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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිගම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුො [ ුණ ෙහින්ද යාපා අගේවර්ධාන ෙහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா 
அவபவர்தன) தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ස්ථාවර නිශයෝග 27(2) ය ටශත් ප්ර ්යය දිරරිපත් කිීමටට  ගු 

සජිත් ශප්රේටසාස ටාතා   

 

ගපෞද් ලිකව දැනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රශ්්නය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

රැකියා විරහිත උපාධිධාාරී පේවීම්  
வவகலயற்ற பட்டதாாிகளுக்கான நியமனங்கள் 

APPOINTMENTS TO UNEMPLOYED GRADUATES 

 
 
 ුණ සජිේ ගප්රේෙදාස ෙහතා ිවිුණද්ධා පාර්ශ්්වග  
නායකතුො)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගු කථායායකතුටනි  රැකියා විරහිත සියලු උපාධිධාරින් 

රජශේ ශසේවයට බඳවා ගැනීට පසුගිය ජයාධිපතිවරණ සටශේදී 

රජය විසින් ලබාදුන් ටැතිවරණ ශපොශරොන්දුවකි  ඒ අනුව  

ජයාධිපතිවරණ ජයග්රාණශයන් අයතුුව 2222 22 27 ිරය ප්රසි්ධධ 

සැන්වීටක් ාරාා උපාධිධාරින්ශගන් අයදුම්පත් කැඳවීටට රජය 

කටයුතු කරනු ලැබූ අතර  දන් අයතුුව  2222 ශපබරවාරි අවසන් 

සතිශේදී උපාධිධාරින් පුහුණුවට කැඳවීශම් ලිපි ඔවුන් ශවත නිකුත් 

කිීමටටත්  ිරය තුයක් ඇතුළත ශසේවයට වාර්තා කරය ශලසට 

ඔවුන්ට උපශසස් ලබාදීටටත් රජය විසින් කටයුතු කරනු ලැබුවා  

ඔවුන් පුහුණුවට කැඳවීශම් ලිපිශේ පිටපතක් ාැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් කිීමට සඳාා ටට ශම් අවසථ්ාශේදී සභා ත* කරයවා  

ශකශසේ වුවස  ටැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ ටැිරාත්වීට ටත 

ඔවුන් ශසේවයට වාර්තා කිීමට තාවකාලිකව අත්හිටවූ අතර   පසුගිය 

පාර්ලිශම්න්තු ටැතිවරණශයන් අයතුුව 2222 28 14 ිරය 

ජයාධිපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරය ලස ටාධය නිශේසයයක් 

ටඟින් ඔවුන් යැවත ශසේවයට කැඳවා තිශබයවා  යමුත් 

2222 28 16 ිරයැතිව රාජය ශසේවා  පළාත් සභා ාා පළාත් පාලය 

අටාතයාාං ය ටඟින් නිකුත් කරය ලස නිශේසයයක් අනුව පුහුණුව 

සඳාා සුදුසුකම් ශයොලබය උපාධිධාරින් ව ශයන් උපාධිධාරින් 

42 292කශේ යම් ප්රකා යට පත්ශකොට තිශබයවා  මට 

නිශේසයශේ පිටපතක් ස ටට ශම් අවස්ථාශේදී ාැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් කිීමට සඳාා සභා ත* කරයවා   

උපාධිධාරින් නුසුදුස්සන් කිීමටට  වි ්වවිසයාල ප්රතිපාසය 

ශකොමිෂන් සභාව විසින් උපාධිය පිළිශයොගැනීට  ශසේවක 

අර්ථසාධක අරමුසශේ යම් සඳාන් වීට  විවිධ ශේඛය අයදුම්පත්ර 

සටඟ අමුණා ශයොතිබීට වැනි ශාේතු සක්වා තිශබයවා  රජය විසින් 

ඒ සඳාා දිරරිපත් කර ඇති මට ශාේතු විස්තරයස ාැන්සාඩ් 

වාර්තාවට ඇතුළත් කිීමට සඳාා ටට ශම් අවස්ථාශේදී සභා ත* 

කරයවා   

ශටශලස විවිධ ශාේතු සක්වා තිබුණස  උපාධි සුදුසුකටක් 

ව ශයන් වි ්වවිසයාල ප්රතිපාසය ශකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු 

ලබය විවිධ අර්ධ රාජය ාා රාජය ශයොවය උසස් අධයාපය 

ආයතයවල උපාධිධාරින් ස  උපාධි සුදුසුකටක් ව ශයන් 

වි ්වවිසයාල ප්රතිපාසය ශකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගනු ලබය 

උසස් ජාතික ඩිප්ශලෝටාධාරින් ස  සැයට ශපෞ්ධගලික අාං ශේ 

රැකියාවක් ශයොකරය  යමුත් ශපර රැකියාවක නිරත වීට 

ශාේතුශවන් ශසේවක අර්ථසාධක අරමුසශේ යම් සඳාන් වී ඇති 

උපාධිධාරින් ස සුදුසුකම් ශයොලබය උපාධිධාරින්ශේ ශේඛයයට 

ඇතුළත් වී ඇති බවට ශම් වයවිට වාර්තා වී තිශබයවා  

විශ ේෂශයන්ට උතුු  යැ ශඟයහිර පළාත්වල දීර්ඝ කාලයක් 

තිස්ශසේ පැවති යු්ධධය ශටන්ට විවිධ ආර්ථික දුෂ්කරතා ශාේතුශවන් 

පීඩා විඳි උපාධිධාරින් වි ාල ප්රටාණයක් ස ශටට ගැටලුවට මුහුණ 

පා තිශබයවා  ඒකාබ්ධධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ශේ සාංගටය 

විසින් 2222 28 18 ිරය විශරෝධතාවක් සාංවිධායය කිීමටට කටයුතු 

කරය ල්ධශ්ධ ස ඒ අනුවයි   

ගු කථායායකතුටනි  ශටහි ඇති බරපතළට කාරණය 

වන්ශන්  සුදුසුකම් ශයොලබය උපාධිධාරින් ව ශයන් ප්රකා යට 

පත්ශකොට ඇති උපාධිධාරින් අතර 2222 ශපබරවාරි ටාසශේ 

පුහුණුවට කැඳවීශම් ලිපි ලබා  ප්රාශ්ධය ය ශේකම් කාර්යාලවලට 

වාර්තා කරය ලස උපාධිධාරින් වි ාල සාංඛයාවකශේ යම් ස ශටයට 

ඇතුළත් වී තිබීටයි  උසාාරණයක් ව ශයන් කිේශවොත්  ශසේවයට 

වාර්තා කරය ලස උපාධිධාරින් 12 222කට ආසන්ය 

ප්රටාණයකශේ පත්වීම්  ශසේවක අර්ථසාධක අරමුසශේ සායකයන් 

වී තිබීශම් ශාේතුව ටත පටණක් අවලාංගු කර තිශබයවා  ශම් 

වයවිට කිසිදු රැකියාවක් ශයොටැතිව ඔවුන් අන්ත අසරණභාවයට 

පත්වී සිටියවා  මශසේට වි ්වවිසයාල ප්රතිපාසය ශකොමිෂන් සභාව 

විසින් පිළිගනු ලබය උපාධි පාඨටාලාවක් ශාෝ ඊට සටාය 

ඩිප්ශලෝටාවක් ශම් සඳාා වලාංගු වය බව අයදුම්පත්ර කැඳවීශම් 

නිශේසයශේ දතාට පැාැිරලිව සක්වා තිශබයවා   

වලාංගු වන්ශන් රාජය වි ්වවිසයාල උපාධියක් පටණක් බවට 

කිසිදු සඳායක් අයදුම්පත්ර කැඳවී ශම් නිශේසයශේ සඳාන් ශකොට 

ශයොටැත  මශසේට  ශසේවක අර්ථසාධක අරමුසශේ යට සඳාන් වීට  

උපාධිධාරි පුහුණුව ලැබීටට නුසුදුසුකටක් වය බවට කිසිදු 

සඳායක් ස අයදුම්පත්ර කැඳවීශම් නිශේසයශේ සඳාන්ශකොට 

ශයොටැත  අයදුම්පත්ර කැඳවීශම් නිශේසයශේ පිටපතක් ටට 

ාැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිීමට සඳාා සභා ත* කරයවා  

ශටට සියලු කුණු පිළිබඳව පීමක්ෂා කිීමශම්දී දතා පැාැිරලිව 
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————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශපනී යය කාරණයක් වන්ශන්  රජ ය විසින් කඩිමුඩිශේ පුහුණුවට 

කැඳවීශම් ලිපි නිකුත් ශකොට  ටැතිවරණශයන් අයතුුව ඔවුන්ට 

ශසේවය කිීමටට අවසථ්ාව ලබා ශයොදී  ඔවුන් රැවටීටට ලක් ශකොට 

ඇති බවයි  ශටට පසුබිට යටශත්  ජාතික වැසගත්කටකින් යුත් 

කුණක් ව ශයන් සලකා පාත සඳාන් ප්ර ්ය සඳාා  පිළිතුු ාා 

පැාැිරලි කිීමම් ටට බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  

1.  2222 22 27 ිරයැති නිශේසයය ටඟින් කැඳවය ලස 
අයදුම්පත්ර අනුව  පුහුණුවට කැඳවීශම් ලිපි නිකුත් කරය ලස 
උපාධිධාරින් සාංඛයාව ශකොපටණස  

2.  මශලස පුහුණුවට කැඳවීශම් ලිපි නිකුත් කරය ලස 
උපාධිධාරින් අතුරින්  ශම් වය විට ශසේවය අවසන් ශකොට 
ඇති උපාධිධාරින්ශේ සාංඛයාව රජය විසින් නි ත්වතව 
සඳාන්  කරන්ශන් ස  

3.  අයදුම්පත් කැඳවීශටන් අයතුුව  කඩිමුඩිශේ පත්වීම් ලිපි 
නිකුත් ශකොට  පාර්ලිශම්න්තු ටැතිවරණය දලක්කශකොට 
ශගය උපාධිධාරින් රැවටීශම් අරමුණින්  ඔවුන්ට ශසේවයට 
වාර්තා කිීමටට සලසව්ා පසුව  ඔවුන්ශේ ශසේවය අහිමි 
කිීමටට කටයුතු ශකොට ඇති බව රජය විසින් පිළිගනු 
ලබන්ශන් ස  ශයොමශසේ යම් ඒ ටන්ස  

4.  උපාධියට සරිලය රැකියාවක් ලැශබය ශතක්  ශපෞ්ධගලික 
අාං ශේ කුටය ටට්ටටක ශාෝ රැකියාවක නිරත වී  ජීවය 
වියසට පියවා ගැනීට දතාට ටානුෂීය කාරණයක් බවත්  මය 
උපාධියට සරිලය රජශේ රැකියාවක් ලබා ගැනීටට 
නුසුදුසුකටක් ශයොවය බවත් රජය විසින් පිළිගනු 
ලබන්ශන් ස    ශයොමශසේ යම් ඒ ටන්ස  

5. විවිධ ශපෞ්ධගලික ආයතයවල ශසේවය කරය ලස 
උපාධිධාරින් ාට  පත්වීම් ලිපි ලබා දී ටාස ගණයාවකින් 
අයතුුව  මට පත්වීම් අවලාංගු කිීමට ශාේතුශවන්  ඔවුන් 
නිරත වී සිටි රැකියාව ශටන්ට රජශේ රැකියාව ස අහිමි වීට 
තුළින්  ඔවුන් අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව 
රජය විසින් පිළිගනු ලබන්ශන් ස  

6.  ශටශලස අසාධාරණයට ලක් වූ උපාධිධාරින් ාට  යැවත 
ශසේවය ලබා දීටට රජය කටයුතු කරනු ලබන්ශන් ස  මශසේ 
යම් ඒ කවසාස  

7.  පත්වීම් ලිපි නිකුත් ශයොශකොටට  ප්රාශ්ධය ය ශේකම් අනු 
අත්සය ශයොටැති වීට  උපාධි සාතිකය අමුණා තිබුණ ස 
ප්රතිලල ශේඛයය අමුණා ශයොතිබීට වැනි සුු  ශාේතුන් ටත  
නුසුදුසස්න් බවට පත් ශකොට ඇති උපාධිධාරින් 
සම්බන්ධශයන්  රජය විසින් ගනු ලබය ක්රියාටාර්ගය 
පිළිබඳව ශටට ග  ු සභාව සැනුවත් කිීමටට කටයුතු 
කරන්ශන් ස  

ගු කථායායකතුටනි  ශම්ක ජාතික ව ශයන් වැසගත් 

ප්ර ්යයක්  මට නිසා  ශටට ප්ර ්යයට ටට ශම් අවස්ථාශේදී පිළිතුු 

අශප්ක්ෂා කරයවා   
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා ිවිගද්ශ් අොතය සහ 

පාර්ලිගම්න්තුගේ සභානායකතුො) 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
1.  ග  ු කථායායකතුටනි  අතිග  ු ජයාධිපති ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටන්ශේ විශිෂට් ජයග්රාණය ශයොවැම්බර් 
ටාසශේ ඇති ශකොට  රාජය පාලයය බාර ගැනීශටන් පසු  
මතුටා රටවැසියාට ශසය ලස ප්රතිාා  දු  කරමින් 
62 222කට -උපාධිධාරින්ට- රැකියා දීට සඳාා වූ වැඩ 
පිළිශවළ ආරම්භ කළා  මට වැඩ පිළිශවළ ආරම්භ කිීමටට 

සිදු වුශේ  පසුගිය රජය උපාධිධාරින් සම්පූර්ණශයන් 
අටතක කළ රජයක් ශලස කටයුතු කළ නිසායි  රැකියා 
විරහිත උපාධිධාරින් රැකියාගත කිීමශම් වැඩසටායක් 
සඳාා රජශේ කැඳවීට අනුව අසාළ කාර්යාලවලට අයදුම්පත්ර 
91 764ක්  ලැබී තිශබයවා  මට අයදුම්පත්ර අතුරින් 99 996ක 
සාංඛයාවක් සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කුවන් ශලස ානායා 
ගන්යා ලදී   

 මට පිරිස සඳාා පුහුණුවට කැඳවීශම් ලිපි ශයොමු කිීමට 
ආරම්භ කරය ලස අතර  අතිග  ු ජයාධිපතිතුටාශේ මට 
වැඩ පිළිශවළට ාරස ්ශවමින් ටැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව 
ලිපියක් ටගින් නිශයෝගයක්  නිකුත් කළා  ටැතිවරණය 
නිසා මට අවසථ්ාශේ ලිපි නිකුත් කිීමට අත්හිු වය ශලස 
සන්වමින්  ඒ වය විටත් අයදුම්කුවන් 49 869 ශසයකුට 
ලිපි නිකුත් කර තිබුණා  දන් අයතුුව  ශසේවක අර්ථ 
සාධක අරමුසලට සක්රිය සායකත්වය සක්වය අයදුම්කුවන් 
6 187ක්  සිටිය බව අයාවරණ  වූ අතර  මට පිරිස ස 
ඇතුළත්ව උපාධිධාීම පත්වීම් 62 222ක් ලබා දීට සඳාා 
අතිග  ු ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රධායත්වශයන් යුත් අටාතය 
ටේඩලය  අග්රාටාතයතුටාශේ උපශසස ්පරිිර ශම් වය විටත් 
අසාළ උපශසස ්ශසපාර්තශම්න්තුවට නිකුත් කර තිශබයවා    
ඊශේ  පාර්ලිශම්න්තුශේ යවවැනි සැසි වාරය ආරම්භ 
කරමින් අතිග  ු ජයාධිපතිතුටා කළ ප්රකා ශේදී  යළිත් 
වරක් ශටය පැාැිරලිව ප්රකා යට පත් කළා  මයට සවන් 
දුන්යා යම් කා ාට වුවත් මය  අවශබෝධ ශවයි   ශම් වය 
විට ස උපශසස ් දී ඇති පරිිර මට සියලු ශසයා කැඳවීශම් 
කටයුතු සැන් ආරම්භ වී තිශබයවා    

 අපි දතා ඕයෑකමින් සඳාන් කරන්යට ඕයෑ  ශම් 
උපාධිධාරින් සියලු ශසයාට - වි ව්විසයාල ප්රතිපාසය 
ශකොමිෂන් සභාව විසින් පිළිගන්යා වූ උපාධි ප්රසායය කරය 
ආයතයවලින් සා ඊට සටාය ආයතය සියේශලන් බිහිවය 
උපාධිධාරින්ශේ දේලුම්පත්  සඳාා ස  ඊට අභියාචය 
දිරරිපත් කිීමටක් සිදු වන්ශන් යම් ඒ අයටස අසාළ පරිිර -  ඒ 
අනුව ක්රියා කිීමටට  ශම් වය විට උපශසස ්දී තිශබය බව    

02.  අසාළ ශයොශේ  

03.  අසාළ ශයොශේ  

04.  අසාළ ශයොශේ    

05.  විවිධ ශපෞ්ධගලික ආයතය ගැය ග  ුවිපක්ෂ යායකතුටා 
කියපු කාරණා ස සැන් අසාළ ශවන්ශන් යැාැ  ඒ  
සියලුශසයාට  නිවැරිර තත්ත්වයන් යටශත් අභියාචය 
කිීමශටන් පසුව ලබා දීටට  රජය සැයටටත් උපශසස ් දී 
තිශබයවා    

06.  අසාළ ශයොශේ  

07.  අසාළ ශයොශේ   

ගු විපක්ෂ යායකතුටාට ටට වගකීශටන් ප්රකා  කරයවා  

අතිගු ජයාධිපතිතුටා රටට ාා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට කළ 

ප්රකා ය අනුවත්  අග්රාටාතයතුටා ාා අටාතය ටේඩලය ගත් 

තීරණය අනුවත් ශම් වය විට ගු රාජය පරිපාලය අටාතයතුටාශේ 

අටාතයාාං ය ටඟින් අව ය කටයුතු ක්රියාත්ටක කර තිශබය බව  

 
 ුණ සජිේ ගප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගු කථායායකතුටනි  ගු අටාතයතුටා- 
 
 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

This cannot be debated.   
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[ගු  සජිත් ශප්රේටසාස ටාතා] 
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 ුණ සජිේ ගප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගු කථායායකතුටනි  debate මකක් ශයොශවයි  ශපොඩි 

පැාැිරලි කර ගැනීටක් කර ගන්ය අව යයි  අතිගු ජයාධිපතිතුටා 

කළ  කථාශේ මුද්රිත පිටපශත් තිශබයවා  ණපණස්සාසයිණ කියලා  

යමුත් මතුටා ප්රකා  කශළේ ණාැටසාසයිණ කියලායි  මහි 

පරස්පරතාවක් තිශබයවා  නිවැරිර මක ශටොකක්ස කියලා ටට 

අාන්ය කැටැතියි  

 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථායායකතුටනි  විු්ධධ පාර් ්වශේ යායකතුටා ාා 

හිටපු ආේඩුවට  ශම් විධියට සාස් ගණනින් කිසි ශකයකුට උසවු 

කරන්ය බැරි වුණා  යමුත්  අශප් ආේඩුව පිහිු වන්ය 

ජයාධිපතිතුටාට ලබා දුන්නු වරට  ජයග්රාණය නිසා ශම් රශට් 

උපාධිධාරින් ශලස පිළිගන්යා සියලුශසයාට රැකියා  ලැශබයවා  

ගු විපක්ෂ යායකතුටනි  අසාර්ථක  පරාජයට පත් වීශම් වවරය 

උපාධිධාරින්ශගන් පිරිටා ගන්ය යන්ය මපා  ඔබ ප්රතික්ශෂේප 

කරලා දවරයි   

 

පාර්ලිගම්න්තුගේ කටයුතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථායායකතුටනි  ටා පාත සඳාන් ශයෝජයාව දිරරිපත් 

කරයවා: 

"යයාය පත්රශේ ප්රධාය කටයුතුවල අාංක 1 සරය විෂයය පිළිබඳ වැඩ අස ිරය 

රැස්වීශම්දී 27සරය පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝගශයහි විධිවිධායයන්ශගන් 

නිසාස් විය යුතු ය " 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

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

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

First, let me move the Items. - [Interruption.] 
 
 ුණ සජිේ ගප්රේෙදාස ෙහතා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගු කථායායකතුටනි  ටට ඍජුවට මතුටාශගන් ප්ර ්ය ඇහුවා 

ශයොශවයි  අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය ඇතුළත් 

මුද්රණශේ ාා මතුටා ප්රකා  කරපු ශ්ධ අතර පරස්පරයක් තිබුණා  

ඒක පැාැිරලි කර ගන්යයි ටට මශාට ඇහුශේ  "ශකොශාේස යන්ශන් 

- ටේශේ ශපොේ" උත්තරයක්ශන් ඔබතුටා දුන්ශන්  ශම්ක 92 222ස 

62 222ස  මච්චරයි අාන්ශන්  [බාධා කිීමම්] 92 222ස  62 222ස  

මච්චරයි අාන්ශන්  

 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ටනූෂ යායායක්කාර ටන්ත්රීතුටා  දක්ටනින් කියන්ය   

 

 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගු කථායායකතුටනි  ශම් රශට් ශවයට රජයක් පිහිු වීටට 

ශකළින්ට ශාෝ අනියමින් අනුබල දීට  ඒ සඳාා මුසේ ශයසවීට  

ආධාර අනුබල දීට කරන්ශන් යැාැ කියලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

-ශම් ගු සභාශේදී- අපි ිරවුුම් දුන්යා  යමුත් ශම් රශට් යු්ධධය 

අවසන් කරලා  නිජබිම් සාංකේපය ඇතුු  සාංකේප පැත්තකට 

සාලා  ශම් රශට් සියලු ශසයා ශ්රී ලාාංකිකයන් විධියට පිළිගන්යා 

තැයට මුු  රටට පත් ශවලා තිශබය ශවලාවක  ශසටළ භාෂාව ශම් 

රශට් මුේට භාෂාව සා ශම් රට නිජ භූමිය කර ගත් මුේට 

ජයතාවශේ භාෂාව ාැටියට සක්වමින් ඊශේ සී වී  විේශන්ෂ්වරන් 

ටන්ත්රීවරයා ශම් ගු පාර්ලිශම්න්තුශේදී සඳායක් කළා  ඒ සඳාය 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ාැන්සාඩ්ගත වීට වැරැිරයි  තටතටන්ට විවිධ 

ටත තිශබන්ය පුු වන්  ශම් නිජබිට කාශේස  කාශගන්ස පටන් 

ගත්ශත් යයාිරය ගැය ටත තිශබන්ය පුු වන්  යමුත් මවැනි ටත 

තිබුණාට ඒවා ශ්රී ලාංකා පාර්ලිශම්න්තුශේ ාැන්සාඩ්ගත වීට 

වැරැිරයි  ඒ නිසා කුණාකර ඒ සඳාය ාැන්සාඩ් වාර්තාශවන් 

දවත් කරන්ය කියලා ටට ශගෞරවශයන් දේලා සිටියවා  

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැය ටට ශසොයා බලන්යම්  

 

 

ගේරීම් කාරක සභාව 
ததாிவுக்குழு 

COMMITTEE OF SELECTION 

 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථායායකතුටනි  ටා පාත සඳාන් ශයෝජයාව දිරරිපත් 

කරයවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාවර නිශයෝග 114හි විධිවිධාය ප්රකාරව  යවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පළමුවැනි සභාවාරශේ ශසේවය කිීමට සඳාා ශත්ීමම් කාරක 

සභාව  කථායායකවරයාශේ සභාපතීත්වශයන් සා ශ්ධ පාලය පක්ෂවල 

යායකයන් ශාෝ ඔවුන්ශේ නිශයෝජිතයන් ස ඇතුළත්ව පාර්ලිශම්න්තුව විසින් 

යම් කරනු ලබය සාටාජික ටන්ත්රීවරයන් ශසොශළොස් ශසශයකුශගන් (12) 

සටන්විත විය යුතු ය " 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු කථායායකතුටනි  විපක්ෂයට අස ලබා දුන් කාලය ශකශර් 

ඔබතුටාශේ අවධායය ශයොමු කරවන්ය ටා කැටැතියි  අපි ඊශේ 

පක්ෂ යායක රැස්වීශම්දීත් ශම් ගැය සාකච්ඡා කළා  පසුගිය 

ආේඩුව කාලශේ ශේලාව ශවන් කිීමශම්දී අපි ආේඩුවට සියයට 

42කුත්  විපක්ෂයට සියයට 62කුත් ලබා දුන්යා  ඒක තටයි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ාැට සාට සිදු වුශේ  යමුත් අස අපට ලබා දීලා 

තිශබන්ශන් සියයට 42යි  ආේඩුවට සියයට 62ක් ලබා දීලා 

තිශබයවා  ඔබතුටා ශපොශරොන්දු වුණා  ශම් සම්බන්ධශයන් 

දිරරිශේදී සටාශලෝචයය කරය බවට  

 
 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශත්ීමම් කාරක සභාවත් පත් වුණාට පස්ශසේ අපි ඒ ගැය 

සටාශලෝචයය කරයවා  
 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

This is only for today. දිරරිශේදී  ලබාශසය කාලශයන් 

සියයට 62ක් අපි බලාශපොශරොත්තු වයවා   

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැාැිරලියි  
 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශටොකස  ශම් විවාසය විපක්ෂශේ විවාසයක්  [බාධා කිීමම්] 

ශපොඩ්ඩක් දන්ය  please. විපක්ෂයක් යැත්යම් ශම් විවාසවලට 

මළියක් යැාැ  සැන් අපි ශටතැය හිටිශේ යැත්යම් මළියක් 

තිශබයවාස  මළියක් යැාැ  ශම්ක විපක්ෂශේ විවාසයක්   

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ගැය පසුව සාකච්ඡා කරමු  

 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විපක්ෂයට වැඩි ශේලාවක් අව යයි  
 

II 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථායායකතුටනි  ටා පාත සඳාන් ශයෝජයාව දිරරිපත් 

කරයවා: 

"අස ිරය පාර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්ටත කරය ලස ශයෝජයාව ප්රකාරව  ටතු 

සඳාන් සාටාජික ටන්ත්රීවුන් ශසොශළොස ්ශසයා (12) යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ 

පළමුවැනි  සභාවාරශේ  ශත්ීමම් කාරක සභාශේ ශසේවය කළ යුතුය:- 
 

 ගු නිටේ සිරිපාල ස සිේවා ටාතා        

 ගු ිරශන්ෂ් ගුණවර්ධය ටාතා         

   ගු ශජොන්සට්න් ප්රයාන්දු ටාතා         

   ගු ඩේලස් ශ්ධවායන්ස ටාතා 

      ගු ඩලස් අලාප්ශපුට ටාතා  

 ගු විටේ වීරවාං  ටාතා 

 ගු ප්රසන්ය රණතුාංග ටාතා  

 ගු ලක්ෂ්ටන් කිරිඇේල ටාතා 

 ගු ගයන්ත කුණාතිලක ටාතා        

 ගු රවුෆ් ාකීම් ටාතා         

 ගු විජිත ශාේරත් ටාතා 

 ගු ශසේවම් අවඩක්කලයාසන් ටාතා  

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගේරීම් කාරක සභා රැස්වීෙ 

ததாிவுக்குழுக் கூட்டம் 
MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION   

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශත්ීමම් කාරක සභාශේ ප්රථට රැස්වීට අස ිරය පස්වු 2 22ට 

ටාශේ නිල කාටරශේදී පැවැත්වීටට නියමිත බවස  ඒ සඳාා පත් 

කරය ලස සියලු සාටාජික ටන්ත්රීවුන් ඊට පැමිණ සාභාගි වය 

ශලසස කාුණිකව සන්වමි  

 

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැස්වීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථායායකතුටනි  ටා පාත සඳාන් ශයෝජයාව දිරරිපත් 

කරයවා: 
 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 8හි විධිවිධායවල කුටක් සඳාන්ව 
තිබුණස  2222  අශගෝස්තු 27 බ්රාසප්තින්සා සා 28 සිකුරාසා රැස්වීම් 
පැවැත්ශවය ිරයයන් විය යුතු ය " 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

II 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථායායකතුටනි  ටා පාත සඳාන් ශයෝජයාව දිරරිපත් 

කරයවා: 

"පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 8හි විධිවිධායවල කුටක් සඳාන්ව 

තිබුණස  2222  අශගෝස්තු 27 බ්රාසප්තින්සා සා 28  සිකුරාසා රැස්වීම් 

පැවැත්ශවය කාල ශේලාව පූ  භා  9 32 සිට අ භා  6 32 සක්වා විය යුතු ය  අ භා  

6 32 ට කථායායකතුටා ප්ර ්යය ශයොවිටසා පාර්ලිශම්න්තුව කේ තැබිය යුතු 

ය " 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ගු  ලක්ෂ්ටන් කිරිඇේල  ටාතා] 
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III 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගු කථායායකතුටනි  ටා පාත සඳාන් ශයෝජයාව දිරරිපත් 

කරයවා: 
 

"අස ිරය විසිර යෑශම්දී ශටට පාර්ලිශම්න්තුව 2222 අශගෝස්තු 27 

බ්රාස්පතින්සා පූ භා  9 32  වය ශතක් කේ තැබිය  යුතු ය " 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජයා පිළිබඳ සැනුම්දීට සා ිරයට නියමිත වැඩ කටයුතු  

ගු නිපුණ රණවක ටැතිතුටා  

 
 

ආණ්ඩුගේ ප්රතිපපේතිප ප්රකාශ්ය 
அரசாங்கத்தின்  தகாள்ககப் பிரகடனம் 

STATEMENT OF GOVERNMENT POLICY 
 

[පූ භා 9 91] 

 

 ුණ නිපුණ ආර්. රණවක ෙහතා 
(மாண்புமிகு நிபுண ஆர். ரணவக) 

(The Hon. Nipuna R Ranawaka) 
ගු කථායායකතුටනි, ටට පාත සඳාන් ශයෝජයාව දිරරිපත් 

කරයවා: 

 "ශ්රී ලාංකා ප්රජාතාන්්රික සටාජවාදී ජයරජශේ ආේඩුරට වයවස්ථාශේ 32

(4) සා 33(2)(අ) වයවස්ථා ප්රකාරව අතිගු ජයාධිපතිතුටා විසින් 2222 

අශගෝස්තු 22 ිරය දිරරිපත් කරය ලස ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය විවාස කළ 

යුතු යැයි ශටට පාර්ලිශම්න්තු ව ශයෝජයා සම්ටත කරයි " 

ගු කථායායකතුටනි  2222 ජයතා ජයග්රාණය වයාහි ශම් 

රශට් ශකෝටි ශසකකට අධික වූ ප්රගතිය ලි ජයතාව පසුගිය අවුුදු 

පා තිස්ශසේ නිාඬව සරාශගය සිටි දුක් සුසුම් සා ශ්ධ ශප්රේමී හ ාැම්ම් 

අතරින් පැය යැගුණු ඓතිාාසික ජයග්රාණයක්  මය මුු  ශලොවට 

ටවිත කළ  සටානුපාතික ටැතිවරණයකින් ලැබිය ාැකි යැයි කිසි 

ිර යක අශප්ක්ෂා ශයොකළ  තුශයන් ශසකක බලයක් සහිත 

ජයග්රාණයක්  ගු කථායායකතුටනි  ජයග්රාණශයන් බිහි වුණු 

2222 ජයතා ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය අතිගු ජයාධිපතිතුටා 

ශම් ගු සභාවට දිරරිපත් කළා  මය විවාස ශකොට අනුටත කළ යුතු 

බව ප්රථට ශයෝජයාව ශලස ශගය මමින්  ටාශේ ටාංගල කථාව 

ශටට පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සිදු කිීමටට ලැබීට පිළිබඳ ටා සතුු  වය 

අතර  ටාතර ිරස්්රික්කශේ ජයතාව ශවනුශවන් ඔබතුටාට සුබ 

පැතීට සඳාාත් ශටට අවස්ථාව ටා උපශයෝගි කර ගන්යවා  ගු 

කථායායකතුටනි  

ටට ශම් අවස්ථාව හිමි වුශේ අප ටාතර ිරස්්රික්කශේ ජයතාව 

2222 පාර්ලිශම්න්තු ටැතිවරණශේ දී ටන්ත්රීවරයකු ශලස ටා 

ශතෝරා පත් කර ගැනීටත් සටඟයි  ඒ සඳාා කැප වූ ටාතර 

ිරස්්රික්කශේ සියලු ජයතාව ටට ාසවතින්ට සිහිපත් කරයවා  අස 

ශම් රශට් ප්රධාය පුරවැසියන් තිශසයාට ටාතර ිරස්්රික්කශේ 

ජන්ටලාභය ලස අය බව ටා සිහිපත් කරන්ශන් දටාත් 

ආඩම්බරයකිනි  ශම් ඓතිාාසික ශටශාොශත් දී ටට සිහිපත් 

වන්ශන්  මී හට අඩසිය වසකට ශපර සටගි ශපරමුණු රජශේ 

රාජාසය කථාවට ස්තුති ශයෝජයාව දිරරිපත් කළ 1972 ලාංකා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ළා බාලට ටන්ත්රීවරයා වූ යවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අග්රාටාතය ගු ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටායි  

ාරියටට ඊට අඩසිය වසකට පසු මතුටා දිරරිශේට ටට ඒ භාගයය 

ලැබීට දටාත් ශගෞරවරයක් ශලස ටා සලකයවා  

ගු කථායායකතුටනි  මසා ශ්රීටත් මස් ඩලිලිේ ආර් .  

බේඩාරයායක ටැතිතුටා සටඟ මක්ව . ඒ  රාජපක්ෂ ටැතිතුටා ශ්රී 

ලාංකා නිසාස් පක්ෂය පිහිු වා පාංච ටාා බලශේගය මක මිටකට 

ශගය මමින් 1996 ටාජය මක්සත් ශපරමුණු ආේඩුව පිහිශටේවා  

2219 වර්ෂශේ දී අප ආේඩුව පරාජය වීටත් සටඟ ඒ පරාජශේ 

වගකීට භාරශගය විසිීම ශගොස් සිටි  ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටාට 

සාාය දුන් ප්රගතිය ලි කේඩායම් සියේල ඒකරාශි ශකොට 

සටානුපාතික ඡන්ස රටය යටශත් ගත ාැකි දාළට ජයග්රාණය 

ලබා ගැනීට සඳාා යායකත්වය ලබා දුන් -ශම් ගු සභාශේ 

ශයොසිටියත්- බැසිේ රාජපක්ෂ ටැතිතුටා දටාත් ශගෞරවශයන් අපි 

සිහිපත් කරයවා  ආරම්භශේ සිට මතුටා සටඟ මක්ව මට භාරදූර 

කාර්යය සිදු කිීමටට සාාය වීටට ාැකි වීට ගැයත්  නිවැරිර 

ශ්ධ පාලයයක් කිීමට පිළිබඳ අවශබෝධයක් ලබා ගැනීට සඳාා ටට 

ඒ අවස්ථාව ලැබීට ගැයත් ටට නිාතටානීව සතුු  වයවා   

ගු කථායායකතුටනි  අපට රටක් ශලස තවත් 

අභිශයෝගයකට මුහුණ දීටට සිදුව තිශබයවා  ඒ  ශකොශරෝයා 

වසාංගත තත්ත්වයයි  ටට ශම් ශටොශාොශත් දී අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාටත්  ගු අග්රාටාතයතුටාටත්  ඒ වාශේට මකී 

වසාංගත තත්ත්වයට මුහුණ දීට සඳාා ස්ථාපයය කරය ලස 

ජයාධිපති කාර්ය සාධක බළකාශේ සභාපතිතුටා ඇතුු  මට 

නිලධාරින්ටත්  ශසෞඛය සා ආරක්ෂක අාං  ඇතුු  සියලු රාජය 

නිලධාරින්ටත්  ශ්ධ පාලය අධිකාරිශේ සියලු 

ශ්ධ පාලයායන්ටත්  විවිධ අපාසුතා ටැස විවිධ කැප කිීමම් කළ 

ශම් රශට් සියලු ටා ජයතාවටත් ස්තුතිවන්ත වයවා  මශසේට 

ශසෞඛය ආරක්ෂක විධිවිධාය අනුගටයය කරමින් ප්රජාතන්ත්රවාසය 

උශසසා ටා ටැතිවරණය පැවැත්වීට සඳාා කටයුතු කළ ටැතිවරණ 

ශකොමිෂන් සභාවට සා මයට සාාය දුන් සියලු රාජය නිලධාරින්ට 

ටට ශම් ශටොශාොශත් ස්තුතිය පළ කර සිටියවා  

ගු කථායායකතුටනි  ශකොවිඩ් 19 වසාංගතය යම් අනාු 

වලාශවන් අපට රිදී ශර්ඛාවක්ස ටතුව තිශබයවා  ශ්ධය ය 

නිෂ්පාසයය ටත වැඩි ව ශයන් යැශපය ආර්ථිකයකට සා 

ජීවිතයකට ශයොමු වීටට ශටය කිරට අවස්ථාවක් විධියට අපට 

පාවිච්තව කරන්ය පුු වන්  1977 විවෘත ආර්ථිකය ාරාා වියා  වූ 

ශ්ධය ය ආර්ථිකයට යැවත ශයොමු වීට සඳාා ශටය කිරට 

අවස්ථාවක් විධියට අපට පාවිච්තව කරන්ය පුු වන්  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා ශටට ගු සභාශේ පැවසූ ආකාරයටට ලාංකාශේ 

වැශවය ශභෝග ආයයයය සීටාශකොට කෘෂි කර්ටාන්තය යඟා 

සිු වීටටත් සා ශත්  ශපොේ  රබර් සා කුුනා වැනි අපයයය ශභෝග 

වගාවලට අගය මකතු කිීමටත්  ඖෂධ නිෂ්පාසයය රට තුළ සිදු 

කිීමට වැනි ශ්ධ ටඟින් ශ්ධය ය නිෂ්පාසය ආර්ථිකය වර්ධයය 

කිීමටටත් ාැකි වනු ඇතැයි වි ්වාස කරයවා   

ගු කථායායකතුටනි  ටා නිශයෝජයය කරය ටාතර 

ිරස්්රික්කශයන් පත් වුණු ටන්ත්රීවුන් ාත් ශසයාශගන් 

ටන්ත්රීවුන් ාය ශසශයකුට ආේඩු පක්ෂය නිශයෝජයය කරයවා  

මයින් ඔප්පු වන්ශන්  "ශසෞභාගයශේ සැක්ට" ප්රතිපත්ති ප්රකා ය 

ටාශේ ිරස්්රික්කශේ ජයතාව දාළින්ට අනුටත කර ඇති බවයි  

ටාතර ිරස්්රික්කශේ ප්රධායට ආසායම් ටාර්ගයක් වූ සාංචාරක 

කර්ටාන්තය ශලෝකය මුහුණ දී ඇති ශම් වසාංගත තත්ත්වය නිසා 

අඩ පණ වී ශගොස් තිශබයවා  ශකොවිඩ් වසාංගත තත්ත්වය 

ශලෝකශයන් පාව ගිය පසු මළශෙය සාංචාරක වාරශේ දී 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සාංචාරකයන් ශගන්වා ගැනීට සඳාා වැඩ කටයුතු අපි සැන් සකස ්

කළ යුතුයි  විශ ේෂශයන්ට ශකොශරෝයා වසාංගතය පාලයය කිීමශම් 

දී රටක් ශලස අපි සැක්වූ ඒ ජයග්රාණය ජාතයන්තර ප්රජාවශේ 

අවධායයට ලක්වීට නිසා අපට සාංචාරකයන් වැඩි ව ශයන් 

ලාංකාවට ශගන්වා ගැනීටට ාැකි වනු ඇතැයි වි ්වාස කරයවා  

මිරිස්ශසේ ශඩොේෆින් ටසුන් සා තේටසුන්  ශපොේශාේශන් 

කැස්බෑවන්  නිේවලා ග ශේ ශයෝධ කිඹුලන්  කිරල කැශේ 

කුුේලන්  ටා උපන් පුාංතව නුවරමළිය බනා ශසනියාශේ ශත් වගාව  

සිාංාරාජ වයාන්තරය ාා බැනාණු ඒ පරිසර ප්ධධතිය සා 

හිරිකැටිශේ සිට මිිරගට සක්වා ඇති අලාංකාර මුහුදු තීරයත් අශප් 

සාංචාරක ප්රවර්ධය වැඩසටාය තුළ  අශප් රටට ඇති ආකර්ෂණය 

වැඩි ිරයුණු කර ගැනීටට ශයොසා ගන්ය පුු වන්   

ගු කථායායකතුටනි  ාම්බන්ශතොට ිරස්්රික්කශේ 

ජයතාවශේ ජල ප්ර ්යයටත්  දිරරිශේදී මහි සිදු වය ශයෝධ 

සාංවර්ධයය නිසා ඇති වය ජල දේලුටත් ලබා ිරය ාැකි වන්ශන් 

ගිාං සා නිේවලා ගාංගා ටඟිනුයි  ශම් ගාංගා ාම්බන්ශතොටට ාරවා 

යැවීශම් ටාා වයාපෘතිය සැයටටත් වසර ගණයාවකින් ප්රටාස වී 

තිශබයවා  මට වයාපෘතිය වාාට ආරම්භ කළ යුතුයි  නිේවලා ාා 

ගිාං ගාංගාවලින් සිදුවය ගාංවතුර අයතුශරන් ටාතර ිරස්්රික්කශේ 

ජයතාව  ශලිරා ගැනීටටත් ශටවැනි වාරි ශයෝජයා රට 

අනිවාර්යශයන්ට ආරම්භ කළ යුතුයි  ටාතර ිරස්්රික්කශේ පුරන්වී 

ඇති කුඹුු අස්වැ්ධදීටටත් මට ිරස්්රික්කශේ ජයතාව ශේ පානීය 

ජල ගැටලුවටස විසනාටක් දීටට ශටට වයාපෘතිය ටඟින් ාැකි වනු 

ඇතැයි ටා වි ්වාස කරයවා   

ගු කථායායකතුටනි  ටා ජීවත් වය ශසනියාය ප්රශ්ධ ය 

ශක්න්ද්රශකොට ශගය ජීවත් වය වතුකර ජයතාව ශපශළය ජීවය 

ගැටලු පිළිබඳව ටා විශ ේෂශයන් ටතක් කරන්ය ඕයෑ  අපි 

ජයාධිපතිවරණශේදී දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේත් සඳාන් 

කළ ආකාරයට  ඔවුන් අපට ඡන්ස වටියාකටකට මාා ගිය 

සශාෝසර බැඳීටක් තිශබය පිරිසක්  ඔවුන් ාැටශසයාටට  සතුටින් 

ජීවත් විය ාැකි පරිසරයක් නිර්ටාණය කිීමට පිළිබඳව ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ශේ සඳාන් කිීමට ගැය ටට ස්තුතිවන්ත ශවයවා   

අශප් රශට් සටස්ත ජයගායශයන් ාතශරන් මකක් 

නිශයෝජයය කරන්ශන් තුණයන්  රට ශගොඩ යඟය තිරසාර 

සාංවර්ධය ක්රියාවලියට තුණයන්ස ාවුේ කර ගැනීට අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාශේ සා ගු අගටැතිතුටාශේ අභිප්රායයි  ජව 

සම්පන්ය තුණ පරපුර නිශයෝජයය කරය වැඩි පිරිසක් අස ශම් 

උත්තීමතර පාර්ලිශම්න්තුවට පත්ව තිශබයවා  අප රජශේ ක්රීඩා ාා 

ශයෞවය කටයුතු අටාතයවරයා ජාතික රගර් කේඩායශම් 

යායකත්වය සැරූ පු්ධගලයකු වීට පිළිබඳව තුණයන් ාැටියට අප 

තුළ දටාත් ආඩම්බරයක් තිශබයවා  

අස ටට දිරරිශයන් අසුන්ශගය සිටිය ගු අග්රාටාතයතුටා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේිර කළ සිය ටාංගල කථාශේදී පවසා ඇති 

කාරණයක් ටතක් කරන්ය ටා කැටැතියි  මතුටා මහිදී අශප් ශ්ධය ය 

කර්ටාන්ත ගැය සඳාන් කර තිශබයවා  අම්ේටඩුව ගට  ශක්න්ද්ර 

කරශගය පවතිය ශ්රී ලාංකාශේ ප්රකට  අතිවිසිතුු  තවරාගත ලාක්ෂා 

කර්ටාන්තය වාශේට පිත්තල කර්ටාන්තය සා වළාං කර්ටාන්තය 

යයාදී ශ්ධය ය කර්ටාන්ත වැඩි ිරයුණු කිීමටට කටයුතු කිීමට 

පිළිබඳව ටශේ සතුට පළකර සිටියවා  අශප් ගු අග්රාටාතයතුටා 

ශ්ධය ය කර්ටාන්තවල වැසගත්කට සන්යා නිසායි ඒ කාලශේදීත් -

1992දීත් -  මට කර්ටාන්ත ගැය ප්රකා  කශළේ  අසත් අශප් රජය ඒ 

සඳාා විසයාත්ටක ශලස ආයතය ශවන් කර  අටාතයාාං  පවා ඇති 

කර තිශබයවා   

ගු කථායායකතුටනි  ආර්ථික කාරණා වාශේට අප 

විශ ේෂශයන් අවධායය ශයොමු කළ යුතු තවත් කාරණයක් 

තිශබයවා  ඒ පාසේ සුවන් අතර පවා වසාංගතයක් බවට පත් වී 

ඇති ටත් උවදුරයි  ශම් ටත් උවදුරින් අශප් තුණ පරපුර ගලවා 

ගැනීශම් ශටශායුටට පක්ෂ  විපක්ෂ ශේසයකින් ශතොරව ශම් 

සභාශේ සියලු ටන්ත්රීවුන් සාශයෝගය ලබා ශසනු ඇතැයි ටා 

වි ්වාස කරයවා  ඒ වාශේට  "මක රටක් - මක නීතියක්" යය 

අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ සාංකේපයත් අප දාළින්ට අගය කළ 

යුතුයි    

ගු කථායායකතුටනි   සායව වතාවක් සාංශ ෝධයය වූ  රටට 

ශයොගැළශපය ශටට ආේඩුරට වයවස්ථාව පිළිබඳවත් ශම් 

ශටොශාොශත්දී ටා විශ ේෂශයන්ට ටතක් කරයවා  ශම් රට 

පෙගාලක් බවට පත් කළ සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය වාාට අශාෝසි ශකොට  ාැකි දක්ටනින් යව 

ආේඩුරට වයවස්ථාවක් සකස් කිීමටට අතිගු ජයාධිපතිතුටා 

ශගය යය ක්රියාවලිය පිළිබඳවත් අශප් සතුට ප්රකා  කර සිටියවා   

ගු කථායායකතුටනි  ශම් ගු සභාවට ආධුනිකයකු වය 

ටට  ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය විවාස ශකොට අනුටත කළ යුතු 

බවට වය ප්රථට ශයෝජයාව දිරරිපත් කිීමටට අවස්ථාව ලබාදීට 

සම්බන්ධශයන්  ගු අග්රාටාතයතුටාටත්  ගු කථායායකතුටාටත්  

ආේඩු පක්ෂශේ ගු ටන්ත්රීවුන් සියලුශසයාටත් ටශේ ස්තුතිය 

පිරියටයවා   

ගු කථායායකතුටනි  අවසාය ව ශයන්  අශප් බුදුරජාණන් 

වාන්ශසේ ශ්ධ යා කළ බුදු වසයක් පවසා ටශේ කථාව අවසන් 

කරන්යම්  උන් වාන්ශසේ ශ්ධ යා කර තිශබයවා  "උට්ඨායවශතෝ 

සතිටශතෝ" කියා  මහි අසාස  "උත්සාාශයන් ාා  ටයා සිහිශයන් 

යුක්ත වීට" යන්යයි  ජයතාව දේලා සිටිය නූතය ශ්රී ලාංකාව බිහි 

කිීමටට උත්සාාවන්තව  ටයා සිහිශයන් යුතුව අපි කටයුතු කරමු  

සියලුශසයාටට ස්තුතියි  
 
ප්රශ්්නය සභාිමුඛ  කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
 

[පූ භා 12 22]  

 

 ුණ ගශ්හාන් ගසේෙසිිංහ ෙහතා ිසෙෘද්ධි   ෘහ ආර්ථික  

ක්ෂුද්ර මූලය  ස්වයිං රැකියා  වයාපාර සිංවර්ධාන හා  න 

උපගයෝජන  රාජය සම්පේ සිංවර්ධාන රාජය අොතයතුො) 
 (மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க - சமுர்த்தி, வதிவிடப் 

தபாருளாதார, நுண் நிதிய, சுயததாைில், வியாபார அபிவிருத்தி 

மற்றும் கீழுகைப்புப் பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Samurdhi, 
Household Economy, Micro Finance, Self-employment, 
Business Development and Underutilized State Resources 
Development)   
ගු කථායායකතුටනි  අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඊශේ ිරයශේ  

යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ටාංගල සැසිවාරය විවෘත කරමින් 

දිරරිපත් කළ ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය සම්බන්ධව ගු නිපුණ 

රණවක ටන්ත්රීතුටා විසින් දිරරිපත් කළ ශයෝජයාව  ටා ස්ථිර 

කරයවා  විශ ේෂශයන්ට  2219 ශයොවැම්බර් 16වය සා  අතිගු 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටාට ලබා දුන් ජය වරට ඒ 

ආකාරශයන්ට ක්රියාත්ටක කරන්යට අව ය ප්රතිපත්තිය  මතුටාට 

ටාස 8කට පසුව පූර්ණ බලය ලැබුණු පාර්ලිශම්න්තුව තුළ  රජය 

තුළ මතුටා ඊශේ දිරරිපත් කළා  ගු කථායායකතුටනි  අශප් රශට් 

ජයතාවශේ ගැටලුවලට සියලු විසනාම් ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළ 

අඩාංගු ශවලා තිශබයවා කියා ටා හිතයවා   

71 72 

[ගු   නිපුණ ආර්  රණවක ටාතා] 
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විපක්ෂ යායකතුටා අස උශ්ධ ශම් ගු සභාශේිර උපාධිධාරින් 

සම්බන්ධශයන් කථා කළා  මී හට ශපර  මතුටන්ලා ආේඩුව කළ 

යුගශේ  ගු සජිත් ශප්රේටසාස ටැතිතුටා ඇටතිවරයකු ාැටියට 

කටයුතු කළ යුගශේ උගත්කට අනුව රැකියා ලබා දුන් ආකාරයත් 

අපි සැක්කා ශන්  ගු කථායායකතුටනි  ඒ කාලශේ රැකියා ලබා 

දුන්ශන්  පු්ධගලයා "උස යම් සිකියුරිටි  මිටි යම් කම්කු" කියය 

පසයට ටත  ගු කථායායකතුටනි  ඒ විතරක් ශයොශවයි  ඒ 

යුගශේ රැකියා ලබා දීශම්දී විශ ේෂශයන්ට උපාධිධාරින්ශේ 

සුදුසුකට බවට පත් වුශේ තටන් ලබාගත් උපාධිය ශයොශවයි  

සජිත් ශප්රේටසාස ටැතිතුටා ශවනුශවන් පක්ෂ කාර්යාල සැම්ටා යම්  

මතුටාශේ ටැතිවරණ කටයුතු සඳාා කැන්වසින් ගියා යම්  අන්ය 

ඒවා තටයි පසුගිය ආේඩුව උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීශම්දී 

සුදුසුකම් ශලස සැලකුශේ  මට අසාධාරණ ප්රතිපත්තිය 

සම්පූර්ණශයන්ට ශවයස් කරලා  අස අතිගු ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ  

ජයාධිපතිතුටාත්  ගු ටහින්ස රාජපක්ෂ අගටැතිතුටාත් 

උපාධිධාරින්ශේ ඒ උගත්කටට සාධාරණය දු  කර තිශබයවා  

[බාධා කිීමම්] ගු කථායායකතුටනි  ශම්වා කිය්ධදී තවත් 

කේඩායටකට රිශසයවා ඇති  ශටොකස  මතුටන්ලා රැකියා දුන් 

ආකාරය ගැය තටයි අපි ශම් කථා කරන්ශන්  ඒ කාලශේ ටා 

පාශර්දී උපාධිධාරින්ට ගාපු ාැටි අපි සැක්කා ශන්    

 

 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුටාශේ ීමති ප්ර ්යය ශටොකක්ස  ගු ටන්ත්රීතුටනි  

 

 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගු කථායායකතුටනි  ජාතික තුණ ශසේවා සභාශේ රැකියා 

ලබා ගන්ය  අධයක්ෂ තයතුු ලබා ගන්ය අව ය සුදුසුකම් 

ශටොයවාස  
 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක point of Order මකක් ශයොශවයි ගු ටන්ත්රීතුටනි  ගු 

ශ ාාන් ශසේටසිාංා රාජය අටාතයතුටනි  ඔබතුටාශේ කථාව 

කරශගය යන්ය   
 

 ුණ ගශ්හාන්  ගසේෙසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

අපි ශම්වා කියය ශකොට මතුටන්ලාට අාශගය දන්ය 

ශබොශාොට අටාු ඇති  රැකියා ශසයශකොට "උස යම් සිකියුරිටි  

මිටි යම් කම්කු" කිය්ධදී අත උස්සපු කට්ටිය තටයි ශම් දන්ශන්  

[බාධා කිීමම්] උපාධිධාරින් පාරට ඇවිේලා තටන්ට හිමි රැකියාව 

දේල්ධදී ඔවුන්ට ගාපු  හියා වුණු කට්ටිය තටයි අස විපක්ෂයට 

ශවලා දන්ශන්  අස ශම් රශට් ජයතාවට සාධාරණය දු  ශව්ධදී 

මතුටන්ලාට බලාශගය දන්ය ශබොශාොට අටාුයි  ශම් රශට් 

ජයතාව ශම් ආේඩුවට ජයවරටක් දීලා තිශබයවා  ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටා පැාැිරලිවට කිේශේ ශටොකක්ස  

 

 ුණ චමින්ද වි ගේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටනි  ශටොකක්ස ඔබතුටාශේ point of Order මක  

 

 ුණ චමින්ද වි ගේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු කථායායකතුටනි  ඇත්තටට අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ස්ථාවර නිශයෝගවලට අනුව තටයි ඔබතුටාශගන් ප්ර ්ය විටසුශේ  

ටට අස උශ්ධත්  ස්ථාවර නිශයෝග 86 යටශත් ඔබතුටාශගන් - 

[බාධා කිීමම්]    
 

 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහතා ිග්රාමීය ය ොර්  හා අව ගශ්ේෂ 

යටිතල පහසුකම් රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் 

ஏகனய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

 
නැඟී සිටිග ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

 ුණ චමින්ද වි ගේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු රාජය ඇටතිතුටනි  ඔබතුටා කථායායකතුටාස  

වාඩිශවන්යශකෝ  ඔබතුටා කථායායකතුටා ශයොශවයි ශන්   

ගු කථායායකතුටනි   ස්ථාවර නිශයෝග 86 සා 91 අනුව 

තටයි ටට ඔබතුටාශගන් විටසීටක් කශළේ  ඒ අනුව ඔබතුටාශේ 

අවසරය ඇතිව ටට විටසීටක් කරන්ය පුු වන්  ගු රාජය 

ඇටතිතුටා  ඔබතුටා පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 86 ාා 91 

කියවන්ය   

ගු කථායායකතුටනි  ගු විපක්ෂ යායකතුටා අාපු 

ප්ර ්යයට ගු ිරශන්ෂ් ගුණවර්ධය අටාතයතුටා පිළිතුු ශසමින් 

කිේශේ  මට කටයුත්ත ටැතිවරණ ශකොටසාරිස්තුටා විසින් 

යැවැත්තුවා කියායි  මශාට යම්  ටැතිවරණ ශකොටසාරිස්තුටා මට 

කටයුත්ත තාවකාලිකව අත්හිශටේශේ ටැතිවරණ කාල සීටාව 

අවසන් වය ශතක් පටණයි  මශාටයම්  ටැතිවරණ කාලශයන් 

පස්ශසේ ඒ අයට රැකියා ලැශබන්ය ඕයෑ  ගු කථායායකතුටනි  

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order.  - [Interruption.] Order 
please! 

 

 ුණ ගශ්හාන්  ගසේෙසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

That is not a point of Order.  

ගු කථායායකතුටනි  අප ශම් ප්රතිපත්තියට අනුව පක්ෂ 

ශේසයකින් ශතොරව  උගත්කටට සරිලය රැකියාවක් ලබා ශසන්ය 

කටයුතු කර තිශබයවා  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටා  

මතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළින් ශපොශරොන්දු වුණා  

උපාධිධාරින් 92 222ක් රාජය ශසේවයට බඳවා ගන්යවා කියලා   

පත්වීම් ලිපි යවලා  ඊට පස්ශසේ පත්වීම් ලබා ශසන්ය සූසායම් 

ශව්ධදී යම් යම් ප්ර ්ය ඇති වුණු බව අපි සැක්කා ශන්  ාැබැයි  අස 

73 74 



පාර්ලිශම්න්තුව 

වය විට අශප් රජය උපාධිධාරින් 61 222කට රැකියා ලබා ශසන්ය 

අව ය වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්ටක කර තිශබය බව අපි දතාට 

වගකීශටන් කියයවා   

ඒ විතරක් ශයොශවයි  ඊළඟ ටාස ශසක ශවයශකොට අශපොස 

සාටායය ශපළ විභාගය අසටත් අශප්ට තුණ සශාෝසර 

සශාෝසරියන් ලක්ෂයක පිරිසක් රාජය ශසේවයට මකතු ශවයවා  

මතශකොට  161 222ක පිරිසකට රාජය ශසේවයට වරම් විවර කළ 

ආේඩුව බවට අශප් ආේඩුව දතිාාසගත වය බව ටට ටතක් 

කරන්ය ඕයෑ   අශප් රශට් සැශවය ප්ර ්යවලට විසනාම් ලබා ශසන්ය 

පුු වන් මකට ආේඩුව තටයි  ශ්රී ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුණ ප්රමුඛ 

අශප් සන්ධායය ශටශායවය ශම් ආේඩුව  

ගු කථායායකතුටනි  ශම් රශට් ජයතාවට පිරිසිදු පානීය 

ජලය ලබා දීශම් අව යතාව තිශබයවා  ටා නිශයෝජයය කරන්ශන් 

අනුරාධපුරය ිරස්්රික්කය  ගු ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටා 

ජයාධිපතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කර්ධදී 2218 අවුු්ධස 

ශවයශකොට  අනුරාධපුර ිරස්්රික්කශේ ජයතාවශේ පානීය ජල 

අව යතාව ආවරණය කරන්ය සූසායම් කරලායි තිබුශේ  පැවැති 

යා පාලය ආේඩුව ඒ සැලසුම් සියේල ශවයස් කළා   ඒ ශවයස් 

කිීමශම් ප්රතිලලය නිසා තටයි බීටට පිරිසිදු ජලය ලබා ශසන්යත්  

වගාවට අව ය ජලය ලබා ශසන්යත් අශප්ට ආේඩුවට අස 

යැවතත් සිදුශවලා තිශබන්ශන්  අපි ශම් රශට් ආර්ථිකය 

ශගොඩයැාංවීටත් මක්කට මට අභිශයෝගය ජයගන්යත් අව ය වැඩ 

කටයුතු  කරයවා  

ගු කථායායකතුටනි  යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ටාංගල 

සැසිවාරය ආරම්භ කරමින් අශප් අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් 

කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළින් අස ශම් රශට් ජයතාව යැවත 

යැවතත් ආේඩුවකින් දේලය ශ්ධවේ සියේලටට පිළිතුු ලබා 

දීලා තිශබයවා  මයින් මක කාරණයක් තටයි  ශම් රශට් දඩම් 

අයිතිය සම්බන්ධශයන් ඒ ජයතාවට ස්ථිර ඔප්පු ලබා දීට  

අශයක් කාරණය තටයි  අලි-මිනිස් ගැු ට  අස වය විට අලි-

මිනිස් ගැු  ට මුු  ලාංකාවට ශවළාශගය තිශබයවා  ශම්ක බරපතළ 

ප්ර ්යයක්  මහි තිශබය මක කාරණයක් තටයි  ජයතාවශේ ජීවිත 

ආරක්ෂා කර ගැනීට  අශයක් කාරණය තටයි  දතාට අසීුශවන් 

වගා කටයුතු කරලා ජීවත් වය ජයතාවට තටන්ශේ වගාව අහිමි 

වීට  ඒ ශ්ධවේවලට විතරක් ශයොශවයි  රැකියා ගැටලුවටත් අප 

විසනාම් ලබා ශසයවා   

මී හට කලින් කථා කළ ගු ටන්ත්රීතුටා ටතක් කළා වාශේ  අශප් 

ාැට යගරයක්ට  ගටක්ට ටත් ද්රවය ජාවාරම්කුවන් විසින් 

ශවළාශගයයි දන්ශන්  ටත් ද්රවය ජාවාරම්කුවන්ට පසුගිය 

ආේඩුශේ ආශිර්වාසය ලැබුණා  අපි ිරගින් ිරගටට කිේවා  පසුගිය 

යා පාලය ආේඩුව පවත්වාශගය ගිශේ ටත් ද්රවය 

ජාවාරම්කුවන් සා පාතාල යායකයන් සටඟ බව  අපි මසා 

විපක්ෂශේ දඳ ශගය ිරගින් ිරගටට ශම් ප්ර ්යය ටතු කළා  ඔවුන්ට 

විු්ධධව නීතිය ක්රියාත්ටක කරන්ය යා පාලය ආේඩුවට 

පුු වන්කටක් ලැබුශේ යැාැ  [බාධා කිීමම්] ශම් රශට් ජයතාව 

බලාශපොශරොත්තු වය  ටත් ද්රවය සා පාතාලය අශප් රටින් දවත් 

කිීමශම් -මුලිනුපුටා සැමී හශම්- කාර්යය  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටා  ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටා කියය යායකයන් යටශත් 

සිදු වය බව අප දතාට වගකීශටන් කියන්ය ඕයෑ   

ගු කථායායකතුටනි  ශම් රශට් බිහි වුණු  ජයතාවට වඩාට 

සාංශේදී වුණ ආේඩුව තටයි ජයතාව විසින් පත් කරලා 

තිශබන්ශන්  ජයතාව ජයාධිපතිවරයා ශකශරහි තබපු වි ්වාසය  

අගටැතිතුටා ශකශරහි තබපු වි ්වාසය ශකොශතක්ස කිේශවොත් 

සටානුපාතික නිශයෝජයයක් යටශත් මක ශ්ධ පාලය 

කේඩායටකට ලබා ශසන්ය පුු වන් අති බහුතරය ලබා ශසන්ය 

ජයතාව කටයුතු කරලා තිශබයවා  අපි සෑට ිරස්්රික්කයකින්ට 

විශිෂ්ට අන්සමින් ජයග්රාණය කළා  ගු කථායායකතුටනි  ටට 

ශම් අවස්ථාව උපශයෝගි කරගන්යවා  අනුරාධපුර ිරස්්රික්කශේ 

ජයතාවටත් ටශේ ප්රණාටය පුස කරන්ය  අශප් ිරස්්රික්කශයන් 

ශත්ීම පත්ශවය ටන්ත්රීවුන් යව ශසයාශගන්  ටන්ත්රීවුන් 

ාත්ශසශයක්ට ශ්රී ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුණ නිශයෝජයය කරමින් 

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ටැතිතුටා ශවනුශවන් පත් කරලා ශසන්ය 

අනුරාධපුර ිරස්්රික්කශේ ජයතාව කටයුතු කළා  ඒ ශවනුශවන් 

ඔවුන්ට අශප් ස්තුතිය ාා ශගෞරවය පුස කරයවා වාශේට  ටා 

තුන්වැනි වතාවටත් ඔවුන්ශේ  නිශයෝජිතයා ාැටියට 

පාර්ලිශම්න්තුවට පත් කරන්ය ඒ වරට ලබා දීට ගැය ටා යැවත 

යැවතත් අනුරාධපුර ිරස්්රික්කශේ ජයතාවට ටශේ ප්රණාටය පුස 

කරයවා  අශප් රශට් ස්වර්ණටය යුගය බවට ශම් අවුුදු පාක 

කාලය පරිවර්තයය කරන්ය ජයාධිපතිතුටාත්  අගටැතිතුටා ප්රමුඛ 

ඇටති ටේඩලය වාශේට අශප් රජය නිශයෝජයය කරය සියලු  

ටන්ත්රීවුන් කැප ශවලා කටයුතු කරයවාය කියය කාරණාවත් 

ප්රකා  කරයවා  ඊළඟ අවුුදු පාක කාලය තුළ දීප්තිටත් 

අයාගතයක් ශවනුශවන්  බලාශපොශරොත්තු සහිත අයාගතයක් 

ශවනුශවන් අශප් රට ශටශායවීශම් වග කීට අපි නිසි ආකාරශයන් 

දු  කරන්ය බලාශපොශරොත්තු ශවයවා   

ගු කථායායකතුටනි  යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ 

කථායායකවරයා ාැටියට ඔබතුටා පත් වීට ගැය ටශේ සුබ පැතුම්  

රජරට ජයතාවශේ සුබ පැතුම් මක් කරමින්  ශම් සැවැන්ත 

ජයග්රාණය ශවනුශවන් ලබා දීපු යායකත්වයට අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාටත්  ගු අගටැතිතුටාටත් අශප් ශගෞරවය සා 

ස්තුතිය පුස කරයවා  ඒ වාශේට  ජයතාව වි ්වාසය කඩ ශයොකර 

කටයුතු කිීමට සම්බන්ධශයන් -ඒ තබපු වි ්වාසයට- ස්තුතිය සා 

ශගෞරවය පුස කරමින් ටා නිාඬ ශවයවා  ශබොශාොට ස්තුතියි  

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ලක්ෂ්ටන් කිරිඇේල ටාතා  

 

[පූ භා 12 29] 

 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු කථායායකතුටනි  පාර්ලිශම්න්තුශේ උත්තීමතර 

කථායායක ධුරයට පත්වීට ගැය ටට ප්රථටශයන්ට ඔබතුටාට ටශේ 

ශපෞ්ධගලික ශුභාශිාංසයය පිරියටයවා  

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශාොට ස්තුතියි  

 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ටට කාලයක් ඔබතුටා මක්ක රැසව්ීම්වලට ගියා  ඔබතුටාටත් 

ටතක ඇති  ඒ  පළාත් සභා ටැතිවරණයකදී  ඒ සියේල සිහිපත් 

කරමින් ටා විශ ේෂශයන්ට කථා කරන්ය බලාශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන්  සායවවය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය ගැයයි  

2219 වර්ෂශේ යාපාලය ආේඩුවට ජයවරටක් ලැබුණා  විධායක 
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[ගු   ශ ාාන්  ශසේටසිාංා ටාතා] 
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ජයාධිපති රටය අශාෝසි කරන්ය  අශප් ජයග්රාණශයන් පස්ශසේ 

අපි නීති උපශසස් පතයශකොට අපට සැන්වූවා  විධායක ජයාධිපති 

රටය අශාෝසි කරන්ය ජයටත විචාරණයකට යන්ය ඕයෑ කියලා  

ජයාධිපතිවරණයක් ාා ටාා ටැතිවරණයක් පවත්වලා අලුතින් පත් 

වුණු ආේඩුවකට ජයටත විචාරණයකට යය මක ප්ර ්යයක් වුණා  

මසා අපි තීරණය කළා   විධායක ජයාධිපති ධුරය අශාෝසි ශයොකර 

විධායක ජයාධිපතිතුටාශේ බලතල අඩු කරය ටාවතකට අපි යමු 

කියලා  ඒ අනුව තටයි අපි සායවවය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය ශගයාශේ  ඇත්ත ව ශයන්ට ශරේෂ්ඨාධිකරණයට 

ගිය මුේ පිට ප ශත්  සායවවය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයශයන් දවත් කරපු බලතලවලට වඩා විධායක 

ජයාධිපතිවරයාශේ බලතල රාශියක් දවත් කරලා අගටැතිතුටාට 

දුන්යා  ඔබතුටන්ලා ඒක සන්යවා  යමුත් ශරේෂ්ඨාධිකරණශයන් 

කිේවා  ඒ සියේල ක්රියාත්ටක කරන්ය යම් ජයටත විචාරණයක් 

අව යයි කියලා  ඒ නිසා අපි අවසාය ව ශයන් කශළේ  ජයටත 

විචාරණයක් ශයොටැතිව කරන්ය පුු වන් සාංශ ෝධය විතරයි   

 ටට පුදුට ශම්කයි  අපි සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධය පයත් ශකු ම්පත දිරරිපත් කළ අවස්ථාශේ මක 

ටන්ත්රීවරශයක් ාැශරන්ය මුු  පාර්ලිශම්න්තුවට ඒකට ඡන්සය 

දුන්යා  අශප් ගු අගටැතිතුටා ශම් ගු සභාශේ දන්යවා  [බාධා 

කිීමටක්] ඔබතුටා හිතා ටතා ශයොපැමිණ හිටියාස කියන්ය ටා 

සන්ශන් යැාැ  යමුත් මක්සත් ජයතා නිසාස් සන්ධායය 

සම්පූර්ණශයන්ට ඒකට සාශයෝගය දුන්යා  අශප් ිරශන්ෂ් 

ගුණවර්ධය ටැතිතුටා- [බාධා කිීමටක්] ශටොකස  සභායායක 

ාැටියට මසා ටට තටයි සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධය පයත් ශකු ම්පත දිරරිපත් කශළේ  අපි වගන්තිශයන් 

වගන්තිය දිරරිපත් කරයශකොට ිරශන්ෂ් ගුණවර්ධය ටැතිතුටා 

ඒවාට සාංශ ෝධය දිරරිපත් කළා  කවුුවත් විු්ධධ වුශේ යැාැ  

අත් ශසකට මශසේවා  [බාධා කිීමටක්] අත් ශසකට මශසේවා  [බාධා 

කිීමටක්] ඇත්ත ව ශයන්ට සැන් ශම්ක අපට ප්රශාේලිකාවක්  ගු 

කථායායකතුටනි  මසා සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධය පයත් ශකු ම්පත පාර්ලි ශම්න්තුවට දිරරිපත් 

ක රයශකොට මක්සත් ජාතික ශපරමුණට හිටිශේ ටන්ත්රීවු 49ක් 

ශාෝ 42ක් පටණයි  මශාට තිශබ්ධදීත් අපි මසා භය යැතුව පයත් 

ශකු ම්පත දිරරිපත් කළා  විපක්ෂය සාශයෝගය ශසන්ය 

ශපොශරොන්දු වුණු නිසා  ගු අගටැතිතුටාශගන් ටා අාන්ශන්  ඒ 

විධියට සාශයෝගය දීලා  සැන් සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය අශාෝසි කරන්ශන් ඇයි කියලායි   

 

 ුණ ිආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙහතා ිගවගෙඳ 

අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගු කථායායකතුටනි  ගු ලක්ෂ්ටන් කිරිඇේල ටන්ත්රීතුටා 

ශම් ගු සභාව ශයොටඟ යැවීටක් කරයවා  මතුටන්ලා මසා 

ශපොශරොන්දු වුණා  ටැතිවරණ රටය ශවයස් කිීමට සඳාා වය 

පයත් ශකු ම්පත ඊළඟ සුටායශේ පාර්ලිශම්න්තුවට දිරරිපත් 

කරයවා කියලා  මශාට අසතය ප්රකා  කරලා රවටලා තටයි 

ඡන්සය ගත්ශත්  

 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු කථායායකතුටනි  ඊළඟ සුටායශේ දිරරිපත් කරය පයත් 

ශකු ම්පත්වලට අත ඔසවන්ශන් යැාැ  පාර්ලිශම්න්තුවට දිරරිපත් 

කරලා තිශබය පයත් ශකු ම්පතට අසාළවයි අත ඔසවන්ශන්  

[බාධා කිීමටක්] ඒක ශවය කථාවක්  ඔබතුටාශේ යාු වා ශන්  

මතුටා යැති නිසා ඔබතුටාශේ හිතට අටාු ඇති  ඒ ශකශසේ 

ශවතත්   මසා සම්පූර්ණ විපක්ෂය ඡන්සය දීලා  තුශයන් ශසකක් 

ඒකට පක්ෂව ඡන්සය දීලා තිබුණා  ඇයි  ාිරසිශේට මය අශාෝසි 

කරන්ශන්  ටා ඒකට උත්තරයක් බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  ඒ 

වාශේට ටා අායවා  සව්ාධීය ශකොමිෂන් සභා අශාෝසි කරයවාස 

කියලා  ශටොකස  සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය 

අශාෝසි කරයවා කියන්ශන්  ස්වාධීය ශකොමිෂන් සභා අශාෝසි 

ශවයවා කියය මකයි  ගු ිරශන්ෂ් ගුණවර්ධය ටැතිතුටාශගන් ටා 

අාන්ය කැටැතියි  ස්වාධීය- [බාධා කිීමටක්] ඊශේ ජයාධිපතිතුටා 

කිේවා  ස්වාධීය ශකොමිෂන් සභා අශාෝසි කරයවා කියලා   අශප් 

ගු සභායායකතුටාශගන් ටා අාන්ය කැටැතියි  මය ඇත්තස 

කියලා  ටට උත්තරයක් ඕයෑ; I need an answer. 

 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I will reply later because I am going to speak soon 
after you. So, I am giving you enough time to say 
anything you want. 

 

 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
All right.  

ඒ වාශේට ටට ටතකයි  මසා සභායායක ාැටියට ටට සායව 

වය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධය පයත් ශකු ම්පත දිරරිපත් 

කළ ශවලාශේ අපි වගන්තිශයන් වගන්තිය පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සාකච්ඡා කළ බව  අශප් ිරශන්ෂ් ගුණවර්ධය ටැතිතුටා 

වගන්තිශයන් වගන්තියට සාංශ ෝධය ශගයාවා  සැන් ඒවා අටතක 

ශවලා  සැන් ාිරසිශේ මය අශාෝසි කරන් ය  ශාේතුව ශටොකක්ස  

කියන්ය බැරි ශාේතුවක් තිශබයවාස   

ඒ වාශේට ඊශේ ජයාධිපතිතුටා කිේවා  "මක රටක් - මක 

නීතියක්" කියලා   ඒක ශකොශාොටස කරන්ශන්  ශම් රශට් කාටත් 

ශපොදු නීති තිශබයවා  අපරාධ නීතිය ගත්ශතොත්  ඒක කාටත් 

ශපොදුයි; it is common to all. ශපෞ්ධගලික නීති තිශබයවා  

යාපයශේ තිශබයවා  ශත්සවලශටයි නීතිය; උඩරට පළාත්වල 

තිශබයවා  උඩරට නීතිය; පාත රට පළාත්වල තිශබයවා  ශරෝට 

ලන්ශ්ධසි නීතිය; මුස්ලිම් ජයතාවට තිශබයවා  මුස්ලිම් නීතිය; 

යැ ශඟයහිර පළාශත් තිශබයවා  මුක්කුවා නීතිය  ඒවා අශාෝසි 

කරයවාස  ිරශන්ෂ් ගුණවර්ධය ටැතිතුටාශගන් ටා අාන්ය 

කැටැතියි  ශම් ශපෞ්ධගලික නීති ීමති ඔක්ශකෝට අශාෝසි කරයවාස 

කියලා  "මක රටක් - මක නීතියක්" කියලා ඔය කියය විධියට 

කරන්ය බැාැ  උඩරට නීතිය ගත්ශතොත් මය අවුුදු 1 922ක් 

පැරණි නීතියක්  [බාධා කිීමටක්] ටට කයගාු  ශවයවා  

ඔබතුටාශේ නීති සැනුට ගැය  උඩරට පළාත්වල විශ ේෂශයන්ට 

ශ්ධපළ  පරම්පරාශවන් පරම්පරාවට යය විධිය ශවයස්  ඒක 

ශත්ුම් ගන්ය ඕයෑ  ටට කියන්ශන්  ශම්වා ශපෞ්ධගලික නීති  

ශම්වා අශාෝසි කරන්ය පුු වන්ස  "මක රටක්-මක නීතියක්" 

කියලා ශම්වා කිීමශම්දී දතාට අසීු තත්ත්වයක් උසා ශවයවාට 

කිසිට සැකයක් යැාැ   

අස මුහුණ පාය COVID-19 අර්බුසය ගැය වචයයක්වත් ශම් 

කථාශේ යැාැ  COVID-19 අර්බුසය ගැය වචයයක්වත් ශම් 

කථාශේ තිශබයවාස  රට ාසන්ය දිරරිපත් කරය ශම් ප්රකා යශේ  

COVID-19 අර්බුසශයන් රට ශගොඩගන්ශන් ශකොශාොටස කියලා 

වචයයක්වත් යැාැ  ශපන්වන්ය මවැනි මක වචයයක්  

ශකොශාොටස ශම් COVID-19 අර්බුසශයන් අපි ශගොඩ මන්ශන්   

කර්ටාන්ත ාලා වාලා  අපයයය කඩා වැටිලා  විශ්ධ  ආශයෝජය 

අඩු ශවලා   දතින් ඒවාට විසනාට ශටොකක්ස  අශප් රටට බලපාය 

ප්රධායතට ප්ර ්යයට විසනාටක් ශම් ප්රකා යශේ යැාැ  විසනාටක් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශයොශවයි   සඳායක්වත් ශම් ප්රකා යශේ යැාැ  ඒ ගැය අපි 

කයගාු  ශවයවා   

උසාර බලාශපොශරොත්තු තිශබය මක ශවයට ශසයක්  ඒවා 

සාර්ථක ශේවා කියලා අපි ප්රාර්ථයා කරයවා  යමුත් අස රට 

බලාශපොශරොත්තු වය විසනාම්වල රාමුවවත් ශටට ප්රකා යශේ 

තිශබයවා කියලා අපට ශපශයන්ශන් යැාැ   

ඒ වාශේට ටට කියන්ය ඕයෑ  ටැතිවරණ කාලශේ දේලුම් පත්ර 

ලක්ෂ ගණයක් ශබසපු බවත්  

 

 ුණ ෙන්ත්රීවරගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

කවුස ශබදුශේ  

 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශපොඩ්ඩක් දන්ය ශකෝ  ඒවා ඔබතුටන්ලා සන්යවා ශන්  

කියන්ය ඕයෑ යැාැ ශන්   

ගු කථායායකතුටනි  - [බාධා කිීමම්] 

 

 ුණ ෙන්ත්රීවරගයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ශබදුශේ ශපොශාොට්ු ශේ ටන්ත්රීවුන්  

 

 ුණ ලක්ෂ්ෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගු කථායායකතුටනි  දේලුම් පත්ර ශබදුවා විතර ක් ශයොශවයි  

ශම් ශගොේලන් ශටොකක්ස  කශළේ  දේලුම් පත්ර ශබදුවා  ටානුවර 

ිරස්්රික්කය තුළ ලක්ෂ ගණයක් දේලුම් පත්ර ශබදුවා  මට දේලුම් 

පත්ර අරශගය මක තැයක register කළා  ඊට පසුව ඒ ස්ථායශයන් 

මට තුණයන්ට calls දුන්යා  ටශේ කාර්යාලශේ සිටි 

තුණශයකුටත් දුරකථය පණිවුඩයක් ලැබුණා  "ඔබශේ යට 

ලියාපිරාංතව කර තිශබයවා  ශම්කට ජයාධිපති කාර්යාලශේ 

අවධායය ශයොමු ශවයවා  අව ය සාශයෝගය අපට ශසන්ය" 

කියලා  ශම්ක රැවටීටක් ශන්  ටානුවර ිරස්්රික්කය තුළ දේලුම් 

පත්ර ලක්ෂ තුයක් ශබදුවා  ලක්ෂ තුයකට රැකියා ශසන්ය පුු වන්ස  

අන්ය මට නිසා ශම් අවස්ථාශේදී - [බාධා කිීමම්] ශම් අවස්ථාශේදී  

ටට දිරරිපත් කළ ප්ර ්යවලට සාධාරණ උත්තර ලැශලිවා කියා 

ප්රාර්ථයා කරමින් ටශේ වචය ස්වේපය අවසන් කරයවා  

 
 
[පූ භා 12 19] 
 

 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා ිවිගද්ශ් අොතය සහ 

පාර්ලිගම්න්තුගේ සභානායකතුො) 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள் 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

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

ගු කථායායකතුටනි  පළමුශකොටට  ඔබතුටා මූලාසයය 

සරය අවස්ථාශේදී කථා කරන්ය ලැබීට ටට දතාට අගය කරයවා   

1983දී පැවැති අතුු ටැතිවරණශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්ීම 

පත් වූ  ටාජය ටන්ත්රීවුන්ශගන් ඔබතුටාත්  ටටත්  ගු ගාමි  

ශලොකුශේ ටාතාත් තටයි අස පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජයය කරන්ය 

දතුු ශවලා සිටිය ටන්ත්රීවුන් තුන්ශසයා  ඒ නිසා ඔබතුටාශේ 

ශ්ධ පාලය ජීවිතශේ පාර්ලිශම්න්තු රටයට සක්වය ලස සුවිශ ේෂ 

සායකත්වය ශම් අවස්ථාශේ සඳාන් කරන්යට කැටැතියි   

අශප් තුණ ටන්ත්රීවරයකු වය ගු නිපුණ රණවක ටාතා අස 

ිරය පාර්ලිශම්න්තුශේ තට පළමුවැනි කථාව සිදු කශළේ අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා පාර්ලිශම්න්තුව ාමුශේ කරය ලස ජාතික දිරරි 

ගටය සඳාා වූ ප්රකා ය සම්බන්ධ ශයෝජයාව දිරරිපත් කරමින්  

රජය ශවනුශවන් ටට මතුටාට ඒ සම්බන්ධව විශ ේෂශයන් 

ස්තුතිවන්ත ශවන්ය ඕයෑ  තුණ ටන්ත්රීවුන් වි ාල පිරිසක් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්ීම පත් වී තිශබය අවස්ථාවක් ශම්ක  අශප් 

අගටැතිතුටා අපට නිතර සඳාන් කරයවා  1972 මතුටා  ළාබාලට 

තුණ ටන්ත්රීවරයා ාැටියට පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්ීම පැමිණි 

අවස්ථාව  ශම් සියලු තුණ ටන්ත්රීවුන්ට වධර්යයක් වය පරිිර 

ශටට ශයෝජයාව දිරරිපත් කරමින් රශට් අයාගතය ගැය ගු 

නිපුණ රණවක ටාතා කුණු පැාැිරලි කළා   

ටට කයගාු  ශවයවා  කලින් කථා කළ ටන්ත්රීතුටා ඇසූ ප්ර ්ය 

ගැය  පළමුශවන්  ඒවාට පිළිතුු දීටට ටට උත්සාා සරන්ශන් 

යැාැ  අතිගු ජයාධිපතිතුටා පසුගිය ශයොවැම්බර් ටාසශේ විශිෂ්ට 

ජයග්රාණයක් ලබමින් ටාජය වරටකින් රශට් රාජය පාලයය භාර 

ශගය  මතුටා රටට ශසය ලස ප්රතිාා ක්රියාත්ටක කිීමට ආරම්භ 

කළා   

මසා අපි සා රට විු්ධධ ශව්ධදී  "අවුුදු ාතරාටාරක් යයතුු 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුුවා ාරින්ය බැාැ" කියය යාඩගම් 

වගන්තියක් ඇතුු  කරලා සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය සම්ටත කර ගත්තා  ඒ යාඩගට නිසා ටාර්තු ටාසය 

ශවයතුු -අවුුදු ාතරාටාරක් ශවයතුු-  ශම් රශට් 

පාර්ලිශම්න්තුවට අලුත් පාර්ලිශම්න්තුව පත් කර ගැනීශම් අවස්ථාව 

ඇති කර ගන්යට බලා දන්ය සි්ධධ වුණා  සැන්  ඒක අටතක 

ශවලා තිශබයවා  අපි දතා පැාැිරලිව කියන්ය ඕයෑ  

පාර්ලිශම්න්තුව විසුුවා ාැීමශම් බලය ජයාධිපතිවරශයකුට  

පාර්ලිශම්න්තුවට යය ශසකටට තිශබය බලයක් ශලස දතිරි 

කරන්යට අකැටැති වුශේ  අශප් රශට් ජයතාවටත්  අශප් රශට් 

නිසාසට ාා ස්වාධීයත්වයට විු්ධධව වැඩ කිීමට අරමුණු කර ගත් 

මක්සත් ජාතික පක්ෂශේ සරසඬු යායකත්වය විසින් ශම් රට  

පාර්ලිශම්න්තුව හිර කරලා තියන්යට බව  මසා ටහින්ස රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටා ශගසර යය විට සියයට 6 8ක   සියයට 7ක පටණ 

ආර්ථික වර්ධය ශේගයක් පවත්වාශගය ගිය රටක් තටයි භාර 

දුන්ශන්  ඒ  රශට් ාැට ගටක්ට  ාැට නියම්ගටක්ට  ාැට ප්රාශ්ධය ය 

සභාවක්ට සාංවර්ධයය භුක්ති විඳිමින් දිරරියට ආ ශේලාවක්  යමුත් 

පසුගිය ආේඩුශේ ඔබතුටන්ලා ශගසර යවයශකොට සියයට 2ක 

ආර්ථික වර්ධය ශේගයක් පවත්වාශගය ගිය බාංශකොශලොත් රටක් 

තටයි භාරදීලා තිශබන්ශන්  ඒ ආේඩුශේ හිටපු අගටැතිතුටා සැන් 

ගු සභාශේ යැාැ  මතුටා ටශේ පාසේ මිත්රයා  ටශේ පාසේ 

මිත්රයාට ටට ශටොයවත් කියන්ශන් යැාැ  ඔබතුටන්ලා වැනි අය 

මතුටා වටකරශගය රට බාංශකොශලොත් කරලා සැන් ඇවිේලා කථා 

කරයවා   අපි කරන්ශන් ශටොකක්ස කියලා    

අශප් අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඊශේ මතුටාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යය දිරරිපත් කළා   කිරිඇේල හිටපු ඇටතිතුටාට ටට ශම් 

කාරණය කියන්ය ඕයෑ   ශටොකස  මතුටා ඇහුවා   ශකොවිඩ්-19  

ගැය ජයාධිපතිතුටා ශකොතැයකවත් කියලා තිශබයවාස කියලා  

ටට මතුටාශගන් අාන්ය කැටැතියි  ප්රතිපත්ති ප්රකා ය මතුටා 

අාශගය හිටියාස  කිශයේවාස කියලා  මය කියවා බලන්ය  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ පළමුශවනි පිු ශේට -

කථාව ආරම්භශේදීට - කියයවා  ශකොවිඩ්-19  අර්බුසය ශලෝක 

වසාංගතයක් බව   අවුුදු 122කින් ශලෝකය මුහුණ දුන්ශන් යැති 
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[ගු ලක්ෂ්ටන් කිරිඇේල  ටාතා] 
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වසාංගතයක්  යමුත් අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ යායකත්වශයන් 

අශප් වවසය ක්ශෂේත්රය  අශප් ාමුසා  රජශේ විවිධ අාං  සා ටාජය 

සාශයෝගය ඇතිව ශම් තත්ත්වය කළටයාකරණය කර ගත් රටක් 

ාැටියට ශලෝක සිතියටට ශ්රී ලාංකාව ශගය යෑට තුළින් අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා රාජය පාලයශේ තටන්ට කළ ාැකි ශ්ධ 

විශ ේෂශයන් ඔප්පු කරලා තිශබයවා   ටැතිවරණය තියන්ය බැරි 

වුශේ ඒ නිසායි  ඔබතුටා සන්යවා  ටැතිවරණය කේ ගිශේ 

ශකොවිඩ්-19  වසාංගතය නිසා ටැතිවරණ ශකොමිසටට මුහුණ දීටට 

සිදුවූ අර්බුස නිසා බව  I would like to read out to you what His 
Excellency the President stated in paragraph 6 of the Policy 

Statement.  ඒ ශකොටස ටට සිාංාශලන් කියන්යම්  ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යශේ පළමු පිු ශේට  මය ශටශසේ සැක්ශවයවා:  

 
"ජයාධිපතිවරණශේ සිට පාර්ලිශම්න්තු ටැතිවරණය සක්වා වූ කාලය  

අපට දතාට අභිශයෝගාත්ටක කාලපරිච්ශේසයක් වුණා  අප බාරගත්ශත් කඩා 
වැටී තිබූ ආර්ථිකයක්  පාර්ලිශම්න්තුව තුළ බහුතරය ශයොටැති නිසා අපට වැඩ 
කරන්යට සිදු වුශේ සුු තර ආේඩුවක් සටග  මී හට අටතරව  අපට ශම් කාලය 
තුළ මුු  ශලෝකයට අඩපණ කළ  ශකොවිඩ්-19 වසාංගතයටත් මුහුණ ශසන්යට 
සිදු වුණා "  

[බාධා කිීමම්]  කියවා බලන්ය  තවදුරටත් මහි ශටශසේ සඳාන් 

ශවයවා: 

 

 

"ශකොවිඩ්-19  වයසයය ාමුශේ ශලෝකශේ ප්රබල රටවේ පවා අසරණ 
ශව්ධදී  මට අභිශයෝගයට සාර්ථකව මුහුණ ශසන්යට අපට පුු වන් වුණා  
වසාංගත තත්ත්වයක් පැතිර යාට වැළැක්වීටට අප කටයුතු කළ ආකාරය විශ්ධ  
රටවල පවා ප්රසාසයට ලක් වුණා "  

ශලොව පුරා පැතිර ගිය ශම් අර්බුසය ාමුශේ ජයාධිපතිතුටා අශප් 

රටට ආර්ථිකය ගැය අලුත් වි ්වාසයක් ඇති කළා  අපි  අාරින් 

ස්වයාංශපෝෂිත විය ාැකි රටක් කියය වි ්වාසය ඇති කළා  ශම් 

රශට් ශගොවියා ාා ගැමියා නිෂ්පාසයය කරපු ශ්ධ  පිටරටින් 

ශගශයන්ය පුුදු ශවලා තිබුණු පසුගිය ආේඩුශේ ප්රතිපත්තිය 

සම්පූර්ණශයන් ශවයස් කර  ඒ අලුත් ටග ගටන් කරය බව 

මතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යශයන් අස කියැශවයවා  ඒ තුළින් 

ශවන්ශන් ශටොකක්ස  පිටරටට ගලා යය විශ්ධ  මුසේ අශප් රටට 

දතුු ශවයවා; අශප් රශට් ජාතික ආර්ථිකය  ක්තිටත් ශවයවා  

අශප් ශගොවි ජයතාවට අලුත් ආසායම් ටාර්ග බිහි කරය අලුත් 

ආර්ථික ගටන් ටගකට රට ාැශරයවා  මය පසයම් කරගත් 

කර්ටාන්ත සාංවර්ධයයකට යෑට සඳාා කුඩා කර්ටාන්ත  ාස්ත 

කර්ටාන්ත සා ගෘා කර්ටාන්තවල සිට අශප් නිෂ්පාසය ආර්ථිකය 

දිරරියට ශගය යෑට ගැය මතුටා සඳාන් කළා  දතිාාසශේ දතාට 

වැසගත් අවධියක සිටිය අවස්ථාශේදී ශම් ප්රකා ය කරන්ය අපට 

අවස්ථාව සලසා දීට ගැය පාර්ලිශම්න්තුශේ සභායායකතුටා 

ාැටියට රජය ශවනුශවන් ටට මතුටාට ස්තුතිවන්ත වයවා  අප 

දතාට ඕයෑකමින් සඳාන් කරන්යට ඕයෑ  ශම් රශට් ශ්ධ පාලය 

යාන්ත්රණය සම්පූර්ණශයන් ශවයසකට  සාංශ ෝධයයකට ලක් කළ 

යුතුයි කියා  ආර්ථික ප්රගටයයට  වි ්වාසයක් ඇති  ක්තිටත් වැඩ 

පිළිශවළක් අව යයි  ඒ වැඩ පිළිශවළ මතුටා දතා පැාැිරලිව 

ශයෝජයා කරයවා   

ගු කථායායකතුටනි  අශප් හිටපු ජයාධිපතිතුටාත් ශම් ගු 

සභාශේ සිටියවා  විපක්ෂශේ ගු ටන්ත්රීවුනි  පවතිය ඡන්ස 

රටය ශවයස් කරන්ය දුන්ශන් යැත්ශත් ඔබතුටන්ලායි  

ඔබතුටන්ලා යවත්වපු  රටට දේලය ඒ ශ්ධ දු  කිීමට සඳාා අලුත් 

ඡන්ස රටයක් ාා පාර්ලිශම්න්තු බලය  ක්තිටත් කරය ජයතා 

බලය ගැය පැාැිරලි ප්රතිාාවක් ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රකා ශේ ලබා 

දී තිශබයවා  සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථාව රටට අවුේ 

ජාලාවකට පත් කර තිශබයවා; රශට් මිරශයසා පරිපාලයය අවුේ 

කර තිශබයවා  ජයාධිපතිවරයාට ශාෝ කටයුතු කරන්ය බැරි වය 

විධියට මුකවාඩම් සැමූ  ටාාංචු සැමූ සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයයට අනුව පත් කළ අ්ධභූත ශකොමිෂන් සභා ටඟින් ගත් 

ක්රියා ටාර්ග රට අවුලකට පරිවර්තයය කර තිශබය බව අපි 

වගකීශටන් කියයවා  ලැබූ ජයතා වරට අනුව සායව වය 

ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය දවත් කිීමට සඳාා 

ජයාධිපතිතුටා පැාැිරලි වැඩ පිළිශවළක් පාර්ලිශම්න්තුවට 

දිරරිපත් කරය බව ප්රකා  කිීමට  ප්රතිාා දීට මතුටා අශප් අති ය 

ශගෞරවයට පාත්ර වීටට ශාේතු වය බව අප ශම් අවස්ථාශේ සඳාන් 

කරන්ය සතුු යි  

ගු කථායායකතුටනි  අශප් ආර්ථික යාන්ත්රණශේ සිදු වය 

යාස්තිය දතා වැඩියි  විවිධ අාං  ටඟින් යාස්ති වය ඒ ශකෝටි 

සාංඛයාත වූ මුසේ සම්භාරය ශ්ධ පාලය යාන්ත්රණශේ 

ප්රතිසාංස්කරණය තුළින් අඩු ශකොට  කපා ාැර ඒ වි ාල මුසල රශට් 

සාංවර්ධයය  ජයතාවශේ සාංවර්ධයය පිණිස ශයොසය බව 

මතුටන්ශේ ප්රකා ශේ පැාැිරලිව සඳාන් කරනු ලැබුවා   

ගු කථායායකතුටනි  අප පිළිගන්ය ඕයෑ  අශප් රශට් ආාාර 

නිෂ්පාසයශයන් සියයට 38ක්  සියයට 42ක් අතර ප්රටාණයක් 

සම්පූර්ණශයන් යාස්ති වය බව  පසුගිය රජශේ සිටි 

අගටැතිතුටාටත්  ශම් ගු සභාවටත් ටට ශම් කාරණය කිේවා  

ආාාර නිෂ්පාසය ගබඩා කිීමශම් පාසුකම් යැාැ; සුරක්ෂිත කිීමශම් 

පාසුකම් යැාැ; ප්රශයෝජයයට ගැනීශම් පාසුකම් යැාැ  ඒ නිසා 

ශගොවියාට ශාොඳ මිලක් ලබා ගන්යට බැාැ  ඒ පිළිබඳ වාර්තා 

තිබියදීත් මසා ඒ ශවනුශවන් ටැිරාත් වුශේ යැාැ  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා ඊශේ කරය ලස ප්රකා ශේදී දතා පැාැිරලිව සඳාන් 

කළා  නිෂ්පාසයය වැඩි කිීමටට පටණක් ශයොව සුරක්ෂිත කිීමටට  

ආරක්ෂා කිීමටට ශටන්ට ඒවාශේ සිදුවය යාස්තිය වළක්වා ශගය 

අශප් කෘෂි ශභෝග නිෂ්පාසයයට ඇති වී තිශබය ශම් අපරාධය ටැඬ 

පැවැත්වීට සඳාා ටැිරාත් වීශම් වැඩ පිළිශවළ දිරරිපත් කරය බව  

මපටණක් ශයොශවයි  රසායනික ශපොශාොර  කෘ්රිට ශපොශාොර 

විසින් අශප් ටා ශපොශළොවත්  අශප් ජල සම්පතත්  124කට වැඩි 

ප්රටාණයක් වැේ අමුණුත් දතාට භයායක ශලස වියා යට 

පරිවර්තයය කරනු ලබය බව අශප් රටට සන්යා කාරණයක්  ඒ 

ගටය යැවැත්වීට සඳාා අපි පස් අවුුදු වැඩ පිළිශවළක් ටඟින් 

කටයුතු කරයවා  

 

 ුණ ිආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගු අටාතයතුටනි - 

 
 ුණ දිගන්ෂ් ගුණවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திவனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Member, you are down to speak during the 
course of this Debate. So, you can reply to me later. 

ගු කථායායකතුටනි  ශම් රශට් කු ශපොේ වගාව ආිර 

ාානිකර වගාවන් දවත් කිීමට  කෘ්රිට ශපොශාොර ටඟින් සිදු වය 

ාානිය යතර කිීමට පිළිබඳව ඇති වී තිශබය ටාජය ටතයට සවන් 

දී පස් අවුුදු වැඩ පිළිශවළක් තුළින් ඒවා රටානුූලලව දවත් 

කිීමශම් වැඩ පිළිශවළට පිවිසීට අශප් රටට  ටා ශපොශළොවට ාා 

දිරරි සාංවර්ධයයට දවාේ වය වැසගත් ක්රියා ටාර්ගයක්  

ඒ වාශේට  පාසශලන් පිට වය අශප් අලුත් පරම්පරාවට 

වෘත්තීය  කාර්මික  තාක්ෂණ සැනුට ාා පුහුණුව ශසය අලුත් වැඩ 

පිළිශවළකට පිවිසීට සඳාා මතුටා ක්රියාත්ටක කරය නිපුණතා 

සාංවර්ධය වැඩසටාය අශප් තුණ පරම්පරාශේ -තුණයන්ශේ 

ාා තුණියන්ශේ- අයාගතයයි  ඒ වැඩ පිළිශවළට  ශම් ජාතික 

ටාා සාංවර්ධයයට සාශයෝගය සැක්වීට තටයි විු්ධධ පක්ෂශේ 

වගකීට වන්ශන්   

81 82 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් කළ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්ටක 

කිීමටට අව ය ශයෝජයා  අව ය වයවස්ථා සාංශ ෝධය  අව ය වැඩ 

පිළිශවළ පාර්ලිශම්න්තුවට දතාට දක්ටනින් දිරරිපත් කිීමටට ගු 

අග්රාටාතය ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටාශේ යායකත්වශයන් යුත් 

අප අටාතය ටේඩලය කැපවී කටයුතු කරය බව ටට සඳාන් 

කරයවා  ජයාධිපතිවරණශේදී ලබා දුන් ජයග්රාණය සම්පූර්ණ 

කරමින්  ටාා ටැතිවරණශේදී ජයතාව අපට ලබා දුන් විශිෂ්ටතට 

ජයග්රාණය ාරාා ශ්රී ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුණ ාා මිත්ර පක්ෂ 

සියේල ශකශරහි සුවිශ ේෂි වි ්වාසයක් තබමින් අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාශේ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්ටක කිීමටට 

පාර්ලිශම්න්තුවට අප පත් කර මවූ ජයතාවට අශප් ප්රණාටය යළිත් 

පුස කරයවා  ජයතාව දේලා සිටිය ටාා පරිවර්තයය ශවත රට 

ශගය යෑටට ප්රතිාා ශසමින් අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් කළ 

ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යට සාශයෝගය පළ කරමින් ටා 

යවතියවා  ස්තුතියි  
 

 

[மு.ப. 10.33] 

 

 ුණ සිවඥානම් ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்) 

(The Hon. Sivagnanam Shritharan ) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கவள, முதலில் உங்களுக்கு 

எனது வாழ்த்துக்ககளத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்வறன். 

வநற்கறயதினம் இந்த நாடாளுமன்றத்திவல அதிவமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய அக்கிராசன உகர ததாடர்பிவல 

இன்று பல்வவறுபட்ட கருத்துக்கள் முன்கவக்கப்படுகின்றன. 

இந்த நாட்டிவல 70 ஆண்டுகளுக்கு வமலாகப் புகரவயாடிப் 

வபாயிருக்கின்ற மிகமுக்கியமான பிரச்சிகனயான தமிைர் 

களுகடய இனப்பிரச்சிகன ததாடர்பிவல இந்த 

நாடாளுமன்றத்தில் நாட்டின் தகலவர் அவர்களால் ஒரு 

வார்த்கதகூடப் வபசப்படாகம மிக மனவருத்தத் 

திற்குாியதாகும். இதகன ஒரு துரதிஷ்டவசமான நிகழ்வாகவவ 

நாங்கள் பார்க்கின்வறாம்.  

இந்த நாட்டிவல சிங்களத் வதசிய இனம், தமிழ்த் வதசிய 

இனம் என  இரண்டு வதசிய இனங்கள் உள்ளன. இதில் தமிழ்த் 

வதசிய இனம் கடந்த 70 - 80 ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணிவல 

பல இனப்படுதகாகலகளுக்கும் அைிவுகளுக்கும் உள்ளாக்கப் 

பட்ட ஓர் இனமாகும். அதனால்தான் அவர்கள் ஒரு 

நீண்டகாலப் வபாராட்டத்திற்குள் தங்களுகடய வாழ்க்கககய 

அர்ப்பணித்திருந்தார்கள். அவ்வாறு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட 

அவர்களுகடய வாழ்க்ககயிவல இன்று வபாராட்ட வடிவங்கள் 

தமௌனிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தாங்கள் இந்த நாட்டினுகடய 

பிரகஜகள்; இந்த நாட்டிற்குாியவர்கள் என்ற எண்ணம் 

அவர்களிடம் இன்னும் உருவாகாமல் இருப்பதற்குக் காரணம்,  

இந்த நாட்டிவல தகாண்டுவரப்படுகின்ற பல்வவறுபட்ட 

சட்டங்களும் சிங்கள மக்களுகடய மவனாநிகலகளும் 

அவர்ககள வைிநடத்துகின்ற சிங்களத் தகலவர்களுகடய 

எண்ணங்களுவமயாகும். இகவதான்  இந்த நாட்கட 

இன்னமும் வவறுபட்ட ஒரு நிகலக்குள் கவத்திருக்கின்றன. 

குறிப்பாக, இன்கறய அரசாங்கம் அறுதிப் தபரும்பான்கம 

வயாடு தங்களுக்குப் தபரும்பான்கமப் பலம் இருக்கின்றது 

என்ற மமகதவயாடு நடக்க முற்படுமானால் மீண்டும் இந்த 

நாடு ஓர் இனவாதச் சகதிக்குள் தள்ளப்படும் என்பதற்கு 

வரலாறு ஒரு பாடத்கத அவர்களுக்குக் கற்றுக்தகாடுக்க 

வவண்டும் என்பதல்ல. ஏதனன்றால், நீண்டதநடும் வரலாற்றுப் 

பாடத்கத அவர்கள் கற்றுக் தகாண்டவர்கள். இதகனத்தான் 

நான் இந்த இடத்திவல குறிப்பிட விரும்புகின்வறன்.  

இந்த ஒவர தீவினுள் இரண்டு வதசிய இன மக்கள் 

வசிக்கின்றவபாதும் அவர்கள் தமக்குாிய அரசியகலயும் 

தபாருளாதாரத்கதயும் தவவ்வவறு அடிப்பகடயில் 

தகாண்டுள்ளனர். இந்த உண்கமககள அனுசாித்து ஏற்கனவவ 

நடந்திருந்தால் இலங்கக தபாருளாதாரத்தில் அபிவிருத்திகய 

எட்டுவதில் எவ்வித பிரச்சிகனககளயும் தகாண்டிருக்காது. 

இன்று இலங்ககயிவல தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனகள் 

முன்னிகலப்படுத்தப்படுகின்றன. இலங்ககயிவல அபிவிருத்தி 

என்பது ஒரு மாயச் தசால்லாகச் தசால்லப்படுகின்றது. 

எல்வலாருகடய கருத்துக்களும் எண்ணங்களும் அபிவிருத்தி 

பற்றியதாகவவ இருக்கின்றது. இந்த அபிவிருத்திகய 

அகடவதற்கு  முதலாவதாக  இந்த நாட்டிவல ஓர் இணக்கம் 

ஏற்பட வவண்டும்; இந்த நாட்டிவல வாழுகின்ற 

மக்களுக்கிகடயில் ஓர் உறவு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க வவண்டும்; 

தாங்களும் இந்த நாட்டினுகடய பிரகஜகள் என்ற எண்ணம் 

அவர்களிடம் தகாண்டுவரப்பட வவண்டும். இகவ 

இல்லாதவகரக்கும் இந்த நாட்டில் அபிவிருத்தி என்கின்ற 

தசால் ஓர் இனத்தினுகடய அடிப்பகடப் பிரச்சிகனகளுக்குத் 

தீர்வாக அகமயாது என்பகத நீங்கள் முதலிவல புாிந்து 

தகாள்ள வவண்டும்.  

மிகமுக்கியமாக, அறுதிப் தபரும்பான்கமகயப் தபற்றிருக் 

கின்வறாம், பலத்வதாடு இருக்கின்வறாம் என்ற எண்ணங்ககள 

மட்டும் கவத்துக்தகாண்டு இந்த நாட்டிவல இவர்கள் 

தங்களுகடய பலங்ககளப் பிரவயாகிக்க முகனயக் கூடாது. 

1956ஆம் ஆண்டு தனிச் சிங்களச் சட்டம் தகாண்டுவந்தவபாது, 

“இரு தமாைிகள் ஒரு நாடு, ஒரு தமாைி இரு நாடுகள்” என்று 

சிவரஷ்ட அரசியல்வாதியும் சட்டத்தரணியும் சாித்திர 

ஆசிாியருமான தகால்வின் ஆர்.டி. சில்வா அவர்கள் கூறினார். 

நிகறவவற்று அதிகாரம்தகாண்ட ஜனாதிபதி முகறகமகய 

வஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் உருவாக்கியவபாது அவகரப் 

பார்த்து, “உங்களுகடய காலத்தில் இதகன வவண்டுமானால் 

நீங்கள் நகடமுகறப்படுத்துங்கள்! நீங்கள் வபாகும்வபாது 

இதகன இரத்துச் தசய்து பாராளுமன்ற அதிகாரம் நிகலக்க 

வைிவகுத்துவிட்டுச் தசல்லுங்கள்! உங்களுக்குப் பின்னர் 

வருபவர் உங்ககளப்வபால் அதகன நகடமுகறப்படுத்தாது 

தகாடூரமான முகறயில் நகடமுகறப்படுத்தக்கூடும்!” என்று 

கூறியதாக வரலாறு குறிப்பிடுகின்றது.  

அந்தக் காலத்திவல தகாண்டுவரப்பட்ட பயங்கரவாதத் 

தகடச்சட்டம் இன்னும் நீக்கப்படவில்கல; சிகறக்ககதிகள் 

இன்னும் விடுதகல தசய்யப்படவில்கல; வலிந்து காணாமல் 

ஆக்கப்பட்டவர்கள் ததாடர்பான வபாராட்டம் மூன்று 

ஆண்டுககள தநருங்குகின்றது. தசாந்த மண்ணில் வாழ்வதற்கு 

காணி விடுவிப்புக்காக மக்கள் வபாராடிக் தகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். தமிைர்களுக்கு இன்னும் இயல்பு வாழ்க்கக 

ஏற்படுத்தப்படவில்கல. இன்னுவம இந்த நாடு சாியான 

முன்வனற்றங்ககள எட்டவில்கல. குறிப்பாக, இந்த நாட்டிவல 

தமிழ் மக்களுகடய ஒரு வாழ்வுக்காக, அவர்களுகடய 

விடுதகலக்காக பல்வவறுபட்ட தீர்வுத் திட்டங்கள் 

முன்கவக்கப்பட்டன. அவ்வாறு, தந்கத தசல்வா அவர்களால் 

சமஷ்டி அடிப்பகடயிலான தீர்வுத் திட்ட வயாசகன இந்த 

நாட்டிவல தகாண்டுவரப்பட்டதபாழுது அதகன யாருவம 

ஏற்றுக்தகாள்ளாத ஒரு நிகல காணப்பட்டது. 

குறிப்பாக 1949ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 18ஆந் திகதிய 

சமஷ்டிக் கட்சியினுகடய அங்குரார்ப்பணக் கூட்டத்தில் தந்கத 

தசல்வநாயகம் பின்வருமாறு கூறினார். “தமிழ் வபசும் சுயாட்சி 

மாகாண அலககயும், சிங்கள சுயாட்சி மாகாண அலககயும் 

உள்ளடக்கி இரண்டிற்கும் தபாதுவான மத்திய அரசிற்கு வைி 

தசய்யும் சமஷ்டி யாப்பு ஒன்கற இலங்ககக்குக் தகாண்டுவர 
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வவண்டும். சிறிய தமிழ்வபசும் வதசம் அைிந்து அல்லது தபாிய 

வதசத்தால் சிகதக்கப்பட்டுப் வபாவகதத் தவிர்ப்பதற்கான 

ஆகக்குகறந்த ஏற்பாடாக இதுவவ அகமய முடியும்.          

சமஷ்டி அரசகமப்புத்தான் அகடவதற்குச் சிறந்த தகுதியான 

ஏற்பாடு! அதனால், எவருக்கும் குறிப்பாக சிங்களவர்களுக்குக் 

கூட அநீதி இகைக்கப்படமாட்டாது” என்ற அடிப்பகடயில் 

தன்னுகடய கருத்கத அந்தக் காலத்திவல அவர் 

முதன்முதலிவல முன்கவத்திருந்தார். இவ்வாறு பலரும் 

தங்களுகடய முன்தமாைிவுககளதயல்லாம் குறித்த காலத்திவல 

முன்கவத்திருந்தாலும்கூட, சிங்களத் தகலவர்களிடம் 

இப்தபாழுதும் அந்த நல்தலண்ணங்கள், அந்தச் சிந்தகனகள் 

இல்லாமற் தசல்வது மிக மனவருத்தத்திற்குாியது.  

இறுதியிவல, தமிழ் மக்கள் மீதான வபாகர தவற்றி 

தகாள்வதற்காக உலக நாடுகள் பாாிய அளவிவல இலங்ககக்கு 

உதவி புாிந்தன. அப்தபாழுது இலங்கக அரசால் 

அவர்களுக்குப் பல உத்தரவாதங்கள் வைங்கப்பட்டன. 

குறிப்பாக, இந்தியாவுக்கும் உத்தரவாதம் வைங்கப்பட்டது. 

அந்தக் காலப்பகுதியில் இந்திய அரசினுகடய 

அயலுறவுத்துகற அகமச்சர் கிருஷ்ணா அவர்கள் 

இலங்ககக்கு வந்ததபாழுது, இப்தபாழுது எங்களுக்கு 

முன்னாவல இருக்கின்ற பிரதம மந்திாி மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

அவர்கள், தமிழ் மக்களுக்கான பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு 

13+ வைங்கத் தயாராக இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

ஆனால், 13ஆவது திருத்தத்கதக்கூட நகடமுகறப்படுத்த 

கடந்த அரசுகள் முன்வரவில்கல என்பது துரதிருஷ்ட 

வசமானது. குறிப்பாக, இந்த நாட்டிவல அைிந்துவபான 

மக்களுகடய எண்ணங்ககளயும் அவர்களுகடய 

உணர்வுககளயும் மதிக்கவவண்டிய வதகவ இந்த நாட்டின் 

மக்களுக்கிருக்கின்றது. இந்த நாடு ஒரு வநர்கமயான 

பாகதக்குச் தசல்லவவண்டும் என்றால்,  ஓர் இனத்கத அைித்து 

அல்லது அவர்களுகடய உாிகமககள நசுக்கி -  

 

 

 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா ) 
(The Hon. Nimal Lanza)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. State Minister, what is your point of Order? 

 
 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගු කථායායකතුටනි   මතුටා අසාස් ප්රකා  කරමින් 

කියයවා  Thirteen Plus ශසයවා කියලා  දුන්ශන් යැාැ කියලා   

සාතුන්වය ආේඩුරට වයවස්ථා  සාංශ ෝධයයට අසාළ පළාත් සභා 

ටැතිවරණය පවත්වන්ශන් යැතිව කේ සැම්ටා  ශම් ශගොේලන් 

ආේඩුශේ දන්යශකොට ඒ ගැය කථා කශළේ යැාැ  මවිට අශප් 

ආේඩුව ශයොශවයි තිබුශේ   මතුටන්ලා සාාය දීපු ආේඩුවක් 

තිබුශේ  ඒ ආේඩුව තටයි සාතුන්වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයයට - 

 
 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශාොඳයි  මතුටාශේ කථාව කරශගය යන්ය දඩ ශසන්ය   

 ුණ සිවඥානම් ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்) 

(The Hon. Sivagnanam Shritharan ) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கவள, யாருக்காகவும் நாங்கள் 

வபசவவண்டிய அவசியமில்கல; யாருக்காகவும் கூஜா 

தூக்குவதற்கும் நாங்கள் இங்கு வரவில்கல. என்கனப் 

தபாறுத்தவகரக்கும் நான் தமிழ் மக்களுகடய ஒரு 

பிரதிநிதியாக இந்தச் சகபயிவல என்னுகடய கருத்கதச் 

தசால்லவவண்டிய வதகவ இருக்கின்றது. தங்களுகடய 

இருப்புக்ககளத் தக்ககவப்பதற்காக யாரும் இகடயிவல 

எழும்பத் வதகவயில்கல. எங்களுகடய மக்களின் உண்கம 

யான பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு எங்வக இருக்கின்றது?  

1987ஆம் ஆண்டு இலங்கக - இந்திய ஒப்பந்தம் 

தசய்யப்பட்டவபாது  தமிைர் தரப்பாக இருந்து இந்திய நாடு 

அதிவல ககதயாப்பம் இட்டிருந்தது.  இந்தியப் பிரதமராக 

விருந்த ராஜீவ் காந்தி அவர்களும், இலங்ககயின் 

ஜனாதிபதியாக இருந்த வஜ.ஆர் ஜயவர்த்தன அவர்களும்தான் 

அப்வபாது அந்த ஒப்பந்தத்திவல ககதயாப்பம் 

இட்டிருந்தார்கள்.  அந்த ஒப்பந்தத்திவல தமிைர் தரப்பாகக் 

ககதயாப்பமிட்டிருந்த இந்தியா இப்தபாழுது தமௌனம் 

காப்பது எங்களுகடய மக்களுக்குப் தபாருத்தமானதல்ல.  

இந்தியாவினுகடய கடகமயிருக்கிறது. எகதயும் தசய்யக் 

கூடிய தபரும்பான்கமப் பலம் இப்தபாழுது இந்த 

அரசாங்கத்திடம் இருக்கின்றது. நீங்கள் 150இற்கும் வமற்பட்ட 

ஆசனங்ககளக் தகாண்டிருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் 

நல்தலண்ணங்கவளாடு தசயற்படுங்கள்! நாங்கள் வபசுவதற்குக் 

குறுக்கீடு தசய்து இனவாதத்வதாடு வபசுகின்ற சிந்தகனககள 

முதலில் தூக்கிதயறியுங்கள்!  

மாற்றம் என்பது தமிைர்களிடம் வரவவண்டியது அல்ல. 

மாற்றம் என்பது சிங்களத் தகலவர்களிடம் வரட்டும்! நாங்கள் 

யாரால் அைிக்கப்பட்வடாவமா, யாரால் தகால்லப்பட்வடாவமா 

அவர்களிடமிருந்துதான் மாற்றம் வர வவண்டும். இன்றும் 

வாழ்வதற்கான உாிகமகளுக்காகப் வபாராடுகின்ற தமிைினம் 

மாற்றத்கத எதிர்பார்ப்பது சிங்கள மக்களிடமிருந்துதான்! 

சிங்களத் தகலவர்களிடமிருந்துதான். ஆகவவ, அந்த மாற்றம் 

என்பகத முதலிவல உருவாக்குகின்ற இடமாக இது அகமய 

வவண்டும்.  அறுதிப்தபரும்பான்கமவயாடும் பலத்வதாடும் 

தவற்றிக்களிப்வபாடும் இருக்கின்ற நீங்கள் முதலிவல 

உங்களுகடய நல்தலண்ணங்ககள தவளிப்படுத்துங்கள்! 

தகௌரவ பிரதம மந்திாி அவர்களிடம் கடந்த காலங்ககளவிட 

இப்தபாழுது நல்தலண்ணங்கள் இருப்பதாகப் பலர் 

வபசுகின்றார்கள். அவர்களுகடய கருத்துக்களிவல சில நல்ல 

விடயங்கள் தசால்லப்படுகின்றன. அவர்கூட ஐக்கிய நாடுகள் 

சகப வகரயும் தசன்று இந்த நாட்டில் நகடதபற்ற சில 

விடயங்கள் ததாடர்பாகப் வபசியிருக்கின்றார். ஆகவவ, 

உண்கமககளப் புாிந்துதகாள்ளுங்கள்! நியாயங்ககளப் 

புாிந்துதகாள்ளுங்கள்! இந்த நாட்டிவல எது வதகவ 

தயன்பகதப் புாிந்துதகாள்ளுங்கள்! நாங்கள் வபசுகின்ற 

தபாழுது தவறுமவன எழுந்துநின்று வாய்ச்சவடால்களுக்காகப் 

வபசுவது அர்த்தமற்றது. இந்த நாட்டிவல எது வதகவ, இந்த 

நாட்டிவல எது முக்கியமானது, இந்த நாட்டிவல வாழுகின்ற 

மக்களுக்கு எகதச் தசய்யவவண்டும் என்பகத அறிந்து 

அதற்காக நீங்கள் தயாராகுங்கள்! நாங்கள் தயாராக 

இருக்கின்வறாம். குறிப்பாக இந்தியா இந்த விடயத்தில் 

தகலயிடவவண்டியததன்பது மிக முக்கியமானது. 

 
 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 ුණ සිවඥානම් ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்) 

(The Hon. Sivagnanam Shritharan ) 

Sir, please give me one minute more. 

இதகனவிட, இறுதி யுத்தத்கத நடத்துவதிவல அதமாிக்கா 

மற்றும் ஐவராப்பிய நாடுகள் இலங்ககக்குப் பூரண 

ஒத்துகைப்கபயும் ஆயுதங்ககளயும் வைங்கியிருந்தன. அது 

முடிந்த பிற்பாடு சமாதானத்திற்குத் தங்களுகடய முழு 

அங்கீகாரத்கதயும் வைங்கி வருகின்றன. ஆகவவ, அதமாிக்கா 

மற்றும் ஐவராப்பிய நாடுகளின் ஒத்துகைப்வபாடு எங்களுகடய 

பிரச்சிகனக்கான தீர்கவ முன்கவக்க ஒவ்தவாரு சிங்களத் 

தகலவரும் முழுமனவதாடு தசயற்பட வவண்டும்.    அந்த 

வககயில், இனவாதக் கருத்துக்ககளயும் இனவாதச் சிந்தகன 

ககளயும் முதலிவல தூக்கி எறியுங்கதளனத் ததாிவித்து நிகறவு 

தசய்கின்வறன். நன்றி. 
 

[පූ භා 12 41] 

 

 ුණ මෙත්රීපාල සිරිගසේන ෙහතා 
(மாண்புமிகு கமத்திாிபால சிறிவசன) 

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
ගු කථායායකතුටනි  අතිගු ජයාධිපති ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටා විසින් ඊශේ ශම් ගු සභාවට දිරරිපත් කරනු 

ලැබූ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය විවාසයට ලක් වය ශම් අවස්ථාශේ දී 

දතා සුු  ශේලාවක් ශාෝ ඒ සම්බන්ධශයන්  අසාස් ප්රකා  කිීමටට 

දඩ කඩ ලැබීට ගැය ටා දතා සතුු  ශවයවා   

පසුගිය පසව්ැනි ිරය පැවැති පාර්ලිශම්න්තු ටා ටැතිවරණශේ දී 

ශපොශළොන්යුව ිරස්්රික්කයට ශපොදුජය ශපරමුශණන් දිරරිපත් වූ 

පස් ශසයාශගන් ටාස ඇතුු ව ටන්ත්රීවුන් ාතරශසශයක් ශතෝරා  

පත් කර ගැනීශටන් ශපොදුජය ශපරමුණට විශිෂ්ට ජයග්රාණයක්  

ලබා දීට පිළිබඳව ශපොශළොන්යුව ිරස්්රික්කශේ ආසර ය 

ජයතාවට ටාශේ ශගෞරවය සා සත්ුතිය  මුලින්ට පිරියටයවා   

ගු කථායායකතුටනි  ටා ටන්ත්රීවරයකු ව ශයන් ඊශේ ශම් 

ගු සභාශේ ිරවුුම් දුන්ශන් ාත්වැනි වතාවටයි  පළමුවැනි 

වතාවට ශම් ගු සභාවට ටා පැමිණිශේ 1989 වර්ෂශේයි  1989 

වැනි භීෂණකාරි සටයක ගු ටහින්ස රාජපක්ෂ අගටැතිතුටා ඇතුු  

අපි ාැටාත්ශසශයක් "අත" ලකුණින් තරග කරලා 

පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණියා  මසා සිට අවුුදු 26ක කාලයක් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ටන්ත්රීවරයකු  ඇටතිවරයකු ව ශයනුත්  ඊටපසුව 

අවුුදු 9කට ආසන්ය කාලයක් -අවුුදු 9ට ටාස මකාටාරකට 

අඩුශවන්- ජයාධිපතිවරයකු ව ශයනුත් කටයුතු කිීමශටන් පසුව  

ාත්වැනි වරටත්  ඊශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ටන්ත්රීවරයකු 

ව ශයන් ිරවුුම් දීටට අවස්ථාව ලැබීට ගැය ටා දතාට  සතුු  

ශවයවා   

අස ිරය ප්රධාය ව ශයන් විවාසයට ලක් වන්ශන් ඊශේ අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා විසින් දිරරිපත් කරනු ලැබූ ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ වූ 

කුණු පිළිබඳවයි  අපි පසුගිය කාලශේ ශටය රාජාසය කථාව 

ව ශයන් ාැඳින්වූවා  පසුව මය ප්රතිපත්ති ප්රකා යය බවට පත් 

වුණා  බලයට පත් වය සෑට ජයාධිපතිවරයකුට තටාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යය දිරරිපත් කිීමට සම්ප්රසායයක්  පිළිශවතක් බවට පත් 

වුණා   

යව රජශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය විධියට අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් කරනු ලැබූ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය රශට් 

අයාගතය සඳාා දතාට වැසගත්  දුරසක්යා ාායාන්විත 

වැඩසටායක් ව ශයන් ානාන්වන්යට පුු වන්  ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යයක මූලික ව ශයන් අඩාංගු වන්ශන්  රට තුළ පවතිය 

තත්ත්වයන් සැලකිේලට ශගය  මට තත්ත්වයන්ට විසනාම් ලබා 

ශසමින් රට ආර්ථික ව ශයන් සටෘ්ධධිටත් රටක් බවට පත් කිීමට  

වියය ගුක රටක් බවට පත් කිීමට  ආචාරය ලි රටක් බවට පත් 

කිීමට  සැාැමි රටක්  ගුණගුක රටක් බවට පත් කිීමට පිළිබඳව 

කාරණායි; ශම් සියලු අාං වලින් රට සටෘ්ධධිටත් රටක් බවට පත් 

කිීමට කරන්ශන් ශකොශාොටස කියය මකයි  ඒ වාශේට ශලෝකශේ 

අශයකුත් රා ජයයන් ාා සන්සන්සයය කරමින්  ප්රබු්ධධ රාජයයක් 

බවට අශප් රට පත් කිීමටයි   

ගු කථායායකතුටනි  අපට ටාා ශරේෂ්ඨ දතිාාසයක් 

තිශබයවා  ඒ ටාා ශරේෂ්ඨ   ශප්රෞඪ ඉ දතිාාසශේ උුටකුවන් 

විධියට අපි අස යව තාක්ෂණික ශලෝකය ාා බ්ධධ වී තිශබයවා  ඒ 

යව තාක්ෂණික ශලෝකය ාා බ්ධධ වීශම්දී අප කටයුතු කළ යුත්ශත් 

ශකශසේස යන්ය පිළිබඳව මතුටා දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ශේට සඳාන් ශවයවා  අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඊශේ ශටට 

යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ටාංගල සැසිවාරශේදී දිරරිපත් කළ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය වාශේට  මතුටා මී හට ශපර දිරරිපත් කළ  "රට 

ාසය ශසෞභාගයශේ සැක්ට" ප්රතිපත්ති ප්රකා යත් කියය ශසකට 

රශට් අයාගතය ශවනුශවන් ක්රියාත්ටක වය  මකට ටඟක්  මකට 

සැක්ටක්  මකට සර් යයක් ශලස අපට ානාන්වන්ය පුු වන්  

අස අශප් රට මුහුණ පා සිටිය ආර්ථික අර්බුසය  සටාජ ප්ර ්ය  

ශ්ධ පාලය ප්ර ්ය සා අනිකුත් අපාසුතා ආදී සියලු කාරණා 

සැලකිේලට ගත් විට  ශම් රශට් සෑට පු්ධගලයකුට සතු කාර්යයක් 

තටයි  රශට් අයාගතය ශවනුශවන් සිය වගකීම් ාා යුතුකම් දු  

කිීමට  මට වගකීම් සා යුතුකම් දු  කිීමශම්දී  සියලුශසයා 

ප්රථටශයන්ට ඊශේ අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය කියවිය යුතුයි  මතුටා දිරරිපත් කළ මට ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යට ටට ඊශේ සවන් දුන්යා; මය  දතාට ශාොඳින් කියැවූවා  

ගු කථායායකතුටනි  මට ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළ තිශබය  ටශේ 

අවධායය ශයොමු වුණු ප්රධායට කාරණයක් තටයි   ශම් රශට් 

ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිශේ පැාැිරලි ශවයසක් කිීමටට අප කටයුතු 

කරමින් සිටියවාය කියය කාරණය  

ගු කථායායකතුටනි  අස අශප් රශට් ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිය 

තුළ තිශබන්ශන් ශටොය වාශේ තත්ත්වයක්ස කියා ශම් ගු සභාශේ 

සිටිය ාැට ශකශයක්ට සන්යවා  පසුගිය ස ක කිහිපය 

සැලකිේලට ගත් විට  ශම් ගු සභාව ශටවර ප්රධාය ව ශයන්ට 

වෘත්තිකයන් සා උගතුන් රාශියකශගන් සටන්විත වීට පිළිබඳව 

ටා දතාට සතුු  ශවයවා  අස ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජයය 

කරය ටන්ත්රීවු 229ශසයාශගන් බහුතරයක් වෘත්තිකයන්  

උගතුන් ාා බු්ධධිටතුන්ශගන් සටන්විතයි  මය ශම් රශට් අයාගතය 

යාපත් වීට සඳාා වූ සුබ ලකුණක්  සුබවාදී ශපර  නිමිත්තක් 

විධියටයි ටා සකින්ශන්  රශට් උත්තීමතර සභාව; රශට් 

වයවස්ථාසායකය; රශට් නීති ාසය තැය; රටට වග කිවයුතු තැය; 

රශට් සියලුශ්ධට වග කියය ටාජය නිශයෝජිතයන් නිශයෝජයය 

කරය ස්ථායශේ ශම් ආකාරයට බහුරැතයන්  උගතුන්  පවරවුන්  

ප්රබු්ධධයන් සා පරිණත අය  සිටීට දතාට ශාොඳ තත්ත්වයක්  

මතුටන්ලාත් සම්බන්ධ කරශගය  අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ 

සර් යය අනුව අපට ශාොඳ රටක් ශගොඩ යඟන්ය ාැකිවය බව ටට 

වි ්වාසයි  ඒ සියලුශසයාශේ බහුරැතභාවය  පරිණතභාවය  

වෘත්තීටය උගත්කට ආදී සියේල තුළින් ප්රශයෝජය අරශගය  දිරරි 

වසර 9ක කාලසීටාව තුළදී අපට ශාොඳ ගටයක් යන්යට පුු වන් 

ශවයි කියය වි ්වාසය ටා තුළ තිශබයවා    

ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිය පිළිබඳව අප ශබොශාෝ අවස්ථාවල 

කථා කර තිශබයවා  ගු කථායායකතුටනි  ටට ශාොඳ 

උසාාරණයක් කියන්යම්  සාටායයශයන් ගසක මුේවලට පණුවන් 

ගසා තිශබයවා යම්  මට මුේ යරක් වී තිශබයවා යම්  අපි ඒ ගශසේ 

අතු පැාැලා  ඒ ගස ාසන්ය ගියාට වැඩක් වන්ශන් යැාැ  
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අතයව ය වන්ශන් ඒ ගශසේ මුල ාැදීටයි  ශම් රට ාසන්යට   

දිරරියට ශගය යන්යට  රශට් අතීතශේ තිබූ ශ්රී විභූතිය යැවත 

ශගොඩයඟන්යට  ශලෝකශේ  ප්රබු්ධධ රාජයයක් ශලස දිරරියට 

යන්යට  යව තාක්ෂණයත් සටඟ ශම් තරගකාීම සටාජය දිරරියට 

ශගය යන්යට යම් ශම් ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිශේ ශවයසක් ඇති 

විය යුතුයි  ඒ වාශේට  අශප් පින්වන්ත  භාගයවන්ත  වාසයාවන්ත 

සු පිරිස ශලෝකශේ විශිෂ්ටයන් කරන්ය  විශිෂ්ටයන්ශගත් 

විශිෂ්ටයන් කරන්ය  ප්රමුඛයන්ශගත් ප්රමුඛයන් කරන්ය -ශම් 

සියේලට සඳාා- අපශේ වගකීම් ාා යුතුකම් දු  කිීමශම්දී  මූලික 

ව ශයන් ශම් රශට් ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිශේ වි ාල ශවයසක් සිදු 

විය යුතුයි කියා ටා වි ්වාස කරයවා  අතිගු ජයාධිපතිතුටා මය 

ශත්ුම් ශගය  මතුටාශේ මට සැක්ට තුළින් සිය ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යට ශම් විෂයය ඇතුළත් කර ඇති බවයි අපට ශපනී 

යන්ශන්   

ගු කථායායකතුටනි  ටාජය ඡන්සශයන් ශත්ීම පත්වය 

ආයතය 4ක් ශම් රශට් තිශබයවා  ඒ  ජයාධිපති ධුරය  

වයවස්ථාසායකය  පළාත් සභාව සා  පළාත් පාලය ආයතයයි  

ශටහිදී ජයාධිපති ධුරය ඇතුු ව පළාත් පාලය ආයතය සක්වා 

ටාජය නිශයෝජිතයන් පත්වය ශටට ආයතය ාතර ශකශරහි 

ජයතාවශේ ප්රසාසය  අප්රසාසය  විශේචය ශකොශතක් දුරට සිදු 

වයවාස කියය කාරණය අප විශ ේෂශයන් සලකා බලන්ය ඕයෑ   

ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිය කියය කාරණාව මුේ කරශගය දිරරියට 

යෑශම්දී  පසුගිය ස ක කිහිපය තුළ ඒ තුළ ශකොශතක් දුරට පිරිහීම් 

ඇති ශවලා තිශබයවාස කියා බලන්ය ඕයෑ   

ශම් කාරණශේදී ටා සකිය මක පැත්තක් තිශබයවා   අලුත් 

ආේඩුරට වයවස්ථාවක් සකස් කිීමට කියය මක වර්තටායශේ අප 

කවුුත් කථා කරය කාරණයක්  ටැතිවරණ ප්රකා ශේත් මය 

සඳාන් වී තිශබයවා  සැන් ශම් ගු සභාශේිරත් ඒ ගැය සාකච්ඡා 

වුණා  පසුගිය අවුුදුවල පැවැති සෑට ආේඩුවක්ට ශම් අලුත් 

ආේඩුරට වයවස්ථාව පිළිබඳව කථා කළා  ාැබැයි   රටට 

ගැළශපය ආකාරශේ අලුත් ආේඩුරට වයවස්ථාවක් ාැදුශේ 

යැාැ කියය කාරණය අප කවුුත් පිළිගත යුතු ශසයක්   

අපි  1947දී ශම් රශට් පාර්ලිශම්න්තු රටය ඇති වූ සා සිට 

ශටන්ට   1978 වයවස්ථාශේ සිට විධායක ජයාධිපති ධුරය ඇති වූ 

ශම් සක්වා කාලය අරශගය බලමු  ශම් කාලසීටා තුළ බිහි වූ 

ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිය පිළිබඳව කථා කරමු  අශප් ශ්ධ පාලය 

සාංස්කෘතිශේ බරපතළ පිරිහීටක් සා කඩා වැටීටක් ඇති වුශේ 

ටයාප ඡන්ස රටයත් සටඟයි කියය මක ටා ප්රධාය ව ශයන්ට 

වි ්වාස කරය කාරණයක්  ශම් ටයාප ඡන්ස රටය තුළ  

ශ්ධ පාලය ප්රතිපත්ති  සර් ය  යයායන් කියය සියේලක්ට යටපත් 

වුණා  අප ශ්ධ පාලයයට අවතීර්ණ වය කාලවලදී ශලෝකශේ 

තිබුණු බලතුලයය  ධයවාසය ාා සටාජවාසය  ශකොමියුනිස්ට්වාසය 

පිළිබඳ ශබොශාෝ ශපොත පත කියවන්යට ගම්වල සුවන්ටත් 

අවස්ථාව ලැබුණා  තායාපති කාර්යාලවලින් පවා ශබොශාෝ සඟරා  

ශපොත් පත් ගටට ලබා දුන්යා; ගම්වල සුවන් ඒ ශබොශාෝ ශපොත 

පත කිශයේවා; ඒ තුළින් ඔවුන් ශබොශාෝ ශ්ධවේ පිළිබඳව සැනුවත් 

වුණා   ධයවාදී රටවේ  සටාජවාදී රටවේ  ශකොමියුනිස්ට් රටවේ 

තරගකාීම  ශලස ශලෝක තුණ සම්ශම්ලය පැවැත්වූවා   ඒ 

සමුු වලට තුණයන් අරශගය ගියා  ඒ තුළින් තුණ පිරිස ්

ශ්ධ පාලයය පිළිබඳව සැනුවත් වුණා; ඒ ශපොත පත කිශයේවා  

අධයාපයය ලබය අය  ශ්ධ පාලය ක්ශෂේත්රවල  ප්රධාය ව ශයන් 

ශ්ධ පාලය විසයාව ාසාරයවා වාශේට දන් බාහිරව ශබොශාෝ ශ්ධ 

කියවන්ය පටන් ගත්තා  යමුත්  පසුගිය ස ක කිහිපය ගත්විට  

ශ්ධ පාලයය වි ්වවිසයාල ක්ශෂේත්රශේ විෂයයක් ව ශයන් ාැසෑීමට 

මිසක්  ශ්ධ පාලය ක්ශෂේත්රශේ කටයුතු කරය අය දන් බාහිරව මය 

ාැසෑීමට  ශබොශාෝ විට අත්ාැරිය බවක් තටයි ටා සකින්ශන්   ඒ 

සම්බන්ධ ශපොතක් පතක් කියැවීටක් සිදු වුශේ යැාැ  යයායික 

ව ශයන්  ප්රතිපත්ති ව ශයන්  සර් යයක් ව ශයන් ඒ ශ්ධවේ 

යටපත් වුණා  ඒක නිසා ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිශේ ශබොශාෝ 

පිරිහීම් ඇති වුණා   

ටයාප ඡන්ස රටය තුළ ශ්ධ පාලයායන්ට අතිවි ාල මුසේ 

සම්භාරයක් - පසුගිය ටා ටැතිවරණය ගත්තත්  තටන්ශේ 

ප්රතිරූපය ශගොඩ යඟා ශගය ටයාප ඡන්ස ලබා ගැනීටට  අතිවි ාල 

මුසේ සම්භාරයක්- වැය කරන්ය සිදු වුණා   ඒ තුළ තටයි තටන්ට 

ජයග්රාණයක් ලබා ගන්ය පුු වන්කට තිශබන්ශන්  ඒ තුළින් ඇති 

ශවය තත්ත්වයත් මක්ක සටාජශේ ශබොශාෝ පිරිහීම් ඇති ශවයවා  

ඒ නිසා ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිශේ  සිදුවය ශවයස්කම්වලදී  යව 

ආේඩුරට වයවස්ථාව තුළත් ප්රධාය ව ශයන්ට බලපෑටක් ඇති 

වී ශම් දඩකඩක් තිබිය යුතුයි කියය මකයි ටාශේ වි ව්ාසය 

වන්ශන්   ටා ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිය සම්බන්ධශයන් අසාස් 

දිරරිපත් කළා  ටට ශගොවි ප්රශ්ධ යකින්  ශගොවි ජයතාවශේ 

ඡන්සවලින් පත් වුණු ටාජය නිශයෝජිතයකු විධියට  සඳාන් 

කරන්යට ඕයෑ  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ  සඳාන් කෘෂි 

කර්ටාන්තය වැඩි ිරයුණු කිීමට පිළිබඳව කුණු ාා අශප් රශට් 

මූලික ව ශයන්ට කෘෂි කර්ටාන්තය ිරයුණු කිීමශම්දී 

කාලගුණික ශ්ධ ගුණික තත්ත්ව සැලකිේලට ගැනීශම්  

වැසගත්කට පිළිබඳව   

ගු කථායායකතුටනි  අශප් රශටන් තුශයන් ශසකක වාශේ 

ප්රටාණයක වියළි කාලගුණයක් පවතිය බව අපි කවුුත් සන්ය 

ශසයක්  වියළි කාලගුණයත් මක්ක වරින් වර නියඟය ඇති 

ශවයවා  නියඟය කාලශේදී දුගී භාවය -දුප්පත්කට- ශලඩ ශරෝග 

ඇති  ශවයවා  ඒ වාශේට අපි සන්යවා  ජලය කියන්ශන් 

සශ්රීකත්වය සා ධයය බව  අශප් රශට් ආර්ථිකය    ශගොඩ යඟා 

ගැනීශම්දී නියඟයත්  ජලයත් කියය කාරණා ශසකට ප්රධාය 

ව ශයන්ට සැලකිේලට ගත යුතු  කාරණා   ටට  ටතකයි  අශප් 

රශට්  ශ්රී ලාංකා ටා බැාංකුශේ නිශයෝජය අධිපතිවරශයකුව සිටි 

ආචාර්ය ඩලිලිේ  ශතන්යශකෝන් ටාතා  "ලාංකාශේ නියඟය ාා 

ශගොවියා" යය යමින් 1997 වර්ෂශේදී ග්රන්ථයක් ප්රකා යට පත් 

කර තිබුණ බව   මහි සඳාන් වන්ශන්   1997 වර්ෂශේදී ශම් රශට් 

ශගොවියා මසා පත් ශවලා  හිටපු  තත්ත්වය ගැයයි   සාටායයශයන්  

පක්ෂ ශේසයකින් ශතොරව ගත්ශතොත්   ශම් රශට් බලයට පත් වුණු  

සෑට රජයක්ට වාශේ ශගොවියාට ශටොයවා ශාෝ පාසුකටක් ලබා 

දුන්යා  මශසේ කුටය ශාෝ  පාසුකටක් ලබා දුන්යත්  ශගොවියාශේ 

ණය බර දතාට අසීු තත්ත්වයක තිශබයවා  යම් සුු  පිරිසක් 

ඔු ව උස්සයවා   යමුත්  ශගොවියාශේ ණය බර  ශගොවියාට 

තිශබය අසීු ආර්ථික අටාුකම් දතාට  බරපතළයි  නියඟය  

ජලය කියය ප්ර ්යශේදී අපි ජලයත් මක්ක සශ්රීකත්වය ඇති 

කරන්ශන්  ශකොශාොටස  සශ්රීකත්වය තුළින් ධයය උත්පාසයය 

කරන්ශන් ශකොශාොටස  අශප් සාම්ප්රසායික ශගොවියා -අශප් ශගොවියා 

සාම්ප්රසායික ශගොවියකු විධියට තටයි තවටත් දන්ශන්- තාක්ෂණික 

ශගොවියකු බවට පත් කරන්ශන් ශකොශාොටස කියය ප්ර ්ය ටතු 

ශවයවා  සාම්ප්රසායික ශගොවියා  තාක්ෂණික ශගොවියකු බවට  පත් 

කළ යුතුයි  ප්රධාය ව ශයන්ට ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යශේ තිශබය කෘෂි කර්ටාන්තශේ ිරයුණුව කියය 

කාරණශේදී  ඒ සාංවර්ධයශේදී මතුටාශේ සර් යය තුළ  මතුටාශේ 

වැඩ පිළිශවළ තුළ මට වි්ධවත් ටේඩල  මට අටාතයාාං   මට 

ආයතය ශම් වැඩපිළිශවළට සාශයෝගය දීශම්දී  සාම්ප්රසායික 

ශගොවියා තාක්ෂණික ශගොවියකු බවට පත් කිීමට ශකශරහි  

අවධායය ශයොමු කළ යුතු ශවයවා    

ගු කථායායකතුටනි  සාටායයශයන් අශප් රශට් යල  ටා 

කන්ය ශසක ගත්ශතොත්   ශබොශාෝ අය ශම් පිළිබඳව ගණන් ාසලා 

යැාැ  ටට යම් ශම් ගැය ගණන් ාසලා තිශබයවා  වි්ධවතුන්ටත් 

ටට ඒ ගැය කිේවා  සාටායයශයන්  ගශම් භාෂාශවන් කියයවා 

යම් අස අශප් රශට් ටඩ වැඩ කරය ශගොවියකු යන්ත්ර සූත්රවලින් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තටයි  තටන්ශේ  කුඹුශර් ඔක්ශකොට වැඩ කරන්ශන්  මක 

කන්යයකදී ඔහුට  ටඩ වැඩ කරන්ය යන්ශන්  සතියයි  ඒ වාශේට 

තටයි අස්වනු  ශයළන්ය යන්ශන් පැය තුය  ාතරක වාශේ 

කාලයක්  ටැෂින්වලින් තටයි වැඩ කරන්ශන්  ඒ කියන්ශන් ඔහුට  

ඒ සඳාා සවසයි යන්ශන්   අශප් රශට් ශගොවියකු ාය ටාසයකට 

සවස් 8යි වැඩ කරන්ශන්  ශගොවිශයකු යල  ටා කන්ය ශසකට වැඩ 

කරන්ශන් සවස් 16යි  ශම්ක තටයි ඇත්ත තත්ත්වය  මත ශකොට 

ටාස 12කට අශප් ශගොවියකු වැඩ කරන්ශන් සවස් 16යි   

සාටායයශයන්  අශයක් කාලය තුළ ශතේ ගායවා  ශපොශාොර 

ගායවා  ඒක ශපොඩි කාල සීටාවක්  අශයක් කාල සීටාව තුළ 

නිෂ්පාසය ක්රියාවලිශේදී විසයාත්ටක ක්ශෂේත්රය පැත්ශතන් 

සාම්ප්රසායික ශගොවියා තාක්ෂණික ශගොවියකු කරන්ශන් 

ශකොශාොටස  කියය මක ගැය ටට ඒකයි කිේශේ  අශප්  කෘෂිකර්ට 

අටාතය  ටහින්සායන්ස අලුත්ගටශේ ටැතිතුටා ශම් ගු සභාශේ 

දන්යවාස සන්ශන් යැාැ  කෘෂිකර්ට ක්ශෂේත්රය ගත්තාට  ශගොවියාට 

රජශේ ශසේවකශයක් වැඩ කරය විධියට සතිශේ සවස් 7න් අඩු 

ව ශයන් සවස් 9ක් වැඩ කරන්ය පුු වන්කටක් යැාැ  ශගොවියා 

කියන්ශන් ඇඟ ශවශාසවලා  සාිරය ාලලා  අේශේ ශබොශාොට දුක් 

විඳිය ශකශයක්  යමුත්  ශගොවියා සතිශේ සවස් 7න් අඩු ව ශයන් 

සවස් 3ක්වත් වැඩ කරය තත්ත්වයට පත් කරන්ශන් ශකොශාොටස   

අතිශර්ක ශබෝග  ධායය  මළවලු  පලතුු ාා පශු සම්පත් ගැය 

කියන්ය ඕයෑ  ගු කථායායකතුටනි  අපි කවුුත් සන්යවා අශප් 

රශට් ජයගායශයන් සියයට 17ක් විතර ටන්ස ශපෝෂණශයන් 

ශපශළය බව     කුඩා සුවන්ශගන් සියයට 17ක් පටණ ටන්ස 

ශපෝෂණශයන් ශප ළීටට ප්රධාය ශාේතුවක් වන්ශන් ටස්  ටාු   කිරි  

බිත්තර වැනි ශ්ධවේ ඔවුන්ට ශයොලැබීට නිසා බව ශසෞඛය 

ඇටතිවරයා විධියට අවුුදු පාක් ටට හිටපු නිසා සන්යවා  ටස්  

ටාු   කිරි  බිත්තර නිෂ්පාසයය විශ ේෂශයන්ට පශු සම්පත් 

ක්ශෂේත්රයත් මක්ක සම්බන්ධ ශවයවා    වී ශගොවියා වී ශගොවිතැය 

මක්කට දන්යවා  යමුත්  පිටරට ශගොවියකු ගනිමු  ටට පිටරට ගිය 

අවස්ථාවලදී -ජයාධිපතිවරයා කාලශේ විතරක් ශයොශවයි  

කෘෂිකර්ට ඇටති කාලශේ වුණත්  ශවය කුටය අටාතයාාං යක 

වැඩ කරය කාලශේ වුණත්- කෘෂිකර්ට ක්ශෂේත්රශේ ආයතයවලට  

ශගොවි ශපොළවේවලට ටට ගිහින් තිශබයවා  කෘෂිකර්ටය  

වාරිටාර්ගය ට ශේ ඇ ශේ තිශබය ශසයක් නිසා ටට ශගොවිබිම්වලට 

යයවා  ඒ ශවලාශේදී සැකපු ශසයක් තටයි සාටායයශයන් කුඩා බිම් 

ප්රටාණයක් ශගොවියකුට තිබුණත්  ඒ කුඩා බිම් ප්රටාණශේ  

ශකොටසක  වී වගා කරය රටවල යම් වී වගා කරයවා  තවත් 

ශපොඩි ශකොටසක කේපි  මුාං ඇට වාශේ ධායය ටිකක් සටයවා  

තවත් ශකොටසක කුකුු   කිකිළියන් 12ක් 12ක් ාසයවා  මු වන් 

කිහිපශසශයකු ාසයවා  කිරි ගන්ය කිරි මළශසනුන් තුන් ාතර 

ශසශයකු ාසයවා  මටඟින් ශගොවියාට මුු  සවශසේට ආසායටක් 

ලැශබයවා වාශේට පවුශේ සියලුශසයාට ශපෝෂණයත් ලැශබයවා  

යමුත්  ලාංකාශේ සිදු වී තිශබන්ශන් ශටොකක්ස  ටට මුලින් කිේවා 

වාශේට අශප් වී ශගොවියා අවුු්ධසකට වැඩ කරන්ශන් සවස් කීයස 

කියය කාරණාව ශසස අපි බලන්ය ඕයෑ   අපි ාසය ආර්ථික වැඩ 

පිළිශවළත් මක්ක  සාංවර්ධය වැඩසටායත් මක්ක 

ජයාධිපතිතුටාශේ යව සාංවර්ධය වැඩසටාය තුළ  අපි දිරරි වැඩ 

පිළිශවළ රටවත්ව ශගය යන්ය ඕයෑ   

අශප් රශට් කෘෂිකර්ට ක්ශෂේත්රය ගත්තාට අශප් ජල 

කළටයාකරණය දතාට දුර්වල තැයකයි තිශබන්ශන්  ගු 

කථායායකතුටනි  ටට සන්යා විධියට -ටශේ සැනුට අනුව- අශප් 

රටට ලැශබය ජලය අශප් භූමිය වාශේ සායකට ඇති  යමුත්  

අතිවි ාල ජල ප්රටාණයක් ටා මුහුසට යයවා    ශම් රශට් ගාංගා  

ඔයවේ 123කින් ජලය ටා මුහුසට යය බව ඔබතුටා සන්යවා  අපි 

කවුුත් සන්යා ටාා පරාරටබාහු රජතුටා ාා සම්බන්ධ ශබොශාොට 

ප්රසි්ධධ  ජය්රිය කථාවක් තටයි "අාසින් වැශටය ිරය බිඳක් ශාෝ 

ප්රශයෝජයයක් ගන්ශන් යැතිව අපශත් යවන්ය මපාය" කියය මක  

යමුත්  පසුගිය ස ක කිහිපය ගත්ශතොත්  ශපර රජ සවසින් පසුව 

දාංග්රීසි පාලයය පැවැති කාලශේත්  1948න් පසුව ශම් සක්වාත් ටා 

මුහුසට ගලා යය අතිවි ාල ජලස්කන්ධය පිළිබඳ ජල 

කළටයාකරණශේ බරපතළ ප්ර ය්යක් තිශබයවා  ටට කලින් 

කියපු විධියට වියළි ශ්ධ ගුණය නිසා රශට් තුශයන් ශසකක පටණ 

ශගොවියා බරපතළ අසරණ තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබයවා  ඒ  

මක්කට  ශගොවියා ශගොඩ ගන්ශන් ශකොශාොටස කියය කාරණාව 

අපි කථා කරයවා   

ගු කථායායකතුටනි  සතුන්ශගන් ආාාරවලට සිදුවය 

ාානිය ශම් රශට් කාශගත් අවධායය ශයොමු ශවලා තිශබය 

කාරණයක්  ටට කෘෂිකර්ට ඇටති විධියට අවුුදු 9ක් හිටපු 

කාලශේ අපි මට සාංඛයාශේඛය ගත්තා  ඒ කාලශේ  ඒ කියන්ශන් 

2229  2226  2227දී ලාංකාශේ වනාරන්  රිළවුන් ලක්ෂ 11ක් විතර 

සිටියා  සැන් ශකොපටණක්ස  කියන්ය ටා සන්ශන් යැාැ   වනාරන්  

රිළවුන් මක සවසකට වියා  කරය ශපොේ ශගඩි සාංඛයාව 

ශකොපටණස  වනාශරක්  රිළශවක් මක ශපොේ ගසකට යැේගාට 

මුු  ශපොේ වේලක් වියා  කරයවා  ගු කථායායකතුටනි  

ශපොේ ඇට්ටියක් ශසකක් කාලා අශයක් ඔක්ශකොට අත් ශසශකන් 

සූරලා විසි කරයවා   සැයට අවුුදු 12කට මා ාා  ඒ කියන්ශන් 

අවුුදු 13කට මාා සාංඛයා ශේඛය පිළිබඳවයි ටට ශම් කියන්ශන්  

වනාශරක්   රිළශවක් ශපොේ ගාකට යැගලා මක ශපොේ වේලක් 

වියා  කළත් ඒ කාලශේ ශපොදුශේ බැලුවාට ශපොේ වලු ලක්ෂ 

12ක් වියා  වයවා  ාැබැයි ටට හිතයවා  අස ඒ වනාරන්  රිළවුන් 

සාංඛයාව ශසගුණ ශවලා ඒ ගණය ලක්ෂ 22ක් විතර ශවලා ඇති 

කියලා  ශම් රශට් ශපොේ නිෂ්පාසයශේදී ශසොයන්ශන් යැති පැති 

ගැයයි ටට ශම් කියන්ශන්  ශබෞ්ධධ රටක් විධියට ශම් ශ්ධවලට අපි 

අත තියන්ශන් යැාැ   පාශර් සුයඛයන් දන්යවා  සුයඛයන්ට අත 

තියන්ශන්ත් යැාැ  ගු කථායායකතුටනි  සුයඛයන් ආරක්ෂා 

කරය සුයඛ සාංවිධායත් අශප් රශට් තිශයයවා   

අපි කවුුත් සන්යවා  අලි-මිනිස් ගැු ට පිළිබඳව  ඒ වාශේට  

ශටොයුන්  ඌරන් වාශේ සතුන් රාශියක් ශම් රශට් දතාට 

අහිාංසක දුප්පත් ශගොවියා නිෂ්පාසයය කරය ආාාරවලින් ාතශරන් 

මකක් වියා  කරයවා  මිනිස්සු බඩගින්ශන් දඳශගය මිනිසුන්ශේ 

ආාාර සතුන්ට කන්ය ශසය ශලෝකශේ මකට රට ලාංකාවයි ගු 

කථායායකතුටනි  ටට ශාොඳට ශාොයලා බැලුවා  ශලෝකශේ 

අශයක් රටවල සත්තු ආාාර වියා  කරයවා යම්  සතුන්ශගන් 

මිනිසුන්ට ාානියක් තිශබයවා යම්  ඒ සතුන් වියා  කරලා 

සායවා  ාැබැයි ගු කථායායකතුටනි  අපි ශබෞ්ධධ රටක් නිසා 

ප්රධාය ව ශයන්ට අශප් ශබෞ්ධධ සාංස්කෘතියත්  සටඟ අපි සතුන්ට 

අත තියන්ශන් යැාැ  ඒ නිසා අශප් ආාාර නිෂ්පාසයශයන් 

ාතශරන් මකක් සතුන් වියා  කරයවා   

අශයක් කාරණය තටයි අපි ාැට ශකශයක්ට ටාධය තුළින් 

සකියවා  -අපි ගම්වල දන්ය මිනිස්සු නිසා අපි සන්යවා-  අලි-

මිනිස් ගැු ම් වාශේට සතුන්ශගන් වය ාානි පිළිබඳව  ශටොයශරක් 

ශවේ යායකට දගිලිලා ආවාට ාරියට වතුර බටයකින් උරාශගය 

යයවා වශේ ශාොට තියලා  වී බුසලක් විතර බඩ ඇතුළට සාශගය 

තටයි  ආපසු දගිලිලා යන්ශන්  ශම් රශට් ශගොවියා නිෂ්පාසයය 

කරය ආාාරවලින් ාතශරන් මකක් සත්තු වියා  කරයවා  

ශම්කට පිළියටක් යැාැ  ශම්වා තටයි ප්ර ්ය   මන්ය මන්යට 

සතුන් වැඩිශවයවා  අශප් වය ජීවී ාා වය සාංරක්ෂණ ඇටතිතුටා 

ශම් අවස්ථාශේදී ගු සභාශේ දන්යවාස කියලා ටට සන්ශන් 

යැාැ  සතුන් රකින්යත් ඕයෑ  ාැබැයි  ටට කවසත් කියය විධියට 

ටශේ ප්රතිපත්තිය යම් සතුයට වඩා මිනිසුන්ශේ බඩගින්ය ගැය 

හිතන්ය ඕයෑ; මිනිසුන්ශේ ශපෝෂණය ගැය හිතන්යට ඕයෑ 

කියය මකයි  
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2020 අශගෝස්තු 21  

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටනි  කාලය ටිකක් කළටයාකරණය 

කරගත්ශතොත් ශාොඳයි   

 

 ුණ මෙත්රීපාල සිරිගසේන ෙහතා 
(தகௌரவ கமத்திாிபால சிறிவசன) 

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
ශාොඳයි   

මට නිසා ශම් තත්ත්වයන් තුළ ප්රධාය ව ශයන්ට අතිගු 

ජයාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ටැතිතුටා දිරරිපත් කළ මතුටාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යශයහි සඳාන් කුණු දෂ්ට කර ගැනීට සඳාා  

රශට් අයාගතය සඳාා අපි සෑට ශකශයක්ට කැපවීශටන් වැඩ කළ 

යුතුයි කියය කාරණය ප්රකා  කරමින් ටාාට නියමිත කාලය 

අවසන් වීට නිසා ටශේ කතාව අවසන් කරයවා  ස්තුතියි  

 

[පූ භා 11 28] 

 

 ුණ සජිේ ගප්රේෙදාස ෙහතා ිවිුණද්ධා පාර්ශ්්වග  

නායකතුො)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ගු කථායායකතුටනි  වර්තටාය රජය දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය සාකච්ඡාවට භාජය වය ශටට අවස්ථාශේදී  ආරම්භශේදී 

ට ටට කැටැතියි  ටාස ායක් වැනි සුු  කාලයක් තුළ නිර්ටාණය 

වුණු සටගි ජය බලශේගයට ඡන්සය ලබාදුන් 27 71 984ක් වූ 

ඡන්සසායකයන්ට අපශේ ස්තුතිය පිරියටන්යට  විශ ේෂශයන්ට  

පාර්ලිශම්න්තු ටැතිවරණශයන් ආසය 94ක් ිරයාගන්යට  ක්තිය 

ලබාදුන් අශප් ජයතාවට අශප් ස්තුතිය පුස කරමින්  ශකොළෙ 

ිරස්්රික්කශයන් ටයාප 329 744ක් ටා ශවත ලබා දී  ක්තිය 

ලබාදුන් ශකොළෙ ිරස්්රික්කශේ ජයතාවටත් ටාශේ ස්තුතිය සා 

ප්රණාටය කථාව ආරම්භශේදී ට ප්රකා  කරන්යට කැටැතියි   

ගු කථායායකතුටනි  අතිගු ජයාධිපති ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටා දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ සාංවර්ධය 

ක්රියාසාටයන් පිළිබඳව ටශේ අවධායය ශයොමු කරන්යට ටට 

කැටැතියි  ඇත්තටට ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ දිරරිපත් කර තිශබය 

සාංවර්ධය ශයෝජයා පිළිබඳව අශප් ගැටලුවක් යැාැ    

 යමුත්  ප්ර ්යයකට තිශබන්ශන් ශම් දිරරිපත් කරපු සාංවර්ධය 

දලක්ක සා ඒවා සාක්ෂාත් කර ගන්යට උත්සාා සරය 

රශටෝපාය  වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව බරපතළ ශයොගැළපීටක් 

තිබීටයි  ඒ ශයොගැළපීට පිළිබඳව රජශේ ටතය සා ප්රතිපත්ති 

දිරරිපත් කරලා යැාැ   

ගු කථායායකතුටනි  අස අශප් රශට් ආර්ථික ශේසවාචක 

ගණයාවක් තිශබයවා  මක ශේසවාචකයක් තටයි  භාේඩාගාරශේ 

මුසේ ශයොතිබීට  ආේඩුශේ වියසම් පියවීටට වර්තටාය ආේඩුව 

උපශයෝගි කර ගත් රශටෝපායන් තිශබයවා  ශම් අවුු්ධශ්ධ 

පළමුශවනි ටාස ාය තුළ ටා බැාංකුශවන් සා වාණිජ බැාංකුවලින්  

ඒ වාශේට මුසේ මුද්රණය කිීමශටන් ශු්ධධ ව ශයන් ණය අරශගය 

තිශබයවා  ුපියේ බිලියය 1 222ක්  සැන් ශම්ශකන් නිර්ටාණය 

ශවය ආර්ථික ශේසවාචකය ශටොකක්ස  මට ආර්ථික ශේසවාචකය 

තටයි  ය ඝ්ර උ්ධධටය රටාවක් නිර්ටාණය වීට  ඊශේ  නිකුත් වූ ටා 

බැාංකුශේ පර්ශේෂකයන්ශේ වාර්තාවකින් කියයවා  2221-2222 

ශවයශකොට  සියයට 22ත්  23ත් අතර උ්ධධටය ශේගයක් ඇති 

වන්ය සියයට 92ක සම්භාවිතාවක් - probability -  තිශබයවා 

කියලා  ටට ටා බැාංකුශේ පර්ශේෂකයන්ශේ මට වාර්තාව 

සභා ත* කරයවා   

ඒ වාශේ සැවැන්ත උ්ධධටය ශේගයක් තුළ අපට ප්ර ්ය 

කරන්ය සි්ධධ ශවයවා  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ දලක්ක 

සම්පූර්ණ කරන්ශන් ශකොශාොටස කියලා  සියයට 22ත්  23ත් අතර 

උ්ධධටය ශේගයක් අශප් රශට් ක්රියාත්ටක ශවයවාය කියන්ශන්  

සැවැන්ත ආර්ථික ශේසවාචකයක් අශප් රශට් නිර්ටාණය ශවයවාය 

කියය කාරණයයි   

ගු කථායායකතුටනි  ඒ වාශේට අශප් රට තුළ බරපතළ 

මුසේ හිඟයක් තිශබයවා  ශම් මුසේ හිඟයට ශාේතුව ශටොකක්ස  ශම් 

ශවයශකොට සළ ශ්ධය ය නිෂ්පාිරතශේ ප්රති තයක් ාැටියට රාජය 

ආසායට 13 සිට 8 සක්වා පාත වැටී තිශබයවා  සියයට 8ක රාජය 

ආසායටක් තුළ ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ තිශබය සාංවර්ධය 

දලක්ක සම්පූර්ණ කරන්ශන් ශකොශාොටස  මට රටශේසය 

රජශයන් පැාැිරලි ශවලා යැාැ  අපි ාැශටෝට සන්යවා  ශම් වසර 

මුල බදු අනුපාත අඩු කිීමටක් සි්ධධ වුණු බව  මට බදු අනුපාත අඩු 

කිීමට තුළින් රාජය ආසායශටන් ුපියේ බිලියය 622ක් ටාා 

භාේඩාගාරයටත්  රටටත් අහිමි වුණා  ඒ කියන්ශන්  සළ ශ්ධය ය 

නිෂ්පාිරතශේ ප්රති තයක් ාැටියට සියයට 9ක රාජය ආසායටක් 

අපට අහිමි වුණා  ආසායම් ශයොලබය භාේඩාගාරයක් ාරාා සළ 

ශ්ධය ය නිෂ්පාිරතශේ ප්රති තයක් ාැටියට ශම් විධියට රාජය 

ආසායට අඩු ශවයශකොට  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ සාංවර්ධය 

දලක්ක සම්පූර්ණ කරන්ශන් ශකොශාොටස  ඒක ශලොකු 

ප්රශාේලිකාවක්  ඒක තටයි ශසශවනි ආර්ථික ශේසවාචකය   

ඊළඟ ආර්ථික ශේසවාචකය ශටොකක්ස  උ්ධධටයය වැඩි 

ශවයශකොට පිටරටවලින් ණය ගන්යට බැාැ  ුපියල බාේදු 

ශවයවා  ඒ වාශේට අපයයය දලක්ක සම්පූර්ණ කර ගන්යටත් 

ාැකියාවක් යැාැ  උ්ධධටයය වැඩි ශවයශකොට  ශ්ධය ය පිරිවැය 

වැඩි ශවයශකොට තරගකාරිත්වය අඩු ශවයවා  මතශකොට අශප් 

අපයයය දලක්ක සම්පූර්ණ කර ගන්යට බැාැ; විශ්ධ  විනිටය 

ලබා ගන්යට බැාැ  ඒ අනුව  අශප් විශ්ධ  විනිට සාංතවතය තර 

ශවන්ශන් යැාැ   

මවන් තත්ත්වයක් තුළ ශම් දලක්ක සම්පූර්ණ කරන්ශන් 

ශකොශාොටස  ඒක බරපතළ ගැටලුවක්   

ඊළඟ ශේසවාචකය ශටොකක්ස  ඒ  ණය ශේසවාචකයයි  ශම් 

වසශර් ණය ඇශටරිකානු ශඩොලර් බිලියය 9 6ක් වයවා  ඒ 

කියන්ශන්  ඇශටරිකානු ශඩොලර් බිලියය 4 9ක රාජය ණය සා 

ඇශටරිකානු ශඩොලර් බිලියය 1 1ක ශපෞ්ධගලික ණය  ශටට ණය 

වර්ග ශසකට මකතු වුණාට  ඇශටරිකානු ශඩොලර් බිලියය 9 6ක්  

ශම් වාශේ ණය බරක් තිබියදී ශම් සාංවර්ධය දලක්ක සම්පූර්ණ 

කරන්ය ශකොපටණ මුසලක් රටට දතිරි වයවාස  ශම් සාංවර්ධය 

දලක්ක සාක්ෂාත් කර ගන්ශන් ශකොශාොටස  ශම් සඳාා මුසේ ලබා 

ගන්ශන් ශකොශාොටස  ශාොඳින් ටතක තබා ගන්ය  දිරරි වසර 

පාටට අඩුට ගණශන් ඇශටරිකානු ශඩොලර් බිලියය 4 9ක් 

වාර්ෂිකව ණය ව ශයන් ශගවන්ය සි්ධධ වයවා  ශම්ක තටයි  ණය 

ආර්ථික ශේසවාචකය   

පසුගිය ිරයක ටාා භයායක සාංඛයාශේඛයයක් දිරරියට ආවා  

ඒ  ටාා ටැතිවරණය පැවැත්වුණු සවශසේ ශාෝ දන් පසු සවශසේයි  ඒ 

ිරයය සළ ව ශයන් ටා කියන්ශන්  ඒ සවස ටට ාරියටට ටතක 
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————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

යැාැ  ඒ සාංඛයාශේඛයශේ සඳාන් වන්ශන් ශටොකක්ස  2222 

වසශර් පළමුවැනි කාර්තුශේ ආර්ථික වර්ධය ශේගය සෘණ සියයට 

1 6යි  ජාතයන්තර ාා ශ්ධය ය මූලය ආයතය අනුටාය කරයවා  ශම් 

වසර තුළ අශප් රශට් ආර්ථික වර්ධය ශේගය සළ ව ශයන් සෘණ 

සියයට 6ක් බවට පත් වයවා කියලා  මශාට යම්  ආර්ථික වර්ධය 

ශේගය සෘණ සියයට 6ක් සක්වා අඩුවීට වළක්වන්ය ශයොසය 

ප්රතිකර්ටය ශටොකක්ස  අස ශසේවා අාං  කඩා වැටිලා; සාංචාරක 

ක්ශෂේත්රය කඩා වැටිලා  ශම්වාට ප්රතිකර්ටයක් යැාැ; වැඩ 

පිළිශවළක් යැාැ; සැලැස්ටක් යැාැ  ඔය ආවට ගියාට කියයවා  

සියයට 4  සියයට 9 සායසායි ශපොලියට ණය ලබා ශසයවා කියලා  

ඒවා දතින් යන්ශන් ප්රවෘත්ති විකා යවල headlines ාැටියට 

විතරයි  ඒවා ටා ශපොශළොශේ ක්රියාත්ටක වන්ශන් යැාැ; ඒවා 

ප්රාශයෝගිකව ක්රියාත්ටක වන්ශන් යැාැ  ශසේවා ක්ශෂේත්රශේ බිඳ 

වැටීට වළක්වන්ය රජය ශයොසය පිළියට ශටොකක්ස  ආර්ථික 

වර්ධය ශේගය සෘණ සියයට 6ක් ශවයවා  ශම් ශවනුශවන් දිරරිපත් 

කරය ශයෝජයාව ශටොකක්ස  ශම් සඳාා රජශේ වැඩ පිළිශවළ 

ශටොකක්ස  සෘණ සියයට 6ක ආර්ථික වර්ධය ශේගයක් තබාශගය 

ශම් සාංවර්ධය දලක්ක සම්පූර්ණ කරන්ශන් ශකොශාොටස  ශම්ක 

බරපතළ ගැටලුවක්  ශම්කට පිළිතුරක් අව යයි  ශම් ගැටලුශවන් 

මළියට මන්ය අපි කරන්ය ඕයෑ ශටොකක්ස  අපි කරන්ය ඕයෑ 

ශසයක් තටයි ශසේවා ක්ශෂේත්රය  කර්ටාන්ත ක්ශෂේත්රය  කෘෂිකර්ට 

ක්ශෂේත්රය  ක්තිටත් කිීමට  විශ ේෂශයන්ට කර්ටාන්ත අාං ය 

ගත්ශතොත්  රටක් ාැටියට අපි දාළ තාක්ෂණශයන් යුත් භාේඩ 

නිපසවන්ය ඕයෑ  ඒ නිපසවය භාේඩ අපි අපයයයය කරන්ය 

ඕයෑ  මතැනින් අපට පුු වන්  ශම් ආර්ථික ටර උගුශලන් මළියට 

මය රටශේසය සකස් කරන්ය  යමුත්  මය ක්රියාත්ටක කරන්ය 

කිසිට අඩි තාලටක් සටා යැාැ; කිසිට සැලැස්ටක් යැාැ   

අපි සන්යවා  ආර්ථික වර්ධය ශේගය  ක්තිටත් කරන්ය ට 
සාම්ප්රසායානුූලල රශටෝපාය කීපයක් තිශබය බව  ඒවාට කියයවා  
fiscal policy, monetary policy කියලා  මක් පැත්තකින් අපට බදු 
අඩු කරන්ය පුු වන්  ඒ කියන්ශන් tax cuts. තවත් පැත්තකින් 
පුු වන්  රාජය වියසට වැඩි කරන්ය  ඒ කියන්ශන් ප්රාේධය වියසට  
ප්රාේධය වියසට - Capital Expenditure - වැඩි කරන්ය පුු වන්  
ඒකට කියන්ශන් fiscal stimulus කියලා  තවත් පැත්තකින් 
පුු වන්  monetary policy මක ාරාා money supply මක වැඩි 
කරන්ය  යමුත්  ශම් රට තුයට ක්රියාත්ටක කරන්යට අස 
ාැකියාවක් යැාැ  ශටොකස  වර්තටාය රාජය පාලයය තුළ අපි 
ආර්ථික ටර උගුේ ගණයාවක හිර ශවලා දන්ය නිසා  ගු 
කථායායකතුටනි  ශම්වාට විසනාටක් ාැටියට  පිට රට ආශයෝජය 
වැඩි කරන්ය අපට පුු වන්කට තිශබයවා  අපි ාැශටෝට සන්යා 
කාරණාවක් තටයි  ශකොශරෝයා ප්ර ්යය නිසා ආශයෝජකයන් 
චීයශයන් පිටට යයවාය කියය මක  විශ ේෂශයන් ඇශටරිකාශේ  
සකුණු ශකොරියාශේ සා ජපායශේ  ාැබැයි  අශප් රටට වැඩ 
පිළිශවළවක් යැාැ  ඒ ආශයෝජකයන් අශප් රටට ශගන්වා ගන්ය  
යමුත්  දන්ිරයාවට වැඩ පිළිශවළක් තිශබයවා; වියට්යාටයට 
තිශබයවා; දන්දුනීසියාවට තිශබයවා  දන්ිරයාශේ ශටෝිර 
අග්රාටාතයතුටාශේ කාර්යාලශේ ශවයට ඒකකයක් තිශබයවා  ඒ 
ඒකකශයන් කරන්ශන් ශටොකක්ස  චීයශයන් පිට වය 
ආශයෝජකයන් දන්ිරයාවට ශගන්වා ගැනීටට over-the-counter 
approvals ශසය මකයි කරන්ශන්  ශබොශාොට සරල රටශේසයක් 
තුළින් කර්ටාන්ත ාලා ස්ථාපයය කරන්ය දඩට ස  යටිතල 
පාසුකම් ස  නිසාස් ශවළඳ කලාපය ස  බදු සාය ස  ශවයත් 
උත්ශත්ජක ස ලබා ශසයවා  ඒ සියේල ලබා ශසයවා  ඇයි  අශප් 
රශට් මශාට ශසයක් ක්රියාත්ටක වන්ශන් යැත්ශත්  ඇයි 
උත්සාායක් යැත්ශත්  චීයශයන් පිට වය ආශයෝජකයන් අශප් 
රටට ශගන්වන්යට  ඒක ටාා ප්රශාේලිකාවක්    

ශම් වර්තටාය රජය හිතයවා  ආයයය සීටා කරලා අශප් රශට් 

ආර්ථිකය ශගොඩ යඟන්ය පුු වන් කියලා  ඒ නිසා සැන් ඇති ශවලා 

තිශබය තත්ත්වය ශටොකක්ස  ශම් වය විට අශප් රශට් කා හිඟයක් 

තිශබයවා  කා යැාැ  සැන් දන්ිරයාශවන් ශාොර පාශර් අශප් රටට 

කා ටික මයවා  ටයර්වල හිඟයක් තිශබයවා  බැටරිවල හිඟයක් 

තිශබයවා  සැන් ශම් හිඟතාව ඇති කරලා ස ආර්ථිකය ශගොඩ 

යඟන්ය ාසන්ශන් කියලා ටා අාන්ය කැටැතියි  ශම් රශට් 

තිශබය සැබෑ ප්ර ්ය රශට් ජයතාවට ාාංගලා ාරි යන්ශන් යැාැ 

කියය මක ටට ශම් අවස්ථාශේ විශ ේෂශයන්ට ටතක් කරන්යට 

කැටැතියි  බරපතළ ආර්ථික ටර උගුේ රැසක් තිශබයවා  ාැබැයි  

ශම් ටර උගුේ රැසට විසනාම් සපයන්යට ශම් රජය ක්රියා ටාර්ග 

අරශගය යැාැ; ඒවා විග්රා කරලාත් යැාැ  ශම් සාංවර්ධය දලක්ක 

ශාොඳයි  ඒවා යරකයි කියලා ටා කියන්ශන් යැාැ  යමුත්  ශම් 

සාංවර්ධය දලක්ක හුශසක් ජයතාවට දිරරිපත් කරපු අසාස ්

ාැටියටයි ටා සකින්ශන්  ශම්වා ක්රියාත්ටක කරන්යට නිසි ආර්ථික 

රටශේසයක් යැාැ   

ගු කථායායකතුටනි  ඔබතුටා සන්යවා ස  ශකොවිඩ් - 19  

ප්ර ්යය නිසා ලක්ෂ 4කට රැකියා අහිමි ශවලාය කියය මක   

"Covid 19 & Beyond- The impact on the Labour Market of 
Sri Lanka : Survey Report of the E-Survey Conducted on 
Private Sector Establishments - May 2020" prepared by the 

Department of Labour ටට ශම් අවසථ්ාශේ ාැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් කිීමට සඳාා සභා ත* කරයවා  ටා සතුව තිශබයවා ඒ 

ඔක්ශකෝට විස්තර   

 

ලක්ෂ ාතරකට රැකියා අහිමි ශවලා  සැන් ඒ අය ආර්ථික 

ක්රියාවලියට මකතු කරන්යට යය රටශේසය ශටොකක්ස  කිසිට 

රටශේසයක් යැාැ  ඒ අය රැකියාවලින් ශසොට්ට සටා තිශබයවා  ඒ 

වාශේට  UNICEF ආයතයශේ වාර්තාවක් කියයවා  ශ්රී ලාංකාශේ 

ජය ගායශයන් සියයට 32ක් ආාාර ශවනුශවන් වියසම් කිීමට අඩු 

කරලා තිශබයවා කියලා  සැන් ාාටත  කුසගින්ය -බඩගින්ය- 

බරපතළ ප්ර ්යයක් ශවලා තිශබයවා  ශම් රශට් ජය ගායශයන් 

සියයට 32කට  ටට ශයොශවයි ඒක කියන්ශන්  UNICEF 

වාර්තාවයි කියන්ශන්  දතින් ශම් වාශේ බරපතළ තත්ත්වයක් තුළ 

අපි අාන්යට ඕයෑ   ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ සාංවර්ධය ශයෝජයා 

ගැය ගැටලුවක් යැති යමුත් ශම්වා ක්රියාවට යඟන්ශන් ශකශසේස   

කියලා  ශකොශාොටස ශම් දලක්ක සම්පූර්ණ කරන්ශන්  ශම් 

දලක්ක ගැය කථා කරය ශකොට  ඇත්ත ව ශයන්ට ඒවාට කාල 

වකවානුවක් තිශබන්යට ඕයෑ  ශම් ජාතික දලක්කවලට කාල 

සටායක් තිශබන්යට ඕයෑ  ශකොයි කාලශේස ශම් දලක්ක 

සම්පූර්ණ කරන්ශන්  ශකොශාොටස ශම් දලක්ක සම්පූර්ණ 

කරන්ශන්  අස ශම් නිර්ටාණය ශවලා තිශබය ටර උගුේ  -ආර්ථික 

ටර උගුල  ණය ටර උගුල  විරැකියා ටර උගුල  ාාටත  කුසගින්ය  

පිපාසය  දුක  කනාළ  ශේසයාව- ාමුශේ -ශටවන් තත්ත්වයක් තුළ- 

ශම් දලක්ක කරා යන්යට පුු වන් ස කියය මක බරපතළ 

ප්ර ්යයක්  ඒ නිසා ශම් ප්රතිපත්තිවල ගුණාත්ටකභාවය ශකශසේ 

ශවතත්   වර්තටාය ආර්ථික ටර උගුල තුළ ශම් දලක්ක ක්රියාවට 

යාංවන්ශන් ශකශසේස කියය මක ගැය ර ජය වාාට රටටත්  

ජයතාවටත්  ශම් ටැති සබයටත් පැාැිරලි කිීමටක් කරන්යට ඕයෑ   

අවසාය ව ශයන්  ඒබ්රාම් ලින්කන් ජයාධිපතිතුටාශේ 

ප්රකා යකින් ටශේ කථාව අවසන් කරන්ය ටට කැටැතියි  Mr. 
Speaker, he said, "You can fool all the people some of the 
time and some of the people all the time, but you cannot fool 
all the people all the time".  

Thank you. 
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[ගු සජිත් ශප්රේටසාස ටාතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් අවස්ථාශේ දී ගු නිශයෝජය කථායායකතුටා මූලාසයයට 

පැමිශණයවා ඇත  

 
අනතුුණව  ුණ කථානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවේ වුගයන්  

නිගයෝජය කථානායකතුො  [ ුණ රිංජිේ සියලලාිටටිය ෙහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலவவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு  ரன்ஜித்  

சியம்பலாபிடிய] தகலகம வகித்தார்கள். 

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

 
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ඩලස් අලාප්ශපුට අටාතයතුටා  

 
 

[පූ භා 11 26] 

 

 ුණ ඩලස් අලහප්ගපුණෙ ෙහතා ිවිදුලිබල අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும - மின்சக்தி அகமச்சர்) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma - Minister of Power) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටා නිශයෝජයය කරය 

ිරස්්රික්කයට නිශයෝජයය කරය දතා විශිෂ්ට වූ ශ්ධ පාලයායකු 

විධියටත්  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජයය කරය ශජයෂ්ඨතට 

ශ්ධ පාලයායන් කිහිපශසයාශගන් ශකයකු විධියටත්  ශම් 

යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ කථායායක ධුරයට අප 

සියලුශසයාශේට මකඟත්වශයන් ශතෝරා පත් කර ගත් ගු ටහින්ස 

යාපා අශලිවර්ධය ටැතිතුටාට ටට පළමුශවන්ට අශප් ශගෞරවය 

ප්රකා  කරන්ය ශම් අවස්ථාව පාවිච්තව කරයවා  ඒ වාශේට අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා  ගු අගටැතිතුටා  විපක්ෂ යායකතුටා ඇතුු  

සියලුශසයාට ටහින්ස යාපා අශලිවර්ධය ටැතිතුටා ඒ විශිෂ්ට ධුරයට 

ශතෝරා පත් කර ගැනීට  නිේවලා මිටියාවශත් පිහිටි ටාශතොට 

ඓතිාාසික පුරවරශේ මිනිසුන්ට කරනු ලැබූ ශගෞරවයක් 

විධියටත්  ඒ මිනිසුන්ශේ ශගෞරවය ශපරළා මතුටාට ප්රසායය 

කරන්යත් ශටට අවස්ථාව පාවිච්තව කරන්ය ටා කැටැතියි  

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි    ඔබතුටාටත් ඒ  

ආකාරශයන්ට අශප් සුබ පැතුම් පිරියටය අතර   ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පැවශරය මූලික වගකීට ශටොකක්ස කියය මක 

ගැය  සාකච්ඡා කරන්ය ටා බලාශපොශරොත්තු වයවා   

අස ිරයශේදී අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

පිළිබඳ විවාසශේ නියැලුණත්  මට ප්රතිපත්ති ප්රකා යයට අටතරව 

අපට තිශබය තවත් වගකීටක් ගැය අප සාකච්ඡා කළ යුතුව 

තිශබයවාය කියලා යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ ටාජය 

නිශයෝජිතයකු විධියට ටා වි ්වාස කරයවා   ශම් යවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුව   ශලෝකය පුරා සිටිය විාායවාිරන් පිළිගන්යවා  

යවය යපුුයි කියලා  යමුත්  අපි මශාට පිළිගන්ශන් යැාැ  

යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුවට පැවශරය මූලික වගකීට තටයි  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව පිළිබඳව තිශබය යපුු ටතය දවත් කරය 

කාර්යය  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශටතැය තිශබන්ශන් 

යවය පිළිබඳ යපුු ටතයක් ශයොශවයි  පාර්ලිශම්න්තුව මශාට 

යැත්යම් ටාජය නිශයෝජිතයන් පිළිබඳව යපුු ටතයක් 

තිශබයවා  ඒ යපුු ටතය දවත් කිීමට සඳාා ටාජය 

නිශයෝජිතයන් ව ශයන් අපි ඒකාබ්ධධව කටයුතු කිීමට තටයි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පැවශරය මූලික වගකීට විධියට අපි කවුුත් 

සලකන්යට ඕයෑ  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් 

ආේඩුරට වයවස්ථාශේ පාර්ලිශම්න්තුව උත්තීමතරයි කියා 

තිබුණත්  ටා ශපොශළොව ආේඩුරට වයවස්ථාශේ තිශබය මට 

වචය පිළිගන්ය සූසායම් යැාැ  ශම්ක තටයි යථාර්ථය  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අශප් උත්තීමතර බව පිළිගන්ය ටා ශපො ශළොව 

සූසායම් යැාැ   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ඔබතුටාටත් ටතක ඇති 
පසුගිය පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටි අශප් සශාෝසර ටන්ත්රීවු 
කේඩායටක් විදුලි ශසෝපායයක හිර වූ බව  වියාඩි ගණයක 
අභයාසයකින් පස්ශසේ ශබොශාොට අටාුශවන් ශසොර විවෘත 
කරලා තටයි මට ටන්ත්රී කේඩායට මළියට ගත්ශත්  ඒ 
අවස්ථාශේ හිටපු කථායායකතුටා ටන්ත්රී කේඩායට ශලිරා ගත් 
මට ශසේවකයන්ට  ස්තුති කළා  මතැය ටන්ත්රීවු අටශසශයකු 
සිටියා  මතුටන්ලා  සැඩි ශලස සාඩිය සටාශගයයි මළියට ආශේ  
ාැබැයි  ඊට පසු ිරය සටාජ ටාධයවල තිබුශේ ශටොකක්ස  මය 
වීර ක්රියාවක් කියා අප සිතුවාට සටාජ ටාධය කිේශේ lift මශක් 
ශසොර ගලවා ටන්ත්රීවුන් මළියට ගත් ශසේවකයාට ශවඩි තබා 
ටරා සටන්ය ඕයෑය කියලායි  ඒක තටයි සටාජ ටාධයශේ ටතය 
වුශේ  ඒශකන් පිළිබිඹු වන්ශන් ශටොකක්ස  පාර්ලිශම්න්තුව 
පිළිබඳව තිශබය ටාජය ටතය -සටාජ ටතය- කුටක්ස කියය 
මකයි  මට නිසා ඒ වැරැිර ටතය නිවැරිර කිීමට අප 
ාැටශසයාශේට මූලික වගකීට බවට  පත් කර ගත්ශත් 
යැත්යම් මින් පසුවත් ාැට සාට වාශේ සුපුුදු ඇඟිලි ිරගු කිීමම් 
අපට මේල ශවයි  උසාාරණයක් විධියට  රාජය යායකයා 
ව ශයන් අතිගු ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටා පසුගිය 
ශයොවැම්බර් 18 වැනි සා සිට අපට පරටාසර් යක් දුන්යා  මතුටා 
ශකොයි ශවලාවකවත් දතිාාසයට ඇඟිේල ිරගු කශළේ යැාැ  
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  මතුටා දතිාාසයට ශසොස් 
පවරන්ය උත්සාා ගත්ශත් යැාැ   මතුටා ාැට ශවලාශේට 
කිේශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේත්  ශම් ආේඩුශේත් මූලික ටතය 
වන්ශන් ශටොකක්ස කියය මකයි   "දතිාාසශේ ශටොය 
අඩුපාඩුකම්  ශටොය වැරැිර තිබුණත් වර්තටායශේ වගකීට අපට 
බාර දීලා තිශබයවා; අයාගතශේ වගකීට අපිට බාර දීලා 
තිශබයවා   අපි ඒ වගකීම් බාර ගන්ය ඕයෑ  ඒකට උත්තරය 
දතිාාසයට ඇඟිේල ිරගු කරය මක ශයොශවයි" කියය මකයි 
මතුටා කිේශේ   

උසාාරණයක් ාැටියට ගත්ශතොත්  ගු විපක්ෂ යායකතුටාශේ 

ප්රකා යට ටට  ඕයෑ තරම් උත්තර කියන්ය තිශබයවා  ශම් 

අවුු්ධශ්ධ -2222- පළමුවැනි කාර්තුශේ ආර්ථිකය කඩා වැටීට 

අාම්බයක් ශවන්ය බැාැ  සාංඛයාශේඛය අරශගය අපිට විග්රා 

කරන්ය පුු වන් 2217  2218  2219 කාල සීටාව තුළදී  ශම් 

ආර්ථික අවපාතය සිදු වුශේ ශකොශාොටස කියලා  ාැබැයි  ටට ඒ 

විවාසයට මකතු ශවන්ය කැටති යැාැ  ඒක අස සවශසේ සටාජය 

දේලය විවාසය ශයොශවයි  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ඒක 

ශයොශවයි සටාජය දේලන්ශන්  ඇශටරිකාශේ 16 වැනි 

ජයාධිපතිතුටා වූ ඒබ්රාම් ලින්කන් ටැතිතුටා සම්බන්ධශයන් ගු 

විපක්ෂ යායකතුටා උපුටා සක්වපු  ප්රකා ය මතුටාශේත්  අශප්ත් -

අපි ාැට ශසයාශේට- ජීවිතශේ පරටාසර්  පාඨය බවට පත් ශවන්ය 

ඕයෑ කියායි ටට කියන්ශන්  මතුටාත් මයට ගු කරන්ය ඕයෑ  

ටට ඒ ගැය ඊට වඩා කථා කරන්ය බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් 

යැාැ  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

පිළිබඳව කථා  කරන්ය කලින් ටට තව යුතුකටක් දෂ්ට කරන්ය 

තිශබයවා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ආේඩු පක්ෂය නිර්ටාණය 

ශවන්ශන් ශම් රශට් සටානුපාතික ටැතිවරණ රටය යටශත් 

ආ ්චර්යවත් සිදුවීටක් ශවලා  සටානුපාතික ටැතිවරණ රටය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පටන් ගන්ශන් ගු විපක්ෂ යායකතුටාශේ පියාශේ යුගය වූ 1989 

ටා ටැතිවරණය කාලශේ දීයි  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  

ශම් අපි පැවැත්වූශේ සටානුපාතික රටය ඇතුශළේ පැවැත්වුණු 

අටවැනි ටා ටැතිවරණයයි  ාැබැයි  ටා ටැතිවරණ අටකින් ටා 

ටැතිවරණ පාක් දතිාාසයට මකතු වුශේ මක් පක්ෂයකට  මක් 

සන්ධායයකට සරල බහුතරයවත් ගන්ය බැරි ශවච්ච ටැතිවරණ 

විධියටයි  1989 ටා ටැතිවරණයත්  2212 ටැතිවරණයත්   ශම්  

වසශර් අශගෝස්තු 29 වැනිසා නිට ශවච්ච ටැතිවරණයත් ාැර කිසිට 

ශ්ධ පාලය කේඩායටකට සරල බහුතරය වය 113ට ළඟා 

ශවන්ය බැරි වුණා  ඒක රශට් ශ්ධ පාලය අස්ථාවරභාවය 

නිර්ටාණය ශවන්ය ප්රධාය ශාේතුවක් බවට පත් වුණා  ඒ 

සාංඛයාශේඛය තමුන්යාන්ශසේලා ාසාරලා බලන්ය  ශම් 

ටැතිවරණය ආ ්චර්යවත් සිදු වීටක් කියලා ටට කිේශේ ඒකයි  

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  මය අසිරිටත් සිදුවීටක්  

 අසිරිටත් සිදු වීටක් කියලා කියන්ශන් ශටොකක්ස  අශප් ජීවිත 

කාලය තුළ දී සැබෑ ශලෝකශේ විය ශයොාැකි ශසයක් සිදු වුණාට 

අපි "ආ ්චර්යයක්" කියලා කියයවා   ඕක තටයි භාෂාශේ 

නිර්වචයය  ඒක ආ ්චර්යයක් කියලා අපි කියයවා  ඒ ආ ්චර්යය 

ශටොකක්ස  මය ශ්ධ පාලය ආ ්චර්යයක්  ශම් ටැතිවරණ රටශේ 

නිර්ටාපකයන් පවා කිේවා  ශම් ඇතුශළේ තුශයන් ශසකක බලයක් 

ගන්ය බැාැ කියලා  හිටපු ජයාධිපති ශප්රේටසාස ටැතිතුටාශේ දඳලා 

වටත්රීපාල සිරිශසේය හිටපු ජයාධිපතිතුටා සක්වා ාැට යායකයන් 

යටශත්ට  රශට් ශටොය ප්ර ්ය තිබුණත් ටැතිවරණ පැවැත්වුණා  

ාැබැයි  සරල බහුතරයකින් මාා පැත්තට යන්ය පුු වන් වුශේ 

අවස්ථා ශසකකදී විතරයි  ඒ අවසථ්ා ශසකත් අාම්බයක් විධියටයි 

ටට ශත්ුම් ගන්ශන්   ඒ 1989 ටාා භීෂණය නිසා  ඒ  වාශේට 

2212 ඇසහිය ශයොාැකි යුස ජයග්රාණ නිසා   

ටාතර ිරස්්රික්කය නිශයෝජයය කරය ජයතා නිශයෝජිතයකු 

විධියට ටට අශප් ිරස්්රික්කශේ ජයතාවට ස්තුතිවන්ත වන්යට 

ඕයෑ   ටාතර ිරස්්රික්කශේ ජයතාව සියයට 73ක ප්රති තයක් ලබා 

ශසමින් ශම් ජයග්රාණයට සායක වුණා  ටා සාංවිධාය කටයුතු කරය 

කඹුුපිටිය ආසයශේ ජයතාව සැක්වූ ඒ  ශළන්ගතුකට පිළිබඳව 

ටට ශටතැයදී ප්රකා  කරන්යට ඕයෑ  බිඳ ශයොාැකි වාර්තාවක් 

විධියට සියයට 78 17ක ඡන්ස ප්රති තයක් ඔවුන් ලබා දුන්යා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  කඹුුපිටිය ආසයශයන් සා 

ශසශයකු ඡන්ස ශපොළට ගියා යම් අට ශසශයකු ඡන්සය දීලා 

තිබුශේ ශපොශාොට්ු ව ලකුණටයි  ඒකත් මක ප්රාතිාාර්යයක් 

විධියටයි ටට ශත්ුම් ගන්ශන්  ශම් ශවලාශේ දී ඒ සම්බන්ධශයන් 

කෘතශේදීභාවය  ශළන්ගතුකට ඒ අසාළ මිත්රයන්ට ාා 

සශාෝසරයන්ට ප්රකා  කිීමට ටශේ වගකීටක්  යුතුකටක් විධියට 

ටට සලකයවා   

ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ඇතුශළේ ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජයාධිපතිතුටා කියපු කුණු අතරින් - 

 
 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුටාට තව වියාඩි ශසකක කාලයක් තිශබයවා  

 

 ුණ ඩලස් අලහප්ගපුණෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ප්රධාය කාරණා ශසකක් පිළිබඳව විතරක් ටට ශකටිශයන් 

අවධායය ශයොමු කරන්යම්  මතුටා කිේවා  අධයාපයය - 

 ුණ චමින්ද වි ගේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order.  ගු ඇටතිතුටනි  ටට 
ඔබතුටාට බාධා කරන්ශන් යැාැ  සටාශවන්ය  [බාධා කිීමටක්] 

 

 

 ුණ ඩලස් අලහප්ගපුණෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ටශේ කථාව අවසන් කරන්ය ශසන්ය ටන්ත්රීතුටා  

සටාශවන්ය  [බාධා කිීමටක්] 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය තුළින් ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටා සාතික 

කරය ප්රධාය කාරණා ශසකක් තිශබයවා  දන් මක කාරණයක් 

තටයි  පවතිය අධයාපය රට ශේ ප්රතිසාංස්කරණ සිදු කිීමට  මතුටා 

ඊශේ පාර්ලිශම්න්තුවට දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ අටවැනි 

පිු ශේ මය පැාැිරලිව සඳාන් කර තිශබයවා  මය කාලීය 

අව යතාවක්   

ගු නි ශයෝජය කථායායකතුටනි  අශප් රශට් ශයොශයක් 

ශබදීම් තිශබයවා  අප ජාතීන් විධියට ශබිරලා දන්යවා; ආගම් 

විධියට ශබිරලා දන්යවා; ශ්ධ පාලය පක්ෂ විධියට ශබිරලා 

දන්යවා  ාැබැයි  අශප් රශට් සුශවෝ  සටත්  ාා  අසටත්  විධියට 

සා  සක්ෂ සුශවෝ  ාා  අසක්ෂ  සුශවෝ  විධියට අශප් අධයාපය 

රටය විසින් ඇති කළ ශබදීට තරම් අශිෂ්ට ශබදීටක් ශම් රශට් 

තවත් යැාැ  අන් සියලු ශබදීම් ලඝු කරන්ය වයවා  සුවන් මා් 

ශබසපු විධියට   

ඊළඟට  ජාතික පාසේ  පළාත් පාසේ  ආගමික පාසේ  ජාතීන් 

අනුව ශබදුණු පාසේ ාා ටියුෂන් පන්ති සුශවෝ ආදී ව ශයනුත් 

ශබසලා තිශබයවා  ඒ ශබදීශම් සීටාවක් යැාැ  මශලස සුවන් 

ශබදීට තටයි අශිෂ්ටට ශබදීට ශවලා තිශබන්ශන්  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  සුශවෝ ශටශාට ශබසය මක ශාොඳ යැාැ  

මශාට කරන්ය මපා කියලායි ටට කියන්ශන්  ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටා ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළින් මතුටා 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්    සක්ෂ සුශවෝ   අසක්ෂ සුශවෝ විධියට 

සුවන් ශබදීට යතර කිීමටයි  ාැට සුශවක්ට කුටය ශාෝ 

විෂයයකට සක්ෂයි  ාැබැයි  දතිාාසශේ ශටොකස ශවලා 

තිශබන්ශන්  පාලකයන් අසක්ෂ ශවලා තිශබයවා  ශසටේපියන් 

අසක්ෂ ශවලා තිශබයවා  ප්ධධතිය අසක්ෂ ශවලා තිශබයවා  ශම් 

සුවා සක්ෂ ශටොකටස කියලා ශතෝරා ගන්ය   සක්ෂ සුවන්  

අසක්ෂ සුවන් කියා ශබසය ශම් අසම්ටත රටය ශටයින් පසු 

අවසන් ශවයවා  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  අවසාය ව ශයන් ශම් 

කාරණයත් කියා ටට කථාව අවසන් කරන්යම්   අලුත් ආේඩුරට 

වයවස්ථාවක් ගැය  ටැතිවරණ රටය ශවයස් කිීමට ගැය 

ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළ සඳාන් වයවා   උතුු  

යැ ශඟයහිර පළාත් නිශයෝජයය කරය ටශේ මිත්ර ටන්ත්රීවුනි  

ටැතිවරණ රටය ශවයස් කිීමට ගැය කිය්ධදී  ඔබතුටන්ලා කලබල 

ශවන්ය මපා  අතිගු ජයාධිපතිතුටා කිේශේ  සටානුපාතික 

රටශේ තිශබය සාධනීය ලක්ෂණ රැකශගය මය දු  කරය බවයි  

ශේ ආර්  ජයවර්ධය ජයාධිපතිතුටා දතාට වි ්වාසශයන් 

සටානුපාතික රටය ශගයාශේ සුු තරය නිශයෝජයය වය ශලසයි; 

for minority representation. අප ඒක ආරක්ෂා කර ගන්ය ඕයෑ; 

රැක ගන්ය ඕයෑ  ඒක රැකශගය  ජයතාවට වග කියය 

ටන්ත්රීවරශයක් බිහි කර ගැනීට ශම් ශයෝජිත ටැතිවරණ රටශේ 

විශ ේෂ කාරණාවක් බවට පත් වයවා  අප ඒ ශවනුශවන් මකතු 

99 100 

[ගු ඩලස් අලාප්ශපුට  ටාතා] 
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ශවන්ය ඕයෑ  පාර්ලිශම්න්තුව අස්ථාවර වුණා විතරක් ශයොශවයි  

ශ්ධ පාලය රටයට අය ලාචාර ශවන්ය  ශගෝ්රික ශවන්ය ශම් 

ටැතිවරණ රටය ශාේතු ශවයවා  ඒ නිසා ටැතිවරණ නීති ශේ 

තිශබය දුර්වලතා අප ාසා ගන්යට ඕයෑ   

අශයක් කාරණය තටයි  අසීටාන්තික ශලස වියසම් කරමින් 

කරය ටැතිවරණ කටයුතු  ශම්වා ශාොයන්ය ශකශයක් යැාැ  

ටැතිවරණ රටය වාශේට  ඒ පිළිබඳවත් ශවයස්කම් කරන්ය අප 

මකතු ශවලා කටයුතු කරන්ය ඕයෑ  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  ාරියට කථායායකතුටා සා ඔබතුටා ශතෝරා 

ගන්ය ශම් ගු සභාව මකතු ශවලා දුන් ආසර් ය වාශේ අප මකතු 

ශවලා ඒ කාර්යය කරන්ය ඕයෑ  ඒක තටයි වැසගත් වන්ශන්   

විදුලිබල ඇටතිවරයා විධියට අස ටට ශම් ගු සභාශේදී ශම් 

රශට් ජයතාවශගන් සටාව දේලා සිටියවා  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  මසා විදුලිය බිඳ වැටීට සි්ධධ වයශකොට ටට 

විදුලිබල ඇටතිවරයා ව ශයන් පත් ශවලා පැය 96යි ගත ශවලා 

තිබුශේ  ඒ කියන්ශන්  විදුලිබල ඇටතිවරයාශේ ශසේවා කාලය 

පැය 96යි  ශටතැයදී කවුු අතින් වරසක් වුණත්  සටාව දේලීට 

ටශේ යුතුකටක් ශවයවා  අප ාැට සාට වගකීම් සාගත 

ශ්ධ පාලයයක් ශවනුශවන් ශපනී සිටි අය  පැය අටක්  යවයක් 

තිස්ශසේ විදුලිය බිඳ වැටීට නිසා ජාතික ආර්ථිකයට  ජය ජීවිතයට 

වි ාල අභිශයෝගයකට මුහුණ ශසන්ය සි්ධධ වුණා  ඒ නිසා විෂයය 

භාර ඇටතිවරයා විධියට ටා මට වැරැ්ධස ශවනුශවන් ශම් රශට් 

ජයතාවශගන් සටාව දේලා සිටියවා  ටට යවකශයක් කියලා 

ශටතැනින් මිශසන්ය බැාැ  ඒ වගකීට ටට භාර ගන්ය ඕයෑ  

වගකීට භාර ගන්යවා කියන්ශන් ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  ඒ වැරැ්ධස නිවැරිර ශවන්යට ඕයෑ  යැවත 

මවැනි ශසයක් සිදු ශයොවය විධියට අප ශම් ප්ධධතිය සකස් කර 

ගන්ය ඕයැ  ශම්ක  මහි තිශබය අඩුපාඩු ගැය කථා කරන්ය 

ශවලාව ශයොශවයි   

ඊශේ අශප් අතිගු ජයාධිපතිතුටා ප්රතිපත්ති ප්රකා ය දිරරිපත් 

කරමින් පුයර්ජයනීය බල ක්තිය ගැය කථා කළා  අශප් 

බල ක්තිශයන් සියයට 32ක් නිර්ටාණය ශවන්ශන් .සේවලින්  

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  සියයට 32ක්  ඒක ටාෆියාවක්  

අධයාපයයට වැය කරය මුසලට කිට්ු  මුසලක් අප .සේවලට 

පුච්චයවා  විදුලිය ජයයය කිීමට සඳාා   "ශසෞභාගයශේ සැක්ට" 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ශයන් අතිගු ජයාධිපතිතුටා සා ගු 

අගටැතිතුටා පැාැිරලිව ශම් රටට ශපොශරොන්දුවක් දීලා තිශබයවා  

2232 වයශකොට පුයර්ජයනීය බල ක්තිය ඇතුශළේ අශප්  පසාසය 

සියයට 82කට ශගය යන්ය  කටයුතු කරන්යට ඕයෑ කියලා  ශම් 

සාංඛයාශේඛය ගැය සාතික වයවාට වඩා ටට වි ්වාස කරයවා  

තව වසර පාක් යයශකොට .සේ ටත යැශපය ශම් සියයට 32 

පසාසය පුයර්ජයනීය බල ක්තිය තුළට මකතු කර ගන්යට අපට 

පුු වන්කටක් ලැශබයි කියලා  ඒකට සැලසුම් අප ළඟ තිශබයවා  

අව ය අවාංකකට තිශබයවා; අව ය කැපවීට තිශබයවා  ඒ 

පිළිබඳව වි ්වාසය තබන්ය කියා දේලා සිටිමින්  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  ශම් අවස්ථාව ලබා දීට පිළිබඳව ඔබතුටාට 

ටශේ ශගෞරවය යැවත පළ කරමින්  ටා නිාඬ වයවා   

 ස්තුතියි  

 

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී හළඟට  ෆීේඩ් ටාර්ෂේ ගු සරත්   ශෆොන්ශසේකා ටැතිතුටා  

ඔබතුටාට වියාඩි 12ක කාලයක් තිශබයවා  

[පූ භා 11 42] 

 
ෆීල්ඩ් ොර්ෂල්  ුණ සරේ ග ොන්ගසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்வசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට ශම් අවස්ථාව ලබා දීට 

පිළිබඳව ඔබතුටාට ස්තුතිවන්ත ශවයවා  ටට අස මක් අාං යක් 

ගැය පටණක් කථා කරන්ය බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  විපක්ෂශේ 

මකඟතාව අනුව  රශට් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගු ජයාධිපතිතුටාශේ 

ප්රකා ශේ අඩාංගු ශ්ධවේ සම්බන්ධව කථා කරන්යයි ටට  

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්  යමුත්  අතිගු ජයාධිපතිතුටා රශට් 

ආරක්ෂාව ගැය ටාශලොකු ශසයක් කිේශේ යැති නිසා  ඒ 

සම්බන්ධව කථා කිීමට ගැය ටට යම්කිසි ප්ර ්ය සාගත 

තත්ත්වයකුත් ඇතිශවලා තිශබයවා  ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රකා  ශේ 

රශට් ආරක්ෂාව ගැය කියැවිලා තිබුශේ ශප්ළි ාතයි; වාකය 

තුයයි  මට නිසා ඊට අටතරව  ශවයත් අාං වලින් ආරක්ෂාව ගැය 

අවධායය ශයොමු කරවන්යට ටට සිදු ශවයවා   

අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රකා ශේදී පාස්කු ප්රාාරය ගැය   

විශ ේෂ අවධායයක් ශයොමු කර තිශබය බව අප සැක්කා  පාස්කු 

ප්රාාරය ඇති වුණු අවස්ථාශේදීට අප ඒ පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුශේදී 

විවාසයක් පැවැත්වූවා  මහිදී ටට කථාවක් පැවැත්වූවා  ටට තවට 

ටතකයි  ඒ කථාව අාශගය දඳලා ගු ඩලස් අලාප්ශපුට 

ටැතිතුටා ටට "තවට්" මකක් මේවා  “excellent speech”  කියලා  

ටට මසාත් පාස්කු ප්රාාරය ගැය කථා කශළේ රශට් ජයතාවශේ 

පැත්ශත් දඳශගයයි  ඒ ප්රාාරය ගැය ිරගින් ිරගටට කථා කර කර 

දන්යවාට වඩා  අපට කළ යුතු ශබොශාෝ ශ්ධවේ තිශබයවා  යමුත් 

ඒ ප්රාාරයට පසුව  ඒ ප්රාාරයට අසාළ ශ්ධවේ ටැඩලුවාය කියය 

ශගෞරවය ආේඩුව ගන්ය ාසය නිසා ටට යටක් කියන්ය ඕයෑ  

අනිවාර්යශයන්ට  මවකට තිබුණු අශප් ආේඩුශවන් සි්ධධ වුණු 

යම්කිසි ප්රටාස ශසෝෂයක් නිසා ඒ ප්රාාරය සිදු වුණා  මහි වගකීට 

මවකට සිටි ආේඩුව ගන්ය ඕයෑය කියය මක ටට ඒ ශවලාශේත් 

ප්රකා  කළා  මතැයදී ආේඩුව කියලා කිේවාට  ඒශක් ප්රධාය 

වගඋත්තරකුවා ාැටියට -ඒ පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුශේ පැවැත්වූ 

විශ ේෂ කාරක සභාශේදීත් ටට පිු  69කින් යුත් ශවයට වාර්තාවක් 

ලිේවා - ඒ ලැබුණු ශතොරතුු ශයොසලකා ාැර අව ය පියවර 

ශයොගැනීට ශවනුශවන් ටා ශචෝසයා මේල කශළේ මවකට සිටි 

ආරක්ෂ ඇටති  හිටාං  කියය අයට  ශම් අවස්ථාශේදී ශම් ගු 

සභාශේ  යැති නිසා ටට කියන්යට සි්ධධ ශවයවා  අශප් හිටපු ගු 

ජයාධිපතිතුටාට පළමුශවනි චූිරතයා ාැටියට ටට මසා ඇඟිේල ිරගු 

කළ බව  මතුටා ආරක්ෂක ඇටති ාැටියට රශට් ආරක්ෂාව 

ශවනුශවන් ගතයුතු පියවර කිසිවක් උයන්දුශවන් අරශගය 

තිබුශේ යැාැ  ඒ නිසා තටයි අපි සැන් මතුටා තමුන්යාන්ශසේලාට 

භාරදීලා තිශබන්ශන්  පුු වන් යම් ාසා ගන්ය කියලා  අපට මතුටා 

ශම් පැත්ශත් තියාශගය වැඩක් යැති නිසා  පුයුත්ථාපයය සඳාා 

අප මතුටා තමුන්යාන්ශසේලාශේ පැත්තට භාර දුන්යා   

මතුටාට ප්රධාය ව ශයන්ට පාස්කු ප්රාාරශේ ශතොරතුු 

ලැබුණා   පාර්ලිශම්න්තුශේදී පැවැත්වූ විශ ේෂ කාරක සභාශේිරත් 

ඔප්පු වුණා  රාජය බු්ධධි ශසේවශේ ප්රධානියා  මවකට සිටි  ආරක්ෂක 

ඇටතිවරයාස වය හිටපු ජයාධිපතිවරයා සටඟ දතා ළඟින් ඇසුු 

කර තිශබය බව  ශකළින්ට ජයාධිපතිතුටාට දුරකථයශයන් කථා 

කරය පුු්ධසක් මතුටාට තිබුණා  මවකට සිටි ජයාධිපතිවරයාශගන් 

අප පාස්කු ප්රාාරය ගැය ප්ර ්ය කරය විට මතුටාත් පිළිගත්තා  

රාජය බු්ධධි ශසේවශේ ප්රධානියා මතුටාට ශකළින්ට කථා කරයවා 

කියලා  මශාට යම්   අශප්රේේ 4වය සා ශම් ශතොරතුු ලැබිලා 

තිබියදී  අශප්රේේ 21වය සා ප්රාාරය මේල ශවයතුු  හිටපු 

ආරක්ෂක ඇටතිවරයාස වය හිටපු ජයාධිපතිවරයා  ඒ ගැය 

සැයශගය හිටිශේ යැාැ කියය කථාව අප පිළිගන්ශන් යැාැ   
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ඊට අටතරව අප සැක්කා  මවකට සිටි ජයාධිපතිවරයා 

ආරක්ෂක කවුන්සලය පවත්වා තිබුශේ යැති බව  වර්තටායශේ 

රශට් යු්ධධයක් යැාැ කියලා වර්තටාය ජයාධිපතිවරයාට ශාෝ 

අගටැතිවරයාට  ආරක්ෂක කවුන්සලය ශයොපවත්වා දන්ය බැාැ  

ශලෝකශේ ඕයෑට රටක -ඇශටරිකාව ගත්තත්  ුසියාව ගත්තත්  

චීයය ගත්තත්- යු්ධධ තිබුණත්  යැතත් ආරක්ෂක කවුන්සලය නිසි 

කලට  නිසි ශවලාවට පැවැත්විය යුතුයි  යමුත් මවකට සිටි අශප් 

ආරක්ෂක ඇටතිවරයා ඒ ගැය කිසිට උයන්දුවක් සක්වා තිබුශේ 

යැාැ  මතුටා  ආරක්ෂක කවුන්සලයට අගටැතිවරයාශේ පැමි ට 

යවත්වලා තිබුණා; ශපොලිස්පතිවරයාශේ පැමි ට යවත්වලා 

තිබුණා  ඒ වාශේට මයට ආරක්ෂක අටාතයාාං ශේ 

ශේකම්වරයාශේ පැමි ටත් මතුටා බලාශපොශරොත්තු වුශේයැාැ  

මශාට වාතාවරණයක වැඩ කරලා අන්තිටට හිටපු ශපොලිස්පති සා 

ආරක්ෂක අටාතයාාං ශේ හිටපු ශේකම්වරයා බිේලට දීලා මතුටා 

ඒශකන් ඇඟ ශලිරා ගන්ය උත්සාා කළා  ඒවා අප අනුටත 

කරන්ශන් යැාැ  දතාට නිවට  බියගුලු වැඩ ාැටියටයි අපි ඒවා 

සකින්ශන්   

හිටපු ආරක්ෂක ඇටතිවරයා සුදුස්සාට තැය දුන්ශන් යැාැ  අපි 

රාජය ආරක්ෂක ඇටති කියලා අශප් හිටපු අගටැතිතුටාශේ 

ාාතිශයක් පත් කර තිබුණා  ඒ ආේඩුශේ හිටපු අගටැතිතුටාත් 

සැන් අපිත් මක්ක යැාැ  තමුන්යාන්ශසේලාට ඕයෑ යම් මතුටාත් 

ඔය පැත්තට භාර ගන්යට පුු වන්  [බාධා කිීමටක්] ඒ ඔබතුටාශේ 

පාසේ මිත්රයා ශන්  මතුටාශේ බෑණනුවන් රාජය ආරක්ෂක ඇටති 

ාැටියට සාශගය හිටියා  මතුටා රාජය ආරක්ෂක ඇටති ාැටියට 

කරපු මකට ශ්ධ තටයි  ශාලිශකොප් ටරශයන් රට වටා යෑට  ටළ 

ශගවේවලට යයවා  උත්සවවලට යයවා  ඒ ාැශරන්ය මතුටාට 

ගැසට් මශකන් භාර දී තිබුණු වගකීට තටයි  පාසේ බලා ගැනීට  ඒ 

වාශේට ආරක්ෂක ාමුසාවල තිශබය පුහුණු ටධයස්ථාය බලා 

ගැනීට  මච්චරයි රාජය ආරක්ෂක ඇටති විධියට මතුටාට භාර දීලා 

තිබුශේ  මතශකොට  රශට් ආරක්ෂාශේ තිබුණු අඩු පාඩුකම් නිසා 

ආරක්ෂාව කඩා වැටිලා තිබුණා  ඒ කියන්ශන්  රශට් ආරක්ෂාව 

තාවුු කිීමටට කිසිට උයන්දුවක් සැක්වූශේ යැාැ  ඒ සඳාා 

තමුන්යාන්ශසේලා අපි සියලුශසයාටට ශචෝසයා මේල කරන්ය 

මපා  ආරක්ෂක ඇටතිවරයා ව ශයන් මසා හිටපු ජයාධිපති  හිටපු 

අගටැති  හිටපු රාජය ආරක්ෂක ඇටති ඒ වගකීට භාර ගන්ය ඕයෑ  

ඊට අටතරව  මට ප්රාාරය මේල වුණාට පස්ශසේ පාර්ලිශම්න්තු  

කාරක සභාශේ ප්ර ්ය කිීමශම්දී හිටපු ආරක්ෂක ඇටතිවරයාශගන් 

ටට ශම් ප්ර ්යය ඇහුවා  ඒ ප්රාාරය මේල වුණු ගටන් ඔබතුටා රටට 

ආශේ යැත්ශත් ඇයි කියලා ටට ඇහුවා  උශ්ධ 8 32ට ප්රාාරය 

මේල වුණත්  මතුටා සිාංගප්පූුශේ දඳලා සිාංගප්පූු ගුවන් 

යායයකින් ලාංකාවට ආශේ රෑ 12ට  ාවස 3ට ශ්රීලන්කන් 

මයාර්ලයින්ස් සටාගටට අයත් ගුවන් යායයක් ලාංකාවට ආවා  

යැවත රෑ 9ටත් ගුවන් යායයක් ආවා  ඒවාශේ ආශේ යැත්ශත් ඇයි 

කියලා ඇහුවාට මතුටා අසතය ප්රකා  කළා  මතුටා රශට් යායකයා 

ශවලාත් -ජයාධිපතිවරයා ශවලාත්- සසාචාරාත්ටක යැති විධියට 

පාර්ලිශම්න්තු කාරක සභාවට අසතය ප්රකා  කළා  මතුටා කිේවා  

3ට ආපු ගුවන් යායශේත්  රෑ 9ට ආපු ගුවන් යායශේත් seats 

තිබුශේ යැාැ කියලා  අපි check කරලා බැලුවා  ඒ ගුවන් යායා 

ශසශක්ට Business Class සා Economy Class යය ශසශක්ට 

seats තිබුණා  ාවස 3ට ආපු ගුවන් යායශේ seats 19ක් තිබුණා  රෑ 

9ට ආපු ගුවන් යායශේ seats 32ක් තිබුණා  ජයාධිපති ාැටියට 

මතුටා පාර්ලිශම්න්තු කාරක සභාව දිරරිශේ ඒ වාශේ මුසාවාස 

ප්රකා  කළා  මතුටා අසත් කථා කරයවා ටට සැක්කා  වනාශරෝ 

ශපොේ කඩය ඒවා ගැය කිේවා  මතුටා කථා කළ විධියට යම්  ශම් 

රශට් ඔක්ශකෝට වනාශරෝ කරන්ශන් ශපොේ කඩය මක විතරයි  ඒ 

වාශේ තර්ක තටයි මතුටා ඒ කාලශේත් ශගයාශේ  මසා ආරක්ෂාව 

කඩා වැටිලා තිබුණාය කියය මක අපි පිළිගන්යවා  

වර්තටාය ජයාධිපතිවරයාට ආරක්ෂක ඇටති ාැටියට කටයුතු 

කිීමට පිළිබඳව අපට ප්ර ්යයක් තිශබයවා  වයවස්ථානුූලලව 

ජයාධිපතිට තටන් යටශත් අටාතයාාං යක් තබා ගන්ය බැාැ  ටට 

සැක්කා  වර්තටාය අධිකරණ ඇටතිතුටා කථා කරලා තිබුණා  

ජයාධිපතිවරයා යටශත් අටාතයාාං  තබා ගන්ය පුු වන් කියලා  

 
 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටා  ඔබතුටාට තව වියාඩි ශසකක කාලයක් 

තිශබයවා  

 
ෆීල්ඩ් ොර්ෂල්  ුණ සරේ ග ොන්ගසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்வசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

යමුත්  අපි සන්යා විධියට වයවස්ථානුූලලව බැලුශවොත් 

ජයාධිපතිවරයා යටශත් අටාතයාාං යක් තබා ගන්ය බැාැ  

අධිකරණ ඇටතිතුටා මක්ක විවාසයකට යන්ය අපට අව ය යැාැ  

ඒ කියන්ශන්  ශම් ශවයශකොට ශම් රශට් ආරක්ෂක ඇටති 

ශකශයක් යැාැ  ඒක තටයි යථාර්ථය  තමුන්යාන්ශසේලා 

 ආේඩුරට වයවස්ථාව ශවයස් කශළොත්  ඒක ශවයට තත්ත්වයක්  

යමුත්  වර්තටායශේ ශම් රට දුවන්ශන් ආරක්ෂක ඇටතිවරශයක් 

යැතුවයි  

හිටපු ජයාධිපතිතුටා මතුටාශේ කථාශේදී කිේවා  රශට් 

ආරක්ෂාව  ක්තිටත් කළා  ප්රතිවයුාගත කළා කියලා  ටට සකිය 

විධියට යම්  ආරක්ෂාව  ක්තිටත් කිීමට සඳාා ප්රතිවයුාගත 

කිීමටක් ශයොශවයි අව ය වන්ශන්  ාැටසාට ආේඩු මයවා  මක 

මක සාංකේප ශගයැවිත් ආරක්ෂක කටයුතු ප්රතිවයුාගත කරයවා  

යමුත්  බිම් ටට්ටමින් ආරක්ෂක ාමුසාවට ලැබිය යුතු ිරයුණුව  

 ක්තිය ශවයස් ශවලා යැාැ  ඒවා ශවයස් කරන්ශන් යැතුව අපට 

ශාොඳ ශවයසක් සකින්ය බැාැ  අපි යුස ජයග්රාණය ලැබුශේත් 

මූලික ව ශයන්ට ආරක්ෂක සාංකේප ශවයස් කළ නිසායි  සටන් 

රට ශවයස් කළ නිසායි  බිම් ටට්ටශම් සාංවිධාය කටයුතු ශවයස් 

කළ නිසායි  මවැනි ශ්ධවේවලට ගිශයොත් විතරයි රශට් ශවයසක් 

කරන්ය පුු වන්  වර්තටායශේ ාමුසාවල වි ාල අඩු පාඩුකම්  

තිශබය බව අපි සකියවා  

ටට යුස ාමුසාපති ධුරය භාර ගන්යශකොට යුස ාමුසාවට යුස 

ටැාංකි 82ක් තිබුණා  යු්ධධය දවර ශවයශකොට දතුුශවලා 

තිබුශේ යුස ටැාංකි 32යි  ඒවා 1999 යුස ටැාංකි  2219 ශවයකේ 

තමුන්යාන්ශසේලාශේ ආේඩුවක් තිබුණා  ඊට පස්ශසේ අශප් 

ආේඩුවක් තිබුණා  ආරක්ෂක ඇටති ශටතැය දඳශගය සිටියා  

ටට හිතය විධියට මතුටා යුස ටැාංකියක් සැකලා තිශබන්ශන් 

තවත්රපටයක විතරයි  අඩු ගණශන් ඒවා යවීකරණය කරලා  යවීය 

පන්යශේ ඒවා ශගයැේලා ාමුසාව  ක්තිටත් කරන්ය කටයුතු 

කශළේ යැාැ  

ගුවන් ාමුසාව ගැය කථා කශළොත්  යු්ධධය කරය කාලශේ 

ප්රාාරක ගුවන් යායා 11ක් තිබුණා  අස වය විට ඔවුන්ට ප්රාාරක 

ගුවන් යායා 1යි තිශබන්ශන්  ඒවා මිලදී ගැනීට අනිවාර්යශයන්ට 

කළ යුතු ශ්ධවේ  රටක ආරක්ෂාව යැතුව තමුන්යාන්ශසේලා කථා 

කරය සාංවර්ධයය කරන්ය බැාැ  
 

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාට ලබා දී තිබූ කාලය සැන් අවසන්  

103 104 

[ගු ෆීේඩ් ටාර්ෂේ ගු සරත් ශෆොන්ශසේකා  ටාතා] 
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ෆීල්ඩ් ොර්ෂල්  ුණ සරේ ග ොන්ගසේකා ෙහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்வசகா) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

අවසාය ව ශයන් ශම් ගැයත් කියන්ය ඕයෑ  රශට් ආරක්ෂාව 

 ක්තිටත් කරන්ය  යුස ාමුසා සාටාජිකයන්ශේ තවත්ත වධර්යය 

යාංවන්ය ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රකා ශයන් කිසි ශසයක් කියලා 

තිශබය බවක් අපි සැක්ශක් යැාැ  ඔවුන්ශේ තවත්ත වධර්යය 

යැාංවීට අව යයි  ඔවුන්ට  ක්තිය ලබා දීට අව යයි  ඒ වාශේට 

ඔවුන්ශේ වැු ප් ාා දීටයා වැඩි කරලා ඔවුන්  ක්තිටත් කරන්ය 

ඕයෑ  යවීය උපකරණ අරශගය ශසන්ය ඕයෑ  යුස ාමුසා 

මූලස්ථායය අස දතාට දුර්වල ස්ථායයක් බවට පත්ශවලා 

තිශබයවා  ්රිවිධ ාමුසාවට මක් මූලස්ථායයකට සටන්ය කටයුතු 

කරලා තිශබයවා  ශලෝකශේ ශවයත් රටවේ මශාට කරන්ශන් 

යැාැ  ශපන්ටගයයට මේල වූ ප්රාාරශයන් පස්ශසේ ඒ රටය 

 ශලෝකශේ සියලු රටවේ ප්රතික්ශෂේප කළා  මක තැයක ්රිවිධ ාමුසා 

මූලස්ථායයක් තිශබයවා යම්  ඒක ශාොඳ දලක්කයක්  ඒ ස්ථායය 

 ක්තිටත් කරන්ය  අඩු ගණශන් මිසයිල ප්ධධති  ගුවන් යායා 

ප්රාාරක අවි-ආයුධ ශගශයන්ය අව යයි  ජයාධිපතිතුටා ඒ අාං ය 

ගැය හිතන්ය ඕයෑ  ශකොවිඩ්-19 ගැය හිතන්ශන් යැතුව  පාස්කු 

ප්රාාරය ගැය හිතන්ශන් යැතුව  සාරාන් ගැය හිතන්ශන් යැතුව 

ාමුසාව  ක්තිටත් කරලා රශට් ආරක්ෂාව ශපොදුශේ  ක්තිටත් 

කිීමටට මතුටාශේ අවධායය ශයොමු විය යුතුයි  ශබොශාොට ස්තුතියි  
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී හළඟට  ගු ඩේලස් ශ්ධවායන්සා අටාතයතුටා  ඔබතුටාට 

වියාඩි 12ක කාලයක් තිශබයවා  
 

 

[மு.ப. 11.51] 

 
 ුණ ඩග්ලස් ගද්වානන්දා ෙහතා ිධීවර අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கவள, உங்களுக்கு 

வாழ்த்துக்ககளச் தசால்லிக்தகாண்டு, வநற்கறய தினம் இந்த 

நாட்டின் ஒன்பதாவது நாடாளுமன்றத்கத ஆரம்பித்துகவத்து 

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

ஆற்றிய தகாள்ககப் பிரகடன உகர ததாடர்பில் எனது 

கருத்துக்ககளயும் பதிவுதசய்துதகாள்வதற்கு வாய்ப்பு 

வைங்கியகம ததாடர்பில் முதலில் எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்வறன். 

கடந்த காலத்தில் சமூக, தபாருளாதார, கலாசார மற்றும் 

வதசியப் பாதுகாப்பு ாீதியில் மிகவும் பலவீனப் பட்டுப் 

வபாயிருந்த இந்த நாட்டிகன, அகனத்துத் துகறகளிலுமாகக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்கான சிறந்தததாரு வாய்ப்பு இப்வபாது 

உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பகத இங்கு நான் ததாிவிக்க 

விரும்புகின்வறன். குறிப்பாக, அதிகளவிலான வீழ்ச்சி 

நிகலகய வநாக்கிப் வபாயிருந்த எமது தபாருளாதார 

நிகலகமயானது, அண்கமக் காலமாகத் ததாடர்கின்ற 

உலகளாவிய தகாதறானாத் ததாற்று அனர்த்தம் காரணமாக 

வமலும் பாதிப்புகளுக்கு முகங்தகாடுத்திருந்தாலும், அந்தப் 

பாதிப்புக்ககள எமது மக்கள் உணராத வககயில் மக்ககளப் 

பாதுகாத்தும், தகாதறானா அனர்த்தம் அதிகளவில் நாட்டில் 

பரவாது தடுக்க உாிய நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளகமயானது நாட்டின் தகலகமமீது மக்கள் 

அதிகளவிலான நம்பிக்ககதகாள்ள வைிவயற்படுத்தி 

உள்ளகதவய அண்கமய நாடாளுமன்றத் வதர்தல் முடிவுகள் 

எடுத்துக் காட்டுகின்றன. அந்த வககயில், இந்த நாட்டுக்கு 

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 

அவர்களது சிறந்த, தூரவநாக்குக்தகாண்ட மனிதாபிமானமான 

தகலகமத்துவம், நாட்கட வளர்ச்சி வநாக்கி முன்தனடுப்பதில் 

எப்வபாதும் கடுகமயாக உகைக்கின்ற தகௌரவ பிரதமர் 

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களது வைிகாட்டல்கள், இவற்வறாடு 

பின்னணியில் இருந்தாலும், முன்னணி வகித்துச் சிறந்த 

திட்டங்ககள நாட்டின் எதிர்காலம் ததாடர்பில் வகுத்துக் 

தகாண்டிருக்கும் தகௌரவ பசில் ராஜபக்ஷ அவர்களது 

உகைப்பு என எல்லாம் இகணந்து நிச்சயமாக இந்த நாட்கடப் 

தபாருளாதாரம் உள்ளிட்ட அகனத்துத் துகறகளிலும் குறுகிய 

காலத்தில் முன்வனற்றமகடயச் தசய்யும் என்பதில் 

சந்வதகமில்கல.  

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்கள் தனது தகாள்ககப் 

பிரகடன உகரயிவல இந்த நாட்கடக் கட்டிதயழுப்புவது 

ததாடர்பில் அகனத்துத் துகறகள் சார்ந்தும் முற்வபாக்கான 

திட்டங்ககள வகுத்து, அதகனச் தசயற்படுத்துவது ததாடர்பில் 

உணர்த்தியிருந்தார். குடும்பப் தபாருளாதாரத்கத ஈட்டிக் 

தகாள்வது முதற்தகாண்டு, இந்த நாட்டு மக்களால் அந்நியச் 

தசலாவணிகய நாட்டுக்கு ஈட்டித் தரக்கூடிய நிகலகம 

வகரயில் சகல துகறககளயும் முன்வனற்றும் வமன்கமதங்கிய 

ஜனாதிபதி அவர்களது விகனத்திறன்மிக்க வநாக்கு இந்த 

நாட்கட வநசிக்கின்ற அகனவராலும் வரவவற்கத்தக்கதாகும். 

குறிப்பாக, வறுகம நிகலதகாண்ட குடும்பங்களின் இகளஞர், 

யுவதிகளுக்கான ஓர் இலட்சம் வவகலவாய்ப்புக்கு 

முன்னுாிகம, 60,000 பட்டதாாிகளுக்கான வவகலவாய்ப்பு 

என்பன மிகவும் வரவவற்கத்தன. அவதவநரம், வவகல 

வாய்ப்புக்களுக்காக விண்ணப்பித்து, இதுவகரயில் 

நியமனங்கள் கிகடக்கப்தபறாதவர்கள் வமன்முகறயீடு 

தசய்கின்றபட்சத்தில், அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பிகன 

வைங்க முடியுதமன வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்கள் 

ததாிவித்துள்ளார்கள். இதற்காக வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி 

அவர்களுக்கு எமது மக்கள் சார்பாக எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்வதுடன், வறுகமக்குட்பட்ட குடும்பங்களின் 

இகளஞர், யுவதிகளுக்கான வவகலவாய்ப்புக்ககளயும், 

பட்டதாாிகளுக்கான வவகலவாய்ப்புக்ககளயும் சமகாலத்தில் 

விகரந்து வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுப்பது சாலச் சிறந்தது 

என்பகதயும் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.  

வமலும், கல்வித்துகற மறுசீரகமப்பு என்பது இந்த 

நாட்டின் கட்டாயத் வதகவகளில் ஒன்றாக இருக்கின்றது. 

மாணவர்கள் தபாதி சுமக்கின்ற காலம்வபாய், மாணவர்ககள 

ஈர்க்கக்கூடிய வககயிலும், நவீன ததாைிற் சந்கதக்கு 

ஏற்றவககயிலும் எமது கல்வித்துகறயில் மாற்றங்கள் 

வரவவண்டியது அவசியமாகும். கிராமிய மருத்துவமகனகள் 

மற்றும் ஆயுர்வவத மருத்துவம் ததாடர்பிலும் ஜனாதிபதி 

அவர்கள் விவசட அவதானத்கதச் தசலுத்தியுள்ளார். எமது 

பகுதிகளிலும் கிராமத்துமட்ட மருத்துவமகனகள் பல்வவறு 

வதகவகள் மற்றும் குகறபாடுகளுடன் தசயற்பட்டு 

வருகின்றன. அந்த வககயில், அந்த மருத்துவமகனகளும் தரம் 

உயரும் என்ற நம்பிக்கக இப்வபாது எமது மக்களுக்குள் 

எழுந்திருக்கின்றது. அவதவநரம் தகாழும்பு இராஜகிாியவில் 

தசயற்பட்டு வருகின்ற ஆயுர்வவத மருத்துவமகனயும் பல்வவறு 

குகறபாடுகளுடன் தசயற்பட்டு வருவதாகவவ ததாிய 

வருகின்றது. குறிப்பாக, மருத்துவர்களுக்கான தட்டுப்பாடுகள், 

மருத்துவர்களுக்கான வசதிகள் வபாதாகம வபான்ற 

குகறபாடுகள் காணப்படுவதாகக் கூறப்படுகின்றது. இந்த 

மருத்துவமகனயின்மூலமாக நாளாந்தம் தபரும்பாலானவர்கள் 

பயன்தபற்று வருகின்றனர். தற்வபாது வதசிய 

மருத்துவத்துகறக்தகன இராஜாங்க அகமச்சர் ஒருவரும் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளகமயினால் இத்தககய குகறபாடுகள் 

விகரவில் தீர்க்கப்படுதமன நம்புகின்வறன்.  
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அவதவநரம், இந்த நாட்டின் தபாருளாதார வளர்ச்சியில் 

எம்மால் இயன்ற அகனத்து உதவிககளயும் வைங்குவதற்கு 

நாமும் கடுகமயாக உகைத்து, ஒத்துகைப்பு வைங்குவவத எமது 

முக்கிய வநாக்கமாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக, நாட்டின் 

தபாருளாதார நிகலகய ஸ்திரப்படுத்திக் தகாள்வதற்காக 

பதவிககளயும் தாண்டிய தபாறுப்புக்ககளச் சுமக்க 

வவண்டியகதயும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்வறன். அந்த 

வககயில், இம்முகற நாடாளுமன்றத் வதர்தலில் நான் தவற்றி 

தபற்றதும், எமது புலம்தபயர் உறவுகளுக்கு ஓர் அகைப்பிகன 

விடுத்திருந்வதன். அதாவது, இலங்ககயில் முதலீடு 

தசய்வதற்கு முன்வருமாறு அகைப்பு விடுத்திருந்வதன். எமது 

புலம்தபயர் உறவுகள் இந்த நாட்டிவல பல்வவறு துகறகளில் 

முதலீடு தசய்வதற்கு ஆவலாக இருக்கிறார்கள். எனினும், 

கடந்த காலங்களில் அவர்கள் முதலீடு தசய்வதற்காக இந்த 

நாட்டுக்கு வருகக தந்திருந்தவபாது அவர்களிடம் ஒரு சில 

தரப்புகளினால் ககயூட்டல்கள் வகாரப்பட்டதால் அந்தப் 

புலம்தபயர் உறவுகள் இந்த நாட்டில் முதலீடுககள 

வமற்தகாள்ளாமல் திரும்பிச் தசன்ற நிகலகமகள் உண்டு. 

தற்வபாகதய இந்த அரசாங்கத்தில் அத்தககய முகறவகடுகள் 

இடம்தபறாது என்ற எனது நம்பிக்கககய நான் புலம்தபயர் 

உறவுகளுக்கு எடுத்துக்கூறி, எமது நாட்டில் முதலீடுககள 

வமற்தகாள்ள வருமாறு அகைப்பு விடுத்திருக்கின்வறன். 

தவளிநாடுகளில் பல வருட காலமாக வாழ்ந்து வருகின்ற 

நிகலயில், பல்வவறு மாற்று அனுபவங்கள் மற்றும் நவீன 

ததாைில்நுட்ப அறிவாற்றல்களுடன் இத்தககய புலம்பதயர் 

உறவுகள் எமது நாட்டிவல முதலீடுககள வமற்தகாள்கின்ற 

வபாது, சர்வவதசத்துடன் வபாட்டி வபாடக்கூடிய பல்துகற 

உற்பத்திககள இந்த நாட்டில் உற்பத்தி தசய்ய முடியும் என்ற 

நம்பிக்கக எனக்கிருக்கிறது.  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ඇටතිතුටනි  ඔබතුටාට තව වියාඩි ශසකක කාලයක් 

තිශබයවා   

 
 ුණ ඩග්ලස් ගද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அடுத்ததாக, எனக்கு வைங்கப்பட்டிருக்கும் அகமச்சானது, 

இந்த நாட்டின் தபாருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிகவும் இன்றியகம 

யாதவதார் அகமச்சாகும். மீளவும் இந்த அகமச்கச எனக்கு 

வைங்கியதற்காகவும் நல்லவதார் இராஜாங்க அகமச்சகர - 

தகௌரவ கஞ்சன விவஜவசகர அவர்ககளயும் தசயலாற்றல் 

மிக்க தசயலாளராக திருமதி இந்து ரத்நாயக்க அவர்ககளயும் 

வைங்கியதற்காகவும் வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி 

அவர்களுக்கும் தகௌரவ பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

அவர்களுக்கும் தகௌரவ பசில் ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கும் எமது 

மக்கள் சார்பாக எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்வறன்.  

எமது இந்தக் கடற்தறாைில் அகமச்சின் மூலமாக 

குறிப்பாக, ககரகய அண்டியதான கடல், தனித்துவ 

தபாருளாதார வலயத்திற்கு உட்பட்ட கடல், சர்வவதச கடல் 

என அகனத்து நிகலகளிலும் கடற்தறாைிகல நவீன 

ததாைில்நுட்பங்களுடன் வமலும் விாிவாக்கஞ் தசய்வதற்கான 

ஏற்பாடுகள் தற்வபாது முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 

இதற்தகன நவீன ததாைில்நுட்பங்ககள உள்வாங்கிக் 

தகாள்வதற்கும் அகவ ததாடர்பில் கடற்தறாைிலாளர்களுக்கு 

பயிற்சிககள வைங்குவதற்குமான ஏற்பாடுகளும் வமற் 

தகாள்ளப்பட உள்ளகமகயயும் இங்கு ததாிவித்துக் தகாள்ள 

விரும்புகின்வறன். அவதவநரம், நன்னீர் உள்ளிட்ட அகனத்து 

நீாியல் வளச் தசய்ககககள வமலும் பரவலாக்கி, 

வமம்படுத்தும் ஏற்பாடுகளும் அதன் நிலப் பரப்புககள 

அதிகாிக்கும் ஏற்பாடுகளும் இத்துகறகய மகனக் 

ககத்ததாைிலாக முன்தனடுக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகளும் 

துாிதமாக முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நாட்டில் 

கடற்தறாைில் மற்றும் நன்னீர் உள்ளிட்ட நீாியல் வளச் 

தசய்கக ககத்ததாைில்கள்மூலமாக நாட்டு மக்களிகடவய 

வபாசாக்கிகன வளர்ப்பதும் இந்தத் ததாைிற்துகறகளில் 

ஈடுபட்டுள்ள மக்களது வாழ்க்ககத் தரத்கத உயர்த்துவதும் 

எமது முக்கிய வநாக்கமாகும்.  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ඇටතිතුටනි  ඔබතුටාට නියමිත ශවලාව අවසායයි   

 

 ුණ ඩග්ලස් ගද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அதற்தகன நியாய விகலயில் நீாியல் சார்ந்த உணவுககள 

நுகர்வவார் தகாள்வனவு தசய்வதற்கும் அவதவநரம், 

இத்ததாைிற்துகறகளில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு நியாயமான 

விகல அவர்களது அறுவகடகளுக்காகக் கிகடப்பதற்கும் ஒரு 

தபாறிமுகறயிகன நாங்கள் உருவாக்கி வருகின்வறாம். 

இறக்குமதிககள நிறுத்தி, கடலுணவு மற்றும் நன்னீர் 

உள்ளிட்ட நீாியல் வளம் சார்ந்த உணவு வகககளில் இந்த 

நாட்கட தன்னிகறவு காணச் தசய்வதும் ஏற்றுமதிக்கு ஏற்பாடு 

தசய்து அதிகளவில் அந்நியச் தசலாவணிகய ஈட்டிக் 

தகாடுப்பதும் எமது தகாள்ககயாகும். அத்துடன், 

கடற்தறாைில் மற்றும் ஏகனய நீாியல் வள தசய்கககளில் 

ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு தனியான வங்கி முகறகமதயான்கற 

ஏற்படுத்துவதற்கும் நிகலயான காப்புறுதித் திட்டதமான்கற 

முன்தனடுப்பதற்கும் நாம் ஆராய்ந்து வருகின்வறாம். எமது 

கடல் வளங்ககள எவரும் சட்டவிவராதமான முகறயில் 

சுரண்டுவதற்கு நாம் அனுமதிக்க முடியாது. அத்தககய 

சுரண்டல்ககளத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கான ஏற்பாடுககள 

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்களது வைிகாட்டலின்கீழ் 

நிச்சயமாக நாம் முன்தனடுப்வபாம் என்பகதயும் 

ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.   

அவதவநரம், எமது நாட்டில் விவசாயத்துகறயின் 

முன்வனற்றம் ததாடர்பிலும் வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி 

அவர்கள் தனது தகாள்ககப் பிரகடன உகரயில் வலியுறுத்தி 

யிருந்தார். வடக்கு மாகாணத்கதப் தபாறுத்தவகரயில் 

விவசாயத்திற்குப் தபாருத்தமான பாாியளவு வயற் காணிகள் 

மற்றும் வதாட்ட நிலங்கள் பயன்படுத்தப்படாத நிகலயில் 

காணப்படுகின்றன.  வமலும், பல தசைிப்புமிகு விவசாயக் 

காணிகள் மற்றும் விவசாயச் தசய்கககள் வமற்தகாள்ளப் 

பட்டிருந்த காணிகள் பல்வவறு திகணக்களங்களின் பிடியில் 

பயன்பாடுகளின்றிச் சிக்கிக் கிடக்கின்றன. ஏற்கனவவ 

வமன்கமதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்களது வதாோ்தல் 

விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு இத்தககய 

காணிகள் அகனத்கதயும் விவசாயச் தசய்ககக்காக 

விடுவித்து, மானிய மற்றும் இலகு கடன் வசதிககள 

ஏற்படுத்திக் தகாடுத்து, நவீன ததாைில்நுட்பத்துடன்கூடிய 

விவசாயச் தசய்கககய வமம்படுத்திப் பரவலாக்குவதும் 

அதிகூடிய விகளச்சகல ஏற்படுத்துவதும் எமது வநாக்கமாக 

இருக்கின்றது.   
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 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ඇටතිතුටනි  ඔබතුටාට නියමිත ශවලාව අවසායයි   
 

 ුණ ඩග්ලස් ගද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, give me a minute, please.   

இங்கு வமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறிய, 'ஒவர நாடு; ஒவர 

சட்டம்' என்பது இனத்துவம் அல்ல, சமத்துவம்!  இங்கு சகல 

இன மக்களின் இனத்துவ அகடயாளங்களும் சமத்துவமாகப் 

வபணப்படும். எனவவ, நான் அதகன நம்பிக்ககயுடன் 

வரவவற்கின்வறன். வமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் ஒவர நாடு! 

ஒவர சட்டம்! என்ற தகாள்ககப் பிரகடனத்தின் உள்ளடக்கம் 

இந்த நாட்டில் வாழும் அகனத்தின மக்களுக்கும் சமத்துவமான 

உாிகமகள் என்பதுதான். அந்தவககயில், ஒன்றுபட்ட 

இலங்ககக்குள் தமிழ் வபசும் மக்களுக்குச் சமத்துவமான நீதிவய 

எமது மக்களின் இலட்சியமாகும்.  நன்றி.   

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ස්තුතියි  ගු විජිත ශාේරත් ටන්ත්රීතුටා  ඔබතුටාට වියාඩි 12ක 

කාලයක් තිශබයවා  

 
[අ භා 12 22]  

 

 ුණ විජිත ගහේරේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு விஜித வஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි   ශ්රී ලාංකා නිසාස ් පක්ෂය 

නිශයෝජයය කරය ටන්ත්රීවරයකු විධියට ඔබතුටා  ගු නිශයෝජය 

කථායායක තයතුරට පත්වීට පිළිබඳව ටට මුලින්ට ඔබතුටාට සුබ 

පතයවා  ඒ මක්කට  "ජාතික ජය බලශේගය" වූ යව ශ්ධ පාලය 

බලශේගය ශවනුශවන් ඡන්සය ප්රකා  කරපු  සාශයෝගය දීපු ශම් 

රශට් සියලු ජයතාවට අශප් පක්ෂය ශවනුශවන් ස්තුතිය  ප්රණාටය 

ශම් අවස්ථාශේ ටට පුස කරයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ගු ජයාධිපතිතුටා විසින් 

දිරරිපත් කරය ලස ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ගැය කථා 

කරය ශකොට කියන්ය ඕයෑ  ශටය ජයාධිපතිවරශයක් විසින් 

දිරරිපත් කරය ලස පළමුවැනි ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ශයොවය බව  

මී හට ශපර ජයාධිපතිවුන්  ආේඩුශේ ප්රධාය යායකයන් විවිධ 

අවස්ථාවලදී ප්රතිපත්ති ප්රකා ය  දිරරිපත් කරලා තිශබයවා  ඊශේ 

දිරරිපත් කරපු ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ ශම් රශට් ශ්ධය ය ආර්ථිකය 

ශගොඩයැඟීට  යව ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතියක් ඇති කිීමට  ණමක 

රටක් - මක නීතියක්ණ ක්රියාත්ටක කිීමට වැනි සාංකේපීය කුණු 

ශගොඩක් තිබුණා  සාංකේපීය ශලස ගත්ශතොත් ඒ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යය බැූ  බැේටට පැාැිරලි ශසයක් විධියට ශපශයයවා  

යමුත් අපි සන්යවා  දතිාාසශේ ාැට සාට ශටවැනි ලස්සය  

විතවත්රවත් ප්රතිපත්ති ප්රකා ය දිරරිපත් වුණාට භාවිතාශවන් ඒවා 

ක්රියාවට යැම්ශේ යැති බව  ඒක තටයි තිත්ත ඇත්ත  පසුගිය 

ජයාධිපතිවරණශේත් ශටවැනිට වූ පක්ෂශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යයක් දිරරිපත් කළා  ාැබැයි  ශගවුණු ටාස අටක කාලය 

තුළ ශම් රශට් ජයතාව සැක්කා  ඒ ප්රතිපත්තිවල තිබුණු කුණු සා 

ඇත්ත භාවිතාශේ ක්රියාවට යැම්ණු ශ්ධවේ පිළිබඳව   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  අපි කවුුත් සන්යවා  අපි 

රටක් විධියට අවුුදු ගණයාවක් තිස්ශසේ බරපතළ ආර්ථික 

අර්බුසයකට මුහුණ දීලා තිශබය බව  COVID-19 වසාංගතය නිසා 

ඒ අර්බුසය තවත් උග්ර ශවලා තිශබයවා  යමුත් ඊට ශපරාතුව සිට 

ශම් අර්බුසය බරපතළව උත්සන්ය ශවමින් පැවතියා  අපි මුහුණ 

ශසය ප්රධාය අර්බුසයක් ශවච්ච ණය අර්බුසයට උත්තර සපයන්ශන් 

ශකොශාොටස  අශප් නිෂ්පාසය අර්බුසයට උත්තර සපයන්ශන් 

ශකොශාොටස  අශප් ආයයය - අපයයය ආර්ථික ප්රවාායට අපි 

මුහුණ ශසන්ශන් ශකොශාොටස  ශම් රශට් ජයතාවශේ ආසායම් ශබදී 

යෑශම් විෂටතා අර්බුසශයන් ශගොඩගන්ශන් ශකොශාොටස කියය මක 

ගැය වැඩ පිළිශවළක්  සැක්ටක්  ඒ සඳාා වූ ක්රියාටාර්ගයන් ශම් 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යය තුළ ාරයාත්ටකව අපි සැක්ශක් යැාැ  හුශසක් 

ග්රාමී හය ජයතාව මුහුණ ශසය යම් යම් පාර් ්වීය කුණු දලක්ක 

කරගත්තු ප්රතිපත්ති ප්රකා යයක් තටයි  අපි සැක්ශක්    

ආේඩුවට ශම් ශවය  ශකොට තුශයන් ශසශක් බලයක් 

තිශබයවා  ඩලස් අලාප්ශපුට ඇටතිතුටා කිේවා වාශේ 

සටානුපාතික ඡන්ස රටය යටශත් දතිාාසශේ කවසාවත් ලබා දීලා 

යැති බලයක් ජයතාව විසින් ශටවර ලබා දීලා තිශබයවා  ජයතාව 

ලබා දීපු ඒ බලයත් මක්ක සැන් ආේඩුවට ඒ වගකීශටන් 

ගැලශවන්ය කිසිදු අයිතියක් යැාැ  අශප් රශට් ජයතාව මුහුණ 

ශසය ආර්ථික ප්ර ්යය  ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිය පිළිබඳ ප්ර ්යය  ඒ 

වාශේට රටට අයාගතයට ගැළශපය යව නීති ප්ධධතීන් සකස් 

කිීමට පිළිබඳව වූ අභිශයෝගය වැනි ශ්ධවේ ජයග්රාණය කිීමශම් 

වගකීට සැන් ආේඩුවට තිශබයවා  මය ටඟ ාැර යන්ය  ඒක 

කරන්ය බැාැයි කියලා කියන්ය කිසිදු කුණක්  ශාේතු සැක්වීටක් 

කරන්ය සැන් අයිතියක් යැාැ  ඒ සඳාා අව ය කරය විධායක 

ජයාධිපති බලතල වාශේට පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශයන් ශසශක් 

බලයත් සැන් ශම් ආේඩුවට තිශබයවා  ඒ නිසා අපි බලාශගය 

දන්යවා  ශම් රශට් ජයතාව බලාශගය දන්යවා  වත්ටන් ආේඩුව 

ඒ ප්ර ්යවලට මුහුණ ශසන්ශන් ශකොශාොටස කියලා   

දතිාාසශේ ශේ ආර්  ජයවර්ධය ජයාධිපති උතුටාශේ ාශයන් 

පාක බලය සහිත ආේඩුවක අත්සැකීම් අපි ලබා තිශබයවා  

අතිවි ාල ජයතාවකශේ කැටැත්ත ප්රකා  කරලා  ාශයන් පාක 

බලයක් සහිතව 1977 වසශර් බිහි වුණු ඒ ආේඩුව විධායක 

ජයාධිපති බලතල සහිතව ශම් රට පාලයය කළා  යමුත් මය 

අවසන් වුශේ දතාට ශේසනීය  දුර්සාන්ත ශකළවරකින්  මශසේ 

ශකළවර වීට තුළ ශම් රශට් ජයතාව ආර්ථික ව ශයන් විතරක් 

ශයොශවයි  ජීවිතවලින් පවා වන්ිර ශගවය තත්ත්වයට යැවත ඇස 

වැු ණා   

2010 වසශර් යු්ධධය අවසන් වීටත් මක්ක ජයතාවශගන් 

තුශයන් ශසකක බලයක් ශයොලැබුණත්  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ටන්ත්රීවුන්ශේ ඔු  ශගඩි ටාු කිීමට ාරාා තුශයන් ශසකක 

බලයක් -ටට ටතක ාැටියට 162ක ටන්ත්රී ධුර සාංඛයාවක්- මසා 

ආේඩුව ලබා ගත්තා  ඒ ආේඩුවට තුශයන් ශසකක බලයට මාා 

ගිය බලයක් තිබුණා  යමුත් 2214 වසර අවසන් වයශකොට දූෂණය  

වාංචාව  යාස්තිය දා වාා ගිය සැවැන්ත ණය ආර්ථිකයකට රට 

තේලු කරමින් තටයි ඒ ආේඩුවත් අවසන් වුශේ   

පසුගිය වටත්රී - රනිේ පාලයයටත් තුශයන් ශසකක බලයක් 

තිබුණා  ඒ පාලයයට ඡන්සශයන් තුශයන් ශසකක බලයක් 

ලැබුශේ යැති බව ඇත්ත  ජයතාවශේ කැටැත්ශතන් මවැනි 

බලයක් ශයොලැබුණත්  පසුව පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ ාසාගත් 

වයවස්ථා ශවයස්කම් මක්ක තුශයන් ශසකක බලයක් සහිත 

ආේඩුවක් තටයි මසාත් තිබුශේ  යමුත් ඒ ආේඩුව ශකළවර 

වුශේත් ශකොතැනින්ස කියය මක ශම් රශට් ජයතාව සන්යවා  

රශට් ආර්ථිකයත් කඩාශගය වැු ණා  රශට් ශ්ධ පාලයයත් 

සැවැන්ත අර්බුසයකට ලක් ශවමින් කඩාශගය වැු ණා  ඒ විතරක් 

ශයොශවයි  අවසායශේදී තට තටන් යායකත්වය දීපු ශ්ධ පාලය 

පක්ෂත් අර්බුසයට යැේවා  මවැනි ශේසනීය දතිාාසයක් පසු ගිය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කාලය තුළ රටක් විධියට අපි සැකලා තිශබයවා  මට නිසා 

දතිාාසශේ ලැබූ ඒ අත්සැකීම් යැවත ශම් රශට් ජයතාවට අත් 

විඳින්ය සිදු ශයොවය ආකාරයට තටන්ට ලැබුණු ශම් ජය වරට 

අනුව අයාගතශේදී ශම් රට පාලයය කිීමශම් අභිශයෝගය වත්ටන් 

ආේඩුවට තිශබයවා  ඔබතුටන්ලා ඒ අභිශයෝගය භාරශගය 

තිශබයවා  විපක්ෂශේ ටන්ත්රීවුන් විධියට  ශම් රශට් ජයතාව 

විධියට අපි බලාශගය දන්යවා  ඔබතුටන්ලා ඒ වගකීට ශකොයි 

ආකාරශයන්ස දු  කරන්ශන් කියලා  රශට් ජයතාව ශවනුශවන් 

පැාැිරලිවට සාධනීය යටක් කරන්ශන් යම් අපි ඒ ශවනුශවන් 

උපරිට සාශයෝගය ලබා ශසයවා  ඒ වාශේට රශට් ජයතාවට 

මශරහි ශවච්ච යම්කිසි ශාෝ ශසයක් කරන්ශන් යම්  ඊට මශරහිව 

අපි අශප් ටතය  අශප් අසාස් ප්රකා  කරයවා  ඒ අයිතිය අපි 

ජයතාව ශවනුශවන් පාවිච්තව කරයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ 

දතා පැාැිරලිව සාකච්ඡාවට ලක් වුණා  වයවස්ථාටය ශවයස්කටක් 

පිළිබඳ  අපි කවුුත් පිළිගන්යවා  1978 ආේඩුරට වයවස්ථාව 

සැන් යේ පැය ගිය වයවස්ථාවක් බව  ශලෝකය ශවයස් ශවලා  

ලාාංකීය සටාජය ශවයස ්ශවලා තිශබන්ශන්  රටත් අලුත් ශවලායි 

තිශබන්ශන්  මට නිසා නූතය සටාජයට ගැළශපය යව ආේඩුරට 

වයවස්ථාවක් සම්පාසයය කළ යුතුයි  ඒ ගැය කිසිට විවාසයක් 

යැාැ  මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ  ටායව හිමිකම් පිළිබඳ 

ශලෝකශේ ඇති ශවලා තිශබය යව ප්රවණතා ඇතුළත් කරමින්  

සියලු ජයතාවශේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වය පරිිර අලුත් 

ආේඩුරට වයවස්ථාවක් සම්පාසයය කළ යුතුයි  මහිදී සිාංාල  

ශසටළ  මුස්ලිම්  බර්ගර්  ටැශේ යය සියලු ජාතින්ශේ අයිතිවාසිකම් 

ආරක්ෂා වය  ඒ වාශේට සියලු ජයතාවශේ ටායව හිමිකම් පිළිබඳ 

යව පරිච්ශේස ඇතුළත් වය ආේඩුරට වයවස්ථාවක් සම්පාසයය 

කළ යුතුයි  ඒ පිළිබඳ රශට් ජයතාව බලාශපොශරොත්තු තබාශගය 

දන්යවා  අපි සන්යවා  දතිාාසශේ සිදු වූ වයවස්ථා ශවයස්කම් 

ශකොශාොටස සිදු වුශේ කියලා  මසා විධායක ජයාධිපති බලතල 

සහිතව ාසපු 1978 ආේඩුරට වයවස්ථාශේ තනි පු්ධගලයකු ටත 

බලය ශක්න්ද්රගත ශවලා  ඒ තනි පු්ධගලයා ශම් රශට් සියේල 

පාලයය කරය තත්ත්වයක් නිර්ටාණය වුණා  ආර්ථිකය ශේවා  

ශ්ධ පාලයය ශේවා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශේවා  ඒ සියේල තනි 

පු්ධගලයකුට ඕයෑ විධියට ක්රියාත්ටක වුණා  පාර්ලිශම්න්තුව 

රූකඩයක් බවට පත් කරමින්  කැබියට් ටේඩලශේ අටාතයවුන් 

රූකඩ බවට පත් කරමින් තනි පු්ධගලයකුශේ අත්තශයෝටතික 

තීන්දු තීරණ ක්රියාත්ටක වය දතිාාසයක් අපි සැක්කා  මය ශවයස ්

කිීමශම් උවටයාව ශම් රශට් ජයතාවට තිබුණා; ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ ටන්ත්රීවුන්ටත් තිබුණා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ටන්ත්රීවු තටන්ශේ ාෘසය සාක්ෂියට මකඟව වැඩ කරන්ය ඕයෑ 

වටපිටාවක් ාසා ගන්ය ඕයෑය කියලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී පවා 

නිතර අසාස් සැක්වූවා   
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාට තවත් වියාඩි ශසකක පටණ 

කාලයක් තිශබයවා  
 

 ුණ විජිත ගහේරේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு விஜித வஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මහි අවසාය ප්රතිලලය විධියට තටයි ආේඩුරට වයවස්ථාව 

පිළිබඳ සාංශ ෝධය දිරරිපත් වුශේ  ඒ සාංශ ෝධය අතර සාාත්වය 

ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය අපට ශාොඳට ටතකයි  මසා 

පැවැති ශපොදු ශපරමුණු ආේඩුව ශ්ධ පාලය ව ශයන් අර්බුසයට 

ගිය  ශවලාශේ ඒ ආේඩුව පරිවාසයට ලක් කරලා තටයි ජයතා 

විමුක්ති ශපරමුණ -අපි- ටැිරාත් ශවලා සාාත්වය ආේඩුරට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයය පළමුවය වතාවට ශම් රශට් ක්රියාත්ටක 

කරන්ය පටන් ගත්ශත්  ස්වාධීය ශකොමිෂන් සභා පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තිය  සාංකේපය ක්රියාවට යැඟීට ආරම්භ වුශේ  මසා 

දිරරිපත් කළ ඒ සාාත්වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයශයන්  මය යැවත -ආපස්සට- ාැුණා  යැවත සායව 

වය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය ආවා  ඇත්තටට සායව 

වය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය ශයොශවයි  ආ යුතුව 

තිබුශේ  අලුත් වයවසථ්ාවක් තටයි සම්පාසයය කළ යුතුව 

තිබුශේ  යමුත් සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයශයන් ඒකාධිපති විධායක ජයාධිපතිවරයාශේ බලතල 

යම් ප්රටාණයකට ශවයස් කළා  සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයශේත් යම් යම් අඩු පාඩු තිශබය බව ඇත්ත  ඒ අඩු පාඩු 

දවත් කරලා සාංශ ෝධයය කරගන්ය පුු වන්  ාැබැයි  යැවත තනි 

පු්ධගලයකු වටා ශම් පාර්ලිශම්න්තු බලය ඒක රාශි වය ආකාරයට 

වයවස්ථාව ශවයස් කරය තැයකට යයවා යම්  ඒකට ශම් රශට් 

ජයතාව ශවනුශවන් අපි සම්පූර්ණශයන් විු්ධධත්වය ප්රකා  

කරයවා  ශටොකස  අපි කවුුත් සන්යවා  පසුගිය 

ජයාධිපතිවරණය  පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු ටැතිවරණය ස්වාධීය 

ටැතිවරණ ශකොමිෂන් සභා ාරාායි ක්රියාත්ටක වුශේ කියලා  ඒ 

නිසා ශම් රශට් ජයතාවට ශවයසා පැවැති ටැතිවරණවලදී වාශේ 

මිනී ටැුම්  ගිනි තැබීම් වාශේට විවිධ ටැර-චේඩි ක්රියාකාරකම් 

සකින්ය ලැබුශේ යැාැ  ඒවා දතාට සුු  ප්රටාණයකින් විතරයි 

සැක්ශක්  පැවැති දතිාාසය ශවයස් ශවලා  ටැතිවරණ ශකොමිසට 

යටශත් ටැතිවරණ පවත්ව්ධදී  සියලු ශ්ධ පාලය පක්ෂවලට මහි 

වාසිය ලැබුණා; ශම් රශට් ජයතාවට මහි වාසිය ලැබුණා; 

ටැතිවරණයක් තිශබයවාස  යැ්ධස කියලා ශසොයා ගන්ය බැරි 

තත්ත්වයට රශට් ශ්ධ පාලයය ශවයස් වුණා  මශසේ ශවයස් වුශේ 

ටැතිවරණ ශකොමිසට ක්රියාත්ටක වීට ාරාායි  ඒ නිසා ස්වාධීය 

ශකොමිෂන් සභාවල තිශබය වැසගත්කට  ඒ තුළින් රශට් 

ප්රජාතන්ත්රවාසය දිරරියට ශගය යෑට -ඒ සාධනීය පියවර- ආපස්සට 

ාරවන්ය මපා  ඒ සාධනීය පියවර ආපස්සට ාරවන්ය ශම් රශට් 

ජයතාව කැටැති ශවන්ශන් යැාැ කියය මක ටා දතා පැාැිරලිව 

අවධාරණය කරයවා  මවැනි තැයකට යන්ය ඕයෑ යැාැ   
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාට නියමිත කාලය අවසන්  

 

 ුණ විජිත ගහේරේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு விஜித வஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශාොඳටයි  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  දතා පැාැිරලිව  

ශම් ලැබිච්ච ජයවරට ආර්ථික ව ශයන් අප මුහුණ ශසය 

අර්බුසකාරි තත්ත්වශයන් රට ශගොඩ ගැනීට සඳාාත්  රශට් 

ප්රජාතන්ත්රවාිර නිසාස  ටායව හිමිකම් ආරක්ෂා කිීමට සඳාාත්  

වඩාත් සාධනීය පැත්තකට රට ශගය යෑට සඳාාත් පාවිච්තව 

කරන්ශන් යම්  අන්ය ඒක තටයි ජයතාවශේ අශප්ක්ෂාව  මය ද ු  

කිීමශම් අභිශයෝගය සැන් ආේඩුවට තිශබයවා  අපි බලාශගය 

දන්යවා  ආේඩුව මට අභිශයෝගය භාරශගය මයට අව ය සෑ 

ක්රියාවට යඟයිස කියලා  මශසේ ක්රියාවට යඟයවා යම්  ජයතාව 

ඔබට තවත් ප්ර ාංසා කරයි  මය මශසේ ශයොවුශණොත්  ජයතාවශේ 

ප්රතිචාර අනිවාර්යශයන් අශයක් පැත්තට මයවා  ඒ තත්ත්වය ඇති 

කරගන්ය මපා කියය දේලීටත් කරමින් ටා යතර ශවයවා  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මී හළඟට  ගු තාරක බාලසූරිය රාජය අටාතයතුටා  - [සභා 

ගර්භය තුළ යැත ] 
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[ගු විජිත ශාේරත්  ටාතා] 
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ගු ජීවන් ශතොන්ඩටන් රාජය අටාතයතුටා  ගු රාජය 

අටාතයතුටනි  ඔබතුටාට වියාඩි ාතක කාලයක් ශවන් කර 

තිශබයවා  
 

 

[பி.ப. 12.13] 

 

 ුණ ජීවන් ගතොන්ඩෙන් ෙහතා ිවතු නිවාස හා ප්රජා යටිතල 

පහසුකම් රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான் - வதாட்ட வீடகமப்பு 

மற்றும் சமுதாய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Jeevan Thondaman - State Minister of Estate 
Housing and Community Infrastructure) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கவள, முதலில் ஒரு 

விசயத்கதக் குறிப்பிட வவண்டும். மகலயகம் என்று 

தசான்னால் இன்கறக்கு அதிகமாவனார் நிகனப்பது  

வதாட்டத் ததாைிலாளிககளயும் வதாட்டத்ததாைிகலயும் 

மட்டும்தான். ஆனால், அகதயும் தாண்டி வவறு ததாைில் 

தசய்கின்ற மக்களும் அங்கு இருக்கின்றார்கள். விவசாயத் 

ததாைில் தசய்பவர்கள் மட்டுமன்றி, ஆசிாியர்கள், 

கவத்தியர்கள், சட்டத்தரணிகள் வபான்றவர்களும் அங்கிருக் 

கின்றார்கள். ஆனால், மகலயகம் இன்னும் பின்தங்கித்தான் 

இருக்கின்றது. இதற்குக் காரணம், இதுவகரக்கும் வதாட்டத் 

ததாைிலாளர்களுக்குத் தந்த அவத முக்கியத்துவம் 

அவர்களுகடய குைந்கதகளுக்குத் தரப்படாகமயாகும்.  

Sir, the informal sector in the up-country has been 
heavily neglected and we need to focus on that because 
right now the image that is painted on everyone's mind 
when up-country is mentioned is just the tea estate 
workers and the tea estates. But, we need to understand 
that there is a huge informal sector in the up-country that 
needs to be given an equal level of importance.   

That being said, I would like to say that His 
Excellency the President's Policy Statement has given us a 
new ray of hope. During the elections, the President came 
to the up-country. When he came there, we were very 
surprised to see him talk to the people and find out the 
actual problems.   

மக்கவளாடு மக்களாக இருந்து அவர்களுடன் பைகி 

அவர்களுகடய உண்கமயான பிரச்சிகனகள் என்னதவன்று 

அவர் அறிந்துதகாண்டவர். மகலயகத்தில் 6 பிரதான 

கவத்தியசாகலகள் இருக்கின்றன. ஆனால், அந்த 6 பிரதான 

கவத்தியசாகலகளும் வமாசமான நிகலகமயில் 

இருக்கின்றன. அவ்வாவற மகலயகத்தில் பாடசாகலகள் 

நிகறய இருக்கின்றன. ஆனாலும் இந்தப் பாடசாகல 

களுக்கான அபிவிருத்தி மிகவும் பின்தங்கிய 

நிகலயிலிருக்கின்றன. இகவதயல்லாவற்கறயும்  ஜனாதிபதி 

யவர்கள் தன்னுகடய Policy Statementஇல் உள்வாங்கி 

யிருப்பகத நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆனால், நாங்கள் 

"தமிைர்ககள mention பண்ணவில்கல" என்று 

தசால்லிக்தகாண்டிருக்கின்வறாம். சிங்கள மக்களுக்கும்தாவன 

இந்த மாதிாி பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன. கவத்தியசாகலப் 

பிரச்சிகன இருக்கின்றது. அவதமாதிாி, பாடசாகலகளின் 

அபிவிருத்தி சம்பந்தமான பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன. 

இவற்கறயும் நாங்கள் பார்த்தாக வவண்டும். இன, மத, 

தமாைியானது கண்ணுக்கும் காதுக்கும்தான் வதகவவய தவிர, 

வயிற்றுக்குத் வதகவயில்கல.  

இன்கறக்கு பாாிய தபாருளாதாரப் பிரச்சிகன 

ஏற்பட்டிருப்பகத நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள். 

அரசியலுக்கு அப்பால் இந்த விடயத்கதக் கவனிக்க வவண்டும். 

அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு எங்களுக்கிருக்கின்ற பாாிய 

சவால் இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கதக் 

கட்டிதயழுப்புவதாகும். நாங்கதளல்வலாரும் ஒன்றாகச் 

வசர்ந்தால் மட்டும்தான் இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரத்கதக் 

கட்டிதயழுப்ப முடியும். 'Ceylon Tea' இகன எங்களுகடய  

தபாக்கிஷம் என்று தசால்லலாம். ஆனால், இன்கறக்கு அதன் 

ஏற்றுமதி சாிவகடந்திருக்கின்றது. 'Ceylon Tea' க்கு 

முன்பிருந்த பலமும் தபாருளாதார சக்தியும் இன்கறக்கு 

இல்கல. அகத நாங்கள் ததாிந்துதகாள்ளவவண்டும். 

அதற்குாிய அந்த அந்தஸ்கத நாங்கள் மீண்டும் தகாண்டுவர 

வவண்டும். வமதகு ஜனாதிபதியவர்கள் தன்னுகடய 

தகாள்ககப் பிரகடன உகரயிவல இதகன mention 

பண்ணியிருந்தார். அது எனக்கு மிகவும் தபருகமயாக 

இருக்கின்றது.  அவதவநரம், சிறுவதாட்ட உாிகமயாளர்கள் 

படுகின்ற கஷ்டத்கதயும் அவர் தவளிப்பகடயாகச் 

தசால்லியிருந்தார்.  

அதுமட்டுமல்லாமல், மகலயகத்தில் வபசுதபாருளாக 

இருக்கின்ற ஒரு விடயம்தான் இதுவகரக்கும் மூடியிருக்கின்ற 

ததாைிற்சாகலகள் பற்றியதாகும். இருபத்திரண்டு RPCsஆக 

இருக்கட்டும்; இல்லாவிட்டால் தனியார் வதாட்டமாக 

இருக்கட்டும்! அதிகமான factories இன்கறக்கு மூடிக் 

கிடக்கின்றன; சில factories 30 வருட காலமாக மூடிக் 

கிடக்கின்றன. ஆனால் அதற்குக் காரணங் காட்டப் 

படவில்கல. இகவதயல்லாவற்றுக்கும் ஒரு தீர்வு வவண்டும். 

உண்கமயாக, அந்தத் ததாைிற்சாகலககள restart 

பண்ணியாக வவண்டும். இல்லாவிட்டால், அங்கு வவறு 

வவகலவாய்ப்புக்ககள உருவாக்கியாக வவண்டும். காளான் 

வளர்ப்பிகன factory இனூடாக நன்றாக வமற்தகாள்ள 

முடியும். அதுவவ ஒரு நல்ல வவகலவாய்ப்பு!  

அவதசமயம், நாங்கள் இன்தனாரு விடயத்கதயும் 

கவனித்தாக வவண்டும். மகலயகத்கதச் சார்ந்த மக்கள் 

மட்டுமல்லாமல், இந்திய வம்சாவளித் தமிைர்கள் என்ற ாீதியில் 

ஒரு விடயத்கதச் தசால்லியாக வவண்டும். இன்கறக்கு 

அவர்களில் தபரும்பாலாவனார் தவளிநாடுகளுக்குச் தசன்று 

கஷ்டப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள். உள்நாட்டில் 

எங்களுகடய மக்களுக்கான வவகலவாய்ப்புக்ககளக் 

கட்டாயம் உருவாக்கித் தரவவண்டும். வதர்தல் பிரசாரத்தின் 

வபாது மக்களிடம் நாங்கள் கூறிய அகனத்து விடயங்ககளயும் 

ஜனாதிபதியவர்கள் தன்னுகடய  தகாள்ககப் பிரகடன 

உகரயில் வசர்த்திருப்பகதக் காணலாம்.   

வவதகனக்குாிய ஒரு விடயமும் இருக்கின்றது. நாங்கள் 

அகமச்சுப் தபாறுப்கப ஏற்றவுடவன ஒரு விடயத்கதக் 

கவனித்வதாம். இந்த அகமச்சின்மூலமாக 4,000 வீடுகள் 

கட்டப்பட்டிருப்பதாகக் கணக்குக் காண்பித்திருக்கின்றார்கள். 

ஆனால், நாங்கள் ஒரு கண்காணிப்புக் குழுகவ நியமித்து 

விசாரகண தசய்தவபாது தவறுமவன கிட்டத்தட்ட 500 

வீடுகள்தான் கட்டப்பட்டிருப்பதாக அறிந்வதாம். மிகுதி 3,500 

வீடுகளின் நிர்மாணப் பணிகள் அகரகுகறயாக இருக்கின்றன. 

அரசியல் இலாபத்திற்காகச் சில திட்டங்ககளக் தகாண்டு 

வந்தார்கவள தவிர, இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கதக் 

கவனிக்கவில்கல; தபாருளாதார நிகலகம கவனத்தில் 

எடுக்கப்படவில்கல. அகதயும் நாங்கள் கவனித்தாக 

வவண்டும்.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු රාජය ඇටතිතුටනි  ඔබතුටාට තව වියාඩියක කාලයක් 

තිශබයවා  
 

 ුණ ජීවන් ගතොන්ඩෙන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்) 

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
நல்ல பைதமாைி ஒன்றிருக்கின்றது. அதாவது, “அரசன் 

அன்று தகால்வான்; ததய்வம் நின்று தகால்லும்”. ஊைல்ககளச் 

தசய்தவர்ககளக் கட்டாயம் சட்டத்தின் முன்னால் 

தகாண்டுவந்தாகவவண்டும். நாங்கள் அவர்ககளக் கட்டாயம் 

சட்டத்திற்கு முன்னாவல நிறுத்துவவாம்.  

அவதமாதிாி, இன்னுதமாரு விசயத்கதயும் தசால்லியாக 

வவண்டும். என்னுகடய மகறந்த தந்கத ஆறுமுகன் 

ததாண்டமான் அவர்கள் மகலயக மக்களுக்கு நிகறயச் 

வசகவககளச் தசய்திருக்கின்றார். எதிர்த்தரப்பில் இருப்பவர் 

களுக்கும் அது நன்றாகத் ததாியும். அவருடன் நீங்கள் 

தநருங்கிப் பைகியிருக்கின்றீர்கள். அமரர் தசௌமியமூர்த்தி 

ததாண்டமான் அவர்களும் அமரர் ஆறுமுகன் ததாண்டமான் 

அவர்களும் ஒரு தகாள்ககயிகன கவத்திருந்தார்கள். 

அதாவது, நாம் இலங்ககயர்களாக ஒற்றுகமயாக இருக்க 

வவண்டும் என்ற தகாள்ககயிகன கவத்திருந்தார்கள். அந்தக் 

தகாள்கககய நான் கட்டாயம் முன்தனடுத்துச் தசல்வவன் 

என்பகதச் தசால்ல விரும்புகின்வறன். நமக்குள்வளவய 

இருக்கின்ற பிாிவிகனககள நாம் நிறுத்த வவண்டும். யார் 

என்ன தசான்னாலும் நாங்கள் இலங்ககயர்கள். அகத நாங்கள் 

நம்ப ஆரம்பித்தால் மட்டும்தான் எங்களுக்குத் வதகவயான 

உாிகமககளப் தபற்றுக்தகாள்ள முடியும். ஏதனன்றால், 

இன்று சிலர் அரசியல் இலாபத்துக்காக 'அடிகம' என்ற ஒரு 

வார்த்கதகய உருவாக்கியிருக்கின்றார்கள். அந்த 

வார்த்கதகய தவளிவய தூக்கிப்வபாட்டுவிட்டு "நாங்கள் 

இலங்ககயர்கள்" என்று கதாியமாகச் தசால்வவாம். 

ககடசியாக, இந்த வாய்ப்கபத் தந்த பிரதிச் சபாநாயகர் 

அவர்களுக்கும் எனக்கு ஓாிலட்சத்திற்கும் வமலான வாக்கு 

ககளச் தசலுத்திய மக்களுக்கும் எனது நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்வறன். 

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී හළඟට  ගු ාරින් ප්රයාන්දු ටාතා   ඔබතුටාට වියාඩි සායක 

කාලයක් ශවන් කර තිශබයවා  

 

[අ භා 12 22] 

 

 ුණ හරින් ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි   යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ 

නිශයෝජය කථායායක ධුරයට පත් වුණු ඔබතුටාට ටශේ සා අප 

කේඩායශම් ශුභාශිාංසයය පළ කරය අතරට  යවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුවට පත් වුණු සියලු  ටන්ත්රීවුන්ටත්  ඒ වාශේට 

නිලධාරින්ටත්  පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්ය ටේඩලයටත් සුබ 

ප්රාර්ථයා මක් කිීමටට ටා කැටැතියි   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි   ලාංකාශේ ාැට රජයක්ට 

ආේඩු බලය ලබා ගත්තාට පසුව තටන්ශේ දිරරි වැඩ පිළිශවළ 

දිරරිපත් කරයවා   රශට් ජයතාව තුශයන් ශසකක බලයක් සහිත 

ආේඩුවක් ලබා දුන්යාට පසුව අතිගු ජයාධිපතිතුටා විසින් තට 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යය දිරරිපත් කරයවා ඊශේ සවශසේත් අපි සැක්කා  

දතාට ගැඹුරට ගිය  ඒ ඒ අාං වලට ශබසලා ඇතුළට බැාැලා  

කටයුතු කරන්ය පුු වන් ආකාරයට ඇටතිවුන් පත්කරලා 

තිශබයවා   ටට කියයවා මය ශාොඳ ඇටතිකම් ශබිරේලක් කියලා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශටට Government's 

Policy Statement මක සම්බන්ධශයන් කථා කරන්ය කලින් 

කුණු කිහිපයක් කථා කරන්ය ටට බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ගැය කථා 

කරයවා යම් ශටය දතාට සුවිශ ේෂ තත්ත්වයක් සහිත 

පාර්ලිශම්න්තුවක්  ඒ  තටයි ලාංකා දතිාාසශේ පළමුවැනි වතාවට 

ප්රධාය පක්ෂ ශසක යැතිව අලුත් කේඩායම් ශසකකින් විපක්ෂයක් 

සා ආේඩුවක් පිහිු වපු පාර්ලිශම්න්තුවක් වීට  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි   ශටහිදී මක කාරණයක් ගැය කේපයා කර 

බලන්යට ඕයෑ    ශ්ධ පාලය අභිශයෝගයක් ජයශගය   ඊළඟට 

ටාර්තු ටාසශේ දී ශකොවිඩ්-19 වසාංගතයටත්  මුහුණ ශසමින්   ාඛා 

සමිතියක්වත් පිහිු වා ගන්ශන්  යැතිව ශ්ධ පාලයය කරලා  

ටන්ත්රීවුන්  94 ශසශයකු පත් කරශගය පාර්ලිශම්න්තුශේ 

විපක්ෂය බවට පත්වන්යට අපට ාැකියාව ලැබිලා තිශබයවා   ඒ 

නිසා අපි ශම්ක සකින්ශන් ලාංකාශේ   තුශයන් ශසකක බලයක්  

සහිත ආේඩුවක් පත්වුණා වාශේට   වි ාල ශ්ධ පාලය ගටයක 

ආරම්භයක් ලබා ගත් විපක්ෂයක් පත්වුණු  ටැතිවරණයක් 

ාැටියටයි    

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  සැන්  ටශේ කථාවට ටා 

ශයොමු ශවන්යම්   අශප් හිටපු ජයාධිපතිතුටාත් ශම් අවස්ථාශේ 

ගු සභාශේ දන්යවා  මතුටාශේ  ශෆේස්බුක් සටායක් ටට සැක්කා   

ඒක දතාට ලස්සය සටායක්   "ශවශාසකාීම අභිශයෝගයක් 

සාර්ථකව ජයගත් පසු මහි අග්රලලය ලබන්යට නිාඬව ටිකක් බලා 

සිටිය යුතුයි" කියලා මහි තිබුණා  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  ටට ඒ කාරණශයන්ට පටන්  ගන්යම්   ශම් 

ආේඩුවට මශාට නිාඬව බලා දන්ය බැාැ   හිටපු 

ජයාධිපතිතුටනි  ඔබතුටා මවැනි ශෆේස්බුක් සටායක්  සටලා 

තිබුණා  ශකශසේ ශවතත්  අපට සා ශම් රශට් ජයතාවට මශසේ 

නිාඬව බලා සිටින්ය බැාැ   ඊශේ  ජයාධිපතිතුටා ශබොශාොට 

පැාැිරලිව ශාොඳ කුණු කිහිපයක් කිේවා  ඒ තටයි ආර්ථිකය 

පිළිබඳව බලය ශම් අලුත් සැක්ට  ශම් වැඩපිළිශවළ ගැය  

මතුටාශේ සැක්ට ගැය මතුටා කථා කළා   ලාංකාශේ කර්ටාන්ත 

සාංවර්ධයය ගැය කථා කළා    සෑට කර්ටාන්තයක් පිළිබඳවට -  

ඇතුළටට බැාැලා - වි ාල සාංවර්ධයයක් ඇති කිීමට සඳාා    

ඇටති තයතුු ලබා දීශම්දීත්   ඒ පිළිබඳව අවධායය ශයොමු කළ  

කථාවක් කිේවා    

ඊළඟට  ශසෞඛය ක්ශෂේත්රය ගැය කථා කළා; අධයාපය 

ක්ශෂේත්රය ගැය කථා කළා  යමුත් මහිදී ටට පුාංතව අඩුපාඩුවක් 

සැක්කා  ටට හිතයවා  ධයාත්ටක විශේචයය යැත්යම් 

constructive criticism කියය මක තටයි විපක්ෂශයන් විය යුතු 

ශසේවය කියලා  මශාට යැතුව ාැටශ්ධටට ාරියි කියය  මශායි 

කියය මක ශයොශවයි   ජීවන් ශතොන්ඩටන් ටාත්ටයා වාේලුන් 

වීටක් ගැය කථා කළා  යමුත් වාේලුන් වීශම් ගතියක් ශම් 

විපක්ෂයට යැාැ   

ඒ වාශේට  ශලෝකශේ නූතය තාක්ෂණය ගැය කථා කළා  ටට 

සන්යවා   අතිගු ජයාධිපතිතුටාත් තාක්ෂණය අනුව කටයුතු 

කරන්ය  කැටැති බව  ාැබැයි  ඩිජිටේ ශලෝකය ගැය යම්  

වචයයක්වත් මතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ යැාැ     මුලින්ට 

ශකොවිඩ්-19 ගැය කිේවා  ාැබැයි   ශකොවිඩ්-19වලින් පසුව 

ආර්ථිකය ාසන්ය  දස්සරාට මන්ය   සාංචාරක කර්ටාන්තය 
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යැවත ිරයුණු කරන්ය  ඕයෑ ශකොශාොටස කියය මක ගැය  කිසිට 

වැඩපිළිශවළක් ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ඇතුශළේ යැාැ  සාංචාරක 

කර්ටාන්තය  ගැය කථා කර්ධදී  Airport මක අරින්ශන් කවසාස   

ශකොශාොටස import කරන්ශන්  ශකොශාොටස export කරන්ශන්  ඒ 

සැලසුම් ශටොයවාස කියය ඒවා ගැය වචයයක්වත් යැාැ   අපි ශම් 

කථා කරය ශටොශාොශත් ලාංකාශේ පැය ශසකාටාරක් ලයිට් 

කපයවා  ඒකට  ශටොකක්ස  විසනාට   ශටොකක්ස කරන්ශන් කියලා 

යැාැ   සටස්ත ව ශයන් නිකම් ඔශාේ  කියලා තිශයයවා   අපි  

ජයාධිපතිතුටාට සාශයෝගය ශසන්ය කැටැතියි  ාැබැයි  ශම් 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ අපාැිරලි තැන් තිශබයශකොට ශකොශාොටස 

කැටැති ශවන්ශන්  ාැබැයි  අපි කුාක ජාතියක් ශයොශවයි   ගු 

නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් ශේලාශේ ශම්  කටයුත්තට 

සාශයෝගය දීලා කටයුතු කරන්ය අපි කැටැතියි  ාැබැයි  පුාංතව 

ප්ර ්ය කිහිපයකුත් තිශබයවා  අස "ලාංකාදීප" පත්තශර් ශපොේ 

අකුශරන් තිශයයවා  "මකට රටක් - මකට නීතියක්" කියලා  

ාැබැයි  - ශම්ක මතුටාට බලපවත්වය ශසයක් ශයොශවයි; මතුටාශේ 

වරසක් ශයොශවයි -  පාර්ලිශම්න්තුවට මයශකොටට අර කාර් මක සුදු 

දර කපාශගය ආශේ  "මකට රටක් - මකට නීතියක්" 

සාටායයශයන් සුදු දර කපාශගය මන්ය බැාැ   ජයාධිපතිතුටාට 

වුණත් නීතිය මකයි  ාැබැයි   මකට රටක් - මකට නීතියක් වුණාට 

පාර්ලිශම්න්තුවට කාර් මක ආශේ සුදු දර කපාශගය  මතැයට 

ශපොඩි අවුලක් තිශබයවා  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට 

තිශයය ප්ර ්යය මක රටක මක නීතිය රාජපක්ෂ නීතිය වියයුතු 

යැාැ කියය මකයි   ජයතාව තුශයන් ශසකක බලයක් දුන්යා 

කියලා  සැන් තුශයන් ශසශක් බලයට අනුව කටයුතු කරන්ශන්  

 ානි අශලිශසේකර හිරකරශගය දන්ය විධිශේ   නීතියක් අනුව 

යම්   ඒකත් රන්ජන්ට දීපු ශකෝේ මශක් තරාට යම්   අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවය නීතිය ඒක ශයොශවයි  අපි ඒකට ශයොශවයි  

සාශයෝගය ශසන්ය බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට තව කුණක් 

ඔබතුටාශේ අවධායයට ශයොමු කරන්යට ඕයෑ   සාටායයශයන් 

නූතය ශලෝකය ජයග්රාණය කරන්ය යම්  research and 

development - R&D - කියය මක තිශයන්යට ඕයෑ  අපි 

ශටොයවාස කරන්ශන්  අශප් දලක්කය ශටොකක්ස  අපි ශකොතැයටස 

යන්ශන්  තාක්ෂණය අනුව ශකොශාොටස ිරයුණු ශවන්ශන් කියය 

කථාව දස්සරාට මන්ය ඕයෑ  මශාට කිසිට ශසයක් ශම් ලියවිේල 

- Policy Statement මක - තුළ යැාැ  නිකම් කියලා තිශබයවා  

නූතය තාක්ෂණය උපශයෝගි කර ගන්යවා කියලා  මශාට කිේවාට 

නූතය තාක්ෂණයත් මක්ක ශකොශාොටස දස්සරාට යන්ශන් කියය 

මක ගැය කිසි වචයයක් යැාැ    

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි   ශකොවිඩ්-19  ටා ප්ර ්යයක් 

ශයොශවයි කියයවා යම්   අස airports ඇරලා කටයුතු කරන්ය 

ඕයෑ  විශ්ධ  රටවල හිරශවලා දන්ය මිනිස්සු ගැය ශටහි මක 

වචයයක් යැාැ  ලාංකාවට තවටත් වැඩිශයන්ට මුසේ මන්ශන්  

ආසායට මන්ශන් විශ්ධ ගත රමිකයන්ශගන්  ඒ රමිකයන්ට 

ශටොකක්ස කරන්ශන්  ඒ ශවළඳ ශපොළට ශටොකක්ස කරන්ශන් 

කියය මක ගැය වචයයක් යැාැ    "තුශයන් ශසකක් ටට දුන්යා  

තුශයන් ශසකක් ටට දීපු නිසා ටට ඕයෑ ශසයක් ටට කියයවා  ටට 

ඕයෑ ශසයක් ටට කරයවා  මකට රටක් - මකට නීතියක්  අශප් 

නීතිය තටයි දිරරියට ක්රියාත්ටක ශවන්ශන්" කියය මකයි  ශම් 

කියන්ශන් කියලායි ටට හිශතන්ශන්   

ටශේ මිත්ර ඩිලාන් ශපශර්රා ටන්ත්රීතුටා ාතරශවනි ශප්ළිශේ 

දන්යවා සකියශකොට  ටට ාරි දුකයි  ශටොකස  ශටතැය ශ්ධ පාලය 

ව ශයන් ශවයට කුටන්ත්රණයක් යයවා කියය මක පැාැිරලියි 

ශන්  මශාට යැතුව ශයොශවයි ශන්   ශ්ධ පාලය ව ශයන් සක්ෂ 

මිනිසුන් කිහිප ශසශයක් දන්යවා  ශජයෂ්ඨශයෝ දන්යවා  

ශජයෂ්ඨශයෝ පිටිපස්ශසේ  ටහින්ස සටරසිාංා ටන්ත්රීතුටා  පිටිපස්සට 

තේලු කර සටලා  ඒ ශටොකස  ශ්ධ පාලය ව ශයන් ශටතැය 

යන්ශන් ශවය ශේටක්  අස පාර්ලිශම්න්තුශේ පළමුශවනි කථාව 

දුන්ශන් පවුශේ ශකශයකුට   ගු නිපුණ රණවක ටන්ත්රීතුටාට  

මතුටාට ටට සුබ පතයවා  නිපුණ ටේලි දතාට ශාොඳින් 

ජයග්රාණය කළා  ාැබැයි  අස පාර්ලිශම්න්තුශේ පළමුශවනි කථාව 

දුන්ශන් මතුටාට   පාර්ලිශම්න්තුශේ ශජයෂ්ඨශයෝ දන්යවා  හිටපු 

ජයාධිපතිතුටාත් පස්ශසේ ශන්  කථා කශළේ  දතින් ශම් මන්ශන් 

ශවය ශපොටකට  තුශයන් ශසකක බලයක් දීපු ජයතාවට ඒ ශපොට 

ශටොකක්ස කියලා පස්ශසේ ශත්ශරයි  අපි ජයතාව ලබා දුන් ජය 

වරටට ගු කරයවා   ාැබැයි  විපක්ෂය තුළ දඳශගය අව යතාව 

අනුව  අව ය ශ්ධට  අව ය විධියට කථා කරන්ය අපි සූසායම්  ගු 

නිශයෝජය කථායායකතුටනි   

 
 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුටාට තව වියාඩි ශසකක කාලයක් තිශබයවා  

 
 ුණ හරින් ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ශාොඳයි  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි   

ශටතැයදී මූලික ව ශයන්ට ටට ශම් ශ්ධ කියන්ය ඕයෑ  

සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය ශවයස් කරය  ඊට 

පසු විසිවය ආේඩුරට වයවස්ථා සාං ශ ෝධයය ශගය මය  ශම් 

"මකට රටක් - මකට නීතියක්" කියය තැය පුාංතව භයායක 

තත්ත්වයක් තිශබයවා කියලා ටට හිශතයවා  යමුත් ඒක ශාොඳයි  

මක රටකට මක නීතියක් තිශබන්ය ඕයෑ   ශත්සවල ශට නීතිය 

ගැය අපි සන්යවා; උඩරට නීතිය ගැය සන්යවා; මුස්ලිම් විවාා 

නීතිය ගැය සන්යවා  ශම් නීති ඔක්ශකෝට ශම් රශට් තිශබයවා  ඒ 

නිසා  මක රටකට මක නීතියක් ශගශයය මක ශාොඳයි  යමුත්  

මශාට ශගශයන්ශන් ශකොශාොටස කියය මක පිළිබඳව 

පැාැිරලිතාවක් යැාැ  ශම් භයායක වචය ශපොේ ශගඩි අකුශරන් 

පුවත් පත්වල පළශවලා තිශබයවා සකිය ශකොට කකුේ ශසක 

හිරිවැශටයවා  ඇත්තටට කකුේ ශසක හිරිවැශටයවා  ශටොය 

විධිශේ නීතියක්ස ශම් මන්ශන්  අස අපි සුු  ජාතිකයන් 

ශවනුශවනුත් කථා කරයවා  ඒ අයත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජයය කරයවා  දසස්රාට පාර්ලිශම්න්තුශේ cut-off  මක- 

ශකොශාොට කපන්යස යන්ශන් කියය මක  ශම්ක ජාතිවාදී 

පාර්ලිශම්න්තුවක් කරන්යස යන්ශන් කියය මක ගැය අපට 

හිතන්ය ශවයවා  ඒ නිසා ශටතැය භයායක තත්ත්වයක් 

තිශබයවා  ශම් document මක ඇතුශළේ ාැාංගුණු ශලොකු ශ්ධවේ 

ටිකක් තිශබයවා  ඒ කිසිට ශසයක් ගන්ය පුු වන් ඒවා ශයොශවයි  

කවුු ශාෝ රචයාවක් ලියලා  ඒ රචයාව තුළට වචය ශසකක්  

තුයක් -භයායක වචය ටිකක්- add කරලා තිශබයවා   ගු 

නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ඒ නිසා  අපි හිතයවාට වඩා බැරෑුම් 

තැයකයි ශම්ක තිශබන්ශන්   

ශම් පක්ෂශේ තමුන්ට විු්ධධ වුණා කියලා හිතපු  කලින් 

ආේඩුශේ හිටපු අය පස්සට සැම්ටා  තමුන්ශේ පළමුවැනි 91ශසයා 

දස්සරාට ගත්තා; තටන්ට ශගශයන්ය ඕයෑ කට්ටිය අලුතින් 

ගත්තා  ශම්ක  රට තනිකර ඒකාධිපති පාලයයකට යය ගටයක 

මූලාරම්භයක් කියය මක තටයි අපට බශයන් වුණත් කියන්යට 

තිශබන්ශන්  

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  අශප් විපක්ෂ යායකතුටා 

කිේවා වාශේ  ආර්ථික වැඩ පිළිශවළක් යම් ශම් ප්රකා ය තුළ 

කිේශේ යැාැ  ශගවන්ය තිශබය ණය ප්රටාණය ශගවය විධිය ගැය 

කියලා යැාැ  ශකොශාොටස ආශයෝජය  ශග න්වන්ශන් කියලා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

යැාැ  මශාට යම්  ශකොශාොටස ශම්ක Policy Statement මකක් 

ශවන්ශන්  ශම් ප්රකා ය නිකම් රචයාවක්  ශම්ක Policy 

Statement මකක් ශවන්ය බැාැ  ාැබැයි  ටට තවටත් කියයවා  

ටැටි කර්ටාන්තයට  පිත්තල කර්ටාන්තයට  ශේවැේ 

කර්ටාන්තයට  බතික් කර්ටාන්තයට ඇටතිවු පත් කරලා කටයුතු 

කරය මක ශාොඳයි කියලා  සටාජශේ මිනිසුන්ශේ ඔු වලට 

මන්යයි මශාට ාැදුශේ  අපි සන්යවා ඒ වැඩ පිළිශවළ ශටොකක්ස 

කියලා  මතශකොට කියන්ය පුු වන් ශන්  "ාරි   ටට 

ඔබතුටන්ලාටත් ඇටති ශකශයක් දුන්යා   ඔබතුටන්ලාටත් ඇටති 

ශකශයක් දුන්යා" කියලා  ඒ ශගොේලන්ටත් ඇටතිකටක් දුන්යා 

කියලා ඒ කරන්ය ාසන්ශන් ශටොකක්ස  ාැබැයි ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  මශාට කරලා විතරක් ශකොශාොටස අපි යව 

නිෂ්පාසය බිහි කරන්ශන්   ටැටි  ටැටි විධියටට යැේවාට 

ාරියන්ශන් යැාැ ශන්  ටැටිවලින් යම් ශසයක් කරන්ය ශටොකක්ස 

තිශබය වැඩ පිළිශවළ  පිත්තලවලින් යටක් කරන්ය ශටොකක්ස 

තිශබය වැඩ පිළිශවළ   

ටශේ ආසර ය මිත්රයා  සයාසිරි ජයශසේකර රාජය ඇටතිතුටා 

සැන් බතික් ඇනාම් අඳියවා  ඒක ශාොඳයි  ශාට අනි්ධසාට 

පාර්ලිශම්න්තුශේ දන්ය අපි සියලුශසයාටට බතික් ඇනාම් දුන්ශයොත් 

අපිත් අඳින්යම්  ඒක ශාොඳයි  ාැබැයි  ශටොකක්ස ඒ කර්ටාන්තය 

ශවනුශවන් තිශබය වැඩ පිළිශවළ   
  

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ඒ කර්ටාන්ත ශවනුශවන් 

වැඩ පිළිශවළක්  යව නිර්ටාණයක් යැතිව පුස් ලියවිේලක් 

කියැවීට ගැය ටට කයගාු  ශවයවා  ජයාධිපතිතුටාට  

අගටැතිතුටාට  පාර්ලිශම්න්තුශේ ඇටති ටේඩලයට අපි සුබ 

ප්රාර්ථයා කරයවා  ාැබැයි  අපි විවෘතව බලාශගය දන්යවා  ශම් 

වැඩ පිළිශවළ ශකොශාොටස නිර්ටාණය කරන්ශන් කියලා  ඒ සඳාා 

ටාස ායක කාලයක් ශසයවා  ශම් ශ්ධවේවලට අපට මකඟවීශම් 

ාැකියාවක් යැත්ශත්  ාරියට ශපන්වන්ය වැඩ පිළිශවළක් 

නිර්ටාණය කර යැති නිසාය කියය කාරණයත් ටට ටතක් කරන්ය 

ඕයෑ  යමුත්  අපි තවටත් ආේඩුශේ ශාොඳ වැඩ පිළිශවළකට 

සාශයෝගය ශසයවා  ඒවා සාර්ථකව කර ශගය යෑටට අව ය 

අවස්ථාවලදී උසවු කරය බව ප්රකා  කරමින්  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  ටට කථා කිීමටට අවස්ථාව ලබා දීට ගැය 

ඔබතුටාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින්  ටශේ කථාව අවසන් කරයවා  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! මී හළඟට  ගු සයාසිරි ජයශසේකර රාජය 

අටාතයතුටා  

ඊට ශපර  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටා මූලාසයයට 

පැමිශණයවා ඇති  
 

 
අනතුුණව  ුණ නිගයෝජය  කථානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවේ 

වූගයන්  නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො [ ුණ අිං ජන් රාෙනාදන් 
ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலவவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் [மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன் ]  தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

[අ භා 12 31] 

 

 ුණ  දයාසිරි ජයගසේකර ෙහතා ිබතිපක්  අේයන්ත්ර ගරදි හා 

ගද්ශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාදන රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயவசகர - பத்திக், ககத்தறி துணிகள் 

மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

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

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ඔබතුටා මූලාසයශේ 

සිටිය අවස්ථාශේදී ටට කථා කරන්ය අවස්ථාව ලැබීට ගැය ටට 

දතාට සන්ශතෝෂ වයවා  විශ ේෂශයන්ට  අශප් රශට් පළමුවය 

වතාවට ශ්රී ලාංකා නිසාස් පක්ෂශේ ටන්ත්රීවරශයක් යාපයය 

ිරස්්රික්කශයන් -ඔබතුටා- පත්වීට ශම් රටට ශලොකු ආඩම්බරයක්  

ජාතික පක්ෂයක යායකයකු විධියට ඔබතුටා උතුශර් සා 

යැ ශඟයහිර සටස්ත සමිළ ජයතාවශේ වැඩිට ඡන්ස සාංඛයාව ලබා 

ගත් ටන්ත්රීවරයා ශලසින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පත්වීට ගැය ටට 

ශබශාවින් සන්ශතෝෂ වයවා  ඒ වාශේට  තුණයකු ව ශයන් 

ඔබතුටා ලබාගත් ඡන්ස සාංඛයාව ශවනුශවන් ශම් ශවලාශේ පක්ෂය 

විධියටත්  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විධියටත් අශප් ශගෞරවය සා 

ස්තුතිය ඔබතුටාට පිරියටයවා   ඒ තීරණය ගැනීට පිළිබඳව  ශ්රී 

ලාංකා නිසාස් පක්ෂශේ ටා ශේකම්වරයා විධියට ශම් රශට් 

ආසර ය සමිළ ජයතාවට ටශේ ශගෞරවය පුස කරයවා  ඔබතුටා 

පාර්ලිශම්න්තුශේ නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටා විධියට පත්වීට 

ගැයත් ටශේ සතුට ප්රකා  කරයවා  ඔබතුටාට ටශේ ශගෞරවය 

පිරියටයවා  අශප් ගු රාංජිත් සියෙලාපිටිය ටැතිතුටා 

මූලාසයශයන් නික්ට යයශකොටයි ටට ශම් සභාශේ කථා කරන්ය 

අවස්ථාව ලැබුශේ   ගු නිශයෝජය කථායායකතුටා වය 

මතුටාටත් ටශේ ශගෞරවය පිරියටයවා   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටට කියන්ය කැටැතියි  

ප්රතිපත්ති ප්රකා යක් කියන්ශන් ශටොකක්ස කියලා පළමුශවන්ට 

විපක්ෂශේ ටන්ත්රීවු කේපයා කළ යුතු බව  ප්රතිපත්ති ප්රකා ය 

කියන්ශන් ජයාධිපතිතුටා දිරරි අවුුදු පශාේ ක්රියාත්ටක කරන්ය 

ාසය වැඩ පිළිශවශළේ outline මක  මතුටා ක්රියාත්ටක කරන්ය 

ාසය වැඩ පිළිශවශළේ මූලික සැකැස්ට තටයි ශම් ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ශේ ඇතුළත් ශවන්ශන්  අශප් රශට් කර්ටාන්ත ශගොඩ 

යඟන්ශන් ශකොශාොටස  තටන්ශේ ආර්ථිකය ශගොඩ යගන්ශන් 

ශකොශාොටස  ශකොවිඩ් 19 ශරෝගයට ශසය විසනාම් ශටොයවාස  පිට 

රට දන්ය ලාංකාශේ කට්ටිය ශගන්වා ගන්ශන් කවසාස කියය ඒවා 

ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළට ඇතුළත් කරන්ශන් යැාැ  ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යක තිශබය ප්රටාණය ගැය අවශබෝධයක් යැතිව තටයි මී හට 

කලින් කථා කළ ටන්ත්රීතුටා කථා කශළේ   මතුටා මවැනි කාරණා 

දිරරිපත් කිීමට ගැය ටට කයගාු  ශවයවා   

ඊළඟට ටට ටතක් කරන්ය කැටැතියි  පාර්ලිශම්න්තුශේ 

සැසිවාර විවෘත කිීමශම් අවස්ථාවට ශම් රශට් හිටපු ජයාධිපතිවු 

පැමිණි විධිය ගැය  ාැබැයි  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ටැතිතුටා තනි 

රථයකින්  දතාට සරල විධියට පාර්ලිශම්න්තුව විවෘත කිීමශම් 

අවස්ථාවට ආවා  [බාධා කිීමටක්] පාශර් දරි කපාශගය ශයොශවයි  

පාර්ලිශම්න්තුවට පැමි ටට තිශබය ටාර්ගශේ සුදු දර කපාශගය 

මය මක ශයොශවයි ශටතැය තිශබය ප්ර ්යය  හිටපු ජයාධිපතිවු 

ශටවැනි අවස්ථාවලට සාභාගි වුශේ ටාා පිරිවරක් මක්කයි  ඒක 

ceremonial event මකක්  මතැයදී පාර්ලිශම්න්තුවට මය 

ටාර්ගශේ ටැස තිශබය සුදු දර බලන්ශන් යැාැ  පාර්ලිශම්න්තුවට 

මය පාශර් ටැස තිශබය සුදු දර කපා ශගය ආපු මක තටයි සැන් 

සටාර කට්ටියට ප්ර ්යයක් ශවලා තිශබන්ශන්  අපි කථා කරන්ය 

ඕයෑ ඒ ගැය ශයොශවයි  මතුටා තනි වාායයකින් ශම් රශට් 

පාර්ලිශම්න්තු සැසිවාරය විවෘත කරන්ය පැමිණි මකයි වැසගත්  

අපි ඒ ගැයයි කේපයා කරන්ය ඕයෑ  අපි කථා කරන්ශන් අන්ය 

ඒ කාරණය ගැයයි   

119 120 

[ගු  ාරින් ප්රයාන්දු  ටාතා] 
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බතික් කර්ටාන්තයට  ටැටි කර්ටාන්තයට ගිය සතිශේ පුවත් 

පත් සාකච්ඡාවලදී පාරදීපු ාරින් ප්රයාන්දු ටන්ත්රීතුටාට සැන් බතික් 

කර්ටාන්තය ගැය ශපොඩ්ඩක් හිතිලා තිශබයවා  ඒ ගැය ටට 

සන්ශතෝෂ ශවයවා  ටට බතික් කර්ටාන්තය ගැය කියලා පාර 

ගාපු මකට ටට ස්තුතිවන්ත ශවයවා  ශටොකස  ඔබතුටන්ලාශේ ඒ 

පාරදීට බතික් කර්ටාන්තශේ නියැලී දන්ය අයට කළ වි ාල 

ශගෞරවයක්  මට නිසා ටට ඒ සම්බන්ධශයන් මතුටාට ශබොශාොට 

ස්තුතිවන්ත ශවයවා  පසුගිය අවුුදු පශාේිරට ගූගේ බැලුටක් 

ඇරගන්ය බැුව සෑශාන්ය සැඟලුවා  අන්ය  මිනිස්සු තවටත් 

බලාශගය දන්යවා බැලුට ශකොශාේස කියලා  ශම්ක මශාට 

තත්ත්වයක් ශයොශවයි  ටට කියලා ශසන්යම් බතික් කර්ටාන්තය 

ශගොඩ යඟන්ශන් ශකොශාොටස කියලා  ලාංකාශේ ශ්ධය ය ශරිරපිළි 

කර්ටාන්තය ශගොඩ යඟන්ශන් ශකොශාොටස කියලා දිරරි ටාස 

කිහිපය ඇතුළත අපි ක්රියාත්ටක කරය වැඩ පිළිශවළ තුළින් 

ඔබතුටන්ලාට බලා ගන්ය පුු වන්   

ගු සජිත් ශප්රේටසාස ටැතිතුටා ප්රකා  කිහිපයක් කළා  

විශ ේෂශයන්ට  ආර්ථිකය පිළිබඳව මතුටා කාරණා ගණයාවක් ටතු 

කළා  ලාංකාව විතරක් ශයොශවයි  ශකොවිඩ් වසාංගතය නිසා 

ශලෝකශේ ාැට රටක්ට වි ාල ආර්ථික අර්බුසයකට ලක් වුණු බව 

අපි සියලුශසයාට සන්යවා  ඒ ශ්ධ වුශේ ලාංකාවට විතරක් 

ශයොශවයි  ලාංකාශේ රමිකයන් ලක්ෂ 2කට විතර රැකී රක්ෂා යැති 

වුණා කියලා කිේවා  අසේවැසි දන්ිරයාව  ඒ වාශේට ඇශටරිකාව 

ඇතුු  ශලෝකශේ අශයක් රටවේ ගත්තාට ඒ රටවලත් රැකීයා 

වියුක්තිය වි ාල ප්රටාණයකින් වැඩි ශවලා තිශබයවා  අස අපට 

තිශබන්ශන්   අපි ඒ ප්ර ්යවලට  මුහුණ ශසන්ශන් ශකොශාොටස 

කියය මක කේපයා කරය මකයි  ඒකට අව ය කරය වැඩ 

පිළිශවළ සකස් කරන්ය තටයි අතිගු ජයාධිපතිතුටා 

විශ ේෂශයන්ට වැඩ පිළිශවළක් සකස් කශළේ  මතුටා බලයට පැමිණි 

ගටන්  වි ාල tax cut මකක්  යැත්යම් වි ාල බදු ප්රටාණයක් අඩු 

කශළේ  මතුටාට වි ාල වැඩ පිළිශවළක් ආර්ථික ව ශයන් අශයක් 

පැත්ශතන් තිශබය නිසායි  අස මක පැත්තකින්  ශපොලී අනුපාතය 

තනි දලක්කටට ශගයැත් තිශබයවා  සියයට 4  6  8 වැනි ශපොලී 

අනුපාතවලට අලුත් ණය දීශම් රටශේසයක් අපි පටන්ශගය 

තිශබයවා  අස වය විට ශම් රශට් අලුත් වයාපාරිකයන් බිහි ශවමින් 

පවතියවා  අවි ්වාසය තුළ පසයම් ශවලා තිබුණු වයාපාර  වි ාල 

බදුවලට හිරශවලා තිබුණු වයාපාරිකයන් අස රටානුූලලව අලුත් 

රැකියා උත්පාසයය කරය  මශාටත් යැත්යම් රැකී රක්ෂා 

ලබාශසය වැඩ පිළිශවළකට අස ඇවිේලා තිශබයවා  ඒ නිසා ශකටි 

කාලීයව අපි අපට තිශබය ප්ර ්ය ටික බලයවා වාශේට  දිරරි වැඩ 

කටයුතු ගැයත් කේපයා කරමින් තටයි ශම් ක්රියාවලිය දිරරියට 

ක්රියාත්ටක කරන්ශන්  ඒ නිසා ටට සජිත් ශප්රේටසාස ටැතිතුටාට 

කියන්ය කැටැතියි  අශප් ශම් ක්රියාසාටය තුළින් දිරරිශේදී ආර්ථික 

වර්ධයයක් ඇති කර ගන්යා විධිය  ඒ වාශේට විරැකියාවට ශසය 

විසනාම් ශකොශාොටස අපි ක්රියාත්ටක කරන්ශන් කියය මක ගැය 

ශපොඩ්ඩක් බලාශගය දන්ය කියලා   

ඊළඟට  2221 ාා 2222 වර්ෂ වය විට උ්ධධටය ශේගය සියයට 

21ට  22ට යයවා කියලා මතුටා කිේවා  ටට කියන්ය කැටැතියි  

ඔය වාශේට ආර්ථික තත්ත්ව පිළිබඳව ශසය සත්ත සියේල 

සැලකිේලට භාජය කරලා තටයි පසුගිය කාලශේත් ආේඩු වැඩ 

කශළේ කියලා  අයාගතශේදී අපිත් බලාශපශරොත්තු ශවයවා  ඒ 

ක්රියාවලිය දිරරියට ක්රියාත්ටක කරශගය යන්ය  

"මකට රටක් - මකට නීතියක්" කියය සාංකේපය ගැය වි ාල 

ටතයක්  මශාට යැත්යම් ප්ර ්ය ගණයාවක් අස විපක්ෂශේ සටාර 

ටන්ත්රීවුන්ට ඇති ශවලා තිශබයවා  ගු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුටනි  මසා අපි විපක්ෂශේ දන්ය ශවලාශේ -  

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, your time is up.  

 

 ුණ දයාසිරි ජයගසේකර ෙහතා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயவசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටට තවත් වියාඩියක 

කාලයක් ශසන්ය   

ශ්රී ලාංකා නිසාස් පක්ෂය විධියට අශප් ටන්ත්රීවු  මශකොශළොස් 

ශසශයක් ශම් ශයෝජයාවලිය ශගයාශේ  අන්තවාසය පසයම් 

කරගත් ක්රියාවලියක් විධියට ශයොශවයි  අපි ශබොශාොට පැාැිරලිව 

කියන්ය කැටතියි  මකට රටක් - මකට නීතියක් ශම් රට තුළ 

ක්රියාත්ටක විය යුතුයි කියය සාංකේපය තුළ ප්ර ්ය ගණයාවකට 

විසනාම් ශාොයන්ය තටයි අපි ඒ වැඩ පිළිශවළ ශගයාශේ කියය 

මක  මට නිසා ඒ ක්රියාවලිය ගැය සාකච්ඡා කිීමට දිරරි අයාගතශේ 

අශප් පාර්ලිශම්න්තුවට තිශබය කර්තවයයක්   සමිළ සා මුස්ලිම් 

සශාෝසරවු  ටන්ත්රීවු  ඒ ඒ ශ්ධ පාලය පක්ෂවල කවුුන් ශාෝ 

මය ජාතිවාදී ශලස හුවටාු ශවයි කියලා කේපයා කරයවා යම්   

ඒක සම්පූර්ණශයන්ට වැරිරයි  අතිගු ජයාධිපතිතුටා පැවැත්වූ  

රාජාසය කථාව තුළ  මතුටාශේ ක්රියාසාටය දිරරියට ශගය යන්ය 

අපි සියලුශසයාට  ක්තිවන්තව වැඩ කළ යුතුයි කියලා ටතක් 

කරමින් ටශේ කථාව අවසන් කරයවා   

 

 
[12.38 p.m.] 
 

 ුණ සී.වී. විග්ගන්ෂ්වරන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு க.வி. விக்வனஸ்வரன்) 

(The Hon. C.V. Wigneswaran)  

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am happy 
that I got this chance to speak when you are presiding. Let 
me congratulate you on your elevation to this honoured 
post. 

I am indeed privileged to take part in this Debate with 
regard to the Policy Statement of His Excellency the 
President. 

I must say I carry no "- isms" that condition nor 
motivate me. I have no prejudices against the President on 
party lines nor on racial lines. My sole purpose in 
participating in this discussion is to investigate the effect 
the Policy Statement might have on the people of the 
North and the East. I would find no difficulty in praising 
the President for the good statements of policy enunciated 
in the Policy Statement nor do I seek to point out 
adversely comments relating to prejudicial statements of 
policy enunciated in that. 

The most glaring aspect of the Policy Statement is that 
it puts forward a centralized perspective of a Government 
of the Sinhala Buddhists, by the Sinhala Buddhists, for 
the Sinhala Buddhists. There is no reference to the 
decades-old problems of the Tamil-speaking denizens of 
the North and the East. The North and the East, while 
being part of Sri Lanka, is majority Tamil-speaking. It 
would have been ideal if His Excellency the President 
would have had a holistic attitude towards the Island, 
keeping in mind the necessity to view the problems of the 
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periphery from the standpoint of subsidiarity. Sadly, this 
is a glaring shortcoming in his Excellency the President’s 
Policy Statement.  

Nevertheless, let me refer to some of the salient 
features of the Policy Statement which we agree with 
since they form the substratum of the policies of the 
Tamizh Makkal Thesiya Kootani, which I represent 
today. Let me refer to them. Firstly, the Statement says 
the prime responsibility of the people’s Representatives is 
to serve the public. I am glad that His Excellency 
considers our positions as responsibilities and not 
privileges. That is our view too. Secondly, we are in total 
agreement with him in saying “our duty and responsibility 
is not to distribute job opportunities but to generate 
them”. Generation of job opportunities is the need of the 
hour. Thirdly, we agree that our basic aim should be to 
strengthen the local economy and to increase the export 
income.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
 ුණ සී.වී. විග්ගන්ෂ්වරන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு க.வி. விக்வனஸ்வரன்) 

(The Hon. C.V. Wigneswaran)  

Sir, I thought I had ten minutes. 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Your allocated time is five minutes. 

 
 ුණ සී.වී. විග්ගන්ෂ්වරන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு க.வி. விக்வனஸ்வரன்) 

(The Hon. C.V. Wigneswaran)  

Right.  

Then, we agree that we should assist local 
entrepreneurs to use modern technology for value 
addition. We also agree that the production of toxin-free 
food and ensuring total organic farming in Sri Lanka is an 
urgent necessity. Then, modernization of fishery harbours 
to provide facilities for multi-day fishing boats that fish in 
deep sea is to be welcomed. New technology to develop 
inland fresh water fisheries industry is also to be 
welcomed. We also welcome State Ministers being given 
monetary provisions required to implement development 
projects. This, in effect, is a principle of subsidiarity. 
Furthermore, we fully agree with the steps to be taken to 
completely eradicate waste and corruption in all 
Ministries and institutions. Finally, we agree that 
Members of Parliament must visit their constituencies to 
understand people’s issues and find solution to them.   

Then, let me come to our reservations. His Excellency 
the President says that he will not violate the trust placed 

on him by the voters. That is an admirable sentiment, but 
while carrying out his responsibilities, he must be aware 
of the checks and balances placed on him by law and the 
social expectations. Let me point out an example of a 
constraining factor. When His Excellency brings an end 
to the existing Constitution, he must realize that the 
Thirteenth Amendment therein was inserted under an 
agreement reached with a sovereign country at that time, 
representing the interests of an important section of our 
citizenry. Hence, that country, namely India, must be a 
party to any attempt to delete the Thirteenth Amendment 
inserted consequent to an international agreement. So, he 
cannot put away the Thirteenth Amendment arbitrarily 
however feeble it may be vis-à-vis the people of the 
North and the East.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wigneswaran, your time is up.  

 
 ුණ සී.වී. විග්ගන්ෂ්වරන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு க.வி. விக்வனஸ்வரன்) 

(The Hon. C.V. Wigneswaran)  

Next, His Excellency the President says that he 
represents the aspirations of the majority. Does that mean 
that he will take into account the aspirations of the 
majority of the North and the East, namely the Tamil-
speaking areas, in dealing with our matters and affairs? 
Otherwise, it would amount to an arbitrary hegemony of 
the majority of the country over the majority of the North 
and the East.   

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up.  

 
 ුණ සී.වී. විග්ගන්ෂ්වරන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு க.வி. விக்வனஸ்வரன்) 

(The Hon. C.V. Wigneswaran)  

Please, give me a minute, Sir.  

Then, His Excellency the President is interested in 
securing the lives of our citizenry. That is an admirable 
sentiment, but any attempt to target minorities to show 
them as antisocial elements under the cover of security 
would prove counterproductive. Regarding His 
Excellency the President's desire to provide employment, 
we need to consider the necessity to make employment 
available in local areas in consonance with the needs and 
aspirations of those local areas. Any attempt to import 
labour of any sort from outside could be a source of 
irritation among the local people.   

 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Member. Next, the Hon. Indika 

Anuruddha Herath. 
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[අ භා 12 49] 

 
 ුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා ගහේරේ ෙහතා ිග්රාමීය ය නිවාස හා 

ඉදිකිරීම් හා ග ොඩනැගිලි ද්රවය කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන රාජය 

අොතයතුො)   
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த வஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு 

மற்றும் நிர்மாணத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் 

ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
ගු නි ශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටට ශම් අවස්ථාව ලබා 

දීට පිළිබඳව ඔබතුටාට ස්තුතිවන්ත ශවයවා  ඒ වාශේට  ඔබතුටාට 

නිශයෝජය කාරක සභාපති ධුරය ලැබීට සම්බන්ධශයන් ටට සුබ 

පතයවා  ටට  ලැබී තිශබය ශකටි කාල සීටාව තුළදී ටට  

කැටැතියි  අටවැනි පාර්ලිශම්න්තුවට වාශේට යවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුවටත් ජයතා ආය ර්වාසය ලබා දීලා යැවත ටා පත් 

කර මවීට සම්බන්ධශයන් විශ ේෂශයන් ටාශේ ිරවුලපිටිය 

ටැතිවරණ ශකොට්ඨාසශේ ජයතාව ඇතුු  ගම්පා ිරස්්රික්කශේ 

ජයතාවටත්  ඒ ාා සම්බන්ධ වුණු අශයකුත් සියලුශසයාටත් 

ස්තුතිය පුස කරන්ය   

අශප් ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ගැය කියය 

ශකොට සඳාන් කරන්යට ඕයෑ   අශප් සශාෝසර සමිළ ජයතාව  

සශාෝසර මුස්ලිම් ජයතාව ඇතුු  සියලුශසයාට  "අපි ශ්රී 

ලාාංකිකශයෝ" කියලා කියන්ය අවස්ථාවක් සලසා ශසන්ය අස 

ජයාධිපතිතුටාට පුු වන් ශවලා තිශබය බව    

ජීවන් ශතොන්ඩටන් ඇටතිතුටා අස සිදු කළ ප්රකා ය ගැය අපි  

සතුු  ශවයවා  "අපි ශ්රී ලාාංකිකශයෝ ාැටියට දුප්පත්  අපි ශ්රී 

ලාාංකකශයෝ ාැටියට ශපොශාොසත්තු ශවමු" කියා ළාබාල 

ටන්ත්රීවරයකු විධියට මතුටා ප්රකා  කළා  ශටය කනාකරයට විතරක් 

ශයොශවයි  සශාෝසර සටස්ත සමිළ ජයතාවටට ලබා දුන් ශාොඳ 

පණිවුඩයක්   

සැන් අශප් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය රචයාවක් ශවලා තිශබයවා  ඒ 
ශගොේලන් අවුුදු ාතර ාටාරට  පාට කරපු රචයාව ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යයක් ශවලා තිශබයවා  ඒ ශගොේලන් "ිරය සියශයන් අලුත් 

රටක්" කියලා මකක් ශගයාවා  ඒකට ශවච්ච ශසයක් යැාැ  ඊට 
පස්ශසේ "ටාස ාැශටන් අලුත් රටක්" කිේවා  ඒකටත් ශවච්ච ශසයක් 

යැාැ  "Enterprise Sri Lanka" කියලා මකක් ශගයාවා  ශම්වා 
ාර්ෂ ස සිේවා ටන්ත්රීතුටන්ලා බලශේ සිටි කාලශේ ශගයාපු ශ්ධවේ 

තටයි  ඒ වාශේට "2229දී අපි ශපොශාොසත් ශවයවා" කියලා 
කිේවා  සැන්  ශපොශාොසත් වුණු ාැටි ශපශයයවා ශන්  ශකොශාොටස 

ශපොශාොසත් වුශේ  ටැතිවරණ ප්රතිලලශයන් ශපොශාොසත් වුණාස  

මසා ඒකාබ්ධධ විපක්ෂය විධියට කටයුතු කරමින් 
ජයාධිපතිවරණශේදී  සියයට 92ක් ඡන්ස ගත්තු අපි  ටා 

ටැතිවරණශේදී ඡන්ස සියයට 99 සක්වා ශපොශාොසත් වුණා  අශන්  
ඔයශගොේලන්ට ශටොකක්ස වුශේ  ඔය ශගොේලන්ට වුශේ සියයට 

41 සිට සියයට 23 සක්වා දුප්පත් ශවන්යයි  ප්රතිපත්ති ප්රකා  සා 
රචයා ාරියට කර ගත්තා යම්  ඒ කටයුත්ත ශටශාට ශවන්ශන් 

යැාැ  අපි ඒකාබ්ධධ විපක්ෂය  ක්තිටත් පක්ෂයක් බවට පත් කර 

ගත්තා  ඒක ජයතාව පිළිගත්තා  ඒ පක්ෂය ජයතාව ශබොශාොට 
කඩියමින් වැලඳ ගත්තා  දිරරිපත් වුණු පළමුවැනි ටැතිවරණශේදී  

-පළාත් පාලය- අපට අතිවිශිෂ්ට ජයග්රාණයක්  ලබා දුන්යා  
ඊළඟට ජයාධිපතිවරණශේදී අතිවිශිෂ්ට ජයග්රාණයක් ලබා දුන්යා  

දන් පසුව ශම් ටා ටැතිවරණශේදී ඊටත් මාා ගිය ජයවරටක් - 
සියයට 99 දක්ටවා ගිය ජයවරටක්- ලබා දුන්යා    ශම් ප්රතිපත්තිය 

ශගය යන්ශන් කවුස  අපි රචයාශවන් ශාෝ වැශඩ් කරන්යම්  අශප් 

රචයාව ශන් සැන් ප්ර ්යයක් ශවලා තිශබන්ශන්  ඒ නිසා ශම් ගැය 
බලන්ය   

පාර්ලිශම්න්තු ටන්ත්රීවුන් 229ටට ශචෝසයා කරය කාලයක් 

තටයි තිබුශේ  ටන්ත්රීවු 229න් ඒකාබ්ධධ විපක්ෂශේ අය 

ශාොඳයි  ආේඩුව වැරිරයි කියලා කවුුවත් කිේශේ යැාැ  

ටන්ත්රීවු 229ටයි මපා කිේශේ  ාැබැයි  අස අතිගු ජයාධිපතිතුටා 

ජයතාවට සැශයය විධියට ඒ ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිය  ශවයස් 

කරලා අලුත් පැත්තකට ශගය ශගොස් තිශබයවා   ඒ සඳාා 

සාශයෝගය ශසයවා කියන්ශන් විලාප තියය මකටවත්  මශාට 

යැත්යම් ශචෝසයා කරය මකටවත් ශයොශවයි    තවට ශම් වැඩ 

පිළිශවළ පටන් ගත්තා විතරයි   

ආර්ථිකය කඩා වැටීට සම්බන්ධශයන් සැන් ශටතැයදී විු්ධධ 
පාර් ්වශේ යායකතුටා කිේවා   ඔබතුටන්ලාශේ ආේඩුව තුළ 
ආර්ථිකය කැඩුශේ කවුස කියලා ඔබතුටන්ලාශේ ාසවතට කථා 
කරලා බලන්ය   අපි සැන්  ඒ අධිකරණටය කටයුතුවලට ගිහින් 
තිශබයවා  නිවාස වැඩ පිළිශවළ යටශත් කනාකරයට  නිවාස 
4 222ක් ආවා කියලා ශතොන්ඩටන් ටන්ත්රීතුටා ප්රකා  කළා   ඒ 
නිවාස 4 222 ශකෝ  උතුරට ගිය නිවාස 4 222 ශකෝ  ඒ සමිළ 
ජයතාවට ශසයවාය කියපු නිවාස ාාරසාස ශවනුවට නිවාස 
තුන්ාාරසියයයි ාසලා තිශබන්ශන්  ඒ ශවනුශවන් ගත්ත මුසේවලට 
ශටොකස වුශේ  ශපෝස්ටර් ගැහුවාස   කටවුට් සැම්ටාස  ශටොකක්ස 
කශළේ   ඒවාටයි උත්තර ශසන්ය ඕයෑ  ඒ වැඩ කටයුත්ත 
කරන්ශන් යැතුව ටාා ධයස්කන්ධයක්ව තිබුණු ශකොළෙ යගරශේ 
ප්රධායට  තසාසන්යට නිවාස සාංවර්ධය අධිකාරිශේ තිබුණු දඩට  
ුපියේ මිලියය 822කට විකුණලා   ාම්බන්ශතොටට ශගය ගියා  
ාම්බන්ශතොටට  ශගය ගිය මුසේවලට ශටොකස වුශේ   ඒ 
සම්බන්ධව අධිකරණයට ගිහිේලා  අස  ඒ ිරස්්රික් 
කළටයාකුවන් හිශර් ගිහිේලා තිශබයවා  ඒ නිසා ශම්වාටයි 
උත්තර ශසන්ය ඕයෑ   

ඔබතුටන්ලා ආේඩුව භාර ශස්ධදී ආර්ථික වර්ධය ශේගය 
සියයට 1 6ටයි  තිබුශේ කියලා  ශම් විු්ධධ පාර් ්වශේ 
යායකතුටා පිළිගත්ත මක ගැය ආේඩුවක් විධියට අපි සතුු  
ශවයවා  ාැබැයි  ශම් සියයට 1 6ක් වූ ආර්ථික වර්ධය ශේගය ටාස 
ායක්වත්  අපි තියා ගන්ශන් යැාැ  අපි ඒක සවසින් සවස වැඩි 
කරයවාය කියය මක ටතක තියා ගන්ය   ශම් ාැට 
කර්ටාන්තයක්ට ිරයුණු කරලා  ාැට වයාපාරයක්ට ිරයුණු කරලා   
ශම් රශට් මිනිස්සු ශපොශාොසත් මිනිස්සු බවට පත් කරන්ය අපි 
කටයුතු කරයවා  කියය  මක ටතක තියා ගන්ය  ඒ වුණු වියා ය  
ඒ යැති කරපු ටාා ධයස්කන්ධය ශවනුශවන් අපි වගකීට භාර 
ගන්යවා  මසා ඔබතුටන්ලා  ඒක ශයොශවයි කශළේ   මසා 
ඔබතුටන්ලා  ටාා ණය කන්සක් කියලා කෑ ශටොරසන් දුන්යා  මසා 
ඔබතුටන්ලා  අපට කරපු ශචෝසයාවට අස අපි ශචෝසයා කරන්ශන් 
යැාැ  අපට අතිගු ජයාධිපතිතුටා ශපන්වා දී තිශබයවා  ශචෝසයා 
කිීමට පැත්තකට තියලා ශයෝජයා ක්රියාත්ටක කරන්ය කියලා  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, your time is up now.  

 
 
 
 

 ුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා ගහේරේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த வஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගු  නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි   ටට තව වියාඩියක් 

ලබා ශසන්ය   

ඔබතුටන්ලාශේ ප්රතිපත්තිය ශචෝසයා කිීමට වුණත්  

ජයාධිපතිතුටා සෑට ක්ශෂේත්රයක්ට නියට ආකාරශයන් ශබසා දී 

තිබීට නිසා අස අපට  -අටාතයවුන්ට  සා කැබියට් 

අටාතයවුන්ට- පුු වන් ශවයවා  අශප් ශයෝජයා තුළින්  වැඩ 

කරන්ය    
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටට ලබා දුන් ශේලාව 

ගැය ස්තුතිවන්ත ශවමින්  විු්ධධ පාර් ්වශේ දන්ය සියලුශසයාට 

කියයවා  - ශබොශාොට ශපොඩි ස්ධසයක් ශන් තිශබන්ශන්  

ටන්ත්රීවුන් ශලොකු ගණයක් යැාැ   කිහිප ශසයායි ශම් 

අවස්ථාශේ ගු සභාශේ  දන්ශන්  ඒ නිසා බලාශගය දන්යවා 

මිසක් ශවය කරන්ය ශසයක්  යැාැ - ඔයශගොේලන්  බලාශගය 

දන්ය  අපි වැඩ කරලා ශපන්වන්යම් කියලා   ශබොශාොට ස්තුතියි  

 

 
 [12.52 p.m.] 

 
 ුණ ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam) 
Hon.  Deputy Chairman of Committees, I would like 

to start by quoting the English version of His Excellency 
the President's speech. On page 3, he says, I quote:  

  "It is equally important to precisely interpret the mandate given by 
the people".   

And he goes on to say in that paragraph, I quote: 

"We have a clear understanding of the expectations with which the 
people gave such a powerful mandate to the government. We will leave 
no room for such expectations to be dashed for any reason."  

Sir, whilst His Excellency the President is correct in 
interpreting that mandate for his Party, it will not be 
correct for him to say that that mandate extends to the 
North and the East. In the North and the East, the mandate 
that was given unanimously - I say "unanimously" with 
you seated on the Chair as well, Sir - was for Tamil rights 
to be recognized. "Tamil rights" means that our identity 
has to be recognized. That Sri Lanka is a plurinational 
country; that there are two nationalities that exist in this 
country; that our rights have to be equal and our status has 
to be equal and along with that status, Constitutional 
amendments have to be made recognizing the right to self
-determination was unanimously expressed in the last 
elections in the North and the East.  

Your good self, after winning and when you thanked 
the people, made it a point to say in your speeches that 
you are not opposed to Tamil rights; on the contrary, you 
are consistent with Tamil rights. But, we cannot wait till 
Tamil rights are achieved for development to take place 
and that was your role, to intervene for development.       
The Hon. Douglas Devananda, the Leader of the EPDP, 

in his campaign posters spoke of “தமிைர் வதசம் தகலநிமிர”;  

"for the Tamil nation to rise". That was his slogan. So, the 

fact that we are a nation was unanimous in the North and 
the East. That mandate cannot be violated. That is a 
mandate that has been consistently given by the Tamil 
people right through the 72-year history of this country.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have only two minutes more.  

 ුණ ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam) 
Sir, there is another issue that I wish to raise. His 

Excellency the President spoke of sovereignty and that 
under no circumstances will he allow the sovereignty of 
the country to be compromised. That is correct. For a 
President to make that statement might be correct. But 
what he must also realize is that when it comes to 
international relations, sovereignty comes with certain 
baggage. One of the most cornerstone principles on 
which sovereignty will be compromised is if within the 
country, the State does not protect its own citizens or 
even worse, if within the country, the State attacks  its 
own citizens, sovereignty can never be a defence. This 
country has gone through a war. The whole world says 
that heinous crimes have been committed and the State is 
the number one accused party. Without accountability 
and being prepared to address those issues, you can never 
- 

 ුණ ිආචාර්ය) සරේ වීරගසේකර ෙහතා ිපොේ සභා හා 

පොේ පාලන කටයුතු රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரவசகர - மாகாண சகபகள் 

மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government)  
Sir, I rise to a point of Order. He says war crimes -  

 

 ුණ ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam) 
That is not a point of Order. Please sit. You can speak 

when your turn comes.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera, what is your point of 

Order? 
 

 ුණ ිආචාර්ය) සරේ වීරගසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரவசக்கர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera)  

War crime experts have said that no war crimes had 
been committed. Sir, he is telling untruth in this House. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  

 

 ුණ ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam) 
Sir, take that time out of his.   

 Therefore, under no circumstances can any President 
or any country, for that matter, try to hide behind the 
concept of sovereignty to prevent accountability for 
heinous crimes. The victims of these heinous crimes 
stand as Tamils; the major victims stand as Tamils and 
they have consistently said that genocide had been 
committed and that they want international 
accountability.       
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[ගු දන්ිරක අනුු්ධධ ශාේරත්  ටාතා] 
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 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. 
 

 ුණ ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam) 
Finally, Sir, there are certain very welcome concepts 

which His Excellency the President has drawn with regard 
to development and certain other issues, out of which I 
would like to flag two. One is with regard to foreign 
fishermen fishing in Sri Lankan waters and the other is, 
he has also talked of several landless people and that they 
have to be given their deeds. I welcome those, but what 
His Excellency the President must understand is that the 
North and the East has been a war zone for over 30 years.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have to wrap it up fast, Hon. Member.  

 ුණ ජී.ජී. ගපොන්නම්බලම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம்)  
(The Hon. G.G. Ponnambalam) 

I am finishing, Sir.  

The economy of the people in the North and the East 
is lagging behind 30 years. You cannot treat people in the 
North and the East equally. You have protect them; you 
have to allow their economy to grow and it is only 
thereafter that you can allow -  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Member. Next, the Hon. Mahinda 

Samarasinghe. 

 
[අ භා 12 97] 

 

 ුණ ෙහින්ද සෙරසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ශබොශාොට වැසගත්  ඒ 

වාශේට දූරසර්ය  ප්රතිපත්ති ප්රකා යක් දිරරිපත් කිීමට පිළිබඳ 

පළමුශවන්ට ටට අතිගු ජයාධිපතිතුටාට ටාශේ ශුභාශිාංසයය  

ප්ර ාංසාව ශම් අවස්ථාශේදී පුස කර සිටින්ය ඕයෑ  ශටට ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය කියවය ශකොට  අපි ශටය ගළපන්ය ඕයෑ පසුගිය 

ජයාධිපතිවරණශේදී දිරරිපත් කළ "ශසෞභාගයශේ සැක්ට" කියය 

ප්රතිපත්ති ටාලාවට  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා තට ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ සඳාන් කරපු ශබොශාෝ 

ශ්ධවේ මට ලියවිේශේ විස්තරාත්ටකව සඳාන් කර තිශබයවාය 

කියය මකත් ටට ශම් අවස්ථාශේදී ඔබතුටා දිරරිශේ ශම් ගු 

සභාවට සන්වන්ය කැටැතියි   

අධයාපයය පිළිබඳ විශ ේෂ තැයක් ලබා ශසය බව අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා ශම් ලිය කියවිලි ශසශකහිට සඳාන් කර තිශබයවා  

වි ශ ේෂශයන්ට මතුටා ඊශේ දිරරිපත් කරපු ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ 

සඳාන් කර තිශබයවා  උසස් ශපළ සටත් සියලු ශිෂය ශිෂයාවන්ට 

උපාධියක් සක්වා අධයාපයය ලබාගන්ය දඩ අවස්ථාව ශසන්ය 

මතුටා සූසායම් කියලා  ටා හිතන්ශන්  ඒක ශබොශාොට වැසගත් 

ශයෝජයාවක්  ශටොකස  අප ජාතයන්තර ටට්ටමින් පීමක්ෂා කර 

බැලුවාට  විශ ේෂශයන්ට ිරයුණු රටවල අධයාපය ක්ශෂේත්රයට දී 

තිශබය ප්රමුඛස්ථායය ිරාා බැලුවාට ශපශයයවා  ඒ රටවේ ිරයුණු 

රටවේ ාැටියට පරිවර්තයය ශවලා තිශබන්ශන්  ඒ රටවල අයට 

උසස් තත්ත්වයකින් ඔවුන්ශේ ජීවය රටාව ශගය යන්ය පුු වන් 

ශවලා තිශබන්ශන් අධයාපයයට දී තිශබය ප්රමුඛත්වය නිසාය 

කියලා  අශප් රශට් ලක්ෂ 212ක ජයගායයක් සිටියාට  

ඇත්තව ශයන්ට අපි ශම් රශට් සථ්ාපිත කර තිශබය වි ්වවිසයාල 

සාංඛයාව ප්රටාණවත්  යැාැ  වි ්වවිසයාල මී හට වඩා විධිටත් කරලා  

වි ්වවිසයාල මී හට වඩා පිහිු වලා අශප් රශට් ශිෂය ශිෂයාවන්ට 

උපාධියක් සක්වා අධයාපයය ලබා දීට ශම් රශට් ආර්ථික 

වර්ධයයටත්  තිරසාර සාංවර්ධය ගටයටත් වි ාල ුකුලක් 

වයවාය කියය මක ටා විශ ේෂශයන් සඳාන් කරන්ය කැටැතියි  

උසාාරණයක් ාැටියට යුශරෝපය ආිර කලාප ගත්තාට  ඒ අය 

ඇත්තව ශයන්ට උපාධිය කියය මක අස ගණන් ගන්ශන්වත් 

යැාැ  ඒ රටවල අය අස සම්මුඛ පීමක්ෂණවලට යයශකොට 

අාන්ශන් ප ්චාත් උපාධියක් තිශබයවාස කියලායි  මූලික 

උපාධියත් ටිර   රටනුූලලව අධයාපයයට අව ය සම්පත්වලට 

ප්රමුඛස්ථායය ලබා දීලා  අධයාපයය උසස් ටට්ටටකට ශගය 

යන්ය කටයුතු කිීමට නිසාට අස ඒ රටවල ිරයුණු තත්ත්වයක් ඇති 

ශවලා තිශබයවාය කියය මකත් ටට ශම් අවස්ථාශේදී ටතක් කර 

ශසන්ය කැටැතියි   

ඒ වාශේට අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශයන් 

මතුටා ටතක් කර ශසයවා  අධයාපයය කියය මක රැකියා ශවළඳ 

ශපොළට සරිලය මකක් විය යුතුයි කියලා  නිකම්ට අධයාපයයක් 

ලබා ශසය මක ශයොශවයි මතුටා ශයෝජයා කරන්ශන්  රැකියාවක් 

ගන්ය පුු වන්  ක්තියක් නිර්ටාණය කිීමට තටයි අශප් වැඩ 

පිළිශවළ විය යුත්ශත් කියය මක මතුටා මහිදී සඳාන් කරයවා  

ඇත්තව ශයන්ට අපි ඒ විධියට හිතලා වි ්වවිසයාලවල පටණක් 

ශයොශවයි  සාටායය අධයාපයය ලබා ශසය ආයතයවලත් විෂය 

පථ රැකියා ශවළඳ ශපොළට සරිලය විෂය පථ ාැටියට පරිවර්තයය 

කරලා  මට ශිෂය ශිෂයාවන්ට රැකියාවක් ලබා ගන්ය පුු වන් 

තත්ත්වයක් නිර්ටාණය කර ශසන්ය පුු වන් යම්  ශම් රශට් 

අයාගත පරම්පරාවට ශ්ධ පාලය ඇඟිලි ගැසීම්වලින් ශතොරව 

තටන්ශේ  ක්තිශයන්ට  තටන්ශේ නිපුණතාශවන්ට රැකියාවක් 

ලබා ගැනීශම් ාැකියාව ලබා ගන්ය පුු වන් කියය කාරණය ටා 

විශ ේෂශයන් සඳාන් කරන්ය කැටැතියි   

ඒ වාශේට  අතිගු ජයාධිපතිතුටා මතුටාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ශේ විශ ේෂශයන්ට සඳාන් කරයවා  වි ්වවිසයාල 

විසයායතය පිළිබඳව  නිපුණතා සාංවර්ධය ාා වෘත්තීය පුහුණු 

ඇටතිවරයා ාැටියට ටා කටයුතු කරපු කාලශේදී මවැනි 

විසයායතය 6ක් ශම් රශට් සැයට ස්ථාපිත කර තිශබයවා  මට 

විසයායතය ාය විස්ස සක්වා වැඩි කරන්ය මතුටා ශයෝජයා 

කරයවා   

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two minutes more.  

 

 ුණ ෙහින්ද සෙරසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඒ වාශේට  මතුටා මට විසයායතය UNIVOTEC මකට 

සම්බන්ධ කරයවා  ශම් රශට් තාක්ෂණශේිරන් මී හට වඩා බිහි 

කරන්ය අපි බලාශපොශරොත්තු වයවා යම්  අනිවාර්යශයන්ට මට 

UNIVOTEC මක වාශේ තාක්ෂණය පසයම් කරගත් 

අධයාපයයක් උපාධියක් මක්ක තාක්ෂණශේදීන් පිට කරන්ය අපට 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පුු වන් යම්  අශප් රශට් තිරසාර සාංවර්ධයයට ශලොකු ායියක් ඒ 

ාරාාත් ශසන්ය පුු වන් කියය මක ටට විශ ේෂශයන් සඳාන් 

කරන්ය කැටැතියි   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අවසාය ව ශයන් ශපොඩි 

උත්තරයක් ශසන්ය ඕයෑ  සැන් ශම් ගු සභාශේ ගු 

ගශේන්ද්රකුටාර් ශපොන්යම්බලම් ටන්ත්රීතුටා සිටිශේ යැති වුණත්  

අශප් ගු සරත් වීරශසේකර රාජය අටාතයතුටා point of Order 
මකක් දිරරිපත් කළා  ඔබතුටා කිේවා  මය point of Order මකක් 
ශයොශවයි කියලා  ඇත්තව ශයන්ට මය point of Order මකක්  
ශටොකස  කාටවත් ශම් ගු සභාව ශයොටඟ යවන්ය බැාැ  ශම් ගු 

සභාව ශයොටඟ යැවීට ස්ථාවර නිශයෝගවලට පටාැනියි  

ඇත්තව ශයන්ට ඒ ගු ටන්ත්රීතුටා  මතුටාශේ කථාශේදී  දිරරිපත් 

කළ කුණුවලින් ශම් ගු සභාව ශයොටඟ යැේවා  ගු සරත් 

වීරශසේකර රාජය අටාතයතුටා මය ශපන්වා දුන්යා  ඒ පිළිබඳ ටට 

විශ ේෂශයන් සඳාන් කරන්ය කැටැතියි  ගු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුටනි  ඔබතුටා සැන් මූලාසයශේ අසුන් ශගය සිටියවා  

අවුුදු 26ක් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජයය කරපු ශකයකු ාැටියට 

ටට ටතක් කර ශසන්ය ඕයෑ  සථ්ාවර නිශයෝගවලට පටාැනිව 

කථා කරන්ය බැාැ  ඒවා උේලාංඝයය කරන්ය බැාැ කියය 

කාරණය  ඒ ටන්ත්රීතුටා මතුටාශේ කථාශවන් පාර්ලිශම්න්තුව 

ශයොටඟ යැේවා  ඒ වාශේ ශ්ධවලට මින් දිරරියට දඩ ශසන්ය මපා 

කියය මකත් ටට ශම් අවස්ථාශේදී ටතක් කරමින් ටශේ වචය 

ස්වේපය ශටතැනින් අවසන් කරයවා  
 

[අ භා 1 23] 

 

 ුණ ිආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ස්තුතියි  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ශම් 
අවස්ථාශේදී ටහින්ස සටරසිාංා ටන්ත්රීතුටා කියපු කුණ ගැය 
ටටත් කථා කරන්ය ඕයෑ  ගු  ශපොන්යම්බලම් ටන්ත්රීතුටා කරපු 
කථාශේදී nations ගැය කථා කළා  Nations කියන්ශන් ණජාතීන්ණ ස  
මශාටත් යැත්යම්  nations කියන්ශන් ශ්ධ ය ස  Nations ශසකක් 
ගැය කථා කරයවා  ජාතීන් ශසකක් ගැය කිේවා  යමුත්  ශ්ධ   
අපට අව ය වන්ශන් ජාතිවාසය ශයොශවයි  අපට අව ය වන්ශන් 
ජාතිකවාසය  "සිාංාල ජාතිය"  "ශසටළ ජාතිය" කියයවාට වඩා 
අපට අව ය වන්ශන් ශ්රී ලාාංකික ජාතියක්  ශ්රී ලාංකාව ගැය කථා 
කරන්ය  මක පැත්තකින්  සිාංාල ජාතිවාසය  අශයක් පැත්ශතන්  
ශසටළ ජාතිවාසය  මශාට රටක්  ිරයුණු කරන්ශන් ශකොශාොටස  
ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  2217 වර්ෂශේ ජයවාරි 
ටාසශේ යාපයය ාාර්ට්ලි විසයාලශේදී තටයි ඔබතුටා ටට ාමු 
වුශේ  Do you remember what that event was, Hon. Deputy 
Chairman of Committees? It was the programme held there 
to mark the National Integration and Reconciliation Week. 
What has happened to national integration and reconciliation 
now?  I hope that you will take those things forward to 
ensure that it was not merely an eyewash that you were 

involved in at that time. 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ජයාධිපතිතුටාශේ 
ප්රතිපත්ති ප්රකා ය ගැය කථා කර්ධදී  පළමුශවන්ට  සටගි ජය 
බලශේගයට ඡන්සය දුන් සියලුශසයාටත්  ශකොළෙ ිරස්්රික්කශයන් 
ටට ටයාප ඡන්ස 82 849ක් දුන් සියලු ජයතාවටත් ටශේ ස්තුතිය 
පුස කරයවා  ටට ශම් ජයග්රාණය වි ාල වගකීටක් ාැටියට භාර 
ගන්යවා  රටට වැඩ කරන්ය ටට බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  
තුශයන් ශසකකට ආසන්ය ටන්ත්රී ධුර සාංඛයාවක් ලබාගත් ශ්රී 
ලාංකා ශපොදු ජය ශපරමුණ රජයට අපි සුබ පතයවා  ජයතාවට වග 

කියය ප්රධාය විපක්ෂයක් ාැටියට ධයාත්ටක විශේචය දිරරිපත් 
කරන්ය අපි බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ජයාධිපතිතුටාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ ාරය ශටොකක්ස  මූලික කුණු වාශේට  

මතුටා කිේවා ශකොශරෝයා වසාංගතය ජයග්රාණය කළා කියලා  යම් 

කිසි විධියකට මහි සතයතාවක් තිශබයවා  සියලු  ජය ශකොට්ඨාස 

මකතු ශවලා ඒකට කර දීලා ඒ කාර්යය දු  කළා  ශ්ධ ශප්රේමී හ 

ජයතාවට අව ය පරිිර ආේඩුරට වයවස්ථාශේ සායව වැනි 

සාංශ ෝධයය දවත් කරයවා කියලා කිේවා  ඊළඟට කිේවා  රජ ශේ 

රැකියා මක්ලක්ෂ ාැටසාසක් ශසයවා කියලා  ඡන්සය කාශේ 

ජයතාව කියපු ප්ර ්ය විසඳන්ය ඒ ඒ අව යතාවලට අනුව සරිලය 

ඇටති ටේඩලයක්  රාජය ඇටති ටේඩලයක් ාැදුවාය කිේවා  

ආයයයය යවත්වලා ශ්ධය ය කෘෂිකර්ටාන්තය ිරයුණු කරයවා  

කියලා කිේවා   ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි   ාැබැයි  

වැඩිට අවධායය ශයොමු කශළේ ටාා ාිරසියකින් ආේඩුරට 

වයවස්ථාශේ සායව වැනි සාංශ ෝධයය දවත් කරන්යයි   ඒ 

ශටොයවාටස  ශවයත් රටක පුරවැසිශයකුට රශට් ඇටතිකම්  

අගටැතිකම් ශසන්යස  මශාට යැත්යම් තටන්ශේ හිතුටතයට 

ශරේෂ්ඨාධිකරණයට විනිසුුවන් පත් කරන්යස  මශාට යැත්යම් 

ශතොරතුු සැය ගැනීශම් අයිතිය යැති කරන්යස   අටතක කරන්ය 

මපා  ඔබතුටාත්  ටටත් ජයතාවශේ ඡන්සශයන් ශටතැයට 

ඇවිේලා තිශබන්ශන්    ජයතාව අපට ඡන්සය දීලා තිශබන්ශන් 

අවුුදු 9ක් ජයතාවට ශසේවය කරන්ය  ජයාධිපතිතුටාත් 

පත්වන්ශන් ඡන්සශයන් බව අපි පිළිගන්යවා  යමුත් මතුටාට 

තිශබය අයිතිය ශටොකක්ස  තටන්ශේ හිතුටශත්ට ජයතා 

ඡන්සශයන් පත්වූ ටන්ත්රීවු ශගසර යවන්ය   ඒක කරන්යස 

සායව වය වයවස්ථා සාං ශ ෝධයය දවත් කරන්ය උත්සාා 

කරන්ශන් කියලා අපි අායවා   ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රමුඛතට 

අව යතාව ශම්කස  ාරින් ප්රයාන්දු ටන්ත්රීතුටා කථා කරය ශකොට 

ටට අාශගය හිටියා  මතුටා ඇහුවා  ශටොකක්ස ශම්ශක් තිශබය 

ාරය  ශටොකක්ස ශම්ශක් ාැාංගිලා තිශබන්ශන් කියලා   

ටට ටතකයි  ශම් ළඟදී බැසිේ රාජපක්ෂ ටැතිතුටා "Daily 

Financial Times" පුවත් පතට interview මකක් දුන්යා   මහිදී 

මතුටා කිේශේ ශටොකක්ස  මතුටා කිේවා   අශප් අව යතාව තටයි 

චීයශේ ශකොමියුනිස්ට් පක්ෂය වශේ ලාංකාශේ ශ්ධ පාලයය කරය 

මක කියලා  චීයශේ ශකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ශ්ධ පාලයය 

කරන්ශන් ශකොශාොටස  පක්ෂශේ යායකයා තටයි රශට් 

යායකයා   ශටතැයත් කරන්ය අව ය ශවලා තිශබන්ශන් ඒකස  

මශාට යැත්යම් සියලු පුරවැසියන්ශේ සියලු ශතොරතුු ාමුසාව 

ාරාා ලබාශගය  ඒ ාරාා ශපෞ්ධගලික ශතොරතුු බු්ධධි අාං ශයන් 

ලබාශගය  සියලු  පු්ධගලශයෝ  ශපෞ්ධගලිකව පරිපාලයය 

කරන්යස  ප්රජාතන්ත්රවාසය වළලන්යස උත්සාා කරන්ශන් කියය 

මක අපට අාන්ය ශවයවා     සිවිේ පරිපාලයයට ාමුසාශේ 

නිලධාරින් පත්කරලා තිශබන්ශන් ඇයි  සියලු ිරස්්රික් 

ශේකම්වු  සියලු ප්රාශ්ධය ය ශේකම්වු  සියලු ග්රාට සාංවර්ධය 

නිලධාරින් සැන් කාශේ යටශත්ස දන්ශන්  කටේ ගුණරත්ය 

යටශත් දන්ශන්  මතුටා කවුස  ආරක්ෂක අටාතයාාං ශේ ශේකම්  

මතශකොට  ග්රාට නිලධාරින් පාලයය කරන්ශන් ආරක්ෂක 

අටාතයාාං යස  ප්රාශ්ධය ය ශේකම් පාලයය කරන්ශන්  ිරස්්රික් 

ශේකම් පාලයය කරන්ශන් ආරක්ෂක අටාතයාාං යස  ශටොකක්ස 

ශම් කරන්ශන්  සිවිේ පරිපාලයය ාමුසාව යටතට අරශගයස ඒ 

වැශඩ් කරන්ය ාසන්ශන්    

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අස තිශබය මූලික 

ප්ර ්යය ඒක ශයොශවයි  අස තිශබය මූලික ප්ර ්යය තටයි ශම් 

ප ්චාත් ශකොවිඩ් ආර්ථික වැඩපිළිශවළ  "ප ්චාත් ශකොවිඩ්" කියය 

වචය ශසකවත් ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ තිබුශේ 

යැති මක ගැය අපි අසතුටට පත්ශවයවා  ශටොකස ඒක තටයි 
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මූලික ගැටලුව  මතශකොට ඒ සම්බන්ධශයන් ටට කිේවා වාශේ 

කිසිට සටායක් තිබුශේ යැාැ  ශකොශාොටස  දිරරි ටාස ාතශර් 

ඇශටරිකන් ශඩොලර් බිලියය තුයාටාරක් ශගවන්ශන්  තවට 

ජාතයන්තර බැනාම්කරයකට අපට යන්ය බැාැ  ටට download 
කළ ටා බැාංකු වාර්තාශේ තිශබයවා  අවුු්ධසකින් කේ පිශරය 

්ධවිතියික බැනාම්කරයක ඇශටරිකන් ශඩොලර් ශපොලිය සියයට 

පාශළොවයි කියලා  මතශකොට අපයයය ආසායට සියයට 

විසිායකින් අඩුශවලා  සාංචාරක ආසායට සියයට පයාකින් 

අඩුශවලා  ශප්රේෂණ සියයට සායකින් අඩුශවලා   සාංචාරක 

වයාපාරය ශගොඩයඟන්ශන් ශකොශාොටස කියය මක ගැය 

වචයයක්වත් කථා කශළේ යැාැ    ශම් ශප්රේෂණ යැවත  ක්තිටත් 

කරන්ශන් ශකොශාොටස  අර පිටරට වැඩ කරය ලක්ෂ සාංඛයාත 

ජයතාවශේ ප්ර ්යවලට විසනාම් ශසන්ශන් ශකොශාොටස  ශම්වා 

කිසිශසයක් ගැය කථා කශළේ යැාැ  කථා කශළේ  තුශයන් ශසකක 

බලයක් ලැබුණු නිසා තටන්ශේ අව යතාව සාක්ෂාත් කරගන්ශන් 

ශකොශාොටස කියය මක ගැයයි  ශකොශාොටස  කුඩා ාා ටධයට 

පරිටාණ වයවසායකයා යැවත ශගොඩගන්ශන්   තවටත් පඩිය 

ුපියේ 14 922යි ශගවන්ශන්  ලක්ෂ ගණයක රැකියා යැවතිලා    

තව ශකොච්චර දුරට ුපියේ 14 922ක වැු ප් ශගවීට කරශගය 

යයවාස  ඒ අයට අත හිත ශසන්ශන් ශකොශාොටස  ශම් කාරණා 

ගැය කථා කශළේ යැාැ  සියයට ාතශර් ණය වැඩ පිළිශවළ 

දිරරියට අරශගය යන්ශන් ශකොශාොටස කියය මක ගැය කථා 

කශළේ යැාැ  ශකොවිඩ් ප්ර ්යශයන් ආර්ථික වර්ධය ශේගය සියයට 

1 6කට ඍණ වුණා  ඒක වුශේ ශකොවිඩ් ප්ර ්යය ඇති ශවන්ය 

කලින්  ටාර්තු 31 ශවනිසා ශවයකේ  මශාට යම් ඊළඟ කාර්තුශේ 

ශම් ප්ර ්යයට වැඩ පිළිශවළක් ශයොසන්ශන් ශකොශාොටස කියය මක 

ගැය කථා කශළේ යැාැ  ශටතැයදී මක ටන්ත්රීවරශයක් කිේවා  

ණය බර වැඩිවුණා කියලා  ඔේ   2219 දඳලා 2222 සක්වා ණය බර 

වැඩිවුණා තටයි  ශාොඳට අාගන්ය  ගු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුටනි   ට්රිලියය 7 9 දඳලා ට්රිලියය 13 2 සක්වා ට්රිලියය 

9 9ක් අශප් ආේඩුව කාශේ වැඩිශවලා තිශබයවා  ටාස ාැටකට  

ටා බැාංකු වාර්තාශේ ශම් ශකොටස ටට සැන් සභා ත* කරයවා   

ටට සැන් ශම්ක download කශළේ  ඕයෑට ශකශයකුට ගිහිේලා 

Lobby මශකන් දේලා ගන්ය පුු වන්   

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have only two minutes more.  

 
 ුණ ිආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Okay.  

මට වාර්තාශේ තිශබයවා  2222 ජයවාරි දඳලා ජුනි ශවයකම් 

ටාස ායකට ුපියේ ට්රිලියයයකින් ණය බර වැඩි ශවලා 

තිශබයවා කියලා  නිවැරිර ගණය තටයි  ුපියේ බිලියය 922  

ශම් තිශබන්ශන් මට ගණය  ාරියටට වැඩිශවලා තිශබන්ශන් 

කීයක්ස කියලා ශටට වාර්තාශේ තිශබයවා  ටාස ායට  ුපියේ 

බිලියය 13 231 දඳලා බිලියය 13 896ක්  ුපියේ ට්රිලියයයකට 

ආසන්ය ප්රටාණයක්  ටාස ාැටකින් ුපියේ ට්රිලියය 9 9ක්  ටාස 

ායකින් ුපියේ ට්රිලියයයක් ණය කශළේ ශකොශාොටස  ශටොයවාස 

ාැදුශේ  ගශඩොලක්වත් තැබුවාස  මශාට යම්  ශම්වාට තටයි 

අතිගු ජයාධිපතිතුටන් උත්තර සපයන්ය ඕයෑ  ආේඩු පක්ෂය 

ශම්වාට උත්තර ශසයි කියලා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවයවා   

ජයාධිපතිතුටාට ශම් ප්ර ්යවලින් පැයලා යන්ය ාැකියාවක් 

යැාැ  මතුටාට ශම් සම්බන්ධශයන් වගකීටක් තිශබයවා  මතුටා 

ජයාධිපතිවරණය ජයග්රාණය කළා  මතුටාශේ රජය තුශයන් 

ශසකක බලයක් ලබා ශගය ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජයය 

කරයවා  මතුටාට  ක්තිටත් ආේඩුවක් තිශබයවා  අපි 

ඔවුන්ශගන් ශම් ප්ර ්යවලට විසනාම් බලාශපොශරොත්තු වයවා  

ප ්චාත් ශකොවිඩ් තත්ත්වය ටත ශලෝක ආර්ථිකය ශවයස් ශවලා 

තිශබයවා  ගු ාීමන් ප්රයාන්දු ටන්ත්රීතුටා කිේවා වශේ ශම් 

අවස්ථාශේ තාක්ෂණය තටයි පාවිච්තව කරන්ය ඕයෑ  අපි 

තාක්ෂණයත් මක්ක දස්සරාට යන්ශන් ශකොශාොටස  ආයයය 

යවත්වලා ශම් රට ිරයුණු කරන්ය බැාැ  ඒක අටතක කරන්ය 

මපා   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  රට වශට්ට තාප්ප බැඳලා 

ශම් රට ිරයුණු කරන්ය බැාැ  ශම් රට ිරයුණු කරන්ය ඕයෑ යම්  

ශම් රශට් පාලම් බඳින්ය ඕයෑ  ඒ විතරක් ශයොශවයි  ශම් 

කලාශපටත්  ශලෝශකටත් පාලම් බඳින්ය ඕයෑ  මශාට කශළොත් 

තටයි  ශ්ධය ය ආර්ථිකය ිරයුණු කරන්ය පුු වන් වන්ශන්  අශප් 

දතිාාසය ිරාා බලන්ය  අප සටඟ තරග කරපු රටවේ ිරාා 

බලන්ය  අපට වඩා ය ඝ්රශයන් ිරයුණු වය රටවේ ිරාා බලන්ය  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ඔවුන් තාප්ප බඳින්ශන් 

යැාැ  තාප්ප ශයොශවයි අපට අව ය වන්ශන් පාලම්  මට නිසා ශම් 

ගැය ඔබතුටන්ලා ශේ අවධායය ශයොමු කරන්ය කියා ටා දේලා 

සිටියවා   

අස ප්රමුඛතාව ිරය යුත්ශත් තටන්ශේ පවුලට ශයොශවයි  ශම් 

රශට් ජීවත්වය ජයතාවට කියා ටතක් කරමින් ටශේ වචය 

ස්වේපය අවසන් කරයවා   ශබොශාොට ස්තුතියි   
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana.  

 
[1.13 p.m.] 

       
 ුණ ිෙහාචාර්ය) තිපස්ස විතාරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

Hon. Deputy Chairman of Committees, thank you for 
giving me time to speak. First, let me congratulate you as 
well as the Hon. Speaker and the Hon. Deputy Speaker on 
your appointments and wish you all success in managing 
the affairs of this august Assembly.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. 
 

 ුණ ිෙහාචාර්ය) තිපස්ස විතාරණ ෙහතා 
 (மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

අප රට මුහුණ ශසය සුණු ආර්ථික තත්ත්වය ගැය මී හට කලින් 

කිහිප ශසශයක්ට කුණු රාශියක් දිරරිපත් කළා  ඒ ගැය කිසිට 

ප්ර ්යයක් යැාැ  ණය බර වැඩිශවලා තිශබය  ාැටි අපි සන්යවා  

රට තුළ පටණක් ශයොශවයි  සෑට පවුලකටත් ණය බර වැඩිශවලා 

තිශබයවා  ශම් තත්ත්වය ලාංකාශේ පටණක් ශයොශවයි  

ජාතයන්තර ව ශයනුත් සිදුශවලා තිශබය ශසයක්  විශ ේෂශයන් 

ශකොවිඩ්-19 වසාංගතශයන් පසුව ශලෝක ආර්ථික අර්බුසය  තව 

තවත් උග්ර ශවලා තිශබයවා   සැන් විසයාායන් පිළිශගය තිශබයවා  

ශම් ශකොවිඩ්-19 වසාංගතය තව අවුුදු ශසකක්වත් දිරරියට පවතියි 

කියලා  ශම් වාශේ දතාට  සුණු තත්ත්වයකට තටයි ශලෝකයත්  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කුඩා ආර්ථිකයක් ඇති රටක් ාැටියට අප රටත් මුහුණ පා 

සිටින්ශන්  මට නිසා ශම් තත්ත්වය අපි පරාජය කළ යුතුයි    ගු 

ඩලස් අලාප්ශපුට ටැතිතුටා මක්ක  ටා සම්පූර්ණශයන් මකඟ 

ශවයවා  අපි අලුත් සාංස්කෘතියක් ඇති කරන්යට ඕයෑ   අපි ශම් 

ප්ර ්ය ිරාා ාරියාකාරව බැලිය යුතුයි   ළි ශඳේ දන්ය ශගම්බන් වාශේ 

මක මක්ශකයාට බැණ බැණ  ශසොස් කිය කියා කටයුතු කිීමශටන් 

අශප් රශට් ප්ර ්ය විසඳාගන්ය ාම්බ ශවන්ශන් යැාැ  අපි සියලු 

ශසයාට ශටහි ගැඹුු තත්ත්වය ශත්ුම් ශගය  මක්ව දිරරි ගටයක් 

යා යුතුව තිශබයවා  

 අතිගු ජයාධිපතිතුටා සිය ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළින් ශම් 
සඳාා ශාොඳ පසුබිටක් සකස් කර තිශබයවා  මට ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය තුළින් ඒ ගැය වැඩිදුර විස්තර දිරරිපත් කරන්ය අව ය 

යැාැ; මතුටා  මශාට කශළේත් යැාැ  ඒක ශබොශාොට ශාොඳයි  අපට 

ඕයෑ ශවන්ශන් නිවැරිර ප්රතිපත්තියි  ඒ නිවැරිර ප්රතිපත්ති සටඟ 

තීන්දු ගැනීටයි අව ය වන්ශන්  ඒ ප්රතිපත්ති පසයම් කරශගය  අපි 

ශම් ණය බරින් ශගොඩ මන්ශන් ශකොශාොටස කියලා තටයි බලන්ය 

ඕයෑ   

ටට උසාාරණයක් කියන්යම්  අපි සන්යවා  විශ්ධ  විනිටය 

ශලස මය ආසායට වාශේ ශසගුණයක් - අපට ශම් ලැශබය ආසායට 

වාශේ ශසගුණයක්- අපි ආයයය සඳාා වැය කරය බව  අපි වැඩිපුර 

මුසේ වැය කරන්ශන් සුශඛෝපශභෝගී භාේඩ සඳාායි  ඒ නිසා 

ශටොකක්ස සි්ධධ ශවන්ශන්  අශප් විශ්ධ  විනිටය පරතරය වැඩි 

ශවයවා  අශප් සාංතවතය පාළ යයවා  අපට තව තව ණය ගන්ය 

තිශබයවා  අපට තිශබන්ශන් ටධයට ටට්ටශම් ආර්ථිකයක් නිසා  

ණය සඳාා වැඩි ශපොලියක් ශගවන්ය සි්ධධ ශවයවා  ඒ ප්රතිපත්ති 

අපි ශවයස් කරන්ය ඕයෑ  අපට සුශඛෝපශභෝගී භාේඩ ශගන්වීටට 

කිසිට වුවටයාවක් යැාැ  ඒවා ශගන්වීට යවත්වන්ය ඕයෑ  ඒක 

අපි රටට කියන්ය ඕයෑ  අශප් පටි තස කරගන්ය අප සූසායම්  ශම් 

තිශබය අපාසු තත්ත්වශයන් ශගොඩ මන්ය පුු වන් වැඩ 

පිළිශවළක් අපි ක්රියාත්ටක කරමු  අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් 

කර තිශබය ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළින් ඒ සඳාා වූ පසයට සටා 

තිශබයවා  ඒ තුළින් අපි බලන්ය ඕයෑ  ශටොය ප්රතිපත්තිස අපි 

ක්රියාත්ටක කළ යුත්ශත් කියලා    

පිට රටින් බඩු ශගන්වීට අපි අවට කරන්ය ඕයෑ  මශාට 

යැතිව ශවය විසනාටක් යැාැ  1972දී ්රිත්ව ආර්ථික අර්බුසයක් 

තිබුණා  අස ශම් වසාංගත තත්ත්වය නිසා ඇති ශවලා තිශබය 

ශසෞඛය අර්බුසය වාශේට  මසා තස දශඩෝරයක් තිබුණා  ශලෝකශේ 

බඩු මිල අාස උසට දාළ ගියා  සීනි ශටට්රික්ශටොන් මකක් 

රන්පවුම් 39කටයි තිබුශේ  මය රන්පවුම් 622ක් සක්වා දාළ ගියා  

ඒ නිසා අශප් රශට් සීනි නිෂ්පාසයය ිරයුණු කරන්ය තීන්දු කළා  ඒ 

නිසා තටයි ුසියාශේ අනුග්රාය ඇතිව අපි ටයර් 

කර්ටාන්ත ාලාවක් කැලණිශේ ආරම්භ කශළේ  අපි ඒ 

ප්රතිපත්තිවලට කැටති වුණත්  අකටැති වුණත් ආශයත් ඒ 

ප්රතිපත්තිවලටට යන්ය අපට සි්ධධ ශවයවා   

විවෘත ආර්ථික රටය ගැය කථා කරය මක ශාොඳයි  යමුත්  

ඇශටරිකාශේ ආර්ථිකය ිරාා බලන්ය  පසුගිය ටාස ශසක තුළ 

ඇශටරිකාශේ මිලියය 42ක පිරිසක් විරැකියා තත්ත්වයට පත් 

ශවලා තිශබයවා  ඒ ප්රටාණය  ශසේවකයන්ශගන් ාතශරන් පාංගුවක 

ප්රටාණයක්  ඒ තත්ත්වය තුළින් අශප් රටවලට ඇති වය බලපෑට 

ශටොකක්ස  ශම් ශ්ධවේ ගැය සලකා අපි විධිටත් වැඩ පිළිශවළක් 

ිරයත් කරන්ය ඕයෑ   

කාලය පිළිබඳ ප්ර ්යයක් තිශබය නිසා තව මක කාරණයක් 

පටණක් සඳාන් කරලා ටට කථාව අවසන් කරන්යම්   අපි සැන් 

ලාාංකිකයය ් ශලස  මක ජාතියක් ශලස කේපයා කරලා කටයුතු 

කරන්ය ඕයෑ  අපි අතර ශවයස්කම් තිශබයවා; ශවයට සාංස්කෘති 

තිශබයවා; සිාංාල  ශසටළ  මුස්ලිම් ආදී ව ශයන් ජාතීන් ාැටියට 

ශවයස්කම් තිශබයවා  ඒ සියේලට තිශබයවා   යමුත්  ජාති 

ශේසය අවුස්සලා  ඒ ප්ර ්ය මුේ කරශගය ශ්ධ පාලයටය 

ව ශයන් බලයට මන්ය ශයොශවයි අපි බලන්ය ඕයෑ   ඒ සියලු 

කාරණා  ක්තියක් කරශගය  අපි ාැටශසයාට මක ජාතියක් 

ාැටියට හිතලා කටයුතු කරය ලාංකාවක් ඇති කරන්ය ඕයෑ   

ජාති  ආගම්  කුල ශේස  සියේලට යැති කරන්ය ඕයෑ   ටට සර්ව 

පාක්ෂික නිශයෝජිත කමිු ශේ සභාපති ාැටියට කටයුතු කළ 

කාලශේ ඒ කාර්යය දු  කිීමටට වැඩ කළා  අපි විසනාටක් ශසොයා 

ගත්තා  අශප් පක්ෂය  ශ්රී ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුණ සටඟ 

සන්ධායගත වයවාත් මක්කට අපි ඒක දිරරිපත් කළා   අපි කිේවා  

ඒ ආකාරයට වැඩ පිළිශවළක් දිරරියට ශගය යන්ය කියලා  

කවුුත් "බැාැ" කියලා කිේශේ යැාැ   

ටට වි ්වාසයක් තිශබයවා  ගු ජයාධිපතිතුටා ඒ ප්රතිපත්ති 

පසයම් කරශගය අප අතශර් සුාස සාකච්ඡාවක් ඇති කරලා 

සසාටට ඒ ප්ර ්ය විසඳන්ය කටයුතු කරාවි කියලා   මකට ලාාංකික 

ජාතියක්  මකට අයිතිවාසිකම්  මකට වරප්රසාස ඇති මක ජය 

ශකොටසක් ාැටියට අපි ශම් ප්ර ්ය ිරාා බැලුශවොත් තටයි අපට ශම් 

වැටිලා දන්ය වශළන් ශගොඩ මන්ය පුු වන් වන්ශන්  ඒ කටයුත්ත 

කිීමටට අපි සියලුශසයාට මක්ව වැඩ කරමු කියලා ලාංකා සටසටාජ 

පක්ෂය ශවනුශවන් දේලා සිටිමින්  අශප් රටට සුබ අයාගතයක් 

ප්රාර්ථයා කරමින්  ටශේ වචය ස්වේපය  අවසන් කරයවා  

ස්තුතියි  

[අ භා 1 21] 

 

 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  පළමුශවන්ට  ඔබතුටා 

නිශයෝජය කාරක සභාපති ධුරයට පත් වීට පිළිබඳව ටා ඔබතුටාට 

සුබ පතයවා   ගාේල ිරස්්රික්කශේ ජයතාවටත් ටශේ ස්තුතිය ාා 

ප්රණාටය පුස කරයවා  තුන්වැනි වතාවටත් ටා පාර්ලිශම්න්තුවට 

පත් කරලා ජයතා ශසේවය ලබා ගැනීටට ගත් තීන්දුව 

සම්බන්ධශයන්  ඒ වාශේට අලුත් පක්ෂයක් විධියට ආපු සටගි ජය 

බලශේගශේ  යායකතුටා ඇතුු  සියලුශසයාටත් ශම් ශවලාශේ 

ටශේ ස්තුතිය පුස කරයවා   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ජයාධිපතිතුටාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය දිරරිපත් කරලා මතුටන්ලාශේ සැක්ට ශම් 

විධියට දිරරිපත් කර්ධදී  ඒ සැක්ට යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්ය 

සැබෑ වුවටයාවක් තිශබයවාස  යැ්ධස කියය මක ගැය ටට 

ශපොඩ්ඩක්  අධයයයය කළා  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ කියයවා  

"ටට රටට ආසශරයි  ටට රටට ආසශර් නිසා ටට රට රකියවා" 

කියලා  මතුටන්ලා බලයට පැමිණි ගටන් ශටොකස කශළේ  ශකොු ව 

ප්රශ්ධ ශේ අක්කර තුයක් වික්කා  ඒ රටට ආසශර් නිසා ශවන්ය 

ඇති   රටට ආසශර් නිසා ශඩෝේ සටාගටට ශටොයරාගලින් අක්කර 

පන්සාාකුත්  ශපොශළොන්යුශවන් අක්කර පන්සාාකුත් දුන්යා  

තව ශටොයවා ශසයවාස කියලා අපි සන්ශන් යැාැ  ශම්වා රටට 

ආසශර් නිසා කරය ශ්ධවේ ශවන්ය ඇති    

ඊළඟට  "මක රටක්  මක නීතියක්" කියලා කිේවා  කුුණෑගල 

යගරාධිපතිතුටා පුරාවිසයා ස්ටාරකය කඩලා සැම්ටාට  ශටොකක්ස 

කිේශේ  "බුවශයක කියන්ශන් ශාෝටශේ අයිතිකාරයාශේ 

පුතාශේ යට  ඒ නිසා ප්ර ්යයක් යැාැ" කිේවා  මක්තරා 

ඇටතිවරශයක් කිේවා  "යගරාධිපතිශේ ටයිලකටවත් අත තියන්ය 

ශසන්ශන් යැාැ" කියලා  ාරි ශන්  මතුටා ඔන්ය දන්යවා  
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ටයිලකටවත් අත තියන්ය දුන්ශන් යැාැ   ාැබැයි  රාජය ශසේවයට 

මයශකොට ශපොලිස් වාර්තාව ගන්යවා  යඩු තිශබයවාස කියලා 

අායවා  යඩු දවරස කියලා අායවා  ාැබැයි  "මක රටක් මක 

නීතියක්" කියලා තටයි  කිේශේ    

ටරණ සඬුවට නියට වුණු ශකශයකුත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

දන්යවා   අධිකරණය දිරරිශේ වැරිරකු ශවලා අවුුදු පාක් 

තිස්ශසේ හිශර් දන්ය පු්ධගලශයකුත් පාර්ලිශම්න්තුවට මයවා  ඒ 

විතරක් ශයොශවයි  "නීතිපතිවරයා අශප් වැඩ කටයුතු කරශගය 

යන්ය ශසන්ශන් යැාැ" කියලා ශචෝසයා කරයවා  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ දඳශගය රශට් නීතියට අභිශයෝග 

කරයවා  රජශේ රක්ෂාවක් ගන්ය ගියාට ශපොලිස් වාර්තා බලයවා  

යඩු තිශබයවා ස කියලා බලයවා  සැන් මතශකොට ශම් ආසශර් 

තිශයන්ශන් රටටස  පවුලට ස කියලා අාන්ය ශවයවා  අස 

බලන්ය  ජයාධිපති  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ටාත්ටයා   අගටැති  

ටහින්ස රාජපක්ෂ ටාත්ටයා   චටේ රාජපක්ෂ ටාත්ටයාට සා 

යාටේ රාජපක්ෂ ටාත්ටයාට කැබියට් ඇටති ධුර ශසකක් දීලා 

තිශබයවා තිශබයවා   ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ ටාත්ටයාට රාජය 

ඇටතිකටක් දීලා තිශබයවා  ටාතර ිරස්්රික් සම්බන්ධීකරණ 

කමිු ශේ සභාපතිවරයා  නිපුණ රණවක ටාත්ටයායි  ශබොශාොට 

ශාොඳයි  ටහින්ස රාජපක්ෂ අගටැතිතුටාට කැබියට් ඇටතිකම් 

තුයක් තිශබයවා  ඒ  මුසේ අටාතය  බු්ධධ  ාසය  ආගමික ාා 

සාංස්කෘතික කටයුතු අටාතය සා යාගරික සාංවර්ධය ාා නිවාස 

අටාතය ව ශයන්  ආරක්ෂක අටාතයාාං ය යටශත් ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ටාත්ටයාට ආයතය 23ක් ලැබිලා තිශබයවා  මතැයදීත් 

ප්ර ්යයක් ටතු ශවයවා  ආේඩුරට වයවසථ්ාවට අනුව ජයාධිපති 

යටශත් ශම් ආයතය පවත්වා ශගය යන්ය පුු වන්ස කියලා   

බරපතළ ප්ර ්යයක් තිශබයවා  මතුටාට ඇටතිකම් සරන්ය බැාැ  

ාැබැයි  ආයතය 23ක් තිශබයවා  අභයන්තර ආරක්ෂක රාජය 

ඇටතිවරයා විධියට චටේ රාජපක්ෂ ටැතිතුටාට ආයතය 12ක් 

තිශබයවා  වාරිටාර්ග ඇටතිවරයා විධියටත් මතුටාට ආයතය 9ක් 

තිශබයවා  මතැය ආයතය 17යි  ටහින්ස රාජපක්ෂ අගටැතිතුටාට 

මුසේ ඇටතිවරයා විධියට ආයතය 49කුත්  බු්ධධ ාසය 

ඇටතිවරයා විධියට ආයතය 11කුත්  යාගරික සාංවර්ධය 

ඇටතිවරයා විධියට ආයතය 26කුත් තිශබයවා  ඒ අනුව ආයතය 

66ක් ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටා යටශත් තිශබයවා  යාටේ 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටාට ආයතය 27ක් තිශබයවා   ෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටාට ආයතය 26ක් තිශබයවා  ඒ වාශේට අටාතයාාං යක් 

යම් කරපු  යමුත් විෂය ශයොශබසපු BOI මක  Sri Lanka 

Telecom මක  TRC මක ඇතුු  ආයතය 27ක් තිශබයවා  ශකොවිඩ් 

ශවලාශේ ාසපු  බැසිේ රාජපක්ෂ ටාතා යටශත් ඇති කමිු ව 

ාරාා පාලයය වය  ඒ අනුව ආයතය 126ක් පාලයය වන්ශන් 

රාජපක්ෂ පවුල ාරාායි  මතශකොට ICTA මක පාලයය 

ශවන්ශන්ත් මතැනින්  ආයතය 434න්  ආයතය 126ක්ට පාලයය 

වන්ශන්  මශාට යැත්යම් ප්රති තයක් විධියට ගත්තාට 

ආයතයවලින් සියයට 29ක් පාලයය වන්ශන් රාජපක්ෂ පවුශේ 

ශම් අයියලා ටේලිලා ාරාාය කියය මක ටට ශම් ශවලාශේ ටතක් 

කරයවා  ඒ වාශේට වරාය සැපයුම් පාසුකම් ාා ශබෝට්ු  ාා යැේ 

කර්ටාන්ත සාංවර්ධය රාජය අටාතයවරයකු පත්කර තිශබයවා  

යමුත්  කිසිට ආයතයයක් ශම් අටාතයවරයාට  මශාට යැත්යම් 

ශම් අටාතයාාං යට ගැසට් කරලා යැාැයි කියය කාරණාවත් ටට 

ශම් ශවලාශේ ටතක් කරයවා   

ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ගැය කථා කර්ධිර ාරින් ප්රයාන්දු 

ටැතිතුටා කථා කරපු කාරණාවකට ටටත් අවධායය ශයොමු කළ 

යුතුයි  විශ ේෂශයන්ට ජයාධිපතිවරණය ශවලාශේ විශ්ධ ගත 

රමිකයයන් ශගයාශේ රතු පලස් මළාශගයයි  "රට විුශවෝ" 

කියලායි ශගයාශේ  ඒ ශගයාශේ ඡන්සය සටා ගන්යයි  ඔවුන් රට 

විුශවෝ තටයි  ඒක ඇත්ත  ඔවුන් තටයි ශම් රටට ශසවැනියට 

වැඩිට විශ්ධ  විනිටය ප්රටාණය ශේන්ශන්    ඔවුන් ශඩොලර් බිලියය 

ගණයක මුසලක් ශම් රටට මවා ශම් රශට් ආර්ථිකයට වි ාල 

ායියක් ලබාශසයවා  ාැබැයි  ශම් ශවයශකොට  තවත් අය ඒ 

රටවල දුක් විඳියවා  ඔවුන් ටාස පා ාය රැකියාව යැතිව  වැු ප් 

යැතිව  ඒ රටවල ශපොලීසිවලින් ගුටි කාලා  කනාු  ගෑස ්

ප්රාාරවලටත් ලක්ශවලා දන්යවා  යමුත්  ඔවුන් ශම් රටට ශේන්ය 

වැඩ පිළිශවළක් තවට ක්රියාත්ටක කරලා යැාැ  ශම් පිරිශසන් 

92 222ක් ටැතිවරණයට ශපර ශගය ඒශම් වැඩ පිළිශවළක් 

ටැතිවරණ සටශේදී සූසායම් කළා  ාැබැයි  ඒ වැශඩ් වැරදුණා  

සාංචාරක කර්ටාන්තය ගැයත් ඒ මක්කට ටට ටතක් කරන්ය 

ඕයෑ  සාංචාරක කර්ටාන්තය අස කඩාශගය වැටිලා  සාංචාරක 

කර්ටාන්තය අස ශකොවිඩ් වසාංගතයත් මක්ක සැඩි පීඩයයකට 

ලක්ශවලා තිශබයවා  ාැබැයි  ශම් කර්ටාන්ත යඟා සිු වය වැඩ 

පිළිශවළක් පිළිබඳව අබටේ ශර්ණුවක වචයයක්වත් ශටහි සඳාන් 

කශළේ යැාැ  රාජය අාං ය පිළිබඳව කථා කළා  යමුත්  ශපෞ්ධගලික 

අාං ශේ සායකත්වය සා කඩාශගය වැු ණු ශපෞ්ධගලික අාං ය 

ශගොඩයඟන්ය තිශබය වැඩ පිළිශවළක් පිළිබඳව ශම් රාජාසය 

කථාශේ මක වචයයක්වත් සඳාන් කශළේ යැාැයි කියය මක ටට 

ශම් ශවලාශේ ටතක් කරන්ය ඕයෑ   

අශප් ද්රවිඩ සශාෝසරවු විවිධ ටත පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

දිරරිපත් කරයවා  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ඔබතුටා 

ප්රගතිය ලි ටත සරය ටන්ත්රීවරශයක්  ඒ වාශේට අන්තවාදී විධියට 

ටත සරය උසවිය ඒ අන්තවාදී ටත පාර්ලිශම්න්තුවට ශේන්ය 

කටයුතු කර තිශබයවා  ශම් වාශේ තත්ත්ව  ඇති වන්ශන් ස්ථිරසාර 

විසනාටක් රට ඇතුශළේ ඇති ශයොවීට නිසායි   

සැන් ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයයක් ගැය කථා කරයවා  

ඒ කථා කරන්ශන් ටැතිවරණ ශකොමිසට  අධිකරණ ශසේවා 

ශකොමිසට  ශපොලිස් ශකොමිසට  රාජය ශසේවා ශකොමිසට  ඒ වාශේට 

මුසේ ශකොමිසට අශාෝසි කර සටලා තටන්ට ඕයෑ විධියට ශම් රශට් 

පාලයය අශයක් පැත්තට ශගයයන්යයි  මශාට යැතිව තිස ්

අවුු්ධසක කාලයකටත් වඩා වැඩිශයන් ිරශවය ශම් ටාා ප්ර ්යයට 

-ශම් මූල බීජයට  ශම් උතුශර් ප්ර ්යයට- විසනාම් ශසවීට පිළිබඳව 

වචයයක්වත් ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ඇතුශළේ කථා කශළේ යැාැ  

ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ඇතුශළේ ඒ පිළිබඳව කථා ශයොකිීමශම් 

අර්බුසය නිසා අස සවශසේදී ශම් ඇතිවය දඟිබිඟි පෑම්  ශම් ඇති 

කරය ශයොශයක් ශයොශයක් තර්ජය ශාට සවශසේදී යැවත වතාවක් 

රට ශබදුම්වාදී යු්ධධයකට යන්ය පුු වන් මූලාරම්භයක් වන්ය 

පුු වන්  යු්ධධයකින් ශම් ප්ර ්යය යතර කළාට මතැනින් මාාට ශම් 

ප්ර ්යයි යැති කිීමට සඳාා විසනාටක් ලබා දීට පිළිබඳව අපි ගු 

ජයාධිපතිතුටාශගන් යම් කිසි වැඩ පිළිශවළක් බලාශපොශරොත්තු 

වයවා  මතුටා දිරරිපත් කර තිශබය ශම් වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව 

අශප් කිසි ප්ර ්යයක් යැාැ  මතුටා ශාොඳ සැක්ටක් දිරරිපත් කර 

තිශබයවා  ාැබැයි  දිරරිපත් කර තිශබය ශම් සැක්ට ටා 

ශපොශළොශේ යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගන්ය අව ය වැඩ 

පිළිශවළ දිරරිශේදී දිරරිපත් කරයි කියලාත් අපි බලාශපොශරොත්තු 

වයවා  

ශම් ශවලාශේදී ටට ටතක් කරන්ය ඕයෑ තවත් කාරණාවක් 

තිශබයවා  සැන් ශම් රශට් ශවලාශවන් ශවලාවට විදුලිය 

කැශපයවා  පසුගිය ආේඩුව බලශේ සිටිය විට විදුලිය කැශප්ධිර 

විටේ වීරවාං  ටාත්තයා දස්සරාට ඇවිේලා අායවා   ශටශාට 

විදුලිය කැශපයවා යම්  ශටශාට විදුලිය කපය ආේඩුවක් 

ශටොකටස  කියලා  ාැබැයි  ඒ කාලශේ මශාට ඇහුවාට සැන් 

විදුලිය කැශපය ශකොට ඒක ආේඩුශේ ප්ර ්යයක් ශයොශවයි  

ශටන්ය ශම් විධියට තටන්ට ඕයෑ විධියට; තටන්ට ඕයෑ ශවලාවට 

කබරශගොයාත් තලශගොයා කරය යයායක් තටයි ශටතැය 

තිශබන්ශන්  ශම් ආේඩුව බිහි කරන්ය වසර ගණයාවක සිට 

ජාතිවාසශේ මූලබීජ වපුරා  ජාතිවාසය කියය මක අතට අරශගය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශම් ශ්ධ පාලය ක්ශෂේත්රය ටාා ටඩ ශගොශාොුවක් බවට පත් 

කරලා පාලය බලයට ඇවිේලා අස ජාතිවාසය යැති කරන්ය කථා 

කරලා වැඩක් යැාැ  ඒක යැති කරන්ය ඕයෑ මුල දඳලාටයි  

ජාතිවාසය යැති කරලා සටස්ත ශ්රීලාාංකික ජාතියක් විධියට මකට 

යය ගටයකට සැබෑවටට ාසවතින් මකඟ ශවලා අපි වැඩ කටයුතු 

කරන්ය ඕයෑ  

ශම් ආේඩුරට වයවස්ථාව සාංශ ෝධයය කරන්ශන් ඒවාටස  

මශාට යැත්යම් ඇශටරිකානු  පුරවැසිභාවය තිශබය පු්ධගලශයකු 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගශයන්යස  ජයාධිපති පුු වට ශගශයන්යස  

ඒවා තටයි අපිට අාන්ය තිශබන්ශන්  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ 

සඳාන් කරපු කාරණා සියේලට මකින් මක ගත්තාට ශම් අය 

කියලා තිශබය සියලු  කාරණා ලස්සය නිර්ටාණයක් විතරයි  ඒ 

නිර්ටාණය අනුව  කරන්ය යන්ශන් මක් පවුලක් වටා ශක්න්ද්ර කර 

ගත් වැඩ පිළිශවළක් කියය මක අපට පැාැිරලි වයවා  තටන්ට 

ඕයෑ කරය අය ආරක්ෂා කර ගන්ය  තටන්ට ඕයෑ කරය අය 

දස්සරාට ශගනි යන්ය ාසපු වැඩ පිළිශවළක් ාැටියට අපි ශටට 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යය සකියවා  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ටැතිතුටා 

ජයාධිපතිවරණයට දිරරිපත් ශව්ධිර ටවාපාපු ටවා පෑට වාශේට 

ශගොඩ යඟපු ටතවාසය තවදුරටත් දස්සරාට ශගය යෑට සඳාා 

ශබොු ප්රතිරූපයක් ටවලා තිශබයවා  ශම් ප්රතිරූපය සම්බන්ධශයන් 

ටට මුල දඳලාට කුණු කාරණා දිරරිපත් කශළේ ඒ නිසායි  ශම් 

දිරරිපත් කරය කාරණාවවත්  කටින් කියය කථාවවත් ශයොශවයි 

ශම් අයශේ ප්රාශයෝගික යථාර්ථශේ තිශබන්ශන්  2219 තිබුණු ඒ 

යුගයට තටයි යැවත වතාවක් ආරම්භ කරන්ය උත්සාා කරන්ශන් 

කියය මක තටයි ප්රාශයෝගික යථාර්ථශේ තිශබන්ශන් කියය මක 

අපි කියයවා  වි්ධවත් කමිු  සාලා තටයි ශතෝරන්ශන්  වියත් ටඟ 

කියය අය තටයි දස්සරාට ශගශයන්ශන් කියලා සැන් කිේවා  ඒ 

උගතුන්  වියතුන් පාර්ලිශම්න්තුවට පැමි ට පිළිබඳව අපි 

ශබ ාාශාොට කැටතියි  තයතුුවලට පත් කරන්ය  වි්ධවත් 

කමිු වලින් ශතෝරයවාය කියලා කිේවාට අස වය ශකොට පරණ 

ණශසට්ණ මකට වතාවක් ඇවිේලා තිශබයවා   
 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you time is up.  
 
 

 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශම් විධියට ශ්ධ පාලය සාංස්කෘතිය ාසන්ශන් ශකොා ශාාාටස  

යෑසෑකම්වලට  යාු කම්වලට විතරක් ශයොශවයි  ගවුම් අඳිය  ගවුම් 

ගලවය අය තටන්ශේ තයතුුවලට පත් කරය තත්ත්වයට අස පත් 

ශවලා තිශබයවාය කියය මක ටට ශම් ශවලාශේ සඳාන් කරයවා  

ශබොශාොට ස්තුතියි  

 

[අ භා 1 32] 
  
 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහතා ිග්රාමීය ය ොර්  හා අවගශ්ේෂ 

යටිතල පහසුකම් රාජය අොතයතුො) 
 (மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටනූෂ යායායක්කාර 

ටැතිතුටාශේ කථාශවන් පස්ශසේ ටශේ කථාව පටන් ගන්ය ලැබීට 

පිළිබඳව ටා දතාට සන්ශතෝෂ වයවා  ගවුම් අඳින්ශන්  ඇනාම් 

ගැශලේශේ කවුස සන්ශන් යැාැ  මතුටාශේ ශපෞ්ධගලික ජීවිතය 

ගත්තාට අපි සන්යවා   ඒ වැශඩ් කරලා තිශබය බව  ඔබතුටාශේ 

ජීවිතය ගැය ශපෞ්ධගලිකව බැලුශවොත්  ඔබතුටා ඔබතුටාශේ     

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිීමටක්] ඔබතුටා ටශගන් අා ගන්ය මපා  ටට ටශේ 
කථාව කරන්ය දඩ  ශසන්ය  තමුන්යාන්ශසේ කථා කර්ධිර අපි 
කෑ ගැහුශේ -  [බාධා කිීමටක්] තමුන්ශේ ශයෝයාට  ළටයින්ට 
තමුන්යාන්ශසේ කන්ය ශසයවාස  තමුන්යාන්ශසේ ශටතැයට 
ඇවිේලා බම්බුවක් කථා කරයවා  තමුන්ශේ ශයෝයාව  ළටයි      

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ නිසා තමුන්යාන්ශසේට අයිතියක් යැාැ - [බාධා කිීමටක්] ශම් 

රශට් රාජපක්ෂවුන්ට ඡන්සය දීලා තිශබන්ශන් ජයතාව  

තමුන්යාන්ශසේලා පරාජය කරලා තිශබන්ශන් ජයතාව  ඒ නිසා 

ජයතාව ශම් ර ශට් උත්තීමතර අය  ඡන්සය දීලා  රාජපක්ෂවුන් 

පත් කරලා තිශබන්ශන් ජයතාව  කැටති නිසායි  ඒ නිසා ටනූෂ 

යායායක්කාර ටන්ත්රීතුටාට ට ට කියන්ය තිශබන්ශන් ශම්කයි  

ජයතාව අකැටති -කැටති යැති-  නිසා තටයි ජයාධිපතිවරණශේදී 

ලැබුණු ඡන්ස මකට මකක් අඩු කරලා  අස තමුන්යාන්ශසේලා 

පරාජය කරලා තිශබන්ශන්  රාජපක්ෂවු ගැය 2212දී 

තමුන්යාන්ශසේ කථා කරපු ඒවා අපි සැක්කා  ඔය කටින්ට තටයි 

රාජපක්ෂවුන් වර්ණයා කශළේ  

 

 ුණ චමින්ද වි ගේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?   
 

 ුණ චමින්ද වි ගේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விவஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ශම් කථාශේ 

ශපෞ්ධගලික අසභය වචය තටයි ශගොඩක් තිශබන්ශන්  ඒ නිසා ඒවා 

ාැන්සාඩ් වාර්තාශවන් දවත් කරන්ය කියලා ඔබතුටාශගන් ටට 

දේලීටක් කරයවා   

 
 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මතුටා රශට් ජයාධිපති ගැය කථා කර්ධිර ශාොඳයිස  රශට් 

අගටැතිතුටාට විු්ධධව කථා කර්ධිර ශාොඳයිස  රාජපක්ෂ පවුල 

ගැය මතුටා ශන් කථා කශළේ  චමින්ස විශේසිරි ටන්ත්රීතුටාට 

හිතුශේ යැ්ධස  පවුල ගැය කථා කරය මක වැරැිරයි කියලා  

තමුන්යාන්ශසේ point of Order මකක් අරශගය අසතය ශ්ධවේ 

කථා කරන්ය මන්ය මපා  පවුල ගැය කථා කශළේ 

තමුන්යාන්ශසේලා  පවුල ගැය කථා කශළේ ටනූෂ යායායක්කාර  

අපි ශයොශවයි  [බාධා කිීමම්] අසභය වචය පාවිච්තව කශළේ 

තමුන්යාන්ශසේලා  අපි පවුල ගැය කථා කර්ධිර ඒක අසභය 

වචයයක් ශවන්ශන් ශකොශාොටස  තටන්ශේ ශයෝයා ගැය  

තටන්ශේ ළටයි ගැය කථා කිීමට අසභය වචයයක්ස  
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[ගු ටනූෂ යායායක්කාර  ටාතා] 
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 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?   
 

 ුණ ෙනූෂ නානායක්කාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ටශේ යට සඳාන් කරලා ශටතුටා යම් ප්රකා යක් කළා  ටට 

කසාස බැන්සා  ිරක්කසාස වුණා  තවත් කසාසයක් බැන්සා  ඒක 

ඇත්ත  ාැබැයි  ගණිකා ටඩම් තියාශගය හිටපු ශකශයක් 

ශයොශවයි කියලා ටට කියයවා  
 

 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටශේ ශේලාව ටට 

ශසන්ය  ගවුම් අඳිය මක ගැය කවුස කථා කශළේ  ගවුම් ගලවපු මක 

ගැය කථා කශළේ මතුටා  පවුල ගැය කථා කශළේ කවුස  මතුටා  

මතුටා රාජපක්ෂ පවුල ගැය කථා කළා  ඒ නිසා ටටත් අයිතියක් 

තිශබයවා  මතුටාශේ පවුල ගැය කථා කරන්ය  ශටොකස  මතුටා 

තටයි ගවුම් ගලවපු මක ගැය  ගවුම් අඳිය මක ගැය අවසායශේදී 

කථා කශළේ  ඔය ටනූෂ යායායක්කාර  
 
මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ටාත්තයා 2212 පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිේලා  රාජපක්ෂලාට කශඩ්  
 

මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

යන්ය කථා කළාය කියය මක අස   පිළිගන්ය කියලා අපි දතාට 

පැාැිරලිව කියයවා  ටට මී හට වඩා ශම් ගැය විවාස කරන්ය කාලය 

වැය කරන්ශන් යැාැ   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අතිගු ජයාධිපතිතුටා 
දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය පිළිබඳව පැවැත්ශවය ශම් 
විවාසයට සම්බන්ධ වීටට ලැබීට ගැය ටා සතුු  වයවා  මතුටා දතා 
පැාැිරලි වැඩ පිළිශවළක් දිරරිපත් කර තිශබයවා  
ජයාධිපතිවරණශේදී "ශගෝඨාභය රට ාසය ශසෞභාගයශේ සැක්ට" 
කියය වැඩ පිළිශවළ මතුටා දිරරිපත් කළා  ඒක පිළිගත් 69 
ලක්ෂයක් ජයතාව මතුටා ජයග්රාණය ශකශරේවා  ටා 
ටැතිවරණශේදී  මතුටා ජයතාවශගන්  තුශයන් ශසකක බහුතර 
බලයක් දේලුවා  මතුටා දේලු තුශයන් ශසකක බහුතර බලය 
ජයතාව ලබා දුන්යා  මවැන්යක් දතිාාසශේ කිසි ිරශයක සිදු 
ශවලා යැාැ  ඒක සරා ගන්ය බැරි  ජයතාව ප්රතික්ශෂේප කරපු  
ඡන්සයක් ගන්ය බැරි අය අස ඇවිේලා ජයතා ඡන්සශයන් පත් 
කරපු අගටැතිතුටාට විු්ධධව කථා කර්ධිර අපි ශම් රශට් ජයතාව 
ශවනුශවන් කථා කරන්ය ඕයෑ  ශටොකස  ශම් රශට් ජයතාව 
ඡන්සය පාවිච්තව කරලා තිශබන්ශන් බු්ධධිටත්වයි  ශම් රශට් 
ජයතාවට සිහි බු්ධධිය තිශබය නිසා තටයි යා පාලය ආේඩුව 
ශගසර යවා තිශබන්ශන්  ශටොකස  යා පාලය ආේඩුව 2219 දඳලා 
2222 සක්වා ශම් රශට් ආර්ථිකය වියා  කළා  අශගෝස්තු 21 වය 
සාට පාස්කු ප්රාාරය සි්ධධ ශවලා ටාස 16ක් ගත වයවා   ාරින් 
ප්රයාන්දු ටන්ත්රීතුටනි  මසා පාස්කු ප්රාාරය සි්ධධ වයවා කියලා 
ඔබතුටා සැය සැය ඒක වළක්වන්ය කිසිවක් ශයොකර  අස ලාංකාදීප 
පත්තශර් පළ වී තිශබය  "මකට රටක් - මකට නීතියක්" කියය 

සිරස්තලය සැකලා ඔබතුටාශේ කකුේ ශසක ශවවුලුව බව කිේවා  
ටට ඔබතුටාශගන් අායවා  පාසක්ු ිරය ප්රාාරයක් සි්ධධ වයවා 
කියලා ඔබතුටාශේ තාත්තා කිේවාට මසා කකුේ ශසක ශවවුලුශේ 
යැ්ධස  කියලා   අපට මශාට අාන්ය සි්ධධ වයවා   තමුන්යාන්ශසේ 
අස කිේවා ශන්  "පත්තශර් සැක්කාට කකුේ ශසක ශවවුලුවා" 
කියලා  මක සිරස්තලයක් සැක්කාට කකුේ ශසක ශවවුලයවා යම්  
- 

 ුණ හරින් ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?   
 

 ුණ හරින් ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගු නිටේ ලාන්සා රාජය ඇටතිතුටනි  ටට ඔබතුටාට ශාොඳින් 

කියන්ශන්  ටශේ තාත්තාට පපුශේ අටාුවක් ාැදුශේ  ටශේ 

තාත්තා ගැය ටට බලා ගන්යම්  ඔබතුටා කථාව කරශගය යන්ය  

අර කුඩු ප්ර ්යය ශපොඩ්ඩක් යවත්වන්ය  
 

 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටට මතුටාශේ තාත්තාට 

අපාාස කශළේ යැාැ  මතුටා අස පත්තරයක් ශපන්වා කිේවා  "මක 

රටක් - මක නීතියක්" කිේවාට කකුේ ශසක ශවවුලයවා කියලා  

ටට අාන්ශන් ශම්කයි  මසා අහිාංසක කශතෝලික මිනිසුන් 322ක් 

පටණ මිය ගියා  පාස්කු ිරය ප්රාාරයක් මේල ශවයවා කියලා 

මතුටාශේ තාත්තා මතුටාට කිය්ධදී  ශ්ධවස්ථායවලට ප්රාාරයක් 

මේල වයවා කියලා කිය්ධදී  ඒක මිනිසුන්ට ශයොකියා ශගසර 

ගිහිේලා නිසා ගන්ය මක ාරිස  මසා තමුයාන්ශසේ ශේ කකුේ ශසක 

ශවවුලුශේ යැ්ධස  ඒකයි ටට අාන්ශන්  [බාධා කිීමම්] ාරින් 

ප්රයාන්දු ටැතිතුටා  ටශගන් අා ගන්ය මපා තමුන්යාන්ශසේ  [බාධා 

කිීමම්] කකුේ ශසක ශවවුලය ාැටි කියන්යම්  [බාධා කිීමම්] 

තමුන්යාන්ශසේ ටනූෂ වාශේ ගවුම් අඳිය  ගවුම් ටාු කරය    

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 තමුන්යාන්ශසේ ළටයින් ගැය ශසොයා බලන්ය  ළටයි ගැය කථා 

කරන්ය  ළටයින් ගණන් ගන්ශන් යැාැ  මක ජාතිශේ කුුේශලෝ 

මක අත්ශත් වාලා   
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, your time is up. Please wind up 

now. 
 

 ුණ නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ශටොකක්ස මක ජාතිය  පවුල යැාැ  ළටයි යැාැ  ඔක්ශකෝට 

අත ාැරලා  ඒකයි  මක ජාතිය  මක ජාතිශේ කුුේශලෝ  අස මක 

අත්ශත් වාලා  අපට ලේජයි  තමුන්ශේ ළටයි ගැය බලන්ශන් 

යැති  තමුන්ශේ ශයෝයලා ගැය බලන්ශන් යැති ශම් ටන්ත්රීවු අස  
[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවේ කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ලේජයි ටට  තමුන්යාන්ශසේ- [බාධා කිීමම්] ගිහිේලා-  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Next, the Hon. Govindan Karunakaram 

please. 
 

 
 [பி.ப. 1.37] 

 

 ුණ ග ෝවින්දන් කුණණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்) 
(The Hon. Govindan Karunakaram) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, 

உங்களுக்கு எனதும் எனது கட்சி சார்பாகவும் வாழ்த்துக்ககளத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்றன். இந்த உயாிய சகபயில் எனது 

உகரயிகன ஆரம்பிக்கும்வவகள அதகன எவ்வாறு 

ஆரம்பித்து, எவ்வாறு முடிப்பது என்ற ஐயம் எனக்கு எழுகிறது.  

தமிழ்த் வதசிய விடுதகல வவட்கக தகாண்டவனாக 

எம்மக்களின் அபிலாகஷககள ஆயுதப் வபாராட்டம்மூலம் 

மட்டும்தான் தவன்றிட முடியும் என்ற அக்காலக் கள 

நிகலகமயில் ஆயுதம் ஏந்தி எம்மக்களின் விடுதகலக்காகப் 

வபாராடிய நான், அந்த ஆயுதப் வபாராட்டம் கற்றுத்தந்த 

படிப்பிகனகள் காரணமாக, அக்கால நிகலகமகளுக்கிணங்க 

ஆயுதப் வபாராட்டத்கதத் துறந்து, தமிழ்த் வதசிய அபிலாகஷ 

ககள ஜனநாயக வைிமுகறயில் தபற்றுக்தகாள்ளலாம் 

என்பகத உணர்ந்து, தமிைர் விடுதகலக் கூட்டணி எனும் 

அகமப்பினூடாகப் பாராளுமன்றத் வதாோ்தலுக்குள் 

உள்நுகைந்து, 1989 முதல் 1994ஆம் ஆண்டுவகர ஓர் இளம் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினராக அங்கம் வகித்து, அதன் பின்னர் 

வதசிய அரசியற் சூழ்நிகலகளில் ஏற்பட்ட மாற்றம் காரணமாக 

31 வருட இகடதவளியின் பின் மீண்டும் என் உயிாிலும் 

வமலான மட்டக்களப்பு மாவட்ட மக்களால் ஐயம் திாிபற்ற 

முகறயில் மக்கள் பிரதிநிதியாகத் ததாிவு தசய்யப்பட்டகமக்கு 

இகறவனுக்கும் என் உயிாிலும் வமலான மட்டக்களப்பு தமிழ்த் 

வதசிய உணர்வாளர்களுக்கும் நன்றிகயத் ததாிவித்தவனாய் 

எனது உகரயிகன ஆரம்பிக்கின்வறன். 

நகடதபற்று முடிந்த ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத் வதாோ்தல் 

முடிவுககள கவத்துத் தமிழ்த் வதசியக் கூட்டகமப்புக்கான 

மக்கள் ஆதரவுத் தளம் தடம்புரண்டதாக அல்லது சில 

சில்லகறகள் எமது மக்கள் ஆதரகவத் தடம்புரள கவத்ததாக 

மார்தட்டிக் கூறுவது ஏற்க முடியாத ஒன்று. தமிழ்த் வதசிய 

அரசியகல, தமிழ்த் வதசிய மக்களின் உணர்வுககளத் 

ததளிவாகப் புாிந்து தகாண்டவன் என்ற வககயில் இத்வதாோ்தல் 

முடிவுகள் எமக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சறுக்கல். அவ்வளவுதான்! அது 

தமிழ்த் வதசிய அரசியலின் முற்றுப்புள்ளியல்ல.  இகத முதலில் 

நாம் அறியவவண்டும் என்று கூறியவனாய் எனது உகரயின் 

முதற் பகுதிக்குள் நுகைகின்வறன்.   

"தபௌத்தம், தபௌத்தம்" என்று உரத்து உகரக்கின்றீர்கவள! 

தபௌத்த சித்தாந்தத்கத நன்றாகப் புாிந்துதகாள்ளுங்கள்! 

தபளத்த மதத்கத ஸ்தாபித்த தகௌதம புத்தாின் பின்னணிகய 

நீங்கள் அகனவரும் மறந்துவிட்டீர்கள்.  உலகின் ஒவரவயார் 

இந்து நாடான வநபாள நாட்டின் இந்து மன்னன் 

சுத்வதாதனுக்கும் அவன் மகனவி மாயாவதவி மகாராணிக்கும் 

இரண்டாவது இளவலாக இம்மண்ணில் அவதாித்தவர் 

சித்தார்த்த இளவரசனாவார். இவர் அடிப்பகடயில் இந்து மதம் 

சார்ந்தவர். இவரது வாழ்வு அரச சுகவபாகங்ககளத் 

துறந்ததாகவவ இருந்தது. அரண்மகனகய விட்டு ஒரு நாள் 

தவளிவய வந்ததபாழுது வீதியிவல மூப்பு, பிணி, சாக்காடு 

கண்டு வாழ்வின் அர்த்தம் உணர்ந்து, தன் அரச வாழ்வு துறந்து, 

தன் அருகம மகனவி மக்ககளத் துறந்து, தன் குடும்பம், தன் 

மக்கள், தன் மதம், தன் இனம் என்பவற்கற மறந்து உலகிற்கு 

ஒளியூட்டும் தபளர்ணமி தினதமான்றில் பாிபூரணம் தபற்றவர். 

இங்கு ஓர் ஒற்றுகமகய இனங்காண வவண்டும். சித்தார்த்த 

இளவரசன் பிறந்தது ஒரு தபளர்ணமி தினத்தில்!  சித்தார்த்த 

இளவரசன் தகௌதம புத்தராகப் புத்தகயாவில் ஞானம் தபற்றது 

ஒரு தபளர்ணமி தினத்தில்! சித்தார்த்த இளவரசன் தகௌதம 

புத்தராக இலங்ககயில் காலடி பதித்தது ஒரு தபளர்ணமி 

தினத்தில்! சித்தார்த்த இளவரசன் தகௌதம புத்தராக வாழ்ந்து 

பாிநிர்வாணம் அகடந்ததும் ஒரு தபளர்ணமி தினத்தில்! 

தகௌதம புத்தர் தன்கனக் கடவுளாக ஒருநாளும் 

உருவகித்ததில்கல. தான் உருவாக்கிய தபௌத்த தநறிகய ஒரு 

மதமாக முன்தமாைியவுமில்கல. தபௌத்தம் இலங்ககக்கு 

மட்டுமல்ல; சிங்களவருக்கு மட்டுமல்ல, உலகிற்வக 

ஒளியூட்டும் அர்த்தம் தபாதிந்த வாழ்வியல் தநறியாகும். இகத 

இந்த உயாிய சகபயில் உரத்துக்கூறுவதில் எந்தத் 

தயக்கமுமில்கல.  தகௌதம புத்தர் ஆரம்பத்தில் இந்து 

மதத்கதச் சார்ந்தவர் என்ற உண்கம வரலாற்கற 

மறக்காதீர்கள். தபௌத்த மதம் சிங்களத்துடன் ததாடர்புபட்டது 

என்று முடிச்சுப் வபாடாதீர்கள்.  தபௌத்தம் பின்னாளில் 

மதமாக உருவாகி உலகளாவிய ாீதியில் வியாபித்தது. 

தபௌத்தமும் சிங்களமும் இகணய முன்னவர தபௌத்தமும் 

தமிழும் உலகளாவிய ாீதியில் இகணந்து பிகணந்தது 

வரலாறு. தபௌத்த இலக்கியங்கள் பாளி தமாைிக்கு முன்னர், 

சிங்கள தமாைிக்கு முன்னர் தமிழ் தமாைியில் ஆக்கப்பட்டகம 

வரலாறு. தமிைாின் ஐம்தபரும் காப்பியங்களான 

சீவகசிந்தாமணி, குண்டலவகசி, மணிவமககல என்பன 

தபௌத்த காப்பியங்கவள. இவற்கற அடிதயாற்றியதாகவவ 

சிங்களக் காப்பியங்கள் உருவாகின என்பவத மறுக்கமுடியாத 

உண்கம. எனவவ, தபௌத்தம் - இந்து, இந்து - தபளர்ணமி, 

தபௌத்தம் - தபளர்ணமி, சிங்களம் - தபளர்ணமி என்பன ஒரு 

வநாோ்வகாட்டில் வருபகவ என்பது உங்கள் கண்களுக்குப் 

புலப்படவில்கலயா? எனது உகரயின் பின்னாோ் உங்கள் 

அகக்கண்ககளத் திறந்து நிதானமாக வயாசியுங்கள்! இந்த 

வநர்வகாட்டுத் தத்துவம் நமக்கிகடயான உறவிகன, 

ஒற்றுகமகய, தநருக்கத்கத, பிாிக்க முடியாத பிகணப்கப 

உங்களுக்கு உணர்த்தும். எனது உகரயின் இரண்டாவது 

பகுதிக்கு இப்தபாழுது நுகைகின்வறன்.  

இராச்சிய விஸ்தாிப்பில் யுத்த தவறிதகாண்டு அகலந்த 

சாம்ராட் அவசாகச் சக்கரவர்த்தி கலிங்க மண்ணில் நடத்திய 

'கலிங்கப் வபார்' எனக்கு இப்தபாழுது ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. 

கலிங்கப் வபார் யுத்த தவறிதகாண்டு அகலந்த 

ஆட்சியாளர்களின் மனகத அஹிம்கசயின்பால் திருப்பிய 

வரலாற்று யுக மாற்றமாகும். கலிங்க யுத்தம் காரணமாக 

கலிங்க மண்ணில் ஓடிய மனித குருதி தவள்ளம், உயிாிைந்த 

சடலங்கள், உயிாிைந்த யாகன, குதிகரப் பகடகள் 

அத்தகனக்கும் மத்தியில் யுத்த தவற்றி இறுமாப்பில் யுத்த 

களத்தில் உலாவந்த சாம்ராட் அவசாக சக்கரவர்த்தி யுத்தக்கள 

நிகலகம கண்டு, யுத்தத்தின் தகாடுகம உணர்ந்து 

கவகலயுற்று, மனுக்குலத்தின் தபறுமதி கண்டு தன்னாதிக்க 

தவறி ககலந்து ‘புத்தம் சரணம் கச்சாமி’ என்று யுத்த களத்தில் 

நின்று உரத்துக் கூறி மறுவாழ்வு தபற்று, தகௌதம புத்தனின் 

வபாதகன உணர்ந்து, அரச பதவிக்கு அடுத்து காத்திருந்த தன் 

மக்ககள - தன் உறவுககள தபௌத்த தூதுவராக உலகின் 

நாற்திகசயும் அனுப்பி தபௌத்த தர்மத்கத வியாபிக்கச் 

தசய்தான். அதன் காரணமாகத்தான் நமது இந்து 

சமுத்திரத்தின் முத்தான இரத்தினதுவீப இலங்ககயில் ‘புத்தம் 

சரணம் கச்சாமி’ என்ற வகாசமும் முத்தா, முதித்தா, சங்கா என்ற 

தத்துவமும் பிரகாசிக்கத் ததாடங்கியது. உலக வரலாற்கறப் 

புரட்டிய, உலக வரலாற்றில் யுத்த தவறிகய அகற்றிய, உலக 
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வரலாற்றில் மனுக்குலத்தின் தபறுமதிகய உயர்த்திய கலிங்க 

யுத்தத்கத நிகனக்கும்தபாழுது  முள்ளிவாய்கால் யுத்தமும் 

அதனூடாக என் தமிழ் வதசிய உறவுகள் கண்ட அவலமுவம 

என் மனக்கண் முன் வருகின்றது. எனது பார்கவயில் கலிங்க 

மண் கண்ட அவலம், துயரம், அைிவு அத்தகனயும் என் 

முள்ளிவாய்க்கால் மண் கண்டது. ஆனால், கலிங்க 

யுத்தத்தின்வபாது யுத்த தவறிதகாண்ட சாம்ராட் அவசாக 

சக்கரவர்த்தியின் மனநிகலயில் ஏற்பட்ட மாற்றத்திகன, 

முப்பது வருடகாலம் உள்நாட்டு யுத்தம் புாிந்து 

முள்ளிவாய்க்காலில் இறுதி யுத்தத்திகன நடத்தி கலிங்க 

யுத்தத்திற்கு ஒப்பான வபரைிவிகன எம்மண்ணில் ஏற்படுத்திய 

உங்களிடத்தில் காணவில்கல என்பதுவவ எனது 

மனக்கவகலயாகும்.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two more minutes. 
  

 ුණ ග ෝවින්දන් කුණණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்) 

(The Hon. Govindan Karunakaram) 
கலிங்க யுத்தம் உலகிற்கு தபௌத்தத்கதப் பரப்பியதுவபால, 

உலகிற்கு உண்கம ஒளிகய உணர்த்தியதுவபால, உலகிற்கு 

சமாதானத்தின் வதகவயிகன உணர்த்தியதுவபால,                 

உலகில் ஞான ஒளிகயப் பரப்பியதுவபால, முள்ளிவாய்கால் 

அவலம் எதகனயும் உங்களிடத்தில் ஏற்படுத்தவில்கல. 

முள்ளிவாய்க்காலில் யுத்தம் நிகறவு தபற்ற பின் இன்கறய 

தகௌரவ பிரதமரும் அன்கறய வமதகு ஜனாதிபதியுமான 

மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் அவ்வப்வபாது உள்நாட்டிற்கும் 

உலகிற்கும் கூறிய தசய்திகள் எமக்கு ஒரு சிறு நம்பிக்கக 

ஒளிக்கீற்கறத் தந்தது. "பதின்மூன்று வபாதாது, பதின் 

மூன்றுக்கு அப்பால் பதின்மூன்று Plus தருவவன்" என்றார். 

"இந்நாட்டில் சிறுபான்கம - தபரும்பான்கம இல்கல; 

அகனவரும் ஒருமித்த இலங்ககயர் என்றார். வடக்கு, கிைக்கு, 

ததற்கு, வமற்கு என்ற பிரவதச வவறுபாடு இல்கல; 

அகனத்துவம எமது நாடு என்றார். அதுவும் வடக்கு, கிைக்கு 

என்று எல்லா இடமும் தசன்று நம் சுந்தர தமிகைத் தன் 

சிங்களத் தமிைில் சிறப்பாகச் தசான்னார். ஐ. நா. தசயலாளர் 

நாயகமும் வந்தார்; அகனத்துலகத் தகலவர்களும் வந்தார்கள். 

அன்கறய இந்திய நாட்டின் அரசுத்தகலகமயும் வந்தது. 

அவர்கள் அகனவாிடமும் இதகனவய கூறினார். 

நாடுகளிகடவய நடக்கும் ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமல்ல, சர்வவதச 

சமவாயங்களில் ஏற் கப்படும் விடயங்கள் மட்டுமல்ல, 

உள்நாட்டிலும் சர்வவதச ாீதியிலும் அரசுத் தகலவர் 

வமற்தகாள்ளும் கலந்துகரயாடல்களும் ஐயம்திாிபற 

ஏற்கத்தக்க விடயவம. அதனால், நடந்தகவ அகனத்கதயும் 

நம்பிவனாம். 

  

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Your time is over.  

 

 ුණ ග ෝවින්දන් කුණණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்) 

(The Hon. Govindan Karunakaram) 
ஆனால், எமது நம்பிக்கக நிகறவவறியதாக நான் 

நம்பவில்கல. அவர்களும் நிகறவவற்றியதாகத் ததாிய 

வில்கல. கலிங்க யுத்தம் உலகிற்கு ஏற்படுத்திய தபௌர்ணமி 

நிலவு ஒளிவபால முள்ளிவாய்கால் யுத்த தவற்றி எமது நாட்டில் 

தபௌர்ணமி நிலவு ஒளியிகனப் பாய்ச்சவில்கல. இதுகூட 

உங்கள்மீது நான் வாசிக்கும் குற்றப்பத்திரமல்ல. இது எனதும் 

எம்மக்களினதும் மனக்கவகல மாத்திரவம என்று கூறி, எனது 

உகரயின் மூன்றாவது பகுதிக்குள் இப்தபாழுது 

நுகைகின்வறன்.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Your time is finished. Please wrap it up.  

 

 ුණ ග ෝවින්දන් කුණණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்) 

(The Hon. Govindan Karunakaram) 

Sir, please give me one minute more. 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Table the rest of your speech. 

 

 ුණ ග ෝවින්දන් කුණණාකරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருணாகரம்) 

(The Hon. Govindan Karunakaram) 
எனது உகரயின் இறுதிப் பகுதிக்குள் இப்தபாழுது 

நுகைகின்வறன்.  

நடந்து முடிந்த பாராளுமன்றத் வதர்தல் முடிவு உங்களுக்குப் 

தபரும் தவற்றி; இதில் எந்தவித ஐயமும் இல்கல. ஆனால், 

இந்த தவற்றிக்கான காரண, காாியங்ககள நான் ஆராய 

முகனயவில்கல. நீங்கள் தபற்ற இந்தப் தபரு தவற்றிகய நம் 

நாட்டில் ஐக்கியம், ஒருகமப்பாடு, இன, மத, தமாைி ாீதியான 

சமத்துவம் என்பவற்கறக் கட்டிதயழுப்பப் பயன்படுத்துங்கள்! 

பகடகளின் மவனாபாவம், பகடத்தளபதியின் மவனாபாவம், 

யுத்தத்தின் தர்மம், யுத்தத்தின் அதர்மம் அத்தகனயும் 

புாிந்தவன் நான். ஏதனன்றால், நானும் முன்னாள் வபாராளி; 

களமாடியவன். அதனால்தான் கூறுகின்வறன். எனது 

உகரயின் எஞ்சிய பகுதிகயச் சகபயில் *சமர்ப்பிக்கிவறன்.  
 
 

[අ භා 1 46] 
 

 ුණ ජානක වක්කුඹුර ෙහතා ිඋක්  බඩඉරිඟු  කජු  

 ම්මිරිස්  කුුණඳු  කරාබුනැටි  බුලේ ඇතුළු කුඩා වැවිලි 

ගබෝ  ව ා සිංවර්ධානය  ආශ්රිත කර්ොන්ත හා අපනයන 

ප්රවර්ධාන රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர - கரும்பு, வசாளம், மர 

முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட 

சிறு தபருந்வதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி வமம்பாட்டு 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Janaka Wakkumbura -State Minister of 
Development of Minor Crops Including Sugarcane, Maize, 
Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, Betel Related 
Industries and Export Promotion) 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටට මුලින්ට ඔබතුටාට 

සුබ පතයවා  ඒ වාශේට  අශප් පක්ෂයට ඡන්ස 446 222ක් දීපූ  

ටයාප ලක්ෂයකට වඩා ලබා දීලා තුන්ශවනි වතාවටත් ශම් 

උත්තීමතර පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජයය කරන්ය ටට අවස්ථාව 

ලබා දීපු රත්යපුරය ිරස්්රික්කශේ සියලු ආසර ය ජයතාවට 
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————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ටාශේ ස්තුතිය  ශගෞරවය ශම් අවස්ථාශේදී පුස කරයවා  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා සා ගු අගටැතිතුටා ටට රාජය අටාතය ධුරයක් 

ලබා දුන්යා  මතුටන්ලා ශසශසයාටත් ටාශේ අවාංක ආසර ස්තුතිය 

පුස කරයවා  

අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය  මතුටා ශම් රට 

තුළ ක්රියාත්ටක කරන්ය යය වැඩ පිළිශවළ මතුටා දිරරිපත් වූ 

ජයාධිපතිවරණය පැවැති කාලශේ ශම් රට ාමුශේ තැබුවා  ඒ වැඩ 

පිළිශවළ තටයි අපි දිරරියට අරශගය යන්ශන්  මතුටා ඊශේ 

දිරරිපත් කරපු ප්රතිපත්ති ප්රකා ය පිළිබඳ මක මක්ශකයා 

විශේචයය කරයවා ටට සැක්කා  අපි දස්සරාට ශගය යන්ශන් 

"රට ාසය ශසෞභාගයශේ සැක්ට" කියය වැඩ පිළිශවළයි  ඒ වැඩ 

පිළිශවළ අනුටත කරලා තටයි පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශයන් ශසකක 

බලයක් ජයතාව අපට ලබා දුන්ශන්  අස විපක්ෂයට කියාගන්ය 

ශසයක් යැතිව අටාතයාාං  ශවන් කරපු ආකාරය ගැය  ඒ 

අටාතයාාං  ලැබිලා තිශබය අය ගැය ඔශාේ කියවයවා  අපි 

ඔක්ශකෝටට වැඩ කරන්ය අතිගු ජයාධිපතිතුටා බලය දීලා 

තිශබයවා  පසුගිය අවුුදු ාතරාටාර රට පාලයය කරපු අයට 

වැඩ කරන්ය බැරිව සිටියා  මසා ඇටතිවුයි නිශයෝජය ඇටතිවුයි 

බැණ ගනිමින් සිටියා  ාැබැයි  ඒ යුගය අවසන් කරලා ශම් රශට් 

ජයතාව අපට බලය දුන්ශන් රට ශවනුශවන් වැඩ කරන්යයි  

රාජපක්ෂවුන් වි ්වාස කරලා තටයි ඒ සියලුශසයා ඡන්සය දීලා 

තිශබන්ශන්  මී හට දස්ශසේලා වි ්වාස කරපු අයට ජයතාව ඡන්සය 

දුන්යාට රටට ශවච්ච යාපතක් යැාැ   

මසා ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටා යු්ධධය අවසන් කරලා රටට 

සාටය ශගයැේලා ශම් රට සාංවර්ධයය කළා  ඒ වැඩ පිළිශවළ 

දස්සරාට ශගය ගිහිේලා ජයතාවශේ සිතුම් පැතුම් දෂ්ට කිීමශම් 

අවස්ථාව ජයතාව අශප් වර්තටාය ජයාධිපතිතුටාට අස උසා කර 

දීලා තිශබයවා  ශේ ආර්  ජයවර්ධය ටැතිතුටා 1978 ආේඩුරට 

වයවස්ථාව ාසලා කිේවා  ශම් රශට් කිසිට පක්ෂයකට ශම් 

වයවස්ථාව යටශත් තුශයන් ශසකක බලයක් ගන්ය බැාැ කියලා  

මසා මතුටා බැාැ කියපු ශ්ධ අස ශම් රශට් ජයතාව අපට ලබා දීලා 

තිශබයවා  අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ශම් බලය තුළින් රශට් 

ජයතාවශේ යාපත පිණිස කටයුතු කරන්යයි  "මක රටක් - මක 

නීතියක්" කියපු ගටන්ට සටාර අය භය ශවලා  ශම් ශගොේලන්ට 

අටතකයි  පසුගිය කාලශේ ශම් රශට් නීති ශසකක් තිබුණා කියලා  

මසා නීති ශසකක් තිබුණු රට මක නීතියක් යටතට ගන්ය අශප් ගු 

ටහින්ස රාජපක්ෂ ජයාධිපතිපතිතුටාට 2229 අවුු්ධශ්ධ පුු වන්කට 

ලැබුණා  ඊට ශපර ශම් රශට් ශවයට උසාවි තිබුණා; ශවයට 

ශපොලීසි තිබුණා; ශවයට ාමුසාවක් තිබුණා  අපි ඒ යුගය අවසන් 

කරන්ය කටයුතු කරලා තිශබයවා  අස "මක රටක් - මක නීතියක්" 

බවට ශම් රට පත් කරලා අතිගු ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජයාධිපතිතුටා ශම් රට නිවැරැිර ටාර්ගශේ ශගය යන්ය ාසය 

ශකොට ශම් අය ාතළිාක් පණාක් මකතු ශවලා මය ශවයස් 

කරන්ය පුු වන්ස කියලා බලයවා   

පසුගිය ටැතිවරණශේදී ජයතාව උත්තරයක් දීලා තිශබයවා  

රට ාරි ටාර්ගශේ ශගය යන්ය  ජයාධිපතිතුටාට  ක්තියක් 

ශවන්ය වැඩි පාර්ලිශම්න්තු බලයක් ශසන්ය ඕයෑ කියලා  අපි 

දේලුශේ තුශයන් ශසකක බලයක්  ජයතාව තුශයන් ශසකක 

බලයක් අපට දුන්යා  අශප් බලාශපොශරොත්තුව ශම් රශට් සෑට 

පුරවැසිශයකුටට සාධාරණය දෂ්ට කිීමටයි   

ටට ලැබී තිශබය අටාතයාාං ය ටඟින් ටට බලාශපොශරොත්තු 

ශවයවා  ශම් රශට් සුු  අපයයය ශභෝග සඳාා දාළ මිලක් ලබා 

දීලා  අගය සාටය වැඩි කරලා අශප් සුු  අපයයය ශභෝග පසුගිය 

කාලයට වඩා ශලෝක ශවළ ඳ ශපොළට වැඩිශයන් යවන්ය  ඒ සඳාා 

අතිගු ජයාධිපතිතුටා සම්පූර්ණ නිසාස දීලා තිශබයවා  

ශකොශරෝයා වවරස ප්ර ්යය නිසා  ටික කාලයක් යය කේ අපට 

සාංචාරක කර්ටාන්තය ාරියාකාරව කරශගය යන්ය බැරි නිසා 

අශප් සුු  අපයයය ශභෝග ාරාා අශප් රටට වැඩි අපයයය 

ආසායටක් ශගශයන්ය අපි බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  අශප් 

බලාශපොශරොත්තුව  අවුුදු 3කදී ශම් ආසායට ශසගුණයක් 

කරන්යයි  ශම් අවුු්ධශ්ධ මුේ ටාස තුය ඇතුළත ටා ශටට 

අටාතයාාං ශේට රාජය ඇටතිවරයා ාැටියට කටයුතු කළා  

වැශාන්ය ගිය කර්ටාන්ත ාලා යගා සිු වන්ය අපි මසා කටයුතු 

කළා  පැේවත්ත ාා ශසවණගල කර්ටාන්ත ාලා ලාභ ලබය 

ආයතය බවට පත් කළා  ඒ වාශේට  කජු සාංස්ථාව ලාභ ලබය 

ආයතයයක් බවට පත් කර ශපන්නුවා  ශම් අවුු්ධස ඇතුළත ශම් 

රට තුළ කුුනා පැළ ලක්ෂ 322ක් සිු වලා අවුුදු 3කින් කුුනා 

ආසායට වැඩි කරය වැඩ පිළිශවළක් ශේන්ය ටට බලාශපොශරොත්තු 

ශවයවා  අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ "ශසෞභාගයශේ සැක්ට" 

යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්ය අපි සියලුශසයා කටයුතු කරයවා  

අතිගු ජයාධිපතිතුටාට අශප් සත්ුතිය  ශගෞරවය පුස කරමින්  

මතුටාශේ සැක්ට ක්රියාත්ටක කරන්ය අපි කටයුතු කරය බව ටා 

සඳාන් කරයවා   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  තුන්වැනි වතාවටත් ටා 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට මවන්ය කටයුතු කරපු රත්යපුරය 

ිරස්්රික්කශේ ජයතාවට  විශ ේෂශයන්ට ටශේ ටැතිවරණ 

ශකොට්ඨාසය වය කලවාය ටැතිවරණ ශකොට්ඨාසශේ ජයතාවට  ඒ 

සඳාා යන් අයුරින් උසේ කළ සියලුශසයාට ටශේ ස්තුතිය ාා 

ශගෞරවය යැවත වරක් පුස කරමින්  අශප් අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාශේ වැඩ පිළිශවළ ශම් රට තුළ යථාර්ථයක් බවට 

පත් කරන්ය කටයුතු කරයවාය කියමින් ටා නිාඬ ශවයවා  

ස්තුතියි  

 
[பி.ப. 1.52] 
 

 ුණ පලනි දි ම්බරම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம்)  
(The Hon. Palany Thigambaram) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, எனது 

அரசியல் வாழ்வில் மூன்றாவது முகறயாகவும் நுவதரலியா 

மாவட்ட மக்களின் வாக்குகளால் பாராளுமன்றுக்குத் 

ததாிவாகி உகரயாற்றக் கிகடத்தகமக்கு நுவதரலியா 

மாவட்ட மக்களுக்கு என்னுகடய நன்றிககளத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்வறன். எனக்கு முதல் வபசிய இராஜாங்க அகமச்சர் 

அவர்கள் நாம் 400 வீடுகள்தான் கட்டியதாகக் கூறினார். 

டன்சினன் வதாட்டத்தில் 387 வீடுகள் கட்டியிருக்கின்வறாம்.  

எல்தபாட வதாட்டத்தில் 98 வீடுகள் கட்டியிருக்கின்வறாம். 

தபாகவந்தலாவயில் 150 வீடுகள் கட்டியிருக்கின்வறாம்.  

இகவ மூன்கறயும் வசாோ்த்தாவல 500 வீடுகளுக்கு வமல் வரும். 

அவர் கணக்கில் weak என்று நிகனக்கின்வறன். அவர் 

அவருகடய அப்பா மாதிாிவய வபசுகின்றார். நாம் எவ்வளவு 

வீடுகள் கட்டியிருக்கின்வறாம் என்று மக்களுக்கு நன்றாகத் 

ததாியும். அதனால், நாம் என்ன தசய்திருக்கின்வறாம் என்று 

ஒவ்தவாரு வதாட்டத்திவலயும் வபாய்ப் பார்த்தால் ததாியும். 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, 

நாட்டின் அதிவமதகு ஜனாதிபதி வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ 

அவர்களின் தகாள்ககப் பிரகடன உகர ததாடர்பில் சில 

கருத்துக்ககள முன்கவக்க விரும்புகின்வறன். உண்கமயில், 

இந்தக் தகாள்ககப் பிரகடன உகரயில் உள்ள பல விடயங்கள் 

சாதாரண மக்களுக்கு நன்கம பயக்கும் வககயில்            

அகமந்துள்ளன. நாட்டில் ககத்ததாைில், சுயததாைில், 

விவசாயத்துகற வபான்றவற்றுக்கு முன்னுாிகம 
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2020 අශගෝස්තු 21  

அளிக்கப்பட்டுள்ளகதக் காணமுடிகிறது. அவற்றுக்குத் 

தனித்தனிவய இராஜாங்க அகமச்சுக்கள் உருவாக்கப் 

பட்டுள்ளகம வரவவற்கவவண்டிய விடயமாகும்.  மூன்றில் 

இரண்டு தபரும்பான்கமகய வைங்கிய நாட்டு மக்களுக்குச் 

வசகவயாற்ற இந்த அரசாங்கம்  ஜனாதிபதியின் தகாள்ககப் 

பிரகடனத்தின்படி தசயற்பட்டால், தபாறுப்பான எதிர்க்கட்சி 

என்ற அடிப்பகடயில் அதகன வரவவற்வபாம். அதிவமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறியதுவபால் சாதாரண மக்களுக்கான 

கவத்தியசாகல வசதிகள், குடிநீர், மின்சாரம் வபான்ற 

உட்கட்டகமப்பு, அடிப்பகட வசதிகள் தசயல்வடிவில் 

முன்தனடுக்கப்படவவண்டும் என்பதில் நாம் அவதானத்துடன் 

இருப்வபாம்.   

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, காணிப் 

பிரச்சிகன பற்றி அதிவமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறினார். 

நான் அகமச்சராக இருந்த காலத்தில் தபருந்வதாட்ட 

மக்களுக்குக் காணி உாிகம தபற்றுக் தகாடுக்கப்பட்டது. 

அதகனத் தங்குதகடயின்றி இந்த அரசாங்கம் முன்தனடுக்க 

வவண்டுதமன்று வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். சூைலுக்குத் தீங்கு 

ஏற்படுத்தும் ‘கட்டுப்தபால்’ தசய்கக நிறுத்தப்படும் என 

அதிவமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அறிவித்துள்ளகத 

வரவவற்கின்வறன். ஆனால், இது தசயற்பாட்டில் நகடமுகறப் 

படுத்தப்பட வவண்டும்.  ‘சிவலான் டீ’ என்ற சின்னத்திற்கு 

உள்ள மதிப்கப அதிகாிக்க நடவடிக்கக எடுக்கப்படும் என 

ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறியது மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது.  

அவதவபான்று, அந்தத் வதயிகலத் துகறயில் பணியாற்றும் 

எமது வதாட்டத் ததாைிலாளர்களின் பிரச்சிகனகளுக்கும் தீர்வு 

கண்டு அவர்களது வாழ்க்ககத் தரத்கத உயர்த்தவும் இந்த 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக எடுக்கவவண்டும் என்று 

வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, 

வதர்தலில் மக்கள் மூன்றிலிரண்டு தபரும்பான்கமகய 

வைங்கியுள்ளதால் 19ஆவது திருத்தச் சட்டத்கத நீக்குவதற்கு 

அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. ஆனால், 19ஆவது திருத்தச் 

சட்டத்திலுள்ள ஜனநாயகத்கதப் பாதுகாக்கும் சரத்துக்ககள 

அவ்வாவற கவத்துக்தகாண்டு யாப்புத் திருத்தம் தசய்யப்பட 

வவண்டும். சுயாதீன ஆகணக்குழுக்கள், தகவலறியும் சட்டம், 

அரசியல் யாப்புக் கவுன்சில் வபான்ற ஜனநாயகத்கத உறுதி 

தசய்யும் ஏற்பாடுககள நீக்கக்கூடாது. வமலும் வதர்தல் 

சட்டத்தில் திருத்தம் தகாண்டுவரப்பட்டால் அது நாட்டிலுள்ள 

சிறுபான்கம மக்களுக்குப் பாதிப்கப ஏற்படுத்துவதாக 

அகமயக்கூடாது. தற்வபாதுள்ள வதர்தல் முகறயால் 

தபரும்பான்கமப் பலத்கதப் தபறமுடியாது என்றனர். ஆனால், 

நடந்து முடிந்த வதர்தலில் இலகுவாகப் தபரும்பான்கமப் 

பலத்கதப் தபற்றுள்ளனர். எனவவ, வதர்தல் சட்டத்தில் 

திருத்தம் தசய்வது குறித்து அரசாங்கம் மீள் பாிசீலகன தசய்ய 

வவண்டும். இந்த அரசாங்கம் முன்தனடுக்கும் நல்ல 

திட்டங்களுக்கு  நாம் ஆதரவு வைங்குவவாம். நாட்டிற்குத் தீங்கு 

ஏற்படுத்தும் திட்டங்களுக்கு ஒருவபாதும் ஆதரவளிக்க 

மாட்வடாம். சிறுபான்கம மக்களின் அரசியல் உாிகம 

ததாடர்பில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் திட்டங்ககள அரசாங்கம் 

தகாண்டுவந்தால் அதகனக் கட்டாயமாக எதிர்ப்வபாம். 

எனவவ, நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்ப்புடன் வைங்கிய 

மூன்றிலிரண்டு தபரும்பான்கமப் பலத்கத நாட்டு மக்களின் 

நன்கமக்காக அரசாங்கம் பயன்படுத்த வவண்டுதமன 

வலியுறுத்திக் வகட்டுக்தகாண்டு, விகடதபறுகின்வறன். நன்றி, 

வணக்கம்!   

[අ භා 1 96] 

 

 ුණ ිෙහාචාර්ය) චරිත ගහේරේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) சாித்த வஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  යවක ටන්ත්රීවරයකු 

ව ශයන් පාර්ලිශම්න්තුව අටතන්යට ලැබීට ගැය ටා දතා 

සන්ශතෝෂයට පත් ශවයවා  ඒ වාශේට පාර්ලිශම්න්තුශේ ගු 

කථායායකතුටාට  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටාට සා 

ඔබතුටාට අපශේ ශුභාශිාංසය ශම් අවස්ථාශේ පිරියටයවා   

විශ ේෂශයන්ට අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය පිළිබඳව පැවැත්ශවය ශටට විවාසශේ දී ශම් සභාශේ ටශේ  

පළමුවැනි කථාව කරන්යට අවස්ථාව ලැබීට ගැය ටා දතාට 

සතුටට පත් ශවයවා  

2019 ශයොවැම්බර් ටාසශේ 16වැනි සා පැවැති 

ජයාධිපතිවරණශේ දීත්  ඒ වාශේට ශම් වර්ෂශේ අශගෝස්තු 

ටාසශේ 9වැනි සා පැවැති ටා ටැතිවරණශේ දීත් ශම් රශට් ජයතාව 

ශටශතක් ටැතිවරණ දතිාාසශේ ශයොශපන්වූ ලක්ෂණයක් 1978 

ආේඩුරට වයවස්ථාවට මක් කළාය කියා ටා වි ්වාස කරයවා  ඒ 

කියන්ශන්  ඒ ආේඩුරට වයවස්ථාව සම්ටත කළ සවසින් පසු 

අශප් රශට් ශ්ධ පාලයශේ සාකලයටය ශවයසක් - substantive 

change මකක් - සඳාා ශම් රශට් බහුතර ජයතාව රශට් දිරරිගාමී හ 

ශ්ධ පාලය තීන්දුවක් ගිය අවුු්ධශ්ධ ශයොවැම්බර් ටාසශේ 16වැනි 

සාත්  ශම් අවුු්ධශ්ධ අශගෝස්තු ටාසශේ 9වැනි සාත් ගත්තාය කියා 

අපි වි ්වාස කරයවා   

ටා ශම් සභාවට යවකයකු ව ශයන් මය අවස්ථාශේ ශම් 

ශ්ධ පාලය වයාපාරය තුළට අප වැනි අයට ටැිරාත්වීටට දඩ ලබා 

දුන් සියලු යායකයන්ට ටශේ ශගෞරවය පිරියටයවා  

විශ ේෂශයන්ට හිටපු ජයාධිපති  වර්තටාය අග්රාටාතය ගු ටහින්ස 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටා   වර්තටාය ජයාධිපති අතිගු  ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටා  අශප් පක්ෂශේ ශ්ධ පාලය කටයුතු දතාට 

 ක්තිටත්ව දිරරියට ශගය යය ගු බැසිේ රාජපක්ෂ ටැතිතුටා  ඒ 

වාශේට ටශේ ශ්ධ පාලයයට වි ාල ශලස සම්බන්ධ වුණු  සැන් 

ශම් සභාශේත් සිටිය ගු අනුර ්රියසර් ය යාපා ටැතිතුටා වැනි 

යායකයන්ට ශම් අවස්ථාශේ  ටශේ ශගෞරවය පුස කරයවා  

විශ ේෂශයන්ට ටා ශම් රශට් අධයාපයයට සා පරිපාලයයට 

සම්බන්ධ ශවලා සිටි පු්ධගලයකු විධියට  ශ්ධ පාලය ප්රතිපත්ති ාා 

තීරණ ගන්යා ටේඩලයට ආශේ ඇයි කියය මක පිළිබඳව ටට 

මක වාකයයක් කියන්ය අව යතාව තිශබයවා  ටා ශම් රශට් උසස ්

අධයාපය ක්ශෂේත්රශේ  ටාාචාර්යවරයකු ශලස වි ්වවිසයාලය තුළ 

වැඩ කරමින් සිටියා  ඒ වාශේට රශට් පරිපාලය ක්ශෂේත්රශේ අවුුදු 

12ක් පටණ වැඩ කළා  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අශප් 

රශට් දිරරිගාමී හ ශ්ධ පාලය ටැිරාත් වීටක් සඳාා ශම් ප්රතිපත්ති  

නීති ාසය ටේඩලයට ඒ වාශේට රාජය මුසේ සම්බන්ධ වගකියය 

ටේඩලයට අපි වැනි අය අශප් ශපෞ්ධගලික ජීවිතවලින් මළියට 

ඇවිේලා ටැිරාත් වීට සුදුසුයි කියලා අපි කේපයා කළා  ඒ නිසායි 

ශටවර අශප් ශ්ධ පාලය වයාපෘතිය ඇතුශළේ "වියත්ටඟ" වැනි 

සාංවිධාය රාශියක් ාරාා අප වැනි අයට ශම් සාකච්ඡාවට 

සම්බන්ධ  ශවන්ය අවස්ථාව ලැබුශේ   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් කශළේ දතාට  නි ්තවත ක්ශෂේත්ර 

ගණයාවක් පිළිබඳවයි  යමුත් ශටය පසයම් ශවච්ච ප්රධාය 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යය "ශසෞභාගයශේ සැක්ට" කියලා අපි ටැතිවරණ 

ශසශක්දීට දිරරිපත් කළා  ඒ වාශේට  මට ප්රතිපත්ති ප්රකා යය අපි 

නිර්ටාණය කශළේ "ගට සටඟ පිළිසඳරක්" කියලා ශම් රශට් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශ්ධ පාලය දතිාාසයට අලුත් වැඩසටායක් අශප් පක්ෂය ාරාා 

දිරරිපත් කරමින්  "ගට සටඟ පිළිසඳරක්" කියන්ශන් bottom-up 

processing මකක්  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  

 

 ුණ ිෙහාචාර්ය) චරිත ගහේරේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) சாித்த வஹரத்)  
(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

අග සිට මුලට මය වයාපෘතියක් ාරාා තටයි අපි ප්රතිපත්ති 

ාැදුශේ  ඒක නිසා ඒ ප්රතිපත්ති ධාරාව ඇතුශළේ ප්රධාය තර්ක 

ශසකක් පසයම් ශවයවා  ඒ කියන්ශන්  ශම් රශට් සාංවර්ධයය සා 

ප්රතිසාංස්කරණ - development and reform - කියය පැති ශසකට 

පිළිබඳව ශම් ප්රතිපත්ති ටාලාව ඇතුශළේ හිතලා තිශබයවා  

සාංවර්ධයය කියන්ශන් ආර්ථිකයට සම්බන්ධ ශවච්ච ක්රියාසාටයක්  

ප්රතිසාංස්කරණය කියන්ශන් ශ්ධ පාලයයට සම්බන්ධ ශවච්ච 

ක්රියාසාටයක්  ආේඩුකරණය  ප්රතිසාංස්කරණය කරන්ශන් යැතුව 

ප ්චාත් යටත් විජිත ශ්රී ලාංකාව අලුත් කරන්ය බැාැ කියලා අශප් 

ශ්ධ පාලය විග්රායක් තිශබයවා  ගු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුටනි  අපි පක්ෂයක් විධියට  ශ්ධ පාලය වැඩසටායක් 

විධියට  කේඩායටක් විධියට වි ්වාස කරයවා ශම් රශට් 

සාංවර්ධයයයි  ශ්ධ පාලය ප්රතිසාංස්කරණයයි අතර සම්බන්ධයක් 

තිශබයවා කියලා  ශටන්ය ශම් සම්බන්ධය මකට මකතු කරලා  

ශත්ුම් කරලා වැඩ කරය ශ්ධ පාලය වැඩසටායක් විධියටයි 

අශප් ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය පිළිගන්වන්ශන්; පිළිගත යුතුව 

තිශබන්ශන්  ඒක නිසා ශම් රශට් අලුත් ආේඩුකරණයක් ාසන්ය 

ආරම්භක පියවරක් විධියටයි සායවවය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය යැවත සාංශ ෝධයය කිීමටකට ලක් කරන්ය අපි 

සූසායම් ශවන්ශන්  මයින් ශයොයවතිය අලුත් ආේඩුරට 

වයවස්ථාවක් සක්වා ඒ ගටය ගටන් කරයවාය කියය මක අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා ශබොශාොට පැාැිරලිව ඊශේ ප්රකා  කළා   

සායවවය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය මුලට ගන්ශන් 

සායවවය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය නිසා හිර ශවලා 

තිශබය රාජය යාන්ත්රණය  ක්තිටත්ව දස්සරාට ගන්යයි  ගු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අශප් ශ්ධ පාලය වැඩසටාය  

ශ්ධ පාලය ප්රතිසාංස්කරණ ටාලාව සාංවර්ධයය පිළිබඳ  

වැඩසටායත් මක්ක මකට ගැටගාලා කේපයා කරන්ය කියලා  

ශම් ගු සභාශවන් ටා ශගෞරවශයන් දේලා සිටියවා  ඒක නිසා 

ශම් වැඩසටාය පසුපස තිශබය සර් යය  ශම් වැඩසටාය පසුපස 

තිශබය යාන්ත්රණය  ශම් වැඩසටාය පසුපස තිශබය ටතවාසය 

මක්ක අපි ශ්ධ පාලය සාකච්ඡාව  කළ යුතුයි කියලා ටා වි ්වාස 

කරයවා   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අස ශම් රශට් ජයතාව 

සටාජ සම්මුතියක් - social contract - දීලා තිශබයවා  වයවස්ථාව 

ශවයස් කරන්ය කියලා  1977 හිටපු ජයාධිපති ජයවර්ධය 

ටැතිතුටාට ලැබුණු ඒ සටාජ සම්මුතිය ටත මතුටා 1972 වයවස්ථාව 

ශවයස් කරන්ය කටයුතු කළා  1972 සිට 1978 ශවය ශතක් 

අවුුදු ායයි 1972 වයවස්ථාව ක්රියාත්ටක වුශේ    

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up.  

 

 ුණ ිෙහාචාර්ය) චරිත ගහේරේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) சாித்த வஹரத்)  
(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

තව මක වියාඩියක් ශසන්ය  ගු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුටනි   

ඒ වයවස්ථාව ශවයස් කරන්ය සටාජ සම්මුතියක් ලබා දීපු 

නිසා 1978දී අලුත් වයවස්ථාවක් ශගයාවා  ඒ  විධියට අලුත් 

ආේඩුකරණයකට අලුත් සටාජ සම්මුතියක් රට තුළ ාැිරලා 

තිශබය බව අපි කියයවා  මය අපි විසිවය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය ාරාා දිරරියට ශගය යයවා   

ඔබතුටාට ශබොශාොට ස්තුතියි  ගු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුටනි  

 

[අ භා 2 23] 

      

 ුණ ිෙහාචාර්ය) රිංජිේ බණ්ඩාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார)  

(The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara)     

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ශම් ශගෞරවනීය සභාව 

ආටන්ත්රණය කිීමටට අවස්ථාව ලැබීට සම්බන්ධශයන් ටශේ 

කෘතාතාව ටා මුලින් පිරියැමී හටට කැටැතියි  ඔබතුටා 

ශාොඳාකාරවට සන්යවා  ශ්රී ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුණට  වසර 

ාතරකට වඩා අඩු කාල සීටාවක් තුළ මක පිට මක ටැතිවරණ 

තුයකින් අතිවිශිෂ්ට ජයග්රාණයක් ලබා ගන්යට ාැකියාව 

ලැබුශේ ශම් රටට ආසරය කරය ටාජයතාව අප වටා ශරොක් වූ 

නිසාය කියලා  ඒ  නිසා ටශේ ටාංගල කථාශේ දී   ශම් රටට ආසරය 

කරය ටාජයතාවට දතාට ඕයෑකමින් ාෘසයාංගට ශලස ස්තුති 

කරන්ය කැටැතියි  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ශ්රී ලාංකාශේ ශ්ධ පාලය 

දතිාාසය උඩු යටිකුු කිීමටට සටත් ශ්ධ පාලය වයාපාරයක් 

2216 ශයොවැම්බර් ටාසශේ පළමුවය සා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

දිරරිපිට තිශබය ජයන්තිපුර ශයු ම් ටාවශත් දී ආරම්භ වුණා  

අශප් පක්ෂශේ නිර්ටාතෘ ගු බැසිේ ශරෝාණ රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටාශේ යායකත්වශයන්  ඒ ටාා ශ්ධ පාලය වයාපාරය 

ආරම්භ කළ මතුටාට අපි ශම් අවස්ථාශේ දී අශප් කෘතාතාව 

පිරියැමිය යුතුයි  මතුටා ශම් ශ්ධ පාලය වයාපාරය පටන් 

ගන්යශකොට අපට කිේවා  "හිතන්ය බය ශවන්ය මපා  අලුශතන් 

හිතන්ය බය වය ශකශයකුට ශ්ධ පාලයශේ දිරරි ගටයක් යැාැ" 

කියලා  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  මට ශ්ධ පාලය 

වයාපාරය පටන් ගන්යශකොට මතුටා අපට කිේවා  "අපි ශවයස ්

විධියකට හිතමු  ශවයස් විධියකට හිතයශකොට ශගොඩක් ශවයස් 

විධියට වැඩ කරන්ය අපට පුු වන්කට තිශබයවා" කියලා  

මතුටාශේට වචයවලින් කියයවා යම්  "ශ්ධ පාලයශේ දී ශවයස් 

විධියට හිතන්ය බය ශවන්ය මපා" කියා මතුටා කිේවා  මට නිසා 

තටයි අපට පුු වන්කට ලැබුශේ  ශම් රශට් පළාත් පාලය 

ආයතය සියයට 82කට වැඩි ප්රටාණයක බලය තාවුු කර ගන්ය; 

ාත්වය විධායක ජයාධිපතිවරයා පත් කර ගන්ය; ඒ වාශේට 

තුශයන් ශසකක බලය සහිත පාර්ලිශම්න්තුවක් පත් කර ගන්ය  ඒ 

විතරක් ශයොශවයි  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අපි 

වාශේ සාටායය පවුේවලින් ඇවිේලා  නිසාස් අධයාපයය නිසා 

තටන්ශේ ආර්ථිකය සා සටාජ පසුබිට සකස් කර ගත්ත 

වි ්වවිසයාලවල ටාාචාර්යවුන්ට  වෘත්තිකයන්ට ජාතික 

ලැයිස්තුශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිේලා ශම් සභාශේ 

කටයුතුවලට සම්බන්ධ ශවන්ය අවස්ථාව ලැබුශේ ඒ නිසයි  මට 

නිසා මතුටන්ට ටා යැවත වාරයක් ස්තුතිවන්ත ශවයවා  ශම් වාශේ 

අවස්ථාවක් අපට ලබා දීට සම්බන්ධශයන්   
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අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඊශේ මතුටන්ශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

දිරරිපත් කළා  යමුත් අවාසයාවකට අශප් ගු විපක්ෂ යායකතුටා 

ශම් ගු සභාව ශයොටඟ යවමින්  වැරිර සාංඛයා ශේඛය වි ාල 

ප්රටාණයක් දිරරිපත් කළා  මට සාංඛයා ශේඛය ශසෝෂ සහිතයි  මට 

සාංඛයා ශේඛයවලට අසාළ මූලාර යැාැ  මතුටා කියය ආකාරයට 

සියයට ායක ඍණ ආර්ථික වර්ධයයක් සිදු ශවයවා යම්  ලාංකාව 

දන්ිරයානු සාගරශේ ගිශලය මක යතර කරන්ය පුු වන්කටක් 

යැාැ  මට නිසා ශම් විධියට ශටට සභාව ශයොටඟ යැවීට සඳාා 

මූලාර රහිත සාංඛයා ශේඛය දිරරිපත් කිීමට වැරිරයි කියා ටා 

කියයවා  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ශම් රට අශප්  

"ශසෞභාගයශේ සැක්ට" ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ශපොදුජය ශපරමුණට 

විතරක් අයිති මකක් ශයොශවයි  මය ශම් රශට් සියලු ටාජයතාව  

ශම් රශට් දිරරි සාංවර්ධය ස කය ශවනුශවන් සකස් කළ ප්රතිපත්ති 

ටාලාවක්  මට නිසා ශම් ප්රතිපත්ති ටාලාව සකස් කිීමටට ශම් රශට් 

ටාජයතාව සටඟ පුු ේ පරාසයක සම්බන්ධතාවක් ඇති කර 

ගත්තා  මට නිසා අපි වි ්වාස කරයවා  අපි ආරම්භ කරය 

සාංවර්ධය ස කය ශම් රට විසිමක් වය සියවසට අරශගය යයි 

කියලා  ඔබතුටාට ශබොශාොට ස්තුතියි   
 
 

 

[பி.ப. 2.08] 
 

 ුණ වඩිගේල් සුගර්ෂ් ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வடிவவல் சுவரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, முதலில் 

மகலயக மக்கள் சார்பாக உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்ககளத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்வறன். எங்களுகடய தமிழ் வபசும் 

மக்களுகடய தகௌரவத்கதப் பாராளுமன்றத்திவல 

பிரதிபலிக்கும் வககயில், இந்த உயாிய சகபயின் 

அக்கிராசனத்தில் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும்வபாது, எனக்குப் 

வபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் கிகடத்தகத நான் ஒரு பாக்கியமாகக் 

கருதுகின்வறன்.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, 

என்னுகடய பதுகள மாவட்டத்தினுகடய ததாப்புள்தகாடி 

உறவுகள் - என்னுகடய மகலயக மக்கள் - தமிழ் வபசும் 

இகளஞர்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் வாக்குககள 

எனக்களித்து, மூன்றாவது முகறயாகவும் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்துக்கு - 9ஆவது பாராளுமன்றத்துக்கு - என்கன 

அனுப்பி இருக்கின்றார்கள். அதற்காக என்னுகடய பதுகள 

மாவட்டத்தினுகய ததாப்புள்தகாடி உறவுகளுக்கு விவசடமாக, 

தமிழ் தமாைி வபசும் மக்களான தமிழ், முஸ்லிம் மக்களுக்கு 

என்னுகடய மனமார்ந்த நன்றிகய இந்த உயாிய 

சகபயிலிருந்து நான் ததாிவித்துக்தகாள்கின்வறன்.  மகலயக 

மக்கள் கடந்த 20 வருட காலமாகத் ததாடர்ந்து என்கன மக்கள் 

பிரதிநிதியாகத் வதர்ந்ததடுத்து மாகாண சகப, பாராளுமன்றம் 

என்று அனுப்பிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். என்னுகடய 

வசகவ தசவ்வவன மகலயகத்துக்கு நகடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. குகறநிகறகள் இருந்தவபாதிலும்கூட, 

என்னுகடய அறிவுக்கு எட்டிய வககயில் முழுகமயான 

வசகவககள நாங்கள் இந்த மக்களுக்கு அளித்துக் 

தகாண்டிருக்கின்வறாம்.  வமலதிகமான எதிர்பார்ப்வபாடு, 

இன்று இந்த உயாிய சகபக்கு - பாராளுமன்றத்துக்கு  மீண்டும் 

என்கன மக்கள் அனுப்பி கவத்திருக்கின்றார்கள். 

இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்ப 

வவண்தமன்று நிகனத்தால், இந்த நாட்டினுகடய 

தபாருளாதாரத்திவல முதுதகலும்பாகச் தசயற்படுகின்ற 

மகலயக மக்ககள எவரும் மறந்துவிட முடியாது. காடு வமடாக 

இருந்த மகலயகத்கதக் தகாத்திப் பதப்படுத்தி, இந்த 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்தில் முதுதகலும்பாகச் 

தசயற்பட்டு, "Ceylon Tea" என்ற விலாசத்கத இந்த நாட்டுக்கு  

வைங்கியவர்கள் எனது ததாப்புள்தகாடி உறவுகள்! வமதகு 

சனாதிபதியாக இருக்கலாம், தகௌரவ பிரதம மந்திாியாக 

இருக்கலாம், இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கதக் 

கட்டிதயழுப்ப நிகனக்கின்ற யார் இங்கு ஆட்சி 

அகமத்தாலும்கூட, மகலயக மக்ககள அவர்கள் மறந்துவிட 

முடியாது. மகலயகப் புககயிரதப் பாகத, மகலயகத் 

வதயிகலத் ததாைிற்சாகலகள் என்பவற்றுக்குப் பங்களிப்பு 

நல்கி, இந்த நாட்டினுகய தபாருளாதாரத்துக்கு உதவும் 

வதயிகல, ததன்கன, இறப்பர் என அகனத்தும் சர்வவதச 

நாடுகளில் அங்கீகாரம் தபறுவதற்கு உதவி வைங்கியவர்கள் 

மகலயக மக்கள்! ஆனால், 200 வருட கால மகலயக 

மக்களுகடய வாழ்விவல ஒட்டுதமாத்தமாக நாங்கள் 

ஏமாற்றப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்வறாம். இன்னும் தனிவீடுகள் 

அகனத்து மகலயக மக்களுக்கும் கிகடக்கவில்கல; பாகதகள் 

சாியான முகறயில் அகமக்கப்படவில்கல. அரசாங்கம் 

மூலமாகத் தாகரவார்த்துக் தகாடுக்கப்பட்ட 22 தபருந் 

வதாட்டக் கம்பனிகளினது அடாவடித்தனமான 

நிர்வாகத்தின்மூலமாக மகலயக மக்கள் இன்றும் 

வஞ்சிக்கப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். இருந்தும் அவர்கள் 

என்றுவம ஆயுதம் ஏந்தியது கிகடயாது; என்கறக்குவம 

தனிநாடு வகட்டதும் கிகடயாது. அந்த மக்களுகடய 

அபிலாகஷகள், ககல, கலாசார பண்பாட்டு உாிகமகள், 

வாழ்வாதாரம், உகைப்புக்வகற்ற ஊதியம் ஆகியவற்கறத்தான் 

அவர்கள் ததாைிற்சங்க ாீதியாகப் வபாராட்டம் தசய்து 

வகட்டுக்தகாண்டிருக்கிறார்கள் 

ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வு எங்வக? தபருந்வதாட்டத் 

ததாைிலாளர்களுக்கு மாறிமாறி வந்த அரசாங்கங்களால் 

வைங்கப்பட்ட வாக்குறுதிதான் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம்! 

இன்று மக்களுகடய வாழ்க்ககச் தசலவு அதிகாிக்கப் 

பட்டுள்ளது. கடந்த அரசாங்கமாக இருக்கலாம், தற்வபாகதய 

அரசாங்கமாக இருக்கலாம், தபருந்வதாட்ட மக்களுக்கு ஆயிரம் 

ரூபாய் சம்பளம் வைங்குவதாக இங்கு பலமுகற வாக்குறுதி 

வைங்கப்பட்டது. ஆயினும் தபருந்வதாட்ட மக்களுக்கு 

இன்னும் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம்  கிகடக்கவில்கல 

தயன்பகத மிகவும் வவதகனயுடன் கூறிக்தகாள்கின்வறன்.  

அம்மக்களுக்குாிய உட்கட்டகமப்பு வசதிகளிவல பாாிய 

பிரச்சிகன! மகலயக மக்களுகடய கல்விகய எடுத்துக் 

தகாண்டால், விஞ்ஞான, கணித பாடங்களுக்குத் தகுதியான 

ஆசிாியர்கள் இன்னும் நியமிக்கப்படவில்கல. 

தபாருளாதாரத்திவல பின்னகடவாக இருந்தாலும்கூட, 

அவர்கள் இன்று கல்வியிவல உயர்ந்திருக்கிறார்கள்; பலர் 

அரசாங்கத் ததாைில்ககளச் தசய்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

பிரவதச சகபகள், மாகாண சகபகள், பாராளுமன்றம் என  

இன்று மகலயக மக்களின் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறார்கள். 

அவர்கள் சகலகலாவல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள். மகலயக 

மக்கள் சார்பாகப் பாராளுமன்றத்திவல வபசுவதற்கு நாங்கள் 

இருக்கின்வறாம். தமிைாக இருக்கலாம்; சிங்களமாக 

இருக்கலாம்; ஆங்கிலமாக இருக்கலாம்; பிதரஞ்சு ஆக 

இருக்கலாம்; இத்தாலிய தமாைியாக இருக்கலாம், 

எங்களுகடய ததாப்புள்தகாடி உறவுகளான மகலயக 

மக்களின் தகௌரவத்கதக் காப்பாற்றுவதற்கு அகனத்து 

தமாைிகளிலும் தசயலாற்றுவதற்கு நாங்கள் தயாராக 

இருக்கின்வறாம்.  மகலயக மக்கள் படிக்காதவர்கள், 

முட்டாள்கள் என இன்கறக்கு யாராவது தசால்லுவார் 

களானால் அது ஒரு பகற்கனவு! அவ்வாறு 

தசால்லுபவர்கள்தான் முட்டாள்கவள தவிர, மகலயக மக்கள் 

என்றுவம முட்டாள்கள் அல்லர் என்பகத இந்தச் சகபயிவல 

நான் ததாிவித்துக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.  
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வநற்று அதிவமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தனது தகாள்ககப் 

பிரகடனத்கத இங்கு தவளியிட்டிருந்தார். அதிவல சில 

விடயங்கள் வரவவற்கத்தக்கதாக இருக்கின்றன. இந்தத் 

வதர்தலில் மக்கள் மிக உற்சாகமாக வாக்களித்துத் 

தங்களுகடய பிரதிநிதிககளச் சாியான முகறயிவல 

ததாிவுதசய்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள். பல்லாண்டுகளாக 

வாழ்ந்துவரும் தபருந்வதாட்ட மகலயக மக்களின் 

காணிகளுக்குாிய உறுதிகள் நிச்சயமாகக் கிகடக்கப்தபற 

வவண்டும். இந்தப் பாராளுமன்றத்திவல அதிவமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களின் தகாள்ககப் பிரகடனத்திலுள்ள சில விடயங்கள் 

வதசிய ாீதியிவல மகலயக மக்ககளயும் தசன்றகடய 

வவண்டுதமன நாங்கள் வவண்டிக்தகாள்கின்வறாம். இந்த 

நாட்டிவல வாழ்கின்ற ஏகனய சமூகங்கள் என்தனன்ன 

வரப்பிரசாதங்ககள அனுபவிக்கின்றனவவா, அகவ 

அகனத்தும் இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரத்துக்கு 

முதுதகலும்பாக இருக்கின்ற தபருந்வதாட்ட மகலயக 

மக்ககளயும் தசன்றகடய வவண்டும் என்பதுதான் எங்களது 

ஆணித்தரமான வவண்டுவகாள்.  

அதிவமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் தகாள்ககப் பிரகடன 

உகரகய நாங்கள் வகட்டுக்தகாண்டிருந்வதாம். அதில் 

குறிப்பாக மகலயக மக்களுகடய ஆயிரம் ரூபாய் நாளாந்தச் 

சம்பளம் பற்றிச் தசால்லப்படும் என்று  நாங்கள் 

எதிர்பார்த்வதாம். அது தசால்லப்படவில்கல. இந்த ஆயிரம் 

ரூபாய் சம்பள விடயம் பற்றி 5 வருடங்களுக்கும் வமலாகப் 

வபசப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றது. இது நிச்சயமாக 

அவர்களுக்குக் கிகடக்க வவண்டும் என்பகத நாங்கள் 

அரசாங்கத்தின் கவனத்திற்குக் தகாண்டுதசல்ல 

விரும்புகின்வறாம். 

இன்கறக்கு வாழ்க்ககச் தசலவு அதிகாித்துக்தகாண்டு 

தசல்கின்றது என்பது எங்கள் அகனவருக்கும் ததாியும்! 

ஆகவவ, அதற்வகற்ற வககயில் அவர்களுக்குச் சம்பளத்கத 

வைங்கவவண்டும் அல்லது தபருந்வதாட்டக் கம்பனி 

களிடமிருந்து அந்தத் வதாட்டங்ககள அரசாங்கம் மீளப் 

தபறவவண்டும்.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 

 ුණ වඩිගේල් සුගර්ෂ් ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வடிவவல் சுவரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Thank you.  

 இந்தக் கம்பனிகள் மிக வமாசமான நவடிக்கககள் மூலமாக 

நிர்வாகத்கதச் சீர்குகலத்து, இந்த நாட்டிவல பிரச்சிகனககள 

உருவாக்கி வருகின்றன. நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

பதுகள மாவட்டத்தில் மாத்திரம் 60 ததாைிற்சாகலகள் 

மூடப்பட்டிருக்கின்றன. அரசாங்கம் அவற்கற அவர்களுக்குக் 

தகாடுக்கும்வபாது, அந்த 60 ததாைிற்சாகலகளும் அங்கு 

இயங்கிக்தகாண்டிருந்தன. இன்று non-performing factory 
என்று அந்தத் ததாைிற்சாகலகள் மூடப்பட்டு, மிகவும் 

வமாசமான நிகலக்குத் தள்ளப்படிருக்கின்றன. 

இந்தச் சகபயிவல வமற்தகாள்ளப்படுகின்ற ஒவ்தவாரு 

சட்டத் திருத்தத்தின்வபாதும் இந்த நாட்டிவல வாழுகின்ற 

மக்களுகடய தமாைி உாிகம, தங்களுகடய மதத்கதப் 

பின்பற்றக்கூடிய உாிகம என்பன மதிக்கப்பட்டு ஒரு 

சுதந்திரமான சூைல் உருவாக்கப்பட வவண்டும். “ஒவர நாடு, 

ஒவர சட்டம்” என்ற எண்ணக்கருகவ நாங்கள் 

வரவவற்கின்வறாம். ஆனால், இதன்மூலம் இந்த             

நாட்டிவல வாழுகின்ற தமிழ் மக்களுக்வகா, முஸ்லிம் 

மக்களுக்வகா எந்தவவார் அநீதியும் ஏற்படக்கூடாது 

என்பகத நான் இந்த உயாிய சகபயிவல 

வகட்டுக்தகாள்கின்வறன். கடந்த காலங்களில் முஸ்லிம் 

சமூகம் பாாிய பிரச்சிகனகளுக்கு முகம்தகாடுத்தது. 

பதுகள மாவட்ட முஸ்லிம் மக்களுகடய பிரதிநிதி            

யாகவும் இந்தச் சகபயிவல நான் தசய லாற்றுவவன் 

என்பகதயும் ததாிவித்துக் தகாள்கின்வறன். மகலயக 

மக்களுகடய, தமிழ் வபசும் மக்களுகடய உாிகமககள, 

அவர்களுகடய வவண்டுவகாள்ககள மீண்டும் உதாசீனப் 

படுத்தாது நகடமுகறயிவல சாத்தியப் படக்கூடிய 

வககயிவல    அவற்கறச்      தசயற்படுத்த      வவண்டும்.  

It should be practical. Always all the Governments, even the 

Ranil Wickremesinghe’s Government and the present 

Government, have been saying “we are giving Rs.1000”. But, 

where is that Rs. 1000? Everybody is cheating the plantation 

workers. But the plantation workers do not ask for a “thani 

Tamil Nadu”; they do not ask for a "thani eelam". They are 

asking only for the infrastructure and an increase in their salary 

for their work. Everybody must understand that these poor 

people are the ones who have given our tea that identity of 

"Ceylon Tea". How did the “Ceylon Tea” come into being? It is 

because of these poor workers. They work hard every day and 

they have been recognized by the world. But, they have not 

been recognized by our country. So, I stress that that salary of 

Rs. 1000 per day is essential.       

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

take the Chair. 
 

අනතුුණව  ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො මූලාසනගයන් 
ඉවේ වූගයන්   ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலவவ, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

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

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාට ලබා දී තිශබය කාලය අවසායයි   

 

 ුණ වඩිගේල් සුගර්ෂ් ෙහතා 
(மாண்புமிகு  வடிவவல் சுவரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට වියාඩියක කාලයක් 

ලබා ශසන්ය  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  වතුකරශේ 

ජයතාව ශවනුශවන් ටට ඔබතුටාට ශම් අවස්ථාශේදී සුබ පතයවා  

විශ ේෂශයන්ට ටට ශම් අවස්ථාශේදී අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ 

Policy Statement මක සම්බන්ධව කථා කරන්ය කැටැතියි  

155 156 

[ගු  වඩිශේේ සුශර්ෂ්  ටාතා] 



2020 අශගෝස්තු 21  

සටාර ශ්ධවේ සම්බන්ධව  විශ ේෂශයන්ට කු  ශපොේ වගාව 

යැවැත්වීට සම්බන්ධව අපි මතුටාට ස්තුතිවන්ත ශවයවා  ඒ 

වාශේට වතුකර ජයතාවට ුපියේ සාසක වසනික වැු පක් ලබා 

ශසයවා කියලා සෑට ආේඩුවකින්ට කිේවා  රනිේ විරටසිාංා 

ටාත්ටයාශේ ආේඩුශවනුත් කිේවා  ශම් ආේඩුශවනුත් කිේවා  

අපි ඒ ගැයත් සැයගන්ය කැටැතියි  ාැකි දක්ටනින් ුපියේ 

සාසක වසනික වැු ප ජයතාවට ලැශබන්ය ඕයෑ    වතු 

companies ටික  factories ටික වසා සටලා  වතුකර ජයතාව 

සම්බන්ධව ශ්රී ලාංකාශේ කම්කු නීතියක් තිශබයවා  ඒකත් 

bulldoze කරශගය ගිහිේලා ජයතාවට පටාැනි විධියට ශම් 

කටයුතු කරයවා  ටශේ ිරස්්රික්කශේ තටයි කම්කු ඇටතිතුටා 

දන්ශන්  ඒ සම්බන්ධවත් කටයුතු කරලා  ුපියේ සාසක වසනික 

වැු ප ශගවලා වතුකර ජයතාවශේ අයිතිවාසිකට ලබා ශසන්ය 

කියලා ටට දේලීටක් කරයවා  ශබොශාොට ස්තුතියි  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී හළඟට  ගු  අනුර ්රියසර් ය යාපා ටාතා  ගු ටන්ත්රීතුටනි  

ඔබතුටාට වියාඩි ායක කාලයක් ශවන් කර තිශබයවා  

 
[අ භා 2 18] 

 

 ුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට ප්රථටශයන්  ඔබතුටාට 

සුබ පතයවා  අශප් පාර්ලිශම්න්තුශේ නිශයෝජය කථායායකවරයා 

ව ශයන් පත්වීට ගැය  ඒ වාශේට  ාත්වැනි වරටත් ටා 

පාර්ලිශම්න්තුවට පත්කර මවපු ටශේ ිරස්්රික්කශේ ජයතාවටත්  

විශ ේෂශයන් ටශේ කු ගම්ශපොල ආසයශේ ජයතාවටත් ටශේ 

කෘතාතාව පළ කරයවා  

ඊශේ අතිගු ජයාධිපතිතුටා දතාට වැසගත් ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යක් දිරරිපත් කළා  විශ ේෂශයන්ට ශකොවිඩ්-19න් පසුව 

ශලෝකශේ  ජයතාවට පටණක් ශයොශවයි  ශලෝකශේ ආර්ථිකයට 

පටණක් ශයොශවයි  අශප් ආර්ථිකයටත් යම් යම් බලපෑම් 

ඇතිශවලා තිශබයවා  මට බලපෑම්වලින් ශතොරව අපි දිරරියට 

මන්ශන් ශකොශාොටස කියය කාරණශේදී විශ ේෂශයන්ට රට ගැය 

හිතලා  රශට් ආර්ථිකය ශගොඩයැඟීට ප්රධාය අර්ථය ාැටියට 

අරශගය තටයි මතුටා ප්රතිපත්ති ප්රකා ය දිරරිපත් කරලා 

තිශබන්ශන්  ඇත්ත ව ශයන්ට අපි ිරගු කාලයක් තිස්ශසේ ිරගු 

කාලීය ආර්ථික උපාය ටාර්ග ශවනුවට ශකටි කාලීය උපාය ටාර්ග 

පාවිච්තව කිීමශම් ප්රතිලල අස භුක්ති විඳියවා  නිසාසින් ස ක 

ගණයාවකට පසුව වුණත් අශප් රශට් ආර්ථිකය ගැය යැවත සිතා 

බලන්ය සි්ධධ ශවලා තිශබන්ශන්  දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශසේ සටාර 

අාං  සම්බන්ධව අපි ශගය තිශබය වැරිර තීන්දු නිසාය කියලා ටට 

හිශතයවා  

1970 ස කය ශවයශකොට ශත්  රබර් කර්ටාන්ත සඳාා අව ය 

සියලු උපකරණ ලාංකාශේ නිෂ්පාසයය කළ බව ටට ටතකයි  

යමුත් අපි අස ඒවා සියේලට මක්ශකෝ දන්ිරයාශවන්  

ශකොරියාශවන් මශාට යැත්යම් චීයශයන් ශගන්වයවා  ඒ නිසා 

අශප් ආර්ථිකය පිළිබඳව සරය උපාය ටාර්ගවල පසයට ශටොයවාස 

කියලා ජයාධිපතිතුටා කේපයා කිීමට වර්තටායශේ  දතාට 

වැසගත් කාර්යයක්  විශ ේෂශයන්ට ශ්ධය ය කර්ටාන්ත ිරයුණු කිීමට  

අමු ද්රවයවලට අගය මකතු කිීමට වැනි කුණු පිළිබඳව මතුටා 

ප්රකා  කර තිබීට දතාට වැසගත් ශසයක් බව අපි සලකන්යට ඕයෑ  

අපි ස ක ගණයාවක් ඛනිජ වැලි නිස්සාරණය කිීමටක් ගැය කථා 

කශළේ යැාැ  අපි ඛනිජ වැලි ප්රටාණයක් නිකම්ට පිටරටවලට 

යැේවා මිසක්  ඒ ගැය කථා කශළේ යැාැ  යමුත් අස අපිට වි ාල 

විශ්ධ  විනිටයක් ලබා ගැනීට සඳාා අව ය කරය තාක්ෂණික 

වුවටයාව ගැය  තාක්ෂණික මකතුව ගැය කථා කරන්ය පුු වන් 

ශවලා තිශබයවා  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි   

කෘෂි කර්ටාන්තය අශප් රශට් වැසගත් අාං යක්  ශලෝකශේ 

ඕයෑට රටක පසයට කෘෂි කර්ටාන්තයයි  කෘෂි කර්ටාන්තය 

ඔස්ශසේ තටයි ශලෝකශේ ාැට රටකට කාර්මිකකරණය සි්ධධ 

වුශේ  යමුත් අපට කෘෂි කර්ටාන්තයට අටතරව වැවිලි 

ක්ශෂේත්රයකුත් තිශබයවා  වැවිලි කර්ටාන්ත ක්ශෂේත්රශේ තිශබය 

වැවිලි කර්ටාන්තයක් අපට අව ය ශවලා තිශබයවා  මශාට 

කර්ටාන්තයක් අපට තිබුණා  යමුත් සැන් වයවිට මය යැති ශවලා 

ගිහිේලා  ඒ නිසා යැවත වතාවක් මය ශගොඩයඟන්ශන් 

ශකොශාොටස කියලා අපි කේපයා කරන්ය ඕයෑ  ශටොකස  තවට 

අපි අමු ද්රවය පිටරට යවය රටක් ාැටියටයි සිටින්ශන්  කෘෂි 

කර්ටාන්තය ගත්තාට  මයට දතාට ශාොඳ ජල පාලය රටයක් 

අව යයි   අපට ජලය යැත්යම් කෘෂි කර්ටාන්තය කරන්ය බැාැ  

ඒ නිසා පවතිය ප්රධාය වාරි කර්ටාන්ත අාං ය ිරයුණු කරය 

ගටන්ට  පවතිය ජල ටාර්ග නිසි කළටයාකරණයකට ලක් කිීමට 

සඳාා අලුත් ජල සාංරක්ෂණ රට නිර්ටාණය කිීමශම් අව යතාවක් 

ඇති වී තිශබයවා   

වි ාල ව ශයන් ලාංකාශේ මළවලු වර්ග නිෂ්පාසයය ශවයවා  

ඒවා උඩරට මළවලු ශවන්ය පුු වන්  පාතරට මළවලු ශවන්ය 

පුු වන්  යමුත් ශටතැයදී ශගොවියාට සාධාරණ මිලක් ලබා ගැනීට 

ගැය අපි තවට සාකච්ඡා කරයවා  අපි ආරම්භ කළ රටවලින් 

අතරටැිරයාශේ ක්රියාකාරිත්වය වැඩිවීටයි ශවලා තිශබන්ශන්  

විශ ේෂශයන්ට ආර්ථික ටධයස්ථාය රටය ගැය යැවත සලකා 

බැලිය යුතුයි කියලා ටා වි ්වාස කරයවා  ඒ ආර්ථික ටධයස්ථාය 

අස අතරටැිරයාශේ ග්රාණයට යට ශවලා තිශබය නිසා  ශගොවියා 

සා ශවශළන්සා මකතු කරය ටධයස්ථාය ව ශයන් ඒවා යැවත 

කළටයාකරණය කළ යුතුයි කියලා ටා හිතයවා   

තාක්ෂණය කෘෂිකර්ටයට දතා වැසගත්  ශවයසාට වඩා 

තාක්ෂණය ිරයුණු කිීමට තුළින් වි ාල ව ශයන් රසායනික 

ශපොශාොර භාවිතශයන් දවත් කිීමට වාශේට  කෘමි යා ක 

භාවිතශයන් දවත් කිීමට අව ය බව අපි අටතක කරන්ය යරකයි   

අස අපට අව ය සියලු  බීජ වර්ග පිටරටින් ශගන්වයවා  

ායිබ්රිඩ් බීජ වර්ග අපි ශගන්වයවා   ඒ නිසා  අශප් රශට් තිබුණු  

අපට ආශේණික සටාර බීජ වර්ග සා පැළ වර්ග වි ාල ව ශයන් 

අපට යැති ශවලා ගිහිේලා තිශබයවා  ඇත්ත ව ශයන් ශවය 

රටවල යම්  ශම්වා සාංරක්ෂණය කිීමශම් වැඩපිළිශවළ ඒ 

අටාතයාාං  ාරාා කරයවා  යමුත්  අශප් කෘෂිකර්ට අටාතයාාං ය 

මවැනි ශසයක් ගැය උත්සාායක්වත් සැුවාස කියලා ටට 

ශේලාවකට කේපයා ශවයවා  ඒ නිසා ටට ශයෝජයා කරන්ය 

කැටැතියි  ශ්ධය ය බීජ සාංරක්ෂණය කිීමට සඳාා විශ ේෂ 

රටශේසයක් කෘෂිකර්ට ශසපාර්තශම්න්තුව ආරම්භ කරන්ය ඕයෑය 

කියලා  විශ ේෂශයන්ට අශප් ශ්ධය ය සා විශ්ධය ය ශවළඳශපොළට 

වි ාල ව ශයන් පලතුු නිෂ්පාසයය කරන්ය අපට පුු වන්  

යමුත් අපි තවටත් ශ්ධය ය ශවළඳශපොළ සඳාා පටණයි ශම් කටයුතු  

කරන්ශන්  විශ ේෂශයන්ට මළවලු පලතුු වාශේ ශ්ධවේ 

ජාතයන්තරයට මශාට යැත්යම් විශ්ධය ය ශවළඳශපොළට යැවීටට  

ක්රියා කරන්ය ඕයෑ  අපි කථා කරන්ය ඕයෑ  අශප් රශට් කෘෂි 

කර්ටාන්තය ගැය විතරක් ශයොශවයි  අශයකුත් අාං   ශකොශාොටස 

අපි ශවයස් කරන්ශන් කියලාත් බලන්ය ඕයෑ  අපට ප්ර ්ය 

තිශබන්ය පුු වන්  ශකොවිඩ් 19න් පසුව ශලෝක ආර්ථිකය ශවයස ්

ශවයශකොට අශප් රශට් ආර්ථිකය ශවයස් ශවය රටශේසය 

පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කරන්ය ඕයෑ  අපි ශසපැත්තට ශබිරලා 

ගාශගය මශාට යැත්යම් මකිශයකාශේ පාේඩිතය ප්රසර් යය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කරය කථාවලට යයවාට වඩා අපට අව ය ශවන්ශන්  පැාැිරලි 

ශලසට අව ය කරය ශවයසක් සඳාා වැඩ කිීමටයි  ඒ සඳාා 

ජයාධිපතිතුටා සූසායමින් සිටියවා  අපි සියලුශසයාට මයට මකඟව 

ක්රියාකළ යුතු යැයි ටට ශම් ගු සභාවට කියමින් ටශේ වචය 

ස්වේපය අවසන් කරයවා  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී හළඟට  ගු මුජිබුර් රහුටාන් ටන්ත්රීතුටා  ඔබතුටාට වියාඩි 9ක 

කාලයක් තිශබයවා  

 

 

[අ භා 2 24] 

 

 ුණ ුඛජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  නිශයෝජය කථායායක ධුරය 

භාරගැනීට ගැය විශ ේෂශයන්ට  ඔබතුටාට සුබ පතයවා  ඒ 

වාශේට ශසවැනි වතාවට පාර්ලිශම්න්තුවට පැමි ටට ටා ාට 

ඡන්සය ලබාදුන් ටැස ශකොළෙ ආසයශේ ජයතාව ඇතුු  මුු  

ශකොළෙ ිරස්්රික්කශේට ජයතාවට ශම් අවස්ථාශේ ටාශේ ස්තුතිය 

පිරියටයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  විශ ේෂශයන්ට අලුත් 

ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ඊශේ ජයාධිපතිතුටා මළි සැක්වුවා  

ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය තුළ අපි සැක්කා  රශට් දිරරි ගටය ගැය  

ආේඩුශේ දිරරි සැක්ට ගැය යම් අසාසක් මතුටා දිරරිපත් කරලා 

තිබුණ බව  ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ සාරාාං යක් ව ශයන් අපට 

මතුටාශේ අසාස ගන්ය පුු වන්    

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් ආේඩුවට  වි ාල 

බලයක් ලබා දීලා තිශබය බව අපි සන්යවා  තුශයන් ශසකකට 

ආසන්ය බලයක්  ඒ සටානුපාතික ඡන්ස රටය යටශත් ස මශාට 

යැත්යම් ශකොට්ඨාස ඡන්ස රටය යටශත්ස කියය මක වැසගත් 

යැාැ  ශකොශාොට යමුත් වි ාල ඡන්ස ප්රටාණයක් මක්ක වි ාල 

බලයක් ලබාදීලා තිශබයවා  අශප් රශට් ශ්ධ පාලයය ාැටසාට 

merry-go-round මකක් වාශේ කැරශකයවා  ශ්ධ පාලයය 

දස්සරාට යන්ශන් යැාැ  ශටවර ලබා දුන්ය බලය ාා සටාය 

බලයක් 1996දී බේඩාරයායක ටාත්ටයාටත් ලබා දුන්යා  

මතශකොට බේඩාරයායක ටාත්ටයාශේ සටන් පාඨය වුශේ 

සිාංාල භාෂාව රාජය භාෂාව කිීමශම් සටන් පාඨයයි  ඒ ටත ශම් 

රශට් හිටපු ඡන්සසායකයන්ශේ ාැඟීම්වලට කථා කරලා  1996දීත් 

ශම් වාශේට වි ාල ජයග්රාණයක් ලබා ගත්තා   අපට ශපශයයවා  

යැවත වතාවක්  2219දීත්  2222 ටා ටැතිවරණශේදීත් ටැතිවරණ 

ක්රියාසාටය තුළ ජාතිය  ආගට මුේකර ගත් ඡන්ස වයාපාරය තුළින් 

වි ාල ඡන්ස ප්රටාණයක් ලබාශගය තිශබයවාය කියය කාරණය   

ශටහි ප්රධාය ශ්ධ ාැටියට ශම් ඡන්ස වයාපාරය තුළ ශයොශයකුත් 

බලශේග මකතු ශවලා දන්ය බව ශපශයයවා   ජයාධිපතිතුටාට 

ශම් ාැට බලශේගයක්ට දිරරිශේදී සන්ශතෝෂ කරන්ය ශවයවා  ඒ 

බලශේග  ඔක්ශකෝට ඒකරාශි කරලා මක ටේලකට අරශගය -ශම් 

සටාජය නිශයෝජයය කරය ශයොශයකුත් බලශේග-  ජයාධිපතිතුටා 

මක ශපොට්ටනියකට සාලා ජයාධිපතිතුටාශේ අතට අරශගයයි 

දන්ශන්  යමුත් ඔය බලශේගවල  යයි  ශපොශළොම්න්  වැනි 

විෂශඝෝර සර්පයන් දන්යවා  ඒ වාශේ සර්පයන් මක්ක තටයි මසා 

බේඩාරයායක ටාත්ටයාත්  ආේඩුව ාැදුශේ  අන්තිටට 

බේඩාරයායක ටාත්ටයාශේ ජීවිතයත් පූජා කරන්ය වුණා   අස 

ජයාධිපතිතුටාත් වැඩ කරන්ශන් ඒ වාශේ විෂශඝෝර සර්පයන් 

මක්ක කියය මක දතාට පැාැිරලිව කියන්ය ඕයෑ  ශටොකස  ඔය 

බලශේගය ඇතුශළේ දන්යවා  ාැටසාට ශම් රටට ාානිකරය 

උසවිය; ශම් රශට් ජාතික සටඟියට කැටැති යැති උසවිය; ශම් රශට් 

ජාතික සාංහිඳියාව  මකමුතුව වියා  කරය උසවිය  අස ඒ 

සියලුශසයාට ජයාධිපතිතුටාශේ ශම් බලශේගය ඇතුළට ගිහිේලා 

තටයි තුශයන් ශසශක් බලය ලබා ගත්ශත්  ඒ නිසා ආේඩුවට 

තටයි අභිශයෝගය තිශබන්ශන්  ජයාධිපතිතුටාට වි ාල 

අභිශයෝගයක් තිශබයවා  ශටොකස  බලය ලබා ගැනීට ශවනුශවන් 

ශයොශයකුත් ශ්ධ පාලය ටතවාසවල දන්යා උසවිය මකට 

අරශගය මතුටා සැන් ආේඩුවක් ාසලා තිශබය නිසා  ඒශක් 

ප්රධායට අරමුණ තටයි බලය ලබා ගැනීට  ඒ බලය ලබා ගැනීට 

ශවනුශවන් මක මක ශ්ධ පාලය ටතවාස  අසාස් සරය උසවිය 

ශගොනු කරලා මතුටා අස මකතු කරශගය තිශබයවා  ශවය ශවය 

ශ්ධ පාලය අසාස්වල දන්ය උසවිය අරශගය ශම් ශලෝකයත් 

මක්ක ශකොශාොටස දිරරියට යන්ශන් කියය මක සම්බන්ධශයන් 

දිරරි කාලශේ මතුටාට වි ාල අභිශයෝගයක් තිශබයවා  මී හට ශපර 

කථා කළ ාර්ෂ ස සිේවා ටැතිතුටා කිේවා වාශේ  තනි රටක් 

ාැටියට අපට තනි ගටයක් යන්ය බැාැ  අපට ශලෝකයත් මක්ක 

යන්ය ශවයවා  අපට වැටවේ ගාලා  තාප්ප ගාලා ශම් රට ිරයුණු 

කරන්ය බැාැ  ශලෝකයත් මක්ක සම්බන්ධ ශවලා  

ජාතයන්තරයත් මක්ක සම්බන්ධ ශවලා  පාලම් ාසාශගය තටයි 

අපට ශලෝකයත් මක්ක ිරයුණු ශවන්ය ශවන්ශන්  යමුත්  මවැනි 

ශ්ධවේවලට විු්ධධ පිරිස් අස තමුන්යාන්ශසේලාශේ ආේඩුශේ ඔය 

බලශේගය ඇතුශළේ ඔශාේ දන්යවා  මවැනි අයත් මක්ක ශම් ගටය 

යන්ශන් ශකොශාොටස කියය මක ජයාධිපතිතුටාට තිශබය 

අභිශයෝගයක්  ඒක කළටයාකරණය කර ගැනීට සා   දිරරියට 

ශගය යෑට සම්බන්ධශයන් ජයාධිපතිතුටාට වි ාල අභිශයෝගයක් 

තිශබයවාය කියය මක අපි කියන්ය ඕයෑ   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  අස ශවයශකොට ශම් 

ආේඩුව ඇවිේලා ටාස යවයයි  ශම් ටාස යවශේ ප්රගතිය අරශගය 

බැලුවාට අපට ශපශයයවා මශාට සාර්ථක ප්රගතියක් යැාැ 

කියලා  අශප් ආර්ථිකය ගත්තාට  ිරයපතාට ාැට අතයව ය 

භාේඩයකට මිල වැඩි ශේශගය යය තත්ත්වක් තිශබයවා  කිසිට 

පාලයයක් කරගන්ය බැාැ  අස ජීවය වියසට සවස ගාශන් වැඩි 

ශවයවා  ශකොශරෝයා වසාංගතයත් මක්ක රැකියා අහිමි වූ වි ාල 

ප්රටාණයක් සිටිය බව අපි සන්යවා  ඒ වාශේට  ස්වයාංරැකියා අහිමි 

ශවලා  ආසායම් ටාර්ග අහිමි ශවලා තිශබයවා  ආයයයය 

සම්පූර්ණශයන්ට යවත්වලා තිශබය බවත් අපි සන්යවා  ආයයය 

ක්ශෂේත්රශේ දන්ය වි ාල පිරිසකශේ රැකියා යැති ශවලා 

තිශබයවා  අස සටාර ආයයය ලිහිේ කරගන්ය බැරි ශවලා 

තිශබයවා   වාාය ශගන්වීට යවත්වලා තිශබයවා වාශේට වාාය 

අටතර ශකොටස් ශගශයය මකත් යවත්වලා තිශබයවා  අඩුට 

ගණශන් pushbike මකකටවත් අටතර ශකොටස් ශගශයන්ය 

ශසන්ශන් යැාැ  අස   ශවයශකොට ඒවාත් යවත්වලා  ආයයයය 

ාරාා ජීවත් වුණු වි ාල පිරිසකශේ ආසායම් ටාර්ග ාා රැකියා 

ටාර්ග අස ශවයශකොට යැති ශවලා තිශබයවා  ඒ තුළ අපට 

ශපශයයවා  රශට් ආර්ථිකය ශම් ටාස යවයක කාලය තුළ වි ාල 

පසුබෑටකට ලක් ශවලා තිශබය බව  ශලෝකශේ අශයකුත් 

රටවලත් මශාට ශවලා තිශබය බව අපි සන්යවා  යමුත්  ඒ 

රටවලට සාශප්ක්ෂව බලයශකොට  විශ ේෂශයන් ශම් ටාස යවය 

තුළ නිසි කළටයාකාරිත්වයක් කරගන්ය බැරිව අශප් ආර්ථිකය 

වි ාල අවසායම් තත්ත්වයකට වැටිලා තිශබයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට සැක්කා ජයාධිපතිතුටා 

කිේව කථාවක් අස පුවත් පත්වල ශලොකුවට පළකර තිශබයවා  

"මකට රටක් - මකට නීතියක්" කියලා  ටට යම් ශත්ශරන්ශන් 

යැාැ මශාට කියන්ශන් ශටොකක්ස කියලා  අපි තවට මක රටක 

තටයි දන්ශන්  තවට ශම් රශට් තිශබන්ශන් මක නීතියයි  ශවය 
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ශවය ජය ශකොටස්වලට ආශේණික වූ යම් යම් කුණු-කාරණා 

තිශබයවා  ඒක ශවයත් තත්ත්වයක්  ශම් රශට් සම්ප්රසාය ාා ශම් 

රශට් දතිාාසයත් සටඟ ආපු ගටයත්  මක්ක මක මක ජය  

ශකොටස්වලට ආශේණික වූ සටාර නීති  ීමති  සම්ප්රසායයන් 

තිශබයවා  යමුත්  ශම් රශට් තිශබන්ශන් මක ආේඩුරට 

වයවස්ථාවයි; ශම් රශට් තිශබන්ශන් මක නීතියයි  "මකට රටක් - 

මකට නීතියක්" කියලා ශටොකක්ස ශම් යැවත යැවත ටතුරන්ශන් 

කියලා ටට සන්ශන් යැාැ  මක රටයි  මක නීතියයි තටයි සැනුත් 

තිශබන්ශන්  ශවය නීති යැාැ   ශම් රශට්  මක් මක් ජය 

ශකොටස්වලට සම්ප්රසායානුූලලව ආශේණික වූ යම් යම් නීති 

තිශබයවා  ටට හිතය විධියට ශටොකක්ස ශම් කියන්ශන් කියලා 

පැාැිරලි අසාසක් ආේඩුව පැත්ශතන් දිරරිපත් ශවන්ය ඕයෑ  

ශම්ක ාාංගලා කියන්ශන් යැතිව  මක්ශකෝ මළිපිටට කියන්ය ඕයෑ  

ශම්ක තටයි අපි අසාස් කරන්ශන්  කියලා  මශාට යැතිව "මකට 

රටක් - මකට නීතියක්" කියය මක ටතුර ටතුරා කියලා වැඩක් 

යැාැ  තවට අපි දන්ශන් මක රටක තටයි  

ගු විදුර විරටයායක රාජය ඇටතිතුටාත් අසාසක් පළ කළා  

මතුටාත් කිේවා  ශම් කැබියට් මශක් දූෂිත ඇටතිවු දන්යවා 

කියලා  ටටත් කියන්ය කැටැතියි  ශම් කැබියට් මශක් මශාට අය 

14ශසශයක් දන්යවා කියලා  පසුගිය කාලශේ රජශේ මුසේ  

ජයතාවශේ මුසේ අවභාවිත කළ  ටාාධිකරණශේ යඩු තිශබය 14 

ශසශයක් දන්යවා  ශම් කැබියට් මශක්  මශාටයම් ජයාධිපතිතුටා 

නීතිගුක සටාජයක් ාසන්ශන් ශකොශාොටස ශම් යඩු තිශබය 

උසවියත් මක්ක ගිහිේලා   ශකොශාොටස නීතිය ක්රියාත්ටක කරන්ය 

ාසන්ශන්  ආේඩුශේ දන්ය විදුර විරටයායක ටැතිතුටා ශම් 

ප්ර ්යය පැය යැූ  නිසා මතුටාට අපි ස්තුතිවන්ත වයවා  මතුටා 

ාැට තිස්ශසේට නිවැරිර පැත්ශත් දඳශගය කථා කරය ඇටතිවරයකු 

ාැටියට මතුටාටත් අපි සුබ පතයවා  

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ඒ වාශේට  අටාතයාාං  

ශේකම්වු පත් කිීමට ගැය විශ ේෂශයන්ට ටතක් කරන්යට ඕයෑ  

පරිපාලය ශසේවශේ දන්ය සක්ෂ නිලධාරින් තටයි අටාතයාාං  

ශේකම්වු ාැටියට මන්ශන්  අස වි ාල පිරිසක් අටාතයාාං  

ශේකම් තයතුුවලින් අයින් කරලා තිශබයවා  විශ්ධ  

අටාතයාාං ශේ රවියාථ ආරියසිාංා ටැතිතුටා වාශේ සක්ෂ 

නිලධාරිශයකු pool මකට සටලා තිශබයවා   

ශලෝකශේ ාමුසා ආේඩු තිබුණා  ාමුසා ආේඩු තිබුණු කිසිට 

රටකවත්  විශ්ධ  අටාතයාාං  ශේකම් තයතුරට ාමුසා 

නිලධාරිශයක් පත් කරලා තිබුශේ යැාැ  යමුත් අපට ශපශයයවා  

ශම් රශට් පරිපාලය ක්ශෂේත්රශේ දන්ය සක්ෂ නිලධාරින් අයින් 

කරලා  අස ඒ ශගොේලන් pool මකට සාලා තටන්ශේ හිතවතුන් 

අටාතයාාං  ශේකම් තයතුුවලට පත් කරලා තිශබය බව   

ටට ශම් කාරණය ගැයත් කියලා ටශේ කථාව අවසන් 

කරන්යම් ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ජයාධිපතිතුටා 

වැසගත් කථාවක් කිේවා  වි්ධවත් කමිු වක් ටගින් තටයි නිලතල 

දුන්ශන් කියලා  ටට අාන්ය කැටැතියි  අවුුදු 89ක් වයස 

ශරෝාණ බැ්ධසශේ ටැතිතුටා ටාලිරවයිශන් ශ්රී ලාංකා තායාපතිතුටා 

විධියට පත් කරන්ය අනුටත කශළේ ශටොය වි්ධවත් කමිු වස කියලා  

ලාංකාවට මන්ය බැුව අස ටාලිරවයිශන් වි ාල පිරිසක් අයාථ 

ශවලා දන්යවා  ඒ ශගොේලන් ටාලිරවයිශන් තායාපති කාර්යාලය 

මක්ක කිසිට සම්බන්ධකටක් යැාැ  ටාලිරවයිශන් තායාපති 

ාැටියට අවුුදු 89ක ශකශයක් පත් කරලා තිශබයවා   ශටොය 

වි්ධවත් කමිු වස මතුටා පත් කශළේ   අපට ශත්ශරන්ශන් යැාැ  

ශකොයි පැත්ශතන්ස ශම් තයතුුවලට පත් ශවන්ශන් කියලා   

අවසාය ව ශයන් කියන්ය ඕයෑ  අපි ජයතාවශේ පක්ෂයක් 

ාැටියට දඳශගය අනිවාර්ශයන්ට ආේඩුව ශගශයය සාධනීය 

වැඩවලට අශප් සම්පූර්ණ සාශයෝගය ලබාශසය ගටන්ට 

ජයතාව ශේ විපක්ෂය විධියට දඳශගය ජයතාවශේ පැත්ශතන් 

ප්රජාතන්ත්රවාසය ආරක්ෂා කරගන්යත්  ජයතාවශේ ජීවය අයිතිය 

ආරක්ෂා කර ගන්යත් අපි ශපනී සිටිය බව  ශම්  කාලය ලබා 

දුන්යාට ඔබතුටාට ස්තුතිවන්ත ශවයවා  ශබොශාොට ස්තුතියි  
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මී හළඟට  ගු තාරක බාලසූරිය රාජය අටාතයතුටා  ඔබතුටාට 

වියාඩි 6ක කාලයක් තිශබයවා  

 
[අ භා 2 34] 

 

 ුණ තාරක බාලසූරිය ෙහතා ිකලාපීය සහගයෝගිතා 

කටයුතු රාජය අොතයතුො)  
(மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய - பிராந்திய உறவு 

நடவடிக்கககள் இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ඔබතුටා නිශයෝජය 

කථායායක ධුරයට පත් ශවච්ච මක පිළිබඳව ප්රථටශයන්ට 

ඔබතුටාට ටශේ ශුභාශිාංසය මකතු කරන්ය කැටැතියි  ටට හිතය 

විධියට කෑගේල ිරස්්රික්කශේ ැන්සිස් ශටොලමුශර් 

ටැතිතුටාශගන් පස්ශසේ ශම් මූලාසයය නිශයෝජයය කරමින් 

ශටවැනි ධුරයක් සරන්ය පුු වන් වුශේ ඔබතුටාටයි  

විශ ේෂශයන්ට ඒක අපට ශගෞරවයක් කියලා ටට වි ්වාස 

කරයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  විශ ේෂශයන්ට ශසවැනි 

වතාවටත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ටා ශතෝරා පත් කර මවීට පිළිබඳව 

ටශේ ස්තුතිය සා කෘතාතාව කෑගලු ිරස්්රික්කශේ ජයතාවටත්  

කෑගේල ආසයශේ ජයතාවටත් ටට ශම් අවස්ථාශේදී ප්රකා  

කරන්ය කැටැතියි   

ශටවර ටැතිවරණ ප්රතිලල ිරාා බැලුවාටත් යම්කිසි විධියකට 

සුවිශ ේෂීභාවයක් තිශබයවා කියලා ටට වි ්වාස කරයවා  මක 

පැත්තකින් ඒ ප්රතිලලවලින් යම්කිසි විධියක signal මකක්  

යැත්යම් සාධකයක් අපි සැක්කා  සාම්ප්රසායික ශ්ධ පාලයායන්ට 

අටතරව පාර්ලිශම්න්තුවට පිටින් කට්ටියක් ඕයෑ කියලා ජයතාව 

හිතය බව ශටවර ටැතිවරණශේදී ලබා දී තිබුණු ටයාප ඡන්සවලින් 

අපි සැක්කා  තවත් පැත්තකින් බැලුශවොත් ඒ ටැතිවරණශේදී 

ප්රතික්ශෂේප කරපු ඡන්ස ප්රටාණය අශයක් ටැතිවරණවලට 

සාශප්ක්ෂව වැඩියි කියලායි ටට හිතන්ශන්  ඒ වාශේට  ටයාප 

ඡන්ස පාවිච්තව කරපු යැති සියයට 12ක් දක්ටවා ගිය ඡන්ස 

ප්රටාණයක් සටාර counting centresවල තිබුණාය කියලා ටට 

වි ්වාස කරයවා  දිරරිශේදී අශප් පක්ෂ යායකයනුත් ශම්වා ගැය 

යම් අවධායයක් ශයොමු කරන්ය ඕයෑය කියලා ටට වි ්වාස 

කරයවා   

ශටවර අටාතයාාං  ලබා දී තිශබය ආකාරයත් දතාට 

විසයාත්ටක පසයටකින් සිදු කර තිශබය බවත් ටට වි ව්ාස 

කරයවා  අධයාපය අටාතයාාං ය ශකොටස් 4කට කඩලා දීපු 

රටශේසය විශ ේෂශයන්ට වැසගත්  ාැට රාජය ඇටති ශකශයකුටට 

ශටොකක්  ශාෝ ශසයක් කරන්ය පුු වන් විධියට තටයි ශම් 

අටාතයාාං  ශබසලා තිශබන්ශන්  ජයතාව ජයාධිපතිතුටාට 

දිරරිපත් කරපු ප්ර ්යවලට විසනාම් ාැටියට තටයි ශම් අටාතයාාං  

දීලා තිශබන්ශන්   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට විශ ේෂශයන්ට අගය 

කරය කාරණයක් ගු ජයාධිපතිතුටා මතුටාශේ ප්රතිපත්ති 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ප්රකා යශේදී දිරරිපත් කළා   මතුටා කිේවා   ඡන්ස රටය ශවයස ්

කරන්ය ඕයෑ කියලා   ශම් ඡන්ස රටය ශවයස් කරන්ය ඕයෑ 

කියලා ශබොශාෝ අය ාැටසාට කියයවා  යමුත් ටික කාලයක් ගියාට 

පස්ශසේ ඡන්ස රටය ශවයස ්කරන්ශන් යැාැ  ශබොශාෝ ශවලාවට 

සටාර ඇටතිවු කැබියට් ටේඩලයට  යැත්යම් දාළ තැන්වලට 

යයශකොට ඒ කට්ටියට කැටති යැාැ  ඒ ඡන්ස රටය ශවයස් 

කරන්ය  ශටොකස  ශබොශාෝ දුරට ටයාප ඡන්ස රටය තිබුශණොත් ඒ 

කට්ටියට ඇතුළට මන්ය පුු වන් ශවය නිසාත්  ආසය රටයක් 

තිබුශණොත් සටාර ශවලාවට අවුුදු 9කින් සියලුශසයාටට ශගසර 

යන්ය ශවය නිසාත් තටයි ඒ   යමුත් ටට හිතන්ශන් ශම් ඡන්ස 

රටය ශවයස් කරය මක අතයව ය ශසයක් කියලායි  ගු 

නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් ඡන්ස රටය අපි ශවයස් කළ 

යුතුයි  ශටොකස  දූෂණය  වාංචාව වැනි ශ්ධවේ  සියේලට පටන් 

ගන්ශන් ශම් ඡන්ස රටශයන් කියය මක ටට ශම් අවස්ථාශේදී 

කියන්ය කැටැතියි   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  විශ ේෂශයන්ට 

ජයාධිපතිතුටා මතුටාශේ කථාශේදී කිේවා  දූෂණය සා යාස්තිය 

තුරන් කරන්ය කටයුතු කරයවා  කියලා  අස රශට් දන්ය සියලු 

ජයතාව අපි සියලුශසයාශගන්ට ඒක බලාශපොශරොත්තු ශවයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  දස්සර කාලශේ ශවච්ච 

ශාොරකම් අපි අනිවාර්යශයන්ට අේලන්ය ඕයෑ  අපි ඒක 

අවිවාසශයන් පිළිගන්යවා  යමුත්  දස්සර කාලශේ ශවච්ච 

ශාොරකම් අේලයවාටත් වඩා වැසගත් වය ශ්ධ තටයි  සැන් 

ශාොරකම් ශවයවා යම් ඒවා යවත්වය මක  මශාට යැතිව අපි 

ාැටසාට දස්සර කරපු ශාොරකම් අේලන්ය ගිශයොත්  සැන් කරය 

ශාොරකම් ගැය කේපයා කරන්ශන් යැතිව යයවා  රශට් ජයතාව 

අස ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවනුත්  ශම් අටාතය ටේඩලශයනුත් 

බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  පිරිසිදු ශ්ධ පාලයයක්  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාත් ඒ ගැය ශාොඳින් ශසොයා බලා කටයුතු කරාවි 

කියලා ටට වි ්වාස කරයවා   

රබර් කර්ටාන්තය ිරයුණු කරන්ය මතුටා ක්රියාත්ටක කරය 

වැඩ පිළිශවළ ටට අගය කරයවා  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  ඔබතුටාත් සන්යවා  විශ ේෂශයන්ට කෑගේල 

ිරස්්රික්කශේ ශබොශාෝ අය ජීවත් වන්ශන් රබර් කර්ටාන්තශයන් 

බව  රබර් මිල දාළ ගිශයොත් කෑගේල  බුලත්ශකොහුපිටිය ආිර 

ප්රශ්ධ වල ජයතාවට බිස්යස් තිශබයවා  රබර් මිල වැු ශණොත් 

ඔවුන්ට ඒ තරම් බිස්යස් යැාැ  ඒ නිසා අපි ඒ ප්රශ්ධ වලට රබර් 

වගාව ිරයුණු කරයවාට අටතර යම්කිසි ශසයක් කිීමශම් අනිවාර්යය 

අව යතාවක් තිශබයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ සඳාන් කර තිශබයවා  කු ශපොේ වගාව 

යවත්වන්ය කටයුතු කරයවා කියලා  මතුටා ඍජුවට ඒ ප්රකා ය 

කිීමට  ටට අගය කරයවා  අපි සන්යවා  කු ශපොේ වගාශවන් 

වි ාල ාානියක් වයවා කියලා  අපි පසුගිය අවුුදු පා තුළ 

කෑගේල ිරස්්රික්කශේ දී ඒ පිළිබඳ උ්ධශඝෝෂණත් කළා  ඒ වාශේට 

අපි සාංවිධාය ාැදුවා  කු ශපොේ වගාව යවත්වන්ය  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා අස ඒ තීන්දුව ගැනීට පිළිබඳ ටට මතුටාට 

විශ ේෂශයන් ස්තුතිවන්ත ශවයවා   

 

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගු රාජය අටාතයතුටනි  ඔබතුටාට නියමිත කාලය අවසායයි  

 ුණ තාරක බාලසූරිය ෙහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ 

වැඩ පිළිශවළ යටශත්  ාැට ක්ශෂේත්රයක්ට මතුටා නිසි පරිිර ශවන් 

කර තිශබයවා  ඒ නිසා ටට වි ්වාස කරයවා  අප සියලුශසයා 

මකට මක්ව වැඩ කශළොත්  අලුත් රටක් ාසාගන්ය අපට පුු වන් 

ශේවි කියලා; මය ඒ සඳාා වූ අලුත් ආරම්භයක් කරගන්ය පුු වන් 

ශේවි කියලා  දතින් ඒ කටයුත්ත කරන්ය විපක්ෂශේත්  ආේඩු 

පක්ෂශේත් සියලුශසයාශේ සාශයෝගය අපි බලාශපොශරොත්තු 

වයවා  ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට කාලය ශවන් කිීමට 

ගැය ඔබතුටාට ස්තුති කරමින්  සියලුශසයාට ස්තුති කරමින් ටට 

නිාඬ වයවා   

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී හළඟට  ගු ශගවිනා කුටාරතුාංග ටැතිතුටා  ඔබතුටාට වියාඩි 

6ක කාලයක් තිශබයවා   
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 ුණ ග විඳු කුොරතුිං  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க) 

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  අපශේ "යුතුකට" ජාතික 

සාංවිධායය ට ශටය සුවිශ ේෂ අවස්ථාවක්  මසා -2219 දී- 

විජාතිකත්වය ජයග්රාණය කර තිබූ ශටොශාොශත්  ටෑත දතිාාසශේ 

අශප් රශට් අනාුතට ශටොශාොශත් අප "යුතුකට" ජාතික 

සාංවිධායය ශගොඩයැම්ශේ සැය උගත් තුණයන් පිරිසක් ශවතින් 

ශකුණු දේලීටක් මුේ කරශගයයි  ජාතියට යුතුකට අටතක වූ 

ශටොශාොතක  ජයතාවට සතය ටාර්ගය කුටක්ස  අසතය ටාර්ගය 

කුටක්ස කියා  ශතෝරා ශවන් කරගත ශයොාැකි වූ ශටොශාොතක බිහි 

වූ "යුතුකට" සාංවිධායයට අශප් ආධයාත්ටය ගැය  අශප් 

සභයත්වය ගැය  අශප් රශට් අයාගතය ගැය සු විශ ේෂ කතිකාවක් 

සටාජගත කරන්යට  අලුත් සැනුටක් නිර්ටාණය කරන්යට  ඒ ටත 

පසයම් වූ සුවිශ ේෂ ජයවරටක් නිර්ටාණය කරන්යට සායක වීටට 

ාැකි වීට ගැය අපි නිාතටානීව සතුු  ශවයවා   

ශම් සුවිශ ේෂි ජයග්රාණය සඳාා අශප් ගු අග්රාටාතය ටහින්ස 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටා සා අතිගු ජයාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටා ලබා දුන් යායකත්වය අවිවාිරතයි  2219 දී ටහින්ස 

රාජපක්ෂ හිටපු ජයාධිපතිතුටාට ඡන්සය දුන් පයස්අටලක්ෂයක 

ජයතාව නිශයෝජයය කළ ටාජය නිශයෝජිතයන්ට ශම් ගු 

සභාශේ ආේඩු පක්ෂශේත්  විපක්ෂශේත් කිසිදු තයතුරක් ශයොදී 

ප්රජාතන්ත්රවාසය පිළිබඳ අනාු සිහිවටයයක් තැබූ  ශටොශාොතක ඒ 

පයස්අටලක්ෂයක් වූ ජයතාවට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

යායකත්වය දුන්  මසා ඒකාබ්ධධ විපක්ෂශේ යායකත්වය සැරූ  අස 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සභායායක පසවිය සරය ගු ිරශන්ෂ් 

ගුණවර්ධය ටැතිතුටාශේ ඒ ටැිරාත් වීටත් ටා ශගෞරවශයන් 

සිහිපත් කරයවා   

අශප් රශට් ස්වශ්ධශිකත්වය ශවනුශවන් බිහි වූ සියලු පක්ෂ ඒ 

විජාතික කුටන්ත්රණශේ ශකොටස්කුවන් වී තිබූ ශටොශාොතක "ශ්රී 

ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුණ" කියය අලුත් පක්ෂය නිර්ටාණය 

ශයොකළා යම් ශම් සුවිශ ේෂ ජයග්රාණ මකක්වත් ලබාගන්ය 

පුු වන් ශවයි කියලා අපි හිතන්ශන් යැාැ  ඒ සඳාා යායකත්වය 

දුන්  අසත් පසු බිශම් සිට ඒ සඳාා අව ය ටග ශපන්වීට ලබා ශසය 

බැසිේ ශරෝාණ රාජපක්ෂ ටාතාත් අපි කෘතශේිරව සිහිපත් 

කරයවා   

163 164 

[ගු තාරක බාලසූරිය  ටාතා] 
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ඒ පරාජිත ශටොශාොශත් -2219 වසශර්- . ඒ රාජපක්ෂ 

අනුස්ටරණ ශ්ධ යය -"විසිමක්වැනි සියවශසේ ස්වාධීය 

රාජයයන්ශේ පැවැත්ට: ශ්රී ලාංකාව මුහුණ ශසය අභිශයෝග 

ඇසුශරන්" යය ටාතෘකාව යටශත් වූ සටු ශ්ධ යය- පවත්වමින් 

"යුතුකට" සාංවිධායය ාැටියට අපට කරන්ය ලැබුණු ටැිරාත්වීට 

ගැයත් අපි සතුු  ශවයවා  ඒ මක්කට ටා ශම් අවස්ථාශේ 

කැටැතියි  ශම් ටැිරාත්වීට ශවනුශවන් යුතුකට සාංවිධායශේ 

සාටාජිකයන්  හිතවතුන් කළ කැප කිීමම් ශවනුශවන් ටශේ 

කෘතාතාව පිරියටන්ය  ඔවුන්ශේ කැප කිීමම් ටත "යුතුකට" 

සාංවිධායශේ සභාපති ාැටියට ටටත්  මහි ජාතික සාංවිධායක වය 

ගු අනුප පස්කුවේ ටැතිතුටාත් -ටශේ මිතුරාත්- අස ටාජය 

නිශයෝජිතයන් බවට පත්වී සිටියවා  ඒ මක්කට  ඒ සඳාා අව ය 

සැනුට නිර්ටාණය කිීමටට දතා වි ාල ටැිරාත්වීටක් කරපු ආචාර්ය 

ගුණසාස අටරශසේකර ටාතා  ජයාධිපති නීතීා ටශයෝාර ස සිේවා 

ටාතා ඇතුු  බු්ධධිටතුන් අපි ශම් අවස්ථාශේදී කෘතශේදීව සිහිපත් 

කරයවා  ඒ අනාුතට ශටොශාොශත් අශප් රට යා යුතු ටඟ ගැය අශප් 

රශට් ජයතාවට සැනුට සපයය දතා  සබු්ධධික කෘති ශසකක් 

ප්රකා යට පත් වුණා  මකක්  ගුණසාස අටරශසේකර ටාතාශේ 

"සභයත්ව රාජය කරා" යය කෘතිය  මය මළි සැක්වූශේ 2216 

වසශර්දීයි  ඊළඟට  ජයාධිපති නීතිා ටශයෝාර ස සිේවා ටාතාශේ 

"ශබදුම්වාදීන් ශේ උපායටාර්ග ාා වයවස්ථා සාංශ ෝධය" කියය 

කෘතිය  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාට තවත් වියාඩි ශසකක පටණ 

කාලයක් තිශබයවා    

 

 ුණ ග විඳු කුොරතුිං  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க) 

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 
2015 පටන් අස සක්වාත් අපට ටඟ ශපන්වය අස්ගිරි පාර් ්වශේ 

ටාා ශේඛකාධිකාීම අතිපූජය ටැසගට ධම්ටායන්ස යාහිමිපාණන් 

ඇතුු  ටාා සඟ ුවයත් අපි ශගෞරව පූර්වකව ශම් අවස්ථාශේදී 

සිහිපත් කරයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  පසුගිය රජය 

ප්රජාතන්ත්රවාසශේ යාටශයන් කළ ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධි ක්රියා 

සම්බන්ධශයන්  පසුගිය රජය අශප් රටට ානාන්වා දීටට උත්සාා 

කළ වයවස්ථා සාංශ ෝධය සම්බන්ධශයන්  පසුගිය රජය ආයයය 

අපයයය ශවළඳාට මුේ කරශගය ETCA ගිවිසුට  සිාංගප්පූු 

ගිවිසුට ආිරශයන් අශප් රට සම්පූර්ණශයන් විජාතික ශටශායුම්වල 

ශකොටස්කුවන් බවට පත් කිීමට සම්බන්ධශයන්  අශප් රට ගැය  

අශප් රශට් ජයතාව ගැය  අශප් රශට් ජාතික ආර්ථිකය ගැය 

වි ්වාසයක් යැතිව ගන්ය ාසපු ක්රියා ටාර්ග සම්බන්ධශයන් අවුුදු 

පාක සාංවාසයක් ශකරිලා තිශබයවාය කියා අපි හිතයවා  2218 

වසශර් පළාත් පාලය ආයතය ඡන්ස විටසීශම්දී  2219 වසශර් 

පැවැති ජයාධිපතිවරණශේදී සා 2222 වර්ෂශේ පැවැති ටාා 

ටැතිවරණශේදී ශම් රශට් ජයතාව තටන්ශේ අසාස දතාට 

නිරවුේව ප්රකා යට පත් කරලා තිශබයවා  ඒ සාංවාසය තුළ  පැවැති 

රජශේ අසාස් සාමුලින් ප්රතික්ශෂේප කරලා තිශබයවා   126 කට 

ආසන්ය ටන්ත්රී සාංඛයාවක් සිටි මක්සත් ජාතික පක්ෂය සා 

ාවුේකාර පක්ෂ ආසය 94කට සීටා කරලා තිශබයවා  ජයතා 

විමුක්ති ශපරමුශේ ටන්ත්රී  ර ර  6  3කට සීටා කරලා තිශබයවා  

ටන්ත්රී ධුර 16ක් තිබුණු ටී මන් ඒ   සාංවිධායයට ලැබී තිශබන්ශන් 

ටන්ත්රී ධුර 12යි  ඒ නිසා ජයතාව දතාට නිරවුේව ඔවුන් අනුටත 

කරන්ශන් කුටක්ස කියය මක ගැය තට ටතය ප්රකා  කරලා 

තිශබයවා  අලුත් ආේඩුරට වයවස්ථාවක් ශගය ඒට 

සම්බන්ධශයන් ජයතාව දිරරිශේ තැබූ ටතවාස  ජාතික ඒකාබ්ධධ 

කමිු ව  අස්ගිරි ටාා විාාරය  "යුතුකට" සාංවිධායය ාැටියට අපි   

 ක්තිසම්පන්ය රාජයයක්  අශප්ට වයවස්ථාවක් සඳාා වය 

ශයෝජයා ජයගත කර තිශබයවා  ඒ නිසා අපි හිතයවා අස ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වගකීට  ඒ ජයතාවශේ ාඬ ශම් රශට් අලුත් 

සටාජ සම්මුතියක් බවට පත් කිීමටයි කියලා   
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාට නියමිත කාලය අවසන්  

 

 ුණ ග විඳු කුොරතුිං  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க) 

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට තවත් මිනිත්තුවක 

කාලයක් ලබා ශසන්ය  දන් පසු ටට කථාව අවසන් කරන්යම්   

අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඊශේ දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය 

පටණක් අරශගය කුණු සැක්වීට තුළ විපක්ෂශේ ටන්ත්රීවුන් 

ශලොකු මුළාවකට පත් ශවච්ච බව අපි සැක්කා  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා පසුගිය වසශර් පාර්ලිශම්න්තු සැසිවාරය විවෘත කළ 

අවස්ථාශේදී "ශගෝඨාභය රට ාසය ශසෞභාගයශේ සැක්ට" 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය සභාගත කළා  ඒ "ශසෞභාගයශේ සැක්ට" තටයි 

අශප් යව රජශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය වන්ශන්  ඒ මක්කට  පසුගිය 

නිසාස් ිරයශේදී මතුටා කළ ශ්ධ ය පිටපත ශගය බලන්ය  ඒ 

ශ්ධ ය පිටපත තුළත් මතුටාශේ රට ාැදීට පිළිබඳ අසාස් විවරණය 

ශකශරයවා කියලා ටට හිතයවා  ඒ තුළ දතාට පැාැිරලිව ඒකීය 

රාජය කියය සාංකේපය ගැය කියැශවයවා   
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ශබොශාොට ස්තුතියි  ගු ටන්ත්රීතුටනි  

 

 ුණ ග විඳු කුොරතුිං  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க) 

(The Hon. Gevindu Cumaratunga) 
ටට මිනිත්තුවකින් කතාව අවසන් කරන්යම්   

ඇති-යැති පරතරය අඩු කිීමට සම්බන්ධශයන්  අධයාපයය සා 

ශසෞඛය ආිර ශසේවාවල රට පුරා ඒකීයභාවයක් අශප්ක්ෂා කරය බව 

මතුටා ප්රකා  කළා  රශට් ඒකීයභාවය තාවුු ශකශරය සායව 

වය ආේඩුරට වයවස්ථා සාං ශ ෝධයය  සාතුන්වය ආේඩුරට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයය කියය සාංශ ෝධය ශසක සා ටැතිවරණ 

රටය ඇතුළත් වන්යා වූ යව වයවස්ථාවක් ශගය ඒට ශම් 

අවස්ථාශේදී අශප් ටවුබිට දේලා සිටිය බව අපි සකියවා  ඒ 

ශවනුශවන් "යුතුකට" සාංවිධායය ශම් රශට් ජයතාවශේ ාෘසය 

සාක්ෂිශේ ාඬ ාැටියට ටැිරාත් ශවන්ය දිරරියටත් කටයුතු කරය 

බව පවසමින්  ඔබතුටාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් ටා නිාඬ ශවයවා   
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මී හළඟට  ගු මස් මම්  ටරික්කාර් ටැතිතුටා  ඔබතුටාට වියාඩි 

9ක කාලයක් තිශබයවා   

[අ භා 2 46] 

 

 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශකොළෙ ිරස්්රික්කශයන් 

ටයාප ඡන්ස 96 916ක් ලබා දී  යායකත්වයට පටණක් ශසවැනි 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශකොට ටා දාළට ඔසවා තැබූ ශකොළෙ ිරස්්රික්කශේ සිාංාල  

ශසටළ  මුස්ලිම්  ටැශේ  බර්ගර් සියලුශසයාට ටාශේ ශගෞරවය ාා 

ආසරය මුලින්ට පුස කරන්ය කැටතියි   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ජයාධිපතිතුටා ඊශේ 

දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය වීදුු ටේ සටපු වීදුු  ශබෝලයක් 

විධියටයි ටා යම් සකින්ශන්  බිට වැටිච්ච ගටන් කුඩු ශවලා යයවා   

මක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය පසුගිය අවුුදු පශාේ අනුගටයය 

කළ ශකොන්ස පණ යැති  ිරයාු ප්රතිපත්ති නිසා ට  විශ ේෂශයන්ට 

ටා බැාංකුව  ශකොේල කන්ය දඩ දී බලා සිටීට  නිසියාකාරව 

පීමක්ෂණ පවත්වා වැරැිරකුවන්ට සඬුවම් ශයොදීට  පාස්කු ප්රාාරය 

වැනි ම්ශේච්ඡ අන්තවාිර ප්රාාර සම්බන්ධශයන් ිරයාු 

ප්රතිපත්තියක් අනුගටයය කිීමට නිසා ට අපි පරාජයට පත් වුණා  

මශසේ පරාජයට පත් කරන්ය විපක්ෂශේ කේඩායට  ප්රචාරාත්ටක 

වැඩ පිළිශවළක් ශගය ගියා  ඒ වාශේට ඔවුන් ශ්ධය යත්වයට 

ප්රමුඛත්වය ශසය පිරිසක් ශලස  ශම් රශට් මුර ශ්ධවතාවුන් ශලස 

ශපනී  සිටීටට කටයුතු කළා   ශ්ධය යත්වය රකිමින්  දිරරි 

අයාගතශේ දී ශලෝකයත් මක්ක මකට කටයුතු කරන්ය පුු වන් 

රටක්  බිහි කරයවා කියලා තටයි ඔවුන් කිේශේ   ාැබැයි  ශම් 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ිරාා බැලුවාට  COVID-19 වසාංගතයට 

මුහුණ දීලා තිශබය රටක් ාැටියට post-COVID-19 තත්ත්වයට 

මුහුණ ශසන්ශන් ශකොශාොටස කියලා  සඳායක් යැාැ   

ශම් අවුු්ධශ්ධ සාංචාරක කර්ටාන්තශයන් බලාශපොශරොත්තු 

වුණු ආසායට ඇශටරිකානු ශඩොලර්  බිලියය 9කට ආසන්ය 

ප්රටාණයක්  ාැබැයි  ඒ මුසේ ප්රටාණශයන් ඇශටරිකානු ශඩොලර් 

බිලියයයක්වත් අපට මන්ශන් යැාැ   දිරරි අවුු්ධසක කාලය තුළ 

ඒ කර්ටාන්තය ිරයුණු කරන්ශන් ශකොශාොටස කියය මක ගැය ශම් 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යශයහි කිසිට සඳායක්  යැාැ    

ඒ වාශේට  අපයයයශයන් අශප් රටට වි ාල ආසායටක් 

මයවා  ශම් අපයයයය ිරයුණු කරන්ශන් ශකොශාොටස  

විශ ේෂශයන්ට ඇඟලුම් අපයයයශේ දී අපට වි ාල ආසායම් 

ප්රටාණයක් ලැශබයවා   ය ත  ඍතුශේත්  Summer season 

මශක්ත්  ශසවතාවකදී තට නිෂ්පාසය අශළවි කර ගන්ය බැරි වීට 

නිසාට ප්රාේධයය ය ටපත් කරලා තුන්ශවනි season මකට 

ශකොශාොටස සම්බන්ධ ශවන්ශන් කියය ප්ර ්යයට  මුහුණ ශසන්ය  

ඔවුන්ට සි්ධධ ශවලා තිශබයවා  ඒකට උසේවක් යැාැ   ශතොරතුු 

තාක්ෂණයත් මක්ක මුු   ශලෝකයට මකට ගැට ගැහිලා දන්ය 

ශවලාවක ශ්ධය යත්වයට ප්රමුඛතාව ශසය ගටන් ශතොරතුු 

තාක්ෂණයත් මක්ක අශප් රශට් සු පරම්පරාශේ සා රශට් 

අයාගතය දිරරියට ශගයයන්ශන් ශකොශාොටස කියය කාරණාව 

ගැය ශටතැය සඳාන් යැාැ    

රට ආර්ථික ව ශයන් වි ාල අර්බුසයකට මුහුණ පාලා 

තිශය්ධදී  ජයතාව ඒවායින් පීඩා විඳි්ධදී පළමු කැබියට් ටේඩලය 

අනුටත කර ගත්ශත් ශටොයවාස  රශට් ආර්ථික ප්රතිපත්තියවත්  

ආසායම් උත්පාසයය කරය රටයක්වත් ශයොශවයි  ඔවුන් 

දස්ශසේලාට අනුටත කර ගත්ශත් ශටොකක්ස  සායව වය 

ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය ශවයස් කිීමටයි  ශටොකක්ස 

ඒකට ශාේතුව  ශාේතුව ශම්කයි  රාජපක්ෂ පවුශේ අයට ආයතය 

171ක්  ගැසට් කරලා තිශබයවා  දතිරි ටික ශසන්ය බැසිේ 

රාජපක්ෂ ටාත්ටයාට ඇශටරිකානු පුරවැසිභාවය තිශබය නිසා 

පාර්ලිශම්න්තුවට මන්ය බැාැ   සැන් සායව වැනි ආේඩු රට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයය දවත් කරලා  මතුටා  ලැයිස්තුශවන් 

ශගයැේලා  මතුටාට දතිරි ආයතය ටික ශසන්ය තටයි ශම්  

ාිරස්සිය තිශයන්ශන්   

අපි දතාට පැාැිරලිව ශම් කාරණය කියන්ය කැටැතියි   

ආේඩුවට තුශයන් ශසකක බලයක් ාම්බ ශවලා තිශබය ශවලාශේ 

ආේඩුශේ ාැට ශ්ධට criticize කරන්ය; විශේචයය කරන්ය අපි 

සූසායම් යැාැ   සටාජයට හිතකර  රටට වැඩසායී වැඩ පිළිශවළක් 

ශගශයයවා යම් ඒකට සාශයෝගය ශසන්ය අපි සූසායම් වාශේට  

අපි ිරනූ නිසාස  ප්රජාතන්ත්රවාසය  නීතිශේ  ආධිපතයය  යුක්තිය 

යැති කරන්ය උත්සාා කරයවා යම් ඒකට විු්ධධව කටයුතු 

කරන්ය .ේ යැති විපක්ෂයක් විධියට අපි සූසායම් කියය මක 

දතාට පැාැිරලිව ප්රකා  කරයවා  ඇත්ත ව ශයන්ට අපි ශම්ක 

කියන්ය ඕයෑ  ශම් ආේඩුව බලයට ඇවිේලා ටාස  8කට වැඩි 

කාලයක් ශවයවා  ඔවුන් කිේශේ ශටොයවාස  ටා බැාංකු ශාොු 

අේලයවා කිේවා  අස ශවයකම් අේලපු ටා බැාංකු ශාොශරක් 

යැාැ  ඒ නිසා තටයි අපි කියන්ශන් "ටයි ශකෝට්කාරශයෝ 

සාටකකාරයන් ආරක්ෂා කරයවා  සාටකකාරශයෝ  ටයි 

ශකෝට්කාරයන් ආරක්ෂා කරයවා" කියලා   

ඊළඟට  පාස්කු ප්රාාරශේ ටා ශටොළකුවන් අේලයවා 

කියලා කිේවා   අපිත් ඒකට කැටැතියි   මතශකොට අපිට නිසාශසේ 

දන්ය පුු වන්  ඔවුන් අේලාශගය ටරණ සඬුවට ශසන්ය  ටට  

පසුගිය පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජයාවක් ශගයාවා  ත්රස්තවාසයට 

ආධාර - අනුබල ශසය ඕයෑට ශකශයක් ඍජුව ශාෝ වරව 

අේලලා  ටරණ සඬුවට ශසන්ය කියලා   ාැබැයි  ඒ ශවනුවට 

ආේඩුවට කශඩ් යය  ශපෞ්ධගලික යාලිකා සා රජශේ යාලිකා 

ශටගා ශටලියාටය වාශේ යාටයයක් ශගනියයවා  ණඅස ශටයා ආවා  

මයා අවා  ශටශාට ඇහුවා  සාක්කි දුන්යාණ කියලා    

අශප් රජය  රණවිු සඩයට කළා කියලා කිේවා   සැන්  රජශේ  

මවකට හිටපු බු්ධධි අාං ශේ  නිලධාරින්ට  ශසය පීඩාව ශටොකක්ස  

අපට ශපශයය විධියට ශම් ශතොරතුු ශාොඳටට සයාථ ශවලා 

තිශබයවා  ශටොකස  සාටායය සැනුටක් තිශබය ඕයෑට ශකශයකුට  

ප්රවෘත්ති බැලුවාට ශත්ශරයවා  මට කියය කාරණා අනුව 

ශතොරතුු  වාර්තා කර තිශබයවා   ඒවාට පියවර ශගය යැාැ 

කියලා  ඒ  පියවර ශයොගත්ත අයට සඬුවම් ශසන්ශන් යැතිව  ශම්  

නිලධාරින්  ටායසිකව වට්ටමින් තටන්ශේ ශ්ධ පාලය  වැඩ 

පිළිශවළ ශගයයය ආකාරයක් තටයි අපට ශපනී යන්ශන්    

ඊළඟට සායව වැනි ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය අයින් 

කරලා  ශටොක්කස කරන්ය ාසන්ශන්  ශපොලීසිශේ OIC තටන්ට 

ඕයෑ විධියට පත්කර ගන්ය   ගශම් ප්රාශ්ධය ය ශේකම් තටන්ට 

ඕයෑ විධියට පත්කර ගන්ය  ග්රාට නිලධාරි  සාංවර්ධය නිලධාරි 

ආදී සියලුශසයාට අේශේ යටවය යුගයක්  ශගශයන්ය තටයි 

ශම්ශගොේලන් සූසායම් ශවන්ශන්   රට ිරයවය වැඩ පිළිශවළ 

ශම්කස කියය මක අපි අාන්ය කැටැතියි    

ඒ මක්කට  ශටට ප්රතිපත්ති ප්රකා යශයහි "මක රටක්- මක 

නීතියක්" කියලා කියයවා  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාට තව වියාඩි ශසකක කාලයක් 

තිශබයවා  

 

 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ටට ශාොඳ  ශ්රී ලාාංකික පුරවැසියකු විධියටත්   සජිත් ශප්රේටසාස  

ටැතිතුටාශගන් පසුව  සියලු ජාතීන්ශේ  දාළ ඡන්ස ප්රති තයක්  

ලබා ගත්  පු්ධගලයකු විධියටත්  කියන්ය කැටැතියි  අස ශලෝකය 

ිරයුණු ශවලා තිශබය රටයත් මක්ක  මක රටක්  මක නීතියක්  
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[ගු  මස්.මම්. ටරික්කාර් ටාතා] 
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අව යයි කියලා  මහි  ගැටලුවක්  යැාැ  ාැබැයි   ඒක අව ය 

ශවන්ශන්  සටාජශේ අශයක් සාංස්කෘතික වටියාකම් පාගන්ය  

නිර්සය ශලස ටර්සයය කරන්ය ශයොශවයි   අපි සන්යවා  උඩරට 

විවාා  නීතිය තිබුණා   ශසටළ ජයතාවට  ශත්සවලාශම් නීතිය 

තිබුණා   ශම්වා අශයක් සටාජශේ වටියාකම්  අසටායකම් යැති 

කර මක රටක්  මක නීතියක් ශගශයය මක ගැය කාශේවත් 

විු්ධධත්වයක් යැාැ  අපි දපදුශේ ශම් රශට් යම්  ජීවත් ශවන්ශන් 

ශම් රශට් යම්   ටැශරන්ශන් ශම් රශට් යම්  ඒ ාැට ජය 

ශකොට්ඨාසයකටට සටාය අයිතිවාසිකම් තිශබන්ය ඕයෑ කියය 

මක තටයි අපි පැාැිරලිව කියන්ශන්  පසුගිය ටැතිවරණ කාලශේ - 

ටැතිවරණය කිට්ු  වුණාට - ජාතිවාසය  අන්තවාසය ගැය කථා 

කරයවා අපි සැක්කා  සටාර කට්ටිය කිේවා ටද්රසා පාසේ සති 

ශසශකන් වාන්ය ඕයෑ කියලා  මශාට වාන්ශන් ශකොශාොටස  

ටද්රසා පාසේ කියන්ශන් ශටොකක්ස  ටද්රසා පාසේ වර්ග ශසකක් 

තිශබයවා  මකක් සිාංාල-ශබෞ්ධධ සුවන් දරිසා උශ්ධට ගිහිේලා 

සාම් අධයාපයය ලබයවා වාශේ  පාසේ සුවන්ට දස්ලාම් ආගට 

කියා ශසය මක  ශසවැනි මක තටයි  අශප් ස්වාමී හන් වාන්ශසේලාට 

පිරිශවන් අධයාපයය ලබා ශසයවා වාශේ ටවුලවිවුන්ට 

අධයාපයය ලබාදීට  මය අධයාපය අටාතයාාං ශේ විෂය පථයට 

ශගයැවිත් නියාටයය කරන්ය කියලා අපි කියයවා  ගු අධයාපය 

ඇටතිතුටා ශටතැය දන්යවා  මය අධයාපය අටාතයාාං ශේ විෂය 

පථයට ශගයැවිත් නියාටයය කරලා  මට විෂය නිර්ශ්ධ යට 

ඇතුළත් කරන්ය  ාැබැයි  අව ය ගුු පාසුකම් ටික ලබා ශසන්ය  

මතශකොට අන්තවාසයට ටතු ශවන්ය දඩක් යැාැ  ඒ නිසා මුස්ලිම් 

අන්තවාසයටත්  ද්රවිඩ ශබදුම්වාසයටත්  සිාංාල ජාතිවාසයටත් 

විු්ධධ පු්ධගලයකු විධියට ටා දතා පැාැිරලිව කියයවා  තටන්ට 

ඕයෑ විධියට නීතිය මක නීතියක් කියලා ජය ශකොට්ඨාස පාගය 

නීති යම් ශගශයන්ය ලෑස්ති ශවන්ය මපා  කියලා  ශටොකස  

මශාට වුශණොත් ශම් රට තවත් අර්බුසයකට ලක් ශවය මක තටයි 

සි්ධධ වන්ශන්  ඒ නිසා අපි දතාට පැාැිරලිව කියන්ය කැටැතියි  

රජයට තුශයන් ශසකක බලයක් ලැබිලා තිශබයවා  මට 

opportunities පාවිච්තව කරන්ය කියලා  පසුගිය ශකොශරෝයා 

කාලශේ ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ලාංකාව පාවිච්තව කරය ශතේ 

බැරලයක මිල ශඩොලර් 69 සිට 17ට පාළ බැස්සා   
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාට ලබා දී තිශබය කාලය අවසායයි  
 

 ුණ එස්.එම්. ෙරික්කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට තව වියාඩියක්  ශසන්ය  

ඒ ශවලාශේ අපට ශලොකු opportunity මකක් තිබුණා  

සිාංගප්පූු ව වාශේ ශපොඩි රටවේ  මශාට යැත්යම් භූමිකම්පා මය 

ජපායය වාශේ රටවේ අවුු්ධසකටට ශතේ ඇණවුම් කරලා -ඒ 

රටවේවල අතිශර්ක මුසලක් වියසම් කරලා- ඒවා රඳවා තබා ශගය 

අව ය ශවලාවට ගන්යවා  අපි ශටොයවස කශළේ  අපි ඒ මක 

රටයක්වත් පාවිච්තව කශළේ යැාැ  ඊළඟට  ශලෝකශේ මුසේ වැඩි 

රටවේවල  සාංතවත වැඩිශයන් තිබුණු රටවේවල ශපොලී අනුපාතය 

ඍණ ගණන්වලට ගියා  ශඩොලර් බිලියය 42ක මුසේ ප්රටාණයක් 

අශප් සටස්ත ණයවල තිශබයවා  ශම්වා rearrange කරන්ය 

සැලසුම් කශළේ යැාැ     

අපි අවසාය ව ශයන් ආේඩුශවන් දේලීටක් කරයවා  ශම් 

තුශයන් ශසකක බලය ලබා දුන්ශන් පවුේවාසය  ඒකාධිකරණය  

මිලිටරිවාසය ශගශයන්ය ශයොශවයි  තටන්ශේ කුක්කන්ට තයතුු 

ලබාදීලා ශම් රට අගාධයකට ශගය යන්ය ශයොශවයි  ශම් රට ාරි 

ටාවතකට ශගයයන්යයි  තමුන්යාන්ශසේලා නි ්තවත ිරය වකවානු 

සහිතව ශලෝකයත් මක්ක තරග කරන්ය පුු වන් රටක් බවට අශප් 

රට පත් කරයවා යම්  අපි සාශයෝගය ලබා ශසයවා  ාැබැයි  ඒ 

වාශේට ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධි  ජයතා විශරෝධි වැඩ කටයුතු කරයවා 

යම්  ඒකට විු්ධධව අවසාය ශටොශාොත සක්වාට සටන් කරය 

බවත් ප්රකා  කරමින් ටශේ කථාව අවසන් කරයවා  ශබොශාොට 

ස්තුතියි  
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගු අුන්ිරක ප්රයාන්දු රාජය අටාතයතුටා  ඔබතුටාට වියාඩි 

6ක කාලයක් තිශබයවා  
 

[අ භා  2 99] 

 

 ුණ  අුණන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා ිගපොල්  කිතුල්  තල් හා 

රබර් ව ා ප්රවර්ධානය හා ආශ්රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන 

හා අපනයන විවිධාාිංගිකරණ රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து - ததன்கன, கித்துல், 

பகன மற்றும் இறப்பர் தசய்கக வமம்பாடு மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில் பண்டங்கள் உற்பத்தி மற்றும் 

ஏற்றுமதிப் பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர்)     

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut, 
Kithul, Palmyrah and Rubber Cultivation Promotion and 
Related Industrial Product Manufacturing and Export 
Diversification) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  1994දී පුත්තලට 

ිරස්්රික්කශේ පළමුවැනියා ශවලා පුත්තලට ිරස්්රික්කය 

නිශයෝජයය කරපු ටශේ ිරවාංගත පියාශේ සශාෝසරයා වය ශගොඩ්ි 

ප්රයාන්දු ටැතිතුටාශේ සර් යය අනුටත කරය ඒ ආසර ය 

ජයතාව යැවතත් වි ාල ඡන්ස ප්රටාණයක් ලබා දීලා  පුත්තලට 

ිරස්්රික්කශේ ශවන්යප්පුව  යාත්තන්ඩිය  ාලාවත  පුත්තලට සා 

ආයටඩුව යය ආසය පශාන්ට සැවැන්ත ජයග්රාණයක් ලබා දීලා 

තුන්වැනි වතාවටත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජයය කරන්යට ටා    

ශතෝරා පත් කළ ආසර ය ජයතාවට ටශේ ාෘසයාාංගට ප්රණාටය  

ආචාරය ශම් අවස්ථාශේ දී පළමුව පුස කරන්යට ඕයෑ  

හිටපු අතිගු ජයාධිපති ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටා අවුුදු 

32ක යු්ධධයක් අවසන් කරලා රට සැවැන්ත සාංවර්ධයයක් කරා 

ශගය ගියා  මක අරමුණක් ඔස්ශසේ සැවැන්ත විධියට ශම් රට ිරයුණු 

කරන්යට වැඩ කළත්   අපි 2219 ටැතිවරණශේ දී පරාජයට පත් 

වුණා   2219 ටැතිවරණශයන් අප මශසේ පරාජයට පත්වීශටන් පසුව 

ශම් රට සම්පූර්ණශයන්ට අරාජිකත්වයට පත් වී  වියා ය කරා 

යය අවස්ථාශේ දී  යව පක්ෂයක් බිහි කර - ශ්රී ලාංකා ශපොදුජය 

ශපරමුණ- මට පක්ෂය තුළින් සැවැන්ත ජයතා ජයග්රාණයක් ලබා 

ගන්යට කටයුතු කළ ගු ටහින්ස රාජපක්ෂ හිටපු 

ජයාධිපතිතුටාටත්  විශ ේෂශයන්ට ඒ පිු පස හිටපු ගු බැසිේ 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටාටත්  ඒ වාශේට සටස්ත ක්රියාවලියටට 

සායකත්වය ලබාදුන් ආසර ය සියලුශසයාටටත් අශප් ප්රණාටය පුස 

කිීමටට ටා ශටය අවස්ථාවක් කර ගන්යවා   

යව ජයාධිපතිවරයකු යටශත් ශම් රට යව ශවයසක් කරා 

ශගය යන්ය  යව යායකයකු යටශත් දුප්පත්කට යැති කරලා  

සරිද්රතාව යැති කරලා  ශම් රට ශසෞභාගයවත් ශ්ධ යක් කරා 

ශගයයන්ය  යව ශවයසකට ජයාධිපතිවරණශේ දී යව 

ජයාධිපතිවරයාට ඡන්සය ලබා දුන් ආසර ය ජයතාවටත් ටශේ 

ප්රණාටය පුස කරයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ජයාධිපතිවරණය 

පවත්වන්ය කලින් පළාත් පාලය ටැතිවරණය පැවැත්වූවා  

ඊළඟට  ජයාධිපතිවරණය පැවැත්වූව ාා  දන් පසුව පාර්ලිශම්න්තු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ටැතිවරණය පැවැත්වූවා  මහිදී රශට් සටස්ත ආසර ය ජයතාව 

මක තැයකට ශපළ ගැහිලා යැවතත් ජයාධිපතිතුටාට සාාය 

ශවන්ය  ඒ කේඩායට බිහි කරන්ය  ඒ කේඩායටට  ක්තියක් 

ශවන්ය   යැවත වතාවක්  තුශයන් ශසකක බලයක් ලබාදුන්යා  ඒ 

ආසර ය ජයතාවටත් ශම් අවස්ථාශේදී ටශේ ප්රණාටය පුස 

කරයවා  

 
 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුටාට තව වියාඩි ශසකක කාලයක් තිශබයවා  

 
 ුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් කාරණයත් කියලා ටට 

කථාව අවසන් කරන්යම්  1982දී පවත්වපු ඊනියා ජයටත 

විචාරණය අපට ටතකයි  ශේ ආර්  ජයවර්ධය ටාත්ටයා සැයශගය 

හිටියා  සටානුපාතික ඡන්ස රටය අනුව කවසාවත් තුශයන් ශසකක 

බලයක් ගන්ය ලැශබන්ශන් යැාැ කියලා  ඒ නිසා තටයි මතුටා 

ජයටත විචාරණයකට ගිශේ  යමුත් ශටවර ඒ දතිාාසය ශවයස ්

කරලා තුශයන් ශසකක සැවැන්ත ඡන්ස බලයක් ජයතාව අපට ලබා 

දීලා තිශබයවා   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් අවස්ථාශේදී විපක්ෂශේ 

ටන්ත්රීවුන්ට ටා කියන්ය ඕයෑ  ඊශේ අතිගු ජයාධිපතිතුටා 

දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළ තිශබන්ශන් සාංක්ෂිප්තයක් 

පටණක් බව  ඒශක් තිශබන්ශන් ආේඩුා ශේ වැඩ පිළිශවළ  මහි 

මූලික ාරය විතරයි  දිරරිශේදී ක්රියාත්ටක කරය සටස්ත 

ක්රියාවලියට ජයාධිපතිතුටාශේ "ශසෞභාගයශේ සැක්ට" ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය තුළ සඳාන්ව තිශබයවා  ඒ සඳාා ටට උසාාරණයක් 

කියන්යම්  අස ටට භාර දීලා තිශබන්ශන් ශම් රශට් වැවිලි 

කර්ටාන්ත ක්ශෂේත්රයයි  ශත් ාැුණාට අශයකුත් සියලු  වැවිලි 

කර්ටාන්ත ටශේ අටාතයාාං ය යටශත්යි තිශබන්ශන්  වැවිලි 

අටාතය  අශප් ගු රශම්ෂ් පතිරණ ටැතිතුටාත් ශම් ගු සභාශේ 

සැන්  දන්යවා    අපයයය කෘෂිකර්ටාන්තය කියය ක්ශෂේත්රශේ 

මූලික අරමුණු ශම් ප්රකා ශයන් පැාැිරලි කරයවා  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  ශම් සටස්ත අපයයය කෘෂිකර්ටාන්ත 

ක්ශෂේත්රශයන්  තටයි ශම් රටට විශ්ධ  විනිටය ශේන්ය  යැවත 

වතාවක් ශම් රට ආර්ථික ව ශයන්  ක්තිටත් කරන්ය අප 

බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් රශට් ශසශකෝටි 

තිස්ලක්ෂයක පටණ ජයතාවක් දන්යවා  මයින් ලක්ෂ ාැත්තෑවක 

පිරිසක් ශේලක් කාලා ශේේ ශසකක් බඩගින්ශන් තටයි දන්ශන්  

ශම්ක  මශාට රටක්  සටාර අය ශගයක් ාසන්ය අත්තිවාරට 

සටාශගය තිශබයවා  ාැබැයි  ඒ අයට ශේ ාසාගන්ය විධියක් 

යැාැ  ශගසර කාටර ශසකක් ාසාශගය තිශබයවා; දස්ශතෝප්පුව 

ාසාගන්ය විධියක් යැාැ  සටාර ශවලාවට ශගසර ශසොර ජශයේ 

ටික වාශගය තිශබන්ශන් ශපොලිතින්වලින්   මශාට ජයතාවක් 

අශප් රශට් දන්ශන්  සටාර අයට වැසිකිළි යැාැ  පුදුට විධියට දුක් 

විඳිය ජයතාවක් දන්ය රටක් ශම්ක  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි  අශප් අරමුණ විය යුත්ශත් ශම් රශට් දුප්පත්කට 

යැති කිීමටයි  අඩුට ගණශන්  ඒ අයට කන්ය අඳින්ය ශසන්ය බැරි 

යම්  අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තු ගටය ආව මශකන් වැඩක් යැාැ  ඒ 

ජයතාවශේ ඒ කටයුතු කරන්ය යම් ශම් රශට් ආර්ථිකය  ක්තිටත් 

ශවන්ය ඕයෑ   

අස අශප් රටට විශ්ධ  විනිටය ශගශයන්ශන් කවුස ගු 

නිශයෝජය කථායායකතුටනි   අශප් අහිාංසක අම්ටලා  යාංගිලා 

ටැස ශපරිරගට ගිහිේලා බැළ ශටශාවරකම් කරලා  තටන්ශේ 

රටය ිරය කරලා ශගශයය මුසේ තටයි අස අපට විශ්ධ   විනිටය 

ව ශයන් ලැශබන්ශන්  

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුටාට නියමිත කාලය අවසායයි    

 

 ුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු ෙහතා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ටට තව වියාඩියක කාලයක් ලබාශසන්ය  ගු නිශයෝජය 

කථායායකතුටනි   

 ප්රධාය ව ශයන්  සාංචාරක කර්ටාන්තය  ධීවර කර්ටාන්තය  

කෘෂිකර්ටාන්තය  අපයයය කෘෂිකර්ටාන්තය සා වැවිලි 

ආර්ථිකය ිරයුණු කිීමට තුළින් අශප් රටට විශ්ධ  විනිටය ශගයැත්  

ශම් දුප්පත්කට යැති කිීමශම් ක්රියාවලියට යෑට තටයි අතිගු 

ජයාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ටැතිතුටාශේ යායකත්වශයන් 

යුත් ගු ටහින්ස රාජපක්ෂ අග්රාටාතයතුටා ප්රමුඛ ශම් රජශේ ප්රධාය 

අරමුණ  ඒක අප ශේත් අරමුණ ශවන්ය ඕයෑ  ඒක තටයි අශප් 

වැඩසටාය ශවන්ය ඕයෑ  අපි ඒ වැඩසටාය අනිවාර්යශයන්ට 

ක්රියාත්ටක කරයවා  ශාොඳ  තුණ ටන්ත්රීවු කේඩායටක් අස 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට පත් ශවලා දන්යවා  ඒ සියලුශසයාත් මකතු 

කරශගය  අත්සැකීම් තිශබය අයත්  රාජය නිලධාරි තන්ත්රයත්  

සටස්ත ටා ජයතාවත් මකතු කරශගය ඒ අරමුණ කරා අප යය 

බව ප්රකා  කරමින්  ටශේ කථාව අවසන් කරයවා  ස්තුතියි  ගු 

නිශයෝජය කථායායකතුටනි  
 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී හළඟට  ගු ජයන්ත වීරසිාංා ටන්ත්රීතුටා  ඔබතුටාට වියාඩි 

6ක කාලයක් තිශබයවා  
 

[අ භා  3 21] 

 

 ුණ ජයන්ත වීරසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த வீரசிங்க) 

(The Hon. Jayantha Weerasinghe) 
ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි, ප්රථටශයන්ට, ටට ශම් 

අවස්ථාව ලබාදීට පිළිබඳව ඔබතුටාටත්, ශම් ගු සභාවටත් ටශේ 

ස්තුතිය පිරියටයවා  ශම් ගු සභාශේ උත්තීමතර තයතුරට පත් 

යව කථායායකතුටාටත්, ඔබතුටාටත් ටශේ ශුභාශිාංසය 

පිරියටයවා   

ඊශේ අශප් අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් කළ වැඩ පිළිශවළ 

ශසස බැලුවාට, ප්රධාය කාරණාවක් දතාට පැාැිරලියි   ඒක තටයි, 

පළිගන්යා ශ්ධ පාලයය, වවීම ශ්ධ පාලයය සසාටට අවසන් 

කර තිශබය බව  ඒ ගැය ටට දතාට සතුු  ශවයවා  ශටොකස  

රාජපක්ෂ පවුලත්  ඒ සුවනුත්  භාර්යාවනුත්  ඔවුන්ශේ හිතවතුන් 

සා හිතවතුන්ශේ සුවනුත්  භාර්යාවනුත් දලක්ක කර ශගය 

තටයි පළිගත්ශත්  ඒ ගැය ටට කියන්ය පුු වන්  ශටොකස  ඒ සෑට 

අවස්ථාවකට ඒ අය ශවනුශවන් උසාවි ගිය  Commissionsවලට 

ගිය  ශපොලීසිවලට ගිය ශකශයක්  ටට  මවැනි දුර්සාන්ත යුගයක් 

අවසන් කිීමට ගැය -මවැනි ක්රියා කලාපයක් යැවත ඇති ශයොවීටට 

කටයුතු කිීමට ගැය- ටට සතුු  ශවයවා වාශේට  ඒ 

සම්බන්ධශයන් ස්තුතිය පුස කරයවා   
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[ගු අුන්ිරක ප්රයාන්දු ටාතා] 
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අතිගු ජයාධිපතිතුටා බලයට ආ පසු මුලින්ට ශටොකක්ස 

කශළේ  නීති විශරෝධී ශපොලීසිය  පළිගන්ය ාසපු  ශ්ධ පාලය 

විු්ධධවාිරන් සඩයම් කරන්ය ාසපු ශපොලීසිය පාවිච්තව කරලා තව 

තවත් සඩයම් කරන්ශන් යැතිව  මය විසුුවා ාැරියා  අන්ය  මතුටා 

දීපු උසාාරණය  මතුටාශේ පටන් ගැන්ට දතාට ශාොඳයි  ශම් වැඩ 

පිළිශවළ සාර්ථක කර ශගය අපට ශම් රට දිරරියට ශගය යන්ය 

පුු වන්    

ටට මුලින්ට ස්තුතිවන්ත ශවයවා  ප්රධාය ටැතිවරණ ශසකකදී 

අපට විශිෂ්ට ජයග්රාණ අත් කර දුන් ජයතාවට  ඒ වාශේට  මට 

ජයග්රාණ ශසක සා 2218 වර්ෂශේදී පළාත් පාලය 

ටැතිවරණශයන් ලස ජයග්රාණයයත් මක්ක ඒ ජයග්රාණ තුයට 

ලබා ගැනීටට කටයුතු කළ මහි නියමුවා වූ  ගු බැසිේ රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටාටත් ටශේ ස්තුතිය පුස කරයවා  මතුටා ශයොසිටින්ය අපට 

ශම් ජයග්රාණ ලබා ගන්ය ාැකියාවක් යැාැ   

ශම් වැඩ පිළිශවළ අනුව  මුලින්ට අලුත් වයවස්ථාවක් දිරරිපත් 

කළ යුතුයි  අප මය දිරරිපත් කරයවා  සායව වය ආේඩුරට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයය  මක්තරා රටයකට දවත් කළ යුතුයි  

සියේලට ශයොශවයි  මහි නුසුදුසු තැන් දවත් කළ යුතුයි  දන්පසු 

අපි අලුත් වයවසථ්ාවක් ශගශයයවා  ඒ සඳාා තටයි අපි ජයවරට 

දේලුශේ  අපට ඒ ජයවරට ලැබුණා  මට නිසා  මය දු  කිීමට අශප් 

යුතුකටක් ශවයවා   

 
 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුටාට තව වියාඩි 2ක කාලයක් තිශබයවා   

 
 ුණ ජයන්ත වීරසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த வீரசிங்க) 
(The Hon. Jayantha Weerasinghe) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ශම් වැඩ පිළිශවළ ශසස 

බැලුවාට  දතාට ශාොඳ ප්රතිපත්ති කිහිපයක් තිශබය බව ශපනී 

යයවා  දන් මකක් තටයි  ශම් රශට් ඖෂධ නිෂ්පාසයය කිීමට  

මටඟින්  වි ාල ව ශයන් විශ්ධ  විනිටය දතිරි කර ගැනීටට අපට 

ාැකියාව ලැශබයවා  ඒ වාශේට  වි ාල ව ශයන් විශ්ධ  විනිටය 

ශම් රටට ලබා ගැනීටටත් පුු වන්; ඖෂධ ශගන්වය ටාර්ගශයන් 

කරය ගැහිලි යැවැත්වීටටත් පුු වන්  ඒ නිසා දතාට කාශලෝතවත 

පියවරක් ාැටියට ටා මය  සකියවා   

"මක රටක්-මක නීතියක්" කියය ප්රතිපත්තිය අනිවාර්යශයන්ට 

තිබිය යුතුයි  ජයාධිපති නීතිාවරයකු ාැටියට ටා මය අගය 

කරයවා  ශටොකස  අප සන්යවා මක නීතියක් ාැශටෝටට වලාංගු 

වීශම් වැසගත්කට  මය කළ යුතුට ශසයක්    

ශම් වැඩ පිළිශවළ ශසස බලයශකොට මහි කියා තිශබයවා  

ශයොශයක්  ශයොශයක් අපයයය භාේඩ සා විශ ේෂශයන්  ඛනිජ 

වැලි  මිනිරන් වැනි ශ්ධවේවල අගය වැඩි කරලා  වි ාල විශ්ධ  

විනිටයක් ලබා ගැනීටට ාැකියාව ඇති බව  ශකටිශයන් කියයවා 

යම්  ග්රැෆයිට්වල ග්රැෆීන් වැලි  ඛනිජ වැලි වැනි ඒවාශේ අගය 

මකතු කරලා -වැඩි කරලා- වි ාල විශ්ධ  විනිටයක් ලබා ගැනීටට 

පුු වන්   ඒකත් දතාට ශාොඳ  ප්රතිපත්තියක්   

ටට නියමිත කාලය දක්ටවීටට ආසන්ය බැවින්  ටට තව මක් 

කුණකට අවධායය ශයොමු කරයවා  ටට ටතකයි  ගු මුජිබර් 

රහුටාන් ටන්ත්රීතුටා කිේවා  ටාාධිකරණශේ යඩු තිශබය 

14ශසශයක් ශම් ආේඩුශේ සිටිය බව    

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුටාට නියමිත කාලය අවසායයි  ගු ටන්ත්රීතුටනි  

 
 ුණ ජයන්ත වීරසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த வீரசிங்க) 
(The Hon. Jayantha Weerasinghe) 

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට ශටොශාොතක් ශසන්ය  

කථාව අවසන් කරන්යම්  

මශාට ටාාධිකරණශේ යඩු තිශබයවා යම් ටට මතුටාට 

කියයවා  ඒ සියලු  යඩු පසුගිය රජශයන් ශ්ධ පාලය පළිගැනීම් 

සඳාා සටපු  කිසිට අර්ථයක් යැති ශබොු යඩු කියලා   ඒ ශබොු 

යඩු සැම්ටා කියලා ඒ අයට පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිේලා රටට 

ශසේවය කරන්ය කිසිට බාධාවක් යැාැ   

ගු නිශයෝජය කථායායකතුටනි  ටට අවස්ථාව ලබාදුන්යාට 

ඔබතුටාට  ස්තුතියි    

 

 ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී හළඟට  ගු අලි සබ්රි රහීම් ටන්ත්රීතුටා  ඔබතුටාට වියාඩි 

පාක කාලයක් තිශබයවා   

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ගු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුටා මූලාසයයට පැමිශණයවා ඇති  

 
අනතුුණව  ුණ නිගයෝජය කථානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවේ 

වූගයන්  නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்று அகலவவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

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

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please commence your speech. 
 

 
[பி.ப. 3.07] 

 

 ුණ අලි සබ්රි රම්ම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம்) 
(The Hon. Ali Sabri Raheem) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, இந்த 

உயர் சகபயில் கன்னி உகரயாற்றக் கிகடத்தகமக்கு 

முதற்கண் இகறவனுக்கும் எனக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கும் 

நன்றி கூறுகின்வறன். என்கனத் ததாிவுதசய்து பாராளுமன்றம் 

அனுப்பிய புத்தளம் மாவட்ட மக்களின் வதகவகய 

நிகறவவற்ற வவண்டுதமன்று ஆகசப்படுகிவறன் என்று கூறி, 

இச் சகபயில் எனது உகரகய ஆற்றுகின்வறன். சுமார் 33 

வருடங்களாக புத்தளம் மாவட்டத்திற்கு வதாோ்தல்மூலமாக ஒரு 

முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் நியமனம் தபறவில்கல. 

இரண்டு தபரும்பான்கமக் கட்சிகளுக்கும் வாக்களித்து 

ததாகுதிகயயும் மாவட்டத்கதயும் தவன்றுதகாடுத்தும் 
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புத்தளம் மாவட்டத்திற்தகன்று ஒரு முஸ்லிம் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினகர எங்களால் தபற முடியவில்கல. அந்த இரண்டு 

தபரும்பான்கம அரசியற் கட்சிகளும் எம்கம ஏதரடுத்தும் 

பார்க்கவில்கல. තාප බලාගාර அவதவபான்று அறுகவக்காட்டு 

குப்கபயும்தான் புத்தளம் மாவட்டத்திற்கு க் கிகடத்தன.  

ஐக்கிய வதசிய கட்சி, ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ், 

ACMC கட்சி, ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி என சகல 

கட்சியினரும் இந்த முகற ஒன்றிகணத்து ஒற்றுகமயாகச் 

தசயற்பட்டதனால் புத்தளம் மாவட்ட மக்கள் ஒரு பாராளுமன்ற 

உறுப்பினகர தவன்தறடுத்திருக்கின்றார்கள். 2006ஆம் 

ஆண்டு காலப்பகுதியில்  තාප බලාගාර அகமக்கப்பட்டவபாது 

எங்களது புத்தளம் மக்களுக்கு மானிய அடிப்பகடயில் current 

தருவவாம் என்று கூறப்பட்டது. அது எதுவும் எங்களுக்குக் 

கிகடக்கவில்கல. புத்தளம் மாவட்டத்திலுள்ள விவசாயிகள் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதுவபான்று, வீடு வாசல்கள் 

அத்தகனயும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சூைல் 

மாசகடந்திருக்கின்றது. அதனால், எதிர்காலத்திலாவது 

புத்தளம் மாவட்டத்தில் சூைல் மாசகடகின்ற வககயில் 

வமற்தகாள்ளப்படுகின்ற இவ்வாறான அபிவிருத்தி 

நடவடிக்ககககள நிறுத்த வவண்டுதமன்று இந்த உயர் 

சகபயில் நான் வகட்டுக்தகாள்தகாள்கின்வறன்.  

காலங்காலமாக புத்தளம் மக்களுக்குச் வசர வவண்டிய எந்த 

அபிவிருத்தியும் அம்மக்களுக்குச் வசரவில்கல. இந்த 

விகிதாசார அடிப்பகடயிலான வதர்தலுக்குப் பிறகு புத்தளம் 

மாவட்ட மக்களுக்கான ஒரு முஸ்லிம் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினகரயும் தபறமுடியாது வபாய்விட்டது. கடந்த 

காலத்தில் எங்களது ஜனாதிபதி அவர்கள் கூறியதுவபான்று 

இன, தமாைி ாீதியான பிரச்சிகனகள் இல்லாமல், வதர்தல் 

முகறகமககள மாற்றி புத்தளம் மாவட்டத்திற்குத் ததாடர்ந்தும் 

ஒரு முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கிகடக்கும்வககயில் 

வவகலத்திட்டங்ககள எதிர்காலத்தில் முன்தனடுக்க  

வவண்டுதமன்று கூறி, எனக்கு வாக்களித்த புத்தளம் மாவட்ட 

கிறிஸ்தவர்கள், இந்து மக்கள் உட்பட சிறுபான்கம, 

தபரும்பான்கம மக்கள் அகனவருக்கும் நன்றி கூறி, இந்தச் 

சகபக்கும் நன்றி கூறி எனது உகரகய முடித்துக் 

தகாள்கின்வறன். வஸ்ஸலாம்.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Piyal Nishantha De Silva. You 

have six minutes.  
 
 

[අ භා 3 11] 
 

 ුණ ිටයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා ෙහතා ිකාන්තා හා ෙො 

සිංවර්ධාන  ගපර පාසල් හා ප්රාථමික අධායාපන  පාසල් 

යටිතල පහසුකම් හා අධායාපන ගසේවා රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா - மகளிர் மற்றும் சிறுவர் 

அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, பாடசாகலகள் 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் வசகவகள் 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of 
Women and Child Development, Preschools and Primary 
Education, School Infrastructure and Education Services)  
ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ශසවය වරටත් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ටා  ශතෝරා පත් කර මවීටට ලබා දුන්නු 

සායකත්වය පිළිබඳව කු තර ිරස්්රික්කශේ ජයතාවටත්  ටාා සාංඝ 

රත්යයය ඇතුු  අශයකුත් සියලු  ආගමික යායකයන්ටත් ටශේ 

ස්තුතිය පුස කරන්ය ඕයෑ   ජයතාව ලක්ෂයකට වැඩි ටයාප 

සාංඛයාවක් ලබා දීලා මවැනි  ක්තියක් ලබා ශසයශකොට  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා  අග්රාටාතයතුටා වාශේට අශප් පක්ෂශේ ජාතික 

සාංවිධායක ගු බැසිේ රාජපක්ෂ ටැතිතුටා ටට රාජය 

අටාතයවරයකු ාැටියට වගකීටක් පැවුවා  ටට මතුටන්ලාටත් 

කු තර ිරස්්රික්කශේ අශප් ජයතාව ශවනුශවන් ටශේ ශගෞරවනීය 

ප්රණාටය  ස්තුතිය  පුස කරයවා  මට වගකීට නිවැරිරව දු  

කරන්යටත්  බලාශපොශරොත්තු වයවා වාශේට  ටා හිතුවා රටට  

ජයතාවට ආසරය කරය ජයාධිපතිවරයකු  අගටැතිවරයකු පත් 

වුණාට පස්ශසේ විපක්ෂශේ කාර්ය භාරය දතාට ශාොඳින් නිවැරිර 

විධියට දු  කරාවි කියලා  යමුත්  යැවතත් පරණ රටයට මශාට 

යැත්යම් සාම්ප්රසායික රටයට විපක්ෂශේ කාර්ය භාරය දු  

කරන්යට යය ආකාරයක් තටයි අස  විපක්ෂශේ සටාර 

කථාවලින් අපට සක්යට ලැශබන්ශන්   ඒ අය සාම්ප්රසායික 

විපක්ෂශේ කාර්යභාරය දු  කරයවා වාශේට සාම්ප්රසායික 

ශ්ධ පාලයායාශේ කාර්යභාරය තටයි දු  කරන්යට සූසායම් 

ශවන්ශන්  මවැනි තත්ත්වයක් ශයොශවයි  ශම් රශට් ජයතාව 

බලාශපොශරොත්තු වුශේ  ඊට වඩා මාාට ගිය රටශේස  ඊට වඩා 

කැප වුණු ටාජය නිශයෝජිතයින් පිරිසක් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

සකින්යට තටයි ජයතාවශේ බලාශපොශරොත්තුව තිබුශේ   

විපක්ෂශේ ගු  ාර්ෂ ස සිේවා ටන්ත්රීතුටා ප්රකා  කළා  

ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය පිළිබඳව  සායවවය 

ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය දවත් කරයවාය කියලා ඒ 

ගැය ටාා භීතිකාවකින් කථා කරන්ය  පටන් ගත්තා   අපි 

පැාැිරලිවට සන්යවා  මසා ශම් සායවවය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය ශගයාශේ රාජපක්ෂවුන් ශ්ධ පාලය භූමිකාශවන් 

අතුගා සැමී හටටයි  කියය මක   ඒ විතරක් ශයොශවයි  රාජය ශසේවය 

ිරයාු කිීමටටයි මය පාර්ලිශම්න්තුවට ශගයාශේ  ඒ පිළිබඳව සැන් 

රශට් ජයතාවට ශාොඳ අවශබෝධයක් තිශබයවා  අවශබෝධයක් 

තිබුණු නිසා තටයි මතුටන්ලාට අටතක ශයොවය පාඩටක් 

දගැන්නුශේ  රාජපක්ෂවුන් ශ්ධ පාලය භූමිකාශවන් තුරන් 

කරන්යට ආපු අයට අස සි්ධධ වුශේ ශටොකක්ස  විපක්ෂශේ හිටපු 

මක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්රමුඛ ප්රබල චරිත ශ්ධ පාලයශයන් තුරන් 

කරන්යට මශාට යැත්යම් අතුගා සටන්යට විශ ේෂශයන් ශම් 

රශට් ජයතාව කටයුතු කර තිශබයවා  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You have two more minutes.  

 

 ුණ ිටයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   
ශාොඳයි    

විශ ේෂශයන්ට අශප් අතිගු ජයාධිපතිතුටා අවුුදු පාක් තුළ 

අරශගය යන්ය ාසය ශම් වැඩ පිළිශවළට කකුේ ටාට්ු  සාලා 

මශාට යැත්යම් ශවය ශවය උපරට සාලා  ශවය ශවය විධියට 

අභිශයෝග කළාට ටට හිතන්ශන් යැාැ  මය යවත්වන්යට 

ාැකියාවක් ලැශලිවි කියලා  ඊට ශාේතුව වන්ශන් අස ශවයශකොට 

ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය තුළ රට ශගොඩ යඟය වැඩ පිළිශවළ 

ිරයත් කරන්ය සැලසුම් සකස් කර තිබීටයි  මය අස අපි පැාැිරලිවට 

සන්යා කාරණයක්  ශම් රට ශගොඩ යඟය සැලසුම් තුළ 

විශ ේෂශයන්ට ටටත් වගකීටක් පවරා තිශබයවා  අශප් ටාාචාර්ය 

ජී මේ  පීරිස ් ටැතිතුටාශේ යායකත්වය යටශත් අධයාපයයට 

සුවිශ ේෂී වූ ශවයසක් ඇති කරන්ය සායකත්වය ශසය වැඩ 

පිළිශවළක් ිරයත් කර තිශබයවා   අශප් යුතුකට වන්ශන් ශාොඳ 

අධයාපයයක් රටට ලබා දීටයි   
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[ගු  අලි සබ්රි රහීම්  ටාතා] 
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කාන්තා සා ළටා කටයුතු ගැය කථා කිීමශම්දී ශපනී යයවා   

අස තිශබන්ශන් වචයයට පටණක් සීටා වූ කාන්තා අයිතිවාසිකම් 

සා ළටා අයිතිවාසිකම් බව  ශටශතක් කාලයක් කථාවට පටණක් 

සීටා වූ ඒ ශ්ධවේ ක්රියාවට යඟන්ය අපට ශලොකු අභිශයෝගයක් 

තිශබයවා  ඒ අභිශයෝගය ජය ගන්ය පක්ෂ විපක්ෂ  සියලුශසයාට 

මකට මකතු ශවලා කටයුතු කරන්ය ඕයෑය කියය පණිවුඩයත් ශම් 

අවස්ථාශේදී විශ ේෂශයන්ට ටා ලබා ශසයවා  විපක්ෂශේ අයට 

අටතක ශවලා තිශබයවා    අවුුදු පාක්  ඔවුන්ශේ පාලයය ශගය 

ගියාය කියය කාරණය  ඒ පාලය කාලශේ ටා බැාංකුව ශකොේල 

කෑවා  ටා බැාංකුව  ශකොේල කෑවා පටණක් ශයොශවයි  ශම් රශට් 

ආර්ථිකය යැත්තටට යැති කරපු ආේඩුවක් බවට  

ශ්ධ පාලයායන් බවට ඒ අය පත් වුණා  ඒ වාශේට සාරාන්ලා 

ටතු කරලා ශම් රට ශේ විලක් බවට පත් කරන්යත් ඒ කාලශේ 

කටයුතු කළා  කුඩු නිසා ශම් රට කුශඩ් කුඩු ශවමින් යය ටට්ටටට 

පත් වුණා  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  තටන්ශේ වැරිර  

මශාට යැත්යම් අඩුපාඩුකම් වාගන්ය ශවය ශවය අයට ශචෝසයා 

කරයවාට වඩා දතා  ශාොඳයි අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ ශටන්ය 

ශම් වැඩ පිළිශවළට ඒ සියලුශසයාශේ සායකත්වය ලබා දීටයි  මට 

පණිවුඩය ටට ශම් අවස්ථාශේිර විපක්ෂශේ සියලුශසයාට ලබා 

ශසයවා වාශේට අප සියලුශසයාට මකට මකතු ශවලා ශම් රට 

ශගොඩ යඟය වැඩ පිළිශවළට සායකත්වය ශසමු කියය 

ආරාධයාවත් කරයවා  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Weerasumana 

Weerasinghe. You have seven minutes.  
 
 

[අ භා 3 17] 

 

 ුණ වීරසුෙන වීරසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe ) 
ශබොශාොට ස්තුතියි  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  උතුු පළාශත් යාපයය 

ිරස්්රික්කශේ ජයතාවශේ ඡන්සශයන් ශත්ීම පත් වූ ටාජය 

නිශයෝජිතයකු විධියට ඔබතුටා මුලසුශන් සිටිය ශවලාශේ  සකුණු 

පළාශත්  ටාතර ිරස්්රික්කය නිශයෝජයය කරය ටාජය 

නිශයෝජිතයකු විධියට ටශේ සුබ පැතුම් ඔබතුටාට පළමුව පුස 

කරන්ය ටා ශටය අවස්ථාවක් කර ගන්යවා  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. 

 

 ුණ වීරසුෙන වීරසිිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe ) 
ඒ වාශේට  ටයාප 77 967ක් ලබා දුන් ශසනියාය ආසයය ප්රමුඛ 

ටාතර ිරස්්රික්කශේ ප්රගතිය ලි ජයතාවට ටාශේ ශගෞරවයත්  

ස්තුතියත් පුස කරන්ය ටා ශටය අවස්ථාවක් කර ගන්යවා  ඒ 

ටයාප රත්තරන් ටයාප  රත්තරන් ටයාප කිේශේ ඒක ඓතිාාසික 

ටයාප ප්රටාණයක්  වටියා ටයාප ප්රටාණයක් නිසායි  

ඊශේ  අතිගු ජයාධිපතිතුටා මතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුවට දිරරිපත් කළා  ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

මතුටා ජයාධිපති ධුරයට පත්වන්ය ශපර දිරරිපත් කරපු 

"ශගෝඨාභය රට ාසය ශසෞභාගය සැක්ට" කියය ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යශේ තවත් වයතිශර්කයක්  ශටතැය විපක්ෂශේ ශබොශාෝ 

ටන්ත්රීවු ප්රතිපත්ති ප්රකා යයත්  අය වැයත් පටලවා ශගය කථා 

කළා  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යවල ගණන් හිලේ සටන්ශන් යැාැ  

ශම්ක රජශේ වැඩ පිළිශවළ ශවනුශවන්  දිරරිපත් කරය කාරණා   

අතිගු ජයාධිපතිතුටා විසින් ඒ සෑට වගන්තියකට  සෑට 

ශේසයකට පියවශරන් පියවර ශම් රට ාසය වැඩ පිළිශවළ  

දිරරිපත් කරපු දතාට පැාැිරලි  අපූු ප්රතිපත්ති ප්රකා යයක් බවට 

මට ප්රතිපත්ති ප්රකා යය පත්ශවලා තිශබයවා   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  COVID - 19 වසාංගතය 

ගැය අපි ශටතැයිර කථා කළා  අශප් රට COVID - 19 වසාංගතය 

පාලයය කළා  ඒක ඓතිාාසික ජයග්රාණයක්; ආ ්චර්යවත් 

ජයග්රාණයක්   ශම් කථා කරය ශටොශාොත වයශකොට මිලියය 

22ක් COVID - 19 වසාංගතශයන් ශරෝගීන් බවට පත්ශවලා  

792 222ක් ටරණයට පත්ශවලා  ශලෝකශේ බලවත් රටවේ සණින් 

වැශට්ධිර   ශලෝකශේ ධයවත් රටවේ සම්පූර්ණශයන්ට වියා  

ශවලා තිශබයවා  ඇශටරිකාව කියය ශලෝකශේ බලවත්ට 

රාජයශේ 174 222ක් ශපොශළොවට පස් ශවලා තිශබයවා  මවැනි 

තත්ත්වයක් තුළ අශප් රටට ශම් COVID - 19 වසාංගතය ටරණ 

11කින් ශලිරාගන්ය ාැකිශවලා තිශබයවා  ඒක ආ ්චර්යවත් 

ජයග්රාණයක්   

ශම් ශටොශාොශත් ටට සිහිපත් කරයවා  මී හට අවුුදු 92කට 

පටණ ශපර ටැශේරියා ශරෝගය වසාංගතයක් විධියට ශම් රට ශවළා 

ගනි්ධිර  ඒ ටැශේරියා ශරෝගශයන් 92 222ක් ටැුණු බව  ඒ 

කාලශේ අශප් රශට් සිටි ජයගායය මිලියය තුයාටාරක් වාශේ 

ප්රටාණයක්  ඒ මිලියය තුයාටාශරන් 92 222ක් ටැශරය ශකොට ඒ 

ටැශේරියා වසාංගතය පාලයය කරන්ය මසා රාජය ටන්ත්රණ 

සභාශේ ටන්ත්රීවරයකු විධියට සිටි ශසොස්තර සුගීෂ්වර 

විරටසිාංායන් සැවැන්ත කාර්ය භාරයක් කළා  මතුටා තුන් 

ශකෝරළයට ගිහිේලා ඒ ටැශේරියා ශරෝගීන් ශවනුශවන් ශලිත් 

ශාේත් ලබා දුන්යා  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ආචාර්ය 

ඇන් ඇම්  ශපශර්රා ටැතිතුටා ආාාර ලබා දුන්යා  ඒ 

රශටෝපායයන් ශසක නිසාට ටැශේරියා ශරෝගය ටර්සයය කරන්ය 

පුු වන්කට ලැබුණා ශසේට මසා හිටපු සු්ධසාශේ ආේඩුවට සි්ධධ 

වුණා  ශසෞඛය ක්ශෂේත්රශේ සැවැන්ත පරිවර්තයයන් සි්ධධ කරන්ය  

මහි පියවරක් තටයි ටාජය ශසෞඛය ශසේවාවක් ඇති වීට   නිසාස් 

ශසෞඛය ශසේවාවක් ඇති වීට  ඒශක් ිරගුවක් විධියට තටයි නිසාස ්

අධයාපයය ලැශබන්ශන්  ඒ නිසාස් අධයාපයය  නිසාස් ශසෞඛය 

ශසේවාව නිසා තටයි ශකොවිඩ්-19 වාශේ භයායක වසාංගතයකින් 

අශප් රටට ශම් ප්රටාණශයන් ශාෝ ජයග්රාණයක් ලබන්ය 

පුු වන්කට ලැශබන්ශන්  ආරක්ෂක අාං ය  ශසෞඛය අාං ය 

අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඇතුු  ඒ සියලුශසයාශේ ටැිරාත් වීට සිදු 

වන්ශන් මසා ඒ ිරයා ගත් අයිතිවාසිකම්වල ප්රතිලලයක් විධියටයි  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ටට ලැබුණු දතාට ශකටි 

ශේලාව ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය පිළිබඳව විග්රා 

කරන්ය තරම් ශේලාවක් ශයොශවයි  ඒ ගැය ශම් ගු සභාශේදී 

ශගොඩක් කාරණා කියැවුණා  ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ ඇතුළත් 

ාැට වගන්තියක්ට ශකොයි තරම් වැසගත්ස   

මතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ නිෂ්පාසය ආර්ථිකයක් ගැය 

සඳාන් වයවා  ශම් රශට් තිශබය සැවැන්ත ආර්ථික අර්බුසශයන් 

ශගොඩ මන්ය යම් නිෂ්පාසය ආර්ථිකයක් අව යයි කියය කාරණය 

ගැයයි අපි කවුුත් කථා කරන්ශන්  ටාා සැනුටක් තිශබය 

ආර්ථික වි ශ ේෂායන් පසුගිය කාලශේ ශම් රට පාලයය කරපු 

ාැටි අපි සැක්කා  ඒ ටාා ආර්ථික විශ ේෂායන් රට පාලයය 

කිීමශම් ප්රතිලලය ශම් දිරරිශේ තිශබය හිස් පුු වලින් ශපශයයවා  

ඒ ආර්ථිකය සඳාා ටඟ ශපන්වපු යායකයන් අස ශම් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

පාර්ලිශම්න්තුශේ යැාැ  ශම් ර ශට් ධයපති පන්තියට යායකත්වය 

දීපු ශ්ධ පාලය වයාපාරය අවුුදු 72කට පස්ශසේ අස වයශකොට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මක නිශයෝජිතශයකුට සීටා කරලා තිශබයවා  

විවෘත ආර්ථිකය කර ගාශගය ගිහිේලා ශම් රට වියා  කරපු 

යායකයන්  විවෘත ආර්ථිකශේ ඔස්තාර්ලාට අස ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට තට පක්ෂශේ ජාතික ලැයිස්තුශේ 

නිශයෝජිතයාවත් පත් කරන්ය බැරි තත්ත්වයට පත් ශවලා 

තිශබයවා  ඒ වැරැිර උපරට  ශවනුශවන් ඔවුන්ට දතිාාසය විසින් 

සඬුවම් ලබා දීලා තිශබයවා  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  ජයාධිපතිතුටාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යශයන් අධයාපයය ගැය විශ ේෂ අවධායය ක් 

ශයොමු කරලා තිශබයවා  අධයාපයය ශවනුශවන් සැවැන්ත 

ශවයසක් සඳාා වය දතාට සාධනීය විෂයයන් ගණයාවක් මක්ක 

අටාතය ටේඩලය පත් කරලා  ඔවුන්ට වගකීම් ලබා දීලා 

තිශබයවා   

කෘෂි කර්ටාන්තය   ශත් වගාව  "Ceylon Tea" ගැය ශම් ගු 

සභාශේදී කථා කළා  ජයාධිපතිතුටා ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ ඒ ගැය 

පැාැිරලිව සඳාන් කරලා තිශබයවා  අනිකුත් සුු  අපයයය 

ශබෝග  ධීවර කර්ටාන්තය  සාංචාරක ක්ශෂේත්රය  පානීය ජලය  

නිවාස වාශේට ජයතාවශේ වි ාල ප්ර ්යයක් ශවච්ච ඔප්පු ලබා දීට 

ආදී ශම් ාැට ශසයක් ගැයට  දතාට වැසගත් ආකාරයට කුණු 

සඳාන් කරලා තිශබයවා   

ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ දතාට සුන්සර වචයයක් සඳාන් 

වයවා  ඒ තටයි  ටට අවුුදු 18ක් අරගළ කරපු වචයයක් වය 

කු ශපොේ වගාව  ශටතැය විෂයය භාර ගු අටාතයතුටා දන්යවා  

ශම් සම්බන්ධව ශලොකු ටැිරාත් වීටක් කරපු පක්ෂ විපක්ෂ 

ටන්ත්රීවු දන්යවා  ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාශේ වචයශයන්ට සඳාන් ශවන්ශන් "කු ශපොේ 

වගාව අපි සම්පූර්ණශයන්ට යතර කරයවා"  කියායි   

ගු වැවිලි අටාතයතුටනි  ශම්කට තිශබය බාධා දවත් කරලා  

ඒ අසාළ ගැසට් නිශේසයය නිකුත් කරලා  කු ශපොේ වගාව 

යවත්වන්ය ඔබතුටාට අස ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යයට අසාළ විවාසය 

සම්ටත කිීමටට ප්රටාණවත් වයවා  ටට ඊශේ අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාශගන් ශගෞරවශයන් දේලා සිටියා  කු ශපොේ වගාව 

යවත්වයවා වාශේට ශම් හිටවපු කු ශපොේ ටිකත් අවසාය 

වයතුුට ගලවන්ය ඕයෑය කියලා  පියවරින් පියවර ශවයත් 

විකේප ශබෝගවලට යන්ය ඕයෑ  ඒ කටයුතුත් ශම් කාල සීටාව 

තුළදීට සිදු කරන්ය පුු වන් ශවයි කියලා ටට හිතයවා   

ගු ජීවන් ශතොන්ඩටන් රාජය අටාතයතුටා වතුකරශේ 

මිනිසුන්ශේ ප්ර ්ය සම්බන්ධව දතාට පැාැිරලිව සඳාන් කළා  ගු 

රාජය අටාතයතුටනි  ටටත් ජීවත් වන්ශන් ටාතර ිරස්්රික්කශේ 

ශසනියාශේ  ශසනියාය වතුකරශේ වි ාල පිරිසක් ජීවත් වයවා  ඔය 

ප්ර ්ය ටික ඒ ාා සටායව ශසනියාශයත් තිශබයවා  ඒ ගැයත් 

ඔබතුටා ශාොයා බලන්ය  උඩ රටින් පත් වය ශගොඩක් ඇටතිවු 

පසුගිය දතිාාසය ගත්තාට ශසනියාය වතුකරය ගැය ඇාැක් ඇරලා 

බැලුශේ යැාැ; ගාේල වතුකරය ගැය ඇාැක් ඇරලා බැලුශේ 

යැාැ  ඔබතුටා අපිත් මක්ක වැඩ කරලා  ශම් ප්ර ්යවලට උත්තර 

ශසන්ය කියය කාරණයත් ටට දතාට ශගෞරවශයන් දේලයවා   

අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ කථාශේ සඳාන් වුණු කාරණා 

සම්බන්ධශයන්  තිශබය බාධා  ශටොයවාස  ශම් යය ආර්ථික රටය 

තුළ ඒවාට කිසිට උත්තරයක් යැාැ  පසුගිය ආේඩුව බටහිර 

රටවේ ිරාා බලාශගය හිටියා  යමුත් කිසිට බටහිර රටකින් කිසිට 

උසේවක් ලැබුශේ යැාැ  ශම් ශලෝකශේ ආර්ථික බලශේග ශවයස් 

කරමින්  ආසියාව ශසසට ාැශරමින් තිශබයවා  දතිාාසය ශවයස ්

කරමින් ආර්ථිකය ආසියාව විසින් ඔසවා ශගය දන්යවා  ඒ නිසා 

අශප් ආර්ථික උපරට බටහිර ිරසාව ශසස බලාශගය ශයොව  

ආසියාව ශසස බලාශගය ක්රියාත්ටක කරන්ය ඕයෑ කාල 

පරිච්ශේසය ඇවිේලා තිශබයවා  ඒ නිසා ශයොබැඳි පිළිශවතක් 

අනුගටයය කරමින් neutral ශ්ධ පාලයයක් ශවනුශවන් කටයුතු 

කිීමට ශම් ශටොශාොශත්  කරන්ය වයවා  ආේඩුශේ ආර්ථික 

උපරට  ක්රියාත්ටක කිීමශම්දී විශ ේෂශයන්ට ශගෝලීය ශ්ධ පාලය 

තත්ත්වය  කලාපීය ශ්ධ පාලය තත්ත්වය වාශේට භූ ශ්ධ පාලය 

තත්ත්වය  පිළිබඳවත් හිතලා  ක්රියාත්ටක කරන්ය පුු වන්කට 

ලැබුශණොත් ශම් රටට ශටතැනින්  දස්සරාට පිම්ටක් පනින්ය 

පුු වන්කට ලැශබයවා  

අවසාය ව ශයන් ටා ශම් කාරණයත් කියන්ය කැටතියි  ශම් 

ගු සභාශේදී ශගොඩක් කාරණා සඳාන් වුණා  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

අපූු සාංයුතියකින් යුක්ත පාර්ලිශම්න්තුවක්  ඒ වාශේට ශම් 

ආේඩුව අපූු සාංයුතියකින් යුක්ත ආේඩුවක්  මූලාසයශේ සිටිය 

ඔබතුටා යාපයය ිරස්්රික් කශේ මාා ශකළවශරන් ටාජය 

ඡන්සශයන් පත් ශවලා දන්යවා  කාලයකට පස්ශසේ වාටාාංශික 

ටන්ත්රීවුන් ඡන්සශයන් පත් ශවලා ඇවිේලා දන්යවා  ශ්රී ලාංකා 

ශකොමියුනිස්ට් පක්ෂශේ පී  කන්සයියලා වාශේ සශාෝසරවු 

මශාන් පත් ශවලා ආවා  යමුත් පසුගිය කාලශේ උතුු සා 

යැ ශඟයහිර ජාතිවාසශේ අතශකොු   බවට සටාර අය පත් වුණා  

ශම් ආේඩුශේ සාංයුතිය ශටොකක්ස  ඔබතුටන්ලා  ඩේලස ්

ශ්ධවායන්සා ටැතිතුටන්ලා   අශප් ආේඩුශේ ප්රධාය 

ශකොටස්කාරයන්  යැ ශඟයහිර සිවශන්සතුශරයි චන්ද්රකාන්තන්ලා 

-පිේශලයාන් ටන්ත්රීවරයා- අස ශම් ආේඩුශේ ශකොටස්කාරයන්  

අතාවුේලා ටන්ත්රීතුටන්ලා ශම් ආේඩුශේ ශකොටස්කාරයන්  ජීවන් 

ශතොන්ඩටන් ටැතිතුටන්ලා  රාශම්ෂ්වරන් ටන්ත්රීතුටන්ලා අස 

වතුකරය නිශයෝජයය කරය ශම් ආේඩුශේ ශකොටස්කාරයන්  ඒ 

නිසා උතුර  සකුණ  යැ ශඟයහිර  කන්ස උඩරට සියේල මක් කර 

ගත් ආේඩුවක් කාලයකට පස්ශසේ ාැිරලා තිශබයවා  ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටාශේ ශම් රට ාසය ශසෞභාගයශේ සැක්ට යටශත් 

කාටත් සටායව වැඩ කරන්ය පුු වන් පරිසරයක් නිර්ටාණය  

ශවලා තිශබයවා  මවැනි ශටොශාොතක අපි මතුටාට පක්ෂ  පාට 

ශේසශයන් ශතොරව සා ශයෝගය ලබා ශසමු  ශම් ගු ටන්ත්රීවුන් 

229ශසයාශේට සාශයෝගය ඕයෑ ශවලාවක් ශම්ක  රට ශගොඩ 

යඟන්ය ඕයෑ යම් පක්ෂ පාට ශේසශයන් ශතොරව  ජාතිවාිර 

ශකෝණශයන් ශාෝ ශවයත් ශකෝණයකින් බලන්ශන් යැතිව 

සාශයෝගය ශසමු  ාැට සාට ජාතිවාසය කර පින්යාශගය යය 

ශ්ධ පාලය යායකයන්ශගන් ටා ශගෞරවශයන් දේලයවා  ඔශලි 

ජයතාවට උසවු කරන්ය ඕයෑ යම් මය කළ යුත්ශත් ජාතිවාිර 

මුහුණකින් ශපනී සිටිමින් ශයොශවයි කියලා  ද්රවිඩ මිනිසුන්  

මුස්ලිම් මිනිසුන් බලය ශබදීට ආිරය ශයොශවයි දේලන්ශන්  

ශබොන්ය වතුර ටික  කුඹුරට වතුර ටික  ජීවත් ශවන්ය රස්සාවක් 

ආිර ශ්ධවේ තටයි ඔවුන් දේලන්ශන්  අන්ය ඒ ශවනුශවන් 

ටැිරාත් ශවන්ය ශම් ආේඩුව පාවිච්තව කරමු  ශම් දිරරි අවුුදු පා 

පාවිච්තව කරමු කියා ආරාධයා කරමින්  ඒ සඳාා අප කාශේත් 

සාශයෝගය -ගු ටන්ත්රීවුන් 229ශසයාශේට සාශයෝගය- 

අතිගු ජයාධිපතිතුටාට  ගු අගටැතිතුටා ප්රධාය ආේඩුවට ලබා 

ශසන්ය ටැිරාත් ශවමු කියය ආරාධයාවත් කරමින් ටා නිාඬ 

වයවා  ශබොශාොට ස්තුතියි  

 

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Premnath C. 

Dolawaththa. You have six minutes.    
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[අ භා 3 26] 

 
 ුණ ගප්රේම්නාේ සී. ගදොලවේත ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிவரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawaththa)  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි, නිශයෝජය කාරක 

සභාපති ධුරයට පත් වූ ඔබතුටාට සුබ පතය ගටන්ට, 

විශ ේෂශයන්ට ටා ශවනුශවන් ඡන්සය පාවිච්තව කරය ලස, ටා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශතෝරා පත් කරගන්යා ලස ශකොළෙ 

ිරස්්රික්කශේ ආසය 19හි ට ජයතාවට ස්තුති කරන්ය ටා ශටය 

අවස්ථාවක් කර ගන්යවා   

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, 

தகாழும்பு மாவட்டத்தில் இளம் பாராளுமன்ற உறுப்பின 

ராக     என்கனத்    ததாிவு    தசய்த   மக்களுக்கு       நன்றி. 

 I would like to take this opportunity to thank all the 
people in the Colombo District who had cast their votes 
for me and elected me, enabling me to be the youngest 
Parliamentarian elected to Parliament from the Colombo 
District.  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  විශ ේෂශයන්ට පසුගිය 

අවුුදු ාතර තුළ අශප් රශට් ඒක පු්ධගල ආසායට වැඩි ශවලා 

තිශබන්ශන් ශඩොලර් 292කින්  ඒ අනුව බැලුවාට  මක අවුු්ධසකට 

වැඩි වී තිශබය ශඩොලර් ප්රටාණය  ශඩොලර් 79කටත් වඩා අඩු 

ප්රටාණයක් ශලස තටයි ගණයය ශවලා තිශබන්ශන්  ඒ ආකාරයට 

පු්ධගල සාංවර්ධයය දතා අඩු තැයක සිට මක් ක්ෂණයකින් පිම්ටක් 

පැන්යවීටට අප ගන්යා උත්සාාය තටයි "ශසෞභාගයශේ සැක්ට" 

කියන්ශන්   

අතිගු ජයාධිපතිතුටා  ගු අග්රාටාතයතුටා කැබියට් අටාතය 

ධුර සා රාජය අටාතය ධුර සඳාා විෂයයන් ශවන් කර තිශබය 

ස්වරූපය බැලුවාට  වචයශේ පරිසටාප්ත අර්ථ ශයන්ට මට 

විෂයයන් විසයාත්ටකව ශබසා ශවන් කරපු ආකාරයක් තටයි අප 

සකින්ශන්  යමුත්  දතිාාසශේ මශාට වුශේ යැාැ  ටා හිතන්ශන් 

ටා කියපු ඒ කාරණය නිවැරැිර බවයි  ටා වැරැිර යම් නිවැරැිර 

කරන්ය  යමුත් අප අස සකින්ශන්  අටාතයවුන් ිරවුුම් ශසය 

අවස්ථාව වය විට ඒ අයශේ විෂය පථය ශටොකක්ස  අටාතයාාං  

ශටොයවාස  අටාතයාාං  යටතට ගැශයය ශසපාර්තශම්න්තු සා 

ආයතය ශටොයවාස කියා පැාැිරලිව ශවන් කරලා  ජයතාවට 

යුහුසුලුව ශසේවය කිීමට සඳාා අටාතයවුන්ට අව ය දඩ ප්රස්තාව 

ලබා දී තිශබය තත්ත්වයක්   

අස අශප් රශට් ආයයය වියසට අපයයය ආසායටට වඩා අඩු 

ටට්ටටක පවතිය තත්ත්වයක් ඇති ශවලා තිශබයවා  ශටය 

කෘ්රිටව ඇති කරය ල්ධසක් බව විපක්ෂය ප්රකා  කරයවා  යමුත්  

අශප් රශට් ආර්ථික ිරයුණුව සඳාා වඩා වැසගත් ආයයයවලට මුේ 

තැය ශසමින් ආේඩුව යම් ආකාරයකින් ආයයය පාලයය කර 

තිශබය තත්ත්වයක් පවතියවා  අස රාජය අටාතයවුන්ට සිය 

සුවිශ ේෂ සක්ෂතා සැලකිේලට ශගය ශටශසේ අටාතයාාං  පැවීමට 

තුළින් පැාැිරලිව සි්ධධ වන්ශන් අශප් රශට් ශ්ධය ය කර්ටාන්ත 

ිරයුණු කිීමට සඳාා අවස්ථාව සැලසීටයි  ඒ අනුව අශප් ශ්ධ -බතික් 

කර්ටාන්තය ශවන්ය පුු වන්  ටැටි කර්ටාන්තය ශවන්ය පුු වන්- 

දාළට ගන්යවා  අපි පසුගිය කාලය පුරාවටට සුාංගලශේ  

ානාන්ූලශර් දඳලා ාැට ශ්ධට ශගයාශේ පිට රටින්  මට නිසා තටයි 

අස අපට ශටවැනි තත්ත්වයක් උසා ශවලා තිශබන්ශන්   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  නිසාසින් පසුව ජීවත් වූ 

අශප් පැරැන්ශයෝ -වැඩිහිටියන්- භූශගෝල විසයාවට දශගය ගත්ශත්  

"ශම් රට තුන්වය ශලෝකශේ සාංවර්ධයය ශවමින් පවතිය රටක්" 

කියලායි  ඊට පස්ශසේ "ප්රජාචාරය" කියලා විෂයයක් තිබුණා  ඒ 

විෂය යටශත්ත් දශගය ගත්ශත්  "ශම් රට තුන්වය ශලෝකශේ 

සාංවර්ධයය ශවමින් පවතිය රටක්" කියලා  අප දශගය ගත් 

කාලශේ "සටාජ අධයයයය" විෂය යටශත්ත් දශගය ගත්ශත්  

"ශම් රට තුන්වය ශලෝකශේ සාංවර්ධයය ශවමින් පවතිය රටක්" 

කියලා  අස අශප් සුවන් දශගය ගන්යා විෂයයක් තිශබයවා 

"පුරවැසි අධයාපයය" කියලා  ඒ විෂය යටශත්ත් උගන්වන්ශන්  

"ශම් රට තුන්වය ශලෝකශේ සාංවර්ධයය ශවමින් පවතිය රටක්" 

කියලායි  ශේස-බින්ය ශවලා  භාෂාවත් මක්ක උරණ ශවලා  

ජාතින් විධියට ශබිරලා කරය අරගළයට වඩා අස අප ාමුශේ 

තිශබය අභිශයෝගය තටයි  දිරරි කාලය තුළ අශප් සුවන් 

අධයාපයය ලබය ශකොට කුටය ශාෝ විෂය යාටයකින් "ශම් රට 

සාංවර්ධිත රටක්" කියා දශගය ගන්යා තත්ත්වයට ශම් රට පත් 

කිීමට  මය තටයි අස අප ාමුශේ තිශබය අභිශයෝගය   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  අතිගු ජයාධිපතිතුටා 

සා ගු අගටැතිතුටා මුේ ශවලා අශප් රශට් උපාධිධාරින් 

92 222කට රැකියා ලබා  ශසයවා කියා ශපොශරොන්දු වුණා  යමුත්  

උපාධිධාරින්ශේ කන්යලේවට තවදුරටත් කන් දීලා අතිගු 

ජයාධිපතිතුටා මක් ක්ෂණයකින් මට සාංඛයාව වැඩි කළා  මුද්රණය 

කරලා තිශබන්ශන් ඒ සාංඛයාව උපාධිධාරින් 92 222ක් කියලායි  

ාැබැයි මය තවත් 12 222කින් වැඩි කරලා අශප් තුණ 

තුණියන්ට රැකියා ශසන්ය ශපොශරොන්දු වීට  අප සකින්ශන් 

උපාධිධාරින්ට කන් දීටක්  ඔවුන් ශකශර් අවධායය ශයොමු කිීමටක් 

සා උපාධියට වි ාල ගු කිීමටක් කර තිබීටක් ශලසයි  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  නූගත්කට සා 

දුප්පත්කට අතර වි ාල සබැඳියාවක් තිශබය බව අපි සන්යවා  ඒ 

නිසා තටයි අස රැකියා ලක්ෂශේ වැඩ පිළිශවළ ශයෝජයා කරලා  

දුප්පත්ට පවුේවලට මට රැකියා ලක්ෂය ලබා ශසන්ය කියා 

නිර්ශ්ධ  කරලා තිශබන්ශන්  ශටොකස  දුප්පත් පවුේ ලක්ෂයකට 

රජශේ රැකියා ලැබුණාට ඒ අයශේ ඊළඟ පරම්පරාව තවත් දුප්පත් 

නූගත් පරම්පරාවක් වන්ශන් යැාැ  ඒ අයශේ ශසටාපියන්ට 

විතරක් උුට වූ දුප්පත්කට යැති කරලා කුසලතා පරිපූර්ණ 

සුවන් නිසාස් අධයාපයශයන් බිහි කරන්ය පුු වන් රටශේසයක් 

තටයි අශප් ප්රතිපත්ති ප්රකා ය තුළ සැක්ශවන්ශන්  ශම් රශට් 

දුප්පත්ට ශකොටසට රජශේ රැකියාවක් ලබා දීට  පසුගිය කාලය 

පුරාවට අප සැක්ශක්ට යැති ශසයක්  නිසාස් අධයාපයශේ ප්රතිලාභ 

ලබා අස ශම් ගු සභාවට ශත්ීම පත්ව සිටිය ශකයකු ාැටියට ටා 

කිව යුතුයි  "සතය ගශේෂකශයෝ" සාංවිධායය නිර්ටාණය කරලා 

සටාජශයන් ශකොන් වුණු ාා සටාජශේ පීඩාවට පත් වුණු අය ගැය 

කථා කරලා  දූෂිතයන් මළි සක්වලා  අධිකරණවලට ගිහිේලා පසු 

ගිය කාලශේ -2219 වර්ෂශේ සිට අස වය කේ- අප ක්රියාකාීමව 

කටයුතු කරන්ශන් නිසාස් අධයාපයශයන් ලැබූ ප්රතිලාභ ටත බව  

ඒ නිසා ටා වි ්වාස කරයවා  ශම් ආේඩුශේ වැඩ පිළිශවළ යටශත් 

දුප්පත්ට ලක්ෂයකට රැකියා ලබා දීට දතාට අගයා කටයුත්තක් 

කියලා   

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  සායව වය ආේඩුරට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයය පසුගිය කාලය පුරාට විශේචයයට ලක් 
වුණා  මය සාධනීය ස්වරූපයක් සහිත සාංශ ෝධයයකට වඩා යම් 

පවුලක් ශ්ධ පාලය භූමිකාශවන් අතුගා සැමී හට සඳාා තට 
තටන්ශේ අව යතා ටත පසු ගිය කාලශේ ශගය ආ ආේඩුරට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයයක්  ශම් ඇට්ටකුණා වුණු ආේඩුරට 
වයවස්ථා සාංශ ෝධය සියේල අවසන් කරලා  ශම් රටට වග 

කියය  ශම් රශට් ජයතාවට වග කියය  සියලු ජයතාවට මකට 

ජීවත් ශවන්ය පුු වන් වාතාවරණයක් ඇති කරය යව ආේඩුරට 
වයවස්ථාවක අුණලු දිරරිශේදී අපට වැශටයි කියලා ටට වි ්වාස 

කරයවා  ශබොශාොට ස්තුතියි  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Then, the Hon. Rishad Bathiudeen. You have nine 
minutes.  

 
 

[பி.ப. 3.32] 

 

 ුණ රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 
(The Hon. Rishad Bathiudeen) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித்  தவிசாளராகப் பதவி 

வயற்றிருக்கின்ற உங்களுக்கு என்னுகடய வாழ்த்துக்ககள  

முதலிவல ததாிவித்துக்தகாள்கின்வறன். எனது வன்னி மாவட்ட 

மக்கள் - தபௌத்த, இந்து, கத்வதாலிக்க, இஸ்லாமிய மக்கள் 

என்கன ஐந்தாவது முகறயாகவும் ததாிவுதசய்து இந்த உயர் 

சகபயிவல மீண்டும் அவர்ககளப் பிரதிநிதித்துவப் 

படுத்துவதற்காக,  அவர்களுக்குப் பணியாற்ற அனுப்பியகமக் 

காக  அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகயக் கூறிக் 

தகாள்ள விரும்புகின்வறன். வமலும், வன்னி, திருவகாணமகல, 

மட்டக்களப்பு, அம்பாகற, குருநாகல், அநுராதபுரம், புத்தளம் 

ஆகிய வதர்தல் மாவட்டங்களில் எமது கட்சிக்கும் கட்சி 

சார்பாக நிறுத்தப்பட்ட வவட்பாளர்களுக்கும் வாக்களித்த 

மக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகய இந்த உயர் 

சகபயிவல கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன்.  

இந்த அரசு கடந்த வதர்தல் காலத்தில் பல்வவறுபட்ட 

சவால்களுக்கு முகங்தகாடுக்கவவண்டிய நிர்ப்பந்தத்கத 

எனக்கும் எனது கட்சியின் ஆதரவாளர்களுக்கும் 

ஏற்படுத்தியது. என்கன மிக வமாசகரமான ஒருவனாக, 

வதசத்துவராகியாக, இனவாதியாக, ஏன், ஒரு பயங்கர 

வாதியாகக்கூடக் காட்டுவதற்குச் சிலர் எடுத்த முயற்சிகள் 

மிகவும் வவதகனயானகவயாகும். அவ்வாறிருந்தும் அத்தகன 

கயயும் வதாற்கடித்து, அத்தகன சவால்ககளயும் தாண்டி எமது 

மக்கள் என்கனயும் எமது கட்சியின் பாராளுமன்ற 

வவட்பாளர்ககளயும் தவற்றிதபறச் தசய்து இந்த உயாிய 

சகபக்கு அனுப்பியகம இந்த ஜனநாயகத்தின்மீது எமக்கு 

மீண்டும் நம்பிக்கககய ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது.  

சுதந்திரம் தபற்று நாம் 72 வருடங்ககளத் தாண்டி 

நிற்கின்வறாம். இவ்வாறான வவகளயிவல மூன்றிலிரண்டு 

தபரும்பான்கமகயக் தகாண்ட ஓர் அரசாங்கத்திற்கு மக்கள் 

ஆகண வைங்கியிருக்கின்றவபாது, இந்த அரசாங்கம் - இந்த 

ஜனாதிபதி இந்த நாட்டிவல புகரவயாடிப்வபாயிருக்கின்ற பல 

பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்கவக் கண்டு, இந்த நாட்கடப் 

தபாருளாதார ாீதியாக வமம்படுத்துவதற்குச் தசயற்பட 

வவண்டுதமன்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்வறாம். மூன்றிலிரண்டு  

தபரும்பான்கமகய கவத்துக்தகாண்டு இந்தப் பிரச்சிகன 

களுக்தகல்லாம் தீர்கவக் காணாமல் காலத்கதக் கடத்தினால் 

அது இந்த நாட்டுக்குப் தபரும் நஷ்டமாக இருக்கும் 

என்பகதயும் நான் தசால்லிகவக்க விரும்புகின்வறன்.  

அதிவமதகு ஜனாதிபதி அவர்களுகடய வநற்கறய 

உகரயிலுள்ள பல நல்ல விஷயங்ககள நாங்கள் பாராட்டு 

கின்வறாம். இந்த நாட்டுக்காக அந்த நல்ல விஷயங்கள் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படுகின்றவபாது வதகவயான 

ஒத்துகைப்கபயும் ஆதரகவயும் வைங்குவதற்கு நாங்கள் 

தயாராக இருக்கின்வறாம். அவதவபால இந்த நாட்டிவல 

வாழுகின்ற சிறுபான்கமச் சமுதாயத்கத அடக்கி 

ஒடுக்குவதனூடாகச் சிலர் இன்பமகடய எடுக்கின்ற 

முயற்சிககளத் வதாற்கடிக்க வவண்டும். இந்த நாட்டிவல 

வாழுகின்ற தபரும்பான்கமயான தபௌத்த மக்கள் 

இனவாதத்கத விரும்புகின்றவர்கள் அல்லர். ஏதனன்றால்,  

கடந்த காலத் வதர்தல்களிவல முற்றுமுழுதாக இனவாதத்கதப் 

வபாதித்து வதர்தலிவல வபாட்டியிட்ட பல கட்சியினர்  

நிராகாிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.  

இந்த நாட்டிவல சுதந்திரத்திற்காகப் பாடுபட்ட தபௌத்த, 

இந்து, கத்வதாலிக்க, இஸ்லாமிய தகலகமகள் இந்த 

நாட்டுக்குச் சுதந்திரத்கதப் தபற்றுத் தந்தார்கள். அதன் 

பின்னர் ஒரு சில வபாினவாதச் சக்திகளுகடய வபச்சுக்களும் 

தசயற்பாடுகளும், ஆட்சிக் கதிகரகயக் ககப்பற்று 

வதற்காகவும் அதகனத் தக்ககவத்துக் தகாள்வதற்காகவும் 

அவர்கள் எடுத்த முயற்சிகளும்தான் இந்த நாட்டிவல சிங்கள 

வதசத்திவல ஓர் ஆயுதப் புரட்சியும் அவதவபால வடகிைக்கிவல 

இன்னுவமார் ஆயுதப் புரட்சியும் ஏற்பட்டு, அைகான எமது 

நாட்டின் தபாருளாதாரம் அைிக்கப்படவும் 

இனப்பிரச்சிகனயால் கடந்த 3 தசாப்தங்களாக எமது நாடு 

எல்லா வககயான கஷ்டங்களுக்கும் முகங்தகாடுக்கவும் 

காரணமாயகமந்தன. அவ்வாறான நமது நாட்டிவல இன்று 

நாங்கள் அந்தப் பிரச்சிகனகயத் தீர்த்து, சமாதானமாக, 

சந்வதாசமாக ஒற்றுகமயாக நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கத 

வமம்படுத்த வவண்டும் என்ற உணர்வவாடு இந்த மக்கள் 

உங்களுக்கு ஆகணகய வைங்கியிருக்கின்றார்கள். அந்த 

ஆகணகய  மதித்து நீங்கள் தசயற்படவவண்டுதமன்று 

நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்வறாம். 

அவதவபால, ஜனாதிபதியவர்களால் அரசியலகமப்பின் 

19ஆவது திருத்தத்கத முற்றாக நீக்குவதாக, அல்லது புதிய 

20ஆவது திருத்தச் சட்டம் தகாண்டுவரப்படுவதாகச் 

தசால்லப்பட்டிருக்கின்றது. 19ஆவது திருத்தத்திவல 

இருக்கின்ற ஆகணக்குழுக்கள் வபான்ற, ஜனநாயகத்கத 

வலுப்படுத்துகின்ற நல்ல விடயங்ககள நீங்கள் 

பாதுகாத்துக்தகாள்ள வவண்டும் என்று நான் விநயமாக 

வவண்டிக்தகாள்வவதாடு, 20ஆவது திருத்தம் என்ற ஒன்று 

வருகின்றதபாழுது, அதன்பிறகு வரப்வபாகின்ற இன்வனார் 

அரசாங்கம் 21ஆவது திருத்தத்கதக் தகாண்டுவரத் 

வதகவயில்லாத வககயில் அந்த 20ஆவது திருத்தம் இந்த 

நாட்டுக்கும் இந்த நாட்டினுகடய எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் 

நல்லதாக, அவதவபால பன்கமச் சமூகம் வாழுகின்ற இந்த 

நாட்டிவல ஏகனய சமூகத்தினுகடய தகௌரவத்கத, 

அவர்களுகடய மத உாிகமககள, அவர்களுகடய கலாசார 

விழுமியங்ககளப் வபணி அதனுகடய நிகலப்பாடுககள 

உறுதிப்படுத்துகின்ற விடயங்ககள உள்வாங்க வவண்டும் 

என்று நான் இந்த உயர் சகபயிவல வவண்டுவகாள் 

விடுக்கின்வறன். அதுமாத்திரமல்லாமல், இந்த 19வது திருத்தம் 

நீக்கப்பட்ட பின்னர் வரப்வபாகின்ற அரசியல் 

அகமப்பினூடாகச் சிறுபான்கமச் சமூகம் பாதிக்கப்பட்டு 

விடும் என்ற ஓர் அச்சம் கடந்த ஒருசில தினங்களாகச் சில 

ஊடகங்களில்  ததாிவிக்கப்பட்டு வருவகத நாங்கள் 

பார்க்கின்வறாம். எனவவ அவ்வாறானததாரு நிகலகய இந்த 

அரசாங்கம் ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது என்று மிக விநயமாக 

நான் வவண்டுவகாள் விடுக்கின்வறன்.  

அதுமாத்திரமல்லாமல், “ஒவர நாடு, ஒவர சட்டம்” என்று 

ஜனாதிபதியவர்கள் வநற்றுச் தசான்னகத நான் வகட்டுக் 

தகாண்டிருந்வதன், ஒரு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

அதகன வலியுறுத்திப் வபசியகதயும் இந்தச் சகபயிவல நான் 

வகட்டுக்தகாண்டிருந்வதன். இந்த நாட்டிவல ஒவர சட்டம்தான் 
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இருக்கின்றது. எல்வலாருக்கும் ஒவர சட்டம்தான் 

இருக்கின்றததன்பகத எல்வலாரும் அறிந்திருக்கின்வறாம். 

ஆனால், “ஒவர நாடு, ஒவர சட்டம்” என்ற வாசகமானது ஏவதா 

தவவ்வவறு பிாிவினருக்கு தவவ்வவறு சட்டம் இருப்பது 

வபான்ற வதாற்றப்பாட்கடவய காட்டி நிற்கிறது; அது 

பிகையானதாகும். தவவ்வவறு சமூகங்களின் சமய, கலாசார 

மரபுகவளாடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள், அவர்கள் 

ததான்றுததாட்டுப் வபணி வருகின்ற ஒரு சில விடயங்கள், 

மன்னர்கள் காலத்தில் இருந்து அங்கீகாிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

ததன்ற உண்கமகய இந்தச் சகப ஏற்றுக்தகாள்ள வவண்டும். 

அந்தந்தச் சமூகங்களுக்குப் பாதிப்பில்லாத அந்த முகறயானது 

மன்னர்கள் காலத்தில் இருந்து மரபு  முகறயாக இருந்து 

வருகின்றது.  

 
 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  

 

 ුණ රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்)  

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
இவ்வாறு காலகாலமாகப் பைக்கத்தில் இருந்து வந்தகவ 

டச்சுக்காரர்களுகடய காலத்திவல ததாகுக்கப்பட்டு, பின்னர் 

அவற்றுக்குச் சட்ட வடிவம் தகாடுக்கப்பட்டு, இன்று அகவ 

தனியார் சட்டங்களாக அகடயாளம் காணப்படுகின்றன. 

இகவ சட்ட வடிவத்தில் காணப்பட்டவபாதும் அகவ 

காலாகாலமாகப் வபணப்பட்டு வந்தகவகளாகும்.  “ஒவர நாடு, 

ஒவர சட்டம்” என்ற பிவரகமயின்கீழ் இவற்றில் கக கவக்க 

முற்படுவது அந்தச் சமூகங்களின் கலாசார மரபுகளின்மீது கக 

கவப்பதாகும். அது மட்டுமல்லாமல், இவ்வாறான மரபுகளில் 

கக கவக்க முயல்வது ஒரு சமூகத்தின் நகடமுகறகய அடுத்த 

சமூகத்தின் மரபுகளில் திணிக்க முயல்வதாகும். இது சர்வவதச 

சாசனங்கள் வகரயறுத்துள்ள சமய, கலாசார உாிகமககள 

மீறுவதாகும். 

 ஒரு சமூகம் தனது மரபுககள மாற்ற வவண்டுமா, 

இல்கலயா அல்லது அந்தச் சமூகங்கள் எவ்வாறான 

மாற்றங்ககள ஏற்படுத்த வவண்டும் என்பகத அந்தந்தச் 

சமூகங்கள்தான் தீர்மானிக்க வவண்டுதமன்பகத நாங்கள் 

ஏற்றுக்தகாள்ள வவண்டும். எனவவ, “ஒவர நாடு, ஒவர சட்டம்” 

என்ற வபார்கவயில் சிறுபான்கமச் சமூகங்களின் 

தனித்துவத்தில் அத்துமீறல்ககளத் திணிக்க முயல்வது 

நாகாிகமான அல்லது ஜனநாயகச் தசயற்பாடாக அகமயாது 

என்பகத இந்த உயர் சகபயிவல நான் தசால்லிகவக்க 

விரும்புகின்வறன்.  

அவதவபால, வதர்தல் முகறயிவல திருத்தங்ககளக் 

தகாண்டுவரவவண்டும் என்று வபசப்படுகிறது. அவ்வாறு 

வதர்தல் முகறயிவல மாற்றங்ககளக் தகாண்டு வருகின்ற 

தபாழுது இந்த நாட்டிவல வாழுகின்ற இன, மத 

விழுமியங்ககள மனதிவலதகாண்டு, அந்தந்த விகிதாசாரம் 

இந்தப் பாராளுமன்றத்திவல பிரதிபலிக்கக்கூடிய வககயிவல 

மாற்றங்ககளக் தகாண்டுவருவதில் எங்களுக்கு எந்தவித 

ஆட்வசபகனகளும் கிகடயாது. எனவவ இந்தச் சிறுபான்கமப் 

பிரதிநிதிககள - 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up.  

 ුණ රිසාඩ් බදියුදීන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 
(The Hon. Rishad Bathiudeen) 

Please give me one more minute, Sir. 

இந்தச் சிறுபான்கமச் சமூகங்களின் பிரதிநிதித்துவங் 

ககளக் குகறக்கவவண்டுதமன்று யாராவது இனவாத சக்திகள் 

சிந்திப்பார்களாகவிருந்தால், இங்கு வஜ.வி.பீ. ஆக 

இருக்கலாம், பிள்களயானாக இருக்கலாம், ஒரு காலத்திவல 

ஆயுதப் வபாராட்டத்திவல இயங்கிய பல சிங்கள, தமிழ் 

தரப்புகள் ஆயுதப் வபாராட்டத்கதக் ககவிட்டுவிட்டு இன்று 

ஜனநாயக விழுமியங்களுக்குள்வள வந்து இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திவல அவர்களுகடய மக்களுக்காகக் குரல் 

தகாடுப்பகத, அல்லது இவ்வாறானவர்களின் எண்ணிக்கக 

கயக் குகறக்க வவண்டுதமன்று யாராவது சிந்திப்பார்களாக 

இருந்தால், அவர்கள் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்கதக் 

குைிபறிப்பதற்குச் சமமான சிந்தகனயுகடயவர்கள் என்பகத 

இந்தச் சகபயிவல கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்வறன். எனவவ 

எந்தத் திருத்தங்கள் வந்தாலும் அகவ இந்த நாட்டுக்கு ஒரு 

நிகலயான நன்கம பயக்கின்ற திருத்தமாக வருகின்றவபாது 

அதற்கு நல்ல ஆதரகவ நாங்கள் வைங்கவிருக்கின்வறாம் 

என்பகதக் கூறி, நாட்கடக் குட்டிச் சுவராக்கி, இந்த நாட்டிவல 

நீண்ட காலப் பிரச்சிகனககள உருவாக்கக்கூடிய எந்ததவாரு 

திருத்தத்கதயும் தகாண்டுவந்துவிடாதீர்கள் என்று வகாாிச் 

சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்வறன்.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Chamara Sampath Dasanayake. You 

have five minutes.  
 
 

[අ භා 3 42] 
 

 ුණ චාෙර සම්පේ දසනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக) 

(Chamara Sampath Dasanayake)  

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි, යාපයය ිරස්්රික්කයට  

ශ්රී ලාංකා නිසාස් පක්ෂශයන් තනියට තරග කරලා ඔබතුටා 

පාර්ලිශම්න්තුවට පැමි ට ගැය මුලින්ට ටා  සතුු  ශවයවා  

ගියවරත් ඔබතුටා පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටියා    

ගිය වරත් ටට බදුේල ිරස්්රික්කශේ ජයතාව ටයාප 69,000ක් 
වාශේ ප්රටාණයක් දීලා පාර්ලිශම්න්තු වරම් ලබා දුන්යා  යමුත් ටට 
පාර්ලිශම්න්තුශේ වාඩි ශවන්ශන් යැතිව යැවත පළාත් සභාශේ ටා 
ඇටතිකට භාර ගත්තා  ශසවය වතාවටත් ටා  බදුේල 
ිරස්්රික්කශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට ශතෝරා පත් කර මවපු ජයතාවට 
ටාශේ කෘතශේදීත්වය මුලින්ට පළ කරයවා   ඒ ජයතාව ටට 
ශසවතාවක් පාර්ලිශම්න්තු වරම් ලබා දුන්යා   

විපක්ෂශේ ගු ාරින් ප්රයාන්දු ටන්ත්රීතුටා සැන් ශම් ගු 
සභාශේ දී කිේවා, මක රටකට මක නීතියක් තිබිය යුතුයි කියලා  
ාැබැයි,  2015 දී සාතුන්වය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය 
සාමුලින්ට උේලාංඝයය කරලා, 154 (ද) වයවස්ථාව උේලාංඝයය 
කරලා, 2014 දී ජයතාව අපට  දුන්නු බලය උදුරලා අශප් පළාත් 
සභාව මතුටා බශලන් අරගත්තා   නීති විශරෝධී විධියට ාීමන් 
ප්රයාන්දු පවරා ගත්ත පළාත් සභාශේ බලය ගන්ය තටයි ටට 2219 
දී  පාර්ලිශම්න්තුශේ වාඩි ශවන්ශන් යැතිව ගිහින් ටා ඇටතිකට 
ගත්ශත්  ඒ නිසා තටයි යැවත වතාවක් බදුේල ිරස්්රික්කශේ 
ජයතාව ටට පාර්ලිශම්න්තුවට මන්යට වරට දුන්ශන්  ශම් 
උත්තීමතර පාර්ලිශම්න්තුවට ශසශවනි වතාවටත් ටා පත් කර 
ගැනීට ගැය ටට සතුු  ශවයවා  

185 186 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි, 1970 සටඟි ශපරමුණ 

ආේඩුශවන් පසුව, අවුුදු 92කට පසු  දිරරිපත් වුණු ජාතික 

ප්රතිපත්තියක් තිශබයවා යම් ඒ,  අස ශම් රටට දිරරිපත් කර 

තිශබය ආේඩුශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යයයි  සිරිටාශවෝ 

බේඩාරයායක ටැතිණියශේ ආේඩුශේ ඇන් ඇම්  ශපශර්රා මුසේ 

ඇටතිතුටාට පසුව  දිරරිපත් කළ ශාොඳට ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

තටයි ශම් දිරරිපත් කරලා තිශබන්ශන්  අතිගු ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටා ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශේ සඳාන් කර 

තිශබය වැසගත්ට ශසයක් තටයි පාතාල ක්රියාකාරකම් සා ටත්ද්රවය 

උවදුර අවසන් කරය බව; ශම් ක්රියාකාරකම්  යවත්වය බව  ගු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි, ජයාධිපතිතුටා ධුරය භාරශගය 

ටාස 8ක් යන්යට කලින් අස අප සියලු  ශසයාට ටාධය තුළින් සැක 

ගන්යට පුු වන්කට ලැබිලා තිශබයවා පාතාල ක්රියාකාරකම්, කුඩු 

ඇතුු  ටත් ද්රවය සියේලට අතිගු ජයාධිපතිතුටා ශම් රටින් තුරන් 

කරශගය යය බව  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have only two more minutes.  

 
 

 ුණ චාෙර සම්පේ දසනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக) 

(Chamara Sampath Dasanayake)  

අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඒ කටයුත්ත අවසන් කරය බව ශම් 

රශට් ජයතාවට වි ්වාසයි  ඒ වාශේට පාර්ලිශම්න්තු ටන්ත්රීවරයකු 

ාැටියට ටටත් මය වි ්වාස කරයවා  ඒ බව ටා වගකීශටන් යුතුව 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දී  ප්රකා  කර සිටියවා  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දී තවත් ශයෝජයාවක් කරන්යට ටා 

බලාශපොශරොත්තු ශවයවා  බදුේල ිරස්්රික්කශේ බේඩාරශවල 

කියන්ශන් මාංගලන්තශේ ශ්ධ ගුණය තිබුණු තැයක්   අස 

බේඩාරශවලට වතුර යැාැ  සවස් අටකට සැරයයි බේඩාරශවලට 

වතුර ාම්බශවන්ශන්  අස පයියස් වගාව නිසා මුු  ඌව පළාතටට  

බදුේල ිරස්්රික්කයටට වි ාල ාානියක් සිදුශවලා තිශබයවා  

කු ශපොේ වගාව ශටන්ට පයියස් වගාවත් දවත් කරන්ය ඕයෑ 

කියලා ටට ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජයාවක් ශගශයයවා   

මතශකොට තටයි ජලය ආරක්ෂා ශවන්ශන්  ඒ වාශේට  ඌව පළාත 

සඳාා ශාොඳ ශයෝජයා ශම් ාරාා දිරරිපත් ශවලා තිශබයවා  

අශප් ශත් කර්ටාන්තය ගැය කථා කරමින් ගු වඩිශේේ 

සුශර්ෂ් ටන්ත්රීතුටා කිේවා  වතු කම්කුවන් සඳාා ුපියේ 1 222ක 

වසනික වැු පක් ශසන්ය ඕයෑ කියලා  වතු කම්කුවන්ට ුපියේ 

1 222ක් ලබා ශසන්ය ඕයෑ  ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  

ාැබැයි වතු කම්කුවාට ුපියේ 1 222ක් ලබා ශසයවා යම් කසල 

ශත් යවත්වන්ය ඕයෑ  ශාොඳ ශත් විකුණන්ය ඕයෑ  ශලෝකශේ 

අශයක් රටවලට ශත් ශකොළ කිශලෝ මකක් ුපියේ 822ට 

විකුණුවත්   ුපියේ 1 222ට විකුණුවත් අපි ශලෝකයට ශාොඳ ශත් 

ශකොළ විකුණයවා යම් කම්කුවාට ුපියේ 1 222ක් ශයොශවයි  

ුපියේ 1 922ක වසනික වැු පක් ලබා ශසන්ය පුු වන්  

ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටාශේ "රට ාසය ශසෞභාගයශේ 

සැක්ට" ඇතුශළේ ඒ සඳාා වය වැඩ පිළිශවළ තිශබයවා  ඒ සඳාා 

වැසී ගිය ශත් ෆැක්ටරි ටික අරින්ය ඕයෑ; වගා ශයොකරය දඩම් 

වගා කරන්ය ඕයෑ  ඒ වාශේට අල ශගොවියාට සාධාරණයක් දෂ්ට 

කරන්යත් ඕයෑ   වැලිටඩ  ඌව පරණගට  බේඩාරශවල  

ාපුතශේ කියය ටැතිවරණ ශකොට්ඨාසවල අල ශගොවියාට 

සාධාරණය දෂ්ට ශවන්ය ඕයෑ  මට නිසා අල ආයයයය කිීමට 

වාාට යවත්වන්යට ඕයෑ  

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up. 

 

 ුණ චාෙර සම්පේ දසනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக) 
(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake) 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථා කරන්ය ටට ලබා දී තිශබය වියාඩි 

9ක කාලශයන් ප්රශයෝජය ගන්ය අපට අටාුයි  යමුත්  ශටට 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය 1972 සටඟි ශපරමුණු ආේඩුශවන් පසු  අවුුදු 

92කට පසු ශම් රටට දිරරිපත් කළ නිවැරිර සැක්ටක් ඇති ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යක් කියය කාරණය සඳාන් කරමින්  අතිගු 

ජයාධිපතිතුටාශේ ශම් සැවැන්ත වැඩ පිළිශවළට අශප් උපරිට 

සාශයෝගය ලබාශසය බව ප්රකා  කරමින් ටා යවතියවා  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Sathasivam Viyalanderan. You have 

six minutes.  
 
 

[பி.ப. 3.47] 
 

 ුණ  සදාසිවම් වියාගල්න්ද්රන් ෙහතා ිතැපැල් ගසේවා හා 

ජනොධායගේදී වෘේීයය සිංවර්ධාන රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு சதாசிவம் வியாவைந்திரன் -  தபால் வசகவகள் 

மற்றும் தவகுசன ஊடகத் ததாைில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Sathasivam Viyalanderan - State Minister of 
Postal Services and Professional Development of 
Journalists) 
எல்லா மகிகமயும்  இகறவனுக்வக! 

அரசியலுக்கு அப்பால் ஒரு சிறந்த நண்பனும் தகௌரவ 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் 

தவிசாளருமாக இருக்கின்ற அங்கஜன் இராமநாதன் 

அவர்களுக்கு இந்த உயாிய சகபயிவல நான் எனது வாழ்த்துக் 

ககளயும் நன்றிககளயும் ததாிவித்துக் தகாள்கின்வறன்.  
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி. 

 

 ුණ  සදාසිවම් වියාගල්න්ද්රන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு சதாசிவம் வியாவைந்திரன்) 

(The Hon. Sathasivam Viyalanderan)     
2020ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றத் வதர்தலிவல 

முன்கவக்கப்பட்ட பல்வவறு ஆவராக்கியமற்ற 

விமர்சனங்ககளயும் விசமத்தனங்ககளயும் புறந்தள்ளி, 

மீண்டும் இரண்டாவது தடகவயாக நான் இந்த உயாிய 

சகபக்கு வருவதற்குக் காரணகர்த்தாக்களாக அகமந்த எமது 

முற்வபாக்கு உறவுகளுக்கும் அவதவவகள எனது மட்டக்களப்பு 

மாவட்டத்தில் என்மீது நம்பிக்கககவத்து  வாக்களித்த 

அத்தகன உறவுகளின் தபான்னாிய - தபாற்பாதங்களுக்கும் 

இந்த தவற்றிகய நான்  சமர்ப்பிக்கின்வறன்.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கவள, 

2015ஆம் ஆண்டிவல, கடந்த ஐக்கிய வதசியக் கட்சி 

அரசாங்கத்தினுகடய ஒவ்தவாரு வரவு தசலவுத்திட்டத்திற்கும்  

எதிர்க்கட்சிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்து 

187 188 

[ගු චාටර සම්පත් සසයායක  ටාතා] 



2020 අශගෝස්තු 21  

தகாண்டு நாம் ஆதரவு வைங்கிவனாம். அரசாங்கத்திற்கு 

எதிராகக் தகாண்டுவரப்பட்ட நம்பிக்ககயில்லாத் 

தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு வைங்காமல் அந்த அரசாங்கத்கதப் 

பாதுகாத்வதாம். அதுமாத்திரமல்ல, முன்னாள் பிரதமர் ரணில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்களுக்கு எதிராகக் தகாண்டுவரப்பட்ட 

நம்பிக்ககயில்லாத் தீர்மானத்தின்வபாதும் எதிர்க்கட்சியில் 

இருந்துதகாண்டு அவகரப் பாதுகாத்வதாம். ஆனால், எம்கம 

நம்பி எமக்கு வாக்களித்த எமது மக்களுக்கு நாம் எதகனப் 

தபற்றுக்தகாடுத்வதாம்? கடந்த அரசுக் காலத்திவல நாங்கள் 

ஏதாவது அபிவிருத்தி சார்ந்த விடயங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாடுத்வதாவமா? இல்கல; அல்லது ஏதாவது தீர்வு 

சார்ந்த விடயத்கதப் தபற்றுக்தகாடுத்வதாவமா? இல்கல; 

அல்லது சாதாரணமாகத் தீர்க்கக்கூடிய ஏதாவததாரு 

விடயத்கதத் தீர்த்துக் தகாடுத்வதாவமா? இல்கல. 

இந்நிகலயில்தான் ஒரு மாற்றுவைி அரசியல் பயணத்கத எமது 

மாகாணம் சார்ந்து, எமது மாவட்டம் சார்ந்து நாங்கள் 

உருவாக்க வவண்டிய ஒரு வதகவ, கடப்பாடு எங்களுக்கு 

ஏற்பட்டது. இந்த நிகலயில்தான் நானும் என்கனச் 

சார்ந்தவர்களும் ஒரு மாற்றுவைி அரசியல் பயணத்கத 

எங்களுகடய மாகாண,  மாவட்ட மக்களுகடய உண்கமயான 

நிகலயறிந்து,  யதார்த்தமான களநிகலயறிந்து உருவாக்க 

வவண்டிய சூழ்நிகலக்கு வந்வதாம் என்பது உங்களுக்கு 

நன்றாகத் ததாியும். அந்த அடிப்பகடயிவல, கடந்த காலம் 

முதல் நாங்கள் எம்மக்களின் இருப்கப உறுதிப் 

படுத்துவதற்கான ஓர் அரசியல் பயணத்தில் ஈடுபட்டு 

வருகின்வறாம். அதன்பிரகாரம், 2020 பாராளுமன்றப்  தபாதுத் 

வதர்தலில் “மக்கள் எதிர்பார்ப்புக் கள அரசியல்” என்ற 

ததானிப்தபாருளிவல நாங்கள் மக்கள் மத்தியில் தசன்வறாம். 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two minutes more.  

 

 ුණ  සදාසිවම් වියාගල්න්ද්රන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு சதாசிவம் வியாவைந்திரன்) 

(The Hon. Sathasivam Viyalanderan)   
அவ்வாறு மக்களிடம் தசன்று, அவர்களுகடய எதிர்பார்ப்பு 

என்ன? அவர்களுகடய வநாக்கம் என்ன? அவர்கள் எகத 

வவண்டி நிற்கின்றார்கள்? என்ற விடயங்ககளக் கள ாீதியாக 

நாங்கள் ஆராய்ந்ததபாழுது, உாிகமயுடன்கூடிய அபிவிருத்தி 

சார்ந்த அரசியகலவய அவர்கள் வவண்டி நின்பகத 

அறிந்வதாம்.   

கடந்த அரசாங்கத்தினால் வமற்தகாள்ளப்பட்ட சாதகனகள் 

என்று பார்க்கின்றதபாழுது, மத்திய வங்கிக் தகாள்கள, 2019 

ஏப்ரல் 21 பயங்கரவாதத் தாக்குதல், வடக்கு, கிைக்கிவல 

யுத்தத்தினால் அைிக்கப்பட்ட ததாைிற்சாகலகளுக்குப் பதிலாக 

கிைக்கு மாகாணத்தில் அர்ஜூன் அவலாசியஸ் அவர்களால் 

தகாண்டுவரப்பட்ட ethanol factory என்று அடுக்கிக்தகாண்வட 

வபாகலாம். இவ்வாறு மக்கள் விரும்பாத விடயங்கள்தான் 

அரங்வகற்றப்பட்டன. ஆனால், தற்தபாழுது எமது 

மக்களுக்காக நாங்கள் தபற்றுக்தகாடுக்கக்கூடிய, 

உாிகமவயாடுகூடிய அபிவிருத்தி சார்ந்த அரசியலிவல, 

பல்வவறு வதகவகள் அங்கு மகலவபால் குவிந்து 

காணப்படுகின்றன. விவசாயத்துகற, மீன்பிடித்துகற, 

கல்வித்துகற, சுகாதாரத்துகற என்று பல்வவறுபட்ட 

துகறசார்ந்த வதகவகளும் பிரச்சிகனகளும் சவால்களும் 

இன்று அந்த மக்கள் மத்தியிவல குவிந்து காணப்படுகின்றன. 

இந்த நிகலயிவல எமது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் எமக்கு 

வாக்களித்த மக்ககளக் தகௌரவப்படுத்தி, நாடு முழுவதற்கும் 

வசகவயாற்றக்கூடிய தபால் வசகவகள் மற்றும் தவகுசன 

ஊடகத் ததாைில் அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சுப் 

தபாறுப்கப இந்த நாட்டினுகடய வமன்கமதங்கிய சனாதிபதி 

அவர்களும் தகௌரவ பிரதமர் அவர்களும் முன்னாள் அகமச்சர் 

தகௌரவ பசில் ராஜபக்ஷ அவர்களும் இகணந்து என்னிடம் 

ஒப்பகடத்திருக்கிறார்கள். ஆகவவ, இந்தப் தபாறுப்கப மிகக் 

கவனமாக முன்தனடுத்து, இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சகல 

மக்களுக்கும் என்னால் முடிந்தளவு என்கன அர்ப்பணித்து, 

முழுகமயாகச் வசகவ தசய்யக்கூடிய வககயில் 

இவ்வாய்ப்கபச் சாியாகப் பயன்படுத்துவதற்கு நான் 

திட்டமிட்டிருக்கின்வறன். நான் அகதச் சாியாகப் 

பயன்படுத்துவவன்.  

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is up.  

 

 ුණ  සදාසිවම් වියාගල්න්ද්රන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு சதாசிவம் வியாவைந்திரன்) 

(The Hon. Sathasivam Viyalanderan)   
அவதவவகளயில், எமது மக்களுகடய எதிர்பார்ப்கப 

நிகறவவற்றுகின்ற வககயிவல, நாங்கள் அரசாங்கத்வதாடு 

சிறந்தவதார் உறகவ ஏற்படுத்தி, எமது மக்களுகடய 

பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வுககளப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்காகச் 

வசர்ந்து பயணிப்வபாம் என்பகதயும் இந்த இடத்திவல கூறி, 

வாய்ப்புக்கு நன்றி ததாிவித்து விகடதபறுகின்வறன். 

 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Gamini Waleboda. You have six 

minutes. 
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 ුණ  ාමිණී වගල්ගබොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வவலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda) 

ගු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුටනි  මුලින්ට  යවවැනි 

පාර්ලිශම්න්තුශේ නිශයෝජය කාරක සභාපති ධුරයට පත් වූ 

ඔබතුටාට ටශේ සුබ පැතුම් පිරියටයවා  ගු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුටනි  ටට කථා කරන්ය අවස්ථාව ලබා දීට පිළිබඳව  

ඔබතුටාටත් ස්තුතිවන්ත ශවයවා   

රත්යපුර ිරස්්රික්කශයන් ශ්රී ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුණට 

අතිවිශිෂ්ට ජයග්රාණයක් ලබා ගන්යට ාැකි වුණා  ලබාගත් ඡන්ස 

ප්රටාණය අනුව රත්යපුර ිරස්්රික්කශයන් ටන්ත්රීවුන් 8ශසශයක් 

පත් ශවයශකොට වෘත්තිකයකු ශලස දිරරිපත් වූ ටා ඒ ටයාප 

ලැයිස්තුශේ ාතරවැනි ස්ථායයට ඔසවා තැබීටට කටයුතු කළ මට 

ිරස්්රික්කශේ ප්රගතිය ලි ජයතාවට ශම් අවස්ථාශේදී ටශේ ය ර්ෂ 

ප්රණාටය පුස කර සිටියවා   

අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඊශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට දිරරිපත් 

කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය පිළිබඳව අසාස ් දිරරිපත් කරන්යට 

වෘත්තිකයන් නිශයෝජයය කරමින් පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණි යවක 

ටන්ත්රීවරයකු වය  ටා ාට අවස්ථාව ලබා දීටට කටයුතු කළ 

සියලුශසයාටත් ටශේ ස්තුතිය පුස කරයවා  

2015දී සිදු වූ ශ්ධ පාලය විපර්යාසයත් සටඟ ශ්රී ලාංකා 

ආර්ථිකය තුළ පැත්තකට ශවලා සිටි වෘත්තිකයන්ශේ වටියාකට 

මළිසක්වමින්  මට වෘත්තිකයන්ට දතා වි ාල වෘත්තීය සටන් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

වයාපාර ගණයාවකට ප්රශේ  ශවන්ය සිදු ශවයවා අප සැක්කා  

ජාතික ආර්ථිකශේ සිදු වුණු සම්පත් ශකොේලකෑම්වලට මශරහිව  

අහිතකර විශ්ධ  ශවශළඳ ගිවිසුම්වලට මශරහිව  නිසාස ්

අධයාපයයට විු්ධධවන්යන්ට මශරහිව  ජාතික ශවශළඳ ගිවිසුම් 

ාරාා ශ්ධය ය ආර්ථිකය අඩපණ කිීමටට මශරහිව අප පසුගිය කාල 

පරිච්ශේසය තුළ සටන් වි ාල ප්රටාණයක් ක්රියාත්ටක කළා  ඒ 

සඳාා ලාංකාශේ සිටි වෘත්තිකයන් සිය සාස් ගණයක් මකතු කරලා 

වෘත්තිකයන්ශේ ජාතික ශපරමුණ ඇතුු  සාංවිධාය ගණයාවක් 

පිහිු වාශගය කටයුතු කළා  මහි ප්රතිලලයක් ශලස  2219 

ජයාධිපතිවරණශයන් පසු අතිගු ජයාධිපති ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටා  "වෘත්තිකයන් ශ්ධ පාලයයට පැමිණිය යුතුයි" 

යනුශවන් කරය ලස ආරාධයයත් සටඟ අපි ටැතිවරණශේදී 

අශප්ක්ෂකත්වය දේලා සිටියා  ඒ අවස්ථාශේදී ගු විටේ වීරවාං  

ටැතිතුටාශේ යායකත්වශයන් යුතු ජාතික නිසාස් ශපරමුණ අපට 

අශප්ක්ෂකත්වය  පිරියැමුවා  මන්ය  ඇවිේලා ිරයලා මන්ය  

කියලා  අපි ඒ අවස්ථාව ලබා ශගය   ිරයාශගය ආවා  ඒ අවස්ථාව 

ලබා දීට පිළිබඳව මතුටාට - 
 

 ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

Chair.  
 

අනතුුණව  ුණ නිගයෝජය කාරක සභාපතිපතුො මූලාසනගයන් 
ඉවේ වූගයන්   ුණ කථානායකතුො මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலவவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 

 ුණ  ාමිණී වගල්ගබොඩ ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி வவலதபாட)  

(The Hon. Gamini Waleboda) 

ගු කථායායකතුටනි  අපට මට අවස්ථාව ලබා දීට පිළිබඳව 

ගු විටේ වීරවාං  ඇටතිතුටාට සා ජාතික නිසාස් ශපරමුණට 

ස්තුති කරන්ය ටා ශටය අවස්ථාවක් කර ගන්යවා   

2015 වර්ෂශේ පරාජශයන් පසු විතරක් ශයොශවයි  සටස්ත 

දතිාාසයට සැලකිේලට ගත්කල ජයාධිපතිවරශයක් විසින් 

දිරරිපත් කරය ලස ප්රතිපත්ති ප්රකා යයක් -ආර්ථික සාංවර්ධයය 

සඳාා වූ සර් යයක් සපයය ප්රතිපත්ති ප්රකා යයක්- ශලස අපට 

අතිගු ජයාධිපතිතුටා දිරරිපත් කර තිශබය ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

ානාන්වා ශසන්ය පුු වන්  ලාංකාශේ ඕයෑට ිරස්්රික්කයක  ඕයෑට 

වසටක  ඕයෑට ශගයක තිශබය මශාට යැත්යම් ඕයෑට 

ආසයයක තිශබය ප්ර ්ය පිළිබඳව ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය තුළ 

සාකච්ඡා කර තිශබය බව අපට ශයොබියව ප්රකා  කරන්ය පුු වන්  

අපි සැක්කා  විපක්ෂය ශම් පිළිබඳව දතා වි ාල ව ශයන් ටැසිවිලි 

යඟයවා  පසුගිය ටා ටැතිවරණශේදී  විපක්ෂය විසින් අශප් 

"ශසෞභාගයශේ සැක්ට" ප්රතිපත්ති ප්රකා යය මළියට අරශගය 

ගිහිේලා මය යථාර්ථ ලියවිේලක් ශයොවය බවට ජයතාවට කුණු 

දිරරිපත් කළා  ජයතාව ශටොකක්ස කශළේ  ජයතාව තුශයන් 

ශසකක බලයකින් විපක්ෂශේ ටතය පරාජය කරලා  

"ශසෞභාගයශේ සැක්ට" ප්රතිපත්ති ප්රකා යය අනුටත කරමින් 

ජයවරටක් ලබා දුන්යා  මශාට ජයවරටක් ලබා දුන් 

"ශසෞභාගයශේ සැක්ට" ප්රතිපත්ති ප්රකා යය  ටා ශපොශළොව තුළ 

ක්රියාත්ටක කරය යථාර්ථ ලියවිේල තටයි ප්රතිපත්ති ප්රකා යයක් 

ශලස ශටශලස අතිගු ජයාධිපතිතුටා විසින් දිරරිපත් කරලා 

තිශබන්ශන්   

ගු කථායායකතුටනි  ටා නිශයෝජයය කරය රත්යපුර 
ිරස්්රික්කය ගත්ශතොත් මය ටයාව පැාැිරලි ශවයවා  උපන් බිශම් 
අයාථයන් ශවලා දන්ය  දඩම් යැති සියලුශසයාට දඩම් ලබා 
ශසන්ය ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශයන් කථා කරයවා  ග්රාමී හය 
කර්ටාන්ත යඟා සිු වීට විතරක් ශයොශවයි  මළවලු  පලතුු  
ගම්මිරිස්  කරාබු යැටි  කුුනා ශම් කියය සියලු ශ්ධවේවලට නියට 
මිලක් ලබා දීලා ශගොවියා ආරක්ෂා කරන්ශන් ශකොශාොටස කියලා 
ශටයින් කථා කරයවා  වාල හිේ ශවලා බිටට වැශටය ිරය බිාංදුශේ 
දඳලා රත්යපුර ශසශගොඩ තලා යය ගාංවතුරට විසනාම් ශසය විධිය 
ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශයන් කථා කරයවා  ශත් සේශලන් 
ජීවිකාව ශගවා ගන්ය අහිාංසක ශත් සලු ශයළන්නියශේ දඳලා 
ටාා ෆැක්ටරි හිමියාටත් ආසායම් ලබාශගය මුු  කර්ටාන්තයට 
ආරක්ෂා කරය ාැටි ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යශයන් කථා කරයවා  
රත්යපුරය කියන්ශන් ටැණික් පුරයක්  අපි සන්යවා  ශම් අවස්ථාව 
වය ශකොට සාංචාරක වයාපාරය සා විශ්ධ  ශසේවා නියුක්තයන්ශේ 
ආසායම් අහිමි ශවලා තිශබය බව  ගු කථායායකතුටනි  තවට 
රත්යපුර ිරස්්රික්කශේ තිශබය ටැණික්වලින් ශගොඩසාලා 
තිශබන්ශන් සියයට 14ක ප්රටාණයක්  ඒ ප්රටාණය වැඩි කරලා 
ටැණික්වලින් ලැශබය ආසායට වැඩි කරන්ශන් ශකොශාොටස 
කියලා ශම් ාරාා කථා කරයවා  ගු කථායායකතුටනි  ටැණික් 
කර්ටාන්තය ක්රියාත්ටක ශවය මක ිරයකදී රත්යපුර ශපොළව යට 
49 222ක් මිනිස්සු වැඩ කරයවා  මුු  ලාංකාව පුරා ිරයකට පතේ 
කර්ටාන්තය ක්රියාත්ටක ශවයවා යම්  මිනිසුන් 74 922ක් අඩි 
පාකට  ායකට යට ටා ශපොශළොශේ ටැණික් ාාරමින් දන්යවා  
ශටන්ය ශම් අයශේ ජීවිතය යඟා සිු වමින්  ශම් අයට විරාට 
වැු පක් ලබා ශසය අවස්ථාව සක්වා කටයුතු කිීමශම් ප්රතිපත්තියක් 
අපි ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය තුළින් සකියවා; කථා කරලා 
තිශබයවා   

ඒ විතරක් ශයොශවයි  අපි වෘත්තිකයන් විධියට ශ්ධ පාලයයට 

පැමි ටට ශාේතු වූ කුණු කාරණා පිළිබඳවත් අපි අවධායය 

ශයොමු කරන්ය ඕයෑ  මකිශයකා ඇය ශකොටාගන්ය  මකිශයකාට 

ශසොස් කියය  මකිශයකා පරයා යය  මකිශයකා ශසෝෂ සර් යයට 

ලක් කරය ශ්ධ පාලයශයන් ඔලිබට ගිය ප්රතිපත්තිටය 

ශ්ධ පාලයයක දඳශගය කටයුතු කිීමශම් අව යතාවක් -සබු්ධධික 

ශ්ධ පාලයයක අව යතාවක්- අස රට ශවනුශවන් දේලා සිටියවා  

ශසොස් කියා ගන්ය  වවර කරය  මකිශයකාශගන් පළිගන්ය 

ශ්ධ පාලයශයන් බැාැරවය ශලස අපි  වෘත්තිකයන් ශලස 

විපක්ෂශයන් ශම් අවස්ථාශේදී දේලා සිටියවා  ඒ විතරක් 

ශයොශවයි  තටන්ශේ අනුගාමිකයන් සිටිය ගට සක්වා  ප්රාශ්ධය ය 

සභාව සක්වා විතරක් ශයොශවයි   ාඛා සමිතිය සක්වා ශම් 

ශ්ධ පාලය රටය ශගය යන්ය ඇප කැපවය ශලස දේලා 

සිටිමින් ටා නිාඬ ශවයවා  ශබශාවින්ට ස්තුතියි  
 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මී හළඟට  ගු යාලක ශගොඩශාේවා ටාතා  

 
[අ භා 4 22] 
 

 ුණ  නාලක ග ොඩගහේවා ෙහතා ිනා රික සිංවර්ධාන  

ගවරෙ සිංරක්ෂණ  අපද්රවය බැහැරීමෙ හා ප්රජා පවිත්රතා 

කටයුතු රාජය අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடவஹவா - நகர அபிவிருத்தி, 

ககரவயாரப் பாதுகாப்பு, கைிவுப்தபாருள் அகற்றுகக மற்றும் 

சமுதாயத் தூய்கமப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர்)  

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

පත්වීට ගැය සුබ පතයවා  ශම් රශට් දතාට  අනාු 

කාලපරිච්ශේසයක් අවසන් කරලා  ශම් රශට් යැවතත් 
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[ගු  ගාමි  වශේශබොඩ  ටාතා] 
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ශසෞභාගයශේ ශසොරු  විවෘත කරන්යට අපට අවස්ථාව ලබා දුන්නු 

ශම් රශට් 68 93 222කට වැඩි ජයතාවටත් ශම් ශටොශාොශත් ස්තුති 

කරයවා   ඒ වාශේට ටා ටැතිවරණශේදී ගම්පා ිරස්්රික්කය 

ශවනුශවන් 827 896ක් -සියයට 69 76ක ඡන්ස ප්රති තයක්- ශ්රී 

ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුණ ශවනුශවන් ලබා දුන්නු ගම්පා 

ිරස්්රික්කශේ ජයතාවටත්  ඒ අතුරින් 329 479ක් ඡන්ස ටට ලබා 

දීලා  ශ්රී ලාංකාශවන්ට යවක අශප්ක්ෂකශයක් ලබාගත්  වැඩිට 

ඡන්ස ප්රටාණයත්  ගම්පා ිරස්්රික්කශේ පළමුවැනි ස්ථායයත් ලබා 

ගන්යට ටට උපකාර කළ ගම්පා ිරස්්රික්කශේ ණසියයෑ කථිකාශේණ 

ක්රියාකාරින්  ගුතර සාංඝයා වාන්ශසේලා  කශතෝලික සා 

අශයකුත් පූජකතුටන්ලා සා ගම්පා බු්ධධිටත් ජයතාවට ස්තුති 

කරන්යට ටට කැටැතියි   

අස සවස පුරාට විපක්ෂශේ කථා අාශගය දන්යශකොට ටට 

ඇති වුණු මක ගැටලුවක් තටයි විපක්ෂශේ ටන්ත්රීතුටන්ලා  හිටපු 

ඇටතිතුටන්ලා "ප්රතිපත්ති ප්රකා යයක්" කියන්ශන් කුටක්ස කියය 

මක සන්යවාස කියය මක  මතුටන්ලා ශම් ප්රතිපත්ති ප්රකා යය 

විශේචයය කරය විට ටට ටතකයට ආශේ  අවුුදු පාක් තිස්ශසේ ඒ 

අය ආේඩු කරමින් අවුුදු පාක් තුළ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය සායක් 

දිරරිපත් කළ මකයි  ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකා ය මකිශයකට ගැළපීටක් 

තිබුශේ යැාැ  ගු කථායායකතුටනි  මට නිසා තටයි 2214 

වසශර් අපි  ක්තිටත් ආර්ථිකයක් සහිතව භාර දුන් රට 2219 වසර 

අවසන් වය විට ආසියාශේ දුර්වලට ආර්ථිකය සහිත රට බවට පත් 

කරන්ය මතුටන්ලාට ාැකි වුශේ  "ශගෝඨාභය - රට ාසය 

ශසෞභාගයශේ සැක්ට" වැඩ පිළිශවළ ආවාට ගියාට සකස් කළ 

මකක් ශයොශවයි  අවුුදු ාතරක පටණ කාලයක් තිස්ශසේ ණණවියත් 

ටඟණණ සාංවිධායය සටඟ  ශ්රී ලාංකා ශපොදුජය ශපරමුශේ "ගට සටඟ 

පිළිසඳරක්" වැඩසටාය සටඟ  ශම් රශට් වි්ධවතුන්  බු්ධධිටතුන්  

ශ්ධ පාලයායන්  පූජකතුටන්ලා සා සාටායය ජයතාව සටඟ 

කළ සාකච්ඡා වට ගණයාවකින් පසුව තටයි ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය සකස් වුශේ  මතුටාශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා යය දිරරිපත් කශළේ ඊශේ ශයොශවයි  2222 

ජයවාරි 23වය සා තටයි ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටා 

මතුටාශේ පළමුවය ප්රතිපත්ති ප්රකා යය පාර්ලිශම්න්තුවට -ශම් 

උත්තීමතර සභාවට- දිරරිපත් කශළේ  2222 අශගෝස්තු 22වය සා -

ඊශේ- මතුටා දිරරිපත් කශළේ  ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකා යය ක්රියාත්ටක 

කරය ආකාරය පිළිබඳව තවත් පැාැිරලි කිීමටක් පටණයි  ඒ සැක්ට 

ශවයස් ශවලා යැාැ  මසා දිරරිපත් කළ ප්රතිපත්ති ප්රකා යයට 

තටයි තවට ක්රියාත්ටක වන්ශන්  දිරරි කාලය පුරාට අපි ක්රියාත්ටක 

කරන්ය යන්ශන් ඒ ප්රතිපත්ති ප්රකා යයයි   

අවුුදු 72ක් තිස්ශසේ අපි ශම් රට සාංවර්ධයය කිීමට ගැය කථා 

කළා  ශම් රට සාංවර්ධයය ශවන්ශන් යැති මක ගැය කථා කළා  

යමුත් "සාංව ර්ධයය" අර්ථ සක්වන්ය අපි කවුුවත් උත්සාා කශළේ 

යැාැ  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයාධිපතිතුටා මතුටාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යශේ දතාට පැාැිරලිව "සාංවර්ධයය" කියන්ශන් කුටක්ස 

කියලා අර්ථ කථයය කරලා තිශබයවා  "සාංවර්ධයය" අර්ථ 

කථයය කරයශකොට මතුටා මූලික අරමුණු ාතරක් යැවත යැවත 

ප්රකා  කරලා තිශබයවා  "ලලසායී පුරවැසිශයක්  සතුටින් ජීවත් 

වය පවුලක්  ගුණ ගුක සටාජයක්  ශසෞභාගයවත් ශ්ධ යක් - a 

productive citizen, a happy family, a righteous society and a 

prosperous nation" - යනුශවන්  ශම් තත්ත්වය උසා කර ගැනීට 

සඳාා ආර්ථිකය ගැය කථා කරය විට ජයතා ශක්න්ද්රීය 

ආර්ථිකයක් ගැය මතුටා කථා කරයවා  ඇයි  අපි ජයතා ශක්න්ද්රීය 

ආර්ථිකයක් ගැය කථා කරන්ය ඕයෑ  ශම් රශට් ජයතාව ගැය 

බලන්ශන් යැතුව අපි ආර්ථික සාංවර්ධයයක් ගැය කථා කරලා 

වැඩක් යැාැ  ශම් රශට් ජයතාවශගන් සියයට 82කට වැඩි පිරිසක් 

තවටත් ග්රාමී හය ජයතාව  ශම් රශට් ආර්ථිකශයන් සියයට 99කට 

වඩා සායකත්වය සපයන්ශන් කුඩා ාා ටධයට පරිටාණ කර්ටාන්ත  

මට නිසා අපි ආර්ථිකය ගැය කථා කරයශකොට ඒ අය ගැයත් කථා 

කරන්ය ඕයෑ  මට නිසා තටයි ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජයාධිපතිතුටා ජයතා  ශක්න්ද්රීය ආර්ථිකයක මූලික ලක්ෂණ 

ව ශයන් කුණු ාතරක් ගැය කථා කරන්ශන්   

මතුටා කථා කරයවා  ිරළිනාකට සැබැවින්ට යැති කිීමට ගැය  

ිරළිනාකට යැති කිීමට ගැය අපි අවුුදු ගණයක් කථා කරලා 

තිශබයවා  යමුත් ඒක කරන්ය ාරි වැඩ පිළිශවළක් තවටත් 

දිරරිපත් ශවලා යැාැ  මතුටාශේ ප්රතිපත්තිවල ඒක මූලික 

ප්රතිපත්තියක් ශවලා තිශබයවා   

ඊළඟ කාරණය තටයි  ශම් රශට් සෑට පුරවැසිශයකුටට සට 

අවස්ථා ලබා දීට  අධයාපයශේ සිට රැකියා අවස්ථා  වයාපාර 

අවස්ථා ආදී සෑට ශසයක්ට සඳාා ශටන්ට  ශම් රශට් සෑට 

පුරවැසිශයකුටට ිරයුණු වීට සඳාා සට අවස්ථා ලබා දීට ශම් 

ආර්ථික ප්රතිපත්තිශේ ප්රධාය කුණක් ශවයවා   

ඒ වාශේට පිරිසිදු  කාර්යක්ෂට රාජය පාලයයක් කියය මකත් 

දතාට වැසගත් ශවයවා  අපි වි ව්ාස කරයවා රාජය පාලයය  

රාජය යන්ත්රණය  රාජය අාං ය ශම් රශට් සාංවර්ධයයට ශපෞ්ධගලික 

අාං ය වාශේට වැසගත් ශවයවා කියලා  රාජය අාං ය වැඩක් යැාැ  

ශපෞ්ධගලික අාං ය සටඟ පටණයි දිරරියට යන්ය ඕයෑ කියය 

ටතවාසය අපි ප්රතික්ශෂේප කරයවා   

ාතරවය කාරණය ාැටියට තිශබයවා   ක්තිටත් ශ්ධය ය 

ආර්ථිකයක් ාා ශ්ධය ය වයවසායකයන් ිරරි ගැන්වීට කියය 

කාරණය  ශටන්ය ශම් කාරණා ාතර තටයි ගු 

කථායායකතුටනි  ජයතා ශක්න්ද්රීය ආර්ථිකයක මූලික ලක්ෂණ 

වන්ශන්  අතිගු ජයාධිපතිතුටා දතාට පැාැිරලිව මතුටා ශේ 

සැක්ට ශම් රටට දිරරිපත් කරලා තිශබයවා  මතුටා ඒ කාර්යය 

ආරම්භ කශළේ  ජයාධිපති ටැතිවරණ ශේිරකාශවන්  මසා සිට අස 

සක්වා මතුටා කථා කරන්ශන් මකට සාංකේප  මකට ශයෝජයා  

මකට තවන්තයයක් ගැයයි  ඒ ාරාා වය සැක්ට දතාට පැාැිරලිව 

දිරරිපත් කරලා තිශබයවා; දලක්ක දිරරිපත් කරලා තිශබයවා  

සැන් ඒ සඳාා කේඩායටක් පත් කරලා තිශබයවා; වගකීම් 

ශබසලා තිශබයවා; මූලික ප්රතිපත්ති ානාන්වා දීලා තිශබයවා  සැන් 

අපට තිශබන්ශන් ඒ සඳාා අව ය කරය සැලසුම් සකස් කරලා 

ක්රියාත්ටක කරන්යයි  ඒක පසු විපරම් කරය ආකාරයත් 

ජයාධිපතිතුටා දතාට පැාැිරලිව කියා තිශබයවා   

ගු කථායායකතුටනි  ටට ලැබී තිශබශන් න් දතාට ශකටි 

කාලයක් නිසා ටට වැඩි දුර කථා කරන්ය බැරි වුණත් මක 

කාරණයක් ගැය ශටතැයදී කථා කරන්ය ඕයෑ  ගු ාර්ෂ ස 

සිේවා ටන්ත්රීතුටා කථා කර්ධදී මතුටා යම් කිසි සාංඛයාශේඛය 

වගයක් ගැය කථා කළා  මතුටා කිේවා  ශම් රශට් ණය ප්රටාණය 

ුපියේ බිලියය 922කින් වැඩි ශවලා තිශබයවා කියලා  ටට 

කයගාු  ශවයවා  අස ශම් විපක්ෂය ලේජා යැතුව ණය ගැය කථා 

කරය මක ගැය  මතුටන්ලාට ශම් රශට් ණය ගැය කථා කරන්ය 

බැාැ  මතුටන්ලා තරම් ශම් රශට් ණය බර වැඩි කළ ආේඩුවක් 

ලාංකා දතිාාසශේ තිබිලා යැාැ  ගු කථායායකතුටනි  2229 

වසශර්දී ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටා බලයට මය විට ශම් රශට් 

රාජය ණය තිබු ශේ ුපියේ බිලියය 2 222යි  2214 වසර වය විට 

මට ණය ප්රටාණය ුපියේ බිලියය 7 422ට වැඩි ශවලා තිබුණා  

වි ාල සාංවර්ධයයක් සටඟ  ඒ කියන්ශන්  ණය ප්රටාණය ුපියේ 

බිලියය 9 222කින් වැඩි ශවලා තිබුණා  

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. State Minister, please wind up now.  
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 ුණ  නාලක ග ොඩගහේවා ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடவஹவா)  

(The Hon. Nalaka Godahewa)  
මට ණය ප්රටාණය 2219 වසර අවසන් වය විට -අවුුදු පාක් 

තුළ- ුපියේ බිලියය 13 222ක් සක්වා තවත් ුපියේ බිලියය 

9 622කින් වැඩි ශවලා තිබුණා   
 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please wind up now.  

       

 ුණ  නාලක ග ොඩගහේවා ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடவஹவா)  

(The Hon. Nalaka Godahewa) 

ගු ාර්ෂ ස සිේවා ටන්ත්රීතුටා කියයවා  ශම් වසර තුළ ණය 

ප්රටාණය ුපියේ බිලියය 922කින් වැඩි වුණා කියලා  කථාව 

ඇත්ත  ාර්ෂ ස සිේවා ටන්ත්රීතුටනි  යමුත් ඒ ුපියේ බිලියය 922 

වැය වුශේ ශටොකටස   

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please wind up now.  

       

 ුණ  නාලක ග ොඩගහේවා ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடவஹவா)  

(The Hon. Nalaka Godahewa)  
ගු කථායායකතුටනි  ටට ශටය කියන්ය දඩ ශසන්ය  ාර්ෂ ස 

සිේවා ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටා කිශේ ේ යැාැ  ඒ ුපියේ බිලියය 

922 වැය වුශේ ශටොකටස කියලා  ඒ ුපියේ බිලියය 922න් 

ුපියේ බිලියය 681ක් වැය වුශේ  ණය ශගවන්යයි; ුපියේ 

බිලියය 194ක් වැය වුශේ තමුන්යාන්ශසේලා ශගවපු යැති ශගවීම් 

කරන්යයි  මතශකොට ුපියේ බිලියය 879ක්ට වියසම් ශවලා 

තිශබන්ශන් තමුන්යාන්ශසේලාශේ කාලශේ පේ ශගවන්යයි   
 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please wind up now. 
 

 ුණ ිආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Sir, I rise to a point of Order. The Hon. Godahewa 
mentioned my name. 

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ාර්ෂ ස සිේවා ටන්ත්රීතුටා   
       
 ුණ  නාලක ග ොඩගහේවා ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடவஹவா)  

(The Hon. Nalaka Godahewa)  
ාර්ෂ ස සිේවා ටන්ත්රීතුටාටයි  ටටයි වාස කර ගන්ය තව අවුුදු

- 
 

 ුණ ිආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගු යාලක ශගොඩශාේවා ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට පැමි ට ගැය අපි සන්ශතෝෂ ශවයවා  ශටොකස  

ඒ නිසා අපට ශම් වාශේ විවාසයක් කරගන්ය පුු වන්  This is all 

about our country, not about you or me. ාැබැයි  ඇත්ත කථාව 

ශම් ටාස ායට ුපියේ ට්රිලියයයකින්  මශාට යැත්යම් ුපියේ 

බිලියය යවසිය ගණයකින් ඔබතුටන්ලාශේ රජය විසින් ණය 

ගත්තා කියය මකයි  මශසේ ගත්ශත්  පරණ ණය ශගවන්ය ශවන්ය 

පුු වන්  ාැබැයි  ණය ගත්තා  අපි ණය ගත්ශත්ත්  ඔබතුටන්ලාශේ 

ආේඩුශවන් ගත්ත ණය ශගවන්ය   ණය ගත්තාට  ඒ ණය 

ශගවන්ය ශවන්ශන් ඊළඟ ආේඩුවට තටයි  
 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශාොඳයි  මී හළඟට ගු රවුෆ් ාකීම් ටන්ත්රීතුටා  ඔබතුටා කථා 

කරන්ය  

 

 ුණ රවු ් හකීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem.  
 

Hon. Speaker, may I - 

 
 ුණ  නාලක ග ොඩගහේවා ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடவஹவா)  

(The Hon. Nalaka Godahewa) 
ගු කථායායකතුටනි  මතුටන්ලාශේ ආේඩුව 2219 [බාධා 

කිීමටක්] දිරරිපත් කරයශකොට  ුපියේ බිලියය 14 222ක් ණයට 

ගන්ය සැලසුම් කර තිබුණා  ගු ටන්ත්රීතුටනි  තමුන්යාන්ශසේලා - 

[බාධා කිීමටක්]  

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ටන්ත්රීතුටනි  ඔබතුටාශේ කථාව අවසන් කරන්ය   

 

 ුණ  නාලක ග ොඩගහේවා ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடவஹவா)  

(The Hon. Nalaka Godahewa) 
ගු ාර්ෂ ස සිේවා ටන්ත්රීතුටනි  ුපියේ බිලියය සාතුන්සාස ්

යවසිය ඇතුශළේ තිශබන්ශන් තමුන්යාන්ශසේලාශේ ණය  ඒ 

ුපියේ බිලියය 922න්  879ක්ට තමුන්යාන්ශසේලාශේ කාලශේ 

ණය    
 

 ුණ ිආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

You have to read the Central Bank Report. You can 
get it downloaded in the Lobby. - [Interruption.] 

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Rauff Hakeem, you start your speech now. 
Then, this will subside.  

 
[අ භා  4 28] 
 

 ුණ රවු ් හකීම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

බිස්මිේලාහිර් රා්ටානිර් රහීම්.  
ගු කථායායකතුටනි  ශටවර පාර්ලිශම්න්තු ටැතිවරණශේදී 

සටඟි ජය බලශේගය පක්ෂය ාරාා ටානුවර ිරස්්රික්කශයන් 
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වැඩිට ටයාප සාංඛයාවක් ලබා දී පළමුවය තැයට ටා පත් කළ 

ටානුවර ිරස්්රික්කශේ අශප් ජයතාවට ටාශේ ාෘසයාංගට ස්තුතිය 

පුස කරය අතර  අප පක්ෂයට ිරවයිය පුරා ආසය පාක් ලබා දීටට 

කටයුතු කළ ජයතාවටත් ටාශේ ස්තුතිය මුලින්ට  පුස කර සිටියවා   

විශ ේෂශයන්ට අතිගු ජයාධිපතිතුටා ඊශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා යය දිරරිපත් කර්ධදී මතුටා දිරරිපත් කළ කාරණාවලට ටට 

දතාට උයන්දුශවන් සවන් දුන්යා  විශ ේෂශයන්ට මතුටාශේ 

කථාව සටාප්ත කිීමශම්දී මතුටා කියපු වචය ටික යැවත වාරයක් 

කීටට ටට සතුු යි   

"ශම් අප සියලුශසයාශේට ටේබිටයි  ඒ නිසා ජාති  ආගම්  

පක්ෂ ශේසයකින් ශතොරව අප සියලුශසයාට රට ශවනුශවන් මක් 

විය යුතු අවස්ථාවක් පැමිණ තිශබයවා   

ජයතාවට අප ශපොශරොන්දු වූ ශසෞභාගයවත් ශ්ධ ය 

ශගොඩයැඟීට සඳාා ටා සටඟ මකතු වය ශලස ඔබ සියලුශසයාටට 

ටා මිත්රත්වශේ සෑත් ිරගු ශකොට ආරාධයා කරයවා "  

While looking at these statements and while being 
happy about the way in which he ended his speech, I 
would like to say that when I look at some of the earlier 
contents of the speech, I was left with some mixed 
feelings as to whether he is sincerely meaning what he 
finally said when he summed up his speech. When we 
deal with some of the elements contained in the Policy 
Statement, initially we are left with some perplexion as to 
whether there was some clarity in what he was attempting 
to say. He wishes to do away with the Nineteenth 
Amendment to the Constitution. He also wishes to 
introduce a new Constitution. When I listened to some of 
the Members in the House today, it was not clear whether 
he means to do away with all the good features of the 
Nineteenth Amendment or whether he wants to retain 
some of the good features and do away with those which 
he feels are obnoxious. Therefore, I would like the 
Government Members to clarify these issues so that we 
will have more clarity. I am sure the Cabinet 
Subcommittee consisting of senior Members of the 
Cabinet would be able to place a draft very soon so that 
we can look at the issues more clearly.  

Having said that, may I also refer to what the Vice 
President Nominee of the Democrats who was endorsed 
two days before, Kamala Harris, the Senator, said. She 
spoke about Donald Trump’s profound failure as a leader. 
She accused Trump of "turning our tragedies into political 
weapons". I am beginning to think, are we also turning 
tragedies into political weapons? I am talking about the 
Easter Sunday attack and the way in which the 
mobilization during the last elections took place. 
Repeated demonization of a community based on a small 
group’s heinous crime is something that we have to avoid, 
Mr. Speaker.  We have seen throughout the campaign 
total demonization of an entire community for the act of a 
few. What is important for us to remember is that if a 
crime has been committed, if terrorism is to be eradicated, 
deal with those terrorists, deal with those people who 
assisted the terrorists and bring it to a closure. But, do not 
go on beating the drum of communal disharmony all the 
time talking about the fear of terrorism; do not keep the 
people in eternal fear. ජයතාව ිරගටට භීතිකාශේ තබාශගය 
යෑශම් ක්රියාසාටය අවසන් ශකොට  දතාට දක්ටයට යඩු පවරා 

අව ය කටයුතු සිදුශකොට  ශටය දවරයක් කළ යුතුයි කියායි අපි 
දේලා සිටින්ශන්  We have endured this for so long. Several 
of us who stood for democracy, who stood for diversity 
in the country have been very unfairly accused of 
assisting terrorism in the country.  

Then, you talk about "one country, one law." What 
does His Excellency the President mean by saying so? Is 
he, in a sense, trying to go against what he has already 
said in his Policy Statement? Let me read this: "බු්ධධාගටට 
ප්රමුඛත්වය තාවුු කරය අතරට  ශම් රශට් ඕයෑට පුරවැසිශයකුට 
තටන් කැටැති ආගටක් ඇසහීශම් නිසාස වඩාත් ශාොඳින් සුරක්ෂිත 
වී ඇති බව ජයතාවට ශම් වය විට පැාැිරලියි"  Having said 
that, he also talks about "one country, one law." In a 
country with diverse communities with their different 
faith systems, we have over a period of time enacted laws 
to permit those communities to go on. In their private 
lives, in their own affairs such as marriage, divorce and 
such other matters, we have had separate laws which 
have facilitated their own systems of law to prevail. But 
unfortunately, there appears to be a perception- 

 

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over.  

 

 ුණ රවු ් හකීම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Okay, Sir.  

There appears to be a perception that to permit such 
diversity in a country which has diverse communities 
who have enjoyed over a period of time their own 
systems, those should be done away with for the common 
good of the entire country. This is totally a lopsided view 
of imposing uniformity while paying lip service to 
diversity. This is what we should bear in mind and I hope 
the intention of the Government will not go towards such 
a disastrous implication ultimately and we expect that 
proper justice will prevail. - [Interruption.] No, we are not 
scaring - [Interruption.]  

 
 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you. Next, the Hon. Nimal Siripala De Silva. 
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 ුණ නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා ිකම්කුණ අොතයතුො) 
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Labour) 

ගු කථායායකතුටනි  ටා පළමුශවන්ට ඔබතුටාට සුබ 

පතයවා  අපත් සටඟ දීර්ඝ කාලයක් ශ්ධ පාලය ක්ශෂේත්රශේ 

කටයුතු කළ ප්රවීණයකු වය ඔබතුටා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

යායකත්වයට පත්වීට පිළිබඳව  ඒ වාශේට  බදුේල ිරස්්රික්කශේ 

ජයතාව ටයාප ඡන්ස මක්ලක්ෂ ාතළිස්මක්සාස් යවසියයක් ලබා 

ශසමින් ටාාට විශිෂ්ට ජයග්රාණයක් ලබා ශසය ගටන්  ශ්රී ලාංකා 

ශපොදු ජය ශපරමුශේ ජයග්රාණය සඳාා -සිාංාල  ශසටළ  මුස්ලිම් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කියය සෑට ජය ශකොට්ඨාසයක්ට- සුවිශ ේෂි සාශයෝගයක් බදුේල 

ිරස්්රික්කශයන් ලබා දුන්යා  ඒ ජයතාවටත් ටශේ ප්රණාටය ාා 

ස්තුතිය පුස කරන්ය කැටැතියි  අතිගු ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ජයාධිපතිතුටා  ගු ටහින්ස රාජපක්ෂ අගටැතිතුටා ඇතුු  අපශේ 

රජය ශකශරහි තබය ලස අකලාංක වි ්වාසය ශවනුශවන්  ඒ 

වාශේට ශ්රී ලාංකා නිසාස් පක්ෂය ාැටියට ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටාශේ ජයග්රාණය සඳාා සැවැන්ත කැපකිීමටක් කිීමටට 

අපට අවස්ථාව ලැබුණා  ඒ තුළින් මතුටාශේ ජයග්රාණය සාක්ෂාත් 

කරගත්තා වාශේට  ඒ ජයග්රාණය වඩාත් අර්ථවත් කර ගැනීට 

සඳාා තුශයන් ශසකක බලයක් ශම් රශට් ජයතාව අප ශවත ලබා 

දුන්යා  ගු කථායායකතුටනි  ඒ තුළින් ප්රසර් යය වන්ශන් ශම් 

රට අලුත් ටඟකට ගටන් කරවීට සඳාා ශම් රශට් ජයතාවට ඇති 

සැඩි අව යතාවයි   

විවිධ විශ්ධය ය බලශේග  රාජය ශයොවය සාංවිධාය තුළින් අශප් 

ශ්ධ පාලය වයුාය අකා ටකා සටා කටයුතු කරය ලස සටයක් පසු 

කරමින් ආ අපට අස ස්වවීමව ාා ස්වාධීයව ශම් රශට් වැඩ 

කටයුතු කරශගය යෑශම් අවස්ථාව උසා වී තිශබයවා   විවිධ 

අන්තවාිර බලශේගවලට ාා අන්තවාිර කටයුතුවලට සම්බන්ධ 

ශයොවුණත් ශ්ධ පාලය ව ශයන් අන්තවාිර වූ පිරිස් තටයි ශම් 

රශට් රාජය තන්ත්රය පාලයය කශළේ  ඔවුන් තටයි ශයොශයකුත් 

බලපෑම් ඇති කශළේ  මසා සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයශයන් පසුව ඒ රජය අපට -ශ්රී ලාංකා නිසාස් පක්ෂයට- 

ශපොශරොන්දු වුණා  විසිවය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය 

අනිවාර්යශයන් ශගයැේලා  රටට ගැළශපය ටැතිවරණ රටයක් 

ාසයවා කියලා  ඒකට ශම් අන්තවාිර ශ්ධ පාලය පක්ෂ දඩ 

දුන්ශන් යැාැ  ඒ අය හිතුවා  ඒ දඩ ශයොදීට තුළින් ඔවුන්ශේ 

ශ්ධ පාලය භූමිකාව ආරක්ෂා කරගන්ය පුු වන් ශේවි කියලා  

යමුත් ශම් රශට් ජයතා බලශේගය ඒ සියේල තේලු කර සාලා  

ජයතාවශේ ටතය දතා ශාොඳින්ට ශම් ටැතිවරණශේදී ප්රකා යට 

පත් කළා  ඒ නිසා ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ටැතිතුටාටත්  අපශේ 

රජයටත් වි ාල වගකීටක් තිශබයවා  ශම් ජයතා අභිලාෂය 

මුදුන්පත් කිීමටට  ශම් ජයතා අභිලාෂය  මුදුන් පත් කිීමශම්දී අපට 

සිදු වන්ශන් ජයතා ටතයට පණ දීටයි  ජයතා ටතය පණ 

ගැන්වීටයි  අප ඒකයි කරන්ය ඕයෑ  ශටොකක්ස  ජයතාව අශපන් 

අශප්ක්ෂා කරන්ශන්  පළමුශවන්ට කියන්ය ඕයෑ  ශේ ආර්  

ජයවර්ධය ටැතිතුටා විසින් ශගය මය ලස ශම් ටයාප ඡන්ස රටය 

ජයතාවට තිත්ත ශවලා අවසායයි කියය කාරණය  ටට වැඩිට 

ටයාපශයන් පත්ව ආ ශකශයක්  යමුත් ටා කැටැතියි  ශම් ටයාප 

ටැතිවරණ රටය සසාකාලිකවට අශාෝසි කරයවාට  ශටොකස  අශප් 

ශපෞ්ධගලික යයාය පත්රයක් අනුව ශයොව  ශම් රශට් ජයතාවට 

අව ය ශ්ධ පාලය යයාය පත්රයකට අනුව අපි සකස ්විය යුතුයි  ඒ 

නිසා ටට කේපයා කරයවා  සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය දවත් කරයවා වාශේට  ශම් රටට ගැළශපය  

ආසයයකට වග කියය ටන්ත්රීවරයකු පත් කරය මිර ටැතිවරණ 

රටයක් ශම් රටට සායාස කිීමශම් වගකීට ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ 

ටැතිතුටාටත්  ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටාටත්  අශප් මුු  රජයටත් 

තිශබයවාය කියය කාරණය  ඒ වගකීට අපි කිසිශසේත් අටතක කළ 

යුතු යැාැ  ඒ පළමුවැනි කාරණය  ඔබතුටා සන්යවා  ශම් 

ටැතිවරණ වයාපාරය තුළ අස දස්ටතු වන්ශන් මුසේ තිශබය අය 

බව  ඒ වාශේට තවත් දතාට කු ක කාරණයක් තටයි  ටයාප 

රටය තුළ තටන්ශේට සශාෝසර පාක්ෂිකයන්  සශාෝසර 

ටන්ත්රීවුන් මක්ක සටන් කිීමටට සිදු වීට  ඒ නිසා ශගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ටැතිතුටා මතුටාශේ ප්රතිපත්ති ප්රකා ශේ ශම් වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය පිළිබඳ පැාැිරලිවට කියා තිශබන්ශන් ශටන්ය ශම් 

කියය වැරිර නිවැරිර කර ජයතා අභිලාෂය මුදුන්පත් කරවා 

ගැනීශම් බලාශපොශරොත්තුශවන්  ගු කථායායකතුටනි   

ගු රවුෆ් ාකීම් ටැතිතුටා ඇහුවා  සායව වය ආේඩුරට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයශයන් ශටොයවාස තියාගන්ශන්  ශටොයවාස 

යැති කරන්ශන්  ඒක සම්පූර්ණශයන් අයින් කරයවාස කියලා  

සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා සාංශ ෝධයය ස්ධභාවශයන් 

ශගශයන්යට ඇති  යමුත්  සායව වය ආේඩුරට වයවස්ථා 

සාංශ ෝධයය ක්රියාත්ටක වුණු ාැටි අපි සැක්කා  ල්ේ ආිර අය 

සටලා  NGOකාරයන් සටලා ශටොකස කශළේ  ටැතිවරණ 

ශකොමිසටට විු්ධධව ල්ේ ට යයවා උසාවියට  ඒක ශාොරාශේ 

අම්ටාශගන් ශප්ය අාය රටයක්  අපි ශම්වා නිවැරැිර කරන්ය 

ඕයෑ  ඒ විතරක් ශයොශවයි  ශම් රශට් සාංවර්ධයශේ දිරරි ගටය අඩ 

පණ කිීමටට විශ්ධ  යයාය පත්ර අනුව විශ්ධ  ශඩොලර් කාක්කන් 

විසින් පාලයය කරනු ලබය රටශේසයක් තටයි තිබුශේ  ඒ නිසා 

ටශේ ශපෞ්ධගලික ටතය යම්  ශම් සායව වය ආේඩුරට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයය සම්පූර්ණශයන් දවත් කළ යුතුය කියය 

මකයි  විශ ේෂශයන්ට ආේඩුරට වයවස්ථා සභාව - [බාධා කිීමම්] 

 

 ුණ රවු ් හකීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඔබතුටාත් අත දස්සුවා ශන්ස  

 
 ුණ නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඔේ  අත දස්සුවා        

 
 ුණ රවු ් හකීම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ඒ  මසා  

 
 ුණ නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඒ  මසා  [බාධා කිීමම්] යමුත්  මයින් සිදු වූ වැරැිර පිළිබඳ 

අත්සැකීම් අස අපට තිශබයවා  ශම් සායව වය ආේඩුරට 

වයවස්ථා සාංශ ෝධයශේ සාධනීය කුණු තිශබයවා යම්  ඒ 

සාධනීය කුණු රැකගනිමින් කටයුතු කරන්ය අශප් රජය 

සූසායම්  ාැබැයි  ශම් රට දිරරියට ශගය යන්ය පුු වන් විධියට  

තීන්දු-තීරණ ගන්යට පුු වන් විධියට අපි ශම් ආේඩුරට 

වයවස්ථාව අනිවාර්යශයන් සාංශ ෝධයය කරන්යට ඕයෑ   

ගු කථායායකතුටනි  ආේඩුරට වයවස්ථා සභාව ටඟින් 

ශකයකු පත් කළාට පස්ශසේ  ඒ මිනිාා ශටොය වැරැ්ධසක් කළත්  

ශටොය ශාොරකටක් කළත්  ශටොය දූෂණ ක්රියාවක් කළත් ඒ මිනිාා 

අයින් කරන්ය බැාැ  ඒත්  අපි මයා තියාගන්ය ඕයෑ ස  ඒ නිසා 

තටයි ල්ේ ආිර අය පිු පස ශසොශරන් රිාංගවලා රාජය ශයොවය 

සාංවිධායවලට ඕයෑ ආකාරයට ශම් රශට් ශ්ධ පාලය යයාය පත්රය 

ශවයස් කරන්ය සැලැස්සුශේ  ඒවා ගැය කියය ශකොට ජයතාව 

අපට තුශයන් ශසකක බලයක් දුන්ශන්  ඒවා ශවයස් කරන්ය 

කියලායි  ඒ වගකීශටන් අපට මිශසන්යට කිසිශසේත් පුු වන්කටක් 

යැාැ   

ගු කථායායකතුටනි  අතිගු ජයාධිපතිතුටාශේ ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ශේ දතා පැාැිරලි වැඩ පිළිශවළක් සක්වා තිශබයවා  ශම් 

රශට් ශ්ධය ය ආර්ථිකය  ක්තිටත් කිීමට සඳාා ගනු ලබය වැඩ 

පිළිශවළ  ශ්ධය ය කර්ටාන්ත  ක්තිටත් කිීමට සඳාා ගනු ලබය 

වැඩ පිළිශවළ  අධයාපයය වැඩි ිරයුණු කිීමට සඳාා ගනු ලබය 

වැඩ පිළිශවළ -ශම් සියේල- දතා පැාැිරලිව මයින් ප්රකා යට පත් 

කරලා තිශබයවා   
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 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගු ඇටතිතුටනි  ඔබතුටා තවත් වියාඩි කීයක් ගන්යවාස  
 

 ුණ නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

තවත් වියාඩි පාක්  ගු කථායායකතුටනි   

අශප් ගු විපක්ෂ යායකතුටා අස ප්ර ්යයක් ඇහුවා  රැකියා 

දීශම් රටශේසය ගැය මතුටා ප්ර ්ය කළා  ගු විපක්ෂ 

යායකතුටනි  ටට ඔබතුටාට කියන්ය කැටැතියි  ඔබතුටා වාශේ 

උස අයට මක රස්සාවක්  මිටි අයට මක රස්සාවක් ව ශයන් අපි 

රැකියා ශසන්ශන් යැාැ  උස මිටිකට අනුව ශයොශවයි  ජයතාවශේ 

සුදුසුකම් අනුවයි අපි රැකියා ශසන්ශන්  ඒක දතාට පැාැිරලිව 

කියන්ය ඕයෑ   

ගු කථායායකතුටනි  ශම් ටැතිවරණ රටය ශවයස් කිීමටට 

වාශේට  අව ය අශයක් සාංශ ෝධයත් අපි නියට අවස්ථාශේදී 

ශගය මය බව කියන්යට ඕයෑ  අශප් කමිු වක් ටඟින් ඒ පිළිබඳ 

අධයයයය කරයවා  ඒක ාැාංගි ශාොරා ශගශයය ශසයක් 

ශයොශවයි  පාර්ලිශම්න්තුවට අපි මය දිරරිපත් කරයවා  දිරරිපත් 

කරලා රට තුළත්  පාර්ලිශම්න්තුව තුළත් ප්රබු්ධධ සාංවාසයක් ඇති 

කරලා තටයි අපි ඒ කාරණය දෂ්ට කරන්ශන්   

ඒ වාශේට  ශම් රශට් ශගොවි ජයතාව  විශ ේෂශයන්ට 

වතුකරශේ ජයතාව ශටවර අපට වි ාල සාශයෝගයක් ලබා 

දුන්යා  මක්සත් ජාතික පක්ෂශේ ඡන්ස පසයට අපට යම් 

ආකාරයකින් කඩන්යට පුු වන් වුණා   

වතු කම්කුවන්ශේ වැු ප් ලබා දීට පිළිබඳව අපි දීලා තිශබය 

ඒ ශපොශරොන්දුව අපි අටතක කරලා යැාැ  ඒ ශපොශරොන්දුව දු  

කිීමට සඳාා විශ ේෂශයන්ට කම්කු ඇටතිවරයා ව ශයන් ටා 

අව ය කටයුතු ාැකිතාක් දුරට සිදු කරය බව ප්රකා  කරන්ය 

කැටැතියි   

ඊළඟට අශප් විපක්ෂ යායකතුටා සඳාන් කළා  ප්රතිපත්ති 

ප්රකා ය යම් ශාොඳයි  ශම්වා කරන්ශන් ශකොශාොටස කියලා  ගු 

කථායායකතුටනි  ඒක අස දපදුය සුශවක් ිරාා බලලා  ශම් සුවා 

ඇවිිරන්ශන් ශකොශාොටස කියලා අායවා වාශේ ශසයක්  ඒ සුවා 

වැශඩන්ය ඕයෑ  වැඩිලා ඇඟපත  ක්තිටත් ශවන්ය ඕයෑ  ඊළඟට 

තටයි ඒ සුවාට ඇවිිරන්ය පුු වන් ශවන්ශන්  මශාට තටයි රටක් 

දිරරියට යන්ශන්  ප්රතිපත්ති ප්රකා ය ශාොඳයි යම් ඒ ශාොඳ වැඩ 

ටික අපි අනිවාර්ශයන්ට කරය බව ප්රකා  කරන්ය කැටැතියි  ඒ 

වාශේට  මතුටා උපුටා සක්වපු කියටයක් ටට ටතක් ශවයවා   ඒක 

වසවශේ සරසටක් ස කියලා ටට හිශතයවා  මතුටා කිේවා  "You 

can fool all the people some of the time but you cannot fool 

them all the time" කියා  ඒක තටයි මතුටාට වුශේ  ශටොකස  

මතුටා ජයාධිපතිවරණශේ දී කරන්ය බැරි සාසකුත් ශපොශරොන්දු 

දුන්යා  thinking that you could fool the people. But, people 

are not foolish. They did not accept what you said; they 

rejected what you said; ඒ අය ප්රතික්ශෂේප කළා ඔබතුටන්ලා 

කියපු ශ්ධවේ  People thought that they are not foolish, but 

you are foolish because you have given them foolish 

promises.  

 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගු ඇටතිතුටනි  සැන් කථාව අවසන් කරන්ය  

 
 ුණ නිෙල් සිරිපාල ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ඒ බවත් ටතක් කරමින්  ශගෝඨාභය රාජපක්ෂ ටැතිතුටා සා 

ටහින්ස රාජපක්ෂ ටැතිතුටා යායකත්වය ශසය ශම් රජය 

ජයතාවට ලබා දුන් ශපොශරොන්දු දු  කිීමටට කැපී ශපශයය 

ශසේවයක් කරය බව ප්රකා  කරමින් ටශේ කථාව අවසන් 

කරයවා  ශබොශාොට ස්තුතියි  
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ුණ කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
යවවැනි පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්ීම පත් වූ  ටන්ත්රීවුන් සඳාා 

වය සැනුවත් කිීමශම් වැඩමුු ව 2222 අශගෝස්තු ටස 29 ාා 26  

ශසිරය ශපරවු 9 22 සිට පස්වු 6 22 සක්වා පාර්ලිශම්න්තුශේ 

කාරක සභා කාටර අාංක 1හිදී පැවැත්වීටට කටයුතු සාංවිධාය  කර 

ඇත  ශටට වැඩමුු වට සාභාගි වය ශටන් සියලු  ගු 

පාර්ලිශම්න්තු ටන්ත්රීවුන්ට ශගෞරවශයන් ආරාධයා කරමි   

 
කල්තැබීෙ 

ஒத்திகவப்பு 
ADJOURNMENT 

 

 ුණ ගජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු ෙහතා ිෙහාොර්  අොතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්්වග  ප්රධාාන සිංවිධාායකතුො) 
(மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்வகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Highways and 
Chief Government Whip) 
ගු කථායායකතුටනි  "පාර්ලිශම්න්තුව සැන් කේ තැබිය 

යුතුය"යි ටා ශයෝජයා කරයවා   

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

පාර්ලිගම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.29ට  අද දින සභා 
සම්ෙතිපය අනුව  2020 අග ෝස්තු 27 වන බ්රහස්පතිපන්දා පු .භා. 9.00 
වන ගතක් කල් ගිග ය. 

அதன்படி பி. ப.4.29 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது இன்கறய 

தீர்மானத்திற்கிணங்க 2020 ஓகஸ்ட் 27, வியாைக்கிைகம மு.ப.9.30 

மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 4.29 p.m. until 9.30 a.m. on 
Thursday, 27th of August, 2020 pursuant to the Resolution of 
Parliament of this Day. 
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සැ.යු. 
 

ශටට වාර්තාශේ අවසාය මුද්රණය සඳාා ස්වකීය කථාවල නිවැරිර කළ යුතු තැන් සක්වනු රිසි ටන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගය 
 නිවැරිර කළ යුතු ආකාරය මහි පැාැිරලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශසසතියක් ශයොදක්ටවා  

හැන්සාඩ් සාංස්කාරක ශවත ලැශබය ශසේ මවිය යුතුය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் வவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

ගකොෙල 5  ගපොල්ගහේන්ග ොඩ  කිුණෙපන පාර  අිංක 160 දරන ස්ථානගයහි ිටහිටි 

රජග  ප්රවෘේතිප ගදපාර්තගම්න්තුගේ ිටහිටි රජග  ප්රකාශ්න කාර්යාිංශ්ගයන්  

මිල දී  ත හැක. 
 

ගෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  

බා ත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்வஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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