாருட்டு தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று 

அகன்றார்கள். 

குழுவினது பாிசீைமன அறிவிக்கப்பட்டது;  மீண்டும் கூடுவது  

2019 மார்ச் 14, வியாழக்கிழமம. 

 
At 6.33 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on on Thursday, 14th 

March, 2019.  

 
 
 

ආණ්ු ක්රම වයවසථ්ාව යටමත් තීරණය : 

පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලි මේන්තු 

මකොමසාරිස්වරයාමේ වැටුප සහ දීමනා  
அரசியைமமப்பின் கீழான தீர்மானம்: 

நிருவாகத்திற்கான பாராளுமன்ற 

ஆமணயாளாின் சம்பளம் மற்றும் படிகள்  
DETERMINATION UNDER THE CONSTITUTION: 

SALARY AND ALLOWANCES OF THE 
PARLIAMENTARY COMMISSIONER FOR 

ADMINISTRATION  

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf the Prime Minister and Minister of 

National Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development, 
Vocational Training and Skills Development and Youth 
Affairs, I move, 

"Whereas the salary and allowances of the Parliamentary 
Commissioner for Administration (Ombudsman) shall be 

determined by Parliament, in terms of Article 156(3) of the 
Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka as 
amended by the Nineteenth Amendment to the Constitution and 

Section 3(4) of the Parliamentary Commissioner for Administration 

Act, No. 17 of 1981;  

And whereas the Cabinet of Ministers has granted approval to 

revise the monthly salary to be Rs.135,000.00, the monthly 

telephone allowance  to be Rs. 10,000.00 and the monthly fuel 

allowance to be 225 liters with effect from 01.06.2018;  

Accordingly, that this Parliament determines that the monthly 
salary and allowances of the Parliamentary Commissioner   for 
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Administration (Ombudsman) be revised as aforementioned in terms 

of Article 156(3) of the Constitution and Section 3(4) of the 

Parliamentary Commissioner for Administration Act, No. 17 of 

1981." 

 
 

රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කේතැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 

ගන ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුම, 2 "පාර්ලිමේන්තුව දැන් කල් තැබය 

යුතුය"යි මා මයෝජනා කරනවා. 

 
රශ්්නය සභාභිුදඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 

 
 

ගන කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! මේ අවස්ථාමේදී ගරු , මයෝජය 

කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිමණනවා ඇත. 

  
අනතුනව ගන කථානායකතුමා මූලාසනමයන් ඉවත් වූමයන්,  

ගන නිමයෝජාය කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகைசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தமைமம 

வகித்தார்கள். 

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

ගන නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාව කල් තබන අවස්ථාමේ මයෝජනාව ඉදිරිප  කිරීම2 ගරු 

එස්.මා. මුතුටමමාරණ මන්ත්රීතුමා. 

 

 

ආක්රමිසක ජාලජා පැ ෑටි පාලනයට ජාාතික වැඩ 

පිළිමව ක්  
நீரகத் தாவரங்களின் ஆக்கிரமிப்மபக் 

கட்டுப்படுத்தும் சதசிய சவமைத்திட்டம்  
NATIONAL PROGRAMME FOR CONTROL OF INVASIVE 

AQUATIC PLANTS   

 

[අ.භා.6.34] 
 

ගන එස්. සී.  ුදතුකුමාරණ මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගරු , මයෝජය කථානායකතුම, 2 සභාව කල් තබන 

අවස්ථාමේදී පහත සාහන් මයෝජනාව මා ඉදිරිප  කරනවා: 

"කිික කාර්මික දිස්ත්රි කය  වන අනුරාධපුර දිස්ත්රි කමේ 

සුළු හා මධයම රමාණමේ වැේ2 ජපන් ජබර රමුඛ් ජලජ 

පැළෑටිවලින් ශීඝ්රමයන් ආක්රමණය කරමගන යාම , සා වැේ 

පේධතියට විශ්ාල තර්ජනය  දි ඇත. මමය මර්දනය කිරීමට වැඩ 

පිළිමවළ  ඉතා ඉ ම, න් මනොම මයදුවමහො 2 දිස්ත්රි කමේ වැේ 

පේධතිය විනාශ් දිම වැළැ දිම  මනොහැකිය. මේ මහේතුමකොටමගන 

අනාගතමේ දි මගොවිතැනට හා පානීය ජලය ලබා ගැනීම පිළිබාව 

විශ්ාල අර්බුදයකට මුහුණදීමට න්දු මේ. එය අනාගත පරේපරාවට 

දැඩි මසේ බලපෑ හැක. ඒ , සා මමම ජල පැළෑටි වැේ ආක්රමණය 

කිරීම සේබන්ධව ජනතාව දැනුව  කර මේ සේබන්ධව ජාතික 

වැඩ පිළිමවළ  වහාම දිය  කළ යුතු බව මම මේ ගරු සභාවට 

මයෝජනා කරමි."  

ගරු , මයෝජය කථානායකතුම, 2 අද අමක රමට් කිිකකර්ම 

ඇමතිවරයා අමක රමේශ්මේ ඇමතිවරමය . එතුමාමද පියා 2 

මමද පියා  මගොවිතැ, න් තමයි අපව මපෝ ණය කමළේ. අද රමට් 

වැදග  තැනකට ඇවිල්ලා තිමබන ඒ මගොදින්මද පුතුන් වන අපට 

යුතුකම  තිමබනවා2 කිික කර්මාන්තයට බලපාන මමවැ,  

කාරණා සේබන්ධමයන් මසොයා බැලීමට. අද ඉතා ශීඝ්ර මලස මේ 

ජපන් ජබර වැ,  ජලජීදි පැළෑටි වැදි අනුරාධපුර දිස්ත්රි කමේ 

විශ්ාල වැේ ආක්රමණය කරමගන යනවා. ගරු ඇමතිතුම, 2 

ඔබතුමා  දන්න "කටියා වැව" සාමානයමයන් මධයම රමාණමේ 

වැව . ගරු ඇමතිතුම, 2 පරිසරය අතිනු  එය හරි ලස්සන 

තැන . හැබැයි2 අද වැේ බන්ඩ එම  ඉාන් වැව දිහා බැලුවාම 

මපමනනවා2 වැමේ අ කර  0කට2  5කට වැඩි රමාණය  මේ 

ජපන් ජබරවලින් වැන්ලා තිමබන අන්දම. අද වැේවල ජපන් ජබර 

හැදිලා2 තප  ඇති මවලා ඒ තප  පා මවනවා. ඔබතුමා එම 

රමේශ්ය ගැන දන්නවා. විමශ්ේ මයන්ම ඉලු පල්ලම රමේශ්මේ2 

ගන්තිරියාගම වැමේ මේ තප  සුළඟ හමන හමන ආකාරයට 

මවනවා. මේක රමට් ජනතාවමද සල්ලිවලින්2 ආණ්ඩුමේ 

සල්ලිවලින් මකොන්ත්රා  ක්රමයට මේ වැේ  සේධ කරන්න යනවාට 

වඩා2 මමම රමේශ්මේ මගොවි ජනතාව මේ සේබන්ධමයන් දැනුව  

කරලා2 මගොවි ජනතාවට මේ මකමරහි කැ ටමම  ඇති කරන්න 

පුළුවන් වැඩ පිළිමවළ  සකස් කරන්න කියලා මම 

තමුන්නාන්මසේමගන් ඉල්ලීම  කරනවා.  

මඩ ගු2 මැමල්රියා වාමද මේවල් ජාතික වයාපාර බවට 

පරිවර්තනය කරලා මර්දනය කරන්න පුළුවන් නේ2 අපි  මගොවි 

ජනතාව දැනුව  කරලා2 මගොවි ස විධාන දැනුව  කරලා2 මේක 

සහමුලින්ම මර්දනය කිරීමට වැඩ පිළිමවළ  ඇති කළ යුතුයි. 

අමක මයෝධ ඇළ තල්ලෑමේ ඇ, කට් එක ළඟට එනමකොට 

කිමලෝමීටර් 16.05  තිමබනවා. මගොවි ස විධාන වින් ගණන  මේ 

ඇමළන් වතුර ගන්නවා. සාමාජිකමයෝ 32000කට අධික 

රමාණය  ඉන්නවා. අපි මේ 32000කට අධික රමාණය දැනුව  

කරලා යේ වැඩ පිළිමවළ  සැලසුේ සහගතව ඇති කමළො 2 

ජපන් ජබර එ ක යේකින් සටන  කරලා මේක සහමුලින්ම නැති 

කරන්න අපට පුළුවන් මවනවා.  

මයෝධ ඇළ මහවැලියට අයිති කෑල්ල . අපට මේක හේබ 

මවනවා අඩුයි. හැබැයි2 අමක දිසත්්රි කමේ ටමඩා වැේ තුන්දහස් 

ගණන  තිමබනවා. මගොවි ස විධාන එ දහස් ගණන  ඉන්නවා. 

මි, ස්සු වැමේ නාන්න යනමකොට2 අ  මදකින් ජපන් ජබර 

මදපැ තට කරලා නානවා. වතුර යට ගිහිල්ලා නැවත උඩට 

එනමකොට ජපන් ජබර ඔළුමේ වදිනවා. නාන පුේගලමයෝ ජපන් 

ජබර එක අහුර  බැගින් අරමගන දැේමා නේ2 යේ රමාණයකට ඒ 

වැමේ ජපන් ජබර විනාශ් කරන්න පුළුවන්2 ඒ සේබන්ධමයන් 

ජනතාව දැනුව  කරලා තිබුණා නේ. 

ඒ , සා මම තමුන්නාන්මසේමගන් ඉල්ලා න්ටින්මන් අනුරාධපුර 

දිස්ත්රි කය ආදර්ශ්යට අරමගන මගොවියටමමද පුමත  වශ්මයන්  

213 214 



පාර්ලිමේන්තුව  

මේ සේබන්ධමයන් යේ වැඩ පිළිමවළ  සාකච්ඡා කරලා2 

මකොන්ත්රා  ක්රමමයන් බැහැර මවලා2 මගොවියා , රන්තරමයන්ම 

මේ ජපන් ජබර විනාශ් කිරීමේ සටනට මයොමු කරන්න කියලායි. 

මේ වැේ ටික පිරින්දු කරලා2 මේ වැේ අමක අනාගත පරේපරාවට 

බාර මදන්න පුළුවන් නේ තමයි2 අමක කාලමේ අමක යුතුකම  

හරියට කළා මවන්මන්. ඒ සාහා ඔබතුමාමද අවධානය මයොමු 

මේවා කියා රාර්ථනා කරමින් මම , හඬ මවනවා.  

[අ.භා.6.40] 
 

ගන ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமைவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගරු , මයෝජය කථානායකතුම, 2 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී එස්.මා. 
මුතුටමමාරණ මන්ත්රීතුමා වින්න් මගමනන ලද සභාව කල් තැබීමේ 
මයෝජනාව ස්ථීර කරමින්2 මගොවි ජනතාව , මයෝජනය කරන 
මහජන , මයෝජිතමය  විධියට මම  ඒ ගැන වචන කීපය  කථා 
කරන්න කැමැතියි. සතය මලසම මේ රට වැේ රාජයය . වැමවන් 
උපන් ස ස්කිතියකින් තමයි අමක ස ස්කිතිය මපෝ ණය මවලා 
තිමබන්මන්. වැව අේමා වාමගයි; වැව පියා වාමගයි. වැමවන් අපට 
ටමඹුරට වතුර මදනවා. නාන්මන්2 මබොන්මන් අමක ජීවිතය පණ 
ගස්වන්මන් මේ පණ ගැමහන ජීවිතවලට ජීවිතය මදන්මන් වැව. ඒ 
, සා වැේ ආර  ා කර ගැනීම අපි න්යලු මදනාමදම වගකීම . 
මේ වි ය භාර ඇමතිතුමා අනුරාධපුර දිස්ත්රි කමේ වැේ බැඳි 
රාජයමේ වන්,  හ ප තුමේ ඈත පිටිසර2 අම  කරගැට තිමබන 
මගොදින්මද ඡන්දමයන් ප  වුණු මකමන . එතුමා මගොවියා 2 
මගොවිතැන  දන්නා මකමනටම විධියට අපි හඳුනාමගන ඉන්නවා. 
ඒ , සා එතුමා මේ කාරණය පිළිබාව විමශ්ේ  අවධානයකින් 
කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්්වාස කරනවා. අපි හැමමෝම ජීව  
මවන මේ රට කිිකකාර්මික රට . වැේ දහස ් ගණන  තිබුණු2 
වැමවන් උපන් ස ස්කිතියක පුරවැන්මයෝ විධියට සේරදායිකව 
පරේපරාගතව පරිවර්තනය මවච්ච රටක ජීව  මවන අපි මේ වැේ 
ටික ආර  ා කර ගත යුතුයි. මේ කාරණා ටික මම , මයෝජනය 
කරන අේපාර දිස්ත්රි කයට එමසේම අදාළ මනොවුණ 2 අමක 
මුතුටමමාරණ මන්ත්රීතුමා කියන පාන් සහ ජපන් ජබරවලින් -ජලජ 
පැළෑටිවලින්- වැේ මගොඩමවමින් තිමබනවා. වැේවල ජල ධාරිතාව 
දිගින් දිගටම අඩු මවමින් තිමබනවා. සතිය  වැස්මසො  වැේ වාන් 
දානවා. සති මදක  පෑේමවො  වැේ හි මානවා. ඇයි? වැේ 
මගොඩදිම , සා ජලය රාවා තබා ගැනීමේ හැකියාව නැති මවලා2 
වැේවල ජල ධාරිතාව ඉතාම අඩු මට්ටමකයි තිමබන්මන්. මම 
දිගටම මේ සේබන්ධමයන් කථා කරන්න අවශ්යතාව  නැහැ. මම 
හිතනවා2 ගරු ඇමතිතුමාමද අවධානය මේ ගැන මයොමු මවයි 
කියලා. එතුමාට මේ ගැන අවමබෝධය  තිමබනවා. එතුමා 
, මයෝජනය කරන දිස්ත්රි කමේ ජනතාව විතර  මනොමවයි2 මේ 
රමට් එමසේ විනාශ් දි යන මේශීය සේරදායික මගොවියා 2 මගොවි 
තැන 2 ආර  ා මකොට ගැනීම සාහා එතුමා ක්රියා කරයි කියලා 
මම බලාමපොමරො තු මවනවා.  

 එතුමා "මසේනා" දළඹුවා සේබන්ධමයන් ඉ ම, න් ක්රියා 

මාර්ග ගන්නවා කිේවා. ඒ වමදම එතුමා ඉ ම, න් ක්රියා මාර්ග 

අරමගන තිමබනවා. හැබැයි2 මේ ග  ක්රියා මාර්ග එතුමා මකමසේ 

මවත  , ලධාරින්මද යේ අඩු පාඩුකේ , සා සාධාරණය මබොමහෝ 

තැන්වලට ඉ ්ට මවලා නැහැ. අේපාර දිස්ත්රි කමේ විශ්ාල 

පිරිසකට මේ "මසේනා" දළඹුවාමගන් මවච්ච හා, මයන් ලැබුණු 

වන්දි රමාණය කින්මසේ ම සාධාරණ නැහැ. මබොමහෝ මදමනටමට 

සත පහකව  වන්දිය  ලැමබන්මන් නැහැ. ඒ , සා එතුමා ඒ 

ගැන  අවධානය මයොමු කරලා කටයුතු කරයි කියලා මම විශ්්වාස 

කරනවා. මුතුටමමාරණ මන්ත්රීතුමා කාලීන2 කාමලෝචිත2 

මගොවියාමද , මයෝජිතමය  විධියට එතුමා යුතුකම ඉ ්ට කරන්න 

මගනාපු මයෝජනාව නැවත  ස්ථීර කරමින්2 ගරු ඇමතිතුමාමද 

අවධානය මයොමු මකොට ඉතා ඉ ම, න් මේ සාහා වැඩ පිළිමවළ  

මයොදන්න කියලා ඉල්ලා න්ටිමින් මම නතර මවනවා. මබොමහෝම 

ස්තුතියි. 
 

ගන නිමයෝජාය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මබොමහොම ස්තුතියි.  
 

මීළඟට2  ගරු ඇමතිතුමාමද පිළිතුරු කථාව. 

[අ.භා 6.44] 
 

ගන පී. හැරිසන් මහතා (කිෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්කක 

කටයුතු, පශු සේපත් සාවර්ධාන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා 

ජාලජා සේපත් සාවර්ධාන අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பீ. ோிசன் - கமத்சதாழில், கிராமியப் 

சபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நமட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்பாசனம், கடற்சறாழில் மற்றும் நீரகவள மூைங்கள் 

அபிவிருத்தி  அமமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development) 

ගරු , මයෝජය කථානායකතුම, 2 මමද දිස්ත්රි කය 

, මයෝජනය කරන ගරු මුතුටමමාරණ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිප  කරපු2 ඒ 

වාමදම අමක අේපාර දිස්ත්රි කය , මයෝජනය කරන ගරු විමලදිර 

දිසානායක මන්ත්රීතුමා ස්ථීර කරපු මයෝජනාව ඉතාම ම 

කාමලෝචිත වාමදම2 රාමයෝගික මයෝජනාව . සමස්තය ග තාම 

අද රමට් තිමබන මහා පරිමාණ මලොටම ජලාශ් ඇමරන්න ඉතිරි 

මධය වාරිමාර්ග සහ මගොවිජන මසේවා වාරිමාර්ගවලට සැල්දි, යා 

සහ ජපන් ජබර කියන ශ්ාක , සා එක පැ තකින් වැේවල අලු  

මගොඩදිම  මවලා තිමබනවා. අමන  පැ මතන් මේ ශ්ාක 

ගහනය වර්ධනයදිම , සා කරවර කර්මාන්තයට 2 කිික 

කර්මාන්තයට  මේක ඍජුවම බලපාන කාරණය  මවලා 

තිමබනවා. 

ගරු , මයෝජය කථානායකතුම, 2 අ මක කිික කර්මාන්තයට 

කිික රසාය, ක ද්රවය භාවිත කිරීම  එ ක තමයි2 ජපන් ජබර සහ 

සැල්දි, යා ශීඝ්රමයන් වර්ධනය මවන්න පටන් ග ම . අපි  

වාමදම මගොවි ජනපදය  , මයෝජනය කරන ගරු මන්ත්රීවරයටම 

හැටියට ඔබතුමා දන්නවා2 ඉතිහාසමේ මමවැ,  ත  වයන් අපට 

මමතරේ දකින්න ලැබුමණ් නැහැයි කියලා. නමු  අවුරුදු  5 2 

10  වැ,  කාලය  අතර තුරදී තමයි ජපන් ජබර සහ සැල්දි, යා 

මබෝ දිම ඉතාම   මේගව ව න්දු වුමණ්. මේ සාහා දැනට 

වාරිමාර්ග මදපාර්තමේන්තුව 2 කිිකකර්ම මදපාර්තමේන්තුව 2 

ජලජීදි ආයතන ගණනාවටම  එකතුමවලා වජව විවිධ ව ක්රම 

අනුගමනය කරලා තිමබනවා. සැල්දි, යා විනාශ් කිරීම සාහා 

වජව විවිධ ව ක්රම මඟින් කිමීන් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ තුළින් 

න්යයට 75  පමණ සාර්ථක රතිලල ඇති කරමගන තිබුණ 2 ඒ 

තුළින් ජපන් ජබර කියන ශ්ාකය විනාශ් කිරීම අපහසුමවලා 

තිමබනවා.  

අමක එස්.මා. මුතුටමමාරණ මන්ත්රීතුමා කිේවා2 මේ 

සේබන්ධමයන් මගොදින් උනන්දු කරන්න ඕනෑය2  මගොදින් 

දැනුව  කරන්න ඕනෑය කියලා. මගොදින් මේ කාර්ය භාරය 

දන්නවා. රාමයෝගිකව අපි ඒ අය දැනුව  කරලා  තිමබනවා. 

හැබැයි2 මුතුටමමාරණ මන්ත්රීතුම, 2 මා ඔබතුමාට එක 

උදාහරණය  කියන්නේ. ඔබතුමා 2 මම  , මයෝජනය කරන 

අනුරාධපුරය දිස්ත්රි කමේ ගන්තිරියාගම වැව හැම කන්නයකම 

වාමද  සේධ කරනවා. ඒ වැව සේපූර්ණමයන්ම පිළිසකර කළා. 
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[ගරු එස.් මා.  මුතුටමමාරණ මහතා] 
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හැබැයි එක කන්නය  ඉවර මවනමකොට නැවත  වැමවනවා. 

ඒවා ඉතාම  ශීඝ්රමයන් වර්ධනය මවනවා. ගරු , මයෝජය 

කථානායකතුම, 2 දැනට වාරිමාර්ග මදපාර්තමේන්තුමවන් රුපියල් 

බලියන ගණන  වැය කරලා2 වැමවන් ඉව  කරන ජපන් 

ජබරවලින් කාබ, ක මපොමහොර ,  ්පාදනය සාහා වැඩසටහන  

කරමගන යනවා. ගරු , මයෝජය කථානායකතුම, 2 කිිකකර්ම 

ඇමතිවරයා හැටියට මා ප වුණු වහාම 10 9.0 .3 වන දින මේ 

සේබන්ධමයන් කැබනට් පත්රිකාව  ඉදිරිප  කළා. මා ප වුමණ් 

ජනවාරි මාසමේදීයි. මාසය  ඇතුළත කැබනට් පත්රිකාව  

ඉදිරිප  කර තිමබනවා2 පින්ලන්ත රජමේ ආධාර යටම  වසර 

5 2 වසර 7  ඇතුළත මේ කටයුතු කරන්න. එක පැ තකින්2 මේ 

වාමදම ඔවුන්ට ඇති වුණු ත  වයන් , සා ඒ අයට මහොා අ  

දැකීේ තිමබනවා. ඒ මගොල්ලන්මද තා  ණය උපමයෝී  

කරමගන මේ ජපන් ජබර සහ සැල්දි, යා කියන ශ්ාක වර්ග විනාශ් 

කිරීමට 2 ඒ සාහා අවශ්ය යන්මත්රෝපකරණ මිලදී ගැනීමට  

අවශ්ය කටයුතු දැන් අපි කරමගන යනවා. රට තුළ මේ ත  වය 

තිබුමණො  කිික කර්මාන්තය ඉතාම  පසු බැමාමකට ල මවනවා. 

ගරු ,  මයෝජය කථානායකතුම, 2 සමස්තය  හැටියට අවුරුේද  

ඇතුළත මේ ශ්ාකය ශීඝ්රමයන් වර්ධනය දිම , සා වැේවල තිමබන 

ධාරිතාව ඉතාම ම අඩුමවනවා. ඒ වාමදම අපි බලාමපොමරො තු 

වුණු අස්වැන්න ලබා ගන්න  බැරි මවනවා. මමොකද2 වර් ා 

කාලයට මේ වැේ පිටාර ගලනවා හැමරන්න වැේවල වතුර රාවා 

ගැනීමේ හැකියාව ඉතාම  අඩුමවලා තිමබනවා. අවුරුදු  5 2 

අවුරුදු 10  වැ,  කාලය  ඇතුළත වද, කව ඉතාම  

මේගමයන් ජලාශ්මේ ජලය මතුපිට මේ ශ්ාක වර්ධනය මවනවා. 

මේ ත  වය ඉතාම  භයානක ත  වය . මේ විධියට ගිමයො  

එතුමා මපන්වා දුන්නා වාමදම කිික කර්මාන්තය ඉතාම  අභාගය 

සේපන්න ත  වයකට ප මවන්න ඉඩ තිමබනවා. ඒ , සා 

විමශ්ේ මයන්ම වි ය භාර ඇමතිවරයා හැටියට මා ඒ 

සේබන්ධමයන් කටයුතු කිරීමට මපලඹිලා  තිමබනවාය කියන 

එක  මත  කරනවා.  

ඒ විතර  මනොමවයි. අේපාර දිස්ත්රි කය , මයෝජනය කරන 
අමක විමලදිර දිසානායක මන්ත්රීතුමා මසේනා දළඹුවා 
සේබන්ධමයන් කිේවා. මා ඒ ගැන  වචනය  කියන්න ඕනෑ. ගරු 
,   මයෝජය කථානායකතුම, 2 මසේනා දළඹුවා , සා වගා හා,  න්දු වූ 
අයට කිික ර  ණ මණ්ඩලමයන් වන්දි ලබාදීම න්දු වුමණ්2 ඒ 
රමේශ්වල දිසාපතිවරුන්2 රාමේශීය මල්කේවරුන්2 ඒ වාමදම 
කිිකකර්ම පර්මේ ණ ,  ්පාදන සහකාරවරුන් සහ මගොවි 
ස විධාන එකතුමවලා දීපු , ර්මේශ් අනුවයි. 

අපට මුදල් මගදිමේ කින්දු ගැටලුව  නැහැ. මේ සාහා රුපියල් 
මිලියන 150  අපට කැබනට් මණ්ඩලමයන් මවන් කරලා දීලා 
තිමබනවා. හැබැයි2 ඒ ඒ දිස්ත්රි කවල මා කලින් කියපු , ලධාරින් 
සහ ස විධාන එකතුමවලා තමයි මසේනා දළඹුවාමගන් වුණු හා, ය 
, ර්ණය කරලා අපට ලැයිස්තු දුන්මන්. කවුරුන් මහෝ මකමනටම 
කියනවා නේ අපට මේ වාමද අසාධාරණය  මවලා තිමබනවා 
කියලා2 ඒ ගැන බලන්න අපි ඒ රමේශ්මේ දිසාපතිවරයා2 රාමේශීය 
මල්කේ සහ මගොවිජන මසේවා මදපාර්තමේන්තුමේ කි.ප., .ස. 
, ලධාරි මඩුල්මලන් සමන්විත කමිටුව  රාම , ලධාරි වසේ 
මට්ටමමන් ප  කරලා තිමබනවා. ඒ කමිටුවල , ර්මේශ්ය අනුව 
තමයි අේපාර දිස්ත්රි කයට රුපියල් එ මකෝටි හැටල  ය   -
රුපියල් මිලියන දාසය - පසුගිය  0මව,  දා මගේමේ ගරු 
, මයෝජය කථානායකතුම, . තව  කාමද මහෝ අභියාචනා 
තිමබනවා නේ2 දිසාපතිවරයා ඒක අනුමත කරලා එේමවො  ඒ 
අවශ්ය මුදල් රතිපාදන මදන්න අපට පුළුවන්. හැබැයි2 මේ 
ත මසේරු කිරීම කිිකකර්ම අමාතයා ශ්ය හැටියට මකොළඹින්ව 2 
මප ේගලිකව මමව  මැදිහ මවලා මනොමවයි න්ේධ කරන්මන්. ඒ 
අදාළ දිස්ත්රි කවල දිසාපතිවරු  සහ මා කලින් සාහන් කළ 
කමිටුව තමයි අපට ඒ , ර්මේශ්  ලබා දුන්මන්. මා දන්නා විධියට 
අේපාර දිස්ත්රි කමේ තමයි වැඩිම අස්වනු හා, යකට ල  වුමණ්. 
ඉන් පසුව ගරු , මයෝජය කථානායකතුමා , මයෝජනය කරන 

මමොනරාගල දිස්ත්රි කයට හා,  වුණා. ඉන් පසුව මා , මයෝජනය 
කරන අනුරාධපුරය දිස්ත්රි කයට හා,  වුණා.  

ගරු , මයෝජය කථානායකතුම, 2  මසේනා දළඹුවාමද හා, ය 
ගැන කියනවා නේ2 කියන තරේම යකා කළු නැහැ.  ල කා 
ඉතිහාසමේ වැඩිම බඩ ඉරිඟු අස්වැන්න ලැබලා තිමබන්මන්  මේ 
අවුරුේමේ. දැනට අපට වාර්තාමවලා තිමබන හැටියට 
මමට්රි මටොන් ල   3කට වැඩි රමාණයක අස්වැන්න  ලැබලා 
තිමබනවා. අපි මසේනා දළඹුවාමද හා, ය ස ඛ්යාමල්ඛ්න අනුව 
ගණනය කමළේ2 අනුමාන කමළේ2 න්යයට  9කට වැඩිය අඩුයි 
කියලා. හැබැයි2 දැන් වන මකොට ලැමබන මතොරතුරු අනුව න්යයට 
 0ක පමණ හා, ය  තමයි න්ේධමවලා තිමබන්මන් කියලා                       
වාර්තා මවනවා. විමශ්ේ මයන්ම කිිකකර්ම අමාතයා ශ්ය2 
මදපාර්තමේන්තුව2 මගොවි ස විධාන2 කි.ප., .ස. මහ වරු2 අමක 
මදපාර්තමේන්තුමේ , ලධාරින් ඇතුළු න්යලුමදනාමදම අවධානය 
ඒ සේබන්ධමයන් මයොමු කළා. ඒ සාහා අපට සෑම මාධය 
ආයතනය ම උදවු කළා. ඒ වාමදම2 රාමේශීය වශ්මයන් ඒ 
මකොට්ඨාසවල ඉන්න දිසාපතිවරුන්මද ඉාලා න්යලු   ම ේත්ර 
, ලධාරින් එකතුමවලා කළ මමමහයුමේ රතිලලය  මලස අපට 
මේ මසේනා දළඹුවා  ඉ මනටම පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාව  
ලැබලා තිමබනවා.  

ගරු , මයෝජය කථානායකතුම, 2 අපි ඊළඟ කන්නමේ වගා 
කරේදී මේ කන්නමේ  ලබා ග  අ දැකීේ උපමයෝගි කරමගන 
ක්රමව 2 මහොා වැඩ පිළිමවළ  සහිතව වගාව ආරේභ කමළො  
මීට  වඩා සාර්ථක වය  ලබා ගන්නට පුළුවන් මේවි කියලා මා 
හිතනවා.  

ගරු එස්.මා. මුතුටමමාරණ මන්ත්රීතුම, 2 මම මේ කාරණා ටික 
ඔබතුමාට කිේමේ ඔබතුමා අේපාර දිස්ත්රි කමේ මගොවි ජනතාව 
මවනුමවන් , තර කථා කරන2 මලොටම හැඟීමකින් කටයුතු කරන 
මකමන  , සායි. මා ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි2 යේකින් 
මකමනටමට අසාධාරණය  න්ේධමවලා තිමබනවා නේ2 ඒ 
මකොට්ඨාසමේ දිසාපතිවරයාට2 රාමේශීය මල්කේවරයාට2 
මගොවිජන මසේවා මකොමසාරිසව්රයාට ඒ න්දු වූ හා, ය 
සේබන්ධමයන් අභියාචනය  ඉදිරිප  කරන්න කියලා. 
අසාධාරණය  මවලා තිමබනවා නේ ඒ සේබන්ධමයන් 
සාධාරණය ඉ ්ට කරන්න  අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක  
මේ අවස්ථාමේදී මත  කර න්ටිනවා.  

විමශ්ේ මයන්ම ගරු එස්. මා. මුතුටමමාරණ මැතිතුමා  
කිිකකාර්මික රමේශ්යක මන්ත්රීවරයටම හැටියට 2 මගොවි 
ජනතාව  සමඟ උමරන් උර ගැටිලා තමන්මද රමේශ්මේ 
ජනතාවමද රශ්්න මේ ගරු සභාවට ඉදිරිප  කරන මන්ත්රීවරයටම 
හැටියට  මේ කාමලෝචිත මයෝජනාව මගන ඒම ගැන  ස්තුතිවන්ත 
මවනවා. ඒ වාමදම2  වි ය භාර ඇමතිවරයා හැටියට කළ හැකි 
උපරිම කාර්ය භාරය ඉටු කරන්නට ම ාා ඇප කැප මවලා වැඩ 
කරන බව රකාශ් කරමින්2 මේ කාලය ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත මවමින් මා , හඬ මවනවා ගරු , මයෝජය 
කථානායකතුම, . 

 
රශ්්නය විමසන ලදින්, සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.54ට, 001  මාර්තු 0  වන 
දින සභා සේමතිය අනුව, 001  මාර්තු 14 වන බ්රහස්පතින්දා ප. භා.  
 .30 වන මතක් කේ ගිමේය. 

அதன்படி பி. ப. 6.54 மணிக்குப் பாராளுமன்றம், அதனது 2019 

மார்ச் 09 ஆந் திகதியத் தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2019 மார்ச் 14, 

வியாழக்கிழமம மு.ப. 9.30 மணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.54 p.m. until 9.30 a.m. on 
Thursday, 14th March, 2019 pursuant to the Resolution of  Parliament 
of  09th March, 2019.  
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සැ.යු. 
 

මමම වාර්තාමේ අවසාන මුද්රණය සාහා ස්වකීය කථාවල , වැරදි කළ යුතු තැන් ද වනු රින් මන්ත්රීන් මින් පිටපත  මගන 
 , වැරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලටමණු මකොට2 පිටපත ලැබී මදසතිය  මනොඉ මවා  

හැන්සාඩ් ස ස්කාරක මවත ලැමබන මසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் சசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தமது பிரதியில் சதளிவாகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படாத பிரதி கிமடத்த இரு வாரங்களுள் ேன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා මකො ඹ 5 ිරන පන මාවමත්  

රජාමේ රවිත්ති මදපාර්තමේන්තුමේ පිහිටි රජාමේ රකාශ්න කාර්යාාශ්මයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

මමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk මවේ අඩවිමයන්  

බාගත ක  හැක. 
 
 
 
 
 

ேன்சாட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள சகாழும்பு 5, கிருைப்பமன மாவத்மதயிலுள்ள  

அரசாங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசாங்க சவளியீடுகள் அலுவைகத்தில்   

பணம் சசலுத்திப் சபற்றுக்சகாள்ளைாம். 

 

 

இந்த ேன்சாட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் சசய்ய முடியும். 
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