
 

264 වන කාණ්ඩය - 5 වන කලාපය  
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(ஹன்சொட்) 
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ததொிவுக்குழு: உறுப்பினர்கள் நியைனம்  

 

 

ஒத்திமவப்புப் பிரரரமை:  
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පූ.භා.10.30ට පාර්ලිනම්න්තුව රැස්වීය. 

 කථානායකතුමා [ගුණ කුණ ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

Chair. 

 
නිනේදන 

அறிவிப்புகள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

නේරීම් කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් කිරීම 
ததொிவுக்குழு : உறுப்பினர்கள் நியைனம் 

COMMITTEE OF SELECTION : NOMINATION OF MEMBERS 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! අද දින පවේවන ලද පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී 

ශේරීම් කාරක සභාවට නාම ශයෝජනා ඉදිරිපේ කිරීම සම්බන්ධව 

එකඟතාවට එළඹීමට ශනොහැකි විය. පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර 

නිශයෝග 114 යටශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ ශේ පාලන පක්ෂවල 

නායකයන් හා ඔවුන්ශේ නිශයෝජිතයන් ද ඇතුළේව මාශේ 

සභාපතිේවශයන් 12 ශදශනකුශගන් එම කාරක සභාව  පේ කළ 

යුතුය. මා ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට ශමම පේකිරීම් පිළිබඳව 

පක්ෂ නායකයන්ශේ පූර්ණ එකඟතාව ශනොමැති වූ බැවින් ස්ථාවර 

නිශයෝග 136 හා 143 යටශේ මා ශවත පැවරී ඇති බලතල ප්රකාරව 

ශේරීම් කාරක සභාව සඳහා පහත නම් සඳහන් සභික මන්ත්රීන්  

පාර්ලිශම්න්තුශේ අනුමැතිය සඳහා නම් කර සිටිමි.  

එක්සේ ජනතා නිදහස් සන්ධානය:  

ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 

ගරු මහින්ද සමරසිිංහ මහතා 

ගරු විමල් වීරවිං  මහතා 

 

එක්සේ ජාතික පක්ෂය: 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  

ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
 

ඉලිංගගයි තමිල් අරසු කච්චි: 
 

ගරු මාගව ශසෝ. ශසේනාධිරාජා මහතා 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ:  
 

ගරු විජිත ශහේරේ මහතා 

මීළඟට, ස්ථාවර නිශයෝග 19 යටශේ හදිසි ශපොදු 

වැදගේකමකින් යුක්ත කාරණා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා- 
 

 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අද දින ශපරවරුශේ අපි ඔබ හමුවුණු අවස්ථාශේදී පැහැදිලි 

කර සිටියා, පාර්ලිශම්න්තුශේ ශමශතක් පැවති සෑම ආණ්ඩුවක් 

යටශේේ, හැම පාර්ලිශම්න්තුවක් යටශේේ  පාර්ලිශම්න්තුශේ 

වැඩිම මන්ත්රී කණ්යායමක් නිශයෝජනය කරන පක්ෂය වන්ශන් 

එක්සේ ජනතා නිදහස් සන්ධානයයි කියා.  

ශදවැනි කාරණය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව යටශේ පේ කර  ඇති අ්ාමාතය මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ප්රධාන රජය වන්ශන්  අපි නිශයෝජනය කරන මන්ත්රී 

කණ්යායමයි. තුන්වන කාරණය,  ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 

දන්නවා පාර්ලිශම්න්තුශේ  සභානායක ධුරය, සිංවිධායක  ධුරය 

පේ කර තිශබන බව. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අ්ාමාතය ශලස  

කටයුතු  කරමින්,  රශේ  එදිශනදා ජනතා  ප්ර ්න  විසඳමින්  

ඉදිරියට  ගමන් කරන ආණ්ඩුවක් විධියට අපි කටයුතු කරනවා.  

ශමවැනි ආණ්ඩුවක් පවතින  පාර්ලිශම්න්තුව තුළ -  [බාධා කිරීම්] 
 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
එතුමාට  කථා කරන්නට  අවස්ථාව ශදන්න. 

 
ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
 පාර්ලිශම්න්තු ස්ථාවර නිශයෝග අනුව, අලුේ ආණ්ඩුවක් පේ 

වුණාම, පාර්ලිශම්න්තුව කල්තබා තිශබනවා නම්, එශසේ නැේනම් 

අලුේ පාර්ලිශම්න්තුවක් ශේරී  පේ ශවනවා නම්,  අ්ාමාතයවරයා 

හා ආණ්ඩුවයි  පාර්ලිශම්න්තුශේ එම කටයුතු   ශමශහය වන්ශන්. 

ශේරීම් කාරක සභාව, කාරක සභා සියල්ල පේ කරන කාරක 

සභාව වන ශහයින්,   ඒ කටයුතු  ශමශහය වන ආණ්ඩුවට  හා 

අ්ාමාතයතුමාට බුතතරයක් ලබා දීම දිගටම සුුතතර ආණ්ඩු 

තිබුණු පාර්ලිශම්න්තුවලේ, බුතතර ආණ්ඩු තිබුණු 

පාර්ලිශම්න්තුවලේ සිදු කර තිශබන පාර්ලිශම්න්තු  සම්ප්රදායක්.  

[බාධා කිරීම්] 
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
එතුමාට කථා කරන්නට අවස්ථාව ශදන්න.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
.එම නිසා,  අපි අද ශපරවරුශේ ගරු කථානායකතුමාට සඳහන් 

කළ පරිදි, ඔබතුමා ප්රකා යට පේ කර තිශබන වැරදි ීරරණය,  

 බ්ද නඟා ශ ෝෂා කළාය කියා " ආණ්ඩුවක් නැහැ." කියන 

කාරණය අපි පිළිගන්ශන් නැහැ කියන එක ගරු කථානායකතුමාට 

කියන්න ඕනෑ.  

ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි වැය කරනවා. ඒ නිසා ගරු 

කථානායකතුමාේ, මහ ශල්කම්වරයාේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

උල්ලිං නය ශනොශකොට, ඒ අනුව පාර්ලිශම්න්තුව ශමශහය වීමට 

කටයුතු කිරීශම් වගකීම තිශබනවාය කියන එක ඉතාම ඕනෑකමින් 

ශම් අවස්ථාශේ සඳහන් කරනවා.  

12ශදශනකුශගන් සමන්විත පාර්ලිශම්න්තු ශේරීම් කාරක 

සභාශේ සභික මන්ත්රී ධුර 7ක් අපි ඉල්ලා සිටිශේ, දිගටම බුතතරය 

ආණ්ඩුවට ලබා දී තිශබන සම්ප්රදාය හා පිළිශවත අනුවයි. එවැනි 

පදනමක් තිබියදී -එවැනි තේේවයක් යටශේ- ගරු 

කථානායකවරයා හැටියට ඔබතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට හිමි අයිතිය, 

ආණ්ඩුවට ලබා ශනොදී වයවස්ථාවට විරුේධව යමින් ආණ්ඩුශේ 

කටයුතුවලට හානියක් කරන්න හදන වයවස්ථා විශරෝධි 

කථානායකවරශයක් හැටියට හැසිශරන්න දරන උේසාහය අපි 

ප්රතික්ශෂේප කරනවා. රජයට හිමි, ආණ්ඩුවට හිමි, වයවස්ථානුූලලව 

අපට හිමි, ස්ථාවර නිශයෝගවල උල්පත වන්ශන් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවයි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව අපට හිමි මන්ත්රී ධුර 

සිංඛ්යාව ශනොදීම අපි ප්රතික්ශෂේප කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාශේ 

නිශේදනයට අපි එකඟ ශවන්ශන් නැහැ කියන ටික මම ඉතාම 

ඕනෑකමින් ප්රකා  කරනවා. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 

මැතිතුමා. 

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාශේ කථාව අවසන් නැේද?  

 
ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මශේ ශම් කරුණ ඉදිරිපේ කර මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා. 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශම් අනුව කථානායකතුමා පවේවන්ශන් එක්සේ ජාතික 

පක්ෂශේ පාර්ලිශම්න්තු රැස්වීමක්. එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ 

පාර්ලිශම්න්තු රැස්වීශම්; එක්සේ ජාතික පක්ෂයට යටේ ශවලා, 

පාර්ලිශම්න්තු ක්රමයට පයින් ගහන කථානායකවරශයකු හැටියටයි 

තමුන්නාන්ශසේ හැසිශරන්ශන්.  වයවස්ථාව අනුව හා ස්ථාවර 

නිශයෝග අනුව යළිේ වරක් පාර්ලිශම්න්තුව රැස් කරන ශලසේ, 

අශේ අයිතිවාසිකම් ලබා ශදන්න කියලාේ ඔබට අපි බල කර 

සිටිනවා. ඔබ ශමශසේ හැසිශරනවා නම්, ඔබශේ ීරරණය අපි 

ප්රතික්ශෂේප කරන බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා. 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ප්රකා යක් කරලා තිශබනවා, 

"ශම් වන විට අගමැතිවරශයක් නැහැ; සභානායකවරශයක් 

නැහැ"යි කියලා. මම ශයෝජිත ආණ්ඩුවට කියනවා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බුතතරය ශපන්වන්න, එවිට අපි ඔවුන්ට 

සහශයෝගය ශදනවා කියලා. ශමොකද, ශමම පාර්ලිශම්න්තුව රැස ්

ශවලා මාසයක් වනවා, තවම ඔවුන් බුතතරය ශපන්වා නැහැ. 

ඔවුන් බුතතරය ශපන්නුශවොේ අපි සියලු බලතල ලබා ශදන බව 

ශම් අවස්ථාශේදී මා ප්රකා  කරනවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශම් ගැන අපි අද පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී ශබොශහෝ දුරට කථා 

කළා. එම නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් දීර්  විවාදයක් කරන්න බැහැ. 

ශමොකද, අද අපට ස්ථාවර නිශයෝග යටශේ වැදගේ සාකච්ඡාවක් 

කරන්න තිශබනවා. 

 

ගුණ ඩග්ලස් නේවානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

 
නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු යේලස් ශේවානන්දා මැතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගුණ ඩග්ලස් නේවානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கரள, நொன் ஆளும் கட்சியில் 

இருக்கின்ரறனொ அல்லது எதிர்க் கட்சியில் இருக்கின்ரறனொ 

என்பது என்னுமடய அரசியல் முடிவு. ஆனொல், நொன் ஒரு 

தனிக் கட்சியொகத்தொன் நொடொளுைன்றத்துக்குத் ததொிவொகி 
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வந்திருக்கின்ரறன். ஆமகயொல், இந்தத் ததொிவுக்குழுவில் 

எனது கட்சிக்கும் இடம் தரரவண்டுதைனக் ரகட்டுக் 

தகொள்கின்ரறன். 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you.  
 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා- [බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I will let you speak after the Hon. Bandula 
Gunawardane.  
 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා 14වන දින වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාවක් සම්මත කළා කියන එක අප සම්පූර්ණශයන් 

ප්රතික්ශෂේප කරන අතර, මහින්ද රාජපක්ෂ ප්රමුඛ් ආණ්ඩුව                    

අශේ රජය ශලස පිළිගන්නා ශලස ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] 

පාර්ලිශම්න්තුවට - රශේ වයවස්ථාදායකයට- බැහැ, 

ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශවන් තිශබන බලයට 

අභිශයෝග කරන්න. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා විධායකයට අභිශයෝග 

කරමින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පවේවාශගන යෑම සම්පූර්ණශයන්ම 

නීති විශරෝධියි කියන ටික අපි ශම් ශවලාශේදී සඳහන් කරනවා.  
 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා.  

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමා- [බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම මාරුශවන් මාරුවට අවස්ථාව ශදන්නම්. 
 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබතුමා අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉදිරි වැය කටයුතු සඳහා 

වැදගේ, අතයව ය  කමිුවව වන ශේරීම් කාරක සභාවට අව ය 

වන නම් සහ සිංඛ්යා ශමතැන ප්රකා යට පේ කර තිශබනවා. ඒ 

නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 114වන ස්ථාවර නිශයෝගශේ ඉතා 

පැහැදිලිව සඳහන් වී තිශබනවා, ශේරීම් කමිුවවක් පේ කිරීශම්දී 

ආණ්ඩුව ශහෝ විපක්ෂය ශලස සැලකිල්ලට භාජන ශනොකරන බව. 

ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ස්ථාවර නිශයෝගවලට අනුරූප වන පරිදි 

කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිනවා. ඊළඟට ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා 

පැහැදිලිව 14වන දින ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාවක් සම්මත වූ බවේ, ඒ අනුව 15වන දා සිට ආණ්ඩුවක් 

ශනොමැති බවේ ඔබතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ප්රකා යට පේ 

ශකොට තිශබනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට- [බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ දිනන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு  திரனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කැලෑ නීතිය.[ශ ෝෂා කිරීම්] 

 
ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හඳපාශන් ජනාධිපති ඇවිල්ලා, අගමැති ශගනැල්ලා, "උඹ 

අගමැති, මම ජනපති" කියලා හඳපාශන් ආණ්ඩු හදන ඒවා තමයි 

කැලෑ නීති. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉල්ලා සිටින්ශන් 

ශම් ශේරීම් කාරක සභාව පිළිබඳව යම් ප්ර න්යක් තිශබ් නම්, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට තමයි ඒ ීරන්දුව ලබා ගැනීශම් අයිතිය 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශේරීම් කාරක සභාව 

සඳහා ඡන්දයක් ලබා ශදන්න කියා  ඔබතුමාශගන් මා ඉල්ලා 

සිටිනවා.  ඒ අනුව නමින් - by name - ඡන්දයක් ලබා ශදන්න, 

ගරු කථානායකතුමනි. 

තවේ කාරණාවක් තිශබනවා. ඔබතුමා වයවස්ථාව 

උල්ලිං නය කිරීම පිළිබඳව, ඔබතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශගෞරවයට හානිශවන ආකාරයට කටයුතු කරනවා කියා විවිධ 

තැන්වල ශචෝදනාවක් තිශබනවා. [බාධා කිරීම්] එවැනි 

ශචෝදනාවක් තිශබනවා නම්, කථානායකවරයාට එශරහිවේ ගත 

හැකි ක්රියාමාර්ග පිළිබඳවේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට බලය 

තිශබනවා. ඒ නිසා මා  එවැනි අයශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන්, 

කථානායකතුමාට එශරහිව වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් 

ශගශනන්න කියලයි එතුමාශේ ක්රියාපටිපාටිය පරීක්ෂාවට භාජන 

කරලා.  ඒකටේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව මුුතණ ශදන්න සූදානම් 

කියන එක මම  කියන්න කැමැතියි. ඒ නිසා මම නමින්  - by 

name - ඡන්දයක් ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්] 
  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීරවිං  මැතිතුමා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ විමල් වීරවංශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා, මට 

ශම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව.  [බාධා කිරීම්] 

දැන් කථා කරපු එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ විපක්ෂ සිංවිධායක 

අනුර දිසානායක මැතිතුමා කියූ කරණු අනුව තමුන්නාන්ශසේ 

කියන්ශන්-  [බාධා කිරීම්]  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාවක් සම්මත ශවලා නැහැ. වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් 

හඬින් සම්මත කරන්න බැහැ.  ඒවා සම්මත ශවනවා නම්, සම්මත 

විය යුතු පිළිශවතක් තිශබනවා. ඒ පිළිශවත ආරක්ෂා ශකරිලා 

නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  එතුමාට අදහස් ප්රකා  කිරීමට අවස්ථාව 

ශදන්න. 

 

ගුණ විමල් වීරවංශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු 

කරවනවා, ශම් කාරණයට. ශම් වන විට මුදල් පිළිබඳ ශයෝජනා 

ශදකක් තමුන්නාන්ශසේ භාරශගන තිශබනවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සාකච්ඡාවට ගන්න. ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාවට අනුව ඇමති 

මණ්යලශේ අනුමැතිය ඇතිව ඇමතිවරශයකුට මිසක් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට මුදල් පිළිබඳ ශයෝජනා ශහෝ පනේ ශකුවම්පේ 

ඉදිරිපේ කරන්න බලයක් නැහැ. ඒ බලයක් නැති  මන්ත්රීවරුන්ට ඒ 

ශයෝජනා ශගශනන්න  තමුන්නාන්ශසේ අවසර දීලා තිශබනවා.  ඒ 

නිසා අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශමශතක් ඉතිහාසශේ තිබූ සම්ප්රදායට,  

ස්ථාවර නිශයෝගයන්ට සහ වයවස්ථාවන්ට පටහැනි විධියටයි ශම් 

ගමන් කරන්ශන්. තනිකරම ශම් පාර්ලිශම්න්තුව රනිල් වික්රමසිිංහ 

අ්ාමාතයවරයාශේේ, ඒ හරහා එකතු ශවච්ච සහචර කල්ලිවලේ 

කුලී ශහේවායන්ශගන් පිරිච්ච තැනක් බවට පේ කරශගන 

තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා අගමැති පිළිගන්ශන් 

නැේනම්, ඔබතුමා සභානායක පිළිගන්ශන් නැේනම්, ඔබතුමා 

ඇමති මණ්යලය පිළිගන්ශන් නැේනම් අපි කථානායක හැටියට 

ඔබතුමා පිළිගන්ශනේ නැහැ.  
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

 

ගුණ විමල් වීරවංශ මහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔබතුමා කරශගන යන ශම් ක්රියා පටිපාටිය නීති විශරෝයියි. අපි 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව අතහැර යනවා; තමුන්නාන්ශසේව වර්ජනය 

කරනවා කියන එකේ අවධාරණය කරනවා. 
 

 

[නම් අවස්ථානේදී ආණ්ඩු පාර්ශ්වනේ   අසුන් නගන සිටි ගුණ 
මන්ත්රීවුණ සභා ගැනබන් ටවටව යහයහ.] 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் அரச தரப்பு ஆசனங்களில் அைர்ந்திருந்த 

தகளரவ உறுப்பினர்கள் சபொைண்டபத்திலிருந்து தவளிநடப்புச் 

தசய்தொர்கள்.] 
[At this stage Hon. Members seated on the Government side walked 

out of the Chamber] 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, මීළඟට ගරු අජිේ පී. ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා කථා 

කරන්න. [ශ ෝෂා කිරීම්] 

 
ගුණ අජිේ පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபரரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි,  මමේ සාමාජිකශයක් ශවච්ච 

කමිුවවකින් සකස් කරලා පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත කරගේත 

ස්ථාවර නිශයෝග අනුවයි පාර්ලිශම්න්තුව පාලනය ශවන්න ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමනි, එම සථ්ාවර නිශයෝගවල 114. (2)හි ශමශසේ 

සඳහන් ශවනවා. [ශ ෝෂා කිරීම්] 
 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! කරුණාකරලා නි ් බ්ද ශවන්න. [ශ ෝෂා 

කිරීම්] 

 
ගුණ අජිේ පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபரரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 114. (2)හි ශමශසේ 

සඳහන් ශවනවා:  

 
"ශේරීම් කාරක සභාව, කථානායකවරයාශේ සභාපතිේවශයන් සහ 

ශේ පාලන පක්ෂවල නායකයන් ශහෝ  ඔවුන්ශේ නිශයෝජිතයන් ද ඇතුළේව 

පාර්ලිශම්න්තුව විසින් එක් එක් සභාවාරය ආරම්භශේ දී නම් කළ යුතු  

සාමාජික මන්ත්රීවරයන් ශදොශළොස් ශදශනකුශගන් සමන්විත විය යුේශේ ය."  

කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා විසින් ඉදිරිපේ කරපු 

ලැයිස්තුව ශම් ස්ථාවර නිශයෝගයට සම්පූර්ණ එකඟයි. ශම් ස්ථාවර 

නිශයෝගශේ ආණ්ඩුව, විපක්ෂය කියලා සඳහනක් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ඒක නීතයනුූලලයි. ඔබතුමා නිවැරැදියි. 

අපි ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා ඡන්දයකට දාන්න කියලා. 

ඡන්දයකට දාන්න. අපි ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටිනවා. Divide, by 

name!  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගුණ සුජීව නසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, නමින් ඡන්දයක් ගන්න කියලා මම 

ඉල්ලීමක් කරනවා. By name; නමින් ඡන්දයක් ගන්න. 
 

ගුණ බිමල් රේනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, දැන් ගරු සුජීව ශසේනසිිංහ මැතිතුමා, ඉන් පසුව ගරු 

බිමල් රේනායක මැතිතුමා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා ඉන්න, ගරු 

සුජීව ශසේනසිිංහ මැතිතුමායි ඉස්ශසල්ලා නැඟිේශේ. [බාධා කිරීම්] 

ඉන් පසුව කවුද? [බාධා කිරීම්] හරි, එශහම නම් කථා කරන්න. 

 
ගුණ සුජීව නසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඡන්දය ගන්න කියලායි ඉල්ලන්ශන්.  

 

ගුණ මංගල සමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු කථානායකතුමනි, අපිට නමින් ඡන්දයක් ඕනෑ.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, තව කථා කරන්නට ඕනෑ කිේශේ කවුද? [බාධා කිරීම්]  

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, නමින් ඡන්දයක් ඕනෑ.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නමින් ඡන්දයක්? 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, take the Vote by name. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

We can use the electronic voting system. [බාධා කිරීම්] 
දැන් ශබදුම් සීනුව නාද කරන්න. [බාධා කිරීම්]   අපි electronic 

ක්රමයටයි ඡන්දය ගන්ශන්, electronic ක්රමයටයි ඡන්දය පාවිච්චි 
කරන්ශන්. [බාධා කිරීම්] 

Electronic voting එක try කරමු, ඒක ශලශහසියි. The 
names of Hon. Members are already there on the 
Electronic Voting System.  

නබදුම් සීනුව නාද වී අවසන් වුණාට පසු- 
பிொிவுைைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் - 

At the conclusion of the division bells- 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

මා ශයෝජනා කළ පාර්ලිශම්න්තු ශේරීම් කාරක සභාවට 

පක්ෂද, විපක්ෂද කියන කාරණය දැන ගැනීම සඳහායි දැන් ඡන්දය 

විමසන්ශන්. ශමම ඡන්දය ඉශලක්ශරෝනික ක්රමයට ගැනීම වයාේ 

සුදුසුයි කියා මා ශයෝජනා කරනවා. එම ක්රමයට ඡන්දය ප්රකා  

කිරීමට යම් ශකශනකුට අපහසුතාවක් ඇති වුශණොේ  අපි ඒ සඳහා 

ක්රියා කරනවා. එශහම නම් දැන් ඡන්දය දීම ආරම්භ කරන්න. 

 
නම් අවස්ථානේදී ඡන්දය දීම ආරම්භ නකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வொக்தகடுப்பு ஆரம்பைொனது) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්දය ප්රකා  කරන විදයුේ යන්රය වැය කරන්ශන් නැති 

මන්ත්රීතුමන්ලා ශපොඩ්යක් ඉන්න, සහායට කවුරු හරි ඒවි. 

ශපොඩ්යක් ඉන්න. කවුරු හරි එයි.  They will come. They will 

help you. කවුරු හරි ගිහිල්ලා ඒ ගැන බලනවාද?  Somebody 

will help you.  

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මශේ ඡන්දය ප්රකා  කරන යන්රය වැය කරන්ශන් නැහැ.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි. මම සටහන් කර ගන්නම්. ශවන කවුරු හරි ඉන්නවාද? 

 
ගුණ ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, මශේේ- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොඩ්යක් ඉන්න, ශපොඩ්යක් ඉන්න. නැේනම් - we will take 

the verbal vote.  

දැන් ඡන්දය දීශම් කටයුතු අවසන්. දැන් විදයුේ ක්රමයට ඡන්දය 

දීමට බැරි වූ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට ඡන්දය ප්රකා  කරන්න 

අවස්ථාව ශදනවා.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා, පක්ෂද, විපක්ෂද? 

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පක්ෂයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා.  

 

ගුණ රාජවනරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විුණේධා පාර්ශ්වනේ 

නායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு ரொஜவரரொதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

முதல்வர்) 

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

පක්ෂයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගාමිණී ජයවික්රම මැතිතුමා. 

 

ගුණ ගාමිණී ජයවික්රම නපනර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபரரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
පක්ෂයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு எட்வட் குைரசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

පක්ෂයි.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්දය ශදන්න බැරි වුණු තවේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා 

ඉන්නවාද? ඒ පැේශේ  නැහැ.  

 
ගුණ කබීර් හාෂිම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ නමේ පුවරුශේ සඳහන් ශවලා 

නැහැ.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කබීර් හාෂිම් මැතිතුමා? 
 

ගුණ කබීර් හාෂිම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

පක්ෂයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. දැන් නම් ටික බලන්න. [බාධා කිරීම්] අශනක් 

පැේශේ ඉන්න මන්ත්රීතුමන්ලාශගන් විමසන්න. ශම් පැේත හරි.  

ගරු ශමොශහොමඩ් නසීර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමා පක්ෂද, විපක්ෂද? 

ගුණ ඒ.එල්.එම්. නසීර් මහතා  
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்) 

(The Hon. A.L.M. Nazeer) 

පක්ෂයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තවේ කවුරු හරි ඉන්නවාද? 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා, ඔබතුමන්ලාශේ හරිද? නම් සඳහන් 

ශනොවුණු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා තව ඉන්නවා නම් නැඟිටින්න. All 

cleared.   
 
ඡන්දය ප්රකාශ කිරීනමන් පසුව- 
வொக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting - 

 
නම් අවස්ථානේ පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භනේ ඇති ඩිජිටල් 

පුවුණනේ ප්රදර්ශනය නකරිණි. 
(இவ்ரவமளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபொைண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திமரயில் கொண்பிக்கப்பட்டது) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 

the Chamber.) 

 
විදුේ ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්නවන පරිදි - පක්ෂව  117: 

විුණේධාව 0: වැළකී සිටි 0 යනුනවන් නබදුනණ්ය. 
இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முமறக்கிைங்க பொரொளுைன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 117: எதிரொக 0: சமூகைின்மை 0. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 117: 
Noes 0: Abstain 0. 

 

O 001. Mangala Samaraweera   Yes 
O 003. John Amaratunga    Yes 
O 004. Vijitha Herath   Yes 
O 005. Anura Dissanayake   Yes 
O 006. Dharmalingam Sithadthan   Yes 
O 007. Mavai S. Senathirajah   Yes 
O 009. Ranil Wickremesinghe   Yes 
O 011. Gayantha Karunatileka   Yes 
O 012. A.H.M. Fowzie    Yes 
O 013. Rauff Hakeem    Yes 
O 014. Rajitha Senaratne    Yes 
O 015. Piyasena Gamage    Yes 
O 016. Rishad Bathiudeen   Yes 
O 017. Kabir Hashim    Yes 
O 018. Sajith Premadasa    Yes 
O 019. Mano Ganesan    Yes 
O 021. Selvam Adaikkalanathan   Yes 
O 022. Malik Samarawickrama   Yes 
O 023. Nihal Galappaththi   Yes 
O 024. Sunil Handunnetti    Yes 
O 026. K. Thurairetnasingam   Yes 
O 027. Seeniththamby Yoheswaran  Yes 
O 028. S. Shritharan    Yes 
O 029. Tilak Marapana    Yes 
O 030. Wajira Abeywardana   Yes 
O 031. Ravi Karunanayake   Yes 
O 032. Field Marshal Sarath Fonseka  Yes 
O 033. Patali Champika Ranawaka   Yes 
O 034. Navin Dissanayake   Yes 
O 035. P. Harrison    Yes 
O 036. R.M. Ranjith Madduma Bandara  Yes 
O 037. Arjuna Ranatunga    Yes 
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O 038. Palany Thigambaram   Yes 
O 039. Chandrani Bandara   Yes 
O 040. Thalatha Atukorale   Yes 
O 041. Akila Viraj Kariyawasam   Yes 
O 042. D.M. Swaminathan   Yes 
O 043. Bimal Rathnayake    Yes 
O 044. Nalinda Jayathissa    Yes 
O 045. E. Saravanapavan    Yes 
O 046. M.A. Sumanthiran    Yes 
O 047. Kaveendiran Kodeeswaran   Yes 
O 048. I. Charles Nirmalanathan   Yes 
O 049. Abdul Haleem    Yes 
O 050. Sagala Ratnayake    Yes 
O 051. Harin Fernando    Yes 
O 052. Daya Gamage    Yes 
O 053. Ravindra Samaraweera   Yes 
O 054. Lucky Jayawardana   Yes 
O 055. V.S. Radhakrishnan   Yes 
O 056. Palitha Range Bandara   Yes 
O 057. Dilip Wedaarachchi   Yes 
O 058. Niroshan Perera    Yes 
O 059. Ruwan Wijayawardene   Yes 
O 060. A.D. Premadasa    Yes 
O 061. Sujeewa Senasinghe   Yes 
O 062. Wasantha Aluwihare   Yes 
O 063. Vijayakala Maheswaran   Yes 
O 064. Eran Wickramaratne   Yes 
O 065. Gnanamuthu Srineshan   Yes 
O 066. Shanthi Sriskandarasa   Yes 
O 067. S. Sivamohan    Yes 
O 068. Harsha De Silva    Yes 
O 069. Ajith P. Perera    Yes 
O 070. Ranjith Aluvihare    Yes 
O 071. J.C. Alawathuwala   Yes 
O 072. Vadivel Suresh    Yes 
O 073. Ameer Ali Shihabdeen   Yes 
O 075. Faizal Cassim    Yes 
O 076. Anoma Gamage    Yes 
O 077. Ranjan Ramanayake   Yes 
O 078. Ashok Abeysinghe   Yes 
O 079. H.M.M. Harees    Yes 
O 080. Karunarathna Paranawithana  Yes 
O 081. Palitha Kumara Thewarapperuma  Yes 
O 082. Manusha Nanayakkara   Yes 
O 083. Seyed Ali Zahir Moulana   Yes 
O 084. Ajith Mannapperuma   Yes 
O 085. Nalin Bandara Jayamaha   Yes 
O 086. Buddhika Pathirana   Yes 
O 087. M.S. Thowfeek    Yes 
O 088. Abdullah Mahrooff   Yes 
O 089. Sirinal de Mel    Yes 
O 090. Anura Sidney Jayarathne   Yes 
O 091. K.K. Piyadasa    Yes 
O 092. Lakshman Ananda Wijemanne  Yes 
O 093. A. A. Vijethunga    Yes 
O 094. Hector Appuhamy    Yes 
O 095. Sisira Kumara Abeysekara   Yes 
O 096. Thushara Indunil Amarasena  Yes 
O 097. A. Aravindh Kumar   Yes 
O 098. Velu Kumar    Yes 
O 099. Nalaka Prasad Colonne   Yes 
O 100. Chandima Gamage   Yes 
O 101. Kavinda Heshan Jayawardana  Yes 
O 102. Mylvaganam Thilakarajah   Yes 

O 103. Mayantha Dissanayake   Yes 
O 104. Sujith Sanjaya Perera   Yes 
O 105. Hirunika Premachandra   Yes 
O 106. Bandula Lal Bandarigoda   Yes 
O 107. M. Ibrahim Mohammad Mansoor  Yes 
O 108. S.M. Marikkar    Yes 
O 109. Imran Maharoof    Yes 
O 110. Ashu Marasinghe    Yes 
O 111. Ishak Rahuman    Yes 
O 112. Mujibur Rahuman    Yes 
O 113. Harshana Rajakaruna   Yes 
O 114. Jayampathy Wickramaratne  Yes 
O 115. Thusitha Wijemanna   Yes 
O 116. Rohini Kumari Wijerathna   Yes 
G 021. Ananda Kumarasiri   Yes 
G 110. Chaminda Wijesiri   Yes 
G 111. Hesha Withanage    Yes 
G 112. Sandith Samarasinghe   Yes 
G 114. Wijepala Hettiarachchi   Yes 
G 115. Mohamadu Nazeer   Yes 
G 116. S.M. Mohamed Ismail   Yes 
 

Total Voting Results 
Yes   117 
No   00 
Abstain   00 

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  අද ශයෝජනා කළ ශේරීම් කාරක සභාශේ 

සාමාජිකයන්  අනුමත කරමින් විදයුේ ක්රමයට ඡන්දය පැවැේවූවා. 

එහිදී ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා, ගරු රාජවශරෝදියම් 

සම්පන්දන් මැතිතුමා, ගරු ගාමිණී ජයවික්රම ශපශර්රා මැතිතුමා, 

ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මැතිතුමා යන සිේශදනාශේ නම් ඩිජිටල් 

පුවරුශේ සටහන් ශවලා තිබුශණ් නැහැ.  

එම හතරශදනාශේ නම්ද ඇතුළේව ශමම ශයෝජනාව සඳහා 

ඡන්ද 121ක් ලැබී ඇති බව දැනුම් දීමට කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] 

ඒ අනුව ශමම ශයෝජනාව ස්ථිර වූ බව සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

  
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි,- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ශන් 

ශමොකක්ද?  

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, මුුත රටටම බුතතරය පැහැදිලිව 

ශපන්වීම සඳහා සිටශගන, නමින් ඡන්දයක් ගන්න කියා මම 

ඉල්ලීමක් කරනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
දැන් ශම් නම් register ශවලා තිශබනවා.  

 
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි සියලුශදනාම සිටශගන, නමින් ඡන්දයක් ගනිමු, ගරු 

කථානායකතුමනි.    

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
සභාවට අව ය නම් මට නැවත ඡන්දය විමසන්න පුුතවන්. 

සභාව එකඟද? ශම් අලුේ ක්රමශයන් රටට ශපශනනවා. මම නම් 

හිතන්ශන් විදයුේ ඡන්ද ක්රමයක් තිශබන නිසා එය අව ය වන්ශන් 

නැහැ කියායි. නිකම් කාලය නාස්ති කිරීමක් ශවන්ශන්. ශම් 

තේේවය ශලෝකයටම ශපනුණා ශන්. අපි පාවිච්චි කරන්ශන් ශම් 

ක්රමය ශන්.  අපි ශම් විධියට කරමු. නැවත ඡන්දය විමසීමක් අව ය 

වන්ශන් නැහැ.   

ගරු විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 19 යටශේ 

හදිසි ශපොදු වැදගේකමකින් යුේ කාරණාවක් සාකච්ඡා කිරීම 

සඳහා අවසර ලබා දීම සම්බන්ධශයන් වන ඔබතුමාශේ ශයෝජනාව 

දැන් ඉදිරිපේ කරන්න.  
 

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

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. S.M. Marikkar, what is your point of Order? 
 

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

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි, වි ්වාස භිංගශයන් ආණ්ඩුව පරාජයට 

පේ වුණා. ඒ නිසා වර්තමානශේ රජයක් නැහැ කියා ඔබතුමා 

ීරන්දුවක් දීලා තිශබනවා. නමුේ, පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු වාර්තා 

කරන සියලුම ජනමාධය ශම් ශමොශහොත වනතුරුේ එක්සේ ජනතා 

නිදහස් සන්ධානය හඳුන්වන්ශන් "ආණ්ඩු පක්ෂය" කියායි. ඒක 

ඔබතුමාශේ ීරරණය අබිබවා යෑමක්. ශම් පිළිබඳ ඔබතුමාශේ 

අවධානය ශයොමු කරන්න කියායි මා ඉල්ලා සිටින්ශන්.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගුණ රවි කුණණානායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 

ගුණ රවි කුණණානායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, as you could see, the last couple of 

days have brought Parliament to absolute ridicule. With 
the rule that has been established in the last couple of 
years, at least we see the Judiciary is functional and 
Parliament in full session. 

Sir, there has been a letter, purported to be written by 
the Speaker, and sent to the Chief Justice. I am happy that 
the Secretary General of Parliament has mentioned this to 
the "Daily News" newspaper and I draw reference to that. 
I would like to ask from the Speaker, whether there has 
been any such letter that has been originated and what 
course of action will be taken for such absurd activities, 
desperate activities, that have been done and who has 
done this?  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ගරු මන්ත්රීතුමා, ශම් කරුණ 

සම්බන්ධශයන් ශම් පළමු වන ලියුම ශනොශවයි. ශමය 

සම්පූර්ණශයන්මබ  fake ලියුමක් ව ශයන් අපි ශහොයා ගේතා. ඒ 

වාශේම ශමය යම් විධියක සටහනක් සැලසුම් කර යවපු ලිපියක් 

ව ශයන් තමයි අපි දැක්ශක්. ශම් පළමු වන ලිපිය ශනොශවයි. මට 

විරුේධව ලියපු ලිපි ශබොශහෝ ගණනක් පළ වුණා. අපි පරීක්ෂා 

කරන්න කියා ශපොලීසියටේ, CID එකටේ  නියම කර තිශබනවා. 

දැන් ඒ පරීක්ෂණ ආරම්භ ශවලා තිශබනවා.  

 
ගුණ රවි කුණණානායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශේ දැනුවේ වීම තුළින් 

කියන්න, කාශගන්ද ශම්ක ශවලා තිශබන්ශන් කියා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන පරීක්ෂණ අවසන් වනතුරු මට කියන්න අමාරුයි ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගුණ රවි කුණණානායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

ඒක පාර්ලිශම්න්තුශේ - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුශේ ශනොශවයි. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සම්බන්ධයක් නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුව ගැන මශේ සම්පූර්ණ 

වි ්වාසය තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ නිලධාරින් ශකශරහි මශේ 

පූර්ණ වි ්වාසය තිශබනවා. ශම්ක පිටස්තරශයන් සිදු වුණු ශදයක්.  

 
ගුණ රවි කුණණානායක මහතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

අපිටේ කථානායකතුමා සම්බන්ධශයන් සම්පූර්ණ වි ්වාසයක් 

තිශබනවා. නමුේ, ශම් වි ්වාසය පලුදු කරන්නයි හදන්ශන්.  
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ගුණ විජිත නහේරේ මහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමනි, කල් තැබීශම් ශයෝජනාවට 

ප්රථම සභාව කල් තැබිය  යුතුයි.    

 
කල්තැබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුව  2018 ශනොවැම්බර් මස  27 වැනි දින පස් වරු 

1.00ටේ, 2018 ශනොවැම්බර්  මස 29 වැනි දින ශපර වරු10.30ටේ 

රැස් ශවන බව  මම දැනුම් දීමට කැමැතියි.  

කල් තැබීශම් ශයෝජනාව, ගරු  විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමා.    

 
 

වර්තමාන නේශපාලන අර්බුදය 
தற்ரபொமதய அரசியல் தநருக்கடி 

CURRENT POLITICAL CRISIS  

 
[පූ.භා. 11.07]  

 

ගුණ විජිත නහේරේ මහතා 
(ைொண்புைிகு விஜித ரஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දවසට ශයෝජිත සභාව කල් තැබීශම් 

ශයෝජනාව මම පසුගිය 21 වැනි දා  ඔබතුමා ශවත භාර දුන්නා.  

එම ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට  මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එම ශයෝජනාව ශමශසේයි: 

"ශ්රී ලිංකාශේ  ඇති  වී ඇති වර්තමාන ශේ පාලන අර්බුදය ශහේතුශවන්  
රශේ ආර්ථිකය බරපතළ  කයා වැටීමකට ලක් වී ඇත. ශම් ශහේතුශවන් 
ශපොදුජනතාව මහේ පීයාකාරී තේේවයකට මුුතණ ශදමින් සිටිති. එබැවින් 
 ශමම ශේ පාලන අර්බුදය වහා විසඳීම සඳහා ශමම ගරු සභාව කටයුතු 
කළ යුතු යයි ශයෝජනා කර සිටියි". 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුර කුමාර  දිසානායක මන්ත්රීතුමා. 

  
[පූ.භා. 11.08]  
 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විජිත ශහේරේ සශහෝදර  

මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිරිපේ කරන  ලද සභාව කල් තැබීශම්  

ශයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මම ඒ පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් 
ඉදිරිපේ කරන්නට කැමතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද අශේ රශේ වි ාල  අරාජික 

තේේවයක් මතු වී තිශබනවා. ඔබතුමා පසුගිය 15 වැනි දා ශමම 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී  ප්රකා ය ට පේ කර තිශබනවා, ආණ්ඩුවක් 

ශනොමැති බව. එම නිසා ඇති වී තිශබන තේේවය අ ද අශේ  රශේ 

ආර්ථිකශේ ඉතාමේ  වැදගේ මර්මස්ථානවලට  වි ාල බලපෑමක් 

ඇතිශකොට තිශබනවා, සිංචාරක වයාපාරයට  වි ාල  බලපෑමක් 

ඇතිශකො ට තිශබනවා.  මුුත රාජය යන්රණයම වි ාල කයා 

වැටීමකට ලක් වී තිශබනවා.  ශම් ඇති වී තිශබන අස්ථාවරභාවය 

පිළිබඳව අවධානය  ශයොමු කරමින්  ශමම අස්ථාවරභාවය 

අවසන්ශකොට  රට යථා තේේවයට පේ කිරීම සඳහා 

පාර්ලිශම්න්තුවටේ, ශම් රශේ ශපොදු ජනතාවටේ -අපි  

හැමශදනාටම- වගකීමක් තිශබනවාය කියා වි ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශමම අස්ථාවරභාවය ඕපපාතිකව 

නිර්මාණය වූවක් කියා අපි පිළිගන්ශන් නැහැ. එක්ශකෝ  එය මහා 

දැවැන්ත සුනාමියක්. එශසේ නැේනම්  දැවැන්ත ගිංවතුරක් වැනි 

තේේවයක් විසින්  නිර්මාණය ලේදක් ශනොශවයි. අද අශේ රශේ 

ඇති වී  තිශබන අස්ථාවරභාවය හා අරාජිකේවය ශේ පාලන 

කුමන්රණයක ප්රතිලලයක්, ගරු කථානායකතුමනි.  

පසුගිය ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 26 වැනි දා  ඉතාමේ පැහැදිලි 

ශල ස අශේ රශේ ශේ පාලන කුමන්රණයක් සිේධ වුණා.  ගරු 

කථානායකතුමනි, ලිංකා ඉතිහාසශේ ආණ්ඩු ශපරුතණු  

ඉතිහාසයන් අපි දැක තිශබනවා. අ්ාමාතයවරුන් මාරු වුණු 

ඉතිහාසයන් අපි දැක තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි,  එක 

පැේතකින් මැතිවරණයක් ප්රකා යට පේ කර මැතිවරණ 

ශදපාර්තශම්න්තුව විසින්  මැතිවරණයට අව ය වන කටයුතු  

සූදානම් කර, ශේ පාලන පක්ෂ මැතිවරණයට තරග වැදිලා ඡන්ද 

දිනශේදී ජනතාව ඡන්දශපොළට ගිහින් ඡන්දය දීලා  ඡන්ද ප්රතිලල 

අනුව  පසුගිය දා ආණ්ඩුවක් පිහිුවවූවා. ඒ ආණ්ඩු පිහිුවවීම 

ශමොනතරම් ප්රජාතන්රවාදී ද, නැේද කියන එක  ශකශසේ වුවේ, ඒ 

ආණ්ඩු පිහිුවවීම ශම් රශේ ජනතාව අනුමතශකොට තිශබනවා. ඒ 

වාශේම ගරු කථානායකතුමනි, තවේ අව ය නම් අවස්ථාවක් 

තිශබනවා; එක මහ මැතිවරණයක සිට තව මහ මැතිවරණයක් 

දක්වා කාල පරිච්ශේදයක් ඇතුළත තිශබන ආණ්ඩුව පරදවා තව 

ආණ්ඩුවක් පිහිුවවා ගන්න අව ය නම් ඒ සඳහා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට අවස්ථාවක් තිශබනවා. එක් මහ මැතිවරණයකදී 

 පාර්ලිශම්න්තුවක් ශතෝරා පේ කර ගේතාට පසුව ඊළඟ මහ 

මැතිවරණය දක්වා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට අවස්ථාවක් තිශබනවා, 

බුතතර කැමැේශතන් ආණ්ඩුවක් පේ කර ගන්න. එය මිලදී 

ගැනීම්, පැනීම් හරහා සිදු වුවේ එයේ ශම් රශේ සම්ප්රදායක් 

හැටියට අපි පිළිගත යුතුව තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මහ ජනයා පාරට බැහැලා 
උේශ ෝෂණය කරලා, ඉතාම දුර්දාන්ත පාලකයන් පලවා දැමූ 
අයුරු අපි ඉතිහාසශේ දැක තිශබනවා. එවැනි පලවා හැරීම් ද 
ශේ පාලන වයාපාරයක් හැටියට අපි පිළිගන්නවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා අශේ රශේ ආණ්ඩු ශපරළීම් සඳහා 
අව ය ආකාර, පිළිගත යුතු ආකාර තුනක් තිශබන බව අපි වි ව්ාස 
කරනවා. එකක්, ඡන්දයක්. අශනක ඡන්දයක් සහ තව ඡන්දයක් 
අතර පාර්ලිශම්න්තුව හරහා. තව අවස්ථාවක් තමයි ගරු 
කථානායකතුමනි, තිශබන දුර්දාන්ත පාලනය ශපරළා හැරීම 
සඳහා මහජන බලශේගයන් හරහා. හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි 
පසුගිය 26වැනි දා රාත්රීශේ සිදු වූශේ ශම් පිළිගේ කිසිදු 
සිේධාන්තයකට අදාළ වන ආණ්ඩු ශපරළියක් ශනොශවයි. රශේ 
ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයකු වූ මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහේමා කැඳවා ශම්සශේ එක පශසක මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා 
සිටශගන, ගමත්රීපාල මහේමයා තව පශසක සිටශගන 
ගමත්රීපාල මහේමයා කියනවා,  "නුඹ අගමැති - මම ජනපති" 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කියලා. එශහම කියලා ආණ්ඩුවක් හදනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
එවැනි කුමන්රණකාරී ආණ්ඩු ශපරළීම් අපි පිළිගත යුතුද? ගරු 
කථානායකතුමනි, එක් ආණ්ඩුවක් ශපරළා දැමිය හැකිව තිශබන 
ප්රජාතන්රවාදී මූල ධර්ම සියල්ල උල්ලිං නය කරමින් තනි 
පුේගලශයකුශේ, ශදශදශනකුශේ හිතුවක්කාරී, තක්කඩි 
වුවමනාවන් සඳහා ආණ්ඩු ශපරළීම ශේ පාලන කුමන්රණයක් 
ශලස අපි ශේරුම්ගත යුතුව තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශම් රශේ ශපොදු ජනයාට 

ස්තුතිවන්ත වනවා. ශලෝකශේ ශවනේ රටක ශමවැනි වර්ගශේ 

ආණ්ඩු ශපරළීම් සිේධ වුණා නම් ඒක ශල් ගිංගාවකින් ශකළවර 

වන එක වළක්වන්න බැහැ. අශේ රශේ සිය මතය අනුව 

ශේ පාලන පක්ෂවලට ශබදිච්ච ජනතාවක් ඉන්න පුුතවන්; 

ශේ පාලන පක්ෂ පිළිබඳව ශවනස් ශකෝණශයන් බලන 

මාධයශේදීන් ඉන්න පුුතවන්. හැබැයි, අපි හැමශදනාම ශපොදු 

එකඟතාවකට ආ යුතුව තිශබනවා. ශමොකද, ශමවැනි පන්නශේ 

කුමන්රණකාරී ආණ්ඩු ශපරළි ශලෝක ඉතිහාසශේ කවර ඉරණමක් 

එම රාජයයන්ට අේපේශකොට දී තිශබ්ද? ඒ නිසා ගරු 

කථානායකතුමනි, ශමවැනි පන්නශේ ආණ්ඩු ශපරළි, ශේ පාලන 

කුමන්රණ හරහා ආණ්ඩු ශපරළි, ශපොදු ජනයාශේ මහා ශල් 

ගිංගාවක් බවට පේවීම වළක්වන්න බැහැ. දැනටමේ ජීවිත ශදකක් 

 ාතනය වී තිශබනවා; රශේ වි ාල අරාජිකේවයක් නිර්මාණය වී 

තිශබනවා. තවමේ ගරු කථානායකතුමනි, අරාජිකේවය ශකළවර 

ශවන්ශන් කවර දි ාශවන්ද කියන එක පිළිබඳව කිසිදු මැන 

බැලීමකට හැකියාවක් ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ශම් අවස්ථාශේදී ශම් රශේ ජනතාවේ, අපිේ ශම් ශේ පාලන 

කුමන්රණය පිළිගන්නවා නම්, නැවත ශමවැනි ශේ පාලන 

කුමන්රණයක් සිදු වීශම් ඉයකය තිශබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. එවැනි ශේ පාලන කුමන්රණයක් ශම් නි ්චිත 

ශමොශහොශේදී ශල් ගිංගාවක් බවට පේ වුශණ් නැේනම්, ඊ ළඟ 

අවස්ථාශේදී අනිවාර්යශයන්ම ශල් ගිංගාවක් බවට පේවනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. එම නිසා ශම් ශේ පාලන කුමන්රණය සිදු වූ 

ශමොශහොශේ සිටම ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් අපි ශම් ශේ පාලන 

කුමන්රණය පරාජයට පේ කළ යුතුයි කියන දැඩි ස්ථාවරයක 

ඉඳශගන කටයුතු කරමින් සිටියා. ශම් ශේ පාලන කුමන්රණය 

හරහා ආණ්ඩුව එශහට ශමශහට කුමන්රණකාරීව අටවා නතර 

වුශණ් නැහැ.  එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, බලශයන් බලය 

අරශගන ඒ බලය හරහා තමුන්ශේ බුතතරය නිර්මාණය කර ගැනීම 

සඳහා අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. ශම් රශේ ජනතාවට, ශම් රශේ 

ශේ පාලකශයෝ කවුද, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්ශන් කවුද, 

මන්ත්රීවරු ශතෝරා එවේදී එවා තිශබන මන්ත්රීවරු කවුද කියන එක 

පිළිබඳව ඉතාමේ ශහොඳ ශවන්ශේසි ශපොළක් ඉදිරිපේ කරනු 

ලැබුවා. ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා තමන් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශකොපමණ කාලයක් හිටියාද, තමන්ට ශකොපමණ ප්රමාණයක් 

මනාප තිශබනවාද කියන සිංඛ්යා දේත මත බුරුත කඳන් 

විකිශණනවා වාශේ වට අඩි ගණනකට මන්ත්රීවරුන්ශේ අශළවිය 

ීරරණය වන්න පටන් ගේතා. එම නිසා මන්ත්රීවරු ශවන්ශේසි 

ශපොළට ආවා. ශම් රශේ අශිෂ්ටේවශේ ශේ පාලනශේ ඔුවනු පළන් 

යුගයක් බවට ශම් යුගය පේශවමින් තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් කරුණ මම ඉතාමේ 
අවධාරණශයන් කියන්න ඕනෑ. දැන් ශබොශහෝ අය කියනවා එශහට 
පනින්න, ශමශහට පනින්න සල්ලි ගේතා කියා. ගරු 
කථානායකතුමනි, මම අවධාරණය කරන්ශන් ශමයයි. පනින්න 
විතරක් ශනොශවයි, ඉන්නේ සල්ලි අර ශගන තිශබනවා. ශමහි 
තිශබන්ශන් අශිෂ්ට ශේ පාලනයක්. එදායින් පස්ශසේ අශේ රශේ 
අශිෂ්ට ශේ පාලනයක් දියේ වන්න පටන් ගේතා. අපි ශම් රශේ 
ශපොදු ජනයාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන් ශමයයි. ශමවැනි 

අශිෂ්ටේවයකට පේ වී තිශබන ශේ පාලනය ශිෂ්ටේවය කරා 
ශගන ඒශම් වග කීමක් අපට නැේද? වට අඩි ගණනට මන්ත්රීවරු 
ීරන්දු වන, ඔවුන්ශේ මිල ශවන්ශේසි ශපොශළේ ීරරණය වන 
සිංස්කෘතියක් ශම් රශේ ශගොය නැඟීම ශමොන තරම් යුක්තිසහගතද? 
එම නිසා  අශේ ර ශේ ශම් අශිෂ්ටේවයට පේ වී තිශබන ශේ පාලන 
ක්රමය ශවනස් කිරීම සඳහා දිගු අරගළයක් තිශබනවා. ඒ අරගළය 
සඳහා දිගු කාලීන ශලස මැදිහේ වන්න ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ 
සූදානම්ය කියන පණිවුයයේ ශම් ශවලාශේ මම ශදනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, කුමන්රණකාරී වුවමනාවක් 

ශවනුශවන්ම තමයි පාර්ලිශම්න්තුව කල් දමනු ලැබුශේ. 

බලහේකාරශයන් බලය හදා ශගන ඒ බලය හරහා අමාතය ධුර 

ලබා ශදමින්, නිශයෝජය අමාතය ධුර ලබා ශදමින්, රාජය අමාතය 

ධුර ලබා ශදමින්, සමහර විට බිය ගැන්වීම් හරහා, නඩු ශපන්වමින්, 

files ශපන්වමින්, මුදල් විසි කරමින් ශම් අශුේධ ක්රියාවලිය දියේ 

වන්න පටන් ගේතා. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අශුේධ 

ක්රියාවලිය ජය්හණය කරන්න ජනාධිපතිවරයාට හැකියාවක් 

ලැබුශණ් නැහැ. එම නිසා ජනාධිපතිවරයා ශමොකක්ද කශළේ? 

පාර්ලිශම්න්තුව කල් තබා, ශවන්ශේසිය විවෘත කිරීශම් කාල 

පරිච්ශේදය ආරම්භ කළේ, ශවන්ශේසිය හරහා තමන්ශේ 

වුවමනාව ඉුව කර ගන්න බැරි වුණා. අවසානශේදී පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවා හැරීමකට ලක් කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සිංශ ෝධනය සම්මත කිරීශම්දී අශේ ප්රධාන අදිටනක් තිබුණා. අපි 

පිළිගන්න ඕනෑ, පාර්ලිශම්න්තුව ශතෝරා පේ කර ශගන 

තිශබන්ශන් එක ජන වරමකින් බව. ජනාධිපතිවරයාට තිශබන්ශන් 

තවේ ජන වරමක්. එම නිසා පාර්ලිශම්න්තුව එක ජන වරමක් 

නිශයෝජනය කරනවා, ජනාධිපතිවරයා තව ජන වරමක් 

නිශයෝජනය කරනවා. ජනාධිපතිවරයා ශේශරන්ශන්ේ 

ජනතාවශේ ඡන්දශයන්, පාර්ලිශම්න්තුව ශේශරන්ශන්ේ 

ජනතාවශේ ඡන්දශයන්. ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා 

ශේ පාලන මූල ධර්මයක් හැටියට එක ජන වරමක් විසින් තව ජන 

වරමක් යටේ ශනොකළ යුතුයි. ජනාධිපතිවරයාශේ ජන වරම විසින් 

පාර්ලිශම්න්තු ශේ ජන වරම යටේ ශනොකළ යුතුයි. හැබැයි, අශේ 

වයවස්ථාව ඇතුශළේ ජනාධිපතිවරයාට හැකියාව ලැබී තිබුණා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ජන වරම ඉවේ කරන්න. ඉතිහාසශේ සිදු වූ 

ශමවැනි සිේයින් සම්බන්ධශයන් අපි අසා තිශබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. ශේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා 

පාර්ලිශම්න්තුවට අවුරුේදක් ගත වුණාට පසුව විසුරුවා හැරීශම් 

බලයක්  තමන් අේපේ කර ගේතා.  

මන්ත්රීවරුන්ශේ ඉල්ලා අස් වීශම් ලියුම් තමන්ශේ සාක්කුවට 

දා ගේතා. ඒ නිසා බලහේකාර ශලස වයවස්ථාපිත 

ඒකාධිපතිේවයක් නිර්මාණය කළා. ඒ ඒකාධිපතිේවය ශකළවර 

වුශණ් උතුශර්ේ, දකුශණ්ේ ජනතාව සිවිල් යුේධයකට මුුතණ 

දීශමනුයි, ගරු කථානායකතුමනි. දකුශණ් සිවිල් යුේධයකට මුුතණ 

දීපු ශේ පාලන වයාපාරයක් වන අපට ප්රජාතන්රවාදය අහිමි වීම 

නිසා අශේ සාමාජික සාමාජිකාවන් 60,000කට ආසන්න 

සිංඛ්යාවක් මරණයට පේ ශවච්ච යුගයක අේදැකීම් තිශබනවා. 

ප්රජාතන්රවාදය අහිමි වීම නිසා මහ වි ාල වයසනයකට මුුතණ 

දුන් ජනතාවක් උතුශර්ේ ඉන්නවා. ඒ නිසා උතුශර් ජනතාවටේ, 

උතුශර් ශේ පාලනය නිශයෝජනය කරන ශේ පාලන වයාපාරයක් 

වන ශදමළ ජාතික සන්ධානයටේ, විශ ේෂශයන්ම ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණටේ විශ ේෂ වගකීමක් තිශබනවා. ශම් වර්ධනය ශවමින් 

තිශබන ප්රජාතන්ර විශරෝධි තේේවය පාලනය කළ යුතුයි. ශමයට 

එශරහිව සටන් කළ යුතුයි. ඒ අදිටනින් යුතුව තමයි අප ශම් 

සටනට අවීරර්ණ වී සිටින්ශන්, ගරු කථානායකතුමනි. යළි එවැනි 

යුගයක් ශම් රශේ නිර්මාණය වීම සඳහා ඉය කය නිර්මාණය කරන 
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ප්රජාතන්රවාදය කේපාදු කිරීශම් දි ාව අපි ආපසු හැරවිය යුතුයි. 

එය හැරවීශම් අධිෂ්ඨානශයන් අප ශම් ප්රශේ යට අවීරර්ණ වුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිවරයා සතුව තිශබන අසීමිත 

බලතල අශේ රශේ වි ාල ශලස වයසනයන් නිර්මාණය කර 

තිබුණා.  ප්රජාතන්රවාදය අශහෝසි කරන්න, ඇවිදින කැරශකෝේපු 

බවට රට පරිවර්තනය කරන්න, රාජය ආයතන මුුතමනින්ම අය 

පණ කරන්න, මහ ජන නිශයෝජිතයන්ශේ තිශබන වටිනාකම් 

මුුතමනින්ම දිය කර හරින්න, ශේ පාලන පක්ෂ බිලිගන්න, 

අධිකරණය තමන්ශේ අතට ගන්න, පාර්ලිශම්න්තුව තමන්ශේ 

අතට ගන්න ආදි ශම් සියල්ලටම හැකියාවක් ලැබුණා, ශම් විධායක 

ජනාධිපති ධුරයට. ඒ නිසා 2015 ජනවාරි මාසශේ 8වන දා ශම් 

රශේ ජනතාව වි ාල බලාශපොශරොේතුවකින් යුතුව විධායක 

ජනාධිපති ධුරය කේපාදු කිරීම සඳහා වූ, අශහෝසි කිරීම සඳහා වූ 

ශයෝජනාවක් ඉදිරිපේ කළා. ඒ සඳහා මැතිවරණයක් පැවැේවූවා. 

එයට ජන වරමක් ලැබුණා. ඒ ජන වරශම් අරමුණ මුුතමනින්ම ඉුව 

කර ගන්න දහනවවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනශයන් බැරි 

වුණේ, ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිවරයා ශේරුම් ගත යුතුව 

තිශබනවා, දහනවවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනශේ හරය වී 

තිශබන්ශන් ජනාධිපතිවරයා සතුව තිශබන ජන වරමට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ජන වරම යටේ ශනොකළ යුතුය කියන එක බව. 

එයයි එහි හරය. ූලඹි ඔුතවක තරම් ශමොළයක් ජනාධිපතිවරයාට 

තිශබනවා නම්, දහනවවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනශේ 

තිශබන හරය, එහි මුඛ්ය පරමාර්ථය, ජනාධිපතිවරයා සතුව තිශබන 

ජන වරම පාර්ලිශම්න්තුශේ ජන වරමට යටේ ශනොකළ යුතුය 

කියන එක බව ශේරුම් ගත යුතුව තිශබනවා. හැබැයි 

ජනාධිපතිවරයා කශළේ කුමක්ද, ගරු කථානායකතුමනි? 

ජනාධිපතිවරයා විසින් කළ ශේ තමයි තමන් සතුව තිශබන 

විධායක බලය උපශයෝගි කරශගන ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා 

හරිනු ලැබීම. එය කිසිශසේේ වයවස්ථාවට අනුරූපී ක්රියා දාමයක් 

ශනොශවයි. එය විශ ේෂශයන්ම වයවස්ථාව උල්ලිං නය කිරීමක්. 

ශම් රශේ මූලික පුරවැසියා රශේ ජනාධිපතිවරයායි. ඔුත බැඳී 

සිටින්ශන් කුමකටද, ගරු කථානායකතුමනි? රශේ 

ජනාධිපතිවරයාට තමන්ශේ හිශේ ඇති වන, තමන්ශේ ඔුතවට එන 

සිතිවිලි අනුව රටක් පාලනය කරන්න අයිතියක් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි; තමන්ශේ ඔුතශේ ඇති වන මනස්ගාත අනුව 

රටක් පාලනය කරන්න අයිතියක් නැහැ. ජනාධිපතිවරයාට සීමා 

මායිම් සලකුණු කර දී තිශබනවා. ජනාධිපතිවරයාට තමන්ශේ 

පාලනය පිළිබඳ සටහන් කර තිශබන සීමා මායිම් තිශබන්ශන් 

වයවස්ථාව ඇතුශළේයි.     

ඒ වයවස්ථාවට අනුරූපී වන පරිදි තමයි ජනාධිපතිවරයා ීරන්දු 

ගත යුේශේ; ජනාධිපතිවරයා හැසිරිය යුතු වන්ශන්. හැබැයි, ගරු 

කථානායකතුමනි, ශම්  
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-අවස්ථා ගණනාවකදීම වයවස්ථාව කයලා තිශබනවා. ඒ අනුව 

ගරු කථානායකතුමනි, දහනව වන සිංශ ෝධනශේ මූලික හරය 

වන පාර්ලිශම්න්තු ජනවරම ජනාධිපතිවරයාට යටේ ශනොකළ 

යුතුයි කියන මූලික හරය ප්රතික්ශෂේප කරමින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවා හරිනු ලැබුවා. එතැනින් නතර වුශණ් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. අපි කල්පනා කළා, ශම් වයවස්ථා විශරෝයි 

ක්රියාමාර්ගයට එශරහිව අධිකරණයට යා යුතුව තිශබනවා කියා. 

ශවන පිහිටක් අපට තිබුශණ් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 

අධිකරණය හමුවට ගියා. සියවස් ශදකකට වැඩි ඉතිහාසයක් අශේ 

අධිකරණ පේධතියට, විශ ේෂශයන්ම ශරේෂ්ඨාධිකරණයට, 

තිශබනවා. ඒ සියවස් ශදකකට වැඩි දිගු ඉතිහාසය ඇති 

ශරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විධායකයේ, පාර්ලිශම්න්තුවේ, 

අධිකරණයේ එකට භාජන වන නඩුවක් විභාගයට ලක් කරනු 

ලැබුවා. එක පැේතකින් විධායකය උපශයෝගි කරශගන 

පාර්ලිශම්න්තු බලය ශූනය කර තිශබනවා, පාර්ලිශම්න්තුව 

නිහඬතාවකට පේ කර තිශබනවා, අධිකරණය ඒ සඳහා මැදිහේ 

විය යුතුව තිශබනවා. ලිංකා අධිකරණ ඉතිහාසශේ 

පාර්ලිශම්න්තුවේ, විධායකයේ, අධිකරණයේ එකට ගැට ගැසුණු 

නඩුවක් දියේ ශවන්න පටන් ගේතා. ගරු කථානායකතුමනි, 

පසුගිය 13වන දා ශරේෂ්ඨාධිකරණශේ අගවිනිසුරුතුමා ඇතුුත  

විනිසුරු මඩුල්ල විසින් ඉතාම ඓතිහාසික ීරන්දුවක් ලබා ශදනු 

ලැබුවා. ජනාධිපතිවරයාශේ අේතශනෝමතික පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවා හැරීශම් ගැසේ නිශේදනය අේහිුවවීමට භාජන කරනු 

ලැබුවා.  ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අේහිුවවීමට භාජන 

ශනොශවන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විවෘත ශවන්ශන් නැහැ. මතක 

තබා ගන්න. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විවෘත ශවන්න ප්රධාන සාධකය  

13වන දා ශරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා ශදන ලද අේහිුවවීශම් 

නිශයෝගයයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීම අේහිුවවීශම් 

නිශයෝගය ශරේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් වහාම පක්ෂයක් හැටියට 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශම් රටට ප්රකා යක් ලබා දුන්නා. අපි 

ඔබතුමාවේ මුණ ගැසුණා. මුණගැසී අපි ප්රකා යක් කළා. ශම් 

කුමන්රණශේ පළමු පියවර ශරේෂ්ඨාධිකරණය පරාජයට පේ 

කරලා තිශබනවා. ශම් කුමන්රණශේ ශදවන පියවර  සහතික 

ව ශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී පරාජයට පේ කරන බව ශම් 

රශේ ජනතාවට අපි ප්රකා යට පේ කළා. ඊළඟට ගරු 

කථානායකතුමනි, විවෘත වුශණ්  පාර්ලිශම්න්තුව. ශම් 

කුමන්රණශේ ඊළඟ පියවර පරාජයට පේ කිරීශම් අවස්ථාව 

තිබුශණ් පාර්ලිශම්න්තුවට,  14 වැනි දා. අපි ඉතා ශහොඳින් දන්නවා 

ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිවරයා  14 වැනි දා 

පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවන්ශන් ස්වකැමැේශතන් ශනොශවයි කියලා. 

හැබැයි, ශරේෂ්ඨාධිකරණශේ අේහිුවවීශම් නිශයෝගශේ ශහේතුව නිසා 

ඔුත විසින්ම නිකුේ කර තිශබන ගැසේ නිශේදනශේ ප්රතිලලයක් 

අනුව පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවිය යුතුව තිබුණා. ඔුතට පාර්ලිශම්න්තුව 

යළි කැඳවන්ශන් නැතුව සැසිවාරය අවසන් කිරීම සඳහා බලයක් 

තිබුශණ් නැහැ.  ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා තමන් විසින්ම නිකුේ 

කරන ලද ගැසේ නිශේදනශේ ශගොදුරක් බවට පේ වුණා. එහි 

ප්රතිලලයක් ශලස තමයි  14 වැනි දා ශමම පාර්ලිශම්න්තුව විවෘත 

කරනු ලැබුශේ. ගරු කථානායකතුමනි, ශේ පාලනය අපි 

කරන්ශන්. මම දැක්කා, වාසුශේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා 

ඉතාම ශහොඳ ප්රකා යක් කළා. ශමවැනි ශේ පාලන අර්බුදකාරී 

තේේවයන් ඇතුශළේ නීතිය, වයවස්ථා යට යමින් ශේ පාලනය 

උයට එනවා කියා එතුමා කිේවා. ඒ නිසා අද  නීතිය, වයවස්ථාව 

ප්ර ්නයට වයා ශේ පාලන පක්ෂයක් කරළියට ඇවිල්ලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශනොවැම්බර් 14වැනි දා දිනය ඉතාමේ 

ීරරණාේමක දිනයක් බවට පරිවර්තනය විය යුතුව තිබුණා. 

ශමොකද, අනිවාර්ශයන්ම 14වැනි දා පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඒ 

කුමන්රණය පරාජයට පේ කිරීම සඳහා අව ය වන ක්රියා මාර්ග 

ගනු ලැබුශේ නැේනම්, රාත්රී 12.00ට ඊළඟ ගැසේ නිශේදනය 

අනුව පාර්ලිශම්න්තු සැසිවාරය ජනාධිපතිවරයා විසින් අවසන් 

කරනවා. ඒක අපි දන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ පාලනය, වයවස්ථා, ශම් සියල්ල 

ශම් කුමන්රණය ශවනුශවන් උපශයෝගි කරශගන තිශබනවා. ඒ 

නිසා ඒ කුමන්රණය පරාජයට පේ කිරීම සඳහා ගධර්යය 

සපයන, කුමන්රණය පරාජයට පේ කිරීම සඳහා ශපනී සිටින 

අයේ ඒ අවස්ථා උපශයෝගි කරගත යුතුව තිශබනවා, ඒ බරින්ම. 

කුමන්රණකරුවන්ට වයවස්ථා, නීති, රීති අස්ශසේ රිිංගන්න පුුතවන් 

නම්, ගරු කථානායකතුමනි, කුමන්රණ පරාජයට පේ කරන්න 

ඉන්න අයශගන් සදාචාරය බලාශපොශරොේතු ශවන්න එපා කියලා 

මම ඒ ශගොල්ලන්ට කියනවා. කුමන්රණය අශිෂ්ට නම්, ඒකට 

එශරහි සටශන් ශිෂ්ටේවශේ සීමා මායිම් ශහොයන්න එපා කියලයි 

මම ජනාධිපතිවරයාට කියන්ශන්. ශම්ක අහශගන ඉන්න ඕනෑ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ජනාධිපතිවරයා. ශම් කුමන්රණය අශිෂ්ටයි. ශම් කුමන්රණය 

සදාචාර විශරෝයියි. ශම් කුමන්රණය ජන වරමට විශරෝයියි. ශම් 

කුමන්රණය ජනතාවශේ ප්රජාතන්රවාදී අයිතියට විරුේධයි. ශම් 

කුමන්රණය ජනාධිපතිවරයා බැඳී තිශබන වයවස්ථාවට පටහැනියි. 

ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි කුමන්රණයක් කරලා 

ජනාධිපතිවරයා ඊට පස්ශසේ කුමන්රණය පරාජයට පේ කිරීශම් 

ශිෂ්ටේවශේ හිල් ශහොයනවා. ජනාධිපතිවරයාට තවදුරටේ 

අයිතියක් නැහැ, අශේ රශේ ශිෂ්ටේවශේ හිල් ශහොයන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා 14වැනි දා පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

ශම් කුමන්රණය පරාජයට පේ කළ යුතුව තිබුණා. ගරු 

කථානායකතුමනි, අප විසින් හැම ශවලාශේම වයවස්ථාව සහ 

රීීරන් උපශයෝගි කරගනු ලැබූවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශමශහයවනු 

ලබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා තමයි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මූලික වගකිව යුේතා.  ශපෞේගලිකව  ගේශතොේ, 

මම අවුරුදු 18කට අධික කාලයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරමින් තිශබනවා. ඉතාමේ ශජයෂ්ඨ අමාතයවරු 

ඉන්නවා, ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරු ඉන්නවා. ඔබතුමාේ දීර්  කාලයක් 

අශේ රශේ ශේ පාලනශේ නිරත වන ශකශනක්. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව රශේ සියලු ජනයාශේ ප්ර ්න විසඳන, සියලු 

ජනතාවශේ සටන් ශේදිකාවක් ශලස අපි පිළිගන්ශන් නැහැ. අපි 

පාර්ලිශම්න්තුවට එවැනි උේතරීතරභාවයක් ශදන්ශනේ නැහැ. 

එක ශේ පාලන වයාපාරයකට පාර්ලිශම්න්තුව තිබිය යුතු තැන, 

පාර්ලිශම්න්තුවට පැවරී තිශබන වගකීම, පාර්ලිශම්න්තුශේ සීමා 

මායිම් පිළිබඳව ශහොඳ ඇගයීමක් තිශබන ශේ පාලන වයාපාරයක්. 

ඒ නිසා "අපි සියල්ල පාර්ලිශම්න්තුශේ විසඳා ගත යුතුයි; සියල්ල 

උේතරීතර ශමතැනය" කියන මිතයා ප්රබන්ධවල අපි නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි මිතයා ප්රබන්ධ හදපු අයම තමයි 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව කවර වර්ගශේ ස්ථානයක් ද කියන එක පසුගිය 

දින කීපය තුළ ශම් රශේ ජනතාවට ඔේපු කරමින් තිශබන්ශන්; අපි 

ශනොශවයි. හැබැයි ගරු කථානායතුමනි, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරන්න ආපු අවුරුදු 18ක කාල පරිච්ශේදය තුළ අපි 

උේසාහ කරමින් තිශබනවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදායන්, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව පාලනයවීම සඳහා තිශබන ස්ථාවර නිශයෝග 

ආරක්ෂා කරගන්න. ඔබතුමා දන්නවා, කථානායක පුුවශේ ඔතැන 

ඔබතුමා ඉඳශගන අවුරුදු තුනහමාරක් ඔබතුමා කථානායකවරයා 

හැටියටේ, අපි පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු හැටියටේ කටයුතු කරලා 

තිශබන බව. ඔබතුමාශේ ශහෝ කාර්ය මණ්යලශේ කාර්ය භාරයන්ට 

කිසිදු ශලස අවහිරතාවක් ශනොකරපු ශේ පාලන වයාපාරයක් අපි. 

අපි හැමවිටම ශම් පාර්ලිශම්න්තුව, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සීමා 

මායිම්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වගකීම්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

උේතරීතරභාවශේ සීමා මායිම් පිළිබඳ සියලු අවශබෝධයන් 

තිබියදීේ, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ පවේවා ගත යුතු අවම 

ප්රජාතන්රවාදී, අවම ශිෂ්ටේවශේ ශේ පාලනයක් පවේවා ශගන 

යෑම සඳහා උේසාහ කරපු ශේ පාලන වයාපාරයක්. 

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා 14ශවනි දා කිසිශසේේම 

ස්ථාවර නිශයෝගවලට පටහැනි, සම්ේ රදායන්ට පටහැනි 

ශයෝජනාවක් අපි ශගනාශේ නැහැ. ඔබතුමාට මතකයි, අපි ස්ථාවර 

නිශයෝග සකස් කළා. අවුරුදු ශදකකට වැඩි කාලයක් ශම් ස්ථාවර 

නිශයෝග පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. ශම් ස්ථාවර නිශයෝග 

පිළිබඳව දවසක විවාදයක් පැවැේවූවා ගරු කථානායකතුමනි, අද 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන හැමශදනාම. මීට ශපර ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව ශමශහයවුශණ් අපි ශනොමැති කාලයක හදන ලද 

ස්ථාවර නිශයෝග අනුවයි. හැබැයි, අප විසින්ම, ශම් වර්තමාන 

පාර්ලිශම්න්තුව විසින්ම, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන 

මන්ේ රීවරුන් විසින්ම අනුමත කරන ලද ස්ථාවර නිශයෝග තමයි 

අද තිශබන්ශන්. ඒ ස්ථාවර නිශයෝගවලට තමයි අපි යටේ වන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා ශම් කුමන්ේ රණය පරාජයට 

පේ කිරීම සඳහා අප පසුගිය 14ශවනි දා  ශයෝජනාවක් ඉදිරිපේ 

කළා. අපට ඒ්් 14 ශවනි දා ඒ කුමන්ේ රණය පරාජයට පේ කළ 

යුතුමයි. එය පරාජයට පේ කිරීම සඳහා ස්ථාවර නිශයෝගවලට 

අනුරූපී වන පරිදි අව ය වන ශයෝජනාවක් අපි ඉදිරිපේ කළා. ගරු 

කථානායකතුමනි, 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 -දිගටම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව කයලා, හඳපාශන් ආණ්ඩු හදලා, 

කරන්න පුුතවන් විකාර රූපී වැය ඔක්ශකොම කරලා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශම් ශයෝජනාව සම්මත වුණාද, නැේද කියලා 

වග විභාගයට ලක් කරමින් සිටිනවා; ශිෂ්ටේවය පිළිබඳව ප්ර ්න  

කරනවා. ජනාධිපතිවරයාට ශිෂ්ටේවය පිළිබඳව ප්ර ්න කරන්නවේ 

අද අයිතියක් නැහැ. අශිෂ්ටම ශේ පාලනය, වයවස්ථාව 

උල්ලිං නය කළ ශේ පාලනය, නීති කයපු ශේ පාලනය රටට 

ශගනැල්ලා, යටි කුමන්රණකාරී, "ඩීල්" සහිත ශේ පාලනයක් 

රටට ශගනැල්ලා අද පාර්ලිශම්න්තුව ප්ර ්න කරන්නට 
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 -ශපලඹිලා තිශබනවා. හැබැයි, එතුමා අහශගන ඉන්නවා නම් මම 

එතුමාට ඒ ගැන කියන්නට කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, "අද වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් ශගන 

එනවා" කියා අපි 14ශවනි දා උශේම ඔබතුමාට දැනුම් දුන්නා. 

දැනුම් දුන්නා පමණක් ශනොශවයි, එතැනදී අපි ඉතාම පැහැදිලිව 

ශපන්වා ශදනු ලැබූවා එම ශයෝජනාව ශගන එන්ශන් ශකොශහොමද 

කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, 135ශවනි ස්ථාවර නිශයෝගය අනුව 

ඉතාමේ පැහැදිලිව සඳහන් ශකොට තිශබනවා ශම් ස්ථාවර නිශයෝග 

අේහිුවවිය හැකියි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා අපි 

ඉස්ශසල්ලාම ශමොකද කශළේ? අපි ඉස්ශසල්ලාම කළ ශේ තමයි, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉක්මන් ශයෝජනාවක් ශගන ඒමට බාධා කරන 

ස්ථාවර නිශයෝග අේහිුවවීමට කටයුතු කිරීම. ඒ ස්ථාවර නිශයෝග 

අේහිුවවීමකින් ශතොරව ඉස්සරහාට යන්න බැරි බව අපි දැනශගන 

හිටියා. ඒ නිසා ගරු සුමන්තිරන් මන්ේ රීතුමා විසින් ශම් ස්ථාවර 

නිශයෝග අේහිුවවීශම් ශයෝජනාව පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපේ කරනු 

ලැබූවා. කාට ශහෝ පුුතවන්කම තිබුණා, ඒ අවස්ථාශේදී ඒ ස්ථාවර 

නිශයෝග අේහිුවවීශම් ශයෝජනාව පරාජයට පේ කරන්නට. හැබැයි, 

අටවා ගේ ආණ්ඩුවක, ශසල්ලම් ආණ්ඩුවක වැජඹුණු ඒ 

කිසිශවකුට ශකොන්ද පණ තිබුශණ් නැහැ, ස්ථාවර නිශයෝග 

අේහිුවවීශම් ශයෝජනාව පරාජයට පේ කරන්න. ගරු 

කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග අේ හිුවවීශම් ශයෝජනාව සහ 

අේහිුවවන ලද ස්ථාවර නිශයෝගය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ විධිමේ 

ශලස සම්මත වී තිශබනවා. ඔබතුමා දැන්  හැන්සාඩ් වාර්තාව -නිල 

වාර්තාව- නිකුේ කරලා තිශබනවා. එම නිසා නි ්චිත පරිදි ස්ථාවර 

නිශයෝග අේහිුවවීශම් ශයෝජනාව සම්මත වුණා. ගරු 

කථානායකතුමනි, අනතුරුව ශම් ස්ථාවර නිශයෝග අේහිුවවීශම් 

ශයෝජනාවට යටේව, ඒ ස්ථාවර නිශයෝගවලට අනුරූපී වන පරිදි 

මම විසින් වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කළා. අශේ විජිත 

ශහේරේ මන්ේ රීතුමා විසින් එය ස්ථිර කරනු ලැබූවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුවක සිදු විය හැකි 

ශයෝජනා අතර අය වැය ශල්ඛ්නයට නිසි බරක් තිශබනවා වාශේම 

වි ාල බරක් තිශබන ශයෝජනාවක් තමයි වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව. 
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ඒක ශසල්ලම් ශදයක් ශනොශවයි.  ආණ්ඩුක් රම ේ යවස්ථාශවන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ලබා දී තිශබන ඉතාම වැදගේ බලය තමයි 

වි ්වාස භිංගයක් හරහා ආණ්ඩුවක් ශපරළිය හැකි වීම; පවතින 

ආණ්ඩුවක් බිඳවැේටීමට හැකි වීම. එම නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුශල් විවාදයට ලක් කරනවා නම්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

සාකච්ඡා කරනවා නම් වි ්වාස භිංගය තමයි ඉතාමේ වැදගේ 

ශයෝජනාව කියලා අපි පිළිගන්නවා, අපි ඒක ේ රතික්ශෂේප 

කරන්ශන් නැහැ. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශරගුලාසි සම්මත 

කරනවා; අණපනේ සම්මත කරනවා; රශේ විවිධ ේ ර ්න සාකච්ඡා 

කරනවා. හැබැයි, ඒ ඔක්ශකෝටමේ වයා උඩින් තිශබන බව අපි 

පිළිගන්නවා, ආණ්ඩුවකට එශරහිව ශගන එන ලද වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාව.  

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝගවලට අනුරූපී වන 

පරිදි අපි ශම් වි ්වාස භිංග  ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කළා. අපි ඉතාමේ 

කැමැේශතන් හිටියා ශම් වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව පිළිබඳව ශහොඳ 

විවාදයක් කරන්නට. ගරු කථානායකතුමනි, විවාදයක් අව ් යයි. 

ශමොකද, ආණ්ඩුවක් බලශයන් ශනරපා හැරීම සඳහා ශගන එන ලද 

ශයෝජනාවට නිකම්ම අත ඔසවනවා ශවනුවට අපි ඉතාමේ 

කැමැේශතන් හිටියා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාව විවාදයට ලක් කරන්නට. 

ඒ ශමොකද, මා ඉදිරිපිටම තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා 

වාඩි ශවලා හිටිශේ. ඒ වි ්වාසභිංගය ශගශනන ශවලාශේදී එතුමා 

අගමැතිවරයා. එය සම්මත වුණාට පසුව එතුමාට ඒ තනතුර නැතිව 

යනවා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපිටම ඔුතශේ ක්රියා 

කලාපයන් සහ ඔුතශේ පාලනය පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපේ කිරීමට 

මට කාලාන්තරයක් තිස්ශසේ වුවමනාවක් තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා පිළිබඳ අපට කථාවක් තිශබනවා. ඒ නිසා මම 

බලාශපොශරොේතුශවන් හිටියා වි ්වාසභිංගය දවශසේදී මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපිට ඒ කථාව කරන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශේම පසුගිය අවුරුදු තුනහමාරක 

පාලනය ගැන කථා කරනවා නම්, 2015 ජනවාරි මාසශේ 8වැනි දා 

එක්සේ ජාතික පක්ෂය ශගොයනැ ශඟන්ශන් එක්සේ ජාතික පක්ෂය 

ඇතුශළේම තිශබන  කයතාවක ප්රතිලලයක් හැටියට ශනොශවයි.  

ජනවාරි මාසශේ 8වැනි දා ප්රතිලලය, එක්සේ ජාතික පක්ෂය අේ 

පේ කරශගන තිශබන  කයතාවශේම ප්රතිලලයක් ශනොශවයි. ඒක 

ඉතා ශහොඳින් ශපන්නුම් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඊට ශපර 

තිබුණු පළාේ සභා මැතිවරණ සියල්ලකම ඡන්ද ප්රතිලල එකතු 

කළේ, ජනාධිපතිවරණයට ශපර තිබුණු සියලු පළාේ සභා 

මැතිවරණවල ඡන්ද ප්රතිලල එකතු කළේ ලක්ෂ 30 ඉක්මවන්ශන් 

නැහැ. ඒක තමයි එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ  කයතාවය. හැබැයි, 

ජනාධිපතිවරණශේදී ලක්ෂ 62කට ආසන්න ඡන්ද ප්රමාණයක්  

ලැශ්බන්ශන් ශකොශහොමද? ශමොකක්ද ඒක පිුවපස තිබුශණ්? ඒක 

එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ වුවමනාව ශනොවන බව එක්සේ ජාතික 

පක්ෂය ශේරුම් ගත යුතුව තිබුණා. එදා -ජනවාරි මාසශේ 8වැනි දා

- හැටශදලක්ෂයක ජනතාවශේ වි ාල ජන වරමක් තිබුණා; ඒ ජන 

වරශම් අශේක්ෂාවන් තිබුණා. ඒ ජන වර ශම් අශේක්ෂාව 

මුුතමනින්ම කණපිට හරවමින් තමයි කටයුතු කරමින් තිබුශණ්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ජන වරම ලබා දීලා තිබුශණ් විංචාවට 

එශරහිව. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුව විංචාශේ 

ශයදුණා.  

ජනවාරි මාසශේ 10වැනි දා ආණ්ඩුව හදනවා. ශපබරවාරි 

මාසශේ 28වැනි දා තමයි -දින 50කට මේශතන් තමයි- ආණ්ඩුව 

කුප්රකට බැඳුම්කර මිං ශකොල්ලය සිේධ කශළේ. ශම් ආණ්ඩුව දින 

50ක් යන ශකොට ජන වරමට පිුවපාන්න පටන් ගේතා. එතැනින් 

නතර වුශණ් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. අය වැය ශල්ඛ්න, ශම් 

සියල්ලකම ශයෝජනා කරමින් තිබුශණ් ශමොකක්ද? 1977 දියේ 

කරන ලද වැරදි ආර්ථික ප්රතිපේතිය තව තවේ ඉදිරියට ශගන 

යමින්, විනා කාරී, ශකොල්ලකාරී ආර්ථික ප්රතිපේති ගමන් මඟ 

තමයි තමුන්නාන්ශසේලා ීරරණය කරලා තිබුශණ්. ඒ ජන වරමට 

ප්රතිපක්ෂව තමයි කටයුතු කරමින් තිබුශණ්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි ගරු කථානායකතුමනි, වි ්වවිදයාලවල 

ගවදය පීඨ මාස 18කට වයා වැඩි කාලයක් වැසීම නිසා 

ශදමේපිශයෝ පාරට ඇවිල්ලා, ආචාර්යවරු පාරට ඇවිල්ලා, 

ශිෂයශයෝ පාරට ඇවිල්ලා ඉන්න ශකොට ඒ ප්ර ්නය පිළිබඳ ශම් 

ආණ්ඩුව අනුගමනය කශළේ කවර ප්රතිපේතියක්ද? රාජිත 

ශසේනාරේන ශේ යම් ශපෞේගලික වුවමනාව මත තමයි SAITM 

ප්ර ්නය ශමතරම් කාලයක් ඇදශගන යමින් තිබුශණ්. 

තමුන්නාන්ශසේලා ආණ්ඩුවක් ශලස ශනොශවයි කටයුතු කශළේ. තම 

තමන්ශේ ශපෞේගලික වුවමනාවන් මත, මුුතමනින්ම ජන වරමට 

පටහැනිව තමුන්නාන්ශසේලා කටයුතු කරන්න පටන් ගේතා.  

තමුන්නාන්ශසේලා සිිංගේපූරු ගිවිසුම අේසන් කශළේ 

ශකොශහොමද? සිිංගේපූරු ගිවිසුම අේසන් කරන ශකොට කැබිනේ 

මණ්යලයට ලබා ශදන ලද අනුමැතිය තමයි, ඒ ගිවිසුම් පිළිබඳ 

සාකච්ඡා ශකොට නැවත කැබිනේ මණ්යලයට ඉදිරිපේ ශකොට 

අනුමත කිරීම. නමුේ, එවැනි නැවත ඉදිරිපේ කිරීමක් ක ශළේ 

නැහැ. ජනවාරි මාසශේ පළාේ පාලන මැතිවරණ කාලශේ, 

ජනතාවශේ අවධානයක් ශයොමු ශනොවුණු කාලශේ  

තමුන්නාන්ශසේලා ශහොර රහශසේ ශම් ගිවිසුම් අේසන් කළා. ශම්වා 

මලික් සමරවික්රම හිටපු අමාතයවරයාශේ ශහෝ හිටපු 

අ්ාමාතයවරයාශේ -රනිල් වික්රමසිිංහ මහතාශේ- ශපෞේගලික 

ශේශපොළක් ශනොශවයි. ඔවුන්ශේ ශේශපොළ පවරා දීම් පිළිබඳ ප්ර ්න 

නම්, ඔවුන්ශේ වයාපාර පවරා දීම් පිළිබඳ ප්ර ්න නම්, අපට 

ප්ර ්නයක් නැහැ; ඒ්්වා හඳපාශන් කළේ කමක් නැහැ; රෑ පාශන් 

කළේ කමක් නැහැ. 

හැබැයි, ශම් රශේ ජනතාවශේ ආර්ථිකය ඉදිරියට ශගන යෑම 

සඳහා තිශබන මාවේ මුුතමනින්ම මිං ශකොල්ල කන විධියට තමයි 

කටයුතු කරමින් තිබුශණ්. හම්බන්ශතොට වරාශේ ගිවිසුම අේසන් 

කිරීම පිළිබඳව කැබිනේ මණ්යලශේ ීරරණය කුමක්ද? 

හම්බන්ශතොට වරාය ගිවිසුම අේසන් කරන්න ශපර 

පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාදයක් කරලා, එම විවාදශේදී ඉදිරිපේ වන 

සාධනීය ශයෝජනාද ගිවිසුමට ඇතුළේ කරලා අේසන් කළ යුතුව 

තිබුණා. සිකුරාදා දිනයක පාර්ලිශම්න්තු විවාදය පැවැේවීමට 

ීරරණය කරලා, ගිවිසුම අේසන් කිරීශම් කටයුතු ශසනසුරාදා 

දිනයට ශයොදාශගන තිබුණා. පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශමොන සාධනීය 

විවාදද? ශමොකක්ද කශළේ? තක්කඩි, හිතුවක්කාර ශලස තමයි 

එදාේ හම්බන්ශතොට වරාය ගිවිසුම අේසන් කශළේ. 

තමුන්නාන්ශසේලා හම්බන්ශතොට වරාය ගිවිසුම අේසන් කරලා 

ඉවර ශවලා තමයි හම්බන්ශතොට වරාය මිලදී ගන්නා ලද චීන 

සමාගමට ක්ශෂේර ගණනාවක් සඳහා අවුරුදු ගණනාවකට -අවුරුදු 

35, 40, 28 ආදී ව ශයන්- බදු අශහෝසි කිරීශම් ගැසේ නිශේදන ශම් 

පාර්ලිශම්න්තු වට ශගනාශේ. ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ශතොට 

වරායට මිලක් නියම කරලා, විකුණන්න ීරරණය කරලා 

විකුණනවා. වික්කාට පස්ශසේ ඒ සඳහා බදු සහන ශදනවා. අපි 

එදාේ ඒ පිළිබඳව ඇුතවා. ඒ බදු සහන තමුන්නාන්ශසේලා ශගදරින් 

ශගනැල්ලා ශදන ඒවා ශනොශවයි. ඒ බදු සහනවල වටිනාකම 

ගිවිසුමට ඇතුළේ කළාද? ඒ කිසිවක් කශළේ නැහැ. එම නිසා 

තමුනාන්ශසේලාශේ අවුරුදු තුනහමාරක ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් 

තිබුශණ් ජනතාවට මුුතමනින්ම ප්රතිපක්ෂ ශලස සිටගනිමිනුයි. 

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ඉදිරිපේ කළ වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාව පිළිබඳව විධිමේ විවාදයක් පැවැේවූවා නම්, ඉතාමේ 

අසීරුතාවට පේ වී තිශබන රනිල් වික්රමසිිංහ මහේමයාශේ 

ආණ්ඩුව පිළිබඳවේ එතුමාට ඇශහන්න අපට ශලොකු කථාවක් 

කියන්න තිබුණා. අඩුම තරමින් එදාවේ සිහි බුේධිශයන් අහයි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කියලා අපි හිතුවා. ඊට කලින් තමන්ශේ පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු, ශම් 

රශේ ජනතාව, පාර්ලිශම්න්තුව කියන කිසි හඬකට ඇුතම් කන් 

ශනොදුන් නායකශයෝ, -ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ශගොල්ශලෝ 

ප්රජාතන්රවාදශේ මුරකරුශවෝ ශනොශවයි. ඒ ශගොල්ශලෝ 

ප්රජාතන්රවාදශේ ශහොර මුරකරුශවෝ- තමන් අසීරුතාවට පේ 

වුණාට පස්ශසේ, තමන්ශේ තනතුර ගහලා ගියාට පසශ්සේ, තමන් 

ශේ පාලන ව ශයන් විනා  වුණාට පස්ශසේ ප්රජාතන්රවාදය 

පිළිබඳ සටන් ශපරට ගන්න එක වැරැදියි. ප්රජාතන්රවාදය කියලා 

කියන්ශන් තමන්ශේ කැත, කිලිටි  රීරය වසා ගැනීම සඳහා 

තිශබන කය මල්ලක් ශනොශවයි. ඒ පිළිබඳවේ එදා අපි වි ව්ාස 

භිංග ශයෝජනාව පිළිබඳව විවාදශේදී කරුණු ඉදිරිපේ කරන්න 

බලාශපොශරොේතුශවන් සිටියා. එම නිසා රනිල් වික්රමසිිංහ 

මහේමයා පිළිබඳවේ, මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා පිළිබඳවේ, 

අහශගන ඉන්නවා නම් ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාශේ ක්රියා 

කලාපය පිළිබඳවේ පසු ගිය 14වැනිදා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අපි 

විධිමේ විවාදයක් කරන්න බලාශපොශරොේතු වුණා. හැබැයි ගරු 

කථානායකතුමනි, එම විවාදය කරගන්න බැරි වුණා. එම විවාදය 

කරගන්න බැරි වීම ශහේතු ශකොටශගන තමයි, ඒ වාශේම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිදු ශනොවිය යුතු තේේවයක් තුළ තමයි එම 

වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව ඡන්ද විමසීමකට භාජනය කරනු ලැබුශේ. 

නමින් නමට ඡන්දය විමසන ශලස අපි ඉල්ලා සිටියා. ගරු 

කථානායකතුමනි, නමින් නමට ඡන්දය විමසීමට සූදානම් බව 

ඔබතුමා අවස්ථා තුනකදී කියනවා මම හැන්සාඩ් වාර්තාශේ 

දැක්කා. ගරු කථානායකතුමනි, හැබැයි කිසිදු අවස්ථාවක එම 

ඡන්දය ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ නිල ව ශයන් ප්රකා යට පේවීම 

වැළැක්වීම තමයි එම කණ්යායමට අව ය වී තිබුශණ්. එශසේ 

ප්රකා යට පේවීම වැළැක්වීම ශවනුශවන් ඔවුන් නැවතේ 

කයාකේපල්කාරී ක්රියාව අනුගමනය කළා. ඒ කුමන බාධක 

මධයශේ ශහෝ ජනතාව විසින් ශම් වයවස්ථාදායකයට පවරා 

තිශබන බලය, ජනතාවශේ පරමාධිපතය බලය ඉතා වැදගේ ශකොට 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරනවා නම්, ජනතාවශේ එම 

පරමාධිපතය බලශේ වැදගේ ශකොටස ඉුව කර ගැනීම සඳහා 

14වැනි දා, 15වැනි දා සහ 16වැනි දා කථානායකවරයා හැටියට 

ඔබතුමා විසින් ගනු ලැබූ ීරන්දු ීරරණ නිසා අපට ඔබතුමාව 

පැසසුමට භාජනය කළ හැකිව තිශබනවා. 

ඒවා ඉතා වැදගේ ීරන්දු-ීරරණ . ඒ සම්බන්ධ හැන්සාඩ් 

වාර්තාව නිකුේ වී තිශබනවා. එහි ඉතාම පැහැදිලි ශලස වි ්වාස 

භිංග ශයෝජනාව සම්මත වී තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත වුණාට 

පස්ශසේ, ශමොකක්ද ගමත්රීපාල සි රිශසේන මහතාට ඒශක් හිල් 

ශහොයන්න තිශබන අයිතිය? ශමොකක්ද  ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහතාට ඒ ගැන ''විංගු ගහන්න'' තිශබන අයිතිය? ශමොකක්ද 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට ශම් වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව 

හරියට සම්මත වුණාද, නැේද කියලා වග-විභාග කරන්න තිශබන 

අයිතිය? ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඡන්දයක් නිසි පරිදි සිදු වුණාද නැේද 

කියලා වග විභාග කිරීශම් ප්රධානියා තමයි කථානායකතුමා. 

කථානායකතුමා තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ීරන්දු-ීරරණ, වග-

විභාග පිළිබඳව ඉන්න ප්රධාන වගකිවයුේතා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

විධායකට යටේ කරලා නැහැ; ජනාධිපතිවරයාට යටේ කරලා 

නැහැ. ඒ  නිසා ඉතා පැහැදිලි ශලස ඔබතුමා 15වැනි දා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ප්රකා  කරනු ලැබුවා, වි ව්ාස භිංග ශයෝජනාව 

විධිමේ ශසේ සම්මත වුණු බවේ, ආණ්ඩුවක් ශනොමැති බවේ. 

ආණ්ඩුවක් ශනොමැති බව ප්රකා යට පේ කරලා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත වුණාට පස්ශසේ ශමොකක්ද 

ජනාධිපතිවරයාට කරන්න තිශබන්ශන්? ජනාධිපතිවරයාට 

නැවතේ කියන්ශන් ශම් කාරණයයි. එතුමාශේ ඔුතශේ හැශදන 

හිතලුවලට පුුතවන්, ශපොශළොන්නරුශේ කුඹුරක් වගා කරන්න. 

එතුමාට හිතුශණොේ බාස්මීර වගා කරමු කියලා, බාසම්ීර වගා 

කරන්න පුුතවන්. එතුමාට හිතුශණොේ සති ශදශකන් යූරියා ගහන්න 

ඕනෑ කියලා, යූරියා ගහන්න පුුතවන්. එතුමාට හිතුශනොේ 

රසායනික ශපොශහොර ශවනුවට කාබනික ශපොශහොර දාන්න පුුතවන් 

කියලා, ඒක කරන්න පුුතවන්. තමන්ශේ කුඹුරක් වගා කරන්න 

පුුතවන් තමන්ශේ ඔුතශේ හැශදන හිතලුවලට අනුව. හැබැයි, 

ජනාධිපතිවරයාට ජනාධිපතිකශම් වග කීම ඉුව කරන්න බැහැ, 

එතුමා හිතලුවලට අනුව. ජනාධිපතිවරයා යටේ ශම්  වයවස්ථාවට. 

නමුේ ජනාධිපතිතුමා ශමොකක්ද කරලා තිශබන්ශන්? 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ආණ්ඩුවක් 

ශපරළීම සඳහා කටයුතු කළ හැකි අවස්ථා තුනක් පිළිබඳව 

වයවස්ථාශේ සඳහන් කරලා තිශබනවා. පළමුවැනි එක තමයි, 

පාර්ලිශම්න්තුවට  ආණ්ඩුශේ ප්රතිපේතිය ප්රකා ය ඉදිරිපේ කරන 

අවස්ථාව. එතුමා ආශේ නැහැ ඒක ඉදිරිපේ කරන්න කියවන්න. 

අපි බලාශගන හිටියා, එතුමා එදා  ප්රතිපේති ප්රකා ය කියවන්න 

එයි කියලා. ශමොකද ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

එන්න ඕනෑ ඇඳුම් ඇඳශගන. ඒ නිසා එතුමා ආශේ නැහැ. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 48. (2) වයවස්ථාශේ ශමශසේ සඳහන් 

ශවනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුව විසින් ආණ්ඩුශේ ප්රතිපේති ප්රකා ය ශහෝ විසර්ජන පනේ 

ශකුවම්පත ශහෝ ප්රතික්ශෂේප කළ ශහොේ එවිට ද ආණ්ඩුව ශකශරහි වි ්වාස 

භිංග ශයෝජනාවක් සම්මත කළ ශහොේ එවිට ද අමාතය මණ්යලය 

විසිශරන්ශන් ය."  

තව ශමොනවාද ජනාධිපතිවරයාට කරන්න තිශබන්ශන්? ශම් 

ජනාධිපතිවරයා ඊශේේ කැබිනේ මණ්යලය කැ ඳවනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශමශහම ආණ්ඩු තියාශගන යන්න පුුතවන්ද? 

ශම්ක අලි බාබා සහ ශහොරු හතළිහ වාශේ ශන්. අලි බාබායි ශහොරු 

හතළිහයි එකතු ශවනවා. එකතු ශවලා කියනවා, "අද බැිංකුවකට 

ගහමු. අද තව තැනක් ශහොරකම් කරමු." කියලා. ශම් විධියට 

ආණ්ඩු කරශගන යන්න පුුතවන්ද? වයවස්ථාවට අනුව, නි ච්ිත 

පරිදි පාර්ලිශම්න්තුව වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් සම්මත වූ වහාම 

කැබිනේ මණ්යලය විසුරුවා හැශරන්ශන්ය කියා තිශබනවා.  

ජනාධිපතිවරයා ඒක කරන්න ඕනෑ. ඊළඟට ජනාධිපතිතුමා 

කරන්න ඕනෑ ශමොකක්ද? ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 48වැනි වයවස්ථාශවහි කියනවා, "ජනාධිපතිවරයා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 70වැනි වයවස්ථාවට අනුව 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැර නැේනම් 42 වන, 43 වන, 44 වන 

සහ 45 වන වයවස්ථාව අනුව අ්ාමාතයවරශයක්ද, අමාතය 

මණ්යලශේ අමාතයවරයන්ද, අමාතය මණ්යලශේ සාමාජිකයන් 

ශනොවන අමාතයවරයන්ද, නිශයෝජය අමාතයවරයන්ද පේ කළ 

යුේශේය."  කියලා. 

දැන් එතුමාට ශවන කරන්න ශමොකුේ නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

වි ්වාසභිංග ශයෝජනාව සම්මත වුණාට පස්ශසේ, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශවන් ජනාධිපතිවරයාට පැවරී තිශබන්ශන්  නව 

ආණ්ඩුවක් පිහිුවවීමයි. එතුමාට ඕනෑ නම් රාජපක්ෂ මහේමයාේ 

එක්කම ුතරතල් ශවන්න, ආශයේ එතුමාම දිවුරුම් දුන්නාට අපට 

ප්ර ්නයක් නැහැ. හැබැයි, වයවසථ්ාව කියන්ශන් ඒක ශනොශවයි. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වි ්වාසභිංග ශයෝජනාවක් සම්මත වූවාට පසුව 

ජනාධිපතිවරයාට පැවරී තිශබන බලතල තමයි,  විසුරුවා හැශරන 

ආණ්ඩුව ශවනුවට නව ආණ්ඩුවක් පේ කිරීම. පසුගිය 18වන දා 

සිට දැන් සැලකිය යුතු කාලයක් ගත ශවමින් තිශබනවා, ගරු 

කථානායකතුමනි. ශම් කාලය ඇතුළත ජනාධිපතිවරයා විසින් 

ආණ්ඩුවක් පේ කරලා නැහැ. දැන් ජනාධිපතිවරයාට ශම් රශේ 

75 76 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ජනතාව බල කරන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුවක් හදන්න. එතුමාට 

වයවස්ථාශවන් දීලා තිශබන බලතල අනුව වි ්වාසභිංග 

ශයෝජනාවක් සම්මත වුණාට පසුව එතුමා ආණ්ඩුවක් පිහිුවවන්න 

ඕනෑ. දැන් දින 10ක් තිස්ශසේ  ආණ්ඩුවක් නැහැ. ඒ නිසා ශම් 

අරාජිකේවශේ කුමන්රණකාරයා 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ නිසා දැන් දින 10කට වයා වැඩි කාලයක් තිස්ශසේ ආණ්ඩුවක් 

නැහැ. එතුමා හිතනවා නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාශේ 

සයනශේ සැතපීමම තමයි වයාේ වැඩි උේශේජජනක හැඟීම් 

හදන්ශන් කියලා, නැවතේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාට අගමැති 

ශලස දිවුරුම් ශදන්න සලස්වන්න පුුතවන්. නැවත ඒ කැබිනේ 

මණ්යලය පේ කරන්න. නැවත අපි ඒක පාර්ලිශම්න්තුශවන් බලා 

ගන්නම්. හැබැයි, දැන් ආණ්ඩුවක් නැහැ. ජනාධිපතිවරයා තමන්ට 

පැවරී තිශබන කාර්යභාරය දැන් ඉුව කරන්ශන් නැහැ.  ඒ කාර්යය 

ඉුව කරන්ශන් නැතුව ගරු කථානායකතුමනි, ශහොර මණ්යලයක් 

රැස් ශවනවා වාශේ, කැලෑ ආණ්ඩුවක් රැස ්ශවනවා වාශේ කැබිනේ 

මණ්යලය රැස් ශවනවා; ීරන්දු ගන්නවා; ීරන්දු ප්රකා යට පේ 

කරනවා. අපි ශම් රශේ සියලු රාජය නිලධාරින්ශගන් ඉල්ලා 

සිටින්ශන් ශම්කයි. ශම් කැබිනේ මණ්යලය තවදුරටේ වලිංගු 

කැබිනේ මණ්යලයක් ශනොශවයි.  ශම් කැබිනේ මණයලය විසින් 

ගනු ලබන කිසිදු ීරන්දු ීරරණයක් ක්රියාේමක ශනොකළ යුතුයි 

කියලා අපි ශම් රශේ රාජය ශසේවකයන්ශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ 

ශමොකද? ශම් රශේ වයවස්ථාව රකින්න හැම රාජය ශසේවකයාම 

දිවුරුම් දී තිශබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශේම, අශේ රශේ ත්රිවිධ හමුදාවට, 

ශපොලීසියට වි ාල කාර්යභාරයක් පැවශරනවා. ශමවැනි අරාජික 

තේේවයක් ඇතුශළේ හමුදාව, ශපොලීසිය, වයවසථ්ාශේ ආරක්ෂාශේ 

ආරක්ෂකයන් ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න ඕනෑ. මම කියන්ශන් 

ඒකයි. වයවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්නන්ශේ ආරක්ෂාව ශවනුශවන් 

තමයි හමුදාව සහ ශපොලීසිය ශපනී සිටින්න ඕනෑ. හමුදාව සහ 

ශපොලීසිය ශපනී සිටිය යුතු වන්ශන්, වයවස්ථාව කයන අයශේ 

ආරක්ෂාව ශවනුශවන් ශනොශවයි. ඒක ශේරුම් ගත යුතුයි. ඒ නිසා 

හමුදාව සහ ශපොලීසිය තවදුරටේ හැසිරිය යුතු වන්ශන්, 

ජනාධිපතිවරයාශේ නිශයෝග මත ශනොශවයි කියලා අපි ශයෝජනා 

කරනවා. ඒ ඇයි, ගරු කථානායකතුමනි? හමුදාව, ශපොලීසිය බැඳී 

සිටිනවා වයවස්ථාව රකින්න. ඔවුන් ආරක්ෂා කළ යුේශේ 

වයවස්ථාව රකින අය. ඔවුන් ආරක්ෂා කළ යුතු නැහැ, වයවසථ්ාව 

කයන අය. ජනාධිපතිවරයාේ, වර්තමාන ඊනියා කැබිනේ 

මණ්යලයේ   වයවස්ථාව කයලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම් රශේ 

ආරක්ෂක හමුදාවලට වි ාල කාර්යභාරයක් තිශබනවා. ශම් රශේ 

වයවස්ථාව කයන ලද කණ්යායමක් ආරක්ෂා ශනොකළ යුතුයි 

කියලා අපි විශ ේෂශයන්ම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ඉල්ලා සිටිනවා, 

ශම් රශේ හමුදාශවන්, ශපොලීසිශයන් සහ රාජය ශසේවශයන් ගරු 

කථානායකතුමනි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අරාජිකේවය නිර්මාණය කිරීශම් 

ප්රධානම කුමන්රණකරුවා  
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හැබැයි එතුමා ඒ කුමන්රණය විවිධාකාරශයන් වසා ගැනීම 

ශවනුශවන් එක එක පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා, පක්ෂ නායකයන් 

සමඟ සාකච්ඡා කරනවා.  සර්ව පාක්ෂික සාකච්ඡා තියනවා. අදේ 

කවුරුහරි මන්ත්රීවරශයක් සමඟ සාකච්ඡා කළා ලු. මම දන්ශන් 

නැහැ  ශමොනවා කරනවාද කියන්න.  ගරු කථානායකතුමනි, 

තවදුරටේ අපට නම් ශම් ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාේ එක්ක 

කිසි සාකච්ඡාවක් ඉතුරු වී නැහැ. ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා 

සාකච්ඡා කළ යුතු වන්ශන්, තමන්ශේ හදවත සමඟ; තමන්ශේ 

හෘදය සාක්ෂිය සමඟ. එතුමා සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ, වග 

විභාගයට ලක් කරන්න ඕනෑ වයවස්ථාවට අනුව කටයුතු කළාද, 

නැේද, ජන වරමට අනුව කටයුතු කළාද, නැේද කියන එක තමයි. 

අපි  කැඳවලා ශමොනවාද සාකච්ඡා කරන්ශන්? හෘදය සාක්ෂියක් 

නැති ශකශනකුට, ශම් රට පිළිබඳව, රශේ ජනතාව පිළිබඳව කිසිදු 

හැඟීමක් නැති ශකශනකුට ගරු කථානායකතුමනි, සාකච්ඡාවලින් 

ඇති ලලය ශමොකක්ද? ඒ නිසා ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා 

එකිශනකාට ගිල්ලවන  ලණු ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ගිලින්න 

සූදානම් නැති බවේ  ජනාධිපතිවරයාට ශමතැන සිට මතක් 

කරන්න මා කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, වයවස්ථාව උල්ලිං නය කරන ලද 

ජනාධිපතිවරශයකුට එශරහිව ගත හැකි වයවස්ථානුූලල ක්රියා 

මාර්ගේ වයවසථ්ාශේම සඳහන් වී ඇති බව ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාට මම මතක් කර ශදන්න කැමැතියි. ඒක මතක තබා 

ගන්න. එවැනි කරුණු ශදකක් තිශබනවා. එක, දැනුවේවම 

වයවස්ථාව උල්ලිං නය. ඊළඟ එක, මානසික ආබාධ. ශම් 

කරුණ ්   ශදක ශවනුශවන්ම වි ්වාසභිංග ශයෝජනාවක් 

ශගශනන්න පුුතවන්. මම දන්ශන් නැහැ, ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාට වලිංගු ශවන්ශන් ඒ ශකෝකද කියලා. ඒක ශම් රශේ 

ජනතාව ීරරණය කරයි. වයවසථ්ාශේම තිශබනවා, වයවස්ථාව 

කයනවා නම් ජනාධිපතිවරයාට එශරහිව ගත හැකි ක්රියාමාර්ග. ඒ  

කවර ක්රියාමාර්ගය ගත හැකිද කියලා අපි ඉදිරිශේදී කල්පනා 

කරලා බලමු. ඒකට අපි සූදානම්. ඒ ශමොකද ගරු 

කථානායකතුමනි? අපට ශම් ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා කරන්න 

ඕනෑ. ඒ ඇයි?  

ශම් ප්රජාතන්රවාදය අහිමිවීම නිසා වි ාල ශලස පීයාවට පේ 

වුණු, බැට කාපු ශේ පාලන වයාපාරයක් අපි. ඒ නිසා  ශම් නි ච්ිත 

ශමොශහොශේ අශේ ස්ථාවරය වන්ශන් ශමයයි.  අශේ රශේ කිසිදු 

සාමාජිකයකු ශහෝ අශේ රශේ කිසිදු පුරවැසියකු රාජය 

රස්තවාදශේ ශගොදුරු බවට පේ ශනොවිය යුතුයි කියන එක තමයි  

අශේ පක්ෂශේ ස්ථාවරය වන්ශන් ගරු කථානායකතුමනි. අපි හැම 

පියවරක්ම ගනු ලබන්ශන් ඒ සඳහායි. ශම් රශේ කවර ශේ පාලන 

ක්රියාකාරිකයකු ශහෝ ශම් රශේ මාධයශේදියකු ශහෝ ශම් රශේ 

සාමානය පුරවැසියකු ශහෝ  රාජය රස්තවාදශේ ශගොදුරක් බවට පේ 

ශනොවිය යුතුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි ශම් කුමන්රණය පරාජයට 

පේ කිරීශම් ශපරුවගාමී කාර්ය භාරයක් ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ 

විසින් ඉුව කර තිශබන්ශන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශමතැනදී කිසිශසේේම එක්සේ ජාතික 

පක්ෂය ආරක්ෂා කිරීමක් අපි කරන්ශන් නැහැ. මම ඒකේ 

වගකීශමන් කියනවා. ශමොකටද, එක්සේ ජාතික පක්ෂය ආරක්ෂා 

කරන්ශන්? අවුරුදු තුනහමාරක් වන ඔවුන්ශේ කැත, කිලිටි 

ඉතිහාසය ශම් ප්රජාතන්රවාදය කියන ශලෝගුශවන් වහගන්න ඉය 

ශනොදිය යුතුයි. ඒකේ ශම් රශේ ජනතාවේ එක්ක ඉදිරිශේ දී 

සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ සූදානමින් 

සිටින බවේ මතක් කරන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

අවුරුදු තුනහමාරක කැත, කිලිටි ඉතිහාසක් තිශබන්ශන්. ශම් 

පසුශපළ මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඇුතශවොේ ඔවුන්ශේ හෘදය සාක්ෂිය 

කියයි, ආණ්ඩුව කටයුතු කශළේ ශකොශහොමද; ආණ්ඩුව කශළේ 

ශමොනවාද; කරපු ඒවාට එකඟද, Group එක සාකච්ඡා කරපු ඒවා 

ීරන්දු බවට පේ වුණාද; එම ීරන්දු ක්රියාේමක කරන්න ශමොන 

ඇමතිවරයාද මැදිහේ වුශණ් කියන එක. ශපොශළො න්නරුශේ 

මන්ත්රීවරයා ඇවිල්ලා කියන ශකොට, "ශපොශළොන්නරුශේ ජනතාව 

කියන්ශන් ශම්කයි" කියලා, හම්බන්ශතොට මන්ත්රීවරයා ඇවිල්ලා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කියන ශකොට, "හම්බන්ශතොට ජනතාව කියන්ශන් ශම්කයි" කියලා,  

ඒ කිසිවක් සැලකිල්ලට ගන්ශන් නැතුව ශකොල්ලුපිටිශේ 

ශමොළවලින් තමයි රටක් ශගනියන්න හැදුශේ. ඒක ශේරුම් ගත 

යුතුව තිශබනවා. ඒ ශමොළ අසාර්ථක වීශමන් තමයි ශම් කුමන්රණ 

දියේ කිරීම සඳහා පසුබිමක් නිර්මාණය වුශණ්. ඒකේ පාලකයන් 

විසින් ශහොඳින් ශේරුම් ගත යුතුව තිශබනවා. ඒවා පිළිබඳව අපි 

ශවනම කථා කරමු.  

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ශම් තරම් වි ාල අරාජිකේවයකට 

පේ කරලා, ශම් තරම් වි ාල අසථ්ාවරේවයක් නිර්මාණය කරලා, 

ශම් තරම් වයවස්ථාව කැඩීශම් ක්රියාමාර්ගයකට ශම් ශදශදනා 

ඇතුුත වුශණ් ඇයි?   ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයා දීර්  කාලයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳලා තිශබනවා. 

එතුමාශේ කතාශේදී කිේවා, ළමා කාලශේ ශම්ශක් ඉඳශගනේ 

සිටියා කියලා. මම දන්ශන් නැහැ, ඇේතද කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

එශහමේ කිේවා, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමා ශම් රශේ 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියට කටයුතු කරලා තිශබනවා; 

අමාතයවරයකු හැටියට කටයුතු කරලා තිශබනවා; විපක්ෂ 

නායකවරයකු හැටියට කටයුතු කරලා තිශබනවා; 

අ්ාමාතයවරයකු හැටියට කටයුතු කරලා තිශබනවා; 

ජනාධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරලා තිශබනවා. ආපසු, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරයකු හැටියට කටයුතු කරලා තිශබනවා. 

ආශයේ 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-අගමැති ශකශනක් හැටියට කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරයකුට ලබා ගත හැකි සියල්ල, 

කථානායක පුුවව හැරුණු ශකොට අශනක් සියල්ල එතුමා 

ලබාශගන තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  එතුමා එශහම 

කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තු භාවිතාවන් පිළිබඳව 

එතුමාට යම් අේදැකීමක් සහ අවශබෝධයක් තිශබනවාය කියලා මා 

ශපෞේගලිකව වි ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සාමානයශයන් අඹ ගස්වල අඹ 

හැදුණාම, ඉඳුණු අඹ ශල්න්නු කනවා. ශල්න්නු කෑවාට පසුව ඉතුරු 

ශවන කෑල්ලට අශේ ගම්වල කියනවා, "ශල්න් ශකොශේ" කියලා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගශම් ඉන්නා දරුශවකුටවේ ශල්න් 

ශකොශේ කන්න ශදන්ශන් නැහැ, ඒශක් විස ඇති කියලා. හැබැයි, 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා ශම් "අගමැති ශකොශේ" ගේශේ ඇයි? 

ශම්, අගමැති ශකොටයක් ගේශේ.  කුමාර ශවල්ගම මන්ත්රීවරයා 

කියා තිබුණා මම දැක්කා, "ඉතා ශහොඳට මල් වේටියක් අශේ 

තිබුණා. මල් වේටියක් අශේ තිබුණු මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාට 

අසූචි වේටියක් දුන්නා" කියලා. ඇයි, එශහම වුශණ්?  ඇයි? ඊළඟ 

පළාේ සභා මැතිවරණය ඒමට නියමිතව තිබුණා; ඊළඟට 

ජනාධිපතිවරණයක් ඒමට නියමිතව තිබුණා. ඒ සඳහා අව ය 

අණපනේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඇති තරම් සාකච්ඡා කරමින් 

තිබුණා. නිසි පරිදි මැතිවරණ ක්රියාදාමයක් හරහා ඔුතට අව ය නම් 

බලය සඳහා යන්න පාරක් තිබුණා. ඒ පාර එශසේ තිබියදී ශම් ශල්න් 

ශකොටයක් වැනි අගමැති ශකොටය ගන්න  ශපලඹුශණ් ශමොකද? 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ දැන් ආණ්ඩුවක් හදා 

ශගන තිශබනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පැවරී තිශබන ප්රධාන 

කාර්ය භාර ශදකක් තිශබනවා. එක, නීති සම්පාදනය. ශදක, මූලය 

සම්පාදනය. ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුවට පැවරී 

තිශබන ප්රධාන කාර්ය භාර ශදක අනුව පළමුව ශම් රශේ ශපොදු 

ජනයා ශවනුශවන් නීති හදන්න ඕනෑ. ශදවනුව, ශම් මහජනයාශේ 

ධනය භාණ්යාගාරශේ තිශබනවා. භාණ්යාගාරශේ තිශබන ඒ 

ධනය බලා ගන්න ඕනෑ, පාර්ලිශම්න්තුව. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශයෝජනා සම්මතයකින්  ශතොරව කිසිදු මුදලක් වියදම් කරන්න 

ජනාධිපතිවරයාට ශහෝ මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාට බලයක් 

නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් කාර්යයන් ශදකම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ  කරගන්න බැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් 

කණ්යායමට පුුතවන්ද, නීතියක් සම්පාදනය කරගන්න? ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් කණ්යායමට නීතියක් සම්පාදනය කරගන්න 

බැහැ.  පාර්ලිශම්න්තුශේ ශම් කණ්යායමට අය වැය ශල්ඛ්නයක් 

සම්මත කරගන්න, මුදල් පනතක් සම්මත කරගන්න පුුතවන්ද? 

කිසිවක් සම්මත කරගන්න බැහැ. ඒ නිසා ශම් අටවා ගන්නා ලද 

ආණ්ඩුව අටවා ගේශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්ය භාරය සඳහා 

ශනොශවයි, ගරු කථානායකතුමනි. පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්ය භාරය 

සඳහා නම්, බුතතර ය නැහැ කියන ශකොටම ශගදර යන්න ඕනෑ. 

ශම්, පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්ය භාරය සඳහා ශනොශවයි.  

පාර්ලිශම්න්තුවට පැවරී තිශබන කිසිදු කාර්ය භාරයක් ශම් 

ආණ්ඩුවට කරගන්න බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, සම්ප්රදායයක් හැටියට ශේරීම් කාරක 

සභාශේ බුතතරය ආණ්ඩුවට තිශබනවා. හැබැයි, බුතතරයක් නැති 

ආණ්ඩුවට ශේරීම් කාරක සභාශේ බුතතරය හම්බශවන්ශන් නැහැ. 

ශමශහමයි ශවලා තිශබන්ශන්. සම්ප්රදායක් ශලස කථානායකවරයා 

පේ කිරීශම් බලය තිශබනවා. හැබැයි, එශහම බලයක් හරහා 

කථානායකවරයා පේ කරන්න ශහෝ ඉවේ කරන්න බලයක් නැහැ. 

ඒ නිසා ශම් අබ්බගාත ආණ්ඩුවක් ගේශේ ඇයි? ශම් කයා වැුවණු 

පාලනයකට අත තිබ්ශබ් ඇයි? ශම් ආණ්ඩුශේ කිසිදු අශේක්ෂාවක් 

නැහැ, ශම් පාර්ලිශම්න්තු කාර්ය භාරය ගැන. ශම්ශක් අණපනේ 

සම්මත කරන්න, ශම්ශක් නීති-ශරගුලාසි සම්මත කරන්න, ශම්ශක් 

මුදල් ශල්ඛ්න සම්මත කරන්න කිසි අභිලාෂයක් නැහැ. 

එශහම අභිලාෂයක් නැති බව ශම් පාර්ලිශම්න්තුව රැස් වුණු 

හැම දිනශේම ශපන්නුම් කරමින් තිබුණා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ඔවුන්ට තමන්ශේ තක්කඩි, කැත, මර්දනකාරී ශේ පාලනශේ 

තවේ එක් මධයස්ථානයක් විතරයි. පුුව කයන, 

කථානායකවරයාශේ පුුවව ශපරළන,  මිරිස් කුඩු ශගශනන, 

ශමවැනි කැත පන්නශේ වුවමනාවකට විතරයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒ  ශගොල්ලන්ට ඕනෑකර තිශබන්ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ජනතාව විසින් පවරා තිශබන නිතය වූ බලය හරහා මුදල් 

සම්පාදනයේ, නීති සම්පාදනයේ ඒ ශගොල්ලන්ට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කරගන්න බැහැ. එශහම නම් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ  වැය ශගොයක් කරගන්න බැරිව තිබියදී 

ආණ්ඩුවක් හදා ගේශේ ඇයි? එශසේ කශළේ, පාර්ලිශම්න්තු කාර්ය 

භාරය සඳහා ශනොශවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඔවුන්ට එශරහිව 

අධිකරණ පේධතිය තුළ දියේ ශවමින් පවතින නඩු ප්රමාණයක් 

තිශබනවා. ඒවා ඉතා ශේගශයන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිශබනවා.   

ඇවන්ේගාර්ඩ් හරහා රාජයයට ලැබිය යුතු රුපියල් ශකෝටි 1,140ක 

ගනු ශදනුවක් සම්බන්ධශයන් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂට එශරහිව 

නඩුවක් තිශබනවා.  රුපියල් ශකෝටි 1,100ක බැඳුම්කර ගනු 

ශදනුවට සමාන එකක්. ඒ සම්බන්ධශයන් ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂටේ, තවේ  චූදිතයන් හයශදනකුටේ එශරහිව පවරා 

තිශබන නඩුව ශදසැම්බර් මාසශේ අධිකරණශේ විභාගයට 

ගැශනනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, සාමානයශයන් ශම් රශේ ඕනෑම 

පුරවැසියකු තමන්ශේ අම්මාශේ, තාේතාශේ ශසොශහොන හදන්ශන් 

දුක් විඳ කුලී වැයක් ශහෝ කරලා ලබාගේ තමන්ශේ සල්ලිවලිනුයි. 

නමුේ එවැනිවේ සදාචාරයක් නැති ශේ පාලකයන් සිටිනවා.  

මහජනයාශේ සල්ලි ශහොරකම් කරලා මැදමුලශන් ගිහිල්ලා 

79 80 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ඇශටේවා, ශකෞතුකාගාරයක් සහිත ශසොශහොන් ස්මාරකයක්. 

ඒකටේ රාජය මුදල් ලක්ෂ 339ක් වියදම් කරලා තිබුණා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. ඒ මුදල් වියදම් කළ බව පිළිශගන, නඩුව දැම්මාට පසුව 

මුදල් ශගනැල්ලා භාර දුන්නා. එශහම නම් ශහොරාේ ඉන්නවා, 

බඩුේ තිශබනවා. නමුේ, ඒ නඩුව ඇුතශේ නැහැ. ශවන ශවන ඩීල් 

දාශගන හිටියා. ඒවා මම ශවන දවසක කියන්නම්. සාගල 

රේනායක මන්ත්රීතුමා ශමොනවාද කශළේ? ඒවා ගැන ශවනම කථා 

කරන්න ඕනෑ, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ. ශම් ශගොල්ලන් කරපුවා අපි 

කියන්නම්. නිලශමලා ආරක්ෂා කරපු විධිය; ගාමිණී ශසනරේලා 

ශගවල්වල හිංගාශගන හිටපු විධිය අපි කියන්නම්. එශහමයි 

විංචනිකයින් ආරක්ෂා කශළේ. පසුශපළ මන්ත්රීවරුන් ශම්වා 

දැනගන්න ඕනෑ. ආණ්ඩු ශනොශවයි, ශම් ශගොල්ලන් කශළේ. තමන්ට 

ආණ්ඩුව එනශකොට ශම්ශගොල්ලන් හිතුවා, මහා බලයක් ලැබුණායි 

කියලා. තමන් ට අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ශසේ අේපේ කර ගන්න 

බැරි වුණු ශේශපොළ අේපේ කර ගැනීම, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ශසේ  

සුඛ් විහරණය සලසන්න බැරි වුණු ජීවිත සන්තර්පණය කිරීම තමයි 

ආණ්ඩුවක් හැටියට කශළේ.  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂට එශරහි ඊළඟ 

නඩුව අහන්න විශ ේෂ අධිකරණය දින නියම කර තිශබනවා. 

ශගෝඨාභයට එශරහිව නඩු ශදකයි; නාමල් රාජපක්ෂට එශරහිව 

නඩු ශදකයි; බැසිල් රාජපක්ෂට එශරහිව නඩු ශදකයි. විමල් 

වීරවිං ට එශරහිවේ නඩුවක් තිශබනවා. විමල් වීරවිං ශේ බිරිඳට 

එශරහිවේ නඩුවක් තිශබනවා. එතැන නඩු ශදකයි. ඊළඟට, 

මහින්දානන්දට එශරහිව නඩුවක් තිශබනවා, ශරෝහිත 

අශබ්ගුණවර්ධනට එශරහිව නඩුවක් තිශබනවා. ඊළඟට, 

ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දුශේ නඩුව, ගාමිණී ශසනරේශේ නඩුව, ලලිේ 

වීරතුිංගශේ ඇපෑල් නඩුව තිශබනවා. ඒ ඇපෑල ගිය විධියේ මම 

දන්නවා. ඒක මම ශවනේ දවසක කියන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාශේ පුුවව වශේ වට ශවලා 

හිටපු කේටිය මම දැක්කා. විසිදැලක් දාලා FCID එකට  ඔක්ශකෝම 

අල්ලා ගන්න තිබුණා. එශහම තමයි team එක. ශපබරවාරි මාසයට 

කලින් ශම් නඩු ඔක්ශකොම එනවා.  පාර්ලිශම්න්තුශේ විධිමේ ශලස 

නීති සම්පාදනය කිරීම, විධිමේ ශලස මුදල් සම්පාදනය කර ගැනීම 

ශවනුශවන් ශනොශවයි ශම් ආණ්ඩුව හැදුශේ. ශම් ආණ්ඩුව හැදුශේ 

අන් කවරක්වේ නිසා ශනොශවයි, අධිකරණවල දියේ ශවමින් 

තිශබන නඩු අහන්න කටයුතු කරමින් තිශබන නිසයි. ශම් සතිශේ 

විමල් වීරවිං ශේ එක නඩුවක් ඇුතවා. ඒක කල් ගියා මැයි මාසශේ 

හයවැනිදාට. අවුරුේදට ශදපාරයි නඩුව අහන්ශන්. නඩුව 

40වතාවක් ඇුතශවොේ, වීරවිං ට 70යි. එතශකොට නඩු අහයිද ? 

ශම්ක තමයි ඕනෑ ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ වුවමනාව තමයි 

තිශබන්ශන්.  මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා දැනුවේව ශහෝ 

ශනොදැනුවේව, කුමන්රණකාරී ශලස ශහෝ කුමන්රණයකට හසු 

ශවමින් පය තිබ්ශබ් තමන් වශේ සිටින චූදිතයන්ශේ නඩු ශබ්රා 

ගැනීම ශවනුශවනුයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඒශක් ප්රතිලලය අපි 

දැක්කා. පසුගිය ජනාධිපතිවරණශේ දී අශේ රශේ අපරාධ පිළිබඳව 

වි ාල ශලස පරීක්ෂණ සිදු ශවමින් තිබුණා. ගරු කථානායකතුමනි, 

ලසන්ත වික්රමතුිංග  ාතනය පිළිබඳ පරීක්ෂණය අපරාධ පරීක්ෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුව  දියේ කරමින් තිබුණා. ඒශක් එක පියවරක් 

එනවා, හමුදා නිලධාරියකු ළඟට. ඒ පියවර පැන්නාම ඊළඟ පියවර 

එන්ශන් ශගෝඨාභය ළඟට. මම ඒක සහතික කරනවා. හැබැයි, ඒ 

පියවර පනින්න ශදන්ශන් නැහැ. ඊළඟට, තාජුඩීන්ශේ  ාතනය 

පිළිබඳව ඩිශෆන්යර් රථයක් අේඅයිංගුවට අරශගන තිශබනවා. ඒ 

සුදු පාට ඩිශෆන්යර්  රථය අයිති ශවන කාටවේ ශනොශවයි, 

රතුකුරුස සිංවිධානයටයි. රතුකුරුස සිංවිධානය විසින් ඒ 

ඩිශෆන්යර් රථය තයාගයක් හැටියට  "සිරිලිය සවිය" සිංවිධානශේ  

ශිරන්ති රාජපක්ෂ ශවත භාර ශදන ඡායාරූප අපි ළඟ තිශබනවා. 

අන්න ඒ ඩිශෆන්යර් රථය තාජුඩීන්ශේ  ාතනයට සම්බන්ධ වුණා 

කියලා අපරාධ පරීක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුව ශසොයා ශගන 

තිශබනවා.  ශම් ක්රියාවලිය ඉස්සරහට ගිශයොේ කාවද හසු 

ශවන්ශන්? ශිරන්ති රාජපක්ෂව. ඒක මතක තබා ගන්න. නමුේ,  

අේඅයිංගුවට ගන්ශන් නැහැ.  ශමොකද, එදා කැබිනේ මණ්යලය 

ීරරණයක් ගේතා. කැබිනේ මණ්යලය  කථා කරලා  ගේතු 

ීරරණය ශමොකක්ද? ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහේමිය එදා  රශේ පළමු 

කාන්තාව. ඒ නිසා ''පළමු කාන්තාව අේඅයිංගුවට ගන්න ශහොඳ 

නැහැ'' කියලා කැබිනේ මණ්යලය ීරරණයක් ගේතා. 

 

ගුණ මංගල සමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

නැහැ, කැබිනේ මණ්යලය - 

 
ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කැබිනේ එශක් කථා කළා. 

 
ගුණ මංගල සමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ජනාධිපති, - 

 
ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හරි, හරි. ඔක්ශකෝම එකට කෑශේ. 

දැන් කියන්න එන්න එපා. මා දන්නවා, කථාව. [ශ ෝෂා කිරීම්] 

කැබිනේ මණ්යලශේ ීරරණ ගේශේ ඒ විධියටයි. ඒක මතක තබා 

ගන්න. අේ අයිංගුවට ගන්ශන් නැහැය කියා ීරරණයක් ගේතා. 

චමල් රාජපක්ෂ මහේමයා තමයි එතශකොට කථානායකවරයා 

ව ශයන් සිටිශේ. ගරු කථානායකතුමනි, FCID එශකන් එන්න 

කිේවා, කටඋේතරයක් ගන්න. [ශ ෝෂා කිරීම්] කටඋේතරය 

ගන්න දවශසේ තමයි ඉදිරිපේ කරන්න නියමිතව තිබුශණ්. [ශ ෝෂා 

කිරීම්] එදා තමයි ඉදිරිපේ කරන්න තිබුශණ්. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයා කථා කළා, ඒ ශවලාශේ අගමැති ව ශයන් සිටි රනිල් 

වික්රමසිිංහ මහේමයාට. කථා කරලා ඇුතවා, "ශිරන්ති ශනෝනා 

FCID එකට එවන්න ඕනෑමද?" කියා. ශමොකක්ද කිේශේ? "FCID 

එකට යවන්න එපා, ශනෝනා කියන තැනට මා FCID එක 

එවන්නම්" කියා කිේවා.  කථානායකතුමාශේ ශගදරට එශහමයි 

යැේශේ. ශම්වා ශබ්රා ගේත විධිය මතක තබා ගන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, ලසන්ත වික්රමතුිංගශේ  ාතනය 

පිළිබඳවේ, තාජුඩීන්ශේ  ාතනය පිළිබඳවේ, ඒ වාශේම කීේ 

ශනොයාර්ට පහර දීම පිළිබඳවේ, නාමල් නමැති මාධයශේදියාට 

පහර දීම පිළිබඳවේ අපරාධ පරීක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුශේ 

පරීක්ෂණ වි ාල ප්රමාණයක්  සිදු කරමින් තිබුණා. අපරාධ 

පරීක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් තමන්ශේ රාජකාරිය 

නිසි පරිදි ඉුව කශළේ ශේ පාලන නායකේවශයන් අව ය වන 

ආශීර්වාද ලබාගනිමින් ශනොශවයි. ශේ පාලන නායකේවය 

කටයුතු කශළේ පරීක්ෂණවලට බාධා කරන්නයි; පරීක්ෂණ යට 

ගහන්නයි. හැබැයි ඒ ශවලාශේදීේ අපරාධ පරීක්ෂණ 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින් ශකළින් සිටියා.  

ජනාධිපති ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා ශපොලිස් 

ශදපාර්තශම්න්තුව තමන්ශේ අතට අරශගන කරපු පළමුවන 

රාජකාරිය ශමොකක්ද? එතුමා කළ පළමුවන රාජකාරිය ශමොකක්ද 

කියා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. මාරු කළ පළමුවන ශපොලිස ්

නිලධාරියා කවුද? මාරු කරන්න උේසාහ කළ පළමුවන ශපොලිස ්

නිලධාරියා තමයි, අපරාධ පරීක්ෂණ ශදපාර්තශම්න්තුශේ ශපොලිස් 

පරීක්ෂක නි ාන්ත සිල්වා මහේමයා. ශම් පරීක්ෂණ සියල්ලම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කරමින් සිටිශේ ඔුතයි. ඒක මතක තබා ගන්න. ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයාශේ පළමුවන රාජකාරිය තමයි, අපරාධ පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ කරන ලද නිලධාරියා ඉවේ කිරීම. දැන් ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයා හිටශගන ඉන්ශන් කාශේ පැේශේද? 2015 

ජනවාරි මාසශේ 08වන දා ඡන්දය ලැබුශණ්  ාතකයන්ට 

එශරහිවයි. අද 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හිටශගන ඉන්ශන්  ාතකයන්ශේ පැේශේයි. ශම් වුවමනාව 

ශවනුශවන් තමයි ශම් ආණ්ඩුව ඇශටේශේ. ශවන කිසි වුවමනාවක් 

ශම් ආණ්ඩුවට තිබුශණ් නැහැ. "අපරාශේ, දිගටම යන්න තිබුණා, 

අපට ශහොඳට ආණ්ඩුවක් ගන්න තිබුණා, ශම්කට කර ගැුතශේ 

ඇයි?" කියා එතුමාශේම කණ්යායම අපට කියනවා. ඒකයි මා ශම් 

කියන්ශන්.  ඒ අපරාධවලින්, විංචාවලින්, දූෂණවලින් මිදීශම් 

වුවමනාව තිබුණා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා 

ජනාධිපති පුුවශේ වාඩි වුණා. එතුමා ජනාධිපති පුුවශේ වාඩිශවලා, 

මුල් කාලශේදී -ශමතැන පක්ෂ නායකයන් ඉන්නවා.- විධායක 

සභාව රැස ්වුණා. මමේ ඒ විධායක සභාව නිශයෝජනය කළා. 2015 

අශප්රේල් මාසශේ 10වන දා ජනාධිපති ශල්කම් කාර්යාලශේදී 

විධායක සභාව රැස ්වුණා. අගමැති රනිල් වික්රමසිිංහ මහේමයාේ, 

ජනාධිපති ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාේ, රිසාඩ් බදියුදීන් 

මහේමයා ඇතුුත පක්ෂ නායකයනුේ එයට සහභාගි වුණා. ඒ 

ශවලාශේ මා ජනාධිපතිවරයාශේ මුුතණට කිේවා, "ඔබතුමා 

ශමතැනට ඇවිේ ඉන්ශන් රජශේ වාහනශයන්, රජශේ රියැදුරු 

සමඟ, රජශේ ශතල් ගහශගනයි; අ්ාමාතයවරයා ශමතැනට ඇවිේ 

ඉන්ශන්, ආණ්ඩුශේ වාහනශයන්, ආණ්ඩුශේ රියැදුරු සමඟ, 

ආණ්ඩුශවන් ශතල් ගහශගනයි; මා ශමතැනට ඇවිේ ඉන්ශන් 

පක්ෂශේ වාහනශයන්, පක්ෂශයන් වියදම් කරශගනයි,  අපි 

කිසිවක් ගන්න ශනොශවයි ආශේ" කියා. ජනවාරි මාසශේ 08වන දා 

ලැබුණු ජන වරමට අනුව කටයුතු කරන්න කියලා විනාඩි 20කට 

වයා වැඩි කාලයක් තුළ මා එදා ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට 

ප්රකා  කළා. "ඔබ ගමන් කරමින් සිටින්ශන් ඉතාම වැරැදි 

දි ාවකටයි" කියා මා එතුමාට කිේවා. එශහම කිේශේ ඈතක 

ශනොශවයි. 2015 අශප්රේල් 10වන දායි; එතුමා පේ ශවලා ශවලා මාස 

ශදකහමාරකට පසුවයි. ඒ මාස ශදකහමාර ඇතුළත අපි එතුමාශේ 

ක්රියා කලාපය දැක්කා. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් පක්ෂ 

නායකයන් එයට සාක්ෂි දරයි. මා කනගාුවවට පේශවනවා, එදා 

මට එය record  කර ගන්න බැරි වුණු එක ගැන. නැේනම් මම  එය 

record  කර ගන්නවා, ශමය record කර ගන්න ඕනෑය කියා. ඒක 

මතක තබා ගන්න. එදා -අශප්රේල් මාසශේ 10වන දා- ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයාට මා කිේවා; ශපන්වා දුන්නා, "ඔබ ගමන් 

කරමින් සිටිශන් ශම් දි ාවටයි" කියා. හැබැයි ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයා ශමොකක්ද කශළේ? අශප්රේල් මාසශේ 10වන දායින් පසුව 

විධායක සභාවක් කැඳවූශේ නැහැ. ඔච්චරයි කශළේ.  ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයා ශම් ගමන් ම ශේ දිගින්-දිගටම, පියවශරන්-

පියවර ගමන් කරමින් තිබුශණ් අන් කවර දි ාවකටවේ ශනොශවයි. 

ඒ පුුවශේ නැවත වාඩි වීශම් අභිලාෂය තමන් තුළ තිබුණා. දැන් 

ශමොකක්ද සිදු වී තිශබන්ශන්?  

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමන්ලා අටවා ගන්නා ලද ශම් 

ජාතික ආණ්ඩුව දිහා බලන්න. ශම්කට ජාතික ආණ්ඩුව කියලා 

කියන්ශන් කවුද? ශලෝකශේ ජාතික ආණ්ඩු හැදිලා තිශබනවා ශන්. 

ඒ ජාතික ආණ්ඩුවලට ජාතික නයාය පරයක් තිශබනවා. 2015 

සැේතැම්බර් මාසශේ 02වන දා අටවා ගන්නා ලද ශමම ජාතික 

ආණ්ඩුශේ ජාතික නයාය පරය ශමොකක්ද කියා මා අහන්න 

කැමැතියි; එය දැන ගන්න කැමැතියි. "ශම් අවුරුේදට ශම් වැය ටික 

කරනවා, ශම් අවුරුේදට ශම් වැය ටික කරනවා" කියා එශහම 

ජාතික නයාය පරයක් එම ජාතික ආණ්ඩුවට තිබුණාද? කිසි ජාතික 

නයාය පරයක් තිබුශණ් නැහැ. තිබුණු එකම ජාතික නයාය පරය 

තමයි, දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය අනුව ඉන්න 

පුුතවන් වන්ශන් අමාතයවරුන් 30ශදනකුට පමණක් වුණේ,  ඒ 

සිංඛ්යාව 48ශදනකු දක්වා වැඩි කර ගේ එක. ශදශගොල්ලන්ටම 

තිබුණු ජාතික වුවමනාව තමයි, අමාතය ධුර සිංඛ්යාව වැඩි කර 

ගන්න එක. ඒ අමාතය ධුර සිංඛ්යාව 48 දක්වා වැඩි කර ගේතා. 

එම නිසා ශම් ජාතික ආණ්ඩුව කියන අට මඟලය අටවා ගේශේ 

රට ශවනුශවන් ශනොශවයි. එය හදා ගේශේ තමන්ශේ පිංගු ශේරුව 

ශබ්රා ගන්නයි; තමන්ශේ බලය, පිංගුව ශබ්රා ගන්නයි; 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට තමන්ශේ කැබිනේ මණ්යලශේ 

බල පිංගුව ශබ්රා ගන්නයි; රනිල් වික්රමසිිංහ මහේමයාට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තමන්ශේ බල පිංගුව ශබ්රා ගන්නයි. බල 

පිංගුශේ ශපොරයක් විතරයි, ශම් ජාතික ආණ්ඩුව. "ශම් අවුරුදු 5ට 

අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා, ශම් අවුරුදු 5 තුළ අපි ශම් වැය ටික 

කරනවා" කියා ජාතික ආණ්ඩුවකට ජාතික නයාය පරයක් 

තිශබන්න ඕනෑ, එශහම නයාය පරයක් තිබුණාද? එශහම ඒවාට 

තමයි, "ජාතික ආණ්ඩු" කියලා කියන්ශන්. ශම්වා ජාතික ආණ්ඩු 

ශනොශවයි; අවජාතක ආණ්ඩුයි. ශම්වාට ජාතික ආණ්ඩු කියලා 

කියන්ශන් කවුද? ගරු කථානායකතුමනි, බල ශපොරය එතැනින් 

දියේ වුණා. බල ශපො රශේ ශකළවර බවට පේශවලා තිබුශණ් අන් 

කවරක්වේ ශනොශවයි. ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට 

ජනාධිපති පුුවශේ නැවත වාඩි වීශම් වුවමනාව තිබුණා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශම් ශනොපෑශහන මඟුල -ශනොපෑශහන විවාහය- 

සිේධ ශවන්ශන් 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විංචා, දූෂණ, අපරාධ වසා ගැනීශම් වුවමනාවේ, ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයාශේ නැවත සිහසුශන් විරාජමාන වීශම් 

වුවමනාවේ නිසායි.    

ශම් වුවමනාව විතරයි, ශම් එකතුව ට බලපා තිශබන්ශන්. ශවන 

ශමොනවාද තිශබන වුවමනා? ඊට අමතරව ශමොනවාද තිශබන්ශන්? 

ජන වරමට එකඟද? මහින්ද මහේමයාට ඡන්ද ලක්ෂ 58ක් 

ලැබුශණ්, ගමත්රීපාල මහේමයාට එශරහිවයි. ගමත්රීපාල 

මහේමයාට ඡන්ද ලක්ෂ 62ක් ලැබුශණ් මහින්ද මහේමයාට 

එශරහිවයි. එශහම නම්, එක්ශකෝටි විසිලක්ෂයක්ම ශම් එකතුවට 

විරුේධයි. ශම්ක ජන වරමට පටහැනියි; ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට 

පටහැනියි; නීතිවලට පටහැනියි; සදාචාරයට පටහැනියි. ශම් 

ශද න්නා අතර තිශබන බැඳීම ශමොකක්ද? ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයා ඡන්දශයන් පසුව අවස්ථා ගණනාවකදී කිේවා, "ජනවාරි 

මාසශේ 8වන දින ඡන්ද ප්රතිලල ඇුතශේ හැිංගිලා" කියා. 

ශකොශහේද? "ශදොයම්ගස්ලන්ශේ ශපොල් වේතක හැිංගිලායි ඡන්ද 

ප්රතිලල ඇුතශේ" කියා එතුමා කිේවා. ගරු කථානායකතුමනි, 

ශලෝක ඉතිහාසශේ ජනාධිපතිවරශයක් ශපොල් වේතක හැිංගිලා 

ඡන්ද ප්රතිලල ඇුතවා නම්, ඒ ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයායි. ඒ, 

කාට භශේද? බස්සන්ට භශේද? භූතයන්ට භශේද? එතුමා ශපොල් 

වේශේ හැිංගුශණ් ශමොකටද? මහින්දට භශේයි.  ඒක ශේරුම් 

ගන්න ඕනෑ. ඇයි?  මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා ජය්හණය කළා 

නම් එතුමා  ාතනය වන බවේ, එතුමාශේ දරුවන්  ාතනය වන 

බවේ, එතුමාශේ බිරින්දෑව  ාතනය කරන බවේ, ශම් ශපොශළොශේ 

අඩි හයක් වැළශලන බවේ ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා 

අවස්ථා ගණනාවකදී කිේවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා 

ජය්හණය කළා නම් එතුමාේ, එතුමාශේ බිරිඳේ, එතුමාශේ 

දරුශවොේ වැළශලන්ශන් ශමොකක් නිසාද? අකුණු ගහලාද? 
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[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගිංවතුරට අුත ශවලාද? නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා 

 ාතනය කරනවා කියායි කියන්ශන්. ඒක ශේරුම් ගන්න ඕනෑ. 

එශහම නම්  ාතනයට භාජන වන්ශන් ගමත්රීපාල මහේමයායි. 

එතුමාශේ වචනවලින් ගේශතොේ,  ාතකයා 

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශම් මශේ ශනොශවයි, එතුමාශේම වචන. එතශකොට ශම් 

 ාතකයායි,  ාතනය ශවන්න ඉන්න ශකනායි එකතු ශවන්ශන් 

ශකොශහොමද? අපට ඒ සූරය කියා ශදන්න. ජන වරමට පටහැනි 

නම්, ශම් එකතු වීශම් සූරය ශමොකක්ද, ගරු කථානායකතුමනි? 

 අපි ශේ පාලන ශේදිකාශේ ඕනෑ තරම් කථා කර තිශබනවා. 

හැබැයි, අපි කිසි ශකශනකුට ඔුතශේ න ශම් උච්චාරණය උපශයෝගි 

කර ගන්ශන් නැහැ. ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා සතුව 

තිශබන්ශන් ්ාමීය නමක් නම්, අපි ඔුතශේ නමට අ ශගෞරව කර 

නැහැ; ඔුතශේ හැසිරීමට අශගෞරව කර නැහැ. අපි දන්නවා, අශේ 

රශේ ප්රාශේශීය භාෂා තිශබන බව. එකිශනකා තමන්ට අව ය පරිදි 

වචන උච්චාරණය කරනවා. හැබැයි, රාජපක්ෂ කඳවුර ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයාට ප්රහාර එල්ල කිරීමට උපශයෝගි කර ගේශේ 

ශමොනවාද, ගරු කථානායකතුමනි?  "හිටිං", "ුතටිං", "පඹයා" වැනි 

වචනයි. ශමොනවාද ශම් කියන්ශන්? ශේ පාලනශයන් ගත හැකි 

අවලාදම පන්නශේ ශේ පාලනයක් තමයි ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාට එශරහිව අශනක් කඳවුශර් තිබුශණ්. එම කඳවුරේ 

එක්ක ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා යළි විවාහ ශවන සූරය 

කුමක්ද? ඒ කාරණයයි අපට දැන ගන්න ඕනෑකම තිශබන්ශන්. එම 

නිසා ලිංකාශේ ශේ පාලන ඉතිහාසශේ අද අශිෂ්ටේවශේ ඔුවනු 

පළඳාශගන ඉන්ශන් 
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශමවැනි අශිෂ්ට තැනකට අශේ රශේ ශේ පාලනය ගමන් කර 

තිශබනවා. එම නිසා ශම් ගමශන් වුවමනාව අන් කවරක්වේ 

 ශනොශවයි. ශම් වුවමනාශේ අදිටන වන්ශන්, ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාට නැවත ජනාධිපති පුුවශේ වාඩි ශවන්නේ, 

 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විංචා සහ දූෂණ වළක්වා ගැනීමේ තමයි. එම නිසා, 

ශදශදශනකුශේ ශපෞේගලික වුවමනා ශවනුශවන් ශම් රට විනා  

කළ යුතුද? විනා  කිරීමට ඉය දිය යුතුද? ඉය දිය යුතු නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් රශේ ප්රතිරූපයට ශවලා තිශබන 

හානිය බලන්න. බටහිර රාජයයන්ට, ශලෝකය පුරා තිශබන ශවනේ 

රාජයයන්ට තමන්ශේ ආර්ථික, ශේ පාලන නයාය පර තිශබන බව 

අපි පිළිගන්නවා. ඒවා පිළිබඳව ශහොඳ අවශබෝධයක් අපට 

තිශබනවා. ඒ වාශේම ශලෝකය ශව ශළඳ ශපොශළන් ගැට ගැසී 

තිශබන බව, රාජය තාන්ත්රික බැඳීම්වලින් ගැට ගැසී තිශබන බව, 

විවිධ ජාතයන්තර සිංවිධානවලට ගැට ගැසී තිශබන බව අපි පිළිගත 

යුතුව තිශබනවා. ශම් යුගශේ ශලෝකශේ කිසිදු රටකට තනි ශලස; 

ුතශදකලා ශලස ජීවේ ශවන්න පුුතවන් කියා කල්පනා කරනවා 

නම් ඔුතශේ ශමොළය පරීක්ෂා කර ගත යුතුව තිශබනවා. එම නිසා 

ශලෝකය හමුශේ ඉතාම නිර්භය, අභිමානවේ ජාතියක් ශලස ශපනී 

සිටින්න පුුතවන්කම තිශබන්ශන් ශකශසේද? ඒ, අපි අභිමානවේ 

ශලස අශේ රට පාලනය කිරීමට සමේ නම් විතරයි. ප්රජාතන්රවාදී 

මූලධර්ම, මානව හිමිකම් මූලධර්ම, ජනතාවශේ වුවමනා, 

කුමන්රණකාරී ශනොවන ශේ පාලනය, මානව හිමිකම් සහ 

ප්රජාතන්රවාදී ශලස ජනතාවශේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 

කිරීම වැනි  ශේ තුළින් තමයි රට ශලෝකය හමුශේ ප්රතිරූපය 

හදන්ශන්. මතක තබා ගන්න. හැබැයි, ශම් ප්රතිරූපය අද 

මුුතමනින්ම විනා යට භාජන ශකොට තිශබනවා. ශදශදශනකුශේ 

තක්කඩි වුවමනාවට ශලෝකය ඉදිරිශේ අශේ රට ශම් තරම් 

හෑල්ලුවට භාජන විය යුතුද? ශම් රශේ ජීවේ ශවන්ශන් රාජපක්ෂයි, 

ගමත්රීපාලයි විතරක් නම් අපි අහක බලාශගන ඉන්නම්. හැබැයි, 

ශම් රශේ අපිේ ජීවේ ශවනවා ශන්. අශේ උපන්, නූපන් දරු 

පරම්පරාවක්  අනාගතශේදී ශම් රශේ ජීවේ ශවනවා. එම නිසා 

ශලෝකය හමුශේ අශේ රට, "අභිමානවේ රාජයයක්" කියන 

ශකොඩිය ඔසවා තැබීශම් වගකීම අපට තිශබනවා. තමන්ශේ 

ශපෞේගලික වුවමනාව මත ඒ ශකොඩිය උය ජරා කරන්න 

ගමත්රීපාලටයි, රාජපක්ෂටයි පුුතවන්කම ලැබුණාට, ශලෝකය 

ඉදිරිශේ අභිමානවේ ජාතියක් ශලස අපට ඇතිවී තිශබන ප්රතිරූපය 

බිඳ වේටන්න ඉය කය ලබා ශනොශදන බවට අපි ශම් රශේ 

ජනතාවට සහතික ශවනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ප්රජාතන්රවාදය පිළිබඳ ශම්  ප්ර න්ය අපි බශරන් ගන්න ඕනෑ. 

කුමන්රණකාරි ශලස ආණ්ඩු හදනවා නම් ඡන්ද ශමොකටද? 

ජනවාරි මස 5වන දින ඡන්දයක් පවේවනවාය කියා එතුමාම 

ප්රකා යට පේ කර තිශබනවා. දැන් නම් ඒක කරන්න ලැශබන්ශන් 

නැහැ. නමුේ, ජනවාරි මාසශේ පස්වන දින ඡන්දයක් පවේවලා, 

හයවන දින ආණ්ඩුවක් හදනවා නම්, ජනතාව ීරන්දු කරනවා, 

"බුතතරය තිශබන කණ්යායම ආණ්ඩුව හැදිය යුතුයි" කියා. 

ගමත්රීපාල මහේමයාට හිශතනවා, ඒ කණ්යායම මට අල්ලන්ශන් 

නැහැ, මම ශවන කණ්යායමක් එක්ක ආණ්ඩුව හදනවාය කියා. 

එතශකොට ඡන්දවලින් ඇති ලලය ශමොකක්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයා අගමැති පුුවශේ වාඩි වීම නිසා අමන්දානන්දයට පේ වී 

සිටින අයශගනුයි මම ශම් ප්ර ්නය අහන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ශේ පාලන ප්රතිපේති තිශබන්න 

පුුතවන්.  ශේ පාලන වයාපාර අනුව, බලය ලබා ගැනීශම් 

වුවමනාවන් අපි හැමශදනාටම තිශබන්න පුුතවන්. හැබැයි, අපි 

බලය ලබා ගත යුේශේ කවර ආකාරශයන්ද? කවර මූලධර්ම මත 

පදනම්වද? ගරු කථානායකතුමනි, ශම් මූලධර්මය මත පදනම්ව 

රාජපක්ෂ මහේමයා බලය ගේශතොේ ශමොකද වන්ශන්? ජනවාරි 

මාසශේ 5වන දා ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා ඡන්දය 

පැවැේවූවා නම්, 6වන දා හැශදන ආණ්ඩුශේදිේ එතුමාට කියන්න 

පුුතවන්, "බුතතරය පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටියාට මට වැයක් නැහැ, 

මශේ ඔුතශේ ඇඳිලා තිශබන චිරය ශමතුමා,  එතුමා තමයි 

අගමැති" කියලා. ශම් ශසල්ලම අපි අනුමත කරන්න ඕනෑද? ශම් 

ශසල්ලම ශම් රශේ ජනතාව අනුමත කළ යුතුද? ඒ නිසා පසුගිය 

ඔක්ශතෝබර් 26වන දා ලබා දී තිශබන ශමම ීරරණය ආපසු 

හැශරේශේ නැේනම්, තවදුරටේ අශේ රශේ පාර්ලිශම්න්තු 

මැතිවරණ පැවැේවීශමන් ලලක් වන්ශන් නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. ඡන්ද ශමොකටද? එශහම නම් කරන්න 

තිශබන්ශන් ශම්කයි.  හඳ පායන දවසට ශම්සය ළඟට ඇවිේ 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට ීරන්දුවක් ගන්න පුුතවන්, 

"අගමැති කවුද" කියා. එශහම පේ කරලා දමන්න. ඡන්දවලින් 

පේවන ආණ්ඩු පිළිගන්ශන් නැේනම්, ගමත්රීපාල මහේමයා ශම් 

රශේ මැතිවරණ පවේවන්ශන් ශමොකටද ? අපි අහන්ශන් එච්චරයි.  

 ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීශම් ශම් 

ීරරණය ගන්න ඉය දුන්ශනොේ, ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම ශවලාවක 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්න පුුතවන්; ජනවාරි 5වන දා 

ආණ්ඩුව හදලා, 6වන දා නැවත පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්න 

පුුතවන්. ඒ බලයේ ශදන්න ඕනෑද? ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අපි තරග වදින්ශන් ශම් කුමන්ර ණශේ තිශබන වැදගේම කරුණු 

ශදකක් ශවනුශවනුයි. ඒ, තමන්ශේ හිතලු අනුව ආණ්ඩු හදන්න 

බැහැ කියන එක සහ තමන්ශේ හිතලු අනුව පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවා හරින්න බැහැ කියන කාරණා ශදකයි. ශම් කරුණු ශදක 

ශම් රශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ඇතුශළේ ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාශේ අයිතියක්; ජනාධිපතිවරයාශේ අයිතියක් ශලස 

පිළිගේශතොේ, තවදුරටේ ශම් රශේ පාර්ලිශම්න්තු ඡන්ද පැවැේවීම 

වැයක් නැහැ; පාර්ලිශම්න්තුව වැයක් නැහැ. එශහම නම් 

ජනාධිපතිවරයාට කරන්න තිශබන්ශන්, තුණ්ඩු ඇදලා 

පාර්ලි ශම්න්තුවක් හදා ගන්නයි; තුණ්ඩු ඇදලා ආණ්ඩුවක් හදා 

ගන්නයි. අපි ශපනී සිටින්ශන්, අද ශම් මූලධර්ම ශදක උල්ලිං නය 

කර තිශබන නිසායි. ශම් මූලධර්ම ශදක උල්ලිං නය කිරීම 

රාජපක්ෂ මහේමයාට ශම් ශවලාශේ සතුට දනවනවා ශවන්න 

පුුතවන්. හැබැයි, රාජපක්ෂ මහේමයා ශම් කාරණය ශේරුම් ගත 

යුතුව තිශබනවා. ශම් ශමොශහොශේ අමන්දානන්දයට පේ වුණාට, 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා දියේ කර තිශබන කඩුව 

අවසානශේදී ඔබට එසශවන්ශන් නැති එක ගැන තිශබන සහතිකය 

ශමොකක්ද? ශම් රශේ පුරවැසියන්ට එසශවන්ශන් නැහැය කියන්න 

තිශබන සහතිකය ශමොකක්ද? එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 

වයවස්ථා විශරෝයිව පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීමේ, වයවස්ථාවට 

පටහැනිව ආණ්ඩුව ශගොයනැඟීමේ කියන ශම්  කුමන්රණශේ 

තිශබන හරයාේමක කරුණු ශදක ශම් රශේ ජනතාව ප්රතික්ශෂේප 

කළ යුතුයි; පාර්ලිශම්න්තුශවන් ප්රතික්ශෂේප කළ යුතුයි; අධිකරණ 

පේධතිශයන් ප්රතික්ශෂේප කළ යුතුයි; ඒවා නැවත ආදර්  බවට 

පේවීමට ඉයකය ලබා ශනොදිය යුතුයි. ශම්ක අශේ රශේ දැවැන්ත 

ශල් වැගිරීමකට අව ය වටපිටාවක් නිර්මාණය කරනවා. ශම් 

විධියට ආණ්ඩු පැහැර ගැනීමක් සිදු වුශණොේ ශමොකද වන්ශන්? අද 

එක්සේ ජාතික පක්ෂයට ඒකට එශරහිව  ක්තිමේ ප්රතිවිශරෝධයක් 

දක්වන්න බැහැ. ඒ, ඔවුන් ජනතාවශගන් ඈේ ශවලා සිටි නිසායි. 

ජනතාවේ එක්ක සිටි ආණ්ඩුවක් නම් අද පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ශනොශවයි ශම් කේටිය ඉන්න ඕනෑ, ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාශේ ශේ වශේයි. ඒකයි ඇේත. මතක තබා ගන්න.  

 
ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අපි යනවා.  
 
 

ගුණ අනුර දිසානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

යනවා නම් ශහොඳයි. හැබැයි, ප්රමාදයි. අන්න ඒක මතක තබා 

ගන්න.  

අපි කියන්ශන් ශමයයි. ජනතාවශේ ආණ්ඩු ශමශලස 

කුමන්රණකාරී ශලස වේටනවා නම්, ශලෝකශේ ඇති ශවන්ශන් 

ශල් වැගිරීම්. ඒ නිසා ශම් ආදර් ය අශේ රශේ නීතිය බවට පේ 

ශවන්න ඉයකය ලබා ශනොදිය යුතුයි. ශම් ආදර් ය අශේ රශේ 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ වලිංගුතාවට අේපේ කිරීමට ඉයකය ලබා 

ශනොදිය යුතුයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ශවනුශවන් අපට ගත 

හැකි හැම ක්රියා මාර්ගයක්ම අපි ගන්නවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

දැන් සුජාතභාවයක් නැහැ. 2015 අශගෝස්තු මාසශේ 17වන දා 

පවේවන ලද මැතිවරණශයන් ශතෝරා ගන්නා ලද පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සිංයුතිය අද නැහැ; ඒ ජන වරශම් පිළිබිඹුව අද ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ නැහැ.  

දැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විකෘතියක්. එශහට ශමශහට පැනපු 
විකෘතියක්. එම නිසා පාර්ලිශම්න්තුශේ කවුරු 113 හදාගේතේ 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉස්සරහට ආණ්ඩු කරන්න යුක්ති සහගත 
අයිතියක් නැහැ. ඒකේ ශේරුම් ගන්නට ඕනෑ. එශහන් සල්ලිවලට 
අරශගන, ශමශහන් සල්ලිවලට අරශගන, ශමශහන් පනිනවාට 
සල්ලි දිලා පනින එක වළක්වා ශගන, එශහන් පනිනවාට සල්ලි 
දිලා  වටලාශගන,  මුදල්වලින් 113 හදාගේතු- 2015  අශගෝස්තු 
මාසශේ ජනවරම පිළිබිඹු වන පාර්ලිශම්න්තුවක්. ඒ  
පාර්ලිශම්න්තුශේ කවුරු  ආණ්ඩු  අටවා ගේතේ ආණ්ඩු කරන්න 
අයිතියක් නැහැ. ඒකේ ශේරුම් ගන්න  ඕනෑ. 113 එශහන් 
ශමශහන් අටවා ගේතා. දැන් තමයි අපි ආණ්ඩු කරන්ශන් කියා 
අයිතියක් නැහැ. එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, කුමන්රණය 
පරාජයට පේ කිරීශමන් පසුව  අනිවාර්යශයන්ම පාර්ලිශම්න්තු 
මැතිවරණයකට යා  යුතුව තිශබනවා. ජනතාව හමුවට ගිහිල්ලා  
නව පාර්ලිශම්න්තුවක් පේ කර ගනිමු. ඒශකන් අපට ලැශබන 
පිංගුව කුමක්ද  ඒ පිංගුශේ ප්රමාණය කුමක්ද කියන එක අපට 
වැදගේ නැහැ. හැබැයි,  වැදගේ ශේ ශම්කයි. ජනතාවශේ ජනවරම 
විකෘති ශවච්ච පාර්ලිශම්න්තුවකට ආණ්ඩු කරන්නට අයිතියක් 
නැහැ. ඒ පාර් ්වශයන් ආණ්ඩු  කරන්න ගේතේ ශම් පාර් ්වශයන් 
ආණ්ඩු කරන්න ගේතේ ආණ්ඩු කරන්න අයිතියක් නැහැ.  ආණ්ඩු 
කරන්න නම් තිශබන එකම ශදය අලුේ ජනවරමක් ජනතාව ළඟට 
ගිහින් ගන්න ඕනෑ. එම නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ශම් 
කුමන්රණශයන් පසුව ජනතා විමුක්ති ශපරමු ශණ් අපි 
ශයෝජනාවක් ශගන එන්නට නියමිතව තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුව 
විසුරුවා හැරීශම් ශයෝජනාව. විකෘති පාර්ලිශම්න්තුවක් ඉස්සරහට 
ශගන යනවා ශවනුවට  නැවත ජනතාව ළඟට ගිහින් ජනවරමක් 
අපි පතමු. නව පාර්ලිශම්න්තුවක් හදා ගනිමු. නව ආණ්ඩුවකට  
අව ය ශදොර විවෘත කරමු. පළමුශකොටම ශම් කුමන්රණය 
පරාජයට පේ කරමු. ඒ ශවනුශවන් ශේ පාලන වයාපාරයක් 
හැටියට අපි අශේ ීරන්දු  ීරරණ ගන්නා බව ප්රකා යට පේ කරමින්  
මම නතර ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළඟට, ගරු මිංගල සමරවීර මැතිතුමා. ඊට ප්රථම ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති.  

 
අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවේ වුනයන්, 

නිනයෝජය කථානායකතුමා  [ගුණ න..එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි]  මහතා  
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலரவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ரஜ.எம். 

ஆனந்த குைொரசிறி] தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

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

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මන්ත්රීතුමා 
 

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

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ගරු කථානායකතුමා 

ශේරීම් කාරක සභාවට සාමාජිකයන් පේ කිරීම පිළිබඳව ඡන්දය 

තිබ්බායින් පස්ශසේ  එතුමා ප්රකා  කළා සභාව කල්තැබීශම් 

87 88 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ශයෝජනාව ශගශනනවා, සභාව නැවත කැඳවන්ශන් ශනොවැම්බර් 

27 වැනිදා ය කියා. අපි දන්නවා,  ජාතික රූපවාහිනියේ, Channel 

Eye  නාළිකාවේ, ස්වායින රූපවාහිනියේ -ITN එකේ -  

මහජනතාවශේ බදු  මුදලින්  නයේතු වන ආයතන තුනක් බව.  

ශම් අය ශම් රශේ ජනතාව වැරදි පාරක ශගන ගිහින් "අද 

පාර්ලිශම්න්තුව කල් තිබ්බා. නැවත රැස්ශවන්ශන්  27 වැනිදා ය."  

කියා.  පාර්ලිශම්න්තුශේ සිට සජීව ශපන්නන්ශන්  එක්සේ ජනතා 

නිදහස් සන්ධානශේ මාධය හමුව. හැබැයි, ඒ නාලිකාවල 

මාධයශේදීන් ගැලරිශේ ඉඳශගන ශම් කල්තැබීශම් විවාදය 

ආවරණය කරනවා. එම නිසා ශම්ක එක පැේතකින් 

මහජනතාවශේ බදු මුදල් ශම් සභාපතිවරු සහ අධයක්ෂ මණ්යලය 

අේතශනෝමතික ශලස පාවිච්චි  කිරීමක්. ඒ එක්කම පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන් හැ ටියට  අශේ වරප්රසාද කය වීමක්. එම නිසා මම  

ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් සභාපතිලා, අධයක්ෂ මණ්යලය 

සහ ශම්කට අණ දුන්, ශම් වැරදි මාර්ගය ශපන් වූ ඒ නිලධාරින්ව 

වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට කැඳවා  දුවවම්  ශදන්නය කියා.  

 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ කාරණය  ගරු කථානායකතුමාශේ අවධානය ශයොමු 

කරන්නම්. මීළඟට,ගරු මිංගල සමරවීර මැතිතුමා. 

 

 

[අ.භා. 12.12] 
 

ගුණ මංගල සමරවීර මහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කථානායකතුමා අද උශේ  

ඊනියා රජශේ විශරෝධතාවය ශනොතකා, 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
සභානායකවරයාශේ විශරෝධය ශනොතකා අපශේ බුතතරය නමින්ම 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශපන්වන්නට අවස්ථාවක්  ලබා දුන්නා. අපිට   

122ක් තිශබනවාය කියා   අපි දිගින් දිගටම කිේවා. අපි අද 121ක් 

ශපන්නුවා. අශනක් එක්ශකනා අපට කියා නීතයනුූලලව ආශේ 

නැහැ. එම නිසා මම වි ව්ාස කරනවා,  දැන්වේ ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා නීතයනුූලල රජයක් ශම් රට තුළ පේ 

කරන්නට අද දවශසේම  කටයුතු කරාවිය කියා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශේ 
 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සභානායකතුමා ගැනේ මම වචනයක් කියන්න ඕනෑ. දිශන්ෂ් 

ගුණවර්ධන ඊනියා සභානායකතුමා දැක්කාම මට  හරියට කනගාුව 

හිශතනවා. ශමොකද,  එතුමාශේ පියා - පිලිේ ගුණවර්ධන මැතිතුමා- 

කියන්ශන්  ශම් රශේ ශරේෂ්ඨ ශේ පාලනෙශයක්. ඒ වාශේම එතුමා 

පැවත එන්ශන්  ඉතාමේම ශරේෂ්ඨ ශේ පාලන පවුලකින්. ඉන්දික 

ගුණවර්ධන, ප්රසන්න ගුණවර්ධන, ශරොබේ ගුණවර්ධන වැනි අය 

 මශේේ  ශපෞේගලික මිරයන්. ශබොරලුශගොය  සිිංහයා නමින් තමයි 

තාේතාව හැඳින්වුශේ. නමුේ දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන අද  දිගින් දිගටම 

පාර්ලිශම්න්තුශේ හැසිශරන ආකාරය දැක්කාම මට මතක්  

ශවන්ශන් ශබොරලුශගොය  සිිංහශයක් ශනොශවයි. ශබොරලුශගොය 

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  අ පශේ රජශේ 2019 වර්ෂශේ 

අය වැය ඉදිරිපේ කරන්නට නියමිතව  තිබුශණ් ශනොවැම්බර් 

මාසශේ 5 වැනිදා. ඒ්් දිනයට දින නවයක් -පසුගිය 26 වැනිදා- 

තිබියදී ක්රියාේමක වුණු සිරිශසේන-රාජපක්ෂ  කුමන්රණය 

ශහේතුශකොටශගන අද මුුත  රටම මහා ආර්ථික අර්බුදයක අභියසට 

පැමිණ තිශබනවා.  

එක පුේගලයකුශේ කුහකකම නිසා, එක පුේගලයකුශේ 

හීනමානය නිසා අද මිලියන 22කට ආසන්න ජනතාවකශේ 

අනාගතය ඉතාමේම අවිනි ්චිත භාවයකට පේ ශවලා තිශබනවා. 

අශේ මුුත ආර්ථිකයම පසුගිය සති තුන තුළ ඉතාමේම භයානක 

අර්බුදයකට තල්ලු ශවලා තිශබනවා. දැන් ශයොලරය රුපියල් 

180.86 දක්වා වැඩි ශවලා ලු. පසුගිය මාසශේ මමේ, අශේ මුදල් 

අමාතයාිං යේ, අශේ අගමැතිතුමාේ ඇතුුත අශේ රජය එකතු 

ශවලා ශයොලරය රුපියල් 173ට ස්ථාවර කරශගන තිශබනශකොටේ 

බන්දුල ගුණවර්ධනලා කිේවා, "අපට දුන්ශනොේ අපි දන්නවා ශම්ක 

අඩු කරන්න." කියා. නමුේ, දැන් ශයොලරය රුපියල් 180ටේ වයා 

ඉහළ ගිහිල්ලා. එශහම කියපු අය දැන් කියනවා, "ශයොලරය 

රුපියල් 200ට ගියේ අපට කරන්න ශදයක් නැහැ." කියා. ශම්ක 

ශනොශවයි ප්ර ්නය. ශම් අර්බුදශේ ප්රධාන සුලමුල එය ශනොශවයි. 

ගරු කථානායකතුමා කියපු ආකාරයට, අනුර දිසානායක මැතිතුමා 

කියපු ආකාරයට, අද ශම් රශේ නීතයනුූලල රජයක් නැහැ; 

නීතයනුූලල අගමැතිවරශයක් නැහැ; නීතයනුූලල මුදල් 

ඇමතිවරශයක් නැහැ; ඇමති මණ්යලයක් නැහැ. විශ ේෂශයන්ම 

48. (2) වයවස්ථාව යටශේ දැනට පවතින රජය හා එම 

අගමැතිවරයා පිළිශන්ාගන්නා බව කථානායක ප්රකා  කරලා, 

ශම් වනශකොට ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාවේ නිකුේ ශවලා තිශබනවා. 

එශහම නම් ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එතැන තමයි ශලොකු 

අර්බුදය පටන් ගන්ශන්. ශමොකද, 148 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 

කියනවා, "රාජය මුදල් සම්බන්ධශයන් සම්පූර්ණ පාලනය 

තිශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවට" කියා. As per Article 148 of the 

Constitution, “Parliament shall have full control over public 

finance.” But in the absence of a legitimate government, a 

grave situation has now arisen as there is no legal way to 

meet public expenditure and obligations of the State from 

2019.     

ශම් තේේවය යටශේ 2019 ජනවාරි මාසශේ 01වැනි දා ඉඳලා 

නීතයනුූලලව ශම් රශේ කවදාවේ ශනොදුුව අර්බුදයකට අපි තල්ලු 

ශවනවා. ශමොකද, ශම් අවුරුේද -2018 වර්ෂය- සඳහා පසුගිය අය 

වැශයන් පස්ශසේ මම මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට වශරන්තු අේසන් 

කර ශදසැම්බර් මාසශේ 31වැනි දා දක්වා අව ය මුදල් ශවන් කර 

තිශබනවා. නමුේ, 31වැනි දායින් පස්ශසේ ශවන් කරන්න පුුතවන් 

වන්ශන් නීතයනුූලල අය වැයක් තිබුශණොේ, නීතයනුූලලව අතුරු 

සම්මත ගිණුමක් තිබුශණොේ. පසුගිය දා අපි දැක්කා අතුරු සම්මත 

ගිණුමක් Cabinet එශකන් pass කර ගේතා කියා  බන්දුල 

ගුණවර්ධන මහේමයා කියනවා. ශහොර Cabinet එශකන් පේ කර 

ගේතේ ගරු මන්ත්රීවරුනි, අද ඔබතුමන්ලාට ශපශනනවා 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී අතුරු සම්මත ගිණුමක් pass කර ගන්න 

ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකද, බුතතරය ඉන්ශන් විරුේධ පාර් ්වය 

පැේශේ; බුතතරය තිශබන්ශන් විරුේධ පාර් ්වය පැේශේ. 

එතශකොට ශමොකක්ද ශවන්ශන්? අතුරු සම්මත ගිණුම pass 

ශනොශවනවා කියන්ශන්, ජනවාරි මාසශේ 01වැනි දා ඉඳලා රජශේ 

89 90 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශසේවකයින්ට පඩි ශගවන්න බැහැ,  විරාමිකයින්ශේ විරාම වැුවේ 

ශගවන්න බැහැ, සමෘේධිලාභීන්ශේ දීමනා ශගවන්න බැහැ, 

ශපොශහොර සහනාධාරය ශදන්න බැහැ, ළමයින්ශේ පාසල් uniform 

එක ශදන්න බැහැ. ශම් විධියට වි ාල අර්බුදයකට මුුත රටම තල්ලු 

ශවනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 150. (3) 

වයවස්ථාශේ තිශබනවා, ඒකාබේධ අරමුදශලන් මුදල් ඉවේ කර 

ගැනීශම්දී ජනාධිපතිවරයාට මැදිහේ ශවන්න පුුතවන් ආකාරයන්. 

150. (3) වයවස්ථාශේ පැහැදිලිවම කියනවා, අතුරු සම්මත 

ගිණුමක් pass ශනොකර ජනාධිපතිවරයාට මැදිහේ ශවන්න පුුතවන් 

ශවන්ශන් පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයක් පවේවලා ඒ පාර්ලිශම්න්තු 

මැතිවරණශයන් පස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුව රැස්ශවන පළමුවැනි 

දවශසේ ඉඳලා මාස තුනක් ඉකුේ වන ශතක්ය කියා.  

දැන් ඒකේ වලිංගු නැහැ. නමුේ, ජනවාරි 17 වැනි දා 

ජනාධිපතිතුමාශේ අර ශහොර ගැසේ නිශේදනය අනුව ක්රියාේමක 

වුණා නම්, 17 ශවනි දා සිට තමයි ශම් රටට මාස 3කට සල්ලි ශවන් 

කරන්න එතුමාට පුුතවන් වන්ශන්. ඒ කියන්ශන් ජනවාරි මාසශේ 

01 වැනි දා ඉඳලා ජනවාරි මාසශේ 17 වැනි දා වන ශතක් වි ාල 

හිදැසක් -vacuum එකක්- තිශබනවා, කිසිම ශකශනකුට සල්ලි 

ශවන් කරන්න බැහැ. අද තිශබන තේේවය අනුව ශම්ක ජනවාරි 

මාසශේ 17 වැනි දා ශවන්ශන්ේ නැහැ. උසාවිශයන් ලැශබන 

නිශයෝගය අනුව ඒ දිනය ීරන්දු ශේවි. එශහම නැේනම් 

පාර්ලිශම්න්තුව හැටියට අපට ඒ දිනය ඉන් පසුව ීරන්දු කරන්න 

පුුතවන්. ඒ අනුව මහ මැතිවරණය කවදාද, ජනාධිපතිවරණය 

කවදාද, ඒ ශදකම එකට තබනවාද කියන ීරන්දුව අපට ගන්න 

පුුතවන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එපමණක් ශනොශවයි. A 
legitimate Government with an adequate majority in 
Parliament would have had the opportunity to present at 
least a Vote on Account, which should have covered at 
least the first three months of the new year enabling 
payments of pension, salaries, Samurdhi payments and 
settlement of debts. It is still not too late to reestablish the 
Government that commands the clear majority in 
Parliament to present a Budget or a Vote on Account to 
authorize expenditure from the Consolidated Fund for 
2019.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම විශ ේෂශයන්ම 

ජනාධිපතිවරයාට කියනවා, ශම් රශේ ජනතාවශගන් පළි ගන්න 

එපාය කියලා. එතුමාට අශේ අගමැතිතුමා ගැන තිශබන හීනමානය 

නිසා, එතුමාශේ ඔුතශේ තිශබන මදිපුිංචිකම් නිසා මුුත රටක්ම 

පාවා ශදන්න එපාය කියලා මම කියනවා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, මම කිේවා වාශේ අද ශහටම නීතයනුූලලව 

ආණ්ඩුව පේ කරන්න; නීතයනුූලලව පාර්ලිශම්න්තුශේ බුතතරය 

තිශබන අගමැතිවරයා පේ කරන්න එතුමාට පුුතවන්. නීතයනුූලලව 

මුදල් ඇමතිවරයා ඇතුුත ඇමති මණ්යලය පේ කරන්න අපට 

තවමේ කල් තිශබනවා. අපට නීතයනුූලල අය වැයක් ශේන්නේ 

පුුතවන්. ශමොකද, අපි අය වැය හදා ශගන තිශබන්ශන්.  ඒක අපට 

ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරිපේ කරන්න පුුතවන්. එශහම නැේනම්,  ඒ 

කාල සීමාව මදි නම්, ඒ අතුරු සම්මත ගිණුම ශදසැම්බර් මාසශේ 

31ට ඉස්ශසල්ලා සම්මත කර ගේශේ නැේනම්, අශේ රටට  වි ාල 

ප්ර ්න ඇතිවනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 150(2) වයවස්ථාවට අනුව වැුවේ 

ශගවන්න බැරි වීම පමණක් ශනොශවයි සිදු වන්ශන්. ජනවාරි 

මාසශේ 10 ශවනි දා ශයොලර් බිලියනයක විශේ  ණය  අපි 

ශගවන්න තිශබනවා, . ඇේත ව ශයන්ම අපි කියන්න ඕනෑ, 

පසුගිය අවුරුදු තුශන්දී අපි ණය ශගවීම  තයකින්වේ පැහැර 

හැරිශේ නැහැ; දවසකින්වේ, විනාඩියකින්වේ කල් දැම්ශම්ේ 

නැහැ කියලා. එම නිසා අපට ශහොඳ තේේවයක් තිබුණා. ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, නමුේ ශම් තිශබන තේේවය ය ටශේ 

නීතයනුූලල මුදල් ඇමතිවරශයකු නැතිව ඒ තිශබන ණය 10 ශවනි 

දා ශගවන්නේ බැහැ. ශමොකද, Consolidated Fund එශකන් සල්ලි 

නිකුේ වන්න ඕනෑ. ඒ සල්ලි නිකුේ වන්න පුුතවන් වන්ශන් 

නීතයනුූලල මුදල් ඇමතිවරශයකුශේ අේසනින් පමණක්ය කියන 

එක ජනාධිපතිතුමා දැනගන්න ඕනෑ.  

මම මීට වයා ශවලාව ගන්ශන් නැහැ.  ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

ජනාධිපතිවරයාශගන් යළි වතාවක් මම ඉල්ලන්ශන් මුුත රශටන්ම 

පළි ගන්ශන් නැතිව, අනාගතශේ ඉපශදන්න සිටින දරුවන්ශගන් 

පළි ගන්ශන් නැතිව වහාම නීතයනුූලල රජය පේ කරන්න කටයුතු 

කරන්න කියලායි. ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! මට කාරණා ශදකකට සභාශේ අනුමැතිය 

ගන්න අව යයි. සභාව දිවා ආහාරය නැතිව දහවල් 12.30න් පසුව 

කටයුතු කිරීමට අවසරද? 

 

ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශදවැනි කාරණය සභාවට අද දින ශමම විවාදය සඳහා 

ශකොපමණ ශවලාවක් අව යද කියන එක මම දැනගන්න ඕනෑ.  

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම හිතන විධියට, කථිකශයෝ වි ාල සිංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඒ 

සියලු කථිකයන්ට අව ය ශවලාව ශදමු.  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කීය වන ශතක්ද? 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මා හිතන්ශන් සවස 6.00 වන ශතක්. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳමයි. ශබොශහොම ස්තුතියි. ඊට සභාව එකඟද?  

 
ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
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ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition may speak next.  
 
 

[12.24 p.m.] 

 

ගුණ රාජවනරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විුණේධා පාර්ශ්වනේ 

නායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு ரொஜவரரொதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

முதல்வர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Thank you, Mr. Deputy Speaker. 

The Hon. Anura Kumara Dissanayake, JVP Leader, 
made a very comprehensive speech in the course of which 
he referred to several matters which may well be behind 
the present state of affairs in the country.  

I want to make a very brief speech, Sir, dealing with 
the main issue that we are concerned with. The simple 
question is, Sir, whether the purported Prime Minister 
enjoys the confidence of this House. If he does, he can 
continue to be the Prime Minister, if he does not, he is not 
the Prime Minister of this country and there can be no 
Government that he can head. 

This must be done by the purported Prime Minister in 
a straightforward way as is done in all democracies. The 
tradition is that. That is the rule in all democracies. When 
a person is appointed as Prime Minister, he seeks the 
confidence of the legislature in that country. That is the 
first thing he does. 

Here, we had an Hon. Member of Parliament 
appointed Prime Minister on the 26th of October and now 
we are on the 23rd of November, and this Hon. Gentleman 
has not come to this House and sought the confidence of 
this House. That I think, Sir, is the only issue that we are 
confronted with.  

Bribery and thuggery, Sir, cannot be a substitute for a 
straight, genuine and a straightforward approach to 
seeking the confidence of the House. The power to 
govern cannot be achieved by manipulations and 
manoeuvres. We know what happened in this country 
after the 26th of October. We know what happened in this 
Parliament on the 16th of November. I think this country 
was disgraced; people in this country were disgraced; this 
Legislature was disgraced by the conduct of some Hon. 
Members of Parliament. The Speaker was not allowed to 
sit in his Chair. The Speaker’s Chair and the Speaker’s 
Table were turned over. Members of Parliament were 
attacked by other Hon. Members in this House. Was all 
this done to achieve the confidence of the House to show 
that the purported PM had a majority in this House? All 
this was done to undermine this Legislature, to undermine 
this Parliament and to prevent this Parliament from 
functioning as it is legitimately entitled to do.  

The Constitution of the country must be respected, 
Sir; the Constitution of this country cannot be violated. 
And we, the Hon. Members of Parliament, are bound to 
respect the Constitution, to observe the Constitution and 
also to ensure that this august Assembly is able to 
function.  

We cannot permit an Hon. Member who does not 
command the confidence of this House to continue to 
function as Prime Minister of this country or lead the 
Government of this country. That is the plain truth that 
must be faced by everyone and which we all must accept.  
Thank you, Sir.  

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මන්ත්රීතුමා. එතුමා දැන් 

ශම් ගරු සභාශේ නැහැ. මීළඟට, ගරු සුජීව ශසේනසිිංහ මන්ත්රීතුමා. 

 
 

[අ.භා.12.29]   
 

ගුණ සුජීව නසේනසිංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜீவ ரசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රශේ ඇති ශවලා තිශබන  

තේේවය සම්බන්ධශයන් වචන කීපයක් කතා කරන්න මට 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි. 

හැබැයි, තරුණ මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් මට කනගාුවයි, 

ශේ පාලන ව ශයන් අද ඇති වී තිශබන ශම් තේේවය ගැන. එය, 

ඉතාම නරක පූර්වාදර් යක්. ඒ වාශේම අප ශම් වන ශකොට අශේ 

රට ශදසට ශලෝකශේ අවධානය ශයොමු කරවාශගන තිශබනවා, 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශලෝක මාධය වාර්තා අනුව 

උගන්යාව ද ඇතුුතව ශලෝකශේ ශවනේ රටවල තිශබන, ශම් 

වාශේ ඉතාම නරක විධියට හැසිශරන පාර්ලිශම්න්තු කීපයක 

හැසිරීම අපි කලින් දැක තිශබනවා. ඒ අතරින් ඉහළම තැනට 

ලිංකාව ඔසවා තබන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා ඇතුුත 

කණ්යායම -[බාධා කිරීමක්] එතුමාශේ පියා පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරශයක්. එතුමා කියපු විධියට එතුමා ඉපදුශණ්ේ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ. ඒ වාශේම, කලින් මන්ත්රීවරුන් ද කී ආකාරයට 

මන්ත්රීවරශයකු, ඇමතිවරශයකු, අගමැතිවරශයකු, 

ජනාධිපතිවරශයකු විධියට එතුමා කටයුතු කළා. කථානායක පුුවව 

විතරයි එතුමාට හිමි ශනොවුශණ් කියා ඒ මන්ත්රීතුමන්ලා කිේවා. 

නමුේ එතුමාශේ සශහෝදරයා හිටපු කථානායකතුමායි. ඒ සියල්ල 

එශසේ තිබියදීේ, ඒ සියලු තනතුරු දරා තිබියදීේ තමන් පළමුව 

තබා, රට, ජාතිය ආදි සියල්ල පශසක තබා එතුමා ශමහි සිටිේදීම 

එතුමාශේ මන්ත්රීවරුන් හසුරුවා ඉතාම නරක ලකුණක්, නරක 

සහතිකයක් අශේ ලිංකාව සම්බන්ධශයන්, පාර්ලිශම්න්තුව 

සම්බන්ධශයන් තැබීශම් අපරාධය රට ශවනුශවන් කරන්න 

එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාශේ 

පියාේ මට ශම් ශවලාශේදී සිහිපේ ශවනවා. ඒ සියලු ශදනාම 

අවුරුදු 40කට අධික ශේ පාලන ඉතිහාසයක් තිශබන නායකයන්. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒවා කිසි ශදයක් සැලකිල්ලට 

ශනොශගන ඉතාම නරක විධියට ශම් රශේ නම, ශම් රශේ ශගෞරවය 

අපකීර්තියට ලක් කරන ආකාරයට පාර්ලිශම්න්තුව හසුරුවන්න 

ශමතුමන්ලා මූලික වුණා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කථානායකවරයා ශබ්රා 

ගැනීම සඳහා ගිහින් තමයි විශ ේෂශයන්ම අශේ එක්සේ ජාතික 

පක්ෂශේ සහ අශනකුේ පක්ෂවල ගරු මන්ත්රීවරුන්ට එම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අර්බුදයට මුුතණ පාන්න සිදු වුශණ්. හැබැයි මා ඒ ශවලාශේ එයට 

සම්බන්ධ වුශණ් නැහැ. ශමොකද, මට ශේරුණා, කථානායකවරයා 

ශබ්රා ගැනීමට වුණේ යම්කිසි ආකාරයකින් සම්බන්ධ වුශණොේ 

එතැනදී අර අශනක් මන්ත්රීවරුන්ට අේ වූ ඉරණම අපටේ අේ 

ශවන්න පුුතවන් කියා, ඒ නරක නාමය, ඒ කුත පැල්ලම අපටේ 

ලැශබන්න පුුතවන් කියා. මම ඒ ශේවල් බලාශගන අමාරුශවන් 

ඉවසාශගන මශේ ආසනශේ ඉඳශගන සිටියා. ඒ නරක හැසිරීම 

තමයි ශම් ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරුන් අපට ශපන්වා දුන්ශන්. ශමය 

ඉතාම කාලකණ්ණි තේේවයක්. දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්ත්රීතුමාශේ පියා ශහොඳ ශේ පාලන ඉතිහාසයක් තිශබන 

ශකශනක්. ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරුන් ව ශයන් දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ශමහි ඉඳශගන හිනා 

ශවවී බලාශගන සිටියා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශවනුශවන්, ශම් රශේ 

අනාගතය ශවනුශවන්, තමන්ශේ දරුවන් ශවනුශවන්, තමන්ශේ 

දරුවන්ශේ දරුවන් ශවනුශවන් යම්කිසි ආදර් යක් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශදන්න ශේ පාලනශයන් ශතොරව එතුමන්ලාට 

හැකියාව තිබුණා. මා ශම් කතා කරන්ශන් එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් ශනොශවයි, පාර්ලිශම්න්තුශේ අපක්ෂපාති 

මන්ත්රීවරයකු ව ශයන්. කාශගන් ශහෝ වරදක් සිදු වුණා නම්, එය 

සිදු වුශණ් එක්සේ ජාතික පක්ෂශයන්ද, ශ්රී ලිංකා නිදහස් 

පක්ෂශයන්ද, ශවනේ කාශගන්ද කියන එක ශනොශවයි වැදගේ 

වන්ශන්. ඒ පැවැති තේේවය අර්බුදයක් බවට පේ කරපු මන්ත්රීවරු 

ශම් රශේ අනාගතය ශවනුශවන් වි ාල කුත පැල්ලමක් ඒ 

අවස්ථාශේදී අනිවාර්යශයන්ම ඇති කළා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද ඉතාම ශහොඳින් පැහැදිලි 

වුණා බුතතරය තිශබන්ශන් කාටද කියා. දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමා දිගින් දිගටම ප්රකා  කළා, බුතතරය සම්බන්ධශයන්. ශම් 

බුතතරයම තමයි දිගින් දිගටම පාර්ලිශම්න්තුශේදී අප ප්රකා  කර 

සිටිශේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නීති විශරෝධි අගමැතිවරයා 

ව ශයන් පේ කිරීම අප පිළි ශනොගේතේ පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදායට 

ගරු කරලා ඒ නීති විශරෝධි අගමැතිවරයා වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාවකින් අයින් කිරීශම් ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කරලා 

මන්ත්රීවරුන් 120 ශදනකුට අධික ප්රමාණයක් ඡන්දය පාවිච්චි 

කරන්න බලාශපොශරොේතුව සිටි ඒ ශවලාශේදී වි ාල කලබලයක් 

ඇති කරලා, ශල් වගුරලා, රස්තවාදය, මර්දනය ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනැල්ලා ඉතාම නරක තැනකට ශම් රට ඇද 

දැම්මා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එහි භයානකේවය 

ශවලා තිශබන්ශන් සම්ප්රදායයට, රශේ කීර්ති නාමයට හානි කිරීම 

පමණක් ශනොශවයි. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපට 

ප්රජාතන්රවාදය, යහ පාලනය ලැබුශණ් එිංගලන්තශේ 

සුේදන්ශගන්. කලින් පළාේ 16කට ශවන් කරලා තිබූ ලිංකාව, 

1833 ශකෝල්බෘක් කැමරන් වයවස්ථාශවන් පළාේ 5කට ශවන් 

කරලා, සිිංහල, ශදමළ, බර්ගර් නිශයෝජිතයන් එක් ශකශනකු 

ගණශන් වන පරිදි පේ කරලා, සුදු ජාතික නිශයෝජිතයන් 3 ශදනකු 

ද ඇතුුතව නිල ශනොලේ සාමාජිකයන් 6ශදනකු පේ කරලා 

ප්රජාතන්රවාදි ප්රවාහය පටන් ගේතා.             

එශලස ප්රජාතන්රවාදය පටන් ගේතාට පසශ්සේ, 1920දී මැනිිං 

ප්රතිසිංස්කරණ තුළින් යම්කිසි ආකාරයකින් ලිංකාශේ ඉහළ 

පන්තිශේ පුේගලයන් සියයට හතරක වාශේ ප්රමාණයකට ඡන්ද 

බලය ලැබුණා. ඒ අනුව අපිට ඡන්ද බලය යම්කිසි ආකාරයකින් 

හිමි වීමක් සිදු වුණා. ඊට පස්ශසේ  විශ ේෂශයන්ම 1931දී 

ශයොනශමෝර් සිංස්කෘතිය -ප්රතිසිංසක්රණ- ක්රියාේමක වුණා. 1947 

වන ශකොට ශම් රටට -අපට- ප්රජාතන්රවාදය වි ාල ව ශයන් ලබා 

දුන්නා. විශ ේෂශයන්ම ඉිංග්රීසින් විසින් යම්කිසි ක්රමශේදයක් ඇති 

කරලා දුන්නා නම්, ඉිංග්රීසින් විසින් ශම් රටට යම්කිසි හානියක් 

ඇති කළා නම්, ඒ හානිය අවම කරලා, ප්රජාතන්රවාදය අපිට 

හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ ප්රජාතන්රවාදය හඳුන්වා දුන්නාට පස්ශසේ  

ලිංකා  ඉතිහාසශේ වි ාලම කුත පැල්ලම ලබා ශදන්න මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සහ දිශන්ෂ ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට -චමල් 

රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ලා ඇතුුතව- හැකියාව ලැබුණා. ශහොඳ 

ඉතිහාසයක් තිශබන, කථානායක පුුවශේ ඉඳ ගේත, කථානායක 

තනතුර සම්බන්ධශයන් ශහොඳ දැනීමක් තිශබන මන්ත්රීවරු පවා 

ශමම අපරාධයට කර ගැුතවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

විශේ  මාධය හතරක, පහක ලිංකාව ගැන කථා කරනවා මම 

දැක්කා. චන්ද්රිකා කුමාරතුිංග මැතිනියේ යම්කිසි ආකාරයකට 

තමන්ශේ බලය පාවිච්චි කළා. ශේ.ආර්.  ජයවර්ධන මැතිතුමාේ 

වි ාල සිංවර්ධනයක් රශේ ඇති කළේ, බලයට ඔබ්ශබන් එතුමා 

සමහර විට බලය පාවිච්චි කළා කියලා සඳහන් කරනවා. හැබැයි, 

වි ාල සිංවර්ධනයක් එතුමා රටට ලබා දුන්නා. ශකශසේ ශවතේ 

ශම්වා සියල්ල අබිබවා ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය මුල්ලකට දාලා, 

මර්දනය, චණ්ඩිකම, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පළමුවැනි වතාවට 

ශගනැල්ලා, වි ාලම කුත පැල්ලම ඇති කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා සහ දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුුත කණ්යායමට 

හැකි වුණා. ශම්ක වි ාල කුත පැල්ලමක්, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. විශේ  මාධය ඇතුුත ඒ සියලුම මාධයවල ශම් 

බව සඳහන් කළා. ආසියාශේ රටවල් අතුරින් වැඩිම ඉතිහාසයක් 

තිශබන, ප්රජාතන්රවාදය තිශබන, ඉතාම ගරු කරන රටක් 

ව ශයන්  තිබුණු ලිංකාවට වි ාල කුත පැල්ලමක් අේ කර දුන්නා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, භයානකම ශේ ඒක 

ශනොශවයි. ආර්ථික ව ශයන් වි ාල අගාධයකට ශම් වනශකොට 

ශම් රට -අපිව- ඇදශගන ගිහිල්ලා තිශබනවා. ශම් ජනාධිපතිවරයා 

සහ වයවසථ්ා විශරෝයි කාර්ය පටිපාටිය තුළින් අද රශේ ආර්ථිකය, 

රශේ අනාගතය වි ාල ආකාරශයන් අර්බුදයකට අරශගන 

ඇවිල්ලා තිශබනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශම් මාසය 

තුළ පමණක් රටට සිදු වුණු විනා ය පිළිබඳව මම ඔබතුමාට 

කියන්නම්.  අශේ අහිිංසක ජනතාවට, -පාර්ලිශම්න්තුශේ වැය 

කරන අශේ ශසේවකයන් ශවන්න පුුතවන්- ඔවුන්ට ගන්න පඩියට 

ජීවේ ශවන්න බැරි තේේවයක් ඉදිරි අනාගතශේදී ඇති කරනවා. 

ශමොවුන්ට අඩුම ගණශන් රස්සාවක් තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, රස්සාවක් නැති,  ආදායමක් නැති පුේගලයන් 

රශේ සියයට 40කට වැඩි ප්රමාණයක් ඉන්නවා. ශම් සියලු 

පුේගලයන්ට ශම් ආර්ථිකය, ශම් විනා ය ඉදිරි අනාගතශේදී 

ඉතාම නරක ශලස බලපානවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.  

ඔබතුමාට මම කාරණා කිහිපයක් පමණක් සඳහන් කරන්නම්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් ශවනශකොට ජාතයන්තර 

මූලය අරමුදශල් ඇශමරිකානු ශයොලර් බිලියන 1.85ක ආධාර අපට 

අහිමි ශවලා තිශබනවා. ඒවා නවේවා තිශබනවා තාවකාලිකව. ඒ 

වාශේම, ඇශමරිකා එක්සේ ජනපදශයන් ලැබීමට තිබුණු 

ඇශමරිකානු ශයොලර් මිලියන 490ක් ශම් ශවනශකොට අේහිුවවා 

තිශබනවා.   ජපානශයන් ලැබීමට තිබුණු ඇශමරිකානු ශයොලර් 

බිලියන 1.4ක්  අේහිුවවා තිශබනවා. ජාතයන්තර මූලය අරමුදලින් 

ලැබීමට තිබුණු ශයොලර් බිලියන 1.85ක ආධාර අපට අහිමි ශවලා 

තිශබනවා. ශම් මුදල රුපියල් බිලියනවලට හරවන්න 180න් වැඩි 

කරන්න ඕනෑ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.  

ශම් ශවනශකොට අශේ Stock Market එශකන්, Share Market 

එශකන්  රුපියල් බිලියන 30ක මුදල්  විශේශිකයන් විසින් ඉවේ 

කරශගන තිශබනවා, රශේ තිශබන අස්ථාවරභාවය නිසා. ඒ 

වාශේම ශම් නිසා රුපියලට ශවන බලපෑම බලන්න. ඇශමරිකාව 

 ක්තිමේ වීම තුළින්, ශයොලරය  ක්තිමේවීම තුළින් රුපියලට 

වි ාල බලපෑමක් ඇති වුණා. ඇශමරිකන් ශයොලරය රුපියල් 174 -

175 ප්රමාණයට ආවා, ලිංකාශේ අර්බුදය නිසා.  ලිංකාශේ 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

ඇති කරපු අර්බුදය නිසා එශහම වුණා; තමන් ගැන හිතලා, 

95 96 

[ගරු  සුජීව ශසේනසිිංහ මහතා] 
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තමන්ශේ බලය ගැන හිතලා කටයුතු කරන නිසා. ශම් ශබොශහෝ 

නායකයන් තමන්ශේ බලය ගැන පමණයි සැලකිලිමේ වන්ශන්, 

විශ ේෂශයන්ම වයස 65 පැන්නාට පස්ශසේ. වයස 65 පැන්නාට 

පස්ශසේ වයර් මාරු ශවනවාද කියලා අපට අහන්න සිදු ශවනවා, 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. බලය  ඉහවහා ගිහිල්ලා. බලය 

සියල්ලම අබිබවා ගිහිල්ලා. තමන්ශේ රට, තමන්ශේ ජනතාව, 

තමන්ශේ පක්ෂය කියන ඒ සියල්ල අබිබවා ගිහිල්ලා බලය  මූලික 

ශවනවා. රටට ශහණ ගැුතවේ කමක් නැහැ, තමන් බලශේ 

ඉන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක ගැන පමණයි ශම් නායකශයෝ 

සැලකිලිමේ ශවන්ශන්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ 

තේේවය රටට වි ාල විපතක්. ජනතාව ඉදිරි අනාගතශේ ීරන්දු 

ගන්නශකොට ශම් වාශේ පුේගලයන් පක්ෂ නායකයන්, රශේ 

නායකයන් බවට පේ ශනොකරන්න ීරන්දු ගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ 

ක්රියාකලාපය නිසා ශම් මාසය ඇතුළත රුපියලට ශවන 

බලපෑශමන් ණය රුපියල් බිලියන 100 ඉක්මවා යනවා. කවුද 

ශම්වා ශගවන්ශන්? ශම්වා ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේතයා 

ශගවන්ශනේ නැහැ; මහින්ද රාජපක්ෂ මහේතයා ශගවන්ශනේ 

නැහැ; දිශන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහේතයා ශගවන්ශනේ නැහැ;  චමල් 

රජපක්ෂ මහේතයා ශගවන්ශනේ නැහැ. ශම්වා ශගවන්ශන් ශම් 

රශේ අහිිංසක ජනතාව. හිඟා කන, අමාරුශවන් ජීවේශවන දුේපේ 

ජනතාවට තමයි ශම් මුදල් ශගවන්න සිේධ වන්ශන්. තමන්ශේ 

දරුවන් ඉස්ශකෝශල් යවන්ශන් නැතුව, පාන් කෑල්ලක් කන්ශන් 

නැතුව  බය ගින්ශන් ඉන්න  ජනතාවට තමයි ශම් මුදල් ප්රමාණය 

ඉදිරි අනාගතශේදී ශගවන්න සිදු ශවන්ශන්.  ශේ පාලනය කරන 

පුේගලයන් අවුරුදු 20 - 30 යනශකොට වයාපාර නැතුවේ වි ාල 

ධනවතුන් බවට පේශවනවා. ඒ සියලුශදනාම ශේ පාලනය 

පටන්ගේත හැටි බලන්න. අද ඔවුන්ට තිශබන ධනය ශකොපමණද 

කියලා ශපොඩ්යක් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. අද ඒ අය  

ශකොයිතැන්වලද ඉන්ශන්, ඒ අය දරුශවෝ ශමොන වාහනවලද 

යන්ශන්, ශමොන වාශේ ශගවල්වලද ඉන්ශන් කියලා ශහොයලා 

බලන්න. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම්වා සහගහන 

අපරාධ.  තමන්ට කර ගේතාට කමක් නැහැ. නමුේ අඩුම ගණශන් 

රශේ ජනතාව ශවනුශවනුේ  සිතුවිල්ලක්, අනුකම්පාවක්  පපුශේ 

තිශයන්න ඕනෑ,  හෘදය සාක්ෂියට අනුව ශම් රශේ ශේ පාලනය 

කරනවා නම්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සිංචාරක වයාපාරයට ශම් 

ශවනශකොට -ශම් මාසය ඇතුළත- සිදුශවලා තිශබන පාඩුව රුපියල් 

බිලියන 100යි.  ශම්වා ඔක්ශකෝම එකතු කශළොේ ශයොලර් බිලියන 

4කට වැඩි ප්රමාණයක පාඩුවක් ශම් ශවනශකොට අශේ ආර්ථිකයට 

ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඉතාම නරක තේේවයකට ශම් රට 

මුුතණ පා තිශබනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. තවමේ 

අපට පැහැදිලි නැහැ, ශම් ප්ර ්නය කවදා නිරාකරණය කරයිද 

කියලා.    

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ 

කථානායකතුමා, පාර්ලිශම්න්තුව,  වයවස්ථාවට අනුව,  රීතිවලට 

අනුව ගේත ක්රියාමාර්ග  සම්බන්ධශයන් තවම ජනාධිපතිතුමා 

ප්රතිචාරයක් දක්වා නැහැ. විශ ේෂශයන්ම  මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා නීතිවිශරෝයි අගමැතිවරශයක්. එතුමාට අයිතියක් නැහැ  

අගමැති පුුවශේ ඉඳගන්න. හැබැයි, පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඒ ගැන 

ගේත ීරන්දුවට ජනාධිපතිවරයා තවම ප්රතිචාරයක් දක්වා නැහැ; 

ශහොඳ ප්රතිචාරයක් දක්වා නැහැ. ඒ නිසා අකැමැේශතන් වුණේ 

නිශයෝජය කථානායකතුමාට, කථානායකතුමාට, ශල්කම්තුමාට,  

නීතිවිශරෝධි අගමැති  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට  ඒ පුුවව 

ශදන්න සිදුශවලා තිශබනවා, අපි පිළිශනොගේතේ. ඒ 

සම්බන්ධශයන් අපි වි ්වාසභිංගයක් ඉදිරිපේ කළා. එදා ශබෝම්බ 

විතරයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාශේ නැේශේ. මිරිස්කුඩු පවා 

ශගනාවා. ශබෝම්බ ශේන්න පුුතවන් නම්, පිස්ශතෝල ශේන්න 

පුුතවන් නම් ශම් පිරිස තමන්ට පුරුදු ආයුධ අශමෝරාශගනයි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන්.    

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද අපට නැවත ඉතා 

පැහැදිලිව වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක්  ඉදිරිපේ කරන්න තිබුණා. 

අද අපි ඒ කාර්යභාරය ඉුව ශනොකශළේ කථානායකතුමා නැවතේ 

අපහසුතාවට පේ කරයි කියලායි. ස්ථාවර නිශයෝග අේහිුවවා අද 

නැවත වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් ඉදිරිපේ කරන්න අපට 

අවස්ථාව තිබුණා.  

අපි ඒ කාර්යභාරය ඉුව ශනොකශළේ ගරු කථානායකතුමාේ, 

ඔබතුමා සහ කාර්ය මණ්යලයේ අපහසුතාවට පේ වන නිසායි. 

අනිවාර්ශයන්ම ශම් 120ට වැඩි ඡන්ද ප්රමාණශයන් නීති විශරෝයි 

අ්ාමාතයවරයා වන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාවකින් ඉවේ කරන්න හැකියාව දිගින් දිගටම අපට 

තිශබනවාය කියන එක අපි ශම් වන විට පැහැදිලිව ශපන්වා   

තිශබනවා. ජනාධිපතිතුමා  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට පටහැනිව 

ක්රියා කරලා රට වි ාල අගාධයකට, අපරාධයකට ලක් කරලා 

තිශබනවා. ජනාධිපතිවරයාට නැවත වරක් අවස්ථාව තිශබනවා, 

විධායක බලතල පාවිච්චි කරලා ශම් වැරැදුණු තැන නිවැරදි 

කරන්න. වැරැදි මාර්ගශේ ගිය ඒ ගමන නවේවලා  නිවැරදි ශවන්න 

අවස්ථාව තිශබනවා. ශම් සිේධ වූ සියලු පාඩු ආපස්සට හරවන්න 

බැහැ. ඒ නිසා  ශම් රශේ ජනතාවට ඉදිරි අනාගතශේ ආර්ථික 

ව ශයනුේ, අශනකුේ අිං වලිනුේ වි ාල පාඩුවකට මුුතණ 

පාන්න සිදු ශවනවා.  දැනුේ පරක්කු වැඩියි. නමුේ, පරක්කු ශවලා 

හරි ජනාධිපතිතුමා අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිදු වුණු ඡන්ද විමසුම 

ගැන සැලකිලිමේ ශවලා, එතුමාශේ බලතල පාවිච්චි කරලා, 

නැවත පාර්ලිශම්න්තුව ස්ථාපනය කරලා නීතයනුූලල 

අගමැතිවරශයක් පේ කරලා නැවත රට හරි මාර්ගයට ශයොමු 

කශළොේ, අපහාසවලින්, ඉදිරි අනාගතශේදී ජනතාවශගන් 

ලැශබන නරක නම යම්කිසි ආකාරයකින් අවම කරගන්න  

පුුතවන් කියන පණිවුයය ශදමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට, ගරු රිංශග බණ්යාර මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.  

ඊට ශපර ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට 

පැමිශණනවා ඇති. 
 
 

අනතුුණව ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවේ 
වුනයන්, නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා [ගුණ නසල්වම් 

අඩඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள் [ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

 
 

 

[අ.භා. 12.44] 
 

ගුණ පාලිත රංනග බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு பொலித  ரங்ரக  பண்டொர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

විශ ේෂශයන්ම  ශම් අවස්ථාශේ ශම් රටට උදා ශවලා තිශබන 

වයසනයේ එක්ක ගරු විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපේ කරපු 

ශයෝජනාව ගැන වචන කීපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව මූලාසනයට මශේ ස්තුතිය පුද කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය ඔක්ශතෝබර් 

26වැනි දා මම ගත කශළේ ජපානශේ ශටෝකිශයෝ නුවර.  නිල 

කටයුේතකට 26වැනි දා  ජපානයට ගිහිල්ලා හිටපු ශවලාශේ, 

හදිසිශේම මහින්ද අමරවීර මන්ත්රීවරයා ආණ්ඩුශවන් ඉවේ ශවන 

ප්රකා ය කරපු බවේ, ඉන් ටික ශවලාවකට පස්ශසේ අඳුර 

වැශටනශකොට  මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීවරයා අගමැතිවරයා 

ව ශයන් දිවුරුම් දුන් බවේ අපට දැන ගන්නට ලැබුණා. ඒ 

පණිවුයය ලැබිලා එක දවසයි ගත වුශණ් ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. 27වැනි දා මම නිල කටයුේතක් සඳහා යෑමට 

සූදානම් ශවනශකොට මශේ මැතිනියශේ දුරකථනයට ඇමතුමක් 

ආවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ දුරකථන ඇමතුම 

ආශේ ශම් රශේ ඉන්න ප්රධානම පුරවැසියාශගන්. ශම් රශේ ප්රධාන 

පුරවැසියා මට කථා කරලා කිේශේ, "වහාම ලිංකාවට එන්න.  

කැබිනේ ඇමති ධුරයක් භාර ගැනීම සඳහා සූදානමින් එන්න" 

කියලායි. මට ආරාධනා කළා අලුතින් බිහි කරන ආණ්ඩුවට 

සම්බන්ධ ශවලා කැබිනේ ඇමති ධුරයක් ලබා ගන්න කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  එතැනින් ඔබ්බටේ තව 

ටිකක් කියන්න තිශබනවා. ඉන් පස්ශසේ මම 29වැනි දා ලිංකාවට 

ආවා. "වහාම හමු ශවන්න" කියලා මට පණිවුය කීපයක්ම තිබුණා. 

මම හමු ශනොවී, කථා ශනොකර සිටියදී දින 3කට පසශ්සේ මශේ 

දුරකථනයට නැවතේ ඇමතුමක් ආවා ජනාධිපති මන්දිරශයන්. ශම් 

රශේ ප්රධානම පුරවැසියා මට කථා කරනවා කියලා, එ්් දුරකථන 

ක්රියාකරු දැනුම් දුන්නා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් 

රශේ ප්රධාන පුරවැසියා මට කිේශේ ශමොකක්ද? "හම්බ ශවමු; ශම් 

ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ශවන්න එන්න." කියන කාරණයයි එතුමා 

මට කිේශේ. මම  ඍජුවම මශේ අප්රසාදය, අකමැේත ඊට ප්රකා  

කළා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් වයසනය ඇති 

කරලා, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා විශරෝයිව  අගමැතිවරශයක් පේ 

කිරීමට කටයුතු කරලා, ඇමති මණ්යලයක් පේ කිරීමට කටයුතු 

කරලා, වයවසථ්ා විශරෝයිව පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරලා,   රශේ 

ප්රධානම පුරවැසියා සියලු මාධය ඉදිරිපිටදි ජාතිය අමතන්නට 

කටයුතු කළා. ජාතිය අමතලා සඳහන් කශළේ ශමොකක්ද? 

"පාර්ලිශම්න්තුව රැස් කළා නම්, පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු කීප 

ශදශනක්ම මිය යන තේේවයක් ඇති ශවනවා. ඒ නිසා 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කළා. ඒ වාශේම, 

මන්ත්රීවරුන්ශේ මිල වැඩිවීමට පටන් අරශගන තිශබනවා. මිලියන 

100 සිට මිලියන 400, මිලියන 500 දක්වා මන්ත්රීවරයාශේ  මිල 

ීරරණය කරන තේේවයක් ඇති ශවලා තිශබනවා.  ඒ නිසා මම 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීමට කටයුතු කළා." කියලා  කිේවා.  

එශහම නම්, මන්ේ රීවරයාශේ මිල ීරරණය වන, මන්ේ රීවරයා 

මිලදී ගන්න, මන්ේ රීවරයා අශළවි කරන තේේවයක් ශම් සමාජය 

තුළ, ශම් රට තුළ මෑත යුගශේ නිර්මාණය කශළේ කවුද කියන 

කාරණය ඉතාමේම පැහැදලිව ශේනවා. ශමවැනි තේේවයක් ඇති 

කශළේ ශම් රශේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමායි, ගරු නිශයෝේ ය කාරක 

සභාපතිතුමනි. එතුමා ගේතු ක් රියාමාර්ගයේ එක්ක විවිධ උදවිය 

ශම් ගනුශදනුවට බැස්සා, මන්ේ රීවරුන්ට කථා කළා. ඒ 

ආරාධනාව ලැබුණු මන්ේ රීවරුන් අතර ශම් කථා කරන රිංශග 

බණ්යාරේ ඉන්නවා ගරු නිශයෝේ ය කාරක සභාපතිතුමනි. එදා 

එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමා අපිේ එක්ක ඉඳලා ශමවැනි 

ගනුශදනුවක් මත අශනක් පැේතට යනවා කියන ආරිංචිය මට 

ලැබුණාම මම ඒ පිළිබඳව මශේ බලධාරීන්ව දැනුවේ කරලා, 

මමේ, අශේ ජාතික සිංවිධායක නවීන් දිසානායක මැතිතුමාේ 

එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමා හමුවන්නට ගියා. එතුමා හමුවන්නට 

යන්න ඉස්ශසල්ලා දින ශදකක, තුනක ඉඳලා එස.් බී. නාවින්න 

මැතිතුමා සම්බන්ධව ශම් ගනුශදනුව, ශම් කපුකම කළ 

පුේගලයාශේ සම්බන්යිකරණ ශල්කම්වරයා මට දිගින් දිගටම 

කථා කළා, රුපියල් ශකෝටි 50කට එන්න කියලා. ඒ මුදල  

රුපියල්වලින් ශනොශවයි ඇශමරිකානු ශයොලර්වලින් මශේ 

ශගදරටම ශගනැල්ලා භාර  ශදන්නම්, ඉන් පසුව මට කැබිනේ 

ඇමති ධුරයක දිවුරුම් දීමට පුුතවන්, ඒකට එන්න කියලා කථා 

කළා. ශම් එක තැනැේශතක්. ඒ වාශේම දිලුක්ෂ කියලා 

තැනැේශතක්, ශයෝෂිත රාජපක්ෂශේ සම්බන්යිකරණ 

ශල්කම්වරයා කියලා ශකශනක් මට දිගින් දිගටම කථා කළා. ඒ 

කථා කළ හඬ පට මා ළඟ තිශබනවා. එස.්බී. නාවින්න මැතිතුමා 

සම්බන්ධ ගනුශදනුව කළ සම්බන්යිකරණ ශල්කම්වරයා කථා 

කළ හඬ පට මා ළඟ තිශබනවා. ශම් සියල්ලම මා ශනොවැම්බර් 

මාසශේ 03ශවනි දා සමස්ත මාධ් යයට මුදා හරින්නට කටයුතු 

කළා, ගරු නිශයෝේ ය කාරක සභාපතිතුමනි.  අශනක් පැේශතන් 

වර්තමාන පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන එස්.බී. දිසානායක 

මන්ේ රීවරයා දිගින් දිගටම කථා කළා. ශම් මන්ේ රීවරයා මට 

කැබිනේ ඇමති ධුරයක් ලබා ගන්න කියලා ඇවිටිලි කළා. ගරු 

නිශයෝේ ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාශේම අශනක් පැේශතන් 

එස්.බී. දිසානායක මන්ේ රීවරයාශේ සම්බන්යිකරණ 

ශල්කම්වරශයක් වන නවීන් කියන තැනැේතා ශම් සම්බන්ධව 

කථා කළා. ශයෝෂිත රාජපක්ෂශේ නිශයෝජිතයා වන  දිලුක්ෂ 

කියන තැනැේතා ශකෝටි 50ක මුදලකුේ අරශගන මහාචාර්ය 

රන්ජිේ බණ්යාර සමඟ මශේ ආනමඩුශේ නිවසට එනවා කිේවා, 

ගරු නිශයෝේ ය කාරක සභාපතිතුමනි.   

ශම් රශේ මතයක් තිශබනවා,  සමාජශේ උගේ, බුේධිමේ 

උදවිය පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න ඕනෑ කියලා.  මහා සිං රේනය 

කියනවා උගේ, බුේධිමේ උදවිය ශම් සභාවට යන්න ඕනෑ කියලා. 

පූජකවරුන් කියනවා ශම් සභාවට උගේ, බුේධිමේ උදවිය එන්න 

ඕනෑ කියලා. හැබැයි, ශම් රශේ උගේ කියලා සම්මත, පිළිගේත 

කේටිය තමයි ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු. මහාචාර්ය රන්ජිේ 

බණ්යාර කියන පුේගලයා මශේ දුරකථනයට කථා කරනවා. ශම් 

මහාචාර්ය රන්ජිේ බණ්යාර කියන පුේගලයා ශම් දූෂිත ක්රියාවට 

සම්බන්ධ ශවලා මන්ත්රීවරුන් මිලදී ගැනීශම් කටයුේශේ 

ශයශදනවා. එශහම නම් ශම් රශේ උගතුන්, බුේධිමතුන්, 

ප්රොවන්තයින්, doctorsලා, proctorsලා, -ආචාර්යවරු- 

professorsලා කියන කේටියශේ තේේවය ශමොකක්ද කියලා අපට 

හිතන්නට ශවනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ශම් 

තේේවයට පාර්ලිශම්න්තුව හෑල්ලු වුශණ්, මන්ත්රීවරයාශේ මිල 

ගණන් වැඩි වුශණ්,  මන්ත්රීවරයා අශළවි කරන තේේවයට සමසත් 

ව ශයන් පේ වුශණ් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ශම් ගේත 

අමශනෝෙ ක්රියාවලිය නිසා බව අපි ශනොපැකිළව කියන්නට 

අව යයි ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ශම් ශතොරතුරු ශම් 

ශමොශහොශේ මා සතුව තිශබනවා.  අව ය නම්  ශම් සභාව තුළ 

ක්රියාේමක කරලා ශපන්වන්න පුුතවන්. ඒ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා,  

නායකතුමන්ලා අපට මුදල් ශදන්නට කථා කළ ඒවා, ආරාධනා 

කළ ඒවා, කියපු ඒවා ඔබතුමාශේ අවසරය ලැශබනවා නම් ශම් 

ගරු සභාශේදීම ක්රියාේමක කරලා ශපන්වීමට හැකියාව 

තිශබනවා. මම සාක්ෂි ඇතිවයි කථා කරන්ශන් කියලා ශබොශහොම 

පැහැදිලිවම කියන්නට කැමැතියි, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි.  

99 100 

[ගරු  පාලිත රිංශග බණ්යාර මහතා] 
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ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, no. 
 

ගුණ පාලිත රංනග බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு பொலித  ரங்ரக  பண்டொர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාශේ අවසරය 

නැේනම් මම ශමය ක්රියාේමක, -  
 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
No, it cannot be allowed. 

 

ගුණ පාලිත රංනග බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு பொலித  ரங்ரக  பண்டொர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම 

ස්තුතියි. ඔබතුමා අනුමත ශනොකරන නිසා මම එය ඉදිරිපේ 

කරන්ශන් නැහැ. ශම් රශේ ප්රධානියාශේ ඉඳලා ශම් කථා කරපු 

සෑම ශකශනක් සම්බන්ධවම  ශතොරතුරු තිශබන්න පුුතවන්. 

අවාසනාවක මහිම කියන්ශන්, ශම්වා ගිහිල්ලා කියන්න තැනක් 

අපට නැහැ. අමු අමුශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව උල්ලිං නය කරන 

ජනාධිපතිවරශයක් ඉන්න ශකොට, අමු අමුශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට පටහැනිව ක්රියාේමක කරන පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 

ඉන්න ශකොට, ශම් රශේ ස්වායින ශකොමිෂන් සභා පිළිබඳව 

වි ්වාසයක් තියන්නට පුුතවන්කමක් නැහැ, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි.  අල්ලස් ගැනීම, අල්ලස ් දීම, අල්ලස ් ලබා දීමට 

කථා කිරීම යන ශම් සියලු කාරණා නීතියට, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට පටහැනියි කියන එක අපි දන්නවා. නමුේ, අද අපට 

වි ්වාසයක් තියලා අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න 

ශකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා ශම් සම්බන්ධව පැමිණිලි කරන්නට 

තරම් වාතාවරණයක් නැහැ, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ශම්කයි තේේවය. ශම් තේේවයට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පේ කශළේ 

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා. ශමවැනි තේේවයකට ශම් රට පේ 

කශළේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා කියන එක අපි ශනොබියව, 

නිසැකව ප්රකා  කරනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  "ශේරීම් කාරක 

සභාවක් පේ කිරීමට පාර්ලිශම්න්තුශේ ඡන්ද විමසීමක්  සිදු කරමු" 

කියන ශකොට අද ශම් ආණ්ඩුවක් යයි කියාගන්නා උදවිය ශපොේ 

පේ සහ files ටිකේ අරශගන පාර්ලිශම්න්තුශවන් පැනලා ගියා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  fake අගමැතිවරශයක්,  -

ශහොර අගමැතිවරශයක්- ඒ වාශේම ශහොර ඇමති මණ්යලයක්, 

ශහොර මන්ත්රී මණ්යලයක් සිටින කණ්යායමක්; ඡන්දයකට බශේ 

පැනලා දුවන කණ්යායමක් සිටින ශකොට, - 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 
 

ගුණ පාලිත රංනග බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு பொலித  ரங்ரக  பண்டொர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ශහොඳයි, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

මම ඉතිහාසය ගැනේ මතක් කරන්නට ඕනෑ, ගරු නිශයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමනි. ශම් සභාව නිශයෝජනය කළ ගරු ශ්රීපති 

සූරියආරච්චි මන්ත්රීතුමා සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට මතක ඇති.  

එදා ශ්රීපති සූරියආරච්චි මැතිතුමා ශම් සභාශේ ආණ්ඩු පක්ෂය 

නිශයෝජනය කරේදී, මම ශම් සභාශේ විපක්ෂශේ ඉඳශගන  මශේ 

ශේලාශේ දී සභාව අමතන ශකොට මා ඉදිරිපේ කළ ප්ර ්නවලට 

උේතර ශදන්න  ශ්රීපති සූරියආරච්චි මැතිතුමා ඉදිරිපේ වුණා. ඒ 

ශවලාශේ ශ්රීපති සූරියආරච්චි මන්ත්රීතුමා ශබොශහොම පැහැදිලිව 

කිේවා, 2005 දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරණය  ජය්හණය 

කශළේ එල්ටීටීඊ එකට සල්ලි දීලා කියලා. ඒ සඳහා ටිරාන් අලස් 

ගරු මන්ත්රීතුමා සම්බන්ධ වුණා. "RADA ආයතනය" කියලා 

ශහොර නමකින් ආයතනයක් හැදුවා. රජය පිහිටවූවාට පසුව ඒ 

RADA ආයතනය හරහා රජශේ මුදල් ශගේවා කියලා ශ්රීපති 

සූරියආරච්චි මන්ත්රීතුමා කිේවා. ඒ ප්රකා ය කළාට පසුව ශ්රීපති 

සූරියආරච්චි මන්ත්රීතුමාට වැඩි කාලයක් ජීවේ ශවන්න හම්බ 

වුශණ් නැහැ, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. අද ශම් 

ප්රකා ය කළාට පස්ශසේ රිංශග බණ්යාරට ජීවේ ශවන්න ශදයිද 

කියන එක මම දන්ශන් නැහැ. නමුේ, අපි ශම්වා රටට ශහළි 

කරන්නට ඕනෑ. ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

කටයුතු කරන්න ඕනෑ. බියගුලුකමට  අපි ශම්වා සඟවා ශගන 

ඉන්නවා නම්, එය  ශම් භූමිශේ උපන් ජනතාවට කරන 

ශරෝහීකමක් වන නිසා තමයි ශම් කරුණු රටට ශහළිදරේ කරන්නට 

මම ීරන්දු කශළේ, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  ඒ වාශේම 

මුදල් දීලා මන්ත්රීවරු අරශගන දූෂිත ආණ්ඩුවක් හදනවා නම්, 

එවැනි ආණ්ඩුවකින් රශේ ක්රියාේමක ශවන්ශන් දූෂිත පාලනයක්,  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. යහපේ පාලනයක් ඇති 

කරන්න පුුතවන් වන්ශන් නැහැ.  

මාේ සමඟ මැතිවරණයට ඉදිරිපේ වී ජය්හණය කළ 

පුේතලම දිස්ත්රික්කශේ මශේ සශහෝදර මන්ත්රීවරශයක් ශම් 

ආණ්ඩුශවන් එහා පැේතට පනින්න දවස් ශදකක් තිබියදී ආරක්ෂක 

නිලධාරින් සහ තවේ ශකශනක් යවා මුදල් ගණන් කරන machine 

එකක් ශගන්වා ශගන තිශබනවා. ඒ machine එක ශගනැල්ලා 

තමන්ට ලැබුණු රුපියල් ශකෝටි 20ක මුදල ගණන් කරලා තියලා 

තමයි ශම් මන්ත්රීවරයා එහා පැේතට පැනලා තිශබන්ශන් කියලා 

ශබොශහොම සාක්ෂි සහිතව, සාධක සහිතව අපට ශතොරතුරු ලැබිලා 

තිශබනවා. ඒ විධියට මුදලට විකිශණන දූෂිත පුේගලයන් ශම් රටට 

ආදරය කරනවාද?  ශම් රටට යහපතක් කරන්නද එන්ශන්?   

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා ශ්රීපති සූරියආරච්චි 

මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළ විධියට එල්ටීටීඊ සිංවිධානශේ මිනීමරු 

නායකයා වූ ප්රභාකරන්ව සල්ලිවලට  මිලදී ගන්නට -ප්රභාකරන්ට 

පගාව ශදන්නට- මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා කටයුතු 

කළා කියන එක සනාථ ශවලා තිශබනවා. අද ඒ සම්බන්ධව 

අධිකරණශේ නඩු තිශබන නිසා මම ඒ ගැන කියන්ශන් නැහැ.  

අද උශේ මට ජපානශේ සිටින මශේ මිරශයක් කථා කළා.  ශම් 

සමාජශේ  විවිධ පුේගලයන් මා සමඟ ශම් පිළිබඳව කථා කරනවා.  

ඒ කථා කරන උදවිය කියන ශතොරතුරු අනුව, -   

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාශේ කාලය අවසානයි. 

 

ගුණ පාලිත රංනග බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு பொலித  ரங்ரக  பண்டொர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ශහොඳයි, මට තව විනාඩි ශදකක් ශදන්න. මම විනාඩි ශදකකින් 

අවසන් කරන්නම්, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

මහින්ද රාජපක්ෂ, ප්රභාකරන්ව සල්ලිවලට ගේතා වාශේ 

ගමත්රීපාල සිරිශසේනවේ සල්ලිවලට අරශගන තිශබනවා. එශහම 
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සල්ලිවලට අරශගන,  එම විගයම තමයි ශම් නටන්ශන් කියලා අද 

සමාජශේ කථා ශවනවා. එශහම නම්, ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාේ සල්ලිවලට යට වුණාද කියන එක පිළිබඳව ශම් 

සමාජශේ තිශබන කථා එක්ක අපට සැකයක් මතු ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශනොවැම්බර් 3 වැනිදා 

ශම් දූෂිත ගනුශදනු පිළිබඳ හඬපටයක් මම ඉදිරිපේ කළා. 

විශ ේෂශයන්ම අල් ජසීරා රූපවාහිනිය, බීබීසී ආයතනය, ටීඑන්එල් 

ආයතනය, සියත ආයතනය, ස්වර්ණවාහිනී ආයතනය සහ සිරස 

ආයතනය යන මාධය ආයතන පමණයි ශම් රටට කරන වයසනය 

පිළිබඳව කථා කශළේ.  

මාධය නාළිකා විවිධ උදවියශේ වැරැදි ශපන්වනවා, ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ඔබතුමාශේේ වැරැදි ශපන්වනවා. 

හැබැයි, ශම් රටට කරන්න ගිය ශම් කාලකණ්ණි වයසනය, ශම් 

කරන කාලකණ්ණි වැශඩ් කරුණු සහිතව ඔේපු කරලා ඉදිරිපේ 

කළාම, ඒක මාධය මඟින් ශපන්නුශේ නැහැ. ඒවා ශපන්නුශේ 

නැති, විශ ේෂශයන් "හිරු" සහ "ශදරණ" කියන නාළිකා සමඟ 

අශේ අමනාපයක් නැහැ. නමුේ අපි කනගාුව ශවනවා, ශම් 

පිළිබඳව කටක් ඇරලා කථා කරන්න එක තේපරයක් වැය කශළේ 

නැති එක ගැන. අශනක් ආයතන ශමය රටට ශපන්වූවා. ඒ අයට 

අශේ ප්ර ිංසාව පුද කරනවා. එශසේ ශනොකළ කේටිය පිළිබඳව අශේ 

අමනාපයක් නැහැ. ඒ ගැන අශේ කනගාුවව පළ කරනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් කාරණයේ කියලා 

මම කථාව අවසන් කරන්නම්. ශනොවැම්බර් 5වන දා ගරු 

ජනාධිපතිතුමා බේතරමුල්ල රැසව්ීශම්දී කිේශේ ශමොකක්ද? "මම 

රනිල් වික්රමසිිංහව ශයෝසර් කරශගන යන්න පුුතවන් මිනිශහක් 

අගමැති කළා" කිේවා. එශහම නම්, එතුමා ශම් රටට 

අගමැතිවරශයක් ශනොශවයි පේ කර තිශබන්ශන්, ශයෝසර් 

ඔපශර්ටර්වරශයක්. ශම් රටට අව ය ශවලා තිශබන්ශන් යහපේ 

අගමැතිවරශයක්; යහපේ නායකේවයක්. ශම් රටට ශයෝසර් 

ඔපශර්ටර්ලා ඕනෑ තරම් ඉන්නවා. අශේ වැය ශපොශළේේ ශයෝසර් 

ඔපශර්ටර්ලා 6ශදශනක් ඉන්නවා, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. මට හයශදශනක් ශදන්න පුුතවන්. ශම්ක ශයෝසර් 

ඔපශර්ටර්වරු අව ය යුගයක් ශනොශවයි . බුේධිය පාවිච්චි කරලා, 

සමාජශේ ප්ර ්න ටික ශේරුම් ශගන, ශම් වැටිලා තිශබන 

අගාධශයන් රට ශගොය ගන්න පුුතවන් නායකශයක් ශම් රටට 

අව යයි කියන කාරණය මා කියනවා.  

එක එක්ශකනාශේ ශපෞේගලික ජීවිතය ගැන ඕපදූප කථා 

කරන්න මම කැමැති නැහැ, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

නමුේ  මම ශම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. රටක නායකශයෝ තවේ 

උදවියට ප්රසිේධ ශේදිකාවල අවලම් කථා ශනොකිව යුතුයි. සමනල් 

යුග ගැන එක එක්ශකනාට ශචෝදනා කළා, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. 1970-71 කාලශේ ශම් රශේ ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශණ් කැරැල්ලක් තිබුණු බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒ කැරැල්ල 

තිබුණු අවස්ථාශේ ශපොශළොන්නරුශේ "පාල" කියා ශකශනක් 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් සශහෝදරයන්ට ශේ පැන් ඇදලා 

තිශබනවා; බීඩි ශගන ගිහින් තිශබනවා; සිගරැේ ශගන ගිහින් 

තිශබනවා. ඒ වාශේ පක්කිලි වැය කර තිශබනවා. පසුකාලීනව ඒ 

පුේගලයා ශපොලීසිය මඟින් අේ අයිංගුවට අරශගන මයකලපුව 

බන්ධනාගාරශේ රඳවලා තිබුණා, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. එදා ඒ බන්ධනාගාරශේ හිටියා, ශජයෂ්ඨ 

සිරකරුශවක්. ඔුත තමයි, "කීර්තිපාල" කියන තැනැේතා. ඔුත 

සිරගත කරලා හිටිශේ රාජසිිංහ රේජුරුවන්ශේ ඔුවන්න ශහොරකම් 

කිරීශම් වරදට වැරැදිකරු ශලසයි. රාජසිිංහ රජුශේ ඔුවන්න 

ශහොරකම් කිරීමට වැරැදිකරු ශවලා, සිරගත ශවලා සිටි කීර්තිපාල 

තමයි බන්ධනාගාර නිලධාරින්ශේ අයික්ෂණය යටශේ ශම් 

සිරකරුවන් සියලුශදනාම හැන්දෑවට ූලඩුවලට දමලා වහන්ශන්, 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ශම් ශජයෂ්ඨ සිරකරුවාට -

කීර්තිපාල නැමැේතාට- අශනක් සිරකරුවන් බලාගැනීම සඳහා 

අවකා ය දීලා තිබුණා. ඔුතට බාපනයක් -ඇඟ හරහා දමන පටියක්

- පැළඳීමට අවසර දීලා තිබුණා. ශජයෂ්ඨේවය අනුව ඔුතට එශහම 

භාර දීලා තිබුශණ් ඔුතශේ යහපේ කල් ක්රියාව නිසායි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ පාලිත රංනග බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு பொலித  ரங்ரக  பண்டொர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මම අවසන් කරන්නම්, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

ශම් කථාව රශේම ජනතාවට ඉතා රසවේ; වැදගේ. එදා 

කීර්තිපාල ශම් සිරකරුවන් සියලුශදනා බන්ධනාගාරශේ සිර 

ූලඩුවලට ඇතුළේ කරලා, අවසානශේ ඔුතශේ සිර ූලඩුවට යනවා. 

ඒ යන ශකොට ඔුත ගිශේ, ජනතා විමුක්ති ශපරමුණට උදේ කළාය 

කියන ශචෝදනා මත අේ අයිංගුවට අරශගන සිටි 

ශපොශළොන්නරුශේ අර, "පාල" කියන එක්ශකනා එක්කරශගනයි. 

ඒ "පාල" කියන එක්ශකනා තමයි, අර කීර්තිපාලශේ සමනලයා. 

එශහම ඉතිහාසයක් තිශබන උදවිය තමයි අද ශමශහම කථා 

කරන්ශන්.  "ඔවා ශදනු පරහට - තමා සම්මශතහි පිහිටා සිට" 

කියලා අශේ පැරණි කියමනකුේ තිශබනවා ශන්. මුල් යුගශේ; 

අවිවාහක යුගශේ; තරුණ යුගශේ; ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් 

කැරැල්ලට සම්බන්ධ වුණාය කියන යුගශේ එදා මයකලපුව 

බන්ධනාගාරශේ ඉඳශගන කීර්තිපාලශේ සමනලයා ශවලා හිටපු 

උදවිය තව උදවියට මය ගැසීම, අවලාද කීම ඉතාම අවිනීතයි; 

අශිෂ්ටයි; අප්රසන්නයි කියන කාරණය සඳහන් කරමින්, ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න කාලය 

ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා.  
 
 

[අ.භා. 1.00] 
 

ගුණ ඉරාන් වික්රමරේන මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. 

අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ට විශ ේෂ දවසක්. ශමොකද, අපට 

කියන්න පුුතවන්, අද ප්රජාතන්රවාදය ජය්හණය කළ බව. අද 

කථානායකතුමා ශේරීම් කාරක සභාශේ නිශයෝජිතයන් ශයෝජනා 

කළ අවසථ්ාශේදී, ඒකට එකතු ශවන්ශන් නැතිව, ඒ සඳහා නමින් 

ඡන්දයක් ගැනීමට ශයෝජනා කළා. ඒ අවස්ථාශේදී ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු 121ශදනකු කථානායකතුමා ඉදිරිපේ 

කළ ඒ නම් ලැයිස්තුවට එකඟේවය පළ කළා. ඇේතටම අද ශම් 

රශේ ශහොර ආණ්ඩුවක් තිශබන්ශන්. ශමොකද, කථානායකතුමා ගිය 

සතිශේදී ීරරණය කළා, ශම් රශේ ආණ්ඩුවක් ශනොමැති බව. 

නමුේ, ආණ්ඩුවක් මුවාශවන් වැය කරශගන යන මහින්ද 

රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමාශේ කණ්යායමට ඒක තවේ වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාවක් වුණා. අපි ගිය සතිශේ -ශනොවැම්බර් මාසශේ 14වන 

දා සහ 16වන දා- ඒ ආණ්ඩුවට විරුේධව වි ්වාස භිංග ශයෝජනා 

103 104 

[ගරු පාලිත රිංශග බණ්යාර  මහතා] 
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ශගනැේ, ඒ ආණ්ඩුව පරාජය කළා. ඒ අයට බුතතරයක් නැහැ. 

නමුේ අපිට අවස්ථාවක් ලැබුශණ් නැහැ, නමින් ඡන්දය සඳහන් 

කරන්න. අශේ නම් සඳහන් කරලා, ඒ අයට වි ්වාසයක් නැති බව 

ශපන්වන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබුශණ් නැහැ. ඒක අද අපිට කර 

ගන්න පුුතවන් වුණා. වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් හැටියට තමයි අද 

තිබුණු ඒ ඡන්දයේ අපිට සලකන්න පුුතවන් වන්ශන්. හිටපු 

ජනාධිපති ශකශනකු; හිටපු අගමැති ශකශනකු; පරාජිත ජනාධිපති 

ශකශනකු; පරාජිත අගමැති ශකශනකු ශහොශරන් අගමැතිකමක් 

ලබා ගන්නට කරන වෑයම ශමොකක්ද, ඇයි ශමශහම ශදයක් සිදු 

වන්ශන් කියා අපිට නම් ශේරුම් ගන්නම බැහැ. අශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව උේතරීතරයි. ශම් රශේ ජනතාව -සිිංහල, ශදමළ, 

මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැශල් ආදී ව ශයන් විවිධ ආගම් අදහන, විවිධ 

සිංස්කෘීරන් තිශබන ජනතාව සියලුශදනාම- බැඳී සිටින්ශන් රශේ 

වයවස්ථාව තුළින් පමණයි. ඒ නිසා, රශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

උේතරීතරයි. ඒ නිසා ශම් වයවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න 

කථානායකතුමා ගේත පියවර පිළිබඳව අපි විශ ේෂශයන්ම එතුමාට 

අශේ ශගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා පේ කළ රජයට 

බුතතරයක් නැේනම්, එතැන රජයක් ශනොමැති බවට එතුමා 

ශනොසැලී ීරරණයක් ගේතා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 42. (4) අනුවයවස්ථාශේ ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"ජනාධිපතිවරයාශේ මතය අනුව පාර්ලිශම්න්තුශේ වි ්වාසය උපරිම 

ව ශයන් ඇති පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයා ජනාධිපතිවරයා විසින් 

අ්ාමාතයවරයා ශලස පේ කරනු ලැබිය යුේශේ ය." 

නමුේ,  අගමැතිවරයා ඉවේ කිරීම පිළිබඳව කිසිම 

ප්රතිපාදනයක් වර්තමාන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ ජනාධිපතිවරයාට 

නැති බව මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාට පුුතවන්, 

අගමැති පේ කරන්න. නමුේ පාර්ලිශම්න්තුවටයි අගමැති ඉවේ 

කරන්න පුුතවන්.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 48. (2) අනුවයවස්ථාශේ ඒ කාරණය 

ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුව විසින් ආණ්ඩුශේ ප්රතිපේති ප්රකා ය ශහෝ විසර්ජන පනේ 

ශකුවම්පත ශහෝ ප්රතික්ශෂේප කළ ශහොේ එවිට ද ආණ්ඩුව ශකශරහි වි ්වාස 

භිංග ශයෝජනාවක් සම්මත කළ ශහොේ එවිට ද අමාතය මණ්යලය 

විසිශරන්ශන් ය." 

ඒ අනුව අගමැතිතුමා විතරක් ශනොශවයි, මුුත අමාතය 

මණ්යලයම විසුරුවලා තිශබන්ශන්.  ශම් රශේ රජයක් නැහැ. 

ශබොශහොම අසීරු තේේවයක් ශම් රශේ පවතින්ශන්. ආො 

පිළිපදිනවා නම් ඒවා නීතයනුූලලද, අනිතයනුූලලද කියා ඒ අය 

ශහොයා බලන්න ඕනෑ බව මම විශ ේෂශයන්ම රාජය ශසේවකයන්ට 

කියන්න ඕනෑ. සමහර ශවලාවට අද ශහට ඒ අය වැරැදිකරුවන් 

හැටියට ීරරණය ශනොකරන්න පුුතවන්. නමුේ ශලෝක ඉතිහාසය 

දිහා බැලුශවොේ, අපිට ඒ සඳහා උදාහරණ ශපන්වන්න පුුතවන්. ශම් 

වාශේ අනිතයනුූලල ආණ්ඩු තිශබන ශකොට ශේ පාලනෙයන්ට 

විතරක් ශනොශවයි, රාජය ශසේවකයන්ටේ අසීරු තේේවයකින් -

සමහර විට පීයනය නිසා- අනිතයනුූලල ීරරණ පිළිපදින්න සිදු 

ශවලා තිශබනවා. ඒක ශම් රශේ රාජය ශසේවකයන් ශනොකළ යුතුයි. 

ඒ අයශේ ශම් අසීරු  තේේවය අපිට හැ ශඟනවා;  ශේශරනවා. ඒ 

වුණේ, ශම් කාරණයේ මම කියන්න ඕනෑ. චිලී රශේ පිශනෝශච් 

කියන පුේගලයා ජනාධිපතිකම බශලන් අල්ලා ශගන සිටි බව 

ශලෝක ඉතිහාසය ශදස බැලුවාම අපට ශපශනනවා. ඒක 

අනිතයනුූලල ආණ්ඩුවක්.  ද ක ගණනාවකට පසුව එතුමා හිශර් 

ගියා විතරක් ශනොශවයි, එතුමාශේ ආණ්ඩුශේ අණ පිළිපැදපු අයේ 

 හිර ශගවල්වල ළ තැශවනවා.  

මම ශම් කාරණයේ සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අනිතයනුූලල, 

වයවස්ථාවට පටහැනි ශේවල් කිරීශමන් රාජය ශසේවකයන් ප්රශේසම් 

ශවන්න ඕනෑ. අද ශහට ශමොනවාවේ ශනොශවන්න පුුතවන්. නමුේ 

අවුරුදු ශදකක් ගියේ, පහක් ගියේ, දහයක් ගියේ අනිවාර්යශයන්ම 

රශේ නීතිය ක්රියාේමක කරන්න අපි බැඳී සිටිනවාය කියන 

කාරණයේ මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

"මන්ත්රීවරු" කියන තනතුර තියාශගන ඉන්න අය ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වැය කරන අශේ ශසේවකයන්ට කළ හිරිහැරය අපි 

පසුගිය සතිය තුළදී දැක්කා. ශම්ක පාර්ලිශම්න්තුවයි. අපිට ශම්ශක් 

වරප්රසාද තිශබනවා. නමුේ, අනික් අයට හිරිහැර කරන්න වරප්රසාද 

නැහැ. ශපොලීසිශේ නිලධාරින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ආවා. 

ඒ අය ආශේ කථානායකතුමාශේ ඉල්ලීම මතයි. ඔවුන් ආශේ 

නීතිය ආරක්ෂා කරන්නයි; නීතිය ක්රියාේමක කරන්නයි. ඒ අයට 

හිරිහැර කළා; අවලාද කළා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරු ඒ සමහර අයට පහර දුන්නා; කම්මුල් පහර දුන්නා. 

ශම්ක අපි සම්පූර්ණශයන්ම ශහළා දැකිය යුතුයි. පාර්ලිශම්න්තුව 

ඇතුශළේ හිටියේ රශේ නීතිය ක්රියාේමක ශවනවා. වරප්රසාදවලින් 

රශේ නීතිය අක්රිය ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ශවනුශවන් 

ශපොලීසියේ, ඒ වාශේම රශේ නීතියේ ක්රියාේමක විය යුතුයි. 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ශකශනකු වුණාය කියා රශේ නීතියට ඉහළින් 

ශනොශවයි අපි ඉන්ශන්. අපි හැශමෝම රශේ නීතියට යටේ ශවන්න 

ඕනෑ. ඒ නිසා රශේ නීතිය ක්රියාේමක විය යුතුයි. ඒ පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන්ට පරීක්ෂණයක් තිශබනවාය කියා මම දන්නවා.  

නමුේ, එම මන්ත්රීවරු අේ අයිංගුවට ශගන නීතියට යටේ කරන්න 

ඕනෑ.   

ඒ සිේධිය අශේ ඇස්වලින් දැක්කා. ශම් රශේ ජනතාව එය 

රූපවාහිනිශයන් දැක්කා; සමාජ ජාල හරහා දැක්කා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන රාජය ශේශපොළ විනා  කරන ආකාරය 

හැශමෝම දැක්කා. ඒ වාශේම, මයිශක්රෝශෆෝන්, විදයුේ ක්රමයට 

ඡන්දය ගැනීශම්දි පාවිච්චි කරන යන්ර යනාදී ශේවල් විනා  කරන 

ආකාරයේ සියලුශදනාම දැක්කා. සාමානය පුේගලශයක් 

වාහනයක් එළවනශකොට ලයිේ කණුවක හැපුනේ එය ශපොලීසියට 

දන්වන්න ඕනෑ. ඒ ලයිේ කණුවට වුණු හානිය ශවනුශවන් ඒ 

පුරවැසියා -ඒ රියැදුරා- ගිහින් මුදලක් ශගවන්න ඕනෑ; දුවවමක් 

විඳින්න ඕනෑ. ඒ නිසා, පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිේ, මහජන ශේපළ 

විනා  කරන එකටේ දුවවමක් තිශබන්න ඕනෑ, ඒකටේ ශවනම 

විශ ේෂ නීතියක් තිශබනවාය කියන එක අපි අපිම මතක් කර 

ගන්න ඕනෑ. විශ ේෂ නීතියක් නැහැ. රාජය ශේපළවලට හානි 

කශළොේ, නීතිය ක්රියාේමක ශවන්න ඕනෑ. ශපොේ පේ ආයුධයක් 

කරශගන, ශපොේ පේවලින් ගහනවා අපි දැක්කා. ශපොේ පේ 

ආයුධයක් කර ගේතා. ගුරුවරශයකුශේ, ආචාර්යවරශයකුශේ,- 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් තිශබනවා. 

 
ගුණ ඉරාන් වික්රමරේන මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගුරුවරශයකුශේ, ආචාර්යවරශයකුශේ, මහාචාර්යවරශයකුශේ 

ශේ නයක් අහපු නැති සමහර අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටිනවා 

ශවන්න පුුතවන්; ශපොතක් පතක් ශනොකියවපු අය සිටිනවා ශවන්න 

පුුතවන්. නමුේ අශගෞරව කරන්න එපා. ඒ අයශේ දරුවනුේ ශපොේ 

පේ කියවනවා. අලුේ පරපුරක් ශම් රශේ සිටිනවා. ශදමේපියන්ට 

වයා උගේ පරපුරක් සිටිනවා. ඒ අයේ ශපොේ පේ කියවනවා. අපි 

ඒ අයට අනුකම්පා කළ යුතුයි. අනුකම්පා කළේ, නීතිය ක්රියාේමක 

කරන්න ඕනෑ කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ. ඇශේ හයිශයන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පාර්ලිශම්න්තුවක් ශගන යන්න බැහැ. ශමොශළේ හයිශයන් තමයි 

පාර්ලිශම්න්තුවක් ශගන යන්න ඕනෑ. අපි ශම් ශේ කරන්න ඕනෑ. 

දුවවම් ශදන්න ඕනෑ අයට අනිවාර්යශයන්ම දුවවම් දිය යුතුයි. 

රජයක් නැහැ. ඇයි ශම් ශේ කරන්ශන්? රාජපක්ෂවරුන්ට නඩු 

පවරා තිශබන නිසා. ඒ කරපු වැරදිවලට,  ාතනවලට, 

අතුරුදහන්වීම්වලට සුදු වෑන් එවලා මිනිසුන්ව අරශගන ගිය ඒවාට, 

ශහොරකම් කරපු ඒවාට, මුදල් පරිහරණය පිළිබඳව නඩු පවරා 

තිශබනවා. ඒ නඩු ප්රමාද ශවලා, ප්රමාද ශවලා, දැන් ඒ නඩු විභාග 

කර, ීරරණ ශදන්න අවස්ථාව පැමිණ තිශබනවා. ඒ වාශේම 

දූෂණයට විරුේධව නඩු පවරන්න  පාර්ලිශම්න්තුශවන් අලුේ උසාවි 

සම්මත කරලා, ඒ උසාවිේ ක්රියාේමක ශවමින් යනවා. ඒ නිසා 

තමයි ශම් ක්රියාශේ ශයදුශණ් කියන එක සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කථා කරනශකොට, එතුමා අශේ 

ආණ්ඩුශේේ වැරදි, අඩුපාඩු ශපන්වා දුන්නා. අශේ ආණ්ඩුශේේ 

අඩුපාඩු තිබුණා කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. නමුේ මම 

ශමතැනදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ, රාජපක්ෂ රජශේ චූදිතයන් 

ආරක්ෂා කළා කියා එතුමා ශචෝදනාවක් කළා. එශහම කරලා 

තිශබනවා නම්, ඒ අයට විරුේධවේ ක්රියා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම 

මුදල් ශහොරකම් කර  තිශබනවා නම්, දූෂණ ශචෝදනා තිශබනවා 

නම්, ඒ අයට විරුේධවේ ක්රියා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම 

බැඳුම්කරය ගැන ුතඟක් කථාවක් තිබිලා තිශබනවා. බැඳුම්කරය 

හරහාේ වරදක් ශවලා තිශබනවා නම්, ඒ අයට විරුේධවේ ක්රියා 

කරන්න ඕනෑ. මම නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශවන් ඉල්ලනවා ඒ 

නඩු ඉස්සරහට ශගශනන්න, ඒ නඩු ඉස්සරහට දමන්න කියා. 

නැේනම් රශේ මතයක් ඇති කරනවා, අපි ඒවා යට ගහශගන 

සිටිනවා කියා. අපි ඒවා යට ගහන්ශන් නැහැ. නඩු පවරන්න කියා  

නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශවන් අපි ඉල්ලනවා. අඩුපාඩුවක් 

තිශබනවා නම්, ඒ වරද හදාශගන ඉදිරියට යන්න තමයි අශේ රජය 

වෑයම් කරන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන් 
කරනවා. නමුේ මම ආර්ථිකය ගැන ඉක්මනට වචනයක් කියන්න 
කැමැතියි. ශම් වුණු වරද නිසා ආර්ථිකයට වි ාල බලපෑමක් ශවලා 
තිශබනවා. මම දන්නවා, මිංගල සමරවීර ඇමතිතුමා විසර්ජන 
පනේ ශකුවම්පතක් ඉදිරිපේ කළා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපේ 
කළ විසර්ජන පනේ ශකුවම්පත තිශබනවා. ඉක්මනට ශම් ප්ර ්නය 
විසඳා ගේශතොේ අපට පුුතවන්,- අද පැහැදිලි ශවයි 
ජනාධිපතිතුමාට, එතුමා පේ කරපු ඒ රජයට බුතතරයක් නැහැ 
කියන එක. නමින්ම ඒක පැහැදිලි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා දැන් 
ජනාධිපතිතුමාට පුුතවන් නව අගමැති ශකශනකුේ, ආණ්ඩුවකුේ 
පේ කරලා, නැවතේ ඒක ඉස්සරහට ශගන යන්න. විසර්ජන පනේ 
ශකුවම්පත ඉදිරිපේ කර  තිශබනවා. ශම්ක ඉක්මනට කශළොේ, 
ශදසැම්බර් මාසශේ 10 වනදා වනශකොට මිංගල සමරවීර මුදල් 
ඇමතිතුමාට අය වැය කථාව ඉදිරිපේ කරන්න පුුතවන් වනවා. 
ශදවන වර කියවීශම් සහ කාරක සභා අවස්ථාශේ විවාදශයන් පසුව 
ජනවාරි 12 වනදා වනශකොට අපට පුුතවන් වනවා, අය වැය සම්මත 
කර ගන්න. ඒක කශළොේ "ආර්ථික අර්බුදය" කියන ප්ර ්නය අවම 
කර ගන්නට අපට පුුතවන්. විසර්ජන පනේ ශකුවම්පත දැක්ශකොේ 
ශපශන්වි, විශ ේෂශයන්ම කෘෂිකර්මයට ශවන් කරන ප්රතිපාදන 
සියයට 160කින් වැඩි කර තිශබනවා; ශවන් කර තිශබනවා. ඇයි, 
ඒක කර  තිශබන්ශන්? ශපොශහොර සහනාධාරය විතරක් ශනොශවයි. 
ශේ, රබර්, ශපොල්, කුරුඳු සියල්ලටම ශවන් කර තිශබනවා. ඒ 
වාශේම මසුන් අල්ලන- ශම් රට දූපතක්. මසුන් අල්ලන වි ාල 
ජනගහනයක් සිටිනවා. ශම් රට වශේම ඒ අය සිටිනවා. ඒ 
තාේතලා, ඒ පරපුර සාමානයශයන් ඒක රැකියාවක් හැටියට කශළේ; 
පිටට ගිහිල්ලා මාුත අරශගන ඇවිල්ලා, රෑට අවදානශමන් ඉඳලා 
ඒක විකුණන එක. නමුේ ශම් අය වැය කථාව තුළදී එතුමා ඊළඟ 
පරම්පරාව වයාපාරිකයන් ශලසට පරිවර්තනය කරන්න ක්රියා කර 
තිශබනවා.  

රෑට ශපොඩි ශබෝේුවශේ ගිහිල්ලා කුේපි ලාම්පු එළිශයන් මාුත 

අල්ලාශගන එන්න  ශනොශවයි. රජශේ දායකේවශයන් බුතදින 

යාරා ලබා දීම එතුමාශේ ශයෝජනා තුළ තිශබනවා. රැකියා තිශබන 

වයාපාරිකයන් ඇති කරන්න එතුමා ශයෝජනා කර තිශබනවා. මට 

අධයාපනය ගැන කථා කරන්න පුුතවන්, ශසෞඛ්යය ගැන කථා 

කරන්න පුුතවන්. නමුේ මම මශේ කථාව අවසාන කරනවා.  

අපි දන්නවා, අද  විශ ේෂශයන්ම පිට රටවල ඉදිකිරීම් 

ක්ශෂේරශේ සිටින වයාපාරිකයන් ඇවිල්ලා -ඒ අය- ඉදිකිරීම් 

කරශගන යන බව. පිට රට ශසේවකයින් ශම් රටට ශගශනනවා. අපි 

තරගකාරීේවයට විරුේධ නැහැ. තරගකාරී ශවන්න ඕනෑ, ශේශීය 

කර්මාන්ත. එශහම තමයි අපිට ශලෝකය ජය්හණය කරන්න 

පුුතවන්. නමුේ අසාධාරණ තරගකාරීේවයට අපි විරුේධයි. අශේ 

රශේ කම්කරුවන්ව ආරක්ෂා කරන්න නීති රීති තිශබනවා. 

කම්කරුවන් ආරක්ෂා කරන්න EPF and ETF අනිවාර්යශයන්ම 

ශගවන්න ඕනෑ. නමුේ සමහර රටවල් ඉදිකිරීම් ක්ශෂේරශේ 

වයාපාර සඳහා සිරකරුවන් ශගශනනවා. ඒ වාශේම ඒ අය 

කම්කරුවන් ආරක්ෂා කරන්ශන් නැති නිසා, ශබොශහොම අඩු 

මේටශම් ශේතන තමයි ශගවන්ශන්. ඒ අය ඇවිල්ලා ශකොන්රාේතු 

ලබා ගන්නවා. අසාධාරණ ශලස ශම් රශේ ශටන්යර් ඉල්ලනවා 

නම්, ඒක අපි නතර කරනවා. අපි ඒ සඳහා බැඳී සිටිනවා. අශේ 

ශේශීය කර්මාන්ත අපි ආරක්ෂා කරනවා.  

අපිට අය වැය කථාව ඉදිරිපේ කරන්න අවස්ථාවක් දුන්ශන් 

නැහැ. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම වි ්වාස කරනවා 

ජනාධිපතිතුමා ශමම කටයුතු ඉක්මනට ක්රියාේමක කශළොේ අපිට 

ශදසැම්බර් මාසශේ 10 වැනි දා ශවනශකොට අය වැය කථාවේ 

ඉදිරිපේ කර, ර ශේ ශම් ඇති වුණු වි ාල ප්ර ්නය විසඳලා ශම් ර ට 

ඉදිරියට ශගනියන්න නැවතේ අවස්ථාවක් ලැශබයි කියා. 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබොශහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මහතා. 

 

[අ.භා.1.14] 
 

ගුණ එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு எட்வட் குைரசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා 

දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. සාමානයශයන් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මට කථා කරන්න වැඩිය අවස්ථාවක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ වාශේම මම වැඩිය කථා කරන ශකශනක් 

ශනොශවයි. නමුේ ඉතාම වැදගේ අවස්ථාවක් ශවනුශවන් ගරු 

විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමා ශගනා ශම් ශයෝජනාව ශවනුශවන් කථා 

කිරීමට මට ඉතාම දැඩි අව යතාවක් තිශබන නිසායි, මා ශපනී 

සිටිශේ. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපිට 2015 ජනවාරි 08 

වැනි දා ශම් රශේ අලුේ ජනාධිපති ශකශනක් පේ කරන්න සිේධ 

වුශණ්, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට තව අවුරුදු ශදකක කාලයක් 

තිබියදීයි. ඒ අවුරුදු ශදකක කාලශේදී රට තුළ කටයුතු කරන්න 

බැරි බව ඔුත ශේරුම් ගේතා. ඒ නිසා ඔුත අමුතු විධියකට රශේ 

ශපනී සිටින්නට, කැපී ශප නිලා ඡන්ද අරශගන එන්නට තමයි 

සූදානම් වුශණ්. ඔුතම දන්නවා, ශම් රට තිබුණු තේේවය 

ශමොකක්ද කියා. ශම් ර ට ආර්ථික ව ශයන් සහ හැම පැේශතන්ම 
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ඉතාම දූෂිත තේේවයකට පේ ශවලා තමයි තිබුශණ්. ඒ නිසා අපි 

අලුේ ජනාධිපති ශකශනක් පේ කරගේශේ, ශම් සියලු අභිශයෝග 

හමුශේයි. විශ ේෂශයන්ම එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ අයශගන් 

සියයට 90ක්-95ක් පමණ ශම්කට දායක ශවලා තිශබනවා. ශම් 

රශේ ඉන්නා අය ශේ පාලන පක්ෂ ශේදයකින් ශතොරව තමයි ශම් 

රටට ජනාධිපති ශකශනක් පේ කර ගේශේ.  එශසේ පේ කර 

ගේශේ, ශම් රශේ ශදශකෝටියක් පමණ වන සමස්ත ජනතාවශේ 

ප්ර ්නවලට රටක් හැටියට,  ආණ්ඩුවක් හැටියට විසඳුම් ලබා 

ශදන්නයි. එශහම නැතුව ශවන් ශවන් ව ශයන් මන්ත්රීවරුන්ට 

වාහන permit ගන්න, ශහොරකම් කරන්න එශහම නැේනම් ශම් 

රශේ ධනය සූරාශගන කන්න ශහෝ අල්ලස් ගන්න ශනොශවයි ශම්ක 

කශළේ; අපි වාශේ පුිංචි මන්ත්රීවරුන් ශම්වාට පේ වුශණ්. 

අපි 2000දී පේ වුණු මන්ත්රීවරුන් විධියට 2010 වනතුරු සිටියා. 

2010දී අපි පැරදිලා ආශයේ 2015දී ආවා. 2011දී මම ප්රාශේශීය 

සභාවට ඉල්ලුවා. 2014දී මම පළාේ සභාවට ඉල්ලලා ආවා. 

ශේ පාලනය ශවනුශවන්, මිනිසුන් ශවනුශවන් ශපොශළොශේ පය 

ගසා ඉන්නා මිනිසුන් හැටියට, මිනිසුන් ශවනුශවන් ශේ පාලනය 

කරන අය හැටියට අශේ ශබල්ල ශනොශවයි, අශේ සමස්ත 

පරම්පරාව, අශේ දූ දරුශවෝ පවා මැරුවේ අපි ශම් රට ශබ්රා 

ගන්නවා කියා හිතාශගනයි, එදා -2015 ජනවාරි 08 වැනි දා- ශම් 

ඡන්දය ශවනුශවන් ඉදිරිපේ ශවලා අපි අලුේ ජනාධිපති ශකශනක් 

පේ කරගේශේ. හැබැයි, අභිශයෝග තිශබන බව අපි දන්නවා. අශේ 

එක්සේ ජාතික පක්ෂය ශමශතක් කල් ඉතිහාසශේ ශම් රශේ විවිධ 

අභිශයෝග දිනුවා වාශේ ඒ අභිශයෝග පරාජය කරගන්න හැකි බවට 

අපට දැඩි වි ්වාසයක් තිබුණා. අශේ පක්ෂ නායකතුමා -ගරු රනිල් 

වික්රමසිිංහ මැතිතුමා- සහ අශේ කණ්යායම්වලට එකතු ශවලා ශම් 

රට දිනා ගන්න හැකි බවට, ශම් රශේ තිශබන සියලු අභිශයෝග දිනා 

ගන්න හැකි බවට අපට වි ්වාසයක් තිබුණා. නමුේ අපිට අවුරුදු 

තුනක් යනතුරු එශසේ කරන්නට ඉයකයක් ලැබුශණ් නැහැ. රශේ 

ජනතාව අපව ඈේ කළා, වැය කශළේ නැහැ කිේවා. ඒ නිසා ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි පියවශරන් පියවර ශම් රශේ 

ආර්ථිකය හදාශගන ණයතුරුස් ශගවා ශගන ඉදිරියට එේදී -අපි 

හරියටම ශම් රට යම් තැනකට ශගශනන්න හදේදී- තමයි ශම් 

ආණ්ඩුව විසුරුවා ශම් අලුේ අගමැති ශකශනක් පේ කරනවාය 

කියා ඉතාම පහේ ශදයක් කශළේ. ශම් රශේ ජනතාවශේ ඡන්දය 

ගැන කිසිම වගවිභාගයක් නැතුව ජනාධිපතිතුමා ශම් කරපු කාර්යය 

නිසා අද රට අස්ථාවර ශවලා තිශබනවා. ශම් අස්ථාවර වීම තුළ 

අපට අවුරුදු 50කින්වේ, 100කින්වේ ආශයේ රට ඉස්සරහට 

ගන්න බැරි මේටමට පේ වුණා. ඒක කවුරුේ දන්නා කාරණයක්.  

අපි "ගම්ශපරළිය" නමින් ශම් රශේ විවිධ සිංවර්ධන වයාපෘති 

ශගන ඒමට කටයුතු කළා. සියලු පාසල්, උසස් අධයාපන ආයතන 

දියුණු කරන්න කටයුතු කළා. මම ඉශගන ගේත මිනුවන්ශගොය 

මධය මහා විදයාලය දියුණු කරන්න අධයාපන අමාතයාිං ශයන් 

රුපියල් ලක්ෂ 1,000ක් පාස් කර ගේතා. ඒ මුදල් අපට ගන්න 

ශනොශවයි, පාස් කර ගේශේ. ඒ මුදල්වලින් එම පාසල දියුණු 

කරන්න කටයුතු කළා. මීට ශපර ඒ පාසල දිහා කවුරුවේ බැලුශේ 

නැහැ, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ලිංකාව වශේම හැම 

මන්ත්රීවරයකුම ශම් කටයුේත කළා. එශහම කටයුතු කරශගන 

එේදීයි අපි එදා පේ කරගේත ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුව විසුරුවා 

හරින්න කටයුතු කශළේ. මම  කාටවේ ඇඟිල්ල දිගු කර ශචෝදනා 

කරන්න, අපහාස, උපහාස කරන්න සූදානම් වන්ශන් නැහැ. ශම් 

මන්ත්රීවරුන් 225 ශදනාශගන් ශබොශහොමයක් අශේ මිතුරන්. ඒ 

අයේ එක්ක අපි ශහොඳින් ඉන්නවා.  නමුේ, අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පේ වුණු අරමුණ ගැනයි මා ශම් කථා කරන්ශන්. 

රශේ ඉන්න ශදශකෝටියක් ජනතාවටම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වාඩි 

ශවන්න බැරි නිසයි 225ශදනකු ශතෝරා පේකර එවා තිශබන්ශන්. 

ඒ 225 ශදනා අතර අඩු වැඩි ව ශයන් වැරදි කරන අය, ශහොඳ වැය 

කරන අය, වයාේ ශහොඳින් ශසේවය කරන අය, බුේධිමේ අය, උගේ 

අය ශබොශහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. නමුේ, අප සියලු ශදනාශේ අරමුණ 

විය යුේශේ ශම් රට සිංවර්ධනය කරන්න; දියුණු කරන්න කටයුතු 

කිරීමයි. ඒ කාර්යය කිරීම සඳහා, අපි භාර ගේත රජය, අපට 

ලැබුණු රජය, දුෂ්කරතා  තිබුණු රජය යම් තේේවයකට 

ශගශනන්න හදේදී තමයි අද අපට ශමවැනි කය ඉමක්, බාධාවක් 

ඇති වුශණ්. ශම්ක එතරම් ශහොඳ ශදයක් ශනොශවයි. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට මම 2000 වසශර් පේ ශවලා ආවේ 2000 වසර 

ඉවර ශවේදිම මට මන්ත්රීකම නැතිව ගියා. ශමොකද, හිටපු 

ජනාධිපතිවරයා ඒ පැවැති ආණ්ඩුව විසිරුවා හැරියා. ඊට පස්ශසේ 

අපි 2001 ආණ්ඩුව අරශගන අවුරුදු ශදකක්, තුනක් ඉන්න හම්බ 

වුශණ් නැහැ, ආණ්ඩුව විසුරුවා හැරියා. ශම් රශේ ජනතාවශගන් 

අපි ඡන්දය ඉල්ලුශේ අවුරුදු 5ක් වැය කරන්නයි. මම ශම් 

කියන්ශන් මට ශපෞේගලිකව සිේධ වුණු ශදය. ඒ ඒ ආණ්ඩුවලදී  

ශම් ශේ සිදු වුණු තව ශගොයක් අය ඉන්නවා. 

 ඊළඟට, 2015 අපි ආණ්ඩු බලය ගේතාම දැන් නැවතේ විවිධ 

ශේවල් කරලා ආණ්ඩුව විසුරුවා හරින්න කටයුතු කිරිම තුළ අශේ 
ක්රියාකාරකම් අයාළ කර තිශබනවා. කාටවේ අපට විරුේධව 

ඇඟිල්ල දිගු කරන්න පුුතවන්ද, මන්ත්රීවරුන් හැටියට අපි අසවල් 

වැරැේද කළාය, අසවල් ශචෝදනාව තිශබනවාය, අසවල් දූෂිත වැශඩ් 

කළාය, අසවල් පගාව ඉල්ලුවාය කියලා? අපට විරුේධව ඒ කිසි 

ශදයක් කියන්න පුුතවන්ද? අපි හැම ශවලාශේම අශේ ගම්වලට 

ගිහිල්ලා අපට ඡන්දය දුන්නු මිනිසුන්ශේ දුක් ගැනවිලි ශසොයා 

බලන්ශන්, මළ ශගදර, මඟුල් ශගදර ඇතුුත හැම ශදයකටම අපි 

සහභාගි ශවන්ශන් ඒ මිනිසුන්ශේ ඕනෑ එපාකම් පිරිමසා, ඒ 

මිනිසුන් සතුටින් තියලා, සැනසිල්ශල් ඉන්න පුුතවන් වාතාවරණය 

හදන්නයි. අපි  ඉතාම අස්ථාවර තේේවයක තිබුණු ආණ්ඩුවක් 

භාරශගන තිබියදී තමයි වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුව 

විසුරුවා හරින්න කටයුතු කශළේ.  දැන් අද ශපන්වා දුන්නා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බුතතරය තිශබන්ශන් කාටද කියලා. ඒ නිසා 

එතුමාට යුතුකමක් තිශබනවා, ශම් අපරාධයට තවේ ඉය ශදන්ශන් 

නැතිව, නැවත වතාවක් කැබිනේ එක කැඳවා, අලුේ කැබිනේ එක 

පේ කරලා අශේ අගමැතිතුමා නැවත වතාවක් ස්ථාවරව පේ 

කරලා ශම් කටයුතු ඉදිරියට අරශගන යන්න. ඒ කාරණය තමයි  

අපි විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්ශන්.  

රටක ආණ්ඩුවක් ශවනස් කරන්න ජනාධිපතිතුමාට අවස්ථා 

කිහිපයයි තිශබන්ශන්.  රාජාසන කථාව පැරැේදුශවොේ,  විසර්ජන 

පනේ ශකුවම්පත එශහම නැේනම් අය වැය පැරැදුශණොේ, 

අ්ාමාතයවරයා ඉල්ලා අස් වුශණොේ එශහම නැේනම් වි ්වාස 

භිංගයකින් පැරදුශණොේ එවැනි අවස්ථාවලදීයි එශසේ කරන්න 

පුුතවන්. නමුේ, දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය 

යටශේ, ශම් කිසිදු ශදයක් සිදු වුණේ,    අවුරුදු හතරහමාරක් 

යනතුරු ආණ්ඩුව විසුරුවා හරින්න බැහැ. මම නීතිෙයකු 

ශනොශවයි. නමුේ, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳශගන ආණ්ඩුක්රම  

වයවස්ථාව, ශම් නීති ශපොේ කියවේදී  ඒවාශේ සඳහන් ශවලා 

තිබුශණ් එශහමයි. නමුේ, ඒ කිසිවකටේ හිස ශනොනමා ශම් කළ 

කටයුේත ඉතාම පහේ කටයුේතක් හැටියට මම දකිනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවේ 

එක්ක පියවශරන් පියවර ඉස්සරහට එන්ශන් මිනිසුන්ශේ දියුණුව, 

විනයගරුක බව සහ ශිෂ්ට සම්පන්න බවයි.  අපි ශගෝරවාදී 

මිනිසුන් හැටියට ශනොසිට දිශනන් දින දියුණු මිනිසුන් හැටියට 

රටට ගැළශපන, රට දියුණු කරන,  ශිෂ්ට සම්පන්න මිනිසුන් බවට 

පේ කරන, විනයගරුක මිනිසුන් බවට පේ කරන ක්රමශේදශේ එක 

අිංගයක් තමයි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව කියන්ශන්. අපි  ඒ 

වයවස්ථාව සම්මත කර ගන්ශන් මහජනතාව පේ කර ගේ මහජන 

නිශයෝජිතයන්ශගනුයි.  ඒ මහජන නිශයෝජිතයන් 225 ශදනා එකතු 

ශවලා සම්මත කරශගන ශගනාපු ශම් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට 

රශේ ප්රධානියා ගරු කරන්ශන් නැේනම්, හිස නමන්ශන් නැේනම් 
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එය,  අර මා සඳහන් කළ ශිෂ්ට සම්පන්නභාවයට, ඒ විනයගරුක 

භාවයට හිස ශනොනැමීමක් හැටියටයි අපි දකින්ශන්. එශහම නම් 

එතුමා අශිෂ්ට ක්රියාවකුයි කරන්ශන්. ඒ නිසා අපි අශේ ඡන්දශයන් 

පේ කරපු ගරු ජනාධිපතිතුමාශගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, 

එක කාරණයක්.  අද අපි ශපන්වා දුන්නා, එතුමාශේ කැමැේතට 

අකැමැති, එතුමා කරපු ශදයට අකැමැති, එතුමාශේ කටයුතුවලට 

අකැමැති අය 121 ශදනකු ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න බව.  ඒ 

නිසා කරුණාකර, ශපර තිබූ පරිදි- 

 

ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
 

අනතුුණව ගුණ නිනයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනනයන් 
ඉවේ වූනයන්, ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 

ගුණ එඩ්වඩ් ගුණනසේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு எட்வட் குைரசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අස්ථාවර කරපු ශම් 

තේේවය කරුණාකරලා ශවනස් කරලා, අපි ශගනා සිංවර්ධන 

ක්රියාදාමයන් හැම එකක්ම  නැවත වතාවක් හරිහැටි ක්රියාේමක 

කරන්න මනුෂයේවශේ නාමශයන්, ශදවියන්ශේ නාමශයන්  

කටයුතු කරන්නය කියා මා ජනාධිපතිතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. එශහම නැතුව ඔබතුමා ගැන විශේචනය කරන්නවේ, 

අනික් පැේශේ සිටි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ගැන 

ශචෝදනා කරන්නවේ අපට අව යතාවක් නැහැ. ශම් රශේ අහිිංසක, 

දුේපේ මිනිසුන්ශේ ඡන්දශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පේ වුණු අය 

කරපු ශදයින් ඒ මිනිස්සු ඉතාම අසරණ තේේවයට පේශවලා 

තිශබනවා; අද පක්ෂ, පාට ශේදයකින් ශතොරව එයට  ාප කරනවා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් කටයුේත කරපු අයට 

ඔබතුමා මාර්ගශයන් ශම් කාරණය මා දැනුම් ශදනවා. ශමම 

තේේවය ශවනස් කරලා, හරිහමන් තැනට ශගශනන්න හැකි 

තැනකට අපි කටයුතු  හදා තිශබනවා. අද ඡන්දය විමසුවා; 

ඡන්දශයන් ප්රතිලල ශපන්නුවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, දැන් 

ඔබතුමාට තිශබන්ශන්, එදා ශසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ශසේ ඉදිරිපිට 

දුන් දිවුරුම අනුව ප්රජාතන්රවාදී නායකයකු හැටියට කටයුතු 

කරන්නයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද ශම් ශවේදී ශම් රටට 

සුුතශවන් ශහෝ අහිමි වුණු ශේවල් ශකොපමණද කියා බලන්න. IMF 

funding worth of US Dollars 1.85 billion has been stopped.  

USA funding worth of US Dollars 490 million and Japanese 

funding worth of US Dollars 1.4 billion have been stopped. 

Investment taken out from the Sri Lankan share market is Rs. 

30 billion. එතශකොට අපට බිලියන 100ක පමණ අඩු වීමක් ඇති 

ශවමින් යනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අශේ tourism industry එක ගැන 

බලන්න. මා ජීවේවන මීගමුව ප්රශේ ශේ සිංචාරක වයාපාරශයන් 

ජීවේ වන්නන්ශේ සියලුම සිංචාරක ඇණවුම් අද cancel ශවලා 

තිශබනවා. ශයිංගු උවදුර නිසා පසුගිය අවුරුේශේ ශම් ශදයම සිේධ 

වුණා. ඊට එහා ගිය වසිංගතයක් අද නැවත වතාවක් ශමයින් ඇති 

වුණා. There is a high risk of losing the GSP Plus. Human 

rights පිළිබඳව අශේ රටට නැවත වතාවක් බලපෑමක් ඇති 

ශවනවා. ශම් අනුව ශම් රශේ ජීවේවන ලාිංකිකයන් හැටියට අපට 

අද දරන්න බැරි වි ාල පාඩුවක් ඇතිශවලා තිශබනවා. ඔබතුමා 

දන්නවා,  එශහම තේේවයක් ඇති වුණාම, "ශම් ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමාශේ මිනිසුන්, ශම් මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ මිනිසුන්, ශම් රනිල් වික්රමසිිංහ අගමැතිතුමාශේ 

මිනිසුන්" කියලා ශනොශවයි, සමස්ත රශේ ජනතාවටම පාඩුවක් 

සිේධ වන්ශන් කියලා. ශමය ඒ මිනිසුන්ශේ ආර්ථිකයට සිේධ වන 

පාඩුවක්. අධයාපනික ව ශයන් ශමය වි ාල පාඩුවක්. ලබන 

ශදසැම්බර් මාසශේ දරුවන්ශේ විභාගයක් තිශබනවා. ශම් හැම 

ශදයකටම  ශම්  රශේ අස්ථාවරභාවය ඉතාම දැඩි ශලස 

බලපානවා, ගරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි. හරිහමන් 

නායකශයෝ ශම්වා ගැනයි බලන්න ඕනෑ. රටකට නායකයන් පේ 

කරන්ශන් ශපෞේගලිකව එක් ශකනකුශේ, ශදශදනකුශේ 

අව යතාව පිරිමහන්න ශනොශවයි. ශම් රට කරන නායකයන් පේ 

කශළේ වි ාල බලාශපොශරොේතු ඇතිවයි. ශම් නායකයා පේ කශළේ 

මීටේ වයා එහා ගිහින් තිබුණු ශම් රශේ සමස්ත දූෂිත ක්රියා 

නවේවා ශම් රශේ මිනිසුන්ට හැම ශදයක්ම හරියාකාරව, 

නිසියාකාරව, සාධාරණව ඉෂ්ට කරන්නයි. එය සහමුලින්ම, 

එශහමපිටින්ම කයා දැම්මාම ශමොන තරම්  ාපයක්ද, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි?  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මා දිහා බලන්ශන් 

මට ශවන් කර තිශබන කාලය අවසන්ශවලා තිශබන නිසා කියලා 

මට ශේශරනවා. අවසාන ව ශයනුේ මා කියනවා, අද නිල 

ව ශයන් ඡන්දය විමසීශමන් පසුව මන්ත්රීවරුන් 121ශදශනක් 

ඡන්දය ප්රකා  කිරීශමන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ තේේවය ශපන්වා 

දුන්නාය කියලා. මීට ශපර කළ ඡන්ද විමසීම ඒ ශගොල්ශලෝ 

පිළිගන්ශන් නැහැයි කිේවා. එය ශනොපිළිගන්න විධියක් නැහැ. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාේ, මමේ ඇතුුතව ශම් 

හැම ශකශනක්ම දන්නවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වැඩිශයන්ම 

කරන්ශන් “Aye” කියලා, හඬින් ඡන්දය විමසන එකයි කියලා. 

ඒක පිළිගන්ශන් නැති නිසා ශම් කරන සියලු ශේ ශවනුශවන් 

මන්ත්රීවරුන් 121ශදනකු ශපනී සිටින බව අද ශපන්වා දුන්නා. අද 

ඒක හරිහැටි දැකලා, එදා 2015 ජනවාරි 08වන දා ශම් රශේ 

සමස්ත ජනතාව එකතුශවලා ජනාධිපතිතුමා පේ කර ගැනීශමන් 

ඇති කර ගේ ඒ බලාශපොශරොේතුව කරුණාකරලා ඉෂ්ට කරන්න 

කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මශේ කථාව නිමා කරනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ඊළඟට, ගරු ශසල්වම් අගයක්කලනාදන් මහතා. 

 
[பி.ப. 1.27] 

 

ගුණ නසල්වම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා (නිනයෝජය 

කාරක සභාපතිතුමා) 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன் - குழுக்களின் பிரதித் 

தவிசொளர்) 

(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) 
தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கரள, இந்த 

ஒத்திமவப்புரவமளப் பிரரரமை சம்பந்தைொக இங்கு பலர் 
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பல்ரவறு கருத்துக்கமளச் தசொன்னொர்கள். கடந்த 15ஆம், 

16ஆம் திகதிகளில் இப்பொரொளுைன்றத்தில் நடந்த வன்முமற 

சம்பந்தைொகக் கருத்துத் ததொிவிக்கரவண்டிய கடமை எனக்கு 

இருக்கிறததன்றபடியொல், இந்த ஒத்திமவப்புப் பிரரரமை 

ததொடர்பொன விவொதத்தின்ரபொது, அதற்கொகக் குறிப்பிட்ட சில 

நிைிடங்கமளப் பயன்படுத்துவதற்கு அனுைதிக்க ரவண்டு 

தைனக் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

உண்மையிரல இச்சமபயொனது இந்த நொட்டிரல ைிக 

முக்கியைொன ஒரு சமபயொகும். இந்த உயொிய சமபயிரல 

சபொநொயகர் எனப்படுபவர், ைிக முக்கிய பதவிமய 

வகிக்கின்றொர். அதுைொத்திரைன்றி, உயர் தன்மை தகொண்ட ஒரு 

பதவியொகவும் அது இருக்கின்றது. சனொதிபதி, பிரதைர், 

சபொநொயகர் என்ற ஒழுங்கின் அடிப்பமடயிரலதொன் இந்த நொடு 
தசயற்படுகின்றது. கடந்த 15ஆம் திகதி சபொநொயகொின் 

தமலமையிரல நொடொளுைன்றம் கூடியரபொது, அவரது 

பொதுகொப்புக்குப் பங்கம் ஏற்படும் வமகயில் நொடொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் சிலர் தசயற்பட்டமையொனது உண்மையிரல 

கண்டிக்கத்தக்கது. இந்த நொட்டிரல சிவில் நிர்வொகைொனது 

தபொலிஸொொின் கடமை வழியில் இடம்தபறுகின்ற 

அரதரநரத்திரல, சமபயினுள் சபொநொயகருக்கு உறுப்பினர் 

களொல் ஏற்படுத்தப்பட்ட அபகீர்த்தியும் அவர் ைீதொன தொக்குதல் 

முயற்சியும் ைிக வன்மையொகக் கண்டிக்கப்படரவண்டியதொகும். 

அந்த ரவமளயிரல ைிகவும் பொதுகொப்பற்ற ஒரு சூழலிரல 

சபொநொயகர் இருந்தமத எண்ைி உண்மையிரல நொங்கள் 

கவமல தகொள்ளரவண்டும்.  அன்று நொன் சபொபீடத்திற்கு 

அருகிரல நின்றிருந்ரதன். சில பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

சபொநொயகருக்கு எதிரொக ைிக ரைொசைொன வொர்த்மதகமளப் 

பிரரயொகித்து அவமரத் தொக்க முமனந்தமை இந்த நொட்டுக்குப் 

பொொிய அபகீர்த்திமய ஏற்படுத்திக் தகொடுத்திருக்கிறததன்பமத 

இங்கு குறிப்பிட ரவண்டும்.  

நொடொளுைன்றக் குடும்பத்திரல நீங்களும் நொனும் சபொநொய 

கரும் பொரொளுைன்றச் தசயலொளர்களும் இருக்கின்ரறொம். 

ைக்களொல் ததொிவு தசய்யப்பட்டவர்கள்தொன் நொடொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொக இங்கு வருகின்றொர்கள். குறித்த ஒரு 

நொடொளுைன்ற உறுப்பினொின் நடத்மத சொியில்மல என்று 

தசொன்னொல், அந்த ைொவட்ட ைக்களுக்கும் அது இழுக்கொகும். 

எங்களுக்கு வொக்களித்து, எங்கமள நொடொளுைன்றத்துக்குத் 

ததொிவு தசய்து அனுப்பிய ைக்களுமடய ைொியொமதமயக் 

கொப்பொற்றரவண்டியது பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களொகிய 

எங்களது கடமையொகும். ஆனொல், இன்று தங்கமளத் ததொிவு 

தசய்த ைக்கமளத் தமலகுனிய மவத்த நிகழ்வு இந்த நொட்டிரல 

நமடதபற்றிருக்கிறது. அதமன ஒருக்கொலும் ஏற்றுக்தகொள்ள 

முடியொது.  

சபொநொயகரது கதிமரமயச் ரசதப்படுத்தியமத, சட்டப் 

புத்தகங்களொல் வீசி எறிந்து தொக்குதல் நடத்தி இன்னும் 

ரைொசைொன நிமலமைமய ஏற்படுத்தியமத 16ஆம் திகதி 

கொைக்கூடியதொக இருந்தது. இன்மறக்கு இவ்விடயம் 

தவளியிரல பலரொலும் ைிக ரைொசைொக விைர்சிக்கப்படுகிறது. 

"கமடகளிரல ைிளகொய்த்தூள் தீர்ந்துரபொய் இருக்கிறது; 

பொரொளுைன்றத்திரல ைிளகொய்த்தூள் வொங்க முடியுைொ?" என்று 

எங்களிடம் ைக்கள் ததொமலரபசியினூடொகக் ரகட்கிறொர்கள். 

"இந்த நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்கமள அமழத்து வந்து, 

அடிதடியிரல இறக்கி எங்களுமடய பிரரதசத்திரல இருக்கின்ற 

பிரச்சிமனகமளத் தீர்த்துத் தரரவண்டும்" என்று அவர்கள் 

ரகட்கின்ற அளவுக்கு ஒரு ரகவலைொன விைர்சனத்துக்கு இந்தப் 

பொரொளுைன்றம் உள்ளொகி இருக்கிறது. ஆகரவ, தகௌரவ 

பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கரள, சபொநொயகருக்கு 

இமழக்கப்பட்ட அநீதியொனது தட்டிக் ரகட்கப்பட ரவண்டும்; 

இந்த உயர் சமபயிரல ைிக ரைொசைொக வன்முமறயிரல 

ஈடுபட்டவர்கள் தண்டிக்கப்படரவண்டும். அமதவிட, இந்த 

நொடொளுைன்றத்திரல உள்ள கட்சிகளுக்கு தமலமை 

தொங்குகின்ற தமலவர்களுக்குத் தங்களுமடய கட்சிப் 

பிரதிநிதிகமளக் கட்டுப்படுத்துகின்ற கடமையும் தபொறுப்பும் 

இருக்கின்றது. அவர்கள் பொர்மவயொளர்களொக இருந்து 

சம்பந்தப்பட்ட நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளத் தட்டிக் 

தகொடுக்கின்ற வமகயிரல தசயற்படக்கூடொது என்பது 

என்னுமடய கருத்தொகும். பொரொளுைன்றச் தசயலொளர்கள் 

மூவரும் கடந்த 14ஆம், 15ஆம் திகதிகளில் ைிகவும் 

தநருக்குதலுக்கு உள்ளொன நிமலயிரலரய கொைப்பட்டொர்கள். 

அவர்கமளக் கட்டுப்படுத்திய, தநருக்குதலுக்கு உள்ளொக்கிய 

சந்தர்ப்பங்கள் இந்த நொடொளுைன்றத்திரல அரங்ரகறின. 

ஆகரவ, நொன் கூறுவது என்னதவன்றொல், இந்தச் சமபயிரல 

இனியும் இவ்வொறொன சம்பவங்கள் நமடதபறக்கூடொது 

என்பதொகும்.  

இந்த உயர் சமப  சட்டங்கமள இயற்றுகின்ற ஒரு 

சமபயொகும். ஆனொல், இன்று சட்டங்கமள இயற்றுகின்ற 

தபொறுப்பிமனயும் உயர் அந்தஸ்மதயும் தகொண்ட இந்த 

நொடொளுைன்றத்தின் பொதுகொப்பு ரகள்விக் குறியொகி 

யிருக்கின்றது. சபொநொயகர் அவர்களுக்கும் பொரொளுைன்றச் 

தசயலொளர்களுக்கும் சில நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்களொல் 

ஆபத்து ஏற்படுகின்றததன்றொல், சொதொரை ைக்களுமடய 

பொதுகொப்பு எப்படி இருக்கும் என்பமத நொம்  சற்றுச் 

சிந்தித்துப் பொர்க்க ரவண்டும். இவ்வொறு நடந்துதகொண்ட 

நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் யொரொக இருந்தொலும், எந்தக் 

கட்சிமயச் ரசொோ்ந்தவர்களொக இருந்தொலும் - ஐக்கிய ரதசிய 

கட்சியொக இருக்கலொம், ஸ்ரீ லங்கொ சுதந்திரக் கட்சியொக 

இருக்கலொம் - அவர்கள் தண்டிக்கப்பட ரவண்டும். 

ஏதனன்றொல், இங்கு ைிக ரைொசைொன வன்முமற 

இடம்தபற்றிருக்கிறது. சபொநொயகர் அவர்கமள ரநொக்கிப் 

புத்தகங்கள் எறியப்பட்டன; குப்மபக் கூமடகள் 

எறியப்பட்டன. எந்த நொட்டிலும் இடம்தபறொத, இந்த 

நொட்டுக்கு அபகீர்த்திமய தகொண்டு வருகின்ற இப்படியொன 

ரைொசைொன தசயல்கள் இடம்தபறக்கூடிய சந்தர்ப்பத்மத 

இனி ஒருக்கொலும் உருவொக்கக்கூடொது. ஆகரவ, 

சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உொிய தண்டமனமய 

வழங்குகின்றரபொதுதொன் எதிர்கொலத்தில் இவற்மறத் 

தவிர்க்கக்கூடியதொக இருக்குதைன்பமதக் கூறிக் 

தகொள்கின்ரறன். உண்மையிரலரய நடந்த சம்பவங்கமள 

நன்றொக விசொொித்து, அதற்கொன தண்டமனமயயும் 

தபற்றுக்தகொடுக்க ரவண்டும். தகௌரவ சபொநொயகர் 

அவர்கள் பக்கச்சொர்பற்ற முமறயில் தசயற்பட்டிருக்கிறொர்; 

நிமலயியற் கட்டமளயினூடொக நீதிமய நிமலநொட்டியிருக் 

கிறொர் என்பது என்னுமடய கருத்தொகும். ஆகரவ, இந்த 

உயர் சமபயிரல சபொநொயகருக்கும் பொரொளுைன்றச் 

தசயலொளர்களுக்கும் இமழக்கப்பட்ட அபகீர்த்திகமளக் 

கண்டிக்கின்ற வமகயிரல, சட்டப் புத்தகங்கள் கிழித் 

ததறியப்பட்ட சம்பவங்கமளக் கண்டிக்கின்ற வமகயிரல 

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கள் விசொரமை ரைற்தகொள்ள 

ரவண்டுதைன்று கூறிக்தகொண்டு, விமடதபறுகின்ரறன். 

நன்றி. வைக்கம். 

 
ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට, ගරු වජිර අශබ්වර්ධන මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා.1.35] 
 

ගුණ වජිර අනේවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு வஜிர அரபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ප්රථමශයන් අශේ ගරු 

කථානායකතුමාට මම ස්තුතිය පළ කරන්න ඕනෑ. රට ඉතා 

අවාසනාවන්ත තේේවයකට මුුතණ දී තිශබන ශේලාවක, පසුගිය 

දවස් 27ක කාල සීමාව තුළ ශේ බන්දු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 

සමස්ත ජාතිය ශවනුශවන් ජාතික ශමශහවරක් ඉුව කර තිශබනවා. 

එම නිසා මශේ අදහස ්ප්රකා  කිරීමට ශපර ගරු කථානායකතුමාට 

ජාතිශේ ශගෞරවයේ, ස්තුතියේ පුද කිරීමට මම කැමැතියි. 1994 

සිට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටි මහජන නිශයෝජිතශයක් හැටියට 

මශේ ජීවිතශේ මම දැකපු ඉතාම අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක් 

හැටියට ශම් අවස්ථාව හඳුන්වන්න පුුතවන්. මීට ශපර සිටි ගරු 

කථානායකවරුනුේ ශම් සභාශේ ශගෞරවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

විවිධ අවස්ථාවල ශපොලිස් නිලධාරින් ශම් සභාවට කැඳවා 

තිශබනවා. ඒ කිසිම අවස්ථාවක ශපොලිස් නිලධාරින් මුුතණ 

ශනොදුන් තේේවයකට තමයි ඔවුන් ශමවර මුුතණ දුන්ශන්. එම 

ශපොලිස් නිලධාරින් නිරායුධ ශපොලිස් නිලධාරින්. එම නිරායුධ 

ශපොලිස් නිලධාරින් ආරක්ෂක වළල්ලක් ශසේ සිටින අවස්ථාවක 

තමයි මහජන නිශයෝජිතයන් ඔවුන්ට පහර දුන්ශන්. එය සමස්ත 

ජාතියම දැක්කා. ඒ අවස්ථාශේ ප්රජාතන්රවාදය ශවනුශවන් කළ 

කැප කිරීම ශවනුශවන් සමස්ත රාජය නිලධාරින්ටේ, ශපොලිස ්

නිලධාරින්ටේ, සමස්ත ශසේවක මණ්යලයටේ ජාතිශේ 

ශගෞරවයේ, ස්තුතියේ පුද කරන්න මම කැමැතියි.   

පසුගිය 26වැනි දින ඓතිහාසික වැරැේදක් සිදු වුණා. අ්ාමාතය 

ධුරශේ පුරේපාඩුවක් ශනොමැති අවස්ථාවක වයාජ 

අ්ාමාතයවරශයක් -ශහොර අගමැතිවරශයක්- ශම් සභාවට පේ 

වුණා. වයාජ අගමැතිවරශයක් -ශහොර අගමැතිවරශයක්- පේ 

වුණාම ඉවේ කරන විධිය ශම් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 

ශකොශහේවේ සඳහන් ශවන්ශන් නැහැ, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි.  

ශහොශරන් ආවේ, වයාජ ශලස  ආවේ  එවැනි අගමැතිවරශයක් 

ඉවේ කළ යුතුව තිශබන්ශන්ේ නිතයනුූලල ක්රමයකටයි. වයාජ 

අගමැතිවරයා ඉවේ කළ යුේශේේ නීතයනුූලල ක්රමශේදයටයි. ඒ  

නීතයනුූලල ක්රමශේදයට වයාජ අ්ාමාතයවරයා ඉවේ කිරීම 

අවස්ථා ශදකකදී සිදු කරලා තිශබනවා. අ්ාමාතයවරයාට විරුේධව 

පමණක් වි ්වාසභිංග ශයෝජනාවක් ශගශනන්න බැහැ. වි ්වාසභිංග 

ශයෝජනාවක් සමස්ත අමාතය මණ්යලයට විරුේධවයි ශගශනන්න 

පුුතවන්. ඒ අනුව අපි අමාතය මණ්යලයට විරුේධව වි ්වාසභිංග 

ශයෝජනා ශදකක් ශගනැල්ලා සම්මත කළාට පස්ශසේ, 

ජනාධිපතිවරයාට නැවත ඒ ගැන වගකීමක් තිශබනවාය කියලා 

මම හිතන්ශන් නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුවටයි ඒ  වගකීම තිශබන්ශන්. 

පාර්ලිශම්න්තුව විසින් වි ්වාසභිංග ශයෝජනාවකින් ඒ රජය  

අවසන් කළාට, ඒ අගමැති අශහෝසි කළාට   -නීතයනුූලලව ඉවේ 

කළාට-  පස්ශසේ ඒ වයාජ අගමැතිවරයා නීතයනුූලල 

අගමැතිවරශයක් ශවන්ශන් නැහැ. වයාජ අගමැතිවරයා වයාජ 

අගමැතිවරශයක්මයි. වයාජ අගමැතිවරයා නීතයනුූලලව ඉවේ 

කිරීශමන්, නීතයනුූලල අගමැතිවරශයක් හිටපු බවක් 

කියැශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා නීතිශේ ශමොන තර්ක තිබුණේ  ඒ 

අගමැතිවරයා ඉවේ කළාට පසු,  සාමානය ක්රමශේදය අනුව  ගිය 

මාසශේ 26 ශවනි දා තිබුණු තේේවයට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවේ, 

රටේ පේවිය යුතුව තිශබනවා. එය නීති තර්කයක් නම්, එය 

අධිකරණශේ තිශබන තර්කයක් නම්  අපි එය ශවනම විසඳා ගත 

යුතුව තිශබනවා. ශකශසේ ශවතේ, අ්ාමාතය ධු රශේ පුරේපාඩුවක් 

ශනොමැති අවස්ථාවක ගිය මාසශේ 26 ශවනි දා රාත්රිශේ හදිසිශේ,  

රහශසේ වයජ අ්ාමාතයවරශයක් පේ කිරීම ජාතියට වුණු මහා 

කම්පනයක්; ජාතියට වුණු මහා වැරැේදක්. ඒ අවස්ථාශේ සිට 

දිගටම සිදුවන සියලු ක්රියා  නීති විශරෝයි ක්රියා  හැටියට තමයි 

ජාතිය හමුශේ තිශබන්ශන්.  

අපි ශමවැනි අවස්ථා දැක තිශබනවා. 1993දී දකුණු  පළාේ 

සභාශේ සිදු වූ ශමවැනි අවස්ථාවක් මා දැක්කා.  එක දවසක් උශේ 

දිවිංගත එම්.එස.් අමරසිරි මැතිතුමා මහ ඇමති හැටියට දිවුරුම් 

දුන්නා.  ඊට පුතව දා ශදොයම්ශගොය මැතිතුමා මහ ඇමතිතුමා 

හැටියට දිවුරුම් දුන්නා. ඊට කලින් දවශසේේ ඇමතිවරු කිහිප 

ශදශනක් දිවුරුම් දුන්නා. ඒ සමහර ඇමතිවරු කැඳවාශගන 

ඇවිල්ලා හිංගාශගන හිටියා.  එදා අපි, එක්සේ ජාතික පක්ෂය  

ෆ්රැන්සිස්කු ඇමතිවරයා ශගනැල්ලා හිංගාශගන හිටියා. 

අවසානශේ, 1994 ශවනශකොට  සමස්ත රාජය යාන්රණයම  

සමාජය සම්පූර්ණශයන්ම ප්රතික්ශෂේප කළා. ඒ එදා පළාේ සභාශේ 

ඇති වූ තේේවය. ඒ තේේවය අද  පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ඇති ශවලා 

තිශබනවා.   

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ ප්රතිපාදන ශනොමැති අවස්ථාවක වයාජ 

අගමැතිවරශයක් ඉවේ කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන්න 

තිශබන්ශන්ේ නිතයනුූලල ක්රමශේදයමයි. ඒ නිසා අපි  හිතන්න 

ඕනෑ, අනාගතශේ දී ශමවැනි වයාජ අගමැතිවරශයක් ආශවොේ 

හදිසිශේම ගන්නා ීරරණ ශමොනවාද කියලා. ශම් සිේධිශයන් අපි 

පායමක් ඉශගන ශගන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට අලුතින් ඇතුළේ 

කළ යුතුව තිශබනවා, එවැනි අවස්ථාවක ගත යුතු හදිසි පියවර 

ශමොනවාද  කියලා. ශම් නිසා අද මුුත මහේ රාජය යාන්රණයම 

අකර්මනය ශවලායි තිශබන්ශන්. රාජය යාන්රණයට වගකියන්න 

පුුතවන් අගමැතිවරශයක් ඉන්නවා, ඇමති මණ්යලයක් ඉන්නවා.  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 52.(1) ශවනි වයවස්ථාව අනුව 

ජනාධිපතිවරයාට පුුතවන් අමාතයාිං වලට ශල්කම්වරු පේ 

කරන්න.  හැබැයි, 52. (2)   වයවස්ථාව අනුව කියැශවන්ශන්, ඒ  

පේ ශවන ශල්කම්වරයා   විෂය භාර ඇමතිවරයා විසින් ශදනු 

ලබන නිශයෝග සහ ප්රතිපේති ක්රියාේමක කිරීමට බැඳී ඇේශේය 

කියලායි. එශහම නම්, දැනට ඇමතිවරු නැති නිසාේ, 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 225 ශදශනක් පමණක් ඉන්න නිසාේ, 

පාර්ලිශම්න්තුව නැවත ගිය මාසශේ 26 ශවනි දා   තිබුණු 

තේේවයට පේශවලා තිශබන නිසාේ සමස්ත රාජය යාන්රණයම 

කයා වැටීමක් සිදුශවලා තිශබනවාය කියලා මම හිතනවා.  

ශමවැනි අවස්ථාවක ජාතියක් විධියට අපට විශ ේෂ යුතුකම් 

කිහිපයක් තිශබනවා. ශම් ගැටලුව විසඳා ගැනීම සඳහා සියලු 

ශේ පාලන පක්ෂ එකට ශපළගැහිලා තිශබනවා. ඇේතව ශයන්ම 

ශම් කියන රජයට බුතතරයක් ඉන්නවා නම්, ශමය ජාතික 

අව යතාවක් නම් -ජාතයන්තර ව ශයනුේ ශේශීය ව ශයනුේ 

ලිංකාව කයා වැශටන තේේවයක් තුළ- ඒ රජශේ යුතුකම තමයි 

අද රෑට හරි පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවලා ඔවුන්ශේ බුතතරය ශපන්වන 

එක.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 78(2)  යටශේ තිශබනවා, හදිසි 

කාරණයක් සම්බන්ධශයන්  ස්ථාවර නිශයෝග සියල්ල අේහිුවවලා 

ක්රියාේමක ශවන්න පුුතවන් කියලා.  

දැන් එය ක්රියාේමක ශනොකර  පැනලා යනවා; දුවලා යනවා; 

ගහ ගන්නවා.  අවුරුදු විසස්ක් තිහක්  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ  හිටපු  

පළපුරුදු අය ඔබතුමා වාඩි ශවලා ඉන්න පුුවව ඇද ශගන ගිහින් 

පහළට දමනවා; ශපොේ ටික ශපොළශේ ගහනවා; ප්රජාතන්ර  

විශරෝයි විධියට බලය රැක ගන්න පුුතවන්ද කියලා බලනවා. ශම් 

ශේදජනක අවස්ථාශේ,  මුුත මහේ  ජාතියක් විනා  කර  තිශබන 

අවස්ථාශේ  අශේ යුතුකම තමයි  නිවැරදි පාරට රට ශයොමු කර 

ගැනීම.  ඒ සඳහා පාර්ලිශම්න්තුව හැටියට  අපි සියලුශදනාම කැප 

විය යුතුයි කියලා මා  වි ්වාස කරනවා.  
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ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි  රජය හැටියට බැලුවා 
ශම් ප්ර ්නය ප්රජාතන්රවාදීව විසඳාගන්න. ශම් වැරදි ක්රියා පිළිශවත 
ගැන අපි සමස්ත ජනතාවම දැනුවේ කරමින් ඉන්නවා.  26 වැනි දා 
ඒ ක්රියාවලිශයන් පස්ශසේ තවේ වැරදි ගණනාවක් සිදු වුණා. 
ඊළඟට, පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරියා. නමුේ පාර්ලිශම්න්තුව 
විසුරුවන්නට ජනාධිපතිවරයාට බලයක් නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුව 
විසුරුවා හැරීශම් බලය 2015  ජනවාරි 8 වැනි දා ජනවරම අනුව 
විය යුතුයි. 2015 ජනවාරි 8 වැනි දා අපි  ඉල්ලුශේ ''ගමත්රී ජනපති 
- රනිල් අගමැති'' කියන ජනවරමයි. සිිංහශලන්, ශදමශළන්, 
ඉිංග්රිසිශයන් - හැම භාෂාවකින්ම-  මුරණය කරලායි අපි ඒ ජනවරම 
ඉල්ලුශේ. ජනමත විචාරණය පිළිබඳ  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ  85 
වැනි වයවස්ථාව  භාවිත ශනොකළේ,  ''ගමත්රී ජනපති- රනිල් 
අගමැති''  කරන්න  ජනවරම ශදන්න කියලායි  අපි ඉල්ලුශේ. 
දහඅටවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය අනුව 
ජනාධිපතිවරයාට පුුතවන්කම  තිශබනවා, අ්ාමාතයවරයාට 
ලියුමක් යවා තනතුශරන් අස් කරන්න. 2015 ජනවාරි 8 වැනි දා 
අපට බලය ලැබුණාට පස්ශසේ,  2015  අශප්රේල් මාසශේ  ශම් ගරු  
සභාශේ සම්මත කරන ලද ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ  දහනවවන 
සිංශ ෝධනය අනුව දැන් ජනාධිපතිවරයාට බැහැ අගමැතිවරයා ට 
ලියුමක් යවා අගමැතිවරයා ශේ තනතුර අවසාන කරන්න.  දැන්  
අ්ාමාතයවරයාශේ  තනතුශර් කාලය  අවසාන කරන්න නම්,  
එක්ශකෝ,  අගමැතිතුමා  ජනාධිපතිතුමාට ලිපියක් යවන්න ඕනෑ.    
නැේනම් එතුමාශේ මන්ත්රී ධුරය අශහෝසි ශවන්න ඕනෑ.  එශහමේ 
නැේනම්  වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක්  ශගනැල්ලා ධුරය අශහෝසි 
කරන්න ඕනෑ.  

ගිය අවුරුේශේ අශේ  රජයට විරුේධව  ශගනාවා වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාවක්.  මුලදී කිේශේ  අගමැතිතුමාට විරුේධව වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාවක් ශේනවා  කියලායි.  අවසානශේ  ඒ වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාශේ යටින් ලිේවා, සමසත් රජයට විරුේධව වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාව ශේනවා  කියලා. ඒ ශයෝජනාව ශගනාවාට පස්ශසේ අපි  

රජය හැටියට  එයට මුුතණ දුන්නා.  ගිය අවුරුේශේ අශප්රේල් මාසශේ  

4 වැනි දා රජය හැටියට අපි ඒ වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවට මුුතණ 

දීලා, මශේ මතකශේ හැටියට  ඡන්ද 122කට වැඩි ප්රමාණයක් ලබා 

ශගන ජය්හණයට කළා. ඒ ශවලාශේ වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් 

ශගනාවාම සමස්ත කැබිනේ මණ්යලයටම  බලපානවා. දහඅටවන 

සිංශ ෝධනය අනුව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ  ශම් විධියට  සඳහන් 

ශවලා තිබුණා.    

" ජනාධිපතිවරයා  අමාතය මණ්යලශේ සාමාජිකශයක් ද , අමාතය 

මණ්යලශේ ප්රධානියා ද වන්ශන්ය: 

  එශසේ වුව ද, ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ාශේ විධිවිධාන යටශේ  අමාතය 

මණ්යලය විසිරී ගිය ද ජනාධිපතිවරයා තවදුරටේ තම ධූරය දරන්ශන් ය." 

නමුේ ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, දහනවවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනශේ  සඳහන් ශවනවා, 

"42.(2)  අමාතය මණ්යලය පාර්ලිශම්න්තුවට සාමූහිකව  වගකීමට  සහ  

පිළිතුරු දීමට බැඳී සිටින්ශන්ය.  

 (3) ජනාධිපතිවරයා අමාතය මණ්යලශේ  සාමජිකශයක් ද  

අමාතය මණ්යලශේ ප්රධානියා ද වන්ශන් ය.  " 

යනුශවන්.  

හැබැයි, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ  දහඅටවන සිංශ ෝධනශේ  

43.(2)  යටශේ තිබුණු, 

 "එශසේ වුව ද, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ  විධි විධාන  

යටශේ අමාතය මණ්ය ලය විසිර ගිය ද ජනාධිපතිවරයා  

තවදුරටේ  තම ධූරය   දරන්ශන් ය"   

යන ශකොටස අපි    දහනවවන සිංශ ෝධනශයන් ඉවේ කළා.  

ඇයි අපි ඒ ශකොටස ඉවේ කශළේ? ආණ්ඩුක්රම  වයවස්ථාශේ  අපි  

සඳහන් කළා, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට දැරිය හැකි අමාතයාිං . 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක ඉතිහාසශේ පළමුවන වතාවටයි -1978න් 

පස්ශසේ - ජනාධිපතිවරයාට දරන්න  පුුතවන් අමාතයාිං  සිංඛ්යාව 

සඳහන් කර තිශබන්ශන්. අපි  එහි කියා තිශබනවා, එතුමාට 

දරන්නට පුුතවන් අමාතයාිං  ශමොනවාද කියලා. ඒවා තමයි, රාජය  

ආරක්ෂාව, මහවැලි සිංවර්ධනය, පරිසරය යන විෂයයන් 2020 වන 

ශතක් දැරිය හැක  කියලා.   අශේ මූලික පරමාර්ථය වුශණ් 2015 

ජනවාරි 8 වැනි දා  ජනාධිපතිවරයාට තිශබන අසීමිත විධායක 

බලතල සීමා කිරීමයි. ඒකට තමයි අපි ජනවරම අපි ඉල්ලුශේ. අපි 

2015 ජනවාරි 8 වැනි දා ගේ ජනවරම අනුව  අපි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව  සිංශ ෝධනය කරලායි  ඒ වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවට  

මුුතණ දුන්ශන්.  

අපි ඒ වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවට මුුතණ දීලා, අ්ාමාතය රනිල් 

වික්රමසිිංහ මැතිතුමා -එතුමාේ- ශබ්රිලා, අපවේ ශබ්රාශගන, 

ජනාධිපතිතුමාවේ ශබ්රලා, ඒ වි ්වාස භිංග ශයෝජනාශවන් අපි 

ජය්හණය කළා. ශම් ශමොශහොත වනශකොට ආසියාශේ 

පාර්ලිශම්න්තුවක අගමැතිවරශයක් තමන්ශේ වි ්වාසය තහවුරු 

කර තිශබනවා නම්, ඒ රනිල් වික්රමසිිංහ අ්ාමාතයතුමා ප්රමුඛ් 

අමාතය මණ්යලයයි. ඒක අපි ශම් ගරු සභාශේ වි ව්ාස භිංග 

ශයෝජනාවක් ජය්හණය කරලා තහවුරු කර තිශබනවා. එශහම 

වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවක් ජය්හණය කරපු ආණ්ඩුවක් ශවන 

ශකොශහේවේ නැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශවන කිසිම 

අගමැතිවරශයක් වි ්වාස භිංග ශයෝජනාවකට මුුතණ දීලා, වි ්වාස 

භිංග ශයෝජනාව ජය්හණය කර ශපන්වලා නැහැ. හැබැයි, අපි 

රජයක් හැටියට ඒ යුතුකමේ ඉෂ්ට කරපු රජයක්.  ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, එවැනි පසු බිමක් තිබියදීයි ශම් රජය 

බලහේකාරශයන් සහ මිංශකොල්ලයකින් පවේවාශගන යන්ශන් 

කියන එක මම මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ නිසා එවැනි 

මිංශකොල්ලයකට ජාතිශේ වගකීම ලැශබන්ශන් නැහැ කියලා මම 

හිතනවා.  ගතවන සෑම පැයකදීම ඒ අයව සමාජශයන් ශකොන් 

කරනවා; සමාජශයන් ඉවේ කරනවා. සමස්ත රාජය 

යාන්රණශයන් මම ඉල්ලන්න කැමැතියි, වැරදි රාජය 

යාන්රණයක් සඳහා ශදන පණිවුය කිසිවක් රාජය යාන්රණය තුළ 

ක්රියාේමක ශනොකළ යුතුයි කියලා. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කරුණාකරලා අවසාන කරන්න. 

 
ගුණ වජිර අනේවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு வஜிர அரபவர்தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

මට විනාඩි ශදකක් ශදන්න, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

මා එම කාරණා කීපය මතක් කශළේ, මහජනතාව දැනුවේ කිරීම 

සඳහායි.    

ඊළඟට, ශම් කාරණය ගැනේ මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු අ්ාමාතයතුමා අරලියගහ මන්දිරශේ ඉන්නවා ලු, යන්ශන් 

නැතිව. මම කියන්න කැමැතියි, 1994 මැතිවරණ ප්රතිලල නිකුේ 

වුණාට පසුව එවකට හිටපු නායකතුමා අරලියගහ මන්දිරයට 

එන්නේ කලින් අ්ාමාතය රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමා අරලියගහ 

මන්දිරශයන් පිට ශවලා ගිය බව. ඉන් පසුව එතුමා 2004 අශප්රේල් 

10වැනි දාේ අරලියගහ මන්දිරශයන් පිටශවලා ගියා. ශම් සිදුවීම 

වනශකොට ඔක්ශතෝබර් 26වැනි දා එතුමා හිටිශේ ගාල්ශල්. 

ගාල්ශල් ඉඳලා එතුමා සමඟ අපි අරලියගහ මන්දිරයට ආවා. එදා 

ඉඳලා අද වනශතක් එතුමා අරලියගහ මන්දිරශේ  ඉන්නවා. මම 

117 118 



පාර්ලිශම්න්තුව 

දන්නා අ්ාමාතය රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමා පසුගිය අවුරුදු තුනක 

කාල සීමාව ඇතුළත එක රාත්රීයක් අරලියගහ මන්දිරශේ ගත කර 

තිශබනවාය කියලා මම හිතන්ශන් නැහැ. එතුමා තමන්ශේ 

ගදනික රාජකාරී ඉවර නම්, අරලියගහ මන්දිරශයන් පිටශවලා 

යනවා. හැබැයි, අද එතුමා ශනොශසල්වී ඉන්නවා. ඒ ඇයි? 

ප්රජාතන්රවාදය ශවනුශවන්. අද ශනොශයක් අය අර්ථ කථනය 

කරනවා, "රනිල් වික්රමසිිංහ මහේමයාට අරලියගහ මන්දිරය දාලා 

යන්න බැරිද?" කියලා. එශහම ශනොයා යුතුයි. ශමොකද, රනිල් 

වික්රමසිිංහ මහේමයාශේ වගකීම තමයි එය ප්රජාතන්රවාදශේ 

මූලස්ථානය බවට පරිවර්තනය කරලා, ශම් සටන ජය්හණය 

කරනතුරු රශේ ප්රජාතන්රවාදය ශවනුශවන් එතුමාශේ 

ශමශහයවීම. ඒ නිසා අවසාන ව ශයන් මම කියන්න කැමැතියි, 

අ්ාමාතය රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමාශේ නායකේවය ය ටශේ 

අශේ රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා, TNA එශක් නායකතුමා, මශනෝ 

ගශන්සන් මැතිතුමා, දිගම්බරම් මැතිතුමා, රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිතුමා 

ඇතුුත අශනකුේ ශේ පාලන පක්ෂවල නායකයන්, එශහම 

නැේනම් ශම් සියලු ශේ පාලන පක්ෂ එක ශේළියකට ශපළ ගැසී 

සිටින්ශන්, ජාති ශරෝහි ක්රියාවක් සිදු ශවච්ච නිසා බව. අද ගැළශපන 

හා ශනොගැළශපන කණ්යායම්වල සියලු ශදනාම ප්රජාතන්රවාදය 

ශවනුශවන් ශපළ ගැසී සිටිනවා. අරලියගහ මන්දිරය 

ප්රජාතන්රවාදශේ මූලස්ථානය හැටියට පවේවාශගන අපි ශම් 

සටන අවසන් කරනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. එය 

අශේ ජාතික යුතුකමයි. ජනාධිපති ධුරය හා අගමැති ධුරය කියන 

ධුර ශදක තුළින්  ප්රජාතන්රවාදය සහතික කරනවාය කියන එක 

මම අවසාන ව ශයන් ප්රකා  කරමින් මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා. 
 

 

[අ.භා.1.52]  
 

ගුණ රවුෆ් හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද දින ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශණ් ගරු විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිරිපේ කරන ලද 

සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව සම්බන්ධශයන් කථා 

කිරීමට ශපර ශම් කාරණය පිළිබඳව මා සඳහන් කළ යුතුයි. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාවාරයක් නැවත ආරම්භ කිරීශම් දී 

විශ ේෂශයන්ම කළ යුතු කාර්යයක් හැටියට, ශේරීම් කාරක 

සභාවක් පේ කර ගැනීම පිළිබඳව අද උශේ  ගරු කථානායකතුමා 

නිශේදනයක් නිකුේ කළා.  

එතුමා එම නිශේදනය කරමින්,  ශම් සභා ගර්භය තුළ පසුගිය 

14 වැනි දා, 15 වැනි දා, 16 වැනි දා යන දවස ්3කදී අප විටින් විට 

සම්මත කර ගේ ඒ වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව පිළිගනිමින් ශම් 

සභාශේ අගමැතිවරශයක්, ඒ වාශේම අමාතයවරුන් නැති බව 

ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් කළා.  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ  බුතතරය 

හැටියට පක්ෂ කීපයකින් සමන්විත අප කණ්යායශම් මන්ත්රීවරු 

122ක් සිටින බව පිළිගනිමින් අපට එම ශේරීම් කාරක සභාශේ 

බුතතරය ලබා දීම සඳහා කථානායකතුමා  ගේ එම නිවැරදි 

ීරරණයට අපි ගරු කරනවා. ඒ පිළිබඳව අශේ ප්ර ිංසාව  පළ කර 

සිටිනවා.  

ඒ සමඟම පරාජයට මුුතණ ශදන්න බැරිව,   ශම් සභාශේ 

ඡන්දය ගැනීම සිදු කිරීමට ඉය ශනොදී  මීට කලින් නිර්ලේජිත 

ආකාරයට කළ ඒ ගාල ශගෝේටිය අද දින සිදු ශනොකර ශම් සභාව 

වර්ජනය කරමින් පිටව ගිය ඊනියා ආණ්ඩු කල්ලිය - ආණ්ඩුව යැයි 

කියා ගන්නා කල්ලිය -  ශම් රශේ රාජය මාධය, ඒ වාශේම සමහර 

විදයුේ මාධය නිර්ලේජිතව පාවිච්චි කරමින් අද දින ජනතාව 

ඉදිරිශේ වැරදි ශතොරතුරු පතුරුවමින් සිටින අවස්ථාවක තමයි ශම් 

කල් තැබීශම් විවාදය අපි පවේවා ශගන යන්ශන්. ශම් විවාදශේ 

හරය වන්ශන්; ශම් විවාදශේ ශේමාව වන්ශන් ශම් අස්ථාවර 

තේේවය උය රශේ ආර්ථිකය අගාධයට ඇද ශගන යන ශම් යුගය 

පිුව දැකීම සඳහා කටයුතු කිරීමයි.  ශම් සභාව එය ශේරුම් 

අරශගන යම් ක්රියාදාමයකට බැසිය යුතුයි කියන ඉල්ලීමයි. ඒ දිහා 

බැලුවාම අපට පැහැදිලිව ශපශනනවා, දිගින් දිගටම ශම් 

අස්ථාවරේවය ඇති වුශණ් ශකොශහොමද කියන එක. ඔක්ශතෝබර් 

මාසශේ 26 ශවනි දා ජනාධිපතිතුමා ගේ ඒ ීරරණය වයවස්ථාවට 

අනුූලලද, නැේද කියන ප්ර ්නය පිළිබඳව කථා කරේදි අපට 

ශබොශහෝ ශේවල් කියන්න පුුතවන්. මම නම් කියන්ශන් ශම්ක 

ඔක්ශතෝබර් 26 ශවනි දා පටන් ගේ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි කියලායි. 

ශම්ක පටන් ගේශේ ශපබරවාරි 10 ශවනි දායි. ශපබරවාරි 10 

ශවනි දා පළාේ පාලන මැතිවරණශේ ඡන්ද ප්රතිලල නිකුේ වුණාට 

පසු, එදා පටන් යම් කුමන්රණයක් ශම් රශේ ඇති කළාය කියන 

එක අපට ඉතාම පැහැදිලිව ශපනුණා. එදා පටන් 

අ්ාමාතයතුමන්ව ධුරශයන් පහ කළ යුතුයි, ශවනේ 

අ්ාමාතයවරශයකු පේ කර ගත යුතුයි කියන ශච්තනාශවන් ශගන 

ගිය වයාපාරය දැන් ශම් රශේ ආණ්ඩුවක් නැති තේේවයකට 

පේශවලා තිශබනවා.  පසුගිය දවස් 10ක් තිස්ශසේ ශම් රශේ 

අ්ාමාතයතුමකු නැති තේේවයකට; වි ාල අර්බුදකාරී 

වකවානුවකට අපි ඇද දමා තිශබනවාය කියන එක අපි 

කනගාුවශවන් වුවේ කිව යුතුයි. ශම්කට වග කිව යුේශේ කවුද ?  

ශම් රශේ රාජය තන්රය පවතින්ශන් කුලුනු තුනක් අතරයි. 

එනම්, විධායකය, වයවස්ථාදායකය සහ අධිකරණ පේධතියයි. අපි 

අශේ ශරේෂ්ඨාධිකරණයට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. 

ශරේෂ්ඨාධිකරණශයන් අපට ලබා දුන් ඒ අතුරු වාරණ 

නිශයෝගශයන් තමයි, අපට අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පවේවාශගන 

යන්න පුුතවන්කම ලැබී තිශබන්ශන්.  

දිගින් දිගටම වයවස්ථාව උල්ලිං නය කරමින් ශගන තිශබන 

ශම් ීරරණ පිළිබඳව අද වජිර අශබ්වර්ධන මැතිතුමා සඳහන් කළා. 

මුලින්ම අ්ාමාතයවරශයක් හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

දිවුරුම් දීශම් දී ගේ ක්රියාමාර්ගය, ඒ දිවුරුම් දීමට ශපර එක්සේ 

ජනතා නිදහස් සන්ධානය රජශයන් ඉවේ වුණාය කියන පදනම 

මත අ්ාමාතය රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමාශේ ආණ්ඩුවට 

බුතතරයක් නැති වුණාය කියන පදනම මත ජනාධිපතිතුමා 

එතුමාශේ අභිමතය පරිදි වැරදි ීරරණයකට එළඹුණාය කියන එක 

ඉතාමේ පැහැදිලියි. ඒ අනුවේ වයවස්ථාවට පටහැනි ීරන්දුවකට 

එතුමා එළඹුණා. හවුල්කාර පක්ෂයක් ජාතික ආණ්ඩුශවන් ඉවේ 

වුණාම වයවස්ථාවට අනුව එතුමා අ්ාමාතයතුමාශගන් විමසන්න 

තිබුණා, දැන් 48ක් සිටින අමාතය මණ්යලය ඔබතුමා 30කට අඩු 

කරනවාද කියන එක. එතුමාට එම ඉල්ලීම කරන්න තිබුණා. 

ඒ වාශේම, අ්ාමාතයතුමාට ශම් සභාශේ වි ව්ාසය 

තිශබනවාය කියා අව ය වූ විශටක එම වි ්වාසය පළ කිරීමට 

අවස්ථාවක් සභාවට ලබා ශදන්න තිබුණා. ඒවා ශනොකර, එතුමාට 

බලයක් නැතිව තිබියදීේ, ශමවැනි අවස්ථාවක කිසි විශටකේ 

වයවස්ථානුූලලව අ්ාමාතයතුමා අස් කිරීම සඳහා ශම් රශේ 

විධායක ජනාධිපතිතුමාට බලතල නැති බව දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනශයන් ඉතා පැහැදිලිව කියා 

තිබියදීේ එතුමා එයට පටහැනිව කටයුතු කළා. ඒක ඉතාම 

පැහැදිලියි. ඊට පසුව ශමොකද කශළේ? ශ්රී ලිංකා මුස්ලිම් ශකොිං්සය, 

රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමාශේ පක්ෂය ආදි පක්ෂ නිශයෝජනය කළ 

මන්ත්රීවරුන් බිලී බා ගැනීම සඳහා -විශ ේෂශයන්ම අපව ඉලක්ක 

කරශගන, අශනකුේ පක්ෂවල මන්ත්රීවරුන් ඉලක්ක කරශගන 

119 120 

[ගරු  වජිර අශබ්වර්ධන  මහතා] 



2018  ශනොවැම්බර්  23  

තමන්ශේ පැේතට මන්ත්රීවරුන් හරවා ගැනීම සඳහා- 

පාර්ලිශම්න්තුව අේ හිුවවීමට ගේ ීරරණය සම්බන්ධශයන් ගරු 

කථානායකතුමා නිර්භයව මැදිහේ වී කළ ඉල්ලීම්වල ප්රතිලලයක් 

හැටියට -හේවන දා පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවනවාය කියා 

ශපොශරොන්දුවක් දී තිබුණේ- 14වන දා පාර්ලිශම්න්තුව නැවත 

කැඳවීමට නිශේදනය කර තිබුණා. ඒ සඳහා වූ ගැසේ පරය පළ කර 

තිබුණා. ඒ අතරතුශර් තමයි අපට වි ාල අභිශයෝග කීපයකට 

මුුතණ ශදන්න සිදු වුශණ්. 'අශේ මන්ත්රීවරුන් කණ්යායම් එකට 

සිටිමින්, ශම් අභිශයෝගයට මුුතණ ශදන්න ඕනෑ' කියා අපි සිතුවා. 

විශ ේෂශයන්ම අප නිශයෝජනය කරන ජන ශකොටස ශමය ඉතාම 

නින්දිත, අති යින්ම පහේ ක්රියා දාමයක් හැටියට දකින 

වකවානුවක් ශලස අප ශම් වකවානුව දැක්කා. අශේ ආේම 

ශගෞරවයට කැලැලක් හැටියටයි අප ශම් සිදුවීම දැක්ශක්. අප බිලී 

බා ගැනීම සඳහා ගේ ඒ ක්රියා දාමය වළක්වා ලීම සඳහා අපට ශුේධ 

වූ මක්කම කරා යෑමට සිදු වුණා. එතැනට ගිහින් අශේ මන්ත්රීවරු 

එකට සිටිමින් නායකේවයට ශපොශරොන්දුවක් ලබා දුන්නා, 

"නායකේවශේ අනුමැතිය නැතිව අපි කිසි විශටක පක්ෂය දමලා 

යන්ශන් නැහැ" කියා. "තනි තනිශයන් අපව බිලී බා ගැනීමට ඉය 

ශදන්ශන් නැහැ" කියන ශපොශරොන්දුව අපි අපට නිර්භයව ලබා 

දුන්නා. ඒ එක්කම තමයි ජනාධිපතිතුමාට පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා 

ලීම සඳහා ීරරණයක් ගන්න සිදු වුශණ්. එයේ සම්පූර්ණශයන්ම 

අශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට පටහැනිවයි ක ශළේ. එය 

වයවස්ථානුූලලව කළ ශදයක් ශනොශවයි කියන එක ශදසැම්බර් 

7වන දා, එශහම නැේනම් ඉන් එහාට ශරේෂ්ඨාධිකරණය නියම 

කරන දවසක අපට දැන ගන්න පුුතවන් ශේවි කියා අපි හිතනවා. 

එශසේ තිබියදී, එතුමා ගේ ීරරණය අභිශයෝගයට ලක් වී තිශබන 

ශම් වකවානුශේ අපට පාර්ලිශම්න්තුව තුළ විවෘත වී තිබුශණ් කුයා 

කවුුතවක්. 13වන දා සවස 6.00 වන විට ඒ ීරන්දුව අපට ලැබුණාම 

අපට කරන්න ඉතිරි ශවලා තිබුශණ් ශමොකක්ද? ඊළඟ දවශසේ 

පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවීශම් ප්රකා ය ගැසේ නිශේදනයක් මඟින් 

ප්රකා යට පේ කර තිබූ බැවින්, පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අශේ බුතතරය ඔේපු කිරීම සඳහා ඒ වි ්වාස භිංග 

ශයෝජනාව ශගන ඒම මඟින් අප ගේ ඒ ක්රියා දාමය වළක්වා ලීම 

සඳහා, "ආණ්ඩුව" යයි කියා ගන්නා ශම් ඊනියා කල්ලිය -ශහොර 

කල්ලිය- ශම් සභා ගර්භය තුළ ගේ ඒ ක්රියා දාමය අපි පැහැදිලිව 

දැක්කා. ඉන් පසුව දවස් ශදකක් තිස්ශසේ විටින් විට අප කශළේ 

කුමක්ද? අප මුලින් ඉදිරිපේ කළ ඒ වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව 

ජනාධිපතිතුමාශේ ඉල්ලීමක් පරිදි, එතුමාට අගතියක් ශනොවන ශසේ 

සිංශ ෝධනය කර ශදන ශමන් එතුමා අපට කළ ඉල්ලීම උය අපි ඒ 

වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව නැවත තහවුරු කර ගේතා. එය 

නීතයනුූලලව, ශම් සභාශේ ස්ථාවර නිශයෝගවලට අනුූලලව 

ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා සිටි පරිදි අප කළේ, එතුමා එය වරින් වර 

සම්පූර්ණශයන්ම ප්රතික්ශෂේප කළා.     

ඒ විතරක් ශනොශවයි, එතුමා අමාතය මණ්යලය පේ කශළේ 

ශකොශහොමද? අමාතය මණ්යලය පේ කශළේේ අදියර හතරකින්, 

පහකින්. ශකොටස් ශකොටස් ව ශයන් අමාතයවරු පේ කරන්න 

ශයදුශණ් ශවන ශමොකක්වේ නිසා ශනොශවයි. "ඈවරයි, දෑවරයි" 

කියා ශවන්ශේසි දමනවා වාශේ අමාතය මණ්යලය පේ කළ 

ආකාරය ඉතාම නින්දිත ක්රියාදාමයක් හැටියටයි අපි දකින්ශන්. ශම් 

අමාතය ධුර ලබාගැනීම සඳහා කෑදරකමින් මන්ත්රීවරු එයි, ඔවුන් 

හරවා ගන්න පුුතවන් ශවයි කියන බලාශපොශරොේතුශවන් තමයි ශම් 

රශේ විධායකය එශලස කටයුතු කශළේ කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව 

අපට ශපනුණා. එවැනි අවධියකදී ශකළින් සිටිමින්, අපට ලැබුණු 

ජන වරමට පිුව ශනොපා ගේත ශම් ීරරණයට මශේ මන්ත්රී 

කණ්යායමට මශේ  ශගෞරවය පුද කරනවා. ප්රජාතන්ර විශරෝයි; 

ප්රජාතන්ර සම්ප්රදායන් සම්පූර්ණශයන්ම පාගා දමන ශම් 

ක්රියාදාමයට විරුේධව නැඟී සිටිමින් අපි දිගින් දිගටම කටයුතු 

කළා.   

"ඡන්දයක් ලබාදීම තමයි ශම්කට දිය හැකි ීරන්දුව" කියා 

සමහර අය කියනවා. "ඡන්දය ලබා ශදනු" කියන සටන් පාඨ 

ඇතුළේ ශපෝස්ටර් දැන් රට පුරා අලවා තිශබනවා. දැන් 

සම්මන්රණ පවේවනවා. ඡන්දයකට මුුතණ ශදන්න අපි කවදාවේ 

පැකිශළන්ශන් නැහැ. අපි එයට  සූදානම්. නමුේ ශමවැනි නීති 

විශරෝයි ආණ්ඩුවක්; පස්සා ශදොශරන් බලය උදුරාශගන 

අේතශනෝමතිකව, අරාජිකව ශම් රට ශගන යන ශමවැනි පාලන 

තන්රයක් එක්ක ඡන්දයට මුුතණ දීම පිළිබඳව අපට වි ාල 

ප්ර ්නයක් තිශබනවා. එබැවින් තමයි නීතයනුූලල ආණ්ඩුවක් පේ 

කරන්න කියා අපි ඉල්ලන්ශන්. එය කළ යුතුව තිශබන කාර්ය 

භාරයක්. එය වයවස්ථානුූලලව ජනාධිපතිතුමන් කළ යුතුම ශදයක්. 

එය ශනොකිරීම තුළ ශම් රශේ අස්ථාවරභාවය ඇතිවුණා. එයට 

එතුමා ශහේතුපාදක වීම පිළිබඳව අපි කනගාුව ශවනවා. එය වහාම 

නිවැරැදි කරන්න කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එශහම ශනොකර, ශම් 

අස්ථාවරභාවය දිගටම ශගන යනවා නම්, වජිර අශබ්වර්ධන 

මැතිතුමා ඉල්ලා සිටි පරිදි, ශම් නීති විශරෝයි ආණ්ඩුව තමන්ට 

ශදන ඕනෑම නිශයෝගයක් ප්රතික්ශෂේප කරන්න කියා ශම් රශේ 

අමාතයාිං වල ශල්කම්වරුන්ශගන්, රාජය නිලධාරින්ශගන් අපිේ 

ඉල්ලා සිටිනවා. 

ලබන ශනොවැම්බර් 29වන දාට පාර්ලිශම්න්තුශේදී ගන්න අපි 

ශයෝජනාවක් භාරදීලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, 30වන දාට ගන්න 

අපි තවේ ශයෝජනාවක් භාරදීලා තිශබනවා. අපි මුලින් 

සිංශක්තයක් හැටියටයි එය පටන් ගේශේ. අ්ාමාතය 

ශල්කම්තුමාට මුදල් වැය කිරීමට තිශබන අයිතිය, විශ ේෂශයන්ම ඒ 

ඊනියා අ්ාමාතයතුමාශේ එම නිලධාරින්ට, තමන්ශේ කාර්ය 

මණ්යලයට ශගවීම් කරන ඒ ක්රියාදාමය  වළක්වාලීම සඳහා 

සිංශක්තයක් හැටියට අපි ශයෝජනාවක් ශගනැේ තිශබනවා. ඊට 

පසු එය අනික් අමාතයාිං  දක්වා ශගන යන්න අපි දැන් කටයුතු 

කරශගන යනවා. ඒ ශයෝජනාව සම්මත වුණාට පසුව, කිසි විශටක 

ශම්ක නීතයනුූලල ශවන්ශන් නැහැ.  පසුගිය 14වන දා පටන් ශම් 

රශේ අ්ාමාතයවරශයක් නැහැය කියන එකේ,  කැබිනේ 

මණ්යලය සම්පූර්ණශයන්ම විසිරී ගිය බවටේ කථානායකතුමා 

අරශගන තිශබන ශම් ීරරණය කාටවේ අභිශයෝගයට ලක් කරන්න 

බැහැය කියන කාරණයේ අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

ජනාධිපතිතුමාට විධායක බලතල තිබුණේ, එතුමාටේ එකම 

විකල්පයයි තිශබන්ශන්. ඊනියා ආණ්ඩුව යැයි කියන ශම් පාර් ව්ය 

ශම් සභා ගර්භයට ඇවිේ කථානායකතුමාශේ ඒ ීරරණයට 

විරුේධව ශයෝජනාවක් ශගනැවිේ, ඒ තුළින් ශම්ක ආපස්සට හරවා 

ගැනීම මිසක්, ශවන මාර්ගයකින් එය කළ ශනොහැකියි කියන එක 

ඉතාම පැහැදිලිව අපි කියා සිටිනවා. අධිකරණයකින් පවා ශම්වාට 

ීරන්දුවක් ලබාදිය ශනොහැකියි.  කලින් ලැබුණු ීරරණවලින් එය 

ඉතා පැහැදිලිව සනාථ ශවලා තිශබනවා. 

එබැවින්, ශම් අස්ථාවර තේේවය දිගින් දිගටම ඇදශගන 

යෑමට ඉය ශනොදී වහාම අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් අලුේ අ්ාමාතය 

තනතුර බුතතරයක් තිශබන ශකශනකුට ලබා දීලා, අලුේ අමාතය 

මණ්යලයක් පේ කිරීම තුළ ශම් රශේ ස්ථාවරභාවය ඇති කළ 

යුතුයි කියා අපි නැවත වාරයක් අවධාරණය කරමින් මශේ කථාව 

සමාේත කරනවා. ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු කවින්ද ශහේෂාන් ජයවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා. 2.08] 
 

ගුණ (ඩවදය)  කවින්ද නහේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த ரஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් අවස්ථාව මට ලබාදීම 

පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශණ් මන්ත්රීවරශයක් ශමම ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කිරීම 

පිළිබඳවේ එතුමන්ලාට අශේ සත්ුතිය පුද කර සිටිනවා. ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් රශේ නීතිය සහ ශම් රශේ 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අපි සියලු ශදනාටම ශපොදුයි කියා අපි 

දන්නවා. අපි ශම් රශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට ගරු කරන්නට 

ඕනෑ. ඒ වාශේම, ශම් රශේ නීතියට ගරු කරන්නට ඕනෑ. නමුේ 

ශම් අවස්ථාව වන විට කනගාුවවට කරුණක් ශවලා තිශබන්ශන්,  

ශම් රශේ නීතියේ, ශම් රශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවේ විධායකය 

කය කර තිබීමයි. ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා ශම් රශේ 

ජනාධිපතිවරයා බවට පේ කරන්න අපි රැස්වීම් ගණනාවකටම 

ගිහිල්ලා කථා කළා. ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමාව ඒ 

අවස්ථාශේදී ජනාධිපති හැටියට පේ කරන්න ශනොශවයි අශේ 

අරමුණ ශවලා තිබුශණ්. අශේ අරමුණ ශවලා තිබුශණ් අශේ 

ප්රතිපේීරන් ශම් රශේ ජය්හණය කරන්නයි. ඒ වාශේම, ශම් රශේ 

ජනතාවශේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කරන්නයි. ඒ උශදසා තමයි අපි 

සටන් කශළේ. නමුේ, ඔුත ශම් රශේ විධායක ජනාධිපති ධුරය 

ලබාශගන අවුරුදු 3ක් යනශකොට එයින් ශවනස් පුේගලශයක් බවට 

පේ වුණා. ඔක්ශතෝබර් 26වැනි දා ශම් රශේ නීතයනුූලල 

අ්ාමාතයවරයා හැටියට රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමා සිටියදී 

එතුමාව අස් කරන්ශන් නැතිව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව නීති 

විශරෝයි ශලස අ්ාමාතයතුමා හැටියට පේ කරපු ආකාරය අපි 

දැක්කා. ඉන් පස්ශසේ ගරු කථානායකතුමාශේ අවසරයක් නැතිව, 

මත විමසීමක් නැතිව පාර්ලිශම්න්තුව කල් තබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඉන් පස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුව 
කැඳවීශම් දිනයට කලින් නැවත කැඳවා පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවනවා. ශම් සියල්ලක්ම නීති විශරෝධියි. ශම් සියල්ලක්ම 

නීතියට පටහැනියි. ඒ විතරක් ශනොව ශම් හරහා 
වයවස්ථාදායකශේේ, විධායකශේේ දැවැන්ත මත ගැුවමේ ඇති 

කරනවා. ඒේ එක්කම අපට පුුතවන්කම ලැබුණා, දැඩි වි ්වාසයක් 
තිශබන ශරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මැතිවරණ කාලය අේ හිුවවීම 

සඳහා ලබා දුන්නු නිශයෝගය නිසා නැවත වතාවක් පාර්ලිශම්න්තුව 
රැස් කරන්න. පාර්ලිශම්න්තුව රැස ්කළාට පස්ශසේ ශමොකද වුශණ්? 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපට ශපන්වන්න පුුතවන්කම ලැබුණා, ශම් 

ඊනියා ශහොර ආණ්ඩුවට වයා බලයක් අපට තිශබනවා කියන එක; 
ඔවුන්ට අපි විරුේධයි කියන එක. හැබැයි ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ශම් අය ශම් සභා ගර්භයට ඇවිල්ලා, අවුරුදු 
80ක් ශවච්ච ලිංකා පාර්ලිශම්න්තු  ඉතිහාසශේ පළමුවැනි වතාවට 

ඉතාමේ අමන විධියට, අශීලාචාර විධියට හැසිශරන්න ගේතා. 
පාර්ලිශම්න්තුශේ කථානායකතුමාශේ පුුවවට වතුර හැලුවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කථානායකතුමා ඉඳශගන ඉේදී කුණු බාස්කේ 

එකකින් එතුමාට දමලා ගැුතවා, ශපොේ පේවලින් ගැුතවා, අශේ 
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට ගැුතවා. ශම් උේතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් කළා. එශහම නම්, ඔවුන් ශම් කරපු 
කියපු ශේවල්වලට වග කියන්න ඕනෑ. ශම් රශේ කීර්තිනාමයට 

එල්ල ශවච්ච මහා අපහාසයට එතුමන්ලා වග කියන්නට ඕනෑ. ඉන් 
පස්ශසේ ශදවැනි වතාශේේ ඔවුන් ශම් ආකාරශයන්ම හැසිරුණා. 

නමුේ අපි පාර්ලිශම්න්තු කාර්ය මණ්යලයට, පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉන්න ශපොලීසිශේ නිලධාරින්ට හිස නමා ආචාර කරනවා. ශමොකද, 
ඔවුන් ඍජුව රාජකාරිය කරන්න, පාර්ලිශම්න්තුව රැකගන්න, 

කථානායකතුමා රැකගන්න, ඒ වාශේම ශම් රශේ වයවස්ථාවට 
අනුව ක්රියා කරන්න කටයුතු කළා. අපි ඔවුන්ට අශේ ස්තුති 

ප්රණාමය පුද කරනවා. 

 අශේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ගැන මම 

ශපෞේගලිකවම ආයම්බර ශවනවා. එතුමා අශේ ගම්පහ දිස්ත්රික්කය 

නිශයෝජනය කළ ශරේෂ්ඨ නායකශයක්. මට මතකයි අපි පාසල් 

යන සමශේදී එතුමා ශකොළඹ මහ නගර සභාවට තරග වදිේදී, 

"ආශවොේ කරු - පායයි හිරු" කියලා තමයි ශපෝස්ටරය ගැුතශේ. 

එතුමා සර්ව සාධාරණව, එඩිතරව, ශමොන පීයන, ශමොන ගර්ජන 

මැද වුණේ ශකළින් හිටශගන ශම් රශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

ආරක්ෂා කරන්නට, පාර්ලිශම්න්තුශේ වරප්රසාද ආරක්ෂා 

කරන්නට, පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ වරප්රසාද ආරක්ෂා 

කරන්නට කටයුතු කළා. අද මම පසු ශපළ තරුණ මන්ත්රීවරශයක් 

හැටියට එතුමාට සිරස නමා ආචාර කරනවා, එතුමාශේ ඒ 

ගධර්වේ ක්රියාවට. ඒ වාශේම ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  

ඔබතුමාේ එතුමාට ඒ ගධර්ය ලබාදීලා, ඒ  ක්තිය ලබාදීලා 

පාර්ලිශම්න්තුව රැක ගන්නට කටයුතු කළා. ශම් උේගත වුණු 

කාරණා සියල්ලක්ම ලිංකා ඉතිහාසශේ රන් අකුරින් ශහෝ කුත 

අකුරින් ලියැශේවි.  

මට මතකයි එදා ශමතැන Lobby එශක්දී ගරු 

කථානායකතුමාශේ නිලධාරිශයකුට පහර පිට පහර දුන්නා. ඒ 

නිලධාරියා ආශේ ගරු කථානායකතුමා ආරක්ෂා කර ගන්නයි. ශම් 

ගරු සභාවට ඡන්දශයන් පේ ශවලා ආව ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු 

මැතිතුමන්ලා, අශනකුේ මන්ත්රීවරුන් එකතුශවලා එතුමාට ගැුතව 

බව මම ඇස් ශදකට දැක්කා. අපි කනගාුව ශවනවා අශේ රශේ 

උේතරීතර පාර්ලිශම්න්තුවට එවපු එතුමන්ලා  ශදශනෝදහක් මැද, 

මාධය ඉදිරිශේ ඒ ආකාරයට කටයුතු කිරීම ගැන. ඒ වාශේම එදා 

ගැලරිය පිශරන්න ශසනඟ හිටියා. ඒ වාශේම, කථානායකතුමාශේ 

ගැලරිශේ  තානාපතිවරුන් ඇතුුත විශේ  දූත පිරිස් බලාශගන 

සිටියදී එතුමන්ලා හැසිරුණු  විධිය කල්පනා කර බලන්න. ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමොවුන් ගමට ගිහිල්ලා ශකොයි 

ආකාරශයන් ශේ පාලනය කරයිද? ගශම් ඉන්න අශේ 

පාක්ෂිකයන්ට ශමොවුන් ශකොයි තරම් අයන්ශේේටම් කරයිද කියන 

එක පිළිබඳව කල්පනා කර බලන්න. එක්තරා මන්ත්රීවරශයක් 

මශේ ආසනයට අඩි 10ක් පමණ ඉස්සරහදී ශපොලීසිශේ 

නිලධාරිශයකුට කම්මුලට ගැුතවා. එශහමයි ඔවුන් හැසිරුශණ්. 

ශමොවුන්ට බලයක් නැතිව ශමශහම හැසිශරනවා නම් බලයක් 

තිශබන විට ශකොශහොම හැසිශරයිද? පාර්ලිශම්න්තුවට ශබෝම්බ 

ශගනැල්ලා තිශබනවා, පාර්ලිශම්න්තුවට පිහි ශගනැල්ලා 

තිශබනවා,  පාර්ලිශම්න්තුවට ශවනේ ආයුධ ශගනැල්ලා ඇති. 

නමුේ, අපි ඇස් ශදකට දැකලා නැහැ. හැබැයි, අපි එදා දැක්කා. 

අශේ පැේශතේ වැරදි ක්රියාවල ශයදුණු අය හිටියා, අපි ඒකේ 

ශහළා දකිනවා.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, හැබැයි, ශමවැනි හැසිරීමක් 

අපි කවදාවේ දැකලා නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳව අපි කනගාුව 

ශවනවා. අපි ශම් රශේ ඡන්ද දායකයන්ශගන් කාරුණික 

ආයාචනයක් කරනවා, ඔබ නිශයෝජනය කරලා ශම් උේතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුවට යශමක් එවනවාද, ඒ ශකනා ඔබව නිශයෝජනය 

කරන්නට සුදුසු පුේගලශයක්ද කියා කල්පනා කර එවන්න කියා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් රශේ ආර්ථිකය ගැන 

බලමු. ශම් රශේ ආර්ථිකය දිශනන් දිනම අගාධයට යනවා. අද 

රුපියල් ශනෝේුව සියයට 36කට වැඩි ප්රමාණයක් අච්ු  ගහන්නට 

පටන් අරශගන තිශබනවා. රුපියල් 5,000 ශනෝේුවව තමයි අච්ු  

ගහන්ශන්. ශම් වන විට රුපියල අවප්රමාණය ශවලා තිශබනවා. 

මම නිවැරදි නම් අද ඇශමරිකානු ශයොලරයට රුපියල් 181ක් 

ශගවන්නට ශවලා තිශබනවා. ඊට වයා වැඩි ශවලාද දන්ශනේ 

නැහැ. රුපියල තවේ පහළට වැටිලාද දන්ශනේ නැහැ. එදා නම් 

මාධය ආයතනවලින් ප්රවෘේති දැනුම්ශදන SMS එකක් තිබුණා. 

අපි ඒශකන් තමයි වැඩි හරියක් ප්රවෘේති දැනගේශේ, news 

දැනගේශේ. 
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ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම කනගාුව ශවනවා එක 

මාධයයකින් ශහෝ රුපියල අවප්රමාණය වීම ගැන ජනතාව දැනුවේ 

කරන්ශන් නැහැ. පසුගිය දවස්වල හැම දාම උශේට කියනවා, 

"ලිංකා ඉතිහාසශේ පළමුශවනි වතාවට ශයොලරය වැඩිශවලා, 

රුපියල අඩුශවලා. ශයොලරය රුපියල් 140යි, 150යි, 160යි, 

170යි." කියා. ශම් ඊනියා ආණ්ඩුව ඇති කළා විතරයි ඔවුන් 

ශයොලරය ගැන කථා කරන එක නතර කළා.  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරු බුතතරයක් ඔේපු කරලා 

ශපන්නුවා, ශම් සභාව තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා ශකශරහි 

වි ්වාසයක් නැහැ කියලා. කාශගන්වේ SMS පණිවිය ආශේ 

නැහැ. කනගාුවයි! හැබැයි, අශේ නායක රනිල් වික්රමසිිංහ 

අ්ාමාතයතුමාට එශරහිව වි ්වාස භිංග ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කළ 

දවශසේ ඉඳලා ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ කාර්යාලය සහ ශේ ඉදිරිපස 

කැමරා ටික තියාශගන ඉන්නවා. අශේ පක්ෂ නායක රනිල් 

වික්රමසිිංහ අ්ාමාතයතුමාශේ කාර්යාලය -අරලියගහ මන්දිරය- 

ඉස්සරහා කැමරා ටික තියාශගන ඉන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයාශේ ශේ ඉස්සරහ කැමරා ටික තියාශගන ඉන්නවා. 

සැශරන් සැශර්ට mike  එක අල්ලනවා. එදා පාර්ලිශම්න්තුශේ සිදු 

වූ සියල්ලක්ම, හැම වැයසටහනක්ම live දුන්නා. එදාේ SMS එක 

එවන්න ප්රමාද වුණා. ශමොකද, අපි දිනුම් නිසා. ශමොවුන් ශම් විධිශේ 

ශදබිඩි පිළිශවතක් අනුගමනය කරන්ශන් ඇයි කියන එක කල්පනා 

කර බලන්න.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද ශම් රට ශලෝකය 
පිළිගන්ශන් නැති රටක් බවට පේ ශවමින් යනවා. ඇශමරිකාව 
ඇශමරිකන් ශයොලර්  බිලියන බාගයක - half a billion - grant 
එකක් හැටියට දුන්නු මුදල්, -ණයට ශනොශවයි, ශපොලියට 
ශනොශවයි, පසුව ශගවන්න ශනොශවයි.-  අද නතර කරලා 
තිශබනවා, IMF එශකන් ලැශබන්න තිබුණු ශයොලර් බිලියන 1.4ක 
මුදලක් ලැශබන්ශන් නැති ශවලා තිශබනවා, ජපානශයන් 
ලැශබන්න තිශබන ආධාර ටික නැති ශවලා තිශබනවා. 
ඉන්දියාශවන් ලැශබන්න තිබුණු ආධාර ටික දැන් නැති ශවන්නයි 
යන්ශන්. එශහම කල්පනා කර බැලුවාම, අද ලිංකාව ශම් ශලෝකය 
ශනොපිළිගන්නා රටක් බවට පේ ශවන්නයි යන්ශන්. ශම්කට වග 
කියන්න ඕනෑ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඔය ලණුව දුන්නු 
කණ්යායමයි, ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට ලණුව දුන්නු 
කණ්යායමයි. මම හිතන විධියට එතුමා තමයි ඔය ඔක්ශකෝටම 
ලණුව දුන්ශන්. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියනවා, ශම් විධියට ශම් 
රට ඉදිරියට යන්න බැහැ කියලා. ශම් රට දිශනන් දින අගාධයටයි 
යන්ශන්. රුපියල් බිලියන 30කට වැඩි ප්රමාණයක විශේ  
ආශයෝජන  නැවත වතාවක් රශටන් අරශගන ගිහිල්ලා තිශබනවා. 
ශමශහම කියන්ශන්  internet   එශක් "ශදරණ" ප්රචාරය කරන 
newsවල. රුපියල් බිලියන 30ක්! ඒ කියන්ශන්, ශම් රටට පැමිණි 
ආශයෝජකශයෝ නැවත වතාවක් ඔවුන්ශේ සල්ලි අරශගන යන්න 
පටන් ශගන තිශබනවා. ශම්කට වග කියන්න ඕනෑ කවුද? ශම් රශේ 
ආර්ථිකයට ශමොකද ශවන්ශන්? ශම් රශේ අහිිංසක දුගී දුේපේ 
ජනතාව දිශනන් දින තවේ දුේපේභාවයට පේ වන එකට වග 
කියන්න ඕනෑ කවුද කියන එක පිළිබඳව අපි ගමත්රීපාල සිරිශසේන 
මැතිතුමාශගන් අහනවා.  

 
 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගුණ  (ඩවදය) කවින්ද නහේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த ரஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

ශහොඳයි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

 අශේ ආණ්ඩුශේේ -අශේේ- වැරදි තිබුණා. අශේ නායකශයෝ 

අශේ මන්ත්රීවරු කියන ශේ ශපොඩ්යක් අහලා, අපි ගැනේ ශපොඩ්යක් 

සලකලා ශම් යථාර්ථය ශේරුම් ගේතා නම් තේේවය මීට වයා 

ශවනස් ශවන බව මම පැහැදිලිව කියනවා. නමුේ අපට හැශදන්න 

පුුතවන්. අපට කාලය තිශබනවා. අපි අශේ පාක්ෂිකයාව  ක්තිමේ 

කරන්න ඕනෑ; අශේ පාක්ෂිකයා කියන්ශන් ශමොකක්ද කියන එක 

අහලා බලන්න ඕනෑ; අශේ පාක්ෂිකයාශේ දුක, ශේදනාව, කඳුළ 

ශේරුම් ගන්න ඕනෑ. අශේ පාක්ෂිකයා රැකුශණොේ තමයි 

පක්ෂයේ, ශම් ආණ්ඩුවේ රැශකන්ශන් කියන එක අශේ 

නායකශයෝේ දැනගන්න ඕනෑ කියන එක මම ශම් අවස්ථාශේදී 

මතක් කර ශදනවා.  

ශම් ශවලාශේ නම් අපි කියන ශේ දැන් ශබොශහෝ අය අහනවා. 

හැබැයි, මීට කලින් අපිේ කරපිිංචා තේේවයට පේ ශවලා හිටිශේ. 

ඒ ගැන අපට දුකයි; අපට ශේදනාවක් තිශබනවා. ශමොකද, අපි එදා 

යමක් කියේදී ඒ ශේ අහන්න සූදානම් වුශණ් නැහැ. අපිව දැක්කාම 

file මිටිය අරශගන දුවනවා. නමුේ, දැන් නම් ශපොඩ්යක් හිනා 

ශවලා, ළඟට ඇවිල්ලා කථා කරනවා. මම ශම්වා කියන්න ශහේතුව, 

අපි වාශේ අය ශේ පාලනයට ඇවිල්ලා ඉන්ශන් හම්බ 

කරන්නවේ, ශහොරකම් කරන්නවේ, ශම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා 

ගහගන්නවේ ශනොවන නිසායි. හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා 

කරලා, ශම් මන්ත්රීකම ගම්පහ දිස්ත්රික්කයට දීලා යන්න පුුතවන් 

කියමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි දහයක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා.2.22] 
 

ගුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

මා මිර කවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමාශගන් පසුව මට කථා 

කරන්නට ලැබීම සතුටක්. මට ශම් අවස්ථාශේදී එක අතකට වි ාල 

සන්ශතෝෂයක් ඇති ශවනවා වාශේම, අශනක් අතට රශේ ඉතා 

දුක්බර තේේවයක් තිබීම පිළිබඳව කනගාුවවක් ඇති වනවා. අද 

ශම් රට ඉතා ීරරණාේමක සන්ධිස්ථානයකට පේ ශවලා 

තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශේ රශේ දැන් තිශබන 

තේේවය දිහා බැලුවාම ශම් රට ප්රජාතන්රවාදී රටක්ද කියලා අපට 

හිශතනවා. එශහමේ නැේනම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවේ වහලා, 

අධිකරණයේ වහලා ඒකාධිපතිවාදයකට යනවාද කියන එක ීරන්දු 

කරන්න පුුතවන් තැනකට දැන් ශම් රට පේශවලා තිශබනවා. 

ඔබ කවුරුේ දන්නවා, අපි කාශේවේ දැනුමක් නැතුව 

ඔක්ශතෝබර් මස 26වැනි දා අලුේ අගමැතිවරශයක් දිවුරුම් දුන්නා 

කියලා. නීතයනුූලල ශනොවන අගමැතිවරශයක්, නීතයනුූලල 

ශනොවන ඇමති මණ්යලයක් දිවුරුම් දීලා, අද ශනොවැම්බර් 23වැනි 

දා, දැන් මාසයකට ළඟයි. මාසයකට ආසන්න කාලයක් තුළ ශම් 

රට එක තැන පල් වුණා, රට එක තැන විනා  ශවලා තිශබනවා. 

අපට මීට වයා කාලයක් බලාශගන ඉන්න බැහැ. විශ ේෂශයන්ම 

ශම් ඡන්ද ප්රතිලලයේ සමඟ අතිගරු ජනාධිපති ගමත්රීපාල 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සිරිශසේන මැතිතුමා අද දිනශේ ීරන්දුවක් ගැනීම සුදුසුයි කියන එක 

මම වි ්වාස කරනවා. විශ ේෂශයන්ම අද සිකුරාදා දිනයක්. සිකුරාදා 

දවසක් එනකල් මුුත රටම බලාශගන ඉන්නවා, ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාශේ ීරන්දු ීරරණ ලැශබන නිසා. අද 

සිකුරාදා දිනයක් නිසා මම එතුමාශගන් විශ ේෂශයන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. එතුමා අතින් ශවච්ච වැරැේද නිවැරදි කරගන්න අද ශහොඳ 

අවස්ථාවක් තිශබනවා. ශමොකද, අද  මන්ත්රීවරුන් 121ශදශනකුශේ 

කැමැේත අනුව අශේ  ක්තිය ශපන්වන්න අපට පුුතවන්කම 

ලැබුණා. අසනීප තේේවය නිසා තවේ එක් මන්ත්රීවරශයකුට 

එන්න බැරි වුණා. එශහම නැේනම් 122ක් සහිත ඉතා පැහැදිලි 

බුතතරයක් අපට තිශබනවා. එශහම නම් ශම් පැහැදිලි බුතතරය 

පිළිබඳව ීරන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. ශම් කටයුේත කශළේ නැේනම් 

අශේ රශේ ප්රජාතන්රවාදය කියන එක විනා  ශවලා යනවා. අශේ 

ශමොන අඩු පාඩු තිබුණේ, පසුගිය ආණ්ඩුවල ශමොන අඩු පාඩු 

තිබුණේ,  ශම් රශේ තිශබන ප්රජාතන්රවාදී පාලනයේ අහිමි ශවයිද 

කියලා ශම් රශේ ජනතාව බලාශගන ඉන්නවා.  එශහම වුණා නම්, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු සඳහා දිනකට යන වියදම නතර කරලා 

ශම් පාර්ලිශම්න්තු ව වහලා දාලා, අධිකරණය වහලා දාලා 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාටේ, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාටේ පුුතවන්, ශම් රශේ ීරන්දු ීරරණ අරශගන 

ඒකාධිපති පාලනයක් ශගනයන්න. හැබැයි, ඒ සඳහා ජනතාව ඉය 

ශදන්ශන් නැහැ. ජනතාව දිශනන් දින, දිශනන් දින ශම් යන 

ක්රමයට විරුේධව නැඟී  සිටිනවා; ශම් යන ක්රමය ශහළා දකිනවා; 

ඉතා කනගාුවශවන් ශම් පිළිබඳව තම විශරෝධතා ප්රකා  කරනවා. 

එශහම නම් අද අපි සියලුශදනා එකතු ශවලා ශම් රට මුල් තැනට 

තබාශගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අශේ ශේ පාලන පක්ෂ 

තිශබනවා, ශේ පාලන අදහස් හා ප්රතිපේති තිශබනවා, එක් එක් 

පුේගල කැමැති තිශබනවා. නමුේ, අපි සියලුශදනාම ශ්රී ලිංකාව මුල් 

තැනට තබාශගන කටයුතු කිරීම වැදගේ. එශහම නම්, ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, රනිල් වික්රමසිිංහ 

මැතිතුමා යන තුන්ශදනාම මුලින්ම රට ගැන හිතන්න ඕනෑ. 

මුලින්ම ශම් රට ගැන හිතලා, -ශ්රී ලිංකාව ගැන හිතලා,- ලිංකාවට 

ප්රජාතන්රවාදය අහිමි කරනවාද, ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය වළලා 

දමනවාද කියන එක ීරන්දු කරන්න ඕනෑ. එශහම නම් ඉතා 

ශගෞරවනීයම කටයුේත ශවන්ශන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද 

තමන්ශේ අ්ාමාතය ධුරශයන් ඉල්ලා අස්වීමයි. 

එතුමාට ශගෞරවයක් තිශබනවා නම්, එතුමා තමන්ශේ 

ශගෞරවය රැක ගන්න නම් අ්ාමාතය රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමාට 

ශම් ආණ්ඩුව භාර දීලා එතුමා ඉල්ලා අස්විය යුතුයි; කැබිනේ 

මණ්යලය ඉල්ලා අස්විය යුතුයි. එශහම නැතුව බලහේකාරශයන් 

ශම් ආණ්ඩුශේ අගමැතිකම්, ඇමතිකම් කියලා ශබොරුවට හදාශගන 

ඒවාශේ එල්ලීශගන ඉන්ශන් ශමොකද කියන එක අපි කල්පනා 

කරලා බලන්න ඕනෑ. ඔබ දන්නවා, විශ ේෂ අධිකරණවල දැන් නඩු 

ටික විභාග කරන බව. දැන් ඒ නඩු ටික හැම දාම විභාග කරලා ඒ 

අයට දුවවම් ශදන්න කටයුතු කරමින් ඉන්ශන්. ශම් අගමැතිකම්, 

ඇමතිකම්වල එල්ලීශගන ඉන්ශන් ශවන කිසිම ශහේතුවක් නිසා 

ශනොශවයි. තමන්ට විරුේධව එන ඒ නඩු ීරන්දුවලට යම් බලපෑමක් 

ශම් තුළින් කරන්න පුුතවන්ද කියන ඒ වි ්වාසය නිසා තමයි 

ශමශහම අගමැතිකම්වල, ඇමතිකම්වල එල්ලීශගන ඉන්ශන්. 

ශවන කිසිම ශහේතුවක් නිසා ශනොශවයි. එතුමන්ලා දන්නවා, 

ශමශහම ඉන්න ශකොට තමන්ශේ ප්රසිේධිය තවේ අඩු ශවනවා 

කියන එක. ඒ ගැන ශනොතකා තමන්ශේ පවුල, තමන්ශේ ොතින්, 

තමන්ශේ හිතවතුන් ටික ආරක්ෂා කර ගන්න, අධිකරණශයන් එන 

ීරන්දු ටික නතර කර ගන්න තමයි ශම් අය ශම් තනතුරුවල 

ඉන්ශන්.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

ශනොවැම්බර් 5වැනි දා අපි අය වැයක් ඉදිරිපේ කරන්න නියමිතව 

තිබුණා. අපි අවුරුදු තුනහමාරක් ශබොශහොම අමාරුශවන් හදා ගේ 

ශම් ආර්ථිකශේ ප්රතිලාභ, මහා භාණ්යාගාරය හරහා ජනතාවට 

ලබා ශදන්න කටයුතු කරමින් හිටිශේ. ශනොවැම්බර් 5වැනි දා 

ඉදිරිපේ කරන්න නියමිතව තිබුණු ඒ අය වැශයන්  සහනාධාර 

වි ාල ප්රමාණයක් ලබා ශදන්න නියමිතව තිබුණා. ශම් කරපු 

ශේ පාලන කුමන්රණයට ඒකේ ශහේතුවක් වුණා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. අපි අවුරුදු තුනහමාරක් ශමශහම ආණ්ඩු කරශගන 

ඇවිල්ලා අවසාන අවුරුදු ශදශක්දී  තමයි  අපි කරපු ආණ්ඩුශේ ඒ 

ප්රතිලාභ ටික ශම් රශේ ජනතාවට ලබා ශදන්න පුුතවන් ශවන්ශන්. 

අපි මහන්සි ශවලා හදා ගේ ශේවල්වල ප්රතිලල ටික ලබා ශදන්න 

පුුතවන් වන්ශන්, ඉදිරි අවුරුදු ශදක තුළයි. එශහම නම් ශම් 

ආකාරශේ ශේ පාලන කුමන්රණයක් කරන්න ශහේතු ශවච්ච 

අශනක් කාරණාව හැටියට මම දකිනවා, අවුරුදු ශදකක ප්රතිලල 

ලැබුශණෝතින් ඒ අයට මැතිවරණවලින් ජය්හණය කරන්න 

අපහසුතාවක් ඇති ශවයි කියලා හිීරම.  

ඒ අය තමන් කළ ශහොරකම්, දූෂණ විභාග කිරීම වළක්වන්න 

අධිකරණයට හැිංගිලා, අධිකරණයට යම් බලපෑම් කරන්න 

උේසාහ කරනවා. අශේ ආණ්ඩුශේ ප්රතිලල ටික ජනතාවට දකින්න 

ශනොලැශබන කාලවකවානුවක් තුළදී අශපන් බලහේකාරශයන් 

ශම් ආණ්ඩුව උදුරාශගන තිශබනවා; ශේ පාලන කුමන්රණයක් 

ඇති ශවලා තිශබනවා. නමුේ එතැනින් තමන්ට ශපෞේගලික 

වාසියක් ලැබුණාට රටක් හැටියට අපට වි ාල අර්බුදකාරී 

තේේවයක් තිශබනවා. අද නැවතේ ජාතයන්තර ව ශයන් අපි 

ප්රසිේධියට පේ ශවලා තිශබන්ශන් ශමොන ශහේතුවක් නිසාද? මාස 

එකහමාරකට කලින්, "ශලෝන්ලි ේලැනේ" ආයතනය විසින් 

විශේශීය සිංචාරකයින්ට එන්නට සුදුසු අිංක එශක් රට බවට පේ 

කශළේ අශේ ලිංකාවයි. අවාසනාවට ශම් මාසය ඇතුළත විශේ  

රටවල්  ශම් රටට පැමිණීමට සිංචාරකයන්ට තහිංචි ශයොදලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා අශේ සිංචාරක වයාපාරය වි ාල ව ශයන් 

හානියකට පේ ශවලා තිශබනවා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපට ආධාර ලබා ශදන රටවල් -

ඉන්දියාව, ජපානය, ඇශමරිකාව, යුශරෝපා සිංගමශේ රටවල්- 

අපට අවවාද කරලා තිශබනවා පමණක් ශනොශවයි, ශම් ශවන 

ශකොට අපට ලැශබන ආධාර තාවකාලිකව නතර කරලාේ 

තිශබනවා.  

 
ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් කථාව අවසාන කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ හර්ෂණ රාජකුණණා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

විශ ේෂශයන්ම ජාතයන්තර මූලය අරමුදල ඉතා පැහැදිලිවම 

අපට ලබා ශදන ඒ ණය මුදල් ප්රමාණය තහනම් කරලා තිශබනවා. 

අපට ශම් අවාසනාවන්ත තේේවය උදා කරලා දැන් මාසයක් 

වනවා. තව තව ඉන්න ඉන්න, ශම් වශළේ අපි වැටිලා, අපිට එළියට 

එන්න බැරි තේේවයකට පේ ශවන කාල වකවානුවක් ඉදිරිශේදී 

ඇති ශේවි. ශමය ඉතා ඉක්මනින්ම විසඳන්න පුුතවන් ශවශන් න් 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාටයි. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාශගනුේ ඉතා ශගෞරවනීය ශලස අපි ඉල්ලීමක් 

කරනවා. ශම් රටට ආදරය කරන, ශම් ර ට ශකශරහි වි ්වාසයක් 

තිශබන තරුණ මන්ත්රීවරශයකු හැටිය ට ශම් ශදපළශගන්ම මම 

ඉතා ආදරශයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ශම් රට තව තවේ විනා  
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2018  ශනොවැම්බර්  23  

කරන්ශන් නැතිව ඉදිරියට  ශගනියන්න ඔබතුමන්ලා වැදගේ 

ීරන්දුවක් ලබා ශදන්න කියලා. ශම් අවස්ථා ශේදී ඒ ඉල්ලීම කරමින් 

මම නිහඬ වනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 2.34] 
 

ගුණ කබීර් හාෂිම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, "ගිශලන නැශවන් මීශයෝ 

පනිති" කියලා කියනවා වාශේ  ඡන්දයකට බය ශවලා, අද 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් පැනලා දුවලා ගිය අශේ විපක්ෂශේ කණ්යායම 

ගැන මම කනගාුව වනවා. අද ශම් ගරු සභාව පිරිලා තිබුණා නම් 

ශකොච්චර ශහොඳද? හරියට මහේවරු වාශේ හැසිරිලා විවාදශේ 

කටයුතු කරන්න තිබුණා. කනගාුවදායක තේේවයක් වුණේ මට 

ශම් අවස්ථාශේදී කියමනක් සිහිපේ වනවා. "එකක් කයශතොලු වසා 

ගන්නට ගිහින් මට වුණු කාරියා. ශදකක් කයශතොලු හදා දුන්නැයි 

ඉඳුරුශේ ආචාරියා" කියන කියමන තමයි  අශේ ජනාධිපතිතුමා අද 

හිරශවලා ඉන්න තැන ගැන හිතුවාම මට මතක් ශවන්ශන්. එක් 

ක යශතොලුවක් ශනොශවයි, දැන් හතරක්, පහක් පුත කරශගන 

ගිහිල්ලා තිශබනවා.  

අපවේ වී වදාළ   ශසෝභිත මහ හිමිපාණන් වහන්ශසේශේ 

ආදාහන කටයුතුවලදී උන් වහන්ශසේශේ ශේහයේ ඉදිරිපිට 

තියාශගන ජනාධිපතිතුමා ඒ ශවලාශේදී ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා, 

"විධායක ජනාධිපති ක්රමය අශහෝසි කිරීමට බැඳිලා සිටිනවා" 

කියලා. ඒක ශම් මුුත රටම අමතක කරලා නැහැ. ඊළඟට ශසෝභිත 

හිමිපාණන් වහන්ශසේශේ ගුණානුස්මරණ දිනශේදී ජනාධිපතිතුමා 

ගිහිල්ලා කිේවා, "දින සියය වැයසටහන මට මතක නැහැ" කියලා. 

අපිට ඒක අමතක නැහැ. දින සියය තුළ අපි ශම් රශේ ශහොඳ වැය 

ශගොයක් කළා. අපි වසමකට රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් දාලා, ගම 

දියුණු කරන්න, සමෘේධි සහනාධාරය සියයට 200කින් වැඩි 

කරන්න, රාජය වැුවේ රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරන්න, 

ශපෞේගලික අිං ශේ වැුවේ රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරන්න, 

ඖෂධ වර්ගවල මිල අඩු කරන්න, ශපෝෂණ මල්ල ලබා ශදන්න, 

සෑම ශකශනකුටම නිවසක් ලබාදීම වාශේම "ළගම පාසල - 

ශහොඳම පාසල" වයාපෘතිය ආදී ව ශයන් දින සියය තුළ 

වැයසටහන් නිර්මාණය කරලා, ශම් රශේ ජනතාව ශවනුශවන්  අපි 

ඒවා ක්රියාේමක කළා. නමුේ ඒවා එතුමාට අමතක වුණා.  

ජනතාව ජන වරමකින් ප්රතික්ශෂේප කරපු මන්ත්රීවරුන්ට අද  

ඇමතිකම් දීලා, ඒ අය ශහොර ඇමතිකම්වල වාඩිශවලා ඉන්නවා. ඒ 

පිළිබඳව අපි කනගාුව වනවා. අඩු තරමින් තමන්ශේ ඡන්ද 

ශකොේඨාසය දිනලා එන්න බැරි ශවච්ච අය, අවුරුදු 20ක් තමශන් ේ 

ප්රශේ  නිශයෝජනය කරපු අය, මිනිස්සු එළියට දාපු අයව බශලන් 

ශගනැල්ලා, ශහොශරන් ඇමතිකම්වල වාඩි කරවලා තිශබනවා. එක 

වරදක් වසා ගන්න වැරැදි කීයක් දැන් කරන්න සිදු ශවලා 

තිශබනවාද කියන කාරණය ගැන තමයි අපිට දැන් හිතන්න 

ශවන්ශන්. ශම් රශේ ඕනෑම පුරවැසිශයකුට, ඕනෑම  දරුශවකුට 

ශම්ක ශහොඳටම  ශේශරන ශදයක්. ශම්ක අලුතින් කියන්න ඕනෑ 

ශදයක් ශනොශවයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි ආරම්භ කරලා කරශගන 

යන ශම් සටන එක්සේ ජාතික පක්ෂය ශහෝ එක්සේ ජාතික 

ශපරමුණ, ආණ්ඩුශේ වාඩි ශවන්න කරන සටනක් ශනොශවයි. ශම් 

සටන, අපි නැවත ඇමතිකම් ලබා ගන්න කරන සටනක් ශනොශවයි. 

ආපසු ඡන්දයකට ගිහිල්ලා අපිට ඉන් පරදින්නේ පුුතවන්; 

දිනන්නේ පුුතවන්; ඇමතිකම් ලැශබන්නේ පුුතවන්; ඒක ශවන 

එකක්. වසර 22ක් අපි විපක්ෂශේ වාඩි ශවච්ච අය. ඒ ශවලාශේදී 

අපි මැද හරිශේදී ආණ්ඩුවක් කයාකේපල් කශළේ නැහැ; පස්ස 

ශදොරින් පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න, පාර්ලිශම්න්තුශේ බලය ගන්න 

උේසාහ කශළේේ නැහැ. අශේ රාජකාරිය අපි ක්රියාේමක කළා.  

ශමතැනදී ඊට වයා ශලොකු වගකීමක් තිශබනවා. ඒ වගකීම 

ශමයයි. නිදහසින් පසුව වාශේම නිදහසට කලින් ශම් රශේ තිබුණු 

ශිෂ්ටාචාරය, සදාචාරය, ශම් ක්රමශේදය, අපි නිර්මාණය කරපු 

ප්රජාතන්රවාදී සිංශක්තය ආරක්ෂා කිරීම අශේම යුතුකමක් වනවා. 

අශේ ප්රධානම ශේ හැටියට ශම් රට පාලනය කරන්න හැශමෝම ගරු 

කරන වයවස්ථාවක් අපි නිර්මාණය කළා.  

අපි ආයතන පේධතියක් සකස් කළා. ඒ ආයතන පේධතිය 

රකින්න අපි බැඳී සිටිනවා. ඒ වාශේම, මන්ත්රීවරු හැටියට අපි 

හැසිශරනවා. අශේ සදාචාරය, අශේ වටිනාකම් -ඒ ඔක්ශකෝම- 

ශවනුශවන් තමයි අද පක්ෂ ශේදශයන් ශතොරව අපි ශමතැන එකතු 

ශවලා ඉන්ශන්. සමහර විට අපි මතවාදීව ගැශටන ටීඑන්ඒ සමග, 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ සමග අපි එක අරමුණකින් කටයුතු 

කරන්ශන්, ඒ අය එක්ක එකට වැය කරන්න ශනොශවයි. ඒ අයශේ 

මතවාදයේ එක්ක අපට එකට ඉන්න බැහැ. නමුේ ශමතැනදී අපට 

ශපොදු අරමුණක් තිශබනවා. ඒ බලය ශනොශවයි. ඒ ශපොදු අරමුණ 

තමයි ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා කිරීම. ඒක රැක්කාම 

විතරයි ශම් රශේ ඉන්න සියලුශදනාශේම, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ, 

රට තුළ ජීවේ වන සියලුශදනාශේම අයිතිවාසිකම් රකින්න අපට 

පුුතවන් වන්ශන්. ඒ කරුණ අපට අමතක කරන්න බැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, පසුගිය සතිය තුළ, 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සිදු වුණු ශේවල් දැක්ක  ශම් රශේ ජීවේවන ශ්රී 

ලාිංකිකයන් ශබොශහෝ ශදශනක් කියනවා, "ලේජා හිතුණා" කියලා. 

ලේජාවක් ඇති ශවනවා ඇති. ඔබතුමා නිශයෝජය කථානායකතුමා. 

ඔබතුමාටේ වගකීමක් තිශබනවා. සමහර අය මන්ත්රීවරු -

ශේ පාලනෙයන්- කියන ඔක්ශකෝම එක ශගොශඩ් දමලා කථා 

කරනවා. මන්ත්රීවරශයක් නම්, තුේුවවකට ගණන් ගන්ශන් නැහැ; 

කිසිම ශගෞරවයක් ශදන්ශන් නැහැ. මම හිතන්ශන් නැහැ, ඒක හරි 

කියලා. පිරිසක් වැරදි විධියට හැසිරුණා. පිරිසක් තමන්ශේ 

වටිනාකම් ටික පාවා දුන්නා. නමුේ ඒ සුුත පිරිසක් කියලා මා 

හිතනවා. ශම් සභාව තුළේ, ශම් සභාශවන් පිටේ ඒ අයට ශලොකු 

බලපෑම් ඇති වුණා. නිකම් ශනොශවයි, සමහර මන්ත්රීවරුන්ට මිල 

මුදල්වලින්, ලක්ෂ ගණන්වලින් ශනොශවයි, ශකෝටි ගණන්වලින් 

බලපෑම් කරලා  මන්ත්රීකම දමලා ඇවිල්ලා ඇමතිකම් ගන්න 

කියලා බල කළා.  ඇමතිකම්, කැබිනේ ඇමතිකම්, තනතුරු 

ශදනවා කිේවා. පසු ශපළ මන්ත්රීවරුන්ට කැබිනේ ඇමතිකම් 

ශදනවා කිේවා, දුරකථනවලින් කථා කරලා. එශහේ කීපශදශනක් 

එහාට ශමහාට වුණාට, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න බුතතරයක් 

ප්රතිපේතිය ශවනුශවන්, තමන් වි ්වාස කරන ඒ වටිනාකම් 

ශවනුශවන් ශකළින්ම රැඳී සිටියා. අපි ඒකට ගරු කරන්න ඕනෑ. අද 

ඒ ගැන ශබොශහෝ ශදශනක් කථා කරන්ශන් නැහැ. අද අශේ පසු 

ශපළ මන්ත්රීවරු වි ාල පිරිසක් ඉන්නවා, ඇමතිවරු ඉන්නවා 

දමලා යන්ශන් නැතුව තමන් වි ්වාස කරන මතවාදය ශවනුශවන් 

ශපනී සිටින. ඒක අපට අමතක කරන්න බැහැ. එතුමන්ලා 

මුදල්වලට, තනතුරුවලට ඒ වටිනාකම් පාවා දුන්ශන් නැහැ; 

බලපෑම්වලට  පාවා දුන්ශන් නැහැ; තර්ජනවලට පාවා දුන්ශන් 

නැහැ. ඒක වැදගේ. ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපි ආදරය කරන අශේ 

රට, අශේ වයවස්ථාව, අශේ ප්රජාතන්රවාදය ශවනුශවන් තමයි අපි 

ඒ ප්රතිපේතිශේ ඉන්ශන් කියන එක ශබොශහෝ ශදශනක් ශේරුම් 

ගන්ශන් නැහැ.  

ඒ වාශේම, තවේ චරිත කිහිපයක් තිශබනවා. ගරු 

කථානායකතුමා ශකළින් සිටියා. අපි ඒක කිසිම විශටක අමතක 

කරන්ශන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමා වාශේම ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි ඔබතුමා ඇතුුත ශම් පාර්ලිශම්න්තුව අශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පවේවන්න බිශයන් 

ශතොරව වැය කටයුතු කළා. ඒක වැදගේ. ශම් රශේ පුරවැසියන් 

ශහෝ ජාතයන්තරය වුණේ කිසිම දිනයක ඒක අමතක කරන එකක් 

නැහැ.  

ඊළඟට, අශේ අධිකරණය ගැන බලමු. අපි දහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය ශගනාශේ, අශේ රශේ ඉන්න 

ප්රධානීන්ට මධයස්ථව වැය කරන්න පුුතවන් පරිසරයක් හදන්නයි. 

ඒක හරි ගියා.  අපි දැක්කා, අශේ අධිකරණය ඉතාම මධයස්ථව, 

බය නැතුව, හරි ශේ කළ, හරි ීරන්දුව ගේත ආකාරය. ශම් සටශන්දී 

අපට ඇමතිකම් ලැබුණාද, නැේද කියන එක වැයක් නැහැ. නමුේ  

ඒ වටිනාකම් වටිනවා. ඒවා තමයි අපට ඉතුරු වන්ශන්; අශේ 

ළමයින්ට වුණේ ඉතුරු වන්ශන්. ඒක අපට අමතක කරන්න බැහැ.  

ඒ වාශේම,  විවිධ ශේ පාලන මතවාද තිශබන, විවිධ පාටවලට 

අයිති  සාමානය පුරවැසිශයෝ ශම්කට විරුේධව තමන්ශේ හඬ 

නඟන්න මහ පාශර් එකතු වුණා. ශමොකද, ඔවුන් වි ්වාස කළා 

ශම්ක වැරදියි කියලා. අශේ රශේ ඒ පුරවැසියන් අපට කිසිම දවසක 

අමතක කරන්න බැහැ. ඒ සිවිල් සමාජය අපට අමතක කරන්න 

බැහැ. ඒ අයට ශම්ශකන් ලැශබන ශදයක් නැහැ. එශහේ රට 

ශවනුශවන් ඒ අය ඉදිරිපේ වුණා. ඒක ඉතා වැදගේ.  

ඒ වාශේම අශේ අගමැතිතුමා, රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමා 

ලිංකාශේ වැඩිම මනාප -මනාප පන්ලක්ෂ ගණනක්- ගේත ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරයා. ඒ වාශේම වි ්වාසභිංග 

ශයෝජනාවක් ශගනැල්ලා පරේදන්න උේසාහ කළේ වි ්වාසය 

දිනා ගේත ශකනා; ශම් රශේ නීතිශයන් පේ වුණ අගමැතිවරයා, 

නීති විශරෝයි විධියට බශලන් ඉවේ කළේ අද වනතුරු කිසිම 

ශකශනකුට නරක විධියට කථා කරලා නැහැ.  

එතුමාශේ ශගෞරවය, ඒ තනතුශර් ශගෞරවය එතුමා ආරක්ෂා 

කරලා තිශබනවා. ඒවා අපට අමතක කරන්න බැරි ශේවල්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ශම් 

ඔක්ශකෝම කරන්ශන් ඇයි? ශම් ඔක්ශකෝම කරන්ශන් "රට ශබ්රා 

ගන්න" කියන කථාශවන්, "ශේ ශප්රේමීේවය" කියන එශකන්. 

"ශේ ශප්රේමීේවය කියන්ශන් ශේ පාලන තක්කඩියාශේ අවසාන 

තිේශපොළයි" කියලා කියමනක් තිශබනවා. ඒ ශේ ශප්රේමීේවය 

කියන කථාව පාවිච්චි කරශගනයි තමන්ශේ ශහොරකම, ජයකම 

කියන හැම ශදයක්ම වසා ගන්ශන්. රට ශබ්රා ගන්ශන් 

ශමොශකන්ද? කාශගන්ද? කාටද ශදන්ශන් රට ආරක්ෂා කරන්න?  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම එක ශදයක් මතක් 

කරන්න කැමැතියි. එක්සේ ජනතා නිදහස් සන්ධානය 1994දී 

බලයට පේ ශවන්ශන් නිශයෝලිබරල්වාදී ප්රතිපේතිවලට 

විරුේධවයි; විවෘත ආර්ථික ප්රතිපේතියට විරුේධවයි. ශේ.ආර්. 

ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ වැය පිළිශවළ අශනක් පැේත 

හරවන්න කියලා බලයට ආපු අය, ශේ.ආර්.ශේ බුතබූත වයවසථ්ාව 

පැය 24කින් ඉරා දමනවා කියපු අය, ශේ.ආර්.ජයවර්ධන මහතාශේ 

ඒ වයවස්ථාව තවේ  ක්තිමේ කරලා, විධායක ජනාධිපති ක්රමය 

තවේ  ක්තිමේ කරලා අවුරුදු 20ක්ම ශම් රශේ ඒකාධිපති බලයක් 

ශගන ගියා.  විවෘත ආර්ථිකය ප්රතික්ශෂේප කරනවාය කියපු මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහේමයාලාශේ ආණ්ඩුව එදා -1994- ඉඳලා අනුගමනය 

කශළේ, නිශයෝලිබරල්වාදී ප්රතිපේතියි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් රශේ ශේපළ විකුණනවා 

කියලා ශම් ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කරපු අයට මම අද කියනවා, 

1995දී ලිංකා ගෑස් ශකොම්පැනිය වික්ශක් මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයායි, ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයායි ශදශදනාම හිටපු 

ආණ්ඩුශවන් කියන එක. ඊළඟට, 1996දී ලිංකා වාශන් සිංස්ථාව 

විකුණුශේ ඒ ආණ්ඩුව යටශේයි. ඔරියන්ේ ලිංකා  සමාගම වික්ශක් 

1996දී. ශ්රී ලිංකා ශටලිශකොම් ඇති කශළේ, ශපෞේගලීකරණය 

කශළේ, 1997දී. ඒ කාල පරිච්ශේදය තුළදී විතරක් ශනොශවයි, 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති වුණාට පසුව ඇඹිලිපිටිශේ 

කයදාසි සිංස්ථාව  ඕස්ශේලියානු සමාගමකට විකුණා දමනවා.  

එල්ටීටීඊශයන් -රස්තවාදීන්ශගන්- මුදවා ගේ කිලිශනොච්චිශේ 

ශගොවිශපොළක් ශසෝලි කැේටන්ට මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා 

විකුණා දමනවා. නුවරඑළිශේ තිබුණ ආණ්ඩුශේ ශගොවිශපොළවල් 

කිහිපයක් ශසෝලි කැේටන්ට විකුණා දමනවා. එදා ශම්වා ගැන 

පේතරවලින් කියන්න ඉය තිබුශණ් නැහැ. ශසෝමාවීර ගචතයය 

වශේට තිශබන අක්කර 5,000ක් ඇශමරිකාශේ  ශයෝල්  සමාගමට 

ලියා ශදනවා. ඊළඟට, ෂැන්ග්රි-ලා ශහෝටලය, අශේ හමුදා 

මූලස්ථානය තුේුවවට චීන සමාගමකට විකුණා දමනවා. යුේධය 

ශමශහය වූ මූලස්ථානය ඒක. ඊළඟට,  ශපෝේ සිටි  එශක්  අක්කර 

25ක් සින්නක්කරව ලියා ශදනවා, චීන ආණ්ඩුවට.  

 
ගුණ මන්ත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අක්කර 50ක්. 

 
ගුණ කබීර් හාෂිම් මහතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

සමාශවන්න, අක්කර 50ක්. ශම්වා හරිද?   රනිල් වික්රමසිිංහ 

මහේමයා ඇවිල්ලා ආපසු ඒවා නිවැරදි කළා.  

ඊළඟට, හම්බන්ශතොට වරාය චීන සමාගමට -චයිනා හාබර් 

එකට- ලියා දුන්ශන් ශකොශහොමද? අශේ නාවික හමුදාවට ඒ වරාය 

ඇතුළට යන්න බැහැ කියන තහනමක් දමලායි ඒක කශළේ. අශේ 

 ස්ගවරීභාවයට පහරක් ගසා තමයි ඒ ශේවල් කරන්ශන්. ශම් 

ඔක්ශකෝම කරන්ශන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා සමඟ සිටින 

ශේ ශප්රේමය ශවනුශවන් ශම් ආණ්ඩුව ගන්න ඕනෑය කියන අයයි. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් රශේ ශලොකුම 

ශහොරකම් ටික කරන්ශන්, ශම් රශේ ශලොකුම පාවාදීම් ටික 

කරන්ශන් ඒ කාලශේදීයි කියන එක මම කියන්න කැමැතියි. මම 

ශම් ගැන අහන්ශන් ගමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාශගන්. 

ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ශම්වා දැනශගන ශම් අයටම ශම් 

ආණ්ඩුව භාර ශදන්ශන් ශකොශහොමද? 2012දී මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයා ශමොකක්ද කශළේ? නිශයෝලිබරල්වාදී ප්රතිපේති 

ප්රතික්ශෂේප කරනවාය කියපු මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා තමයි 

පළමුවැනි වතාවට නියම නිශයෝලිබරල්වාදී ප්රතිපේතිය ලිංකාවට 

හඳුන්වා දුන්ශන්. අශේ ප්රාේධන ගිණුම් ටික විවෘත කරන්ශන් 

එතුමාශේ කාලශේදී. 2012දී පළමුවැනි වතාවට ලිංකාශේ -අශේ- 

ශේශීය බැිංකුවලට විශේ  බැඳුම්කර නිකුේ කරන්න, විශේ  

රටවලින් බැඳුම්කර හරහා ශයොලර්වලින් ණය ගන්නට අවසරය 

දුන්ශන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා. ලිංකා බැිංකුව, මහජන 

බැිංකුව ආදි බැිංකුවලට බල කරනවා, විශේ  ශයොලර්වලින් ණය 

ගන්න කියලා. ඒවාශේ ප්රතිලලය වුශණ් ශමොකක්ද? 2012දී   

පළමුශවන්ම විශේ  ශයොලර් බැඳුම්කර නිකුේ කරලා මුදල් 

ගන්නවා.  2013 ශවනශකොට රුපියශල් අගය වැුවණු නිසා,  ඒ 

තුළින් වුණු පාඩුව රුපියල් බිලියන 22ක්, නැේනම් ශකෝටි 220ක්. 

ඊළඟට, 2014දී ඒශකන් වුණු පාඩුව රුපියල් ශකෝටි 317ක්. 

2015දී වුණු පාඩුව රුපියල්  ශකෝටි 171ක්. එශසේ Dollar Bonds 

නිකුේ කිරීම නිසාම අවුරුදු තුනක් ඇතුළත අපට සිදු වුණු සමස්ත 
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පාඩුව රුපියල් ශකෝටි 716යි. ඒ පාඩුව ශගවන්ශන් මහ බැිංකුව. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාශේ පාලන කාලය තුළ.  ශම්ක තමයි 

නිශයෝලිබරල්වාදය, ශම්ක තමයි ශලොකුම පාවාදීම. රුපියල් ශකෝටි 

ගණනක විශේ  බැඳුම්කරවල පාඩුව අපට ශගවන්න සිේධ වුණා. 

අශේ කාලශේ ශම්වා දුන්ශන් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා 

කියනවා, එශහම කරන්ශන් නැහැ ලු. එතුමා ශේ ශප්රේමිශයක් ලු. 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා කියනවා, රට ශබ්රා ගන්න අලුේ 

ක්රමයක් ඕනෑය කියලා. ශම්කද, අලුේ ක්රමය? අවුරුදු 10ක්  තිස්ශසේ  

ශම් ක්රමය ශවනස් කරන්න තිබුණු අවස්ථාශේ දී තම-තමන්ශේ 

ජාවාරම්කරුශවෝ, ශකොන්රාේකරුශවෝ ආරක්ෂා කරන්න ශගන 

ගිය ප්රතිපේතිය, "ශේ ශප්රේමී" ශල්බලයේ එක්ක ආපසු ශදන්නද? 

අවුරුදු 10ක් තුළ ශම් රට හරවන්න බැරි ශවච්ච අයට, ණය 

කන්දක් ඇති කරලා දීපු අයට ආපසු ශම් ශහොරකම් කරන්න ඉය 

ශදන්නද?  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 2012 ඉඳලා 2014 ශවනකම් 

එම කාල පරිච්ශේදය තුළදී  ශම් බැඳුම්කරවලින් වූ පාඩුව විඳින 

ශකොට, නිවාඩ් කබ්රාල් හිටපු මහ බැිංකු අධිපතිවරයා ශමොකක්ද, 

කශළේ? නිවාඩ් කබ්රාල් උපශේ කවරුන් තුන්ශදශනක් කුලියට 

ගේතා, බ්රිතානයශයන්. එිංගලන්තශයන් ශගන්වුවා, 

උපශේ කවරුන් තුන්ශදශනක්. ඒ ශගොල්ලන්ට කැබිනේ 

අනුමැතිය නැතුව ශගේශේ කීයක්ද? රුපියල් බිලියන 1.3ක්. ඒ 

කියන්ශන් එම උපශේ කවරුන්ට රුපියල්  ශකෝටි 139ක් කැබිනේ 

අනුමැතිය නැතිව ශගේවා. ඒශකන් එක් පුේගලශයකුට -එක 

උපශේ කවරශයකුට- එක වසරකට ශගවපු මුදල රුපියල් ශකෝටි 

46යි. ශකොශහොමද, ගණන්? ඒකද, දැන් ආපසු ශගනැල්ලා ඇති 

කරන්න යන ශවනස? දැන් බලන්න, එම සිංස්ථාවල තනතුරුවලට 

පේ කරන්ශන් කවුද? පසුගිය කාලශේ ශම් රට සූරා කාපු ශහොරු 

ටික. මම අහන්ශන්, ශමන්න ශම් ශවනස ඇති කරන්න ශදන එක 

සාධාරණද?  

ඇමතිකම් කවුරු ගේතේ කමක් නැහැ; ආණ්ඩු කවුරු කළේ 

කමක් නැහැ. නමුේ අපි අවුරුදු ගණනාවක් දුක් වින්දා. යුේධය 

අවසන් ශවලා අවුරුදු හයක් විතර ඉය දුන්නා, ඒ ශගොල්ලන්ට 

ආණ්ඩු කරන්න. ඒේ ඒ ප්ර ්න විසඳුශේ නැහැ. ඒ නිසා අශේ 

යුතුකම වන්ශන් ශම් රශේ එම පාවාදීමට ඉය ශනොදී ශම්කට 

විරුේධව අරගළ කිරීමයි. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අරගළ 

කරනවා. ශම් සම්බන්ධව පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අරගළ කරන්න බැරි 

වුණේ, වීදිශේ අරගළ කරලා ශහෝ ශම් රට ආරක්ෂා කරන එක 

අශේ විතරක් ශනොශවයි, ශම් රශේ හැම පුරවැසිශයකුශේම 

අයිතියක් කියන එක මම විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මා අවසාන ව ශයන් ශම් 

ගැනේ සඳහන් කරන්න  කැමැතියි. අපට අහිමි වුණු ශේවල් 

ශමොනවාද? ප්රජාතන්රවාදය සාමානය පුිංචි මිනිහාට දැශනන්ශන් 

නැහැ. ඒක අල්ලන්න බැහැ. ඒක ශේශරන්ශන් නැහැ. ඒක සීතලද, 

රස්ශනද කියලා ශේශරන්ශන් නැහැ. නමුේ  ශමන්න ශම් ටික 

තමයි අපට අහිමි වුශණ්. අපි අවුරුදු තුනහමාරක් දුක් විඳලා ශම් 

ආර්ථිකශේ අඩිතාලම දැමුවා. ශම් රශේ ජීවේ ශවන සාමානය 

මිනිසුන්ට තමන්ශේ ජීවිතය ශගොයනඟා ගන්නට පුුතවන් ඒ 

හැකියාව, පරිසරය හදලා ශදන්න පටන් ගේතා. අපි  ශම් රශේ හැම 

ශකශනකුටම ඉයම් ඔේපු ලබා දී තමන්ශේම කියන ඉයම් 

කෑල්ලක් ලබා ශදන්න කටයුතු කළා. අපි දකුශණ් ඉයම් ඔේපු ලබා 

ශදන එම වැය කටයුේත ආරම්භ කළා. අපි හැම ශකශනකුටම 

නිවසක් ලබා දීශම් වැය පිළිශවළ පසුගිය අවුරුදු තුනහමාර තුළ 

සජිේ ශප්රේමදාස මැතිතුමා යටශේ කරශගන ආවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයා ඒ කාලශේ -අවුරුදු හයක්ම- හදලා තිබුශණ්, ශගවල් 

එක්ලක්ෂ දහදාහයි. ශම් අවුරුදු ශදකහමාර තුළ සජිේ ශප්රේමදාස 

මහතා ශගවල් ශදලක්ෂ අසූදහසක් හදලා තිශබනවා. ඒක තමයි 

ශවනස. ඒ වාශේම අපි  හතළිස්පන්ලක්ෂයක් වන පාසල් දරුවන්ට 

"සුරක්ෂා" කියන රක්ෂණ ක්රමය ලබා දීශම් වැය කටයුතු පටන් 

ගේතා. අපි "ගම්ශපරළිය" වැයසටහන ආරම්භ කළා, හැම 

ගමකටම වැයක් කරන්න. "Enterprise Sri Lanka" වැය පිළිශවළ 

ආරම්භ කරමින්,  ගශම් සිටින කාන්තාවන්ට ක්ෂුර මූලය ණය 

වැයසටහනක් ආරම්භ කළා.  

ලබන වසර සඳහා ඉදිරිපේ කරන්න නියමිතව තිබුණු අය 

වැශයන් තවේ ලක්ෂ 10කට අලුතින් සමෘේධිය ලබාශදන 

වැයසටහනක්  ආරම්භ කිරීමට බලාශපොශරොේතු වුණා.  රැකියා 

50,000ක් ලබා දීශම් ශයෝජනාවක් සම්මත කරගන්න 

බලාශපොශරොේතුශවන් හිටියා; උපාධිධාරි පේවීම් 25,000ක් ලබා 

ශදන්න බලාශපොශරොේතුශවන් හිටියා. ඒ ටික තමයි ශම් රශේ 

ජනතාවට අහිමි වුශණ්. ඒ නිසා ශම්ක පුිංචි වැයක් ශනොශවයි. අද 

අපි සටන් කරන්ශන් යුක්තිය, නීතිය, ජනතා පරමාධිපතය 

ශවනුශවනුයි. ඒ නිසා ශම් අරගළය දිගටම ශගන යාමට අපි 

බලාශපොශරොේතු වනවා. අවසාන ව ශයන් අශේ නීතයනුූලල 

ආණ්ඩුව නැවත පේ කරන්නට අව ය සියලු කටයුතු ශම් ඉදිරි 

දවස් කිහිපය ඇතුළත කරන්නට බලාශපොශරොේතු වන බව ප්රකා  

කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද 

කරමින් මා නිහඬ ශවනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

 
ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමා. ඊට ප්රථම කවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු ගරු බිමල් 

රේනායක මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය සඳහා ශයෝජනා 

කරන්න. 

 
ගුණ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now 
take the Chair. 

  
ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුුණව ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනනයන් ඉවේ 
වුනයන්, ගුණ බිමල් රේනායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க 

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

THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා, කථා කරන්න. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

[අ.භා.2.53] 
 

ගුණ සුනිල් හඳුන්නනේති මහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ ගරු විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපේ කළ ශයෝජනාව 

සම්බන්ධශයන් යම් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපේ කරන්න කැමැතියි. 

ශමොකද, අද තමයි මාසයක පමණ කාලයකින් පසුව ශම් රශේ 

ජනතාවට ශ්රී ලිංකාශේ පාර්ලිශම්න්තුව පවතිනවායි කියා දැශනන 

ආකාරයට කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබුශණ්.  අද තමයි  රශේ 

ජනතාවශේ ආේම ශගෞරවය සහිතව,  පාර්ලිශම්න්තුශේේ 

ගරුේවය සහිතව පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවපු දවස. ඇේතටම 

ගේශතොේ  එය ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය ලැබූ තාවකාලික ශහෝ 

ජය්හණයක් කියලා අප වි ්වාස කරනවා.  

විශ ේෂශයන් පසුගිය සති කිහිපය තුළ අශේ රට ශලෝකය 

ඉදිරිශේ  ඉතාම හෑල්ලුවට ලක් වුණා. අපි කවුරුේ පිළිගන්න 

ඕනෑ, අපට ශමොන ශේ පාලන මතිමතාන්තර තිබුණේ,  ශලෝකය 

ඉස්සරහා අපහාසයට, අපහසුතාවට, හෑල්ලුවට ලක් ශවන ශකොට 

එශසේ හෑල්ලුවට ලක්  ශවන්ශන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ ඉන්න 

අපි විතරක් ශනොශවයි,  මුුත රශේම ජනතාවට ඒ තේේවයට  

මුුතණ ශදන්න ශවනවාය කියන එක. එහිදී ශමොන පක්ෂය 

නිශයෝජනය කළේ, ශමොන පක්ෂයට ඡන්දය දුන්නේ, ශමොන 

ශේ පාලන මතය දැරුවේ අපි රටක් හැටියට හෑල්ලුවට ලක් 

ශවනවා.  ගත වුණු කාලය තුළ, ගත ශවමින් තිශබන ශම් 

ශමොශහොත තුළ අශේ රශේ ආර්ථිකශේ පැවැේම ඉතාම බරපතළ 

විධියට කයා වැටිලා තිශබනවා; කයා වැශටමින් තිශබනවා. රශේ 

පරිපාලන වයුහය ඉතාම බරපතළ විධියට අවිනි ්චිතතාවට පේ 

ශවලා තිශබනවා. අද ශම් රශේ තිශබන්ශන් ශමොන ආණ්ඩුවක්ද 

කියන එක ගැන, සිටින්ශන් ශමොන අගමැතිවරශයක්ද, ශමොන 

කැබිනේ මණ්යලයක්ද, ශමොන පරිපාලන නිලධාරියාද, අමාතයාිං  

ශල්කම්තුමාද කියන එක ගැන, කාශේ නිර්ශේ , නිශයෝග, 

චක්රශල්ඛ් පිළිගන්නවාද කියන එක ගැන අවිනි ්චිතතාවක් 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවිනි ්චිතභාවයට 

රට පේ කශළේ ශවන කවුරුවේ ශනොශවයි. බලහේකාරශයන් බලය 

හදා ගැනීශම් පවිුව වුවමනාව සඳහා  අශේ රශේ ශේ පාලන 

සිංස්කෘතිය ඉතාම නිර්ලේජිත විධියට ශයොදා ගේත මහින්ද 

රාජපක්ෂ මන්ත්රීවරයාේ, ජනාධිපති ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාේ විසිනුයි.  තමන්ට බලය අහිමිශේ යයි ශේ පාලන 

ව ශයන් තිශබන හීන මානය නිසා, මීළඟටේ ජනාධිපතිවරයා 

වීශම් අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා මාවත විවර කර ගැනීම 

ශවනුශවන්,  ඉතාම ශපෞේගලික අව යතා ප්රමාණයක් ඉුව කර 

ගැනීශම් වුවමනාව තමයි ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට 

තිශබන්ශන්. එතුමාශේ ශපෞේගලික ශේවල්, ශපෞේගලිකේවය ශම් 

රශේ ජනතාවශේ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. නමුේ, 

හැටතුන්ලක්ෂයකට ආසන්න ජනතාවශේ ජනවරමට එතුමා පයින් 

ගහලා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාට අගමැතිකම භාර දී ඉතාම 

කැත, නින්දිත ආකාරශේ කැබිනේ මණ්යලයක් නිර්මාණය 

කරන්න උේසාහ කළා. ඒශකන් අද ඇති ශවලා තිශබන ප්රතිලලය 

ශමොකක්ද?  

විශ ේෂශයන් අපට ශපශනනවා, ශම් වනශකොටේ තමන් 

ආණ්ඩුවක් හදා ගේතා යැයි ප්රකා  කරමින් පසුගිය රාජපක්ෂ 

ශරජිමය යුගශේ දී ශම් රශේ නාස්තියට, දූෂණයට, ශහොරකමට, 

විංචාවට උදේ කරපු, ඒවාට මැදිහේ වුණු ශහොර කල්ලියක් නැවත 

රාජය ආයතන අේපේ කර ගනිමින් සිටින ආකාරය. නාලක  

ශගොයශහේවා මහේමයා ශ්රී ලිංකා රක්ෂණ සිංස්ථාශේ සභාපති 

ධුරයට පේ කළා යැයි මාධයවල පළ ශවනවා. ඒ වාශේම කපිල 

චන්රශසේන ශ්රී ලන්කන් ගුවන් ගමාගශම් සභාපති ධුරයට පේ කළා 

යැයි මාධයවල පළ ශවනවා. ුතුතගල්ශල් Lanka Hospitals එශක් -

ඇපශලෝ ශරෝහශල්- සභාපති ධුරයට පේ කළා යැයි මාධයවල පළ 

ශවනවා.  

ශම්වා ඇේත නම්, ශම්වා පිළිගන්නවා නම්, ඒශකන් 

ශේශරන්ශන් ශවන ශමොකක්වේ ශනොශවයි. අශේ රශේ 

පරිපාලනය නැවතේ ශහොර මුළකට බිලිවනවාය කියන එකයි 

එයින් වැටශහන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ශපශනනවා, අපි 

දන්නවා, ශනොවැම්බර්, ශදසැම්බර්, ජනවාරි කාලය කියන්ශන්, 

අශේ ර ශේ ආර්ථිකයට වාසිදායක කාලයක් බව. විශ ේෂශයන්ම 

මුුතදුකරශේ, සිංචාරක කර්මාන්තයේ එක්ක ගැශටන දකුශණ්;  මා 

නි ශයෝජනය කරන මාතර දිස්ත්රික්කය, ඒ වාශේම ගාල්ල, 

හම්බන්ශතොට දක්වා වූ සිංචාරක කලාපය තුළින් අප ශම් කාලශේ 

වි ාල ආදායමක් ලබාගන්නවා. නමුේ අද සිංචාරකයන් ලිංකාවට 

එන එක ඔවුන් විසින් cancel කර තිශබනවා. ශම්වා කියනශකොට 

කවුරුන් ශහෝ කියයි, "ශම් බටහිර වුවමනාවන්" කියලා. නැහැ. අද 

අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අශේ සියැසින් -ඇස් ශදශකන්- දැක්ක 

ශම් සිදුවීම් ශවනේ රටක -මාලදිවයිශන්, පාකිස්තානශේ, 

බිංේලාශේ ශේ, ඉන්දියාශේ, අශේ ආසන්න රටක- සිදුශවනවා 

රූපවාහිනිශයන් ශහෝ ජාතයන්තර ප්රවෘේතිවලින් ශහෝ BBC 

එශකන් ශහෝ දැක්කා නම්, අපි ඒ රටට යනවාද? අපි ඒ රටට 

සිංචාරය කරනවාද? පාශර් ගහගන්නවා නම්, පරිපාලන 

පේධතියක් නැේනම්, රශේ නීතියක් නැේනම්, රට පාලනය 

කරන්ශන් කවුද කියා අවිනි ්චිතභාවයක් තිශබනවා නම් ඒ රටට 

යන්ශන් ශමොන ආශයෝජකයාද? අශේ රටට කවුරුවේ එන්ශන් 

නැේශේේ ඒ නිසා තමයි. චණ්ඩි වාශේ කෑ ගහන සමහර උදවිය 

හිතාශගන ඉන්නවා, ඒ ශගොල්ලන් කෑ ගැුතවාට පස්ශසේ 

ජාතයන්තර භය ශවයි කියලා; ජාතයන්තරය භයශවලා ශලෝකශේ 

රටවල් අප ඉදිරිශේ දණ ගහලා, අ ශේ ඇඟලුම් ටික මිලදී ගනියි 

කියලා; "ශ්රී ලිංකාවට අපි දණ ගහනවා, ඒ නිසා අපට ඇඟලුම් ටික 

ශදන්න, ශේ, රබර්, ශපොල් ටික ශදන්න. මැණික්, ගම්මිරිස්, කුරුඳු 

ටික ශදන්න" කියා භාර ගනියි කියා. නැහැ. අපට සම්බාධක 

දමන්න ඕනෑ නැහැ. සම්බාධක දමනවාට අපි කැමැතිේ නැහැ. 

කවුරුවේ සම්බාධක බශලන් ශගන්වා ගන්න ඕනෑේ නැහැ. 

හැබැයි අද ආශයෝජන කයා වැටිලා තිශබනවාය, අශේ ශවශළඳ 

ශපොළ අස්ථාවරශවලා තිශබනවාය, සිංචාරකයන් එන්ශන් නැති 

තේේවයට පේශවලා තිශබනවාය කියා අපට ශේශරනවා.  

බන්දුල ගුණවර්ධන මහේමයා එක ශවලාවකදී කෑ ගහනවා, 

"දැන් රුපියල කයා වැශටනවා, රුපියල අල්ලන්න විධියක් නැහැ, 

රුපියල කයා වැශටනශකොට ආණ්ඩුවට උේතර නැහැ" කියා. 

හැබැයි අද ශයොලරශේ වටිනාකම රුපියල් 181යි. අදේ රුපියල 

කයා වැශටනවා. ශම් ආණ්ඩුව තිබියදී සිිංගේපූරු ගිවිසුම අේසන් 

කරනශකොට ආණ්ඩුවට ඉතා පැහැදිලිව කිේවා, "සිිංගේපූරු ගිවිසුම 

ක්රියාේමක වන්ශන් අවුරුදු 5කින්, හැබැයි ආණ්ඩු කයා වේටනවා, 

ආර්ථිකය බිඳ වැශටනවා, රට අස්ථාවර කරනවා, ශම් ගිවිසුම් 

ශගශනන්න එපා" කියා. එදා කෑ ගහපු බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහේමයාම දැන් තාවකාලිකව, බශලන් බලය ගන්න, 

ශමොශහොතකට ඇමති ධුර ලබාශගන අහනවා, "සිිංගේපූරු ගිවිසුම 

නවේවන්ශන් ශමොන හරකාද?" කියා. බලයක් ගෑශවනශකොට, 

බලයක් ශපශනනශකොට ඒ ශගොල්ශලෝ වචන මාරු කරනවා. 

බලයක් ශපශනනශකොට, බලයක් ගෑශවනශකොට නාම මාත්රිකව 

ශහෝ ඒ ශගොල්ලන්ට වුවමනා පදය නැවත හදාගන්නවා. ශම් බලය 

අල්ලන්ශන්, ආර්ථික ප්රතිපේතියක් මත, දැක්මක් අනුව රට 

හදන්න, රට ස්ථාවර කරන්න, එශහම නැේනම් කයා වැශටන 

ආර්ථිකය හදන්න, රුපියල ස්ථාවර කරන්න, එක්සේ ජාතික පක්ෂ 

ආණ්ඩුව ශගනාපු රටට අහිතකර ශයෝජනා, ගිවිසුම් අවලිංගු 

කරන්න ශනොශවයි. ඒ ශගොල්ලන් බලය හදාගන්ශන්, බශලන් 
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බලය හදාගැනීශම් මැතිවරණ කුමන්රණයක් ශවනුශවන්, 

මැතිවරණ සිතියම ශවනුශවන්, තමන්ට එල්ලශවලා තිශබන 

නඩුවලින් ගැලවීම ශවනුශවන් බව ශහොඳටම පැහැදිලියි. අපි 

අහන්ශන් ශමච්චරයි. ශම් ශදශකෝටියක ජනතාව, අශේ රශේ 

අහිිංසක දරු පරම්පරාව ඒ ශවනුශවන් අලගු තියන්න ඕනෑද? 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට තිශබන බල හීනය ශවනුශවන්, 

හීනමානය ශවනුශවන් අශේ රශේ ජනතාව වන්දි ශගවන්න ඕනෑද? 

ඒ නිසා ශරේෂ්ඨාධිකරණශේදී ශවන්න පුුතවන්, මහ පාශර්දී ශවන්න 

පුුතවන්, පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශවන්න පුුතවන්, ශම් කුමන්රණය 

ශේ පාලනික ව ශයන් පරාජය කිරීම ජන වරමට වග කියන 

මහජන නිශයෝජිතයන් හැටියට අශේ වග කීමක් කියා අපි වි ්වාස 

කරනවා. ඒ වගකීශම් ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් ශකොටස අපි ඉෂ්ට 

කරනවා, ඉෂ්ට කළා. ඒ ගැන අපට සන්ශතෝෂයක් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ පාලනික ව ශයන්, 

පරිපාලනමය ව ශයන්, ආර්ථික ව ශයන් දැන් ඇතිශවලා තිශබන 

අස්ථාවරේවශයන් ශම් රට ගලවා ගන්න ඕනෑය කියා අපි වි ්වාස 

කරනවා. ඒ සඳහා ශම් කුමන්රණය පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

ශේ පාලනික ව ශයන් පරාජය කරනවා වාශේම, රශේ 

ස්ථාවරභාවය, ආර්ථිකශේ ස්ථාවරභාවය ශවනුශවන් 

අනිවාර්යශයන් ක්රියාමාර්ග අව ය ශවලා තිශබනවා. ශම් 

කුමන්රණශේ එක දිගුවක් අද පළමුවන වතාවට එක 

ශමොශහොතකදී පරාජය වුණු බව අපි දැක්කා. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීවරුන් 121ශදනකුශේ ඡන්දශයන් ශේරීම් කාරක සභාව 

ආරම්භ කළා. පාර්ලිශම්න්තු ක්රියාවලිය පවතින්ශන් ශම් chamber 

එශක් පමණක් ශනොශවයි කියා ඔබතුමා දන්නවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. පාර්ලිශම්න්තුශේ කාරක සභා තිශබනවා.  ශපොදු 

වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේදී අපි විමර් නයන් ගණනාවක් 

කරශගන ආවා. ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තා 5ක් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපේ කර තිශබනවා. තවේ වාර්තා ඉදිරිපේ 

කරන්නේ තිශබනවා. ඒවා පිළිබඳව මිනිසුන්ශේ වි ්වාසයක් 

තිශබනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විංචා, දූෂණ ශවනුශවන් හඬක් 

නඟන්න පුුතවන් තැනක්ය, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව යම් ක්රියාමාර්ගයක් 

ගන්න පුුතවන් තැනක්ය කියන වි ්වාසය මහ ජනතාවට තිබුණා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මහජන ශපේසම් පිළිබඳ කාරක සභාවක් 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහජන ශපේසම් 

පිළිබඳ කාරක සභාව නිශයෝජනය කරන මහජන නිශයෝජිතශයක් 

හැටියට, මන්ත්රීවරශයක් හැටියට ඔබතුමා දන්නවා, මිනිසුන් ශමොන 

තරම් බලාශපොශරොේතු ඇතිවද ශපේසමක් අරශගන එන්ශන් 

කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහජන ශපේසම් පිළිබඳ 

කාරක සභාව තුළ ශපේසමක් විභාග කරන්න සමහර විට මාස 

ගණනක්, අවුරුේදක්, ශදකක් ගත ශවනවා. පාර්ලිශම්න්තු සැසි 

වාරය කල්තැබීමේ සමඟම ඒ ශපේසම් සියල්ල නතර ශවනවා. 

සමහරු නැවත ඒ ශපේසම ඉදිරිපේ කරන්න ඕනෑ. ඒ ශපේසම 

විභාග කරනශකොට සමහර විට ඔුතශේ ජීවිත කාලය අවසන් ශවලා 

තිශබන්නේ පුුතවන්. පාර්ලිශම්න්තුව කියන්ශන් මහ ජනතාවශේ 

ප්ර ්න විසඳන තැනක්. එශහම නැතිව පාර්ලිශම්න්තුව කියන්ශන් 

තමන්ශේ බලය සඳහා ශපොර කන තැනක් ශනොශවයි. හැබැයි, 

පාර්ලිශම්න්තුව කියන්ශන් තමන්ශේ බල කෑදරකම් ශවනුශවන් 

ශපොර කන ස්ථානයක්ය කියන එකයි අද අපට ශපශනන්ශන්. 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාේ, රාජපක්ෂ කල්ලියේ 

පාර්ලිශම්න්තුව ඒ තේේවයට පේ කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශේරීම් කාරක සභාව පේ 

කළ විධියටම ඉතිරි කාරක සභා පේ කරන්න කියන කාරණය 

ශකශරහි මම ඔබතුමාශේේ, ගරු කථානායකතුමාශේේ, 

පාර්ලිශම්න්තුශේේ අවධානය ශයොමු කරවනවා. ශපොදු වයාපාර 

පිළිබඳ කාරක සභාව, රජශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, මහජන 

ශපේසම් පිළිබඳ කාරක සභාව ඇතුුත අශනකුේ ආිංශික අයික්ෂණ 

කාරක සභා ස්ථාවරව පේ කරලා, පාර්ලිශම්න්තුව පිළිබඳව 

තිශබන ශම් සැකය, අවි ව්ාසය නැති කරලා, පාර්ලිශම්න්තුව ගැන 

ජනතාව තුළ බිඳ වැ  ුවණු මානසිකේවය නැවත ශගොය නිංවන්න 

ඕනෑ. ඇේතටම ශම් කල්තැබීශම් විවාදයේ එක්ක පාර්ලිශම්න්තුව 

රශේ ජනතාවට විවෘත ශවන්ශන් අදයි. "පාර්ලිශම්න්තුවට ලක්ෂ 

10ක් විතර වියදම් කරනවා, ශේරුමක් නැහැ, පාර්ලිශම්න්තුව 

විනාඩි 5යි පැවැේශවන්ශන්" කියා රශේ ජනතාව අද කියනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුව තිශබන්ශන් මිරිස් කුඩු ගහන්නවේ, කථානායක 

පුුවවට වතුර වක්කරන්නවේ,  එක එක්ශකශනකාශේ අශේ පශේ 

හයිය ශපන්වන්නවේ ශනොශවයි. අශේ පශේ හයිය ශපන්වන්න 

ඕනෑ නම් එළියට ගිගින් ගහ ගන්න එකයි කරන්න තිශබන්ශන්.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

පමණයි තිශබන්ශන්. 

 

ගුණ සුනිල් හඳුන්නනේති මහතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශමම කාරක සභා පේ කරලා, පාර්ලිශම්න්තුව සථ්ාවර කිරීශම් 

වගකීම අපි කාටේ තිශබනවා. අද මුුත ශලෝකයටම ශපනුණා, ඔය 

කියන කල්ලියට බලයක් නැති බව. බලය ශමතැන ශපශනන එක 

වහගන්න ඒ ශගොල්ලන් ශගොයාක් දැඟලුවා. පසුගිය දවස්වල ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පුුව ශපරුතශේ, microphone එක කැඩුශේ ශවන 

ශමොකටවේ ශනොශවයි. ඒ  ශගොල්ලන්ට බලය නැති බව ශපශනන 

එක වහ ගන්නයි. හැබැයි, ඒක හැම දාම වහගන්න බැහැය කියන 

එක දැන්වේ ශේශරන්න ඕනෑ.  ඒ බලය බශලන් ගන්න බැහැය 

කියන එක දැන්වේ ශේරුම් ගන්න ඕනෑ; පිළිගන්න ඕනෑ.  

ශදසැම්බර් 31වන දායින් පසුව රජශේ ශසේවකයන්ශේ පඩි 

ශගවන්න විධියක් නැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ විසර්ජන පනතින් 

මුදල් ශවන් කරලා තිශබන්ශන් ශදසැම්බර් 31වන දා වනතුරු 

පමණයි. පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඒ කටයුේත සිදු වනතුරු ජනතාව 

බලාශගන සිටිනවා. ශදසැම්බර් 31වන දාට කලින් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අය වැය සම්මත කරන්න නම්, එම අය වැය 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත කරන්න පුුතවන් ආණ්ඩුවක් හදන්න 

ඕනෑ. අය වැය පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත වීශම් ආණ්ඩුවක් හැදීශම් 

වගකීම තිශබන්ශන් මිනිසුන් තවමේ පිළිගන්නා, රශේ විධායක 

ජනාධිපතිවරයා හැටියට සිටින ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාටයි කියා මම වි ්වාස කරනවා. දැන් ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයා නිවී සැනහිල්ශල් ශකොශහේ ශහෝ වාඩි ශවලා 

ශම් ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අඩුම තරශම් ඊශේ, ශපෝය 

දවශසේ රුක්මශල් පන්සශල්දී ශකොටපිටිශේ රාුතල හාමුදුරුශවෝ 

මුුතණ ඉස්සරහා තියා ශගන කියපු   බණ ටිකවේ අහලා තමන් 

පරාදයි කියලා දැන්වේ හිත හදා ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ පාලනශේදී ඕනෑම 

ශකශනකුට ජය පරාජය පිළිගන්න ශවනවා. පරාජයක් වුණාට 

පසුව නිහතමානීව ඒක භාර ගන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයාේ පැරදුණාට පසුව අඩුම තරශම් මැදමුලන ශගදර 

ජශන්ලශේ එල්ලිලා ශහෝ පරාජය භාරගේතා ශන්. ඉතින් ශම්කේ 

ඒ වාශේම කුජීත පරාජයක්. ඒ නිසා ඒ පරාජය භාර ශගන නිවී 

සැනසිල්ශල් කල්පනා කරලා, ශ්රී ලිංකා නිදහස ් පක්ෂශේ ඉතිරි 

ශවලා ඉන්න මන්ත්රීවරු හය හේශදනාවේ ශබ්ර ගන්න නම්, 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාට කරන්න තිශබන්ශන් ජනතාවට 
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අය වැය සම්මත කරන්න පුුතවන් ආණ්ඩුවක් තාවකාලිකව ශහෝ 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පිහිුවවීම සඳහා මැදිහේ ශවන එකයි; ඇමති 

මණ්යලයක් ස්ථාවර කිරීම සඳහා මැදිහේ ශවන එකයි. ඒකයි 

කරන්න තිශබන්ශන්. එශහම ශනොකශළොේ, එතුමාට 

ශපොශළොන්නරුවට ගිහින් කුඹුරු ශකුවවේ ශබ්ශරන්න 

ලැශබන්ශන් නැහැ. එතුමාශේ දියණිය ලිේවාය කියා කවුරුන් ශහෝ 

ශකශනක් ලියපු, "ජනාධිපති තාේතා" කියන ශපොශේ තිබුණාය 

කියන විධියට, එතුමා ට ශක්න්ති ගිහින් කුඹුර ගිනි තිබ්බා වාශේ, 

දැන් ශම් ගිනි තියන්න හැදුශේ ශමොකක්ද? ශම් රශේ ආර්ථිකයයි; 

ශම් රශේ පාර්ලිශම්න්තුවයි. ශම් රශේ තිශබන සම්ප්රදායනුයි. ශම් 

රශේ තිශබන නීතිය, වයවස්ථාව ගිනි තියන්න ශදන්ශන් නැහැ 

කියා ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය පිළිගන්නා ජනතාව ස්ථාවර කර 

තිශබනවා. ඒක නිසා  අද තහවුරු  වුණු ශදයම තමයි, 29වන දාේ 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ තහවුරු ශවන්ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ජන 

වරශම් නිශයෝජනයට පයින් ගැසූ ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාටේ, එතුමාශේ කල්ලියටේ ශම් පරාජය භාර ගන්න 

කියන කාරණය අවධාරණය කරමින්, මශේ අදහස ්දැක්වීම අවසන් 

කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු නලින් බණ්යාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනවා.  
 
 
 

[අ.භා.3.06] 
       

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

සුනාමියකට අුතශවලා වාශගයි තිබුශණ්. එම නිසා, අද වාශේ 

වැදගේ දිනයක වචන කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම 

ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ශම් තේේවය පිළිබඳව අප එක පැේතකින් කනගාුව ශවනවා, 

තව පැේතකින් සතුුව ශවනවා.  

අපි කනගාුව ශවන්ශන් බලයට තිශබන කෑදරකම නිසා, බල 

උන්මාදය නිසා, තමන්ශේ ශපෞේගලික නයාය පර නිසා, තමන්ශේ 

ශපෞේගලික නඩු ගනුශදනු විසඳා ගන්න අව ය නිසා රට ශම් 

තේේවයට පේ කිරීමට කටයුතු කරපු ශේ පාලනෙයන් ශම් රශේ 

පාලකශයෝ විධියට වැය කිරීම ගැනයි.   

අපි පක්ෂයක් විධියට යම් පිරිහීමකට ලක් ශවලා හිටියා. අශේ 

පාක්ෂිකශයෝ යම් කිසි කලකිරීමකින් හිටියා. අශපන් ඈේ ශවලා 

හිටියා. ඒ සියලු පාක්ෂිකශයෝ අද අපිේ එක්ක නැවත එකතු ශවලා 

තිශබනවා. ගමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා ගේත ීරන්දු, 

ීරරණ නිසා ශම් ශවනස හඳුනා ගැනීමට පාක්ෂිකයන්ට අවස්ථාව 

ලැබුණා. ඒ වාශේම අපිේ එක්ක ඉඳලා ඈේ වුණු සිවිල් සිංවිධාන, 

වෘේීරය සමිති, විේවතුන්, විශ ේෂශයන් ප්රජාතන්රවාදයට ගරු 

කරන කල්ලි, කණ්යායම්, ශම් ශහොරු රැළ, බලය කෑදර පිරිස සහ 

අපි අතර තිශබන ශවනස අව ශබෝධ කර ගේතා. එම නිසා තමයි 

මම සතුුව ශවන්ශන්. ශම් ඇති වුණු අර්බුදකාරි තේේවය අපට 

දුන්නු අවස්ථාවක් එශහම නැේනම් ශවස් වලාගේ ආශිර්වාදයක් 

විධියට මම දකිනවා. ශමොකද, අපි ආණ්ඩුව කර කර ඉේදී අපට 

හැම පැේශතන්ම ශචෝදනා කළා. සුනිල් හඳුන්ශනේති සශහෝදරයා 

කිේවා වාශේ, ශම්  ශගොල්ලන් බලයට පේ වුශණොේ ශයොලර් එක 

අල්ලලා රුපියල් 150න් පහළට දමන විධියට තමයි කථා කශළේ. 

බන්දුල ගුණවර්ධන මහේමයා ආර්ථික පර්ශේෂණ ඒකකය 

කියලා පිුවපසින් ශබෝඩ් එකක් ගහශගන,  ඊළඟ ආණ්ඩුශේ මුදල් 

ඇමති සිහින මවාශගන මුදල් ඇමතිවරශයක් විධියට කටයුතු 

කරමින් හිටියා; ශම් ශලෝකශේ ඉන්න මහා ප්රාෙයා, උගතා, 

බුේධිමතා විධියට. හැබැයි, එතුමා අද ශමොකක්ද කියන්ශන්? අද 

කියන්ශන්, "මම අතින් අල්ලලා ශයොලර් එක නවේවන්නද?" 

කියායි. ඕක තමයි ඇේත. අපි යම් විධියකට ශයොලර් එක පාලනය 

කළා නම්, එම හැකියාශවන් සියයට 50ක් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවකට 

කරන්න බැහැ. ඒක ශම් රශේ මිනිසුන් ශේරුම් ගේතා. ඒ 

ශගොල්ලන්ට ශම්ක කරන්න බැහැ. ඒ වාශේම අද අශේ රශේ 

ආ ශයෝජන ආපසු ගලාශගන යනවා. අශපන් ඇුතවා, "ශකෝ 

ආශයෝජන?" කියා. දැන් තිශබන ආශයෝජන ටිකේ ආපුත යන 

තේේවයට පේ ශවලා.  ශම් වාශේ පාලකශයොේ එක්ක 

ආශයෝජකයන්ට ඉන්න බැහැ කියන එක ශපන්නුවා.  

ඒ දවස්වල වැඩිශයන්ම ප්රවෘේති නිර්මාණය කරපු ශකනා 

තමයි ශපොලිස්පතිතුමා. මම නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නිශයෝජය 

ඇමතිවරයා විධියට කටයුතු කරේදී, අපිේ යම් මේටමකට එතුමා 

ගැන කථා කළා. හැබැයි, අපි හරි ශදයට හරි කිේවා, වැරැදි ශදයට 

වැරැදි කිේවා. අපි කාටවේ සුදු ුතනු ගාන්න ගිශේේ නැහැ, කාවවේ 

ආරක්ෂා කරන්න ගිශේේ නැහැ. අපට යම් ශේවල් සම්බන්ධව 

විශේචන තිබුණා. යම් ශේවල්වලට හරි කිේවා. හැබැයි, ඒ දවසව්ල 

ශමතුමන්ලාශේ ප්රධාන ඉලක්කය වී තිබුශණ් ශපොලිස්පති අයින් 

කිරීමයි. ශම් වාශේ ශපොලිස්පති ශකශනක් එක්ක ශකොශහොමද 

රටක් කරන්ශන් කියා කිේවා. අද  ශපොලිස්පතිතුමා ඉන්ශන් 

ශකොශහේද? අද ශපොලිසප්තිතුමා ගැන කථා කරනවාද, එතුමා ගැන 

කියනවාද? නැහැ. අද ඒ ගැන කථාවක් නැහැ.  

ඊට අමතරව මහා ශලොකු රිංගනයක ශයදුණා. ශමොකක්ද? මහා 

කුමන්රණයක්. නාමල් කුමාර කියලා හාදශයක් දමලා ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන ජනාධිපතිව සහ හිටපු ආරක්ෂක ශල්කම්ව  ාතන 

කුමන්රණයක් ගැන කිේවා. අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව 

පරීක්ෂණවලට අවස්ථාව දුන්නා. ඒ පරීක්ෂණ නිදහශසේ කරන්න 

CID එකට අවසර දුන්නා. විශ ේෂශයන් මශේ ඇමතිවරයා විධියට 

රිංජිේ මේදුම බණ්යාර ඇමතිතුමා, අපි ශබොශහොම 

විනිවිදභාවශයන් වැශඩ් කළා. අද ශම් පරීක්ෂණවලට ශමොකද 

ශවලා තිශබන්ශන් කියා එක රූපවාහිනි නාලිකාවකවේ 

ශපන්වනවාද? ශහොයලා බලනවාද, අහනවාද? නැහැ. ඊශේ 

ශපශර්දා ශවනශකොට අපට දැන ගන්න ලැබී තිශබනවා නාමල් 

කුමාර කියන හාදයා ශපොශහොේුවශවන් ඡන්දය ඉල්ලනවා කියා. 

ශම් ශබොරුව තමයි රට ශවලාශගන හිටිශේ. අපව අපකීර්තියට පේ 

කරන්න මාධය ආයතන ශම් ශබොරුව  ශයොදාශගන තමයි  කටයුතු 

ශකරුශේ.  

ශම් ගින්න අවුළන්න කටයුතු කළ හිටපු නිශයෝජය 

කථානායකතුමා -තිලිංග සුමතිපාල මහේමයා- ශම් අවුරුදු තුන 

හමාරට  රජය අසාර්ථකයි කියා ඊශේ ශපශර්දා කියනවා අපි 

දැක්කා. රජශේ ප්රධානියා, විධායකශේ ප්රධානියා ජනාධිපති. 

ෆයිසර් මුස්තාපා තමයි හිටපු ක්රීයා ඇමති. තිලිංග සුමතිපාල 

මහේමයා හිටපු නිශයෝජය කථානායක වාශේම ක්රිකේ 

ආයතනශේ සභාපතිතුමා. එතශකොට ශම් අවුරුදු තුන හමාරට රශේ 

ක්රිකේවලට ශමොකද වුශණ්? රශේ ක්රිකේ ක්රීයාව නැේතටම නැති 

වුණා, විනා  වුණා. අපි ඇෆ්ගනිස්තානයටේ පැරදුණා, 

බිංේලාශේ යටේ පැරදුණා. ගහන ගහන මැච්  එක පැරදිනවා. 

දමන, දමන ක්රීයකශයෝ fail ශවනවා. ඒකට වගකියන්න ඕනෑ 

රනිල් වික්රමසිිංහද? ශම් ශගොල්ලන් ශගරි හමට තඩි බානවා වාශේ 
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ශසේරම වැරැදිවලට රනිල් වික්රමසිිංහ අගමැතිතුමාට තඩි බෑවා. 

හැබැයි, අද ශේරිලා තිශබනවා ශම් හාදශයෝ ශමශලෝ ශදයක් 

කරන්න බැරි අසාර්ථක පුේගලයින් පිරිසක් කියා. ශ්රී ලිංකා- 

සිිංගේපූරු නිදහස් ශව ශළඳ ගිවිසුම ගැන කියනශකොට GMOA 

එකයි, අර සිංවිධානයි, ශම් සිංවිධානයි, ශබෞේධ සිංවිධානයි ශසේරම 

කිේවා, "ශම්ක අකුළලා දමන්න ඕනෑ. ලිංකාවට කුණු ශගශනනවා. 

අරක ශගශනනවා. ශම්ක ශගශනනවා." කියා. දැන් ශම් හාදශයෝ 

එක්ශකශනක්වේ කෑගහනවාද? නැහැ. බන්දුල ගුණවර්ධන 

මහේමයා ශමොකක්ද කිේශේ? බන්දුල ගුණවර්ධන මහේමයා 

කිේශේ, "ශම් වාශේ ගිවිසුමක් ශමොනවාටද අකුළන්ශන්, අපි 

හරක්ද?" කියායි. ශම් සති ශදක තුන ඇතුළත ශම් රශේ බුේධිමේ 

ජනතාවට හිතන්න අවස්ථාවක් උදා කර දී තිශබනවා. ඇේත සහ 

ශබොරුව අතර ශවනස ගැන හිතන්න අවස්ථාවක්.  

නමුේ හිතන්න තිශබන  අවස්ථාශේදී  බුතතරයක් ශම් ගැන 

සිතුවේ, තවමේ මාධය ආයතන තුළ ප්රචාරය කරන්ශන්,  ඉය 

ශදන්ශන් වැරදි මතයටයි  කියන එක අපට  ශපශනනවා.  අද 

දිනශේ අපි දැක්කා, ශමතැන උේතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව රැසශ්වලා 

සජීව විකා නය ශදනවා. සභාව ඇතුළත සජීවි විකා නය ශදන  

එක පැේතකට තබා,  ශම්ශක් "බුතතරයක් නැහැ." කියා 

ශමතැනින්  පැනලා ගිය  ශහොර ආණ්ඩුශේ  මැති ඇමතිවරුන් යයි 

කියා ගන්නා පිරිස -  ශහොරු රැළ-   පාර්ලිශම්න්තුශේ ශකළවරක 

තිශබන කමිුව කාමරයක ප්රවෘේති  සාකච්ඡා තියනවා. පැය තුන 

හතරක්  ඒක සජීවිව ශපන්වනවා. අන්න! බලන්න තේේවය. 

ඕකයි තේේවය.  එම නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා,  බල 

උන්මාදය නිසා ඇති වුණු  රශේ  අස්ථාවර   තේේවයට ශම් සියලු 

ශදනාම වග කියන්න  ඕනෑ කියා.  ඇේතටම ශම්කට ශහේතු වුණු  

පළමුවන කාරණය තමයි 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-කටයුතු කළ අේතශනෝමතික  ආකාරය. වයවස්ථා විශරෝයි 

ආකාරයට, වයවස්ථාව  උල්ලිං නය කරමින් එතුමා  බරපතළ 

වැරැේදක් කර තිශබනවා. මට මතක විධියට, ආණ්ඩුක්රම  

වයවස්ථාශේ 43 (2) ශහෝ (3) යටශේ එම වයවස්ථා උල්ලිං නය 

කිරීම හරහා වැරදිකරුශවක් ශවලා තිශබනවා.  එශසේ නම් ශම් රශේ 

පුරවැසිශයෝ විධියට අපි  වි ්වාස කරනවා,  රටකට ශමොනවා 

නැතේ ප්රජාතන්රවාදය අව යයි කියන  එක.   ප්රජාතන්රවාදයයි 

අිංක  එකට අව ය වන්ශන්. ප්රජාතන්රවාදය නැති ශවනශකොට 

තමයි ප්රජාතන්රවාදශේ වටිනාකම ශේශරන්ශන්.  ප්රජාතන්රවාදය 

තිශයේදී ප්රජාතන්රවාදශේ වටිනාකම  මිනිසුන්ට දැනුශණ් නැහැ. 

හැබැයි, අද  ප්රජාතන්රවාදශේ  වටිනාකම අපිට දැනිලා තිශබනවා. 

බල උන්ම ් ාදය, බල ශලෝභය  නැති නායකශයෝ අප  ට අව ය 

ශවලා තිශබනවා.    මුදලට වි කිශණන්ශන් නැති නායකශයෝ අපට 

අව ය ශවලා තිශබනවා. දැන්  ජන මාධයවලින් නිතරම   

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරුන් හෑල්ලුවට   ලක් කරනවා.   

පාර්ලිශම්න්තුශේ  ඉන්ශන්  ශපන්ෂන්  එක බලාශගන ඉන්න 

මිනිසුන්ය කියනවා. ඊට  එහා ගිය  උගේ  බුේධිමේ වි ාල පිරිසක් 

ශමහි   සිටිනවා. එශහම සුුතතරයක් ඉන්නවාදැයි මම දන්ශන් 

නැහැ. ඊට එහා ගිය පිරිසක් ශමහි  සිටිනවා.   ඒ වාශේම කියනවා, 

මුදල ට විකිශණනවාය කියා. ශම් වතාශේ මුදලට විකිශණනවා නම් 

එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ  සිඩ්නි ජයරේන  මහේමයාලාට දුන්  

offers  රුපියල් ශකෝටි පණහයි, හැටයි. තුෂාර ඉඳුනිල් 

මන්ත්රීතුමාලා ට ශකෝටි පණහයි හැටයි. අශේ තිලකරාජා 

මන්ත්රීතුමාලාට,  අජිේ පී. ශපශර්රා මන්ත්රීතුමාලාට -  [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමාට  ශදන්න try  කශළේවේ නැහැ ශන්ද?  [බාධා 

කිරීමක්] කියාලු කිේශේ.  ඒ වාශේ මුදශල් ව ටිනාකමට  එහා ගිය  

මිල කළ ශනොහැකි පිරිසක් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටිනවාය කියා අපට 

ශපන්වන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මටේ කථා කළා, මටේ 

ශයෝජනා කළා.   මා ළඟ හඬ පටි තිශබනවා. මම හඬ පටි  එළියට 

දමන තේේවයට  වැශටන්ශන්  නැහැ. ඒ තේේවයට පේ වුණා 

ශම් ශහොර අගමැති ඇතුුත පිරිස. අපට බුතතරයක් ශපන්වන්නට 

පුුතවන් වුණා. එශහම මුදලට ගන්න පුුතවන් පිරිස ඉන්ශන් සුුත 

පිරිසයි. එශසේ නැේනම්  ශපන්ෂන්   එක බලාශගන ඉන්ශන් සුුත 

පිරිසයි. මාධය තුළින් ශේවා, රූපවාහිනිය තුළින් ශේවා 

ශපන්වන්ශන්, එක්ශකශනකුශේ ශදශද ශනකුශේ තේේවයයි. ඒ 

වාශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරුන් හැසිරුණු ආකාරය. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක් තිශබනවා. 
       
ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

පාර්ලිශම්න්තුශේ හැසිරුණු ආකාරය ඉතා ශේදනීය 

තේේවයකට පේ වුණා. බුතතරයක් ඒ තේේවයට පේ වුශණ් 

නැහැ. වැදගේ මිනිස්සු ඒ    පැේශේ සිටිනවා. මම කියන්ශන් 

නැහැ, ඒ පැේශේ ඉන්න සියලුම ශදනා 
 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නැේනම් නූගේ පිරිසක්ය කියා. එතැනේ ශබොශහොම වැදගේ  

විධියට හැසිරුණු පිරිසක්  සිටිනවා.   එම නිසා අපි පැහැදිලිවම 

කියනවා, ශම් තේේවය නිර්මාණය කරපු  නායකශයෝ ශම්වාට  

වග කියන්නට  ඕනෑය කියන එක. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මම ඊ ට එහා යමක් කියන්ශන් නැහැ. ශම් කාරණයේ 

කියා මශේ කථාව අවසාන කරනවා. අනගාරික ධර්මපාල තුමාශේ 

කියමනක ශකො ටසක් අවසාන ව ශයන් මම  කියනවා.  1926 

වාශේ  කාලයක එතුමා   දැක් වූ අදහසක්  මම  මතක් කරනවා. 

"ශේද භින්නකම, කුලමල, පක්ෂ ශේද, බල තණ්හාව  දැන්ම 

අයින් කර ගේශේ  නැේනම් නුඹලා  ජාතියක්  හැටියට  අන්ත 

පරිහානියට   වැශටන දවස  වැඩි ඈතක ශනොවන බව මතක තියා 

ගනිල්ලා."  -  අනගාරික ධර්මපාලතුමා 1926දී එශහම කිේවා. ඒ 

වාශේ තමයි විශ ේෂශයන් ශම් බල තණ්හාව කියන ශදය  නිසා 

තමයි අද අපි රටක් විධියට  පරිහානියට ලක් ශවලා තිශබන්ශන්. 

එම නිසා බල තණ්හාව ඉවේ කර දැන්වේ රශේ නායකශයෝ  

බුේධියට, නුවණට ඉය දී කටයුතු කශළොේ  අදින් පසශ්සේවේ  අපට 

රටක් විධියට  ඉස්සරහට යන්නට පුුතවන් ශවයි. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்)   

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සත්ුතියි, ඔබතුමාට. ඊළඟට, ගරු අජිේ පී. ශපශර්රා 

මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට  විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.17] 
 

ගුණ අජිේ පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபரரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතා වැදගේ වූ දිනයක, ශම් 

වැදගේ වූ විවාදශේ කරුණු දැක්වීමට අවසර දීම ගැන මම 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ගරු නලින් බණ්යාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා යම් කරුණක් සඳහන් 

කරපු නිසා විතරක් මා ශමය කියන්න ඕනෑ. හැබැයි, ශමය  කිසි 

ශසේේම ශනොකියන්නයි මා සිතා සිටිශේ.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පසුගිය 26වැනි දා ශම් රාජශරෝහි කුමන්රණය ආරම්භ වුණාට 

පස්ශසේ ඊට එශරහිව ප්රතිවිශරෝධය දැක්විය යුතුයි; ශම් කුමන්රණය 

ශම් රශේ ජනතාව ශවනුශවන් අප පරාජයට පේ කළ යුතුයි, කියන 

ඒකායන පරමාර්ථය ඇතිව පක්ෂය හැටියේ, රශේ ශපොදු ජනතාව 

හැටියටේ, ආේම ගරුේවයක් තිශබන පුරවැසිශයකු හැටියටේ ශම් 

අරගළයට නායකේවය ශදේදී මට නම් ලැබුශණ්, අල්ලස්, තනතුරු 

පිළිබඳ ශයෝජනා ශනොශවයි, "උඹව මරනවා" කියන ඒ සුන්දර 

වචන පමණයි. 28වැනි දාේ, ඊට සතියකට පස්ශසේේ ඒ තර්ජනය 

මට ලැබුණා. ඒ තර්ජනය කරපු අය මීට කලින් මිනී මරපු අය. ඒ 

තර්ජනය කරපු අය, මිනී මරලා පුරුදු අය. එම තර්ජනශේ 

යථාර්ථය මට ශේරුම් ගියේ, ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය යටපේ 

කිරීමට කැස කවන ඒ විධායකශේ ප්රධානියා ඇතුුත කණ්යායමේ, 

ඔුතශේ අලුේ මිරයන් බවට පේ ශවලා ඉන්න මහින්ද රාජපක්ෂ 

ඇතුුත කණ්යායමේ, ශේ පාලනිකව පරාජයට පේ කරලා, ශම් 

රශේ පුරවැසියන්ශේ ප්රජාතන්රවාදී අයිතිය ආරක්ෂා කිරීශම් නියත 

අරමුණ ඇතිව අපි සටන් කළා. අපි තවමේ සටන් කරනවා. ශම් 

සටන අවසන් නැහැ. ශම් හඬ අසා සිටින ලිංකාවාසී සියලු 

ශදනාටම මම කියන්න ඕනෑ, අද පාර්ලිශම්න්තුශේ ඡන්ද 121ක් අපි 

ලබා ගේතාට, ශම් ශහොර, දූෂිත බලශේග අද ශම් නීති විශරෝයි 

තාවකාලික ආණ්ඩුශේ වරප්රසාද ුකක්ති විඳිමින්, නීති විශරෝයිව 

තමන්ශේ ආයතනවල රැකියා, තාන්න-මාන්න, වාහන යනාදි 

විවිධාකාර වරප්රසාද ශබදා හරිමින් තාවකාලික සතුටක් ලබන බව. 

ශම් කණ්යායම බලය අේහැර යන්නට තවමේ සූදානම් නැහැ. 

ලේජා - භය තිශබන, ප්රජාතන්රවාදී මූල ධර්ම  සලකන, 

ප්රජාතන්රවාදී මූල ධර්ම ගැන කිසියම් ශහෝ දැනුවේ කමක් තිශබන 

කණ්යායමක් නම් 14වැනි දායින් පස්ශසේ, 15වැනි දායින් පස්ශසේ, 

16වැනි දා ශම් මුුත පාර්ලිශම්න්තුවම සම්පූර්ණශයන් අවමානයට 

ලක් කළායින් පස්ශසේ, අද පළමුවැනි වතාවට 121ශදශනක් 

ප්රජාතන්රවාදය ශවනුශවන් ඡන්දය දුන්නාට පස්ශසේ, ඒ තනතුරු 

අතහැර දාලා ඉවේ විය යුතුව තිශබනවා. ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමා තමන්ශේ අලුේ මිතුරා වන මහින්ද රාජපක්ෂට 

කියන්නට ඕනැ, "ඔබතුමාට බුතතරයක් හදා ගන්න බැරි ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිශම්න්තුශේ මතයට මම ගරු කළ යුතුයි. 

කරුණාකරලා අපි ශම් ක්රියාදාමය අවසන් කරමු. මට අලුේ 

අගමැති ශකශනක් හා අලුේ අමාතය මණ්යලයක් පේ කර ගන්න 

අව යයි" කියලා. මම ප්රාර්ථනා කරනවා, "ප්රමාද වුණේ ශම් 

ශමොශහොශේ ශහෝ ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමාට  ඒ නුවණ 

පහළ ශේවා!" කියලා.  

  මශේ මිර ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමාට කියන්න ශදයක් 

මට තිශබනවා. අපි ඔබ ජනාධිපති කළා. එශහම ජනාධිපති කශළේ 

ඔබතුමාේ එක්ක තිශබන ශපෞේගලික යාුතකමකටවේ, එශසේ 

ශනොමැති නම් ශවනේ පුව අරමුණකින් ශනොශවයි. ශම් රශේ එදා 

තිබුණු ඒකාධිපති, මිනීමරු, දූෂිත පාලනය අවසන් කිරීශම් 

ශේ පාලනික උපාය මාර්ගය හැටියට අපි ඔබතුමාව ශතෝරා 

ගේතා. ඔබතුමා ජනාධිපති ධුරයට පේ වුණාම අපි ඔබතුමා 

ජනාධිපති ශලස පිළිශගන අශේ මිතුශරක්, ප්රජාතන්රවාදශේ 

මිතුශරක් ශලස ඔබතුමාව සලකා අපි ඔබතුමාේ එක්ක වැය කළා.  

හැබැයි, ඔබතුමා අදින් පසුවේ ශම් ප්රජාතන්රවාදශේ විනා ය 

ශවනුශවන් ශපනී සිටිනවා නම්, ප්රජාතන්ර විශරෝයි පිශල් 

තවදුරටේ සිටිනවා නම්, ශම් රශේ පක්ෂ පාට ශනොබලා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සහ ඉන් පිටත අපි ශමශතක් කරපු සාමකාමී 

වූ, ජනතාවට අල්ප මාරයක කිසිදු හිිංසාවක් ශනොවන ආකාරයට 

අවිහිිංසාවාදීව කර ශගන ගිය අරගළය අපි පාරට අරශගන එනවා. 

එශහම කරන්නට  ක්තිය අපට තිශබනවා. අපි ඒ  ක්තිය 

ශමශතක් කළමනාකරණය කර ශගන සිටි බව පමණක් 

ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට ශබොශහොම ආදරශයන් ඔබතුමාශේ 

හිතවශතකුව සිටි ශකශනකු ව ශයන් මම මතක් කරන්න 

කැමැතියි. ඔබතුමා ශම් රශේ පුරවැසියන්ට එශරහි වනවා නම්, අපි 

ඔබට ශේ පාලනිකව එශරහි වනවා. ඔබ ශම් රශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව, පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදාය යටපේ කරන්නට ශවර 

දරනවා නම්, අපි ඔබට එශරහි වනවා. ඔබ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

බුතතරය ශනොතකා,  දූෂිත, පුව පරමාර්ථවලින් යුතුව, තමන්ට 

එශරහිව ත්රිපුේගල මහාධිකරණ විනි ්චයාධිකරණවල නඩු 

ඇශසන එක වළක්වා ගන්න ශම් ශේ පාලන කුමන්රණයට 

සහභාගි වූ පිරිස සමඟ තවදුරටේ වැය කරනවා නම්, අපි වීදිශේ 

සටන් කරලා ජනාධිපතිතුමනි, ඔබට දැශනන භාෂාශවන් අපි ඔබව 

ශේ පාලනිකව පරාජයට පේ කරනවා. ඔබ දැනටමේ ශේ පාලන 

ව ශයන් ශම් රශේ මිනිසුන්ශේ ශලෝකශයන් ඉවේ ශවලා 

තිශබන්ශන්. හැබැයි, ඔබට තවමේ විධායකශේ බලතල අනුව 

වයවස්ථාව ප්රකාරව බලයක් තිශබනවා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. 

මහින්ද රාජපක්ෂ ශහොර අගමැති වුණාට, ඔබතුමා ශහොර ජනාධිපති 

ශකශනකු ශනොශවයි. ඔබතුමා නීතයනුූලලව පේ වූ ජනාධිපති. 

ඔබතුමාට තව වසරක් ධුරය දරන්න පුුතවන්කම තිශබනවා. අපි 

ඔබතුමාට සුබ පතනවා, "ඉක්මනින්ම ශම් ප්ර ්නය විසඳීමට 

හැකියාව ලැශබ්වා!" කියා. එශසේ ශනොමැති නම්, ශම් සටන,  ශම් 

අරගළය අපි ජනතාවශේ වි ්වාසය මත ඉදිරියට ශගනාවා වාශේම 

ඔබව ශේ පාලනිකව ීරරණාේමකව පරාජයට පේ කරන බව 

සපථ කරන බව ඔබට කිව යුතුයි. ලක්ෂ ගණනක් වූ, දස ලක්ෂ 

ගණනක් වූ එක්සේ ජාතික පාක්ෂිකයන් වාශේම පක්ෂයක්, 

පාටක් නැති, ප්රජාතන්රවාදය ශවනුශවන් ශපනී සිටින ඒ සියලුම 

බලශේග එකතු කර ශගන ඔබව මහ ශපොශළොශේ වීදිශේ පරාජයට 

පේ කරනවා. එදා දවශසේදී ඔබට හිශතයි, "මම ප්රමාද වුණා වැඩියි" 

කියලා. ඒ වාශේම මම ශම් රශේ පුරවැසියන්ට කියනවා, "හරි, 

හරි, ඔක්ශකොම හරි, 121කශේ හඬ තිබුණා" කියලා සන්ශතෝෂ 

වන්න එපා කියලා. ගමත්රීපාල ජනාධිපතිතුමා වි ාල ගැටයකට 

අුත ශවලා ඉන්ශන්. එතුමා මහින්ද මහේතයාශේ කණ්යායමට 

ගැටයක් ගැුතවා. ඒ කණ්යායම ශමතුමාට ගැටයක් ගැුතවා.  

"අන්ශතෝ ජටා - බහි ජටා" වාශේ ශමහි සියල්ශලෝම ගැට ගැහිලා, 

හිර ශවලා ඉන්ශන්. අපට අදාළ නැහැ, ඒ ශගොල්ලන් කවුරු 

ශකොශහොම ශමොන ප්රමාණයට වරදට සම්බන්ධද කියලා. හැබැයි, 

බලයක් නැතිව කැබිනේ රැස්වීම් පවේවන අය, බලයක් නැතිව 

"මම අගමැති" කියලා ශපනී සිටින අය, බලයක් නැතිව "මම 

ඇමති" කියලා ශපනී සිටින අය රාජ ශරෝහිේවශේ වරද කරනවා. 

නීතයනුූලල රජයක් ශනොවී රජයක් ශලස ශපනී සිටිමින්, රාජය 

මුදල් අපහරණය කරමින්, ශකොන්ද පණ නැති නිලධාරින්ට 

නිශයෝග ශදමින් ශම් කරන්නා වූ වැය පිළිශවළ ඔබ සියලුශදනාම 

දණ්ය නීති සිං්හය ප්රකාරව, අශේ රශේ අපරාධ නීතිය ඉදිරිශේ 

ඔබ ශවත සාපරායි වගකීම් පැවරීමට ශහේතුවක් වන බව නීතිය 

දන්නා ශකශනකු විධියට මම ඔබට මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ශම් රශේ අපරාධකරුවන් ශවනුශවන් ශපනී සිටි; දූෂණ 

විශරෝයි මහාධිකරණ පිහිුවවීම වැළැක්වීමට කටයුතු කරපු; අවුරුදු 

තුනක් තිස්ශසේ දූෂිතයන්ට එශරහිව විශ ේෂ අධිකරණ ශගොය 

නැ ශඟන එක වැළැක් වූ විජයදාස රාජපක්ෂ ජනාධිපති 

නීතිෙතුමාශගන් උපශදස් ගන්න එපා. දැනුම් ශේරුම් තිශබන, 

ප්රාශයෝගිකව අපරාධ නඩු කරපු, අේ දැකීම් තිශබන 

නීතිෙශයකුශේ උපශදස් ගන්න. යම් දවසක ශම් රශේ යථා 

තේේවය ඇති වුණාම, ශම් ශලෝකශේ ඉතිහාසශේ හැම තැනකම 

සිදු ශවලා තිශබනවා වාශේ ශම් සාපරායි ක්රියාවලිය තුළ ඔබ 

සාපරායි වගකීමකට ලක්වනවා. ඒ වාශේම එක පැේතකින් ශම් 

රාජය විශරෝයි කුමන්රණශේ ශකොටස්කරුවන් වනවා. ඔබ ශම් 

යන්ශන් එතැනට යි. ඒ වාශේම මම ජනාධිපතිතුමාට තව ශදයක් 

මතක් කරනවා. ජනාධිපතිවරයාට මුක්තියක් තිශබනවා, නඩු 

පැවරීශම්දී. හැබැයි, ඒ මුක්තියට සීමාවන් තිශබනවා. තමන්ශේ 

ධුරය දරා අවසන් වුණාට පස්ශසේ ඒ කියන්ශන් තව අවුරුේදකින් 
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සාමානය පුරවැසිශයකු විධියට ඔබද අධිකරණය ඉදිරිපිට අපරාධ 

සහ සිවිල් වගකීම්වලට ලක් විය යුතුයි.  

මශේ මිර ගමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාට මිරයකු 

විධියට මම කියනවා, හරිහමන් නීතිෙයන්ශගන් උපශදස් ගන්න 

කියා. ඔබ කරශගන යන ශම් ක්රියා දාමය තුළ ඔබ දන්ශන්ම නැතිව 

ශම් රශේ අපරාධ නීතිය හා සම්බන්ධ බරපතළ වැරැදි කීපයක 

පිංගුකාරයකු, කුමන්රණකාරයකු බවට ඔබ පේ ශවලා තිශබනවා. 

ඔබ ධුරශයන් ඉවේ වූ විට ශම්වා පිළිබඳව අර්ථ විවරණය කරන 

විට ඔබතුමාට ශපෞේගලිකව වග කියන්න සිදු වන බව මතක් 

කරන්න කැමැතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාශේ ශවලාව අවසන්. 

 

ගුණ අජිේ පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபரரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නිර්භීතව, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශවන් ආරක්ෂා කර තිශබන, මහ ජනතාවශේ 

වයවස්ථාදායක අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම ශවනුශවන් ශකළින් වැය 

කරපු, ස්ථාවර නිශයෝග ආරක්ෂා කරපු කරු ජයසූරිය 

කථානායකතුමාටේ, නිශයෝජය කථානායකතුමාටේ, මහ 

ශල්කම්තුමා ඇතුුත කාර්ය මණ්යලයටේ ස්තුති කරමින් මම නතර 

ශවනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු මුජිබුර් රුතමාන් මන්ත්රීතුමා. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ශවන් කර 

තිශබනවා.  

 

[අ.භා.3.28] 
 

ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. 

ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය දා පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරියාම අප 

සිතුශේ අපට පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා කතා කරන්න නැවත 

අවස්ථාව ලැශබන්ශන් ජනවාරි මාසශේය කියලායි. නමුේ ශකශසේ 

ශහෝ ශරේෂ්ඨාධිකරණයට පින් සිේධ ශවන්න, ශරේෂ්ඨාධිකරණශේ 

ීරන්දුවට අනුව පාර්ලිශම්න්තුවට නැවත රැස ් ශවන්න අවස්ථාව 

ලැබිලා තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුව නැවත රැස් ශවලා ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාශේ ඒ ක්රියා කලාපයට විරුේධව ීරන්දු 

ීරරණ අරශගන ඉස්සරහට යන්න අපට අවස්ථාව ලබා දී 

තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම, යහ පාලන ආණ්ඩුව යටශේ පවතින 

අධිකරණශේ ස්වායිනේවය ගැන පසු ගිය කාලශේ ශම් සභාව තුළ 

අපි වාද විවාද කළා; අපි නීතිශේ ආධිපතයය ගැන කථා කළා. මා 

හිතන්ශන් අප කතා කරපු ඒවාශේ ප්රතිලල තමයි ශම්. අධිකරණය 

ඒ අතුරු නිශයෝගය ලබා දීම -අධිකරණශේ ඒ ීරන්දුව- 

වයවස්ථාවට විරුේධව ශකශරන ජනාධිපතිතුමාශේ ක්රියා කලාපය 

නැවැේවීමට වි ාල රුකුලක් ශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

දැක්කා, ඒ ඊනියා ආණ්ඩුව පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඡන්දවලට මුුතණ ශදන්න බැරිව දිගින් දිගටම 

පලා යන ආකාරය. ඒ ඊනියා ආණ්ඩුශේ අගමැති හැටියට ක්රියා 

කරන මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමාේ අද පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ 

නැහැ. එතුමා අද පාර්ලිශම්න්තුවට එන එශකන් වැළකී සිටියා. 

එතුමා සබා ගැබට ආශේ නැහැ. මම දන්ශන් නැහැ එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආවාද කියා. එතුමා සබා ගැබ තුළට අශේ නැහැ. 

එතුමා සබා ගැබ තුළට ආශේ නැේශේ ඇයි? එතුමා දන්නවා ඡන්ද 

විමසීමක් කරන ශකොට එතුමන්ලාට පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ඡන්ද 

113 ශපන්වා ගන්න බැහැ කියා. ඒ නිසා එතුමා අද සබා ගැබට 

එන එශකන් වැළකී සිටියා. මා හිතන විධියට ලිංකාශේ 

ශේ පාලන ඉතිහාසශේේ, ඒ වාශේම ශලෝක ශේ පාලන 

ඉතිහාසශේේ පළමුවන වතාවටයි ආණ්ඩු පක්ෂය නිශයෝජනය 

කරන අගමැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුශේ ඡන්ද විමසන අවසථ්ාවකට 

ශනොයා, එය මඟ හැර පාර්ලිශම්න්තුශවන් එළිශේ ඉඳශගන ඒ ශදස 

බලාශගන සිටිශේ. එය ඉතාම කනගාුවදායකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා හිතන විධියට මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහේමයාට අද කරන්න ඉතිරි ශවලා තිශබන්ශන් ඔය 

ඊනියා අගමැතිකශමන් -ශහොරාට දීපු අගමැතිකශමන්- ඉල්ලා අස් 

ශවලා, එතුමාශේ ඉදිරි ශේ පාලන කටයුතුේ මහේමයකු විධියට 

කරශගන, ශම් කාලය තුළ එතුමාශේ ශේ පාලනය අවසාන කරලා 

ගිහින් තම ශගදර ශදොශර් වැයක් පලක් කරශගන ඉන්න එකයි 

කියා. එතුමා දැන් ඒ කාලයට ඇවිේ ඉන්නවා. තවදුරටේ 

ශමතැනට ඇවිල්ලා බලය ශවනුශවන් ශපොර බදන්ශන් නැතිව, 

ශමහි සිටින මන්ත්රීවරුන් බලය ශවනුශවන් උසි ගන්වන්ශන් 

නැතිව, තමන්ශේ පසු ශපළ මන්ත්රීවරුන් උසි ගන්වා 

කථානායකතුමාශේ පුුවව වට කිරීම, ශමශහේ සිටින ශපොලිස ්

නිලධාරින්ට පහර දීම ආදි ව ශයන් පහේ ශලස හැසිශරන්ශන් 

නැතිව එතුමාට පුුතවන් ශගෞරවාන්විතව ශේ පාලනශයන් අයින් 

ශවන්න. පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අද ලබා දුන් ඡන්ද ප්රතිලල අනුව මම 

වි ්වාස කරනවා,  එතුමා තවදුරටේ ඒ නිලශේ රැඳී සිටීම ඒ 

නිලශේ ශගෞරවයටේ ශහොඳ නැහැ, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයාශේ ශේ පාලන ඉතිහාසශේ ශගෞරවණීයභාවයටේ 

ශහොඳ නැහැ කියා. අද සිකුරාදා දවසක්. පසු ගිය මාසශේම සිකුරාදා 

රාත්රිශේ තමයි ශම් රශේ ශේ පාලනශේ ශවනස්කම් සිේධ වුශණ්. 

අදේ සිකුරාදා දවසක් නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාශේ ඉල්ලා 

අස්වීමේ අපි බලාශපොශරොේතු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම අද අපි 

කියන්න ඕනෑ,  2015 ජනවාරි 08ශවනි දා අපට ලබාදීපු 

ජය්හණයේ එක්ක පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන්න අපට 

මන්ත්රීවරු 107ක් ලැබුණා කියන කාරණය. ඒ 107 ලැබුණාම 

ඊළඟට,  පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අපට 113 ශහෝ බුතතරය ශහෝ 

ලබාගන්න ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු දහශදශනකුට 

වැඩි පිරිසක් එදා අපිේ එක්ක එකතු ශවන්න හිටියා. නමුේ අශේ 

නායකතුමා, -අශේ අගමැතිතුමා- කිේවා, "එශහම පක්ෂ කයලා අපි 

ආණ්ඩු හදන්න ඕනෑ නැහැ, ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂයේ එක්ක 

ඒකාබේධ ආණ්ඩුවකට ගිහිල්ලා ශම් රශේ මූලික ප්ර ්න විසඳා 

ගන්න අපි යමු" කියලා. ඒ නිසා තමයි එදා ශ්රී ලිංකා නිදහස ්

පක්ෂශයන් අපිේ එක්ක එකතු ශවන්න හිටපු මන්ත්රීවරුන්ව අපි 

ආණ්ඩුවට එකතු කර ගේශේ නැේශේ. එශසේ එකතු කර ගේශේ 

නැේශේ ශවන ශමොකක්වේ නිසා ශනොශවයි, ශම් රශේ අලුේ 

ශේ පාලන සිංස්කෘතියක් හදන්න ඕනෑ නිසායි. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේතයා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටපු හැම පක්ෂයක්ම කයලා, 

හැම පක්ෂයකම මන්ත්රීවරුන්ට මුදල් දීලා, වරප්රසාද දීලා එදා 

එතුමා බුතතරය -තුශනන් ශදකක බලය- හදා ගේතා. එශහම 

ශේ පාලන සිංස්කෘතියක් 2015ට කලින් තිබුණා. ඒ සිංස්කෘතිය 

ශවනස් කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි  අපි 2015 ජනවාරි 8ශවනි දා ඒ 

ජය්හණය ලබලාේ, පාර්ලිශම්න්තුශේ අපට මන්ත්රීවරු එකසිය 

හේ ශදශනක් ඉඳලාේ, අපි ආණ්ඩුව ගන්ශන් නැතුව ජාතික 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ආණ්ඩුවකට ගිශේ. නමුේ අපි ඒ ශේ පාලන සිංස්කෘතිය ශවනස් 

කරන්න ශගනාපු පුේගලයා, සිරිශසේන මහේතයා සම්පූර්ණශයන්ම 

ඒ සිංස්කෘතිය අරශගන ගිහිල්ලා අර ගඳ ගහන අශූචි වළට දැම්මා. 

ජනාධිපතිතුමාම කිේවා,  මන්ත්රීවරු විකිශණනවා කියලා. 

ජනාධිපතිතුමා ශම් දියවන්නාවට ඇවිල්ලා, ශමතැන තිශබන 

වටරවුමට ඇවිල්ලා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇශහන්න, අපිට ඇශහන්න 

කෑ ගහලා කිේවා 113 තිශබනවා; 14ශවනි දාට 113 ශපන්වන්නම් 

කියලා. එශහම කියලා  දවස ් ශදක තුනක් ගිශේ නැහැ, 

ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරියා. එශහමයි වුශණ්. ඒ 

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අශේ මන්ත්රීවරුන්ට කථා කළා ඇමතිකම් ශදන්නම් කියලා. 

එතුමාශේම ඔය ඉන්න උදවිය ශකෝටි 50, 100 මුදල් ශදන්නම් 

කියලා කථා කළා. ශම් රශේ අලුේ ශේ පාලන සිංස්කෘතියක් 

හදන්න ඕනෑ කියලා අපි ශගනාපු මනුෂයයාම 2015ට කලින් 

තිබුණු ඒ සිංස්කෘතියට නැවත අපව අරශගන ගියා. ඒක තමයි 

කියන්ශන් ූලයැල්ලා ශගනැේ ශමේශේ උය තියන්න බැහැයි 

කියලා. ූලයැල්ලා ශගනැල්ලා ශමේශේ උය තියන්න බැහැ ශන්. 

නැවතේ මයටම තමයි යන්ශන්. ඒ නිසා අපි ශගනාපු මනුෂයයා 

නැවත ඒ ශේ පාලන සිංස්කෘතියටම යන්න අපව ශපලඹුවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රිතුමනි, ශම් රශේ අපි ශම් ශේ පාලන 

ගමන්මඟ හදා ගේශේ අලුේ ගමනක් යන්න; අලුේ රටක් හදන්න. 

ශලොකු බලාශපොශරොේතුේ එක්කයි අපි ශම් ගමන ආශේ. අපි 

ගමත්රීපාල සිරිශසේනව ශතෝරා ගේශේ ඒ ගමන යන්නයි. නමුේ 

එතුමා ඒ ගමන අමතක කරලා, 2015ට කලින් හිටපු උදවියේ 

එක්ක ශහොර ගිවිසුම් ගහශගන නැවත ශේ පාලන බලය ලබා 

ගන්න අද ශම් ඇවිල්ලා තිශබන ගමන දිහා බැලුවාම අපට ඉතාම 

කනගාුවයි. ඒ නිසා අපි  සිරිශසේන මහේතයාට කියන්න ඕනෑ, 

ජනාධිපතිතුමනි, තමුන්නාන්ශසේට  ාප කරන ලක්ෂ හැට ශදකක 

ජනතාවක් ශම් රශේ ඉන්නවා. ඒ නිසා මතක තියා ගන්න ඒ හැට 

ශදලක්ෂයක ජනතාවශේ  ාපශයන් තමුන්නාන්ශසේට ශබ්ශරන්න 

බැහැයි කියන එක. ඒ  ාපයට තමුන්නාන්ශසේ ලක් ශවනවා. ඒ 

 ාපශයන් තමුන්නාන්ශසේට හැිංශගන්න බැහැ. තමුන්නාන්ශසේශේ 

වශේට STF එක දාශගන ඉන්න පුුතවන්; හමුදාව දාශගන  ඔය 

ජනාධිපති මන්දිරය ඇතුශළේ ඉන්න පුුතවන්. නමුේ දවස් කීයක් 

තමුන්නාන්ශසේ ඒක ඇතුශළේ ඉන්නවාද කියලා අපි බලමු. හැට 

ශදලක්ෂයක ජනතාව නැවත නැගිටලා ඇවිල්ලා තිශයනවා. ඒ 

නැගිටලා ඇවිල්ලා තිශයන්ශන් ඒ 2015 ජය්හණය නැවත ශම් 

මහශපොශළොශේ හිුවවන්න කියන එක මතක තියා ගන්න කියලා 

අපි සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

ශලශහසිශයන් ශම් ගනුශදනුව අවසාන ශවන්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ජනාධිපතිතුමා ගනුශදනු 

කරන ශම් බලශේග ගැන අපි දන්නවා. ශම් බලශේග තමයි පසුගිය 

කාලශේ ශම් රට විනා  කශළේ; ශම් රශේ ජාතිවාදය, ආගම් වාදය 

ඇති කශළේ; ශම් රශේ ශේ පාලන  ාතන ඇති කශළේ; ශම් රශේ 

මාධය නිදහස නැති කශළේ; ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය අහිමි කශළේ. 

ඒ සියලු ශේවල්වලට වග කියන්න ඕනෑ  ශමන්න ශම් බලශේගේ 

එක්ක තමයි දැන් ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේතයා ගනුශදනු 

කරන්ශන්. එතුමා අද ගනුශදනු කරන්ශන් කාේ එක්කද? එතුමා 

ගනුශදනු කරන්ශන් සර්පශයෝ එක්ක; සර්පශයෝ එක්කයි ගනුශදනු 

කරන්ශන්. ඒ සර්පයාේ එක්ක ගනුශදනු කරන්න ගිහිල්ලා 

බණ්යාරනායක මහේතයාට ශමොකක්ද වුශණ් කියලා අපි දන්නවා. 

එතුමාශේ පක්ෂශේ නිර්මාතෘ එස්.යබ්ලිේ.ආර්.ඩී. 

බණ්යාරනායක මහේමයාේ ශමන්න ශම් වාශේ සර්පශයෝ එක්ක 

ගනුශදනු කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට එතුමාශේ ජීවිතශයන් වන්දි 

ශගවන්න සිේධ වුණා. එවැනි ශමොශහොතක තමයි දැන් ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමාේ ශම් වැය කරශගන යන්ශන්. ඒ වාශේ 

කාලයක තමයි, ඒ වාශේ යුගයක තමයි, ඒ වාශේ ශේ පාලන 

වාතාවරණයක් තුළ තමයි අපි බලයට පේ කරපු  සිරිශසේන 

මහේමයා අපට පිුවපාලා, අපි සර්පශයෝය  කියන මිනිස්සුේ එක්ක   

නැවත ගනුශදනු කරන්න පටන් අරශගන තිශබන්ශන්.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමාට තවේ විනාඩි ශදකක කාලයක් පමණයි 

තිශබන්ශන්. 

 
ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒ හන්දා ශම් ගනුශදනුව ඉතාම භයානක ගනුශදනුවක්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් ගනුශදනුව ඉතාම භයානක 

ගනුශදනුවක්. ශම් ගනුශදනුව භයානක ඒ සර්පශයෝ ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයාට දෂ්ට කරන නිසා විතරක් ශනොශවයි, 

සිරිශසේන මහේමයාට පහර ගහන හන්දා විතරක් ශනොශවයි, 

සිරිශසේන මහේමයාට ශම් මහ ශපොශළොශේ අඩි 6ක වළක් හාරන 

හන්දා ශනොශවයි. අපි  ශගොය නඟා ගේත ශම් රට, අපි   ආරක්ෂා 

කරපු ප්රජාතන්රවාදය, අපි  ශගොය නඟා ගේත සමගිය  ආපසු 

හරවන්න ඒ බලශේග උේසාහ කරන නිසායි ශම් ගනුශදනුව 

භයානකයි කියලා අපි කියන්ශන්. සිරිශසේන මහේමයාට දෂ්ට 

කළාට අපට වැයක් නැහැ. සිරිශසේන මහේමයාට මහ ශපොශළොශේ 

අඩි 6ක වළක් හෑරුවාට අපට ප්ර ්නයක් නැහැ. ඒක සිරිශසේන 

මහේමයායි, මහින්ද මහේමයායි බලාගේතශදන්. ඒ ගැන අපට 

ගැටලුවක් නැහැ. අපට ගැටලුව තිශබන්ශන් අපි  ලබා ගේත 

ජය්හණ ටික ගැනයි. ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය, නීතිශේ 

ආධිපතය, ශම් රශේ අධිකරණශේ ස්වායිනේවය ඇති කරලා, ශම් 

රශේ ජාතික සමගිය ඇති කරන්න ඕනෑය, අලුේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් හදන්න ඕනෑය කියන මූලික ශේ පාලන අිංග  ටික 

ආපසු හරවන්න ඒ බලශේගවලට ගමත්රීපාල මහේමයා ඉයදීලා 

තිශබනවා. ඒකයි අපට තිශබන ගැටලුව. ඒකයි අපට තිශබන   

ගනුශදනුව. අන්න ඒ ගනුශදනුව ශබ්රා ගන්න තමයි අද වන විට 

අපි ශම් රශේ ජනතාව ඒකරාශී කරලා, වීදිවලට ශගනැල්ලා 

සතය්හ පවේවලා, උේශ ෝෂණ පවේවන්ශන්. ශහට අනිේදා වන 

විට අපි ලෑස්ති ශවනවා ශකොළඹ නගරයට දහස් ගණන් ජනයා 

ශේන්න. අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ලබා දීපු ඒ ඡන්ද ප්රතිලලය 

සිරිශසේන මහේමයා පිළිගන්ශන් නැේනම්, දහස් ගණන්, ලක්ෂ 

ගණන් ජනතාව ශගනැල්ලා සිරිශසේන මහේමයා ඉන්න මන්දිර, 

එතුමාශේ නිල නිවාස  වට කරන්න සිේධ ශවනවාය කියන එකේ 

මතක තියා ගන්න කියලා කියනවා.  අපි සිරිශසේන මහේමයාට 

කියනවා, අද අපි දුන්නු ශම් ප්රතිලලය පිළිගන්න; ශම් රශේ 

ප්රජාතන්රවාදය පිළිගන්න; ශම් රශේ බුතතර ප්රජාතන්රවාදය 

පිළිගන්න කියලා. එශහම පිළිගන්ශන් නැේනම් සිරිශසේන 

මහේමයාට අබ සරණයි කියමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසාන 

කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනවා. 
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[අ.භා.3.40] 
 
ගුණ චමින්ද වි න.සිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  රශේ වර්තමාන තේේවය, 

රශේ ආර්ථික තේේවය පිළිබඳව විවාද කිරීමට  ගරු විජිත ශහේරේ 

මන්ත්රීතුමා කාලීන මාතෘකාවක් ඉදිරිපේ කිරීම ගැන විශ ේෂශයන්ම 

එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම ශමම උේතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පක්ෂය වාඩිවන පැේශේ හිඳිමින් කථා  

කරන්න මට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවේ මම සතුුව ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශම් සිටින්ශන් ආණ්ඩු පක්ෂය 

පැේශේයි. අද ශම්  පැේශේ හිටපු කණ්යායම පසුගිය කාල 

වකවානුව තුළ සිේධ කරපු ඒ කුමන්රණශේ පරාජය භාර අරශගන 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් රශේ පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදායය රැකශගන 

අපි කරශගන ආපු ඒ වැය පිළිශවළ ඉදිරියට  ක්තිමේව 

ශගනියන්න කියන පණිවුයය සරලව, ශකශසල් ශක ් ාශළේ බේ 

කන ජනාධිපතිතුමාට ශදන්න ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් ආණ්ඩුව පේ ශවලා මාස 

ශදකක් ඇතුළතදී මට ඇති වූ ප්ර ්නයක් සාකච්ඡා කරන්න ගිය 

ශවලාශේ  ජනාධිපතිතුමා ඒ  ප්ර ්නයට දීපු පිළිතුර අනුව මම 

දැනගේතා ශම් ජනාධිපතිතුමා යන්ශන් ශමොන ගමනක් ද කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශේ දහඅටවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය සිේධ වුශණ් ශමොකකට ද? 

තමන්ට ලැබිලා තිබුණු බලය තවේ දීර්  කාලයකට රඳවා තබා 

ගන්නයි එයින් අවස්ථාව සලස්වා ගේශේ.  බලශලෝභයට  කෑදර 

ශවච්ච ඒ කණ්යායම්වලට පසුගිය ජනාධිපතිවරණශේදී,  මහ 

මැතිවරණශේදී ශම් රශේ ජනතාව පණිවුයයක් දුන්නා. ඒ පණිවුයය 

ශමොකක්ද කියලා ශහොඳාකාරවම ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමා දන්නවා. ඒ දැන දැනේ කුමන්රණකාරී ශලස 

තමන්ශේ බලය, ධුර කාලය තවේ වර්ධනය කර ගැනීශම් අදහසින් 

ශම් ක්රියාේමක කරපු වැය පිළිශවළ නිසා අද රට ශකොතැනටද ඇද 

දාලා තිශබන්ශන් කියන එක ශබොශහොම පැහැදිලිව ශපශනනවා. 

අශේ ගරු මුජිබුර් රුතමාන් මන්ත්රීතුමා එතුමාට ලැශබන  ාපය 

පිළිබඳව කිේවා. ශේව  ාපය ශදනවා වාශේම අපි විවිධ  ාප  

කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සමහරු  මැරිලා භූමදාන 

කළාට පස්ශසේ, ඒ භූමදාන කළ ශකොටසටේ  ාප කරනවා.  එවැනි 

 ාප  ඉල්ලන්ශන් නැතිව, රශේ ජනතාව එවැනි  ාප කිරීම් 

කරන්න කලින් සාධාරණ ීරන්දුවක් ගන්න. එතුමාට පුුතවන්, 

එතුමා කළ වැරදි සියල්ල නිවැරදි කරශගන නිසි මඟට යන්න; 

බුතතරයට ඉය දීලා, ප්රජාතන්රවාදයට ඉය දීලා ශම් වැය පිළිශවළ 

ඉදිරියට ශගන යන්න   ක්තිය ශදන්න. අපි ඊශේ ශපශර්දා දැක්කා 

බලයක් නැති, බලශයන් එහාට ගිහින් ඒකාධිපති ස්වරූපශයන් 

ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කළ කණ්යායමක්. ඒ අය ශම් රශේ අහිිංසක 

ජනතාවශේ දුක ගැන ශසොයලා යම් යම් ශේවල මිල අඩු කරනවා 

කියලා කිේවා. 

ශම් රශේ කෘෂිකර්ම ක්ශෂේරශේ ඉන්න ආදායම් උේපාදනය 

කරන කණ්යායම් බේශදන් නිදහස් කරනවාය කියලා නිල ශනොවන 

අ්ාමාතයවරයා  කිේවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ 

පළාත කෘෂිකාර්මික පළාතක්. මම දන්නා ආකාරයට ඒ කිසිම 

ශගොවිශයක් ආදායම් බදු ශගවන තේේවයට ආදායමක් උපයන්ශන් 

නැහැ. හැබැයි, අපි දන්නවා ශපොශළොන්නරුව ප්රශේ ශේ මහා 

පරිමාණශයන් කෘෂිකර්මාන්තශේ නිරත ශවන, මහා ගබයා 

තිශබන, වී අශළවි කරන කණ්යායම් ගැන; වි ාල ශලස ආදායම් 

උේපාදනය කරන කණ්යායම් ගැන. ඔවුන් ශම් රටට ආදායම් බදු 

ශගවනවා ඇති.  එශහම නම්, එක පැේතකින්, ඒ ආදායම් බදු 

නිදහස් කිරීශම් අරමුණින් ශම් ඊනියා ගිවිසුම ගහලා වැරදි 

ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කළාශදෝ කියන සැකය තිශබනවා. ඒ නිසා 

සැබැවින්ම- [බාධා කිරීමක්] යඩ්ලි සිරිශසේන. මට නම  අමතක 

ශවලා තිබුශණ් ගරු මන්ත්රීතුමනි. එතුමන්ලා තමයි මහා 

පරිමාණශයන් කෘෂි නිෂ්පාදන අශළවි කරන, රටට ආදායම් බදු 

ශගවනවා කියලා ශහොරට ආදායම් බදු ශගවන කණ්යායම. ශම් 

අ්ාමාතයවරයා ඒ බදු නිදහස් කරනවා කියලා කියනශකොටම මට 

දැනුශන්, මට හැඟුශන් ශමන්න ශම්  කාරණය නිසා ශම් ආණ්ඩුව 

ශගොය නඟන්න ඇතියි කියන අදහසයි මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. එදාේ එශහමයි ඔවුන් කටයුතු කශළේ. අදේ ඔවුන් 

කටයුතු කරන්ශන් එශහමයි.  

 
ගුණ අජිේ පී. නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபரரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, යඩ්ලි සිරිශසේන මහේමයාශේ 

උපන් දිනය ඊශේ. උදයිංග වීරතුිංග, ශචෝදනාවට ලක්ශවලා ඉන්න 

හිටපු තානාපතිතුමා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාශේ ොතියා 

එතුමාට සුබ  පතලා කියනවා, "මහින්ද රාජපක්ෂට අගමැතිකම 

ශදන්න මූලික වුශණ්, යයලි ඔබයි. ඔබට ස්තුතියි. ඔබශේ "අරලිය  

සහල් ශමෝලට ජයශේවා" කියලා. ඉන් පසුව දැන්- 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක ස්ථාවර නිශයෝගයකට අදාළ රීති ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. 

ගරු මන්ත්රීතුමා කථාව කරශගන යන්න. 

 
ගුණ චමින්ද වි න.සිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, උපන්දින තෑේගක් වාශේම , 

ශේ පාලන ශපොශරොන්දුවකුේ ඉෂ්ට සිේධ කළාය කියන කාරණය 

ශම් රශේම ජනතාව දන්නවා. පසුගිය වකවානුව තුළ කෘෂිකර්ම 

අමාතයාිං ශේ ඇමතිවරු හිටියා, ඔවුන් එවැනි වැය පිළිශවළක් 

සඳහා කටයුතු කශළේ නැහැ.  

 
ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේලාව පිළිබඳව වි ාල ගැටලුවක් 

තිශබනවා. ශගොයක් කථිකයන් ඉන්නවා. එම නිසා ඔබතුමාශේ  

point of Order එක ස්ථාවර නිශයෝගවලට අනුව මතු කරන්න 

කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගුණ මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සභාව ශගෞරවාන්විත 

සභාවක්.   ඊශේ ශපශර්දා බස්නාහිර පළාේ සභාශේ මන්ත්රීවරුන් 

අසභය චිරපටි බලපු බව මාධයවල පළ වුණා. ඒ වාශේම, අශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සභාව තුළේ අසභය ශපොතක් කියවනවා තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන 

මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාශේ  අවධානය එයට ශයොමු කරවන්න 

කැමැතියි. 

 

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රටට වැරදි මතයක් යනවා මම 
ශම් සභාශේ කුණුහරුප ශපොතක් කියවනවා කිේශවොේ. මට ඡන්දය 
දුන්නු අශේ දිස්ත්රික්කශේ ජනතාවට සහ රටට වැරදි මතයක් 
යනවා. කුණුහරුප ශපොතක් ශනොශවයි, මම කියවන්ශන් චතුරිකා 
සිරිශසේන මහේමිය විසින් ලියන ලද- [බාධා කිරීමක්] -මට පැහැදිලි 
කරන්න  ඉය ශදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.- "ජනාධිපති 
තාේතා" කියන ශපොත. මට මශේ මිරශයක් කිේවා, තමාශේ පියා 
විසින්  දියණිය 41 වාරයක් ශම් ශපොත තුළ දූෂණයට ලක් ශවලා 
තිශබනවා කියලා. මම ඒ ගැන තමයි ශම් අවස්ථාශේ  විපරම් 
කරමින් ඉන්ශන්. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පසුගිය දිනවල ශම් සභාශේ ගරුේවය වි ාල ව ශයන් 

ශකශළසුණා, එම නිසා සභාශේ ගරුේවය ආරක්ෂා කරමින් 

කටයුතු කරන්න කියලා මා ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාශගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා.   

චමින්ද විශේසිරි මන්ත්රීතුමා කථාව කරන්න.  

 

ගුණ චමින්ද වි න.සිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ගරු අජිේ පී. ශපශර්රා 

මැතිතුමා කිේවා වාශේ, ඔබතුමා කිේවා වාශේ, සැබැවින්ම  ශම් 

පාලකයන්ශේ අභයන්තරශේ සැඟවිලා තිශබන පාලන යාන්රණය 

ශකශසේද කියන කාරණය පසුගිය දින පාර්ලිශම්න්තුව තුළදී 

ශපන්නුම් කළා.  

ඔවුන්ට අව යතාව තිශබන්ශන් ශකශසේ ශහෝ ඔවුන්ශේ බලය 

රඳවා ගැනීම කියන කාරණයයි. ප්රජාතන්රවාදය, රශේ නීතිය, 

රශේ පවතින වයවස්ථාව යන කාරණා ඔවුන්ට අදාළ නැහැ. 

ඔවුන්ට අව යතාව තිශබන්ශන් ඔවුන්ශේ ශපෞේගලික සුඛ් 

විහරණය, ඔවුන්ශේ කල්ලිය සහ කල්ලි කණ්යායම ශකොශහොමද 

රැ ශඳන්ශන්, පවතින්ශන් කියන අරමුණ පමණයි. විශ ේෂශයන්ම 

ගරු කථානායකතුමා ඇතුුත පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්ය මණ්යලය 

පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට වි ාල 

කැපකිරීමක් කළා; ඒ ශවනුශවන් ශපනී සිටියා. අපි එය ගරු ශකොට 

සලකනවා. යම් පිරිසක්  ඔවුන්ශේ බලය රැකගැනීම ශවනුශවන් 

පසුගිය දිනවල කටයුතු කශළේ ශකොශහොමද කියන කාරණය අපි 

දැක්කා. ඔවුන් ම්ශල්ච්ඡ විධියට ප්රජාතන්රවාදයට පහර දීමක් 

කළාය කියන කාරණය අපි පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අද අපට නිවැරැදි ීරන්දු-ීරරණ ගන්නට 

අවස්ථාව සැලසුශණ් ශම් රශේ උේතරීතර නීතිය, පැහැදිලි 

ීරන්දුවක් ලබා දුන් නිසායි. විශ ේෂශයන්ම අ පි එයට ගරු කරන්නට 

ඕනෑ. ශම් ීරන්දුව, ීරරණය ගැනීම පිළිබඳව සලකා බලන්න ඕනෑය 

කියන කාරණය අධිකරණය පැහැදිලිව කියා සිටියා. ඒ නිසා තමයි 

අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ බුතතරය තිශබන්ශන් කාටද කියන එක,  

පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්රජාතන්රවාදය ක්රියාේමක කළ යුතුයි කියන 

එක ශම් රටට ශපන්වා ශදන්න හැකියාව ලැබුශණ්, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි නිවැරැදි මඟකට යා යුතුයි, නිවැරැදි තැනකට 

යා යුතුයි කියන කාරණය පසුගිය කාලය තුළ අපි ශපන්වා දුන්නා. 

එය අපි අදේ කියනවා; ශහටේ කියනවා. ඒ නිසා ශම්වා 

සම්බන්ධශයන් නිවැරැදි ීරන්දු ගන්න.  

කාලයක් අධිරාජයවාදීන් ශම් රට පාලනය කළා. ඊට පසුව  

අපටම ආශේණික විධියට අශේ රට ශගන යන්න පුුතවන් වැය 

පිළිශවළක් 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවේ එක්ක ශගොයනැඟුණා. 

1978 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශවන් පස්ශසේ අවස්ථා ගණනාවකම 

වයවස්ථා සිංශ ෝධන ආවා.  දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

 ක්තිමේව ශගොයනැඟුණු ආකාරය  ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමාට මතක ඇති. එතුමාට අද එය අමතක නම්,   අද 

අශේ ගරු මන්ත්රීවරුන් ඒ පිළිබඳව  කරුණු-කාරණා කිහිපයක් 

මතක් කර දුන්නා. එතුමා එදා ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ මහ 

ශල්කම්වරයා හැටියට ඉඳලා එළියට බැහැලා ඇවිල්ලා, එදා ඒ 

පාලනශේ තිබුණු වැරැදි වැය පිළිශවළ නිවැරැදි කරනවාය කියන 

කාරණය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. නමුේ, අද එතුමා නැවතේ ඒ 

අය සමඟ අේවැල් බැඳශගන එකට දීග කන්න; නැවත ආේප 

කන්න යන්ශන් ඒ පරණ අඳුරු යුගය නැවත ශම් රටට උදාකර 

ශදන්නද කියන කාරණය ප්ර ්නයක් හැටියට අපි එතුමාශගන් 

අහනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ අනුර කුමාර 

දිසානායක මැතිතුමා පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු ශදනාටම පැහැදිලිව 

ඇඟිල්ල දිගු කරලා, අපි ගේත වැරදි ීරන්දු ශමොනවාද කියන 

කාරණය පැහැදිලි කර දුන්නා. ඒ නිසා පසු ශපශළේ මන්ත්රීවරු 

හැටියට; රටට ආදරය කරන මන්ත්රීවරු හැටියට; ප්රජාතන්රවාදය 

ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන මන්ත්රීවරු හැටියට අපි ඉල්ලීමක් 

කරනවා. අශේ පක්ෂය තුළ සිටින අශේ නායක කාරකාදීන් ශම් 

කියන කාරණාවලින් මුදවලා,   තමුන්නාන්ශසේලා කටයුතු කශළේ, 

ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා කිරීමටයි.  ඒ නිසා අපි  තරුණ 

මන්ත්රීවරු හැටියට ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ කියන කාරණය ඉදිරි 

පාලනය ක්රමය තුළ ශම් රටට ජනනය කරලා ශදන්න, අශේ 

අනාගතයට උරුම කර ශදන්න, අශේ දරුවාට උරුම කර ශදන්න 

කියලා. ශමොකද,  කිසිශසේේම අශේ ආේමගරුේවය, අශේ පක්ෂය, 

අශේ ජනතා මතය අපි මුදලට පාවා ශදන්න කටයුතු කරන්ශන් 

නැහැ. ඒක අදේ, ශහටේ, ඉදිරියටේ එශලසමයි කියන කාරණය 

ශම් ශවලාශේ ඉතාමේම ශගෞරවශයන් මතක් කරනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. තවේ කථිකයන් ඉන්නා නිසා 

දීර්  කථාවක් කරන්න ශමය අවස්ථාවක් කර ගන්ශන් නැහැ.  

අවසාන ව ශයන් මම කියා සිටිනවා, දැන් ීරන්දු ගන්න දැන් 

කාලය හරි කියලා. අබමල් ශර්ණුවක වැරැේදක් සිේධ ශවලා නැහැ 

කියන කාරණය අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ පැහැදිලිව ශපන්වා 

තිශබනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, අද රාත්රිය වන විට  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

තුළ බුතතර බලය තිශබන රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමාට නැවත 

අ්ාමාතය ධුරය භාර ශදන්නයි ඔබතුමාට තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම, 

අමාතය මණ්යලය ලබා ශදන්න. වැරැදි තිශබනවා නම් කථා 

කරලා ශේරුම් අරශගන වැය කරන්න පුුතවන්, නිවැරැදි ීරරණ 

ගන්න පුුතවන්  ක්තිය, හැකියාව විධායක ජනාධිපතිතුමා සතුව 

තිශබනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින්,  මට කථා කිරීමට 

අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් 

මා නිහඬ වනවා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
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මීළඟට, ගරු ශහේෂා විතානශේ මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

දහයක කාලයක් ශවන්කර තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.50] 

 

ගුණ නහේෂා විතානනග් මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ගරු විජිත ශහේරේ 

මන්ත්රීතුමා විසින් ශගන එන ලද  සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ  

ශයෝජනාව ගැන අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ශම් සම්බන්ධශයන් 

අද දිනශේ කරුණු, කාරණා රාශියක් කියවුණා. ඒ වාශේම, අශේ 

මාතෘ භූමිය ඉතා අනතුරුදායක තේේවයක තිශබන ශවලාවක් 

කියාේ මම වි ්වාස කරනවා. දැනට අශේ රශේ ඇති වී තිශබන 

තේේවය පිළිබඳව ශම් රශේ ජනතාව විතරක් ශනොශවයි, 

ජාතයන්තර ව ශයනුේ කථා බහට ලක් ශවන ශවලාවක්. "ශම් 

රටට ශමොකක්ද ශම් වුශණ්?" කියලා අශේ ජාතිශේ සියලු ශදනා; 

ශේ ශප්රේමී සියලු ශදනා කථා කරන ශවලාවක, උේතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශමවැනි අවස්ථාවක් නිර්මාණය කර දීමට 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ගේ ප්රයේනය ශවනුශවන් අපි මුලින්ම 

ස්තුති කරන්නට ඕනෑ. ඉතිහාසශේ අප කවරදාකවේ දැක නැති,  

අශේක්ෂා ශනොකළ තේේවයක් අද ශම් රට තුළ නිර්මාණය ශවලා 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ඇති ශවලා තිශබන 

තේේවය සම්බන්ධශයන් ප්රධාන පාර් ්වකරුවා විධියට ගරු 

ජනාධිපති ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා වි ාල ශචෝදනා 

රාශියකට ලක් ශවලා තිශබනවා. 

එතුමාට තිශබන එම ශචෝදනාවන් පශසකලා, එතුමාශේ 

ශේ පාලන භාවිතය ගැන පසු ශපළ මන්ත්රීවරයකු විධියට මට 

ශලොකු කනගාුවවක් තිශබනවා. වසර ගණනාවක් ශම් උේතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කළ මන්ත්රීවරයකු විධියට එතුමාශේ 

ඉතිහාසය ගැන ශසොයා බැලුවාම, එතුමා ශම් රශේ 

වයවස්ථාදායකය, විධායකය, අධිකරණය යන තුශන් තිශබන 

සම්බන්ධතාව පිළිබඳව, ඒවාශේ වගකීම් ශමොනවාද කියන එක 

පිළිබඳව, ඒවා ක්රියාේමක ශවන්න  ඕනෑ ශමොන විධියටද කියන 

එක පිළිබඳව අබ මල් ශර්ණුවකවේ අවශබෝධයක් නැති 

ශේ පාලනෙශයක් කියන එක අද ශම් රටට, ශලෝකයට ඔේපු 

කරලා තිශබනවා.  වර්තමානශේ අශේ රශේ ඇති ශවලා තිශබන 

තේේවයට වැඩිය ශලොකු විහිලුවක් තවේ නැති තරම්. විධායකශේ 

සිටින ශකනාට වයවස්ථාදායකශේ තිශබන අවස්ථාවන් ශමොනවාද 

කියන එක පිළිබඳව අවශබෝධයක් නැති වුණාම, ඒ වාශේම 

අධිකරණයට තිශබන බලය ශමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව 

අවශබෝධයක් නැති වුණාම, එශහම නැේනම් ඒ පිළිබඳව 

වැටහීමක් නැේනම්, ඒකට උපශදස් ශදන්න පුුතවන් සුදුස්ශසෝ 

තමන් ළඟ නැේනම් අද උශේ අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා කියපු 

කාරණය තමයි රශේ ජනතාවට කියන්න අපට මතක්  ශවන්ශන්. 

එක්ශකෝ එතුමාට පිස්සු. මිලියන 21කට වැඩි ජනතාවක් අගාධයට 

ඇද දමලා,  ශම් රශේ සම්පූර්ණ රාජය යාන්රණය විනා යට 

පේකර තිශබනවා.  අද ඒ යාන්රණය නතර ශවලා තිශබනවා. 

ශපෞේගලික අිං ය විනා යට පේශවලා තිබුණු අවස්ථාවක,  

ආර්ථිකය අමාරුශවන් ගැට ගසාශගන එනශකොට ඒක නැවත 

අන්ත අසරණ තේේවයට බිඳ දමලා, යටට දාලා, පාගලා දාලා 

දැන් මාසයකට ආසන්න කාලයක් ගතශවලා තිශබනවා. අද 

ශවනකල් එයට උේතරයක් ශසොයාශගන නැහැ. ශම් 

වයවස්ථාදායකශේ බලය ශමොකක්ද කියන එක ජනාධිපතිතුමාට 

ශේශරන්ශන් නැහැ වාශේම, හිටපු ජනාධිපතිවරශයක් විධියට, අද 

ශහොර අගමැතිවරශයක් කියලා ශල්බලයක් ගසාශගන ශම් රටට 

විහිලුවක් ශවලා සිටින මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාට ඒක 

ශේශරන්ශන්ේ නැහැ. එක්ශකෝ ශේරිලා ශනොශේශරනවා වශේ 

ඉන්නවා. සභානායක කියලා සිටින ඊනියා සභානායකතුමා 

පාර්ලිශම්න්තු ස්ථාවර නිශයෝග කියන්ශන් ශමොනවාද කියලා 

දන්ශන් නැහැ. ශම්, ශමොනවේ ශනොදන්නාකම ශනොශවයි.  

 ශම් රශේ ජනතාව දැනගත යුතු කාරණාවක් තිශබනවා. එදා 

එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ අහිිංසක මිනිසුන්ශේ ඡන්ද ටික අරශගන 

සිරිශසේන මහේමයා ශම් රශේ ජනතාවට සපත කශළේ ශමොකක්ද?  

ශම් රශේ ජනාධිපතිවරයා බවට සිරිශසේන මහේමයාව පේ 

කරන්න ජනතාව එදා ඉස්සරහට ආශේ ඇයි?  රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිවරයා එදා ශම් රටට දීලා තිබුණු  භීතිය නැති කරන්නයි. 

ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය වළ පල්ලට දමලා, ශම් රශේ රාජය  

යාන්රණය තනිකර හිර කරලා, නිලධාරින්ට තමන්ශේ රැකියාව 

නිදහශසේ කරගන්න බැරි වටපිටාවක් නිර්මාණය කරලා තිබුණා. ඒ 

පීයනය තමයි 2015 ජනවාරි 8වැනිදා ජනතාව පිට කරලා 

සිරිශසේන මැතිතුමාට ශම් අවස්ථාව අරශගන දුන්ශන්. එතුමා එදා 

කිේවා, ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා කරන්න, විධායක 

ජනාධිපති ක්රමය අශහෝසි කරන්න, නැවත නැවත ශම් රට ආර්ථික 

ව ශයන් අගාධයට පේ කරන ආණ්ඩු බිහි ශනොශවන්න, අලුේ 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් නිර්මාණය කර අධිකරණයට වග කියන 

ජනාධිපතිවරශයක් හදන්න කටයුතු කරනවා කියලා. එතුමා කියපු 

එවැනි කරුණු වි ාල ප්රමාණයක් නිසා ජනතාව වි ාල 

බලාශපොශරොේතු ඇතිකර ගේතා. හැබැයි, අද ශමොකක්ද ශවලා 

ේශබන්ශන්? අද ශම් වයවස්ථාව ගැන සාමානය දැනීමක් තිශබන 

ශකශනකුට වුවේ ශම් තේේවය ශේශරනවා. දහනවවැනි 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය ශගනැල්ලා ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳශගන ඉතාම 

උජාරුශවන් කිේවා, මට තිශබන බලය මම වයවස්ථාදායකට 

දුන්නා, මශේ බලය මම අඩු කර ගේතා කියලා. එතුමාම පසුගිය 

9වැනිදා, එශහම නැේනම් 8වැනිදා රෑ පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා 

හැරීම තුළින් ශම් ශලෝකයට කියා පානවා, දහඅටවැනි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සිංශ ෝධනය  වන ශතක් විධායකයට තිබුණු බලයට වයා 

බලයක් එතුමාට ආශරෝපණය කරගන්න පුුතවන් කියන කාරණාව. 

එතුමා ඒක ශම් රටට ඔේපු කරන්න සූදානම් වුණා. ශම් රශේ 

ජනතාවට වි ්වාසයක් තබන්න, ශම් රශේ ජනතාවට පිහිටක් 

ශවන්න තිබුණු එකම අවස්ථාව වන අධිකරණය විසින් ලබා දුන් 

ීරන්දුවට අපි ශම් ශවලාශේ හිස නමා ආචාර කරනවා. ඒ තුළ තමයි 

ජනතාව අද ජීවේ ශවන්ශන්. එම නිසා ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

ජනාධිපතිතුමා ශම් මාතෘ භූමියට කරපු වැරැේද,- වැරදි කරපු 

නායකශයෝ ඉතිහාසශේ ඕනෑ තරම් හිටියා; ශම් රටට වින කරපු 

නායකශයෝ ඉතිහාසශේ ඕනෑ තරම් සිටියා. ඔවුන් ශම් රටට කරපු 

ඒ විනය,  වැරැේදට වයා මහා වි ාල අපරාධයක් ශම් ශවනශකොට 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා අද ශම් රටට කරලා ඉවරයි. 

 අද ශම් රශේ සිංචාරක ක්ශෂේරය විනා  කර දැම්මා. වි ාල 

ආර්ථික ආදායම් මාර්ගයක්; ශම් රටට ශගොය එන්න තිබුණු එක 

අවස්ථාවක් නැති කර දැම්මා. දැන් ඔබතුමාශේ අරමුණ ශවලා 

තිශබන්ශන් ශමොකක්ද කියන එක ශම් රශේ ජනතාව දන්නවා. 

ඔබතුමාට සියලු ශේවල් අමතක වුණා. තමන්ශේ ධුර කාලය 

අවසන් ශවනවාය කියන කාරණය මතක් ශවනශකොට, ශමොන 

ශගොඩින් ගිහිල්ලාද ලබන සැශර් ජනාධිපති ශවන්න පුුතවන් 

වන්ශන් කියා ඔබතුමා බැලුවා. ඔබතුමාශේ එක කාලකණ්ණි 

හීනයක් නිසා, ඔබතුමාශේ එක පාදය ීරන්දුවක් නිසා, ශම් රශේ 

මුුත මහේ ජනතාවම හදවතින් හැම ශවලාශේම දුක් විඳිනවාය 

කියන එක මම මතක් කර ශදන්න කැමැතියි. ශම් රශේ යුේධය 

අවසන් කරන්න නායකේවය දුන් මහින්ද රාජපක්ෂ කියන හිටපු 

නායකයාට ශේ පාලන ශේදයකින් ශතොරව අපි සියලුශදනාශේම 

ශලොකු ශගෞරවයක් තිබුණා. ඔබතුමාේ ශම් කැදැල්ලට එකතු 
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ශවලා; ශම් කුමන්රණයට එකතු ශවලා; ශම් කුමන්රණශේ 

ශකොටස්කාරශයක් ශවලා ශම් රටට ශරෝහි වුශණ් ඇයි කියන එක 

ශම් රශේ මිනිසුන් දන්නවා. ඔබතුමාට පසුගිය කාල සීමාව තුළ 

වි ාල ශචෝදනා තිබුණා; ඔබතුමාශේ කණ්යායමට වි ාල ශචෝදනා 

තිබුණා. අද උශේ වරුශේ ශම් ගරු සභාශේදී කියැවුණා වාශේ, නඩු 

වි ාල ප්රමාණයකට මුුතණ ශදන්න දින වකවානු ශවන් ශවලා 

තිබුණා. ඔබතුමාේ බල බලා හිටිශේ ශම්කට ඔුතව රිිංගවා ගන්න 

පුුතවන් ශවන්ශන් ශකොයි ශවලාශේද කියා ශන්. ඒ අවස්ථාව උදා 

වුණා. ඔබ එකතු ශවලා ඒ බලාශපොශරොේතු වුණු හීනය සැබෑ 

කරගන්න උේසාහ කරමින් හිටියා. රනිල් වික්රමසිිංහ මහේමයා 

බෑේ එක අරශගන 27වන දා යයි කියා හිතාශගන හිටියා. ශම්ක 

සාධාරණ විධියට වුණා නම් එශහම යනවා; ශම් වාශේ 

කුමන්රණයක් ශනොකළා නම් එශහම යනවා; ජනතාවශගන් 

ප්රතික්ශෂේප වුණා නම් එශහම යනවා.  

අද අපි සතුුව ශවනවා, ප්රජාතන්රවාදයට ගරු කරන, ශම් රශේ 
ශේ  ශප්රේමීන් විධියට හිටගන්නා සෑම කඳවුරක්ම එක තැනකට 
එකතු ශවලා තිබීම ගැන. ඒකට ශහේතුව තමයි, ඔබතුමන්ලා 
ශගනාපු ශම් කුමන්රණකාරී පාදය ශේ පාලන ීරන්දුව. ශම් 
උේතරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ පසුගිය දිනවල ශමොකද වුශණ්? ශම් 
උේතරීතර පාර්ලිශම්න්තුව -වයවස්ථාදායකය- ආරක්ෂා කරනවාය 
කියා දිවුරුම් දීලා එන මන්ත්රීවරුන් 225ශදනා අතින් එදා ශමතැන 
ශමොකක්ද සිදු වුශණ්? ඒ මන්ත්රීවරුන්ට  වයවස්ථාදායකශේ, එශහම 
නැේනම් ශම් උේතරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ තමන්ශේ වගකීම 
ශමොකක්ද කියන එක අමතක වුණා. කථානායකවරයා තනිකරම 
ගශම් ශපොශළේ ඉන්න මිනිශහක් ගණනට දමලා කථා කරන්න 
පටන් ගේතා. නිශයෝජය කථානායකවරයාටේ එශහම කථා 
කරන්න ගේතා.  

ඔවුන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ හැසිරුශණ් සේතු වාශගයි. 
හැබැයි, රශේ ජනතාව ශම් ඔක්ශකෝම බලාශගනයි ඉන්ශන්. ශම් 
සියල්ලටම පිළිතුරු ශදන්න අවස්ථාවක් එනතුරුයි රශේ ජනතාව 
බලාශගන ඉන්ශන් කියන එක අපි දන්නවා. ඒක නිසා අපි 
කියනවා, ශම් උේතරීතර ආයතනය නිශයෝජනය කරන්න ඕනෑ 
බුේධිමේ අය බව. ශම් දවස්වල සාමාජ ජාලා ශවබ් අයවිවල පළ 
ශවනවා වාශේ, අධයාපන මේටම තිබුණාට වැයක් නැහැ කියන 
එකේ එදා අපි දැක්කා. බුේධි මේටම ඉහළ මිනිසුන් ශමතැනට 
එන්න ඕනෑ. ශම්කට ඕනෑ ශකශනකුට එන්න පුුතවන් වීම නිසා 
තමයි, අශේ ශපොලිස ්නිලධාරින්ට අර වාශේ අයන්ශේේටම් කශළේ. 
කසිේපුකාරශයෝ විධියට හිටපු මිනිසුන්ට, කුඩුකාරශයෝ විධියට 
හිටපු මිනිසුන්ට, එතශනෝල් ජාවාරම් කරපු මිනිසුන්ට පසුගිය 
කාලශේ ශපොලීසිශයන් දුවවම් ලැබුණා; හිර ූලඩුශේ ඉන්න සිේධ 
වුණා. ශපොලීසිය දමන "පාේ" එක විඳගන්න වුණු අයට ඒ Police 
uniform එක හරි allergic. ඒක තමයි Police uniform එශකන් 
අල්ලාශගන ගහන්න ගේශේ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිශබනවා. 

 
ගුණ නහේෂා විතානනග් මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ශම් ස්ථානය කසිේපුකාරයන්ට, කුඩුකාරයන්ට එන්න පුුතවන් 

තැනක් ශනොවිය යුතුයි. ශම්ක ශුේධ වූ ස්ථානයක්. ශම් රශේ 

ජනතාවට ආදරය කරන, ශම් රශේ ජනතාව ශේ ප්ර ්න ශවනුශවන් 

නිර්මාණය ශවන පිළිතුරක් ශහොයා ගන්න පුුතවන් නීති හදන තැන 

බවට වයවස්ථාදායකය පේ විය යුතුයි. ශම් වයවස්ථාදායකය, 

විධායකය, අධිකරණය කියන ඒවා ගැන දන්ශන් නැති 

නායකයකුශේ සරණ යන රටක ශම් ශමොශහොශේ ජීවේ ශවන්න 

ලැබීම අවාසනාවක් කියා අපි හිතනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශම් අවාසනාවන්ත තේේවශයන් ශම් රට 

ශගොයගන්න තව කල් ශනොයවා ශම් ශවනුශවන් ීරන්දුවක් ගන්න.  

සිරිශසේන ජනාධිපතිවරයාශේ ඇස් ඇරිය යුතුයි කියා අපි කියනවා. 

ශම් රශේ, ජාතිශේ අනාගතය ශවනුශවන්, ශම් රශේ සිටින අහිිංසක 

දුවා දරුවන්ශේ අනාගතය ශවනුශවන් යම් ීරරණයක් ගත යුතුයි. 

සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමනි, තවදුරටේ ශම්ක ඇද-ඇද ඉඳලා, ශම් 

රට තවදුරටේ ශම් තිශබන තේේවශයන් පහළට දමන්න උේසාහ 

කශළොේ, ශේ පාලනෙයන් විධියට අපට මීට වයා ීරන්දු-ීරරණ 

ගන්න ශවයි. අන්න ඒ තැනට ශනොයවා, ශම් රශේ මිනිසුන් 

ඔබතුමාව එළියට දමන තුරු ඉන්ශන් නැතිව, ශම් රට, ජාතියට 

අඩුම තරශම් අබමල් ශර්ණුවක ශහෝ ආදරයක් තිශබනවා නම් අද 

ශම් ශමොශහොත පාවිච්චි කරලා ශම් කළ වැරැේද යම් තාක් දුරට 

නිවැරැදි කර ගන්න කටයුතු කරන්න කියා පසු ශපළ මන්ත්රීවරයකු 

විධියට ආයාචනා කරමින්, ශමවැනි පිරිසක් සමඟ ශමවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුවකට නම් අනාගතශේ දිනක එන්න ශනොලැශබ්වායි 

ප්රාර්ථනා කරමින්, මශේ වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 
 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළඟට, ගරු විශේපාල ශහේටිආරච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනවා. ඊට ශපර, කවුරුන් ශහෝ ගරු 

මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය සඳහා ගරු මන්ත්රීවරයකුශේ නමක් 

ශයෝජනා කරන්න. 

 
 
ගුණ වින.පාල නහට්ටිආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසනාඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු ශහේෂා විතානශේ 

මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

 
ගුණ චමින්ද වි න.සිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 
 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆரைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

 
ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුුණව ගුණ බිමල් රේනායක මහතා මූලාසනනයන් ඉවේ 
වූනයන්, ගුණ නහේෂා විතානනග්  මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  left the Chair, and 
THE HON. HESHA WITHANAGE  took the Chair. 
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ගුණ වින.පාල නහට්ටිආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහ හඬින් ශගොරවන, අකුණු 

වදින, මහා ශම්  වර්ෂාවක් වාශේ පසුගිය දවස්වල තිබුණු 

පාර්ලිශම්න්තු පරිසරය ඉතාම සාමකාමී, ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා 

කරන්න පුුතවන් විධියට වාශේම, තවදුරටේ ප්රජාතන්රවාදය 

විනා  ශනොවී, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ප්රජාතන්රවාදශේ ශදවඟන 

හැටියට ඉතාම උේතරීතර තේේවයට අද වනශකොට පේ කරන්න  

-නිර්මාණය කරන්න-  ක්තිය ලබා දුන් ශ්රී ලිංකා පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ගරු කථානායක, ශේ බන්දු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාටේ, 

නිශයෝජය කථානායකතුමා ප්රමුඛ් මහ ශල්කම්තුමාටේ, 

විශ ේෂශයන්ම ප්රධාන ශේරධාරිතුමා ඇතුුත නිලධාරි මණ්යලශේ 

සියලුශදනාටේ ශම් අවස්ථාශේදී  මශේ ශගෞරවය පුද කරනවා.  

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් ගරු විජිත ශහේරේ මැතිතුමා 

ශගනාපු ශයෝජනාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අද දවශසේ, එයට 

පිළිතුරු ශදන්න හිටපු ආණ්ඩු පක්ෂය යයි කියා ගන්නා ශම් 

කණ්යායම පෑළ ශදොරින් ගිහිල්ලා තිබීම පිළිබඳව මම කනගාුව 

වනවා. තමන් ආණ්ඩු පක්ෂශේ ශනොශවයි කියන කාරණය එයින්ම 

පැහැදිලිව ශපශනනවා. ආණ්ඩු පක්ෂශේ ඉන්න අශේ 

සභානායකතුමා, ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන සිංවිධායකතුමා ඇතුුත 

අය ශම්කට උේතර ශදන්න අද ලැහැස්ති ශවලා ඉන්නවා. ඒ නිසා 

දැන් ජනාධිපතිතුමාශේ හිත පහළ ශවන්න ඕනෑ. ශදවතාවක්, තුන් 

වතාවක් වැරැේදක් කළා නම් ඒක නිවැරැදි කර ගන්න අද අවස්ථාව 

තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ප්රකට දාර් නිකයකු වාශේම ශසෝවියේ ශේ ශේ ඉතාම ශරේෂ්ඨ 

්න්ථ කතුවරයකු වුණු වී.අයි. ශලනින් මැතිතුමා "රාජය හා 

විේලවය" -The State and Revolution- කියන ්න්ථය තුළ ඉතාම 

පැහැදිලි ප්රකා යක් කර තිශබනවා. ඒ ප්රකා ය තමයි, "මිනිසුන් 

අතින් වැරැදි සිදු වීම සාමානය ශදයක්" කියන එක. ඔබතුමා 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වුණේ ඔබතුමාශගන් වැරැදි සිදු වන බව අපි 

පිළිගන්නවා. අශේ ආගම අනුව අපි පෘථේජනයින්; රහේ වුණු අය 

ශනොශවයි. හැබැයි, ඒ වැරැේද සිදු ශවලා තිශබන බව අපි පැහැදිලිව 

පිළිගන්නවා. ඒ නිසා එම වැරැේද නිවැරැදි කර ගන්න අව ය 

කටයුතු කළ යුතු වනවා.  

"එකක් කයශතොලු වසා ගන්නට ගිහින් මට වුණු කාරියා - 

ශදකක් කයශතොලු හදා දුන්නැයි ඉඳුරුශේ ආචාරියා" කියලා ගරු 

කබීර් හාෂිම් මන්ත්රීතුමා එතුමාශේ කථාශේදී ප්රකා  කළා මට 

මතකයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ වැරැේද නිවැරැදි කර ගන්න 

ශනොශයක් විධිශේ ශේවල් කළ බව අපි දන්නවා. නමුේ ඒ 

කුමන්රණ සියල්ල අද ඉතාම පැහැදිලි ශලස වයර්ථ ශවලා 

තිශබනවා. චමින්ද වි ශේසිරි මැතිතුමා ආණ්ඩු පක්ෂය පැේශේ සිට 

පළමුවැනි කථාව කළා. ශහේෂා විතානශේ මැතිතුමා ආණ්ඩු පක්ෂය 

පැේශේ සිටිමින් ශදවැනි කථාව කළා. තුන්වැනි කථාව 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පක්ෂශේ පැේශේ ඉඳශගන මට කරන්න 

ලැබීම ගදශවෝපගත සිදුවීමක් හැටියට වාශේම, ඉතිහාසගත වන 

ශදයක් හැටියට මා දකිනවා. අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ ගැලරියට ගිහින් 

බලාශගන ඉඳලා තිශබනවා. නමුේ ඉතිහාසශේ කවදාවේ ශමශහම 

ශදයක් වුශණ් නැහැ. අපි ශම් සිේධිය පිළිබඳව සතුුව ශවන්ශන් 

නැහැ. ශමොකද,  ශමවැනි ශදයක් පසුගිය කාල පරිච්ශේදය තුළ සිදු 

වීම නිසා පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්රවාදය නැති වුණා විතරක් 

ශනොශවයි, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයකු හැටියට අපිට පාශර් 

බැහැලා යන්න පුුතවන්කමක් තිබුශණ් නැහැ. සමහර අය අපිටේ 

ශචෝදනා කරනවා. ශබොශහොම අහිිංසක පූස් පැටේ වාශේ අපි 

නීතිගරුකව වාඩිශවලා හිටියා. සෑම ශකශනකුම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ හැසිරීම පිළිබඳව වග බලා ගන්න ඕනෑය කියා 

අශේ අ්ාමාතය, රනිල් වික්රමසිිංහ නායකතුමා අපිට පැහැදිලි 

ීරන්දුවක් දීලා ති බුණා. නමුේ පසුගිය දවස්වල ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපි දැක්ශක් ශමොනවාද? 1970 ද කශේ  

ළාබාල මන්ත්රීවරුන් හැටියට පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටපු වාසුශේව 

නානායක්කාර මැතිතුමන්ලා පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්රවාදය, 

පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදායයන් හරියට අගය කළා. නමුේ 

කථානායකවරයාශේ පුුවව අරශගන ශපරළනශකොට, එශලස හිටපු 

අය ශමතැන ඉඳශගන  ඉඟිබිඟි පාමින්, තමන්ශේ ශගෝල බාලයන්ට 

උපශදස් දුන්නා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහේතශයෝ, තමුන්නාන්ශසේලා 

ආපු ප්රජාතන්රවාදය, තමුන්නාන්ශසේලා ආපු පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී 

ධුරය, නිශයෝජය ඇමති ධුරය, ඇමති ධුරය, විපක්ෂ නායක ධුරය, 

අගමැති ධුරය සහ ජනාධිපති ධුරය දක්වා යන ගමනට  ක්තියක් 

දුන් ශම් වයවස්ථාව අද ලේජා නැතිව කය කරලා, විනා  කරලා, 

වයවස්ථාව පිළිබඳව තිබුණු වි ව්ාසය සම්පූර්ණශයන්ම නැති 

කරන්න කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ බුදු දහම පිළිබඳව 

ලියැවුණු "ත්රිපිටකය" වැනි ්න්ථ තිශබනවා. අපි ඒවා පණ වාශේ 

ආරක්ෂා කරනවා. ක්රිස්තියානි ධර්මය ගැන ලියැවුණු "බයිබලය" 

තිශබනවා. ඒ වාශේම මුස්ලිම් අයශේ "කුරානය" තිශබනවා. 

හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රී ලිංකාව ගැන 

කියනශකොට ආගම තිශබන ශපොතක් හැටියට සලකන්ශන් 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවයි. ශම්ක තමයි ආගම තිශබන ශපොතක් 

හැටියට පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අපි සලකන්ශන්, ශම් රශේ 

ප්රජාතන්රවාදය තුළ අපි සලකන්ශන්. හැබැයි, ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව තුළින් ජනාධිපති දක්වා 

ඇවිල්ලා, එතුමා දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය 

තුළින් ඒක ශවනස් කළා. අේ හැරීම පිළිබඳව බුදු දහශමන් ලැබුණු 

ආභාසය ශවන්න පුුතවන්. අේ හැරීම පිළිබඳව වන්දනීය, පූජනීය 

වූ මහා සිං  රේනයට  කථා කළ ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාද 

ශම් ඉන්ශන් කියා  අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. පසුගිය ඔක්ශතෝබර් 

26 වනදා වනශකොට මමේ, ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමාේ, ඒ 

වාශේම (ගවදය) තුසිතා විශේමාන්න මැතිනියේ ඇතුුත අප කිහිප 

ශදශනකුට යන්න තිබුණා, පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්රවාදය 

පිළිබඳව, ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්ප්රදායයන් පිළිබඳව 

ඉශගන ගන්න. ඒ සඳහා ගරු කථානායකතුමා අපට සිංචාරයක් 

දීලා තිබුණා. ඔක්ශතෝබර් 26 වනදා මධයම රාත්රිය පුත ශවලා අපි 

යනශකොට, ගුවන් යානශේ මා හිටපු ආසනය ළඟට ආපු ශහේෂා 

විතානශේ මන්ත්රීතුමා -ඒ ගැන මූලාසනශේ සිටින ඔබතුමා සාක්ෂි 

දරනවා.- කිේවා, "මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා අගමැති හැටියට 

දිවුරුම් දීලා." කියා. මට මහ ශපොශළොව පළාශගන යන්න හිතුණා. 

2015 ජනවාරි 08 වනදා ශම් රශේ උේතරීතර මහා සිං  රේනය 

ඉදිරිශේ නිදහස් චතුරස්රශේදී දිවුරුම් ශදනශකොට ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මහේමයා කිේශේ ශමොකක්ද? එදා ශම් රශේ මුුතමහේ 

ජනතාවටම විතරක් ශනොව ශලෝකයටම කිේවා, ශම් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට එකඟව දිවුරලා කිේවා, "ශම් රශේ අපි යහපාලන 

ආණ්ඩුවක් ශගොය නඟනවා." කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා 

ජය්හණය කර ආවේ මම එතුමාට අගමැතිකම ශදන්ශන් නැහැයි 

කියපු ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා ශම් කරපු ශසේපයවිේජාව 

ශමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ඒ නිසා 

අපි පැහැදිලිව කියනවා අපි එදා තමුන්නාන්ශසේ බලයට පේ කශළේ, 

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් උශදසා මැතිවරණ ශකොමිෂන් 

සභාව, ශපොලිස් ශකොමිෂන් සභාව, රාජය ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව, 

අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාව පිහිුවවලා, 

ශම් රශේ නීතිය, සාධාරණේවය, අධිකරණශේ ස්වායිනේවය 

තහවුරු කර කටයුතු කරන්නයි. එතැන මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයා ගැන ශබොශහොම කුත ලපයක් - black mark එකක්- 

තිබුණා. නමුේ, මම හිතනවා, එදා රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමාට  

ප්රකා  කශළේ කුහකකමින්, ශරෝහිකමින්, ශක්රෝධශයන් කියා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා ජනාධිපති පුුවශේ වාඩි කරන්න 

 ක්තිය දීපු එක්සේ ජාතික පාක්ෂිකයින්ට විතරක් ශනොව 

තමන්ශේ ළඟම මිරයා හැටියට ශම්කට උස්සලා තියපු රනිල් 

වික්රමසිිංහ මැතිතුමාටේ ශරෝහි ශවලා ශම් කරපු පාපය මුුත මහේ 

රශේම  ාපයක් බවට පේ ශවලා අවසානයි කියා මා හිතනවා. කය 

පිශළේ ශවන්න පුුතවන්, බස් නැවතුම්ශපොශළේ ශවන්න පුුතවන්, 

වේශේ factory එශක් ශවන්න පුුතවන්, කුඹුරු ශකොටන තැන 

ශවන්න පුුතවන් අද කථා කරන්ශන්, ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයාශේ ශම් ගවරී ක්රියාව පිළිබඳව. ශහට අනිේදා කවුරු හරි 

ශපොතක් ලියාවි, "ගමත්රීශේ ගවරය" කියා. ඒ ශපොත ලියන දවස 

වනශකොට ලියන්න ශබොශහෝ ශේවල් තිශබනවා. අර අශේ ඉඳුනිල් 

අමරශසේන මන්ත්රීතුමා කියපු "ජනාධිපති තාේතා" ශපොශතනුේ 

කරුණු කාරණා ශගශනයි. මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, අශේ 

රටට අව ය කර තිශබනවා ප්රජාතන්රවාදය. ශමොන විධිශේ 

ශේ පාලන පක්ෂ වුණේ, අනාගතය පිළිබඳව ශම් රශේ ජනතාවට 

වි ්වාසයක් ශගොය නැශඟන්න ඕනෑ. හැම ශේ පාලන පක්ෂයක්ම, 

අපි හැම ශකශනක්ම කටයුතු කරන්ශන්, අනාගතය ශවනුශවන්. 

ශම් රශේ ජනතාව ගේශතොේ, ඉපදිලා ඉන්න කිරිසේපයා වාශේම 

අනාගතශේ බිහි වන හැම දරුශවක්ම  ාප ශනොකරන ශේ යක් 

බවට පේ කරන්න අපට යුතුකමක් තිශබනවා. හැබැයි, කවදා ශහෝ 

දවසක සිිංහල විං  කථාව තුළ, ශ්රී ලිංකා පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

කවදා හරි ලියැශවයි, ගමත්රීපාල සිරිශසේන නම් වූ පාලකයාශේ 

පාලන තන්රය තුළ ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදයට කණ ශකොකා 

හඬලා, ප්රජාතන්රවාදයට වි ාල කුත පැල්ලමක් ඇති වුණු යුගයක් 

තිබුණාය කියා. අපි වාශේ පළමු වතාවට ආපු මන්ත්රීවරුන්ට 

ශම්ශක් අසුන්ශගන සිටිනවාය කියන එක පිළිබඳවේ කනගාුවයි. 

මට හිතා ගන්න බැහැ. අවුරුදු හතරයි, මාස හයකින් තමයි 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න පුුතවන් කියා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 

පැහැදිලිවම තිශබන්ශන්. ඒක සම්පූර්ණශයන්ම කයලා, විනා  

කර, ඒ සියල්ල අශේක්ෂා භිංගේවයට පේ කළා විතරක් ශනොශවයි.  

එදා 2015 අශගෝස්තු මාසශේ 17වැනිදා අපි සියලු ශදනාටම 

ශම් රශේ ලක්ෂ ගණනක් ජනතාව ඡන්දය දුන්ශන් -විරුේධ ශහෝ 

පක්ෂව- අවුරුදු 5කට පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් ව ශයන් කටයුතු 

කරන්නයි. හැබැයි, ඒ ලක්ෂ ගණනක මිනිසුන්ශේ මානව හිමිකම් 

උල්ලිං නය කරමින් අවුරුදු තුනයි, මාස තුනකින් පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවා හරින්න තරම් එතුමාට හිත පහළ වීම ගැන අපි කනගාුව 

ශවනවා. ශමවැනි තේේවයකට පේ වුශණ් ඇයි? 

අේතශනෝමතිකව, ඒකාධිපතිවාදය තුළ තමන්ට ඉස්සරහට 

එන්නයි. ශදවරක් ශනොශවයි, තුන්වරක් අවස්ථාව ගන්න 

හදනශකොට අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාට "ඒකාධිපතියා"  

කියා කිේවා. දැන් බලනශකොට ඒකාධිපතිේවය නැති කරන්න ආපු 

 

[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ලේජා නැතිව, ශරදි ඇඳශගන ද අද ශම් රටට ප්රකා  නිකුේ 

කරන්ශන් කියා අපට හිශතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට රටක් හැටියට ඉදිරි කාලය 

තුළ ඉුව කරන්න ශබොශහෝ ශේ තිබුණා. අපි 2019 අය වැශයන් 

රශේ ජනතාවට සහන ශදන්න ලැහැස්ති ශවලායි හිටිශේ. ශම් මාස 

කිහිපය තුළ මශේ ආසනය තුළ රුපියල් ලක්ෂ ශදදහසක මාර්ග 

සිංවර්ධන වයාපෘති ඇතුුත විවිධ වයාපෘති ක්රියාේමක කරන්න 

සූදානම් කර තිබුණා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. "එන්ටර්ප්රයිස් ශ්රී ලිංකා" 

ශවතින් ලක්ෂ ගණනකට ණය මුදල් ශදන්න තිබියදී, ඒ වාශේම 

විශ ේෂශයන් ශම් අවුර ් ැදු ශදක අවසන් වන විට උදාගම් 2,500ක් 

නිර්මාණය කරන්න කටයුතු කර තිබියදී, ගරු ගයන්ත 

කරුණාතිලක මැතිතුමන්ලා, අපි එකතු ශවලා ගාල්ල 

දිස්ත්රික්කශේ අශේ ආසනවල දස ලක්ෂයකට ඉයම් ශබදන්න 

සැලසුම් කර තිබියදී ශම් සියල්ල වයර්ථ කර කුමන්රණකාරී ශලස 

පාර්ලිශම්න්තුව විසිරුවා හරින්න කටයුතු කළා විතරක් ශනොව 

පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රද ් ායන්වලට ගිනි තියලා ඉතාම 

අවාසනාවන්ත, අකාරුණික තේේවයකට ශම් රට පේ කළා. 

නමුේ, ඒශකන් අපි ආපස්සට ගිශේ නැහැ, කියන එක අපි ශම් 

රශේ ජනතාවට කියනවා. අජිේ ශපශර්රා මැතිතුමා ප්රකා  කළා 

වාශේ ශම් රශේ පාර්ලිශම්න්තුව තුළ, ඉන් බැහැරව උපවාසශේ 

ශයදිලා, ශවනේ ශේවල්වල ශයදිලා ශම් කටයුේත කරන්න බැරි 

නම්, ශම් විධියට තක්කඩි විධියට ශහොර පාශරන් මහින්ද රාජපක්ෂ  

ශගනැල්ලා අගමැතිකශම් තව දුරටේ තියාගන්න ලැහැස්ති 

වුශණොේ, ජනාධිපතිතුමාට ඉන්නට ශවන්ශන් ජනාධිපති 

මන්දිරශේ එශහම නැේනම්  නිල නිවශසේ. එශහම නැේනම් 

ජනාධිපති ශල්කම් කාර්යාලයට ශකොුව ශවන්න ශේවි, 

උේසවයකට යන්න බැරි ශේවි. ජනතාව ශකොයි විධියට ප්රතිචාර 

දක්වාවිද දන්ශන් නැහැ. පන්සලකට යන්න බැරි ශේවි, 

හාමුදුරුවරුන් ශකොයි විධියට අනු ාසනා කරාවිද දන්ශන් නැහැ. 

ඊ ශේ රූපවාහිනිශේ ඒ නායක ස්වාමීන් වහන්ශසේ ශේ නා කළ 

බණ මීට ශපර ගරු මන්ත්රීතුශමකු සඳහන් කළා වාශේ එතුමාට  

පූර්වාදර් යට ගන්න ශවනවා. එශහම නැති වු ශණොේ නීති කය 

කරන, අධිකරණශේ නීති කය කරන, දය මුදල් ශනොශගවන, බස් 

එශක් යනශකොට ටිකේ එක ශනොගන්න ඒ වාශේ විවිධ ශේ 

ශවනවා. අද ශේශීය ආදායම් ශදපාර්තශම්න්තුව කියනවා, ඒ 

කාලශේ ලැබුණු මුදලින් හතශරන් එකක්වේ දැන් දවසකට 

ලැශබන්ශන් නැහැ කියා. අද බදු මුදල් ශගවන්ශන් නැති 

තේේවයකට පේ ශවලා තිශබනවා. ශමොකද, ශම් ර ශේ රාජය 

තන්රය සම්පූර්ණශයන් අකර්මණය ශවලා තිශබනවා. අපි 

පැහැදිලිව කියනවා, ශම් රශේ ජනතාවට ටිකක් ඉවසන්න කිය ් ා. 

ඔබතුමන්ලා අවුරුදු තුනකුේ මාස කිහිපයක් ඉවසුවා. අශේ හත, 

අට පාස් වුණු අහිිංසක ශකොල්ලන්ට, ශකල්ලන්ට රක්ෂාව ගන්න 

දුන්ශන් නැහැ. උපාධිධාරින් 20,000කට රක්ෂා ශදන්න රනිල් 

වික්රමසිිංහ මහේමයා අනුමැතිය ඉල්ලේදී ඒක ආපස්සට දාලා 

නැවත සම්මුඛ් පරීක්ෂණ තියලා ඒක විනා  කළා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. ලක්ෂ ශදකකට සමෘේධිය ශදන්න හිතා ශගන හිටියා. ඒ 

සියල්ල නැති වුණා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාලය පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 

ගුණ වින.පාල නහට්ටිආරච්චි මහතා 
(ைொண்புைிகு விரஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශහොඳයි. අද එක්සේ ජාතික පාක්ෂිකයින්ශේ විතරක් 

ශනොශවයි, ශම් රශේ නැති බැරි සියලු ජනතාවශේ 

බලාශපොශරොේතු විනා  කරලා කුමන්රණය කරලා, අල්ලස් 

දූෂිතයන් තියාශගන, ඔවුන්ට රැකවරණය ශදන්න කරපු 

කුමන්රණය ගැන අද මුුත රශේම මිනිස්සු දන්නවා. ඒ නිසා ඒ 

කුමන්රණය පරදා නැවත වරක් ඉදිරි අවුරුදු එකහමාර තුළ රටක්, 

රාජයයක් ජය ගන්න ශනොශවයි, ශම් රශේ අහිිංසක, දුක් විඳින 

මිනිස්සු ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න අපට ඒ  ක්තිය ශදන්න 

වහාම ශහට දවශසේ කටයුතු කරන්න කියා අපි ජනාධිපතිතුමාශගන් 

ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ඒ ඉල්ලීම කරන්ශන් තර්ජනාේමකව 

ශනොශවයි,  කාරුණිකව, ගමත්රීශයන් යුතුවයි.  අපි ඒ දවස්වල 

කිේශේ "ගමත්රී ශේවා!" කියායි. මම දන්ශන් නැහැ, ඒක ආපස්සට 

හරවා ගන්ශන් ශකොශහොමද කියා. "ගමත්රී ශේවා!" කියා ස්ටිකර් 

ශගවල්වල ගහලා තිබුණා,  පේතරවල පළ වුණා, හැම තැනම 
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තිබුණා.  අද ඒවා ශසේරම ඉරලා, මුුතණ විකෘති කරලා, සමහර 

තැන්වල මුුතණු කපලා තිශබනවා.  තවම ශම් ශවනුශවන් රශේ 

මිනිසුන්ශේ විශරෝධතාව පටන් ගේතා විතරයි. ඒ නිසා 

කරුණාකර, ශම් විශරෝධතාව නැති කර ගන්න, අර ශලනින් 

මැතිතුමාශේ -ඒ ශරේෂ්ඨ  ාස්තෘවරයාණන්ශේ- කියමන මතකයට 

අරශගන කටයුතු කිරීම සඳහා ශහට දවශසේ එතුමාශේ සිේ පහන් 

ශේවා කියා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා. අවසාන ව ශයන් බුදුන් 

වහන්ශසේ ශේ නා කළ, 

 

"ශදශවො වස්සතු කාශලන 

 සස්ස සම්පේති ශහොතු ච 

 ඵීශතො භවතු ශලොශකො ච 

 රාජා භවතු ධම්මිශකො"  

කියන ගාථාව මතක් කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 
 

[பி.ப. 4.17] 

 

ගුණ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, ைிக 

முக்கியைொன இந்த ஒத்திமவப்புரவமள விவொதத்தின்ரபொது 

உமரயொற்றுவதற்கு வொய்ப்பளித்தமைக்கு முதலில் உங்களுக்கு 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன். குறிப்பொக, கடந்த 

ைொதம் 26ஆம் திகதி இறுதியொக நமடதபற்ற பொரொளுைன்ற 

அைர்வில் உமரயொற்றிவிட்டுச் தசன்றதன்பின், இன்று 

கிட்டத்தட்ட ஒரு ைொதம் கழித்து, ைீண்டும் இந்த உயொிய 

சமபயிரல உமரயொற்றுவதற்கிமடயில் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொன நொங்கள் வித்தியொசைொன சில 

அனுபவங்கமள தபற்றுக் தகொண்டுள்ரளொம். அன்று, 

ஆளுங்கட்சி நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்களொக நொங்கள் 

சமபமயவிட்டுச் தசன்ரறொம். சமப அைர்வு ஒத்திமவக்கப்பட்ட 

நொட்களில் அடுத்த கட்டம் என்னவொக இருக்குதைன்று 

எதிர்பொர்த்திருந்தரபொது ஜனொதிபதி அவர்கள் தன்னுமடய 

அதிகொரங்கமள அடிப்பமடயொக மவத்துப் 

பொரொளுைன்றத்மதக் கமலத்ததன்ரபொில் நொங்கள் முன்னொள் 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களொரனொம். இருந்தரபொதும், அது 

ததொடர்பொக  நீதிைன்றத்திற்குச் தசன்று நீதி ரகட்ரடொம். 

அதற்கமைய நீதிைன்றம் பொரொளுைன்றக் கமலப்பு சம்பந்தைொன 

அந்த வர்த்தைொனி அறிவித்தமல இமடக்கொலத் 

தமடக்குட்படுத்தியது. ைீண்டும் நொங்கள் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களொக - ைக்கள் பிரதிநிதிகளொக இந்தச் சமபக்கு 

வந்தரவமள, இந்தப் பொரொளுைன்றம் புதுமையொன 

அமவயொகக் கொைப்பட்டது.   

இன்று ஆளும் கட்சிதயனச் தசொல்லிக்தகொள்பவர்கள் உொிய 

எண்ைிக்மகயிலொன உறுப்பினர்கமளக் தகொண்டிருக்க 

வில்மல. இன்று எதிரைியில் அைர்ந்திருக்கக்கூடிய நொங்கள் 

அன்று ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களொக இருந்ரதொம். இன்மறய 

நிமலயில், 'வொக்தகடுப்பு' என்ற உடரனரய பயந்து 

நடுங்குகின்ற அரசொங்கைொக இப்ரபொமதய அரசொங்கம் 

இருக்கின்றது என்பதுதொன் புதுமையொக இருக்கிறது. தங்கமள 

அரசொங்கத் தரப்பினர் எனச் தசொல்லிக்தகொள்ளக்கூடியவர்கள் 

எப்ரபொதும் ரதர்தலுக்குத் தயொரொகரவ இருப்பதொகச் 

தசொல்லிக்தகொள்பவர்கள் 'வொக்தகடுப்பு' என்றவுடன் புறமுதுகு 

கொட்டி ஓடுகிறொர்கள். அவர்கள் இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 

வொக்தகடுப்பு நடொத்தப்பட்ட நொன்கு நொட்களிலும் குழப்பம் 

விமளவிப்பவர்களொகக் கொைப்பட்டொர்கள். தைிழ்த் 

திமரப்படங்களிரல தபொலிஸ் சீருமட அைிந்து, அரதரநரம் 

பயந்து ஓடும் நமகச்சுமவப் தபொலிஸ்கொரர்கமளப் பொர்த்து 

‘சிொிப்புப் தபொலிஸ்’ எனச் தசொல்லி நொங்கள் சிொிப்பதுண்டு. 

அத்தமகய ஒரு சிொிப்பு அரசொங்கம்தொன் இன்று எங்கள் 

முன்ரன ததொிகிறது.  

கடந்தகொல வரலொற்மற எடுத்துப்பொர்த்தொல், அரசொங்கத் 

தரப்புத்தொன் பொரொளுைன்றத்தில் பிரரரமைகமள 

முன்மவக்கும்; சட்டமூலங்கமள முன்மவக்கும். எதிரைியினர் 

அவற்மற எதிர்த்துப் ரபசுவொர்கள்; நல்ல விடயங்கள் 

இருந்தொல் வரரவற்பொர்கள். அமவ நிமறரவற்றப்பட்டு 

நொட்டிரல நமடமுமறக்கு வரும். எங்களுமடய அனுபவங் 

களிலும் அமத நொங்கள் கண்டிருக்கிரறொம். ஆனொல், இன்று 

அரசொங்கத் தரப்பினதரன்று தசொல்லிக்தகொள்பவர்கள் எந்த 

ஒரு பிரரரமையிமன முன்மவப்பவர்களொகவும் இல்மல; 

சட்டமூலங்கமள முன்மவப்பவர்களொகவுைில்மல. எந்ததவொரு 

கொரைத்திற்கொக இருந்தொலும் வொக்தகடுப்பு நடொத்து 

வதற்கொகச் சமபயிரல ரகொொிக்மக முன்மவத்தொல் அவர்கள் 

சமபமய விட்டு விலகிரயொடுபவர்களொக இருக்கிறொர்கள். 

அமதப் பொர்க்கின்றரபொது புதுமையொகவிருக்கின்றது.  

இந்த நொட்டிரல பொரொளுைன்றம்தொன் உயொிய சமப. இந்த 

உயொிய சமபயில் விவொதம் நமடதபறுகின்றது. அது 

எவ்வொறு? நிமறரவற்றதிகொரம் தகொண்ட ஜனொதிபதி 

அவர்களொல் சமபயைர்வு ஒத்திமவக்கப்பட்டதன் பின்னர், 

சம்பிரதொயபூர்வைொக அவர் அக்கிரொசன உமரயிமன 

ஆற்றியிருக்க ரவண்டும். ஆனொல், அவ்வொறு அக்கிரொசன 

உமர ஆற்றப்படவில்மல. அடுத்த கட்டைொக, நிமலயியற் 

கட்டமளகமளத் தற்கொலிகைொக ஒத்திமவத்துச் சமப 

அைர்வுகமள நடொத்தலொம் என்கின்ற நிமலக்கு வந்து, நொங்கள் 

சமபமய நடொத்த முன்வந்ரதொம். கடந்த 14, 15, 16 ஆகிய 3 

அைர்வு நொட்களிலுரை வொக்களிப்பிலிருந்து தப்பித்துக் 

தகொள்வதற்கொக என்ன விதைொன மகங்கொியங்கமளச் தசய்ய 

முடியுரைொ, என்ன விதைொன அடொவடித்தனங்கமளச் தசய்ய 

முடியுரைொ அத்தமனமயயும் அவர்கள் தசய்தொர்கள். இந்த 

அரசொங்கத்திற்தகதிரொன நம்பிக்மகயில்லொப் பிரரரமையொக 

இருக்கட்டும், ரபொலிப் பிரதைர் ஆற்றிய உமரயின் ைீதொன 

நம்பிக்மகயின்மைமய தவளிப்படுத்திய சந்தர்ப்பைொக 

இருக்கட்டும், அமதயும் தொண்டி, ததொிவுக்குழுமவ 

அமைப்பதற்கொகச் சபொநொயகர் அவர்கள் முன்தைொழிந்த 12 

உறுப்பினர்கள் ததொடர்பொன உறுதிப்படுத்தமலச் தசய்வதற் 

கொக இந்தச் சமப இன்று கூடியரபொது இடம்தபற்ற 

வொக்தகடுப்பொக இருக்கட்டும், அவற்றில் கலந்து தகொள்ளொைல் 

ஓடிச்தசன்று, இந்த அரசொங்கம் ரபொலியொன அரசொங்கம் 

என்பமத அவர்கள் ஒத்துக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அரதரநரம், 

எதிர்த்தரப்பில் இருக்கின்ற 121 பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

இலத்திரனியல் முமறயிரல தங்களது வொக்கிமன அளித்து 

இந்த அரசொங்கத்மதவிடப் தபரும்பொன்மை தகொண்டவர்கள் 

தொங்கதளன்பமத இன்று நிரூபித்திருக்கின்றொர்கள். ஆகரவ, 

இன்று ரபொலி அரசொங்கத்தில் ரபொலி அமைச்சரமவ! ரபொலி 

அமைச்சரமவயில் ரபொலி அமைச்சர்கள்!  

இப்தபொழுது நொன் கடந்த 26ஆம் திகதிய சம்பவத்மத 

நிமனவுபடுத்துகின்ரறன். அன்று இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் 

உமரயொற்றிய எனக்கு ஒரு தகவல் கிமடத்தது. அதொவது, 

ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு 1,000 ரூபொய் சம்பளம் 

கிமடக்கொதரபொது தனது பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் பதவிமய 

விட்டு விலகுவதொகக் கூறியவர், அன்று நடந்த அந்தச் 

சூழ்ச்சியின் பின்னைியில் அமைச்சுப் பதவிமயப் தபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கிறொர். அவமர ஒரு நமகச்சுமவ அமைச்சரொக 

நொன் பொர்க்கிரறன். முன்வொிமசமயப் பொருங்கள்! அதில் 
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நொமள முதலொவதொக வந்து அவர் அைர்ந்திருப்பொர்! அவர் யொர்? 

கடந்த 3 ஆண்டு கொலைொக பொரொளுைன்ற அைர்வுக்கு வருமக 

தந்தவர்களில் யொர் கமடசியொக இருக்கிறொரரொ அவர்தொன் 

அந்தப் பக்கத்திரல முதலொவது ஆளொக உட்கொர்ந்திருப்பொர்! 

தொங்கள் அமைச்சரமவ அமைச்சர் அந்தஸ்மதப் தபற்றொல் 

ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபொய் அடிப்பமடச் 

சம்பளத்மதப் தபற்றுக்தகொடுப்பதொகக் கூறினொர்கள். அன்று 

அவர்களது ரபொலிப் பிரதைர் உமரயொற்றும்ரபொது, “ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களது ஆயிரம் ரூபொய் சம்பளம் நியொயைொன  

ரகொொிக்மக” என்று ைொத்திரந்தொன் தசொன்னொர்; அமதப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதொகச் தசொல்லவில்மல. ரநொர்வூட்டிரல 

ஒன்றுகூடி, தங்களது பிரதைர் பதவிக்கு வந்தவுடன் ஆயிரம் 

ரூபொய் சம்பளத்மதத் ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்குப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு உடன்பட்டுவிட்டதொகவும், உடனடி 

யொக அமதத் தீர்த்துமவக்கப் ரபொவதொகவும் கூறியவர்களொல் 

இன்றுவமர அதமனச் தசய்யமுடியொைல் இருக்கிறது. 

அரதரநரம் தபருந்ரதொட்ட முதலொளிைொர் சம்ரைளனத்தின் 

ரபச்சொளரொக இருக்கின்ற தரொஷொன் இரொஜதுமர என்பவர் ஒரு 

பத்திொிமகக்களித்த ரநர்கொைலிரல, ஆயிரம் ரூபொய் 

தகொடுப்பது இயலொத கொொியம் என்றும் அரசியல் நலனுக்கொன 

வொக்குறுதிகளுக்குத் தொம் தபொறுப்ரபற்க முடியொததனவும் 

தசொல்லியிருக்கிறொர். எனரவ, இந்த ஆயிரம் ரூபொய் 

அடிப்பமடச் சம்பளத்மதப் தபற்றுக்தகொடுப்பது  எந்த 

விதத்திலும் சொத்தியைில்மல என்பமத இவர்கள் நிரூபித்திருக் 

கின்றொர்கள். இவ்வொறு நொட்டில் ஸ்திரைற்ற அரசியல் 

சூழ்நிமலயிருக்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்தொன் நொட்டில் 

தபொருளொதொர ொீதியொக ஏற்படக்கூடிய பொதிப்புகள் சம்பந்தைொன 

இன்மறய ஒத்திமவப்புரவமளப் பிரரரமை முன்மவக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது.    

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இவர்கள் என்ன சூழ்ச்சி தசய்கிறொர்கள்? ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களின் அடிப்பமடச்  சம்பளத்மத 600 ரூபொயிமன 

விட அறரவ அதிகொிக்க முடியொததனப் தபருந்ரதொட்ட 

முதலொளிைொர் சம்ரளனம் தசொல்லி யிருக்கின்றது. இவர்களின் 

அடுத்த சூழ்ச்சி என்னதவன்றொல், இன்னும் ஒரு 100 ரூபொய் 

அதிகொிப்பதனூடொக 1,000 ரூபொய் தைொத்தத் ததொமகமயப் 

தபற்றுக்தகொடுத்ரதொம் என்கின்ற ரபொலிக் கமதமய  

உருவொக்குவதொகும். ரதயிமலச் சமபயில் இதுவமர கொலமும் 

ஒதுக்கைொக ரசர்த்து மவக்கப்பட்ட ரசைிப்புத் ததொமக 

யிலிருந்து ஒரு ததொழிலொளிக்கு 100 ரூபொய் வீதம் கடனொகக் 

தகொடுத்து, அதமனக் கம்பனிகளினூடொகக் கிமடக்கச் தசய்து, 

பிறகு அந்தப் பைத்ததொமகமய ரதயிமல, இறப்பர் ரதொட்ட 

ரவமலகளில் ஈடுபடுகின்ற நொட்களில் ததொழிலொளி 

களிடைிருந்து ைீளவும் அறவிட்டு, அதொவது கிரலொ 

கைக்கினூடொக அறவிட்டு ரதயிமலச் சமபக்குப் 

தபற்றுக்தகொடுக்கின்ற ஒரு மகங்கொியத்மதத்தொன் 

தசய்யவிருக்கிறொர்கள். அவர்கள் 600 ரூபொயிலிருந்து 700 

ரூபொமயப் தபறுவதற்கொகச் தசய்யவிருக்கின்ற 

மகங்கொியந்தொன் இது! இதமன எந்தவிதத்திலும் அனுைதிக்க 

முடியொது. பொரொளுைன்றம் என்கின்ற இந்த உயொிய சமபயின் 

அனுைதியின்றி, ரதயிமலச் சமபயிரல அரசொங்கத்தின் 

நிதியொகச் ரசர்க்கப்பட்டிருக்கின்ற ைக்களின் பைத்மத 

வழங்குவதற்கு இவர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் அனுைதி 

யில்மல. ஆனொல் இந்தப் ரபொலி அரசொங்கமும் அதிலிருக்கின்ற 

ரபொலி அமைச்சர்களும் இத்தமகய ஒரு மகங்கொியத்தில் 

ஈடுபடத் தயொரொகின்றொர்கள். அதமன நொங்கள் வன்மையொகக் 

கண்டிக்கின்ரறொம்.  

எங்களுமடய ைக்கள் உமழத்து வொழ்பவர்கள்; அவர்கள் 

முமறயொக ரவமலதசய்பவர்கள். எனரவ, அவர்களுக்குக் 

கிமடக்கரவண்டிய சம்பளமும்  முமறயொக வழங்கப்பட 

ரவண்டும். ஆயிரம் ரூபொய் அடிப்பமடச் சம்பளத்மதப் 

தபற்றுக்தகொடுப்பதுதொன் தங்களது தபொறுப்பு; தங்களது 

கடமை என்றும் அவ்வொறு இல்லொவிட்டொல் தொங்கள் பதவி 

விலகுவதொகத் திரும்பத் திரும்பக் கூறியவர்களுக்கு 

இப்தபொழுது இரண்டு பதவிகளிலிருந்தும் விலகரவண்டி 

யிருக்கிறது. நீங்கள்  வொக்குறுதியளித்ததுரபொல பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தும் ரபொலி அமைச்சுப் பதவியி 

லிருந்தும் விலகுங்கள்! என்று நொன் அவர்களிடம் ரகட்டுக் 

தகொள்கின்ரறன். உங்களது ரபொலி அமைச்சுப் பதவி ைிக 

விமரவில் நீக்கப்படுதைன்பமதக் கூறிக்தகொண்டு, இந்தப் 

ரபொலி அரசொங்கத்திற்தகதிரொக எந்ததவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் 

எங்களது தபறுைதியொன வொக்குகமள இந்த உயொிய 

சமபயிரல பயன்படுத்துவதற்கு நொங்கள் தயொரொக 

இருக்கிரறொம் என்று ததொிவித்து, வொய்ப்புக்கு நன்றி 

கூறி,விமடதபறுகின்ரறன்.   
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි. මීළඟට ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිිංහ මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා.4.27] 

 
ගුණ (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාමේ අඳුරු දින කිහිපයකට 

පස්ශසේ ටිකක්වේ සන්ශතෝෂ ශවන්න පුුතවන් අවස්ථාවක් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ උදාශවලා තිශබන ශම් ශමොශහොශේ කථා 

කරන්න ලැබීම ගැන සන්ශතෝෂයට පේශවනවා. ශ්රී ලිංකා 

පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහාසශේ නින්දිතම කාල පරිච්ශේදය හැටියට අපි 

දැක්ශක් පසුගිය දින කිහිපයයි. පාර්ලිශම්න්තුව රැස් වුණාම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ හැසිරිය යුතු ආකාරය සම්පූර්ණශයන් 

ප්රතික්ශෂේප කරමින්, අශේ චර්යා ධර්මවලට පටහැනිව, දණ්ය නීති 

සිං්හය උල්ලිං නය කරමින්, වරප්රසාද උල්ලිං නය කරමින්, 

රජශේ ශපොදු ශේශපොළවලට හානි කරමින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

සම්පූර්ණශයන්ම පිස්සන් ශකොුවවක් කරපු මන්ත්රීවරු පිරිසක් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටියා. ඒ නිසා මා මුලින්ම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ශයෝජනා කරනවා, මින් ඉදිරියට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නීති 

රීතිවලට අනුව, එශහම නැේනම් ආචාර ධර්මවලට අනුව කටයුතු 

ශනොකරන මන්ත්රීවරුන්ශේ මන්ත්රී ධුරය අශහෝසි කිරීශම් 

ශයෝජනාවක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට අව යයි කියලා. ඒ වාශේම 

රජශේ ශේශපොළවලට හානි කරලා, වරප්රසාද උල්ලිං නය කරලා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අනික් මන්ත්රීවරුන්ට කථා කරන්න තිශබන 

නිදහස නැති කරනවා නම්, පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ නිදහශසේ 

ඡන්දය විමසන්න තිශබන අයිතිය නැති කරනවා නම්, ඒ 

මන්ත්රීවරුන්ශේ ක්රියා කලාපය සම්බන්ධශයන් නීතයනුූලලව 

කටයුතු කරලා, ඒ පිළිබඳව වරදකරුවන් වන මන්ත්රීවරුන් වහාම 

මන්ත්රී ධුරශයන් ශනරපා හැරිය යුතුයි කියන ශයෝජනාව මා 

ඉදිරිපේ කරනවා. ඒ සඳහා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නීති රීති සම්මත 

කර ගත යුතුයි. එශහම නැති වුශණොේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව අශේ 

ළමයින්ට ශපන්වන්න බැරි, ශලෝකශේම අප්රසන්න තැනක් බවට 

පේශවනවා. එය වළක්වා ගන්න අප සියලුශදනාම එක මිටට 

එකතුශවලා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිදහස්, සාධාරණ, ප්රජාතන්රවාදී 

ක්රමශේදයකට පවේවාශගන යන පාර්ලිශම්න්තුවක් කර ගත 

යුතුයි.  
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[ගරු  මයිල්වාගනම් තිලකරාජා  මහතා] 



2018  ශනොවැම්බර්  23  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ශම් ශමොශහොශේ එක 

කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන 

මන්ත්රීතුමාේ, මුජිබුර් රුතමාන් මන්ත්රීතුමාේ අසභය ශපොතක් ගැන 

කථා කළා. ඒ ශපොශේ නම "ජනාධිපති තාේතා". ඒ ශපොත ලියා 

ති ශබන්ශන් චතුරිකා සිරිශසේන මැතිනියයි. ඒ මන්ත්රීතුමන්ලාට මා 

විරුේධයි. ඒ ශපොත අසභය ශපොතක් ශනොශවයි. ඒක වැරැදියි. 

එතුමන්ලා සම්පූර්ණශයන් වැරැදි ප්රකා යක් තමයි කශළේ. ඒ ශපොත 

කිශයේවාම මට දැශනන්ශන් එය ඉතාම හැඟුම්බර ශපොතක් 

කියලායි. ඒ ශපොත දයාබර දියණියක් තමන්ශේ දයාබර පියාණන් 

ගැන ලියන ලද  දයාබරිත හැඟීම්වලින් යුක්ත ශපොතක්. ඒ නිසා 

තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන මන්ත්රීතුමා කියපු කථාව මා ප්රතික්ශෂේප 

කරනවා. ඒ ශපොත එතුමන්ලා කියන විධියට අසභය ශපොතක් 

ශනොශවයි. එවැනි ශදයක් කීම චතුරිකා සිරිශසේන මැතිනියට කරන 

බරපතළ අසාධාරණයක්. [බාධා කිරීමක්] චමින්ද විශේසිරි 

මන්ත්රීතුමා අහනවා නම්, එයට ශහේතුව මා වි්හ කරන්න 

කැමැතියි. ඒ ශපොත පසුගිය දවස්වල මා කිශයේවා. ඒ ශපොත කියවා 

කාරණා කාරණා කිහිපයක්ම මා ලකුණු කර ගේතා. එයට ශහේතුව, 

චතුරිකා සිරිශසේන මහේමිය පිය ශසශනහසින් ඒ ශපොත ලියා 

තිශබන්ශන් තාේතා ඇේත ව ශයන්ම කරපු ශේවල් ගැනයි 

කියලා මා වි ්වාස කරන නිසායි. තාේතා ඇේත ව ශයන්ම කරපු 

ශේවල්, ඒ දියණිය වින්ද වද ශේදනා, මානසික ආතතිය ආදී ශම් 

සියලු ශේවල් ඉතා ලස්සනට ඒ ශපොශේ සඳහන් ශවනවා.  

මා ඉන් කිහිපයක් උපුටා දක්වන්න කැමතියි. 

රාජපක්ෂවරුන්ශේ ගවරී ශේ පාලන භාවිතාව ශහේතුශවන්  

තමන්ශේ ජීවිත අනතුශර් යනවා කියලා කල්පනා කරපු සිරිශසේන 

සශහෝදරවරු ගැන ශම් ශපොශේ තිශබනවා. ඒ වාශේම ශමන්න 

ශමශහම කථාවක් කියනවා. රාජපක්ෂවරුන්ශේ ගවරී 

ශේ පාලන භාවිතාව නිසා සිරිශසේන සශහෝදරවරුන්ට වුණු තායන, 

පීයන දරා ගත ශනොහැකි වුණු තැන ඒ පවුශල් උදවිය ශබොශහොම 

කනස්සල්ලට පේ ශවලා ශමන්න ශමශහම කියනවා. "එහි 

ප්රතිලලය වූශේ පසු දින, එනම් ශනොවැම්බර් 22වැනි දා සිටම සිදු වූ 

කැළඹිල්ල දරාගත ශනොහැකිව වියරු වැුවණු මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහතා ඇතුුත කණ්යායම මහා ේශේ යකින් හා උපහාසයකින් 

තාේතාව විශේචනය කිරීමට පටන් ගැනීමයි. එහි කිසිදු ගනතික 

හා සදාචාරාේමක සීමාවක් ශනොවීය." එම ශකොටස ශමම ශපොශේ  

316වැනි පිුවශේ සඳහන් ශවනවා. ඉතින් බලන්නශකෝ, දියණියක් 

අවිංක ශච්තනාශවන් ලියන කෘතියක් ශම්ක. ඒේ එක්කම දියණිය 

කියනවා, "සැබැවින්ම මම එම ශමොශහොශේ තාේතා ශවනුශවන් 

කළ හැකි සෑම ශදයක්ම උපරිමශයන් සිදු කිරීමට අදිටන් කර 

ගේශතමි. ඒ කිසිදු ශේ පාලන පරමාර්ථයකින් ශහෝ ජනාධිපති 

දියණියක වීශම් සිහිනයකින් ශහෝ ශවනයම් අරමුණකින්   ශනොව, 

ජනවාරි අටවැනිදායින් පසු තාේතා මරණයට බිලි වීම ශහෝ සිරගත 

වීම වැළැක්වීශම් ඒකායන අරමුණ පමණක් ශපරදැරිශකොට 

ගනිමිනි. මන්ද අඳුරු, හිස් තැන් සහිත සරේ  ශෆොන්ශසේකා 

මහතාශේ ශේදවාචකය අපි කිසිශවකුටේ අමතක වී තිබුශණ් නැත. 

සැබැවින්ම එය දින ගණනාවක් පුරා මශේ සිත තුළ බිහිසුණු සිහින 

මවා ශපන්වූ බව කිව යුතුය." ශම් වාශේ කාරණා ශකොශහොමද 

අසභය ශවන්ශන්? මම ආසයි ඒක දැන ගන්න. අසභය කථාද ශම් 

තිශබන්ශන්? නැහැ. දියණියක් විසින් තාේතා ශකශනක් ගැන 

භශයන් ලියන කාරුණික සිතිවිලි. ඒ වාශේම ශම් දියණිය "ධනය, 

බලය පිශයකු හා දියණියක අතර ඇති බැඳීමකට වයා වටින්ශන් 

ශකශසේද?" යනුශවන් විමසනවා. එම වාකය 318වැනි පිුවශේ 

ඇතුළේ ශවනවා. අශන් මන්දා! ශම් ශපොත දිහා බලාශගන අපට 

කරන්න ශවන්ශන් ශමොකක්ද? හූල්ලනවාද, නැේනම් දියණිය 

ගැන "අශන් අශපොයි" කියනවාද? දියණියට කවදා හරි දවසක 

කියන්න ශවන්ශන්,  අවසානශේ කියන්න තිශබන්ශන්,  එකම 

ගැළවීම වන්ශන්, "අශන් මම ශනොශවයි, ශම් ශපොත ලිේශේ.  ශම් 

ශපොත මම ලියපු එකක් ශනොශවයි. මශේ නම විතරයි තිශබන්ශන්." 

කියලායි. එශහම ශනොවුශණොේ ශම් දියණියට සදාචාරාේමකව 

තමන්ශේ හෘදය සාක්ෂිශයන් වැළශපන්න ශවනවා, ශම් ශපොතට 

අනුව. එම නිසා තමයි මම පසුගිය දිනයක කිේශේ, "ජනාධිපති 

තාේතා නිර්දය ශලස තමාශේ දියණියව දූෂණය කරලා 

තිශබන්ශන්." කියලා. දූෂණය කරලා තිශබන්ශන් - ශම් වචන 

හරියට, පැහැදිලිව ශේරුම් ගන්න.  ාරිරිකව ශනොශවයි මම ශම් 

කියන්ශන්. අද වන විට ශම් ජනාධිපති තාේතා කරන 

ක්රියාකලාපයන් එක්ක ශම් ශපොත ඇතුශළේ 41 වතාවක් දූෂණය 

ශවනවා. ශම් අසරණ, අහිිංසක සිතිවිලි සියල්ල ඉතාම නින්දිත, 

පහේ විධියට ශම් ශපොත හරහා දූෂණය කරනවා. ශම් ශපොතට 

අනුව මට ඇේතටම චතුරිකා සිරිශසේන මැතිනිය ගැන කනගාුවයි. 

ඔබතුමියශේ හෘදය සාක්ෂිය කථා කරනවා නම්, ශම් ශපොත 

අරශගන තාේතා ළඟට යන්න, වැළශපන්න. තාේතා ළඟට ගිහින්, 

"තාේශේ ශම් ශපොත කියවන්න,  ශම් ශපොත කියවලා බලන්න, ශම් 

ශපොතට අනුව තාේතා ඔය කරන ශේවල් හරිද?" කියන ප්ර ්නය 

තමයි චතුරිකා සිරිශසේන මහේමියට අහන්න ශවන්ශන්. සිරිශසේන 

මහේතශයෝ, පැහැදිලිව මතක තියා ගන්න, ශම් රට ශමවැනි අඳුරු 

තැනකට ඇඳලා දැම්ශම් ඔබතුමා. ප්රජාතන්රවාදය වළ දැම්මා. 

ඔබතුමාව අඩි හයක් යට වළලනවා කියාපු රාජපක්ෂවරු එක්ක 

ඔබතුමා එකතු වුණා. ඔබතුමාට ආදරය කරපු, ඔබතුමාට ඡන්දය 

දුන් එක්සේ ජාතික පාක්ෂිකයන්ව සම්පූර්ණශයන් ප්රතික්ශෂේප 

කරලා ඔබතුමා ශවනේ තැනකට ගියා. ශමොකක්ද ශම් කශළේ? ශම් 

රශේ කිසිම ශකශනක් බලාශපොශරොේතු වුශණ් නැති නින්දිත, කැත 

වැයක් ඔබතුමා කශළේ. ඔබතුමා කරන වැය අනුව ශම් ශපොතට 

කියන්න වචන නැති ශවයි.  

මම හිතන්ශන් අසභය කියන ශේට  වයා වැඩි ශේවල්  ශම් 

ශපොශතන් ශහොයන්න ශවයි. ශමොකද, ශම් ශපොත ඇතුශළේ තිශබන 

කාරණා ගේශතොේ අපට හිතා ගන්න බැහැ, ශම් ශපොශේ ඉන්න 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහතා ශකොශහේද ඉන්ශන් කියලා.  ශම් 

ශපොශේ සඳහන්ව තිශබනවා එතුමා පාසල් යන කාලශේේ එතුමා 

සශහෝදර ශිෂයයන් පාවලා දුන්න හැටි. අපි පාසශල් නිවාසාන්තර 

තරගාවලිශේදී ඒ ඒ නිවාසවලට අව ය නිවාස හදනවා ශන්. ශම් 

ශපොශේ එක තැනක සඳහන් ශවන විධියට, ශම් නිවාස හදනශකොට 

උණ ගස් ශසොයා ගන්න අව ය ශවලා තිබුණා ලු.   ශම් උණ ගස් 

ශහොශරන් කපන්න ශයෝජනා කරපු ශම් ජනාධිපති තාේතා 

තමන්ශේ යාුතශවෝ ටික පාවා දීලා පැේතකට ශවලා හිටියාලු. 

ශපොඩි කාලශේ ඉඳන් ශම් ජනාධිපති තාේතා කරලා තිශබන්ශන් 

පාවාදීම. ඒ  විතරක් ශනොශවයි. තවේ තැනක සඳහන්ව තිශබනවා, 

ශම් ජනාධිපති තාේතා යසරේන ශතන්නශකෝන් මන්ත්රීතුමාශේ  

හවඩිය හිංගාශගන හිටපු හැටි.  පරම්පරා ගණනාවකට අයිති 

යසරේන ශතන්නශකෝ මන්ත්රීතුමාශේ හවඩිය  හිංගාශගන හිටපු 

හැටි. ඒ නිසා එතුමා මාස තුනක් විතර ජනාධිපති තාේතාේ එක්ක 

කථා කරලා නැහැ. ශමවැනි කථා ශම් ශපොශේ  තිශබනවා. ශම් 

ශපොත ඇතුශළේම තිශබනවා ශමතුමාශේ ක්රියාකලාපය; ශමතුමා 

කවුද කියන එක. අපටයි වැරදුශණ්. එක්සේ ජාතික පාක්ෂිකයන් 

හැටියට අපටයි වැරදුශණ්.  තමන්ට අධාර-උපකාර කළ ජනතාව 

අමතක කරන්න පුුතවන්, රශේ ජනතාව පිළිකුල් කරන  

ජනාධිපතිවරයකු බවට  ඔබ පේ වුණා. ජනාධිපතිතුමනි, ශම් 

ශමොශහොශේ ශම් රශේ ජනතාව අවධිශයන් ඉන්ශන්. මම ශම් 

කියන්ශන් පැහැදිලිවයි. මතක තියා ගන්න!  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015 ජනවාරි 08 ශවනි දා, 

අප රශේ බලය දිනාගේ දවස මා ශම් ශමොශහොශේ සිහිපේ 

කරනවා. අශේ පූජය මාදුරුවාශේ ශසෝභිත හාමුදුරුශවෝ සාධාරණ 

සමාජයක් නිර්මාණය කරන්න කැපවුණා. උන්වහන්ශසේශේ 

කැපවීම හරහා තමයි අපි 2015 ජනවාරි 08 ශවනි දා ඔබතුමා 

ජනාධිපති හැටියට පේ කර ගේශේ. නමුේ අද බලනශකොට අපට 

වැරදිලා. ශම් වැරැේද නිවැරදි කරන්නේ පුුතවන් අපටමයි. 

ඔබතුමාට අව ය නම් ලබන අවුරුේශේ -ජනවාරි 08වන දා ට පසුව

- ජනාධිපතිවරණය කැඳවන්න පුුතවන්. එන්න 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ජනාධිපතිවරණයකට. ඔබතුමා ශම් රශේ   ප්රතික්ශෂේප ශවලාද, 

ඔබතුමාට ආදරය කරන ජනතාවක් ඉන්නවාද කියලා එදාට 

ඔබතුමාට බලාගන්න පුුතවන්. රශේ ජනතාව මැතිවරණයක් 

ඉල්ලනවා නම්, ශම් කාල වකවානුව අනුව සුදුසුම මැතිවරණය 

තමයි,  ජනාධිපතිවරණය. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට අනුව  2020 

මාර්තු ශවනශතක්  ආණ්ඩුවට පාර්ලිශම්න්තුශේ  බලය තිශබනවා. 

ඔබතුමාට අව ය නම් ශමන්න අභිශයෝගය!  ජනාධිපතිවරණයක් 

කැඳවන්න. අපි ලෑස්තියි ඒකට මුුතණ ශදන්න. එශහම නැතිව 

ශකොල්ලකාරි විධියට, ඉතාම පහේ විධියට ශම් කටයුතු කරන්න 

බැහැ.  ඔබතුමා 2015 ජනවාරි 8 ශවනි දා   ලබා ගේතා වූ, අපි ලබා 

දුන්නා වූ ඒ ජනාධිපති තනතුශරන් පස්ශසේ ඔබතුමා දැන් 

 

 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශලසයි හැසිශරන්ශන්.  ශම් ශපොතට අනුව,  ඔබතුමා ප්රතික්ශෂේප 

කළ, ඔබතුමාට ගවර බැන්ද, ඔබතුමා මරන්න හිටිය 

රාජපක්ෂලේ එක්ක ඉන්න එක ඔබතුමාශේ ඇඟට ශහොඳද කියලා 

තමයි අපට අහන්න ශවන්ශන්.  පසුගිය කාලශේ ඔබතුමා කියපු 

කරපු ශේවල් එක්ක  දැන් කල්පනා කරලා බලනවා නම්-  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණක් 

තිශබනවා. 

 

ගුණ (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශම් රාජපක්ෂ කල්ලිශේ ්හණයට හසු වුණු ඔබතුමාශේ 

ජීවිතයට අනතුරක් සිදු විය හැකි භයානක තේේවයක් තිශබනවා. 

ඒක මතක තියා ගන්න. එවැනි කල්ලියක ඔබ ඉන්ශන්.  

ඒ නිසා, ඔබතුමාට අව ය නම් ආපසු හැශරන්න පුුතවන්. 

හැබැයි, ශකොන්ශේසි රාශියක් සමඟ. නැේනම් මතක තබා ගන්න, 

ශම් රශේ ජනතාව නිහඬව ඉන්ශන් නැහැ කියලා. අශේ මුජිබුර් 

රුතමාන් මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ, ශම් රශේ ලක්ෂ ගණනක් 

ජනතාව ලෑස්තියි ඇවිල්ලා ඔබතුමා  වටලන්න. ශලෝකශේ ශවනේ 

රටවල සිේධ වුණා වාශේ කඳවුරු බැඳශගන, ජනාධිපති මන්දිරය, 

Paget Road එක ශම් හැම තැනම වටලා, අරගළ හරහා ඔබතුමා 

එළියට ඇද දමන්න ලෑස්තියි. ඒ තැනට අපි යනවා. ඒ නිසා 

පැහැදිලිව අපි කියන්ශන්, වයවස්ථාව හරියට කියවන්න; ශම් රශේ 

වයවස්ථාවට ගරු කරන්න; පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්රවාදය රකින්න 

කියලායි. ඒ හරහා විතරයි ඔබතුමාශේ දියණිය ප්රාර්ථනා කරන ඒ 

හැඟීම් ටිකට සාධාරණේවය ඉුව කරන්න පුුතවන් ශවන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, චතුරිකා මහේමිය එතුමියශේ 

ශපොශේ සඳහන් කර ඇති අවසාන වදනින් මම මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා. 

"ශපර දින අඳින්නට ඇඳුමක් පමණක් ගමන් මල්ලක බහා 

පැමිණි ඒ සරල මිනිසා අද ශම් රශේ ජනාධිපතිවරයා ය. ඔුත මතු 

යම් දිශනක ශම් සියලු බලතල අතැර එශලසින්ම පිරිසුදු දෑතින් 

ධුරශයන් නික්ශමන බව ස්ථිරය. ඒ අීරතය ද මතුයම් දිශනක 

ශමශලසින්ම අභිමානශයන්, අභිමානශයන්, අභිමානශයන් 

ලියන්නට හැකිවන්ශන් නම් මා ජීවිතශේ ලබන සුවිසල්ම 

ජය්හණය එයයි."  

සිිංහල ශබෞේධ ජනතාව හැටියට අපි බලාශපොශරොේතු වනවා, 

අවසාන ශමොශහොශේ ශහෝ ඒ අභිමානය ආරක්ෂා කරයි කියලා. 

එශහම වුශණොේ විතරයි එතුමාශේ දියණියට ඒ අභිමානය නැවත 

සටහන් කරන්න ලැශබන්ශන්. ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු (ගවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා.4.43] 
 

ගුණ (ඩවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ආශු මාරසිිංහ 

මන්ත්රීතුමාශේ කථාව අහශගන ඉන්නශකොට මට හිතුන , එතුමා 

චතුරිකා සිරිශසේනශේ ශපොතට publicity එකක් ශදන්න  

ශකොන්රාේ එකක් අරශගනවේශදෝ කියලා. ශමොකද, රශේ 

ජනතාවශේ අවධානයට ලක් ශනොශවච්ච ශපොතක් පිළිබඳව එතුමා 

දීර්  ශවලාවක් කථා කළ නිසා. මම හිතන විධියට දැන් ලිංකාශේ 

ශබොශහෝ අය ශහොයන ශපොත බවට ඒ ශපොත පේ ශවලා ඇති. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අහලා ඇති හඳ ශමෝදු 

වනශකොට බල්ශලෝ උඩු බුරනවා, වයදිය රැලි නැශගනවා, සමහර 

අයට පිස්සු තද ශවනවා කියලා. අද සිකුරාදා. සිකුරාදා රාත්රී හතට 

හඳ ශමෝරනවා නම්, අශේ ශේ පාලන ක්ශෂේරය ටිකක් කැලඹිලි 

සහගත ශවන්න ඉයකය තිශබනවා. ශමොකද, ඔක්ශතෝබර් 26වැනි 

දා රාත්රී හඳ පායපු ශේලාශේ සිට -ශම් දිගටම- හැම සිකුරාදාවකම 

රෑ හතට විතර ශම් ජනාධිපතිවරයාශේ නිශයෝගශයන් නිකුේ වන 

ගැසේවලින් තමයි ශම් ර ට ශමතරම් ශේ පාලන ආූලල 

වයාූලලේවයකට ඇද වැුවශණ්. අදේ ඔක්ශතෝබර් 26 වන දා 

වාශේම සිකුරාදා දවසක්. තව ටික ශේලාවකින් රාත්රී හත, 

හතහමාර ශවනවා. අදේ එදා වාශේ හඳ ශමෝදු වනවා. ඒ නිසා 

ශමොන ආකාරශේ ශේ පාලන සිදු වීමක්, කැලඹිල්ලක් ශවයිද 

කියා අපට කියන්න බැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔක්ශතෝබර් 26වැනි දා ඉඳලා 

අද වනශකොට ශම් සිදුවීමට දවස් 28ක් ගත ශවලා තිශබනවා. 

තවමේ ශමහි ශකළවරක් නැහැ. ශකළවර කළ යුේතා, ශම් සිදුවීම් 

දාමශේ නිර්මාතෘවරයා,  නිර්මාපකයා ශම් සිදුවීම් දාමය ශකළවර 

කරන්නට කටයුතු කරනවාය කියලා තවමේ අපට ශපශනන්ශන් 

නැහැ. ශම්ක අගමැතිවරශයක් අයින් කරලා තව අගමැතිවරශයක් 

පේ කිරීම පිළිබඳ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. එශහම නම් ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුණටේ තිබුණා, "අගමැති ශපොරය ඔය 

ශගොල්ලන්ශේ වැයක්. ඔයාලශගන් කවුරු අගමැති වුණේ අපට 

ප්ර ්නයක් නැහැ. ඔය ශගොල්ලන්ශේ ඡන්ද ශගොය ඔය ශගොල්ශලෝ 

බලා ගන්න." කියලා ස්වායිනව, නි ් බ්දව, නිහඬව ඉන්න. 

හැබැයි, ශම්ක අගමැතිවරශයක් ඉවේ කරලා අගමැතිවරශයක් පේ 

කිරීම පමණක් ශනොශවයි. ඒක එතැනින් නතර වුශණ් නැහැ. 

ඊළඟට, තමුන්ට බුතතරය හදා ගැනීම සඳහා ශකෝටි 50ට, 60ට 

මන්ත්රීවරුන්ට ලන්සු තියන්න පටන් ගේතා.  

මන්ත්රීවරුන් විවිධ ශහේතු මත ීරන්දු ගන්න පුුතවන්.  සමහර 

ශකශනක් ආර්ථික දුෂ්කරතා මත, සමහර ශකශනක්  තමන්ට 
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ලැශබන ආසන සිංවිධායක ධුරය මත, තව ශකශනක්  ඊළඟ 

වාරශේ පාර්ලිශම්න්තුවට  එන්න තිශබන පහසු මාර්ගය විධියට,  

එවැනි තමන් කල්පනා කරන  විවිධ ශහේතු මත පක්ෂ මාරු කිරීමට 

ීරන්දු ගන්න පුුතවන්. ශේ පාලන සදාචාරය අනුව ඒක වැරැදියි. 

නමුේ මන්ත්රීවරු එශහම සිතන්නට පුුතවන්. නමුේ  එහා පාර් ්වය  

සිංවිධානාේමකව, සමහරවිට අතරමැදි පුේගලයන් ශයොදවා ශකෝ ටි 

පණහට, හැටට, සියයට මන්ත්රීවරු මිලදී ගන්නශකොට;    

ඇමතිකම්වලට,   රාජය ඇමතිකම්වලට, නිශයෝජය ඇමතිකම්වලට 

මන්ත්රීවරු  ගන්නශකොට,   එම  ක්රියාවලිය පිුවපස අර  අගමැති පේ 

කරපු - ඉවේ කරපු ශකනාේ  ඉන්නවාය කියන එක සාක්ෂි සහිතව 

ඔේපු ශවලා තිශබනවා.  ඊළගට,  එශහම කරලාේ බුතතරය හදා 

ගන්න බැරි ශවනශකොට  පාර්ලිශම්න්තුව කල් තබනවා. 

සාමානයශයන්  අශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ  සම්ප්රදායක් තිශබනවා,  

කථානායකතුමාේ එක්ක   සාකච්ඡා කරලා තමයි   පාර්ලිශම්න්තුව 

කල් තැබීමක් සිේධ කරන්ශන්.   නමුේ ඒ ශදය සිේධ කශළේේ  

නැහැ. එශහමේ බැරි ශවනශකොට  පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා  

හරිනවා. ජනතාවශේ ජනවරමින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පේ වුණු   

මහජන නිශයෝජිතයන් 225 ශදශනකුශේ අයිතිය පාගා දමමින්  එක 

පුේගලශයකු විසින් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හරින්න ීරන්දු 

ගන්නවා.  ශකශසේ ශහෝ ශරේෂ්ඨාධිකරණශේ ශරේෂ්ඨේවය යම්   

ආකාරයකට  ශපන්නුම් කරපු  නිසා  ශනොවැම්බර් මාසශේ 14 

වැනිදා පාර්ලිශම්න්තුව  කැඳවන්න අපට පුුතවන්කම ලැබුණා.  

පාර්ලිශම්න්තුව තමන්ශේ ප්රජාතන්රවාදශේ  ශිෂ්ටේවය ශපන්නුම් 

කර ශනොවැම්බර්  14  වැනිදාේ, ශනොවැම්බර් 16  වැනිදාේ වි ්වාස 

භිංග ශයෝජනා  ශදකක් සම්මත කළා.  ඒවා සම්මත  කළාට පස්ශසේ 

කියනවා අපි දැක්කා, "වි ්වාස භිංග ශයෝජනා හරියට සම්මත 

කශළේ නැහැ " කියා. අපි ඒ පාර් ්වශයන් අහන්ශන්, සම්මත 

කරන්නට  ඕනෑ ශකොශහොමද, ශපන්වන්නට ඕනෑ ශකොශහොමද  

කියලායි.  අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දැන් ීරරණාේමකව  වාර  

හතරක් කුමන්රණකාරීන් පරාජයට පේ කර තිශබනවා. හඬ අනුව 

පරාජයට පේ කර තිශබනවා; අේසන් කර  ශල්ඛ්න දී පරාජයට 

පේ කර තිශබනවා. අද ශම් electronic system එක අනුව 

මන්ත්රීවරුන් 121 ක්  ඒ කුමන්රණකාරීන් පරාජයට පේ  කර 

තිශබනවා.  අපි ජනාධිපතිවරයාශගන් අහන්න කැමතියි,  තවේ  

ඔබට  ඕනෑ ශමොනවාද? ශම් කුමන්රණය පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

පරාජයට පේ කළ බව ඔබට  කියන්න තවේ  ඕනෑ ශමොනවාද?  

හ ශඬන්  ඔබට ශේරුම් ගන්නට  බැරි නම්, අශේ අේසන්වලින් 

ශේරුම් ගන්නටේ  බැරි නම්,  ශම් electronic vote  එශකන් කියපු 

ශදය ශේරුම් ගන්නටේ බැරි නම්, ඔබ අශපන් ඉල්ලා  සිටින්ශන් 

ශමොකක්ද? තනි පුේගලශයකුශේ තනි කැමැේතට, පුව 

වුවමනාවන්ට, පුව බල ශලෝභයට අද රටක් විනා  කරමින් යනවා.  

මීට අවුරුදු හතරකට කලින්,   2014 ශනොවැම්බර්  21වැනිදා   

එවකට අමාතය  ගමත්රීපාල සිරිශසේන ශපොදු අශේක්ෂකයා හැටියට 

එළියට ඇවිේ  නව නගර  ාලාශේ ප්රවෘේති සාකච්ඡාවක් තියලා 

කිේවා,  "මම එන්ශන් විධායක ජනාධිපති ධුරය  අශහෝසි කිරීශම් 

ශපොදු අශේක්ෂකයා හැටියටයි" කියලා.  විධායකය අශහෝසි කිරීශම් 

ශපොදු අශේක්ෂතයා  හැටියටයි එන්ශන් කියලා කිේවා.  

ජනාධිපතිවරණය පවේවා අවසාන  ශවනශකොට කිේවා, "මශේ 

බලාශපොශරොේතුව අවුරුදු පහ ඉවර ශවලා ශපොශළොන්නරුවට 

ගිහින් කුඹුරක් හාශගන ජීවේ ශවන එකයි "කියලා.  අවුරුදු පහ 

ඉවර ශවලා ශපො ශළොන්නරුවට ගිහින්  කුඹුරක් හාන්න හිතපු  

ශකනා,  අවුරුදු තුනහමාරක්, හතරක් යනශකොට මුුත රටම හානවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  ශපොශළොන්නරුශේ කුඹුරක් 

ශනොශවයි, දැන් මුුත රටම හානවා.  

 ශම් ශලෝකය ඉස්සරහ අශේ රට ඉතාම අශිෂ්ට රටක්  බවට ශම් 

අය පේ කර තිශබනවා. අශේ රට  එශහම ශවන්න ඕනෑ රටක් 

ශනොශවයි. අපට සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුශණ් 1931දීයි. අපට 

සර්වජන ඡන්ද බලය දුන්  එිංගලන්තය  සර්වජන ඡන්ද බලය  

ක්රියාේමක කරන්නට  පටන් ගේශේ  1928 වර්ෂශේ දී, එනම් 

අවුරුදු තුනකට කලින්.  1931 සිට   අශේ රට  සර්වජන ඡන්දබලය 

ක්රියාේමක කරමින්  අවුරුදු පශහන් පහට මැතිවරණවලදී  

ජනතාවශේ ඡන්දවලින්  ආණ්ඩු ශවනස් කරපු  රටක්. ශම් රශේ 

හමුදා කුමන්රණ    1962, 1966 සාර්ථක වුශණ් නැහැ. සන්නේධ 

අරගල සාර්ථක වුශණ් නැහැ.  හැමදාම ඡන්දවලින් ආණ්ඩු ශවනස් 

කළා. ජනතාවට ඒ අයිතිය තිබුණා. එම නිසා  දකුණු ආසියානු 

කලාපශේ පමණක් ශනොශවයි,  ආසියාශේම ප්රජාතන්රවාදීව 

ආණ්ඩු මාරු කළ   දීර් තම ඉතිහාසයක් තිශබන රටක් හැටියට 

අපට  ශලෝකශේම පිළිගැනීමක් තිශබනවා. එශහේ රටක් තමයි අද  

ශමශහම අශිෂ්ට සම්පන්න රටක් හැටියට ශල්බල් කරමින් 

යන්ශන්. එම නිසා අපි අහන්ශන්, ජනාධිපති සිරිශසේන මහේමයා 

ශම් ශදය කරලා  බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන් ශමොනවාද?     

ඔබට ඊළඟ වාරශේ ජනාධිපති පුුවශේ වාඩිශවන්න බැහැයි 

කියන එක ඉර හඳ වාශේ වි ්වාසයි. එම නිසා ඒ වාශේ අන්ධ 

වි ්වාස පිුවපස යන්න ඕනෑ නැහැ.  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධශයන් නඩුව දැන් 

ශරේෂ්ඨාධිකරණශේ  විභාගයට ගන්නවා. අපි කියන්ශන් ශම්කයි. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීම සඳහා යම් ශහයකින් 

ජනාධිපතිවරයාට අේතශනෝමතික බලයක්  පිරිනැමුශවොේ,  

පාර්ලිශම්න්තුවක් වුවමනා කරන්ශන් නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් අය පාවිච්චි කරන්න උේසාහ කරන,  ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 33.(2)(ඇ)  වයවසථ්ාව ශකශරහි. මා ඔබතුමාශේ 

අවධානය ශයොමු කරවනවා.  එහි ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

33.(2)(ඇ) පාර්ලිශම්න්තුව කැඳවීමට, වාර අවසන් කිරීමට සහ විසුරුවා 

හැරීමට බලය ඇේශේ ය;  

'විධායකය' කියන මාතෘකාව යටශේ වයවස්ථාශේ එශසේ 

සඳහන් කර තිශබන නිසා, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ තිශබන 

අශනක් වයවස්ථාවලට වයා සුපිරි බලයක් එම වයවස්ථාවට හිමියි 

කියලා ඒ ශගොල්ලන් අර්ථ කථනය කරන්න උේසාහ කරනවා.  ඒ 

නිසා ඔවුන් හිතනවා, ජනාධිපතිවරයාට අවුරුදු හතර හමාරකට 

පස්ශසේ ශනොශවයි, ඕනෑම ශවලාවක පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න 

බලයක් තිශබනවා කියලා. ශම් රශේ අවාසනාවකට යම් ශහයකින් 

ශම් ීරන්දුව ක්රියාේමක කරන්න ජනාධිපතිවරයාට ඒ විධිශේ 

අේතශනෝමතික බලයක් ලැබුශණොේ, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් 

වැයක් නැහැ. අශේ අනුර දිසානායක මන්ත්රීතුමා උශේ කිේවා 

වාශේ ජනාධිපතිවරයාට පුුතවන්, පාර්ලිශම්න්තු ඡන්දයක් තබා 

පුතවදාට පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න. විසුරුවා හැරීම විතරක් 

ශනොශවයි, විසුරුවා හැරීමයි, පාර්ලිශම්න්තුශේ වාර අවසාන 

කිරීමයි කියන බලයන් ශදකම තිශබන්ශන් එක වාකයයක. එශහම 

නම්, දැන් ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිශම්න්තුව වාර අවසන් කරන්න 

පුුතවන් උපරිම මාස ශදකයි. ශම්කට අවස්ථාවක් ලැශබනවා නම්, 

අවුරුදු පහක් පාර්ලිශම්න්තුව වාර අවසාන කරලා තබන්න 

ජනාධිපතිවරශයකුට බලයක් ලැශබනවා. අපි අහන්ශන් එශහම 

නම්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශමොනවාටද කියලායි. ජනාධිපති වැනි 

තනි පුේගලශයකුට ශමශහම අේතශනෝමතික බලයක් ලැශබනවා 

නම්, ජනතාවශේ ඡන්දශයන් පේ වූ ජනතා නිශයෝජිතයන් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන්ශන් ශමොකටද? එම නිසා ශම්ක 

නිකම්ම නිකම් ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයාශේ ජනාධිපති 

සිහිනය පිළිබඳ ප්ර ්නයක් විතරක් ශනොශවයි. ශම්ක තමයි, රශේ 

ප්රජාතන්රවාදය පිළිබඳ ප්ර ්නය. තනි පුේගලශයකු 

අේතශනෝමතික විධායක බලයක් ශක්න්ර කර ශගන රශේ සියලු 

ආයතන කුඩුපේටම් කරලා යන්න හදන ප්රජාතන්ර විශරෝයි 

ගමනක; ඒකාධිපති වියරුවක ලක්ෂණයි අද අපි ුකක්ති විඳිමින් 

ඉන්ශන්. ශම් රශේ ජනතාවශේ වාසනාවට  එක වරක දහහේවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය හරහාේ,  ඉන්පසුව  දහනව 
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වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය හරහාේ යම් ආයතන 

පේධතියක් ස්ථාපිත කරන්න අපට පුුතවන්කම ලැබුණා. අපි 

වයවස්ථා සභාව ස්ථාපිත ශනොකර තිබුණා නම්, අද ඔය ස්වායින 

ශකොමිෂන් සභා එන්ශන් නැහැ. ස්වායින ශකොමිෂන් සභා හදා 

ශනොතිබුණා නම්, ශම් ශගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවක් හදා ගැනීශම් මූලික 

අරමුණක් වුණු විංචා දූෂණ ක්රියාවලිය යටපේ කිරීම,  විංචා දූෂණ 

විමර් නය කරපු ශපොලිස් පරීක්ෂක නි ාන්ත ද සිල්වා වැනි අයට 

සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීම වැනි ශේවල් කරන්න හම්බ වන්ශන් 

නැහැ. ස්වායින ශකොමිෂන් සභාවලින් සහ වයවස්ථා සභාශවන් 

සමහර තනතුරුවලට පුේගලයන් පේ කිරීම නිසා තමයි  අඩු 

ගණශන් ශම් තරමින් හරි ප්රජාතන්රවාදය හා ශිෂ්ටේවය ආරක්ෂා 

ශවලා තිශබන්ශන්. එම නිසා ඔවුන්ශගන් අපි ශිෂ්ටේවය 

බලාශපොශරොේතු වන්ශන් නැහැ. ශමොකද, ඒ ශගොයට වැුවණාට 

පස්ශසේ ඒ ශගොල්ලන්ශේ ශේ පාලන අේ දැකීම්; ඒ ශගොල්ලන්ශේ 

උගේකම්; උපාධි; විශ ේෂෙභාවයන් කිසිවක් අදාළ නැහැ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. පසුගිය 14, 15, 16 දිනවලදී 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඒ ශගොල්ලන් හැසිරුශණ් ශකොශහොමද කියලා අපි 

දැක්කා. අපි බණිනවා, ශම් O/Levelවේ pass නැති සමහර අය 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා පාර්ලිශම්න්තුශේ යකා නටනවා කියලා. 

ඒ අය ගැන අනුකම්පා කරන්න ඕනෑ. ශමොකද, ශම් වයවස්ථා, අණ 

පනේ, ශකුවම්පේ පිළිබඳව විධිමේ සාකච්ඡාවකට සම්බන්ධ 

වන්න බැරි අය පසුගිය අවුරුදු තුනහමාශර්ම බලාශගන සිටියා. 

ශමොකද, ඒවාට සම්බන්ධ වන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් නැහැ. තමන් 

දන්නා field එශකන් අත පය වීසි කර වැයකට සම්බන්ධ වන්න 

අවස්ථාවක් හම්බ වුණාට පස්ශසේ ඒ අය වැයට බැස්සා. අපි ඒක 

සමහර අයශගන් දැක්කා. තමන් දන්නා සියලු ශිල්ප ශමතැන දමා 

ශපන්වුවා. හැබැයි, අපි කනගාුව වනවා,  සමහර විශ ේෂෙ 

ගවදයවරියන්, 1970 වර්ෂශේ පමණ සිට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සිටි වාසුශේව නානායක්කාර වැනි අය කථානායක පුුවව 

කකුල්වලින් උස්සාශගන ඇදශගන යන්න සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. 

ශම් විශ ේෂෙ ගවදයවරිශයෝ,  පාර්ලිශම්න්තු ප්රජාතන්රවාදය ගැන 

කථා කරන අය,  ඔවුන් ඒ ශගොයට වැුවණාට පස්ශසේ සේතිගුම්බ 

ජාතකශේ ශහොරුන්ශේ ආරයට වැුවණු ගිරවාට වුණු වැයය තමයි 

ඒ අයටේ වන්ශන්. එම නිසා ශම් ර ශේ ප්රජාතන්රවාදය සහ 

ශේ පාලන සදාචාරය ශවනුශවන් අපට කරන්නට ශබොශහෝ 

කටයුතු තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 

ගුණ (ඩවදය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ශම් කාරණයේ කියලා මම කථාව අවසන් කරන්නම්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා තකහණිශේ අගමැති පුුවශේ වාඩි 

කරවන්න දත කන, වලි කන අය දැන් අමුතු කථාවක් කියාශගන 

යනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා ඔය අගමැති පුුවශේ වාඩි 

වුශණ් නැතිනම් රට ශබශදනවා ලු; කෑලි නවයකට කැශයනවා ලු.  

රට කැශයනවා ලු! අප කියන්ශන් ශම්කයි. කවර වයවස්ථාවක් 

ශගනාවේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේයි සම්මත කරන්න ඕනෑ. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සරල බුතතරශයන් සම්මත කරන්න බැහැ. ඒ 

සඳහා පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් ශදකක ඡන්දයක් ඕනෑ. රට 

කැශයන ශහෝ රශේ ඒකීයභාවය නැතිවන වයවස්ථා ශහෝ එවැනි 

ශමොන යම් ශහෝ ශදයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත කරගන්න 

පුුතවන්ද? අප ඒවාට ඉය ශදනවාද? ඔය කියන ශේ ශප්රේමින් ඒ අය 

විතරද? ඒවා කරන්න බැහැ. දැන් ශම් අය කියන්ශන්, "මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහේමයා ආශේ නැේනම් රට කැඩිලා යනවා" කියායි. 

ඔන්න! ශමවැනි ශබොරු අවලාද තමයි අද නඟන්ශන්. අප කියන්න 

කැමැතියි, කුමන්රණකාරින්ට විරුේධව වාර හතරක් අප ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බුතතරය ශපන්වා තිශබන බව. ශම් 

කුමන්රණශේ නිර්මාතෘවරයා වන ජනාධිපතිවරයා- [බාධා 

කිරීමක්] මීට කලින් ජනාධිපතිවරයා විටින් විට පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා සමහර විෂයයන් ගැන කථා කරන්න සම්බන්ධ ශවලා 

තිශබනවා. අප කැමැතියි, ඊළඟ දවශසේවේ ජනාධිපතිතුමා ශම් ගරු 

සභාවට ඇවිේ, අර අටවන ආසනශේ වාඩි ශවලා, ශම් 

සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට උේතර ශදනවා නම්. 

එතුමා ශමතැනට එන්න ඕනෑ; ඇවිේ කථා කරන්න ඕනෑ; 

පාර්ලිශම්න්තුව අමතන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව, අර විජයරාම 

පාශර් ශගදරට ගිහින් ඇඳ අස්ශසේ හැිංගිලා ඉඳලා හරි යන්ශන් 

නැහැ. ශමතැනට ඇවිල්ලා ශම්වාට උේතර ශදන්න ඕනෑ. ශම් රට 

අවුල් කළා නම් ඒ අවුලට වග කිව යුේතා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

සම්මුඛ් කරවන්න ඕනෑ. අප දැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී දිගින් 

දිගටම පරාජය කරශගන යන ශම් කුමන්රණයට නියත පරාජයක් 

අේ කර දීම සඳහා දායක වූ සියලුශදනාට අපශේ ස්තුතිය පුද 

කරමින්, ජය්හණය කරා යන්නට සියලුශදනාට  ක්තිය, 

ගධර්යය ලැශබ්වායි ප්රාර්ථනා කරමින්, මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරේන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 10ක කාලයක් තිශබනවා. 

එතුමාශේ කථාවට ශපර, කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් 

මූලාසනය සඳහා ගරු මන්ත්රීවරයකුශේ නම ශයෝජනා කරන්න.          
 

ගුණ (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු චමින්ද විශේසිරි 

මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා කරනවා.  
 

ගුණ අනුර සිඩ්නි ජයරේන මහතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
අනතුුණව ගුණ නහේෂා විතානනග් මහතා මූලාසනනයන් ඉවේ 

වූනයන්, ගුණ චමින්ද වි න.සිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and 

THE HON. CHAMINDA WIJESIRI took the Chair.  

 
[අ.භා.4.58] 
 

ගුණ අනුර සිඩ්නි ජයරේන මහතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ඔක්ශතෝබර් 

26වන දා ඇති වූ විේලවය ගැන ශම් රශේ කථා ශවනවා. ඒ 
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විේලවය ගැන තමයි අද අප කථා කරන්ශන්. ඓතිහාසික 

ඔක්ශතෝබර් විේලවය ගැනේ කියැශවනවා. විශ ේෂශයන්ම මට 

මතක් ශවනවා, 2014 කාලශේ ශම් රශේ නැඟුණු ශලොකු 

අ ශඳෝනාවක් ගැන. ඒ තමයි, ශම් රටට නිර්පාක්ෂික 

ජනාධිපතිවරයකු පේ කරශගන, ශම් රටට අහිතකර විධායක 

ජනාධිපති ක්රමය ඉවේ කරශගන, ශම් රශේ තිබිලා නැතිවූ නිදහස 

යළිේ ඇති වන තේේවයක් උදා කරගන්න ඕනෑය කියන 

අ ශඳෝනාව. ඒ අ ශඳෝනාව අවසන් කරන්න තමයි, අප ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමා 2015 ජනවාරි 8වන දා ජනාධිපති හැටියට පේ 

කශළේ. එශසේ පේ කරලා, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් හැටියට අපි 

විශ ේෂශයන්ම බලාශපොශරොේතු වුණු ශදයක් තිබුණා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි ශබොශහොම දුේපේ තැන්වලින් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආ අයයි. අපට ශලොකු අභිමානයක් තිබුණා, 

"පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයා" කියන තනතුශරහි ශගෞරවය ආරක්ෂා 

වී තිබීම නිසා. හැබැයි, ඒ ශගෞරවය ශකශලසුනු පසුගිය සතිය වශේ 

තවේ කාලයක් ශම් පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහාසශේ ශනොතිබුණු බව අපි 

පසුගිය කාලශේ දැක්කා. ඒකට මූලිකවම වග කියන්න ඕනෑ අර කී 

සියලු අසාධාරණයන් පිුව දකින්න අප පේ කළ ජනාධිපතිවරයායි. 

මන්ත්රීවරුන් මිලියන 100ට, 150ට, 200ට, 500ට විකිණුණා කියා 

පසුගිය දවස ් ටිශක් ඒ ජනාධිපතිවරයාශේ කටින්ම කියනවා අපි 

දැක්කා. ඒ ජනාධිපතිවරයාම අශේ මන්ත්රීවරුන්ට දුරකථන 

ඇමතිතුම් දුන්නා. ඒ ජනාධිපතිවරයාශේ පාර් ්වශයන්ම offers 

එනවා. එශහම නම්, කවුද එශසේ මන්ත්රීවරුන් මිලට ගේශේ? කවුද, 

ඒ සිංස්කෘතිය ඇති කශළේ? ඊට පසුව, උේතරීතරයි කියන ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ආ අපි දැක්කා එදා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී සිේධ 

වූ ශේවල්. ගරු කථානායකතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එතුමා 

ශබොශහොම ප්රතාපවේ විධියට, සම්භාවනීය විධියට, කථානායක 

ධුරශේ ශගෞරවය ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කළා.      

එතුමා ඇතුුත පාර්ලිශම්න්තු කාර්ය මණ්යලශේ සියලුශදනාට 

මා විශ ේෂශයන් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. එදා සිදුවුණු ශේවල් අපි  

දැක්කා. මම ශේ පාලනයට ඇවිේ අවුරුදු 28ක් ශවනවා. ශම් 

කාලය තුළදී මම විවිධ රාජය නිලධාරින් සමඟ ගනුශදනු කර 

තිශබනවා. මෑත කාලශේ මම දැකපු කාරුණිකම, ශහොඳම 

නිලධාරින් ඉන්නවා නම්, ඒ නිලධාරින් ඉන්න එකම රාජය 

ආයතනය තමයි පාර්ලිශම්න්තුව. ඒ හැම නිලධාරියකු තුළම 

ශබොශහොම සිං්හශීලී කාරුණිකභාවයක් තිශබනවා. ඒ වාශේම 

තමයි, ශමහි වැය කරන ශපොලිස් නිලධාරින් තුළේ 

කාරුණිකභාවයක් තිබුණා. හැබැයි, ඒ කාරුණිකභාවය තුේුව 

ශදකට දමලා එදා ශම් අය අශීලාචාර විධියට හැසිරුණා. කවුද, 

ශමශහම හැසිරුශණ්?  

සමහර අවසථ්ාවලදී කියනවා, පාර්ලිශම්න්තුවට එන මන්ත්රීවරු 

සාමානය ශපළ විභාගයවේ සමේ නැහැය කියා. නමුේ සාමානය 

ශපළ සමේ නැති අය ශහොඳට හිටියා. ශම් උගේය කියා ගන්නා 

මිනිසුන් තමයි එශහම හැසිරුශණ්. මම හිතන විධියට මීට කලින් 

කථා කළ නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමාේ ශම් බව කිේවා. එදා 

මූලාසනශේ වාඩි වුශණ් කවුද? පසුගිය කාලශේ පුේතලම 

දිස්ත්රික්කශේ එතශනෝල් ගනුශදනුවලට සම්බන්ධ වුණු 

පුේගලශයක් තමයි එදා මූලාසනශේ වාඩි වුශණ්; මූලාසනය 

ශකශලසුශේ. පසුගිය දවස්වල කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශේ 

එතශනෝල් ගනුශදනුවලට සම්බන්ධ ශවලා ඉඳලා, ශහොරකම්වලට 

සම්බන්ධ ශවලා ඉඳලා, වැඩිම bars ප්රමාණයක් තිශබන පුේගලයා 

තමයි ඒ ශපොලිස ් නිලධාරින්ට, පාර්ලිශම්න්තු නිලධාරින්ට 

පුුවශවන් පහර දුන්ශන්. කැලණිය ප්රශේ ශේ අරක්කු ජාවාරම් 

කරලා, ශපොලිස් නිලධාරින් සමඟ ගවර ඇති කරශගන ඒ ගවරය 

පිරිමහගන්න සිටි පුේගලශයක් තමයි ශපොලිස් නිලධාරියාශේ 

කනට ගැුතශේ; මිරිස් කුඩු ගැුතශේ. අපි ඒවා සියැසින් දැක්කා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ අටවන 

සාමාජිකයා යයි කියා ගන්නා, ශම් රශේ පහළ වුණු 

අගමැතිවරයකුශේ පුශතක් ඇවිේ ඔතැන තිබුණු wire ටික, 

microphone ටික කයපු ආකාරය මම දැක්කා. ඔබතුමා ශම් රශේ 

හිටපු අගමැතිවරයකුශේ පුශතක් ශන්ද, ඔබතුමාට ලේජාවක් 

නැේද,  කරුණාකරලා ඔබතුමා ඔතැනින් ඉවේශවන්නය කියා මම  

එතැනට ගිහින් එතුමාට කිේවා. එවැනි අය තමයි ශම් ශේවල් 

කශළේ.   ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පක්ෂශේ හිටපු ප්රධාන 

සිංවිධායකතුශමකුශේ බිරිඳ ඇවිේ කථානායකතුමාශේ පුුවව 

අරශගන ගියා. එතුමිය විශ ේෂෙ ගවදයවරියක්. ඊළඟට, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පක්ෂශේ හිටපු පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ ප්රබල ඇමතිවරශයක්, මහනුවර දිස්ත්රික්කශයන් ඡන්දය 

ඉල්ලලා ඡන්ද 28,000ක් අරශගන පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න බැරිව 

ඉඳලා, ශහොර පාශරන් ඇමතිවරශයක් විධියට ඇවිේ, ශමතැනදී 

තර්ජනය කළා.  අපි දැක්කා, ශමතැන සිදුවුණු ඒ අකාරුණික 

ශේවල්. ඒ නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශගෞරවය නැති වුණා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සිදුවුණු ශේවල් නිසා අද අපි, "පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරු" කියලා කියන්න ලේජයි.  

ශම් රශේ අවුරුදු 40ක ශේ පාලන ඉතිහාසයක් තිබුණු 

නායකයා ඒ ශේවල් ශවනශකොට බලාශගන හිටියා. අනාගතශේ 

රජ කරන; ඔුවනු පළන්ඳන කුමාරයා ඒ ශවලාශේ තමන් ළඟ 

තියාශගනයි හිටිශේ. ඔුවනු පළන්ඳන කුමාරයාට ඒ ආදර් ය 

දුන්නා. අපි බලාශගන හිටියා. හැබැයි, අශේ නායකතුමා අශේ 

කණ්යායම ශම් අසුන්වල වාඩිකරවලා ශබොශහොම යහපේ විධියට 

අශේ කණ්යායම ශමශහයවූවා. ශම් ඇති වුණු සිේධිය දිහා බලලා 

අපි අහනවා, එතුමා ශමොකක්ද කශළේ කියලා. ඔක්ශතෝබර් 26වන 

දා ඇති කළ විේලවය, පාර්ලිශම්න්තුශේ 220කට වැඩි ප්රමාණයක්; 

ඉතිහාසශේ වැඩිම ප්රමාණයක් ඡන්දය දීලා සම්මත කළ දහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය සම්පූර්ණශයන්ම 

ශකශලසා දැම්මා. "පිස්ශසක් රජ වුණේ එකයි, රජාට පිස්සු 

හැදුණේ එකයි" කියා අපි කථාවට කියනවා ශන්. ඒ වාශේ, ආපුත 

පිස්ශසක් රජ වුශණොේ ශමොකක්ද ශවන්ශන්? ගරු අධිකරණයට 

අපි හිස නමා ආචාර කරනවා. අපට පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ධුරය 

නැති වුණා. නමුේ අපට ප්ර ්නයක් නැහැ, ඒක නැති වුශණොේ අපි 

ශගදරට ශවලා ඉන්නම්. හැබැයි, පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහාසශේ ශම් 

රශේ නීතිය ශනොමඟ යවන්න ශගෞරවනීය අධිකරණය ඉදිරියට 

ඉය ශනොශදයි කියා අපි හිතනවා. අධිකරණය ශබොශහොම විශිෂ්ට 

ීරන්දුවක් දුන්නා; සාධාරණ ීරන්දුවක් දුන්නා. ලබන 7වන දාටේ 

අධිකරණය ශම් රශේ වයවස්ථාව ආරක්ෂා ශවන විධිශේ සාධාරණ 

ීරන්දුවක් ශදයි කියා අප හිතනවා.  

ශම්ශක් අරමුණ ශමොකක්ද කියා අපි දන්නවා. ශමොකක්ද, 

අරමුණ වුශණ්? ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමාට ඊළඟ වතාශේේ 

ජනාධිපති ශවන්න  ඕනෑ වුණා. එතුමා දැන ගේතා, එක්සේ 

ජාතික පක්ෂයට රිදවනශකොට තමයි ශපොශහොේුවව, ශ්රී ලිංකා 

නිදහස් පක්ෂය, ඒ ශගොල්ලන්ට කිේුව ශවන්ශන් කියලා. ඒ නිසා 

එතුමා ඊළඟ වතාශේේ ජනාධිපති ශවන්න හිතාශගන මුල ඉඳන්ම; 

බලය ගේත දවශසේ ඉඳන්ම එක්සේ ජාතික පාක්ෂිකයන්ට රිදවන 

එකයි කශළේ. එශසේ රිදවනශකොට එක්සේ ජාතික පාක්ෂිකශයෝ 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමාශගන් ඈේ වුණා.  

අපට ගම්වල මිනිසුන් ශදොස් කිේවා. ඇයි, අපි ගම්වලට 
ගිහිල්ලා වැය කටයුතු කරනශකොට, අශේ සිංවර්ධනයට විවිධ බාධා 
ආවා. අපට ශපොශළොන්නරුශේ ඇති ශවච්ච බාධා පිළිබඳව, අපට 
ශපොශළොන්නරුශේ ඇති ශවච්ච ගැහැට පිළිබඳව මම ආණ්ඩු පක්ෂ 
කණ්යායශම්දී නිතරම ඇවිල්ලා කථා කළා. මම ගමත්රීපාල 
සිරිශසේන ශවනුශවන් තුන් වතාවක් බන්ධනාගාර ගත ශවච්ච 
ශකශනක්. හැබැයි, මම ඒ සියලු ශේවල් අයින් කරලා මම අශේ 
පක්ෂශේ නායකතුමා ඇතුුත පක්ෂය ගේත ීරන්දුව මත 
ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමා ජනාධිපති කරන්න වැය කරපු 
ශකශනක්. එශහම කශළේ මම එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ 
සාමාජිකශයක් හැටියට ශම් පක්ෂශේ නායකතුමාටේ, පක්ෂයටේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශගෞරව කරලයි. අපි එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ ඡන්දවලින් 
පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු අය. අපි ඒ පාක්ෂිකයන්ශේ වුවමනා 
එපාකම් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපට ඒකට ඉය ශදයි කියලා 
හිතුවා. අපට ඒ අවස්ථාව නැති වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. ඒ ශේදනාව අපට තිබුණා. හැබැයි, ඒ ශේදනාව 
යටපේ කරශගන අපි කටයුතු කළා. අපි හිතුවා ශම් ජනාධිපතිතුමා 
අඩි 6ක් ශපොශළොව යට වළලනවා කියලා කියපු ඒ ඉතිහාස කථාව 
මතක් ශවයි කියා. නමුේ, නැවත එක දවසක්වේ එතුමාට ඒ 
අීරතය මතක් වුශණ් නැහැ. එතුමා ශමොකක්ද කශළේ? දිශනන් දින 
ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ අය නලවන්න ගියා. අපි ප්රපාතයට 
වැුවණා. අපි අපහසුවට පේ වුණා. එතුමාට ඕනෑ වුශණ් ඊළඟ 
ජනාධිපති ශවන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා වටා ශම් රශේ 
ජාතික සම්පේ ශහොරකම් කරපු 10ක්, 15ක් සිටිනවා. ඒ අයට ඕනෑ 
වුශණ් විශ ේෂ අධිකරණවල විභාගයට ගන්න නඩුවලින් ඈේ 
ශවලා, ඒ නඩුවලින් ශබ්රිලා ඉන්නයි. ඒකයි ශම් කුමන්රණය 
කශළේ. අන්න, දැන් එක දිගට අහන නඩු කල් යනවා. අන්න, 
සමහර පුේගලයන් නිදහස් ශවනවා. අපි දැක්කා, අපි ආවට පස්ශසේ 
කපිල චන්රශසේන කියන SriLankan Airlines එශක් වැය කරපු 
විධායක නිලධාරියා ඊශේ-ශපශර්දා නැවත ශසේවශේ පිහිුවවපු 
ආකාරය. නාලක ශගොයශහේවා විනිමය ශකොමිෂන් සභාශේ විංචා 
කරලා අයින් කළා. ඊශේ-ශපශර්දා ඔුත නැවත ශසේවශේ 
පිහිශටේවා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිශබන්ශන්. 

 

ගුණ අනුර සිඩ්නි ජයරේන මහතා 
(ைொண்புைிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නැවතේ ශම් රට වනචාරී 

යුගයකට ශගශනන කාලයක් ශනොශවයි ද ශම්? යහ පාලනය 

බලාශපොශරොේතු ශවච්ච අපට ජනාධිපතිතුමා උදා කරලා දුන්ශන් 

ශම්කද? එශහම නම්, ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය ගරු කරන අයේ 

එක්ක අපි පාරට බහිනවා. ඒ ගැන ශමතැනදී කිේවා. අපි ඒකට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ගරු විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමා ශම් ශයෝජනාව 

ඉදිරිපේ කරලා, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා ශම් 

ශයෝජනාව ස්ථීර කරලා අපට ශම් අදහස් ටික දක්වන්න අවස්ථාව 

සලසා දුන්නා. එතුමා ඇුතවා, "ඇයි වටලන්ශන් නැේශේ?" කියා. 

අපි දවසක ගිහිල්ලා පැජේ පාශර් තිශබන ජනාධිපති කාර්යාලය 

සහ නිල නිවස වටලනවා. අපි තවම ඒක කශළේ නැහැ. අශේ 

නායකතුමා ඇතුුත අපි සියලු ශදනාම ශම් ප්ර ්නය පාර්ලිශම්න්තුශේ 

විසඳාගන්න තමයි තවමේ උේසාහ කරන්ශන්. ශම් රශේ ශකශළහි 

ගුණ දන්න, යුක්තිය, අයුක්තිය දන්න ජනතාව අද අපිේ එක්ක 

සිටිනවා. ශම් සිරිශසේන ජනාධිපතිවරයා හින්දා අපට බැණ බැණ 

අශපන් ඈේ ශවච්ච පාක්ෂිකයන් නැවතේ අපි ළඟට ඇවිල්ලා, 

අපිේ එක්ක පාශර් මැශරන්න හරි ඒ අය සූදානමින් සිටිනවා. 

එශහම නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒ සටන 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී දිනා ගන්න බැරි වුශණොේ, එළිශේදී දිනා 

ගන්නවා කියමින් මම නිහඞ ශවනවා. ඔබතුමාට ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමාට. මීළඟට, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 

අමරශසේන මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

[අ.භා.5.08] 

 

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අද දිනශේ 

"ජනාධිපති තාේතා" කියන ශපොත මම කියවමින් සිටින විට ඒ 

පිළිබඳව සාකච්ඡා ශවච්ච නිසා මට ඒ ගැනේ යමක් කියන්න 

සිතුණා. ශම්කට අනව ය ප්රචාරයක් ශදනවා ද දන්ශන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුේ මටේ ශම් ශපොශතන්ම 

කථාව පටන් ගන්න හිතුණා. ශම් ශපොශේ ශදවැනි පිුවශේ චතුරිකා 

සිරිශසේන මහේමිය කියනවා, එතුමිය කුයා දියණියක්ව සිටි 

කාලශේ ශවශහසකර තාේතා නිවසට ආවාම තාේතාශේ මුවින් 

නිතරම පිටවන නායගම් ගීයක්  තමයි, "ගල්ශලන බිඳලා - ශලන් 

ශදොර ඇරලා, සිිංහබා.. සිිංහබා" කියන එක. සිිංහබාුත නාටයශේ  

නායගම්   ගීතයට තාේතා හරිම ප්රියයි කියලා එතුමිය කියනවා. 

මම එතැනින්ම පටන් ගන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

අපට සිේධ වුශණේ ඒ වාශේ ශදයක්. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ අඳුරු ගුහාශේ සිරශවලා හිටපු ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයා එක්සේ ජාතික පක්ෂශේ රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමා 

ඇතුුත කණ්යායම ගල්ශලන බිඳලා, ශලන් ශදොර ඇරලා තමයි බඩු 

එළියට ගේශේ. එශහම අරශගන තමයි ශම් රශේ ලක්ෂ හැට 

ශදකක ජනතාවශේ ඡන්දශයන් එතුමා ශම් රශේ නායකයා බවට 

පේ කශළේ.  

ඉන් පසුව, අපි මහින්ද රාජපක්ෂශේ කඳවුර පරාජය කරලා 

තමයි ගමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිතුමාව ජනාධිපතිවරයා බවට පේ 

කශළේ. මනශම් නාටකශේ එන ආකාරයට මනශම් කුමාරයා සහ 

වැදි රේජුරුශවෝ මනශම් කුමාරියට ශපම් බඳිනශකොට, මනශම් 

කුමාරිය වැදි රේජුරුවන්ට තමයි කඩුව දුන්ශන්, මනශම් 

කුමාරයාට ශකොටන්නට. මනශම් කුමාරයාට දුන්ශන් ශකොපුව. ඒ 

කථාව හරියටම හරි, ශම් ශපොශේ ශදශවනි පිුවශේ තමයි ශම් 

ශකොටස තිශබන්ශන්. මනශම් කුමාරයා හැටියට රනිල් වික්රමසිිංහ 

මැතිතුමා ඇතුුත අපි කණ්යායම වැදි රේජුරුශවෝ පලවා හැරලා ඒ 

සටන අතට ගනිේදී මනශම් කුමාරිය වැදි රේජුරුවන්ට කඩුව 

දුන්නා වාශේ වැයක් තමයි ගල් ශලන බිඳලා, ශලන් ශදොර හැරලා 

එළියට අරශගන ජනාධිපති කරපු ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා 

අශේ ආණ්ඩුවටේ කශළේ, එතුමාට ඡන්දය දීපු ලක්ෂ 62ටේ කශළේ. 

එතුමාට ඡන්ද ගන්න කටයුතු කළ රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමා 

ඇතුුත අපි සියලුම ශදනාටේ කශළේ මනශම් කුමාරිය වැදි 

රේජුරුවන්ට කඩුව දුන්නා වාශේ වැයක් තමයි.  

ශලෝකශේ ශමොනවා ශහෝ ආගමක්, ධර්මයක්, සදාචාරයක් 

තිශබනවා නම් අනිවාර්යශයන්ම ශම්වා සහගහන්නට ඕනෑ, පල 

ශදන්නට ඕනෑ. ශම් ශපොශේ අවසාන පිුවශේ අවසාන වාකය 

හැටියට චතුරිකා සිරිශසේන මැතිනිය ශම් ශපොත අවසන් කරන්ශන්, 

2015 ජනවාරි 09ශවනි දා, පසුදින පාන්දර වන විට, එනම් 2015 

වසශර් ජනවාරි 09ශවනි දින පාන්දර තාේතාශේ දුරකථනයට 

රනිල් වික්රමසිිංහ මහතාශගන් ඇමතුමක් ලැබුණි. එතුමා තාේතාට 

ප්රථමශයන්ම සුභ පතා තිබුණි. කියා. ශම් ජනාධිපතිවරයාට 

ප්රථමශයන්ම සුභ පැූ  පුේගලයා තමයි රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමා. 

ප්රථමශයන්ම සුබ පතලා, ජනාධිපති පුුවශේ ඉන්දවලා, අර වැදි 

රේජුරුවන්ශගන් ශබ්රාශගන ආව පුේගලයාව තමයි ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට පටහැනිව කශනන් ඇදලා විසි කරලා, අද ශම් 

ආකාරයට කටයුතු කරශගන යන්ශන්. මම සුභ පතනවා, ඔශහොම 

ශහොඳ නම් අපට කමක් නැහැ කියා.  

ගමත්රීපාල සිරිශසේන ජනාධිපතිතුමා ගැන අපි කනගාුවශවන් 

වුණේ කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිශබනවා. සාමානයශයන් යම් 

යම් අවස්ථාවල  පුේගලශයකුට එක් ශකශනකුට ශහොඳක් කරන්න 
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වුණාම  තවේ පුේගලයකුට ශරෝහි වීමක් කරන්නට ශවනවා. නමුේ 

අශේ රශේ සියලු ඡන්දදායකයන්ට ශරෝහී වුණු ජනාධිපතිවරශයක් 

තමයි ගමත්රීපාල සිරිශසේන කියන්ශන්. ඉස්ශසල්ලාම තමන් මහ 

ශල්කම්කම දරපු තමන්ශේ ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂයට, මහින්ද 

රාජපක්ෂ කියන තමන්ශේ පක්ෂ නායකයාට පිහිශයන් ඇණලා 

තමයි එතුමා එක්සේ ජාතික පක්ෂයේ සමඟ අතිනත අරශගන 

ජනාධිපතිවරණයට තරග කශළේ. පළමුව ඔවුන්ට පිහිශයන් 

ඇන්නා. ඒ ආකාරයට මහින්ද රාජපක්ෂ ප්රමුඛ් ලක්ෂ 58ක 

ජනතාවට පළමුව පිහිශයන් ඇන්නා. ඉන් පසුව, ජනාධිපතිවරයා 

බවට පේ ශවන්න ඡන්දය දුන්නු ලක්ෂ 62ක ජනතාවට ශදවනුව 

පිහිශයන් ඇන්නා. අපරාශේ කියන්න බැහැ, අශේ රශේ හිටපු ඒ 

මැතිවරණයට ඡන්දය භාවිත කළ සියලුම ශදනාට ශරෝහී වුණා. 

එශහම ශරෝහි වුණු ජනාධිපතිවරශයක් අශේ ඉතිහාසශේ පහළ 

ශවලාේ නැහැ, එශහම ශකශනක් අපි දැකලාේ නැහැ. මහා විං ය, 

රාජාවලිය කියවාශගන යේදීවේ අපට එශහම පාලකශයකු හම්බ 

ශවලාේ නැහැ. මම හිතන විධියට, ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

ජනාධිපතිවරයා ඉතිහාසගත ශවනවා ඒ ආකාරයට පේ වුණු ප්රථම 

රාජය නායකයා හැටියට. එම නිසා මම අහන්ශන්, ශම් කරුණු 

සාධාරණයිද?  

අපි දැක්කා පසුගිය පළාේ පාලන මැතිවරණශේදී ඒකාබේධ 

විපක්ෂය ප්රමුඛ් ශපොශහොේුවව යම් මැතිවරණ ජය්හණයක් ලබා 

ගේත බව. අපට අයිති ශවන්නට තිබුණු ඒ මැතිවරණ ජය්හණය 

වැළැක්වුශවේ ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා. නියම කාලයට 

ඡන්දය පැවැේවූවා නම්, මහ මැතිවරණය අවසන් වුණු සැනින් 

පළාේ පාලන මැතිවරණය පැවැේවුවා නම් අපි සියලුම පළාේ 

පාලන ආයතන දිනනවා. හැබැයි, ගමත්රීපාල උන්හැශන්, -

ජනාධිපතිවරයා- ඒ පළාේ පාලන මැතිවරණ කල් දාලා, කල් දාලා, 

කල් දාලා අපිව පැරැේදුවා. ශපොශහොේුවව ජය්හණය කළා, 

ශපොශහොේුවව පිපීශගන ආවා. ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ බලයට 

කෑදර ආසන නායකයින් අපිේ එක්ක එකතුශවලා, ආණ්ඩුවට 

සම්බන්ධශවලා ඇමතිකම් අරගනිේදී ආසනවල සිටි ප්රාශේශීය 

නායකශයෝ ඒ ශපොශහොේුවවට පණ දුන්නා. දැන් ශමොකක්ද ශවලා 

තිශබන්ශන්? දැන් ආශයේ ඒ ගම්වල හිටපු, ආසනවල හිටපු ඒ 

නායකයින්ට පැේතකට ශවන්න ශවලා. මහින්ද රාජපක්ෂට 

පිුවපාලා අපේ එක්ක දීග කාපු, අපිේ එක්ක ආපු අයට දැන් 

තමන්ශේ භූමිකාව ආපුත ශදන්න ශවලා.  

මම දැක්කා, කුමාර ශවල්ගම මහේමයා කියලා තිබුණා, " ශම් 

පිපීශගන ආපු ශපොශහොේුවව බලයට කෑදර පුේගලයන් විසින් 

හපාශගන කෑවා" කියලා. ඇේතටම බලයට තිශබන කෑදරකම 

නිසාඒ පිපීශගන ආපු, ශබොශහොම ශහොඳ ගමනක් ආපු, සාර්ථක 

ගමනක් ආපු ඒ ශපොශහොේුවව  විනා  කළා. මම දැක්කා,  තවේ 

ශකශනක් ඒක වි්හ කරනවා; "ගමත්රීපාල සිරිශසේන මහේමයා  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාට කශළේ, ඔුවන්න ඔුතවට දමලා 

එතුමාශේ සරම කයපු එක" කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයාශේ ඔුතවට ඔුවන්න දමලා, ගමත්රීපාල සිරිශසේන 

මහේමයා ශමොකක්ද කශළේ? මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාශේ සරම 

කැඩුවා. දැන් ඔුවන්න ඔුතශේ, සරම නැහැ; ශහලුශවන්. සරම 

අඳින්න ගිශයොේ ඔුවන්න ගන්නවා. ඔුවන්න ශබ්රා ගන්න ඕනෑ 

හින්දා ඔුවන්නේ එක්ක ඔේුව ශවනවා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයා ඔුවන්න දාශගන ශහලුවැල්ශලන් ඉන්ශන්, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. සිේධ වුශණ් ශම්කයි. සරම ශබ්රා 

ගන්න ගිශයොේ ඔුවන්න ගන්නවා. ඔුවන්න ශබ්රා ගන්න ඕනෑ 

නම්, ශහලුවැල්ශලන් වුණේ කමක් නැහැ, එශහමම ඉන්න 

ශවනවා. ඒක තමයි ශම් සිේධ වුශණ්. නමුේ, ඒ අය ශම්ක වි්හ 

කරන්ශන් ශකොශහොමද? ශම් රට ශබ්රා ගන්නලු, ශම් වැශඩ් කශළේ. 

ශම් රට තවදුරටේ ශම් ආකාරශයන් අගාධයට, ප්රපාතයට ශමශහම 

යන්න බැරි නිසා රට ශබ්රා ගන්න අව ය නිසාලු, ශමශහම කශළේ. 

ඒක දන්ශනෝ දනිති. අද ශම් සභාශේදී හැම ශකශනකුශගන්ම ඒ බව 

කියැවුණා. එශහම කශළේ ශම් රට ශබ්රා ගන්නද? ඒකාබේධ 

විපක්ෂශේ සහ ශ්රී ලිංකා නිදහස් පක්ෂශේ ගම්වල ඉන්න 

නායකයන්ට ශම් අය කවලා තිශබන ශටොෆිය ඕක. ශමතැන 

තිශබන්ශන් රට ශබ්රා ගැනීශම් ඕනෑකමක් ශනොශවයි; තමන්ශේ 

නඩු ටික ශබ්රා ගැනීශම් ඕනෑකමයි. තාජුඩීන්  ාතනශයන් පටන් 

ගේතාම, ඒ කරපු සියලු කටයුතුවලින් පටන් ගේතාම, තමන්ශේ 

නඩු ටික ශබ්රා ගන්න තමයි "රට ශබ්රා ගන්න" කියන ශබෝඩ් එක 

ගහශගන කටයුතු කරන්ශන්. "බුදු සරණයි! ශදවි පිහිටයි!" කියලා 

ශලොරිශේ ශබෝඩ් එක ගැුතවාට, ඇතුශළේ  තිශබන්ශන් හරක් මස්. 

"රට ශබ්රා ගන්න" කියලා ශබෝඩ් එක ගහශගන, තමන්ශේ නඩු 

ටික ශබ්රා ගන්න තමයි ශම් අය කටයුතු කරන්ශන්. ඒ එක්කම 

මම අහනවා, "ශපන්වපු වැය ශකෝ?" කියලා. 

පසුගිය කාලශේ බන්දුල ගුණවර්ධන මහේමයලා උය දාශගන 

කෑ ගැුතවා, "රුපියල බාල්දු ශවනවා" කියලා. දැන් ශමොකද 

ශවන්ශන්? දැන් ශයොලරශේ අගය රුපියල් 180ට නැඟලා. දැන් 

ශම්වා පාලනය කරගන්න පුුතවන්ද? දැන් ශම්වාට ශදන උේතර 

ශමොනවාද? දැන් ශපොලීසිය භාවිත කරන්ශන් ශකොශහොමද? ජන 

මාධය භාවිත කරන්ශන් ශකොශහොමද? ජාතික රූපවාහිනිය, 

ස්වායින රූපවාහිනිය සම්පූර්ණශයන්ම ශේ පාලනීකරණය 

කරලා. විශ ේෂශයන්ම, සිිංගේපූරු ගිවිසුම ගැන දැන් ශමොනවාද 

ශම් ශගොල්ශලෝ කියන්ශන්? අද ශම් ශපන්වන වැය ශමොනවාද 

කියන එකේ ශම් අවස්ථාශේදී විශ ේෂශයන් කියන්න ඕනෑ. 

ශමොනවාද රටට ශපශනන්ශන්? ශම් මුුත පාර්ලිශම්න්තු ඉතිහාසය 

තුළම සිදු ශනොවූ ආකාරයට පසුගිය දිනවල උේතරීතර 

පාර්ලිශම්න්තුව ශකලසුවා. ශම් සියල්ල සිදු වුශණ් ගණන්කාරකම, 

චණ්ඩිකම නිසා. ඒ වාශේමයි, කථානායක පුුවවට කරපු නි්හය. 

ශම් සියල්ල අද රටට ශපශනන ආකාරයට අශීලාචාර යුගයක් 

බවට පේ ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවේ සිහිපේ 

කරනවා. ශපොශහොේුවවට ඡන්ශේ දුන් අයශගන් මට  දැන් අහන්න 

තිශබන්ශන්   "ශම් ශවනස සැපද?" කියන එකයි. ශබොශහොම 

ස්තුතියි, ඔබතුමාට. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, සුජිේ සිංජය ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

දහයක කාලයක් තිශබනවා. 
 

 
[අ.භා.5.18] 
 

ගුණ සුජිේ සංජය නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் சங்ஜய தபரரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රශේ පවතින අර්බුදකාරී 

තේේවය සම්බන්ධශයන් ශගන ආ කල් තැබීශම් ශයෝජනාව ගැන 

කථා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන මුලින්ම ඔබතුමාට මශේ 

ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ සම්බන්ධව අද ශම් විවාදයට සහභාගි වුණු 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමන්ලා දීර්  ව ශයන් අදහස-්උදහස් 

දැක්වූවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සම්බන්ධව කථා කරනවා 

නම් මම හිතන විධියට 2015 ජනවාරි 8 වැනි දා පැවති 

ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධවේ කථා කරන්න ශවනවා. 

තමුන්නාන්ශසේලා, අපි, ශම් රශේ හැටශදලක්ෂයක් වූ ජනතාව 

ශවනසක් බලාශපොශරොේතුශවන් එදා තිබුණු පාලන තන්රයට 

විරුේධව, ඒ වාශේම දූෂණශයන්, විංචාශවන් ශතොරව ශම් රශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

හැම ශකනාටම නිදහශසේ ජීවේ ශවන්න පුුතවන් ප්රජාතන්රවාදී 

සමාජයක්, යහ පාලනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා ගමත්රීපාල 

සිරිශසේන මැතිතුමා ශම් රශේ ජනාධිපති කරන්න කටයුතු කළ බව 

අප දන්නවා. තමුන්නාන්ශසේලා, අපි එදා ඒ තේේවය ඇති කර 

මාස කිහිපයක් ගියාට පසු පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයේ ආවා. ඒ 

පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශයන් එදා ලබා දුන් ජන වරශමන් ගරු 

අ්ාමාතය රනිල් වික්රමසිිංහ මැතිතුමා ඇතුුතව ශම් වර්තමාන 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු සියලුශදනාම පේ 

වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම එතැනදී ගරු 

අ්ාමාතයතුමාශේ මැදිහේ වීශමන් එදා ශම් රශේ ජනතාව 

බලාශපොශරොේතු වුණු ප්රජාතන්රවාදය ඇති කරන්නේ, 

ජාතයන්තර ව ශයන් තිබුණු කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කරන්නේ  

වයවස්ථානුූලලව කටයුතු කළා වාශේම, ශම් රශේ යහ පාලනය 

ඇති කරන්න අව ය කරන ශකොමිෂන් සභා ටික පිහිුවවන්නේ, ඒ 

වාශේම අශනකුේ ආයතන ස්ථාපිත කරන්නේ ශලොකු වැය 

ශකටසක් කළාය කියා ඔබතුමාේ, ඒ වාශේම හැම ශකනාමේ 

දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වැය කටයුතු කරශගන 

යන අතර තුර ශම් ආණ්ඩුවට ශනොශයකුේ ආකාරශේ 

අභිශයෝගවලට මුුතණ ශදන්න සිදු වුණාය කියන එක අපි දන්නවා. 

ඒ අභිශයෝග අතරින් පළමුවැනි කාරණය තමයි, ගරු 

ජනාධිපතිතුමාශේ ීරරණයක් අනුව එතුමා සභාපතිේවය දරන ශ්රී 

ලිංකා නිදහස් පක්ෂයේ එක්ක එකතු ශවලා ශම් කටයුේත 

කරන්නට සිදු වීම. විවිධාකාරශේ හැලහැේපීම් මධයශේ තමයි ශම් 

ශවනකල් අපි ඒ කටයුතු කරශගන ආශේ කියලා 

තමුන්නාන්ශසේලාේ අපිේ දන්නවා. ශම් වන ශතක් ශබොශහෝ 

අවස්ථාවලදී ගරු ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කශළේ, එතුමාශේ 

පැවැේම, එශහම නැේනම් එතුමාශේ පක්ෂය ඉදිරියට අරශගන 

යන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක අිංක එක හැටියට තබාශගනයි. 

එදා හැටශදලක්ෂයක් ජනතාව බලාශපොශරොේතු වුණු සමාජය, 

එශහම නැේනම් ඒ පාලන ක්රමය ඇති කරන්න අපට එතුමාශගන් 

උදේවක්, උපකාරයක් ලැබුශණ් නැහැයි කියන එක ශම් ශවලාශේ 

මම මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි ශම් අර්බුදකාරී තේේවයට 

යන්න අද අපට සිේධ ශවලා තිශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම එතුමාට 

ශම් වැය කටයුතු ටික කරන්න අශේ පක්ෂශයන් උදේ උපකාර 

ලැබුශණ් නැහැ, ඒ වාශේම ශම් රශේ සිංවර්ධනය ඇති කරන්න, 

ශම් රශේ ආර්ථික ප්ර ්න විසඳන්න අශේ පක්ෂශයන් උදේ ලැබුශණ් 

නැහැයි කියන එක තමයි ශනොශයකුේ අවස්ථාවලදී එතුමා ප්රකා  

කශළේ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ගරු 

අගමැතිතුමාශේේ, ඒ වාශේම අශේ පක්ෂශේේ අප්රතිහත ගධර්ය 

මත හා කැප වීම නිසා අශේ යහ පාලන ආණ්ඩුව ස්වායින 

ශකොමිෂන් සභා ටික පිහිුවවලා, විශ ේෂශයන්ම ජාතයන්තර 

ව ශයන් කීර්ති නාමයක් ඇති කරශගන, විශේ  ආධාර ලබාශගන, 

ඒ වාශේම මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාශේ කාලශේ ලබාශගන තිබූ 

විශේ  ණය ටික ශගවාශගන ඉතාමේ ශහොඳින් ශම් රට පාලනය 

කරශගන ආවාය කියන එක මම කියන්න ඕනෑ. 

අද ශබොශහෝ ශදශනක් අහනවා, "එක්සේ ජාතික පක්ෂ 

ආණ්ඩුව කශළේ ශමොනවාද?" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ගම් පළාේ දිහා බැලුශවොේ 

ශපශනනවා, ගම්වල යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න, ඒ වාශේම 

එම ප්රශේ වල සිංවර්ධනය ඇති කරන්න වි ාල මුදල් ප්රමාණයක් 

ලබා  ශදන්න පසුගිය කාලශේ කටයුතු කර ඇති බව. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, පසුගිය සමශේ අවසන් භාගය වන විට විශ ේෂශයන්ම 

අශේ ප්රශේ වල සිංවර්ධනය ඇති කරන්න, ්ාමීය යටිතල 

පහසුකම් දියුණු කරන්න "ගම් ශපරළිය" වැය සටහන යටශේ 

වි ාල මුදලක් ලබා දීලා ඒ කටයුතු කරමින් පැවතුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශනක් අතට, "Enterprise Sri 

Lanka" වැයසටහන යටශේ ශම් රට තුළ වයවසායකශයෝ රාශියක් 

බිහි කරන්න, ඒ අය  ක්තිමේ කරන්න ශලොකු වැය ශකොටසක් 

කරමින් සිටින අවස්ථාශේ තමයි ආණ්ඩුව ශවනස් කිරීම සඳහා 

ජනාධිපතිතුමා විසින් ගරු අගමැතිතුමා ශවනස් කරලා 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න ීරරණය කශළේ. එතැනදී අපට 

පැහැදිලිවම ශපනී යන කාරණය තමයි, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

නයාය පරය. ඔුතශේ නයාය පරය ශම් යන ආකාරයට ක්රියාේමක 

කරන්න බැහැ, අවුරුදු 5කට විතරයි තමා ශම් රශේ ජනාධිපති 

ශවලා  කටයුතු කරන්ශන් කියලා එතුමා කරපු ප්රකා යේ අද 

අවලිංගු ශවලා තිශබනවා. පසුව එතුමාට හිතුණා, "මම ජනාධිපති 

ධුරය දිගට අරශගන යන්න ඕනෑ" කියලා. ජනාධිපති ධුරයට 

පේශවලා ඒ බලයට ුතරු වුණාට පස්ශසේ තමන්ශේ ඒ බලය 

ඉදිරියට අරශගන යන්ශන් ශකොශහොමද කියන ප්ර ්නය තමයි 

එතුමාට තිබුශණ්. එශහම නැතුව එතුමා බලාශපොශරොේතු වුණු 

ශේවල් අශපන් කරගන්න බැරි වුණාය, අශේ ගරු අ්ාමාතයතුමා 

ඇතුුත අශේ පක්ෂය එක්ක යහ පාලන අදහස් ඉුව කරගන්න බැරි 

වුණාය කියන කථාව අපට පිළිගන්න පුුතවන්කමක් නැහැ. රට 

පැේතක තියලා, ශම් රශේ සිංවර්ධන වැයසටහන් පැේතක තියලා 

එතුමාශේ ඉදිරි ගමන් මාර්ගය සකස් කර ගැනීම තමයි එතුමාට 

මූලික ව ශයන් අව ය ශවලා තිබුශණ්. 2020 ශවනශකොට එන 

ජනාධිපතිවරණශයන් පස්ශසේ එතුමාශේ පැවැේම හදා ගන්ශන් 

ශකොශහොමද; නැවත වරක් ජනාධිපති ශවන්ශන් ශකොශහොමද කියන 

එක තමයි එතුමාට තිබුණු ශලොකුම ප්ර ්නය. ඒ ශහේතුව නිසා තමයි 

අද ශම් රට ශම් වශේ අර්බුදකාරී තේේවයකට පේ කර 

තිශබන්ශන් කියන එක මම ශම් අවස්ථාශේ කියන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  තමුන්නාන්ශසේ දන්නවා, එතුමා 

එම නයාය පරයට යන්න හදනශකොට මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාේ එතුමාට සම්බන්ධ වුණා. ශමොකද, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයාටේ ශලොකු ප්ර ්නයක් තිබුණා. අපි දන්නවා, 

විශ ේෂශයන්ම එතුමා බලශේ ඉන්න කාලශේ කරපු විංචා හා දූෂණ 

පිළිබඳ නඩුවලින්, මිනී මැරුම් පිළිබඳ නඩුවලින්, ඒ වාශේම 

එතුමාශේ ශගෝල බාලශයෝ ටික සිදු කළ දූෂණ හා විංචා පිළිබඳ 

නඩුවලින්  නිදහස් ශවන්න තමයි එතුමාටේ අව ය ශවලා තිබුශණ් 

කියන කාරණය. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා කඩිනමින්ම 

එතුමාේ එක්ක එකතු ශවලා කුමන්රණකාරී ශලස ශම් ආණ්ඩුව 

ශවනස් කරන්න කටයුතු කරලා, පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න 

ීරරණය කශළේ කියන එක ශම් අවස්ථාශේ කියන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශම් රශේ ඇති වී තිශබන 

තේේවය ශමොකක්ද? අද ශම් රට ජාතයන්තර ව ශයන් පිරිහීමට 

ලක්ශවලා තිශබනවා. ශකොයිම කාලයකවේ ශම් වශේ අර්බුදයක් 

ඇති ශවලා නැහැ. ශකොයිම කාලයකවේ ශම් රශේ ශමවැනි 

ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති ශවලා නැහැ. ඒ  වශේ තේේවයක් තමයි 

දැන් තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම අද තිශබන භයානකම තේේවය 

තමයි, ශම් ගැන කවුරුේ කථා ශනොකිරීම. ශේ පාලන වාසි තකා 

ශබොශහෝ ශදශනක් අද තිශබන වයවස්ථා අර්බුදය ගැන කථා 

කරන්ශන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විේවතුන්, සමාජ 

ක්රියාකාරින්, ඒ හැම ශකනාම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ගැන, 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීම ගැන මීට වයා හිතන්න 

ඕනෑය කියන කාරණය සම්බන්ධශයන් අපි සාකච්ඡා කරන්න 

ඕනෑ. 

ඒකට ශහේතුව ශමොකක්ද? ශම් රශේ පැවැේම තිශබන්ශන් 

වයවස්ථාවේ එක්කයි. ශම් රශේ නීතිය ක්රියාේමක ශවන්ශන් 

වයවස්ථාවේ එක්කයි. ශම් රශේ පරිපාලනය, අධිකරණය ශම් හැම 

එකක්ම තිශබන්ශන් වයවස්ථාවේ එක්කයි කියන එක අපි 

කවුරුේ දන්නවා. නමුේ ශම් වයවස්ථාව සම්බන්ධව අබමල් 

ශර්ණුවක තරමකවේ ප්රමාණයක් ශම් ජනාධිපතිතුමාේ, 

අගමැතිතුමාේ, මහ ශලොකු සමාජ ක්රියාකාරින්, සමහර විේවතුන් ඒ 
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වාශේම ආචාර්යවරු-මහාචාර්යවරු අද කථා කරන්ශන් නැහැ; 

ශම්ශක් භයානක තේේවය ගැන කියන්ශන් නැහැ. ඉදිරි කාලශේදී 

ශම්ක වැරැදි පූර්වාදර් යක් විධියට ගන්න පුුතවන්. ඒක ශහොඳ 

තේේවයක් ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් රශේ 

මන්ත්රීවරු හැටියට විතරක් ශනොශවයි, ශම් රශේ පුරවැසියන් 

හැටියට අපි කාශේේ යුතුකමක් තිශබනවා, ශම් වයවස්ථාවට 

අනුූලලව වැය කරන්න; වයවස්ථාවට ගරු කරලා කටයුතු 

කරන්න. එතශකොට තමයි රශේ පැවැේමක් තිශබන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද වයවස්ථාවක් කියන එකක් 

ගැන ශම් ජනාධිපතිතුමාේ, අගමැතිතුමා ඇතුුත කණ්යායමේ 

සලකන්ශන් නැහැ. අපට පුිංචි සහනයක් තිශබන්ශන් 

අධිකරණශයන් විතරයි. වයවසථ්ා විශරෝයිව පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවන්න කටයුතු ශකරුවා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

ගුණ සුජිේ සංජය නපනර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு சுஜித் சங்ஜய தபரரரொ) 

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ඒ අවස්ථාශේ අධිකරණයට ගිය නිසා තමයි අද යම් කිසි 

සහනයක් අපට ලැබුශණ්. අධිකරණය වයවස්ථාවට ගරු කරලා 

සාධාරණ ීරන්දුවක් ඉදිරි කාලශේදී ලබා ශදයි කියලා අපි 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා. ඒක තමයි තිශබන එකම විසඳුම. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශනකුේ ශේ පාලන පක්ෂේ 

එක්ක එකතු ශවලා අපි වාර කිහිපයකදීම බලය තහවුරු කරලා 

එශහම නැේනම් අශේ බුතතරය ශපන්වන්න කටයුතු කරලා 

තිශබනවා. නමුේ ජනාධිපතිවරයා තවදුරටේ ඒක පිළිගන්න 

සූදානමක් නැහැ. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක් හැටියටේ, ශම් 

රශේ පුරවැසිශයක් හැටියටේ ගරු ජනාධිපතිතුමාශගන් ඉල්ලා 

සිටින්න කැමැතියි, ශම් තේේවය ගැන ශහොඳට අවශබෝධ කරශගන 

ශම් බුතතරය පිළිඅරශගන පාර්ලිශම්න්තුශේ වි ්වාසය තිශබන 

කණ්යායමකට පාලන බලය ලබා ශදන්න කියලා. මම දීර්  

ව ශයන් කථා කරන්න බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන් නැහැ. ශම් 

අර්බුදය වයවස්ථානුූලලව, පාර්ලිශම්න්තුශේ නීති-රීතිවලට අනුව 

විසඳන්න අශේ කථානායකතුමා ශලොකු අරගළයක් කළා. ශම් 

තේේවය ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලි කරලා ශදන්න 

මහශල්කම්තුමා ඇතුුත කාර්ය මණ්යලශේ හැම ශකනාම ශලොකු 

අභිශයෝගයකට මුුතණ දීලා තමයි එදා කටයුතු ශකරුශේ. ඒ 

සම්බන්ධව අශේ ස්තුතිය ගරු කථානායකතුමාටේ, ඒ කාර්ය 

මණ්යලයටේ ශම් අවස්ථාශේ පිරිනමමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත ශවමින් 

මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු ඉෂාක් රුතමාන් මන්ත්රීතුමා. Order, please! ඊට 

ප්රථම, ගරු මන්ත්රීවරශයකුශේ නමක් මූලාසනය සඳහා ශයෝජනා 

කරන්න.  

 
ගුණ බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  "ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 

අමරශසේන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ශයෝජනා 

කරනවා.  

ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී 
ஆரைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ චමින්ද වින.සිරි මහතා මූලාසනනයන් ඉවේ 
වුනයන්, ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சைிந்த விரஜசிறி அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு  துஷொர இந்துனில் 

அைரரசன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. CHAMINDA WIJESIRI left the Chair, and 
THE HON. THUSHARA INDUNIL AMARASENA took the Chair. 

 
 
 

[අ.භා.5.28] 

 

ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම හිතන විධියට අද දවස 

සමස්ත ලිංකාවටම වැදගේ දවසක් ශවනවා. 2015 

ජනාධිපතිවරණශයන් පස්ශසේ 2015 මැයි මාසශේ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය 

ශගනැල්ලා සම්මත කර ගේතා. ලිංකාශේ අයට විතරක් ශනොශවයි, 

මුුත ශලෝකයටම බලාගන්න පුුතවන් විධියට ශබොශහොම 

පැහැදිලිවම ලියපු වයවස්ථාවක් තමයි මශේ අශේ දැන් ති යාශගන 

ඉන්ශන්. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාට මම ආදශර යි. ඔබතුමාට 

තවමේ කාලය තිශබනවා. ශම් රශේ හැට ශදලක්ෂයක් ජනතාව 

ඔබතුමා ශකශරහි මහා වි ාල වි ්වාසයක් තබලා ශම් රශේ 

ජනාධිපති විධියට එදා ඔබතුමාව පේ ශකරුවා. මුුත ශලෝකශේම 

නමක් දිනා ගන්න පුුතවන් විධියට කටයුතු කරපු ශනල්සන් 

මැන්ශයලා, ලී ක්වාන් යූ, මහීරර් ශමොශහොමඩ් වැනි 

නායකයන්ශගන් පස්ශසේ ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ශලෝකශේ 

නායකයන් අතර ඒ ස්ථානය ගන්න පුුතවන් විධියට යහ පාලන 

ආණ්ඩුව පටන් ගේ දා ඉඳලා ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 26වැනි දා 

දක්වා සියලුම වැය කටයුතු කළා. ඒක අපට දකින්න තිබුණා. 

හැබැයි, ලී ක්වාන් යූ කියන නමටේ, ශනල්සල් මැන්ශයලා 

කියන නමටේ, මහීරර් ශමොශහොමඩ් කියන නමටේ පස්ශසේ 

ගමත්රීපාල සිරිශසේන කියන නම ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 26වැනි 

දායින් පස්ශසේ ශපොඩ්යක් එහාට ගිය එක ගැන මුුත ලිංකාවම දැන් 

බලාශගන ඉන්නවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, යම්කිසි විධියකින් ඔබතුමාශේ පාලන 

කාලශේදී ප්ර ්නයක් ඇති ශවලා තිබුශණොේ නැවත වතාවක් එය 

හදා ගන්න පුුතවන්. ශලෝකශේ නම් දරා තිශබන නායකයන් හතර 

ශදනාශගන් එක් ශකශනකු බවට ඔබතුමාට පේ ශවන්න පුුතවන්. 

එශහම බැරිකමක් නැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, පසු ශපශළේ අලුේ 

මන්ත්රීවරශයකු ව ශයන් මම ඔබතුමාශගන් ශගෞරවනීය ඉල්ලීමක් 

කරනවා. ඔබතුමාව මම විශේචනය කරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමාට 

මම කාරණයක් කියන්නම්. ඔබතුමා මශේ අශේ තිශබන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට අනුව වැය කටයුතු කශළොේ ශලෝකයම 

පිළිගේ විධියට ඒ අවස්ථාව නැවත වතාවක් ඔබතුමාට ලැශබනවා. 

කාටවේ ඒක නවේවන්න බැහැ. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ 

වැශඩ් කරයි කියලා මම වි ්වාස කරනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද අශේ රට ගැන කථා 

කශළොේ ලිංකාව, ශලෝක ශේම රටවල් අතුරින් පහළටම වැුවණු 

රටක් බවට පේශවලා ඉවරයි. අද ශලෝකශේ හැම ආයතනයක්ම 

ලිංකාව දිහා බලන්ශන් ඉතිශයෝපියාව, ශසෝමාලියාව, 

ටැන්සානියාව වාශේ රටවල් -ඊටේ එහාට ගිය රටවල්- දිහා 

බලනවා වාශේයි. වැරැදි කරන නායකශයෝ ඉන්න රටක් විධියට අද 

ලිංකාව මුුත ශලෝකශේම ශකොන්ශවලා ඉවරයි.  

අද වන විට ශයොලරශේ මිල රුපියල් 180ට වැඩිශවලා 

තිශබනවා. ශම් සියලු ශේවල් කරන්ශන් ලිංකාශේ ඉන්න ශකෝටි 

ශදක හමාරක ආදරණීය ජනතාව -ඡන්ද දායකයින්- ශවනුශවන්ද, 

එශහම නැේනම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 225 ශදනා 

ශවනුශවන්ද? පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 225 ශදනාශේ බලශලෝභය 

ශවනුශවන් තමයි ශම් ශේවල් කරන්ශන්. ලිංකාශේ ඉන්න මශේ 

ආදරණීය ජනතාවනි, ඔබතුමන්ලා ශවනුශවන් මා ඇතුුත 225 

ශදනා අද වනතුරු අඩියක් ඉසස්රහට තැබුශේේ නැහැ; අඩියක් පසු 

පසට ගේශේේ නැහැ. ලිංකාශේ ඉන්න ආදරණීය ජනතාවනි, 

රුපියල් 180 දක්වා ශයොලරය වැඩිවීම ඔබතුමන්ලා වි ාල ශදයක් 

ශලස දකින්න පුුතවන්. මම ශම් අවස්ථා ශේදී වි ාල කනගාුවවකින් 

තමයි කථා කරන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තුශේ නීතිශේ ආධිපතය 

රකින්න   ඉන්න ශපොලිස් නිලධාරි මහේවරුන්ශේ කනට පහර දීපු 

ආකාරය අපි එදා බලාශගන හිටියා. අපිට හදිසියකට උදවු කරන 

දුේපේ, අහිිංසක පාර්ලිශම්න්තු ශසේවක මහේවරුන්ට පුුවව 

උස්සලා ගහපු හැටි අපි ඇස් ශදකින්ම බලාශගන හිටියා.  

මශේ පුතා ඉස්ශකෝශල් යන ප ශ්්ාඩි ළමශයක්. ඔුත පස්වැනි 

වසශර් ඉශගනුම ලබන්ශන්. එයා සිකුරාදා උශේ කියපු එකක් මම 

කියන්නම්. "අශන්! තාේශේ අද ශබොක්සිිං බලන්න පුුතවන්" 

කියලා පුතා කිේවා. "පුශේ, අද නම් ශබොක්සිිං බලන්න ශවන්ශන් 

නැහැ. අද  උශේ  10.00ට පාර්ලිශම්න්තු රැස්වීම් තිශබන්ශන්. ඔයා 

ඉශස් කෝශල් ඉවර ශවලා එන්න" කියලා මම කිේවා. " ශබොක්සිිං 

නියමයි තාේශේ" කියලා පුතා මට කිේවා. ඔශහොම තේේවයකට 

අද පාර්ලිශම්න්තුව පේ ශවලා තිශබනවා. රශේ ආදරණීය 

ජනතාවනි, ඔබතුමන්ලාට ලේජාවක් තිබුණා නම් ශම් වාශේ 

 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිශම්න්තුවට එවනවාද? ශම් වාශේ 
 
[මූලාසනනේ අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

පාර්ලිශම්න්තුවට එවනවාද, නැේද කියලා ඔබ තමුන්නාන්ශසේලා 

ශේරුම් ගන්න ඕනෑ.  

සමෘේධි ූලපන් එක, තවේ ශපොඩි ලාභ ගැන හිතලා ලිංකාව 

ශගොන් තේේවයට පේ කරන්න පාර්ලිශම්න්තුවට මන්ත්රීවරු 

එවනවාද කියලා තමුන්නාන්ශසේලා ශේරුම් ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කනගාුවශවන් ශම්කේ 

කියන්න ශවනවා. මම පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා අවුරුදු තුනයි, 

මාස තුනක කාලශේදී පාර්ලිශම්න්තුශේ පසු ශපළ මන්ත්රීවරයකු 

ව ශයන් හිටියා. අශේ ආණ්ඩු පක්ෂශේ පසු ශපළ මන්ත්රීවරු   

තවමේ ඒ විධියමයි. හැබැයි, ඇමති වුණාට පස්ශසේ  ඒ අයේ 

ශවනස් ශවයිද කියලා කනගාුවයි.  පළමුශවන්ම මශේ අනුරාධපුර 

දිස්ත්රික්කය ගැන මම ශපොඩ්යක් කියන්න ඕනෑ. අපිේ එක්ක 

ඡන්දය ඉල්ලලා, ශදශදශනකුට ඇමති ධුර ලැබුණා. මම ශදවැනි 

තැනට තමයි ඡන්ද ගේශේ. පාර්ලිශම්න්තුවට හතර ශදශනක් 

ආවා. ඒ ඇමතිවරු කියපු ශදයක් ගැනයි මට කනගාුවව. මශේම 

කියලා හතළිස්පන්දහසක් ඡන්දය දීපු අය, එක්සේ ජාතික 

පක්ෂශේ අලියා ලාිංඡනයට ඡන්දය දීපු අය ශකොන් ශකරුවා, 

''ඔබලාට ශමොනවේ කරන්ශන් නැහැ ඉෂාක්වාදින්''  කියලා. පසු 

ශපළ මන්ත්රීවරයකු විධියට මම ඉන්නවා. මශේ දිස්ත්රික්කශේ 

ආසන අටක් තිශබනවා. මට දැන් ඒ ආසනවලට  යන්න නැහැ. 

මම හැම මාසශේම දිස්ත්රික්කශේ ආසනවල  ගම්මාන එකසිය 

පනහටම ගියා. එදා අගමැතිතුමා අනුරාධපුරයට ආවා. මම පසු 

ශපශළේ හිටිශේ.   මම හිටිශේ මහජනතාව ඉන්න ශේළිශේ; 

තුන්වන ශේළිශේ. ''හිරු'' නාළිකාශවන් ඒවා ශපන්නුවා. ඒ ගැන 

කනගාුවවක් තිශබන නිසා ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්රික් 

ජනතාවනි, ඔබලා සල්ලිවලට පාවා දීලා, ඔබලාශේ ඡන්දය 

නිලතලවලට පාවා දීලා අශේ දිස්ත්රික්කශේ ඇමතිවරු කරපු 

හිරිහැර නිසාම අපි යන්න ඕනෑ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
හැබැයි මම කල්පනා කළා, එදා මට ඡන්දය දුන්  අනුරාධපුර 

දිස්ත්රික්කශේ  මශේ ආදරණීය ජනතාව මුදල්වලටවේ, 

තනතුරුවලටවේ පාවා ශදන්ශන් නැහැ කියලා. හැබැයි මම 

කියනවා, බය ශවන්න එපා කියලා. අනුරාධපුර දිසත්්රික්කශේ මශේ 

ආදරණීය ජනතාව මුදල්වලටේ, තනතුරුවලටේ කවදාවේ පාවා 

ශදන්ශන් නැහැ. මට ශකෝටි පනහක් ශදන්නම් කිේවා. ඒ කියපු 

එක්ශකනාට මම කිේවා, ඒ ශකෝටි පනහ ඔයාට ශලොකු ශවන්න 

පුුතවන්, මට nothing. මට මශේ ආදරණීය ඡන්ද දායකයන් තමයි, 

මශේ අනුරාධපුර ඡන්ද දායකයන් තමයි ශලොකු කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව විනාඩි කිහිපයක් 

ශදන්න. මට කථා කරන්න ශේවල් තිශබනවා. අශේ අනුරාධපුර 

දිස්ත්රික් ජනතාව ඡන්දය දුන්නා; අපි පේ කළා.  මම පුුතවන් 

විධියට ඒ අයට වැය කළා. අපට කළ අසාධාරණවලට පායමක් 

උගන්වන්න ඕනෑ කියලා අශනක් පැේශතන් මම කල්පනා කළා. 

ශම් සභා ගර්භශේ ඉන්නවා අශේ ගයන්ත කරුණාතිලක 

මහේමයා වාශේ ඇමතිවරු. එතුමා වාශේ තව කිහිප ශදශනක් පසු 

ශපළ මන්ත්රීවරුන්ශේ දුක ශහොයලා ශහොයලා, අපට අඬ ගහලා  

අපට උදේ කළා. හැබැයි, අශේ සමහර ඇමතිවරු ගැරඬියාට 

ලාම්පුශතල් දැම්මා වාශේ අපි දකිනශකොට දුවනවා. ඒ ඇමතිවරුන් 

එච්චර busy. දැන් ශමොකක්වේ නැහැ. දැන් ඒ ඔක්ශකෝම අපිේ 

එක්ක හිනා ශවනවා. කරට අතදාලා "මචිං" කියනවා. අශන්, ශම් 

වාශේ හිටියා  නම්, ශදයියශන්, අද ශමශහම අපි අඬන්න ඕනෑද? 

අශේ පසු ශපළ මන්ත්රීවරු අඬන්න ඕනෑද? නැහැ. අශේ ගයන්ත 

කරුණාතිලක මහේමයාට වාශේම අශේ රනිල් වික්රමසිිංහ 

අගමැතිතුමාට අපට ඕනෑ ශවලාවක කථා කරන්න පුුතවන්. 

 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ශදකක් වැඩිපුරේ ලබා 

දුන්නා. 

183 184 

[ගරු  ඉෂාක් රුතමාන්  මහතා] 
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ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ඕනෑ ශවලාවක ගිහිල්ලා එතුමා හම්බ ශවන්න පුුතවන්. 

හැබැයි, ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට දැන්  

කියන්නම්, ශමතැනින් පස්ශසේ ආණ්ඩු හදලා ඇමති ධුර ගේතාට 

පස්ශසේ අශේ ඇමතිවරුන්ට ශවනම පන්තියක් තියලා ශවනම 

පායමක් කියලා ශදන්න, ශම් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට 

සලකන්න පුුතවන් විධියට. එච්චර  කනගාුවයි අපට. මා විතරක් 

ශනොශවයි. මශේ ළඟ ඉන්න ශමතුමා ශහොඳ දක්ෂශයක්. ආශු 

මාරසිිංහ මහේමයා. ශමතුමා professor ශකශනක්. ශමතුමන්ලා 

වාශේ අයේ මට කිේශේ, "මචිං, අපට ඔච්චරයි බිං." කියලා.  

මශේ අශනක් පැේශේ ඉන්නවා, පියදාස මන්ත්රීතුමා. එතුමා 

නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කශයන් ආශේ. මම ඇුතවා, "ඔබතුමාට  ශහෝ 

සතුටක් දැනුණාද?" කියලා. එතුමා කිේවා, "මල්ලි, මටේ එච්චරයි" 

කියලා. මූලාසනශේ සිටින මන්ත්රීතුමා වි ්වවිදයාලශේ ශකශනක්. 

අශන්, එතුමාේ කිේවා, "මටේ එච්චරයි" කියලා. 

ශපොශළොන්නරුශේ අශේ සිඩ්නි මන්ත්රීතුමාේ ඒකයි කිේශේ. ඒ හැම 

ශකනාශේම කටවල්වලින් ශමශහම අහන්න වුශණ්, අශේ 

ඇමතිවරුන්ශේ වැය නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ හිටපු  ඇමතිවරුන්ට මම 

කියනවා, ශමතැනින් පස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරුන් කියලා 

අපි - මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම එක උදාහරණක් 

කියන්නම්. මම එක කථාවක් කියන්න ඕනෑ. එතුමන්ලා 

හැසිරුශණ් ශකොශහොමද දන්නවාද? පාසල් යන කාලශේ 

ශකල්ශලක් එක්ක යාුත ශවන්න ගියාම ඒ ශකල්ල කැමැති 

නැේනම් පැයක්-ශදකක් ඉන්න ඕනෑ වචනයක් අහන්නවේ, ඇය  

දකින්නවේ. ඒ වාශේ තමයි අශේ ඇමතිවරුන් දකින්න අපි පැයක්-

ශදකක් ඉන්න ඕනෑ. ඒ වාශේ යුගයක් තිබුණා, අශේ යහ පාලන 

ආණ්ඩුශේ. අපට උදවු ශනොකරන්න පුුතවන්. ඒකට කමක් නැහැ.  

අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කශේ ආදරණීය ජනතාව අපිේ එක්ක ඉන්නවා. 

ඒ නිසා ශම් ඇමතිවරු  උදවු ශනොශකරුවයි කියලා අපි  ශගදර  

යවන්න බැහැ. ශහට   අනිේදා මහ මැතිවරණයක් ආශවොේ ඊට 

පස්ශසේ අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කශයන් මම ශමතැනට ඇවිල්ලා කථා 

කරන්නම්. දිස්ත්රික්කශයන් වැඩි ඡන්ද ලබාශගන ඇවිල්ලා නැවත 

වතාවක් බයක් නැතුව පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කරන්න හයියක් 

මශේ ආදරණීය අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව මට ශදයි. ඇයි 

ඒ? මම ඒ ජනතාව මුදල්වලටවේ, තනතුරුවලටවේ පාවා දීලා 

ගිශේ නැහැ. ශහටේ ඒක තමයි මම කියන්ශන්. අපට සල්ලි වැයක් 

නැහැ; තනතුරු වැයක් නැහැ. අපට වටින්ශන් ආදරණීය ජනතාව 

තමයි. ඒ නිසා කවදාවේ ඒ ජනතාව පාවා ශදන්ශන් නැහැ කියලා 

ශමතැනදී කියනවා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්යාරිශගොය මහතා.  

ඊට ප්රථම ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනයට 

පැමිශණනවා ඇති. 
 
 
අනතුුණව ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් අමරනසේන මහතා මූලාසනනයන් 

ඉවේ වූනයන්, ගුණ නිනයෝ. ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரசன அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON.THUSHARA INDUNIL AMARASENA left 
the Chair, and  THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

[අ.භා.5.43] 

 

ගුණ බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිනගොඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද දින ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශණ් නායක, ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තුශේ විපක්ෂශේ ප්රධාන 

සිංවිධායක අනුර දිසානායක මැතිතුමා  ඉදිරිපේ කළ ඉතාම වටිනා 

කල්තැබීශම් විවාදශේදී කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපේ කරන්න    

අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුුව ශවනවා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද ශම් සභාශේ කටයුතු 

පටන් ගන්නා අවස්ථාශේම "ආණ්ඩුව" යැයි කියා ගන්නා "සිහින 

ආණ්ඩුශේ" මන්ත්රීවරුන්, මැති-ඇමතිවරුන් ශම් සභා ගර්භශයන් 

පිට වුණා. ඒ අය අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් එළියට ගිහිල්ලා විවිධ 

මාධයවලට ප්රකා  නිකුේ කරනවා, "පාර්ලිශම්න්තුශේ කටයුතු 

සාධාරණව ඉුව ශනොවුණු නිසා, ශම් සභා ගැශබන් එළියට ගියා"ය 

කියලා. නමුේ ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් සභාශේ 

ඡන්දයකට මුුතණ දීලා බුතතරය ශපන්වන්න තිශබන 

ශනොහැකියාව නිසායි එශහම ගිශේ. සතය කාරණය එයයි. ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් අයට පක්ෂව අද සභාශේ සිටිශේ 

හැටගණනක්, හැේතෑගණනක් වාශේ මන්ත්රීවරුන් පිරිසක්. අද  

එතුමන්ලා බුතතරය ශපන්වන්න ඉදිරිපේ වුණා නම්, අද  

ආණ්ඩුශේ යැයි කියමින් සිහින ආණ්ඩුශේ  සිටින සැබෑ 

මන්ත්රීවරුන් සිංඛ්යාව කීයද කියන කාරණය එළියට යනවා, 

ශලෝකයටම දැන ගන්න. ඒක වළක්වන උපක්රමයක් හැටියට ශම් 

අය කශළේ අද සභාශවන් බැහැර ශවච්ච එකයි. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් සභාශේ මීට ශපර කථා 

කරපු ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා පැහැදිලිව සඳහන් කළා වාශේ, අද 

වනවිට ශම් රට දවසින්-දවස  අස්ථාවරේවයකට ගමන් කරමින් 

තිශබනවා. ශම් කල්තැබීශම් ශයෝජනාශේ සඳහන් විධියට රශේ 

ආර්ථිකයට ශම් සිදුවීම බලවේ ශසේ දැශනමින් පවතිනවා. අද ශම් 

රශේ නිලධාරින්ට ශේරුම් ශබ්රුම් කරගන්න බැහැ, කාශේ 

නිශයෝගද ක්රියාේමක කරන්ශන්, ශම් රශේ ආණ්ඩුවක් තිශබනවාද 

නැේද කියන එක. ඒ වාශේම, ජාතයන්තරය අද විමසිල්ශලන් 

ඉන්නවා. ශම් ර ටට ආධාර-උපකාර කරපු ශලෝකශේ තිශබන 

ශබොශහෝ සිංවිධාන අද ඒවා නතර කරන තැනට, ඒවා අේහිුවවන 

තැනට පේ ශවලා තිශබනවා. එක පුේගලශයකුශේ, 

ශදශදශනකුශේ බල කෑදරකම නිසා, බලය සඳහා ඒ අයට තිශබන 

ශනොසිංසිඳුණු  ආ ාව සහ වුවමනාව නිසා අද මුුත රටම බිල්ලට 

ශදමින් යනවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.   

අද අපට විවිධ විධිශේ විශේචන එල්ල කරන්න, පහර ගැසීම් 

කරන්න පුුතවන්. අවලාද අපවාද නඟන්න පුුතවන්. අද සමහර අය 

කථානායකතුමාශේ පඹශයෝ හදලා තුන් මිං හන්දිවලට ගිහිල්ලා, 

නගරවලට ගිහිල්ලා පුච්චනවා. අපි ඒ අයට කියනවා, ශම් වාශේ 

ශනොපනේකම්වල ශයශදන්න එපා කියලා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

කථානායකවරයා ප්රජාතන්රවාදය ආරක්ෂා කරපු නිසා, 

වයවස්ථාවට අනුව කටයුතු කරපු නිසා, ස්ථාවර  නිශයෝගවලට 

අනුව කටයුතු කරපු නිසා අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිටතදී 

එතුමා බලවේ ශසේ පහර කෑමට ලක් ශවනවා. අපි ඒ අයට 

කියනවා, කථානායකවරයාට විශරෝධයක් පළ කරන්න 

වුවමනාවක් තිශබනවා නම්, ඒකටේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව පාවිච්චි 

කරන්න පුුතවන්; ශම් ස්ථාවර නිශයෝග අනුව කටයුතු කරන්න 

පුුතවන්; ඒ වාශේම විනය අනුව සිංයමශයන් ඒ සඳහා කටයුතු 

කරන්න පුුතවන් කියලා. ඒ නිසා නීතයනුූලලව කටයුතු කරලා, 

පුුතවන් නම් ශම් සභාශේ  තිශබන බුතතරය ශපන්වන්න කියලා 

අපි එතුමන්ලාශගන් ඉල්ලනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අශේ ජනාධිපතිවරයාශගන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි තමයි 

එතුමාව බලයට පේ කශළේ; අපි තමයි එතුමා ශවනුශවන් ඡන්දය 

පාවිච්චි කශළේ. එතුමා ජනාධිපතිවරයා හැටියට පේ කරන්න දිවි 

හිමිශයන් කැපශවලා කටයුතු කරපු පිරිස අපියි. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, සුප්රකට සිදුවීමක් තමයි ජනාධිපතිවරණය 

ශවලාශේ ගාල්ශල්, වඳුරඹ හදපු ශේදිකාව එතුමා යන්න පැය 

කිහිපයකට කලින් උශේ පාන්දර ගිනි තියාපු එක. ඒ ශේදිකාව 

හැදුශේ අපියි. ඒ ශේදිකාව අපි පැය කිහිපයකදී නැවත හදලා 

ජනාධිපතිතුමාට ශගොය ශවලා කථා කරන්න පුුතවන් තැනක් බවට 

පේ කළා. වඳුරඹ ශපොලීසිශේ ස්ථානාධිපතිවරයා තැපැල් ඡන්දයට 

කලින් දවශසේ ඉල්ලා අස් වුණා, එතුමාට ආපු බලපෑම් නිසා. නමුේ, 

අවාසනාවක තරම, ශේදිකාව ගිනි තියපු මිනිහා අරශගන 

නිශයෝජය ඇමතිකමක් දුන්නා. ශපොඩි පශහේ නි ශයෝජය ඇමතිකමක් 

ශනොශවයි දුන්ශන්, වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ නිශයෝජය 

ඇමතිකම. ඒ ශේදිකාව ගිනි තියපු එක පිළිබඳ නඩුශේ 

විේතිකාරශයෝ නවශදනාශගන් හයශදශනක් අද වරාශේ ඉතා 

ශහොඳ රැකියාවල නිරත ශවනවා. තවම නඩුවට යනවා. ශේදිකාව 

හදපු මිනිස්සු දිහා එක ද මයකින් ආපසු හැරී බලන්න එතුමාට 

කෘතශේදිේවයක් තිබුශණ් නැහැ. අඩුම තරශම් ඒ මිනිසුන්ට 

"ස්තුතියි" කියලා කියන්න කෘතශේදිේවයක් තිබුශණ් නැහැ. මා ඒ 

අවස්ථාශේ දී තමයි දැන ගේශේ අපි පේ කරපු ජනාධිපතිවරයාශේ 

කෘතශේදිේවශේ තරම; ගුණ ධර්මවල තරම. නමුේ, අශේ 

අගමැතිවරයාශගන් අපට විවිධ විධිශේ තරවුව කිරීම් ලැබුණා, 

අවවාද උපශදස් ලැබුණා, ජනාධිපතිතුමාට ශමොනවේ 

ශදෝෂාශරෝපණයක් කරන්න එපාය කියලා. අපි දැන ගේතා, 

අවුරුේදක, ශදකක විතර කාල සීමාශේ ආණ්ඩුව ඇතුශළේම 

ආණ්ඩුවට ඉස්සරහට යන්න ශනොදී කකුශලන් ඇදීම් සිේධ 

ශවනවාය කියලා; ආණ්ඩුශේ ගමන ආපස්සට අදිනවාය කියලා. 

අප ගන්නා සමහර ීරන්දු, ීරරණ ක්රියාේමක කරන්න අවස්ථාව 

ශදන්ශන් නැහැයි කියන එක අපට ශහොඳට දැනුණා. ශේ පාලන 

පළිගැනීම්වලට ලක් වුණු අයට පේවීම් ශදන්න යනශකොට හතර 

පස් වතාවක් විවිධ ශහේතු දමලා ඒක නතර වුණා. සමහර, ශම් රටට 

අව යම කරන පේවීම්, උපාධිධාරි පේවීම් ආදිය ශදන්න 

යනශකොට විවිධ ශහේතු ඉදිරිපේ කරලා ඒවා නතර වුණා. ඉතින් 

ශමවැනි කටයුතුවලින් ආණ්ඩුශේ ගමන ආපස්සට අදිමින් අද විවිධ 

ශබොරු ශහේතු, තර්ක ඉදිරිපේ කළේ,  ජනාධිපතිවරයා තමන්ට 

ඡන්දය දුන් මිනිසුන්ට ප ්චාේ භාගය ශපන්වන හැටි; තමන්ව 

බලයට පේ කරපු අයට ප ්චාේ භාගය ශපන්වන හැටි අපි දැක්කා. 

ඒ නිසා ශම් ර ශේ හැටශදලක්ෂයක් ජනතාවශේ ජන වරශමන් පේ 

වුණු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට නැවත "අතිගරු" කියන වචනය 

පාවිච්චි කර ගන්න ඕනෑ නම්, අඩුම තරශම් "ගරු ජනාධිපතිතුමා" 

කියලා ආමන්රණය කරන්න යමක් ඉතුරු කර ගන්න අව ය නම්, 

අර වසල සූරශයහි සඳහන් වන විධියට, කළ යුතු ශේ ක්රියාශවන් 

ඔේපු කර ශපන්වන්නය කියලා මා කියන්න කැමැතියි, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. වසල සූරශයහි ශමශසේ දැක්ශවනවා: 
 

"න ජච් චා වසශලො ශහොති 

න ජච්චා ශහොති බ්රාහ්මශණො 

කම්මනා වසශලො ශහොති 

කම්මනා ශහොති බ්රාහම්ශණො"   

 තමන් බ්රාහ්මණයකුද, වසලයකුද කියන එක තමන්ශේ 

ක්රියාශවන්  ඔේපු කරන්න. අද තමන්ට ඡන්දය දුන් පිරිස, තමන් 

බලයට පේ කරන්න ක්රියා කරපු පිරිස විතරක් ශනොශවයි, මුුතමහේ 

රශේම ජනතාව එතුමා ශම් රටට කරපු අපරාධය ගැන, අද ශම් රට 

පේ කර තිශබන අස්ථාවරේවය පිළිබඳව එතුමාට බරපතළ 

ශචෝදනාවක් එල්ල කරමින් තිශබනවා. ඒ වාශේම සිහින 

අගමැතිවරයාට, එශහම නැේනම් අගමැති යයි කියා ගන්නා 

මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීවරයාට ශම් රශේ ජනතාව තුළ යම්කිසි 

ගරුේවයක් තිබුණා නම්, ඒ ගරුේවය දවසින්-දවස අද පිරිශහමින් 

යනවා; නැති ශවමින් යනවා. ඒ නිසා අද දවශසේ මුුත ශලෝකයටම 

ශපශනන්න පාර්ලිශම්න්තුශේ බුතතරය එතුමාට නැහැයි කියන 

එක පැහැදිලිවම ඔේපු වුණු ශවලාශේ, ශේරීම් කාරක සභාව පේ 

කරන ශයෝජනා එක්ක, ඡන්දය එක්ක ඒ කාරණය පැහැදිලිව 

ශපනුණු ශවලාශේ තමන් නිවැරැදිව හිතලා, ශම් රට ගැන හිතලා, 

ප්රජාතන්රවාදයට ගරු කරලා අව ය ීරන්දු, ීරරණ ගන්න කියලා 

අපි එතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි.  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු අජිේ මාන්නේශපරුම 

මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිශබනවා. 

 

ගුණ අජිේ මාන්නප්නපුණම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඒ, ශමොකද? 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප.ව. 6.00ට සභාශේ කටයුතු අවසන් කරන්න ඕනෑ නිසා. 

 

 

[අ.භා. 5.51] 
 

ගුණ අජිේ මාන්නප්නපුණම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි එක පැේතකින් 

විශ ේෂශයන්ම සතුුව ශවනවා, එදා 2015 ජනවාරි 08වන දා 

ජනතාව අපට යහ පාලනයක් නිර්මාණය කරන්නය කියලා 

ඡන්දය දුන්නු එක ගැන. අපි ඒ ප්රතිොව දුන්නා වාශේම ඒක අශේ 

සටන් පාඨය බවටේ පේ වුණා. නමුේ, රටක යහ පාලනයක් ඇති 

ශවන්න නම් අධිකරණය, විධායකය, වයවස්ථාදායකය එක 

වාශේම  ක්තිමේ ශවන්න ඕනෑ. එකකට එකක් ශනොපරදින 

විධියට  ක්තිමේ කුලුනු ව ශයන් අධිකරණය, විධායකය, 

වයවස්ථාදායකය රටක පැවතුශණොේ, රට ප්රජාතන්රවාදී ශවනවා 

කියන එක අපි දන්නවා. අන්න ඒ සඳහා අපි කටයුතු කළා.  

ඒශක් ප්රතිලල අද අපට ුකක්ති විඳින්න ලැබී තිශබනවා. එදා 

ජනාධිපතිවරයකු කියන්ශන් ශමොකක්ද, ඒක පාර්ලිශම්න්තුවේ 

කරනවා; අධිකරණයේ කරනවා. ජනාධිපතිතුමාශේ බළල් අතක් 

විධියට තමයි එදා අධිකරණය පේ වුශණ්. ජනාධිපතිවරයාශේ 

බළල් අතක් විධියට තමයි වයවස්ථාදායකය පේ වුශණ්. 

ජනාධිපතිවරයාශේ බලය ශනොතකා යුක්තිය, සාධාරණය ඉෂ්ට 

කිරීමට, ජනාධිපතිතුමාශේ බලපුුතවන්කාරකම් තඹ ශදොයිතුවකට 

මායිම් කරන්ශන් නැතුව සාධාරණ විධියට නීතිය ඉෂ්ට කිරීමට 

අධිකරණය ගන්නා උේසාහය ගැන මා විශ ේෂශයන්ම 

අධිකරණයට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශම් අවුරුදු තුනහමාරක 

කාලය තුළ අපි ගේ ප්රයේනය තුළින් අපට වි ්වාස කරන්න 

පුුතවන්, ශම් රශේ ජනතාවට වි ්වාස කරන්න පුුතවන් 

අධිකරණයක් ශම් රශේ පැවීරම ගැන ගැන අපි සතුුව ශවනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මා විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා, 

වයවස්ථාදායකයට. අශේ රට ප්රජාතන්රවාදී රටක්. විධායකය 

අනුව නැටශවන පාර්ලිශම්න්තුවක් ශනොශවයි අපට තිශබන්ශන්. 

187 188 

[ගරු  බන්දුල ලාල් බණ්යාරිශගොය  මහතා] 
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ආදි ආනන්දියකු ව ශයන් ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා 

ප්රජාතන්රවාදී ක්රියාදාමයට නායකේවය දීම ගැන, එතුමාශේ 

වීරේවය ගැන ආනන්ද විදයාලශේ ආදි ශිෂයයකු ව ශයන් මා 

සතුුව ශවනවා. ඒ වාශේම ගම්පහ දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරමින් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පිවිසි ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාට, ශකොන්ද 

ශකළින් තබා ශගන, ශම් රශේ ප්රජාතන්රවාදය තිශබනවාය 

කියලා, වයවස්ථාදායකය  ක්තිමේය කියලා රටට, ශලෝකයට 

ශපන්වන්න පුුතවන්  ක්තිය, ගධර්යය තිබීම ගැන ගම්පහ 

දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් මා එතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. පාර්ලිශම්න්තුවට එනවාය කියලා අපට 

ශරේදක් ඇඳශගන එන්න පුුතවන්කම තිශබන්න ඕනෑ. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව ශකළින් වැය කරන තැනක්. කාටවේ නැශවන 

තැනක් ශනොශවයි. ඍජුව ීරන්දු, ීරරණ ගැනීම ගැන ගරු කරු 

ජයසූරිය කථානායකතුමාට වාශේම මූලාසනය ශහොබවන 

ඔබතුමාටේ ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මහ ශල්කම්තුමා ඇතුුත කාර්ය 

මණ්යලය ප්රජාතන්රවාදී මඟකට රට ශගන යන්න, 

වයවස්ථාදායකේවශයන් ශදන්න පුුතවන් උපරිම  ක්තිය ලබාදීම 

ගැන මා විශ ේෂශයන්ම සතුුව ශවනවා; ඒ ගැන ආයම්බර ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද රට අරාජිකශවලා නැහැ. 

නමුේ අරාජික කරලා තිශබනවා. අද පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිේ 

ශකළින් හිටගන්න බැරි අගමැති ශකනකු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට 

විශරෝයිව පේ කර තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ අභිශයෝගවලට 

මුුතණ ශදන්න බැරි අගමැතිවරයකු පේ කරලා තිශබනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ඡන්දයක් විමසනවාය කිේවාම එක්ශකෝ 

කථානායක පුුවව ශපරළනවා; කථානායකතුමාට මිරිස් කුඩු 

ගහනවා; ශපොේ පේ එවනවා; ශපොලීසිය එක්ක ගහගන්න යනවා. 

ඡන්දයක් කිේවාම ඡන්දයකට මුුතණ ශදන්න බැරි අගමැති ශකනකු 

එක්ක සිටින කණ්යායමක් ශබොරු අගමැති ධුරයක් නිර්මාණය කර 

තිශබනවා. ඒ සියලු අභිශයෝගවලට ශනොසැලී කටයුතු කළ ගරු 

කථානායකතුමාශේ ක්රියාකාරිේවය ගැන මා ඉතාමේ ආයම්බර 

ශවනවා. අපට අද ප්රජාතන්රවාදය කියා ඉතුරු කරන්න 

වයවස්ථාදායකේවයේ, අධිකරණයේ සමේ වීම ගැන මා ආයම්බර 

ශවනවා.  

අද ඡන්ද විමසීශම්දී ශම් පාර්ලිශම්න්තුව  තිබුශණ් ශකොශහොමද 

කියලා අපි දැක්කා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව අරාජික කරන්ශන් ඇයි? 

පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදාය, පාර්ලිශම්න්තු ක්රමශේදය, 

වයවස්ථාදායකශේ තිශබන නීති රීති අනුව කටයුතු කළා නම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශමවැනි තේේවයක් උේගත ශවන්ශන් නැහැ. 

අපි ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හදන්ශන් එක රැයකින් ශනොශවයි. 

ගරු මන්ත්රීවරුන් සාකච්ඡා කරලා, සාකච්ඡා කරලා, මාස ගණන්, 

අවුරුදු ගණන් සාකච්ඡා කරලා තමයි රට කරශගන යන ඒ 

ලියවිල්ල අපි නිර්මාණය කශළේ. පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 

ව ශයන් අපි ප්රතිො ශදනවා, අපි නිර්මාණය කරපු ඒ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට අනුව වැය කටයුතු කරනවාය කියලා; ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට එකඟව අපි වැය කටයුතු කරනවාය කියලා.  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

 
ගුණ අජිේ මාන්නප්නපුණම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එදා 62,00,000ක ජන වරමක් අරශගන 

ශම් රශේ ජනාධිපතිවරයා බවට පේශවලා අ් විනි ්චයකාරතුමා 

ඉදිරිශේ දිවුරුම් දුන්නා, ශ්රී ලිංකාශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට අනුව 

වැය කටයුතු කරනවාය කියලා.  

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාශේ කථාව දැන් අවසන් 

කරන්න. 
 

ගුණ අජිේ මාන්නප්නපුණම මහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මා විශ ේෂශයන් කියනවා, ශම් අපභ්රිං  ීරන්දුව නිසා අද රට 

අරාජිකශවලා තිශබනවාය කියලා. ඒ නිසා රට ගැන හිතන්න. ගරු 

ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාව හැදුශේ අපියි. ඔබතුමා නිර්මාණය 

කශළේ අපියි. ඒ නිසා අපට කැක්කුමක් තිශබනවා. ඔබතුමා 

ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න, ඔබතුමා ශවනුශවන් කථා කරන්න 

අපට කැක්කුමක් තිශබනවා; අයිතියක් තිශබනවා. අර බලශලෝභී, 

බල ශපශර්තයා වැසිකිළි ශදොශරන් ශහෝ ඇවිල්ලා බලය ගන්න 

ඔබතුමාවේ රවටාශගන කරන ශම් ජවනිකාව නවේවන්න 

ඔබතුමාශේ බලය ශයොදවන්න කියලා අපි විශ ේෂශයන් කියනවා. 

ඒකට තවම ප්රමාද නැහැයි කියලා මා කියනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බුතතරයක් නැති නාමික අගමැතිවරයකුට 

පාර්ලිශම්න්තුවක් පවේවාශගන යන්න බැහැ. ශකශසේ ශවතේ නීති 

විශරෝයිව, සදාචාර විශරෝයිව කටයුතු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා 

දැන්වේ ඒ ීරන්දුව ගන්න කියා ආයාචනය කරමින් මා නිහඬ 

ශවනවා. 

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
 

 [අ.භා.5.57] 
 

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද දවශසේ මට කථා 

කරන්න විනාඩි පහක ශහෝ කාලයක් ලැබීම පිළිබඳව මම 

සන්ශතෝෂ ශවනවා. මම ශලොකු වි්හයක් කරන්න 

බලාශපොශරොේතු වන්ශන් නැහැ. ශමොකද, අද අශේ ර ට මුුතණ පා 

තිශබන අභිශයෝගාේමක තේේවය ගැන, ඔක්ශතෝබර් 

කුමන්රණය ගැන අද උශේ සිට අශේ ගරු මන්ත්රීවරු කථා කළා. 

නමුේ මම එක ශදයක් කියන්න කැමැතියි. ඒ ශමන්න ශම්කයි. 

ගරු ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීමට ගේ 

ීරරණයට ශහේූ න් සඳහන් කරමින් ජාතිය ඇමතුවා. එහිදී එතුමා ඒ 

සඳහා එක් ශහේතුවක් හැටියට සඳහන් කළා, මන්ත්රීවරුන් මුදලට 

විකිශණනවාය කියන කාරණය. "ශකෝටි පණහට මන්ත්රීවරු බිලි 

බා ගන්න උේසාහ කරනවා" කියා එතුමා කිේවා. අර, "රිංශග ද?" 

කියන දුරකථන ඇමතුම පිළිබඳ විස්තරය මශේ Facebook 

account එක හරහා ලක්ෂ 10කට වැඩි පිරිසක් බලලා තිශබනවා. 

ඒ  ශමොකද?  

 ගරු ඉෂාක් රුතමාන් මන්ත්රීතුමා එතුමාශේ දිස්ත්රික්කය වන 

අනුරාධපුරශේ ජනතාව ගැන කථා කළා. අපි අශේ ශකොළඹ 

දිස්ත්රික්කශේ ජනතාව ගැන කථා කරනවා. නමුේ, සමහර 

මන්ත්රීවරු මුදල්වලට එක එක පක්ෂවලට යනවාය කියන එක 

අලුතින් කිව යුතු ශදයක් ශනොශවයි. ශලෝකශේ ශබොශහෝ රටවල 

ශම් තේේවය තිශබනවා. වහාම වයවසථ්ා සිංශ ෝධනයක් 

189 190 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශගනැේ, මන්ත්රීවරු තමන්ශේ පක්ෂශයන් ශවනේ පක්ෂවලට යන 

එක නවේවන්න ඕනෑය කියා මම කියනවා. 2015 අශප්රේල් මාසශේ 

28වන දා දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සිංශ ෝධනය 

කරනශකොට -ශම් කාරණය රාත්රී දහයයි ගණනකට තමයි සාකච්ඡා 

ශවලා තිශබන්ශන්.- ආණ්ඩුශවන් 99. (13)   සිංශ ෝධනය 

ශගනාවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 99. (13) (අ) අනුවයවස්ථාශේ ඉතාම පැහැදිලිව 

සඳහන් ශවනවා, මන්ත්රීවරුන් පිළිබඳ විනය පරීක්ෂණයක්, විනය 

ීරන්දුවක් ගේශතොේ, ඒ පිළිබඳව ීරන්දු ගැනීශම් බලය තිශබන්ශන් 

ශ්රී ලිංකාශේ ඉහළම අධිකරණය වන ශරේෂ්ඨාධිකරණයට බව. 

ීරන්දු ගැනීශම්දී ඉහළම අධිකරණයට ඒ බලය ලබා දී තිශබනවා. 

පසුගිය කාලශේ සමහර පක්ෂ පාලනය කශළේ ශේ පාලන පක්ෂ 

නායකශයෝ ශනොශවයි. සමහර ශවලාවට දිසා අධිකරණශයන්, 

එශහම නැේනම් මහාධිකරණශයන් ඒ අය නිශයෝග ලබාගන්නා 

ආකාරය අපි දැක්කා. ලිංකාශේ සියලු ශේ පාලන පක්ෂ අධිකරණ 

නිශයෝගවලින් පාලනය කළා. අපට විතරක් ශනොශවයි, ශම්ක හැම 

පක්ෂයකටම බලපාන ප්ර ්නයක්. උේතරීතර පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීවරයකුශේ විනය පිළිබඳ කාරණයකදී ීරන්දු දීශම් බලය  

තිශබන්ශන් රශේ ඉහළම අධිකරණයට නම්, ලිංකාශේ පහළම 

අධිකරණයට ඒක ක්රියාේමක කරන්න ඉය ශදන්ශන් ඇයි? 

ශරේෂ්ඨාධිකරණශයන් ශමය සලකා බලා, එය ශවනස් කිරීමට 

කිසිම අව යතාවක් නැහැ කියා ශරේෂ්ඨාධිකරණය ශම් වගන්තිය 

අනුමත කර තිශබනවා. ශමතැනින් කියන්න හදන්ශන් ශමොකක්ද? 

දැන් තිශබන නීතිය තමයි, කවුරු ශහෝ පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරයකුට විරුේධව විනය ීරරණයක් ගේශතොේ, මාසයක් 

ඇතුළත ඔුත එය ශරේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපේ කශළොේ, ඒ මන්ත්රී 

තනතුර අශහෝසි ශවන්ශන් නැහැ කියන එක. එම නඩුව මාස 

ශදකක් ඇතුළත විභාග කර, අවසාන ව ශයන් ීරන්දුවක් ලබා දිය 

යුතුයි කියා තමයි එහි සඳහන් වන්ශන්. ශමතැන තිශබන ඉතාම 

වැදගේ කාරණය ශම්කයි. සල්ලිවලට මන්ත්රීවරු යැහැ ගන්න 

පුුතවන් කියා ජනාධිපතිවරයාම කියනවා නම්, අද බුතතරය ගන්න 

ප්ර ්නයක් තිශබන්ශන් ඇයි? බුතතරය ගන්න ශම් කේටියට බැරි 

ශවන්ශන් අශේ මන්ත්රීවරු විකිශණන්ශන් නැති නිසායි. නමුේ, 

සල්ලි දීලා මන්ත්රීවරු ගන්න තිශබන ඒ හැකියාව නැති කරන්න 

ගේත උේසාහය නැති කශළේ කවුද? ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාව කියවා 

බැලුශවොේ ඉතා පැහැදිලිව ශපශනනවා, ශමයට විරුේධව කථා 

කශළේ ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාේ, අදටේ  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් කටයුතු කරන දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මැතිතුමාේ බව.    

ශම් ප්ර ්නය හැමදාම කථා කරන්න සිදුවන ප්ර ්නයක් බව අපට 

ශේශරනවා. ශමොකද, ශම් ප්ර ්නය අදින් අවසන් ශවන්ශන් නැහැ 

ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ නැවතේ ශම් වාශේ ප්ර ්නයක් 

ආශවොේ, රිංශගලාද, ශවන කේටියද -ශමොන පැේශතන් වුණේ- 

සමහර ශවලාවට සල්ලි දීලා ගන්න උේසාහ කරන්න ඉය 

තිශබනවා. එම නිසා මම ශම් අවසථ්ාශේ කියන්න 

බලාශපොශරොේතු වුණු එකම ශදය තමයි, ලැශබන පළමුවැනි 

අවස්ථාශේදීම මන්ත්රීවරු පක්ෂ මාරු කිරීම පිළිබඳව ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට සිංශ ෝධනයක් ශගනැේ, ඒ ශදය නැති කරන්න 

ඕනෑය කියන එක. ඉන්දියාව වැනි රටවලේ ශම් තේේවය 

තිශබනවා. ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හදන්න නම්, සල්ලි දීලා මන්ත්රීවරු 

ගන්න වැය පිළිශවළ නැවැේවීමට සිංශ ෝධනයක් ශගන ආ යුතුයි 

කියන කාරණය ප්රකා  කරමින්, මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

ස්තුතියි.  

 

ගුණ නිනයෝජය කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
පාර්ලිශම්න්තුව 2018 ශනොවැම්බර් මස 27වන අඟහරුවාදා අ.භා. 

1.00 දක්වා කල් තබනවා.  
 

පාර්ලිනම්න්තුව  ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.00ට, 2018 නනොවැම්බර් 
මස 27 වන අඟහුණවාදා අ.භා. 1.00 වනනතක් කල් යහනේය. 

அதன்படி பொரொளுைன்றம், பி.ப. 6.00 ைைிக்கு, 2018 நவம்பர் 27, 

தசவ்வொய்க்கிழமை பி.ப. 1.00 ைைி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.                                                                                                  

Parliament adjourned accordingly at 6.00 p.m., until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 27th November, 2018. 
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[ගරු ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 



 

සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුරණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සිංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

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

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහේන්නගොඩ, කිුණළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානනයහි ටවහිටි 

රජනේ ප්රවතේති නදපාර්තනම්න්තුනේ ටවහිටි රජනේ ප්රකාශන කාර්යාංශනයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

නමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

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

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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