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�ෙ දන 

      කථානායක�මාෙ� සහ�කය  

      ව�වස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව: අ�ෙ�ක සාමා කය! 

2020 ව�ෂය සඳහා ජා�ක 'ගණන කා�යාලෙ+ වා�,ක කා�ය 

වැඩසටහ! ෙක/0පත 

!ගණකා$ප�වරයාෙ& වා�තාව 

(ද) ෙක�*ෂ� සභාෙ  කා�ය සාධන වා�තාව 

.මා ��ණය ෙක�*ෂ� සභාෙ  කා�ය සාධන වා�තාව 

!ගණන ෙස0වා ෙක�*ෂ� සභාෙ  කා�ය සාධන වා�තාව  

රාජ2 ෙස0වා ෙක�*ෂ� සභාෙ  3ග� වා�තාව  

ඌව පළා6 සංචාරක  සංව�ධන කා�යාංශය 3ඥ;� ෙක<�පත 

ෙප�= ව2ාපාර >?බඳ කාරක සභාෙ  වා�තාව  

ආංBක අDEෂණ කාරක සභා වා�තා 

ඇෙටH�� බලපI (සංෙශHධන) පන6 ෙක<�පත: 

     පළ2වන වර 3යවන ල4.   

අ�ත�ගත 3ධාන කMN 

பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க�பிரதான உ	ளட�க� 

ෙපOPගQක ම�R�ෙ& පන6 ෙක<�ප6: 

   60ෙක7ළ බ6 (සංෙශ�ධන) [ග= (ආචා�ය) 'ජයදාස 
රාජප@ෂ මහතා]- පළ2වන වර  3යවන ල4.  

පළාB සභා මැ�වරණ (සංෙශ�ධන) [ ග= එ0.ඒ. 
Eම!�ර! මහතා] - පළ2වන වර 3යවන ල4.   

Sඩා පනත:  
      Fෙය�ග 
 

T ලංකා ඉVWX� ක�මා�ත ම	ඩලය (සංස්ථාගත WXෙ�) 
පන6 ෙක<�පත: 

     සලකා බලා �!වන වර 3යවා සංෙශ��තාකාරෙය! 
ස0මත කරන ල4. 

 

T ලංකා එEස6 [ස්�යා� සෙහHදර6වය (සංස්ථාගත 
WXෙ�) පන6 ෙක<�පත : 
ෙදවන වර 3යවා ව�වස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාවට 

ෙය72 කරන ල4.  
 

ක) තැ\ෙ� ෙයHජනාව: 
ජාG! සහ ආග0 අතර සමHය සඳහා I� ස0පාදනය 

அறிவி���க	:அறிவி���க	:அறிவி���க	:அறிவி���க	:    சபாநாயகர� சா
�ைர சடவா�க நிைலயிய� ��: ேமலதிக உ��பின�க�                                                                                                                   2020ஆ" ஆ#$�கான ேதசிய கண�கா&' அ)வலக*தி
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^. භා. 10.30ට පා�Qෙ��]ව aස් !ය.   
කථානායක]මා [ගM කM ජයcdය මහතා] fලාසනාgඪ !ය.   பாரா�ம�ற� 
.ப.10.30 மணி��� ��ய�.    சபாநாயக�  அவ�க�  [மா� மி� க! ஜய#ாிய]                      தைலைம வகி(தா�க�. 

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

in the Chair. 
 
 

�ෙ දන 
அறிவி���க	  

ANNOUNCEMENTS 

 

කථානායක]මාෙ& සහ�කය சபாநாயகர� சா
�ைர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

^ ලංකා _ජාතා!`ක සමාජවා4 ජනරජෙ+ ආabcම 

ව�වස්ථාෙd 79 ව�වස්ථාෙd '�'ධාන _කාරව, 2019 

ඔ@ෙත�බ� 31 kන ම'l! පහත සඳහ! පනB ෙක/0පBවල 

සහ�කය සටහ! කරන ලද බව දැm0 4මට කැමැBෙතn.   
 

Eරාබ6 (සංෙශ�ධන)       

එක� කළ අගය මත බ6 (සංෙශ�ධන)       

ජා�ය ෙග7ඩනැoෙ0 බ6 (සංෙශ�ධන)      

2දp 

 

II 

 

ව2වස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව: අ�ෙ�ක 
සාමාiකය� சடவா�க நிைலயிய� ��: ேமலதிக உ��பின�க� 

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE: ADDITIONAL 
MEMBERS  

 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

“^ ශාක�lංහාරාම 'හාරස්ථ කා�යය සාධක සං'ධානය 

(සංස්ථාගත 3rෙ0)” නමැ� පනB ෙක/0පත සලකා බැtම 
	uස පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර Fෙය�ග 113(2) _කාරව, 

ව�වස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාවට ම� පළ වන ම!wව=! 

අ�ෙ�ක සාමා කය! වශෙය! ම'l! න0 කරන ලද බව දැm0 

4මට කැමැBෙතn. 
 

ග= x.y. ඒකනායක මහතා 

ග= උදය _භාB ග0ම!	ල මහතා 

ග= �ලංග Eම�පාල මහතා 

ග= 'මල{ර kසානායක මහතා 

ග= බ!6ල ලාp බaඩා|ෙග7ඩ මහතා 

ග= (ෛවද�) �lතා 'ෙ~මා!න මහBnය 

ග= ෙර��� �මා| 'ෙ~රBන මහBnය 

ග= ෙහ�ෂා 'තානෙ� මහතා 
 
 

III 

 

2020 ව�ෂය සඳහා ජා�ක !ගණන කා�යාලෙj 
වා�kක කා�ය වැඩසටහ� ෙක<�පත 2020 ஆ" ஆ#$�கான ேதசிய கண�கா&' அ)வலக*தி
 வைர' வ+டா,த ேவைல நிக-.சி*திட" 

DRAFT ANNUAL WORK PROGRAMME OF THE NATIONAL 
AUDIT OFFICE FOR THE YEAR 2020 

 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

2018 අංක 19 දරන ජා�ක 'ගණන පනෙB 35(1) වග!�ය 

_කාරව, 'ගණකා�ප�වරයා 'l! මා ෙවත ඉk|පB කරන ලද 

2020 ව�ෂය සඳහා ජා�ක 'ගණන කා�යාලෙ+ වා�,ක කා�ය 

වැඩසටහ! ෙක/0පත එ� පනෙB 35(2) වග!�ය _කාරව, 

සමාෙල�චනයට ල@ 3rම සඳහා රජෙ+ 2දp 	�බඳ කාරක 

සභාව ෙවත ෙය72 කරm ලබන බව දැm0 4මට කැමැBෙතn. 
 

!ගණකා$ප�වරයාෙ& වා�තාව 
கண�காவாள� அதிபதியின� அறி�ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT   
 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

^ ලංකා _ජාතා!`ක සමාජවා4 ජනරජෙ+ ආabcම 

ව�වස්ථාෙd 154(6) ව�වස්ථාව _කාරව, 2018 ව�ෂය සඳහා 
'ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�,ක වා�තාව මම ඉk|පB කරn. 

 
ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා (රාජ2 ව2වසාය, ක�ද 
උඩරට උMමය සහ මහnවර සංව�ධන අමාත2]මා සහ 
පා�Qෙ��]ෙ  සභානායක]මා) (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல - அரச ெதாழி-
ய0சிக�, மைலநா23 மர ாிைமக� ம04� க��  அபிவி!(தி அைம5ச!� பாரா�ம�ற5 சைப 
த-வ!�) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ග= කථානායක�මF, "එම වා�තාව 2�ණය කළ ��ය"� 

මම ෙය�ජනා කරn. 
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
වා�තාව (oණය කළ p]යq �ෙයHග කරන ලr. அறி�ைக அ�சிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered that the Report be printed. 
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පා�vෙ0!�ව 

II 

 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

^ ලංකා _ජාතා!`ක සමාජවා4 ජනරජෙ+ ආabcම 

ව�වස්ථාෙd 154(6) ව�වස්ථාව _කාරව - 
 

 

• 2016 2දp ව�ෂය සඳහා 'ගණකා�ප�වරයාෙ� 
වා�තාෙd හයවැF කාaඩෙ+ XXIII ෙක7ටස; 

• 2017 2දp ව�ෂය සඳහා 'ගණකා�ප�වරයාෙ� 
වා�තාෙd පළ2වැF කාaඩෙ+ XXVIII ෙක7ටස, 
ldවැF කාaඩෙ+ VII හා VIII ෙක7ටස ් සහ හයවැF 
කාaඩෙ+ XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII හා XIX 
ෙක7ටස;් 

• 2018 2දp ව�ෂය සඳහා 'ගණකා�ප�වරයාෙ� 
වා�තාෙd පළ2වැF කාaඩෙ+ II, III, IV, V, VI, VII හා 
VIII ෙක7ටස,් ෙදවැF කාaඩෙ+ III හා IV ෙක7ටස,් 
පසව්ැF කාaඩෙ+ II ෙක7ටස, හයවැF කාaඩෙ+ I 
ෙක7ටස සහ අටවැF කාaඩෙ+ III ෙක7ටස; සහ 

• 2019 2දp ව�ෂය සඳහා 'ගණකා�ප�වරයාෙ� 
වා�තාෙd අටවැF කාaඩෙ+ I ෙක7ටස සහ දසවැF 
කාaඩෙ+ XII ෙක7ටස 

මම ඉk|පB කරn. 

 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග= කථානායක�මF, "එම වා�තාව 2�ණය කළ ��ය"� 

මම ෙය�ජනා කරn. 

 

 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
වා�තාව (oණය කළ p]යq �ෙයHග කරන ලr. அறி�ைக அ�சிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered that the Report be printed. 

 

 

 

 

(ද) ෙක�*ෂ� සභාෙ  කා�ය සාධන 
වා�තාව 

நிதி ஆைண���வி� ெசயலா��ைக 
அறி�ைக 

PERFORMANCE REPORT OF THE FINANCE 
COMMISSION 

 

 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

^  ලංකා  _ජාතා!`ක සමාජවා4 ජනරජෙ+ ආabcම 

ව�වස්ථාෙd 41ආ(6) ව�වස්ථාව _කාරව 2019 ව�ෂෙ+ ෙදවැF 

කා��ව (2019.04.01 - 2019.06.30) සඳහා 2දp ෙක7nෂ! 

සභාෙd කා�ය සාධන  වා�තාව මම ඉk|පB කරn. 

 

 

.මා��ණය ෙක�*ෂ� සභාෙ  කා�ය 
සාධන වා�තාව 

எ!ைல நி�ணய ஆைண���வி� 
ெசயலா��ைக அறி�ைக 

PERFORMANCE REPORT OF THE DELIMITATION 
COMMISSION 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

^  ලංකා  _ජාතා!`ක සමාජවා4 ජනරජෙ+ ආabcම 

ව�වස්ථාෙd 41ආ(6) ව�වස්ථාව _කාරව 2019 ව�ෂෙ+ ෙදවැF 

කා��ව (2019.04.01 - 2019.06.30) සඳහා �මාF�ණය 

ෙක7nෂ! සභාෙd කා�ය සාධන  වා�තාව මම ඉk|පB කරn. 

 
!ගණන ෙස0වා ෙක�*ෂ� සභාෙ  කා�ය 

සාධන වා�තාව 
கண�கா"# ேசைவ ஆைண���வி� 

ெசயலா��ைக அறி�ைக 
PERFORMANCE REPORT OF THE AUDIT SERVICE 

COMMISSION 

 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

^  ලංකා  _ජාතා!`ක සමාජවා4 ජනරජෙ+ ආabcම 

ව�වස්ථාෙd 41ආ(6) සහ 153ඌ ව�වස්ථා _කාරව 2019 ව�ෂෙ+ 

ෙදවැF කා��ව සඳහා (2019.04.01 - 2019.06.30) 'ගණන 

ෙස�වා ෙක7nෂ! සභාෙd කා�ය සාධන වා�තාව මම ඉk|පB 

කරn. 

 
රාජ2 ෙස0වා ෙක�*ෂ� සභාෙ  3ග� 

වා�තාව 
அரசா&க ேசைவ ஆைண���வி� 

'�ேன�ற அறி�ைக 
PROGRESS REPORT OF THE PUBLIC SERVICE 

COMMISSION 

 
 

 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

^  ලංකා  _ජාතා!`ක සමාජවා4 ජනරජෙ+ ආabcම 

ව�වස්ථාෙd 41ආ(6) සහ 55(5) ව�වස්ථා _කාරව 2019 ව�ෂෙ+ 

ෙදවැF කා��ව සඳහා (2019.04.01 - 2019.06.30) රාජ� ෙස�වා 

ෙක7nෂ! සභාෙd _ග� වා�තාව මම ඉk|පB කරn. 
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2019  ෙන7වැ0බ�  07 

Q> ෙ)ඛනාVය >?ගැ�tම 
சம��பி�க�ப)ட ப+திர&க	 

PAPERS PRESENTED 
 

ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා (ඉඩ� සහ පා�Qෙ��] 
3�සංස්කරණ අමාත2]මා හා ආ	u පා�ශ්වෙj  3ධාන 
සං!ධායක]මා)  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க - காணி ம04� பாரா�ம�ற ம4சீரைம8  அைம5ச!� அரசா9க� க2சியி�  
த0ேகாலாசா;�) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ග= කථානායක�මF, අ�ාමාත��මා සහ ජා�ක _�පB�, 

ආ��ක කට��, නැවත පkං� 3r0 හා �න=Bථාපන, උ�= 

පළාB සංව�ධන සහ ෙය�වන කට�� අමාත��මා ෙවmෙව! 

මම ^ ලංකා _ජාතා!`ක සමාජවා4 ජනරජෙ+ ආabcම 

ව�වස්ථාෙd 156ඇ(1) ව�වස්ථාව _කාරව, ජා�ක _ස0පාදන 

ෙක7nෂ! සභාව 'l! සකස් කරන ල6ව, 2019 ඔ@ෙත�බ� 12 

kනැ� අංක 2144/68 දරන අ� 'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන 

ලද _ස0පාදන මා�ෙග�පෙ�ශ - 2019 ඉk|පB කරn.  

එම _ස0පාදන මා�ෙග�පෙ�ශ රජෙ+ 2දp 	�බඳ කාරක 

සභාව ෙවත ෙය72 කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.  
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, අ�ාමාත��මා සහ ජා�ක _�පB�, 

ආ��ක කට��, නැවත පkං� 3r0 හා �න=Bථාපන, උ�= 

පළාB සංව�ධන සහ ෙය�වන කට�� අමාත��මා ෙවmෙව!, 

පහත සඳහ! වා�තා මම  ඉk|පB කරn. 
 

(i) රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 2019.06.21 kන 
පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF 
පා�vෙ0!�ෙd ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙතවැF වා�තාෙd  
බ!ධනාගාර _�සංසක්රණ, �න=Bථාපන, නැවත පkං� 
3rම හා �!6  ආගnක කට�� අමාත�ාංශෙ+ 2017 
ව�ෂෙ+ කා�ය සාධනය ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 
	�බඳව පා�vෙ0!�ෙd සථ්ාවර Fෙය�ග 119(4) 
_කාරව Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� �යාමා�ග 	�බඳ 
වා�තාව; 

(ii) රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 2019.06.21 kන 
පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF 
පා�vෙ0!�ෙd ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙතවැF වා�තාෙd 
'ගණන ෙස�වා ෙක7nෂ! සභාෙd 2017 ව�ෂෙ+ කා�ය 
සාධනය ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 	�බඳව 
පා�vෙ0!�ෙd සථ්ාවර Fෙය�ග 119(4) _කාරව 
Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� �යාමා�ග 	�බඳ වා�තාව; සහ 

(iii) රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 2019.06.21 kන 
පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF 
පා�vෙ0!�ෙd ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙතවැF වා�තාෙd 
ප|පාලන කට�� 	�බඳ පා�vෙ0!� ෙක7මසා|ස ්
(ඔ0 ¡සම්!) කා�යාලෙ+ 2017 ව�ෂෙ+ කා�ය සාධනය 
ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 	�බඳව පා�vෙ0!�ෙd 
සථ්ාවර Fෙය�ග 119(4) _කාරව Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� 
�යාමා�ග 	�බඳ වා�තාව.  

එම වා�තා රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, සංචාරක සංව�ධන, වන¢' සහ 

�ස්�යාF ආගnක කට�� අමාත��මා ෙවmෙව!,  2017 

ව�ෂය සඳහා උ�£ද උද�ාන භාර අර2දෙp වා�,ක වා�තාව මම 

ඉk|පB කරn.  

එම වා�තාව �රසර සංව�ධනය සහ ප|සරය සහ ස්වාභා'ක 

ස0පB 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ 

��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, සංචාරක සංව�ධන, වන¢' සහ 

�ස්�යාF ආගnක කට�� අමාත��මා ෙවmෙව!,  රජෙ+ 

H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 2019.06.21 kන 

පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF 

පා�vෙ0!�ෙd ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙතවැF වා�තාෙd �රසර 

සංව�ධන හා වන¢{ අමාත�ාංශෙ+, වන¢{ සංර@ෂණ 

ෙදපා�තෙ0!�ෙd, ජා�ක සBෙව�ද�ාන ෙදපා�තෙ0!�ෙd 

සහ ජා�ක උ�£ද උද�ාන ෙදපා�තෙ0!�ෙd 2017 ව�ෂෙ+ 

කා�ය සාධනය ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 	�බඳව 

පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර Fෙය�ග 119(4) _කාරව Fr@ෂණ සහ 

ගm ලැ� �යාමා�ග 	�බඳ වා�තාව මම ඉk|පB කරn.  

එම වා�තාව රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, 2දp අමාත��මා ෙවmෙව!  පහත 

සඳහ! Fයම, Fෙය�ග සහ ෙය�ජනා මම ඉk|පB කරn. 
 

(i) 1989 අංක 13 දරන Fෂප්ාදන බ6 ('ෙශ�ෂ '�'ධාන) 

පනෙB 3 වග!�ය යටෙB Fෂප්ාදන බ6 ස0බ!ධෙය! 
2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 2019 ¦v 10 kනැ� 

අංක 2131/29 දරන අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන 

ලද Fයමය;  

(ii) 1989 අංක 13 දරන Fෂප්ාදන බ6 ('ෙශ�ෂ '�'ධාන) 

පනෙB 3 වග!�ය යටෙB Fෂප්ාදන බ6 ස0බ!ධෙය! 
2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 2019 අෙග�ස�් 09 

kනැ� අංක  2135/55 දරන අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ 
කරන ලද Fයමය;  
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පා�vෙ0!�ව 

 

(iii) 1989 අංක 13 දරන Fෂප්ාදන බ6 ('ෙශ�ෂ '�'ධාන) 

පනෙB 3 වග!�ය යටෙB Fෂප්ාදන බ6 ස0බ!ධෙය! 

2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 2019 අෙග�ස�් 10 
kනැ� අංක 2135/68 දරන අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ 

කරන ලද Fයමය;  

(iv) 2007 අංක 48 දරන 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 පනෙB 2 

වග!�ය යටෙB 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 

ස0බ!ධෙය! 2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 
2019 අෙග�ස�් 01 kනැ� අංක 2134/44 දරන අ�'ෙශ�ෂ 

ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය;  

(v) 2007 අංක 48 දරන 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 පනෙB 2 

වග!�ය යටෙB 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 

ස0බ!ධෙය! 2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 
2019 අෙග�ස�් 08 kනැ� අංක 2135/54 දරන අ�'ෙශ�ෂ 

ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය;  

·(vi) 2007 අංක 48 දරන 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 පනෙB 2 

වග!�ය යටෙB 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 
ස0බ!ධෙය! 2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 

2019 අෙග�ස�් 10 kනැ� අංක  2135/67 දරන අ�'ෙශ�ෂ 

ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය;  

(vii) 2007 අංක 48 දරන 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 පනෙB 2 

වග!�ය යටෙB 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 
ස0බ!ධෙය! 2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 

2019 සැ©තැ0බ� 07 kනැ�  අංක 2139/74 දරන 
අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය;  

(viii) 2007 අංක 48 දරන 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 පනෙB 2 

වග!�ය යටෙB 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 
ස0බ!ධෙය! 2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 

2019 සැ©තැ0බ� 10 kනැ�  අංක 2140/20 දරන 
අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය; 

(ix) 2007 අංක 48 දරන 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 පනෙB 2 

වග!�ය යටෙB 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 

ස0බ!ධෙය! 2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 
2019 සැ©තැ0බ� 30 kනැ�  අංක 2143/3 දරන අ�'ෙශ�ෂ 

ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය;  

(x) 2007 අංක 48 දරන 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 පනෙB 2 

වග!�ය යටෙB 'ෙශ�ෂ ෙවළඳ භාaඩ බ6 

ස0බ!ධෙය! 2දp අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 
2019 ඔ@ෙත�බ� 02 kනැ�  අංක 2143/21 දරන 

අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය;  

(xi) 2017 අංක 12 දරන 'ෙ�ශ 'Fමය පනෙB 7 වග!�ය 

සමග 3ය'ය �� 29 වග!�ය යටෙB බලයලB ෙවළ«! 

'l! l6 කරm ලබන 'ෙ�ශ 'Fමෙය! ¬ _ා�ධන 
ගmෙදm ව�ග  ස0බ!ධෙය! 2දp අමාත�වරයා 'l! 

සාදන ල6ව, 2019 ඔ@ෙත�බ� 17 kනැ� අංක 2145/49 
දරන අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fෙය�ග; 

(xii) (235 අ�කාරය) ෙ� ආඥා පනෙB 10 වග!�ය යටෙB 
ආනයන G= ගාස�් ස0බ!ධෙය! ¬ ෙය�ජනාව 

 (2019 සැ©තැ0බ� 10 kනැ� අංක 2140/19 දරන අ� 

'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ය);  සහ 

(xiii) (235 අ�කාරය) ෙ� ආඥා පනෙB 10 වග!�ය යටෙB 

ආනයන G= ගාස�් ස0බ!ධෙය! ¬ ෙය�ජනාව 

 (2019 සැ©තැ0බ� 27 kනැ� අංක 2142/87 දරන අ� 

'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ය) 

 

එම Fයම, Fෙය�ග සහ ෙය�ජනා  රජෙ+ 2දp 	�බඳ කාරක 

සභාව ෙවත ෙය72 කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF,  2දp අමාත��මා ෙවmෙව! මම 

2018.02.23 lට 2018.10.12 ද@වා කාලයට අදාළව රජෙ+ 

H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 2019.04.04 kන 

පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF පා�vෙ0!�ෙd 

ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙදවැF වා�තාෙd 2දp අමාත�ාංශය 

ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 	�බඳව පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර 

Fෙය�ග 119(4) _කාරව Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� �යාමා�ග 

	�බඳ වා�තාව ඉk|පB කරn.  

එම වා�තාව රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, නගර සැලE0, ජල ස0පාදන සහ 

උසස් අධ�ාපන අමාත��මා ෙවmෙව! මම පහත සඳහ! වා�තා 

සහ Fයම ඉk|පB කරn. 

 

(i) 2018 ව�ෂය සඳහා ෙක7ළඹ 'ශව්'ද�ාලෙ+ ෙ�°ය 

ෛවද� 'ද�ායතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(ii) 2018 ව�ෂය සඳහා ෙස�!ද�ය කලා 'ශව්'ද�ාලෙ+ 

වා�,ක වා�තාව; 

(iii)  1978 අංක 16 දරන 'ශව්'ද�ාල පනෙB 20(4)(ආ) 

වග!�ය යටෙB යාපනය 'ශව්'ද�ාලෙ+ උප�ලප� 

ෙවmවට 2019.05.07 kන lට බලපැවැBෙවන ප|k Fl 

බලධරයා ෙලස ස0මානIය මහාචා�ය ක!දසාn 

කkරගාමනාද! මහතා පB 3rම ස0බ!ධෙය! නගර 

සැලE0, ජල ස0පාදන සහ උසස ්අධ�ාපන අමාත�වරයා 

'l! සාදන ල6ව, 2019 මැ� 07 kනැ� අංක 2122/5 දරන 

අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය; 

(iv)  1978 අංක 16 දරන 'ශව්'ද�ාල පනෙB 20(4)(ආ) 

වග!�ය යටෙB ග0පහ 'cමාර±� ආ��ෙdද 

'ද�ායතනෙ+ අධ�@ෂ ෙවmවට 2019.05.01 kන lට 

බලපැවැBෙවන ප|k Fl බලධරයා ෙලස ෙ0ජ� ජනරාp 

('²ාnක) ෙහ�රB 2kය!ෙස�ලාෙ� උදය බaඩාර ෙහ�රB 

මහතා පB 3rම ස0බ!ධෙය! නගර සැලE0, ජල 

ස0පාදන සහ උසස ්අධ�ාපන අමාත�වරයා 'l! සාදන 

1171 1172 

[ග=  ගය!ත ක=ණා�ලක මහතා] 



2019  ෙන7වැ0බ�  07 

ල6ව, 2019 මැ� 08 kනැ� අංක 2122/26 දරන අ�'ෙශ�ෂ 

ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fයමය;  සහ 

(v) 1978 අංක 16 දරන 'ශව්'ද�ාල පනෙB 20(4)(ආ) 
වග!�ය යටෙB ෙම7ර/ව 'ශව්'ද�ාලෙ+ තා@ෂණ 'ද�ා 
ආයතනෙ+  අධ�@ෂ ෙවmවට 2019.05.15 kන lට 
බලපැවැBෙවන ප|k Fl බලධරයා ෙලස ෙ0ජ� ජනරාp 
('²ාnක) ශා!ත �මා� �=නා³කරE මහතා පB 3rම 
ස0බ!ධෙය! නගර සැලE0, ජල ස0පාදන සහ උසස ්
අධ�ාපන අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 2019 මැ� 14 
kනැ� අංක 2123/33 දරන අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ 
කරන ලද Fයමය.  

එම වා�තා සහ Fයම අධ�ාපනය හා මානව ස0පB 

සංව�ධනය 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.    
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, අභ�!තර හා ස්වෙ�ශ කට�� සහ 

පළාB සභා හා පළාB පාලන අමාත��මා ෙවmෙව!,  2015 සහ 

2016 ව�ෂ සඳහා ෙ�°ය ණය සහ සංව�ධන අර2දෙp වා�,ක 

වා�තා සහ H�0 මම ඉk|පB කරn. 

එම වා�තා අභ�!තර ප|පාලනය හා රාජ� කළමනාකරණය 

	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ ��යැ�  

ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, අභ�!තර හා ස්වෙ�ශ කට�� සහ 

පළාB සභා හා පළාB පාලන අමාත��මා ෙවmෙව!,  රජෙ+ 

H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 2019.06.21 kන 

පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF පා�vෙ0!�ෙd 

ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙතවැF වා�තාෙd ස්වෙ�ශ කට�� 

අමාත�ාංශෙ+, ෙක7ළඹ, රBන�ර, �Bතලම, mවරඑ�ය, 

�=ණෑගල, මඩකල�ව, බ6pල, මාතර, ෙම7නරාගල, කµතර, 

2ල�d, 3vෙන7±�, ව³Fයා, යාපනය, ගාpල, මහmවර, 

මාතෙp, අmරාධ�ර, ෙප7ෙළ7!න=ව සහ ම!නාරම යන 

kස්`@ ෙpක0 කා�යාලවල 2017 ව�ෂෙ+ කා�ය සාධනය 

ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 	�බඳව පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර 

Fෙය�ග 119(4) _කාරව Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� �යාමා�ග 

	�බඳ වා�තා මම ඉk|පB කරn.  

එම වා�තා රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ�  ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, ෙස�ඛ�, ෙප�ෂණ හා ෙ�°ය ෛවද� 

අමාත��මා ෙවmෙව!, 2017.07.01 lට 2017.09.30 ද@වා 

කාලයට අදාළව ෙප76 ව�ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 

2019.01.24 kන පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF 

පා�vෙ0!�ෙd ෙතවැF සභාවාරෙ+ පළ2වැF වා�තාෙd ^ 

ලංකා ඖෂධ I�ගත සංස්ථාව සහ ^ ලංකා ඖෂධ Fෂ්පාදන 

සංස්ථාව ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 	�බඳව 

පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර Fෙය�ග 120(4) _කාරව Fr@ෂණ සහ 

ගm ලැ� �යාමා�ග 	�බඳ වා�තාව මම ඉk|පB කරn.  

එම වා�තාව ෙප76 ව�ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, ක�මා!ත හා වාuජ කට��, 

kකාtනව අවතැ!¬ ��ගලය! නැවත පkං� 3rම, ස2පකාර 

සංව�ධන සහ වෘBGය �¹� හා F�ණතා සංව�ධන අමාත��මා 

ෙවmෙව! මම පහත සඳහ! වා�තා ඉk|පB කරn. 
 

(i) 2016 ව�ෂය සඳහා ලංකා කා�nක සංව�ධන මaඩලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව; සහ 

(ii) 2018 ව�ෂය සඳහා ෙ©ෂ ක�මා!ත ෙදපා�තෙ0!�ෙd 
වා�,ක කා�ය සාධන වා�තාව.  

එම වා�තා Fෂ්පාදන හා ෙස�වා 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, ක�මා!ත හා වාuජ කට��, 

kකාtනව අවතැ!¬ ��ගලය! නැවත පkං� 3rම, ස2පකාර 

සංව�ධන සහ වෘBGය �¹� හා F�ණතා සංව�ධන අමාත��මා 

ෙවmෙව! මම රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 

2019.06.21 kන පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF 

පා�vෙ0!�ෙd ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙතවැF වා�තාෙd 

ක�මා!ත හා වාuජ කට��, kකාtනව අවතැ!¬ ��ගලය! 

නැවත පkං� 3rම, ස2පකාර සංව�ධන සහ වෘBGය �¹� හා 

F�ණතා සංව�ධන අමාත�ාංශෙ+ සහ වාuජ 

ෙදපා�තෙ0!�ෙd 2017 ව�ෂෙ+ කා�ය සාධනය 

ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 	�බඳව පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර 

Fෙය�ග 119(4) _කාරව Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� �යාමා�ග 

	�බඳ වා�තා ඉk|පB කරn.  

එම වා�තා රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   
 

3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

1173 1174 



පා�vෙ0!�ව 

ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, වැ'v ක�මා!ත අමාත��මා 

ෙවmෙව!, 2017 ව�ෂය සඳහා ෙප7p සංව�ධන අ�කා|ෙ+ 

වා�,ක වා�තාව  මම ඉk|පB කරn.  

එම වා�තාව කෘ,ක�මය හා ඉඩ0 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ ��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.  
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, කෘ,ක�ම, �ාºය ආ��ක කට��, 

වා|මා�ග සහ ¥වර හා ජලජ ස0පB සංව�ධන අමාත��මා 

ෙවmෙව!,  පහත සඳහ! වා�තා මම ඉk|පB කරn.  
 

(i)   2017 ව�ෂය සඳහා පශච්ාB අසව්ැ!න 	�බඳ තා@ෂණ 
ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; සහ 

(ii)   2017 ව�ෂය සඳහා �/ස ෙක7ළඹ ෙක7ම�ෂp ෙප7ෙහ7ර 
සමාගෙ0 වා�,ක වා�තාව.  

එම වා�තා කෘ,ක�මය හා ඉඩ0 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන සහ 

ඛFජ ෙතp ස0පB සංව�ධන අමාත��මා ෙවmෙව!, රජෙ+ 

H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 2019.06.21 kන 

පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF පා�vෙ0!�ෙd 

ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙතවැF වා�තාෙd මහාමා�ග හා මා�ග 

සංව�ධන සහ ඛFජ ෙතp ස0පB සංව�ධන අමාත�ාංශෙ+  

2017 ව�ෂෙ+ කා�ය සාධනය ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 

	�බඳව පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර Fෙය�ග 119(4) _කාරව 

Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� �යාමා�ග 	�බඳ වා�තාව මම  ඉk|පB 

කරn. 

එම වා�තාව රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ�  ෙය�ජනා කරn.  
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 ගM අ�vන රණ]ංග මහතා (3වාහන හා w!) xව� 
ෙස0වා අමාත2]මා) (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க - ேபா��வர(� ம04� சிவி- விமான5 ேசைவக� அைம5ச�) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 

ග= කථානායක�මF, 2010 අංක 14 දරන l'p ව! ෙස�වා 

පනෙB 66 සහ 69 වග!� සමඟ 3ය'ය �� එ� පනෙB 117 

වග!�ය යටෙB ෙස�වක 	|ස ්සහ �¹� 3rෙ0 ආයතන සඳහා 

බලප� F�B 3rම ස0බ!ධෙය! _වාහන හා l'p ව! 

ෙස�වා අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 2018 ¦v 03 kනැ� අංක 

2078/22 දරන අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fෙය�ග 

මම  ඉk|පB කරn.  

එම Fෙය�ග _වාහනය සහ ස!Fෙdදනය 	�බඳ ආං¤ක 

අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ ��යැ�  ෙය�ජනා 

කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

  
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, අධ�ාපන අමාත��මා ෙවmෙව!, 

රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 2019.06.21 kන 

පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF පා�vෙ0!�ෙd 

ෙතවැF සභාවාරෙ+ ෙතවැF වා�තාෙd අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ+ 

2017 ව�ෂෙ+ කා�ය සාධනය ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 

	�බඳව පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර Fෙය�ග 119(4) _කාරව 

Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� �යාමා�ග 	�බඳ වා�තාව මම ඉk|පB 

කරn.  

එම වා�තාව රජෙ+ H�0 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ ��යැ� ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM හd� 3නා�= මහතා (!=Q සංෙPශ, !ෙPශ aWයා 
සහ Sඩා අමාත2]මා) (மா� மி� ஹாி� ப�னா6� - ெதாைல(ெதாட� க�, ெவளிநா23 ேவைலவாA8  ம04� விைளயா23(�ைற அைம5ச�) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of 
Telecommunication, Foreign Employment and Sports) 

ග= කථානායක�මF, 2017.07.01 lට 2017.09.30 ද@වා 

කාලයට අදාළව ෙප76 ව�ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව 'l! 

2019.01.24 kන පා�vෙ0!�ව ෙවත ඉk|පB කරන ලද අටවැF 

පා�vෙ0!�ෙd ෙතවැF සභාවාරෙ+ පළ2වැF වා�තාෙd ^ 

ලංකා ෙටvෙක70 ¼එp� ස0බ!ධෙය! සඳහ! ක=� 

	�බඳව පා�vෙ0!�ෙd ස්ථාවර Fෙය�ග 120(4) _කාරව 

Fr@ෂණ සහ ගm ලැ� �යාමා�ග 	�බඳ වා�තාව මම ඉk|පB 

කරn.  

එම වා�තාව ෙප76 ව�ාපාර 	�බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කළ �� යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   

 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, _ාථnක ක�මා!ත හා සමාජ 

ස'බලගැ!{0 අමාත��මා ෙවmෙව! 2017 ව�ෂය සඳහා 

වැ½�¾ තැනැBත! සඳහා ¬ ජා�ක සභාෙd වා�,ක වා�තාව මම 

ඉk|පB කරn.  
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එම වා�තාව ෙස�ඛ� සහ මානව Eබසාධනය, සමාජ 

ස'බලගැ!{ම 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙය72 කළ �� යැ� ෙය�ජනා කරn.   

 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

 

ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, සංව�ධන උපායමා�ග සහ 

ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත��මා ෙවmෙව!, 1985 අංක 48 දරන 

හා 1987 අංක 28 දරන පනB ම¿! සංෙශ��ත 1969 අංක 1 

දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙB 4(3) සහ 14 වග!� 

සමඟ 3ය'ය �� එ� පනෙB 20 වග!�ය යටෙB සංව�ධන 

උපාය මා�ග හා ජාත�!තර ෙවළඳ අමාත�වරයා 'l! සාදන 

ල6ව, 2019 ඔ@ෙත�බ� 22 kනැ� අංක 2146/23 දරන අ� 'ෙශ�ෂ 

ගැස� ප�ය ම¿! 2�ණ ෙද�ෂ සංෙශ�ධනය කරන ලද 2019 

ඔ@ෙත�බ� 03 kනැ� අංක 2143/36 දරන අ�'ෙශ�ෂ ගැස� 

ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fෙය�ග මම ඉk|පB කරn.   

එම Fෙය�ග ආ��ක සංව�ධන 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ �� යැ�  ෙය�ජනා කරn.   
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ගM අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා (ziට) ය{තල පහ|ක� හා 
ෙත�ර]M තාEෂණ කැ}න~ ෙන�වන අමාත2]මා)    (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா - �ஜி2ட- உ2க2டைம8  வசதிக� ம04� தகவ- ெதாழி-D2ப அைம5சரைவ அ6தEத0ற அைம5ச�) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Non-Cabinet Minister of Digital 
Infrastructure and Information Technology) 

ග= කථානායක�මF, මම පහත සඳහ! Fෙය�ග ඉk|පB 
කරn. 

(i) 2006  අංක 19  දරන   ඉෙල@ෙÀ7Fක  ගmෙදm   පනෙB  

8(2)   වග!�ය  සමග   3ය'ය  ��  24 වග!�ය යටෙB 

උ©පැ!න හා මරණ vයාපkං� 3rෙ0 'ෂයය භාර 

අමාත�වරයාෙ� අමාත�ාංශෙ+ ෙpක0වරයාෙ� 

F�ෙ�ශය මත ඉ-ජනගහන ෙර සට්ර  ස0බ!ධෙය!  

'6v සංෙ�ශ හා ෙත7ර�= තා@ෂණ අමාත�වරයා 'l! 

සාදන ල6ව, 2014 මැ� 29 kනැ� අංක 1864/44 දරන 

අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන ලද Fෙය�ග; 

(ii) 2006  අංක 19  දරන   ඉෙල@ෙÀ7Fක  ගmෙදm   පනෙB  

8(2)   වග!�ය  සමඟ   3ය'ය  ��  24 වග!�ය යටෙB 

උ©පැ!න හා මරණ vයාපkං� 3rෙ0 'ෂයය භාර 

අමාත�වරයාෙ� අමාත�ාංශෙ+ ෙpක0වරයාෙ� 

F�ෙ�ශය මත ඉ-ජනගහන ෙර සට්ර ස0බ!ධෙය! 

½ ටp ය¾තල පහEක0 හා ෙත7ර�= තා@ෂණ 

අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 2019 මා�� 14 kනැ� 

අංක 2114/27 දරන අ� 'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ කරන 

ලද Fෙය�ග; සහ 

(iii) 2006 අංක 19 දරන   ඉෙල@ෙÀ7Fක ගmෙදm   පනෙB 8

(2)   වග!�ය සමග   3ය'ය  �� 24  වග!�ය යටෙB 

��ගලය! vයාපkං� 3rෙ0 'ෂයය භාර 

අමාත�වරයාෙ� අමාත�ාංශෙ+ ෙpක0වරයාෙ� 

F�ෙ�ශය මත ඉ-��ගලය! vයාපkං� 3rම 

ස0බ!ධෙය!  ½ ටp ය¾තල පහEක0 හා ෙත7ර�= 

තා@ෂණ අමාත�වරයා 'l! සාදන ල6ව, 2019 මා�� 21 

kනැ� අංක 2115/42 දරන අ�'ෙශ�ෂ ගැස� ප�ෙ+ පළ 

කරන ලද Fෙය�ග. 

එම Fෙය�ග _වාහනය සහ ස!Fෙdදනය 	�බඳ ආං¤ක 

අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ �� යැ� මම ෙය�ජනා 

කරn.   
 

 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

 
ගM ගය�ත කMණා�ලක මහතා  (மா� மி� கய6த  க!ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග= කථානායක�මF, ජනමාධ� කැÁන� ෙන7වන අමාත� 

සහ ආර@ෂක රාජ� අමාත��මා ෙවmෙව! මම 2018 ව�ෂය 

සඳහා රජෙ+ _වෘB� ෙදපා�තෙ0!�ෙd වා�,ක කා�ය සාධන 

වා�තාව ඉk|පB කරn.  

එම වා�තාව ෛන�ක කට�� (Âෂණ 'ෙර��) සහ මාධ� 

කට�� 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කළ 

��යැ� මම ෙය�ජනා කරn.   
 
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

 
 

52(6) වන ස්ථාවර �ෙයHගය යටෙ6 
>?ග�වන ලද වා�තා 

நிைல�க)டைள இல. 52(6)இ� ப3 
சம��பி�க�ப)ட அறி�ைகக	 

REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 
NO. 52(6) 

 
සමාග� (සංෙශHධන) පන6 ෙක<�පත க�ெபனிக� (தி��த�) ச�ட�ல� 

COMPANIES (AMENDMENT) BILL  
 

"සමාග0 (සංෙශ�ධන) පනB ෙක/0පත 	�බඳ වා�තාව" - [ක�මා!ත 

හා වාuජ කට��, kකාtනව අවතැ!¬ ��ගලය! නැවත පkං� 

3rම, ස2පකාර සංව�ධන සහ වෘBGය �¹� හා F�ණතා සංව�ධන 

අමාත��මා ෙවmවට ග= ල@ෂ්ම! 3|ඇpල මහතා]    

 
 

පන6 ෙක<�පත 2019 ෙදසැ�බ� 03වන අඟහMවාදා ෙද වන 
වර Wය!ය p]යq �ෙයHග කරන ලr.  ச�ட�ல� 2019 "ச�ப# 03, ெச%வா&�கிழைம இர+டா� ,ைற மதி	பிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 

Bill ordered to be read a Second time upon Tuesday, 03rd 
December, 2019. 
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පා�vෙ0!�ව 

II 

 

මරණ ද	ඩනය අෙහHw WXෙ� පන6 ෙක<�පත மரண த�டைனைய இ�லாெதாழி�த� ச�ட�ல� 
ABOLITION OF DEATH PENALTY BILL  

 
"මරණ දaඩනය අෙහ�l 3rෙ0 පනB ෙක/0පත 	�බඳ වා�තාව" - 

[අ�කරණ හා බ!ධනාගාර _�සංස්කරණ අමාත��nය ෙවmවට ග= 

ල@ෂ්ම! 3|ඇpල මහතා]    
 

පන6 ෙක<�පත 2019 ෙදසැ�බ� 03වන අඟහMවාදා ෙද වන 
වර Wය!ය p]යq �ෙයHග කරන ලr.   ச�ட�ல� 2019 "ச�ப# 03, ெச%வா&�கிழைம இர+டா� ,ைற மதி	பிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 

Bill ordered to be read a Second time upon Tuesday, 03rd 
December, 2019. 

 
 

>?ග�වන ලද වා�තා 
சம��பி�க�ப)ட அறி�ைகக	 

REPORTS PRESENTED 
 

 ඌව පළා6 සංචාරක සංව�ධන කා�යාංශය 
3ඥ;� ෙක<�පත  ஊவா மாகாண சைபயி�  !"லா அபிவி��தி$ பணியக�தி� வைர% நியதி' ச�ட� 

DRAFT STATUTE OF TOURISM DEVELOPMENT BUREAU 
OF UVA PROVINCIAL COUNCIL  

 
 

ගM ෙ�.එ�. ආන�ද �මාරwd මහතා (�ෙයHජ2 
කථානායක]මා සහ කාරක සභාප�]මා) (மா� மி� ேஜ.எ�. ஆன6த �மாரசிறி - பிரதி5 சபாநாயக!� �G�களி� தவிசாள!�) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri - Deputy Speaker and 
Chairman of Committees)  

ග= කථානායක�මF, ස්ථාවර Fෙය�ග  51. (3) (ආ) යටෙB, 
“ඌව පළාB සංචාරක සංව�ධන කා�යාංශය” නමැ� _ඥ©� 
ෙක/0පත 	�බඳව ව�වස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාෙd 
වා�තාව සහ එ� කා�ය සටහ! මම ඉk|පB කරn. 

 

සභාෙ�සය මත �}ය p]යq �ෙයHග කරන ලr. சபா.ட/தி0 இ1�க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එම වා�තාව ඌව පළාB සභාවට ඉk|පB කරන ෙලස 

පා�vෙ0!�ෙd මහ ෙpක0වරයාට Fෙය�ග කරn. 

  

ෙප�= ව2ාපාර >?බඳ කාරක සභාෙ  
වා�තාව 

அரசா&க� ெபா��� 'ய�சிக	 ப�றிய 
��வி� அறி�ைக 

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 
ENTERPRISES 

 
 

ගM |�) හ��ෙන6� මහතා (மா� மி� Hனி- ஹ6��ென(தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ග= කථානායක�මF, අටවැF පා�vෙ0!�ෙd ෙතවැF 

සභාවාරය සඳහා ෙප76 ව�ාපාර 	�බඳ කාරක සභාෙd ldවැF 

වා�තාව වශෙය! 2017.03.17 lට 2018.04.04 ද@වා එම කාරක 

සභාෙd 'ම�ශනයට ල@ ¬ ෙමරට රාජ� 'ශ්ව'ද�ාල හා එයට 

සමගාºව �යාBමක වන උසස් අධ�ාපන ආයතන 

ස0බ!ධෙය! ¬ වා�තාව මම ඉk|පB කරn. 

ග= කථානායක�මF, එම වා�තාෙd 'ෙශ�ෂBවය@ ගැන මම 

අදහස@ පළ කර!න ඕනෑ. ºට කv! අ	 ෙවන ෙවනම 

'ශ්ව'ද�ාල කැඳවලා 'ම�ශන කරලා තම� වා�තා ඉk|පB 

කෙළ�. ඒ lයÄ 'ශ්ව'ද�ාලවල වා�තා එක@ හැ¾යට ෙප76 

වා�තාව@ තම� අද kනෙ+ 'ගණකා�ප��මාෙ� වා�තා ස�තව 

ඉk|පB කර!ෙ!.  

ෙම�4 ම� ෙවන ෙප76 කාරණා ගණනාව@ �ෙබනවා, ග= 

කථානායක�මF. _ධාන කාරණය තම�, 'ශ්ව'ද�ාලවලට 

ඇ�ළB කර ග!නා ¤ෂ� සංඛ�ාව kH! kගටම පහළ වැx �yම. 

උදාහරණය@ 3යනවා න0,  2013, 20144 ඉpÄ0 කර� 

¤ෂ�ය!ෙග! lයයට 45@ 'ශ්ව'ද�ාලවලට ඇ�ළB කරෙගන 

�ෙබනවා. 2017, 20184 ඉpÄ0 කර� ¤ෂ�ය!ෙග! ඇ�ළB 

කරෙගන �ෙබ!ෙ! lයයට 38.7�. ඊළඟට, 'ශ්ව'ද�ාලවල 

�ෙබන අර2දp 'ශාල _මාණය@ Fෂ්_ෙය�ජන ෙලස ජංගම 

H�0වල �ෙබනවා. ග= කථානායක�මF, උදාහරණය@ ෙලස 

3dෙව7B සමස්ත 'ශ්ව'ද�ාල ප�ධ�ෙ+ 'ශ්ව'ද�ාල 15ක 

අර2දp 794ක =	යp nvයන 5,666@ �ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම, 

ස්ථාවර තැ!ප�වල ආෙය�ජනය කරලා �ෙබනවා, =	යp 

nvයන 14,000@.  ෙප7vය ග!න,  =	යp ෙක�¾ 1,400@ 

ස්ථාවර තැ!ප�වල ආෙය�ජනය කරලා �ෙබනවා. ඒක 

'ශ්ව'ද�ාලවල අර2ණB එ@ක ස0Æ�ණ පටහැF�. එම 

අර2දp �ෙබ!ෙ! ¤ෂ�ය!ෙ� සහ ආචා�යව=!ෙ� 

_ෙය�ජනයට. ඒ අර2දpවල 2දp Fස්කාරණ ෙලස ජංගම 

H�0වල �ෙබනවා.  

ෙක�¾ ගණනක 2දp, 'ශ්ව'ද�ාල ප�ධ�යට ෙය7දා ග!ෙ! 

නැ�ව �Áය4 තම� ළම�! ඇ�ළB කර ගැIමB අb කරලා 

�ෙබ!ෙ! 3යන කාරණය මම ග= කථානායක�මාෙ�B, ග= 

පා�vෙ0!�ෙdB අවධානයට ෙය72 කරනවා. රාජ� 

'ශ්ව'ද�ාලවලට ය!න ළම�! �ළ ෙල7� ඉpÄම@ �ෙබනවා. 

න2B ළම�! ඇ�ළB කර ගැIෙ0 �යාවvය 6�වල�. ෙ0 

2දp Fෂ්_ෙය�ජන '�යට භා'ත ෙවනවා.  ග= පා�vෙ0!�ෙd 

'වාදය@ කරලා ෙ0 ගැන අවධානය ෙය72 කර!න 3යා ඉpලා 

l¾n! ෙමම වා�තාව මම පා�vෙ0!�වට ඉk|පB කරනවා. 
 

 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ම!w�මF. ඔබ�මා වැදගB ක=ණ@ ඉk|පB කළා. 

'ෙශ�ෂෙය! ෙ0 කාරණයට අ	 2දp ඇම��මාෙ� හා 2දp 

අමාත�ාංශෙ+ අවධානයට ෙය72 කරනවා. 

ඒ වාෙ�ම, පEHය කාලෙ+ සමහර 'ශව්'ද�ාලවල H�0 

වා�තා පා�vෙ0!�වට ඉk|පB 3rම අ³=�ද@ ෙදක@ පර@� 

¬ අවස්ථා � � බවB ඔබ�මාෙ� අවධානයට ෙය72 කර!න 

කැමැ��. මා �තන හැ¾යට ඒ කාරණයට අවධානය ෙය72 කළා. 

ෙ0 අ³=�ද අවසාන වනෙක7ට lයÄ රාජ� ආයතනවල පEHය 

අ³=�ෙ�  H�0  වා�තා පා�vෙ0!�වට ඉk|පB කර!න වග 

බලා ගැIම ඉතාම වැදගB 3යලා මම  ෙ0 අවස්ථාෙd4 3යනවා  . 
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ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග= කථානායක�මF, "එම වා�තාව 2�ණය කළ ��ය"� 

මම ෙය�ජනා කරn. 

 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
වා�තාව (oණය කළ p]යq �ෙයHග කරන ලr. அறி�ைக அ�சிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered that the Report be printed. 

 
ආංBක අDEෂණ කාරක සභා වා�තා 

 �ைறசா� ேம�பா�ைவ� �� அறி�ைகக	  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS  
ගM ස�V6 සමරwංහ මහතා  (மா� மி� ச6தி( சமரசி9க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ග= කථානායක�මF, �රසර සංව�ධනය සහ ප|සර සහ 
ස්වාභා'ක ස0පB 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාෙd 
සභාප��nය ෙවmෙව! මම  �රසර සංව�ධනය සහ ප|සර සහ 
ස්වාභා'ක ස0පB 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙය72 කරන ලද, “(469 අ�කාරය) වනසBව හා වෘ@ෂලතා 

ආඥාපනත යටෙB Fයමය!” ස0බ!ධෙය! ¬ එ� කාරක 

සභාෙd වා�තාව ඉk|පB කරn.  
 
සභාෙ�සය මත �}ය p]යq �ෙයHග කරන ලr. சபா.ட/தி0 இ1�க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 
 

ගM ෙE.ෙE. >යදාස මහතා (மா� மி� ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 

ග= කථානායක�මF, ත=ණ, Çඩා, කලා සහ උ=මය! 

	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාෙd සභාප��මා ෙවmෙව!, 

ත=ණ, Çඩා, කලා සහ උ=මය! 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කරන ලද, “Çඩාවලට ස0බ!ධ වැරk 
වැළැ@{ෙ0 පනB ෙක/0පත” සහ “1973 අංක 25 දරන Çඩා 

පනත යටෙB Fෙය�ග” ස0බ!ධෙය! ¬ එ� කාරක සභාෙd 
වා�තාව මම ඉk|පB කරn.  

 
සභාෙ�සය මත �}ය p]යq �ෙයHග කරන ලr. சபா.ட/தி0 இ1�க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 
 

ගM |i6 සංජය ෙපෙ�රා මහතා  (மா� மி� Hஜி( ச9ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  

ග= කථානායක�මF, Fෂ්පාදන හා ෙස�වා 	�බඳ ආං¤ක 
අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 කරන ලද, 

 

(i) 2016 හා 2017 ව�ෂ සඳහා ජා�ක ¤pප සභාෙd වා�,ක 
වා�තා; 

(ii) 2014 සහ 2015 ව�ෂ සඳහා ජා�ක ෙම�සත්ර 
මධ�සථ්ානෙ+ වා�,ක වා�තා හා H�0 _කාශන; 

(iii) 2014/2015 ව�ෂය සඳහා කහටගහ �ැෆ�� ලංකා vnට¡ 
� වා�,ක වා�තාව; 

(iv) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙ©ෂ ක�මා!ත ෙදපා�තෙ0!�ෙd 
වා�,ක කා�ය සාධන වා�තාව; 

(v) 2013 ව�ෂය සඳහා ජා�ක ව�වසාය සංව�ධන අ�කා|ෙ+ 
වා�,ක වා�තාව; 

(vi) 2015  ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා ෙ©ෂක�ම සහ ඇඟÄ0 
ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(vii) 2013 ව�ෂය සඳහා කා�nක සංව�ධන මaඩලෙ+ 
වා�,කව වා�තාව; සහ 

(viii) 2014, 2015, 2016 සහ 2017 ව�ෂ සඳහා ලංකා nනරp 
සෑ!¡ස ්vnට¡� වා�,ක වා�තා ස0බ!ධෙය! ¬ එ� 
කාරක සභාෙd වා�තාව මම ඉk|පB කරn.  

 

සභාෙ�සය මත �}ය p]යq �ෙයHග කරන ලr. சபா.ட/தி0 இ1�க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= හ�ෂණ රාජක=ණා ම!w�මා 'l! ඉk|පB 3rමට 

Fයnත වා�තාව ස0බ!ධෙය! 3ව �� ක=ණ@ �ෙබනවා. අද 

kන ආ��ක සංව�ධන 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාව 

'l! සලකා බලන ලද "ජා�ක නෙව�Bපාදන 

Fෙය�ජ�ායතනය" නමැ� පනB ෙක/0පත ස0බ!ධෙය! ¬ 

එ� කාරක සභාෙd වා�තාව ඉk|පB 3rමට ෙන7හැ3  බව 

ද!වා �ෙබනවා. 
 

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
ග= කථානායක�මF, එම කn/ Éස්{මට මාB සහභාH 

³ණා. ජනා�ප�  ෙpක0 කා�යාලෙ+ ෙpක0�මා තම� ෙමම 

පනB ෙක/0පත සකස් කර �ෙබ!ෙ!. ෙමම පනත ජා�ක 

වශෙය! ඉතා වැදගB පනත@. නෙව�Bපාදන ස0බ!ධෙය! 

පනත@ ෙගන ඒම ගැන අෙ© 3l '=�ධතාව@ නැහැ. අ	 ඒකට 
ඉඩ ෙද!න ඕනෑ. ඒ පනB ෙක/0පතට අ	 සංෙශ�ධන 3�පය@ 

ඉk|පB කළා. පළ2ව, ඒ පාලක සභාවට අධ�ාපන අමාත�ාංශෙ+ 

ෙpක0වරයා ෙහ� Fෙය� තය� ඇ�ළB ෙවලා � ෙa නැහැ. 

ඒ Committee එෙ@ අය 	�ගBතා, එෙස� ඇ�ළB 'ය ��� 

3යලා.  ෙදවmව, සංව�ධන උපාය මා�ග සහ ජාත�!තර 

ෙවෙළඳ අමාත�ාංශය පාලක සභාවට ඇ�ළB 'ය ��� 3යලා 

එ� ද@වා �ෙබනවා. න2B එයට අවශ� ෙව!ෙ! වාuජ 

ෙදපා�තෙ0!�ව.න2B අවාසනාවකට වාuජ ෙදපා�තෙ0!�ව 

ගැස� කර �ෙබ!ෙ! |සා¡ බk�4! මැ��මාෙ� ක�මා!ත 

හා වාuජ කට�� අමාත�ාංශය යටෙB. එතෙක7ට, සංව�ධන 

උපාය මා�ග සහ ජාත�!තර ෙව   ෙළඳ අමාත�ාංශය 3යලා 

සඳහ! කෙළ7B  පනතට අවශ� කරන වාuජ ෙදපා�තෙ0!�ව 

ඇ�ළB ව!ෙ! නැහැ. වාuජ ෙදපා�තෙ0!�ව 3යලා සඳහ! 

ක ෙළ7B සංව�ධන උපාය මා�ග සහ ජාත�!තර ෙවෙළඳ 

අමාත�ාංශය ඇ�ළB ව!ෙ! නැහැ.  ෙ0 වාෙ� ගැටÄ රා¤ය@ 

�ෙබන Fසා මම �තනවා, ජා�ක වශෙය! වැදගBකමB 

� ෙබන ෙමම  පනB ෙක/0පත ෙවනB kනයක  සාක±ඡාවට 

ග!න එක තම�  _ාෙය�Hක වශෙය! වැදගB ෙව!ෙ! 3යලා. 

ඒ Fලධා|! එම සංෙශ�ධනවලට එකඟ�. 
    

ගM }ම) ර6නායක මහතා (மா� மி� பிம- ர(நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග= කථානායක�මF, මට point of Order එක@ ම� 

කර!න �ෙබනවා.  

1181 1182 



පා�vෙ0!�ව 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ම!w�මF, ෙ0 ක=� ¾ක සාක±ඡා කරලා, අ	 එය 

පEව ගF2ද?    

 

ගM |�) හ��ෙන6� මහතා (மா� மி� Hனி- ஹ6��ென(தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ග= බ!6ල ණව�ධන ම!w�මා ම� කළ කාරණා 	�බඳව 

අද උෙ� පැව� ආ��ක සංව�ධන කට�� 	�බඳ ආං¤ක 

අ¥@ෂණ කාරක සභාෙd4 අ	 සාක±ඡා කළා. අද එම පනB 

ෙක/0පත 'වාදයට ග!නවාද 3යන එක Gරණය කර ග!න 

ෙව!ෙ! අප ඉk|පB කළ ක=�  ග= අමාත��මා 	�ග!නා 

ආකාරය මත�. ෙම7කද, 'ෙශ�ෂෙය!ම ෙ0 පනත �යාBමක 

කර!න Hයාම 'ශාල ගැටÄව@ ම�ෙවනවා. ජා�ක 

නෙව�Bපාදන Fෙය�ජ�ායතනෙ+ _ධාFයා හැ¾යට පB කරන 

��ගලයා නෙව�Bපාදනයට අදාළ පශ්චාB උපා�ය@ �n 

තැනැBත� ෙව!න ඕනෑ.  රජෙ+ 	�ගB 'ශ්ව'ද�ාලය3! 

ලබාගB නෙව�Bපාදනයට ස0බ!ධ පශ්චාB උපා�ය@ 

�ෙබ!න ඕනෑය 3යලා 3යනවා. න2B ලංකාෙd නෙව�Bපාදන 

පශ්චාB උපා� ෙද!ෙ! නැහැ. එෙහම නැ� ෙකන� පB 

³ෙණ7B ෙම7ක@ද කර!ෙ! 3යන _ශ්නය ම� කළාම, ඒ අය ඒ 

සංෙශ�ධනය 	�ගBතා.  

 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ග= සභානායක�මF, දැ! ඒ වා�තාව ලැ ණා. අවශ� න0 

ෙ0 කට�� අවසානෙ+4 අපට ෙ0 වා�තාව ගැන කථා කර!න 

�µව!.  

 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙ0 වා�තාව ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාෙව! තවම 

අmමත කරලා නැහැ. අද උෙ� 9.30ට ඒ කාරක සභාව Éස් ³ණාම 

3dවාÄ, සංෙශ�ධන වගය@ �ෙබනවා  3යලා. 

 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ආචා�ය බ!6ල ණව�ධන ම!w�මාB ඒ ගැන 3dවා 

ෙ!.  

 

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඔd, සං ෙශ�ධන �ෙබනවා. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අවශ� න0 දැ! ෙ0 ගැන කථා කර!න �µව!. එෙහම 

නැBන0 ෙවනB දවසක සාක±ඡා කර!න �µව!. ඒ ගැන ග= 

සභානායක�මාෙ� අදහස දැන ග!න මා කැමැ��.  

 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ	 අද ෙ0 ගැන 'වාද කරලා, ස0මත 3rම ඉk| kනයකට 

Fයම කර2.  

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ග= කථානායක�මF, සංෙශ�ධන නැ�ව 'වාද කර!න 

බැහැ. 
 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග= ම!w�මF, කාරක සභාෙd වා�තාව ලැy �ෙබනවා.  

 

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ග= කථානායක�මF,  ග= EFp හ«!ෙනB� මැ��මා�, 

අ	� ඉk|පB කර� සාධIය සංෙශ�ධන �ෙබනවා.                          

ඒ සංෙශ�ධනවලට රාජ� Fලධා|! එකඟ�; I�ප� 

ෙදපා�තෙ0!�ෙd Fලධා|! එකඟ�. I�ප� 

ෙදපා�තෙ0!�ෙd Fලධා|! එකඟ වන ආකාරයට පනB 

ෙක/0පත සකස් කරලා එ!න ඕනෑ ෙ!. 

 
ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Then, we will put it off.  

 
ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒ Fසා  අ	 ඒ ගැන සාක±ඡා 3rම ෙවනB දවසකට Fයම 

කර2. 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
සභාව එකඟද? 

 

ගM ම�RවM  (மா� மி� உ48பின�க�) 
 (Hon. Members) 
Aye. 

 

ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ග= කථානායක�මF, අධ�ාපනය සහ මානව ස0පB 

සංව�ධනය 	�බඳ ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය72 

කරන ලද,  

(i)  2014 හා 2015 ව�ෂ සඳහා වෘBGය තා@ෂණ 
'ශව්'ද�ාලෙ+ වා�,ක වා�තා;  

(ii) 2016 ව�ෂය සඳහා කැලuය 'ශව්'ද�ාලෙ+ වා�,ක 
වා�තාව හා H�0; 

(iii) 2016 ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා නැ ෙඟන�ර 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව; 

(iv) 2016 ව�ෂය සඳහා ෙ©රාෙදuය 'ශව්'ද�ාලෙ+ මානව 
ශාස�් සහ සමා¢ය 'ද�ා පශච්ාB උපා� ආයතනෙ+ 
වා�,ක වා�තාව; 

(v) 2016 ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා රජරට 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව හා H�0; 
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(vi) 2016 ව�ෂය සඳහා යාපනය 'ශව්'ද�ාලෙ+ වා�,ක 
වා�තාව; 

(vii) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙස�!ද�ය කලා 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව; 

(viii) 2017 ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා ෙබ��ධ හා පාv 
'ශව්'ද�ාලෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(ix) 2017 ව�ෂය සඳහා කැලuය 'ශව්'ද�ාලෙ+ පාv හා 
ෙබ��ධ අධ�යන පශච්ාB උපා� ආයතනෙ+ වා�,ක 
වා�තාව; 

(x) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙ©රාෙදuය 'ශව්'ද�ාලෙ+ 'ද�ා 
පශච්ාB උපා� ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව හා H�0; 

(xi) 2017 ව�ෂය සඳහා ෛවද� 'ද�ා පශච්ාB උපා� 
ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(xii) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙ©රාෙදuය 'ශව්'ද�ාලෙ+ කෘ, 
'ද�ා පශච්ාB උපා� ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(xiii) 2017 ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා £@Î 'ශව් 'ද�ාලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව හා H�0; 

(xiv) 2017 ව�ෂය සඳහා කැලuය 'ශව්'ද�ාලෙ+ �රා'ද�ා 
පශච්ාB උපා� ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(xv) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙම7ර/ව 'ශව්'ද�ාලෙ+ තා@ෂuක 
ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව හා වා�,ක H�0; 

(xvi) 2017 ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා සබරග2ව 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව හා H�0; 

(xvii) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙක7ළඹ 'ශව්'ද�ාලෙ+ මානව ස0පB 
අ£ව�ධන ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව හා H�0; 

(xviii) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙක7ළඹ 'ශව්'ද�ාලෙ+ ජා�ක 
�සත්කාල හා 'ඥාපන 'ද�ා ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(xix) 2017 ව�ෂය සඳහා =¹ණ 'ශව්'ද�ාලෙ+ වා�,ක 
වා�තාව; 

(xx) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙක7ළඹ 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
ෛජවරසායන, අ�ක ෛජවෙdද හා ෛජවතා@ෂණ 
ආයතනෙ+  වා�,ක වා�තාව; 

(xxi) 2017 ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා 'වෘත 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
පශච්ාB උපා� ඉංÏl භාෂා ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව 
හා H�0; 

(xxii) 2017 ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා අ�Fkග 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව; 

(xxiii) 2017 ව�ෂය සඳහා ^ ලංකා 'වෘත 'ශව්'ද�ාලෙ+ වා�,ක 
වා�තාව; 

(xxiv) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙක7ළඹ 'ශව්'ද�ාලෙ+ ෙ�°ය 
ෛවද� 'ද�ා ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(xxv) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙක7ළඹ 'ශව්'ද�ාලෙ+ කෘ, 
තා@ෂuක හා �ාºය 'ද�ා ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව; 

(xxvi) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙක7ළඹ 'ශව්'ද�ාලෙ+ වා�,ක 
වා�තාව; 

(xxvii) 2017 ව�ෂය සඳහා ඌව ෙවpලසස් 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව; 

(xxviii) 2017 ව�ෂය සඳහා කැලuය 'ශව්'ද�ාලෙ+ වා�,ක 
වා�තාව හා H�0;  

(xxix) 2017 ව�ෂය සඳහා ^  ලංකා රජරට 'ශව්'ද�ාලෙ+ 
වා�,ක වා�තාව හා H�0; සහ  

(xxx) 2017 ව�ෂය සඳහා නැ ෙඟන�ර 'ශව්'ද�ාලෙ+ සව්ාn 
'�ලාන!ද ෙස�!ද�ය ආයතනෙ+ වා�,ක වා�තාව  

ස0බ!ධෙය! ¬ එ� කාරක සභාෙd වා�තාව මම ඉk|පB 

කරn.  
 

සභාෙ�සය මත �}ය p]යq �ෙයHග කරන ලr. சபா�ட�தி	 இ�க க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

  

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= මහාචා�ය�මF, ෙ0 ෙවනෙක7ටB 2016 සහ 2017 

ව�ෂවල H�0 තම� වැ½ෙය! එ!ෙ!. අb ගණෙ! 2018 

ව�ෂයට අදාළ H�0 ෙ0 අ³=�ද අවස! ෙව!න කv! 

ඉk|පB කර!න �යා කර!න ඕනෑ. 

 
ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ග= කථානායක�මF, ෙ0 වන 'ට 2017 ව�ෂයට අදාළ 

H�0 ෙග!වාග!න ලැyම ඇBතටම අ	 ලැ� ජය�හණය@. 

ºට කv! අ³=6 5@ පැරu H�0 පවා ආවා. 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔd, ඒක අ	 ද!නවා. 

 
ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

2017 ව�ෂයට අදාළ H�0 අ	 ෙගනාවා. තව මාස �න 

හතර@ ඇ�ළත 2018 ව�ෂෙ+ H�0 ඉk|පB කර!න ඕනෑ. 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන අවධානය ෙය72 කරලා, 2018 ව�ෂයට අදාළ H�0 

2019 ව�ෂය අවස! ෙව!න කv! ඉk|පB කර!න. 
 

ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ෙහ7ඳ�. 

 
ෙප6ස� 
ம4�க	 
PETITIONS 

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ග= කථානායක�මF, නාBතa½ය, මාර'ල පාර, නෙව�දය 

මාවත, අංක 182 දරන ස්ථානෙ+ පkං� ඒ.එ0.Ð.එස්.�. 

අලහෙක�! මහතා ඇ�µ  එකෙළ7ස් ෙදෙන�ෙග! ලැ � 

ෙපBසම@ මම ඉk|පB කරn. 
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ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ඉ!kක අm=�ධ ෙහ�රB මහතා - [සභා ග�භය �ළ නැත.] 
 
ඉVdප6 කරන ලද ෙප6සම  මහජන ෙප6ස� >?බඳ කාරක 

සභාවට පැවdය p] යq �ෙයHග කරන  ලr. சம#	பி�க	ப�ட ம2ைவ	 ெபா�ம2� 345�3� சா�ட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Petition ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

2019 ඔ@ෙත�බ� 30වැF kන පවBවන ලද පා�vෙ0!� 

කට�� 	�බඳ Éස්{ෙ04 Gරණය කළ ප|k අද kනට Fයnත 

වා�ක 	��= අෙ©@ෂා කරන _ශ්න ෙවනB kනයකට ෙය72 

කරm ලැෙÑ. 
     

ගM }ම) ර6නායක මහතා (மா� மி� பிம- ர(நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග= කථානායක�මF, මම r� _ශ්නය@ ම� කරනවා. 

ඔබ�මාB ද!නවා, ස්වා¥න ෙක7nෂ! සභා 	�බඳව ෙ0 

පා�vෙ0!�වට වග �ම@ �ෙබන බව.  ආabcම ව�වස්ථා 

සභාවට Fෙය� තය! 07ෙදෙන@ පB ෙවනවා.  ඒ ෙක7nෂ! 

සභාවට පB කරන ��ගලය! තම!ෙ� ස්වා¥නBවය සහ 

ච�යාව හ|යාකාරව පවBවාෙගන යෑම අත�වශ� ෙවනවා. 

ෙම7කද, ෙමම ස්වා¥න ෙක7nෂ! සභාවල අb පාbක0 lයpලම 

	�බඳව තF තF ��ගලය! 'l! ඉk|පB කරන ක=� අවශ� 

නැහැ� 3යලා �තන ඉතාම Eµ 6�දා!ත කaඩායම@ ඉ!නවා. 

අ!න ඒ පදනn!ම තම� මම ෙ0 _ශ්නය ම� කර!ෙ!. 

ග= කථානායක�මF, 2018 අංක 34 දරන Office for 

Reparations Act එෙ@ 23වැF වග!�ෙ+ ෙමෙහම �ෙබනවා. 
 

" (1)  The members of the Office for Reparations (for 
 the limited purpose of their functions under this Act) and the 
 officers and servants shall be deemed to be public servants 
 for the purposes of the Penal Code (Chapter 19 ) , the Bribery 
 Act (Chapter 26) and the Evidence Ordinance (Chapter 14 ) . " 
  (2)  The Office for Reparations shall be deemed to be a 
 scheduled institution within the meaning of the Bribery Act 
 (Chapter 26), and the provisions of that Act shall be construed 
             accordingly." 

 

ග= කථානායක�මF, ෙ0 පනතට අmව ඉතා පැහැkv� ෙ0 

ෙක7nසමට පB වන Fලධා|!, ෙක7මසා|ස්ව= රජෙ+ 

ෙස�වකය! ෙලස සැලෙකන බව. ග= කථානායක�මF, දැ! 

සමාජ මාධ�වල ¹වමා= වන _වෘB�ය@ මා ස�ව �ෙබනවා.  

ව�වස්ථාදායක සභාෙව! අmමත කරලා Office for Reparations 

3යන ආයතනයට පB කර� ක�නp රBනÔය බ!6 3යන 

මහBමයා, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මහතාට සහෙය�ගය ෙදනවා 

3යලා _වෘB�ය@ පළ ෙවනවා. ග= කථානායක�මF, 

එ�මාෙ� නම ෙය�ජනා ¬ අවස්ථාෙd4B එ�මා ය03l 

ෙ�ශපාලන ක=ණකට ස0බ!ධව l¾ Fසා ඒ 	�බඳව මම 

ව�වස්ථාදායක සභාෙd 4 _ශ්න කළ බව ඔබ�මා ද!නවා. එ�මා 

ගැන ඊට කv! ය0 	�ගB අදහස@ � ණා. න2B, එ�මා ෙ0 

ෙක7nසමට පB{මට නාම ෙය�ජනා එවා �ෙබන අතෙ� ය03l 

ෙ�ශපාලන කට��වලට ස0බ!ධ ෙවලා l¾යා. මා ඒ බව වා�තා 

කළාට පස්ෙස� එ�මා කැඳවා 'ම�ෙ0 4 එ�මා ය0 සහ�කය@ 

6!නා, ෙ�ශපාලන කට��වලට ස0බ!ධ ෙව!ෙ! නැහැ 

3යලා. ඒ Fසා මම ඔබ�මාෙග! ඉpලා l¾නවා, ෙ0 	�බඳව 

වහාම පr@ෂණය@ කර!න 3යලා. එම _වෘB�ය වා�තා කරන 

'�යට ෙපෙනනවා, එ�මා I� r� lයpල උpලංඝනය කර 

�ෙබන බව. ඒ Fසා I� ම¿! කට�� කර!න. එතෙක7ට 

3ය�ද ද!ෙ! නැහැ, රණ '=ෙව�ට ෙම7ක@ ෙහ� කරනවා 

3යලා. න2B, ෙමතැන �ෙබ!ෙ! එෙහම ෙදය@ ෙන7ෙව�.  

ග= කථානායක�මF, ෙ0 පා�vෙ0!� සභා ග�භෙ+ 4 

n|ස් �b ගහ� අයටB 3lම ද×වම@ ලැ ෙa නැහැ. Mikes 

කඩ� අය එක =	යල@වB ෙගවලා නැහැ, ග= 

කථානායක�මF. අද පාසp ද=ෙව� ''ස්ව�ණවා�Fෙ+'' 

'කාශනය වන "නා½ය" 3යන වැඩසටහනට ඇ'pලා ඒ ගැන 

අහනවා, "ෙම7නවාද කර!ෙ!?" 3යලා.  

ග= කථානායක�මF, ව�වස්ථාදායක සභාෙd සාමා කය! 

'�යට අපට හෑpÄ ෙව!නB බැහැ. ඒ Fසා මම ඒ ගැන _ශ්න 

කළා. ඔබ�මා එ�මා කැඳවලා අවවාද කළා. හැබැ�, එම අවවාද 

	�ෙන7ෙගන එ�මා වැඩ කරනවා. ග= කථානායක�මF, එ�මා 

සහෙය�ගය ෙදන අෙ©@ෂකයා 	�බඳව ෙන7ෙව� ෙ0 _ශ්නය. 

ෙ0 කරන වැෙඩ! ෙව!ෙ! ස්වා¥න ෙක7nෂ! 'ෙඩ�ස�' 3rම 

සඳහා අවශ� කරන ත�කය ශ@�මB 3rම. ඒ Fසා 

ඔබ�මාෙග! ෙ0 ස0බ!ධව මා ඉතාම ඉ@ම! 	යවර@ 

බලාෙප7ෙර7B� වනවා. එ�මා ෙ�ශපාලන  අෙ©@ෂකෙය�ට 

සහෙය�ගය ලබා ෙදනවා 3යන ඒ _වෘB� වා�තාව අවශ� න0 

මම ෙpක0 කා�යාලයට ලබා ෙද!න0.  මම �තනවා, 

ඔබ�මාටB එය ෙස7යා ග!න �µව! 3යලා.  

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබ7ෙහ7ම ස්���, ග= ම!w�මF.  

ඔබ�මා සඳහ! කළ කාරණය ගැන අද උෙ� �ප ෙදෙන@ 

අප දැmවB කළා. මටB ෙ0 අවස්ථාෙd 4 ඒ ක=ණ මත@ 

ෙවනවා.  එම _ශ්නය ම� කර� ෙවලාෙd අ	 එ�මාට ඒ ගැන 

'ෙශ�ෂෙය! සඳහ! කළා. මම ෙ0 ගැන  ව�වස්ථා සභාෙd 

අවධානය ෙය72 කරලා අවශ� 	යවර ග!න0.  

ග= ම!w�මF, n|ස් �b ගැ�ම ස0බ!ධෙය! ඔබ�මා 

සඳහ! කළා. ඒ 	�බඳ ක=� ෙප7tlය 'l! I�ප� ෙවත 

යවා �ෙබනවා. එතැF! තම� Gරණය ග!ෙ!. මට ඒ 

ස0බ!ධෙය! කට�� කර!න බැහැ. I�ප� ඒ ගැන 

�යාදාමය@ ග!නවා 3යලා අපට ද!වා �ෙබනවා. 
  

ගM }ම) ර6නායක මහතා (மா� மி� பிம- ர(நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග= කථානායක�මF, I�ප��මාට අදාළ වැඩ කරන එක 

ෙවනම එක@. න2B ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd ග= Fෙය�ජ� 

කථානායක�මා F�ෙ�ශ කර� වැරkක=ව! 54 ෙදෙන@ 

ඉ!නවා. ඒකට අදාළව පා�vෙ0!�වට ගත හැ3 G!6 

�ෙබනවා. පා�vෙ0!�ෙd ෙ0 ෙවmෙව! ගත හැ3 I� 

ෙක7ටස@ �ෙබනවා. ඒවා �යාBමක ෙවලාB නැහැ.  
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ ක=� ආචාර ධ�ම සහ වර_සාද 	�බඳ කාරක සභාවට 

ඉk|පB කරලා-[බාධා 3rම@] ඒ ස0බ!ධෙය! එ�මා පැහැkv 

කර�. ෙහ7ඳ�, මට ඔබ�මා 3යන එක  ෙBෙරනවා. 
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ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග= කථානායක�මF, මාB එයට එකඟ ෙවනවා. 

පා�vෙ0!�ව �ළ ය0 l��ය@ ඇ� ³ණා, ඒක අ	 ඔ@ෙක7ම 

දැ@කා. ඒ ��ගලය! 54 ෙදනා ස0බ!ධෙය! ය0 3l 	යවර@ 

ඉ@මනටම ග!න ඕනෑ. එෙහම කෙළ� නැBන0 ජනතා 'ශ්වාසය 

නැ� ෙවනවා. ෙ0 පා�vෙ0!�ව ඇ�ෙළ�ම ය0 l��ය@ ඇ� 

³ණා. ඒක lයÄෙදනාම දැ@කා. දaඩ I� සං�හෙ+ I� 

උpලංඝනය ³ණා. ඇBත වශෙය!ම ඒ ස0බ!ධෙය! 	යවර@ 

ග!ෙ! නැ� එක, - 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
මම නැවතB ආචාර ධ�ම සහ වර_සාද 	�බඳ කn/ෙd  

අවධානය ෙ0 	�බඳව ෙය72 කර!න0. දැ! �ප 'ට@ම මම 

ෙ0 ගැන 3යලා �ෙබනවා.  ඒ ස0බ!ධෙය! ක=� ඉk|පB 

3rම ගැන ෙබ7ෙහ7ම ස්���. ඒ වාෙ�ම, ෙප7tlය ෙවනB 

ක=� 	�බඳව කට�� කර�. 

 
ගM    අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ග= කථානායක�මF, [බාධා 3rම@]  

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ග= කථානායක�මF, ආabcම ව�වස්ථා සභාෙව! තම� 

kp=@, ඩයස් Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption� Director General හැ¾යට පB කෙළ�. 

එ�nයෙ� _කාශය@ සමාජ මාධ� ජාලවල යනවා. 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ  ගැනB අ	 ෙහ7යලා බලනවා.   

 
ගM |�) හ��ෙන6� මහතා (மா� மி� Hனி- ஹ6��ென(தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ග= කථානායක�මF, මට කාරණා ෙදක@  ම� කර!න 

�ෙයනවා. දැ! ෙ0 කාරණාවට අදාළව ගBෙත7B,- [බාධා 

3rම@] දැ! එ�nය අස් ෙවලා, ග= ම!w�මF. 

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
�ට� Director General පB කෙළ� ත2!නා!ෙස�ලා. එ�nය 

රාජකා| කළ කාලය �ළ - [බාධා 3rම@]  

  
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
නැහැ, ඒ සභාෙව! ෙන7ෙව� එ�nය  පB කෙළ�. ආabcම 

ව�වස්ථා සභාෙව! ෙන7ෙව� එ�nය පB කෙළ�.  ඒ පB 3rම 

කෙළ� ජනා�ප��මා.  ඒ Fසා ඒක මෙ� ඇඟට දම!න එපා. 

ග= EFp හ«!ෙනB� මැ��මා කථා කර!න.  

ගM |�) හ��ෙන6� මහතා (மா� மி� Hனி- ஹ6��ென(தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ග= කථානායක�මF, පා�vෙ0!�ෙd4 n|ස්�b ගහ� 

_ශ්නය I�ප��මාට ෙය72 කළා 3යලා ඔබ�මා 3dවා. ' ත 

ෙහ�රB ම!`�මාට පහර 4� එකටB I�ප��මාෙග! 

උපෙ�ශය@ එ!න ඕනෑද  ග= කථානායක�මF? 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙප7tlය� ඒ 'ස්තර  යවා �ෙබ!ෙ!.  එය ෙප7tlෙ+ 

�යාදාමය@.  මම ෙන7ෙව� ඒ ක=� යැdෙd.   

  
ගM |�) හ��ෙන6� මහතා (மா� மி� Hனி- ஹ6��ென(தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මම ම� කරන කාරණය -  [බාධා 3rම@]  

 
ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ග= කථානායක�මF, දැ! EFp හ«!ෙනB� 

ම!w�මාB, Áමp රBනායක ම!w�මාB ම� කර� කාරණයම 

තම� මාB 3ය!ෙ!. ඒ l��ය අ	 අBදැකලා අ³=�ද@ 

ෙවනවා. ෙ0 රෙ� පා�vෙ0!�  _ජාත!�වාදය උpලංඝනය 

කරලා, 'නාශ කරලා, ෙ0 රෙ� ජනතාවෙ� ස0Æ�ණ අ_සාදයට 

පB ¬,  ලංකාෙd කµ පැpලම@ ඇ� ¬ l��ය තම� 

පා�vෙ0!�ෙd ඒ ඇ� ¬ l��ය. ඒ Fසා ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd 

l¾න lයÄෙදනාම එයට එකඟ 'ය ���.  n! ඉk|යට ෙමවැF 

ෙ�වp ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd l6 ෙන7'ය �� න0,   වැරk කර� 

ඒ lයÄෙදනාටම අFවා�යෙය! ද×ව0 ලබා kය �� බවට අ	 

ෙ0 අවස්ථාෙd 4 පා�vෙ0!�ෙd  ෙය�ජනාව@ ස0මත කර 

ග!න ඕනෑ. I�ප��මාෙ� වා�තාව ෙවනම එක@. 

පා�vෙ0!�ෙd ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මාෙ� 

ßvකBවෙය! ��ව පැවැ�  කn/ෙd වා�තාෙd �ෙබන 

F�ෙ�ශ  �යාBමක කර!ෙ! නැBෙB ඇ� ග= 

කථානායක�මF? ෙ0ක 'ශාල _ශ්නය@. ඒ Fසා ඔබ�මා ඒ 

ගැන Gරණය@ අපට ලබා ෙද!න. 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එම කn/ෙd සභාප��මා හැ¾යට ග= Fෙය�ජ� 

කථානායක�මා කට�� කළා. එ�මා ඒ ස0බ!ධෙය! 

අවධානය ෙය72 කරලා 	යවර ගI'.  

 
ගM    අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග= කථානායක�මF, ඒ kන 52ක කාලය �ළ අවස්ථා 

3�පයක 4ම ෙ0 පා�vෙ0!�ව ඇ�ෙළ� ¬ l6{0වල  අපරාධ 

වග �ම@, සාපරා¥ වග �ම@, criminal liability එක@ 

�ෙබනවා. අෙන@ පැBෙත! වර_සාද කඩ{0 �ෙබනවා. ඒ 

එකම l6{0 මාලාව �ළ �ෙබන අපරාධ වග �ම ගැන තම� 

ෙප7tlය පr@ෂණ කරලා I�ප�ට ක=� ෙය72 කර 

�ෙබ!ෙ!. අෙන@ අතට කpපනා කළාම, ෙ0 තර0 ජා�ක 

වැදගBකම@ ස�ත කාරණය@ 	�බඳව Gරණ ගැIමට ඉ@ම! 

ෙන7{ම ගැන I�ප� ෙදපා�තෙ0!�ව පැBෙBB _මාදය@ 

�ෙබනවා. ෙමය ඒ අය _2ඛතාව@ kය �� කාරණය@.  
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පා�vෙ0!�ව 

අෙන@ අතට, පා�vෙ0!�ව වශෙය! ගBතාම, ඒ 

අවස්ථාෙd ඔබ�මා ඉතාම {ෙර�දාර '�යට සහ වග �ම3! 

��ව �යා කළා. ඒ අවස්ථාෙd ඔබ�මා රට ගලවා ගBතා.  ග= 

කථානායක�මF, ඒ  kන 52ට අදාළ ඒ l��යට ස0බ!ධ ¬ 

3lම ම!wවරෙය� 	�බඳව  3l6 �යා මා�ගය@ ෙගන නැහැ. 

ඔබ�මාෙ� අEෙ! වා½ ෙවලා, mikes කඩා දමලා, පහර 4ලා, 

ඔබ�මාට පහර 4ලා, �/වv! ගහලා, ෙප7vස් Fලධා|!ෙ� 

කණට ගහලා ඒ lයpල කර� 3l ෙකෙන�ට Fශ්�තව 

දaඩනය@ නැහැ. මාB ආචාර ධ�ම සහ වර_සාද 	�බඳ කාරක 

සභාෙd සාමා කෙය@. ඒ කාරණයට අදාළ  	යවර ග!න ඕනෑය 

3යලා අ	 අවස්ථා 3�පයක 4 සාක±ඡා කළා. න2B, ඒ කාරණය 

ස0බ!ධෙය! _2ඛතාව@ නැහැ 3යලා මට ෙපෙනනවා. ෙ0ක 

ඉතාම නරක තBBවය@, ග= කථානායක�මF.  

''ස්ව�ණවා�Fෙ+'' වැඩසටහන@ �ෙබනවා, "නා½ය" 

3යලා. එම වැඩසටහෙ! 4 ළම� _ශ්න අහනවා. ඒ ළම� 

ෙබ7ෙහ7ම අවංකව  ප@ෂ, පාට නැ�ව  _ශ්න  අහනවා.  "ෙම±චර 

වරද@ ෙවලා, ෙ0 වැරk කළ අය TV එෙක! දැකලා �Áය4B,  

ෙ0 තර0 සා@, �Áය4B උසා'ෙය! ෙ0 අයට ද×ව0 4ලා 

නැBෙB ඇ�? පා�vෙ0!�ෙව! ද×ව0 4ලා නැBෙB ඇ�?" 

3යලා ඒ ළම� අහනවා. අපට ෙ0වාට  උBතර ෙද!න බැහැ, ග= 

කථානායක�මF. ෙ0 ළම� අහ!ෙ! ඇBත _ශ්න; සත� _ශ්න. 

ෙ0 _ශ්නවලට අ	 උBතර 6!ෙ! නැBන0, ෙ0 

පා�vෙ0!�ෙd �ෙබන වලංභාවය, ෙග�රවය තවB පහළට 

යනවා. ඒ Fසා මම 3ය!ෙ!, ෙ0 කාරණය 	�බඳ _2ඛතාව@ 

4ලා කට�� කර!න ඕනෑ 3යලා�. 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ඇම��මF, ෙ0 ගැන කථා 3rම 	�බඳව ඔබ�මාට 

ස්��ව!ත වනවා. ෙ0 ස0බ!ධෙය! එම කn/ෙd 

සභාප��මාට කථා කරලා අවශ� 	යවර ග!න0. [බාධා 3rම@] 

ෙප7¡ඩ@ ඉ!න, අවස්ථාව ෙද!න0. 
 

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ග= කථානායක�මF, ෙ0 _ශ්න  	�බඳව ලබන 16 වැF දා 

රෙ� මහජනයා G!6ව@ ෙද�. [බාධා 3r0] හ|ද? ඒ G!6ව 

lයÄෙදනාටම 	�ග!න ෙව�. ත2!නා!ෙස� රාජකා| කළ 

ආකාරය හ|ද, පා�vෙ0!�ව කට�� කළ ආකාරය හ|ද,  

පා�vෙ0!�ව කp දම� එක හ|ද 3යන කාරණා ස0බ!ධෙය!  

ලබන 16 වැF දා මහජනයා G!6ව@ ෙද�. ඒ G!6ෙව! බලා 

ග!න �µව!  ක³ද හ| 3යලා. 

 
ගM |�) හ��ෙන6� මහතා (மா� மி� Hனி- ஹ6��ென(தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ග= කථානායක�මF, ºට කv!, පා�vෙ0!�ව Éස් ¬ 

අවස්ථාවක4 ග= අ�áන රණ�ංග ඇම��මාB ෙ0 කාරණය ම� 

කළා. ^ ලංකා �ක� ආයතනය 	�බඳව ග= 'ගණකා�ප��මා 

'ෙශ�ෂ ෙව�හා|ක 'ගණන වා�තාව@ ඉk|පB කළා. එම වා�තාව 

එදා 10.15ට පමණ තම� පා�vෙ0!�වට එවා � ෙa. ග= 

කථානායක�මF, අද පා�vෙ0!�ෙd සභාගත 3rම සඳහා, 

COPE එෙ@ අෙ© ෙpක0 කා�යාලය ම¿! එම වා�තාව 

ඔබ�මාෙ� කා�යාලයට ෙය72 කර � ණා. ඒ වා�තාව 

පා�vෙ0!�ෙd සභාගත ³ණාද 3යලා මම දැනග!න කැමැ��.  

ඒ වා�තාව ඉk|පB ³ෙa නැහැ  ග= කථානායක�මF.  ඒක 

'ෙශ�ෂ 'ගණන වා�තාව@. එම වා�තාව අද kනය �ළ 

පා�vෙ0!�වට ඉk|පB කර!න 3යලා මම ඔබ�මාෙ� 'ෙශ�ෂ 

අවධානය ෙය72 කරවනවා.   
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ම!w�මF, එම වා�තාව තවම පා�vෙ0!�වට ලැÁලා 

නැහැ.  
 

ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
ග= කථානායක�මF, පEHය කාලෙ+ පා�vෙ0!�ෙd ඇ� 

¬ l�� 	�බඳව ඔබ�මා සාධාරණ පr@ෂණය@ කර� 3යන 

'ශ්වාසය අප �ළ �ෙබනවා. මහජන 2දp නාස්� කරලා 

පා�vෙ0!�ව Éස්ෙවලා, ඇම�වරය�ෙග! _ශ්නය@ ඇ¹වාම 

අදාළ ඇම��මා  උBතර ෙද!ෙ! නැහැ. අද ³ණB එෙහම�. ඒ 

Fසා මහජන Fෙය� තය!ට ෙ0 පා�vෙ0!�ව 	�බඳව  

'ශ්වාසය@ නැහැ; මහ ජනතාවටB  නැහැ. ඒ kන 52 ආabව 

පැව� කාලෙ+ පා�vෙ0!�වට අ	 ආ�ධ ෙගනාෙd නැහැ. ග= 

කථානායක�මF, ඒ ෙ�වp 3යන පා�ශ්වය තම� ආ�ධ 

ෙගනැpලා - 	�ය@ ෙගනැpලා -  ඔබ�මාෙ� �/ව ළඟ �යා 

ෙගන ෙමතැන ඒ '�ෙ+ බරපතළ l�� ඇ� කෙළ�.  

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ඒ කn/ෙd වා�තාව අmව කට�� කර2, ග= 

ම!`�මF.    

 
ගM    අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග= කථානායක�මF, ගාn� ෙල7�ෙ� ම!w�මා ෙ0 
පා�vෙ0!�ෙd ඉ!න ෙජ�ෂඨ්තම ම!wවරෙය@. එ�මා 
3ය!ෙ!, kන 52 ආabව පැව� කාලෙ+ පා�vෙ0!�ෙd ඇ� 
¬ l6{0 මාලාව 16වන දා ජනා�ප�වරණෙ+4 'Fශ්චයට 
ල@ෙවන බව�.   n|ස් �b ගහ� එක හ|ද, �/ ෙප7ෙළ7ෙd ගහ� 
එක හ|ද, බ�බලෙය! ගහ� එක හ|ද, ඔබ�මාෙ� �/ෙd වා½ 
ෙවලා ඒ �/ව කඩා දම� එක හ|ද, mikes කඩා දම� එක හ|ද 
3යලා ෙ! _ශ්නය  අහ!ෙ!?  එෙහම න0, ෙද!න �ෙබන 
Gරණය ෙම7ක@ද 3යලා ඉතාම පැහැkv�. ෙම7කද, ෙ0 රෙ� 
3lම ෙකෙන@ ඒ �යාව 16වන දාට අmමත කර!ෙ! නැහැ. 
ෙ0 රෙ� 3lම ෙකෙන@ ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd එදා ඒ අය 
හැl=� ආකාරය අmමත කර!ෙ! නැහැ. ග= ම!w�මF, 
ඔබ�මාෙ� කaඩායෙ0 ම!w�ම!ලා හැl=� '�ය තම� 
ෙ0 රෙ� ජනතාව අmමත කර!න ඕනෑ 3යලා ඔබ�මා �තනවා 
න0, මම ෙ0 රෙ� ජනතාවටB, ග= කථානායක�මF 
ඔබ�මාටB 3ය!ෙ!, ෙ0 ෙවලාෙd   ඒ ෙත�රා ගැIම කර!න 
ඉතා පහE� 3යලා�.   ග= ම!w�මF, ඔබ�මාෙ� කaඩායම 
Fෙය�ජනය කර!ෙ! n|ස් �b ගහන,  �/ ෙප7ෙළ7ෙd ගහන, 
බ�බලෙය! පහර ෙදන කaඩායම.  

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ඇම��මF, අපට ෙ0 ගැන 'වාදය@ අවශ�  නැහැ.  

1191 1192 

[ග=  අ B ¼. ෙපෙ�රා  මහතා] 
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ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ග= කථානායක�මF, - [බාධා 3rම@] 

 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ගාn� ෙල7�ෙ� මැ��මF, ඒ කාරණය අ	 ෙමතැF! 

අවස! කර2. ඔබ�මාෙ� අදහස ඉk|පB කළා ෙ!.   

ග= EFp හ«!ෙනB� ම!w�මF, ඔබ�මා සඳහ! කළ ඒ 

වා�තාව අද kන ඉk|පB කර �ෙබනවා. 2019 2දp ව�ෂය සඳහා 

'ගණකා�ප�වරයාෙ� වා�තාෙd අටවැF කාaඩෙ+ I ෙක7ටස 

සහ දසවැF කාaඩෙ+ XII ෙක7ටස ෙලස ඇ�ළB { �ෙබ!ෙ! 

එය තම�.   

 
ගM }ම) ර6නායක මහතා (மா� மி� பிம- ர(நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග= කථානායක�මF, මට කාරණය@ 3ය!න �ෙබනවා.   

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔd, 3ය!න ග= Áමp රBනායක ම!w�මF. 

    
ගM }ම) ර6නායක මහතා (மா� மி� பிம- ர(நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග= කථානායක�මF. පEHය පා�vෙ0!� Éස්{0 

ස�ෙ+4B ෙ0 කාරණය මම ඔබ�මාට 3dවා. n|ස් �b _හාරය 

සහ ම!wව=!ට පහර 4ම ස0බ!ධ කට�Bතට ෙච�දනා ලබ� 

ම!wව=!ෙග! සමහර අය සභාප� නාම ෙpඛනෙ+ ඉ!නවා 

3යලා මම 3dවා. ඔබ�මා 3dවා, එයට ස0බ!ධ එක 

��ගලෙය@ ඔබ�මා ඉවB කළා 3යලා. ඒ  ගැන ඔබ�මාට 

ස්��ව!ත ෙවනවා. මා ඔබ�මාෙ� ෙpක0�මාට ලබා 6!නා,- 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක හ0බ ³ණා, ග= ම!w�මF. 

     
ගM }ම) ර6නායක මහතා (மா� மி� பிம- ர(நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
එෙහම න0, ඒ ස0බ!ධෙය! කට�� කර!න 3යලා මම 

ඔබ�මාෙග! ඉpලා l¾නවා. ග= කථානායක�මF, වැÉ�දට 

Fl ද×වම ෙන7ලැ ණාම ඒක ෙබ� ෙවනවා; ඒක cමය ෙවනවා. 

ඊට පස්ෙස� වැÉ�දට '=�ධව කථා කරන එ@ෙකනා ෙම�ඩයා 

ෙවනවා. එම Fසා මම ඔබ�මාෙග! ඉpලා l¾නවා, ක=ණාකර 

ඒ ස0බ!ධෙය! අවශ� කට�� කර!න 3යලා. අපට ල~ජ�, 

එවැF ��ගලය! සමඟ ßලාසනෙ+ ඉ!න. මම දැ@කා, Hය 

ස�ෙ+ 'කාශනය ¬ "නා½ය" 3යන වැඩසටහෙ!4 �ට� 

Fෙය�ජ� කථානායකවරය� වන ච!kම {ර@ෙක7½ 

මැ��මාෙග! �ඩා kයuය@ _ශ්න අහ� ආකාරය. ඒ kයuය 

ඇ¹වා, "ඔබ�මා �ට� Fෙය�ජ� කථානායක�ෙම@, 

ඔබ�ම!ලාට I� නැ�ද, ස0_දායය! නැ�ද, ඉතාම නරක 

'�යට හැl=� අයට '=�ධව කට�� කර!න?" 3යලා. ෙ0 

කාරණය සරල නැහැ, ග= කථානායක�මF. අ³=6 18, 19, 20 

3යන වයස් ම�ට0වල ද=ව!ෙ� අධ�ාBමයට ෙ0 ෙ�වp 

H�pලා �ෙබ!ෙ!. ක=ණාකර අපටවB FවැÉk ෙව!න 

 ඔබ�මා ෙ0 Fෙය�ග අරෙගන, ද×ව0 �යාBමක කර!න. 

 

පන6 ෙක<�ප6 >?ගැ�tම 
சம��பி�க�ப)ட ச)ட5ல&க	 

BILLS PRESENTED 
 

 ඇෙටH�� බලපI (සංෙශHධන) පන6 ෙක<�පත அ!ேறாணி� த�*வ� (தி��த�) ச�ட�ல�  
POWERS OF ATTORNEY (AMENDMENT) BILL 

 

"(122 වන අ�කාරය ¬) ඇෙට��F බලප� ආඥාපනත සංෙශ�ධනය 

3rම සඳහා ¬ පනB ෙක/0පත3.  

      

 (අමාත� මaඩලෙ+ අmම�ය ද!වා �ෙÑ.)" 

 

>?ග�වන ලPෙP අභ2�තර හා ස්වෙPශ කටp] සහ පළා6 
සභා හා පළා6 පාලන අමාත2]මා ෙවnවට ගM ගය�ත 
කMණා�ලක මහතා !w�. 

2019 ෙදසැ�බ� 03 වන අඟහMවාදා ෙද වන වර Wය!ය p]යq 
ද, එය (oණය කළ p]යq ද, අදාළ ආංBක අDEෂණ කාරක 
සභාවට ෙය�( කළ p]යq ද �ෙයHග කරන ලr.  

 உ�ளக, உ�நா�ட9வ0க�, மாகாண சைபக� ம�� உ�;ரா�சி அைம�சாி< சா#பாக மா+=மி3 கய>த க1ணாதில�க அவ#களா0 சம#	பி�க	ப�ட�. 2019  "ச�ப# 03, ெச%வா&�கிழைம இர+டா� ,ைற மதி	பிட	பட ேவ+�ெமன5� அ�சிட	பட ேவ+�ெமன5� உாிய �ைறசா# ேமபா#ைவ� 345�3 ஆ�	ப�/த	பட ேவ+�ெமன5� க�டைளயிட	ப�ட�. 
 

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the 
Minister of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and 
Local Government; to be read a Second time upon Tuesday, 03rd 
December, 2019 and to be printed; and to be referred to the relevant 
Sectoral Oversight Committee.  

 
 

 

 

පා�Qෙ��]ෙ  aස්t� 
பாரா6ம�ற அம�" 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 

 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of 
the Parliament, the hours of Sittings of Parliament on this day shall 
be 10.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 6.30 p.m. At 1.30 p.m., 
Standing Order 8(5) of the Parliament shall operate. At 6.30 p.m., 
Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question put." 

 

3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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II 

 
 
 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 
p.m. on Tuesday, 03rd December, 2019." 

 

3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

 

 

ෙපOPගQක ම�R�ෙ& පන6 ෙක<�ප6 
தனி உ��பின� ச)ட5ல&க	 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
 

=�ෙක�ළ බ= (සංෙශHධන) පන6 ෙක<�පත +ைகயிைல வாி (தி��த�) ச�ட�ல�  
TOBACCO TAX (AMENDMENT) BILL 

 

ගM (ආචා�ය) !ජයදාස රාජපEෂ මහතා  (மா� மி� (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபM) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ග= කථානායක�මF, මා පහත සඳහ! ෙය�ජනාව ඉk|පB 

කරනවා: 

"1999 අංක 08 දරන 60ෙක7ළ බ6 පනත සංෙශ�ධනය 3rම සඳහා ¬ 

පනB ෙක/0පත ඉk|පB 3rමට අවසර kය ��ය." 
 

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

 
!w� ස්�ර කරන ලr. ஆேமாதி/தா#. 
Seconded. 

 
3ශ්නය !මසන ලV� සභා ස�මත !ය. 
පන6 ෙක<�පත ඊට අn�ලව පළ(වන වර Wයවන ලV�, එය 

(oණය WXමට �ෙයHග කරන ලr.  
 

වා�තා WXම සඳහා 52 (6) වන ස්ථාවර �ෙයHගය යටෙ6 පන6 
ෙක<�පත ෙසOඛ2, ෙපHෂණ හා ෙP�ය ෛවද2 අමාත2]මා ෙවත 
පවරන ලr. 

 வினா வி��க	ப��, ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. இத<ப", ச�ட�ல� ,த<,ைற மதி	பிட	ப��, அ�சிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�.  ச�ட�ல� நிைல�க�டைள இல. 52(6)இ<ப" �காதார�, ேபாசைண ம��� �ேதச ம���வ அைம�ச��� அறி�ைக ெச&ய	ப�தகாக� சா�ட	ப�ட�. 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine for report. 

පළා6 සභා මැ�වරණ (සංෙශHධන) පන6 
ෙක<�පත மாகாணசைப ேத,த�க� (தி��த�) ச�ட�ல�  

PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 

 
 

ගM එ�.ඒ. |ම��ර� මහතා (மா� மி� எ�.ஏ. Hம6திர�) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I move, 
 

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Provincial 
Councils Elections Act, No. 2 of 1988." 
 

ගM කt�Vර� ෙකH�ස්වර� මහතා (மா� மி� கO6திர� ேகாPEவர�) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

 

!w� ස්�ර කරන ලr. ஆேமாதி/தா#. 
Seconded. 

 
3ශ්නය !මසන ලV� සභා ස�මත !ය. 
පන6 ෙක<�පත ඊට අn�ලව පළ(වන වර Wයවන ලV�, එය 

(oණය WXමට �ෙයHග කරන ලr.  
 

වා�තා WXම සඳහා 52 (6) වන ස්ථාවර �ෙයHගය යටෙ6 පන6 
ෙක<�පත අභ2�තර හා ස්වෙPශ කටp] සහ පළා6 සභා හා 
පළා6 පාලන අමාත2]මා ෙවත පවරන ලr. 

 வினா வி�க�ப��, ஏ��ெகா�ள�ப�ட�. இத�ப , ச�ட!ல# $த�$ைற மதி�பிட�ப��, அ(சிட� பட க�டைளயிட�ப�ட�.  ச�ட!ல# நிைலக�டைள இல. 52(6) இ�ப  உ�ளக, உ�நா�ட+வ	க�, மாகாணசைபக� ம��# உ�-ரா�சி அைம(ச�/ அறிைக ெச0ய�ப�த�காக( சா�ட�ப�ட�. 
  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and 
Local Government for report. 

 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

_ධාන වැඩ කට��. අද kන න�ාය ප�ෙ+ 'ෂය අංක 1 lට 4 

ද@වා. 1වන ෙය�ජනාව අද kන සාක±ඡාවට ග!ෙ! නැහැ. 

Items 3 and 4, the Sectoral Oversight Committee has not 

approved yet. සභාෙd අවසරය ඇ�ව අපට ඕනෑ න0 අද ඒවා 

'වාද කර!න �µව!.   
 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, we can, Sir. 

 

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ග= කථානායක�මF, ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාවල 

වා�තා ලැÁලා නැහැ 3යලා ඔබ�මා 3යනවා. ෙ0 

පා�vෙ0!�ෙd දැ! ඔබ�ම!ලා කථා කර!ෙ! Fෙර�æ 
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_ජාත!�වාදය සඳහා වන cමෙdදය ගැන ෙ!. ඉ�! 

cමෙdදයට අmව කට�� කරනවා න0, අද එම ෙය�ජනාව කp 

දමලා අF@ දවෙස� 'වාදයට ග!න �µව!. ෙම7ක@ද  හklය?  

 
ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ග= කථානායක�මF, ඇBත වශෙය!ම ෙ0ක බරපතළ 

_ශ්නය@. අද ඉk|පB කර!ෙ! Çඩා පනත යටෙB ¬ Fෙය�ග 

�පය@. අ	 Çඩාවට ස0බ!ධ පනB ෙක/0පත�B ඉk|පB 

කළා. ඒ, Çඩාෙව! Âෂණය අ�! කර!න�. ග= 

කථානායක�මF, මම ෙ0 3යන කාරණා  ස0බ!ධෙය! 

ෙප7¡ඩ@ අවධානය ෙය72 කර!න. ෙ0 පා�vෙ0!�ව ඇ� ෙළ�, 

ç6කාරය!ට සහෙය�ගය ෙදන ''ෙ�ම@'' �ෙබනවා.   ඒ පනB 

ෙක/0පත Çඩාෙව! ç6ව අ�! කර!න අ	 කළ වැඩ@. ග= 

කථානායක�මF, Sectoral Oversight Committee එෙ@4 ඒ 

පනB ෙක/0පත පාස ් ³ණා. හැබැ�, අද පා�vෙ0!�වට 

ඉk|පB කර  �ෙබ!ෙ! Fෙය�ග ¾ක@. එදා ඒ කn/ෙd 

Quorum එක � ෙa නැහැ. ඒක හ|. අ	 පනB ෙක/0පත@ 

සකස් කරලා,  ද×ව0 කර!න �µව! වැරk ¾ක එයට ඇ�ළB 

කරලා, I�ප� ෙදපා�තෙ0!�ෙව! මාස ගණනාව@ මහ!l 

ෙවලා හද� පනB ෙක/0පත@ ඒක; ෙමෙත@ පා�vෙ0!�ෙd 

ක³=B කර� නැ� එක@. ඒ පනB ෙක/0ප�! කර!ෙ! 

Â,තය!ට ද×ව0 3rම. Çඩාෙව! වංචාව, Âෂණය අ�! 

කර!න පනත@ ෙ�නෙක7ට ඒකට '=�ධව පා�vෙ0!�ව 

ඇ�ෙළB ''ෙ�ම@'' �ෙයනවාය 3යන එක පැහැkvව මම 

3ය!න ඕනෑ. Quorum එක � ෙa නැ� Sectoral Oversight 

Committee එකට ඉk|පB කළ Fෙය�ග පා�vෙ0!�වට 

ඉk|පB කරලා, Quorum එක � � Sectoral Oversight 

Committee එකට ඉk|පB කළ පනB ෙක/0පත 

පා�vෙ0!�වට ඉk|පB ෙවලා නැහැ. ෙම7ක@ද ෙ0 කර!න 

හද!ෙ!? ෙ0 කර!ෙ! _මාද 3rම; කp ඇ4ම; කp මැrම; 

16වන දාට පස්ෙස� ෙ0වා ඉk|පB කර!න කට�� 3rම. ෙ0 

��! ෙපෙන!ෙ! ක³= ෙහ� ෙහ7ෙර@ ආර@ෂා කර!න කාට 

ෙහ� ³වමනාව@ �ෙබන බව�. ෙමතැන ෙවන 3l ෙදය@ නැහැ. 

ග= කථානායක�මF, COPE එක පැහැkvව ෙ0 ක=� 

3යනවා; ICC එෙක! එ¬ v�ම@ �ෙබනවා. අ�áන රණ�ංග 

ඇම��මා ඒ v�ම table කරා'. ෙ0 පා�vෙ0!�ෙdම ඉ!න 

ෙකෙන@ Çඩාෙව! ෙක7±චර ෙහ7රක0 කරලා �ෙබනවාද 

3යලා දැ! ෙපෙනනවා. ෙ0 ෙ�වp ලංකාෙd Çඩාෙව! අ�! 

කර!න පා�vෙ0!�ව ඇ�ෙළ�B ඉඩ@ ෙද!ෙ! නැBන0 

ලංකාව ගැන තව ෙම7න කථාව@ද 3ය!න �ෙබ!ෙ!? 

 
ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ඒ කn/ෙව! අmමැ�ය ෙද!න ඕනෑ. 

 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

කn/ෙව! අmමැ�ය 6!නා. ඒක වර�දා ෙගන. ෙ0 

Fෙය�ගය@ අmමත කරන ෙවලාෙd ඒ කාරක සභාෙd Quorum 

එක �Áලා නැහැ. හැබැ�, ඒ Fෙය�ගය ෙමතැනට ඉk|පB කරලා 

�ෙබනවා. ෙම7ක@ද ෙ0 කරලා �ෙබ!ෙ!? 

 
ගM    අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග= කථානායක�මF, Çඩාෙව! Âෂණය �ර! 3rම 

ස0බ!ධ ෙය� ත පනB ෙක/0පත ඉතාම වැදගB එක@. ඒක 

�ක� Çඩාවට වාෙ�ම අෙන@ ÇඩාවලටB වැදගB. ඒ වාෙ�ම, 

අෙ© රෙ� තBBවය ඉහළට ෙගන යන,  අෙ© රෙ� Çඩාව 	|l6 

කරන පනB ෙක/0පත@. ඒ වාෙ�ම, Çඩා කරන ෙහ� 

ෙන7කරන ෙ0 රෙ� හැම �රවැlය�ටම තම!ෙ� රෙ� 

අ£මානය 	�බඳ වැදගB පනB ෙක/0පත@. ඒ පනB 

ෙක/0පත ස0බ!ධ  කා�ය ප¾පා¾ය ස0Æ�ණ ෙවලා අද න�ාය 

ප�යට එ!න� � ෙa. එෙහම එ!න �Áය4, ඒක න�ාය 

ප�යට ආෙd නැහැ. න2B කාරක සභාෙව! අmමත ෙන7කර� 

ගැස� Fෙdදනය@ න�ාය ප�යට ආවා. එතෙක7ට ෙම7ක@ද ෙ0 

³ෙa? _මාද ෙද�ෂය@ ද? �තා මතා කළ ෙදය@ ද? එෙහම 

නැBන0 ෙ0 _ශ්නය හා ස0බ!ධ බලග� ��ගලය�ෙ� 

බලපෑමට යටBව l6 ¬ ෙදය@ද? ග= කථානායක�මF, ෙ0 

_ශ්නය ගැන ඔබ�මා වහාම ෙහ7යා බලා වා�තා කර!න ඕනෑ. 

සමහ= �තාෙගන ඉ!නවා, "16වැFදා�! පස්ෙස� ෙ0වා ෙවනස් 

ෙවනවා. අ	 එතෙක7ට බලා ගF2" 3යලා. ග= 

කථානායක�මF, ෙන7වැ0බ� 16වැFදා�! පස්ෙස� ෙම7�B 

ෙවනස් ෙව!ෙ! නැහැ. ෙ0 රෙ� nFස්E ෙ0වා දැන ග!න 

ෙක7ට, ෙ0 වාෙ� වැඩ 	�ෙවළවp ගැන දැන ග!න ෙක7ට 

Â,තය!ට ආපE රට යන එක වළ@වනවා. ඒක පැහැkv�. 

එෙහම න0 16වැFදා�! පEවB අපට ෙ0 පනB ෙගෙන!න 

�µව!. හැබැ�, අද ෙ0 පනB ෙක/0පත ස0මත කළා න0 රටට 

ෙහ7ඳ�. 

 
 
ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ග= කථානායක�මF, 20014 මම ෙ0 පා�vෙ0!�වට ආ � 

දවෙස� ඉඳලාම ෙ0 ගැන 3යනවා.  න2B, ෙක7!ද@ �ෙබන 

Çඩා ඇම�වරය� හැ¾යට හ|! _නා!6 මැ��මා පමණ� 

ෙහ7= අ�! කර!න ෙ0 පනB ෙක/0පත ෙගනාෙd. අb 

ගණෙ! දැ! ඒ පනB ෙක/0පත සකස් කරලා �ෙබන  

අවස්ථාෙd 'ප@ෂෙ+ ඔබ�ම!ලාB ඒකට උදd කර!න.  මම 

ෙ0 Çඩකය� හැ¾යට� කථා කර!ෙ!. [බාධා 3rම@]  

ෙප7¡ඩ@  අහෙගන ඉ!න.  Çඩාව 'නාශ කරලා� �ෙබ!ෙ!. 

ඒක� ග= හ|! _නා!6 ඇම��මා ෙ0 පනB ෙක/0පත 

ෙගනැpලා �ෙබ!ෙ!. ග= බ!6ල ණව�ධන ම!w�මF, 

ඔබ�ම!ලා  �ට� වැදගB ඇම�ව=. ෙහ7= ආර@ෂා කර!න 

හද!න එපා. ඔබ�ම!ලාෙ� 'ප@ෂ නායක�මා ඒ අදාළ 

��ගලයා COPE  එකට පB කරනවා. ෙම7ක@ද ෙ0  තBBවය? 

ඔබ�ම!ලා කථා කරනවා, රට හද!න. ෙම7න හැkpල@ද? ඒ 

Fසා ඔබ�ම!ලා ºට වඩා කpපනා කර!න. ෙ0 කට�Bත 

අ³=6 ගණන@ �ස්ෙස�ම ෙන7³� ෙදය@. එන හැම Çඩා 

ඇම�වරයාටම, ඒ අදාළ තන�=වල ඉ!න අයට සpv 4ලා, 

පගාව 4ලා ෙ0 කාරණය නවBවනවා. න2B, ෙම�මාට -ග= 

හ|! _නා!6 ඇම��මාට- ෙක7!ද@ � ණා ෙ0 පනB 

ෙක/0පත ෙගෙන!න. එෙහම ෙන7³ණා න0 අ!�මට 

Çඩකය! තම� 6@ 'é!ෙ!. ප|පාලනය කරන nFස්E 

ෙහ7රක0 කරලා, ç6 ෙකළලා තරග පාවා 6!නාම අ!�මට ඒක 
ක³= ෙහ� Çඩකය� 	¾!  තම� ය!ෙ!. අද සනB ජයç|යට 

_ශ්නය@ ඇ� ෙවලා �ෙබනවා. අ'ෂ්ක ණව�ධනට _ශ්න ඇ� 

ෙවලා �ෙබනවා.  ඒ අය මාB එ@ක Çඩා කර� Çඩකෙය�.  ඒ 

Çඩකෙය� වැරk නැහැ. ප|පාලනය කරන nFE!ෙ�� වරද 

�ෙබ!ෙ!. ඒ Fසා අද ෙ0 කර!න යන ෙ�  නවBව!න 

ෙද!න එපා. මම ෙ0 රටට 3යනවා, ෙ0 ආයතනවලට  

Â,තය!ට එ!න ෙද!නB එපා  3යලා.  ඇBතටම ෙ0 වාෙ� 

ෙ�වp කර!න ෙද!න එපා, බ!6ල ණව�ධන �ට� 

ඇම��මF.  ත2!නා!ෙස� මම ග= කරන �ට� ඇම�වරෙය@. 

[බාධා 3rම@]   

1197 1198 



පා�vෙ0!�ව 

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ග= කථානායක�මF, මම එෙස� 3dෙd Â,තය!ට ද×ව0 

4ම ෙහ� පනB ෙක/0පB ස0මත 3rමට '=�ධව ෙන7ෙව�. 

පා�vෙ0!�ෙd cමෙdදය අmව ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක 

සභාවල අmමැ�ය නැBන0, එෙස� ෙන7කර ස0මත කර ග!න  

අවශ�� 3යලා 3යනවා න0, ඕනෑම Â,තෙය�ට ද×ව0 4ම 

සඳහා අවශ� ෙදය@ ස0මත කර ගැIම සඳහා අප එක ��! 

අවශ� Æ�ණ සහෙය�ගය ලබා ෙදනවා. ග= කථානායක�මF, 

මම ෙ0 කn/ෙd සාමා කෙය@ ෙන7ෙව�. ෙ0වා ස0මත 

ෙව!ෙ! පා�vෙ0!�ෙd ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාවල 

�ෙබන cමෙdදය අmව න0, එෙස� ෙන7{ ස0මත {ෙම! 

පා�vෙ0!�ව �ළ අÄB ස0_දාය@ ඇ� ෙවන එක ගැන�  මම 

කථා කෙළ�. ඒ Fසා ස0_දායය 'ෙර�� ෙලස හklෙ+ ස0මත 

කර!න අවශ� න0, එෙස� ස0මත කර ගBතාට මෙ� 3lම 

'=�ධBවය@ නැහැ. 

 
ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පා�vෙ0!�ෙd කැමැBත අmව අපට ඒක කර!න �µව!. 

- [බාධා 3rම@] 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද �µව!ද? 

 
ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

�µව!. - [බාධා 3rම@] 
 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ග= ම!w�මF, ICC එෙක! හදලා �ෙබනවා, criminal 

charges 3යලා - [බාධා 3rම@] 

 

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

හ|, හ|. [බාධා 3rම@] ඒක ගැන  ෙන7ෙව�, ෙ0 _ශ්නය 

�ෙබ!ෙ!. cමෙdදය ගැන� ෙ0 _ශ්නය �ෙ!ෙ!. [බාධා 

3rම@] 

 
ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ෙප7¡ඩ@ ඉවස!න. [බාධා 3rම@]  
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

පා�vෙ0!�ව එකඟ න0, අපට ඒ '�යට කර!න �µව!. - 

[බාධා 3rම@] 

 
ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පා�vෙ0!�ව එකඟ�. [බාධා 3r0]  

ගM }ම) ර6නායක මහතා (மா� மி� பிம- ர(நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග= කථානායක�මF, -  [බාධා 3r0]  නැහැ, නැහැ. ඇ¹0 

ක! ෙද!න ෙක�. ග= කථානායක�මF, ග= Çඩා ඇම��මා 

Çඩාෙව! ç6ව අ�! 3rම අර2� කරෙගන සහ අ	 ක³=B 

ද!නා _ශ්නය@ මත පදන0 ෙවලා දැ! ෙ0 ඉk|පB කරන 

Fෙය�ග, ඒ කn/ෙd Quorum එක පවBවා ග!න බැ|{ම Fසා 

ෙහ� අmමත කර!න බැ| ³ණා න0, ෙ0 Fශ්�ත කා�යයට 

පමණ@ �මා වන ප|k Çඩාෙd යහපත සඳහා  ස0මත කරග!න 

අෙ© එකඟතාව ලබා ෙද!න අ	 ලෑස්��. න2B ෙමය 

Æ�වාද�ශය@ ෙන7'ය ���. ෙම7කද, ෙමෙස� හkl කරෙගන, 

ෙඩ�ස� කරෙගන යන cමය හ| නැහැ.  

ග= කථානායක�මF, ෙදවැF කාරණය ෙමය�. අ	 -මාB, 

හ«!ෙනB� ම!w�මාB- ඔබ�මාෙග! ඉpලා l¾යා, ^ ලංකා 

�ක� ආයතනෙ+ Âෂණ 	�බඳව පr@ෂණ ෙකෙරන Fසා  

�ලංග Eම�පාල ම!w�මා COPE එකට පB 3rම නතර 

කර!න 3යලා. ග= කථානායක�මF,  _l�ධ ෙච�දනා ලබ� 

��ගලය! ෙමම කාරක  සභාවට පB ෙන7කර ඉ!න ෙප7ෙහ7�/ 

ප@ෂයට -ස!ධාන ප@ෂයට- එ� මහෙpක0ට, 'ප@ෂ නායකට 

වග�ම@ �ෙබනවා. ඒක අවම සදාචාරය. ඒ අවම සදාචාරයB 

නැහැ. ෙහ7ඳටම ෙBෙරනවා ෙ!. Sri Lanka Cricket එෙක! 

අ�! කළාට පEව�, COPE එකට එ!ෙ!. ඒ 3ය!ෙ!, 

Â,තයා, êkතයා නbකාරයා ෙවනවා. ෙ0වා අ!�ම වැරk ෙ�වp. 

ඒ Fසා මම ග= සභානායක�මාට 3ය!න කැමැ��, අ!න ඒ 

අවධාරණය ස�තව ෙ0 Fශ්�ත කාරණයට පමණ@, Çඩා 

ඇම��මාෙ� ෙමම Fෙය�ග ස0මත 3rමට පමණ@ අ	 

සහෙය�ගය ලබා ෙදන බව.  

 
ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ග= කථානායක�මF, - 

 
ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ග= කථානායක�මF, - 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

I will give you a chance in a minute; ෙප7¡ඩ@ ඉ!න. 

ග=  ආì මාරlංහ ම!w�මා. 

 

ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ග= කථානායක�මF, ඇBතටම Çඩා ඇම��මාට අ	 

ස්��ව!ත ෙවනවා. ෙම7කද, Çඩා ඇම��මා ෙක7!ද@ ඇ�ව 

හැම �ස්ෙස�ම උBසාහ කළා, සාක±ඡා කළා,  ෙ0 Fෙය�ග 

ඉk|පB කළ ��� 3යලා.   අ�áන රණ�ංග ඇම��මා තම� 

ලංකාවට �ක� ෙල�ක �සලානය ලබා 6! �ක� නායකයා. 

එ�මා ද!නවා, ç6ව හරහා Çඩාව 'නාශ ³ෙa ෙක7ෙහ7මද 

3යලා. ඒ 'තර@ ෙන7ව අෙ© පා�vෙ0!�ව ද!නවා, ෙ0 ç6 

ක©	Bත! Fෙය�ජ� කථානායක íරය පවා ඉතාම වැරk '�යට 

පා'±� කර� හැ¾. අ	 අGතෙ+4 එය දැ@කා. ඒ 'තර@ 

ෙන7ෙව�, කාරක සභාවලට අFl බලපෑ0 කළා. ඒක අ	 අB 

දැ�ෙම! ද!නවා. 
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ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ම!w�මF, අපට ෙ0 'වාදයට පැය ෙදක@ �ෙබනවා. 

ඒ Fසා 'වාදෙ+4 ඒ ¾ක කථා කර2. 

 
ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ග= කථානායක�මF, ෙ0 Fෙය�ග අද 'වාදයට ග!න 

3යලා මා පැහැkvව 3යනවා. පා�vෙ0!�වට ෙ0 කැත 

ආද�ශය ෙද!න හද!න එපා. 'ෙශ�ෂෙය! Â,තය! ආර@ෂා 

කර!න ෙ0 පැBෙB කාටවB අත උස්ස!න ෙද!න බැහැ. [බාධා 

3rම@] 
 

ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ෙම� ඇ� වැදගBකම සලකා, Æ�වාද�ශය@ ෙන7ෙව!නට 

ෙ0 අවස්ථාවට පමණ@ අ	 ෙ0 Fෙය�ග අmමත කර!ක එකඟ 

ෙවනවා. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ සඳහා සභාව එකඟ ද? 
 

ගM ම�RවM  (மா� மி� உ48பின�க�) 
(Hon. Members) 
Aye. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එෙහම න0, ඒ අmව  Æ�වාද�ශය@ ෙන7වන '�යට ෙ0 

Fෙය�ග 'වාදයට ග!නවා. 

Çඩා අමාත��මා, න�ාය ප�ෙ+ ෙය�ජනා අංක 2, 3, 4 

ඉk|පB කර!න.  
 

Sඩා පනත: �ෙයHග 
விைளயா)8�க	 ச)ட9: ஒ�&�விதிக	  

SPORTS LAW: REGULATIONS 

 

 

[11.39 a.m.] 

 
ගM හd� 3නා�= මහතා (!=Q සංෙPශ, !ෙPශ aWයා 
සහ Sඩා අමාත2]මා) (மா� மி� ஹாி� ப�னா6� - ெதாைல(ெதாட� க�, ெவளிநா23 ேவைலவாA8  ம04� விைளயா23(�ைற அைம5ச�) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication, 
Foreign Employment and Sports) 
Hon. Speaker, I move,  

 

"That the Regulations made by the Minister of Telecommunication, 
Foreign Employment and Sports under Section 41 read with Section 
31 of the Sports Law, No. 25 of 1973 regarding National 
Associations of Sports and published in Gazette Extraordinary No. 
2128/8 of 18th June 2019, which were presented on 08.10.2019, be 
approved. 

(Cabinet approval signified.)"  

ග= කථානායක�මF, මම 2v!ම පා�vෙ0!�වට 'ශාල 

ස්��ය@ 	|නමනවා. ෙම7කද, ෙ0 රෙ� ඇ� වැදගB කාරණය@ 

ගැන ෙB=0 අරෙගන, ෙ0 Fෙය�ග පා�vෙ0!�ව �ළ 

සාක±ඡාවට ගැIමට සහ ඒවාට අmමැ�ය ලබා4මට  ඉk|පB {ම 

ගැන. ග= කථානායක�මF ෙ0ක ද=� _ශ්නය@. රෙ� �ෙයන 

ෙ0 cමෙdදය bypass කරන cමය අ	 කවදාද නවBව!ෙ!? 

"රට හදන තැන" 3යලා තම� අ	 පා�vෙ0!�ව ගැන ද!ෙ!.  

ග= කථානායක�මF, පැහැkv _ශ්නය@ හැ¾යට මට 

�ෙය!ෙ! ෙමය�. Quorum එක  � � ඒ කාරක සභාෙd 

සාක±ඡා කළ ෙක/0පෙB � ෙa ෙම7ක@ද? ඒ කාරක සභාෙd 

Quorum � ණා. ඇ�, ඒක අද Order of Business එෙ@ 
නැBෙB? මම ෙමතැනට ඇ'pලා ඒ ගැන අහන�= ඒක Order 

of Business එෙ@ නැහැ 3යලා ද!ෙ! නැහැ. හැබැ�, Quorum 

නැ�ව පැවැ� කාරක සභාෙd4 සාක±ඡා ¬ Fෙය�ග  

පා�vෙ0!�වට ඉk|පB ³ණා.  අ	 ස�/ ෙවනවා, අbම 

ගණෙ! ඒ Fෙය�ගවල ෙම7නවාද �ෙය!ෙ! 3යලා දැන ග!න 

ලැyම ගැන. ෙම◌ැතන Fෙය�ග �න@ �ෙයනවා. එක@, 

Çඩාෙd accounting purposes ස0බ!ධෙය! Auditor-

Generalෙ�  'ස්තරය@. ෙදෙවF Fෙය�ගෙය! 'ෙශ�ෂෙය!ම 

ç6 ස0බ!ධෙය! l¾න කaඩාය0, ජා�ක Çඩා සංග0 

ස0බ!ධෙය! ෙමෙහම 3යනවා. 

"ඔ�/ ඇptෙ0, çÂ Çඩාෙd, පර6 තැyෙ0 ව�ාපාරයක ෙහ� 

3lය0 තරගයකට ස0බ!ධතාව@ ඇ� ඔ�/ ඇptෙ0 ෙහ� çÂ 

Çඩාෙd ෙහ� පර6 තැyෙ0 ව�ාපාරයක ෙහ� එවැF තරග 

ස0බ!ධෙය! කට�� කරන ආයතනයක ෙහ� ආයතනය!� 

එkෙනදා කට��වල Fයැt l¾න තැනැBෙත@ ෙහ� ඔ¹ෙ� 

ප³ෙp ඕනෑම Æ�වාස!න සාමා කෙය� (කල�යා, මව, 	යා, 

සෙහ�දරෙය@, සෙහ�ද|ය@, �තා, 6ව, බෑනා, ෙpvය) ව!ෙ! 

න0" ෙ0වාට ස0බ!ධ ෙව!න බැහැ 3යලා. 

වැදගB කාරණාව@ '�යට අද  ස0මත ව!ෙ! ඒක 'තර�. 

හැබැ�, ඊට වඩා වැදගB Fෙය�ගය@ අ	 පනතට ඉk|පB කරලා 

�  ණා. එ� � ෙa ෙම7නවාද? ග= කථානායක�මF, ෙ0 

ස0බ!ධෙය! පr@ෂණය@ කර!න 3යලා මම ඔබ�මාෙග! 

ඉpලනවා. ෙ0ක එෙස� ෙමෙස� ෙදය@ ෙන7ෙව�. ෙ0ක, 

පා�vෙ0!�ෙd �ට� Fෙය�ජ� කථානායකවරය�  ආර@ෂා 

කර!න පා�vෙ0!� කaඩායෙම! කර� ෙදය@ද 3යලා මට 

සැකය@ �ෙබනවා. ඒක මම 3ය!න ඕනෑ. ග= 

කථානායක�මF, එම Fසා අ	 ෙ0 කාරණය ෙහ7ඳට මතක 

තබාග!න ඕනෑ. ඒ Fෙය�ගෙය! අ	 ඉpලා �ෙබ!ෙ! 

ෙම7ක@ද? අ	 ෙගනාෙd Çඩාවලට ස0බ!ධ වැරk වැළැ@{ෙ0 

Fෙය�ගය@. ඒක තම� අ	 ඉk|පB කර!න Hෙ+. Çඩා තරග 

පාවා4ම, Çඩාවලට ස0බ!ධ Â,ත �යාවල ෙය4ම, I�'ෙර�¥ 

ෙමෙහය{ම, I�'ෙර�¥ ඔ�/ ඇptම 3යන Çඩා 

ස0බ!ධෙය! කරm ලබන ඉහත වැරk වැළැ@{ෙ0 Fෙය�ගය@ 

වශෙය! ෙමය සඳහ! කළ හැ3�. ඉහත සඳහ! වැරkවලට 

මහා�කරණ 'භාගය3! පE ය0 තැනැBෙත@ වරදක=ෙව� 

වm ලැ වෙහ7B, nvයන 100@ ද@වා දඩය@ සහ අ³=6 10ක 

lර ද×වම@ ෙද!න තම� ෙය�ජනා කර �ෙබ!ෙ!. එතෙක7ට 

ෙ0ක වළ@ව!ෙ! ක³ද? ෙ0ක ස0බ!ධෙය! ෙහ7යා 

බල!නම ඕනෑ, ග= කථානායක�මF.  

ෙදවැF ක=ණ ෙම7ක@ද? ෙවනB Çඩා ස0බ!ධෙය! වන 

වැරkවලට මෙහස්�ාB අ�කරණයට යෑම. ෙ0 ෙය�ජනා අ	 

හද�වා ෙන7ෙව�, ග= කථානායක�මF. ෙස7vlට� 

ෙජනරාpව= ඇ�µ I�ප� ෙදපා�තෙ0!�ව ෙ0වා හැ6ෙd 

අ³=6 ගණනාව@ මහ!l ෙවලා�. ඒවා ෙමතැනට ඉk|පB 

කළාම ඉස්	pල@ නැහැ� 3යනවා, පා	pල@ නැහැ� 3යනවා, 

full stop එක@ නැහැ� 3යනවා. ඒ '�යට දහසය වතාව@ ෙ0 
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පා�vෙ0!�ව 

ක=ණ එෙහට ෙමෙහට Hයා. එෙහම  ෙවලාB  ඉk|පB කළාට 

පස්ෙස� අ!�මට ෙම7කද ³ෙa? අ B ¼. ෙපෙ�රා ඇම��මා 

3dවා වාෙ�, මාB ග= කරන �ට� Çඩා අමාත�වරය� වන 

අෙ© ගාn� ෙල7�ෙ� මැ��මාB 3dවා n|ස ් ගැ¹වාද, �/ 

කැbවාද 3යන එක 16ෙවFදාට පE nFස්E Gරණය කර� 

3යලා.   එම Fසා ෙ0 16ෙවF දා වන ෙත@ද ෙ0 කට�� 

නවBව!ෙ!? ෙ0ක මහා ෙïදවාචකය@!  

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ෙ0 Fෙය�ගවල සඳහ! ද×ව0 �යාBමක කර!ෙ! අද 

ඉඳලා ෙවන වැරkවලටද, නැBන0 අGතෙ+ ¬ වැරkවලටB 

ද×ව0 කරනවාද? 

 
ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ග= කථානායක�මF, අGතෙ+ කරන ලද ෙ�වp 

ස0බ!ධෙය! ක³= ෙහ� උසා'යට H�pලා Gරණය@ ගF�. 

මම උසා'ෙ+ Judge ෙන7ෙව�. ඒ කාලෙ+ වාෙ� අ	  අරvයගහ 

ම!kරෙය! G!6 ෙද!ෙ! නැහැ ෙ!? ක³= ෙහ� උසා'යට 

H�pලා අහවලා වරදක=ෙව@ 3යලා නbව@ දැ0ෙම7B ඒකට 

අදාළව උසා'ෙය! G!6ව@ ලබාෙද�.  මම ද!ෙ! නැහැ, 

නbෙd G!6ව ෙම7ක@ ෙව�ද 3යලා. හැබැ�, වංචාව@ 

කෙළ7B, Âෂණය@ කෙළ7B  ඒවාට ෙ0 රෙ� I�ය@ �ෙබනවා.  

ග= කථානායක�මF, මම තවB ක=ණ@ 3ය!න 

කැමැ��. ෙ0 අmව, ෙවනB Çඩා ස0බ!ධෙය! l6කරන 

වැරkවලට මෙහස්�ාB අ�කරණෙ+ නb 'භාගය3! පEව 

ද×ව0 ෙද!න �µව!. ඉහත වැරkවලට අදාළ ෙත7ර�= 

ෙහ�දරd 3rම පැහැර හැrමB, ක³= ෙහ� ඒකට සහෙය�ගය 

4මB ෙ0 I�ය අmව වරද@. ඒ වාෙ�ම ඒ ක=� ෙන73යා 

ඉòමB වරද@. ඉහත වැරk ස0බ!ධ 'ම�ශනවලට සහාය 

දැ@{ම සහ පැහැර හැrමට ද×වම ෙලස =	යp ල@ෂෙදකක 

දඩයකට යටBව අ³=6 �නකට බ!ධනාගාරගත කර!නට 

�µව!.  

ඒ වාෙ�ම, ෙමම පනB ෙක/0පත යටෙB ත�ාග අර2දල@ 

	�/වනවා, ෙත7ර�= සපයන තැනැBත!ට ත�ාග 	|නැºෙ0 

අර2u!. ග= කථානායක�මF,  ෙ0වා ෙ0 රටට ඉතා  අවශ� 

ෙ�වp. Çඩාව ì�ධ කර!න ඕනෑ 3යලා අ	 3යනවා. එෙහම 

න0 ෙමතැF! පට! ග!නට ඕනෑ; I�ය@ �ෙබ!නට ඕනෑ. 

ග= කථානායක�මF, පEHය දවසක පා3ස්තාm ජා�ක 

ඔ�/ අpලන ��ගලය� ºග2ව උසා'යට ඉk|පB කළා. න2B 

ඔ¹ට '=�ධව කට�� කර!නට රෙ� I�ය@ නැහැ. Çඩා තරග 

ස0බ!ධ  3ක=ෙව�ව අ¹³ණB ඔ¹ යව!න l�ධ ³ණා, 

පාස්ෙප��  එක 4ලා. ෙම7කද, රෙ� I�ය@ නැ� Fසා. එවැF 
තBBවය@ යටෙB ඕනෑම ෙකෙන�ට ෙ0 රටට ඇ'pලා 

Çඩාවට  ස0බ!ධ betting කර!න  �µව!. ෙම7කද, මහ 

ෙම7ළක=B ඉ!ෙ! ෙ0ක ඇ�ෙළ�ම ෙ!. 

ග= කථානායක�මF, ෙ0 Fෙය�ගවv! එක ෙහ7ඳ@ 

ෙවනවා; අපට පළ2ෙවF ආර0භය ලැෙබනවා. ඒක තම� ç6 

ව�ාපාරයට ස0බ!ධ 3lම ෙකෙන�ට  අk! පEව Çඩාවට 

ඇ�µ{ෙ0 අවසරය අ�n {ම. ඒක ෙහ7ඳ�. හැබැ�, ෙ0 I�ය 

ඇ� හැංෙd?  ක³= ෙහ� ෙකෙන� වරද@ කරලා �ෙබනවා 

න0, ඒකට ද×වම@ ෙද!න �µව! න0, ඇ� අද 

පා�vෙ0!�වට ආෙd නැBෙB? ඒක මහා භයානක _ශ්නය@. 

ග= කථානායක�මF, එම Fසා මම ඔබ�මාෙග! ඉptම@ 

කරනවා. ලංකාෙd ෙබ7ෙහ� Çඩා තරග �ළ ෙබ7ෙහ� අසාධාරණ 

සහ අ�@�සහගත ෙ�වp l6ෙවනවා. එ�4 Çඩකය! 'éන 6@ 

අ_මාණ�. සමහර ෙවලාවට Çඩකයාට Çඩා සංග0වv! 2දල@ 

ලබා ෙද!ෙ!B නැහැ. Çඩා සංග0 ¾ක තම!ට ඕනෑ ඕනෑ 

'�යට වැඩ කරනවා. 3lම I�ය@ නැහැ, Çඩා සංග0 ඇ�ෙළ�. 

එම Fසා ඒවා ෙ0 I� පදනම  ඇ�ළට ආ ��ම�. 

අ	 අද Fෙය�ග �න@ ඉk|පB කරලා �ෙබනවා. තව 

�ෙබ!ෙ! accounting purpose එක පමණ�.  අ	 ද!නවා, 

National Audit Office එකට වැඩ වැ½�. ඒ Çඩා සංග0වලට 

Fයnත කාලය ඇ�ළත ඒ වා�තා ලබා 6!ෙ! නැBන0 ඡ!ද 

�ය!නට බැහැ. එම Fසා අ	 National Audit Office එෙක! 

දා� ෙය�ජනාවB ඉk|පB කරලා �ෙබනවා. ඒක තම� ඒ 

Fෙය�ග ෙවනස්ෙවලා �ෙබ!ෙ!.  

ග= කථානායක�මF, න2B අත�වශ�ම ෙදය ෙවලා 

� ෙa ෙ0 පනB ෙක/0පත ෙගන ඒම�. ග= 

කථානායක�මF, වරද@ කෙළ7B ඕනෑම ෙකෙන�ට, -අපට 

³ණB - I�ය ෙප76�. ෙ0 පනB ෙක/0පත ෙගන ආවාම ඒක 

ලංකාෙd I�ය@ බවට පB ෙවනවා.  

ග= කථානායක�මF, එම Fසා මම ඉptම@ කරනවා,  

ෙමය අත�වශ� කාරණය@ ෙලස සලකලා ප@ෂ නායකය! - 

Party Leadersලා - කැඳවලා ෙහට kනෙ+ ෙහ� ෙ0 පනB 

ෙක/0පත සාක±ඡාවට ග!න 3යලා. ඔබ�මා අවශ� න0 දැ! 

ෙස7යලා බල!න, ෙ0ක Sectoral Oversight Committee එෙ@4 

පාස්  ¬, approve ¬ ෙක/0පත@. ඒක Quorum එක@ � � 

Sectoral Oversight Committee එක@. එම Fසා ඔබ�මාෙග! 

ඉptම@ කරනවා, �µව! න0 ෙහට kනෙ+ ෙ0 ෙක/0පත 

'වාදයට ග!න 3යලා. ෙම7කද, ෙ0 මාසෙ+ 16ෙවF දාට කv! 

මට බල!න  ඕනෑ, ලංකාෙd ෙ0 වාෙ� ෙ�වpවලට '=�ධෙවන 

කaඩායම ක³ද 3යලා. ෙමවැF I�ය@ ෙගනැpලා ෙ0 රෙ� 

Çඩාව 	|l6 කරනවාට '=�ධ ක³ද 3යලා ලංකාෙd nFස්E 

දැනග!න ඕනෑ. එතෙක7ට� සාධාරණBවය �ෙබ!ෙ!. ඇBත 

වශෙය!ම ෙ0  පනB ෙක/0පත ඉk|පB 3rම ක³= ෙහ� කp 

යව!න හද!ෙ! 16වැF දා�! පEව ෙම7ක@ ෙහ� වාlය@ 

ග!න න0,-  
 

ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ෙම7ක@ද ඒ point of Order එක? ෙමගා ෙප7vස් එක@ ද? 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order, Hon. Member?  

 
ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ග= කථානායක�මF, එ�මා ෙහ7ඳ ෙය�ජනාව@ ෙගනාෙd. 

හැබැ�, එ�මා දැ! කථා කර!ෙ! 'ප@ෂෙ+ ම!wවරෙය@ 

වාෙ��. දැ! �ෙබ!ෙ! ඔබ�ම!ලාෙ� ආabව. 

ඔබ�ම!ලාෙ� ආabව ඇ�ෙළ� Çඩාවට හාF ³ණා 'තර@ 

ෙන7ෙව�, බැ«0කර ගmෙදmවB l�ධ ෙවලා �ෙබනවා. ඒ 

lයÄ ෙ� ස0බ!ධෙය! කට�� කර!න ආabව@ �¾යාට, 

'ප@ෂෙ+ ම!wවරෙය@ -[බාධා 3rම@] 

1203 1204 

[ග=  හ|! _නා!ද මහතා] 
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ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ඇම��මා කථා කර!න. 
 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

"6ක�, 6ක�. එ!න, එ!න, ඇ'B ය!න." එෙහම 

3ය!නද?  

ග= කථානායක�මF, මම පැහැkvව 3dෙd,  අෙ© ආabව 
කර!න ඕනෑ කට�Bත කරලා �ෙබන බව�. ආabව අmව 
ඉk|පB කර!න ඕනෑ ෙ� ඉk|පB කර �ෙබනවා. හැබැ�, 
Quorum � � Sectoral Oversight Committee එෙ@  පාස ්
ෙව±ච  පනB ෙක/0පත ඇ� පා�vෙ0!�වට ඉk|පB ³ෙa 
නැBෙB? මම �තනවා, අෙ© ආන!ද අÄBගමෙ� ම!w�මාට 
ෙ0ක ෙB=ෙa නැ�ව ඇ� 3යලා. මම  3dෙd  ඇ� ෙ0 
ෙක/0පත පා�vෙ0!�ෙd අෙ©  වැඩ 	�ෙවළට ආෙd නැBෙB 
3යන එක�. ඒ Fසා අ�'ෙශ�ෂ කාරණය@ හැ¾යට ෙහ� සලකා 
ෙ0 ෙක/0පත පා�vෙ0!�වට ඉk|පB කර!න 3යන ඉptම 
තම� මම ඔබ�මාෙග! ඉpල!ෙ!. Party Leaders’ Meeting 
එක@ කැඳවලා ෙහ� ඒ ෙ� කර!න. ෙමතැන4 
පා�vෙ0!�ෙව! ද=� වරද@ ෙවලා �ෙබනවා. ෙ0ක එෙස� 
ෙමෙස� වරද@ ෙන7ෙව�. ෙ0 කට�� ෙමතැF! නවBව!නB 
බැහැ. ඒ Fසා එවැF ෙදය@ ෙවලා �ෙබනවා න0, අපට ෙ0 
ක=ණ ඉk|ෙ+4 රටටB 3ය!න ෙවනවා. අ	 'ශ්වාස කරනවා, 
පා�vෙ0!�වB ෙබ7=ව@ කරනවා 3යලා. එතැF! එහාට මට 
3ය!න ෙදය@ නැහැ, ග= කථානායක�මF.  

මම lයÄෙදනාටම ස්��ව!ත ෙවනවා, ෙ0 Fෙය�ගවලට 
එකඟ{ම ගැන. මම �තනවා, රෙ� Çඩාව ෙක7තැF!ද 
ෙකෙළlලා �ෙබ!ෙ! 3යලා මෙග! පස්ෙස� කථා කරන 
ම!wව=B ක=� කාරණා ෙප!ව� 3යලා. ෙකෙළlලා 
�ෙබන තැ!  ගැන දැන ග!න කාට ෙහ� 'වාදය@ කර ග!න 
ඕනෑ න0, අ�ෙර! අ�ර, වචනෙය! වචනය  ෙ0 
පා�vෙ0!�ෙd  කථා කර!න �µව!. අk! පස්ෙස� ෙ0 
Fෙය�ග I�ය@ බවට ස0මත ³ණාම, ඒ වැරk කරලා �ෙබන 
ෙහ7=!ට �ෙ� ය!නB ෙවනවා 3යන එකB මත@ කරn!, 
මට ෙ0 අවස්ථාව ලබා4ම ස0බ!ධෙය! ග= කථානායක�මාට 
ස්��ව!ත ෙවනවා.  

ග= කථානායක�මF, ඔබ�මාෙග! කා=uකව ආයාචනා 
කර ඉpලා l¾නවා, ෙ0 ස0බ!ධෙය! දැ½ Gරණය@ ග!න 
3යලා. ඒ වාෙ�ම, ෙ0 ස0බ!ධෙය! ඔබ�මාෙ� අදහස 
ෙම7ක@ද 3යලා පා�vෙ0!�ව දැmවB කර!න 3යන 
ඉptමB   කරනවා. ෙබ7ෙහ7ම ස�්��. 

 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ0 	�බඳව අ	 ෙස7යා බැÄවා. හැබැ�, ෙ0ෙ@ අ	 එදා 

Party Leaders’ Meeting  එෙ@4 ෙ0ක අරෙගන නැහැ. Party 

Leadersලා ඉඳ ගBතාම ෙ0 subject එක අරෙගන නැහැ. ඒක� 

අද ඉk|පB කර නැBෙB. ඒක ගැන මම ෙහ7යලා බල!න0.  ඒක 

Fසා ෙ0ක පා�vෙ0!�ව ඕනෑකn! කළා 3යන එක මම 

	�ග!ෙ! නැහැ. 
 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ග= කථානායක�මF, Çඩා අමාත�ාංශෙ+ ඉ!න රජෙ+ 

Fලධා|!ට ෙ0 ස0බ!ධව ෙබ7=ව@ �මට අවශ� නැහැ. ඒ 

Fලධා|! පා�vෙ0!�ෙd රාජ� Fලධා|!ට අයB �¾ෙ+ 

ඉ!නවා. ඒ Fලධා|! එ@ක සහභාH ෙව±ච Fලධා|! 

ඉ!නවා. පා�vෙ0!�ෙd Sectoral Oversight Committee 

එෙ@ වැඩ කරන කaඩායමට කථා කරලා අ	 ඇ¹වා. එවැF 

ෙදය@ ෙවලා �ෙබනවා. වරද@ ෙවලා �ෙබනවා 3යලා 

	�ගBතා. මම ද!ෙ! නැහැ, පා�vෙ0!�ෙd මහ ෙpක0�මා 

ඒක 	�ග!ෙ! නැ�ද 3යලා. හැබැ�, ෙමතැන වරද@ ෙවලා 

�ෙබනවා 3යලා 	�ග!නවා.  
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ආabෙd වැඩ කට�� ෙපළගැස්{ම ආabෙd වග�ම@ 

3යලා තම� පා�vෙ0!�ෙd මහ ෙpක0�මා 3ය!ෙ!. ඒ 

Fසා අ	 එක එ@ෙකනාට ෙබ�ෙp පාස් කර!ෙ! නැ�ව ෙස7යා 

බල!න ෙව�.  
 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ග= කථානායක�මF, Sectoral Oversight Committee 

එෙක! pass ³ණාට පස්ෙස�  ෙක7ෙහ! ඒක ෙ0 '�යට  ³ණාද 

3යන එක ගැන ගැටÄව@ �ෙබනවා. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ඒ ගැන ෙහ7යා බල2. 
 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ෙ0 කාරණය රටට වැදගB _ශ්නය@ හැ¾යට සලකා, 

�µව!කම@ �ෙබනවා න0 ක=ණාකරලා ඒ ස0බ!ධෙය! 

කට�� කර!න.  

ග= කථානායක�මF, පEHය කාලය �රාම යම@ කරන 

ෙක7ට ඒවා කර!න ෙද!ෙ! නැ� _ශ්නය@ � ණා. අස්ෙස! 

ගහන, හංගන, වර�දන, ඉස්	v පා	v වර�දන, mix කරන 
cමය@ � ණා. ෙ0 කාරණය අද රටටම පැහැkv�. ඒ Fසා ෙ0 

_ශ්නය අෙප! ඇ� ³ණාද, එෙහ! ඇ� ³ණාද, ෙක7ෙහ! කළාද 

3යලා අ	 ෙහ7ය!න ඕනෑ. 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ඒ ගැන ෙහ7ය2. 
 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ග= කථානායක�මF, ඒ ඉptම කරn! මා Fහඬ වනවා. 

ෙබ7ෙහ7ම ස්���. 
 
3ශ්නය සභා�(ඛ කරන ලr. வினா எ�/திய�ப	ெபற�. 
Question proposed. 

 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ම!wව=F, ෙහට Éස්{0 පැවැB{ම ස0බ!ධෙය! 

ෙය�ජනාව@ ඉk|පB ෙවලා �ෙබනවා. දැනට එකඟ ෙවලා 

�ෙබ!ෙ! අද Éස්{0 පැවැB{මට පමණ�. එෙහම ෙය�ජනාව@ 

1205 1206 



පා�vෙ0!�ව 

�ෙබන Fසා අ	  Party Leaders’ Meeting එක@ පවBවලා 

ෙම7ක@ ෙහ� Gරණය@ ග!න වනවා, ග= සභානායක�මF. 

මම ඒ ගැන අහලා බල!න0. 

ග= (ආචා�ය) බ!6ල ණව�ධන ම!w�මා  -  [සභා ග�භය 
�ළ නැත.] 

ග= lවශ@� ආන!ද! ම!w�මා  -  [සභා ග�භය �ළ නැත.] 
 

ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ග= බ!6ල ණව�ධන ම!w�මා ෙවmවට මම කථා 

කරනවා. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ගාn� ෙල7�ෙ� මැ��මා, ඔබ�මාට 'නා½ 15ක 

කාලය@ �ෙබනවා. 

 

[Æ.භා.11.50] 

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ග= කථානායක�මF, ෙ0 වැදගB කට�Bතට අ	 

ත2!නා!ෙස�ට සහෙය�ගය ලබා ෙදනවා. ෙම7කද, Çඩාෙd 

ෙහ7= ඉ!නවා න0 ඔ³! ඉවB කර!න අ	 ස0Æ�ණ 

සහෙය�ගය  ෙදනවා. ඒ  ගැන _ශන්ය@ නැහැ.  

න2B ෙම� ඉ�හාසය බල!න ඕනෑ. ICC එකට ºට අ³=6 

10කට, 15කට ඉස්ෙසpලා ෙ0 I� � ෙa නැහැ. න2B ෙ0 

කට�Bත l�ධ ³ෙa ය0 ය0 ආයතන match-fixing කර!න 

පට! ගBතාම�. Çඩකය! match-fixing කර!න පට! ගBතා. 

ලංකාෙව! 	ටට H�pලා ෙල�කෙ+ Çඩා තරගවල4 match-

fixing කර!න පට! ගBතා. ඒ කාලෙ+ match-fixing කරන 

ෙක7ට ICC එෙ@ I�ය@ � ෙa නැහැ. ඒක නවBව!න බැ| 

තැන ICC එක ෙ0 ෙ� කළා. ඉ!kයාෙd මධ�ම පr@ෂණ 

කaඩායම - CBI එක - ඒ කාලෙ+ ෙල�කෙ+ Çඩකය! 
ගණනාව@ම match-fixing කරනවා 3යලා අpලා ගBතා මට 

මතක�. ලංකාෙd  Çඩකය! ෙදෙදන�B අpලා ගBතා. අF@ 

රටවල I�ය@ ෙන7� ණB ඒ Çඩකය!ට ද×ව0 කරනවා. 

ඔ³!ට ¢'තා!තය ද@වා ද×ව0 කළා. ලංකාෙd Çඩකය! 
ෙදෙදනා ස0බ!ධෙයmB ඒ කාලෙ+ 'භාගය@ පැවැB¬වා. ඒ 

කාලෙ+ මම �ත!ෙ! �ලංග Eම�පාල මහBමයා තම� එ� 

සභාප��මා හැ¾යට �¾ෙ+. මම ෙ0 ග= සභාෙd ඒ න0 

3ය!න ය!ෙ! නැහැ. ඒ කාලෙ+  ඒ 	�බඳව 'භාග කර!න 

අෙ© I�ඥවරය� පB කළා.  

ඒ I�ඥ මහBමයා එම වා�තාෙව! ෙම7ක@ද 3dෙd? ෙමය 

ICC එෙ@ සඳහ! වරද@ ෙන7වන �!දා ද×ව0 කර!න බැහැ  

3dවා. ඊට පස්ෙස�, lංග©Æ=ෙd ෙල�ක �ක� තරගය@ � ණා. 

ඒ තරගය �යනෙක7ට අ	 ෙල�ක �සලානය kනලා� � ෙa. 

සමහර Çඩකෙය� ඒ �ක� තරගයට Hෙ+ නැහැ. ඒ 	�බඳව 

අලාභ නbව@ පවරා � ණා. ඒ නbව ගැන මම කතා කර!න 

ය!ෙ! නැහැ. ෙම7කද, ඒ නbව සමථය@ ෙවලා නැහැ,  තවම 

උසා'ෙ+ �ෙබන Fසා. ෙ0 වාෙ� ඉතාම නරක ඉ�හාසය@ 

Match-fixing 	�බඳව �ෙබනවා. Match-fixing ගැන එ@ එ@ 

අවස්ථාවල4 ICC එක I� r� පැෙනdවා. I� r� පැෙන³වා 

පමණ@ ෙන7ෙව�, ෙල�කෙ+ ද@ෂ Çඩකය!ට ඒ I� r� අmව 

ද×ව0 කළා. එ� 3l වැÉ�ද@ නැහැ. අෙ© රෙ�B ඒ 	�බඳ I� 

r� ෙගෙනනවා න0 අපට _ශ්නය@ නැහැ. අ	 ඒකට ස0Æ�ණ 

ස හෙය�ගය ෙදනවා. න2B, ඒ l��වලට අ¹ ෙව±ච අයම තම� 

I� ගැන දැ! වැ½ෙය! කතා කර!ෙ!. ඒ කාරණා, 

ජාත�!තරෙ+ ෙpඛනගත ¬ ඒවා. ජාත�!තරෙ+ සටහ! ෙවලා 

�ෙබන ඒවා, ඉ�හාසයටB එක� { �ෙබන ඒවා. අද  ෙම±චර 6ර 

ඇ'pලා ෙහ� ෙ0 වාෙ� I� r� ස0මත කරනවා න0 අ	 ඒවා ට 

ස0Æ�ණෙය! සහෙය�ගය ෙදනවා. අද I�ය@ බවට පB ෙවලා 

�ෙබනවා, ç6 Çඩාෙd l¾න අයට, එවැF ''ධ කට��වල 

ෙයෙදන අයට ජා�ක Çඩා සංග0වල තන�= දැrම තහන0 
කරනවා 3යලා. අද ත2!නා!ෙස�ලා ඒක කරන එක ගැන අ	 
ස�/ ෙවනවා. එ� 3l _ශ්නය@ නැහැ. න2B, ඒවාට ස0බ!ධ 

ෙව±ච උද'ය ඒවා ගැන කතා කරන එක� අපට ල~ජා. ඒවාට 

ස0බ!ධ ¬ උද'ය ඒ ගැන කතා කරනවා.  

ග= කථානායක�මF, Çඩා ඇම�වරය� හැ¾යට කට�� 

කර� මමB ඉ�හාසෙ+ ඔය @ෙෂ��ෙ+ ¹ඟ@ ෙ�වp දැ@කා. අ	 

¹ඟ@ ෙ�වp ෙවනස් කර!න උBසාහ කළා. ෙ0 I� r� හැ4ම 

දැ! ෙ0 රෙ�B l�ධ ෙවනවා, ICC එකB ඒවා ගැන ෙස7යා බලා 

කට�� කරෙගන යන ෙම7ෙහ7තක. ඒ 	�බඳ වා�තා මා ළඟ 

�ෙබනවා. ඕනෑ න0 මම ඒවා ත2!නා!ෙස�ලාට ෙද!න0. 

ජාත�!තරෙ+ ඒ වා�තා �ෙබනවා. ජාත�!තරෙ+ ෙ0 කාරණා 

ස0බ!ධෙය! කර� පr@ෂණවල වා�තා �ෙබනවා. මා ඒවා 

පා�vෙ0!�වට සමහර අවස්ථාවල ඉk|පB කරලා �ෙබනවා. 

ඒවා මා හද� ඒවා ෙන7ෙව�, ජාත�!තරය හද� වා�තා. ඒ 

ක=�, ජාත�!තරය ෙස7යා ගBත ක=�. ඒ වා�තා අmව, 

ෙල�කෙ+ ද@ෂම Çඩකය!ට Çඩා 3rෙ0 අවස්ථාව ¢'තා!තය 

ද@වා තහන0 කරලා �ෙබනවා. අෙ© රෙ�B Çඩකෙය� 

ෙදෙදෙන@ ඒ අතර l¾යා. න2B, අෙ© රෙ� Çඩකය! 

ෙදෙදනාට ද×ව0 කෙළ� නැහැ. ද×ව0 කෙළ� නැBෙB ඇ�? 

ෙමෙහ� I�ඥ මහB�= වා�තාව@ සකස් කළා, එය ඒ ෙවලාෙd 

I�ෙය! ද×ව0 කළ �� වරද@ ෙන7ෙව� 3යලා. න2B වරද, 

වරදම�. එදා කළB, අද කළB, අනාගතෙ+ කළB වරද, වරදම�. 

ඒ වරද 	|l6 කර!න �µව!කම@ නැහැ. ෙ0වා ගැන 

ඉ�හාසෙ+ ෙ0 රෙ� Çඩා @ෙෂ��ෙ+  l¾ ෙජ�ෂ්ඨ උද'ය 

lයÄෙදනා ද!නවා; පැÉu Çඩකෙය� ද!නවා; Çඩා 

'ශාරදෙය� ද!නවා.  ඒ Fසා ෙ0වා වහ!න �µව!කම@ නැහැ. 

න2B අද ෙහ� අ	 ඔ@ෙක7ම එක� ෙවලා ඒවා 	|l6 කරනවා 

න0, ඒවා Fවැරk කරනවා න0   අ	 ඒක අගය කරනවා.  

ග= කථානායක�මාට මම ෙග�රව කරනවා. ෙම7කද, ග= 

කථානායක�මා ඇBත තBBවය ෙ0 සභාෙd පැහැkv කළ Fසා. 

පා�vෙ0!�වට පනත@ ෙගෙනනවා න0 ඒක ප@ෂ නායක 

Éස්{මට ඉk|පB 3rම, සභානායක�මාෙ� ��කම@. 

සභානායක�මා දැන ග!න ඕනෑ, එම පනත අද ෙමම සභාවට 

ෙගෙන!ෙ! නැBෙB ෙම7කද 3යලා. එෙහම නැ�ව අ	  

ෙමතැන ඉ!න Fලධා|!ට ෙච�දනා කරලා වැඩ@ ෙව!ෙ! 

නැහැ. ආං¤ක අ¥@ෂණ කාරක සභාෙව! වා�තාව@ ඇ'pලා ඒ 

වා�තාව පා�vෙ0!�වට ඉk|පB කරනවා න0, ඒ ගැන 'වාද 

කරනවා න0, පා�vෙ0!�ෙd ස0_දාය අmව එය ප@ෂනායක 

Éස්{මට දමලා, Order of Business එකට දම!න ඕනෑ. 

ෙpක0�මා 3යන '�යට එම පනB ෙක/0පත Order of 

Business එකට දමලා නැහැ. එෙහමන0 සභානායක�මා ඒකට 

වග 3ය!න ඕනෑ. එෙහම නැ�ව වcව කාටවB ෙච�දනා 

3rෙම! 3lම වැඩ@ ෙව!ෙ! නැහැ. ත2!නා!ෙස�ලාට ඒක 

හklෙ+ කර!න ඕනෑ න0 _ශ්නය@ නැහැ, අ	 උදd කර!න0. 

න2B ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd ස0_දායට අmව එ!න. කාටවB 
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ෙච�දනා කර!න එපා. ත2!නා!ෙස�ලා සභානායක�මාෙග! 

අහ!න, "ඒක ෙ0 Order of Business එකට ඇ�ළB කළාද, 

නැ�ද, ඇ�ළB ෙන7කෙළ� ඇ�" 3යලා. පා�vෙ0!�ෙd Order 

of Business එක හදන එක ගැන Fලධා| මහBව=!ට Gරණය 

කර!න බැහැ. පා�vෙ0!�ෙd Order of Business එක හදන 

ය03l cමය@ �ෙබනවා. ඒක ආabෙd Business එක@. 

සභානායක�මා දැ! ෙමම සභාවට එනවා. සභානායක�මාෙග! 

අහ!න, ෙමම පා�vෙ0!� වාරයට ඉk|පB කර!න ෙමම 

පනත ෙගනාවාද 3යලා.  
 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම පැහැkv 3rම@ කර!න0.  
 

ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔd. පැහැkv 3rම@ කර!න.  ෙම7කද, අ	 දැන ගBත 

'�යට ෙpක0�මා ග= කථානායක�මාට 3යලා �ෙබනවා, 

ප@ෂනායක Éස්{මට ෙ0 ෙය�ජනාව ෙගනාෙd නැහැ 3යලා   
 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග= කථානායක�මF, අගමැ��මා 3dවා, ඔබ�මාෙ� 

කැමැBත අmව ෙහට පා�vෙ0!�ව Éස් කරලා ෙමම පනත 

ෙගෙන!න 3යලා.  

 
ගM ම�RවM  (மா� மி� உ48பின�க�) 
(Hon. Members) 

අ	 කැමැ��. 

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

එෙහම න0 ප@ෂ නායක Éස්{ම@ කැඳව!න. 

ත2!නා!ෙස�ලාට තFයම ෙ0ක කර!න බැහැ ෙ!.   
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

න2B ෙදසැ0බ� 3වැF දාට පා�vෙ0!�ව Éස්වන '�යට 

Motion එක@  පාස ්කරලා �ෙබනවා. Iත�m÷ලව ෙක7ෙහ7මද 

කර!ෙ!? 
 

ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ෙහට පස්ව= 12.30ට ප@ෂනායක Éස්{ම@ �ෙයනවා. ඒකට 

ඉk|පB කරලා සාක±ඡා කර!න. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද after lunch, අ	 ප@ෂනායක Éස්{ම@ �ය2. 
 

ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග= කථානායක�මF, හැ3 ඉ@මF! ප@ෂනායක Éස්{ම@ 

�යලා අ	 ෙහට ෙමම පනB ෙක/0පත ෙගෙන2.  

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

දැ! ප@ෂනායක Éස්{ම@ �යලා අ	 ඒ Gරණය ගF2. I� 

_ශ්නය@ �ෙයනවා. මම ඒ ගැන ෙහ7යලා බල!න0.  

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ප@ෂනායක Éස්{මට ඉk|පB කරලා G!6ව@ ග!න. අ	 

ඒකට '=�ධ නැහැ.  

 
ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ත2!නා!ෙස�ලා '=�ධ නැBන0 _ශ්නය@ නැහැ ෙ!. 

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

මම ප@ෂනායකෙය@ ෙන7ෙව� ෙ!.  

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 පස්ව= 12.30ට Éස් ෙව2.  

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ෙමතැන ප@ෂ නායකය! ඉ!නවා. පා�vෙ0!� ස0_දාය@ 

�ෙබනවා.  

 
ගM ලEෂ්ම� Wdඇ)ල මහතා  (மா� மி� ல+ம� கிாிஎ-ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Then, we will discuss.   

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

පස්ව= 12.30ට Éස් ෙවලා අ	 Gරණය@ ගF2. 

 
ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

පස්ව= 12.30 ට Éස් ෙවලා G!6ව@ ග!න. ස0_දායට අmව 

ය!න. ඒක ත2!නා!ෙස�ලා G!6 කර!න.  ෙ0ක ආab 

ප@ෂෙ+ Business එක@.  

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

න2B, ෙමතැන  _ශ්නය@ �ෙබනවා, Motion එක@  පාස ් 

කරලා �ෙබන Fසා. අ	 කථා කරලා කර2. නැවත 

පා�vෙ0!�ව Éස්ෙව!ෙ! ෙදසැ0බ� 03වැF දාට 3යලා  

තම�  �ෙබ!ෙ!.  අ	 ඒ ගැන කථා කර2.   

ෙහ7ඳ�, ග= ගාn� ෙල7�ෙ� ම!w�මF, අ	 ඒ ගැන කථා 

කර!න0. 
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පා�vෙ0!�ව 

ගM ගා*� ෙල��ෙ& මහතා (மா� மி� காமினி ெலா��ேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

ග= කථානායක�මF, ෙ0 I� ෙගෙනක එක ෙව!න ඕනෑ 

වැඩ. ඒක අ	 	�ග!නවා. Çඩාව k�� කර!න ඕනෑ න0, 

Çඩාෙd4 වංචා කරන අය,  match-fixing කරන අය, ඒවාට සpv 

ග!න අය, ෙø�ක� වැඩ කරන අය ගැන ෙහ�ෙව!න ඕනෑ; ඒ 

ස0බ!ධෙය! �යා කර!න ඕනෑ. ඒ Fසා ෙ0 I� 

ෙගෙනනවාට අෙ© 3lම '=�ධBවය@ නැහැ. ෙ0වා ºට කv! 

ෙව!න � � වැඩ, ºට කv! කර!න � � වැඩ. ඒ වා�තා 

lයpලම අවශ� න0 කn/ව@ පBකර!න, අ	 ඒ වා�තා 

ඉk|පB කර!න0. ක³ද වැÉk කෙළ�, කාටද ද×ව0 කෙළ� 3යන 

lයpලම ජාත�!තර මaඩලවල ෙබ7ෙහ7ම පැහැkvව 

�ෙබනවා. ඒ ස0බ!ධෙය! 3l _ශ්නය@ නැහැ. අ	 ෙබ7ෙහ7ම 

ස�/ ෙවනවා, ෙමම Fෙය�ග ඉk|පB 3rම ගැන. �µව! න0 

ෙ0වා  backdate කර!න 3යලා මා 3යනවා. ෙබ7ෙහ7ම ස්���. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහ7ඳ�. එෙහම න0 අ	  ප.ව. 12.30ට ප@ෂනායක Éස්{ම@ 

�ය2. 

ඊළඟට ග= අ�áන රණ�ංග ඇම��මා. ඔබ�මාට 'නා½ 

15ක කාලය@ �ෙබනවා. 

, 

[Æ.භා.11.59] 

 
ගM අ�vන රණ]ංග මහතා (3වාහන හා w!) xව� 
ෙස0වා අමාත2]මා) (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க - ேபா��வர(� ம04� சிவி- விமான5 ேசைவக� அைம5ச�) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Transport and 
Civil Aviation) 

ග= කථානායක�මF, Çඩා ඇම��මාට මා ස්��ව!ත 

ෙවනවා, 'ෙශ�ෂෙය!ම Çඩාවලට ස0බ!ධ වැ Ék වැළැ@{ම 

සඳහා Fෙය�ග 3�පය@ ෙමම සභාවට ඉk|පB කර!න ගBත 

Gරණය ගැන. 'ෙශ�ෂෙය!ම Çඩාෙd යහපත ෙවmෙව! සාධIය 

Fෙය�ග 3�පය@ ෙගන ඒම ස0බ!ධෙය! Çඩා අමාත��මාට 

මෙ� ෙග�රවIය ස්��ය �ද කර!න කැමැ��.  

ග= කථානායක�මF, Çඩාෙd ෙය4ෙ04 තහන0 උBෙBජක 

�ව� භා'ත 3rමට එෙර�ව පනත@ ෙගනැ'B �ෙබනවා. ග= 

ඇම��මF, ඒ වාෙ�ම  3ක=ව! Çඩාෙව! ඉවB 3rමට I� 

ස0පාදනය 3rම ස0බ!ධව ඔබ�මාෙගන ඇ� 	යවර මා ඉතා  

අගය කරනවා.  

ග= කථානායක�මF, ෙමම Fෙය�ග ��! Çඩා තරග 

පාවා40, Âෂණ 'ෙර�¥ ෙමෙහය{0 සහ I� 'ෙර�¥ ඔ�/ 

ඇpt0 වැළැ@{ම සඳහාද, ඒ වැරk 'ම�ශනය 3rම සඳහාද 

'ෙශ�ෂ 'ම�ශන ඒකකය@ පB 3rම සහ ඒ සඳහා '�'ධාන 

සැලැස්{ම l6 කරනවා. මා පEHය කාලෙ+ ෙ0 රෙ� lයÄ  රාජ� 

නායකය!ට ෙම!ම Çඩා ඇම�ව=!ටB Çඩා 'ෂය @ෙෂ��ෙ+ 

Âෂණය, නාස්�ය, I� 'ෙර�¥ Çඩා ස0බ!ධෙය! ක=� 

ස�තව ෙප!වා 6!නා. න2B Âෂණය සහ අක�මණ� තBBවය 

වළ@වනවා ෙවmවට ඒ ෙග7pෙල� කෙළ� Â,තය! ආර@ෂා 

3rම�. 

'ෙශ�ෂෙය!ම �ක� Çඩාෙd තරග පාවා40 ස0බ!ධ කථා 

වසර ගණනාවක lට අපට අස!නට ලැෙබනවා. ෙ0වා l6 

ව!ෙ! ඒ සංග0 පාලනය 3rමට පB කරm ලබන 

 3ක=ව!ෙ� සහ 2දලාvලාෙ� මැkහB {ෙම! බව 3ය!න 

අවශ��. අවසානෙ+ ඒ සඳහා ෙග76= ෙව!ෙ! ෙ0 රෙ� ඉ!න 

Çඩකය!. 2015 ව�ෂයට ෙපර ෙ0 රෙ� � ෙa අවාසනාව!ත 

�ගය@. න2B 20154 අ	 බලාෙප7ෙර7B� ³ණා, අෙ© 

ආabව@ යටෙB Çඩාව k�� ෙව� 3යලා. න2B 

අවාසනාවකට වාෙ� ඒ තBBවයට ය!න අපට අවස්ථාව@ 

ලැ ෙa නැහැ. මා �තන හැ¾යට 'ෙශ�ෂෙය!ම අ�ග= 

ජනා�ප��මා ජා�ක ආabව@ හැ4ම ��!, මැ�වරණෙය! 

පැර6ණB නැවතB පා�vෙ0!�වට පැnu ��ගලය!ෙ� 

බලතල මත ෙ0 �ක� Çඩාව 'නාශ ෙව!න පට! ගBතා.  

ග= කථානායක�මF, �ක� Çඩාෙd ව�තමානෙ+ 

සැබෑවටම l6 ව!ෙ!, mE6E ��ගලය! ෙම!ම  3 

ඔ�/ක=ව! අතට �ක� ප|පාලනය පB{ම�. ඔ³!ට �ක� 

ප|පාලනයට 	'�ම සඳහා අවස්ථාව ලබා 6!ෙ!, ෙ0 ආabෙd 

�ට� Çඩා ඇම�ව=.  3 සහ ඔ�/ක=ව! Çඩා ප|පාලනයට 

පැnu අවස්ථා අව�ර 3rමට ඕනෑ තර0 _�පාදන Çඩා I�ෙ+ 

�ෙබනවා. න2B �ට� Çඩා ඇම�ව= එම I�ය �යාBමක 

ෙන7කර Fහඬ _�පB�ය@ අmගමනය කර �ෙබ!ෙ!, ඒ අයට 

ලැ � වාlදායක තBBවය Fසා�. මට මතක�, �ට� Çඩා 

අමාත� දයාl| ජයෙස�කර මහතාෙ� _ෙ�ශෙ+, ෙහ�¾ෙප7ළ 

ආසනෙ+ Çඩාංගණය@ හද!න 2017 ව�ෂෙ+ =	යp nvයන 

55@ ලබා 4ලා �ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම ඊට පEව =	යp nvයන 

65@ ලබා 4ලා �ෙබනවා. ඒ අmව =	යp nvයන 120@ ලබා 

4ලා �ෙබනවා. ග= කථානායක�මF, ෙහ�¾ෙප7ළ Çඩා 

සමාජය 3ය!ෙ!, �ක� ආයතනෙ+ සාමා කBවය@වB නැ� 

Çඩා සමාජය@. ඒකට සpv ෙදනවා 3ය!ෙ! Fක0 අpලස@ 

ෙදනවා වාෙග�. ඒෙක! පEව ෙ0 ��ගලය!ට �ක� 

ප|පාලනෙ+ ඉ!න ඕනෑ තර0 අවසර ෙදනවා. �ක� ප|පාලනය 

Âෂණ කරා ගම! කර!ෙ!, 'ෙශ�ෂෙය!ම ç6කාරය! ෙ0  

�ක� Çඩාවට ස0බ!ධ {මB සමඟ�.  ෙම!න ෙ0ක වැදගB 

ෙදය@. Çඩා ඇම��මF, මම ෙ0 3යන කාරණය ගැන ඔබ�මා 

ෙප7¡ඩ@ අවධානය ෙය72 කර!න. 2015 වසරට ෙපර Çඩා 

I�ය අmව ^ ලංකා �ක� ආයතනෙ+ භාaඩාගා|ක තන�රට 

පB 'ය හැ3ව � ෙa, වරලB ගණකා�කා|වරෙය�ට 

පමණ�. න2B 2015 වස|! පEව H�0 v	ක=ෙව�ට - 

accounts clerk ෙකෙන�ට - ³වද එම තන�ර දැ|ය හැ3 වන 

ෙලස Çඩා I�ය ෙවනස් කළා. ඒ අmව "ශ0n lpවා" 3යලා 

3lම E6Eකම@ නැ� භාaඩාගා|ක ෙකෙන@ පB කළා. ඒ 

හරහා තම� අද ඉ!න සභාප�වරයා ෙ0 ෙහ7රක0 වැ½ 

_මාණය@ l6කර �ෙබ!ෙ!. H�0කරණය 	�බඳ වෘBGය 

E6Eක0 සහ වසර ගණනාව@ ^ ලංකා �ක� ආයතනෙ+ ෙස�වය 

කරලා 4�ඝ කාtන පළ�=�ද@ ඇ� _ධාන ßල� 

කළමනාකා|Fය සහ කළමනාක=ව! ෙදෙදනා ඉවB කරලා, 

�ට� සභාප��මාෙ� �වBපෙB �ට� ෙකෙන�ට ßල� කට�� 

භාර 6!නා. ඒ හරහා තම� වැ½ වශෙය!ම ෙ0 රෙ� �ක� Âෂණ 

l6 ³ෙa.  

වBම! Çඩා ඇම��මා අමාත� íරය භාර ගB ෙවලාෙd 

අ!ත�ජා�ක �ක� ක³!සලෙ+ Fලධා|! හ2 ³ණා. ඒ 

අවස්ථාෙd අ!ත�ජා�ක �ක� ක³!සලෙ+ Fලධා|! අෙ© 

රෙ� තරග පාවා40 ඇ�ළB {½ෙය�ව@ එ�මාට ෙප!ව� බවB 

Çඩා ඇම��මා 3dවා. Çඩා ඇම��මF, ඒ {½ෙය�ව දැකලා 

ඔබ�මා හ|යට කල3=ණා 'තර@ ෙන7ෙව�, බය ³ණා 

3යලාB 3dවා.  

2016-2017 ව�ෂෙ+ අ	 දැ@කා, l0බාÑෙd �ක� 

තරගාවvය. ^ ලංකා 	ළට ඒ තරගාවvය ජය�හණය කර!න 

lයයට 70ක 'තර හැ3යාව@ � ණා. l0බාÑෙd කaඩායමට 

1211 1212 
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ජය�හණය කර!න � ෙa, lයයට 30ක හැ3යාව@ 'තර�. 

න2B ෙ0 �ෙබන තBBවයB එ@ක l0බාÑෙd කaඩායම 

'ශාල ජය�හණ ලබාෙගන �ෙබනවා. ෙ0වා�! 2දp උපයා 

�ෙබ!ෙ! ç6කාරෙය�. Bettingවල දමලා �ෙබන '�යට ෙ0 

රෙ� ඉ!න nFස්E H�! bet කර!ෙ! ලංකාව kනනවා 

3යලා�. ෙම7කද, ලංකාවට kන!න �ෙබන හැ3යාව lයයට 

70@ Fසා. ෙම!න ෙ0වා තම� අ	 ෙස7යාෙගන ය!න ඕනෑ. ඒ 

වාෙ�ම ෙ0 තරගාවvෙ+ 4 අ!ත�ජා�ක �ක� ක³!සලෙ+ 

Fලධා|! හ0බ!ෙත7ට ç|යවැව Çඩාංගණෙ+ 'ෙdකාගාරය 

පr@ෂා කළා. ඒ ස0බ!ධෙය! අසංක =lංහ 'l! ලබා ෙදන 

ලද වා�තාව �ක� ආයතනෙය! ෙගනැpලා ෙ0 සභාෙd 

සභාගත කර!න 3යලා Çඩා ඇම��මාට මා 3යනවා.  

ඒ වාෙ�ම, 2018 ජනවා| මාසෙ+ ^ ලංකාව සහ l0බාdෙd 

අතර පැවැ� �!ෙක7! �ක� තරගාවvෙ+ 4 ෙමවැF තරග 

පාවා40 සහ ස0බ!ධ{ම, ලැ � ආරාධනා සහ ෙය�ජනා Fl 

ප|k බලධා|!ට ද!වා ෙන7lxම _ධාන ෙක7ටෙගන -ඒ 

ෙත7ර�= 6!ෙ! නැහැ 3යලා- ෙල7ව අංක එෙ@ �! ඉ|යd 

�ක� Çඩකෙය� වන බං�ලාෙ�ශ �ක� කaඩායෙ0 

නායකයාට අ!ත�ජා�ක �ක� ක³!සලය 'l! වසර ෙදකක 

තරග තහනම@ පනවා �ෙබනවා. ග= කථානායක�මF, අද 

තරග පාවා40, තරග Âෂණය, වංචාව, Çඩා සමාජ ද@වා ඇ'pලා 

�ෙබනවා. ග= කථානායක�මF, ලංකාෙd පළ2වන වතාවට 

Çඩා සමාජ ෙදක@ අතර තරග පාවා4ම ස0බ!ධෙය! වන ෙ0 

වා�තාව හැ!සා¡ගත කරන ෙලස මා ඉpලනවා. ෙ0 
අවාසනාව!ත තBBවය ඇ� ³ෙa, පාන6ර සහ කµතර Çඩා 

සමාජ අතර පැවැ� තරගෙ+ 4. එ�4 ඒ �ට� උප ෙpක0 -මම 

�තන '�යට අද උප සභාප�- ෙකෙන�ෙ� මැkහB {ෙම! 

තම� ඒ තරග පාවා40 l6 ෙවලා �ෙබ!ෙ!. ඒ ස0බ!ධෙය! 

වන, පාvත �මාරlංහ මහBමයාෙ� වා�තාව මා සභාගත*  
කරනවා. 

එම වා�තාෙd �ෙබනවා, ෙ0 ��ගලයා ඒකට ඍáවම 

ස0බ!ධ� 3යලා. ඒ වාෙ�ම මම ඉස්ෙසpලාB 3dවා, සනB 

ජයç|ය මහBමයා ෙ0 රටට 'ශාල ���ය@ ෙගනා� Çඩකය� 

බව. අද වන 'ට ඔ¹ට අ³=6 ෙදකක Çඩා තහනම@ පනවා 

�ෙබනවා. ෙ0වා 	�බඳව ෙස7ය!න ඕනෑ. ඒ සඳහා තම� Çඩා 

ඇම��මා 'l! ෙ0 Çඩා පනත යටෙB Fෙය�ග ෙගනැpලා 

�ෙබ!ෙ!. ග= කථානායක�මF, FවÉk ෙලස ක=� ලබා 

6!ෙ! නැහැ� 3යලා තම� සනB ජයç|ය මහBමයාටB Çඩා 

තහනම@ පනවා �ෙබ!ෙ!. ෙ0 වෙ� ෙ�වp තම� l�ධ 

ෙව!ෙ!. ඒ වාෙ�ම mව! ෙස7�සාට, අ'ශ්ක ණව�ධනට අද 

වන 'ට තරග පාවා 6!නාය 3යලා ෙච�දනා එpලා ෙවලා 

�ෙබනවා. එම Çඩකය! ෙදෙදනා �¹�ක=ව!. දැනට �ක� 

ප|පාලනෙ+ l¾න ��ගලය! හරහා දැනට ඔ³!ෙ� �¹� 

කට�� නවBවලා �ෙබනවා. ග= කථානායක�මF, ඒ වාෙ�ම 

ඉතාම  වැදගB v	ය@ වන අ!ත�ජා�ක �ක� ක³!lලෙය! 

ග= Çඩා ඇම��මාට එ¬ v	ය මම සභාගත* කරනවා. 

ඒ ස0බ!ධෙය! ඔබ�මා �ක� ආයතනයට යැ¬ v	ය@ 

�ෙබනවා. ඒ v	ය මටB ලැ ණා. ෙ0ක Çඩා ඇම��මාට එවලා 

�ෙබ!ෙ! 2019 ඔ@ෙත�බ� 3වැF දා�. Çඩා ඇම��මා එය 

2019.09.09 වැF kන �ක� ප|පාලනයට ෙය72 කරලා 

�ෙබනවා. හැමෙදනාම ෙ0 වා�තාව 3යව!න.  �ලංග Eම�පාල 

මහBමයාB ෙමතැන ඉ!න  එක ෙහ7ඳ�. 1990 ගණ!වල ඉඳලා 

ෙක7� '�යටද Çඩාෙd ç6වලට ස0බ!ධෙවලා �ෙබ!ෙ! 

3යලා ෙමම වා�තාෙd �ෙබනවා. 'ෙශ�ෂෙය!ම ඒ ��ගලයාෙ� 

නමB �ෙබනවා. �v! පාම� 3යන ��ගලයාෙ� නම තම� ෙ0 

වා�තාෙd �ෙබ!ෙ!. එම වා�තාවල �ෙබනවා, ෙ0 කර� 

�යාදාමෙ+ criminal charges ගැන. 'ෙශ�ෂෙය!ම තරග පාවා40 

ගැන.  

ඒ වාෙ�ම WorldTel ගm ෙදm ව@ ගැන 3යනවා. ග= 

කථානායක�මF, ෙ0 ��ගලයා ඇෙම|කාm ෙඩ7ල� ල@ෂයක 

2දල@ අරෙගන �ෙබනවා 3යලා ඍáවම 3යනවා. 
 

ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ග= කථානායක�මF, ෙම�මා ය0 වා�තාව@ _කාශයට පB 

කරනවා. පළ2වැF කාරණය තම�, එවැF වා�තාව@ 	�බඳව 

මම දැmවB නැහැ. ෙදවැF එක තම�,  එවැF වා�තාවක � ණා 

3යලා මෙ� නම සඳහ! කරනවා.  ඒ වාෙ�ම එම වා�තාව 

	�බඳව දැmවBකම@ නැ�ව එ� �ෙබන ක=� 	�බඳව 

උBතරය@ ෙද!න මට �µව!කම@ නැහැ. ඒ වාෙ�ම එ�මා 

මෙ� නම සඳහ! කරනවා. ෙ0 	�බඳව ය0 3l පr@ෂණය@ 

කරනවා න0  ඒ පr@ෂණය කරන ෙකනාට,  එෙහම නැBන0 ඒ 

අදාළ ආයතනයට ෙ0 එ3! එකට උBතර ෙද!න මට 

හැ3යාව@ �ෙබනවා.  න2B, Âෂණවලට ස0බ!ධ   ෙවලා kගටම 

කට�� කර� ෙකෙන@ තම!ෙ� Âෂණ කට�� වසාග!න 

පා�vෙ0!�ව පා'±� කරනවා න0,  ඊට අවසර ෙද!න 

ඔබ�මාට �µව! 3යලා මම �ත!ෙ! නැහැ.  එම වා�තාව 

ෛන�ක භාවය@ නැ� වා�තාව@, එෙහම නැBන0 ෙබ7= 

වා�තාව@ 3යලා ක³= හ| 3යනවා න0, ඒ ගැනB ක=� 

ඉk|පB කර!න ඕනෑ, ෛන�ක භාවය@ ඇ�ව�. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ම!w�මF, ග= ගාn� ෙල7�ෙ� ම!w�මාෙ� ඉ�| 

'නා½ 5ක කාලය ඔබ�මාට ෙද!න 3dවා. ඔබ�මාට ඒ 

අවස්ථාෙd 4 	��= ෙද!න �µව! ෙ!ද? 
 

ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ග= කථානායක�මF, මම මෙ� කථාව කර!න0. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

දැ! ඇම��මාට කථා කර!න අවස්ථාව ෙද!න. 

 
ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

න2B, මම ෙ0 කථා කර!ෙ! ම!wවරය� '�යට මෙ� 

වර_සාද 	�බඳව�.  මෙ� නම සඳහ! කරලා ෙබ7= වා�තාව@ 

1213 1214 

————————— 
*  �ස්තකාලෙj තබා ඇත. *  Fனிைலய/தி0 ைவ�க	ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා�vෙ0!�ව 

ඉk|පB කරනවා න0, එම වා�තාවට ෛන�ක භාවය@ ෙද!න. 

ක³ද ඒ වා�තාව 6!ෙ!, වා�තාව කාෙග!ද,- 

 
ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ග= කථානායක�මF, මම වග�ම3! 3ය!ෙ!. ෙ0ක 

ෙල�ක �ක� ක³!lලෙය! ග= Çඩා ඇම��මාට ආ� v�ම. 

�v! පාම� 3යන ��ගලයා එ@ක business කරලා �ෙබනවාද 

3යලා� මම එ�මාෙග! අහ!ෙ!.   එෙහම නැහැ� 3යලා 

3ය!න එ�මාට �µව!ද 3යලා� මම අහ!ෙ!. 

 
ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ඇBත වශෙය!ම මට එවැF v	ය@ ආවා. ෙප��ගvකව 

කාටවB මඩ ගහ!න ෙන7ෙව� මම ෙ0ක කෙළ�. ග= 

කථානායක�මF, හැබැ� මෙ� වපස|ය යටෙB මම �ක� 

ආයතනෙ+ දැ! l¾න සභාප�වරයාෙග! ඒ ස0බ!ධෙය! 

ක=� 'මEවා. ඒ ස0බ!ධෙය! පr@ෂණය@ කර!න 3යලා 

3dවා.  ෙ0 v�ම එ�යට Hෙ+ ෙක7ෙහ7මද 3යලා �ක� 

ආයතනෙය! තම� ෙහ7යලා බල!න ඕනෑ. මම කාටවB ෙ0 

v	ය 6!ෙ! නැහැ. මම ඒක යැdෙd, �ක� ආයතනයට. �ක� 

ආයතනෙය!  සමහර මාධ� ආයතනවලට�, රෙ� _ශ්න ගැන 

කථා කරන nFE!ට� ෙ0 v	ය යවලා �ෙබනවා. අ�áන 

රණ�ංග ඇම��මාටB එය යවලා �ෙබනවා. මා ෙප��ගvකව 

වග �ෙම! 3යනවා, මම ෙ0 v	ය යැdෙd මට උBතරය@ 

එව!න 3යලා �ක� ආයතනයට පමණ@ බව. හැබැ�, ෙ0 v	ය 

සත�ය@. එවැF v	ය@ ආවා. ඒක මට ෙ0 ෙවලාෙd 	�ග!න 

ෙවනවා. එවැF v	ය@ ආෙd නැහැ� 3dෙව7B මම 

ෙබ7=කාරෙය@ ෙවනවා. ෙම7කද, ඒක අ!ත�ජා�ක �ක� 

ක³!lලෙය! ආ� v�ම@. අෙන@ කාරණය ෙ0ක�. "I�ය 

ස0බ!ධෙය! කට�� කරන අවස්ථාවල 4 ෙමම v	ය පා'±� 

කර!න" 3යලා ඒෙ@ 3යලා �ෙබනවා. ඒ Fසා තම� මම ඒක 

සමාජයට 2දා හැ|ෙ+ නැBෙB. ය0 3l I�මය තBBවය@ 

පැන නැúෙණ7B ඒක ඉk|පB කර!න 3යලා තම� එෙහ! 

ද!වා එවලා � ෙa. ඒක තම� සත�ය. 

  
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= අ�áන රණ�ංග ඇම��මF, ඔබ�මා කථා කර!න. 

ග= �ලංග Eම�පාල ම!w�මF, ඔබ�මාෙ� කථාෙd4 	��= 

ෙද!න.  

 
ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ග= කථානායක�මF, ෙ0වාට සා@, නැBන0 ජාත�!තර 

�ක� ක³!සලෙය! Çඩා ඇම�වරය�ට Fක0 v�0 එව!ෙ! 

නැහැ. � v! පාම� 3යන ��ගලයාB එ@ක � � ස0බ!ධකම 

ෙ0 v	ෙ+ �ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම, ඒ යව� cheques ස0බ!ධ 

lයÄ වා�තා අද Çඩා ඇම�වරයාට එවා �ෙබනවා. මට ෙ0 v	ය 

එ¬ ^ ලංකා �ක� ආයතනෙ+ ඒ මහBමයාට මම ස්��ව!ත 

වනවා. එ� සභාප��මාටB මම 'ෙශ�ෂෙය! ස්��ව!ත වනවා, 

ෙ0 කාරණය එ�යට දම� එක ගැන. ෙ0ෙ@ criminal charges 

3යලා �ෙබනවා. Çඩා ඇම��මF, ෙ0 ෙච�දනාව 

ස0බ!ධෙය! I�ය �යාBමක කර!න. ඒ ස0බ!ධෙය!  

ඔබ�මාට 'ශාල වග�ම@ �ෙබනවා. අ³=6 ගණනාව@ මම ෙ0 

ගැන 3dවා. එතෙක7ට මට �නා ³ණා. න2B, අද වනෙක7ට එය 

ඔ©� ෙවලා �ෙබනවා. ඒ v	ය මම හැ!සා¡ගත කළා. 

මාධ�යටB මම එය ලබා ෙදනවා. ඕනෑ ෙකෙන �ට ජාත�!තර 

�ක� ක³!සලෙය! අහ!න �µව!, ඒ v	ය ඒ ෙග7pෙල� 

එව� එක@ද, නැ�ද 3යලා.   
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ඇම��මF, ඔබ�මාට තව  'නා½ �නක කාලය@ 

�ෙබනවා.  
 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මම ඉ@මF! කථාව අවස! කර!න0, ග= 

කථානායක�මF. අවශ� ³ෙණ7B ෙවලාව ලබා ග!න0.  

ග= ගාn� ෙල7�ෙ� ම!w�මා 3dවා, මට පEHය 

කාලෙ+ �ක� ස0බ!ධව ෙච�දනා � ණා 3යලා. ග= 

කථානායක�මF, මට�, අර'!ද ද lpවාට� ෙච�දනාව@ ආවා. 

ඒ ෙච�දනාව ස0බ!ධෙය! පr@ෂණය@ කළා. පr@ෂණය@ 

කරලා, අප Fෙද7ස්ෙක7ට Fදහස් කළා. ඒක හැම දාම ෙ0 

පා�vෙ0!�ෙdk කරන මඩ ගැ�pල@. මම තව ෙදය@ මම 

3ය!න0. 20084  �ක� ප|පාලනෙය! මා අ�! කරලා, 

WorldTel TV deal එක@ Hයා. ඒක කරනෙක7ට  �ක� 

ප|පාලනෙ+ �¾ෙ+ ගාn� ෙල7�ෙ� මැ��මාෙ� 

ෙpක0�මා�. අපට එම ඉ!kයාm සංචාරෙය! හ0බ ³ෙa 

ෙඩ7ල� nvයන 3@ ෙහ� 4@ පමණ�. න2B, ඊට ඉස්ෙසpලා 

ඉ!kයාm සංචාරෙය! ෙඩ7ල� nvයන 15@ 'තර අපට හ0බ 

³ණා. මම ඒ වා�තා ¾ක සභාගත කරලා �ෙබනවා.  

ග= Çඩා ඇම��මF, මම ඔබ�මාෙග! ඉතා ඕනෑකn! 

ඉpලනවා ෙ0 v	ය I�ය ඉk|යට ෙගන ය!න 3යලා. ෙම7කද, 

ෙ0ක Fක0 v	ය@ ෙන7වන Fසා. ෙ0 රෙ� මහ ජනතාව අද 

Gරණය කර�, �ක� Çඩාව ෙÑර!න මම ෙම±චර කp  

ෙම7නවාද කෙළ� 3යලා.  

අද ග= EFp හ«!ෙනB� ම!w�මා ඉk|පB කළා, COPE 

වා�තාව. ග= EFp හ«!ෙනB� ම!w�මF, මම ඔබ�මාට 

ස්��ව!ත වනවා, ෙ0 'ෙශ�ෂ 'ගණන වා�තාව, COPE වා�තාව 

අද පා�vෙ0!�වට ඉk|පB 3rම ගැන. 

ග= කථානායක�මF, මම තවB ෙදය@ 3ව ���. ෙ0 ගැන 

අෙ© ග= ම!wව= �ප ෙදෙන�ම කථා කළා. ෙමය මඩ 

ගැûම@ ෙන7ෙව�. ජාත�!තර �ක� ක³!සලෙය! Âෂණ, 

වංචාවලට ඍáවම ස0බ!ධ යැ� 3යන ��ගලයා දැ! COPE 

කn/වට දමලා �ෙබනවා. ම�!ද රාජප@ෂ මහBමයා තම� 

'ප@ෂෙ+ නායක�මා. එ�මා තම� ඒ නම ෙය�ජනා කරලා 

�ෙබ!ෙ!. නැවත වර@ අපට අහ!න �ෙබ!ෙ!, දැ! ෙහ7= 

අpල!න ෙහ7=! දම!න හදනවාද 3යලා�. ෙහ7= COPE 

එකට ය!ෙ! ෙවන ෙදය@ කර!න ෙන7ෙව�, වංචා, Âෂණ යට 

ගහ!න�. සpv ෙය7දලා අ³=6 ගණන@ ෙ0වා යට ගහෙගන 

�¾යා. අ	 සpv �ෙබන අය ෙන7ෙව�. අපට ඉ!ෙ! nFස්E. 

ග= කථානායක�මF, ඒක මට ඕනෑ තැනක H�! 3ය!න 

�µව!. ඕනෑ තැන3! ඡ!දය ඉpÄවාම මට kන!න �µව!. 

මම ඒක ෙප!වලා �ෙබනවා. හැබැ� ඡ!ද බලය@ නැ� අය 

�යාෙගන, �ක� ආයතනවලට සpv ෙගව-ෙගවා, ඒ nFE! 

රට යව-යවා ෙම7නවාද ෙ0 කර!ෙ!?  

1215 1216 

[ග= �ලංග Eම�පාල  මහතා] 
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ග= Çඩා ඇම��මF, එංගල!ත හා  ඕස්ෙüvයා සංචාරවලට 

�ෙදෙන@ Hයාද 3යලා ෙස7යා බල!න. ඔබ�මාෙ� අmමැ�ය 

නැ�ව� ඒ අය H�! �ෙබ!ෙ!. ඒ, ෙ0 රෙ� 2දp; ෙ0 රෙ� 

Çඩාව හද!න � � 2දp. ෙ0 රෙ� �ට� Çඩා ඇම�ව= 

lයÄෙදනාම ඒවාට වග 3ය!න ඕනෑ. ෙ0 රෙ� මහ 

ජනතාවෙග! මම ඉpලා l¾නවා, ඊළඟ පා�vෙ0!�වට 

Fෙය� තය! එවනෙක7ට �ට� Çඩා ඇම�ව=!ටB ද×වම@ 

ෙදන '�යට කට�� කර!න 3යලා. ෙද!න �µව! ද×වම 

තම�, ඒ අය එ�ෙ+ � යන එක. ග= හ|! _නා!6 ඇම��මF, 

ෙ0 පනත ෙගෙන!න ත2!නා!ෙස�ට 'තර� ෙක7!ද@ 

� ෙa. ත2!නා!ෙස�ට 'තර�  ෙමවැF v�ම@ එ�යට ග!න 

�µව! ³ෙa. ෙමවැF v�0 �ක� ආයතනයට ඇ'B 

�ෙබනවා. හැබැ� ග= කථානායක�මF, කවදාවB ෙ0වා එ�යට 

ආෙd නැහැ. අb ගණෙ! අ³=6 හතරහමාරකට පස්ෙස�වB අෙ© 

ආabව යටෙB ෙ0වා එ�යට ආ� එක ගැන මම අද ස!ෙත�ෂ 

වනවා. මම 20014 ෙ0 පා�vෙ0!�වට ආ� දවෙස� ඉඳලා 3ය� 

ෙ�වp ඇBත 3යන එක මට ෙ0 රටට ඔ©� කර!න �µව! 

³ණා. එදා ඇ� ෙව!න මට මඩ ගැ¹වා. අෙ© ආabෙd හැම 

ෙදනාටම මඩ ගැ¹වා. හැබැ�, අද වනෙක7ට ඒ හැම ෙදය@ම 

ඔ©� ෙවලා �ෙබනවා. 

ග= කථානායක�මF, �ට� Çඩා ඇම�වරෙය@ අදB 

3dවා, "Çඩකෙය� ෙදෙදෙන�ට ෙච�දනා � ණා" 3යලා. මට�, 

අර'!ද ද lpවාට� ඉ!kයාෙd ල@නd නගරෙ+ පැවැ� 

තරගය@ ස0බ!ධව ෙච�දනාව@ � ණා. ඒක තම�, “Arjuna 

and Aravinda agreed to underperform and De Silva was paid 

US Dollars 15,000” 3යන ෙච�දනාව. ඒ 	�බඳව පr@ෂණය@ 

පවBවා අ	 ෙදෙදනා  Fදහස් කළා. �v! පාම� 3යන ��ගලයා 

අ	 ද!ෙ! නැහැ. ඒ ��ගලයා 3යා �ෙබනවා, ෙම�මාB එ@ක 

business කළා 3යලා. ග= �ලංග Eම�පාල ම!w�මF, මම 

ෙ0 කාරණය වග �ෙම!  ��ව අහනවා. �v! පාම� 3යන 

��ගලයා  ඔබ�මා ද!නවාද, නැ�ද 3යලා ඔබ�මාෙ� කථාෙd4 

3ය!න; අ³=6 ගණන@ �ස්ෙස� ඔ¹ට 2දp ෙගdවාද, නැ�ද 

3යලා 3ය!න. ඔබ�මාB ද!නවා ඇ� ෙ!. හැබැ�, "මම 

හ«න!ෙ! නැහැ" 3ය�. ඒක තම� ෙplම ෙ�.  

ග= කථානායක�මF, සpv මා= ³�  ඒවා ගැන 'ස්තර 

ෙමම වා�තාෙd �ෙබනවා. මම ඔබ�මාටB ෙ0 වා�තාව ලබා 

ෙද!න0. ෙ0 2දp ප|හරණෙ+4  �ක� ආයතනය ෙවන ෙවනම 

accounts හදලා �ෙබනවා. පEHය කාලෙ+ ෙ0 2දp 	ටරටට 

Hයා; ෙ0 ෙහ7රක0 lයpලම ³ණා. මම ග= Çඩා ඇම��මාට 

3යනවා, ෙ0 ගැන අවධානය ෙය72 කර!න 3යලා. ඔබ�මා 

තහන0 කළාට පEවB ෙම�මා �ක� ආයතනයට H�pලා 

ඉඳග!ෙ! ෙක7ෙහ7මද?  අද �ක� ආයතනය ඔබ�මාෙ� 

Fෙය�ග අහ!ෙ! නැහැ. මම අදB බය නැ�ව 3යනවා, �ක� 

Çඩාව ආර@ෂා කර!න ඕනෑ න0, ෙවනම අ�= පාලක 

කn/ව@ පB කර!න 3යලා.   ඒකට අප පB කර!න එපා. අප 

පැBතක තබ!න. අ	 පැBතකට ෙවලා ඉ!න0. අ�= පාලක 

මaඩලය@ පB කරලා ෙ0 �ක� Çඩාව හද!න. පEHය 

කාලෙ+ l6³� ෙහ7රක0 ¾ක එ� කර!නම ඕනෑ. ඇBතටම 

මම ග= EFp හ«!ෙනB� ම!w�මාට සහ "ෙක�©" එකට 

ස්��ව!ත ෙවනවා, අද ෙ0 වා�තාව ලබා 4ම ගැන. ෙ0ෙ@ 

�ෙබනවා, අෙන@ ෙ�වp. ෙමම වා�තා මා ළඟB �ෙබනවා, ග= 

කථානායක�මF. ෙ0 රෙ� Çඩාව �ළ l6වන ෙහ7රකම 

නවBව!න �µව! cමෙdදය@ ෙ0වා ��! දැ!වB හද!න. 

�ක� Çඩකෙය� තම� ෙ0 වැරkවලට 'ශාල වශෙය! 

පැටෙල!ෙ!.  

ග= කථානායක�මF, මම ඒ සඳහා උදාහරණය@ 3ය!න0. 

මම වරාය හා නා'ක කට�� අමාත�වරයා හැ¾යට කට�� කළා 

ෙ!. ඒ ආයතනෙ+ �ක� කaඩායම@ �ෙබනවා. ෙ0 �ක� 

කaඩායෙ0 �ට� Çඩකෙය@ -නායකෙය@- ෙවන Çඩා 

සමාජයකට Hයා. ඔ¹ ඇ'pලා මට 3dවා, "අෙ! ස�, මම 

ෙ0කට Hෙය7B, මට ලංකාව ෙවmෙව! Çඩා කර!න �µව!" 

3යලා. ග= කථානායක�මF, මාස �න@ ය!න කv! එම 

Çඩකයා සංචාරයකට Hයා. ඔ¹ Hෙ+ CCC එකට. ඒක 

ෙම�ම!ලාෙ� Çඩා සමාජය. අද �ක� ගහ!ෙ! ෙ0 '�යට�. 

ෙම!න ෙ0වා නවBව!න� ඕනැ. ෙ0 Fසා ගෙ0 l¾න 

ද=ෙව�ට අවස්ථාව@ නැහැ. අද 'ශාල වශෙය! ක�¾ය 	ටරට 

යනවා; ප³p 	¾! ය!ෙ!. න2B Çඩකය�ට කෑම  එක@ 

ෙද!න බැහැ. ගෙ0 l¾න Çඩකය!ට, පාසp �ක� ප�ධ�යට 

සpv ෙදන එක නවBවා �ෙබනවා. ෙ0 'නාශය තම� ෙවලා 

�ෙබ!ෙ!.  

ග= Çඩා ඇම��මF, ෙ0  ගැන ඉk| කට�� ¾ක කරෙගන 

ය!න. ඔබ�මාට ඒ ස0බ!ධෙය! 'ශාල වග�ම@ �ෙබනවා. 

"Criminal charges" 3යලා ෙ0 v	ෙ+ �ෙබ!ෙ!. එය ඉංÏl 

භාෂාෙව! �ෙබ!ෙ!. ඕනෑ න0 මට ෙ0ක 3යව!න �µව!.  

මම ෙ0 v	ය සභාගත කළා. මා ෙමය මාධ�යටB F�B 

කරනවා.  

ෙ0 රෙ� අ�කරණය ගැන අපට ෙල7� 'ශ්වාසය@ �ෙබන 

Fසා, ෙ0 වැරk කර� ��ගලය!ට ඉk|ෙ+4 ද×ව0 3rමට අ	 

බලාෙප7ෙර7B� ෙවනවා. ඒ 'තර@ ෙන7ෙව�, ෙ0 2දp නැවත 

වර@ ලබා ග!න 3යලා මම ඉpලා l¾නවා, ග= 

කථානායක�මF. ෙ0වා, ෙ0 රටට එ!න �ෙබන 2දp. ඒවා 	ට 

H�pලා �ෙබනවා.  ඒවාෙය! තම� පEHය කාලෙ+ ඡ!ද වැඩ 

කෙළ�. ඒවා ලංකාෙd �ක� Çඩාවට �ෙබන සpv. ෙ0 l6 ෙවන 

ෙ�වp නවBව!න. අද රෙ� I�ය ෙහ7é! �යාBමක ෙවනවා. 

මම ෙ0 රෙ� lයÄෙදනාෙග!ම ඉතාම ඕනෑකn! ඉpලා 

l¾නවා ෙ0වා ගැන ෙහ7ය!න 3යලා. 'ප@ෂ නායක�මා ෙ0 

ග= සභාෙd �¾යා න0, මම එ�මාට ෙ0 ගැන 3යනවා. එ�මා 

නැ� Fසා මට  3ය!න බැහැ. ෙමතැන, වග 3ව�� �ට� 

ඇම�ව=! ඉ!නවා. ෙ0 වාෙ�  criminal charges �ෙබන 

��ගලෙය@ "ෙක�©" එකට දම!න �µව!ද?  ෙම7ක@ද  රෙ� 

අෙ© පා�vෙ0!�ෙd තBBවය?  

ග= කථානායක�මF, මම ද!නවා, ෙය�ජනාව@ ආවාම  

ඔබ�මාට ෙම7�B කර!න බැහැ 3යලා. න2B කථානායක�මා 

හැ¾යට ºට වඩා  ඔබ�මා ෙ0 ගැන බල!න, ෙ0 වාෙ� 

��ගලය! එම කn/වට පB කර!න �µව!ද 3යලා. මම ෙ0 

වා�තාවB ඔබ�මාට ෙද!න0. ෙ0ක 3ෙයdවාම දැනග!න 

�µව!. Criminal charges �ෙබන ��ගලය�ට "ෙක�©" එෙ@ 

තබා, පා�vෙ0!�ෙdවB ඉ!න �µව! ද ද!ෙ! නැහැ. ඒ 

වාෙ� ෙකෙන�ට පා�vෙ0!�ෙd ඉ!න �µව!ද ඇ«ම@ 

ඇඳෙගන? 
 

ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ග= කථානායක�මF, - [බාධා 3rම@] 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔd, 3ය!න ග= ම!`�මF. 
 

ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

There is no criminal charge against anybody here.  He 
is talking nonsense.  

1217 1218 



පා�vෙ0!�ව 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ආ! ඇBතද? 
 

ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

How can you say there are criminal charges? You 
cannot imply criminal charges. What do you mean? These 
are reports. Sir, he is trying to extract and table those and 
take advantage of Parliamentary Privileges. There is no 
charge.   

 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ග= කථානායක�මF, මම ඔබ�මාෙගmB ඉptම@ 

කරනවා. ග= Çඩා ඇම��මF, ෙ0ෙ@ ෙ0 ��ගලයාෙ� හඬ පට 

�ෙබනවා. ඔබ�මාට ෙ0වා ෙග!වා ග!න �µව!. දැ! අ	 

ෙමෙහම කථා කරන එක ෙහ7ඳ� ෙ!.  
 

ගM ම�RවරෙයE (மா� மி� உ48பின� ஒ!வ�) 
(An Hon. Member) 

ෙබ7ෙහ7ම ෙහ7ඳ�. 
 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ෙ0 හඬ පට ෙග!වා ග!න. ග= �ලංග Eම�පාල 

ම!w�මF, �v! පාම� 3යන nFහා  ද!නවාද, නැ�ද 3යන 

එකB ඔබ�මාෙ� කථාෙd4 3ය!න. 

 
ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මම ද!නවා. 
 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

එ±චර�. එතැF! එහාට ඒ ගැන කථා කරලා වැඩ@ නැහැ. 

ඔබ�මා �v! පාම� ගැන ද!නවා; ඔ¹ සමඟ Áස්නස් කරලා 

�ෙබනවා. ඒ 'ස්තර ඔ@ෙක�ම ෙ0ෙ@ �ෙබනවා. ඔබ�මා 

ඉස්සර ෙවලා 	�ග!න, සෙහ�දරයා, තාBතා ç6 ව�ාපාරෙ+ 

ෙයkලා ඉ!නවා 3යලා. ඔබ�මා 3dවා "නැහැ" 3යලා. ඔබ�මා 

තම� ෙ0 ව�ාපාරෙ+ ඉඳලා �ෙබ!ෙ!. ඔබ�මාෙ� එෙහ� 

�ෙබන ආයතනයක අධ�@ෂවරෙය@ ඉ!නවා, �v! පාම� 

එ@ක. ෙ0 ඔ@ෙක�ම výතව �ෙබනවා. ICC එක 3ය!ෙ! 

International Criminal Court එක ෙන7ෙව�, International 

Cricket Council එක. International Cricket Council එෙක! 

අසත� ෙදය@ ෙද!ෙ! නැහැ, Çඩා ඇම�වරයාට.  �ත!න එපා, 

ICC එෙ@ ඉ!ෙ! ඔබ�ම!ලා වාෙ� ෙහ7රක0  
 
[fලාසනෙj අණ පdV ඉව6 කරන ලr.] 
[அ�கிராசன� க�டைள	ப" அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කරන ��ගලය! 3යලා. ජාත�!තර �ක� ක³!සලෙය! එන 

ෙ0 වා�තාවට නb දම!න �µව!.  මම වග�ම3! 3යනවා, 

ඔබ�මාට �µව! න0 ෙ0 වා�තාවට '=�ධව නb දම!න 

3යලා. [බාධා 3rම@]  

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= �ලංග Eම�පාල ම!w�මF, ඔබ�මා 	��=,- [බාධා 

3rම@] ඔd, 3ය!න. 

 
ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මම ෙහ7රකමකට ස0බ!ධ� 3යලා ඔ©� කර!න එ�මාට 

ෙවනම තැන@ �ෙබනවා. මම 3lම තැනක ශත පහක වංචාව@ 

කළාය 3ය!න, මම ෙහ7රකමකට ස0බ!ධ ෙවලා නැහැ. 

Match-fixing සඳහා ඇෙම|කාm ෙඩ7ල� 15,000@ ගBතාය 

3යලා මෙ� ඉ�හාසෙ+ නැහැ. මම ශත පහක වංචාවකට 

ස0බ!ධ නැහැ. ඒ Fසා 'ෙහ7රකම' 3යන වචෙනB එ@ක 

ගෑෙව!න මට 3lම ෙහ��ව�B නැහැ, මට ස0බ!ධය�B 

නැහැ. මෙ� අත 	|l6�. මෙ� අ�! ශත පහක ෙහ7රකම@ 

කරලා නැහැ. ඒ ගැන ඒ 3යන අයට _ශ්න ඇ�. ඒ Fසා මා  

ෙහ7රකමට ගාවා ග!න එපා.  

 
ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ෙල�ක �සලානයට පස්ෙස�, WorldTel 3යන ආයතනෙය! 

ඒ TV rights ග!න ෙඩ7ල� ල@ෂය@ ගBතා 3යලා ෙ0 

වා�තාෙd �ෙබනවා. මම ෙ0ක ඕනෑ න0 3යව!න0. ෙඩ7ල� 

ල@ෂය@ �ලංග Eම�පාලට  
 
[fලාසනෙj අණ පdV ඉව6 කරන ලr.] 
[அ�கிராசன� க�டைள	ப" அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

6!නා 3යලා ෙ0 වා�තාෙd �ෙබනවා. මම ෙ0ක වග�ම3! 

3යන ෙදය@. මම ෙ0 3ය!ෙ! අසත�ය@ න0, ඔබ�මාට ෙ0 

ජාත�!තර �ක� ක³!සලෙය! - ICC එෙක! - ආ� වා�තාව 

ෙද!න0; ෙ0ක ICC එෙක! ආ� එක@.  ෙ0ක Fක0 ෙවන 

Eම�පාලලා, - 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Çඩා ඇම��මා ෙ0 ගැන පr@ෂණය@ පවBවනවා 3dවා 

ෙ!. Çඩා ඇම��මා, ඔබ�මා පැහැkv 3rම@ කර!න. 

 
ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

ග= කථානායක�මF, ෙ0 v	ය සමාජයට ආ� Fසා� මම 

පැහැkvව _කාශ කෙළ� ෙමෙහම v	ය@ ලැ ණා 3යලා. 

ෙප��ගvක වශෙය! ඒ v	ය ^ ලංකා �ක� ආයතනයට යව� 

එක 'තර� මම කෙළ�. ^ ලංකා �ක� ආයතනය ෙ0 

ස0බ!ධෙය! පr@ෂණය පට! ග!න ක=� එව!න 3යලා 

මට 3dවා. න2B, ග= කථානායක�මF, ෙ0 v	ය ෙක7ෙහ7ම 

හ| සමාජයට H�pලා �ෙබනවා. ඒ v	ය ගැන තම� අ�áන 

රණ�ංග ඇම��මා 3ය!ෙ!.  

 
ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ග= කථානායක�මF, මම ෙ0 v	ෙ+ �ෙයන එක@ 

3යව!න0. දැ! එ�මා 3යනවා ෙ!, නැහැ� 3යලා. - 
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[Interruption.] "Glyn Palmer claimed that in 1997 the TV 

rights for Sri Lanka Cricket (SLC) were sold to Mark 
Mascarenas (now deceased) and his company WorldTel Inc. 

Glyn Palmer claimed that a 100,000 USD bribe ....”  ෙ0ෙ@ 

සඳහ! ෙව!ෙ!, "bribe" 3යලා, not a payment. එ� 

තව6රටB “ … was paid to Thilanga Sumathipala 
 
[fලාසනෙj අණ පdV ඉව6 කරන ලr.] 
[அ�கிராசன� க�டைள	ப" அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

for these rights” යmෙව! සඳහ! ෙවනවා. 

 
ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

That part will have to be expunged.   

 
ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
මම ෙ0 v	ෙ+ �ෙබන ෙක7ටස@ තම� 3යව!ෙ!. ග= 

කථානායක�මF, ෙ0 v	ය ICC ආයතනෙය! ආ� v	ය@. 

දැ! එ�මා 3යනවා ෙ!, නැහැ 3යලා. දැ! එ�මා ඉk|පB කළ 

ෙච�දනාව Fසා මම ෙ0 v	ෙ+ �ෙබන එක 3යව!න ඕ නෑ. එ� 

වැ½ 6රටB ෙමෙස� සඳහ! ෙවනවා: “Glyn Palmer supplied a 

copy of a cheque for 50,000 USD from WorldTel to him and 
paying in slip along with his bank statement and a letter 
confirming the credit into his personal account with the 
Midland Bank..... Glyn Palmer says he facilitated this for 
Thilanga Sumathipala.” 

 
[fලාසනෙj අණ පdV ඉව6 කරන ලr.] 
[அ�கிராசன� க�டைள	ப" அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙ0 v	ෙ+ �ෙබන ෙක7ටස@ තම� මම 3ෙයdෙd. ෙ0ෙ@ නැ� 

එක@ 3යව!ෙ! නැහැ.  

ග= කථානායක�මF, මම පා�vෙ0!�වට ඇ'pලා අෙන@ 

��ගලය! වාෙ� කවදාවB 3lම ෙදය@ ගැන ෙච�දනා 

කර!ෙ! නැහැ. මම ෙ0 v	ය අතට හ0බ වන�= තම� �¾ෙ+. 

^ ලංකා �ක� ආයතනෙ+ සභාප��මා ෙව!න ඇ� මට ෙ0 

v	ය එව!න ඇBෙB. ක³= න2B, මට ෙ0ක එවලා �ෙබනවා. 

අbම ගාෙ! අද උෙ� ෙමය හ0බ ³� එක ගැන මම ස�/ 

ෙවනවා. ඒ Fසා මට ෙ0 ගැන අද කථා කර!න �µව! ³ණා. 

 ග= �ලංග Eම�පාල ම!w�මF, ඔබ�මාට Çඩා 

ඇම��මාෙග! අහ!න �µව!, ජාත�!තර �ක� 

ක³!lලෙය! ආෙd ෙ0 v�ම ද 3යලා. ඒ v	ෙ+ �ෙබන 

කාරණා අ�! කර!න එපා. එම Fසා� ෙමය හැ!සා¡ ගත 

කර!න ඕනෑ 3ය!ෙ!. එෙහම නැ�ව ෙවන ෙහ��ව@ Fසා 

ෙන◌ාෙව�.  ජාත�!තර �ක� ක³!lලෙ+ �ෙබන v�ම@ 

තම� මම 3ෙයdෙd. එෙහම නැ�ව, ��ගලෙය@ මට එව� 

v�ම@ ෙන◌ාෙව�. ෙ0ක Çඩා ඇම��මාට එව� v	ය@. මම 

�තනවා ෙ0 v	ෙ+ �ෙබන ෙ�වp අFවා�යෙය!ම  3යව!න 

ඕනෑ 3යලා. න2B මට ෙdලාව නැ� Fසා ෙ0 v	ය 3යව!ෙ! 

නැහැ.  ඒ ෙච�දනාව ඔ©� කර!න තම� මම ෙ0 v	ය 

3ෙයdෙd.  

එ�මා ෙච�දනා කර� ෙදයටB මම උBතර 6!නා. ග= 

කථානායක�මF, මම ෙ0 කාරණය 3යලා කථාව නවBව!න0.  

අ	 අ³=6 ගණනාව@ අෙ© ෙp �±චාෙගන ෙ0 රෙ� �ක� 

Çඩාව හැ6වා. මම නායකBවයට එන ෙක7ට �ක� Çඩාව 

� ෙa ෙක7ෙහ7මද 3යන එක ෙ0 රෙ� ජනතාව ද!නවා. 

හැබැ� මම, අපට ද@ෂ කaඩායම@ හදා ෙගන ෙල�ක 

�සලානය@ kmවා. එෙහම kmවාට පස්ෙස� තම� ෙ0 Çඩාවට 

සpv ආෙd. ඊට පස්ෙස� තම� ෙ0 අනවශ� ��ගලෙය� ෙ0වාට 

ආෙd. ආෙd ෙහ7=. අද අපට ෙච�දනා කරනවා ඇෙම|කාm 

ෙඩ7ල� 15,000@ ගැන. ෙ0 ෙච�දනා lයpලම ගැන පr@ෂණ 

කරලා ඉවර කළා.  ඡ!ද බලය නැ�, පස්ෙස! ඇ'pලා 

ෙහ7රක0 කරන ��ගලය!ට ෙ0 ග= සභාවට ඇ'pලා ෙමෙහම 

කර!න ෙද!න එපා, ග= කථානායක�මF. අ	 ෙ0වා ගැන 

Iත�m÷ලව ඉk|ෙ+4 වැඩ කර ෙගන යනවා. න2B, මම සා@, 

එ@ක ෙ0 ක=� ඔ©� කරලා �ෙබ!ෙ! ෙවන ෙදය@ Fසා 

ෙන◌ාෙව�. ෙ0 Çඩකය!ට �ෙබන අවස්ථාව නැ� කර!න 

එපා. ෙ0 තBBවය Fසා අද අෙ© රෙ� Çඩකය! ඉතාම පහළ 

තBBවයකට වැ¾ලා �ෙබනවා. ෙ0 ෙග7pල! බලපෑ0 කරනවා, 

කර!න ඕනෑ ෙ�වp ගැන. ඒ Fසා ෙ0 Çඩාව ෙÑරලා ෙද!න. 

ෙ0ක අ	 අමා=ෙව! හද� Çඩාව@. මම 3ය!න කැම��, ෙමම 

වා�තාව ºට කvmB සභාගත කළ බව.   

ග= කථානායක�මF, ඔබ�මාට  ස්���. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ග= ම!wව=F,  ෙ0 'වාදෙ+ වැඩ කට�� අවස! 3rම 

සඳහා kවා ආහාරෙය! පE අවශ� කාලය ලබා ෙදන ෙම! මා 

ඉpලා l¾නවා. සභාව එකඟද?  
 

ගM ම�RවM  
(மா� மி� உ48பின�க�) 
(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගM කථානායක]මා (மா� மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

kවා ෙභ�ජනය සඳහා  සභාෙd කට�� තාවකාvකව 

අB�/වනවා. 

 
aස්tම ඊට අn�ලව තාවකාQකව අ6 �<වන ලV�, අ.භා. 

1.30 ට �ෙයHජ2 කථානායක]මා [ගM ෙ�.එ�. ආන�ද �මාරwd 
මහතා ] ෙ& සභාප�6වෙය� නැවත පව6වන ලr.  அத<ப", அம#5  பி.ப. 1.30  மணிவைர இைடநி�/த	ப�� மீ+�> ெதாடIகி�. பிரதி� சபாநாயக#  அவ#க� [மா+=மி3 ேஜ.எ�. ஆன>த 3மாரசிறி] தைலைம வகி/தா#க�.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI] in 

the Chair. 
 

ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා (மா� மி� பிரதி5 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 
ග= EFp හ«!ෙනB� ම!w�මා කථා කර!න.  

[අ.භා.1.30] 

 
ගM |�) හ��ෙන6� මහතා (மா� மி� Hனி- ஹ6��ென(தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, 'ෙශ�ෂෙය!ම Çඩා 

අමාත��මා 'l! අද ඉk|පB කර �ෙබන ෙ0 Fෙය�ග 	�බඳව 

1221 1222 



පා�vෙ0!�ව 

අදහස් ද@ව�4, ßvක _ශ්නය ෙලස පැන න¿!ෙ! Çඩාව 

ෙ�ශපාලIකරණය {ම 3යන කාරණය�.  වැ½�¾ය!, ළම�!, 

කා!තාව!ෙ� අ��වාlක0 වැF අෙන�B 'ෂයය! 

ගBෙත7B, ඒ ෙ�වp ෙමතර0 ෙ�ශපාලIකරණය ෙවලා 

නැBෙB ඇ�? වැ½�¾ ෙpක0 කා�යාලය �ෙබනවා; ළමා හා 

කා!තා කා�යාංශය �ෙබනවා; ආබා�ත�! සඳහා වන මහ 

ෙpක0 කා�යාලය �ෙබනවා.  ක³=වB ඒවා ගැන ෙල7� 

තරගය@ නැහැ ෙ!, ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF. න2B 

Çඩාවට ෙ0 තර0 ඇpම@, උන!6ව@ �ෙබ!ෙ! ඇ�? ඒකට 

ෙහ��ව තම�, ෙ�ශපාලනය�, Çඩාව�, 2දÄ� ස0බ!ධ{ම. 

ෙප76 ව�ාපාර 	�බඳ කාරක සභාෙd - COPE එෙ@- අ	 ෙවනB 

'ෂයය! ගැන කථා කරනෙක7ට කථා කර!ෙ! =	යp lය 

ගණF! හා  ල@ෂ ගණF!.  වැ½�¾ය!ට =	යp 2,000@ 

ෙව! කර� එෙක! =	යp 100@ කපා ගBත එක ගැන, ඒ 

ෙdදනාව ගැන තම�  අ	 කථා කර!ෙ!.  සමහර ආයතන 

�ෙබනවා, ඒවාට ෙව! කළ 2µ 2දලම =	යp ල@ෂ 100� ෙහ� 

200�. හැබැ�, ^ ලංකා �ක� ආයතනය කැ ෙඳdවාම, පාප!6 

ස0ෙ0ලනය කැ ෙඳdවාම, ඒ ඒ Çඩා සමාජ ස0බ!ධ වන 

ආයතන කැ ෙඳdවාම කථා කර!ෙ! ෙඩ7ල�වv!,  �ෙර�වv!; 

nvයනවv!. අ!න එතැන� ෙ0 _ශ්නය �ෙබ!ෙ!. ඒ Fසා 

පළ2 ස්ථාවරය '�යට Çඩාව ෙ�ශපාලනෙය! අ�! ෙව!න 

ඕනෑ; ෙ�ශපාලනය Çඩාෙව! Fදහස් ෙව!න ඕනෑ. ඒ අ�ථෙය! 

ගBතාම, ෙ0 ඉk|පB කර �ෙබන සංෙශ�ධනවලට අ	 සහාය පළ 

කරනවා. ෙම7කද,   F�ෙ�ශපාලIකරණය පැBෙත! ��වාම, 

ෙ0ක සාධIය අවස්ථාව@ වන Fසා. 

Çඩා @ෙෂ��ෙ+ ඇ� ෙවලා �ෙබන අ� දෙ+4, 

'ෙශ�ෂෙය!ම ^ ලංකා �ක� ආයතනය 	�බඳව 

'ගණකා�ප��මා සහ 'ගණකා�ප��මාෙ� Fලධා|! ඉතාම  

මහ!lෙය! හද� 'ෙශ�ෂ 'ගණන වා�තාව අද පා�vෙ0!�වට 

ඉk|පB කළා. ෙ0 වා�තාව මාධ�ෙ+ අවධානයට ෙය72 කළ 

��� 3යා මා �තනවා.  එ� 	/ 643@ සහ ඇ2�0 වශෙය! 

	/ 1,597@ �ෙබනවා. ඒ 2µ ගණන වශෙය! ෙ0 වා�තාෙd 	/ 

2,240@ �ෙබනවා. ෙ0 වා�තාව ෙහ7é! ප|°ලනය කෙළ7B, 

Çඩාෙව�, ෙ�ශපාලනෙය� �ෙබන බැòම ෙම7ක@ද 3යලා 

ෙහ7ඳට ෙBෙරනවා. ඒකB එ@ක තම� ෙ0 I�මය තBBවය 

වලං ෙව!ෙ!.  

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, ඒක Fසා තම� මම kH! 

kගටම 3ය!ෙ!, පා�vෙ0!�වට �ෙබන බලතල අmව COPE 

එකට I�ප��මාෙ� Fලධා|! කැඳව!න, ෙ²�ෂ්ඨා�කරණ 

Fලධා|! කැඳව!න, ඔ³! ඇl! 6/ සා@,ක=ව! බවට පB 

කර!න 3යලා. කn/ව මාධ�යට 'වෘත කළා වාෙ�ම ඔ³! 

කn/වට කැඳව!න 3යලා ඉpල!ෙ!. ඊට පස්ෙස� ඒ  සා@, 

ෙහ7ඳ න0, êkතෙය� ඇBත න0, êkතෙය� වරද 	�ග!නවා න0 

නb දම!න. එෙහම නැ�ව, FCID එකට යනවා ද, අpලස් 

ෙක7nසමට යනවා ද, අර පැnuv ද, ෙ0 පැnuv ද, 

සා@,කාරෙය� අ�=දහ! ෙවනවා ද, ඔ³!  රට යනවා ද,  

ඔ³!ෙ� පාස්ෙප�� අB �/වනවා ද වැF ෙ�  කරn! වෙ� 

ය!න ඕනෑ නැහැ. ඒ වැරk සඳහා ßvක 	යවර පා�vෙ0!�වට 

ග!න �µව!. 'ෙශ�ෂෙය!ම පා�vෙ0!�ව ජනතාවට වග 

3යන ආයතනය@ බවට පB ෙවනවා න0, ඒ වග 3යන 

ආයතනය@ බවට පB ෙව!න �ෙබ!ෙ! ෙ0 Chamber එෙක! 

'තර@ ෙන7ෙව�, ෙ0 කාරක සභාවල �ෙබන බලය ශ@�මB 

'�යට පා'±� කරලා�.  

මම එෙහම 3ය!න ෙහ��ව@ �ෙබනවා. ^ ලංකා �ක� 

ආයතනෙ+ �ට� සභාප��මා හැ¾යට කට�� කළ �ලංග 

Eම�පාල ම!w�මා Fෙය�ජ� කථානායකවරයා හැ¾යට l¾ 

කාලෙ+ ^ ලංකා �ක� ආයතනය  කැඳව� ෙවලාෙd 

පා�vෙ0!�ෙd COPE  එකට එ�මා පැnuයා. මම ඒ ගැන 

එ�මාට ග= කරනවා. මම එදාB එ�මාට 3dවා, "Chamber 

එෙ@4 මම ඔබ�මාට Fෙය�ජ� කථානායකවරයා හැ¾යට 

සලකනවා වාෙ�ම, ෙ0 කාරක සභාෙd4 සලක!ෙ! �ක� 

ආයතනෙ+ සභාප�වරයා හැ¾යට" 3යලා. එතැන4 'ම�ශනය 

කළ කාරණාවල4 අ	 දැ@කා, "Cricket Aid" 3යලා ආයතනය@ 

හදලා � � බව. ඒ Cricket Aid ආයතනෙ+ සාමා කය!ෙ� 

තන�=වල  E6Eක0 ෙලස � ෙa, "ව�ාපා|ක, පා�vෙ0!� 

ම!w" ඒ ආ4 වශෙය!.   ඔ³!ට යාව¢ව සාමා කBවය@ - 

lifetime membership එක@ - 4ලා � ණා. Articles හදලා 

� ෙa, සාමා ක ව�වස්ථාවvය සමාග0 ෙර ස්Àා�ට යවා 

� ෙa "යාව¢ව සාමා ක" 3යලා. ඒ 3ය!ෙ! "මැෙරනකp 

සාමා ක". හැබැ�, �ක� ආයතනයට �ෙබන කාලය අ³=6 

හතර�, නැBන0 පහ�. එතෙක7ට අපට l�ධ ³ණා, ඒ articles 

ෙවනස් කර!න. ඒවා ෙවනස් කරලා, ^ ලංකා �ක� 

ආයතනෙය! 2දp ෙය7දවලා �ෙබනවා න0, ^ ලංකා �ක� 

ආයතනය යටෙB න0  ඒ ආයතනය හදලා �ෙබ!ෙ!, ඔ³! 

මැෙරනකp සාමා කය! වශෙය! �ය!න බැහැ 3යලා 

F�ෙ�ශය@ F�B කර!න. ඒවා Fයමාm÷ලව කර!න l�ධ 

ෙවනවා. එතෙක7ට �ක� Çඩකෙය� matchesවලට Hයාට 

පස්ෙස�, ව�ගb ෙර�æ!ට ආධාර 	uස 3යලා සpv එක� 

කරනවා. ^ ලංකා �ක� කaඩායෙ0 �ට� අ�áන රණ�ංග 

මහBතයා �ක� ගහ�4 ෙහ� සංග@කාර මහBතයා �ක� ගහ�4 

ෙහ� දැ! ඉ!න ෙවනB ක³= ෙහ� �ක� ගහ�4 ෙ_�@ෂකය!ට 

H�! 3dවා න0 "ෙ0 tickets '�ණ!ෙ! අෙ© රෙ� ව�ගb 

ෙර�æ! ෙවmෙව!"  3යලා, ක³=B ඒවා ග!නවා. Lord's 

Cricket Ground එෙ@ ඉඳ! tickets '3�වB  tickets ග!නවා.   

එක� කර�  සpvවලට ෙම7කද කෙළ�, ෙම7න ව�ගb 

ෙර�æ!ටද 4ලා �ෙබ!ෙ!, ෙම7න Fද!ගත ෙර�ගය Eව 

කර!න ද 4ලා �ෙබ!ෙ! 3යලා ෙහ7ය!න ඕනෑ. අද  ස0මත 

කරන ෙ0 Fෙය�ගවv! 'ගණකා�ප�වරයාෙ� බලය ශ@�මB 

කර!න; 'ගණකා�ප� වා�තා ශ@�මB කර!න. Çඩා 

සංග0වල E6Eක0 �ෙබන අය ෙක7ෙහ�ද ඉ!ෙ!, ක³ද ඒ අය, 

ෙම7ක@ද ඒ අය කර!ෙ! 3යලා ෙහ7ය!න  'ගණකා�ප�ට 

බලය �ෙබ!න ඕනෑ, පා�vෙ0!�වට බලය �ෙබ!න ඕනෑ. ඒ 

බලය ශ@�මB කර!න ඕනෑ. සමහර සංග0  �ෙබනවා,  එකම 

කaඩායම@ තම� ඉ!ෙ!.  එකම කaඩායම@ තම� සංග0ල 

සාමා කය! '�යට ඉ!ෙ!. Fලවරණයට එ!ෙ! ඒ 

ෙග7pල!.  

 
ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා (மா� மி� பிரதி5 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ග= ම!w�මF, ඔබ�මාට Fයnත කාලය අවසාන�. 

 
ගM |�) හ��ෙන6� මහතා (மா� மி� Hனி- ஹ6��ென(தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, මම අවස! කර!න0. ග= 

Fෙය�ජ� කථානායක�මF, ඔබ�මාෙ� අවධානය ෙ0 ෙකෙර� 

ෙය72 කරවනවා. 

දැ½  6ෂ්කරතා යටෙB ෙමම වා�තා ඉk|පB 3rම 

ස0බ!ධෙය! 'ගණකා�ප��මාෙ� Fලධා|!ට ස්�� 

කර!න ඕනෑ. 'ගණකා�ප� කා�යාලෙ+ ෙල7� කා�ය 

මaඩලය@ නැහැ. අද ජා�ක 'ගණන ෙක7nසමට �ෙබන 

ෙල7�ම _ශ්නය තම� ෙස�වා ව�වස්ථාව  තවමB ස0මත කර 

ෙන7�yම. අද ඔ³!ට අවශ� කරන Fලධා|! බඳවා ග!න 

1223 1224 

[ග=  EFp හ«!ෙනB�  මහතා] 
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බැහැ, තා@ෂණ Fලධා|! බඳවා  ග!න බැහැ, ෙ0  'ෂය පථය 

ද!නා අය බඳවා ග!න බැහැ. ඒ '�ෙ+ ගැටÄ �ෙබ�4B  ෙ0 

වාෙ� වා�තාව@ ඉk|පB 3rම ස0බ!ධෙය! මම ඒ අයට 

ස්��ව!ත ෙවනවා.  

'ෙශ�ෂෙය!ම ෙ0 ස්ථාවරය  ගැන  3ය!ෙ! ^ ලංකාෙd 
�ක�වv! ලැෙබන අm�ාහක 2දpවv!; sponsorship 
එෙක!. ලංකාෙd �ක� 'තර@ ෙන7ෙව� අෙන@ ඔ@ෙක�ම 
Çඩා k�� කර!න �µව!. ලංකාෙd �ක� කaඩායමට සෑම 
වතාවක4ම Cricket World Cup එක ෙගෙන!න �µව! ඒ 2දp 
�ක�වලට පමණ@ 'යද0 කෙළ7B. හැබැ�, �ක�වලට එහා 
ෙවනB ගැ�v ගැ¹ෙව7B ^ ලංකාෙd �ක� ÇඩාවB ඉවර�, 
අෙන�B ÇඩාB ඉවර�. ඒ Fසා පා�vෙ0!�වට �ෙබන ෙ0 
බලය Fවැරkව පා'±� කර!න ඕනෑ.  

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, �ලංග Eම�පාල මහතා 
ගැන මම අවසාන වශෙය! ෙදය@ 3ය!න ඕනෑ. ෙම7කද, ෙ0 
ගැන සංවාදය@ ම� ¬ Fසා. එ�මා COPE  කn/ෙd 
සාමා කය� ෙලස පB 3rම ගැන මට 3ය!න �ෙබ!ෙ!, ඒක 
ඒ කn/වට එ�මා  පB කර� නායකය!ෙ� _ශ්නය@ 3යලා�. 
දැ! එ�මාට  අ��ය@ �ෙබනවා, එ�මා ඒ කn/ෙd කට�� 
කර!ෙ! ෙක7ෙහ7මද 3යන එක Gරණය කර!න. අ�áන 
මෙහ�!�! මහBතයා මහ බැං� අ�ප�වරයා ෙලස කට�� 
කරන ෙවලාෙd මාධ� සාක±ඡාව@ පවBවලා මම 2v!ම 3ය� 
ෙ� තම�, "අ�áන මෙහ�!�! අ�ප� කර� එක අගමැ��මාෙ� 
කට�Bත@ ෙව!න �µව!. හැබැ�, ෙ0 පr@ෂණයට 
සාධාරණය ඉෂ්ට කර!න එ�මා ඉවB ෙවන එක එ�මාෙ� 
සදාචාරය@" 3යන එක.  ඒකම තම� මම 3ය!ෙ!, ග= �ලංග 
Eම�පාල මැ��මා පB කර� එක 'ප@ෂනායක�මාෙ� 
සදාචාරය ෙව!න �µව!. න2B �ලංග Eම�පාල මහBමයා 
'B�කාරයාෙග�, 'Fශ්චයකාරයාෙග� 3යන ෙදෙදනාෙ�ම 
කා�ය භාරය කරනවාද නැ�ද 3යන එක  Gරණය 3rම එ�මාෙ� 
කා�ය භාරය@ බව තම� 3ය!න �ෙබ!ෙ!.  ඒ කn/ෙd 
සභාප� හැ¾යට මට ඕනෑ ෙකෙන@ එ@ක වැඩ කර!න �µව!. 
මම වැඩ කර!ෙ! මෙ� 'ෂය පථය අmව nස, එතැන4 මම 
ඇස්ෙදක ඇරලා බල!ෙ! නැහැ ෙම7න පැBෙත! ආවාද, ක³= 
ආවාද 3යලා. මම ක³= එ@කB වැඩ කරන cමය@ �ෙබනවා. 
මට ඒ ගැන ගැටÄව@ නැහැ.  

 

ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා (மா� மி� பிரதி5 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon.  Sivasakthi Ananthan. 

You have five minutes.  
 

 [பி.ப. 1.38]  
ගM wවශE� ආන�ද� මහතා (மா� மி� சிவச�தி ஆன6த�) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) ெகௗரவ பிரதி� சபாநாயக� அவ�கேள, இ�ைறய இ�த விவாத�திேல சில க �!"கைள #�ைவ$பத%& என"&) ச�த�$ப) வழ+கியைம"& ந�றி -றி"ெகா.வ!ட�, வட"& மாகாண�திேல, வ�னி ேதா்த2 மாவ3ட�தி4.ள &ைறபா5க. ம%6) ேதைவக. ப%றி� 738"கா3ட வி )9கி�ேற�. &றி$பாக, ‘கிாீடா ச"தி’ ேவைல� தி3ட�தி�கீ; வழ+க$ப5) நிதி<தவி கட�த 4 வ ட+களாக வ>னியா மாவ3ட�தி%& ஒ!"க$படவி2ைல; அ+கி " கி�ற 200 இ%&) ேம%ப3ட இைளஞ�கD"& அ! வழ+க$படவி2ைலெய�பைத அ�த மாவ3ட�தி4.ள விைளயா35 Eர�கD) உ�திேயாக�த�கD) ெதாிவி�தி " கிறா�க.. ஒ  விைளயா35 Eர "& மாத�தி%& 1,500 

HபாI Eத#) ஒ  விைளயா35$ பயி%6வி$பாள "& 7,500 HபாI Eத#) வழ+க$ப5) இ�த நிதி ஏைனய அைன�! மாவ3ட+கD"&) ஒ!"க$ப5கி�ற!. வ>னியா மாவ3ட�தி%& ம35) கட�த 4 வ ட காலமாக இ�த நிதி ஒ!"க$படவி2ைல. அ�த நிதிைய ஒ!"கி� த )ப8 வ>னியா மாவ3ட�தி2 இ "க"-8ய விைளயா35 Eர�க., விைளயா35$ பயி%6வி$பாள�க. ம%6) உ�திேயாக�த�க. ேக38 " கி�றா�க.. இ�த நிதியான! விைளயா35 Eர�கD"&) பயி%6வி$பாள�கD"&) ேபாஷா"கான உண> வழ+& கி�ற விடய+கD"காக ஒ!"க$ப5கி�ற ஓ� அ8$பைட நிதியா&). எனேவ, ஏைனய மாவ3ட+கD"& வழ+க$ ப5வ!ேபா2 வ>னியா மாவ3ட�தி%&) இ�நிதிைய வழ+&)ப8 அவ�க. ேக38 "கிறா�க..  வ>னியா மாவ3ட�தி� ஓம�ைதயிேல மாவ3ட விைளயா35 அர+ெகா�6 அைம"க$ப35 வ கி�ற!. ஆனா2, நிதி இ2லாத காரண�தினா2 அ�த$ பணிக. அைர&ைறயான நிைலயி2 த%சமய) இைடநி6�த$ப38 " கி�றன. இேதமாதிாி கிளிெநா�சி, ம�னா� ேபா�ற மாவ3ட+களி4) இத%காக ஒ!"க$ப3ட நிதிக. கிைட"காைமயினா2, அ+&) &றி�த பணிக. இைடநி6�த$ப38 "கி�றன. இதனா2, ஒ$ப�தகார�க. அ�த$ பணிகைள #8�!"ெகா.ள #8யாம2 இ "கி� றா�க.. ஓம�ைத விைளயா3டர+கி%காக ஒ!"க$ப3ட #Oைமயான நிதிைய வி5வி"கி�றப3ச� தி2தா� அ�த ேவைலகைள$ P��திெசIய #8<ெம�6 அத%&$ ெபா6$பானவ�க. ெதாிவி"கி�றா�க.. அேதமாதிாி, அைன�! மாவ3ட+கD"&) உ.ளக விைளயா3டர+& ேதைவெய�பைத" &றி$பிட வி )9கி�ேற�. வட"& மாகாணமாக இ "கலா), கிழ"& மாகாணமாக இ "கலா), இ�த உ.ளக விைளயா3டர+கி� ஊடாக$ ப2ேவ6ப3ட விைளயா35"களி2 அ+&.ள விைளயா35 Eர�கைள ஊ"&வி"க #8<). ேதசிய ம3ட�திேல அைன�!$ ேபா38களி4) தமி; இைளஞ�க. ப+&ப%6வத%கான வாI$9"க. வழ+க$பட ேவR5). அேதமாதிாி, விைளயா35$ பயி%6வி$பாள�கைள� ச�வேதச தர�தி%& உய��!வத%& அவ�கD"கான ெவளிநா35$ பயி%சிெநறி கைள வழ+&வத%&ாிய நடவ8" ைககைள எ5"கேவR5).   ேம4), 7கததாச விைளயா3டர+&ேபா2 ெசய%ைக� தைர ஓ5கள#.ள விைளயா3டர+ெகா�ைற ஒSெவா  மாகாண�தி4) அைம$ப! அவசிய ேதைவயாக இ "கி�ற!. எ+கDைடய வட"&, கிழ"& மாகாண+க. நீRடகாலமாக$ ேபாைர� ச�தி�த மாகாண+க. எ�ற வைகயிேல, அ+ேகயி "கி�ற இைளஞ�, <வதிகDைடய விைளயா3ைட ஊ"&வி$பத%& நடவ8"ைக எ5"க ேவR5). அரசா+க) ெத�ப&தியிேல இ "கி�ற பாடசாைலகளி4) சாி, பாடசாைலகD"& ெவளிேய<) சாி, ப2ேவ6ப3ட விைளயா35 Eர�கைள ஊ"&வி$பத%காக$ பாாியளவிலான நிதியிைன ஒ!"&கி�ற!. அேதமாதிாி வட"கி4) கிழ"கி4#.ள விைளயா35 Eர�கைள ஊ"&வி$பத%& நிதி வசதி ம%6) ெவளிநா35$ பயி%சிக. ேபா�ற ப2ேவ6ப3ட விடய+கைள<) ேம%ெகா.வதி2 அரசா+க) கவனெம5�!� ெசய%பட ேவR5ெம�6 இ�த ேநர�திேல ேக35" ெகா.கி�ேற�. ந�றி.  
 

ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා (மா� மி� பிரதி5 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ºළඟට, ග= �ලංග Eම�පාල මැ��මා. ඔබ�මාට 'නා½ 

පහක කාලය@ �ෙබනවා.  

1225 1226 



පා�vෙ0!�ව 

[අ.භා.1.43] 

 
ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, ෙමම 'වාදයට ස0බ!ධ 

{මට අවස්ථාව@ ලැyම ගැන _ථමෙය!ම මා ස!ෙත�ෂ ෙවනවා. 

අද  kH! kගටම මා ඉල@ක කරගFn! මෙ� නම සඳහ! කළා. 

ෙ0 Fෙය�ග ෙගන ඒම 	�බඳව මට ෙප��ගvක _ශ්නය@ නැහැ. 

ව�ාපාරවලට �ෙබන මෙ� ස0බ!ධතාව සහ ප³ෙp අයෙ� 

ස0බ!ධතාව ගැන මම ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd kගටම _කාශ කරලා 

�ෙබනවා. මම ෙප��ගvකවම ඒ ගැන මෙ� ස්ථාවරය kගටම 

3යලා �ෙබනවා. ඒ Fසා ෙ0 ෙගෙනන Fෙය�ග 	�බඳව මට 

ගැටÄව@ නැහැ. ඊට වඩා අද ෙගෙන!න �¾යාය 3ය� Bill එක 

-I�මය තBBව  ඇ� 3rමට කට�� කර!න ෙගන එනවාය 

3ය� පනB ෙක/0පත- ෙගනාවා න0 ෙහ7ඳ�. ඒකටB අපට 

සහෙය�ගය ෙද!න �µව!. Çඩාෙd උ!න�ය සඳහා I�ය@ 

ෙගෙනනවා න0 ෙහ7ඳ�. වැÉk කරනවා න0, වංචා වැඩ කරනවා 

න0 I�ය �ක�වලට පමණ@ ෙන7ෙව� lයÄ Çඩාවලට වලං 

'ය ���.  

අද EFp හ«!ෙනB� මැ��මා 3dවා, එ�මා සභාප�Bවය 

දරන COPE එකට ෙග!වන ආයතන 487@ �ෙබනවා 3යලා. 

මා COPE කn/වට සාමා කය� වශෙය! පB 3rම 	�බඳව 

එ�මා කථා කළා. මම �6ම ෙවනවා, සාරධ�ම ගැන කථා කරන, 

සදාචාරය ගැන කථා කරන ෙ~{¼ එක ගැන. මම එතැF! එහාට 

ෙ~{¼ එෙ@ සදාචාරය ගැන, සාරධ�ම ගැන බල!න ය!ෙ! 

නැහැ. COPE එකට ෙග!වන ආයතන 487@ �ෙබනවා. එ�! 

එක@ 'තර� �ක� ආයතනය 3ය!ෙ!. මට ෙප��ගvකව 

ෙච�දනාව@ ඒ ආයතනෙ+ 3lම වා�තාවක නැහැ. මම ෙක7ළඹ 

'ශ්ව'ද�ාලෙය! Public Administration සඳහා මෙ� ශාස්�ප� 

උපා�යB, පශ්චාB උපා�යB ලබා ගBතා. Public Service එෙ@ 

ෙක7ෙහ7මද වැඩ කර!ෙ! 3යලා මම ද!නවා. මට ඒ කර� 

ෙච�දනාව ගැන මම කනගා/ ෙවනවා. ජනතා '2@� ෙපර2ණ ඒ 

ගැන කථා කර� එක ගැන මම COPE කn/වB එ@ක සාක±ඡා 

කර!න0. ෙමතැන4 උBසාහ කර!ෙ!, ෙ0 පB{ම 	�බඳව 

නායකය! ඈඳාෙගන ෙ�ශපාලන වාlය@ ග!න 3යලා� මට 

�ෙත!ෙ!.  

අද ෙ0 Fෙය�ගවv! උBසාහ කර!ෙ! Çඩාව 

ස0Æ�ණෙය! ì�ධ ප'� කර!න න0, I� ºට වඩා ශ@�මB 

කර!න ඕනෑ. අද Çඩා ව ෙ�ශපාලIකරණය {ම ගැන කථා 

කරනවා. ඇBතටම ෙ0වා Çඩා සංග0. සn�, ස්ෙd±ඡා සn� 

එක� ෙව±ච සං'ධාන. ඒවාට Iත�m÷ල '�යට ඉk|යට ය!න 

න0 සමාග0 I�ය ෙහ� සn�වල I� ºට වඩා ශ@�මB 

කර!න ඕනෑ. අධ�@ෂව=! සහ සාමා කBවය 3යන එක ඕනෑ 

තර0 ෙල�කෙ+ �ෙබනවා. ලංකාව�, තව රටවp ෙදක�� 

ඇෙර!න අෙන@ හැම රට@ම ඒවා සංග0 හැ¾යට vයාපkං� 

කරනවා; incorporate කරනවා. බැං�වක, එෙහම නැBන0 

එවැF ආයතනයක එවැF වංචා කරන ෙක7ට නb දා!න �µව!.  

ºට අමතරව මට තව කාරණය@ 3ය!න �ෙබනවා. ºට 

අ³=6 ගණනාවකට කv!, තරග පාවා40 ස0බ!ධෙය! 

ලංකාෙd Çඩකය! ෙදෙදෙන�ෙ� න0 3යැ³ණා. අ�áන 

රණ�ංග ම!w�මාB 3dවා, එ�මාෙ� නමB 3යැ³ණා 3යලා. 

ඒ පr@ෂණෙය! ඔ³! Fෙද7ස් ෙක7ට Fදහස් කෙළ� නැහැ. ඒ 

තරගය පවBවා � ෙa ල@නdවල. ල@නdවල � � තරගයට, 

ඒ තරගෙ+ � � - 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, ෙ0 කාරණය මම වග 

�ම3! 3යනවා. අද ෙගනැpලා නැ� ³ණාට ඒ ෙpඛන මම 

ළඟ �ෙබනවා. එන ස�ෙ+ මම ඒක එව!න0. ඒ පr@ෂණෙය! 

Fෙද7ස් ෙක7ට Fදහස් කරලා �ෙබනවා. අර'!ද ද lpවා ගැන 

මම ද!ෙ! නැහැ. මා  Fෙද7ස් ෙක7ට Fදහස් කරලා �ෙබනවා. 

ICC එෙකm�, ෙ0 රෙ� එ@ෙකනා� පr@ෂණ කර� වා�තා  

ඔ@ෙක�ම මම ළඟ �ෙබනවා. මාධ�යට වැÉk ෙත7ර�ර@ 

ෙද!න එපා 3යලා මම ඉpලා l¾නවා. 

 
ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

මම ද!ෙ! නැහැ, ෙක7ෙහ!ද Fෙද7ස් ෙක7ට Fදහස් කෙළ� 

3යලා. �ක� පාලක මaඩලය වා�තාව@ හැ6වා, ෙඩස්ම! 

_නා!6 මැ��මා ම¿!. එ�4 ගB� ස්ථාවරය ³ෙa ෙමය�. ඒ 

තරගය ලංකාෙd ෙන7ෙව� පවBවා �ෙබ!ෙ!. තරගෙ+ I� 

_කාරව, H'E0 _කාරව තම� G!6ව ගැIමට �ෙබ!ෙ!. 

ලංකාවB ඉ!kයාවB අතර පැවැ� තරගයක4 තම� 2දp 

අරෙගන පාවා 6!නා 3ය!ෙ!. ඒ Fසා අපට ඒ පr@ෂණය 

ඉk|යට ෙගන යෑෙ0 හැ3යාව@ � ෙa නැහැ. ඒ ෙවන ෙක7ට 

ෙල�ක �සලානය ජය�හණය කරලා � ෙa. අපට ෙ0 

පr@ෂණය ඉk|යට කරෙගන යෑෙ04 ෙල7� ගැටÄව@ � ණා. 

එක කාරණය@ 3ය!න ඕනෑ. ෙ0 ෙච�දනාවට හැ!l ෙc7!ෙ+ 

මහBමයා අ¹ ³ණා; එංගල!තෙ+ ඇෙල@ ස්/ව�� අහ³ණා; 

මා¾! ෙc� අ¹³ණා. ඒ වාෙ�ම පා3ස්ථානෙ+ �ට� Çඩකය! 

අ¹³ණා. හBෙදෙන�ට ද×ව0 කළා. අෙ© Çඩකය! ෙදෙදනා 

ඇෙර!න ඒ වා�තාෙd �ට� අයට ද×ව0 කළා. ¢'තා!තය 

ද@වා ඔ³! Çඩාෙව! ඉවB කළා. මම ඒ ගැන ඊට වඩා කථා 

කර!න බලාෙප7ෙර7B� ෙව!ෙ! නැහැ. 

අවසාන වශෙය! මට ෙ0 කාරණය 3ය!න ඕනෑ.  �v! 

පාම� නැමැ� ෙකෙන@ මම අ³=6 20කට 'තර කv! දැන 

ෙගන �¾යා. මම දැනෙගන �ට� �v! පාම� දැනට අ³=6 

12ක, 15ක 'තර කාලයක lට මට  2ණ ගැ�ලාB නැහැ; කථා 

කරලාB නැහැ. එම  �v! පාම� ICC එකට ෙත7ර�= 6!නාද 

3ය!න මම ද!ෙ! නැහැ. ඒ වාෙ�ම අ�áන රණ�ංග 

ඇම��මා ඉk|පB කළාය 3යන Çඩා ඇම��මාෙ� v	ෙය� 

	ටපත@ ගැන මට දැන ග!න අවස්ථාව@ ලැ ෙaB නැහැ. මම 

ඒ ගැන ෙත7ර�= ද!ෙ!B නැහැ.  

ඒ 	�බඳව ය03l ක=� ඉk|පB කළා. ඒ 3l එකකට මම 

ස0බ!ධ ෙවලාB නැහැ; මට අවෙබ�ධය�B නැහැ. ඒ v	ෙ+ 

� �  අ!ත�ගතය ස0Æ�ණ අසත�ය@ 3යලා මම 3යනවා. ඒ 

වාෙ�ම එ� �ෙබන ක=� lයpල මම _�@ෙෂ�ප කරනවා. 

හැබැ� ඒ v	ය ලබාෙගන අධ�යනය කරලා, ඒ lයÄ  පා�ශ්ව  

	�බඳව ෙ�°ය හා ජාත�!තර වශෙය! I�මය 	යවර ග!න 

මම බලාෙප7ෙර7B� වනවා. ඒ Fසා මම ඒ v	ය 	�බඳව ºට 

වඩා කතා කර!න බලාෙප7ෙර7B� ව!ෙ!B නැහැ.  

Çඩාව ගැන කථා කරන ෙ0 අවස්ථාෙd 4  මම එක 

උදාහරණය@ 3ය!න කැම��. පEHය අ³=6 පෙහ!  අ³=6 

�නකට 3�/ කාලය@, අ³=6 ෙදකහමාර@ 'තර මම එම 

තන�ෙ� l¾යා. මම ද!නා තරමට අෙ© Çඩකය! පළෙවF 

'lපස්ෙදනා  3lම තරගය@ පාවා 6! බවට 3lම වා�තාව@ 

ICC එෙ@වB, ලංකාෙdවB නැහැ.  තරග පාවා ෙදනවා 3යලා 

අ	ම H�! _චාරය 4ෙම!, ලංකාවට පැnණ පr@ෂණ කර!න  
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�ෙම!, ඒවා ෙහ7ය!න ලංකාෙd කා�යාලය@ දම!න  �ෙම! 

අ	 කෙළ� අෙ© රට Â,ත� 3යලා ෙල�කයට 3ය� එක�. 

Çඩකය! 3lම ෙදයකට ස0බ!ධ නැBන0, ෙහ7රක0 කරලා 

නැBන0 තරග පාවා ෙද!න අමා=�.  ඒ Fසා තරගය@ පාවා 

6!නා 3යලා අ	 'ශ්වාස කර!ෙ! නැහැ. මම කතා කර!ෙ! 

අ!�ම අ³=6 පහ ගැන.  

දැ! ලlB මාvංග වාෙ�  Çඩකෙය@ ගBතාම, ඔ¹ ඉතාම 

ද@ෂ තF ��ගලෙය@. ඔ¹ නායකBවයට ඇ'B දැ! තරග 23ක 

captaincy කරලා �ෙබනවා, තරග 22@ පරාද�. ඔ¹ ඕනෑකn! 

matches පරk!ෙ! නැහැ ෙ!.  දැනට �ක� Çඩාෙd ෙBr0 

කn/ෙd,   එ@kන සං�තෙ+, Test සං�තෙ+, T20 සං�තෙ+ 

අ� දකා| තBBවය@ �ෙබනවා.  දැනට �¹�ක= ඉවB කරලා 

�ෙබනවා. ඔ¹ට මාස්පතා ෙගවනවා. �ට� �ප ෙදෙන@ එළවා 

�ෙබනවා.  Çඩා ඇම��මා මැkහB ෙවලා ෙ�ශපාලන G!6 

අරෙගන, ප|පාලනෙය! ඒ අය lයÄෙදනා ඉවB කර!න 

Fෙය�ග 4ලා �ෙබනවා. ඒ Fෙය�ග 4ලා ඔ³! ඉවB කරලා 

�ෙබනවා.  Çඩා අමාත�ාංශෙ+ මැkහB {ෙම!, දැmවB { ෙම! 

තම� �ක� පාලක මaඩලෙ+ ස්වා¥නBවෙය! ෙත7රව දැ! 

ස0Æ�ණෙය!ම ෙ0 කට�� පවBවාෙගන ය!ෙ!. ඒක Fසා  

ඡ!දෙය! ෙBr පB ¬ ඒ අයට ¾ක කාලය@ පාbෙd කට�� 

කර!න ඉඩ 4ලා ඉව�ෙම! බලාෙගන �¾ෙය7B ෙහ7ඳ� 3යලා 

අ	 �තනවා.  උපෙදස් ෙද!න අ��ය@ �ෙබනවා. ඒවා 

�යාBමක ³ණා න0 ෙහ7ඳ�.   

 
ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා (மா� மி� பிரதி5 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබ�මාට Fයnත කාලය අවසාන�, ග= ම!w�මා. 

 

ගM �ලංග |ම�පාල මහතා  (மா� மி� தில9க Hமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ෙහ7ඳ�.  

මම �තන '�යට දැ! අ³=6 එකහමාරකට වඩා කාලය@ 

මම �ක� ආයතනෙ+ වැඩ කර!න Hෙ+ නැහැ. මම 2018 මැ� 

මාසෙය! පස්ෙස� ඉවB ³ණා.  Hය වර Fලවරණයට මම ඉk|පB 

³ෙa නැහැ. ෙ�ශපාලනෙ+ Fයැµ� ෙකන� හැ¾යට මම එ�! 

ඉවB ³ණා. හැබැ�, ඡ!දය ඉpල�4 මම සහෙය�ගය 4� අය 

kmවා. ඡ!දය ඉpලලා kන!න බැ| ³� අය ඉ!නවා.  

_�@ෙෂ�ප ³ණාම ඒ අයට ය03l සාධාරණ �ෙB අමා=ව@ 

ඇ�. අGතෙ+ l6 ¬ lයÄ ෙ�වp කpපනා කර කර ව�තමානෙ+ 

අපට වැඩ කර!න බැහැ. අÄB ද@ෂය! ඇ'B ඉ!නවා, ඒ අයට 

අවස්ථාව@ ෙද!න ඕනෑ.  

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, ෙ0 පා�vෙ0!�ව පා'±� 

කරn! nFE!ෙ� ච|ත ඝාතන කර!න - defamation සඳහා - 

අවස්ථාව@ ලබාග!න ඉඩ ෙද!න �µව!කම@ නැහැ. මම අද 

උෙ�B කථානායක�මාට ඒ ගැන 3යා l¾යා. ෙ0 පා�vෙ0!�ව 

පා'±� කරලා, මඩ ගැ�ෙ0 ෙ±තනාෙව! ෛන�ක ෙන7වන v	  

	�බඳව ක=� ඉk|පB කරn! ය03l _කාශ කරනවා න0, ඒ 

lයÄ අය ෙවmෙව! මා I�ය �යාBමක කර!න 

බලාෙප7ෙර7B� වනවා; I�ය �යාBමක කරනවා. ඒ Fසා 

ව�තමානෙ+ ෙ0 ෙරලාl ෙම7නවා ෙගනාවB අ!ත '�යට 

ෙ�ශපාලIකරණය ³ ෙණ7B කවදාවB Çඩාව ෙÑරග!න �µව! 

ව!ෙ! නැහැ 3යලා මම �තනවා. මාB දැ! ෙ�ශපාලනඥෙය@. 

හැබැ�, මම පළ2 වන ෙ²�uෙ+ Çඩා කර� ෙකන� හැ¾යට, 

Çඩාෙd ෙය4 l¾ ෙකන� හැ¾යට� ප|පාලනයට ආෙd. අ	 

Çඩකෙය� ෙවලා තම� ප|පාලනයට ආෙd. ප|පාලනයට ආවාට 

පස්ෙස�� අ	 ෙ�ශපාලනයට එ!ෙ!. ඒ Fසා ෙ0 ෙ±තනාව 

අවංක ³ණB හැම එ@ෙකනාටම ඇ¿v k කර!න Hෙය7B 

ස0ම~ජා� ෙ0වා හද!න බැහැ.  

මම අවසාන වශෙය! 3යනවා, වංචාව@ 	�බඳව මට 

'=�ධව 3lම පr@ෂණය@ නැහැ 3යලා.   මට 3lම charge 

sheet එක@ නැහැ. Match-fixing 3rමට අ³=6 25@ �ළ මම 

ගෑ'ලාවB නැහැ. Match-fixing 3rම ගැන මට 3lම 

ස0බ!ධය@ නැහැ. ඒ වාෙ�ම ජාත�!තරෙ+ 3lම 

පr@ෂණයකට මා ගෑ'ලා නැහැ. ඒ වාෙ�ම, ලංකාෙd 

පr@ෂණයක4වB මෙ� නම ගෑ'ලා නැහැ.  ඒ Fසා ෙ0 අÄ�! 

ග!න යන ස්ථාවරය ගැන අපට පැහැkv�. ෙ0ක ය03l 6රකට 

Çඩාව ෙ�ශපාලIකරණය 3rෙ0 අවශ�තාව@ 'kයට තම� 

අපට ෙපෙන!ෙ!. ෙබ7ෙහ7ම ස්���. 

 
ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා (மா� மி� பிரதி5 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

ºළඟට ග= ආì මාරlංහ මැ��මා. ඔබ�මාට 'නා½ 10ක 

කාලය@ �ෙබනවා. 

 

[අ.භා.1.52] 

 
ගM (මහාචා�ය) ආ� මාරwංහ මහතා (மா� மி� (ேபராசிாிய�) ஆH மாரசி9க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF,  Çඩා පනත යටෙB 

Fෙය�ග ඉk|පB කරn! 'ෙශ�ෂෙය!ම Çඩාෙd උ!න�ය 

ෙවmෙව! කට�� කර!න හදන ඉතා වැදගB අවස්ථාවක  මට 

කතා කර!න අවස්ථාව  ලබා 4ම ගැන ස්��ව!ත  ෙවනවා.   

මම �තනවා, �ලංග Eම�පාල ම!w�මා එ�මාෙ� 

කථාෙව! පEව සභාෙව! 	ටව ය!ෙ! නැ�ව Éò l¾� 3යලා.  

ෙම7කද, එ�මා ගැන තම� අද අපට කථා කර!න �ෙබ!ෙ!.  

ෙවන ක³=B ගැන ෙන7ෙව�. එම Fසා එ�මා ෙ0 සභාෙd Éò 

l¾ෙය7B ෙහ7ඳ�. ෙම7කද, එ�මා කථා කළාට පස්ෙස� අ	 

එ�මාට උBතර ෙද!නB ඕනෑ. ෙ0 රෙ� �ක� Çඩාෙd 

l6ෙවලා �ෙබන Âෂණ, වංචා සහ   Çඩාව  3කරණයට ල@{ම 

යන ෙ0 lයÄ  කාරණා ෙවmෙව! පැහැkv උBතරය@  ලබා kය 

�� ෙවනවා. 'ෙශ�ෂෙය!ම ෙල�ක �සලානය ලංකාවට ලබා 6! 

�ක� නායකයා හැ¾යට අ�áන රණ�ංග මැ��මා 2001 වසෙ� 

පට! ෙ0 ෙවmෙව! සට! කළ ආකාරය  අ	 දැ@කා. න2B, ඒ 

අවස්ථාවල �ට� Çඩා ඇම�ව= හැl=� ආකාරයB අ	 

දැ@කා. වBම! Çඩා ඇම��මා වන හ|! _නා!6 මැ��මාට 

ජා�ෙ+ ෙග�රවය �n ෙවනවා. Çඩා ඇම��මF, ඔබ�මාට 

ෙක7!ද@ � ණා. ඔබ�මා F�භයව හැම �ස්ෙස�ම 3dවා, 

"නැහැ, ෙ0ක අFවා�යෙය! මෙ� කාලෙ+ 4 හදනවා" 3යලා. 

එම Fසා අපට ඒක කර ග!න ලැ ණා. ඒ වාෙ�ම, ෙ0කට අදාළ 

පනB ෙක/0පතB අ	 ෙක7ෙහ7ම හ| 16 ෙවFදාට කv! ෙ0 

පා�vෙ0!�වට අFවා�යෙය! ඉk|පB කරලා ඒකB ස0මත 

කර ග!න ඕනෑ. �� ෙවලා ගඳ ගහන තBBවයට පB ¬ �ක� 

Çඩාව නැවත හදා ග!න �µව! ෙව!ෙ! ඒ '�යට�.  

දැ! �ලංග Eම�පාල ම!w�මා ෙක7ෙහ7ම 3dවB, ICC 

Report එෙ@   එ�මාෙ� නම පැහැkvව �ෙබනවා. අ�áන 

රණ�ංග ඇම��මා එ�මාෙ� කථාෙd4 එම වා�තාව 3ෙයdවා. 

කාට ෙහ� එෙවෙp ෙB=ෙa නැBන0 ෙහ� ඇ¹ෙa නැBන0, 

මට ආෙයB එය 3යව!න �µව!.  අ	 ෙ0වා ගැන  ජනතාවට 

පැහැkvව 	��= ලබා ෙද!නට ඕනෑ.   

1229 1230 



පා�vෙ0!�ව 

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, අ	 ෙ0 අවස්ථාෙd 4  

පා�vෙ0!�වට ෙය�ජනාව@ කරනවා. ජනා�ප��මාටB නැවත 

ෙ0 ගැන �ත!න 3යලා 3යනවා. එන0,  n! ඉk|යට ජා�ක 

ලැ�ස්�ෙව! පා�vෙ0!�වට ම!wව= පB කරනෙක7ට, 

 3කාරෙය� පB ෙන7'ය ��ය 3යන එක. එෙහම I�ය�B 

ෙ0 රටට ඕනෑ. ඒ 'තර@ ෙන7ෙව�. ç6කාරෙය�, වංචාකාරෙය� 

වාෙ� අය ජා�ක ලැ�ස්�වලට අවශ� නැහැ. ජා�ක ලැ�ස්�ව 

�ෙබ!ෙ! ඡ!දය3! kන!න බැ| අයට පා�vෙ0!�වට 

එ!න ෙන7ෙව�. ජා�ක ලැ�ස්�ව ��! වෘB�කය!ට 

පා�vෙ0!�වට එ!න අවස්ථාව@ ලබා 4ලා �ෙබනවා. එම Fසා 

ෙ0 ව¾නා ජා�ක ලැ�ස්�ව 'නාශ කර!න, Âෂණය කර!න 

ඇBතටම අපට ඉඩෙද!න බැහැ. 'ෙශ�ෂෙය!ම  3කාරය!ට, 

ෙ�ස්කාරය!ට, එෙහම නැBන0 Â,ත ��ගලය!ට ජා�ක 

ලැ�ස්�ෙව! පා�vෙ0!�වට එ!න ඉඩ ෙද!න බැහැ. ෙ0 

ස0බ!ධෙය! කථා කරන ෙක7ට 'ෙශ�ෂෙය!ම 3ය!නට ඕනෑ,  

අෙ© අ�áන රණ�ංග ඇම��මා Çඩා තරග පාවා40, Âෂණ, 

I�'ෙර�¥ ෙමෙහය{0, I�'ෙර�¥ ඔ�/ ඇpt0 වැළැ@{ම 

සඳහා ෙල�කයB එ@ක  kH! kගටම සට! කරලා,  Çඩාෙd 

උ!න�ය ෙවmෙව!  අද ෙ0 ෙය�ජනාව ෙගෙන!න සහාය 

ද@වා �ෙබන බව.   

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, ෙ0 හා ස0බ!ධව තවB 

කථාව@ �ෙබනවා. එ@ අවස්ථාවක ලlB මාvංග Waters Edge 

එෙ@ පැවැ� �ක� ස2µවක 4 පැහැkvවම 3dවා, තම! ඉp� 

තණ �v 6!ෙ! නැහැ� 3යලා. ඒ ගැන �ක� බලධා|! 

ෙම7ක@ද 3dෙd? Blade එක මා= ³ණා 3යලා ඔ³! '�µ 

උBතරය@ 6! බවB ලlB මාvංග එ�4 අනාවරණ  කළා. ෙ0 

අතරවාරෙ+ තම� "අpජ�රා" �පවා�I නාvකාව ලංකාෙd 

�ක� තරග පාවා4ම ගැන අනාවරණ කෙළ�. ගාpල තණ G=වB 

ෙ0 තරග පාවා 4ම l6 ¬ තැන@. 'ෙශ�ෂෙය!ම එ@ අවස්ථාවක  

ගාpල ජාත�!තර �ක� Çඩාංගණෙ+ තණ G=ව සකස් 3rමට 

ෙස�වකය! 15ෙදෙන� පB කර!න,  �ක� ආයතනෙ+ 

ජාත�!තර තණ G= භාරක= 'l! 15ෙදෙන�ෙ� නාම 

ෙpඛනය@ ගාpල Çඩා සමාජයට යවා � ණා.   න2B, ෙ_�මl| 

හැලඹෙ� මහතා එය _�@ෙෂ�ප කරනවා. පEව ^ ලංකා �ක� 

ආයතනෙ+ _ධාන 'ධායක Fලධා| ෙලස එවකට l¾ ඈෂ්v ද 

lpවාෙ� Fෙය�ගය@ මත එම 15ෙදනා ෙස�වයට එ@ කරන 

ෙලස výතව ද!වනවා. ෙ0 අය ක³ද? ඔ³! තම� ^ ලංකාව 

සහ ඕස්ෙüvයාව අතර පැවැ� තරගවල 4 තණ �v වංචාවට 

හ³p ³ෙa. ඒවා පැහැkv ෙ�වp.  �ක� පාලක මaඩලෙ+ 

�ට� සභාප�ව= ෙ0වාට වග 3ය!න ඕනෑ. ෙ0 ෙග7pල! ඒ 

වග�0 පැBත3! �යලා  COPE කn/වටB |ංගලා COPE 

කn/වB 2ළා කර!න උBසාහ කරන එක 	��v! ��ව 

_�@ෙෂ�ප කර!න ඕනෑ. පා�vෙ0!�වට ආෙයB එ!න ඕනෑ 

න0, ඡ!දය ඉpලා එ!න 3යලා �ලංග Eම�පාල ම!w�මාට 

අ	 අ£ෙය�ග කරනවා.  ආෙයB ජා�ක ලැ�ස්�වට |ංග!න 

ලෑස්�ව!න එපා, ඡ!දය ඉpලා එ!න 3යලා අ	 එ�මාට 

3යනවා. එ�මාට ඡ!දය ඉpලා පා�vෙ0!�වට එ!න බැ|ව 

පැරkලා,  ජා�ක ලැ�ස්�ෙව! ඇ'pලා  ෙමවැF කට��වලට 

පා�vෙ0!�ව පා'±� 3rම ඉතා බරපතළ I�'ෙර�¥ හා 'නය 

'ෙර�¥ �යාව@. එම Fසා තම� ICC එෙක! ෙක�!ම 

ෙච�දනා එpල ෙවලා �ෙබ!ෙ!. ICC එෙක! ෙක�!ම 

අපරාධ වරද@ කළ හැ¾යට criminal charges එpල කරලා 

�ෙබ!ෙ! ඒක�. ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, ෙ0ක 

බරපතළ _ශ්නය@. ෙ0 ICC වා�තාව ස0බ!ධෙය! ක=� 

පr@ෂා කර!න පා�vෙ0!� 'ෙශ�ෂ කාරක සභාව@ පB 3rම 

අවශ��. අෙ© රෙ� ජනතාව සමහර ෙවලාවට �ක� Çඩාව 

ආගම@ '�යට වැළඳග!නා තBBවය@ �ෙබනවා. �ක� 

3ය!ෙ!, අෙ© රෙ� උප සංස්කෘ�ය@. ෙ0 Çඩාවට අ	 

lයÄෙදනාම ආදරය කරනවා. ඒ Fසා ෙ0 	�බඳව ෙස7යා 

බල!න 'ෙශ�ෂ  කාරක සභාව@ රටට අවශ�� 3යන ෙය�ජනාව 

මම කරනවා.  'ෙශ�ෂෙය!ම, හ|! _නා!6 ඇම��මාෙගmB 

මා ඉpලා l¾නවා,  ICC එෙක! Çඩා අමාත�ාශයට  එවා 

�ෙබන  lයÄ v	 ෙpඛන අපට ලබා ෙද!න 3යලා. ඒවා 

ලබාෙගන, පා�vෙ0!�ෙd4 අප  ඒ ගැන ෙවනම වාද 'වාද 

කර!න ඕනෑ.  

ඇBතටම ෙ0 ෙ�වp ³ණාද? ෙ0 වා�තාෙd පැහැkvව 

�ෙබනවා, ෙ0 H�0වලට ෙක7ෙහ7මද 2දp එdෙd 3යලා. ෙ0 

lයÄ කාරණා පැහැkvව පr@ෂා කරන 'ෙශ�ෂ කාරක සභාව@ 

ෙ0 පා�vෙ0!�වට අවශ��. ඒ හරහා lයÄ ෙ�වp ෙහ�දරd 

කරගත ���. එෙහම ³ෙණ7B 'තර�, අෙ© රෙ� �ක� Çඩාව 

	|l6, පැහැkv, රෙ� ජනතාව ආදරය කරන තැනකට ෙගන 

එ!න �µව! ව!ෙ!.  

19964 ෙල�ක �සලානය kන� අෙ© රෙ� �ක� 

කaඩායෙ0 �ට� Çඩකය!ෙ� න0 ¾ක අපට අදටB කට 

පාඩ0. අ	 �ක�වලට ඒ තර0 ආදරය කළා. පEකාtනව, අෙ© 

�ක� කaඩායෙ0 ඉ!න Çඩකය! 11 ෙදනාෙග! හතර 

පස්ෙදෙන�ෙ�වB න0 අ	 ද!ෙ! නැහැ.  එෙහම ³ෙa ඇ�? 

අවස්ථාව අmව, අවශ� '�යට ඒ ෙග7pල! ෙ0 �ක� 

කaඩායම 'නාශ කරලා, තම!ට ඕනෑ කaඩායම@ දමාෙගන, 

තම!ෙ� ෙසpල0 ¾කට, ෙ�ස් ඔ�/ ව�ාපාරයට අවශ� දBත 

¾ක සපයා ග!න ඕනෑ ආකාරයට �යා කළා. ඒ Fසා තම� ෙ0 

ෙ�වp l�ධ ³ෙa.  

ෙ0 වා�තාව FCID එකටB ෙද!න ඕනෑ; අpලස් ෙහ� Âෂණ 

ෙච�දනා 'ම�ශන ෙක7nෂ! සභාවට වාෙ�ම වංචා, Âෂණ 

ස0බ!ධෙය! �යා කරන lයÄ  ෙක7nෂ! සභාවලටB ෙද!න 

ඕනෑ. පා�vෙ0!�ෙd4 'තර@ ෙන7ෙව�, එ�යට ඇ'pලාB 

ෙ0වා ගැන කථා අ	 කර!න ලෑස්��; ඒ lයÄ ෙ�වp ගැන 

කථා කර!න අ	 ලෑස්��.  අ	 ඇBත කථා කර!ෙ!.  ෙ0 රෙ� 

�ක� Çඩාව අර පරණ තBBවයට, නැවත ෙල�ක �සලානය@ 

kනන තBBවයට ෙගන එ!න ඕනෑ.  �ක� Çඩකය!ට තFවම, 

Fදහෙස� Çඩා කර!න අ��ය ලබා ෙද!න ඕනෑ. ඒ අ��ය ලබා 

ෙද!න තම� හ|! _නා!6 ඇම��මා ෙ0 {ර �යාව ජා�ය 

ෙවmෙව! කෙළ�. එ�මාට හතර වෙට!ම බලපෑ0 ආ� බව අ	 

ද!නවා. එ�මා ෙක7!ද ෙක�! තබාෙගන ඒ වැෙ¡ කළා. 

ෙක7!ද ෙක�! තබා ෙගන වැඩ කළ නායකය� හැ¾යට Çඩා 

අමාත� ග= හ|! _නා!6 මැ��මාෙ� නාමය අනාගතෙ+4 ර! 

අ�|! vයැෙව�, ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF.  

ග= අ�áන රණ�ංග ඇම��මා 3dවා වාෙ�, ෙ0 රෙ� �ට� 

Â,ත Çඩා ඇම�ව= lයÄෙදනාටම ෙ0 මාසෙ+ 16වන දාට 

Fවැරk උBතරය ලැෙබනවා. 16වන දා ඒ උBතරය ලැ ණාට 

පස්ෙස�, ඒ lයÄෙදනා ඊළඟට පැවැBෙවන මහ මැ�වරණෙය! 

ෙගදර යැ'ය ���. ඒ ෙ� කර!න, Fl උBතර ෙද!න 3යලා 

රෙ� ජනතා වෙග! අ	 ඉpලනවා. ඒ උBතර 4ම හරහා, n! 

ඉk|යටවB ජා�ක ලැ�ස්�ව හරහා ෙ�ස්  3කාරය!, ෙහ7=, 

ත@ක½! පා�vෙ0!�වට එව!ෙ! නැ�ව ඉé� 3යලා අ	 

බලාෙප7ෙර7B� ෙවනවා. එවැF තැනකට රට තpÄ 'ය ���. 

එෙහම නැ� ³ෙණ7B ෙව!ෙ!, ෙ0 රෙ� ජනතාව, -

'ෙශ�ෂෙය!ම අෙ© Â ද=ව!- අපට ශාප කරන එක�. අද උෙ�B 

අෙ© ග= ම!w�ම!ලා 3dවා වාෙ�, ''ස්ව�ණවා�Fෙය!'' 

'කාශනය වන, ළම� _ශ්න අහන, ඒ වැඩසටහෙ!4 ඒ ළම� 

පළ2ෙව! අහන _ශ්නය@ ෙ0ක. Â,ත ��ගලය! 

පා�vෙ0!�ෙd �යාෙගන ෙක7ෙහ7මද පා�vෙ0!�ව ෙගන 

ය!ෙ!?  පාසp ¤ෂ�ය! දැ! එෙහම _ශ්න කරනවා. "නා½ය" 
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[ග= (මහාචා�ය) ආì මාරlංහ  මහතා] 
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3යන වැඩසටහනට මම ස0බ!ධ ¬ අවස්ථාෙd4B _ශ්න කෙළ�, 

"Â,ත ��ගලය! ගැන ඔබ�ම!ලා පා�vෙ0!�ව ඇ�ෙළ� 

�යාBමක ෙව!ෙ! නැBෙB ඇ�?" 3යලා�. Â,තය! ආර@ෂා 

කර!න 3lම Fලධා|ෙය@ support කර!ෙ! නැහැ. එෙහම 

support කරන Fලධා|! ඉ!නවා න0 ඒ අයB ෙ0වාට වග 

3ය!න ඕනෑ; ඒ අයB ෙ0වා දැන ග!න ඕනෑ. 'ෙශ�ෂෙය!, 

පා�vෙ0!� වර_සාද ඇ�ෙළ� �ෙබන ය0 ය0 ෙ�වpවලට 2වා 

ෙවලා කාටවB 3ය!න බැහැ, "මම �ට� Fෙය�ජ� කථානායක, 

ඒ Fසා ෙමවැF, ෙමවැF ෙ�වp කර!න ඕනෑ" 3යලා. ඒ කථා 

හ|ය!ෙ! නැහැ . "මම Fෙය�ජ� කථානායක ෙවලා �ට� Fසා 

ෙ0වා කරලා නැහැ" 3යලා ෙÑෙර!න බැහැ. ඒවා�! 

ෙÑෙර!න �µව! ෙව!ෙ! හ|යට උBතර 4ෙම! 'තර�. රෙ� 

I�ය@ �ෙබනවා. ඒ I�ය හරහා ෙ0වාට 	��= kය ���. 

ඒක තම� රටට අවශ� ව!ෙ!.  

Çඩාව ආර@ෂා කර ග!න අද ෙ0 ග!නා Gරණ හරහා, 

�ක� Çඩාව රෙ� Çඩකය!ට ආදර�ය Çඩාව@ හැ¾යට නැවත 

බාර ෙද!න අපට හැ3යාව ලැෙබනවා. ෙ0ක කර!න අවශ��. 

ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, Çඩාව 3ය!ෙ! අෙ© ජන 

සමාජෙ+ එ@තරා පැ�කඩ@. අපට ෙහ7ඳ Çඩකෙය� �¾ෙය7B, 

Çඩකෙය� වැ½ ³ෙණ7B �ර ෙගවp වහ!න ෙවනවා. ඒවා 

අවශ� ව!ෙ! නැහැ.  ඒක තම�, ෙල�ක ස0මතය. Çඩාව ��! 

�@ºම ඇ� කර ගBතාම �ර ෙගවpවලට ය!න ෙව!ෙ! 

නැහැ. n! ඉk|යට, තම! කැමැ� '�යට, කාෙ�වB 

බලපෑමකට යටBෙන7{ තම! ද!න Çඩාවක Fයැෙල!න රෙ� 

ජනතාවට අවස්ථාව ලබා ෙද!න ඕනෑ. ඔ�/ අpල!න!ට උද³ 

කරන Çඩකය� බවට පB ෙන7{ lxෙ0 ශ@�ය ඒ අයට ලබා 

ෙද!න ඕනෑ. ඒක තම�, අද අවශ�තාව.  

ෙ0ක මතක �යා ග!න. 16වන දාට ෙ0 ෙ�වp ආපස්සට 

හරව!න ය0 අය බලාෙගන ඉ!නවා න0, ඒක හ|ය!ෙ! 

නැහැ. ෙ0 රෙ� ජනතාවෙග! අ	 ඉpලා l¾නවා, 16වන දාට 

Fවැරk උBතරය ලබාෙද!න 3යලා. ෙ0 රටට, Çඩාව 	|l6 කර 

ග!න අවශ��. ඒ සඳහා,  3කාරෙය� Çඩාෙව! අ�! කර 

ග!න ඕනෑ. ඒ 'තර@ ෙන7ෙව�, පා�vෙ0!�ෙd හැlෙර!න 

ද!ෙ! නැ�, n|ස් �b ගහන, �/ කඩලා ගහන, බ�බලෙය! 

ගහන අය ගැන  ලබන 16වන දාට උBතරය@ ඕනෑ. රෙ� ජනතාව 

16වන දාට Fවැරk උBතරය ෙදන�= අ	 බලාෙගන ඉ!නවා. 

ෙ0 රෙ� _ජාත!�වාදය ස්ථා	ත 3rෙ0 කා�යය තව6රටB 

ශ@�මB 3rම සහ පා�vෙ0!�ව ශ@�මB 3rම රටට අවශ� 

ෙවනවා. එම Fසා, 16වන දාට ලැෙබන උBතරය හරහා අපට 

තවB ශ@�මB '�යට ඉk| �යාමා�ග ග!න �µව! ෙවනවා.  

Çඩා අමාත��මාට මම නැවතB ස්��ව!ත ෙවනවා. හෘදය 

සා@,යට එකඟව වැඩ කරන ඇම�වරය� හැ¾යට ඔබ�මා ඉතා 

ෙහ7ඳ �යාමා�ගය@ අරෙගන �ෙබනවා. අ	 lයÄෙදනා 

ඔබ�මාB සමඟ ඉ!නවා, ෙ0 lයÄ බලෙdග පර�ද!න. 

පා�vෙ0!�ෙd4 'තර@ ෙන7ෙව�, එ�ෙ+4B අ	 ඒ සඳහා 

ලෑස්��. 3l ෙකෙන�ට අප සpvවලට ග!න බැහැ වාෙ�ම, 

'කpප cමවv! අෙ© කටහඬ Fහඬ කර!නB බැහැ. ඒවා 

හ|ය!ෙ! නැහැ; ඒවා බැහැ. අ	 ඒවාට 2¹ණ ෙද!න ලෑස්��. 

අ	 lයÄෙදනාම 16වන දාට Fවැරk 	��ර ලබා ෙද2, ඒ හරහා 

ෙ0 රට ශ@�මB කර2 3යන ෙය�ජනාව කරn!, මෙ� කථාව 

අවස! කරනවා.   ස්���. 

 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

II 

 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I move,  
 

"That the Regulations made by the Minister of 
Telecommunication, Foreign Employment and Sports under Section 
41 read with Section 31 of the Sports Law No. 25 of 1973 regarding 
National Associations of Sports and published in Gazette 
Extraordinary No. 2137/85 of 23rd August, 2019, which were 
presented on 23.10.2019, be approved. 

(Cabinet approval signified.)" 
 

 

3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

 

III 
 

 

ගM    හd� 3නා�= මහතා  (மா� மி� ஹாி� ப�னா6�) 
(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I move,  
 

  "That the Regulations made by the Minister of 
Telecommunication, Foreign Employment and Sports under Section 
41 read with Section 31 of the Sports Law No. 25 of 1973 regarding 
National Associations of Sports and published in Gazette 
Extraordinary No. 2137/86 of 23rd August, 2019, which were 
presented on 23.10.2019, be approved.  

(Cabinet approval signified.)" 
 

 

3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

  

T ලංකා ඉVWX� ක�මා�ත ම	ඩලය 
(සංස්ථාගත WXෙ�) පන6 ෙක<�පත 
இல�ைக நி	மாண ைக�ெதாழி� 

ச�ேமளன� (���ைண�த�) ச�ட�ல� 
CHAMBER OF CONSTRUCTION INDUSTRY OF SRI 

LANKA (INCORPORATION) BILL 

 
පන6 ෙක<�පත (ස්ථාවර කාරක සභාෙව�  r) සංෙශHධනය 

කළ ආකාරෙය� සලකා බැ�ෙ� �ෙයHගය Wයවන ලr. [நிைல� 34வி0] தி1/த	ப�டவா�, ச�ட�ல/ைத	 பாிசீL/ தகான  க�டைள வாசி�க	ப�ட�.   
Order for consideration of Bill, as amended (in the Legislative 

Standing Committee), read. 
 

 
 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

Sir, I move, 
 

"That the Report of the Legislative Standing Committee on the 
Chamber of Construction Industry of Sri Lanka (Incorporation) Bill 
be accepted." 

 

 

3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

1233 1234 



පා�vෙ0!�ව 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

Sir, I move, 
 

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. 
පන6 ෙක<�පත ඊට අn�ලව සංෙශH$තාකාරෙය�,  ]� වන 

වර Wයවා ස�මත කරන ලr.  வினா வி��க	ப��, ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. அத<ப", ச�ட�ல� தி1/த	ப�டவா� �<றா�,ைறயாக மதி	பிட	ப�� நிைறேவற	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

 

T ලංකා එEස6 [ස�්යා� සෙහHදර6වය 
(සංස්ථාගත WXෙ�) පන6 ෙක<�පත 
இல�ைக ஐகிய கிறி"தவ ந�$ாிைம 

(���ைண�த�) ச�ட�ல� 
UNITED CHRISTIAN FELLOWSHIP OF SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL  
 

ෙද වන වර Wයtෙ� �ෙයHගය Wයවන ලr. இர+டா� மதி	பிகான க�டைள வாசி�க	ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 
 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

Sir, I move, 

"That the Bill titled United Christian Fellowship of Sri Lanka 
(Incorporation) be now read a Second time."  

 

3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
පන6 ෙක<�පත ඊට අn�ලව ෙද වන වර Wයවන ලV�, 53(3)

වන ස්ථාවර �ෙයHගය යටෙ6,  ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා 
!w� එය ව2වස්ථාදායක ස්ථාවර  කාරක සභාවට පවරන ලr. 

 ச�ட�ல� இத<ப", இர+டா� ,ைற மதி	பிட	ப�� நிைல� க�டைள 53(3)இ<ப" ச�டவா�க நிைல�345�3 மா+=மி3 பிரதி� சபாநாயக# அவ#களா0 சா�ட	ப�ட�. 
 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by THE HON. 
DEPUTY SPEAKER to Legislative Standing Committee under 
Standing Order 53(3). 

 

ක)තැ\ම 
ஒ�திைவ&$ 

ADJOURNMENT 

 

ගM අ�vන රණ]ංග මහතා  (மா� மி� அ�ஜுன ரண�9க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

 ග= Fෙය�ජ� කථානායක�මF, "පා�vෙ0!�ව දැ! කp 

තැÁය ��ය" � මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 
3ශ්නය සභා�(ඛ කරන ලr. வினா எ�/திய�ப	ெபற�. 
Question proposed. 

ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා (மா� மி� பிரதி5 சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Speaker) 

සභාව කp තබන අවස්ථාෙd ෙය�ජනාව ඉk|පB 3rම, ග= 

බ!6ල ණව�ධන මැ��මා.  

ඊට ෙපර, ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මා ßලාසනයට 

පැnෙණනවා ඇ�. 

 

අන]Mව ගM �ෙයHජ2 කථානායක]මා fලාසනෙය� ඉව6 
�ෙය�, �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා [ගM ෙස)ව� 
අෛඩEකලනාද� මහතා] fලාසනාgඪ !ය.  அத<பிற3, மா+=மி3 பிரதி� சபாநாயக# அவ#க� அ�கிராசன/தினி<� அகலேவ, 34�களி< பிரதி/ தவிசாள# அவ#க� [மா+=மி3 ெச0வ� அைட�கலநாத<]  தைலைம வகி/தா#க�. 

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

 
 

ජා�� සහ ආග� අතර සම�ය සඳහා �� 
ස�පාදනය ச�க ம��� மத
க��கிைடயி� ஒ��ைமைய ஏ�ப���வத�கான ச�ட�  

LEGISLATION FOR COMMUNAL AND RELIGIOUS HARMONY   
 
 

[අ.භා. 2.06] 

 
ගM (ආචා�ය) බ�=ල xණව�ධන මහතා (மா� மி� (கலாநிதி) ப6�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 
ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ඔබ�මා ßලාසනෙ+ 

l¾න ෙවලාෙd ෙමම ෙය�ජනාව ඉk|පB 3rමට අවස්ථාව 

ලැyම ගැන මම ස�/ ෙවනවා. අද kන සභාව කp තබන 

අවස්ථාෙd මම පහත සඳහ! ෙය�ජනාව ඉk|පB කරනවා:  

"අද අපෙ� මාතෘ �nය ෙවත බලපා ඇ� ෙග�tය අ!තවා4 නව 

�ස්ත උව6ර 2v! උ�ටා දැºමට ෙම!ම, අGතෙ+4 ෙම! ��ධය@ 

අනාගතෙ+4 ෙ0 රට �ළ ඇ� ෙන7{මටද, lයÄ ජා�, ආග0 අතර 

n�Bතවය ෙග7ඩනැoමටද හැ3 වන ප|k නව I� ස0පාදනය 3rම 

	�බඳව ආabෙd අවධානය ෙය72 'ය �� බවට ෙමම ග= සභාවට 

ෙය�ජනා කරn. 

සාමාජ	ය, සංස්කෘ�ක, අධ�ාපන හා මානවයා ෙකෙර� බලපා ඇ� 

''ධ ¬ 'ෂමතාව! 6= කළ හැ3 lයÄම පැ�වv! 'ද�ාමාන වන 

මානව බැò0 ශ@�මB වන ආකාරෙ+ පනB සෑ4ම �ගෙ+ ජා�ක 
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`�ණාමලෙ+ දැවැ!ත ෙතp ටැං3 91@ � ණා. එය අෙ© රටට 

�ෙයන ඌන උපෙය�ජනය කළ ස0පත@. එම ස0පත උ�= 

පළාතට ඒකාබ�ධ 3rම සාධාරණ ෙව!ෙ! ෙකෙස�ද 3යන එක 

මට ෙB=0 ග!න අපහE�. ඒ වාෙ�ම. ඛFජ ස0පB, ගෑස් 

ගBෙත7B අෙ© රෙ� ºග2ව _ෙ�ශෙ+ ෙවරෙළ�වB, 

හ0බ!ෙත7ට, උස්වැටෙක�යා ව, ෙද�වල  2¹6 Gරවල ඒවා  

නැහැ. ඛFජ ෙතp හා ගෑස් �ෙය!ෙ! ම!නාර0 ෙ��uෙ+ 

පමණ�. දැනට  ෙතp �ං 9@ ජා�ය ස� ස0පB ෙලස කuනවා. 

ඒවා උ�ෙ�  _ෙ�ශයකට එක� කළාම, ඒ ස0පB ෙප76ෙd 

සමස්ත ලාං�ය ජනතාවට �@� 'é!න �ෙයන අවස්ථා 

ඇ�rමට ෙහ� 'ෙශ�ෂතා ඇ�{මට �ෙබන ඉඩකඩ වැ½�. 

�p2ෙ¡ ඉpමන�� F�ය �ෙබනවා. නැ ෙඟන�ර පළාෙB 

තpමE! l¾න පාl�ඩා, කp�ඩා 3යන ඉතාම ද�ශIය 2¹6 

Gර ෙදක@ �ෙබනවා. අද  ඉ!kයාෙව! පවා ඇ'pලා 2�, 2¹6 

÷ඩැpල! හා ෙවනB සාගර ස0පB  ෙහ7ෙර! අරෙගන යනවා. 

න2B ඒ lයpල  ෙප76ෙd �@� 'é!න ඕනෑ ස0පB Fසා 

තම� ම�!ද රාජප@ෂ �ගෙ+4 උ�= නැ ෙඟන�ර 'ෙශ�ෂ ෙලස 

ෙන7සලකා, රෙ� lයÄ  ජනතාවට ලැෙබන අ��වාlක0 හා 

වර_සාද ආkය ��ධෙය! පස්ෙස� උ�රට ලබා4ම සඳහා අවශ� 

lයÄ �යාමා�ග  ගBෙB. අ	 ද!නවා, ��ධය පව�න සමෙ+ 

උ�රට 60|ය මා�ගය@ � ෙa  නැහැ.  ෙ0 ෙ�p ¼v බංකර 

හද!න තම�  පා'±� කරලා � ෙa. lpපර ෙක7ට බංකර 

හද!න තම� පා'±� කරලා � ෙa. ��ධය Fම ³ණාට පස්ෙස� 

ජනා�ප� ම�!ද රාජප@ෂ මහතා ඉ!kයාවට ණය ෙවලා,              එම  

60|ය මා�ගය යාp ෙ�{ 60|ය ධාවනය කර!න �µව! '�යට 

හදලා, 'වෘත 3rෙ0 කට�Bත කළා. ද=ව! අතර සහ¢වනය 

ඇ� ෙව!න අවශ� Fසා පාසv! පාසල, සෙත! සතය එක� 

කරලා තම� අvමංකඩ 60|ය ස්ථානය සෑ4මට අධ�ාපන 

අමාත�ාංශෙ+ සpv 'යද0 කෙළ�. එයට "ෙසෙනහෙස� 

නවාතැ!ෙප7ළ" 3යලා  නම@ දැ2වා.  �'ඩ - lංහල අය අතර 

ෙසෙනහස ඇ� කරන නවාතැ!ෙප7ළ ෙලස  ලංකාෙd lංහල, 

1237 1238 



පා�vෙ0!�ව 

ෙදමළ, 2ස්v0 ද=ව!ෙග! සpv එක� කරලා තම� අvමංකඩ  

60|ය ස්ථානය හැ6ෙd.  ඒ සැලැස්ම  �යාBමක 3rම සඳහා 

කට�� කෙළ� මම�. ඒ වන'ට 2µ යාපනය kස්`@කයම අ«ෙ� 

තම� � ෙa. ම�!ද රාජප@ෂ �ගෙ+4 ෙල�කෙය! ණය 

අරෙගන තම� '6v බලය ලබා 6!ෙ!. '6v සංෙ�ශ කට�� 

3l ෙදය@ � ෙa නැහැ, �පවා�Fය � ෙa නැහැ, ව! 

'6vය � ෙa නැහැ, 6රකථන � ෙa නැහැ.  ෙල�ක බැං�ව, 

ආlයාm සංව�ධන බැං�ව  හා ෙවනB ßල� ආයතනවv! 

ලබාගB ණයවv! 'ශාල _මාණය@ ''උ�= වස!තය'' හා 

''නැ ෙඟන�ර උදානය'' සඳහා ලබාගB ණය.  ද�ෙa 3l තැනක 

නැ� දැවැ!ත පාල0, පාරවp, ඇFක�, ෙdv, A9 මා�ග ඇ�µ 

ඒ lයpල ද�ණට වඩා අබමp ෙ��වකවB 3lම අbව@ 

ෙන7ෙවන ආකාරයට තම� උ� ෙ�  F�මාණය කෙළ�. මම උ�= 

මැද පළාතට  ම�!ෙද�දය තා@ෂuක 'ද�ාගාර 81@ 

හදනෙක7ට, උ�රට 96@ හදලා, නැ ෙඟන�ර පළාතට 106@ 

හැ6වා.  එෙහම න0 අ	  උ�=මැද පළාෙB ද=ව!ට අb 

සැල3pල@ තම� කරලා �ෙබ!ෙ!.   ඊට වඩා වැ½ෙය! 

නැ ෙඟන�ර හා උ�= පළාෙB ද=ව!ට සලකලා �ෙයනවා. 

තා@ෂණ 'ෂය F�ෙ�ශය හ«!වා ෙදනෙක7ට ඉං ෙ!= 

තා@ෂණය, ෛජව ප�ධ� තා@ෂණය උ�ෙ� ද=ව!ටB, 

නැ ෙඟන�ර ද=ව!ටB, ද�ෙa ද=ව!ටB එක ෙලස තම� 

හ«!වා 6!ෙ!. 

මං මාවB, '6vය, ජලබස්නා, ජලාපවහන cම, වැd අ2�, 

ය¾තල පහEක0 lයpල ලබා 4ෙම! පE උ�ෙ� ජනතාවෙග! 

මම අහ!න කැමැ��, ම�!ද රාජප@ෂ �ගෙ+ ��ධය Fම 

කරලා, Á0 ෙබ�0බ ඉවB කරලා, �න=Bථාපනය කරලා, ඉඩ0 

Fදහස් කරලා ඇ� කර� ඒ සංව�ධනයට පEHය අ³=6 හතර 

හමාර �ළ ෙම7ක@ද ³ ෙa 3යලා. එ�මා ෙගන Hය සාධාරණ, 

ෙහ7ඳ, යහපB ව�ාපෘ� එක@වB ඉk|යට අරෙගන Hෙ+ නැහැ. 

ඒ ෙගන Hය වැඩ 	�ෙවළ Fසා ජන ව�ග අතර 'ශාල සමHය@ 

ඇ� ෙවලා � ණා. මට උදාහරණය@ සඳහ! කර!න �µව!. 

මම අධ�ාපන අමාත�වරයා වශෙය! �ට� කාලෙ+ උ� ෙ� 

ද=ව! ද�ෙa ඉ!න ද=ව! සමඟ ස0බ!ධ කර!න කට�� 

කළා. ඒ ෙගවpවල නවාතැ! ෙගන ¾ක දවස@ ඉඳලා ඔ³! ෙ0 

3යන අBදැ�ම ලබා ගBතා. එෙහම උ�ෙ� ද=ව! 	|ස@ 

ෙහ�මාගම ම�!ද රාජප@ෂ 'ද�ාලෙ+ ද=ව!ෙ� ෙගවpවල 

නතර ෙවලා �¾යා. ඔ³! ස� ෙදක �න@ ෙබ7ෙහ7ම Eහදව ගත 

කරලා ආපE යාපනයට Hයා. ඒ ද=වා යාපනයට Hය අවස්ථාෙd,  

ෙගදර රab ස=වp ඇ� ෙවලා බස් එකක නැඟලා යාපනෙ+ 

ඉඳලා ආපE ෙක7ළඹට ආවා. ඒ ද=වා ආපE  ෙහ�මාගම �ට� 

ෙගදරට ෙහ7යා ෙගන Hයා. ඒ 	�බඳව �වB පBවල වා�තා 

පළෙවලා � ණා. එෙහම� සං�éයාව ඇ� 'ය �BෙB. නැ�ව 

ජා�වා4 ඉpt0 ඉk|පB 3rෙම! පමණ@ සං�éයාව@, 

සහ¢වනය@, කp පවBනා සාමය@ රටක  ඇ� ෙව!ෙ! නැහැ.  

2019 ඔ@ෙත�බ� 21 වැFදා "kව�න" �වB පෙB 2p 	/ෙd 

පළ ¬ වා�තාව@ මම ෙ0 අවස්ථාෙd4 3යව!න කැමැ��.  එ� 

ෙමෙස� සඳහ! වනවා: 

"අෙ©@ෂකය!ට 6! ඉpt0 13ට _�චාරය@ නැ� න0 'æෙග! 

Eෙ�ෂ්ෙග! ෙවනB 'කpපය@ උ �ෙ� ෙදමළ ෙ�ශපාලන ප@ෂ පහ@ 

'l! ජනා�ප�වරණයට ඉk|පB { l¾න අෙ©@ෂකය! ෙවත භාර 

ෙදන ලද ක=� 13@ ඇ�ළB v	යට 3lව�ෙග! ෙහ� පැහැkv 

_�චාරය@ ෙන7ලැෙබ!ෙ! න0 ඊට ෙවනB 'කpපය@ අmගමනය 

කළ �� බවට ෙදමළ ෙ�ශපාලන ප@ෂ ෙදක@ Gරණය ෙක7ට �ෙÑ."  

ෙමෙහම ෙ�ශපාලන ප@ෂය@ 'l! 'ෙශ�ෂෙය! ආab 

ප@ෂය 'l! තම!ෙ� ෙ�ශපාලන අර2� සා@ෂාB කර ගැIම 

සඳහාB, අෙ©@ෂකෙය@ kන{ම සඳහාB රෙ� ෙබ60වාදය, 

ජා�වාදය, ව�ගවාදය, අ!තවාදය ඇ� වන '�ෙ+ ෙය�ජනාවලට 

එකඟ වනවා න0 අ	 ෙබ7ෙහ7ම පැහැkvව ෙමෙහම 3යනවා. 

අෙ© 	ෙp අෙ©@ෂකයා වන ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මැ��මා 3l 

'ෙටකB ෙ0 රට කඩන, ෙබදන, lංහල, ෙදමළ, 2ස්v0, බ�ග� 

ආ4 lයÄ ෙක7ටස් අතර සමHය නැ� කරන, ෙ0 ර ට නැවත ෙp 

'ල@ කරන  3lම 	යවර@ ගැIමට එකඟතාව පළ ෙන7කරන 

අතර, අෙ© රට කඩ!ෙ! නැ�ව, ෙබද!ෙ! නැ�ව, lංහල, 

ෙදමළ, 2ස්v0, බ�ග� 3යන lයÄ ජනයාට කැම� තැනක ¢වB 

ෙව!න හා ¢වෙන�පාය සලසා ග!න �µව!, මmෂ�ය! අතර 

උ�0 මmෂ�කම පදන0 ෙව±ච, එක රට@ හා එක I�ය@ �ළ 

ෙ0 රට ෙග7ඩ නැoම සඳහා  නව නායකBවය@ හා දැ@ම@ ස�ත 

වැඩ 	�ෙවළ@ ඇ� නායකයා ෙලස 16 වැFදා Fයත වශෙය! 

ජය�හණය කරන බව මා ෙ0 අවස්ථාෙd4 3ය!න කැමැ��.   

ජය�හණය 3rෙම! පE ඕනෑම පා�ශ්වයක �ෙබන 

6@ගැන'vවලට සාධාරණ හා �@� සහගත 'ස«0 ලබා 4මට 

ජනා�ප� íරයට පB වන අෙ© ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මහතා රට 

ෙවmෙව! �යා කරනවාය 3යන ¾ක සඳහ! කරn! මෙ� 

ෙය�ජනාව ෙම�! අවස! කරනවා. 

 
ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Next, the Hon. Sisira Jayakody to second the 
Adjournment Motion. 

 

[අ.භා.2.22] 

 
ගM wwර ජයෙක�z මහතා 
(மா� மி� சிசிர ஜயெகா�) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ග= බ!6ල ණව�ධන 

මැ��මා 'l! ඉk|පB කර� සභාව කp තැyෙ0 ෙය�ජනාව 

ම ◌ා ස්�ර කරනවා. 'ෙශ�ෂෙය!ම අ!තවා4, ජා�වා4 

බලෙdගවල ³වමනාව මත ඉk|පB කර� ෙය�ජනාවලට 

එකඟතාව ද@වn! ඔ³!ෙ� සහෙය�ගය kනා ගැIම සඳහා 

ව�තමාන රජය කට�� කරන බව ඉතාම පැහැkv�. ෙ0 ආabව 

රෙ� ආ��කය බංෙක7ෙල7B කරලා, රෙ� ජා�ක ආර@ෂාව 

'නාශ කරලා, මහ ෙප7 ෙළ7ව m¹ලන මහ බැං� ෙහ7රක0 වැF 

අපරාධ කරn! අ³=6 හතර හමාර@ �ස්ෙස�ම ක ෙළ� ෙ0 

අ!තවා4, ජා�වා4 ³වමනා  ඉෂ්ට 3rම සඳහා ෙ0 

පා�vෙ0!�ව ෙමෙහය {ම�. ෙ0 පා�vෙ0!�ව �ළ 

ඒ�යභාවය 'නාශ 3rමටB, ර ට �ළ අ!තවා4!ෙ� ³වමනා 

ඉෂ්ට 3rම සඳහා B ¬ ව�වස්ථා ස0පාදන වැඩසටහන@ තම� 

වසර හතර හමාර@ �ළම කෙළ�. ඒ හද� ව�වස්ථා සංෙශ�ධන 

�යාවvෙ+ම kව@ තම� ෙ0 ෙදමළ ජා�ක ස!ධානය ඉk|පB 

කරලා �ෙබන ෙය�ජනා මාලාව. අදාළ ෙ�ශපාලන ප@ෂ ස B 

ෙ_�මදාස මැ��මාට සහාය පළ කරලා �ෙබනවා. ආabcම 

ව�වස්ථා සංෙශ�ධන �යාවvයටB, ෙ0 අ!තවා4 

ෙය�ජනාවලටB ෙ0 රෙ� මහා සංඝ රBනයB, ඒ වාෙ�ම ෙ0 

රෙ� බ¹තර ජනතාවB පEHය කාල ප|±ෙ�දය �ළම 'ෙර�ධය 

පළ කළා. ෙ0 lයpල 3rෙම! සමස්ත පාවා4ම කරලා, ෙ0 

රටට හ�=කම කළා. අ	 ද!නවා, එ@සB ජා�ක ප@ෂය 

බලයට පB ³� හැම දවසකම රටට ෙ0 ෙ��û වැෙ¡ කළාය 

3යලා; උප! මd Áමට ෙ0 'නාශය කළාය 3යලා. එ@සB 

ජා�ක ප@ෂය ඡ!ද ලබා ගැIෙ0 ප/ බලාෙප7ෙර7B�ෙව! 

රටට කර!න �µව! lයÄ  පාවා40 ඉ�හාසය �ළම කළා. අදB 

ඒ ඡ!ද _මාණය බලාෙප7ෙර7B�ෙව! කට�� කරනවා. 

ත2!නා!ෙස�ලාට උ�ෙර! ඡ!ද ලැෙබ�. 'ෙශ�ෂෙය!ම 

උ�ෙ� මධ�ස්ථ �'ඩ ත=ණය! ෙවනස් මතයක� ඉ!ෙ!. 

1239 1240 

[ග= (ආචා�ය) බ!6ල ණව�ධන  මහතා] 
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ත2!නා!ෙස�ලා lයÄ පාවා40 කරලා අ!තවා4, ජා�වා4 

කpvවල ඡ!ද ල@ෂ 3@ ලබා ගF�. හැබැ� ෙග�ඨාභය 

රාජප@ෂ මැ��මාට ග0පහ kස්̀ @කෙය! පමණ@ වැ½ ඡ!ද 

ල@ෂ 4@ ලබා4ලා ජය�හණය ෙම7ක@ද 3යලා අ	 ෙප!වනවා.  

මම ද!ෙ! නැහැ, ෙ0 රටට ආදරය කරන nFE!ට එ@සB 
ජා�ක ප@ෂය �ළ ඉ!න �µව!ද 3යලා. අද අ!තවා4, ජා�වා4 
කpv 3�පය@ එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ නායකය! අB 
අඩංවට අරෙගන� �ෙබ!ෙ!. පEHය අ³=6 හතරහමාර �ළ 
�යාBමක ¬ ආabcම ව�වස්ථා සංෙශ�ධන �යාවvය පරාජය 
කර!න අපට �µව! ³ෙa, ''kන 51 ආabව'' Fසා�. ඒ Fසා 
තම� සමහර බට�ර රටවp kන 51 ආabවට භයෙවලා � ෙa. 
මට මතක�, ඒවාට '=�ධව ජනතා '2@� ෙපර2ණ 'ශ්වාස 
භංග ෙය�ජනාව@ ෙගනැ'B අ�කරණයට Hය බව. හැබැ� ෙ0 
ෙය�ජනාවvෙ+ම kව@ වන ඉඩ0 'ෙශ�ෂ '�'ධාන පනB 
ෙක/0පතට '=�ධව අ�කරණයට ය!න ජනතා '2@� 
ෙපර2ණට බැහැ. ජනතා '2@� ෙපර2ණ ඒ ස0බ!ධෙය! 
අ�කරණයට ය!ෙ! නැහැ. හැබැ� බට�ර තානාප� 
කා�යාලවල අB ෙප7ළස! මධ�ෙ+ Eම!�ර! මැ��මා සමඟ 
එක�ෙවලා 'ශ්වාස භංග ෙය�ජනාව භාර ෙදනවා; ඒ 
ස0බ!ධෙය! අ�කරණයටB යනවා. ඒ Fසා අපට _ශ්නය@ 
ම� ෙවනවා. ඒ _ශ්නය තම�, ආabව තකහFෙ+, ක½2½ෙ+  
Millennium Challenge Corporation H'Eමට කැÁන� 
මaඩලෙ+ අmමැ�ය ලබා4ම. Millennium Challenge 

Corporation H'Eම සඳහා කැÁන� මaඩලෙ+ අmමැ�ය 4ෙ0 
සහ�කය ��!, ෙදමළ ජා�ක ස!ධානය ඉk|පB කරන, 
'ෙශ�ෂෙය!ම උ�ෙ� අ!තවා4 කaඩාය0 ඉk|පB කරන 
ෙය�ජනා ඉෂ්ට 3rම සඳහා ව�ංගෙය! ඍáව එකඟ {ම@ 
�ෙබනවා. Millennium Challenge Corporation H'Eෙ0 
සඳහ! ෙවනවා, "එ� ආ��ක ෙක7|ෙඩ�ව ජනවා�Hක ගැටÄව 
ඇ� ¬ නගර ද@වා �µp කළ හැ3 ෙd" 3යලා. 'ෙ�ශ මැkහB 
{0, 'ෙ�ශ හ2දාමය මැkහB {0 l6 3rම සඳහා ¬ �යාදාමයට 
එකඟ {ම සඳහා ¬ ෙ0 ෙය�ජනා 13B, Millennium Challenge 

Corporation H'EමB එකට එ@ව සලකා බැvය ���. අද 
පරාජෙ+ 'ය=ෙව! ෙÑෙර!න රටට කර!න �µව! තර0 
ෙ��ûක0 කර!න ෙ0 රෙ� සමස්ත ජනයා, ෙ0 රෙ� බ¹තර 
ජනයා ඉඩ ෙද!ෙ! නැහැ. ෙ0 රෙ� ඉ�හාසෙ+ අනාkමB 
කාලයක lට පැවෙතන ඒ�යභාවය 'නාශ 3rමට ෙ�ශ ෙ��û 
පාලකෙය� කට�� කරනවා. ඉ�හාසෙ+ lටම,  Iවා mවරට Hය 
දවෙස� lටම මංගල සමර{ර, රFp 'cමlංහ ඒ ෙ��û පාවා40 
කළ ෙ�ශ ෙ��û!.  

 
[fලාසනෙj අණ පdV ඉව6 කරන ලr.] 
[அ�கிராசன� க�டைள	ப" அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ Fසා එ@සB ජා�ක ප@ෂයට ඡ!දය ෙද!න, ආBම 
ග=Bවය@ �ෙබන, ෙ0 මd Áමට ආදරය කරන nFE! ඉ!න 
�µව!ද 3යලා මම ද!ෙ! නැහැ. ෙ0 වාෙ� අ!තවා4 
බලෙdගවල එpvලා l¾න එ@සB ජා�ක ප@ෂය අද ඇBතටම 
Eµ වා�Hකය!ෙ� ප@ෂය@ 3යලා මම නැවත වතාව@ 
3යනවා. එක පැBත3! සහරා!ලා -ෙබ�0බ ��රවන 
කaඩාය0- ඔ³! අB අඩංවට ෙගන �ෙබනවා. අF@ 
පැBෙත! පැරu ෙක7¾ නෂ්ටාවෙශ�ෂ ¾ක එ@සB ජා�ක ප@ෂය 
අB අඩංවට ෙගන �ෙබනවා. ෙ0 රෙ� උ�= පළාෙB හැර 
ද�ෙa අF@ lයÄ _ෙ�ශවv! එ@සB ජා�ක ප@ෂයට 
ලැෙබ!ෙ! lයයට 22කටB වඩා අb ඡ!ද _මාණය@. අද ඒක 
vයා තබාග!න. ෙ0 රෙ� සමස්ත බ¹තර ජනතාව ෙබ7ෙහ7ම 
කනගා/ව3! ඉ!ෙ!.  

ෙ0 රෙ� I�ය@ නැහැ; 'නය@ නැහැ; Fශ්�ත පාලන 

ය!�ය@ නැහැ. අ!තවාදය ෙප�ෂණය 3rම සඳහා� ෙ0 

ආabව කට�� කර!ෙ!. ෙ0 රෙ� සංස්කෘ�ක උ=මය! එ� 

	ට 'නාශ කරන ආabව@ බවට ෙ0 ආabව ප|ව�තනය 

ෙවලා� �ෙබ!ෙ!.  

ලංකා ඉ�හාසෙ+ lයÄ රජව= ��ධය@ අවසාන ³ණාම  ඒ 

ෙවmෙව! l�වටනය@ හදනවා. ඒ Fසා තම� 6/ගැ2� 

ර~á=ෙව� ජය ෙක7!තය තැ!පB කරලා n|සවැ¾ය හැ6ෙd. ඒ 

වාෙ� ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මාB =ව!වැv සෑයට එහා 

පැBෙB සඳH| සෑය හද!න පට! ගBතා. සඳH| සෑය හදන 

ෙක7ට ඒ සඳහා ර!  6 	�මය@ F�මාණය 3rම අවශ� ³ණා. 

ඔබ�ම!ලා lයÄෙදනා ද!නවා Iත�m÷ල අmමැ�ය ඇ�ව ඒ 

ර!  6 	�මයට ර�! ලබා 6!m ෙ� අධ�@ෂ ජනරාpවරයා 

ස� ගණ!, මාස ගණ! �ෙ� ඉ!න බව. හැබැ�, අෙ_�p 21 -

පාස්� kනෙ+- ෙ0 රෙ� කෙත�vක ජනතාව ඉල@ක කරෙගන 

එpල ³� _හාරයට ස0බ!ධ, ෙබ�0බ හද!න තඹ 6!m ඊø�0 

දවස් �ෙන! Fදහස් කළා. ඒ Fසා ෙ0 රෙ� කෙත�vක 

ජනතාවට ත2!නා!ෙස�ලා 	�බඳව �ෙබ!ෙ! ෛවරය@; 

ෙc�ධය@. ඊø�0ට දවස් �ෙන! ඇප ෙදනවා. හැබැ�,  ජය ^ 

මහා ෙබ�¥! වහ!ෙස� වැඩ l¾න ස්ථානයට එහා පැBෙB 

ෛචත� හද!න, ෙ� අධ�@ෂ ජනරාp�මා තමාට පැවr 

�ෙබන ව�වස්ථා	ත බලතල යටෙB ර�! 6!නාම මාස �න@ 

�ෙ� දමනවා. ඒ Fසා ෙ0 ආabවට සහ පාලකය!ට ෙ0 රෙ� 

nFස්E ශාප කරනවා. ෙ0 ආabව හැම දාමB අ!තවා4! 

ෙප�ෂණය කරn!, ජා�ක ආර@ෂාව 'නාශ කරn! යනවා. 

ත2!ෙ� පැවැBම සඳහා ෙ0 රටට කර!න �µව! බරපතළම 

හ�=ක0 ¾ක 30/1 දරන  Iවා ෙය�ජනාව ම¿! l�ධ කළා. 

උ�ෙ� අ!තවා4 කpv, කaඩාය0වල ³වමනාව  ඉ/ 3rම 

සඳහා අෙ© රෙ� අ£මානය kH! kගටම ෙකෙලEවා. ෙ0 රෙ� 

සමහර මැ� ඇම�ව= ජනා�ප�වරයා ෙන7දැන එවැF 

H'E0වලට අBස! කළා. සට! 'රාම H'Eමට අBස! කරන 

ෙක7ට �ට� ජනා�ප��nය ඒ ගැන ද!ෙ! නැහැ. ව�තමාන 

 Iවා ෙය�ජනාවvයට අBස! කරන ෙක7ටB ව�තමාන 

ජනා�ප��මා ද!ෙ! නැහැ. ඒ වාෙ�ම තම� ව�තමාන 

ජනා�ප��මා සහ සමහර ඇම�ව=! '=�ධ ෙව�4 

Millennium Challenge Corporaton H'Eමට කැÁන� 

අmමැ�ය ලබා ග!නවා. එ@සB ජා�ක ප@ෂ ආab 

ඉ�හාසෙ+ පට!ම �ම!�ණකාr '�යට� ගම! කෙළ�. 

අෙ© ර ෙ� lංහල, ෙදමළ, 2ස්v0 ඕනෑම ෙකන�ට ඕනෑම 

�nයක Fදහෙස� ¢වB {මට හැ3 ප|සරය සකස් කරලා� 

�ෙබ!ෙ!. හැබැ�, ඔබ�ම!ලා ද!නවා, 2017 ව�ෂය වන 'ට 

අෙ© රටට ආ� අනවසර සංcමuකය! දාහතරදහl! නවදහස් 

අටlයය@ {සා ර�තව ෙහ7ෙර! හැංHලා ඉ!න බව. හැබැ�, 

ඒවාට එෙර�ව I� නැහැ.    

ඊළඟට 'Fමය පාලන පනත  ඉවB  කරලා 2017 අංක 12 

දරන 'ෙ�ශ 'Fමය පනත ෙගනාවා. ර' ක=ණානායකලාට 

Fදහස් ෙව!න� ඒක කෙළ�. ඒ පනත Fසා ෙක�¾ _ෙක�¾ 

ගණ! 2දp අ!තවා4, �ස්තවා4 කpvවල H�0වලට ආවා; 

සහරා!ලාෙ� H�0වලට ආවා. හැබැ�, ත2!නා!ෙස�ලා ඒවා 

ගැන පr@ෂණ කෙළ� නැහැ. අ	 ද!නවා සහරා!ලාෙ� 

H�0වලට සpv ආ� හැ¾. �ස් pලාට අයB යැ� 3යන 

සරස'යට 20174 ෙක�¾ හාරlහ හත�හ@ ලැy �ෙබනවා. මහ 

බැං� අ�ප��මා 3යනවා, "'ෙ�ශ 'Fමය පනත ෙගනා� I� 

Fසා, ෙ0 ආabෙව! කර� ඒ ෙ�ශ ෙ��û කට�Bත Fසා අපට 

පr@ෂණය@ කර!න '�ය@ නැහැ" 3යලා. ඒ 'තර@ 

ෙන7ෙව�. උ�ෙ� අ!තවාk! ෙප�ෂණය කර!නB 'ෙ�ශ 2දp 

ලැෙබනවා. 

ඔබ�ම!ලාෙ� මහ බැං� වා�තාව බල!න.  ඒෙ@ 3යන 

'�යට ආජ!¾නාෙd  වෙන�ස් අය�ස ් � පැවැ� ස2µෙd4  
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පා�vෙ0!�ව 

අෙ© රට අසාí ෙpඛනයට ඇ�ළB කර �ෙබනවා, අ!තවාදයට, 

�ස්තවාදයට, 2දp ලැyම අ�! ඉහළම තBBවෙ+ �ෙබන රට@ 

Fසා. ඒ Fසා අ	 HF ගBත ෙ�ශයක� ඉ!ෙ!. එ@සB ජා�ක 

ප@ෂ ආabව@ �ෙබන හැම ෙවලාවකම ෙ0 වාෙ� ෙ��ûක0 

ෙ0 රටට කරනවා. එ@සB ජා�ක ප@ෂය ෙ0 රටට හැම දාම ෙ0 

ෙ��ûකම කරනවා. ඒ අවනbව තම� අපට 3ය!ෙ! 

�ෙබ!ෙ!. අ	 ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd ඕනෑ න0 තව දවස ්

3�පය@ ඉò'. එතැF! එහාට අප ෙ�ශපාලනය කර!නB 

�µව!, ෙන7කර!නB �µව!. හැබැ�, ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd 

ආab ප@ෂෙ+ ඉඳෙගන ඉ!න අය අද අ!තවා4! 3�ප 

ෙදෙන� අෙB නැටෙවනවා. Ð.එස්. ෙස�නානායක මහBමයා 

හදා� එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ උද'ය ල~ජා ෙව!න ඕනෑ, 

අ!තවා4!ට ඕනෑ '�යට නැටෙවන එක ගැන. ඡ!ද ¾ක@ 

ග!න අ!තවා4 ඉpt0වලට එකඟ වන �හක _�පB�ෙය! 

ඈB ෙන7වන තා@කp එ@සB ජා�ක ප@ෂයට පැවැBම@ 

නැහැ. 

එක පැBත3! අෙ© �n _ෙ�ශය අBපB කර ගFn! 

l¾නවා; තවB පැBත3! සංcමuක�! පැnෙණනවා; අෙන@ 

පැBෙත! ßල� r�, ෙරලාl ඉවB 3rම පදන0 කරෙගන, 

'Fමය I� v�p 3rම මත අ!තවා4 කpv කaඩාය0වල 

H�0වලට 2දp එනවා. ෙක7ෙහ�ද ෙ0 රෙ� I�ය? ෙක7තැනද 

ෙ0 රෙ� I�ය? කාටද ෙ0වා 3ය!ෙ!? ෙ0 පා�vෙ0!�වටද  

අ	 ෙ0වා 3ය!ෙ!? ෙ0වා �හණය කරෙගන ඉ!ෙ! ක³ද? 

පEHය කාල ප|±ෙ�දය �රාම ෙ0 උපcමය ෙගන Hයා. 

ව�වස්ථාදායක සභාව හැlෙරdෙd ක³ද, කාට ඕනෑ '�යටද? 

අ!තවා4!ට අවශ� ප|k තම� රෙ� lයÄ  ප�ධ� ෙවනස් 

කෙළ�; ÁvගBෙB. ෙප7vස් ßල� අපරාධ 'ම�ශන ෙක7�ඨාසයට 

නb ඉk|පB ෙවලා �ෙබනවා; G!6 4ලා නැහැ. බළලා මpෙල! 

එ�යට පනFවා වාෙ�, ත2!නා!ෙස�ලා "ස්වා¥න�" 3ය�, 

පරස@වළ ගහ�, අpලස් ෙහ� Âෂණ ෙච�දනා 'ම�ශන 

ෙක7nසෙ0 අධ�@ෂ ජනරාpව|යෙ� වැ/© වැ½ කරලා  ÆජIය 

තBBවයට පB කළා. හැබැ�, ත2!නා!ෙස�ලාෙ� ආBම 

ග=Bවය ෙකෙලEවා. අ�áන මෙහ�!�!, රFp 'cමlංහ, 

රා ත ෙස�නාරBන, පාඨt ච0	ක රණවක, අmර �මාර 

kසානායක එක� ෙවලා තම� Âෂණ 'ෙර�¥ ෙක7nසෙ0 ඉඳෙගන 

උපෙදස් 6!ෙ!, ෙ�ශපාලන ප�ගැI0 මත, ෛවරය මත අෙ© 

රෙ� සමහර තැනැBත!ට '=�ධව නb පවර!න. ෙ0 නb 

පැවrම අවශ� ව!ෙ! Eම!�ර! ම!w�මාට�. ෙ0 නb 

පවර!න Eම!�ර! ම!w�මාට අවශ��; ෙදමළ ජා�ක 

ස!ධානයට අවශ��. ඔ³!ට වාbව@ �ෙබනවා ග!න, ��ධය 

Fම කළ රණ '=ව!ට '=�ධව, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ 

මැ��මාට '=�ධව, ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මාට '=�ධව. ඒ 

වාbව තම� ග!ෙ!. හැබැ� ඒ වාbව ග!න ෙ0 රෙ�, ෙ0 මහ 

ෙප7ෙළ7ෙd උප!න ෙ0 මහ ජනතාව ඉඩ ෙද!ෙ! නැහැ. 

අ!තවාදයට, ජා�වා4 කpvයක �හණයට එ@සB ජා�ක 

ප@ෂය න� ³ණාට ෙ0 රෙ� ෙ0 මාතෘ �nයට ආදරය කරන 

lයÄෙදනා එයට ඉඩ ෙද!ෙ! නැහැ. ෙ0 වාෙ� ෙක7!ෙ�l 

ඉk|පB කරනවා න0, Millennium Challenge Corporation 

H'Eම වාෙ� ෙ0 රටට හාFකර H'E0 ඇ� කරනවා න0, 

අ!තවා4 බලෙdගවලට අවශ� ප|k I� සකසනවා න0, ෙ0 

පා�vෙ0!�ව ඒ සඳහා අවශ� ඉඩකඩ සලසනවා න0, පEHය 

අ³=6 හතරහමාරම පා�vෙ0!�ව ෙගන Hෙ+, I� ස0පාදනය 

කෙළ�, වැඩ 	�ෙවළ ෙගන Hෙ+ අ!තවා4 ෙය�ජනා අර2� 

කරෙගන න0 ෙ0 රටට යන කල දසාව ෙම7ක@ද? ඒක ෙ0 රෙ� 

ජනතාව ෙB=0 අරෙගන ඉවර�. ඒ  Fසා අෙ© රෙ� ජනයා අද 

Gරණය කරලා �ෙබනවා, එ@සB ජා�ක ප@ෂයට ඉ�හාසෙ+ 

දැවැ!තම පරාජය එpල කර!න. ග= Fෙය�ජ� කාරක 

සභාප��මF, ඒ සඳහා රෙ� ජනයා ෙපළ ගැ�ලා l¾න බව 

මත@ කරn!, ඔබ�මාට ස්��ව!ත ෙවn!, මා Fහඬ ෙවනවා. 

 

[අ.භා.2.36] 

 
ගM (i�� ර�මා� මහතා  
(மா� மி� 
ஜி � ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ග= බ!6ල ණව�ධන 

ම!w�මා 'l! ඉk|පB කරන ලද සභාව කp තැyෙ0 'වාදයට 

සහභාH {මට අවස්ථාව ලබා 4ම ගැන මා ඔබ�මාට ස්��ව!ත 

ෙවනවා. ඊෙ+-ෙපෙ�දා කර�යට ආ� MCC ෙය�ජනාව සහ 

උ�=-නැෙඟන�ර _ෙ�ශ ස0බ!ධව �ෙබන ෙය�ජනා 

ස0බ!ධෙය! ෙ0 රජෙ+  ස්ථාවරය 	�බඳව තම� එ�මා ෙ0 

ෙය�ජනාව ඉk|පB කර �ෙබ!ෙ!. ග= Fෙය�ජ� කාරක 

සභාප��මF, එ�මා ෙමය ඉk|ෙ+4 පැවැB{මට Fයnත 

ජනා�ප�වරණය ඉල@ක ෙක7ටෙගන ඉk|පB කළ ෙය�ජනාව@ 

බව බැ� බැpමට අපට ෙපෙනනවා. මට කv! කථා කළ ග= 

llර ජයෙක7½ ම!w�මා සභාෙව! 	ටතට Hයා. ෙ0 MCC - 

Millennium Challenge Corporation - H'Eම ගැන අද වන 'ට 

අෙ© පැBෙත! තරග කරන අෙ©@ෂක�මා Fෙdදනය@ F�B 

කරලා �ෙබනවා, ඡ!දය ඉවර ෙවනකp එම H'Eම අBස! 

කර!ෙ! නැහැ, ඒ වාෙ�ම ඡ!දෙය! පEවB එම H'Eම ගැන 

අධ�යනය කරලා තම� G!6ව@ ග!ෙ! 3යලා. ෙ0 සභාෙd 

'=�ධ ප@ෂෙ+ ඉ!න උද'ය නැවත වතාව@ ෙ0 	�බඳව 

අවධානය ෙය72 කළා.  

උ�=-නැෙඟන�ර ඉ!න ය0 ෙ�ශපාලන සං'ධාන 'l! 

ඉk|පB කරන ලද ෙය�ජනා ගැනB ෙ0 සභාෙd4 සාක±ඡා ³ණා. 

ඒ ගැනB මා 3ය!න ඕනෑ. අද වන 'ට උ�=-නැෙඟන�ර 

Fෙය�ජනය කරන ය0 ය0 ෙ�ශපාලන සං'ධාන ෙව!න 

�µව!, ප@ෂ ෙව!න �µව!, ඔ³! ඉk|පB කරලා �ෙබන 

3l6 ෙය�ජනාවකට අmමැ�යවB, එකඟBවයවB ස B 

ෙ_�මදාස මැ��මා -අෙ© පැBෙත! ඉk|පB වන ජනා�ප� 

අෙ©@ෂක�මා- ලබා 4ලා නැහැ. අද TNA සං'ධානය පවා 

පැහැkvව _කාශ කළා, 3lම ෙක7!ෙ�lය@ නැ�ව තම� ෙමම 

මැ�වරණෙ+ 4 ස B ෙ_�මදාස මැ��මාට සහෙය�ගය ලබා 

ෙද!ෙ! 3යලා. ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, 

ජනා�ප�වරණය@ ආ� හැම ෙවලාෙdම '=�ධ ප@ෂෙ+ ඉ!න 

උද'ය ෙමම කාරණාව ම� කරනවා. ෙ0ක අÄB ෙදය@ 

ෙන7ෙව�. ෛමwපාල l|ෙස�න ජනා�ප��මා ඡ!දය 

ඉpලනෙක7ටB ෙ0 වාෙ�ම ෙdkකාවල 3යවාෙගන Hයා. 

"ඔ!න රට කඩ!න යනවා, උ�= නැ ෙඟන�ර එ@ කර!න 

හදනවා, ඔ³!ට ස්වයං Gරණ අ��ය ෙද!න යනවා" 3යලා 

තම� 2015 4B එ�ම!ලාෙ� ෙdkකාෙd ෙබ|හ! 6!ෙ!. 

20154 ඡ!දය ජය�හණය කරලා අද ෙවනෙක7ට අ	 අ³=6 

හතරහමාර@ ඇ'pලා �ෙබනවා. උ�= නැ ෙඟන�ර එ@ 

³ෙණB නැහැ, ඔ³!ට ස්වයං Gරණ අ��ය ලැ ෙaB නැහැ, 

ඔ³! 3ය� එක@වB ³ෙaB නැහැ. න2B, ෙ0 රෙ� උ�ෙ� 

ජනතාව, නැ ෙඟන�ර ජනතාව ෛමwපාල l|ෙස�න 

ජනා�ප��මාට ඡ!දය පා'±� කළා. එදා lවා vංග0 මහතා 

ඔ³!ෙ� ජනා�ප� අෙ©@ෂකයා '�යට ඉk|පB ෙවනෙක7ටB 

-�'ඩ ජා�කෙය@ ඉk|පB ³ණB- ඒ �'ඩ ජා�කයාට ඡ!දය 

ෙන74 ෙප7ෙළ7!න=ෙd �ට� ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මාට 

ඡ!දය 6!නා. ඒ කාරණය ගැන අ	 ආඩ0බර ෙව!නට ඕනෑ. ඒ 

වාෙ�ම අ	 ස!ෙත�ෂ ෙව!නට ඕනෑ. ෙම7කද, lවා vංග0 

වාෙ� අය ජනා�ප� අෙ©@ෂක ෙලස ඉk|පB { �Áය4, උ�= 

නැ ෙඟන�ර ජනතාව ද�ෙණ! ඉk|පB ³� lංහල 

නායකෙය�ට ඡ!දය 6!නාය 3යන එක ෙහ7ඳ _වණතාව@. 

ඒක තම� අ	 හදාග!න ඕනෑ _වණතාව. අද ෙ0 කථා කරන 

1243 1244 

[ග= llර ජයෙක7½  මහතා] 



2019  ෙන7වැ0බ�  07 

මහB�= ඔ@ෙක�ම එදාB  ඒ _වණතාවට '=�ධව ෙ0 කථාවම 

කළා. "රට කඩ!න යනවා, ෙබද!න යනවා, රට ඉවර�, 

ෛමwපාල ඇ'pලා උ�= නැ ෙඟන�ර එ@කර!න යනවා" 

ෙම!න ෙ0 වාෙ� ප�ටපp ෙබ7= ද�ෙa ජනතාව ඉk|යට 

H�pලා, ද�ෙa ජනතාවෙ� ඇස් Fලංකාර ෙවන කථා 3යලා, 

ජා�වාදය අ³ස්සලා ඡ!දය ග!න �µව!ද 3යලා බලනවා. එදා 

ඒ උBසාහය බංෙක7ෙල7B ³ණා. එෙහම 3dවB 20154 ඒ අය 

පැර6ණා.  2019, ෙමම ඡ!ද ව�ාපාරයටB දැ! නැවතB ඒ කථාව 

ෙගනැpලා කරකව!න �µව!ද 3යලා බලනවා. ෙම7කද, අ	 

ද!නවා හැම දාම බංෙක7ෙල7B ³� ෙ�ශපාලනඥය!ට �ෙබන 

එකම අ'ය තම� "ජා�වාදය". ඒ අය _�පB� ගැන කථා 

කර!ෙ! නැහැ. ඔය ෙ�ශෙ_�º! 3ය!ෙ!, ෙ0 රටට ආදරය 

කරන අයට ඡ!දය ෙද!න 3යලා  ෙ!. ග= llර ජයෙක7½ 

ම!w�මා 3dවා, ෙ0 රටට ආදරය කරන ෙකෙන�ට ඡ!දය 

ෙද!න 3යලා. ෙ0 රටට ආදයර කරනවා 3යලා ඒ ෙග7pෙල� 

ක³=! ගැනද 3ය!ෙ!? ඇෙම|කාm �රවැlයාට ඔ¹ෙ� 

ෙන�නාෙ� ඡ!දයවB, ද=වාෙ� ඡ!දයවB ලැෙබ!ෙ! නැහැ. 

ඔ¹ට තම� ඡ!දය ෙද!න 3යලා ෙ0 3ය!ෙ!. ඔ¹ෙ� 

ෙන�න�, ද=ව� ඡ!දය ෙද!ෙ! ෙඩ7නp¡ À0©ට. තම!ෙ� 

මහBතයාට ප@ෂව ඡ!දය ෙද!න බැහැ. තව මාස �න3! 

ඇෙම|කාෙd ජනා�ප�වරණය එනවා. ඔ¹ෙ� ෙන�නාට�, 

ද=වාට� ඇෙම|කාෙd ජනා�ප�වරණෙ+ 4 ඡ!දය ෙද!න 

�µව!. ඒ ෙදෙදනා ම ලංකාෙd �රවැlෙය� ෙන7ෙව�. 

ත2!නා!ෙස�ලා ෙ�ශෙ_�ºBවය ගැන කථා කරනවා න0, ෙ0 

රටට ආදරය කරන අෙ©@ෂකෙය@ ගැන කථා කරනවා න0, 

ත2!නා!ෙස�ලාෙ� අෙ©@ෂක�මාට ඉස්ෙසpලාම 3ය!න 

ඕනෑ, තම!ෙ� ෙන�නාට�, ද=වාට� ලංකාෙd �රවැlභාවය 

අරෙගන ෙද!න 3යලා. ඒක 3ය!ෙ! නැ�ව ෙමතනැට 

ඇ'pලා බ�ලා 3යනවා, රටට ආදරය කරන nFෙහ�ට ඡ!දය 

ෙද!න 3යලා. රටට ආදරය@ �ෙබන nFෙහ@ තම� ස B 

ෙ_�මදාස මැ��මා. එ�මා ෙවනB රටවpවලට H�pලා 

�රවැlභාවය ගBෙB නැහැ. එ�මාෙ� ෙන�නාට ෙවනB රටක 

�රවැlභාවය@ නැහැ. එ�මා kmවB පැර6ණB ෙ0 රෙ� ¢වB 

ෙවනවා. එෙහම බැÄවාම දැ! ෙ0 ඔ@ෙක�ම ෙ�වp 

පටලවාෙගන �ෙබ!ෙ!. ෙම7ක@ද 3ය!ෙ!, ෙම7නවාද කථා 

කර!ෙ! 3යලා ෙBෙර!ෙ! නැහැ.  

දැ! ෙ�ශෙ_�ºBවය ගැන කථා කරනවා. එෙහම න0, හ2දා 

ßලස්ථානය � � Galle Face එෙ@ ඉඩම පැය 24! 

l!න@කරව '@ෙ@ ක³ද? ඔය ෙ�ශෙ_�º 3යන නායකයා 

ෙ!ද එදා ඒක '@ෙ@? මහ 2¹ෙද! අ@කර 500@ �!m!ට 

l!න@කරව '@ෙ@ ක³ද? අ	ද '@ෙ@? නැහැ, ඔය ෙ�ශෙ_�º 

නායකයා තම� '@ෙ@. ත2!නා!ෙස�ලා ඔය 3යන රටට 

ආදරය කරන නායකයා තම� හ2දා ßලස්ථානය � � ඉඩම 

ෂැං�-ලා සමාගමට l!න@කරව '@ෙ@. හ2දාවට තවමB 

ßලස්ථානය@ නැහැ. �t ෙග7ඩනැ¿vවල තම� හ2දා 

ßලස්ථානය �ෙබ!ෙ!. න2B අද ඇ'pලා ෙ�ශෙ_�ºBවය ගැන 

කථා කරනවා. 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ඊළඟට ෙ0 ෙග7pෙල� 

අ!තවාදය ගැන කථා කරනවා. අ	 අ!තවාදයට යටෙවලා 

ඉ!නවා Ä. ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ඔය වෙ� 

අ!තවා4 කතා 3යනෙක7ට අ	 'ෙශ�ෂෙය!ම අහ!නට ඕනෑ, 

TNA සං'ධානෙ+ නායක ස0ප!ද! මැ��මා පEHය අ³=6 

හතරහමාර �ළම ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd 4 ෙම7නවාද කථා කෙළ� 

3යලා. ෙ0 රෙ� �'ඩ ජනතාව 'l! ෙ0 රෙ� lංහල 

ජනතාවෙ� 'ශ්වාසය kනාග!න ඕනෑ 3යලා එ�මා 3dවා. ඒ 

'ශ්වාසය හරහා තම� ෙ0 ර ටට ෙ�ශපාලන 'ස«ම@ ෙගෙන!න 

�µව! ෙව!ෙ! 3යලා එ�මා 3dවා. Fදහස් kනෙ+ එ�මා 

යාපනයට H�pලා අෙ© ජා�ක ෙක7½ය එස¬වා. ජා�ක ෙක7½ය 

ඔසවලා එ�මා ෙප!mවා, එ�මා ^ ලාං3කෙය@ 3යන එක.   

ස0ප!ද! මැ��මා එය 	�ගBතා. ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd හැම 

දාම එ�මාෙ� කථා අහනෙක7ට අපට ෙපmණා, එ�මා ^ 

ලාං3කය� හැ¾යට  කථා කළ බව.  ෙ0 රට කඩ!න, රට 

ෙබද!න, ෙ0 රට ෙදකට �නට ෙව! කර!න, ෙදමළ 

අ!තවාදය ෙප�ෂණය කර!න ස0ප!ද! මැ��මා ෙ0 

පා�vෙ0!�ව �ළ ෙ0 අ³=6 හතරහමාර �ළ එකම 

කථාව@වB කෙළ� නැහැ. න2B ත2!නා!ෙස�ලාB එ@ක එක� 

ෙවලා ඉ!න උද'ය ක³ද? ස0ප!ද! මැ��මා ජා�ක ෙක7½ය 

ඔසවනෙක7ට ත2!නා!ෙස�ලාෙ� ෙපර2ණට ගBෙB ක³ද? 

ඊළා0 ෙක7½ය ඔසව� ව�ධරාජා ෙප=මාp අද ඉ!නවා 

ත2!නා!ෙස�ලාෙ� ෙdkකාෙd. අද ඔ¹ ඉ!නවා, ෙග�ඨාභය 

රාජප@ෂB එ@ක. එදා අ� ගණ!වල ෙ0 රෙ� ඊළා0 රාජ�ය@ 

හැ¾යට උ�= නැෙඟන�ර _කාශයට පB කර� ඊළා0 ෙක7½ය 

ඔසව� ව�ධරාජා ෙප=මාp ඉ!නවා, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ 

මහBමයාෙ� ෙdkකාෙd. 

 
ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) மா��மி� உ	
பின அவகேள, உ�க��� இ��� இர�� நிமிட�க� உ�ளன. 

 
ගM (i�� ර�මා� මහතා  
(மா� மி� 
ஜி � ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) உ�க�ைடய விடய� ச�ப$தமாக&தா� ேப'கிேற�. இ��� ெகா*ச� +�தலாக time தா-�க�.  
ඊළඟට, ක³ද? �ස් pලා මැ��මා. සහරා! එ@ක H'Eම 

අBස! කළා. එ�මා ෙක7ෙහ�ද ඉ!ෙ!? එ�මා ඉ!ෙනB 

ෙග�ඨාභය රාජප@ෂට සහෙය�ගය ෙද!න. එ�මා ඡ!දය 

ඉpල!ෙ!B ඒක�. එ�මාෙ� ෙදවැF මනාපය හ0බ ෙව!ෙ! 

ෙග�ඨාභයට. එ�මා ඒ බව පැහැkvවම  3dවා. එ�මාෙ� 

මැ�වරණ ෙdkකාවල _�පB� _කාශනය F�B කරනෙක7ට 

3dවා, ෙදවැF මනාපය ෙග�ඨාභයට ෙද!න  3යලා.  සහරා! 

එ@ක කාBත!�½ෙ+ H'E0 අBස! කර� �ස් pලා කාෙ� 

ෙdkකාෙdද ඉ!ෙ!? ඉ!ෙ! ෙග�ඨාභයෙ� ෙdkකාෙd. ඊළඟට,  

පEHය කාලෙ+ ෙ0 රෙ� ෙබ�0බ 		ෙර!න කvmB, ෙබ�0බ 

		=ණාට පEවB ෙ0 රෙ� ව�ගවාදය, සැකය, අ'ශ්වාසය, 

ජාG! අතර _ශ්න ඇ� කර!න, ජාG! අතර ඇන ෙක7ටා ගැI0 

ඇ� කර!න, ඒ lයÄ ෙ�වp කර!න කට�� කර� ඒ 

නායකෙය� ¾ක ඉ!ෙ! කාෙ� ෙdkකාෙdද? ඒ ඉ!ෙනB 

ෙග�ඨාභය මහBමයාෙ� ෙdkකාෙd.  

 
ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ananda Aluthgamage, what is your point of 
Order? 

 

ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, 2  � ර¹මා! 

මැ��මා ෙදවැF මනාපය@ ගැන 3dවා. ග= සභාවට මා 

1245 1246 



පා�vෙ0!�ව 

3යනවා, රටටම 3යනවා, අ	 ෙදවැF මනාපය@ ගැන කථා 

කරලා නැහැ 3යන කාරණය. ඒ වාෙ�ම ෙග�ඨාභය මැ��මාට 

ෙදවැF මනාපය@ ගණ! කර!න අ	 ඉඩ �ය!ෙ! නැහැ. 

ව!ෙෂ7� ගහලා අ	 ෙ�ම finish කරනවා. [බාධා 3rම@] 

 
ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order.  ெகௗரவ உ	
பின அவகேள, நீ�க� ேபசலா�.  
 
ගM (i�� ර�මා� මහතා  
(மா� மி� 
ஜி � ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ග= ම!w�මා, ඔබ�මාෙ� point of Order  එෙ@ point 

එක@ න0 නැහැ, Order එක@ න0 �ෙයනවා. ෙම7කද, 

�ස් pලා මැ��මා තම� 3dෙd ෙග�ඨාභය මහBමයාට ෙදවැF 

ඡ!දය ෙද!න 3යලා.  එෙහම 3dෙd ඇ� 3යලා ද!නවාද? 

[බාධා 3rම@] 

 
ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඔබ�මාෙ� මස්lනා ද? 

 
ගM (i�� ර�මා� මහතා  
(மா� மி� 
ஜி � ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මෙ� මස්lනා න0 ෙන7ෙව�. අ0ෙම�! නැහැ. මෙ� ළ¿! 

ගෑ'ලාවB නැහැ. න2B එ�මා තම� 3dෙd. ෙම7කද, එ�මාට 

ඡ!දය ඉpල!න 3dෙd ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මා. ඔබ�මා 

ඒක ද!නවාද? ඔබ�මා දැන ග!න, �ස් pලා මැ��මා සහ 

ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මා සාක±ඡාව@ �යලා �ස් pලා ලෑස්� 

³ණා, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂB එ@ක ෙ0 මැ�වරණ ව�ාපාරයට 

ය!න. න2B ම�!ද රාජප@ෂ මහBතයා 3dවා, "ඔබ�මා ෙ0 

ඡ!දෙ+ 4 ග!න බැහැ, ඔබ�මා ෙ0 ඡ!දෙ+4 ෙවනම 

ඉpල!න, ස B ෙ_�මදාසට එන 2ස්v0 ඡ!ද ¾ක නවBව!න 

ඉk|පB ෙව!න" 3යලා. "ඔබ�මා පා�vෙ0!� මැ�වරණෙ+ 4 

ග!න0" 3යලා 3dවා. [බාධා 3rම@]  ම�!ද රාජප@ෂ 

මහBමයා�, �ස ්pලා මැ��මා� සාක±ඡා ෙව±ච ෙ� ඒක�.  

 
ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඔබ�මා අසත� _කාශ කරනවා. රට ජා�ය ෙන7මඟ යවනවා. 

 
ගM (i�� ර�මා� මහතා  
(மா� மி� 
ஜி � ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

3lම ෙබ7=ව@ නැහැ. ග= ම!w�මා, වා½ෙව!න ෙක�. 

[බාධා 3rම@] ම!w�මා, වා½ ෙව!න ෙක�. kනනවා න0, 

ඔෙහ7ම කෑ ගහ!න එපා. වා½ ෙව!න. මම ෙ0 3dෙd, ඒ 

ෙද!නා අතර කර� සාක±ඡාව ගැන අප දැන ගB ෙත7ර�=. 

ෙම7කද, අද �ස් pලා මැ��මා ඉk|පB ෙවලා ඉ!ෙ! ෙවන 

ෙම7කකටවB ෙන7ෙව�.  ස B ෙ_�මදාස මැ��මාට හ0බ ෙවන 

2ස්v0 ඡ!දවv! ¾ක@ හ| එ�මාට කඩා ග!න �µව!ද බලන 

ෙක7!�ාB�ව@ තම� එ�මා කර!ෙ!. ෙම7කද, එ�මාට 

kන!න බැහැ ෙ!. �ස් pලාට kන!න �µව!ද? kන!න බැහැ. 

එෙහම න0, ෙම7කටද ඡ!දය ඉpල!ෙ!? ෙම7ක@ද �ෙයන 

³වමනාව? ³වමනාව තම�  ස B ෙ_�මදාස මහBමයාට එන 

2ස්v0 ඡ!දවv! 15,000@, 20,000@ ෙහ� අb කර ග!න 

�µව!ද 3යන එක. 

 
ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

අmර �මාර kසානායක ඡ!දය ඉpල!ෙ! ඇ�? 

 
ගM (i�� ර�මා� මහතා  
(மா� மி� 
ஜி � ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒක අmර �මාරෙග! අහග!න ෙක�. [බාධා 3rම@] ඒක 

අහ!න, අmර �මාරෙග!. මෙග! ඇ¹ෙd �ස් pලා ගැන ෙ!. 

[බාධා 3rම@] මම  �ස් pලා ගැන 3ය!න0. [බාධා 3rම@] 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ෙ0 ඡ!ද ව�ාපාරය �ළ අද 

ෙම�ම!ලාෙ� පරාජය සහ�ක ෙවලා �ෙබනවා.[බාධා 3rම@] 

 
ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ග= ආන!ද අÄBගමෙ� ම!w�මF, ඔබ�මා වා½ෙව!න. 

 
ගM (i�� ර�මා� මහතා  
(மா� மி� 
ஜி � ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙම�ම!ලාෙ� පරාජය සහ�ක ෙවලා �ෙබනවා. පරාජය 

ඉවසාග!න බැ=ව තම� ෙ0 කෑ ගහ!ෙ!. ඔබ�මා අෙ© 

පැBෙB ඉඳලා ෙ!, '=�ධ ප@ෂය පැBතට Hෙ+. ෙන7වැ0බ� 

16වන දා�! පස්ෙස� නැවතB ඔබ�මා අෙ© පැBතට එ!න ඉඩ 

�ෙබනවා. 

 
ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) நீ�க� உைரைய நிைற0 ெச1ய ேவ���.  

 
ගM (i�� ර�මා� මහතා  
(மா� மி� 
ஜி � ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) நா� என3 உைரைய நிைற0 ெச1கி�ேற�.  
ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ෙ0 රෙ� ෙද³!දර 

�bෙd lට ෙ©6= �bව ද@වා lයÄ ජන ෙක7ටස්වල 

	�ගැIමට ල@ ¬, lයÄ ජන ෙක7ටස්වල ආක�ෂණය kනා 

ග!න �µව! ¬, lයÄ ජන ෙක7ටස්වල 'ශ්වාසය kනා ග!න 

�µව! ¬, lයÄ ෙදනාෙ�ම ආදරයට පා� ෙවලා ඉ!න, ^ 

ලාං3කය! හැ¾යට lයÄෙදනාම එක� කරෙගන ගමන@ 

ය!න නායකBවය ෙද!න �µව! ස B ෙ_�මදාස මැ��මා වටා 

උ�ර, ද�ණ, නැ ෙඟන�ර, ක«කරය හා බට�ර l¾න lයÄ ජන 

ෙක7ටස් අද ඒක රා¤ ෙවලා ඉ!නවා. ඒ ඒක රා¤ {ම අද 

ෙම�ම!ලාට ඉවසා ග!න බැ| ෙවලා �ෙබනවා. එය ඉවසා 

ග!න බැ| Fසා තම�, ෙ0 රෙ� ද�ෙa සමාජය �ළ උ�ර ගැන 

වැරk ෙත7ර�= 4ලා, වැරk ෙ�වp 3යලා, නැවත ද�ෙa 

සාමාන� ජනතාවෙ�  හැo0 අ³සස්ලා තම!ෙ� ඡ!ද ව�ාපාරය 

ජය ග!න �µව!ද 3යලා බලන ඉතාම පහB උBසාහයක ෙ0 

අය Fරත ෙවලා l¾!ෙ!.  

අපට ෙ0 රෙ� ජනතාවට 3ය!න �ෙබ!ෙ! ෙම±චර�. අ	 

ෙ0 අ³=6 හතරහමාර �ළ ෙ0 රෙ� _ජාත!�වාදය හා Fදහස, 

1247 1248 

[ග=  ආන!ද අÄBගමෙ�  මහතා] 
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ඒ වාෙ�ම මාධ� Fදහස ඇ� කරලා, ෙ0 රට ශ@�මB කරෙගන 

ඉස්සරහට ඇ'pලා �ෙබනවා. ෙ�ශපාලන _�සංස්කරණ l6 

කරලා ෙ0 රෙ� සං�éයාව ඇ� කරලා �ෙබනවා. ඒ lයÄ ෙ�වp 

කරn! ෙ0 ආabව ඉස්සරහට ඇ'B �ෙබනවා. අෙ_�p මාසෙ+ 

21වන දා l6 ¬ ෙබ�0බ 		r0 එ@ක අෙ© රට ය0 පE බෑමකට 

ල@ ³ණා. න2B, ෙ0 රෙ� ජනතාවට ෙB|ලා �ෙබනවා, 

සහරා!ෙ� ෙබ�0බ 	/ පස �ට� �ම!�ණකාරෙය� ක³ද, ඒ 

ෙබ�0බ ෙමෙහය¬ෙ+ ක³ද, සහරා!ට ප½ ෙගdෙd ක³ද, 

සහරා! නඩB� කෙළ� ක³ද 3යලා. අද ඒවා රටට ෙහ�දරd 

ෙවලා �ෙබනවා. 

2019 අෙ_�p 21වන දා l6 ¬ _හාර 	�බඳව ෙස7යා බැtමට 

පB කළ 'ෙශ�ෂ කාරක සභාවට සා@, ෙද!න නාලක ද lpවා 

මැ��මා කැඳවා � ණා. එ�මා TID එෙ@ �ට� Fෙය�ජ� 

ෙප7vස්ප�වරයා. මා ළඟ දැ! �ෙබනවා, එම 'ෙශ�ෂ කාරක 

සභාෙd වා�තාව. එම වා�තාෙd 2 ෙවµම අරෙගන බල!න. එ� 

	/ අංක 111 lට 135 ද@වා ෙක7ටෙස� �ෙබනවා, එ�මා 6!න 

කට උBතරය. එ�මා 3ය!ෙ! ෙම7ක@ද? "මම සහරා! 

අBඅඩංවට ග!න lයÄ vය3ය'v ලෑස්� කරෙගන උසා'යට 

'y' වා�තාව ඉk|පB කරලා, ෙක7ළඹ අÄBකෙ¡ උසා'ෙය! 
open warrant එක@ ගBතා. ඒ open warrant එක ග!න 

හදනෙක7ට මා අBඅඩංවට ග!නවා ෙග�ඨාභය�, 

ජනා�ප��මා� ඝාතනය කර!න හැ6වා 3යලා." ක³ද ෙ0 

3ය!ෙ!?  �ස්ත 'ම�ශන අංශෙ+ �ට� Fෙය�ජ� ෙප7vස්ප� 

නාලක ද lpවා මැ��මා. එ�මා තම� ඒ කටඋBතරය ෙද!ෙ!. 

ඒ අmව අපට ෙපෙනනවා, ෙ�ශපාලන ³වමනාව@ මත  ක³= 

ෙහ� සහරා! ෙමෙහය ¬ බව; සහරා! පා'±� කළ බව. තම!ට 

බලයට එ!න �µව! ෙක¾ මා�ග අරෙගන, ෙ0 රෙ� 

ජනතාවෙ� මළ nI උ½! ෙහ� බලය ග!න ඔ³! උBසාහ 

කළා. ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ඒ lයÄ අයට ෙ0 

රෙ� ජනතාව ෙ0 මාසෙ+ 16වන දාට 	��= ලබා ෙද� 3යලා 

අ	 'ශ්වාස කරනවා.  ස්���. 

 

[අ.භා.2.51] 

 
ගM �.\. ෙහ0ර6 මහතා  
(மா� மி� P.பி. ேஹர() 
(The Hon. D. B. Herath) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF,  ග= බ!6ල ණව�ධන 

ම!w�මා අද kන සභාව කp තබන අවස්ථාෙd ඉk|පB කර 

�ෙබන ෙය�ජනාව ස0බ!ධව කථා කර!න ෙපර,  මම ෙ0 

කාරණය 3ව ���.  ජා�ෙ+ ඉරණම G!6 කරන දවස 

එළැෙඹ!න �ෙබ!ෙ! තව දවස් අට@ පමණ�. දැ! 

ජනා�ප�වරණ ෙdkකාව රB ෙවලා �ෙබ!ෙ!. ෙමවැF 

ෙවලාවක, ෙ0 රෙ� ඉ�හාසය �රාම ලැ� අBදැ�0 පදන0 

කරෙගන, ව�තමාන ෙ�ශපාලන නායකBවය රට ෙග7ඩනඟ!න 

ආද�ශවBව කට�� කළ ���. න2B, ජනා�ප�  

අෙ©@ෂකව=! ෙ0 වාෙ� ප/ මතවාද ඉk|පB කරලා, සහ�ක 

ලබා ගැIමට කට�� 3rම 	�බඳව අ	 අ�ශ�!ම කනගා/වට 

පB වනවා. හැබැ�, රට 'නාශ කරන අවස්ථාවා4 ෙ�ශපාලන 

³වමනා ඉ/ කර ග!න ඉk|පB කරන එවැF ෙය�ජනා අෙ© 

ජනා�ප� අෙ©@ෂක ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මැ��මා @ෂණය3! 

_�@ෙෂ�ප 3rම 	�බඳව අප එක පැBත3! ස�/ ෙවනවා. 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, 1948 ෙපබරවා| 04වන 
දා අප Fදහස ලබා ග!නෙක7ට, එදා ඉංÏl!ට එෙර�ව ඒ 
Fදහස් අරගළය ෙවmෙව! කට�� කළ අෙ© නායකව=!ට 
ජා�, ආග0 හා �ල මල ෙ
දය@ � ෙa නැහැ. ඔ³! 
හැමෙදනාම ^ ලාං3කBවය ෙවmෙව! එක� ෙවලා කට�� 
කරලා ආද�ශය@ ලබා 6!නා. න2B ෙ0 ද@වා පැnu ගම! 

මා�ගය �ළ අප ද3!ෙ! එ3ෙනකා ඇන ෙක7ටා ග!නා, 
ජාG!, ආග0 හැ¾යට ෙබ6�, තම-තම!ෙ� ³වමනා ඉ/ 
කරග!න නායකය! පB කර!න කට�� කරන ආකාරය@. එය 
අ�ශ�!ම ෙශ�චIය�.  

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, 'ෙශ�ෂෙය!ම ෙ0 
ජනා�ප�වරණෙ+4 ෙදමළ ෙ�ශපාලන ප@ෂ ඉk|පB කර 
�ෙබන ෙය�ජනාවvෙ+ සඳහ!, උ�ර සහ නැ ෙඟන�ර පළාB 
ඒකාබ�ධ 3rම, ස්වයං Gරණ අ��ය ලබා ගැIම, ඒ�ය රාජ� 
සංකpපෙය! බැහැර {ම, �ස්තවාදය වැළැ@{ෙ0 පනත අෙහ�l 
3rම වැF කාරණා ෙදස බැÄවාම, ෙ0 රට ෙබ4ෙ0 �යාවvය 
තවB 	යවර3! ඉහළට ඔසවා තැyෙ0 ³වමනාව@ තම� ඒවා 
��! ෙපI ය!ෙ!. ඒ 'තර@ ෙන7ෙව�, එම ෙය�ජනාවvෙ+ 
සඳහ! වන, ෙම7රගහක!ද ජල ව�ාපෘ�ය ෙවmෙව! ව!F 
_ෙ�ශෙ+ ස්ථා	ත lංහල ජනාවාස ඉවB 3rම, උ�= හා 
නැ ෙඟන�ර පළාBවල lංහල ජනපද 	�/{ම නැවැB{ම, ෙදමළ 
ජනතාවෙ� Fජ�n �ළ �රා'ද�ා, වන¢{ හා වන සංර@ෂණ 
ෙදපා�තෙ0!�ෙd �යාකාරක0 නැවැB{ම වාෙ�ම, 
ෙප��ගvක සහ රාජ� අංශෙ+ É3යා ලබා4ෙ04 එම පළාBවල 
ත=ණ ත=uය!ට ßvකBවය ලබා4ම යනා4 කාරණා 
අවස්ථාවා4 ෙ�ශපාලන ³වමනා හැ¾යට� අ	 ද3!ෙ!.  

k�� වන ෙල�කෙ+ ජාG! හැ¾යට අප lයÄෙදනාම එකට 
එක� ෙවලා, ''ධ ආග0 අදහන අය එක තැනකට ඇ'pලා, ෙ0 
රට ෙග7ඩනැoෙ0 ³වමනාව තම� ව�තමානෙ+ �ෙබ!ෙ!. ඒ 
ෙවmෙව! ඉk|පB කරන ෙය�ජනාවvය ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ 
මැ��මා 'l! රට ෙග7ඩ නඟන වැඩ 	�ෙවළ �ළ අÆ=වට 
ඉk|පB කර �ෙබන ෙවලාව@, ෙ0ක. ග= Fෙය�ජ� කාරක 
සභාප��මF, ෙ0 රෙ� පැවැ� ��ධෙය ! lංහල, ෙදමළ, 
2ස්v0, බ�ග� ආ4 lයÄ ජාG!වලට අයB අ�'ශාල 	|ස@ 
Fරපරාෙ� nය Hයා. ඒ කාරණාවB අ	 ෙ0 ෙdලාෙd අමතක 
ෙන7කළ ���. ජනා�ප�වරණය@ 	�බඳව කථා කරන ෙමව! 
ෙම7ෙහ7තක, අ	 හැම ෙදනාම රටට උ�ත, 'නාශ ³� රට@ 
නැවත ෙග7ඩනැoම උෙදසා l6 කළ �� �යාකාරක0වලට තම� 
අවධානය ෙය72 කළ �BෙB. 

අප ද!නවා, පEHය අ³=6 හතරහමාරක කාලය �ස්ෙස� 
එ@සB ජා�ක ප@ෂ ආabව ෙ0 රට පාලනය කරලා ෙම7නවාද 
කෙළ� 3යලා. ඒ අය රෙ� ජන ¢'තය සහ2v!ම අඩාළ කරලා, 
අනාගත දැ@ම@ එ@ක ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මා අÆ=වට 
ෙග7ඩනඟ� රට 'නාශ කළා. තම!ෙ� ජනා�ප�  අෙ©@ෂකයා 
kනවාග!න, අවස්ථාවා4 ප/ ෙ�ශපාලන මතවාද එ@ක එකට 
එ@කාE ෙව!න ඔ³!ට ෙ0 වන'ට l�ධ ෙවලා �ෙබනවා. ඒ 
අmව තම�, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මැ��මා _�@ෙෂ�ප කළ ෙ0 
ෙය�ජනාවvය  ෙද��! භාරෙගන, එ@සB ජා�ක ප@ෂය 
Fෙය�ජනය කරn! ඉk|පB වන අෙ©@ෂකයා ෙ0 කට�� 
කර!ෙ!. ඔ¹ කට�� කරන ආකාරය බැÄවාම, අ	 
හැමෙදනාටම රෙ� අනාගතය 	�බඳව බරපතළ _ශ්නය@ ඇ� 
ෙවනවා.  

ඊළඟට Millennium Challenge Corporation H'Eම 
අරෙගන බල!න. ෙ0 lයpල ගBතාම, ලංකාෙd අ!තවා4! 
එ@ක එක� ෙවලා කට�� 3rම සහ ජාත�!තර වශෙය! 
ඇෙම|කාව වාෙ� රටවලට ෙ0 රට Hල ගැIමට �ෙබන 
³වමනාවට ඉඩ සැල�ම වැF කාරණාවv! එ@සB ජා�ක 
ප@ෂය Fෙය�ජනය කරn! ඉk|පB වන අෙ©@ෂකයාට බැහැර 
ෙව!න �µව!කම@ නැහැ. ඒ lයÄ කාරණාවv! එහාට Hයාම, 
ඔ³!ෙ� ෙ�ශපාලන බංෙක7ෙල7Bභාවය අ	 තව6රටB ද3න 
කාරණය@ �ෙබනවා.   ව�තමානෙ+ ඔ³!ෙ� ෙ�ශපාලන 
�යාකාරක0 	�බඳව කථා කරනෙක7ට, රෙ� අනාගත දැ@ම 
	�බඳව ජනතාව දැmවB කරn! සමාජ _ගමනය ෙවmෙව! 
දැවැ!ත කා�ය භාරය@ ඉ/ කරන මාධ� ආයතනවලට පවා පහර 
එpල කරn! කට�� කරනවා. එම �යාකාරක0 kහා බැÄවාම, 
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පා�vෙ0!�ව 

ෙ0 රෙ� අනාගතය ඔ³! ෙම7න පැBතටද හරව!ෙ! 3යන 
කාරණය 	�බඳව අපට බරපතළ _ශ්නය@ �ෙබනවා. අ	 
ද!නවා, 'ෙශ�ෂෙය! ව�තමානෙ+4 ආabෙd මාධ� ආයතන 
හැ=� ෙක7ට , ෙ0 ෙවලාෙd අෙන@ lයÄ  මාධ� ආයතන 
ජනතාව ෙවmෙව!, රට ෙවmෙව! ෙපළ ගැ� l¾න බව. පEHය 
අ³=6 හතරහමාරක කාලය �ළ 'නාශ කළ රට 	�බඳව, ඒ 
වාෙ�ම රෙ� 6�වලක0 	�බඳව ජනතාව දැmවB 3rම මාධ� 
ආයතනවල ��කම සහ වග�ම�. ඒ ��කම සහ වග�ම 
මැන'! ඉ/ කළ "lරස" මාධ� ආයතනයට ආabෙd 
ඇම�ව=! ''ධ, - 

 

ගM    අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? 

 

ගM    අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ග= Ð.y. ෙහ�රB 
ම!w�මා ජනා�ප�වරණය ගැන සඳහ! කළා. ෙ0 'වාදය 
පවBව!ෙ! ජනා�ප�වරණය ගැන ෙන7ෙව�. න2B එ�මා ඒ 
ගැන සඳහ! කළ Fසා මම කාරණය@ අහ!න කැමැ��. එ�මා 
Fෙය�ජනය කරන ප@ෂෙය! ඉk|පB වන අෙ©@ෂකයා 
ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ. ඔ¹ ලංකාෙd �රවැlකමB හ|යාකාරව 
අරෙගන නැහැ. ඒ Fසා ඔ¹ ලංකාෙd �රවැlෙය�B ෙන7ෙව�. 
ඔ¹ තවම ඇෙම|කාm �රවැlෙය@. [බාධා 3r0]  

 
ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 
on.  
 

ගM �.\. ෙහ0ර6 මහතා  
(மா� மி� P.பி. ேஹர() 
(The Hon. D. B. Herath) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, උසා'යට H�pලා 

[බාධා 3r0] උසා'ෙය! Iත�m÷ලව ලංකාෙd �රවැlෙය@ 

3යලා සනාථ ³� කාරණාව [බාධා 3r0] ෙම�මාට වැරkලා, - 

[බාධා 3r0]  
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ග= ම!w�ම!ලා ක=ණාකර වා½ෙව!න. [බාධා 3r0]  
 

ගM �.\. ෙහ0ර6 මහතා  
(மா� மி� P.பி. ேஹர() 
(The Hon. D. B. Herath) 

ඒක r� _ශ්නය@ ෙන7ෙව�.  

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ 

මැ��මාෙ� ගමන නවBව!න ෙම�ම!ලා ගB ඒ �යාමා�ග 

අ�ශ�!ම කනගා/දායක කාරණා. ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ 

මැ��මා 3ය!ෙ!, ෙ0 රට ෙග7ඩග!න ම�!ද රාජප@ෂ �ට� 

ජනා�ප��මාට උද³ කළ, ��ධයට නායකBවය 6! ෙකෙන@.  

එ�මා එතැF! නැව�ෙa නැහැ. එ�මා ජාG! අතර සම¿ය 

ඇ� කර!න, උ�= - නැ ෙඟන�ර එකට ස0බ!ධ කරලා උ�ර, 

ද�ණ යා කරන වැඩ 	 �ෙවළ �යාBමක කළා. එෙහම 

කරනෙක7ට, එ@සB ජා�ක ප@ෂයට ඕනෑ ³ණා, එ�මා I�ෙ+ 

Éහැනට හE කර!න. ඒ Fසා ''ධ ෙච�දනා ඉk|පB කරලා 

අ�කරණයට අරෙගන Hයා. අවසාන ෙම7ෙහ7ෙB  අපට මතක�, 

එ�මාෙ� �රවැlකම 	�බඳව � � _ශ්නය ස0බ!ධෙය! 

එ@සB ජා�ක ප@ෂය අ�කරණයට Hය බව. ඒ ෙච�දනාව  

_�@ෙෂ�ප කරලා, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මැ��මා ලංකාෙd 

�රවැlය� බව Iත�m÷ලව ඔ©� කර!නට තර0 ඒ අ�කරණ 

'Fශ්චය ආසනය Fවැරk G!6ව@ ගBත බව.  
 

ගM    අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? 
 

ගMඅi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     
(மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, එ�මා අ�කරණෙ+ 

'භාග වන නbව@ ගැන සඳහ! කළා. ග= Fෙය�ජ� කාරක 

සභාප��මF, එම අ£යාචනා�කරණ G!6ෙd4, "වංචFකව 

�රවැlභාවය ලබා ගැIම 	�බඳව අපරාධ පr@ෂණ 

ෙදපා�තෙ0!�ව l6 කරන පr@ෂණය ඉk|යට කරෙගන ය!න 

�µව!. ඒකට බාධාව@ නැහැ�" 3යලා සඳහ! කළා. ග= 

Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ග= ම!w�මා ස0Æ�ණෙය!ම 

ක=� වැÉkයට� ඉk|පB කර!ෙ!.  
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 
on with your speech.  

 
ගM �.\. ෙහ0ර6 මහතා  (மா� மி� P.பி. ேஹர() 
(The Hon. D. B. Herath) 
අ�කරණෙ+ 'Fශ්චයට භාජන  ¬ කාරණාව ස0බ!ධව 

අ�කරණය 6!න G!6ව, 	|l6 G!6ව@ පමණ�. මැ�වරණ 

ෙක7මසා|ස්වරයා - [බාධා 3r0] 
 

ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? 

 

ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ග= ඇම��මාෙ� ඒ 

_කාශය ගැන අ	 ෙබ7ෙහ7ම කනගා/ වනවා. උගB I�ඥ�මF, 

ඔබ�මාට උසා'යට H�pලා ඔය කාරණා කථා කර!න � ණා. 
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ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. Hon. Member, you carry 
on with your speech.  

 

ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

I�ඥය� '�යට ඔබ�මාට ඔය '�යට කථා කර!න 

�µව!ද? එ�මා  Fෙද7ස් ෙක7ට Fදහස් කළා. 

 
ගM �.\. ෙහ0ර6 මහතා  (மா� மி� P.பி. ேஹர() 
(The Hon. D. B. Herath) 
ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, අද ෙ0 වාෙ� කාරණා 

එ@ක ව�තමාන තBBවය ගBතාම, එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ 

අෙ©@ෂකBවය ෙ�ශෙ_�º!ෙ� උදහසට ල@ ෙවලා �ෙබනවා. 

ඔබ�මා ද!නවා, පE Hය කාල වකවාmව �ළ රණ'=ව! 

දඩය0 කර!න  Iවා mවරට H�pලා, ආabෙd ඇම�ව= 

ඇෙම|කාවB එ@ක එකට එක� ෙවලා ගBත G!6-Gරණ 

	�බඳව. ඒ වාෙ�ම ��ධය සැහැpÄ කර!නට කට�� කළ 

ආකාරය, ෙස7pදා6ව!ට �|හැර කරලා,  �� අංශ Fලධා|! 

වාෙ� අය ෙ0 රෙ� ආa  bෙව! උදහසට ල@ කර� ආකාරය. 

අවසානෙ+  ඒ  lයÄ කාරණාවල _�ඵලය ³ෙa, සහරා!ලා 

F�මාණය කරලා,  ÆජIය වශෙය! වැදගB ¬ පාස්� ඉ|දා 

kනෙ+ කෙත�vක බැ�ම�! �! හාරlය ෙදෙන�ට ෙ0 ර¾! 
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ෙක7½ය, ජා�ෙ+ අ£මානය ඉk|ෙ+ �යාෙගන ෙ�ශපාලන 

�යාවvය 3rම ස0බ!ධව අපට දැෙන!ෙ! ෙල7� ස�ට@. ඒ 

1253 1254 



පා�vෙ0!�ව 

ඇ�? ෙ0 රෙ� අනාගතය අ'Fශ්�ත බවට පB ෙවලා � ණා, 

අනාගත ද=ව!ට අ'Fශ්�ත බව@ F�මාණය ෙවලා � ණා. ඒ 

lයÄ කාරණා පැBතකට දමලා, අනාගත ද=ව! ෙවmෙව! ^ 

ලංකා�{පය ෙග7ඩනඟ!න �µව! වට	ටාව@ හැkලා 

�ෙබනවාය 3යන කාරණාවB අ	 මත@ කර!නට ඕනෑ. ඒ Fසා 

මාධ� ආයතන දඩය0 කරn!, ඔ³!ට පහර එpල කරn!,   

'ෙ�°ය ආ�පත�යට යටB ෙව!න çදාන0 ෙවn! අවස්ථාවා4 

උද'ය වට ෙවලා ඉ!න ෙවලාවක, �=ණෑගල kස්`@කය 

Fෙය�ජනය කරන අය� හැ¾යට මම පැහැkvව 3යනවා, ෙමවර 

ජනා�ප�වරණෙ+4 �=ණෑගල kස්`@කය වැ½ ඡ!ද ෙදල@ෂ 

පනස්දහස3! ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මැ��මා kනව!න çදාන0 

වනවාය 3යන කාරණය. 2019 ෙන7වැ0බ� 16 වැF දා ඡ!ද 

ෙප7ලට H�pලා, ෙ�ශෙ_�º ඡ!ද බලය අරෙගන ෙග�ඨාභය 

රාජප@ෂ මැ��මා ෙ0 රෙ� නායකBවයට පB කරලා, ම�!ද 

රාජප@ෂ මැ��මාෙ� ආabව@ �ළ ෙ0 රෙ� දැෙවන _ශ්න 

'සඳ!නට ෙහ7ඳ ආර0භය@ ෙද!න �µව!ය 3යන 'ශ්වාසය 

අප �ළ �ෙබන බව මත@ කරn!, ෙ0 අවස්ථාව ලබා 4ම 

	�බඳව ඔබ�මාට ස්��ව!ත ෙවn! මෙ� කථාව ෙමෙත3! 

අවස! කරනවා. 

 
 

[අ.භා.3.07] 

 
ගM එ�ව� xණෙස0කර මහතා (ඉඩ� සහ පා�Qෙ��] 
3�සංස්කරණ �ෙයHජ2 අමාත2]මා) (மா� மி� எ2வ2 �ணேசகர - காணி ம04� பாரா�ம�ற ம4சீரைம8  பிரதி அைம5ச�)  
(The Hon. Edward Gunasekara - Deputy Minister of Lands 
and Parliamentary Reforms) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, අද සභාව කp තබන 

අවස්ථාෙd ෙය�ජනාව ගැන අදහස් දැ@{මට මටB අවස්ථාව ලබා 

4ම ගැන ඔබ�මාට ස්��ව!ත වනවා. ෙ0 ෙය�ජනාව ග= 

බ!6ල ණව�ධන මැ��මා ඉk|පB කර�4, එ�මාෙ� 

කථාෙd4B 3යැ³ණා ෙ0ක ජා�වා4 කත!දරය@ 3යලා. ඒ 

වාෙ�ම, ෙ0 ෙය�ජනාවම ජා�වා4� 3යලා.  

ෙ0 ෙම7ෙහ7ෙB ෙ0 ෙය�ජනාව ගBෙB ජා�වාදය පදන0 

කරෙගන ද�ෙa lංහල ජනතාවට අදහස@ ෙද!න�. එ�මා 

�ට� ඇම� ෙකෙන@; මෙ� ෙහ7ඳ �තවB ම!w ෙකෙන@. මම 

ද!ෙ! නැහැ ඇ� එ�මාට ෙ0 වාෙ� ෙ�වp කර!න 

�ෙත!ෙ! 3යලා. ෙ0 ෙය�ජනාව ජා�වා4�. රාජවෙර�kය0 

ස0ප!ද! මැ��මා ඇ�µ TNA ප@ෂෙ+ අය ස B ෙ_�මදාස 

මැ��මාට සහෙය�ගය ෙද!න ආ� එක තම� එ�ම!ලාට 

ගැටÄව@ ෙවලා �ෙබ!ෙ!. ස B ෙ_�මදාස මැ��මා 3lම 

ෙක7!ෙ�lයකට යටB ෙවලා, ෙ0 රෙ� 3lම ෙ�ශපාලන 

ප@ෂය3!, 3lම ෙ�ශපාලන නායකෙය�ෙග! ෙ0 අවස්ථාෙd 

ඡ!දය ඉpල!ෙ! නැහැ. එ�මා  Fදහෙස� ෙ0 කට�� කර!ෙ!. 

ඒ '�යට ජනා�ප�කම  අරෙගන ජනතාවට යම@ කර!න, ෙ0 

රටට අÄB, නැ³0 නායකෙය@ අ³=6 70කට පස්ෙස� පB කරන 

අවස්ථාව@ තම� ෙ0 �ෙබ!ෙ!. ඒ සඳහා තම� ස B ෙ_�මදාස 

මැ��මා ඇ'B ඉ!ෙ!. ඒකට ෙවනස් ෙ0 රටට මතය@ 

ෙගෙන!න තම� එ�මා ෙ0 ෙය�ජනාව ඉk|පB කරලා 

�ෙබ!ෙ!.  

ෙමතැන4  3යනවා, MCC H'Eම ගැන. මට කv! කථා 

කර� ම!w�මා අෙ© "ග0ෙපර�ය"   ගැනB කථා කළා. 

ඇෙම|කාෙව! 6!m සpvවv! Ä ෙ0 වැඩසටහන කර!ෙ!. 

ඒක ප�ටපp අසත� ෙ! ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF. 

ඇ� ෙමෙහම ෙම±චර වැදගB, උසස්, උBතrතර සභාෙd 

ඉඳෙගන අර කá ගස ් යට, රබ� ගස් යට, stages ගාෙ! කථා 

කරන ඒවා 3ය!ෙ!? ඒවා ෙ0 ග= සභාෙd 3ය!න වලං 

නැහැ.  ෙමතැන කථා කර!න ඕනෑ ඇBතටම වැදගB ෙදය@. 

ෙ0 තBBවයට ෙ0 පා�vෙ0!�ව ෙන7ය!න තම� අ	 ස B 

ෙ_�මදාස මැ��මා  හරහා අÄෙත! �ත!න �µව! ��ගලෙය@ 

ෙ0 රෙ� ඊළඟ මැ�වරණෙය! පB කර!න හද!ෙ!. බාල 

ගණෙ+, ෙ0 රෙ� ජාවාර0 කරන, �b ෙග!වන, ෙ0 රට 'නාශ 

කරන  පදනම3! ෙත7රව,   එදා ෙ0 රෙ� පා�vෙ0!�වට ග= 

කර� තBBවයට නැවත වතාව@ ෙ0 පා�vෙ0!�ව පB කර 

ග!න ඕනෑ. එෙහම නැ�න0, ෙ0 රටට කර!ෙ! මහා ශාපය@. 

ෙ0 හැම ෙකන�ටම ඇම�කෙ0, අගමැ�කෙ0, ජනා�ප�කෙ0  

සදාකp ඉ!න බැහැ. අ	  වයසට පB ෙවනවා; මැෙරනවා.  ඒ 

ක=�  l�ෙ+ තබා ෙගන තම� ෙ0 ගම! ම ෙ� අ	 ඉස්සරහට 

ය!ෙ!.  
 

ගM අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is the point of Order, Hon. Minister? 
 

ගM    අi6 y. ෙපෙ�රා මහතා     (மா� மி� அஜி( B. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ග= එ¡ව¡ ණෙස�කර 

Fෙය�ජ� අමාත��මා 3යනවා, "හැමදාම ෙ�ශපාලනෙ+ ඉ!න 

බැහැ වයසට පB ෙවනවා" 3යලා. ග= Fෙය�ජ� කාරක 

සභාප��මF, ස B ෙ_�මදාස ජනා�ප� අෙ©@ෂක�මා  අද 

3යලා �ෙබනවා, එ�මා ජනා�ප� íරයට පB ³ණාම 

පා�vෙ0!�ෙd 'ශ්වාසය kනාගත හැ3 නව අගමැ�වරෙය@ 

පB කරනවා, ඒ වාෙ�ම ත=ණ 	|l6 කැÁන� මaඩලය@ පB 

කරනවා 3යලා. ඇBතවශෙය!ම ඒක අ	 අගය කර!න ඕනෑ.  

 
ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. 

 
ගM එ�ව� xණෙස0කර මහතා (மா� மி� எ2வ2 �ணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 

එ�මා 3dව ඒ _කාශයට මාB ඇ¹0ක! 6!නා. එ�මා 

3dෙd, "ඊළඟ පා�vෙ0!�ෙd බ¹තරෙ+ කැමැBත මත" 

3යලා�. එ�මා ක³=වB න0 කරලා නැහැ ෙ!. ඒක ෙ! 

ස්වා¥න ෙව!ෙ!. ඒක ෙ! _ජාත!�වාදය 3ය!ෙ!. ඒක ෙ! 

උBතrතරභාවය. ඒක ෙ! ¤ෂට්භාවය. ඒක� ෙව!න ඕනෑ. 

අ!න එතැනට� අ	 ය!න ඕනෑ. ඒ Fසා ක³=වB 

බලාෙප7ෙර7B� ³ණාට වැඩ@ නැහැ. ඒවා ලැෙබන '�ය@ 

�ෙබනවා; කරන '�ය@ �ෙබනවා. ෙ0 පා�vෙ0!�ව   �� 

cමයට ෙන7H�!, Fවැරk cමයට ය!න ඕනෑ. අ!න එ±චර� 

ෙව!න ඕනෑ. ෙමතැන මම ඉ!නවාද,   අ B ¼. ෙපෙ�රා 

මැ��මා ඉ!නවාද,  2  � ඉ!නවාද, එෙහම නැBන0 බ!6ල 

ණව�ධන මැ��මා ඉ!නවාද 3යන එක ෙන7ෙව� _ශ්නය. අ	 

ඒ Fවැරk තැනට ය!න ඕනෑ.  

Millennium Challenge Corporation H'Eම ගැන දැ! 

3dවා. මම ඉඩ0 Fෙය�ජ� ඇම�. ෙම�! වැ½ෙය!ම 2දල@ 

ලැෙබ!ෙ! ඉඩ0 ඔ©� 	�බඳ _ශ්නවලට�. ෙ0 රෙ� nFE!ට 
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[ග= Ð.y. ෙහ�රB  මහතා] 
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�ෙබන ෙල7�ම ගැටÄව@ තම� ඉඩ0 ඔ©� ලබා ගැIම. ග= 

Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, අ	 ෙ0 ආab පB කර 

ගැIෙ04 හැම දාම 3යන ෙදය@ තම� "ඉඩ0 ඔ©� නැ� අයට 

l!න@කර ඉඩ0 ඔ©�ව@ ලබා ෙදනවා" 3යන කාරණය. ල@ෂ 

11කට ආස!න 	|ස@ ෙ0 රෙ�  ඉඩ0 ඔ©� ලබා ග!න  

ඉ!නවා. මම ඒ කට�Bත කර!න ෙබ7ෙහ� උBසාහ කළා. 

ග0පහ kස්`@කෙ+B එවැF _ශන් ෙබ7ෙහ� �ෙබනවා. අපට ඒ 

_ශ්න අවස! කර ග!න බැහැ. ෙක7±චර කළB අපට ෙ0 සඳහා 

2දp නැහැ. අපට 2දp ඕනෑ. ෙම7නවා කළB තවම අපට ඔ©� 

ලබා ෙද!න �µව! ෙවලා �ෙබ!ෙ! ඉතා අb _මාණය@. ග= 

ගය!ත ක=ණා�ලක මෙ� ඇම��මා, මම, ඉඩ0 අමාත�ාංශෙ+ 

Fලධා|!, ෙක7මසා|ස්�nය සහ සභාප� ෙක7±චර මහ!l 

³ණB අපට l�ධ ෙවලා �ෙබ!ෙ! ඒ ආකාරයට කට�� 

කර!න�.   ෙ0 MCC H'Eෙ0 �ෙබන _ධාන කාරණය@ තම�, 

ෙ0  grant එෙක! ලබා ෙදන 2දv! ඉඩ0 ඔ©� ලබා 4ම. එෙලස 

ෙල�කෙ+ තව රටවp 3�පයකට 2දp ෙදනවා.  ºට කv! 

ඇෙම|කාෙව! 2දල@ 4ලා �ෙබ!ෙ! මහවැv ෙය�ජනා 

cමයට පමණ�. ඊට පස්ෙස� පළ2ෙවF වතාවට තම�  අපට 

නැවතB ඇෙම|කාෙව! 2දල@  ෙද!න හද!ෙ!. Hල! 

රථවලට '=�ධ ³ණා වාෙ�, සමෘ��ය වැ½ කරනවාට '=�ධ 

³ණා වාෙ� ෙ0කටB '=�ධ ෙවලා ෙ�ශපාලන වශෙය! අපට 

ගහනවා. ෙ0 පා�vෙ0!�වට ඇ'pලා ෙ0 ග= සභාෙd වා½ 

³� nFස්E ඒ ෙ� කර!න ෙහ7ඳ නැහැ. ඒ ම!w�මා   දැ! 

3dෙd  ෙක7ෙහ� ෙහ� ගහ@ යට ෙහ� stage එකක ෙහ� කථා 

කරන ෙදය@ ෙ!. ඇBතටම එෙහම ෙ�වp ෙමතැන කථා කළාම 

ෙ0 පා�vෙ0!�ව බාල ෙවනවා ග= Fෙය�ජ� කාරක 

සභාප��මF. ඒකට ෙන7ෙව� ෙ0 පා�vෙ0!�ව �ෙබ!ෙ!. 

පනB ෙක/0පB යනාkය ස0මත කරෙගන ¤ෂ්ට ස0ප!න 

'�යට ෙල�කෙ+ අෙන�B පා�vෙ0!� එ@ක සසඳ!න 

�µව! '�යට අෙ© පා�vෙ0!�ෙd l¾න ම!wව=B 

ෙල�කෙ+  පා�vෙ0!�වල ඉ!නා ¤ෂ්ට ස0ප!න nFස්E  

වාෙ� ෙව!න ඕනෑ. එෙහම නැ�ව, ආෙdග°vව ඇ'pලා 

ෙමතැන කථා කරලා වැඩ@ නැහැ.  

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, බ!6ල ණව�ධන 

ම!w�මා කර� කථාව ගැන ආෙයB 3යනවා න0, මම අහ!න 

කැම��, ෙ0 රටට ජා�වාදය ෙගනාෙd ක³ද, ෙ0 රටට ��ධය 

ෙගනාෙd ක³ද, ෙ0 l6{0 ෙම7නවාද 3යලා. ඔබ�මාB 

Fෙය�ජනය කරන, ෙ0 සභාෙd ඉ!න තවB ම!w�ම!ලාB 

Fෙය�ජනය කරන උ�ෙ� ෙදමළ  ජනතාව ගැන ද�ෙa nFE! 

�ළ ෛවරය@ ඇ� කරව!න� හද!ෙ!.  

අ	 20014 සාම H'Eම@ ෙගනාවා. ඒක හ|ද වැරkද 3යන 

එක ෙකෙස� ෙවතB, මම ෙප��ගvකව හ| ස�/�, ෙව½pල@ 

ෙබ�0බය@  උ�ෙ� පB� ෙන7{ ෙ0 රෙ� nFස්E Fදහෙස� �ට� 

එක ගැන.  එදා �! - හතර පාර@ අ	 උ�රට Hයා. ඒ ගැන ''ධ 

කථා 3ය!න ගBතා. ඒ තBBවය ඉවර ³ෙa ��ධය3!; 

_භාකර! ඝාතනය ෙවලා. හැබැ� එෙහම ³ණාට තවම ඒ 

nFE!ෙ� බලාෙප7ෙර7B� සඵල ³ෙa නැහැ. අ	 ඒෙ@ 

වැÉkකාරෙය�. අ	 ඒ අවශ� කට�� ඉ/  කර!න ඕනෑ. න2B 

ස B ෙ_�මදාස මහBතයා ෙ0 ෙවලාෙd ස0ප!ද! මහBතයා 

එ@ක එක� ³ෙa ඒ ඉpt0 ෙද!න ෙන7ෙව�, ෙ0 රෙ� ඉ!න 

උගB,  ��මB නායකය! සමඟ එක�ව ෙ0 රට ඉස්සරහට 

ෙගන ය!න�.  ජා�වාදය, ආග0වාදය, �ලවාදය ඇ� කරලා 

ෙග�`කවා4 තBBවයකට නැවත ෙ0 රට පB කරග!න එක 

ෙන7ෙව� අ	 කළ �BෙB. මම ෙ0 කථා කර!ෙ!, ස B 

ෙ_�මදාස මහBතයාට�, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මහBතයාට� 

ෙද!නාටම ප@ෂ�ාû නැ�ව. ෙ0 පා�vෙ0!�වට ඡ!දෙය! 

ආ� nFස්E හැ¾යට අෙ© ��කම@ �ෙබනවා, ෙ0 

පා�vෙ0!�ව �ළ වන ¤ෂ්ට ස0ප!න ක�කාව@ ��! ෙ0 

ර ට ඉස්සරහට ෙගන ය!න. ක³= ෙ0 ෙය�ජනාව ෙගනාවB 

ෙහ7ඳ ෙ±තනාව3! ෙන7ෙව� ෙගනැ'B  �ෙබ!ෙ!. නැවත 

වතාව@ ෙdදනා ෙද!න� ෙගනැ'B �ෙබ!ෙ!.  ජා�වාදය 

ඇ�දාට ෙ0 රෙ� බ¹තරය@ nFE!ට hurt ෙව!ෙ! නැහැ ෙ!. 

ෙ0 රෙ� lයයට 70@ lංහල ජා�! ඉ!ෙ!. ඒ  අය ෙන7ෙව�, 

Eµ ජා�කය! හැ¾යට ඉ!න අයම තම� පාර!ෙ!. 

සහරා!ලාෙ� කථා ආර0භ ෙව!න කv! ෙම7ක@ද ³ෙa 

3යලා අ	 ක³=B ද!නවා ෙ!. කාලය@ �ස්ෙස� අර ඥානසාර 

හා26=ව! ෙප�ෂණය කළා. ඊට පස්ෙස� තව - තව අය ෙප�ෂණය 

කළා. ඒ ෙග7pල!ෙ� කාලෙ+ කµතර kස්`@කෙය!  ෙල7� 

අරගළය@ පට! ගBතා. ඒවා ෙක7ෙහ7මද ඉවර ³ෙa? අෙ© 

ආabව ආවාට පස්ෙස� kගන පැBෙB ය0 ය0 ෙ� පට! ගBතා. 

ක³ද ෙ0වා 	¾පස්ෙස� �¾ෙ+? ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd ම!wව=! 

ඒවාෙ+ 	¾පස්ෙස� �¾යා ෙ!.  එෙහම කරලා, අෙ_�p 21 

l��යට එ�4, අ	B ද!ෙ! නැ� කථාව@ ෙ!, එ�ම!ලාෙ� 

"'යB මඟ" වැඩසටහෙන� කථා කර� දයා! ජය�ලක දැ! 

3ය!ෙ!. මහාචා�ය දයා! ජය�ලක 3යනවා ෙ!, සහරා!ලා 

ෙප�ෂණය කරලා, අෙ_�p 21 l��ය 	¾පස්ෙස� ස0Æ�ණෙය!ම 

ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ ඉ!නවා 3යලා. ඇ�, ෙ0ක රෙ� nFස්E 

	�ග!ෙ! නැBෙB? ෙ0ක අ	ද 3ය!ෙ!? එ@සB ජා�ක 

ප@ෂෙ+ ෙකෙන@ද  දයා! ජය�ලක? ඔ¹ ඒක 3යනවා ෙ!.  

තවමB ෙප7ෙහ7�/ව අලවාෙගන, ෙප7ෙහ7 �/වට ෙdkකා ගහන, 

ඒ ෙdkකා ගණෙ! යන nFE!ට 	ස්Eද? මම අහ!ෙ! ඒක�.  

ෙ0 රෙ� අ�ංසක ජනතාව මර!න, රෙ� නැ� �ම!�ණ 

කරනවා. රටට ආදරය කරන, ෙගදර ඉ!න ද=වාට ආදරය කරන 

හැම nFෙහ@ම ෙග�ඨාභය රාජප@ෂට ක�රය@ ගහනවා 

3ය!ෙ! තම!ෙ� ෙගදර හැෙදන ද=වාට 'නාශය@ කරනවා 

3යන එක�. ඒක තම� මම 3ය!ෙ!. ඒ තBBවයට රෙ� 

nFE! පB කරලා� �ෙබ!ෙ!. �ම!�ණය, ෙබ7=ව, -

අසත�,- ෙහ7රකම, ජඩකම lයpලB සමඟ ඇ'pලා නැවත 

වතාව@ ලබන 16වැF දා nFE!ෙග! ඡ!දය ඉpල!න 

�µව!ද? එෙහම කර!න බැහැ, ග= Fෙය�ජ� කාරක 

සභාප��මF. එෙහම කරනවා න0 අ	 ෙ0 ර ෙ� �රවැlෙය� 

ෙන7ෙව�. ෙ0ක හ|ය 3යලා ෙමතැන 3යලා Hෙය7B ඡ!දය 

4ලා එව� 225! ෙකෙන@ ෙන7ෙව�, මාB. ඒක ෙව!න ෙද!න 

බැහැ.  

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ඔබ�මා ද!නවාද, 

අෙ_�p 21වැF දා l��ය ³ණාට පEව ෙම7ක@ද ³ෙa 3යලා? 

මැ� 13 වැF දා nmව!ෙග7ඩට- මෙ� ආසනයට - ඇ'pලා 

නැවත ගැ¹වා. ක³ද ගැ¹ෙd? ඒ අවස්ථාෙd4 _ාෙ�°ය සභා 

ම!wව= පාෙ� Hෙ+; ෙප7ෙහ7�/ෙd �ට� ම!wව=!ට උදd 

කරන අය තම�  යාන - වාහන අරෙගන, ෙප�රp අරෙගන එෙහ� 

- ෙමෙහ� Hෙ+. අද ඒක ජා� ආලය ෙන7ෙව�, ඉඩ0 ආලය බවට 

පB ෙවලා. නගර සභාෙd ඉඩම අද නගර සභාෙd සභාප� සමඟ 

එක� ෙවලා ෙබදා ග!න හදනවා; ඒෙක! කඩ ඉpලනවා; ඒකට 

සpv ඉpලනවා; nFE!ෙග! ක©ප0 ඉpලනවා. 

nmව!ෙග7ඩ එෙහම ³ණා. �vයා	¾ය ඇ�µ හැම තැනම 

මැ=වා. ද=ෙව� ඉ!ෙද�4 ෙප�රp ව@කරලා nFE! මැ=වා. 

ඒක ජා� ආලයද? ෙම7ක@ද එතැන �ෙබ!ෙ!? එෙහම කර!න 

�µව!ද? lංහලයා, ෙදමළා, 2ස්v0 3යලා එෙහම කර!න 

�µව!ද? එෙහම න0 ෙම7කටද ෙ0 පා�vෙ0!�ව? එෙහම න0, 

අ	 ෙ0 පා�vෙ0!�ව �යාෙගන ඉ!න ඕනෑ නැහැ ෙ!.  

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, අපට ��කම@ 

�ෙබනවා. අපට කථා කර!න �µව!  ෙවලාෙd� ෙ0වා ගැන 

කථා කර!ෙ!. අ	 ෙ0වා කá ගස් යට කථා කර!ෙ! නැහැ. 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF,  ජා�වාදය අ³ස්සන 

nFE! ගැන අ	 රටට ෙහ� කර!න ඕනෑ. එදා lටම 

1257 1258 



පා�vෙ0!�ව 

ජා�වාදයම� ඇ'ස්Eෙd; ආග0 වාදයම� ඇ'ස්Eෙd. මම 

ෙබ��ධෙය@. මට ඉතා 6ක�, අෙ© හා26=ව@ �ප නම�B ඒක 

පස්ෙස� යන එක ගැන. එදා අ	 අ0මලා - තාBතලා සමඟ කාලා - 

yලා,  බදාදාට බණ   අහලා, ෙප�ය දවසට ප!සp H�! කට�� 

කළා. එදා  අෙ© ෙගවpවල හ| සාමකාºකම@ � ණා. අද 

බල�වාම ප!සÄB 'නාශ කරනවා ෙ!. ප!සpවල ඉ!න 

හා26=ව!ෙ�  ඇෙ� ෙ0වා ගහලා, හා26=ව!වB උස්සාෙගන 

6වනවා ෙ! ෙ0 කට��වලට. ඉ�! ෙක7ෙහ7මද ෙ0 ෙබ��ධාගම 

Éක ග!ෙ!? lයÄ ෙ� අB හැරලා, nFE! ෙවmෙව! �වරය 

දා ග!න හා26=ව= තම� ෙ0. ෙස�£ත හා26=ෙව� න0 එදා 

ඉk|පB ³ෙa මහා ගැ/ම@ � � Fසා; අරගළය@ � � 

Fසා; ෙ0 රෙ� _ශ්නය@ � � Fසා. උ!වහ!ෙස� �ට� 

ජනා�ප� ම�!ද රාජප@ෂට කv! 3dවා, සරB ෙෆ7!ෙස�කා 

Fදහස් කර!න 3යලා.  ඒක කර!න 3dවා. ඒ වාෙ� ෙක�! 

කථා කළා. { nල අb ³ණාම, උ!වහ!ෙස� ෙග�F අරෙගන 

H�pලා �úර�ෙග7ඩ පැBෙB { ගBතා.  උ!වහ!ෙස� එෙහම 

කට�� කර� හා26= නම@. අෙන@ හා26=ව= ෙම7නවාද 

කෙළ�? සමහ= අරගළ කරනවා; MCC H'Eම ගැන උ�ෙඝ�ෂණ 

කරනවා. න2B ෙමෙල� ෙදය@ ගැන ද!ෙ! නැහැ. ෙම7ක@ද ඒ 

ෙග7pල! 3ය!ෙ!? ෙමතැන ඉඳ! එහාට අkනවා 3ය!ෙ!? 

[බාධා 3rම@] ඔd, දැ! ගාÄ පාරB එෙහම පාර@ ෙ!. ගාpල - 

ෙක7ළඹ යා කරන පාර@ ෙ!. ºග2ව - ෙක7ළඹ යා කරන පාර@ 

ෙ!. ඒකට I�ය@-r�ය@ �ෙබනවා. ෙ0 රෙ� දැ! _වාහනය 

	�බඳව  _ශ්නය@ �ෙබනවා; මා�ග ප�ධ�ය 	�බඳව _ශ්නය@ 

�ෙබනවා. ෙල�කෙ+ උදd කරන රටවpවv! ෙ0 ෙය�ජනාව 

දා�වාම ඒ ෙග7pල! ඒක අmමත කරලා �ෙබනවා. ඒ ගැන 

සාක±ඡා කරලා �ෙබනවා. Millennium Challenge Corporation 

එෙ@ මaඩලය@ ඉ!නවා. අමාත�ාංශවල ෙpක0ව=!, 

අගමැ�, 'ප@ෂ නායක, ඉඩ0 අමාත�ාංශෙ+ ෙක7මසා|ස් ඇ�µ 

දහෙදෙන�ෙග! තම� ඒ මaඩලය හැkලා �ෙබ!ෙ!. ෙ0 

කට��   Fක0ම Fක0 ඇෙම|කාෙව! ඇ'B කර!ෙ! නැහැ. 

ඇෙම|ක!කාරෙය@වB එ!ෙ! නැහැ. ඇෙම|ක! හ2දාව 

එනවාÄ. මාර කතාව@ 3ය!ෙ!. ෙ0 ගැන ද!ෙ! නැ� ෙම7�ට 

nFස්E!ට ෙ0වා 3ය!න. අ	 �¾යB නැතB ෙමය �යාBමක 

ෙවනවාෙ!. නැBන0 ෙන7වැ0බ� මාසෙ+ ෙ0 2දල අපට 

එ!ෙ! නැහැ. ෙ0 රෙ� 6©පB nFස්E!ට ඉඩ0 ඔ©� ෙදන 

එක� ෙ0  නවBව!න හද!ෙ!. මම ඉඩ0 Fෙය�ජ� ඇම� 

හැ¾යට� ෙ0 ක=� 3ය!ෙ!. l!න@කර ඔ©� ෙද!න ල@ෂ 

10@ ඉ!නවා. හැම ෙ�ශපාලනඥයාම 3dෙd ඔ©� ෙදනවා 

3යලා�. හැබැ� ඒවා ෙද!න '�ය@ නැහැ. ඒවා ෙද!න 2දp 

ඕනෑ. ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ඒකB කඩාක©පp 

කර!න අද උ�ෙඝ�ෂණ කරනවා, අර Hල! රථ ෙගෙන�4 

උ�ෙඝ�ෂණ කළා වාෙ�. දැ! llර ජයෙක7½ ම!w�මා 3dවා 

අර ඊøා�0 දවස් �ෙන! Fදහස් කළා 3යලා. මම ෙ0 දැ! call 

කරලා අහලා බැÄවා. ඔ¹ තවමB ඉ!නවා TID එෙ@.  
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ග= Fෙය�ජ� ඇම��මF, ඔබ�මාට Fයnත කාලය 

අවසාන�. 
 

ගM එ�ව� xණෙස0කර මහතා (மா� மி� எ2வ2 �ணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ෙමෙහම අසත� _කාශ 

කර කර ඇ� ෙ0 රට ජරාවට පB කර!ෙ!? මම ºට වැ½ය කතා 

කර!ෙ! නැහැ, කාලය ෙග{ H�! �ෙබන Fසා. න2B මම 

එක@ 3යනවා. ෙ0 ආabව උ�ර, නැ ෙඟන�ර, ද�ණ 

ඔ@ෙක7ම එක� කරලා, lංහල, 2ස්v0, �'ඩ ජනතාව එකට 

එක� කරන k��ව@ තම� බලාෙප7ෙර7B� ව!ෙ!. ඒ Fසා 

තම� පලාv ජාත�!තර ව! ෙත7/ෙප7ළ හැ6ෙd. ඒක අමතක 

කර!න එපා. ඊළඟට `�ණාමලයB ඒ වාෙ� k�� කරනවා. 

`�ණාමලයට ෙක7ළඹ වරාය ස0බ!ධ කරලා අGතෙ+ � � 

තBBවයට ෙගන එනවා. ඒවා තම� MCC එෙ@B �ෙබ!ෙ!. 

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, කාලය ෙක¾ Fසා මට ෙ0 

ගැන පැහැkv කර!න ෙdලාව@ නැහැ. බ!6ල ණව�ධන 

මැ��මා ජනා�ප�වරණය@ ආස!නෙ+ ෙමවැF ජා�වා4 

ෙය�ජනාව@ ෙගන ඒම ගැන මම කනගා/ ෙවනවා. ෙ0 ෙdලාව 

ලබා6!නාට ඔබ�මාට ස්��ව!ත ෙවn! මෙ� කථාව අවස! 

කරනවා.  
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ඊළඟට ග= ආන!ද අÄBගමෙ� ම!w�මා. 
 

 

[අ.භා.3.21] 
 

ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ස්��� ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF.  

ඉතා කාෙල��ත ෙය�ජනාව@ බ!6ල ණව�ධන මැ��මා 

ෙ0 සභාවට ෙගන ආ ෙ0 අවස්ථාෙd4 ඒ 	�බඳව අදහස් 

දැ@{ම ට කාලය ලබා 4ම 	�බඳව ඔබ�මාට _ථම ෙක7ට 

ස්��ව!ත ෙවනවා.  ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, මට 

ලබා 4 �ෙබන කාලය ෙක7±චරද? 
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

You have 20 minutes. 
 

ගM ආන�ද අ�6ගමෙ& මහතා (மா� மி� ஆன6த அL(கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Thank you.  

උ�= නැ ෙඟන�ර පළාB එ@ 3rම, ස්වයං Gරණ අ��ය 

ලබා 4ම, ඒ�ය රාජ� cමෙය! බැහැර {ම, �ස්තවාදය 

වැළැ@{ෙ0 පනත අෙහ�l 3rම, පEHය කාලෙ+ l6 ¬ බව 

3යන �ද අපරාධ ජාත�!තර මැkහB {ම ��! 'සòම ඇ�µ 

රටට අ�තකර ක=� 13@ 	�බඳව උ�ෙ� ඉලංෙග� තnp 

අරEක±� ඇ�µ ෙ�ශපාලන ප@ෂ පහ@ ක=� ඉk|පB කළ 

ආකාරය මාධ� ��! අපට ද3!න ලැ ණා. ඔ³! ෙ0 ක=� 

ඉk|පB කෙළ� ෙ0 _ධාන ෙ�ශපාලන ප@ෂ ෙදෙ@ 

අෙ©@ෂකය! ෙදෙදනාෙග! ක³ද ෙ0 ෙය�ජනා භාරග!ෙ!, 

ක³ද ෙ0 ෙය�ජනාවලට සහාය ෙද!ෙ! 3යන 

බලාෙප7ෙර7B�ව �ළ l¾n!. හැබැ�, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ 

මැ��මා, ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මා ෙබ7ෙහ7ම පැහැkvව 

3dවා, "අ	 ෙ0 3lම ෙක7!ෙ�lයකට එකඟ ෙව!ෙ!B 

නැහැ, අපට ෙ0 vය'vවv! වැඩ�B නැහැ, අ	 ෙ0 රෙ� මහ 

ජා�ය සහ Eµ ජාG! lයpල ෙ0 රෙ� �රවැlය! හැ¾යට 

	�ග!නවා" 3යලා. හැබැ�, මහ ජා�ය නැ�ව, මහ ජා�ය 

පැBතකට දාලා අද ස B ෙ_�මදාස මැ��මා Eµ ජා�කය!ෙ� 

ඡ!දය අරෙගන ආabව@ 	�/ව!න යනවා. අද ෙබ��ධ 

ජනතාව පැBතකට දාලා, මහ ජා�ය පැBතකට දාලා Eµ 

ජා�කය!ෙ� ඡ!දෙය! ආabව@ 	�/ව!න යනවා. එෙහම 

1259 1260 

[ග= එ¡ව¡ ණෙස�කර  මහතා] 
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ආabව@ 	�ෙටdවB වැ½ කp ය!න බැහැ. එෙහම 

ෙව!ෙ!B නැහැ. ඒක තම� ඇBත. දැ! ෙ0 එ@ එ@ ම!wව= 

කථා කරන අවස්ථාෙd4 මම අහෙගන l¾යා. 2  � ර¹මා! 

ම!w�මාෙ� කථාෙd4 ''ධ ෙච�දනා අෙ© ප@ෂයට,  ෙග�ඨාභය 

මැ��මාට ඉk|පB කළා. එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ ආධාරක=ව! 

උසා' H�pලා නb දාලා එ�මාට නාම ෙය�ජනා ෙන7ෙදන 

තැනට  G!6ව@ ග!න Hයා. හැබැ�, ඒ ෙගනා� ෙච�දනාව 

උසා'ය Fෂ්_භ කළා. නb ෙදක �න@ දාලා බැÄවා, එ�මාට 

ෙම7ක@ ෙහ� ෙච�දනාව@ එpල කර!න �µව!ද 3යලා. 

න2B, උසා' G!6ව 	�බඳව රෙ� ජනතාව දැ! දැmවB ෙවලා 

�ෙබනවා.  

දැ! 2  � ර¹මා! ම!w�මා එක එක ෙය�ජනා  ෙගනාවා. 

හැබැ�, 2ස්v0 නායකය! එ@ ෙකෙන�වB ඒ ෙය�ජනා 

ෙවmෙව! කථා කර!ෙ! නැහැ. එ�ම!ලා ෙ0 සභාෙd 

ඇBෙBB නැහැ. 2µ ආab ප@ෂයම Fෙය�ජනය කරn! දැ! 

ෙ0 සභාෙd ඉ!ෙ! 3|ඇpල මැ��මා�, -එ�මා Fk-  අ B 

¼.ෙපෙ�රා මැ��මා� 'තර�. 2  � ර¹මා! ම!w�මාට 

2ස්v0 ජනතාව ෙවmෙව! ෙය�ජනා ¾ක@ ඉk|පB කර!න 

� ණා. ෙදමළ ප@ෂවල නායකය! ෙය�ජනා ¾ක@ ෙහ� 

ඉk|පB කරලා �ෙබනවා. න2B, 2ස්v0 ජනතාව ෙවmෙව! 

2ස්v0 නායකය! ෙය�ජනාව@වB ඉk|පB කරලා නැහැ. "ෙ0 

මැ�වරණය ෙවලාෙd  අපට ෙ0 ෙ0 ෙ�වp ෙද!න,  2ස්v0 

ජනතාව ෙවmෙව! ෙ0 කාරණා ඉෂ්ට කර ෙද!න" 3යලා 

ෙය�ජනා කර!න �µව!. ''ධ ෙ�ශපාලන ප@ෂ ''ධ ෙය�ජනා 

ඉk|පB කර �ෙබනවා. හැබැ�, 2ස්v0 නායකය! 2ස්v0 

ජනතාව ෙවmෙව! එවැF 3l6 ෙය�ජනාව@ ඉk|පB කරලා 

නැහැ. ජනතා වෙ� ඡ!දෙය! ඇ'pලා, මහජන බ6 2දpවv! 

යැෙපනවා nසක ජනතාව ෙවmෙව! ෙස�වය@ 3rමට 2ස්v0 

නායකය!ට ³වමනාව@ නැ� බව ෙබ7ෙහ7ම පැහැkvව 

ෙපෙනනවා, ෙ0 ෙ�ශපාලන ෙප7ර 	¾ය �ළ.  

අපට ලැ � ආරං�ය අmව එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ 

අෙ©@ෂකය� ෙ0 රෙ� ජනා�ප�වරණයට ඉk|පB 3rමට 
රFp 'cමlංහ මැ��මාෙ� çදානම@ � ෙa නැහැ. ෙම7කද, 

ඉk|පB කෙළ7B පරkන බව එ�මා ද!න Fසා. පEHය ජනා�ප� 
වරණෙ+4 ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මා ඉk|පB ෙන7කර, 

එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ ක³=! ෙහ� ඉk|පB කළා න0,  
පරාජය ෙවලා ෙගදර ය!න වන බව රFp 'cමlංහ මැ��මා 

දැන ෙගන �¾යා. රFp 'cමlංහ මැ��මා අ³=6 25@ �ස්ෙස� 

ෙ�ශපාලනය කරනවා. ජනා�ප�වරණ එකකට� ඉk|පB ³ෙa. 
එ�! පැරkලා එ�මා ආෙයB ඉpල!න Hෙ+ නැහැ. එ�මා 

ද!නවා, එ@සB ජා�ක ප@ෂයට ෙ0 රෙ� මහජන බලය@ නැහැ 
3යලා. ඒ Fසා ක³= ෙහ� දාලා kන!න� එ�මාෙ� 

බලාෙප7ෙර7B�ව � ෙa. එ�මාෙ� අදහස ³ෙa, ෙමවර 
ච0	ක රණවක මැ��මා ෙගෙන!න�. එෙහම නැBන0 

කථානායක ක= ජයç|ය මැ��මා ෙගෙන!න�. ෙම7කද, 

එ�මාට ෙබ��ධ ප|සරය@ �ෙබනවා; අBදැ�0 �ෙබනවා. 
එ�මා රට ෙත7ට ගැන ද!නවා 3යන හැoම � ණා.  එ@සB 

ජා�ක ප@ෂෙ+ම ෙකෙන� දමනවා න0  පරk!න හ| එ�මා 
ඉk|පB කර!න තම� බලාෙප7ෙර7B� �  ෙa. එ�මා ඉk|පB 

කෙළ7B, ඡ!ද ¾ක@ ගI' 3යලා� ��ෙd. හැබැ�, ස B 
ෙ_�මදාස මැ��මාB ක�ල පස්සට �ය!ෙ! නැහැ. "මම 

ක³=වB 3යන ෙ� අහ!ෙ! නැහැ. මෙ� _�පB�ය තම� මම 

�යාBමක කර!ෙ!. මට ඕනෑ ක�¾ය@ තම� පB කර!ෙ!." 
3යලා එ�මා 3යනවා.  අ B ¼. ෙපෙ�රා මැ��මා 3dවා,  

ත=ණ ඇම� මaඩලය@ තම� පB කර!ෙ! 3යලා.  
එතෙක7ට 3|ඇpල ඇම��ම!ලා ෙගදර ය!න ඕනෑ. ස B 

ෙ_�මදාස මැ��මාෙ� කථාෙd හැ¾යට සරB ෙෆ7!ෙස�කා 
මැ��මා 'තර� 2¹�රා Hය ෙකෙන� ඉ!ෙ!.  අෙන@ 

ඔ@ෙක�ම ත=ණ ඇම�ව=. 

දැ! අ	 අහනවා,  ස B ෙ_�මදාස මහBමයා ය03l 

'�ය3! ජනා�ප�වරයා ෙලස පB ³ෙණ7B -එ�මා පB 

ෙව!ෙ! නැහැ.-  ෙ0 රෙ� අගමැ�වරයා ෙව!ෙ! ක³ද 3යලා. 

එ�මා න0 3යනවා, "බැං� ෙහ7රක0 කර� උ!ට, මහ දවp මහ 

බැං�ව ෙක7pල කා� උ!ට මම 3l තන�ර@ ෙද!ෙ! නැහැ" 

3යලා. එ�මා අගමැ��මා ෙdkකාෙd �යාෙගන අගමැ��මාට 

"ෙහ7රා" 3යලා  
[fලාසනෙj අණ පdV ඉව6 කරන ලr.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப" அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

3යනවා; අගමැ�කම එ�මාට ෙද!ෙ! නැහැ 3යනවා. ෙ0ක 

තම� අ	 දැක�  ඇBත කථාව. ස B ෙ_�මදාස මැ��මා ෙ0 

රෙ� ජනා�ප� ³ෙණ7B, පළ2ෙව!ම වරk!ෙ! රFp 

'cමlංහ අගමැ��මාට�. ෙම7කද, එ�මාෙ�  ෙජ7Ñ එක ගහලා 

යනවා;  අගමැ�කම නැ� ෙවනවා.   

දැ! බල!න, අ3p 'රා~ මැ��මා ප@ෂෙ+ මහ 

ෙpක0�මා. පEHය දවසක අධ�ාපනය ස0බ!ධ  Éස්{ම@ 

� ණා.  ස B ෙ_�මදාස මැ��මා H�pලා කථා කෙළ� �/ ¾කට. 

අ3ල ' රා~ ඇම��මා Fලධා|! ෙගනාෙd නැහැ. "එ!න එපා" 

3dවා. "එ!න එපා" 3යලා එ�මා H�pලා අහනවා, "ෙක�, 

nFස්E? මට ෙ0 Éස්{ෙ0 කථා කර!න බැහැ. මම යනවා" 

3යලා. අ	 දැ@කා, මාධ� ��!.  එ�මා තම� ඒ Éස්{ම 

සං'ධානය කර!න ඕනෑ. එ�මා තම� අධ�ාපන ඇම�. එ�මා 

තම� ප@ෂෙ+ මහ ෙpක0. එ�මා 3යනවා, "මම ද!ෙ! නැහැ. 

අපට 3dෙd නැහැ" 3යලා. එ�මාට 3ය!න ඕනෑ නැහැ, එ�මා 

තම� ඒවා සං'ධානය කර!න ඕනෑ. ෙ0 '�යට එ@සB ජා�ක 

ප@ෂය ඇ�ෙළ� මහා අ� දය@ �ෙබ!ෙ!. ෙ0 මාසෙ+ 16වැF 

දා�! පස්ෙස� එ@සB ජා�ක ප@ෂය ඇ�ෙළ� මහා HF ජාලාව@ 

ඇ� ෙවනවා. එ@සB ජා�ක ප@ෂය ඇ�ෙළ� ෙප7රය@ 

�ෙබ!ෙ!. අ	 ඒක දැ@කා, එ@සB ජා�ක ප@ෂය �ළ ඉ!න 

ෙක7ට. රFp 'cමlංහ මැ��මා අ	B එ@ක සාක±ඡා කරන 

හැම අවස්ථාෙd4ම l¾ෙ+ එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ ෙකෙන� 

මැ�වරණයට ඉk|පB  කෙළ7B පරkනවා 3යන මතෙ+�. ඒ 

Fසා ෙවන ප@ෂයක ෙකෙන�ට ජනා�ප�වරණයට  ඉk|පB 

ෙව!න අවස්ථාව ෙද!න� එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ 

නායකයාෙ� අදහස ³ෙa. ය03l '�ය3! ස B ෙ_�මදාස 

මැ��මා ජනා�ප� ³ෙණ7B රFp 'cමlංහ මැ��මාෙ� 

අගමැ�කම ගහලා යනවා.  එ�මා ඒකට කැමැ� නැහැ. එ�මා 

කැම�  ප@ෂ නායකBවය �යාෙගන 'ප@ෂෙ+ නායකයා 

හැ¾යට ෙමතැන වා½ෙව!න�. ඒක තම� අගමැ��මාෙ� 

G!6ව. ඒ Fසා ෙ0 ප@ෂය �ළ 3l දවසක ෙන7ෙවන ෙදය@ 

තම� ස B මැ��මාෙ� ආගමනය. එ�මා ෙ�ශපාලන 

ෙdkකාෙd ''ධ කථා 3යනවා. ඒවා Eරංගනා කථා. කවදාවB 

ඉpලන ෙ�වp ගැන ෙන7ෙව�, 3ය!ෙ!. ෙන�නාමහBව=!ට 

සIපාර@ෂක පහEක0 ෙදනවා Ä. කවදාවB ඒවා ඉpලලාB 

නැහැ, ඒවා ගැන _�පB� _කාශනයක සඳහ! කර!න 

³වමනාB නැහැ. ෙම7කද, එෙහම ෙදය@ ඉpලලා නැ� Fසා. 

�රාB කාලය@ ඒ ෙ�වp ෙබ7ෙහ7ම Eර@,තව අෙ© සමාජෙ+ 

l�ධ ෙවනවා. ෙම�මාෙ� ෙන�නාමහBතයා -ආ�යාව- 3ය!න 

ඇ� ෙමෙහම _ශ්නය@ �ෙයනවා, ෙ0ක 'සඳලා ෙද!න 3යලා.  

ඊළඟට  3යනවා, ෛචත� 1,200@ හදනවා Ä.  එ�මාෙ� 

_�පB� _කාශනෙ+ �ෙයනවා, ෛචත� 1,200@ හදනවා 

3යලා.  ෛචත� හද!න ඕනෑ. න2B nFස්E ඉpල!ෙ! 

ෛවත� ෙන7ෙව�. nFස්E ඉpල!ෙ! ක!න.  අද අෙ© 

පැBෙB  කරා , ග0n|ස්, ෙක�	 කඩ!ෙ! නැහැ.  ඒ වාෙ�ම 

රබ� 3| කප!ෙ! නැහැ; �=« ¾ක කප!ෙ! නැහැ. =	යp 

95ට � � ෙB දÄ 3ෙල�ව අද =	යp 54�. nFE!ට ෙB දÄ 

1261 1262 



පා�vෙ0!�ව 

කඩලා ඇ� වැඩ@ නැහැ. අපනයන කෘ,ක�මය Áං6වට වැ¾ලා. 

එ�මා කෘ,ක�මය ගැන කථා කර!ෙ! නැහැ. කෘ,ක�මය ගැන 

එ�මා ද!ෙ! නැහැ. එ�මා ඒ ද×වල යනවා; අරෙ@ යනවා; 

ෙ0ෙ@ යනවා. එ�මා ජනා�ප�වරෙය�ෙ� �ෙත@. එ�මා  

සාමාන� පරාසය �ළ කථා කරනවා. හැබැ�, එ�මා ඉහළ තැනක 

වැජෙඹන ෙකෙන@. nFස්EB එ@ක ෙB එක@ ෙබ7!ෙ! 

නැහැ. අ	 3l දවසක දැකලා නැහැ, ස B ෙ_�මදාස මහBමයා 

ඇ'pලා ෙගදර3! ව�ර ¾ක@ ෙබ7නවා. අ�ංසක nFE! ගැන 

ෙම±චර කථා කරනවා න0, ෙගදරකට Hයාම ෙB එක@ ෙබ7!න 

එපා යැ. nFෙහ@ ෙදන ව�ර {6=ව@ ෙබ7!ෙ! නැහැ. න2B 

එ�මා කථා කර!ෙ! සාමාන� nFස්E ගැන. සාමාන� nFස්E 

ෙබ7ෙහ7ම කනගා/ෙව! ඉ!ෙ! එ�මා පBෙව� 3යලා.  

එpxxඊ සං'ධානය අ³=6 �හ@ ��ධ කරලා ෙන7ඉpල� 

ඉpt0 ¾ක@ තම� අද ඔ³!ෙ� ෙය�ජනා ��! ඉpල!ෙ!. 

ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මා, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මැ��මා 3dවා, 

ෙ0 ෙය�ජනා  ස0Æ�ණෙය! _�@ෙෂ�ප කරනවා 3යලා. ඒවා 

3යවලාවB බැÄෙd නැහැ, ඒවා ඉවB කරලා දැ0මා. හැබැ�, 

ස B ෙ_�මදාස මැ��මාෙ� පැBෙB  ම!wවරෙය@ කථා 

කරනෙක7ට 3dවා, 3lම ෙක7!ෙ�lය@ නැහැ Ä. ෙක7!ෙ�l 

නැBන0 ස B ෙ_�මදාස මහBමයාට සහෙය�ගය ෙද!න ඒ 

ෙග7pල! ඉk|පB ෙවලා �ෙය!ෙ! ෙම7කටද?  ඒ ෙග7pල! 

ෙක7!ෙ�l ෙප!ව!ෙ! නැහැ. ෙක7ෙහ7ම හ| ස B ෙ_�මදාස 

මහBමයා ෙමතැනට ෙගනැpලා, ඒ ෙග7pල!ෙ� බඩ �රවා 

ග!න තම� ය!ෙ!. අ³=6 �හ@ ��ධ කරලාB එpxxඊ එක 

ෙන7ඉpල� ඒ ඉpt0 ෙද!න තම� ෙ0 හද!ෙ!. ස B 

ෙ_�මදාසෙ� ෙබpෙල! අpලලා ඒ ෙ� කර ග!න �µව! ෙව� 

3යන 'ශ්වාසය �ළ තම� අද එpxxඊ සං'ධානයට සහෙය�ගය 

ෙදන ඒ ප@ෂ කට�� කර!ෙ!. එpxxඊ සං'ධානය 

බලාෙප7ෙර7B� ³� ඒ ෙ�වp ලබා 4මට  �'ඩ ස!ධානය 

උBසාහ කරනවා.  ඒ වාෙ�ම ජා�ක වශෙය! රටට ''ධ බලපෑ0 

කරන, රෙ� ෙක7ටස@ කඩා ග!න හදන,  උ�ර නැෙඟන�ර 

එ@කර !න හදන,  එවැF ෙ�වp බලාෙප7ෙර7B� වන 

ප@ෂවලට සහෙය�ගය 4ලා, ඒ ප@ෂවල සහෙය�ගය ලබා 

ගැIම� ස B ෙ_�මදාස කර!න ය!ෙ!.  අද ස B ෙ_�මදාස 

මැ��මාට l6ෙවලා �ෙබ!ෙ! É³ලB ෙÑරාෙගන කැඳ ¾කB 

ෙබ7!න�. ෙ0 මැ�වරණෙ+ 4 එ�මාට É³ලB, කැඳB ෙදකම 

නැ� ෙවනවා. ඒකට _ධාන ෙහ��ව, රFp 'cමlංහ මැ��මා 

අගමැ�කම බලාෙප7ෙර7B� ෙවන එක. ර' ක=ණානායක 

මැ��මා යාපනෙ+ H�pලා, අෙ© අගමැ��මා 3යලා 3යනවා. 

අගමැ��මා ෙdkකාෙd �යාෙගන ස B ෙ_�මදාස ජනා�ප� 

අෙ©@ෂකයා 3යනවා, "අ	 3l දවසක රFp 'cමlංහ 

මැ��මාට අගමැ�කම ෙද!න G!6 කරලා නැහැ,  ඒක 

ෙද!ෙනB නැහැ" 3යලා.  ෙ0 Fසා එ@සB ජා�ක ප@ෂය �ළ 

මහා අ� දය@ �ෙයනවා. එ@සB ජා�ක ප@ෂෙය! ඉk|පB 

කර� සරB ෙෆ7!ෙස�කා මහBමයා 'තර� අද   ස B ෙ_�මදාස 

මැ��මාට උද³ කර!ෙ!. අෙන@ ඔ@ෙක�ම Fක0 කර!න! 

වාෙp වැඩ කරනවා. එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ මහmවර 

kස්`@කෙ+ නායක�මා අද ෙ0 සභාෙd ඉ!නවා. මහmවර අෙ© 

නායකෙය� ඔ@ෙක�ම kස්`@ක �රා,  රට �රා ෙග�ඨාභය 

මැ��මා ජය�හණය කරව!න 6වනවා. න2B අද 3|ඇpල 

මැ��මා ඇ'pලා පා�vෙ0!�ෙd වා½ෙවලා ඉ!නවා. 

පා�vෙ0!� එන එක ෙහ7ඳ�. හැබැ� ඒෙක! අපට ෙBෙරනවා, 

එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ සං'ධාන කට�� ෙක7ෙහ�ද �ෙය!ෙ! 

3යන කාරණය.  මහmවර ම!wවරය�  හැ¾යට මා ද!නවා, අද 

මහmවර kන!න ස B ෙ_�මදාස මැ��මාට �ත!නවB බැහැ 

3යන එක.  එ@සB ජා�ක ප@ෂයට තම� මහmවර වැ½ම ඡ!ද 

� ෙa. න2B අද එ� කා�යාලය@ ඇBෙB නැහැ; සරස� 

තැන@  නැහැ; ඒ වාෙ�ම canvassing යනවා අ	 දැ@ෙ@ නැහැ; 

Éස්{ම@ අ	 දැ@ෙ@ නැහැ. මහmවර තBBවය එෙහම න0, 

අෙන@ පළාBවල තBBවය ගැන අපට �තා ග!න �µව!.  

ඒ වාෙ�ම අද උෙ� Çඩා ඇම��මා පා�vෙ0!�වට 

ඇ'pලා අඬන හැ¾ අ	 දැ@කා.   ආab ප@ෂෙ+ ඉ!ෙ! අ	ද 

3යලා අපට �ෙතනවා. අද ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd ආabව@ 

නැහැ.  ඔ@ෙක�ම ඉ!ෙ! 'ප@ෂෙ+ වාෙ��. අ	 3ය!න ඕනෑ 

ෙ� එ�ම!ලා 3යනවා. ආab ප@ෂෙ+ ඉඳෙගන Çඩා 

ඇම��මා අඬනවා, "මට කර ග!න '�ය@ නැහැ, මට 

Iත�m÷ලව G!6ව@ ග!න '�ය@ නැහැ"� 3යලා.  

ආabව@ නැහැ වාෙ� එ�ම!ලාටB ෙB|ලා ඇ�. හැබැ�, ඒක 

අපට ෙහ7ඳට පැහැkvව ෙBෙරනවා. අද ආab ප@ෂෙ+ 

ඇම�වරෙය�ෙග! _ශ්නය@ ඇ¹වාම ඒ _ශ්නයට උBතර 

ෙද!ෙ! ගය!ත ක=ණා�ලක ඇම��මා. එ�මා ෙක7ළය@ 

ෙගනැpලා  උBතරය 3යවනවා. අ	 බලාෙප7ෙර7B� ව!ෙ! 

ඒක ෙන7ෙව�. එම Fසා අද ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd �ෙබ!ෙ! 

ෙබ7ෙහ7ම කනගා/දායක තBBවය@. ම!wවරය� _ශ්නය@ 

ඇ¹වාම,  ඒකට උBතරය ෙද!ෙ!, ලබන ස�ෙ+ - ලබන 

ස�ෙ+ 3යනවා. තවB දවස ් 163! අ	 ඕවා ෙවනස ් කරලා, 

ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මා අෙ© අගමැ�වරයා හැ¾යට පB කර 

ෙගන, ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ මැ��මා ෙ0 රෙ� ජනා�ප�වරයා 

හැ¾යට පB කර ෙගන ඒ lයÄ කට��, ඔය වැර6� තැ! 

හද!න අ	 ලෑස්� ෙවලා ඉ!නවාය 3යන එක ෙබ7ෙහ7ම 

පැහැkvව 3ය!න  ඕනෑ.  

ඒ වාෙ�ම ෙම�ම!ලා 3dවා, ෙහ7= අpලනවා 3යලා, 

න2B අpල� ෙහ7ෙර@ ඇBෙBB නැහැ. මහා ෙහ7රකමම ෙ0 

පා�vෙ0!�ෙd ඉ!න �පෙදෙන� එක� ෙවලා කළා. ර' 

ක=ණානායක මැ��මා උසා'යට H�pලා සා@, 6!නා; 

අගමැ�වරයා උසා'ෙ+ සා@, 6!නා. ෙ0වා ඉ�හාසෙ+ l�ධ 

ෙවලා නැහැ. �ට� ආර@ෂක ෙpක0�මා අද අBඅඩංෙd; 

ෙප7vස්ප��මා අBඅඩංෙd. ෙ0 රෙ� පාලනය@ ෙගන යෑමට 

පාලක ප@ෂය අෛධ�ය{ම, ඒ වාෙ�ම පාලක ප@ෂයට පාලනය 

ෙගන ග!න ෙන7හැ3 {ම තම� ෙ0 lයÄ ෙ�ට ෙහ��ව. ඒ 

වාෙ�ම අගමැ	
මා  
 
[fලාසනෙj අණ පdV ඉව6 කරන ලr.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப" அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙ0 බැ«0කර l��යට ස0බ!ධ�. ඒවාට සා@, �ෙබනවා. ර' 

ක=ණානායක මැ��මා උසා'ෙ+ සා@, ෙදනෙක7ට අ�áන 

ඇෙල�lයස්, අ�á! මෙහ�!�! 	/පස �/වල වා½ෙවලා �ට� 

හැ¾ අ	 දැ@කා. ෙම�ම!ලා ෙ0වාට ස0බ!ධ� 3යලා 

සැකය@ හ| � ණා න0, ඔ³!ට ර¾! පF!න ෙද!න ඕනෑ 

නැහැ. මෙ� 'ශ්වාසෙ+ හැ¾යට ෙ0 අය 3ය!න ඇ�, "ඔය 

සpv ¾කB අරෙගන 	ට රට H�pලා අපට electionsවලට 

�µව! න0 �ය@ හ| 'යද0 කර!න, එෙහම නැBන0 ෙ0 

මැ�වරණෙය! පැර6ණාම මට ඉ!න තැන@ හද!න" 3යලා. 

එ�මා   H�pලා ඒ ෙ�වp l�ධ කරනවා ඇ� 3යන සැකය අපට 

�ෙබනවා, ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF.  

ෙ0 ආabව ෙකෙර� � � මහා ජා�ෙ+ 'ශ්වාසය අද Áඳ 

වැ¾ලා �ෙබනවා. එ@සB ජා�ක ප@ෂය ෙකෙර� � � මහා 

ජා�ෙ+ 'ශ්වාසය Áඳ වැ¾ලා �ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම ෙ0 ආabව 

ෙකෙර� � � ෙබ��ධ ප|සරෙ+ 'ශ්වාසය Áඳ වැ¾ලා 

�ෙබනවා. ෙ0 ආabව ෙකෙර�, ෙ0 නායකය! ෙකෙර� 

� � කෙත�vක ජනතාවෙ� 'ශ්වාසයB අද Áඳ වැ¾ලා 

�ෙබනවා.  

1263 1264 

[ග= ආන!ද අÄBගමෙ�  මහතා] 
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අද එ@සB ජා�ක ප@ෂයට සහෙය�ගය ෙද!න ප@ෂ 

ගණනාව@ එකඟ ෙවලා �ෙබනවා. න2B, ෙ0වා ඔ@ෙක�ම 

w'p ප@ෂ; nFස්E ඇBෙB නැහැ. සරB ෙෆ7!ෙස�කා මැ��මා 

තම� _ධානම ක�කයා. ස B ෙ_�මදාස මැ��මා ජනා�ප� 

³ෙණ7B එ�මා තම� දැනට l¾න වර_සාදලා£යා. එ�මා 

හංසයාෙග! පEHය ජනා�ප�වරණයට ඉk|පB ³ණා. එ�මා 

ඊළඟට පා�vෙ0!� මැ�වරණයට තFයම තරග කළා.   

ෙන�නා�, ද=ෙව� ¾ක�, ඒ හැ�කරයම  

 
[fලාසනෙj අණ පdV ඉව6 කරන ලr.] [அ�கிராசன� க�டைள	ப" அகற	ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

l¾ය4 එ�මා  ලබා ගBෙB ඡ!ද 28,000�. ඡ!ද 28,000! 

පළාB සභාවටවB ය!න බැහැ. එ�මා තම� දැ! ස B kනව!න 

කෑ ගහන _ධාන ක�කයා ෙවලා ඉ!ෙ!. න2B, එ�මා 

පා�vෙ0!� මැ�වරණෙය!  ගBෙB ඡ!ද 28,000�. ෙ0ක 

තම� ඇBත.  

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF,  ෙ0 අය ගැන ෙහ7é! 
දැනෙගන, එ@සB ජා�ක ප@ෂයB එ@ක ෙ0 කරන ගmෙදmව 
ගැන ෙහ7é! දැනෙගන ෙ0 රට, ජා�ය, අෙ© සභ�Bවය, අෙ© 
සංස්කෘ�ය 	�බඳව ෙ0 ෙග7pල! දරන මතය 	�බඳව ෙහ7é! 
අවෙබ�ධ කර ෙගන,  ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd පළ2ෙවF ෙව½ 2රය 
පB� කර!න මට �µව! ³ණා. මම තම� එ@සB ජා�ක 
ප@ෂෙය! පළ2ෙව! ඉවB ෙවලා 'ප@ෂයට ආෙd. ඒ වර_සාද, 
වරදාන lයÄ ෙ� එ@සB ජා�ක ප@ෂයට 4ලා රට ෙවmෙව!, 
අෙ© ජා�ය ෙවmෙව!, අෙ© ආගම, අෙ© සභ�Bවය, සංස්කෘ�ය 
ෙවmෙව! මම ඒ G!6ව ගBතා. අද ග0මානවල ජනතාව, 
_ාෙ�°ය නායකය!, lයÄෙදනාම එම G!6වB එ@ක එක� 
ෙවලා �ෙබනවා. ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF,  ෙ0 
ෙය�ජනා හා ෙ0 ෙච�දනා lයpල ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ 
මැ��මාට, ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මාට එpල කරලා අෙ© 
කඳ³ර ව�ට!න �µව! ෙව� 3යලා ක³= හ| �තාෙගන  
�¾යB,  ෙ0 රෙ� බලයට පB කර!ෙ! ක³ද 3යලා රෙ� 
ජනතාව G!6 කරලා හමාර�. අ	 එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ 
ආabවට උදd කරලා,  ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මාට උදd 
කරලා ආabව@ 	�/වා ෙගන අ³=6 හතරහමාර@ ගතෙවලා 
�ෙබනවා. ඩ¡v ෙස�නානායක, Ð.එස්. ෙස�නානායක වැF 
නායකය! කට�� කර� '�යට ෙ0 අයB ෙ0 රට පාලනය කර� 
3යලා අ	 ��වා. 

අද ෙ0 පා�vෙ0!�ෙd ඉ!න එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ 
නායකෙය� ඒ nFE!ෙ� ම�p ගහ@ තර0වB ව¾!ෙ! නැහැ. 
ෙ0ක තම�  ඇBත කථාව. අ	 මහා වැඩ ෙක7ටස@ කර!න 
බලාෙප7ෙර7B�ෙව! l¾ෙ+. න2B, අපට එක ර@ෂාව@වB 
ෙද!න බැ| ³ණා. එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+  polling boothsවලට 
Hය �!ෙදෙන�ට É3යා ෙදනවා 3යලා මෙග! �! හතර 
පාර@ම න0 ලැ�ස්� ගBතා. න2B, ඒ එ@ ෙකෙන�ටවB 
ර@ෂාව@ හ0බ ³ෙa නැහැ. ල@ෂ්ම! 3|ඇpල ඇම��මා 
H�! පාරවp හද!න 2p ගp �Ñබා, තවම ඒ 2p ගp 
පැළෙවනවා. අගමැ��මා 3dවා, නාවල	¾ෙ+ හ�!ෙප�� 
ෙක7ටෙස� අ@කර 200ක �n භාගයක උසස් තා@ෂණ 
මධ�ස්ථානය@ හදනවා 3යලා. මෙ� අ�! =	යp ල@ෂ 5@, 
10@ 'තර 'යද0 ෙව!න ඇ�, එ�මා වෙ� Hය අයට ඒ පහEක0 
සලස!න. හැබැ�, ඒ තබ� 2p ගල තවම පැළෙවනවා. ඒ උසස් 
තා@ෂණ මධ�ස්ථානය හද!න =	යp ෙක�¾ 50@ ෙදනවා 
3යලා මාව Éව/වා. ඉ�! මම ෙක7ෙහ7මද නාවල	¾යට 
H�pලා එ@සB ජා�ක ප@ෂයට ඡ!දය ෙද!න 3යලා 
ඉpල!ෙ!? ෙ0 '�යට nFස්E රවටන එක තම� එ@සB 
ජා�ක ප@ෂය කෙළ�.  

අද රFp 'cමlංහ මහBමයාට මහmවර පැBෙB 

Éස්{0වලට ය!න බැ|ෙවලා �ෙබනවා. පEHය kනවල 

කbග!නාෙd Éස්{ම@ � ණා. "රFp සමඟ ස B ඔබ අමත�" 

3යලා තම� ඒකට posters ගහලා � ෙa. ස B යනෙක7ට 

nFස්E �¾ෙ+ නැහැ. රFp ආෙdB නැහැ. ඒ ෙම7කද? එ@ෙක� 

nFE!ෙග! "�" හඬ ලැෙබනවා. එෙහම නැBන0, දැ½ _හාර 

එpල ෙවනවා. නාවල	¾යට H�! කථා කර!න රFp 

'cමlංහ මහBමයා ආෙd නැහැ. එ�මා ආවා න0 nFස්E 

"�ව@" දා�. ෙම7කද, එ�මා නාවල	¾යට H�! ෙබ7=වට 2p 

ගp �යලා, nFස්E රවට� අගමැ�වරෙය@. ෙ0ක තම� ඇBත 

කථාව. 

ත2!නා!ෙස�ලා ද!නවා, පEHය kනවල සංව�ධන 

Fලධා|! බඳවා ගBත බව. ෙ0 Fලධා|!ට මාස ෙදක@ �ස්ෙස� 

ප½ 4ලා නැහැ, ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF. ඡ!දය@ 

_කාශයට පB කරලා �ෙබන ෙ0 කාලෙ+ එවැF බඳවා ගැI0 

කර!නB බැහැ. න2B, ඒ ගBත nFE!ට ප½ 4ලාB නැහැ. 

ඊළඟට, මා�ග සංව�ධන අ�කා|ෙ+ අ³=6 �නකට කv! කළ 

ෙක7!�ාB ෙවmෙව! අදටB ඒ ෙක7!�ාBක=ව!ට සpv 

4ලා නැහැ.  

ඊළඟට, "ළඟම පාසල ෙහ7ඳම පාසල" 3යලා එක@ 

ෙගනාවා. මටB පාසp ෙදක@ 6!නා. අ!න, ඒවා භාෙගට හදලා 

�ෙබනවා. ෙක7!�ාBකාරයාට සpv 4ලා නැ�ව ඔ¹ වහ 

ෙබ7!න යනවා. ෙ0 ආabව කාල ෙ+ �ස්සැpලාව _ෙ�ශෙ+ 

එක ෙක7!�ාBකාරෙය@ -�'ඩ 2දලාv ෙකෙන@- එpvලා 

මැ=ණා, තම!ට ලැෙබ!න �ෙබන සpv ¾ක ආabෙව! 

6!ෙ! නැ� Fසා. ෙ0ක තම� ඇBත කථාව.  

පEHය මැ�වරණ කාලෙ+ මම නාවල	¾ය ආසනෙ+ 

එ@සB ජා�ක ප@ෂෙ+ ආසන සං'ධායකවරයා හැ¾යට ඉk|පB 

ෙවලා, ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මා ජය�හණය කරව!න  

කට�� කළා. එදා ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මා ජය�හණය 

කෙළ� ජනතා '2@� ෙපර2ෙa ඡ!ද ¾ෙක!. මම ෙබ7ෙහ7ම 

පැහැkvව 3යනවා, ෛමwපාල l|ෙස�න මහBමයාට ජනතා 

'2@� ෙපර2ෙa ඡ!ද ¾ක ෙන7�ෙබ!න එවරB ම�!ද 

රාජප@ෂ මැ��මා ජය�හණය කරන බව. ජනතා '2@� 

ෙපර2ෙa අmර �මාර kසානායක මැ��මා එදා 3dවා, "අපට 

ල@ෂ 6ක ඡ!ද ��¾ය@ �ෙබනවා, ෙ0 ��¾යම දා!ෙ! 

හංසයාට, ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මා ජනා�ප� කරව!න" 

3යලා. ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ඒ ල@ෂ 6 අb ³ණා 

න0 එදාB ම�!ද රාජප@ෂ මැ��මා ඡ!ද ල@ෂ 23! kනනවා. 

ඒ ල@ෂ 6 අb ³ණාම ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මාට ල@ෂ 

56� ඉ�| ෙව!ෙ!. ^ ලංකා Fදහස් ප@ෂෙ+ මහ ෙpක0වරයා 

ජනා�ප�වරණයට ඉpලනෙක7ට අbම ගණෙ! ^ ලංකා Fදහස් 

ප@ෂෙ+ ඡ!ද ල@ෂ 5@වB එ�මාට වැ/ෙa නැ�ද? 

ඇp	¾ෙ+ ඡ!දෙය! ඒක ෙBෙරනවා. ^ ලංකා Fදහස් ප@ෂය 

ෙප7ෙහ7�/වB එ@ක agreement එක@ ගහලා �Áය4,  lයයට 

12@ ඇp	¾ෙ+ ජනතාව ඡ!දය දැ0මා. එතෙක7ට, තව ඡ!ද 

ල@ෂ 5@ අb ³ණාම ඡ!ද ල@ෂ 50@ 'තර තම� එදා 

ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මාට හ0බ ෙව!ෙ!.  

�ත!න එපා, ෙ0 මැ�වරණෙ+4 අපට 3�/ ෙව!නවB 

ස B ෙ_�මදාස මැ��මාට  හ0බ ෙව� 3යලා. අ	 ෙ0 

මැ�වරණය පට! අරෙගන �ෙබ!ෙ!ම ඡ!ද ල@ෂ 28@ 

ඉස්සර�! �යාෙගන�. පEHය ආස!නම මැ�වරණය -පළාB 

පාලන මැ�වරණය- එනෙක7ට එදා මම එ@සB ජා�ක 

ප@ෂයට� වැඩ කෙළ�. ඊට ඉහත පැව� ජනා�ප�වරණෙ+4 

සරB ෙෆ7!ෙස�කාෙ�  ප@ෂෙ+  ල�ණ වන හංසයා ල�u! 

ඉk|පB ³� ෛමwපාල l|ෙස�න මැ��මාට� අ	 වැඩ කෙළ�. 

1265 1266 



පා�vෙ0!�ව 

ඒ ඡ!ද _�ඵලය kහා බැÄවාම ෙපෙනනවා, එදාB ම�!ද 

රාජප@ෂ මැ��මා තම� ජය�හණය කර!ෙ! 3යලා.  
ආස!නම මැ�වරණය වන පළාB පාලන මැ�වරණෙ+4 

ෙප7ෙහ7�/ව ලබාගB ඡ!ද සංඛ�ාව ල@ෂ 51�.  ලB ෙක7ළය 

ල�ණ යටෙB ^ ලංකා Fදහස් ප@ෂය ඡ!ද ල@ෂ 14@ අරෙගන 

�ෙබනවා. ෙ0 ෙදක එක� ³ණාම, 2µ ඡ!ද _මාණය ඡ!ද 

ල@ෂ 65@ ෙවනවා.  

ෙත7aඩම! මැ��මා  ෙ0 ෙදපැBත ගැනම බැÄවා, ෙක7� 

පැBතටද බර වැ½ 3යලා. බර වැ½ පැBතට ෙහ�B� ෙවන එක 

Eµ ජාG! හැ¾යට එ�ම!ලා කරන mවණ@කාර වැඩ@. මම 

�තන '�යට, එ�මාටB ෙ0 රට �රා ල@ෂ 3-4ක ඡ!ද 

_මාණය@ �ෙබනවා. එ�මාෙ� CWC unionවල - වෘBGය 

සn�වල - ල@ෂ 2, 3කට වඩා ඡ!ද �ෙබනවා. පට! ගැ!ම@ 

හැ¾යට, ෙ0ෙක! ඡ!ද ල@ෂය@ ෙග�ඨාභය රාජප@ෂ 

මැ��මාට වැ/ෙණ7B, එ�මාට ඡ!ද ල@ෂ 66@ එනවා.  

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, ආab ප@ෂය 

Fෙය�ජනය කරන එක ම!wවරෙය@වB ෙ0 අවස්ථාෙd ෙමම 

ග= සභා ෙd නැහැ. 'ප@ෂෙ+ ම!wව= 'තර� අද ෙ0 

පා�vෙ0!�ෙd ඉ!ෙ!. ආab ප@ෂෙ+ අය නැහැ. ෙ0 වැදගB 

ෙය�ජනාවට උBතර ෙද!ෙ! නැ�ව ඒ lයÄෙදනාම නැ¿ටලා 

H�pලා. ඒෙක! ෙපෙනනවා, ස B ෙ_�මදාස මැ��මා අද 

ෙක7තැනද ඉ!ෙ! 3යලා. එ�මාෙ� පරාජය ළඟ-ළඟම ඇ� බව 

අද ආab ප@ෂෙ+ ම!wව= G!6 කර �ෙබනවා. ෙ0 ෙ�වp 

��! ඒක� අපට ෙපෙන!ෙ!.  

ග= Fෙය�ජ� කාරක සභාප��මF, අද kන සභාව කpතබන 

අවස ්ථාෙd ෙය�ජනාව ඉk|පB කළ ග= බ!6ල ණව�ධන  

මැ��මා MCC H'Eම 	�බඳව; ෙ0 ඇෙම|ක! ආcමණය 

	�බඳව ෙප7ත@ ආ²ෙය! ක=� ඉk|පB කර �ෙබනවා. 

එ�මාට එම ෙප7ත සභාගත 3rමට අවස්ථාව ලැ ෙa නැහැ. ඒ 

සඳහා ඔබ�මා ෙග! අවසර ඉpලා l¾n!, මා එම ෙප7ත 

සභාගත* කරනවා.  ස්���. 

 
ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) அ�&ததாக, மா��மி� சிவச�தி ஆன$த� அவக�.  [பி.ப. 3.45]  
ගM wවශE� ආන�ද� මහතා 
(மா� மி� சிவச�தி ஆன6த�) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) ெகௗரவ �:�களி� பிரதி& தவிசாள அவகேள, ெகௗரவ ப$3ல �ணவதன அவகளினா< ெகா��வர
 ப=>-�கி�ற இ$த ஒ&திைவ
�ேவைள
 பிேரரைணயிேல என��� ேப'வத@� ேநர� த$தைம�� ந�றி ெதாிவி� கி�ேற�. A�கியமாக, 5 தமிB� க=சிக� ைகCசா&தி=>-� கி�ற 13 அ�ச� ேகாாி�ைகயான3 இ$த நா=ைட
 பிள0 ப�&தவி-�கி�ற3; வட��, கிழ�ைக இைண�கவி-� கி�ற3 எ�	 அவ +றினா. அவ இதைன ஒ- பாரGரமான விடயமாக� க-தி இ$த
 பிேரரைணைய� ெகா��வ$தி-�கி�றா. உ�ைமயிேல வட��, கிழ��
 

ப<கைல�கழக மாணவக�, மத&தைலவக� ம@	� 'யாதீன அைம
��க�� இைண$3 ெகா��வ$த இ$த 13 அ�ச� ேகாாி�ைகயான3, கட$த 70 வ-ட காலமாக& தீ�க
படாம< இ-�கி�ற தமிB ம�களி�ைடய பிரCசிைன ச�ப$த
ப=ட A�கியமான அ�ச�கைள உ�ளட�கியி-� கி�றன. இ$த
 13 அ�ச� ேகாாி�ைகயிேல, அரசிய< தீ0 ப@றிய விடய� தவி$த ஏைனய 12 அ�ச�க�� L&ததி@�
 பி@பா� ஏ@ப=>-�க�+>ய நிைலைமக� ப@றியதா��. அதாவ3, அரசிய< ைகதிக�ைடய வி�தைல, காணி வி�வி
�, காணாம< ஆ�க
ப=ேடா-ைடய விவகார�, L&த� நி	&த
ப=� 10 வ-ட காலமாகிL� நீ�ட காலமாக இ$த நா=>< இ-�க�+>ய பய�கரவாத& தைடC ச=ட� நீ�க
படாைம, மீ� �>ேய@ற�, ேவைலவா1
�, அபிவி-&தி ேபா�ற விடய�க� இதி< உ�ளட�க
 ப=>-�கி�றன. இைவ எ<லா� ஒ- தனிநா=��கான ேகாாி�ைகக� அ<ல.  கட$த 70 வ-ட காலமாக இ$த நா=ைட ஆ=சி ெச1த 2 பிரதான க=சிகளினாM� தமிB ம�க�மீ3 நடா&த
ப=ட இன வ�Aைற அ<ல3 இன
ப�ெகாைல�கான பிரC சிைனகைள& தீ&3ைவ�க ேவ��� எ�ற அ>
பைடயி< எதிவ-� ஜனாதிபதி& ேததOேல ேபா=>யி�கி�ற பிரதானமான 2 ேவ=பாளக���� இ$த 13 அ�ச� ேகாாி�ைகயிைன� ைகயளி
பத@காக நா�க� ஆய&தமாக இ-$ேதா�. ஆனா<, ெபா3ஜன ெபரAனவி�ைடய ஜனாதிபதி ேவ=பாள ேகா=டாபய ராஜபP அவக�, "இவகைளC ச$தி�க0� தயாாி<ைல; இ$த
 13 அ�ச� ேகாாி�ைககைள ஏ@	�ெகா�ள0�மா=ேடா�" எ�	 ெவளி
பைடயாகேவ +றிவி=டா. ஐ�கிய ேதசிய A�னணியி�ைடய ேவ=பாள சஜி& பிேரமதாச அவக� அத@� ஒ-ப> ேமேல ெச�	, "நா� யாேரா�� எ$த உட�ப>�ைகயிM� ைகCசா&திடமா=ேட�; யா-��� அ>பணியமா=ேட�; இவகைளC ச$தி�க0� தயாாி<ைல" எ�	 �றி
பி=��ளா. ஆகேவ, நீ�க� இ$த& ேதாத்< கால&தி< தமிB ம�க�ைடய வா��கைள எதிபா&3� ெகா�>-�கி�றேபாதிM�, எ�க�ைடய ேகாாி�ைககைள நிராகாி&3� ெகா�>-�கி�றீக�. ஒ- ச�பிரதாய&3� ��+ட நீ�க� எ�கைளC ச$தி
பத@�& தயாாி<லாம< இ-�கி�ற இ$த ேநர&திேல, தமிB ம�க� உ�க��� எ�ன அ>
பைடயி< வா�களி�க ேவ���? ஏ� வா�களி�க ேவ���? எ�ப3தா� இ�ைற�� வட�கிM� கிழ�கிM� அத@� ெவளியிM� இ-�க�+>ய தமிB ம�க��� A�னாO-�கி�ற ேக�விகளாக இ-�கி�றன.  2010ஆ� ஆ�� நைடெப@ற ஜனாதிபதி& ேதாத்Oேல மஹி$த ராஜப� ஷ அவக� ெவ@றி ெப@	
 பதவி�� வர�+டா3 எ�பத@காக, ஐ�கிய ேதசிய� க=சியி� ேவ=பாளராக
 ேபா=>யி=ட சர& ெபா�ேசகா அவக��� - ஒ�றைர இல=ச&தி@�� ேம@ப=ட ெபா3ம�க� ப�ெகாைல ெச1ய
ப=�, ப<லாயிர�கண�கானவக� காய
ப=�, பல பி<Oய� ெப	மதியான ெசா&3�க� அழி0���ளான இ	தி�க=ட L&த&ைத& தளபதியாக இ-$3 வழிநட&திய சர& ெபா�ேசகா அவக��� வா�களி���ப> தமிB& ேதசிய� +=டைம
பி� தைலைம ேக=>-$த3. ஆனா<, எ$த நிப$தைனLமி<லாம< நா�க� அWவா	 ஆதரவளி�க�+டா3 எ�	 அ�ைற��� நா�க� +றியி-$ேதா�. அ�	 ேததO< ேபா=>யிட நி	&த
ப=ட அ$த ேவ=பாள தமிB ம�க�மீ3 ப�ெகாைல நட$தத@�� காரணமான L&த&ைத வழிநட&தியவ. ஆனா<, மஹி$த ராஜப� ஷ அவக� ேததO< ெவ@றிெப@	 வர�+டா3 எ�பத@காகேவ தமிB ம�க� அWவாறானவ-�� வா�களி&தாக�. அ3ேபால, 2015ஆ� ஆ�� நைடெப@ற 
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  Document not tendered. 

[ග= ආන!ද අÄBගමෙ�  මහතා] 



2019  ෙන7වැ0බ�  07 ஜனாதிபதி& ேததO< மஹி$த ராஜப� ஷ அவக� மீ��� ெவ@றி ெப@	
 பதவி�� வர�+டா3 எ�பத@காகேவ ஐ�கிய ேதசிய� க=சி X ல�கா 'த$திர� க=சியிO-$3 ெகா��வ$த ெபா3 ேவ=பாளரான ைம&திாிபால சிறிேசன அவக���& தமிB ம�க� வா�களி&தாக�. அ$த& ேதத< நைடெப@	 இ�ைற�� 5 வ-ட காலமாக
ேபாகி�ற3. இ$த 5 வ-ட கால&தி@��ேள நீ�க� எைதC ெச1தீக�? சாதாரணமாக� கிராம ம=ட&திO-�க�+>ய அ>
பைட
 பிரCசிைனகைள�+ட உ�களா< இ�	வைர  தீ�க A>யவி<ைல.  தைலம�னாாிேல இ-�க�+>ய கிராம&3 ம�கைள& ெதாழி< ெச1ய A>யாதவா	 கட$த 3 மாத�களாக� கட@பைடயின த�&தி-�கி�றாக�; வன ஜீவராசிக� திைண�கள&தின த�&தி-�கி�றாக�. ஆகேவ, அ$த ம�க� கட$த 3 மாத�களாக எ$தவிதமான ெதாழிMமி< லாம<, ெதாழிM��C ெச<ல A>யாம< இ-�கி�றாக�. இதனா< இ�ைற�� அவக�ைடய வாBவாதார� பாதி�க
ப=>-�கி�ற3.  வ�னி மாவ=ட&ைத எ�&3�ெகா�டா<, அ3 ெப-� கா=�
 பிரேதசமாக� காண
ப�கி�ற3. அ�ேக விவசாயிகளி� பயிக� எ<லாவ@ைறL� ெதாடCசியாக யாைனக� நாசமா��கி�றன; விவசாயிகளி� உயிகைள
 பறி�கி�றன. நா�க� எ&தைனேயா பிரேதச ஒ-� கிைண
�� �:� +=ட�களி< இ3 ெதாடபி< ேபசியி-� கி�ேறா�; இ$த யாைனகைள� க=�
ப�&3வத@� நடவ>�ைக எ��க� எ�	 ேகாாியி-�கி�ேறா�. வ�னியிM�ள விவசாயிக� பல கட�ப=�, கYட
ப=�C ெச1த ெத�ைன
 பயி அேதமாதிாி ப
பாசி, இ��� ப<ேவ	ப=ட பயிகைள இ$த யாைனக� நாசமா�� கி�றன.    இ$த அரசா�க� ஆ=சி�� வ$3 ஐ$3 வ-ட காலமாக
 ேபாகி�ற3. இ$த யாைனகைள� க=�
ப�&த A>$ததா?  இத@க
பா<, வட�கிேலL� கிழ�கிேலL� தமிB ம�க�ைடய Z[க இட�களிேல ெதா<ெபா-� திைண�கள� ெதாடCசியாக ஆ�கிரைம
ைபC ெச13 ெகா�>-�கி�ற3 எ�பைத நா�க� ெதாட$3� ெசா<O வ-கி�ேறா�. க�னியாவாக இ-�கலா�,  நீராவிய>யாக இ-�கலா�, நாவ@�ழியாக இ-�கலா�. ப<ேவ	 இட�களி< ெதா<ெபா-� திைண�கள� ஆ�கிரைம
ைபC ெச1கி�ற3. இ$த& ெதா<Oய< திைண�கள&திேல ஒ- ெபௗ&த 3றவியி� தைலைமயி< 32 சி�களவக� இ-�கிறாக�. அ�� ஒ- தமிழைர நியமி�க A>$ததா? ெதா<Oய< திைண�கள� ெவ	மேன இ$த நா=>ேல உ�ள ெபௗ&த மத&தி@�� சி�களவக���Aாிய திைண�களமா? அ<ல3 ஒ- ந�நிைலயான திைண�களமா? வ0னியா பிரேதச ெசயலக&தி@�=ப=ட மாளிைக எ�ற கிராம&திேல இ-�க�+>ய பல \றா��க� பழைமவா1$த கா=� விநாயக ஆலய� காணிைய� கட$த 26ஆ� திகதி இர�� நி-வாகிக� 3
�ர0 ெச1தேபா3, அவக��ெகதிராக& ெதா<Oய< திைண�கள&தினா< ஓம$ைத
 ெபாO_ நிைலய&தி< Aைற
பா� ெச1ய
ப=�, அவக� வ0னியா சிைறCசாைலயிேல த�&3 ைவ�க
ப=>-�கி�றாக�. 70 வய3ைடய ந<லத�பி '
பிரமணிய�, 38 வய3ைடய அமரசி�க� அகில� ஆகிய இ-வ-ேம த�&3 ைவ�க
 ப=>-�கி�றாக�. அவக� இ-வ-� அ
பாவிக�. அவக� எ�ன �@ற� ெச1தாக�? த�க�ைடய Z[கமான ஆலய� காணியிைன� கனரக இய$திர� ெகா�� 3
�ர0 ெச1L�ேபா3 நில&தி@ �கீழி-$த ெச�க< கிளற
ப=�வி=ட3. இத@காக&தா� அவக� சிைறயி< அைட&3 ைவ�க
ப=>-�கி�றாக�.  

2010ஆ� ஆ�� நட�த ேத�த��ேபா� எ�க� ைடய ம�க� மஹி�த ராஜப! அவ�க��$ வா�களி�கவி&ைல. 2015ஆ� ஆ�� ேதா்த��ேபா�� எ�க�ைடய ம�க� மஹி�த ராஜப! அவ�க��$ வா�களி�கவி&ைல. ஆனா&, உ�கைள ந�பி வா�களி-� இ�ைற�$ 5 வ1டகாலமாகி�ற�. இ�த� ஐ�� வ1ட கால-தி3$�ேள உ�களா& $ைற�தப4ச� அ67பைட7 பிர8சிைனக��காவ� தீ�: காண <6�ததா? >-த� <6வைட�� 10 வ1ட காலமாகி வி4ட�. எ-தைனேயா $��ப�க� த3கா�க ?46�1�கி�றேபாதி@� இ�த 10 வ1டகால-தி3$� அவ�க��கான நிர�தர ?4�-தி4ட� கிைட�கவி&ைல. ஒ1 ?4�-தி4ட-ைத� ெகா��வ�� க& ?டா? ெபா1-� ?டா? எைத8 ெசCவெத�D 3 வ1ட கால� இF-த6-தீ�க�. உ�களா& அ�த ?4�-தி4ட-ைத உ17ப6யாக� ெகா��க <6யவி&ைல. வட�$, கிழ�கி& ேவைலவாC7Hகைள யா1�$� ெகா��கிறீ�க�? யாI7பாண� ச�வேதச விமான நிைலய� திற�� ைவ�க7ப4ட�. ெத�ப$தியி& இ1�க�J6ய ெப1� பா�ைம இன-ைத8 ேச��த 90�$� ேம3ப4டவ�கைள� ெகா��வ�� அ�ேக நியமன� ெசCதி1�கி�றீ�க�. ஏ�, உ�களா& அ�த மாவ4ட-திேல அ&ல� அ�த மாகாண-திேல இ1�கி�றவ�கைள அ�$ நியமன� ெசCய <6யவி&ைல? யாI7பாண7 ப&கைல�கழக�, வ:னியா7 ப&கைல�கழக� ேபா�றவ3றி& நில:கி�ற ெவ3றிட�க��$ யாைர�ெகா�� வ�� நியமி� கி�றீ�க�? ெவளி மாகாண-தி& இ1�க�J6யவ� கைள� ெகா��வ�� நியமன� ெசCகி�றீ�க�. இ�த7 பிர8சிைனக� எ&லாவ3D�$� ஒ1 நிர�தரமான தீ�: காண7பட ேவ��� எ�பத3காக-தா� கட�த 10 வ1ட கால-தி& நட�த இர�� ஜனாதிபதி- ேத�த&களி@� நா�க� வா�களி-ேதா�. அ7ேபா� மஹி�த ராஜப! அவ�க� ஜனாதிபதியாக வ1வத3$ வா�களி�க�Jடா� எ�D எ�க�ைடய ம�க��$8 ெசா&ல7ப4ட�. ஆனா&, இ�த 10 வ1ட கால-தி3$� எ�க�ைடய ம�க�ைடய எ�தவிதமான அ67பைட7 பிர8 சிைனக��$� தீ�: காண7படவி&ைல.  இ�த இர�� பிரதான க4சிகளி� ேவ4பாள�க�� சி�கள7 ெப1�பா�ைம ம�க�ைடய வா�$கைள எ7ப67 ெப3D�ெகா�ளலா� எ�பத3காக8 ெசய3ப�கி�றா�க�. எMவள: Nர� இனவாத-ைத7 ேபச <6>ேமா அ�தள:�$ இனவாத-ைத7 ேபசி�ெகா�� வா�$� ேக4கி�றா�க�. ேகா4டாபய ராஜப! அவ�க�, "இ�த >-த-ைத நா� ெவ3றி ெகா�ேட�" எ�D ெசா&கி�றா�. சஜி- பிேரமதாஸ அவ�க� ஜனாதிபதியானா& அவ1ைடய ஆ4சியி& பா�கா7H�$7 ெபாD7பாக வரவி1�க�J6ய சர- ெப�ேசகா அவ�க�, "ேகா4டாபய ராஜப! அவ�க� AC அைறயி& coat ேபா4�, tie க46�ெகா�61�தவ�. ேநர6யாக >-த கள-தி�1�� ெசய3ப4� >-த-ைத <6-� ைவ-தவ� நா�தா�" எ�D ஒ1 வாியி& ெசா&கி�றா�. இ�த >-த-தி& ஆயிர� கண�கான அ7பாவி7 ெபா�ம�க� ெகா&ல7ப461�கி�றா�க�; காய7ப461�கி�றா�க�, பி&�ய� கண�கான ெசா-��க� அழி�க7ப461�கி�றன. பாாியேதா� இன7ப�ெகாைல நட-தி1�கி�ற�. சி�கள ம�க� ம-தியி& இ�த இர�� ேபாி@� யா� இத3$ உாிைம 
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පා�vෙ0!�ව ேகா1கி�றா�க�? சஜி- பிேரமதாஸ:�$7 ப�க-தி& இ1�க�J6ய சர- ெபா�ேசகா, தா� இ�த >-த-ைத ெவ3றி ெகா�டதாக� JDகி�றா�. >-த-தினா& ஏ3ப4ட ப&லாயிர�கண�கான உயிரழி:க�, ெசா-தழி:க� $றி-� இ�R� எ�த- தீ�:� காண7படவி&ைல. "ஐ�கிய நா�க� மனித உாிைம7 ேபரைவயி& இண�கிய விடய�க� எதைன>� நைட<ைற7ப�-தமா4ேடா�" எ�D நீ�க� இ1வ1ேம JDகி�றீ�க�. அ7ப6ெய�றா&, எ7ப6 நீ�க� இ�த7 பிர8சிைனைய- தீ��க7 ேபாகி�றீ�க�? நீ�க� இண�க� ெதாிவி-த விடய�கைள நீ�கேள ஏ3D� ெகா�ள7ேபாவதி&ைல எ�றா&, எ7ப6 நீ�க� தமிI ம�க�ைடய பிர8சிைனைய- தீ�-�ைவ�க7 ேபாகி� றீ�க�? தமிI ம�கைள7 ெபாD-தவைரயி&, இ�த ஜனாதிபதி- ேதா்த�& வா�களி7பத3$ வா�களி7H நிைலய-��$7 ேபாக <6யாத நிைலயி&தா� இ1�கி றா�க�. அைத>�மீறி வா�களி7H நிைலய-��$7 ேபாகி�றவ�க� $3ற உண�ேவா�தா� ேபாக ேவ�6யி1�கி�ற�. வா�$8சீ46& H�ள6யி�� ேபா�, அவ�க�ைடய மன8சா4சி உD-த�J6ய அளவி&தா� நிைலைம இ1�கிற�.  
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees)    மா��மி� உ	
பின அவகேள, உ�க��� இ��� இர�� நிமிட�க� இ-�கி�றன.     
 

ගM wවශE� ආන�ද� මහතා 
(மா� மி� சிவச�தி ஆன6த�) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) இர�� ப�க&திM� இ-�க�+>ய ேவ=பாளக� சி�கள ம�க�ைடய வா��கைள
 ெப@	�ெகா�வத@காக எ
ப> நட$3ெகா�கிறாக�? ஐ�கிய நா�க� மனித உாிைமக� ேபரைவ��
 பாாிய ெபா	
� இ-�கிற3. அதாவ3, இண�க� ெதாிவி&த விடய�கைள எ$தள0Gர� இவக� நைடAைற
ப�&3கி�றாக� எ�ப3 ெதாடபி< க�காணி�க ேவ�>ய ெபா	
� இ-�கி�ற3. இ�ைற��& ேதாத்< பிரCசார ேமைடகளிேல இவக� +	கி�ற க-&3�க� ப@றிய ஆவண�க� நிCசயமாகC ேசகாி�க
பட ேவ���. இவக�ைடய வாயிO-$3 ெவளிவ-கி�ற ஒWெவா- வா��	திையL� இவக� எ
ப> எதிகால&தி< நைடAைற
ப�&த
 ேபாகிறாக�? அவ@ைற நைடAைற
ப�&3வத@� எ�ன நடவ>�ைக எ��க
 ேபாகி�றாக�? எ�ப3 ெதாடபி< க�காணி�க ேவ�>ய  ஒ- பாாிய ெபா	
� ஐ.நா. மனித உாிைம
 ேபரைவ�� இ-�கி�ற3. ◌க்ளா3�கைளகி இம்ான&3� �ிிLஆகேவ, இ$த
 ெபா	
ைப அ3 நிைறேவ@ற ேவ���.  இ$த நா=>< நைடெப@ற அ&தைன ஜனாதிபதி& ேதா்த<களிM� ெதாடCசியாக& தமிB ம�க� வா�களி& தி-�கிறாக�. எனி��, தமிB ம�க�மீ3 ப�ெகாைலக� இைழ�க
ப=டேத தவிர, அவக��� எ$தவிதமான தீ0� கிைட�கவி<ைல. இ$திய அரசியலைம
�C ச=ட&தி�ப> அ�� ேததO�ேபா3 கைட
பி>�க
ப�கி�ற “ேநா=டா” எ�ற Aைறைமைய இல�ைகயிM�    எம3 ேதாத்< திைண�களமான3    நைடAைற
ப�&த ேவ���. த�க��� வி-
ப� இ<லாதவகைள நிராகாி�க�+>ய அ$த ஜனநாயக உாிைமைய ம�க��� வழ��வத@கான 

நைடAைறைய நிCசயமாக இ�ேகL� ெகா��வரேவ�>ய ேதைவ இ-�கிற3. கட$த ஜனாதிபதி& ேதாத்<களிேல தமிB ம�க� உ�க��� வா��கைள அளி&தேபாதிM�, அவக� உ�களா< ஏமா@ற
ப=>-�கிறாக�. சஜி& பிேரமதாஸ அவக�ைடய ேதா்த< வி*ஞாபன&திேல அவ எ�ன +றியி-�கி�றா? சி�கள ெமாழியி< ஒ�ைறL� தமிB ெமாழியி< இ�ெனா�ைறL� +	கி�றீக�. தமிB ம�க��� “ஒ-மி&த நா�” எ�கிறீக�; சி�கள ம�க��� “ஒ@ைறயா=சி” எ�கிறீக�. நீ�க� சி�கள ம�க� ம&தியி< உ�ைமைய� +றாம<, எ
ப> தமிB ம�க�ைடய இ$த
 பிரCசிைனைய& தீ�க
ேபாகிறீக�? சி�கள ம�க��� உ�ைமையC ெசா<M�க�! "இ$த நா=>ேல 70 வ-ட காலமாக& தமிB ம�க��� ஒ- பிரCசிைன இ-�கிற3. அ$த
 பிரCசிைனைய நா�க� தீ�க
ேபாகி�ேறா�" எ�	 +	�க�! ெபா1+றி இ$த
 பிரCசிைனைய& தீ�க A>யா3. ஆகேவ, உ�க���& ெதாடCசியாக& தமிB ம�க� அளி&த ஆதரைவ இனிவ-� ேதாத்<களிM� வழ��மா	 நா�க� எ
ப>� +றA>L�? உ�கைள ந�பி, உ�க� இ-வாி< ஒ-வ-�ேகா அ<ல3 ேவ	 ஒ-வ-�ேகா வா�களி��மா	 எ
ப> எ�கைள
 ேபா�றவக� அ$த ம�களிட� ேகா-வ3? எஎஎஎதிவ-� ஜனாதிபதி& ேதாத்Oேல இ�னா-��    வா�களி&தா<, உ�க�ைடய பிரCசிைனக� எ<லா� தீ-� எ�	 நா�க� எ$த அ>
பைடயி< எ�க� ம�க��� உ&தரவாத&ைத� ெகா��க A>L�? கட$த காலC ெசய@பா�க� எ�க��� ந<ல ப>
பிைனகைள& த$தன. உ�கைள ந�பி& தமிB ம�க��� எ$தெவா- வா��	தி ையL� ெகா��க A>யாத ஒ- நிைலைம���தா� நா�க� த�ள
ப=>-�கிேறா�. இ$திய அரசியலைம
�C ச=ட&தி< இ-�கி�றமாதிாி இ�ேகL� “ேநா=டா” எ�ற Aைற இ-$தி-$தா<, நிCசயமாக வட��, கிழ�கிM�ள 50 [த&3��� ேம@ப=ட ம�க�, ேதா்த< கள&திேல நி@கி�றவகைள நிராகாி�கி�ற நிைல ஏ@ப=>-���. எ$த ேவ=பாளைரL� பி>�கவி<ைல எ�	 ெதாிவி�க�+>ய அ$த ஜனநாயக உாிைம இ$த நா=>M�ள ம�க���� இ-
பத@� ேதாத்< ஆைணயாள “ேநா=டா” எ�ற Aைறைய எதிகால&தி< நைடAைற��� ெகா��வர ேவ��ெம�	 ேக=�, எ��ைடய உைரைய நிைற0ெச1கி�ேற�. ந�றி.  
 

ගM �ෙයHජ2 කාරක සභාප�]මා (மா� மி� �G�களி� பிரதி( தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) ந�றி! நா�� சில க-&3�கைளC ெசா<ல வி-��கி�ேற�. அதாவ3, எம3 வட��, கிழ��
 ப<கைல�கழக    மாணவக� ஒ�றிய&3�� நா� ந�றி ெசா<லேவ���. உ�ைமயிேல அவக�ைடய Aய@சி பாரா=ட&த�க3. அ�Aய@சி ெதாடார ேவ��ெம�	 ேக=��ெகா�கி�ேற�.     
 
3ශ්නය !මසන ලV�, සභා ස�මත !ය. வினா வி��க	ப�� ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 
පා�Qෙ��]ව ඊට අn�ලව, අ. භා. 4.01ට, අද Vන සභා 

ස�ම�ය අnව, 2019 ෙදසැ�බ� 03 වන අඟහMවාදා  අ.භා. 1.00 
වන ෙතE ක) �ෙjය. அத<ப" பி. ப. 4.01 மணி�3 பாராNம<ற�, அதன� இ<ைறய தீ#மான/��கிணIக, 2019 "ச�ப# 03, ெச%வா&�கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒ/திைவ�க	ப�ட�. 

Parliament adjourned accordingly at 4.01 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 03rd December, 2019 pursuant to the Resolution of 
Parliament of this Day. 
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[ග=  lවශ@� ආන!ද!  මහතා] 



 

සැ.p. 
 

ෙමම වා�තාෙd අවසාන 2�ණය සඳහා ස්ව�ය කථාවල Fවැරk කළ �� තැ! ද@වm |l ම!w! n! 	ටපත@ ෙගන 
 Fවැරk කළ �� ආකාරය එ� පැහැkvව ල�� ෙක7ට, 	ටපත ලැy ෙදස�ය@ ෙන7ඉ@මවා  

හැ�සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස� එ'ය ��ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �றி���றி���றி���றி��        உD7பின�   தம� உைரயி�  இDதி7 பதி7பி3 ெசCயவி1�H� பிைழ தி1-த�கைள தம� பிரதியி& ெதளிவாக� $றி-� அதைன7 பிைழ தி1-த7படாத பிரதி கிைட-த இ1 வார�க�� ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி7பாசிாிய1�$ அR7Hத& ேவ���. 
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හැ�සා� වා�තා  
ෙක�ළඹ 5, ෙප�)ෙහ0�ෙග�ඩ, WMළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙය� >�{ 

රජෙj 3වෘ6� ෙදපා�තෙ��]ෙ  >�{ රජෙj 3කාශන කා�යාංශෙය�  
*ල r ගත හැක. 

 

ෙමම හැ�සා� වා�තාව  www.parliament.lk ෙව� අඩ!ෙය�  
බාගත හැක.     ஹ�சா� அறி
ைகயி� பிரதிகைள  இல. 163, கி�ல�பைன �தி, ெபா�ேஹ�ெகாட,  ெகா!"# 5இ� அைம&'(ள  அரசா)க தகவ� திைண
கள,தி� அரசா)க ெவளி-.க( அ/வலக,தி�   பண" ெச/,தி� ெப01
ெகா(ளலா". 
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^ ලංකා රජෙ+ 2�ණ ෙදපා�තෙ0!�ෙd 2�ණය කරන ල4. 


