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(i)

1978 අශක 16 ෙරන වි ව
ථ විෙයාල පනශත් 21 වගන්තිය ්හ 1 9
වගන්තිය ්මඟ කියවිය ුතතු 27(1 වගන්තිය යටශත් වි ව
ථ විෙයාල
රතිපාෙන ශකොමිෂන් ්භාශේ , ර්ශශ ය ්ිතතවව ශ්රී ලශකාශේ
ශකො ඹ වි ව
ථ විෙයාලශආ ්ගන්තුක ්් කාරක හා විශේක
ක මනාකරණ අනයයන අශ යක් පිිතටුවීම ්ම්බන්නශයන් ස්්ථ
අනයාපනව තාක්ෂණ ්හ නශවෝත්පාෙන අමාතයවරයා විවනන් ්ාෙන
ලදුවව 2020 ජානවාරි 0 දිනැති අශක 2160/(2 ෙරන අති විශ ෂ
ේ ගැ්ට්
පත්රශආ ප කරන ලෙ , යමය;

(ii)

1978 අශක 16 ෙරන වි ව
ථ විෙයාල පනශත් 21 වගන්තිය ්හ 1 9
වගන්තිය ්මඟ කියවිය ුතතු 27(1 වගන්තිය යටශත් වි ව
ථ විෙයාල
රතිපාෙන ශකොමිෂන් ්භාශේ , ර්ශශ ය ්ිතතවව ශ්රී ලශකාශේ
ශේරාශෙණිය වි ව
ථ විෙයාලශආ ඉශරීවන භාෂාව ඉගැන්වීශම් අනයයන
අශ යක් පිිතටුවීම ්ම්බන්නශයන් අනයාපන අමාතයවරයා විවනන්
්ාෙන ලදුවව 2020 ්ැේතැම්බර් 11 දිනැති අශක 2192/6 ෙරන අති
විශ ෂ
ේ ගැ්ට් පත්රශආ ප කරන ලෙ , යමය;

(iii)

1978 අශක 16 ෙරන වි ව
ථ විෙයාල පනශත් 21 වගන්තිය ්හ 1 9
වගන්තිය ්මග කියවිය ුතතු 27(1 වගන්තිය යටශත් වි ව
ථ විෙයාල
රතිපාෙන ශකොමිෂන් ්භාශේ , ර්ශශ ය ්ිතතවව ශ්රී ලශකා රුණු
වි ව
ථ විෙයාලශආ වයාපාර ක මනාකරණ අනයයන අශ යක් පිිතටුවීම
්ම්බන්නශයන් අනයාපන අමාතයවරයා විවනන් ්ාෙන
ලදුවව 2020 ්ැේතැම්බර් 11 දිනැති අශක 2192/6( ෙරන අති විශ ෂ
ේ
ගැ්ට් පත්රශආ ප කරන ලෙ , යමය;

(iv)

1978 අශක 16 ෙරන වි ව
ථ විෙයාල පනශත් 20(( (් වගන්තිය යටශත්
ගම්පහ විරමාර්චි  ්ුතර්ශේෙ විෙයායතනශආ අනයක්ෂක ශවනුවට
2020 ජු,  1 දින වනට බලපැවැත්ශවන පරිදි , වන බලනරයා ශල්
ශජායෂථම මහාරාර්ය ජා, තා අශිවිරම ලියනශේ මහත්මිය පත්කිරීම
්ම්බන්නශයන් ස්්ථ අනයාපනව තාක්ෂණ හා නශවෝත්පාෙන
අමාතයවරයා විවනන් ්ාෙන ලදුවව 2020 ජු,  29 දිනැති අශක 2122/4
ෙරන අති විශ ෂ
ේ ගැ්ට් පත්රශආ ප කරන ලෙ , යමය; ්හ

(v)

1978 අශක 16 ෙරන වි ව
ථ විෙයාල පනශත් 20(( (් වගන්තිය යටශත්
ශ්රී ලශකාශේ යාපනය වි ව
ථ විෙයාලශආ සපලපලපති ශවනුවට 2020 මැි
07 දින වනට බලපැවැත්ශවන පරිදි , වන බලනරයා ශල් ්ම්මා, ත
මහාරාර්ය
කදිර්කාමනාෙන්
කන්ේාමි
මහතා
පත්කිරීම
්ම්බන්නශයන් ස්්ථ අනයාපනව තාක්ෂණ හා නශවෝත්පාෙන
අමාතයවරයා විවනන් ්ාෙන ලදුවව 2020 ජු,  29 දිනැති අශක 2122/2
ෙරන අති විශ ෂ
ේ ගැ්ට් පත්රශආ ප කරන ලෙ , යමය.- [ගරු
(මහාරාර්ය ජී.එල්. පීරි්ථ මහතා]
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පූ. භා. 10.00ට පාර්ලිත්පන්තුව රැ්ථ විය.
කාානායකතුම ා [ගුණ ම හින්ද යාපා අතේවර්නන ම හ ා]
මූලා්නාරූඪ විය.

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மணிக்குக் கூடியது.
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அரபவர்தன]
தகலகம வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 10.00 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA
ABEYWARDANA] in the Chair.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීවරු, ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
නැමති පනත් ශකටුම්පත ්ඳහා කාරක ්භා අව්ථාාශේදී ඉදිරිපත්
කිරීමට අශේක්ෂා කරන ්ශශ ෝනන 2020.10.21 දිනව එනම් අෙ
දින අපර භාග 6.00ට ශපර පාර්ලිශම්න්තුශේ මහ ශල්කම්වරයාට
භාර ශෙන ශමන් ශමම ්භාවට ෙන්වනු කැමැත්ශතමි.

විගණකාධිපතිවරයාතේ වාර් ාව

கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT
ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී ලශකා රජාාතාන්්රික ්මාජාවාදී ජානරජාශආ ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ 14((6 වයව්ථාාව රකාරව -



2017 මුෙල් වර්ෂය ්ඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ
වාර්තාශේ ශෙවැ,  කාඩුඩශආ XXVII ශකොට්; ්හ



2019 මුෙල් වර්ෂය ්ඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ
වාර්තාශේ නවවැ,  කාඩුඩශආ II ශකොට් මම ඉදිරිපත්
කරමි.

ගුණ දිතන්ෂථ ගුණවර්නන ම හ ා (විතේධ අම ා ය ්හ
පාර්ලිත්පන්තුතේ ්භානායකතුම ා)

්භාත්ප්ය ම  තිබිය ුතතුයි  ියතයෝග කරන ලී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

තප් ්්ප

மனுக்கள்
PETITIONS

(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள்
அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)

ගුණ ජයර් න තහේර්  ම හ ා

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and
the Leader of the House of Parliament)

(The Hon. Jayarathna Herath)

ගරු කාානායකතුම, ව "එකී වාර්තා මුද්රණය ක
මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර් ාව මුද්රණය ක ුතතුයි  ියතයෝග කරන ලී.
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

ුතතුය" ි

(மாண்புமிகு ஜயரத்ன ரஹரத்)

ගරු කාානායකතුම, ව ලපරුණෑගලව මීගමු පාරව විජායබා
මාවතව අශක 2 4/ ෙරන ්ථාානශයිත පදිශි  අි.එම්.්ර්.බී.
ශකොශහොඹකඩවල මහතාශගන් ලැබු
ශපත්්මක් මම
පිළිගන්වමි.

ගුණ දිලිප් තවදආරච්චි ම හ ා

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු කාානායකතුම, ව පහත ්ඳහන් ශපත්්ම් ශෙක මම
පිළිගන්වමි.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු දිලිේ ශවේර්චි  මහතා]

(1)

බරවලපඹුකව වැටියව සලිතටියාව ශගෙර යන ලිපිනශයිත
පදිශි  ලියනාර්චි ශේ කශරෝලි්ථ මහතාශගන් ලැබු
ශපත්්ම; ්හ

(2)

තශගල්ලව ශගොයම්ශබොක්කව "හශ්ගිරි" යන ලිපිනශයිත
පදිශි  එ්ථ.සී.ශක්. වීරවර්නන මහතාශගන් ලැබු ශපත්්ම.

ගුණ සුජි්  තපතර්රා ම හ ා
(மாண்புமிகு சுஜித் தபரரரா)

(The Hon. Sujith Perera)

ගරු කාානායකතුම, ව අවි්ථ්ාශේල්ලව තල්දූවව අශක (4/
ෙරන ්ථාානශයිත පදිශි  එම්.එම්.එම්. ශජාමාල් මහතාශගන් ලැබු
ශපත්්මක් මම පිළිගන්වමි.

ඉදිරිප්  කරන ලද තප් ්්ප ම හජන තප් ්්ප පිළිබඳ කාරක
්භාවට පැවරිය ුතතු යි  ියතයෝග කරන ලී.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.

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

ගුණ ්ජි් 
නායකතුම ා)

තප්රේම දා්

ම හ ා

(විුණේන

පාර්ධථවත

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition)

ගරු කාානායකතුම, ව යම් කාරණයක් ශකශරිත මම
ඔබතුමාශේත්ව ශගෞරවනීය ්භාශේත්ව ගරු අගමැතිතුමාශේත්
අවනානය ශයොමු කරවන්නට කැමැතිි. ගරු අග්රාමාතයතුම, ව
ඊශආ ලපලියාපිටියව බශගිරියව දුම්මලසූරිය යන රශශ ්්රිතව ඉතා
ශීඝ්ර ශකොශරෝනා වයාේතියක් වනදු වී තිශබනවා. එය ශපොලපරු
වයාේතියක් ශනොශවි. ශපොලපරු වයාේතිය අබබවා ගිිතන්ව ෙැන් ශම්
වන විට ්මාජා වයාේතියක් ෙක්වා එය පැතිරී ශගෝථ තිශබනවා. ගරු
අග්රාමාතයතුම, ව ශම් තත්ත්වය
තරම් ශහොඳ නැහැ.
විශ ේෂශයන්ම එම රශශ වල අො බලනාරින්ට කාා ක ාමව එම
බලනාරින්ටත් යම් යම් අව්ථාාවලදී අපහසුතාව ර ථන-ගැටලු
, ර්මාණය ශවලා තිශබන බව ශපනී යනවා. ්මහර PCR යන්ත්ර
ක්රියා විරිතත ශවලා තිශබනවා. ශම් වාශේ බරපත ගැටලු
තිශබනවා.
්ම්බන්නශයන් ගරු අගමැතිතුමාශේ අවනානය මා
ශයොමු කරනවා. ශපොලපරු වයාේතිශආ ඉඳලා ්මාජා වයාේතියකට
යන ශකොටව මුළු රටටම ක බලපානවා. ශම්ක මුළු රටටම
බලපාන ර ථනයක්.
ගරු අගමැතිතුම, ව ශම් ශපොලපරු වයාේතිය ්මාජා වයාේතියක්
හරහා යන ගමන නතර කරන්නට ගන්නා විධිමත් ක්රියාමාර්ගය
ශමොකක්ෙ කියලා ශම් අව්ථාාශේ ඔබතුමාශේ මුවින්ම ශපොඩ්ඩක්
රටට රකා කරි කියා මා අශේක්ෂා කරනවා.

ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ගරු කාානායකතුම, ව අපි අතරමැෙ ශයොො ගන්නා ලෙ පක්ෂ
නායක රැ්ථවීමට ශපර පැවැත් වූ පක්ෂ නායක රැ්ථවීශම් දී ්ඩුක්ව
පැත්ශතන් ශයෝජානාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණාව 22 වැ,  දින ශමම
ශකොවිඩ් ව්ශගතය පිළිබඳව ්හ ශ්ෞඛ්ය අමාතයාශ ශආ
ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව විවාෙයක් පැවැත්වීමට.
කියන්ශන් ශම්
බ්රහ්ථපතින්ො එවැ,  විවාෙයක් පැවැත්වීමට ශයෝජානාවක් ඉදිරිපත්
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කර තිබුණා. නමුත් 21 ්හ 22 කියන ශෙදින තු විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්බන්නව
විවාෙ ක ුතතුි කියා ්ඩුක්ශවන් ඉදිරිපත් ක ශයෝජානාව
ශහේතුශකොටශගන 22 වැ,  දිනට ශයොො ශගන තිබු ශ්ෞඛ්ය
අමාතයාශ ය පිළිබඳ විවාෙය නතර ා.ණා.
ගරු කාානායකතුම, ව මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා වනටින්ශන්
ශමයි. ශම් පවතින තත්ත්වය ගැන ්මාජාශආ යම් තැති ගැන්මක්
ඇති වී තිශබනවා. ප මු පියවශර්දී අපට ශරෝගය ශබෝ වූ
වවෙයවරුන් මුණ ගැසුශඩු නැහැ. නමුත් ශම් ශේලාශේ ශරෝගය
ශබෝ වූ වවෙයවරු මුණ ගැසී තිශබනවා. ප මු පියවශර් දී ශරෝහල්
වාට්ටු ව්ා ෙැම්ශම් නැහැ. නමුත් ශම් අව්ථාාශේ දී ශරෝහල් වාට්ටු
ව්ා ෙමන තත්ත්වයක් ඇති වී තිශබනවා. ප මු අව්ථාාශේ දී
ශපොලි්ථ ්ථාාන ව්ා ෙැමුශේ නැහැ. ශම් අව්ථාාශේ මා ෙකිනවාව
ශකොටුව ශපොලි්ථ ්ථාානයෙ ව්ා ෙමන තත්ත්වයක් ඇති වී තිශබන
බව. නමුත් එම ශපොලි්ථ ්ථාානය අෙ විවෘත කරන බවට ්පසු
රකා කරලා තිශබනවා. මා ිතතන විධියට ප මු පියවර අපට
අලුත්ව අත් ෙැකීම් විරිතත , ්ාම අශේ ක්රියාමාර්ග වඩාත් ශේගවත්
්හ බලපෑමක් ්ිතත ා.ණා. නමුත් ශෙවන පියවර ශවනශකොට අපට
අත්ෙැකීම් තිබුණා; පිළිබඳව අවනානයත් තිබුණා; අනයයනයත්
තිබුණා. , ්ා අප ගන්නා ක්රියාමාර්ග ශවන්ථ ්ැලකිල්ලට ලක්
කරන්න පුළුවන්.
පිළිබඳව අපි එකඟි. නමුත් ශම් තත්ත්වය
පිළිබඳව යම් විවාෙයක් පාර්ලිශම්න්තුශේ පවත්වන්න අව යි.
අතර මැෙ පැවැත් වූ පක්ෂ නායක රැ්ථවීමට ශපර පැවති පක්ෂ
නායක රැ්ථවීශම් දී 22 ශව,  ොට එකඟ වූ විවාෙය අක් තරමින්
එ ැශඹන 2 වන වනලපරාො ලබා ශෙන්න සූොනම් නම්ව එය වඩාත්
ශහොඳි කියලා මම ිතතනවා. , ්ා එ ශඹන 2 වන ො අපි
පිළිබඳව විවාෙයක් සූොනම් කරමු කියන එක තමි මශේ අෙහ්.

ගුණ ම හින්ද රාජපක්ෂ ම හ ා (අග්රාම ා ය මුදේ අම ා ය
බුේනධා්න ආගමික හා ්ශ්ථකෘතික කටුතතු අම ා ය ්හ
නාගරික ්ශවර්නන හා ියවා් අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - பிரதம அகமச்சரும் நிதி
அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
அகமச்சரும்
நகர
அபிவிருத்தி
மற்றும்
வீடகமப்பு
அகமச்சரும்)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of
Finance, Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural
Affairs and Minister of Urban Development and Housing)

ගරු මන්ත්රීතුමාව පක්ෂ නායක රැ්ථවීශම්දී ඔබතුමන්ලා
පිළිබඳව කාා කරශගන දිනයක් ශයොො ගත්තා නම් ශහොඳි.

ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

පක්ෂ නායක රැ්ථවීශම් දී ගරු ්භානායකතුමාව -

ගුණ දිතන්ෂථ ගුණවර්නන ම හ ා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු අනුර ලපමාර දි්ානායක මන්ත්රීතුම, ව
ෙැන් ගරු
අගමැතිතුමා කිේවාව පක්ෂ නායක රැ්ථවීශම් දී ්ාක්චඡා කරලා
දිනයක් , යම කර ග, මු කියලා. අෙ දිනශආම ගරු
කාානායකතුමා පක්ෂනායක රැ්ථවීමක් කැශඳේශවොත් ශහොඳි.
එිතදී අපි ගැන ්ාක්චඡා කරමු.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අෙ දිනශආම කැඳවන්නම්.
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(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව ගරු අග්රාමාතයතුමාත් ශම් අව්ථාාශේ
ඉල්ලීමක් ක ා. ගරු ශ්ෞඛ්ය ඇමතිතුමියට මම ඉදිරිපත් කරපු
ර ථනය නැවත වරක් ඉදිරිපත් කරන්නම්.
තමි ශකොශරෝනා
ශපොලපරු වයාේතිශආ වනට ්මාජා වයාේතියක් ෙක්වා ක්රියාත්මක
ශවනවා. ලපලියාපිටිය බල රශශ ශආ ්හ අවට බල රශශ වලත්
ඉතාම ශීඝ්ර ශල් ශකොශරෝනා වයාේතිය වනශන ශවනවා. ඇත්ත
ව ශයන්ම
පිළිබඳව මහජාන ශ්ෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු
ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රශආ , ලනාරින්ට කාා කරනශකොටත්ව
විශ ේෂශයන්ම ලපලියාපිටිය බල රශශ ශආ වවෙයවරුන්ට කාා
කරනශකොටත් ශබොශහොම අවි,  ථි තභාවයක් තමි තිශබන්ශන්.
වාශේමව PCR පරීක්ෂණ හරියට ශකශරන්ශන්ත් නැහැ
කියනවා. ශබොශහොම අවිධිමත් ශල් තමි ශම් ශකොශරෝනා මර්ෙන
වැඩ්ටහන ක්රියාත්මක ශවන්ශන්.
, ්ාව ගරු ශ්ෞඛ්ය
ඇමතිතුමිය, ව කරුණාකර ඔබතුමිය ශම් ශවලාශේ රටට
රකා යක් කරන්න.

ගුණ පවිත්රාතේවි
අම ා යතුමිය)
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වන්ියආරච්චි

ම හ් මිය

(ත්ෞඛය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி - சுகாதார
அகமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Health)

ගරු කාානායකතුම, ව ශම් ්ම්බන්නශයන් මම ඊශආ දිනශආත්
පැහැදිලි රකා යක් ක ා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඊශආ දිනශආ
්ථාාවර , ශයෝග 27(2 යටශත් අ්න ලෙ ර ථනයට මම දීර්
පිළිතුරක් ලබාදුන්නා. මම කියන්න ඕනෑව ශමය ්මාජා වයාේතියක්
ෙක්වා පැතිරිලා කියලා ව්ශගත ශරෝග විෙයාඥයනයන් විවනන් අපට
කිවනම ශවලාවක ෙැනුම් දී නැති බව. ඔබතුමා කියන හැම
එකකටම අපට ්ම්බන්නතාවක් තිශබනවා. දීර් විවාෙශආදී මම
කරු ඉදිරිපත් කරන්නම්.
ගරු කාානායකතුම, ව අශේ ව්ශගත ශරෝග විෙයා අශ ය ්හ
ශ්ෞඛ්ය අමාතයාශ ය ශකෝචරර ෙක්ෂෙ කියලා කිේශවොත්ව අශේ
විපක්ෂ නායකතුමා යාල ශහෝටලයකට ගිිතල්ලා ශෙවැ,  ශප
්්රිතශයක් විධියට හනානා ගත්තාමව පැය කීපයක් ඇතු තදී අපි
එතුමාට සපශේථ දුන්නාව ශකොි ්කාරයට ෙ ්රක්ෂා ශවලා
ඉන්න ඕනෑ කියලා. අශේ අමාතයාශ යත්ව ව්ශගත ශරෝග විෙයා
අශ යත් ක්ෂණිකව ශම් හැම එකකදීම ක්රියාත්මක ා.ණා.
යාල ශරෝගියා හම්බ ා. ශවලාශේත් ගරු විපක්ෂ නායකතුමා
ශෙවැ,  ශප ්්රිතශයක් විධියට අපි ඉතා ඉක්ම, න්ම හනානා
ගත්තා. අපි හැම ශවශල්ම බලන්ශන්ව first contacts, second
contacts ඉක්ම, න්ම හනානාශගන අින් කරන්නි. අපි ගරු
විපක්ෂ නායකතුමාට ෙැනුම් දුන්නාව "ඔබතුමා ශෙවැ,  ශප
්්රිතශයක් විධියට හනානාශගන තිශබනවා." කියලා. අශේ
ෙක්ෂතාව , ්ා තමි පැය කීපයක් ඇතු ත බව එතුමාට ෙැනුම්
දුන්ශන්. ඊට ප්ථශ්ේ තමි එතුමාට ්ම්බන්නශයන් සපශේථ ලබා
දුන්ශන්. මම ිතතන විධියටව රටට මීට වඩා ්හතිකයක් නැහැව ගරු
කාානායකතුම, . [බානා කිරීම්]

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව වවෙයවරුන් ලබා දුන් සපශේථ
අලපරටම ක්රියාත්මක ක බව මම ගරු ඇමතිතුමියට කියන්න

කැමතිි. ශමතැන තිශබන ර ථනය ක ශනොශවි. [බානා කිරීම්]
ලපලියාපිටිය රශශ ය ්්රිතව ක්රියාත්මක වන ්මාජා වයාේතිය
ගැනි මම ශම් කියන්ශන්. අෙත් එතුමිය කියනවාව ්මාජා
වයාේතියක්
නැහැ
කියලා.
ශමොන
ශබොරුවක්ෙ
වවෙයවරුන්ශේ ්ශගමය කියනවා ්මාජා වයාේතියක් තිශබනවා
කියලා. නමුත් ගරු ශ්ෞඛ්ය ඇමතිතුමිය ක දිගින් දිගටම
රතික්ශෂේප කරනවා. ්මාජා වයාේතියක් නැහැ කියලා තමි
එතුමිය කියන්ශන්.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පක්ෂ නායක රැ්ථවීශම්දී කාා කරලා අපි
ගැන විවාෙයක්
තියන්න තීරණයක් ග, මුව ගරු විපක්ෂ නායකතුම, .

ගුණ ම හින්දානන්ද
අම ා යතුම ා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

අලු් ගම තේ

மஹிந்தானந்த

ම හ ා

அலுத்கமரக

-

(කෘෂිකර්ම 
கமத்ததாைில்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Agriculture)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ රීති ර ථනය ශමොකක්ෙව ගරු මිතන්ොනන්ෙ
අලුත්ගමශේ ඇමතිතුම, 

ගුණ පවිත්රාතේවී වන්ියආරච්චි ම හ් මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මම විපක්ෂ
කාානායකතුම, .

නායකතුමාට

පිළිතුරු

ශෙන්නම්,

ගරු

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳිව ඔබතුමිය පිළිතුරු ශෙන්න.

ගුණ පවිත්රාතේවී වන්ියආරච්චි ම හ් මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කාානායකතුම, ව මම නැවත වරක් පැහැදිලිව ශම්
කාරණය කියන්න ඕනෑ. යාල ශහෝටලශආදී එම ශරෝගියා අපට
හමුවූ ශවලාශේ විපක්ෂ නායකතුමා එතැනට ගිිතන් තිශබනවා.
, ්ා එතුමා ශෙවැ,  ශප ්්රිතයලප විධියට අපි හනානා ගත්තා.
අශේ system එක ශකෝචරර ශහොඳට ක්රියාත්මක ශවනවාෙ
කිේශවොත්ව අපි ක්ෂණිකව එතුමාට ෙැනුම් දුන්නාව "ඔබ ශෙවැ, 
ශප ්්රිතශයක්.
, ්ා අව ය පියවර ගන්න" කියලා. අශේ
රශට් ජානතාව ශ්ෞඛ්ය අශ ශකශරිත තබා තිශබන වි ථවා්ය බඳ
ෙමන්න එපා කියලා මම විපක්ෂ නායකතුමාට කියන්න කැමැතිි.
[බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මිතන්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ ඇමතිතුම, ව ෙැන් ඔබතුමාශේ
රීති ර ථනය ඉදිරිපත් කරන්න. [බානා කිරීමක්]
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ගුණ ම හින්දානන්ද අලු් ගම තේ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

විපක්ෂ නායකතුම, ව ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බානා කිරීමක්]
ඔබතුමා ඉඳ ගන්නශකෝ. [බානා කිරීම්] Mike එක මටි
තිශබන්ශන්.
ගරු ශ්ෞඛ්ය අමාතයතුමිය, ව ශම් කාරණය ශකශරිත මම
ඔබතුමියශේ අවනානය ශයොමු කරවනවා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා
කියනවාව ශකොශරෝනා ්මාජා වයාේතියක් තිශබනවා කියලා.
්ඳහා එතුමා , ර්ශශ ක Plaquenil try කරලා බලන්නශකෝ.
එතුමා ශබශහතක් , ර්ශශ කරලා තිශබනවා.
Plaquenil
එකවත් බලන්නශකෝ.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව ගරු ශ්ෞඛ්ය අමාතයතුමියට සත්තර
ශෙන්න මට අව්ථාාව ශෙන්න.
මම ඇණුශේ වැෙගත් ර ථනයක්. වවෙයවරුන්ශේ ්ශගමය
කියනවාව ශකොශරෝනා ්මාජා වයාේතියක් තිශබනවා කියලා. ක
ෙැක ෙැක ශම් රජාය හැම ශශම හශගනවා. කිව ඇත්ත කාාව.
අපට හශගන්න ශෙයක් නැහැ. අපි ශ්ෞඛ්ය සපශේථ පිළිපදිනවා.
ශමවැ,  ශමොශහොතකව "්මාජා වයාේතියක් නැහැ" කියලා ශ්ෞඛ්ය
ඇමතිතුමිය කියන්ශන් වගකීශමන්ෙ අෙ PCR යන්ත්ර අක්රිය ශවලා
තිශබනවා. PCR testings ශකශරන්ශන් නැහැ.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කාරණා අපි පක්ෂ නායක රැ්ථවීශම්දී කාා කරමු. ෙැන්
ගැන විවාෙයකට යන්න ඕනෑ නැහැ.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මුළු
රටම
අකර්මණය
ශවලා
තිශබන්ශන්ව
ගරු
කාානායකතුම, . රටම කඩා වැටිලා. ්ර්ථිකයත් කඩා වැටිලා.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ෙැන් ගැන විවාෙයකට යන්ශන් නැතිවව ශවනම දිනයක
ගැන විවාෙයක් අරග, මුව ගරු විපක්ෂ නායකතුම, . පක්ෂ නායක
රැ්ථවීශම්දී අපි ගැන කාා කරමු. [බානා කිරීමක්] ඔබතුමා ෙැන්
ක කිේවා ශන්.
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ගන්න කිේවා. එශහම ශකශනක් රශට් ජානාධිපති ා.ණා නම් රටට
වනදු වන ශශ ඔබතුමන්ලාට ශත්රුම් ගන්න පුළුවන් ශන්. [බානා
කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳිව ශෙපැත්ශත්ම ගරු මන්ත්රීවරුන්ට ්ථතුතිි. අපි
කාරණා විවාෙයකදී ්ාක්චඡා කරමු.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව මම ශයෝජානා කශ ේ ශම්කි. ශම්කට
සත්තර ශෙන්න කියන්න.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කාරණය ්ාක්චඡා කිරීම ්ඳහා ගරු අනුර දි්ානායක
මන්ත්රීතුමා විවාෙයක් ඉල්ලුවා. අෙ පක්ෂ නායක රැ්ථවීශම්දී ගැන
්ාක්චඡා කරනවා. අපි , යම කර ගන්නා දිනශආ
කරුණ
විවාෙයට ග, මු. එදිනට ඇති ශවන්න කාා කරමු.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව මශේ ශයෝජානාවට සත්තර ශෙන්න
ඕනෑ.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

විපක්ෂ නායකතුමාව ඉක්ම, න් කියන්න.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව අශේ ශ්ෞඛ්ය බලනාරින්ටත්ව
ඇමතිතුමියටත් වනයල්ල මා ්ශභාවශයන් ශයෝජානා කශ ේව සුදුසු
නම්; ශහොඳ නම් කියලා. ෙැන් ශමොකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන් PCR
කරන මැෂින් ඔක්ශකෝම ටික කඩාශගන. PCR පරීක්ෂණ
ශකශරන්ශන් නැහැ.
වි්ථතර ඔක්ශකෝම හශගනවා. ඔක්ශකෝම
හශගලා තමි තිශබන්ශන්. මුළු රටින්ම හශගලා තිශබන්ශන්.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව රශට් අෙ බරපත ශ්ෞඛ්ය ර ථනයක්
, ර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ක වවෙයවරුන්ශේ ්ශගමයට
ශත්ශරනවා. නමුත්ව ශ්ෞඛ්ය ඇමතිතුමියට ශත්ශරන්ශන් නැහැ.
එතුමියශේ අ්ාර්ාකත්වය රෙර් නය කරන්න එතුමිය කැමැති
නැහැ.

ගුණ පවිත්රාතේවී වන්ියආරච්චි ම හ් මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කාානායකතුම, , ්ජිත් ශරේමෝ මැතිතුමා, ජානාධිපති
අශේක්ෂකයා ශල් ඡන්ෙය ඉල්ලපු කාලශආ ශබශහතක brand
name එකක් Internet එශකන් ශහොයාගනව මි, සුන්ට ශබශහත්

කරුණ තුන් වතාවක් කිේවා. අපි
කාරණය විවාෙයට
ගන්නවා. කරුණාකරලා ක විවාෙශආදී කියන්න.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව අපට හශගන්න ශෙයක් නැහැ. ශ්ෞඛ්ය
බලනාරින් දුන්නු සපශේථ අලපරටම ක්රියාත්මක ක ාව තිතටම
ක්රියාත්මක ක ා.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හව් පක්ෂ නායක රැ්ථවීශම්දී තීරණයක් අරශගන
විවාෙශආදී ශම් ගැන කාා කරමු.
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ගුණ පවිත්රාතේවී වන්ියආරච්චි ම හ් මිය

ගුණ පවිත්රාතේවී වන්ියආරච්චි ම හ් මිය

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

ගරු කාානායකතුම, ව ෙලප ්වනයානු කලාපශආ රටවලින්
ලශකාව තමි ප මුශවන්ම PCR පරීක්ෂණ වනදු කශ ේ. ගැන අපි
රටක් විධියට ්ඩම්බර ශවන්නට ඕනෑ. අපට ප මු ශරෝගීන්
50,000 PCR පරීක්ෂණ කරන්න මා් තුනක් ගියා; ෙව්ථ 94කට
වැඩිය ගියා. හැබැිව මිනුවන්ශගොඩ වයාේතිශයන් ප්ථශ්ේ දින 7ක්
ඇතු ත PCR පරීක්ෂණ 100ව000කට වඩා අශේ රජාය ක ාය
කියන එක මා මතක් කරන්නට ඕනෑ.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නැවතත්

කාරණය මතු කරන්න අව ය නැහැ.

ගුණ පවිත්රාතේවී වන්ියආරච්චි ම හ් මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කාානායකතුම, ව අපි අලුතින් labs 21ක් හැදුවා. අපි
්ම්පූර්ණශයන්ම සූොනම් ා.ණා.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ෙැන් කාරණය කාා කිරීම නතර කරමු. නතර කරලාව පක්ෂ
නායක රැ්ථවීශම්දී ්ාක්චඡා කරලා තීන්දුවක් ග, මු. අෙ අපට කාා
කරන්න තිශබන්ශන් ශම් කරුණ ගැන ශනොශවි ශන්.

ගුණ පවිත්රාතේවී වන්ියආරච්චි ම හ් මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

වවෙය පරීක්ෂණ ්යතනශආ විතරි lab එකක් තිබුශඩු. අපි
labs 21ක් ෙක්වා අලුතින් හැදුවා. ෙව්ථ හතක් ඇතු ත PCR tests
ලක්ෂයක් ක ා.
, ්ා ශම්වා ශබොරු ශරෝෙනා. , කම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ කාලය නා්ථති කිරීමක් පමණි.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
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(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராரதவி வன்னிஆரச்சி)

ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව ඔබතුමාත් masks නැතිව රට පුරා
ඡන්ෙය කාලශආ ගිශආ ශකොවිඩ් තිබුශඩු නැති , ්ාි. කාලශආ
40ව000ක් PCR tests ක ා. එක ශරෝගිශයක්වත් ්මාජාශයන්
්ශේ නැහැව විපක්ෂ නායකතුම, . අපි වගකීමකින් කාා
කරන්ශන්. අපි වගකීම් නැතිව කාා කරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමාත්
ඡන්ෙය කාලශආ masks නැතුවි ගිශආ.
කාලශආ ශම් රශට්
්මාජාය තු ශකොශරෝනා වවර්ථ ශරෝගය තිබුශඩු නැහැ.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව ඔබතුමාට අව්ථාා කීයක් දුන්නාෙ

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව මා වගකීශමන් කියනවාව මශේ
මැතිවරණ වයාපාරය ක්රියාත්මක කරනශකොට පවිත්රා ඇමතිතුමිය
මාත් එක්ක ගිශආ නැහැව මම masks පැ නාවාෙ නැශෙ කියන්න.
එතුමිය මාත් එක්ක ්ශේ නැහැ. [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හරිව කාාව ශවනම කාා කර ගන්න. එය ශම් අව්ථාාවට
කිවනම අො
නැති කාාවක්.
ක ඔබතුමාශේ තනතුරට
අශගෞරවයක්. [බානා කිරීම්] කරුණාකරව ,  ථ ිෙ වන්න. Order,
please! [බානා කිරීම්]

ගුණ ියම ේ ලාන්්ා ම හ ා (ග්රාමීය ය ම ාර්ග හා අවතධේෂ
යටි ල පහසුක්ප රාජය අම ා යතුම ා)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய
உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர்)

ගුණ කාානායකතුම ා

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and
Other Infrastructure)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ෙැන් ඔබතුමාට ශෙවතාවක් අව්ථාාව දුන්නා. ගරු විපක්ෂ
නායකතුම, ව ඔබතුමාශේ තනතුරට ගරු කරලාි ශම් අව්ථාාව
ලබා ශෙන්ශන්.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව අපි ශනොශවි මානය ඉදිරියට ගිිතල්ලා
කිේශේව "ෙැන් ඉතින් මැතිවරණය තියන්න පුළුවන් ශන්ව
ශකොශරෝනා ඉවරි ශන්." කියලා. ක අපි ශනොශවිව එතුමියි
කිේශේ. [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා ්ශආත්
කාරණයටි එන්ශන්. ඔබතුමාශේ
තනතුරට ගරු කරලාි ශම් අව්ථාාව ලබා ශෙන්ශන්ව ගරු විපක්ෂ
නායකතුම, . [බානා කිරීම්]
ඔේව ශ්ෞඛ්ය ඇමතිතුමිය, .

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

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

, මල් ලාන්්ා රාජාය ඇමතිතුම, ව ඔබතුමා ෙැන් කාා
කරන්න. ණුඟක් ශේලා නැඟිටලා වනටියාශන්.

ගුණ ියම ේ ලාන්්ා ම හ ා

(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු කාානායකතුම, ව ශම් ගරු ්භාශේව- [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කරුණාකරලා මම ඉල්ලා වනටිනවා ශම් ්භාශේ වැඩ කටුතතු
ඉදිරියට ශගන යන්න ඉඩ ලබා ශෙන්න කියලා. [බානා කිරීම්]
්භානායකතුමා ඔබතුමා කාා කරන්න.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගුණ දිතන්ෂථ ගුණවර්නන ම හ ා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාානායකතුම, ව අෙට , යමිත වැඩ කටුතතු ්රම්භ
කරන ශල් ඔබතුමාශගන් යළිත් වරක් ඉල්ලා වනටිනවා. [බානා
කිරීම්] ගරු අමාතයතුමිය පිළිතුරු දීලා ඉවරි. [බානා කිරීම්] අෙ
පවත්වන්ශන් වැෙගත් විවාෙයක්.

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයම හ ම හ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔේව කියන්න.

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයම හ ම හ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට mike එක ශෙන්න. මම ගරු කාානායකතුමාශගන් ඉල්ලා
වනටිනවාව mike එක. වැෙගත් කාරණයක් කියන්න තිශබන්ශන්.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පාර්ලිශම්න්තුශේ ්භානායකතුමා.
්රම්භශආදී ශයෝජානා පිළිබඳ ෙැනුම්දීම.

(The Hon. Kumara Welgama)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුම, ව මම ජීවත් වන මතුගම රශශ ශආ
ශහොරවල කියන ගශම් ශකොශරෝනා ව්ශගතය අෙ පැතිරිලා
තිශබනවා. ගම් තුනක් lock down කරලා තිශබනවා.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පිළිබඳව විවාෙශආදී කාා කරමු. ෙැන්
ශෙනවා කිේවාශන්.

(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මම ඔබතුමාට කියන්ශන් ශම්කි. අශේ ගාමිණී ශලොලපශේ
මැතිතුමාත් ෙන්නවාව COVID-19 positive ශව්චර
අය බ්ථ
එශක් අිතිකාරයා.

(The Hon. Speaker)

ලපලියාපිටිය රශශ ශආ ඇති ශකොශරෝනා අවොනම ගැන ඊශආව
මම ශම් ගරු ්භාශේ කාා කරලා පැය භාගයක් වාශේ ඇතු ත
එම රශශ යට quarantine ඇඳිරිනීතිය ෙැමීම ්ම්බන්නශයන්
විශ ේෂශයන් මම ්ථතුතිවන්ත ශවනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව ්ඩුක් පක්ෂය , ශයෝජානය කරන
ජායන්ත ්මරවීර රාජාය ඇමතිතුමාට ඊශආ හදිවනශආ හෘෙයාබානයක්
වැලඳී ජායවර්නනපුර ශරෝහලට ඇතු ත් කර තිශබනවා. එම
ශරෝහශල් එතුමා වනටි වාට්ටුශේව එතුමා වනටි ඇඳට ඇඳන් ශෙකක්
එහා පැත්ශත් ිතටපු ශරෝගියා ශකොශරෝනා ශරෝගිශයක් විධියට
හනානා ශගන තිශබනවා. මට තිශබන ර ථනය තමි ගරු
කාානායකතුම, ව ජායන්ත ්මරවීර රාජාය අමාතයතුමා අෙ ශම්
්භාවට ්වාෙ මම ෙන්ශන් නැහැ. නැත්නම් ශහට එනවාෙ ෙන්ශන්
නැහැ. නමුත්ව බරපත තත්ත්වයක් සො ශවනවා. අපි ෙන්නවා
රි්ාඩ් බදිුතදීන් මහත්මයා ඊශආ ්ශේ නැහැි කියලා.[බානා
කිරීම්] Quarantine ක , ්ා රි්ාඩ් බදිුතදීන් මහත්මයාට ඊශආ
එන්න ලැබුශඩු නැහැ.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශබොශහොම ්ථතුතිි ශතොරතුරු ලබා දුන්නාට.
2020 ඔක්ශතෝබර් 16 වන දින පවත්වන ලෙ පාර්ලිශම්න්තු
කටුතතු පිළිබඳ කාරක ්භා රැ්ථවීශම්දී තීරණය ක පරිදිව අෙ දිනට
, යමිත වාි ක පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ර ථන ශවනත් දිනයකට
ශයොමු කරනු ලැශි. [බානා කිරීම්] ඔබතුමාට අව්ථාාව දුන්නාශන්.
ඔබතුමාශේ රීති ර ථනය නැුවවාශන්. [බානා කිරීම්]

ගැන විවාෙයක් ලබා

ගුණ කුම ාර තවේගම  ම හ ා

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයම හ ම හ ා

ගරු කාානායකතුම, ව අව්ථාාව ලබා දීම ්ම්බන්නශයන්
ඔබතුමාට ශබොශහොම ්ථතුතිි.

කටුතතු

(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

ගුණ කාානායකතුම ා

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

වැඩ

ගුණ කුම ාර තවේගම  ම හ ා

ඔේව කියන්න. Mike එක දීලා තිශබන්ශන්.
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

රනාන

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ක රීති ර ථනයක් ශනොශවි.
පාර්ලිශම්න්තුශේ ්භානායකතුමා.
්රම්භශආදී ශයෝජානා පිළිබඳ ෙැනුම්දීම.

රනාන

වැඩ

කටුතතු

පාර්ලිත්පන්තුතේ රැ්ථවී්ප
பாராளுமன்ற அமர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගුණ දිතන්ෂථ ගුණවර්නන ම හ ා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාානායකතුම, ව පහත ්ඳහන් ශයෝජානාව මම ඉදිරිපත්
කරනවා:
"පාර්ලිශම්න්තුශේ ්ථාාවර , ශයෝග 2ිත විධිවිනානවල ්හ 2020
ඔක්ශතෝබර් 06 දින පාර්ලිශම්න්තුව විවනන් ්ම්මත කරන ලෙ
ශයෝජානාශවිත ලපමක් ්ඳහන්ව තිබුණෙව අෙ දින රැ්ථවීම් පැවැත්ශවන කාල
ශේලාව පූ.භා. 10.00 වනට අ.භා. 7. 0 ෙක්වා විය ුතතු ය. අ.භා. 7. 0ට
කාානායකතුමා ර ථනය ශනොවිම්ා පාර්ලිශම්න්තුව කල් තැබය ුතතු ය."

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අෙ දින නයාය පත්රශආ විෂය අශක 1ව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත - ශෙවැ, වර කියවීම.
ගරු අධිකරණ අමාතයතුමා.

1407

2020 ඔක්ශතෝබර් 21

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ථාා ්ශතධෝනනය
පන්  තකුම්පප

அரசியலகமப்புக்கான இருபதாவது திருத்தச்
சட்டமூலம்
TWENTIETH AMENDMENT TO THE
CONSTITUTION BILL

තද වන වර කියවීත්ප ියතයෝගය කියවන ලී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා (අධිකරණ අම ා යතුම ා)
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice)

ගරු කාානායකතුම, ව "පනත් ශකටුම්පත ශෙවන වර කියවිය
ුතතුය"ි මම ශයෝජානා කරනවා.

ගුණ කුම ාර තවේගම  ම හ ා
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔබතුමා - [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමාව ්භාශේ වැඩ කටුතතු කඩාකේපල් කරන්න
සූොනම් වනශකොට කට ඉඩ ශෙන්න බැහැ.

ගුණ කුම ාර තවේගම  ම හ ා
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

අපි ශකොශහේ ගිිතල්ලාෙ කාා කරන්ශන්

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අපි ගැන විවාෙයක් ලබා ශෙනවා ශන්. විවාෙයක් ලබා ගන්න
ශන් ගරු අනුර ලපමාර දි්ානායක මන්ත්රීතුමා ශයෝජානා කශ ේ.

ගුණ කුම ාර තවේගම  ම හ ා
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගාමිණී ශලොලපශේ මහතාත් ශරෝගියා ගැන ෙන්නවා. එතුමාත්
ඊට ප්ථශ්ේ
ශරෝගියා හමු ා.ණා. මම ෙන්නා විධියට එතුමාත්
ශෙවැ,  ශපශ ේ ්්රිතශයක්. මමත් PCR test එකක් ක ා. මම
කියන්ශන්ව අශේ රශශ ශආ ෙැන් ගම් තුනක් ව්ා ෙමා තිශබන
බවි. රුපියල් පන්ෙහශ්ේ දීමනාව මිනුවන්ශගොඩ ජානතාවට
ශෙනවා නම්ව එම දීමනාව අශේ
ගම්වල ජානතාවටත් ශෙන්න
කියලා මම තමුන්නාන්ශ්ේලාශගන් ඉල්ලා වනටිනවා.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳි.
ගරු අලි ්ිරි අධිකරණ අමාතයතුමා කාා කරන්න.
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ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු කාානායකතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශකටුම්පත අප විවනන් ගැ්ට් පත්රශආ ප කරනු
ලැබුවා. එශ්ේ ප
කරනු ලැබුශේ ශමොකෙ කියනවා නම්ව
ජානාධිපතිවරණයට යන අව්ථාාශේදී ්හ මහ මැතිවරණයට යන
අව්ථාාශේදී අප විවනන් පැහැදිලිවම රකා කර වනටි , ්ාිව ෙහනව
වැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉවත් කරලාව ශම් රශට්
ජානාධිපතිවරයා ්තුව තිශබනව ශම් රශට් විනායකශආ ්ම්පූර්ණ
බලතල ජානාධිපතිවරයාට ්හ කැබනට් මඩුඩලයට යළි ලබා
ශෙනවාය කියලා.
ශමම නීති හෙන රමශේෙයක් තිශබනවා. රමශේෙයට අනුව
කැබනට් මඩුඩලය අො පනත් ශකටුම්පත අනුමත ක ාට පසුව
එය ගැ්ට් කිරීම ්ඳහා ඉදිරිපත් කරනවා. ගැ්ට් කරලාව
ජානතාවට ්ති ශෙකක කාලයක් ලබා ශෙනවා.
කාලය ලබා
දුන්නාට පසුව ජානතාවට පුළුවන්ව ඔා.න්ශේ අෙහ්ථ ඉදිරිපත්
කරන්න. කාට ශහෝ ඕනෑ නම් ස්ාවි යන්නත් පුළුවන්. අනුව
ති්ථනව ශෙශනක් ශම් ්ම්බන්නව ස්ාවි ගියා. ඉන් අනතුරුව අෙ
වන ශකොට ස්ාවිය තම ක්රියා පටිපාටිය ඉදිරිපත් කරලා
තිශබනවා.
අනුව අෙ වන ශකොට අපි පනත් ශකටුම්පත
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. ශම් පනත්
ශකටුම්පත ්ඳහා විශ ේෂශයන්ම මහ ජානතාවශේ ්හ විවින
පාර් ථවයන්ශේ අෙහ්ථ අරශගනව Supreme Court Determination
එකට එහා ගිය විශ ේෂ ශයෝජානා රාශියක් ශගනැල්ලා තිශබනවා.
අපි ඔබතුමාශේ අවනානයට මුලින්ම ශයොමු කරනවාව ඉදිරිපත්
කරන ලෙ පනත් ශකටුම්පත ්ඳහා ගරු නීතිපතිතුමා මාර්ගශයන්
ශරේෂථමාධිකරණය ශවත ඉදිරිපත් ක
්ශශ ෝනන ශකශරිත.
වනයලු ශයෝජානා කාරක ්භා අව්ථාාශේ දී අපි නැවත ඉදිරිපත්
කරනවා. අෙ වා ශබො දීමට අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව හා ්මානවමව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය
පනත්
ශකටුම්පත
පිළිබඳ
ශරේෂථමාධිකරණශආ තීරණය ඊශආ ඔබතුමා ෙැනුම් දුන්නා. එයට
අනුව පැහැදිලිවම කියා තිශබනවාව "කරු
හතරකට යටත්ව
අශනලපත් වනයලුශශවල් තුශනන් ශෙකක බණුතරයකින් ්ම්මත
කරන්න පුළුවන්" කියලා.
අනුව අපි කටුතතු කර තිශබනවා.
විශ ේෂශයන්මව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පශතිත වන වගන්තිය ්ම්බන්නශයන් කාරක ්භා
අව්ථාාශේදී ඉදිරිපත් කරන ශයෝජානා අපි ෙැනටමත් ඉදිරිපත් කර
තිශබනවා. එම ශයෝජානාවලට අනුව ජානාධිපතිතුමාශේ
බලතලවලට "්ානාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම ්ඳහා අව ය
වටපිටාව ්ල්ා දීම" කියන එක අපි ඇතු ත් කර තිශබනවා. එම
පනත් ශකටුම්පශතිත 4වන
වගන්තිය ්ම්බන්නශයන්
ශරේෂථමාධිකරණය ්ඳහන් කර තිශබනවාව "ජානාධිපතිවරයාශේ
ධුර කාලය ඇතු ත එතුමා විවනන් ගනු ලබන යම් යම් ක්රියා
පටිපාටින් පිළිබඳ අධිකරණයට යෑමට හැකිි" කියන ශකොට්
තබාගන්න කියලා. අනුව ්ශශ ෝනනයක් ශගනැල්ලාව ්ඳහා
තිශබන බලතල විධියටම පුරවැවනයාට අපි ලබා ශෙනවා.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ශපර
තිබුශඩුව ජානාධිපතිවරයාට පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීම ක
හැක්ශක් මහ මැතිවරණය පැවැත් වූ දින වනට අා.රුශෙක කාලයක්
ඉලපත් වීශමන් පසුව බවි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය මඟින් එම කාලය අා.රුදු හතරහමාරක් කරලා
තිබුණා. නමුත් ශරේෂථමාධිකරණය ශයෝජානා කර තිශබනවාව "එම
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි ්ිරි මහතා]

කාලය අා.රුදු ශෙකහමාරක්" ශල් තබන්න කියලා. අපි එම
ශයෝජානාව ශරේෂථමාධිකරණයට ඊටත් ශපර ලබා දී තිබුණා. අනුව
අපි ජානතාවට කන් දීලාව
අව ය ශශවල් අව ය පරිදි
්ශශ ෝනනය කර තිශබනවා. 22 වන වයව්ථාාව අනුව රකා කර
තිශබනවාව "මැතිවරණ අව්ථාාවකදී මැතිවරණ ශකොම්ාරි්ථවරයා
විවනන් , යම කරනු ලබන යම් , යමයන් විධියටම ක්රියාත්මක
කිරීමට රජායට අයත් ජානමානය ්යතන බැඳී තිශබනවා" කියලා.
එයත් ්කාරශයන්ම පවත්වාශගන යන්න අපි බැඳිලා ඉන්නවා.
අනුවව ජානමත විරාරණයකට යෑමට වනශන වන කරු ශෙකක්
පමණි
අපට
කරන්න
බැහැ
කියා
තිශබන්ශන්.
ශරේෂථමාධිකරණශආ තීරණයට අනුව
කරු
ශෙක , වන පරිදි
්ශශ ෝනනය කරලා නීතයනුූලල ශල් ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පතක් ්ක්ථ කර ගත ුතත්ශත් ශකශ්ේෙව
්කාරයට කටුතතු කිරීමට රජායක් ව ශයන් අපි කටුතතු
කරනවාය කියන එක ගරු කාානායකතුමා ඉදිරිශආ මම රකා
කරනවා.
හැරුණාමව ශරේෂථමාධිකරණය පවා කියා තිශබනවාව හදිවන
පනත් ්ම්බන්නශයන් ර ථනයක් නැහැව එය ඔය කියන ්කාරයට
බල්ශලක් ශනොශවිව හදිවන පනත් ව ශයන් , කම් පනත්
ශගශනන්න බැහැව ශරේෂථමාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලාව
ශරේෂථමාධිකරණශආ මතය විමසීශමන් පසුව විතරි
පනත්
ශකටුම්පත් ශගශනන්නට ඕනෑ කියයා. එශහම කිේවත් ශම් රශට්[බානා කිරීම්]

ගුණ ම න්ත්රීවරතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

පැය කීයක්- [බානා කිරීමක්]

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

පැය 2( ශහෝ ෙව්ථ ක කාලය ඇතු ත- [බානා කිරීම්] අපි
ගැන ්ලකා බලාව මහ ජානතාවශේ හඬට කන් දීලාව ්ම්පූර්ණ
ශශ ඉවත් කරශගන හදිවන පනත් සීමා කරලා තිශබනවාව හදිවන
්පො තත්ත්වයකදී ්හ ජාාතික ්රක්ෂාව ්ම්බන්නශයන් වන
පනත් ශකටුම්පත් විතරක් ශගන එන ශල්ට. අපට එය කරන්න
පුළුවන් කියලා ශරේෂථමාධිකරණශයන් කියා තිබයදීත් අපි ජානතා
හඬට කන් දීලා තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව
හා ්මානවම තවත් ඉතා වැෙගත්
කරුණක් තිශබනවා. විගණනය ්ම්බන්නශයන් වි ාල
ශරෝෙනාවක් ඉදිරිපත් ක ා. ශරේෂථමාධිකරණය ඉතා පැහැදිලිවම
්ඳහන් කරලා තිශබනවාව විගණනය ්ම්බන්නශයන් එශහම බය
ශවන්න ශෙයක් නැහැව විගණන පනශත් රතිපාෙන විධියටම
තිශබනවා කියලා. නමුත්ව
අව ය ්ශශ ෝනන නැවතත් කරලා
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ විගණනය
්ම්බන්නශයන් තිබු රතිපාෙන විධියටම යළි ්ථාාපිත කරලා
තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව පාර්ලිශම්න්තුශේ කැබනට් මඩුඩලශආ
්ශඛ්යාව ්ම්බන්නශයන් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා
හා ්මානවම
විශේරනයක් ක ා.
ශරේෂථමාධිකරණය
්ම්බන්නශයන් ර ථනයක් නැහැ කියලා
රකා කර තිබුණත්ව අපි මහජාන හඬට කන් දීලා නැවත වතාවක්
කැබනට් මඩුඩලය 0කටත්ව කැබනට් ශනොවන ඇමතිවරු
්ශඛ්යාව (0කටත් සීමා කරන්න ශයෝජානා කරලා තිශබනවා.

අනුව ශම් වනයලු ශයෝජානා ජානතාවට අව ය විධියට ඉදිරිපත්
කරන්නි අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.
ශම් කාරණශආදී අලුතින් බල්ශලක් මවන්න පටන් ගත්තාට
ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් රශට් -[බානා කිරීම්]1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ශම් රටට ශගනාශේ ශවන කා.රුවත් ශනොශවි -[බානා
කිරීමක්]

ගුණ රවුෆථ හකී්ප ම හ ා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ඇමතිතුම, ව ඔබතුමා ඉතා පැහැදිලිව විග්රහ ක ාව
ඔබතුමන්ලා ෙැන් අනුගමනය කරන්න යන ක්රියාපටිපාටිය
පිළිබඳව. එය අගය කරන අතරව අපට පුවත් පත්වලින් ෙැන ගන්න
ලැබී තිශබනවාව මුල් ශකටුම්පශත් ශනොතිබු
්මහර කරු
්ශශ ෝනන ශල් ඉදිරිපත් කිරීමට රජාය ශයෝජානා කරනවා කියලා.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

නැහැ.

ගුණ රවුෆථ හකී්ප ම හ ා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

එශහම ශමොනවත් නැශෙ

්හතිකය ශෙන්න.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

එශහම කිවනවක් නැහැ. අෙ ඔබතුමන්ලාට ලබා ශෙනවාව කාරක
්භා අව්ථාාශේ අපි ඉදිරිපත් කරන ශයෝජානා.
වනයල්ලටම
අව්රය ශරේෂථමාධිකරණය ලබා දීලා තිශබනවා. බව ඔබතුමාට
ශපශනන්න ඇති. ශරේෂථමාධිකරණ තීන්දුව ඊශආ අපි ඔබතුමන්ලාට
ලබා දුන්නා. විශ ේෂශයන් ශරේෂථමාධිකරණය හනානාශගන
තිශබනවාව ක්ශෂේත්ර කීයකටෙ ශම්ක ්ම්බන්න කියලා.
ක්ශෂේත්රවලට අනනුූලල කිවනවක් අපි ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැහැ.
හැබැිව ඔබතුමන්ලාශේ-

ගුණ රවුෆථ හකී්ප ම හ ා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

අපි ෙැක්කා පුවත් පත්වලින් මුල් ශකටුම්පශත් ශනොතිබු
[බානා කිරීම්]

-

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

මශේ ශේලාව යන්ශන්. මශේ කාාව අව්න් ා.ණාට ප්ථශ්ේ
මම පිළිතුරු ශෙන්නම්. [බානා කිරීම්]

ගුණ රවුෆථ හකී්ප ම හ ා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු කාානායකතුම, ව-

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා
කට පිළිතුරු දුන්නාශන්. ඔබතුමාශේ
ර ථනයට පිළිතුර ලැබුණා. එතුමා ්හතික කරලා කිේවාව එශහම
එකක් ශේන්ශන් නැහැ කියලා. ඇති.
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ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

ගුණ කාානායකතුම ා

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

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

ගරු කාානායකතුම, ව ස්ාවිශයන් දුන් තීන්දුව අනුව
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීම ්ම්බන්නශයන් ගරු අධිකරණ
ඇමතිතුමාශේ පැහැදිලි කිරීශම්දී කිේවාව අා.රුදු හතරහමාර අා.රුදු
ශෙකහමාර කරනවා කියලා. [බානා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුම, ව
කරුණාකර මට විනාඩි ශෙකක කාලයක් ශෙන්න.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ක කිේවා. ගරු අලි ්ිරි අමාතයතුමා ෙැන් සත්තර ශෙි.
[බානා කිරීම්]

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

Yes. - [Interruption.]

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගුණ ම න්ත්රීවරතයක්

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

ක ඔබතුමාශේ කාාශේදී කියන්න. මශේ කාාව කරන්න
අව්ථාාව ශෙන්නශකෝ.

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න.

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ශමතැනදී පැහැදිලි කිරීමක් අව යමි. අපි
කරුණ
පැත්තකින් තියලා ශම් logic එක ගැන කාා කරමුශකෝ. ගරු
ඇමතිතුම, ව ෙහනවවැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ
තිශබන්ශන්ව අා.රුදු හතරහමාරක් යන ශතක් කිවනම විධියකට
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්න බැහැ කියලා. අපට ත්තු
ගන්වන ශශ තමිව එම අා.රුදු හතරහමාර අා.රුදු ශෙකහමාර
ෙක්වා අක් ක ා කියන එක. නමුත් ගරු ඇමතිතුම, ව ඔබතුමාශේ
විවනවැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිශබන්ශන් ශමන්න
ශමශහම ශෙයක්. පාර්ලිශම්න්තුශේ වි්ර්ජාන පනත ශෙවතාවක්
පැරදුශණොත් ජානාධිපතිවරයාට පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්නව[බානා කිරීම්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්නශකෝ. කරුණාකරලා අහශගන
ඉන්නශකෝ. [බානා කිරීම්]

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ක ඔබතුමාශේ කාාශේදී කියන්න.

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)
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(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

Sit down!

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව මමව- [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අලි ්ිරි ඇමතිතුමා කාා කරන්න.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු හර්ෂ ෙ වනල්වා මන්ත්රීතුම, ව මම ඔබතුමාට ශයෝජානා
කරන්ශන් - [බානා කිරීම්] ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාශේ
අව්ථාාශේදී කාා කරන්න.
වනයලු ශශවල් ්ටහන් කර ශගන
මම පිළිතුරු කාාශේදී ඔබතුමාට සත්තර ශෙන්නම්ව ඡන්ෙයට
ශපර. ඔබතුමා කියන ශෙයක් ශවන්ශන් නැහැ. අා.රුදු ශෙකහමාර
වන ශතක් පාර්ලිශම්න්තුශේ වැඩ කටුතිතු දිගටම ශකශරනවා.
[බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු හර්ෂ ෙ වනල්වා මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාශේ කාාශේදී
ශශවල් කියන්න. [බානා කිරීම්] Do you want to disturb him?

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Hon. Speaker, please. - [Interruption.] අපි අහන්ශන්

්රල ර ථනයක්.

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

ඊට ප්ථශ්ේ ජානාධිපතිතුමාටව- [බානා කිරීම්] ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.
පැහැදිලි කරනකල් ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බානා කිරීම්]

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ක ඔබතුමාශේ කාාශේදී කියන්න. ඊට
ප්ථශ්ේ මම පිළිතුරු ශෙන්නම්.

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු කාානායකතුම, ව ඊට ප්ථශ්ේ කියනවාව "ජානාධිපතිවරයා
විවනන් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරිශයොත් පමණි අා.රුදු
ශෙකහමාරක් යන ශතක් ඊ ඟ පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න බැරි
ශවන්ශන්" කියලා.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු හර්ෂ ෙ වනල්වා මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාශේ ර ථනය අහන්න.
ෙැන් ඔබතුමාට අව්ථාාව ලබා දීලා තිශබන්ශන්.

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු කාානායකතුම, ව අා.රුදු පහක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව
ගිශයොත්ව කියන්ශන් ජානාධිපතිවරයා විවනන් කලින් විවනශරේශේ
නැත්නම්ව ඊ ඟ පාර්ලිශම්න්තුව ්ම්බන්නශයන් ශමිත කියනවාව
"ඉක්බති පාර්ලිශම්න්තුව ජානාධිපතිවරයාට ඕනෑම ශවලාවක
විසුරුවා හරින්න පුළුවන්" කියලා. එතශකොට කිව අා.රුදු
හතරහමාර-
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ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඔබතුමාශේ කාාශේදී
කරු ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබතුමා
අලි ්ිරි ඇමතිතුමාට බානා කරන්න එපා. එතුමාට නැවත පිළිතුරු
කාාවක් කරන්න තිශබනවා. ඔබතුමා වාශේ ශකශනක් ඔශහොම
කරන එක වැරදිි. [බානා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමාට කාා කරන්න
ඉඩ ශෙන්න.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු කාානායකතුම, ව ඉතා පැහැදිලිව අශේ ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ (.(් වයව්ථාාශේ රකාශිතවම ශමශ්ේ ්ඳහන් කර
තිශබනවා:
"රශට් ්රක්ෂාව ඇතුළුව ජානතාවශේ විනායක බලය ජානතාව විවනන්
ශතෝරා පත්කර ගනු ලබන ජානරජාශආ ජානාධිපතිවරයා විවනන් ක්රියාත්මක
ක ුතත්ශත් ය;"

මම ගරු හර්ෂ ෙ වනල්වා මන්ත්රීතුමාට සත්තර ශෙන්නම්ව
එතුමාශේ කාාශවන් ප්ථශ්ේ.
ගරු කාානායකතුම, ව එශ්ේ ්ඳහන් කර තිශබනවා නම්ව එය
්කාරයට විය ුතතුි. එශහම නැත්නම් ශම් රට පාලනය
කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එක පිළිබඳව ර ථනයක් මතුවනවා.
විශ ේෂශයන්ම 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ඉදිරිපත් කශ ේ ශම්
විපක්ෂශආ වනටින අයම තමි. ශම්ක ශවන කා.රුවත් ඉදිරිපත්
කරපු ශෙයක් ශනොශවි. 1972දී විනායක බලය ්ිතත ශමම
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ඉදිරිපත් ක ාට ප්ථශ්ේ ෙහහත්වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය 2001 වර්ෂශආදී ඉදිරිපත් ක ා.

ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ඇමතිතුම, ව ඔබතුමාශගන් ශපොඩි ශෙයක් ෙැනගන්න
කැමැතිි. ෙැන් අශේ ශම්්ය සඩ තිශබනවාව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පශත් ්ශශ ෝනන. ශම්
්ශශ ෝනනවලට අමතරව ශවනත් ්ශශ ෝනන ඉදිරිපත් කරන්න
ඔබතුමන්ලා බලාශපොශරොත්තු වනවාෙ ශම් ්ශශ ෝනන ඇතු ත්
ශල්ඛ්නයක් ෙැන් අප ශවත ලබා දීලා තිශබනවා.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ශම් අව්ථාාශේදී මම රජාය , ශයෝජානය කරමින් අධිකරණ
ඇමතිවරයා ව ශයන් කිවනවක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාශපොශරොත්තු
වන්ශන් නැහැව ඔබතුමන්ලාට ලබා දීලා තිශබන වා හැරුණාම.
නමුත්ව අපි ශමම පනත් ශකටුම්පත ශෙවන වර කියවීම ්ම්මත
කරන
අව්ථාාශේදී
ශවනත්
්ශශ ෝනන
ශපෞශගලිකව
ඔබතුමන්ලාශගන් එනවාෙ කියන්න මම ෙන්ශන් නැහැ.

ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ශම් ඉදිරිපත් කර තිශබන ්ශශ ෝනනවලට අමතරව රජාය
ව ශයන් ශවනත් කිවනම ්ශශ ෝනනයක් අමාතයතුමා විවනන්
ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැහැ

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

නැහැ.
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පාර්ලිශම්න්තුව

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

එතශකොට අපට ශම් ඉදිරිපත්
ඔබතුමන්ලාශේ ්ම්පූර්ණ ්ශශ ෝනනෙ

කරලා

තිශබන්ශන්

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

අෙ ඔබතුමන්ලාට ලබා දීලා තිශබන ශල්ඛ්නයව ්ශශ ෝනන
්ම්පූර්ණශයන්ම ඉදිරිපත් කරලා තිශබන ශල්ඛ්නයි. ඊශආ Legal
Draftsman මාර්ගශයන් අපි එය ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා.

ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ශවනත් ්ශශ ෝනන ඉදිරිපත් කරන්න බලාශපොශරොත්තුවක්
නැශෙ

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ශවනත් ්ශශ ෝනන රජාය
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් නැහැ.

විවනන්

ඉදිරිපත්

කරන්න

ගරු කාානායකතුම, ව
අනුව ඉතාම පැහැදිලිිව 1972
වයව්ථාාව තමි ්ාන්ද්රණශයන් වැඩිම වයව්ථාාව කියලා.
ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනැල්ලා බලය
අගමැතිතුමාට ගන්න සත්්ාහ ක ා. ෙහඅටවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් කශ ේ ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ලබා ගත් බලය නැවත ජානාධිපතිවරයාට ලබා
දීමි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් නැවත
කශ ේ
ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
ජානාධිපතිවරයාට ලබා දීලා තිබු
බලය යළිත් වතාවක්
අගමැතිතුමාට ගන්න එකි. අනුව ්ාන්ද්රණය අතින් බැලුවාම
ගරු කාානායකතුම, ව 1972 වයව්ථාාව තමි වඩා බලගතුම
වයව්ථාාව. ඊට වඩා අක් බලයක් තමි විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ප්ථශ්ේත් ජානාධිපතිවරයාට හම්බ
ශවන්ශන්.
, ්ා නැති බලයක් ්ශරෝපණය ශවන්ශන් නැහැ.
ජානාධිපතිවරයාට ජානතාව විවනන් ලබා දීපු බලය තමි යළිත් ලබා
දීමට අපි සත්්ාහ කරන්ශන්. ඇත්ත ව ශයන්ම ෙහහත්වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ ජානතාව
ශවනුශවන්ෙ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගනාශේ ජානතාව ශවනුශවන්ෙ
ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාපු
ශවලාශේත්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගනාපු ශවලාශේත් එකම පුශගලශයක් තමි අගමැතිවරයා
හැටියට ිතටිශආ.
ශවන කා.රුවත් ශනොශවිව එතුමන්ලාශේ
ිතටපු නායකයා වන ර, ල් විරමවනශහ මහත්තයාි. මහත්තයාට
ශම් රශට් ජානාධිපතිවරයලප ව ශයන් ශතෝරා පත් ශවන්න බැරි
ා.
ිතන්ොව ශෙවතාවක්ම පැරදු
ිතන්ොව ජානාධිපතිවරයාශේ
බලය ලපමන්ත්රණයකින් ලබා ගැනීම ්ඳහා තමි ෙහහත්වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ. ක තමි ඇත්ත.
ශවලාශේ රන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක මැති, ය තමි ශම් රශට්
ජානාධිපතිවරිය. ජානාධිපතිවරියශේ බලය තමන් ශවතට ගන්න
තමි ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ.
ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් රාශයෝගිකව
ක කර ගන්න බැහැ කියලා ශත්රුම් ගත්තාට ප්ථශ්ේ ිතටපු
ජානාධිපතිතුමාව වර්තමාන ගරු අගමැතිතුමාව එො ෙහඅටවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනැල්ලා නැවත වතාවක්
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ජානාධිපතිවරයාට තිශබන බලතල ජානාධිපතිවරයාට ලබා ගත්තා.
පැරදි්චර ර, ල් විරමවනශහ මහත්තයා නැවත අගමැති ශවලා
ජානාධිපතිවරයාශේ බලතල නැවතත් ශකොල්ලකන්න සත්්ාහ
ක ා.
මම ශම් අව්ථාාශේදී ඔබතුමන්ලාශේ අවනානය ශයොමු
කරවනවාව
්ම්බන්නශයන් ශරේෂථමාධිකරණය ලබා දීපු නක්
තීන්දුව ශකශරිත. ගරු කාානායකතුම, ව
නක් තීන්දුශේ
පැහැදිලිව ශම් බව ්ඳහන් කරනවා. ශකටුම්පශත් ්ඳහන් කරලා
තිබුශඩු ජානාධිපතිවරයා කැබනට් මඩුඩලශආ නායකයා ශනොවන
බවි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ
එශහමි. කැබනට් මඩුඩලශආ නායකයා හැටියට ්ඳහන් කරලා
තිබුශඩු අගමැතිතුමාි. ජානාධිපතිතුමාට කැබනට් මඩුඩලයට
කිවනම ්ම්බන්නයක් නැහැ කියලා කිේවා. ශරේෂථමාධිකරණය
මැදිහත් ශවලා ක ගලවලා දුන්නා. ශමන්න ශමශහම තමි
ශරේෂථමාධිකරණය තීන්දුශවන් කිේශේ. I quote:
“The people in whom sovereignty is reposed having made the
President as the Head of the Executive in terms of Article 30 of the
Constitution entrusted in the President, the exercise of the Executive
power being the custodian of such power. If the people have
conferred such power on the President, it must be either exercised
by the President directly or someone who deserves authority from
the President. There is no doubt that Executive powers can be
distributed to others via President. However, if there is no link
between the President and the person exercising the Executive
power, it may amount to a violation of mandate given by the people
to the President. If the inalienable sovereignty of the people which
they reposed on the President in trust is exercised by any other
agency or instrument who do not have any authority from the
President then such exercise would necessarily affect the
sovereignty of the people.”

ගරු කාානායකතුම, ව එින් ්ඳහන් කරන්ශන්ව ජානතා
පරමාධිපතය ්රක්ෂා කිරීම ්ඳහා නම්ව ජානතාව විවනන්
පරමාධිපතයශආ විනායක බලය අතිගරු ජානාධිපතිතුමාට ලබා දීලා
තිශබනවා නම්ව අතිගරු ජානාධිපතිතුමාශේ බලය ක්රියාත්මක විය
ුතත්ශත් ජානාධිපතිතුමා හරහා මි් අශනක් ්යතන මඟින්
ශනොශවි කියන එකි. , ්ාව ජානාධිපතිවරයාට තිශබන බලය
්කාරයටම තබා ගන්න ඕනෑ කියලා තමිව 2014දී ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන ශකොට කිේශේ. ඊට
පසුවව ලිත ලිතශආ එය හරිගැ්ථවීම ්ඳහා කාරක ්භා අව්ථාාශේදී
්ශශ ෝනන ටික ශගනැල්ලාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය හැදුවා.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය කියන්ශන් කලින් කියපු ්කාරයට ශෙශක්ම
්ම්මිරණයක්. එක්ශකෝ විනායක ජානාධිපති බලයව විනායක
ජානාධිපතිවරයාට තිශබන්නට ඕනෑ. එශහම නැත්නම් ශවන
ශකශනලපට තිශබන්න ඕනෑ. ශම් ශෙශක්ම මිරණයක්ව hybrid
රමයක් ්වා.
hybrid රමය ශහේතුශකොටශගන තමිව ිතටපු
ජානාධිපතිතුමා කියන්ශන් එක බ්ථ එකිව driversලා ශෙන්නි
කියලා.
පා්ථලප රහාරශආදී වනශන වූ ශශවල් අපට ශපශනනවා. හැම
ශෙනාම අත ශ්ෝොගන්නවාව "මම කට ්ම්බන්න නැහැව අරයා
්ම්බන්න නැහැ" කියලා.
රමය අනුව තවදුරටත් ඉ්ථ්රහට
යන්න බැහැ කියලා ශපනී යනවා. ශම් රශට් ජානතාව ්රක්ෂා කර
ගැනීමට නම්ව
රමය අපි නවත්වන්නට ඕනෑ. ශම්ක ිතටපු
අගමැති ර, ල් මැතිතුමාට බලය ලබා දීම ්ඳහා ක
ලපමන්ත්රණයක් මි්ව රශට් ජානතාව ගැන ිතතලා ක ශෙයක්
ශනොශවි කියන එක ඉතා පැහැදිලිි.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ්ම්බන්න වූ
, ර්මාතෘවරුන්ශේ රකා ගැන මම ගරු කාානායකතුමාශේ
අවනානය ශයොමු කරනවා. ිතටපු ජානාධිපති වමත්රීපාල වනරිශ්ේන
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මැතිතුමා කියනවාව ශම් රටට කරන්න පුළුවන් ශහොඳම ශශ තමිව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉවත් කරන එකි
කියලා. [බානා කිරීමක්]
හා ්මානව - ශවන කා.රුවත්
ශනොශවිව ඔබතුමන්ලාශේ architect කටුතත්තට ්ම්බන්න
ා. ජානාධිපති නීතිඥයන ජායම්පති විරමරත්න මහත්මයා කියනවාව
"ශම්ක ශම්චරර නරකි කියලා මාත් බලාශපොශරොත්තු ා.ශඩු
නැහැව ශම්ක එ්චරරම නරකි" කියලා. එතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ
දීි ක කිේශේ. ශම් නරක් ා. ශෙයක් ශමොනවාටෙ අපි තියා
ගන්ශන් ශෙියශන්! [බානා කිරීමක්] If I heard the Hon.
Sumanthiran properly, he himself also told the same thing,
that this is a stopgap arrangement; it has to proceed with a
new Constitution and in the absence of a new Constitution,
the Nineteenth Amendment cannot stand alone.
ඉතින් ශම්කට ්ම්බන්න ශව්චර මි, සුන් ශමශහම කියනවා
නම්ව අපි ශම්ක ්රක්ෂා කරන්න ශම්චරර ෙඟලන්ශන් ශමොකටෙ
අපි ඔබතුමන්ලාශගන් අහනවාව 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ
ශනොතිබු
එක වගන්තියක් ශමම ්ශශ ෝනනශආ තිශබනවාෙ
කියලා. 1972 වයව්ථාාශවන් ජානාධිපතිවරයාට ලබා දී
ශනොතිබු ව ඊට වඩා ඉහළින් බලය ශෙන එක වගන්තියක් ශමම
්ශශ ෝනනශආ
තිශබනවාෙ
1972
වයව්ථාාශවන්
ජානාධිපතිවරයාට ලබා දුන් බලයට වඩා අක් බලයක් තමි ශම්
්ශශ ෝනනශආ තිශබන්ශන්.
ශමතැන ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඉන්නවා. ශම් රශට් මීට වඩා
රබලව විනායක ජානාධිපතිවරු හැටියට කටුතතු ක කිිතප
ශෙශනක් වනටියා. ගරු ශේ.්ර්. ජායවර්නන මැතිතුමා අා.රුදු
එශකො හක් ්ඩුක් ක ා. ගරු ශරේමෝ මැතිතුමා අා.රුදු හතරක්
ජානාධිපතිවරයා හැටියට කටුතතු ක ාව මීට වඩා බලගතු
වයව්ථාාවක් යටශත්. ඊට පසුව ගරු රන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක
මැති, ය අා.රුදු එශකො හක් ජානාධිපති ධුරශආ කටුතතු ක ා. ගරු
ඩී.බී. විශේතුශග මැතිතුමා අා.රුශෙක් ජානාධිපති ධුරශආ කටුතතු
ක ා.
හැම ශෙනාම කාධිපතිශයෝෙ අශේ ගරු විපක්ෂ
නායකතුමාශේ පියාත් කාධිපතිශයක්ෙ ක අ්තයයක්. , ්ා
බලය තිබු පමණින්ම කාධිපතිශයක් ශවන්ශන් නැහැ. බලය
ක්රියාත්මක වන විධිශයන් තමි කාධිපති ශවන්ශන්. [බානා
කිරීම්] , ්ා මම කියනවා ශම්ක විධියට හනානා ගන්න එපා
කියලා. බලය තිබුණාය කියලා - [බානා කිරීම්]

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැඟී සිටිත ය.
எழுந்தார்.
rose.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව ඔබතුමාශේ කාාශේ දී අෙහ්ථ
ඉදිරිපත් කරන්න.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, this is just a quick comment. ගරු ඇමතිතුම, ව ශම්
වත්මන් අග්රාමාතයතුමාශේ බලතල ්ම්පූර්ණශයන්ම කේපාදු
කශ ේ ඇිව කියා මම ඔබතුමාශගන් අහන්න කැමැතිි. [බානා
කිරීම්]
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ක මම බලාගන්නම්. [බානා කිරීම්] අපි ක බලාගන්නම්.
[බානා කිරීම්] අශේ අගමැතිතුමාට බලය ලැශබන්ශන්
වයව්ථාාශවන් ශනොශවි. අශේ අගමැතිතුමාට බලය ලැශබන්ශන්
ජානතාවශගන්.[ශ ෝෂා කිරීම්] අශේ අගමැතිතුමාට කිවනම ර ථනයක්
නැත්නම්ව තමුන්නාන්ශ්ේලා කිඹුල් කනාළු ශහ න්ශන් ඇි කියලා
අපි අහන්න කැමැතිි. එතුමාට බලය ලැශබන්ශන් ජානතාවශගන්.
එතුමා තමි ශම් රශට් ජානතාවශේ හෙවශත් ජානාධිපති.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව - [බානා කිරීමක්] මම සත්තර ශෙන්න
නැඟිටින්ශන් නැහැ. නමුත් ගරු ඇමතිතුමා මශගන් ර ථනයක්
ඇණුවා. [බානා කිරීමක්] ගරු කාානායකතුම, ව මම අහන්ශන්
ශමයි. ශම්ක විිතළුවට කරන ශයෝජානාවක් ශනොශවි. [බානා
කිරීම්] ගරු අග්රාමාතයතුමාට යම් සීමිත බලතල රමාණයක් ලබා
ශනොශෙන්ශන් ඇි [බානා කිරීම්]

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

කට අගමැතිතුමා එතුමාශේ කාාශේ දී පිළිතුරු ශෙි. මම
ඔබතුමාට කියනවාව ඔබතුමාශේ පියා ශම් රශට් අගමැති හැටියට
අා.රුදු එශකො හක් වනටියදී තිබුශඩුත් ඔය බලයම තමි කියන
එක. [බානා කිරීම්] ඔබතුමාශේ පියා නාමමා්රික අගමැති
ශකශනක්ෙ නැහැ ශන් ඔබතුමාශේ පියා වැඩ ක ා. අශේ
අගමැතිතුමා ඊට වඩා ෙහ ගුණයක් වැඩ කරලා ශම් රශට්
මි, සුන්ශේ ර ථන වි්ඳනවාය කියන එක මා කියන්නට කැමැතිි.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මශේ පියා අා.රුදු ෙහයකට වැඩි කාලයක් නාමමා්රික අගමැති
හැටියට ිතටියා. අා.රුදු ෙහයකට වැඩි කාලයක්. ගරු
කාානායකතුම, ව මම අහන්ශන් ක ශනොශවි. ගරු ඇමතිතුම, ව
යම් සීමිත බලතල රමාණයක් ගරු අග්රාමාතයතුමාට ලබා ශෙන්න
ඔබතුමන්ලාට බැරි ඇි

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

මම පිළිතුරු කාාව කරනශකොට ඊට සත්තර ශෙන්නම්.
විනායක ජානාධිපති රමය තිබුණත්ව නැතත් තමන්ට තිශබන
බලය අනුව තමි කටුතතු කරන්ශන්. ්මහර අය විනායක
ජානාධිපති රමය නැතුව ්වත්ව - ශේ.්ර්. ජායවර්නන මහත්තයා
1972 ශතෝරා ගත්ශත් විනායක ජානාධිපතිවරයා හැටියට ශනොශවි.
එතුමා ශතෝරා ගත්ශත් ්ාමානය ශව්ථට්මි, ්ථටර් රමයට අගමැති
හැටියටි. එතුමා ක සපශයෝගි කරශගන විනායක ජානාධිපති
රමය ඇති කර ගත්තා. එතුමා ිතතුවා හශයන් පහක බලය
කවොවත් නැති ශවන්ශන් නැහැ කියලා. එතුමා ඡන්ෙ රමය
ශවන්ථ ක ා. විනායක ජානාධිපති රමයක් ඇති කර ගත්තා.
, ්ා
අයශේ අශත් තමි තීරණය තිශබන්ශන්. පුශගලශයලපට
ශලෝහවලින් පිිතයක් හෙන්න දුන්නාමව
පිිතශයන් බඩ කපා
ගන්නවාෙව අශනක් මි, හාට අ, නවාෙව එශහම නැත්නම් පාන්
කපනවාෙ කියලා එතුමා තීරණය කරන්න ඕනෑ. නමුත්
ශලෝහශයන් හෙන්න ඕනෑ පිිතය ේලා්ථටික්වලින් හෙලා ර ථනය
වි්ඳන්න බැහැ. , ්ා
පුශගලයාට අනුව ඔණු එය , වන පරිදි

ක මනාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. ක මනාකරණ ය ශනොකර
ගත්ශතොත්ව අා.රුදු පහට පසුව ජානතාවට මුණුණ ශෙන්නට ඕනෑ.
ධුර කාලශයන් පසුව නක්වලට මුණුණ ශෙන්නට ඕනෑ.

ෆීේඩ් ම ාර්ෂේ ගුණ ්ර්  තෆොන්ත්ේකා ම හ ා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்ரசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ක ා.ණා.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ක තමි.
, ්ා ශම්කට බය ශවන්න ශෙයක් නැහැ.
ශමොකටෙව ශම්කට බය ශවන්ශන් බය ශවන්ශන් රට ගැන ිතතලා
ශනොශවි. බය ශවන්ශන් වැඩක් ශනොකර නැවත වතාවක් ජානතාව
ඉදිරියට ගිිතල්ලා කියන්න ශෙයක් නැතිශකොටි.
වැඩ
ශනොකරන්න කලපශලන් අදින්න තමි ශම් සත්්ාහ කරන්ශන්.
එශහම නැතුව ශම් විශරෝනය ජානතාවට තිශබන ්ෙරයට
ශනොශවි කියන එක මා කියනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව අපි ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අරශගන බැලුවාමව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවක් හෙලා තිශබනවා.
ශම් වයව්ථාා ්භාවට අගමැතිතුමා හා විපක්ෂනායකතුමා එකතු
ශවලා ප්ථ ශෙශනක් ශයොජානා කරන්නට ඕනෑ. පැහැදිලිවම
කියනවාව එශහම ශයෝජානා ක ාට පසුව ජානාධිපතිවරයා විවනන්
ඔා.න් ශතෝරා පත් කර ගත්ශත් නැත්නම් ්ති ශෙකකින් ඔා.න්
ඉශිම ශත්රී පත්ශවනවා කියලා. නමුත් ජානාධිපතිවරයාව
අගමැතිවරයාට ්හ විපක්ෂනායකවරයාට එකතු ශවලා ශයෝජානා
ශනොකශ ොත් ශකොශහොමෙ පත් කර ගන්ශන් කියන එක පිළිබඳව
කිවනම රතිපාෙනයක් නැහැ. එශ්ේ ශයෝජානා ශනොක ා නම්ව
්ම්පූර්ණ වයව්ථාා ්භාවම ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකෙව
ක හෙනශකොට ඔා.න් ිතතුවාව ිතටපු විපක්ෂ නායක ගරු
්ම්පන්ෙන් මැතිතුමා ්හ ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයා හැමොම
අගමැති හා විපක්ෂ නායක ශවලා ඉඳීවි කියලා. ඉතින් ක්රියාත්මක
කරන්නට බැරි වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් තමි ශගනැල්ලා
තිශබන්ශන්.
, ්ා ශම්ක ශගනාපු අයම තමි ශම්ශකන්
්ප්ථ්ට යන්ශන් කියන එක අපට ශහොඳටම ශපශනනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව තවත් රාශයෝගික කරු
පිළිබඳව මම ඔබතුමාශේ අවනානය ශයොමු කරනවා.

රාශියක්

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුම, ව මම ශම් ඔබතුමාට බානා කරන්න හෙනවා
ශනොශවිව -

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු කාානායකතුම, ව ශම් කාරණය ශකශරිත මම
ඔබතුමාශේ අවනානය ශයොමු කරවන්න කැමැතිි. විශ ේෂශයන්මව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ඇති ගැටලු
රාශියක් ගැනව - [බානා කිරීමක්]

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශමොකක්ෙ රීති ර ථනයව ගරු විපක්ෂ නායකතුම, 
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ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව මම ගරු ඇමතිතුමාට මතක් කරන්න
කැමතිිව ගරු මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා අගමැතිතුමා හැටියටත්ව
මම විපක්ෂ නායකවරයා හැටියටත් එකට ඉඳශගන වැඩ කටුතතු
ක බව.
එවන නම් ටික ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේදී අපි
ශෙශගොල්ලන් අනුමත ක ා. කිවනම ර ථනයක් තිබුශඩු නැහැ.
එතශකොටව ඔබතුමා ශකොශහොමෙ තර්කයක් ශගොඩ නඟන්ශන්ව
පාර් ථව ශෙකක ඉඳශගන ශම් ශශවල් කරන්න බැහැ කියලාව ගරු
ඇමතිතුම, 

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ කාාශේදී
කාරණාවලට සත්තර ශෙන්න
පුළුවන්ව ගරු විපක්ෂ නායකතුම, .

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව මම ඔබතුමාට කිේශේව එශහම
ශනොා.ශණොත් ශමොනවාෙ කරන්ශන් කියන එක පිළිබඳව එම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ රතිපාෙන නැහැ කියන එකි. [බානා
කිරීමක්] ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව ඔබතුමාශේ කාාශේදී ගැන
කියන්න.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා
අගමැතිතුමා හැටියටත්ව මම විපක්ෂ නායකවරයා හැටියටත් එකට
ඉඳශගන අපි ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ වැඩ කටුතතු ක ා. ගරු
අගමැතිතුම, ව අපි එකට වැඩ කටුතතු ක ා ශන්ෙ ඔබතුමා
කියන්න ශකෝ. අගමැතිතුමා ඔළුව වනනවා. ඇමතිතුම, ව , ්ා
ඔබතුමාශේ අගමැතිතුමාට ගරු කරලා ඔය ශයෝජානා ඉදිරිපත්
කරන්න. [බානා කිරීම්] තමුන්නාන්ශ්ේ එතුමා පියන් ශකශනක්
කරලා තිශබන්ශන්. [බානා කිරීම්] ක වැරදිි.

ගුණ කාානායකතුම ා
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ගරු කාානායකතුම, ව අධිකරණ ඇමතිතුමා
පනත්
ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා කාා කරනවා. විපක්ෂ නායකතුමාිව
එතුමාශේ අශනක් අයි කරන්ශන් කට බානා කරන එක.
එතුමන්ලාට කාා කරන්න ඕනෑ තරම් ශවලාව තිශබනවා. ශම්කට
ඉඩ ශෙන්න එපා. ශම් flow එක හරියට යශදී බානා කරන වැශඩ්
තමි ශම් අය කරන්ශන්. [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව බානා කරන්න එපා.
විපක්ෂ නායකතුම, ව ඔබතුමාට ඕනෑ ගරු ඇමතිතුමාට බානා
කරන්නෙ

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම කරන්ශන් අගමැතිතුමාශේ අිතිවාවනකම් ්රක්ෂා කරන
එකිව ගරු කාානායකතුම, . [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ක ්ඩුක් පක්ෂශආ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා කර ගනීවි. [බානා
කිරීම්]

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ක අපි කර ගන්නම්. [බානා කිරීම්] ක අපි බලා ගන්නම්.
ඔබතුමා වාඩි ශවන්න. [බානා කිරීම්] ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව
ඔබතුමා වාඩි ශවන්න ශකෝ.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අලි ්ිරි ඇමතිතුම, ව ඔබතුමා කාා කරන්න. [බානා
කිරීම්]

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව ඔබතුමාශේ කාාශේදී
කාරණා
කියන්න. [බානා කිරීම්] ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමාට බානා කරනවා
ශන්.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුම, ව මම කියන්ශන් ගරු මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
මැතිතුමා පියන් ශකශනක් කරන්න එපා කියලාි.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු කාානායකතුම, ව මම ඔබතුමාශේ අවනානය ශයොමු
කරවන්න කැමැතිිව- [බානා කිරීම්]

ගුණ තජොන්්ථටන් ප්රනාන්ු  ම හ ා (ම හාම ාර්ග අම ා ය ්හ
ආණ්ඩු පාර්ධථවත ප්රනාන ්ශවිනායකතුම ා)

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள்
அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ரகாலாசானும்)

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Highways and
Chief Government Whip)

Sir, I rise to a point of Order.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු විපක්ෂ නායකතුම, ව මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා වනටිනවාව
මශේ කාාවට ඇණුම්කන් දීලාව ඔබතුමාශේ අව්ථාාශේදී අෙහ්ථ
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඔබතුමන්ලා ශමොකක්ෙ ශම් කරන්ශන්
[බානා කිරීම්] ජානාධිපතිතුමාට ්රක්ෂක ඇමති ධුරය ෙරන්න
බැහැ කියලා එතුමන්ලා කියනවා. ගරු කාානායකතුම, ව ශ්රී
ලශකා ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ (.(් අනුවයව්ථාාව ශකශරිත
මම ඔබතුමශේ අවනානයට ශයොමු කරවනවා. එිත ඉතා පැහැදිලිව
ශමශ්ේ ්ඳහන් ශවනවා:
"රශට් ්රක්ෂාව ඇතුළුව ජානතාවශේ විනායක බලය ජානතාව විවනන්
ශතෝරා පත්කර ගනු ලබන ජානරජාශආ ජානාධිපතිවරයා විවනන් ක්රියාත්මක
ක ුතත්ශත්ය"

ඊ ඟටව 0. (1 අනුවයව්ථාාශේ ශමශ්ේ ්ඳහන් ශවනවා:
"ශ්රී ලශකා ජානරජාශආ ජානාධිපතිවරශයක් වන්ශන් ය. ජානාධිපතිවරයා
රජාශආ රනා, යා ෙ විනායකශආ රනා, යා ෙ ්ඩුක්ශේ රනා, යා ෙ
්න්නශන ශ්ේනාවන්ිත ශ්ේනාධිනායකයා ෙ වන්ශන් ය"

ඔබතුමන්ලා ශගන ් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අනුව එතුමාට ්රක්ෂක ඇමති ධුරය ෙරන්නට
බැහැ. ්මහර ශේලාවට ඔබතුමාම ගැන තර්ක කරනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි ්ිරි මහතා]

, ්ාව ශමිත වයාූලලත්වයක් තිශබනවා. ශම් රශට් ්රක්ෂාවට
්ම්බන්න ශ්ේනාධිනායකයාට ්රක්ෂක අමාතය ධුරය ෙරන්න
බැහැ කියලා කියන්ශන් ශකොශහොමෙ ඉතින්ව ශම් ශශවල්
ඉ්ථ්රහට අරශගන යන්න පුළුවන්ෙ ශම්වා , ්ා තමි පා්ථලප
රහාරය ්ම්බන්නශයන් පත් ක ශකොමි්ශම්දී අපි නාඩගමක්
ෙකින්ශන්. මි, සුන් එතැනට ඇවිත් එකිශනකාට ශබෝලය පා්ථකර
ගන්නවා. අව්ාන ව ශයන් ජානතාවට වූ ්ශවනශධිය අපි හැශමෝම
ෙන්නවා ශන්.
ගරු කාානායකතුම, ව
හා ්මාන තවත් කරුණකට මම
ඔබතුමාශේ අවනානය ශයොමු කරවන්න කැමැතිි. තුශනන් ශෙකක
්ම්මතයක්
නැත්නම්ව
අා.රුදු
හතරහමාරක්
යනතුරු
ජානාධිපතිවරයාට පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න බැහැ කියලා ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් නීතියක් ශගනාවා.
එවැ,  නීතියක් ශගනාපු ශලෝකශආ රටක් තිශබනවාෙ එශහම
කිවනම රටක් නැහැ. කියන්ශන්ව අකමැති ා.ණත් අගමැතිවරයාිව
ජානාධිපතිවරයාි බශලන් එකට කටුතතු කරන්න ඕනෑ. එශහම
කරන්න පුළුවන්ෙ එශහම කරන්න ගිිතන් තමි ශම් ශශවල් වනශන
ා.ශඩු. ශම් නීති ශවන්ථ ක ුතතුි.
, ්ාි අපි ශම් විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන්ශන්. එශහම නැතිව
බලය ලබා ගැනීම ්ඳහා ශනොශවි අපි ශමය කරන්ශන් කියන එක
මම පැහැදිලිවම ්ඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
ගරු කාානායකතුම, ව හදිවන පනත් ශගන ම ්ම්බන්නශයන්
ශමම පනත් ශකටුම්පශත් තිශබන කාරණය ගැන වි ාල ව ශයන්
කාා ක ා. අපි ජානතාවශේ හඬට කන් දීලාව මම කියපු ්කාරයටව
ජාාතික ්රක්ෂාවට ්හ ්පො තත්ත්වයකට පමණක් සීමා කරලා
ශකොන්ශශවන ඉවත් කරශගන තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ඔය කියන තරම් මහා ශලොලප ශෙයක් නම්ව
ඇලඩින්ශේ පුදුම පහන වාශේ අශේ ර ථන ඔක්ශකොම වි්නාවා නම්ව
පසුගිය අා.රුදු පහක කාලය තු
්ශශ ෝනනය යටශත් ශම් රට
පාලනය ක යහ පාලන ්ඩුක්ව ලබා ගත්ත රගතිය පිළිබඳව අපි
කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. අපි ශම් වනයලු ශශවල් කරන්ශන්
ජානතාවට ශ්ේවය ්ල්න්නි. ජානතාවට ්ැලසූ ශ්ේවය
ශකොශහොමෙ බලන්ශන් ්ර්ථික වර්නන ශේගය දිහා බලන්න.
වනයයට 7. ට තිබු
්ර්ථික වර්නන ශේගය
ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය යටශත් වනයයට 2. ෙක්වා
පහ ට ශගනාවා.
අලුත් ශපොලි්ථ ශකොමි්මව මත්ද්රවය ්ම්බන්න වැරදිවලට ෙමපු
නක්වල ලැි්ථතුව මා ඟ තිශබනවා. අපි ෙැන් බලමුව වැරදි අක්
ා.ණා ෙව වැඩි ා.ණාෙ කියලා. 2014දී නක් 7ව270ක් ෙමා තිශබනවා.
2016දී නක් 2ව0(0ි. 2017දී නක් 10ව722ි. 2012 දී නක් 1(ව6( ි.
2019දී නක් 16ව42(ි. මත් ද්රවය වැරදි ්ම්බන්න නක්වල වනයයට
240ක වර්නනයක් තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව 2009දී රභාකරන් ාතනය ක ාට
පසුව -2009 මැි මා්ශආ 21වන ොින් පසුව- ශම් රශට් කිවනදු
ත්ර්ථතවාදී ක්රියාවක් වනදු ා.ශඩු නැහැ. නමුත් ගිය අා.රුශශශ -ුතශනය
, ම ශවලා අා.රුදු 10කට පසුව- රාම වතාවට ශම් රට ත්ර්ථතවාදී
රහාරයකට ලක් ා.ණා. ත්ර්ථතවාදී රහාරය , ්ා ශම් රශට් ්ාමය
එශහම පිටින්ම නැති ශවලා ගියා. කට වග කියන්නත් ඕනෑ
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයි.
ජාාතික ්රක්ෂාව ලැබලා නැත්නම්ව රශට් ්ර්ථිකය
කඩාකේපල් ශවලා තිශබනවා නම්ව රශට් ජානතාවශේ ්රක්ෂාව
්නාා ශවලා නැත්නම්ව ලපක්කාරශයෝ වැඩි ශවලා නම් ශම් ෙහනව
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වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශමොකටෙ ශකන් කරපු
ශශ ශමොකක්ෙ
කියන ්කාරයට ෙහනව වන වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ර ථනවලට මහා ශලොලප වි්නාමක් ලැබුශඩු
නැහැ. ශකන් ක එකම ශශ තමිව අර කියපු ්කාරයටව ඍජු
තීන්දු තීරණ ගැනීමට ශනොහැකි පරිදි එක බ්ථ එකට ඩ්රිවර්්ථලා
ශෙන්ශනක් ෙමපු එක. එක්ශකශනක් accelerate කරනවා. තව
එක්ශකශනක් brake ගහනවා. එක්ශකශනක් රෑට එකක් ඉදිරිපත්
කරනවා. ඊ ඟ ෙවශ්ේ අශනක් එක්ශකනා ක ඉවත් කර
ගන්නවා. අපි ෙැක්කාව ශම් නාඩගම. තවදුරටත්
තත්ත්වය
පවත්වා ශගන යන්න අව ය නැහැ.
අෙ වන විට ලශකාශේ වැඩිම Ministries ටික තිශබන්ශන් ගරු
අගමැතිතුමා යටශත්ි. එතුමාශේ ප පුරුශෙ තුළින්ව එතුමා ක
ුතතු ශශවල් හා ක හැකි ශශවල් වනයල්ල කරලා ශම් රට නැවත
ශගොඩ ගනීවි.

ගුණ ්ජි්  තප්රේම දා් ම හ ා

(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුම, ව එතුමා අගමැතිතුමාට වරාකාරශයන්
ශකොන්ශෙෝථතර කියනවා. එශහම කියන්න ශහොඳ නැහැ.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා ඉදිරිපත් කශ ේ රීති ර ථනයක් ශනොශවි ශන් [බානා
කිරීම්] ඔබතුමා බානා කරන්ශන් නැතිව ඉන්න. ඔබතුමාශේ
තනතුරට අශගෞරවයක්ව ශම් ්භාශේ කටුතතුවලට බානා කිරීම.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ගරු අග්රාමාතයතුමා තමි ශම් රශට් මුෙල් අමාතයතුමා.
බුශන ා්න අමාතය ධුරයව ්ගමික හා ්ශ්ථකෘතික කටුතතු
අමාතය ධුරය ්හ නාගරික ්ශවර්නන හා , වා් අමාතය ධුරය
ෙරන්ශන්ත් එතුමාි. එතුමා යටශත් තමි ශම් ්ඩුක්ශේ තිශබන
බලගතුම අමාතයාශ වනයල්ල තිශබන්ශන්. එතුමා ගැන බලා
ගන්න මන්ත්රීවරු 140 ශෙශනක් ශම් ්භාශේ ඉන්නවා.
, ්ා
ඔබතුමන්ලා බය ශවන්න එපා. එතුමාට බලය ලැශබන්ශන්
ජානතාවශගන් මි්ක්ව ඔය වගන්තිවලින් ශනොශවි. එතුමාට
ෙහහත්වනව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන ඕනෑ
නැහැව වැඩ කරන්න. එතුමාට ලපමන්ත්රණ කරන්න ඕනෑ නැහැව
වැඩ කරන්න. වැඩ කරපු ්කාරයට දිගටම වැඩ කරලා එතුමා
නැවතත් ශම් රට සුඛිත මුදිත කරන බව ඔබතුමන්ලාශේම
වරනවලින්ම මම කියන්න ඕනෑ.
ගරු කාානායකතුම, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශහොඳි කියලා එතුමන්ලා කියනවා. ක ඔය තරම්
ශහොඳ නම්ව එය හෙන්න මූලික වූ අයට අත් ා. ඉරණම ශමොකක්ෙ
කියලා අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ. එය හෙන්න මූලිකත්වය
ගත් ශකශනක් තමිව ිතටපු කාානායකතුමා. එතුමා ෙැන් ලශකාශේ
ඇත්ශත්ත් නැහැව ගිිතල්ලා. එතුමාට ඡන්ෙය ඉල්ලන්නවත් බැරි
වාතාවරණයක් සො ක ා. එතුමාට පේ! ඊ ඟ එක්ශකනා තමිව
යහ පාලන රජාශආ ිතටපු අගමැතිතුමා. එතුමා ශකො ඹින් ඡන්ෙය
ඉල්ලලා පැරදුණා. ිතටපු කාානායකතුමා ශශ පාලනශයන් විරාම
ගියා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය එ්චරරටම
ශහොඳ නම්ව ඊට ්ම්බන්න වූ අයට එවැ,  ඉරණමක් අත් ශේවිෙ
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ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයම හ ම හ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කාානායකතුම, ව මට ශපොඩි අව්ථාාවක් ශෙන්න
පුළුවන්ෙ

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කියන්නව ගරු නලින් බඩුඩාර ජායමහ මන්ත්රීතුම, .

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයම හ ම හ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කාානායකතුම, ව ශම්ක ඉතා වැෙගත් රීති ර ථනයක්.
ගරු ඇමතිතුමා ෙැන් කිේවාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගන ම , ්ා ඇති වූ තත්ත්වය ගැන. ඇත්ශතන්ම
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා තමි
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයා ජානාධිපති ා.ශඩු.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ක රීති ර ථනයක් ශනොශවි.
ගරු අමාතයතුම, ව ඔබතුමාශේ කාාව කරශගන යන්න.

ඊ ඟට තිශබනවාව ජාාතික ර්ම්පාෙන ශකොමි්ම.
ජාාතික
ර්ම්පාෙන ශකොමි්ම පසුගිය අා.රුදු පහ තු කශ ේ ශමොකක්ෙ
ජාාතික ර්ම්පාෙන ශකොමි්ම ඉවත් ක පමණින් ර්ම්පාෙන
ක්රියාවලිය අපට ඕනෑ විධියට කරන්න පුළුවන්ෙ
ගරු
කාානායකතුම, ව අපට තිශබනවා Procurement Guidelines.
1996 ්හ 2006 Procurement Guidelines තිශබනවා. ෙැන් ා.ණත්
ඕනෑම ර්ම්පාෙන ක්රියාවලියක්
Guidelinesවලට අනුවි වනදු
වන්ශන්. මුලින් ශටන්ඩර් කැඳවන්නට ඕනෑ; Cabinet-appointed
Subcommittee එකක් පත් කරන්න ඕනෑ; TEC එකට ඉදිරිපත්
කරන්න ඕනෑ. ඊ ඟටව
ගැන අව්ාන ව ශයන් තීරණයක්
ගන්නව අ්ානාරණයට පත්වන මනු්ථ්ශයලපට යන්නට පුළුවන්
අභියාරනා මඩුඩලයක් කියන වනයල්ල ්කාරයටම තිශබනවා.
එය නැවත කැබනට් මඩුඩලයට යන්නත් ඕනෑ. ශබොශහෝ
ශවලාවට ශම්වා ගිිතන් නවතින්ශන් ශරේෂථමාධිකරණශආ ්හ
අභියාරනාධිකරණශආි.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාට ශවන් ක
ඇමතිතුම, .

කාලය අව්ාන වීශගනි එන්ශන්ව ගරු

ගුණ තජොන්්ථටන් ප්රනාන්ු  ම හ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

Sir, give ten minutes more to the Hon. Minister.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

ගරු කාානායකතුම, ව ඔය කියන තරම් ්ථවාධීන ශශවල්
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය තුළින් වනශන ා.ණාෙ
කියලා අපි නැවත විම්ා බලන්න ඕනෑ. ්ථවාධීන මැතිවරණ
ශකොමිෂන් ්භාවක් ්ථාාපිත ක ා ලු. ඊට ශපර පැවැති මැතිවරණ
්ථවාධීන නැශෙ ශම් රශට් පැවැති ුතශනය , මා කරලාව රට ශිරා
ශගනව අා.රුදු ෙහයක් ශම් රට පාලනය ක
විනායක
ජානාධිපතිතුමා පරශෙන්න පුළුවන් ්ථවාධීන මැතිවරණයක් 2014දී
තිබුශඩු නැශෙ එතුමන්ලා ඇවිල්ලා ශමොනවාෙ කශ ේ මැතිවරණ
ශකොමිෂන් ්භාව ්ථවාධීනි කියලා ශබොරු අලශකාරයක් ලබා දීලාව
කාරක ්භා අව්ථාාශේදී ්ශශ ෝනන ශගනැල්ලාව Supreme Court
එකත් මඟ හැරලාව ශමතැනට ශගනාපු නීතිය , ්ා අා.රුදු තුනක්
ති්ථශ්ේ ප ාත් ්භා මැතිවරණය පවත්වන්න බැරි ා.ණා. අා.රුදු
එකහමාරක් ති්ථශ්ේ ප ාත් පාලන මැතිවරණය ශනොපවත්වා
ිතටියා. හැම ොම කශ ේ ශබොරුව. එක එක නීති ශගනැල්ලාව
අලශකාර කරලාව buildings හෙලාව කීප ශෙශනලපට ර්ථ්ා දුන්නා
කියලා ර ථන වි්ශඳන්ශන් නැහැ. මැතිවරණ පැවැත්වීශම්දී
මැතිවරණ ශකොම්ාරි්ථවරයාට තිබු
්ම්පූර්ණ ්ථවාධීනත්වය
ශවන විධියකට නවත්වලාව ඡන්ෙය පවත්වන්න බැරි
වාතාවරණයක් සො කරලා දුන්ශන්ත්
යහ පාලන ්ඩුක්වම
තමි කියන එක අපි මතක් කර ශෙන්නට ඕනෑ.
ගරු කාානායකතුම, ව එතුමන්ලා විගණනය ගැන ශබොශහෝ
කාරණා කිේවා. විගණන ශ්ේවා ශකොමි්ම අශහෝවන කරන එශකන්
විගණනය ශනොකරනවාය කියලා අෙහ්ථ කරන්ශන් නැහැ.
ශරේෂථමාධිකරණය විවනන් ලබා දී ඇති තීරණය ඔබතුමන්ලා ශහොඳින්
කියවා බලන්න. ලන්ශශවන ුතගශආ ඉඳලා ලශකාශේ විගණනය වනදු
වනවා. විගණකාධිපති ශෙපාර්තශම්න්තුව
විධියටම තිශබනවා.
විගණකාධිපතිතුමා
කාර්යය
විධියටම කරනවා. විගණන
ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාශවන් කශ ේව ඔා.න්ශේ විනය පාලනයි.
ක ඉවත් ා.ණා කියලා විගණනය ඉවත් ශවන්ශන් නැහැ. ක
ශරේෂථමාධිකරණය ඉතා පැහැදිලිව ්ඳහන් කර තිශබනවා. විගණන
පනත තිශබනවා.

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

Thank you.

ගුණ එ්ප.ඒ. සුම න්තිරන් ම හ ා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Minister, if you will give way - [Interruption.]

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

I will finish this my speech and then you can speak.

ගරු කාානායකතුම, ව මි, ත්තු 10ක් වැඩිපුර ලබාදීම
්ම්බන්නශයන් ්ඩුක් පාර් ථවශආ රනාන ්ශවිනායකතුමාට මම
්ථතුතිවන්ත ශවනවා.
විපක්ෂ නායකතුමා පුන පුනා රකා ක ාව ඕනෑම අව්ථාාවක
අගමැතිතුමා ඉවත් කරන්න පුළුවන් කියලා. කලින් ඉඳලාම -1972
වනට- අගමැතිතුමා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. නමුත්ව එශහම ඉවත්
ක ාට නැවත පත්කරන්න පුළුවන් කා.රුන්ෙ පාර්ලිශම්න්තුශේ
බණුතරයශආ කැමැත්ත දිනාගත් පුශගලයා තමි ජානාධිපතිවරයාට
අගමැතිවරයා හැටියට පත්කරන්න පුළුවන්. අශේ ගරු
අගමැතිතුමාට මන්ත්රීවරු 140 ශෙශනලපශේ කැමැත්ත තිශබනවා.
ඉතින්ව ශවන කා.ෙ පත්කරන්න පුළුවන්
, ්ා එතුමා කට
බයශවන්න අව ය නැහැ. අශේ ර ථන අපි බලාගන්නම්ව ගරු
විපක්ෂ නායකතුම, .
ගරු කාානායකතුම, ව එතුමන්ලා ඇමති මඩුඩලය සීමා ක ා
කියලා කිේවා. විපක්ෂයශආ ගරු මන්ත්රීවරශයක් පසුගිය දිනක
ශම් ගරු ්භාශේදී ර ථනයක් ඇණුවා. එතුමා ඇණුවාව 1972 ඉඳලා
ිතටපු ඇමතිවරුන්ශේ ්ශඛ්යාව ශකොපමණෙ කියලා. ලශකා
ඉතිහා්ශආ වැඩිශයන්ම ඇමතිවරු ඉඳලා තිශබන්ශන් 2014 -
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි ්ිරි මහතා]

2019 අතර කාලශආි. ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය යටශත්ි. 9(ශෙශනක් ඉඳලා තිශබනවා. ඉතින්
ශමොන ශබොරු කාාෙ එතුමන්ලා ශම් කියන්ශන් [බානා කිරීම්] ශම්
ඔක්ශකොම ්ම්පූර්ණශයන්ම ශබොරු.
ඊ ඟට මා කියන්නට ඕනෑව පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්න
ජානාධිපතිවරයාට තිශබන බලය ගැන. එය ඉතා වැෙගත්
කාරණයක්. ශලෝකශආ කිවනම රටකව තුශනන් ශෙකක බලයක්
නැතිව අා.රුදු හතරහමාරක් පාර්ලිශම්න්තුවක් බශලන් තියාශගන
ඉන්න බැහැ. ශකොශහේෙ එශහම රමයක් තිශබන්ශන් නමුත්
්ාමානය බණුතරයකින් පවා විසුරුවා හරින්න බැරි රමයක්
ශයොොශගන තිබුණා. ිතන්ො තමි 2019 අා.රුශශශ ඊරායලශආ
ඡන්ෙ ක් පැවැත්වූශආ.

ගුණ එ්ප.ඒ. සුම න්තිරන් ම හ ා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

නැඟී සිටිත ය.
எழுந்தார்.
rose.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා.

ගුණ එ්ප.ඒ. සුම න්තිරන් ම හ ා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir.

I seek just a clarification, Sir. There seems to be some
confusion with regard to the President’s power to dissolve
Parliament after two and a half years. In the English and
the Sinhala versions of the Amendment, there is some
inconsistency. You said all of the Committee Stage
Amendments are on the Table. You might have to
consider some slight adjustments to that Amendment. So,
will you give us an opportunity, even outside, to bring
that to your notice?
ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

Definitely.

ගුණ එ්ප.ඒ. සුම න්තිරන් ම හ ා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you.

ගුණ ම හින්දානන්ද අලු් ගම තේ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

බලන්නව ශකෝචරර ශහොඳෙ කියලා.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

2019ට ශපර තිබු
අා.රුශෙක කාලයව අා.රුදු 2 1/2ක
කාලයකට ශගනැල්ලාි තිශබන්ශන්. එය ඉතාම පැහැදිලිි. එය
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විධියටම ඉෂථට කර ගන්නම්. එිත යම්කිවන වරෙක් තිශබනවා නම්
කාා කරලා වි්ඳා ගන්න පුළුවන්. There is no problem at all in
that. I will talk to you after this.
ගරු කාානායකතුම, ව මම ඉතා පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ
ඡන්ෙශයන් බණුතරයක් හො ගන්න බැරි අව්ථාාශේදී ඊ ථරායලය
තුන් වතාවක් ඡන්ෙය තියලා තමි ්ඩුක්වක් පිිතටුවා ශගන
තිශබන බව. විශ ේෂශයන්ම එශගලන්තය European Union
එශකන් ඉවත් කිරීම ්ඳහා ඇති වූ ගැටුශම්දී පාර්ලිශම්න්තුව
prorogue ක ා. එශගලන්ත ශරේෂථමාධිකරණය මැදිහත් ශවලා
කිේවාව දින 90කට පාර්ලිශම්න්තුව prorogue කරන්න බැහැ
කියලා. ඊ ඟ ෙවශ්ේම තීන්දුව අරශගනව එශහම පාර්ලිශම්න්තුව
prorogue කරන එක ්ප්ථ්ට අරශගන ශබොරි්ථ ශජාොන්්න්
අගමැතිතුමා ්ම්පූර්ණශයන් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරියා;
අලුත් ඡන්ෙයකට ගියා; ජානතාව ්ඩුක්වක් ශතෝරා ගත්තා. අපට
තිබු
බලය බලහත්කාරශයන් නැති කරලා තිබුණා. , ්ා
2012දී ශමොනවා ශහෝ ශහේතුවක් මත ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ
තිශබන රතිපාෙන ශරේෂථමාධිකරණයට අර්ා ෙක්වලා කියන්න
තිබුණා. ඔබතුමන්ලා කිේවා නැවත පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවන්න
කියලා. නමුත්ව එින් ඇති වූ හා, ය අපි ෙැක්කා. අෙ IGP ්ාක්ෂි
ශෙනශකොට අපට ශපශනනවා ශවලා තිශබන ශශ. එතුමා ශගන්න
ගන්න එපා කිේවාලු; අගමැතිතුමාට එන්න එපා කිේවාලු;
ජානාධිපතිතුමාට එන්න එපා කිේවාලු.
විධියට පුළුවන්ෙ රටක්
හෙන්න. එම , ්ා ශහොඳම ශශ තමි ජානතාව අතර ර ථනයක් මතු
ශවනවා නම්ව ්ඩුක්ව විසුරුවා හැරලා ජානතාව ඉදිරියට යන එක.
ශරේෂථමාධිකරණය කියා තිශබනවා ශම් checks and balances
වනශන වන විධියටව ගැන ්ලකා බලා අා.රුදු 2 1/2ක කාලයක්
තියන්න කියලා. අපි එයට එකඟ ශවලාව අා.රුදු 2 1/2ක් කියන
කාරණය ශයෝජානාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. එිත යම්
අක් පාක්වක් තිශබනවා නම්ව we can sort it out.
ගරු කාානායකතුම, ව මා ඉතාම ශගෞරවශයන් රකා කර
වනටින්ශන්ව ශම් වනයලු ්ශශ ෝනනවලින් 1972 තිබුණ වයව්ථාාවට
වඩා ඉහ ට ගිය කිවනම බලයක් ලැශබන්ශන් නැහැ කියන එක.
1972ට වඩා අක් බලයක් තමි ලැශබන්ශන්. ෙහඅටවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට වඩා අක් ශව්චර බලයක්
තමි ලැශබන්ශන්.
බලය ජානාධිපතිතුමාට තිබුණාය කියලා
ර ථනයක් නැහැ. ජානාධිපතිතුමා එම බලය , වන පරිදි
ක මනාකරණය කර ගන්නට ඕනෑ. ගැන අ, වන බයක් ඇති කර
ගන්න අව යතාවක් නැහැ. checks and balances ්ඳහා අව ය
වනයලු රතිපාෙන ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේම තිශබනවා.
ජානාධිපතිවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට වගකිවුතතුි. ජානාධිපතිවරයා
යම්කිවන වැරැදි ශෙයක් කශ ොත් impeach කිරීම ්ඳහා අව ය
රතිපාෙන තිශබනවා. අා.රුදු 4කට පසුව ජානතාව ඉදිරියට ගිිතල්ලා
මුණුණ දීම ්ඳහා අව ය රතිපාෙන තිශබනවා. එම , ්ා ශම් ගැන
අ, වන බයක් ඇති කර ගන්නට ඕනෑ නැහැ.
අශේ ගරු ්රත් ශ ොන්ශ්ේකා මැතිතුමා IGP ගැන ශමොකක්ෙ
වරනයක් කිේවා. එතුමා ශතෝරා ගත්ශත්ත්
හො ගත්ත
වයව්ථාාොයක ්භාව කියන එශකන් බව කියන්නට ඕනෑ. මම
කියපු අ, ක් අයට රතිපාෙන තිශබනවා. ඡන්ෙය පරදිනවාව නැවත
contest කරන්ශන් නැහැ. නමුත් ඔය වනවිල් ්මාජාශයන් කියලා
්පු අය ගැන වග කියනවාෙ ඔා.න් ්ම්බන්නශයන් කිවනම
වගකීමක් නැහැ. ශම් විධියට වැඩ කරන්න පුළුවන්ෙ ශම් විධියට
රටක් හෙන්න පුළුවන්ෙ
මම ශම් කාරණයත් අහනවා. ,  ාන්ත වනල්වා කියලා
පුශගලශයක් ිතටියා. අනව ය විධියට නක්වලට පැටශලනවා
කියන කාරණය ශත්රුම් අරශගන එතුමා ඉවත් කරන්න කියලා
කාලශආ ිතටපු IGP ඉල්ලුවා. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව මැදිහත්
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ශවලා ක නැවැත්ා.වා. ්ඩුක්ව මාරු ශවලා ෙව්ථ ශෙකක් ගත
ා.ශඩු නැහැව ශම් මනුෂයයා ලශකාව අත් හැරලා ශකොශහේටෙ ගියා.
ශම්වාට වග කියන්ශන් කා.ෙ
විධියට රටක් පාලනය කරන්නට
බැහැ. මම ගරු ්රත් ශ ොන්ශ්ේකා මැතිතුමාශගන් ශම් කාරණයත්
අහනවා. ඔබතුමා ුතෙ හමුොපති විධියට ිතටපු කාලශආ හමුොශේ
seniority එක අමතක කරලා ොලාව තරුණ අය කීප ශෙශනලප
ගත්තා. තරුණයන් කීප ශෙශනලප අරශගන recommend කරලා
appoint ක ා.
විධියට කරන්න ගිශයොත් එශහම ශපොලීවනශආ
ශමොනවා ශවිෙ
ශකොමිෂන් ්භාශවන් විවින , ශයෝග ශෙනවා.
අෙ SSPලා වැඩිශයන්ම ඉන්ශන් ශපොලි්ථ ්ථාානවල ශනොශවි.
අය ශරේෂථමාධිකරණශආ තමි වැඩිශයන්ම ඉන්ශන්. අයශේ නක්
පිට නක් තිශබනවා. SSPලා නක් ොනවා; SPලා නක් ොනවා;
ASPලා නක් ොනවා.

ෆීේඩ් ම ාර්ෂේ ගුණ ්ර්  තෆොන්ත්ේකා ම හ ා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்ரசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මට විනාඩියක් ලබා ශෙන්නව ගරු කාානායකතුම, .
ගරු ඇමතිතුමාව හමුොශේ කරන ශශවල් ශපොලීවනශආ කරන්න
බැහැ. හමුොවට ශවනම ක්රියාොමයක් තිශබනවා. වා රජාශආ
ශ්ේවශආදී කරන්න බැහැ.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

ශබොශහොම ්ථතුතිි. ඔබතුමා කියන්ශන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය යටශත් ශපොලීවනය කටුතතු කරපු ්කාරය
, වැරැදිි කියලාෙ ,  ාන්ත වනල්වා නැවත කැඳවපු එක හරි
කියලාෙ ඔබතුමා කියන්ශන් පූජිත් ජායසුන්ෙර මැතිතුමා පත් කරපු
එක හරිව ශකන් ලැබු රතිලල ශහොඳි කියන එකෙ ඔබතුමා
කියන්ශන්
වා වැරදි , ්ා තමි ශම්වා ශවන්ථ කරන්නට
අව ය.
ගරු කාානායකතුම, ව අව්ාන ව ශයන් මා ඉතා වැෙගත්
කාරණයක් කියනවා.
ඕනෑම වයව්ථාාවක් ජානතාවශේ සුබවනශධිය ්ඳහාි
තිශබන්නට ඕනෑ. රජායකින් ජානතාව බලාශපොශරොත්තු වන ශශවල්
රාශියක් තිශබනවා. ශකොමිෂන් ්භා පත් කරලා අලශකාර කරන
එකවත්ව මි, සුන් කීප ශෙශනලපට ර්ථ්ා ශෙන එකවත්ව තමුන්ශේ
ිතතවතුන්
ශකොමිෂන් ්භාවලට පත් කරන එකවත් ශනොශවි
ජානතාව බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ජානතාව බලාශපොශරොත්තු
වන්ශන් රට ශීඝ්ර ්ශවර්නනයකට ශයොමු කිරීමි. ජානතාව
බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ජාාතික ්රක්ෂාව තහා.රු කිරීමව ශම්
රටින් මත් ද්රවය තුරන් කිරීමව ශම් රටින් අපරාන තුරන් කිරිමි.
ජානතාව බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් මි, ්ථසු අතර ්ාමයව ්මගිය
ඇති කරලාව ජාාතීන් අතර සුහෙතාව වර්නනය කරන එකි. ක
ශකොමිෂන් ්භා පත් කරලා වි්ඳන්න පුළුවන් ර ථනයක් ශනොශවි.
ර ථනයට මුණුණ දීලාව නායකත්වය අරශගනව decisions
අරශගන අපි කටුතතු කරන්නට ඕනෑ.
, ්ා මා ඔබතුමාශේ
අවනානය කාරණයට ශයොමු කරවනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව මම එක් කරුණක් විතරක් සපුටිා
ෙක්වලා මශේ කාාව අව්න් කරනවා. වින්්ථටන් රර්ි ල් කියන
එශගලන්තශආ ිතටපු අගමැතිතුමා කියා තිශබනවාව “Never worry
about action, but only about inaction” කියලා. අපි ශමය
පටලවා ශගන තිශබන්ශන්ව මි, සුන්ට වැඩ කරන්න ශනොශවිව
ශනොකර ඉන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එකට සත්තර ශෙන්නි.
නමුත් විනායකයක් ශතෝරා ගන්ශන්ව රජායක් ශතෝරා ගන්ශන්ව
ඇමති මඩුඩලයක් ශතෝරා ගන්ශන්ව ජානාධිපතිවරශයක් ශතෝරා
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ගන්ශන් වැඩ කරන්න මි්ක්ව එක එක ශහේතු ෙක්වන්න ශනොශවි
කියන කාරණය රකා කරමින්ව ජානතාවට අිතතකර කිවනදු ශෙයක්
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ නැති බවත්ව විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් වන්ශන්ව වඩාත්
කාර්යක්ෂම රාජාය පාලනයකට අව ය වට පිටාව ්ල්ා ශෙන එක
විතරි කියන කාරණයත් රකා කරමින් මා , හඬ ශවනවා.
ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ප්රධථනය ්භාිමමුඛ කරන ලී.

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගුණ ලක්ෂථම න් කිරිඇේල ම හ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුම, ව ඔබතුමා ඊශආ අපට ශපොශරොන්දු ා.ණාව
ගරු රි්ාඩ් බදිුතදීන් මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවන්න
අව ය ්හශයෝගය ශෙනවා කියලා. ඉතින් අපි කැමැතිිව ගැන
ෙැන ගන්න.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අපි
්ම්බන්නශයන් විමසීමක් ක ා. බන්නනාගාර
මූල්ථාානශයන් ෙන්වා තිශබනවාව එතුමා ්ති ශෙකක කාලයක්
, ශරෝනායනය - quarantine - ්ඳහා ශයොමු කරලා තිශබනවා
කියලා.

ගුණ ලක්ෂථම න් කිරිඇේල ම හ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුම, ව PCR test එකක් කරලා
පාර්ලිශම්න්තුවට කැඳවන්න පුළුවන් ශන්. ශම් විධියට පළි ගන්ශන්
ඇි මම රජාශයන් අහනවාව ගරු අගමැතිතුමාශගන් අහනවාව ශම්
වාශේ පළි ගන්ශන් ඇි කියලා.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්ෞඛ්ය බලනාරින් එකඟ වන ්කාරයට අපි
කරන්නම්.

කටුතත්ත

ගුණ ලක්ෂථම න් කිරිඇේල ම හ ා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

PCR test එකක් කරලා ශගන්වන්න පුළුවන් ශන්.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අපි ශ්ෞඛ්ය බලනාරින්ට
බව ෙන්වන්නම්. ගරු ශ්ෞඛ්ය
ඇමතිතුමියත් ඉන්නවා. අපි එතුමියටත් ෙන්වන්නම්.

ගුණ මුජිබුර් රහුම ාන් ම හ ා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුම, ව ඔබතුමා ෙැන් රකා යක් ක ාව
බන්නනාගාර මූල්ථාානශයන් ෙන්වා තිශබනවා කියලා. නමුත් ශම්
විධියටම වනරගත ශවලා ිතටපු ශරේමලාල් ජායශ්ේකර මන්ත්රීතුමා
quarantine කශ ේ නැහැ. එතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට කැශඳේවා.
එශහම නම් රි්ාඩ් බදිුතදීන් මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු මුජිබුර් රණුමාන් මහතා]

ගුණ මුජිබුර් රහුම ාන් ම හ ා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

කැඳවන්න බැරි ඇි ශරේමලාල් ජායශ්ේකර මන්ත්රීතුමා quarantine
කශ ේ නැහැ ශන්. එතුමා දින ෙහහතරක් බන්නනාගාරශආදී
quarantine ශවලා පාර්ලිශම්න්තුවට ්ශේ නැහැ.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ක ශවනම ර ථනයක්. අපි ශ්ෞඛ්ය ඇමතිතුමියට කියන්නම්ව
එය වි්ඳා ශෙන්න කියලා.

ගුණ මුජිබුර් රහුම ාන් ම හ ා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ඇි එශහම කරන්ශන්
ක අ්ානාරණි. ගරු
කාානායකතුම, ව වගකීමක් තිශබනවාව මන්ත්රීවරශයලපශේ
වරර්ාෙ ්ම්බන්නශයන්- [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අපි ශ්ෞඛ්ය නීති රීතිවලට අනුව කටුතතු කරනවා.

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයම හ ම හ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුම, ව අශේ ජායන්ත ්මරවීර රාජාය
ඇමතිතුමා ශහට තිශබන ඡන්ෙයට එනවාෙ එතශකොට ඔබතුමා
බලන්නව
ශ්ෞඛ්ය බලනාරින් එතුමාටත් නීතියම ක්රියාත්මක
කරනවාෙ කියලා.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හරි.
ගැනත් අපි ශ්ොයා බලන්නම්. [බානා කිරීමක්]
ගැනත් අපි ශ්ොයා බලන්නම්. ශ්ෞඛ්ය බලනාරින් ශෙන සපශේථ
අනුව අපි කටුතතු කරන්නම්. [බානා කිරීමක්]

ගුණ මුජිබුර් රහුම ාන් ම හ ා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගරු කාානායකතුම, ව එශහම නම් ශ්ෞඛ්ය බලනාරින් හැම
මන්ත්රීවරශයලපටම එක හා ්මානව සපශේථ ශෙන්න ඕනෑ. රි්ාඩ්
බදිුතදීන්ට එක සපශේලපිව ශරේමලාල් ජායශ්ේකර මන්ත්රීතුමාට
තව සපශේලපි ශෙන්න බැහැ ශන්.

ගුණ ම න්ත්රීවරතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

එශහම තමි.

ගුණ මුජිබුර් රහුම ාන් ම හ ා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

එශහම ශෙන්න බැහැ ශන්.

ගුණ ම න්ත්රීවරතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

එශහම තමි.

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ක වශරාවක්. ශ්ෞඛ්ය බලනාරින් භයි.

ගුණ අතධෝක් අතේසිශහ ම හ ා

(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කාානායකතුම, ව අශේ ශවශ ඳ අමාතය බන්දුල
ගුණවර්නන මැතිතුමා PCR පරීක්ෂණයකට ්හභාගි ශවලා
තිශබනවා කියලා විෙුත් නාලිකාවක ්ඳහන් කරනවා අෙ මම
ෙැක්කා.
වාශේම විෙුත් නාලිකාවක ඊශආ කිේවාව රි්ාඩ්
බදිුතදීන් මන්ත්රීතුමා PCR පරීක්ෂණයක් කරනවා නම්
අ, වාර්යශයන්ම එතුමා දින 1(ක් , ශරෝනායනය ශවන්න ඕනෑ
කියලා. එතශකොටව PCR පරීක්ෂණයක් කරලා දින 1(ක්
, ශරෝනායනය ශවනවා නම් අශේ ශවශ ඳ ඇමතිතුමාට අෙ
පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න පුළුවන්ෙ එම විෙුත් නාලිකාශේ පුවත්
පත් කියවශදී එම කාරණය කිේවා. විධියට රම ශෙකක් ඇි
කියන එකි මම ඇණුශේ. [බානා කිරීමක්]

ගුණ (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්නන ම හ ා (තවත ඳ
අම ා යතුම ා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

(கலாநிதி)

பந்துல

குணவர்தன

-

வர்த்தக

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු කාානායකතුම, ව මශේ නම ්ඳහන් කරපු , ්ාි මා
ශමම රීති ර ථනය ශගශනන්ශන්.
පුවත් පත්වල තිශබන
ශතොරතුරු රශේ ශමන් පරිහරණය කරන්න ඕනෑ. "ෙ , ා.්ථ
ශේපර්" කියලා ි ත්රපටියක් මම හෙලා තිශබනවා. ඉ්ථශ්ල්ලා ක
බැලුවා නම් ශහොඳි.
ශෙවැ,  කාරණයව ගරු කාානායකතුම, ව ශවශ ඳ වයාපාරික
රජාාව ශවශ ඳ අමාතයාශ ශආ ්ාක්චඡාවකට පැමිණියා. එම
වයාපාරික රජාාව අතරින් පිටශකොටුව මැ, ශ ශවශ ඳ ්ැශල්
කඩයක කැෂියර්වරශයලප ශකොශරෝනා විර්ය ්්ාදිතශයලප
බවට පත් ශවලාව එම පුශගලයා PCR පරීක්ෂණයකට ශයොමු
ක ාමව බුශධි අශ විවනන් මට ෙැනුම් දුන්නාව ඔබතුමාත් ගිිතල්ලා ්ාක්චඡාව පැවැත්ා.ශඩු දුර්ථාවව ඉතා වි ාල දුරක් තබාශගන
- PCR පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න කියලා. අනුව මම PCR
පරීක්ෂණයක් ක ාමව තව ශබොශහෝ කාලයක් , රුපද්රිතව ජීවත්
ශවන්න පුළුවන් කියලා එම පරීක්ෂණය මඟින් ්හතික කර
තිශබනවා. [බානා කිරීම්]

ගුණ
(වවදය)සුදර්ධී 
ප්රනාන්ු ුලේතේ
ම හ් මිය
(බන්නනාගාර
ප්රති්ශ්ථකරණ
හා
සිරකුණවන්
ුලනුණ් ාාපන රාජය අම ා යතුමිය)

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி
பர்னாந்துபுள்ரள - சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு மற்றும்
சிகறக்ககதிகள் புனர்வாழ்வளிப்பு இராஜாங்க அகமச்சர்)

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State
Minister of Prison Reforms and Prisoners' Rehabilitation)

ගරු කාානායකතුම, ව ශම් ශවනශකොට බන්නනාගාරශආ
රැඳවියන් 2ව000ක් ඉන්නවා. එම 2ව000 ්රක්ෂා කර ගන්න
අව යි. , ්ා රිමාන්ඩ් බන්නනාගාරගත වන හැම ශකශනලපම
දින 1(ක් , ශරෝනායනය කරලාව PCR පරීක්ෂණ කරලා තමි
ඔා.න් ශවනත් තැනකට ශයොමු කරන්ශන්. ශම් ශවනශකොට වනයලු
අමුත්තන්ශේ visits නවත්වලා තිශබනවා; පිටින් ්හාර - පාන
ශගශනන එක නවත්වලා තිශබනවා. ශම්වා ශකොශරෝනා විර්ය
බන්නනාගාර තු ට ඇතුළුවීම අවම කිරීමට ශගන ඇති පියවර.
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තඤථර කම්මශ කතශ ්ාධු
යශ කත්වා නානුතේපති
ය්ථ් පතිශතො සුමශනො
විපාකශ පටිශ්වති"

ගරු කාානායකතුම, ව
අනුව තමි [බානා කිරීම්] වවෙය
, ලනාරිවරුන්ශේ , ර්ශශ ය මත ්ථාාන භාර , ලනාරි විවනන්
රි්ාඩ් බදිුතදීන් මන්ත්රීතුමා ෙව්ථ 1(ක් , ශරෝනායනය ්ඳහා ශයොමු
කරලාව PCR පරීක්ෂණ කරලා පාර්ලිශම්න්තුවට එවීමට කටුතතු
කරන්ශන් කියන එක මම ඔබතුමාට ෙැනුම් ශෙනවා.

ශම් ගාාා ශෙශක් ශත්රුම ශමශ්ේි.
"යමක් ශකොට පසු තැශවන්නට ශේෙව යමක විපාකය කනාලු
මුණුණින් විඳින්නට වනදු ශේෙව එබනා ශශ ශනොකිරීම යහපත්ය.

ගුණ ඉ්පතියා්ථ බාකීර් ම ාකාර් ම හ ා

පිරු

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)

යමක් ශකොට පසු තැශවන්නට ශනොශේෙව යමක විපාකය
ප්රීතිශයන් හා ශ්ොම්නවනන් ුතතුව විඳිය හැකිෙව එබනා ශශ කිරීම
යහපත්ය."

(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)

ගරු කාානායකතුම, ,-

ගුණ තප්රේම ලාේ ජයත්ේකර ම හ ා

(மாண்புமிகு பிரரமலால் ஜயரசக்கர)

The Hon. Premalal Jayasekara)

ගරු කාානායකතුම, ව මාත් ෙව්ථ 1(ක් , ශරෝනායනය
ශවලා තමි පාර්ලිශම්න්තුවට ්ශේ. [බානා කිරීම්] මම ෙව්ථ 1(ක්
, ශරෝනායනය ශවලාව ෙව්ථ 19කට ප්ථශ්ේ PCR පරීක්ෂණයක්
කරලා තමි මාත් එතැ, න් ශවන තැනකට ෙැමුශේ. එම , ්ා
කාටත් එය ශපොදුි. [බානා කිරීම්]

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඉම්තියා්ථ බාකීර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමා කාා කරන්න.

[පූ.භා. 11.17]

ගුණ ඉ්පතියා්ථ බාකීර් ම ාකාර් ම හ ා

(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)

ගරු කාානායකතුම, ව අධිකරණ ඇමතිතුමා ශම් ්ශශ ෝනන
ඉදිරිපත් කරමින්ව ඉතාම අලශකාර විධියට ස්ාවිශආ කාා කරනවා
වාශේ ල්ථ්න වරන හරඹයක් කරලා ශම් ්ශශ ෝනන තුළින්
රජාාතන්ත්රවාෙයට වනදු ශවන්න යන අනතුර ඉතාම ල්ථ්නටව
ර්න්න විධියට ව්න් කරන්න සත්්ාහයක් ගත්ත බවි මශේ
අෙහ්. ගැන මශේ කාාශේ අව්න් භාගශආදී ්ඳහන් කරන්න
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශකශ්ේ ශවතත්ව ඔබතුමා මූලා්නශආ
වනටින අව්ථාාශේදී මට ශම් කාාව කරන්න ලැබීම වි ාල ්තුටක්.
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මහජාන ගැලරිශආ ඉඳශගන මම බලාශගන
ඉඳලා තිශබනවාව එක් අව්ථාාවකදී ඔබතුමා ත,  ා.
ශමොශහොතක්ව ණුශෙකලා ා.
ශමොශහොතක්.
ගැන ඔබතුමාට
මතක ඇති. ඔබතුමා එො වනටිශආ අශේ කඳා.ශර්. එො ඔබතුමා
ඔබතුමාශේ හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව 4/6ක බලයක් ්ිතතව වනටි
ජානාධිපතිවරයාශේ ගමනට විරුශනව අදීනවව , ර්භීතව තීන්දුවක්
ගත්තා. මම අෙ රාර්ානා කරනවාව එො ඔබතුමා ගත්
අදීනව
, ර්භීත තීන්දුව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වනටින මන්ත්රීවරුන්ටත්
්ෙර් යක් ශේවාි කියලා.
අපි ෙන්නවාව ්ඩුක්රම වයව්ථාාව කියන්ශන්ව , ෙහ්ථ රටක
රජාාතන්ත්රවාෙශආ පැවැත්ම තහා.රු කරන නීති පශනතිශආ
අත්තිවාරමි කියලා. රටක පුරවැවනයන්ශේ අිතිවාවනකම්
ගලාශගන එන්ශන් ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව කියන සල්පතින්.
ශම් සත්තරීතර ලියවිල්ල ්ම්බන්නව තීන්දුවක් ගන්නට ශම් ්භාව
සූොනම් වන ශම් ශමොශහොශත් මශේ අෙහ්ථ ඉදිරිපත් කරන්න ශපරව
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයලප ශල් 1922දී මශේ මශගල කාාව
කරන අව්ථාාශේදී සපුටා ෙැක්වූ ගාාාවක් වනිතපත් කරලා කාාව
්රම්භ කරන්න මම කැමැතිි. නම්ම පෙශආ එන ගාාාවලින් මම
ඉතාම ප්රිය කරන ගාාාව ගාාාවි. ගාාාව ශමශ්ේි:
"න තශ කම්මශ කතශ ්ාධු
යශ කත්වා අනුතේපති
ය්ථ් අ්ථසුමුශඛ්ො ශරොෙශ
විපාකශ පටිශ්වති

ශම් තීරණාත්මක ශමොශහොශත් ඔබ ්ැමශේ ්ැලකිල්ලට ශම්
ගාාාව ශයොමු කිරීම වැෙගත් කියලා මම කල්පනා ක ා.
අපි පුශි  කාලශආ අශේ ශගවල්වලව අශේ පා්ල්වලව අශේ
ශෙමා.පියන්ව අශේ ගුරුවරුන්ව අශේ වැඩිිතටියන් අපට කියා
දුන්ශන්ව හරි ශශ කරන්න කියලාි; , වැරැදි ශශ කරන්න කියලාි;
්තය කාා කරන්න කියලාි; ්තය ශවනුශවන් ශපනී වනටින්න
කියලාි. අප අෙහන වනයලු ්ගම්වලිනුත් අපට මඟ ශපන්වන්ශන්
ඇත්ත කාා කරන්නව , වැරැදි ශශ ශවනුශවන් ශපනී වනටින්නි.
ශුශන වූ ලපරානශආ එන එක් ඉගැන්වීමක් මට ශම් අව්ථාාශේදී
මතක් ශවනවා. කියමන ශලොව කීර්තිමත් වි ථවවිෙයාලයක් වන
හාවර්ඩ් වි ථවවිෙයාලශආ නීති පීමශආ රශේ ශආ මහජාන
රෙර් නයට තබා තිශබනවා. කියමශන් වනශහල පරිවර්තනය ශම්
්භාවට කියවන්නට මම කැමැතිි. ශුශන වූ ලපරානශආව සූරා , ්ා
කියන පරි්චශේෙශආ තමි එය ්ඳහන් ශවන්ශන්.
කියමන
ශමශ්ේි:
"වි ථවා්වන්ති, ව ඔබ ්ානාරණත්වය ශවනුශවන් , ර්භීතව
ශපනී වනටින්න. එය ඔබට ශහෝ ඔශි ශෙමාපියන්ට ශහෝ ඔශි
ඥයනාතින්ට ශහෝ ශපොශහෝත් ශහෝ දුේපත් අයට විරුශනව යන්නක්
ා.වෙව ඔබ ්ානාරණත්වය ශවනුශවන් , ර්භීතව නැඟී වනටින්න.
ශෙවියන් ඔබ ්රක්ෂා කරාවි."
මා වි ථවා් කරනවාව අප වනයලුශෙනා ශහට ගන්නා වූ තීරණය
අශේ මාතෘ භූමිශආ රජාාතන්ත්රවාෙශආ පැවැත්ම පිළිබඳ බලපාන
අති ය වැෙගත් තීරණයක් කියලා.
තීරණය ගැනීශම්දී
ඔබතුමන්ලාශේ බුශධියට ඉඩ ශෙන්න; ඔබතුමන්ලාශේ හෘෙය
්ාක්ෂියට ඉඩ ශෙන්න. ශම් ්භාශේ වනටින වනයලු පක්ෂ
නායකයන්ශගන් ෙ මම ඉල්ලා වනටින්න කැමැතිිව ඔශි පක්ෂවල
මන්ත්රීවරුන්ට ශම් තීරණාත්මක ශමොශහොශත්දී තමන්ශේ හෘෙය
්ාක්ෂියට එකඟව ඡන්ෙය පාවි්චි  කරන්න ඉඩ ශෙන්න කියලා.
විධියට හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව ඡන්ෙය ශෙන්නට අව්ර
දුන්ශනොත් ශම් ්භාශේ තුශනන් ශෙකකට වැඩි පිරි්ක් අත්
ඔ්වන්ශන් ශම් ්ශශ ෝනනවලට විරුශනවි කියලා මම තරශආම
වි ථවා් කරනවා. ඇි මම එශහම කියන්ශන් ශමයට පක්ෂව
ශෙන
ඡන්ෙශයන්
අශේ
රටටවත්ව
ඔබතුමන්ලාටවත්ව
ඔබතුමන්ලාශේ ගරු අගමැතිතුමාටවත් ශහොඳක් ශවන්ශන් නැහැ
කියන එක ඔබතුමන්ලාශේ හෘෙය ්ාක්ෂිය ශහොඳින් ෙන්නවා.
මම අගමැතිතුමාශේ ශශ පාලන ගමනත් එක්ක එකඟ වන
ශකශනක් ශනොශවි. එශහත් ඔබතුමන්ලා වනයලුශෙනාට බලයට
එන්නට එතුමාශේ ජානප්රියත්වය ශහේතු ්ානක ශව්චර බව කීම
ශබොරුවක් ශනොශවි. එය අමතක කරන්න එපා. එශහත් අෙ ශම්
්ශශ ෝනනවලින් අගමැති තනතුර ශකොපමණ දුරකට හෑල්ලු කර
තිශබනවාෙව බාල්දු කර තිශබනවාෙ කියා ිතතා බලන්න; කල්පනා
කර බලන්න. ශම් ්ශශ ෝනන විග්රහ කරර බලන්න. ඔබතුමන්ලා
ශෙන ඡන්ෙශයන් ඔබතුමන්ලාශේ අගමැතිතුමාට යහපතක්
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඉම්තියා්ථ බාකීර් මාකාර් මහතා]

ශවනවාෙව ඔබතුමන්ලාට යහපතක් ශවනවාෙ
වනයල්ලටම වඩා
අශේ රටට යහපතක් ශවනවාෙ මම වි ථවා් කරනවා අශේ
අගමැතිතුමාත් හෙවතින්ම ඉන්ශන් අපත් එක්කි කියා.
ඉතිහා්යට අපි යන්න ඕනෑ ශකොි විධියටෙ කියන එක ගැන
ශහොඳින් ිතතා බලන්න. ඔබතුමන්ලාශේ ෙරුවන්ටව ඔබතුමන්ලාශේ
පා.ල්වල සෙවියට 'මශේ පියාව මශේ ්ශහෝෙරයාව මශේ ්ථවාමියාව
මශේ බරිඳ මශේ රශට් රජාාතන්ත්රවාෙය විනා කරන්න ොයක
ා.ණා; අත් එශ්ේවා' කියා පසුව පසුතැවිලි ශවන්නටව දුක්
ශවන්නට ඉඩ තියන්න එපා කියා මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා
වනටිනවා.
ශම් ්භාශේ ්මහර සෙවිය හෙවතින් ්හ බුශධිශයන් ශම්
ශයෝජානාවලට විරුශනව එළිශආදී කට හඬ අවදි ක ත් විවෘත
ඡන්ෙයකදී සෙවිය ශම් ශයෝජානාවලට විරුශනව අත් ඔ්වන්ශන්
නැහැ කියලා අශේ ජානතාව අතරින් ශබොශහෝශෙනා කල්පනා
කරනවා. අශේ ජානතාව ශබොශහෝශෙනා එශහම ිතතන්ශන්ව එශහම
කල්පනා කරන්ශන් ඇි ශම් සෙවිය ඉහ ට තිශබන බය , ්ා
එශහම කරනවා කියලිාි ජානතාව ිතතන්ශන්. ෙහනවවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය තිබයදීත් ශමශහම බය ශවනවා
නම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්මත ා.ශණොත්
ශකොශහොම බයක් ඇති ශේවිෙ කියලා ිතතලා බලන්න. ඔශි
පිිතශටන් බලයට ඇවිත් ෙැන් ඔශි බලයි නැති කරන්නට
යන්ශන්. අෙ මා ශම් කියන ශශ කරුණාකර ලියා තබාගන්න.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට පක්ෂව අත් ඔ්වන
ශබොශහෝශෙනලපට තමි අනාගතශආදී එින් බැට කන්නට වනශන
ශවන්ශන්.
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අෙ ජානාධිපතිතුමා ජානාධිපති නීතිඥයන ශරොශම්ෂථ ෙ වනල්වා
මහත්මයා රමුඛ් නීතිශේදින්ශගන්ව මහාරාර්යවරුන්ශගන්
්මන්විත කමිටුවක් පත් කර තිශබනවාව නව ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් හෙන්න. හැබැිව
අතරතුර කඩි මුඩිශආ විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත්
කරලා එය ්ම්මත කරගන්නට සත්්ාහ කරනවා.
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා කතා කරමින් ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය විශේරනය ක ා. නමුත්ව එො
ශම් මුළු ්භාවම පක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව කට ්හශයෝගය
දුන්නා. ශමතැන ඉන්න ඇමතිවරුව මන්ත්රීවරු තමන්ශේ හෘෙය
්ාක්ෂිය අවදි කරන්න. එො කී ශෙශනක් කට ්ශශ ෝනන
ඉදිරිපත් ක ාෙව පිළිබඳ අෙහ්ථ ඉදිරිපත් ක ාෙ
හැශමෝම අත
ඔ්වා එයට ඡන්ෙය දුන්නා. එො එක් මන්ත්රීවරශයලප විතරිව එනම්
ගරු ්රත් වීරශ්ේකර මන්ත්රීතුමා විතරි එයට විරුශන ා.ශඩු.
පක්ෂ ශේෙශයන් ශතොරව එො ්ාක්චඡා වට කිිතපයක්ම
පැවැත්වූවා. ්ම්මුතිශයන්ව එකඟත්වශයන් ුතතුව තමි එො
ශයෝජානා ඉදිරිපත් කශ ේ. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ දුර්වලකම් තිශබනවා නම්ව අප ්ඳහා ඉදිරිපත්
කරන පිළියම් ඊටත් වඩා රජාාතන්ත්රවාදි විය ුතතුි. එශහම නැතිවව
වා අධිපතිවාදි ගමනකට ්ශිර්වාෙ කරන ්ශශ ෝනන විය ුතතු
නැහැ.
ඔබතුමන්ලා ජානතාවශගන් වරම ඉල්ලුශේ ලපමක් ්ඳහාෙ මම
කැමැතිිව "රට හෙන ශ්ෞභාගයශආ ෙැක්ම" රතිපත්ති
රකා නශයන් සපුටා ෙැක්වීමක් කරන්න. එම රතිපත්ති
රකා නශආ "ජාාතික ්මඟියට මග කියන රජාාතන්ත්රවාදී
පාලනයක්" කියන මාතෘකාව ්ිතත පිටුශේ ශමන්න ශමශහම
්ඳහන් ශවනවා:

ඇශමරිකාශේ ිතටපු ජානාධිපතිවරයලප වන රූ්ථශවල්ට් මහතා
වරක් කියා තිබූ රකා යක් මම ශම් අව්ථාාශේ මතක් කර ශෙන්න
කැමැතිි. [බානා කිරීමක්] මම ෙන්නවා තමුන්නාන්ශ්ේලා කෑ
ගහන බව. කෑ ගහන ිතන්ො තමි මම ලියා ශගනම ්ශේ. මට
බයිව බානා කරන විට වරදීවි කියලා.

"මහජානතාවශේ ශමන් ම විවින ශශ පාලන ්හ බණුජාන ්ශවිනානවල
ශයෝජානා ලබා ශගන නව වයව්ථාාව බිත කිරීම ්ඳහා පාර්ලිශම්න්තුශේ
වනයලු ම පක්ෂ , ශයෝජානය කරන ශත්රීම් කාරක ්භාවක් පත් කිරීමට
කටුතතු ශයොෙනු ලැශි."

ගරු කාානායකතුම, ව මම කැමැතිිව රූ්ථශවල්ට්
ජානාධිපතිතුමා ක
රකා ය මතක් කර ශෙන්නට. එතුමා කිේවාව
"ශම් ශලෝකශආ අපි ශබශහවින්ම බය විය ුතතු ශෙයක් තිශබනවා.
අපි ශබශහවින්ම බය විය ුතත්ශත් බයසුලුකමටි" කියා. අෙ ශම්
බයසුලුකමට බය ශනොවී අශේ රශට් රබුශන ශකොට්ථව ්ගමික
නායකයන්ව වෘත්තීය ්මිති නායකයන් ශම් රජාය බලයට ශගන
එන්නට කැප ශව්චර ්ගමික නායකයන්ව
්ඳහා ශවශහ්
ශව්චර බලශේග ෙැන් තමන්ශේ හඬ අවදි කර තිශබනවා. එශහත්
ජානාධිපතිතුමා ්හ රජාය හඬට ඇණුම් කන් ශනොදී කඩි මුඩිශආ
ශම් ්ශශ ෝනන ්ම්මත කරගන්නට හෙනවා. ජානාධිපතිතුමාට
බලය තිශබනවා; පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් ශෙශක් බලයක්
තිශබනවා. එශහම තිබයදීත්ව ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ගැන ජානතා කථිකාවකට ඉඩ ශෙන්ශන් නැතිව ෙඩි බඩිශආව
කලබලශයන් එය ්ම්මත කරගන්නට සත්්ාහ කරන්ශන් ඇි

"විනායක ජානාධිපති රමයව මිර මැතිවරණ රමයව ප ාත් ්භා රමයව
නීතිශආ ්ධිපතය ්විමත් කිරීම වැ,  ක්ශෂේත්ර වනයල්ල ම වයව්ථාා
්ම්පාෙනශආ දී අවනානය ශයොමු ශකශර්."

හරි නම්ව අෙ පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවන්න ඕනෑව ශම් රට මුණුණ දී
තිශබන ශම් වය්නශයන් ශගොඩ එන හැටි කාා කරන්නි. අෙ
රැකියා අිතමි ශවලාව ්ොයම් නැති ශවලාව ්යතන වැිතලාව
ශරෝහල්වල ඇඳන් මදි ශවලා. මි, සුන් විඳින දුකට පිළියම්
ශයොෙන්නටි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවන්නට ඕනෑ. අෙ ශම්
්භාවට විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන් ලපමන පසු බමක් යටශත්ෙ
කියා අප කල්පනා කිරීම වැෙගත් යැි මම ිතතනවා.

එිත ශෙවන ශේෙශආ ශමශ්ේ ්ඳහන්ව තිශබනවා:

එො ශම් ්ඳහ, න් ඔබතුමන්ලා අවශකවම ඉඟි කශ ේ
ශමොකක්ෙ ප ාත් ්භා රමය නැවත ්මාශලෝරනය කරන බව
ශනොශවිෙ මැතිවරණ රමය නැවත ්මාශලෝරනය කරන වග
ශනොශවිෙ විනායක ජානාධිපති රමය නැවත ්මාශලෝරනය
කරන වග ශනොශවිෙ නීතිශආ ්ධිපතය ්විමත් කරන බව
ශනොශවිෙ නමුත්ව එො මැතිවරණශආදී දුන් ශපොශරොන්දුවලට
පිටුපෑමක් ශනොශවිෙ අෙ ඔබතුමන්ලා කරන්නට හෙන්ශන්
ප ාත් ්භා රමයව මැතිවරණ රමයව විනායක ජානාධිපති රමය
නැවත ්මාශලෝරනය කරනවා ශවනුවටව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට
ශගන එන ශම් ්ශශ ෝනනවලින් විනායක ජානාධිපති ධුරයට
අසීමිත බලයක් ශෙමින්ව අධිකරණය ්හ වයව්ථාාොයකය
ජානාධිපතිවරයාශේ අණ්ක යටතට ගන්නටි සත්්ාහ
කරන්ශන්.
ශම් අව්ථාාශේදී මම නැවතත් කැමැතිිව ඇශමරිකාශේ ිතටපු
ජානාධිපතිවරශයලප වූ රූ්ථශවල්ට් මහතාශේ රකා යක් වනිතපත්
කරන්න. "රජාාතන්ත්රවාදී රාජායයක පුශගලශයලපශේ බලය
වර්නනය වීමව මතුවීමව ජානතාව ඉව්න්ශන් නම්ව එිතදී
රජාාතන්ත්රවාදී , ෙහ් ්රක්ෂා ශනොශේ. ්ඩුක්ශේ ිතමිකාරිත්වයව
යම් පුශගලශයලප ශහෝ යම් කඩුඩායමක් ශහෝ ශවනත් ශපෞශගලික
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ැවන්ථට්වාෙයි."

ඔබතුමන්ලා මනය්ථාව කල්පනා කර බලන්නව අෙ ශම්
්ශශ ෝනනවලින් කරන්න යන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා. මැතිවරණ
ශකොමි්මව ජාාතික ශපොලි්ථ ශකොමි්මව ශ්රී ලශකා මානව ිතමිකම්
ශකොමි්මව අල්ල්ථ ශහෝ දූෂණ ශරෝෙනා විමර් නය කිරීශම්
ශකොමි්මව මුෙල් ශකොමි්මව සීමා , ර්ණය ශකොමි්ම කියන ශම්
වනයල්ලම ජානාධිපතිවරයාශේ අභිමතය අනුව පත් කරන්න මඟ
පාෙනවා; අවකා ය ්ල්නවා.
්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා එන්න ඉ්ථශ්ල්ලා පැවැති තත්ත්වය
ගැන කල්පනා කර බලන්න. මට මැවිලා ශපශනනවාව වයඹ ප ාත්
්භා මැතිවරණය. මතකෙව එො ප ාත් ්භා මන්ත්රී ගලේපත්ති
මැතිතුමා , රුවතින් මහමඟ ඇවිශශෙේවා; කාන්තාවක් , රුවතින්
මහමඟ ඇවිශශෙේවා. ්රක්ෂාව භාරව වනටි ශශ පාලනඥයනයන්
, ශයෝජාය ශපොලි්ථපතිවරුන් ශමශහය වූ හැටි මතකෙ ගරු ජානක
බඩුඩාර ශතන්නශකෝන් ඇමතිතුමාට ්ම්බන්න මතකය අවදි
කරන්න කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. එො වනදු ශව්චර ශශවල්ව අපි
මුණුණ දුන් තත්ත්වය ගැන කල්පනා කර බලන්න. ව ්ථවාධීන
ශකොමිෂන් ්භා පත් කරන්න ඉ්ථශ්ල්ලා පැවැති තත්ත්වයි. එො
්මහරු ශපොලීවනය තමන්ශේ ්ුතනයක් විධියටි පාවි්චි  කශ ේ.
්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා පත් කිරීශමන් පසුව ශම් රශට් කිවනම
මි, ්ථ ාතනයක් වනශන ා.ශඩු නැහැ. වනයලු මැතිවරණ , ෙහ්ථ හා
්ානාරණ මැතිවරණ හැටියටි පැවැත්ා.ශඩු.
අ, ක බලන්නව අග්රවි,  ථරයකාරතුමාව ශරේෂථමාධිකරණශආ
වි,  ථරයකාරතුමන්ලාව අභියාරනාධිකරණශආ ්භාපතිතුමා ්හ
වි,  ථරයකාරවරුව අධිකරණ ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාශේ ්භාපති
හැර
අ, ක්
්ාමාජිකයන්
වනයලුශෙනාව
නීතිපතිවරයාව
විගණකාධිපතිවරයාව අශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ මහශල්කම්තුමා ්දි
වනයලුශෙනා ජානාධිපතිවරයාශේ අභිමතයට අනුව පත් කරන්න
මාර්ගය ශම් මඟින් ්ැලශ්නවා. දීනව වහල් අධිකරණයක් ශම්
රශට් ඇති කිරීම ්ඳහා කටුතතු කරන්නි යන්ශන්. අශේ රශට්
්ර්ථිකයටත් ශම්ක බලපානවා. ්ශයෝජාන ්ඳහා ශම් රටට එන්න
ඉන්න විශශ ්ශයෝජාකශයෝ කල්පනා කරිව "අශේ ්ශයෝජාන
්රක්ෂිත නැහැව දීන වූ අධිකරණයක් ශම් රශට් තිශබන්ශන්"
කියලා. එින් අශේ රශට් රතිරූපයට ශමොකක්ෙ ශවන්ශන් ශම්
වාශේ නීති-රීති ්ම්මත කරන්න ගිශයොත්ව අපි ශලෝකශයන්
ණුෙකලා ශවි.
ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින් ජානාධිපතිවරයාට ක
පාර් ථවිකව අගමැතිවරයා ඉවත් කිරීශම් බලය ලබා ශෙනවා;
ඇමතිවරුන් පත් කිරීශම්දී අගමැතිවරයාශේ සපශේථ ශනෝලකා
අය ශතෝරන්න බලය ශෙනවා. ක පාර් ථවිකව ඇමතිවරුන්
ඉවත් කරන්නත් බලය ශෙනවා. ශම් ්ශශ ෝනනවලින් විනායකයව
වයව්ථාාොයකය අතර බල තුලනය නැති කරලා වනයල්ලම එක
පුශගලශයලපශේ අණ්කට ගැනීමි වනශන වන්ශන්. 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ඉදිරිපත් ක අව්ථාාශේදී වනරිමාශවෝ
බඩුඩාරනායක මැති, ය ක රකා යක් මශේ කාාව අව්න්
කිරීමට ශපර ්ඳහන් කරන්න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව "අෙ අලුත් ශෙයක් නැහැ. 1972
ශේ.්ර්. ශේ වයව්ථාාවට යන එක තමි අපි කරන්ශන්" කියලා
අධිකරණ ඇමතිතුමා කිේවා. තවත් ්මහර සෙවිය විධියට රකා
කර තිබුණා. අෙ වන ශකොට ශේ.්ර්. ජායවර්නනයන්ශේ 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ව්ර (0කට වැඩි කාලයක් ගතශවලා
තිශබනවා.
කාලය තු දී ලැබූ අත් ෙැකීම්වලට අනුව ගාමිණී
දි්ානායක මහත්මයාව ලලිත් ඇතුලත්මුෙලි මහත්මයා ඇතුළුව
ශෙපැත්ශත්ම වනටි සෙවිය පසුගිය කාලශආදී එකඟත්වයකට ්වාව
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ශම් අසීමිත බලතල එක පුශගලශයලප අත තිබීම රටට අිතතකරිව
රජාාතන්ත්රවාෙශආ
පැවැත්මට
අිතතකරි
කියලා.
ගරු
කාානායකතුම, ව ඔබතුමාටත් ගැන අත් ෙැකීම් ශබොශහොමයක්
තිශබන බව මම ෙන්නවා. ශේ.්ර්. ජායවර්නන ිතටපු
ජානාධිපතිතුමාශේ කාලය පමණක් ශනොශවිව 1970 - 1977 ෙක්වා
අවධියත් එශහමි. මතක් කරලා බලන්න. බඩුඩාරනායක
මැති, යට තුශනන් ශෙකක බලයක් තිබුණා. බලය වැඩිශයන්
ලැබු ඕනෑම පෘාේජාන මනුෂයශයලප
බලශයන් මත් වන්න
පුළුවන්. 1970 ුතගශආදී අා.රුදු 4කට වරම ලැබූ සෙවිය
ජානතාවශේ ්ර්ථික ර ථන වැඩි ශවශදී ජානමත විරාරණයක්වත්
පවත්වන්ශන් නැතිව 1977 ෙක්වා තමන්ශේ පාලන කාලය දීර්
කරගත් හැටි අපට මතකි. ඊට විරුශනව ජානතාව විශරෝනතා
ෙක්වමින් මහ මඟට බිතන ශකොටව "විශරෝනතාවලට එක් ා.ශණොත්
ජීවිතාන්තය ෙක්වා වනර ෙඬුවම්ව ශශප රාජා ්න්තකි" කියලා
ගුවන් විදුලිශයන් , ශේෙන , ලපත් කරපු හැටි මට මතක් වනවා.
මම
අවධිශආ වි ව
ථ විෙයාල ශිෂයශයක්.
ඉතිහා්ශයන් අපි
පාඩම් සගත ුතතුව තිශබනවා. එශ්ේ ක්රියා ක මැති, යව ශේ.්ර්.
ජායවර්නනයන්ශේ පාලනය යටශත් හශයන් පහක බලශයන්
බලතල වැඩි කරගන්න සත්්ාහ කරන විට පාර්ලිශම්න්තුශේදී ක
කාාව මට වනිතපත් වනවා. අව්රිව මට එය සපුටා ෙක්වන්න.
එතුමිය
රකා ය කශ ේ 1972 අශගෝ්ථතු මා්ශආ තුන්වැ,  ො.
මම එය සපුටා ෙක්වන්ශන් හැන්්ාඩ් වාර්තාශවන්. 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ්ම්මත කරන්න යන ශකොට
බඩුඩාරනායක මැති, ය ශමොකක්ෙ කිේශේ
1978 අශගෝ්ථතු වැ,  ො ජාාතික රාජාය ්භාශේ හැන්්ාඩ්
වාර්තාශේ 102 තීරුශේ ශමශ්ේ ්ඳහන් වනවා:
"ිතට්ලර් කශ ේ විමා ජානරජා වයව්ථාාව සපශයෝගී කර ග, මින් මුළු
වයව්ථාානුූලල රාජාය රමය විනා කර ෙැමීමි."

එදින හැන්්ාඩ් වාර්තාශේම 102( තීරුශේ ්හ 1024 තීරුශේ
ශමශ්ේ ්ඳහන් වනවා:
"රාමශයන් ිතට්ලර් ෙ කශ ේ ජානාධිපති ශේ ්හ කැබනට් මඩුඩලශආ
නායකයා වූ රාන්්ථලර්ශේ වනයළුම විනායක බලතල තමාටම පවරා
ගැනීමි. අනතුරුව ්ඩුක් රම වයව්ථාාශේ ්ශශ ෝනනයක් මගින්
එශතක් ජාන්ම්මතවාදී ්මූහ ්ඩුක්වක් ව ශයන් පැවැති රජාය කාධිපති
රජායක් බවට පරිවර්තනය කර තමාම එිත අඥයනා ොයකයා බවට පත් වීමි.
ිතට්ලර් ඊට කලින් පැවැති මහජාන මතය විමසීශම්දී තමා ලත් අති වි ාල
මහජාන වරම පාවි්චි  කශ ේ විමා ජානරජා වයව්ථාාශේ රජාාතාන්්රික අශග
වනයල්ල අනුරමශයන් අශහෝවන කිරීම ්ඳහාය. අන්තිශම්දී ජාර්ම, ශආ ඉතිරි
වූ එකම ශශ පාලන තන්ත්රය ක පුශගල ්ඥයනොයකත්වයක් පමණකි.
එම තත්ත්වය හමුශේ ජානතාව සොසීනව වනටීශම් අති භයානක
රතිලලය ජාර්ම, ය පමණක් ශනොව මුළු මහත් ශලෝකයම වින්ො ය."

1978 වයව්ථාාව ්ම්බන්නශයන් බඩුඩාරනායක මැති, යි
එශහම කියන්ශන්. හැම ශවලාවකම තුශනන් ශෙකක වැඩි බලයක්
එක පුශගලශයලප අතට ගියාම වනදුවන ශශ අපට ශත්රුම් ගන්න
පුළුවන්. බවට අපට ශලෝක ඉතිහා්ශආ ්ාක්ෂි තිශබනවා.
, ්ා අශේ ්ෙර් ය විය ුතත්ශත් ිතට්ලර්ලාව මුගාශිලා වාශේ අය
ශනොශවි. අශේ ්ෙර් ය විය ුතත්ශත් ශනල්්න් මැන්ශඩලා
වාශේ සෙවියි. ෙලප අප්රිකාශේ වයව්ථාාව වාශේ ශශවලුි අපි
්ෙර් යට ගත ුතතුව තිශබන්ශන්. ශම් තත්ත්වය තු අප වනයලු
ශෙනා පටු පක්ෂ සීමා තු ශකොටුවී කටුතතු කිරීම ශවනුවට අශේ
ජානතාවශේ රජාාතාන්ත්රීය අිතීන්ව පුරවැවන සරුමයන් ්රක්ෂා කර
දීම සශේා ්ශභාවශයන් වගකීම් ඉටු ක ුතතුව තිශබනවා. අෙ
අශේ රශට් ශම් පසුබම තු මම ෙකින්ශන් පවතින්ශන් ්හ පැවතිය
ුතත්ශත් කඳා.රු ශෙකක් පමණි කියලා. එකක්ව රජාාතන්ත්රවාදී
පැවැත්මව පුරවැවන අිතිය ශවනුශවන් ශපනී වනටින කඳා.ර. අශනකව
ශගෝ්රික ශශ පාලනයක් කරනව වැඩව්ම් වනතුම් - පැතුම්වලින්
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[ගරු ඉම්තියා්ථ බාකීර් මාකාර් මහතා]

මිදිය ශනොහැකිව වනටින අධිපතිවාදී ගමනකට ්වඩන කඳා.ර.
ඔබත්ව අපත් , වැරැදි ශත්රීම ක ුතතුව තිශබනවා. මි, ්ථ ජීවිත
දූවිලි ගණනට ොලා රජාාතන්ත්රවාෙශආ ඉර එළිය ශම් රටින් තත්
කරන ෙව්ක් බවට ශහට ෙව් පත් කරනවාෙව නැශෙ කියන එක
තීන්දු කරන්ශන් ශම් ්භාශේ වනටින මන්ත්රීවරුන්. ශම් රශට්
රජාාතන්ත්රවාදී ඉතිහා්ශආ තීරණාත්මක ෙව්ක් ශහට ෙව්.
රජාාතන්ත්රවාෙය ්හ ජාාතික ්රක්ෂාව කියන්ශන් ශෙකක්
ශනොශවිව එකක්. රජාාතන්ත්රවාෙය අිතමි ශව්චර රටවල ජාාතික
්රක්ෂාව පවතින්ශන් නැහැ. රජාාතන්ත්රවාෙය අිතමි වූ රටවල
, තර කැරලිව ජානතා නැඟිටීම් වනදුවන බව අපි ෙකිනවා.
්ජිත් ශරේමෝ අශේ විපක්ෂ නායකතුමන් අෙ ශයෝජානා කරලා
තිශබනවාව ජාාතික ්රක්ෂාව වාශේ ශශවල්වලදී ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ යම් යම් අක්පාක්කම් වනදු ා.ණා
නම් වි්නාමක් හැටියට ජාාතික ්රක්ෂක කා.න්වනලයක් ඇති
කිරීමට. එතැනදී පක්ෂ ශේෙවලින් ශතොරව ර ථන දිහා අපි බැලිය
ුතතු බව එතුමා අවනාරණය කරලා තිශබනවා. ශම් වයව්ථාා
්ශශ ෝනන ශයෝජානාව අශේ රශට් රජාාතන්ත්රවාෙය විනා කරන
වයව්ථාා ශබෝම්බයක් ශල්ි මම ෙකින්ශන්. ශම් ශබෝම්බය
පුපුරුවා හැරීමට ඉඩ දී අශේ රශට් රජාාතන්ත්රවාෙය සුනු විසුනු
කරනවාෙ ශම් වයව්ථාා ශබෝම්බය , ෂථ්රීය කරනවාෙ තීන්දුව
තිශබන්ශන් ඔබ ්ැම අශත්. අශේ රශට් රජාාතන්ත්රවාෙශආ පැවැත්ම
රැක ශෙන්නට ඔබ ්ැමට වනර්යයව ක්තිය ලැශිවා කියලා
රාර්ානා කරලා මම මශේ කාාව ්මාේත කරන්න කැමැතිිව
පා්ල් කාලශආ පටන් මම ප්රිය කරපු ටිශබට් ජාාතික එ්ථ. මිතන්ෙ
හාමුදුරුවන්ශේ ", ෙහශ්ේ මන්ත්රය" කවි ශපොශත් තිශබන
කවියකින්.
ශක්ථ ග් පවා ශවන රටවල
මි, සුන්ශන්
ස්ථ , ෙහ් පිණි් ්ටනට
්ැරශ්න්ශන්
ිත්ථ ශමො තිශබශදිත් ශම් වග ශනොතකන්ශන්
ඇ්ථ ශගඩි ශෙකට ශහන ගැිතලෙ
වනහළුන්ශන්
එොව "වනහළුන්ශන්" කියලා සන්වහන්ශ්ේ ඇමතුශේ මම ිතතන
හැටියට තුන් වනශහලශආම වා්ය කරන වනයලු ජානතාව ශවති. එයව
ප ල් අර්ායකින් මි්ක පටු අර්ායකින් ශනොශවි කියලා මම
වි ථවා් කරනවා.
ශබොශහොම ්ථතුතිිව ගරු කාානායකතුම, .
[පූ.භා. 11. (]

ගුණ ම හින්ද රාජපක්ෂ ම හ ා (අග්රාම ා ය මුදේ අම ා ය
බුේනධා්න ආගමික හා ්ශ්ථකෘතික කටුතතු අම ා ය ්හ
නාගරික ්ශවර්නන හා ියවා් අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - பிரதம அகமச்சரும் நிதி
அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
அகமச்சரும்
நகர
அபிவிருத்தி
மற்றும்
வீடகமப்பு
அகமச்சரும்)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of
Finance, Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural
Affairs and Minister of Urban Development and Housing)

ගරු කාානායකතුම, ව අශේ ගරු ඉමිතියා්ථ බාකීර් මාකාර්
මන්ත්රීතුමාශේ කාාශවන් ප්ථශ්ේ කාා කරන්න අව්ථාාව ලැබීම
පිළිබඳව මා ්න්ශතෝෂ ශවනවා. එතුමාශේ හරබර ශශ නයට මම
ඇණුම්කන් දුන්නා. එිත ශහොඳ අෙහ්ථ තිශබනවා. මම ක නැහැ
කියලා කියන්ශන් නැහැ. ශම් ගරු ්භාව , ශයෝජානය කරන අපට
අෙ ෙව් ඉතාම වැෙගත් ෙව්ක් ව ශයන් ්ලකනවා. ්ඩුක්රම
වයව්ථාා තුනක් යටශත් ශම් ගරු ්භාව , ශයෝජානය කරන්න
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අව්ථාාව ලැබු ශකශනක් තමි මම. තව ශකශනක් ඉන්නවා.
ව වාසුශශව නානායක්කාර මැතිතුමා. මම පාර්ලිශම්න්තුශේ
1970දී දිා.රුම් දුන්ශන් ශ්ෝල්බරි ්ඩුක්රම වයව්ථාාව යටශත්.
ව එො මහ රැජිනටත්ව බ්රිතානය කිරීටයටත් පක්ෂවි. ඉන් ප්ථශ්ේ
බ්රිතානයශයන් ශවන් ශවලා පූර්ණ ජානරජායක් ා.
ජානරජා
වයව්ථාාව වනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැති, ය යටශත් ්ම්මත
කර ගත් ්කාරය මට මතකි. එො 1972 ජානරජා වයව්ථාාව
්ම්මත කරන්න අපි පාර්ලිශම්න්තු ශගොඩනැඟිල්ශල් රැ්ථ ා.ශඩු
නැහැ. එො ජානරජා වයව්ථාාව ඉදිරිපත් කශ ේ ශකො ඹ රාජාකීය
විෙයාලශආ නව රඟහශල්. එතැන රැ්ථශවලා තමි අපි ජානරජා
වයව්ථාාව ්ම්මත කශ ේ.
අධිරාජායශයන් පූර්ණ , ෙහ් ලැබු වයව්ථාාවට ශබොශහොම
ශගෞරවශයන් අපි අත ඉ්ථසුවා. රටට පූර්ණ , ෙහ් ශගන එන
එබනා වයව්ථාාවකට ඔ්වපු අතක් මට තිශබනවා කියලා මම
කියන්ශන්
එක්තරා
විධියක
්ඩම්බරයකින්.
ගරු
කාානායකතුම, ව ඊ ඟට 1977 මහ මැතිවරණශයන් ජායගත්
ශේ.්ර්. ජායවර්නන මැතිතුමා අලුත් පාර්ලිශම්න්තුවක් පිිතශටේවා.
එො තිබු ජානරජා වයව්ථාාව අශහෝවන කරලා ශේ.්ර්. ජායවර්නන
මැතිතුමාව 1972දී අෙ අපි පාලනය වන ශම් නව ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ශගනාවා.
එො තිබු
රජාය ශක්වල මැතිවරණ ශකොට්මා් රමයට
ඡන්ෙය පවත්වාව
අනුව ලැබු 2/ බලශයන් ශම් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ්ම්මත ක ා.
වයව්ථාාව ්ම්මත කරනශකොටව ශ්රී
ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශආ ිතටපු අපට පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ඉඩ
ලැබුශඩු නැහැ. කට ශහේතුවව ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ශ්රී
ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂය එො විරුශන වීමි. පාර්ලිශම්න්තුශේ වනටියා
නම්ව ශම් වයව්ථාාවට එශරිතව මුලින්ම මශේ අතත් එ්ශවන්න
ඉඩ තිබු බව මම කියන්න ඕනෑ.
ගරු කාානායකතුම, ව ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව තරම්
විශේරනයට ලක්ා. වයව්ථාාවක් තවත් නැහැ. ශම් වයව්ථාාවට
මුලින්ම විරුශන වූ ්රාර්ය එන්.එම්.ලාව ශකොල්වින්ලාව ්රත්
මුත්ශතට්ටුශේගමලා අෙ ජීවතුන් අතරත් නැහැ. එශහත් තවමත්
ශම් වයව්ථාාව පවත්වාශගන යන්න අපට වනශන ශවලා තිශබනවා.
ශම් වයව්ථාාවට ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂය විරුශන ා.ණත්ව ශම්
යටශත් ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂයට ්ම්බන්න ජානාධිපතිවරු හතර
ශෙශනලප බිත ශවලා තිශබනවා. මම ිතතන්ශන් එක්්ත් ජාාතික
පක්ෂශආ නායකයා වූ ශේ.්ර්. ජායවර්නන මැතිතුමාව ශ්රී ලශකා
, ෙහ්ථ පක්ෂයට බලයට එන්න බැරි වන විධියට ශම් වයව්ථාාව
හැදුවත්ව එින් වැඩිම ජානාධිපතිවරු බිත කරලාව වැඩිම කාලයක්
රට පාලනය කරලා තිශබන්ශන් ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂයි.
, ්ා අපි කා.රුත්ව ශම් වයව්ථාාව යටශත් ශශ පාලන ්රෙමකට
ලක්ශවලා තිශබනවා. නමුත්ව අපට ශම් වයව්ථාාව ශවන්ථ කර
ගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. එශහම වයව්ථාාව ශවන්ථ කර
ගන්න අසීරු ා.ශඩු එක පක්ෂයකට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන්
ශෙකක බණුතරයක් ලබා ගන්න බැරි වීම , ්ාි. නමුත්ව කවොවත්
ශම් ඡන්ෙ රමය යටශත් තුශනන් ශෙකක ඡන්ෙ බලයක් දිනා
ගන්න බැහැ කියන කාරණය ඉතිහා්ශආ ප මුවැ,  වතාවට අපි
ශබොරුවක් බවට පත් කර තිශබනවා.
ශම් රශට් ජානතාවට ඕනෑ කශ ේ ්ථථිරව ශනොකැශඩනව
ශනොශයක් කල්ලි කඩුඩායම්වලටව විශශ බලශේගවලට යටත්
ශවන්ශන් නැතිව ජානතා පරමාධිපතය බලය රැශකන ්ඩුක්වක්
ශගොඩනඟා ගැනීමි. කට තමිව ශම් ්මානුපාතික , ශයෝජාන
රමය යටශත්ත් තුශනන් ශෙකක බලයක් අපට ලබා ශෙන්න
ජානතාව ශප ඹිලා තිශබන්ශන්.
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අපි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනැල්ලා
සූොනම් වන්ශන් ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව තවදුරටත්
පවත්වාශගන යන්න ශනොශවිව ි රාත් කාලයක් මුළුල්ශල් ශම්
රශට් ජානතාව බලාශපොශරිාත්තු වූව ජාාතිය ශගොඩනශවන නව
වයව්ථාාවක් ඉක්ම, න් ශගොඩනඟන ශතක් ශම් රශට් වැඩ කටුතතු
ඉදිරියට ශගන යෑමි.
ගරු කාානායකතුම, ව වයව්ථාාවක් වාශේම වයව්ථාා
්ශශ ෝනන ශගශනනශකොටත් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශනොශයක් වාෙ
විවාෙ ඇති ශවනවා. නමුත්ව ඉතිහා්ශආ ඇතැම් ්ශශ ෝනන
ශගනැත් තිශබන්ශන් මන්ත්රීවරුන්ට වි ාල බලපෑම් කරලා. ශම්
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අපි පාර්ලිශම්න්තුවට
ශගශනන්ශන්ව එබනා කිවනදු බලපෑමක් කරලා ශශ පාලන 'ඩීල්'
එකක් ොලා ඡන්ෙය සදුරාශගන ශනොශවි. , ්ාම තමිව විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන ශම් ශමොශහොශත්
අශේම පාර් ථවශයන් වි ාල වාෙ විවාෙ ඇති ා.ශඩුත්. මම අහන්න
කැමැතිිව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආදී
එශහම ා.ණාෙ කියලා. මහා ්ශ රත්නයටත්ව කාටවත් විශරෝනය
ප කරන්න ඉඩක් තියලා ශනොශවිව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ. එය එශහම ා.ශඩු ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මන්ත්රීවරුන්ශේ හෘෙය
්ාක්ෂියට එකඟ , ්ාෙ නැහැව විශරෝනයකට වාෙ කරන්න ඉඩක්
තිිශි නැහැ.
, ්ා වාෙ විවාෙ මැෙව ඩීල් නැතිවව ජානතාවශේ
රජාාතන්ත්රවාදී අිතියට ගරු කරලා ශගශනන ශම් විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැන අප ්තුටු වනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව අපි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය මඟින් විශ ේෂ ශෙයක් ඇති කරන්ශන් නැහැ. අපි
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන්ශන්
ජානතාවට එපා වූව රට අරාජික ක ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉවත් කරන්නි. දින 100ක් තු ක
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැන ිතටපු
ජානාධිපතිතුමාශේත් ර්ාෙයක් ඇත්ශත් නැහැ. ක හෙපු අයත් ක
ශබෝම්බයක් බවව වැරදීමක් බව කිේවා. ශම් දිනවල ඇශ්න පා්ථලප
ශකොමි්ශම්ත් ්ාක්ෂිවලින් ශපශනනවාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා රට ශමොනතරම් අරාජිකත්වයකට පත්
ා.ණාෙ කියලා. ජාාතික ්රක්ෂාව ශමොනතරම් දුර්වල ා.ණාෙ කියන
කාරණය අපි අත්ෙැක්කා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ශම් රශට් ජානතා පරමාධිපතයයට ඇති ක
හා, ය ගැන ඔබ ෙන්නවා.
ගරු කාානායකතුම, ව
විතරක් ශනොශවිව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ එක පා.ලකින්
පළිගන්නි. රාජාපක්ෂලාශේ රජාා අිතිය අශහෝවන ශනොකරව
අශහෝවන කරන්නි. නමුත්ව එින් වනදු ා.ශඩු ශම් රශට්
කීයභාවයටව ජාාතික ්රක්ෂාවට බලවත් තර්ජානයක් එල්ලවීමි.
වාශේම ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ශම්
රශට් රාජායය දුර්වල ක ා.
ගරු කාානායකතුම, ව මට මතකි ෙහතුන් වන වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ් ශවලාශේව
පිළිබඳව
ශරේෂථමාධිකරණශයන් දුන් තීන්දුව. ශරේෂථමාධිකරණය එො රකා
ක ාව ෙහතුන් වන ්ශශ ෝනනශයන් ප ාත් ්භාවලට බලතල
ශබදීම , ්ා අශේ රශට් කීයභාවය ්රක්ෂා වන්ශන් විනායක
ජානාධිපති ධුරය තිශබන , ්ා බව. විනායක ජානාධිපති ධුරශආ
බලතල තිශබන , ්ා තමි රශට් කීයභාවය ්රක්ෂා ශවන්ශන්.
නමුත් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනැවිත්
කශ ේ ශමොකක්ෙ ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය ශගනාපු ෙව්ථවල
"ජානාධිපතිශේ තටු කැපුවා" කියලා වි ාල ව ශයන් සෙන් අනපු
්කාරය මට මතකි. ත් ජානාධිපතිශේ තටු ශනොශවි ජාාතික
්රක්ෂාශේව කීයභාවශආ ශබල්ල කපන එකි ා.ශඩු.

1440

ෙහනව වන ්ශශ ෝනනශයන් කශ ේ රශට් කීය බව ්රක්ෂා
කරන්න ිතටපු ජානාධිපතිශේ බලය සීමා කිරීමි. එශ්ේ සීමා කරලා
ව්ර තුනක් ඇතු ත රතිලල ්වා. පා්ථලප රහාරය ගැන ්ාක්ෂි
ශෙන බුශධි අශ රනා, යා කියනවා ෙහොහකට ්්න්න පිරි්ක්
රහාරය ගැන ෙැනශගන වනටියා කියලා. ෙහොහකට ්්න්න
පිරි්ක් ෙැනශගන වනටියත් රහාරය නවත්වාගන්න බැරි ා.ණා. ෙැන්
පා්ථලප ශකොමි්ශම් කියශවන ශශවල් ඇණුවාම ශම් සත්තරීතර
්භාශේ වගකිවුතතු අපි කාටත් ලේජාාවක් ඇති ශවනවා.
ජානාධිපතිට රශට් ්රක්ෂාව ශවනුශවන් කරන්න ශෙයක් නැහැ.
අගමැතිට කරන්න ශශලපත් නැහැ. ්රක්ෂක ශල්කම්ට කරන්න
ශශලපත් නැහැ. ශපොලි්ථපතිට කරන්න ශශලපත් නැහැ. ්රක්ෂක
ඇමැතිවරයා ගැන ෙන්නා ශකශනලපත් නැහැ. ශම් , ්ා හයක්හතරක් ශනොෙන්නා ෙරුශවෝ ්ෑශහන පිරි්ක් ශම් ශපොශ ොශේ
වැ ලුණා. ඇි එශහම ා.ශඩු
ගරු කාානායකතුම, ව රශට් බණුතර ජානතාවශේ ඡන්ෙශයන්
පත් ා. රාජාය නායකයාට ශම් වාශේ විපතක් වනදුා.ණාට පසුවවත්
ශපොලි්ථපති ඉවත් කරගන්න බැහැ. පාර්ලිශම්න්තුවටත් එතුමා
ඉවත් කරන්න බැහැ. ශම් තරම් විපතක් ශවලා තිබයදී
ශපොලි්ථපතිට ඉවත් ශවන්න කියලා ජානාධිපතිතුමා කිේවත්ව
ශපොලි්ථපති ඉවත් ශනොවී ඉන්නවා. ෙ ො ශපරහැශර් නැටුවත්ව
තමන්ට ඕනෑ හැටියට නීතිය නැමුවත් ශපොලි්ථපති ඉවත් කරන්න
බැහැ. ජානාධිපතිවරයාට අෙටත් ශපොලි්ථපති ඉවත් කරන්න බැහැ.
හැටනව ලක්ෂයක් ජානතාව ඡන්ෙය දුන්ශන් ශපොලි්ථපති
ශකශනක්වත් ඉවත් කරගන්න බැරි ජානාධිපතිකමකටෙ
විතරක් ශනොශවිව ශපොලි්ථපති ෙන්ශන්ත් නැතිව ශපොලීවනයට
අයත් තනතුරුවලට පත් කිරීම් කරන්නත් පුළුවන්. ශපොලි්ථපතිටත්
අකාර්යක්ෂම ශපොලි්ථ , ලනාරින් මාරු කරගන්න බැහැ. ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ශගනාපු ශපොලි්ථ
ශකොමි්ම වගකියන්ශන් කාටෙ කියන ර ථනය ෙැන් ජාාතිය හමුශේ
තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව ශම් වයව්ථාාව යටශත් විනායක
ජානාධිපති ධුරය ශෙවරක් ෙරපු ශකශනක් මම. විනායක ජානාධිපති
ධුරය ශනොතිබුණා නම්ව 2006දී පාර්ලිශම්න්තුශේ පැත්ත මාරු ක
අය , ්ා ුතශනය කරන එක නතර කරන්න ශවනවා. ජාාතික
්රක්ෂාවට වගකියන්ශන්ත්ව රශට් කීයභාවයට වගකියන්ශන්ත්
ජානාධිපති. එො ශකො ඹ ිතටපු
මරාශගන මැශරන ශකොටි
රහාරකශයෝ ෙහ්ථ ගණනක් ඔා.න්ශේ ඉලක්ක ශවත යන්න කලින්
අපි වා නතර ක ා. ලක්ෂථමන් කදිරගාමර් මැතිතුමා ාතනය
ා.ශඩු මශේ කාලශආ ශනොශවි. නමුත් මශේ කාලශආ
ාතකයන් වනයලුශෙනාම අල්ලා ගන්න අපට පුළුවන් ා.ණා.
්ඳහා අශේ කාලශආ රාජාය ඔත්තු ශ්ේවාව බුශධි ශ්ේවා ශබොශහොම
ක්තිමත්ව තිබුණා. නමුත් ෙහනව වන වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
ප්ථශ්ේ CID එක ශයශෙේශේ විරුශන පක්ෂශආ ශශ පාලනඥයනයන්
පසුප් පන්නන්නි. එම , ලනාරින් ලබා තිබු පුණු ව එො කඩා
බඳ ෙැම්මා. ශපොලි්ථ ශකොමි්ම ශම් ශ්ේවාව දිුත
කරන්න
මැදිහත් ශවන්ශන් නැහැ.
, ්ා CID, බුශධි අශ වාශේ
ශ්ේවාවල ෙක්ෂතා පිරිණුණා. ෙැන් රි්ාඩ් බදිුතදීන් අල්ලා ගන්න
CID එකට බැහැ. ත්ර්ථතවාදීන් එක්ක ්ම්බන්නකම් පැවැත්වූවාය
කියන රි්ාඩ්ශේ මල්ලිට ශපොලීවනය ඇපයක් දීලා ශගෙර යවනවා.
වා නවත්වන්න ෙැන් කාටවත් බැහැ.
ගරු කාානායකතුම, ව විවනවන ්ශශ ෝනනය ශගනැවිත් ශම්
තරම් හා, කර ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරන ශම්
ශමොශහොශත්ත් එිත තිබු
්ථවාධීන විගණන ශකොමි්ම ගැන
ශබොශහොම දුක් ශවනවා. විවනවන ්ශශ ෝනනශආ විගණන ශකොමි්ම
නැහැි කියලා වි ාල ්න්ශෙෝලනයක් පසුගිය ෙව්ථවල ශම් රශට්
වනශන ා.ණා. කා.රුත් ිතතන්ශන් විගණන ශකොමි්ශමන් රශට්
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[ගරු මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මහතා]

කිවනම වශරාවක් වනශන ශවන්ශන් නැති තැනට රට ශගොඩනැුවවා
කියලාි. ශම් ශකොමි්මට අරලියගහ මන්දිරයව ජානාධිපති
මන්දිරය පවා විගණනය කරන්න බලය තිබු බව තමි කිේශේ.
නමුත් ශම් ්ථවාධීන විගණන ශකොමි්ම ජානාධිපති මන්දිරය ශහෝ
අරලියගහ මන්දිරය විගණනය ක ාෙ
ගරු කාානායකතුම, ව පසුගිය කාලශආ අරලියගහ මන්දිරයට
නීතිපති ශෙපාර්තශම්න්තුශේ , ලනාරින් ශගන්වලා දූෂණ විශරෝධි
කමිටුවක් පවත්වාශගන ගියා. ව්ර පහක් ති්ථශ්ේ
කමිටුව
නඩත්තු කරන්න වි ාල වියෙමක් අරලියගහ මන්දිරය කරශගන
ගියා.
කමිටුව නීති විශරෝධි බව එො ිතටපු නීතිපති
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ , ලනාරින් පවා රවනශධිශආ රකා කරලා
තිබුණා. නමුත් ශම් කමිටුවට ගිය මහා වියෙම ගැන ්ථවාධීන
විගණන ශකොමි්ම
විගණනය කරලා තිශබනවාෙ එශහම
විගණනය කරලා ශම් රටට ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක් තිශබනවාෙ
විතරක් ශනශවිව ්ථවාධීන විගණන ශකොමි්ම ශම් රශට්
අමාතයාශ වත් හරියට විගණනය කශ ේ නැහැ. බුශන ා්න
අමාතයාශ ය යටශත් තිබු මනයම ්ශ්ථකෘතික අරමුෙශල් මිලියන
වනය ගණනක් අවභාවිත කරලා තිශබනවා. ශම් කියන ්ථවාධීන
විගණන ශකොමි්ම ගැන විගණනය කරලා තිශබනවාෙ කියලා
අපි ෙැනගන්න කැමැතිි.
ගරු කාානායකතුම, ව විතරක් ශනොශවි. ශම් ්ථවාධීනය
යි කියන විගණන ශකොමි්ම කිවනම ශකොමි්මක කටුතතු
විගණනය කරලා නැහැ. මැතිවරණ ශකොමි්ශම් ්ාමාජිකයලප
වාහන ශෙකක් පාවි්චි  කරනවා. , ල , ව්ක් පාවි්චි  කරන
ගමන් , වා් ලපලිය ශවනම අරගන්නවා. වා සුරවනශන ශශවල්.
නමුත් වා එකක්වත් ්ථවාධීන විගණන ශකොමි්ශමන් විගණනය
කරලා තිශබනවාෙ ශමොනවෙ විගණන ශකොමි්ශමන් ්ථවාධීනව
කරලා තිශබන වැඩ ජානාධිපති මන්දිරයව අරලියගහ මන්දිරය
විගණනය කරලා තිශබනවා ෙ
ගරු කාානායකතුම, ව ශම් ශකොමිෂන් ්ථවාධීනව ක්රියාත්මක
ා.ණාෙ ශම් ශකොමිෂන්වලින් මහජාන බලය ්ථවාධීනව ක්රියාත්මක
කරන්න ඉඩක් ලැබුණෙ වයව්ථාා ්භාවට ශත්රී පත්ශවන්න ඕනෑ
රශට් ජානතාවශේ , ශයෝජිතශයෝ; මන්ත්රීවරු. නමුත් වයව්ථාා
්භාවට ශත්රී පත්ා.ශඩු ජානතාවශගන් ශත්රී පත් ා.
, ශයෝජිතයන් ශනොශවිව NGO , ශයෝජිතයන්.
අය රශට්
ජානතාවට වග කියන අයෙ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ පිළිශව ට වැඩ කරන්න නම්ව ඡන්ෙය දීලා
ජානතාව පාර්ලිශම්න්තු , ශයෝජිතයන් ශතෝරා පත් කර ගන්ශන්
ඇි
ගරු කාානායකතුම, ව විනායක ජානාධිපතිවරයා ව ශයන්
කටුතතු කරන කාලශආ අපි මැතිවරණ පිට මැතිවරණ පැවැත්වූවා.
සතුරු නැශඟනිතරත් මැතිවරණ පැවැත්වූවා. එො විපක්ෂශආ ිතටපු
අය එක දිගට මැතිවරණ පවත්වන එක ගැන බලවත් විරුශනත්වය
ප ක ා. එබනා තත්ත්වයක් තිබු රශට් මැතිවරණය ්ථවාධීනව
පවත්වන්න ඕනෑ කියලා ්ථවාධීන මැතිවරණ ශකොමි්මක් පත්
ක ා. නමුත් ශම් මැතිවරණ ශකොමි්ම ්ථවාධීනෙ
එිත
්ාමාජිකයලප රවනශධිශආ ශශ පාලන කටුතතුවල ශයශෙනවා
විතරක් ශනොශවිව මැතිවරණය පවත්වන්න එපා කියලා
අධිකරණයටත් යනවා. කටුතත්ත ්ථවාධීනි කියලා ශම් ්භාවට
පිළිගන්න පුළුවන්ෙ ්ථවාධීන මැතිවරණ ශකොමි්මක් තිශබශදී
තමි රි්ාඩ් බදිුතදීන් පුත්තලශම් ජානතාව ඡන්ෙය ෙමන්න රජාශආ
්ල්ලිවලින් නැශඟනිතරට ශගන ගිශආ. ජානතාව යහපාලන
්ඩුක්ව ශවන්ථ කශ ේ නැතිනම් අෙටත් රි්ාඩ් බදිුතදීන් , ෙහ්ථ.
ගරු කාානායකතුම, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ්ම්මත කරගත් අය මහ සජාාරුශවන් කියන ශෙයක්
තමි ජාම්ශබෝ කැබනට් මි,  කැබනට් බවට පත් කර ගත්තාය
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කියන එක. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ
වගන්තියක් තිශබනවාව ඇමැතිවරු තිහකට සීමා විය ුතත්ශත්ය
කියලා. එශහත් ජාාතික ්ඩුක්වකදී ඇමැති තනතුරුවලට සීමාවක්
නැත්ශත්ය කියලා. ශම් වගන්තිය ශගන ්පු ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය යටශත් තමි ශම් රශට් වැඩිම
ඇමැතිවරු ්ශඛ්යාවක් පත්ශවලා ිතටිශආ. ඇමැතිවරු එකවනය
ගණනක් ශම් වගන්තිය තිශබශදීත් පත් කර ගත්තා. , ්ා ශම්ක
වි ාල ශරෝඩාවක් බව අපට ෙැශනනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අපි ශගශනන්ශන් ශම් ශරෝඩාකාරී ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉවත් කරන්නි. ්ඩුක්වක්
කරශගන යන්න තුශනන් ශෙකක් ඕනෑ නැහැ. ඡන්ෙ එකවනය
පහශ ොවක් තිශයනවා නම්ව ්ඩුක්ව කරශගන යන්න පුළුවන්.
ඡන්ෙ ශෙක තුනක් තිබලත් අපි ුතශනයක් කරලා රට , ෙහ්ථ කර
ගත්තා. එශහේ අපි තුශනන් ශෙකක ජානවරමක් ඉල්ලා ිතටිශආ
ඇි ශම් රශට් කීය භාවය ්රක්ෂා කරන්නව ජාාතික ්රක්ෂාව
තහා.රු කරන්නව යළිත් එො තිබු මරණ බය නැතිව ජීවත් වන
රටක් හෙන්නි.
ගරු කාානායකතුම, ව ශම් මහ මැතිවරණය විතරක්
ශනශවිව පසුගිය ජානාධිපතිවරණයත් ශම් ්භාවට බලපානවා.
පාර්ලිශම්න්තු ඡන්ෙශආදි වාශේම ජානාධිපතිවරණශආ දිත් ජානතාව
ජානාධිපතිට දුන්ශන් ජානවරමක්. පාර්ලිශම්න්තුවට ජානවරමක්
ලබා දුන්නා වාශේම ජානාධිපතිටත් ජානවරමක් ලබා දී තිශබන බව
කියන්න ඕනෑ. අෙ පාර්ලිශම්න්තුවට විතරි ජානවරම තිශබන බව
ිතතන්ශන්. ජානාධිපතිටත් ජානවරමක් තිශබන බව අපි පිළිගන්න
ඕනෑ. ජානතාව අශේක්ෂා කශ ේ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ඉවත් කරන්න. ක ශම් ඡන්ෙ ශෙශක්දීම කියැා.ණා.
ජාාතික ්රක්ෂාව පිළිබඳ කාරණශආ දී ජානතාව ෙැඩි ශ්ේ වි ථවා්
කරන්ශන් ජානාධිපතිවරයාි. රශට්
කීයභාවය , රූපණය
කරන්ශන්ව
්ාමූිතකත්වය
, රූපණය
කරන්ශන්
ජානාධිපතිවරයාශගන්. ජානාධිපතිට ඡන්ශෙ දීලා ජානතාව අශේක්ෂා
කරන්ශන් එක නීතියක් යටශත් රටක් ඉදිරියට ශගන යෑම.
, ්ාව ජානාධිපතිවරයාශේ ජාන වරම ගැනත් ශම් ගරු ්භාව
වනතා බලන්න ඕනෑ. පසුගිය මහ මැතිවරණශආදී මැතිවරණ
ශේදිකාවලදී අපි කිේශේ ශමොනවාෙ ජානාධිපතිට වැඩ කරන්න
ක්තිමත් පාර්ලිශම්න්තුවක් ශෙන්න කියලාි අපි කිේශේ. එශහම
නම් පාර්ලිශම්න්තුවට ලැබු
ජානවරම තු ත් ජානාධිපති
ක්තිමත් කිරීශම් රාර්ානාව තිශබනවා.
, ්ාව විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්මත කර
ග, මින් ජාාතික ්රක්ෂාව තහා.රු කරන්න නම්ව රට අරාජික
කරන ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පරාජාය
කරන්න ඕනෑ. ගරු කාානායකතුම, ව අපි විපක්ෂශයන් ඉල්ලා
වනටිනවාව ශම් තත්ත්වය ගැන කල්පනා කරලා ශමම ්ශශ ෝනන
වනදු කරන්න අපට ්හශයෝගය ලබා ශෙන්න කියලා.
්ථතුතිි.
[පූ.භා. 11.42]

ගුණ (වවදය) රාජි ත්ේනාර් න ම හ ා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne)

ගරු කාානායකතුම, ව ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ කාාශවන්
පසුව කාා කිරීමට අව්ථාාව ලැබීම ගැන මම ඉතාම ්තුටු
ශවනවා. අගමැතිතුමා කරු
රාශියක් ඉදිරිපත් ක ා. එතුමා
බලය පිළිබඳවත් කිේවා. මමත් බලය පිළිබඳව එක කරුණක්
කියන්න ඕනෑ. තුශනන් ශෙකක බලයක් ්ිතත ්ඩුක්වක් තිබු ව
බලය ඉතාම ස්චර අව්ථාාවක තිබු මැති, යශේ කාලශආ තමි
ලශකාශේ ප මුවැ,  කැරැල්ල අපි අත් දුටුශේ. ක තමිව රශට්
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තුශනන් ශෙකක බලයක් ්ිතත ්ඩුක්වක් තිබයදීත් අපි ෙැකපු
ප මුවැ,  කැරැල්ල.
වාශේමව ශේ.්ර්. ජායවර්නන
ජානාධිපතිතුමාශේ මහා බලගතුව හැත්තෑඅශට් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව යටශත් තමි 29දී ෙලපශඩු කැරැල්ල ්හ සතුශර්
කැරැල්ල ්රම්භ ා.ශඩු.
, ්ා බලය තිබුණාය කියලා රටක
පාලනය ්ානාරණ විධියට ශගන යන්න පුළුවන් ශවි කියලා මම
කවොවත් පිළිගන්ශන් නැහැ. ජානතාවට ශකෝචරරෙ ශ්ේවය
කරන්ශන්ව කට බලය ශනොශවිව රාර්ානාවි අව ය වන්ශන්.
ශපොලි්ථපති ඉවත් කිරීම පිළිබඳවත් එතුමා කිේවා. ශපොලි්ථපති
ඉවත් කරන්න ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයවත්ව
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයවත්ව ශවන ශමොකක්වත්
ඕනෑ නැහැ. කට අව ය වන්ශන් 2002 ශපොලි්ථ ්ඥයනා පනති.
එිත 4වන වගන්තිශආ විධිවිනාන තිශබනවාව ශකොි විධියට ෙ
ශපොලි්ථපති අින් කරන්ශන් කියලා. අනුවව ශපොලි්ථපති ඉවත්
ක
හැකිි.
කට ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්වත්ව ශවන
ශමොකක්වත් අව ය නැහැ.
එතුමා විගණන ශකොමි්ම ගැනත් අෙහ්ථ ප ක ා.
ගැන
මම කාා කරන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ අධිකරණ ඇමතිතුමාම කිේවාව
විගණන ශකොමි්ම ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ තිශබන විධියටම ක්රියාත්මක ශවනවා කියලා.
විගණන ශකොමි්ශම් අව යතාවව වැෙගත්කම අපි වනයලුශෙනාම
පිළිගන්නවා.
මම අධිකරණ ඇමතිතුමා ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මම ඉතාම
්තුටු ශවනවාව අලි ්ිරි මැතිතුමා අධිකරණ ඇමතිතුමා ව ශයන්
පත් වීම ගැන. එතුමා ශහොඳ නීතිඥයනවරශයක්. අෙ ්මහර ඊ, යා
ශශ ශරේමීන් අලි ්ිරි මැතිතුමා අධිකරණ ඇමතිවීම ගැන
පැත්ශතන් බලනවා. මම එතැනදී ිතටගන්ශන් අලි ්ිරි මැතිතුමා
එක්කි. ශමොකෙව ශම් ්ඩුක්ව 'වනශහල ්ඩුක්වක්' කියලාි
හැදුශේ.
හෙපු වනශහල ්ඩුක්ශේ මු්ථලිම්වරශයලපට එවැ, 
අව්ථාාවක් ලැබීම ගැන මම ්තුටු ශවනවා.
වනශහල ශගොශඩ්
ත, යම ශහෝ ඉෙලා ශම් කාර්ය භාරය එතුමා කරනවා. මම
එතුමාටත් කියනවාව සුළු ජාාතිකයලප ව ශයන් එතුමා අෙ අමාරු
්ඩුක්වක අධිකරණ ඇමති ධුරශආ ිතටියත්ව මශේ ්්නයට
අල්ලපු ්්නශආ ඉන්න මු්ථලිම් නායකයාට අෙ ලශකාශේ තිශබන
සත්තරීතරම ්භාවට ්හභාගීවීශම් ශනොහැකියාව මත වනටීම
ගැනත් ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න කියලා.
අලි ්ිරි ඇමතිතුමාත් බලය ගැන කිේවා. නමුත් මතක තියා
ගන්නව ශම් කිවනම විනායක ජානාධිපති රමයක් නැතිව ඩඩ්ලි
ශ්ේනානායක මහත්මයා 1964දී ්ඩුක් කශ ේ ශකොශහොමෙ කියලා.
ක මටත් වඩා ශහොඳින් ගරු අගමැතිතුමා ෙන්නවා.
වාශේමව
1970 මැති, යශේ කාලශආ තමුන්නාන්ශ්ේ ිතටපු ජාාතික ්මගි
ශපරමු
්ඩුක්ව කීර්තිමත් වැඩ ශකොට්ක් ක ා. වාට
ජානාධිපතිකම් තිබුශඩු නැහැ. එතශකොට තිබුශඩු අග්රාමාතය
ධුරයි. අෙ ශලෝකශආ තිශබන රබලම ්ඩුක්ව තිශබශන්න්
ඊරායලශආි. මුළු මැෙ ශපරදිගත් එක්කම ්ටන් කරලා
ජායග්රහණය ක
ලපඩා රාජායශආ ඉන්ශන් අග්රාමාතයවරශයක්.
ශලෝකශආ දිුත ම ්ර්ථිකයක් තිශබන රට ජාපානයි.
රශට්
ඉන්ශන්ත් අග්රාමාතයවරශයක්. රටවල ජානාධිපතිවරු නැහැ.
අධිකරණ ඇමතිතුමා කියනවාව ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉතා ශහොඳි කියලා. ශලෝකශආ දිුත ්ෑම
රටක්මව අශේ රශට් යහ පාලන රජාය ක්රියාත්මක ක ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය වැ,  වා තුළින් තමි අෙ
පාලනය ශගන යන්ශන්. රටවල් එවැ,  දිුත වක් කරා ගිිතන්
තිශබන්ශන් එවැ,  වයව්ථාාවකින් මි්ව ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිශබනව එක් අශයලපට බලතල ලබා දීශම්
රමයකින් ශනොශවි කියලා මම එතුමාට කියනවා.
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ගරු කාානායකතුම, ව අශේ රශට් වයව්ථාා ඉතිහා්ය
පිළිබඳව මම ෙැන් කියන්නම්. අශේ රශට් වයව්ථාා ඉතිහා්ය
පටන් ගන්ශන් බ්රිතානය අධිරාජායවාදීන්ශේ කාලශආ ශකෝල්බෘක්
වයව්ථාාව යටශත්. ඊට පසුව ශඩොනශමෝර් වයව්ථාාව ශගනාවා.
ඊටත් පසුව ශ්ෝල්බරි වයව්ථාාව ශගනාවා. ශම්වාින් ශ්රී
ලාශකිකයන්ට ටිශකන් ටික බලය ලබා දුන්නා. නමුත්ව සුදු
ජාාතිකයන් ශගනාපු ශම් වයව්ථාා තුශනන් ඔා.න්ශේ මුඛ්ය
පරමාර්ාය ා.ශඩු ශමොකක්ෙ බ්රිතානය කිරීටශආ බලය යටශත් ශම්
රාජායයන් තියා ගන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන එකි ඔා.න් කල්පනා
කශ ේ.
, ්ාව බ්රිතානය අධිරාජායවාෙශආ අව යතාව තමි
ශකෝල්බෘක්ව ශඩොනශමෝර්ව ශ්ෝල්බරි යන වයව්ථාා තුශනන්ම වනදු
ා.ශඩු.
19(2දී ශ්ෝල්බරි වයව්ථාාශවන් අපට ඊ, යා , ෙහ්ක් ලබා
දුන්නා.
ශකෝල්බෘක්
වයව්ථාාශවන්
්හ
ශඩෝනශමෝර්
වයව්ථාාශවන් වැඩි බලතල ඔා.න්ට තබාශගනව අක් බලතල අපට
දුන්නා. ශ්ෝල්බරි වයව්ථාාශවන් වැඩි බලතල අපට දීලා අක්
බලතල ඔා.න් තියා ගත්තා.
1972දී බඩුඩාරනායක මැති, ය ජානරජා වයව්ථාාව ශගනාවා.
ජානරජා වයව්ථාාව රකා යට පත් කශ ේ පත්තිරිේපුශේදීි. මම
කාලශආ ශේරාශෙණිය වි ථවවිෙයාලශආ ශිෂයයලප හැටියටි
ිතටිශආ. එො මම ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ ශිෂය ්ශවිනානශආ නායකයා
විධියටව අන්තර් වි ථවවිෙයාල ශිෂය බල මඩුඩලශආම නායකයා
විධියට සත්්වයට ්හභාගි ා.ණා. එො ජානරජා වයව්ථාාශවන්
ශමොකක්ෙ කශ ේ සුශොට තිබු
බලය ලශකාශේ පාලකයන්
ගත්තා.
පාලකයන්ශේ බලය තමි 1972 වයව්ථාාශවන්
, ර්මාණය ා.ශඩු. එශහම නැතිව ජානතාවශේ බලයක් ශනොශවි
එතැන හැදුශඩු.
ඊට පසුව ශේ.්ර්. ජායවර්නන ජානාධිපතිතුමාට හශයන් පහක
බලය ්වා. එතුමා ශමොකෙ කශ ේ එතුමා පාලකයන්ශේ බලය
තමන්ශේ බලය බවට පත් කර ගත්තා; එක පුශගලශයලපශේ බලය
බවට පත් කර ගත්තා. ක තමි විනායක ජානාධිපති රමය
කියන්ශන්. එතුමා කිේවාව ශම්ශකන් බැරි මි, ශහක් ගැහැ, යක්
කරන්නත්ව ගැහැ, යක් මි, ශහක් කරන්නත් විතරි කියලා.
, ්ා තමි ්රාර්ය එන්.එම්. ශපශර්රා මැතිතුමා
වයව්ථාාව
පිළිබඳව ශවනම ශපොතක් ලිේශේ. එිත තිශබන ශබොශහෝ කරු
්තය බව ිතටපු ජානාධිපතිවරු ඔේපු කර තිශබනවා.
1972 වයව්ථාාශවන්ව එක් පුශගලශයක් ශක්න්ද්ර කරලා බලය
ලබා ගත්තා. ඊට පසුව කට ශබොශහෝ ්ශශ ෝනන ශගනාවා.
අතර වැෙගත් ්ශශ ෝනන කිිතපයක් ්වා. එකක් තමි ෙහතුන්වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය. ක , ්ා ශම් රශට් වි ාල ුතෙ
තත්ත්වයලපත් ඇති ා.ණා. ඇත්තම කියනවා නම්ව ශම් රශට් ජාාතික
ර ථනය වි්ඳා ගන්නට
ශවලාශේ තිබු ශහොඳම ශෙය තමි
ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය. අපි විරුශන
පක්ෂශආ ඉඳශගන විජාය ලපමාරණතුශග ්ශහෝෙරයාත් එක්කව වශම්
වයාපාරයත් එක්ක රට ශවනුශවන් කට ්හශයෝගය දුන්නා. අපි
එතැනදී ජාාතිවාදීන් ්මඟ එකතු ශවලා ්ඩුක්වට විරුශනව ගිශආ
නැහැ. අපි ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට
්හශයෝගය දුන්නා. අප මරනවා කියශදීව ශබෝිබ කමින් අප
ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශවනුශවන්
ඉදිරිපත් ා.ණා. අශේ හැම රැ්ථවීමකටම ශබෝම්බ ගැණුවා. නමුත් අපි
කිවනම රැ්ථවීමක් නැවැත්තුශේ නැහැ. හැම රැ්ථවීමකදීම අපි
ශබෝම්බ කමින්ව අශේ මි, සුන් එක්ශකනාව ශෙන්නාව තුන්ශෙනාව
හතරශෙනා මිය යශදිත් අපි එො කට ්හශයෝගය දුන්නා. එො
අපට ශශ ශද්රෝහීන්න් කිේවාටව
්ශශ ෝනනය තවමත් ශවන්ථ
කශ ේ නැහැ. එශහම තමි ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනන ශගශනන
ශවලාවට ්මහර අය කාා කරන්ශන්.
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[ගරු (වවෙය රාජිත ශ්ේනාරත්න මහතා]

ඊට පසුව ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගනාවා. ඊට පසුවව ෙහඅටවන ්ශශ ෝනනය ශගනාවා. ඊට පසුව
ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය ශගනාවා. ෙහහත්වනව ්හ ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන කියන්ශන් පාලකයන්ශේ බලය
ජානතාවට පූජාා කිරීශම් ්ශශ ෝනන. ෙහහත්වන ්ශශ ෝනනයටත්
වඩා ඉදිරියට යමින් ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය පූජාාව පැවැත්වූවා.
එක එක්ශකනා ශක් හරි වැරැදි පිළිබඳව කාා කරන්න පුළුවන්.
නමුත් පරමාර්ා වාි. ෙහඅටවන ්ශශ ෝනනශයන්ව ෙහහත්වන
්ශශ ෝනනශයන් දුන්න වා අලප ා ගත්තා. එො කට මාත්
්හභාගි ා.ණා. පසුව මම ගැන ්මාව ඉල්ලුවා. ශකොමිුත, ්ථට්
පක්ෂය ශවනම ්ම්ශම්ලනයක් කැඳවලා ෙහඅටවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ්හශයෝගය දීම ගැන ජාාතිය ඉදිරිශආ
්මාව ඉල්ලුවා. ෙහඅටවන ්ශශ ෝනනයට වඩා එහාට යන්න අෙ
නැවත විවනවන ්ශශ ෝනනය ඇවිත් තිශබනවා.
ශම් විවනවන ්ශශ ෝනනශආ මම ෙකින භයානකම ශෙය තමිව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව ඉවත් කර පාර්ලිශම්න්තු ්භාවක්
පිිතටුවන්න ශයෝජානා කර තිබීම. අපි ඔක්ශකොම පෘාේජාන
මි, සුන්. ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ මහත්මයාත් රහත් ශවලා නැහැ. අපි
වනයලුශෙනාම වැරැදි කරනවා. ්මහර ශවලාවට වැරැදි විධියට
ිතතනවා. ක තමි මනුෂය ගතිය.
, ්ාව ශම් බලය එක්
ශකශනලපට ලබා දීම තුළින්
බලශයන්
තැනැත්තාත් විනා
ශවනවාව රටත් විනා ශවනවා. ක තමි අපි අත්ෙැක තිශබන
ශශ.
ගරු කාානායකතුම, ව "'ඕනෑම ශකශනලපශේ , යම ්ථවභාවය
ෙැන ගැනීමට නම් ඔණුට බලය ලබා ශෙන්න" කියලා ේශල්ශටෝ
කියා තිශබනවා.
එතශකොට තමි ඔණුශේ , යම ්ථවරූපය ශපශනන්ශන්. බලය
වැඩිශයන් ලබා ශෙනශකොට ඔණුශේ , යම ්ථවරූපය ශහළිෙරේ
ශවනවා. ශම් රශට් ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශකල්පය ඇති ා.ශඩු
ශකොශහොමෙ මම
ඉතිහා්ය ගැන ශපොඩ්ඩක් කියන්නම්. එො
1929 කැරැල්ලට පසුව දිවශගත රණවනශහ ශරේමෝ ිතටපු
ජානාධිපතිතුමා -අශේ විපක්ෂ නායකතුමාශේ පියා- ඉ්ථශ්ල්ලාම
තරුණයන් පිළිබඳ ජානාධිපති ශකොමිෂන් ්භාවක් පිිතශටේවා.
ශකන් තමි රාජාය ්යතන , ර්ශශ පාලනය කරන්න කියලා
ප මුවරට , ල ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් ා.ශඩු. එම ්භාශේ ්භාපති
ධුරය ෙැරුශේ කා.ෙ (මහාරාර්ය ලක්ෂථමන් ජායතිලක මැතිතුමා.
ඊට ප්ථශ්ේ ශමම ශකොමි්ශම් ිතටිශආ කා.ෙ
මහාරාර්ය
ජී.එල්.පීරි්ථ මැතිතුමා. ගරු අමාතයතුම, ව ඔබතුමා තමි
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භා ්ශකල්පය ලශකාවට ශගශනන්න
මුලින්ම ශයෝජානා ඉදිරිපත් කරපු ශකනා. මම තවදුරටත්
ශපන්වන්නම්. අශනක් ශකනා තමිව ්ර්.අි.ටී. අල්ථ මහතා.
එතුමාශේ පුතාව ටිරාන් අල්ථ මැතිතුමා ශම් ගරු ්භාශේ ඉන්නවා.
එතුමාශේ පියා තමි එො ශම්වාට මුල පිරුශේ. 1990දී තමි
රණවනශහ ශරේමෝ ිතටපු ජානාධිපතිතුමා යටශත් ශම් කාා කරපු
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව ගැන ප මුශව, ම ්ශකල්පය ශම්
රශට් ඇති ා.ශඩු. ්රාර්ය රාධිකා ලපමාර්ථවාමිව ශමොශහොමඩ් අලිව
ශමො, කා රුවන් පතිරණව වින්ද්ර රනාන්දුව ලාල් ලපරුලපලසූරිය
තමි ශම් ශකොමිටිශආ ිතටිශආ. ඇත්තටම
ශකොමිටිය ශමොකක්ෙ
කිේශේ ශකොමිෂන් ්භාවලට ්ාමාජිකයන් පත් කිරීශම් දී
ජානාධිපතිශේ බලය සීමා කරන්න ශයෝජානා ක ා. ්ඳහා නාම
ශයෝජානා ශකොමිෂන් ්භාවක් පත් කරන්න කිේවා. ශම්වා තමි
කමිටුශේ , ර්ශශ .
විධියට , ර්ශශ ක ා. අශනක් එකව
ශකොමිෂන් ්භාශේ ක්රියාමාර්ග ව ශයන් කමිටුව ක ශයෝජානා
ශමොනවාෙ ්ාමාජිකත්වයට සුදුසු පුශගලයන් බඳවා ගැනීම්ව ස්්ථ
කිරීම්ව ්ථාාන මාරුව ශ්ේවශයන් පහ කිරීම පිළිබඳ කටුතතු කිරීමව
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ශකොමිෂන්
්භා
්ාමාජිකත්වයට
සුදුසු
පුශගලයන්
ජානාධිපතිතුමාට , ර්ශශ කිරීම යනාදියි. එවැ,  ශකොමිෂන්
්භා නවයක ලැි්ථතුවක් ශම් ශගොල්ලන් ඉදිරිපත් ක ා. එතැ, න්
තමි ශම් ්ශකල්පය ්ශේ. ඊට ප්ථශ්ේ 199( මැතිවරණයට
ශපොදුජාන එක්්ත් ශපරමුණ මැතිවරණ රකා න ශහළිෙරේ කරලා
ශම් ්ශකල්පය ඉදිරියට ශගන ගියා. එම මැතිවරණ රකා නශආ
්ඳහන් ක ාව "්ඩුක්ශේ බලය ිතතුවක්කාර ශල් පාවි්චි  කිරීම
වැ ැක්වීශම් ක්තිමත් ්ශවරණ ්හ තුලන රමයකින් ශතොරව
ශපෞශගලික , ෙහ් තහා.රු ක ශනොහැක" කියලා.
ක මහාරාර්ය ජී.එල්.පීරි්ථ මහත්මයා ්හභාගි ා.ණා.
ජානාධිපතිවරණශආදී කිේවා ශම් විනායක ජානාධිපති රමය අශහෝවන
කරනවා කියලා. මා් 6ක් ඇතු ත රජාශආ රමුඛ්තා ්හ හදිවන
කාර්ය භාරයක් ශල් ්ලකා ජානාධිපති රමය අශහෝවන කරනවා
කියලා මා් 6ක් කල් දුන්නා. ජානතා විමුක්ති ශපරමුශඩු
අශේක්ෂක , හාල් ගලේපත්ති මහත්මයා ශපොශරොන්දුව මත එො
ජානාධිපතිවරණශයන් ඉල්ලා අ්ථ ා.ණා.
ඊට ප්ථශ්ේ තිශබන්ශන්ව රජාශආ බලය ශබො හැරීශම්
ශයෝජානාවලියි. එො 1994දී ඔබතුමන්ලාශේ ්ඩුක්ව ක
ශගනාවා. ශම් ශයෝජානාවලියටත් මහාරාර්ය ජී.එල්.පීරි්ථ
මහත්මයා ්හභාගි ා.ණා.
ශකත් රාජාය ්යතන පිළිබඳ
තිශබනවා. ශම්ක තමි , ර්ශශ පාලනය කිරීම පිළිබඳ ශෙවැ, 
, ල ශල්ඛ්නය. බලය ශබො හැරීමත් එක්ක ශක් ශයෝජානා කර
තිශබනවාව "රාජාය ශ්ේවය යටශත්ව ප ාත් රාජාය ශ්ේවා ශකොමිෂන්
්භා ප ාත් මහ ඇමති ්මඟ ්ාක්චඡා කර ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාව විවනන් පත් ක ුතතුි" කියලා. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව
කියන ්යතන පිළිබඳ ප මුවන , ල ්ඳහන ශමන්න ශම්
''පැශක්ජාය'' කියන එකි. ශම් පැශක්ජාශආ එක , ර්මාතෘවරශයක්
තමි මහාරාර්ය ජී.එල්.පීරි්ථ මැතිතුමා. ඊට ප්ථශ්ේ 1997 රජාය
්ඩුක්රම වයව්ථාා ශයෝජානාවලියක් ශගනාවා. ශයෝජානාවලිය
තමි ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව පිළිබඳ රතිපාෙන ෙැම්ශම්.
කටත් මහාරාර්ය ජී.එල්.පීරි්ථ මැතිතුමා ිතටියා. දිගින් දිගටම
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවක් , ර්මාණය කිරීම ්ඳහා
, ර්මාතෘවරයලප ව ශයන් එතුමා ඉතිහා්ශආදී ක්රියා ක ා. ෙැන්
එතුමා පිළිගත්ශත් නැති ා.ණාටව ශම් අෙහ්ථ අපට දුන්නාට මම
එතුමාට ශගෞරවය පුෙ කර වනටිනවා. එතුමා ශම් ්භාවට ඉදිරිපත්
ක ාව කාානායකව අගමැතිව විපක්ෂ නායකව රනාන අමාතය
්ම්ශම්ලනශආ ්භාපති ්හ ්ෑම ජාන වර්ගයක්ම , ශයෝජානය වන
මන්ත්රීවරු 7 ශෙශනලපත්ව විරාමික ශරේෂථමාධිකරණ
හා
අභියාරනාධිකරණ
වි, සුරුවරුන් ශෙශෙශනලපත්. ප මුශව, 
වරට ශමම ශකොමි්ශම්දී ශයෝජානා කර තිශබනවා ජාාතික රාජාය
ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාවව අල්ල්ථ ශහෝ දූෂණ ශරෝෙනා විමර් න
ශකොමිෂන් ්භාවව රාජාය භාෂා ශකොමිෂන් ්භාවව වි ථවවිෙයාල
රතිපාෙන ශකොමිෂන් ්භාවව මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාවව මුෙල්
ශකොමිෂන් ්භාව ශම් ඔක්ශකොම ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා විය
ුතතුි කියලා.
විධියටම නීතිපතිව ්රිවින හමුොපතිවරුව
ශපොලි්ථපතිව මැතිවරණ ශකොම්ාරි්ථව ඔම්බුඩ්්ථමන් හා
විගණකාධිපති පත් කිරීශම්දීත් ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශවන්
තමි ජානාධිපති , ර්ශශ යට අනුමැතිය ශෙන්ශන්.
1997දී එක්්ත් ජාාතික පක්ෂය තු
ඓතිහාවනක වනදුවීමක්
ා.ණා. 1972 වයව්ථාාව ශගනාපු එක්්ත් ජාාතික පක්ෂය 1997දී
තමන්ශන් ( වන වාර්ෂික ්ම්ශම්ලනශආදී "නව ශශ පාලන
්ශ්ථකෘතියක් සශේා" කියලා එතුමන්ලා ්ථවාධීන මැතිවරණ
ශකොමි්මක්ව ්ථවාධීන ශපොලි්ථ ශකොමි්මක්ව ්ථවාධීන රාජාය ශ්ේවා
ශකොමි්මක් පිිතටුවීම ්හ ශරේෂථමාධිකරණශආ ්ථවාධීනත්වය
තවදුරටත් තහා.රු ක ුතතුි කියන ශයෝජානාව ්ම්මත කර
ගත්තා. විනායක ජානාධිපති රමශආ ්මහර බලතල කේපාදු
කිරීමට ප මුවරට එක්්ත් ජාාතික පක්ෂයත් 1997දී ක්රියාත්මක
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ා.ණා. ඉන් පසුව 1992දීව , ෙහ්ථ හා ්ානාරණ මැතිවරණයක් ්හ
රනාන ්යතන , ර්ශශ පාලනය කිරීම ්ඳහා වූ පුරවැවන
සපශශ න කමිටු වාර්තාව , ලපත් ා.ණා. එම කමිටුශේ විශවතුන් 12
ශෙශනක් ිතටියා. අශේ ිතටපු විගණකාධිපතිවරයලප වන මායාදුන්න
මහතාව ඔ්ථවල් ර්ත් පියතුමාව ශක්.එ්ච.ශේ. විශේෝ මහතාව
බ්රැඩ්මන් වීරශකෝන් මහතා හා ඔ්ථටින් රනාන්දු වාශේ ලශකාශේ
ිතටපු කීර්තිමත් පරිපාලකයන් වාශේමව ශමො, කා රුවන්පතිරණ
වැ,  කලාශේදීන් ඇතුළු පිරි්ක් එම කමිටුශේ ිතටියා. එම
වාර්තාශේ 2වන ශේෙශයන් කිේශේව ්ඩුක්රම වයව්ථාා රතිපාෙන
පිළිබඳව. යටශත් ජාාතික රාජාය ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාවව ජාාතික
ශපොලි්ථ ශකොමිෂන් ්භාවව ්ථවාධීන මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව
පිළිබඳව ශමන්ම ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවක් පිළිබඳ ශයෝජානාව
ෙ එිත ඇතු ත්ව තිබුණා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය තු තිශබන්ශන්ව ෙවවනන් ශෙකකින් ්පු ශයෝජානා
ශනොශවි. එශහම නැත්නම්ව ර, ල් විරමවනශහට බලශආ ඉන්න
ශගනා ශයෝජානාවක් ශනොශවිව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය කියන්ශන්. ක ඓතිහාවනක කරුණක්. ඉතිහා්ය
පුරා වනයලු පක්ෂ එකතු ශවලා ඉල්ලපු ශෙයක් තමිව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය. අන්තිමට එක එක්ශකනාශේ
්ශශ ෝනනත් එක්කව අපට හැකි පමණින් එය ඉදිරිපත් ක ා.
ඊට ප්ථශ්ේ 2000දී ශගනාවාව ්ඩුක්රම වයව්ථාා ශකටුම්පත.
ශක් , ර්මාතෘවරයාත් මහාරාර්ය ජී.එල්. පීරි්ථ මැතිතුමා. එිත
110 වයව්ථාාශේ තිශබනවාව මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාවක් ගැන.
216 වයව්ථාාශේ තිශබනවාව ජාාතික ශපොලි්ථ ශකොමි්ම ්හ ප ාත්
ශකොමිෂන් ්භාව ගැන. XIV වැ,  පරි්චශේෙශආ තිශබනවාව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව , රූපනය ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ
කියලා. සප ජානාධිපතිවරු ශෙශෙශනක්ව අගමැතිව විපක්ෂ නායකව
කාානායකව රනාන අමාතය ්ම්ශම්ලනශආ ්භාපතිවරු ්හ අග
වි, සුරු විවනන් නම් කරන විරාමික ශරේෂථමාධිකරණව
අභියාරනාධිකරණ වි, සුරුවරු ශෙශනක්. ඉතා ශහොඳව රබල
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවක් තමි එො ශයෝජානා කශ ේ. ශම්
විධියට ඇවිත්ව 2001 ජානවාරි මා්ශආ විශවත් වෘත්තිකයන්ශේ
්ම්ශම්ලනය -OPA- ශයෝජානාවලියක් ඉදිරිපත් ක ා. මම අා.රුදු
2ක් ශක් විනායක ්භිකශයක් ශවලා වනටියා. එම විනායක ්භාශේ
ඉඳලා තිශබන්ශන් තුන් ශෙනි. ව මමව ජී.එල්. පීරි්ථ මැතිතුමා හා
ජානාධිපති නීතිඥයන ශරොක්වන මහතා. අපි තුන්ශෙනා තමි විනායක
්භාශේ ිතටිශආ. විශවත් වෘත්තිකයන්ශේ ්ශගමශආ ශයෝජානා
ශමොනවාෙ
ප මු ශයෝජානාව තමිව ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව. එිත
්ාමාජිකයන්ව මන්ත්රීවරුන්ට අමතරව 7 ශෙශනක් ්ථවාධීන
්ාමාජිකයන් විය ුතතු බව ්හ ශකොමිෂන් ්භාශේ ්ාමාජිකයන්ශේ
නම් ජානපතිට , ර්ශශ කරලාව එම , ර්ශශ ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාශවන් අනුමත ක ුතතු බව. ශම් අනුව තමි එො -2001දීඑක්්ත් ජානතා , ෙහ්ථ ්න්නානය ්හ ජානතා විමුක්ති ශපරමුණ
ගිවිසුම් ගැණුශේ. 2001 ්ැේතැම්බර් මා්ශආ තමුන්නාන්ශ්ේලා
ගිවිසුම අත්්න් ක ා. ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ඔක්ශතෝබර්වලට කලින් ්ම්මත විය ුතතුි කියලා
ගිවිසුශම් තිබුණා.
ශෙවැ,  ශයෝජානාව.
කට ඉදිරිපත් කශ ේ විශවත්
වෘත්තිකයන්ශේ ්ශගමශආ -OPA- ශකටුම්පත. ශම්කටත් ජි.එල්.
පීරි්ථ මැතිතුමා ්හභාගි ා.ණාව UPFA එක පැත්ශතන්. ඊට ප්ථශ්ේ
2001දී ශගනාවා ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය.
කට කිවන ශකශනක් විරුශන ා.ශඩු නැහැ. හැම පක්ෂයකම වනටි
වනයලුශෙනා එයට ්හශයෝගය දුන්නා. විමල් වීරවශ මැතිතුමා
ශපරමුණ ශගන එො විරුශන පක්ෂශආ වනටි අපත් එක්ක එක්ක
ගැන ්ාක්චඡා ක ා. අපි පක්ෂ ශේෙයක් බලන්ශන් නැතුව ඊට
්හශයෝගය දුන්නා. ශමොකෙ එිත ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවක්
්ඳහා වූ ශයෝජානාව ඉදිරිපත් වීමි. රාම වරට ්ඩුක්රම
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වයව්ථාා ්භාව නීතිගත ා.ණා ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන්. 1990 ඉඳලා ඉල්ලපු ශශව අන්තිමට නීතිගත
කරන්න අා.රුදු 11ක් ගියා. මතක තබා ගන්නව ශම් රශට් ශහොඳ
ශශවල් කරන්න ඉතා අමාරු බවත්ව නරක ශශවල් ශබොශහොම
ඉක්ම, න් ක්රියාත්මක කරන්න පුළුවන් බවත්.
ගරු කාානායකතුම, ව එො ප මු වරට නීතිගත වූ ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාශේ වනටිශආ මන්ත්රීවරු තුන් ශෙශනක් ්හ ්ථවාධීන
්ාමාජිකින් 07 ශෙශනක්. එිත කාර්ය භාරය ව ශයන්
ජානාධිපතිතුමාට ශකොමිෂන් ්භා ්ාමාජිකයන් , ර්ශශ කරන්න
තිබුණා. අග්රවි,  ථරයකාරව ඉහ අධිකරණ වි, සුරුවරුව නීතිපති
තනතුර ්ඳහා ජානාධිපති , ර්ශශ ය අනුමත කිරීම වාශේමව ජාාතික
ශපොලි්ථ ශකොමි්මව මැතිවරණ ශකොමි්ම අලුතින් ්ථාාපිත ක ා.
ශම් රමය ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින්
පාර්ලිශම්න්තු ්භාව ශගනැල්ලා අ, ත් පැත්තට හැශරේවා. එශහම
හැශරේවාම එො වනටි අශේ වාමාශශික මන්ත්රීවරු වනයල්ශලෝම පසු
කශලක ්මාව ඉල්ලුවාව ක අශේ අතින් ා. වි ාල ශශ පාලන
වැරැශෙක් කියලා. අපි ක අෙත් කියනවා.
ඊට ප්ථශ්ේ 2014දී ්ශේ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයි. 2014දී ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ්ශේ ශම් ්ඩුක්ව ඇතුශ න් ශනොශවි. ක අශේ
ශපොශරොන්දුවක්. ක 2014 අශේ මැතිවරණ රකා නශආ තිබුණා.
අපි වනටි ්ඩුක්ශවන් එළියට බැහැලා ්ශේ ශම් රශට්
රජාාතන්ත්රවාෙයව ශම් රශට් මි, සුන්ශේ අිතියව ශම් රශට්
මි, සුන්ශේ , ෙහ් ශවනුශවන්.
්ඳහා තමි අපි වනයලු
තනතුරුවලින් ඉල්ලා අ්ථශවලා ජීවිතයත් මරණයත් අතර
්ටනකට එළියට බැ්ථශ්ේ. නමුත්ව අපි බලයට ඇවිල්ලා ්ම්මත
ක ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් නැවත
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවක් පත් ක ා. තමුන්නාන්ශ්ේලා
ෙන්නවාව එිත කාර්යයන් විධියට ශකොමිෂන් ්භාවලට , ර්ශශ
ඉදිරිපත් කරන බව.
කියන්ශන් අගවි, සුරුව ඉහ අධිකරණ
වි, සුරුවරුව නීතිපතිව ශපොලි්ථපති වැ,  තනතුරු ්ඳහා ජානාධිපති
, ර්ශශ ක ාම ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශවන් තමි පත්කිරීම
කරන්ශන්. ශපොලි්ථපතිතුමා පත් කශ ේ ශකොමිෂන් ්භාව
ශනොශවිව වයව්ථාාොයක ්භාව ශනොශවි. නම ඉදිරිපත් කශ ේ
ජානාධිපති. ජාාතික ර්ම්පාෙන ශකොමිෂන් ්භාවව ජාාතික විගණන
ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාව කියන අලුත් ශකොමිෂන් ්භා ශෙක ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ශගන ්වා. ඉතිරි
ශකොමිෂන් ්භා වනයල්ශල්ම බලතල වැඩි ක ා. ශම් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාවට තමුන්නාන්ශ්ේලා අෙ ්ශශ ෝනනයක්
ශගශනනවා. ශකන් කරන්ශන් බලතල රිතත පාර්ලිශම්න්තු
්භාවක් ශගන මි. කට පුළුවන් , ර්ශශ කරන්න විතරි.
, ර්ශශ ය පිළිගත්ශත් නැති ා.ශණොත් කට ක හැකි ශෙයක්
නැහැ.
විතරක් ශනොශවිව ෙැන් කිේවා විගණන ශකොමි්ම අශහෝවන
කරන්ශන් නැහැ කියලා. ශබොශහොම ශහොඳි. ර්ම්පාෙන
ශකොමි්මත් අශහෝවන ශවනවා. ඉතිරි ශකොමිෂන් ්භාවල බලතල
අක් ශවනවා.
වනයලු ශකොමිෂන් ්භාවල ්ාමාජිකයන්
පත්කරන්න ත,  අභිමතාර්ාය ජානාධිපතිවරයාට එනවා.

ගුණ තජෝන් ත්තනවිර් න ම හ ා
(மாண்புமிகு ரஜான் தசனவிரத்ன)

(The Hon. John Seneviratne)

Sir, I rise to a point of Order.

රාජිත ශ්ේනාරත්න මැතිතුමා කියනවා ශපොලි්ථපතිතුමා පත්
කශ ේ ශම් වයව්ථාාොයක මඩුඩලශයන් ශනොශවි කියලා. ක
වැරදිි. ශමොකෙව මාත් ශේලාශේ ්ාමාජිකශයක්. එතුමාශේ නම
ඉදිරිපත් ා.ණාම මම විරුශන ා.ණා. මම විරුශන ශවලා කරු
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ශජාෝන් ශ්ශනවිරත්න මහතා]

ඉදිරිපත් ක ාම
ශේලාශේ වයව්ථාාොයක ්භාව තීන්දු ක ාව
ඡන්ෙයක් ගන්න. ඡන්ෙය ගැනීශම්දී මශේ ඡන්ෙය විතරි කට
විරුශන ා.ශඩු. අශනක් වනයලුශෙනාම ඔණුට පක්ෂව ඡන්ෙය දුන්නා.
මම ිතතන විධියට විජායෝ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා විතරක් ඡන්ෙය
ලබා ශනොදී ිතටියා.
වාශේම තවත් කා.රුහරි ඡන්ෙ 2ක් ෙමලා
ඡන්ෙය අවලශගු කරලා තිබුණා.
විධියට තමි වයව්ථාාොයක
්භාශවන් එතුමා පත් කශ ේ.

ගුණ (වවදය) රාජි ත්ේනාර් න ම හ ා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne)

තමුන්නාන්ශ්ේට ශත්ශරන්ශන් නැහැ. මම කිේශේ නම
ඉදිරිපත් කශ ේ ජානාධිපති කියලා.
තවදුරටත් කියනවා නම් ශම් ්ශශ ෝනනශයන් ඇත්තටම අෙ
ජානාධිපතිශේ බලය වැඩි කරනවා. වැඩි කරලා 1990 ඉඳලා ශම්
කරශගන ් වැඩ පිළිශව ්පසු අශනක් පැත්තට හැරශවනවා.
මම ඔබතුමාට එකක් කියන්නම්. රටක රජාාතන්ත්රවාෙය තමි
මි, සුන්ශේ , ෙහ් දිනාගන්නා වූ මූලිකම අවිය. රජාාතන්ත්රවාෙය
තුළින් තමි රටක මි, ්ාශේ , ෙහ් , ර්මාණය වන්ශන්. රටක
මූලිකම ්ථතම්භ ක් පිිතටුවලා තිශබනවා රට ශගනයන්නට.
තමි විනායකයව වයව්ථාාොයකය ්හ අධිකරණය. ශම් තුශන් බල
තුලනය හරහා තමි , ෙහ්ථ රාජායයක් ඉදිරියට යන්ශන්. ශම්
ලපලුනු තුශනන් ශෙකක්ම ශකොට කරලා එක ලපලුනක් විතරක්
ඔ්වා තැබුශවොත් කවොවත්
මත ්මතුලිතව ්මබර ගමනක්
ඉ්ථ්රහට යන්ශන් නැහැ. ශම්ක හරියට ළිේ ගල් ශගඩි තුන වාශේ
තමි. ක සඩ තියලා රට කියන වයඤථජානය හෙනවා නම්ව
ළිේ ගල් තුනම එක හා ්මානව තිශබන්න ඕනෑ. බලය විවනරිලා
තිශබන්න ඕනෑ. ක තමි නූතන ුතගශආ තිශබන රාර්ානයත්.
දිුත
ශලෝකශආ හැම රටකම තිශබන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
ගිිතල්ලා බලන්න. ශනෝර්ඩික් රාජායයන්වල තමි අෙ ඉතාම
්ථාාවර ්ඩුක් තිශබන්ශන්. වා කිවනම ්මාජා කැලඹීම් නැති ඉතා
ශහොඳ රාජායයන්.

ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)
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පරශෙවලා අනාරු ුතගයකට ගමන් කරන ්ඩුක්වක් හැඳීම ්ඳහා
ශනොශවි. ක ශහොඳට මතක තියා ගන්න.
තමුන්නාන්ශ්ේලා ඕනෑ තරම් තර්ක විතර්ක කරන්න. එවැ, 
තර්ක විතර්ක අා.රුදු 26ක් ති්ථශ්ේ ශම් ගරු ්භාශේ අපි අහශගන
ඉඳලා තිශබනවා. තර්ක විතර්ක කරපු ශබොශහෝ අය අෙ ශම් ගරු
්භාශේ නැහැව ඉතාම සුළු පිරි්ක් තමි ඉන්ශන්. අශේ වාසුශශව
නානායක්කාර මැතිතුමාටව අගමැතිතුමාටව දිශන්ෂථ ගුණවර්නන
මැතිතුමාට මටත් වඩා අත්ෙැකීම් තිශබනවා. ශම් වනයලු තර්ක
විතර්කවලින් ශම් ගරු ්භාව ඉදිරියට ශගන යන්න බැහැ. අශේ
රට ඉදිරියට ශගන යන්න නම්ව ශම් ගරු ්භාව අපි , වනයාකාරව
ශමශහයවන්න ඕනෑ. ්ඳහා තමුන්නාන්ශ්ේලා ශගන එන ඕනෑම
ශහොඳ ශෙයකට විරුශන පාර් ථවශආ නායකතුමන් ඇතුළු අපි
වනයලුශෙනාම ්ශභාවශයන් ්හශයෝගය ශෙනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව රන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක ලපමාරතුශග
මහත්මියට විරුශනව මම නක් පහක් කිේවාව මශේ ජීවිතය ශිරා
ගන්නට. එවැ,  නක් තිශබශදිත් ජාාතික ර ථනයට වි්නාම ශගශනන
ශවලාශේ මම තමි විපක්ෂශආ රනානම විශේරකයා බවට පත්
ා.ශඩු. මම තමි වැඩිශයන්ම කෑ ගැසුශේ. නමුත්ව මම කිේවාව "
ජාාතික ර ථනය වි්ඳීමටව ද්රවිඩ ර ථනය වි්ඳීමටව ශෙම ජානතාවට
්ානාරණ අිතීන් ලබා දීමට යම් වි්නාමක් ඔබතුමිය ශගශනනවා
නම්ව ශහට වැලිකඩ ිතරශගෙර ගියා ා.ණත් මම මශේ අත් ශෙකම
ස්ථ්නවා" කියලා. ශමොකෙව ක තමි මශේ ජීවිතශආ මූලික
පරමාර්ාය ්හ රාර්ානය. එම , ්ා අපි ශමොනවා ක ත් එිත
අව්ාන ඉලක්කය විය ුතත්ශත් ශම් රශට් රවර්නනය ්ඳහා
පමණි. එය අපි මතක තබා ගන්නට ඕනෑ. අශේ නාමය
අනාගතශආ ලියැශවන්ශන්ව අපි ශකොශතක් දුරට
්ඳහා
ක්රියාත්මක ා.ණාෙ නැශෙ කියන කාරණය ්ම්බන්නශයන් පමණි.
ශවන කිවනම තර්කයක් ඉතිහා්ගත ශවන්ශන් නැහැ. එම , ්ා මම
වනයලුශෙනාශගන් ඉල්ලා වනටිනවාව තමන්ශේ හෘෙය ්ාක්ෂිය අනුව
ශම් ගැන කතිකාවතක් කරලාව අෙ පැය 2(කට ශහෝ එකතු ශවලා
අපි අතර යම් මතයක් , ර්මාණය කර ශගනව , වැරදි ශෙයක්
කරලාව ජානාධිපතිතුමා ්හභාගි කරශගන රට ඉදිරියට ශග, යන්න
කියලා. ශබොශහොම ්ථතුතිි.
[පූ.භා. 12.19]

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමාව ඔබතුමාට , යමිත කාලය අව්ානි.

ගුණ (වවදය) රාජි ත්ේනාර් න ම හ ා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித ரசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne)

මම අව්න් කරනවා ගරු කාානායකතුම, .
වනයලු
රාජායයන්වලට ගිිතල්ලා බලන්නව
වාශආ
තිශබන්ශන් අපි බලාශපොශරොත්තු වනව
ශවනුශවන් ශමශතක්
කල් දුක් විඳිමින් අපි ශගනාපු වැඩ පිළිශව ි. එිත දුර්වලකම්
තිශබන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ශ්ේලා ශම් රශට් ජානතාවට මහ
මැතිවරණශආදී ශපොශරොන්දු ා.ශඩු ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ තිශබන දුර්වලතා මඟ හරිමින් රට ඉ්ථ්රහට ශගන
යනවාය කියලා. එශහම නැතුව reverse gear එශක් යන්න
තමුන්නාන්ශ්ේලා ශපොශරොන්දු දීලා නැහැ. ෙහනවවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ අක් පාක්කම් ශම් රශට් ජානතාව
බලාශපොශරොත්තු ා.ණා. , ්ා තමි අ, ක් පැත්තට බලය ලබා
දුන්ශන්.
, ්ා තමි 2014දී අපට ඡන්ෙය දුන් ේලක්ෂ ගණන්
මි, ්ථසු තමුන්නාන්ශ්ේලාට නැවත ඡන්ෙය දුන්ශන්.
අශේ
අක්පාක්ත් හෙලාව ඊටත් වඩා ශහොඳ ්ඩුක්වක් 2020දි , ර්මාණය
ශවනවාය කියන රාර්ානය මත තමි 2019දී තමුන්නාන්ශ්ේලාට
බලය ලබා දුන්ශන්. එශහම නැතිව 2014 තිබු
්ඩුක්ව

ගුණ දිතන්ෂථ ගුණවර්නන ම හ ා (විතේධ අම ා ය ්හ
පාර්ලිත්පන්තුතේ ්භානායකතුම ා)

(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள்
அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and
the Leader of the House of Parliament)

ගරු කාානායකතුම, ව අශේ රට ඉදිරියට ශගන යෑම ්ඳහාව
අපට ොයාෙ කර තිශබන අා.ල් ්හගත ජාාතික වය්නශයන් රට
ශිරාශගන රට ශගොඩ නැඟීම ්ඳහා අතිගරු ජානාධිපතිතුමාට
පසුගිය ශනොවැම්බර් මා්ශආ හැටනව ලක්ෂයක ජානතාවශේ අති
මහත් ජානවරමක් ලැබීමව අශේ රශට් ්රක්ෂාශේ රගතිශආ
ෙැවැන්ත ජායග්රහණයක්.
වාශේමව පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු මහ මැතිවරණශආදී යළිත්
වරක් ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ ශපොදුජාන ශපරමුණට ්ම්බන්නව ශ්රී ලශකා
ශපොදුජාන ශපරමුණ ඇතුළු අ, ලපත් ශශ පාලන පක්ෂ
ගණනාවකට තුශනන් ශෙකක බලයක් ිතමි ශවන මහා
ජායග්රහණයක් රශට් ජානතාව තීන්දු ක ා. රජාාතන්ත්රවාදී ජාන
බලශආ මිතමය ශත්රුම් ගැනීමට නම් මහජානයාශේ හැඟීම් හා
ජානතා තීරණශආ බලශආ ගැඹුරු බව අවශබෝන කර ගත ුතතුි.
ශමවැ,  මහා ජානවරමක් ලබා ගැනීමට හැකි වීම , ්ාව ජානතාවට
අපි දුන් රතිඥයනාව ඉදිරියට ශගන යෑම ්ඳහා විවනවන ්ඩුක්රම
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වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉදිරිපත් කරන්නට වනදු වූ බව ගරු
අග්රාමාතයතුමා ඉතා පැහැදිලිව ්ඳහන් ක ා. එම ්ශශ ෝනනය
ශගන මට ශපරාතුව ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා විවනන් එම
්ශශ ෝනනයට භාජාන වන කරු රාශියක් ්ඳහන් කරනු ලැබුවා.
පරශගි අශේ රටට ඇවිල්ලාව අා.රුදු 140ක් පමණ අශේ රශට්
තිබු ව අපටම සරුම ා. ්ථවාධීන ක්රියා ොමය යටපත් කරලා
බලහත්කාරශයන් ශබොශහෝ ශශ අප රට තු තැන්පත් ක ා.
බලහත්කාරකම කිරීමට ඔා.න් මෘග ශල් කටුතතු ක ්කාරය
අශේ ඉතිහා්ශආ ්ටහන් කර තිශබන බව අපි කා.රුත් ෙන්නවා.
වාශේමව ලන්ශශවන ්මශආ අශේ පාලන තන්ත්රයට එකතු
කරපු තවත් ෙරු
ක්රියා මාර්ග රාශියක් තිබුණා. ඉශරීවන
්ඩුක්වට එශරිතව අශේ ජාාතික වීරවරයන් ශගන ගිය අරග ය
, ්ා ඉශරීවන ්ඩුක්වට යන්නට වනශන ා.ණා. නමුත් සුදු ්ඩුක්ව
ගියාටව සුදු ්ඩුක්ශේ ශකෝල්බෲක් රති්ශ්ථකරණවලින්ව
ශඩොනශමෝර් රති්ශ්ථකරණවලින්ව ශ්ෝල්බරි රති්ශ්ථකරණවලින්
පාලන තන්ත්රයක් ලැබුණාටව එිත සුක්කානම තිබුශඩු ඔා.න්ශේම
රශට් නනය හසුරුවා පාලනය කිරීශම් සුක්කානමට බශන කරලාි.
ගරු වනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැති, ය ශගන ් 1972
වයව්ථාාව ්ම්මත ා.ණාට පසුවි ශ්රී ලශකාව සුදු ්ඩුක්වකින්
, ෙහ්ථ ා.
්ථවවරී ්ථවාධීන රාජායයක් ශල් රකා යට පත්
ශකරුශඩු.
වනතුරු පාර්ලිශම්න්තුවත්ව රශට් ්ැමශෙනාත්
දිා.රුම් දුන්ශන් රැජිනශේ නාමශයන්. මහ රැජිනශේ නාමශයන්
ලශකාශේ ්ඩුක්රමය තු රජාාතන්ත්රවාදීව පත් කරපු ජානතා
්ඩුක්ව ලපමන්ත්රණයකින් ශපර ා ෙමා ුතෙ ්ඩුක්වක් පිිතටුවන්න
1962 ලපමන්ත්රණය ්ැලසුම් කරපු ලපමන්ත්රණකරුවන් , ෙහ්ථ
කශ ේ එශගලන්තශආ ප්රිවි කා.න්්ලයි. අපි වනශධිය ෙන්නවා.
1972 ජානරජා වයව්ථාාව ්ම්මත කිරීශමන් පසු අශේ රශට්
ඉදිරි ගමන ශකබනා වූශආෙ 1977 අා.රුශශශ ශේ.්ර්. ජායවර්නන
මැතිතුමා බලයට පැමිණව හශයන් පහක බලය සපශයෝගි
කරග, මින් 1972 ජානරජා වයව්ථාාව අශහෝවන ශකොට විනායක
ජානපති රමය මූලනර්මය කරගත් අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්
1972 ්ම්මත ක බව අපි ෙන්නවා. මම කියන්න හෙන්ශන්ව
ෙැනටත් ක්රියාත්මකව පවතින ්ඩුක්රම වයව්ථාාව අ්ථාාවර
බවි. අපි ශමොන තරම් තර්ක ක ත් ශම් වයව්ථාාව 'පැ්ච' ෙමන
වයව්ථාාවක් මි් ශම් රට ්න්සුන් ක හැකි වයව්ථාාවක් ශහෝ
රජාාතන්ත්රවාෙය ්රක්ෂා ක හැකි වයව්ථාාවක් ශහෝ ශනොශවි.
, ්ා තමි අතිගරු ජානාධිපතිතුමාව ගරු අග්රාමාතයතුමා ඇතුළු
අපි වනයලුශෙනා ජාන වරමට අනුව අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්
්ක්ථ කිරීම ්ඳහා වන ගමනක් යන්ශන්. යන ගමන අතරතුර
ක ුතතු ශවන්ථකමක් ්ඳහාි ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන්.
ගරු කාානායකතුම, ව අශේ රශට් අපි පසු කර තිශබන කාල
පරිශ්චේෙය විම්ා බලමු. ෙැනට පවතින ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
්ශශ ෝනනය කරමින් ප මුවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගන ්වාව 1972 ශනොවැම්බර් මා්ශආදී. ඉන් පසුව ශෙවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන ්වා. අර්ායක් නැතිවි
වා හදිවනශආ ශගනාශේ. ඉන් පසුව තුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගන ්වාව ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ්ඳහන්ව
ශනොතිබු ව ජානාධිපතිවරයාශේ ප මු ධුර කාලශයන් අා.රුදු
හතරකට පසුව තවත් වාරයක් ්ඳහා ජාන වරමක් ඉල්ලා වනටීම
්ඳහා.
කාශේ යහපත ්ඳහාෙ එවකට බලශආ වනටි අයශේ
ශශ පාලන යහපත ්ඳහාි. ඊට පසුව ජානමත විරාරණයකට
යෑමට ශහේතු වූ ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් 192
වර්ෂශආදී ශගන ්වා.
ලපමක් ්ඳහාෙ
ව ලශකාශේ
පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය කල් ෙැමීම ්ඳහාි. අපි ශම් ්කාරශආ
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ගමනක් තමි ්ශේ. අව්ානශආ ලපමක්ෙ කශ ේ කියා අපිත්ව
ඔබතුමන්ලාත් ෙන්නවා. අශේ රශට් බරපත ශවන්ථකම් ඇති
කරන පාලන තන්ත්රයන් ඇති කරගැනීශම් දි ාවට ගමන් කරමින්
ගත් ක්රියා මාර්ග , ්ා අෙ වන ශකොට අප ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයත් ්ම්මත කරලාි තිශබන්ශන්. ශම් ්ෑම
හදිවන ක්රියා මාර්ගයකටම අවතීර්ණ වීමට රනාන අරමුණ ා.ශඩු
ශශ පාලන බලශආ රැඳී වනටීමි; බලය පවත්වාශගන යෑමි.
2015 වර්ෂශආව නව ජානාධිපතිතුමා පත් වන ශකොට අගමැති
හැටියට ිතටිශආ දි.මු. ජායරත්න මැතිතුමාි. එතුමා අගමැතිකශම්
වනටියදීම ලිුතමක් යවලා එතුමා එම ධුරශයන් අ්ථ කරලා ෙැම්මා.
පාර්ලිශම්න්තුශේ සුළුතරයක් ඇති කඩුඩායම ජානාධිපති බලය
පාවි්චි  කරලාව අග්රාමාතයවරයලප පත් ක ා. එය රජාාතන්ත්රවාදිෙ
එශ්ේ කශ ේ ජාන මතය අනුවෙ එශල් පිිතටුවපු ්ඩුක්ව
පවත්වාශගන යෑමට හැකි වන පරිදි ඉතා පැහැදිලිව අන්තර් කාලීනව
ශකටි කාලීන ඉලක්කයට ගමන් කරන්න පුළුවන් අලුත් වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයක් ශගන ්වා. ර, ල් විරමවනශහ මැතිතුමා රනාන
එතුමාට ්හාය දුන් අය අශේ රශට් කීය රාජායය අශහෝවන කරන්නව
අශේ රශට් ්ම්බුශන ා්නයට ිතමි අිතිය අශහෝවන කරන්න අලුත්
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් හැදීශම් කටුතතු ්රම්භ ක ා.
අතරතුර පාලන තන්ත්රය පවත්වාශගන යෑම ්ඳහා තමි ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්මත කරවාගත්ශත්.
එො රා්රිශආ කට ්ශශ ෝනන 12ක් ඉදිරිපත් කරන්න මම
අව්ථාාව ගත්තා. ශම්ක අා.ලක් ශවනවා කියලාව පාලන තන්ත්රය
එක තැන මැශරන පාලන තන්ත්රයක් ශවනවා කිේවා. ක තමි
ා.ශඩු. ිතටපු ජානාධිපතිතුමා අෙ කියනවාව එො මට ්ඩුක් කරන්න
පුළුවන්කමක් තිබුශඩු නැහැ කියලා. ිතටපු අගමැතිතුමාත්
කියනවාව මට රට ්රක්ෂා කරන්න ශහෝ ්ඩුක් කරන්න
පුළුවන්කමක් තිබුශඩු නැහැ කියලා. මීට වඩා ්ාක්ෂියක්
ශමොකටෙ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ශහොඳ
ගැන කාා කරන අය ශමොනවාෙ කාා කරන්ශන් රටක රාජාය
පාලනශආ ප මුවන කර්තවයය විධියට
රට ්රක්ෂා කරන්න
බැරි නම්ව රට රජාාතන්ත්රවාදිව ඉදිරියට ශගන යන්න බැරි නම්
පාලන රමය ඇති කරගත් අය
්ම්බන්නශයන් වග කියන්න
ඕනෑ. එය , වැරැදි කරන ක්රියා ොමයක් ශල් තමි අෙ ශම් විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කර
තිශබන්ශන්.
ගරු කාානායකතුම, ව ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අිතිවාවනකම්
පිළිබඳ පනත් ශකටුම්පශත් ්රම්භය ශගන ්ශේ අශේ ්ඩුක්ව
කාලශආ. අපි එය ්රක්ෂා කර තිශබනවා.
වාශේමව විවින
ජාාතිකව ජානතා බලශේග ක ්ාක්චඡාවල රතිලලයක් ශල්
විගණකාධිපතිවරයාශේ බලතල
්කාරශයන්ම ්රක්ෂා
කරන්නව අමාතය මඩුඩලශආ ්ශඛ්යාව වැඩි කිරීම නවත්වන්නව
ජානාධිපතිතුමාට තිබු
මුක්තිය පිළිබඳව බලතල රමාණය
ශරේෂථමාධිකරණය ශෙන ලෙ තීන්දු වනයල්ල පාර්ලිශම්න්තුව හරහා
ක්රියාත්මක කරන්න විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
පනතථ ශකටුම්පත ්ම්මත කිරීම මඟින් පුළුවන්කම ලැශබනවා.
ගරු කාානායකතුම, ව අපි කිවනම කරුණක් අලුතින්
ශගනැල්ලා නැහැ. හා, කරව විපත්තිොයක ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශශ යට විනා යක් ශගන දී තිශබන බව
ගරු අගමැතිතුමාත් ්ඳහන් ක ා. පා්ථලප ඉරිො වනදු ශව්චර
විනා ශයන් පසුවවත් කිවන ශකශනලපට නැගිටලා කියන්න බැහැව
ශපොලි්ථපති ඉවත් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් එම
්ශශ ෝනනයට ශපර පැවැති තත්ත්වය අපි ෙැක්කා. ඊට ශපර
ශපොලි්ථපතිවරුන් ඉවත් කරන්න පුළුවන් ා.ණා. එො එශහම ඉවත්
ක ා. ඉවත් ක ාමව අය ගියා.
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ගරු කාානායකතුම, ව ඔබතුමා ෙන්නවාව 1962 ලපමන්ත්රණය
ක ශවලාශේ එවකට ිතටපු අගමැතිතුමිය ශපොලි්ථපති ශගෙර යවා
අලුත් ශපොලි්ථපතිවරයලප පත් ක බව. ව එො
ශවනුශවන්
බලතල තිබු , ්ාි. ඔක්ශකොම අණුරා ෙමාව Constitutional
Council එක පිිතටුවා පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරුන්ටත් බාිතරින්
රශට් ශතෝරාගත් පිරි්ක් පත් කරශගනව පාර්ලිශම්න්තු බලශආ ිත්
ග්ා ෙමන ක්රියා ොමයක් ප මු වරට ්රම්භ ක ා. අපි එයට
විරුශන ා.ණා. "ශම් කර්තවයය කරන්න එපාව ශම් තුළින් ඇති වන
විපත්තිය මුළු රටටමි" කියලා අපි එො එයට ්ශශ ෝනන ශගන
්වා.
ගරු කාානායකතුම, ව ඔබතුමා විවනන් ෙැනුම් ශෙන ලෙ
ශරේෂථමාධිකරණශආ තීරණය ක්රියාත්මක කිරීම ්ඳහා කරන්නට
යන ශවන්ථකම් අපි ඉතා පැහැදිලිව ්ඳහන් කර තිශබනවා.
වාශේමව මහ ජානතාවශේ ඉල්ලීම් අනුව යම් යම් ශවන්ථකම්
කරන්නට මන්ත්රීවරුන් ්මඟ ක ්ාක්චඡාශවන් පසුව අපට
හැකියාව ලැබී තිශබනවා.
ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අනුව පත් කරන පාර්ලිශම්න්තු
්භාශේ පාර්ලිශම්න්තුවට අයත් ශනොවන අය නැහැ. එශහම
ශනොවන අය තවදුරටත් එම ්භාශේ ක්රියා කරන්ශන් නැහැ.
අයශේ ක්රියාකාරිත්වය ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්මත වීශමන්
පසුව හමාර කරනවා. එවැ,  අය හා.ල් කර ගත් පාලන තන්ත්රයක්
තමි තිබුශඩු. මම එය වනශධිශයන් වනශධිය කියන්න යන්ශන්
නැහැ. අප විරුශන පක්ෂශආ වනටි කාලශආ පිළිබඳ ර ථන කරපු
්කාරය මට මතකි. අග්රවි,  ර
ථ යකාරතුමා පත් කරන්න යන
ශකොටත් අපි ර ථන ක ාව එවකට ිතටපු කාානායකතුමාශගන්.
ශපොලි්ථපතිතුමා පත් කරන්න යන ශකොටත් අපි ර ථන ක ා.
වාශේ වනදුවීම් රාශියක් හරහා හා, කර තත්ත්වයකට ගමන් කශ ේව
වැරැදි ්කාරයට කටුතතු ක ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවි. එිත
්ාමාජිකයන් හැටියට ිතටපු අගමැතිතුමාත්ව අගමැතිතුමාම එකඟ
කරවාගත් විරුශන පක්ෂශආ ්ාමාජිකයනුත්ව
විරුශන පක්ෂශආ
නාමශයන් පත් කරශගන තිබුණ Constitutional Council ගත්
තීරණවල හා, ය වි ාලි. අෙ වන විට
්ඩුක්ව රටම
රතික්ශෂේප කරලා අප ශවත ්ඩුක් බලය පවරා තිශබනවා.
අතිගරු ජානාධිපතිතුමාට හා අප ශවත ශෙන ලෙ ශම් ජාන වරම
අනුව ක්රියා කිරීමට පුළුවන්කම ඇති කරන විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත ්ම්මත කිරීමට
්හශයෝගය ෙක්වන්න කියලා තමි මම විශ ේෂශයන්ම ඉල්ලා
වනටින්ශන්.
ගරු කාානායකතුම, ව මට මතකිව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ශගන ් ්කාරය. එො
ශරේෂථමාධිකරණයට ඉදිරිපත් ක පනත් ශකටුම්පත ශනොශවි
අව්ානශආදී පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කශ ේ. ශරේෂථමාධිකරණය
තීරණය ක ා එිත ණුඟක් කරු
්ම්බන්නශයන් ජානමත
විරාරණයකට යා ුතතුි කියා. වා ඉවත් කරගන්න වනශන ා.ණා.
ගරු කාානායකතුම, ව
කි මම මුලදී කිේශේ ශමම
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ්මබර ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශනොශවි
කියලා. ශමම ්ඩුක්රම වයව්ථාාව එක් එක්ශකනාශේ
ා.වමනාවට 19 වතාවක්ම ්ශශ ෝනනය කරලා තිශබනවා. ශමය
අ්ථාාවරබවින් පිරු ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්. එම , ්ා අලුත්
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් අව යි කියලා අතිගරු ජානාධිපතිතුමා
රකා ක ා. මිර ඡන්ෙ රමය ශගශනන්න ඕනෑ. 1922 හැන්්ාඩ්
වාර්තා අරශගන බලන්න. තමුන්නාන්ශ්ේලා එක වතාවක් ඉදිරි
්තිශආ ජානාධිපති ඡන්ෙයට නාම ශයෝජානා ගන්න ඉන්නශකොටව
වර්තමාන විපක්ෂනායකතුමාශේ පියා එක්ක බඩුඩාරනායක
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මැති, යශේ ්ටන දියත් ශවනශකොට හදිවනශආ පාර්ලිශම්න්තුව රැ්ථ
කරලාව එක කඩුඩායමක් ්තුටු කරන්න ඡන්ෙ රමය ශවන්ථ
කරන්න ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් ශගනාවා. එම , ්ා
කිවනම ්ැලැ්ථමකට අනුව ශගන ් ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනන 19ක් ශනොශවි අශේ රශට් තිශබන්ශන්. එම , ්ා
අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ්ම්පාෙනය කිරීමට ශකටුම්පතක්
හෙලාව එය රශට් ජානතාවශේව ජානතා , ශයෝජිතයන්ශේව
පාර්ලිශම්න්තුශේව මහා ්ඟරුවශන් ්ාක්චඡාවට භාජාන කිරීමට
හැකියාව ඇති වැඩ පිළිශව කට කැප ශවලා තිශබන බවට
අතිගරු ජානාධිපතිතුමාත්ව අග්රාමාතයතුමාත්ව ්ඩුක්වත් රතිඥයනා
දීලා තිශබනවා. එශතක් අපි ්ඩුක් කරන්න ඕනෑ. මැරීශගන යන
්ඩුක් පාලනයත් තියාගන්න තමි ශගොල්ලන්ට ඕනෑ. පසුගිය
්ඩුක්ව හෙපු ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
ා.ශඩු කි. එම ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට අනුවව
්ර්ථිකය බශශකොශලොත් ා.ණත් අා.රුදු හතරහමාරකට
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න බැහැ. පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවීශම්
කාලය අක් ක ුතතුි. අපි එො කිේවාව ශම් අපරානය කරන්න
එපා කියලා. අපි කිේවාව පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීශම් කාලය
අා.රුශෙකට තියා ග, මු කියලා. ඉතාම සූක්ෂමවව ලපමන්ත්රණකාරී
ශල් ජාාතික ්ඩුක්ව කියන විිතළුවක් , ර්මාණය කරලාව එවැ, 
්ශශ ෝනනයක් ශගනැල්ලා තමි පසුගිය ්ඩුක්ව බලය හො
ගත්ශත්. ශමම ජාාතික ්ඩුක්ව කියන එක ගත්ශතොත්ව ්ථවාධීනව
ඉන්න පිරි්ක් එක්ක ශහෝ එකතු ශවලාත් ජාාතික ්ඩුක්වක්
හෙන්න පුළුවන්. ශම් , ර්මාණය ජාාතිශආම විනා ය බවට පත්
ා.ණා; ්ඩුක්ව බශශකොශලොත් ා.ණා; ජානතාව ්ඩුක්වත් එක්ක
නැහැ. ්ර්ථික බශශකොශලොත් බව ඇති ා.ණා. ශශ පාලන බලය
හීන්නශවලා ගිිතන් ඉවරි. ත්ව අා.රුදු හතරහමාරක්ම ්ඩුක්
බලශආ එල්ලීශගන ඉන්න පුළුවන්කම බුශධිමත් ජානතාව ඉන්න
රටක්ව ශලෝකයක් අෙ බලාශපොශරොත්තු වන ශශ ශනොශවි. ඔා.න්
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් රජාාතන්ත්රවාදී ජානතා තීන්දුවට අවනත
වීව එයට ගරු කරමින් ්ර්ථිකය යළි ක්තිමත් කරශගන
අනාගතයට ගමන් කරන්නි.
ගරු කාානායකතුම, ව ශකොවිඩ් - 19 ව්ශගතය ්පු ශවලාශේ
තමුන්ට ඕනෑ ෙව්ට ඡන්ෙය පවත්වන්න තීරණය කිරීමට
ශරේෂථමාධිකරණශආ අව්ර ගන්න මැතිවරණ ශකොමි්ම තීරණය
ක ා. ශරේෂථමාධිකරණශආ තීරණය එනතුරු අතිගරු ජානාධිපතිතුමා
බලා වනටියා. අපි කා.රුවත් එයට අවිතර කශ ේ නැහැ. ශවලාශේ
රජාාතන්ත්රවාදී ජානතා තීන්දුවක් තමි ලැබුශඩු. ප මු වරට
තමි ශම් මහා විනා කාරී ශකොවිඩ් -19 ව්ශගතය ශලෝකයට
්ශේ. අපි ක අමතක කරන්න ඕනෑ නැහැ. ශම් තත්ත්වය
පාලනය කර ගැනීමට අශේ ජානාධිපතිතුමාට හැකි ා.ණා.
මශේ කාාව අව්න් කරන්නට කලින් ශම් කාරණය වනිතපත්
කරන්න ඕනෑ. එක්්ත් ජාාතික පක්ෂ ්ඩුක්ව විශ ේෂ පනතක්
ශගනැල්ලාව බඩුඩාරනායක මැති, යශේ රජාා අිතිය අශහෝවන
ක ා. එතුමිය පාර්ලිශම්න්තුශවන් එ වා ෙැමුවා. එතුමිය ශම් රශට්
වි ාලතම
ඡන්ෙ ්ශඛ්යාවකට ිතමිකම් කියපු මහජාන
, ශයෝජිතවරිය; නාිකාව. මට මතකිව ඉන්දිරා ගාන්ධි මැති, ය
ෆීලික්්ථ ඩය්ථ බඩුඩාරනායක මැතිතුමාට ලියා තිබූ ලිපිය. මම
එො එය පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාවා. එොව "I am surprised that
your President who gave me the assurance in Delhi has not
yet implemented to restore the civic rights of Mrs. Sirimavo
Bandaranaike” යනුශවන් ්ඳහන් කරලා තිබුණා. We read that
letter in Parliament. පසුව එම වැරදි පාර්ලිශම්න්තු ක්රියාව
, වැරදි කරන්න ශේ.්ර්. ජායවර්නන මැතිතුමාට වනශන ා.ණා.
බඩුඩාරනායක මැති, යට යළි රජාා අිතිය ලබා ශෙන්න එතුමාට
වනශන ා.ණා. එතුමියශේ රජාා අිතිය අශහෝවන කිරීශම් ශයෝජානාව
පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ්ශේ 1920දීි. එො බඩුඩාරනායක
මැති, යශේ අශහෝවන වූ රජාා අිතිය පාර්ලිශම්න්තුව විවනන් නැවත
ලබා දුන්නා. එක්්ත් ජාාතික පක්ෂශආ ර, ල් විරමවනශහ ිතටපු
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අගමැතිතුමා එතුමියශේ රජාා අිතිය අශහෝවන කිරීශම් ශයෝජානාවට
අත ඔ්වපු ශකශනක්. ශම්ක එතුමියශගන් පළි ගන්න කරපු
ශෙයක්. ශශ පාලන පළි ගැනීම් ්ඳහා ්ඩුක් රම වයව්ථාාශේ
වගන්ති පාවි්චි  කිරීශමන් ශහෝ ශවන්ථ කිරීශමන් ඇති ශවන
විපාකය තමි ශම්. ඉන් පසුව එම ශයෝජානාව අශහෝවන කරලාව
199( දී බඩුඩාරනායක මැති, යට යළි රජාා අිතිය ලබා ශෙන්න
පාර්ලිශම්න්තුව කටුතතු ක ා.
අෙත් එවැ,  තත්ත්වයක් තමි තිශබන්ශන්. වනතාමතා විවින
අය පාර්ලිශම්න්තුශවන් එළියට යවන්නව මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
මැතිතුමාට මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් ශවන්න බැරි ශවන්න ්දී
ව ශයන් ්ක්ථ ක ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන
හරහා අ්ාර්ාකම පාලන තන්ත්රයක් රටට ොයාෙ කරලා තිශබනවා.
්ඩුක්රමය අා.ල් ජාාලාවකට පරිවර්තනය ශවලා තිශබනවා.
්ඩුක්රමය ශමශහයවූව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගනාපු අයම එය තවදුරටත් ශමොශහොතක්වත් තබා
ගත ුතතු නැහැි කියනවා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගනාපු ශවලාශේ මහජාන එක්්ත් ශපරමුණ
ශරේෂථමාධිකරණයට ශපත්්මක් ඉදිරිපත් කරලා ්ම්බන්නශයන්
නක් කිේවා. අශේ ජාාතික ශකොඩියට හා අශේ ජාාතික ගීයට ඇති
වන්නට ගිය හා, කර තත්ත්ව
රාශියක් ්ලකා බැලූ
ශරේෂථමාධිකරණය ජානාධිපතිවරයාට තිශබන විනායක බලය
ජානමත විරාරණයකින් ශතොරව ිතතුවක්කාර ශල් අශහෝවන
කරන්න බැහැි කියලාව
අය ශගනාපු පනත් ශකටුම්පතින්
වයව්ථාාව ඉවත් කරන්න
අව්ථාාශේදී තීන්දු ක ා.
අව්ථාාශේදී ශරේෂථමාධිකරණශයන් ශෙන ලෙ තීන්දුව , ්ා ශම්
ශගොල්ලන් බලාශපොශරොත්තු ා. ශශ කරගන්න බැරි ා.ණා.
ඊට ප්ථශ්ේ ශමොකක්ෙ කශ ේ කියන එක මශේ කාාව අව්න්
කරන්න මත්ශතන් කියන්න ඕනෑ. අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්
හෙන්න කමිටුවක් පත් කරශගනව
කමිටුව ඇතුශ ේ ර, ල්
විරමවනශහ අගමැතිතුමාත්ව එතුමාශේ ්හශයෝගකරුවනුත් අා.රුදු
තුනහමාරක්ව අා.රුදු හතරක් සත්්ාහ ෙැරුවාව ශ ඩරල් ්ඩුක්වක්
හෙන්න. එිත ්ාමාජිකයලප හැටියට මා එයට තෙබල ශල් විරුශන
ා.ණා. මශේ මිත්ර ර්න්න රණතුශග මැතිතුමාත්ව මමත් කමිටුව
, ශයෝජානය ක ා. ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ බුශන
ා්නය
සුරක්ෂිත කිරීම ්ම්බන්නශයන් තිශබන 9 වන වයව්ථාාව අශහෝවන
කරන්න කටුතතු ක ා. එවැ,  බරපත
කටුතතු රාශියකට
පිවිශ්න්නව
තත්ත්වයට යන්න තමි ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ර්මාණය කශ ේ කියන එක ෙැන් ඉතාම
පැහැදිලිි.
, ්ා අපි ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරන්න කටුතතු කරනවා. අපි අලුතින්
කිවනවක් එකතු කරලා නැහැ. අපි විනායක ජානාධිපති රමය
්ම්බන්නශයන් 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ තිබු තත්ත්වයට
යළි ගමන් කරලා අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ්ම්පාෙනය
කරමු. ෙැනට පවතින මැතිවරණ රමය ශවන්ථ කරලා අශේ රශට්
කීයභාවය හා ශභෞමික අඛ්ඩුඩතාව ්රක්ෂා කරමින් අශේ
රටවැවනයන්ට ්මෘශධිමත් අනාගතයක් ශගොඩ නැඟිය හැකි
ශ්ෞභාගයවත් අනාගතයකට පිවිශ්න්නට පුළුවන් ක්රියාොමයකට
අපි අවතීර්ණ ශවමු. රජාාතන්ත්රවාෙශආ ජායග්රහණය ්ඳහා ගමන්
කරනව රජාාතන්ත්රවාෙශආ මහජාන , ශයෝජිතයන් අතට වඩ වඩාත්
බලය ලැශබන නව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් අනාගතශආදී
, ර්මාණය කිරීම ්ඳහා පක්ෂයක් හැටියටත්ව ශම් ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ
ශපොදුජාන ශපරමුණ - ශ්රී ලශකා ශපොදුජාන ශපරමුණ ්ඩුක්ශේ
මහජාන එක්්ත් ශපරමුශඩු මන්ත්රී කඩුඩායම ශවනුශවනුත්ව ශම්
මහජාන වරම ලැබූ ්ඩුක්ව ශවනුශවනුත්ව පාර්ලිශම්න්තුශේ අ, ක්
මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්ලා වනටිනවාව
ශවනුශවන් ඉදිරිපත් කර
තිශබන විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පතට ්හශයෝගය ෙක්වා ශමය ්ම්මත කරන්න කියලා.
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ගුණ රාජවතරෝදිය්ප ්්පපන්දන් ම හ ා
(மாண்புமிகு ராஜவரராதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

Mr. Speaker, we are debating the proposed Twentieth
Amendment to the Constitution. Substantial sections of
society in Sri Lanka have expressed their views on the
Twentieth Amendment and those are all well known.
The Illankai Tamil Arasu Kachchi and the Tamil
National Alliance strongly oppose the proposed
Twentieth Amendment. We state that sovereignty vested
in the people is inalienable and that sovereignty can be
exercised only by the people. Sovereignty of the people is
defined to include powers of governance: Legislative,
Executive and Judicial powers, Fundamental Rights and
the franchise. The Twentieth Amendment, as formulated,
violates all these three components of sovereignty
exclusively vested in the people; Legislative, Executive
and Judicial powers are violated, so are Fundamental
Rights and the franchise.
Sir, within the short time available, I propose to deal
with only some of the main features, some of the more
blatant features. The Legislature which exercises
legislative sovereignty and power on behalf of the people
is elected from throughout the country comprising of 225
Members of Parliament for a period of five years.
Provision for dissolution at the discretion of one
individual prior to the expiration of the legitimate term,
after one year or two and a half years, is tantamount to the
Sword of the Damocles hanging over the heads of the
legislators and is a serious curtailment of the
independence of the Members in the exercise of
legislative sovereignty on behalf of the people.
Curtailment of the functions and powers of the Prime
Minister and Ministers who are collectively responsible
and answerable to Parliament, the Legislature, is again a
gross violation of the legislative sovereignty of the
people.
Independent institutions such as the Election
Commission, the Human Rights Commission, the Judicial
Service Commission, the Public Service Commission, the
National Police Commission and several other institutions
play a crucial role in ensuring good governance. It is
harmful and undesirable that the appointment and
removal of the Chairman and members of these
institutions are at the sole discretion of one individual and
not the result of collective thinking by a group of wellinformed and independent persons. This has a seriously
adverse impact on both the sovereignty of Executive
power and the Fundamental Rights of the people, which is
also a component of the people’s sovereignty.
Similarly, the appointment of the Chief Justice and
other Judges of the Supreme Court, the President of the
Court of Appeal and other Judges of the Court of Appeal
and the Judicial Service Commission, who exercise
powers over the lower Judiciary, is at the sole discretion
of one individual and not on the basis of an independent
judgement by some well-informed and balanced people,
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු රාජාවශරෝදියම් ්ම්පන්ෙන් මහතා]

which can include that individual, in violation of
sovereign Judicial and Executive powers of the people,
which is unacceptable.
Other important officials such as the AttorneyGeneral, the Auditor-General, the Inspector General of
Police, the Ombudsman and the Secretary-General of
Parliament are to be appointed at the sole discretion of
one individual and removed by that one individual. That
is also totally unacceptable.
Judicial power is crucial. There can be no compromise
on the exercise of judicial power. Every effort must be
made to ensure that the Judiciary is absolutely
independent with no reservation whatsoever.
The above facts, Sir, clearly indicate that the
inalienable sovereignty of the people to be exercised by
various constitutionally established institutions is to be
controlled by one individual who directly or indirectly
arrogates to himself all powers in such a way as to put an
end to democracy and the will of the people. This would
be immensely harmful to the whole country and all its
people. If this was to be executed, if this was to succeed,
Sri Lanka would, before long, end up as a dictatorship
embracing totalitarianism. Sir, I want to very clearly state
that no one has received any mandate from the people of
this country to do any such thing, to transform a
democracy into a dictatorship or a totalitarian State. If
such a mandate has, in fact, been received, why do you
not take the whole of the Twentieth Amendment before
the people and get their approval at a Referendum? A
victory at an election by whatever majority does not give
anyone the right to transform a democracy into a
dictatorship. It is for those reasons that we of the ITAK
and the Tamil National Alliance have decided to oppose
this Bill. We have always endeavoured to make our
decisions based on principles.
I heard the Hon. Dinesh Gunawardena speaking about
the Hon. (Mrs.) Sirima Bandaranaike being deprived of
her civic rights. I have many things to say about how the
ITAK and the TNA have conducted themselves on
various issues in the country on a matter of principle and I
reserve that for another day for lack of time, Sir. When
the Hon. (Mrs.) Bandaranaike’s Civic Rights Motion was
brought to Parliament, we as the Tamil United Liberation
Front comprising of 16 Members fearlessly opposed it;
we were amongst those who stood up for her and did not
want that to happen. In fact, my Leaders, the Hon.
Amirthalingam and the Hon. Sivasithamparan at the end
of Proceedings, walked out with her from Parliament,
escorting her to the car - I walked behind them - because
she was in danger of being physically assaulted. Sir, we
have always stood up for the right thing and we will
always stand up for the right thing. There are many
matters that I want to refer to; I will deal with them in due
course on some future occasion.
It has been publicly stated by the present Government
that the country will have a new Constitution very soon the Prime Minister and the Leader of the House said that
this morning - before the end of 2021. That is the date you
have fixed. The country, at present, does not have a

Constitution approved by the people or with the will and
consent of the people. The Constitution of 1978 had been
rejected by the people at every national election since
1994, which means that for over a quarter century, this
country is being governed without a valid Constitution.
Unilateral practices, as happened in 1972 and 1978 in
regard to the First and the Second Republican
Constitutions, should not be repeated. The democratic
verdicts of the Tamil people since 1956 in the North-East
must be respected. That is the verdict given by the Tamil
people in the North and East consistently and steadily
from 1956; it is a verdict given by the Tamil people in the
exercise of their sovereignty, in the exercise of their
franchise and must not be disregarded and disrespected.
Since 1988 or 1989, over the past 32 years, there have
been various processes, various arrangements and various
agreements that have been arrived at during President
Premadasa’s time, during President Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga’s time, during President
Mahinda Rajapaksa’s time and during President Sirisena
and the Hon. Ranil Wickremasinghe's time. All these
must be studied; they must all be looked at. The country
has been informed that a Committee of Experts has been
appointed to initially handle this matter and that they are
looking into the question. If the new Constitution is to be
a sacred and sacrosanct document, it must have the
substantial consensus of all the peoples in this country,
not merely of the majority people. We will reject any
Constitution that does not have a substantial consensus of
the Tamil-speaking people. All the material should be
made available to every one. We should discuss this
matter in earnest and come to a good decision.
Thank you, Sir.
ගුණ කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara.
Before he starts, the Hon. Deputy Speaker will take the
Chair.
අනතුුණව ගුණ කාානායකතුම ා මූලා්නතයන් ඉව්  වූතයන්
ියතයෝජය කාානායකතුම ා [ගුණ රශජි්  සියලලාපිටිය ම හ ා]
මූලා්නාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலரவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன்ஜித்
சியம்பலாபிட்டிய] தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and
DEPUTY
SPEAKER
[THE
HON.
RANJITH
SIYAMBALAPITIYA] took the Chair.

[අ.භා.12.44]

ගුණ වාසුතේව නානායක්කාර ම හ ා (ජල ්්පපාදන
අම ා යතුම ා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

வாசுரதவ

நாணாயக்கார

-

நீர்

வைங்கல்

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water
Supply)

ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැනි අෙ අපි ්ාක්චඡා කරන්ශන්. ගරු
්ර්. ්ම්පන්ෙන් මන්ත්රීතුමා කිේවාව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්
හෙනශකොට අපි වනයලුශෙනා එක ්ම්මුතියක ඉන්න ඕනෑ කියලා.
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මම කට ්ම්පූර්ණශයන් එකඟි.
අතර එතුමා කිේවාව “It
should not be the will of the majority” කියලා. අපි කටත්
එකඟි. It cannot be the will of the minority either. We are at
a point where we have no consensus. So, we must try to find
a consensus, undoubtedly.

ගුණ රාජවතරෝදිය්ප ්්පපන්දන් ම හ ා
(மாண்புமிகு ராஜவரராதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

We are prepared to play a reasonable role and tell the
other people that there must be a solution within the
framework of a united, undivided, indivisible Sri Lanka,
where all citizens are equal. Sinhalese leaders like you, on
both sides, do not take that message to the Sinhala people.
You must tell the Sinhala people that the Tamil-speaking
people are prepared to accept a solution within the
framework of a united, undivided, indivisible Sri Lanka.
That must be done.
ගුණ වාසුතේව නානායක්කාර ම හ ා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Thank you. Now, may I proceed with my speech? [Interruption.] I agree. Likewise, the leaders on that side
should address their own minorities on the same lines so
that we might come to a consensus which is satisfactory
to all, which has been the challenge we are yet to
overcome. Let us see.
අෙ ශමිත රනාන ශත්මා පාමයව "රජාාතන්ත්රවාෙය" කියන එකි.
මා ෙන්නා හැටියට නම්ව ්ර්වශතෝභද්ර රජාාතන්ත්රවාෙයක්ව නැත්නම්
්ර්ව ්ම්පූර්ණ රජාාතන්ත්රවාෙයක් ෙැනට ශකොශහේවත් නැහැ. එක්
එක් රටවල් තම තමන්ශේ රජාාතන්ත්රවාදී රම අත්හො බලමින්
ඉන්නවා. අනුවව ්මහර රටවලව ්මහර ක්ශෂේත්රවල අක් වැඩිකම්
තිශබනවා. ජානාධිපති රම අත්හො බලමින් තිශබනවාව
පාර්ලිශම්න්තු රම අත්හො බලමින් තිශබනවා.
වාශේමව මිර
ඡන්ෙ රමය තිශබනවාව ශකොට්මා් ඡන්ෙ රමය තිශබනවා.
වාින් පත්වන පාර්ලිශම්න්තුවල පරමාධිපතය තිශබනවා. ශම්වා
එක එක විධියි. ශම් විවිනත්වය තු අපි අශේම ගමනකව අශේම
ශ්ොයා ගැනීම් ඔ්ථශ්ේ ගමන් කරනවා. අපි 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශවන් ්රම්භ කරලාව we are discovering our own
future; we are discovering our own new Constitution.
Constitution කියන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා අපි ඉ්ථ්රශවලාම
ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. Constitution කියන්ශන්ව එොට පවතින
පර්ථපර බල්ම්බන්නතාශේ පිළිබඹුවක්; it is a reflection of the
existing balance of forces at any given time. So, we have it
one moment and it becomes negated at the next moment.
Then, it rises again as a counter revolution. Then, it is
challenged once again by the mass forces. එශහම තමි ක
යන්ශන්. ඉතිහා්ය කියන්ශන් ්ඛ්යානයක්ව narrative එකක්
ශනොශවි. ඉතිහා්ය කියන්ශන්ව ශමන්න ශම් ගැටුම ඔ්ථශ්ේ ඇති
වනව නැති වන ශශ පාලන ්ර්ථික ්ථවභාවයක්. ක අපි
විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ.
ගරු රාජිත ශ්ේනාරත්න මැතිතුමා ඉතිහා්ශආ වනදුවීම් ගැන
දීර් වි්ථතරයක් ක ා. එතුමා ිතතනවා ක දිගට යන linear
growth එකක් කියලා. නමුත් ක එශහම එකක් ශනොශවි.
ඉතිහා්ශආ , රන්තරශයන්ම පර්ථපර ා.වමනා අතර ගැටුම තුළින්
මතු වන ඊ ඟව ඊ ඟ අවධිි ශම් අපි ෙකින්ශන්.
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ඊ ඟට කිේවාව 1970න් පසු අශේ ්ඩුක් යටශත් ඇති ා.ශඩු
පාලකයන්ශේ බලයි කියලා.
පාලකයන් කියලා ශවනම
ශකොට්ක් ්හ ජානතාව කියලා ශවනම ශකොට්ක් එතුමා කෘ්රිමව
, ර්මාණය කරන්න හෙනවා. පාලකයන් කියන්ශන් ජානතාවශේ
, ශයෝජිතයන්. ජානතාවශේ , ශයෝජිතයන් ශනොවන පාලකයන්
කියන්ශන් ජානතා අනුමැතියකින් පත් ශනොවූ පාලකයන්. අන්න
පාලකයන් ගැන කිේවා නම් හරි. ශම් රශට් අපි ෙන්න පාලකශයෝව
අශේ ්ඩුක්වල ිතටිශආ ජානතාවශේ , ශයෝජිතශයෝ. ඔා.න් හරහා
තමි ජානතාව , ශයෝජානය ශවන්ශන්. කට තමි , ශයෝජිත
රජාාතන්ත්රවාෙය කියන්ශන්. , ශයෝජිත රජාාතන්ත්රවාෙය ශහොඳම
රජාාතන්ත්රවාෙය ශනොශවි කියන එකත් අපි පිළිගන්නවා. ශහොඳම
රජාාතන්ත්රවාෙය ඍජු රජාාතන්ත්රවාෙයි - direct democracy. මට
ිතශතන විධියට ශහොඳම රජාාතන්ත්රවාෙය තිබුශඩු ශ්ෝවියට්
්භාවලි. යටශත් ලපඩා පරිමාණශආ රශශ ශහෝ ්යතන ඇති
කරන්න බලය තිබුණා. වාශේමව පත් කරන අය අ්ථ කරන්නත්
බලය තිබුණා.
, ්ා අපට ශම් ගැන ශක වරක් නැතිව වාෙ
කරශගන යන්න පුළුවන්.
ඕනෑම ශෙයක හරිකම ශහෝ වැරදිකම ඔේපු ශවන්ශන්
ලපමකින්ෙ එය භාවිත කර බැලීශමන්ව භාවිතයට ෙැමීශමන්. Proof
of the pudding is in the eating of it. එශහමි කියලා
තිශබන්ශන්. ඉතින් අපි භාවිතශයන් ෙැක්කා ෙහනවවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය කියන්ශන් අා.ල් ජාාලයක් බව. ෙහනවවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට අපි කැමැත්ත දුන්නා. අපි
කැමැත්ත දුන්ශන් ඇි අපි හැම ොම විරුශන වූ ජානාධිපතිශේ
බලය , ්ාි. අශේ ගුරුවරයා වූ ඇන්.ඇම්. ශපශර්රා ්ශහෝෙරයා
එො ගැන ලියූ ශපොත ගැන ඉතා ශලොලප අනයයනයක් කරපු අපට
ශපනී ගියාව අශේ එකම ්ටන විය ුතත්ශත් ජානාධිපතිශේ ශම් ත, 
ිතතුවක්කාරී බලයට විරුශනව ්ටන් කිරීමි කියලා. අනුව අපි
එො ෙැක්කාව ජානාධිපති බලශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට බලය මාරු
වීමකට අව්ථාාව පෑශෙනවා කියලා. ඉතින් එවැ,  අව්ථාාවක
අපි ෙහනවවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට කැමැත්ත
ශෙන්න ඕනෑය කියලා අපි කල්පනා ක ා.
අනුව අපි කට
කැමැත්ත දුන්නා. අ, කව අගමැතිවරයා ්හ ජානාධිපතිවරයා අතර
එක්තරා විධියක ගැටුමක් ක යට ්ැඟවිලා තිශබන බව අපි
ෙැක්කා. ගැටුම ඇති වීම අපි එො ෙැක්ක විධියට ශහොඳ ශෙයක්.
ශමොකෙව
්ඩුක්ශේ ත,  බලයව ිතතුවක්කාරී බලය යම්
්කාරයකට මර්ෙනය වීමක්ව තුලනය වීමක් අනුව වනශන ශවන්න
පුළුවන් කියන අෙහ් අපට තිබුණා. ්ඩුක්ශේ රතිපත්ති ගැන
අපට ්ැකයක් තිබුශඩු නැහැ. ්ඩුක්ව ලපමන ්මාජා ශකොට්ක්
ශවනුශවන් කාට විරුශනවව කාට කත් අදිමින් ක්රියාත්මක වූ
්ඩුක්වක්ෙ කියන එක අපි ශහොඳටම ෙැන ශගන ිතටියා. , ්ා
්ඩුක්ව ගැන අපට කිවනම මිායා මතයක් තිබුශඩු නැහැ. අපට
තිබුශඩු
්ඩුක්ව බඳ ෙැමීශම් ඉදිරි ක්රියාමාර්ගය ශකශ්ේ ෙැි
ශහොයන්න පමණි.
ඊ ඟටව , ර්ශශ පාලනීකරණය කියන්ශන් ශමොකක්ෙ මම
ිතතන්ශන් ශමය "globalization" කියන වරනය වාශේ ශගනාපු
වරනයක් කියලාි. වාශේ එක එක කාලවලට එක එක වරන
එනවා; වාකය එනවා. ", ර්ශශ පාලනීකරණය" කියන එකත්
එශහම එකක්. ජානතාවශේ බලය අක් කරලාව
ශවනුවට
, ලනාරින්ට බලය දීමව රභූවරුන්ට බලය දීමව වනවිල් ්මාජායට
බලය දීමි ශමින් කියන්ශන්.
අය කාටවත් වග කියන්ශන්
නැහැ. අය මහජානයාශගන් පත්ශවන්ශන්ත් නැහැ. ත් අය
තමි ජානතා , ශයෝජිතයන්. ශම් ජානතා , ශයෝජිතයන් කියන්ශන්
කා.ෙ කියලා අපි අත්හො බැලීම් කර තිශබනවා අපි ජානතා කමිටුව
හෙපු කාලශආ ඉඳන්. ජානතාවශේ ්හභාගිත්වය පාලනයට
අව යි.
කියන්ශන්ව අනුව පාලනශආ බලය අපි අත්හැරීම
ශනොශවි. අපට අත්හරින්න බැහැව අශේ බලය. ශම් ජානතාව දුන්නු
පරමාධිපතයශආ බලය අපට අත්හරින්න බැහැ. එය අපි පවත්වාගත
ුතතුි.
එය අපි රශට් ජානතාවශේ යහපතව අශේ ජාාතික
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු වාසුශශව නානායක්කාර මහතා]

්ථවවරීභාවයව ්මාජා රජාාතන්ත්රවාෙයව අශේ සුබ්ානනය -ශම්වා
ශවනුශවන්- පවත්වා ගත ුතතුි. ක තමි අපි ක ුතත්ශත්. ක
නැවත ශවන කාටවත් පවරන එක ශනොශවි ක ුතත්ශත්.
මට මතකිව
ශවලාශේ
රභූ පන්තිශයන් ්
, ශයෝජිතයන් කිිතපශෙශනලප
්භාව ඇතුශ ේ බණුතරයක්
හැටියට ෙමාගන්න ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයා කැ්කවපු තරම.
මම
කට විරුශනව දිගටම වනටියා. මම කිේවාව "කිවනම
ශකොන්ශශවනයක් සඩ අපි එකඟ ශවන්ශන් නැහැව
්භාවට
බණුතරයක් ඇතුළු කර ගන්න එකට" කියලා.
්භාශේ
, ශයෝජානය ්ම්බන්නශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට බණුතර අිතියක්
තිශබන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ , ශයෝජානයක් එිත
තිශබන්න ඕනෑ. ශකොන්ශශවනයට යටත්ව -අශේ ්ශශ ෝනනයට
යටත්ව- තමිව අපි එො කටත් ඡන්ෙය දුන්ශන්. අපි ඇි එශහම
කිේශේ ශමොකෙව අව්ාන ව ශයන් ජානතාවට වග කියන්ශන්
පාර්ලිශම්න්තුවි. මහජානයාට වග ශනොකියනව මහජානයා පත්
ශනොකරපු අයට
්භාශේ බණුතරයක් දීලාව ඊට ප්ථශ්ේ එම
රජාය බලාශපොශරොත්තු වූ ජානතා පාලනය ශමොකක්ෙ
, ර්ශශ පාලනීකරණය කියන්ශන් කෙ එම , ්ා මම කියනවාව
ඔය , ර්ශශ පාලනීකරණය කියන්ශන් ජානතාවශේ බලය අක්
කිරීමට රභූවරුන් පාලනයට ඇතුළු කර ගැනීශම් සත්්ාහයි
කියලා.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව මට තව ශකොපමණ
ශවලාවක් තිශබනවාෙ

ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාට තව විනාඩි (ක් තිශබනවා.

ගුණ වාසුතේව නානායක්කාර ම හ ා

(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

විනාඩි (ක්! එශහම නම්ව කාා කරන්න ශවලාවක් නැහැ.
යහ පාලනයට තිශබනවාව වනිතවටන ශෙකක්. එකක්ව පා්ථලප
රහාරය. අශනක් එකව මහ බැශලපශේ බැනාම්කර ශකොල්ලය. ඔය
වනිතවටන ශෙක ඔා.න්ශේ ශ්ොශහොශන් ලියා තිශබනවා. ඔා.න් අෙ
මිය ගිය රජායක්; ඔා.න්ශේ පාලනය අෙ අව්න් ශවලා;
ඔා.න්ට වනිතවටනය හැටියට තිශබන්ශන්
කිේව රනාන
කරු
ශෙකි
කියන
එකි
මම
ශපන්වන්ශන්.
ඊට අමතරව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
එතුමන්ලා එො ශගශනන ශකොට ශේවීපීව ටීඑන් ව යූඑන්පී
ඔක්ශකෝම එක ශගොඩක් ශවලාි වනටිශආ. ශගොල්ලන් අශත් තමි
බලය තිබුශඩු. එිත රනා, යා අගමැති. අපි ශවන පැත්තක. එො
ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ
වාඩිශවන
හැටියට
ශනොශවිව
්ම්පූර්ණශයන්ම පක්ෂ විපක්ෂකම් තිබුශඩු. එො ක තිබුශඩුව
එකට එකතු ශවලා වනටි රශචුවටි. කට විරුශනව වනටිශආ කා.ෙ
ශගොල්ලන්ශේ ා.වමනාව ා.ශඩු ශමොකක්ෙ
එො ිතටපු අගමැතිතුමා ්ර්ථික ශකොමිටිය හරහා ්ර්ථික
බලයක් ශමශහයවූවා. මහ බැශලපවත් එතුමාශේ අතට ගත්තා. ඊ
ඟටව එතුමා හැම ශකොමි්මකටම බලපෑම් ක ා. අල්ල්ථ ශහෝ
දූෂණ ශරෝෙනා විමර් නය කිරීශම් ශකොමිෂන් ්භාශේ ිතටපු
අනයක්ෂ ජානරාල්වරිය පාශපෝචරාරණයක් ක ාව ශශ පාලන
බලපෑම් සඩ ශකොශහොමෙ එිත වැඩ කටුතතු ා.ශඩු කියලා. ඉතින්
ශමොන ්ථවාධීනෙ
ශගොල්ලන් ශම් ්භාවට සත්තර දුන්ශන්ත්
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නැහැ. මම ශම් ්භාශේදී ශකොමි්ම ගත්ත තීරණ ගැන ර ථන
ඇණුවා. කාානායකතුමා වාට සත්තර ශෙන්න බැහැි කිේවා;
වා ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා කිේවා. එතශකොට "්ථවාධීන"
කියන්ශන් ිතතුවක්කාර ශකොමිෂන් ්භාි. පාර්ලිශම්න්තුවට වග
කියනවා කිේවාටව අය ගත් තීරණයක් ගැන පාර්ලිශම්න්තුශේදී
විමසුවාම කට සත්තරයක් ශෙන්න
අයට පුළුවන්කමක්වත්ව
සූොනමක්වත් නැහැ. ශමන්න ශමබනා කැලෑවකින් තමි අපි ශම්
රශට් පාලනය අෙ මුො ග, මින් තිශබන්ශන්.
ශම් ්ඩුක්ව අනාගතශආදී අලුත් වයව්ථාාවක් ශගශනනවා;
අලුත් මැතිවරණ රමයක් ශගශනනවා.
, ්ා ශම් ්ඩුක්වට
පුළුවන්කමක් නැහැව
කාලය වනතුරු කැලෑවක තත්ත්වශයන්
පවතින ශම් රශට් පාලනය පවත්වා ශගන යන්න. අපි ෙැක්කාව
පාලනශආ තිබු තත්ත්වය. ශමිතදී අපට ර ථනයක් නැහැ. අශේ
පක්ෂශයන් ජානාධිපති ඉන්න ශකොටව අශේ පක්ෂශයන් අගමැති
ඉන්නශකොටව අශේ පක්ෂශයන් මන්ත්රීවරු 140ක් ඉන්න ශකොට
අපට තිශබන ර ථනය ශමොකක්ෙ කාටෙ බලය නැත්ශත්ව කාටෙ
බලය අක් ා.ශඩු කියන වා අපට ර ථන ශනොශවි. ශමොකෙව අපි
ඔක්ශකෝම එකි. එම , ්ා මම ිතතනවාව අපට තිශබන්ශන් ශම්
කාලය අව්න් කරලා නව වයව්ථාාවකට යන එකි කියලා. ශම්
කාලය අව්න් කිරීම යනුව , වැරදි ්ඩුක් පාලනයක් තිශබන
කාලයක් වන්න ඕනෑ.
අෙ විනායක බලය තිශබන්ශන්
ජානාධිපතිතුමාට. එතුමාට තිශබන
බලය පරිපූර්ණ ශල්
ක්රියාත්මක කිරීමට ා.වමනා පහසුකම හෙන්නි අපි ශම් විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ.
අපි කා.රුත් ෙන්නවාව ශම් ශවිත්ව පුරවැවනභාවයත් ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ පටලැවී තිශබන කාරණයක්
බව. ශවිත්ව පුරවැවනභාවය අශේ රශට් පාලකයන්ට ශනොතිබය
ුතතුි කියන අෙහ් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ශගනාවා. කත් ශගනාශේ ලපක්ශක්ක්කමටි.
එො ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ මහතා ජානාධිපති අශේක්ෂකයා වීමට
යන
බව
ෙැනශගනව
ශගෝමාභය
රාජාපක්ෂ
මහතා
ජානාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම වැ ැක්වීම ්ඳහා ශගන ් එකක්
තමි
ශවිත්ව පුරවැවනභාවශආ නීතිය. ශවිත්ව පුරවැවනභාවශආ
නීතිය ශගෝමාභය මහත්තයාශේ ව කපන්නට ශගනාපු එකක්
ා.ණත්ව එතුමා
කට සඩින් පැනලා ්වා. ශම් ශවිත්ව
පුරවැවනභාවය තිශබන සෙවිය ශම් රශට් පාලනයට ඇතුළු කර
ගන්න අපට ා.වමනාවක් තිශබන්න ඕනෑ නැහැ. ක ෙහනවවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ගුණාශගයක් හැටියට
ශනොශවි මම කියන්ශන්. ක ඔා.න් ශගනාශේ ශවන සගුලක්
අටවන්න. අෙ අපි ක පාවි්චි  කරන්න ඕනෑව ශම් රශට්
්ථවවරීභාවය ශවනුශවන්.
මම ශම් කාරණය කියලා මශේ කාාව අව්න් කරනවා. එක
කවියක් ලිේවාව ශහන්රි ශවොඩ්්ථවර්ත් ශලෝන්ේශ ශලෝ කියන අය
කවියක් ලිේවා.
කවිශආ කියනවාව "වහශලක් ෙම්වැල්වලින්
බැඳිලා ඇශමරිකාශේ භූමිශආ අන්ත පීඩාශවන් ඉන්ෙැශදීත්
තමන්ශේ රට ගැන හීන්න ෙැක්කා. තමන්ශේ මේබශම් මහා
් ථරර්යය ෙැක්කා" කියලා.
මම ශම් ශවලාශේ කියන්ශන්ව ඇශමරිකාශේ අෙ තිශබන පහසු
ජීවිතය ශහෝ ඇශමරිකාශේ අෙ තිශබන ජීවන රටාශේ ෙම්
වැල්වලින් බැඳිලා අශේ රශට් පාලකයන්ට ශම් ශවිත්ව
පුරවැවනභාවය ශනොශවිව ශෙවැ,  පුරවැවනභාවයකට පත් වීමටවත්
ඉඩ දීමට ා.වමනාවක් නැති බවි. ක , ්ාව ක ගැන නැවත
කල්පනා කරලා අශේ අධිකරණ ඇමතිතුමා කාරක ්භා
අව්ථාාශේදීවත්
ගැන යම් ශවන්ක් කිරීමට කල්පනා කරි
කියලා බලාශපොශරොත්තු ශවමින් මශේ වරන ්ථවල්පය හමාර
කරනවා. ්ථතුතිි.
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ගුණ ති්ථ් අ්  නායක ම හ ා

(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව ශම් රශට් මහජානතාවශේ
මූලික ලියවිල්ල වන ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට විවනවන වරටත්
්ශශ ෝනනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ශවන්ථ කරන්න යන
ශමොශහොශත් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පිළිබඳව
්මඟි ජාන බලශේගශආ ්ථාාවරය අපි ඉතාම පැහැදිලිව රකා
කරලා තිශබනවා. විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
හරහා
වනදුවන්ශන්
ෙහනවවන
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට යම් ්කාරයක මානුෂික
මුණු වරක් ලබා දුන්නා නම්ව
මානුෂික මුණු වර
්ම්පූර්ණශයන්ම සදුරා ගැනීමට සත්්ාහක් ෙැරීමි.
ගැන
්ලකා ්මඟි ජාන බලශේගය හැටියට අපි ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්පූර්ණශයන්ම රතික්ශෂේප කරනවා;
අශේ විරුශනත්වය ප කරනවා.
අපි ශම් ගැන කියන්ශන් එක කාරණයි. වයව්ථාාවක්
්ොකාලික විය ුතතු නැහැ. එය වරින් වර ්ශශ ෝනනය වීම වරෙක්
ශනොශවි. කාලීන අව යතාව රශට් ජානතාවශේ මූලික ා.වමනා
්ල්නව ්ම්පාෙනය කරන
ශවන්ථකම් ඇති කරන්න
පාර්ලිශම්න්තුවට අිතියක් තිශබනවා. නමුත් අපි අෙ මුණුණ ශෙන
තත්ත්වය දිහා බලන්න ඕනෑ. අෙ වන විට රට මුණුණ ශෙන මූලික
ර ථන ගණනාවක් තිශබනවා. ශම් වයව්ථාාවක් ගැන ශනොශවිව අෙ
ජානතාව කාා කරන්ශන්. අෙ ජානතාව කාා කරන මූලික ර ථන
ගණනාවක් තිශබනවා.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව ඔබතුමාත් ෙන්නවාව රට අෙ
ශකොවිඩ් - 19 අර්බුෙය , ්ා මහත් වය්නයකට පත් ශවලා තිශබන
බව. ශකොි විධියට කාා ක ත් අෙ ශකොවිඩ් - 19 ව්ශගතය
මුළුමහත් ්මාජායම බය ගන්වන ්හ එක තැන පල්කරන
තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබනවා. අර්බුෙය ශම් රශට් තිශබන
රනානම ර ථනය බවට පත් ශවලා තිශබනවා. එය වි්ඳා ගැනීම
්ඳහා වහා පියවර ගැනීමව කඩිනමින් අවනානය ශයොමු කිරීම
පැත්තකින් තියලා අපි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයක් ගැන කාා කරනවා.
ශෙවනුව බලන්නව අෙ රට ්ර්ථික ව ශයන් ශමොන
තත්ත්වයකෙ තිශබන්ශන් කියලා. රට ්ර්ථික ව ශයනුත් ඉතාම
කනගාටුොයක ශල් කඩා වැශටමින් තිශබනවා. අෙ ්ර්ථික
අර්බුෙය ශකොි තරම් සත්්න්න ශවලා තිශබනවාෙ කියනවා නම්ව
ශම් ශමොශහොත ශවන ශකොට ශම් අා.රුශශශ මුල් කාර්තුශේ ්ර්ථික
ෙර් ක ටික පවා ඉදිරිපත් කරන්න අපහසු ශවලා තිශබනවා. විවින
වාර්තාවලට අනුව අපි ඍණ ්ර්ථිකයක් කරා ගමන් කරමින්
තිශබනවා. රශට් ්ර්ථිකය
ක්තිමත් කරලා ශම් ්ර්ථික
අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන්න අපි එකට එකතු ශවලා යම් වැඩ
පිළිශව ක් ශයෝජානා කරමින් ජාාතික වැඩ පිළිශව කට එනවා
ශවනුවට අපි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් ගැන
කාා කරන්න පටන් ශගන තිශබනවා.
තුන්වනුව බලන්නව අෙ ඇතිව තිශබන මූලය අර්බුෙය ශේ.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව ්ැේතැම්බර් මා්ශආ 22වැ,  ොව
මූඩි්ථ කියන ණය හා මූලය තත්ත්වය පිළිබඳ විග්රහ කරන
ජාාතයන්තර ්යතනය වාර්තාවක් ්ක්ථ කරලා තිබුණා. ශම්
වාර්තාවට අනුව ලශකාශේ මූලය අර්බුෙය පිළිබඳව පැහැදිලි ි ත්රයක්
ලබා දීලා තිශබනවා.
ශමොකක්ෙ
ක තමි අපි ිතටපු B2
තත්ත්වශආ වනට Caa1 ෙක්වා අශේ තත්ත්වය පහ ොලා තිබීම.
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ශකන් ශමොකක්ෙ කියශවන්ශන් අපි අවොනම් තත්ත්වයක
ඉන්නවා. අපි මූලය තත්ත්වශයන්ව ්ශයෝජාන තත්ත්වශයන්
ජාාතයන්තර ඇගීමශම් අවොනම් තත්ත්වයකට පත් ශවලා. එශහම
නම් අපි කල්පනා ක ුතත්ශත් ලපමක්ෙ අප කල්පනා ක
ුතත්ශත්ව ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන්න මි්ක් ශවනත් කාරණා
ගැන ශනොශවි. ශම් වනයල්ල පැත්තකින් තබාව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්මත කිරීම හරහාව ශම්
රශට් ජානතාව වි ාල ශ්ෞභාගයයකට තල්ලු කරන්න පුළුවන්
කියලා අපි ිතතනවා නම්ව මට ශපශනන්ශන් ක හීන්නයක්. එශහම
නැත්නම් අශේක්ෂා බඳ වැටීමක් විතරි කියලා. ඇි අපි එශහම
කියන්ශන් ශම් ්ම්බන්නශයන් කරන කාා තුන හතරක්ම මම
අහශගන ිතටියා.
කාාවකදී කිේවාව ජාාතික ්රක්ෂාශේ බඳ
වැටීම ගැන. ශමොකක්ෙව ශම් ජාාතික ්රක්ෂාශේ බඳ වැටීම
කියන්ශන් ජාාතික ්රක්ෂාශේ බඳ වැටීම ශකොපමණ නරකෙ
කියනවා නම්ව පා්ථලප ඉරිො ශබෝම්බ රහාරයව එක්කම විවින වූ
වශරා ්හ දුෂණ වැඩිවීම පාලනය කර ගැනීමට ශනොහැකි ා.ශඩු
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිබු අර්බුෙකාරි
තත්ත්වය , ්ා කියලාි කියැා.ශඩු.
ශම් අව්ථාාශේදී අශේ ිතතමිත්ර ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාත් ශම්
ගරු ්භාශේ ඉන්නවා. එතුමා ශබොශහොම මිත්රශීලිි. මම එතුමාට
ගරු කරන ශකශනක්. විශ ේෂශයන්ම එතුමා විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පතට අො කාරණා ඉදිරිපත්
කරමින් කිේවාව "ලපක්කාරයන්ව අපරානකරුවන් වැඩි වී තිශබනවාව
්ර්ථික ්ශවර්නනය බඳ වැටී තිශබනවාව ශම් වනයල්ල ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ රතිවිපාක" කියලා. ගරු
, ශයෝජාය කාානායකතුම, ව වාට කිවනදු ්ම්බන්නතාවක් ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්මඟ නැති බව ශම්
අව්ථාාශේදී කියන්න ඕනෑ. ශම්ක හරියට "නටන්න බැරි මි, හාට
ශපොශ ොව ඇෙි" කියන කාාව වාශගි. නීතිය ක්රියාත්මක
කරන්නවත්ව නීතිය අනුව ශම් කටුතතු පාලනය කරන්න සත්්ාහ
කිරීමටවත් කිවනදු බානාවක් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ තිබුශඩු නැහැ. ශමොකක්ෙ ා.ශඩු පා්ථලප ඉරිො
ශබෝම්බ රහාරය පිළිබඳව ශ්ොයා බලන ශකොමිෂන් ්භාශේ ්ාක්ෂි
අහනශකොට ශත්ශරන එක ශෙයක් තමිව ශම් වනයලු කාරණා වනදු
ශවලා තිශබන්ශන් ශනෝැලකිල්ලව එශහම නැත්නම්
ගැන
අවනානය ශයොමු ශනොකිරීම මති කියන එක.
විතරක්
ශනොශවිව ශම් වනයලු වනදුවීම් ශවලා තිශබන්ශන්ව තමන්ශේ වගකීම
ඉටු කරන්න , වන කැපවීමක් ්හ අවනානයක් නැතිව ක්රියා කිරීම
, ්ා මි්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ඇති
අක්පාක්වක් , ්ා ශනොශවි. ශම් පිළිබඳව තිශබන හදිවනය
ශමොකක්ෙ අපි කියන්ශන් අලුත් වයව්ථාාවලපත් ශගශනනවා නම්ව
මුළු රශට්ම ජානතාවශේ අෙහ්ථ-සෙහ්ථව ්මාජා කථිකාවක්
, ර්මාණය කරමින් අලුත් වයව්ථාාවක් හෙන්න ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවම වයව්ථාාොයක ්භාවක් බවට පත් ශවන්න.
ශමය එක ශකොට්මා්යකව එක පක්ෂයකව එක පුශගලශයලපශේ
වයව්ථාාවක් විය ුතතු නැහැ ශන්. වයව්ථාාවක් කියන්ශන්
ජානතාවශේ මූලික ලියවිල්ල නම්ව එයට ශශ පාලන ව ශයන්
ශේෙයක් තිශබන්න බැහැ. වයව්ථාාවක් , ර්මාණය ශවන්න ඕනෑ
එශහමි. එය ශ්රී ලශකා ශපොදුජාන ශපරමුශඩුෙව UNP එශක් ෙව
එශහම නැත්නම් ශවනත් ශශ පාලන පක්ෂයක ෙ කියලා ශවන්
ශවන්න බැහැ. වයව්ථාාව කාශගත් මූලික ලියවිල්ල බවට පත්
ශවන්න ඕනෑ; කාශගත් මූලික නීතිය බවට පත් ශවන්න ඕනෑ.
්ෙර් ය ශන් අපි දිය ුතත්ශත්. කට ශන් ශම් රශට් ජානතාව
බණුතර බලයක් ඔබතුමන්ලාට දීලා තිශබන්ශන්.
ශවනුශවන්
ක්තිය වැඩි කර ගැනීමට නීති ්ම්පාෙනය කරනවා කියලා
ශපෞශගලික වාවන ලබා ගැනීමට සත්්ාහ කරනවා නම්ව ශකොි
තරම් වැරැදි තැනකටෙ ශම් රට තල්ලු ශවන්ශන් කියන එක අපි
ඉතා පැහැදිලිව කියන්න කැමැතිි.
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ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව වයව්ථාාශේ මූලික කාරණා
කිිතපයක් ්ශශ ෝනනය කරන්න ශයෝජානා කරලා තිබුණා. ප මුව
ශම් ්ශශ ෝනනශයන් ශවිත්ව පුරවැවනභාවය යළි ්ක්රිය කරන්න
ශයෝජානා කරනවා. මම ෙැක්ශක් නැහැව කා.රුවත් කථිකශයක්
ගැන කාා කරනවා. ගරු වාසුශශව නානායක්කාර අමාතයතුමා
විතරි
ගැන යම් ්ඳහනක් කශ ේ. එතුමාශේ හෘෙය ්ාක්ෂිය
ශකොි විධියට ක්රියා කරිෙ කියන්න අපි ෙන්ශන් නැහැ. නමුත්ව
එතුමා විතරි ශවිත්ව පුරවැවනභාවය පිළිබඳව ්ඳහන් කශ ේ.
කාරණය අමතක කරලාව ශවනත් ශශවල් එනම්ව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ අක් පාක්කම් හා ශවනත්
කාරණා පිළිබඳව තමිව ශම් ගරු ්භාශේ කාා කශ ේ.
ශවිත්ව පුරවැවනභාවය යළි ්ක්රිය කිරීම හරහා රටට වාවනයක්
ශවනවාෙ කියලා අපි අහනවා. ශශශීයත්වශආ ්ළු පිළි
ශපොරවාශගන කාා කශ ේ ශ්රී ලාශකික අනනයතාව ගැනව රට
ශවනුශවන් වැඩ කිරීම ගැන. ශම් ්ළු පිළි ශපොරවා ශගන කාා
කරනවා නම්ව ශවනත් රටක පුරවැවනභාවයක් තිශබන පුශගලයලපට
ශම් රශට් ජානාධිපති ශවන්නව පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න අවකා
ලබා දිය ුතතුි කියලාව යළිත් වතාවක් අපිම කට නීති
්ම්පාෙනය කරනවා නම්
ක ශමොන තරම් අභාගය ්ම්පන්න
තත්ත්වයක්ෙ
අපි කියන්ශන් ශම් කටුතතු තවත් ඉ්ථ්රහට යන්න තිබුණ
බවි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ අක්වක්
තිබුණා නම්ව අපට කරන්න තිබුශඩු ශමොකක්ෙ මශේ පුශගලික
අෙහ් නම්ව ශවිත්ව පුරවැවනභාවයක් තිශබන කිවනදු පුශගලශයලප
ජානාධිපතිවරයා ශල් පත්වීම ශහෝ පාර්ලිශම්න්තුවට ම සීමා
කිරීම ්ඳහා පමණක් ශනොශවිව එතැ, නුත් එහාට ශම් සීමාව
ශගන යන්න තිබුණා කියන එකි. එනම්ව රාජාය තාන්්රික
ශ්ේවයට පත් කිරීම්වලදීව තානාපතිවරුන් පත් කිරීශම්දීව අශේ රශට්
ඉහ , ලතලවලට පත් කිරීම්වලදීව ශකොමිෂන් ්භාවලට පත්
කිරීම්වලදීව වි,  ථරයකාරවරු පත් කිරීශම්දී ශම් කාරණය අො
කර ගන්න තිබුණා; ්ශශ කරන්න තිබුණා. වා ශ්රී ලාශකික
අනනයතාව තිශබන ශවිත්ව පුරවැවනභාවයක් නැති පුශගලයන්ට
පමණක් සීමා විය ුතතුි කියන නීතිය හෙන්න තිබුණා. කි අපි
ක ුතතුව තිශබන්ශන්. එශහම නැතිව
කාරණය අින් කර
ෙමලා ශවිත්ව පුරවැවනශයලපට ඕනෑම ශෙයක් කරන්න පුළුවන්
කියන නීතියක් ෙැම්ශමොත් ශමොකක්ෙ ශවන්ශන් එයව අප තවත්
රටකට බැඳීමක් ඇති කරන නීතියක් ්ම්පාෙනය කරන්න සත්්ාහ
කිරීමක් වනවා. අපි අහන්ශන්ව එමඟින් රටට ලපමක් ශහෝ යහපතක්
වනවාෙ කියලාි.
මම ශෙවනුව අහනවාව පාර්ලිශම්න්තුවට තිශබන බලය ්පසු
ලබාගැනීම හරහා රශට් ශවන්ක් වනවාෙ කියලා. පාර්ලිශම්න්තුව
විසුරුවා හැරීම ්ම්බන්නශයන් ජානාධිපතිවරයාට අමුතු බලයක්
ලබාගැනීමට සත්්ාහ කිරීම හරහා රටට ශහෝ ජානතාවට යහපතක්
ශවනවාෙ ශම් ගැන කාා කරනශකොටව එක අව්ථාාවක කියා
තිබුණාව පාර්ලිශම්න්තුව වැරැදි විධියට හැවනශරනවා නම්ව
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින බලය ජානාධිපතිවරයාට තිශබන්න
ඕනෑ කියලා. එශහම නම්ව මා ශම් කාරණයත් කියනවා.
පාර්ලිශම්න්තුව කියන්ශන්ව එක ජාන වරමක , ශයෝජානයක්.
ජානාධිපතිවරයා කියන්ශන්ව තවත් ජාන වරමක , ශයෝජානයක්. ව
ජාන වරම් ශෙකක්. එක ජාන වරමකින් තවත් ජාන වරමක් යට
කරන්න තව ශකශනලපට බලය ශෙන්න නීතියක් ්ම්පාෙනය
කිරීශම් ්ානාරණයක් නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුව වැරැශෙක් කරනවා
නම්ව එම වැරැශෙ ,  ථරය කර බලන්න පුළුවන් රමශේෙයක්
, ර්මාණය
කරනවා
ශවනුවටව
එක
පුශගලශයලපට
පාර්ලිශම්න්තුශේ බලය ්පසු ලබාගන්න නීති ්ම්පාෙනය කරනවා
නම් ක ශකෝචරර අභාගය ්ම්පන්න තත්ත්වයක්ෙ කියලා
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ිතතන්න. අපි වනතිය ුතත්ශත් ශම්වා ගැනි. ශම් පූර්වාෙර් ය වැරැදි
විධියට දුන්ශනොත් ශම් නීතිය අතට ගන්ශන් කා.ෙ ශම් කාලය තු
අශේ අතින් යමක් වනදු ශනොශවි කියලා පූර්ව , ගමනයකට
්වත්ව පසු කාලයක බලයට එන නායකයන් හැවනශරන ්කාරය
අනුව තමි එවැ,  යමක් වනවාෙ ශනොවනවාෙ කියලා තීරණය
වන්ශන්.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව 'කැබනට් මඩුඩලශආ
සීමාව ශවන්ථ කරන්ශන් නැහැව
කාරණය ්ශශ ෝනනවලින්
ඉදිරිපත් කරනවා' කියලා අධිකරණ ඇමතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට
්හතික ා.ණා. එවැ,  නීතියක් -්ශශ ෝනනයක්- යළි ශගශනන
එක ශහොඳි. ගැන ර ථනයක් නැහැ. නමුත් ශම් ්ශශ ෝනනවල
එක තැනක තිශබනවාව කැබනට් මඩුඩලයව , ශයෝජාය
ඇමතිවරුන්ව
රාජාය
ඇමතිවරුන්
කියන
වනයලුශෙනා
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැර තිශබන කාලශආත් භාරකාර
්ඩුක්ශේ තවදුරටත් ක්රියා කරනවා කියලා. එතශකොට ශමොකක්ෙ
ශවන්ශන් මැතිවරණයට අ, වන බලපෑමක් ඇති වීමි ශවන්ශන්.
අපි කියනවාව කැබනට් මඩුඩලය , ශයෝජානය වන පරිදි භාරකාර
්ඩුක්වක් පැවතිය ුතතුි කියා. නමුත්ව කැබනට් මඩුඩලශයන්
පිට , ශයෝජාය ඇමතිවරුන්ව රාජාය ඇමතිවරුන් තවදුරටත් එම
භාරකාර ්ඩුක්ශේ තනතුරු ෙරමින් එම වරර්ාෙ පාවි්චි  කරමින්
මැතිවරණය කරනවා නම්ව එතැනදී ්ථවාධීනත්වයට බානාවක්
එල්ල වන බව අප අමතක කරන්න ශහොඳ නැහැ. මම ිතතනවාව
ශම්වා අප ්ලකා බැලිය ුතතු මූලික කාරණා කියලා.
ශම් ්ශශ ෝනන පිළිබඳ ්මාජාශආ පවතින තත්ත්වය
ශමොකක්ෙ ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන
් ශේලාශේ මම පාර්ලිශම්න්තුශේ විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරයලප
හැටියට කටුතතු ක ා.

ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශෙකක කාලයක්
පමණි තිශබන්ශන්.

ගුණ ති්ථ් අ්  නායක ම හ ා

(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව මට විනාඩි පහශ ොවක
කාලයක් තිශබනවා කිේවා.

ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

කාලය අක් කරලා තිශබන්ශන්ව ගරු මන්ත්රීතුම, . විනාඩි 1 ක්
තමි ඔබතුමාට ලබා දීලා තිබුශඩු.

ගුණ ති්ථ් අ්  නායක ම හ ා

(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

නැහැව නැහැ. මට විනාඩි 14ක් තිශබනවා කිේවා. විපක්ෂශආ
රනාන ්ශවිනායකතුමාශගන් අහන්න. "මම විනාඩි 14ක් කාා
කරනවා" කියලා මම කිේවා. , ්ා මට ලබා දී තිශබන ශේලාව
අක් කරන්න එපා.

ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

එශහම නම්ව ඔබතුමන්ලාශේ පක්ෂයට ලබා දීලා තිශබන
කාලශයන් තමි අක් කරන්න ශවන්ශන්.
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ගුණ ති්ථ් අ්  නායක ම හ ා

(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

මට මුලින් විනාඩි 20ක් ලබා දීලා තිබුණා. ක විනාඩි 14ට අක්
ක ා. ෙැන් ක විනාඩි 1 ට අක් කරන්න එපා. මට කාා කරන්න
ඉඩ ශෙන්න.
මම කියමින් වනටිශආ ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ගැනි. එය ශගන ් ශේලාශේ මම විපක්ෂශආ
මන්ත්රීවරශයලප හැටියටි වනටිශආ.
ශවලාශේ ්ඩුක්ව අපට
කිේවාව ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා ටික ශගන එනවා කියලා. අපි
කට පක්ෂව අත එශ්ේවා. ෙහඅට වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගන ් ශවලාශේ අපි එයට විරුශන ා.ණා. අපි එයට
පක්ෂව ඡන්ෙය රකා කශ ේ නැහැ. අපට ශපනුණාව මඟින් යම්
්කාරයකින් ජානාධිපතිවරයා ්තු කරගැනීමට හෙන අසීමිත
බලය. අපි කට විරුශන ා.ණා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගන ් ශවලාශේත් මම කට ්හශයෝගය දුන්නා.
මාත් එයට පක්ෂව අත එශ්ේවා. ශකන් රජාාතන්ත්රවාෙයට
මානුෂික මුණු වරක් ලැශබනවා කියලා අපට ශපනුණා. හැබැිව
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ශමොකක්ෙ
ශවන්ශන් එය ශගන එමින් කියනවා නම්ව "යළි වතාවක් අපි
යන්ශන් 1972 වයව්ථාාවට" කියලාව ශේ.්ර්. ජායවර්නන ිතටපු
ජානාධිපතිතුමා ශගන ් වයව්ථාාවව "බණුබූත වයව්ථාාවක්"
කියලා අර්ා , රූපණයක් දීලා අපි යළිත් එතැනට යන්ශන්
ශකොශහොමෙ කියා මම අහනවා. පවතින තත්ත්වශයන් ඉදිරියට
යනවා මි්ව අපට ්පසු ිතටපු තැනටම ගමන් කරන්න පුළුවන්ෙ
කියලා මම අහනවා.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව ශම් ගැන පවතින ්මාජා
කතිකාව දිහා බලන්න. විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
පිළිබඳ මහා ්ශ රත්නය කියන කාා බලන්න. විශ ේෂශයන්ම
රාමඤථඤ මහා , කාශආ ්ශ ්භාව ශම් ්ම්බන්න , ශේෙනයක්
, ලපත් ක ා. එම ්ශ ්භාව ශවනුශවන් අතිපූජාය අත්තශගශන්
ා්න රතන ්ථවාමීන් වහන්ශ්ේ රකා කශ ේ ශමොකක්ෙ "විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මගින් කර ඇත්ශත් ශම් රශට්
ඉදිරි ගමනට ්ානනීය ලක්ෂණ එකතු කිරීමක් ශනොවව රට
්ප්ථ්ට ගමන් කරවන , ශෂේනනීය ්ානක එකතු කිරීමක්"
කියලාි සන්වහන්ශ්ේ රකා කශ ේ. වාශේමව ශ්රී ලශකා අමරපුර
මහා ්ශ ්භාශේ මහා ශල්ඛ්කාධිකාරිව අතිපූජාය පල්ශලකන්ශශ
රතන්ාර අනුනායක ්ථවාමීන් වහන්ශ්ේ රකා කර තිශබනවාව
1972 හනාන්වා දුන් ජානාධිපති රමයට එො වනට විරුශන වූ බවත්ව
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්මත ා.වශහොත්
"ශපොල්ශපොට්" වැ,  නායකශයලප , ර්මාණය විය හැකි බවත්ව එය
්මාජා අව යතාව ශනොවන බවත්. විතරක් ශනොශවිව අතිපූජාය
මුරුත්ශතට්ටුශේ ්නන්ෙ නායක ්ථවාමීන් වහන්ශ්ේ රකා කර
තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගන එනවා නම්ව එය මහා ්ශ රත්නශආ අනුමැතිය ඇතිව විය
ුතතුිව මි් මහා ්ශ රත්නශආ අනුමැතියක් නැතිව එය ශගන
එනවා නම්ව ඕනෑම අභිශයෝගයක් භාර ශගන ඊට විරුශනව ක්රියා
කරන්න ලෑ්ථතිි කියා සන්වහන්ශ්ේ රකා කර තිශබනවා.
අතිපූජාය ඇල්ශල් ගුණවශ ්ථවාමින් වහන්ශ්ේ රකා කරන්ශන්
ශමොකක්ෙ
පුශගලශයක් දිහා බලා වයව්ථාාව හෙන්න එපා.
එශහම ා.ශණොත්ව ශම් වයව්ථාාව ජානතා ශක්න්්රීය වයව්ථාාවක්
ශනොශවි
කියලා සන්වහන්ශ්ේ රකා
කරනවා. අ්ථගිරි
පාර් ථවශආ අනුනායක අතිපූජාය නාරම්පනාශේ ්නන්ෙ ්ථවාමින්
වහන්ශ්ේ රකා කරන්ශන් ශමොකක්ෙ ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ යහපත් ශශ තවදුරටත් ඉදිරියට ශගන යන්න ක්රියා
කරන්න. එය අශහෝවන කරන්න එපා කියලාි සන්වහන්ශ්ේ රකා
කශ ේ.
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විශ ේෂශයන්ම කශතෝලික රෙගුරු ්ශගමය , ශේෙනයක් , ලපත්
කර තිශබනවා. එිත විශ ේෂ කාරණා කිිතපයක් තිශබනවා. තුලන
හා ්ශවරණ ලක්ෂණවලින් ශතොරව පුශගලයන් තු
බලය
්ශශක්න්ද්රනය කරනව ්මාජාවාදි ජානරජායට ශනොගැ ශපන හා
යහපත් ශනොවන විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ඉදිරියට ශගන යා ුතතු ශනොවන බව සන්වහන්ශ්ේලා පැහැදිලිව
රකා කරනවා.
ඊටත් වඩා වැෙගත්ම කාරණයක් තිශබනවා. තමිව විජායෝ
රාජාපක්ෂ මහත්මයාශේ කාාව. විජායෝ රාජාපක්ෂ මහත්මයා
කියන්ශන්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හෙන්න
පීතෘත්වයක් ලබා දුන් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක්. එතුමා
ඉන්නවාව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ. එතුමාශේ ලිුතමක් මම දුටුවා.
ශමොකක්ෙ
ලිුතම
තමිව එතුමා ඔක්ශතෝබර් මා්ශආ 12 වන
ො ජානාධිපතිතුමාට ලියා තිශබන ලිුතම. "ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශලොව පවතින දුෂථටතම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශල් සපකල්පනය ක ත්ව එම ්ශශ ෝනනය ්ම්මත
ශනොක ා නම්ව ඔබ අෙ ජානාධිපතිවරයා ශනොවන බව වනිතපත් කර
ගන්න" කියලා එතුමා කියනවා.
විතරක් ශනොශවිව එතුමා
කියනවාව "විනායක ජානාධිපතිවරයාට ලැශබන අසීමිත බලය ්ිතත
අවනපත මුවහත් කිරීම හරහා අනුරාේතිකයා වත්මන්
ජානාධිපතිවරයාශේ ශගල වනඳිනු ඇත" කියලා. ශම්වා අපි අවනානය
ශයොමු කරන්න ඕනෑ කාරණාි.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව මශේ කාාව අව්න්
කරන්න ශපර තව එක කාරණයක් කියන්න මා කැමැතිි.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය කියන්ශන්ත් ශම්
රශට් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට කළු පැල්ලමක් එකතු කරන
්ශශ ෝනනයක්. අධිකරණ ඇමතිතුමා ්භාශේ ඉන්න , ්ා මා
කියන්න කැමතිිව වයව්ථාාවක් ්ක්ථ ක ුතතුව තිශබන්ශන්
පාලකයන් ශවනුශවන් ශනොව ජානතාව ශවනුශවන් බව. එය
ශහොඳින් මතක තබාශගන ක්රියා ශනොකශ ොත්ව අප තාවකාලිකව
ගන්නා පියවරවලින් ශම් රශට් ජානතාවශේ අශේක්ෂා
බඳ
වැශටනවාය කියන එක මම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතිි.
ශබොශහොම ්ථතුතිි.

[අ.භා. 1.26]

ගුණ ඩල්ථ අලහප්තපුණම  ම හ ා (විු ලිබල අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும - மின்சக்தி அகமச்சர்)

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Power)

ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව , ර්මාණය කරපු එක්්ත් ජාාතික පක්ෂශආ ිතටපු මහ
ශල්කම්තුමාශේ කාාශවන් පසුව ශම් ්භාව ්මන්ත්රණය කරන්න
ලැබීම එක පැත්තකින් ශගෞරවයක් යැි මා වි ථවා් කරනවා. ගරු
, ශයෝජාය කාානායකතුම, ව අෙ අපි ශම් ්ාක්චඡා කරන්ශන් 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ශගන එන විවනවන ්ශශ ෝනනය පිළිබඳි.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳ විතරක් ශනොව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ඉතිහා්ය පිළිබඳ ්ටහනක් ශම් ්භාව
හමුශේ තියන්නට ඕනෑ කියලා මම ිතතුවා. අප රශට් අා.රුදු
විවනතුනක් ක්රියාත්මක වූ ශ්ෝල්බරි වයව්ථාාව ශවනුවට තමි
1972 ජානරජා වයව්ථාාව , ර්මාණය වන්ශන්.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව ්රාර්ය ශකොල්වින් ්ර්. ෙ
වනල්වා මැතිතුමා ශම් රශට් කීර්තිමත් ශශ පාලනඥයනයලප විධියටව
වයව්ථාා වි ාරෙයලප විධියට ව්ර ශෙකහමාරක් ති්ථශ්ේ ්ාක්චඡා

1469

1470

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඩල්ථ අලහේශපරුම මහතා]

කරලා ශගන ් 1972 ජානරජා වයව්ථාාව අශේ රශට් අවා්නාවට
අා.රුදු 6ි බලාත්මක වන්ශන්. ශ්ෝල්බරි වයව්ථාාව ක්රියාත්මක
ා.ශඩු අා.රුදු 2 ි. 1972 ජානරජා වයව්ථාාව ක්රියාත්මක ා.ශඩු
අා.රුදු 6ි. 1972 වර්ෂශආ අතිගරු ශේ.්ර්. ජායවර්නන ිතටපු
ජානාධිපතිතුමා ශම් වර්තමාන වයව්ථාාව , ර්මාණය ක ා. ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ශහෝ විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ලු  වන්ශන් නැතිව මා මුලින්ම ඔබට
කියන්නට ඕනෑව 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ශකොිතරම්
අශශ පාල, ක ෙ කියලා; ශකොිතරම් අවිෙයාත්මකෙ කියලා;
ශකොිතරම් රාශයෝගිකත්වශයන් තත් ශවලාෙව අවිඤථඤාණකෙ
කියලා. ශම් රට ප මුශවන්ම එම කාරණය ශත්රුම්ගන්නට ඕනෑ.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවට ප මුවන වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන එන්ශන්
ලපමන අරමුණක් ්ඳහා ෙ ගරු වනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක
මැති, ය ශමරට ශබශහවින් ශගෞරවයට පාත්රව වනටි නාිකාවක්.
එතුමියට එශරිතව ජානාධිපති පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් ්භාව
ශගොඩනගනවාව එතුමියශේ රජාා අිතිය අිතමි කරන්න. එතුමිය
අධිකරණය හමුවට යනවා. අශේ ඇපැල් ස්ාවිය තීන්දුවක්
ශෙනවාව ඉතිහා්යට බලපාන ්කාරයට එය විභාග කරන්න බැහැ
කියලා. මා කියන කාරණය වැරැදි නම් , වැරැදි කරන්න. ප මුවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන එන්ශන් ශවනුශවන්.
අතීතයට බලපාන විධියටි වනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක
මැති, යශේ රජාා අිතිය අිතමි කිරීම ්ඳහා වූ ජානාධිපති පරීක්ෂණ
ශකොමිෂන් ්භාව පිිතටුවන්ශන්. ශමය එක සොහරණයක්.
ශකොිතරම් ශපෞශගලික අරමු
ශවනුශවන් ශම් වයව්ථාා
්ශශ ෝනන පාවි්චි  ක ා ෙ කියලා කියන්න ශම් එක
සොහරණයක්.
විතරක් ශනොශවිව විශ ේෂශයන්ම ශම් ්භාශේ ඉන්න නවක
මන්ත්රීවරු ෙැන ගන්නට ඕනෑ අපූරු ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයක් තිබුණා.
තමිව ශෙොශ ෝථවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය. අපි අෙ ඉන්ශන් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ. ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව
ශෙොශ ෝථවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශමොකක්ෙ
රත්නපුර දි්ථ්රික්කශආ කලවාන ්්නශආ අශිරත්න පිලපිටිය
කියන ගරු මන්ත්රීතුමා ශම් ්භාව , ශයෝජානය ක ා. ශ්රී ලශකා
ශකොමිුත, ්ථට් පක්ෂශආ නායකයලප වූ ්රත් මුත්ශතට්ටුශේගම
පරාජිත අශේක්ෂිතයා අධිකරණයට යනවා
මැතිවරණයට
අො ව.
නක්ශවන් මුත්ශතට්ටුශේගම මැතිතුමා ජායග්රහණය
කරනවා. අශිරත්න පිලපිටිය මහත්මයාට ශගෙර යන්න වනශන
ශවනවා. මම ශම් ඉතිහා්ශආ ලප ශගොඩක් අා.්ථ්න්න හෙනවා
ශනොශවිව ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, . ශමොකක්ෙ එො
්ඩුක්ව ගත්ත තීන්දුව ්ඩුක්ශේ තීන්දුව තමිව ශෙොශ ෝථවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන ම! එශ්ේ කරලා
224ක්ව තිබූ පාර්ලිශම්න්තුශේ ්්න ්ශඛ්යාව 226ක් බවට පත්
ක ා. ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව එො ශම් ්භාව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත ්ම්මත ක ා.
නමුත් පසුව ක ක්රියාත්මක ශනොකර ිතටපු එක ගැන අපි ්තුටු
ශවනවා. නමුත්ව ක ්ම්මත ක ා. ශෙොශ ෝථවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඇති ා.ශඩු එශහමි.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව 1972දී හෙපු ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ශම් ශවනශකොට 19 වතාවක් ්ශශ ෝනනය කරලා
තිශබනවා. ශම් ්ශශ ෝනන 19න් ෙහඅට වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය හැර අශනක් වනයලු ්ශශ ෝනන කරලා තිශබන්ශන්
1972 වයව්ථාාව , ර්මාණය කරපු එක්්ත් ජාාතික පක්ෂශආ

්ඩුක් විවනන්මි. [බානා කිරීමක්] තුශනන් ශෙකක් තිබු
්ඩුක්ව. ගරු අනුර දි්ානායක මන්ත්රීතුමාත් එකඟි. ගරු
, ශයෝජාය කාානායකතුම, ව 1972 ඉඳලා 1922 ශවනශකොට
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ්ශශ ෝනන 1 ක් එනවා. ශම් ්ශශ ෝනන
19න්ව 12ක්ම 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ , ර්මාපකයන්
විවනන්ම ශගන ් ්ශශ ෝනන. ශකන්ම ශත්ශරනවාව ශම්ක
්රම්භශආදීම ශකොි තරම් පටු අරමු ඇතිව ශගනාපු ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් ෙ කියලා. එක කාරණාවක්.
අශනක් කාරණාව තමිව ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට අා.රුදු
(2ක් ශවනවා. අා.රුදු (2ක් ඇතු තදී ්ශශ ෝනන 20ක් කියලා
කියන්ශන්ව අා.රුදු 2ි මා් 2කට ්ශශ ෝනනයක් ඇවිල්ලා
තිශබන බවි. එතශකොට ශම්ක ශපොඩි එකාශේ ලිුතම වාශේ එකක්
ශන්. ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් එශහම ශවන්න පුළුවන්ෙ ගරු
, ශයෝජාය කාානායකතුම, ව මම ශම් ්භාශේ වාර්තාවීම ්ඳහා
ශම් ශශ කියන්නම්. ඇශමරිකා එක්්ත් ජානපෙශආ තිශබන
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට අා.රුදු 2 ක්. හැබැිව ්ශශ ෝනන කීයෙ
්ශශ ෝනන 27ි. ඕ්ථශේලියාශේ තිශබන ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට
අා.රුදු 119ක්.
්ශශ ෝනන කීයෙ ්ශශ ෝනන 9ි. ෙලප
ශකොරියාශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට අා.රුදු 72ි; ්ශශ ෝනන 9ි.
අා.රුදු 2 ක් ති්ථශ්ේ ඇශමරිකා එක්්ත් ජානපෙශආ එක
්ඩුක්රම වයව්ථාාවි තිශබන්ශන්. අ්ල්වැවන වනශගේපූරුශේ
තිශබන ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට අා.රුදු 44ි.
ක ත, 
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්. හැබැිව ශම් වනශතක් වනදුව තිශබන්ශන්
්ශශ ෝනන 2ි. අා.රුදු 72ක් පැරණි ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්
තිශබනවා ජාපානශආ. අා.රුදු 72ටම ගරු , ශයෝජාය
කාානායකතුම, ව ්ශශ ෝනන එකක්වත් ශවලා නැහැ.
කියන්ශන්ව ශකොිතරම් විෙයාත්මක දිුත
ශශ පාල, ක
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ෙ ්ම්පාෙනය ශවලා තිශබන්ශන් කියලා
බලන්න. ශම් වරෙ තිශබන්ශන් ශමතැනි. අපි ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාාව කියන්ශන්ව අතීතය. විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය කියන්ශන්ව වර්තමානය. අපි ෙැන්
ශමොකක්ෙ ශම් කරන්ශන් අතීතය ්හ වර්තමානය අතර තිශබන
ශශ පාලන ශකෝපය ශවනුශවන් අපි අශේ කාලය ශවන් කර
ගන්නවා. හැබැිව අශේ ශම් ්භාව ශමොකක්ෙ කරන්න ඕනෑ ගරු
, ශයෝජාය කාානායකතුම, ව මම ශයෝජානා කරන්ශන් ශම් ්භාව
ශම් යාාර්ාය පිළිඅරශගන කටුතතු කරන්න ඕනෑ කියලාි. ශම්
්ඩුක්වත්ව ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාත් නව ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් ්ම්බන්නශයන් රටට දීපු ශපොශරොන්දුවක් තිශබනවා.
, ්ා අපි නව වයව්ථාාවක් ශවනුශවන් ්ාක්චඡාවකට ශම්
්භාව පරිවර්තනය කරන්නට ඕනෑ. ශම් ්ාක්චඡාව අතීතය ්හ
වර්තමානය අතර ගැටීමක් ශවනුශවන් ශවන් කරන්ශන් නැතිව
අනාගතය පිළිබඳ ලලොි ්ාක්චඡාවක් බවට පත් කර ගන්නට
ඕනෑ.

ගුණ ම න්ත්රීවරතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ක කරන්න ශම් අව්ථාාව ශහොඳි.

ගුණ ඩල්ථ අලහප්තපුණම  ම හ ා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශබොශහොම ්ථතුතිි.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව , ෙහවනන් පසු අා.රුදු 7 ට
අපට වයව්ථාා තුනි. තුන්වැ,  වයව්ථාාවට අා.රුදු (2ි;
්ශශ ෝනන 20ි. අපි ශමොන ශශ පාලන මතවාෙය ෙැරුවත්ව අපි
ශම් යාාර්ාය පිළිගන්න ඕනෑ. මම ශම්
ගැනි කියන්න
හෙන්ශන්.
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ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව "රට හෙන ශ්ෞභාගයශආ
ෙැක්ම"
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාශේ මැතිවරණ
රකා නයි. එිත ේ වැෙෑරුම් රතිපත්තියක් ගැන ්ඳහන්
කරනවා. ේ වැෙෑරුම් රතිපත්තිශආ හතරවැ,  කාරණාව තමි
"ජානතාවට වග කියන වයව්ථාා රති්ශ්ථකරණයක්." ශගෝමාභය
රාජාපක්ෂ මැතිතුමා එිත ශමශහම ලියනවා:
"ශශ පාලන පක්ෂවල ්හ
වාශආ නායකින්ශේ සවමනා
එපාකම් ්හ ශපෞශගලික අභිලා යන් ශවනුශවන් ශ්රී ලශකාශේ
්ඩුක්රම වයව්ථාාව භාවිතා ක ුතගය අව්න් කර
අශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ වනදු කර තිශබන වයාූලලත්වය
පිටුෙකිමින් ජානතාවශේ පරමාධිපතය බලය රමුඛ්ත්වශආ තබා ක්රියාත්මක
කරන නව වයව්ථාා රති්ශ්ථකරණයක් අපි ශනොපමාව ඉදිරිපත්
කරන්ශනමු."

එතැ, න් නතර ශවන්ශන් නැතිවව "ජාාතික ්මගියට මග කියන
රජාාතන්ත්රවාදි පාලනයක්" කියන ශත්මාව යටශත් එතුමා
තවදුරටත් ශමශහම ලියනවා:
"වත්මන් වයව්ථාාව පිළිබඳ ්මාජාශආ ඇත්ශත් රබල විශේරනයකි.
එිත අක්පාක් දුරු කිරීමට ශගනා 19වන ්ශශ ෝනනශයන් වනදු වූශආ ර ථන
නැති කිරීමට ශගෝථ නැති ර ථන ඇති කිරීමකි.
එබැවින් ශලෝක බලවතුන්ශේ ්හ ජාාතයන්තර රාජාය ශනොවන
්ශවිනානවල අභිලාෂයන් ශවනුවට ජානතාවශේ අභිලාෂයන් මත නව
වයව්ථාාවක් හනාන්වා දීමට අප කටුතතු කරන්ශනමු."

එතුමා එිත තවදුරටත් ශමශහම කියනවා:
"විනායක ජානාධිපති රමයව මිර මැතිවරණ රමයව ප ාත් ්භා
රමයව නීතිශආ ්ධිපතය ්විමත් කිරීම වැ,  ක්ශෂේත්ර වනයල්ල ම
වයව්ථාා ්ම්පාෙනශආ දී අවනානය ශයොමු ශකශර්."

මම කියන්ශන් ෙැන් ශමන්න ශම් ්ාක්චඡාව ්ඳහා ශම් ්භාව
රටට ්රානනා කරන්න ඕනෑ කියලාි.

ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුම, ව ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක්
තිශබනවා.

ගුණ ඩල්ථ අලහප්තපුණම  ම හ ා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශහොඳි ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, .
ශම් මැතිවරණ රමය ගැන ශමොශහොතකට බලන්න. ශම්
මැතිවරණ රමශආ , ර්මාපකශයෝ රවනශධිශආ රටට කිේශේ
ශමොකක්ෙ අශේ පක්ෂයට හැමොම බලයට එන්න පුළුවන්
මැතිවරණ රමයක් අපි හැදුවාය කිේවා.
ක ලේජාාවට
කාරණයක්ෙව ්ඩම්බරයට කාරණයක්ෙ එශහම තමි රවනශධිශආ
කිේශේ. ෙැන් ශම් රශට් මැතිවරණ රමය දිහා බලන්න. ෙහනව
වන ්ශශ ෝනනශයන් මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව පිිතශටේවා.
හැබැිව
ශකොමි්මට ෙත් නැහැ. ෙහනව වන වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අනුව එිත ්ාමාජික ්ශඛ්යාව තුනි. ගණපූරණයත්
තුනි. ්ාමාජිකශයක් අ්නීප ා.ශණොත් ශකොමි්ම අකර්මණයි.
පිළිබඳවවත් කල්පනා කරලා නැහැ. නමුත් මම කියන්න
හැදුශේ ක ශනොශවි.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව අශේ රශට් වයව්ථාාපිත
්යතන හතරක් තිශබනවා.
තමිව විනායක ජානාධිපතිව
පාර්ලිශම්න්තුවව ප ාත් ්භාව ප ාත් පාලන ්යතන. විනායක

ජානාධිපතිවරයා ශතෝරා ගන්න රමශේෙය ශවන්ථ ශවන්න පුළුවන්.
ක ඕනෑම රටක එශහමි. අශනක් ්යතන තුන ශවනුශවන්
තිශබන්ශන් මැතිවරණ රම තුනක්. එකින් එකට ශනොගැ ශපන
මැතිවරණ රම තුනක්. පාර්ලිශම්න්තුව ්මානුපාතික රමය මත
පෙනම් ශවලා තිශබනවා. ප ාත් පාලන මැතිවරණ වනයයට 60ක්
ශකොට්මා් මට්ටමින්ව වනයයට (0ක් ්මානුපාතික රමයට. 2017
අශක 17 ෙරන ප ාත් ්භා ඡන්ෙ විමසීම් ්ශශ ෝනනය අනුව ප ාත්
්භාශේ වනයයට 40ක් ශකොට්මා් මට්ටමින්ව වනයයට 40ක්
්මානුපාතික රමය ඇතුශ ේ. එශහම නැත්නම් වා පවත්වාශගන
යන්න බැහැ.

ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ගරු ඇමතිතුම, ව
තුශන්ම හරය ්මානුපාතික රමය.
ඡන්ෙ රම තුනක් බව ඇත්ත.
පක්ෂයට ලැශබන මන්ත්රී ධුර
්ශඛ්යාව තීරණය කරන්ශන් ්මානුපාතිකත්වශයන්. ශම් තුශන්ම
හරය
ක. ශවන්ථ ශවන්ශන්ව
ක ිතමිවන මන්ත්රීවරයා
ශකොශහොමෙ ශතෝරා ගන්ශන් කියන ශකොට් විතරි.

ගුණ ඩල්ථ අලහප්තපුණම  ම හ ා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව
හැශරන්නට
මහජානතාවට ඍජුව
වගකියන මන්ත්රීවරශයක්ය කියන කාරණයත් ඉතා වැෙගත්.
කියන්ශන්ව -

ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ප ාත් පාලන ඡන්ෙ රමයව -

ගුණ ඩල්ථ අලහප්තපුණම  ම හ ා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

්මාශවන්න.
තිශබන්ශන්.

මට

විනාඩි

ශෙකක

කාලයක්

පමණි

ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාට , යමිත කාලය නම් අව්ානි.

ගුණ ඩල්ථ අලහප්තපුණම  ම හ ා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

්මානුපාතික මැතිවරණ රමය ඇතුශ ේ තිබු
නනාත්මක
රගතිශීලි ලක්ෂණය තමි සුළුතරශආ මතය , ශයෝජානය වීම. අපි
එය ්රක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. එිත රනාන කාරණය විධියට අපි
ෙකිනවාව -

ගුණ අනුර දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

ජානතාවශගන්ව -

ගුණ ඩල්ථ අලහප්තපුණම  ම හ ා

(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ශම් ්ාක්චඡාවට මම කැමැතිි. නමුත් ශවලාව පි බඳව
ර ථනයක් තිශබනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඩල්ථ අලහේශපරුම මහතා]

ගරු , ශයෝජාය
කාානායකතුම, ව අනුර දි්ානායක
මන්ත්රීතුමා මශේ විනාඩි කිිතපයක් ගත්තා. ගරු , ශයෝජාය
කාානායකතුම, ව ශම් රශට් ජානතාව වි ාල ජානවරමක් ඇතිව
අතිගරු ජානාධිපති ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමාට බලය ලබා
දුන්ශන් අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශවනුශවන්. ක අතරමැදි
තත්ත්වයකට යන අව්ථාාවක් තමි අෙ අපි ශම් ්ාක්චඡාවට
භාජාන කරලා තිශබන්ශන්. ශම්ක අතරමැදි තත්ත්වයක්. නමුත්
පසුගිය ්තිශආත් ජානාධිපතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව වගකීශමන් රටට
කිේවාව එතුමාශේ ධුර කාලශආ ශෙවැ,  ව්ර , මාවීමට රාමව
කියන්ශන් 2021 ශනොවැම්බර් 16ශව,  ොට රාම නව ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් ශවනුශවන් අපි රශට් ජාන මතය කරාශි කරනවා
කියලා. ශමන්න ශම්කට අපි කා.රුත් එකතු ශවමු.
ශම්
්ාක්චඡාශේ අක්පාක් තිශබන්න පුළුවන්. විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේත් අක්පාක් තිශබන්න පුළුවන්. නමුත් මම ශයෝජානා
කරන්ශන්
ශවනුශවන් නීශරෝගි ්ාක්චඡාවක් අපි පවත්වමු
කියලාි. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය වූ රටවල් පහක
ලැි්ථතුවක් මම කිේවා.
රටවල් පශහේම තිශබන මහා ශපොදු
්ානකය ශමොකක්ෙ ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව එම රටවල්
පහම - ඇශමරිකා එක්්ත් ජානපෙයව ජාපානයව වනශගේපූරුවව ෙලප
ශකොරියාව යනාදී ශම් හැම රටක්ම ඟා කර ගත් දිුත ව කියන
කාරණය තමි
මහා ශපොදු ්ානකය.
, ්ා අශේ රශට්
ජානතාවශේ රගමනය ශවනුශවන්ව අනාගතය ශවනුශවන් අපි
රශේ
විය ුතත්ශත් ශමන්න ශමතැනටි කියන කාරණය
අවනාරණය කරනවා. අපි ශමම ්ඩුක්රම වයව්ථාාව , ර්මාණය
කරන්නට ඕනෑ.
බ්රහම් ලින්කන් Oval Office එශක් දී
කාානායක ඉදිරිපිට ෙණින් වැටිලා ෙහතුන් ශව,  වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ දී ්යාරනා කරමින්ව බැගෑපත් ශවමින් ඉල්ලා
වනටියාව "ගරු කාානායකතුම, ව අෙ ශම් රශට් ජීවත් ශවන ලක්ෂ
්ශඛ්යාත මි, සුන් ශවනුශවන් ශනොශවිව අනාගතශආ ශම් රශට්
පුරවැවනයන් බවට පත් ශවන මිලියන ්ශඛ්යාත මි, සුන් ශවනුශවන්
ශම් වයව්ථාාව අපි අනුමත කරන්න ඕනෑ" කියලා. අන්න
අරමුණින් අපි කටුතතු කශ ොත් ශම් රශට් වනශහලව ෙමි ව මු්ථලිම්ව
බර්ගර්ව මැශල් වනයලු දූ-පුතුන් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. කිවනදු
දිනයක අපි අතර පර්ථපරයන් ශගොඩ නැශඟන්ශන් නැතිව
ජානතාවශේ රගමණය මත පෙනම් වූ අලුත් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් ශවනුශවන් ශම් ්භාශේ ්ාක්චඡාව ශවන්ථ කරමු
කියලා මා ්රානනා කරනවා.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව කාා කරන්න අව්ථාාව
ලබා දීම ්ම්බන්නශයන් ඔබතුමාට නැවතත් ්ථතුතිවන්ත ශවමින්
මා , හඬ වනවා.

ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මී ඟටව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා - [්භා ගර්භය තු
නැත.]

ගරු ලපමාර ශවල්ගම මහතා.
[අ.භා. 1.(2]

ගුණ කුම ාර තවේගම  ම හ ා
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව මම කාාව ්රම්භ
කරන්ශන් ශේ.්ර්.ජායවර්නන මහත්මයාශේ කාලශආ වනට අශේ
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ගැන පැහැදිලි කරමින්. ක සුදුසුි කියා
මම ිතතනවා. ශමොකෙව මම ශශ පාලනයට පිවිවනශආ ගරු
වනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැති, යශේ වකවානුශේ දී. එතුමියට
පින් වනශන ශවන්න තමි මම ශශ පාලනයට ඇවිල්ලා

1474

මන්ත්රීවරයලප ා.ශඩු. තරුණ විශආදීම ශශ පාලනය ්රම්භ ක
මා මුලින්ම ෙැක්ක ශෙයක් තමි -ගරු ඩල්ථ අලහේශපරුම
ඇමතිතුමාත් කිේවා වාශේ- අශේ නාිකාවශේ රජාා අිතිය
අශහෝවන කිරීම. ඇත්තටම ක අශේ හෙවතට ෙැනු ශෙයක්. එො
1922 ශහක්ටර් ශකොිබෑකක්ව මහත්මයා ඡන්ෙය ඉල්ලන
ශවලාශේ එතුමිය ශේදිකාවට නැුවණාට එතුමියට කාා කරන්න
බැරිා.ණා. අෙ අපි මුඛ්වාඩම් ෙමාශගන ඉන්නවා වාශේ එො
එතුමියත් මුඛ්වාඩමක් ෙමාශගන තමි පැලවත්ත කියන ගශම්
මහජාන රැළියට ්හභාගි ා.ශඩු. එතුමියට මහජාන රැළියක කාා
කරන්න බැරිා.ණා.
වාශේ මහ අශීලාරාර ශල් කටුතතු ක
තත්ත්වයක් එො තිබුණා. එො ශේ.්ර්. ජායවර්නන මහත්මයා
ශගනාපු ්ඩුක්රම වයව්ථාාව අනුව එතුමා කටුතතු ක ා.
මට මතක හැටියට 1926-1927 ව්ශර් දී වාශේ ෙහතුන්වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්මත
කරන්න ඉ්ථශ්ල්ලාව වශම් වනයලු
පක්ෂ එකතු ශවලා
පිටශකොටුශේ ශබෝගහ ඟ වි ාල සශශ ෝණයක් පැවැත්ා.වා. එම
සශශ ෝෂණය කශ ේව ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ප ාත් ්භා පිිතටුවන එකට විරුශනව. ප ාත්
්භා පිිතටුවීමට විරුශනව තමි එො අපි සශශ ෝෂණ කශ ේ.
වනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැති, යව අනුර බඩුඩාරනායක
මැතිතුමා ඇතුළු අපි වනයලුශෙනාම ශබෝගහ ඟ සශශ ෝෂණය
කරනශකොට අපට කනාළු ගෑ්ථ ගහලාව බැටන් රහාර එල්ල ක ා.
අව්ථාාශේ වනයලුශෙනාම දිේවා. අන්තිමට ශබෝගහ ඟ ඉතුරු
ා.ශඩුව මිතන්ෙ විශේශ්ේකර මහත්මයාිව ්ථවාමින් වහන්ශ්ේ
නමලපත් විතරි. මිතන්ෙ විශේශ්ේකර මහතාශේ පුතා ෙැන් ශම්
ගරු ්භාශේ ඉන්නවා. අශනක් ඔක්ශකෝම පැනලා දිේවා. එවැ, 
කෲර වයව්ථාාවක් එක්ක තමි අපි එො ජීවත් ා.ශඩු.
මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මහත්මයාත් එො කට විරුශන ා.ණා. එො
එතුමාත්
සශශ ෝෂණයට ්හභාගි ා.ණා. මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
මහත්මයා ඇතුළු අපි වනයලුශෙනාව "ජානාධිපතිවරශයක් එපා"
කියන තීරණශආ එො ිතටියා. "ජානාධිපතිවරශයක් එපා" කියන
ශත්මාව තමි අපි හැමොම ශග, ්චශ්ච.
කාලශආ ගරු ඩල්ථ
අලහේශපරුම මැතිතුමාව අනුර බඩුඩාරනායක මැතිතුමා ඟ වැඩ
කශ ේ. "ජානාධිපතිවරණය එපා" කියන ශත්මාශේ ඉඳශගන තමි
වැඩ කශ ේ. එක දිගටම අශේ slogan එක ා.ශඩුව
"ජානාධිපතිවරශයක් එපා" කියලාි. ශම් මෑතක් වනශතක්ම අශේ
ශත්මාව ා.ශඩු ක. රන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක ලපමාරතුශග මැති, ය
ජානාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වනශකොට ශමොකක්ෙ කිේශේව "මම
බලයට ්පු ගමන් ශම් වයව්ථාාව අශහෝවන කරනවා. ජානාධිපති
රමය ශම් රටින් තුරන් කරනවා" කියන එක තමි කිේශේ. නමුත්
එශහම කිේවාටව කශ ේ නැහැ. 2004දී මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
මහත්මයාත් කම කිේවා. එතුමා කිේවාව "බලයට ්පු ගමන්ම
මා ප මුශවන්ම කරන්ශන් ජානාධිපති රමය අශහෝවන කරන එක"
කියලා. එතුමා කව 2004දීත් කිේවා; 2010දීත් කිේවා. අපි
බලාශගන ිතටියා. අශේ නාිකාවශගන් පළිගත්ත ශම් වයව්ථාාව
ෙැන් අශහෝවන කරාවි කියලා අපි බලාශගන ිතටියා. නමුත්ව කිවන
ශකශනක් එය අශහෝවන කශ ේ නැහැ. රන්ද්රිකා ශනෝනා එය අශහෝවන
කරාවි කියලා අපි බලාශගන ිතටියා. මිතන්ෙ මහත්මයා එය
අශහෝවන කරාවි කියලා අපි බලාශගන ිතටියා. ශමොකෙව "භය
ශවන්න එපා අපි ශම්ක කරනවා" කියලා බලයට එන්න ඉ්ථ්ර
ශවලා මිතන්ෙ මහත්මයාත් කිේවා; රන්ද්රිකා ශනෝනාත් කිේවා.
නමුත්ව බලයට ්වාට ප්ථශ්ේ කශ ේ නැහැ.
අශේ වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මහත්මයා ජානාධිපතිවරණයට
ඉදිරිපත් ශවලාව යහ පාලන ්ඩුක්ව හෙපු ශවලාශේ ිතටපු
ජානාධිපති එතුමාට අශේ පක්ෂය භාර දුන්ශන් ශවන ශකොශහේවත්
ඉඳශගන ශනොශවිව එතුමා දිා.රුම් දුන්නාට පසුවො ගරු රමල්
රාජාපක්ෂ මහත්මයාශේ , ල , වශ්ේ දී. මාත් එයට ්හභාගි ා.ණා.
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අපි වනයලුශෙනාට කාානායක , ල , ව්ට එන්න කිේවා. එො
පත්ා.
අශේ අලුත් ජානාධිපතිතුමාත් ්වා. එතුමා මිතන්ෙ
මහත්මයාත් එක්ක කාමරයකට ගිිතල්ලා කාා ක ා. කාා කරලාව
එළියට ඇවිල්ලා ශමොකක්ෙ කිේශේ "ශම් තමි ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ
පක්ෂශආ අලුත් ්භාපති" කියලා තමි කිේශේ. ක තමි කිේශේ.
වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මැතිතුමාත් එක්ක ශබොශහෝ ශවලාවක් කාා
කරලා තමි ්ශේ. ඇවිත් අපි වනයලුශෙනාටම එශහම කිේවා. ඊට
පසුවො ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශආ මනයම කාරක ්භාව කැශඳේවා.
වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මහත්මයා ෙැන් ශම් ගරු ්භාශේ නැහැ.
නමුත්ව ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශආ ශල්කම්තුමාත් ිතටපු
ශල්කම්තුමාත් ෙැන් ගරු ්භාශේ ඉන්නවා. එො මනයම කාරක
්භාව කැශඳේවා. එතශකොට එතුමාශේ ්ාමාජිකත්වය අශහෝවන
කරලා තිබුණා; එතුමා suspend කරලා තිබුණා. ඊට ප්ථශ්ේ අශේ
ගරු අනුර ප්රියෙර් න යාපා මහත්මයාිව සුවනල් ශරේමජායන්ත
මහත්මයාි අශේ කැමැත්ත අනුව එතුමාට නැවතත් පක්ෂශආ
්ාමාජිකත්වය ලබා දුන්නා.
ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව එො කාානායක , ල
, වශ්ේ කාමරශයන් එළියට ඇවිත් වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මැතිතුමා
ශමොකක්ෙ කිේශේ "මම ෙැන් ජානාධිපති. මම ෙැන් ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ
පක්ෂශආ නායකයා. ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශආ නායකයා හැටියට
මාත් එක්ක එකතු ශවන්නව මම ඔබතුමන්ලාට ්ලකන්නම්. ශ්රී
ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශආ මන්ත්රීවරුන්ට ඇමති ධුර ශෙන්නම්"
කියලා. එතශකොට මම පක්ෂශආ සප ්භාපති. එො මම විතරි
නැඟිටලා කාා කශ ේ. මම නැගිටලා එතුමාට කිේවාව "්ර්ව
ඔබතුමා එක්ක මම එන්ශන් නැහැ. ශවන කා.රු ්වත් මම
එන්ශන් නැහැ" කියලා. එශහම කියලා එළියට බැ්ථ් ප මු මි, හා
මම! මම එළියට බැහැලා ශකලින්ම ගිශආ මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
මහත්මයා හමුශවන්නි. එතුමා මා බොශගන මට 'සම්මා' එකලපත්
දුන්නා.
කාලශආ ශකොශරෝනා තිබුශඩු නැහැ ශන්ව ගරු
කාානායකතුම, . එතුමා
ශවලාශේ කිේවාව "ලපමාරව ඔබතුමා
විතරි ශ්රී ලශකා එශක් මාත් එක්ක ඉන්ශන්" කියලා. මම කිේවාව
"්ර් අපි ඔබතුමා ශවනුශවන් ඕනෑ ශෙයකට එන්නම්ව හැබැි ශම්
පා.ල නම් ්ශයත් ශශ පාලනයට ගාවගන්න එපාව අපට
වැරදුශඩුත් ශම්ක ිතන්ො තමි" කියලා. ශම් ගරු ්භාශේ වනටින
ණුඟක් මන්ත්රීවරු කාලශආ ඇමතිකම් ගත්තා. එශහම ඇමතිකම්
ගත්ත අය තමි ශම් ගරු ්භාශේ ශගොඩක් ඉන්ශන්. ඇමතිකම්
ශනොගත් අයත් ඉන්නවා. ඩල්ථ අලහේශපරුම මැතිතුමා ඇමතිකම්
ගත්ශත් නැහැ. ර්න්න රණතුශග ඇමතිතුමාත් මම ශම් ශවලාශේ
මතක් කරන්න ඕනෑ.
ශමොකෙව ර්න්න රණතුශග මහ
ඇමතිතුමාශේ , ල , වශ්ේ තමි මිතන්ෙ මහත්මයාත් එක්ක අශේ
්ාක්චඡා වනයල්ලක්ම තිබුශඩු. එතුමා කාලශආ මහ ඇමති. මට
මතකිව මිතන්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ මහත්මයාත් ශගොඩක්
ශවශහසුණා. මම ඇත්ත කාා කරන්න ඕනෑ. වාශේ පරණ අය
ණුඟක් ිතටියා. අශේ ශ්ෞඛ්ය ඇමතිතුමියත් රාජාය ඇමතිකමක්
අරශගන ගියා. අශේ රන්ද්රශ්ේන ඇමතිතුමන්ලාව ශම් ඔක්ශකොම
ගියා. ඊට ප්ථශ්ේව මිතන්ෙ මහත්මයා ්ශයත් ශේන්න අපි "මිතන්ෙ
සු ඟ" ශගනාවා.
මම විශ ේෂශයන් ශම් කාරණය මතක් කරන්න ඕනෑ. අශේ
විමල් වීරවශ මහත්මයාව දිශන්ෂථ ගුණවර්නන මහත්මයාව සෙය
ගම්මන්පිල මහත්මයාව වාසුශශව නානායක්කාර මහත්මයා කියන
අය "මිතන්ෙ සු ඟ" ශගනාවාම ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශයන්
ශේදිකාවට නඟින්න ශකශනක් වනටිශආ නැහැ. ශමොකෙව වමත්රීපාල
වනරිශ්ේන මහත්මයා , ශයෝගයක් ෙමලා තිබුණාව
"ගිශයොත්
මන්ත්රීකම අශහෝවන කරනවාව ්ාමාජිකත්වය අශහෝවන කරනවා"
කියලා. නමුත්ව බය නැතිව එම ශේදිකාවට නැගපු කිිතපශෙශනක්
වනටිනවා. අශේ ටී.බී. කනායක මැතිතුමාව මමව
වාශේම
්ාලින්ෙ දි්ානායක අශේ ිතටපු ඇමතිතුමා ගිිතල්ලා ශේදිකාවට
නැේගා. ශවන කා.රුත් නැේශේ නැහැ. ර්න්න රණතුශග

මහත්මයා පහ ිතටියා. එශහම තමිව එො රට ශග, ්චශ්ච. අපි
මිතන්ෙ මහත්මයා එක්ක
ශශ ක ා. එතුමා ශබොශහොම ශහොඳ
ශකශනක්; ශහොඳ මහත්මශයක්. මම අෙත් කියනවා මිතන්ෙ
මහත්මයා මිත්රයලප හැටියටව ඥයනාතියලප හැටියට ශබොශහොම ශහොඳ
ශකශනක් බව.
මම තමුන්නාන්ශ්ේලාට කියන්න ඕනෑව අපි එො ශේ.්ර්.
ජායවර්නන මහත්මයාශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට විරුශනව වනටිශආ
විශ ේෂශයන්ම අශේ නාිකාවට කරපු වැරැශෙ , ්ා බව. ඩල්ථ
අලහේශපරුම මහත්මයාත්
කාාව කිේවා. ෙැන් ශම් ශගනැත්
තිශබන වයව්ථාාව ශමොකක්ෙ කා.ෙව ශම් වයව්ථාාව ශගනැල්ලා
තිශබන්ශන් ශම් වයව්ථාාශේත්
බලතලම තමි තිශබන්ශන්.
කිව ශමිත තිශබන ර ථනය. ශවන ශමොකක්වත් ශනොශවි.
බලතල ම තමි තිශබන්ශන්.
කාරණයත් තමුන්නාන්ශ්ේලා
ෙැනගන්න ඕනෑ.
ෙහනව
වන
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය
ශගශනනශකොටව ක අනුමත කරන්න අපි අකමැති ා.ණා. එො
මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මහත්මයාශේ , වශ්ේ පැවති අශේ Group
Meeting එශක්දීව කට පක්ෂව අත ඔ්වන්න අපි අකමැති ා.ණා.
වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මහත්මයාට එො අපි බයි. ශමොකෙව එතුමා
විනායක ජානාධිපතිවරයා ශන්.
, ්ා අපට තීන්දුවක් ගන්න
ා.ණාව වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මහත්මයාට ඡන්ෙය ශෙන්න ඕනෑ
කියලා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආදීව කට
ඡන්ෙය ගන්නතුරුම වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මහත්මයා ිතටිශආ
විපක්ෂශආ අප ්මඟි. ඡන්ෙය ගන්නතුරු එතුමා අප ්මඟ කැරකි
කැරකි ිතටියා. එශහම ඉඳලා තමි ඡන්ෙය ගත්ශත්.
ඉතින්ව ශම්කත් ඉතාම භයානක ්ශශ ෝනනයක් බව මම
තමුන්නාන්ශ්ේලාට කියනවා. ඇත්තටම ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන්ශන් ඇි ශම් ්ශශ ෝනනය
අමතක කර ෙමලාව අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශගශනන්න
බැරි ඇි ශම් රජාය අෙ ශහට ශපරශ න්ශන් නැහැ ශන්. ශම්
රජායට තව කල් තිශබනවා. ලබන ශනොවැම්බර් මා්ය ශවනශකොට
ජානාධිපතිවරයා පත්ශවලා ශගවිලා ගිිතන් තිශබන්ශන් අා.රුශෙි.
ඇි අපට බැරිව අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශගනැල්ලා
, වැරදි ශශ කරන්න ශම් පැලැ්ථතර ෙමලා හරියන්ශන් නැහැශන්.

ගුණ එ්ථ.එ්ප. චන්ද්රත්ේන ම හ ා (ඉඩ්ප අම ා යතුම ා)
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரரசன - காணி அகமச்சர்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Lands)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුම, ව එතුමා මශේ නම කිේවා. මම
ඇමතිකම් ගත්ශත් නැහැ.

ගුණ කුම ාර තවේගම  ම හ ා
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මම කිේවාෙ එශහම නම් මට ්මාශවන්න. මට , යමිත
කාලය ෙැන් ඉවරි ශන්. ඔබතුමා කාා කරනශකොට
ගැන
කියන්න. මම කියන්ශන්ව [බානා කිරීමක්] ක මම , වැරදි ක ා
ශන්ව රන්ද්රශ්ේන ඇමතිතුම, . වැරැශෙක් ා.ශඩු. ෙැන් ක හරි. ෙැන්
ෙැන් මට කාා කරන්න ඉඩ ශෙන්න.
මම අහන්ශන් ශම්කි. ඇි
වයව්ථාාවක් ශගශනන්ශන් නැත්ශත්
ශගශනන්න ඕනෑ.

අපි අලුත් ්ඩුක්රම
අපි අලුත් වයව්ථාාවක්

ගුණ එ්ථ.එ්ප. චන්ද්රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரரசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු ශවල්ගම මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමා වැරැදි වරනයක් පාවි්චි 
ක ා. [බානා කිරීමක්] නැහැ. මම කට සත්තරයක් ශෙන්න ඕනෑ.

1477

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එ්ථ.එම්. රන්ද්රශ්ේන මහතා]

[අ.භා.1.46]

නැත්නම් රටට වැරැදි මතයක් යනවා ශන්. මම කා.රුවත් ප්ථශ්ේ
ගිශආ නැහැ. මම මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ්මඟි ිතටිශආ.
ඔබතුමා කිේවා මම ගියා කියලා. මම ගිශආ නැහැ.
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

රන්ද්රශ්ේන ඇමතිතුම, ව ෙැකපු මුණු

ගැන තමි මම කිේශේ.

මිතන්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ මහත්මයාශේව ර්න්න රණතුශග
මහත්මයාශේව ඩල්ථ අලහේශපරුම මහත්මයාශේව ශරෝිතත
අශිගුණවර්නන මහත්මයාශේ මුණු ෙැක්ශක්ත් නැහැ. අපි ඇත්ත
කාා කරන්න ඕනෑ.
මම තව එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑව ගරු , ශයෝජාය
කාානායකතුම, . ශම් ඟදී ඩිේ ගුණශ්ේකර මහත්මයා ්වාව
"පැතිකඩ" කියන රූපවාිතනී වැඩ්ටහනට. එම රූපවාිතනී
වැඩ්ටහශන්දී එතුමා කිේවාව"ෙහඅටට ඡන්ෙය දීලා මම
ජානතාවශගන් ්මාව ඉල්ලුවා" කියලා. එතුමා එශහම කිේශේ
ඇි ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අනුවව
ජානාධිපතිවරණයට ඕනෑ තරම් වාරයක් තරග කරන්න පුළුවන්.
ෙැන් තිශබන්ශන් ශෙපාරි කියලා ශන්. නමුත්ව ෙහඅටවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අනුව ඕනෑ තරම් වාරයක්
ජානාධිපතිවරණයට තරග කරන්න පුළුවන්. ක වැරදි , ්ා එතුමා
්මාව ඉල්ලා ගත්තා. වැඩිිතටි ශශ පාලනඥයනයලප හැටියටව
තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ පැත්ශත් ිතටපු ශකනලප හැටියටව
තමුන්නාන්ශ්ේලා අෙ ඔය තැනට ශගශනන්න මහන්වන ා.ණ
ශකනලප හැටියටව රනාන ශකනලප හැටියට මම තමුන්නාන්ශ්ේලාට
කියන්ශන් ශම්චරරි. ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට අත ඉ්ථසුශවොත් ඩිේ ගුණශ්ේකර මහත්මයාට වාශේ
තමුන්නාන්ශ්ේලාටත් කවො ශහෝ රටට කියන්න ශවි "අපට ්මා
ශවන්නව අපි කශ ේ වැරැදි ශෙයක්" කියලා. ්ථතුතිි.

ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මී ඟටව ගරු රශම්ෂථ පතිරණ අමාතයතුමා.
Order, please! ශම් අව්ථාාශේ කා.රුන් ශහෝ ගරු
මන්ත්රීවරශයක් මූලා්නය ්ඳහා ගරු ශකෝකිලා ගුණවර්නන
මන්ත්රීතුමියශේ නම ශයෝජානා කරන්න.

ගුණ (වවදය) රත්පෂථ පතිරණ ම හ ා (වැවිලි අම ා යතුම ා)
கலாநிதி)

ரரமஷ்

பதிரண

ගුණ (වවදය) රත්පෂථ පතිරණ ම හ ා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ඔබතුමිය මූලා්නශආ වනටින
ශවලාශේව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට විවනවන ්ශශ ෝනනය එකතු
කරන ශම් වැෙගත් ශමොශහොශත් ශම් ගරු ්භාව අමතා වරන
කිිතපයක් රකා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම ්තුටට පත්
ශවනවා.

ගුණ කුම ාර තවේගම  ම හ ා

(மாண்புமிகு (கவத்திய
தபருந்ரதாட்ட அகமச்சர்)
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(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation)

ගරු , ශයෝජාය කාානායකතුම, ව "ගරු ශකෝකිලා ගුණවර්නන
මහත්මිය ෙැන් මූලා්නය ගත ුතතුය"ි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ ියතයෝජය කාානායකතුම ා මූලා්නතයන් ඉව් 
වූතයන් ගුණ තකෝකිලා ගුණවර්නන ම හ් මිය මූලා්නාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா
சனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு (திருமதி) ரகாகிலா குணவர்தன
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the Chair.

ශම් රශට් හැටනව ලක්ෂයක ජානතාවශේ මතයට ගරු
කරමින්ව වාශේම පාර්ලිශම්න්තුශේ බණුතරයකව ්්න 140ක
ජායග්රහණයට ොයක වූ ජානතාවශේ මතයට ගරු කරමින්ව රශට්
පාලන බලය ක්තිමත්ව ඉදිරියට ශගන යෑම පිණි්ව ශම් රට
වඩාත් වැඩොීම ්ර්ථිකව ්මාජා ඉදිරි ගමනක් කරා ශගන යෑම
පිණි්ව අශේ ්ඩුක්ව ඉදිරිපත් කරන ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයව ශමරට ජානතාවට ලබා දුන්
ශපොශරොන්දුවක් ඉෂථට කිරීමක් හැටියටි අපි ෙකින්ශන්.
අෙ සෙෑ්න වනට ශම් ්භාව අමතා කාා ක ගරු මැති
ඇමතිතුමන්ලාශේ කාාවලට ්වන්දීශමනුත්ව ශලෝකශආ විවින
සොහරණ පිළිබඳව ්ැලකීශමනුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ගලින්
ශන න ලෙ පිළිමයක් බනාව ්ථාාවරව තිබය ුතතු එකක් ශනොවිය
ුතතු බවත්ව වැනාම් පිදුම් ක ුතතු ලියවිල්ලක් ශනොවන බවත්ව එය
කාලානුරූපීව රටටව ජානතාවට ගැ ශපන ්කාරශයන් ශවන්ථ
විය ුතතු ලියැවිල්ලක් බවත් අපි වනයලුශෙනාටම ශබොශහොම
පැහැදිලිව ශත්ශරනවා.
, ්ා තමිව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පිළිබඳව කාා කරනවා වාශේමව නව
වයව්ථාාවක් පිළිබඳව කතිකාවත ශම් රශට් නැවත මතු ශවලා
තිශබන්ශන්.
මා මිත්රව අපි ගරු කරන ඩල්ථ අලහේශපරුම ඇමතිතුමා
්ඳහන් ක සොහරණයක් ්ිතතව මම කරු
ෙක්වන්නම්ව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමිය, . ්මහර රටවල වයව්ථාාව
ශවන්ථ ශවලා තිශබන අව්ථාා ගණන සුළු ා.වත්ව අශේ අ්ල්වැවන
ඉන්දියානු ජානරජා වයව්ථාාව පසුගිය ව්ර 40ක කාලය තු
එකවනය තුන් වතාවක් ශවන්ථ ශවලා තිශබන බවත්ව ඇශමරිකා
එක්්ත් ජානපෙ වයව්ථාාව ති්ථතුන් වතාවක් ශවන්ථ ශවලා
තිශබන බවත් අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව ෙන්නා කාරණයක්.
වර්තමානයට ගැ ශපන ශල් අශේ රශට් වයව්ථාා රති්ශ්ථකරණ
වනදු විය ුතතුි කියන පැහැදිලි වි ථවා්ය අපි ්ෑම ශකශනලපටම
තිශබනවා. එම , ්ා තමි ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට අන්තර්
කාලීන ව ශයන් විවනවන ්ශශ ෝනනය රැශගන එන්නට අශේ
්ඩුක්ව කටුතතු කරන්ශන්. ඉදිරි කාලශආ ්ථාාවරව අලුත් ්ඩුක්
රමයක් ශම් රටට හනාන්වා දීමට අව ය රතිපාෙන ්ැකශ්මින්
පවතිනවා;
්ඳහා අො කමිටු පත් කර අපි ඉදිරියට ගමන්
කරමින් වනටිනවා.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට මම ඇතුළු
ශම් ්භාව , ශයෝජානය ක
බණුතරයක් මන්ත්රීවරුන්
අව්ථාාශේදී ඡන්ෙය ලබා දුන්නා. එින් ලැබු ්මාජාව ්ර්ථිකව
ශශ පාලන රතිලල ශම් මාතෘ භූමිය අත් වින්ො; අපි අත් වින්ො.
්මාජා ශශ පාලන අරාජිකත්වයව ්ර්ථික අපගමනයව ්රක්ෂාව
පිළිබඳව ඇති වූ රබල තර්ජාන ශහේතුශවන් පසුගිය ්ඩුක්ව බලයට
පත් කරන්න මූලික වූ ශම් රශට් බණුතර ජානතාවම ්ඩුක්වට
විරුශනව නැඟී වනටියා.
ශම් රශට් අගමැතිතුමාත්ව ජානාධිපතිතුමාත් මුණුණට මුණුණ
ශනොබලන ශශ පාලන වි්ශවාෙශයන් අනතුරුව ශම් රශට් ජානතාව
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ශම් රශට් ජානාධිපති ධුරයට
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බණුතරයක ජාන වරමින් පත් කර ශගන තිශබනවා. ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ශපර ශම් රශට් පැවති
ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ඇති ශව්චර යම්
යම් ගැටලුත් , රාකරණය කරශගනව ජානතා වරම ඉෂථට කරන්නට
රටට වඩාත් ්ානනීය පාලනයක් ලබා දීම ශවනුශවන් අව ය
රති්ශ්ථකරණ වනදු ශකශරනවා. ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට ශම් රශට් ජානතාවශේ රබලම විශරෝනය මතු ශව්චර
කාරණයක් ා.ශඩු ජානාධිපතිවරයාට ධුරය ෙැරිය හැකි අව්ථාා
ගණන ශෙකකට වඩා වැඩි වීම බව අපට ශම් අව්ථාාශේදී මතක්
වනවා. විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
ක
ව ක්වලා තිශබනවා. ජානාධිපතිවරයාට ධුර කාලය ෙරන්න
පුළුවන් වන්ශන් අව්ථාා ශෙකකදී පමණි. ජානාධිපතිවරයාශේ
ධුර කාලය ව්ර හයක වනට පහ ෙක්වා ෙහනවවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් අක් ක ා. අපි ක ්රක්ෂා කරශගන
තිශබනවා.
වාශේමව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉදිරිපත්
කරන ශකොට ශම් රශට් කතිකාවතක් ඇති ා.ණාව ජානතාවට
ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අිතිය නැති ශවි කියලා. ශතොරතුරු
ෙැනගැනීශම් අිතිවාවනකම පිළිබඳ පනත අපි ්රක්ෂා කරලා
තිශබනවා.
පනත ්ක්රියව තිශබනවා.
වාශේමව ශම් රශට්
විගණනය පිළිබඳව කතිකාවතක් මතු ා.ණා. අපි ජාාතික විගණන
පනත ්ක්රියව ්රක්ෂා කරනවා ශමන්මව විගණන ශකොමි්ම
්රක්ෂා කරන්නත් අශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාශවන් කටුතතු
කරනවා. අපි අධිකරණශආ මතයට ිත් නමලාව එම මතයට ගරු
කරමින් ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
පාර්ලිශම්න්තුව ව්රකින් විසුරුවා ෙැමීමට තිබු හැකියාව ව්ර
ශෙක හමාර ෙක්වා දීර් කරලා තිශබනවා. ශබොශහොම පැහැදිලිවම
අධිකරණශආ මතයට ගරු කරමින් මැතිවරණ සපමාන පිළිබඳ
මැතිවරණ ශකොම්ාරි්ථවරයාට ඇති අිතිය තහා.රු කරලා
තිශබනවා.
ඇමති ධුර ගණන තිහකට සීමා කිරීම පිළිබඳව ශම් රශට්
කතිකාවතක් ඇති ා.ණා. ශහොඳ යැි ්ම්මත ඇමති ධුර ගණන
තිහකට සීමා කිරීම පිළිබඳ කාරණයට අපි එකඟ ශවලා තිශබනවා.
අපි ජානතා මතයට ගරු කරමින් ඇමති ධුර ්ශඛ්යාව තිහකට සීමා
කරන්න කටුතතු කරලා තිශබනවා.
වාශේම හදිවන පනත් පිළිබඳ කාරණශආදී රශට් ජාාතික
්රක්ෂාව ්හ ්පො පිළිබඳ කාරණය හැශරන්නට රටට හදිවන
පනත් ශනොශගශනන්නට අශේ ්ඩුක්ව ශබොශහොම පැහැදිලිවම
රතිපත්තිමය තීන්දුවක් අරශගන තිශබනවා. රශට් නීතිය රමාෙ වීම
ශහේතුශවන් දුක් විඳින ෙහ්ථ ්ශඛ්යාත ජානතාවශේ සුබවනශධිය
ශවනුශවන් වාශේමව රශට් ජානතාවශේ ිතතසුව පිණි් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයකින් පමණක් ඇතු ත් ක
හැකි
ශරේෂථමාධිකරණශආ ්හ අභියාරනාධිකරණශආ වි, සුරුවරුන්ශේ
්ශඛ්යාව වැඩි කරන්නට අශේ ්ඩුක්ව තීන්දු කරලා තිශබනවා.
ශම් වනයල්ලම රශට් ඉදිරි ගමන ශවනුශවන් ොයක වන කරු
කාරණා බව ශබොශහොම පැහැදිලිව අපි ෙන්නවාව මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, . විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා
බල්ශලක් මවන්නට සත්්ාහ කරපු ්මහර කඩුඩායම්ව ්මහර
විරුශන පක්ෂශආ ශශ පාලන
පක්ෂ ඇතුළු ශම් කාරණය
ශවනුශවන් මතවාෙ ඉදිරිපත් ක ්ෑම ශකශනලපටම අපි ්ානනීයව
ඇණුම්කන්දීමක් කරලා තිශබනවා. ශම් රශට් ජානතා මතයට ගරු
කරමින්ව ජානතා මතය රකාරව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට
්ශශ ෝනන එකතු කරනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව අපි අතිපූජානීය මහා ්ශ
රත්නය ඉදිරිපත් ක ශයෝජානාවලට ිත් නමලා තිශබනවා. ශම්
රශට් සත්තරීතර අධිකරණයට ගරු කරමින් කටුතතු කරන්න අපි
ලෑ්ථති ශවලා ඉන්නවා. ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
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්ශශ ෝනනශආදී විරුශන පක්ෂශආ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා මතු ක
රනාන කාරණයක් ා.ශඩු වයව්ථාාොයක ්භාව පිළිබඳ
කාරණයි.
වයව්ථාාොයක ්භාව ශම් රශට් පිිතටුවන්නටත්
කලින් යම් යම් රාජාය ්යතනවල ඉතාම ්ානනීය වැඩ ශකොට්ක්
කරපු , ලනාරී මහත්වරු ිතටපු බව අපි ඉතාම ්තුටින් වනිතපත්
කරනවා. ශම් රශට් අධිකරණ ක්ශෂේත්රයට ්ථවාධීනත්වයක් තිබුණා.
ක ශම් රශට් අධිකරණ ක්ශෂේත්රය ශවනුශවන් කටුතතු කරපු
වි ාල පිරි්කශේ ශගෞරවයට ශහේතු වන කාරණයක්.
වයව්ථාාොයක ්භාව ශගන මට ශපර ශම් රශට් ශහොඳ
ශපොලි්ථපතිවරු ිතටියා. රාජාය ශ්ේවය ඉතාම ඉහ මට්ටමින් ඉෂථට
කරපු ශම් රශට් රාජාය , ලනාරින් ිතටියා. වයව්ථාාොයක ්භාව
හරහා පත් කරපු රාජාය , ලනාරින් කටුතතු කරපු ්කාරය පිළිබඳව
ශම් රශට් ජානතාවට වාශේම මහජාන , ශයෝජිතයන්ට පැහැදීමක්
නැති බවත් අපි ්ඳහන් කරන්න කැමතිි. වයව්ථාාොයක ්භාව
හරහා පත් ක ශපොලි්ථපතිවරයාශේ ක්රියා කලාපයව මැතිවරණ
ශකොමි්මට පත් ක ්මහර , ලනාරින්ශේ ක්රියා කලාපයව
වයව්ථාාොයක ්භාශේ ිතටපු ්මහර අයශේ ක්රියා කලාපය
ශශ පාලනීකරණය ශවලා තිබු
බව පසුගිය ව්ර කීපය
ති්ථශ්ේම අපි ෙැක්කා. , ්ා ශහොඳ යැි කියපු ්මහර ශකොමිෂන්
්භාවලින් රටට අනර්ායක් මි් ශ්තක් ්ැලසුශඩු නැති බව අපි
ෙැක්කා.
, ්ා තමි මැතිවරණ ශකොමි්මට මැතිවරණ
පවත්වන්න බැරි ා.ශඩු. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගශනන්න මූලිකම කාරණය ශව්චරව මිතන්ෙ
රාජාපක්ෂ ිතටපු ජානාධිපතිතුමා ශම් රශට් කාධිපතිවරයලප හැටියට
කටුතතු කරනවා යැි කියන කාරණය පු්ථ්ක් බවට පත් ා.ණා.
මැතිවරණ පවත්වන්ශන් නැතිවව ව්ර ගණනාවකින් ප ාත් ්භා
මැතිවරණය කල් ෙැම්මා. ප ාත් පාලන මැතිවරණය අෙටත්
පවත්වා ගන්න බැරිව ව්ර එක හමාරක් කල් ොලා තිශබනවා.
එවැ,  ුතගයක තමිව සතුශර් ප ාත් ්භා හෙන්නව ද්රවිඩ
නායකශයලපට සතුරු ප ාත් ්භාශේ නායකයා ශවන්නට මිතන්ෙ
රාජාපක්ෂ මැතිතුමා මඟ ්ැලසුශේ.
වග අපට ශම් අව්ථාාශේදී
වනිතපත් වනවා. නැශඟනිතර මු්ථලිම් ජානතාවට මු්ථලිම් ජානතා
නායකශයලප පත් කර ගන්නට නැශඟනිතර ප ාත් ්භා ඡන්ෙය
පවත්වන්න පුළුවන් ා.ශඩු මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ ිතටපු
ජානාධිපතිතුමාශේ කාලශආදී බව අපිට වනිතපත් වනවා.
ශම් රශට් මැතිවරණ පවත්වන්ශන් නැති කාධිපතිශයක්
කියලා කියපු මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ ිතටපු ජානාධිපතිතුමා
ජානාධිපතිවරණශයන් පරාජායට පත් ශවලාව ්ම්පූර්ණ රතිලල
, ලපත් වන්නටත් කලින් ධුරශයන් බැහැර වූ බව අපි ඔබතුමන්ලාට
ශම් අව්ථාාශේදී වනිතපත් කරනවා.
එම , ්ා විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා ශම්
රශට් බල්ශලක් මවන්න හෙන අයට අපි කියනවාව ශගෝමාභය
රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා ශම් රශට් ්රක්ෂාව තහා.රු කරලා
තිශබනවාව ්ර්ථික ව ශයන් අපහසු කාල සීමාවක ්ර්ථික
ක්තිය ශගොඩ නඟලා තිශබනවාව ශ්ෞඛ්යමය ව ශයන් ශලෝකය
පහර කන ශමොශහොතක ඉතාම ඉහළින් අශේ රශට් ශ්ෞඛ්ය
ක්ශෂේත්රය ක මනාකරණය කරලා තිශබනවා කියලා. ජානතාවශේ
බලාශපොශරොත්තුවව ඉදිරි කාල වකවානුශේදී ශම් රට ්ශවර්ධිත
රටක් බවට පත් කිරීමටි. එශ්ේ ්ශවර්ධිත රටක් බවට පත් කිරීශම්
කාර්යයට රශට් ්රක්ෂාව ්හතික කරමින් ොයකත්වය ශෙන්නට
අශේ ්ඩුක්ව කැප ශවලා කටුතතු කරනවාය කියන කාරණය
වනිතපත් කරමින්ව මා , හඬ ශවනවා. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු ශගෝවින්ෙන් කරුණාකරම් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි අටක කාලයක් තිශබනවා.
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ගුණ තගෝවින්දන් කුණණාකර්ප ම හ ා
(மாண்புமிகு ரகாவிந்தன் கருணாகரம்)

(The Hon. Govindan Karunakaram)
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
மாற்றம் ஒன்ரற மாறாதது. அதுரபால, ஒரு நாட்டின்
அரசியலகமப்பு என்பது மாற்றத்திற்குட்படுத்த முடியாத
மன்னர் காலக் கல்தவட்டு அல்ல. நாட்டின் நலன், மக்கள்
நலன் சார்ந்த விடயங்கள் ததாடர்பாக அம்மாற்றம் நிகைின்
அது ஏற்கப்படரவண்டியரத! எமது அண்கட நாடான இந்திய
நாட்டின் அரசியலகமப்பின் 74 வருடகால வரலாற்றில், கடந்த
2019ஆம் ஆண்டு அதற்கான 104ஆவது திருத்தம் ரமற்
தகாள்ளப்பட்டகம இங்கு ரநாக்கத்தக்கது. எமது தற்ரபாகதய
அரசியலகமப்புக்கூட தனது 42 வருட காலத்தில் 20ஆவது
திருத்தத்கத இன்று நாடிநிற்கின்றது. இரு நாடுகளின்
அரசியலகமப்புத் திருத்தங்கள் மற்றும் அதற்கான காலங்கள்
ததாடர்பாக ஒப்பீடு தசய்வது எனது ரநாக்கமல்ல. இந்திய
அரசியலகமப்புத் திருத்தங்களின் ரநாக்கம் பன்கமத்துவ
இந்தியாவின், பல்லின இந்தியாவின், பல்மத இந்தியாவின்,
பல்தமாைி ரபசும் இந்தியாவின் மக்களிகடயில் ஓர் ஒருகமப்
பாட்கட ஏற்படுத்துவதும் அந்த இன, மத, தமாைிக்
குழுக்களிகடரயயான
ஏற்றத்தாழ்விகன
அகற்றுவதும்,
பிாிவிகனவாதம்
ரதான்றுவகதத்
தடுப்பதும்
இந்திய
ஒருகமப்பாட்கடப் ரபணுவதுமாகரவ இருந்தது. இதனால்
தான் இன்றும் ஒருமித்த இந்தியாவாக உலக வகரபடத்தில்
அது நிகலத்து நிற்கின்றது. ஆனால், எமது நாட்டில் இதுவகர
ரமற்தகாள்ளப்பட்ட 19 திருத்தங்கள் உட்பட இன்கறய
20ஆவது திருத்தம்வகர அகவ எந்த ரநாக்கங்களுக்காகக்
தகாண்டுவரப்பட்டன? நாட்டு நலன் கருதியா, மக்கள் நலன்
கருதியா அல்லது இன, மத, தமாைிச் சமத்துவம் கருதியா
முன்கவக்கப்பட்டன என்பகதச் சிந்தித்துப் பார்க்க ரவண்டும்.
இதுரவ இந்திய அரசியலகமப்புத் திருத்தங்களுக்கும் எமது
நாட்டு
அரசியலகமப்புத்
திருத்தங்களுக்குமிகடரயயான
ரவறுபாடு.
இந்த 20 திருத்தங்களிலிருந்து ‘ஒரு பாகனச் ரசாற்றுக்கு
ஒரு ரசாறு பதம்’ என்பதுரபால், சில திருத்தங்ககளயும்
அதற்கான காரணங்ககளயும் சுருக்கமாக ஒரு வாியில்
தருகிரறன். எமது அரசியலகமப்பின் 2ஆவது திருத்தம் தமிைர்
விடுதகலக்
கூட்டணியின்
மட்டக்களப்பு
மாவட்டப்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தசல்கலயா இராசதுகர என்ற
தனிமனிதர் அரசாங்கக் கட்சிக்கு மாறியரவகள அவரது
பாராளுமன்ற
உறுப்புாிகமகயக்
காப்பாற்றுவதற்காகக்
தகாண்டுவரப்பட்டது. 4ஆவது திருத்தம் முற்றுமுழுதான ஒரு
ஜனநாயக விரராதச் தசயலாக, தபாதுத்ரதாோ்தல் நடத்தாது
பாராளுமன்ற ஆயுட்காலத்கத நீடிக்கக் தகாண்டுவரப்பட்டது.
6வது திருத்தம், நாட்டின் ஒருகமப்பாட்டிகனக் காப்பாற்றுவது
எனும்
தபயாில்,
தமிைர்
விடுதகலக்
கூட்டணியின்
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்ககளப்
பாராளுமன்றிலிருந்து
அகற்றுவதற்காகக் தகாண்டுவரப்பட்டது. 13வது திருத்தம்,
நாட்டின் ஓர் இனக்குழுவான தமிழ் மக்களது உணர்வுககளப்
புாியாத அரசுகளின் நடத்கத காரணமாக, இந்நாட்டின்
உள்விவகாரங்களில் இந்தியத் தகலயீட்டுக்கு வைிவகுத்தது.

18வது திருத்தம், யுத்த தவற்றிக் கதாநாயகன் முன்னாள்
ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களது அதிகாரத்கத
அதிகாித்து, ததாடர்ந்தும் ஜனநாயக வைியில் மன்னராக
உருவகிக்க ஏற்படுத்தப்பட்டது. 19வது திருத்தம், முன்னாள்
ஜனாதிபதி
கமத்திாிபால
சிறிரசனவின்
அறியாகம,
இயலாகம என்பவற்கறப் பயன்படுத்தி, இலங்கக அரசியலில்
மாமகன
தவன்ற
கபடத்தனம்
தகாண்ட
ரணிலின்
அதிகாரத்கதப்
பலப்படுத்த
‘ஜனநாயக
முலாம்
பூசி’
ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இன்கறய 20வது திருத்தத்தின் ரநாக்கம் என்ன? நாட்டு
நலனா, மக்கள் நலனா? அப்படிதயனில், ‘ராமஞ்ஞ’, ‘அமரபுர’
நிக்காய பீடங்களின் தகலவர்கள் இகத ஏன் எதிர்க்க
ரவண்டும்? தபௌத்த பீடங்கரள ஆரமாதிக்காத திருத்தம் இது.
அப்படிதயனில், 20வது திருத்தம் யாருக்காக? சிங்கள
மக்களின் நலனுக்காகவா அல்லது தபௌத்த மத நலனுக்
காகவா? அல்லது அதிகாரம் மிக்கவாின் அதிகாரத்கதப்
பலப்படுத்தவா? அல்லது அண்ணகனப் பலவீனப்படுத்தவா?
நாட்டு மக்களினதும் ஏகனய அகனத்துத் தரப்பினரதும்
விருப்பமின்றி அதிகாரம் மிக்கவர்களின் விருப்பத்திற்ரகற்ப
முன்கவக்கப்பட்டுள்ள இந்த 20வது திருத்ததுக்கு ஆதரவாகத்
தகலயாட்ட, ககயுயர்த்தத் தயாராக இச்சகபயில் பலர்
இருந்தாலும்,
அவர்களது
மனச்சாட்சி
அவர்களுக்கு
உணர்த்தும்.
“தன்தநஞ்சறிவது தபாய்யற்க தபாய்த்த பின்
தன்தநஞ்ரச தன்கனச் சுடும்”

என்ற வான்மகற வள்ளுவாின் வாக்கிற்கிணங்க, இத்
திருத்தத்திற்கு ஆதரவளிப்பவர்களின் மனச்சாட்சிக்கு இது
ததாியும்.
இந்தப் பின்னணியில் எமது அரசியல் வரலாற்கறச் சற்று
முன்ரனாக்கிப் பார்ப்ரபாம். எமது நாட்டில் தபரும்பான்கம
மக்களால்
ரநசிக்கப்பட்ட,
தபரும்பான்கம
மக்ககளக்
ககயாளக்கூடிய தகலவர்கள் எனப் பார்த்தால், அவர்கள் '3
Rs'கரளதான். அந்த '3 Rகள் - JR, MR, GR என்பது வரலாறு
அறிந்த
உண்கம.
மூவரும்
5/6
மற்றும்
2/3
தபரும்பான்கமகயக் தகாண்டவர்கள். இந்த 3 'R'களில்
முதலிரு 'R'களும் நாட்டின் ஒருகமப்பாட்கட, நாட்டின்
பன்கமத்துவத்கத, நாட்டின் இன, மத, தமாைிச் சமத்துவத்கத
உணர்ந்து
அரசியல்
சதுரங்கத்தில்
தமது
காய்ககள
நகர்த்தியிருந்தால், இந்த மூன்றாவது GRற்கு இந்த 20வது
திருத்தம் ரதகவப்பட்டிருக்காது. 5/6 தபரும்பான்கம கண்ட
JR அவர்கள், “யுத்தம் என்றால் யுத்தம், சமாதானம் என்றால்
சமாதானம்” என்று தன் நாட்டு மக்களின் ஒரு பிாிவினர்மீது
யுத்தப் பிரகடனம் தசய்து, எமது நாட்டிற்கு இந்தியத்
தகலயீட்கட உள்வாங்கக் காரணமானவர். தயவுதசய்து
எனது உகரயின் உண்கமத்தன்கமகய உணருங்கள்!
அடுத்த தசல்வாக்கு மிக்கவர் MR எனும் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ. அவரும் 2/3 தபரும்பான்கமகயச் சாம, ரபத,
தானமூலம்
தபற்றவர்.
யுத்தத்கத
தவன்ற
தகலவர்
என்பதனால் மன்னர் அளவுக்கு மக்களால் புகைப்தபற்றவர்.
MR பற்றி நன்கு அறிந்தவன் நான். அடிப்பகடயில் அவர்
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இனவாதிரயா, மதவாதிரயா அல்ல. ஆரம்பத்தில் அவர் ஒரு
மனித
உாிகமப்
ரபாராளியாக
மிளிந்தவர்.
எனது
பாராளுமன்ற முதல் பிரரவசத்தில் அவரது மனித உாிகம
ஆர்வத்கத, ஆக்ரராஷத்கத அவர் அருகில் பாராளுமன்றி
லிருந்து பார்த்தவன் நான். மனித உாிகம ததாடர்பாக,
“தஜனிவா பயணத்தின் பிதாமகன்” என்றுகூட அவகர
அகைக்கலாம். ஆனால், அதிகாரதவறி அவகர அடிரயாடு
மாற்றிவிட்டது.
யுத்தத்கத
தவன்றார்;
தபரும்பான்கம
மக்களின் மனம் கவர்ந்தார். சர்வரதசத்தின் முன் தன்
தபரும்பான்கம முகம் காட்டவில்கல. சர்வரதசத் திற்கு எம்
நாட்டின் இனப்பிரச்சிகனக்கு 13+ எனும் கருது ரகாகள
ஏற்படுத்திச் சர்வரதசத்கத இணங்கச் தசய்தவர் இவர்.
ஆனால், 13+ எனக் கூறிரய 13ஐ ‘கமனஸ்’ ஆக்கிய
தபருகமக்குாியவர்.
இன்று 20வது திருத்தத்துடன் எம்முன் GR வருகின்றார்.
GR இதற்கு முன்னிருந்த JR, MRஐ விட வித்தியாசமானவர்.
இவரது பரம்பகர D.R. ராஜபக்ஷ பரம்பகர. D.R. ராஜபக்ஷ
ஒன்றும் இனவாதியல்ல. ஆனால், GR இன்று இனவாத
முகமூடியுடன் உள்ளார். நாம் நமது நாட்டின் அரசியலகமப்புச்
சீர்திருத்தத்தின் இறுதி அத்தியாயத்தில் உள்ரளாம். இந்த
20வது அரசியலகமப்புச் சீர்திருத்தம் இந்தக் குழுநிகல
விவாதத்தில் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்கள் என்ன?
GRஐ
ஜனநாயகத்தின் தபயாில் மாமன்னராக்குவதா? அல்லது
நாட்டில் புகரரயாடிப்ரபாயுள்ள இனப்பிரச்சிகனகயத் தீர்த்து
கவத்து இன, மத ரபதமற்ற எமது சுந்தர துவீபத்கத
மலரச்தசய்வதா? இந்த 20வது திருத்தத்தில் அதிகாரக்
குவிப்கபத்
தவிர்த்து,
அர்த்தமுடன்கூடிய
அதிகாரப்
பரவலாக்கல் சரத்துக்ககள இகணத்து, நாட்டில் பல்லின,
பல்மத, இரு தமாைி சமத்துவத்கத ஏற்படுத்தக்கூடிய
திருத்தங்ககளக் தகாண்டுவர GR முன்வர ரவண்டும்.
அதனூடாக GR இந்நாட்டின் வரலாற்றில் முன்னுதாரண
புருஷராகப் பதியப்பட ரவண்டும். அதற்கு அவர் முயல்வாராக!
அப்படி அவர் தசய்தால் இந்நாட்டின் அரசியல் தகலவர்களில்
புதியததாரு ரதசபிதாவாக அவர் மிளிர்வார். இல்கலதயனில்,
அவரது
வரலாறு
நடுநிகல
வரலாற்றாசிாியர்களால்
ரவறுவிதமாகரவ பதிவுதசய்யப்படும். வரலாறு எவ்வாறு
பதிவுதசய்யப்பட ரவண்டும் என்பது, 20வது திருத்தக்
குழுநிகல விவாதம் என்ன திருத்தங்ககளச் தசய்கின்றது
என்பதிரலரய தங்கியுள்ளது.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාට ශවන් වූ කාලය අව්ානි.

ගුණ තගෝවින්දන් කුණණාකර්ප ම හ ා
(மாண்புமிகு ரகாவிந்தன் கருணாகரம்)

(The Hon. Govindan Karunakaram)

Thirty seconds please.

GR அவர்ககள, ரபாகர தவன்றவர் என்ற ாீதியிரல
சிங்களப் தபரும்பான்கம மக்கள் ஒரு ராசாவாகத் தகலயிரல
தூக்கி கவத்திருக்கின்றார்கள். அரதரபால், புகரரயாடிப்
ரபாயுள்ள
இந்த
இனப்பிரச்சிகனக்கு
ஒரு
தீர்கவக்
தகாண்டுவருவதற்குப் புதிய அரசியல் அகமப்பினூடாக GR
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முயல்வாராக இருந்தால், ஒட்டுதமாத்த இலங்கக நாடுரம
அவகரத் தகலயில் தூக்கிகவத்துக் தகாள்ளும் என்பகத
அவருக்கு இச்சந்தர்ப்பத்தில் உணர்த்துகின்ரறன். எமது
உளக்கருத்து இது; எமது அரசியல் அபிலாகஷ இது. இனி
நாட்டின் சுபிட்சம் உங்கள் ககயில். நான் சார்ந்த தமிைீை
விடுதகல இயக்கம் - தமிழ்த் ரதசியக் கூட்டகமப்பு இந்த
20வது திருத்தச் சட்டத்கத முற்றுமுழுதாக எதிர்க்கின்றது
எனக்கூறி அமர்கின்ரறன். நன்றி, வணக்கம்.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු සුවනල් ශරේමජායන්ත රාජාය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි ෙහතුනක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා.2.12]

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිේ තප්රේම ජයන්
ම හ ා - (අනයාපන
ප්රති්ශ්ථකරණ විවෘ විධථවවිදයාල හා ු ර්ථා අනයාපන
ප්රවර්නන රාජය අම ා ය)
(மாண்புமிகு ஏ. டி. சுசில் பிரரமஜயந்த
சீர்திருத்தங்கள்,
திறந்த
பல்ககலக்கைகங்கள்
ததாகலக்கல்வி ரமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர்)

கல்விச்
மற்றும்

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of
Education Reforms, Open Universities and Distance
Learning Promotion)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව අෙ පවතින 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවට ශගන එන විවනවන ්ශශ ෝනනය ශෙවැ, වර
කියැවීශම් විවාෙයට තමි අපි ්ම්බන්න වී වනටින්ශන්.
්ැශකවින් ්ඩුක්රම වයව්ථාා ඉතිහා්ය ගැන ්ඳහන්
කරනවා නම්ව 1404දී ලශකාවට පෘතුගීවන ්රමණය වනදු ා.ණා; 16
වන වනයවශ්ේදී ලන්ශශවන ්රමණය වනදු ා.ණා. ඉන් පසුව මුණුදුබඩ
රශශ වල ඔා.න්ශේ අධිකරණ පැවැත්වූවා. 1796දී ඉශරීවනන්
ලශකාවට ඇවිල්ලා 1202දී මුළු රටම යටත් කර ගත්තාට පසුව
12 දී ශකෝල්බෲක් ශකොමි්ම මඟින් තමි ප මුවන වතාවට ශම්
රශට් ලිඛිත වයව්ථාාවක් ඇති කශ ේ. එො වනට අෙ ෙක්වා 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට එනශතක් වයව්ථාා අටක් තිබලා
තිශබනවා. ෙැන් තිශබන්ශන් අටශව,  ්ඩුක්රම වයව්ථාාව.
්ඩුක්රම වයව්ථාා ඉතිහා්ය තු ව ්්න්න කාල සීමාව
තු ගත්ශතොත් ශ්ෝල්බරි වයව්ථාාවව 19(2දී , ෙහ් ලැබීශමන්
පසුව 1972 ෙක්වා තිබු වයව්ථාාවව 1972 ජානරජා ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවව 1972 ජානාධිපති ්ථවරූපශආ ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
්දිය තිශබනවා. ෙැන් ශම් අපි කාා කරන්ශන්ව විනායකයව
වයව්ථාාොයකයව අධිකරණය කියන බල ශක්න්ද්ර තුන ගැන.
"ශමොන්ශට්ථකු" කියන ොර් , කයා තමි රාම වතාවට ශම්
බලතල ශබදීශම් නයාය එනම් ශම් ්යතන තුශනන් එකක්
අශනකට තිරිශගයක් ශල් කටුතතු කිරීම තුළින් ජානතාවශේ
රජාාතන්ත්රවාදී අිතිය තහා.රු ශවනවාය කියන මතය රකා
කශ ේ. ශ්ොල්බරි ්ඩුක්රම වයව්ථාාව යටශත් අගමැති රමුඛ්
ඇමති මඩුඩලය අග්රාඩුක්කාරයාට වග කියන්න ඕනෑ. එතුමා
තමි රැජිනශේ , ශයෝජිතයා. එම , ්ා 1972 ශවනකල්
විනායකය අයත්ව තිබුශඩු අපට ශනොශවි. විනායකය එශහේ
තිබුශඩු. අගමැති ඇතුළු ඇමති මඩුඩලය වග කියන්න ඕනෑව
අග්රාඩුක්කාරවරයාට;
කියන්ශන් රැජිනශේ , ශයෝජිතයාට.
ඊ ඟට 1972 වයව්ථාාව හෙනශකොටව 1970 මැතිවරණශයන් එො
්මඟි ශපරමුණට තුශනන් ශෙකක පැහැදිලි ජාන වරමක් ලැබුණා
විතරක් ශනොශවිව
ජාන වරම ලබා ගත්ශත්ම ශම් ශ්ොල්බරි
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු .ඩී. සුවනල් ශරේමජායන්ත මහතා]

්ඩුක්රම වයව්ථාාශවන් ශවන්ථ ශවලා අශේ රශට් ජානතාව
විවනන්ම ශෙනු ලබන්නා වූ බලයක් තුළින්ව ජානතා පරමාධිපතයය
තුළින් අශේම වූ වයව්ථාාවක් , ර්මාණය කර ගන්නි. එම , ්ා
තමි 19(2 , ෙහ් ලැබුණාට පසුව 19(6 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේව එශහම නැත්නම් ශ්ොල්බරි වයව්ථාාශේ
රතිපාෙනවලට නතු ශවන්ශන් නැතුව වයව්ථාාව ්ම්පාෙනය
කශ ේ.
ශමොකෙව ශ්ොල්බරි වයව්ථාාශේ 29 (2 ව ( ව ((
වගන්තිවලින් සීමාවක් තිබුණා. ඉන් ඔිබට ගිිතල්ලාව බ්රිතානයයත්
එක්ක තිබු බැඳීම් ්ම්පූර්ණශයන් අත් හැරලාව ශකොල්වින් ්ර්. ෙ
වනල්වා මැතිතුමා වයව්ථාා ්ම්පාෙක ඇමති හැටියටත්ව ශනොශයල්
තිත්තවැල්ල මහතා ශල්කම්වරයා හැටියටත් අා.රුදු ශෙකක්
ති්ථශ්ේ හෙපු
නව ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ්ම්මත කශ ේව
පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශනොශවි. ගරු අග්රාමාතයතුමා ්ඳහන් ක ා
වාශේ එො ශකො ඹ රාජාකීය විෙයාලශආ නව රඟහශල් තමි එම
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ්ම්මත කශ ේ.
ශමොකෙව වනයලු බැඳීම්
අත හැරියා. එම 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ විනායකය ා.ශඩු
අගමැති රමුඛ් ඇමති මඩුඩලයව නාමික ජානාධිපතිතුමා ්මඟ.
වයව්ථාාොයකය ා.ශඩු ජාාතික රාජාය ්භාවි. එතශකොට විනායක
්හ වයව්ථාාොයක කියන බලතල ශෙකම පාර්ලිශම්න්තුව තු
ශක්න්ද්රගත ා.ණා. ඊ ඟටව 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශවන් 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට
එනශකොටව 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශවන් ්ම්පූර්ණශයන්ම විනායක ජානාධිපති ්ථවරූපශආ
්ඩුක් රමයකට පරිවර්තනය ා.ණා. ගැන ජානමත විරාරණයක්
තිබුශඩු නැහැ. 1977 ජූලි 21 දින පැවැති මහ මැතිවරණශයන්
ශේ.්ර්. ජායවර්නන මැතිතුමා හශයන් පහක බලයක් ගත්ශත්
ජානාධිපති ්ථවරූපශආ ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශගශනන්නි. එො
1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ රතිපාෙන අනුගමනය කරමින්
තමි 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ශගන ්ශේ. 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ්ම්පාෙනය කර ශනොතිශබන්නට 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව
විධියට ශගශනන්න ලැශබන්ශන් නැහැ. ශමොකෙව
එතශකොට තිශබන්ශන් 19(6 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව , ්ා. , ්ා
ශම් රශට් රාම වතාවට ජානතා පරමාධිපතය ඉහ ට ශගනව අශේම
වූ වයව්ථාාවක් ්ම්පාෙනය කර ගැනීම ්ඳහා කටුතතු කශ ේ
වනරිමාශවෝ බඩුඩාරනායක මැති, යශේ නායකත්වශයන් ුතත්
්මඟි ශපරමු ්ඩුක්ව විවනන්. ශමන්න ශම් ඉතිහා්ය තු
තමි 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව , ර්මාණය ශවලාව
තු
විනායක ජානාධිපති ්ථවරූපශආ ්ඩුක් රමයක් හැදුශඩු. එො
එක්්ත් ජාාතික පක්ෂය රනාන තර්ක කිිතපයක් ශගනිාවා. 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාව මඟින් විනායක ජානාධිපති ්ථවරූපශආ
්ඩුක් රමයක් හැදුශේව කාලශආ ශලෝකය පුරා හමාශගන ගිය
්ර්ථික රැල්ල මති.
තමි ලිබර්ල් ්ර්ථික රමය; , ෙහ්ථ
්ර්ථික රමය. ඇශමරිකාශේ ශරොනල්ඩ් රීගන් ්හ බ්රිතානයශආ
මාගරට් තැරර් යන අය රමුඛ්ව ශගන ගිය රැල්ලට අනුගත ශවන්නව
රට ්ර්ථික ්ථාාවරභාවයකට ශගශනන්නව රශට් පාලනය ්ථාාවර
කරන්න යන
වාට ගැ ශපන විනායක බලය තිශබන
ජානාධිපතිවරශයක් ඕනෑ කියලා කිේවා. නැත්නම් අශයෝජාන
එන්ශන් නැහැ.
අනුවව , ෙහ්ථ ශවශ ඳ කලාප ්රම්භ ක ා.
", ෙහ්ථ" කියන වරනශආත් අර්ා තුනක් තිශබනවා. කාලය
ශනොමැති , ්ා මම ගැන විග්රහ කරන්න යන්ශන් නැහැ. ශම්
විධියට ්පු විකා නය තුළින් තමි 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ෙක්වා අෙ ඇවිල්ලා
තිශබන්ශන්. ශමිත රනාන ්ශශ ෝනන තුනක් ගැන තමි මම ෙැන්
අවනානය ශයොමු කරන්ශන්.
එො ඉන්දු-ලශකා ගිවිසුම අනුව ෙහතුන්වැ,  ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හදිවන පනත් ශකටුම්පතක් හැටියට ශගනා
පසු එො මන්ත්රීවරුන් පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාශේ ශකොශහොමෙ අෙ
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තිශබන වනනමන් ග්රෑන්ඩ් ශහෝටලය එො තිබුශඩු "ඔබශරෝි
ශහෝටලය" නමින්. ඔබශරෝි ශහෝටලශආදී මන්ත්රීවරුන්ශේ ඉල්ලා
අ්ථවීශම් ලිපි ශගන ්ාක්ලපශේ ෙමාශගනව armored cars ශෙකක්
ශයොෙවාශගන තමි මන්ත්රීවරුන් පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාශේ.
ශකොතරම් ්රක්ෂාව තිබුණත් පාර්ලිශම්න්තුශේ කාරක ්භා
කාමර අශක ශෙශකිත දී ශබෝම්බත් ගැණුවා. මම නක්වට ශපනී
ිතටියාව කි මම
ගැන ෙන්ශන්. එශහම තමි එො එක්්ත්
ජාාතික පක්ෂශආ ිතටපු නායකවරු ෙහතුන්වැ,  ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්මත කරන්න ශගනාශේ. හැබැිව
ෙහතුන්වැ, 
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ
දී
ශරේෂථමාධිකරණය විවනන් ශබදු
තීන්දුවක් දුන්නා. ෂර්වානන්ෙ
වි, සුරුවරයා කිේවාව "ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය තු
කීය ්ථවරූපයට ශවන්ක් ශවන්ශන් නැහැ"
කියලා. නමුත් වනසුන්ෙර වි,  ථරයකාරතුමා තවත් වි, සුරුවරුන්
හතර ශෙශනක් ්මඟ කිේවාව "නැහැ. ජානමත විරාරණයකින්
ශතොරව ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්මත
කරන්න බැහැ" කියලා. 4:( අනුපාතයට ශබදිලා තමි තීන්දුව
ලැබුශඩු.
ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
ශමොකක්ෙ ා.ශඩු ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට
අනුව බලය ශබදීම යටශත්ව 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව අනුව
විනායකයට තිබු යම් බලතල රමාණයක් ප ාත් ්භාවලට ගියා.
ප ාත් ්භා තු ක්රියාත්මක වන විනායක බලය ක්රියාත්මක
ශවන්ශන්
්ඩුක්කාරවරයා
හරහාි.
ජානාධිපතිශේ
, ශයෝජිතශයක් තමි ්ඩුක්කාරවරු හැටියට පත් කරන්ශන්.
්ඩුක්කාරතුමා විවනන් විනායක බලය තමිව පත්ශවන රනාන
ඇමති ්හ ඇමති මඩුඩලයට ශෙන්ශන්. ෙැන් අා.රුදු තුනක්
ති්ථශ්ේ ප ාත් ්භා නැහැ. ශවනුශවන් වි ාල ශ ෝෂාවක් කරපු
අයත් ෙැන් ්ශෙයක් නැහැ. ෙැන් ප ාත් ්භාවල රජාාතන්ත්රවාෙශආ
අිතියව ඡන්ෙ අිතිය ශකෝ කා.රුත්
ගැන කාා කරන්ශන්
නැහැ. ඔන්න ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය!
ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ රනාන
්ශශ ෝනන පහක් තිශබනවා. ක
ශවලාශේ පරිවා් ්ඩුක්ව
රැක ගන්න ශගනා ්ශශ ෝනනයක්.
තමි ෙහහත්වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය. එශහම නැතුව එිත ශවන
ශෙයක් නැහැ. මම ෙැක්කාව අශේ රාජිත ශ්ේනාරත්න මැතිතුමා එිත
ශලොලප ඉතිහා්යක් ගැන කිේවා. අපි ඕනෑම ශකශනලපට එශහම
ශපන්වන්න පුළුවන්. ඇත්ත කාාව ක ශනොශවි. ඇත්ත කාාව
ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ පරිවා්
්ඩුක්ව රැක ගන්න කියන එකි. එො ්ඩුක්ශවන් ශකොට්ක්
අශනක් පැත්තට ගියාමව ්ඩුක්ව වැශටනශකොට ්ඩුක්ව රැක
ගැනීමට ඡන්ෙය ශෙන්න ජානතා විමුක්ති ශපරමුණ ඉදිරිපත් ා.ණා.
ඇමති මඩුඩලය 20ට අක් කරන්නව ෙහහත්වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන්න කියලා ජානතා විමුක්ති
ශපරමුණ කිේවා.
එශහම තමි පරිවා් ්ඩුක්ව රැක ගන්න
ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ශේ.
ඊ ඟට ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගනාවා. පසුගිය ්ඩුක්ව විවනන් එය නැවත අශනක් පැත්තට
ශගන ගියා. ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයිත
රනාන ලක්ෂණය තමිව
1වැ,  වයව්ථාාවට ශගනා
්ශශ ෝනනය.
තමිව ශකශනලපට ශෙවතාවකට වැඩි වාර
ගණනක් ජානාධිපති ධුරයට තරග කරන්න පුළුවන් කියන
කාරණය.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ රනාන
්ශශ ෝනන 16ක් තිශබනවා. තුළින් ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව
පිිතශටේවා. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව පිිතටුවනශකොට
ශකටුම්පශත් ්ඳහන් කර තිබුශඩුව එිත ්ාමාජිකයන්
10ශෙනාශගන් 4ශෙශනලප පත් කරන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුශේ කිවනම
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මහජාන , ශයෝජිතයලප ශනොවනව රාජාය ශනොවන ්ශවිනාන ඇතුළු
්ශවිනානවලින් නම් කරලා එවන අයශගන් කියලාි. විනායක
බලය ක්රියාත්මක කරන රනාන , ලවලට පත් කරන අග්ර
වි,  ථරයකාරතුමාව ඉහ අධිකරණවල වි,  ථරයකාරතුමන්ලාව
නීතිපති යන වනයලුශෙනා පත් කරන බලය ලැබුශඩු ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාවටි. පනත් ශකටුම්පශත් ්ඳහන්ව තිබුශඩු
අතරින් ්ාමාජිකයන් 4ශෙශනලප මහජාන , ශයෝජිතයන් ශනොවන
අය විය ුතතු බවි. ්ාමාජිකයන් 4ශෙනා කාටෙ වග කියන්ශන්
අපි පාර්ලිශම්න්තුව හරහා ජානතාවට වග කියනවා. ජානාධිපතිතුමා
ජානතාවට ඍජුවම වග කියනවා. ්ඩුක්රම වයව්ථාාව අනුව
ජානාධිපතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට වග කියනවා. නමුත්ව
්ාමාජිකයන් 4ශෙනා වග කියන්ශන් කාටෙ කාටවත් නැහැ.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත
පිළිබඳ කාරක ්භා අව්ථාාශේදී අපි ක ්ටන , ්ා තමි
්ාමාජිකයන් 4ශෙනා ්ාමාජිකයන් ක් ෙක්වා අක් කශ ේ. එක්
අව්ථාාවක ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ එක් ශකනලප හැර
9ශෙශනක් එක පැත්තක වනටියා. ්ර්. ්ම්පන්ෙන් මැතිතුමාත්
පැත්ශත්; ර, ල් විරමවනශහ මැතිතුමාත්
පැත්ශත්. එතුමන්ලා
ශෙශෙනා එකතු ශවලා
්ාමාජිකයන් ශෙනා පත් කරනවා.
එතුමන්ලා ශෙශෙනා එකතු ශවලා තවත් ්ාමාජිකයලප පත්
කරනවා.
ඔක්ශකොම ගත්තාමව එක පැත්තකට ්ාමාජිකයන්
9ශෙනාි. හැබැි
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව ශවනුවට ශමිත
ශයෝජානා කර තිශබන පාර්ලිශම්න්තු ්භාශේ ඉන්ශන්
්ාමාජිකයන් 4ශෙනලප පමණි.
්ාමාජිකයන් 4ශෙනා හැම
ති්ථශ්ේම :2ක් ව ශයන් තමි ශබශෙන්ශන්. :2 අනුපාතය
්ානාරණ නැශෙව 9:1 අනුපාතයට වඩා නමුත් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාව
්කාරශයන් ්ථවාධීන ා.ණාෙ නැහැ.
ශපොලි්ථපතිවරයා පත් කරන ශකොට ශෙනලපශේ නම් එේවා. එින්
ශෙවැ, යා ශපොලි්ථපති ව ශයන් පත් ක ා. ෙැන් පා්ථලප රහාරය
්ම්බන්නශයන් විමර් නය කරන ශකොමිෂන් ්භාව ඉදිරිශආ ිතටපු
ශපොලි්ථපතිතුමා ශෙන ්ාක්ෂියිව ිතටපු ජානාධිපතිතුමා ශෙන
්ාක්ෂියිව ිතටපු අගමැතිතුමා ශෙන ්ාක්ෂියි ගත්ශතොත්ව
්ාක්ෂි තුන එකකට එකක් පර්ථපරි. ශමන්නව රශට් ්රක්ෂාවට
වනශන ශව්චර ශශ. ශම් තත්ත්වය ශවන්ථ කරන්න ඕනෑ.
්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ( (් වයව්ථාාවට අනුව රශට්
්රක්ෂාව ඇතුළුව ජානතාවශේ විනායක බලය ිතමිවන්ශන්
ජානාධිපතිතුමාට. ඇත්තටම ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගන ්ශේ ඇි ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය මඟින් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ්ශශ ෝනන 42ක්
ශගනැවිත් තිශබනවා. එය ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ක්ශෂේත්ර 16කට
විිතදී යනවා. ශ්රීපවන් වි,  ථරයකාරතුමා නක් තීන්දුව ශෙනශකොට
කිේශේ ශමොකක්ෙ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
පනත් ශකටුම්පත අභිශයෝගයට ලක් ක ාම ශරේෂථමාධිකරණය දුන්
නක් තීන්දුව බලන්න. එතැනදී කරන්න හැදුශේ ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ ( (් වයව්ථාාව ්ශශ ෝනනය ශනොකරන්නි.
එශහම ක ා නම් ජානමත විරාරණයකට යන්න ශවනවා. ඉතාම
සූක්ෂථම විධියට එින් වැ කී ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට
(2 (ඇ
ව ශයන් අනුවයව්ථාාවක් ජානාධිපතිවරයාශේ බලතලව කාර්ය ්හ
කර්තවය යටශත් ඇතු ත් ක ා. ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ
(2
(ඇ අනුවයව්ථාාව යටශත්ව පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවන්නව වාර
අව්න් කරන්නව විසුරුවා හරින්න ජානාධිපතිතුමාට පුළුවන්.
්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 70 (1 වයව්ථාාවට වයතිශර්කය ඇතු ත්
ක ා.
යටශත්
කාර්යයන් තුනම කරන්න ජානාධිපතිතුමාට
පුළුවන්. එශ්ේ ා.වෙව පාර්ලිශම්න්තුව විවනන් තුශනන් ශෙකක
ඡන්ෙයකින් ශයෝජානාවක් ්ම්මත ශනොකරන්ශන් නම්ව අා.රුදු
හතරහමාරක් යන කල් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න බැහැ.
ශරේෂථමාධිකරණයට ගියාම ශමොකෙ ා.ශඩු
්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ 70 (1 වයව්ථාාවට ශගන ් වයතිශර්කය පිළිගත්තාව
්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ
(2 (ඇ වයව්ථාාව ශවනම ඇතු ත්
ක ා. එශහම නම් ශම් ශෙක එකකට එකක් පර්ථපරි. ඕනෑ
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ශෙයක් ජානාධිපතිට කරන්න පුළුවන් කියලා ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ
(2 (ඇ වයව්ථාාව යටශත් ්ඳහන්ව තිශබන
ගමන් ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 70 (1 වයව්ථාාව යටශත් සීමාවක්
ෙමනවා.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන ශම්
මුඛ්ය පරමාර්ාය ා.ශඩු ජානතාවට රජාාතන්ත්රවාදි අිතිය දීම
ශනොශවි.
බව නක් තීන්දුශවන් පැහැදිලි ශවනවා. ක තමි
ශපන්නුශේ. නමුත් එය ශගන ්ශේ 2014 ජානවාරි 02 වන දින
ජානාධිපතිවරණ campaign එශක්දීි. ර, ල් විරමවනශහ මැතිතුමා
අෙ ශම් ්භාශේ නැහැ. එො එතුමා ශගන ගිය campaign එක
තමිව විනායක අගමැතිවරයලප , ර්මාණය කරන්න ශම්
ජානාධිපතිවරණය දිනවන්න කියන එක. එතුමාට ඕනෑ ා.ණාව
කටුතත්ත කරන්න. එතුමා ශමොකක්ෙ කශ ේ ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ (2ව ( ව (( යන වයව්ථාාවල "ජානාධිපති" කියා
්ඳහන් වන හැම තැනකම සූක්ෂථම ්කාරශයන් "අගමැති" කියලා
්ශශ ක ා. ජානාධිපතිවරයා කැබනට් මඩුඩලශආ ්ාමාජිකයලප
කශ ේ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්. එශහම
නැත්නම් ජානාධිපතිවරයා -විනායකය- වනටිශආ ඊට සඩින්. ශමොකෙව
විනායකය හැටියට ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ( (් වයව්ථාාව
අනුවව ජානාධිපතිවරණයකදී ජානාධිපතිවරයාට ඡන්ෙශයන් ශෙන
විනායක බලය තමි ජානාධිපතිවරයා විෂයයන් හැටියට
ඇමතිවරුන්ට භාර ශෙන්ශන්.
ජානාධිපතිවරයාම ඇමති
මඩුඩලශආ ්ාමාජිකයලප ක ාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන්. එිතදී මුඛ්ය පරමාර්ාය ා.ශඩුව ජානාධිපති නාමික
කරලා අගමැති අතට විනායක බලය ලබාගැනීමි. ශම් , ්ා
ශමොකෙ ා.ශඩු ශ්රීපවන් වි,  ථරයකාරතුමා දුන්නු නක් තීන්දුශවන්
( ව (( වගන්ති හා සපවගන්ති වනයල්ල නැවැත්වූවා. වා
නැවැත්වූවාම ඇති ා.ශඩු විකෘතියක්. ජානාධිපතිතුමාට තිශබන
බලතල ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවට යනවා. අ, ක් පැත්ශතන්ව
අගමැතිට ශකොට්ක් යනවා. බලය ක්රියාත්මක කරන්න
ජානාධිපතිටත් බැහැ; අගමැතිටත් බැහැ. ශමන්න ශම් විකෘතිය
රකෘති තත්ත්වයට ශගන එන්න තමිව අපි පසුගිය
ජානාධිපතිවරණශආදීත්ව පසුගිය මහා මැතිවරණශආදීත් ජානතාව
අතරට ගිිතන් ජාන වරමක් ඉල්ලුශේ. 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
්ශශ ෝනනය කරන්න තුශනන් ශෙකක ජාන වරමක් තිබුණා. 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ශගන එන්න 1977දී ජාන වරමක් ලැබුණා.
බව ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ පූර්විකාශේ ්ඳහන් ශවලා
තිශබනවා. හැබැි ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආදී විනායක බලය අක් කරලාව අගමැතිට ්හ ඇමති
මඩුඩලය ්ම්බන්නශයන් ශගන ් ්ශශ ෝනනය ශවනුශවන් ජාන
වරමක් ලැබී නැහැ. 2014 ජානාධිපතිවරණශආදී කට ජාන වරමක්
ලැබුණා කියලා කියන්න පුළුවන්.
ජාන වරම ලැබුශඩු
ජානාධිපතිටි. හැබැි ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ම්පාෙනය
ශවනුශවන් ජාන වරම ලැශබන්න ඕනෑව පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණයකින්. එො ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ්ම්මත කරන්න ජාන වරම ලබාගත්ශත්
ශකොශහොමෙ 2010 මහ මැතිවරණශආදි ශත්රී පත්වූ එක්්ත්
ජානතා , ෙහ්ථ ්න්නානශආ මන්ත්රීවරුන් 1(2ශෙශනලපශේ
්හශයෝගය ලබාශගන තමි වැශඩ් කශ ේ.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රාජාය ඇමතිතුම, ව කාාව ෙැන් අව්න් කරන්න.
ඔබතුමාට , යමිත කාලය අව්න්.

ගුණ ඒ.ඩී. සුසිේ තප්රේම ජයන් ම හ ා
(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிரரமஜயந்த)

(The Hon. Susil Premajayantha)

මට තවත් තත්පර 0ක් ශෙන්න. මා අව්ාන ව ශයන්
කියනවාව කාරක ්භා අව්ථාාශේදී ඉදිරිපත් කරන්න මූලික
ව ශයන් ්ශශ ෝනන 7ක් ඉදිරිපත් ශවලා තිශබන බව. ගරු
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පාර්ලිශම්න්තුව
.ඩී. සුවනල් ශරේමජායන්ත මහතා]

අධිකරණ ඇමතිතුමා
ගැන ්ඳහන් ක ා. මුලින් ්ඳහන් ක
්ශශ ෝනන (ත් ඊට පසුව ශයෝජිත අශනක් ්ශශ ෝනන තුනත්
රගතිශීලි ්ශශ ෝනන. අපි ශරේෂථමාධිකරණශආ මඟ ශපන්වීම
අනුගමනය කරලා තිශබනවා. , ්ා ්මාජාය තු ඇති කරන්න
සත්්ාහ කරපු ලපතුහලය ෙැන් ්ම්පූර්ණශයන් නැති වන තැනට
ශගනැල්ලා තිශබනවා. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව කාලය
රමාණවත් ශනොවන , ්ා මශේ ්ම්පූර්ණ කාාව ්භාග *
කරනවා. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු අශ ෝක් අශිවනශහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
අටක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 2.27]

ගුණ අතධෝක් අතේසිශහ ම හ ා

(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව මට විනාඩි 10ක කාලයක්
තිබුණා. ෙැන් ක විනාඩි 2කට අක් ශවලා. කමක් නැහැ.
ශකශ්ේ ශවතත්ව වර්තමාන ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ශම්
ශගනැවිත් තිශබන විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
පනත් ශකටුම්පත ගැන පාර්ලිශම්න්තුශේ ්ඩුක් පක්ෂශආ
මන්ත්රීවරුන් කතා කරන විධිය ෙැක්කාමව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ඡන්ෙය දීපු පසුගිය පාර්ලිශම්න්තුශේ ිතටපු
මන්ත්රීවරු ෙැන් කාා කරන විධිය ෙැක්කාම ශම් ්භාශේ ඉඳශගන
ඉන්නත් ලේජාා ිතශතනවා. පුදුම ර ථනයක්! [බානා කිරීම්] පසු ගිය
පාර්ලිශම්න්තුශේදී
ෙහනව
වන
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට පක්ෂව ඡන්ෙය දීපු අය ෙැන් ශම් ්භාශේ ඉන්නවා.
[බානා කිරීම්]
අය අතරින් ඇතැම් මන්ත්රීවරු ෙහහත්වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට පක්ෂය ඡන්ෙය දුන්නා; ෙහඅට
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයටත් පක්ෂව ඡන්ෙය දුන්නා;
ඊට ප්ථශ්ේ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයටත්
පක්ෂව ඡන්ෙය දුන්නා. එතුමන්ලා ෙැන් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයටත්
පක්ෂව
ඡන්ෙය
ශෙන්න
බලාශපොශරොත්තුශවන් ඉන්නවා.
ඔබතුමන්ලා පසුගිය මැතිවරණශආදී පුන පුනා කිේශේ
ශමොකක්ෙ එිතදී අලුත් වයව්ථාාවක් හෙන්න තුශනන් ශෙකක
බලයක් ඉල්ලුවා. අලුත් වයව්ථාාවක් හැදීම ්ඳහා තුශනන් ශෙකක
බලයක් ඉල්ලූ බව ඇත්ත. හැබැිව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ශගන ් ්ශශ ෝනන ශවන්ථ කිරීම
්ඳහා බලය ඉල්ලපු බවක් නම් අපි ෙැක්ශක් නැහැ. ශකශ්ේ
ශවතත්ව එො ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට අත
ඔ්වපු මන්ත්රීවරු කියනවා මම ෙැක්කාව "අපි ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට පක්ෂව අත ඉ්ථසුශේ ඉතා
ශකටි කාලයකින් අලුත් වයව්ථාාවක් ශගන එනවා කියන පෙනම
මති.
, ්ා තමි අපි ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට පක්ෂව අත එශ්ේශේ. එශහම නැත්නම් අපි එයට
පක්ෂව අත ඔ්වන්ශන් නැහැ" කියලා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම

—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට පක්ෂව අත ඔ්වපු මන්ත්රීවරු පිරි්ක්
විපක්ෂශආ ෙැන් ඉන්නවා. මා එතුමන්ලාශගන් අහනවාව හෘෙය
්ාක්ෂියට එකඟව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට
ඡන්ෙය ශෙන්න පුළුවන්ෙ කියලා.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත
්ැේතැම්බර් මා්ශආ කැබනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත් ක ාම එය
කැබනට් මඩුඩලය අනුමත ක ා. අනුමත කරලා ටික දිනකින්
ගරු අග්රාමාතයතුමා කමිටුවක් පත් ක ාව පිළිබඳ ්මාශලෝරනය
කරන්න.
ව රශට් ජානතාවශගන් ්හ ගරුතර ්ථවාමින්
වහන්ශ්ේලාශගන් එල්ල වූ විශරෝනය , ්ාි. අව්ථාාශේදී විමල්
වීරවශ ඇමතිතුමා කිේවාව "අපි ශම් ගැ්ට් පත්රය පාර්ලිශම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැහැ. අලුත් එකක් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනවා. ශම්ශක් අක් පාක් වි ාල රමාණයක් තිශබනවා" කියලා.
එම කමිටුශේ ්ාමාජිකයන් 9ශෙනා අතර කැබනට් ඇමතිවරු
වනටියා.
කමිටුව තම වාර්තාව කැබනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත්
කරන ෙවශ්ේත් මානයවලින් කිේවාව "අපි ශම්ක කැබනට්
මඩුඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අලුත් ගැ්ට් එකක් ඉදිරිපත්
කරනවා" කියලා. වාර්තාව කැබනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත් ක ා.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්මත ා.ණාට ප්ථශ්ේ
නම් ශකොශහොම ශේවිෙ කියන්න මා ෙන්ශන් නැහැ. අපට
ෙැනගන්න ලැබු
විධියට ගරු ජානාධිපතිතුමා කියා තිබුණාව
"අලුත් වා ඕනෑ නැහැ. මම හෙපු එක තමි ෙමන්න ඕනෑ. ශවන
කිවනම එකක් ශගශනන්න බැහැ." කියලා. ක ශවන්ථ කරන්න
බැහැ කියලා එතුමා කියා තිශබනවා. එය ශවන්ථ කරන්න බැහැ
කිේවාට ප්ථශ්ේ කළින් කාා කරපු වා ශමොකවත් ගැන වගක්
නැතිව ඔන්න ්ශයමත් ගැන පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාෙ කරන්න
ලෑ්ථති ා.ණා.
ශම් ්ඩුක්ව ශගන එන්න ණුඟක් ෙර දිය ඇෙපු ගරුතර
්ථවාමින් වහන්ශ්ේලා ශම්කට විශරෝනය ප ක ා. අතිපූජාය
ඇල්ශල් ගුණවශ ්ථවාමින් වහන්ශ්ේ කියා තිබුණාව "19(2න්
ප්ථශ්ේ ශම් තරම් ශබොරු කියපු ්ඩුක්වක් අපි ෙැක්ශක්ම නැහැ"
කියලා. ඊට ප්ථශ්ේ මුරුත්ශතට්ටුශේ ්නන්ෙ හාමුදුරුවන්
වහන්ශ්ේ කිේවාව "ශම් ්ඩුක්ව ශගනාවාට වඩා ශහොඳිව
ශගශනන්ශන් නැතිව ිතටියා නම්" කියලා. අපි ශම්වා මානයවලින්
ෙැක්කා. මැඩිල්ශල් ්ථවාමින් වහන්ශ්ේ කිේවාව "ශම් යන විධියට
ගිශයොත් මා් හයකට වඩා ශම් ්ඩුක්ව තිශයන්ශන් නැහැ"
කියලා. ඥයනාන්ාර ්ථවාමින් වහන්ශ්ේ කිේවාව "අපි ිතතුශේ
ශගෝමාභය කියන්ශන් මහ ශකරුශමක් කියලා. බලශදී ිතටිය
අයටත් වැඩිය අන්ති" කියලා. ශම්වා අපි ශනොශවි කියන්ශන්.
්ථවාමින් වහන්ශ්ේලාි කියන්ශන්.
වාශේම පාර්ලිශම්න්තුශේ
මැති ඇමතිවරුත් ශම් පිළිබඳ කාා කරනවා අපි ෙැක්කා. , ්ා
රජායට වනදු ා.ණා යම් යම් ්ශශ ෝනන ශගන එන්න.
අෙ අශේ ශම්් සඩ තබා තිශබනවා ්ශශ ෝනන පත්රයක්.
්ශශ ෝනන පත්රශආ තිශබන ප මුවැ,  එක ශමොකක්ෙ ශම්
්ශශ ෝනන ශගන එන්න ා.ශඩු ශමොකෙ ශමිත ්ඳහන්ව
තිශබනවාව "මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාශේ ඉල්ලීම පරිදි , ෙහ්ථ
හා ්ානාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම ්ඳහා සි ත
වාතාවරණයක් ඇති කිරීම තහා.රු කිරීම ්ඳහා බලය ඇත්ශත්ය."
යනුශවන්. වයව්ථාාශේ එශහම තිබු
එක පනත් ශකටුම්පත
මඟින් අින් ක ා. ෙැන් ්ශයත් ක ෙමන්න වනශන ා.ණා.
කියන්ශන්ව ්ානාරණ මැතිවරණයක් පවත්වන්න අෙහ්ක් නැතිව
ඉඳලා තිශබනවා කියන එකි. කශන් ශකොට් ඉවත් කරලා
තිබුශඩු.
ෙැන් හැම ශවලාශේම කියන්ශන්ව අපි ජානතාව ශවනුශවන්
තමි ශමය කරන්ශන් කියලා. ශහොඳට මතක තියාගන්නව වැඩි
බලය අ, වාර්යශයන්ම දූෂණයටව වශරාවට විතරක් ශනොශවි
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විනා යටත් ශහේතු වන බව. ක අපි 2010දීත් ෙැක්කා. 2010දී
්ඩුක්වට ශම් වාශේම බලයක් ්වා. මන්ත්රීධුර 1(0කට වැඩි
රමාණයක් ලැබුණා; තුශනන් ශෙකක් ගත්තා. අන්තිමට ශමොකෙ
ා.ශඩු 2014දී ්ඩුක්වට ශගෙර යන්න වනශන ා.ණා. ශමොකෙව
ඕනෑම ශකශනක් නීතියට බය , ්ා තමි තමන්ශේ බලය වැඩි
කර ගන්න හෙන්ශන්. රශට් තිශබන ්ාමානය නීතියට බය
නැත්නම් ජානාධිපතිතුමාට තමන්ශේ බලය අත්තශනෝමතික
විධියට වැඩි කරගන්න අව ය නැහැ. ජානාධිපතිතුමා කාධිපතියලප
විධියට යන්න හෙන්ශන් ඇි අපි අෙ ශම් විධියට අශත් රතු පාට
පටියක් බැඳශගන ඉන්ශන් ඇි ශම්ක කාධිපති වයව්ථාාවක්
කියලා කියන්ශන් අපි විතරක් ශනොශවි. ක ශම් ්ඩුක්ව බලයට
ශේන්න මූලික ා. ්ථවාමින්වහන්ශ්ේලා කියනවාව වනවිල් ්ශවිනාන
කියනවා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා
ණුඟක් ශශවල් කරන්න බැරි ා.ණා කියලා කිේවා. ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා ශම් ජානාධිපතිතුමාට
පසුගිය අා.රුශෙට ්්න්න කාලය තු ශමොනවාෙ කරන්න බැරි
ා.ශඩු කරන්න බැරි ා.ශඩු ශමොනවාෙ කියන්න ෙැන් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් ශේනවා. ්ථවාමින්වහන්ශ්ේලා කියනවාව
ශවිත්ව පුරවැවනකම තිශබන ශකශනලපට ශම් රශට් නීති හෙන
්ථාානයට එන්න ශෙන්න එපා කියලා. ඊ ඟට ඔබතුමන්ලාම
කියනවාව තව අා.රුශෙක් ඇතු ත නව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්
ශේනවා කියලා. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අා.රුශෙක්
ඇතු ත අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශේනවා නම් ශවිත්ව
පුරවැවනශයලපට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න විවනවැ,  ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශේන්න ඕනෑෙ එශහම නම් ශමොකක්ෙ
තිශබන අව යතාව ශම්ක හදිවන අව යතාවක්ෙ අා.රුශෙක්
ඇතු ත ශවිත්ව පුරවැවනශයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශේන්න
හෙන්ශන් ඇි ෙැන් ්ථවාමින්වහන්ශ්ේලා කියන එක අහන්ශන්ත්
නැහැශන්. ගරුතර ්ථවාමින්වහන්ශ්ේලා කියනවාව ශම්ක කරන්න
එපා කියලා. ශවිත්ව පුරවැවනශයක් පාර්ලිශම්න්තුවට -නීති හෙන
තැනට- ශේන්න එපා කියනවා. ශම් තත්ත්වය මත කවොවත් අලුත්
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශගශනන එකක් නැහැ. එශහම නම්ව
ජානාධිපතිවරශයක් ශවන්න අව ය අා.රුදු 4 සීමාව අා.රුදු 0
ෙක්වා අක් කිරීම අතයව ය කාරණයක්ෙ අා.රුදු 4 සීමාව අා.රුදු
0ට අක් කරන්නම ඕනෑෙ ක අතයව යෙ වා ශවන්ථ කරන්න
හෙන්ශන් ඇි ්ථවාමින්වහන්ශ්ේලා ශම්වා කියනවා. හැබැිව
ෙැනටමත් ශම්ශක් වගන්ති 7ක් ්ශශ ෝනනය කරන්න තීන්දු කරලා
තිශබනවා. එශ්ේ ්ශශ ෝනනය කරන්න තීන්දු කිරීම පිළිබඳව අපි
්න්ශතෝෂ ශවනවා. එකක්වත් ශවන්ථ කරන්ශන් නැහැි කියපු
ජානාධිපතිතුමාටව වගන්ති 7ක් ්ශශ ෝනනය කරන්න ෙැන්
වනශනශවලා තිශබනවා. එශහම නම්ව ශවිත්ව පුරවැවනශයලපට
පාර්ලිශම්න්තු එන්න අව්ථාාව ලබාශෙන වගන්තිය ්ශශ ෝනනය
කරන්න බැරි ඇි ක තමි තිශබන මුරඩුක්කම; ෙරෙඬුකම. අපි
ශම්ක කරන්ශන්ම නැහැ කියනවා. අපි ්ථවාමින්වහන්ශ්ේලාශගන්
අහනවාව ඔබවහන්ශ්ේලා ඡන්ෙය දුන්ශන් ශම්කටෙ කියලා.
ජානතාව ශවනුශවන් කියලා ්මහර ්ථවාමින්වහන්ශ්ේලා කියනවා.
අා.රුශෙකින් නව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශේනවා නම් ශම්
වගන්තියත් ශවන්ථ කරන්නශකෝ. ශම්කට ්ශශ ෝනනයක් ශේන්න
ශහට ා.ණත් පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට හාමුදුරුවරු කියන එක වැඩක්
නැහැ. හාමුදුරුවරු අව ය ශවන්ශන් ඡන්ෙයට විතරි.
්ථවාමින්වහන්ශ්ේලා අව ය ශවන්ශන් ඡන්ෙයට විතරි. ඡන්ෙයට
වැඩ කරන්න තමි හාමුදුරුවරු ඕනෑ ා.ශඩු. ඡන්ෙශයන් ප්ථශ්ේ
අව ය නැහැ. එශහම නැත්නම් හාමුදුරුවරු කියන එක අහන්න
එපායැ. ක , ්ා ශහොඳට මතක තබා ගන්නව අධික බලය
දූෂණයටව වශරාවටව මිනී මැරුම්වලට ්හ අ, වාර්යශයන්
විනා යට ශහේතු වන බව. ක 2010දී ජානතාව විවනන් ඔේපු කරලා
ශපන්නුවා. එම , ්ා අපි ශම් ්ඩුක්ශවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ශම්
රටට ශහොඳ ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් අව යි. එශ්ේ ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් හෙනවා නම්ව අපි ඔක්ශකෝම එකතුශවලා
නව
වයව්ථාාවට සෙේ කරන්න කැමැතිි. 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
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අා.රුදු (2ක් පැවතුණා. ශකෝල්බෘක් ්ඩුක්රමයට පසුව ශම් රට
වැඩිම කාලයක් පාලනය කර තිශබන්ශන් 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශවන්. ෙැන් ්ඩුක් පක්ෂශආ ඉන්න අයම තමි කිේශේව
විනායක ජානාධිපති රමය ශහොඳ නැහැව ජානාධිපති ශකශනලපට
අධික බලය ඕනෑ නැහැ කියලා. විනායක ජානාධිපති රමය අශහෝවන
කරන්න ඕනෑ කියලා කිේවා. අපි එශහම කිේශේ නැහැ. හැබැිව
විනායක ජානාධිපති රමය අශහෝවන කරන්න කියපු අය ෙැන්
ජානාධිපතිතුමාට අධික බලයක් ශෙන්න යනවා. ශම්ක ්ානාරණෙ
එම , ්ා ශම් ්ශශ ෝනනයට හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව ඡන්ෙය
ශෙන්න. අපි ෙැක්කාව වාමාශශික මන්ත්රීවරු කියනවාව අපි ශම්කට
විරුශනි කියලා. හැබැි ඔා.න් ඡන්ෙය ශෙනවා; ශකොන්ෙක් නැහැ.
ශකොන්ෙක් තිශබනවා නම් එශහම කියන්න පුළුවන්ෙ
විරුශනත්වයක් තිශබනවා නම් විරුශන ශවන්න ඕනෑ. විරුශනිව
හැබැි ඡන්ෙය ශෙනවා. ශමොකක්ෙ කාාව විරුශන නම් විරුශන
ශවන්න එපායැ. එම , ්ා හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව ඡන්ෙය දීමට
හැම ශෙනාටම
ක්තිය වනර්යය ලැශිවාි කියා මා
විශ ේෂශයන් රාර්ානා කරනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟට ගරු (්රාර්ය ්රත් වීරශ්ේකර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 2ක කාලයක් තිශබනවා.

[අ.භා. 2. 4]

ගුණ (ආචාර්ය) ්ර්  වීරත්ේකර ම හ ා (ප ා්  ්භා හා
ප ා්  පාලන කටුතතු රාජය අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரரசகர - மாகாண சகபகள்
மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - State Minister of
Provincial Councils and Local Government)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව අපි විවනවැ,  ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශේන්ශන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉවත් කරන්නි. කා.රු ශමොනවා කිේවත්
ශමිත මුඛ්ය පරමාර්ාය ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ඉවත් කිරීම නම්ව එයට පාර්ලිශම්න්තුශේදී විරුශන වූ
එකම මන්ත්රීවරයා ව ශයන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අශහෝවන කිරීම ්ඳහා ශගන එනු ලබන විවනවැ, 
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට මුලින්ම අත ස්ථ්න්ශන්
මමි. කාරණය ක නම්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අශහෝවන ක ුතත්ශත් ඇි කියන ර ථනයි ෙැන්
තිශබන්ශන්. එින් රනානම කාරණය තමිව විනායක
ජානාධිපතිතුමාශේ බලය දියාරු කරලා ඔණුශේ බලය නාමික
තත්ත්වයකට පත් කිරීම. ඡන්ෙ හැටනම ලක්ෂයක් ලබාශගන රශට්
විනායක ජානාධිපති ව ශයන් පත් ා.
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ
මැතිතුමාටව අා.රුශෙක කාලයක් ගත ා.වත් ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා තවම ශපොලි්ථපතිවරශයක් පත්
කරගන්න බැරිශවලා තිශබනවා.
අශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ((් වයව්ථාාශේ තිශබනවාව
"රශට් ්රක්ෂාව ඇතුළුව ජානතාවශේ විනායක බලය ජානතාව
විවනන් ශතෝරා පත්කර ගනු ලබන ජානරජාශආ ජානාධිපතිවරයා
විවනන් ක්රියාත්මක ක ුතත්ශත් ය" කියලා. ජානාධිපතිතුමාශේ
බලය ගැන ්ඩුක්රම වයව්ථාාශවන් එශහම කියලා තිබුණත්ව අෙ
්රක්ෂක අමාතයාශ යවත් පවරා ගන්නට බැහැ. ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ
වැ,  වයව්ථාාශේ තිශබන්ශන්ව "ශ්රී ලශකා
ජානරජාශආ පරමාධිපතයය ජානතාව ශකශරිත පිිතටා ඇත්ශත් ය.
පරමාධිපතයය අත්හ ශනොහැක්ශක් ය. පරමාධිපතයයට පාලන
බලතලව මූලික අිතිවාවනකම් ්හ ඡන්ෙ බලය ෙ ඇතු ත් වන්ශන්
ය" කියාි.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (්රාර්ය ්රත් වීරශ්ේකර මහතා]

නමුත්ව එවන් වූ ජානතාවශේ බණුතර ඡන්ෙශයන් පත්වන
විනායක ජානාධිපතිතුමාට රට පාලනය කිරීම ්ඳහා එකම
අමාතයාශ යක්වත් ලබාගන්න බැහැ. ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ජානාධිපතිට පමණක් ශනොශවිව
ජානතාවශේ පරමාධිපතයයටත් අපහා්යක් ශවලා තිශබනවා.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන ක
ුතත්ශත් , ්ාි.
එශහමනම්ව ජානතාව පත්කරන ශමම ජානාධිපතිවරයාශේ
විනායක බලය දියාරු කරන්න ඕනෑ ා.ශඩු කාටෙ 2001
ඔක්ශතෝබර් මා්ශආදී ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ජානාධිපතිවරයාශේ බලය දියාරු කරලා
අගමැතිට බලය දුන්නා. එොත් අගමැතිව වනටිශආ ර, ල් විරමවනශහ
මහතාි.
2010දී ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
බලය නැවතත් ජානාධිපතිට අත්පත් කර දුන්නා. 2014දී ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ජානාධිපතිතුමාශේ
බලය නැවතත් දියාරු ක ා. නැවතත්
බලය අගමැතිට පවරා
ගත්තා. එොත් අගමැති ශවලා වනටිශආ ර, ල් විරමවනශහ මහතාි.
එශහමනම්ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අව ය
වන්ශන් නැවතත් ජානතාවශේ පරමාධිපතය ්ථාාපිත කරලා
ජානතාව පත්කරන ජානාධිපතිතුමාට
බලය ලබා ගන්නි.
ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ා.ශඩු නැත්නම්ව
ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අව ය වන්ශන්
නැහැ. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ා.ශඩු
නැත්නම්ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයත් අව ය
වන්ශන් නැහැ. අශනක් පැත්ශතන් බලන ශකොට අපට ඉතා
පැහැදිලිිව රශට් ජානතාවටත් අව ය ශවලා තිශබන්ශන් ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන කිරීම බව.
ජානාධිපතිවරණශආදී 69 ලක්ෂයක ජානතාව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශේන්න පූර්ණ ්හශයෝගය දුන්
්ජිත් ශරේමෝ ජානපති අශේක්ෂකයා පරාජාය කරලා ශගෝමාභය
රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ජානාධිපති ශල් පත්කර ගත්ශත් ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරන්නි. මහ
මැතිවරණශආදී
රශට්
ජානතාව
ශගෝමාභය
රාජාපක්ෂ
ජානාධිපතිතුමාට තුශනන් ශෙකක රාජාය බලයක් ලබා දීලා ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ , ර්මාතෘවරයා වන
ර, ල් විරමවනශහට ශමවර පාර්ලිශම්න්තුශේ ්්නයක්වත් ලබා
ශනොදී ඉතිහා්ශආ අන්ත පරාජායක් ලබා දුන්ශන් ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරන්නි.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව මා ගැන කියන්න වනදුවීම
ගැන ්මාවන්න. මම නාවික හමුොශේත්ව වනවිල් ්රක්ෂක
බලකාශආත්ව දිගාමක්ල්ල දි්ථ්රික්කශආත් ව්ර ((ක් ශකො ඹින්
පිට ශ්ේවය කරලා ශකො ඹට ඇවිල්ලා මා් හශයන් ඡන්ෙ
22ව000ක් අරශගන ශකො ඹින් රාමයා බවටත්ව දිවිශනන්
ශෙශව, යා බවටත් පත්ා.ණා.
ඡන්ෙවලින් වනයයට 74ක් මට
ලැබුශඩු මම ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට
විරුශන වූ , ්ාි. එශහමනම්ව ශකො ඹ ජානතාවටත් අව ය
වන්ශන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන
කරන්නි.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ වයතිශර්ක තුනක්
හැර ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
්ම්පූර්ණශයන්ම අශහෝවන කරලා ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ්ම්මත කිරීමට ශපර තිබු වයව්ථාාමය තත්ත්වයට
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රට පත් කරනවා නම්ව තුළින් වර්තමාන ජානාධිපතිතුමාට 1972
වනට 2014 ෙක්වා ජානාධිපතිවරුන්ට තිබු බලයම මි් ඊට වඩා
අශශු මාත්රයකින්වත් වැඩි බලයක් ශනොලැශබනවා නම්ව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ්ම්ථතයක් ව ශයන් මුළු
රටම අරාජික තත්ත්වයට පත්වූ හැටි ශපශනනවා නම්ව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය නැති කරන විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට විරුශන ශවන්න රටට ්ෙරය කරන
කිවනශවලපට බැහැි කියන මතශආ තමි මා ඉන්ශන්.
්ම්ථතයක් ව ශයන් ගත්තාම විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ ්ඳහන් ක්ශෂේත්ර හතරකට පමණි ජාන මත
විරාරණයකට යා ුතත්ශත් කියලා ශරේෂථමාධිකරණය එකඟ ශවලා
තිශබනවා. හැබැිව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
ඉවත් ක
ක්ශෂේත්ර හතරම ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට ශපර තිබූ වයව්ථාාශේ ශනොතිබූ කරු . එශහම
නම්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ශපර තිබූ
වයව්ථාාවට ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
එකතු කරපු වැඩිපුර කරු
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයන් ඉවත් කරන ශකොට කට ජාන මත විරාරණයක්
ඇිෙ කියන ර ථනය නීති වි ාරෙයන් ශනොවන අපට තිශබනවා.
නමුත්ව ශරේෂථමාධිකරණය ශපන්වා දුන් පරිදි
වගන්තිය එකතු
ක , ්ා අපට ශමය තුශනන් ශෙකකින් ්ම්මත කරන්න පුළුවන්.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන එනශකොට පූජාය මාදුළුවාශේ ශ්ෝභිත
හාමුදුරුශවෝ එො කිේවාව "ශම්ක මල් වට්ටියක්ව ශම්කට අත
ගහන්න" කියලා. නමුත්ව මහාරාර්ය මැෙශගොඩ අභයති්ථ්
හාමුදුරුශවෝ කිේශේව "ශම්ක මල් වට්ටියක් ශනොශවිව මල්
වඩමක්" කියලාි. ක ්නාා ා.ශඩු නැශෙ එො රශට් වැෙගත්
තනතුරු වන අග වි, සුරුව නීතිපතිව ශපොලි්ථපති ්හ විවින
ශකොමි්ම්වලට පත්කශ ේ රශට් බණුතරය පත් කරගත්
ජානාධිපතිතුමා විවනන්. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් බලය දුන්නාව ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවට.
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ ඡන්ෙ 9න්ව ඡන්ෙ 7ක්ම තිශබන්ශන්
අගමැති ්හ විපක්ෂ නායක අශත්. එශහමනම්ව එො ජානාධිපතිට
තනතුරුවලට පත්කරන්න තිබු බලය කාටෙ දීලා තිශබන්ශන්
දි්ථ්රික්ක ශෙකක් , ශයෝජානය කරන මන්ත්රීවරු ශෙශෙශනලපට.
ක ්ානාරණෙ
අව්ානශආදී ශමොකක්ෙ ා.ශඩු
්ර්. ්ම්පන්ෙන්
[මූලා්නත අණ පරිදි ඉව්  කරන ලී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

මහතා. විපක්ෂ නායක ා.ණාව එතුමා එල්ටීටීඊ ත්ර්ථතවාදී
්ශවිනානශආ ශශ පාලන හ්ථතශආ නායකයා.
ර, ල් විරමවනශහ මහතාශේ ්කල්පය අපි ෙන්නවා. ශම් වනයලු
වැෙගත් තනතුරුව ්ථවාධීන ශකොමි්ම්වල පත් කිරීම් ්දිය කශ ේ
ඔා.න් ශෙශෙනා විවනන්.
කියන්ශන් ජානතාවශේ පරමාධිපතය
බලය පවරා දුන්නාව ්රිලපණාමලය , ශයෝජානය ක ්ම්පන්ෙන්
මහතාට ්හ ශකො ඹ , ශයෝජානය ක ර, ල් මහතාට. ක
්ානාරණෙ
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ ඉන්නවාව ජානතාවට වග
කියන්ශන් නැතිව පාර්ලිශම්න්තුවට වග කියන්ශන් නැති වනවිල්
පුශගලයන්. ඔා.න් එන්ජීඕවල වනටින අය ශවන්න පුළුවන්. ක
්ානාරණෙ ඔා.න් ශෙශෙනා පත්ක මැතිවරණ ශකොමි්ශම් වනටින
හූල් කියන පුශගලයා ශමොන තරම් පක්ෂග්රාහීන් වැඩ ක ාෙ ඔණු
ශමොන තරම් දූෂිතෙ රශට් ජානාධිපතිට ලබන අා.රුශශශ
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ඔක්ශතෝබර් මා්ය වන ශතක්
වාශේ ශකශනලපවත් අ්ථ
කරගන්න බැහැ.
ක ්ානාරණෙ ඔා.න් පත්ක
ශපොලි්ථ
ශකොමි්ම ශම් රශට් ්රක්ෂාව ගැන බැලුවාෙ

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට ශවන් කර ඇති කාලය අව්න්ව ගරු රාජාය
ඇමතිතුම, .

ගුණ (ආචාර්ය) ්ර්  වීරත්ේකර ම හ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரரசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)

මට තව විනාඩියක් ලබා ශෙන්නව මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, .
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අපට අව ය
වන්ශන් 69 ලක්ෂයක් ඡන්ෙය දුන් ජානාධිපතිට බලය දීලා ජානතා
පරමාධිපතය ්ථවාධීන කිරීමටත්ව එයට ගරු කිරීමටත්.
වාශේම ශමවර විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ්මාගම් විගණනය ඉවත් කර ඇතැි කියා අභූත
ශරෝෙනාවක් නඟනවා. ක වැරැදිි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවට ප මුව විගණකාධිපතිවරයා යටතට ්මාගම් යන
වරනය තිබුශඩු නැහැ. ්මාගම් කියන්ශන් වනයයට 40කට වඩා
රජාශආ ශකොට්ථ තිශබන ්මාගම්.
්මාගම් විගණනය කරන
ශකනා ශතෝරන්ශන් එිත අනයක්ෂ මඩුඩලය. ශකශ්ේ නමුත්ව එම
්මාගම් එිත පාලන ්මාගම් - parent companies - ්මඟ
කාබශන ගි මක් ්ම්පාෙනය ක ුතතුි. ක එො වනටම
විගණනය කශ ේ විගණකාධිපතිවරයා. කට නීතියක් නැති ා.ණත්
ගි ම් රමිති අනුව විගණකාධිපතිවරයා ක විගණනය ක ා.
සොහරණයක් ශල් ලශකා ට්රාන්්ථශ ෝමර් ලිමිටඩ් විගණනය කශ ේ
ශපෞශගලික ්මාගමක්. එිත මේ ්මාගමව ලශකා විදුලිබල
මඩුඩලය - ශෙක - එකතු ශවලා කාබශන ගි මක් හෙනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමාව ෙැන් කාාව අව්න් කරන්න.

ගුණ (ආචාර්ය) ්ර්  වීරත්ේකර ම හ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரரசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)

ශහොඳි. ශම් අව්ථාාශේ දී මශේ කාාශේ ඉතිරි ශකොට් මා
්භාග * කරනවා.
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තනතුරක් ෙැරීමට තහනම් ක ුතතුි කියා ෙැඩි මතයක් ජානතාව තු
තිශබනවා. එවන් මතයක් ෙැරීම ්ානාරණ ශවන්න පුළුවන්. ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ශපර එවන් තහනමක් ශවිත්ව පුරවැවනයන්ට
තිබුශඩු නැහැ. නමුත් යහපාලන රජාය තහනම ශවිත්ව පුරවැවනයන්ට
ෙැමීශම් ්ශභාවශයන්ෙ නැත. ක කශ ේව අපි කා.රුත් ෙන්නවාව
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ ්හ බැවනල් රාජාපක්ෂ කියන මහතුන්ට එශරිතවි
කියලා. එශහම මා කියන්ශන් ශවිත්ව පුරවැවනයන්ට එවන් තහනමක් ෙැමීම
ර, ල් විරමවනශහ ශම් රශට්වත් පුරවැවනශයක්වත් ශනොවන අර්ජුන
මශහේන්ද්රන්ට මහ බැශලපශේ අධිපතිකම දුන්නා පමණක් ශනොශවිව
ඉතිහා්ශආ ශලොලප ශහොරකම කරන්නත් ්නාර ක , ්ා.
ශමතැනදී අපි බුශධිමත් අය හැටියට බැලිය ුතතු කරුණක් තිශබනවා.
තමි අශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 26වන වගන්තිශආ තිශබන කරු
අනුව ශවිත්ව පුරවැවනයන්ටත් රශට් ්ාමානය පුරවැවනශයලපට තිශබන ්ෑම
අිතිවාවනකමක්ම තිබය ුතතුි. ඉතින් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයිත අවශකවම ශවිත්ව පුරවැවනකම පිළිබඳව තීරණය ගත්තා
නම් ඉ්ථශ්ල්ලාම කරන්න තිබුශඩු ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 26වන
වයව්ථාාව ්ශශ ෝනනය කරන්නි. එශහම කශ ේ නැහැ. ක , ්ා අෙත්
ශවිත්ව පුරවැවනයන්ට ිතමිකම තිශබනවා.
ශවිත්ව පුරවැවනකම තිශබන ශකශනක් අශනක් රටටෙ පක්ෂපාතීව
කටුතතු ක ුතතුය යන සපකල්පනයක් තිශබනවා. ක අපි ගැඹුරින් වනතා
බැලිය ුතතුි. ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ ්රක්ෂක ශල්කම් ව ශයන් වනටින
ශකොට ඇශමරිකාශවත් ශවිත්ව පුරවැවනශයක්. නමුත් ඇශමරිකාශේ ෙැඩි
විශරෝනය මැෙ තමි ඔණු ුතශනය දිගටම ශග, ිතන් ශකොටි පරාජාය කශ ේ.
ශවිත්ව පුරවැවනකම් තිශබන ශශ ශරේමී ලාශකිකශයෝ ඕනෑ තරම් පිටරට
ඉන්නවා. ලශකාශේ ඉන්න ්මහර ශශ ශද්රෝහීන්න්ට වඩා ශමතැනදී වැෙගත්
වන්ශන් තමන්ශේ මේ රටට ්ෙරයෙව නැශෙ යන්න පමණි. නමුත් ශම්
්ම්බන්නශයන් ගැඹුරින් වනතා ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 26වන වයව්ථාාව
්ශශ ෝනනය කරන්න. එය නව වයව්ථාාවක් හෙන ශකොට කරන්න
පුළුවන්.
ශකශ්ේ ා.වත් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ජානතාව
අතරට ශගන ් රමය වඩාත් , වැරැදිව ක ුතතුව තිබුණා කියා මා
වනතනවා. මන්ෙව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ වගන්ති
එකින් එක ඉවත් කරන විට ජානතාවට වැරදි අවශබෝනයක් ඇති වීම
පුදුමයට කරුණක් ශනොවන , ්ා. නමුත් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් කරන්ශන් වයතිශර්ක තුනක් හැර ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ෙැමූ වනයල්ලම අශහෝවන ශකොට ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ශපර තිබූ වයව්ථාාමය තත්ත්වයම
ලබා දීමි. 69 ලක්ෂයකින් පත්වී තුශනන් ශෙකක රාජාය බලයක් ලබා
වනටින ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාට රට ්රක්ෂා ශකොට
්ශවර්නනය කිරීමට නායකත්වය දීමට 1972 වනට ශමශතක් පත්ව වනටි
වනයලුම ජානාධිපතිවරුන්ට දී තිබූ බලය පමණක් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ලබා ශශ නම් ඊට විරුශන වීම ශකොතරම්
්ානාරණෙ යන්න වනතා බැලිය ුතතුි. ක , ්ා ප මුව අපි විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ්හාය ශෙමු. පසුව අති පූජාය ්ශ යා
වහන්ශ්ේලා ශයෝජානා කරන පරිදි රශට් කීයභාවය සුරැශකන ශශශීය
්ම්පත් රැශකන නව වයව්ථාාවක් , ර්මාණය කරමු.”

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

්භාත්ප්ය ම 

බන ලද කාාතේ ඉතිරි තකොට්

சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட உகரயின் எஞ்சிய பகுதி::
Rest of the speech tabled:

“ ක අ, වාර්යශයන්ම විගණනය කරන්ශන් විගණකාධිපතිවරයා.
නමුත් ෙැන් කටත් නීතියක් තිශබනවා. ජාාතික විගණන පනතට අනුව
ඉතා පැහැදිලිව විගණකාධිපතිවරයාට වගකීම තිශබනවාව ජානාධිපති
කාර්යාලයව අගමැති කාර්යාලය ්හ ්මාගම් විගණනය කරන්න. විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ ොලා තිබු ්මාගම් කියන වරනය ඉවත් කශ ේ ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ශපර එය ශනොතිබු , ්ා ්හ
පනතට අනුව ්මාගම් විගණනය ක හැකි , ්ා. ක , ්ා රජායට
විරුශනව නඟන එම ශරෝෙනාව එනම් ්මාගම් විගණනශයන් ඉවත් ක ා
කියන ශරෝෙනාව ඉතා ්ාවෙයි.
අශනක් වැෙගත්ම කරුණ තමි ගරු කාානායකතුම, ව ශවිත්ව
පුරවැවනකම පිළිබඳ ර ථනය. ශවිත්ව පුරවැවනකම තිශබන අයට
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ධුරයක් පමණක් ශනොව රජාශආ ඕනෑම ස්්ථ

(The Hon. Presiding Member)

ගරු පාමලී රම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
12ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 2.( ]

ගුණ පාඨලී ච්පපික රණවක ම හ ා

(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පිළිබඳ ශම් ඓතිහාවනක විවාෙයට ්ම්බන්න
වීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාම ්තුටු ශවනවා. ශම් ශලෝකශආ
මනු්ථ් රජාාවශේ පරිනාමශආ දීව ්මාජා පරිනාමනශආ දී අපි
ෙන්නවා රජා ශකශනක් බිත ශවලා රාජාය නීතියට අනුව රජාාශේ
කැමැත්තට අනුව රටවල් පාලනය ශව්චර ්කාරය.
රාජා
නීතියට අනුව රටවල් පාලනය වීශම් රමශේෙය බැහැර කරලාව
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු පාමලී රම්පික රණවක මහතා]

ලිඛිත ශහෝ අලිඛිත වයව්ථාාවක් මඟින් රටවල් පාලනය වීම වඩා
වැෙගත් හා රජාාතන්ත්රවාදී හා දිුත ්ම්රොයයක් ශල් පිළිගත්ත
, ්ා තමි ශම් වයව්ථාාව කියන අෙහ් විශ ේෂශයන්ම බටිතර
ශලෝකශආත් ඉන් ප්ථශ්ේ ්වනයානු කලාපශආත් වයාේත ශවලා
ඉදිරියට ගිශආ. විශ ේෂශයන්ම අශේ රශට් වයාව්ථාාශේ
ජානතාවටි පරිමාධිපතය තිශබන්ශන් කියන වගන්තිය මඟින්
ඔේපු කරලා තිශබන්ශන්ව
රාජාය නීතිය ත,  පුශගලශයලපශේ
කැමැත්තව ත,  පුශගලශයලපශේ අභිලා්ය ශවනුවට ජානතාවශේ
අභිලා්යව ජානතාවශේ කැමැත්ත මුල්කරශගන පාලනය ශගන යා
ුතතුි කියන මූලනර්මය පිළිගැනීමි.
කාර්මික විේලවශයන් ප්ථශ්ේ ශම් නූතනවාදී ශලෝකය බිත
ා.ණාට ප්ථශ්ේ ජාාතික රාජායයන් ුතශරෝපශආ බිත ශවනවාත්
එක්කම ඇති වූ ශම් වයව්ථාාශේ රාජායශආ අශග තුනක් පිළිබඳව
හැශමෝම ්ාක්චඡා ක ා. ක තමි වයව්ථාාොයකය. එනම්ව රශට්
ඉහ ම නීතිය තනන මනය්ථාානය. ලශකාශේ නම්
ක
පාර්ලිශම්න්තුව. වාශේම විනායකය. ශම් ගන්නා විනායක තීන්දුව
තීරණ ක්රියාත්මක කිරීම. වා වයව්ථාාවට අනුව ක්රියාත්මක
ශවනවාෙව නැශෙ කියලා ශ්ොයිා බලන අධිකරණය. අනුව ශම්
වයව්ථාාව පවත්වාශගන යෑශම්දීව රාජාය පවත්වාශගන යෑශම්දී ශම්
වයව්ථාාොයකශආත්ව විනායකශආත්ව අධිකරණශආත් තුලනයව
්ශවරණය , වැරැදිව තිශබනවාෙ කියන එක තමි
රාජායශආ
්ථාාවරත්වයටත්ව
රාජායශආ ජානතාවශේ රජාාතන්ත්රවාෙශආත්
මූලික ්ලලපණක් ශවන්ශන්. ඉතාම කනගාටුශවන් කියන්න ඕනෑව
ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින් 1972
ශේ.්ර්. ජායවර්නන මහත්මයා කැටි කර ගත්තු බලයටත් වඩා වැඩි
බලයක්ව ත,  බලයක් විනායකය ශහොබවන රනා, යා වන
ජානාධිපතිවරයා ශවත පවරා ගැනීමට කටුතතු කරලා තිශබන බව.
අෙව හැටනව ලක්ෂයක ජානවරම ගැන කාා කරනවා. ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ 224ශෙනාට ලක්ෂ 117ක ජානවරමක් තිශබනවා.
හැටනව ලක්ෂශආ ජානවරමට ලක්ෂ 117ක පාර්ලිශම්න්තුශේ
මන්ත්රීවරුන් 224ශෙනාශේ ජානවරම යටපත් කිරීමටෙ ශම් ඡන්ෙය
ලබා ශෙන්ශන් කියන ර ථනය අෙ අහන්න තිශබනවා. වාශේම
රාජායයන් ඉදිරියට යෑශම් දීව රාජායයන් පරිණාමය වීශම් දී
වාශේම ජානතාව ්ශවර්නනය වීශම් දී ඉතාම වැෙගත් ශෙයක් තමි
රාජායශආ ්ථාාවරත්වය වාශේම එිත ජානතාව ුකක්ති විඳින
රජාාතන්ත්රවාදී , ෙහ්. රාජායශආ ්ථාාවරත්වය කඩ ශවනවා නම්ව
ඔේව එතැන පාලනයක් ඇති ශවන්ශන් නැහැ. එතැන අවිනය ඇති
ශවලාව අනායක තත්ත්වයක් ඇති ශවලාව අරාජික තත්ත්වයක් ඇති
ශවලා රාජාය බඳ වැශටශනවා.
වාශේම ජානතාවශේ
රජාාතන්ත්රවාදී , ෙහ් වැ ශලනවා නම්ව ්මාජා අ්හනයක් ඇති
ශවලාව ්මාජා අ්ථාාවරත්වයක් ඇති ශවලාව කැරලි ශකෝලාහල
ඇති ශවලා
රටව
රාජාය අ්ථාාවරත්වයට පත් ශවනවා. ක
, ්ා රාජායයක් , වන ්කාරශයන් ක්රියාත්මක වීමට
අ, වාර්යශයන්ම අව ය ශවන්ශන් ශම් ්ථාාවරත්වයත් වාශේම
රජාාතන්ත්රවාදී , ෙහ්ත් අතර තුලනය ඇති කර ගැනීමි.
ජායවර්නන ජානාධිපතිතුමා 1972දී ශම් ජානාධිපති රමය ඇති
ක ා. ශලෝකශආ රම තුනි තිශබන්ශන්. ජානාධිපති රමයව
එක්්ත් ජානපෙය මුල් ශව්චර.
වාශේම ඉන්දියාව හා 1977ට
කලින් ලශකාව වැ,  රටවල ක්රියාත්මක ශව්චර පාර්ලිශම්න්තු
රමය. වාශේම මිර රමය. ජානාධිපතිට ජානවරමක් ලැශබනවා.
පාර්ශම්න්තුවටත් ජානවරමක් ලැශබනවා. ශම් ශෙශක් මිරණශයන්
දුවන රශ රමය තිශබනවා.
ඇත්තටම ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
වනශන ා.ශඩුව ජානාධිපති රමය තිබු ශ්රී ලශකාව මිර රමයක් බවට
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පරිවර්තනය වීමි. එවැ,  රටවල් (1ක් තිබුණා. අපි (2වැ,  රට
බවට පරිවර්තනය ා.ණා. ෙැන් අපි නැවත සත්්ාහ කරන්ශන්
මිර රමශආ තිශබන රටව නැවතත් ත,  පුශගලයලපශේ බලය ්ිතත
කාධිපති තත්ත්වයකට මාරු වී යෑමටි. අපි ෙන්නවාව 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ගැන කාා කරනශකොටව ණුඟක් ශෙශනක්
රශට් කීයභාවයිව විනායක ජානාධිපති ධුරයි පටලවා ශගන
තිශබන බව. ශම් ධුරය තැනීමට ශේ.්ර්.ජායවර්නන මහතාට
සපශේථ දුන් රනාන රරිතයක් තමි .ශේ.විල්්න් මහතා. එතුමා
එො
ශෙම
එක්්ත්
විමුක්ති
ශපරමුශඩු
රනාන
නයායාරාර්යවරශයක්.
අව්ථාාශේ දී ශවනම රාජායයක්
ශවනුශවන් ශපනී ිතටපුව එශහමත් නැතිනම් ශ ඩරල් පන්නශආ
රාජායය වුහයක් ශවනුශවන් ශපනී ිතටපුව ක්රියාශීලි බුශධිමතලප වූ
.ශේ.විල්්න් මහතාව ශේ.්ර්. ජායවර්නන ජානාධිපතිතුමාට
විනායක ජානාධිපති ධුරයක් වැ,  ජානාධිපති රමයක් ශයෝජානා
කශ ේ ඇි
තත්ත්වය යටශත් ජානාධිපති රමශයන් කීයභාවය
්රක්ෂා වන , ්ාෙ නැහැව ඔා.න් බැලුශේ රට පුරා විවනරී තිශබන
ඡන්ෙ ලබා ගැනීමටි. ශෙම ඡන්ෙ ශේවාව මු්ථලිම් ඡන්ෙ ශේවාව
වා ජාාතික ඡන්ෙශආදී ජානාධිපතිවරයාට ලබාදීම මඟින් යම්කිවන
්කාරයට තමන්ට ජාාතික ශශ පාලනශආ , ශයෝජානයක් ලබා
ගැනීමි අව ය ා.ශඩු. වාශේම මතශආම .එ්ච.එම්.අෂථශරො ථ
මැතිතුමාත් ිතටියා.
්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 76වන වගන්තිශයිත කීයභාවය
පිළිබඳව ්ඳහන් වනවා. කීයභාවයට තර්ජානයක් එල්ල වන්ශන්ව
පාර්ලිශම්න්තුශේ නීති ්ම්පාෙනය කිරීශම් බලය හෑල්ලු ශවන
රමාණයටි. කීයභාවයත් එක්ක ජානාධිපති ධුරශආ බලය
ජානාධිපතිට ත,  අතට ලබා ගැනීශම් කිවනම ්ම්බන්නයක් නැහැ.
වගන්තිය තිශබන්ශන් ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 76 වගන්තිශආ
නීති තැනීමට තිශබන එකම තැන පාර්ලිශම්න්තුව කියන එක
්ටහන් කිරීශමන්.
වාශේම ශ්රී ලශකා ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 1(2 වන
වගන්තිශයන් මූලය විගණනය පිළිබඳව මුලය භාවිතය පිළිබඳ
බලය පාර්ලිශම්න්තුවට ලබා දීලා තිශබනවා. අෙ ශම් විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පශතන් කරලා
තිශබන්ශන්
ශමොකක්ෙ
විවනවන
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පශතන් අෙ ක්රියාවලි ශෙකම දුර්වල
කරව ත,  පුශගලශයලපශේ කැමැත්තකට ඉදිරියට යෑමට අෙ
අව්ථාාව ්ක්ථ කර තිශබනවා. මතක තබා ගන්න ඕනෑව
ර්ෙම්පාෙන ක්රියාවලිය අඩ පණ කිරීශමන්ව විගණන ක්රියාවලිය
අඩ පණ කිරීශමන්ව පාර්ලිශම්න්තුවට රාජාය ්යතන විගණනය
කිරීමට තිශබන අිතිය අශහෝවන කිරීශමන්ව ශම් වනයශල්ලන්ම වනශන
ශවන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවට තිශබන නීති තැනීශම් හා මූලය
ර්ම්පාෙනශආ බලය දියකර හැරීමක්. ක ඉතාම පැහැදිලි දියකර
හැරීමක්. විගණකාධිපතිවරයාශේ විගණනයිව ශපෞශගලික
අශ ශආ ්මාගමක විගණනයි අතර බරපත ශවන්ක් තිශබන
බව මතක තබා ගත ුතතුි. විගණකාධිපතිවරයාට පුළුවන් රාජාය
්යතනවල ර්ම්පාෙන ක්රියාවලියට කාඩර්වරු පත් කර ගැනීමව
අයශේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීම වැ,  රාජාය ්යතනවල
ක්රියාකාරිත්වයට වි ාල ව ශයන් මැදිහත් ශවන්න. නමුත්ව
ශපෞශගලික විගණකයන්ට පුළුවන්ව මූලය කාර්ය ්ානනය තැනීම
පමණි. එනින්ව ශම් රාජාය ්යතන 100කට අධික රමාණයක
මූලය විගණනය පිළිබඳ කාරණය පාර්ලිශම්න්තුශවන් ගිලිහීන්
යෑශමන් තමිව කීයභාවයට ශලොලපම තර්ජානය එන්ශන්.
වාශේම අෙ රකා කරනවාව විශශ රටවලින් එල්ල වන
්රමණ හමුශේ රට ක්තිමත්ව ්ථාාවරව පවත්වාශගන යෑමව
රශට් කීයභාවය පවත්වාශගන යෑමව ශබදුම්වාදී ක්රියාවලිශයන්
රට ්රක්ෂා කර ගැනීමව ්ම්බුශන ා්නශආ රගමනය වැ, 
කාරණාවලට ශම් ජානාධිපති ධුරය ක්තියක් කියලා. ශහොඳින්
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මතක තබා ගත ුතතුිව ඉන්දු ලශකා ගිවිසුම ඇති කශ ේව ඉන්දීය
හමුොව ශම් රටට ශගන ්ශේව ජානාධිපති ධුරශආ අනුහවනන් මි්
පාර්ලිශම්න්තුශේ කරු අනුමත කරශගන ශනොශවි කියන එක.
ශකොටි ්ශවිනානය ්මඟ ශේ.්ර්. ජායවර්නන ජානාධිපතිතුමාව ්ර්.
ශරේමෝ ජානාධිපතිතුමාව රන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක ලපමාරතුශග
මැති, යව මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ජිනීවාවලට ගිිතන් ්ාක්චඡා
කශ ේ පාර්ලිශම්න්තුශේ අනුමැතියක් ඇතිව ශනොශවිව විනායක
ජානාධිපති ධුරශආ අනුහවනන්.
වාශේමව ඉන්දු ලශකා ගිවිසුම හරහා ප ාත් ්භා රමය
ශගශනන්න ්රම්භශආ දී කටුතතු ්ම්පාෙනය ශකරුශඩුව
පාර්ලිශම්න්තුශේ අනුමැතියකින් ශනොශවි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව
ෙැන ශගන ිතටිශආවත් නැහැව ඉන්දු ලශකා ගිවිසුම හරහා ප ාත්
්භා රමයක් ශගශනනවා කියලා.
වනයල්ල වනශන ා.ශඩු ත, 
පුශගලයලපශේ අතට ශශ පාලන බලය ලැබීශම් රකම්පනය , ්ා.
විශ ේෂශයන්ම අෙ අශේ රශට් ශබෞශන භික්ෂූන් වහන්ශ්ේලාත්ව
වනවිල් ක්රියාකාරිනුත් ශමයට විශරෝනතාවය ප කර තිශබනවා.
2020.10.19වැ,  ො ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමාට යවන
ලෙ ලිපිය හැන්්ාඩ් වාර්තාවට ඇතු ත් කිරීම ්ඳහා මම ශම්
අව්ථාාශේදී ්භාග * කරනවා.
ශම් රශට් භික්ෂු ්ා්නය ගැන කාා කශ ොත්ව එො ජාාතික
ශහ සරුමය අනය ්ගම්කරණයට එශරිතව පනතක් ශගනාවා.
එම පනත ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ තිබු අනුකමිටු වනයල්ශලන්ම
අනුමත ා.ණා. එය නතර කශ ේ මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමාව
එතුමාශේ ජානාධිපති ධුරශආ බලතල පාවි්චි  කරලා.
, ්ාව ශම්
බලතල මගින් ්ගම රැශකනවා; ා්නය රැශකනවාව ජාාතිය
රැශකනවාව
කීයභාවය රැශකනවාව විශශ
ලපමන්ත්රණවලින්
්රක්ෂා වනවා කියන එක අතීතශආ අශේ අත්ෙැකීම් අනුව නම්
පට්ටපල් විිතළුවක් බව කියන්නට ඕනෑ.
අෙ ශලොලපවටම කාා කරනවාව ශම් රශට් ඉදිරි පිම්ම ගන්නව
ඉදිරිශආදී ්ශවර්නනශආ මගට යන්න ත,  පුශගලශයලප අශත්
බලය තිබීම අතයව යි කියලා. ඔා.න්
්ම්බන්නශයන්
ශකොරියාවව වනශගේපූරුවව තාිවානය වැ,  රටවල් ගණනාවක්
සොහරණ ව ශයන් ශපන්වා ශෙනවා. ශම්වා තමි ජායවර්නන
ිතටපු ජානාධිපතිතුමාත් අපට ශපන්වා දුන්ශන්. එතුමා ශගනා 1972
වයව්ථාාශේ අභිලාෂය ා.ශඩු අා.රුදු පශහන් පහට ශවන්ථ ශවන
ශශ පාලනය ශවනුවටව ශම් රට වනශගේපූරුවක් කරනවා කියන
එකි. එතුමා අෙහ්ථ කශ ේව වනශගේපූරුශේ වාශේ ්ථාාවර
පාලනයක් ශගන යන්නි. ක ශක වර ා.ශඩු ශකොශහන්ෙ
අා.රුදු පහක්ව හයක්ව ෙහයක් යනශකොට සතුශර්ත්ව ෙලපශඩුත් -මුළු
රශට්ම- ශල් ගශගාවක් ගලා ගිිතල්ලා ශම් රශට් තරුණතරුණියන්ශගන් වනයයට එකක් ාතනය ශවලා තමි ක
ශක වර ා.ශඩු. අපිත් එම පරපුශර් මි, ්ථසු. අයශේ ිත්ථ වනඳ ෙමා
තමි ්ථාාවරත්වය හරහා ්ශවර්නනය කරා යන ගමන ශක වර
ා.ශඩු.
අෙ ශලෝකශආ ශම්වා කාා ශවන්ශන් නැහැ. අෙ තාිවානශආ
මැතිවරණ තිශබනවා. ශහොශශකොශවල මැතිවරණ තිශබනවා. අෙ
ෙලප ශකොරියාශේ මැතිවරණ තිශබනවා. ෙලප ශකොරියාශේ ිතටපු
නායක පාර්ක් චුන්ේහීන්
ාතනය කශ ේ රජාාතන්ත්රවාදී
සශශ ෝෂණයකට ශවඩි තබන්නට අණ දුන් , ්ාි. එශ්ේ අණ
දුන්නාට පසුව ඔණුශේම බුශධි අශ ශආ රනා, යා තමි ඔණුශේ

—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ිත්ට ශවඩි තැබුශේ. ශමොකෙව ඔණු
රශට් අනාගතයටව
්ශවර්නනයටව රජාාතන්ත්රවාෙයට මහත් බානාවක් බව
හමුො
රනානීන් පවා ෙැන ගත්තා.
අෙ ශලෝකශආ ජුන්ටා නැහැ. ජුන්ටා හමුො පාලනයක් පවත්වා
ශගන ගිය ෙලප
ඇශමරිකාශේත් එකම ජුන්ටා පාලනයක්වත්
නැහැ. අෙ ඔක්ශකෝම තිශබන්ශන් රජාාතන්ත්රවාදී පාලන. අරාබ
ශලෝකශආ රටවල් කිිතපයන් හැශරන්නටව අප්රිකාශේත්ව අශනක්
්වනයාතික රටවලත්ව හැම තැනකමත් අෙ ්ෙර් ය ශවලා
තිශබන්ශන් රජාාතන්ත්රවාෙයි. අපි අෙ ශම් රජාාතන්ත්රවාෙශයන්
නැවත
කාධිපතිවාෙයට යන්න හෙනවා. එතශකොට රශට්
්ශවර්නනයට එල්ල ශවන රනාන බානාව ශමොකක්ෙ අපි ඉදිරි
අා.රුදු කිිතපය තු ශඩොලර් බලියන හයක්ව හතක් අන්තර්ජාාතික
මූලය ශවශ ඳ ශපොශ න් රැ්ථ කරගත ුතතුි. අන්තර්ජාාතික මූලය
ශවශ ඳ ශපොශ න් එය රැ්ථ කර ගැනීමට ශම් රශට් රතිරූපය
අති ය වැෙගත්. ශමවැ,  ක්රියාොම තුළින් අප විවනන් නැති කර
ගන්ශන් එම ජාාතයන්තර රතිරූපයි; එම මූලය ශවශ ඳ
ශපොශ න් අපට මුෙල් රැ්ථ කර ගැනීමට තිශබන ්ශයෝජාකයන්ශේ
වි ථවා්යි. , ්ාව ශම් විවනවන ්ශශ ෝනනශයන් ්ශවර්නනයට
බරපත ම බානකයව විලශගුවව තිරිශගය එල්ල වන බව මම රකා
කරන්න ඕනෑ.
මූලා්ානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ශබොශහෝ ශෙශනක් කාා
ක , ්ාව ශම් රශට් ඉහ ම නීතිය රශට් වයව්ථාාවි කියන එක
මා මතක් ක
ුතතුි. හැකි තරම් දුරට පක්ෂ-විපක්ෂ
වනයලුශෙනාශේම මහා ්ම්මතශයන් එය ්ම්මත කර ගැනීශමන්
තමි එම නීතිය ්ථාාවරත්වයක් බවට පත් ශවන්ශන්. ශම් රශට්
පැවැති 1972 වයව්ථාාව එශහම ්ථාාවර වයව්ථාාවක් ශනොා.ශඩුව
වාශේමව 1972 වයව්ථාාවට පටන් ගත් ෙවශ්ේ වනටම විශරෝනතා
්ශේව විපක්ෂශආ පිරි්ථවල අෙහ්ථ විම්න්ශන් නැතිවව විපක්ෂශආ
පිරි්ථ එම ක්රියාොමයට ්ම්බන්න කරගන්ශන් නැතිව
වා
ක්රියාත්මක ක , ්ාි.
ෙහනව වන ්ශශ ෝනනයට ශම් ්භාශේ අෙ වනටින වීරශ්ේකර
රාජාය ඇමතිතුමා හැශරන්න අශනක් වනයලුශෙනාම ඡන්ෙය ලබා
දුන්නා. වනයලුශෙනා එක්කම එම ්ාක්චඡාව ශකරුණා.
වනයලුශෙනාශේ ්ම්මුතිශයන් තමි එය ඉදිරිපත් ා.ශඩු. එශහම
නම්ව
අව්ථාාශේදී විශරෝනතාව එන්න තිබුණා. ශමොකෙව
අව්ථාාශේ ්ඩුක් පක්ෂයට පාර්ලිශම්න්තුශේ බණුතරය තිබුශඩු
නැහැ. මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා
අව්ථාාශේදී වනය පක්ෂශආ
්හශයෝගය ලබා ශනොදුන්නා නම්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්මත ශවන්ශන් නැහැ. ෙහනව වන
්ශශ ෝනනයට විශ ේෂ බණුතරය ලැබුශඩු -ඡන්ෙ 214ක් ලැබුශඩුමිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා එයට ්හශයෝගය දුන් , ්ාි. , ්ා
ෙැන් අශනක් කාාවලින් වැඩක් නැහැ. හරි ශහෝ වැරදි ශහෝ එය
්ම්මත වීම බණුතරශආ කැමැත්ශතන් වනශන ා.ණා. එයව මහා
්ම්මතශයන් වනයලුශෙනාශේම කැමැත්ශතන් ්ථථිරව වනදු ා.
කාරණයක්. එිත අක්පාක්කම් තිබුණා. අො අණපනත් ්ක්ථ
ශනොකිරීමව අො ශකොමිෂන් ්භාවලට අව ය කාර්යාල පහසුකම්
්දිය ලබා ශනොදීම වැ,  ර න
ථ
තිබුණා. නමුත් වා අපි
්ාක්චඡාශවන්ව ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු වි්ඳා ගත ුතතුව තිබු
ගැටලු. එම රාශයෝගික ගැටලුවලට මුවා ශවලාව එිත තිබු
රජාාතන්ත්රවාදී ගුණාශග අවභාවිතයට ශගන
වා කිවනම
්කාරයකින් ඉවත් කරන්න අපට බැහැ.
මූලා්නාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමිය, ව
"ජානාධිපතිතුමාත්ව
අගමැතිතුමාත් අතර ගැටුමක් , ර්මාණය වන ්ථවභාවයක් ෙහනව
වන ්ශශ ෝනනශආ තිබුණාව රාජායශආ බඳ වැටීම පා්ථලප රහාරය
, ්ා වනශන ා.ණාව පා්ථලප රහාරයට එම ගැටීම මුල් ා.ණා." කියා අෙ
්මහරු රකා කරනවා. ඇත්තටම පා්ථලප රහාරය ්ම්බන්නශයන්
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ශලොලප කාා පවත්වා තමි එතුමන්ලා බලයට ්ශේ. අෙ ශවනතුරු
පා්ථලප රහාරය පිටුප් වනටියාය කියන මහ ශමො කරුවන්ව
godfathersලා කිවනම ශකශනලප අත්අඩශගුවට ශගන නැහැ. එශහම
නම්ව එක්ශකෝ ක ශබොරුවක් ශවන්න ඕනෑව එශහම නැත්නම්
පිටුප් ශවනත් කට්ටියක් ඉන්නවා ශවන්න ඕනෑ.
ඇත්තටම ශම් රාජායශආ කඩා වැටීම ්රම්භ ා.ශඩුව
පාර්ලිශම්න්තුශේ බණුතරයක් නැති මන්ත්රීවරශයක් රශට් අග්රාමාතය
ධුරයට ඔ්වා තබන්න එවකට වනටි ජානාධිපතිවරයා 2012
ඔක්ශතෝබර් 26වන ො ක්රියා ක , ්ාි. අන්න එතැන් වනට තමි
ශම් රාජායශආ විර්කයව රාජායශආ ගැටීම ්රම්භ ා.ශඩු. කටව
ශශ පාලකයන්
ශපෞශගලිකව
වගකිව
ුතතුි.
ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවවත්ව රශට් ජානතාවවත් ්ඳහා වගකිව ුතතු නැහැ.
, ්ා ශේෙවාරක ගණනාවක් වනශන ා.ණා. ්ශවර්නනයට බානා
ඇති ා.ණා; ්රක්ෂාවට බානා ඇති ා.ණා. වනයලු කාරණා ඇත්ත.
නමුත් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා
ශනොශවිව වා වනශන ා.ශඩු. ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය , ්ා තමිව
අධිකරණයත් ජානතාවත් මැදිහත්ශවලා යම් රමාණයකට ශහෝ
අත්තශනෝමතික ක්රියාොමය නතර කශ ේ.
පාර්ලිශම්න්තුශේ බණුතරයක් නැති පුශගලශයලප අග්රාමාතය
ධුරයට ඔ්වා තබලාව බලහත්කාරශයන් පාර්ලිශම්න්තුව හරහා
්ඩුක්වක් පිිතටුවාශගන යන්න ගිය අත්තශනෝමතික ක්රියාොමය
නතර කිරීමට හැකි ා.ශඩුව රජාාතන්ත්රවාදී තුලනය හා ්ශවරණය
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිබු , ්ාි.
ශකශ්ේ නමුත්ව
, ්ා ඇති වූ තත්ත්වය එක්ක අෙ තව අලුත්
තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ජානතාව දුන් වරමට අනුූලලව
ඔබතුමන්ලා අෙ ිතතුවක්කාරී ක්රියාොම අනුගමනය කශ ොත්
ශමොකෙ වන්ශන්
ශ්ෞභාගයශආ වැඩ බම ඉදිකරනවා කියා ඔබතුමන්ලා බලයට
්වාටව එකම මූලික ්ශවර්නන ක්රියාොමයක්වත් ක්රියාත්මක කර
නැති බව ශම් මා් 11ක ්ඩුක් කාලය තු අපට ශපනී යනවාව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, . මූලික ්ශවර්නන වයපෘති
වනයල්ලම අවලශගු කරමින් යන්ශන්. අපට ඕනෑ තරම් මුෙල්
තිශබනවා කියලා කිේවාටව කැබනට් මඩුඩලයට ප්රිකා ෙමලා
කියන්ශන්ව "භාඩුඩාගාරශආ ්ල්ලි නැහැ" කියලා. ඉඩම් විලපණා
්ල්ලි ලබා ග, මු කියන තැනටව රාජාය ශශශපො විලපණා ්ල්ලි
ලබා ග, මු කියන තැනට තමි අෙ ගමන් කරමින් වනටින්ශන්.
වැඩබම මුක්බමක් ශවලා ඉවරි. මුක්බම ෙඩබමක් වීමට අව ය
පෙනමව පසුබමෙ ශම් ්ක්ථ වන්ශන් යම්කිවන ්කාරයට බලය
අතට ගත්ත තුන් හතර ශෙශනලපටව ිතතුවක්කාරී අත්තශනෝමතික
පිරි්ක් අතට බලය ගිිතල්ලා
හරහා ශම් රට අත්තශනෝමතික
තත්ත්වයකට තල්ලු වීශම් අනතුරව වයව්ථාානුූලල අනතුර ශම්
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය තු තිශබනවා.
ශම් කාරණයත් කියලා මම කාාව අව්න් කරනවාව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, . රශ ශආ රජාාට විරුශනව
විේලවයක් වනශන ා.ණා. "රශජාක් ඕනෑ නැහැව ජානතාව විවනන් රට
පාලනය ක ුතතුි" කියමින් විේලවය වනදු ා.ණා. අනුව රජාා
ඉවත් කරලා ජානතා පරමාධිපතය ්ිතත පාලනයක් රශ ශආ
පිිතශටේවා. නමුත් ටික කාලයක් යනශකොට ජානතාවශේ
පරමාධිපතයය ශවනුශවන් පැමිණිව
වාශේම රජා පරපුරකින්
ශනොපැවතු නැශපෝලියන් ශබොනපාට් රශ ශආ අධිරාජායයා බවට
පත් ා.ණා. ඔණු අධිරාජායයා බවට පත්ශවලා ජාය පිට ජාය ලබමින්ව
රශ ය ශ්ෞභාගයශආ මාවත කරා ශගන යන ශවලාශේව ඔණුශේ
මුෙල් ඇමතිවරයා වන ශටලිරාන්ඩ් වැෙගත් රකා යක් ක ා. ඔණු
කිේවාව "You can do many things with bayonets, but it is

rather uncomfortable to sit on them" කියලා. එිත අෙහ්ව "ඔබට
බිශනත්තු ්මඟ ශබොශහෝ ශශ ක හැකිිව නමුත් වා මත ිතඳීම
පහසු ශනොශේ" යන්නි.
ශම් අව්ථාාශේ ශම් ගරු ්භාශේ වනටින වනයලුශෙනාටම මම
මතක් කරනවාව ශම් සන්මාෙයට හසුශවලා ගමන් කරන්න එපා
කියලා. ඔබ අප වනයලුශෙනාටම බිශනත්තු මත වනට ගැනීමට
වනදුශවන කාලයව ුතගය එ ැශඹන්නට , යමිති.
පිළිබඳව
කල්පනාශවන්ව හෘෙය ්ාක්ෂිය ගැන විම්මින්ව ශම් වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට ඡන්ෙය ශෙන්න කියලාව [බානා කිරීමක්] පක්ෂව පාට
ශේෙශයන් ශතොරව ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට එශරිතව ඡන්ෙය
ශෙන්න කියා ඉල්ලා වනටිමින් මා , හඬ ශවනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු මිතන්ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ
ඔබතුමාට විනාඩි 1 ක කාලයක් තිශබනවා.

අමාතයතුමා.

[අ.භා. .00]

ගුණ ම හින්දානන්ද
අම ා යතුම ා)
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

අලු් ගම තේ

மஹிந்தானந்த

ම හ ා

அலுத்கமரக

-

(කෘෂිකර්ම 
கமத்ததாைில்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Agriculture)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ්මගි ජානබලශේගශආ
අනාගත නායකයාව අනාගතශආ ජානාධිපති ශවන්න බලාශගන
ඉන්න අශේ රම්පික රණවක මන්ත්රීතුමාව ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ඡන්ෙය ශෙන්න කියමින් කාාව අව්න්
ක ාට පසුව මට කාා කරන්න අව්ථාාව ලැබීම ගැන මම ඉතාම
්න්ශතෝෂ ශවනවා.
රම්පික රණවක මන්ත්රීතුමාශේ කාාව මම අහශගන ිතටියා.
පසුගිය අා.රුදු පශහේ ්ඩුක්ව ශමශහය වූ පුශරෝගාමී නායකයා
එතුමාි. ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමා තමි පසුගිය කාලශආ
වයව්ථාා ්භාවට ශගොඩක් ්ාමාජිකයන් නම් කරලා යැේශේ;
ඔබතුමා තමි ශපොලි්ථපති පත් කශ ේ; ඔබතුමා තමි ්ථවාධීන
ශකොමිෂන් ්භාවලට ශගොඩක් , ශයෝජිතයන් පත් කශ ේ. අපි
ෙැක්කා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශ ේ ඔබතුමා ්ඩුක්ව ශමශහයවපු
හැටි. ඔබතුමා පසුගිය කාලශආ පුශරෝගාමී ශමශහවරක් ක
මන්ත්රීවරශයක්. ඔබතුමාව පසුගිය යහපාලන රජාය ශගන ්
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා ඇති ක
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවට ්ාමාජිකයන් නම් කර එවපු
මන්ත්රීවරශයක්.
වාශේමව තමුන්නාන්ශ්ේ විශ ේෂ අධිකරණ
පිිතටුවන්න මූලිකත්වය ගත්ත මන්ත්රීවරශයක්; දූෂණ විශරෝධි
කමිටුශේ රබල ්ාමාජිකශයක්. ශකටිශයන් කිේශවොත්ව
තමුන්නාන්ශ්ේ පසුගිය ්ඩුක්ශේ , ශයෝජාය ජානාධිපති හැටියටි
කටුතතු කශ ේ.
, ්ාව තමුන්නාන්ශ්ේශේ කාාශවන් පසුව මට
කාා කරන්න ලැබීම ගැන මම ්න්ශතෝෂ ශවනවා.
ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාශේ කාාවට ශපරව මුලින්ම
්ශශ ෝනන ටික කියවන්න තිබුණා ශන්.ශම් ගරු ්භාවට
එනශකොට ඔබතුමාශේ ශම්්ය මත ්ශශ ෝනන කිිතපයක් තිබුණා.
නමුත් තමුන්නාන්ශ්ේ
්ශශ ෝනන කිිතපය කිශයේශේ නැහැ.
තමුන්නාන්ශ්ේශේ කාාශේදී කිේවාව ශම් ්ශශ ෝනනශආ විගණනය
පිළිබඳව ්ඳහන් කර නැහැ කියලා. විගණකාධිපතිවරයාට තිශබන
වනයලු බලතල
්කාරශයන්ම අපි ලබාදීලා තිශබනවාව ගරු
මන්ත්රීතුම, . තමුන්නාන්ශ්ේ කාධිපති වයව්ථාාවක් ගැන කාා
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ක ා. තමුන්නාන්ශ්ේව රන්ද්රිකා ලපමාරතුශග මැති, යව මිතන්ෙ
රාජාපක්ෂ
මහත්මයා
කියන
විනායක
බලය
ඇති
ජානාධිපතිවරුන්ශේ ්ඩුක් යටශත් කට වහශගන වැඩ ක
ඇමතිවරශයක්.
තමුන්නාන්ශ්ේට එො ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ශහොඳි.
තමුන්නාන්ශ්ේ එො ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ගැන කාා කශ ේ
නැහැ. රන්ද්රිකා මැති, යශේ කාලශආ ඔබතුමා ශම් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවට අනුව කටුතතු කරපු ඇමතිවරශයක්. ඔබතුමා මිතන්ෙ
රාජාපක්ෂ මහත්මයාශේ කාලශආ ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට
අනුව කටුතතු කරපු නායකශයක්. විපක්ෂශආ ඉඳලා අනාගතශආ
ජානාධිපති ශවන්න හීන්න ෙකින ශකනලප හැටියට ඔබතුමා අෙ
ශමශහම කාා කරන එක ගැන අපි පුදුම ශවන්ශන් නැහැ. මතක
තියාගන්නව තමුන්නාන්ශ්ේ පසුගිය කාලශආ නගුට පිටිප්ථශ්ේ
ගහශගන

[මූලා්නත අණ පරිදි ඉව්  කරන ලී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ිතටපු ඇමතිශකශනක් බව. තමුන්නාන්ශ්ේ කට වහශගන කැබනට්
මඩුඩලශආ ිතටපු ඇමතිවරශයක්. [බානා කිරීමක්]- ශබොරු
ශනොශවි. තමුන්නාන්ශ්ේ වරර්ාෙ වනයල්ල ලබාශගන කාලශආ
ිතටියා. විනායක බලයත් එක්ක තමුන්නාන්ශ්ේ කටුතතු ක ා.
විනායක ජානාධිපතිත් එක්ක තමුන්නාන්ශ්ේ කටුතතු ක ා. එශහම
කටුතතු කරලා අෙ විපක්ෂශආ ඉඳශගන අනාගත නායකකම්
බලාශගන
තමුන්නාන්ශ්ේ
කාා
කරනවා.
ශමතැනදී
අගමැතිවරයාශේ දුර්වලතාව ගැන කාා කරනවා.
කලින් කාා කරපු ්ජිත් ශරේමෝ මැතිතුමා අගමැති මිතන්ෙ
රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ගැන පුදුම අනුකම්පාවකින් තමි කාා කශ ේ.
්ජිත් ශරේමෝ මැතිතුමාශේ පාඩුක්කම්බල ව ලා්නය පුදුම
විධියට ස ශවලාව "අශන්! මිතන්ෙ මහත්මයාශේ බලය" කියලා
කියනවා. ්ජිත් ශරේමෝ මැතිතුමාශේ තාත්තා අා.රුදු 10ක් වැඩ
ක ාව
ගම්සොව තුළින් , වා් හැදුවා. රණවනශහ ශරේමෝ
මහත්මයා ජානාධිපති ශවන්න අඩිතාලම ෙැම්ශම් අගමැතිකශමන්
තමි. අගමැතිකශම් තිබු වනයලු බලය අෙ මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
අගමැතිතුමාට ලැබලා තිශබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙැන් භූතශයක්
මවන්න හෙනවා. විනායක බලයක් ්ිතත ජානාධිපතිවරශයක් තමි
හෙන්ශන් කියලා. තමුන්නාන්ශ්ේලා ශලෝකශආ ශවන රටවල්
සොහරණයට ගන්න හෙනවා. ඔබතුමන්ලා බලාශපොශරොත්තු ශවන
ශශ ශමොකක්ෙ තමුන්නාන්ශ්ේලා රටට ශගෝ, බල්ශලෝ මවන්න
හෙනවා. ශම්ශකන් හැශෙන ශගෝ, බල්ශලක් නැහැ. , ්ා රටට
වැරදි මත ශගොනු කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම අපි ඔබතුමාට
මුලින්ම කරනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව අෙ අපි විවාෙ කරන්ශන්
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පති.
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය කියන්ශන් රශට් නීතියක්. රශට්
නීතියක් හෙනවා කියලා කියන්ශන් ශමොකක්ෙ රශට් ්ම්ථත
ක්රියාවලිය අනයයනය කරලා තමි රටකට ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පතක් ශේන්න ඕනෑ. එතුමාම කිේවාව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පතක් ශේනශකොට
ශම් වනයල්ල ්ැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ කියලා. මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, ව , ෙහ්ථ ශ්රී ලශකාශේ
විනායක ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ශගනාශේ 1972දී ශේ.්ර්. ජායවර්නන මහත්මයා බව
ඔබතුමියට මතක ඇති. ක්තිමත්ම ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ා.ශඩු
ශේ.්ර්. ජායවර්නන මහත්මයාශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාවි. ශම්
වන විට පාර්ලිශම්න්තුශේ වැඩි පිරි්ක් ඉන්ශන් නවක මන්ත්රීවරු.
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හැබැිව ශම් අයශේ නායකශයෝ වනයලුශෙනාව අධික ශල්
විනායක ජානාධිපති බලතල තිබු
ජානාධිපතිවරයලප හැටියට
කටුතතු කරපු ශේ.්ර්. ජායවර්නන මහත්මයාශේ එක්්ත් ජාාතික
පක්ෂශආ ්ඩුක්වක පිරි්ක්.
පක්ෂශආ අය තමි ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ගැන කාා කරන්ශන්. මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, ව ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව විවනවන වතාවට
්ශශ ෝනනය ශවන්නි යන්ශන්. මීට කලින් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව 19 වතාවක් ්ශශ ෝනනය ා.ණා. ්ශශ ෝනන19න් 12
වතාවක් ්ශශ ෝනනය කශ ේ එක්්ත් ජාාතික පක්ෂශආ පැවති
්ඩුක් බව කියන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශ්ේලා ක ශහොඳට මතක
තියාගන්න. තමුන්නාන්ශ්ේලා තමි 12 වතාවක් ශම් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ්ශශ ෝනනය කශ ේ. අපි ්ශශ ෝනනය කශ ේ එක
වතාවි. තමිව ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය.
අපි ශම් ්ශශ ෝනනය ශේන්න ශහේතු ා.ශඩු තමුන්නාන්ශ්ේලා එො
විනායක බලය ගත්ත , ්ාි. නැත්නම් අපි එො ්ශශ ෝනනයට
්ම්බන්න
ශවන්ශන්ත්
නැහැ.
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනවලින් වැඩිම ්ශශ ෝනන රමාණයක් ශගනාශේ
තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ ්ඩුක් තිබයදී බව කියන්න ඕනෑ. අපි
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට මතක් කරන්න ඕනෑ.
ඇිව අපි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගනාශේ අපි ඔබතුමන්ලාට කියනවාව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශේන්න ශහේතුව. ෙැන් කිේවාව විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත අශහෝවන
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙහනවවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශුශන වූ මහා ව්ථතුවක් හැටියට තමි රම්පික
රණවක මන්ත්රීතුමා කාා කශ ේ.
ගැන මා එතුමා එක්ක කාා
කරන්න ඕනෑ. ශමොකෙව ක හෙන්න පුශරෝගාමී ශමශහවරක් කරපු
මන්ත්රීවරයලප හැටියටව ිතටපු ඇමතිවරයලප හැටියටව
ක
ශමශහයවපු ශකනලප හැටියට ශරදි ඇෙශගන ඔබතුමාට කියන්න
බැහැව ෙහනවවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය වැරදිි
කියලා. ඔබතුමා කියන්න ඕනෑව ෙහනවවන ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
්ාර්ාකි කියලා. ෙහනවවන ්ඩුක්රම වයව්ථාාව හෙන්න
මූලික වූ අශේ ශ්ෝභිත හාමුදුරුශවෝ අෙ ජීවතුන් අතර ිතටියා නම්ව
රම්පික රණවක මැතිතුමාට පන්්ලට අඬගහලා ශත් එකක් දීලා
කියාවිව "ශම්ක ශපොඩ්ඩක් ශහොඳට අහගන්න. ෙහනවවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා තමි තමුන්නාන්ශ්ේලාට
ශගෙර යන්න ා.ශඩු." කියලා.
එක්්ත් ජාාතික පක්ෂය කියන්ශන් පුශරෝගාමී පක්ෂයක්. ෙ ක
4කට වැඩි කාලයක් රට කරපු පක්ෂයක්. පක්ෂශආ ්භාපතිට
ශගෙර යන්න ා.ණා. ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයාට ශගෙර යන්න
ා.ණා. ෙහනවවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා ශගෙර
යන්න ශව්චර පක්ෂයක් තමි එක්්ත් ජාාතික පක්ෂය කියන්ශන්.
රම්පික රණවක මැතිතුම, ව ්්න රමයට ගියා නම්
තමුන්නාන්ශ්ේත් ශගෙර. ක මතක තියාගන්න. ශම් මැතිවරණ
රමය තු තමි තමුන්නාන්ශ්ේලා පාර්ලිශම්න්තුවට ්ශේ.
එවැ,  රබල පක්ෂයක නායකශයලපට ශගෙර යන්න වනශන ා.
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ගැනි තමුන්නාන්ශ්ේ වර්ණනා
කරශන්න්. ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ගැන කාා කරශදී
තමුන්නාන්ශ්ේලා ලේජාා ශවන්න. ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
ගැන කාා කරපු ශ්ෝභිත හාමුදුරුශවෝ විතරක් ශනොව
්ඩුක්රම වයව්ථාාව හෙපු ජායම්පති විරමරත්න මහත්මයා
ශකෝ එතුමා අෙ ලශකාශේත් නැහැ. ජායම්පති විරමරත්න
මහත්මයා ලශකාශවන් ගියා. ඇි ්ඩුක්රම වයව්ථාාව පිළිබඳව
එතුමාට කලකිරීමක් තිබුණා. ශක් තිබු අ්ාර්ාකභාවය එතුමා
ෙැක්කා. තමුන්නාන්ශ්ේලා ක මතක තියාගන්න. අෙ ර, ල්
විරමවනශහ මහත්මයා ශමොකෙ කියන්ශන් අෙ රම්පික රණවක
මන්ත්රීතුමා ර, ල් විරමවනශහ මැතිතුමාශේ වැරදි කාා කරනවා.
පසුගිය කාලශආ කියනවාව ර, ල් ශගනැල්ලා ශව්චර ශශ කියලා.
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[ගරු මිතන් ොනන්ෙ අලුත්ගමශේ මහතා]

එක කාලයක් ර, ල්ශේ ශතොටිල්ශල් නැ විලාව ර, ල්ශගන් කිරි
බීලා අෙ ර, ල්ශේ වැරැදි කාා කරනවා. ලේජාි මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, . වමත්රීපාල වනරිශ්ේන ිතටපු ජානාධිපතිවරයා ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිබු අක් පාක්කම් අෙ
පිළිශගන තිශබනවා. ශමය හෙන්න පුශරෝගාමි වූ අශේ ශගෞරවනීය
ශ්ෝභිත ්ථවාමීන් වහන්ශ්ේව ජායම්පති විරරත්න මහත්මයාව ර, ල්
විරමවනශහ මහත්මයාව ිතටපු ජානාධිපතිවරයා පවා ශම් ෙහනව වන
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ශම් රටට වනදුා. වින්නැිතය ගැන අෙ
කාා කරනවා. ගරු රම්පික රණවක මන්ත්රීතුමාව ක මතක තියා
ගන්න. තමුන්නාන්ශ්ේලා ෙහනව වන වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
විලපණපු ශහොඳම ශශ ශමොකක්ෙ කියලා මම ඔබතුමාශගන් අහනවා.
ෙහනව වන වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් තමුන්නාන්ශ්ේලා හෙපු
ශලොලපම ශශ ශම්කි. තමුන්නාන්ශ්ේලා ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාවක් හැදුවා. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවක් හෙලා එින්
ශකොමිෂන් ්භාවලට ්ාමාජිකයන් පත් ක ා. ්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්භාශේ
තිබු
රජාාතන්ත්රවාෙය
ශමොකක්ෙ
කියලා
මම රම්පික රණවක මැතිතුමාශගන් අහනවා. අා.රුදු
පශහේ ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ ිතටපු ්ාමාජිකයන්
ෙහශෙනාම
තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ.
ජානාධිපතිත්
තමුන්නාන්ශ්ේලාශේව අගමැතිත් තමුන්නාන්ශ්ේලාශේව විපක්ෂ
නායකත් තමුන්නාන්ශ්ේලාශේව එන්ජීඕ 'කට්ශටෝ' ටිකත්
තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ. අනුපාතයව ෙහයට බන්දුවි. ්ථවාධීන
ශකොමිෂන් ්භාවලට ්ාමාජිකයන් පත් කරපු ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාශේ අනුපාතය ෙහයට බන්දුවි. මතක තියා ගන්නව කට
විපක්ෂයට එක ්ාමාජිකශයක් ෙමන්න දුන්ශන් නැහැ. විපක්ෂයට
එක ්ාමාජිකශයක් ෙමන්න දුන්ශන් නැහැ. රා. ථ හකීම් ිතටපු
ඇමතිතුම, ව තමුන්නාන්ශ්ේ ශබොශහොම සගත් නීතිඥයනශයක්.
ඔබතුමන්ලාශේ කාලශආ ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ ්ශුතතිය
්ානාරණෙව ක රජාාතන්ත්රවාදිෙ කියලා ඔබතුමා ිතතන්න. මශේ
මිත්ර ගයන්ත ිතටපු ඇමතිතුමාට , න්ෙ යනවා. එතුමාට , න්ෙ යන
එක ්ානාරණි. ඇි එතුමන්ලා කාලශආ කැබනට් ඇමතිවරු.
, ්ා , න්ෙ යන එක ්ානාරණි.
තමුන්නාන්ශ්ේලා අල්ල්ථ ශහෝ දූෂණ ශරෝෙනා විමර් න
ශකොමි්ම පත් ක ා. අල්ල්ථ ශහෝ දූෂණ ශරෝෙනා විමර් න
ශකොමි්මට පත් කශ ේ කා.ෙ අනයක්ෂ ජානරාල් හැටියට දිල්රුක්ෂි
ඩය්ථ තමි පත් කශ ේ. පත් කරලා ිතටපු ජානාධිපතිතුමා ශමොකෙ
කිේශේ. තමුන්නාන්ශ්ේලා අල්ල්ථ ශහෝ දූෂණ ශරෝෙනා විමර් න
ශකොමි්මට දිල්රුක්ෂි ඩය්ථ පත් කරලා ශටලි නාටයයක් විධියට
එක එක්ශකනා ගිිතන් පැමිණිලි ෙමලාව එක එක මන්ත්රීවරුන්ට
විරුශනව නක් ෙමන්න අරලියගහ මන්දිරයට ශගනැත් ්ාක්චඡා
ක ා. තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශවන් පත්
කරපු අල්ල්ථ ශහෝ දූෂණ ශරෝෙනා විමර් න ශකොමිෂන් ්භාශවන්
කරපු ශශ තමි .
ඊ ඟටව තමුන්නාන්ශ්ේලා මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාවක් පත්
ක ා. [බානා කිරීමක්] නලින් බඩුඩාර මන්ත්රීතුම, ව ක ශහොඳි.
නැත්නම් කත් අමතක ශවනවා. තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ මැතිවරණ
ශකොමිෂන් ්භාවට හූල් කියලා එන්ජීඕ කාරශයක් ෙැම්මා.
මැතිවරණ කල් ෙමන්න කියලා නක් ෙමන ්ාමාජිකයන් මැතිවරණ
ශකොමි්ශම් ඉන්නවාෙ
ශලෝක ඉතිහා්ශආ මැතිවරණ
ශකොමි්මක ්ාමාජිකශයක් මැතිවරණ තියනවාට නක් ෙමනවා
ෙැකලා තිශබනවාෙ එශහම ්ඩුක්වක තමි තමුන්නාන්ශ්ේලා
ිතටිශආ. තමුන්නාන්ශ්ේලාට කැබනට් මඩුඩලශආ ඉන්න ලේජාා
ිතතුශඩු නැශෙ තමුන්නාන්ශ්ේලා ශරදි ඇඳශගනෙව , ර්ව්ථත්රවෙ
කැබනට් මඩුඩලශආ ිතටිශආ කියන ර ථනය අපට තිශබනවා.
ඊ ඟටව තමුන්නාන්ශ්ේලා අධිකරණ ශ්ේවා ශකොමි්ම
ශගනාවා. තමුන්නාන්ශ්ේලා කිේවා අධිකරණය ශබොශහොම
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්ථවාධීනි කියලා. තමුන්නාන්ශ්ේලා අධිකරණශආ ස්්ථවීම්
ශෙනශකොට ලැි්ථතුශවන් බැහැරව පහ ිතටපු නක්කාරයන්ට
ස්ථ්වීම් දුන්නා. ිතටපු අධිකරණ ඇමතිතුමිය ශම් ගරු ්භාශේ
ඉන්නවා. අශේ කාලශආ එශහම ශවන්ශන් නැහැ කියලා අපි
වගකීශමන් කියනවා. අශේ කාලශආ එශහම ශවන්ශන් නැහැ.
ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයාශේ ඉල්ලීමට රන්ජාන් රාමනායක
අධිකරණවල වි, සුරුවරුන්ට කාා කරලා ස්්ථවීම් ශෙනවා. අර
අධිකරණශආ ශෙනවාව ශම් අධිකරණශආ ශෙනවා කියලා
තමුන්නාන්ශ්ේලා නීති ෙමලා අධිකරණය හෑල්ලුවට ලක් ක ා.
තමුන්නාන්ශ්ේලාට
අෙ
වා
අමතක
ශවලා.
අෙ
තමුන්නාන්ශ්ේලාට වා අමතක ශවලා. තමුන්නාන්ශ්ේලාට අෙ
වා කාා කරන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. ශමොනවාෙ කාපු
ශගොළුශවෝ වාශේ තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශම්වා අහශගන ඉන්න වනදු
ශවලා තිශබනවා.
තමුන්නාන්ශ්ේලා
ශපොලි්ථ
ශකොමි්ම
හැදුවා.
තමුන්නාන්ශ්ේලා හෙපු එක ්ථවාධීන ශකොමි්මක් ගැන මට
කියන්න.
ශකොමිෂන් ්භාවල වැරැශෙ ශනොශවි. වැරැශෙ
තමුන්නාන්ශ්ේලා
ශකොමිෂන්
්භාවලට
ෙමපු
්ාමාජිකයන්ශේ. ක මතක තියා ගන්න. තමුන්නාන්ශ්ේලා
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ ඉඳලා ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව
ශශ පාලනීකරණය ක ා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුම, ව ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක්
තිශබනවා.

ගුණ ම හින්දානන්ද අලු් ගම තේ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මශේ කාාව ඉක්ම, න් අව්න් කරන්නම්ව මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, .
කියනවා නම් මට ශගොඩක් ශශවල් කියන්න තිශබනවා.
රම්පික රණවක මැතිතුම, ව ෙහනව වන වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
තමුන්නාන්ශ්ේලා ශගනාශේ පුරවැවනභාවය පිළිබඳවි. එකක්
ශගනාවාව මිතන්ෙ මැතිතුමාට තුන්වතාවක් ජානාධිපතිවරණයට
ඉල්ලන්න බැහැ කියලා. ඊ ඟ එක ශගනාවාව ශගෝමාභය
රාජාපක්ෂ මැතිතුමාටව බැවනල් රාජාපක්ෂ මහත්මයාට ඉල්ලන්න
බැහැ කියලා. ඊ ඟ එක ශගනාවාව නාමල් රාජාපක්ෂට ඉල්ලන්න
බැහැ කියලා. ශරදි ඇඳශගනෙ මහත්මශයෝ වයව්ථාාවකට ශම්වා
ඇතු ත් කරන්ශන්. වයව්ථාාව කියන්ශන් රශට් නීතිය. විපක්ෂය
මර්ෙනය කරන්න නීති ශගශනන එකෙ තමුන්නාන්ශ්ේලා කරන්න
ඕනෑ. තමුන්නාන්ශ්ේලා වා තමි කශ ේ. ිතටපු කැබනට්
ඇමතිවරු ශමතැන ඉන්නවා. රා. ථ හකීම් ිතටපු ඇමතිතුමාව
තලතා අතුශකෝරල ිතටපු ඇමතිතුමියව රශජිත් මශදුම බඩුඩාර
ිතටපු
ඇමතිතුමා.
හත්ශෙශනක් ඉන්නවා. හශත් හත.
තමුන්නාන්ශ්ේලාට හශත් හත වැදිලා. [බානා කිරීමක්] ක
අහගන්න පුළුවන්. මතක තියා ගන්නව ෙැන් පටන් අරශගනි
තිශබන්ශන්. ශහට අ, ශො ශවනශකොට වා බලා ගන්න පුළුවන්.
පරණ විධියටම ශපෝලිශම් යන්න පුළුවන්ව ලෑ්ථති ශවන්න. පරණ
විධියටම ශපෝලිශම් යන්න පුළුවන්. විශ ේෂ අධිකරණ හැදුශේ
කා.ෙ මතක තියා ගන්න. ඔක්ශකොටම තමුන්නාන්ශ්ේලා ලෑ්ථති
ශවන්න. තමුන්නාන්ශ්ේලා වනයලුශෙනා ක ශහොඳට මතක තියා
ගන්න.
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ඔබතුමන්ලා හෙපු වයව්ථාාව ශම්ක. ඔබතුමන්ලා හෙපු
වයව්ථාාශේ අක්පාක්කම් තිශබනවා. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ
්ාමාජිකයන් හැටියටව
ශකොමිෂන්වලට තමුන්නාන්ශ්ේලා
, වැරදි ්ාමාජිකයන් ෙැම්මා නම් තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශම් ර ථනය
ශවන්ශන් නැහැ. , ්ා ඔබතුමන්ලා ශහොඳට මතක තියා ගන්න.
තමුන්නාන්ශ්ේලා පසුගිය කාලශආ කරපු වැරදි , ්ාව
තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් වනදු ා. අක්පාක්කම් , ්ා පසුගිය අා.රුදු 4ක
කාලය තු ශශ පාලන ව ශයන් ශම් රට අ්ථාාවර ා. , ්ාව
්ර්ථිකය කඩා ශගන වැටිලා ශම් රට විනා ා. , ්ාව-

ගුණ ආර්.එ්ප. රශජි්  ම ේු ම  බණ්ඩාර ම හ ා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඔබතුමාත් 'ෙහනවයට' ඡන්ෙය දුන්නා ශන්ෙ

ගුණ ම හින්දානන්ද අලු් ගම තේ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙහනවයට ඡන්ෙය දුන්ශන් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගශනනවා කියපු , ්ා. මතක තියා ගන්න. මශදුම
බඩුඩාර මහත්තශයෝව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට ඡන්ෙය දුන්ශන් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගශනනවා කියපු , ්ා; විවනවන ්ශශ ෝනනයට
ශපොශරොන්දු
ශවලා.
මශදුම
බඩුඩාර
මහත්තශයෝව
තමුන්නාන්ශ්ේලා වාශේ ශෙන්නම් කාවනයට වැඩ අශේ නැහැ. අපි
විතරක් ශනොශවි ශම් වනයල්ශලෝම ඡන්ෙය දුන්නා. ෙහනවය
ශගශනන ශකොට වමත්රීපාල මහත්තයා කිේවා "විවනවන
්ශශ ෝනනය ශගශනනවාව නව මැතිවරණ රමයක් ශගශනනවා"
කියලා. ෙැන් නම් ඉතින් 'ිතකි ිතකි' ගගා ිතනා ශවනවා. පසුගිය
කාලශආ නක් හෙලා ොලා ෙැන් , කම් බබාලා ශවන්න හෙනවා.
, ්ා ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්නව-[බානා කිරීමක්] හා බබා!
ිතටපු අධිකරණ ඇමතිතුමිය මතක තියා ගන්න. විශශ ශ්ේවා
, ුතක්ති කාර්යාශ ශආ අිතශ්ක රමිකයන්ශේ එක රක්ෂණශයන්
ශඩොලර් 100ක commission එකක් ගැණුවා. පිළිබඳ පරීක්ෂණ
පැවැත්ශවනවා.

ගුණ ල ා අතුතකෝරල ම හ් මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுரகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)

වත්කම් ලැි්ථතුශේ ෙක්වා නැති වතු අශේ ඟ නැහැ. වතු ටික
ශකෝ

ගුණ ම හින්දානන්ද අලු් ගම තේ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය තු
තමුන්නාන්ශ්ේලා කරපු වැරදි
තමුන්නාන්ශ්ේලා පිළිශගන ක , වැරදි කර ගන්න කියන ඉල්ලීම
කරමින් මම , හඬ වනවා. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු තුෂාර ඉනා, ල් අමරශ්ේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා.

[අ.භා. .1 ]

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලා්නාරූඪ
්ථතුතිි.

ගරු

මන්ත්රීතුම, ව

ඔබතුමියට

ශබොශහොම

්ශගුණවත්ව අතිපිරිවනදු මහාරාර්ය ගරු මිතන්ොනන්ෙ
අලුත්ගමශේ මැතිතුමාශගන් පසුව මට කාා කරන්න ලැබීම
පිළිබඳ මම ්තුටු ශවනවා. එතුමා කිේවාව 'හශත් හත' කාාවක්.
හශත් හත වැදිලා තිශබන්ශන් අපට ශනොශවිව තමුන්නාන්ශ්ේටි.
තමුන්නාන්ශ්ේට හම්බා.
අලුත් අමාතයාශ යට තිශබන විෂය
පාය ගත්ශතොත්ව එිත තිශබන ්යතන ටික ගැන තමුනනාන්ශ්ේ
්පණු හැරිලා බැලුශවොත් තමුන්නාන්ශ්ේට ශමොනවාෙ ඉතිරි ශවලා
තිශබන්ශන් අපට ්රශි ිව ඊශආ-ශපශර්ො ෂීන්ද්ර රාජාපක්ෂ
මහත්තයාට කිේවා ලුව "මල්ලි ශම් ටිකත් සඹම තියා ග, න්"
කියලා. එතශකොට ගරු ඇමතිතුම, ව හශත් හත වැදිලා තිශබන්ශන්
අපට ශනොශවි තමුන්නාන්ශ්ේටි. තමුන්නාන්ශ්ේට තමි හශත්
හත වැදිලා තිශබන්ශන්. හැබැිව ඉතින් කිතන කැිතල්ශල් හැටියට
තමුන්නාන්ශ්ේ තව ශමොනවා හරි බලාශගන ඇතිව 'වි්ථ්' හරහා.

ගුණ ම හින්දානන්ද අලු් ගම තේ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.

ගරු මන්ත්රීතුමාව අමාතයාශ ය පිළිබඳ ඔබතුමා කනගාටු
ශවන්න ඕනෑ නැහැ. මට ්යතන 22ක් තිශබනවා.

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

්! ශහොඳිව ශහොඳි.
ශකන් වැඩක් කරන්න පුළුවන්
්යතන කීයක් තමුන්නාන්ශ්ේට තිශබනවාෙ

ගුණ ම හින්දානන්ද අලු් ගම තේ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

එකක තණශකො
ශෙන්නම්.

වවනවා. ඔබතුමාට ඕනෑනම් එකක්

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

තමුන්නාන්ශ්ේ මීට කලිනුත් Sugathadasa Ground එශක්
තණශකො වැේවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව විශ ේෂශයන්ම මට කියන්න
තිශබන්ශන්
ශම්කි.
අෙ
මිතන්ොනන්ෙ
අලුත්ගමශේ
මන්ත්රීතුමන්ලා වාශේ අය යම් යම් ශශවල් බලාශගන වැඩි
වැඩිශයන් ්ශශශ ෙැම්මාටව අපි ෙන්නවාව එතුමාත් ශම් විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට
ශපොඩි අකැමැත්තක්
තිශබනවා කියලා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 140ක් එයට පක්ෂව
ඉන්නවා
කිේවාටව
140 ශෙනාශේ පපුවට තට්ටු කරලා
බලන්න පුළුවන් නම් ශහොඳි ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට හෙවතින්ම කැමති කා.ෙව අකමැති කා.ෙ කියලා.
ාන්ත බඩුඩාර මන්ත්රීතුමාත් ශම් අව්ථාාශේ නැඟී වනටියා.
ශබොශහොම ්ශභාවශයන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අනුමත කරපු ශම් ශගොල්ලන්ව අපි ෙන්නා හැටියට
ශම්කට කැමති නැහැ. අපට අෙ ්රශි  ා.
හැටියට ශපොඩි
රඩුක්වලපත් ගිිතල්ලා තිශබනවා. ජායන්ත කැටශගොඩ මන්ත්රීතුමා
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු තුෂාර ඉනා, ල් අමරශ්ේන මහතා]

ශම් ගරු ්භාශේ ඉන්නවා මම ෙැක්කා.
විමල් වීරවශ
මන්ත්රීතුමාශේ මන්ත්රී කඩුඩායමට ජායන්ත කැටශගොඩ මන්ත්රීතුමා
ශපොඩි canvassing එකක් කරලා තිශබනවාව "ශවිත්ව පුරවැවන
පනතට සඹලා විරුශන ශවයල්ලා" කියලා.

ගුණ ම න්ත්රීවරතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

කා.ෙ කියන්ශන්

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

කා.ෙ කියන්ශන් විමල් වීරවශ මහත්තයාශේ "Lanka C
News" එශක් ොලා තිශබන්ශන්. -[බානා කිරීම්] ක අශේ
ශනොශවි. ක තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ විමල් වීරවශ මහත්තයා
handle කරන එකක්. විමල් වීරවශ මහත්තයා ශම් ශක් ම
ගිිතල්ලා මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ අගමැතිතුමාට කිේවාව ජායන්ත
කැටශගොඩ අශේ මන්ත්රීවරු අතර ශමන්න ශමශහම කැත වැඩක්
කරනවා කියලා. ජායන්ත කැටශගොඩ මන්ත්රීතුම, ව අෙ විමල්
වීරවශ අමාතයතුමාට තමුන්නාන්ශ්ේ ගහන්න ගියාෙ නැශෙ

ගුණ ජයන් කැටතගොඩ ම හ ා

(மாண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகாட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

Madam, I rise to a point of Order.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
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ගරු මන්ත්රීතුම, ව කැබනට් ඇමතිවරයලප ව ශයන් මා යටශත්
තිශබනවා ්යතන 22ක්; රාජාය ඇමතිවරු හතර ශෙශනක්
ඉන්නවා. රතිපත්ති ්ැදීම ඇතුළු වනයලු ශශ කරන්ශන්ව කැබනට්
ඇමතිවරයා. ්යතන 22ම තිශබන්ශන් කැබනට් ඇමතිවරයා
යටශත්. ඔබතුමාට ශවන ර ථන තිශබනවාෙ

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ර ථනයක් තිබුණා , ්ා තමි මම ඇණුශේ. ඔබතුමා මශේ
මිත්රශයක් ශමන්මව මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ පිළිගන්න ශහොඳ
ෙක්ෂ ඇමතිවරශයක්. ශම් ්ඩුක්වට තමුන්නාන්ශ්ේශගන් මීට
වඩා වැඩ ගන්න තිබුණා. ්යතන 22න් (ක් වාශේ සුළු රමාණයක්
තමුන්නාන්ශ්ේට දීලාව තමුන්නාන්ශ්ේ 'හා පැශශරක්' කරන එක
ගැන මශේ බලවත් කනගාටුව ශම් අව්ථාාශේ රකා කරනවා.
[බානා කිරීම්] මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව- [බානා කිරීම්]
්යතන 22න් දීලා තිශබන්ශන් (ි. අනුපාතයත් අා.ල්.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැන ෙැන් ශමොනවාෙ මහා ්ශ රත්නය
කියන්ශන් පූජාය ශබශගමුශේ නාලක ්ථවාමින් වහන්ශ්ේව පූජාය
ඇල්ශල් ගුණවශ ්ථවාමින් වහන්ශ්ේව පූජාය මුරුත්ශතට්ටුශේ
්නන්ෙ ්ථවාමින් වහන්ශ්ේ පිටු 4කින් ුතක්තව ජානාධිපතිතුමාට
ලිපියක් ශයොමු කරනවාව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පිළිබඳව. ගරු ෙයාවනරි ජායශ්ේකර රාජාය ඇමතිතුමා
ශම් අව්ථාාශේදී ගරු ්භාවට ්වා. මට ශබොශහොම දුකි. එතුමා
ෙක්ෂ ඇමතිවරශයක්. පන්්ශල් ඉඳලා ෙැන් එතුමා ්ශේ. බතික්
ඇනාමක් ඇඳශගන එතුමා ිතත හො ගන්නවා. එතුමාට දීලා නැහැ
්යතන. ශම් ්ඩුක්ව එතුමන්ලාට වැඩ කරන්න ්යතන දීලා
නැහැ. එතුමන්ලාශේ ක්තිය ශපන්වා වැඩ කරන්න ්යතන දීලා
නැහැ.

ගරු ජායන්ත කැටශගොඩ මන්ත්රීතුමා.

ගුණ ජයන් කැටතගොඩ ම හ ා

(மாண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகாட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

ගරු මන්ත්රීතුමාව අනුන්ශේ ශරදි ශහෝෙන්න යන්න එපා. අශේ
නම් ගම් ශනොකියාව තමුන්නාන්ශ්ේශේ කාාව කරන්න.

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මම අහන්ශන් ශම්කි. අෙ තමුන්නාන්ශ්ේ විමල් වීරවශ
මැතිතුමාට ගහන්න ගියාෙව නැශෙ [බානා කිරීම්] මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, ව මට මශේ කාලය ශෙන්න.
ගරු ඇමතිතුම, ව තමුන්නාන්ශ්ේ යටශත් ්යතන 22ක්
තිශබනවා කිේවා. මට ෙැන් තමි ලැබුශඩු
්යතනවල නම්
ටික. ගරු ඇමතිතුම, ව තමුන්නාන්ශ්ේ යටශත් තිශබන්ශන්
්යතන (ි. ්යතන හතර ශම්වාි. කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිජාන
රක්ෂණ මඩුඩලයව කෘෂිකර්ම ශෙපාර්තශම්න්තුවව අපනයන
කෘෂිකර්ම ශෙපාර්තශම්න්තුව හා සීමා්ිතත ඇල්කක්ව වැවිලි
්මාගම. ශම් ්යතන හතර විතරි ගරු ඇමතිතුමා යටශත්
තිශබන්ශන්. [බානා කිරීම්] ලේජාා ශවන්න එපා. [බානා කිරීම්]
ලේජාා ශවන්න එපා.

ගුණ ම හින්දානන්ද අලු් ගම තේ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமரக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Madam, I rise to a point of Order.

ගුණ දයාසිරි ජයත්ේකර ම හ ා (බතික් අ් යන්ත්ර තරදි හා
තේශීය ඇඟලු්ප ියෂථපාදන රාජය අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர - பத்திக், ககத்தறி துணிகள்
மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்)

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik,
Handloom and Local Apparel Products)

Madam, I rise to a point of Order.

ගරු මන්ත්රීතුමා මශේ නම කියපු , ්ාි ශමය කියන්ශන්. ගරු
මන්ත්රීතුම, ව කරුණාකරලා විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ගැන කාා කරන්න. එක එක්ශකනා ඇඳලා ඉන්න
ඇනාමිව ඇඳලා ඉන්න යට ඇනාමි ගැන කියන්න ලේජාා නැශෙ
කාා කරන්න විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැන.

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ගරු ෙයාවනරි ජායශ්ේකර
මැතිතුමා ගැන මම කාා කශ ේ ්ශභාවශයන්. එතුමාට ්යතන
දීලා නැහැ! ෙැන් ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
්ම්මත ා.ණාට ප්ථශ්ේ ඔය බතික් කෑල්ලත් නැහැ. [බානා කිරීම්]
අපට කනගාටුි. එතුමා ෙැන් පන්්ශල් ඉඳලා ්ශේව ්ථවාමින්
වහන්ශ්ේටත් වැඳලා. මම කියන්ශන්ව හෙවතට එකඟව වැඩ
කරන්න කියලාි.

ගුණ ජයන් කැටතගොඩ ම හ ා

(மாண்புமிகு ஜயந்த தகட்டதகாட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

Madam, I rise to a point of Order.
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මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව අෙ ගරු ්භාශේ කටුතතු
පටන් ගත්ත ශවලාශේ ඉඳන් විපක්ෂ නායකතුමා පි්ථසු නටනවා.

[මූලා්නත අණ පරිදි ඉව්  කරන ලී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ශගෝලශයෝ ඊට එහා. ශම්ව විවනවන
්ශශ ෝනනය ගැනි කාා කරන්ශන්.

්ඩුක්රම

වයව්ථාා

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව එතුමා මශේ කාාවට බානා
ක ා. මශේ ශවලාව ශෙන්න.
පූජාය ශබශගමුශේ නාලක ්ථවාමින් වහන්ශ්ේව පූජාය ඇල්ශල්
ගුණවශ ්ථවාමින් වහන්ශ්ේව පූජාය මුරුත්ශතට්ටුශේ ්නන්ෙ
්ථවාමින් වහන්ශ්ේ පිටු පහකින් ුතක්ත ලිපියක් ජානාධිපතිතුමාට
ශයොමු කර තිශබනවා. එිත ශමොනවාෙ තිශබන්ශන් "විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ක්ා තිශබන්ශන්
ජානාධිපතිතුමාශේ ජායග්රහණය පිටුප් වනටි ජාාතික බලශේග ජානතා
අශේක්ෂා ්ම්පූර්ණශයන් ශනෝලකා හරිමින්" කියන විධියට
තමි
්ථවාමින් වහන්ශ්ේලා එම ලිපිශආ ්ඳහන් කර
තිශබන්ශන්.
එක්කම ලපරුණෑගල රෙගුරු කීර්තිවනරි රනාන්දු
අනුනාිතමිශයෝ ඇතුළු අශේ කශතෝලික පූජාය ර්ාදින් වහන්ශ්ේලා
එතුමන්ලාශේ විශරෝනයත් ශගොනු කරනවාව ්ේප පු්චරනවා වාශේ
හදිවනශආ ශගන එන ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ගැන. ශම් රශට් මහා ්ශ රත්නය විශරෝනය ප කරන අව්ථාාශේව
කශතෝලික රජාාව ඇතුළු රෙගුරු මඩුඩලය වනය විශරෝනය ප
කරන අව්ථාාවක ශම් මැති ඇමතිවරු විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන මට කටුතතු කිරීම ගැන අපි
කනගාටු ශවනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු නාලක ශගොඩශහේවා රාජාය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි අටක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. .22]

ගුණ (ආචාර්ය) නාලක තගොඩතහේවා ම හ ා (නාගරික
්ශවර්නන තවර ්ශරක්ෂණ අපද්රවය බැහැරලීම  හා ප්රජා
පවිත්ර ා කටුතතු රාජය අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக்க தகாடரஹவா நகர
அபிவிருத்தி,
ககரரயாரப்
பாதுகாப்பு,
கைிவுப்தபாருள்
அகற்றுகக மற்றும் சமுதாயத் தூய்கமப்படுத்தல் இராஜாங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa - State Minister of Urban
Development, Coast Conservation, Waste Disposal and
Community Cleanliness)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව රජාාතන්ත්රවාදි පාලනයක්
තු ජානතා පරමාධිපතයය කියලා කියන්ශන්ව ජානතාවශේ බලයි.
ජානතාවශේ බලය හරහා තමිව රාජාය පාලනය වාශේම වයව්ථාා
්ම්පාෙනයත් තීන්දු වන්ශන්. 2019 ශනොවැම්බර් මා්ශආ ශම් රශට්
ජානතාවශගන් හැටනව ලක්ෂයක් එකට එකතු ශවලා
ජානාධිපතිවරශයලප ශතෝරාගත්තා.
ශවලාශේ එතුමාට වනයයට
42ක ඡන්ෙ රති තතයක් ලැබලා තිබුණා. ඊට මා් 2කට පසුව
පැවැති පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශයන් වත්මන් ජානාධිපතිවරයා
, ශයෝජානය කරන පිලට විශිෂථට ජායග්රහණයක් ලැබුණා. එිතදී
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ඡන්ෙොයකයන්ශගන් වනයයට 74ක් එතුමාශේ පිලට ඡන්ෙය දුන්නා.
වනයයට 60කට ්්න්න ඡන්ෙ රමාණයක්
ශවලාශේ එතුමාට
ලැබලා තිබුණා. එතුමා , ශයෝජානය කරන ශ්රී ලශකා ශපොදුජාන
ශපරමුණට හැටඅටලක්ෂ පන්ථතුන්ෙහ්කට වැඩි ඡන්ෙ
රමාණයක් ලැබුණා. ඍජුවම ්්න 1(4ක් ්හ අපට ්හාය ශෙන
අශනක් කඩුඩායම්වල ්හායත් ්මඟ පාර්ලිශම්න්තුව තු
තුශනන් ශෙකකට ්්න්න ්්න රමාණයක් දිනාගන්න හැකි
ා.ණා. මීට අමතරවව තවත් පක්ෂ කිිතපයලපත් අප ්මඟ එකතු
ශවන්න සූොනමින් ඉන්නවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව එම මැතිවරණශආදී ජානතාව
රතික්ශෂේප කශ ේ අා.රුදු 4කට කලින් පිිතටුවා තිබු මීටත් වඩා
රබල රජායක්; මීටත් වඩා ්්න ගණනක් තිබ්චර ්ඩුක්වක්. එම
ඊ, යා ්ඩුක්වට තුශනන් ශෙකක බලයක් තිබුණා. නමුත්
ජානතාව එම ්ඩුක්ව රතික්ශෂේප ක ා. ශමොන තරම් දුරට
රතික්ශෂේප ක ාෙ කියනවා නම්ව
්ඩුක්ශේ රනාන කාර්ය
භාරයක් ක අගමැතිවරයාට අෙ පාර්ලිශම්න්තුශේ ්්නයලපත්
අිතමි ශවලා තිශබනවා. පක්ෂයට ිතමි ා.ශඩු ජාාතික ලැි්ථතුශේ
්්නයක් පමණි. අෙ ශම් විපක්ෂශආ වාඩි ශවලා වනටින
මන්ත්රීතුමන්ලා එම මැතිවරණශආදී තරග කශ ේ ශවනත් පක්ෂයක
නමකින්ව ශවනත් නායකත්වයක් යටශත්ි. ශමොකෙව පක්ෂශආ
නමින්වත් තරග කරලා එතුමන්ලාට දිනන්න පුළුවන්කමක්
තිබුශඩු නැහැ.
ෙැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනෑව තුශනන් ශෙකකටත්
වැඩි බලයක් තිබු
්ඩුක්ව අා.රුදු 4ක් වැ,  සුළු කාලයකින්
එතරම් ජානතා අර්ාෙයකට ලක් ා.ශඩු ඇි කියලා. අප බලයට
් ශවලාශේ තිබු ර ථනව අය බලයට ් ශේලාශේ ශම් රශට්
තිබුශඩු නැහැ.
ශවලාශේ ශකොවිඩ් ව්ශගතය වාශේ ශෙයක්
තිබුශඩු නැහැ. ශවලාශේ ශගෝලීය අර්බුෙයක් තිබුශඩු නැහැ.
ශවලාශේ ශම් රට ඉතාම ්ථාාවර මට්ටමක තිබුණා. ්වනයාශේ
ශෙවැ,  තැනට ශේගශයන්ම ්ශවර්නනය වන ්ර්ථික වර්නන
ශේගයක් අපට තිබුණා. එයව 2009 - 201( කාලය තු වනයයට
6.2ක වර්නන ශේගයක්. ණය බර ෙ ජාාතික , ෂථපාදිතශආ
රති තයක් ශල් වනයයට 70.1කට අක් ශවලා තිබුණා. රැකියා
විුතක්තිය වනයයට (. ට අක් ශවලා තිබුණා. විශශ ්ශි ත
ඇශමරිකානු ශඩොලර් බලියන 2. ක්ව තිබුණා. මුලය කකය
්ථාාවර ශවලා තිබුණා. 2009 - 201( කාලය තු අපනයනය
වර්නනය වී ශකොට්ථ ශව ඳ ශපො වනයයට 4 4කින් වර්නනය
ශවලා තිබුණා. 201( අා.රුශශශ පමණක් ඍජු විශශ ්ශයෝජාන
ශල් ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලියන 1ව600ක් ඇවිල්ලා තිබුණා.
යටිතල පහසුකම් වර්නනය ශවමින් තිබුණා. ජාාතයන්තර ශරේණිගත
කිරීම්වල අප හැම විටම ෙලප
්වනයාශේ ප මුශව,  තැනව
එශහම නැත්නම් ශෙවැ,  තැන ිතටියා.
ශමන්න ශම් වාශේ රටක් තමි එතුමන්ලා 2014 අා.රුශශශ
භාරගත්ශත්. නමුත්ව ඊට අා.රුදු 4කට ප්ථශ්ේ අය අපට ශම් රට
භාරශෙන ශකොට තිබ්චර තත්ත්වය ශමොකක්ෙ ්වනයාශේ දුර්වලම
්ර්ථිකයක් ිතමිව වනයයට 2.1ක ්ර්ථික වර්නන ශේගයක් ඇතිව
ජාාතික ්රක්ෂාව බඳ වැටු ව ණය බරින් මිරිලප ව මුෙල් කකය
අ්ථාාවර ා. ව ජාාතික ්ම්පත් විලපණා ෙමපුව ්ශයෝජාන බඳ
වැටු ව කිවනම ඉදිරි ෙැක්මක් නැති රටක් තමි අපට භාරදුන්ශන්.
පැවැති ්ඩුක්ව ්කාරයට පිරිශහන්නට පසුගිය අා.රුදු 4 තු
බලපෑ කාරණා රාශියක් තිබුණා. කාරණා අතර රනානම එකක්ව
ා.ශඩු ඔා.න් හනාන්වා දුන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයි. එිත මුඛ්ය අරමුණ ලපමක් ා.ණත්ව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ඇත්තම අරමුණ ශවලා
තිබුශඩු ඉතාම ්රල එකක්. තමිව කිවන දිනක ඡන්ෙයකින් ශම්
රශට් නායකත්වයට පත් ශවන්න බැරි පසුගිය රජාශආ ිතටපු
අගමැති ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයාට ඡන්ෙශයන් ලබාගන්නට
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[ගරු (්රාර්ය නාලක ශගොඩශහේවා මහතා]

බැරි විනායක බලය ලබාගැනීමි. එතුමා වාශේ ලපමන්ත්රණවලට
ෙක්ෂි. ඉතින්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
හරහා වනශන ා.ශඩුත් අන්න
ශෙයි. ඉතාම කපටි ්කාරයට
්ැලසුම් කරපු ශශ පාලන මගඩියක් තමිව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය කියන්ශන්.

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයම හ ම හ ා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.

ගරු රාජාය අමාතයතුම, ව ඔබතුමා කිේවාව ඍජු විශශ
්ශයෝජාන ්ඳහා යටිතල පහසුකම්වලට ශඩොලර් මිලියන 1ව600ක්
ඇවිල්ලා තිශබනවා කියලා. යටිතල පහසුකම්වලට එන වා ඍජු
විශශ ්ශයෝජාන ශනොශවි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ක රීති ර ථනයක් ශනොශවිව ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගුණ (ආචාර්ය) නාලක තගොඩතහේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக்க தகாடரஹவா)

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa)

ගරු මන්ත්රීතුමාව ඔබතුමා මුලින්ම ෙැනශගන ඉන්නව රීති
ර න
ථ යක් කියන්ශන් ශමොකක්ෙ කියලා. ගරු මන්ත්රීතුමාව ක රීති
ර න
ථ යක් ශනොශවි.
ඉහත කී තත්ත්වය යටශත් අයට 2014 අශගෝ්ථතු මා්ශආ
පැවැති මැතිවරණය පුශරෝකානය කරන්න ඉතා පහසුවක් ා.ණා.
එො හශ් ්න්නානශආ ිතටපු වනයලුශෙනා වනටිශආ රජාය ්මඟි.
අය ශවන ශවනම කඩුඩායම්වලට කැඩිලා තරග ක ත්ව ඔා.න්
ෙැනශගන වනටියා ්ඩුක් බලය ශමන්ම විපක්ෂශආ ්හශයෝගය
කියන ශෙකම ලැශබන්ශන් ඔා.න්ටි කියලා. , ්ා තමි ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා ඔා.න් ඉතා කපටි
විධියට බලය ගන්න ්ැලසුම් කශ ේ. ඔා.න්ට අගමැති ධුරය ිතමිව
තිබුණා; විපක්ෂ නායක ධුරය ිතමිව තිබුණා. ඔා.න්ට විපක්ෂශආ
රනාන ්ශවිනායකකමත් ිතමිව තිබුණා. ඔා.න්ට
්ා වි ාල
බලයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තු තිබුණා. අන්න
තත්ත්වය
යටශත් තමි ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයා ඉතාම කපටි විධියට
ජානාධිපතිතුමාශේ බලතල පවා මශශකොල්ල කෑශේ.
්ථවාධීන යැි කියන ශකොමිෂන් ්භා පත් කශ ේ ඔා.න්ශේම
කඩුඩායමක් විවනන්. නමුත්ව ඔා.න්ශේ කිවනම ්ථවාධීනත්වයක් නැති
බව ශම් ්භාශේ පුන පුනා කියා තිශබනවා. අන්නව තත්ත්වය
තමි අෙ වන විට ශම් රශට් ජානතාව රතික්ශෂේප කර තිශබන්ශන්.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය කියන්ශන්ව
අව්ානයක් ශනොශවි. එයත් අපි මතක තබාගන්නට ඕනෑ.
ක්රියාත්මක ශවමින් පැවතු ව නව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශවත
යමින් තිබු ලපමන්ත්රණයක එක් පියවරක් පමණි ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය කියලා කියන්ශන්ව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, . ශමොකෙව ශවලාශේ යහ පාලන
්ඩුක්වට අව ය ශවලා තිබුශඩු ඔා.න් බලයට ශේන්න සෙේ ක
විවින බලශේගවලට අව ය ්කාරයට ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක්
්ම්මත කරගන්නි. ශම් රශට් මනයම රජාය දුර්වල කරනව ප ාත්
්භා ක්තිමත් කරනව ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයාට ජීවිත කාලය
තු
නායකත්වය පවත්වාශගන යන්න පුළුවන් ්කාරශආ
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ්ම්පාෙනය කිරීම ්ඳහාි ඔා.න් ්ැලසුම්
්ක්ථ කරමින් වනටිශආ. ශම් රශට් වා්නාවට ශම් රශට් ජානතාව එය
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රතික්ශෂේප ක ා; ශම් රශට් පූජාය පක්ෂය එය රතික්ශෂේප ක ා. එම
, ්ා වයව්ථාාව එො ්ම්මත කරගන්න බැරි ා.ණා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව අපි අෙ සත්්ාහ කරන්ශන්
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා අශේ රශට්
ගහපු ගැටය ලිහාගන්නටි. ශමොකෙව එිත කිවනම අරමුණක්
තිබුශඩු නැහැ. එිත තිබුශඩු ණුදු ශශ පාලන අව යතාවක්
පමණි. එම ශශ පාලන අව යතාව තු රටට වූ හා, ය අප
වනයලුශෙනා ෙැක්කා. යහපාලන ්ඩුක්ව ්මශආ -එම අා.රුදු
හතරහමාර තු - ඔා.න්ශේ පාලන තන්ත්රය ක්රියාත්මක ා.
්කාරය , ්ාිව ශම් රශට් ජානතාව අෙ ෙැඩි අසීරු තත්ත්වයකට
පත්ව වනටින්ශන්. අපි ශම් තත්ත්වය ශවන්ථ කරශගන ඉදිරියට
යන්නට ඕනෑ. එශ්ේ ඉදිරියට යන්න නම්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශවන්ථ කරගන්නට ඕනෑ. එය ක ුතතු
්කාරය ගැන අශේ ජානාධිපතිතුමා ඉතාම ්ානනීය ්කාරයට
ශයෝජානාවක් ක ා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ඉවත් කරනවා වාශේමව තවත් ශවන්ථකම් තුනක් කරන්න කියලා
එතුමා කිේවා. ජානාධිපතිවරයාශේ ධුර කාලය අා.රුදු හයක් වීම
අව ය නැති බවත්ව එය අා.රුදු පශහේ සීමාශේම තබන්න කියාත්
එතුමා කිේවා. ක ප මුවැන්නි. ඊට අමතරවව ජානාධිපතිවරයා
ශෙවරකට වඩා තරග කිරීමක් අව ය නැති බවත් එතුමා කිේවා.
වාශේමව ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් පනත ්රක්ෂා කරගත ුතතු
බවත් එතුමා කිේවා. ශමන්න ශම් ශවන්ථකම් ්මඟ තමි විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉදිරිපත් වන්ශන්. ඉන්පසුව ශම්
රශට් යම් ජාන මතයක් ශගොඩ නැුවණාව විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පශතිත ඇති යම් යම් කරු
පිළිබඳව. එම කරු ත් ්ැලකිල්ලට අරශගන ්ඩුක්ව ඉතාම
්ානනීය විධියට තවත් ්ශශ ෝනන ඉදිරිපත් කර තිශබනවා.
්ඩුක්ව ශම් ශවලාශේව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ඉදිරිපත් කරන්ශන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ඉවත් කරන්නි.
වාශේමව එය ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන්ව
ජානතාව අතරින් ් ශයෝජානා ්ැලකිල්ලට ශගනි.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව රටට ්ෙරය කරනව ශශ
ිතතැති මහජාන , ශයෝජිතයන්ට ශම් ශවලාශේ ක හැකි ශහොඳම
ශශ තමි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ්හාය
ශෙන එක. විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් 1972
වයව්ථාාශේ තිබු
බලතලවත් ජානාධිපතිවරයාට ලැශබන්ශන්
නැති බව අපි නැවතව නැවත කියා තිශබනවා.
කාරණය අපි
වනයලුශෙනා ෙන්නවා. ශමය අව්ානය ශනොශවි. නව ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් ශගන එන්නට අප වනයලුශෙනාට අව යි. ්ඳහා
අපි වනයලුශෙනා සූොනම්ව වනටිනවා. ජානාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම
කියා තිශබනවාව ඉතාම ශකටි කාලයක් තු නව ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් ශගන එන්නට වනයලුශෙනාශේ ්හභාගිත්වශයන්
කාරණා කටුතතු ්ම්පාෙනය කරනවා කියලා. එම පියවරට
යනතුරු ශම් රට ඉදිරියට ශගන යෑම ්ඳහා විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්මත කිරීමට ්හාය
ලබා ශෙන්න කියා ඉල්ලා වනටිමින් මශේ කාාව අව්න් කරනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව කාලය රමාණවත් ශනොවන
, ්ා මම මශේ කාාව හැන්්ාඩ්ගත කිරීම ්ඳහා ්භාග *
කරනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 2ක කාලයක් තිශබනවා.

—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

1515

2020 ඔක්ශතෝබර් 21

Order, please! ශම් අව්ථාාශේ ගරු ගරු අජිත් රාජාපක්ෂ
මහතාශේ නම මූලා්නය ්ඳහා ශයෝජානා කරන්න.

ගුණ ප්ර්න්න රණතුශග ම හ ා (්ශචාරක අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்)

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව "ගරු අජිත් රාජාපක්ෂ මහතා
ෙැන් මූලා්නය ගත ුතතුය" ි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ තකෝකිලා ගුණවර්නන ම හ් මිය මූලා්නතයන්
ඉව්  වූතයන් ගුණ අජි්  රාජපක්ෂ ම හ ා මූලා්නාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) ரகாகிலா குணவர்தன அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு
அஜித் ராஜபக்ஷ
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left
the Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair.

[අ.භා. . 0]

ගුණ ගයන් කුණණාතිලක ම හ ා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳ විවාෙ කරන ශම් දින ශෙක
තු ව ෙ ක හතක ශ්රී ලශකා පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහා්ශආ අනාරුතම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හැටියටි අපට ශම් විවාෙයට ්ම්බන්න
ශවන්න වනදු ශවලා තිශබන්ශන්. කාධිපති වියරුශවන් ශකටුම්පත්
ක ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැන මුල ඉඳලාම රට පුරා
ෙකින්නට ලැබුශඩු ර්ාෙය ශවනුවට ෙැඩි අර්ාෙයක්. විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා තමුන්නාන්ශ්ේලා පින්
ගහන්ශන් ශම් ්ඩුක්ව බලයට ශගන ් ජාන පෙනමටි කියා මම
මුලින්ම මතක් කරන්න කැමැතිි. 2014 ජානාධිපතිවරණය
පරාජාශයන් පසුව වර්තමාන අගමැතිතුමාටිව තමුන්නාන්ශ්ේලාටි
ශශ පාලන ව ශයන් ශ්වණ දුන්නුව මඟ ශපන්වපු ්ථාානය
තමිව "මිතන්ෙ ්මඟ නැඟිටිමු"ව "මිතන්ෙ සු ඟ" ්දි ශත්මා පාම
හෙ හො තමුන්නාන්ශ්ේලාට යළි පණ දීලා නැඟිටුවන්න අත දීපු
තැන තමි නාරාශහේන්පිට අභයරාම විහාර්ථාානය කියන්ශන්.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව
කාධිපති වියරුශවන්
ශගනාපු ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට එශරිතවව
තමුන්නාන්ශ්ේලා නැඟිට්ටවපු අභයාරාමශආ ෙැවැන්ත විශරෝධි හඬ
අපට පසුගිය ෙව්ථවල ශහොඳටම ඇණුණා; අපි ශහොඳට වාට ඇණුම්
කන් දුන්නා. එො ශමො තුර තමුන්නාන්ශ්ේලාට අනු ා්නා ලබා
දුන් මුරුත්ශතට්ටුශේ ්නන්ෙ හාමුදුරුශවෝව ශබශගමුශේ නාලක
හාමුදුරුශවෝව ඇල්ශල් ගුණවශ හාමුදුරුශවෝ වැ,  මහා ්ඟ රුවන
ශමන්න ශමශහමි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ගැන ්ඳහන් කශ ේ. "විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
අත්තශනෝමතිකව ිතතුවක්කාර විනායකයක් බිත කරනව දුර්වල
රූකඩ ඇමති මඩුඩලයක් බිත කරනව නීතිශආ පාලනය අිතමි
කරන රජාය ඇතුශ න්ම රජායට එශරිතව දියත් වූ ලපමන්ත්රණයක්"
කියලාි සන් වහන්ශ්ේලා දිගින් දිගටම ශපන්වා දුන්ශන්.
විතරක් ශනොශවිව මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . ්ඩුක්ව
ඇතුශ න්ම ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ
ශබොශහෝ වගන්තිවලට එශරිතව රබල මත එළියට එන්න පටන්
ගත්තා. ශනලුම් මාවශත් රකා කශයෝ
ගැන කිේශේ
ශකොශහොමෙ "එො ශශ ශරේමයට ඉහ මිලක් ශගවලාව පක්ෂ
කඩලාි අශේ පැත්තට අය ගත්ශත්" කියන මට්ටමට රකා
, ලපත් ා.ණා.
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මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට එශරිතව මහා ශ ෝෂාවක් කරලාව අන්තිමට ශහට
ශවශදි ඊට පක්ෂව අත ඉ්ථසුශවොත්ව
ශවනුශවන් ශගවපු ඉහ
මිල ගැනත් එම රකා කයන් ශහට අ, ශොම කාා කරන්න පටන්
ගනීවි කියලා අපට ිතශතනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය
්ානාරණීකරණය
කරන්න
තමුන්නාන්ශ්ේලා දිගින් දිගටම ශපන්වන්ශන් හැටනව ලක්ෂශආ
ජාන වරම ගැනි. "ඇමති මඩුඩලය වැඩි කරලාව බරත් අශේ
පිටම පටවපල්ලා" කියලා ඔය හැටනව ලක්ෂශආ ශකොි
පුශගලයාෙ කිේශේ කියලා අපි අහන්න කැමතිි. "ශෙපැත්ශත්
කලපල තියාශගන ඉන්න ශවිත්ව පුරවැවනයන්ට පාර්ලිශම්න්තු
එන්න පාර කපාපල්ලා" කියලා ඔය හැටනව ලක්ෂශආ ශකොි
පුශගලයාෙ ඉල්ලුශේ අපි අහනවාව හැටනව ලක්ෂශයන් ශකොි
කාටෙ ඕනෑ ා.ශඩුව- [බානා කිරීමක්] ශම්ක තමි ශගශනන්න
හෙන්ශන්. ෙැන් තමි අලප ා ගන්න ශවලා තිශබන්ශන්. ශහට වන
ශකොට තව ශමොනවා ශවිෙ ෙන්ශන් නැහැ.
ගරු ෙයාවනරි ජායශ්ේකර රාජාය ඇමතිතුම, ව ෙැන්
තමුන්නාන්ශ්ේ පන්්ලටත් ගිිතල්ලා ශන් අිාශේ. එතැනදී
ශමොනවා ශපොශරොන්දු ා.ණාෙ කියලා අපට ප්ථශ්ේ කියන්න. ෙැන්
පන්්ශල් ඉඳලාශන් ්ශේ. තවම වැශඩ් ඉවර නැහැ. විගණන
ක්රියාවලිය බඳ ෙමලා ශහොරකමටව දූෂණයට පාර කපන්න හැටනව
ලක්ෂශආ ශකොි කාටෙ ඕනෑ ා.ශඩු කියලා අපි අහනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව "ශගෝමාභය රට හෙන
ශ්ෞභාගයශආ ෙැක්ම" කියන ශපොශත් ශකොි පිටුශේෙව ශකොි
පරි්චශේෙශආෙ ශම්වා ගැන ්ඳහන් කරලා තිබුශඩු කියලා මම
අහනවා.
විවනවන
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය
ශගශනනශකොට තමුන්නාන්ශ්ේලා හැටනව ලක්ෂය ගැන දිගටම
කාා කරනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශලෝක ඉතිහා්ශආ බිත ා.
කෲරතම පාලකයා වූ ිතට්ලර් බලය ලබා ගත්ශත් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවකින් බව මට ශම් ශවලාශේදී මතක් වනවා. එො ිතට්ලර්
ජාර්ම, ශආ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශගන් බලය ඉල්ලා ගත්ශත්
ජාර්මන් ජාාතිය ශපශ න ශේෙනාශවන් ගලවා ගැනීම ්ඳහා මට
බලය ශෙන්න කියලාි. හැබැිව වැඩි කාලයක් යන්න කලින්
ිතට්ලර්ශේ කාධිපති වයව්ථාාවට අත ස්ථ්පු මන්ත්රීවරුන්ශේ
ෙක්ෂකම්ව ෙැනසගත්කම්ව ඔා.න්ශේ ජාන පෙනම කියන ශම්
කිවනවක් වැෙගත් ා.ශඩු නැහැ. අයට ිතට්ලර්ශේ ිතත දිනා ගන්න
බැරි ා.ණා නම් ඔා.න්ශේ ගමන එතැ, න්ම ඉවර ා.ණා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට අත ඔ්වන මන්ත්රීවරු කාට කාටත්
්ශශ ෝනනශයන්ම බිත කරන කාධිපති බල ්ිතත ජානාධිපතිශේ
සුවරව කීකරුව ප්රියතම ශගෝලයලප ශවන්න බැරි නම් ශමොන
ෙැනසගත්කම් තිබුණත්ව ශමොන ජාන පෙනමක් තිබුණත්ව ශමොන
ෙක්ෂකමක් තිබුණත් ශශ පාලනශආ ඉදිරි ගමනක් ඔා.න්ට ඉතිරි
වන්ශන් නැති බව අපට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔා.න්ට ශවන්ශන් ජානාධිපති
ගහන ක් පහරත් ්ැපි කියන්න විතරි. ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට පක්ෂ ශවලාව එවැ,  , වට තත්ත්වයට
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇෙ ෙමන්න එපා කියලා අශේ ශගෞරවනීය
මන්ත්රීවරුන්ශගන් මම ශම් අව්ථාාශේදී ඉතාම ශගෞරවශයන්
ඉල්ලීමක් කරනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් ශමොශහොත වනශකොට රට
පුරාම ජානතාව ශම් ්ඩුක්ව වරශො ගත්ත තැන ගැන කාා
කරන්න පටන් ශගන තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම මා්යක වාශේ

1517

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

කාලයක් ඇතු ත රශට් හැම තැනම තමුන්නාන්ශ්ේලාට ඡන්ෙය
දීපු අයිව ශනොදීපු අයි ඔක්ශකොම ශපොදුශේ කාා කරන්න පටන්
ගත්තාව තමුන්නාන්ශ්ේලා වරශො ගත් තැන ගැන. මුළු රටක්ව
ශලෝකයක් මුණුණ ශෙන මාරාන්තික ශකොවිඩ් -19 වහ වහාම
පරාජාය කරනවාට වඩා ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය හතුශරක් විධියට ිතතලාව එය යටපත් කිරීම
තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ නයාය පත්රශආ මුලටම ශයොො ගත් එක තමි
තමුන්නාන්ශ්ේලාට වැරදු ප මුවැ,  තැන.
අෙ රටම මර බශයන් ශපශ න ශවලාවකව ජානතාවශේ
අවනානය ශම් මහා ව්ශගතය ගැන ශයොමු ශවලා තිශබන
ශවලාවකව ජානතාවශේ ඇහැට වැලි ගහලා රජාාතන්ත්රවාෙශආ ශගල
ිතර කරන්න තරම් ශම් ්ඩුක්ව අව්ථාාවාදී වීම ගැන ඇත්ත
ව ශයන්ම අපි කනගාටු ශවනවා. ශවලාව අව්න් , ්ා අව්ාන
ව ශයන්ව ශම් රශට් ජානතාවශේ රජාාතන්ත්රවාදී අිතියව , ෙහ්ථ
්මාජායක , ෙහශ්ේ පුරවැවනයන් ශල් ණු්ථම ගන්න තිශබන අිතිය
ව ෙමන්න ොයක ශවන හැම ශකශනලපටම ප ථරත්තාප ශවන්න
වනදු ශවන දිනය වැඩි තතක ශනොවන බවත්ව රශට් අවා්නාවට හරි
ශම් පනත් ශකටුම්පත ශහට ්ම්මත ා.ශණොත්ව ශම් පාර්ලිශම්න්තුව
, කම්ම , කම් තැපැල් කශන්තෝරුවක් ගානට වැශටනවා විතරක්
ශනොශවිව තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ ්ඩුක්ශේ අව්ානශආ ්රම්භය
එය බවත් මතක් කරමින්ව රටත්ව ජානතාවත් ශගෝ්රික ුතගයකට
ගමන් කරවන ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට එශරිතව ශපනී වනටීමට
තමුන්නාන්ශ්ේලා වනයලුශෙනාටම ක්තිමත් කශ ේරුවක් ලැශිවා
කියා රාර්ානා කරමින්ව මට විනාඩි අටක් හරි ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාට ්ථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ වරන ්ථවල්පය අව්න්
කරනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟට ගරු අනුර ප්රියෙර් න යාපා මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
ෙහයක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. . 2]

ගුණ අනුර ප්රියදර්ධන යාපා ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවකට
මූලික කරු කිිතපයක් තිශබන්න ඕනෑ කියලා අපි ිතතනවා. අශේ
රශට් කීයභාවය ්රක්ෂා ශවනවා නම්ව ්ථාාවරභාවය ඇති
ශවනවා නම්ව අල්ල්ව දූෂණය මැඩ පැවැත්වීමට හැකි ශවනවා
නම්ව රශට් මූලික මි, ්ථ අිතිවාවනකම් ්රක්ෂා කරන්න පුළුවන්
නම්ව විගණනය හරහා රශට් මූලය පාලනය ඇති කරන්න පුළුවන්
නම්ව පාර්ලිශම්න්තුවට මූලය කටුතතු ්ඳහා නායකත්වය ලබා දීමට
පුළුවන් නම්ව ්ානාරණ හා , ෙහ්ථ මැතිවරණ පැවැත්වීම ්හ
අධිකරණශආ ්ථවාධීනත්වය ඇති කිරීමට පුළුවන් නම්ව මා ිතතන
විධියට වා තමි වයව්ථාාවකින් බලාශපොශරොත්තු වන රනාන
කාර්යයන් වන්ශන්. ශලෝකශආ වයව්ථාා වර්ග ශෙකක් තිශබනවා.
එක වර්ගයක් තමි ලිඛිත වා. ්මහර වා අලිඛිත. කිවනම
වයව්ථාාවක් නැති රටවල්ෙ තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම බ්රිතානයය
අලිඛිත වයව්ථාාවක් ඇති රටක්. නමුත් අශනලපත් රටවල
විවිනාකාර රමව ශඩොනශමෝර් පාර්ලිශම්න්තු රමව
වාශේම
ශවනත් මිර රමශයන් ්මන්විත රම තිශබනවා.
1972දී ශම් රශට් වයව්ථාාව ශවන්ථ ා.ණා. විශ ේෂශයන්ම
විනායක
ජානාධිපතිවරශයලපශේ
නායකත්වශයන්
ුතතු
පාර්ලිශම්න්තු රමයකට අපි පරිවර්තනය ා.ණා. එශ්ේ වීමට ශහේතුව
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එශතක් කල් පැවැති රජායන්වලට ශම් රශට් ්ථාාවර රමයක්
, ර්මාණය කර ගැනීමට දීර් කාලයක් ති්ථශ්ේ හැකි ශනොවීමි
කියා මට ිතශතනවා. 1972 වයව්ථාාව එක්තරා විධියක
ඓතිහාවනක කාර්යයක්. එශතක් කල් පැවැති පාර්ලිශම්න්තු රමයව
විනායක අග්රාමාතය ධුරයව ශම් මුළු රශට්ම ජානතාවශේ ඡන්ෙශයන්
පත් වන විනායකයව රජාශආ රනා, යා ව ශයන් වාශේම
ශ්ේනාධිනායකයා ව ශයනුත් ශවන්ථ ා.ණා. ණුඟක් දුරට ශම්ක
රශ වයව්ථාාශේ රමශේෙයට ්මාන නමුත්ව තරමක් දුරට
ඇශමරිකානු ජානාධිපති ධුරයටත් ්මහර ්මානකම් ෙරනවා. ෙැන්
මන්ත්රීතුමන්ලා ්ාක්චඡා ක ාව ශම්ක කාධිපති වයව්ථාාවක්
කියලා. එශහම නම් රශ වයව්ථාාව තමි ශලෝකශආ තිශබන
බරපත ම කාධිපති වයව්ථාාව වන්ශන්. රශ ශආ තිශබන්ශන්
ඉතාම ශහොඳව ඉතාම රජාාතන්ත්රවාදී රමශේෙයක් කියලා කා.රුත්
පිළිගන්නවා. එම , ්ා මා ිතතන්ශන් නැහැව වා තරම් කාා
ක ුතතු ශශවල් කියලා. ශමොකෙව වයව්ථාාවකින් මූලික කරු
ටික වනදු ශවනවා නම්ව වයව්ථාාව රටකට අව ය වයව්ථාාවක්
හැටියට තමි ්ලකන්ශන්. රශට් තිශබන තත්ත්වය අනුව රටක
්ථාාවරභාවය ඇති කරන්න පුළුවන් නම් එම වයව්ථාාව රනාන
ව ශයන් රටක මූලික කාර්යයන් ඉටු කරනවා. ශබොශහෝ විට
ජානාධිපතිවරයා හා අග්රාමාතයවරයා අතර ්හ ්ම්බන්නතාව ඇති
කර ගැනීම ශම් වයව්ථාා ්ම්පාෙනශආ රනාන වැෙගත්
කාරණාවක්. එශහම ශනොශවනවා නම් තු වි ාල ගැටුම් ඇති
ශවනවා. 1972 වයව්ථාාව අනුව එකම පක්ෂයකින් ජානාධිපතිතුමා
්හ අගමැතිතුමා පත් ා.ණාම ඇති වන රතිලලව පක්ෂ ශෙකකින්
ශෙශෙනා පත් ා.ණාම ඇති ශවන්ශන් නැහැ. ක අපි ශහොඳටම
ෙැක්කාව ජානාධිපති රන්ද්රිකා බඩුඩාරනායක ලපමාරතුශග
මැති, යත්ව
වාශේම ර, ල් විරමවනශහ අගමැතිතුමාත් වනටි
කාලශආ. එතශකොට 1972 වයව්ථාාව තමි තිබුශඩු. නමුත්
ශෙශෙනා අතශර් එකඟතාවක් ඇති ා.ශඩු නැහැ. අා.රුශෙකින්හමාරකින් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්න වනදු ා.ණා. ශමොකෙව
තරමටමව එතුමියශේ ශගෙර ඉන්න බල්ලා ගැනත් කාා කරන්න
පටන් ගත්තා.
වාශේ තත්ත්වයන් ඇති වනශකොට -[බානා
කිරීමක්] ඇත්තටම.
කාලශආ කැබනට් මඩුඩලයට එතුමියශේ
බල්ලාත් එනවා. එතුමියශේ හෑන්ඩ්බෑේ එක ගැන පවා කාා ක ා.
අනුව එම පාර්ලිශම්න්තුව ශගනයන්න බැරි ා.ණා. 2001
වර්ෂශආ දී අපි ශම් තත්ත්වය ශහොඳට අත්ෙැක්කා. විශ ේෂශයන්ම
2014-2019 කාලය ඇතු ත ශම් ෙහනවවැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගනාශේ ශම් රශට් විනායක ජානාධිපතිවරයාශේ
බලය අක් කරලාව විනායක අගමැතිවරශයක් , ර්මාණය කිරීශම්
අෙහ් ඇතිවි. නමුත් ශරේෂථමාධිකරණය මැදිහත් වූ , ්ා ශම්
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ්රක්ෂා ා.ණා. මට මතකිව
ශවලාශේ
එවකට ිතටපු ජානාධිපතිතුමාට මම කිේවාව "ශමම ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ශම් විධියට ශවන්ථ කර ගන්න එපාව ක තිශයන්න
හරින්න. ශමොකෙව එශහම ා.ණාම යම් යම් ගැටලු ඇති ශවි"
කියලා. අශේ ෙැනුශම් හැටියට අපි කිේවාව නමුත්
ශවලාශේ
එතුමා වශට් ිතටපු සපශශ කයන්ව විශ ේෂශයන්ම ිතටපු ජානාධිපති
නීතිඥයන ජායම්පති විරමරත්න මැතිතුමා වැ,  අය එකතු ශවලා ශමම
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාවා.
විශ ේෂශයන්ම එම කටුතත්ශත් දී NGOsවල වි ාල පිරි්ක් ිතටියා.
වාශේ NGOs ්ඩුක්රම වයව්ථාා හෙපු ්මහර රටවල
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ම්පාෙනය ශකොි තරම් අ්ාර්ාකෙ
කිේශවොත්ව විශ ේෂශයන් ශන්පාලය වාශේ රටවල එම කටුතත්ත
්ම්පූර්ණශයන් අ්ාර්ාකි. සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමාත් ශමය
පිටුප් ිතටපු බව මම ෙන්නවා. වාශේම තවත් මන්ත්රීතුමන්ලා
ිතටියා. අනුව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
අ්ාර්ාක ා.ණා. ඇත්තටම එය ශකොි තරම් අ්ාර්ාක ා.ණාෙ
කිේශවොත්ව රශට් අරාජිකභාවයක් ඇති ා.ණා. අපි ශකොි පැත්ශත්
ිතටියත් ක පිළිගන්න ඕනෑ ශන්. අපි
කාලශආ ්ඩුක්ශේ
ිතටපු බව ඇත්ත. නමුත් අපි කියන්න ඕනෑව රශට් අරාජිකභාවයක්
ඇති ා. බව. කැබනට් මඩුඩලය ඇතුශ ේ වි ාල ගැටුම් තිබුණා.
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එතුමන්ලා අතර එකඟතාවක් , ර්මාණය කර ගන්න ශබොශහොම
අමාරු ා.ණා. වාශේම රශට් විවින අශ වල විවින ජාන ශකොට්ථවල
බලාශපොශරොත්තු හීන්න ා.ණා. එතුමන්ලා ිතතුවාව යම් ්කාරයකට
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය සුළු ජාන
ශකොට්ථවලට වාවනොයක ශවි කියලා. ක ා.ශඩුත් නැහැ. රශට්
්ර්ථිකය පිරිණුණා. අන්තිමට පා්ථලප ශබෝම්බ රහාරය වනදු
ශවනශකොට එවකට ්ඩුක් කශ ේ කා.ෙ කියලා අෙටත්
ශකොමිෂන් ්භාවට ශහොයන්න බැහැ. මම ෙන්ශන් නැහැව
එතශකොට ්ඩුක් කශ ේ කා.ෙ කියලා. ශමොකෙව කිවන ශකශනලප
එම වගකීම ගත්ශත් නැහැ. ශම් , ්ා ඇති වූ වි ාල ිතත් බඳීම් කශතෝලිකව ශබෞශනව ිතන්දුව ඉ්ථලාම් ්ගම අෙහන්නන් අතර ඇති
ා. ිතත් බඳීම්- නැවත කවොවත් වි ථවා්යක් බවට පත් ශවිෙ
කියලා අපටවත් කියන්න බැහැ. ශමොකෙව
, ්ා ලශකාශේ
ශශ පාලන ශශහශආ විතරක් ශනොශවිව ්මාජා ශශහශආත් වි ාල
පිපිරුමක් ඇති ක ා. ශමම ශශ පාලන සූදුව - ශමය සූදුවක් ශන්.
ශම් ශශ පාලන සූදුව කරලා අව්ානශආ ා.ශඩුව ශම් රශට් රනාන
පක්ෂ ශෙකම වි ාල පරිහාණියකට ලක් ා.
එක. අෙ අපි
ෙන්නවාව එක්්ත් ජාාතික පක්ෂශයන් එකම එක මන්ත්රීවරශයලපවත්
පාර්ලිශම්න්තුව , ශයෝජානය කරන්ශන් නැති බව. තමන්ශේ බලය
වර්නනය කර ගැනීම ්ඳහා ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට වගන්ති එකතු
ක
ිතටපු අග්රාමාතයවරයා පසුගිය මැතිවරණශආ දී ජානතා
ඡන්ෙශයන් තම දීර් ශශ පාලනය හමාර ක ා. ෙහනවවැ, 
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ්ශශ ෝනනයට වි ාල කාර්යභාරයක් ඉටු
ක ිතටපු මන්ත්රී අශේ ිතතවත්ව ෙන්නා හනානන ජානාධිපති නීතීඥයන
ජායම්පති විරමරත්න මහත්මයා ්රණාගතශයක් ව ශයන් ජිනීවා
නගරයට පලා ගියා. ශම් තත්ත්වය එතුමන්ලාට ශකොි තරම්
බලපෑවාෙ
කියන්ශන් මූලික පෙනමට විරුශනව යම් ක්රියාවක්
, ර්මාණය ක ාම ඇති වන විකෘතිය විවනන් ක ්ම්පූර්ණශයන්ම
නැති කර ෙැම්මා.
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ෙහනව වැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ දී අපූරු
වනදුවීමක් ා.ණා. ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශආ ්හාය ලබා ගැනීමට
කාා කිරීශම් දී අපි ශකොන්ශශවන ඉදිරිපත් ක ා. ්මානුපාතික
, ශයෝජාන රමය ඉවත් කරලාව 70/ 0 රමයටව එනම් ඍජු පත්වීම්
- direct placements - වනයයට 70ලපත්ව ්මානුපාතික රමයට
වනයයට 0ලපත් ව ශයන් , ශයෝජානය වන රමය ඉදිරිපත් කරනු
ලැබ තිබුශඩු දිශන්ෂථ ගුණවර්නන ඇමතිතුමාශේ ්භාපතිත්වශයන්
පැවති මැතිවරණ රති්ශ්ථකරණ පිළිබඳ විශ ේෂ කාරක ්භාව
විවනන්.
්ඳහා අපි ශකොන්ශශවනයක් ඉදිරිපත් ක ා. ඇත්ත
ව ශයන්ම එම ශකොන්ශවනය පිළිබඳව අපට ශපොශරොන්දුවක්
දුන්නා. පක්ෂ නායකයන් ශෙශෙනාම ශපොශරොන්දු ා.ණා.
කාලශආ ගැන කාා ක මිතන්ෙ ්මරවනශහ මැතිතුමා වැ,  අය
ෙැන් ශම් ්භාශේ ඉන්නවා.
අව්ථාාශේ දී ගරු අගමැතිතුමා
ශබොශහොම විවෘතව කිේවාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගනාපු ්ැණින්ම විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ශගශනනවාය කියලා.
අනුවව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත
්ම්මත ා.ශඩු ශකොන්ශශවනයට යටත්වි. අපි කිේශේව විනායක
ජානාධිපති රමශආ දුර්වල කිරීමක් කරනවා නම් පැහැදිලිවම
පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණ රමශආත් ශවන්ක් කරන්න ඕනෑව
එශහම නැත්නම් රශට් ්ථාාවරත්වය පිළිබඳ ර ථනයක් ඇති
ශවනවාය කියලාි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාට , යමිත කාලය අව්ානි.

ගුණ අනුර ප්රියදර්ධන යාපා ම හ ා

(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මම ශමතැනදී කියන්න සත්්ාහ කරන්ශන් ඉතාම වැෙගත්
කරුණක්. 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශවන් , ර්මාණය කරන ලෙ
විනායක ජානාධිපති ධුරශයිත බලතල අක් කිරීමට විවින රම මඟින්
සත්්ාහ ක ත්ව විනායක ජානාධිපති ධුරය අශහෝවන කිරීම ්ඳහා
ජානමත විරාරණයක් මඟින් ජානතාවශේ වරම් ලබාගන්න ්ෑම
අව්ථාාවකම හැම ්ඩුක්වක්ම මැලි ා.ණා.
ක තමි ඇත්ත
කාාව. මා මින් වටහා ගත්ශත් ශමම විනායක ජානාධිපති ධුරයට
ජානතාව කැමැති බවි.
බව හැම ඡන්ෙශයන්ම ඔේපු ශවලා
තිශබනවා. ්ාමානයශයන් වනයයට 70කට වඩා වැඩි ඡන්ෙ
රමාණයක් හැමොම විනායක ජානාධිපතිවරශයලපට ලැබලා
තිශබනවා.
, ්ා 1972න් ප්ථශ්ේ තුශනන් ශෙකක බලයක්
තිබු
හැම රජායක්ම ශම් විනායක ජානාධිපති ධුරය අශහෝවන කිරීම
්ඳහා ජාන වරමක් ලබා ගැනීමට ජානමත විරාරණයක්
ශනොපැවැත්වීශමන් ශපශනන්ශන්
දුර්වල රජායක් ඇති වන
්මානුපාතික ඡන්ෙ රමය පවත්වා ග, මින්ව විනායක ජානාධිපති
රමය ශවන්ථ කිරීමට ජානතාවශේ කැමැත්තක් නැති බවි.
විශ ේෂශයන්ම
ක්තිමක් විනායකයක් ව ශයන් ෙහතුන්වැ, 
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින් ඇති කරපු ප ාත් ්භාව
රඳවා ශගන තිශබන්ශන් විනායක ජානාධිපති රමය , ්ාි. ශනො
එශ්ේ නම් විවින ප ාත් ්භා විවින ්කාරයට ක්රියා කිරීමට ඉඩ
තිශබනවා. ශම් අෙහ් විශේරනය කරන අය ෙක්වන්ශන් "ශමම
විනායක ජානාධිපති රමය ඉන්දියාශේ තිශබනවා. ඉන්දියාශේ
විනායක අග්රාමාතයවරශයක් ඉන්නවා" කියන එකි. නමුත් අව ය
ශවලාවට ප ාත් ්භාවක් විසුරුවා හැරීම ්ඳහා ඉන්දියාශේ විශ ේෂ
විධිවිනාන තිශබනවා. එම , ්ා ෙහතුන්වැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ දී ශමම ඉන්දියානු වයව්ථාාශේ ්ඳහන් රමය
ා.වමනාශවන්ම මඟහැරලා තිශබනවා.
, ්ා එක කාලයක
වර්නරාජාා ශපරුමාල් මහතා සතුරු ප ාත ්ථවාධීන රාජායයක්
බවට පත් කරන්නත් කටුතතු ක බව මට මතකි.

මා අව්න් කරන්නම්.
අන්තිමට අපට
කටුතත්ත කරන්න දුන්ශන් නැහැ. මා අෙ
කාා කරන්න කරු ශබොශහොමයක් ශගනාවා. කාලය නැති , ්ා
මීට වඩා කාා කරන්ශන් නැහැ. මශේ ්ම්පූර්ණ කාාව හැන්්ාඩ්
වාර්තාවට ඇතු ත් කිරීම ්ඳහා ්භාග * කරනවා. ශබොශහොම
්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු ශරේමනාත් සී. ශෙොලවත්ත මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. .(4]

ගුණ තප්රේ්පනා්  . . තදොලව්  ම හ ා

(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අෙ විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳ විවාෙයට ගන්නා
ශම් අව්ථාාශේදී විශ ේෂශයන්ම විපක්ෂය ්ටන් පාම මඳකමින්
ශපශ න තත්ත්වයක් තමි ශපශනන්න තිශබන්ශන්. ශම් රශට්
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ්ශශ ෝනනයක් ශගනැවිත්ව
පිළිබඳව
දීර් කාලයක් ්ාක්චඡා කරලාව වඩා ශහොඳ ්ශශ ෝනනත් එක්ක

—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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[ගරු ශරේම්නාත් සී. ශෙොලවත්ත මහතා]

තමි අෙ ශම් පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර
තිශබන්ශන්. ශබොශහෝ ශවලාවට විපක්ෂය කියනවාව ශමය අනාරු
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් කියලා.
අයට ශම්
කාරණයත් මතක් කරලා ශෙන්න කැමැතිි. එො වනරිමාශවෝ
බඩුඩාරනායක මැති, යශේ රජාා අිතිය අශහෝවන කරන්නව
තමන්ශේ රතිවාදී අශේක්ෂකයාශේ රජාා අිතිය අශහෝවන කරන්න
1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ශවනම ්ශශ ෝනනයක් ශගනාවා.
ඉන් එහාට ගිශයොත්ව ශම් රශට් රාජාපක්ෂවරුන්ශේ ශශ පාලනය
අව්න් කරන්නව
අය ශශ පාලන භූමිශයන් අතුගා ෙමන්න
තමිව අපි ශවන්ථ කරන ශම් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගනාශේ. ශම් කාරණා ඉවත් කරලාව විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පතක් ශගනැවිත්ව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරන්න
කියලා තමි ජානතාව ඡන්ෙය දීලා තුශනන් ශෙකක බලයක් අපට
ලබා දුන්ශන්. හැබැි මා එකක් කියන්න ඕනෑ. ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරලාව ෙහඅටවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට යන්න කියලා ශනොශවි අපට
කිේශේ.
කථිකාව ්රම්භ කශ ේ අපිි. නව ්ම්රොයක් ඇති
කශ ේ අපිි. විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පශත් තිශබන හැම කාරණයක්ම ශම් ්භාවට ශගශනන්න
ඕනෑය කියන කාරණය අපි කිේශේ නැහැ.
එො විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පත ඉදිරිපත් ක අව්ථාාශේ කරු 4ක් ගැන මා කාා
ක ා මතකි. විශ ේෂශයන් ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ 4
වයව්ථාාශේ හත් වැ,  සපශල්ඛ්නශආ අශේ රශට් කීයභාවය
්ම්බන්නශයන් ශකශරන දිා.රුම අක්ශවලා තිශබනවාය කියන
කාරණය මා මතක් ක ා.
්ම්බන්නශයන් වන ්ශශ ෝනන
කාරක ්භා අව්ථාාශේදී ශගශනනවා.
විතරක් ශනොශවි. විගණනය ්ම්බන්නශයන් දීර් ව ශයන්
්ාක්චඡා ක ා. විගණනය ්ම්බන්නශයන් ක ්ාක්චඡාශේ
රතිලලයක් හැටියටව
අණ පනත්වල ්හ ශරේෂථමාධිකරණශආ
තීරණය තු
කරු ගැිශවලා ශනොතිබුණත්ව අශේ ්ඩුක්ව
ජානතාවට ්හ
්මාජා මතවාෙයට ිත් නවමින්ව එය තිබු
තත්ත්වයට ශගශනන්න අෙ අපි කටුතතු කරලා තිශබනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අෙ කාා කරපු ශබොශහෝ
ශෙශනක් ඇමති ධුර ්ශඛ්යාව වැඩි කිරීම ්ම්බන්නශයන් කාා
ක ා. අශේ විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරු තවමත් කාා කරනවා; අෙටත්
කාා කරනවා ඇමති ධුර ්ශඛ්යාව වැඩි කිරීම ්ම්බන්නශයන්. මා
ඉතාම ශගෞරවශයන් කියන්න ඕනෑව ඇමති ධුර ්ශඛ්යාව වැඩි
ශවන්ශන් නැහැි කියන එක. ඔබතුමන්ලා විවනන් ශගශනන ලෙ
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයම තමි ඉදිරියටත්
ශගශනන්ශන්. ්ාක්චඡාශේ රතිලලයක් හැටියට තමි ශම් ශශවල්
වනශනශවලා තිශබන්ශන්. ඇමති ධුර ්ශඛ්යාව පූර්වශආ පැවති පරිදිම
තිශබනවා.
විතරක් ශනොශවි. ජානාධිපති කාර්යාලයව අගමැති
කාර්යාලය විගණනය ්ඳහා විවෘතශවලා තිශබනවාය කියන එක
විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ.
එක්කම හදිවන පනත් ්ම්බන්නශයන් අපි කාා ක ා. එකී
තත්ත්වය තු රාජායශආ ්රක්ෂාව ්හ ්පො තත්ත්වය මත
පමණක් හදිවන පනත් පැනවීශම් තත්ත්වය අෙ අපට , ර්මාණය
ශවලා තිශබනවා. ශමය තමි විය ුතත්ශත්. ශම් ්ම්රොය අපට
පුරුදු නැති ශවන්න පුළුවන්. හැබැි ශමය නව ්ම්රොයක්. ශම්
්ම්බන්නශයන් වයව්ථාාොයකය තු
්ාක්චඡා ක ා.
්ම්බන්නශයන්
විරුශන
මත
ශගනාවා.
ඔබතුමන්ලා
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ශරේෂථමාධිකරණයට ගිිතන් ශම් රශට් ජානාධිපතිවරයාශේ මූලික
අිතිවාවනකම් ්ඳහා වූ නක් පැවරීශම් හැකියාව ශගනැවිත්
තිශබනවා. එය විය ුතතු ශෙයක්. එය වඩා ශහොඳ ශෙයක්. හැම
ශෙනාම එකතුශවලා කරන ්ාක්චඡාව තුළින් වඩා ශහොඳ
්ඩුක්රම වයව්ථාාවකට යන්න ඕනෑ. හැබැි එක කාරණයක්
මා කියන්න ඕනෑ. ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ දී එො ශරේෂථමාධිකරණශආ වි,  ථරකාරවරුන්
ශබදු තීන්දුවක් ලබා දුන්ශන් ශවන ශමොනවත් , ්ා ශනොශවි.
ශම් රශට් ප ාත් ්භා ්ඳහා ශම් රට කෑලි 9කට කැශඩනශකොටව
ශම් රට එකට බැඳ තබන්න පුළුවන් එක රැහැන තමි එවකට
තිබු
විනායක ජානාධිපති ධුරය. හැබැි විනායක ජානාධිපති
ධුරශආ තිබු
බලතල ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ශවන්ථ කර විනා කර ෙැමීම තුළින් ශම් රටට
අිතතකර තත්ත්වයක් , ර්මාණය ශවන්න පුළුවන්.
, ්ා තමි අෙ අපි කියන්ශන්ව පැවති විනායක ජානාධිපති
ධුරයම තිබය ුතතුි කියලා. එතශකොට තමි ශම් රට කැශඩන්ශන්
නැතිවව ශබශෙන්ශන් නැතිව ඉදිරියට අරශගන යන්න පුළුවන්
වන්ශන්. ශවනුශවන් අපි ශම් ශගශනන වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
තු
කාධිපතිත්වශයන් ුතතුව කටුතතු කරශගන යෑමක් නැහැ.
ශම්ක අශේ රශට් පැවති තත්ත්වය තු ව රශට් ජානතාව තීන්දු ක
කාරණයක්. රශට් ජානතාව ඍජුව පත් කරගත් ජානාධිපතිවරශයක්
අෙ ඉන්ශන්. එතුමාශේ බලය අපට ඕනෑ ඕනෑ විධියටව අව යතාව
පරිදිව තමන්ශේ ශශ පාලන ා.වමනා එපාකම් මත ශවන්ථ
කරන්න හැකියාවක් නැහැ. එොව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය තු වනදු ා.ශඩු එයි.
පසුගිය කාලශආ ශබොශහෝ ශෙශනක් කිේවාව ෙහඅටවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය වැරදි එකක් කියලා. හැබැිව
ෙහඅටවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය තු රජාාතන්ත්රවාදී
අිතිය තිබු
, ්ා තමි එවකට මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා
පරාජායට පත් වන්ශන්. එිත කාධිපතිත්වයක් තිබුණා නම් එතුමා
ජානතා ඡන්ෙශයන් පරාජායට පත්වන්ශන් නැහැ.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ඉතාම ්ානනීය
ලක්ෂණ ගණනාවක් අපි ෙකිනවාව මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .
අපි ශගනාපු විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පත ශනොශවිව ශම් ්ම්මත කරන්න යන්ශන්. ශම්ශක්
ශවන්ථ කිරීම් ගණනාවක් තිශබනවා. අෙ විපක්ෂයට ශවලා
තිශබන්ශන් ශමොකක්ෙ එතුමන්ලා විපක්ෂශආ ්ානනීය කාර්ය
භාරය කරනවාට වඩාව පූර්වශආ පැවති තත්ත්වය තු ම වනටිමින්
තවදුරටත් විශේරන කරන තත්ත්වයක් තමි අපට ශපශනන්නට
තිශබන්ශන්.
මම විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑව ශමය කාශගන්වත්
අහන්ශන් නැතිවව කා.රුවත් ්මඟ කාා ශනොකර ්ක්ථ ක
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් ශනොවන බව. පාර්ලිශම්න්තුශේ අා.රුදු
පහක ධුර කාලය අව්න් වීශමන් අනතුරුව අා.රුදු ශෙකහමාරක
කාල සීමාව ලැශබනවාෙව නැශෙ කියලා මතු ක කාරණය
්ම්බන්නශයන් මම කියන්න ඕනෑ. අපි පැහැදිලිවම කියනවාව එය
කාරක ්භා අව්ථාාශේදී ශවන්ථ වන බව.
අනුව කාටවත්
කියන්න බැහැව අපි ඔබතුමන්ලාශේ අෙහ්ථවලට කන් ශෙන්ශන්
නැහැ කියලා. ශම් වනයලු ශශ ්ම්බන්නශයන් අපි ්ාක්චඡා කරලා
ගත් තීන්දු තීරණ අනුවි ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගශනන්ශන්.
ෙැන් තිශබන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව තු අක්ලුණුඬුකම්
ෙැකීම ශවනුවටව පාර්ලිශම්න්තුවට වග කියනව පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්ශගන් ්මන්විත පාර්ලිශම්න්තු ්භාවක් පිිතටුවන්න
අපි කටුතතු කරනවා. එය ජානතාවශගන් පත්වන ්භාවක්. එයට
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ලැශබන්ශන් ජානතා බලයි. අපි කාටවත් වගකියන්ශන් නැතිව
ජානතාවට වග කියන්ශන් නැති NGO නඩවලින්ව NGO
කාඩුඩවලින් ්මන්විත ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව අශහෝවන
ශවලාව ජානතාවට වගකියන පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශගන්
්මන්විත ්භාවක් පත්වීම ඉතාම සි ති.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව තු
තිබු
පක්ෂපාතී
තත්ත්වය ශවන්ථ කරලාව නව ්ාමාජිකයන් පත් කිරීමටත් කටුතතු
කරනවා. ශමවැ,  ්ානනීය කාරණා ගණනාවක් එක්කි අපි ශම්
රටට විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන්ශන්.
විශ ේෂශයන් පසුගිය දිනක මම අතිගරු ජානාධිපතිතුමාට ්හ
අගමැතිතුමාට ශයොමු ක ලිපිශයන් මතු කරන ලෙ කාරණාවලට
එතුමන්ලා ඇණුම්කන් දුන්නා. ගැන අපි එතුමන්ලාට ්ථතුතිවන්ත
ශවනවා. ක තමි විය ුතත්ශත්. , වැරදි වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක්
කියන්ශන්
කටි. පාර්ලිශම්න්තුශේ -වයව්ථාාොයකශආමන්ත්රීවරුන් ශගශනන ශයෝජානාවලට එතුමන්ලාශේ අවනානය
ශයොමු ක ා. එකී තත්ත්වය ඉතාම ්ානනීයි. ශම්ක අලුත්
්ම්රොයක්.
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශවිත්ව පුරවැවනභාවය ගැන කාා ක ා.
පැහැදිලිවම අශේ රශට් ්ෑම පුරවැවනශයලපටම තිශබන්ශන් එකම
අිතියක්. ්ර්වජාන ඡන්ෙ බලය ලැශබනවා කියන්ශන්ව ඡන්ෙය
පාවි්චි  කිරීමට ලැශබන අිතිය විතරක් ශනොශවි. ඡන්ෙය
ඉල්ලීශම් හැකියාවත් තිශබනවා. මම ෙකින විධියට ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ශම් ශවිත්ව පුරවැවනභාවය
පිළිබඳ කාරණය ශගන ්ශේම යම් පා.ලක් ඉලක්ක කරශගනි.
එකී තත්ත්වය තු ශම් ශගනැවිත් තිශබන ්ශශ ෝනනය වඩාත්
සි ත ්ශශ ෝනනයක් බව මම වි ථවා් කරනවා. ශමොකෙව ෙහනව
වන ්ශශ ෝනනය යම් පුශගල කඩුඩායමක් මත එල්ල වූ
්ශශ ෝනනයක් හැටියට මම ෙකින , ්ා.
මම විපක්ෂයට ශම් කාරණය කියනවා. ඔබතුමන්ලා පසුගිය
කාලය පුරා යම් යම් කාරණා පිළිබඳව ්ටන් පාම නැුවවා. ශම්
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය තු
කාරණා ශවන්ථ
ශවලා තිශබන බව මම කියන්න ඕනෑ. අපිත් ්ඳහා රමුඛ්ත්වය
ගත්තා. අපි ඔබත් ්මඟ කාා ක ා. තු ෙැන් අපි වනයලුශෙනාම
එකතු ශවලා ශම්කට පක්ෂව අත ඔ්වමු.
, ්ා වඩාත් ශහොඳ
්ාක්චඡාමය තත්ත්වයකින් අපි ශගශනන විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය රටට සි තව ජානතා ිතතවාදී ්ශශ ෝනනයක්
බව මතක් කරමින්ව පසුගිය දිනක මා විවනන් ගරු ජානාධිපතිතුමා
්හ ගරු අගමැතිතුමා ශවත ඉදිරිපත් කරන ලෙ ලිපිශයිත පිටපතක්
්භාග * කරමින් මශේ කාාව අව්න් කරනවා.
්ථතුතිි.

[3.56 p.m.]
ගුණ . .වී. විේතන්ෂථවරන් ම හ ා

(மாண்புமிகு க.வி. விக்ரனஸ்வரன்)

(The Hon. C.V. Wigneswaran)

Sir, I thank you for giving me this opportunity to
participate in this Debate.
It has been unfortunate that every party which had
come to power in the Centre of this Island has been
generally legislating to further the self-interests of that
party, its members and supporters, forgetting their duty
—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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towards all the people and the country as a whole. Those
who aspire to become a Lee Kuan Yew should shed their
partisan predilections if they are to progress. Lee Kuan
Yew did not pursue a Chinese-Buddhist path. He loved
every Singaporean of whatever hue he or she was.
Branding the minorities as terrorists might bring votes
from the majority, but it would not help to take the
country forward. There would certainly be geopolitical
and international reactions. It is in furtherance of their
attitude of self-interest that those in power are today
bringing in this Twentieth Amendment to clothe a single
individual with enormous powers. This would, for sure,
strike the death knell for democracy and human rights in
this country.
The world civilization, in its onward march, searches
for ways and means to improve democratic principles and
work towards human rights, equality and reconciliation
among contending factions locally and internationally. At
this juncture, it is funny that we in Sri Lanka want to
denigrate democracy and desecrate the decent dimensions
of a democratic way of life.
I do not view the paradigm shift taking place or about
to take place from democracy to dictatorship as the
outcome merely of "tanha" - greed - for office. I view it
as the preparation for more sinister political activities in
the future. For example, I see the hurry with which the
Twentieth Amendment is sought to be passed in
Parliament as an attempt to clothe the powers that be with
authority to barricade, block and bar with an iron fist the
democratic corridor still available to the minorities,
especially to the Tamil-speaking, to demonstrate against
the discouraging anti-minority activities now taking place
in the North and the East and elsewhere, silencing them
and stultifying their attempts to bring the truth of what is
taking place in the North and the East to the world
outside especially before March next year.
Under the pretext of Presidential Task Forces, lands
of the minorities are plundered by departments. Under the
pretext of security, over a lakh of members of the military
have been asked to keep the Tamil-speaking under
control, not allowing them to articulate their legitimate
feelings and aspirations. People’s lands are forfeited by
departments such as the Forest Department. Resources
from the North and the East are expropriated by illegal
adventurers with surreptitious official sanctions.
Colonization under the Mahaweli Scheme brings lots of
denizens from other provinces into our provinces while
our Northern Province is not provided with a drop of
Mahaweli water. Indeed our engineers say that no water
from the Mahaweli will ever come to the North. This has
been a sham to bring outsiders and colonize the
traditional Tamil- speaking areas. This is the present state
in the North and the East.
For over 20 years, we have been talking of bringing in
a Constitution which would reconcile the ethnic
differences among communities and lead the country
forward. For over a quarter of a century, we have been
promising to abolish the Executive Presidency. Nothing
has been done so far in that regard. But, this Government
is making the April 21st Easter bombings as a convenient
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු සී.වී. විේශන්ෂථවරන් මහතා]

excuse for them to bring in this Twentieth Amendment.
They are trying to make out that it was the lowering of
Presidential powers by the Nineteenth Amendment which
gave rise to the April 21st tragedy. Hence, they say that
the President must have unfettered powers. It certainly
sounds humorous to say that a criminal or thief could only
be caught or arrested if the President is clothed with
extraordinary powers. The real causes for the April 21 st
incident was the carelessness and indifference of the
security arm of the law, which has been politicized in
recent times. If the Judiciary, the Police and the Public
Service had been allowed to function independently, we
would not have witnessed the April 21st tragedy.
Most countries in the world do not have an Executive
Presidential system. Do those countries always have
security lapses or do countries which have this system
never had security lapses? Therefore, it is time that we
thought prudently and pragmatically and got rid of the
Executive Presidential system and make the rule of law
supreme.
It is the duty of those in the Government and the
Opposition who love this country to strengthen the Police,
the Judiciary and the Public Service to make them act
independently and fearlessly. Allowing both to come
under the overlordship of the single Executive
Presidentship would affect the Sri Lankan body polity
seriously in the future.
This Government says that it intends bringing in a new
Constitution in six months. Then, what is the great hurry
to pass this Twentieth Amendment to the Constitution? It
shows that there are hidden agendas working from
behind.
Let me point out an example. This Government says
the Twentieth Amendment to the Constitution, as
amended by the proposed Committee Stage Amendments,
seeks to amend the powers of the Auditor-General by
removing the Constitutional requirement that the AuditorGeneral should audit companies in which the Government
or a public corporation owns more than 50 per cent of the
shares. There is a lingering question as to why the
Presidential Secretariat and the Office of the Secretary to
the Prime Minister were taken out of the purview of the
Auditor-General in the Bill and why they are brought
back through the Committee Stage Amendments.
Nevertheless, the most important question, in any event,
is why are government-owned companies taken out of the
Auditor-General’s constitutionally mandated audit? This
question takes special significance when one looks at the
argument put forward by the State in the Supreme Court. I
quote from page 59 of the Document SC.SD No.1/2020 39/2020 handed over to us, yesterday.
“The Attorney General submitted that the mere absence of
reference to any class of institutions in Article 154 per se does not
preclude the Auditor-General exercising his powers and carrying out
audit of such institutions. He contended that Section 55 of the
National Audit Act, No. 19 of 2018 defines what an “auditee entity”
is, and any entity listed therein does fall within the purview of the
Auditor-General.”
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The Attorney-General then goes onto explain that
companies in which the Government or a public
corporation owns 50 per cent or more of the shares as
well as the Presidential Secretariat and the Office of the
Secretary to the Prime Minister are brought under the
National Audit Act and therefore, needs no mention in
the Constitution. If the Government’s position is that
Government-owned companies are brought under the
National Audit Act and as such, it is not necessary to
have the requirement included in the Constitution, then
why did the Government bring back the auditing of the
Presidential Secretariat and the Office of the Secretary to
the Prime Minister through the Committee Stage
Amendments? They could have added those two
institutions to the list, but they did not. In fact, if that is
the argument of the State, then why have any institution
subject to audit listed in the Constitution at all? Why not
remove all the institutions listed in the Constitution?
After all, the National Audit Act would apply in any case.
One may ask, why not remove the Auditor-General
himself from the Constitution altogether? So, the
Government argument goes, "We have the National
Audit Act. Auditing will, for sure, take place." I find it
inconceivable that the Hon. Members of the Government,
with a long history as Legislators, fail to see the merit in
elevating the obligations of the Auditor-General to a
Constitutional level.
To me, it is obvious that this is being done with the
insidious motive of repealing the National Audit Act after
the Twentieth Amendment to the Constitution is passed.
The National Audit Act also provides for the Audit
Service Commission, which too is to be abolished under
the Twentieth Amendment to the Constitution. Thus, the
Twentieth Amendment to the Constitution paves the way
for the abolishing of the National Audit Act in toto, thus
emasculating the position of the Auditor-General. What
the Hon. Members of the Government should remember
is that this amounts to the emasculation of Parliament
itself.
The control over public finance is an integral and one
could say, the mostly fundamental power of Parliament
and it is shameful that that very institution is seeking to
undermine its most sacred obligation. Why are
Government-owned companies being targeted first? The
answer is simple. These are the commercial
establishments of the State. This is where lucre dwells
and is, therefore, lucrative. No reason has been adduced
by the Government for the removal of the audit of
Government-owned companies. In fact, no argument can
be advanced in view of the Attorney-General’s
submissions before the Supreme Court. To now say that
there is, in fact, a reason to remove Government-owned
companies would directly contradict the rationale
advanced by the Attorney-General. One must remember
that the role of the private sector auditor is a very limited
one. Issues such as waste, inefficiency and unlawful
largesse are not the province of private sector audits. It is
only the Auditor-General who will be willing to probe
those areas.
The tragedy is not that the Executive is seeking to
empower itself, but it is Parliament that is willingly
ceding its control over the Executive. The elder brother
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wants to clothe his younger brother with enormous
powers, Sir.
There are those who advocate for a stronger Executive
on the grounds of expediency. My having, first-hand,
been tasked with acting as the bulwark against Executive
excesses for several decades, the solution to maintain a
balance of power is having accountability and checks and
balances. Let us assume that efficiency requires the
Executive being clothed with all manner of powers.
Audit, by definition, occurs after the act. Audit does not
fetter or impede Executive acts. It merely allows the
stakeholders to evaluate the acts that had already taken
place. So, why is this unholy hurry to divorce the Auditor
-General or jettison him altogether?
Let us remember and I say so with responsibility, that
those who are working hard today to bring this Twentieth
Amendment to the Constitution and all those who support
it today will surely take to the streets tomorrow to fight
for the abolition of the same Amendment. This
Amendment you bring in today will have a boomerang
effect on you, your children and the future generations of
your family. Please do not prick your eyes with your own
fingers. My dear Colleagues on both sides, please do not
allow this Twentieth Amendment to the Constitution to be
passed with a two-thirds majority tomorrow. Let all of us
who value human rights, democracy, good governance
and peace forget our party differences and personal
obligations and prevent the passing of the Twentieth
Amendment to the Constitution.
I thank you, Sir.
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු ජායන්ත වීරවනශහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාලයක් ලැශබනවා.
[අ.භා. (.02]

ගුණ (ජනාධිපති ී තිඥ) ජයන් වීරසිශහ ම හ ා

(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க)

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අෙ රනානම මාතෘකාව ශවලා
තිශබන්ශන් අප රජාය ඉදිරිපත් කර තිශබන විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයි. ශමම ්ශශ ෝනනය ශරේෂථමාධිකරණයට
ගියා. ශරේෂථමාධිකරණය වගන්ති (ක් ගැන ්ඳහන් කර තිශබනවා.
අපි වා කාරක ්භා අව්ථාාශේ සුදුසු පරිදි ්ශශ ෝනනය කරනවා.
ශම් ්ශශ ෝනන ජානමත විරාරණයක් නැතුව තුශනන් ශෙශක්
බණුතරයකින් ්ම්මත කරගත හැකි බව ශරේෂථමාධිකරණය ෙන්වා
තිශබනවා.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පිළිබඳ මශේ අෙහ්
නම්ව එය ශම් ශවලාශේ ඉතාම කාශලෝි ත පියවරක් බවි. කට
ශහේතුව ශම්කි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ
තිබු
අ, වන
රතිලල
ෙැකපු
, ්ාව
ශම්
රජාය
ජානාධිපතිවරණශආදීත්ව මහ මැතිවරණශආදීත් ජානතාවශගන්
වරමක් ඉල්ලුවාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ඉවත් කරලා අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශේන්න.
්ඳහා
ජානවරම ලැබුණා; තුශනන් ශෙකක බලයක් ලැබුණා.
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ජානාධිපතිතුමාට ඡන්ෙ හැටනමලක්ෂයක් ලැබුණා. , කම් හැටනම
ලක්ෂයක් ශනොශවිව වැඩි ඡන්ෙ ෙහහතර ලක්ෂයලපත් ලැබුණා.
ඊ ඟටව මහ මැතිවරණශආදී කවොවත් ලැශබන්ශන් නැහැි කියපු
තුශනන් ශෙකක බලයක් ලැබුණා. එශහම නම් අශේ පරම
ුතතුකමක් තිශබනවාව ශපොශරොන්දු වූ පරිදි ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉවත් කරලා තාවකාලික ව ශයන් විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනැල්ලාව ඊට ප්ථශ්ේ නව
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශේන්න. ක ්ම්පාෙනය කිරීම ්ඳහා
ෙැනටමත් මූලාරම්භය ශයොෙලාි තිශබන්ශන්.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව මට ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අර්ා ෙක්වන්න කිේශවොත්ව ක මර
සගුලක් හැටියට තමි මම අර්ා ෙක්වන්ශන්. ශම් රජාශආ අපි
ලැහැ්ථති නැහැව
මර සගුල අශේ කශර් ෙමාගන්න. ශක්
රතිලලය ා.ශඩු ශමොකක්ෙ රට අරාජික ා.ණාව යහපාලන රජාය
මැතිවරණ තුනකින් අන්ත පරාජායක් ලැබුවා. වනයල්ලටම වඩා
අා.රුදු 70කට ්්න්න කාලයක් මාරුශවන් මාරුවට රට පාලනය
කරපු පක්ෂ ශෙකක් පරාජාය ා.ශඩු ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ාි.
ශමොශහොතකට කල්පනා කරලා බලමුව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ ශමොන පරමාර්ාශයන්ෙ කියලා.
ඉතාම අ්ානාරණ දුෂථට පරමාර්ා ශෙකකින් තමි ක ශගනාශේ.
ශක් රනානම පරමාර්ාය ා.ශඩු එකම පා.ශල් (ශෙශනක් එක
පෑන් පහරකින් ජානාධිපති තරග කරළිශයන් ඉවත් කිරීමි.
්ාමානයශයන් ඕනෑම රටක් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක්
ශගශනන්ශන් රශට් යහපතට ්හ ්මාජාශආ යහපතට. නමුත් ශම්ක
තමි එකම පා.ලක (ශෙශනක් ශශ පාලන කරලිශආ රනානම
්ථාානයට තරග කිරීශමන් ඉවත් කිරීම ්ඳහා ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයක් ශගනාපු ශලෝකශආ ප මුවැ,  අව්ථාාව. ඇත්ත
ව ශයන්ම ක දුෂථට පරමාර්ායක්.
ශෙවැ,  කාරණය තමිව එො අගමැතිතුමාට තිබු ර ථනය.
සුළුතර රජායකින් අගමැතිකමක් ලැබුශේ එතුමා දිනලා ශනොශවි.
අනුන් දිනලා අගමැති ා.ණාව පිනට. ඉතින් 'පිනා

[මූලා්නත අණ පරිදි ඉව්  කරන ලී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

අගමැති' වූ අගමැතිතුමාට අව ය ා.ණාව තමන්ට නැති බලයව
ඡන්ෙයකින් ලැබුශඩු නැති බලයව කවොවත් ගන්න බැරි බලය
තමන්ට ්රූඪ කර ගන්න. ක කශ ේ ශකොශහොමෙ ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හෙලා
තුළින් එවකට
ජානාධිපති විධියට ිතටපු ජානාධිපතිතුමාශේ බලතල වනයල්ල
එතුමාශේ අතට ගත්තා. මට නම් අෙටත් ිතතාගන්න බැහැව ිතටපු
ජානාධිපතිතුමා ෙෑතින් ස්ථ්ා ශම්වා දුන්ශන් ඇි කියලා. නමුත්ව
ශකොශහොම ශහෝ ක ා.ණා. ශමන්න ශම් පටු පරමාර්ා ශෙශකන්
හෙපු ශම් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අපි
තබාගන්නවාෙව තබාශගන අර වනයයට 7ක්ව තිබු
්ර්ථික
වර්නනය 2ට බැ්ථ්ා වාශේ තවදුරටත් බැහැලා නැති භශග්ථාාන
වන්න අරිනවාෙව එශහම නැත්නම් අපි ශම්ක ඉවත් කරලා රට
ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුවන් රමයක් හෙනවාෙ ක තමිව ශම්
රජායට තිශබන රනානම අභිශයෝගය.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැන කාා කරන්න
ඉ්ථශ්ල්ලා මම ශපන්වන්න ඕනෑව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය එපා කියන්ශන් ඇි කියලා. අපි කා.රුත්
ෙැක්කාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව කියලා එකක් තිබු
බව. ක

1529

1530

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (ජානාධිපති නීතිඥයන ජායන්ත වීරවනශහ මහතා]

ගුණ (ජනාධිපති ී තිඥ) ජයන් වීරසිශහ ම හ ා

(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க)

ජානාධිපතිටත් ඉහළින් තිශබන්ශන්. අශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
අනුව ජානාධිපතිත් පාර්ලිශම්න්තුවට වග කියනවා. හැබැිව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව වග කියන්ශන් නැහැ. ෙැන් කාටත්
ශපනුණාව ිතටපු ජානාධිපති ශකශනක් ශගෙර ගියාව පැවැති
්ඩුක්වත් ශගෙර ගියාව ිතටපු අගමැති ශකශනලපට එක්
්්නයක්වත් දිනාගන්න බැරිව එතුමාත් ශගෙර ගිය බව. හැබැිව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව 2021 ඔක්ශතෝබර් මා්ය වන ශතක්
එශහමම තිශබනවා. ශම්ක අනුමත කරන්න පුළුවන් රමයක්ෙ
මම ශකොමිෂන් ්භා ගැන කියලාව ඊට ප්ථශ්ේ
ශකොමිෂන්
්භාවලින් කරපු වා කියන්නම්. වාශයන් කරපුවා ගැන ශහොඳ
අත්ෙැකීම් මට තිශබනවා. ශමොකෙව
වාට ශගොදුරු වූ අය
ශවනුශවන් අා.රුදු පහක් ති්ථශ්ේ ස්ාවි ගණශන් ගිය ශකශනක්
මම. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය යටශත්
මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාවව රාජාය ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාවව
ජාාතික ශපොලි්ථ ශකොමිෂන් ්භාවව විගණන ශ්ේවා ශකොමිෂන්
්භාවව අල්ල්ථ ශහෝ දූෂණ ශරෝෙනා විමර් නය කිරීශම් ශකොමිෂන්
්භාවව මුෙල් ශකොමිෂන් ්භාවව සීමා , ර්ණය ශකොමිෂන් ්භාව
වැ,  ශකොමිෂන් ්භා ගණනාවක් තිශබන්ශන් ශම් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාශේ පත් කිරීමට යටත්වි. විතරක් ශනොශවිව -

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව විනාඩියක් ශෙන්න. මම ශම්
ශකොට් කියලා මශේ කාාව ශබොශහොම දීර් ව තිශබන , ්ා
කාාශේ ඉතිරි ශකොට් ්භාගත කරන්න බලාශපොශරොත්තු වනවා.
මම එක කරුණක් කියන්නට ඕනෑ. ඕනෑම රටක ෙරුශවලපශේ
අිතිවාවනකම් රැකලි අශනක් අිතිවාවනකම් රකින්ශන්. ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් වැඩිමහල් ශශ පාලන
විරුශනවාදින් තුන්ශෙශනලපට ගහලා නාමල් රාජාපක්ෂ කියන
මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මහත්තයාශේ ෙරුවාටත් ගහලාව
ෙරුවාටත්
තිශබන අිතිවාවනකම් නැති ක ා.
ඔබතුමා මට ශවන්වූ කාලය අව්න් කියපු ිතන්ො මම
ශමින් එහාට කාා කරන්න යන්ශන් නැහැ. මට තව ණුඟක්
කරු කියන්න තිශබනවා. නමුත් කාලය මදි. එම , ්ා මශේ
කාාව ්භාග * කරනවා.
[අ.භා. (.12]

ගුණ තකතහළිය
අම ා යතුම ා)

රඹුක්වැේල

ම හ ා

(ජනම ානය

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - தவகுசன ஊடக
அகமச்சர்)

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Mass
Media)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක්
තිශබනවා.

ගුණ (ජනාධිපති ී තිඥ) ජයන් වීරසිශහ ම හ ා

(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க)

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව මම රනාන ශකොට්ථ ටික
කියන්නම්.
අග්ර වි,  ථරයකාරතුමා ්හ ඉහ ස්ාවිවල වි,  ථරයකාරවරු
පවා පත් කරන්ශන්
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශවන්. හැබැිව
ශම්ක කාටෙ වග කියන්ශන් කා.ෙ ශම්ශක් ඉන්ශන් පසුගිය
අා.රුදු ගණනටම වැඩ ක විධිය
ශකොමිෂන් ්භා තුනක්
අරශගන බලන්න. අශනක් වාට යන්න ඕනෑ නැහැ. මැතිවරණ
ශකොමිෂන් ්භාව අරශගන බලන්න. මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව
කටුතතු කශ ේ මැතිවරණ පවත්වන්නෙව ශනොපවත්වන්නෙ එිත
පරමාර්ාය කෙ ප ාත් ්භා මැතිවරණ - Provincial Council
Elections - අා.රුදු ශෙකක් විතර රමාෙ ශකරුවා. අා.රුදු තුනක්
විතර රමාෙ කරලා බැරි තැන පැවැත්වූවාව රාශශශීය ්භා
මැතිවරණය. ජානාධිපතිවරණය පවත්වා මා් නවයක් රමාෙ
කරලාිව මහ මැතිවරණය පැවැත්වූශආ. මැතිවරණ ශකොමිෂන්
්භාව ක්රියාත්මක ා.ශඩු විධියට නම්ව ඊ ඟට බලන්නව ශපොලි්ථ
ශකොමි්ම ක්රියාත්මක ා.ශඩු ශකොශහොමෙ කියලා.
මශේ අශත් තිශබන ශම් ශල්ඛ්නය FCID කියන නීතිවිශරෝධී
ශපොලීවනය හෙන්න පාවි්චි  ක
ශල්ඛ්නයි. ශම් ශල්ඛ්නය
බැලුශවොත් ශපශනනවාව ශම්ශකන් ශපොලීවනයක් තියා ශපොලීවනයක
තාේපයක්වත් හෙන්න අිතියක් නැහැි කියලා. ශම් ශල්ඛ්නශයන්
හැදුශේ ්ම්පූර්ණ නීතිවිශරෝධී ශපොලීවනයක්. ක හෙලා ශමොකක්ෙ
කශ ේ ත, කරම තමන්ශේ ශශ පාලන විරුශනවාදින්ශගන්ව
ඔා.න්ශේ ෙරුවන්ශගන්ව භාර්යාවන්ශගන් පවා පළිගැනීමක් ක ා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාට ශවන්කර ඇති කාලය අව්න්.

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . අෙ විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැන ්ාක්චඡා කරන ශම් ශමොශහොශත්
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් වයව්ථාාවට ඇතුළු
ක ුතත්ශත් ඇිෙ කියන පසුබම ගැන ඉතා ශකටිශයන් ්ාක්චඡා
කශ ොත් ශහොඳි කියලා මම වි ථවා් කරනවා.
2015 ජායග්රහණයත් ්මඟ දින 100 වැඩ්ටහශන් එක අශ යක්
හැටියට ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාවා.
ශම් රශට් තිබු
වනයලු ර ථනවලට වි්නාමක් හැටියට එො
පාලකයන් කල්පනා කරලා ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගනාවා.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය හරහා ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා පත් කිරීම ඉතාම
වැෙගත් ශෙයක් හැටියටත්ව තමන්ශේ රජාය එවැ,  ශෙයක් ඉෂථට
කරපු රජායක් හැටියටත් එො ිතටපු ්ඩුක් පක්ෂය ්ෑම
අව්ථාාවකම රකා ක ා. අපට මතකිව "රශට් ්ර්ථිකය කඩා
වැශටනවාව රශට් ්මාජා ්ශවර්නන වැඩ පිළිශව නතර කරනවාව
ඔබලාශේ රජාය ශම් කාලය තු
ලපමක්ෙ කශ ේ" කියලා
ඔා.න්ශගන් ර ථන කරපු ශවලාවල ඔා.න් ්ෑම ශවලාශේම ඉදිරිපත්
කශ ේව "අපි ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ශගනාවාව ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාව හරහා ශම් රශට් ්මාජා ්ානාරණය ඉෂථට කරන්න කටුතතු
ක ා" කියන කාරණයි.
රජායක් ්මාජා ්ානාරණය ඉෂථට ක ා නම් ප මුවැ,  ශශ තමි
ඔා.න් ජානතාව ඉදිරියට යන්න කිවන ෙව්ක භයක් ශවන්ශන් නැහැ.
ජානතාව ඉදිරියට යන්න ඔා.න් ශබොශහොම කැමැත්ශතන් ඉදිරිපත්
ශවනවා. පසුගිය කාලපරි්චශේෙශආ අපි ෙැකපු ශෙයක් තමි
මැතිවරණ කියන ශකොට එවකට ිතටපු පාලකයන්ශේ කලපල්
ශවේලන ගතියක් තිබුණාය කියන එක. කිවනම අව්ථාාවක

—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ජානතාව ඉදිරියට යන්න ඔා.න්ට කැමැත්තක් තිබුශඩු නැහැ. ඔා.න්
්ෑම ශවලාශේම කිේශේව "්ර්ථිකය යම් කිවන විධියක
අවපාතයකට ලක් ශවලා තිශබනවා; ශම්වා රාජාපක්ෂ ණය" වැ, 
ශනොශයලපත් කතන්ෙරි. හැබැිව මැතිවරණ තියන එක ිතතාමතාම
කල් ෙැම්මා. ප ාත් පාලන මැතිවරණය පවා අා.රුදු ශෙකහමාරක්
ඔා.න් ිතතාමතාම කල් ෙැම්මා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් ශම් රශට් ජාන ජීවිතයට ්ානාරණත්වය ඇති ක ා
නම් ඕනෑම අව්ථාාවක ජානතාව ඉදිරියට යන්නට ඔා.න්ට ්ැක
්ශකාවක් ිතතන්න අව යතාවක් තිබුශඩු නැහැ. ශබොශහොම
පැහැදිලිව අපි ෙන්නවාව 2014 මැතිවරණශයන් ප්ථශ්ේ ඔා.න්ශේ
මූලික ඉලක්කය ා.ශඩුව තමන්ශේ ශශ පාලන විරුශනවාදින්
මර්ෙනය කිරීම බව.
්ඳහා ගත හැකි වනයලු ක්රියාමාර්ග ගත
ුතතුි කියන තීන්දුශේ තමි ඔා.න් ිතටිශආ. ක , ්ා තමි නැති
ශපොලීවන අලුතින් හෙන්න තීන්දු කශ ේ. වාශේම ශම් රශට් අලුත්
ස්ාවි හෙන්න පටන් ගත්ශත්. මට මතකිව "පැය 2(ම වැඩ කරන
ස්ාවි අපි හෙනවා" කියලා ඔා.න් කිේව අන්ෙම. ශප ක් අය
කිේවාව "තව ටික ෙව්කින් මිතන්ෙ රාජාපක්ෂශේ ලිපිනය වැලිකඩ"
කියලා. එවැ,  රවනශන රකා කරන්න තරම් ශම් සත්තරීතර
්යතනය පාවි්චි  කරපු අව්ථාා එමටි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ්ශභාවය ්හ එිත ක්රියාකාරිත්වය
්ම්බන්නව ශම් රශට් ජානතාව පමණක් ශනොශවිව අපි
තමුන්නාන්ශ්ේලා ශම් 224ශෙනාම නැවත වනතුශවොත්
ශමය
පැහැදිලි ශවි.
අෙ ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා ්ම්බන්නශයන් වි ාල ව ශයන්
කාා ක ා. ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා පත් කරන Constitutional
Council එශක්ව 10ශෙනාශේ ්ශුතතිය ශමොකක්ෙ
10ශෙනාශේ
්ශුතතිය හැදුශඩු එකම කඩුඩායමකින්. එො 62 ලක්ෂයක් ඡන්ෙය
ගන්න මුල් ා. ව එකට ිතටපු කඩුඩායම තමි එො ශම් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාව , ර්මාණය කශ ේ. අගමැතිතුමාව කාානායකතුමාව
විපක්ෂනායකතුමාව විපක්ෂය ්හ අගමැතිතුමා එකතු ශවලා හෙන
කඩුඩායම එිත ිතටියා. ශම් වනයලුශෙනා එකට ිතතපුව එකට වැඩ
ක ව එක අරමුණක් කරා ගිය කඩුඩායමක්.
, ්ා ශලෝකය
ඉදිරිශආ ශපශනන ්ානාරණත්වයක් පාර්ලිශම්න්තුව තු තිබුණත්ව
්ම්පූර්ණශයන්ම ක පාර් ථවිකව එක අරමුණක් කරා ගමන් ක
අභයන්තර වැඩ පිළිශව ක් තමි එො ක්රියාත්මක ා.ශඩු.
සොහරණයක් විධියටව එො ඇති කරගත් මැතිවරණ ශකොමිෂන්
්භාව ග, මු. එමඟින් ශම් රශට් ජානතාවට ්ර්ව ්ානාරණය ඉෂථට
ා.ණාෙ ප මුවැ,  වතාවට අශේ රශට් තිශබන පුශි මව රාාමික
මැතිවරණය හරහා ලශකාශේ මැතිවරණ ඉතිහා්ය ශවන්ථ ක ා.
වන ශකොටව ශ්රී ලශකා ශපොදු ජාන ශපරමුශඩු වය් මා් 6ි. එො
මා් හයක් වය්ැති පක්ෂයට පුළුවන් ා.ණාව අා.රුදු 72ක් පරණ
එක්්ත් ජාාතික පක්ෂයත්ව අා.රුදු 70ක් පරණ ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ
පක්ෂයත් ්්න (2න් ්්න (0කට සීමා කරන්න.
තරමට
ජානතාවශේ අර්ාෙයක් කාලය තු පිළිබඹු ා.ණා. එො ්ර්ථිකය
කඩා වැටුණාව ජාන ්මාජාය කඩා වැටුණාව ්ශවර්නනය කඩා
වැටුණාව ශම් රට ශශ පාලන ව ශයන් කඩා වැටුණා. රට ඉදිරියට
ශගන යන්න කියලා පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ් ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ රතිලල ජානතාව මුළුම, න්ම
රතික්ශෂේප කර තිශබනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අපට ශම් ගැන ිතතන්න වනදු
ශවලා තිශබනවා. ්ානාරණ ්මාජායක් ගැන කියන කාාව
යාාර්ායක් කරගන්නට ඕනෑ; ඇත්තක් කරගන්නට ඕනෑව එය
බශම් යාාර්ාය කරගන්නට ඕනෑ. , ්ාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්පූර්ණශයන්ම ්ාක්චඡාවට බනාන්
කරන්න අෙ අපට අව ය ශවලා තිශබනවා. එය ්ාක්චඡාවට බනාන්
කිරීශම් වයායාමශආ රතිලලය තමි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත.
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අපි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පත ශගනැල්ලාව ෙහතුන් වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය වාශේ ශම් රශට් ජානතාවශේ සගුශරන් පහ ට
බශලන් ෙැම්ශම් නැහැ. තුවක්ලපව ශබල්ලට තබා ශගන ්
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පතක් ශනොශවි
ශම්ක. අපි
පිළිබඳ පුළුල් ශල් ්ාක්චඡා ක ා. විපක්ෂය
්ම්බන්නශයන් කියනවාව "්ඩුක්ව එය අලප ා ගත්තා; ප්ථ්ට
්වා" කියලා. ඔා.න් රජාාතන්ත්රවාෙය ගැන එක පැත්තකින් කාා
කරනවා. එය අලප ා ගත්තා කියලා තවත් පැත්තකින් කියනවා.
රජාාතන්ත්රවාෙය ගැන කාා කරන ගමන්ව 'අලප ා ගැනීම'
කියන්ශන්ව රජාාතන්ත්රවාෙයට ඉඩ දීමක් කියන එක පිළිගන්න
එතුමන්ලා සූොනම් නැහැ. ශශ පාලන ලපහකත්වය
කි.
ප මුශවන්ම අපි ශම් පනත් ශකටුම්පත ශගනාවා; ගැන කාා
ක ා. එය ස්ාවියට ඉදිරිපත් ා.ණා. ්ම්බන්නශයන් ශපත්්ම්
9ක් ස්ාවියට ඉදිරිපත් ක ා. අධිකරණයට ගරු කරමින්ව
අධිකරණශආ ඉදිරිපත් ක ශශවල් පමණක් ශනොවව අශේ ්ාක්චඡා
තු ඇති ා. විවින මත ෙ පිළිග, මින් ්ථශේ්චඡාශවන්ම යම් යම්
ශවන්ථකම් කරන්නට ්ත්ම ක්තියක් අපට තිශබනවා කියන
එක ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. ්ත්ම ක්තිය ඇති
වන්ශන් ශකොශහොමෙ , ශයෝජිත රජාාතන්ත්රවාෙය තු ශම් රශට්
මිලියන 21ක් වූ පුරවැවනයන් , ශයෝජානය කරන්ශන් අප
224ශෙනාි. එශහම නම් අපි ශම් 224ශෙනාට ගරු කරන්නට ඕනෑ.
ශම් මන්ත්රීවරුන් 224ශෙනා යම් යම් අෙහ්ථ ඉදිරිපත් කර
තිශබනවා නම්ව අෙහ්ථ වි ථශල්ෂණය කරලාව අෙහ්ථ ඇතු ත්
කරලා යම් යම් ්ශශ ෝනන වනදු කරන එක හලප ාගැනීමක් හැටියට
ගණන් ගන්නවා නම්ව රජාාතන්ත්රවාෙයට එල්ල කරන මරු පහරක්
හැටියටි එය ්ලකන්න ශවන්ශන්. එශහම නම්ව රජාාතන්ත්රවාෙය
එපාව අපි කාධිපතිවාෙයක් ඇති කරමු කියලා අපිම වනයලු ශශ
කාා කරලාව කිවනම ්ාක්චඡාවක් කරන්ශන් නැතිවව කිවන
ශකශනලපට ඉඩක් ශෙන්ශන් නැතිවව කිවනම වැඩ පිළිශව කට
ඇණුම් කන් ශෙන්ශන් නැතිව අපිම මතයක් හෙලා මතශආ ඉඳිමු.
එතශකොටව කට කියන්ශන් ශමොකක්ෙ එශහම නම්ව පූර්ණ
රජාාතන්ත්රවාෙය ඇති ක ශශ පාලන වයායාමයක ශකොට්ක්
හැටියට තමිව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පත අපි හෙන්ශන්.
ගරු නීතිපතිතුමා හරහා විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ස්ාවියට ඉදිරිපත් කරලා අපි
කිේවාව තවත් වයව්ථාාොයක ශවන්ථකම් කරන්න අපි සූොනම්
කියලා. ඊට අමතරව ශම් රශට් ශගෞරවනීය මහා ්ශ රත්නය
පමණක් ශනොශවිව ශම් රශට් වනයලු ්ගමික නායකයන් කියපු
අෙහ්ථවලට ගරු කරන්න අපට ්ත්ම ක්තියක් තිශබනවා.
්ත්ම ක්තිය අපට ලැබී තිශබන්ශන් ජානතාව අපට දී තිශබන
වරම , ්ාි.
වරම දීලා තිශබන්ශන් අපි 224ශෙනාට විතරක්
එකට එක්කාසු ශවලා වැඩ කරන්න ශනොශවි. , ශයෝජිත
රජාාතන්ත්රවාෙය අනුවව මුළු ්මාජාශආම අෙහ්ථ එකට අරශගනව
අෙහ්ථ කැටි කරලාව
අෙහ්ථ ඉදිරියට ශගනැල්ලාව කරන්න
තිශබන වනයලු ශවන්ථකම් කරලා කටුතතු කරන එකි අප ක
ුතත්ශත්. ක වරෙක්ෙ අපි ශවන්ථකම් කරන්න එකඟ ශවලාව
වනයලු මන්ත්රීවරුන්ශේ ශම්් සඩ තැබූ ්ශශ ෝනන දිහා
බලන්ශන්වත් නැතිව මන්ත්රීවරු ශබොශහෝශෙශනක් ශම් විවාෙය
අව්ථාාශේ කාා පවත්වන්න පටන්ගත් ්කාරය මම ෙැක්කා.
ඔා.න් කාා ක ා audit එක ගැනව ඇමති මඩුඩලය සීමා කිරීම
ගැන.
වනයල්ල අෙ ්ශශ ෝනන ශල් ඇතු ත් කිරීම ්ඳහා
එකඟතාවකට පැමිණ තිශබනවා. ඊට අමතරව යම් ්ශශ ෝනනයක්
තිශබනවා නම්ව වාත් ඉදිරිපත් කරන්න. අෙ අෙහ්ථ ගණනාවක්
ඉදිරිපත් ා.ණා. අෙහ්ථවලට අපි ගරු කරනවා.
අෙහ්ථ ගැන
අපට ිතතන්නට පුළුවන්. ්මහර විට අශපන් අත හැරු ඉතා
වැෙගත් කරු
තිශබන්න පුළුවන්. අපි සොහරණයක් ග, මු.
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[ගරු ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා]

විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත
ශගන එන ශකොටමව අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව කිේවාව
විශ ේෂශයන්ම Right to Information Act එකට අො ව ශතොරතුරු
ෙැනගැනීශම් අිතිය තිබය ුතතුි කියලා. Term එකව එශහම
නැත්නම් ජානාධිපතිවරයාශේ ධුර කාලය එශ්ේම තිබය ුතතුි
කියලා අපි කිේවා. වාශේම ඔණුට තරග ක හැකි වාර ගණන
එශ්ේම තිබය ුතතුි කියලා අපි කිේවා. කට තවත් එක්කාසු
කරන්න තිශබන ශශවල් වනයල්ල එක්කාසු කරන්න අපි සූොනම්
ා.ණා. මතක තබාගන්නව ශම් රශට් හැටනව ලක්ෂයක් ජානතාව
ඡන්ෙය දුන් ජානාධිපතිවරණශආදී ශේදිකාවක්ව ශේදිකාවක් ගණශන්
ගිිතන් ්ෑම ශේදිකාවකම අපි කිේවාව අපි ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉවත් කරනවාව අලුත්ම වයව්ථාාවක් ශගන
එනවා කියලා. කට මුල පුරන්න ෙැන් අපි අව්ථාාව ලබාශගන
තිශබනවා. අපි රජාාතන්ත්රවාෙය රැක තිශබනවා; ජානතාවශේ
මතයට ිත් නමා තිශබනවා; රශට් ජානතාවශේ අෙහ්ථවලට ගරු
කර තිශබනවා. මීට වඩා රජාාතන්ත්රවාෙයක් රට තු ෙකින්න බැහැ
කියන එක රකා කරමින් මා නතර ශවනවා. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු හර්ෂ ෙ වනල්වා මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුම, ව
ඔබතුමාට විනාඩි 1 ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. (.29]

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ශබොශහොම ්ථතුතිිව මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .
ඉ්ථශ්ල්ලාම කියන්න ඕනෑව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පතට අපි ්ම්පූර්ණශයන්ම විරුශනි
කියන එක. ෙැන් ශම් තිශබන්ශන්ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පතත් ්ශශ ෝනනය කරපුව දියාරු ශව්චර
එකක්. ශකශ්ේ ශවතත්ව අපි කට විරුශනි.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අපි එශ්ේ විරුශන වීමට මූලික
ශහේතුවව ශම් මඟින් බලය ශක්න්ද්රගත වීමි; ්ශවරණ හා තුලන
ඉවත් කිරීමි. කි අපි ශම්කට විරුශන. එශහම නැතිව
පුශගලයලපශේ යම් යම් අිතිවාවනකම් පිළිබඳ විරුශනත්වයක්
ශනොශවි ශමතැන තිශබන්ශන්. අපි රතිපත්තියක් හැටියට ශම්කට
විරුශනි. රජාාතන්ත්රවාෙය හැටියට අපි ෙකින්ශන් බල තුලනයක්
තිශබන්න ඕනෑ කියන කාරණයි.
අපි ෙන්නවාව අශේ රශට් අවයව තුනක් තිශබන බව. විනායකය
-ජානාධිපතිතුමා
හා
කැබනට්
මඩුඩලයතිශබනවා;
වයව්ථාාොයකය -පාර්ලිශම්න්තුව- තිශබනවා; අධිකරණය
තිශබනවා. ශම් ලපලුනු තුන මත තමි රජාය ්මතුලිතවව තිර්ාරව
ඉදිරියට යන්ශන්.
අපි විම්ා බලමුව ඇි ඔබතුමන්ලා විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ශගන එන්ශන් කියලා.
ඇිව එය ශගන එන්ශන් ජානාධිපතිතුමාශේ වරනවලින්ම
කියනවා නම්ව වැඩ කරන්න අව ය , ්ාි එය ශගන එන්ශන්. මට
මතක විධියට "වැඩ කරන විරුවා" හැටියට තමි එතුමා
ජානාධිපතිවරණයටත් ඉදිරිපත් ා.ශඩු. අපි අහශගනි එතුමා
කියනවාව "I want to deliver" කියලා. "Deliver" කියන වරනය
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එතුමා හැම ශේලාශේම පාවි්චි  කරනවා. අපි කැමැතිිව deliver
කරන්න; I also like to deliver. ශමොකක් හරි ශෙයක් පටන්ගත්තා
නම් ක අව්න් කරන්න ඕනෑ. නමුත් deliver කරන්න බැරි
ශහේතුව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයෙ අන්නව
කි ශමතැන තිශබන ර ථනය. ඔබතුමන්ලා කියන විධියට තීරණ
ගන්න අමාරුි. ශමොකෙව ශකොමිෂන් ්භා තිශබනවා; විගණනය
ශකශරනවා. ර ථන ශගොඩි. එශහම නම්ව එම ර ථනවලට වි්නාම
හැටියට ජානාධිපතිවරයා ්හ ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන්ශන්
ශමොකක්ෙ
ව "බලය ත,  පුශගලයලපශේ අතට ගන්න ඕනෑ.
එශහම ගත්තාම අපිට අර ර ථන වි්ඳන්න පුළුවන්. අපිට වැඩ
කරන්න පුළුවන්ව අපිට deliver කරන්න පුළුවන්." කියන එකෙ
ඇත්තව ශයන්ම මම ශ්ොයා බැලුවාව ඡන්ෙ කාලශආ
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් ක "ශ්ෞභාගයශආ ෙැක්ම" කියන රතිපත්ති
රකා නශආව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන
එනවා කියලා ්ඳහන්ව තිශබන්ශන් ශකොශහේෙ කියලා. එිත
ශකොශහේවත් -කිවනම තැනක- එවැ,  ්ඳහනක් නැහැ. එිත ්ඳහන්
වන්ශන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ර ථන
තිශබනවා කියන එකි. වනයලුශෙනා ්මඟ ්ාක්චඡා කරලා අලුත්
වයව්ථාාවක් ශගශනනවා කියලා නම් එිත තිශබනවා. නමුත්
එශහම ශෙයක් ශනොශවිව ශම් ශවන්ශන්. ඉතාම හදිවනශයන්
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත
ශගශනන්න සත්්ාහ කරන්ශන් අලුත් වයව්ථාාවක් ශගශනන
කල් බලාශගන ඉන්න බැරි , ්ා කියලාි කියන්ශන්.
ත,  පුශගලයලපශේ අතට බලය ගන්නා ශම් රමශේෙය
ශමොකක්ෙ මම දීර් ව ශම් ගැන කාා කරන්න යන්ශන් නැහැව
ශබොශහෝශෙනා ශම් ්ම්බන්නශයන් ්ාක්චඡා ක , ්ා. මා ශම්
තු ෙකින මූලික ශශවල් කිිතපයක් තිශබනවා. එකක් තමිව
මුක්තිය නැවත ලබාගැනීම. ජානාධිපතිවරයා යම්කිවන ක්රියාවක්
ක ාෙව ශනොක ාෙ;
හරහා පුරවැවනයන්ට යම්කිවන අගතියක්
ශවනවාෙව එශ්ේ ශවනවා නම් මූලික අිතිවාවනකම් ශපත්්මක්
ශරේෂථමාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න පුරවැවනයාට අිතියක්
තිශබනවා. අපි ගරු කරන මහාරාර්ය ජී.එල්. පීරි්ථ අමාතයතුමා
ඉශරීවන පුවත් පතකට -මට මතක විධියට "ෙ ශඩ්ලි මිරර්" පුවත්
පතට- කියා තිබුණාව "He cannot “rastify” in courts" කියලා.
"Rastify" කියන්ශන් ශමොකක්ෙ ජානාධිපතිතුමාට විරුශනව නක්
ෙැම්ශමොත්ව අධිකරණවල ගිිතල්ලා ර්ථතියාදු ශවන්න බැහැ කියලා
කියනවා. අපි රකා ය ගැන කනගාටු ශවනවා. ඇිව ශමශහම
ශශවල් කියන්ශන්
අපි ශමෝඩශයෝ කියලා ිතතනවාෙ
ජානාධිපතිවරයාශේ කාර්යයන්ට එශරිතව ශරේෂථමාධිකරණශආ
නක්වක් ශගොනු කරන්ශන් නීතිපතිවරයාට විරුශනවි.
ජානාධිපතිවරයා කවොවත් අධිකරණයට යන්න ඕනෑ නැහැ.
නමුත්ව එවැ,  කාාවක් කියලා තමි "ජානාධිපතිතුමාශේ කාලය
වටිනවාව
, ්ා මුක්තිය අව යි" කියන එක ජානතාවට
ශපන්වන්න හැදුශේ.
ශෙශව,  කාරණයව ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව අශහෝවන කිරීම.
ශකන් කරන්ශන් , ර්ශශ කරන එක. ශම්කට power එකක්
තිශබනවා; it makes recommendations. ෙැන් ශමොකක්ෙ
කරන්ශන්
ශවනුවට පාර්ලිශම්න්තු ්භාවක් පත් කරනවා.
නමුත් එයට , ර්ශශ කරන්න බලයක් නැහැ. කට තිශබන්ශන්
, රීක්ෂණ
කරන්න
-observeවිතරි.
එතශකොට
අග්රවි,  ථරයකාරවරයා පත් කරන්නව ශපොලි්ථපතිතුමා පත්
කරන්නව වි,  ථරයකාරවරු පත් කරන්නව ශම් වනයලුශෙනා පත්
කරන්න ත,  පුශගලශයලපට පුළුවන්; ජානාධිපතිවරයාට පුළුවන්.
මශේ මිත්ර ගරු ශරෝිතත අශිගුණවර්නන ඇමතිතුම, ව අපි ිතතමු
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ කියන පුශගලයා ශහොඳ ිතතින් ශම්වා
කරනවාව ශහොඳ ශෙයක් කරන්න ඕනෑ කියලා ක ාය කියලා.
නමුත් ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ කියන පුශගලයා ඕනෑ නම්ව එක
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වාරයක් ඉඳිි. එතුමාට නැවත ඡන්ෙය දුන්ශනොත්ව වාර ශෙකක්
ඉඳිි. නමුත් අපි ෙන්ශන් නැහැව ඊට ප්ථශ්ේ එන්ශන් කා.ෙ කියලා.
, ්ා පුශගලශයක් වටා වයව්ථාාවක් හෙන්න බැහැ. නීති
පශනතියක් හෙන්න ඕනෑ.
, ්ා තමි අර ්ශවරණ තුලන
වැෙගත් ශවන්ශන්. මම කලින් කිේවා වාශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තු
්භාවට කිවන බැඳීමක් නැහැ.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අ, ක් එක හදිවන පනත්
ශකටුම්පත්. හදිවන පනත් ශකටුම්පත් ශගශනන්ශන් ශමොනවාටෙ
පැය 2(න් ඕනෑ ශෙයක් study කරන්න අපට පුළුවන්ෙ පැය 72න්
පුළුවන්ෙව ශම් පිළිබඳව ජානතාවත් එක්ක ්ාක්චඡා කරලා
ස්ාවියට යන්න පුළුවන්ෙ අධිකරණයටවත් ශම්වා ගැන ශ්ොයා
බලන්න ශේලාව නැහැ.
, ්ා හදිවන පනත්වලින් ඇත්ත
ව ශයන්ම කිවනම විධියකට පුරවැවනයාට ශහොඳ ශෙයක් නම්
ශවන්ශන් නැහැ. අ, ක් එකව judicial review එකක් නැහැ.
කියන්ශන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි පනත් ශකටුම්පතක් ්ම්මත
කර ගත්තාම ඊට ප්ථශ්ේ අපට අධිකරණයට යන්න කිවනම
අව්ථාාවක් නැහැ. අධිකරණයට යන්න තිශබන්ශන් පනත්
ශකටුම්පත ්ම්මත කර ගන්න කලින්.
, ්ා හදිවන පනත්
ශකටුම්පත් ්ම්බන්නශයන් ඇති කාරණා ඉවත් කරන්න කියා මම
ිතතන හැටියට ශබොශහෝ ශෙනාව ගරු ්ථවාමීන්වහන්ශ්ේලා පවා
ඔබලාට බල කරනවා.
අ, ක් වැෙගත් ශෙය තමි පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීම
පිළිබඳව තිශබන කාරණය. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අෙ
ශහොඳ වැඩක් ා.ණා. අෙ අලි ්ිරි ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ශම්
ශයෝජානාව ඉදිරිපත් කරනශකොට මම point of Order එකක්
ඉල්ලලාව එතුමාට ර ථනයක් ශයොමු ක ා. මම ිතතන හැටියට අපි
කා.රුත් ෙැනශගන ිතටිශආ නැහැව ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ තිශබන්ශන් ශරේෂථමාධිකරණයට දීපු ශපොශරොන්දුව
ශනොශවි කියන කාරණය. අශේ ජානමතශආ තිශබන්ශන්
"ජානාධිපතිවරයාට අා.රුදු හතරහමාරක් යනතුරු පාර්ලිශම්න්තුව
විසුරුවා හරින්න බැරි එක ඔය ශගොල්ලන් ශවන්ථ කරශගන
අා.රුශෙකට අක් ක ාව නමුත් ක අා.රුදු ශෙකහමාරක් ෙක්වා වැඩි
කරන්න කියලා ශරේෂථමාධිකරණශයන් කිේවා" කියන එකි. ක
තමි හැශමෝම ිතතාශගන ිතටිශආ. හැබැිව ශමොකක්ෙව විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිශබන්ශන් එිත තිශබන්ශන්
ශවන කාාවක්. එිත තිශබන්ශන්ව ශෙවරක් Budget එක පැරදිලා
ජානාධිපතිවරයා විවනන් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරිශයොත් ඉක්බති
පාර්ලිශම්න්තුව අා.රුදු ශෙකහමාරක් යනතුරු විසුරුවා හරින්න
බැහැ කියලා. ශමොකක්ෙ එශහම එකක් ගැන කා.රුවත් කාා
කශ ේ නැහැ.
කියන්ශන් ගරු ගාමිණී ශලොලපශේ ඇමතිතුම, ව
පාර්ලිශම්න්තුවක් ජානාධිපතිවරයා විවනන් විසුරුවන්ශන් නැතුව මුළු
කාලයම ගියා නම්ව ජානාධිපතිතුමාට පුළුවන් ඊ ඟ පාර්ලිශම්න්තුව
පැය විවනහතශරන් විසුරුවා හරින්න. මම ිතතන්ශන් නැහැව ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 224ශෙනාම
එවැ,  ශෙයකට අත
ඔ්වන්න සූොනම් කියලා. මා ්න්ශතෝෂ ශවනවාව අශේ ගරු අලි
්ිරි අධිකරණ ඇමතිතුමා මා හමුශවන්න ්වා. එතුමා ඇවිල්ලා
කිේවාව "හර්ෂව ඔබතුමා කියපු එක හරිව අපි පිළිගන්නවාව එතැන
යම්කිවන තාක්ෂණික ශෙෝෂයක් තිශබනවාව කාරක ්භා අව්ථාාශේදී
ඔබතුමා ්ශශ ෝනනයක් ඉදිරිපත් කරන්නව අපි ක , වැරදි
කරන්නම්." කියලා. අන්න එශහමි වැඩ කරන්න ඕනෑ. අපි
්ම්බන්නශයන් එතුමාට ්ථතුතිවන්ත ශවනවා. That is why we
need professionals in Parliament. අපට අව ය ශවන්ශන් කෑ
ශකෝ ගහලාව කැත වරන කියලාව වනශදු කියන එකට වඩා වැෙගත්
විධියට යම්කිවන ශෙයක් ්ාක්චඡා කරලා හරි වැරදි ශත්රුම්
අරශගන හරි ශශ කරන්නි.
අ, ක් එක තමි මැතිවරණ ශකොමි්ම දියාරු කිරීමව විගණන
ශකොමි්ම ්දී ශශ ්ම්බන්නව තිශබන කාරණා.
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ෙැන් delivery එක ්ම්බන්නශයන් අපි බලමු. ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් deliver කරන්න බැරි
ා.ශඩු ශමොකක්ෙ ජානාධිපතිතුමා එතුමාට ඕනෑ හැම ශශම ක ා.
ජානාධිපති කාර්ය්ානක බලකායක් පත් කරලාව එතුමාශේ
්ශහෝෙරයා කට පත් කරලාව අමාතයාශ ශල්කම්වරුන්ට අණ
ශෙන තත්ත්වයටත් පත් ක ා. අපට මතකිව අර රරශල්ඛ්
කාාව. එතුමා කිේවාව රරශල්ඛ් ශමොනවාටෙව මම කිේශවොත් ක
තමි රරශල්ඛ්ය කියලා. පුදුම වැඩක්! ්ාමානයශයන් ශලෝකශආ
ඕනෑම රටක නීති ්ම්පාෙනය කරන්ශන් වයව්ථාාොයකශයන්.
කියන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුශවන්. විනායකයට අිතියක් නැහැව නීති
්ම්පාෙනය කරන්න. රරශල්ඛ් හැශෙන්ශන් නීතියට රකාරවි.
ජානාධිපතිතුමාට හැකියාවක් නැහැ ගිිතල්ලා , ලනාරින්ට
කියන්නව "ශමන්න ශම්කි ශකශරන්න ඕනෑව මම කිේශවොත් ක
තමි නීතිය." කියලා. නමුත්ව එතුමා
කාාව එශහම කිේවා.
එතශකොට එතැන ිතටපු , ලනාරින් කිේවාව "අපට එශහම කරන්න
බැහැ." කියලා. එතශකොට ජානාධිපතිතුමා කිේවාව "එශහම
කියන්න බැහැව මම කිේශවොත් කරන්න ඕනෑ" කියලා. එශහම
නම්ව වැඩ කරන අශේ ජානාධිපතිතුමාට ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශවන් කිවනම විධියකට බානාවක් එල්ල ශවන්ශන් නැහැව
තමන්ට ඕනෑ වැඩ ටික කර ගන්න. එශහම නම් බලශආ අව යතාව
ශමොකක්ෙ ශමොනවාටෙ ශම් බලය ශපෞශගලික අව යතාවක්ෙ
එශහම නැත්නම් අහශකාරකමක්ෙ Is it the ego? Why does he
need it?
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් ශලෝකශආ රටවල් වර්ග
ශෙකක් තිශබනවා. අධි බලයක් තිශබන නායකශයෝ ඉන්න රටවල්
තිශබනවා. නීතිශආ ්ධිපතයයට යටත් යහ පාලනයව
රජාාතන්ත්රවාෙය තිශබන රටවල් තිශබනවා. "Ranking the world
by economic freedom" කියන වාර්තාව මම ්භාග * කරනවාව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .
ශම් වාර්තාශවන් කියනවාව ශලෝකශආ වැඩිපුරම , ෙහ්
තිශබන රටවල් 10 පිළිබඳව. වා මම කියවන්නම්. Singapore,
Hong Kong, New Zealand, Australia, Switzerland, Ireland,
the United Kingdom, Denmark, Canada and Estonia. ෙැන්
ශම් රටවල් ගැන කියවනශකොට අපට ි ත්රයක් මැශවනවා. වා
්ශවර්ධිත රටවල්; මි, ්ථසු ්න්ශතෝෂශයන් ඉන්න රටවල්. ෙැන්
මම කියවන්නම්ව , ෙහ් අක්ම රටවල් ෙහය. යට ඉඳලා සඩට
කියවන්නම්. North Korea, Venezuela, Cuba, Eritrea, Congo,
Bolivia, Zimbabwe, Sudan, Kiribati, Timor-Leste and
Turkmenistan. ශම් රටවල් ගැන කියශදී ශමොකක්ෙ අශේ ිතශත්
මැශවන ි ත්රය අපට ශේනවාව කාධිපති බලයක් තිශබන රටවල
ඉහ ්ර්ථික ්ශවර්නනශආ තත්ත්වය ශමොකක්ෙව , ෙහ් හා
රජාාතන්ත්රවාෙය තිශබන රටවල ්ර්ථික ්ශවර්නනය ශකොශහොමෙ
කියලා.
අශේ අජිත් , වාඩ් කිරාල් රාජාය ඇමතිතුමා ිතටියා නම්
"Ease of doing business ranking" ්ම්බන්නශයන් කියාවි. මට
කියවන්න ශවලාවක් නැති , ්ා මම ක ්භාග * කරනවා.
කත් කලින් එක වාශේම තමි. රජාාතන්ත්රවාෙය තිශබන
රටවල්වල තමි ්ශවර්නනය වැඩිපුර තිශබන්ශන්. ඊ ඟටව
"Moody's credit ratings" එකත් එශහමි. කත් මම ්භාග *
කරනවා.

—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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[ගරු (්රාර්ය හර්ෂ ෙ වනල්වා මහතා]

රජාාතන්ත්රවාෙය
ක්තිමත්ව තිශබන රටවල්වල නීතිශආ
්ධිපතය තිශබනවා; ්ශවරණ තුලන තිශබනවා. නමුත්ව ඊට
හාත්පවනන්ම ශවන්ථ විධියට එක පුශගලශයලපට ත,  ක්තිය
තිශබන රටවල්වල ්ර්ථික ්ශවර්නනය කඩා වැශටනවා.
එතශකොට අපි ්ාක්ෂි බලන්න ඕනෑ. In this House of
professionals, we must look at evidence. Policy must be
based on evidence. කාට හරිව කා.රු හරි කියපු ශෙයක් , ්ා
ශනොශවිව ශලෝකය දිහා ඇ්ථ ඇරලා ්ථවාධීනව බලන්න.
ශලෝකශආ ශමොකක්ෙ ශවන්ශන් කියලා බලන්න.
එක ශකටි සොහරණයක් විතරක් මම කියන්නම්. විගණන
ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාව අින් කරන්න ඕනෑ කියන කාාවව
විගණනය දියාරු කරන්න හෙන එක ්ම්බන්නශයන් කාා කරන්න
මට ශවලාව නැහැ. ශ්රී ලශකා විගණන ශ්ේවා ්ශගමශයන් වනයලු
මන්ත්රීවරුන්ට ශමය එවා තිශබනවා. ශක් තිශබන රනාන
කාරණාව ශමොකක්ෙ රනාන කාරණාව තමිව විගණන ශ්ේවා
ශකොමිෂන් ්භාව විනායකශයන් ්ථවාධීන ශවන්න ඕනෑය කියන
එක. විගණකාධිපතිවරයා විනායකශයන් ්ථවාධීන ශවන්න ඕනෑ.
අධිකරණ ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාවත් - Judicial Service
Commission - වාශේම විනායකශයන් ්ථවාධීන ශවන්න ඕනෑ.
විනායකය ශම්වාට අත ගහන්න නරකි. ශමොකෙව ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ 1(2 වයව්ථාාශේ ඉඳලා 140 වයව්ථාාව ෙක්වා
්ඳහන්ව තිශබන ්කාරයට රාජාය මූලය පිළිබඳව ්ම්පූර්ණ බලය
තිශබන්ශන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවටි. ශම් රශට් ලපමන ශහෝ
පුරවැවනශයලපශේ ්ල්ලි ්තයක් හරි වියෙම් කරනවා නම්ව කට
වග කියන්න ඕනෑ ශම් පාර්ලිශම්න්තුවි. ක පරීක්ෂා කරන්ශන්
විගණකාධිපතිතුමාි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට , යමිත කාලය ෙැන් අව්ානි ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා ම හ ා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම ශම් කාරණය කියලා මශේ කාාව අව්න් කරන්නම්ව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .
ශම් ්කාරයට ්ශවරණ තුලන තිබය ුතතුි. වා ඉවත් කිරීම
හරහා ශවන්ශන් අශේ රට ගැන ශලෝකශආ තිශබන වි ථවා්ය නැති
ශවන එකි. මට , යමිත කාලය අව්න් , ්ා ශම් කාරණය
ගැනත් කියලා මශේ කාාව අව්න් කරන්නම්. මම කියන්නම්
ශලෝකය අෙ අපි දිහා ශකොශහොමෙ ෙකින්ශන් කියලා. ශමන්න ශම්
chart එශක් කියන්ශන් ශමොකක්ෙ
ශම්ක තමි අශේ
International Sovereign Bond ශවිතීික මාර්කට් එශක්
විකිශණන ශවශ ඳ ශපොශ ේ මිල.
chart එක මම ්භාග *
කරනවාව මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .
ශම්ශක් තිශබනවාව "20th Amendment published" කියලා.
Twentieth Amendment එක publish කරපු ෙවශ්ේ ඉඳලා අෙ
ශවනශකොට අශේ ශවිතීික ශවශ ඳ ශපොශ ේ විකිශණන
බැනාම්කරවල මිල ඉතාම ශීඝ්ර ශල් පහ ට බැහැලාව වනයයට 2ක
විතර ශපොලියට ඉහ ගිිතල්ලා තිශබනවා. ශම් ටිකත් කියලාම මම

—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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කාාව අව්න් කරන්නම්. අපට අව ය වන්ශන් එක
පුශගලශයලපශේ අතට බලය ශක්න්ද්ර කිරීම ශනොශවි. අපට
පඹශයක් ශවන ජානාධිපතිවරශයක් අව ය නැහැ. අපට එශහම
ශකශනක් එපා. ජානාධිපතිවරයා ක්තිමත් විය ුතතුි. නමුත් ඔණුට
අනව ය ශල් බලය ශනොදිය ුතතුි. ඔණුට තිශබන බලය අපි
තුලනය කරන්න ඕනෑ. එශහම තුලනය කිරීමට තමි ශම් ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාාශවන් ශගනැල්ලා තිශබන ්ශශ ෝනනය
වැෙගත් ශවන්ශන්.
, ්ා මම ඔබ වනයලුශෙනාශගන් ඉල්ලා
වනටිනවාව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පතට ඡන්ෙය ශෙන්න එපා; ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව රැක ගැනීශම් වයාපාරයට අපි එක්ක එකතු ශවන්න
කියලා. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු එම්. රාශම්ෂථවරන් මන්ත්රීතුමාව ඔබතුමාට විනාඩි
අටක කාලයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 4.43]

ගුණ එ්ප. රාත්පෂථවරන් ම හ ා

(மாண்புமிகு எம். ராரமஷ்வரன்)

(The Hon. M. Rameshwaran)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
அரசியலகமப்புக்கான இருபதாவது திருத்தச் சட்டமூலத்தின்
மீதான
விவாதத்திரல
கலந்துதகாண்டு
ரபசுவதற்குச்
சந்தர்ப்பமளித்ததற்கு முதலிரல உங்களுக்கு நன்றிகயக்
கூறிக்தகாள்கின்ரறன். இன்று காகலமுதல் அகமச்சர்களும்
ஆளும் கட்சிகயயும் எதிர்க் கட்சிககளயும் ரசாோ்ந்த தகௌரவ
உறுப்பினர்களும் இச்சட்டமூலம் ததாடர்பில் ரபசினார்கள்.
இதன்ரபாது, பிரதமாின் அதிகாரம் குகறக்கப்பட்டுள்ளதாக
எதிர்க் கட்சியினர் மிகவும் கவகலப்பட்டார்கள். தகௌரவ
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் மூன்றாவது முகறயாகச்
சனாதிபதித்
ரதாோ்தலிரல
ரபாட்டியிடக்கூடாது;
ரமதகு
சனாதிபதி ரகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் -

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ශම් අව්ථාාශේදී මූලා්නය ්ඳහා ගරු
ශරෝිතණි ලපමාරි විශේරත්න මහත්මියශේ නම ශයෝජානා කරන්න.

ගුණ ගාමිණී තලොකුතේ ම හ ා (ප්රවාහන අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குரக - ரபாக்குவரத்து அகமச்சர்)

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Transport)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්තීතුම, ව " ශම් අව්ථාාශේ දී ගරු
ශරෝිතණි ලපමාරි විශේරත්න මන්ත්රීතුමිය මූලා්නය ගත ුතතුය"ි
මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ අජි්  රාජපක්ෂ ම හ ා මූලා්නතයන් ඉව් 
වුතයන් ගුණ තරෝහිණි කුම ාරි විතේර් න ම හ් මිය මුලා්නාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
அஜித்
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு (திருமதி) ரராஹினி
குமாாி விரஜரத்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair,
and THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA took
the Chair.
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ගුණ එ්ප. රාත්පෂථවරන් ම හ ා

(மாண்புமிகு எம். ராரமஷ்வரன்)

(The Hon. M. Rameshwaran)

ரமதகு சனாதிபதி ரகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள்
சனாதிபதித் ரதாோ்தலிரல ரபாட்டியிடக்கூடாது; தபஸில்
ராஜபக்ஷ அவர்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு வரக்கூடாது; நாமல்
ராஜபக்ஷ அவர்கள் சனாதிபதித் ரதாோ்தலிரல ரபாட்டியிடக்
கூடாது என்பதற்காகத்தான் நல்லாட்சி அரசாங்கம் 19ஆவது
அரசியலகமப்புத்
திருத்தச்
சட்டமூலத்கதப்
பாராளுமன்றத்துக்குக் தகாண்டுவந்தது. இன்று இந்த 20ஆவது
அரசியலகமப்புத்
திருத்தச்
சட்டமூலம்
பிரதமாின்
அதிகாரத்கதக்
குகறப்பதாக
அவர்கரள
மிகவும்
ரவதகனயகடகின்றார்கள்.
சிறுபான்கமயின மக்களாகிய எங்களுக்கு இந்த நாட்டிரல
பிரச்சிகனகள் ஏற்படுகின்றதபாழுது, அவற்கற நாங்கள்
பாராளுமன்றத்திலும் கூறலாம்; நிகறரவற்று அதிகாரம்
தகாண்ட சனாதிபதி ஒருவர் இருக்கின்றதபாழுது அவாிடமும்
எங்களுகடய பிரச்சிகனககளப் ரபசித் தீர்ப்பதற்கு எங்களுக்கு
ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது. சிறுபான்கம இன மக்களாகிய
எமது
மக்களுகடய
பிரச்சிகனககளத்
தீர்த்துக்தகாள்
வதற்காகத்தான் ஒவ்தவாரு சனாதிபதித் ரதாோ்தலிலும் நாங்கள்
ஆதாிக்கின்ற கட்சியினுகடய சனாதிபதி ரவட்பாளருக்காக
எங்களுகடய மக்களிடம் தசன்று வாக்குக் ரகட்கின்ரறாம்.
அதற்கு
ஓர்
உதாரணத்கத
இங்கு
நான்
குறிப்பிட
விரும்புகின்ரறன். தற்ரபாகதய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்கள் நிகறரவற்று அதிகாரம் தகாண்ட சனாதிபதியாக
இருந்த காலத்தில் நாட்டில் யுத்தம் நிலவியது. அப்ரபாது
ததாைில்
வாய்ப்புக்காகக்
தகாழும்புக்கு
வந்திருந்த
நூற்றுக்கணக்கான
மகலயக
இகளஞர்,
யுவதிகள்
சந்ரதகத்தின் தபயாிரல ககது தசய்யப்பட்டனர். அப்ரபாது
எங்களுகடய மகறந்த தகலவர் ஆறுமுகன் ததாண்டமான்
ஐயா அவர்கள் அன்கறய ஜனாதிபதி தகௌரவ மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்ககளச் சந்தித்துப் ரபசி, இரவு ரநரத்தில்கூட
நீதிபதியின் முன்தசன்று அந்த மகலயக இகளஞர்ககள
விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது.
இந்த நாட்டில் நிகறரவற்று அதிகாரம்தகாண்ட ஜனாதிபதி
ஒருவர் இருந்ததனால்தான் அவ்வாறானததாரு சந்தர்ப்பம்
எங்களுக்குக் கிகடத்தது. இகததயல்லாம் மறந்து விட்டுத்தான்
இன்கறய எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் - ஒரு குடும்பத்கத
அரசியல் ாீதியாகப் பைிவாங்குவதற்காகக் தகாண்டுவந்த
அரசியலகமப்புக்கான பத்ததான்பதாம் திருத்தத்கத ஆதாித்த
இவர்கள் - நல்ல விடயங்ககள உள்ளடக்கிய அரசியலகமப்புக்
கான இருபதாவது திருத்தச் சட்டத்கத இன்று எதிர்க்கிறார்கள்.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, ரமதகு
ரகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு ஜனாதிபதித் ரதர்தலில்
69
இலட்சம்
மக்கள்
வாக்களித்து
ஓர்
ஆகணகய
வைங்கியிருக்கிறார்கள்.
அரசியலகமப்புக்கான
பத்ததான்
பதாம் திருத்தச் சட்டத்கத மாற்றிவிட்டு அரசியலகமப்புக்கான
இருபதாவது திருத்தச் சட்டத்கத உருவாக்க ரவண்டும்;
அதனூடாகச் தசைிப்பான நாட்கட உருவாக்க ரவண்டும்
என்பதற்காகத்தான் மக்கள் 69 இலட்சம் வாக்குககள அளித்து
அவகர நாட்டினுகடய ஜனாதிபதியாக்கினார்கள். அதன்
பிற்பாடு பாராளுமன்றத் ரதாோ்தலிலும் ரமதகு ஜனாதிபதி
அவர்களும் தகௌரவ பிரதமர் அவர்களும் மக்களிடம்
ஆகணகயக் ரகட்டு நின்றரபாது, இந்தப் பாராளுமன்
றத்தினூடாக அரசியலகமப்புக்கான பத்ததான்பதாம் திருத்தச்
சட்டத்கத நீக்கிவிட்டு, அரசியலகமப்புக்கான இருபதாவது
திருத்தச் சட்டத்தினூடாக நிகறரவற்று அதிகாரம் தகாண்ட
ஜனாதிபதி
முகறகமகயக்
தகாண்டுவர
ரவண்டும்
என்பதற்காகத்தான் மூன்றிலிரண்டு தபரும்பான்கமகயத்
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தந்திருக்கின்றார்கள். அரசியலகமப்புக்கான பதிதனட்டாவது
திருத்தச் சட்டத்கதக் தகாண்டுவந்தரபாது எங்களுக்கும்
எதிர்ப்புகள் இருந்தன. ஏதனன்றால், இருமுகற மக்களால்
ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஒருவர் மீண்டும் ஜனாதிபதித் ரதர்தலில்
ரபாட்டியிடலாம்
என்பதனால்
நாங்களும்
அதகன
எதிர்த்திருந்ரதாம்.
ஆனால்,
இந்தத்
திருத்தத்தில்
அவ்வாறில்கல. இருமுகறதான் ஜனாதிபதியாக மக்களால்
ததாிவு
தசய்யப்படலாம்
என்று
இருக்கின்றது.
அரசியலகமப்புக்கான இருபதாவது திருத்தச் சட்டத்கத
உருவாக்கி, அதனூடாக நாட்கட நல்ல நிகலகமக்குக்
தகாண்டுவர ரவண்டுதமன்பதற்காகத்தான் எங்களுக்கு மக்கள்
ஆகணகய
வைங்கியிருக்கின்றார்கள்.
அகதத்தவிர,
எதிர்க்கட்சியினர் கூறுவதுரபான்றல்ல.
அரசியலகமப்புக்
கான
பத்ததான்பதாம்
திருத்தச்
சட்டம்
அமுலிலிருந்
தரபாதுதான் ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதிய குண்டுத் தாக்குதல்
நகடதபற்றது.
அப்தபாழுது
அதகனப்
பிரதமரும்
தபாறுப்ரபற்கவில்கல,
நாட்டினுகடய
ஜனாதிபதியும்
தபாறுப்ரபற்கவில்கல. அந்தத் திருத்தச் சட்டத்தின்படி
நாட்டின்
ஜனாதிபதி
ஒரு
பக்கம்
ரவகல
தசய்துதகாண்டிருந்தார்; பிரதமர் இன்தனாரு பக்கம் ரவகல
தசய்துதகாண்டிருந்தார்.
அதனால்தான்,
கடந்த
ஐந்து
வருடங்களாக
நாட்டில்
எந்தவித
அபிவிருத்தியும்
ஏற்படவில்கல. நாடும் பாதுகாப்பற்றுக் காணப்பட்டது.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்த
நாட்டிற்கு ஒரு நல்ல ஜனாதிபதியாக ரமதகு ரகாட்டாபய
ராஜபக்ஷ அவர்களும் பிரதமராக தகௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்களும்
கிகடத்திருக்கின்றார்கள்.
மூன்றிலிரண்டு
தபரும்பான்கமயுடன் அரசியலகமப்புக்கான இருபதாவது
திருத்தச் சட்டத்கத நிகறரவற்றி, இந்த நாட்கட வளமிக்க
நாடாக உருவாக்குவரதாடு சுபிட்சமான எதிர்காலத்கதயும்
உருவாக்க ரவண்டுதமன்பதற்காகத்தான் மக்கள் எங்களுக்கு
ஆகணகய வைங்கியிருக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக நாகள
நாங்கள் இந்தத் திருத்தச் சட்டத்கதப் பாராளுமன்றத்திரல
நிகறரவற்றி, ரமதகு ரகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களின்
தகலகமயிரல
நல்லததாரு
சுபிட்சமான
நாட்கடக்
கட்டிதயழுப்புவதற்கான சந்தர்ப்பம் ஏற்படும் என்றுகூறி,
சந்தர்ப்பத்திற்கு மீண்டும் நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்ரறன்.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු තලතා අතුශකෝරල මහත්මිය. ඔබතුමියට විනාඩි
10ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. (.40]

ගුණ ල ා අතුතකෝරල ම හ් මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுரகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ඔබතුමිය මූලා්නශආ වනටින
ශවලාශේ මට කාා කරන්න අව්ථාාව ලැබීම ගැන ්තුටු වනවා.
අෙ
විවාෙයට ගන්නා
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පතට අශේ පක්ෂශආ කඩුඩායම
විරුශන ශවන බව ප මුශවන්ම මා මතක් කරන්න ඕනෑ. අධිකරණ
අමාතය අලි ්ිරි මැතිතුමා ෙක්ෂ නීතීඥයනවරයලප හැටියටව
තමන්ශේ විත්තිකරුශවක් ශවනුශවන් විත්ති වාරකයක් ව ශයන්
අෙ සශශ විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පත ශම් ගරු ්භාවට ඉදිරිපත් ක ා. අෙ අපි මහ
ජානතාවශේ පැත්ශත් ඉඳශගන පැමිණිල්ල ශමශහයවන
තත්ත්වයකට තමි පත් ශවලා ඉන්ශන්.

1541

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු තලතා අතුශකෝරල මහත්මිය]

අපි ෙන්නවාව වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් කරනශකොට
ශරේෂථමාධිකරණයට ගිිතල්ලා ්ම්බන්නශයන් ඕනෑම ශකශනලපට
විශරෝනය ෙක්වන්න අව්ථාාව තිශබන බව. ශම් ගැන ශපත්්ම්
9ක් විතර ශරේෂථමාධිකරණයට ඉදිරිපත් ශවලාව ්ම්බන්නශයන්
ෙක්වන ලෙ විශරෝනතා අනුවව ඉදිරිපත් කර තිශබන
්ශශ ෝනනවලින් හතරක් ්ඳහා තුශනන් ශෙකක බලයට අමතරවව
එය ්ශශ ෝනනය ශනොකරන්ශන් නම් ජානමත විරාරණයකින්ෙ
්ම්මත කරන ශල් ශරේෂථමාධිකරණය තීන්දු කර තිශබනවා.
අෙ අපට තිශබන කාල ශවලාව අනුව දීර් ව ශයන් ශම්
්ම්බන්නව කාා කිරීමට ශනොහැකි ා.වත්ව මම ශම් ශවලාශේ මතක්
ක ුතතු කාරණා කිිතපයක් තිශබනවා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන ් ශවලාශේව
ශවනුශවන් කාා
ක ව ඡන්ෙය පාවි්චි  ක ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා අෙ ශම් ්භා
ගර්භශආ
්ම්බන්නශයන් කියන වා අහශගන ඉන්නශකොට
අපට පුදුම ිතශතනවා. එො ිතටපු අයෙව ශවනුශවන් අත ස්ථ්පු
අයෙ අෙ ශම් කාා කරන්ශන් කියලා අපට ිතශතනවා. ශකශ්ේ
ශවතත්ව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
ඉදිරිපත් වූ කරු
කිිතපයක්
විධියටම රඳවා තබා ගැනීමට
විවනවන ්ශශ ෝනනය තු තීරණය කර තිශබනවා.
අනුවව
ජානාධිපතිවරයාශේ ධුර කාලයත්ව පාර්ලිශම්න්තුශේ කාලයත්ව
ශතොරතුරු ෙැන ගැනීශම් අිතිය වැ,  ශශවල් විධියටම පවත්වා
ශගන යන අතරතුරව ශවනත් කරු
ගණනාවක් ්ශශ ෝනනය
කරන්න තමි එතුමන්ලා බලිාශපොශරොත්තු වන්ශන්ව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, .
ශමින් ඉතාම වැෙගත් ්ශශ ෝනනයක් හැටියට මම ශම්
ශවලාශේදී විශ ේෂ අවනානය ශයොමු කරන්න බලාශපොශරොත්තු
ශවන්ශන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
පිිතටවපු
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්භාව
පිළිබඳවි.
කාානායකතුමාශේ ්භාපතිත්වශයන් තමි එො ශම් වයව්ථාා
්භාව ඇති කශ ේ. පාර්ලිශම්න්තුශේ අගමැතිවරයාව විපක්ෂ
නායකවරයාව
ශෙශෙනාශේ නාමිකයන් හැටියට පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරු ශෙශෙශනක්ව
වාශේම ශම් පාර්ලිශම්න්තුව
, ශයෝජානය කරන සුළු පක්ෂවලටත් අව්ථාාව ලබාශෙමින් එම
පක්ෂවලින් ශෙශෙශනක් ්හ ශශ පාලනයට කිවනම ්කාරයකින්
්ම්බන්න නැතිව රශට් සගත් අය කීප ශෙශනලපශගනුත් තමි ශම්
්භාශේ ්ශුතතිය ්ක්ථ ා.ශඩු. ශම්ව ශශ පාලනයට ්ම්බන්න නැති
අය ගැන කාා කරශදිව අෙ ශම් ්භාශේ දී ශගොඩක් අය කිේශේ
වනවිල් ්මාජාවල අය ශම් වයව්ථාා ්භාවට ිතටියා කියලාි. මම
ශම් ශවලාශේ මතක් කරන්න ඕනෑව ්රාර්ය ජායන්ත නනපාල
මහත්මයා වැ,  අය පවා ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ
්ාමාජිකයන් හැටියට කටුතතු කර තිශබන බව. එවැ,  වියතුන්
ශමම ්භාවට පත් ක ුතතුි කියන එක එො ෙහනව වන
්ශශ ෝනනශයන්ම
පැහැදිලි
කරලාව
්ාමාජිකයන්
10
ශෙශනලපශගන් තමි ශම් වයව්ථාා ්භාව ්ම්පූර්ණ ා.ශඩු. එිත
්භාපතිවරයා හැටියට කාානායකතුමා වනයලු තීන්දු තීරණ ගත්තා.
එතුමා ජානාධිපතිවරයා විවනන් නම් කර එවනු ලබන අය පිළිබඳව
ෙහශෙනාශේම අෙහ්ථ විම්ලාව අනුමත කිරීම් කරන්න කටුතතු
ක ා.
ඉතාම වැෙගත් ශෙයක් හැටියටව එො තුළින් ශකොමිෂන් ්භා
9ක් පත් ක ා.
වා මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාවව රාජාය ශ්ේවා
ශකොමිෂන් ්භාවව ජාාතික ශපොලි්ථ ශකොමිෂන් ්භාවව ශ්රී ලශකා
මානව ිතමිකම් ශකොමිෂන් ්භාවව සීමා , ර්ණය ශකොමිෂන් ්භාවව
අල්ල්ථ ශහෝ දූෂණ ශරෝෙනා විමර් න ශකොමිෂන් ්භාවව ජාාතික
ර්ම්පාෙන ශකිාමිෂන් ්භාවව විගණන ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාව
්හ මුෙල් ශකොමිෂන් ්භාව ශල් නම් ක ා. ඊට අමතරවව ශමම
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්භාව මඟින් තවත් විවින තනතුරුවලට පුශගලයන් පත් කිරීම
්ම්බන්නශයනුත් , ර්ශශ
ක ා. ශරේෂථමාධිකරණශආ අග්ර
වි,  ථරයකාරතුමාව එිත නක්කාරතුමන්ලාව අභියාරනාධිකරණශආ
වි,  ථරයකාරතුමන්ලා පත් කිරීශම්දී ජානාධිපතිතුමා විවනන් එවන
ලෙ , ර්ශශ පිළිබඳව ්භාශේ අයශේ අෙහ්ථ විම්ාව අනුමත කිරීම
ක ා. අශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාව අනුවව අධිකරණ ශ්ේවා
ශකොමිෂන්
්භාශේ
්භාපතිවරයා
ශවන්ශන්
අග්ර
වි,  ථරයකාරතුමාි. වයව්ථාාශේම ්ඳහන් කර තිශබනවාව
ශරේෂථමාධිකරණශආ ශජායෂථමතම වි,  ථරයකාරතුමන්ලා ශෙශෙනා
එිත අශනක් ්ාමාජිකයන් ශෙශෙනා ශවනවා කියලා. ඊට අමතරවව
නීතිපතිවරයාව ශපොලි්ථපතිව විගණකාධිපතිව ඔම්බුඩ්්ථමන්වරයා ්හ
පාර්ලිශම්න්තුශේ මහ ශල්කම්වරයා ඇතු ත් ශවනවා. ශමවැ, 
තනතුරුවලට පත් කිරීශම්දී ජානාධිපතිවරයාශේ , ර්ශශ
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවට එේවාමව පිළිබඳව ්ාක්චඡා කරලා
හැම ශකනාශේම අෙහ්ථ අරශගනව
අය පිළිබඳව පැමිණිලි
තිශබනවා නම් වා පිළිබඳවත් ්ාක්චඡා කරනවා. ්මහර
ශවලාවට වි,  ථරයකාරවරුන් හැටියට පත් කරන අය පිළිබඳවත්
පැමිණිලි තිශබනවා. ශම් විධියටව ශහොඳට ්ලකා බලා තීන්දුව
තීරණ ගන්නා ්ථාානයක් බවට වයව්ථාා ්භාව පත් ක ා. අෙ
කාා ක ්මහර මන්ත්රීතුමන්ලා ශම් වයව්ථාා ්භාව හෑල්ලුවට
ලක් කිරීම ගැන අපි කනගාටු ශවනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව මම කලින් ්ඳහන් ක
ශකොමිෂන් ්භා නවයට ්ාමාජිකයන් පත් කරන්ශන්ත් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාශවන්. මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව ගත්ශතොත්ව
, ශයෝජාය මැතිවරණ ශකොම්ාරි්ථවරශයක් ශහෝ මැතිවරණ
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ විරාම ගිය , ලනාරිශයක් අ, වාර්යශයන්ම
එිත එක ්ාමාජිකශයක් විය ුතතුි. වාශේව යම් යම් , ර්ණායක
තු ඉඳශගන
ශකොමිෂන් ්භා ක්තිමත්ශකොට පවත්වාශගන
යන්න අපි කටුතතු ක ා. හැබැිව ශපොලි්ථපතිවරයා පත් කරන
එකවත්ව පා්ථලප ඉරිො රහාරයවත් ශම් ශකොමිෂන් ්භාවලට අො
ශශවල් ශනොශවි. ශකොටින්ම කිේශවොත්ව මැතිවරණ ශකොමිෂන්
්භාව , ්ා පසුගිය අා.රුදු හතරහමාශර්දී ශම් රශට් ්ානාරණව
, ෙහ්ථ මැතිවරණ පැවැත්ා.ණාය කියන එකට මුළු රටම වග
කියනවා ශන්. අපි ෙැක්කා ශන්ව 2014 ජානවාරි 02වන දින
ජානාධිපතිවරණය පැවැත්ා.ශඩු ශකොශහොමෙ කියලා.
රරඩුඩත්වයටව මැර ශශ පාලනයට මුණුණ දීපු ශකනලප හැටියට
එො ශම් රශට් මැතිවරණ පැවැත්ා.ශඩු ශකොශහොමෙ කියලා මම
ෙන්නවා. හැබැිව අපි ්ථවාධීන මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව පත්
කරලා ඉතා ්ාමකාමිව , ෙහ්ථ මැතිවරණ පැවැත්වීශම් අිතිය ඇති
ක ා.
පසුගිය මාර්තු 2වැ,  දින පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවලාව අශරේල්
24වන ො ඡන්ෙය පවත්වන්න ඕනෑ කිේවා. කාලය වන විට ශම්
රශට් ශකොවිඩ් ව්ශගතය පැතිශරමින් තිබුණා. එො ඡන්ෙය
පැවැත්වූවා නම් ්මහර විට මි, සුන් ගණනාවකශේ ජීවිත අිතමි
ශවන්න ඉඩ තිබුණා. මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව ්ථවාධීනව
තීරණ ගත් , ්ා තමි මැතිවරණය කල් ෙැමීමට හැකි ා.ශඩු.
අපි ශම් ශශවල් ්ැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ.
්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාව ශවනුවට අෙ නාමික
පාර්ලිශම්න්තු ්භාවක් පත් කරන්න යනවා. එිත ්ාමාජිකයන්
ප්ථශෙශනක් වනටිනවා. එයට අගමැතිතුමාව කාානායකතුමාව
විරුශන පක්ෂ නායකතුමා ්හ අගමැතිතුමාශේ හා
කාානායකතුමාශේ පක්ෂ , ශයෝජානය කරන ශෙශෙශනක්
ඇතු ත් ශවනවා. එතශකොට ්ාමාජිකයන් ප්ථශෙනාි.
ශගොල්ලන් කටුතතු කරන්ශන් , රීක්ෂකයන් හැටියටි.
ජානාධිපතිවරයා නම් කර එවන පත්කිරීම අනුමත කරන්න විතරි
එම ්භාවට තිශබන්ශන්. ්ම්බන්නශයන් ශවනත් අෙහ්ක් ශම්
පාර්ලිශම්න්තු කාරක ්භාවට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි ශවනවා.
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අධිකරණය ගැනත් ශම් ශවලාශේ මම කාා කරන්න කැමැතිි.
ෙැන් එතුමන්ලා මහ ්ශශෙන් කිේවාව වි,  ථරයකාරතුමන්ලා පත්
ක හැටි ෙන්නවා කියලා. අපි කාා ශනොක ාට අපිත්
ගැන
ෙන්නවා. පැත්තටව ශම් පැත්තට ශරෝෙනා කරලා ශම් රශට් ර ථන
වි්ඳන්න බැහැ. ශගෙර යන ගමන් ශරේෂථමාධිකරණශආ
වි,  ථරයකාර තනතුරු දීපු අය ඉන්නවා. පුතාලා එක්ක රගර් මැ්ච
බලන්න එකතු ා.
, ්ා
ිතතවත්කම්වලට නීතිපති තනතුර
ලැබු නීතිපතිතුමන්ලා ඉන්නවා. අපි වා ගැන කාා කරන්න
සූොනම්
නැහැ. හැබැිව ශම් ශවලාශේ අපි වනයලුශෙනාටම
වගකීමක් තිශබනවා. අධිකරණය කියන්ශන්ව කිවන ශකශනලපට
හෑල්ලු කරන්නව අත තියන්න පුළුවන් තැනක් ශනොශවි.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් වයව්ථාාොයක
්භාව අශහෝවන වීමත් එක්කම අග්ර වි,  ථරයකාරතුමාශේ ඉඳලා
වනයලු වි,  ථරයකාරවරුන් පත් කිරීශම් ්ම්පූර්ණ බලය ජානාධිපති
අතට එනවා. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ශරේෂථමාධිකරණශආ
්හ අභියාරනාධිකරණශආ වි,  ථරයකාරතුමන්ලා වැඩි කිරීමට
කාරක ්භා අව්ථාාශේ ්ශශ ෝනනයක් ශයෝජානා කර තිශබනවා.
හැබැිව ිතතු ගමන් අග්ර වි,  ථරයකාරතුමියන්ලා ශගෙර යවපු
ුතගයක් අපි ෙැක්කා. ශකටුම්පත් ඇතුළු ඉදිරිපත් ක
ශයෝජානාවලට අව ය අනුමැතිය ලැබුශඩු නැහැ කියලා
ඉතිහා්ශආ රාම වතාවට අග්ර වි,  ථරයකාරතුමියන්ලා ශගෙර
යවපු ුතගයක් තිබුණා.
, ්ා අපි ශම් ශවලාශේ විශ ේෂශයන්ම
මතක් කරන්න ඕනෑව අධිකරණ ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාව ්ථවාධීන
්යතනයක් හැටියට පවත්වාශගන යා ුතතු බව.
විගණන ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාව අශහෝවන කිරීම ගැන මම දීර්
ව ශයන් කාා ශනොක ත්ව එය අශහෝවන කිරීම ගැන අපි කනගාටු
වනවා. විගණන ශ්ේවා ශකොමිෂන් ්භාව ෙැන් නැවතත්
පවත්වාශගන යන බව කියනවා. අපි ගැන ්න්ශතෝෂ වන බව
කිව ුතතුි. හැබැිව ර්ම්පාෙන ශකොමිෂන් ්භාව අශහෝවන කිරීමට
තීරණය කිරීම පිටුප් ්ම්පූර්ණශයන්ම තිශබන්ශන් වශරාවටව
දූෂණයට හා ශහොරකමට ්පණු අත වැනීම කියන එක මතක්
කරනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව මට කාලය ලබා දීම ගැන
ඔබතුමියට ්ථතුතිවන්ත ශවමින්ව මා , හඬ වනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු ෙයාවනරි ජායශ්ේකර රාජාය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට
මි, ත්තු නවයි.
[අ.භා. 4.00]

ගුණ දයාසිරි ජයත්ේකර ම හ ා (බතික් අ් යන්ත්ර තරදි හා
තේශීය ඇඟලු්ප ියෂථපාදන රාජය අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர - பத்திக், ககத்தறி துணிகள்
மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்)

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik,
Handloom and Local Apparel Products)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශවනුවට ඉදිරිපත් කරන විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව
අෙහ්ථ රකා කිරීමට ලැබීම ගැන මම ්න්ශතෝෂ වනවා.
2015 ජානවාරි 02 බලයට පත් වූ ්ඩුක්ව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ක්රියාත්මක කරනශකොට එිත
අපි ෙැක්ක එක් කාරණයක් ා.ශඩුව ශම් රශට් රජාාතන්ත්රවාෙය
්ථාාපිත කිරීශම් ක්රියාවලියක් බව. හැබැිව තමන්ට ගන්න බැරි
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ා.ණ බලය ලබා ගැනීම ්ඳහා පාවි්චි  කරපු අවියක් බවට ක පත්
ක ා. ර, ල් විරමවනශහ මැතිතුමාට ශම් රශට් කවොවත් ඡන්ෙය
ඉල්ලලා ජානාධිපති ශවන්න බැහැ.
, ්ා ජානාධිපතිට තිශබන
බලතල තමන්ශේ අතට ගැනීම ්ඳහා වූ සපරමික වැඩ
පිළිශව ක් තමි ක්රියාත්මක කශ ේ. ශමිත හා්යයට ලක් වන
හා තීරණාත්මක කාරණය බවට පත් ශවන්ශන් ශම්කි.
ශේ.්ර්. ජායවර්නන මැතිතුමා 1972 වයව්ථාාව හෙන්න පත්
කරපුව
කාලශආ තරුණ නීතිඥයනවරයලප වූ මාර්ක් රනාන්දු
මැතිතුමාශේ පුත්රරත්නය තමි 2014 ජානවාරි 02 පත් වූ රජාශයන්
ශගනා ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන්
තමන්ශේ තාත්තා හෙපු වයව්ථාාශේ ජානාධිපතිවරයාට තිබු
බලතල ගලවා අින් කශ ේ.
අනුව ශම් ක්රියාොමය තු අපි
කාරණා ගණනාවක් ෙැක්කා. අපි ෙැක්ක ප මු කාරණය ශම්කි.
ශමිතදී අපි මූලික ව ශයන් මතක් කර ගන්න ඕනෑ කාරණයක්
තිශබනවා. මම ශම් ගැන හැම ොම කියනවා. මම කාලශආ ර, ල්
විරමවනශහ මහත්මයාටත් කියපු කාරණයක් තමිව ශම්ක
ජානාධිපති ්ඩුක්රමයක්. අපි ජානාධිපති ්ඩුක්රමය ශවන්ථ
කරනවා නම්ව මුලින්ම ජානාධිපති ්ඩුක්රමය ගලවලා අින්
කරලාව
ශවනුවට ශව්ථට්මින්්ථටර් රමශආ ්ඩුක්වක් රට
ඇතුශ ේ ්ථාාපිත ක
ුතතු බව. නැතුව ශමයට ශගශනන
්ශශ ෝනනවලින් ශවන්ශන්ව වයව්ථාාව වි ාල අර්බුෙයකටව
විකෘතියකට යන බව. නමුත්ව තැටිය රත් ා. ශවලාශේ ශරොටිය
පු්චර ගන්නවා වාශේ එතුමාට අව්ථාාව ලැබුණ ශවලාශේ ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින් තමන්ශේ බලතල
ටික හො ගැනීම ක ා. බලය අත හරින්න පුළුවන් වාතාවරණයක
ිතටපු ශකනලප විධියට ශවලාශේ වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මැතිතුමා
දුන්න ශපොශරොන්දුත් එක්ක එතුමා ක කරන්න ලෑ්ථති ා.ණා.
ශක් අව්ාන රතිලලය ලශකාව බල ශක්න්ද්ර තුනකට සීමා වන
තත්ත්වයකට පත් වීම. එක පැත්තකින්ව ජානාධිපතිශේ ්ඩුක්ව.
ශෙවනුවව අගමැතිශේ ්ඩුක්ව. තුන්ශවනුවව කාානායකශේ
්ඩුක්ව. ඉතිහා්ශආ ප මු වතාවට කාානායකවරශයක් ශගන
ගිය වැඩ පිළිශව තු ව ලශකාශේ රාම වතාවට විශශ කටුතතු
සපශශ කවරශයක් පත් කර ගත්තා. ව ර්ාශ කාරියව්ම් මහතා.
එතුමා පත් කරශගන පාර්ලිශම්න්තුවට ජානාධිපතිතුමා යටශත්
තිබු
්රක්ෂක අශ ශආ , ලනාරින් ශගන්වූවා; ශපොලි්ථපති
ශගන්වූවා; හමුොපති ශගන්වූවා. වාශේම නීතිපති ශගන්වූවා.
වනයලු , ලනාරින් ශගනැල්ලාව ර ථන කාා කරන තැනකට රශට්
පාර්ලිශම්න්තුව පත් ක ා. ශක් අව්ාන රතිලලය අපි ෙැක්කා.
2012 ඔක්ශතෝබර් 26 ඇති ා.ණ වනදුවීම. අව්ානශආ ශමොකෙ
ා.ශඩුව ශම් රශට් අධිකරණයටත් බලපෑම් එල්ල ශවන්න පටන්
ගත්තා.
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විශශ රටවල ශතෝතැන්නක් බවට
පත්ා.ණා. ශම් හරහා විශශ රටවලට ශම් රශට් කාානායකතුමා
පාලනය කරන්න පුළුවන් තැනකට පත්ා.ණා. එක කාරණයක්.
අශනක් කාරණය තමි මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව තු
එක්්ත් ජාාතික පක්ෂශආ
කෘතයාධිකාරි මඩුඩලශආ ්ාමාජිකශයක් වනටියා. ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාව හැදුශේ ශමොකටෙ එය හැදුශේ ්ථවාධීන මි, ්ථසු
පත්කරන්නි. හැබැිව ජානාධිපති නීතිඥයන වනිලි අසී්ථ මැතිතුමා
එක්්ත් ජාාතික පක්ෂශආ කෘතයාධිකාරි මඩුඩලශආ ්භිකශයක්
ශවලා ශම් රශට් ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ ්ාමාජිකශයක්
හැටියට ිතටියා. ශමොකක්ෙව ශමිත තිශබන ්ථවාධීනත්වය ශම්
වාශේ ක්රියාකාරකම් ගණනාවක් අපි ෙැක්කා. අෙ පා්ථලප ශබෝම්බ
රහාරය ගැන කාා කරනශකොට එිත වගකීම ගන්න කා.රුත්
නැහැ.
අා.රුදු ගණන තු එක පැත්තකින් ජානාධිපතිශේ
්ඩුක්වක්; තව පැත්තක අගමැතිශේ ්ඩුක්වක්; තවත් පැත්තක
කාානායකශේ ්ඩුක්වක්. ශපොලි්ථපති ශවනම වැඩ කරනවා.
හමුොපතිලා ශවනම වැඩ කරනවා. ශම් වාශේ වි ාල අර්බුෙයක්
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[ගරු ෙයාවනරි ජායශ්ේකර මහතා]

අප අත්දුටුවා. , ්ා තමිව ශමය ්ශශ ෝනනය කරන්න අපි ශම්
ක්රියාොමය අරශගන ්ශේ. ශමිත අලුත් ්ශශ ෝනන ගණනාවක්
්මඟ ක්රියාකාරකම් ගණනාවක් අපි ෙකිනවා. එක කාරණයකට මා
ශබොශහොම ්ථතුතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂශයන්මව වි,  ථරයකාරවරු
වි ාල ්ශඛ්යාවක් කියන්ශන් 10 වනට 16 ෙක්වා වැඩි කිරීම තු
ශම් රශට් අභියාරනාධිකරණශආ පවතින නක් රමාෙයට පිළිතුරක්
ශෙන්න වාතාවරණයක් අපට ්ක්ථ කරගන්න පුළුවන්. ශම්
ක්රියාොමය තු හදිවන පනත් ශගන ම පිළිබඳව තිබ්චර
ශයෝජානාව අප ෙකිනවා. ශම් රශට් ජාාතික බලශේගව
වාශේම
අශේ අභයන්තරශආ වනටින වනයලු මන්ත්රීවරුන්ශේ ා.වමනාවව
එකඟතාව මත ්ාක්චඡා මාර්ගශයන් ශවන්ථකම් ගණනාවක්
කරගන්න අපට හැකියාව ලැබුණා.
පිළිබඳ අශේ අතිගරු
ජානාධිපතිතුමාට ්ථතුතිවන්ත ශවනවා.
වාශේම අශේ ගරු
අග්රාමාතයතුමාටත්
්ථතුතිවන්ත
ශවනවා.
පාර්ලිශම්න්තු
කඩුඩායමක් හැටියට අප වනයලුශෙනාම එකා වාශේ ක්තිය දීලා
ශම් ශවන්ථකම් ටික ක ා. එො ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයාශේ
්ඩුක්ව තු
එක්්ත් ජාාතික පක්ෂශආ මන්ත්රීවරුන්ටව
ඇමතිවරුන්ට ශම් වාශේ කාා කරලා වි්ඳාගන්න පුළුවන්කමක්
තිබුණාෙ කියලා මම අහන්න කැමැතිි. එශහම පුළුවන්කමක්
තිබුශඩු නැහැ. නමුත්ව අෙ අතිගරු ජානාධිපතිතුමාත්ව ගරු
අග්රාමාතයතුමාත් අපට
අව්ථාාව ලබාදුන්නා. තවදුරටත් අපට
පුළුවන්කමක් තිශබනවා ශම් රශට් මහජානතාව ඉල්ලන
්ශශ ෝනන ටික කරශගන යන්න. ශමොකෙව ශම් වයව්ථාාශවන්
විතරක් ශම් රශට් ර ථන වි්ඳන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.
අපි ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂය විධියට මුල ඉඳලා කිේවා වාශේමව
අෙත් කියනවා ශම් ජානාධිපති රමය අශහෝවන කරන්න ඕනෑ කියලා.
ජානාධිපති රමයට කෑලි එකතු කරන එක ශනොශවි කරන්න
තිශබන්ශන්. ජානාධිපති රමය තියාගන්නවා නම්ව වනයලුශෙනාශේ
එකඟතාව අනුව ජානාධිපති රමය තියාගන්න ඕනෑ. ජානාධිපති
රමය අශහෝවන කරනවා නම්ව එය මුලින් සගුලා ෙමා ශවනුවට
ශව්ථට්මින්්ථටර් පාලනය වැ,  අලුත් පාලනයක් ශම් රටට ශේන්න
ඕනෑ. ක ශම් රශට් මහජානතාවත්ව පාර්ලිශම්න්තුවත් තීරණය
කරන්න ඕනෑ. ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂය විධියට අපි කට මුල
ඉඳලාම විශරෝනතාවය ෙැක්ා.වා. අෙත් අප වනයලුශෙනාම
විශරෝනතාවය
විධියටම රකා කරනවා.
අෙහ්ථ ටික අපි
ක්රියාත්මක කරන ගමන්ව ශම් විවනවන ්ශශ ෝනනය ශගශනන
ගමන් අපි අශේ ශයෝජානාව විධියට ඉදිරිපත් කශ ේ වහාම නව
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශගශනන්න කියලාි. ශම් රශට් වනශහලව
ෙමි ව මු්ථලිම්ව බර්ගර්ව මැශල් කියන වනයලු ජාාතීන්ට පිළිගත හැකි
නව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශගන ශමන් පමණි අපට ශම්
අර්බුෙය වි්ඳාගන්න පුළුවන් වන්ශන්. ශම්ක තාවකාලිකව
ශගශනන වැඩ පිළිශව ක්. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව
ඔබතුමිය ෙන්නවා අෙ ශම් රශට් නීතිය අනුව ්රක්ෂක ඇමතිකම
ෙරන්නව ්රක්ෂක ඇමතිවරයලප විධියට වගකීම ෙරන්න කා.රුවත්
නැති බව. ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ( වන වයව්ථාාශේ ශමොකක්ෙ
තිශබන්ශන්. ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ (.(් වයව්ථාාශේ ශමශ්ේ
්ඳහන්ව තිශබනවා:
"රශට් ්රක්ෂාව ඇතුළුව ජානතාවශේ විනායක බලය ජානතාව විවනන්
ශතෝරා පත්කර ගනු ලබන ජානරජාශආ ජානාධිපතිවරයා විවනන් ක්රියාත්මක
ක ුතත්ශත් ය;"

රශට් ජානාධිපති ්රක්ෂක ඇමති ශවන්න ඕනෑ කියලා
්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ තිශබනවා. හැබැිව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ශගනාවාව
අා.රුදු 4ට
විතරක් ජානාධිපති ්රක්ෂක ඇමතිව එතැ, න් ප්ථශ්ේ කා.රුත්
නැහැ කියලා. කා.ෙ ශම්කට වග කියන්ශන් ර, ල් විරමවනශහ
මහත්මයා වග කියනවාෙ ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයා ශම්
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පාර්ලිශම්න්තුශේත් නැහැ.
, ්ා අෙ ඇතිශවලා තිශබන
වාතාවරණයට ශම් වනයල්ලන් වග කියන්න ඕනෑ. අෙ වි ාල
අර්බුෙයක් තිශබනවා. අමාතය තනතුරක් ගන්ශන් නැතිව රශට්
ජානාධිපති කැබනට් මඩුඩලශආ රනා, යා වන්ශන් ශකොශහොමෙ
ශම්වා ර ථන ශනොශවිෙ එතශකොට ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශවන්ථ වන්නට ඕනෑ නැශෙ ශවන්ථ
වන්න ඕනෑ. එශහමනම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගශනනවා වාශේමව එිත තිශබන ශහොඳ නරක
ගැනත් අපි කාා කරන්න ඕනෑ.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව අපි මතක තබා ගත ුතතු
කාරණයක් තිශබනවා. ලශකාශේ විගණනය ගැන අපි මතවාෙ
ගණනාවක් ප ක ා. මම ශකෝේ කමිටුශේ අා.රුදු ගණනක්
වනටියා. එම , ්ා අපි ෙන්නවාව ශහොරකම් කරපු ශෙශගොල්ලක් ශම්
රශට් වනටි බව. කට්ටියක් වනශහශලන් ශහොරකම් කරන්ශන්ව
කට්ටියක් ඉශරීවනශයන් ශහොරකම් කරන්ශන්. ඉශරීවනශයන්
ශහොරකම් ක කට්ටිය ්ත පහක්වත් ශහොරකම් කශ ේ නැහැ
වාශේ ඉන්නවා. හැබැිව වනශහශලන් ශහොරකම් ක කට්ටිය හැම
ෙව්කම නක් හබවලට පැටශලනවා.
අනුව ජාාතික විගණන
පනත යම් ශවන්ථකමකට භාජාන කරලා ඉශරීවනශයන් ශහොරකම්
කරන්න එො හෙලා තිබූ වැඩ පිළිශව අපි ශවන්ථ ක ා. එම
, ්ා තමි අපි කිේශේ විගණනයට සුදුසු ්යතන වනයල්ල ශමයට
ඇතු ත් කරන්නය කියලා. අතිගරු ජානාධිපතිතුමා
වැඩ
පිළිශව ක්රියාත්මක කරලා තිශබනවා. අපි
ගැන එතුමාට
්ථතුතිවන්ත ශවනවා.
ශම් රශට් තිශබන ශකොමිෂන් ්භා කාටෙ වග කියන්ශන් එම
ශකොමිෂන් ්භා එකක්වත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට වග කියනවාෙ
එම ශකොමිෂන් ්භාවලින් යම් ර ථනයක් මතු ා.ශණොත් කා.ෙ එයට
වග කියන්ශන් මට මතකිව "ශම් ශකොමිෂන් ්භාවලින් වනදුවන
ගැහැටව ර ථනවලට වි්නාම් ලබා ශෙන වැඩ පිළිශව ක් හෙන්න
පාර්ලිශම්න්තුශේ කමිටුවක් පත් කරන්න" කියලා මමත්ව වජිර
අශිවර්නන මැතිතුමාත් එො කිේව බව. වා අෙ විගණනය
කරන්ශන් කා.ෙ
වා විගණනය කරන්න කා.රුත් නැහැ. ශම්
වාශේ ර ථන ගණනාවක් තිශබනවා. ශම් ්ම්බන්නශයන් විවින
කාා කියන්න පුළුවන්. නමුත්ව ජානාධිපති ්ඩුක් රමයකට කෑලි බෑලි එල්ලලා ශම් ර ථන වි්ඳා ගන්න බැරි බව අපි මතක තබා
ගන්නට ඕනෑ. ශම් ජානාධිපති ්ඩුක් රමය තබා ගන්නවා නම්
අපි ලෑ්ථති විය ුතතුිව ්ඳහා ශම් රශට් ෙමි ව මු්ථලිම් ජානතාව
්මඟ ්ාක්චඡා කරලාව අලුත් වනයව්ට ගැ ශපන විධිශආ නව
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් හෙන්න.
්ඳහා අපි අශේ ක්තිය
ශෙනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින් මාශේ වරන ්ථවල්පය
අව්න් කරනවා. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟට ගරු එ්ථ.එම්.මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මි, ත්තු
ෙහයක කාලයක් , යමිතව තිශබනවා.
[අ.භා. 4.11]

ගුණ එ්ථ.එ්ප. ම රික්කාර් ම හ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව මශේ කාාව ්රම්භශආදීම
විශ ේෂශයන් ශම් කාරණය මතක් කරන්න කැමැතිි. ෙහනව වන
ත වර්ෂශආ බ්රිතානයශආ ිතටපු කීර්තිමත්ම ශශ පාලනඥයනශයක්
තමි ඇක්ටන් ්ාමිවරයා කියන්ශන්. එතුමා රකා
කර
තිශබනවාව "Absolute power corrupts absolutely" කියලා.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැන කාා කරන ශම්
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ශවලාශේ අෙටත් රකා ය වලශගුි කියලා තමි මට කියන්න
ශවන්ශන්. ඇත්ත ව ශයන්මව ශම් රශට් අනාගතය ්ම්බන්න
තීරණාත්මක ශමොශහොතක තමි අපි ශම් ඉන්ශන්; රජාාතන්ත්රවාෙය
්හ මි, ්ථ , ෙහ් ්ම්බන්න තීරණාත්මක ශමොශහොතක්. එම , ්ා
කා.රු ශකොශහොම රකා ක ත්ව මට ඡන්ෙය දුන් ජානතාව ගරු
කරන මානව , ෙහ් හා රජාාතන්ත්රවාෙය ශවනුශවන් ඍජුව අෙහ්ථ
රකා කිරීම මාශේ වගකීමක්. එශහම ශනොා.ශණොත්ව මට ඡන්ෙය
දුන් ජානතාවත්ව මාත් අතර තිශබන ගිවිසුමට වි ාල හා, යක්
ශවනවා. එම , ්ා
වගකීම
්කාරශයන්ම ඉෂථට කිරීම ශම්
ශවලාශේ වනදු ක ුතතු ශවනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව වර්තමාන අගමැති ර, ල්
විරමවනශහ මහත්මයා ශනොශවි කියන කාරණය අෙ ශබොශහෝ අයට
අමතක ශවලා තිශබනවා. ශම් ගරු ්භාශේ කාා ක හැශමෝම
එතුමාට සඩ ෙො ගහනවා. එතුමා ්රක්ෂා කරන්න මට කිවනම
ා.වමනාවක් නැහැ. ෙැන් අග්රාමාතයවරයා මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
මහත්මයාය කියලා ඔා.න්ට අෙ අමතක ශවලා තිශබනවා. එය
හරියට මිතන්ෙ මහත්මයාශේ ජානප්රියත්වය පිටින්ව එතුමාට ජානතාව
තු තිබු
්ෙරය පිටින්ව එතුමාශේ කර පිටින් ඇවිත් ශම්
ජානාධිපතිවරයා බලයට පත් ශවලා මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මහත්මයා
පියන් ශකශනලප බවට පත් කරන්න ශම් වැඩ්ටහන කරනවා
වාශේි. මිතන්ෙ මහත්මයා අගමැතිි කියන එක අෙ අමතක
ශවලා තිශබනවා. එතුමන්ලාට තුශනන් ශෙශක් බලයක් ඇත්ශත්ත්
නැහැ. ශබොරු තුශනන් ශෙකක් තමි හො ශගන තිශබන්ශන්.
ජානාධිපතිවරණශආදී එතුමන්ලාට ලැබුශඩු වනයයට 42ි. ෙැන් ශම්
ශමොකක්ෙ කරන්න හෙන්ශන් වනයයට 99ක් ජානතා පරමාධිපතය
, ශයෝජානය කරන පාර්ලිශම්න්තුශේ බලය වනයයට 42ක ජානතා
වරමක් ලබා ගත් පුශගලයලප ත, යම තමන්ට පවරා ගන්න
හෙනවා. මහ මැතිවරණශආදී ශ්රී ලශකා ශපොදුජාන ශපරමුණට
ලැබුශඩු වනයයට 49.09ි.
වාශේම ඔා.න්ට 'ජාැක්' ගහන
පක්ෂවල රති තය එකතු ක ාම වනයයට 60 පන්නලාවත් නැහැ.
වනයයට 66.66ක් දීලා තුශනන් ශෙකක බලයක් ශකොශහේවත් දීලා
නැහැ. වාශේම පාර්ලිශම්න්තුව තු ඔා.න්ට ලැබී තිශබන්ශනත්
්්න 1(4ිව (ි ඔක්ශකොම1(9 ි. එම , ්ා තමන්ශේ ්ත්මය
පාවා දීලා කා.රු ශහෝ ශකශනක් මුෙල් briefcase එකක් ගත්ශත්
නැතිනම්ව ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
කිවනශ්ේත්ම ්ම්මත ශවන්ශන් නැහැ. තම ්ත්මය පාවා ශෙන අය
ශම් ගරු ්භාව තු වනටිනවාෙව නැශෙ කියන කාරණය ශහට ෙවශ්ේ
අපට බලා ගැනීමට පුළුවන් ශේවි. එම , ්ා නැවත නැවතත්
කියන්න කැමැතිිව ජානතා පරමාධිපතය , ශයෝජානය කරමින් ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණි 224ශෙනාම පරමාධිපතය පාවා ශෙන්න
සූොනම්ෙ කියන කාරණය කල්පනා කර බලන්න කියලා.
වාශේම අපි කල්පනා කර බලමුව ශම් බලය කාටෙ පවරා
ශෙන්න හෙන්ශන් කියලා. ව ඉහ හමුො , ලනාරියලප හැටියට වනටි
පුශගලශයලපට. හමුො , ලනාරින් මානවනකව පුණු ව ලබා
තිශබන්ශන් ශකොශහොමෙ විශේරන ඉව්න්ශන් නැතිවව තමන්
කියන වැශඩ් කරශගන ඉන්න කඩුඩායමක් එක්ක වැඩ කරන්නි
ඔා.න් පුරුදු ශවලා වනටින්ශන්. , ්ා තමි ශම් ජානාධිපතිවරයා
පත් ශව්චර ගමන් විරාමික හමුො ශම්ජාර් ජානරාල්ලා එක්ක වැඩ
කරන්න වැඩි රිවනයක් ෙක්වන්ශන්. අන්න එවැ,  පුශගලශයලපශේ
අතට ත,  විනායක බලයක් ්ම්පූර්ණශයන්ම යෑශම් භයානකත්වය
ශත්රුම් ගන්න තව ටික ෙව්ක් ගත ශේවි. අක්ම තරමින් මීට
කලින් ිතටපු ජානාධිපතිවරුන්ට වනවිල් ්මාජාය පිළිබඳව සුළු ශහෝ
මශනෝ භාවයක් තිබු
බව අපි කියන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම
රන්ද්රිකා ලපමාරතුශග මැති, ය මුලදී ශශ පාලනය ශනොක ත්ව
විශරෝනතා වයාපාරවලට ්ම්බන්න වූ , ්ා එතුමියට
ගැන
යම්කිවන අවශබෝනයක් තිබුණා.
, ්ා අපි ඉතාම පැහැදිලිව
කියන්න ඕනෑව ිතට්ලර් ්ශේත් ශම් වාශේ තමි කියන කාරණය.
ඇවිල්ලා ඉ්ථශ්ල්ලාම කශ ේ ශමොකක්ෙ ඇමති මඩුඩලශආ
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බලයව පාර්ලිශම්න්තුශේ බලය තමන්ට පවරා ගත්තා. ඊට ප්ථශ්ේ
තමි යන්න ඕනෑ ගමන ගිශආ. , ්ා තමුන්නාන්ශ්ේලා අෙ ශම්
ගන්න තීන්දුව ගැනව ශහට ලබා ශෙන ඡන්ෙය ගැන ිතතට එකඟව
කල්පනා කරලා බලන්න. අනාගතශආදී පසුතැවිලි ශනොශවන්න
තීරණය ගන්න කියලා අපි ඉල්ලා වනටිනවා. ශමොකෙව ලශකාව
රජාාතන්ත්රවාෙයට ගරු කරන ්වනයාශේ පරිණතම රටක් විධියට
මානව අිතිවාවනකම් ්රක්ෂා කිරීශම් වගකීම අපට තිශබන , ්ා.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය එන්න කලින්මව
"තමන්ශේ කට වරනය නීතිය කියලා ගන්න" කියන
ජානාධිපතිවරශයලපට ශමවැ,  අත්තශනෝමතික බලයක් ගියාම
ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ කියන කාරණය අපට ිතතා ගන්න පුළුවන්.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ශවිත්ව පුරවැවනභාවය
පිළිබඳව බලන්න. රටවල් ශෙකක ා.වමනා ඇති පුශගලයලප
ලශකාශේ පාලන බලයට හා.ල් විය ුතතු නැහැ කියලා කියන්ශන්
අපි ශනොශවි. සෙය ගම්මන්පිල මහත්මයාව විමල් වීරවශ
මහත්තයා වාශේ කට්ටිය තමි එශහම කියන්ශන්. තමන්ශේ
තිශබන ්ඩම්බරකමිව ඔ ශමොට්ට කමිව සජාාරුවි , ්ා
තමන්ශේ ඇශමරිකානු පුරවැවනභාවය ඉවත් කරශගන
පාර්ලිශම්න්තු එන්ශන් නැතිවව ලශකාශේ වයව්ථාාව ශවන්ථ
කරන්න හෙනවා. ශමශහම පාර විවර ක ාම ශමොකෙ ශවන්ශන්
එල්ටීටීඊ ඩය්ථශපෝරාශේ බණුතරයක් ්හ නායකයන් ඉන්ශන්
ුතශරෝපීය පුරවැවනයන්. ලශකා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලාව
රභාකරන්ට ුතශනශයන් කරන්න බැරි ශව්චර ශශ වයව්ථාාශවන්
කරන්න සත්්ාහ ගන්න ඔා.න්ටත් පාර කැශපනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා ශපොලි්ථපතිවත් ඉවත් කරන්න බැහැ
කියලා ෙැන් ගරු අගමැතිතුමා කිේවා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ ශපොලි්ථපති ගැන කිවනම ්ඳහනක් කරලා
නැහැ. ශපොලි්ථපති ඉවත් කිරීම පිළිබඳව තිශබන්ශන් 2002 අශක
04 ෙරන , ලනරයන් ඉවත් කිරීශම් (කාර්ය පටිපාටිය පනශත්ි.
පනතට අනුව පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් එකක් අත්්න් කරලාව
කමිටුවකින් , ර්ශශ කරලාව ්රල බණුතරශයන් ශපොලි්ථපති
ඉවත් කරන්න පුළුවන්. වමත්රීපාල වනරිශ්ේන ිතටපු
ජානාධිපතිතුමාට
කටුතත්ත කරන්න බැරි ා.ණාට ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට බැණ බැණ කාධිපති
ගමනක් ශගන යෑම මම ිතතන හැටියට ලලොයක නැහැ.
ෙැන් පුරවැවනයන්ට තිශබන මූලික අිතිවාවනකමක් තමිව
පාර්ලිශම්න්තුශේ ්ම්මත වන්නට , යමිත පනත් ශකටුම්පත්
තුළින් තමන්ට අගතියක් වනවා නම් ශරේෂථමාධිකරණයට යෑමට
තිශබන අිතිය. ක ්ම්පූර්ණශයන්ම අශහෝවන කරලා ොලා
තිබුණා. ඊශආ වනශකොට ජාාතික ්රක්ෂාවට අො ශශවල් විතරක්
හදිවන පනත් විධියට ශගශනන්න පුළුවන් කියලා අපට ්රශි  ා.ණා.
MCC ගිවිසුම ශගනාවාම ශ්ෝමාවතියටත් යන්න ඇශමරිකාශවන්
වී්ා ගන්න ශවි කිේවා. ෙැන් ජාාතික ්රක්ෂාවට මුවා ශවලාව
MCC ගිවිසුම හදිවනශආ ්ම්මත කරන්න පාර්ලිශම්න්තුවට
්ශවොත් තමුන්නාන්ශ්ේලා
කට වග කියනවාෙ හැටනව
ලක්ෂයට ශෙන සත්තරය ශමොකක්ෙ කියලා අපි අහන්න කැමතිි.
වාශේමව මැතිවරණ ශකොමි්ශම් බලය කේපාදු කරන්න
හැදුවා. නීතිශආ ්ධිපතය තිශබන , ්ා යම්තම් ශරේෂථමාධිකරණය
තීන්දුවක් ලබා දුන්නා. මැතිවරණ ශකොමි්ම එන්න කලින් තිබු
හැම මැතිවරණයකදී වාශේම මිනී මැරුම් වනදු ා.ණා. නමුත්
මැතිවරණ ශකොමි්ම පත් කරපු ො ඉඳලා තිබු
එක්
මැතිවරණයකදීවත් කිවනදු මිනී මැරුමක් වනදු ශවලා නැහැ. අව්ාන
වරටව මැතිවරණ ශකොමි්ම එන්න කලින් මිනී මරපු පුශගලශයක්
අෙ පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා. එශහම තියාශගන තමි ශම්
ශකොමි්ම අශහෝවන කරන්න හෙන්ශන්.
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මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව අෙ ඉතිහා්ය වෙවශආ
්රෙමට ලක් ා.ණ ෙව්ක්; ජානාධිපති නීතිඥයනශයලප අධිකරණශආ
්ථවාධීනත්වය
ශකශල්ා
ොන්න
පනත්
ශකටුම්පතක්
පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනා ෙව්ක්. ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ්ම්මත ශවන්න කලින් අපට තව ශෙයක් ්රශි 
ා.ණා. ශමවර අය වැශයනුත් වනයයට 60ක් පා.ලට ොශගන තිශබන
බව අපට ්රශි ි. ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශආ ඉඳලා ්පුව වැඩිපුර
කට ගහශගන යන ශපොශහොට්ටුශේ රාජාය ඇමති ශකශනලපට ශකෝටි
40ක්ව 60ක් ලබා ශෙශදිව
පා.ශල් රාජාය ඇමතිලාට ශකෝටි
1ව200ක් ඔා.නශේ රාජාය අමාතයාශ යට ලබා ශෙන තත්ත්වයක්
තමි ෙැන් තිශබන්ශන්.
පාර්ලිශම්න්තුශේ ිතටපු ්මහර ශජායෂථම ඇමතිවරු අා.රුදු 24ව
0 පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳලා අෙ ඇමතිකම නැතිව ශම් විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට කශඩ් යනවා. අෙ මම ගැන
කනගාටු වනවා වාශේම ලේජාා වනවා. ශම් කටුතත්ශතන් ප්ථශ්ේ
ඇමතිකමක් ගන්න පුළුවන්ෙ කියලා බලන්න තමි එතුමන්ලා
එශහම කරන්ශන්. නමුත් එශහම ශවන්න එපා. ශකොන්ෙ ශකළින්
තියාශගන මහ ජානතාවශේ ඡන්ෙශයන් පත් ශව්චර මන්ත්රීවරු
විධියට එක් එක් ශකනාශේ ශෙපතුල ඟ වැටිලාව ශලව කන
තත්ත්වයට පත් විය ුතතු නැහැ. විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ්ම්මත ශවලා ්වාම ඔබතුමන්ලාට ඔශහොම
ශනොශවි ශෙන 'ශෂොට්' එක. ඊ ඟ වතාශේ ශගෙරම යවන්න තමි
වැඩ ටික කරන්ශන් කියන කාරණයත් මම ඉතාම පැහැදිලිව
කියන්න ඕනෑ.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ්ම්බන්නව තව ශබොශහෝ ශශවල් කාා
කරන්න තිබුණත් මට ලැබී තිශබන්ශන් සීමිත කාලයක්.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක් තිශබනවා.

ගුණ එ්ථ.එ්ප. ම රික්කාර් ම හ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

විනාඩි තුනක් තිශබනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

්ැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග වයාපෘතිය අශහෝවන ක ා. ශමොකෙ ක
කරන්න තිබුශඩු ශකොශහොමෙ පිට රටින් ණය අරශගන. Light
Rail Transit Project එශකන් ශහොරකම් කරන්න බැහැ. අන්න
පූර්වාෙර් ය ලබා දීපු ිතන්ො තමි ර්ම්පාෙන ශකොමි්ම අශහෝවන
කරන්න හෙන්ශන්. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ඔබතුමිය
මට තවත් ශවලාව ශෙන්ශන් නැහැ. ශවලාව ශෙනවා නම් තවත්
ශබොශහෝ ශශ පාලන කාරණා කාා කරන්න හැකියාව තිශබනවා.
ශම් අව්ථාා ්වරණය කරන මානයශේදි මහත්වරු, ව මා
කියනවාව ්ුතන ශපන්වන්න ගිිතල්ලා ශවඩි කන ුතගය ෙැන්
නැවතත් ඇවිල්ලාි තිශබන්ශන් කියලා. විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්මත ා.ණාට පසුව
භයශකර ුතගයක් , ර්මාණය ශවනවා.
ුතගය තු ඔශි පෑනව
කැමරාව හසුරුවන ශකොට එය කල්පනාශවන් කරන්න. වැඩිපුර
කශඩ් යන ශකොටත් ්ජින් ෙ වා්ථ ගුණවර්නන වාශේ අයව මර්වින්
වනල්වා වාශේ අය මතක් කරගන්න කියලා ඔය පැත්ශත් ඉන්න
අයට මා කියන්න කැමැතිි.
මා අව්ාන ව ශයන් ශම් කාරණය කියනවා. ශම් පනත්
ශකටුම්පත ශහට ෙවශ්ේ යම් විධියකින් ්ම්මත ශවලා නීතියක්
බවට පත් ා.ශණොත්ව මා ගරු ජානාධිපතිතුමාශගන් ඉල්ලා වනටින්න
කැමැතිිව රජාාතන්ත්රවාෙය ්හ මානව , ෙහශ්ේ මූලනර්මවල
නාමශයන් ඔබට කලින් වනටි ජානාධිපතිවරුන් අක් වැඩි ව ශයන්
්රක්ෂා ක රජාාතන්ත්රවාදි මූලනර්ම ගැන ශපොඩි හරි තැකීමක්
තමන්ශේ ිතශත් ්හ ක්රියාකාරිත්වශආ තියාගන්න කියලා. එශහම
ශනොා.ශණොත්ව මතු දිනකදී ඔබ ඉතිහා්ය විවනන් ලප
ූලඩයට
ෙමි; එශහම නැත්නම් ශෙෝෂාශරෝපණයට ලක් කරි. ශම් පනත්
ශකටුම්පත ්ම්මත ා.ශණොත්ව ඉල්ලීම් කර කර බලා වනටීම පමණි
අපට කරන්න පුළුවන් එකම ශශ. එම , ්ා ශම් පනත් ශකටුම්පත
්ම්මත කරගැනීමට ඡන්ෙය ශෙන අයශගනුත් මම ඉල්ලීමක්
කරන්න කැමැතිිව අනාගතශආ දුක් ශවන්ශන් නැතිවව ශහට
ෙවශ්ේ ඡන්ෙය පාවි්චි  කිරීම ගැන කල්පනා කර බලන්න කියලා.
අව්ාන ව ශයන්ව අපි ශම් ඉල්ලීම කරන්ශන්ව අපට කරන්න
ශවනත් ශෙයක් නැති , ්ාි. ගරු ජානාධිපතිතුම, ව ඔබතුමා ඟ
ඉඳිමින් බයට ශහෝ ශවනත් ශෙයක් , ්ා ශහෝ "Yes, Sir" කිය
කියා ඔබතුමා වැරැදි පාශර් යවන අය වාශේ ශවන්න අපි කැමැති
නැහැ. එම , ්ා අපි ඔබතුමාට කියන්න කැමැතිිව හරි ශශ හරි
විධියට කරන්න කියලා. ශම් පනත් ශකටුම්පත ්ම්මත ා.ණත්
රජාාතන්ත්රවාෙයට ගරු කරන්න කියලා ඉල්ලා වනටිනවා. ශබොශහොම
්ථතුතිි.

ෆීේඩ් ම ාර්ෂේ ගුණ ්ර්  තෆොන්ත්ේකා ම හ ා

විනාඩි ශෙකක් තිශබනවා.

(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்ரசகா)

ගුණ එ්ථ.එ්ප. ම රික්කාර් ම හ ා

Sir, I rise to a point of Order.

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ප්ථවරු 4.11ට තමි මම කාා කරන්න පටන් ගත්ශත්.
ෙැන් විගණන ශකොමි්ම තියාශගන ඉඳලා ර්ම්පාෙන
ශකොමි්ම අශහෝවන කරනවා! ඇි
විගණන ශකොමි්ශමන්
කරන්ශන්ව වැඩක් ා.ණාට පසුව විගණනය කරන එක. ර්ම්පාෙන
ශකොමි්ම තිබුණාම තමි ශහොරකම් කරන එක නවත්වන්න
පුළුවන් වන්ශන්. ෙැන්ව ර්ම්පාෙන ශකොමි්ම අශහෝවන කරලා
ශමොකක්ෙ කරන්න හෙන්ශන් රජාශආ ඉහ අයටත්ව , ලනාරින්ටත්
එකතු ශවලා ඩීල් ෙමන්න පුළුවන් ුතගයක් ශගන එන්නි
හෙන්ශන්.

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ හමුො , ලනාරින්
ෙමාශගන ඉන්න එක ශවනම කාාවක්. ඔබතුමා ශපොදුශේ කියන්න
එපාව හමුො , ලනාරින් පුරුදු ශවලා තිශබන්ශන් වශට් හමුොශේ අය
ෙමාශගන වැඩ කරන්න විතරි කියලා. හමුොශේ ජානරාල්වරුන් වූ
ප්ථශෙශනක් ඇශමරිකාශේ ජානාධිපතිවරුන් ශවලා ඉඳලා
තිශබනවා. එක් ශකශනක් හමුොශේ , ල ඇනාශම් වනටියදී
ජානාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් ශවලා දිනලාව ඊට පසුව , ල ඇනාම
ගලවලා ගිිතල්ලා වැඩ භාරශගන තිශබනවා.
ිතන්ො ශපොදුශේ
එශහම කියන්න එපාව ගරු මන්ත්රීතුම, .

ගුණ එ්ථ.එ්ප. ම රික්කාර් ම හ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

Light Rail Transit Project එක අශහෝවන ක ා. අපි ්රම්භ
කරන්න කටුතතු කරපුව ලපලුනු මතින් අතුරුගිරිය ෙක්වා දිශවන
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(The Hon. S.M. Marikkar)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව-
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ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මරික්කාර් මන්ත්රීතුම, ව ශවලාව පිළිබඳ ගැටලුවක්
තිශබනවා. එම , ්ා ඉක්ම, න් කියන්න.

ගුණ එ්ථ.එ්ප. ම රික්කාර් ම හ ා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව මන්ත්රීවරයලප විධියට මට මතයක් ෙරන්න
අිතියක් තිශබනවා. මම ෙරන මතය මම රකා ක ා. එතුමා ක
පිළිගන්නත් පුළුවන්ව ශනොපිළිගන්නත් පුළුවන්.

ෆීේඩ් ම ාර්ෂේ ගුණ ්ර්  තෆොන්ත්ේකා ම හ ා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்ரசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මම

කාාවට විරුශනි. කි මම කිේශේ.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු මිතන්ෙ ්මරවනශහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මි, ත්තු
නවයක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.22]

ගුණ ම හින්ද ්ම රසිශහ ම හ ා

(மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කරපු
අව්ථාාශේ එයට පක්ෂව ඡන්ෙය දුන් ශබොශහෝශෙශනක් ශම්
්භාශේ ඉන්නවා. ඇත්ත ව ශයන්ම මමත් ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට අශනක් අය වාශේම පක්ෂව ඡන්ෙය
දුන්නා. එයට පක්ෂව තුශනන් ශෙකක ඡන්ෙයක් අපි ශම්
පාර්ලිශම්න්තුශේදී ලබා දුන්නා. හැබැිව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ක්රියාත්මක ශවන්න පටන්ගත්තාමව
ශබොශහොම අා.ල්්හගත තත්ත්වයක් රට තු ්ථාාපිත වන බව අපි
ෙැක්කා.
රනාන ව ශයන්මව ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව පිළිබඳව කාා
කරන්න මා කැමැතිි. ශමොකෙව ිතටපු ජානාධිපතිවරයාශේ
, ශයෝජිතයා හැටියට මමත් අා.රුදු කිිතපයක් ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාශේ ්ාමාජිකයලප හැටියට කටුතතු ක , ්ා මශේ ඇ්ථ
ශෙශකන් ෙැක්කාව ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව ක්රියාත්මක ා.ශඩු
ශකොශහොමෙ කියලා. ඇත්ත ව ශයන්ම තමාට බණුතරයක් නැති
අව්ථාාවකදී ිතටපු අගමැතිවරයා ශබොශහොම සපරමශීලිව විනායක
බලය ්ැහැල්ලුවට පත් කරලාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය හරහා විනායක බලය එතුමාශේ අතට ගත්තා. ඇත්ත
ව ශයන්ම ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව ශමශහයවූශආ ිතටපු
කාානායකවරයා ශනොශවි; ිතටපු අගමැතිවරයාි. ිතටපු
කාානායකවරයාත්ව ිතටපු අගමැතිවරයාත් ්මඟ ්ම්බන්න ශවලා
වනවිල් ්මාජාය ශවනුශවන් කියලා ්ාමාජිකයන් තුන්ශෙශනලප පත්
ක ා. එම තුන්ශෙනා හැමවිටම අගමැතිවරයා කියපු විධියට තමි
කටුතතු කශ ේ. ශනොශයලපත් අව්ථාාවලදී මම තත්ත්වය ෙැක්කා.
ස්්ථ තනතුරුවලට නම් ඉදිරිපත් කරන්න ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
යටශත් ජානාධිපතිවරයාට නීතයනුූලලව අව්ථාාව තිබුණත්ව
ජානාධිපතිවරයා
නම් ඉදිරිපත් ක ත්ව ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාව ශබොශහෝ අව්ථාාවලදී
නම් පිළිගත්ශත් නැහැ. ්මහර
අව්ථාාවලදී ජානාධිපතිවරයා හෑල්ලුවට ලක් කරමින් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාව කිේවාව "ශමයා හරියන්ශන් නැහැ. අපට නම්
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තුනක් එවන්න. එතශකොට අපි
තුන්ශෙනාශගන් කා.රු ශහෝ
ශතෝරාගන්නම්" කියලා. මට මතකිව අව්ථාා ශෙකකදී අපට
ඡන්ෙයකටත් යන්න වනදු ා. බව. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ
්ශුතතිය හරහා අගමැතිවරයාට අව ය විධියට බණුතරය හොගත්
, ්ා එම ඡන්ෙවලදී එතුමාට ා.වමනා අය ශතෝරා පත් කරන්න
හැකියාව ලැබුණා. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව
තීරණය
ගත්තාට පසුව ජානාධිපතිවරයාට ක හැකිව තිබු එකම කාර්ය
භාරය තමිව එම පත් කිරීම වනදු කරන එක. ඇත්තව ශයන්ම
හරහා බල අරග යට රශේ යක් හැදුණා. ිතටපු අගමැතිවරයා
එම රශේ ය සපරමශීලිව පාවි්චි  ක ා. , ්ාම අශේ රශට්
අා.ල්්හගත තත්ත්වය ඇති ා.ණා. සොහරණයක් හැටියට
ශපොලි්ථපතිවරයා පත් කරපු අව්ථාාව ග, මු.
අව්ථාාශේ
ජානාධිපතිවරයා ශජායෂථමත්වය මත තුන්ශෙනලපශේ නම් එේවා.
ඉ්ථශ්ල්ලාම
එේශේ
විරමවනශහ
කියන
, ශයෝජාය
ශපොලි්ථපතිවරයාශේ නම. එතුමා තමි ශජායෂථම , ලනාරියා.
ශජායෂථමත්වය අනුව ශෙවැ, යට වනටිශආ පූජිත් ජායසුන්ෙර
මහත්මයා. තුන්ශව, යාට ිතටිශආ ෙැනට වනටින වැඩ බලන
ශපොලි්ථපතිතුමා. අගමැතිවරයාට ා.වමනා ා.ශඩු පූජිත් ජායසුන්ෙර
ශපොලි්ථපති කරන්නි. පූජිත් ජායසුන්ෙර මහතාට ශජායෂථමත්වය
තිබුශඩු නැති ා.ණත්ව අගමැතිතුමා එතුමාට ඕනෑ විධියට එිත
බණුතරය හසුරවලා ඡන්ෙයක් තියලා වැඩි ඡන්ෙශයන් පූජිත්
ජායසුන්ෙර පත් කරගත්තා. ජානාධිපතිතුමාට කරන්න තිබු එකම
කාර්ය භාරය තමිව එම පත් කිරීම වනදු කරන එක. එශ්ේ
ශපොලි්ථපතිවරයා පත් ක ත්ව ශපොලි්ථපතිවරයා අින් කරන්න
බලය තිශබන්ශන් කාටෙ කියන එක ්ම්බන්නශයන් ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින් විධිවිනාන ශයොො
තිබුශඩු නැහැ කියා අපි ෙන්නවා. ඇත්තව ශයන්ම අෙත් ශම්
රටට ශපොලි්ථපතිවරශයක් නැහැ. වැඩ බලන ශපොලි්ථපතිවරශයක්
තමි ඉන්ශන්. ිතටපු ශපොලි්ථපතිවරයා අෙ ශරේෂථමාධිකරණයට
ගිිතල්ලා නක් කියනවා; ිතටපු ජානාධිපතිවරයා විශේරනයට ලක්
කරනවා. ඇත්තව ශයන්ම ශකන් වි ාල පාක්වක් ා.ශඩු රටටි.
පා්ථලප ඉරිො රහාරය වනශන වූ අව්ථාාශේ දී , වන ්ම්බන්නතාව
තිබුශඩු නැති , ්ා හරියාකාරව , ශයෝග , ලපත් කිරීශම්
අපහසුතාවක් පවා ඇති වනවා අපි ෙැක්කා. ිතටපු ජානාධිපතිවරයා
ශවලාශේ ශම් රශට් වනටිශආ නැහැ. හැබැිව ශපොලි්ථපතිවරයාශේ
කීකරුභාවයව වි ථවා්ය තිබුශඩු අගමැතිතුමා ශකශරිත බව අපි
ෙන්නවා. එතුමා හැම ශවලාශේම ්ම්බන්න ා.ශඩු අගමැතිවරයා
එක්කි; රශට් ජානාධිපතිවරයා එක්ක ශනොශවි. ්රක්ෂක
ශල්කම්වරයා පත් කශ ේ ිතටපු ජානාධිපතිවරයාි. ්රක්ෂක
ශල්කම්වරයා ශකළින්ම වැඩ කශ ේ ජානාධිපතිවරයාත් එක්කි.
ශම් විධියට රටක් පාලනය කරන්න බැහැ. එම බල අරග යට
ශහොඳම සොහරණයක් තමිව ශපොලි්ථපතිවරයා පත් ක ්කාරය.
තවත් සොහරණ කිිතපයක් ශෙන්න මා කැමැතිි. එො ්ර්ථික
රතිපත්ති පිළිබඳවව ්ර්ථික ක මනාකරණය පිළිබඳව කාා
කරන විටත් කියන්න තිශබන්ශන් කමි. ිතටපු අගමැතිවරයාට
්ර්ථිකය ශමශහයවන්න ා.වමනාව තිබුණා.
, ්ා එතුමා
්ර්ථික ක මනාකරණ කමිටුව කියලා කැබනට් සපකමිටුවක්
කැබනට් මඩුඩලශආත් අනුමැතිය ඇතිව පත්කර ගත්තා. එතුමා
එිත ්භාපතිකමත් ගත්තා. එතුමා ්තියකට වතාවක්
්ර්ථික
ක මනාකරණ කමිටුව රැ්ථ ක ා. රශට් ඉන්න ශල්කම්වරුන්ව
්යතන රනා, න්
එම ්ර්ථික ක මනාකරණ කමිටුවට
කැඳවලාව එතැනදී තමි තීරණ ගත්ශත්. වා ගැන ිතටපු
ජානාධිපතිවරයා ෙන්ශන් නැහැ. එම වාර්තා කැබනට් මඩුඩලයට
එේවාම තමි ජානාධිපතිතුමා ෙන්ශන්ව ශම් ශම් තීරණ ගත්තා
කියලා.
එක්තරා අව්ථාාවකදී රජාශආ බැශලප ශෙක පිළිබඳ වි ාල
්ාක්චඡාවක් කැබනට් මඩුඩලශආදී ඇති ා.ණා. අව්ථාාශේ මා
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු මිතන්ෙ ්මරවනශහ මහතා]

එම කැබනට් මඩුඩලශආ වනටියා. ශයෝජානාවක් ලැබී තිබුණාව
ශම්වාශආ ශකොට්ථ ශපෞශගලික අශ යට ශෙන්නය කියලා. ිතටපු
ජානාධිපතිවරයා එයට විරුශන ා.ණා. එතුමා කිේවාව එයට ඉඩ
ශෙන්න බැහැ කියලා. ඇත්ත ව ශයන්ම ශම්වා වනයල්ලම ්ර්ථික
ක මනාකරණ කමිටුශවන් තමි කැබනට් මඩුඩලයට ඉදිරිපත්
කරලා අනුමත කිරීම ්ඳහා පියවර ගන්න පටන් ගත්ශත්. ශමවැ, 
වි ාල අා.ලක් , ්ා තමි අන්තිමට බැරිම තැන ිතටපු
ජානාධිපතිවරයා ්ර්ථික ්භාව පිිතශටේශේ.
්ර්ථික ්භාව
පිිතශටේශේ ්ර්ථික ක මනාකරණ කමිටුව ජානාධිපතිවරයාත්
එක්ක
කිවනම
්ම්බන්නතාවකින්
ශතොරව
්ර්ථිකය
ක මනාකරණය කරන්න පටන් ගත්ත , ්ාි. අන්තිමට
්ර්ථික ්භාවටත් වැඩ කරන්න ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. එක්තරා
අව්ථාාවක ්ර්ථික ්භාශේදී MCC ගිවිසුම පිළිබඳ ්ාක්චඡාවක්
පැවැත්වූවා. මාත්
්ාක්චඡාවට ්හභාගි ා.ණා. ිතටපු
ජානාධිපතිවරයා කිේවාව ගිවිසුම අනුමත කරන්න බැහැ කියලා.
ගිවිසුම අත්්න් කරන්න ඉඩ ශෙන්න බැහැි කිේවා. එතුමා
අව්ථාාශේදී ගත්ත තීරණය තමිව ජානාධිපතිවරණයක් අත ඟ
තිශබන , ්ා
ජානාධිපතිවරණශයන් පසුව පත්වන
ජානාධිපතිවරයාට MCC ගිවිසුම පිළිබඳ තීරණයක් ගන්න ඉඩ
අව්ථාාව ශෙන්න ඕනෑය කියන එක. ශනොශයලපත් අව්ථාාවලදී
ශමවැ,  වි ාල ගැටුම් ඇති ා.ණාය කියන එක මා ෙැක්කා.
විතරක් ශනොශවි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ තවත් අක්පාක් ගණනාවක් තිශබනවා.
ිතඩැ්
පුරවන්න තමි ෙැන් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
පනත් ශකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන්. ශම් වනශකොටත්
අධිකරණ ඇමතිවරයා විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
පනත් ශකටුම්පතට ්ශශ ෝනන ගණනාවක් පිළිශයල කරලා
ශරේෂථමාධිකරණයටත් ෙැනුම් දීලා තිශබනවා.
්ශශ ෝනන
්ිතතව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පත තුශනන් ශෙකක ඡන්ෙයකින් ්ම්මත කරන්නය කියලා
මා ඉල්ලීමක් කරනවා. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟට ගරු එ්ථ.බී. දි්ානායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මි, ත්තු
10ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4. 1]

ගුණ එ්ථ.බී. දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මූලා්නය ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව විපක්ෂශආ
මන්ත්රීවරුන් වනයලුශෙනාශේම කාාවල හරය තමිව ශම් පනත්
ශකටුම්පත ශහණ භයානකිව
තුළින් ශහණ අන්නකාරයක්
පටන් ගන්නවායව අනාරු ුතගයක් ඇති ශවනවායව මහා
්ඥයනාොයකශයක් ඇති ශවනවාය කියන එක. මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, ව මා ඔබතුමියට කියන්න කැමැතිිව ශේ.්ර්.
ජායවර්නන ිතටපු ජානාධිපතිතුමා පාවි්චි  කරපු බලයටව ්ර්.
ශරේමෝ ිතටපු ජානාධිපතිතුමා පාවි්චි  කරපු බලයටව ඩී.බී.
විශේතුශග ිතටපු ජානාධිපතිතුමා පාවි්චි  කරපු බලයටව රන්ද්රිකා
බඩුඩාරනායක ිතටපු ජානාධිපති, ය පාවි්චි  කරපු බලයටව මිතන්ෙ
රාජාපක්ෂ ිතටපු ජානාධිපතිතුමා පාවි්චි  කරපු බලයට ශපොඩ්ඩක්
ශහෝ අක්වක් මි්ක් ඊට වඩා බන්දුවක්ව ෙ ම එකක්වත් වැඩි කිවනම
ශෙයක් ශම් ්ශශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත තු නැහැ කියලා.
, ්ා ශම් වනයලු කාා මවාශගනිව හොශගනි කියන්ශන්. ශම්
පනත් ශකටුම්පත භයානක යශකක්ව රාක්ෂශයක්ව මකශරක් කියලා
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ශපන්වන්න සත්්ාහ ගන්ශන්ව ිතටපු වනයලු ජානාධිපතිවරුන්ට
තිබු
බලයට වඩා පුශි  පුශි  ශශවල්වලින් ශහෝ බලය අක්
්ශශ ෝනනයක් ශගශනන අව්ථාාශේදීය කියන එක ප මුශවන්ම
මා ්ඳහන් කරන්න කැමැතිි.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව විපක්ෂය ශවනුශවන් කාා
කරන ිතටපු මැති ඇමතිවරුව මන්ත්රීවරු වනයලුශෙනාම ෙන්නවාව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් පටන් ගත්
්ඩුක්ව අ්ාර්ාකි කියලා. වනයයට 6කව වනයයට 7ක ්ර්ථික
්ශවර්නනයක් තිබු
රටක් වනයයට 2 - වනයයට 2.4 අතරට
කඩාශගන වැටුණා.
විතරක් ශනොශවිව මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමිය, . ශකොශහේ ශෙෝ රටකට පහර ශෙන්න ිතටපු
අන්තවාදින්ව ත්ර්ථතවාදින් ලශකාව ශේට හැරුශඩුව ලශකාශේ
ජාාතික ්රක්ෂාව පිළිබඳ තත්ත්වය
තරමටම කඩා වැටී තිබු
, ්ාි. රශට් විනායක බලශආ ශකොට්ක් ජානාධිපතිතුමා අශත්ත්ව
තව ශකොට්ක් අගමැතිතුමා අශත්ත්ව තව ශකොට්ක්
කාානායකතුමා අශත්ත්ව තවත් ශකොට්ක් ශකොමිෂන් ්භා
අශත්ත් තමි තිශබන්ශන්. කිවන ශකනලපට කිවනම තීන්දුවක් ගන්න
බැරුව එහාට ශමහාට කැරශකනව මහා අරාජික තත්ත්වයක් රශට්
ශගොඩ නැුව , ්ා තමිව ශකොශහේ ශෙෝ රටකට යන්න ගිය එකක්
හැරිලා ඇවිත් පා්ථලප ඉරිො රහාරය ශල් ලශකාවට කඩා වැදුශඩු
කියන එකත් මා ඔබතුමියට කියන්න කැමැතිි.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ඉශරීවනන් අපට හනාන්වා දුන්
ශ්ෝල්බරි ්ඩුක්රම වයව්ථාාව යටශත්ව ඊට ප්ථශ්ේ 1972
ජානරජා වයව්ථාාව යටශත්ව ඊට ප්ථශ්ේ 1972 ශේ.්ර්. ජායවර්නන
මැතිතුමා විවනන් ශගශනන ලෙ වයව්ථාාව යටශත් ්ශශ ෝනන එකව
ශෙකව තුන විධියට දිගටම ඇවිල්ලාව ඔක්ශකෝම යටශත් ශම්
රට පාලනය ා.ණා. හැබැිව ශම් රශට් කිවනම ෙව්ක කිවනම
විධියකින් ්ාක්චඡා ා.ශඩු නැති එක කාරණයක් තිශබනවා.
තමි ශම් ශවිත්ව පුරවැවනෙව ්රිත්ව පුරවැවනෙව ශම් රශට් විතරක්
පුරවැවනෙ කියන කාරණය. ක කවම කවොවත් -කිවනම ෙව්ක්ාක්චඡා ශවලා නැහැ. හැබැිව 2014 ෙහනවවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාවාට ප්ථශ්ේ ශම්ක වි ාල
මාතෘකාවක් ා.ණා. ෙැන් ශම් ශවලාශේ ශම්ක රශට් ශලොලප
මාතෘකාවක් ශවලා. ෙැන් ශමොකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන් මම අශේ
ශම් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා වනයලුශෙනාටම කියන්න කැමැතිිව 19(2ව
1942ව 1946ව 1960ව 1964ව 1970ව 1977 ්ඩුක්වල ශමොන තරම්
ශවිත්ව පුරවැවනයන් ිතටියාෙ කියලා බලන්න කියලා.
මට මතකිව මම වි ථවවිෙයාල ශිෂයයලප හැටියට ිතටපු
කාලශආව 197 දී මම ශලෝක බලවතුන්ශේ ්ාම ්ම්ශම්ලනයට
්හභාගි ා.ණා. කාලය රුවනයාශේ ්ථවර්ණමය ුතගයව ශබ්ර්ථශනේ
ජානාධිපතිවරයා යටශත්.
කට එක්්ත් ජාාතීන්ශේ මහා
මඩුඩලයට වඩා වි ාල රාජාය නායක පිරි්ක් කැඳවා තිබුණා.
ශවලාශේ මාඕ ශ්ේතුශව කිම් විල්ශ්ොන්ව රැ්ථශතෝ වැ,  වශම්
නායකයන් වාශේම බ්රිතානය අගමැතිතුමාව රශ අගමැතිතුමාව
ජාර්මන් අගමැතිතුමා එශහමත් ඇවිල්ලා ිතටියා. කට ශම් රටින්
20ශෙනලපශගන් ුතත් කඩුඩායමක් ගියා. එො අන්තර් වි ථවවිෙයාල
ශිෂය බල මඩුඩලශආ ්භාපති හැටියට මමත් කට ගියා.
කඩුඩායම ශමශහයවූශආ එො ිතටපු ශජායෂථම ඇමතිවරයලප වූ ටී.බී.
සුබවනශහ මහතාි. ක , ශයෝජානය ක ා ්ම්මාජා පක්ෂශආ
බර්නාඩ් ශ්ොි්ා ඇමතිතුමා. ශෙෝථතර එ්ථ. . විරමවනශහ
මැතිතුමා ශකොමිුත, ්ථට් පක්ෂ නායකයා හැටියට එයට ්හභාගි
ා.ණා. එයට මන්ත්රීවරු පහශ ෝථශෙනලප ගියා. ලශකාශවන් ශිෂය
නායකයා හැටියට මම ගියා; තරුණ නායකයා හැටියට ලපමාර
රූපවනශහ ගියා. එතුමා විවාහ වූ අලුතමි කට ්හභාගි ා.ශඩු. එක
ශවලාවකදී මට ගිය අයශේ පා්ථශපෝට් ශ්ේරම එකතු කරන්න
ඕනෑ ා.ණාව රුවනයානු , ලනාරියලප ඉල්ලපු , ්ා. මූලා්නාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව මම ඔබතුමියට කියන්න කැමැතිිව
ගිය
මන්ත්රීවරුන් ශෙොශ ෝථශෙනාශගන් හත් ශෙනලපටම තිබුශඩු
බ්රිතානය පා්ථශපෝට් බව.
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වාශේමව 1971 වි ථවවිෙයාල වහලා තිශබන කාලශආ මම
අශේ පක්ෂ නායකයලපශේ ෙරුශවක් එක්ක ජාර්ම, යට ගියා.
යන ශකොට එයාට තිබුශඩු බ්රිතානය පා්ථශපෝට් එකක්. මම
එයාශගන් ඇණුවාව නායකතුමාට තිශබන පා්ථශපෝට් එක ගැන.
එතශකොට කිේවාව "එයාට පා්ථශපෝට් ශෙකක් තිශබනවා" කියලා.
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මුෙල් ඇමතිවරු ිතටියාව ශවිත්ව පුරවැවනභාවය
තිශබන. විශශ
කටුතතු පිළිබඳ ඇමතිවරු වනටියාව ශවිත්ව
පුරවැවනභාවය තිශබන. එො ශම්වා ගැන කාා ා.ශඩු නැහැ.
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ අශේ ජානාධිපතිතුමා ශවිත්ව පුරවැවනයලප
හැටියට ශන්ෙ ්රක්ෂක ශල්කම් ා.ශඩු ශමොකක්ෙ ශව්චර වරෙ
ඇශමරිකාවත් රභාකරන් ශිරාගන්න ෙැඟලුවා. හැබැිව එො
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ ්රක්ෂක ශල්කම්වරයා ්ැලුණාෙ එො
්ර්ථික ්ශවර්නන කටුතතු භාර ඇමතිවරයා හැටියට ිතටිශආ
බැවනල් රාජාපක්ෂ මැතිතුමා. එතුමාට ශවිත්ව පුරවැවනභාවය
තිශබනවා. ශමොකක්ෙ ා.ශඩු
කාලපරි්චශේෙය ශම් රශට්
්ර්ථිකශආ ්ථවර්ණමය ුතගය. [බානා කිරීමක්] ඔේව වනයයට 6.7ක
්ර්ථික ්ශවර්නනයක් වාශේමව රශට් ෙ ශශශීය , ෂථපාෙනය
බලියන 17 වනට 72 ෙක්වා ඉහ ගියා. එශහම නම් ක ්ථවර්ණමය
ුතගය ශනොශවිෙ බලියන 16ව 17 අතර ිතර ශවවී තිබු
ෙ
ශශශීය , ෂථපාදිතය බලියන 72කට ඉහ ගියා. එො ්ර්ථික
්ශවර්නන ඇමතිවරයා කා.ෙ බැවනල් රාජාපක්ෂ මැතිතුමා.
දුේපත්කම වනයයට 12 ඉඳලා 6ට පහ ගියා. කා.ෙව ්ර්ථික
්ශවර්නන ඇමතිවරයා ්මෘශධි වයාපාරය මම , ර්මාණය කරපු
වයාපාරයක්. ක අපි මහාරාර්ය යූසු ථශේ "ග්රාමීන්" වැඩ්ටහනව
මහාරාර්ය පාර්ක්ශේ "්ැමුශවල් ශඩොශ" වැඩ්ටහනව ඊරායලශආ
තිබු
"කිබුට්්ථ" වැඩ්ටහනව ශක්රලශආ තිබු
"ශ්ේවා"
වැඩ්ටහන - ශම් ශ්ේරම - දිහා බලලා තමි හැදුශේ. ක හරියට
ශත්රුම් අරශගන ශමශහයවූවා. , ්ා ශම් රශට් විරැකියාවත් අක්
ා.ණා; දුේපත්කමත් අක් ා.ණා. ්ර්ථික ්ශවර්නනය ශේගශයන්
ඉහ ට ගියා. ශම්වා ්ැබෑ තත්ත්වයන්.
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කාා කරනවා. ෙැන් වනයල්ලටම ්ශශ ෝනන ශේනවා. විගණන
ශ්ේවා පනතව ර්ම්පාෙන පනත ඉවත් ක ාම අපි නැවත යන්ශන්
1972ට. 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ විගණනයත් තිබුණාව
ර්ම්පාෙනයත් තිබුණාව වනයල්ලම තිබුණා.
ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order.

ගරු එ්ථ.බී. දි්ානායක මන්ත්රීතුම, ව මට ඔබතුමාශගන්මි
ශම් ර ථනය අහන්න ඕනෑ. ශවිත්ව පුරවැවන ර ථනය ්ම්බන්නශයන්
අෙ ජායන්ත කැටශගොඩ මන්ත්රීවරයා විමල් වීරවශ මන්ත්රීතුමාට
ගහන්න ගිිතල්ලා තිශබනවා.
ගැන ඔබතුමා ශමොනවා ශහෝ
ෙන්නවාෙ එශහම නැත්නම්
ගැන ශමොනවා ශහෝ අෙහ්ක්
තිශබනවාෙ

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

වා අපි බලා ගන්නම්. ක point of Order කක් ශනොශවි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟට ගරු රාල්්ථ , ර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
මි, ත්තු 10ක කාලයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 5.41]

ගුණ චාේ්ථ ියර්ම ලනාදන් ම හ ා
ශවිත්ව පුරවැවනකම පිළිබඳව ශකොශහේ ශහෝ ශමොකක් හරි
ර ථනයක් තිබුණාෙ අපි ශහොඳටම ෙන්නවාව ක ශගනාශේ
ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමා නවත්වන්නව ිතර කරන්න වාශේවම
බැවනල් රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ිතර කරන්න බව. ක කරන්න තමි
ශගනාශේ. ව්ර 0ක්ව පැවැති ජානාධිපති අශේක්ෂකශයක් විය
හැකි අවම කාල සීමාවව ව්ර 4 ෙක්වා අරශගන ගිශආ ඇි
නාමල් රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ිතර කරන්න. ජානාධිපති අශේක්ෂකයලප
ව ශයන් ඉදිරිපත් ශවන්න ශෙවතාවකට වඩා බැහැ කියන සීමාව
ශගනාශේ කා ්ඳහාෙ මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා විරාම
ගන්වන්න. එම , ්ා මම කියන්ශන්ව පළිගන්න හෙපු ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයව කියන්ශන්ව ජානාධිපති අශේක්ෂකශයක්
විය හැකි අා.රුදු 4 සීමාවව ජානාධිපති අශේක්ෂකශයක් ශවන්න
ශෙවතාවකට වඩා බැහැ කියන සීමාවව ශවිත්ව පුරවැවනභාවය කියන
කාරණය යන වා වනයල්ලම අරශගන ලප ූලඩයට විවන කරනවා
හැශරන්න ශවන කරන්න ශෙයක් නැහැ. හැබැිව අපි එශහම කශ ේ
නැහැ. එශහම කරන්ශන් නැතිව අක් ක අා.රුදු 4 පිළිගත්තාව
ජානාධිපති අශේක්ෂකශයක් ශවන්න ශෙවතාවකට වඩා බැහැ
කිේවාම කත් පිළිගත්තා. මම අව්ාන ව ශයන් කියන්න
කැමැතිිව හැම ශකශනක්මව-

ගුණ තුෂාර ඉඳුියේ අම රත්ේන ම හ ා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව-

ගුණ එ්ථ.බී. දි්ානායක ම හ ා

(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට තිශබන්ශන් තව විනාඩියක කාලයක්
විතරි. ෙැන් ශම් වනයලුශෙනාම විගණනය හා ර්ම්පාෙනය ගැන

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
அரசியலகமப்புக்கான 20ஆவது திருத்தம்மீதான விவாதம்
இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் நகடதபற்றுக் தகாண்டிருக்
கின்றது. இந்த விவாதத்தில் ஆளும் கட்சிகயச் சார்ந்தவர்களும்
எதிர்க்கட்சிகயச் சார்ந்தவர்களும் 19ஆவது திருத்தச் சட்டம்,
20ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம் என்பவற்றின் நன்கம, தீகமகள்
ததாடர்பாகத் தங்களுகடய கட்சி சார்ந்து ரபசுவகத
அவதானிக்கும்தபாழுது இது ஓர் அரசியல் பைி தீர்க்கின்ற
களரமா என எண்ணத் ரதான்றுகின்றது. உண்கமயில், இந்த
அரசாங்கம் நாட்டு மக்களுக்குப் தபாருத்தமான ஓர் அரசியல்
யாப்பு மாற்றத்கதக் தகாண்டுவரரவண்டும். அதனூடாகத்
தான் இந்த
நாட்கட முன்ரனற்ற முடியும். இருபதாவது
திருத்தத்தினூடாக ஜனாதிபதிக்கான அதிகாரங்கள் கூடுதலாக
வைங்கப்படுகின்றரபாது
நாடு
முன்ரனறுதமன்று
கூறமுடியாது.
ரஜ.ஆர்.
ஜயவர்தன
அவர்களால்
உருவாக்கப்பட்ட
நிகறரவற்று
அதிகார
ஜனாதிபதி
முகறயிலான அரசியல் யாப்பின் பிற்பாடு, அதாவது
1978இன்
பிற்பாடு,
ஐக்கிய
ரதசியக்
கட்சிகயச்
சார்ந்தவர்ககளவிட
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிகயச்
சார்ந்தவர்கள்தான் கூடுதலான தடகவ நிகறரவற்று அதிகார
ஜனாதிபதிகளாக இருந்திருக்கிறார்கதளன்று இன்று காகல
தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் இந்தச் சகபயில் கூறினார்.
நிகறரவற்று அதிகார ஜனாதிபதி இருந்தால்தான் நாட்கடக்
கட்டிதயழுப்ப முடியும் என்பதல்ல. 1978 ஆம் ஆண்டின்
அரசியலகமப்பில்
காணப்படுகின்ற
முழுகமயான
ஒற்கறயாட்சித் தன்கம காரணமாகத்தான் வடக்கு, கிைக்கில்
தமிைர்கள் அைிக்கப்பட்டார்கள்; அவர்களுகடய நிலங்கள்
பறிக்கப்பட்டன; அவர்களுகடய கலாசார அகடயாளங்கள்
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු රාල්්ථ , ර්මලනාෙන් මහතා]

அைிக்கப்பட்டன. தமிைர்கள் வாழ்வதற்ரக ரகள்விக்குறியாக
இருக்கின்ற பிரரதசங்களாக இன்று வடக்கு, கிைக்குப்
பிரரதசங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்தப் புதிய அரசாங்கம்
சகல மக்களும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய ஒரு புதிய அரசியல்
யாப்கபக் தகாண்டுவர ரவண்டுதமன்பது என்னுகடய
கருத்தாக இருக்கின்றது.
அரசியலகமப்பின்
19ஆவது
திருத்தத்துக்கு
இந்தப்
பாராளுமன்றத்தில்
நாங்கள்
ஆதரவளித்திருந்ரதாம்.
ஏதனன்றால், தனி நபாிடம் இருக்கின்ற அதிகாரங்ககளப்
பரவலாக்குகின்ற தன்கம அதில் இருந்தது. இன்று நீங்கள்
தகாண்டுவந்திருக்கின்ற 20ஆவது திருத்தச் சட்டமூலத்திற்கு
எங்களால் ஆதரவாக வாக்களிக்க முடியாது.
உங்கள்மீது
எங்களுக்குத் தனிப்பட்ட ரகாபம் எதுவுமில்கல. நாங்கள்
ரகட்பது என்னதவன்றால்,
எங்களுகடய மக்கள் இந்த
நாட்டில் சுபிட்சமாக வாைக்கூடிய வககயில் ஓர் அரசியல்
யாப்கப நீங்கள் மிக விகரவில் தகாண்டுவர ரவண்டும்
என்றுதான். 2021ஆம் ஆண்டு முடிவதற்குள் புதிய அரசியல்
யாப்பு
மாற்றதமான்று
இலங்ககயில்
தகாண்டுவரப்
படுதமன்று
தகௌரவ
பிரதமர்
அவர்கள்
கூறினார்.
அப்படிதயாரு
அரசியல்
யாப்பு
மாற்றம்
வரும்ரபாது
தமிைர்களுகடய கருத்துக்ககளயும் உள்வாங்கி அதகன
ரமற்தகாள்ள ரவண்டுதமன்று நான் கூற விரும்புகின்ரறன்.
தகௌரவ
தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
ஒன்பது மாகாணங்களும் பிாிபடாமல் இருக்க ரவண்டுமாக
இருந்தால் நிகறரவற்று அதிகார ஜனாதிபதி முகறகம இருக்க
ரவண்டுதமன்று இன்று இந்தப் பாராளுமன்றத்தில்
பலர்
கூறினார்கள். எங்களுகடய அயல் நாடான இந்தியாவின்
அரசியல் யாப்புத் ததாடர்பான ஒருசில விடயங்ககள நான்
உங்களுகடய கவனத்திற்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்ரறன்.
தமிைர்களாக இருக்கலாம்; சிங்களவர்களாக இருக்கலாம்;
முஸ்லிம்களாக இருக்கலாம்! நமது இலங்ககயினுகடய
தாய்நாடு இந்தியாவாகும். இந்தியாவில் 28 மாநிலங்களும் 9
யூனியன் பிரரதசங்களும் இருக்கின்றன. மிகப் தபாிய நாடான
அந்த நாட்டில்கூட நிகறரவற்று அதிகார ஜனாதிபதி
முகறகம இல்கல. அங்ரக 28 மாநிலங்களுக்கும் 9 யூனியன்
பிரரதசங்களுக்கும் அதிகாரங்கள் பகிரப்பட்டு, பாராளுமன்
றத்துக்கும் பிரதமருக்கும் முழுகமயான அதிகாரமளிக்கப்பட்ட
ஒரு நாடாகத்தான் இந்தியா இருக்கின்றது. இந்தியாவினுகடய
தபாருளாதார வளர்ச்சிகய நாங்கள் சற்றுப் பார்க்கரவண்டும்.
ஏதனன்றால், எங்களுக்கு மிக அருகிலிருக்கின்ற, ஆசியாவில்
பலம் தபாருந்திய ஒரு நாடு இந்தியாவாகும். ஆகரவ,
இந்தியாவினுகடய அரசியல் யாப்கப ஒத்த அரசியல் யாப்கப
இலங்ககயில் உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சி தசய்ய
ரவண்டும். அகதவிடுத்து, மாகாணங்கள் பிாியாமலிருப்பதற்கு
நிகறரவற்றதிகாரமுள்ள ஜனாதிபதி ரவண்டும், Easter
Sunday
தாக்குதல்
ரபான்ற
தாக்குதல்ககளக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கு நிகறரவற்றதிகாரமுகடய ஜனாதிபதி
ரவண்டும் என்று ஒருசில நண்பர்கள் தங்களுகடய கருத்துக்
ககள முன்கவத்திருந்தார்கள்.
இந்திய நாட்டில் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மும்கப தாஜ்
ரஹாட்டலில்
பயங்கரவாதிகளுகடய
தாக்குதல்
நகடதபற்றது. அந்தத் தாக்குதலின் பிற்பாடு அந்த அரசாங்கம்
அகதக் காரணங்காட்டி நிகறரவற்றதிகாரமுகடய ஜனாதிபதி
முகறகமகயக்
தகாண்டுவர
ரவண்டுதமன்று
நிகனக்
கவில்கல.
அந்த
நாட்டில்
யாரும்
அப்படிதயாரு
ரயாசகனகயயும் தசால்லவில்கல. இந்த விவாதத்தின்ரபாது
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ஒவ்ரவார் உறுப்பினரும் தங்களுகடய கட்சி சார்ந்த
விடயங்ககளக் கூறுகிறார்கரள ஒைிய, இந்த நாட்டிலிருக்
கின்ற மக்கள் எதிர்காலத்தில் நன்கம தபறக்கூடிய வககயில்,
எதிர்காலத்தில்
எங்களுகடய
இலங்ககவாழ்
மக்கள்
சுபிட்சமாக, இன ஒற்றுகமயாக, தங்கள் தங்களுகடய இன,
மத, தமாைி, கலாசார அடிப்பகடயில் வாைக்கூடிய வககயில்
ஓர்
அரசியல்
யாப்கப
உருவாக்க
ரவண்டுதமன்று
கூறுகிறார்களில்கல. அந்தச் சிந்தகன அவர்களில் பலாிடம்
இல்கல.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
இன்னுதமாரு
விடயத்கதயும்
நான்
இங்கு
கூற
விரும்புகின்ரறன். 1978ஆம் ஆண்டு முன்னாள் ஜனாதிபதி
ரஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்களால் நிகறரவற்றதிகாரமுகடய
ஜனாதிபதி முகறகமகயக் தகாண்ட அரசியல் யாப்பு
உருவாக்கப்பட்டரபாது பாராளுமன்றத்தில் அவருகடய கட்சி
5/6 தபரும்பான்கமப் பலத்துடன் இருந்தது. இன்று 42
வருடங்களின் பிற்பாடு, ஐக்கிய ரதசியக் கட்சியின் ஒரு
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கூட இந்தப் பாராளுமன்றத்தில்
இல்கல.
இகத
நான்
தங்களுகடய
கவனத்துக்குக்
தகாண்டுவர விரும்புகின்ரறன். அந்த அரசியல் யாப்கப
உருவாக்குவதில்
பிகைவிட்டிருப்பதாகவும்,
இலங்ககக்கு
சமஷ்டி
முகறயிலான
ஓர்
அரசியல்
யாப்புத்தான்
தபாருத்தமானதாக இருக்குதமன்றும் முன்னாள் சனாதிபதி
ரஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன அவர்கள் தனது இறுதித் தறுவாயில்
கூறியதாக நான் அறிகிரறன். இந்த 20ஆவது திருத்தம்
எங்களுகடய மக்களுக்குப் தபாருத்தமானதாக இல்கல.
எனரவ, எங்களுகடய மக்கள் சுபிட்சமாக வாைக்கூடிய
வககயில், ஓர் அரசியல் யாப்பு மாற்றத்கத மிக விகரவில்
இந்த
அரசாங்கம்
தகாண்டுவர
ரவண்டும்
என்ற
ரகாாிக்கககய இங்கு நான் முன்கவக்கின்ரறன். நன்றி.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු කනක ශහේරත් රාජාය අමාතයතුමා.

ගුණ එ්ප.යූ.එ්ප. අලි ්ේරි ම හ ා

(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி)

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ඊට ශපර මට ශකටි
අව්ථාාවක් ශෙන්න.
ගරු රාල්්ථ , ර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමාශේ කාාශේ දී රකා
ක ාව අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශගශනන්නට ඕනෑය කියන
කාරණය. අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ්ෑදීම ්ඳහා අපි
ෙැනටමත් පියවර ශගන තිශබනවාය කියන කාරණය මම එතුමාට
කියන්නට ඕනෑ. ්ඳහා විශවත් මඩුඩලයක් පත් කර තිශබනවා.
එම විශවත් මඩුඩලය ෙැනටමත් ක්රියාත්මක ශවනවා.
්ඳහා
ඔබතුමන්ලාශේ අෙහ්ථ ලබා ශෙන්න කියන කාරණය අෙ ගැ්ට්
පත්රශආ ්හ පුවත් පත්වල ප කර තිශබනවා. ඔබතුමන්ලාශේ
විවින අෙහ්ථ ඉදිරිපත් කිරීම ්ඳහා අපි අව්ථාාව ලබා දීලා
තිශබනවා. එම කමිටුවට වනයලු ශ්රී ලාශකිකයන් ්වරණය වන
විධියට වනශහලව ද්රවිඩව මු්ථලිම් ්ාමාජිකයන් ඇතු ත් කරලා
තිශබනවා.
වාශේමව එම කමිටුව තු විවින ක්ශෂේත්රවල අය
ඉන්නවා. පුරුෂයන් ්හ කාන්තාවන් ඉන්නවා. ඔබතුමාශේ
අෙහසුත් එම කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට ප්ථශ්ේ අපි නැවත
වතාවක් පාර්ලිශම්න්තුව ්ම්බන්න කරශගන අලුත් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවක් ලබන අා.රුශෙට ශපර ඉදිරිපත් කිරීම ්ඳහා කැප
ශවලා ඉන්නවාය කියන එක මම වගකීශමන් ුතතුව ඔබතුමාට
රකා කරනවා.
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ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කනක ශහේරත් රාජාය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට මි, ත්තු 2ක
කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.40]

ගුණ කනක තහේර්  ම හ ා (්ම ාග්ප වතු ප්රති්ශ්ථකරණ
ත්  හා රබර් වතු ආශ්රි තභෝග වගා ්හ කර්ම ාන් ධාලා
නවීකරණය හා ත්  හා රබර් අපනයන ප්රවර්නන රාජය
අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு கனக ரஹரத்
கம்பனித் ரதாட்டங்ககள
மறுசீரகமத்தல், ரதயிகல மற்றும் இறப்பர் ரதாட்டங்கள்
சார்ந்த பயிர்ச்தசய்கக, ரதயிகலத் ததாைிற்சாகலககள
நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் ரதயிகல மற்றும் இறப்பர்
ஏற்றுமதி ரமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Kanaka Herath - State Minister of Company
Estate Reforms, Tea and Rubber Estates Related Crops
Cultivation and Factories Modernization and Tea and
Rubber Export Promotion)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව ශම් අව්ථාාශේ මට වරන
කිිතපයක් කාා කරන්න අව්ථාාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියට
්ථතුතිවන්ත ශවනවා.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ගැනි අපි අෙ විවාෙ
කරන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම එො ජානාධිපතිවරණ ශේදිකාශේ දී
වාශේම මහ මැතිවරණ ශේදිකාශේ දීත් ජානතාවශගන් ක
රනානම ඉල්ලීම තමි ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ඉවත් කිරීම ්ඳහා ක්තිය ලබා ශෙන්න කියන
කාරණය. ක ශත්රුම් ගත්ත ජානතාව පසුගිය මහ මැතිවරණශආදී
අපට තුශනන් ශෙකක බලයක් ලබා දුන්නා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉවත් කරලාව රටට ගැ ශපන විධියටව
්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ අර්බුෙ නැතිවන ්කාරයට විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශේන්නි ජානතාව ජාන වරම
අපට ලබා දුන්ශන්. අෙ ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන් , ්ාි.
විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරශයක් කිේවාව අපි විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාවාට , වැරදි ්කාරයට තුශනන්
ශෙකක බලයක් අපට නැහැ කියලා. අපි අහනවාව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශේනශකොට තුශනන් ශෙකක
බලයක් එතුමන්ලාට තිබුණාෙ කියලා. ටීඑන් එශක් රාල්්ථ
, ර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමා කිේවාව "අපට විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අො
නැහැව අපට ඕනෑ අලුත්
වයව්ථාාවක්" කියලා. ෙැන් අධිකරණ අමාතයතුමා කිේවාව නව
වයව්ථාාවක් හෙනවා කියලා. එම , ්ා අපි ඔබතුමන්ලාශගන්
ඉල්ලීමක් කරනවාව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයටත්
්හශයෝගය ලබා ශෙන්න කියලා.
තවත් මන්ත්රීවරශයක් කිේවාව අෙ අශේ අග්රාමාතයවරයා ර, ල්
විරමවනශහ මහත්මයා ශනොශවි කියලා. ඔේව ක ඇත්ත. නමුත්ව
එො ජානාධිපති ්හ අගමැති අතර තිබු ගැටුම , ්ා ශම් රශට් වනදු
වූ විනා ය අප වනයලුශෙනාම ෙන්නවා. අෙ ජානාධිපති ්හ
අග්රාමාතයවරයා ්ශහෝෙරත්වශයන් කටුතතු කරනවා. නමුත්ව
අනාගතශආදී -තව අා.රුදු 4කින්ව 10කින්ව 14කින්- අග්රාමාතයවරයා
්හ ජානාධිපතිවරයා ශවන්ථ වන්න පුළුවන්. එතශකොටව ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය තුළින් පසුගිය අා.රුදු 4
තු අශේ රශට් ඇති වූ අර්බුෙය නැවත ශම් රශට් ඇති ශවන්න ඉඩ
ශෙන්න බැහැ. ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය තිබුශණොත් විශ ේෂශයන්ම
අශේ ජාාතික ්රක්ෂාවට ර ථනයක් ශවන්න පුළුවන්.

1560

ශපොලි්ථපතිවරයාට ්රක්ෂක කා.න්්ලයට යන්න බැහැ.
අග්රාමාතයවරයා කියනවාව ්රක්ෂක කා.න්්ලයට එතුමාට
්රානනා කශ ේ නැහැ කියලා. ජානාධිපතිවරයා කියනවාව රජාශආ
කටුතතු කර ශගන යන්න අග්රාමාතයවරයා එතුමාට අව්ථාාව ලබා
දුන්ශන් නැහැ කියලා. අන්න
වාශේ කාරණා , ්ා තමි
විශ ේෂශයන්ම විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
ශගනැත් තිශබන්ශන්. අශේ ්ඩුක්වට තුශනන් ශෙකක බලයක්
තිශබනවා. අපි ශම් පනත් ශකටුම්පත ලපමන්ත්රණකාරිව හොශගන
්ම්මත කර ගන්න යනවා ශනොශවි.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අනුවව අා.රුදු
හතරහමාරක් යනතුරු පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්න බැහැ. එො
පාර්ලිශම්න්තුව විවනශරේශේ නැත්නම් ඔබතුමන්ලා වනයලුශෙනාට
ශගෙර යන්න ශවන්ශන් තුශනන් ශෙශක් බලයක් අපි ලබාගත්තාට
ප්ථශ්ේ කියලා අපි කිේවා. අපි එය ඉෂථට ක ා. ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශවන්ථ ක ුතතුය කියන
තැනට ඇවිල්ලා ජානතාව අපට ඡන්ෙය දුන්නා.
අෙ විපක්ෂය රශට් බයක් ඇති කරන්න කටුතතු කරනවා.
ජානාධිපතිවරණශආදී කිේවාව ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ මැතිතුමා
කියන්ශන් "ිතට්ලර්" ශකශනක් කියලා. කාධිපතිශයක් ඇවිල්ලා
සුළු ජාාතීන්ට එශහම නැත්නම්ව ෙමි ජානතාවටව මු්ථලිම් ජානතාවට
කරෙර කරි කිේවා. මම ිතතන විධියටව එකම රරඩුඩ
ක්රියාවක්වත් වනදු ශනොවූ ඉතිහා්ශආ එකම මැතිවරණය පසුගිය මහ
මැතිවරණයි.
ශම්
විවනවන
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය
්ම්බන්නශයනුත් ජානාධිපතිවරයා ඉතා ්ශශේදීව කටුතතු කරලා
තිශබනවා. ජානාධිපතිතුමා ජාාතික බලශේග කියන කාා අහලා
තිශබනවා. ශබෞශන නායකයන් ්හ අශේ රශට් වනටින අශනලපත්
්ගමික නායකයන්ශේ ඉල්ලීම්වලට ඇණුම් කන් දීලා තමි
එතුමා එශ්ේ ්ශශේදීව කටුතතු කරලාව ශමම පනත් ශකටුම්පතට
අව ය ශවන්ථ කිරීම් කරලා තිශබන්ශන්.
හැම පැත්තක් ගැනම බලනව ශශ පාලන ව ශයන් ක්තියක්
තිශබන අග්රාමාතයවරශයක් අපට ඉන්නවා. වනයලුශෙනා ්ම්බන්න
කර ශගන අශේ රශට් ජාාතික අව යතාවක් හැටියට ්ලකා ශම්
කටුතත්ත ඉෂථට කරන්න එතුමාට අෙ අව්ථාාව ලැබී තිශබනවා.
පසුගිය කාලශආ විපක්ෂශආ කඩුඩායම ශබොර දිශආ මාළු
බාන්න හැදුවා. විවාෙවලදීත්ව මානයවලටත් විපක්ෂය කිේවාව ශම්
්ශශ ෝනනශයන් ඇමති මඩුඩලය වැඩි කරනවා කියලා. නමුත්ව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය යටශත් ඇමතිවරු
9(ක් ිතටපු ්ඩුක්වක් එො තිබුශඩු. අෙ ්ශඛ්යාව 70ට අක් කර
තිශබනවා. අපි
ක ශවන්ථ කරන්ශන් නැහැ. එම , ්ාව
්ශශ ෝනනවලදී ජානතාව ඉල්ලූ
කාරණා ටික අපි ඉෂථට කර
තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ඇමති මඩුඩලශආ එකතුව 70ක් ෙක්වා
අක් කර තිශබනවා.
තමුන්නාන්ශ්ේලා හදිවන පනත් ගැන කාා ක ා.
්ම්බන්නශයන් ශම් රශට් ශලොලප බයක් ඇති කරන්න හැදුවා.
නමුත්ව
කාරණය අෙ අපි ශවන්ථ කර තිශබනවා. විගණනය
ගැනත් අ්තය ශශවල් කිේවා. අෙ ශම් ්ශශ ෝනනවලට
කාරණයත් ඇතු ත් කර තිශබනවා.
ඊ ඟටව පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීම ්ම්බන්නශයන් අපි
ඉතා වැෙගත් ශයෝජානාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිශබනවා. අා.රුශෙක්
ශනොශවිව අා.රුදු ශෙකහමාරක් ෙක්වා එම කාලය වැඩි කරන්න
කටුතතු කිරීමත් ඉතාම වැෙගත්.
්ම්බන්නශයන් අශේ මහා
්ශ රත්නය ඉල්ලීම් ක ා. ජාාතික බලශේග ්හ වියතුන් ෙ
ඉල්ලීම ක ා.
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[ගරු කනක ශහේරත් මහතා]

රශට් ජානාධිපතිවරයා හැටියට ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ
මැතිතුමාත්ව වාශේම අග්රාමාතයතුමා ඇතුළු ශම් රජායත් , තරම
ජානතාවට ඇණුම්කන් ශෙන බව අෙ ඔේපු කර තිශබනවා. ශම්
්ඩුක්ව හෙපු අශේ මිත්රයන්ශේ විශේරන අහලාව විශේරනවලට
අනුව
අව ය කරන ්ශශ ෝනන විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට ඇතු ත් කරන්න පුළුවන් නම් ක තමි වැෙගත්
ශවන්ශන්. අශේ මිත්රයන්ශේ විශේරන අහනවා මි්ව අපට විරුශනව
ඉන්නව රටට විරුශනව ිතටපු කඩුඩායම්වල විශේරන අහලා වැඩක්
නැහැ. අපිත් එක්ක ිතටපු කඩුඩායම් තමි අපට තුශනන් ශෙකක
බලයක් ලබා ශෙන්න කටුතතු කශ ේ.
මිත්රයන් කියන එක අපි
අහනවා. අෙ අපි තැනට ඇවිල්ලා තිශබනවා. ්ශශේදීව කටුතතු
කරමින්ව ්ඩුක්වක් විධියට අපට ඉදිරි වැඩ කටුතතු ක්රියාත්මක
කරන්න පුළුවන්.
මන්ත්රීතුමන්ලා ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව ගැන කාා ක ා.
ඊ ඟටව පුරවැවනභාවය ගැන කාා ක ා. එො ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්භාශේ ිතටපු වනවිල් පුශගලයන් අතරත් ලශකාශේ පුරවැවනභාවය
නැති අය ිතටියා. පාර්ලිශම්න්තුශේත් එශහම අය ිතටියා. කට
ෙඬුවම් ලැබුශේ ගීතා ලපමාරවනශහ මන්ත්රීතුමිය විතරි. ඊට වඩා අය
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා කියලා අපි ෙැන ශගන ිතටියා.
ශවිත්ව පුරවැවනභාවය තිශබන අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිතටියා.
අෙත් ඉන්න පුළුවන්. ශම්ක අනව ය ගැටලුවක් ඇති කිරීම ්ඳහා
ඉදිරිපත් ක කාරණයක් හැටියටි මා ෙකින්ශන්.
අපි මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව ගැන කාා කරනවා.
ශකොමිෂන් ්භා තිබුණා. වා ්ථවාධීනෙ කියන එක අෙ රශට්
ජානතාව ෙන්නවා. එො මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාශේ ිතටපු
්ාමාජිකශයක් මැතිවරණයක් තියන ශකොට කට විරුශනව ස්ාවි
ගියා.
්ථවාධීනි කියා ගත්ත මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාව පසුගිය
අා.රුදු පහ තු දී මැතිවරණ ශකොමිෂන් ්භාවක් ශල් ශනොශවි
අපි ෙැක්ශක්. කව මැතිවරණ ශනොපැවැත්වූ ශකොමිෂන් ්භාවක්
ා.ණා. හැම ශකශනලපශේම ්හශයෝගශයන් අපි විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
්ම්මත
කර
ගන්නවා.
ක
අ, වාර්යශයන්ම කරනවා. අශේ රටට ගැ ශපන වයව්ථාාවක්
ශගන ශම් කාර්යශආදී අපි වනයලුශෙනාම අත්වැල් බැඳශගන
කටුතතු කරමු කියන ඉල්ලීම කරමින්ව මා , හඬ ශවනවා. ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. (Dr.) Suren Raghavan, please. You
have nine minutes.
[பி.ப. 5.58]

ගුණ (ආචාර්ය) සුතර්න් රාඝවන් ම හ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுரரன் ராகவன்)

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)

மிக்க நன்றி. தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர்
அவர்கரள, வரலாற்று முக்கியமான இந்த விவாதத்தில்
கலந்துதகாள்வது
எனக்கு
மகிழ்ச்சியாகவிருக்கின்றது.
அரசியல் வாய்ப்தபன்பது ஒரு நாட்டின் ஜனநாயகத்தின்
முதுதகலும்பாக இருக்க ரவண்டுதமன்பது எல்ரலாரும் அறிந்த
விடயமாகும்.
ஒரு
ரதசத்தின்
மக்கள்
எப்படி
வாைரவண்டுதமன்பதற்கான
அரசுக்கும்
மக்களுக்கும்
இகடயிலான இணக்கப்பாட்டிகன அரசியல் அகமப்தபன்று
தசால்லலாம்.
இலங்ககயின்
வரலாற்கற
எடுத்துப்பார்க்கும்ரபாது, மன்னராட்சிக்குப் பிறகு எங்ககள
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ஆக்கிரமித்த
தவள்களயர்கள்மூலமாகரவ
எங்களுக்கு
அரசியல்
வாய்ப்புக்
கிகடத்தததன்பதுதான்
உண்கமயாகவிருக்கின்றது.
இலங்ககயின்
அரசியல்
யாப்புக்ககள எடுத்துப் பார்க்கும்ரபாது, அகவ ஜனநாயக
அடிப்பகடயில்
தயாாிக்கப்பட்டகவகளாக
இல்லாமல்,
பிரபுக்களால் தயாாிக்கப்பட்டு, அவர்கள்மூலமாக மக்கள்
மத்தியிரல
திணிக்கப்பட்டகவகளாக
இருக்கின்ற
ஒரு
வரலாற்கற நாங்கள் காணுகின்ரறாம். இதன் நீண்ட
வரலாற்கறச் தசால்லுவதற்கு ரநரம் ரபாதாது. 1833ஆம்
ஆண்டிரல ரகால்புறூக் கமிஷனில் ஆரம்பித்து, 1944ஆம்
ஆண்டிரல ரசால்பாி கமிஷன் வகரயிரல உருவாக்கப்பட்ட
எல்லா
அரசியல்
யாப்புக்களும்
எங்கள்மீது
திணிக்கப்பட்டதாகத்தான் இருந்தன.
அதற்குப் பிறகு, குடியரசிற்கான யாப்பிகன நாங்கள்
தசய்துதகாண்ரடாம்.
அந்த
அடிப்பகடயில்,
1972ஆம்
ஆண்டிரல தகால்வின் ஆர். டி சில்வா அவர்கள் தகாண்டுவந்த
யாப்பு முக்கியமாகவிருந்தது. அதற்குப் பிறகு, 1978ஆம்
ஆண்டிரல
திரு
ரஜ.ஆர்.
ஜயவர்தன
அவர்களால்
தகாண்டுவரப்பட்ட
புதிய
அரசியல்
யாப்பு
முக்கியமாகவிருந்தது. இந்த இரண்டு யாப்புக்களின்ரபாதும்
ஜனநாயக
ாீதியாக
மக்களிடமிருந்து
கருத்துக்
ரகட்கப்படவில்கல. குறிப்பாக, தமிழ் மக்களினதும் தமிழ்
ரபசும் முஸ்லிம்களினதும் அரசியல் அபிலாகஷகள் அந்த
அரசியல் யாப்புக்களுக்குள் தகாண்டுவரப்பட முடியாமற்
ரபானது துரதிருஷ்டமாகும். ஆனால், 1978ஆம் ஆண்டு
தசப்தரம்பர் மாதம் 7ஆம் திகதி தகாண்டுவரப்பட்ட இந்த
அரசியலகமப்பானது 1988ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 17ஆம்
திகதிவகர 16 முகற திருத்தம் தசய்யப்பட்டது. அப்படியான
சந்தர்ப்பங்களில்கூட
மக்களுகடய
கருத்துக்
ரகட்கப்
படவில்கல. அரசியல் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கு
மீண்டும் மீண்டும் பலத்கதக் தகாடுப்பதற்காகச் தசய்யப்பட்ட
முயற்சிகளாகரவ அகவ இருந்திருக்கின்றன. இந்த நிகலகம
மாறரவண்டும். அவ்வாறான மாற்றம் எங்களுகடய நாட்டின்
சுபிட்சமான எதிர்காலத்திற்கான சமிக்கஞயாக இருக்கும்
என்று நான் நம்புகின்ரறன்.

We are a simple majoritarian democracy with very
complex minority demands and political aspirations. The
Tamils have been demanding for a more consociational
democracy where they will be, as they say, treated as
equal partners of the governing body. I think, at a
historical juncture like this, it is good for us to listen not
only to the Tamils and their aspirations, but also to the
majority Sinhalese people and the Muslims and to both
their aspirations. Today, in this Parliament, there are
about 20 different political parties and they represent
Tamils, Sinhalese, Buddhists, Muslims, Christians,
Catholics, socialists and even Marxists. Even though such
representations are made, equality in democracy is a long
journey for my motherland, Madam Chair, and that is our
aspiration.
As a person who teaches democracy in universities, I
tell my students that unless the citizenship participates in
an active manner, working democracy will be a long
journey for all of us. Therefore, it is our earnest, honest
and determined aspiration that the coming Constitutional
change will reflect our people’s aspirations as a whole,
that of a whole nation or a whole State. Our Constitution
must reflect the future of democracy of this country,
which is your motherland and my motherland; our
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Constitution must reflect the internationalism that we
agree to; our Constitution must agree to the civilization
that we reflect; our Constitution must reflect and protect
the environment, the minority rights, the rights of
children, women, the differently- abled and even of
people who claim to be of different sexualities and our
Constitution should be an abstract mirror reflecting our
great history with the Buddhist civilization and our
futuristic aspirations.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත
පිළිබඳ ්න්ශෙෝලනයක් ඇති වී තිශබන බව අපි කා.රුත් ෙන්නා
ශෙයකි. එය එශ්ේ වීම ්ානාරණය. මන්ෙ යත්ව අපි ජානතාවට ්වන්
ශෙන රජායක් , ්ාය. අශේ රශට් ජානතාව තවමත් ශශ පාල, කව
අවධිශයන් ඉන්න බව ශමින් ශපනී යනවා. 2019 ශනොවැම්බර්
ම් ජානාධිපතිවරණශආදීත්ව 2020 අශගෝ්ථතු ම් මහ
මැතිවරණශආදීත් ශමරට වනශහලව ශෙම ව ශබෞශන ජානයාශගන් වැඩි
ශකොට්ක් තමන්ශේ ශශ පාලන අභිලාෂය ඉතාම පැහැදිලිව
නැවත තහා.රු කර ඇති බව අපි පිළිගත ුතතුමය.
බටිතර ලිබරල්වාදි මානයකින් බලන විට එය අති ය
ජාාතිකවාදි රකා යක් විය හැකිය. නමුත්ව අා.රුදු 72ක , ෙහවනන්
පසුව වනවිල් ුතෙ තුනකින් පසු ශම් රශට් මි, සුන් ජාාතිකවාදි
්ඩුක්වක්ව රබල නායකයලප ඉල්ලා වනටින්ශන් ඇි අන්නව
එතැන තමි මා ිතතන විධියට අශේ සගත්කම පිළිබඳ අභිශයෝගය
අපට මතු වන්ශන්. ශ්රී ලාශකිකයන් ්ථවකැමැත්ශතන් ශවනත් රටක්
්රමණය කර ඇති බව අශේ ඉතිහා්ශආ ශකොශහේවත් නැත.
නමුත්ව පැමිණි වනයලු ්රමණිකයන් ්හ ශබදුවාදීන් අපි ජායශගන
ඇත්ශතමු. අපි එය කශ ේව අපට ක්තිමත් රාජාාඩුක්වක් තිබුණා
වාශේම ක්තිමත් නායකයන් වනටි ශමොශහොශත්ය.
, ්ා
ඉතිහා්ශයන් අපි පාඩම් ඉශගන ගත ුතතුය. බණුතර වනශහලයාට වනය
ශිෂථටාරාරය තු ම ්තාව වනා.පාව ශෙපාව සරගව පක්ෂිව ගහ ශකො ව
ඇ ශෙො ශමන්ම තමන් ්මඟ ජීවත් වන පුශගලයන් ්රක්ෂා
කිරීම හා ්මඟිශයන් ජීවත් වීශම් ඉතිහා්යක් ඇති බව ලිඛිතව
්නාා කර ඇත.
21වන වනයවශ්ේ ප ථරාත් ශකොශරෝනා ්මශආ ශලෝකය තු
චීනව ඉන්දීයව ඇශමරිකානුව ුතශරෝපීය බලවතුන් තම පාලනය
ඉන්දීය ්ාගරය මත ශයොෙවන ශම් ශමොශහොශත් එයට මුණුණ දිය
ුතතුව මුණුණ දිය හැකි නායකත්වයක් අපට අව යය. අන්නව
්ඳහා අව යි ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය. එය
මශේ පරිකල්පනයි. එවැ,  වූ ගැඹුරු ශශ පාලන ්ථාාවරයක්
ලබා ගැනීමට අපට අව ය වී තිශබනවා.
එනම්ව කිවනදු පිට්ථතර
බලශේගයකට යටත් ශනොවීව අපශේ පුරවැවනයන්ශේ ශශ පාලනව
්මාජාව ්ර්ථික අභිලාෂය ඉටු කර ගන්නට හැකිවීම අප ලබා
ගන්නා වූ ජායග්රහණයි. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව මට තව
විනාඩියක කාලයක් ලබා ශෙන්න පුළුවන්ෙ

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

කාලය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිශබනවා ගරු මන්ත්රීතුමා. ෙැන්
කාාව අව්න් කරන්න.

ගුණ (ආචාර්ය) සුතර්න් රාඝවන් ම හ ා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுரரன் ராகவன்)

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)

ශහොඳි. තව තත්පර 0ක් ශෙන්න.
2019, 2020දී ලැබු මහා ජාන වරම අිතශ්ක වනශහලව ශෙම ව
මු්ථලිම් ජානයා හා ඔා.න්ශේ ෙරුවන්ශේ අනාගතය ්ඳහාත්ව
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ඔා.න්ශේ ්මෘශධිය ්ඳහාත් අපි තබා ගත ුතතු බව ශම්
ශමොශහොශත්දී ්ටහන් ක ුතතුය. වැඩිශයන් වැඩ කරන අයශේ
වනට අක්ශවන් වැඩ කරන අයට බලය ලබාදීම රජාාතන්ත්ර විශරෝධි
බව ශතෝම්ථ ශජා ර්්න් මහතා කියා ඇති බව පමණක් ්ඳහන්
කරමි. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please!

මූලා්නය ්ඳහා ගරු ඉසුරු ශෙොඩන්ශගොඩ මන්ත්රීතුමාශේ නම
ශයෝජානා කරන ශල් මා ඉල්ලා වනටිනවා.

ගුණ ගාමිණී තලොකුතේ ම හ ා

(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිය, ව "ශම් අව්ථාාශේදී ගරු ඉසුරු
ශෙොඩන්ශගොඩ මන්ත්රීතුමා මූලා්නය ගත ුතතුය"ි මා ශයෝජානා
කරනවා.

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ තරෝහිණි කුම ාරි විතේර් න ම හ් මිය
මූලා්නතයන් ඉව්  වුතයන් ගුණ ඉසුුණ තදොඩන්තගොඩ ම හ ා
මුලා්නාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) ரராஹினி குமாாி விரஜரத்ன
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு இசுரு
ததாடன்தகாட அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA
left the Chair, and THE HON. ISURU DODANGODA took the Chair.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. M. Udayakumar. You
have seven minutes.
[பி.ப. 6.07]

ගුණ එ්ප. උදයකුම ාර් ම හ ා

(மாண்புமிகு எம். உதயகுமார்)

(The Hon. M. Udayakumar)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும்
உறுப்பினர் அவர்கரள,
இன்று நாட்டில் அகனவராலும் ரபசப்படும் விடயமாகக்
தகாரரானா
ததாற்று
விடயம்
காணப்பட்டாலும்
அரசாங்கத்தின் அவசரம் காரணமாகக் தகாண்டுவரப்பட்டுள்ள
அரசியலகமப்புக்கான இருபதாவது திருத்தம் சம்பந்தமாகப்
ரபசரவண்டிய ரதகவ ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இன்று
நாடளாவிய ாீதியிரல தகாரரானாத் ததாற்று ரவகமாகப்
பரவிக் தகாண்டிருக்கின்றது. இது சம்பந்தமாக இந்தக்
தகௌரவ சகபயிரல எமது எதிர்க்கட்சித் தகலவர் அவர்கள்
அடிக்கடி குரல் எழுப்பிக்தகாண்டிருக்கிறார். இன்று, கம்பஹா
மாவட்டம் முழுவதுமாக ஊரடங்குச் சட்டத்கத அமுல்படுத்
தரவண்டிய ஒரு சூழ்நிகலக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ரளாம்.
அரதரபான்று,
இன்தனாரு
முக்கியமான
பிரச்சிகன
என்னதவன்றால்,
நாட்டிரல
வீழ்ச்சிகடந்துள்ள
தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனயாகும். இந்தப் தபாருளாதாரப்
பிரச்சிகனயிலிருந்து
நாட்கட
மீட்தடடுக்கரவண்டிய
கட்டாயத்திரல நாங்கள் இருக்கிரறாம். ஆனால், அரசாங்கம்
இவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுக்காமல் அரசியலகமப்புக்
கான இருபதாவது திருத்தத்கத நிகறரவற்றுவதிரல அவசரம்
காட்டுகிறது.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එම්. සෙයලපමාර් මහතා]

இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு நகடதபற்ற
ரதர்தல்களிரல
புதிய
அரசியலகமப்தபான்கறக்
தகாண்டுவருவதாக நாட்டு மக்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்தது.
ஆனால், அதகனக் தகாண்டுவராது காலம் தாழ்த்திவிட்டு,
இப்தபாழுது அரசியலகமப்புக்கான இருபதாவது திருத்தத்கத
அவசர அவசரமாகக் தகாண்டுவந்திருக்கின்றது. தற்ரபாகதய
அரசியலகமப்பு உருவாக்கப்பட்டு 42 வருடங்களாகியிருக்
கின்றன. இந்த 42 வருடங்களிரல பத்ததான்பதுமுகற திருத்தம்
தசய்யப்பட்டு, இப்ரபாது இருபதாவது முகறயாகவும் திருத்தம்
தசய்வதற்கான ஆயத்த நிகலயில் இருக்கின்ரறாம். இதற்கு
என்ன காரணதமன்பகத நாங்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க
ரவண்டும். அரசியலகமப்பிரல குகறபாடா? அல்லது மாறி
மாறி
வந்த
அரசாங்கங்கள்
தமது
ரதகவக்ரகற்ப
அரசியலகமப்பிரல மாற்றங்ககளச் தசய்தனவா? என்பகதயும்
நாங்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க ரவண்டும். இதகன நிவர்த்தி
தசய்வதற்காக அகனத்து மக்களாலும் ஏற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய,
அகனத்து மக்களினதும் அபிலாகஷககள உள்வாங்கக்கூடிய
வககயில்
ஒரு
புதிய
அரசியலகமப்கபக்
தகாண்
டுவரரவண்டுதமன்பகத இன்கறய காலத்தின் ரதகவயாக
நாம் கருதுகிரறாம்.
இருபதாவது திருத்தச் சட்டத்கதச் சவாலுக்குட்படுத்தும்
வககயில் முன்பு எப்ரபாதும் இல்லாதளவுக்கு 39 மனுக்கள்
உயர் நீதிமன்றத்திரல தாக்கல் தசய்யப்பட்டததன்பகத இந்தச்
சகபயிரல நான் நிகனவுகூரக் கடகமப்பட்டுள்ரளன். இதற்கு
இவ்வளவு எதிர்ப்பு வர என்ன காரணம் என்பகத நாங்கள்
சிந்தித்துப் பார்க்க ரவண்டும். குறிப்பாக,
பிரபலமான
அகமச்சர்கள்கூட, மூத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்கூட
இதில் திருத்தம் தசய்யப்படரவண்டுதமன்று பகிரங்கமாகத்
ததாிவித்திருக்கிறார்கள். தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் இதகன
மீள்பாிசீலகன தசய்வதற்காக குழுதவான்கற நியமித்தார்.
இந்த இருபதாவது திருத்தச் சட்டமூலம் நிகறரவற்றப்பட்டால்
பிரதமர் உட்பட அகமச்சரகவ, பாராளுமன்றம் மற்றும்
நீதிமன்றம் ரபான்றகவ தபயரளவிரலதான் தசயற்படும்
என்பகத நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திரல சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகிரறன். தபௌத்த மத பீடாதிபதிகள், கத்ரதாலிக்கப்
ரபரகவ மற்றும் மதகுருமார்கள் எனப் தபரும்பாலாரனார்
இதற்கு எதிர்ப்புத் ததாிவித்தது மட்டுமல்லாமல், இது
நிகறரவற்றப்பட்டால்,
நாடு
இருண்ட
யுகத்துக்குச்
தசல்லுதமன்று எச்சாித்தும் இருக்கிறார்கள். அத்ரதாடு, சிவில்
சமூகம் மற்றும் தபாது அகமப்புக்ககளச் சார்ந்தவர்கள் இந்த
இருபதாவது
திருத்தத்கத
மீளப்
தபறரவண்டுதமன்று
வலியுறுத்திக் தகாண்டிருக்கிறார்கள்.
இவ்வளவு குைப்பத்துக்கு மத்தியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள
அரசியலகமப்புக்கான இருபதாவது திருத்தச் சட்டமூலம்
ததாடர்பில் நானும் ஒருசில விடயங்ககள முன்கவக்க
விரும்புகிரறன். குறிப்பாக, பத்ததான்பதாம் திருத்தத்தில் மிகப்
தபாிய தவற்றியாகக் காணப்பட்ட தகவல் அறியும் உாிகமச்
சட்டம் மற்றும் ஜனாதிபதி இரண்டு முகற மட்டுந்தான் பதவி
வகிக்கலாம் ரபான்ற சரத்துக்ககள நீக்காமல் அப்படிரய
ரபணுவதற்காக
நடவடிக்கக
எடுக்கப்பட்டகமகயயிட்டு
நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்ளக் கடகமப்பட்டிருக்கிரறாம்;
அதகன நாங்கள் வரரவற்கிரறாம். எனினும், பரவலாக
விமர்சிக்கப்படும் விடயங்கள் பற்றி இந்தச் சகபயில் கூற
விரும்புகிரறன். குறிப்பாக, கடந்த காலங்களிரல நிகறரவற்று
அதிகாரம்
தகாண்ட
ஜனாதிபதியின்
அதிகாரங்கள்
குகறக்கப்படரவண்டுதமன்று
பரவலாகக்
கூறப்பட்டது.
ஆனால்,
இருபதாவது
திருத்தத்திரல
ஜனாதிபதியின்
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அதிகாரங்கள் அதிகாிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நாட்டு மக்களால்
ரநரடியாகத் ததாிவு தசய்யப்பட்ட ஒரு ஜனாதிபதிக்குக்
கூடுதலான
அதிகாரங்கள்
இருக்க
ரவண்டுதமன்பதில்
மாற்றுக்கருத்துக்கிடமில்கல. அதகன நாங்கள் ஏற்றுக்
தகாள்கிரறாம். அரதரநரத்திரல, மக்களால் ததாிவு தசய்யப்
பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ககளக் தகாண்டிருக்கும்
இந்தப்
பாராளுமன்றத்திற்கும்
அதிகாரம்
இருக்க
ரவண்டுதமன்பகத நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிரறன்.
அத்ரதாடு, தபாதுத் ரதர்தல் நகடதபற்றதிலிருந்து ஓராண்டு
முடிந்த பின்னர் பாராளுமன்றத்கதக் ககலக்கலாம் எனும்
ஏற்பாடு இருபதாவது திருத்தத்திரல இடிருக்கின்றது. இது
ஸ்திரமற்ற ஓர் அரசாங்கம் உருவாகக் காரணமாக அகமயும்.
அத்ரதாடு, அடிக்கடி ரதர்தல்கள் நகடதபறுவதால் தசலவுகள்
அதிகாிப்பது
மட்டுமல்லாமல்,
மக்களின்
ஜனநாயக
உாிகமயான
வாக்குாிகம
ரகள்விக்குறியாகும்.
உயர்
நீதிமன்றம் இந்த ஏற்பாட்கட இரண்டகர வருடங்களாக
அதிகாிக்குமாறு பாிந்துகரத்துள்ளது.
ரமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்கள்
பதவிப்
பிரமாணம்
தசய்தரபாது, அரசியலகமப்கப மதித்து நடப்பதாகவும்
பாராளுமன்றத்திற்குப் தபாறுப்புக்கூறுவதாகவும் கூறியிருந்
தார்.
அரசியலகமப்கபப் பாதுகாக்கும் கடப்பாட்டிலிருந்து
விலகிச் தசல்லும் வககயில், சனாதிபதி பாராளுமன்றத்திற்குப்
தபாறுப்புக்கூறத் ரதகவயில்கலதயனும் ஏற்பாடு இந்த
இருபதாவது
திருத்தத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளகம
ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஒன்றாகும். நாட்டின் ஜனநாயத்கத
உறுதி தசய்யக்கூடிய அரசியலகமப்புப் ரபரகவயானது,
பாராளுமன்றப் ரபரகவயாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால்
அவதானிப்கப மாத்திரரம தசலுத்த முடியும். அந்த வககயில்,
இது
தவறுமரன
தபயரளவில்தான்
இருக்கும்.
அரசியலகமப்புக்கான பத்ததான்பதாம் திருத்தச் சட்டத்
தினூடாக
அரசியலகமப்புப்
ரபரகவயிரல
சிறுபான்
கமயினாின்
பிரதிநிதித்துவம்
பாதுகாக்கப்பட்டது.
இருபதாவது
திருத்தத்திரல
முன்கவக்கப்பட்டுள்ள
'பாராளுமன்றப் ரபரகவ'யிரல சிறுபான்கம மக்களின்
பங்களிப்பு மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், சிறுபான்கம
மக்களின் அபிலாகஷககள தவளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு
இல்லாமல்
ரபாகின்றது.
நான்
ஒன்கறக்
கூற
விரும்புகின்ரறன். பல்லின மக்கள் வாழும் இந்த நாட்டிரல
அதிகாரம் ஓாிடத்தில் குவிந்திருந்தால், ‘சட்டம் சகலருக்கும்
சமமானது’ என்ற ரகாட்பாடு தவறுமரன எழுத்தளவில்
மாத்திரம்தான் இருக்குதமன்று நாங்கள் நம்புகிரறாம். ஆகரவ,
இலங்ககயில் வாழும் சகல மக்களுக்கும் தபாருத்தமான,
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கக நிகலநாட்டக்கூடிய, குறிப்பாக
ஜனநாயக
விழுமியங்ககளப்
பாதுகாக்கக்கூடியவாறான
அரசியலகமப்தபான்று
உருவாக்கப்பட ரவண்டுதமன்றும்
அதில் அகனத்து மக்களது அபிலாகஷகளும் உள்வாங்கப்பட
ரவண்டுதமன்றும் நான் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.
ஒரு ஜனநாயக நாட்டிரல சட்டத்துகற, நிர்வாகத்துகற,
நீதித்துகற ஆகிய மூன்று துகறகள் காணப்படுகின்றன.
இகவ மூன்றும் ஒன்கறதயான்று கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக
அல்லாமல்,
ஒன்கறதயான்று
இகடயீடு
தசய்யாமல்,
ஜனநாயகக்
ரகாட்பாடுககள
மதித்து
சுதந்திரமாகச்
தசயற்படக்கூடிய வககயில் ஓர் அரசியலகமப்புச் சட்டம்
உருவாக்கப்பட ரவண்டும். தற்ரபாது முன்கவக்கப்பட்டுள்ள
20ஆவது
திருத்தத்தில்
நிகறரவற்று
அதிகாரமானது,
சட்டத்துகறயான பாராளுமன்றத்கதயும் நீதித்துகறயான
நீதிமன்றத்கதயும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஏற்பாடு உள்ளது.
ஆகரவ, இதகன அனுமதிக்கமுடியாது. இந்த நாட்டிரல
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அகனவரும் சமத்துவத்துடனும் சமவுாிகமயுடனும் ஒன்றுபட்டு
வாழும் சூழ்நிகல உருவாக ரவண்டும். எதிர்க்கட்சியில்
இருப்பவர்கள் எதிர்ப்பதாகரவா அல்லது
ஆளும்கட்சியில்
இருப்பவர்கள் ஆதாிப்பதாகரவா இல்லாமல், தற்ரபாதுள்ள
அரசியலகமப்பிரல
19,
20
எனத்
திருத்தங்ககள
ரமற்தகாள்ளாமல் இந்த நாட்டின் அகனத்து மக்களினதும்
இகறயாண்கமகயப்
ரபணக்கூடியவாறு
ஒரு
புதிய
அரசியலகமப்பு
உருவாக்கப்பட
ரவண்டும்.
எதிர்கால
சந்ததியினருக்காவது
சாியான
வைிகாட்டகல
ஏற்படுத்தக்கூடிய
ஓர்
அரசியலகமப்பு
உருவாவரத
அகனவரதும்
எதிர்பார்ப்பாகும்.
அவ்வாறான
ஓர்
அரசியலகமப்கப உருவாக்குவதற்கு எதிர்வரும் காலங்களில்
அகனவரும் ஒன்றிகணந்து தசயற்பட ரவண்டுதமன்று
ரகட்டுக்தகாண்டு, விகடதபறுகின்ரறன். நன்றி.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු අ්ශක නවරත්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
අටක කාලයක් ශවන් කර තිශබනවා.
[අ.භා. 6.14]

ගුණ අ්ශක නවර් න ම හ ා
(மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன)

(The Hon. Asanka Navarathna)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගශනන ශම් ඓතිහාවනක අව්ථාාශේ විශ ේෂශයන්ම
්ඩුක් පක්ෂය , ශයෝජානය කරන ්ශහෝෙර ශශ පාලන පක්ෂයක්
විධියට ශ්රී ලශකා මහජාන පක්ෂශආ අෙහ්ත් ඉදිරිපත් කරන්න
අව්ථාාව ලබා දීම ්ම්බන්නශයන් මම ඔබතුමාට ්ථතුතිවන්ත
ශවනවා.
විශ ේෂශයන්ම අපට ශම් විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ගැන කාා කරන්න ශවලා තිශබන්ශන් ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිශබන අක්පාක් , ්ාි. 2014
ජානවාරි 02 වැ,  ො කියන්ශන් අශේ රශට් ඉතිහා්යට කළු
පැල්ලමක් ඇති කරපු දිනයක්; අනාරු දිනයක්. යහ පාලන ්ඩුක්ව
බිත ා.ශඩු 2014 ජානවාරි 02 වැ,  ො. 2014 ජානවාරි 02 වැ, 
ොින් පසුව ගත ා.
පසුගිය අා.රුදු පහක කාලය තු
විශ ේෂශයන්ම යහ පාලන ්ඩුක්ව විවනන් ශගනා ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා අශේ රශට් ්ර්ථිකය
කඩාශගන වැටු ව ජාන ජීවිතය කඩාශගන වැටු
ුතගය ගැන
අපට කාා කරන්නම ශවනවා. එශ්ේ කාා කිරීශමන් තමි මශේ
කාාවට ්රම්භයක් ගන්න වනශන ශවන්ශන්.
අශේ ගරු මුෙල් රාජාය අමාතයතුමාත් ශම් ගරු ්භාශේ වනටින
ශම් ශමොශහොශත් මම කියන්න කැමැතිිව 2006 ඉඳලා 201(
ශවනකම් අශේ රශට් ්ර්ථික වර්නන ශේගය ්ාමානය අගයක්
විධියට 6.(ට තිබු බව. හැබැිව 2014න් පසුව ගත ශව්චර අා.රුදු
පහක කාලය තු රශට් ්ර්ථික වර්නන ශේගය 2. ෙක්වා පහ ට
වැටුණා. ්ර්ථිකය ශබොශහොම රපාතයකට ගිය ුතගයක් තමි එම
ුතගය. , ්ා ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා
්ර්ථිකයට ශහොඳක් ා.ණාය කියලා කිවනම ශකශනලපට තර්කයක්
මතු කරන්නට බැහැ.
වාශේමව 2014 අග ශවනශකොට අශේ රශට් ණයබර තිබුශඩු
ෙ ශශශීය , ෂථපාෙනයට ්ාශේක්ෂව වනයයට 91ක් හැටියටි.
නමුත් 2019 අග ශවනශකොට රශට් ණය රමාණය බලියන
1 ව0 1කින් වැඩි ා.ණා. ශම් විධියට රට ්ර්ථික ව ශයන්
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රපාතයකට ඇෙශගන යන්න ෙහනව වන වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
හරහා ඇති වූ අා.ලව යහ පාලන ්ඩුක්ව තු ඇති වූ අා.ල ශහේතු
ා.ණා කිේශවොත් , වැරදිි.
ජාාතික ්රක්ෂාව පිළිබඳ ර ථනය ගැනත් අපි කාා ක ුතතුි.
ති්ථ අා.රුදු ්ාපරාධී ුතශනය 2009 ව්ශර්දී අව්න් ක ාට පසුව
යළි ශම් රශට් ජානතාව තු ජීවත් වීම පිළිබඳ ර ථනයක්ව
භීතිකාවක් ඇති ා.ශඩු පා්ථලප දින රහාරය , ්ාි. අෙ වනවිට
පා්ථලප දින රහාරයට වග කිව ුතත්ශතක් නැති තත්ත්වයට පත්
ශවලා තිශබනවා.
, ්ා එවකට ිතටපු ජානාධිපතිතුමාටවත්ව
අගමැතිතුමාටවත් වලශගු නැතිව , ලනාරින්ට , යමයක් ශෙන්න
බැරි බණුබූත වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් හරහා ශම් රට වි ාල
අා.ලකට ගියා කිේශවොත් , වැරදිි.
, ්ා ජාාතික ්රක්ෂාව
පිළිබඳ ර ථනය අපට අමතක කරන්නම බැහැ. , ්ාම අිතශ්ක
ජීවිත වනය ගණනක් විනා ා.ණා; ජානතාවට තමන්ශේ ජීවිතවලින්
වන්දි ශගවන්න වනශන ා.ණා. එශ්ේ ා.ශඩු ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා ්ඩුක්ව තු ඇති ශව්චර අා.ල
, ්ාි.
වාශේම ජාාතීන් අතර ්මඟියක් ඇති ා.ශඩු නැහැ;
අ්මඟියක් තමි , ර්මාණය ා.ශඩු. පා්ථලප දින එල්ල වූ
රහාරශයන් පසුව විශ ේෂශයන්ම කශතෝලික ජානතාව තු වි ාල
ඉ්චඡා භශගත්වයක් ඇති ා.ණා. ඔා.න් ගැන කාා කරනව ඔා.න්
ශවනුශවන් ශපනී වනටින , ශයෝජානයක් පාර්ලිශම්න්තුව තු නැහැව
ශම් රට තු ඔා.න් ශවනුශවන් කාා කරන්න පුළුවන් නායකශයක්
නැහැ කියන වි ාල කඩා වැටීමක් ඔා.න්ශේ වනත්්තන් තු ඇති
ා.ණා.
වාශේමව එම රහාරය ශහේතුශවන් වනශහල ්හ මු්ථලිම්
ජානතාව අතර තිබු
්ම්බන්නතාව බඳ වැටුණා කිේශවොත්
, වැරදිි.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව රජාාතන්ත්රවාෙශආ මූලික
ලක්ෂණයක් තමි මැතිවරණ පැවැත්වීම. රජාාතන්ත්රවාෙය
සුරක්ෂිත කරන්න කියා ශගනා ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය , ්ා ඇති ශව්චර අා.ශලන් මැතිවරණ පවත්වන්නත්
පුළුවන්කමක් ලැබුශඩු නැහැ. අෙ වනවිට ප ාත් ්භා
මැතිවරණය පැවැත්වීම අා.රුදු ශෙකහමාරකට වැඩි කාලයක්
රමාෙ ශවලා තිශබනවා; ප ාත් ්භා මැතිවරණ පවත්වන්න
විධියක් නැහැ.
වාශේමව ප ාත් පාලන මැතිවරණය
පවත්වන්නත් අා.රුදු ගණනාවක් ගත ා.ණා. අා.රුදු එකහමාරක්ව
ශෙකක් පමණ රමාෙ ශවලා තමි එම මැතිවරණය තිබුශඩු.
වාශේමව රශට් අපරාන වි ාල ව ශයන් වැඩි ශව්චර කාලයක්
තමි පසුගිය අා.රුදු පහක යහ පාලන ුතගය.
ඊ ඟටව මත් ද්රවය වයාේතිය ගැන බලන්න. අශේ අධිකරණ
අමාතයතුමා ශල්ඛ්නයක් ඉදිරිපත් ක ා. එම ශල්ඛ්නශආ ්ඳහන්
ා.ණාව 2014දී රජාශආ ර් පරීක්ෂක ශෙපාර්තශම්න්තුවට
පරීක්ෂණය ්ඳහා ඉදිරිපත් ා. ලපක් , යැදි ්ශඛ්යාව 6ව700ක් බව.
හැබැිව ක 2019 ශවනශකොට 16,000 ෙක්වා වැඩි ශවලා
තිශබනවා. , ්ා මත් ද්රවය වැඩි ශව්චරව මත් ලපක් වැඩි ශව්චරව
අපරාන වැඩි ශව්චර ුතගයකට යහ පාලන ්ඩුක්ව ශගනා ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා මඟ ශහළි ක ා
කිේශවොත් , වැරදිි.
විශ ේෂශයන්ම අපි මතක් කරන්නට ඕනෑව ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාව ගැන. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව , ්ා තීන්දු
තීරණ ගන්න බැරිව වි ාල අා.ලකට පසුගිය ්ඩුක්ව ගියා. ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ර්මාණය කරපු සෙවියම
පසුකාලීනව කියන්න ගත්තාව "ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ගැන අපි ්තුටු වන්ශන් නැහැ" කියලා.
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විශ ේෂශයන්ම අශේ ිතටපු ජානාධිපති වමත්රීපාල වනරිශ්ේන
මැතිතුමා පසුකාලීනව රකා ක ාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා රට ශලොලප අා.ලකට ගියා කියලා.
වාශේමව එය , ර්මාණය කරන්න වි ාල ශමශහවරක් කරපු
ජායම්පති විරමරත්න ිතටපු මන්ත්රීතුමා - ජානාධිපති නීතිඥයනතුමා කිේවාව "ශම්ක අශේ අතින් ශව්චර වැරැශෙක්" කියලා.

ගුණ තම ොහාන් ප්රියදර්ධන ද සිේවා ම හ ා (තපොතහොර
ියෂථපාදන හා ්ැපුත්ප ර්ායියක තපොතහොර හා කෘමි
නාධක භාවි ියයාම න රාජය අම ා යතුම ා)

විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත
ශගශනන්ශන් අපි අලුත් වයව්ථාාවකට ්රම්භයක් අරශගන
තිශබන ශවලාවක. "රට හෙන ශ්ෞභාගයශආ ෙැක්ම" රතිපත්ති
රකා නශආ පිටු අශක 2ිත ්ඳහන් ශවනවාව ජානතාවට වගකියන
වයව්ථාා රති්ශ්ථකරණයක් ශගශනනවා කියලා. අතිගරු
ජානාධිපතිතුමාශේ එම රතිපත්ති රකා නශආ
කාරණාව
පැහැදිලිව ්ඳහන් ශවනවා. විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගන ්වත් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවාව අතිගරු
ජානාධිපතිතුමාශේ "රට හෙන ශ්ෞභාගයශආ ෙැක්ම" රතිපත්ති
රකා නශආ ්ඳහන් ්කාරයටම ශම් රටට වගකියන අලුත්
වයව්ථාාවක් ශගන එන්න. විවින ්ශශ ෝනන ශගනැල්ලා
විකාරරූපි ශව්චර ශම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ශවන්ථ කරලා රශට්
ජානතාව ශවනුශවන් අලුත් වැඩපිළිශව ක් ්ිතත
ක්තිමත්
වයව්ථාාවක් ශගන ම ්ඳහා අප වනයලුශෙනාට ොයක ශවන්න
පුළුවන් ශවි කියලා මා ිතතනවා. රට හෙන ශ්ෞභාගයශආ ෙැක්ම
රතිපත්ති රකා නශයිත ්ඳහන් ශවනවාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන ් ශහේතුව. එිත 2වන පිටුශේ ශමශ්ේ
්ඳහන් වනවා:

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister of

"ශශ පාලන පක්ෂවල ්හ වාශආ නායකින්ශේ ා.වමනා එපාකම්
්හ ශපෞශගලික අභිලාෂයන් ශවනුශවන් ශ්රී ලශකාශේ ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව භාවිත ක ුතගය අව්න් කර අශේ ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ වනදු
කර තිශබන වයාූලලත්වය පිටුෙකිමින් ජානතාවශේ පරමාධිපතය බලය
රමුඛ්ත්වශආ තබා ක්රියාත්මක කරන නව වයව්ථාා රති්ශ්ථකරණයක් අප
ශනොපමාව ඉදිරිපත් කරන්ශනමු"

අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ශගන ම ්ඳහා අපි
වනයලුශෙනා එකතු ශවලා කැප ශවමු. ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිබූ ්ානනීය කරු
කිිතපයක් අපි
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට එකතු කරශගන
යනවා. ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අිතිවාවනකම පිළිබඳ පනත පිළිබඳ
කාරණය ඉන් එකක්.
වාශේමව අමාතය මඩුඩලය සීමා කිරීම
තවත් එකක්. අමාතය මඩුඩලය ්ම්බන්නශයන් ජානතාව අතර
ශලොලප ්ාක්චඡාවක් තිබුණාව වි ාල අමාතය මඩුඩලයක් අශේ
රටට ෙරාගන්න බැහැ කියලා. , ්ා කැබනට් මඩුඩලය තිහක්
වාශේම රාජාය ්හ , ශයෝජාය අමාතයවරුන් ්ශඛ්යාව හතලිහක් විය
ුතතුය කියන කාරණය ඉදිරියට ශගන යෑම ඉතාම ්ානනීය
තත්ත්වයක් හැටියට අපි ෙකිනවා.
වාශේමව ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශේ තිබු අා.ල ලිහලා
'පාර්ලිශම්න්තු ්භාව' හරහා මහජාන , ශයෝජිතයන් මැදිහත් ශවලා
එිත කටුතතු කරශගන යන්න අව්ථාාව ලබාදීම ගැන අපි ්තුටු
ශවනවා. ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා අපි බලාශපොශරොත්තු
වන වැඩපිළිශව ක් ඔ්ථශ්ේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ක්තිය
වනයලුශෙනාට ලැශිවා කියා රාර්ානා කරමින්ව මට අව්ථාාව
ලබාදීම ්ම්බන්නශයන් ඔබතුමාට ශබශහවින් ්ථතුතිවන්ත ශවමින්
මම නවතිනවාව මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු ශමොහාන් ප්රියෙර් න ෙ වනල්වා රාජාය අමාතයතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තිශබනවා.

(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா - உர உற்பத்தி
மற்றும்
வைங்கல்கள்,
இரசாயன
உரங்கள்
மற்றும்
கிருமிநாசினிப் பாவகன ஒழுங்குறுத்துகக இராஜாங்க
அகமச்சர்)

Production and Supply of Fertilizer and Regulation of
Chemical Fertilizer and Insecticide Use)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාට ශබශහවින්ම
්ථතුතිවන්ත ශවනවාව මට ශම් අව්ථාාව ලබා දීම ගැන. වාශේමව
ඔබතුමා මූලා්නශආ ඉන්න අව්ථාාශේ කාා කරන්න ලැබීම
්න්ශතෝෂයට කාරණයක්. අපි අෙ විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ගැන කාා කරන්ශන් අශේ ශෙවන ජානරජා
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ්ශශ ෝනන 19ක් එකතු ශව්චර
අව්ථාාවකි.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශමිතදී අපි පැහැදිලිව කියන්න
ඕනෑ ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ්ක්ථ කරන ශකොටත්ව වාශේම
එයට ්ශශ ෝනන ශගශනන ශකොටත්
්ම්බන්නශයන් ෙැඩි
අවනානයකින් කටුතතු කරන්න ඕනෑ බව. එිතදී විශ ේෂශයන්ම ශම්
රශට් වනයලු ජානතාවශේ අිතිවාවනකම් ්රක්ෂා කරන්න අපි
කටුතතු කරන්නට ඕනෑ. ඇත්තටම ශම් ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිශබන ගැටලු තත්ත්වය මඟහරවාශගනව
එිත තිශබන වි්මතා ්හ අක් පාක් ්ක්ථ කරශගන රටට ගැ ශපන
පරිදි එය ්ක්ථ කරන්න තමි අපි විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ශගශනන්ශන්.
2015 ජානාධිපතිවරණයට ශපරාතුව එවකට පැවැති
විපක්ෂශආව ්මහර වනවිල් ්ශවිනානවලව වාශේම රාජාය ශනොවන
්ශවිනානවල අෙහ් ා.ශඩුව ෙහඅට වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරලා ශවනුවට ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනැල්ලා ජානාධිපතිවරයාශේ විනායක
බලතල අක් කශ ොත්ව ශම් රශට් දූෂණය ඉවත් කරලා යහ පාලනය
ශගශනන්න පුළුවන් කියන එකි. එො ශම් රශට් විපක්ෂය අශේ
්ඩුක්ව ගැනත්ව අශේ ්ඩුක්ශේ ිතටපු නායකයන් ගැනත් විශ ේෂශයන්ම අශේ ගරු මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා රමුඛ් අශේ
වනයලු ශශ පාලන නායකයන් ගැනත්- මහා ශබොරුවක් ජානගත
ක ා අපට මතකි. ජානගත ක ශබොරුව අශේ රශට් ්මහර
මි, ්ථසු වි ථවා් ක ා. එශහම වි ථවා් කරලා ශම් රටට , ෙහ්
ශගනැල්ලා දීපු අශේ නායකතුමා වන මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ මැතිතුමා
පරෙවලා වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මැතිතුමාට ශම් රට බාර දුන්නා.
වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මැතිතුමා තමි එො ෙහනව වන
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය
පනත්
ශකටුම්පත
පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ශලොලප මහන්වනයක් ගත්ශත්.
හැබැිව පසුගිය කාලශආ එතුමාත්ව
වැඩ කටුතත්තට
නායකත්වය ලබා දීපු ජායම්පති විරමරත්න මැතිතුමාත් පැහැදිලිව
කියනවා අපි ෙැක්කාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය විකෘතියක් කියලා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව එො ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින් ්ාක්ෂාත් කරගන්න කරු
ගණනාවක් ඉදිරිපත් ක බව අපට මතකි. විශ ේෂශයන්ම
ජානතාවට ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අිතිය ලබා දීමව
ජානාධිපතිවරයාශේ ධුර කාලය සීමා කිරීමව ජානාධිපතිවරයාට
ශෙවතාවකට වඩා ජානාධිපති ධුරය ෙරන්න බැහැ කියන කාරණය
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අතරින් කීපයක්. විශ ේෂශයන්ම ෙහහත්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය තුළින් ඇති කරපුව ෙහඅට වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශයන් අශහෝවන කරපු ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් නැවත හනාන්වා
දීලා
හරහා ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා ඇති කරන්න ශලොලප
සත්්ාහයක් ගත්තා. එො ශම් පාර්ලිශම්න්තුව , ශයෝජානය කරපු
මන්ත්රීවරුන් හැටියට අපි ඇත්තටම වි ථවා් ක ාව යහ පාලන
්ඩුක්ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා ශම්
රට ඉදිරියට ශගන යන්න යහපත් වැඩ පිළිශව ක් ක්රියාත්මක
කරාවි කියලා. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව පැවැති ්ඩුක්ව
තම වැඩ පිළිශව ක්රියාත්මක කරශගන යන ශකොට අපි ෙැක්කාව
අපි අශේක්ෂා කරපුව අපි ිතතපු ්කාරයට ශනොශවි ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා ශම් රශට් වැඩ කටුතතු
වනශන ා.ශඩු කියලා. ඇත්තටම ශම් රශට් ජානාධිපතිවරයාත්ව
අගමැතිවරයාත් අතර බල ශක්න්ද්ර ශෙකක් අපි එො ෙැක්කා. ්මහර
ශවලාවට කාානායකතුමාත් එක්ක බල ශක්න්ද්ර තුනක් , ර්මාණය
ශවලාව
අය තම තමන්ට අව ය ්කාරයට බලය ශයොෙවපු
්කාරයත් අපි ෙැක්කා. තමන්ශේ බලය ශම් රශට් ජානතාවශේ ශුභ
වනශධිය ්ඳහා ශයොෙවනවා ශවනුවටව තමන්ශේ පටු ශශ පාලන
අරමු ්ාක්ෂාත් කරගන්න ශයොෙවමින් තමි සෙවිය කටුතතු
කශ ේ. ක ශබොශහොම කනගාටුවට කාරණයක්.
පා්ථලප ඉරිො රහාරය ්ම්බන්නශයන් ජානාධිපති ශකොමි්මක්
පත් කරලා තිශබනවා. ශකොමි්ම ඉ්ථ්රහා දිග හැශරන කාරණා
දිහා බැලුවාම අපට ඇත්තටම ලේජාා ිතශතනවාව එො ශම් රශට්
පාලකයන් කටුතතු කරලා තිශබන ්කාරය ගැන. අය ඇත්තටම
කටුතතු කරලා තිශබන්ශන් වගකීම් විරිතතවි.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව එො මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
මැතිතුමාශේ ුතගශආදී ශම් රශට් ශලොලප ්ර්ථික ක්තියක් තිබුණා.
201( වර්ෂශආ අව්ාන කාලය වන ශකොට ශම් රශට් ්ර්ථික
වර්නන ශේගය වනයයට 6.4ිව වනයයට 7ි. හැබැිව ශගෝමාභය
රාජාපක්ෂ මැතිතුමා 2019 අා.රුශශශ වමත්රීපාල වනරිශ්ේන
මහත්මයාශගන් ශම් රට බාර ගන්න ශකොට අශේ රට ෙලප
්වනයානු කලාපශආ අක්ම ්ර්ථික වර්නන ශේගය ්ිතත රට බවට
පත් ා.ණා. අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑව වනයල්ලට ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය බලපෑවාය කියන කාරණය.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් ගැන දිගින් දිගටම කාා
කරන්න ශශවල් තිබුණත් ්ඳහා කාලය රමාණවත් නැහැ. මම
විශ ේෂශයන්ම ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
හරහා ඇති කරපු ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව ගැනත් ඔබතුමාට
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව , ්ා
පැහැදිලිවම ජානාධිපතිවරයාශේ විනායක බලතල සීමාවට ලක්
ා.ණා. ශම් රශට් ජානතාව ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ((් වයව්ථාාව
යටශත් ජානාධිපතිතුමාට ලබා දීපු විනායක බලතල ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්භාශේ කටුතතු , ්ා සීමාවට ලක් ශවලා තිශබනවා.
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාවට මූලික වගකීම් ශෙකක් පැවරී තිබුණා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව
වගකීම් අතරින් ප මුවැ, 
කාරණය තමිව ශකොමිෂන් ්භාවලට ්හ ඉහ ධුර ්ඳහා
තැනැත්තන් ශතෝරා පත් කරගැනීම ්ඳහා අනුගමනය ක ුතතු
රමශේෙ ්හ සපමාන හනානාගැනීම. අශනක් කාරණය තමිව එකී
ධුර ෙැරීම ්ඳහා සුදුසු පුශගලයන් , වැරැදිව ශතෝරාගැනීම. නමුත්ව
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව තමන්ට පැවරී තිබු
වගකීම්
්ම්භාරය ඉෂථට ක ාෙ ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාශවන් කිවනවක්
හරියාකාරව ඉෂථට ා.ශඩු නැති බව අපි ෙැක්කා. තමන්ට අව ය
්කාරයටව තමන්ශේ ශශ පාලන ඕනෑ එපාකම් මුදුන්
පමු වාගන්න තමි අය කටුතතු කශ ේ. , ්ා තමි ශම් රට
ඉ්ථ්රහට ගිශආ නැත්ශත්. ශම්ක බරපත
කාරණයක්ව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .
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ශම් ඉදිරිපත් කර තිශබන විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය හරහා ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්භාව අශහෝවන කරලාව
"පාර්ලිශම්න්තු ්භාව" ශගන එනවා. අපි වි ථවා් කරනවාව
ජානාධිපතිතුමාට ශම් රශට් ජානතාව ලබා දීපු විනායක බලය එතුමා
ක්රියාත්මක කශ ොත් ශම් වනයලු ගැටලු , රාකරණය කරශගන
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව
මට ලැබ්චර කාලය රමාණවත් ශනොවන , ්ා මම මශේ කාාව
්භාග * කරනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව මට කාලය
්ම්බන්නශයන්
ඔබතුමාටත්ව
්ඩුක්
පක්ෂශආ
්ශවිනායකතුමාටත් මා ්ථතුතිවන්ත ශවනවා.

ලබාදීම
රනාන

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 2ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 6. 0]

ගුණ ම නූෂ නානායක්කාර ම හ ා

(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව මට ශම් අව්ථාාව ලබා දීම
පිළිබඳව ඔබතුමාට ්ථතුතිවන්ත ශවනවා. ගාල්ශල් මන්ත්රීතුශමක්
මූලා්නශආ වනටින ශේලාශේව ශමොහාන් ප්රියෙර් න ෙ වනල්වා මහතා
කාා කරපු ශේලාශේව ්ම්පත් අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමාත් ශම් ගරු
්භාශේ වනටින ශේලාශේ ශපොඩි ර ථනයකින් මශේ කාාව පටන්
ගන්න ඕනෑ.
්ම්පත් අතුශකෝරල මන්ත්රීතුම, ව ෙැන ගන්නි ශම් කරුණ
අහන්ශන්. අණුන්ගල්ලව කටුවිල රශශ ශආ ම ශගෙරකට ඔබතුමා
්හභාගි ා.ණාෙ
ම ශගෙරට ්හභාගි ා.ණාෙ කියලා විතරි ෙැන
ගන්න ඕනෑ. ම ශගෙර වනටි අයට වනදු ක PCR පරීක්ෂණ ශම්
ශවනශකොට positive ශවලා තිශබනවා.
අනුව
ම ශගෙරට
්හභාගි වූ බලපිටිය රාශශශීය ්භාශේ ්භාපතිවරයාත්ව
මන්ත්රීවරුත් ශම් වන විට , ශරෝනායනයට ලක් කරලා තිශබනවා
කියලා ්රශි ි. ම ශගෙරට ගිිතන් තිශබනවා නම්ව පිළිබඳ
අව ය කරු ්ම්පාෙනය කර ගන්නව PCR පරීක්ෂණයක් කර
ගන්න කියලා ශම් ශේලාශේ මතක් කරනවා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය කියලා ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් මීට ්ති
කිිතපයකට ශපර ශම් ගරු ්භාවට ඉදිරිපත් ක ා. ශම් ්භාවට
ඉදිරිපත් ක ්ශශ ෝනනශආ ්ම්පූර්ණ පිටු ගණන (1ි. ක
ඉදිරිපත් කශ ේ අධිකරණ ඇමතිතුමා ා.ණාටව ක ලිේශේ කා.ෙ
කියලා එතුමාවත් ෙන්ශන් නැහැ කියලා තමි එතුමා කිේශේ. අෙ
එතුමා කට පිටු 16ක ්ශශ ෝනන ඉදිරිපත් කරනවා. කිවනම වග
විභාගයක් නැතිව කාශේ ා.වමනාවටෙ ශම් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිශබන කරු
කාරණා ටික ශගොනු
කරලා ඉදිරිපත් කශ ේ අව්ානශආ විපක්ෂය ්රම්භ ක
විශරෝනතාව , ්ාමව අෙ කනක ශහේරත් මන්ත්රීතුමා කිේවාව "මිත්ර
පාර් ථවවල විශරෝනතාව , ්ා" කියලා. විපක්ෂය විවනන් විශරෝනතා
ඉදිරිපත් ක ා. ්මාජාය ඇතුශ ේ විශරෝනතා හට ගත්තා. තමන්
බලයට පත් කිරීමට සො. ක ්ථවාමීන් වහන්ශ්ේලාව කශතෝලික

—————————
* ුල්ථ කාලත
බා ඇ .

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා]

රෙගරු ්ශගමයව වැදි නායක ති්ාහාමි පවා විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිශබන භයානකකම පිළිබඳව රශට්
ජානතාවට කරු
ඉදිරිපත් ක ා.
වාශේමව පක්ෂය
අභයන්තරශආ මන්ත්රීවරු 'මට ශමයට ඡන්ෙය ශෙන්න බැහැ' කියලා
ජානාධිපතිවරයාට ලිුතම් ලියශදීව ිතටපු ජානාධිපතිවරයා ශම්කට
හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව ඡන්ෙය ශෙන්න බැහැ කියශදීව එකට එකතු
ශවලා ිතටපු කඩුඩායශම්ම මන්ත්රීතුමන්ලාව ශශ පාලන පක්ෂ
, ශයෝජානය කරන අශේ ශජායෂථමශයෝ ශම් පිළිබඳ විශරෝනතා
ෙක්වශදීව විමල් වීරවශ ලා ගම්මන්පිලලාව දිශන්ෂථ ගුණවර්නන
මහත්මයලාව වාසුශශව නානායක්කාර මහත්මයලා යම් යම්
විශරෝනතා ෙක්වශදීව අශේ මාතර වීරසුමන වීරවනශහ මන්ත්රීතුමා
ඇතුළු කඩුඩායම් විශරෝනතා ෙක්වශදීව නැවත වතාවක් එශහන්
ශමශහන් පැලැ්ථතර ටිකක් ෙමලාව ශක්ක් ශගඩියට අිවනශ ටිකක්
ෙමලා විවනවන ්ශශ ෝනනය කියලා ්ශශ ෝනන පිටු 16ක් එක්ක
ශගනාශේ පරණ ලප ශව්චර ශක්ක් ශගඩියම තමි කියලා මම
ශම් ශේලාශේ ්ඳහන් කරනවා.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන්න රනාන
ශහේතුව ශල් කියන්ශන් ෙහනව වන ්ශශ ෝනනශආ තිශබන
අා.ලි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ර ථනයක් තිශබනවාව
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ගැටලු තිශබනවා කියනවා.
හැම ති්ථශ්ේම කියන්ශන් ර, ල් විරමවනශහ මහත්මයාිව
වමත්රීපාල වනරිශ්ේන මහත්මයාි අතර තිබු ර ථනය ගැනි.
ක පුශගලබශන ර ථනයක්. එො පනත ්ම්මත කරන ශේලාශේ
ජී.එල්. පීරි්ථ මහත්මයා කිේශේව "ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආ තිශබන හරය ඉතාම වැෙගත්. කමිටු අව්ථාාශේ
්ශශ ෝනනය කරන්න එපා." කියලාි. මම ඊශආ අො හැන්්ාඩ්
වාර්තාව කිශයේවා.
වීඩිශයෝ පටත් මා ඟ තිශබනවා. එතුමා
කිේශේව "ෙහනව වන ්ශශ ෝනනශආ තිශබන හරය ශහොඳි. කට
කමිටු අව්ථාාශේ ්ශශ ෝනන කරන්න එපා" කියලාි. එතශකොට
අෙ ෙහනව වන ්ශශ ෝනනශආ නරක් ශවලා තිශබන්ශන්
කාරණා!
ත් එක්කම මැතිවරණ ශකොමි්ශම් ිතටපු
, ලනාරිශයලපශේ දූෂණව එශහම නැත්නම් තවත් කාශේ ශහෝ
පුශගලික ර ථන ගැන විතරි කියන්න තිශබන්ශන්. ශම්ශකන් රටට
වනදු ශවලා තිශබන හා, ය ශමොකක්ෙව ශම් හර පශනතිශයන් ඇති
ශවලා තිශබන හා, ය ශමොකක්ෙ කියන එක පිළිබඳව කාා
කරන්ශන් නැහැ. ශවනුවට ශවන ශවන සුරශගනා කාා කියනවා.
එශහම නැත්නම් රාජාපක්ෂලා ඉලක්ක කරශගනම තමි ක
කශ ේ කියලා කියනවා. මම අහනවා රාජාපක්ෂවරු ඉලක්ක
කරශගන ශම් ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය ශගනාවා නම්ව ෙහනව වන
්ශශ ෝනනශආ ශමොනවාෙ රාජාපක්ෂලා ඉලක්ක කරශගන
තිශබන්ශන් කියලා. තමුන්නාන්ශ්ේලා කියන විධියට නම් තමි
ශවිත්ව පුරවැවනභාවය. අපට නම් ශම් ශවිත්ව පුරවැවනභාවයට
රාජාපක්ෂවරු අො නැහැ. එ්ථ.බී. දි්ානායක මහත්මයා දි්ථ්රික්
්ම්බන්ධීකරණ කමිටුශේ ්භාපතිකමින් ඇමතිකමක් ෙක්වා යෑම
්ඳහා ශම් කලවම් පුරවැවනභාවය පිළිබඳ අෙ ගුණ වර්ණනා ක ා.
අභයාරාමයට ශගනැත් කාා කරලාව සපශේථ දීලා එවලාත්ව
මුරුත්ශතට්ටුශේ ්නන්ෙ හාමුදුරුශවෝව ඇල්ශල් ගුණවශ
හාමුදුරුශවෝ ්දි හැශමෝමව කලවම් පුරවැවනශයලපට එන්න ශෙන්න
එපා කියශදීත් වා තවම ක්රියාත්මක ශවනවා. බැවනල් රාජාපක්ෂලා
ගැන අපට ර ථනයක් නැහැ. අපි කියන්ශන් කා.රු ා.ණත් ශවිත්ව
පුරවැවනශයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න එපා කියන එකි. අෙ
ඇති ශවලා තිශබන්ශන්ව ්ඩුක් පක්ෂය ඇතුශ ේ ඇතමුන්ශේ
ර ථනය ශවලා තිශබන්ශන්ව බැවනල් විශරෝනයක්. අපට එශහම
ර ථනයක් නැහැ. අපට තිශබන්ශන් ්ම්ථතය පිළිබඳ ර ථනයක්. අපි
ශවිත්ව පුරවැවනයන් පාර්ලිශම්න්තු එන එක ගැනි කියන්ශන්.
(21st Start)

ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂශආ ්හ ශපොදුජාන ශපරමුශඩු
වනයලුශෙනා ඉතිහා්ශආ ඉඳලාම 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට
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විරුශනව බරපත
විධියට විශේරන ඉදිරිපත් ක ා. 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ිතටපු මහා රාක්ෂයා පිළිබඳ කාා ක ා.
අෙ කාා කරමින් ්ශයත් කියනවාව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ වා අින් කරලා විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන ශමන් වන්ශන් අපි නැවත 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට යෑමක් පමණි කියලා.
කියන්ශන්
1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාව ශහොඳි කියන එකෙ 1972
්ඩුක්රම වයව්ථාාව ශහොඳි කියන්න ෙැන් ශම් අයශේ කට
නැමිලා; දිව නැමිලා. ශමොකක්ෙ ශම් ලේජාා නැතිකම ෙහහත්ශව, 
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආදී ශකොමිෂන් ්භා ශගශනන්න
ඡන්ෙය දීලාව ෙහඅට වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආදී
ශකොමිෂන් ්භාවල බලය නැති කරන්න ඡන්ෙය දීලාව ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආදී ්ශයත් ශකොමිෂන් ්භා
ඇති කරන්න ඡන්ෙය දීලාව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනශආදී නැවත වතාවක් ශකොමිෂන් ්භා නැති කරන්න
ඔබතුමන්ලා ඡන්ෙය ශෙන්න තීරණය කරලා තිශබන එකි
කනගාටුවට කරුණ.
එො ෙහඅට වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට පක්ෂව
ඡන්ෙය දීලා කරගත්තු ඓතිහාවනක වැරැශෙව මම එො ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට පක්ෂව ඡන්ෙය දීලා , වැරදි කර ගත්තා.
කත් මම ශම් ශවලාශේ කියනවාව ශවන ශකශනලපට ක
කියන්න ඉඩ තියන්ශන් නැතිව.
වාශේම ෙහනව වනව- [බානා
කිරීමක්] ඔේ. ක තමි කියන්න ඉ්ථශ්ල්ලා කිේශේ. ශම්
ශකොමිෂන් ්භා පිළිබඳ කියනශකොටව "ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ තිශබන ශකොමිෂන් ්භා , ්ා ශම් රට
කරන්න බැහැව ්ඩුක්ව කරන්න බැහැ" කියනවා. [බානා කිරීමක්]
වීරසුමන වීරවනශහ මන්ත්රීතුම, ව ඔබතුමාත් ශම්කට විරුශනි ශන්.
ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. කවලම් පුරවැවනභාවයත් අින් කරලා ශහට
ඔබතුමන්ලාට ඡන්ෙය ශෙන්න පුළුවන් විධියට හෙලා ශෙි. බය
ශවන්න එපා. [බානා කිරීමක්] ක තමි. ශකොශහොමෙ ෙහඅට වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ඡන්ෙය දීපු එක ගැන
්මාශවන්න කියලා ඔබතුමන්ලා කිේවා. දිශන්ෂථ ගුණවර්නන
මහත්මයලාව
ඔබතුමන්ලා හැශමෝම -ශකොමි, ්ථට් පක්ෂශආ
හැශමෝම- කිේවා ෙහඅට වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට
ඡන්ෙය ශෙන්න වීම ඓතිහාවනක වැරැශෙක් කියලා. ශමම
ශකොමිෂන් ්භාවලින් රට කරන්න බැරි නම්ව පසුගිය අා.රුශශශ
ඉඳලා ජානාධිපතිවරයා බලයට පත් ශවලා ශම් ශවනශතක් රට
පාලනය කරශගන යශදි ශමොනවාෙ කරන්න බැරි ා.ශඩු ෙැන්
කියනවාව "පසුගිය ෙව්ථවල ශකොවිඩ් රැල්ල ්ාර්ාක ශල් මර්ෙනය
ක ා" කියලා. අපි ිතතමුව "ඔේ. යම් කාලයකට මර්ෙනය කර
ගත්තා" කියලා. ශකොවිඩ් රැල්ල කියන්ශන් ජාාතික ්රක්ෂාව
පිළිබඳ ර ථනයක්. ශ්ෞඛ්ය ්රක්ෂාව කියන්ශන්ත් ජාාතික
්රක්ෂාව. එතශකොට
ශකොවිඩ් රැල්ල ශම් තිශබන බලතල
යටශත් මර්ෙනය කර ගන්න පුළුවන් ා.ණා නම්ව ශමොකක්ෙ තිශබන
අක්පාක්ව 2019දී මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ ජානාධිපතිතුමා ුතශනය ඉවර
කරන ශවලාශේ ශම් ශකොමිෂන් ්භාවලට බලය තිබුණා. ශම්
ශකොමිෂන් ්භා ෙහහත් වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
යටශත් පිිතටුපා තිබුණා. ශම් ඉන්ශන් වාශආ , ර්මාපකයාව
ජී.එල්.පීරි්ථ මහත්තයා. යටශත් තමි ුතශනය කශ ේ. ුතශනය
කරන්න පුළුවන් ා.ණා නම්ව ෙැන් තිශබන ර ථනය ශමොකක්ෙ
ශකන් වැට බැන්ො ශහොරකමටව
ශකන් වැට බැන්ො
අත්තශනෝමතික දූෂණවලටව ශකන් වැට බැන්ො විගණනශයන්
පැනලා යන ශහොරකම්වලට. වාට වැට බැඳපු එකට තමි
කියන්ශන් රාජාපක්ෂවරු ඉලක්ක කරශගන ක ා කියලා. අපි
රාජාපක්ෂලා ඉලක්ක කශ ේ නැහැ. ශම් ඉලක්ක කරලා
තිශබන්ශන්ව ශම් වැට බැඳලා තිශබන්ශන් ශහොරකමටව දූෂණයට
්හ අන්තවාෙයටව මිලිටරිකරණයටව කාධිපති රමයටි කියලා
්ඳහන් කරන්න ඕනෑ. අපි ම්ශල්්චඡත්වශයන් රජාාතන්ත්රවාෙයට
ශග, යන්න හෙපු රට තමි නැවත වතාවක් රජාාතන්ත්රවාෙශආ
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ඉඳලා ම්ශල්්චඡත්වය ෙක්වා ශගන යන්න ශම් සූොනම් ශවන්ශන්.
තමුන්නාන්ශ්ේලා
ශමම
විවනවන
්ඩුක්රම
වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයට හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව ඡන්ෙය පාවි්චි  කරන්න.
තමුන්නාන්ශ්ේලා ශම්කට පක්ෂව ඡන්ෙය දීලා ශම් රටට කරන
විනා ය පිළිබඳ තමුන්නාන්ශ්ේලා ශම් රශට් ජානතාවට වග
කියන්න ශවනවා කියන එකත් මතක් කරමින් මම , හඬ වනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු ්ශජීව එදිරිමාන්න මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
7ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 6. 2]

ගුණ ්ශජීව එදිරිම ාන්න ම හ ා

(மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன)
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තු ඇති ා.
ශපෞශගලික ශශ පාලන ්රා.ල , ර්මාණය
කරන්න තමි ර, ල් විරමවනශහ රමුඛ් තමුන්නාන්ශ්ේලා ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනාශේ. හැබැිව
ශලෝකශආ කිවන රටක් ජානාධිපති බලය එක පක්ෂයකටව
පාර්ලිශම්න්තු බලය තව පක්ෂයකට ගියාය කියලා ශම් විධිශආ
අත්තශනෝමතිකව අනීතිකව අශීලාරාර හා අවිධිමත් ශශ පාලන
රති්ශ්ථකරණ ශගනාශේ නැහැ. මශේ ශහොඳම සොහරණය 1926
රශ ශආ රශශුවා මිතශරොශ ජානාධිපතිතුමාශේ පාලන කාලය. 1926
එතුමා ජානාධිපති ධුරය ෙරශදි එක් අව්ථාාවක පාර්ලිශම්න්තු බලය
විපක්ෂයට ගියා. හැබැිව ශම් ලපජීත වැශඩ් එො රශ ශආ
පාර්ලිශම්න්තු කඩුඩායම කශ ේ නැහැ. රශ ශආම නැවත වතාවක්
199 දී ජාාක් ි රාක් ජානාධිපතිතුමාශේ කාලශආ ජානාධිපති බලය
එක පක්ෂයට ්හ පාර්ලිශම්න්තු බලය තව පක්ෂයකට ගියා.
හැබැිව ශම් විධිශආ අලුලපත්ශත්රු වැඩ රශට් වනශන ා.ශඩු නැහැ.
ශම් බරපත අර්බුෙය ඔබතුමන්ලා විවනන් ශමතැනදී , ර්මාණය
ක ා.

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශබොශහොම ්ථතුතිි.
මශේ වෘත්තීය ්ගයා වන මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාශේ
කාාශේදී එතුමා ර ථන කරනවා විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ඉදිරිපත් කිරීශම් අව යතාව ශමොකක්ෙ කියලා. මම
කැමතිි එතුමාට සත්තරයක් ශෙන්න. මූලා්නාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුම, ව ශම් ශලෝකශආ වයව්ථාානුූලලවාෙය කියලා විෂයයක්
තිශබනවා. රාජායශආ විනායක බලය හසුරුවන ්යතනය ලපමක්ෙ
කියන ්ානකය මත පෙනම් ශවලා ශම් ශලෝකශආ ්ඩුක්රම
වයව්ථාා වර්ග කිිතපයක් තිශබනවා. එකක් පාර්ලිශම්න්තු
්ඩුක්රම. අශනක ජානාධිපති ්ඩුක්රම. 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවත් එක්ක ශම් රට ජානාධිපති ්ඩුක්රමයක් ්ිතත
රාජායයක් බවට පත් ා.ණා.
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගන ශම් මූලික
ා.වමනාව ා.ශඩු ශමයි. ජානාධිපති ්ඩුක්රමයක් ්ිතත රටක
විනායක බල ශක්න්ද්ර ශෙකක් , ර්මාණය කරලා බරපත
අර්බුෙයක් , ර්මාණය ක ා. තමි තමුන්නාන්ශ්ේලාශේ ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් ක ප මු වරෙ.
වරෙ ඇතුශ ේ තවත් බරපත වරෙක් වනශන ා.ණා. තමි අශේ
රශට් ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ මූලික වුහය බරපත ශල්
ශවන්ථ කිරීම. රාජායයක ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ මූලික වුහය
ශවන්ථ කිරීම බරපත වරෙක්. ශම් ්ම්බන්නව අප ෙන්නා
්්න්නතම ශලෝක සොහරණය තිශබන්ශන්ව අ්ල්වැවන
ඉන්දියාශේ. 1976දී ගරු ඉන්දිරා ගාන්ධි අගමැතිතුමිය ඉන්දීය
්ඩුක්රම වයව්ථාාවට (2 වන ්ශශ ෝනනය ඉදිරිපත් ක ා.
, ්ා ඉන්දීය ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ මූලික වුහය ශවන්ථ වූණා.
ක තමි පසුගිය කාලශආ තමුන්නාන්ශ්ේලා අතින් වනශන ා.
බරපත වරෙ. ඊට එශරිතව ඉන්දීය අභයන්තර ශශ පාලනය තු
ෙැවැන්ත ්ශවාෙයක් , ර්මාණය කරලාව අව්ානශආ 1972 ශශ්ාි
අගමැතිතුමා බලයට පත් ශව්චර ්ැණින් ඉන්දීය ්ඩුක්රම
වයව්ථාාවට ( ්හ (( වන ්ශශ ෝනන ශගනැල්ලා ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ මූලික වුහය ්රක්ෂා ක ා. එතැ, න් නතර ශනොවී
ඉන්දීය සපරිමාධිකරණය තීන්දුවක් ලබා ශෙනු ලැබුවාව ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ මූලික වුහය ශවන්ථ වන ්කාරශආ වයව්ථාා
්ශශ ෝනන මින් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ කියලා.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගශනන්න
තිබු
ශහේතුව ශමොකක්ෙ ශම් මුළු රටම ත,  මැතිවරණ
ශකොට්මා්යක් බවට පත් වන ජානාධිපතිවරණයක් ගරු ර, ල්
විරමවනශහ අගමැතිතුමාට දිනන්න බැහැ. අන්න
ශපෞශගලික
ශශ පාලන ්ානකය මත රශට් විනායක ජානාධිපති බලය එක
පක්ෂයකටත්ව රශට් පාර්ලිශම්න්තු බලය තව පක්ෂයකටත් අත්වීම

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් පාර්ලිශම්න්තු විවාෙශආ
්ම්ථතය අනයයනය කරශදි මට ෙැනුණාව විනායක බලය
පාර්ලිශම්න්තුගත කිරීම හරිම ශෂෝක් කියලා ශශ පාලන
වනශනාන්තයක් , ර්මාණය කරන්න හෙන බව. නැහැව ශම්
ශලෝකශආ එශහම ශශ පාලන වනශනාන්තයක් නැහැ. ශම් රටම
සොහරණයකට ගත්ශතොත් ශ්ෝල්බරි ්ඩුක්රම වයව්ථාාවව
1972 ජානරජා වයව්ථාාව තිශබන කාලශආ 194 හර්තාලශයන්
ශම් රට ගි, බත් ා.ණා. 1971 කැරැල්ල , ර්මාණය ා.ණා. 1971
කැරැල්ල මර්ෙනය ක ා. 1970 මුල එල්ටීටීඊ ්ශවිනානය බිත වීශම්
මූල බීජාය , ර්මාණය ා.ණා. මහ ඡන්ෙය අා.රුදු ශෙකකින් කල්
ගියා.
බලය තු ම තමි 1972 අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
්ම්පාෙනය කරනු ලැබුශේ.
, ්ා විනායක බලය
පාර්ලිශම්න්තුගත කිරීශමන් වනයල්ල වි්ශඳනවාය කියන කාාව
වනශනාන්තමය ව ශයන් වරෙක්.
ශම් ශමොශහොත වන විට ශවිත්ව පුරවැවනභාවය පිළිබඳව
්ශවාෙයක් , ර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ඇතැමුන් බයි
රාජාපක්ෂවරුන් පරගැති ශවිෙ කියලා. මම ්ාක්ෂි ්ිතතව ඉන්්රීය
රතයක්ෂ අත්ෙැකීම් ඇසුශරන්
කරුණ පැහැදිලි කරන්න
සූොනම්ව රාජාපක්ෂ ශශ පාලනය කිවනම ෙව්ක පරගැති
ශශ පාලන ි න්තනයක් අනුගමනය කශ ේ නැති බවට. ශහොඳම
සොහරණය එල්ටීටීඊ ත්ර්ථතවාෙයට එශරිත ුතශනය ශමශහය වන
ශවලාශේ 2009 අශරේල් 16 වන ො එක්්ත් ජාාතීන්ශේ මහ ශල්කම්
බෑන් කී මූන්ශේ මාඩුඩලික රනා,  විජාය නම්බයාර් ්වා
ලශකාවට. ඇවිල්ලා රාජාපක්ෂ ්ඩුක්වට කිේවාව ුතශනය නතර
කරන්න කියලා. හැබැිව රාජාපක්ෂ ්ඩුක්ව එම තීන්දුව ගත්ශත්
නැහැ. ඊට ෙව්ථ කීපයකට ප්ථශ්ේ -එම අා.රුශශශ එම මා්ශආ
අශරේල් 2( වන ො- ඇශමරිකා එක්්ත් ජානපෙශආ රාජාය
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ්තිපතා රවෘත්ති ්ාක්චඡාශේ දී ඇශමරිකන්
රාජාය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ රවෘත්ති රකා කයා කියනවාව
"එල්ටීටීඊ නායකයා තුන්වන පාර් ථවයකට යටත් විය ුතතුි"
කියලා. ශගෝමාභය රාජාපක්ෂ ්රක්ෂක ශල්කම්වරයා ඊ ඟ
තත්පරශආදීම රකා ය රතික්ශෂේප ක ා. එතැ, න් නතර ා.ශඩු
නැහැ. අශරේල් 29 වන ො ශඩ්විඩ් මිලිබ්රෑන්ඩ් ්හ බර්නාඩ් ලපෂථනර්
විශශ ශල්කම්වරු ශෙප ලශකාවට ්වා. හැබැිව ශගෝමාභය
රාජාපක්ෂ ්රක්ෂක ශල්කම්තුමාශේව ජානාධිපති මිතන්ෙ රාජාපක්ෂ
මැතිතුමාශේ අෙහ් ශවන්ථ කරන්න බැරි ා.ණා.
වාශේම ගරු බැවනල් රාජාපක්ෂ මැතිතුමා ්ම්බන්නශයන් ශම්
ශමොශහොශත් පාර්ලිශම්න්තු ්ශවාෙයක් , ර්මාණය ශවලා තිශබන
, ්ා මාශේ කාාශේ අව්න් මි, ත්තුශේ එක්තරා සොහරණයක්
කියලා මා , හඬ ශවනවා. අපි ුතශනය දිනුවාට ප්ථශ්ේ ්ඩුක්වක්
විධියට තීන්දුවක් ගත්තා විජායග්රහණශආ ්ැමරුමක් - victory
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ්ශජීව එදිරිමාන්න මහතා]

parade - , ර්මාණය කරලාව මැි මා්ශආ 12වැ,  ො
ජායග්රහණය ්ාමකාමීව ්මරන්න. ප මුශව,  victory parade
එශකන් ප්ථශ්ේ එවකට ශ්රී ලශකාශේ බ්රිතානය මහ ශකොම්ාරි්ථ
ශජාෝන් රැන්කින් ්වා බැවනල් රාජාපක්ෂ ඇමතිතුමා මුණගැශහන්න.
ඇවිල්ලාව බැවනල් රාජාපක්ෂ ඇමතිතුමාට කිේවාව "ඇමතිතුමා ඔබ
ශම් කරන වැශඩ් නතර විය ුතතුි. ්ඩුක්වක් විධියට ශම්
විජායග්රහණශආ ්ැමරුම මඟින් තවත් පාර් ථවයකශේ ිතත
රිශෙනවා" කියලා. එශවශල් බැවනල් රාජාපක්ෂ ඇමතිතුමා ශජාෝන්
රැන්කින් මහ ශකොම්ාරි්ථවරයාශගන් ඍජුව අහනවාව "ඇිව
එශහනම් ඔබලා මැි 02වැ,  ො ශෙවන ශලෝක ුතශනශආ
ජායග්රහණය ්මරලා VE Day ්මරන්ශන්" කියලා. "අපි මැි
12වැ,  ො victory parade එක නතර කරන්න නම්ව ශෙවන ශලෝක
ුතශනශආ VE Day ්මරන එක නතර කරලා එන්න" කියලා එො
බැවනල් රාජාපක්ෂ ඇමතිතුමා ශජාෝන් රැන්කින්ට කිේවා. ්ජීවී
ශශ පාලන සොහරණ ඇසුශරන් ්හ වනශනාන්තමය ශශ පාලන
කාරණා ඇසුශරන් මි්ක් ශපොශහොට්ටුශේ මන්ත්රීවරයලප විධියට
ශනොශවිව මා විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පිළිබෙව
කාා කශ ේ. ශබොශහොම ්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟට ගරු (මහාරාර්ය රශජිත් බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි හතක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 6.(6]

ගුණ (ම හාචාර්ය) රශජි්  බණ්ඩාර ම හ ා

(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගන එන්ශන් ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය , ශෂේනනය කරන්නට බව අප අමතක ශනොක
ුතතුි. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා රට
තු ්රාජිකත්වයක් ශගොඩනැුවණා. ක තමි ශපොදු පිළිගැනීම.
රශට් ජානාධිපතිවරයාට ලැබු
ජානවරම ක්රියාත්මක කරන්නව
තීන්දු-තීරණ ගන්න හැකියාවක් ලැබුශඩු නැහැ. එිත රතිලලය
තමිව ශම් රශට් ්ර්ථිකය ශගොඩගන්න බැරි තරමට පහ ට
ඇෙවැටීම. රට අනාරක්ෂිත ා.ණා. මි, ්ථ ජීවිත වනය ගණනක් අිතමි
ා.ණා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින්
ඇත්තටම වනදු ා.ශඩුව වයව්ථාානුූලල ජානාධිපතිවරයාශේ බලය
පැහැරශගනව රාජාපක්ෂවරු ශශ පාලනශයන් ඉවත් කිරීමට
කටුතතු කිරීම පමණක් කියන එකි මශේ වි ථවා්යි. අව්ානශආ
අපි ෙැක්කා අගමැතිවරයාත්ව ජානාධිපතිවරයාත් "යා ශෙක ශනොරත
රත - ්මඟ පෑහීන්මක් නැත" කියන කියමන තහා.රු ක බව.
අශේ රශට් ජානතාව තමන්ශේ අනාගතය තහා.රු කරගන්න
සුරක්ෂිත ලියවිල්ලක් පිළිබඳව ඉතිහා්ය පුරාම වි ව
ථ ා්ශයන්
කටුතතු ක ා. තමි අශේ රශට් ්ඩුක්රම වයව්ථාාව. ෙහනව
වන ්ඩුඩරම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයත් එක්ක අශේ ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව හෑල්ලුවට ලක්ා.ණා. අපි ක , වැරදි ක ුතතුි. ශම්
සත්තරීතර ්භාශේ ඓතිහාවනකව වනශන ශව්චර එකක්ව ශම්
වැරැශෙ. අපි අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් හෙන්න ඉ්ථ්රශවලා
ක , වැරදි කරගත ුතතුි.
විපක්ෂශආ කථිකයන් ශබොශහෝ ශෙශනක් විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පිළිබඳව අෙ කිඹුල් කනාළු හලනවා. ෙහනව
වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් තහා.රු ක ාය කියන
ශකොමිෂන් ්භාවල ්ථවාධීනත්වය පිළිබඳව කතාබහ ශකරුණා.
හැබැිව ්ථවාධීනි කියපු මැතිවරණ ශකොමි්ම මැතිවරණ
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පැවැත්ා.වාෙ කියලා මම අහන්න කැමැතිි. ප ාත් පාලන
මැතිවරණය ව්ර තුන හමාරකින් කල් ෙැම්මා. ප ාත් ්භා
මැතිවරණය තවම තියාගන්න බැහැ. ජානාධිපතිවරණයව මහ
මැතිවරණය ව ක්වන්න ශකොමිෂන් ්භාශේ ්ාමාජිකශයෝ ස්ාවි
ගියා.
, ්ාව
ඇති ක ාය කියන ්ථවාධීන ශකොමිෂන් ්භා
එකක්වත් ්ථවාධීනව කටුතතු කශ ේ නැහැි කියන එකි අශේ
වි ථවා්ය. ගරු එ්ථ.බී. දි්ානායක මැතිතුමා ශවිත්ව පුරවැවනභාවය
පිළිබඳ ඉතා ශහොඳ පැහැදිලි කිරීමක් ක ා. , ්ා මම පිළිබඳව
කාා කරන්න සත්්ාහ කරන්ශන් නැහැ. නමුත් මම එක ර ථනයක්
අහන්න කැමැතිි. විශ ේෂශයන්ව ශවිත්ව පුරවැවනභාවය පිළිබඳව
කාා ක විපක්ෂශආ මන්ත්රීතුමන්ලා වාශේම ්ඩුක් පක්ෂශආ
්මහර මන්ත්රීවරුත් ශම් කාරණය පිළිබඳව නැවත ශමශනිත ක
ුතතුි.
බැවනල් රාජාපක්ෂ මහත්මයා තමිව ශ්රී ලශකා ශපොදුජාන
ශපරමුණ , ර්මාණය කරලා ශම් රශට් ශශ පාලන ඉතිහා්ය තු
ඓතිහාවනක ශවන්ක් ඇති කශ ේ. එතුමාශේ ශවිත්ව පුරවැවනභාවය
එතශකොට වැෙගත් ා.ශඩු නැශෙ එතුමා ශම් ්ා වි ාල කැප
කිරීමක් කශ ේ ශම් රශට් ජානතාවශේ අිතිවාවනකම් ්රක්ෂා
කරන්නි. එම කාරණය අපි අමතක කරන්න නරකි. තමන්ට
ඕනෑ ශවලාවටව කබරශගොයා තලශගොයා කරමින් කාා කරන
විධිශආ ශශ පාලනශයන් අපි තත් ශවන්න ඕනෑ.
මම කැමැතිි ශම් කාාවට අලුතින් යමක් එකතු කරන්න.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව මාර්ටින් ලූතර් කිශ වරක් කියා
තිශබනවාව “මා කම්පා වන්ශන්ව අශිෂථට මි, සුන්ශේ ක්රියාවලට
ශනොවව ශිෂථට මි, සුන්ශේ , හඬතාවය පිළිබඳවි" කියලා.
ගරු මන්ත්රීවරු, ව ශිෂථට මි, සුන් වන අපි අශේ හඬ ශම්
ශවලාශේ අවදි ක ුතතුි. ගරු රමිත බඩුඩාර ශතන්නශකෝන්
තරුණ මන්ත්රීතුමා එතුමාශේ Facebook පිටුශේ ්ටහනක් තබා
තිශබනවා. එිත ්ඳහන් ශවනවාව “කා.රු ශකොඩි ස්ථ්ා ශගන
නැටුවත් ශ්න්පතියා ශ්න්පතියාමි” කියලා. ශ්න්පතියා මරා
ෙමන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියන කාරණය ශම් ගරු ්භාශේ
වනටින වනයලුශෙනාම වනිතශආ තබා ගන්නට ඕනෑ. විවනවන
්ශශ ෝනනය ශගශනන්ශන් ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය අින්
කරන්න මි්ක්ව කා.රුවත් රජා කරන්න ශනොශවි. එක එක
ශපෞශගලික නයාය පත්ර අරශගන ඇවිත් ශම් ්ා වි ාල මහජාන
ජායග්රහණයක් ප්ථ්ට අදින්න එපා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් රට අෙ තීරණාත්මක
තැනකට අරශගන ඇවිල්ලා තිශබනවා. පසුගිය මා් හයව හතක
කාලය පුරා මුළු ශලෝකයම COVID-19 ව්ශගතශයන් පීඩාවට
පත් ා.ණා. තවමත් එශහමි. අශේ රටත් නැවත වාරයක් ශම්
COVID-19 ව්ශගතශයන් පීඩාවට පත් ශවමින් වනටිනවා. අශේ
රශට් ්ර්ථිකය අපි හැවනරවිය ුතතුි. ජානතාවශේ සුරක්ෂිතතාව අපි
තහා.රු ක ුතතුි. ්ඳහා විවින වි්නාම් අපට ශ්ොයා ගන්නට
ශවනවා.
්ඳහා ශහොඳ නායකත්වයක් අව යි. එම , ්ා
ජානාධිපතිවරයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් පාර්ලිශම්න්තුවක් ලබා
ගන්නව තුශනන් ශෙශක් බලයක් තිශබන ශවලාවක ්ඩුක්රම
වයව්ථාාව ක්තිමත් කර ගැනීම ්ඳහා විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පතට ශකොන්ශශවන විරිතතව
ශහට දිනශආ ්හශයෝගය ශෙන්න කියලා තමුන්නාන්ශ්ේලා
වනයලුශෙනාශගන්ම ඉල්ලා වනටිමින්ව මා , හඬ ශවනවා.
්ථතුතිි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු රමිත බඩුඩාර ශතන්නශකෝන් මැතිතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි හතක කාලයක් තිශබනවා.
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ගුණ ප්රමි බණ්ඩාර ත න්නතකෝන් ම හ ා

(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னரகான்)

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව අධිකරණ අමාතය ගරු අලි
්ිරි මැතිතුමා විවනන් ඉදිරිපත් කර තිශබන විවනවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳ විවාෙයට ්හභාගි
වීමට ලැබීම පිළිබඳව මාිපත් කරමින්රු මන්ත්රීතුමව, ව ඕ ්තුටු
ශවනවා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඇති
ශවන්ශන් වම්රිපාල වනරිශ්ේන ිතටපු ජානාධිපතිතුමාත්ව ර, ල්
විරමවනශහ ිතටපු අගමැතිතුමාත් අතර ඇති කර ගත් ශනොගැ ශපනව
අ්ම්මත ශශ පාලන ක්ාෙශආ රතිලලයක් විධියටි. ශම් අ්ම්මත
ශශ පාලන එකතුවීම , ්ා ර, ල් විරමවනශහ ිතටපු අගමැතිතුමාට
ඇති වූ අනාරක්ෂිතභාවය පෙනම් කර ගත්ව එතුමා මූලික කර ගත්ව
එතුමා ගැනම කල්පනා කරමින්ව ිතතමින් වනදු ක ඓතිහාවනක
වැරැශෙක් තමි ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය
කියන්ශන්. Nineteenth Amendment was all about Ranil
Wickremesinghe, nothing else; from top to bottom, it was
made only to cater to Ranil Wickremesinghe's aspirations
and plans.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මම ෙකින්ශන් ශශ පාලන සුනාමියක්
විධියටි. අපි වනයලුශෙනාම ෙන්නවාව සුනාමියක් කරන විනා ය.
සුනාමියක් කියන්ශන්ව රැලි කිිතපයක් එන එකි. එිතදී එක පාර
විනා ශවලා නවතින්ශන් නැහැ. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය කියන ශශ පාලන සුනාමිය ශම් රට තු ක
විනා ය ගැන මම ශකටිශයන් ්ඳහන් කරන්න ඕනෑ. පසුගිය
අා.රුදු පහ තු දී පාර්ලිශම්න්තු රජාාතන්ත්රවාෙය ්ම්පූර්ණශයන්ම
විනා ා.ණා. පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහා්ශආ අනාරුතම ුතගයව අශේ රශට්
ඉතිහා්ශආ වයව්ථාා අර්බුෙයක් ඇති ශවලා පාර්ලිශම්න්තුශේ
අර්බුෙයක් ඇති ා. ුතගයව මන්ත්රීවරු 224ශෙනාම එපා කියලා ශම්
රශට් කතිකාවතක් ඇති ා. ුතගයව ජානතාව තු පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරු ගැන අවම වි ථවා්යව අවම කැමැත්ත ඇති ා. ුතගය
තමි පසුගිය අා.රුදු පහක කාලය.
පසුගිය අා.රුදු පශහේ ්ඩුක්ශේිව විපක්ෂශආි ශෙශක්ම
කටුතතු කශ ේ එකම පාර් ථවයක්. පක්ෂ ශෙකක් ශවන්න පුළුවන්.
හැබැිව එකම කඩුඩායමක් විධියට වැඩ ක ශෙපාර් ථවයක්
ිතටිශආ. මන්ත්රීවරු 4(ශෙශනක් ිතටපු
කාබශන විපක්ෂයට
කඩුඩායම් රැ්ථවීම පවත්වන්න අක්ම තරමින් රජාාතන්ත්රවාෙශආ
මූර්තිය විධියට අපි ෙකින ශම් සත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ කමිටු
කාමරයක්වත් ශවලාශේ තිබුශඩු නැහැ.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් ශශ පාලන සුනාමිය , ්ා
ශ්රී ලශකා , ෙහ්ථ පක්ෂය නැති ා.ණා; එක්්ත් ජාාතික පක්ෂය නැති
ා.ණා; රශට් ්ර්ථිකය කඩා වැටුණා; රශට් ්රක්ෂාවට වග
කියන්න නායකශයලප නැති ා.ණා.
, ්ාම රශට් අන්තවාදී
ත්ර්ථතවාෙයක් බිත ා.ණා. ්හරාන්ලා ශම් රශට් බිත ා.ශඩු ඇති වූ
අනාරක්ෂිතභාවයත්ව අරාජිකත්වයත් , ්ාය කියන කාරණයත් මම
ශම් ගරු ්භාවට ශම් අව්ථාාශේදී මතක් කරන්න ඕනෑ.
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හෙන්න මූලික
වූ ර, ල් විරමවනශහ මැතිතුමා අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව , ශයෝජානය
කරන්ශන් නැහැ. එතුමා මම ඉපශෙනශකොටත් මන්ත්රී ශකශනක්.
මශේ ජීවිතශආ ප මුවැ,  වතාවට තමි එතුමා , ශයෝජානය
ශනොකරන පාර්ලිශම්න්තුවක් ශම් රශට් බිත ශවලා තිශබන්ශන්.
එතුමාටත් ශගෙර යන්න වනදු ා.ණා.
වාශේමව ශම් වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය හෙපු ජායම්පති විරමරත්න මන්ත්රීතුමාට මන්ත්රී ධුරය
අශහෝවන ශවන්න කලින් ඉල්ලා අ්ථ ශවලාව රටත් ෙමලා යන්න වනදු

ා.ණා. ශම් වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හෙපු වැලිඅමුණ නීතිඥයනතුමාට
රට ෙමලා යන්න වනදු ා.ණා. ශම්චරර සුන්ෙරි කියන ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය මඟින් ඇති ක ශශ පාලන
සුනාමිශආ පුශි  කතන්ෙර ටිකක් විතරි මම ඔබතුමාට ශම්
ශවලාශේ මතක් කශ ේව මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .
කාටත් අමතක ශවලා තිශබන විෂයයක් පිළිබඳවත් මම ශම්
අව්ථාාශේදී මතක් කරන්න ඕනෑ.
2013 ජානවාරි 14වන ො එවකට ිතටපු ජානාධිපතිතුමා විවනන්
ලශකාශේ ((වන අග්ර වි,  ථරයකාරතුමා නීතයනුූලලව පත් ක ා.
ශම් සත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් ශෙකක බලයකින් ඊට
කලින් ිතටපු අග්ර වි,  ථරයකාරතුමියශේ ධුරය වයව්ථාානුලපලව
අශහෝවන ක ා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ,
ශෙෝෂාභිශයෝගය
නීතයනුූලල බවට ශරේෂථමාධිකරණශආ ප්ථ මඬුලු වි,  ථරය
්භාවක් විවනන් තීන්දු ක ා. පාර්ලිශම්න්තුශවන් ගත් තීන්දුවක්
අනුව, තුශනන් ශෙකක බණුතර බලයකින් තමි
අග්ර
වි,  ථරයකාරතුමිය
ඉවත්
කරන්න
කටුතතු
කශ ේ.
ශරේෂථමාධිකරණශආ පශර පුශගල වි, සුරු මඬුල්ලකින්
තීන්දුව
හරිි කියලා තිබයදී, 2015 ජානවාරි මා්ශආ 22වන ො (( වැ,  අග්ර
වි,  ථරයකාරතුමා ඉවත් ක ිා. ජානාධිපති ශල්කම්තුමා විවනන්
, ලපත් ක ලිපියකින් එතුමාශේ තනතුර අශහෝවන කරනවා විතරක්
ශනොශවි, බලශුනය ක ා. එතුමා අධිකරණයට ගිිතල්ලා තීන්දු
ලබා දුන්නා. එතුමා අධිකරණශආ රමුඛ්යා, රනා, යා, රාමයා
විධියට අධිකරණශආ වාඩි ා.ණා. හැබැි, එතුමාශේ ඡායාරූපයත්
අෙ වනශකොට සපරිමාධිකරණශයන් ඉවත් කර තිශබනවා,
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, . ශමොන වයව්ථාාව යටශත්ෙ,
ජානාධිපති ශල්කම්තුමාට
බලය පවරලා තිශබන්ශන් කියන
කාරණය මම ශම් ගරු ්භාශවන් ර ථන කරනවා.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව ෙැන් කාාව අව්න් කරන්න.

ගුණ ප්රමි බණ්ඩාර ත න්නතකෝන් ම හ ා

(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னரகான்)

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, , මට තව විනාඩියක් ලබා
ශෙන්න.
ලශකාශේ විපක්ෂශආ ඉන්නවා කියන්ශන් ශල්වන පහසු වැඩක්
ශනොශවි. හැබැි, අපි විපක්ෂශආ ිතටපු ුතගශආ පාඩම් රාශියක්
ඉශගන ගත්තා. අපට වැරදු තැන්ව අපට අතපසු වූ කාරණා අපි
ෙැන ගත්තා. එම , ්ා අපි ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරලාව විවන වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගනැල්ලාව ශම් රශට් ජානතාවට ශෙන්න පුළුවන්
්හන ලබා දීලාව රට ්රක්ෂා කරලාව රට ්ශවර්නනය කරන වැඩ
පිළිශව පටන් ගන්නවාය කියන කාරණය මා මතක් කරනවාව
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, .

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මී ඟටව ගරු සීතා අරශඹශපො
රාජාය
ඔබතුමියට විනාඩි හතක කාලයක් තිශබනවා.

අමාතයතුමිය.

ඊට ශපර කා.රුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයලප මූලා්නය ්ඳහා
ගරු වීරසුමන වීරවනශහ මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජානා කරන්න.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගුණ දිතන්ෂථ ගුණවර්නන ම හ ා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව "ගරු වීරසුමන වීරවනශහ මහතා
ෙැන් මූලා්නය ගත ුතතු ය" ි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුණව ගුණ ඉසුුණ තදොඩන්තගොඩ ම හ ා මූලා්නතයන් ඉව් 
වුතයන් ගුණ වීරසුම න වීරසිශහ ම හ ා මුලා්නාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ISURU DODANGODA left the Chair, and
THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair.

[අ.භා. 7.00]

ගුණ (වවදය) .  ා අරතලතපො ම හ් මිය (ියුලණ ා
්ශවර්නන වෘ් තීය අනයාපන පර්ත ෂණ හා නව ියපැුත්ප
රාජය අම ා යතුමිය)

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்ரபதபால
- திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததாைில் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும்
புத்தாக்க இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola - State Minister
of Skills Development, Vocational Education, Research and
Innovation)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව පක්ෂ හා විපක්ෂ වනයලු
මැතිඇමතිවරු, ව අෙ ලශකාඩුක්ශේ වයව්ථාාශේ ්ශශ ෝනනයක්
්ම්මත කර ගැනීම ශවනුශවන් පැවැත්ශවන විවාෙයට ්හභාගි
වීමට අව්ථාාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමන්ලාට ්ථතුතිවන්ත
ශවනවා. ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන ගැන ඉතිහා්ය පුරා
අපට ඕනෑ තරම් අත්ෙැකීම් තිශබනවා. අෙ ශම් අප මුණුණ
ශෙන්ශන්ව 1972දී ශම් රශට් ්ම්මත කර ගත්තා වූ ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ විවනවන ්ශශ ෝනනයටි. අෙ වන විට ශම් රශට් බල
පැවැත්වන්ශන් 1972 ශෙවන ජාන රජා වයව්ථාාවි. එය ශම් වන
විට ්ශශ ෝනන ෙහනවයකට ලක් වී තිශබන අතරව අෙ අපි ශම්
්හභාගි ශවමින් වනටින්ශන්ව එිත විවනවන ්ශශ ෝනනයටි.
්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ ්ශශ ෝනන පිළිබඳ ඉතිහා්ය විම්ා
බැලුශවොත්ව 1972දී ්ම්මත කර ගත්තා වූ ශම් ්ඩුක්රම
වයව්ථාාශේ ප මුවන ්ශශ ෝනනය මා් කිිතපයක් ඇතු ත ශගන
එන්නට වනදු ා.ණා. එිත ශෙවන ්ශශ ෝනනය 1979 ශපබරවාරි
මා්ශආදී ශගන ්වා. තුන්වැ,  ්ශශ ෝනනය 1922 ව්ශර්දීත්ව
හතරවැ,  ්ශශ ෝනනය එම වර්ෂශආම ශේැම්බරශආදීත් ශගන
්වා. අන්න ්ශශ ෝනනශආදී තමි ශරේෂථමාධිකරණය , ශයෝග
කරන්ශන්ව ජානමත විරාරණයක අව යතාව පිළිබඳව. අන්න
අව යතාව අනුව ඉතිහා්ශආ අප කාටත් මතක ක ශගඩි-ලාම්පු
ජානමත විරාරණය - ශශ පාලන කාරණාව- ඉතිහා් ශපොතට
එකතු ා.ණා. එතැ, න් පසුව ෙහතුන්වන ්ශශ ෝනනය 1927දීත්ව
එතැ, න් එහාට තවත් වැෙගත් වූ ්ශශ ෝනන කිිතපයලපත් වනදු ා.ණා.
නමුත් ෙහතුන්වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශම් රශට්
පාලන රමයටව එශහම නැත්නම් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට හැරා.ම්
ලක්ෂයයක් එක් කරමින්ව නව පාලන තන්ත්රයක්ව නව පාලන
රමශේෙයක් රටට හනාන්වා දුන්නා; පරිපාලන කකයක් හනාන්වා
දුන්නා. එතැ, න් පසුව ෙහ්යවන ්හ පහශ ෝථවන ්ශශ ෝනන
එක වර වනදු ා.ණා. එක ඟ වනදු වූ ්ශශ ෝනන ශෙකක් හැටියට
ෙහ්යවන ්හ පහශ ෝථවන ්ශශ ෝනන ඉතිහා්ගත ා.ණා.
වනයල්ල අතශර් අශේ කාා බහට ලක් වනව එශහම නැත්නම් රශට්
්ඩුක් රමයට මහා බලපෑමක් ඇති ක ෙහහතව ෙහඅට ්හ
ෙහනව වන ්ශශ ෝනන 2001න් පසුව ්ම්මත ා.ණා. ශම්
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනන වනයල්ශල්ම ඉතිහා්ය
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බැලුශවොත්ව ජානමත විරාරණයකට ලක් වූ හතරවන වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශරේෂථමාධිකරණ , ශයෝගයකින් තමි ජානමත
විරාරණයකට ශයොමු ා.ශඩු. එශ්ේ ශනොමැතිවව ජානතා
පරමාධිපතය මතව ජානතාවශේ ඉල්ලීම මත ශහෝ ජානතාව අනුමත
කරන ලෙ වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් ශම් 1972 ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ඉතිහා්ශආ නැහැ. ඉතිහා්ය තු එවැ,  වයව්ථාා
්ශශ ෝනනයක් ශහෝ අලුත් වයව්ථාාවක් ජානතා පරමාධිපතයය
මත වනදු ා.ණා නම්ව
1970දී ශ්ෝල්බරි ්ඩුක්රම වයව්ථාාව
ශවන්ථ කරමින් ්මූහාඩුක් රමය ඇති කිරීම ්ඳහා පැවැති ඉතාම
තීරණාත්මක වූ මැතිවරණයි. එිතදී ඉතා පැහැදිලිව ජාන මතය
විමසීම සශේා තමන්ශේ මැතිවරණ වයාපාරයට ඉදිරිපත්
ශවනවා. එින් පසුව ගත්ශතොත්ව 2019 ශනොවැම්බර් මා්ශආ
පැවැති ජානාධිපතිවරණයත්ව ශම් මෑතකදී පැවැත්වූ මහා
මැතිවරණයත් යන ශෙශක්දීම මැතිවරණ වයාපාරය තු ඉතාම
වැෙගත් ්න්ධි්ථාානයක් මතු කරමින් ්හ ්, ටුහන් කරමින්ව
ෙහනව වන වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශවන්ථ කරමින් නව
වයව්ථාාවකට යෑමත්ව ෙහනව වන ්ශශ ෝනනය ඉවත් කිරීමත්
යන කාරණා ශෙකම ්ඳහන් කරමින්ව රජාය බලයට පත් වීම ්ඳහා
ජානතාවශේ පරමාධිපතය බලය ඉල්ලා වනටියා. එශ්ේ බලන කල
1970දී වනදු වූ වයව්ථාා ්ම්පාෙනශයන් පසුව ෙහනව වන
්ශශ ෝනනය ෙක්වා වූ වනයලු ්ශශ ෝනන ජානතාවශේ
පරමාධිපතයයව නැත්නම් ජානමතය මත පෙනම් වී වනදු වූවා
ශනොශවි. එය එශ්ේ නම්ව ජාන මතයව එශහම නැත්නම්
ජානතාවශේ
පරමාධිපතය
ශරේරණය
කරමින්ව
ජානතා
, ශයෝජිතයන්ශේව පක්ෂ විපක්ෂ ශෙපාර් ථවශආම වනටින ජානතා
, ශයෝජිතයන්ශේ වාෙ විවාෙවලට භාජාන ශවලාව එතැ, න් එහාට
්ම්මත කර ගන්නා වූ අව්ථාාව එ ැශඹනවා.
ජානතා මතවාෙය තවදුරටත් එහාට ශගන යමින්ව ලැබූ ජාන
වරමත් එහාට ශගන යමින් ශරේෂථමාධිකරණශයන් ලබා ශෙන්නා වූ
, ශයෝග අනුව ශවන්ථ ක ුතතු ්ශශ ෝනන හතරත් ශමයට
ඇතු ත් ශවනවා. එතැ, න් ඔිබට ශගෝථ ජානතාව මහත්
බලාශපොශරොත්තු තබාශගන පත් කර ගත් ්ඩුක්වක
වි ථවා්වන්තභාවය රකින්නටව ජානතාව තමුන්ශේ ශශශීයත්වය
සුරකීවි යැි වි ථවා් කරපු ්ඩුක්වක වි ථවා්ය රකින්නටව
එවැ,  ්ඩුක්වක් පත් කරන්නට ෙරදිය ඇෙපුව ෙහදිය කැප කරපුව
ත ජීවිතය පවා පරදුවට තබා ්ටන් ක අති ශගෞරවනීය මහා ්ශ
රත්නශආ වි ථවා්ය රකින්නට එම ජානතා මතයටව මහා ්ශ
රත්නයට ගරු කරමින් ශමම විවනවැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශහට දිනශආ ්ම්මත කර ගැනීමට ශපර
ශරේෂථමාධිකරණය විවනන් ෙැක්වූ ්ශශ ෝනනවලට අමතරව තවත්
්ශශ ෝනන තුනක් එකතු ශවනවා. ශවන කවොටත් වඩා මහා ්ශ
රත්නශආ මතය පිළිබඳව ශමම පාර්ලිශම්න්තුව තු අෙ කාා
ශවනවා. එය ඉතාම ්තුටුොයක අව්ථාාවක් ශවන්ශන් ශම් , ්ාි.
පක්ෂ විපක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව ශමම රජාය ශගන මට
ඉදිරිපත් වූ මහා ්ශ යා වහන්ශ්ේලාශේ මතයට ගරු කරනවාෙ
යන්න පිළිබඳ නැවත නැවත කාා කරමින් මතය පිළිගත ුතතු
යැි පක්ෂ විපක්ෂ වනයලුශෙනාම කාා කරනවා. අන්න එින්
තමිව මතුවට ශගොඩ නැශඟන නව ්ඩුක්රම වයව්ථාාශේ දීත්
ශම් රශට් මහා ්ශ රත්නයටව ශම් රටට ්ෙරය කරන මි, සුන්ටව
ශම් රට ශවනුශවන් කැප ශවන්න කැමැති මි, සුන්ට ඉතිහා්ය
විවනන් පැවරූ වගකීමව ුතතුකම ඉෂථට කරන්නට මහුව අව්ථාාවක්
ලැශබන්ශන්; පක්ෂ විපක්ෂ වනයලුශෙනාම කමතිකව එම මතවාෙ
අගය කරන බව අෙ එළිෙක්වන්න ලැශබන්ශන්. මහා ්ශ රත්නය
ඉතා දුෂථකර ්ෑම අව්ථාාවකම ශම් රශට් සුරක්ෂිතභාවය
ශවනුශවන් ජානතාවශේ පැත්ශත් වනට තීරණ ගත්තා. ශම් රශට්
්ශ යා වහන්ශ්ේලා තු අෙ පවතින මතයට වාශේමව ඉදිරි
අනාගතශආදී ඕනෑම ශමොශහොතක රශට් තීන්දු තීරණවලදී සන්
වහන්ශ්ේලාශේ මතයට ගරු කරන්නට පක්ෂ විපක්ෂ
ශෙශගොල්ලන්ම එකතු ශවි කියා අප ිතතනවා. අෙ ශම් ගරු ්භාව
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තු දී සන් වහන්ශ්ේලාශේ මතවාෙයට ලැබු
වැෙගත්කමව
ශගෞරවය හා පිළිගැනීම අනුව මා ිතතන්ශන්ව ශහට දිනශආ ්ම්මත
ශවන්නා වූ විවනවැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් පසුව
අපි ්රම්භ ක ුතත්ශත් ලාශකීය සුවඳ පිරු ව ශම් ශශ ශආ
අනනයතාවය රැකගත හැකිව වනයලු ජාාතීන්ට එකට ජීවත් විය හැකි
නව වයව්ථාාවක් ්රම්භ කිරීශම් වැඩ පිළිශව බවි. එයට
පක්ෂ විපක්ෂ වනයලු ්ාමාජිකයන්ශේ අවශක ොයකත්වය
ලබාශගනව ශම් රශට් වනයලු ජාාතීන්ශේව ්ම්භවයන්ශේ එකමුතුශේ
්නාරය ලබාශගනව මහා ්ශ
රත්නශආව කශතෝලික
පූජාකතුමන්ලාශේ ්හ වනයලු ්ගමික පූජාකවරුන්ශේ අවවාෙ ිත්ථ
මුදුශන් තබාශගන
වයව්ථාාව , ර්මාණය කරන ෙව්ට අපි
එකතු ශවමු. ශමම විවනවැ,  ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශආ
වැෙගත්කම වන්ශන් එයව 1972 ්ඩුක්රම වයව්ථාාවට ශකශරන
අව්ාන ්ශශ ෝනනය වීමි. ශමය තමිව ශම් රශට් ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයක් ්ම්මත කරන ශමොශහොශත් නව
වයව්ථාාවක් ්ෑදීම ්ඳහා ශකටුම්පත් ්ැකශ්නව එම කමිටු පත්
කරපු එකම ඓතිහාවනක ශමොශහොත බවට පත් ශවන්ශන්. ශමය
තමි පක්ෂ විපක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව ශම් රශට් මහා ්ශ
රත්නශආ මතවාෙය මත රට ඉදිරියට යා ුතතු යැි පිළිගත් එම
ඓතිහාවනක ෙව් බවට පත් ශවනව එම ඓතිහාවනක ්න්ධි්ථාානය
්, ටුහන් කරන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය බවට පත්
ශවන්ශන්. ශමම ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනයට ජානතා
මතවාදී ්ශශ ෝනන එකතු කරමින් ශම් රජාය ලබා දුන්ශන්ව ශම්
රජාය විවනන් ඔප ෙැමුශේ රශට් ජානතාව රජාය ශකශරිත තැබූ
වි ථවා්ශආ පළිුවවි. ශම් ලබා දුන්ශන් රශට් ්රක්ෂාව ශකශරිත
ජානතාව තැබූ වි ථවා්ශආ පලිහි. ශම් ෙැල්වූශආ අනාගතශආ දී අපි
එ ැශඹන නව ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක බලාශපොශරොත්තුශේ
පහන් වනළුවි. එම පහන් වනළුශේ අශලෝකය පක්ෂ විපක්ෂ
වනයලුශෙනාටත්ව වනයලු ජාාතීන්ටත්ව ශම් රශට් වනයලු ජානතාවටත්
ලැශිවාි රාර්ානා කරමින් මා , හඬ ශවනවා. වනයලුශෙනාටම
ශතරුවන් ්රණි.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. S. Viyalanderan. You have seven
minutes.
[பி.ப. 7.09]

ගුණ එ්ථ. වියාතේන්ද්රන් ම හ ා (පසුගාමීය  ග්රාමීය ය ප්රතේධ
්ශවර්නන ්හ ගෘහාශ්රි ්් ් ව පාලන හා සු ආ ආර්කක
තභෝග වගා ප්රවර්නන රාජය අම ා යතුම ා

(மாண்புமிகு ச. வியாரைந்திரன் - பின்தங்கிய கிராம பிரரதச
அபிவிருத்தி,
வீட்டு
விலங்கின
வளர்ப்பு
மற்றும்
சிறுதபாருளாதார பயிர்ச்தசய்கக ரமம்பாட்டு இராஜாங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. S. Viyalanderan - State Minister of Backward
Rural Areas Development and Promotion of Domestic
Animal Husbandry and Minor Economic Crop Cultivation)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
இன்கறய தினம் நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்ற இந்த
முக்கியமான விவாதத்திரல, “அரசியலகமப்பின் 19வது
திருத்தச் சட்டத்கத நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக, நாட்டு
மக்ககளப் பாதுகாப்பதற்காகக் தகாண்டுவந்ரதாம்” என்பதாக
எதிர்க்கட்சியினர் கூறுவது, “ஆடு நகனயுததன்று ஓநாய்
அழுததாம்”
என்ற
தமிழ்ப்
பைதமாைிகயத்தான்
நிகனவூட்டுவதாக இருக்கின்றது. அவர்கள் 19வது திருத்தச்
சட்டத்கதக் தகாண்டுவந்து இந்த நாட்டிரல என்னத்கதச்
சாதித்தார்கள்? என்ற ஒரு ரகள்வி இங்ரக எழுகின்றது. அதன்
பின்புதான் நாட்டினுகடய பாதுகாப்பு நிகலகம தகலகீைாக
மாறியது. நாட்டிரல மக்களுகடய நலகன கமயப்படுத்தி
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எந்ததவாரு ரவகலத்திட்டமும் ரமற்தகாள்ளப்படவில்கல.
தகௌரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின் அரசாங்கத்கதப்
பாதுகாப்பதிரல தமிழ்த் ரதசியக் கூட்டகமப்பும் முழுகமயான
பங்களிப்கப வைங்கியது. ஆனால், அவர்களுக்கு வாக்களித்த
மக்களுக்கும்
நாட்டுக்கும்
நன்கமபயக்கும்
எந்ததவாரு
காத்திரபூர்வமான ரவகலத்திட்டத்கதயும் முன்தனடுக்காத,
நாட்கட ஆரராக்கியமாகக் கட்டகமக்காத மிக ரமாசமான
ஒரு நிகலதான் அப்ரபாதிருந்தது.
அக்காலகட்டத்திரல ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியினுகடய
தகலவராக அப்ரபாகதய ஜனாதிபதி கமத்திாிபால சிறிரசன
அவர்கள் இருந்தார்; ஐக்கிய ரதசியக் கட்சியினுகடய
தகலவரான ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள்
பிரதமராக
இருந்தார்.
அந்நிகலயில்,
பிரதமரான
அவருகடய
அதிகாரத்கத
அதிகாித்துக்தகாள்வதற்காகரவ
19ஆவது
திருத்தச் சட்டம் தகாண்டுவரப்பட்டது. ஆனால், இன்று
அதன்மூலமாக
அவர்களால்
மக்களுகடய
ஆதரகவப்
தபறமுடியவில்கல. கடந்த ரதர்தலிரல அவருகடய கட்சி ஓர்
ஆசனத்கதக்கூடப் தபறமுடியாமல், ரதசியப் பட்டியல் ஊடாக
மட்டும் ஓர் ஆசனத்கதப் தபற்றது. ஆனால், தபரும்பாலான
மக்கள்
தற்ரபாகதய
அரசாங்கத்திற்கு
ஜனாதிபதித்
ரதர்தலிலும் அகதயடுத்து வந்த பாராளுமன்றத் ரதர்தலிலும்
அங்கீகாரத்கத வைங்கியிருக்கிறார்கள். வடக்கு, கிைக்கு
மாகாணங்ககள எடுத்துக்தகாண்டால், உண்கமயிரல அங்கு
ஜனாதிபதித்
ரதர்தலில்
தற்ரபாகதய
ஜனாதிபதிக்குக்
கிகடத்த வாக்குகள் குகறவாகத்தான் இருந்தது. ஆனாலும்
நாட்டினுகடய ஜனாதிபதியாக ரமன்கமதங்கிய ரகாட்டபாய
ராஜபக்ஷ அவர்கள் ததாிவுதசய்யப்பட்டார்.
அதன் பிற்பாடு. நாட்டிரல ஏற்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு
பிரச்சிகன என்னதவன்றால், உலக நாடுகரள அதிர்ந்துரபான
COVID-19 என்ற தகாரரானா கவரஸ் பாதிப்பு. நாட்டின்
பாதுகாப்பும் நாட்டு மக்களுகடய நலனும் மிக முக்கியமான
விடயங்களாகக்
கருதப்படுகின்றன.
அந்த
வககயில்
அதிலிருந்து
இந்த
நாட்கடப்
பாதுகாக்கின்ற
ரவகலத்திட்டத்கத
அவர்
முன்தனடுத்தார்.
அரதரவகளயிரல, அதிரமதகு ஜனாதிபதி அவர்களினால்
நியமிக்கப்பட்ட வறுகம ஒைிப்புச் தசயலணிக்குப் தபாறுப்பாக
இருக்கின்ற
தகௌரவ
பசில்
ராஜபக்ஷ
அவர்களும்
நாட்டினுகடய தகௌரவ பிரதமர் அவர்களும் நாட்டு
மக்களுக்கான ரசகவககள வைங்கி, இந்தப் பயங்கரமான
தகாரரானா என்ற தகாள்கள ரநாயிலிருந்து நாட்டு
மக்ககளப்
பாதுகாப்பதில்
பல
நடவடிக்ககககள
முன்தனடுத்தார்கள். அதனால் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு
வைங்குகின்ற பங்காளிக் கட்சிகளிலிருந்தும் ரநரடியாக
அரசாங்கக்
கட்சியிலிருந்தும்
வடக்கு,
கிைக்கிரல
5
ஆசனங்ககள அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், 11
ஆசனங்கள் கிகடக்கப்தபற்றன. ஆகரவ, நாட்டினுகடய
பாதுகாப்பு
மிக
முக்கியமானது.
அத்ரதாடு
நாட்டு
மக்களுகடய நலன் மிக முக்கியமானது.
1978ஆம் ஆண்டு ரஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள்
தகாண்டுவந்த இரண்டாம் குடியரசு அரசியல் யாப்பு மிக
அதிகளவான அதிகாரங்ககள நிகறரவற்றதிகாரம் தகாண்ட
ஜனாதிபதிக்குக்
தகாடுத்தது.
அப்தபாழுது
“ஆகணப்
தபண்ணாகரவா தபண்கண ஆணாகரவா மாற்ற முடியாரத
தவிர, ஏகனய
சகல அதிகாரங்களும் ஜனாதிபதிக்கு
இருக்கின்றன”
என்று
தசால்லப்பட்டது.
அவகரத்
ததாடர்ந்துவந்த தற்ரபாகதய எதிர்க்கட்சித் தகலவருகடய
தகப்பனாரான முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரரமதாச அவர்களும்
அரத அதிகாரங்கரளாடு இருந்தார். இவர்கள் எல்லாம்
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එ්ථ. වියාශල්න්ද්රන් මහතා]

தபற்றுக்தகாண்ட அதிகாரங்கரளாடு ஒப்பிடுகின்றதபாழுது,
20ஆவது திருத்தத்திரல ஜனாதிபதிக்கான அதிகாரங்கள்
குகறவாகரவ
இருக்கின்றன.
அத்துடன்
இதிரல
திருப்திகரமான விடயங்களும் இருக்கின்றன. தகவலறியும்
சட்டம் நீக்கப்படவில்கல; ஒருவர் இரண்டு தடகவதான்
ஜனாதிபதியாகப் பதவி வகிக்க முடியும் என்ற விடயமும்
உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
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தீர்வுககளப் தபற்றுக்தகாடுக்க ரவண்டும். அந்த வககயில்,
மக்களின்
நலகன
கமயப்படுத்தி
ரவகமாகவும்
விரவகமாகவும் ரவகல தசய்வதற்கு ஏற்ற வககயிரல இந்தத்
திருத்தங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டு, நாட்டு நலனுக்காக அகவ
பாவிக்கப்படும் என்ற விடயத்கத நாங்கள் நம்புகின்ரறாம்.
நன்றி.

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීතුම ා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
அதுமாத்திரமல்ல,
ஆகணக்குழுக்கள்
உருவாக்கப்
படும்ரபாது, அகவ ரவகமாக, விரவகமாக மக்களுக்கான
ரசகவககள முன்தகாண்டுதசல்ல ரவண்டும். ஆனால், ஒருசில
ஆகணக்குழுக்கள் தவறுமரன கால இழுத்தடிப்புக்ககளச்
தசய்து மக்களுக்கான ரசகவககள முன்தனடுக்காத நிகல
காணப்பட்டது. அத்துடன், ஏப்பிரல் 21 பயங்கரவாதக் குண்டுத்
தாக்குதலுக்குப் பிற்பாடு நாட்டினுகடய தபாருளாதாரம்
வீழ்ச்சியகடந்தது; பாதுகாப்பு ரகள்விக்குள்ளானது. மிகப்
தபாிய சவாகல அரசாங்கம் எதிர்தகாள்ளரவண்டி வந்தது.
ஜனாதிபதி ஒரு பக்கம், பிரதமர் ஒரு பக்கம், சபாநாயகர்
ஒருபக்கம் என்று அவர்களுக்கிகடயிலான ஓர் இழுபறி
நிகலயும் உள்ளக முரண்பாடுகளும் காணப்பட்டதனால் நாட்டு
மக்களுக்கான ரசகவரயா, நாட்டினுகடய பாதுகாப்ரபா,
தபாருளாதார
அபிவிருத்திரயா
எந்த
அடிப்பகடயிலும்
ஏற்படவில்கல.
இன்று புதிய அரசியலகமப்புத் ததாடர்பாகக் தகௌரவ
நீதியகமச்சர் அலி சப்ாி அவர்கள் ரபசுகின்றதபாழுது,
“நாங்கள்
ஒரு
புதிய
அரசியலகமப்கபக்
தகாண்
டுவருவதற்கான ரவகலத்திட்டத்கத ஆரம்பித்திருக்கின்ரறாம்.
இந்த ரவகலத்திட்டத்திரல தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம் என
அகனத்து நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்ககளயும் உள்ளடக்
கியிருக்கின்ரறாம்;
அகனவருகடய
கருத்துக்ககளயும்
உள்வாங்குகின்ரறாம். எல்ரலாருகடய
கருத்துக்ககளயும்
உள்வாங்கி, இந்த நாட்டிரல எந்த மக்களுக்கும் எந்தப்
பாதிப்பும்
இல்லாத
வககயில்,
அகனத்து
மக்களும்
சுதந்திரமாக வாைக்கூடிய வககயில், இந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு
காத்திரமான புதிய அரசியலகமப்கப உருவாக்குரவாம்”
என்று கூறியிருக்கின்றார்; அதகன நான் வரரவற்கின்ரறன்.
கடந்த அரசாங்கக் காலத்திரல புதிய அரசியலகமப்கப
உருவாக்குவதாகக் கூறிப் பல்ரவறு கூட்டங்ககள நடத்
தினார்கள்; பல இலட்சக்கணக்கான நிதிககளச் தசலவிட்டு
தவளிநாடுகளுக்குச் சுற்றுப்பயணம் தசன்றார்கள்; ஒன்றுரம
நடக்கவில்கல. எல்லாம் ஒரு கண்கட்டு வித்கதயாகத்தான்
இருந்தது. ஆனால், இப்தபாழுது “நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக
நாங்கள் ரபாராடிரனாம், ரவகல தசய்ரதாம்” என்று அவர்கள்
முதகலக்கண்ணீர் வடிக்கின்ற ஓர் அவல நிகலகயத்தான்
இங்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
எது எவ்வாறாக இருந்தாலும், எம்கமப் தபாறுத்தளவில்
இந்த நாட்டிரல மிக முக்கியமானது நாட்டு மக்களுகடய
நலன். அதிரமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறுகின்ற ஒரு
விடயமும் இதுதான். அதிரமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்
எங்களிடம் “நான் ரவகல தசய்ய ரவண்டும். நீங்கள்
கிராமத்துக்குச்
தசல்லுங்கள்!
அங்குள்ள
மக்களுகடய
பிரச்சிகனககளப் பாருங்கள்!" என்று தசான்னார். அந்த
மக்களுக்கு இருப்பதற்கு வீடில்கல, மலசல கூடமில்கல,
கிணறில்கல,
மின்சார
வசதியில்கல.
அவர்களுகடய
அடிப்பகடத் ரதகவகள் பூர்த்தி தசய்யப்படாமலிருக்கின்றன.
மக்களின் பிரச்சிகனககள கவத்துக்தகாண்டு ததாடர்ச்சியாக
அரசியல் தசய்ய முடியாது. அந்தப் பிரச்சிகனகளுக்குத்

මී ඟට ගරු අජිත් , වාඩ් කිරාල් රාජාය ඇමතිතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 2ක කාලයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 7.16]

ගුණ අජි්  ියවාඩ් කේරාේ ම හ ා (මුදේ හා ප්රාේනන
තවත ඳ තපො ්හ රාජය වයව්ාය ප්රති්ශ්ථකරණ රාජය
අම ා යතුම ා)

(மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால் - நிதி, மூலதனச் சந்கத
மற்றும் அரச ததாைில்முயற்சி மறுசீரகமப்பு இராஜாங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money
and Capital Market and State Enterprise Reforms)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව මට මතකිව පසුගිය රජාය
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත
ඉදිරිපත් කරශදීව එතුමන්ලාට ශබොශහෝ අශේක්ෂා තිබුණාය කියලා.
අය කියාශගන වනටිශආව ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය ශගනාවාට ප්ථශ්ේ වනයලු ර ථන අව්ානිව රට
්ශවර්නනයට යනවාව ්ශවර්නනය හරහා රට සුඛිත මුදිත ශවනවාය
කියලාි. ඊට ප්ථශ්ේ ශමොකක්ෙ ා.ශඩු කියලා අපි ෙැක්කා. එය
ක්රියාත්මක කරශදී ඇති වූ ගැටලු පිළිබඳව මන්ත්රීවරු ((ශෙශනක්ම
අෙ කාා කරලා කිේවා. වාශආ තිබු ගැටලුව වාශආ තිබු
ර ථනව වාින් රටට වනදු ා. හා, ය ගැන අපි ශහොඳට ශත්රුම්
ශගන තිශබනවා. ර ථනය ශකොපමණ දුරට ගියාෙ කිේශවොත්ව එය
ඉදිරිපත් ක එවකට එක්්ත් ජාාතික පක්ෂය ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ඉදිරිපත් ක ාට ප්ථශ්ේ ්්න
104ක් දිනා ගත්තත්ව
වර්තමානශආදී තවමත්
පක්ෂශආ
ශකනලපට ශම් සත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ වාඩිශවන්න
බැරිශවලා තිශබනවා. අපි ෙැක්කාව රට ශකොපමණ දුරට අගානයට
පත් ා.ණාෙ කියලා. අගානයට පත් වූ , ්ා රශට් ජානතාවට
ශකොපමණ දුරට හා, යක් ා.ණාෙ කියලා අපි ෙැක්කා. රශට් ්ර්ථික
වර්නන ශේගය තිබු
රමාණශයන් භාගයක් ා.ණා; ශපොලී
අනුපාතය ශෙගුණ ා.ණා; රුපියල කඩා වැටුණා; විරැකියාව වැඩි
ා.ණා. ්ෑම පැත්තකින්ම වැඩි ශවන්න තිශබන ශශවල් අක් ා.ණාව
අක් ශවන්න තිශබන ශශවල් වැඩි ා.ණා. ශම් අව්ථාාශේදී
්මීකරණයම ඔ්ථශ්ේ අපි නැවත වරක් ශම් රට පාලනය කරන්නට
පිවිසුශණොත්ව අපටත් ශවන්ශන් ටිකම තමි. , ්ා තමි අපි
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනශයන් වනදුශවලා
තිශබන
වැරැදි රතිලල ඉවත් කිරීම ්ඳහා ෙහනව වන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය වහාම අශහෝවන කරලාව පරණ
තිබු
තත්ත්වයට නැවත වරක් පැමිණිලාව ඊට ප්ථශ්ේ අලුත්
්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ශගශනන්නට තීරණය කශ ේ.
ජානාධිපතිතුමා ්හ අගමැතිතුමා දූරෙර්ශීව කටුතතු කරමින් ශමම
ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන කරලාව
අලුත් ්ඩුක්රම වයව්ථාාවක් ්ක්ථ කිරීශම් මාවතට ශම් රට
ශගන යනවා අපි ෙක්කා.
මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ්ර්ථිකය ගැන කාා කරශදී
අපි කියන්න ඕනෑව විවෘත ්ර්ථිකය පිරිණුණා; අශේ රශට් බාිතර
ක්ශෂේත්රය පිරිණුණා; මූලය ක්ශෂේත්රය පිරිණුණා; රාජාය අශ යට ර ථන
වැඩි ා.ණාය කියන එක. රාජාය අශ ය ්ම්පූර්ණශයන්ම කඩා
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වැශටනවා අපි ෙැක්කා. රාජාය ක්ශෂේත්රශආ වැඩ කරන කිවනම
ශකනලපට තමන්ශේ වැඩ කටුතතු ක ශනොහැකි වාතාවරණයක්
ඇති ා.ණා. FCID එකට 4ව000ක් ගියා. FCID එක
්ම්පූර්ණශයන්ම ඊ, යා නීතියක් බවට ඉතාම පැහැදිලි ශල්
ෙැනටමත් කියා තිශබනවා. පා්ථලප ශකොමි්ශම්දී ිතටපු
අගමැතිතුමාම කියනවාව ශම් FCID එක ්ම්පූර්ණශයන්ම නීති
විශරෝධීි කියලා. එවැ,  තත්ත්වයක් තමි ෙහනව වන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය හරහා අපට ිතමි ා.ශඩු. අන්න තත්ත්වය
අශහෝවන කරලාව රට තිබු
තැනට නැවත ශගන යෑම ඉතාම
වැෙගත් කියලා මම ිතතනවා.

ගුණ තජොන්්ථටන් ප්රනාන්ු  ම හ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

හර්ෂ ෙ වනල්වා මන්ත්රීතුමාට මුෙල් ඇමතිකම දුන්නා නම්
පසුගිය අා.රුදු පශහේ රට එ්චරර වැශටන්ශන් නැහැ.

ගුණ අජි්  ියවාඩ් කේරාේ ම හ ා

(மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ගිය වතාශේ එතුමාට දුන්නා ශන්ෙ

ගුණ තජොන්්ථටන් ප්රනාන්ු  ම හ ා
කාලශආ රට ්ශවර්නනය වූ ්කාරය අපට මතකි.
ඇශමරිකානු ශඩොලර් බලියන 2(ක් පමණක් තිබු
රශට් ෙ
ශශශීය , ෂථපාදිතයව අා.රුදු 9ක් තු දී ඇශමරිකානු ශඩොලර්
බලියන79ක් ෙක්වා වැඩි ා.ණා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා
්ශශ ෝනනය යටශත් අශේ රශට් ෙ ශශශීය , ෂථපාදිතය වැඩි ා.ශඩු
ඇශමරිකානු ශඩොලර් බලියන 4කින් පමණි. ා.ණත්ව ෙහනවවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය යටශත්ව අශේ රශට් ණයබර
නම් ට්රිලියන 7 වනට ට්රිලියන 1( ෙක්වා වැඩි ා.ණා. ඉතින් අපි ෙැක්කා
ශම් තත්ත්වය ශවන්ථ ක ුතතුි කියලා. අන්න , ්ා තමි අෙ
අපි ෙහනවවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන කිරීම
්ඳහා විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත්
ශකටුම්පත ශගනැල්ලා තිශබන්ශන්. එය ්ම්මත කිරීම හරහා
නැවත වරක් ශම් රට ්ර්ථිකමය ව ශයන් ්ශවර්නනය කිරීශම්
මාවතට ශගන යන්න අපට පුළුවන් ශවනවා.

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

නැහැව දුන්ශන් නැහැ.

ගුණ අජි්  ියවාඩ් කේරාේ ම හ ා

(மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ගරු මන්ත්රීතුම, ව අපරාශශව එො ඔබතුමාටි මුෙල් ඇමතිකම
ශෙන්න තිබුශඩු.

ගුණ තජොන්්ථටන් ප්රනාන්ු  ම හ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

විෙයාත්මකවශන්

වා ශබදුශේ.

ගුණ අජි්  ියවාඩ් කේරාේ ම හ ා

(மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்)

අෙ ශකොවිඩ්-19 ව්ශගතය ඉතාම ශහොඳින් පාලනය කරන බව
මා කියන්න අව යි. "Positive cases වැඩි ශවනවා" කියනවා.
්්ාදිතයන් වැඩි වනවා කියන කාරණය හරි. ා.ණත්ව මිය යන
්ශඛ්යාව පාලනය කරලා තිශබනවා. අශේ රශට් මහත් බයක්
, ර්මාණය වීමට තිබු
අවකා අපි අක් කරශගන තිශබනවා.
මි, සුන්ට වි ථවා්යක් තිශබනවාව ශකොශහොම හරි කරලා ශම් රට
නැවත වරක් හරි ්කාරයට ශගන යි කියලා.
විපක්ෂය ශමොනවා කිේවත්ව අපි ශත්රුම් ගත ුතතු ශෙයක්
තිශබනවා. ෙහනව වන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය අශහෝවන
කරලාව විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය ශගනැල්ලා
අා.රුශෙක් තු දී අලුත් වයව්ථාාවක් ශගනැල්ලා ශම් ර ථන ටික
, රාකරණය කරලා රට වැශටන්න ශෙන්ශන් නැතිව ඉදිරියට ශගන
යන්නව නැවත රට හරි මාර්ගශආ ශගන යන්න අපට පුළුවන්.

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ක ශන්න්නම්! එය ශහොඳම ශකනාට ශනොදී ශවනත් අයට
දීලාව ඊට ප්ථශ්ේ වැශඩ් upset කර ගත්තා. කි ා.ශඩු.

ගුණ ම න්ත්රීවරතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ශම් ශවලාශේ ශම් ්භාශේ ඉන්ශන්ත් එතුමා විතරි.

ගුණ අජි්  ියවාඩ් කේරාේ ම හ ා

(மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ඔේව එතුමා විතරි ෙැන් ශම් ්භාශේ ඉන්ශන්ත්.

ගුණ තජොන්්ථටන් ප්රනාන්ු  ම හ ා

(மாண்புமிகு ரஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව විපක්ෂශආ අය ිතතනවා ඇතිව
අය වැටු ව ටම අපිත් වැශටි කියලා. ෙහනවවන ්ඩුක්රම
වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා රට ්ගානයට ශගන යන්න අයට
තිබු එකම chance එකත් ෙැන් නැති ශවලා තිශබනවාව විවනවන
්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය , ්ා. අය ගැන ෙන්නවා.
ගැන
අයට දුකක් ඇති.
ා.ණත් රට ශවනුශවන් අපි ශම්
්ශශ ෝනනය ශගනැල්ලා ්ම්මත කරලා එය ඉදිරියට ශගන
යන්නට බලාශපොශරොත්තු වන බව මා මතක් කරන්න කැමැතිි.

එතුමා විතරි ෙැන් ශම් ්භාශේ ඉතිරි ශවලා ඉන්ශන්. විපක්ෂ
නායකතුමාත් නැහැ.

ගුණ ම න්ත්රීවරතයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

එතුමාත් අපට ඡන්ෙය ශෙනවා.

ගුණ අජි්  ියවාඩ් කේරාේ ම හ ා

(மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

අපි ශම් ශවලාශේ වනයලුශෙනාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවාව
විවනවන ්ඩුක්රම වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පතට
ඔබතුමන්ලාශේ ්හශයෝගය ලබා ශෙන්න කියලා. විපක්ෂයටත් අපි
කියනවාව එයට ්හශයෝගය ශෙන්න කියලා. ෙැනටමත් ්මහර අය
ලෑ්ථති ශවනවා ඇති එයට ්හශයෝගය ශෙන්න. එශහම ශවන එක
ශහොඳි. ගරු හර්ෂ ෙ වනල්වා මැතිතුමාත් ඔළුව වනන ්කාරය මට
ශපශනනවා. එතුමා "ඔේ" කියනවාෙව "නැහැ" කියනවාෙ කියන්න
මම ෙන්ශන් නැහැ. ්මහර විට "ඔේ" කියනවා ශවන්නත් පුළුවන්.
අපි බලමුව ඉදිරි කාලශආදී එතුමන්ලාශේත් අෙහ්ථ ්ලකා බලා-

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව ශම් අව්ථාාශේදී මා
විශ ේෂශයන්ම ්ථතුතිවන්ත ශවනවාව අශේ කඩුඩායශම්
වනයලුශෙනාට. අශේ ගරු මන්ත්රීවරු වනයලුශෙනා ශම් ගැන ශහොඳ
්ාක්චඡාවක් ක ා. අපි ශම් ගැන ්ාක්චඡා කිරීම අතයව යි.
්ාක්චඡාව , ්ා යම් යම් කාරණා ්ම්බන්නශයන් විවින
අව්ථාාවල තිබූ අපැහැදිලිකම් වනයල්ල පැහැදිලි කරගන්නට
පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. අපි ක්තිමත්ව එක පක්ෂයක් හැටියටව
එක රටක් හැටියටව එක ්ඩුක්වක් හැටියට ඉදිරියට යන්නට
බලාශපොශරොත්තු වනවා. එිතදී වනයලුශෙනාශේ ්හශයෝගය
බලාශපොශරොත්තු වන බවත් මතක් කරමින්ව විවනවන ්ඩුක්රම
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අජිත් , වාඩ් කිරාල් මහතා]

වයව්ථාා ්ශශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත වනයලුශෙනාශේ
්හශයෝගය මඟින් ්ම්මත කරගැනීමට හැකි ශේවාි රාර්ානා
කරමින් මශේ වරන ්ථවල්පය අව්න් කරනවා.

ගුණ දිතන්ෂථ ගුණවර්නන ම හ ා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව "විවාෙය ෙැන් කල් තැබය
ුතතුය" ි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ඊට අනුකූලව විවාදය කේ බන ලී.
එ ැන් සිට විවාදය 2020 ඔක්ත ෝබර් 22වන බ්රහ්ථපතින්දා
පව් වනු ලැතේ.
அதன்படி விவாதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
விவாதம், 2020 ஒக்ரராபர் 22, வியாைக்கிைகம மீளத் ததாடங்கும்.
The Debate stood adjourned accordingly.
Debate to be resumed on Thursday, 22nd October, 2020.

කේ ැබීම 

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගුණ දිතන්ෂථ ගුණවර්නන ම හ ා

(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලා්නාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුම, ව "පාර්ලිශම්න්තුව ෙැන් කල්
තැබය ුතතුය"ි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රධථනය විම ්න ලදින් ්භා ්්පම  විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිත්පන්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.25ට 2020 ඔක්ත ෝබර්
22 වන බ්රහ්ථපතින්දා ුල. භා. 10.00 වන ත ක් කේ ියත ය.
அதன்படி பி. ப. 7.25 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2020 ஒக்ரராபர் 22,
வியாைக்கிைகம மு. ப.10.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.

Parliament adjourned accordingly at 7.25 p.m. until 10.00 a.m. on
Thursday, 22nd October, 2020.

්ැ.ුත.
ශමම වාර්තාශේ අව්ාන මුද්රණය ්ඳහා ්ථවකීය කාාවල , වැරදි ක ුතතු තැන් ෙක්වනු රිවන මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන
, වැරදි ක ුතතු ්කාරය එිත පැහැදිලිව ලලප ශකොටව පිටපත ලැබී ශේතියක් ශනොඉක්මවා
හැන්්ාඩ් ්ශ්ථකාරක ශවත ලැශබන ශ්ේ එවිය ුතතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் தமது உகரயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து
அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும்.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and
sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy.
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හැන්්ාඩ් වාර් ා
තකො ල 5 තපොේතහේන්තගොඩ කිුණ පන පාර අශක 163 දරන ්ථාානතයහි පිහිටි
රජත ප්රවෘ් ති තදපාර් ත්පන්තුතේ පිහිටි රජත ප්රකාධන කාර්යාශධතයන්
මිල ී ග හැක.
තම ම  හැන්්ාඩ් වාර් ාව www.parliament.lk තවේ අඩවිතයන්
බාග හැක.

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்ரஹன்தகாட, தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.
இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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