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පූ. වා. 10.00ට පාාලිප්පතන්තුව රැ ් විය.   
කථානායකතුමා [ගුණ මහින්  යාපා අප්ේවාධාන මහත්ා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அமபெர்தன] 

தமலமை ெகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 
 

 
නිප්ේ න 

அறிெிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 
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පියවද නිාප් ශයීය කිරීමට ක ප ක කදන ල  විප්ශයීයේෂ 

කාදක  වාව:  ාමාජිකයන් නපත කිරීම 
2021 ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி பொரொளுைன்றச் 

சபொபீடத்திலும் பொரொளுைன்ற ெளொகத்திலும் 

இடம்தபற்ற சம்பெங்கள் ததொடர்பொக 
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மைற்தகொள்ளப்படமெண்டிய நடெடிக்மககள் பற்றிப் 

பொிந்துமரப்பதற்கும் நியைிக்கப்பட்ட ெிமசட குழு: 

உறுப்பினர்கள் நியைனம் 
SPECIAL COMMITTEE APPOINTED TO LOOK INTO THE 

INCIDENTS THAT TOOK PLACE  ON THE 21ST OF APRIL, 2021 
IN THE CHAMBER OF PARLIAMENT AND WITHIN THE 

PARLIAMENT PREMISES AND TO RECOMMEND STEPS TO 
PREVENT SUCH INCIDENTS IN FUTURE: NOMINATION OF 

MEMBERS 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2021 අශරේල් ම 21 ද න ද ප්ලිමේශ්තු ස 2 ් ්ලි ශී  2හ 

ප්ලිමේශ්තු ස පරිශ්රය   සද   ූ  ිද්ධධි පිළිබඳ  ශ2ොය ් බල් ඒ ්ට 

්ත යු ස පිය  ර ක ශලිද ය තුදත්, ඉන රිශී  එ ැනි ිද්ධධි ති  

ශදොවී ට ්ත යු ස ක්රිය ් ්ලි් ක ශලිද ය තුද නිලිශ්ධ  කිරී ටත් 

හැකි ද පරින  නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ්රු රාජිත් ිදය ලල්පිියය  

 හත්ශ  2 ්පි ත් ශය තු යු ස පහත ද් 2ඳහතු ප්ලිමේශ්තු ස 

 තුත්රී රය තුශ්තු 2 තුවිත විශ ේෂ කමිවක ක්  ’විිදතු පත් 

කරද ලද බ  ප්ලිමේශ්තු ස ට දැනු්   ට කැ ැත්ශතමි. 

1. ්රු ච ල් ම ර්ජපක්ෂ  හත් 

2. ්රු ශකශහළිය  රඹුක් ැල් මල  හත් 

3. ්රු සුිදල් ම ශරේ ජය තුත  හත් 

4. ්රු අනුර ප්රිය දලි ද ය ්ප්  හත් 

5. ්රු ඉ්ි ය ්2ථ බ්කීලි  ්ක්ලි  හත් 

6. ්රු යලි.එ්. රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  හත් 

7. ්රු එ්.ඒ. සු තුි රතු  හත් 
 

ලිපි ප්ල් 2ඛනාන ය පිළිගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා මමහාමාාග අමාත්  හ 
ආණ්ඩු පාාශයීයව්ප්ේ රධාාන  ාංවිධාායකතුමා  
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, ්රු අග්ර් ්තය  2හ මුදල් ම අ ්තය, 

බු්ධධ ්2ද, ය්මික හ් 2ා2ථකෘි ක කටයු ස අ ්තය  2හ 

ද්්රික 2ා ලිධද හ් නි ්2 අ ්තය ස ් ශ නුශ තු    පහත 

2ඳහතු ශරගුල්ිද 2හ නිශය ෝ් ඉන රිපත් කරමි. 

 (i) 2004 අාක 11 දරද මුදල් ම පදශත් 26  ්තුි ය  

2 ඟ කිය විය  යු ස 22  ්තුි ය  ය ටශත් 

ජ්තයතුතර විදුමේ 2ාශ්ධ  ක්රිය ්කරු බ්ධද 

2්බතුධශය තු මුදල් ම අ ්තය රය ් විිදතු පද ද 

ලදු , 2021 ජද ්රි 01 න දැි  අාක 2208/59 දරද 

අි  විශ ේෂ ්ැ2ට් පත්රශ  ී පද කරද ලද 

ශරගුල්ිද; 

 (ii) 2011 අාක 18 දරද  ර්ය  හ් ගු තු ශතොවකපද 

2ා ලිධද බදු පදශත් 3(3   ්තුි ය  ය ටශත් 

 ර්ය  හ් ගු තු ශතොවකපද 2ා ලිධද බදු 

2්බතුධශය තු මුදල් ම අ ්තය රය ් විිදතු පද ද 

ලදු , 2021 ජද ්රි 05 න දැි  අාක 2209/17 දරද 

අි  විශ ේෂ ්ැ2ට් පත්රශ  ී පද කරද ලද 

නිශය ෝ්ය ; 2හ 

 (iii) 2018 අාක 35 දරද මුදල් ම පදශත් 19  ්තුි ය  

2 ඟ කිය විය  යු ස 51  ්තුි ය  ය ටශත් ශ ෝටලි 

 ්හද  ත සුශඛ්ෝප  ශ ෝගී බ්ධද 2්බතුධශය තු 

මුදල් ම අ ්තය රය ් විිදතු පද ද ලදු , 2021 

ජද ්රි 05 න දැි  අාක 2209/23 දරද අි  විශ ේෂ 

්ැ2ට් පත්රශ  ීපද කරද ලද නිශය ෝ්ය . 

 

ශ   ශරගුල්ිද 2හ නිශය ෝ් රජශී මුදල් ම පිළිබඳ ක්රක 

2 ්  ශ ත ශය ොමු කද යු සය ැයි    ශය ෝජද් කරමි.  
 

 
රශයීයන්ය විම න ලන න්   වා  පතමත් විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2053 2054 



ප්ලිමේශ්තු ස  

අමාත්ාාංශයීය උය ේපප් ශයීයක කාදක  වා 
වාාත්ා 

அமைச்சுசொர் ஆமலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා මග්රාමීය ය නිවා  හා 
ඉන කිරීපත හා ප්ගොඩනැගිලි ද්රව කාමාන්ත් රවාධාන දාජ 
අමාත්තුමා    
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொணத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொ ொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, ද්්රික 2ා ලිධද හ් නි ්2 පිළිබඳ 

අ ්තය්ා  උය  ේපශ්ධ ක ක්රක 2 ්ශේ 2 ්පි  ස ් ශ නුශ තු 

   පහත 2ඳහතු  ්ලිත් 2්බතුධශය තු එකී ක්රක 2 ්ශේ 

 ්ලිත්  ඉන රිපත් කරමි.  

 (i) 2016  ලිෂය  2ඳහ් ජ්ි ක නි ්2 2ා ලිධද 
අධික්රිශ  ී ්ලිෂික  ්ලිත් ; 2හ 

 (ii) 2016  ලිෂය  2ඳහ් ඉන කිරී් කලි ්තුත 2ා ලිධද 

අධික්රිශ  ී ්ලිෂික  ්ලිත් .  
 

 වාප්පත ය මත් ි බිය යුතුයයි නිප්යෝග කදන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ප්ප ක පත 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ එපත.ඒ. සුමන්ි දන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. L.J. 
Baptist of No. 72, Post Office Road, Trincomalee. 
 

ගුණ ේපුල් 2 මප්හේන්ද්ර දාජප්ෂෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைமஹந்திர ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, කත්ශතොට, අාක 88/01 දරද 

2ථා්දශය හි පන ාචි ඊ.පී.යලි.ඩී. එන රිිදාහ  හත්ශ්තු ලැබුණු 

ශපත්2 ක්    පිළි්තු මි. 

 
ඉන රිප ක කදන ල  ප්ප ක පත  මහජන ප්ප ක පත පිළිබඳ කාදක 

 වාවට පැවරිය යුතු යයි නිප්යෝග කදන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
2021 අශරේල් ම 19 න ද ප ත් ද ලද ප්ලිමේශ්තු ස කටයු ස 

පිළිබඳ ක්රක 2 ් රැ2ථවීශ්  තීරණය  කද පරින  අද න දට නිය මිත 

 ්චික පිළි සරු අශේක්ෂ් කරද ර ථද ශ දත් න දය කට ශය ොමු 

කරනු ලැශේ. 

 අ ්තය්ා  නිශේදද, ශ ශදඳ අ ්තය ්රු බතුදුල 

ගුණ ලිධද  හත් .  

 
 

 ප්ත්ො   හන මල් 2ල පිළිබඳ විප්ේචනය: 
ප්වප්දඳ අමාත්තුමාප්ප රකාශයීයය 

சததொச நிெொரணப் தபொதி ததொடர்பொன 

ெிைர்சனம்: ெர்த்தக அமைச்சொினது கூற்று 
CRITICISM REGARDING SATHOSA RELIEF 

PACKAGE: STATEMENT BY MINISTER OF TRADE 

 
ගුණ මආචාාය  බන්ු ල ගුණවාධාන මහත්ා මප්වප්දඳ 
අමාත්තුමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன - ெர்த்தக 

அமைச்சர்) 

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

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ඊශී   ් ප්ලිමේශ්තු සශේ ශදොිදිය 

අ 2ථා්ශේ අශේ හිත ත් ්රු බු්ධධික පි රණ  තුත්රී ස ් 

ර ථදය ක්   ස කර ි බුණ්, 2හද  ල් මල පිළිබඳ විශේචදය ක් 

ඉන රිපත් කද පු්ධ්ලය ්  ශ  බලපෑශ තු අත්අඩාගු ට ශ්ද 

ි ශබද බ ත් ඒ පවුලට 2හද 2ල2ද ශල2 ඉල් මලී ක් කරද 

බ ත් 2ඳහතු කර.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි,  ් මීට ශපරත් ශ් පිළිබඳ  කිේ ්. 

ශලෝකශී ප ි ද දරුණු ශකොවිඩ්-19  ය2දය   සදත්, ශ් රශට් 

2ැපයු් ක්රිය ්ද් ශී ති  ශ ල් ි ශබද වි ්ල කඩ්  ැම    සදත් 

අවුරුදු 2 ශී  ජදත් ට 2හදය ක් 2ැලසී  2ඳහ් 2්ධ 

පර ්ලිාශය තු අපි  ්ණ්ඩ  ල් මලක් ලබ් දුතු බ . එහි  ද්ඩු 2හල් ම 

කිශලෝ ක්, ර ස කැකුළු 2හල් ම කිශලෝ ක්, සුදු කැකුළු 2හල් ම 

කිශලෝ ක්, පරිේපු කිශලෝ ක්, සුදු සීනි කිශලෝ ක්, ලූනු 

කිශලෝ ක්, මුහුණු ය රණය ක්, මිරි2ථ කුඩු, හ්ල් ම ැ2ථ2තු 

ශදිදය ය ක් ය ද්    ශය තු  ්ණ්ඩ  ලි් ශදොදහක් රුපිය ල් ම 

දහ2ක මිලට 2ශතො2  ඟිතු ලබ් දුතුද්. තත්ත   ශය තු  එය  

හඳුතු ් ශදද අ 2ථා්ශේ  ඒ  ්ණ්ඩ ශදොදහ මිල  ්ැනී  2ඳහ් -

 ් ඒ රිිදට්පත් මීට ශපර 2 ්්ත කරල් ි ශබද ්.- රුපිය ල් ම 

එක්දහ2ථ හ්රිදය ය ක්  ැය  වුණ්. අපි එය  රුපිය ල් ම දහ2කට ලබ් 

දුතුශතු, රුපිය ල් ම හ්රිදය ය ක  ්ිදය ක් ප්රිශ ෝගිකය ්ට ලැශබද 

ශල2යි. ඊට පසු  ඒ 2හද  ල් මල ලබ්  ශ් කටයුත්ත ක්රිය ්ත් ක 

කරද විට ශපෞ්ධ්මේක අා ශී යය තදත් ඔවුතුශ   ්ණ්ඩ මිල 

අඩු කරතුද පටතු ්ත්ත්.  

ඒක ඉත් ශහොඳ ශදය ක්. එහි රි ලලය ක්   ශය තු ඒ 2හද 

 ල් මල ලබ්    ක්රිය ්ත් ක  ද ක්ලය   සද ශපෞ්ධ්මේක සුපිරි 

ශ ශදඳ 2ැල් ම ජ්ල අතර එක්තර් සුපිරි ශ ශදඳ 2ැල් ම ජ්ලය කට 

අය ත් සුපිරි ශ ශදද 2ැලකිතු ඒ 2හද  ල් මශල් ම අඩාගු  ්ණ්ඩ ඒ 

යක්රශය තු  ලබ්්තුද රුපිය ල් ම 1,301ක්  ැය  වුණ්, ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි. ත ත් එ ැනි  සුරිද්ධධ සුපිරි ශ ශදඳ 2ැල් ම 

ජ්ලය ක සුපිරි ශ ශදඳ 2ැලකිතු ඒ  ්ණ්ඩ ලබ්්තුද රුපිය ල් ම 

1,333ක්  ැය  වුණ්. 2021.03.31 හ් 2021.04.05 න දට ඒ 

 ්ණ්ඩ ල පැ ැි  මිල පිළිබඳ 2ාඛ්ය් දත්ත ිදය ල් මල ත සදත් 

ශල් මඛ්දය ක්     වාගත්* කරද ්.   

ඒ අනු  අ     ශය තු රුපිය ල් ම 300ක  ්ිදය ක් 

ප්රිශ ෝගිකය තුට ලැශබද ශල2 ත යි ඒ 2හද  ල් මල ලබ්  ශ් 

කටයුත්ත ක්රිය ්ත් ක වුශණ්.  

2055 2056 

————————— 
*  පු ත්්කාලප්ේ ත්බා තත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ 2හද  ල් මල වි ්ල ශල2 කා් බහට ලක් වී  හ් බරපතද 

ශල2 වි ්දය ට ලක් වී  නි2් ය ්කිිද තැදැත්ශතක් යච්ලිය  

තතු.ත්. ශපශලිර්  ධය2ථා්දශී ර ෘත්ි  2්ක්ඡා් ක් ප ත් ් 

ි ශබද ්. එය  කශදේ ක්ශ  වු  ද් ටද කිය ්  ් දතුශතු දැහැ. 

ඒ 2හද  ල් මල ලබ්  ශ තු ශ් රශට් ජදත් ට  ්ිදය ක්  ද ් 

ද්, ය හපතක්  ද ් ද්, ශහොඳක්  ද ් ද් -දරකක්  තුශතු 

දැත්ද්- එය ට 2හශය ෝ්ය  ශදොදුතුදත්, එය ට විශරෝධත්  

දැක්වීශ තු බල්ශපොශරොත් ස  තුශතු ශ ොකක්ද කිය ්  ට 

ශත්ශරතුශතු දැහැ. ඒ  ්ධය හමු  පැ ැත්ූ  තැදැත්ත් රජශී 

 ය්පෘි ය කට, රජය  2 ස 2ශතො2  ඟිතු කරද  ය්පෘි ය කට ශ් 

යක්රශය තු ශචෝදද් ක් එල් මල කද්.  

"ශ්  ද විට රශට් රධ්ද  ්තෘක් ට ලක් ශ ල් ි ශබතුශතු 

බතුදුල ත ි  රය ් විිදතු ලබ්ශදද ශ් බඩු  ල් මල. ශ් බඩු 

 ල් මශල් ම මිල රුපිය ල් ම ද්හයි.    ශ් ශබොරැල් මල 2ශතොශ2තු ලබ් 

්ත්ත රුපිය ල් ම ද්ශහ බඩු  ල් මල. බඩු  ල් මශල් ම බර ද් 

ි ශය ද ්..." ය ද්    ශය තු කිය ල්, ඔහු යශය ත් කිය ද ්, 

"...ශ් ි ශය තුශතු ඒ මු  ය රණය .  ශ ශදඳ ශපොශදේ   රුපිය ල් ම 

දහය ට ශ් මු  ය රණය ක් ්තුද පුළු තු. ශ්ශකතු දහද්හක් 
විතර ්තුද ් ද් රුපිය ල් ම හතට ්තුද පුළු තු පීපල් ම2ථ ප්ක් 

එශකතු. එශහ  ද් ශකොශහො ද ශ්කට රුපිය ල් ම ද්හතරක් ශ් 

ද්ශහේ බඩු  ල් මලට එක ස කශදේ ශ් ශ්ොල් මශලෝ? 

ශ් ද්ශහේ බඩු  ල් මශල් ම  ්2ථක් එශක්  ියද්ක  රුපිය ල් ම 

ද්හතරයි. බඩු  ලු ලක්ෂය ක් දැ් ් ද් 2ශතො2 අශදවි2ැල් ම 
හ්රිදය  ්ණදට ශ්  ්2ථක් ලක්ෂය ක් ගිහිතු ි ශබද ්. 

එතශකොට  ්2ථක් ලක්ෂය කට රුපිය ල් ම ලක්ෂ ද්හතරක් ශ් ල් 
ි ශබද ් 2ැපයු්කරුට. එශහ ද් 2ැපයු්කරු, ලක්ෂ 

ද්හතරක් ්තුදශකොට 2ැපයු්කරු ශ්ක ්තුශතු රුපිය ල් ම හතයි, 

රුපිය ල් ම දහය යි. එය ්  රුපිය ල් ම ලක්ෂ හතර පහක් ිදය ය ට ිදය ය ක 
ල් ය ක් අහිා2ක විධිය ට 2්ක්කුශේ ද් ්තුද ්. ශ් මු  
ය රණය  බතුදුල ගුණ ලිධද ත ි  රය ් ශ් බෑ  එකට ද්තුද 

ඕශද දෑ. අද 2ෑ  ශකශදක්  මු  ය රණ  ්විත් කරද ්. ඉත් 
අඩු ට ි ශය ද ්. ... KN95 ඒ ් ි ශය ද ් රුපිය ල් ම සීය ට  සදක් 

්තුද පුළු තු. ... ශ් එක ප්රක් ශ් ් ද්දශකොට ශ තනිතු 

්ැලවිල් ය තුද පුළු තු. ශ  ැනි ඉත් ත්  බ්ල තත්ත් ශී 
එකක් රුපිය ල් ම ද්හතරකට මිල කරල් ි ශබද ්..." කිය ල්. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, රුපිය ල් ම 40ට, 50ට face masks 

විකිශණද විට, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී ට ලක් වුණු ලාක්ශේ 

කීලිි  ත්  ය්ප්රය ක්  ද ද්2 2හ හ  ය්ප්රශී face mask එක 

ශ්දැල් මල්     ඔබ ස තුල්ට ශපතුනු ්. එශ2ේ ශපතු ල්, 

රුපිය ල් ම 40ට ි ශබද face mask එකක් අපි රුපිය ල් ම 25ට ලබ් 

ශදද ් කිය ල්    ඔබ ස තුල්ට ශබදල් දුතුද්.    ශ් ්රු 

2 ්ශේ ිදියද ිදය ලු  තුත්රී රුතුට ඒ ියක කිය ල් ඒ ් ශබදල් 

දුතුද්. ශ්ක විතරයි SLS 2හි ක ල්ාාදය  ි ශබද මුහුණු 

අ ්රණය . ඊට ශපර SLS 2හි ක ල්ාාදය ක් මුහුණු ය රණ ල 

ි බුශණ් දැහැ, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. ඒ මුහුණු ය රණය ක් 

රුපිය ල් ම 25ට අශදවි කරද ශකොට එ   ය්ප්රය  තවිල් මල් කිේ ්, 

"අපිට වි ්ල ශල2 ඉල් මලු   ැඩි ශ දශකොට ශ් face mask  

එකක මිල රුපිය ල් ම 20ට අඩු කරතුද පුළු තු" කිය ල්. මුහුණු 

ය රණ ලක්ෂය ක් ශදොශ යි, ලක්ෂ ්ණදක් අශදවි කර 

ි ශබද ්.    එ  2ාඛ්ය් ය ් න දය ක ඉන රිපත් කරද ්. ශ් 

වි ්ල අශදවිය   සද ඒ අය ට  හ් පරි ්ණික පිරි ැසු් හ්  ්ිද 

ති වී  නි2් ඒ අය  කිේ ් "face mask  එකක මිල රුපිය ල් ම 20 

දක් ් අඩු කරතුද පුළු තු" කිය ල්.   

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ඒ අනු  අපි ඒ මුහුණු ය රණ එකක 

මිල රුපිය ල් ම 20ට අඩු කද්. ඊට ප2ථශ2ේ කිේ ්, රුපිය ල් ම 15ට අඩු 

කරතුද පුළු තු කිය ල්. අපි ඒ මුහුණු ය රණ එකක් රුපිය ල් ම 

15ට අඩු කරල් දුතුද්. ඒ  ්ණ්ඩ  ලි් ශදද අ 2ථා්ශේ     

කිේ ්, එකක් රුපිය ල් ම 14ට අඩු කරතුද කිය ල්. එශ2ේ මුහුණු 

ය රණ එකක මිල රුපිය ල් ම 14 දක් ් අඩු කරල් රුපිය ලක්  හ 

ශපොද අරමුදලටත් ශදතුද කිය ල් 2ශතො2ට නිය   කද්, ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි. ඒ  සළිතු ලාක්ශේ මුහුණු ය රණ ල මිල 

පහත  ැවකණ්. ගුණත් ය  දැි , SLS 2හි කය  දැි  මුහුණු 

ය රණ රුපිය ල් ම ශදකට  සදට ි ශබද ්. ශ  ැනි 2ත් ක්රිය ් කට 

ද්ය ක ශ ල් ි බිය  ත් ද්2 2හ හ  ය්ප්රය   ්ශ   ය්ප්රය කට 

කරපු අපහ්2ය  පිළිබඳ එ  යය තදය  ශපොලීිදශී පැමිණිල් මලක් 

ද ල් ි ශබද ්.    ශදොශ යි ඒ පැමිණිල් මල කරල් ි ශබතුශතු. 

ද්2 2හ හ  ය්ප්රය , ත තුශ  නිෂථප්දද 2්බතුධශය තු කරපු 

ශ් අපකීලිි ය  2හ නිතුද්  නි2් ශකෝපඤථඤවීන ය  ශපොමේිදය ට 

පැමිණිල් මලක් ඉන රිපත් කරල් ි ශබද ්. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි,  ් ඉහි තු කී  ්ධය 2්ක්ඡා්  

ප ත් පු ශකද් කිය ද ්, "ද්ශහ බඩු  ල් මශලතු ්හතු කතුශද 

කවුද කිය ල් අපි අහද ් බතුදුලශ්තු" කිය ල්.  

ඔහු ත දුරටත් කිය ද ්, "... ශ් පරිේපු ත යි පහුගිය  ද 2ථ ල 

 ැමේ්    හජද ශ2ෞඛ්ය පරීක්ෂක රු කිශලෝ දහ2ථ ්ණදක්, 

තල් මෆශටොක්ිදතු අඩාගුයි කිය ල් රජශී ර2 පරීක්ෂක රය ් කිේ ් 

කිය ල්  ැමේ්  2මුපක්ර 2මිි ශී ි ේබ පරිේපු ියක විද්  

කද්. හැබැයි ඒ ර ෘත්ි ය  ඉත් ශේ්ශය තු රට  සද ජදප්රිය  
ශ තුද දුතුශතු දෑ.... ශකොශහද ශ් පරිේපු ර ථදය  යශ ොත් ශ් 

යණ්ඩු  ත ත් අපහසුත් ය කට පත්ශ ද හිතුද්. ශ් පරිේපු 

2මුපක්රශී ි බිල් අහු වුණ් ද්  ැමේ්  2මුපක්රය  

කිය තුශතු 2ශතො2 යය තදය ක්. 2ශතො2 2හ 2මුපක්රය  

කිය තුශද එක  යය තදය ක්. එශහද්  ැමේ්  2මුපක්ශර 

පරිේපු ල තල් මෆශටොක්ිදතු ි ශබතුදත්, 2ශතොශ2තු ශදද ශ් 

බෑ  එක ත සශදේ පරිේපු ල තල් ම ෆශටොක්ිදතු ශදොි ශබතුදත් 

ශහේ ස  ශ ොකක්ද කිය ල් අපි අහද ්, බතුදුල ගුණ ලිධදශ්තු. 

ඒ  ශ   රමිි  යය තදශය නුත්,  යහ්ර ප්ලද 

ඒකකශය නුත්, ප්රිශ ෝගික ශ2ේ ් අධික්රිශය නුත්,  හජද 

ශ2ෞඛ්ය පරීක්ෂක රුතුශ්නුත්  අපි අහද ්,  බතුදුල  හත්තය ් 

ශදද ශ් පරිේපු ල තල් මෆශටොක්ිදතු ඉ ත් කරල්ද ශදතුශතු 

කිය ල්." 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ්ශක් මේය ල් ි ශබද විධිය ට 

2ශතො2 2හ 2මුපක්රය  එකක් ලු. ඒ, ඔහු කිය ල් ි ශබද විධිය . 

දමුත් 2මුපක්රය  2හ 2ශතො2 කිය තුශතු ශදකක්. 2මුපක්ර 

 ය්ප්රය   හජදය ්ශ   ය්ප්රය ක්. 2ශතො2 කිය තුශතු ර්ජය 

යය තදය ක්. ඒ නි2් ශ් ශදශක් ි ශබද - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ත ි  ස නි, කා්  ියකක් ශකිය කශදොත් ශහොඳයි. [බ්ධ් 

කිරී්] 

 
ගුණ මආචාාය  බන්ු ල ගුණවාධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

අශතු! ඔබ ස ්  ට ශ් අ 2ථා්  ශදතුද ඕදෑ. ශ ොකද, 

ශ්ක ඉත් බරපතද ක්රණය ක්. ශ් විධිය ට, මිනිසුතුට  2 

ශදද ් කිය ල් එශහ  කිය තුද බැහැ ශතු. [බ්ධ් කිරී්] 

කරුණ්කරල්, -  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබ ස ් ඒ ්ට පැටශලතුශතු දැි   කිය තුද ි ශබද ශ්ධ 

කිය තුද.  

2057 2058 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ මආචාාය  බන්ු ල ගුණවාධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

 ැමේ්  2මුපක්රශී - [බ්ධ් කිරී්] ඉතුද. ඔබ ස ්ත් 

දතුද ්.  ැමේ්  2මුපක්රශී ි බුණු  2, යණ්ඩු  විිදතු 
මිනිසුතුට  ල් කිය ල් ශචෝදද් කරදශකොට නික් ඉතුද බැහැ. 
ලාක් 2ශතො2 යය තදශී 2 ්පි  [බ්ධ් කිරී්] රිය ලි අ්ධමිර්ල් ම 
යදතුද පීරි2ථ  හත් ශකෝපඤථඤවීන ය  ශපොලීිදය ට පැමිණිල් මලක් 
ඉන රිපත් කරල් ි ශබද ්, ර්ජය යය තදය ක් විිදතු මිනිසුතුට  2 
දුතුද්ද කිය ද එක පිළිබඳ 2්පූලිණ පරීක්ෂණය ක් කරතුද 
කිය ල්. ඒ පැමිණිල් මල ද ල් ි ශබතුශතු 2ශතො2 යය තදශී 
2 ්පි  ස ්. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි,  ඊදඟට ඔහු කිය ද ් " ...    ශ් ශත් 

කුඩු පැකට් එක කඩල් ශපතු තුද්. ශ් ශත් කුඩු පැකට් එශක් 
තනිකර ි ශබතුශතු ශත් කුඩු.  ශ තුද බලතුද, ශ් කුඩු. ශත් 
කුඩු කිය ල් ජ්ි ය ක් ලාක්ශේ දෑ. ලාක්ශේ ි ශබතුශතු ශත් 
ශකොද. ේණු  සරට ද්ල් තේපර ්්ණක් ත සදත ශ් ශත් ශකොද 
තැ්බුණ්යිතු ප2ථශ2ේ ත යි ඒශක් ි ශබද 2්රය , ඒ ි ශබද 
ශපෝෂණය  එතුශද.   

හැබැයි, ශ් ි ශය තුශතු ශත් ෆැක්ටරි මේතු අයිතු කරද 
2්පූලිණ සූෆිතු අඩාගු ශත් ශකොද ශකොටල් ඩයි ද ල්. ශ්ශක් 
ි ශය තුශතු ඩයි.  බතුදුල ත ි  රය ්, යහ්ර ප්ලද ඒකකය , 

රමිි  යය තදය , ප්රිශ ෝගික අධික්රිය  පුළු තු ද් දැහැයි 
කිය තුද. ශ්ශක් කලරිතු දැහැ, ශ්ශක් ඩයි මිශ්ර දැහැයි 
කිේශ ොත් ශහට අයිතු ශ ද ්" කිය ල්.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, බලතුද.  මිනිසුතුට රජය  විිදතු ශදද 
ශත් ශකොද ලට ඩයි ද ් ශදද ්, එශහ  ඩයි ද ් දැහැ කිය ් 
ඔේපු කශදොත් අයිතු ශ ද ් කිය ද ්. ශ් රශට් ශ් ිද්ධධ ශ ද 
ශ්ධ ල් ම පිළිබඳ  ඔබ ස තුල් බලතුද. ශ් 2්බතුධශය තු ශත් 
2පය ද යය තදය  ශ නුශ තු ර්ජය  ්ණිජ - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු ත ි  ස නි, අපි ශ් ක්රණය ට ශ ද  වි ්දය ක් ්නිමු. 

[බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ මආචාාය  බන්ු ල ගුණවාධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

්රු  තුත්රී රුනි, තමුතුද්තුශ2ේල්ත් ශ් රශට්  - [බ්ධ් 

කිරී ක්] - ඔේ, හරි. ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් පිළිබඳ  

ශකෝපඤථඤ වීන ශී ශපොලීිදය ට 2මුපක්ර ශතෝ ශ ශදඳ 

2ා2ථා්ශේ 2 ්පි  ස ් විිදතු පැමිණිල් මලක් කර ි ශබද ්; ලාක් 

2ශතො2 යය තදශී 2 ්පි  ස ් පැමිණිල් මලක් ද ් ි ශබද ්. 

ඊදඟට, ද්2 2හ හ  ය්ප්රශී 2 ්පි  ස ් පැමිණිල් මලක් ද ් 

ි ශබද ්. ඊදඟට, ශත් 2ැපයු්කරු විිදතු ත තුශ  ශත් ලට 

කද අපහ්2ය  පිළිබඳ  පැමිණිල් මලක් ද ් ි ශබද ්.  ට 

ශපෞ්ධ්මේක  කර ි ශබද අපහ්2ය  පිළිබඳ  එතුතර ්ිදය ක් 

ය  තුද කිය ල්    නීි ඥය තුට කිය ් ි ශබද ්.  

අපි රටට අපර්ධය ක්,  ාච් ක්, ශහොරක ක්, දූෂණය ක්, 

අක්රමිකත් ක් කර ි ශබද ් කිය ් ඔේපු කශදොත්, එක පැය ක්    

ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ ශ ශදඳ ත ි කශ් ඉතුශතු දැහැ, ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි. අපශ   හෘදය  2්ක්ෂිය ට එකඟ ත්, අ ාක ත් 

අපි කටයු ස කරද ්. ශ් කරද ක්රිය ්ද් ය ට එශරහි  විවිධ 

ජ් ්ර්කරු තු ශ නුශ තු ශපනී ිදියද අය  අත්අඩාගු ට ්තුද 

කිය ල්     නිශය ෝ් කරල් දැහැ. බු්ධධික පි රණ  තුත්රී ස ් 

නිශය ෝජය අ ්තය රය ්   ශය තු ිදිය ක්ලශී  එ ස ්ශ  

අ ්තය්ා ශී ශ ්ඡච  ැරැ්ධදකට, ශපොමේ2ථ  ශරතු ස කට ත යි 

අත්අඩාගු ට ශ්ද ි ශබතුශතු. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ් කිය ද ක්රණය  ශ් ිද්ධධිය ට අද්ද දැහැ. 

 
ගුණ මආචාාය  බන්ු ල ගුණවාධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, එ  ක්රණය  නි ැරන  කිරී ට  ට 

අ 2ථා්  ලබ්    ්ැද  ඔබ ස ්ට 2ථ සි  තුත  ද ්.  

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ්රු ත ි  ස ්ශ්තු පැහැන මේ කිරී ක් 

කර්තුද ි ශබද ්. ඒ 2ඳහ්  ට සුළු ශ ල් ක් ශදතුද. 

්රු ත ි  ස නි, කිශලෝ ග්රෑ් 12.5ක බරකිතු ි බුණු ්ෑ2ථ 

ිදමේතුඩරශී  දැතු ්ෑ2ථ කිශලෝ ග්රෑ් 3ක් අඩු ශ ල් ි ශබතුශතු. 

දැතු ඒශක් ි ශබතුශතු කිශලෝ ග්රෑ් 9.5යි. එ  ්ෑ2ථ ිදමේතුඩරශී 

විකුණු් මිල රුපිය ල් ම 100කිතු ශබොරු ට අඩු කර ි ශබද ්. 

තත්ශතතු  කිේශ ොත්, ිදදු කර ි ශබතුශතු ඒශක් මිල රුපිය ල් ම 

250කිතු  ැඩි කිරී යි. ්රු ත ි  ස නි, ඒ සූත්රය   ට කිය තුද. 

ශ දද් ්ෑ2ථ ිදමේතුඩලි  4කිතු කරපු  ැශඩ්, දැතු ්ෑ2ථ  ිදමේතුඩලි 

5කිතු කරතුද ශ ල් ි ශබද ්. ඒ කිය තුශතු,  ්2 ශදකකට 

්ෑ2ථ ිදමේතුඩලි 4ක් ඕදෑ වුණ් ද් දැතු 5ක් ඕදෑ. ප2ථ ප්රක් 

කශඩ් ය තුදත් ිදදු ශ ල් ි ශබද ්. ්ෑ2ථ ිදමේතුඩරශී බර 

රුපිය ල් ම 100කිතු අඩු කරපු සූත්රය  ඔබ ස ්  ට ශපොඩ්ඩක් කිය ් 

ශදතුද ශකෝ.  

 
ගුණ මආචාාය  බන්ු ල ගුණවාධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

්ෑ2ථ ල බර අඩු කරතුශතු ත්, මිල තීරණය  කරතුශතු ත්    

ශදොශ යි. ලාක්ශේ ්ෑ2ථ නිෂථප්දදය  කරද 2 ්්් ශදකක් 

ි ශබද ්. ඒ රජශී ්ෑ2ථ නිෂථප්දකය ් 2හ ශපෞ්ධ්මේක අා ශී 

්ෑ2ථ නිෂථප්දකය ්. ්ෑ2ථ ල මිල පිළිබඳ  ත   අධික්රිය  

දරතුශතු, ප්රිශ ෝගික කටයු ස පිළිබඳ අධික්රිය . එ ැනි ශදය ක් 

ිදදු ශ ල් ි ශබද ් ද්, ප්රිශ ෝගික කටයු ස පිළිබඳ විෂය ය  

 ්ර අ ්තය රය ් ඒ පිළිබඳ  ේත්තර ශදයි. එය  ශහොශරතු කරද 

ශදය ක් ශදොශ යි. ්ෑ2ථ ශ් රශට් ජදත් ට අ  ය ශදය ක්. ඒ 

2්බතුධ  අද්ද 2 ්්් පැහැන මේ කිරී ක් කරයි. ශ ොද ය ් ශහෝ 

ශහොරක ක්,  ාච් ක් ශහෝ දූෂණය ක් ි ශබද ් ද් ඒක  ට 

කිය තුද. එතශකොට    ඒ ්ැද ශහොය තුද්.  

 
 

ප්පෞ ගලික මන්ත්රීන්ප්ප පන ක ප්කම්පතප ක 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

හන කු මහජන ප් ෞඛ පන ක ප්කම්පතපත් 
அெசரகொல தபொதுச் சுகொதொர சட்டமூலம்  

PUBLIC HEALTH EMERGENCY BILL 

ගුණ එපත.ඒ. සුමන්ි දන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I move,  
 

“That leave be granted to introduce the Public Health 
Emergency Bill." 

2059 2060 
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ගුණ මආචාාය  හරිනි අමදසූරිය ප්මප්නවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்ெி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
  

විකුන්  ථ්ිද කදන ලදී 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

රශයීයන්ය විම න ලන න්  වා  පතමත් විය. 
පන ක ප්කම්පතපත් ඊට අනුකූලව පදමුවන වද කියවන ලන න්  එය 

මුද්රණය කිරීමට නිප්යෝග කදන ලදී.  
වාාත්ා කිරීම  ඳහා 5 ම6  වන  ථ්ාවද නිප්යෝගය යටප් ක පන ක 

ප්කම්පතපත් ප් ෞඛ අමාත්තුමිය ප්වත් පවදන ලදී. 
 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6) இன்படி  சுகொதொர 

அமைச்சருக்கு அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Health for report. 

 
 
 

ශ්රී ලාංකා වදල ක රවාහන ආයත්නය ම ාං ථ්ාගත් 
කිරීප්පත  ම ාංප්ශයීයෝධාන  පන ක ප්කම්පතපත්  

இலங்மக பட்டயப் மபொக்குெரத்து நிறுெனம் 

(கூட்டிமணதல்) (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

CHARTERED INSTITUTE OF TRANSPORT OF SRI  LANKA 

(INCORPORATION) (AMENDMENT) BILL 

 

ගුණ මආචාාය  හරිනි අමදසූරිය ප්මප්නවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்ெி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
 Hon. Speaker, I move,  

 
 “That leave be granted to introduce a Bill to amend the 

Chartered Institute of Transport of Sri Lanka (Incorporation) Act.” 

 
ගුණ එපත.ඒ. සුමන්ි දන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
විකුන්  ථ්ිද කදන ලදී 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 

 
රශයීයන්ය විම න ලන න්  වා  පතමත් විය. 
පන ක ප්කම්පතපත් ඊට අනුකූලව පදමුවන වද කියවන ලන න්  එය 

මුද්රණය කිරීමට නිප්යෝග කදන ලදී.  
වාාත්ා කිරීම  ඳහා 5 ම6  වන  ථ්ාවද නිප්යෝගය යටප් ක පන ක 

ප්කම්පතපත් රවාහන අමාත්තුමා ප්වත් පවදන ලදී. 
 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6) இன்படி  மபொக்குெரத்து 

அமைச்சருக்கு அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Transport for report. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු විපක්ෂ ද්ය ක ස ්. 

 
ගුණ  ජි ක ප්රේම ා  මහත්ා මවිුණ ධා පාාශයීයව්ප්ේ 
නායකතුමා   
(ைொண்புைிகு ச ித் பிமரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි,    ශ් අ 2ථා්ශේ ඔබ ස ්ශ  

අ ධ්දය  ශය ොමු කර තුද කැ ැි යි, ශ් 2ි ශී   අඟහරු ්ද් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ  ්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්  ප්2ථකු රහ්රය  

්ැදත්, ප්2ථකු රහ්රය ට 2්බතුධ ශතොර සරු -කරුණු ක්රණ්- 

පිළිබඳ ත් ශ් 2 ්ශේ  ශහළිදරේ කිරී  2්බතුධශය තු. පසු ගිය  

අඟහරු ්ද් ත යි ශ්ක ිද්ධධ වුශණ්. දැතු අපට යරාචිය ක් 

ලැබිල් ි ශබද ්, ්රු හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ්  ත්ර2ථත ්දය  

 ැදැක්වීශ් පදත ය ටශත් අත් අඩාගු ට අරශ්ද, රැඳවු් 

නිශය ෝ් ේපශය ෝගි කරශ්ද රි ්තුඩ්  ්රය ට ්තුද කටයු ස 

කරතුද ය ද ් කිය ල්. ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ ශහ  කටයු ස 

කරද බලධ්රිතු තත්ත   ශය තු  ප්ලිමේශ්තු ස  රර2්ද පදත 

කිය  ් දැ්ධද? ප්ලිමේශ්තු ස (බලතල හ්  රර2්ද  පදත ය ටශත් 

-[බ්ධ් කිරී ක්] ශපොඩ්ඩක් අහශ්ද ඉතුද. 

්රු බතුදුල ගුණ ලිධද ත ි  ස ්,  ශබොරු ට කලබල 

ශ තුශතු දැ ස  ශපොඩ්ඩක් අහශ්ද ඉතුද. ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි, ප්ලිමේශ්තු ස (බලතල හ්  රර2්ද   පදශත් 

 ්ෂණශී 2හ වි ්ද කිරීශ් නිදහ2 ්ැද ශ ශ2ේ 2ඳහතු  ද ්:  

 
"ප්ලිමේශ්තු සශේ    ්ෂණශී, වි ්ද කිරීශ් හ් කටයු ස ල 

නිරතවීශ් නිදහ2 ි බිය  යු ස අතර ඒ  ්ෂණශී, වි ්ද කිරීශ් ශහෝ 
කටයු ස ල නිරත වීශ් නිදහ2 ප්ලිමේශ්තු සශ තු පිට2ථතර ූ  ය ් 
අධිකරණය ක   ශහෝ 2ථා්දය ක   ශදෝෂ්භිශය ෝ්ය ට ශහෝ ර ථද කිරී ට 
 ්ජදය  කද ශදොහැකි  තුශතු ය ."   

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ්ක ත යි ප්ලිමේශ්තු ස (බලතල හ් 

 රර2්ද   පදශත් 3  ද  ්තුි ය . 

එතශකොට ්රු හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ් කශදේ එ ස ්ට 

ලැබුණු කරුණු ක්රණ්, ශතොර සරු  හජද නිශය ෝජිතය කු 

හැියය ට රටට ශහළිදරේ කිරී ; ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් 

ඒ ් රක්  කිරී . එශ2ේ කරපු ප ණිතු එ ස ් ශකොශහො ද 

අත්අඩාගු ට ්තුශතු? ත්ර2ථත ්දය   ැදැක්වීශ් පදත ය ටශත් 

එ ස ්ට විරු්ධධ  ක්රිය ් කරතුශතු ශකොශහො ද? රැඳවු් නිශය ෝ් 

ක්රිය ්ත් ක කරතුශතු ශකොශහො ද? ත්ර2ථත ්දය   ැදැක්වීශ් 

පදත ය ටශත් කරතුද ඕදෑ, ප්2ථකු රහ්රශී  හ ශ ොදක්රය ් 

අල් මල් ්ැනී , ඒ  හ ශ ොදකරු තු අල් මල් ්ැනී ; ඒක 2ැලසු් 

කරපු කණ්ඩ්ය ් ශ2ොය ් ්ැනී . ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් 

පිළිබඳ  ඔබ ස ්  හ්  තීතුදු ක් ්තුදට ඕදෑ. ඒ  තුද, 

ශ ශහ  ගිශය ොත් ශ් ප්ලිමේශ්තු ස   සද අපට කා් කරතුදත් 

බැහැ;  ප්ලිමේශ්තු ස (බලතල හ්  රර2්ද  පදි තු  ැඩකුත් 

දැහැ.    ඔබ ස ්ශ්තු අහතුද කැ ැි යි, ශ ය ට ප්ලිමේශ්තු ස 

(බලතල හ්  රර2්ද  පදත  ලාගු ද කිය ල්. ප්ලිමේශ්තු ස 

(බලතල හ්  රර2්ද  පදත අභිශය ෝ්ය ට ලක් කරල්, ්රු හරිතු 

රද්තුදු  ැි  ස ් අත්අඩාගු ට අරශ්ද ත්ර2ථත ්දය   ැදැක්වීශ් 

පදත අනු  රැඳවු් නිශය ෝ් ය ටශත් එ ස ් ිදර  ්රය ට ්තුශතු 

ශකොශහො ද? ඒක 2්ධ්රණද?    ඔබ ස ්ශ්තු ඉල් මලී ක් 

කරතුද කැ ැි යි, කරුණ්කර රජය ට රක්  කර ිදියතුද 

කිය ල්,  තුත්රී රශය ක් රක් ය ක් කද ප ණිතු, 2තය ශතොර සරු 

රටට ශහළිදරේ කද ප ණිතු එ ස ්  අත්අඩාගු ට ්තුද 

කිිදශ2ේත්  හැකිය ් ක් දැහැ කිය ල්.  

   ක්රුණික  ඉල් මලී ක් කරද ්, ත්ර2ථත ්දය   ැදැක්වීශ්  

පදත ේපශය ෝගි කරශ්ද ප්2ථකු රහ්රශී 2ැබෑ ශ ොදකරු තු 

2061 2062 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ියක අල් මල් ්තුද කිය ල්. ඒ ශ්ධ කරතුද. අශේ  තුත්රී රුතුශ  

කට ල් ම  හතුද කටයු ස කරතුද එප්.  ්ෂණශී නිදහ2 

ි ශබද ්, ඒක යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා්ශ තු 2ථා්පදය  කර 

ි ශබද ්. ඒ නි2් ඔබ ස ් ඒ පිළිබඳ  කටයු ස කරයි කිය ල්    

වි ථ ්2 කරද ්. 

  
ගුණ ල්ෂෂම්න් කිරිතල් 2ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, යණ්ඩු පක්ෂශී  තුත්රී රු පිරි2ක් 

පැමිණිල් මලක් ද ල් ි ශබද ්, ්රු හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ  අ2තය රක්  කද් කිය ල්. ප්ලිමේශ්තු ස  

 සද ඕදෑ ශදය ක් කිය තුද පුළු තු බ  ඔබ ස ් දතුද ්. ඒ ්ට 

දඩු ද තුද බැහැ. [බ්ධ් කිරී්]    යණ්ඩු ට කිය ද ්, 
පණිවුඩක්රය ්ට හිරිහැර කරතුශතු දැි  , ඊශී ක්න දල් ම ස ්ශ  
රක් ය  කිය  තුද කිය ල්. ක්න දල් ම ස ් කිය ල් ි ශබද ්, 

"යණ්ඩු  කද යුත්ශත් විපක්ෂශී  තුත්රී රු අහද ර ථද ලට 

ේත්තර    මි2  ශචෝදද් එල් මල කිරී  ශදොශ යි" කිය ල්. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, බු්ධධි අා  ශ් ත්ර2ථත ් තු එක්ක 

2්බතුධය ක් ි බුණ්ය  කිය ද ක්රණය  ලාක්ශේ හැ  

ශකශදකු  පිළි්තුද ්. අනික් ක්රණය  ශ්කයි. ය හ ප්ලද 

යණ්ඩු ක්ලශී බු්ධධි අා ය ට ශතොර සරු ඉතුන ය ්ශ තු ය ්. 

ඔබ ස ් ඒ ්ැද දතුද ් ශතු. දමුත් බු්ධධි අා  ඒ 2්බතුධශය තු 

ක්රිය ් කද්ද? නිලතුත ජය  ලිධදට  බු්ධධි අා ශය තු ශතොර සරු 

ය ්, ශපොලීිදය ට බු්ධධි අා ශය තු ශතොර සරු ය ්. [බ්ධ් කිරී්] 

හැ  ශකද්  ශදොශ යි, බු්ධධි අා ශී ය ්කිිද පිරි2කට 

ත්ර2ථත ් තු එක්ක 2්බතුධක් ි ශබද ්. ඒක ත යි ඊශී ්රු 

හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ් කිේශේ. ක්න දල් ම ේතු හතුශ2ේත් 

කිය තුශතු ්රු හරිතු රද්තුදු   තුත්රී ස ් අත්අඩාගු ට ්තුශතු 

දැි   එ ස ් අහද ර ථද ලට ේත්තර ශදතුද කිය ්යි.  

 
ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, අශේ ්රු විපක්ෂ ද්ය ක  2ජිත් 

 ශරේ ද්2  ැි  ස ්ත්, අශේ හිටපු ත ි , විපක්ෂශී රධ්ද 

2ාවිධ්ය ක ්රු ලක්ෂථ තු කිරිතල් මල  ැි  ස ්ත් දඟපු ශචෝදද්  

අපි 2්පූලිණශය තු  රි ක්ශෂේප කරද ්. යණ්ඩු ක් හැියය ට අපි 

ප්ලිමේශ්තු ස  රර2්ද ලට ්රු කරද ් මි2, කිිද ශකශදකු 

අත්අඩාගු ට ්තුද ඉඩ ශදතුශතු දැහැ. ඒ ක්රණශී  අපි 

යණ්ඩු ක් හැියය ට ඔබ ස ්ත් එක්ක නි ැරැන   හිට ්තුද ්.  

  ත් එද්  නූෂ ද්ද්ය ක්ක්ර  තුත්රී ස ්ටයි, හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ්ටයි අභිශය ෝ් කද්,   රර2්ද ලට මු ්  තුශතු දැි   

ප්2ථකු රහ්රය  2්බතුධ  ශ ොද ් ශහෝ ර ථදය ක් ි ශබද ් 

ද් ගිහිතු පැමිණිමේ කරතුද, අපි ඒ ්ැද ශහොය මු කිය ල්. අපි ඒක 

ශබොශහො  2්ධ ් ශය තු ත යි කිේශේ. ඔබ ස තුල්ටත් අ  ය 

 තුශතු දඬු ් කරතුද ද්, යණ්ඩු ටයි, ජද්ධිපි  ස ්ටයි, 

අ් ැි  ස ්ටයි, අපි ඔක්ශකොට  අ  ය  තුශතු ශ් පු්ධ්ලය තු 

ශ2ොය ල් දඬු ් කරතුද ද්, රශට් ජදත් ත් බල්ශපොශරොත් ස 

ශ තුශතු ඒ ශ්ධ ද්, ඔබ ස තුල්ශ  ක්ලශී ිදදු වුශණ් දැි  

ශ්ධ අශපතු බල්ශපොශරොත් ස ශ ල් හැටද ලක්ෂය ක් ාතුදය   ල්  

ශ් රජය  ජය ග්රහණය  කශදේ ඒකට ද්  අපි ඉතුශතු එතැදයි. අපි 

හැ   ශ ශල් ම  කිය තුශතු ප්2ථකු රහ්රය  අල් මල්ශ්ද  ඩ 

්හ්තුද එප් කිය ල්යි. ඔබ ස තුල් ඒ ක්ලශී හරිය ට  ැඩ 

කටයු ස කද් ද්, ප්2ථකු රහ්රය  ශ තුශතු දැහැ. ප්2ථකු රහ්රය  

ිදදුවුණ්ට ප2ථශ2ේ ත් තමුතුද්තුශ2ේල් නීි ය  හරිය ට ක්රිය ්ත් ක 

කද් ද්, ඔබ ස තුල් ාතුදය  පරන තුශතු දැහැ. ඒ ් ශදොකරපු 

නි2් ත යි තමුතුද්තුශ2ේල් පැරදුශණ්. ශ්ක ශහොඳට දතුද් 

ජද්ධිපි  රශය ක් 2හ අ් ැි   රශය ක් ිදියද යණ්ඩු ක් ශ්. 

හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ් ප්ලිමේශ්තු සශේ  කද රක් ය කට 

කිිදශ2ේත් එ ස ් අත්අඩාගු ට ්තුශතු දැහැ. අනුර කු ්ර 

න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්ත්  ් 2 ඟ එය ට එකඟ ශ යි.  ට ශ ්ඡච 

ශ්ධ ල් ම    දතුද ්. කිිද   තුත්රී රශය කුට අ2්ධ්රණය ක් 

 ද ්ට    එකඟ  තුශතු දැහැ. ඒක ශබොශහො  පැහැන මේ  

කිය ද ්. හැබැයි, ප්2ථකු රහ්රය  පිළිබඳ ශ2ොය ් බැලී ට පත්කද 

ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ අ 2තු  ්ලිත්ශේ ඉාග්රීිද 

පිටපත ලැබුණ්ට පසු , ද 2ථ 22ක් ත සදත එය  ිදාහලට 

පරි ලිතදය  කරල්, අශේ ච ල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 2 ්පි ත් ය  

දරද කැබිදට් අනුකමිවක  පත්කරදශකොට  අි ්රු 

ජද්ධිපි  ස ් විිදතු ශ්ක නීි පි  ස ්ටත්, ඒ  ්ශ   CID 

එකටත්, TID එකටත් -නීි පි  ස ්ට නීි  පැත්ශතතු ක්රිය ්ත් ක 

කරතුද, ඒ  ්ලිත්ශේ ි ශබද ර ථද 2්බතුධ  ත ත් ර ථද 

කිරී් කරතුද, ඉන රිය ට පරීක්ෂණ කරතුද-  ්රදුතුද්. හැබැයි, ඒ 

ශ ල්ශේ තමුතුද්තුශ2ේල්  ඩ ්ැහු ්, "ශ්ක දුතුශතු දැහැ, 

ශ්ක කශදේ දැහැ" කිය ල්.    

තමුතුද්තුශ2ේල්  ්ශ  අපි අඬශබර ්හතුශතු දැහැ,  ්ධය 

2්ක්ඡා් ප ත් තුශතු දැහැ. ශ් රජය  ශබොශහො  2්ධ ් ශය තු 

 ැඩ කටයු ස කර ශ්ද ය ද ්.    දතුද් විධිය ට ද්  හරිතු 

රද්තුදු  තුත්රී ස ් කරපු රක් ය  2්බතුධශය තු රමිත බණ්ඩ්ර 

ශතතුදශකෝතු  තුත්රී ස ් රමුඛ් තරුණ  තුත්රී කණ්ඩ්ය   

ගිහිල් මල් පැමිණිල් මලක් කද්.  ඒක ලක්ෂථ තු කිරිතල් මල 

 තුත්රී ස ්ත් කිේ ්. එ ස තුල් ගිහිල් මල් කිය ල් ි ශබතුශතු ඒ 

 තුත්රී රය ් අත්අඩාගු ට ්තුද කිය තුද ශදොශ යි. 

 තුත්රී රුතුට එශහ  කරතුද අපට කිිද  වු  ද් ක් දැහැ.  

   ප්2ථකු රහ්රශී  ්ලිත්  කිශය ේ ්.  ට ශහොඳට  තකයි, 

හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් ඒශක් කිය ද ්, එ ස ්ශ  ත්ත්ත් 

ත යි කිේශේ කිය ල්. දමුත්, ශ දත් තැදක කිය ල් ි ශබතුශතු 

අක්ක් කිේ ් කිය ල්. ශ තැද පර2ථපර විශරෝීන තත්ත් ය ක් 

ි ශබද ්. විපක්ෂ ද්ය ක ස නි, ශ්ක ශ්ධ ප්ලදය ට තද ්තුද 

එප්. ඒක ඔබ ස ්ශ ත් යු සක . එ ස ්ශ්තු ශ ොද ් ශහෝ කට 

ේත්තරය ක් ්තුද ි ශබද ් ද් ්නියි. එ ස ් අත්අඩාගු ට 

්තුද ් කිය ල් ශකොශහේද කිය ල් ි ශබතුශතු? විපක්ෂ 

ද්ය ක ස නි,    ඔබ ස ්ශ්තු ඉල් මලී ක් කරද ්. ඔබ ස ්ත් 

2්ධ ් ශය තු ද් කටයු ස කරතුශතු, අපි ඔක්ශකෝ  එක ස ශ ල් 

ශ්කට ේදේ කරමු.    ශබොශහො   ්කීශ තු කිය ද ්,  

ප්ලිමේශ්තු සශේ කද කිිද  රක් ය කට එ ස ් අත්අඩාගු ට 

්තුද යණ්ඩු ක් හැියය ට අපි කිය ල්ත් දැහැ, එශහ  ශදය ක් 

කරතුශතුත් දැහැයි කිය ල්.    කිය තුශතු ඉත්  ්කීශ තු. 

[බ්ධ් කිරී්] ඒ හිතුද් ඔබ ස තුල් අ2තය රච්ර කරතුද හදතුද 

එප්.  

ඔබ ස තුල් රතුජතු ර් ද්ය ක හිටපු  තුත්රී ස ්ත් ප්වි්ඡචි 

කද්. අතුි  ට එ ස ් හිශලි ගිය ්. එක එක්ශකද් ප්වි්ඡචි කරල් 

ඔබ ස තුල් ශ්ධ ප්ලද  ්ිද ්තුද හදතුද එප්. අපි 

2්ධ ් ශය තු  ැඩ කටයු ස කරමු. ප්2ථකු රහ්රය  2්බතුධශය තු 

කටයු ස කර්ධන  ශ්ධ ප්ලද   ශය තු ශබශදතුද එප් කිය ල්යි    

කිය තුශතු. ශ්  දශතක් අපි ශබදුණ් ති . දැතු ත් එක ස ශ ල් 

දඬු ් කද යු ස අය ට දඬු ් ශදමු. [බ්ධ් කිරී්] ශේ.සී. අල  ස ල 

 තුත්රී ස නි, හිද්ශ තුද එප්. මිනිසුතු  ැශරදශකොටත් 

ඔබ ස තුල් හිද් වුණ්.    ඔබ ස ්ට  ඩ ්හතුශතු දැහැ ශතු? 

   ශබොශහො  2්ධ ් ශය තු ශතු කා් කරතුශතු. හිද් ශ තුද 

එප්. ඔබ ස තුල් එද්ත් හිද් වුණ්. අදත් හිද්ශ ද ්. 2ජිත් 

ශරේ ද්2  ැි  ස ්ශ්තු    ඉල් මලී ක් කරද ්, අපි එක ස ශ ල් 

ශ්  ැඩ කරමු කිය ල්. කිිද   තුත්රී රය කු අත්අඩාගු ට අරශ්ද 

්ැටලු ක් ති  කර්තුද අපි කැ ැි  දැහැ. ඔබ ස තුල් ශ් ්ට 

ේදේ කරතුද. හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්ටත් ශකොතුද පණ 

ි ශය තුද ඕදෑ  ශ් ් ්ැද,- [බ්ධ් කිරී්] 

2063 2064 

[්රු 2ජිත් ශරේ ද්2  හත්] 
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ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශ්  ර ථදය  ්ැද කා් කරතුද ශ ද  වි ්දය ක් ්තුද 

ශ ද ්.  

අපි අදට නිය මිත වි ්දය ට ය මු. [බ්ධ් කිරී ක්] ඔේ, ්රු 

රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ්. 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, යණ්ඩු ප්ලි ථ ශී රධ්ද 2ාවිධ්ය ක 

ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  ැි  ස ්ශ්තු    ශ් ක්රණය  අහද ්.  

හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ් අත්අඩාගු ට ්තුශතු දැහැ කිය ල් 

ඔබ ස ්  ් කීශ තු කිය ද ් ද, රධ්ද 2ාවිධ්ය ක ස නි?  

 
ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, අශේ ්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර 

ශජයෂථම  තුත්රී ස ්   ශ්තු තහු ්, "   ඉත්  ් කීශ තු ද ඒක 

කිය තුශතු" කිය ල්. ඔබ ස තුල්ශ  විපක්ෂ ද්ය ක ස ්  කිේ ්, 

"ශ තැද කරපු රක් ය කට අත්අඩාගු ට ්තුද ය ද ්" කිය ල්. 

   ඉත් පැහැන මේ  කිේ ් අපි ඒකට ඉඩ ශදතුශතු දැහැ කිය ල්. 

ශ තැද කරපු රක් ය කට අත්අඩාගු ට ්තුද බැහැ ශතු. අපි 

ඒක දතුද ් ශතු. ප්ලිමේශ්තු ස  රර2්ද ලට මු ් ශ ල් අ2තය 

රක්  කරතුද ශහොඳ දැහැ. එශහ ද් ඒ ් එළිශී ත් කිය තුද 

ශකොතුද පණ ි ශබතුද ඕදෑ.  [බ්ධ් කිරී ක්]  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ශ  

කණ්ඩ්ය   ශ නුශ තු ඔබ ස ් කරුණු කිේ ් ද් ශහොඳයි.  

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, න ගිතු න ්ට  ප්2ථකු රහ්රය  

2්බතුධ  කා් කරද අශේ  තුත්රී රුතුට ර ථදය ක් ශ ල් 

ි ශබද ්. ප්ලිමේශ්තු සශේ   ්ෂණශී නිදහ2 ි  ශබතුශතු අද 

ඊශී ඉඳල් විතරක් ශදොශ යි. අවුරුදු ිදය  ්ණදකට එපිට ිදට 

බැලු ත් ප්ලිමේශ්තු ස   තුත්රී රශය කුට ඕදෑ ශදය ක් කිය තුද 

පුළු තු නිදහ2 ි බුණ්. ඕදෑ ශදය ක්  කිය තුශතු, ය ් ය ් කරුණු 

ශහළිදරේ කිරී . ඊශී-ශපශලිද් ශ දශකොට ය ් රක් ය ක් 

2්බතුධ  අශේ  තුත්රී රු  සතු ශදශදක් -දමේතු බණ්ඩ්ර 

 තුත්රී ස ්, අශ ෝක් අශේිදාහ  තුත්රී ස ්, හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ් - CID එකට ශ්තුනු ්. ශ් අය  ශහොරක් කරල් 

දැහැ, මිනී  රල් දැහැ,  ැරන  කරල් දැහැ. හරිතු රද්තුදු 

 ැි  ස ් එශහ  ශ්තු තුද ශහේ ස  විධිය ට 2ඳහතු ශ ල් 

ි ශබතුශතු අවුරුදු ශදකකට ඉ2ථශ2ල් මල් කිය පු ක්රණය ක්.  

අවුරුදු ශදකකට ඉ2ථශ2ල් මල් කිය පු ක්රණය ක් 2්බතුධශය තු 

ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කද්ට ප2ථශ2ේ තයි හන ිදශී එ ස ් 

ශ්තු තුශතු කිය ල්යි අපි අහතුශතු. එ ස ් පැහැන මේ  කිේ ්,  

ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය  2්බතුධශය තු පරීක්ෂණ ශදොකශදේ තයි 

කිය ල්. ඒ පරීක්ෂණ කරතුද අපට ි බුශණ්  ්2 හය යි. 

තමුතුද්තුශ2ේල්ට අවුරුදු එකහ ්රක් ක්ලය ක් ි බුණ් කිය ල්- 

[බ්ධ් කිරී්] 

 ්රු කා්ද්ය ක ස නි, පැහැන මේ කිරී ක් කරතුද ඕදෑ.  තයි, 
එ ස ්ට අ 2ථා්  ශදද ් ද්  ට අ 2ථා්  ශදතුශතු දැත්ශත්? 

[බ්ධ් කිරී්] ඒ ක්ලශී හිටපු යරක්ෂක ත ි  දැතු 

තමුතුද්තුශ2ේල්ශ  පැත්ශත් ඉතුද  තුත්රී රශය ක්. 

තමුතුද්තුශ2ේල් එ ස ් 2 ඟ ගිවිසු් ්හශ්ද ඉතුද ්. කවුද 

ශ්කට  ්කිය තුද ඕදෑ? ඒ විතරක් ශදොශ යි. හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ් න ගිතු න ්ට  ශ් ්ැද ශහළි කද්. ඒ  ්ැද පරීක්ෂණ 

කරතුශතු දැ ස  හිියය ්. අශදක,  තුත්රී රුතුටත් අයිි ය ක් 

ි ශබද ් ද, ප්ලිමේශ්තු ස  තුත්රී රශය ක් කා් කරපු එක -  

[බ්ධ් කිරී්]  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැතු ඔබ ස ්ශ  ක්රණය  කිේ ් ශතු. ශබොශහො  2ථ සි යි, 

්රු  තුත්රී ස ්. 

 

ගුණ චමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි,  රර2්ද ර ථදය  ්ැද කා් කරතුද 

ඔබ ස ් අ 2රය   ල් ි ශබද ්. ඒක නි2් ඔබ ස ්ට ශ් 2ඳහ් 

රමුඛ්ත්  ශදතුද ශ ද ්. ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශජොතු2ථටතු 

රද්තුදු ත ි  ස ් ශහොඳ කරුණු කීපය ක්   ස කශදේ. එ ස ් 

කිය ද ්, හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ්ශ  ත්ත්ත් කරපු රක් ය ක්  

්ැද. යණ්ඩු පක්ෂශී රධ්ද 2ාවිධ්ය ක ස නි, එ ස ්ශ  

ත්ත්ත් දැහැ අද. එ ස ්ශ  ත්ත්ත් කිේ ් ද්, එ ස ්ශ  

ත්ත්ත්ශ්තු ත යි අහතුද ඕදෑ, ත්ත්ත්ට කවුද කිේශේ කිය ල්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු  තුත්රී ස ්, ඒ ්ැද ශ ද  වි ්දය කට ය මු. අද න දට 

නිය මිත වි ්දය ක් ි ශබද ්.   

 

ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි,  රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ් 

ය  ක්  කිේ ්. විපක්ෂය ට අ 2ථා්  දුතුද් , එය ට පිළි සරු 

ශදතුද යණ්ඩු පක්ෂය ටත් අ 2ථා් ක් දුතුද්  නි ැරැන  පිළි සරක් 

ශදතුද පුළු තුක  ලැශබද ්.    ඔබ ස ්ශ්තු ශ්ෞර  ශය තු 

ඉල් මල් ිදියද ්, එශහ  අ 2ථා් ක් ශදතුද කිය ල්. ක්ට කා් 

කරතුද දුතුදත් අශේ විශරෝධය ක් දැහැ. ඔබ ස ්ශ  

රජ්තතුත්ර ්  අයිි ය  අපි අභි ශය ෝ්ය ට ලක් කරතුශතු දැහැ. 

රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ් කිය පු ක්රණ්  නි ැරැන  

කරතුද ඕදෑ කිය ල්    හි ස ්. අශ ෝක් අශේිදාහ  තුත්රී ස ්ත්, 

අශේ මිත්රය ් දමේතු බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ්ත් CID එකට අරශ්ද 

ගිය ් කිේ ්. ප්ලිමේශ්තු සශේ කරපු කිිද  රක් ය කට එ ස තුල් 

ශදතුද් ශ්නි්ඡශ්ඡ දැහැ. අශ ෝක් අශේිදාහ  හත්තය ්  ශ  

මිත්රය ් ශතු. කුරුණෑ්ල  කරපු කා් කට ත යි එ ස ්ශ්තු 

කටේත්තර ්ත්ශත්. එශහ  ශතුද, අශ ෝක් අශේිදාහ  තුත්රී ස ්? 

ශ ද ශ්ධකට ශදොශ යි. ඒ නි2් ශ ද ක්රණ් තද ්තුද එප්. 

ප්ලිමේශ්තු ස  රර2්ද ලට එළිශී කරද කා් පටල ් ්තුද 

එප්.    රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ්ශ්තු ඉත්   

ශ්ෞර ශය තු ඉල් මලද ්, ඔබ ස ් ශජයෂථම  තුත්රී රය කු විධිය ට 

යදලි  ත් විධිය ට කා් කරතුද කිය ල්. එ ස තුල් 

ශදශදද්ශ්තු  එශහ  කටේත්තර ්ත්ශත් දැහැ. එ ස තුල් 

ශදතුද්ශ්තු - [බ්ධ් කිරී්]  ට කා් කරතුද ශදතුද. [බ්ධ් 

කිරී්] ්රු කා්ද්ය ක ස නි, එ ස තුල් ශදතුද්ශ්තු  

කටේත්තර අරශ්ද ඒ ශදතුද්  නිදහ2ථ කද්. හැබැයි, හරිතු 

රද්තුදු  තුත්රී ස ්ශ්තු කටේත්තර අර්තුද හදතුශතු 

ශ ොකටද? ්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස නි, හරිතු 

රද්තුදු  තුත්රී ස ් දැනුත් කිය ද ්, ප්2ථකු රහ්රය  
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ප්ලිමේශ්තු ස  

2්බතුධශය තු එ ස ් කිය ද ශ්ධ ල් ම ්ැද ශහොය තුශතු දැහැ 

කිය ල්. ඒ ්ැද ශහොය තුද කටයු ස කද්  එ ස ් ශරෝහශල් ම 

හැාශ්ද ් ද් එ ස ්ට ශකොශහේද ශකොතුදක් ි ශය තුශතු? එ ස ් 

කරතුශතු 2්පූලිණශය තු අ2තයය ක්. 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු දමේතු බණ්ඩ්ර ජය  හ  තුත්රී ස ්, [බ්ධ් කිරී්]- 

ඔබ ස තුල් කවුරුත් එක  ශ්ධ- [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාද ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர  யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ තැද   ශ  ද ත් කිය ැවුණ්.    

ප්ලිමේශ්තු සශ තු එළිශී කරපු රක් ය කට  ්ත් කැ ශඳේ ්. 

අශේ ර ථදය  දැතු ඒක ශදොශ යි, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. ්රු 

හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්  ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය   පිළිබඳ 

වි ලි දය  කරතුද පත් කද ශකොමිෂතු 2 ් ට කැ ශඳේ ්. 

ශකොමි2  එ ස ්ශ්තු ර ථද කද්. ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්ශේ 

පැහැන මේ  ි ශබද ්, එ ස ් 2්බතුධශය තු කිිද ර ථදය ක් දැහැ 

කිය ල්. හැබැයි, ඒ ක්රණය   පදද් කරශ්ද ගිය  අඟහරු ්ද් 

හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ් බරපතද ශහළිදරේ කිරී ක් කද්ට 

ප2ථශ2ේ, පසුශපද  තුත්රී රු ඒ ්ැද CID එකට complain කද්ට 

ප2ථශ2ේ අද CID එකට එ ස ්  කැඳ තුශතු තයි? ශ්ක දඩය  ක්. 

හැබැයි, ශ් 2 ්  ත සශදේ කරපු රක් ය  නි2් ශදොශ යි එ ස ්ට 

එතුද කිය ල් ි ශබතුශතු. ඒකට ශහේ ස  විධිය ට ද ල් 

ි ශබතුශතු පරණ case එකක්. හැබැයි, තත්තට  එ ස ් 

කැඳ තුද ශහේ ස , ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ එ ස ් කද බරපතද 

ශහළිදරේ කිරී යි. හරි ද් කරතුද ඕදෑ හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ්  එතැදට ශ්තු ද එක ශදොශ යි, ඒ ශහළිදරේ කද 

ක්රණ්  පිළිබඳ  ශ2ොය ් බලද එකයි.  එ ස ්  ශ්තු ද එක 

2්පූලිණ දඩය ්- 

 

ගුණ චමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු චමිතුද විශේිදරි  තුත්රී ස නි,  ඔබ ස ්ට කා් කරතුද 

අ 2ථා්  දුතුද් ශතු. 

 
ගුණ චමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ඒ ක්රණ්  2්පූලිණ කරතුද ඉඩ 

ලැබුශණ් දැහැ. අශේ ්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු ත ි  ස ් 

2ඳහතු කද ක්රණය  ප්ලිමේශ්තු සශේ  ශදොශ යි, පිටත  කද 

කා් කට අද්ද ක්රණ් ක් ද්  ට 2 ් ශ තුද. [බ්ධ් කිරී්] 

ඔබ ස ් කර ි ශබද රක් ය ක් පත්තශලි ි ශබද ්. ඒක ද්ල් 

ි ශබතුශතු හරිඳු ේඳුශ්ොඩ. "අශරේල් ම 21 ැනි ද් එල් මල ූ  ප්2ථකු 

ඉරිද් රහ්රය  ්ැද අශරේල් ම 9 ද ද්  ද විට අපි දැද ිදියය ්." කිය ් 

එහි 2ඳහතු ශ ද ්. [බ්ධ් කිරී ක්] ශ්ක ඔබ ස ් කිය ් 

ි ශබතුශතු. ශ්ක පත්තශලි ි බුණ්. හැබැයි, ඔබ ස ්ත් ශ්  ද 

විට ශකොතැදට ත් කැඳ ් දැහැ. ඊට අ තර  හිටපු ජද්ධිපි , 

 ලිත ්ද අ් ැි  ස ්ත් ්රු සු තුි රතු  තුත්රී ස ්ට කා් 

කරල්, "ය තුද එප්" කිය ල් ි බුණ්. ඒ ් පිළිබඳ ත් පරීක්ෂණ 

කරතුද. ශ ොකක්ද ශ් කරතුශතු? ශ් ශබොරු ක් ශතු කරතුශතු. 

ශ් හදතුශතු ්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් අත්අඩාගු ට ්තුද 

ශතු, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. [බ්ධ් කිරී ක්]  
 

ගුණ මනූෂ නානාය්ෂකාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ක්ලය  ්ත  ද නි2්    ඉක් දට කිය තුද්, ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි. අශේ ්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු අ ්තය ස ් 

 ශ  ද ත් 2ඳහතු කද්. එද් කරපු රක්  2්බතුධශය තු එ ස ් 

කිේ ් එළිශී ගිහිල් මල් රක් ය ක් කරතුද කිය ල්. දැතු ශ තැද 

ි ශබද ර ථදය  ශ්කයි, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. ගිය  අඟහරු ්ද් 

හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්ත්,   ත්, ත ත්  තුත්රී රුත් ශ් 

2 ්ශේ  කරුණු ශහළිදරේ කද්. ඒ ශහළිදරේ කශදේ, ප්2ථකු ඉරිද් 

රහ්රය  2්බතුධශය තු වි ලි දය  කරතුද පත් කරපු ජද්ධිපි  

ශකොමි2  හමුශේ ශහළිදරේ ශ ්ඡච ක්රණ් ඒ 2්බතුධ 

 ්ලිත් ට තවිල් මල් දැි   ත  ත් නීි ය  ක්රිය ්ත් ක ශදොවී  

පිළිබඳ යි.  හජද  තුත්රී රු විධිය ට අපට ි ශබද  ්කී  2හ 

යු සක  ත යි, ශ් පිළිබඳ  ජදත් ශ  පැත්ශත් ඉඳල්  කරුණු 

ඉන රිපත් කරද එක. අපට ශ් ශ්ධ ල් ම කිය තුද ි ශය ද තැද ත යි 

ප්ලිමේශ්තු ස . අපි ප්ලිමේශ්තු සශේ ශ් ්ැද කිේ ්. එතශකොට 

ශ්ක කිය පු ් තු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්  CID එකට 

කැඳ ද ්. දැතු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු ත ි  ස ් කිේ ්, හරිතු 

රද්තුදු  තුත්රී ස ්ශ  රක් ශී  ්ධයය ට කිය පු "ත්ත්ත් 

කිේ ්" කිය ද එක 2හ ප2ථශ2ේ "අක්ක් කිේ ්" කිය ද රක් ශී 

contradiction එක  ත ත යි ශ්  ර ථද කරතුශතු කිය ල්. [බ්ධ් 

කිරී ක්] දැතු අහතුදශකෝ. [බ්ධ් කිරී ක්]    කිය දක් 

ඉතුදශකෝ.  ට පැහැන මේ කරතුද ශදතුද.  [බ්ධ් කිරී ක්]  ට 

කිය ල් අ 2තු කරතුද ශදතුද. 
 

ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි,  ට ඒක නි ැරන  කරතුද අ 2ථා්  

ශදතුද. ඒ ්රු  තුත්රී ස ්  ැරන ය ට  ටහ්ශ්ද ි ශබද ් ද් 

ඒක නි ැරන  කරතුද ඕදෑ.  

්රු  තුත්රී ස නි,  ් කිේශේ, ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය  පිළිබඳ 

 ්ලිත්  කිශය ේ ්   ් දැකපු එකක් ්ැදයි. ලාක්ශේ ඔක්ශකෝ  

දතුද ්, "ත්ත්ත් කිේ ්" කිය ල් හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් කද 

රක් ය .  ඒකට අද්ද  ර ථද කරතුද එ ස ්  කැඳ ් ි ශබද ් 

කිය ල්  ් කිේශේ දැහැ.  එශහ   ැරන  විධිය ට ශත්රු් ්තුද 

එප්. ඒක හරි දැහැ ශතු. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහො  2ථ සි යි. [බ්ධ් කිරී ක්] ඔබ ස ්ට අ 2ථා්  දුතුද් 

ශතු. ශ ය  වි ්දය කට ය ද ශ ල් ක් ශදොශ යි ශතු. ඒකට 

පිළි සරු ශදතුදයි, ශ්කට පිළි ස රු ශදතුදයි- [බ්ධ් කිරී ක්]  

 

ගුණ ප්ේ.සී. අලවතුවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ம .சீ. அலெத்துெல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, අශේ ්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු 

ත ි  ස ්  ශ  ද ත් 2ඳහතු කද්.  ්රු කා්ද්ය ක ස නි, 

්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් CID එකට කැඳවී ට ය2තුද  

2067 2068 

[්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  හත්] 
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ශහේ ස  ත යි අඟහරු ්ද් එ ස ් ප්ලිමේශ්තු සශේ කද කා් . 

[බ්ධ් කිරී්] ප්ලිමේශ්තු ස   සද  එ ස ් ශහළිදරේ කද ක්රණ් 

2්බතුධශය තු ශ්  ද ශකොට ක්න දල් ම ේතුද්තුශ2ේත් රක් ය ක් 

කර ි ශබද ්. එතශකොට රජශී  ්කී  ත යි එ ැනි  ැද්ත් 

ක්රණ් රක්  කර ි ශබද ් ද්, ඒ ් 2්බතුධශය තු ශහොය ් 

බල්, ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රශී  හ ශ ොදකරු කවුද, ඒකට ේදේ කර 

ි ශබතුශතු කවුද කිය ද ක්රණ් 2්බතුධශය තු ශහොය ් බැලී . 

[බ්ධ් කිරී්]  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස තුල් ිදය ලුශදද්  කිය තුශතු එක  ක්රණය  ශතු.    

 
ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රු අල  ස ල  තුත්රී ස ්  හ ශ ොදක්රශය ක් ශහොය තුද  

කිය ද ්. [බ්ධ් කිරී්] ඔබ ස තුල් ගිහිල් මල් කටේත්තර ශදතුද, 

CID එකට. නික් අ2තය ශ්ධ ල් ම කිය තුශතු දැි  - [බ්ධ් කිරී්]  

අපි අද න දට නිය මිත වි ්දය  පටතු ්නිමු, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. 

[බ්ධ් කිරී්]  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, අපි ඒ වි ්දය ට ය මු. [බ්ධ් කිරී්]  

 
ගුණ හාෂණ දාජකුණණා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொ கருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි,  ටත් පැහැන මේ කිරී ක් කරතුද 

ි ශබද ්. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශපශලිද් ප්ලිමේශ්තු සශේ කද 

ශහළිදරේ ත්, ඒ පිළිබඳ 2්ක්ඡා් ටත්  ඩ්, ඊශී හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ් බලතුද ගිය  අ 2ථා්ශේ CID එශකතු එ පු මේයු   ට 

බලතුද ලැබුණ්. ඒකට අනු  ශපශදතුශතු, අවුරුදු ශදකකට 

කමේතු ිදදුවී කට අද්ද  ගිය  අවුරු්ධශ්ධ ්ත්ත කටේත්තරය  

පිළිබඳ  දැ තත්  ර ථද කරතුද කැඳ ද බ යි. අවුරු්ධදකට 

පසු , ්රු කා්ද්ය ක ස නි. ශ තැද ි ශබද ්ැටලු  ත යි ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි,- [බ්ධ් කිරී්]  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබ ස ් කිය තුශතුත් ඒ ක්රණය  යි.  

 

ගුණ දවුෆ ්හකීපත මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි- 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
්රු රවුෆථ හකී්  තුත්රී ස ්ත් දැඟිට්ට්.  කිය තුද, ්රු 

 තුත්රී ස ්. දමුත් ශ් ්ැද වි ්දය කට ය තුද එප්.   

 

ගුණ දවුෆ ්හකීපත මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශබොශහො  2ථ සි යි.  

අශේ ශජොතු2ථටතු රද්තුදු යණ්ඩු පක්ෂශී රධ්ද 

2ාවිධ්ය ක ස ් කිය තුශතු, හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් කද 

කා්ශ තු පැද දැඟුණු ක්රණ් පිළිබඳ  CID එකට පැමිණිමේ 

කරතුද කිය ල්යි.  දමුත්, ශකොමිෂතු 2 ් ට ලබ් දුතු 2්ක්ෂි, 

කටේත්තර පිළිබඳ   2 හර ශ්ධ ල් ම  ්ලිත්ශේ 2ඳහතු ශ ල් දැි  

බ  කිය මිතු ත යි එ ස ් - ්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්-  ඒ 

රක් ය  කශදේ. ශ් අ 2ථා්ශේ  ් ඉල් මලී ක් කරද ්.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි. අපටත් - මු2ථමේ් ජදත් ටත් - එය  

බල් ්තුද අ  යයි. ප්2ථකු ඉරු න ද රහ්රය  පිළිබඳ ශකොමිෂතු 

2 ්  ්ලිත්ශේ ශ ළු් 22ක් ි ශබද ්. ඒ ්ශය තු අපට ලැබී 

ි ශබතුශතු ශ ළු් 2ක් විතරයි. කරුණ්කර අඩු    ශය තු ඒ 

 ්ලිත්ශේ ශ ළු් ල set එකක් Library එකට  ්ර ශදතුද, අපට 

බලතුද; කරුණු ශහොය තුද.  කරුණ්කර ඒක ත් කරතුද.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි, හරි. ඒ  ්ලිත්  2්බතුධශය තු අපි ද 2ථ  ්ණදක් වි ්ද  

කද්. [බ්ධ් කිරී්]   

 

ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ්රු රවුෆථ හකී් හිටපු ත ි  ස ්    

ශබොශහො  ්රු කරද පු්ධ්ලශය ක්.    එ ස ්ට කිේ ්,    

ප්ලිමේශ්තු සශේ  ත් එ ස ්ට විරු්ධධ   චදය ක් කා් කරතුශතු 

දැහැ කිය ල්. අපි ශහොඳට කද ගුණ  දතුද් මිනි2ථසු.    කෑ්ල් මල 

හිරශ්දර ිදියය   ද 2ක් -පැය  24ක් ි 2ථශ2ේ-   සර ි බුශණ් දැහැ. 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට පණිවුඩය ක් ය ැේ ් විතරයි ඔබ ස ් 

අපට   සර ලබ් දුතුද්. ඒ හිරශ්දර හිරකරු තු ශදදහ2ථ 

්ණදක් ිදියය ්. පැය  24ක් ය දකල් ම   සර ි බුශණ් දැහැ. අපි 

ශහොඳට  කද ගුණ දතුද් මිනි2ථසු.  

්රු  තුත්රී ස ්, ඔබ ස ් කිේ ්, ශ්  ්ලිත්ශේ ශ ළු් ලබ් 

ශදතුද කිය ල්. ඔබ ස ් දතුද ් ශතු, ඔබ ස ් ත්ර2ථත ්න තු 

ශරෝහශල් ම ිදියය   බලතුද ගිය  ද්ය කශය ක් බ . [බ්ධ් කිරී්] 

ඔබ ස ්ට  ් කිය තුද්. ඔබ ස ් ශ ශහ   ඩ ්හතුද හදතුද 

එප්. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යශය ත් වි ්දය කට ය ද ් ශතු. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Wait. Wait till I  finish.  

ශ හි  කා් කරපු අශේ ්රු හලිෂණ ර්ජකරුණ් 

 තුත්රී ස ්ත්, ්රු ශේ.සී. අල  ස ල  තුත්රී ස ්ත් තහු ්, අවුරුදු 

ශදකකට ඉ2ථ2ර ශ ්ඡච ිද්ධධිය ක් ්ැද දැතු ශ2ොය තුශතු තයි 

කිය ල්. අවුරුදු ශදකකට ඉ2ථශ2ල් මල්යි ිද්ධධිය  වුශණ්. ප්2ථකු ඉරු 

න ද රහ්රය  පිළිබඳ ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  ක ද්ද යශේ? 

ශපබර ්රි  ්2ශී. ඒ  ්ලිත්ශේ ිදාහල පරි ලිතදය ත් එක්ක 

ප්ලිමේශ්තු ස ට ඉන රිපත් කශදේ ශපබර ්රි  ්2ශී අතුි   

2ි ශීයි.  

   පැහැන මේ  ශ් ක්රණය  කිය ද ්. ශ ය  ඔබ ස තුල් පත් 

කරපු ශකොමි2  ශතු. ඒ  ්ලිත්  නීි පි  ස ්ට  ල් ි ශබද ් 

ශතු. නීි ය  ක්රිය ්ත් ක කරතුශතු අපිද? ්රු ශේ.සී. අල  ස ල 

 තුත්රී ස ් ශ තැද  කිේ ්,  හ ශ ොදකරු කු ඉතුද ් කිය ල්. 

2069 2070 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ඉි තු ශහොඳයි ශතු, එ ස ් ඒක දතුද ් ද්. ඔබ ස ්  හ 

ශ ොදකරු කවුද කිය ල් ගිහිතු කිය තුද ශකෝ, ්රු හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ්  ්ශ  දැි  . හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ  ක්ඩ්ශබෝඩ් චණ්ඩික් කරල් ගිහිතු ශරෝහශල් ම 

හැාගිල් ඉතුද ්. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු ත ි  ස ්, දැතු ඔය  ති , ඔය  ති . [බ්ධ් කිරී්] දැතු 

ශ්  ්දශී ඉ රය ක් දැහැ ශතු. [බ්ධ් කිරී්] ඔබ ස තුල් 

යශය ත් ශ් වි ්දය  2්පූලිණශය තු කඩ්කේපල් ම කරතුද ශතු 

හදතුශතු. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ න ප්න්ෂ ් ගුණවාධාන මහත්ා මවිප් ශයීය අමාත්  හ 
පාාලිප්පතන්තුප්ේ  වානායකතුමා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன - தெளிநொட்டு அலுெல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and 
the Leader of the House of Parliament) 
Sir, I rise to a point of Order. 

Sir, a repetition is taking place.  If you want to have a 
discussion, they can be called.  

Sir, I propose that we  move the Adjournment of 
Parliament and take up the Adjournment Debate. ශ්ක 
එක  repetition එකක් ප ණයි. අලුත් ශදය ක් දැහැ. Under the 
Standing Orders, you cannot repeat what has already been 
raised. 

 
ගුණ මන්ත්රීවදප්ය්ෂ 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 
(An Hon. Member) 
No, no. -[Interruption.] 

 

ගුණ න ප්න්ෂ ්ගුණවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

If there is a question, we will answer. But, we have to 
move on to the Adjournment Debate, which is also on an 
important issue before Parliament. The Hon. Anura 
Dissanayaka is listed to speak. දැතු පැය   ්්ය ක් ි 2ථශ2ේ 
ශබොරු ට කිය  ද ්. ඒ  තුත්රී රය ් 2්බතුධශය තු එශහ  
පිය  රක් ්තුශතු දැහැ කිය ල් ්රු යණ්ඩු පක්ෂශී රධ්ද 
2ාවිධ්ය ක ස ්  ඉත් පැහැන මේ රක් ය ක් කද්. එශහ  කිය ල් 
ි බිය  ත් ය ළි ය ළි දැඟිටල්, නික් රච්රය  ්තුද අශේ 
ප්ලිමේශ්තු සශේ ක්ලය  ්ත කරද ්. ශ් විද්ඩිය කට 
රුපිය ල් ම ලක්ෂය ක්  ැය  ශ ද ්.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විද්ඩිය කට රුපිය ල් ම ලක්ෂය ක්!  

 

ගුණ න ප්න්ෂ ්ගුණවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ශකොශදොේප ක්ද ශ් කරතුශතු? ප්ලිමේශ්තු සශේ එක 

විද්ඩිය කට රුපිය ල් ම ලක්ෂය ක් ය ද ්. ජදත්   ැඩ දැි  

මිනිසුතු ියකක් ශ්දර ය ැේ ්. රටට එප් ශ ල් ඒ අය  ශ්දර 

ය ැේ ්. [බ්ධ් කිරී්]  දැතු ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් යණ්ඩුශේ 

 ැඩ කටයු ස ද ත් තුද හදද ්. ඒකට ඉඩ ශදතුද බැහැ. [බ්ධ් 

කිරී්] ශ්  ැද්ත් වි ්දය  2ඳහ්- [බ්ධ් කිරී්]  

 

ගුණ මන්ත්රීවදප්ය්ෂ 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 
(An Hon. Member) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි - [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒකට ශ ද  වි ්දය ක් ඉල් මලතුද.  ප්2ථකු රහ්රය  පිළිබඳ 

ශ2ොය තුද පත් කද ශකොමිෂතු 2 ්ශේ  ්ලිත්  ්ැදත් ද 2ථ 

්ණදක් වි ්ද කද් ශතු.  
 

 

කල් 2ත්ැබීම 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගුණ න ප්න්ෂ ්ගුණවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, "ප්ලිමේශ්තු ස  දැතු කල් ම තැබිය  

යු සය " යි  ් ශය ෝජද් කරද ්.  

 
රශයීයන්ය  වාිමමුඛ කදන ලදී. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
2021.04.22 ද න ද කල් ම තබද ලද වි ්දය  ත දුරටත් 

පැ ැත්වී .  

්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  හත්.  

 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු  තුත්රී ස ්, වි ්දය  යර්  කරතුද. 
 

ගුණ න ප්න්ෂ ්ගුණවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, we have to start the Debate. - [Interruption.] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The first speaker for today is the Hon. R.M. Ranjith 
Madduma Bandara. 
 

ගුණ න ප්න්ෂ ්ගුණවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Secretary-General කිය තුද එප්ය ැ. - [බ්ධ් කිරී්] 
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[්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු   හත්] 
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ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The first speaker is the Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara. -[Interruption.] 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

්රු කා්ද්ය ක ස නි,- [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස තුල් නි ථ ේද ශ තුද. [බ්ධ් කිරී්] එ ස ්ට කා් 
කරතුද ඉඩ ශදතුද. [බ්ධ් කිරී්]  ඒක ට ශ ද  වි ්දය ක් 
ඉල් මලතුද.  

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, අද අප කා් කරද ශ් වි ්දශී  

වුණත් ශලොකු ර ථදය ක් ි ශබද ්. ප්ලිමේශ්තු සශේ  කා් කද් 
කිය ල් ප්ලිමේශ්තු ස  තුත්රී රය කු CID එකට කැඳ තුද පුළු තු 
ද්- [බ්ධ් කිරී්] ඉ2ථශ2ල් මල් ඔබ ස ් අශේ අයිි ය  යරක්ෂ් 
කරල් ශදතුද. [බ්ධ් කිරී්] අපි අද කා් කශදොත්, ශහට අපටත් 
එතුද කිය යි. [බ්ධ් කිරී්] කා් කරතුද බය යි එතශකොට. [බ්ධ් 
කිරී්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ් අද න ද වි ්දය ට අද්ද  කා් කරතුද. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

්රු කා්ද්ය ක ස නි, අපට කිය තුද ශ්ොඩක් කරුණු 
ි ශබද ්. [බ්ධ් කිරී්] අපි අද ශ් කා් කරද ශ්ධ ල් ම  
2්බතුධශය නුත්  ශහට  ද ශකොට CID එක අප  කැඳ යි. ශ්ක 
අද ප්ලිමේශ්තු ස ශේ ි ශබද දරක පූලි ්දලි ය ක්, ්රු 
කා්ද්ය ක ස නි. ශ ොකක් හරි පරණ ක්රණය ක් තදශ්ද 
 තුත්රී ස තුල් ශ්ද ය ද ්, CID එකට. ්රු කා්ද්ය ක ස නි, 
   කා් කරතුද ඉ2ථශ2ල් මල් තමුතුද්තුශ2ේ අපට 2හි කය ක් 
ශදතුද. ප්ලිමේශ්තු සශේ ශ් කා් කරද ඒ ් 2්බතුධශය තු  
 ්ෂණශී නිදහ2 අපට ශදතුද. ඒකයි අද දැි  කර ි ශබතුශතු. 
තමුතුද්තුශ2ේ කරුණ්කර- [බ්ධ් කිරී්]  

 

ගුණ වීදසුමන වීදකුාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

්රු  තුත්රී ස ්, දැි  ර ථද හදතුද එප්.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එ  නිදහ2 දැි  කරල් ි ශබද ් කිය ල් ඔබ ස තුල් ශතු 
කිය තුශතු. [බ්ධ් කිරී්]  ඔබ ස ් කා් කරතුශතු දැත්ද් ඊදඟ  
 තුත්රී ස ්ට කා් කරතුද ඉඩ ශදතුද. 

 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

්රු කා්ද්ය ක ස නි,  තුත්රී රය කු ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් 
කද් කිය ල් CID එකට ගිහිල් මල් පැමිණිල් මලක් ද තුද අශදක් 

 තුත්රී රුතුට ි ශබද අයිි ය  ශ ොකක්ද? එශහ  ද් අද ඒකට 
විරු්ධධ  තමුතුද්තුශ2ේ කටයු ස කරතුද.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශ ද  කා් කද යු ස ර ථදය ක් ශතු, ්රු  තුත්රී ස ්. 

 තුත්රී රුතු ගිහිල් මල් CID එකට පැමිණිමේ කරද එක අපට 

ද ත් තුද බැහැ ශතු. ඒක ශ් ්රු 2 ් ට ද ත් තුද 

පුළු තුද?  
 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

   කා් කරතුද ඉ2ථශ2ල් මල්  ට වි ථ ්2ය ක් ි ශබතුද 

ඕදෑ. එශහ  දැත්ද්,  ් කා් කද්ට ප2ථශ2ේ ශහට  ්ත් CID 

එකට කැඳ යි. [බ්ධ් කිරී්] ඒකයි කරතුශතු. ශ තැද ශ්ොඩක් 

කරුණු ි ශබද ්. [බ්ධ් කිරී්] ශ්ොඩක් ශතොර සරු ි ශබද ්. 

[බ්ධ් කිරී්]  ් කි  යු ස කා්ද්ය ක රය කු විධිය ට 

තමුතුද්තුශ2ේ ඉ2ථශ2ල් මල්  අශේ  ්ෂණශී අයිි ය  පිළිබඳ 

2හි කය  ලබ් ශදතුද.     
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒක ශ ද  ්ත යු ස ර ථදය ක්. ශ් ශ ල්ශේ අදට නිය මිත 

වි ්දය ට අද්ද  කා් කරතුද.   
 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

 තුත්රී රය කු ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කද් කිය ල් යණ්ඩු 
පක්ෂශී  තුත්රී රු CID එකට ගිහිල් මල් පැමිණිල් මලක් ද්තුශතු 
ශකොශහො ද?  ශ ොකක්ද, ඒ නීි ය ? ඉ2ථශ2ල් මල් ඒ  තුත්රී රුතු 
2්බතුධශය තු පරීක්ෂණය ක් කරතුද. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ඒ  තුත්රී රුතු එක්ක කා් කර්තුද. දැතු 2 ්ශේ 

කටයු ස කරශ්ද ය මු. 
 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, අපි අහතුශතු ශ්කයි. ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ඉි හ්2ශී ක ද් ත් ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කරපු 
ශදය ක් ්ැද අධිකරණය   ත්, කවුරු ත් ර ථද කරල් දැහැ. අද 
ශ ොකක්ද ශ් කරල් ි ශබතුශතු? ඒ නි2් අපට ශ තැද කා් 
කරතුද බය යි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ් වි ්දය  කරශ්ද ය ද ්ද? දැත්ද් ඔබ ස ්,- 
 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
වි ්දය  කරතුද ඉ2ථශ2ල් මල් අපට 2හි කය ක් ශදතුද. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

   ශකොශහො ද 2හි කය ක් ශදතුශතු?  තුත්රී රුතු 
ශපොමේිදය ට ගිහිල් මල් පැමිණිමේ ද ද එක ්ැද  ට 2හි කය ක් 
ශදතුද බැහැ. 

2073 2074 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ශ්ොඩක් ක්රණ් ි ශබද ්. ශහොරක් කරපු ඒ ් ්ැද, මිනී 

 රපු ඒ ් ්ැද ශ්ොඩක් ක්රණ් ි ශබද ්. 

 

ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ප්2ථකු ඉරු න ද රහ්රය  ්ැද කා් 
කරතුද  ැඩි  න ද ්ණදක්,  ැඩි  ශ ල් ක් ලබ්  ල් ි බුණ්. 

ඒ ශ ල්  ශය ොද්ශ්ද ිදය ලු වික් ය තු හරහ්, 2 ්ජ  ්ධය 

හරහ් එ ස තුල් ශ් ශ ්ධ  කශතෝමේක ජදත්   සද  හ් භීි ය ක් 

ශ්ොඩදඟල් ි ශබද ්. ප්2ථකු ඉරු න ද රහ්රය  2්බතුධශය තු 

ක්න දල් ම හිමිප්ණතු  හතුශ2ේ කරද රක්  ශය ොද්ශ්ද 

එ ස තුල් ජදත්  කුපිත කරද තත්ත් ය ට පත් කර ි ශබද ්. 

   කශතෝමේකශය කු විධිය ටයි ශ් කා් කරතුශතු. ශ් ශ ්ධ  

කශතෝමේක 2 ් ට ශ්   225 ශදද් විතරක් ශදොශ යි, 2 2ථත 

ශ්ධ ප්ලදය   එප් කර ් ි ශබද ්.  

හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් ්ැද විතරක් ශදොශ යි, ශ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ ිදියද අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක, රවුෆථ හකී් 

 තුත්රී ස තුල් කරපු ශ්ධ ල් ම ්ැදත්, පැ ැි  2්බතුධත් ්ැදත්, 

ඊබ්රහීම්  හත් ය ් අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්ශ  පක්ෂශී 

ජ්ි ක ලැයි2ථ සශේ ිදම   ්ැදත් අපට ්ැටලු ි ශබද ්. ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි, පක්ෂ විපක්ෂ ශේදය කිතු ශතොර  ඒ ් ්ැද 

අපර්ධ පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස ට පැමිණිමේ කද යු ස  

ි ශබද ්. ශ්ක එක පැමිණිල් මලක් විතරයි. ප්2ථකු ඉරු න ද 

රහ්රය  2්බතුධශය තු ප්ලිමේශ්තු සශේ  කා් කශදොත් 

අත්අඩාගු ට ්තුද ්ද, දැ්ධද කිය ල් එ ස තුල් දැතු අහද ්. 

එ ස තුල්    රර2්ද ලට බ්හිර  ගිහිල් මල් ත යි විශ ේෂ රක්  
කරතුශතු. [බ්ධ් කිරී්] ්රු කා්ද්ය ක ස නි, එ  නි2්    

ක්රුණික  ඉල් මලද ්,- [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ චමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ්ට points of Order දඟතුද කී  ත් ක් ද් අ 2ථා්  

දුතුද්ද? [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ්රු අනුර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්. [බ්ධ් කිරී්] කරදර 

කරතුද එප්. 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, point of Order කිය මිතු ශ ද ශ ද 

කරුණු   ස කරද  එක පිළිබඳ  ශ  විශරෝධය ක් ි ශබද ්. දැතු 

කා් කද ඒ ර්ජය අ ්තය රය ් ඊබ්රහීම් ශකශදකු ්ැද කිේ ්. 

අපි දතුද ් ඔහු කවුද කිය තුදත්. ඒ  ්ශ   ප2ථ කපපු අය , නීි  

විශරෝීන ජ් ්ර් කරද අය  ්ැදත් 2්ක්ෂි ි ශබද ්. [බ්ධ් 

කිරී්] 

 

ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි- 
 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

 ඔබ ස ් ශපොඩ්ඩක් ඉතුද. [බ්ධ් කිරී්] 

ඒ නි2් ්රු කා්ද්ය ක ස නි, අපර්ධ පරීක්ෂණ 

ශදප්ලිතශ්තු ස ට ශදොශ යි- [බ්ධ් කිරී්] ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි, ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  අවුරුදු ශදකක් ි 2ථශ2ේ 

පැ ැ සණ්. අපර්ධ පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස  අවුරුදු ශදකක් 

පරීක්ෂණ කද්. ඒ කිිදදු තැදකට  ්  කැඳ ් දැහැ. [බ්ධ් කිරී්]  

    අපර්ධ පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස ට කැඳ ද ් ද්,    

කිය තුද ලෑ2ථි යි, ි ශබද ශතොර සරු ඔක්ශකො . ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි,     කැඳ තුද කිය තුද. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහො  2ථ සි යි, ්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්. 

දැතු වි ්දය  පටතු ්තුද, ්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  ැි  ස නි.  

 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

්රු කා්ද්ය ක ස නි, අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  ැි  ස ් 

කා් කද්ට පසු  2 ්  ඉන රිය ට තවිත්  තුත්රී රුතුට තලිජදය  

කරද හැිය ශපශදද ් ශතුද? [බ්ධ් කිරී්] ශ් පිළිබඳ ක්රිය ් 

 ්ලි් ්තුද. ශ් බලතුද, ශ් ත්ර2ථත ්න ශය ක් ප2ථ ශහොශරක් 

  
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තවිල් මල්- [බ්ධ් කිරී්]   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔය , ඔබ ස තුල් ිදය ලුශදද්  කරද  ැරැන .  

 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ශ තුද, ප්ලිමේශ්තු සශේ  ්ෂණශී නිදහ2! [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ කබීා හෂීපත මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, දැතු ශ තැද ිදදු වුණු  ්දය     

අහශ්ද හිියය ්. [බ්ධ් කිරී්] ප්2ථකු ඉරු න ද රහ්රය  පිළිබඳ 

ර ථදය  මු2ථමේ් රශය කු හැියය ට  ට බලප්ද ්. [බ්ධ් කිරී්] 

ශ් ්ැද ප්ලිමේශ්තු සශේ කද කා් ල ය ් ය ් තත්ත ි ශබද ් 

කිය ල් අ්රදගුරු ස ්ත් කිේ ්. හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ් කරපු 
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රක් ය  පිළිබඳ- [බ්ධ් කිරී්] අද ශජොතු2ථටතු රද්තුදු 

ත ි  රය ් කිේ ්, "ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කරපු එක 

2්බතුධශය තු එ ස ්  අත්අඩාගු ට ්තුශතු දැහැ. හැබැයි, ශ ද 

ශ ද ශ්ධ ල් ම 2්බතුධශය තු එ ස ්  අත්අඩාගු ට ්තුද පුළු තු" 

කිය ල්.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
හරි, ඒ ක්රණය  ශතු මීට ශපරත්   ස කශදේ. [බ්ධ් කිරී්] ඒ 

ක්රණ්  දැතු ශදප්රක්   ස කද්. [බ්ධ් කිරී්] 

තමුතුද්තුශ2ේල්ට වි ්දය  කරතුද බැරි ද්    2 ්ශේ කටයු ස 

දතර කරද ්. [බ්ධ් කිරී්] ඉතුන ක අනුරු්ධධ ර්ජය ත ි  ස ් 

ය2දය ට ය තුද. ඉතුන ක අනුරු්ධධ ර්ජය ත ි  ස ්, ඔබ ස ්ට 

නිය මිත ය2දය ට ය තුද. [බ්ධ් කිරී්]  කරුණ්කර ය2දය ට 

ය තුද. [බ්ධ් කිරී්] ඉතුන ක අනුරු්ධධ ර්ජය ත ි  ස ්, 

කරුණ්කර ය2දය ට ය තුද. [බ්ධ් කිරී්] Points of Order 

දැහැ. ඒ ර ථදය  එතැනිතු ඉ රයි.  

්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ් දැතු වි ්දය  

කරශ්ද ය තුද. [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

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

්රු කා්ද්ය ක ස නි, අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ  රීි  ර ථදය ක්   ස කද් , තවිත් තලිජදය  කද 

හැිය දැක්ක් ශතුද? [බ්ධ් කිරී්] ඉි තු ශකොශහො ද අපි 

ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කරතුශතු? ශ ශහ ද හැිදශරතුශතු? 

 තුත්රී ස ්ශ  ඉන රිපිදතු 2හ පිවකපිදතු -ශදපැත්ශතතු - ඉඳශ්ද 

බ්ධ් කරද ්. [බ්ධ් කිරී්]  තුත්රී රශය කුට කා් කරතුද ඉඩ 

ශදතුශතු දැහැ. [බ්ධ් කිරී්] ඔබ ස ් අපට යරක්ෂ්  ශදතුද. 

[බ්ධ් කිරී්]  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
එශහ  ද්, අපි 2 ්ශේ කටයු ස දතර කරමු. [බ්ධ් කිරී්] 

ඔබ ස ් කා් කරතුශතු දැත්ද් 2 ්ශේ කටයු ස දතර 

කරතුද්.  

 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
   ශහොඳ ශබෞ්ධධශය ක්, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. 

ක්න දල් ම ස ්ට අපහ්2 කද්, ශ්  තුත්රී ස ්.    ඒ ්ැද 

කද්්වක ශ ද ්. [බ්ධ් කිරී්] අර  තුත්රී ස ් ක්න දල් ම ස ්ශ  

ද  කිය ල් අපහ්2 කද්; කශතෝමේකශය ක්.    ශහොඳ 

ශබෞ්ධධශය ක්. [බ්ධ් කිරී්]    ඒ ්ැද කද්්වක ශ ද ්. [බ්ධ් 

කිරී්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැතු වි ්දය ට අද්ද  ඔබ ස ්ශ  කා්  කරශ්ද ය තුද. 

[බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
එ ස ්ට  ශ  ශ ල්  ්තුද බැහැ, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. 

[බ්ධ් කිරී්] 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ශ තැද ශේල්  ද්2ථි  කරද ්. [බ්ධ් කිරී්] එක 

විද්ඩිය කට රුපිය ල් ම ලක්ෂය ක් තමුතුද්තුශ2ේල් විද්  කරද ් 

-[බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ප්2ථකු ඉරිද් ජදත්   ැරුශේ කවුද? [බ්ධ් කිරී්] 

කශතෝමේකය තු  ැරුශේ කවුද? දැතු ඒ ් ශහළි ශ දශකොට, හරිතු 

 තුත්රී ස ් ඒ තත්ත කිය ද ශකොට, ශ් ශ්ොල් මලතුට ශඩෝා ය ද ්. 

[බ්ධ් කිරී්]  හ ශ ොදකරු කවුද? [බ්ධ් කිරී්]  හ ශ ොදකරු 

ඔය  පැත්ශත්. [බ්ධ් කිරී්]  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  ැි  ස ්, කරුණ්කර ඔබ ස ්ශ  

කා්  කරශ්ද ය තුද. [බ්ධ් කිරී්]  

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
හරිතු රද්තුදු  ැි  ස ් ප්ලිමේශ්තු සශේ  තත්ත කා්  

කිය දශකොට, - [බ්ධ් කිරී්]  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ් වි ්දය ක  තමුතුද්තුශ2ේල්  හජද මුදල් ම රුපිය ල් ම 

ලක්ෂය ක් විය ද් කරද ්, එක විද්ඩිය කට. [බ්ධ් කිරී්] 

  
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
  එ ස ් අත්අඩාගු ට ්තුද ්. [බ්ධ් කිරී්] ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි, ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය  ්ැද කා් කරතුශතු.  හ 

ශ ොදක්රය තු කවුද, ශ් ් කශදේ කවුද කිය ල් කිය දශකොට,  

එ ස තුල්ට තරහ ය ද ්. අත්අඩාගු ට ්තුද ්, ශ්කද 

රජ්තතුත්ර ්දය  -  [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, - [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, යණ්ඩු ප්ලි ථ ශී රධ්ද 2ාවිධ්ය ක ස ්. 

 
ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, කබීලි හෂී්  තුත්රී ස ් - [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැතු ශ් වි ්දය  කඩ්කේපල් ම ශ තුදයි ය තුශතු. 

2077 2078 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, [බ්ධ් කිරී්] ශ් ්්ලශ්ෝට්ියය  
අ2ථශ2ේ කබීලි හෂී්  තුත්රී ස ්  ශ  ද  කිය ල් කිේ ්, හරිතු 
රද්තුදු  තුත්රී ස ් අත්අඩාගු ට ්තුද ් කිය ල්    කිේ ්ය  
කිය ල්.    එශහ  කිේශේ දැහැ. හැතු2්ඩ්  ්ලිත්  බලතුද. 
කබීලි හෂී්  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ශ  ශල් මක් ස ්ටත් ශ ඩි 
ි ේශේ - [බ්ධ් කිරී ක්]  ඔබ ස ්ශ  ශල් මක් ස ්ට - [බ්ධ් 
කිරී ක්]  ට කා් කරතුද ශදතුද.    ඔබ ස ්ට බ්ධ් කශදේ 
දැහැ ශතු. ඔබ ස ්ශ  ශල් මක් ස ්ට ශ ඩි ි ේබ් , ඒක ශේර් 
්තුද බැරි ශ ්ඡච ත ි  ස ්. [බ්ධ් කිරී්]    කිේශේ දැහැ, 
හරිතු අත්අඩාගු ට ්තුද ් කිය ල්. ශ තැද ිදියද ේ්ත් 
 තුත්රී රුතු දතුද ්,    එශහ  ශදය ක් කිේශේ දැහැ කිය ල්.   
ඔබ ස තුල්ශ  යණ්ඩු  ද 2ථ 73ක්  ්  නික් හිශලි දැ් ්.    
කැ ැි  දැහැ, කිිද   තුත්රී රශය ක්- [බ්ධ් කිරී්]  රතුජතු 
ර් ද්ය ක  තුත්රී ස ් 2්බතුධශය තු      චදය ක් කා් කශදේ 
දැහැ. අපි දැක්ක්, ඒශක දුක. කබීලි හෂී්  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ත් 
 ට බත් පැකට් එකක් එේ ්, ද 2ක්. ඔබ ස ්ට  තකද? 
ඔබ ස ්ත්  ට එේ ්. අපි ඒ ්ට ක ද් ත් අශ්ෞර  කරද අය  
ශදොශ යි. හැබැයි, ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ     කිේශේ දැහැ, 
හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් අත්අඩාගු ට ්තුද ් කිය ල්. තයි, 
ඔබ ස ් අ2තයය  කිය තුශතු?   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශ් වි ්දය  කරශ්ද ය මු, ත ි  ස ්.  

 
ගුණ කබීා හෂීපත මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ්රු ශජොතු2ථටතු ත ි  ස ් කිය පු 
ශදය ට    ිදය ලු ශ්ෞර  2හිත  ේත්තරය ක් ශදතුද කැ ැි යි.  
විපක්ෂ ද්ය ක ස ් කරපු රක් ය ක් 2්බතුධශය තු එ ස ් 
කිේ ්, ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ කද රක් ය ට හරිතු රද්තුදු 
 තුත්රී ස ් අත්අඩාගු ට ්තුද කිිද  ශහේ ස ක් දැහැ. ඒක 
එ ස ්ශ   රර2්දය . හැබැයි, ශ දත් ක්රණ් ලට එ ස ් 
අත්අඩාගු ට ්තුද ඉඩ ි ශබද ් කිේ ්. ්රු ත ි  ස නි, 
ඔබ ස ් එශහ  කිේ ්. ශ්ක ශකමේතු  බලපෑ ක්. හරිතු 
රද්තුදු  තුත්රී ස ් ශ තැද කද රක් ය  නි2් , ප්2ථකු ඉරිද් 
රහ්රය  2්බතුධ  කද ඒ කා්  නි2්  දැතු එ ස ්  දඩය ් 
කරද ්ද? ්රු කා්ද්ය ක ස නි, එ ස ්ට රැක රණය  ලබ්    
2හ  තුත්රී රශය කුශ   රර2්දය ක් යරක්ෂ් කිරී  
කා්ද්ය ක ස ් හැියය ට ඔබ ස ්ශ   ්කී ක්.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි, ඒ ර ථදය   ත එශහ   කරද ් ද් අපි ඒ ්ැද ශ2ොය ් 

බලතුද්.   

 

ගුණ ප්ජොන් ට්න් රනාන්ු  මහත්ා   
(ைொண்புைிகு ம ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 ්රු කා්ද්ය ක ස නි, එ ස ් යපසු  ශ  ද  කිේ ්. ්රු 
 තුත්රී ස නි,    පැහැන මේ   ඔබ ස ්ට කිය ද ්, හැතු2්ඩ් 
 ්ලිත්  අරශ්ද බලතුද කිය ල්. හැබැයි,  රර2්ද ලට මු ් 
ශ ල් ශ ොද තර් අ2තය ශ්ධ ල් ම කිේ ත්,  රජය ක් හැියය ට බලය  
ප්වි්ඡචි කරල් කිිද   තුත්රී රශය කු අත්අඩාගු ට ්ැනී ට 
සූද්ද් දැහැ කිය ල් අපි කිේ ්. 

අපි ඉත්  ්කීශ තු එය  කිේ ්. හතුන ශී කශඩ්   ශදොශ යි 

එය  කිේශේ, ප්ලිමේශ්තු සශේ. හැබැයි, හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල්, ප්ලිමේශ්තු ස  රර2්ද ලට මු ් 

ශ ල් ශ  ැනි රක්  කරද ්. එ ස ්ත්, ්රු රාජිත්  ්ධදු  

බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ්ත් ත සළු විපක්ෂශී  තුත්රී රු කිය ද ්,  අපි 

 හ ශ ොදක්රය ්  ශහොය තුශතු දැහැ කිය ල්. ඔබ ස තුල්ට  ්2 

හය ක් ි බුණ් ශතු. තයි, ශහේශේ දැත්ශත්? හැබැයි,  ැරැ්ධදක් 

කශදොත් දඬු ් ලැබිය  යු සයි. කවුරු ශහෝ  රදක් කර ි ශබද ් 

ද් ඒ අය  අත්අඩාගු ට ්තුද ඕදෑ, ්රු කා්ද්ය ක ස නි.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දැතු ත් වි ්දය  කරශ්ද ය මු. ශ්  දවිට විද්ඩි 40ක් 

ද්2ථි  කර ි ශබද ්.  

 
ගුණ චමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි,- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ්ට අ 2ථා් ශදකක් දුතුද්.  

 
ගුණ න ප්න්ෂ ්ගුණවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, දැතු අශේ කථිකය ්ශ  අ 2ථා් . ්රු 

රමිත බණ්ඩ්ර ශතතුදශකෝතු  තුත්රී ස ්ට කා් කරතුද 

අ 2ථා්  ශදතුද. ්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ්ශ  

ශ ල්  ඉ රයි. කරුණ්කර අශේ  තුත්රී ස ්ට කා් කරතුද 

අ 2ථා්  ශදතුද. 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
   කා් කශදේ දැහැ ශතු. 

 
ගුණ න ප්න්ෂ ්ගුණවාධාන මහත්ා  
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணெர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබ ස ් කා් ශදොකද්ට කරතුද ශදය ක් ශදය ක් දැහැ. 

විද්ඩි 40ක් ්ත වුණ්. තමුතුද්තුශ2ේශ  ශ ල්ශේ  ශ ද ශ ද 

කා් ලට ඉඩ  ල් ඉතුද බැහැ ශතු. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ශ  විද්ඩි 

15 ඔබ ස ් ප්වි්ඡචි කශදේ දැහැ. 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ප්2ථකු ශකොමි2  ්ැද කා් කද් , CID එකට ශ්තු ද ්. 

ඒකයි කා් කද ර ථදය . [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැතු ත් වි ්දය  කරශ්ද ය තුද. ඔබ ස ් කා් කරතුශතු 

ශ ද  ශ්ධ ල් ම ශතු. 
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ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ප්2ථකු ඉරුන ද රහ්රය  ්ැද තත්ත ශහළි කද්  යණ්ඩුශේ 

 ්කී  ත යි පරීක්ෂණ කරද එක. දමුත්, එය  කිය පු  නු2ථ2ය ්  
රි ්තුඩ් කරතුද ය ද ්.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ්, කරුණ්කර වි ්දය ට 
එතුද. ඔබ ස ්  ්ශ  ශජයෂථම  තුත්රී රශය කුත් ශ්  ්ශ  
කටයු ස කරදශකොට ශකොශහො ද 2 ්  ශ්ද ය තුශතු. 

 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ශ්කද රජ්තතුත්ර ්දය ? ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් ්ැද 

අපට දැතු කා් කරතුද  ය යි. ශ ොකද, දතුද ්ද? ශහට  ්ත් 
CID එකට කැඳ යි. ශ් ් ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී්. අර ් 
ශදොශ යි,  ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ශ් ්.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ්ශ  විද්ඩි  15 දැතු ඉ රයි, ්රු  තුත්රී ස ්. 
 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 ැි  රණ ල  ාතුද ්ත්ශත්; න නුශේ, ප්2ථකු ඉරිද් ශබෝ්බය  

නි2්. එශහ  ද් ශබෝ්බය  ්ැහුශේ කවුද?  ්ිද ්ත්ත ේදවිය . අපි 
කිය ද ්,  ්ිද ්ත්ත ේදවිය  ත යි ප්2ථකු ඉරිද් ශබෝ්බය  ්ැහුශේ 
කිය ල්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ් එ ස ්ශ  කා්  
කරතුශතු දැත්ද් ්රු රමිත බණ්ඩ්ර ශතතුදශකෝතු 
 තුත්රී ස නි.  ඔබ ස ් කා් කරතුද,  [බ්ධ් කිරී්] ඔබ ස තුල් 
ශ ොකක්ද ශ් කරතුශතු? ඔබ ස තුල්ට ඕදෑ ශ් වි ්දය  
කඩ්කේපල් ම කරතුදද? දැතු විද්ඩි 47ක් ද්2ථි  කද්. ශ් 
ශ ොශහොත  දශකොට රුපිය ල් ම 47 ලක්ෂය ක් විද්  කර ි ශබද ්.  

්රු රමිත බණ්ඩ්ර ශතතුදශකෝතු  තුත්රී ස නි,  ඔබ ස ් 

කා් කරතුද. 

 

ප් ශයීයපාලන පළිගැනීපත පිළිබඳව ප් ොයා බැලීම  ඳහා 
ප ක කද ජනාධිපි  පරී්ෂෂණ ප්කොමිෂන්  වා 

වාාත්ාප්ේ නිාප් ශයීය ක්රියා කමක කිරීම 
அரசியல் பழிெொங்கல் ததொடர்பில் ஆரொய்ெதற்கொக 

நியைிக்கப்பட்ட சனொதிபதி ெிசொரமண ஆமணக்குழு 

அறிக்மகயின் ெிதப்புமரகமள அமுல்படுத்துதல்  
IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF THE REPORT 

OF THE PRESIDENTIAL COMMISSION OF INQUIRY INTO 
POLITICAL VICTIMIZATION 

 
[අ. ්. 10.58 ] 
 

ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, විපක්ෂය  ේශ්ධ ඉඳතු කා් කරතුශතු 

අද ද ශ2ේ වි ්දය ට අද්ද  ශදොශ යි. ඔවුතු කා් කරතුශතු, ්රු 
හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් පිළිබඳ යි. ්රු කා්ද්ය ක ස නි,  ්රු 

හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්ත්, ්රු  නූෂ ද්ද්ය ක්ක්ර 
 තුත්රී ස ්ත් පසුගිය  ද 2ක කරපු රක් ය ක් 2්බතුධ  ශ් 
ප්ලිමේශ්තු සශේ තද සරු ශදොදරද, පසුශපද  තුත්රී රු 
40ශදශදකුශ  අත්2නිතු යු ස පැමිණිල් මලක් අපි රහ2ථ ශපොලීිදය ට 
ඉන රිපත් කද්. අපි එ  පැමිණිල් මශලතු කිිද ශකශදකු අත් 
අඩාගු ට ්තුද ශහෝ හිර කරතුද ශහෝ ඒ අය ට දඩු ද්තුද කිය ් 
ශහෝ  ශය ෝජද් කශදේත් දැහැ; ඉල් මල් ිදියශීත් දැහැ. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, හැබැයි අපි රහ2ථ ශපොලීිදශය තු 

ඉල් මලී ක් කද්, හැ ද්  ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ- 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ්  දැතු ඒ  ්තෘක්  ්ැද කා් කරතුද එප්. [බ්ධ් 

කිරී්] ඔබ ස ් අද වි ්දය ට 2හ ්ගි ශ තුද. 

 
ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි,  ශ් වි ්දය  ත යි.    ශ් කිය ද 

ක්රණය  අපට අද්දයි. හැ ද්  ප්ලිමේශ්තු සශේ ප්2ථකු ඉරිද් 

රහ්රය  2්බතුධශය තු - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු  තුත්රී ස ්, ඒක ්ැද ශදොශ යි, ශතු අද වි ්දය  

ි ශබතුශතු. කරුණ්කර අද ි ශබද වි ්දය ට 2හ ්ගි ශ තුද.  

 
ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, එ ස තුල් ශ තැදට තවිල් මල් 

හැ ද්  එක එක ශචෝදද් කරද ්. ්රු කා්ද්ය ක ස නි,     

ඒ කරපු පැමිණිල් මල ශබොශහො  2්ධ ් ශය තු  වාගත්* කරද ්, 
ඔබ ස ්ත් බලතුද. ඒ  ්ශ   විපක්ෂය ත් බලතුද. අපි එහි 

ශ ොද ්ද කිය ල් ි ශබතුශතු කිය ල් බැලී ට 2 ්්ත කරද ්.  

කරුණ්කරල්  හ ශ ොදකරු තු පිළිබඳ  ශ තැද එක එක 

ශචෝදද් කරතුශතු දැ ස  ර ථදය ක් ්ැටලු ක් ි ශබද ් ද්, 

ගිහිල් මල් ශපොලීිදශී පැමිණිමේ ද තුද කිය ්  අපි ඉල් මල් ිදියද ්. 

ඒ පිළිබඳ  අපි කා් කරද ්.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ්ත් නිය මිත වි ්දය  ශදොශ යි කරතුශතු. [බ්ධ් කිරී්] 

ඔබ ස ් කරුණ්කර නිය මිත වි ්දය ට එතුද.  

 
ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
අපි කා් කරතුශතු ශබොශහො  කද්්වකශ තු.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ ස ් දැතු වි ්දය ට ශය ොමු ශ තුද ශකෝ. 
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————————— 
* ලියවිල් 2ල ඉන රිප ක ප්නොකදන ලදී. 
  ஆெணம் சைர்ப்பிக்கப்படெில்மல. 

  Document not tendered. 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
අද    ශ් වි ්දය ට 2්බතුධ ශ තුශතු ශ්ධ ප්ලද පළි 

්ැනී ට ලක් ූ  පුර ැිදය කු විධිය ටත්, එ ැනි පවුලක 2් ්ජිකය කු  

විධිය ටත්, -  

 

ගුණ මවව   දාජිත් ප් ේනාද කන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொ ித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 ්රු කා්ද්ය ක ස නි,   ත් 1994 ඉඳල් ශ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ අවුරුදු 27ක් ඉතුද ්. අපට  හජදය ් ය ් 

ශදය ක් කා් කරල් කිේ ්  -ඒ මිනිසුතුට ්ශ් ශ්ොශඩ් කා් 

කරතුද බැරි ඒ ්- අපි තවිල් මල් ඒ ් කා් කරතුශතු 

ප්ලිමේශ්තු සශේ. [බ්ධ් කිරී්] හරිද? ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් 

කරදශකොට කිය තුද බැහැ, ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කරතුද එප්; 

ගිහිල් මල් එළිශී කා් කරතුද කිය ල්. ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට 

 හජද නිශය ෝජිතය තු විධිය ට අප එ ල් ි ශබතුශතු ඒ ක්රණ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කරතුදයි. ඒ යු සක  ත යි හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ් ඉෂථට කශදේ.  එ ස ්ශ  කා්  ි ශබද ්; එ ස ්ශ  

කා්ශේ කරුණු ි ශබද ්. [බ්ධ් කිරී්] ඒ ් ශ2ොය ් බලතුද 

කිය ්    යණ්ඩු ට කිය ද ්. එළිය ට ගිහිල් මල් කා් කරතුද; 

අතැදට ගිහිල් මල් කා් කරතුද, එහ්ට ගිහිල් මල් කා් කරතුද 

ශදොශ යි, ජදත්  අප ප්ලිමේශ්තු ස එේශේ. අපි ප්ලිමේශ්තු ස ට 

යශේ ශ තැදට තවිල් මල් කා් කරතුදයි. [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. අපි ඒ 2ඳහ් ශ ද  වි ්දය ක් ්නිමු. දැතු 

ඔබ ස තුල් අද න දට නිය මිත වි ්දය ට ශය ොමු ශ තුද.  

්රු රමිත බණ්ඩ්ර ශතතුදශකෝතු  තුත්රී ස ්. 

 
ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
   ශ් ශ ල්ශේ  තක් කරතුද ඕදෑ, අද වි ්දය  

ි ශබතුශතු ශ්ධ ප්ලද පළි ්ැනී් පිළිබඳ  බ . ශ්ධ ප්ලද පළි 

්ැනීශ් godfather ත යි ශේ.යලි. ජය  ලිධද හිටපු 

ජද්ධිපි  ස ්. එ ස ් කිිද  හිරිකිතය ක්, බය ක්, ලේජ් ක් දැ ස  

එ ස ්ශ  විරු්ධධ ් තු හිර කද්;  ලිදදය  කද්. මුළු ශලෝකය ක් 

යදරය  කරපු, ශශ්රේෂථම ක්තුත් ක්  ූ , ශශ්රේෂථම   ක් ූ  ිදරි ්ශ ෝ 

බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය ශ  රජ් අයිි ය  අශහෝිද කද්. 

එ සමිය ශ  රජ් අයිි ය  අශහෝිද කරල් තක්කඩිතු, 

අයියලිසීක්රය තු,  ැරය තු ප්වි්ඡචි කරල් අශේ ශ්ධ ප්ලද 

කඳවුර විද්  කරතුද පුළු තු හැ  ේපක්ර ය ක්  ක්රිය ්ත් ක 

කද්. ශේ.යලි. ජය  ලිධද ජද්ධිපි  ස ්ශ  බෑද්, රනිල් ම 

වික්ර ිදාහ හිටපු අ් ැි  ස ් 2015-2019 ක්ලශී ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී් ශ දත් යක්රය කට ිද්ධධ කරතුද කටයු ස කද්. 

එ ස ්  ලිදදය ට, පළි්ැනී ට ශපොඩි ශ ොඩ් කිරී ක් කද්. එ ස ් 
 ලිදදය ට ටයි එකක්, ශකෝට් එකක් තතුදු ්. ඒ අතුදපු ටයි එක, 

ශකෝට් එක ත යි දූෂණ විශරෝීන කමිවක  කිය තුශතු, ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි. ඒ දූෂණ විශරෝධි කමිවක  පිළිබඳ  ශ් 

ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්ශේ න ්ට  කිය ැශ ද ්. තක්කඩිතු 

ශ නු ට, අයියලිසීක්රය තු ශ නු ට, ප්ත්ලය  ශ නු ට,  ැරය තු 

ශ නු ට රනිල් ම වික්ර ිදාහ ප්වි්ඡචි කශදේ FCID එක, CID එක, 

ශපොලීිදය , රහ2ථ ශපොමේිදය , නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු ස  කිය ද එක 

අපි  තක් කරතුද ඕදෑ.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ජදක බණ්ඩ්ර ශතතුදශකෝතු 

ත ි  ස ් ද 2ථ 58ක් රි ්තුඩ් කද්. අද ශ  ස තුල් 

රජ්තතුත්ර ්දය  ්ැද කා් කරද ්. එ ස ්   ද 2ථ 44ක් රි ්තුඩ් 

කශදේ remand order එකක් දැි  . එ ස ් ප්ලිමේශ්තු සශේ 

ශජයෂථම  තුත්රී රශය ක්; අද කැබිදට් ත ි  රශය ක්. එද් ය හ 

ප්ලද යණ්ඩු ට ඒ රජ්තතුත්ර ්දය , ඒ නීි ය  අ තකවී  

පිළිබඳ  අපි කද්්වක ශ ද ්. ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් 

ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්ශේ ි ශබතුශතු, ජදත්  පීඩ් ට පත් 

කරපු, ඒ  ්ශ   ඒ ජදත්  හිර කරතුද ්ත්ත ේත්2්හය  පිළිබඳ 

මිනිසුතුශ  කඳුළු කා් කිය ද එක අපි අ තක ශදොකද යු සයි.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, 2ථා් ර නිශය ෝ් ්ැද, යණ්ඩුක්ර  

 ය 2ථා්  ්ැද ශ් ්රු 2 ්ශේ කා් කරද ්.     තක් 

කරතුද ඕදෑ, ය හ ප්ලද රජය  පැ ැි  ක්ලශී ිදදුවුණු රධ්ද 

 රදක් පිළිබඳ . ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශිර්නි බණ්ඩ්රද්ය ක 

හිටපු අග්ර විනි ථචය ක්ර සමිය  ඉ ත් කරතුශතු ප්ලිමේශ්තු සශේ 

 සශදතු ශදකක ාතුදය කිතු කිය ද එක අපි අ තක ශදොකද 

යු සයි. ඒ  ්ශ  , 2ථා් ර නිශය ෝ් අනු  ශිර්නි බණ්ඩ්රද්ය ක 

හිටපු අග්ර විනි ථචය ක්ර සමිය   ඉ ත් කිරී  ිද්ධධ කද්. ඒ  ්ශ  , 

හිටපු ජද්ධිපි   හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් විිදතු 

 ය 2ථා්නුූලල  ශ ොහ්තු පීරි2ථ අග්ර විනි ථචය ක්ර ස ් පත් කද්. 

ඊට ප2ථශ2ේ දැ ත ය හ ප්ලද යණ්ඩු  බලය ට ය ්ට පසු , 

ජද ්රි  ්2ය  ශ දශකොට ශ ොහ්තු පීරි2ථ හිටපු අග්ර 

විනි ථචය ක්ර ස ්  ඉ ත් කරතුශතු ජද්ධිපි  ශල් මක් ස ්ශ  

මේපිය කිතු, ්රු කා්ද්ය ක ස නි.  

ශේ.සී.  ැමේඅමුණල්, ේපුල් ම ශජෝ ේල් හිටපු අග්ර 

විනි ථචය ක්ර සමිය  අි තු අල් මල්ශ්ද තවිල් මල්, අග්ර 

විනි ථචය ක්ර පුවකශේ  ්ඩි කර ද ්. යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා්ශේ 

ශ ොද රි ප්දද ය ටශත්ද එශහ  කශදේ? ්රු කා්ද්ය ක ස නි, 

හිතුන  චිත්රපිය ල විතරයි ශ්  ්ශ  ශ්ධ ල් ම ශ තුද පුළු තු. ශ් 

 ්ශ  ශදය ක් කරල්, නීි ය ට අහු ශ තුශතු දැි   නිදහශ2ේ 

ඉතුද පුළු තු ශ තුශතුත් හිතුන  චිත්රපිය ල විතරයි; ශද ද 

චිත්රපිය ල විතරයි. හැබැයි, ශ් රශට් ඒ ශ්ධ ිදදු වුණ්. ශිර්නි 

බණ්ඩ්රද්ය ක අග්ර විනි ථචය ක්ර සමිය  ඉ ත් කශදේ 

 ය 2ථා්නුූලල  කිය ල් එක් පැත්තකිතු කා්ද්ය ක ස ් 

තීතුදු ක් ලබ්  ල් ි ශබද ්. අනික් පැත්ශතතු පාච පු්ධ්ල 

විනිසුරු  ඬුල් මලකිතු ඒ ්ත්ත ක්රිය ් ්ලි් නීතයනුූලල බ ත්, 

 ය 2ථා්නුූලල බ ත්, 2ථා් ර නිශය ෝ් ලට අනුූලල බ ත් එද් 

තීතුදු ට පත් කරල් ි බිය   ත යි ශ් කටයුත්ත කශදේ කිය ද 

ක්රණය  අපි අ තක ශදොකද යු සයි, ්රු කා්ද්ය ක ස නි.  

්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් ශපශලිද් ශ් ්රු 2 ්ශේ 

හැිදරුණු යක්රය  පිළිබඳ ත්    ශ් අ 2ථා්ශේ   තක් 

කරතුද ඕදෑ. එ ස ් අශේ යණ්ඩු පක්ෂශී  තුත්රී රශය කුට 

පහර ශදතුද  තුත්රී පිවිසු  දඟ  කටයු ස කද්. ඒ ශ ල්ශේ    

එතැද හිියය ්. ඔබ ස ් ඒ වීඩිශය ෝ දලි ද අරශ්ද බලතුද, ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි. ඒ වීඩිශය ෝ දලි ද ශ් මුළු රශට්  ජදත්  

බලතුද ඕදෑ කිය ල්    කල් මපද් ක රද ්. විපක්ෂශී  

 තුත්රී රශය ක් යණ්ඩු පක්ෂශී  තුත්රී රශය කුට පහර ශදතුද  

ේත්2්හ කරපු යක්රය . 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ප්ලිමේශ්තු ස  තුත්රී රශය කු ්ැද ත   තුත්රී රශය කුට 

විශේචදය  කරතුද බැහැ. කරුණ්කර ඒ රක් ය  හැතු2්ඩ් 
 ්ලිත්ශ තු ඉ ත් කරතුද. Standing Orders ලට අනු   ශ   

රක් ය  හැතු2්ඩ්  ්ලිත්ශ තු ඉ ත් කරතුද කිය ල්    
ශය ෝජද් කරද ්. 
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ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Standing Orders ලට අනු   ඒ 2්බතුධශය තු කටයු ස 

කරද ්. 

 
ගුණ මන්ත්රීවදප්ය්ෂ 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

අයිශය ෝ ශබොදඳයි ශතු. [බ්ධ් කිරී ක්] ඊශී කිය ද ශකොට 

ශහොඳයි. 

 
ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, ්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  ැි  ස ් 

්ැදත්     චදය ක් 2ඳහතු කරතුද ඕදෑ.  ් දඟ  ්ලිත් ක් 

ි ශබද ්. එ ස ් එතශකොට ර්ජය පරිප්ලද හ් කද ද්කරණ, 

නීි ය  2හ 2් ය  පිළිබඳ ත ි  ස ්. 2018  ැයි  ්2ශී 19 ැනි ද් 

ර්ජය බු්ධධි ශ2ේ ් අධයක්ෂ නිලතුත ජය  ලිධද  ැි  ස ් ප්2ථකු 

ඉරිද් රහ්රය  ිදදු ශ තුද  ්2 11කට කමේතු එ ස ්ට දුතුනු 

 ්ලිත්   ් දඟ ි ශබද ්. එ   ්ලිත්     ශ් අ 2ථා්ශේ  

 වාගත්* කරද ්, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. [බ්ධ් කිරී්] 

්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ් අහශ්ද 

ඉතුද  . ශ්  ්ලිත්ශේ අ 2්දශී කිය ද ්, "ශ   අතුත ්  

ශ්ධ කය ් විිදතු 2016  ලිෂශී ිදට IS 2ාවිධ්දශී  ත ්දය  

2්ධ්රණීකරණය  කරමිතු, අතුත්්මිකය තු ඝ්තදය  කරමිතු, 

ඉ2ථල්් ර් ජයය ක් ති  කද යු ස බ ට රච්රණය ක් ිදදු කිරී  ත්, 

2017.03.10 න ද ක්ත්තතුකුඩි රශ්ධ ශී ජ්ි ක තවුහි්ධ ජ ්ත් 

2ාවිධ්දශී පිරි2ක් ඉත්හ්්ධ අල් මහුල් ම සු්ධහුල් ම  ල් ම ජ ්ත් 

2ාවිධ්දශී පිරි2කට පහර  ශ් ිද්ධධිය ට අද්ද  රධ්ද 

2ැකකරු අධිකරණය   ඟ හරිමිතු 2ැඟ  ිදියමිතු ය ් කලහක්රි 
ක්රිය ් ක් 2ඳහ් මු2ථමේ් තරුණය තු ශපදලවීශ් අදහිදතු ශ  ැනි 

රච්රණය ක් ිදදු කිරී ත් 2ැලකිල් මලට ශ්ද, ශ ොහු ශපොලීිදශී 

වි ශ ේෂ අා ය ක් හරහ් අත්අඩාගු ට ශ්ද 2 ්ජ්ත කිරී  2ඳහ් 

කටයු ස කිරී  අතය  ය බ  නිරීක්ෂණය  ශේ" කිය ල්. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් රහ්රය  එතුද  ්2 11කට කමේතු 

ශ  ස ්ට බු්ධධි අා ශී- 

 
ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි,  ශ  ද  2ඳහතු කද නි2්,  ට 

ශචෝදද් ක් ඉන රිපත් කද නි2්  ේත්තර ලබ් ශදතුද ඉඩ ශදතුද. 

   පිළි්තුද ්, SIS එශක් නිලතුත ජය  ලිධද අපට ශ් 

 ්ලිත්  එේ ් කිය ල්. ඒ අනු  මුමේතු  07ශ නි  ්2ශී 03  ැනි 

ද් ශ් 2්බතුධ  2හර්තු  අත්අඩාගු ට ්තුද ේ2්විශය තු 

වි ෘත  ශරතු ස ක් අරශ්ද ි ශබද ්. එ ස ් ඒ  ්ැද දතුශතු 

දැහැ.  පුේබරුශ ක්  

 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තවිල් මල් අලුි තු, කවුරු ශහෝ  පු එකක් කිය  ද ්. [බ්ධ් කිරී්] 

ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, ඔබ ස තුල් ශෆේල් ම. ඔබ ස තුල්ට කර 

්තුද බැරි වුණ්. ඔබ ස තුල් බු්ධධි අා  ලට ලැබුණු ශතොර සරු 

විහිළු ට ්ත්ත්. 2016 ත් ශ් ශතොර සරු ඔබ ස තුල්ට ලැබුණ්. 

ඒ  ්ශ   තමුතුද්තුශ2ේල් කල් මපද් කද් ඒ ශ ල්ශේ ඒ 

ශතොර සරු අනු  ක්රිය ්-  [බ්ධ් කිරී ක්] 

 
ගුණ චමින්  වි ප්ේකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிம சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

්රු කා්ද්ය ක ස නි,    දැතු මුහුණ දුතු ිද්ධධිය ක් 

ඔබ ස ්ට කිය තුද ඕදෑ.     අද යශේ ශ දත්  ්හදය ක.  ට 

දැතු ප්ලිමේශ්තු සශේ කටයු ස අ 2තු වුණ්  ය තුද ඕදෑ.    

එළිය ට ගිය ් , ඒ  ්හදය  ්තුද ශපොමේ2ථ නිලධ්රිතු ඉඩ ශදතුශතු 

දැහැ.    යශේ ත්රීවීලලි එකක. ඒ ත්රීවීලලි එශක් හැර,  ට ය තුද 

ශ ද විධිය ක් දැහැ.    පහදට ගිහිතු ඒ ත්රීවීලලි එක එ තුද 

කිේ ් , ර්ජක්රි කරද නිලධ්රිතුට ි ශබතුශතු ඒක බලල් 

එ තුදයි. ඒ තර ට  ශ් ශපොලීිදය ත් බය  කරල් ි ශබතුශතු. 

ශ දද් ශ ශහ  වුශණ් දැහැ.    යපු ත්රීවීලලි එක  ට දැ ත 

ශ්තු ්්තුද බැරි ද්,    පයිතු ය තුදද, ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි? ශපොමේ2ථ නිලධ්රිතු කිය ද ් ඔබ ස ්ශ්තු 

අහතුද කිය ල්, ත්රීවීලලි එකක් ශ්තු ් ්තුද. ශ ොකක්ද ශ් 

ර ථදය ? ඒ තර් ශ් නිලධ්රිතු බය  කරල් ි ශබතුශතු. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රු  තුත්රී ස ්,    එය  ශේත්රධ්රි ස ්ට දතු තුද්. එ ස ් ඒ 

2්බතුධශය තු කටයු ස කරයි. 

 
ගුණ රමිත් බණ්ඩාද ප්ත්න්නප්කෝන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  කිය  ්ධ  

අපට දැශදද, ශත්රු් ය ද ත ත් කරුණක් ි ශබද ්. ඒ ත යි, 

ශ් ප්ලිමේශ්තු ස 2්රද්ය . ප්ලිමේශ්තු සශේ පැහැන මේ යණ්ඩු ක් 

ි ශබද ්, පැහැන මේ විපක්ෂය ක් ි ශබද ්. හැබැයි, 2015 ිදට 

2018 ශ දක් ිදිය පසු ගිය  යණ්ඩු යි, විපක්ෂය යි ශදක  කශදේ 

එක  පිරි2ක් කිය ද එක ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්ශේ 2ඳහතු 

ශතොර සරු අනු  අපට ශපශදද ්, දැශදද ්. එ  යු්ශී   හ 

ශපොශදොශේ ි ශබද විශරෝධය ,  හ  ශපොශදොශේ ජද තය  

ප්ලිමේශ්තු සශේ නිරූපණය  වුශණ් දැහැ. ඒ නි2් ත යි 

ප්ලිමේශ්තු ස ට එළිශය තු දැඩි විශරෝධය ක් එල් මල  තුද 

පටතු්ත්ශත් කිය ද එකත් අපි  තක් කරතුද ඕදෑ.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ තුද ශ් තත්ත් ය  ේඩ ශබොරු 

විපක්ෂ ද්ය ක රශය ක් ත යි එද් කටයු ස කශදේ. ශබොරු විපක්ෂ 

2ාවිධ්ය ක රශය ක් ත යි එද් කටයු ස කශදේ. ශ් ඔක්ශකො  

එකට එක සශ ල් අශේ කඳවුර යණ්ඩුශේ ශපොදු 2 සර් කර 

්ත්ත්; ්රු  හිතුද ර්ජපක්ෂ ජද්ධිපි  ස ්  ශපොදු 2 සර් කර 

්ත්ත්; ර්ජපක්ෂ පවුල ශපොදු 2 සර් කර ්ත්ත්. ඒ අය ට එක ස 

ශ තුද පුළු තු එක  ශපොදු 2්ධකය  වුශණ් අපි ්ැද ි ශබද 

ව රය  විතරයි.  ප්ලිමේශ්තු සශේ ක ද් ත් ශදොවුණු යක්රශී 

බලපෑ ක් ති  වුණ්. විපක්ෂය ත් ප්ලදය  කරමිතු, යණ්ඩු ත් 

ප්ලදය  කරමිතු 2015  පත් වුණු ය හ ප්ලද යණ්ඩු   කටයු ස 

කද්ය  කිය ද එක අපි අ තක ශදොකද යු සයි කිය ද එකත්  තක් 

කරතුද ඕදෑ ්රු කා්ද්ය ක ස නි.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, අශේ දමේතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් ඊශී 
2 ්  කල් ම තැබීශ් වි ්දය  යර්  කරමිතු කා් කද්. ඒ 
ශ ල්ශේ     ප්ලිමේශ්තු සශේ ශදොශ යි, එළිශී හිියශී. යණ්ඩු 

2085 2086 

————————— 
* ලියවිල් 2ල ඉන රිප ක ප්නොකදන ලදී. 
  ஆெணம் சைர்ப்பிக்கப்படெில்மல. 
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ප්ලිමේශ්තු ස  

පක්ෂශී  ්ඩි ශ ල් ඉතුද  තුත්රී රුතුශ , ත ි  රුතුශ  
කා්  ශ්කයි. ඔබ ස තුල් අපට ්හතුද පුළු තු හැ  විධිය ට  
්ැහු ්. ඔබ ස තුල් අප  ලිදදය  කරතුද ර්ජය බලය , ර්ජය 

ය ්තුත්රණය , ේ2්විය , CID එක, FCID එක ප්වි්ඡචි කද්. හැබැයි, 
ඔබ ස තුල්ට අ තක වුණ්, අපි ඔක්ශකො  එක ස ශ ල් 
ඔබ ස තුල්ශ  ප්ලදය ට එශරහි  කටයු ස කද්ය  කිය ද එක. 
ඒක අ තක කරතුද එප්. ඒ අනු  අපට හැකිය ්  ලැබුණ්,  
තමුතුද්තුශ2ේල්ශ  දුලි ල ප්ලදශය තු අවුරුදු හතරක්  ැනි 
ක්ලය ක්  සද තමුතුද්තුශ2ේල් ඉ ත් කරතුද. ්රු 
කා්ද්ය ක ස නි, අපට ඒ ක්ලශී එ ස තුල් දුතුද  ද අපි 
 තක් කරතුද ඕදෑ. අපි දැතු එ ස තුල්ට එ ැනි අ ්2ද් ක් 
ශදතුද කටයු ස කරතුශතු දැහැ. එ ැනි කටයු ස කරතුද අපි ඉඩ 

ශදතුශතු දැහැ. හැබැයි ්රු කා්ද්ය ක ස නි, අපි ඔක්ශකො  
ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් න වුරු  ්තුද ්, "   ශ්රී ලාක් 
රජ්ත්තු්රික 2 ්ජ ්  ජදරජශී යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා්  
යරක්ෂ් ශකොට අනු් දය  කරද බ " කිය ල්. ඉතුන ය ්ශේ  
ශලෝක් 2 ්ශේ 543 ශදශදක් න වුරු  ්තුශතු තනි තනි . හැබැයි, 
අපි න වුරු   2්හ හික  - wholesale - ්තුශතු. අපි ශදද න වුරු  
්ැද ක්ට ත් හැඟී ක් ි ශබද ් කිය ල් දැශදතුශතු දැහැ, 
ශත්ශරතුශතු දැහැ. යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා්  ේල් මලාඝදය  කරපු 
ශකශදකුට ්තුද් තීතුදු  ශ ොකක්ද?  ය 2ථා්  කඩපු 

ශකශදකුට එශරහි  ප්ලිමේශ්තු ස  තීතුදු ක් අරශ්ද 
ි ශබතුශතු ක ද්ද? අග්ර විනි ථචය ක්ර ස ් ඉ ත් කරපු විධිය  ්ැද 
අපට 2 ස වක ශ තුද පුළු තුද? ඒක දරක පූලි ්දලි ය ක් ශදොශ යි 
ද? ේපරි ්ධිකරණශී ේ22ථ  නිලධ්රිය ්  ශ්දර ය  ල් කමේතු 
හිටපු එක්ශකද්  අි තු අල් මලල් පුවකශේ  ්ඩි කරතුද පුළු තු 
විධිය ට රට හැදුශේ කවුද කිය ද එක ජදත් ට  තක් කර න ය  
යු සයි.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් ශ ල්  ලබ්    2්බතුධ  

ඔබ ස ්ට 2ථ සි  තුත ශ මිතු,  ශ  කා්  අ 2තු කරද ්.   

 
[පූ. ්. 11.13] 
 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් වි ්දය ට අ තීලිණවී ට ශපර    

ශ් ක්රණය  කි  යු සයි.  ්, ප්2ථකු රහ්රය  පිළිබඳ  අපර්ධ 

පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස ට ශහෝ ත්ර2ථත වි ලි ද ඒකකය  ශ ත 

ශ්ද ය ් යු සයි කිය ල් ශපොලීිදය   ්ර අ ්තය රය ්ත් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ   රක්  කද්.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් රහ්රය  ිදදු වී දැතු අවුරුදු ශදකක් 
ප ණ ්තවී ි ශබද ්. ශ් අවුරුදු ශදක මුළුල් මශල් ම   අපර්ධ 
පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස  ශ් පිළිබඳ  පරීක්ෂණ කද්. ඒ 
 ්ශ   ත්ර2ථත වි ලි ද ඒකකය  පරීක්ෂණ කද්. අවුරුදු 
එකහ ්රකට ය2තුද ක්ලය ක් ශකොමිෂතු 2 ් ක් ි බුණ්. ඒ 
කිිදදු අ 2ථා් ක ඒ කිිදදු යය තදය කට  ් කැශඳේශේ දැහැ. 
ඉන රිශී   ් කැඳ තුද සූද්ද් ද්, 'ඔේ, කැඳ තුද. අපි බලමු.' 
එ්ඡචරයි  ට කිය තුද ි ශබතුශතු. කැඳ තුද, අපි බලමු 

ශ ොකක්ද ශ තුශතු කිය ල්. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ් වි ්දය ට අ තීලිණ ශ ්ධන  
පදමුශකොට  කිය තුද ඕදෑ,  ් පිළිබඳ  ද ශ   ශකොමිෂතු 2 ් 
 ්ලිත්ශේ ශචෝදද් ශ්ොනුශකොට ි ශබද බ . විශ ේෂශය තු   ට 
දඩු පැ රී  2ඳහ් කරුණු 10ක් ශය ෝජද් කර ි ශබද ්. ඊට 
අ තර   ් ත සළු ත ත් කණ්ඩ්ය  කට ජද්ධිපි  ශකොමිෂතු 
2 ් ක් හරහ් රජ් අයිි ය  අශහෝිද කිරී  2ඳහ් ශය ෝජද් 
ත සළුශකොට ි ශබද ්. ඒ 2ඳහ් ශ්  දවිටත් ශකොමිෂතු 
2 ් ක් පිහිවක ් ි ශබද ්. අශරේල් ම  ්2ශී 29 ද ද් ඒ 

ශකොමිෂතු 2 ්ශේ ක්ලය  අ 2තු වී ටත් නිය මිත  ි ශබද ්. 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, විවිධ අ 2ථා් ල  ප්ලිමේශ්තු ස 

 තුත්රී රුතු ද  ් පිළිබඳ  2ෘව, ,  ක්ර , ඉඟිබිඟිශය තු කරුණු 

ඉන රිපත් කර ි ශබද ්. එ  නි2් ඔබ ස ්  ට 2්ධ්රණ ක්ලය ක් 

ලබ් , ශ් 2 ්  2්ධ්රණ 2ාය  ය කිතු යු ස  හසුර ්වි කිය ද 

බල්ශපොශරොත් සශ තු යු ස  ත යි  ් ශ් කා්  පටතු ්තුශතු.  

අද අශේ රශට් ඉත්  පැහැන මේ, දූෂිත ශචෞර  දල් මලක් 

ඉතුද ්. ඒ දූෂිත ශචෞර  දල් මලට ශ්ධ ප්ලකය තු ත සදත්. 

දමුත් ශ්  සශදතු ශදශක් යණ්ඩුශේ ිදියද 150තු ඔක්ශකෝ  අය  

ශදොශ යි.  ැමේ ියකක් ශ්ොඩ ද ද, ප2ථ ියකක් කපද, ්2ථ ියකක් 

කපද, ්ල් ම ශකොරිය ක් කර ශ්ද ය ද  තුත්රී රු ියකක් ඉතුද ්. 

හැබැයි, ඒ අතරිතු අතශදො2ථ2ක් ශචෞර දූෂිත  දල් මශල් ම 

හවුල් මකරු තු. ඒ  ්ශ  , අශේ රශට් 84,000ක්  ද ශපොලීිදශී 

50කට ය2තුද ශපොමේ2ථ නිලධ්රිතු ඒ ශචෞර  දල් මශල් ම 

ශකොට2ථකරු තු. ඒ  ්ශ   2,400ක් ප ණ  ද පරිප්ලද 

ශ2ේ ශී 100කට ය2තුද 2ාඛ්ය් ක් ශ   ශචෞර  දල් මශල් ම 

ශකොට2ථකරු තු. ඒ  ්ශ   අශේ රශට් කලි ්තුතකරු තු, 

 ය්ප්රිකය තු ිදියද අතර,  ය්ප්රිකය තු අතශදො2ථ2ක් ශ් 

ශචෞර  දල් මශල් ම ශකොට2ථකරු තු. ඒ  ්ශ   ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි, නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ, අධිකරණ 

ක්ශෂේත්රශී ද ය ් ර ්ණය ක් ශ් ශචෞර  දල් මශල් ම 

ශකොට2ථකරු තු  ිදියද ්. 

 ාච් , දූෂණය  ත තුශ  එක   ෘත්තීය  බ ට පත් කර ්ත් 

ශචෞර  දල් මලක් අශේ රශට් ක්රිය ්ත් ක ශ මිතු ි ශබද ්. ඒ 

ශචෞර  දල් මල ශ ොකක්ද කරල් ි ශබතුශතු?  හ ජදත් ශ  

ශ්ධපද ශකෝිය, රශකෝිය ්ණතු අහිමි කරල් ි ශබද ්, ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි. ශ්ක 2රල ර ථදය ක් ශදොශ යි. ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි,  2008-2012  ලිෂ ල  ශ2ේ ක අලිා2්ධක 

අරමුදලට ති  කරද ලද ප්ඩු  ශකෝිය 2,300යි. කවුද ඒකට  ් 
කිේශේ? 2007 ඉඳල් 2015 දක් ් බැඳු්කර මිල  ්ැනීශ්  ති  

වී ි ශබද ප්ඩු  ශකෝිය 1,100යි. කවුද ඒකට  ් කිය තුශතු? ඒ 

 ්ශ  , ශහජිතු ්නුශදනු  හරහ් රටට අහිමි වුණු ධදය  ශකෝිය 

8,000යි. ශකෝ, ඒ ශචෞරය ්? ඒ  ්ශ   ්රු කා්ද්ය ක ස නි, 

ග්රීක ර්ජයය  කඩ්  ැශටමිතු ි බුශණ්. කඩ්ශ්ද  ැශටද බ  දැද 

ශ්දත් යලිථිකය ක් ්ැද 2රල අ ශබෝධය ක් ි බුණු ඕදෑ  

ශකශදක් ඒ රශට් යශය ෝජද  කරද ්ද? ග්රීිදය ට ගිහිල් මල් 

ශඩොලලි මිමේය ද 52ක් තැතුපත් කරපු ශචෞරශය ක් ඉතුද ්. ශකෝ, 

ඒ ශ්ොල් මලතුට දඬු ්?  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ඊට ප2ථශ2ේ ති  වුණු ්නුශදනු ්ැද 

බලතුද.  ත තුට් ්්ලිඩ් ්නුශදනු . ්රු කා්ද්ය ක ස නි, 
ද්වික හමුද්  කිය ද ්, ඒ  ය්ප්රය  ප ර්ශ්ද අවුරුදු 

ශදකහ ්රකට පසු  ද්වික හමුද්  ලබපු ල් ය  බිමේය ද අටයි -

ශකෝිය 800යි- කිය ල්. ඒ ශකෝිය 800 හර ල් ි බුශණ් ක්ශ  

න  ් ටද? ත තුට් ්්ලිඩ් මුදල්මේශ  න  ් ට; ශචෞර 

 ය්ප්රිකය තුට.  

ඒ විතරක් ශදොශ යි. ්රු කා්ද්ය ක ස නි, අශේ රට 

පිළිබඳ  පදශ ද ජ්තයතුතර ර ෘත්ි  බලතුද. ලතුඩතු 

 හ්ධිකරණශී  එළිය ට ය ්, එය ්ලි ලාක් යය තදය  බ2ථ 10ක් 

මිල  ්ැනී  හ් හතරක් බදු පදද   ත මිල  ්ැනීශ්  එහි රධ්ද 

විධ්ය ක නිලධ්රි කපිල චතුද්රශ2ේද ශකොමි2ථ ්ත්ත් කිය ල්. 

ඔහුශ  ශදෝද්ශ  ගිණු ට ශඩොලලි මිමේය ද ශදකක් ගිය ්. ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි, ශඩොලලි මිමේය ද ශදකක් කිය තුශතු දැතු ද් 

ය2තුද   ශය තු රුපිය ල් ම මිමේය ද 400ක්. ශකෝ, ඒ ශචෞරය තුට 

දඬු ්? ඒ විතරක් ශදොශ යි. අද ශහළිදරේ ශ ල් ි ශබද ්, 

තශ රික් එක්2ත් ජදපදශී ඔත් ස ශ2ේ ් ලට -CIA 

නිශය ෝජිතය තුට -  හ්  ්ණ්ඩ්්්රශී ධදශය තු  හ් බැාකුශේ 

හිටපු ශචෞරය තු විය ද් කරල් ි ශබද බ . ඒක, ශඩොලලි මිමේය ද 

හය හ ්රක්. ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ය2තුද   ශය තු ්ත්ශතොත් 

රුපිය ල් ම ශකෝිය 1,300ක්.  හජදය ්ශ  ධදය  තශ රිකතු 

CIAක්රය තුට විය ද් කරල් ි ශබද ්.  
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්රු කා්ද්ය ක ස නි, “New York Times” පු ත් පශත් 

 ්ලිත් වුණ්, චයිද් හ්බලි 2 ්් ත්, චයිද්  ලිචතුට් 2 ්් ත්  
හිටපු ජද්ධිපි  රය ්ට - හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට-  

[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මුදල් ම විය ද් කරපු බ . ඒ ක්රණය , “New York Times” 

කිය තුද කමේතු ප්ලිමේශ්තු සශේ ශචක්පත් අාක 2හිත  පුෂථප් 

ර්ජපක්ෂශ  ගිණු ට 2ල් මමේ ගිය  විධිය ,  හිතුද ර්ජපක්ෂශ  

 ැි  රණය   ය්ප්රය ට 2ල් මමේ විය ද් කරපු විධිය  අපි ශපතුනු් 

කරල් ි බුණ්. කවුද, චයිද් හ්බලි 2 ්් ? අශේ රශට්  ර්ය තු 

්තුද කවුද, චයිද්  ලිචතුට් 2 ්් ? අශේ රශට් බල්්්ර හදද 

ශකොතුත්ර්ත් 2 ්්් ජද්ධිපි  රණශී  ප්්  ල් ි ශබද ්. ඒ 

වි2ථතර “New York Times” පත්තර ල පද වුණ් ප ණක් 

ශදොශ යි, ප්ලිමේශ්තු සශේ  ශචක් පත් අාක 2හිත     ඉන රිපත් 

කරල් ි ශබද ්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. 

අපි දතුද ්, ඊට පසු  යපු යණ්ඩු  න ද 50ක් ්ත ශ තුද කමේතු 

ශපබර ්රි  ්2ශී 28 ැනි ද් පදමු ැනි බැඳු්කර මිල  ්ැනීශ්  

රටට ශකෝිය 1,100ක අල්  හ්නිය ක් ිදදු කද් කිය ල්. ශකෝ, ඒ 

ශචෞරය තු? 

්රු කා්ද්ය ක ස නි, අපට  තකයි, ශලිගු   ්රශී ි බුණු 

ර්ශඩෝ රා 546ක් රුපිය ල් ම ලක්ෂ 16ක්  ැනි කුඩ් දඩය කට ය ටත් 

කරල් ශලිගුශ තු  නිදහ2ථ කද යක්රය . ශකෝ, ඒ ශචෞරය ්? ඒ 

 ්ශ   ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශකොදල  ර්ශී ර්ජය 2 ස ගුද් 

හිටපු මුදල් ම ත ි  රවි කරුණ්ද්ය ක මුදල් ම ත ි  විධිය ට ඉතුද 

ශ ල්ශේ ත තුශ   ශදෝද්ශ  ද ට මේය ් ්ත්ත්. ශ ොද රටක්ද 

ශ්ක? ඒ විතරක් ශදොශ යි, ්රු කා්ද්ය ක ස නි. හරක් මිල  

්ැනී ශ්  ඒ ිදදු ශ ්ඡච  ාච්  ශකෝිය ්ණදක් බ  ශහළිදරේ 

ශ ල් ි ශබද ්. වී අශලවි  ණ්ඩලය  වී මිල  ්ැනී  හ් විකිණී  

ල්  ලබද ක්රණය ක්. මිල  ්ත්ත්. විකුණු ්. හැබැයි, ිදදු වී 

ි ශබද ප්ඩු  ශකෝිය 4,000 ඉක්  ල් ි ශබද ්. ්රු 

කා්ද්ය ක ස නි. ශ් ්  හජදය ්ශ  ධදය . ඒ  ්ශ   අපි 

දතුද ්, 2ා2ථකෘි ක අරමුදශල් ම මුදල් ම ද්2ථි  වී ි ශබද විධිය ; 

නි ්2 2ා ලිධද අධික්රිශී මුදල් ම අ පරිහරණය  කරල් ි ශබද 

විධිය . ්රු කා්ද්ය ක ස නි, ඒ ධදය  ක්ශ ද?  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair.  
 

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලා නප්යන් ඉව ක ූප්යන්   
නිප්යෝජ කථානායකතුමා [ගුණ දාංජි ක කුයලලාපිියය මහත්ා] 
මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன் ித் சியம்பலொபிட்டிய] தமலமை ெகித்தொர்கள். 
 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

 
ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඒ ධදය  ක්ශ ද?  අශේ 

ඈත ්් ්ද ල දරු තුට  ැිදකිළි රහිත ප්2ල් ම දහ2ථ ්ණදක් 

ි ශබද ්.  

ශබශහතක් මිල  ්තුද බැරි  ශලඩ තඳට ශ ල් හූල් මල හූල් මල 

ඉතුද ශද ේපිය තු අශේ රශට් ඉතුද ්.  ල් මඅමේ කරදර 

ශහේ සශකොටශ්ද ත තුශ    ශ ෝ් විද්  කර ද ද, ත තුශ  

ජිවිත විද්  කර ද ද, ශ්ධශපොද විද්  කර ද ද  හ් 

 ය2දය කට ග්ර්මීය  ජදය ් මුහුණ  ිදියද ්. ඒ  ්ශ  , මිනිසුතුට 

ත තු ්ත්ත ක්ෂුද්ර හ ලය ණය  ශ් ් ්තුද බැරි   ීවවිතශය තු 

 තුන  ශ් ද තත්ත් ය ක් නිලි ්ණය  ශ ල් ි ශබද ්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, රැකිය ් විරහිත ් ය  නි2්ත්, 

 ්ණ්ඩ මිල ඉහද ය ෑ  නි2්ත් යහ්ර ශේලක් 2පය ් ්තුද බැරි 

ජදත් ක් අශේ රශට් ඉතුද ්.  ශපොදු ජදය ්ශ   ධදය  ශචෞර 

 දල් මලක් විිදතු එක් රැ2ථ කරශ්ද ි ශබද ්. ඒ ශචෞර  දල් මලට 

එශරහි  2ටතු කද යු ස දැ්ධද? ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, 

ඒ  ාචනිකය තුට,  ත්ර්ඩය තුට, අපර්ධක්රය තුට,  දූෂිතය තුට 

එශරහි  අපි 2ටතු කරද ්. ශකොමිෂතු 2 ් හත අටක් පත් 

කදත්, හිර ශ් ල් ම හත අටක දැ් ත්  හ  ්  ර් දැහ  ත් ඒ 

දූෂිතය තුට,  ාචනිකය තුට, ඒ ශචෞර  දල් මලට එශරහි  කරද 

2ටද දතර ශදොකරද බ    ් ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ 2පා කර 

ිදියද ්.   

දැතු 2 හර අය  කිය ද ්  ට ඒ අ 2ථා්ශේ බලය  ි බුණ් 

කිය ල්. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,   ට බලය  ි බුණ් ද් 

යණ්ඩු පක්ෂශී ඉ2ථ2රහ ශේළිශී ශ්ොඩක් අය  අද ඉතුශතු හිර 

ශ්දර. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ් අය  ීව ත් වුශණ් 

ශකොශහො ද,  ශ්ධශපොද එක්රැ2ථ කර ්ත්ශත් ශකොශහො ද, ධදය  

එක්රැ2ථ කර ්ත්ශත් ශකොශහො ද කිය ල් අපි දතුද ්. කුඩ් කුඩ් 

ශකනිත්ි මේ ලට, කුඩ් කුඩ් ශකඳිරිමේ ලට අප ය ටපත් කරතුද 

බැහැ. [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, හ්්පුත්ට 

චුට්ටක් ශකොනිත්තදශකොට සුරතල් අකුණක් ්ැහු ්  ්ශ  කෑ 

්හද බ     දතුද ්. ඒ, සුරතල්. [බ්ධ් කිරී්] ඒ 

 ාචනිකය තුට, දූෂිතය තුට, ශචෞර  දල් මලට එශරහි  ශ් රශට් 

ජදත්  ශ නුශ තු අපි ශ් අර්දය   ජය ග්රහණය  කද යු සයි.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ේප්මේ අශේරත්දශ  
රධ්දත් ශය තු ශකොමිෂතු 2 ් ක් හැදු ්. කවුද ඒ ේප්මේ 

අශේරත්ද?  ඔහුශ  ක්රිය ්කල්පය  2්බතුධශය තු ලබ්  පු තීතුදු 

ි ශබද ්. ඔහු න 2් අධිකරණශී  ැඩ කරදශකොට ඔහු ලබ්  පු 

තීතුදු පිළිබඳ  ශචෝදද් එල් මලශ ල් ි ශබද ්. ඒ නි2්  

අනි ්ලිය  නි ්ඩු ය  පු ශකශදක් ත යි ේප්මේ අශේරත්ද 

කිය තුශතු.   ඊට ප2ථශ2ේ අධිකරණ ශ2ේ ් ශකොමිෂතු 2 ් ට 

අභිය ්චද් කරල්යි ඔහු දැ ත යශේ. ඒ  ්ශ  , 2රත් එතු. 

ිදල් ම ් අග්ර විනි ථචය ක්ර පුවකශේ  ්ඩි වුණ්ට ප2ථශ2ේ ත යි ඔහු 

ශ ොදර්්ල ඉඳතු යපහු  ්2  සශදතු ශකොදලට යශේ.  අශේ 

රශට් අධිකරණ ප්ධධි ශී  දූෂිත ් ය  පිළිබඳ ශචෝදද් ක් 

ි ශබද ් ද්, එ ථ් දූෂිත ් ය  ති  කිරී  2ඳහ් කටයු ස කද 

රමුඛ්ත  ශකශදක් ත යි ේප්මේ අශේරත්ද කිය ද හිටපු 

විනිසුරු රය ්. ඔහු ත යි ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් පිළිබඳ වි ලි දය  

කිරී  2ඳහ් පත් කද ජද්ධිපි  ශකොමිෂතු 2 ්ශේ 2 ්පි . 

දූෂිතය තුශ  2 ්පි  රශය ක්.   

ඒ විතරක් ශදොශ යි, ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි. ඒ 

ශකොමිෂතු 2 ් ට හිටපු ශපොමේ2ථපි  චතුද්ර් රද්තුදුත් පත් කද්. 

චතුද්ර් රද්තුදු කිය තුශතු කවුද?  බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ අධිකරණය ට 

ය දශකොට ඒ පිවකප2ථශ2තු file එක අරශ්ද ය ද ශකද් ත යි 

චතුද්ර් රද්තුදු. පසුගිය  ක්ලශී ශපොශහොට්වකශේ ක්ලිය ්ලශී file 

එහ්ට ශ හ්ට අරතු ගිය   ශකද් ත යි, චතුද්ර් රද්තුදු. ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඔහු ්ැද    කිය තුද ය තුශතු 

දැහැ. 2005 වි්ණද  ්ලිත්   අරශ්ද බලතුද. එ ස ්ට දැතු 

දරු මුණුබුරතු ති . ඒ නි2්    ඒ  ්ලිත්  ්ැද කිය තුශතු 

දැහැ.   ඒ චතුද්ර් රද්තුදු ත යි ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් පිළිබඳ 

වි ලි දය  කිරී  2ඳහ් පත් කද ශකොමිෂතු 2 ්ශේ ඊදඟ 

2් ්ජිකය ්. ඊදඟට ත  2් ්ජිකශය ක් ්ැද කිය තුද්. ඔහු ්ැද 

කවුරුත් දතුද ්. අධිකරණ ප්ධධි ය ට ගිහිල් මල් තහුශ ොත් කිය යි, 

ඔහු අධිකරණ ශ2ේ ් ශකොමිෂතු 2 ්ශේ ශල් මක් රය ් හැියය ට 

ත තුශ  බලය  අනිිද ශල2 ප්වි්ඡචි කරල් ක්තුත් තුට හිරිහැර 

කශදේ ශකොශහො ද කිය ල්. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඒ 

2089 2090 



ප්ලිමේශ්තු ස  

නි2් ඒ ශකොමිෂතු 2 ්  දූෂිතය තුශ්තු, ශචෞරය තුශ්තු 2ැදු් 

ලත් ශකොමිෂතු 2 ් ක්. ඒ ශකොමිෂතු 2 ් ට අප ්ැද  ් 

වි ්්ය ට ලක් කරතුද ත් අයිි ය ක් දැහැ. ඒක එ ැනි 

2ද්ච්ර2්පතුද ශකොමිෂතු 2 ් ක් ශදොශ යි. අි  ය  දූෂිත 

ශචෝදද් එල් මල වුණු කණ්ඩ්ය  ක් ත යි ඒ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ 

කටයු ස කශදේ.  තමුතුද්තුශ2ේල්ට ශ්  ැශඩ් කර ්තුද ඕදෑ 

ද් මීට  ඩ් ශු්ධධ තුත ශල2 කර ්තුද ි බුණ්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඊදඟට ඒ ශකොමිෂතු 

2 ්ශේ ක්ලිය  ්රය  ශ ොකක්ද?  ර්ජය නිලධ්රිතු, ්රිවිධ හමුද්  

2හ 2ා2ථා්  ණ්ඩල ල නිලධ්රිතුට ිදදු ූ  ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 

පිළිබඳ ශචෝදද් 2්බතුධ වි ලි දය ට ලක් කිරී ටයි බලය  පැ රී 

ි බුශණ්.  හැබැයි, ශ් ශකොමිෂතු 2 ් ට ශ්තුූ ශී කවුද?  

"ත තුට් ්්ලිඩ්" මුදල්මේ  ැනි අය . ඔහු ර්ජය නිලධ්රිශය ක් ද? 

ඊදඟට, ේදය ා් වීර සා්,  ද්ලක ශ්ොඩශහේ ්,  ජ්මේය  වික්ර සූරිය , 

ශරෝහිත ශබෝශ්ොල් මල්්  ශ ොද ර්ජය නිලධ්රිතු ද? ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ර්ජය ශ2ේ ශී, ්රිවිධ හමුද්ශේ 2හ 

2ා2ථා්  ණ්ඩල ල නිලධ්රිතුට ිද්ධධ ූ  ය ් ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී ක් ි ශබද ් ද්, ඒ පිළිබඳ  වි ලි දය  කරතුද හදපු 

ශකොමිෂතු 2 ් ට ර්ජය නිලධ්රිතු ශදො ද අය  ශ්ද් ්. ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ත තුට් ්්ලිඩ් 2 ්්  එ  

ශකොමිෂතු 2 ් ට ශ්තුවී  පිළිබඳ     අභිය ්චද්ධිකරණය ට 

ගිහිල් මල් දඩු ක්  ශ්ොනු කද්. 

දඩු ක් ශ්ොනු කරල් කිේ ්, ශ් ්ැ2ට් නිශේදදය  අනු , ශ් 

ලබ්   ි ශබද බලතල අනු  ත තුට් ්්ලිඩ් 2 ්්  ශකොමි2  

හමු ට ශ්තු තුද බැහැ කිය ල්. ශකොමිෂතු 2 ්   ශ නුශ තු 

නීි ඥ  හත් ශය ක් තවිල් මල් කිේ ්, ශ   දඩු  ඉ ර  දශතක් 

ත තුට් ්්ලිඩ් පිළිබඳ පරීක්ෂණය ට  ්  කැඳ තුශතු දැහැ 

කිය ල්. ඒක ත යි ශකොමිෂතු 2 ්  අධිකරණය ට ඉන රිපත් කද 

අදහ2. හැබැයි,  ්ලිත්ශ තු ත තුට් ්්ලිඩ් එක 2්බතුධ 

ක්රණශී   ්  චූන තශය ක් කර ි ශබද ්. එ ැනි නිතුන ත ක්රිය ් 

 ්ලි්ය කට අනු යි එ  ශකොමිෂතු 2 ්  කටයු ස කශදේ.  

ඒ විතරක් ශදොශ යි, ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි. එ  

ශකොමිෂතු 2 ් ට 2020  ්ලි ස  ්2ශී 07 ැනි ද් ත යි පැමිණිමේ 

 ්ර ්ැනී  අ 2තු කිරී ට නිය මිත  ි බුශණ්. දමුත්, පැමිණිමේ 

 ්ර  ල් ි ශබතුශතු ක ද්ද?  ශ  දඟ ඒ ශතොර සරු ි ශබද ්.  

පැමිණිමේ  ්ර ්ැනීශ් අ 2තු න දය  2020 අවුරු්ධශ්ධ  ්ලි ස 07. 

හැබැයි, ඔක්ශතෝබලි  ්2ශී 25 ැනි ද් පැමිණිල් මල  ්ර ශදද ්,  

ි රු දශඩ්ෂතු;  2ථිදද්. ඒ  ්ශ   ඔක්ශතෝබලි  ්2ශී 23 ැනි 

ද් පැමිණිල් මල  ්ර  ල් ි ශබද ් ශය ෝෂිත ර්ජපක්ෂ.  ්ලි ස 

 ්2ශී 07 ැනිද්යිතු පැමිණිමේ  ්ර ්ැනීශ් ක්ලය  ඉ රයි. 

හැබැයි, ඔක්ශතෝබලි  ්2ශී 23 2හ 25 න ද ල පැමිණිමේ  ්ර 

ශ්ද ි ශබද ්. දඩු අහද ්, ඔක්ශතෝබලි  ්2ශී 26, 27 2හ 

28 න ද ල.  ඊශී පැමිණිල් මල  ්ර ්තුද ්, අද දඩු අහද ්. දඩු 

අහල් තීතුදු ශදද ්. එ  නි2් ඔවුතුශ  ක්රිය ්ක්රිත් ය  

මුළු නිතු  පක්ෂප්තී ක්රිය ්ක්රිත් ය ක්, ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි. තමුතුද්තුශ2ේල්ට ඕදෑ ද් ශ්  ැශඩ් මීට 

 ඩ් ශහොඳට ශ ද කණ්ඩ්ය  ක් ද්ල් කර්තුද ි බුණ්.  

ඒ විතරක් ශදොශ යි, ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි. ඊට 

පසු  හදපු  ්ලිත්   ්ර දුතුද්, ශද2ැ්බලි  ්2ශී 8 ැනි ද්. 

2් ්දයශය තු ශකොමිෂතු 2 ්ශේ ක්ලිය  ්රය   ්ලිත්   ්ර 

දුතුද්ට පසු  අ 2තු  ද ්. 2020 ශද2ැ්බලි  ්2ශී 8 ැනි ද් 

 ්ලිත්   ්ර දුතුද්. ේප්මේ අශේරත්ද හැර ශ ද කිිදදු 

2් ්ජිකය කු - අශදක් 2් ්ජිකය තු ශදශදද්ශ්තු කිිදශ කු- 

ශකොමිෂතු 2 ් භූමිය ට යපසු යශේ දැහැ, ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි. හැබැයි, ේප්මේ අශේරත්ද විතරක් ය ්. 

තවිල් මල් ශ ොකක්ද කශදේ? ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  අරශ්ද 

ගිහිල් මල් ඒක චූන තය තුට -අර පැමිණිමේ ි බුණු අය ට- ශබද්  ල්, 

මේය ැවිල් දැි  ශ්ධ ල් ම   මේය තුද කිය ල් යපසු  ්ලිත් ක් දැ් ්, 

ජද ්රි  ්2ශී 7 ැනි ද්, අ සරු  ්ලිත්  විධිය ට. ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට ශකොමිෂතු 2 ්ශේ  ්ලිත්  සදක් ඉන රිපත් කද්. 

දැතු  ් අහද ්,  ශකෝ, ඒ අ සරු  ්ලිත්   කිය ල්. කැබිදට් 

ප්රික්ශේ ි ශබතුශතු, "ශ   එක, ශදක,  සද ශ ළු්ද, අ සරු 

 ්ලිත්ශේද තීරණ ක්රිය ්ත් ක කද යු සයි." කිය ල්යි. ශකෝ, අ සරු 

 ්ලිත් ? අ සරු  ්ලිත් ක් හදතුද බලය ක් දැහැ, ේප්මේ 

අශේරත්දට. ශද2ැ්බලි  ්2ශී 8 ැනි ද්ට ශකොමිෂතු 2 ්ශේ 

ක්ලය  අ 2තු. ශද2ැ්බලි  ්2ශී 16 ැනි ද් ේප්මේ අශේරත්ද 

ජද්ධිපි  ශල් මක්ට මේය ද ්, ශ   ශකොමිෂතු 2 ්ශේ ක්ලය  

 ලිඝ කරල් ශදතුද කිය ල්. හැබැයි, ශකොමිෂතු 2 ්ශේ ක්ලය  

 ලිඝ කශදේ දැහැ. ක්ලය   ලිඝ කශදේ දැි  නි2් ශද2ැ්බලි 

 ්2ශී 8  ැනිද්යිතු ශකොමිෂතු 2 ්ශේ ක්ලය  අ 2තු. එශහ  

ද්, ඒ අ සරු  ්ලිත්   ලාගු දැහැ. අ සරු  ්ලිත්   ්ර දුතුශතු 

ශකොශහේ ද? ජද්ධිපි  රය ්ට අ සරු  ්ලිත්   ්ර  පු එක 

ා්ය ්රූපය ක් ශපතු තුද? ශකොශහේ ද  ්ර දුතුශතු?  ට 

ශපතු තුද. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඒ අ සරු  ්ලිත්  

 ්ර දුතුශතු  හ ප්ශලි , ක්ලි එශක් ඩ්රයි ලිට. කවුද යශේ? 

ජද්ධිපි  රය ්ශ  නීි  ේපශ්ධ ක, ශරෝහණීනර. ඔහු ක්ලි 

එශකතු තවිල් මල්,  ්  ත යි අ සරු  ්ලිත්  අරශ්ද ගිශී, 

ජද ්රි  ්2ශී 7 ැනි ද්. ඉි තු ශ් ්  ්ලිත්ද?   ්රු නි ශය ෝජය 

කා්ද්ය  ස නි, ශ් ්  ්ලිත් ශදොශ යි. ශ් ් තවිල් මල් 

ත තුශ  ශ්ධ ප්ලද වු  ද් ශ නුශ තු 2ක2ථ කරද ලද 

 ්ලිත්.  

ශ්ශකතු ශ ොකක්ද ිදදු වුශණ්, ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි? අපි දතුද ්, ත තුට් ්්ලිඩ් පිළිබඳ  

 හ්ධිකරණශී දඩු ක් ි ශබද බ . ඒ දඩු ට නීි පි  

ශදප්ලිතශ්තු සශ තු ශපනී ිදියතුශතු ජදක බණ්ඩ්ර කිය ද 

රජශී නීි ඥ ස ්. [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි, ඒ රජශී නීි ඥ ස ් අධිකරණය ට ගිහිල් මල්, 

ත තුට් ්්ලිඩ් දඩුශේ විත්ි ක්රය ් විත්ි  ූලඩු ට ද ්ල්  

ඔහුශ්තු ර ථද කරද ්. ඒක ත යි අධිකරණ ක්රිය ් මේය . [බ්ධ් 

කිරී්] විත්ි කරු ් ූලඩු ට ද ්ද ්, රජශී නීි ඥය ් ර ථද 

කරද ්. හැබැයි, ශකොමි2ශ් ක්රිය ් මේය  ශ ොකක්ද? ශකොමි2ශ්  

රජශී නීි ඥය ්ශ්තු "ත තුට් ්්ලිඩ්" ිද්ධධිය ට අද්ද අය   ර ථද 

කරද ්! ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ක ද්ද එශහ  

ශ්ධ ල් ම ිදදු වුශණ්? [බ්ධ් කිරී්]  අධිකරණශී  විත්ි කරු ් -

[බ්ධ් කිරී්]  ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,- [බ්ධ් කිරී්]  ් 

දතුද ්. [බ්ධ් කිරී්] අ ්රු බ  දතුද ්. [බ්ධ් කිරී්] අ ්රු 

බ  දතුද ්. [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ් 

ඔබ ස ්ට කිය තුශතු, ශ් 2 ්  2ා ර  හසුරු තුද කිය ල්යි. 

[බ්ධ් කිරී්] හ්මුට ශකොනිත්තදශකොට සුරතලුතුට ශහො ඳට  

රිශදද ්. [බ්ධ් කිරී්] ඒ සුරතලුතු ියකක්. [බ්ධ් කිරී්] ඒ නි2් 

ඔබ ස ්ට  ් කිය තුශතු,- [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි, ක ද්ද එශහ  ශදය ක් ිදදු වුශණ්? [බ්ධ් 

කිරී්]  හ්ධිකරණශී විත්ි  ූලඩු ට දඟිද ශකද් ශකොමි2ශ්  

පැමිණිමේකරු ශ ල්, රජශී නීි ඥය ්ශ්තු ර ථද අහද ්. [බ්ධ් 

කිරී්] අපි 2ථ සි  තුත ශ ද ්,- [බ්ධ් කිරී්]  

අපි 2ථ සි  තුත ශ ද ්, දේපුල ද මේශේර්  හත් ය ්ට. [බ්ධ් 

කිරී්] නීි පි  රය ් ත තුශ  කිිද නීි ඥය කු ශ් ශකොමිෂතු 

2 ් ට එේශේ දැහැ. එ ස ්ට අශේ 2ථ සි  තුත ් ය  හිමි  ද 

ශහේ ස  එය යි. [බ්ධ් කිරී්] ශපොඩ්ඩක් ඉතුද ශකෝ. ඔබ ස ් ්ැද 

ශ ොකුත් කිේශේ දැහැ. ඔබ ස ්ශ  හ්්පුත් ්ැදයි කිේශේ. ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ් දැ ත දැ තත් කිය තුශතු 

ශ්කයි. [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ ශහ  

ශ යි කිය ල් අපි දතුද ්. ශ් ඔක්ශකො  බල්ශපොශරොත් ස  ත යි 

අපි තවිල් මල් ඉතුශතු. [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි, තත්තට  ිද්ධධ වුශණ් කු ක්ද? තත්තට  

ිද්ධධ වුණු ශ්ධ ත යි, අධිකරණය  ඉන රිශී වි ්් ශ මිතු ි ශබද 

2091 2092 

[්රු අනුර න 2්ද්ය ක  හත්] 
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දඩු ලාක්ශේ පදමු ද  ත් ට ශ ශ2ේ ශකොමිෂතු 2 ් ක වි ්් 

කරතුද පටතු ්ැනී . [බ්ධ් කිරී්] අධිකරණය  හමුශේ දඩු 

ප ර් ි ශබද ්; අධිකරණශී විනි ථචය ක්ර රය ් ඉතුද ්, 

රජශී නීි ඥය ් පැමිණිල් මල ශ ශහය  ද ්. [බ්ධ් කිරී්] ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, හැබැයි ශ හි  ශ ොකක්ද ිද්ධධ 

 තුශතු? ිද්ධධ  ද ශ්ධ ත යි, ඒ දඩු ඔක්ශකො  ශකොමිෂතු 2 ්  

ඉන රිය ට ශ්ශදද එක. [බ්ධ් කිරී්] කෑ ශදෝහ් ඉතුද ශකෝ. 

[බ්ධ් කිරී්] ශ ොකක්ද ශ් කරතුශතු? ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි,  ් ඔබ ස ්ට කිය තුශතු ශ් 2 ්  හසුරු ් 

ශදතුද කිය ල්යි. [බ්ධ් කිරී්] 2 ්  හසුරු ් ශදතුද. [බ්ධ් 

කිරී්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රු  තුත්රී ස ්, කරුණ්කර නි ථ ේද  තුද. [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඔබ ස ් ශ් 2 ්  හසුරු ් 

ශදතුද. [බ්ධ් කිරී්] ශ් ශ ොකක්ද? [බ්ධ් කිරී්] 2 ්  

හසුරු තුද. [බ්ධ් කිරී්] ශ් අය ට ශත්ශරතුශතු දැහැ- [බ්ධ් 

කිරී්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කරුණ්කර නි ථ ේද  තුද. [බ්ධ් කිරී්] ්රු අනුර 

න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්ට කා් කරතුද ඉඩ ශදතුද. [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශකශදකු කා් කරද ශකොට අහශ්ද ඉතුද පුරුදු ශ තුද. 

[බ්ධ් කිරී්] අහශ්ද ඉතුද තර් 2ාය  ය ක් දැත්ශත්, ශහොර 

හිත, තක්කඩි හිත,  ාචනික හිත, දූෂිත හිත ි ශබද නි2්යි. [බ්ධ් 

කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  තුත්රී රය කුට ශ් 

2 ්ශේ කා් කරතුද අයිි ය  ි ශබතුද ඕදෑ. [බ්ධ් කිරී්]  

 
ගුණ මනූෂ නානාය්ෂකාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ප්ලිමේශ්තු සශේ 

 තුත්රී රය කුට අදහ2ථ දැක්වීශ් අයිි ය  ි බිය   ශ් විධිය ට 

ප්ලිමේශ්තු ස  හසුරු ් ්තුද බැරි ද්, ඔබ ස ්  ් කිය තුද 

ඕදෑ. [බ්ධ් කිරී්] ශ් විධිය ට තත්ත කිය ද ශකොට අහශ්ද 

ඉතුද බැරි අය ට- [බ්ධ් කිරී්] ශ් ් කිය ද ශකොට අහශ්ද 

ඉතුද බැරි  ද ශකොට, තලිජදය  කරතුදයි, හිශලි ද තුදයි, ශ් 

2 ් ට තවිල් මල් කුණුහරුප කා් කරතුදයි, ශපෞ්ධ්මේක ශ්ධ ල් ම 

අන තුදයි ප්ලිමේශ්තු ස   සද ඉඩ   ි බී  නි2් අද මුළු රශට්   

මිනි2ථසු කා් කරද ්, ශ  ැනි ේදවිය  ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට අපහ්2ය ක් කරද එක ්ැද. ප්ලිමේශ්තු ස ට 

කරද ශ් අපහ්2ය   හ්  ද ත් තුද ඔබ ස ් ේදවු කරතුද. 

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker)  
්රු  තුත්රී ස තුල් කරුණ්කර අ ධ්දය  ශය ොමු කරතුද. 

්රු කථික  තුත්රී ස ්ට කා් කරතුද ඉඩ ශදතුද. [බ්ධ් කිරී්] 

කරුණ්කර එ ස ්ට කා් කරතුද ඉඩ ශදතුද. [බ්ධ් කිරී්] 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, කිය ද ශදය කට තහු්කතු 

ශදතුද 2ාය  ය ක් දැත්ද්, ඒ පිළිබඳ අහශ්ද ඉතුද 2ාය  ය ක් 

දැත්ද්, ඒශකතු ශපතු තුශතු තමුතුශ  නූ්ත් ් ය යි. [බ්ධ් 

කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, - [බ්ධ් කිරී්] ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, යද ඩුශේ කැලෑ කපපු, යද ඩුශේ 

්ල් ම කඩපු, රෑට රෑට යද ඩුශේ ශත්ක්ක   ස ලට පැදල් 

ශකොටතු පට පු හ්දශය ෝ ප්ලිමේශ්තු ස ට ය ්  මීට  ඩ් ශලොකු 

ශදය ක් ශ යි කිය ල්  ් හිතතුශතු දැහැ. [බ්ධ් කිරී්] ඒ නි2් 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ් කිය තුශතු - [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රු අනුර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්  ්තෘක් ට 

අද්ද  කා් කරතුද. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

 ් කිය තුද් කවුද කිය ල්. [බ්ධ් කිරී්] ශ් ඉතුශතු, 

ශ තැද. [බ්ධ් කිරී්] ශ ය ්  දමු ශ  බෑණ්. අපි ශදොදතුද් අය ද 

ශ් ශ්ොල් මශලෝ? [බ්ධ් කිරී්]  ් කිිද ශකදකුශ  ද ක් 

කිය තුශතු දැහැ. [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, 

 ් කා් කරමිතු ඉතුශතු ශ ොකක් ්ැදද? දැතු  ් ඔබ ස ්ට 

ශපතු ් ශදනු ලැබු ්, ශ් හතර  ශට් - [බ්ධ් කිරී ක්] 

 

ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ද ක් කිය ැවුශණ් දැහැ, ්රු  තුත්රී ස ්. [බ්ධ් කිරී්] ්රු 

අනුර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්  ්තෘක් ට අනු  කා් 

කරතුද. 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

 ්  ්තෘක් ට අනු යි කා් කරශ්ද ය තුශතු. [බ්ධ් කිරී්] 

ශ ොකක්ද ශ  ස තුල්ට ශ් ශ ල් ි ශබතුශතු? [බ්ධ් කිරී්]  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ 

 හත් ය ් ජද්ධිපි  රණශී  ශපතු ් ශදනු ලැබුශේ, "විදය  

්රුක රටක් - විදය  ්රුක ප්ලිමේශ්තු ස ක්" හැ   ්ැදයි. 

හැබැයි එ ස ්ශ  ප්ලිමේශ්තු සශේ බඩු ියක  රු! [බ්ධ් කිරී්] 

ලේජ් ශ තුද ඕදෑ! ශ්, ඒ  ්ශ  ප්ලිමේශ්තු ස ක්ද? [බ්ධ් 

කිරී්] එද් ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  හත් ය ් ඔය  හ ල්2දශී  ්ඩි 

ශ ල් කිේශේ, ශ් ප්ලිමේශ්තු සශ තු විදය ක් බල්ශපොශරොත් ස 

ශ ද ් කිය ල්යි; එද් ිද්ධධ  වුණු ශ්ධ  ශදො  ද ප්ලිමේශ්තු ස ක් 

බල්ශපොශරොත් ස  ද ් කිය ල්යි. [බ්ධ් කිරී්] ඒ, ශ් අය ශ්තුද? 

[බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ ොද ්ද ශ්? 

 ශ   චද ලට තහු් කතු ශදතුද ඕදෑ දැහැ. අඩු  තරශ් 

ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  හත් ය ්ශ   චද ලට තහු් කතු 

ශදතුද. [බ්ධ් කිරී්] ඒ තර්  ත් විදය ක් දැි , 2ාය  ය ක් දැි  

පිරි2ක්. [බ්ධ් කිරී්]  තක තබ් ්තුද, ඔය  කිිද හඬකට, කිිද 

තලිජදය කට, කිිද බිය  ්ැතුවී කට ය ටත්  ද මිනි2ථසු ශදොශ යි, 

අපි. එශහ  ය ටත් ශ තුද ශ්ධ ප්ලදය  කරද මිනි2ථසු ශදොශ යි, 

අපි. [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ්  තුත්රී රු 

ඒක ශහොඳට ශත්රු් ්තුද ඕදෑ. [බ්ධ් කිරී්]   

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ් දැ තත් කිය තුශතු,- 

[බ්ධ් කිරී්]  
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ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ මන්ත්රීවදප්ය්ෂ 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
විය ත්  ්! 
 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

  රු විය ත්  ්! ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ් විය ත් 

    ් ! ශ් විය ත්  ශ  කවුද ඉතුශතු? එක් ශකශදක්, යද ඩුශේ 

්2ථ කපපු ශකද්; අශදක් ශකද්, න වුලපිියශී ප2ථ කපපු ශකද්; 

අශදක් ශකද්, අ්ප්ශලි  ැමේ ශ්ොඩ ද ද ශකද්; අශදක් 

ශකද්,  ද්පිියශී  ැමේ ශ්ොඩ ද ද ශකද්; අශදක් ශකද්, 

්ල් ම්මුශේ ්ල් ම  ද ල් ම කරද ශකද්; අශදක් ශකද්, බදුල් මශල් ම 

බ්ලි අයිි ක්රය ්; අශදක් ශකද්, ශ ොදර්්ල බ්ලි අයිි ක්රය ්. 

ශ තුද, විය ත්  ඟ!  තක තබ් ්තුද. ශ් අය  ත යි විය ත්  ශ  

අය . [බ්ධ් කිරී්] ශ් ක්රණය  ශහොඳට  තක තබ් ්තුද. ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, අරක්කු ෆැක්ටරි එශක් අයිි ක්රය ්, 

බ්ලි අයිි ක්රය ්, නීි  විශරෝීන  ැමේ ජ් ්ර් කරද ශකද්, ප2ථ 

ජ් ්ර් කරද ශකද්, ්ල් ම කඩද ශකද්, ්2ථ කපද ශකද් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට එ ල් ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට ශ ල් ි ශබද 

විතුදැහිය  බලතුද. [බ්ධ් කිරී්] ඒ  හත් සරුතුට කිය තුශතු, 

කරුණ්කර අහශ්ද ඉතුද පුරුදු ශ තුද කිය ල්යි. [බ්ධ් කිරී්] 

කරුණ්කර අහශ්ද ඉතුද පුරුදු ශ තුද. [බ්ධ් කිරී්] ඔය  

කිිද කට ය ටත් ශ තුද අපි ලැහැ2ථි  දැහැ, ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි. ඒ 2ඳහ්    අ 2ථා්  සදක  ගිය ්. [බ්ධ් 

කිරී්] ඔේ, ගිය ්. ගිහිල් මල් අවුරුදු  සදක් - [බ්ධ් කිරී්] ඔේ, ගිය ්. 

දැහැ කිය තුශතු දැහැ. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ද 2ථ 

 සදක     කරුණු කිේ ්.  ට ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  හත් ය ් 

ශහට එතුද කිේශ ොත්, සීනි ශහොරක් කශදේ ශකොශහො ද, ඒ බදු 

 ාච්  ිදදු වුශණ් ශකොශහො ද කිය ල් කිය තුද,    ගිහිතු 

කිය ද ්.   ට ශකොතැදක  ශහෝ ශ්  ාචනිකය තුට දඬු ් 

ශදතුද ඕදෑක  ි ශබද ්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ිද්රැට් ලට බිමේය ද 
3.15ක්, -  ශකෝිය 315ක - ණය  අරශ්ද දුතුශතු ශකොශහො ද 
කිය ල් කිය තුද ශහට ශ්ෝම් ය   ර්ජපක්ෂ  හත් ය ්  ට 
යර්ධද් කශදොත්,    ගිහිතු ඒ පිළිබඳ ශතොර සරු ලබ් ශදද ්. 
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  හත් ය ් 
 ට ශහට යර්ධද් කශදොත්,  මි  රහ්රක ය ්ද් ්නුශදනු  
පිළිබඳ අප 2 ස  ි ශබද ශතොර සරු  ශ ොද ්ද කිය ල් කිය තුද,  
   ගිහිතු ශදද ්. - එ ස ් යර්ධද් කරතුශතු දැහැ. - ්රු 
නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශහට  ට යර්ධද් කශදොත් 

2ා2ථකෘි ක අරමුදශල් ම ිදදුවී ි ශබද  ාච්ශේ ශතොර සරු ලබ් 
ශදතුද  කිය ල්,    ගිහිතු ලබ් ශදද ්. ්රු නිශය ෝජය 
කා්ද්ය ක ස නි , ශ් රශට්  ාච් ට එශරහි , ශ් රශට් 
දූෂිතය තුට එශරහි , ශ්  ශචෞර  දල් මලට එශරහි  අර්දය ක් 
කරතුද ඕදෑ ශකොතැදද, ශ් ශචෞර  දල් මලට එශරහි  2ටදක් 
කරතුද ඕදෑ ශකොතැදද ඒ කිිද තැදක්    අතහරිතුශතු දැහැ.  

 

ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, රීි  ර ථදය ක් ි ශබද ්.  

්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස නි,  ඔබ ස ්  ට 
අ 2ථා්  ශදයි කිය ල්     හිතද ්.  නි ැරන  කර ්තුද ඕදෑ 
නි2්    ශ් අහතුශතු. තමුතුද්තුශ2ේශ ශ  ද  කැබිදට් 
 ණ්ඩලය ට ශය ෝජද් කරල් කැබිදට්  ණ්ඩලශය තු ත යි 
තමුතුද්තුශ2ේ පත් කරල් ප්මමේ ච්පික රණ ක - 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ඒක point of Order එකක් ශදොශ යි ශතු.  

ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තයි,  ඟ හරිතුශතු? 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

 ට  ශ  ශේල්  ශදතුද.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, [බ්ධ් කිරී්]     අ 2ථා් 

 සදක් 2හ ්ගි වී ි ශබද බ  ඉත් පැහැන මේ  කිය ල් ි ශබද ්. 

ඒ අ 2ථා්  සශතු     ිදය ලු ශතොර සරු ලබ්   ි ශබද ්. දඬු ් 

ලබ්    2ඳහ්    රය ත්ද දරල් ි ශබද ්. ඊට අ තර  කිිද ක් 

දැහැ.  [බ්ධ් කිරී්] අ2තය ශ ොද ්ද?  අ් ්ශ , ත්ත්ත්ශ  

ශ2ොශහොද හදපු එක ශබොරුද? අයිි කරු තු දැි   ල් ම ්ශතු 

ශ් ල් ම ශබොරුද? බ්රවුතු2ථ හිල් ම ල අක්කර ්ණතු ්ත්ත එක 

ශබොරු ක්ද? CSN ද්ළික්  ශය ෝෂිතට අයිි යි කිය ද එක 

අ2තයය ක්ද?  ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ ොද ්ද ශ් 

අ2තයයි කිය ල් කිය තුශතු? මි  රහ්රක ය ්ද් මේතු ශ2ොරක් 

කරපු ් ශබොරුද? ජ්මේය  වික්ර සූරිය  ත්ද්පි  ක්ලිය ්ලය  

විකුණ්ශ්ද ශ2ොරක් කරපු ් ශබොරුද? ත තුට් ්්ලිඩ් මුදල්මේ 

ශකෝිය ්ණතු යණ්ඩු ට  යපු යද්ය   ත තුට හර ් ්ත්ත බ  

ශබොරුද? ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ් ් තත්ත කරුණු. 

ඒ නි2් ඒ ් පිළිබඳ  ත යි අශේ වි ්දය  න ය ත් කරල් 

ි ශබතුශතු.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    දැ ත දැ ත 

කිය තුශතු ශ්  ාචනිකය තුට එශරහි , ශ් දූෂිතය තුට එශරහි  

ක්රිය ් කද යු ස බ යි.  ශ් ශචෞර  දල් මලක්. අශේ  ්තෘ මිමිශී 

යධිපතයය  දරතුශතු ශ් ශචෞර  දල් මල. ඒකට ශ්ධ ප්ලද 

කණ්ඩ්ය  ක් ඉතුද ්; හමුද් ය  කණ්ඩ්ය  ක් ඉතුද ්; රජශී 

නිලධ්රිතු කණ්ඩ්ය ක ක් ඉතුද ්; ශපොලීිදශී කණ්ඩ්ය  ක් 

ඉතුද ්;  ය්ප්ර ල කණ්ඩ්ය  ක් ඉතුද ්; අධිකරණ 

ක්ශෂේත්රශී කණ්ඩ්ය  ක් ඉතුද ්. ශචෞර  දල් මලක් ත යි ශ් 

රශට් යධිපතය අරශ්ද ි ශබතුශතු.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඒ ශචෞර  දල් මල සූර්ශ්ද 

කතුශතු කු ක්ද? ඒ ශචෞර  දල් මල එක් රැ2ථ කර ්තුශතු කු ක්ද? 

ඈත ්් ්ද ල ශ්ොවි ජදත් ශ  දූදරු තුට හරි හ තු 

ප්2ලක් දැහැ. ඒ අය ට ශහොඳ ශරෝහලක්, ශබශහත් ියකක් දැහැ. 

ත තුශ  කෘෂි නිෂථප්දද ලට නිිද මිලක් දැහැ. ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි, ශ්දරට  හලක් දැහැ; ශදොශතමි ඉතුද 

නි 2ක් දැහැ. එශහ  මිනිසුතුට අයිි  ශ ්ඡච ධදය  ශහොරක් 

කරපු කණ්ඩ්ය  ක් ඉතුද ්. ඔවුතු ශචෞර  දල් මලක්. ඒ  දල් මලට 

එශරහි  2ටදක් දැ්ධද? ශ් කිිදශ ක් 2්තු ස රු ශදොශ යි. ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ් කිය ද ලද එක ද ක් ත් 

2්තු ස රුතුශ  ශදොශ යි. ඔවුතු ශ් රශට්  හජදය ්ශ  ශ්ධපද 

ශකෝිය, රශකෝිය ්ණතු  ශකොල් මල ක්පු ශහොරු.  [බ්ධ් කිරී්] 

 ාචනික දූෂිතශය ෝ. ඒ දූෂිතය තුට එශරහි අර්දය , ඒ 

 ාචනිකය තුට  එශරහි අර්දය , ඒකට ශකොමිෂතු 2 ් මේතු -   

[බ්ධ් කිරී්] රජ් අයිි ය ? ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, රජ් 

අයිි ය ?   ශ  රජ් අයිි ය ?  අශතු! ඒක ඔතල් ්හ්තුද 

කිය තුද ශ්ෝම් ය ශ  -  
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 [බ්ධ් කිරී්] හරිද? රජ් අයිි  මේතු ශ්ධ ප්ලදය  කරද මිනිසුතු 

ශදොශ යි අපි. අපි ශ් රශට් ජදත් ශ , ශ් රශට් පුර ැිදය තුශ  

අයිි  ්ිදක  ශ නුශ තු ශ්ධ ප්ලදය  කරද මිනි2ථසු. ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඒ නි2් ශ ොද ත්ඩද, ශ ොද පීඩද, 

ශ ොද  ලිදද, ශ ොද ්ශ   ාගු ්ැහු ත්  ශ් දූෂිතය තුට එශරහි  

කරද අර්දය  දතර කරතුශතු දැි  බ   තක තබ් ්තුද.  

2095 2096 
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්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ්  ්ලිත්ශ තු  දූෂිතය තු 

නිදහ2ථ කරතුද කිය ද ් විතරක් ශදොශ යි. ඊදඟට, ශ ොකක්ද 

කිය තුශතු? ශ් දූෂිතය තු පිළිබඳ පරීක්ෂණ කද නිලධ්රිතුට දඩු 

ද තුද කිය ද ්!  විශ ේෂශය තු  හිටපු ද්වික හමුද්පි  රු 

ශදශදශදක්  ද ිදතුදයිය ් කිය ද ද්වික හමුද්පි  රය ් 2හ රවි 

විශේගුණ ලිධද ද්වික හමුද්පි  රය ් ත යි ත තුට් ්්ලිඩ් 

පිළිබඳ ශතොර සරු දුතුශතු. ඒ ශදශදද්ට දඩු ද තුද කිය ද ්.   

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට ත  විද්ඩි පහක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්.  

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශහොඳයි. 

ඒ පරීක්ෂණ කද ශපොමේ2ථ නිලධ්රිතුට දඩු ද තුද කිය ද ්,  

චූන තය තු නිදහ2ථ කරතුද කිය ද ්. දඩු ප රපු නීි පි  

ශදප්ලිතශ්තු සශේ නිලධ්රිතුට දඩු ද තුද කිය ද ්, ශහොර්ට 

නිදහ2 ශදතුද කිය ද ්. ලාක්ශේ ක ද්ද ශ ශහ  නීි ය ක් 

ක්රිය ්ත් ක වුශණ්? පරීක්ෂණ කද නිලධ්රිතුට දඩු ද තුද 

කිය ද ්. දඩු ප රපු නිලධ්රිතුට දඩු ද තුද කිය ද ්. ඒ 

විතරක් ශදොශ යි. දඩු අහපු අධිකරණ විනි ථචය ක්ර ස ්ටත් දඩු 

ද තුද කිය ද ්.   තක ි ය ් ්තුද, ශ් දඩු අහපු අධිකරණශී 

විනිසුරු ස ්ටත් දඩු ද තුද කිය ල් ේප්මේ අශේරත්ද කිය ද ්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ප්ලිමේශ්තු සශේ  අත 

ඔ2 ල්, පරීක්ෂණ කද නිලධ්රිතුට දඩු ද තුද කිය ද ්. [බ්ධ් 

කිරී්] නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ දඩු ශ්ොනු කද නීි  

නිලධ්රිතුට දඩු ද තුද කිය ද ්, දඩු අහපු අධිකරණ 

නිලධ්රිතුට දඩු ද තුද කිය ද ්. [බ්ධ් කිරී්] පැමිණිමේ ද පු 

 ට දඩු ද තුද කිය ද ්. [බ්ධ් කිරී්] පැමිණිමේ ද පු  ට දඩු 

ද තුද? අපි හ්බශ මු, අධිකරණශී . [බ්ධ් කිරී්] ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ් ක්ට- [බ්ධ් කිරී්] 
         

ගුණ ලලි ක එල් 2ලාවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லலித் எல்லொெல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    රීි  ර ථදය ක්   ස 

කරද ්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    අහතුද කැ ැි යි, 

යදතුද විශේප්ල කිය තුශතු කවුද, පැමිණිමේ ද තුද ඔහු  මිමේය ද 

ශදොදහක් පඩි ්ත්ශත් ක්ශ්තුද කිය ල්. [බ්ධ් කිරී්] 
 

ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක රීි  ර ථදය ක් ශදොශ යි. 
 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශෂෝක්, ශෂෝක්. දැතු අ හශ්ද ඉතුද. [බ්ධ් කිරී්] ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, දූෂණ විශරෝීන ශල් මක් ක්ලිය ්ලය ක් 

2ථා්පිත කර ි බුණ්. [බ්ධ් කිරී්] එ  ක්ලිය ්ලය   ්2 35කට 

 ඩ්  ැඩි ක්ලය ක් රැ2ථශ ල් ි බුණ්. ඒ අවුරුදු ශදකහ ්රකට 

ය2තුද ක්ලශී එහි ශ2ේ කය තු 30ත්-37ත් අතර ර ්ණය ක් 

 ැඩ කර ි ශබද ්. එශ2ේ  ැඩ කද අය ට මිමේය ද 33ක පඩි ශ් ් 

ි ශබද ්. ය2තුද   ශය තු ්ත්ශතොත් එක්ශකශදකුශ   ැවකප 

රුපිය ල් ම 28,000යි. [බ්ධ් කිරී්] රුපිය ල් ම 28,000යි,  ැවකේ ශ් ් 

ි ශබතුශතු. [බ්ධ් කිරී්] යදතුද විශේප්ල කිය තුශතු 2004-

2005 ක්ලශී කෘෂිකලි  අ ්තය්ා ශී කටයු ස කද,- [බ්ධ් 

කිරී්] ඊට ශපර ඔහු පුදරුත්ා්පද අධික්රිශී,- [බ්ධ් කිරී්] 

ඉතුදශකෝ කිය දක්. පි2ථශ2ක්  
 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 ්ශ  කෑ ්හතුශතු දැ ස . [බ්ධ් කිරී්] තහුශේ ශ ොකටද? 
[බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ර ථදය ක් අහල්, 

ඒකට ේත්තර ශදතුද ඉඩ ශදතුශතු දැහැ. [බ්ධ් කිරී්] 

කට හශ්ද ඉතුදශකෝ, අයිශ2ේ තමුශ2ේ. 
 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 [බ්ධ් කිරී්] ශ ොක ද, ශ් පි2ථශ2ක්  ්ශ .  
 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 2ාවිධ්ය ක ස නි, ශ ශහ  පි2ථශ2ෝද,  
 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔබ ස ්ට - [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රු  තුත්රී රුනි, කරුණ්කර එ ස ්ට කා්  අ 2තු කරතුද 

ඉ ඩ ශදතුද. [බ්ධ් කිරී්] 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

   දතුද ්, ්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු අ ්තය රය ් පත් වී 

ි ශබද අසීරු . [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, 

[බ්ධ් කිරී්] ්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු අ ්තය රය ්ට අද ිද්ධධ 

වී ි ශබතුශතු පි2ථසු බල් මශලෝ 
 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ියකක් නිදහ2ථ කරල්, ඔවුතු හල්ශ්ද ය තුද. [බ්ධ් කිරී්] 

ශ්ක  ශතු, ශ ල් ි ශබතුශතු. [බ්ධ් කිරී්] ේත්තර ශදතුද 

කිය තුද. [බ්ධ් කිරී්] අඩු  තරශ් ත තුශ  පුවක ට ය තුද 

කිය තුද. [බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ් අය  

ඒ ් දතුශතු දැහැ. එ ස තුල් හිතතුශතු කැලෑ කපදශකොට, හැ  

්හකට  මු ් ශ තුද පුළු තු  ්ශ  ශ තැදට තවිල් මල් හැ  

පුවක ක   ්ඩි ශ තුද පුළු තු කිය ල්යි. ඒක ශතු, ශ් හිත්ශ්ද 

ඉතුශතු. කරුණ්කර අද්ද පුවක ලට ගිහිල් මල් කා් කරතුද 

කිය තුද. 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, [බ්ධ් කිරී්]    

කිය තුද්. යදතුද විශේප්ල පුදරුත්ා්පද අධික්රිශී 

නිශය ෝජය අධයක්ෂ රශය කු හැියය ට කටයු ස කද්. ඒ ක්ලශී 

 ්2 14ක්  ශ  අ ්තය්ා ශී ශපෞ්ධ්මේක ශල් මක් හැියය ට  ැඩ 

කද්. [බ්ධ් කිරී්] ඊට පසු  ඔහු පුදරුත්ා්පද අධික්රිශී 

අධයක්ෂ රය ්. [බ්ධ් කිරී්] ඔහු පුදරුත්ා්පද අධික්රිශී 

2097 2098 



ප්ලිමේශ්තු ස  

අධයක්ෂ රය ්. රජය  විිදතු යය තදය ක් ශ්ොඩදැඟු ්, දූෂණ 

විශරෝීන ශල් මක් ක්ලිය ්ලය  කිය ල්. එය  රජශී යය තදය ක්. ඊට 

පසු  ඔහු ඒශක් අධයක්ෂ රය ්. [බ්ධ් කිරී්] ඉි තු, ශ ොකක්ද, 

ර ථදය ? [බ්ධ් කිරී්] ශ ොකක්ද, ර ථදය ? [බ්ධ් කිරී්]    

එකක් කිය තුද්- [බ්ධ් කිරී්] මිමේය ද ශදොදහක් පඩි අරශ්ද- 

[බ්ධ් කිරී්] අශතු, දතුශතු දැි - [බ්ධ් කිරී්] මිමේය ද ශදොදහට 

බිතුදු කීය ද? [බ්ධ් කිරී්] මිමේය ද ශදොදහට බිතුදු කීය ද? [බ්ධ් 

කිරී්] මිමේය ද ශදොදහට බිතුදු කීය ද දතුශතු දැහැ. [බ්ධ් කිරී්] 

 ට මිමේය ද ශදොදහ මේය ් එ ද ්ද? [බ්ධ් කිරී්] අඩු  තරශ් 

මිමේය ද ශදොදහ මේය ්්තුද දතුශතු දැහැ. [බ්ධ් කිරී්] 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, මිමේය ද 33ක් මුල් ම 

 ය්පෘි ය ට, මුළු ක්ලිය ය ට   ැය ශ ල් ි ශබද ්. [බ්ධ් කිරී්] 

30ත්-37ත් අතර ශ2ේ කය තු ර ්ණය ක් එහි  ැඩ කර ි ශබද ්. 

[බ්ධ් කිරී්]  ්2 35ක් විතර පඩි අරශ්ද ි ශබද ්. [බ්ධ් 

කිරී්] ය2තුද   ශය තු ්ත්ශතොත් එක්ශකශදකුශ   ැවකප 

රුපිය ල් ම 28,000යි. [බ්ධ් කිරී්] ඉි තු, අරශ්ද දඩු ද තුද 

ශකෝ, පුළු තු ද්. [බ්ධ් කිරී්] මිමේය ද ශදොදහක් පඩි අරශ්ද 

ි ශබද ් ද්, දඩු ද තුද ශකෝ. [බ්ධ් කිරී්] අපි ද් ඉතුශතු 

දැහැ, ඔශහො . 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, කවුරු හරි ශකශදකු 

මිමේය ද ශදොදහක් පඩි අරශ්ද ි ශබද ් ද්, අපි ද් ඉතුශතු 

දැහැ, ශ ශහ . ශ ලහකට හිශලි ද ල්. කිය  තුද විතරක් 

ශදොශ යි,  දඩු ද තුද. දඩු ද තුද බැහැ. [බ්ධ් කිරී්] ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, කවුරු හරි තවිල් මල්- [බ්ධ් කිරී්] 

2තුධ්දශී ශල් මක් ස ් තවිල් මල් කා්  කිේ ්. [බ්ධ් කිරී්] 

ඔශහේ දැඟිටල් කිේ ්. හරිද? [බ්ධ් කිරී්] 2තුධ්දශී 

ශල් මක් ස ් තවිල් මල් කා්  කිේ ්. [බ්ධ් කිරී්] ඔශහේ 

දැඟිට්ට්. දමුත් මිමේය ද ශදොදහට බිතුදු කීය ද දතුශතු දැහැ. 

[බ්ධ් කිරී්] පුළු තු ද් මේය ් එ තුද. [බ්ධ් කිරී්] මිමේය ද 

ශදොදහ මේය ් එ තුද, ඉලක්කශ තු. [බ්ධ් කිරී්] ඉලක්කශ තු 

මිමේය ද ශදොදහ මේය ් එ තුද. [බ්ධ් කිරී්] ඒක දතුශතු දැහැ. 

[බ්ධ් කිරී්] ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, මිමේය ද ශදොදහ 

ඉලක්කශ තු මේය තුද දතුශතු දැි  අය  - [බ්ධ් කිරී්] 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    කිය තුශතු ශ්කයි. 

[බ්ධ් කිරී්] ශ් අපර්ධකරු තු, ශ් ශචෞරය තු නිදහ2ථ කර 

්ැනී  2ඳහ් ශ් ප්ලිමේශ්තු ස  අත ඔ2 තුද ඕදෑද? [බ්ධ් 

කිරී්]  හ ජදය ්ශ  ශ්ධශපොද ශකෝිය-රශකෝිය ්ණතු ශහොරක් 

කද චූන තය තු, ශචෞරය තු නිදහ2ථ කරතුද කැබිදට්  ණ්ඩලය  අත 

ඔ2 ද ්. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ලාක්ශේ පදමු ැනි 

 ත් ට ත තුශ  දඩු අයිතු කර්තුද කිය ල් ්රු ේදය  ර ්ත් 

්් තුපිල ත ි  ස ් කැබිදට්  ණ්ඩලශී  අත ඔ2 තුද 

හදතුශතු; ත තුශ  දඩු අයිතු කර්තුද කිය ල් ්රු ද්ලක 

ශ්ොඩශහේ ් ත ි  ස ් අත ඔ2 තුද හදතුශතු. අත ඔ2 යිද, 

දතුශතු දැහැ.    හිතද ්, අඩු  තරශ් ඒ ශේල් ට ශපොඩ්ඩක් 

එළිය ට ගිහිල් මල් ඉතුද ් ද් ශහොඳයි කිය ල්, 2ද්ච්රය ක් 

ි ශබද ් ද්. [බ්ධ් කිරී්] ත තුශ  දඩු  අයිතු කර ්ැනී  

2ඳහ් ත තු අත ඔ2 ද එක හරිද, ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි? ශ ශහ  තත්ත් ය ක් ඔබ ස ් දැක 

ි ශබද ්ද? ඒ විතරක් ශදොශ යි, ශකොමිෂතු 2 ් ක් පිහිවක ් 

ි බුණ්, රජ් අයිි ය  අශහෝිද කරතුද. ක්ශ ද? ේප්මේ -[බ්ධ් 

කිරී්]  ප්රිය තුත ජය  ලිධද 2 ්පි  ස ්ශ  රධ්දත් ශය තු. 

[බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට නිය මිත ක්ලය  අ 2්දයි.   

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    කා්  අ 2තු 

කරතුද්.  ජද ්රි  ්2ශී 29 ැනි ද් පදමු ැනි ්ැ2ට් එක 

්හද ්. [බ්ධ් කිරී්]  අපට කිේශේ ශ ොකක්ද? පෑද ශකොපුශේ 

ද ් ්තුද ්; ශපට්ියශී පෑද ද ් ්තුද ්; ෆයිල් ම එක හරිය ට 

 හද ්. [බ්ධ් කිරී්] ්ැ2ට් එක ්හ්තුද බැහැ, හරිය ට. [බ්ධ් 

කිරී්] ජද ්රි  ්2ශී 29 ැනි ද් ්ැ2ට් එක ්හද ්. ශපබර ්රි 

 ්2ශී 05 ැනි ද් දැ ත 2ාශ ෝධදය  කරල් ්ැ2ට් එකක් 

්හද ්. දැ ත අපි දඩු ය ද ්. [බ්ධ් කිරී්] දඩු ගිය ්ට පසු  

අශරේල් ම  ්2ශී 01 ැනි ද් ත  ්ැ2ට් එකක් ්හද ්; 2ාශ ෝධිත 

්ැ2ට් එකක්. [බ්ධ් කිරී්] අඩු  තරශ් ජද්ධිපි  රය ්ට බැරිද, 

ජද්ධිපි  ශකොමිෂතු 2 ්  පිළිබඳ ්ැ2ට් එකක් හරිය ට 

්හ්තුද? [බ්ධ් කිරී්] ජද ්රි  ්2ශී 29 ැනි ද් ්හද ්; 

ශපබර ්රි  ්2ශී 05 ැනි ද් 2ාශ ෝධදය  කරද ්; යශය ත් 

අශරේල් ම  ්2ශී 01 ැනි ද් ත  ්ැ2ට් එකක් ්හද ්. අපි ඒ 

ි ශබද ්ැ2ට් එකට විරු්ධධ  දඩු ය ද ්.  

දඩු ගිය ්ට ප2ථශ2ේ ජද්ධිපි  රය ් ්ැ2ට් එක ශ ද2ථ 

කරද ්. අඩු  තරමිතු, ජද්ධිපි  ශකොමිෂතු 2 ් ක් පිළිබඳ 

්ැ2ට් එකක් හරිය ට ්හ ්තුද බැහැ ශතු. ත  ශ ොද ්ද?  සතු 

 ත් ක් ්ැ2ට් නිශේදදය  2ාශ ෝධදය  කද්.  ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි, ජද ්රි 28 ද ද් ශකොමි2  පිහිවක ද ්. 

අශරේල් ම  ්2ශී 28 ද ද් එහි ක්ලය  අ 2තු ශ ද ්. අශරේල් ම 

 ්2ශී 01  ද ද් ්ැ2ට් එක 2ාශ ෝධදය  කරද ්.  

 
ගුණ මිලාන් ජයි ලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன்  யதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශදෝශප ි ශබද බැිදල් ම 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ  ශ්ය ක් ්ැද ්රු අනුර න 2්ද්ය ක 

 තුත්රී ස ් රක්  කද්. ශ   ්රු 2 ්ශේ ත් දැි  ශකශදක් 

්ැදයි එ ස ් කා් කශදේ. අපි දතුද ්, ශදෝශප ශ්ය ක් ්ැද 

කිිද  ්ලිත් ක් දැහැ. ඒ ක්ලශී අපිත් FCID එකට ශ්තුනු ්. 

අපිත් FCID ශ්තු ල් ර ථද කද්. අපට කිය තුද කිේ ්,- [බ්ධ් 

කිරී්] 

 
ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, එ ස ්ශ  කා්ශේ   ඒ 

්ැද කා් කරතුද කිය තුද. 

 

ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
්රු අනුර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට නිය මිත ක්ලය  

අ 2තු. දැතු කා්  අ 2තු කරතුද. 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    ඉත් 2රල කා් ක් 

කිේශේ. ශදෝශප කිේ ් , ශදෝශප ර්ශ්ධය ය  2 ් ත්  තක් 

 ද ්; 2 ්පි ත්  තක්  ද ්; දඩු මේතු නිදහ2ථශ ල් එළිය ට 

යපු හැියත්  තක්  ද ්; තප පිට ඉතුද විධිය ත්  තක්  ද ්. 

ඔබ ස ්ත් දතුද ්ශතු? තප පිටද ශකොශහේද, එළිශී ඉතුශතු. 

්රු මිල්තු ජය ි ලක  තුත්රී ස නි, ශපොඩ්ඩක් 2ා ර  

හැිදශරතුද. තප පිට එළිය ට ද්තුශතු ඒ  තුත්රී ස ්ශ  තඟ 

බැඳල්ශතු.  

2099 2100 

[්රු අනුර න 2්ද්ය ක  හත්] 
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ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබ ස ් ශජයෂථම  තුත්රී රශය ක්. ශ තු කද ක්ලය  අ 2තු 

වුණු පසුත්,  ැඩිපුර ක්ලය  හුඟක් ්ත්ත්. කරුණ්කර කා්  

අ 2තු කරතුද. 

 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, තප පිට ඉතුශතු කිය ල් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ  බ්ධ් ක් දැහැ. හැබැයි, එළිශී   ශපොඩ්ඩක් 

පරි2ථ2ශ තු ඉතුද ඕදෑ. ශ ොකද තප කිය තුශතු, පරි2ථ2මිතු 

ඉතුද ඕදෑ ක්ලය ක්. [බ්ධ් කිරී්] තප පිට එළිශී ඉතුද 

වාංචනිකප්යෝ  
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔය  දැඟිියතුශතු. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    ඉත් 

2රල කා් ක් කිේශේ.    කිේශේ,  ල් ම ්ශතු අක්කර 18ක 

ඉඩ ක  තුන රය ක්  ්ශ  ශ්ය ක් හදල් ි ශබද ්. ඒ ශ  ක්ශ ද 

කිය ල් දඩු ක් ි ශබද ්. ි රුදශඩ්ෂතු කිය ද පු්ධ්ලය ්ශ  

ද ට ඉඩශ් ඔේපු  ි බුණ්ට, ඉඩ  එය ්ශ  ශදොශ යි කිය ද ්.  

[බ්ධ් කිරී ක්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබ ස ්ට 2ථ සි යි. 

මීදඟට, ්රු ඩී. වීරිදාහ  තුත්රී ස ්.    

 

[පූ. ්. 11.58] 
 

ගුණ ඩී. වීදකුාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ්ධ ප්ලද  පළි්ැනී් 

පිළිබඳ පරීක්ෂ් කර ශතොර සරු ලබ් ්ැනී  2ඳහ්  ද ජද්ධිපි  

පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  පිළිබඳ  පැ ැත්ශ ද ශ් 

වි ්දශී  කා් කරතුද අ 2ථා් ක් ලබ්    ්ැද  ් 2ථ සි  තුත 

ශ ද ්. 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ශ  කා්  කරතුද 

කමේතු  ට කමේතු කා් කද ්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

 තුත්රී රය ්ට  තක් කද යු ස ක්රණ් කීපය ක් ි ශබද ්. දැතු 

එ ස ් ්රු 2 ්ශේ කා් කශදේ  හ ශලොකු සු්ධද තුතශය ක් 

 ්ශ යි. කිිද   ාච් ක් ශහෝ දූෂණය ක් ශදොකරපු ශ2ෝ ්තු 

ලලය ට පත්  වුණු පු්ධ්ලශය කු  ්ශ  ත යි කා් කශදේ. එ  නි2් 

    තක් කර ශදතුද ඕදෑ, පසු ගිය  ක්ලශී එ ස ් කශදේ 

ශ ොද ්ද කිය ල්.  

දැතු එ ස ් කිේ ්, යදතුද විශේප්ල කිය ද එ ස ්ශ  

ශල් මක් ස ් ්ැද. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, පසු ගිය  ය හ 

ප්ලද රජය  ක්ලශී එ ස තුල් දූෂණ විශරෝධි කමිවක ක් පත් 

කද්. ඒ කමිවකශේ ක්ෂණික රි ච්ර අනුකමිවක ට ද්ය කත් ය  

දුතුශතු ්රු  අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්. ්රු  අනුර 

කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ් කෘෂිකලි  අ ්තය රය ් ශල2 හිටපු 

ක්ලශී ශ් රශට්  ැේ 1,000ක් හ්රද  ය්පෘි ය ක් යර්  කද්. 

 ැේ හ්රද ් කිය ල්  ැමේ ශ්ොඩ ද්ල් 2ල් මමේ ශහොය ් ්ත්ත, ශපොල් ම 

කවක  ්ශ   ැේ හ්රල් ශකෝිය ්ණදක් ශහොරක් කරපු යදතුද 

විශේප්ල  ත යි එ ස ් දූෂණ විශරෝධි කමිවකශේ ි ය ්ශ්ද හිියශී. 

දැතු අපට කිය ද ්, ශහොරක් කද් කිය ල්. දමුත්, ත තුශ  

අ ්තය්ා ශය තු පඩි ශ් මිතු  ැේ හ්රතුද පත් කර ්ත්ත 

ශල් මක් ස ්ත් දූෂණ විශරෝීන ශකොමි2 ට ද්ශ්ද අශේ පක්ෂශී 

ශ්ධ ප්ලදඥය තුශ්තු හ් ර්ජය නිලධ්රිතුශ්තු පළි්තුද 

කටයු ස කරපු ්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක ත යි දැතු 

ප්ලිමේශ්තු සශේ  සු්ධද තුතය ්  ්ශ  කා් කශදේ. කෘෂිකලි  

අ ්තය්ා ය   ්ර  ඉතුද ක්ලශී  ැේ හ්රද මු ්ශ තු ශකෝිය 

්ණදක් ශහොරක් කද පු්ධ්ලය තු ත යි එ ස තුල්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඒ විතරක් ශදොශ යි, අද 

්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්  හ් සු්ධද තුතශය ක් 

 ්ශ යි කා් කශදේ. මිනී  රපු ් ්ැද කා් කද්. ශහොරක් 

කරපු ් ්ැද කා් කද්. හැබැයි, ශහොරක ත්, මිනී  ැරී ත් ශ් 

රටට ඉ්ැතුූ ශී කවුද කිය ල් ශ් ්රු 2 ්ශේ ඉතුද හැශ ෝ  

දතුද ්. ශ් රටට මිනිසුතු  රතුද ඉ2ථශ2ල් මල්  ඉ්ැතුූ ශී 

ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ. ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ 2් ්දය 

මිනිසුතු විතරක්  රල් නික් හිියශී දැහැ. පතු2ල් ම ල ිදිය 

හ්මුදුරු රුතුටත් බලපෑ් කද්, ත තුශ   තය ට එකඟ 

ශදොවුණු බණ කිය මිතු ිදිය 2ථ ්මිතු  හතුශ2ේල්  පතු2ශලතු 

එළිය ට ශ්දැවිත් ශ ඩි තැබු ්. ඒ  ්ශ  ත යි ත තුට අකුරු 

ඉ්ැතුූ  ගුරු රය තුටත් කශදේ. ත තුශ   තය ට එකඟ ශදොවුණු 

ත තුට අකුරු කරපු ගුරු රය තු ප ් එළිය ට තදශ්ද තවිත් 

ශ ඩි තබ් දැමු ්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, ශ් රට යරක්ෂ් කරපු 

ශපොමේ2ථ නිලධ්රිතුට, යුද හමුද් නිලධ්රිතුට ශ2ේ ශය තු ඉල් මල් 

අ2ථ ද ශල2 බලපෑ් කද්. ශ2ේ ශය තු ඉල් මල් අ2ථ ශදොවුණු අය  

නිශ 2ථ මේතු එළිය ට තදශ්දවිත් ශ ඩි තබ්  ර් දැමු ්. අපට 

ඒ ්  තකයි. 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ශ   ්ශ්  ් ලද අත් 

දැකී ක් ්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්ට  තක් කර 

ශදතුද ඕදෑ. අශේ ්ශ් ශපොලීිදශී ශ2ේ ය  කද 2ශහෝදරශය ක් 

හිියය ්. ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් 2් ්ජිකය තු තවිත් කිේ ්, 

ඔහුට ශපොලීිදශය තු අයිතු ශ තුද කිය ල්. දමුත් ඔහු අයිතු වුශණ් 

දැහැ. අද 2්ධ ් ශය තු කා් කද ්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

 තුත්රී ස ්ශ  ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් 2් ්ජිකශය ෝ පසු  ද් ඒ 

ශ්දරට තවිල් මල් එ  ශපොමේ2ථ නිලධ්රිය ් තඳශ්ද ිදිය තඳු  

විතරක් ඉ සරු කරල් ිදය ලු  ශ්ධ ල් ම ගිනි තැබු ්. ඒ විතරක් 

ශදොශ යි, ශ්දර ිදිය බල් මල්ට ප ් ශ ඩි තැබු ්; හරක්ටත් ශ ඩි 

තැබු ්. ඒ ්ට ද්ය කත් ය  දුතු ්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

 තුත්රී ස ්  
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අද ශ ශහ  2්ධ ් ශය තු කා් කරදශකොට, කට ේල් ම කරල්, 

එහ්ට ශ හ්ට හැරිල්, ශහොරක් ්ැද 2හ මිනී  ැරු් ්ැද 

කිය දශකොට රශට් මිනිසුතු ඒ ් පිළි්තුද ් ද්, ඒක රශට් 

අ ්2ද්  ත යි, ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි.  

විදුහල් මපි  රු  රපු හැිය, භික්ෂූතු  හතුශ2ේල්ට ශ ඩි ි ය පු 

හැිය, ව දය රුතුට ශ ඩි ි ය පු හැිය අපි කවුරුත් දතුද ් ශතු. 

ඒ විතරක් ශදොශ යි, ජ්ි ක 2්පත් යරක්ෂ් කරතුද ඕදෑ 

කිය ල් ශ් අය   හ් ශලොකු ට කා් කරද ්. කවුද, ඉ2ථශ2ල් මල්  

බ2ථ ලට ගිනි ි ේශේ? කවුද, වී ්බඩ් ට ගිනි ි ේශේ? කවුද, 

ශපොශහොර ්බඩ් ට ගිනි ි ේශේ? කවුද, ්ශ් තැපැල් ම 

කතුශතෝරු ට ගිනි ි ේශේ? අද  හ ශලොකු ට රජ්තතුත්ර ්දය  

්ැද කා් කරද ්. රෑට ශ් ල් ම ලට රිා්ල් Identity Cards ියක 

එක ස කරල්, මිනිසුතුශ  ාතුද අයිි ය  දැි  කශදේ ශ් අය  ත යි.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, අපි දතුද ් ශ් අය  

ශකොශහො ද ත තුශ  ් ද රැක ්ත්ශත් කිය ල්. ත තුශ  

පක්ෂශී ද්ය කය ්  රපු  ඒ ද්ය කය ්ත් එක්ක ඩීල් ම එක ද ල් 

2101 2102 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ත යි  ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් ද්ය කත් ය  ්ත්ශත්, ඔය  අනුර 

කු ්ර න 2්ද්ය ක. ශරෝහණ විශේවීරට ශ ඩි ි ේබ්  ඒ ඩීල් ම එක 

ද්ල් ශේර් ්ත්ත්. ශ  ස ් ත තුශ  පුත්ශ   ඟුලට විය ද් 

කශදේ ශකොශහො ද? අපි ද් අරමේය ්හ  තුන රය ට ය තුශතු 

ඉ2ථ2රහ් ශදොරිතු විතරයි. හැබැයි, අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක පසුගිය  

ක්ලශී අරමේය ්හ  තුන රය ට ඉ2ථ2රහ ශදොශරනුත් ගිහිල් මල්, 

ප2ථ2 ශදොශරනුත් ගිහිල් මල්, ත තුශ  පක්ෂය ටත් ශද්රෝහික් කරල් 

පක්ෂය  ප් ්  ල් කටයු ස කද්.  

දැතු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  හත් ය ් 2්ධ්රණය  ්ැද කා් 

කරද ්. දමුත් එ ස ් ත තුශ  පුත්ශ   ඟුලට 2ල් මමේ ්ත්ශතත් 

 මේක් 2 රවික්ර ශ්තු.   මේක් 2 රවික්ර ශ්තු 2ල් මමේ අරශ්ද 

ත යි ත තුශ  පුත්ශ   ඟුල ්ත්ශත්.  ත තුශ  පක්ෂය  විද්  

කරපු, ත තුශ  පක්ෂශී 2් ්ජිකය තු  රපු ඒ පු්ධ්ලය තු එක්ක 

අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක එශහ  ත යි ඩීල් ම දැ්ශ්.  ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි, විශ ේෂශය තු  අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

 තුත්රී ස ්ට අපි  තක් කරද ්, ශ තුද ශ් ක්රණය .  

එ ස තුල් අ2තය රක්  කරල්, මිනි2ථසු ර ටල් ත තුශ  

ශ්ධ ප්ලද බලය  ්තුද ේත්2්හ කද්. දමුත් අපි දැක්ක්, රශට් 

මිනි2ථසු පසුගිය  ක්ලශී  6කට ි බුණු එ ස තුල්ශ  ය2ද 

2ාඛ්ය්  3 දක් ් අඩු කශදේ ශකොශහො ද කිය ල්.   

   තරුණශය ක් විධිය ට ශ් ශ ල්ශේ  රශට් 2 2ථත 

ජදත් ට කිය ද ්,  අපි හ්බතුශතොට  ර්ය  හැදුශේ චීද 

ජ්ි කය තුට රැකිය ් ශදතුද ශදොශ යි, අශේ රශට් තරුණ 

තරුණිය තුට රැකිය ් ශදතුදයි කිය ල්. එද් හ්බතුශතොට  ර්ය   

චීදය ට ශදතුද රනිල් ම වික්ර ිදාහ,  මේක් 2 රවික්ර  ඩීල් ම 

ද්දශකොට ත තුට ලැබුණු කුට්ියය  නි2් අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

කට තරිශී දැහැ. එද් හ්බතුශතොට  ර්ය  විකුණදශකොට එ ස ් 

කට තරිශී දැහැ. හැබැයි, එ ස ් අද දූෂණය ,  ාච්  ්ැද 

කිය ද ්; විශ්ධශිකය තුට විකුණද ් කිය ද ්. ඒ  ්ශ   ශකොදල 

 ර්ය  ද්රය  හදල් යලිථිකය   ක්ි  ත් ශ දශකොට, 

යශය ෝජකය තු  ශ් රටට වි ්ල ධද2ථකතුධය ක් ශ්ද එදශකොට 

ඒක ද ත් තුශතු ශකොශහො ද කිය ල් අනුර කු ්ර න 2්ද්ය කල් 

බලද ්. ශ් අය  රට ප් ් දුතුද්; රටට ශහොරක  හඳුතු ් 

දුතුද්. අපි ශහොරක  ්ැද කිේ ත්, එ ස ් කිය තුශතු 

ශකොශහො ද?  අපට  තකයි, ඒ ක්ලශී ශ් ල් ම ලට පැදල්  

ක්තුත තුශ  කශතු ි බුණු කර්බු ශදක ප ් ්ල ්ශ්ද ගිශී 

ඔය  ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ බ . මිනි2ථසුතුශ  කශලි ි බුණු 

 ්ලය  ්ල ්ශ්ද ගිශී ඔය  ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ ත යි.  

්ශ් බැාකු  කැඩුශේ ඔය  ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ ත යි. එශහ  

ශහොරක් කරපු අය  දැතු කිය ද ්, ශහොරක  ද ත් තුද ඕදෑ 

කිය ල්. රටට ශහොරක  හඳුතු ් දුතුද අය  ත යි ප්ලිමේශ්තු ස ට 

තවිල් මල් කිය තුශතු ශහොරක  ද ත් ් ශදතුද කිය ල්.  

අපි දතුද ්, පසුගිය  ක්ලශී ශ්ධ ප්ලද පළි ්ැනී් 

කරදශකොට ඒ කමිවකශේ හිටපු 2් ්ජිකශය ක් විධිය ට ඒ ්ට 

පිඹුරුපත් හැදුශේ කවුද කිය ල්. අ්ධමිර්ල් ම  2තුත කරතුද්ශ්ොඩ, 

රිය ලි අ්ධමිර්ල් ම ඩී.ශක්.පී. ද2ද්ය ක, ක ්තුඩලි සුමිත් රණිදාහ, 

ර2්්ධ චතුදද කු ්ර ශහට්ියයර්ඡචි, ්්මිණි ශ2දවිරත්ද, ශක්.පී. 

චමිතුද, එ්.එ්.ඩී.ඒ.  ්ප්, ලුි දතු ක ්තුඩලි එ2ථ.ඩී.එ2ථ.එ2ථ. 

දය ්දතුද , ශ්ජලි ජදර්ල් ම ප්මේත රද්තුදු, නි ථ ාක ශ2ේද්ධිපි  

ය ද ිදය ලු ශදද් බතුධද්්්ර්ත කරතුද  හ මේක පිඹුරුපත් 

හැදුශේ අනුර කු ්ර න 2්ද්ය කල්. අද එ ස තුල් රණවිරුශ ෝ 

්ැද කා් කරද ්; රණවිරුශ ෝ ්ැද දුක් ශ ද ්. හැබැයි, 

රණවිරුශ ෝ ප් ් ශදදශකොට, ඒ අය  හිශලි ද දශකොට අනුර 

කු ්ර න 2්ද්ය කල් ශකොශහේද හිියශී කිය ල් අපි අහද ්. ්රු 

නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    ශ් ශ්ධ ල් ම  ්ැද ශ තැද කා් 

කරතුද ශදොශ යි හිියශී. අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ් 

්ැද කා් කරතුද    හිත්ශ්ද හිියශී දැහැ. හැබැයි එ ස ් 

ශ තැදට තවිල් මල්, පසුගිය  යණ්ඩුශේ හිටපු ශ්ධ ප්ලද 

ද්ය කශය ෝ ශහොරක් කද්,  ාච් කද් කිය ල් කිය දශකොට 

ත තු ශර්ධශදතු  හශ්ද ඉතුශතු ශහොරක යි,  ාච් යි කිය ද 

එක අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක දැද ්තුද ඕදෑ.  

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට ත  විද්ඩි ශදකක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්. 

 
ගුණ ඩී. වීදකුාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ශහොඳයි. 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ්ධ ප්ලද පළි ්ැනී් 

2්බතුධශය තු    කා් කරතුද්. අපි දතුද ්, ලමේත් වීර සා් 

 ැි  ස ්ශ  ඉඳල්  ර්ජය නිලධ්රිතු වි ්ල පිරි2ක් පසුගිය  

යණ්ඩු  ක්ලශී ශ්ධ ප්ලද පළි ්ැනී ට ලක් කරනු ලැබූ බ . 

ඒ  ්ශ   රණවිරු තු වි ්ල 2ාඛ්ය් ක් ශ්ධ ප්ලද පළි 

්ැනී ට ලක් කරනු ලැබු ්. 

 
ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රු  තුත්රී ස ්, ඔබ ස ්ට කා් කරතුද අ තර විද්ඩි 5ක් 

එක ස කරල් ි ශබද ්. 

 
ගුණ ඩී. වීදකුාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ශබොශහො  2ථ සි යි, ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි.  

අපි දතුද ්, හිටපු යණ්ඩුශේ  අය  හදපු දූෂණ විශරෝධි කමිවක  

ඒ ක්ලශී නිලධ්රිතුශ්තු පළි්ත්ශත් ශකොශහො ද, ඒ 

නිලධ්රිතු තද සරු මේතු ශදරපුශේ ශකොශහො ද කිය ල්.  හ රෑ 

ේ2්වි තරල්, ේ2්විය ට අරශ්ද ගිහිල් මල්, දඩු අහල් හිශලි ද පු 

අ 2ථා් අපි දැක්ක්.    ේද්හරණය ක් ශදකක් කිය තුද්, ඒ 

යණ්ඩු  ලමේත් වීර සා්  ැි  ස ්ශ  ඉඳල් පහද  ර්ජය 

නිලධ්රිය ් දක් ් පළි්ත්ශත් ශකොශහො ද, ඒ අය ට ශ්ධ ප්ලද 

  ශය තු අ2්ධ්රණක් කශදේ ශකොශහො ද කිය ල්.  

අපි දතුද ්, කපිල ප්රිය දලි ද යරිය  ා   හත් ය ්. ඔහු 

රජශී ර ෘත්ි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ  ්ධය අධයක්ෂ   ශය තු 

හිියශී. එ ස ් ඒ ක්ලශී යලිථික 2ා ලිධද අ ්තය්ා ශී න වි 

දැඟු   ැඩ 2ටහද ්ැද ශපොඩි ශපොත් පිාචක් මේේ ් කිය ල්, 

ඔබ ස තුල් බලය ට ය ්ට ප2ථශ2ේ, ඒ තද සරිතු අයිතු කරල් 

ද්ල් ඒ ශදප්ලිතශ්තු සශ තු 2ථා්ද  ්රු කරල් දැ් ්. ඒ 

 ්ශ  , බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  හත් ය ්ට විරු්ධධ  ශපොමේ2ථ හ ලය 

අපර්ධ ශකොට්ම්2ය ට ගිහිල් මල් 2්ක්ෂි ලබ් ශදතුද කිය ල් එද් ඒ 

කමිවක  එ ස ්ට බලපෑ් කද්. එශහ යි එද් ර්ජය නිලධ්රිතුට 

තලිජදය  කශදේ.  

්රු කා්ද්ය ක ස නි, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ලට ලක් වුණු 

2 2ථත නිලධ්රිතු ්ත්ත් , ඒ අතර ිදියද 2 ෘ්ධධි නිලධ්රිතු 
ිදය ලුශදද්     තක් කරතුද ඕදෑ. එද් ඒ යණ්ඩු  2017 

2ැේතැ්බලි  ්2ශී ප්ලිමේශ්තු ස ට ශය ෝජද් ක් ශ්ද් ්,  

අවුරු්ධදකට කමේතු තද සරිතු අයිතු වුශණ් දැත්ද්, ත තු පන ාචි 

දැි  ශ දත් ර්ශ්ධය ය  ශල් මක් ශකොට්ම්2ය ක ර්ශ්ධය ය  

2 ් කට ශහෝ ාතුදය ට ඉල් මලතුද බැහැ කිය ල්.  

2103 2104 

[්රු ඩී. වීරිදාහ   හත්] 
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හැබැයි, අවුරු්ධදක් ය තුද කමේතු 2017.12.20 න ද දැ ත 

ශය ෝජද් ක් ශ්ද් ්. එහි  2 ෘ්ධධි නිලධ්රිතු 170ශදශදකුශ  

ශ2ේ ය  අහිමි ශ ද ්. ඒශකතු 46ශදශදකුට අදටත් රැකිය ්  

දැහැ. ඔබ ස තුල් ශ්ද්පු ශය ෝජද්ශ තු 2 2ථත ක්ශෂේත්ර 

නිලධ්රිතුට  රජ්තතුත්ර ්  විධිය ට  ැි  රණය කට ඉන රිපත් 

ශ තුද ි බුණු අ 2ථා්  අහිමි කරල් දැ් ්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,    කිය ද ්, පසුගිය  

යණ්ඩුශේ ඒ කමිවක  ශකොශහො ද මිනිසුතුශ්තු ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී් කශදේ කිය ල්. ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, 2018 

අවුරු්ධශ්ධ අ්ප්ර ද්රශී ති  වුණු ිද්ධධිය ක් නි2් අ්ප්ර 

ද්රය  අ ට රශ්ධ ශී හිටපු ිදාහල-ශබෞ්ධධ තරුණය තු විිදහත් 

ශදශදක් ිදර  ්රය ට ්තුද ්    දැක්ක්. ඒ විිදහත් ශදද්ශ්තු 

ද2 ශදශදකුට ිදවිල් ම හ් ශ්ධ ප්ලද අයිි  ්ිදක් පිළිබඳ 

ජ්තයතුතර 2්මුි ය  පිළිබඳ පදත ය ටශත් දඬු ් කර ි ශබද ්. 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ලට ලක්වී  2්බතුධශය තු කා් කරද 

ශ් ශ ල්ශේ, අි ්රු ජද්ධිපි  ස ්ශ්නුත්, ශපොලීිදය   ්ර 

ත ි  ස ්ශ්නුත්    ඉල් මලී ක් කරද ්, ශ් ිද්ධධිය  ්ැද 

දැ ත පරීක්ෂණය ක් ප ත් තුද කිය ල්. එද් අ්ප්ර ද්රශී ඒ 

ිද්ධධිය  ති  වුණු ශ ල්ශේ, එ කට අ් ැි  රනිල් ම වික්ර ිදාහ 

 ැි  ස ්ට හිත ත් ශපොමේ2ථපි  ස ් 2හ  ්නි අශේශ2ේකර  

දැනු ත් කරල්, මුතූලි හිටපු ASP බු්ධධික අ්ප්රට ය  ල් 

තරුණය තු අත්අඩාගු ට ්ත්ත්. එශහ  කරතුද ශහේ ස වුශණ් 

ශ්කයි. 2018 ි බුණු පද්ත් ප්ලද  ැි  රණය  අපි ජය ග්රහණය  

කද්ට ප2ථශ2ේ මු2ථමේ් ජදත් ට හිරිහැර කරද ් කිය ල් ඔේපු 

කරතුද ඕදෑ නි2් අ්ප්ර 2හ  හනු ර අතර ය ් ිද්ධධිද් ය ක් 

ති  කද්. එද් ඒ ිද්ධධිය  ති  කශදේ එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය ට 

2්බතුධ ත ි  රශය කුශ  පුශතක්. හැබැයි, ඒ පුත් අත්අඩාගු ට 

්ත්ශත් දැහැ. අ්ප්ර ද්ර 2 ්ශ තු පත් වුණු ශපොශහොට්වකශේ 

ේපද්ර්ධිපි  ස ් ත සළු  තුත්රී රුතු  සතුශදශදක් ඒකට 

2්බතුධ කරල්, එද් ඔවුතුට ශචෝදද් එල් මල කද්, ශ් ිද්ධධිය  

ති  කශදේ ශපොශහොට්වකශේ  තුත්රී රුතු කිය ල්. ඔවුතු  ්2 10ක් 

හිශලි හිියය ්. ඒ නි2් ඔවුතුශ    ීවවිත  අඩ්ද වුණ්. අපි දැක්ක්, 
අ්ප්ර ේපද්ර්ධිපි  ස ්ට ිද්ධධ ශ ්ඡච ශ්ධ. එ ස ් එද් හිටපු 

 ය්ප්රිකශය ක්. එ ස ් හිශලි හිටපු ක්ලශී එ ස ්ශ   ය්ප්ර 

කඩ්  ැවකණ්, රුපිය ල් ම ලක්ෂ 50කට  ඩ් ණය  වුණ්. එ ස ් දැ ත 

බතුධද්්්ර්ත වුණ්. එද් තරුණ තරුණය තු වි ්ල 2ාඛ්ය් කට  

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් විධිය ට අ2්ධ්රණක් කද බ     

කිය ද ්. ශ තැද මේයු ක් ි ශබද ්. ඒ යණ්ඩුශේ හිටපු 

නිශය ෝජය ත ි  හි2ථබුල් මල්, රනිල් ම වික්ර ිදාහ  ැි  ස ්ට මේයු ක් 
එ ල්, ශ තුද ශ් පු්ධ්ලශය ෝ අත්අඩාගු ට ්තුද කිය ල් 

බලපෑ් කද්. අද ශ් ්රු 2 ්ශේ රි2්ඩ් බන යු තු හිටපු 

ත ි  ස ් දැි  වුණ්ට, එ ස ් තවිල් මල් අ්ප්ර න 2ථ්රික් ශල් මක් 

ක්ලිය ්ලශී  ්ඩි ශ ල්  ඒ තරුණ තරුණිය තු අත්අඩාගු ට 

්තුද  කිේ ්. හැබැයි, ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, එද්  

්ාජ් අහුශ ල් ශපොලීිදය ට ශ්ද්පු, ශ්කට කිිද  2්බතුධය ක් 

දැි   තරුණශය කුශ  ඔළු ට පි2ථශතෝලය  ි ය ල් කිේ ්, "ේල 

්ාජ් අල් මලපු දඩුශ තු නිදහ2ථ කරද ්, ශ්ක දැක්ක් කිය ල් 
2්ක්ෂිය ක්  පතු" කිය ල්. එශහ යි 2්ක්ෂි හැදුශේ. ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි, ඒ තරුණ තරුණිය තු විිදහත් ශදශදකුට අද 

දඩු ප ර් ි ශබද ්. දැ ත ශ් පිළිබඳ 2්ධ්රණ පරීක්ෂණය ක් 

ප ත් ් ඔවුතු දඩු මේතු නිදහ2ථ කරතුද කටයු ස කරතුද කිය ් 

   ඉල් මලී ක් කරද ්. ශ ොකද, ශ්ධ ප්ලද   ශය තු පළි්තුද, 

ශපොදුජද ශපරමුශණ් අය  ත යි ශ්ක කශදේ කිය ල් ඔේපු කරතුද,  

එද් රනිල් ම වික්ර ිදාහ  ැි  ස ්ශ  යණ්ඩුශේ හිටපු අනුර 

න 2්ද්ය ක ත සළු ිදය ලුශදද් එක සශ ල් එ ථ් තීතුදු  ්ත් නි2්  

ශ්කට කිිද  2්බතුධය ක් දැි   ඒ තරුණය තුට අ2්ධ්රණය ක් 

ශ ල් ි ශබද ්. ඒ නි2් දැ ත පරීක්ෂණය ක් ප ත් ල්, ඒ 

තරුණය තුට 2්ධ්රණය ක් ඉෂථට කරතුද කිය ල්    ඉල් මලී ක් 

කරද ්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, අ2්ධ්රණය ට ලක් වුශණ් 

අපි. අශේ යණ්ඩුශේ හිටපු තතැ් නිලධ්රිතුට, තතැ් ශ්ධ ප්ලද 

ද්ය කය තුට ිදර බත් කතුද ිදදු වුණ්. පසුගිය  යණ්ඩු  හිත් 

 ත්  ශචෝදද් හදල්, ශබොරු ශචෝදද් එල් මල කරල්, ඔවුතු 

හිශලිට ද්ල් ි ශබද ්. ඒ නි2් දැ ත ඒ ් 2්බතුධශය තු 

පරීක්ෂණය ක් ප ත් ල්, ඒ ්ට එද් ේල් මපතුද් දුතුනු, ඒ ් 

ශ ශහය  පු, එද් දූෂණ විශරෝීන කමිවකශේ හිටපු අනුර කු ්ර 

න 2්ද්ය ක  ැනි අය ට දඬු ් කරතුද ඕදෑ කිය ල්    ශය ෝජද් 

කරද ්, ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි. ශ ොකද, ඔවුතු 

ඉි හ්2ශී ත් ශ් රට අ්්ධය කට අරශ්ද ගිය ්. තරුණ 

තරුණිය තු  ැරැන   ්ලි්ය ට ය  ල්, ලක්ෂ ්ණදක්  මිනි2ථසු 

 රල්, ශහොරක  ේ්තු ල්, රශට් ශ්ධපද විද්  කරපු  අය ට 

දැ ත අ2තයය  ප සරු ල්  ශ් රට විද්  කරතුද ඉඩ ශදතුද 

එප් කිය ද ශය ෝජද්  කරමිතු,    නිහඬ  ද ්.   
 

ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ්රු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  තුත්රී ස ්. ඔබ ස ්ට විද්ඩි 

ද ය ක ක්ලය ක් ි ශබද ්. 

 

[අ. ්. 12.12] 
 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි,  ශ  කා්  පටතු ්තුද 

ඉ2ථශ2ල් මල්    ශ් ක්රණය  කිය තුද කැ ි යි. අශේ ්රු රමිත 

බණ්ඩ්ර ශතතුදශකෝතු තරුණ  තුත්රී ස ්  ට ශපොඩි 

ශචෝදද් ක් එල් මල කද්.    ඒ ශචෝදද් ට ේත්තරය ක් ශදතුද 

ඕදෑ. එද් ර්ජය ඔත් ස ශ2ේ ශය තු - SIS එශකතු-  ත ි  රය ් 

විධිය ට හිටපු  ට ශතොර සරක් ය ්,  එ ැනි ත්ර2ථත  ය්ප්රය ක් 

ි ශබද ් කිය ල්.    එද් ත්ර2ථත වි ලි ද ඒකකය ත් එක්ක -TID

- කා් කරල්,  ඒ අය ට ඒ ්ැද ශහොය තුද  ැශඩ් පැ රු ්. 

ඒශ්ොල් මලතු ශහොය ල්, 2හර්තු ත සළු කණ්ඩ්ය   අත්අඩාගු ට 

්තුද ජූමේ  ්2ශී 03 ැනි ද් වි ෘත  ශරතු ස ක් නිකුත් කද්.  ඒ 

2ඳහ් ශපොමේ2ථ කණ්ඩ්ය ් කිහිපය ක් දැ් ්. එශහ  කරශ්ද ය ද 

ශකොට ශ ොකක්ද වුශණ්? TID එශක් රධ්නිය ්   ශය තු හිටපු 

DIG ද්ලක ද ිදල් ම ්ට විරු්ධධ  කරුණු කිය ්ශ්ද "ද් ල් ම 

කු ්ර" කිය ද පු්ධ්ලශය ක් ය ්. ශපොඩි ද්ටකය ක් ය ්, 

යරක්ෂක ශල් මක් ස ්යි, ඉතුද ජද්ධිපි  ස ්යි ඝ්තදය  

කරතුද කු තුත්රණය ක් ය ද ් කිය ල්.  ඒ අනු  ද්ලක ද ිදල් ම ් 

අත්අඩාගු ට ්ත්ත්. ඒ  නි2් ඒ කරශ්ද යපු පරීක්ෂණ අඩ්ද 

වුණ්. දැතු ද් ල් ම කු ්රශ  ඒ  කා් ත් දැහැ; පරීක්ෂණත් 

දැහැ. ඒ නි2් ඒක, එද් ිදදු වුණු එක් කු තුත්රණය ක් බ  අපි 

කිය ද ්.  

ඊට ප2ථශ2ේ ඒ කටයුත්ත  ්ර දුතුශතු CID එශක්  ්නි 

අශේශ2ේකරට.  ්නි අශේශ2ේකරත් අත්අඩාගු ට ්ත්ත්. න ද 52 

යණ්ඩු  පැ ි  ක්ලශී ත්  ්නි අශේශ2ේකර අත්අඩාගු ට 

්ත්ත්. ව ත්රීප්ල ිදරිශ2ේද  හත්තය ් ිදියය  ත් එ ස ් අත් 

අඩාගු ට ්ත්ත්ය  කිය ද ක්රණය     පැහැන මේ  කිය ද ්.    

එතශකොට විෂය   ්ර ත ි  ශදොශ යි.    විෂය  ්ර ත ි  

  ශය තු හිියශී ඒ ිද්ධධිශය තු ප2ථශ2ේ  ්2 ශදකයි. ඊට ප2ථශ2ේ 

අවුරුදු ශදකක් ඒ කටයු ස  ්ර   හිියශී තමුතුද්තුශ2ේල්. 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 2්බතුධ ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ 

ශකොමිෂතු 2 ්ශේ අ 2තු  ්ලිත්  පිළිබඳ  වි ්ද කරද අද 

න දශී එක කැබිදට් ත ි  රශය ක් ඒ  ්ලිත්  ්ැද කා් කද්ද 

කිය ්  ් අහද ්. ශ තුද, ඒ කථික ලැයි2ථ ස  ි ශබද ්. කිිද  

කැබිදට් ත ි  රශය ක් අද කා් කරල් දැහැ.  තුත්රී රු විතරයි 

කා් කරතුශතු.  ් දතුශතු දැහැ  ඒ තයි කිය ල්. පක්ෂ, විපක්ෂ 

කථික ලැයි2ථ ස ශදක   ් දඟ ි ශබද ්.  

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ඉි හ්2ශීත් ජද්ධිපි  

ශකොමිෂතු 2 ් පත් කර ි ශබද ්. හැබැයි, ඒ ් පත් කර 
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ප්ලිමේශ්තු ස  

ි ශබතුශතු  ැරැන ක්රය තු, මිනී රු තු, ශහොරුතු අල් මලතුද. 

දමුත්, ශ් රශට් ඉි හ්2ශී රා   රට අද ශ ොද ්ද කර 

ි ශබතුශතු? අධිකරණශය තු හිශලි ද පු මිනි2ථසු, ශහොරක් කරල් 

 ැරැන ක්රය තු හැියය ට දඩු ි ශබද අය  නිදහ2ථ කරතුද 

ශකොමි2 ක් පත් කරල් ි ශබද ්. කවුද ඒ ශකොමි2ශ් 2 ්පි ? 

ඒ ශකොමි2ශ් 2 ්පි  ේප්මේ අශේරත්ද  හත් ය ්. එ ස ් 

ශ2ේ ශී හිටපු ක්ලශී ්රිපු්ධ්ල ශශ්රේෂථම්ධිකරණ විනිසුරු 

 ඬුල් මලකිතු තීතුදු ක් ලබ්  ල් ි ශබද ්, අවුරුදු ශදකකට 

එ ස ්ශ  ේ22ථවී් ද ත් තුද කිය ල්. තත්තට  ඉ2ථශ2ල් මල් 

තීතුදු ක් ලබ්  ල් ි ශබතුශතු එ ස ් ඉ ත් කරතුදයි. එද් හිටපු 

අග්ර විනි ථචය ක්ර රය ් ඔහුට පක්ෂ  තීතුදු ක් දුතු නි2් දඬු   

අඩු කර ි ශබද ්. එ ැනි පු්ධ්ලශය ක් ත යි ශ් ශකොමි2 ට පත් 

කරල් ි ශබතුශතු. ඒ පු්ධ්ලය ් 2ථත්රී දූෂණ ශචෝදද් ශදකක් 

2්බතුධ , රක්ෂණ 2ා2ථා්ශේ ිදියය   මුදල් ම  ාච් ක් 2්බතුධ  

ශචෝදද් ලබපු ශකශදක්. දඬු ් ලබතුද හිටපු ශකශදක් ත යි 

ඒ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ 2 ්පි  !  ඒ  ්ශ  අය  ත යි ශ් 
ශකොමි2 ට පත් කරශ්ද ි ශබතුශතු. වික්ටලි අයි තුශ  

"ශදොනිමි අර්ලය " කිය ද කෘි ශී පැහැන මේ  ි ශබද ්, 

ජය ශ2ේකර දඩුශේ තීතුදු  දුතුනු හැිය. එ ැනි ශකශදක් ත යි ශ් 

ශකොමි2ශ් 2 ්පි   .  

අශදක් ශකද් කවුද? චතුද්ර් රද්තුදු.  එ ස ් හිටපු 

ශපොමේ2ථපි  ශකශදක්. එ ස ් දැ ශඟදහිර පද්ශත් අ්ප්ර 

න 2ථ්රික්කශී DIG ශ ල් ිදියය  , එද් ශපොදු ශපරමුණට  ැඩ කද් 

කිය ල් රජ් අයිි ය  අහිමි කරතුද නිලිශ්ධ  කරපු ශකශදක්. ඒ 

විතරක් ශදොශ යි, එ ස ් "ශරෝය ල් මප්ක්" හි ිදදු වුණු මිනී  ැරුශ් 

රධ්ද විත්ි කරු තල් මලූ  ්නි අශේශ2ේකරට බලපෑ් කර 

ි ශබද ්, එ  විත්ි ක්රය ් නිදහ2ථ කරතුද කිය ල්. ඒ විතරක් 

ශදොශ යි, ශකොහු ල ඉඳල් ි ශබද ් OIC ි ශ2ේර් කිය ල් 

නිලධ්රිශය ක්. එ ස ් කිදේපුක්රශය කු අල් මල් ි ශබද ්. එද් 

ශකොදල DIG විධිය ට ඉතුදශකොට ඔහු  නිදහ2ථ කරතුද කිය ල් 

ි ශබද ්. ඊට ප2ථශ2ේ ඒ OIC  ්රු කද්.  අභිය ්චද්ධිකරණය ට 

අභිය ්චදය ක් ඉන රිපත් කරල් යපසු ඔහු OIC තද සරට පත් වුණ්.  

ඒ DIG ඒ විධිය ට කටයු ස කද ශකශදක්.  ශ් ශකොමි2ශ් ඊදඟ 

2් ්ජිකය ් ්ැද    දතුශතු දැහැ. ශ් ශකොමිෂතු 2 ්ශ තු 

ත යි ශ්  ්ලිත්   ල් ි ශබතුශතු. ශ් ශකොමි2ශ් කටයු ස 

කරශ්ද ය ්ධ  නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ හිටපු අි ශලික 

ශ2ොමේිදටලි ජදර්ල් ම අශේසූරිය   හත් ය ් තවිල් මල් කිය ් 

ි ශබද ්, ශ් පැමිණිමේ වි ්් කරතුද බැහැ කිය ල්. ශකොමි2ශ් 

2 ්පි  ඔහුට බැණල්  එල ් ි ශබද ්. ශ්කද ශ් රශට් නීි ය ? 

ශ ොකක්ද ශ් ශකොමි2ශ තු කරල් ි ශබතුශතු?  

අධිකරණශය තු, ශපොලීිදශය තු, CID එශකතු පරීක්ෂණ කරල්, 

නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ අනු ැි ය  ති   දඩු ද්පු අය  නිදහ2ථ 

කරතුද කිය ද එක ත යි කරල් ි ශබතුශතු. ඒ පැමිණිල් මල ද්පු 

අය , පරීක්ෂණ කරපු නිලධ්රිතු  ්ේත්තරකරු තු කර 

ි ශබද ්. ඒ  ්ශ  ශකොමිෂතු ශලෝකශී ශකොශහේද ි ශබතුශතු 

කිය ල්    අහද ්. ශ ශහ  න ගිතු න ්ට  කරශ්ද ගිශය ොත් 

ශ ොකක්ද ශ තුශතු? ශලෝකය  අශේ රශට් අධිකරණය , නීි ය  ්ැද 

ශකොශහො  ිදත්විද?    ලිත ්ද යණ්ඩුශේ ඉතුද ප්ලි ථ ය ට ඒ 

2්බතුධශය තු ශබොශහො  අර2තුද ඉි හ්2ය ක් ි ශබතුශතු. ශ් 

රශට් හිටපු අග්ර විනි ථචය ක්ර ශිර්නි බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය  පැය  

24තු ශ්දර තරිය ්. එ ැනි ඉි හ්2ය ක් ි ශබද ේදවිය  අද ශ් 

 ්ශ  දූෂිතශය ෝ ද්ල් ශද  ද  ත් ටත් අධිකරණය  විද්  

කරතුද කටයු ස කරද ්. ශහොරක් කරපු, මිනී  රපු අය ට 

එශරහි  ශ් රශට් අධිකරණශී ි ශබද දඩු අයිතු කරතුද  

තමුතුද්තුශ2ේල් තීතුදු ්තුද ්. 

කවුද, එද් ද යි එශකොශදො2ථශදදකු  ැරුශේ? ඒ පැමිණිල් මල 

ද තුශතු  හිතුද ර්ජපක්ෂ යණ්ඩු  ි බිය    2තුත 

කරතුද්ශ්ොඩ හිටපු ද්වික හමුද්පි  ස ්යි . ඒ ද යිතු 

එශකොශදො2ථශදද්ශ  අ් ල්, ත්ත්තල් අද අඬද ්. ඒ ද යිතු 

 රපු අය ට අධිකරණශය තු දඬු ් ශදතුද ය ්ධ  ඒ අය   නිදහ2ථ 

කරතුද කිය ද ්. ශ්කද  2්ධ්රණත් ය ?  

ඒ විතරක් ශදොශ යි, කවුද පිල් මශලය ්තු කිය තුශතු? 

පිල් මශලය ්තු කිය තුශතු අරතුතල්ශේ  හ්මුදුරු රු 36ශදදකු 

කෑමේ කෑමේ ලට කපල් ඝ්තදය  කද පු්ධ්ලය ්. දත්තල් ම ද 2ක 

ශජෝ ේ පරර්ජිදාහ් ඝ්තදය  කිරී  2්බතුධශය තු ප ර් 

ි ශබද දඩුශේ ඔහු විත්ි ක්රශය ක්. ඔහු නිදහ2ථ කරතුදත් 

කිය ල් ි ශබද ්. ඊදඟට, මි  ්නුශදනුශේ රධ්ද විත්ි ක්රය ් 

ත යි ේදය ා් වීර සා්. පැහැන මේ  2ඳහතු ශ ද ්, එහි පදමු මිල 

්ණතු යශේ ශඩොලලි මිමේය ද 7කට කිට්වක ්ණදකට කිය ල්. 

දමුත්, ිදා්ේපූරුශේ 2 ්් ක් එක ස කරශ්ද ශඩොලලි මිමේය ද 

14කට ඒ ් මිල  ශ්ද ි ශබද ්.  ඒ  ැරන  කද අය  නිදහ2ථ 

කරතුදයි ශ්  ශකොමි2ශ තු කිය තුශතු. 

 

ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැතු කා්  අ 2තු කරතුද, ්රු  තුත්රී ස ්. 

 

ගුණ ආා.එපත. දාංජි ක ම ු ම බණ්ඩාද මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித்  ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
   අ 2තු කරතුද්, ්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි. 

Entrust Securities එක, මි  ්නුශදනු , CSN එක  ්ශ  ත  

ශ්ොඩක්  ිද්ධධි ි ශබද ්. ඒ ්යිතු  ශ් රශට් මිනිසුතුශ  මුදල් ම 

බිමේය ද ්ණදක් ශහොරක් කරශ්ද ි ශබද ්. ඒ අය  නිදහ2ථ 

කරතුදයි ශ් ශකොමි2ශ තු කිය තුශතු. ඒ නි2් ශ් ශකොමි2 ට 

අශේ විරු්ධධත් ය  රක්  කරද ්. ශ් රශට් ශහොරුතු, 

මිනී රු තු ශේරද ඒ ශකොමි2  ්ැද රශට් ජදත්  තීතුදු ක් 

්නියි.    

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි  ත  ශ්ොඩක් ශ්ධ ල් ම 

කිය තුද ි බුණත් ක්ල ශේල්   න  නි2්    ශ් ශල් මඛ්ද ියක 

 වාගත්* කරද ්. 

ශහොරක් ලට 2්බතුධ, මිනී ැරු් ලට 2්බතුධ අය  

නිදහ2ථ කරතුදයි ශ් ශකොමි2  කිය තුශතු. ශ ශහ  ගිශය ොත් 

ශ් රශට් අධිකරණ ප්ධධි ය  විද්  ශ ල්, ශ් රට නීි ය ක් දැි , 

අ නීි ය  රජ කරද යු්ය කට ඒවි කිය ද එක  තක් කරමිතු,  ් 

නිහඬ ශ ද ්.  2ථ සි යි. 

 

[අ. ්. 12.21] 
 

ගුණ ගීත්ා  මන්මලී රාමාදකුාංහ මහ කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ சைன்ைலீ குைொரசிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 

්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ් රශට් ශ්ධ ප්ලද 

ඉි හ්2ය  පුර් ට  කරශ්ද ය ශදොශය ක් ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී් ලට ශ්ොදුරු ූ  අය  ිදහිපත් කරමිතු අද අපට ලැබී 

ි ශබද  ්තෘක්  ය ටශත්  ශ  කා්  යර්  කරතුදට  ් 

සූද්ද්.  

විශ ේෂශය තු  කිය තුද ඕදෑ, ශ් රශට් රා  අග්ර් ්තය සමිය  

ූ  ්රු ිදරි ්ශ ෝ බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය  ්ැද. ක්තුත් ක 

ශල2 මුළු ශලෝකය ට  පණිවුඩය ක් ශදමිතු තය  ශ් රශට් රා  

අග්ර් ්තය සමිය  වුණ්. දමුත් අ 2්දශී   තය ශ  රජ් අයිි ය  

2107 2108 

[්රු යලි.එ්. රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්ර  හත්] 

————————— 
*  පු ත්්කාලප්ේ ත්බා තත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ප ් අශහෝිද කද්. ේපරි  අයුරිතු පළි්ැනී් ලට ලක් ූ  

ක්තුත් ක් බ ට තය  පත් වුණ්.  

අපට අද කා් කරතුද ශ ල් ි ශබතුශතු ය හ ප්ලද 

යණ්ඩුශේ ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ්ැදයි. විශ ේෂශය තු  ඒ ්ැද 

කිය තුද  ට ශබොශහෝ කරුණු ක්රණ් ි ශබද ්.    ශදොශදො2ථ 

 2රක්  පුර් ට ශ් ශ්ධ ප්ලදශී නිය ැලී ඉතුශතු විශ ේෂශය තු  

ශ් රශට් ක්තුත්  ශ නුශ තු ය  ක් කරතුදට  ට අ  ය 

නි2්යි. ඒ බ  ශ් ්රු 2 ්ශේ ිදය ලුශදද් දතුද ් ති . ඒ 

ඉලක්කය  2පුර් ්තුදට ත යි    ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට එද් 

යශේත්, අද තවිත් ඉතුශතුත්. එද්    ්්ල් මල න 2ථ්රික්කය  ප ණක් 

ශදොශ යි,  මුළු දකුණු පද්ත  නිශය ෝජදය  කරපු  ක්තුත්  

හැියය ට ඉත් ඕදෑකමිතු ශ් ප්ලිමේශ්තු ස  නිශය ෝජදය  කද්. 

 ශ  ්ධවිත්  පුර ැිද ් ය  ්ැද 2ඳහතු කරමිතු ඉත්  අශික්ෂිත, 

ඉත්  පහත් ක්ර ය කට එද් ඔවුතු  ්  දඩු කට පටල ් ්ත්ත්. 
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, දමුත්    දැදශ්ද ිදියය ් ඒ 

විධිය ට ්ධවිත්  පුර ැිද ් ය  ි ශබද ශබොශහෝ ශදශදකු එද් 

ප්ලිමේශ්තු ස  නිශය ෝජදය  කද බ . එද් ඒ කිිදශ කුට ර ථදය ක් 

ති  ශදොවුශණ් තයි? අශේ ්්ල් මල න 2ථ්රික්කශී අශේ 

ශකොට්ම්2 ල  ශකශදකු ත යි  ශ  ්ධවිත්  පුර ැිද ් ය  

පිළිබඳ දඩු ක් ද්ල්  ්  ේ2්විය ක් ේ2්විය ක් ්්ශතු අරශ්ද 

ගිශී. ඒ අය  එශ2ේ  ් ේ2්විය ට ශ්ද ය මිතු ශ්ධ ප්ලද   ශය තු 

 ශ්තු පළි්ත්ත්. දමුත් එද් ේ2්විය   ට ලබ් දුතු නිශය ෝ්ය  

ඉත් අ ාක ශල2    පිළි්ත්ත්.  

එද් Immigration and Emigration Department එක 

අ යතුතරශය තු කරද ලද කු තුත්රණය     අද පැහැන මේ කරතුද 

ඕදෑ. ඒ  ද විටත්    2ථවි2ථටලිලතුතශී පුර ැිද ් ය  ඉල් මල් 

අ2ථකර ්ැනී ට මේය  කිය විමේ ිදය ල් මල   අ 2තු  ි බුණ්. දමුත් 

ඒ ් ේ2්විය ට ශ්ද ඒ ට ඉඩ ශදො  block කරමිතු අ 2්දශී   

 ශ   තුත්රී රයරය  අශහෝිද  ද පරින  ඒ අය  කටයු ස කද්. ශ ොද 

තර්  ්දිදක පීඩදය කට ලක් වුණත්  ්   ට්ටතුද, බි  ද්තුද 

ක්ට ත් බැරි වුණ්. දමුත්    අදත් ඒ ්ැද කද්්වක ශ ද ්.  

   ශද ැනි  ත් ටත් -දැ ත  ත් ක්- ප්ලිමේශ්තු ස ට 

පැමිණිශී ශ් රශට් ිදය ලු ක්තුත් තුට අභිශය ෝ් හමුශේ 
ේශදයෝ්ශය තු  ැඩ කරද යක්රය  යදලි ශය තු ශපතු ් ශදද 

ක්තුත් ක හැියය ටයි. ශකොයි තර් පහර දුතුදත්, ශකොයි තර් 

දුක් ්ැහැට ේරු  කදත්, ර ථද ති  කදත් ඒ ිදය ල් මල අභි  ් 

දැ ත  ත් ක් ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට එතුද  ට පුළු තු වුණ්.  

ඔබ ස තුල් දතුද ් ති , ශ ොද තර් කුරිරු විධිය ට  ට 

පීඩ් කද් ද කිය ්.     ශ  ජදත් ට දුතු ිදය ලු ශපොශරොතුදු එද් 

2්හිදක ශල2 ඝ්තදය ට ලක් කද්.  ට අ 2්දශී  ිද්ධධ වුශණ් 

ඒ ිදය ලුශදද් කරපු ශ්ධ දර්ශ්ද නිහඬ  ඉතුදටයි. දමුත්  ් ඒ 

නිහඬත්  බිඳ ්ත්ශත් ශ් 2ැශලිත් ප්ලිමේශ්තු ස ට පැමිණීශ තු. 

   2ථවිට්2ලිලතුතශී පුර ැිද ් ය  අයිතු කර ්ත්ත්.    

හිතතුශතු දැහැ, අි ්රු ජද්ධිපි  ස ් හැශරතුදට එශහ  කද 

ත ත් එක්ශකශදකු ත් ශ් ්රු 2 ්ශේ ඉතුද ් කිය ්.  ට 

ඒකට guts ි බුණ්.  ට පුළු තුක  ි බුණ් 2ථවිට්2ලිලතුතශී 

පුර ැිද ් ය ට  ඩ් ශ් රශට් ජදත් ට  ් දක් ද යදරය  හ් 

ශ2ශදහ2 කිය ් ප්තුදට. දමුත්  ට ිද්ධධ ශ ්ඡච ප්ඩු ්ැද 

එකිතු එක  ් කිය තුදට වු  ද්යි. එද්  ්  ේ2්විය ක් ේ2්විය ක් 

්්ශතු ශ්ද ය ්ධ   ශ  යදරණීය  අ් ් ඒ ්ැද ශ ොද තර් 

කද්්වක ට, දුකට පත් වුණ්ද කිේශ ොත්, අ 2්දශී   තය  අප 

අතහැර ගිය ්.    2ථවිට්2ලිලතුතශී පුර ැිද ් ය  අයිතු කර 

්තුද ් දැකල්,  ශ  2ැමිය ්ට,  ශ  න ය ණිය  ට එය  දර්ශ්ද 

ඉතුද බැරි වුණ්. අ 2්දශී   එය   ශ  ීවවිතය ට ශලොකු 

ර ථදය ක් බ ටත් පත් වුණ්.  

   ශ් අ 2ථා්ශේ එක ශදය ක් යදරශය තු  තක් කරතුද 

ඕදෑ. එය  ශදොකශදොත් කල්ක්රිනිය ක හැියය ට  ් කරතුශතු 

ශලොකු  ැරැ්ධදක්. එද් විජය  කු ්රණ සා්ය තු, ඒ අි ශශ්රේෂථම 

කල්කරු ් දැක්2ලයිට් ්න ශය කු හැියය ට හඳුතු ් ශදමිතු 

ිදර්ත කද හැිය ඔබ ස තුල් ිදය ලුශදද්ට  තක්  ද ් තතැයි 

   ිදතද ්. එද්    ඉත් ද් බ්ල ශකශදකු හැියය ට ි 2ථ2 

අශේශ2ේකරය තු, චතුද්රික් කු ්ර සා්  ැි නිය  ත සළු ිදය ලුශදද් 

2 ඟ එකට එක ස වී ශ්ධ ප්ලද කටයු ස ලට ශය ොමු වුණ්. එද් 

විරු්ධධ ්න තුශ  පළි්ැනීශ් අභිල්ෂය  ඉන රිශී එශ2ේ ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී ට ලක් ූ  විජය  කු ්රණ සා්ය තු ්ැද    අද කද්්වක 
ශ ද ්; එ ස ් ශ්ෞර ශය තු  තක් කරද ්.  

ඔහු එද් විතුද දුක් අප ණයි. හිරශ්දරට ද්ල් ඔහුට කරපු 

අ2්ධ්රණක් අප ණයි. අ 2්දශී  ඔහුට ක ද් ත් ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස භූමිශී ප2ථ ප්්තුද  ත් ඉඩ තැබුශේ දැහැ. ඒ 

කරපු හැ  ශදය ක්  කශදේ අ2්ධ්රණ විධිය ට ඔහු විද්  කරද 

අදහිදතු යි. අ 2්දශී  ඔහුට ීවවිතශය තු  තුන  ශ් තුද ිදදු 

වුණ්. එශහ  ශ තුද, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් එක ශහේ ස ක් කිය ් 

   වි ථ ්2 කරද ්. ශ් පළි්ැනී් ල අ 2්දය ක් දකිතුද 

ලැශබතුශතු දැහැ. ශ ොකද, ඒ පැත්ත ශ් පැත්ත  ්රු  ද 

අ 2ථා් ල   රිතු  ර ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් අදතුත ත්, 

අර ්ණ ත් ිදදු  ද ්.  ් අදහද ය්ශ් හැියය ට    වි ථ ්2 

කරද ්, එ ැනි ශ්ධ ල් ම කරද අය ට න ට්මධ්  ශේදනීය  කලි ය  

අනි ්ලිය ශය තු පඩි2තු ශදද ් කිය ්. ඔවුතුට ිද්ධධ  ද ්, ශ් 

යත් ශී  අශේ ත2ථ පද් පිට ඒ ්ට අනි ්ලිය ශය තු දඬු ් 

ලබතුදට. 
 

ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

්රු  තුත්රී සමිය නි, ඔබ සමිය ට ත ත් විද්ඩි ශදකක් 

ි ශබද ්.  
 

ගුණ ගීත්ා  මන්මලී රාමාදකුාංහ මහ කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ சைன்ைலீ குைொரசிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 
්රු නිශය ෝජය කා්ද්ය ක ස නි, ශ් රශට්  ැඩි  ාතුද 

බලය ක් හිමි  ි ශබතුශතු ක්තුත් තුටයි. දමුත්, අද ශ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ ක්තුත් තු නිශය ෝජදය  කරමිතු ඉතුශතු 

 තුත්රී රිය තු කී ශදද්ද? ඒක ත යි ශකොයි යණ්ඩුශ නුත් 

ක්තුත් ට අද ලැබිල් ි ශබද තැද. ශ් ්රු 2 ්ශේ   ් 

තමුතුද්තුශ2ේල්ට කිය තුශතු එක ශදය යි. ක්තුත් ක් ඉන රිය ට 

එදශකොට එතුශතු ශ ොද තර් ර ථද, ශ ොද තර් අපහ්2, 

ශ ොද තර් ්ැහැට විඳශ්දද?    ක ද් ත් හි සශේ දැහැ, ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් ශකෝියපි නිය ක ශ තුද ශහෝ ශ ද  

ද ක් හද් ්තුද.    ඒ කිිද ශදය ක් ්ැද හි සශේ දැහැ.  ට 

එක  ිද සවිල් මලයි ි බුශණ්. ශ් රශට් මිනිසුතු ශ නුශ තු ය  ක් 

කරතුද ඕදෑ කිය ද එක  අදහ2 ශපරදැරි කරශ්දයි  ් ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට යශේ. දමුත්  ට 2 හරුතු එද් 2ැලකුශේ 

ශකොශහො ද? ඒ අය ට  ්  ශ් ප්ලිමේශ්තු සශ තු ය  ද කල් ම 

ඉ සී ක් ි බුශණ් දැහැ. ශ  ර  ැි  රණය ට ඉන රිපත් ූ  විටත් 

 ් පරද තුද පුළු තු ේපක්ර  ිදය ල් මල ශය දු ්. එශහ ද, ශ් රශට් 

ක්තුත් තුට 2ලකතුශතු? එශහ  වුණ්  ශ් රශට් ේත්තරීතර 

ප්ලිමේශ්තු ස ට ක්තුත් තු එයිද? ඒ නි2් ්රු නිශය ෝජය 

කා්ද්ය ක ස නි, අපි ශ් ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් දතර කද 

යු සයි. 

අ 2්ද   ශය තු    ශ් අ 2ථා්ශේ , රා්ද ක්ශෂේත්රශී ිදිය 

 ශ  2හ්ය  රා්ද ශිල් මපිය කු ූ  රතුජතු ර් ද්ය ක හිටපු 

 තුත්රී ස ් ්ැද කා් කරතුද ඕදෑ.    ශ්ක පක්ෂය ක් 

බල්ශ්ද කිය ද ශදය ක් ශදොශ යි.    අි ්රු 

ජද්ධිපි  ස ්ශ්නුත් ඉල් මල් ිදියද ්, පුළු තු ද් කල්ශේ 

ද් ශය තු ඒ කල්කරු ්ට 2 ්  ශදතුද කිය ල්.  ශ  කා්  

ශ තැනිතු අ 2තු කරද ්.  2ථ සි යි.  
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ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ නිප්යෝජ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  

ශ් අ 2ථා්ශේ  න  ් යහ්ර විශේකය  2ඳහ් ප2ථ  රු 1.30 

දක් ් 2 ්ශේ  ැඩ කටයු ස ත් ක්මේක  අත් හිවක ද ්.   

 
රැ ්වීම ඊට අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අ ක හිම්වන ලන න්  අ.වා. 

1.ව0ට නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා මගුණ අාංගජන් දාමනා න් 
මහත්ා  ප්ප  වාපි  කවප්යන් නැවත් පව කවන ලදී.   

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைணிெமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்க ன் இரொைநொதன்] தமலமை ெகித்தொர்கள். 
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair.  

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

have 12 minutes.  

 
[பி.ப. 1.30] 

 

ගුණ ප්ගෝවින් න් කුණණාකදපත මහත්ා 
(ைொண்புைிகு மகொெிந்தன் கருணொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கமள, 

அரசியற் பழிெொங்கல் ததொடர்பொக ெிசொொித்துத் தகெல்கமளப் 

தபற்றுக்தகொள்ெதற்கொக நியைிக்கப்பட்ட  னொதிபதி 

ஆமணக்குழுெின் அறிக்மக ததொடர்பொன ெிெொதம் இன்று 

இந்த உயொிய சமபயில் நமடதபறுகின்றது. இந்த ெிெொதத்தில் 

உமரயொற்றுெது எத்தமன முக்கியத்துெம் என்பமத 

உணர்ந்மத உமரயொற்றுெதற்கு ெிமளகின்மறன்.   

நைது நொடு ஒரு சுந்தரத் தீவு;  நைது நொடு இந்து 

சமுத்திரத்தின் மகந்திர முக்கியத்துெம் ெொய்ந்த முத்து; நைது 

நொடு உலகுக்கு ஆன்ைீக ஒளிமயப் பரப்பிய நொன்கு ைதங்களும் 

தமளத்மதொங்கும் நொடு; நைது நொடு மூப்பு, பிணி, சொக்கொடு 

கண்டு தனது இல்லற ெொழ்ெில் அழகிய இளம் ைமனெிமயயும் 

துறந்து, தனக்கு ரொ மபொகம் தரக்கூடிய அரச சுகமபொகங்கள் 

அமனத்மதயும் துறந்து உலகுக்கு ஞொன ஒளியிமனத் தன் 

பொிநிர்ெொணம்மூலம் ஏற்படுத்திய தகௌதை புத்தொின் ஆன்ைீக 

ஒளியின் தபருமையிமனப் பின்பற்றும் நொடும்கூட.  மூப்பு, 

பிணி, சொக்கொடு கண்டு முத்திகண்ட தகௌதை புத்தருக்கு எதிொி 

என்று எெருைில்மல.  இருப்பெரும் ெொழ்பெரும் 

ைனிதகுலத்தெமர!  இந்த ைண்ணில் ெொழ்ெது இன, ைத, தைொழி 

மபதங்களற்ற ஒமர ைனிதகுலமை என்று மபொதி ைர நிழலில் 

இருந்து தபற்ற ஞொனம்மூலம் அறியத் தந்த தகௌதை புத்தமர 

ெிசுெொசிக்கும் நொட்டில் அந்த ெிசுெொசம் ைொறிைொறி நொட்மட 

ஆட்சி தசய்த அரசுத் தமலெர்களுக்கு உண்மையொக 

இருக்குைொனொல், இந்த நொட்டில் அரசியற் பழிெொங்கல் 

ததொடர்பொன  னொதிபதி ெிசொரமண ஆமணக்குழுெின் 

அறிக்மக ததொடர்பொன ெிெொதம் ஒன்று ஏன் மதமெ? 

என்பதுதொன் இன்று என்முன் எழுந்துள்ள பிரதொன 

மகள்ெியொகும்.  நம் அரசின் தமலெர்கள் உதட்டளெில் மபசும் 

தபௌத்த தர்ைம், மதசொபிைொனம் என்பன அெர்களது 

உள்ளத்திலிருந்து தெளிெரொததன் கொரணைொகமெ இந்த 

நொட்டின் உயொிய சமபயில் இன்று இந்த ெிெொதம் 

நமடதபறுகின்றது. இமதயிட்டுக் தகௌதை புத்தொின் 

மபொதமனகமள ைதிக்கும் ஒரு பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் என்ற 

ெமகயில் தெட்கப்படுெதொ? மெதமனயமடெதொ?                          

-  துக்கைமடெதொ? - துயரைமடெதொ?  இல்மல, தகௌதை 

புத்தமரப்மபொல என் ைமனெி, பிள்மளகமள ெிட்டுத் 

துறெறம் தசல்ெதொ?  என்று பல்மெறு சிந்தமனகள் என் 

ைனமதக் குழப்புகின்றன; மெதமனப்படுத்துகின்றன.  

தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கமள, ஆட்சி 

ைொறும்மபொது அமைச்சர்கள் ைொற்றம் தபறுெொர்கள்; 

அமைச்சின் தசயலொளர்கள் ைொற்றம் தபறுெொர்கள். அரச 

திமணக்கள, கூட்டுத்தொபன நியதிச் சமபகள் உட்பட அரச 

இயந்திரம் முற்றிலும் ஆட்சிக்கு ெந்த ஆட்சியொளருக்குச் 

சொதைொக ைொறும்.  கடந்த அரசொங்கக் கொலத்தில் உயர் பதெி 

தபற்றெர்கள், ைத்திய அரச மசமெ ஆளணியினர், தபொலிஸ் 

மசமெயில் உள்ளெர்கள் மபொன்றெர்கள் பந்தொடப் 

படுெொர்கள்.  இது எைது நொட்டின் ஆட்சிைொற்றங்கள் 

நமடதபறும்தபொழுது கொணும் சொதொரண கொட்சியொகும். 

ஒவ்மெொர் ஆட்சியொளரும் தைது பக்க நியொயத்மதத் தொம் 

சொர்ந்த அலுெலர்கள் சொர்பில் நியொயப்படுத்துெொர்கள்.  இன்று 

எைது தகௌரெ நீதி அமைச்சர் அலி சப்ொிகூட பிரதை நீதியரசர் 

பதெியிலிருந்து சிரொணி பண்டொரநொயக்கொ அெர்கள் 

நீக்கப்பட்டது அரசியலமைப்புக்கு முரணொனதல்ல எனவும், 

பிரதை நீதியரசர் தைொஹொன் பீொிஸ் அெர்கள் 

அப்பதெியிலிருந்து நீக்கப்பட்டது அரசியலமைப்புக்கு 

முரணொனது என்றும் ஒரு சட்டத்தரணிக்மக உொிய 

ெொதத்திறமனொடு நியொயப்படுத்துகின்றொர். இமெ, ஆட்சி 

ைொற்றங்கள் நமடதபறும்மபொது தபரும்பொன்மை இன 

ைக்களுக்கிமடமய - சிங்கள ைக்களுக்கிமடமய ஏற்படும் 

அரசியல் பழிெொங்கல்களுக்கும் அெற்றுக்கொன நிெொரணங் 

களுக்கும் ஒரு பொமனச் மசொற்றுக்கு ஒரு மசொறு பதம் எனும் 

ெமகயிலொன ஓொிரு உதொரணங்களொகும். தைது 

இனத்துக்குள்மள, தைது ைதத்துக்குள்மள ைொறிைொறி 

ஆட்சியமைக்கும் அரசியற் தமலெர்களொல் அரசியல் 

பழிெொங்கல்கள் ஏற்படுகின்றததன்றொல், அர்த்தபுஷ்டியுள்ள 

அதிகொரப்பகிர்வுக்கொகவும் புறக்கணிப்புக்கு எதிரொகவும் 

சைத்துெத்துக்கொகவும் மபொரொடும் எைது ைக்கள்  

பழிெொங்கல்களொல் எத்துமணத் துன்பப்பட்டிருப்பொர்கள். 

இத்தமகய பழிெொங்கல்களுக்கொக நியொயம் மகட்க முடியொத 

நொதியற்ற சமுதொயைொக எைது ைக்கள் எவ்ெளவு கொலம் 

ெொழ்ந்திருப்பொர்கள்? சுதந்திரப் மபொரொட்ட கொலத்திலிருந்து 

ததொடர்ச்சியொகத் மதசியத்துக்கு உமழத்த எம் இனத் 

தமலெர்கள்கூட இன்று உொிய மதசிய ைொியொமதயின்றிப் 

புறக்கணிக்கப்படுகின்றொர்கள்.  ஆனொல், எம் இனத்தின் 

தபயொில் அரசுக்கு ஆதரவு ெழங்கும் ஒரு சில 

அரசியல்ெொதிகளுக்கு எலும்புத் துண்டுகளுக்கும் குமறெொன 

ைொியொமதமய ைக்கள் ெழங்குகின்றொர்கள் என்பமத நொம் 

ஏற்றுக்தகொள்ளத்தொன் மெண்டும். 

ஆட்சியொளர்களுக்குச் சொர்பொக அரச சட்டங்கள் ெமளந்து 

தகொடுக்கின்றன.  கிருசொந்தி குைொரசொைி தகொமல ெழக்கில் நீதி 

ைன்றத்தின்மூலம் சந்மதகத்துக்கிடைின்றிக் குற்றம் 

நிரூபிக்கப்பட்டு, ைரண தண்டமன ெழங்கப்பட்ட ைரண 

தண்டமனக் மகதி ஒரு தபரும்பொன்மை இன இரொணுெச் 

சிப்பொய் என்பதனொல் அெர் அரசின் தபொது ைன்னிப்புக்கு 

ஆளொகின்றொர். இப்படி எத்தமனமயொ இரொணுெத்தினர் 

நீதிைன்றங்கள் ெழங்கிய தண்டமனத் தீர்ப்பிலிருந்து தபொது 

ைன்னிப்புப் தபற்றுள்ளனர். ஆனொல், தொமய இழந்து தனியொக 

உறெினர் தயெில் ெொழும் ைகளின் ெொழ்மெக் 

கொப்பொற்றுெதற்கொக ஆனந்த சுதொகரனுக்குப் தபொதுைன்னிப்பு 

அளியுங்கள் என்று முழந்தொளில் நிற்கொத குமறயொக அகிலமை 

மெண்டியுங்கூட ஆட்சியொளர்களின் அஹிம்மசக் கண்கள் 

திறக்கெில்மல. 
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தகௌரெ குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கமள, 

ததன்னொபிொிக்கொெின் மதசபிதொெொன தநல்சன் ைண்மடலொ 

அெர்கமள ஏகொதிபத்திய அரசு 26 ெருடங்கள் சிமறயில் 

மெத்த பின்னர் ெிடுதமல தசய்தது. இங்கு 26 

ெருடங்களுக்கும் மைலொக ெிசொரமணகளின்றி, ெழக்குத் 

தொக்கலின்றி தெறுைமன சந்மதகத்தின் அடிப்பமடயில் 

எத்தமனமயொ அரசியல் மகதிகள் சிமறயில் ெொடுகின்றனர்; 

தைது ெொழ்ெின் இளமைமயத் ததொமலத்துள்ளனர். இெர்கள் 

தசய்த குற்றம் என்ன? தன் இனத்மத, தன் தைொழிமய, தன் 

ைண்மண மநசித்ததொ?  இது மபொன்ற ஓர் அரசியல் பழிெொங்கல் 

உலகின் இரொணுெ ஆட்சி நடக்கும் நொட்டில்கூட நடந்ததொக, 

நடப்பதொக அண்மைய உலக ெரலொறுகள் எதுவும் 

பதிவுதசய்யெில்மல. ஆனொல், உலகுக்கு  னநொயகத்மதப் 

மபொதித்த, பொரொளுைன்றச் சம்பிரதொயங்களின் தொய் எனப் 

மபொற்றப்படும் பிொித்தொனியொவுக்கு முன்னமரமய சர்ெ ன 

ெொக்குொிமைமய ெழங்கியதொகப் தபருமைதகொண்ட ஆசியப் 

பிரொந்தியத்தில், பொரொளுைன்றப் பிரதிநிதித்துெ 

 னநொயகத்மதப் மபணும் ஒரு முக்கிய நொடொன எைது நொட்டில் 

இத்தமகய பழிெொங்கல்கள் என்று ஓயும்? இமெ ஓயுைொ? 

அல்லது அடுத்த தமலமுமறக்கும் நகர்த்தப்படுைொ? 

அரச உயர் பதெி நியைனங்களில் தைிழர்கள் முற்றொகப் 

புறக்கணிக்கப்படுகின்றொர்கள். அண்மைய இலங்மக நிர்ெொக 

மசமெப் பொீட்மசயின் முடிவு இதற்குத் தகுந்த சொன்றொகும். 

கடந்த முமற ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட மபொட்டிப் பொீட்மசயிமல 69 

பொீட்சொர்த்திகள் மநர்முகத் மதர்வுக்கு அமழக்கப்பட்டிருந் 

தமபொதும், அதில் ஒரு பொீட்சொர்த்திகூட தைிழ் மபசும் 

இனத்மதச் சொர்ந்தெர் இல்மலதயன்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இது ஒரு திட்டைிட்ட பழிெொங்கலொகும். அந்தப் பொீட்மச 

முடிவுகளின்படி சித்தியமடந்த அமனெருமை தபரும்பொன்மை 

இனத்மதச் மசர்ந்தெர்களொ? என்று மகட்க ெிரும்புகின்மறன். 

பதெி நியைனங்கள் ெழங்கப்படும்மபொது தகுதிக்கும், 

திறமைக்கும் முன்னுொிமை அளியுங்கள்! உறவுக்கும், 

இனத்திற்கும் முன்னுொிமையளிக்கொதீர்கள்! ஒரு கொலத்தில் 

புகழ்பூத்த மசமெயொக இருந்த இலங்மக தெளிநொட்டுச் 

மசமெயொனது இன்று அரசியல் நியைனங்களொல் 

அலங்கொிக்கப்பட்டு நிற்கின்றது என்பதற்கு அண்மைய 

த னீெொ ைகொநொடு ஒரு முன்னுதொரணைொகும்.  

எைது நொடு ைீண்டும் பண்மடய சிறப்புக்கமள, பண்மடய 

தபருமைகமளப் தபறமெண்டுைொக இருந்தொல், 

ஆட்சியொளர்கள் கடந்த கொல ெரலொற்றிலிருந்து கற்றுக்தகொள்ள 

மெண்டிய ெிடயங்கள் அமநகம் உள்ளன. தெறுகளும், 

குமறபொடுகளும் தகொண்டதுதொன் ைனித ெொழ்க்மக! தெறுகள் 

இனங்கொணப்பட்டு, குமறகள் கமளயப்பட்டு ெொழ்க்மகமயச் 

சீரொக்கமெண்டியது ெொழ்ெியலின் தத்துெைொகும். இது 

தனிைனித ெொழ்ெிற்கு ைொத்திரைல்ல, நொட்டின் 

ஆட்சியொளர்களுக்கும் தபொருந்தும்.  

ஆட்சியொளர்கமள, எைது நொட்டின் கடந்த கொல 

ெரலொற்றிமன நன்கு சீர்தூக்கிப் படியுங்கள்! தெறுகள் எங்கு, 

எவ்ெொறு, எெரொல் உருெொக்கப்பட்டது என்பதமனக் 

கண்டுபிடியுங்கள்! இன, ைத, தைொழி மெறுபொடின்றி அதற்கொன 

தீர்ெிமன நடுநிமலமையுடன் ெழங்குெதற்கு முமனயுங்கள்! 

ெரலொற்றிலிருந்து பொடம் கற்றுக்தகொள்ளொத எெரும் ைக்கள் 

மபொற்றும் அரசுத் தமலெரொக ைிளிர முடியொது. இதமன 

உணர்ந்து உங்கள் தீர்ைொனங்கமள எடுங்கள்! அவ்ெொறு 

நீங்கள் தீர்ைொனம் மைற்தகொள்வீர்களொக இருந்தொல், 'அரசியல் 

பழிெொங்கல்' என்ற தசொல் இலங்மக அரசியல் ெரலொற்றின் 

அகரொதியிலிருந்து பூரணைொக நீக்கப்பட்டுெிடும். இன்று இந்த 

நொட்டிமல தைிழ் மபசும் ைக்கள் எப்படி ெொழ்ந்துதகொண்டிருக் 

கின்றொர்கள் என்பது அரசியல் பழிெொங்கலுக்கு ஓர் 

உதொரணைொகும். கல்முமன ெடக்கு உப பிரமதச தசயலகத்மத 

எடுத்துக்தகொள்ளுங்கள்! கடந்த 28 ஆண்டுகளொக அது தொனொக 

இயங்கிெந்தது. கிட்டத்தட்ட 40,000 தைிழர்கள் அந்தப் 

பிரமதசத்திமல ெொழ்கின்றொர்கள். 29 கிரொை மசெகர் 

பிொிவுகமளக் தகொண்டு இயங்கும் அந்தப் பிரமதச தசயலகம் 

இன்று தரைிறக்கப்பட்டுள்ளதொக அறிகின்மறொம். ஏன்? கடந்த 

கொல ஆட்சியிமல இது தரமுயர்த்தப்பட்டிருக்கமெண்டும். அது 

தெிர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

கல்முமன நகமரப் பிரதொனைொகக்தகொண்டு அரசியல் 

தசய்யும் ஓர் அரசியல்ெொதியின் குறிப்பொக, தபயர் குறிப்பிட்டுச் 

தசொன்னொல்,  
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் ஹொிஸ்  

[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

அெர்களின் நடெடிக்மகதொன் இது. ஓர் அலுெலகம் 

தரமுயர்த்தப்படமெண்டுமை தெிர, தரம் குமறக்கப் 

படக்கூடொது. இலங்மக ெரலொற்றிமல முதற் தடமெயொக 

கல்முமன ெடக்கு உப பிரமதச தசயலகம் 

தரைிறக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த கொலத்திமல தகொெிட் ததொற்று 

கொரணைொக தொன் சொர்ந்த சமூகத்தின் ைரணித்தெர்களின் 

உடல்கள் எொிக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருக்மகயில் 20ெது 

திருத்தத்தின்மபொது இந்த அரசொங்கத்திற்கு ஆதரெொக 

ெொக்களித்துத் தன்னுமடய சமூகத்திற்குத் துமரொகம் தசய்தெர் 

இன்தனொரு சமூகத்திற்கு உதெி தசய்ெொர் என்று நொங்கள் 

எதிர்பொர்க்கெில்மல.  

இருந்தொலும், எதிர்கொலத்தில் கிழக்கு ைொகொணத்திமல தைிழ், 

முஸ்லிம் ைக்கள் இன ஒற்றுமையுடன் ெொழ மெண்டுதைன்று 

நொங்கள் ஆமசப்படுகின்மறொம். ைட்டக்களப்பு ைொெட்டத்திமல 

தைிழ், முஸ்லிம் ைக்கள் ஒற்றுமையொக ெொழ மெண்டுதைன்று 

மபசிக்தகொண்டிருக்கும் மநரத்திமல, தபரும்பொன்மையின 

ஆட்சியொளர்கள் பிொித்தொளும் தந்திரத்தினூடொக இந்த 

மெமலமயச் தசய்கின்றொர்கள். எனக்குள் ஒரு சந்மதகம் 

எழுகின்றது. இந்த உப பிரமதச தசயலகத்மதத் தரைிறக் 

குெதன்மூலம் எதிர்ெரும் கொலத்தில் இங்கு தகொண்டுெரப்பட 

இருக்கின்ற Port City சம்பந்தைொன சட்டமூலத்திற்கு, 20ஆெது 

திருத்தத்திற்கு ஆதரெொக ெொக்களித்த இெர்களின் ஆதரமெப் 

தபறுெதற்கொகெொ அரசொங்கம் இப்படியொன மெமலகமளச் 

தசய்கின்றது என்பமத நிமனத்துப்பொர்க்க மெண்டியிருக்கிறது.  

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.  

 
ගුණ ප්ගෝවින් න් කුණණාකදපත මහත්ා 
(ைொண்புைிகு மகொெிந்தன் கருணொகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
I will wind up in a minute, Sir. 

இதற்கும் மைலொக ெட, கிழக்கிமல ெொழுகின்ற தைிழ் ைக்கள் 

ததொல்தபொருள் என்ற ொீதியிமல ைிகவும் பொதிக்கப் 

பட்டுக்தகொண்டும் பழிெொங்கப்பட்டுக்தகொண்டும் இருக் 

கிறொர்கள். ததொல்தபொருள் என்ற ொீதியிமல அம்பொமற, 

தபொத்துெிலிலிருந்து பருத்தித்துமற ெமரயிலொன கொணிகள் 

ஏக்கர் கணக்கில் இன்று அபகொிக்கப்பட்டுக்தகொண்டு 

ெருகின்றன. அந்த இடங்களில் தகௌதை புத்தொின் தபௌத்த ைத 

சின்னங்கள் இருப்பதொகக் கூறி, நீங்கள் அெற்மற 

அபகொிக்கின்றீர்கள். கடந்த கொலங்களில் இந்து ைன்னர்கள் 

ஆண்ட தபொலன்னறுமெ, அநுரொதபுரம் மபொன்ற இடங்களில் 
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ප්ලිමේශ්තු ස  

இன்றும்கூட இந்து ைத சின்னங்கள் இருக்கின்றன. அந்த 

இடங்களில் இந்து ைத ஸ்தொபனங்கமள அமைப்பதற்கு 

உங்களொல் இடம் தர முடியுைொ? என்று மகட்டு 

ெிமடதபறுகின்மறன். நன்றி.  

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa. 

You have 15 minutes.  
 

[අ. ්. 1.42] 
 

ගුණ මආචාාය  නාලක ප්ගොඩප්හේවා මහත්ා මනාගරික 
 ාංවාධාන  ප්වදද  ාංද්ෂෂණ  අපද්රව බැහැදලීම හා රජා 
පවිත්රත්ා කටයුතු දාජ අමාත්තුමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) நொலக்க தகொடமஹெொ - நகர 

அபிெிருத்தி, கமரமயொரப் பொதுகொப்பு, கழிவுப்தபொருள் 

அகற்றுமக ைற்றும் சமுதொயத் தூய்மைப்படுத்தல் இரொ ொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa - State Minister of Urban 
Development, Coast Conservation, Waste Disposal and 
Community Cleanliness)  
්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, නිදහිදතු පසු ලාක් 

ශ්ධ ප්ලද ඉි හ්2ශී ත  ශ්ධ ප්ලද රි  ් තු  ලිදදය ට හ් 

හිා2් ට පත් කිරී ට ර්ජය බලය  ේපරි    ශය තු ශය ොද්්ත් 

යණ්ඩු ක් ශල2  ෑතක්  ද  සරු අප දැදශ්ද ිදියශී 1977 

බලය ට යපු එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ රජය යි.  ැි  රණ 

ජය ග්රහණශය තු පසු ශ්ධ ප්ලද රි  ්න තුශ්තු පළි ්ැනී  2ඳහ්, 

නීි ය  ක්රිය ්ත් ක කරද යය තද ලට 2ි  ශදකක් නි ්ඩු ශදද ් 

කිය ල් එද් ශේ.යලි. ජය  ලිධද  හත් ය ්  ැි  රණ ශේන ක් ල 

කිේ ්. කිේ ්  ්ශ  , 1977  ැි  රණ ජය ග්රහණය ත් 2 ඟ මුද් 

හැරුණු භීෂණය  නි2් ීවවිත ්ණද් ක් රටට අහිමි වී වි ්ල 

ශ්ධපද හ්නිය ක් ිදදු වුණ්. ඉතු පසු ත් එ  රජය  ය ටශත් න ගිතු 

න ්ට ,  ැඩ තහද් කිරී්,  ්රු කිරී්, ශ2ේ ශය තු පහකිරී්, 

පහර ්  ැනි ිද්ධධි ද2 දහ2ථ ්ණදක් ිදදු කද්. 

ශේ.යලි. ජය  ලිධදශ   ැර ශ්ධ ප්ලදය  ඔහුශ්තු පසු 

බලය ට ය යලි. ශරේ ද්2 ජද්ධිපි  රය ්ත් අනු් දය  කද්. 

ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ හ් රජය  අතර ්ැවක් නි2් ශ් රශට් 

තරුණ - තරුණිය තු 60,000කට අධික පිරි2ක් ඝ්තදය ට ලක් 

වුශණ්   එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ රජය  ක්ලශීයි. ශදශ්ොල් මශලෝ  හරි 

හරිය ට මිනී  ැරු ්. ඒ ශල් ම ලට  ් කිය තුද ඕදෑ අය  අදත් ශ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ ඉතුද ්.  

ශ්ධ ප්ලද  ලිදදය ට ර්ජය බලය  ඉත්  නිතුන ත විධිය ට 

ශය ොද් ්ැනීශ්  ෑත ක්ලීද ේද්හරණය   තුශතු, 2015 බලය ට 

යපු ඊනිය ් ය හ ප්ලද රජය යි. ශ  ර ශ   හිා2ද ක්රිය ් මේය ට 

පැහැන මේ   ද්ය කත් ය  දුතුශතු, ජද්ධිපි   ශේ.යලි. ජය  ලිධද 

 හත්තය ්ශ  බෑද්  ද අ් ැි  රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත්යි. 

ශේ.යලි. ජය  ලිධද ප්ලද ක්ලශී තරුණ ත ි  රශය කු ූ  

රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත්, 2ථත්රී දූෂකය කු හ් මිනී රුශ කු ූ  

ශ්ෝද ල සුනිල් ම කිය ද ප්ත්ල ද්ය කය ්  අධිකරණ තීතුදු කිතු 

 රණීය  දණ්ඩදය ට නිය   ශකොට ි බිය  , ත   ් ්ට කිය ් ඔහුට 

ජද්ධිපි  2 ් ක් ලබ්  , ඊට අ තර  එ  අපර්ධකරුට 2 2ථත 

න  යිදට  බලප්ද 2්  විනිසුරු පදවිය කුත් ලබ් දුතු බ  එද් 

ප්2ල් ම ිදසු කු   ශය තු  ිදිය  ට  තකයි.  

යලි. ශරේ ද්2 ජද්ධිපි  රය ්ශ  භීෂණ 2 ශී රනිල් ම 

වික්ර ිදාහ අ ්තය රය ් විිදතු බටලතුද  ධක්්්රය  2 ඟ 

ප ත් ්ශ්ද ගිය  2මීප 2්බතුධත්   ලිත ්ද ජදත් විමුක්ි  

ශපරමුශණ් ද්ය දය තුට අ තක වුණ්ට එ   ධක්්්ර ල 

අශතුක හිා2් විඳ මිය  ගිය  තරුණ - තරුණිය තුශ  ශද ේපිය තුට, 

දෑදෑය තුට ක ද් ත් අ තක ශ තුශතු දැහැ. එද් ශේ.යලි. 

ජය  ලිධද කද්  ්ශ   රනිල් ම වික්ර ිදාහත්  බලය ට එතුදට 

ශපර  ත  රි  ් තු  ලිදදය  කරද හැිය 2ැලසු් කරල් 

ි බුණ්. පුදු ය කට ශ තු එද් ත  ක්ඩලි රුතු ිදය  දහ2ථ 

්ණදක් ශේ.යලි. - ශරේ ද්2 යණ්ඩුශ තු  ර්ද ද හැිය බල් 

ශ්ද හිටපු ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ්  ලිත ්ද ද්ය කත් ය ත් 

කිිදදු ලේජ් කිතු ශතොර  අ් ැි  රනිල් ම වික්ර ිදාහ  ශට් 

එක සශ ල් හිියය ්. එද් භීෂණ 2 ශී පල් මමේ ල හැාගිල් 

ජද්ධිපි  ශරේ ද්2ශ  හමුද් මේතු පණ ශේර්්ත්ත අය ත් කිිද  

හිරිකිතය කිතු ශතොර  ශ් කු තුත්රණය  2ැලසු් කරතුදට එක ස 

වුණ්. 

ශ තුද ශ් අය  ත යි ්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, 

ඊනිය ් ය හ ප්ලද යණ්ඩුශේ අ් ැි  රනිල් ම වික්ර ිදාහ එක්ක 

එක සශ ල් 2015  ැි  රණ ජය ග්රහණශය තු පසු දූෂණ විශරෝධි 

කමිවක , එශහ ත් දැත්ද් Anti-Corruption Committee කිය ද 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 2ඳහ්  ශ තු ූ  ය තුත්රණය  පිහිටූ ශේ. 

ඔවුතුශ  ශපොදු එකඟ්ත්ශ තු ත යි 2015 ජද ්රි  ්2ශී 21 ද් 

දූෂණ විශරෝීන කමිවක  පිහිවක තුද අ් ැි  රනිල් ම වික්ර ිදාහ 

 හත්තය ් කැබිදට් ප්රික් ක් ඉන රිපත් කරතුශතු. In this 

Cabinet Memorandum, Prime Minister Ranil 

Wickremesinghe states, I quote:  

“During the elections, we gave a pledge to the nation that action 
will be taken to punish all those responsible for the widespread 
corruption that prevailed during the last regime. For this purpose, it 
is necessary to constitute a Unit to investigate all such matters that 
can be identified as corrupt activities.  

Sir, then he submitted the names of the Members of 
the Committee and its Subcommittees to the Cabinet. 
Interestingly, each and every Member of the proposed 
Committee were politicians supporting the ruling party 
directly or indirectly. There were no independent 
Members in that Committee. Sir, I table* that Cabinet 
Paper.  

  ශ ොකක්ද ශ් දූෂණ විශරෝීන කමිවකශේ පසුබි් කා් ? 

ශ්කත් අපි ශත්රු් ්තුද අ  යයි. ඕදෑ  අශය ක් දතුද ්, 

2005 - 2014 ්රු  හිතුද ර්ජපක්ෂ ජද්ධිපි  ස ්ශ  රයර ක්ලය  

ශ් රශට් 2්ලිාක ප්ලද ක්ලය ක් බ . All the social and 

economic indicators support that conclusion.  2ර 25කට 

ය2තුද ක්ලය ක් පැ ි  ත්ර2ථත ්දය ට එශරහි යු්ධධය  අ 2තු 

කරල්, ශ් රශට්  ර්ය  ල් ම, ගු තු ශතොවකශපොද ල් ම, අධිශේගී 

 ්ලි්,  ්රි  ්ලි්,  හල් ම නි ්2, විදුමේ බල්්්ර  ැනි  හ් 

පරි ්ණ  ය්පෘි  ර්ශිය ක් යර්  කරල්, ශ් රශට් දද යලිථික 

2ා ලිධද ශේ්ය  ිදය ය ට 7කට ය2තුද ඉහද අ්ය කට ශ්ද ය 

්රු  හිතුද ර්ජපක්ෂ ජද්ධිපි  ස ් 2014  ද විට ශ්ධ ප්ලද 

  ශය නුත් ඉත්  ක්ි  ත්  ිදියය ්. දමුත් 2015  ශ් බල් ස 

ද්ය කය ් පර්ජය  කරතුදට එද් විපක්ෂය  ඉත් 2්ලිාක 

ේපක්ර ය ක් ප්වි්ඡචි කද්. ශ ොකක්ද ඒ ේපක්ර ය ? ඔවුතු කශදේ 

ර්ජපක්ෂ රජය  විිදතු කරපු ිදය ලු 2ා ලිධද කටයු ස පිවකප2  හ් 

පරි ්ණ  ාච් ිදදු ශ ද ්ය  කිය ද  තය ක් ජද්ත කිරී යි. කට 

කා්, 2 ්ජ  ්ධය, ශ්ධ ප්ලද  ්ද වි ්ද  ැනි විවිධ  ්ධය 

 ්විත් කරමිතු ඔවුතු ඉත්  2්ලිාක  ඒක කරපු බ  අපි 

2115 2116 

[්රු ශ්ෝවිතුදතු කරුණ්කර්  හත්] 

————————— 
*  පු ත්්කාලප්ේ ත්බා තත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පිළි්තුද ඕදෑ. ඒ 2්ලිාකත් ශී රහ2 වුශණ් කිිදදු හිරිකිතය ක් 

දැ ස  අ2තය කිය තුදට එද් විපක්ෂය ට ි බුණු හැකිය ් යි. කිිද  

දත්තය ක්, ඔේපු කද 2්ක්ෂිය ක් අශත් ශදො ැි   ඔවුතු  හ් 

පරි ්ණශය තු ජදත් ට අ2තය ශ්ධ ල් ම කිේ ්. ශ ්් ඩීල් ම ්ැද 

කා් කද්. රත්රතු මේතු හදපු ප්ර ල් ම ්ැද කා් කද්. පිට රට 

බැාකු ගිණු් ්ැද කා් කද්. ලැ්ශබෝගිනි ක්ලි, රත්තරතු 

අ ථ ශය ෝ ්ැද කා් කද්. කතුශට්දලි පිියතු රත්තරතු රියතු පිට 

පැතුනු ් කිේ ්.    

රශට් අලුි තු හැශදද 2ෑ  ශ්ොඩදැඟිල් මලක්  කවුරු හරි 

ර්ජපක්ෂ ශකශදකුශ  කිය ල් කිේ ්. රතුජතු ර් ද්ය ක 

ඩුබ්යි ල  ැරිය ට් ශහෝටලය  ඉ2ථ2රහට ශ්ො2ථ ා්ය ්රූප අරශ්ද 

ශපතුූ  ්, ශ් ්රු  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ශ  ශහෝටලය ක් 

කිය ල්. රූප ්හිනී වි ්ද ලට තවිල් මල් ශබොරු ෆයිල් ම ශලද 

ශද මිතු කිේ ්, යණ්ඩු  ශ ද2ථ ූ   හ්  ශ් අය   නීි ය  ඉන රිය ට 

ශ්ද එද ් කිය ල්. අ ්2ද් කට  ්ශ , ශ් රශට් බහුතරය ක් 

ශ් අ2තය ශ්ධ ල් ම වි ථ ්2 කද්. ඒ අනු  ඒ අය  2015 ජද ්රි 

ාතුදශය තු ්රු  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්  පර්ජය  කද්. දමුත් 

රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත් ය ් 2හ ඔහුශ  කල් මමේය  දැදශ්ද හිියය ් 

ඔවුතු කශදේ  ැඩි හරිය ක් ශබොරු  කිය ල්. නිිද යක්රය ට නීි ය  

ක්රිය ්ත් ක ශ තුද ඉඩ හැරිශය ොත් ියක කලකිතු ත තු කද 

ශබොරු  2 ්ජ්ත  ද බ  දැද ්ත් නි2් න ගිතු න ්ට  ජදත්  

ර ටතුදට ඔවුතුට ත2ථ බැතුදු ක් අ  ය වුණ්. ඒ ත2ථ බැතුදු  

ත යි දූෂණ විශරෝීන කමිවක  හරහ් න ය ත් කද  ්ධය 2තුදලි දය . 

දූෂණ විශරෝීන කමිවක  පිහිවක පු අය ට අ  ය වුශණ් ඒ හරහ් රජශී 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 2ැලැ2ථ  ක්රිය ්ත් ක කිරී යි. ශකොියතු  

කිය ද ් ද් අද්්තශී තලිජදය ක් විය  හැකි ිදය ලු රි  ් තු 

 ලිදදය  කිරී ට හ් ඔවුතුශ  රි රූප විද්  කිරී ට ර්ජය 

ය තුත්රණය  හ් 2්පත්  ්විත කද්.  

Sir, in Sri Lanka, it being a democratic country, there 
is an acceptable way of implementing the law. For 
example, if you want to lodge a complaint about 
someone, you go to police. Sometimes, you may make a 
complaint to the Commission to Investigate Allegations 
of Bribery or Corruption or to some other authority, 
depending on the issue. Then, the matter will be 
investigated by the relevant authority. Even the CID 
might be called upon to assist depending on the 
complexity of the matter in hand. If the police or the 
Commission to Investigate Allegations of Bribery or 
Corruption decides to file a case, they go before the 
relevant courts. If someone tries to deviate from this 
standard process or tries to manipulate the system, then it 
is an attempt to violate the law.  

පිළි්ත් ක්ර ශේද මේතු පිටතට ශ්ො2ථ ර්ජය ප්ලකය තු නීි ය  

අතට ්තුශතු දූෂිත ප්ලද තතුත්රය ක් බලය ට ය විටයි. 

ේද්හරණය ක්   ශය තු ද්ිද ජලි නිශී හිට්ලලිට ි බුණ් 

ශ්ධ ප්ලද රි  ් තු  ලිදදය  කරතුදට ශ්2ථට්ශපෝ කිය ් 

ඔහුශ   ශපොලීිදය ක්. රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත් ය ්ටත් ඒ  ්ශ   

ශපොලීිදය ක් ි බුණ්. ඒ ත යි ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 2ඳහ්  නීි  

විශරෝීන ශල2 පිහිටූ  හ ලය අපර්ධ වි ලි ද ශකොට්ම්2ය  ශහ ත් 

FCID එක. හ ලය අපර්ධ වි ලි ද අා ය ට ේපශද2ථ දුතුශතු 

අ් ැි  ක්ලිය ්ලශී පිහිවක ් ි බුණු දූෂණ විශරෝීන කමිවක  විිදතු. 

රනිල් ම වික්ර ිදාහශ  දූෂණ වි ශරෝීන කමිවකශේ 2් ්ජිකය තු අදත් 

ශ් ප්ලිමේ ශ්තු සශේ  ්ඩි වී ඉතුද ්. ඔවුතු රැ2ථවී් ලට 2හ ්ගී 

වී අත්2තු තැබූ ශල් මඛ්ද ජද්ධිපි  ශකොමි2  හමු ට ඉන රිපත් වී 

ි බුණ්. දමුත් අද ඔවුතු කිිදශ කුට ශකොතුද පණ දැහැ, තමුතු ඒ 

කමිවකශේ ිදිය බ  රිද්ධධිශී පිළි්තුද. කැබිදට් ප්රික්ශේ ද  

ි බුණ්ට    ඒ ්ැද දතුශතු දැහැ කිය ද ්; රැ2ථවී් ලට ගිශී 

දැහැ කිය ද ්.  තුද, ඔවුතුශ  හෘදය  2්ක්ෂිය  දතුද ් තමුතු 

කශදේ  ැරන   ැඩක්, නීි  විශරෝීන  ැඩක් කිය ල්. 2015 ජද ්රි 

21 ැනි ද් ඉන රිපත් කරපු කැබිදට් ප්රික් ශේ 2ඳහතු  ි ශබද 

ශ්ධ ප්ලදඥය තුශ  ද් කිහිපය ක්    කිය  තුදට කැ ැි යි. 

ශ් ් අලුත් ශ්ධ ල් ම ශදොශ යි. ඒ ද් ලැයි2ථ සශේ ි ශබද ්. 

අ් ැි  රනිල් ම වික්ර ිදාහ 2 ්පි , අ ්තය  ා්ල 2 රවීර, 

අ ්තය ප්මලී ච්පික රණ ක, අ ්තය විජය ද්2 ර්ජපක්ෂ, 

අ ්තය රවුෆථ හකී්, අ ්තය 2රත් ශෆොතුශ2ේක්, ප්ලිමේශ්තු ස 

 තුත්රී එ්. සු තුි රතු, ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් ද්ය ක අනුර 

කු ්ර න 2්ද්ය ක. But, I must also say, Sir, except for the 

Hon. Ranil Wickremesinghe, no one else had the backbone 

to accept the truth when they were summoned before the 

Presidential Commission. The Hon. Anura Dissanayake is 

one such coward.  
 

[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Shame! You do wrong things when you have the power, 
but when the tide turns, you try to hide your face. 

රධ්ද කමිවක ට අ තර  ත  අනුකමිවක කුත් ි බිල් 

ි ශය ද ්. ඒශක් 2 ්පි  අ ්තය  ා්ල 2 රවීර. 2් ්ජිකය තු 

අතර අ ්තය විජය ද්2 ර්ජපක්ෂ, නිශය ෝජය අ ්තය ඉර්තු 

වික්ර රත්ද, ප්ලිමේශ්තු ස  තුත්රී එ්. සු තුි රතු 2හ ජදත් 

විමුක්ි  ශපරමුශණ් ද්ය ක අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  හත් ශද ැනි 

 ත් ටත් ඉතුද ්. ශ් කැබිදට් ප්රික් ට අනු  දූෂණ විශරෝීන 

කමිවක ට හ් අනුකමිවක ට අ තර  ි බිල් ි ශය ද ්, "ක්ෂණික 

රි ච්ර කමිවක " එශහ ත් දැත්ද් "Rapid Response 

Committee" කිය ල් ත ත් එකක්. ඒශක් 2්බතුීනක්රක ශල2 

ද් ශකොට ි ශබතුශතු ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් ද්ය ක ්රු 

අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්. ශකොියතු  කිය ද ් ද්, ශ් 

කමිවක්  හ් අනුකමිවක ිදය ල් මශල් ම  ි ශය ද ශපොදු 2්ධකය  ත යි ්රු 

අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්. 2 හර විට ශ්ක ජදත් 

විමුක්ි  ශපරමුණටත් යඩ්බරය ක් ශ තුද ති . එ ස ් කිය ද ්, 

එ ැනි කමිවක ක් ්ැද දතුශතු දැහැ කිය ල්. හැබැයි, ජද්ධිපි  

ශකොමි2්  ්ලිත්  ට අනු  අත්2තු ශල් මඛ්දශී අත්2ද ි ශය ද ්. 

ශ් අ 2්දය ට කී "ක්ෂණික රි ච්ර කමිවකශේ"  ්කී  ත යි 

 ැඩ කරතුද සුදුසු නිලධ්රිතු ශතෝර් ්ැනී . එශ2ේ ශතෝර් ්ත් 

ශකශදක් ත යි අධයක්ෂ යදතුද විජය ප්ල. ඔහු ක්ශ  ශල් මක් 

ශකශදක් ද? ්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  ැි  ස ් කෘෂිකලි  

අ ්තය්ා ය  බ්ර  හිටපු ක්ලශී එ ස ්ශ  ශල් මක්. අද ේශ්ධ 

 තුත්රී රු කා් කරල් ශචෝදද් ඉන රිපත් කද්, ශ් ක්ලශී ිද්ධධ 

ශ ්ඡච  හ් පරි ්ණශී දූෂණ ්ැද. ඒ නි2්    ඒ ් ්ැද කා් 

කරතුශතු දැහැ. හැබැයි, ඒ ් ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ 

2 ්්තශ ල් ඉ රයි. අධයක්ෂ, යදතුද විජය ප්ලශ  අත්2ද 

ය ටශත් ත යි, ක් 2්බතුධශය තු ද පරීක්ෂණ යර්  කරතුද 

ඕදෑ, කවුද අත්අඩාගු ට ්තුද ඕදෑ කිය ල් දූෂණ විශරෝීන 

කමිවක  තමුතුශ  ශ්2ථට්ශපෝ ශපොලීිදය ට, එශහ ත් දැත්ද් 

FCID එකට නිශය ෝ් නිකුත් කරල් ි ශබතුශතු. ්රු නිශය ෝජය 

ක්රක 2 ්පි  ස නි, ශ් රශට් ප ි ද නීි ය  අනු  අ් ැි  

ක්ලිය ්ලශී  ැඩ කරද නිලධ්රිශය කුට බැහැ ශපොලීිදය ට 

නිශය ෝ් ශදතුද ශහෝ ක්ට හරි විරු්ධධ  පරීක්ෂණය ක් යර්  

කරතුද කිය තුද. දමුත් ශ්  ්ලිත්ශේ 2ඳහතු  ද ශබොශහෝ 

දඩු ල හ මේක පරීක්ෂණ යර්  කරල් ි ශබතුශතු හඳුද් ්ත් 

පැමිණිමේකරුශ ක් දැි  , දූෂණ විශරෝීන කමිවකශේ 

අධයක්ෂ රය කු ශල2 ක්රිය ් කද ශ් නිලධ්රිය ්ශ  නිශය ෝ් 

අනු යි. ඒ නිලධ්රිය ්  ැඩ කශදේ ක්ශ  ේපශද2ථ අනු  ද  කිය ල් 

   කිය තුදට අ  ය දැහැ. කමිවකශේ හිටපු අය ශ  ද් ියක 

කිශය ේ ්  ඒ කවුද කිය ල් හිත් ්තුද පුළු තු. FCID එශක් 

රධ්නිය ් ශල2 කටයු ස කශදේත් ඔවුතු විිදතු පත් කරපු අතුත 

දූෂිත නිලධ්රිය කු  ද රවි ව දය්ලාක්ර. ඔහු ශ් ිදය ලු නිශය ෝ් 

ක්රිය ්ත් ක කද්.  

2117 2118 



ප්ලිමේශ්තු ස  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,  ඒ විධිය ට ත යි 2015  

බලය ට යපු ඊනිය ් ය හප්ලකශය ෝ නීි ය , අ නීි ය  කශදේ. ්රු 

නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, කැබිදට් ප්රික්ශේ පැහැන මේ  

2ඳහතුශකොට ි ශබද ්, දූෂණ විශරෝීන කමිවක  හ් අශදක් අනු 

කමිවක ක්රිය ් කදයු ස යක්රය . එහි ශකොට2ක්  ් කිය  ද ්. එහි 

'ක්රිය ් ්ලි්" ය ටශත් ශ ශ2ේ ි ශබද ්.  

 "2. ශතොර සරු එක්රැ2ථ කිරීශ් හ ල2ථා්දය ට ලැශබද 

ශතොර සරු ක්ෂණික රි ච්ර කමිවක  -ඒ කිය තුශතු අනුර කු ්ර 

න 2්ද්ය ක  හත් ය ්ශ  රධ්දත් ශය තු ි බුණු කමිවක - ශ ත 

ශය ොමුශකොට එ  කමිවක   ඟිතු වි ලි දය  කරද ිදදුවී් පිළිබඳ  

 හ්  පරීක්ෂණ යර්  කිරී ." කිය ල්.  

ශ තුද, ඊදඟට  ශහොඳ  ශකොට2 ි ශබද ්. 

 "3.  ැටලී්, අත්අඩාගු ට ්ැනී්, ර ථද කිරී් හ් 

අධිකරණය ට ඉන රිපත් කිරී් පිළිබඳ  ජද ්ධය හරහ් රිද්ධධ 

කිරී " කිය ල්. ශ තුද ශ්ක ත යි ශ් අය ශ  හ මේක අරමුණ 

වුශණ්, ්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි. ඔවුතුට අ  ය 

වුශණ්, ත තුශ  රි  ්න ය ් ජදත්  ඉන රිශී ශහොශරකු කිරී යි. 

ශචෝදද්  තත්තද, දැත්තද කිය ද එක ඒ ශ ල්ශේ  ැද්ත් වුශණ් 

දැහැ. ්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, 2015  බලය ට යපු 

රජය  න දපත්  ්ධය 2තුදලි ද කරමිතු ඉත්  පහත් විධිය ට 

ත තුශ  ශ්ධ ප්ලද රි  ්න තුශ  චරිත ඝ්තදය  කශදේ ශ් 

යක්රය ටයි. ශ් යක්රය ට ත තුශ  පවුල, දූ දරු තු, 

අ2ල් ම ැිදය තු  හ ජදත්  ඉන රිශී  ්ාචු ද ල් යත්  ශ්ෞර ය  

විද්  කද නි2් ශබොශහෝ ශදශදකු අ2නීප වුණ්. ඔවුතුශ  

බිරිතුදෑ රු, දූ දරු තු  ්දිදක යති ය ට ලක් වුණ්. දරු තුශ  

අධය්පදය ට බ්ධ් වුණ්. වි ්හ කඩ්කේපල් ම වුණ්. 2 හර අය ශ  

ශද ේපිය තු එ  අපහ්2 දර් ්තුද බැරු  ිදත් ශේදද්ශ තු මිය  

ගිය ්. දමුත් ඒ යක්රය ට අපර්ධකරු තු ශල2 2 ්ජය  ඉන රිශී 

හා ඩු ්හපු කිහිපශදශදකු  ශ්  ද විටත් ේ2්විය   ඟිතු 

නිශදො2ථ ශකොට නිදහ2ථ කර ි ශබද ්. ත ත් ශබොශහෝ 

ශදශදකුශ  දඩු ත  ත් වි ්් ශ මිතු ි ශබද ්. ේ2්විය කිතු 

 රදකරුශ කු ශල2 ද් කරද සරු ඔවුතු ිදය ලුශදද්  නීි ය  

ඉන රිශී නිලිශදෝෂියි. දමුත් 2 ්ජය  ඉන රිශී ඔවුතුශ  චරිත 

ඝ්තදය  ශ ල් හ ්රයි. ්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, 

ඊනිය ් ය හ ප්ලද රජශය තු  ් අහද ්, කැබිදට්  ණ්ඩලය  විිදතු 

අනු ත කද කමිවක ක ක්ලිය  ්රය  ශ ය  ද්, මීට  ඩ් ප්දඩ, 

ි ර ථචීද ශ්ධ ප්ලදය ක් ි ශබද ්ද කිය ල්. දූෂණ ක්රිය  මේය  එද් 

අනු ත කද කිිදශ කුට ශරන  තඳශ්ද අපි ඉ2ථ2රහ් ඉතුද 

පුළු තුද කිය ල් අහද ්.  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,     ශ  දඩු  ්ැද 

කා් කරතුද බල්ශපොශරොත් ස වුශණ් දැහැ. දමුත් ේශ්ධ අනුර 

කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ් ඒ ්ැද 2ඳහතු කද නි2් ය  ක් 

කිය තුද ිදදු ශ ද ්. එ ස තුල්  ට විරු්ධධ  වි ලි ද ද ය කට 

 ඩ් පටතු ්ත්ත්. ඒ වි ලි ද  ඟිතු කිිද  ශදය ක් ශහොය ් ්තුද 

බැරි වුණු නි2් ඒ ් ඉන රිය ට ශ්දය තුද බැරි වුණ්. තල 2තය ක් 

යණ්ඩුශේ 2ල් මමේ ශහොරක් කරල් දැි  නි2් අදටත්  ට කිිද  

දඩු ක් දැහැ, ශපෞ්ධ්මේක  ශහොරක ක් කද්ය  කිය ල්. 

ත්ක්ෂණික කරුණක්  ත එක  එක දඩු ක් ද ල් ි ශබද ්. 

ඒක ි ශබතුශතුත් අර එ ස ්  කිේ ්  ්ශ  අනුග්ර්හකත් ය ක් 

දුතු එකක් ්ැදයි. අනුග්ර්හකත් ය ක් දුතුශතු, ශකොට2ථ ශ ශදඳ 

ශපොද ශකශරහි තරුණ තරුණිය තු දැනු ත් කරතුදයි. 

එක ශ්්්ශදො2ථදහ2ථ ශදිදය ය ක් තරුණ තරුණිය තු ඒ හරහ් 

දැනු ත් වුණ්ය  කිය ල් රජශී 2්ක්කිකරු තවිල් මල් ේ2්විශී  

පිළි්ත්ත්. එක්ශකශදකුට ගිහිල් මල් ි ශබද විය ද  රුපිය ල් ම 

හ්රිදය  අසූ යි. ඒ පිළිබඳ ේ2්විශී කටයු ස අ 2තු දැි  නි2්  ් 

 ැඩිදුර කා් කරතුශතු දැහැ. දමුත්  ් ශ්ක කිය තුද ඕදෑ. 

 ශ  දඩු නිමිත්ත 2්බතුධශය තු  ් 2 ඟ  අත්අඩාගු ට ්ත්ත 

සුරැකු්පත් හ් විනි ය  ශකොමිෂතු 2 ්ශේ හිටපු අධයක්ෂ ජදර්ල් ම 

ධ්මික ශපශලිර් එ  ශකොමි2  විිදතු  2රකට  ැඩි ක්ලය ක් 

 ලිඝ අ යතුතර වි ලි දය ක් කරල්, එ  වි ලි දශී වි ලි ද 

නිලධ්රිතු ශල2 කටයු ස කද හිටපු  ැඩ බලද අ්විනිසුරු හ් 

ශශ්රේෂථම්ධිකරණ විනිසුරු ශිර්නි ි ලක ලිධද  හත්මිය  විිදතු 

ිදය ලු ශචෝදද් මේතු නිශදො2ථ ශකොට නිදහ2ථ කරල් ි ශබද ්. 

 ටත් අද්ද ශ තුශතු ඒ දඩු නිමිත්ත යි. එ සමිය ශ   ්ලිත්  

රහ2ථ  ්ලිත් ක් ශදොශ යි. ඒ නි2් ්රු නිශය ෝජය ක්රක 

2 ්පි  ස නි,  ් එ   ්ලිත්   වාගත්* කරද ්. 

ඕදෑ ශකශදකුට ශ්  ්ලිත්  කිය  ් බලතුද පුළු තු.  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, අපි නීි ය ට ්රු 

කරද ්; අධිකරණශී 2ථ ්ධිදත් ය  අපි වි ථ ්2 කරද ්. 

අධිකරණශය තු ප ණයි අපි 2්ධ්රණත් ය  බල්ශපොශරොත් ස 

ශ තුශතු. ශ ද කිිද  ක්ර ය කිතු නිදහ2ථ ශ තුද අපට අ  ය 

දැහැ. ශ ොකද, අශේ හෘදය  2්ක්ෂිය  දතුද ්, අපි ශහොරක් 

කරල් දැහැ කිය ල්; අපි  රදක් කරල් දැහැ කිය ල්. ඒ නි2්  ් 

ශ් රජශය තු ඉල් මලතුශතු එක  එක ශදය යි. පුළු තු ද් 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ලට අද්ද ඉ සරු දඩු ියක ඉක් දට අහල් 

ඉ ර කරතුද. ේ2්විය  තීරණය  කර්වි, කවුද  ැරන , කවුද නි ැරන  

කිය ල්. එප ණයි, අපි ඉල් මලද 2්ධ්රණත් ය .  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, 'ව රශය තු ව රය  

ශදො2තුිද ශඳේ' කිය ල් අශේ බුදුරජ්ණතු හතුශ2ේ ශ්ධ ද් කරල් 

ි ශබද ්. ශේසු2ථ  හතුශ2ේ කුරු2ශී තණ ්හල් ි බිය  ත් 

ත තු  රණය ට නිය   කද අය ට 2 ්  දුතුද්. " ැරන  කිරී  

 නුෂය ්ි ය ක්, 2 ්     ශ්ධ  ්ි ය ක්" කිය තුශතු ඒ නි2්යි.  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,  ශ් යක්රය ට අපට 

2ලකපු රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත් ය ්, අනුර න 2්ද්ය ක  ැි  ස ් 

ත සළු දූෂණ  ලිදද කමිවකශ තු පළි්තුද  ට ද් කිිද  

අ  යත් ක් දැි  බ   ් ශ් අ 2ථා්ශේ  කිය තුද ඕදෑ. දඬු ් 

ශදතුද ඕදෑ අය ට ශලෝක ධලි ත්   සද නිිද කලට, හරි විධිය ට 

දඬු ් ලැශේවි. අ 2්ද   ශය තු  ් ිදය ලු 

ශ්ධ ප්ලදඥය තුශ්තු ඉල් මල් ිදියද ්, අද්්තශී  ත් 

ශ  ැනි පහත් ශ්ධ ප්ලද ක්රිය ්ක්රක් කරතුද එප්  කිය ල්. 

ශපෞ්ධ්මේක  ්ිද තක් 2්රධලි  විද්  කරතුද එප්  කිය ල් අපි 

ිදය ලුශදද්ශ්තු ඉල් මල් ිදියද ්. ්රු නිශය ෝජය ක්රක 

2 ්පි  ස නි, නිර දයත්  2ඳහ්  ශ  2්පූලිණ කා්  

හැතු2්ඩ්්ත කිරී  2ඳහ්  වාගත්* කරද ්.  2ථ සි යි.  

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. C.V. Wigneswaran. You have seven 

minutes. 

 
[1.57 p.m.]  

 
ගුණ සී.වී. විපප්න්ෂව්දන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு க.ெி. ெிக்மனஸ்ெரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, I thank you 
for the opportunity given to me.  

2119 2120 

[්රු (යච්ලිය   ද්ලක ශ්ොඩශහේ ්  හත්] 

————————— 
*  පු ත්්කාලප්ේ ත්බා තත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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Sir, from the time politics was allowed to enter the 
haloed precincts of our Public Service, vindictiveness and 
favouritism by one set of politicians in power have been 
alleged by the Opposition and when the Opposition 
politicians came to power subsequently, victimization of 
their supporters by the previous regime had been alleged. 
The Opposition, then in power, thereafter went on to 
favour those in the Public Service who supported them. 
We have forgotten that this pernicious practice is the 
outcome of the politicization of our Public Service.  

Neither Parliament nor politicians should interfere 
with the Public Service. That would violate the principle 
of separation of powers enshrined in Article 4 of the 
Constitution. The Public Service is part of the Executive, 
no doubt.  However, even the President and the Cabinet 
have only limited power in respect of the Public Service. 
The Constitution contains three Chapters dealing with the 
Executive: Chapter VII, VIII and IX. Chapter IX deals 
with the Public Service. The only power that the Cabinet 
has over the Public Service is at a policy level. Article 55 
(4) of the Constitution states as follows, I quote: 

"Subject to the provisions of the Constitution, the Cabinet of 
Ministers shall provide for and determine all matters of policy 
relating to public officers, .....” 

The Constitution, in its wisdom, does not permit 
neither the President nor the Cabinet of Ministers to 
interfere with the workings of the Public Service. The 
Cabinet can only give policy guidance. In other words, 
the Cabinet cannot interfere with the decision of whom to 
prosecute. That decision is for the Attorney-General and 
the Attorney-General alone. It is probably for this reason 
that His Excellency the President has not sought to 
include the Attorney-General within the ambit of this 
Commission of Inquiry despite naming several other 
institutions. However, it is shocking to note that the 
Commission has decided to embark upon its own voyage 
and to persecute even the prosecutors. Yesterday, 
somebody was talking about one of the lawyers, a State 
Counsel, of the Attorney-General’s Department.  

The Cabinet is responsible to Parliament in the 
discharge of its functions. If the Cabinet itself can only 
give policy direction to the Public Service, then what can 
Parliament do in its supervisory capacity? It can only 
question the Cabinet on its policy directives. Parliament 
can also pass legislation ensuring that specific safeguards 
are built into the system to prevent political victimization. 
But, it certainly cannot be involved in giving any 
directions to the Public Service at the individual level. 
That would be a grave transgression of the Constitution 
and violative of Articles 4 and 55.  

The Hon. Jayantha Weerasinghe, Attorney-at-Law, 
who had appeared before me in several cases when I was 
High Court Judge, Colombo, yesterday gave a detailed 
description of what happened to his clients including Mr. 
Basil Rajapaksa during the Y ahapalana Government. It 
was very dramatic and descriptive, no doubt. But, if 
individuals or their Attorneys-at-Law felt that evidence 
has been manufactured against them or that they have 
been politically victimized, they have numerous avenues 

open to them to vindicate their rights through the 
Judiciary. First, a person can raise objections in the 
criminal case itself. Then, they can invoke the jurisdiction 
of the Supreme Court in terms of Article 126 of the 
Constitution for the violation of their fundamental rights. 
They also can invoke the writ jurisdiction of the Court of 
Appeal in terms of Article 140. on.  

They can institute proceedings for malicious 
prosecution and seek damages. The powers of the 
Judiciary are so wide that injustice can be prevented and 
damages awarded. The Executive and the Legislature 
simply have no role to play at the individual level. 
Individuals must seek the assistance of the Judiciary.  

The idea that political victimization by a previous 
regime should be looked into by special commissions and 
committees is anathema to the rule of law. It has no place 
in the context of Article 126 of the Constitution. Article 
126(1) of the Constitution states, I quote: 

“The Supreme Court shall have sole and exclusive jurisdiction to 
hear and determine any question relating to the infringement or 
imminent infringement by executive or administrative action of any 
fundamental right or language right declared and recognized by Chapter 
III or  Chapter IV.” 

Therefore, it is my view that the entire idea of the 
appointment of a Presidential Commission of Inquiry to 
inquire into and obtain information pertaining to the 
alleged incidents of political victimization of public 
officers, employees of State corporations, members of the 
armed forces and the Police Service was misplaced. The 
Public Service must be allowed to do its duty objectively, 
not to please those in power politically. 

If the appointment of the said Commission was a 
folly, the Commission itself, which was called by the 
Hon. Field Marshal Sarath Fonseka yesterday as the 
“pissu poosa” Commission, has proceeded with visible 
glee into territories that angels fear to tread. It is clear that 
there are several cases presently pending in relation to the 
matters inquired into by the Commission. The 
Commission is not a body recognized by Article 105 of 
the Constitution as an institution for administration of 
justice. It simply has no business which has anything to 
do with matters pertaining to the Judiciary. All the actions 
by the Commission in respect of pending cases would 
constitute a clear interference with the Judiciary and as 
such, would be in violation of Article 111C, which states 
that any interference with the Judiciary would be an 
offence recognized in the Constitution itself.  

 

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 

ගුණ සී.වී. විපප්න්ෂව්දන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு க.ெி. ெிக்மனஸ்ெரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

If this Debate seeks, in any manner, to implement the 
so-called recommendations of the Commission, this 
House too would be violating Article 111C. That is 
probably why, despite the ill-advised wording of the 
Motion, no directions are being sought from the House. 

2121 2122 



ප්ලිමේශ්තු ස  

Having said that, I need to make my observations 
from a different standpoint. Though the recent events and 
activities seem to point to death knell for democracy, the 
rule of law and the independence of the Public Service 
and the Judiciary, from the point of view of the Tamils 
who have suffered at the hands of the successive Sri 
Lankan Governments by being denied justice so far, this 
action of appointing a Commission and accepting a 
Report of this nature by this Government is welcome to 
us Tamils in a perverse way.  

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 
ගුණ සී.වී. විපප්න්ෂව්දන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு க.ெி. ெிக்மனஸ்ெரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Sir, please give me half a minute. 

It is welcome because it highlights exactly what was 
recently said in Geneva. It gives a wonderful example of 
how the Government of Sri Lanka perverts the course of 
justice. It proves what is being said by the Tamils, that the 
Government of Sri Lanka cannot be trusted to allow 
justice to take its own course. This is why the Tamils, the 
human rights organizations and the UN are clamouring 
for the appointment of international tribunals. If those 
accused of corruption will not be allowed to face trial, 
what hope is there of getting war criminals tried? Those 
of you in the Government who blame the diaspora, the  
NGOs and the West for allegedly persecuting Sri Lanka 
should look hard at what you are doing right now. It is 
you who is letting the country down by such dubious 
methods.  

I conclude by saying that none of us have the right to 
say that we alone love this country. If the majority in this 
country had acted humanely, prudently and with far sight, 
this country would not be in the dire straits it is in today. 
Our youth would not have taken up arms. I hope we 
change our ways and tread towards sanity, unity and 
prosperity.  

Thank you, Sir. 

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Next, the Hon. Chinthaka Amal  

Mayadunna. You have ten minutes. 

 
[අ. ්. 2.04] 

 

ගුණ චින්ත්ක අමල් 2 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී් ලට ලක්ූ  තු ශ නුශ තු අදහ2ථ දැක්වී ට අ 2ථා් ක් 

ලබ්   පිළිබඳ   ් රා ශය තු 2 සවක ශ ද ්.  

විශ ේෂශය තු 1977 , එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ යණ්ඩුශ තු 

ත යි,  ශ  පිය ්ණතු ත සළු  11ශදශදක් පුත්තල  ිදශ තුි  

කලි ්තුත ්ල්ශ තු එළිය ට දැ්ශ්.  ෘත්තීය  2මිි  ද්ය කය තු 

හැියය ට ඒ ශ්ොල් මලතු  ෘත්තීය  2මිි  ක්රිය ් ලට 2්බතුධ වුණ්ය  

කිය ල්, එ කට පැ ි  ශේ.යලි. ජය  ලිධද රජශය තු -එක්2ත් 

ජ්ි ක පක්ෂ රජශය තු-   ශ  පිය ්ණතු ත සළු 11ශදදකු  හ 

ප්රට තදල් දැ් ්. ශ්රී ලාක් ිදශ තුි  2ා2ථා්   සද ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී්  ක්රිය ්ත් ක වී  නි2් ත්ත්තල්ට ය තුද එතුද තැදක් 

දැි  වුණ්. 

1994   ් ර්ජය ශ2ේ ය ට 2්බතුධශ ල්, 2 ෘ්ධධි 2ා ලිධද 

නිලධ්රිය කු හැියය ට ර්ජක්රි යර්  කද්. එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ 

යණ්ඩුශේ ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී   ත 2001  ලිෂශී  ශ  

රැකිය ්  අහිමි වුණ්ට ප2ථශ2ේ  ටත් ිද්ධධ වුණ්, ිදර කඳවුරක 

ීව ත් ශ තුද. මී්මු  බතුධද්්්රශී  ් බතුධද්්්ර්ත 

කරල්, ශ්ධ ප්ලනික   ශය තු අශේ ශ් ල් ම ශදොර ල් ම දැි  

කරල්, ගිනිබත් කරල්, විවිධ අඩතුශත්ට්ට් ිද්ධධ කරල් එද් 

එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ යණ්ඩු  ක්රිය ් කද හැිය  තක්  දශකොට, 

"අද ශ් කා් කරතුශතුත් එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂශී අය  ශතුද?" 

කිය ල් අපට ශබොශහො  දුකක් දැශදද ්.    

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,  ් කෘෂිකලි  

පලිශීෂණ නිෂථප්දද 2හක්ර රය කු හැියය ට කටයු ස කද 

ක්ලශී, 2004  ලිෂශී පැ ි  චතුද්රික් බණ්ඩ්රද්ය ක 

කු ්ර සා්  ැි නිය ශ  රජය  ක්ලශී කෘෂිකලි  අ ්තය රය ් 

හැියය ට කටයු ස කශදේ අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක -ඩීල් ම කු ්ර- 

 ැි  ස ්යි. එද් ඩීල් ම කු ්ර කෘෂිකලි  ත ි  රය ් හැියය ට 

පත්ශ ල් ඒ යණ්ඩු  අපහසුත් ට පත් කද්  ්ශ   අපට දැ ත 

රැකිය ්  ලබ් ශ් අ 2ථා් ත් දැි  කද්. ශ්ධ ප්ලනික   ශය තු 

අපට අඩතුශත්ට්ට් ිද්ධධ කද්. එද් පුත්තල  න 2ථ්රික්කශී 
යද ඩු  රශ්ධ ශී දැදුරුඔය  හර2ථ කරල් හදද ප්ල   සළිතු 

ශ්ොඩ දඟතුද ි බුණු රතලල්ඔය   ය්ප්රය  2ඳහ් ූ  මුදල් ම එද් 

කෘෂිකලි  අ ්තය රය ් හැියය ට ඒ ශ්ොල් මශලෝ පිල් මමේ ්ැහු ්. අපි 

ඒ  ැරැන  ශපතු ් දුතුද්ය  කිය ද ක්රණ්ත් එක්ක අපට විරු්ධධ  

ශ්ධ ප්ලද  ි  ත්තුතර ශ්ොඩ දැඟු ්. ඒ  ්ශ   අහිා2ක 

දරු තු කැට ශ2ොල මිතු  හ ප්ශලි තවිදල් ශ2ොය ් ්ත්ත 

2ල් මමේ මේතු ශපෝෂණය  වුණු ඩීල් ම කු ්ර  ැනි ජදත් විමුක්ි  

ශපරමුශණ් ේදවිය  ඒ කිිද ශදය ක් දතුශතු දැි  ශතොත්ත බේබු 

 ්ශ  අද කා් කරද ්. විශ ේෂශය තු   යණ්ඩු  ශපරළුණු 

අ 2ථා්ශේ අද ිදියද විපක්ෂ ද්ය ක ්රු 2ජිත් ශරේ ද්2 

 ැි  ස ්ත්, එ ස ්ශ  ත්ත්ත්ත් අශේ අහිා2ක මිනිසුතුට කරපු 

අපර්ධ ්ැද, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 2්බතුධශය තු වි ලි දය  

කිරී  2ඳහ් පත් කද ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  2්බතුධශය තු 

කා් කරද ශ් අ 2ථා්ශේ අපට කිය තුද ිද්ධධ ශ ද ්. 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, ්රු හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ්ශ   රර2්ද ්ැද අද විපක්ෂ ද්ය ක ස ් කා් කද්. 

යද ඩුශේ ද.මු. ද2ද්ය ක හිටපු ත ි  ස ්  ශ   ් ්.  

ශදොකරපු  රදකට 2001  එ ස ්ටත්,  ටත් ිදරබත් කතුද ිද්ධධ 

කද්. අවුරුදු එකහ ්රක් අපි ිදරබත් කෑ ්. ්රු විපක්ෂ 

ද්ය ක ස ් අද ්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්ශ   රර2්ද ්ැද 

කා් කරද ්. එද් අප  නිකරුශණ් මී්මු  බතුධද්්්රය ට ශ්ද 

ගිහිතු දැ් ්ට ප2ථශ2ේ පිිය ප2ථ2 පැත්ශත් ශහොරි ද ් ි ශබද හැිය 

ද.මු. ද2ද්ය ක හිටපු ත ි  ස ් ්රු රනිල් ම වික්ර ිදාහ  ැි  ස ්ට 

2ර  ේ2ථ2ල් ශපතුනු ්. එ ැනි අ2්ධ්රණක් කරල්, එ ැනි 

තත්ත් ය ක් ශ්ොඩ දඟපු එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  රමුඛ්  විපක්ෂය  

අද ශතොත්ත බේබු  ්ශ  කා් කරද ්.  

අශේ අහිා2ක මිනිසුතු අ ්රුශේ ද ල්, ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී් ලට ලක් කද ක්ල  ක ්නු  පිළිබඳ  අපට  

ි ශබතුශතු පුදු  ශේදද් ක්.  ශ  ත්ත්ත් ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී් ලට ලක්ශ ල්, රැකිය ්  අහිමිශ ල්,  තුන  දැි   

ඉඳල් ඒ ිදය ලු ශේදද්  එක්ක  අතුි ශ් ීවවිතශය තු 2මු ්ත්ත්.  

2123 2124 

[්රු සී.වී. වි ශතුෂථ රතු  හත්] 
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2004  ලිෂශී  දැ ත රැකිය ්  ්තුද ය ද ශකොට ජදත් 

විමුක්ි  ශපරමුශණ් හිටපු ඒ ඩීල් ම කු ්රල් අපට 2ලකපු විධිය   ට 

 තකයි. එක අතකට එශහ  2ලකපු නි2් ත යි  ට අද ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට එතුද පුළු තුක  ලැබුශණ්. එක් පැත්තකිතු, 

   ඒ ්ැද 2 සවක ශ ද ්. ශ ොකද, ර්ජය ශ2ේ ශී    ් ිදියය ් 

ද් අද  ට ප්ලිමේශ්තු ස  නිශය ෝජදය  කිරීශ් අ 2ථා්  දැි  

ශ ද ්.  

එද් මිශල් මනිය ් ිදිය ිද්ධධිශී  බු්ධධි අා  ප් ්  ල් රශට් 

ි බුණු යලිථික  ලි 2ථා්ද ලට ශබෝ්බ ්හතුද අ 2ථා්  ලබ් 

දුතුද්. 2 ඟි ජද බලශේ්ය , එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය , ජදත් 

විමුක්ි  ශපරමුණ, TNA එක යන  2ාවිධ්ද ඔක්ශකො   අද එකට 

ඒක ර්ශි ශ ල්  ඉතුද ්. ශ් රශට් ි ශබද දැ ැතුත යලිථික 

ර ථද ලට මුහුණ ප්තුද ිද්ධධ ශ ල් ි ශබතුශතු අතුද ඒ 

අය ශ  ක්රිය ් නි2්යි. 1988, 1989 ක්ල  ක ්නුශේ අශේ රශට් 

ි බුණු යලිථික  ලි 2ථා්ද ිදය ල් මල විද්  කර දැ් ්; බ2ථ ියක 

ගිනි ි ය ල් දැ් ්; ප්ර ල් ම ියක කඩල් දැ් ්; ලයිට් කණු කුඩු 

කරල් දැ් ්. අඩු  තරමිතු, ප්2ල් ම ය ද දරු ්ට ඉශ්ද ්තුද 

ි ශබද අ ක් ය  ප ් දැි  කර දැ් ්. වි ථ විදය්ල ලට ගිය  

තරුණ තරුණිය තුශ  ීවවිත දැි  කර දැ් ්. ඒ ්ට  ් කිය තුද 

ඕදෑ, ඔය  අනුර කු ්ර න 2්ද්ය කල්යි;  
 

[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය යි. අශේ රට යප2ථ2ට හර ද  ැඩ පිළිශ ද 

එද් ක්රිය ්ත් ක කශදේ එ ස තුල්යි.  

ය හ ප්ලද යණ්ඩු  2015  ලිෂශී බලය ට තවිල් මල්  හ 

ර්්රිශී ේ2්වි පිහිවක ල්, අශේ රශට් හිටපු කී ශදශදකු අ ්රුශේ 

ද්තුද ේත්2්හ කද්ද? ශබොරු ට විශ ේෂ අධිකරණ පිහිවක ල්, 

ඒ ්ට අ  ය දඩු ියක හැදු ්.  හිතුද ර්ජපක්ෂ, ශ්ෝම් ය  

ර්ජපක්ෂ, ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ, බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ යන    ශය තු 

ර්ජපක්ෂ පවුශල් ම අය   ්ශ   ්රිවිධ හමුද්ශේ හිටපු කරතුද්ශ්ොඩ 

 ්ශ  ශශ්රේෂථම, ශජයෂථම රණ විරු තු අ ්රුශේ ද තුද, 

අපහසුත් ට පත් කරතුද ේත්2්හ දරපු අ 2ථා් අපි අදතුත 

අර ්ණ දැක්ක්. හැබැයි ශ් ශලෝක ධලි ත්  අනු  ඒ  එක් 

ශකශදකුට ත් ඒ අය ශ  අ  යත්  ඉෂථට කර්තුද බැරි වුණ්.  

ප්2ථකු ඉරු න ද ිද්ධධිය ත් එක්ක රි2්ඩ් බන යු තු ත සළු ිදය ලු 

කණ්ඩ්ය  , හකී් ත සළු ිදය ළු කණ්ඩ්ය   එද් එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂ යණ්ඩුශේ ිදියය   ඉල් මල් අ2ථ වුණ්. එශහ  ඉල් මල් අ2ථ 

ශ ්ඡච අය  ශපශලිද් කළු තඳශ්ද යශේ විළි ලැේජ් දැි   ද? 

එ ස තුල් කා් කරතුශතු ශරන  දැ ස ද කිය ල් අපට අහතුද 

හිශතද ්. එද් රි2්ඩ්ල් ඉල් මල් අ2ථ  ද ශකොට එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂ යණ්ඩුශේ කිිද  ශකශදක් ඒ ්ැද කා් කශදේ දැහැ.  

එද් බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  හත් ය ්,  හිතුද්දතුද අලුත්් ශ  

 හත් ය ්, ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  හත් ය ් ත සළු පිරි2 ශබොරු ට 

අරශ්ද ගිහිල් මල් හිශලි විලාගුශේ දැ් ්. අප ශබොරු ට අරශ්ද 

ගිහිතු හිශලි විලාගුශේ දැ් ්. අවුරුදු එකහ ්රක් හිශලි ඉඳතු දුක් 

විඳල් ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ලට ලක් ශ ල් ය ් දක් ත යි 

අපි අද ශ් තවිත් ඉතුශතු? එද් 2 ෘ්ධධි නිලධ්රිතු එහ්ට ශ හ්ට 

transfer කද්. 2 ෘ්ධධි නිලධ්රිතුට ි බුණු  ්ැටලු ්ැද කා් 

කරතුද ගිය ් , එද් යණ්ඩුශේ හිටපු රාජිත්  ්ධදු  බණ්ඩ්රල්, 

දය ් ් ශ ල් ශ ොද ්ද කශදේ? දූෂණ, අක්රමිකත් ්ැද ශපතු ද 

ශකොට 2 ෘ්ධධි  ය්ප්රශී කටයු ස කද ඒ 2 ෘ්ධධි නිලධ්රිතු 

එහ්ට ශ හ්ට transfer කරල් දැ් ්. එද් 2 ෘ්ධධිය  බ්ර  හිටපු 

ත ි  රු ත තුශ   ය්ප්ර හරහ් ම -ෂලිට් එශකතු ප ් මුදල් ම 

හ්බ කර්තුදයි කටයු ස කශදේ. එශහ  යු්ය ක් පසුගිය  ක්ලශී 

ි බුණ්. පසුගිය  ක්ලශී 2 ෘ්ධධි ත ි  රුතු හැිදරුණු යක්රය  

අපට  තකයි.  

   රි2්ඩ් බන යු තුල්ට විරු්ධධ  FCID එකට විතරක් පැය  

හතරහ ්රක් කට ේත්තර දුතුද්.    ගිහිල් මල් රි2්ඩ් බන යු තුල් 

කරපු දූෂණ, අක්රමිකත් ්ැද කට ේත්තර දුතුද්. ඉඩ් අල් මල් 

්ැනී්, ශ් රශට් ිදදු ූ  ප්2ථකු ඉරිද් ිද්ධධිය  යන ය ට ශචෝදද් ලට 

ලක් වුණු මිනි2ථසු අද නිදැල් මශල් ම, නිකරුශණ් හැිදශරද ්. ඒ 

මිනි2ථසු ඉතුශතු එ ස තුල්ශ  ඔශඩොක්කුශේ. එ  නි2් අපි 

කිය ද ්, තමුතුද්තුශ2ේල් හිතතුද ඕදෑ ශ්ධ ප්ලදය  ්ැද 

ශදො , රශට් මිනිසුතු ්ැදයි කිය ්. විශ ේෂශය තු  රශට් මිනිසුතු 

්ැද හිතල් තමුතුද්තුශ2ේල් කටයු ස කරතුද ඕදෑ.  

 ට කරුණු කීපය ක් කිය තුද ි ශබද ්. එද්  
 

[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කෘෂිකලි  අ ්තය්ා ශී ඉඳතු 2ල් මමේ පිල් මමේ ්හපු හැිය අපට 

 තකයි. අනුර කු ්ර න 2්ද්ය කල්ශ   
 

[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඔශඩොක්කුශේ ත යි ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ ශ නුශ තු ාතුදය  

ඉල් මලපු  යදතුද අශේප්ල  හිියශී.   
 

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.    
 

ගුණ චින්ත්ක අමල් 2 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ඒ  ්ශ  , 2හර්තුල්ශ  ිද්ධධිය  ්ත්විට, ඊබ්රහීම්ල් ජදත් 

විමුක්ි  ශපරමුණත් එක්කයි ශ්ොඩදැඟුශණ්. එ ස තුල් අද හිද් 

ශ වී බල්ශ්ද ඉතුද ්. එ ස තුල් ත යි, ඊබ්රහීම්ල් නිදහ2ථ කර 

්තුද කටයු ස කරශ්ද ගිශී.  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, අපි දතුද ්, ර්ජය 

යය තද ශ්ොඩදඟපු, අහිා2ක විධිය ට ීව ත් වුණු ර්ජය නිලධ්රිතු 

එද් හිර ශ්දරට ය ැූ  බ .  ් අහතුද කැ ැි යි, ශ්ධ ප්ලද ය  

පළි්ැනී් පිළිබඳ පරීක්ෂ් කර ශතොර සරු ලබ් ්ැනී  2ඳහ්  ද 

ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ දඩු ඉ ත් කර ්ැනීශ් 

නිලිශ්ධ  අධිකරණය ට තඟිමේ ්ැසී ක්ද කිය ල්.  අධිකරණය  

ඉන රිශී ශහොර විධිය ට කටයු ස කිරී - [බ්ධ් කිරී ක්] 
 

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. 
 

ගුණ චින්ත්ක අමල් 2 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

 (The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,  ට 2 ්ශ ල් ත  

විද්ඩිය ක ක්ලය ක් ලබ්ශදතුද.  

ය ්  නු2ථ2ශය කු ශ දත්  නු2ථ2ය කුට විරු්ධධ  අධිකරණය  

ඉන රිශී ශහොර විධිය ට කිිදය ් දඩු ක් පැ රීශ්  ත තුට 

2්ධ්රණය  ඉවක කර ්්ැනී  ්ැද කා් කරතුද අධිකරණය ට 

ය තුද අයිි ය ක් ි ශබතුද ඕදෑ. 2ථ සි යි, ්රු නිශය ෝජය ක්රක 

2 ්පි  ස නි. 
 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

Sir, I rise to a point of Order.  

2125 2126 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,  තුත්රී රුතු ්ණද් ක් 

 ශ  ද  2ඳහතු කරමිතු විවිධ ශචෝදද් ඉන රිපත් කරද ්    

දැක්ක්. ඒ නි2්යි ශ ය  කිය තුශතු.  ලිෂ 2005 ඉඳල් 2015 දක් ් 

එ ස තුල්ශ  යණ්ඩු  ි බුණ්. දැතු 2020 ඉඳල් 2025 ය2තුදය  

දක් ්ත් එ ස තුල්ශ  යණ්ඩු ක් ශ්ොඩදැඟී ි ශබද ්.  ් 

පිළිබඳ ක ර ශහෝ ශචෝදද් ක් ි ශබද ් ද්, ශ් 

ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කරතුශතු දැි   අද හ 2ට අපර්ධ 

පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස ට ගිහිල් මල් පැමිණිමේ කරතුද. දැතු 

අපර්ධ පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු සශේ නිලධ්රිතු  ්රු කරල් 

ත තුට අ  ය නිලධ්රිතු පත් කරශ්ද ි ශබද ්. අල් මල2ථ ශහෝ 

දූෂණ ශචෝදද් වි ලිෂණ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ නිලධ්රිතු  ්රු 

කරල් ත තුට අ  ය අය  පත් කරශ්ද ි ශබද ්. විිද ද 

යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා් 2ාශ ෝධදය  හරහ්, විනි ථචය ක්ර රුතු පත් 

කිරීශ් බලය  අරශ්ද ි ශබද ්. එ  නි2් පරීක්ෂණ කිරීශ් 

ශදප්ලිතශ්තු ස, නීි  පැදවීශ් ශදප්ලිතශ්තු ස, දඩු වි ්්ය ට 

ලක් කිරීශ් ිදය ලු යය තද එ ස තුල් 2 ස  ි ශබද ්. එ  නි2් 

 ් එක ශදය යි කිය තුශතු. [බ්ධ් කිරී ක්] ශපොඩ්ඩක් ඉතුද.  ශ  

ද  කිය පු නි2්යි    ශ් කිය තුශතු. දැත්ද්    ශ් ්ට 

පැටශලතුශතු දැහැ. 

 ් ශ් රශට්  හ ජදය ්ශ  ශ්ධපද 2තය ක් ශහෝ ශහොරක් 

කර ි ශබද ් ද්, අද හ 2 ගිහිල් මල් පැමිණිල් මලක් ද තුද. ඒ 

 ්ශ  ,  ් ක ර ශහෝ අපර්ධය ක් කර ි ශබද ් ද් අද හ 2 

ගිහිල් මල් පැමිණිල් මලක් ද තුද. එ්ඡචරයි කරතුද ි ශබතුශතු. 

එ ස තුල්ශ  අශත්යි බලය  ි ශබතුශතු.   

 
ගුණ චින්ත්ක අමල් 2 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  
අශේ රැකිය ් අ 2ථා් දැි  කරල් අපි එළිය ට දැ්ශ් තයි? 

 
ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

රැකිය ් අ 2ථා්,- [බ්ධ් කිරී ක්] ්රු නිශය ෝජය ක්රක 

2 ්පි  ස නි,    ශ  ස ් දැකල් ත් දැහැ. ශ තැදට 

එද සරු  ශ  ස ් කවුද කිය තුද    දතුශතු දැහැ. [බ්ධ් 

කිරී ක්] ්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, ෂු ලි එකට  

2 ෘ්ධධි,- 

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is the Hon. Ashok 

Abeysinghe. You have five minutes. 
 
ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,- 

 

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Anura Dissanayake? 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

එ ස ්ශ  රැකිය ්  දැි  වුණු බ     දතුශතු දැහැ. දැතු 

ත යි දතුශතු. ෂු ලි එකට  ශපොශහොර ශබදද ශකොට ශහොරක් 
 

[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 කරල් ති . ශ ද ද් ශහේ ස ක් දැහැ. 
 

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The Hon. Ashok Abeysinghe, you may 

start your speech now. You have five minutes. 
 
ගුණ අප්ශයීයෝ්ෂ අප්ේකුාංහ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,- 
 

ගුණ චින්ත්ක අමල් 2 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

ගුණ චින්ත්ක අමල් 2 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

 තුත්රී ස ් 2003 ක්ලශී හිටපු කෘෂිකලි  ත ි .  ට ශ ්ඡච ශ්ධ,

- [බ්ධ් කිරී ක්]  
 

ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

2003 අවුරු්ධශ්ධ- 
 

ගුණ චින්ත්ක අමල් 2 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ශපොඩ්ඩක් ඉතුද, ශපොඩ්ඩක් ඉතුද. ඔබ ස ් 2003-2004 

ක්ලශී හිටපු කෘෂිකලි  ත ි . ඒ ක්ලශී  ශ  රැකිය ්  

පිළිබඳ ්ැටලු ක් ති  වුණ්.  ශ  රැකිය ්  කෘෂිකලි  

පලිශීෂණ නිෂථප්දද 2හක්ර. එද්  ශ  රැකිය ්  අහිමි ශ ල්,- 

[බ්ධ් කිරී ක්] ශපොඩ්ඩක් ඉතුද. අහ්තුද ශකෝ, ඉි තු.  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, එ ස ් එ කට අද්ද 

ත ි  රය ් නි2්  ශ  රැකිය ්  පිළිබඳ ්ැටලු  ්ැද කා් 

කරතුද    ගිය ්. දැතු එ ස ්  ශ  ද  2්බතුධ කරල් 

ශපොශහොර ශහොරක ක් ්ැද කා් කද්. ඒක  ශ  කීලිි ද් ය ට 

හ්නිය ක්. කරුණ්කර ඒ කා්  හැතු2්ඩ්  ්ලිත්ශ තු ඉ ත් 

කරතුද. 
 

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Could you make it brief because we have a very 

limited time today? 

2127 2128 
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ගුණ චින්ත්ක අමල් 2 මායාු න්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

Yes, I know.  

කරුණ්කර ඒක හැතු2්ඩ් එශකතු අයිතු කරතුද.    

එ ස ්ත් එක්ක ශ ද  ක්රණ් ක්- [බ්ධ් කිරී ක්] එ ස ්ට 

විරු්ධධ  ි ශබද ශ්ධ    එ ස ්ත් එක්ක බල්්තුද්. 

කරුණ්කර ඒ කා්  හැතු2්ඩ්  ්ලිත්ශ තු ඉ ත් කරතුද. [බ්ධ් 

කිරී ක්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will refer it to the Hon. Speaker. 

 
ගුණ අනුද න  ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,  ට විරු්ධධ  අද 

ගිහිල් මල් පැමිණිල් මලක් ද තුද කිය ල්    කිය ද ්. [බ්ධ් 

කිරී ක්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Ashok Abeysinghe, please continue.  

 
ගුණ අප්ශයීයෝ්ෂ අප්ේකුාංහ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,- [බ්ධ් කිරී්] 

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

 
ගුණ අප්ශයීයෝ්ෂ අප්ේකුාංහ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, ඉත්  ශකිය ක්ලය ක් 

ි ශබද නි2්   ,- [බ්ධ් කිරී්] 2 ්  නි ථ ේද කරල් ශදතුද, 

 ට කා් කරතුද. 

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Allow the Hon. Member to speak. 
 

 

[අ. ්. 2.18] 

 

ගුණ අප්ශයීයෝ්ෂ අප්ේකුාංහ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි,  ට කා් කරතුද 

ි ශබතුශතු ඉත්  ශකිය ක්ලය ක්. ඒ නි2් ශ් පිළිබඳ  ලිඝ  

කා් කරතුද විධිය ක් දැහැ. 2015 ජද ්රි 08 ිදට 2019 

ශදො ැ්බලි 16 දක් ් ක්ලශී  ිදදු වී තතැයි කිය ද 

ශ්ධ ප්ලද ය  පළි්ැනී් පිළිබඳ ශතොර සරු ලබ් ්ැනී  2ඳහ් 

 ලිත ්ද ජද්ධිපි  ස ් පත් කද ශකොමිෂතු 2 ්ශේ  ්ලිත්  

්ැද ත යි අපි ශ් කා් කරතුශතු.   

 ් දකිද විධිය ට, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් පිළිබඳ පරික්ෂ් කර 

නිලිශ්ධ  ලබ්ශදතුදයි ශ    ්ලිත්   ල් ි ශබතුශතු. හැබැයි, 

ශ්  ්ලිත්ශ තු  දැ ත ත ත් ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී ක් ිදදු  ද 

බ  ශපශදතුද ි ශබද ්. ශ ොකද, ශ්  ්ලිත්  කිය  ් බල්ධ  

ශපශදද ්, ශ    ්ලිත්ශ තු ිදදු කරතුශතු ත ත් ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී ක් බ . අධිකරණශී ිදිය දූෂිත  විනි ථචය ක්ර රශය කු 

ත සළු දූෂිත නිලධ්රිතු ශදශදශදක් එක්ක ත  ශකශදක් පත් 

කරල් පසු ගිය  ක්ලය ට අද්ද  ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් පිළිබඳ 

 ්ලිත් ක් 2ක2ථ කර ි ශබද ්.  ලිත ්දශී අධිකරණශී 

වි ්් ශ මිතු ි ශබද දඩු ්ැද ශ හි කා් කරද ්. ඒ  ්ශ   

ශශ්රේෂථම්ධිකරණශය තු ලබ්දුතු තීතුදු ්ැද, අ 2තු ූ  දඩු ්ැද 

කා් කරද ්. 

දඩු ප රපු ර ජශී නිලධ්රිතු 2හ ශ්ධ ප්ලදඥය තු 

ිදය ලුශදද් නිශදො2ථශකොට නිදහ2ථ කිරී ට ශ් කමිවක  ්ලිත්ශ තු  

නිලිශ්ධ  ලබ්  ල් ි ශබද ්. එශහ  කරල්, ත ත්  ශකොට2කට 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී ක් කරතුද ශ    ්ලිත්ශ තු නිලිශ්ධ  

කරල් ි ශබද ්. ශ් රශට් විධ්ය කය ,  ය 2ථා්ද්ය කය , 

අධිකරණය  කිය ද කුලුනු  සද  එකටයි ය තුශතු.    හිතද 

විධිය ට විධ්ය කය  විිදතු අධිකරණය  හෑල් මලු ට ලක් කිරී ක් ත යි 

ශ    ශකොමි2   සළිතු කර ි ශබතුශතු. අධිකරණශී වි ්්  ද  

දඩු පිළිබඳ   ශ   ශකොමි2  කා් කරද ්;  පු තීතුදු පිළිබඳ  

කා් කරද ්. ශ ය  විධ්ය කය  විිදතු අධිකරණය  හෑල් මලු ට ලක් 

කිරී ක් කිය ල්    දැ ත  රක් කිය ද ්. ශ ය  ිදදු ශදොවිය  යු ස 

ශදය ක්. විිද ද යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා් 2ාශ ෝධදශය තු පසු  ශ් 

රශට් ි බුණු 2ථ ්ීනද ශකොමිෂතු 2 ් ිදය ල් මල අශහෝිද වුණ්. 

අල් මල2ථ ශහෝ දූෂණ ශචෝදද් වි ලි ද ශකොමිෂතු 2 ් ට ඉන රිපත් 

කද ශතොර සරු ිදය ල් මල  අරශ්ද, දැතු අල් මල2ථ ශහෝ දූෂණ 

ශචෝදද් වි ලි ද ශකොමිෂතු 2 ්  ේ2්විය ට ගිහිතු ඒ දඩු 

පැ රූ ිදය ලුශදද් නිශදො2ථශකොට නිදහ2ථ කරතුද කිය ද ්. 

ශ ොකක්ද ශ් ශ තුශතු? එශහ  කරතුද පුළු තුද? ඒ නි2් ශ් 

ශ්ොල් මලතු නිශදො2ථශකොට නිදහ2ථ කරතුද" කිය ල් අධිකරණය ට 

ගිහිතු කිය ද ්. ශ්කට ශහේ ස  විිද ද යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා් 

2ාශ ෝධදය යි. විිද ද යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා් 2ාශ ෝධදය  

ශ්දැල් මල් ත තුට වු  ද් අය  ඒ ඒ 2ථා්ද ලට පත් කරශ්ද 

එ  පැමිණිමේ ිදය ල් මල ඉල් මල් අ2ථ කර ්තුද් තත්ත් ය ට පත් කර 

ි ශබද ්. එ  නි2් ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී්  පිළිබඳ  ශ2ොය ් 

බැලී  2ඳහ් පත් කද ශකොමි2  ්ත් තීතුදු ජදත්  විතරක් 

ශදොශ යි, අධිකරණය  ඉන රිය ට ගිය ්   අධිකරණය ත් පිළි්තුද් 

එකක් දැහැ.  

   අද එක කරුණක් විශ ේෂශය තු  කිය තුද ඕදෑ. පසුගිය  

න දක ප්2ථකු රහ්රය  පිළිබඳ ිදදු කද්ය ැයි කිය ද රක් ය ක් 

ශහේ සශ තු  ්  අපර්ධ පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස ට කැඳ ල් 

පැය  පහක් ි 2ථශ2ේ පිවක 11ක  රක් ය ක්  ශ්තු ලබ් ්ත්ත්. ඒ 

රක් ය  ලබ් ්තුද් අ 2ථා්ශේ එතැද හිියශී එ  වි ලි ද 

නිලධ්රිය ් 2හ එය  2ටහතු කර ්තුද් නිලධ්රිය ් ප ණයි. 

දමුත් ශ් රක් ය  ලබ්  ශ තු පසු  ශ   ේත්තරීතර 

ප්ලිමේශ්තු ස   සදත්, ප්ලිමේශ්තු සශ තු පිටතත්  ශ  චරිතය  

ඝ්තදය  කිරී ට,   ් පිළිබඳ  වි ්ල  ඩ රහ්රය ක් න ය ත් කිරී ට 

කටයු ස කරමිතු ිදියද ්. පසුගිය  ද්  ශ  ද  2ඳහතු කරමිතු  

ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ කිේ ්, එ  රක් ය  කරද අ 2ථා්ශේ   ට 

කලතුතය  ය ්,       ශතු දැ් ්  කිය ල්. එතැද හිියශී 

කවුද? එතැද හිියශී වි ලි ද නිලධ්රිය ්යි, එය  2ටහතු කර 

්තුද් නිලධ්රිය ්යි ප ණයි. එතැද  එශහ  කිිද ශදය ක් වුශණ් 

දැහැ. ඒ ශ්ොල් මලතු ඉත් ශහොඳිතු  ට 2ැලකු ් කිය ල්    

එළිය ට තවිල් මල්ත් කිේ ්. ශ  ැනි  ඩ රච්ර ත යි ශ් රජය  

කරතුශතු. 

 ප්ලිමේශ්තු සශ තු පිටත  ත් ශ් ්ැද 2 හර අය  කා් 

කද්. ශ ය  2්පූලිණශය තු අ2තය රක් ය ක්. හැතු2්ඩ් 

 ්ලිත් ට ත සදත් ශ තුද වු  ද් නි2්යි    ශ්ක කිය තුශතු. 

2129 2130 



ප්ලිමේශ්තු ස  

එශහ  ශදය ක් ිදදු වුශණ් දැහැ. එශහ  ශදය ක් ිදදු වුණ් කිය ල් 

ඔේපු කශදොත්, ඒ ඔේපු කද ද ශ2ේ ඒ ශේල්ශේ      තුත්රීකමිතු 

අයිතු ශ ද ්. පුළු තු ද් එශහ  ශදය ක් වුණ් කිය ල් ඔේපු කර 

ශපතු තුද. ජදත් නිශය ෝජිතශය ක් ්ැද ශ ශහ  අ2තය රක්  

කරතුශතු තයි කිය ල් ශ් රශට් ජදත්  දැද ්තුද ඕදෑ. එශහ  

කිිද ශදය ක් ිදදු වුශණ් දැහැ.    රක් ය ක් කද්. ඒ රක් ය  පැය  

පහක රක් ය ක්; පිවක 11ක රක් ය ක්. ඒ රක් ය  කරද 

අ 2ථා්ශේ     හැිදරුණු විධිය  ඒ ිදය ල් මල ඕ දෑ ද් 

වීඩිශය ෝ මේතු බල්්ත හැකියි.  එ  නි2්  ඩ ශ්ධ පලදශය තු 

ඈත් ශ තුද කිය ල්    ශ් අ 2ථා්ශේ  විශ ේෂශය තු  යණ්ඩු 

පක්ෂශය තු ඉල් මල් ිදියද ්.  

 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Premalal Jayasekara. You have ten 

minutes. 
 

[අ. ්. 2.23] 
 

ගුණ ප්රේමලාල් 2 ජයප් ේකද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிமரைலொல்  யமசக்கர)  

The Hon. Premalal Jayasekara)  
්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, ශ්ධ ප්ලද ය  

පළි්ැනී් පිළිබඳ පරීක්ෂ් කර ශතොර සරු ලබ් ්ැනී  2ඳහ්  ද 

ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ  ්ලිත්  ්ැද වි ්ද 

කරද ශ් අ 2ථා්ශේ  ට කා් කිරී ට අ 2ථා්   ලබ්    

පිළිබඳ  ඔබ ස ්ට 2ථ සි  තුත ශ ද ්. ශ් අ 2ථා්ශේ  තක් 

කද යු ස, කා් කද යු ස ශබොශහෝ ශ්ධ ි ශබද ්.     රධ්ද 

  ශය තු ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ලට ලක් වුණු පු්ධ්ලශය ක් බ  

මුළු රත්දපුර න 2ථ්රික්කශී  ජදත්  දතුද ්. තත්ත දතුද් හැ  

ශකද්  දතුද ්,     ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී කට ලක් වුණ් 

කිය ද එක. අධිකරණශී දඩු ක් ි ශබද බැවිතු  ් ඒ 

2්බතුධශය තු කා් කරතුද බල්ශපොශරොත් ස ශ තුශතු දැහැ. 

   ශ් ිදය ලු ක්රණ් කා් කිරී ට ශපර  ශ  ක්ලය  අ 2තු 

වුශණොත්,  ශ  කා්ශේ ඉි රි ශකොට2 2 ්්ත කරතුද 

බල්ශපොශරොත් ස ශ ද ්.  

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, 1815  අධිර්ජය ් තු 

විිදතු ේඩරට ගිවිසු   ඟිතු ශ් රට අත්පත් කර ්ත්ත්. එක්2ත් 

ජ්ි ක පක්ෂය  1977  බලය ට පත් ශ ල් ිදරි ්ශ ෝ 

බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය ශ  රජ් අයිි ය  අශහෝිද කද බ  අපි 

දතුද ්. එ සමිය  බලය ට එයි කිය ද බය ට ඔවුතු එද් එ සමිය ශ  

රජ් අයිි ය  අශහෝිද කද්. එ සමිය  අවුරුදු හතක් රජ් අයිි ය  

අශහෝිද ශ ල් හිියය ්. හැබැයි, එ සමිය  දැ ත  ත් ක් බලය ට 

ය ්. ඉි හ්2ශී පදමු ැනි අග්ර් ්තය සමිය  හැියය ට එ සමිය  ශ් 

රටට වි ්ල ශ2ේ ය ක් කද්. එ සමිය  අශේ ශ්ධය ය  නිෂථප්දදය ට 

මුල් ම තැදක් ලබ්  ල් කටයු ස කරදශකොට කිේ ්,  අල, බතල, 

 ඤථශඤොක්ක්, එශහ  දැත්ද් හබරල ත යි කතුද ශ තුශතු 

කිය ල්.  හැබැයි, ඒ ් කෑ ් ද්; ඒ ් ක්ල් ඉ 2් ශ්ද හිියය ් 

ද් අද අපට ශහොඳ රටක් නිලි ්ණය  කර්තුද ි බුණ්.  

ය හ ප්ලද යණ්ඩු  ය ැයි කිය ්්ත් ඒ ය   ප්ලදය  2015  

බලය ට එතුද විවිධ කු තුත්රණ කරල්, ශ් රශට් යලිථිකය  විද්  

කරල්, ශ් රට ජ්තයතුතර බලශේ් ල ශ්ොදුරක් බ ට පත් 

කරතුද කටයු ස කද්. ඒ හැ  ශේල් ක  ඒ අය  එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂය  අතශකොළු ක් හැියය ට ත යි තබ් ්ත්ශත්.  එද් අශේ 

යණ්ඩු ක් බලය ට පත් කර්ත් හැ  ශේල් ක   ශ් ජදත්  

හැියය ට, එශහ  දැත්ද් 2ඟ-ශ ද-ගුරු-ශ්ොවි-ක්කරු කිය ද 

පාච  හ් බලශේ්ය  හැියය ට අහිා2ක, දුේපත් මිනිසුතුශ  

අ2රණක් බල් ඒ අය ට අ  ය කරද පහසුක්, 2හද්ධ්ර ලබ් 

 ල් රට 2ා ලිධදය  කර, රට  ක්ි  ත්  ඉන රිය ට ශ්ද ය තුද, 

යරක්ෂ් ක් 2හිත  ඉන රිය ට ශ්දය තුද අපට පුළු තුක  

ලැබුණ්. හැබැයි, එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  බලය ට පැමිණි හැ  

ශේල් ක  කශදේ ශ් රශට් ජදත් ශ්තු පළි්ත්ත එකයි.  එද්  

-1977 - ශේ.යලි. ජය  ලිධද  හත් ය ් ජද්ධිපි  රය ් 

හැියය ටත්, ඒ  ්ශ   රණිදාහ ශරේ ද්2  හත් ය ් 

අග්ර් ්තය රය ් හැියය ටත් කටයු ස කද යු්ය  අපට  තකයි. 1988

-1999 ක්ලශී අපි ඉ2ථශකෝශල් ම ය ද ්. ඒ ක්ලශී අපි 8, 9 

පතුි  ල ිදියශී. ්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, ඒ 

ක්ලශී අශේ ප්2ල් ම ලට "ශ්ෝනි බිල් මශලෝ" කිය ්  කට්ියය ක් 

ය ්. ඔවුතු එශ2ේ තවිත් අශේ රශට් තරුණ-තරුණිය තු අරශ්ද 

ගිහිල් මල් 60,000ක් ප ණ ඝ්තදය  කද්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, 

ත්ර2ථත ්දය  හැියය ට  ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ  ලිදදය  කරද ් 

කිය ල් කිය මිතු ශ්රී ලාක් නිදහ2ථ පක්ෂශී එ කට හිටපු අය ත් 

ඝ්තදය  කරතුද කටයු ස කද්. අපි එද් ශ්රී ලාක් නිදහ2ථ පක්ෂය  

  ශය තු  ත යි ිදියශී, අද ශපොදුජද ශපරමුශණ් වුණ්ට.    

ේද්හරණය ක් කිය තුද්. ජය ශ2ේකර කිය ල් අශේ පැත්ශත් හිටපු 

ශකශදකු එද් ඝ්තදය  කද්. ්රු ශජෝතු ශ2ශදවිරත්ද 

 තුත්රී ස ් ශ් ශ ල්ශේ ්රු 2 ්ශේ ඉතුද ්, එ ස ් ඒ ්ැද 

දතුද ්. ජය ශ2ේකර කිය ල් ශකශදකු ඝ්තදය  කද්, ජදත් 

විමුක්ි  ශපරමුශණ් ශකශදකු කිය ද මු ්ශ තු. ඔහුට ප්ශලින  

ශ ඩි තබ්   ර් දැ් ්. අතුද එශහ  භීෂණය ක් එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂය  ක්ලශී ි බුණ්. එද් ඒ  ්ශ  භීෂණය ක් ති  කරමිතු 

ශ් රශට් වි ්ල පිරි2ක් ඝ්තදය  කද්.   

ඊදඟට, ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණත් එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  

2 ඟ එක ස ශ ල් ර ස අමේය ් හැියය ට කශඩ් ගිය ්ය  කිය ද එකත් 

ඉත්  කද්්වකශ තු     තක් කරතුද ඕදෑ. ශ ොකද, අර 

මුමේතු කිේ ්  ්ශ , ඒ  ක්ලශී බ2ථ රා ලට ගිනි ි ේබ්.    ඒ 

කිය පු ියක  කිය ද ් ශදොශ යි. දමුත්  ශ   ැි  රණ 

ශකොට්ම්2ශී තලප්ත ර්ශ්ධය ය  ශල් මක් ශකොට්ම්2ශී ඒ 

ර්ශ්ධය ය  2 ් ට අය ත් එක ශ්ොඩදැඟිල් මලක් ත් ඉ සරු කශදේ 
දැහැ. හැ  එකට  ගිනි ි ේබ්. එශහ  විද්  කද ක්ලය ක් 

ි බුණ්. අද ඒ ශදශ්ොල් මලත්, "ම එතුඒ" එකත් එක ස ශ ල් ශ් 

රට විද්  කරතුද, ජ්තයතුතර බලශේ් හරහ් කු තුත්රණ 

කරල් ශ් රශට් යලිථිකය  විද්  කරතුද හදද ්.  

අද අපි  ර්ය  ද්රය  යර්  කරතුද හදදශකොට, ශ් අය ට 

ඒකත් ශලොකු ර ථදය ක් ශ ල් ි ශබද ්. ශ ොකද, ශ්  ර්ය  

ද්රය  යර්  කරල්, එය  න යුණු කරල් ඒ  සළිතු යලිථිකය  

න යුණු කරද දවීද  ැඩ පිළිශ දක් ක්රිය ්ත් ක කරද ශකොට, ශ් 

රශට් බලය  දැ ත ත තුට ඩැහැ ්තුද බැරි ශ යි කිය ද එක අද 

විපක්ෂය  පිළිශ්ද ි ශබද ්. පසුගිය  ක්ලශී  කැලෑ කපද ් 

කිය ්  ඩ ්ැහු ්; ශපොල් ම ශතල් ම ල විෂ ි ශබද ් කිය ්  ඩ 

්ැහු ්. හැබැයි, හරිය ට පරීක්ෂණ කරල්, ශපොල් ම ශතල් ම ල විෂ 

ි ශබද ්ය  කිය ල් ශ2ොය ්ශ්ද ි ශබද  නි2් ත යි අද 

ශ දශකොට ඒ ් ද ත් තුද අපට පුළු තුක  ලැබී ි ශබතුශතු.  

අපිට අද නි ැරන  ද්ය කත් ය ක් ලැබී ි ශබද ්. එද් 

ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් දඩය ් කරතුද රණ විරු තු 

ශය ොද් ්තුද ේත්2්හ කද්.     2015  ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී ට 

ලක් ශ ල් හිශලි ඉතුද ශකොට,   ත් එක්ක කලිදල් ම  ්මි, 

කලිදලි රශබෝධ හිියය ්. ත්ර2ථත ්දය   ැදැක්වීශ් පදත 2් ත 

කරල් තබ්ශ්ද ිදියශී ශ ොකටද? ඒ අය ට කිය ් ි බුණ්, 

"ේලල්ට එළිය ට ද තුද ද් ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ ශ්කට 

2්බතුධයි කිය ල් කිය ්පතු" කිය ල්. ඒ  ්ශ   බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්ට,  හිතුද ර්ජපක්ෂ අග්ර් ්තය ස ්ශ  පවුශල් ම හැ  

ශකශදකුට  දඩු පැ රු ්.  ර්ජය ශ2ේ කය තු ්ත්ත් ,  ශ් රට 

2ා ලිධදය ක් කර් ශ්ද ය ෑ ට වි ්ල කැපවී ක් කද එ කට 

ිදිය ජද්ධිපි  ශල් මක් ලමේත් වීර සා්  හත් ය ්  හිශලි දැ් ්; 

එ ස ්ටත් ජ්පලි තතුදු ්.  

2131 2132 

[්රු අශ ෝක් අශේිදාහ  හත්] 
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2රත් ශෆොතුශ2ේක්  හත් ය ් ශ් ශ ල්ශේ 2 ්ශේ ඉතුද ්. 

 ට එ ස ් එක්ක ශපෞ්ධ්මේක තරහක් දැහැ. ශ  ස ් 2010 

ජද්ධිපි  රණශී   රත්දපුරශී රධ්ද ශේන ක්ශේ කිේ ්, 

"ශරේ ල්ල් ම ජය ශ2ේකර කිය ල් ශකශදක් ඉතුද ්, ජ්පලි 

තඳශ්ද  ැමේකඩට ය තුද පැදුරු ශකොට්ට ලැහැ2ථි  කර්තුද" 

කිය ල්. හැබැයි, ඒ අය ට යණ්ඩු බලය  ලැබුශණ් දැහැ. 2010  

බලය ට යශේ අශේ යණ්ඩු ක්. අශේ  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 

එද් යු්ධධය  ජය ග්රහණය  කර තුද රණ විරු තු එක්ක කටයු ස 

කද්. ඒ ිදය ලු ශදද්  ලිදදය  කරතුද 2015  බලය ට පැමිණි ය හ 

ප්ලද යණ්ඩු  කටයු ස කද්. අපි  මිනී රු තු හැියය ට හා ඩු 

්හතුද එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  කටයු ස කද්ට - [බ්ධ් කිරී ක්] 

ඔබ ස ් හිශලි ද පු එක    කද ශදය ක් ශදොශ යි. අපි දතුශතු 

දැහැ, ඒක ශකොශහො  කද්ද කිය ල්. ඔබ ස ්  ැි  රණ 

ශේන ක්ශේ  කිය පු කා්     කිේශේ. [බ්ධ් කිරී ක්] 

 
ෆීල් 2ඩ් මාාෂල් 2 ගුණ  ද ක ප්ෆොන්ප් ේකා මහත්ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்மசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
 
ෆීල් 2ඩ් මාාෂල් 2 ගුණ  ද ක ප්ෆොන්ප් ේකා මහත්ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்மசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

්රු නිශය ෝජය ක්රක 2 ්පි  ස නි, එ ස ්  ශ  ද  කිේ ්.  

්රු  තුත්රී ස ්, [බ්ධ් කිරී ක්]   

එ  ශේන ක්ශේ අශේ තලත් අ සශකෝරල  ැි  සමිය  හිියය ්. එ  

රැ2ථවී  යර්  කිරී ට ඉ2ථශ2ල් මල් එ සමිය   ට කිේ ්, "ශචොක් 

 ල් මමේ කිය ් ශකශදක් ඉතුද ්. ඔහු අශේ මිනිසුතුට ්හද ්. හරි 

කරදරයි" කිය ල්. එතශකොට ඔබ ස ් ශරේ ල්ල් ම ජය ශ2ේකර ද 

කිය ල්    ද  දතුශදත් දැහැ. එ සමිය  කිය පු ශ්ධ නි2්    

ශේන ක්ශේ  කිේ ්, "ශචොක්  ල් මමේ කිය ද පු්ධ්ලය ් ඔක්ශකෝට  

පහර ශදද ් 2හ හිරිහැර කරද බ   ට  ්ලිත් වුණ්. ඒ ් 

දැ ැත්ූ ශී දැත්ද් අපි ඒ ශ්ොල් මලතුට දඬු ් කරද ්" 

කිය ල්.    කිේශේ එ්ඡචරයි. 
         

ගුණ ප්රේමලාල් 2 ජයප් ේකද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிமரைலொல்  யமசக்கர)  

The Hon. Premalal Jayasekara)  
්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ් "ශචොක්  ල් මමේ" කිය ද ද  කිය පු 

නි2්  ් ශ් ක්රණය  කිය තුද ඕදෑ. ්රු නිශය ෝජය ක්රක 

2 ්පි  ස නි,    ශචොකලට් කද නි2්යි කුඩ් ක්ලශී ිදට  ට 

"ශචොක්  ල් මමේ" කිය ් ද  ි ේශේ. හැබැයි, අද ශචොක්  ල් මමේ 

කිය ද ද  ඉ2ථ2රහට ද ල් ප්ත්ශල් ම ද්ය කය කු හැියය ට ත යි 

ඔබ ස තුල්  ්  හා ඩු ්ැහුශේ.    ශපොඩි ක්ලශී ඉ2ථශකෝශල් ම 

ය දශකොට ත්ත්ත් හැ  ද්  රුපිය ල් ම 200ක් ශදද ්. අපි 

හිඟතුශදෝ ශදොශ යි. හැ  ද්  ත්ත්ත් ශදද ඒ රුපිය ල් ම 200තු 

 ැඩිපුර     කතුශතු ශචොකලට්. ඒ නි2් ත යි  ට "ශචොක් 

 ල් මමේ" කිය ද ද   ැවකශණ්. එශහ  දැ ස  අපි ශ්ධ ප්ලද චණ්ඩි 

ශදොශ යි. අපි  ැර ශ්ධ ප්ලදය  කරල් දැහැ. හැබැයි    

තමුතුද්තුශ2ේට  තක් කරද ්, 2001  ැි  රණශී   ශ  

 2ථිදද්  ශ ඩි තබ්  ැරු ්. අදටත් ඒකට දඩු ක් දැහැ. රහ2ථ 

ශපොලීිදශී ඔක්ශකෝ   ්ලිත් ි ශබද ්. එද් අශේ ය2ද 

2ාවිධ්ය ක ශල2 ිදියශී, ්රු ශජෝතු ශ2ශදවිරත්ද  ැි  ස ්. 

එද් ඔවුතු එතැනිතු දැ  සශණ් දැහැ.  ශ  ප්ක්ෂිකය තු හතර 

ශදශදක් ඒ  ැි  රණශී  ඝ්තදය  කද්. න  ා්ත අශේ ්රු 

රාජිත් ශ2ොයි2්  ැි  ස ්ශ  බිරිඳ  ද ්රු මුන ත් ප්රි ්තුි  

 තුත්රී සමිය  ශ් ශ ල්ශේ ්රු 2 ්ශේ ඉතුද ්. එ සමිය ශ  

ශ්දර නිද්ශ්ද ිදිය ශදශදශදක් ශ ඩි තබ්  ැරු ්. ඒ දඩු ලට 

ත   තීතුදු ලැබී දැහැ.  

ඒ විධිය ට පසු ගිය  ක්ලය   සද පළිඅරශ්ද, පළිඅරශ්ද ශ් 

රශට් යලිථිකය  කඩ් බිඳ දැමු ්. අද අි ්රු ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ 

ජද්ධිපි  ස ් 2හ ්රු  හිතුද ර්ජපක්ෂ අ් ැි  ස ් ත සළු රජය   

රි පත්ි  ්රුක  ැඩ පිළිශ දක් 2 ඟ ශ් රට නි ැරන  ් දක් 

කර් ඉන රිය ට ශ්ද ය තුද කටයු ස කරමිතු ිදියද ්. එ තු 

ශ ොශහොතක ශ් රශට් බලය  දැ ත ගිල ්තුද කෑදරක ට 

බල්ශ්ද ඉතුද, කිඹුල් ම කඳුළු ශහදද විපක්ෂය ට එ  

බල්ශපොශරොත් ස  ඉවක කර ්තුද එක හීමදය ක් කිය ද ක්රණය  

    තක් කරතුද ඕදෑ. ශ ොකද, ශ් රශට් ජදත්  බු්ධධි ත්. 

ශ් රශට් ජදත්  අනි ්ලිය ශය තු 2හ පැහැන මේ  පිළිශ්ද 

ි ශබද ්, එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  හැ  ද්  කිය තුශතු අ2තයය , 

ශ්  ඩ ත යි ්හතුශතු කිය ල්. අතුද ඒ නි2්    

තමුතුද්තුශ2ේල්ශ්තු ඉල් මලද ්, ශ්ධ ප්ලද   ශය තු කරද 

පළි්ැනී්  හ්  ද ත් තුද කිය ල්. ශ ොකද, පළි්තුද ් ද් 

අපට ශ් ශ දශකොට 2ෑශහද ශදශදකුශ්තු පළි්තුද ි බුණ්. 

හැබැයි, ශ් රජය  එශහ  කශදේ දැහැ. දමුත්, තමුතුද්තුශ2ේල් 

හැ  ද්  කශදේ ත තුශ  යණ්ඩු බලය  ය ්  පළි්තුද එකයි. ඒ 

නි2්    අ 2්ද   ශය තු  තක් කරතුද ඕදෑ,  රදක් කරපු 

ශකශදකු නිදහ2ථ වුණ්  ්ශ  ශදොශ යි,  රදක් ශදොකරපු -

නිලිශදෝෂී- පු්ධ්ලය කු හිශලි ද්ල් පළි්තුද් එකට ක ද් ශහෝ 

 ්ප ශ ද ් ශ ද ් යි කිය ල්. 

අි ්රු ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ ජද්ධිපි  ස ් 2හ ්රු  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ත සළු රජය   ශ්ද ය ද නි ැරන   ැඩ පිළිශ ද 

 ක්ි  ත්  ඉන රිය ට ශ්ද ය තුද ශ් රශට් ජදත්  2හ අපි එකට 

අත් ැල් ම බැඳශ්ද කටයු ස කරතුද ඕදෑ. එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය , 

ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ හ් "ම එතුඒ" 2ාවිධ්දය  කිය තුශතු 

විශ්ධ  බලශේ් හරහ් ක්රිය ්ත් ක  ද   ් ්ෆිය ් ක් බ     ශ් 

අ 2ථා්ශේ   තක් කරද ්.   

එද් අශේ බු්ධධි අා ශී රණ විරුශ ෝ දඩය ් කද්. එද් ඒ 

අය ට දැහ  ශබොරු දඩු මේතු අද ඔවුතු නිදහ2ථ ශ ද ්. ශ   

ශකොමිෂතු 2 ් පත් කද් කිය ල් තමුතුද්තුශ2ේල් කලබල 

ශ තුද අ  ය දැහැ. ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් කවුරු කදත් ඉත් 

අ2්ධ්රණයි. එද් අපි ශදොිදතූ ශල2, අපි ශදොිදිය තැතු ල අපි 

ිදිය බ ට 2්ක්ෂි හදල් දඩු ශ්ොනු කද්.    හිතද හැියය ට ඒ 

2්ක්ෂි හදතුද රහ2ථ  ෂි හදල් ශ්ොනු කරල් කටයු ස කරපු 

ඒ ශරශපොලීිදය , CID එක ත යි කටයු ස කශදේ. ඒ අය  කහ ත්ත 

කිය ද රශ්ධ ය ට ගිහිල් මල්, පැමිණිල් මල ද්පු ර් ශ්ධය ය  2 ් 

 තුත්රී රු එක්ක ගිහිල් මල්- [බ්ධ් කිරී ක්] කැශල් ම ගිහිල් මල් දඩය ් 

කද්. ඒ ්ැද පරීක්ෂණ ප ත් ්, වි ලි දය  කරල්, ඒ අය   අත් 

අඩාගු ට ්තුද කටයු ස කරතුද කිය ල් ඉල් මල් ිදියමිතු,  ශ  

 චද 2ථ ල් මපය  අ 2තු කරද ්. ්රු නිශය ෝජය ක්රක 

2 ්පි  ස නි,  ශ  කා් ට අද්ද ිදය ලු ශල් මඛ්ද  ්  වාගත්* 
කරද ්.   2ථ සි යි. 
 

ගුණ නිප්යෝජ කාදක  වාපි තුමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள்) 

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

Senarathne. You have 12 minutes.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Ajith Rajapakse to the Chair? 

2133 2134 

————————— 
*  පු ත්්කාලප්ේ ත්බා තත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ ප්ජෝන් ප් ප්නවිද කන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ம ொன் தசனெிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 
take the Chair. 

 
ගුණ ප්මොහමඩ් මු පතමිල් 2 මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 
 

විකුන්  ථ්ිද කදන ලදී. 
ஆமைொதித்தொர். 
Seconded. 

 

රශයීයන්ය විම න ලන න්   වා  පතමත් විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිප්යෝජ  කාදක  වාපි තුමා මූලා නප්යන් 

ඉව ක ූප්යන්  ගුණ අජි ක දාජප්ෂෂ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தெிசொளர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ 

அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

left the Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
 

[අ. ්. 2.33] 
 

ගුණ මවව   දාජිත් ප් ේනාද කන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொ ித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ්ධ ප්ලද ය  පළි්ැනී් 

පිළිබඳ පරීක්ෂ් කර ශතොර සරු ලබ් ්ැනී  2ඳහ්  ද ජද්ධිපි  

පරීක්ෂණ ශකොමි2ශ්  ්ලිත්  ්ැද කා් කරතුද කමේතු, ශ් 

ශකොමිෂතු 2 ් ඉි හ්2ය  ්ැද    ශපොඩ්ඩක් පැහැන මේ කරතුද්.  

1978  ශේ.යලි. ජය  ලිධද  හත් ය ් ත යි මුමේතු  

ශකොමිෂතු 2 ්  ැඩ පිළිශ ද යර්  කශදේ. එ ස ් පත් කද 

පදමු ශකොමිෂතු 2 ්ශ තු ත යි අශේ බණ්ඩ්රද්ය ක 

 ැි නිය ශ  ිදවිල් ම අයිි ය  දැි  ක ශදේ. එද් අපි ඒකට විරු්ධධ  

වි ්ල බලශේ්ය ක් ති  කද්.     ශ්  ය්ප්රශී ිදියශී. 

දමුත්, අපි  ැි නිය ශ  ිදවිල් ම අයිි ය  දැි  කිරී ට  එශරහි  දැඩි 

 ය්ප්රය ක් ශ්ද ගිය ්  

අ 2්දශී , එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂශී 2හ්ය ක පිල පසුගිය  

ක්ලශී  ැි නිය  ශ් ්රු 2 ්ශේ ඉඳි්ධ  , එ සමිය ශ  ිදවිල් ම 

අයිි ය  දැි  කිරීශ්  ැඩ පිළිශ ද අශදක් පැත්තට හැශරේ ්. 

එද් එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂශී ද්ය ක රනිල් ම වික්ර ිදාහ  ැි  ස ් 

ශ් ්රු 2 ්ශේ  එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  ශ නුශ නුත්, එද් 

යණ්ඩු  ශ නුශ නුත් එ සමිය ශ  ිදවිල් ම අයිි ය  දැි  කිරී  ්ැද 

ජ්ි ශය තු  2 ්  අය ැද ිදියය ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, එද්  ශ  ද්ය ක, විජය  

කු ්රණ සා්  ැි  ස ්ශ  ඝ්තදය  පිළිබඳ  ශ2ොය තුද චතුද්රික් 

කු ්ර සා් රජශය තු ජද්ධිපි  ශකො 2 ක් පත් කද්. ඒ 

ජද්ධිපි  ශකොමි2  ඒකත් එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  පැත්තට 

හර තුද හැදු ්. එද් එ ස ්  ර් දැ්ශ් එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂශය තු ශදොශ යි වුණත්, ශ්ධ ප්ලද ල්  ්තුද ඒ පැත්තට 

හර තුද හැදු ්. එද් එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂශී ිදිය ්්මිණී 

ශලොකුශ   ැි  ස ්ශ  පැත්තට ඒ 2්බතුධශය තු තඟිල් මල න ගු 

කද්. එ ස ්ශ  2්බතුධක් ති   ත යි විජය  කු ්රණ සා් 

 හත්  ර් දැ්ශ් කිය ල් තඟිල් මල න ගු කද්. ශ් විධිය ට බැලු ්   

ජද්ධිපි  ශකොමිෂතු 2 ් ්ැද ි ශබතුශතු ඉත්  අ ල2ථ2ද 

ඉි හ්2ය ක්. දැතු ශ් ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  න හ් 

බලතුද ශකෝ. ශ් ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමි2  පත් කශදේ 

කු ක් 2ඳහ්ද? ශ හි ි ශබතුශතු “Inquire into victimization of 

Public Officers, Employees of Public Corporations, and 

Members of  Armed Forces and Police Service during the 

period 08th January, 2015 to 16th November, 2019” කිය ල් 

2015 ජද ්රි  2 08  ැනි න ශදතු යර්  වී 2019 

ශදො ැ්බලි  2 16  ැනි න ශදතු අ 2තු ූ  ක්ල සී ්   සද 

නිලතල දැරූ රජශී නිලධරය තු, ර්ජය 2ා2ථා් ල ශ2ේ කයිතු, 

2තුද්ධධ හමුද් තුහි 2හ ශපොමේ2ථ ශ2ේ ශය හි 2් ්ජිකයිතුට ිදදුවී 

තතැයි කිය ද ශ්ධ ප්ලද පළි ්ැනී් ්ැද ශ2ොය තුදට ත යි ශ් 

පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  පත් කශදේ. ඒ වුණ්ට ශහේශේ ක්ශ  

දුක් ්ැදවිමේ ද? ත තුට් ්්ලිඩ් එශක් නි ථ ාක ශ2ේද්ධිපි , ්රු 

ද්ලක ශ්ොඩශහේ ්  ැි  ස ්, ්රු ේදය  ්් තුපිල  ැි  ස ් 

 ැනි අය ශ  දඩු පිළිබඳ  ත යි ශහේශේ. ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  

ත තුට දුතුනු බලය ට පරිබ්හිර  ගිහිතු, ත තුට ඕදෑ ඕදෑ 

විධිය ට වි ලි ද කටයු ස කරතුද පටතු ්ත්ත්.  

ශද ැනි ක්රණය  ශ්කයි. නීි පි  ස ්  ශ් පිළිබඳ  ඔහුශ  

විශරෝධත්  රක්  කද්. ඒ 2020 ව,නි  ්2ශී 22 ශ නි ද්.  

නීි පි  ස ් විශ ේෂ මේපිය ක් ඉන රිපත් කරල් ශකොමි2 ට කිේ ්, 

ශකොමි2 ට කිිද  බලය ක් දැහැ, ශකොමි2ශ්  ්කීශ තු 

පරිබ්හිර ශ්ධ ල් ම කිරී ට කිය ල්.  ර්ජය ශ2ේ ශී නිලධ්රිතුශ  

තශරතුද අශදක් අය ශ  පැමිණිමේ වි ලි දය  කරතුද ශ් 

ශකොමි2 ට බලය ක් දැහැ කිය ල් එ ස ් කිේ ්. දමුත් ශකොමි2  

ඒ ් ්ණතු ්ත්ශත් දැහැ. එද් නිශය ෝජය ශ2ොමේිදටලි ජදර්ල් ම 

විකු් ඩී. යබෘ්ෘ 2හ අි ශලික ශ2ොමේිදටලි ජදර්ල් ම ශරොහ්තුත 

අශේසූරිය  ශ් ්ැද විශරෝධත්  ඉන රිපත් කද්.   ත් එතැද 

හිියය ්. දමුත් ශකොමි2  ඒ ් ්ණතු ්ත්ශත් දැහැ. ඒ ් 

පැත්තකට දැ් ්.  

ඒ විතරක් ශදොශ යි,  පැහැන මේ   ශ් විත්ි කරු තු නිදහ2ථ 

කරල්, නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ හිටපු නිශය ෝජය අි ශලික 

ශ2ොමේිදටලි ජදර්ල් ම  2තුත ද රත්ද බණ්ඩ්ර  ්ශ  අය ට 

විරු්ධධ  ශදොශය කුත් ශදෝෂ්ශරෝපණ ඉන රිපත් කරමිතු ඒ අය  

විශේචදය  කද්.  ඔවුතු  නීි පි  රය ් ශ නුශ තු කද ඒ ිදය ලු  

ර්ජක්රි පිළිබඳ  විශේචදය  කරතුද පටතු ්ත්ත්. ඒ විතරක් 

ශදොශ යි, ද්පු indictments to be withdrawn by the Attorney-

General කිය ් කිය ද ්. නීි පි ට  කිය ද ්, නීි පි   ද්පු දඩු 

ඉ ත් කර ්තුද කිය ල්. ශ් නීි පි  කවුද? එ ස ් ත යි 

 ලිත ්ද අග්ර විනි ථචය ක්ර රය ්. එ ස ් ත යි ශ් indictments 

ිදය ල් මල  ේ2්විය ට ඉන රිපත් කශදේ. දමුත් ඒ ් ඔක්ශකෝ  ඉ ත් 

කර ්තුද කිේ ්. ඒ  ්ශ    ඉහද ේ2්විශී දඩු තීතුදු ක්  ල්, 

සුප්රි් ේ2්විශී full  bench එකක් ඒ තීතුදු  නි ැරන යි කිය ල් 

2් ත කරල් විත්ි ක්රය තු  ීවවිත්තුතය  දක් ් හිරශ්දරට 

ය  පු -4ශදශදක්   රපු දඩුශේ විත්ි ක්රය තු- දඩු , දැ ත 

සුප්රි් ේ2්විය  ල ් අ2ථ2 තුද කිය ් ශ් ශකොමිෂතු 2 ්ශ තු 

තීතුදු  දුතුද්. ශ් යක්රය ට නීි ය ට පරිබ්හිර  අනීි ක 

අතුදමිතු හැිදරුණු ශකොමි2 ක්, ශ්ක.     කමේතු 2ඳහතු කද 

1978  2හ පසු  1994  පත් කරපු ජද්ධිපි  ශකොමිෂතු 

2 ් ලටත්  ඩ් ඉත්  ි ර ථචීද අතුදමිතු ශ් ශකොමි2   ැඩ 

කරල් ි ශබද ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ්   ්ලිත්ශේ ි ශබද ්, 

ශකොමිෂතු 2 ් ට ලැබී ති  පැමිණිමේ පිළිබඳ 2්ර්ා ය . එහි එක 

තැදක ි ශබද ්, ශකොමිෂතු 2 ්  පැමිණිමේකරු තුශ  

ශපොමේ2ථ රක් ද 2හ 2්ක්ෂි ශල් මඛ්ද අධයය ද ශකොට නිලිශ්ධ  

ලබ්දුතු පැමිණිමේ ්ණද 14යි කිය ්. ඒ කිය තුශතු, ශ් ශකොමි2  

ඒ පැමිණිමේ අහල් ත් දැහැ. ශකොමි2 ට පැමිණිමේ 1,971ක් 

ලැබිල් ි ශබද ්. ශකොමි2  එයිතු පැමිණිමේ එකිදය  ්ණදක් 

අහල් ි ශබද ්, ශ් න ද එකිදය  ්ණද  සද.  Police statement 

එක විතරක් බලල් ශකොමිෂතු 2 ්  පැමිණිමේ 14කට තීතුදු 

2135 2136 
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ලබ් ල් ි ශබද ්. ශ්ශකතු  ශත්ශරද ් ශ ොද තර් 

අ2්ධ්රණ විධිය ට ද ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  හැිදරිල් ි ශබතුශතු 

කිය ල්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, ශ්  ්ලිත්ශේ ි ශබද ්, පැමිණිමේ 

අාක 344/2020 ්ැද, ක ්තුඩලි එ්.එ්.ඩී.ඒ.  ්ප්ශ . ඒශක් 

දඩු තීතුදු   ල් ි ශබද ්. දමුත්, මේපි ශ්ොනු ක් දැහැ. කිිද  

මේපි ශ්ොනු ක් දැි   ඒ දඩු තීතුදු  ල් ි ශබද ්. ඒ  ්ශ  , 

පැමිණිමේ අාක 1070/2020 ්ැද ි ශබද ්, එල් ම.එ්. ි 2ථ2 

වි ලශ2ේද කිය ද පු්ධ්ලය ්ශ . ඒශකත් දඩු තීතුදු  මේය ල් 

ි ශබද ්,  ්ේත්තරක්ර ද්  ලැයි2ථ ස  ත් දැහැ. ක්ට 

විරු්ධධ  ද දඩු  ද තුශතු කිය ල් ත් 2ඳහතු ශ ල් දැහැ. ඒ 

ශ ොකද, ඒ තර් හන ිදශී ත යි ශ් කට්ියය  ශ්ක කරල් 

ි බුශණ්.  

එතශකොට ශ් ශකොමි2ශ් 2් ්ජිකය තු කවුද? පදමුශ නි 

එක්ශකද් ත යි ශකොමි2ශ් 2 ්පි  ේප්මේ අශේරත්ද  ැි  ස ්. 

ේප්මේ අශේරත්ද  ැි  ස ්ට ි ශබද ඉි හ්2ය  බලතුද. ශ් 

 ශ  අශත් ි ශබතුශතු, වික්ටලි අයි තු  හත් ය ් මේය පු 

"ශදොනිමි අර්දය " කිය ද ශපොත. ශ් ශපොශත් ශ් අය  ්ැද 

මේය ල් ි ශබද ්. ඒ ් අ2තය ද් ඊට විරු්ධධ  ඒ ශ්ොල් මලතුට 

ේ2්වි ය තුද ි බුණ්. ඒශක් ි ශබද ්, න 2් විනිසුරු ේප්මේ 

අශේරත්ද ්ැද. "න 2් විනිසුරු ේප්මේ අශේරත්දට එශරහි  එල් මල 

වී ි බූ ශචෝදද් පරීක්ෂ් කිරී ට පත් කරද ලද ්රිපු්ධ්ල කමිවක ද, 

එ  ්රිපු්ධ්ල කමිවක  අමීලි ඉ2ථ යිල් ම, ශහක්ටලි ය ්ප් හ් 

පී.එන 2ථසූරිය  ය ද අභිය ්චද්ධිකරණ විනිසුරු රුතුශ්තු 

2 තුවිතය ; න 2් විනිසුරු ේප්මේ අශේරත්දට එශරහි  එල් මල වී 

ි ශබද ිදය ලු ශචෝදද් ලට ඔහු  රදකරු කශදේය ." කිය ල් එහි 

2ඳහතු ශ ද ්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, ඔහුට දඬු ් දුතුද්. "න 2් 

විනිසුරු ේප්මේ අශේරත්ද 2්බතුධශය තු ශකොමි2  අනු් දය  

කද ක්රිය ්  ්ලි්ය  ද ඊට 2 ්ද විය . ශකොමි2  පදමු   හ්  

ක්රිය ්ත් ක  ද පරින , න 2් විනිසුරු රය ් අනි ්ලිය ශය තු  විශ්ර්  

්තු ් ඒ බ  න 2් විනිසුරු රය ්ට දැනු් දුතුශතුය . ඉතුපසු න 2් 

විනිසුරු රය ් ශ නුශ තු ශපනී ිදිය 2රත් ිදල් ම ්ශ  2මීපත  

මි සරකු ශල2 2ැලකිය  හැකි ජද්ධිපි  නීි ඥ ෆයි2ලි මු2ථත්ප් 

 හත් ඉන රිපත් කරද ලද අභිය ්චදය කට ශකොමි2  තහු්කතු   

න 2් විනිසුරු රය ් අනි ්ලිය  විශ්ර්  ්ැතුවී ට ශ්ද ි බූ තීතුදු  

ශ ද2ථශකොට අවුරුදු ශදකක ක්ලය ක් 2ඳහ් ඔහුශ  ේ22ථවී් 

අත්හිවක ්, ඔහුට ශ ොදර්්ලට දඬු ්  ්රු ක් ලබ් දුතුශතුය ." 

කිය ල් එහි ි ශබද ්. ශ ොදර්්ල ඉඳල් ප2ථශ2ේ 2රත් එතු. 

ිදල් ම ්  හත් ය ්  ඔහු  ශ්නි්ඡච්. ශ  ැනි දූෂිත පු්ධ්ලශය ක් 

ත යි ශකොමි2ශ් 2 ්පි  රය ් විධිය ට පත් කශදේ.  

චතුද්ර් රද්තුදු කිය ද හිටපු ශපොමේ2ථපි  ස ්ත් ශ් ශකොමි2ශ් 

ඉතුද ්. අපි ශහොඳට  දතුද ්, -අපිත් හිටපු යණ්ඩුශේ-  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ යණ්ඩුශේ  බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  හත් ය ් ශකොශහේ ගිය ත් 

එ ස ්ශ  බෑ  එක ේ2ථ2්ශ්ද ගිශී චතුද්ර් රද්තුදු  හත් ය ් 

බ . එතශකොට බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  හත් ය ්ශ  ේපතු න දය ට 

ශක්ක් එක කපද තැද හිටශ්ද ඉතුශතු කවුද; අශේ චතුද්ර් 

රද්තුදු  හත් ය ්. ශ තුද, ඒ  ශකොමි2 ට පත් කරපු කට්ියය ! 

ශ්  ්ශ  කට්ියය  පත් කරල් ත යි ශ් තීතුදු-තීරණ අර්ත්ශත්.   

ශ් 'ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී්' කිය තුශතු ශ ොකක්ද?    

අහද ්, ල2තුත වික්ර  සා්ශ  ඝ්තදය  පරීක්ෂ් කිරී  

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී ක්ද කිය ල්. ඒ කිය තුශතු, ල2තුත 

වික්ර  සා්   ැරුශේ දැ්ධද කිය ල්    අහද ්.     ්ශ   

අග්ර් ්තය  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ත් ල2තුත වික්ර  සා්  

ශහොඳට දතුද ්. එ ස ්යි,   යි ල2තුත වික්ර  සා්ත් එක්ක ිදය  

 ්රය කට  ඩ් ර්ත්රී ශ ෝජද 2ාග්රහ මික්ි  විඳල් ි ශබද ්. 

ශ  ස ් විපක්ෂ ද්ය ක ශ ල් ඉතුදශකොට එ ස ්ට ශ්ධ ප්ලද 

් ද ය තුදට  ැඩි  ක්ලිය   ්රය ක් කශදේ, "The Sunday 

Leader" එශක් ඉඳශ්ද; "The Sunday Times" පත්තරශී 

ඉඳශ්ද ල2තුත වික්ර  සා්යි.  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට 

"reporter" කිය ද ද් ය  ලැබුශණ් එ ස ් "ද 2තුශඩ් ලීඩලි" 

පු ත්පශත් කලිතෘ ල2තුත වික්ර  සා්ට ත සශදේ ි ශබද රහ2ථ  ඒ 

ක්ලශී දුතුද් කිය ල්යි. ඒක අපි ශහොඳට  දතුද ්. ශ ොකද, 

එතශකොට   ත්,  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ත්  එකට ප්ද ය ්ත්ර් 

කරමිතු හිටපු ක්ලය . ල2තුත වික්ර  සා්  ැරුණ්. ඔහු 

 ැශරදශකොට ශ් ්රු 2 ්ශේ    හිියය ්.    2 ් ට 

එදශකොට   ට  පණිවුඩය  ය ්. පණි ඩුය  ය ්     හි සශේ 

තත්තට  ශ්ක  ය  කරතුදට,  ස ්ල කරතුදට වුණු ශදය ක් 

කිය ල්.    ශ තැදට තවිල් මල් ශ් දුරකාදශය තු ත යි තහුශේ, 

ල2තුත වික්ර  සා්ට ශ ොකද ශ ල් ි ශබතුශතු කිය ල්. අනිල් ම 

ජ්ිදාහට    කා් කද්. ඔහු පසු ක්ලය ක ශ2ෞඛ්ය ශ2ේ ් 

අධයක්ෂ ජදර්ල් ම රය ්   ශය තු පත් වුණ්. දමුත්, ඒ ශ ල්ශේ 

එ ස ් කළුශබෝවිල ශරෝහශල් ම අධයක්ෂ රය ්.    තහු ්, "අනිල් ම 

ශ ොකද තත්ත් ය ?" කිය ල්. ඔහු කිේ ්, "ඉත්  දරකයි ඔළු ට 

ි ය ල් ි ශබතුශතු" කිය ල්. ඊට ියක ශ ල් කට ප2ථශ2ේ ඔහු  ට 

කා් කරල් කිේ ්, "ල2තුත මිය  ගිය ්" කිය ල්. ශ තැද න ශතුෂථ 

ගුණ ලිධද  ැි  ස ්  හිියය ් ද් එ ස ්ට ශ් ්ැද  තක් ශ යි. 

   ඒ ශ ල්ශේ 2 ්ශ තු එළිය ට ගිය ්. ශ ොකද,  ට ඒක 

දර්්තුද බැරි වුණ්. අපි අතර ි ශබද ශ්ධ ප්ලද  ත ්ද 

ශ ද2ථ ශ තුද පුළු තු. දමුත්, අපි එකට ක්ල් බීල් එකට හිටපු 

මිනි2ථසු; මිත්රශය ෝ. අපි ඔහු  එතැද ද්ල්  හිතුද ර්ජපක්ෂත් 

එක්ක එක ස වුණ් කිය ල් අශේ මිත්රත් ය  දැි  කර්ත්ශත් දැහැ, 

ල2තුතත් එක්ක. 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට ත  විද්ඩි ශදකක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්. 

 

ගුණ මවව   දාජිත් ප් ේනාද කන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொ ித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

   එළිය ට ගිහිල් මල් කෑ ්හල් කිේ ්, ඒ ශ ල්ශේ න ශතුෂථ 

ගුණ ලිධද  ැි  ස ්ත් අහශ්ද හිියය ්.    පැහැන මේ   කිේ ්, 

අද 2.00ට පු ත්පත් 2්ක්ඡා් ක් කැඳ ල් ශ් යණ්ඩුශ තු    

ඉල් මල් අ2ථ ශ ද ් කිය ල්. ශ ශහ  මිනි2ථසු  ර් ද ද 

ක්ලකණ්ණි යණ්ඩු ල අපිට ඉතුද බැහැ කිය ල් කිේ ්. 

එශහ  කිය මිතු ඉතුදශකොට ියක ශ ල් කිතු  ට දුරකාද 

ත  ස ක් ය ්. ඒ දුරකාද ත  ස   හිටපු ජද්ධිපි   හිතුද 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ්තු. එ ස ්  ට කා් කරල් කිේ ්, "ර්ජිත, 

කලබල ශ තුද එප්. ඔබ ස ් ියකක් ඔතැද  ැඩ කරල් 

අ 2තුශ ල්  ්  හමු ශ තුද එතුද.   ත් දතුශතු දැහැ, ශ් 

ශ ොකක්ද වුශණ් කිය ල්.   ත් ශහොය ද ්. ඔබ ස ්  ට ේදවු 
කරතුද" කිය ල්.    තහු ්, "ඔබ ස ් ශ හි තත්ත් ය  දතුශතු 

දැ්ධද?" කිය ල්. "   දතුශතුත් දැහැ, ර්ජිත. ඔබ ස ්  ට ේදවු 

කරතුද. ඔබ ස ්ශ්යි,  ශ්යි ශදතුද්ශ   ය ්ළු ් ශතු ශ් 

 නු2ථ2ය ්" කිය ල්  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් කිේ ්. ඒ  ්ශ  

ශදය ක් ශහොය ද එක  ැරැන ද කිය ්යි    අහතුශතු. ඒ ් ්ැද 

ශහොය ද එක ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් කිය තුශතු ශකොශහො ද?   

රගීත් එක්දැළිශ්ොඩ   හත්තය ්ශ  ශදෝද්යි, පු සතු 

ශදශදද්යි අදත් එ ස ් ්ැද කිය මිතු ලාක්    ශට් ය ද ්. රගීත් 

එක්දැළිශ්ොඩ එක්ක    ශකෝඡචර රැ2ථවී් ප ත් ල් 

ි ශබද ්ද? එක්දැළිශ්ොඩ   හත්තය ්ශ  ශදෝද් එක්ක    

ශකෝඡචර රැ2ථවී් ප ත් ල් ි ශබද ්ද? ඒ මිනි2ථසු ශ නුශ තු 

කා් කරද එක, ඒ මිනි2ථසු ශ නුශ තු ක්රිය ් ්ලි් ්තුද එක 

 ැරැන ද? යණ්ඩු ක් පිහිවක ල්, මිනී  ැරු් ්ැද, ශහොරක් ්ැද 

ශහොය ද ් කිය ල් ශපොශරොතුදු  ල් අපි බලය ට තවිල් මල්, එ ැනි 

ශ්ධ ල් ම ශ නුශ තු ක්රිය ් ්ලි් ්ැනී   ැරැන ද? එක්දැළිශ්ොඩ 

 හත් ය ් ය ගිය  අතක් දැි  වුණ්. ඔවුතු  ්ධයශේ තු. 

ත්ර2ථත ්දය ට, එල් මම ම ඊ එකට විරු්ධධ  ිද ර්් අපිත් එක්ක 

2137 2138 



ප්ලිමේශ්තු ස  

කටයු ස කද්. දමුත් ශද ද ජදත් ශ  අයිි ය   ශ නුශ තු ඔහු 

කා් කද්. අපිත් එක්ක හිටපු ිද ර්්ල්  රල් දැ් ්. 

ශ  ස තුල් යු්ධධය ට 2්බතුධ දැහැ. ල2තුත වික්ර  සා්  රල් 

දැ්ශ් මි  ්නුශදනු  2්බතුධශය තු පත්තශලිට කරුණු මේය පු 

නි2්යි. "ශද ැනි මි  ්නුශදනු  2්බතුධශය තු -ශඩොලලි මිමේය ද 

7 original agreement එක  2්බතුධශය තු- එද ඉරිද්ට පත්තශලි 

බලතුද.    2්පූලිණශය තු එය  එළිදරේ කරද ්" කිය ල් එ ස ් 

කිේ ්. ඒ පත්ත ශලි පිට ශ තුද කමේතු 2ි ශී ල2තුත වික්ර  සා් 

 ර් දැ් ්. අපි කිය තුශතු දැහැ, කවුරු ත් හිශලි ද තුද කිය ල්. 

අඩු ්ණශතු ශ් ඝ්තද පිළිබඳ  ශ2විය  යු සයි.  හැ  ද්  ශ් ් 

රහ2ථ විධිය ට ි ශබතුද විධිය ක් දැහැ.  

ත්ව,ඩීතු  ්ැදත්    කිය තුද ඕදෑ. "The Nation"  පත්තශලි 
කලිතෘ කීත් ශදොය ්ලිට බ්ල් මක ල එල් මලල් ත යි ්ැහුශේ. කරු 

ජය සූරිය   ැි  ස ් දු ශ්ද තවිල් මල්,  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට 

කා් කද් ,  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්  හ්   දුරකාදශය තු 

කා් කද් . බ්ල් මකශී ්ැට ්හල් හිටපු කීත් ශදොය ්ලි ICU එකට 
ශ්දැල් මල්, ඔක්ිදජතු දුතුද්. එශහ යි ඔහුශ  ීවවිතය  ශේර් 

්ත්ශත්. ශ් ් ශහොය ද එක  ැරැන ද? දරු තු 11 ශදශදකු  ැරු ්. 

ඒ ඝ්තදය ට විරු්ධධ  දඩු දැ්ශ් ය හ ප්ලද යණ්ඩු  ශදොශ යි. 

ඒ ඝ්තදය ට විරු්ධධ  දඩු  දැ්ශ් 2014 .  ඊදඟට,  ැමේකඩ 

ඝ්තදය ට දඩු දැ්ශ් 2014ට ශපරයි.  

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු  තුත්රී ස නි,  දැතු කා්  අ 2තු කරතුද. 

 
ගුණ මවව   දාජිත් ප් ේනාද කන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொ ித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

 ශ් ක්රණය ත් කිය ල් අ 2තු කරතුද්, හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි.  

"රිවිර" පු ත් පශත් කලිතෘ ේප්මේ ශතතුදශකෝතුට 2009  

ත යි දඩු  දැ්ශ්. ඒ දඩු ත යි ශ් ය තුශතු. ඒ ් ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී්  තුශතු ශකොශහො ද? ඒ යණ්ඩු   සද   ශල් මක්හවු2ථ 

එශක් 2දත් බ්ලසූරිය , ශපෝ්ධදල ජය තුතල් ශ්දැල් මල් කකුල් ම 

කැඩු ්. ඔවුතු  ්ධයශේ තු. ක ද් ත්  ්ධයශේ තුට ශ ශහ  

තත්ත් ය ක් ශ් රශට් ති  වු ශණ් දැහැ. "ිදර2" යය තදය ට ගිනි 

තැබු ්. ශ් ් ්ැද ශහොය ද එක  ැරැන ද? ශ් ් පිළිබඳ   ඕදෑ 

එකක් කරතුද කිය ල්    තමුතුද්ශද ථ2ේල්ට කිය ද ්. ඕදෑ  

හිර ශ්දරකට ය තුද අපි ලෑ2ථි යි. අපි ඕදෑ  දඬු  ක් විඳිතුද 

ලෑ2ථි යි. ශ්ක අපි ජදත් ට ලබ් දුතු ශපොශරොතුදු ක්. ඒ 

ශපොශරොතුදු ට අනු   ර  ලබ්ශ්ද අපි ක්රිය ් කද්.   2ථ සි යි. 

 

ගුණ මආචාාය  හාෂ   කුල් 2වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඊශී ප්ලිමේශ්තු සශේ     

ර ථදය ක් තහු ්. ඒ ර ථදය ට අපි ේත්තරය ක් බල්ශපො ශරොත් ස 

වුණ්. දමුත් අපිට ේත්තරය ක් ලැබුශණ් දැහැ. අද අපි වි ්ද කරද 

ශ්  ්ලිත්ශේ ශකොට2ක් ප්ලිමේශ්තු ස ට  ්ර  ල් ි බුශණ් 

දැහැ. ඒක ත යි, "ය  සරු මේය ද ශදෝෂ හ් මුද්රණ ශදෝෂ නි ැරැන  

කිරීශ් පරිශිෂථටය ක්ද ත සදත්" කිය ද ශකොට2. අපි ඊශී ඒ ්ැද 

තහු ්  කිේ ්, "ඒක ප්ලිමේශ්තු ස ට ලැබිල් දැහැ" කිය ල්. 

ඒක  ැද්ත් ශ තුශතු අද අපි කා් කරද ශ්ධ ල් ම ල නිලිශ්ධ  

ය  සරුමේය ද හ් අක්ෂර ශදෝෂ කිය ද එශක් ශ ද2ථ කරල් ි ශබද 

නි2්යි.  

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු  තුත්රී ස ්,    ඒ  ් ැද ශ2ොය ් බලතුද්.  

 

ගුණ මආචාාය  හාෂ   කුල් 2වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

අද ත් ඒක ලබ් ශදතුද කිය ල් අපි ඔබ ස ්ශ්තු ඉල් මලද ්, 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි.  

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  ්රු ඉතුන ක අනුරු්ධධ ශහේරත් ර්ජය ත ි  ස ්. ඔබ ස ්ට 

මිනිත් ස වි2ථ2ක ක්ලය ක් ි ශබද ්.  

 

[අ. ්. 2.48] 
 

ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා මග්රාමීය ය නිවා  හා 
ඉන කිරීපත හා ප්ගොඩනැගිලි ද්රව කාමාන්ත් රවාධාන දාජ 
අමාත්තුමා    
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொணத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
2ථ සි යි, හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි. 2015 ජද ්රි  2 08 

 ැනි න ශදතු යර්  වී 2019 ශදො ැ්බලි  2 16  ැනි න ශදතු 

අ 2තු ූ  ක්ල සී ්   සද නිලතල දැරූ රජශී නිලධරය තු, ර්ජය 

2ා2ථා් ල ශ2ේ කයිතු, 2තුද්ධධ හමුද් තුහි 2හ ශපොමේ2ථ 

ශ2ේ ශය හි 2් ්ජිකයිතුට ිදදු වී තතැයි කිය ද ශ්ධ ප්ලද ය  

පළි්ැනී් පිළිබඳ පරීක්ෂ් කර ශතොර සරු ලබ් ්ැනී  2ඳහ්  ද 

ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ   ්ලිත්  2්බතුධශය තු 

වි ්ද කරද අද ද ශ2ේ ඒ 2්බතුධශය තු අදහ2ථ එක ස කිරී ට 

අ 2ථා්  ලැබී  ්ැද    2 සවක  ද ්. අශේ ර්ජිත ශ2ේද්රත්ද 

ව දය ස ් ඒ  ක ්නු   සද ිදදු ශ ්ඡච ය ් ය ් ඝ්තද, ය ් ය ් 

ිදදුවී් ්ැද කා් කද්. එ ස ් එශහ  කා් කරල්, ශ් ් 

ශහොය ද එක  ැරැන ද කිය ල් තහු ්. හැබැයි, එ ස තුල් 2015ට 

කමේතු  ක ්නුශේ ශේන ක්  ප්වි්ඡචි කශදේ 2්පුලිණශය තු  ශ් 

කටයු ස ්ැද කී ටයි. 

එ ස තුල්ට වු  ද් වුශණ් ඒ කටයු ස ප්වි්ඡචි කර බලය  ලබ් 

්තුදයි. ඒ වු  ද්   ත 2ෑ  ශදය ක්  නිලි ්ණය  කරශ්ද 

ගිය ්. එ ස තුල් ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය  2්බතුධශය තු ශ2ොය ් 

බැලී  2ඳහ් පත් කරද ලද ශකොමි2  ්ැද කා් කරල් අද 

කිය ද ්, අපි බලය  ්තුද ය ් ය ් ක්රණ් කද් කිය ල්. 

එ ස තුල් ඒශකතු හඟ ද ්, එශහ  ද් ඒක අනු  කටයු ස 

කරතුද කිය ල්. හැබැයි, අපි එශහ  කරතුශතු දැහැ. ජදත්  

තමුතුද්තුශ2ේල්ට  2015  බලය   ල්  තමුතුද්තුශ2ේල් කිය පු 

ශ්ධ ල් ම තත්තද කිය ල් ඔේපු කරතුද ක්ලය ක් දුතුද්. ඒ ක්ලය  

 සද  තමුතුද්තුශ2ේල් හ ලය අපර්ධ වි ලි ද අා ය  - FCID - 

කිය ද යය තදය  හද්්ත්ත්. ඒ යය තදය ට තමුතුද්තුශ2ේල්ට 

ඕදෑ කරද 2ථා්ද්ධිපි  රු, පරීක්ෂක රු පත් කර්ත්ත්. ඊට 

පසු තමුතුද්තුශ2ේල් ඒශකතු ශ්ශදද පැමිණිමේ ශ්ොනු 

කරතුද, එශහ  දැත්ද් ශ්ොනු කරද පැමිණිමේ ඉන රිය ට 

ශ්දය තුද විශ ේෂ අධිකරණය ක් හද්්ත්ත්.  

ඔබ ස තුල් හෘදය  2්ක්ෂිය ට එකඟ  පපු ට අත තබ් 

අහතුද, ්රු  තුත්රී රුනි. එද් ශ් ප්ලිමේශ්තු ස භූමිය ට 

 ැඩිශය තු  යශේ බතුධද්්්ර බ2ථ රා. අද විපක්ෂශී ිදියද 

කිිද   තුත්රී රශය ක් බතුධද්්්ර  ්හදය කිතු ප්ලිමේශ්තු ස 

2139 2140 

[්රු (ව දය  ර්ජිත ශ2ේද්රත්ද   හත්] 
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එතුශතු දැහැ. එද් ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  ැි  ස ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට යශේ බතුධද්්්ර බ2ථ රාශය තු; එද් ද් ල් ම 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ප්ලිමේශ්තු ස ට යශේ බතුධද්්්ර බ2ථ 

රාශය තු; එද් ර2තුද රණවීරල්, ඩී.වී. ච්දකල් හ්බතුශතොට 

ිදට ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට යශේ බතුධද්්්ර බ2ථ රාශය තු; 

අදටත් යණ්ඩු ප්ලි ථ ශී  තුත්රී රය කු  ද ශරේ ල්ල් ම ජය ශ2ේකර 

 තුත්රී ස ් ප්ලිමේශ්තු ස ට එතුශතු බතුධද්්්ර බ2ථ රාශය තු. 

එද් ඒ විධිය ට තමුතුද්තුශ2ේල් පළි්ත්ත්. විජය ද්2 ර්ජපක්ෂ 

 හත් ඒ කමිවකශේ ිදියය ්. අධිකරණ ත ි  විධිය ට එ ස ්ට 

බලපෑ් කද්, ද් ල් ම  හිශලි ද තුද, එශහ  දැත්ද්  හිතුද 

ර්ජපක්ෂට විරු්ධධ  දඩු ශ්ොනු කරතුද, ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂට 

විරු්ධධ  දඩු ශ්ොනු කරතුද කිය ල්.  හ්  ඒ කටයු ස කරතුද 

කිය ල් බලපෑ් කද්.  හැබැයි, ඒ කරපු ශ්ධ ල් ම නි2් ත යි අද 

තමුතුද්තුශ2ේල්ට ශ ශහ  ශ ල් ි ශබතුශතු.  

 තමුතුද්තුශ2ේල්  හ ර්්රිශී රණ විරු තුශ  ශ් ල් ම ලට 

ත සළු ශ ල් ඒ බිරිතුදෑ රුතුශ්තු, දරු තුශ්තු පැය  ්ණතු 

ර ථද කද්. 2015ට කමේතු රජය  නිශය ෝජදය  කද, එශහ  
දැත්ද් එද් ප්ලිමේශ්තු ස  නිශය ෝජදය  කද අය ට ශචෝදද් 

ශ්ොනු කරතුද ලැහැ2ථි  කද්. "අ2 ල්ශ  ද  කිය තුද, 

එතශකොට  හත්තය ්ට තප ලැශබයි" කිය ල් කිේ ්. එශහ යි   

තමුතුද්තුශ2ේල් එද් කිේශේ. ඒක ත යි න ට්මධ් ශේදනීය  

කලි ය  විධිය ට ඔබ ස තුල්ට අද යශේ. 

අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්, එද් පත් කද ඒ දූෂණ 

විශරෝීන කමිවකශේ 2් ්ජිකශය ක්. එ ස ්ශ්තු    මීට සුළු 

ශේල් කට කමේතු ඒ ්ැද තහු ්  එ ස ් කිය ද ්, "ඒ කමිවක ට 

ද  දැ් ්ට    ගිශී දැහැ. ඒ කමිවකශේ     ැඩ ශකරුශේ 

දැහැ, ඒ කමිවක   සද    හිියශී දැහැ" කිය ල්. දැතු හැ  

ශදද්ශ   දණි2ථ හිරි ැියල් ි ශබතුශතු. දැතු ඒ හැ  ශදද්  

තඳශ්ද ඉතුද තඳු් ශතත් ශ ල් ි ශබතුශතු. ඒ කමිවක   සද 

කටයු ස කද අය  ඔක්ශකො  දැතු  සෂථණී්භූත ශ ල්යි ඉතුශතු.  

ඒශක් ජදර්ල් ම රු ඉතුද ්; ව දය රු ඉතුද ්;  ීලල් මඩ් 

 ්ලිෂල් ම රු ඉතුද ්. ඒ ඔක්ශකෝට     කිය ද ්, "ඔබ ස තුල් 

 ්ශ  අපි පළි්තුශතු දැහැ, ඔබ ස තුල් දඟ  ්ශ  අශේ දඟ 

පළි්ැනීශ් ශ්ඡතද්  දැහැ" කිය ල්. අපිට ඕදෑ  ැඩ කරතුදයි;  

ශ් රට ඉන රිය ට ශ්ද ය තුදයි; න යුණු කරතුදයි. හැබැයි, 

ඔබ ස තුල් රට න යුණු කරද එකයි,  ැඩ කරද එකයි ඔක්ශකෝ  
පැත්තක ි ය ල් පළි්තුද පටතු්ත්ත්. ඒකට ත යි ඒ ් 

හද්්ත්ශත්. ඒකට ත යි  විය ද් කශදේ. ඒ නි2් ත යි දැතු  ය  

ශ ල් ඉතුශතු. ඒකට  ය  ශ ල් ත යි දැතු ඔය   ්ශ  රක්  

කරතුශතු.   

   අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්ශ්තු තහුශේ එක 

ශදය යි.  ඒක දැතු  ්ධය ල ද්ල් ි ශබද ්. දැතු ශ්ක හරි 

ද්ඩ් ක් ශ ල්. Facebook එශක් ය තුද ඕදෑ ඒ ්ත් දැතු 

breaking news කරල්  ්ධය යය තද මේතු ඒ ් රච්රය  කරතුද 

පටතු අරශ්ද. ශ් ් ප්ලිමේශ්තු සශේ ශපොඩි ිදදුවී්. අනුර 

කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ් ඒ කමිවකශේ හිියශී දැත්ද් ඒ 

අවුරුදු හතරහ ්රක ප්ලිමේශ්තු ස ක්ලය   සද එ ස ්ට ි බුණ්, 

" ්  කමිවක කට ද්ල් ි ශබද ්, ඔය  කමිවක  ඩීල් ම කමිවක ක්, ඒ 

හිතුද්    ඔය  කමිවකශ තු අයිතු ශ ද ්" කිය ල් ශකොතුද 

ශකළිතු ි ය ්ශ්ද කිය තුද. ප්ලිමේශ්තු සශේ හැතු2්ඩ් 

 ්ලිත් ට ත සදත් ශ තුද ඒක කිය තුද ි බුණ්. දමුත් එ ස ් 

එක  චදය ක් කිේශේ දැහැ.    

එ ස ් ශහොශරතු ශහොශරතු, පිියප2ථශ2තු අරමේය ්හ 

 තුන රය ට රිා් රිා්් අද ශ් ශ් ඒ ් ්තුද ් ද, ශහට ්තුද ්ද, 

ක ද්ද ්තුශතු, ශකොශහො ද ්තුශතු කිය ල් තහු ්. ඒ විධිය ටයි 

ඒ ශ්ොල් මලතු කටයු ස කශදේ. ශ් ් ්ැද කා් කර්ධන , 

" ැමේක්රය ්" කිය ද ්. "ප2ථ ක්රය ්" කිය ද ්. "අමුශඩ් ්හ 

ශ්ද  ැමේ ශ්ොඩ ද්පු එක්" කිය ද ්. ඒක  ැමේ ශ්ොඩ ද ද 

මිනිසුතුට යඩ්බරය ක්. ශ ොකද, අමුශඩ්  ්හශ්ද  ැමේ ශ්ොඩ 

ද ්පු එශකක් අද ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් ඉතුද ්. අමුශඩ් 

්හශ්ද  ැමේශ්ොඩ ද ්පු, අමුශඩ් ්හශ්ද  ැිය කපපු එශකක් 

අද ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් ඉතුද ්. හැබැයි,  තක ි ය ් 

්තුද, ඔශහො  කිය පු මිනි2ථසු ාතුද ලක්ෂය ට, එකහ ්රට  බිඳ 

 ැශට්ධන  අශේ මිනි2ථසු අපි   ප්ලිමේශ්තු ස ට ඉහළිතු  එේ  

බ . අපි මිනි2ථසු ශ නුශ නුයි  ැඩ කශදේ.  යේපය ක් හද් ශදතුද 

කිය ල් ඒක කරවුණ්  අපි ඒශකතු හද්පු එක්ට ද ල් ්ැහුශේ 

දැහැ.   

අද ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට  තවිල් මල් වීරශය ෝ  ්ශ  කා් කරද 

තතැ් අය , එද් අපි දැක්ක් ශ2ොල් මද්දු තුට අශ්ෞර  කරපු 

යක්රය , ඒ අය ශ  බිරිතුදෑ රුතුට අශ්ෞර  කරපු යක්රය . ඒ 

 ්ශ   ත ි ක් ලැබුණ්  " ශ   සදියය  පණ දැහැ.  ට 

පරණ  ්හද ල ය තුද බැහැ.  ට රුපිය ල් ම ශකෝිය  සද හතශලි 

 ්හදය ක් ඕදෑ. එශහ  දැි ද් ශ් ත ි කමිතු  ැඩක් දැහැ" 

කිය ල්  රද්ද ඉල් මලපු හැිය;  රර2්ද ඉල් මලපු හැිය අපි දැක්ක්. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, එද් ඒ දූෂණ විශරෝීන  කමිවකශේ 

හිටපු ඔක්ශකෝට  ශ් ්ට  ් කිය තුද ශ ද ්.  

හිටපු අ් ැි  රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත් ය ්,  ා්ල 2 රවීර 

 හත්, ප්මලී ච්පික  හත්, රවුෆථ හකී්  හත්, 2රත් 

ශෆොතුශ2ේක්  හත්, 2්පතුදතු  හත්, සු තුි රතු  හත්, අනුර 

කු ්ර න 2්ද්ය ක  හත්, ශේ.සී.  ැමේඅමුණ  හත්, ජය ්පි  

වික්ර රත්ද  හත්,  මේක් 2 රවික්ර   හත්, යදතුද විශේප්ල 

 හත් ය ද්    ශය තු වි ්ල පිරි2ක් ඒ කමිවකශේ හිියය ්. ඒ 

ශ්ොල් මලතු හ 2ට හ 2ට එක ස ශ ල්යි එද් ඒ  කටයු ස කශදේ.  

 ශ් දූෂණ 2්බතුධශය තු කා් කර්ධ , ඒ ක්ලශී  

අ ්තයා  ල  වුශණ් ශහොඳ  ැඩ ද කිය ල් අපි අහද ්.   පිළික් 

ශරෝ්ය  2්බතුධශය තු ශ්ද්පු ශබශහත් 2්බතුධශය තු අදත් 

වි ්දය ක් ි ශබද ්.  පිළික් ශරෝ්ය ට ශබශහත් ්ත්ත ශරෝගීතු 
අදටත් කා් කරල් ඒ බ්ල ශබශහත් 2්බතුධ  කිය ද ්.  

ව දය රුනුත් ඒ ්ැද කා් කරද ්. ඒ ්ට කටේත්තර 

ශදද ්;  රක්  කර ි ශබද ්. [බ්ධ් කිරී ක්]  ්රු  තුත්රී ස ්, 

කලබල ශ තුද එප්. කලබල ශ ල් කෑ ්හතුද එප්.    ශ් 

කිේශේ පිළික් 2්බතුධශය තු ූ  ශබශහත ්ැද විතරයි.    

ශ තැද ර්ජිත ශ2ේද්රත්ද ්ැද කිේශේ දැහැ.    කිේශේ, 

පිළික් 2්බතුධශය තු විතරයි. ඔබ ස ්ත් ශ් රටට පිළික් ක් 

කිය ල් මිනි2ථසු දතුද ්. හැබැයි,    ත  ත් කිේශේ ශබශහත 

්ැද විතරයි. ඒ පිළික්  ්ැද කිේශේ දැහැ. ඔබ ස තුල් 
අරමේය ්හ  තුන රය  කමිවක ලට විතරක් ශදොශ යි, දරු තුශ  

 ඟුල් ම ශ් ල් ම අරශ්ද බ්ල් ම ද ටතුදත් ප්වි්ඡචි කද්. ඒ ්ශී 

ලල විප්ක ත යි ඔය  ශ් තුශතු.   

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,  ් දඟ වි2ථතර ි ශබද ්, 

 ලිත ්ද විපක්ෂ ද්ය ක ස ් එද් නි ්2 ත ි  රය ්   ශය තු 

කටයු ස කශදේ ශකොශහො ද කිය ල්. හ්බතුශතොට නි ්2 

අධික්රිශී න 2ථ්රික් ක්ලිය ්ලය ට ශ2ේ කය තු 70යි ඉතුද ඕදෑ.  

ශ2ේ කය තු 70ක්  ඉතුද ඕදෑ තැදට එ ස ් ශ2ේ ක පත්වී් 

1,140ක් ලබ් දුතුද්. ඒ ්ට  ් කිය තුද ඕදෑ කවුද? එ ස ් 

නි ්2 අ ්තය්ා ශී කටයු ස කර්ධ  රුපිය ල් ම බිමේය ද ්ණදක් 
විද්  කද්; දැි  කද්. අද  ය විධිය ට ර්ජය ශ්ධශපොද  ්විත 

කරල් ත  ත තුශ  අය ට පඩි දුතුද්. ඒ ් අපි ශ් තුද ඕදෑ. 

බලතුද, ශද ද ජ්ි ක 2තුධ්දශී ච්ල් ම2ථ නිලි ලද්දතු 

 තුත්රී ස ් ඔළු   දල්  ට කිය තුශතු "2තය  ඒක ත යි" 

කිය ල්යි. එද් එශහ යි කටයු ස කශදේ. ඒ ක්ලශී කද 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ලට අද්ද ිදය ලු ශ්ධ ල් ම ්ැද ශහොය ල්, 

පරීක්ෂණ කරල්, ඒ ්ට 2්බතුධ ූ  නිලධ්රිතු 2්බතුධශය තු ද 

ශ්  ්ලිත්ශ තු  නිලිශ්ධ  ලබ්   ි ශබද ්.  

එද් 2 හර යය තද ල අය ට ශබොශහෝ ඈත පද්ත් ලට 

2ථා්ද  ්රු වී් ලබ් ශදමිතු පළි්ැනී් කශදේ එක SMS 

පණිවුඩය කිතු බ  අපි දතුද ්. තමුතුද්තුශ2ේල් බලතුද එද් 

2141 2142 



ප්ලිමේශ්තු ස  

FCID එකට ශ්ද්ශේ කවුද කිය ල්?  හ් 2ාඝ රත්දය , ශ් රශට් 

ර්ජය පරිප්ලද ශ2ේ ශී ිදියද ඉහද  නිලධ්රිතු ශ්ද් ්. 

ජද්ධිපි  ශල් මක් රය ්ශ  ඉඳල් පහදට ශබොශහෝ ර්ජය 

නිලධ්රිතු FCID එකට ශ්ද් ්. හිටපු කැබිදට් ත ි  රුතුශ  

ඉඳල් ශ්ධ ප්ලදඥය තු FCID එකට ශ්ද් ්. ඉහද ිදට පහදට 

ඒ ිදය ලුශදද් ශ්ද් ්. අතුි  ට  ත්ත මුර කරද  නු2ථ2ය ් 

දක් ් FCID එකට ශ්ද් ්. ශකොදල තවිල් මල් දැි  මිනි2ථසුත් ඒ 

අතර ඉඳල් ි ශබද ්. ඒ අය ශ්තු 2 හරු FCID එකට තවිත් 

කට ේත්තර  ල් ශ්දර ය තුද බැරි  හිඟ් ක්ල්ත් ි ශබද ්. 
2 හරු FCID එකට එතුද බැරි  ශබල් මශල් ම  ැල ල් ්ත්ත්; 

ීවවිතය  දැි  කර ්ත්ත්. ඒ තත්ත් ය ට ඔබ ස තුල් ඒ  ක ්නු  

  සද ශ් රශට් භීෂණය  ති  කද්.  

එද් ර්ජය නිලධ්රිතු රැකිය ්  කරතුද  ය  වුණ්; ර්ජය 

නිලධ්රිතු තීතුදු තීරණ ්තුද  ය  වුණ්. ඔබ ස තුල් ඒ 

යක්රය ට ඒ යය තදය  ඔබ ස තුල්ට ඕදෑ විධිය ට ප්වි්ඡචි කද්. 

ඒක ත යි ශ් රශට් අි  හත් කඩ්  ැම  ට ශහේ ස  බ ට පත් 

වුශණ්. ඒ කඩ්  ැම   නි2් ත යි අදටත් ර්ජය ශ2ේ කය ්  ැඩක් 

කරතුද ඉ2ථශ2ල් මල්, අත්2ද ්හතුද ඉ2ථශ2ල් මල් ශදප්රක් 

කල් මපද් කරල් බලතුශතු. ර්ජය ශ2ේ ක ශපදැතුි ය  

ඔබ ස තුල් බි ට 2 තල් කර දැ් ්. ඒ නි2් ත යි අද ශ් 

තත්ත් ය ට ශ් රට පත් වුශණ්. එශහ  දැි   ඔබ ස තුල්  2015-

2019 ක්ලශී ශ් රට සුඛිත මුන ත කරල් ි බුණ් ද්, 

ඔබ ස තුල් කිය ද විධිය ට ශ් රටට රජ්තතුත්ර ්දය   ල් ි බුණ් 

ද්, ශ් ශරේ ල්ල් ම ජය ශ2ේකර  තුත්රී ස ් ශ්  දශතක් හිරබත් 

කතුශතු දැහැ. ශ් ් ්ැද ඔබ ස තුල්ශ  හෘදය  2්ක්ෂිය ට කා් 

කරල් වි 2් බලතුද. එද් අධිකරණ ත ි  රය ් විධිය ට 

විජය ද්2 ර්ජපක්ෂ  හත් ය ් කටයු ස කරද විට ශරේ ල්ල් ම 

ජය ශ2ේකර  තුත්රී ස ් ේ2්විය ට ශ්නිය ල් එ ස ්ශ  ේදේශ තු 

ඒ දඩු ට පළි්ැනීශ් තීතුදු  ්තුද බැලු ්. එ ස ්ශ්තු ඒ 

කටයුත්ත කර්තුද බැරි  ය ්ධ  තලත් අ සශකෝරල ද්ල් ඒ 

තීතුදු  ලබ් ්තුද කටයු ස කරද තර ට ඔබ ස තුල් ්ශල් ම්ඡා 

වුණ් කිය ල්  තක තබ්්තුද. ඔබ ස තුල්  ැි  රණ 

ශේන ක්ශේ කිය පු ක්රණ් 2 සවකද්ය ක විධිය ට ඉෂථට කර ්තුද 

ගිහිල් මල් ඒ ිදය ලු යය තද අ  ්විත කද්ය  කිය ද එක  තක 

තබ්්තුද.  

එද් ඔබ ස තුල් රත්තරතු අ ථ ය තු ්ැද කා් කද්; 

ලැ්ශබෝගිනි ්ැද කා් කද්; ශ් ල් ම ඉඩ් ශඩෝ2ලි කරල් 

බැශකෝ ද ් හෑරු ්, හ්රල් ශ්ොඩ දැ් ්; ශ් ල් ම කඩ් දැ් ්. 

ඔබ ස තුල්ට ශ ොද ්ද හ්බ වුශණ්? අඩු  තරමිතු ඉිය ශ්ඩිය  

 ත් හ්බ වුණ්ද? ඔබ ස තුල් ඒ කටයු ස කශදේ ඒ දූෂණ විශරෝධි 

කමිවක  හරහ්ය  කිය ද එක  තක තබ්්තුද. අනුර කු ්ර 

න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ් ශ ොශහොතකට ශපර ශ තැනිතු දැඟිටල් 

ගිය ්. එ ස ් ශ් අ 2ථා්ශේ හිියය ් ද් ශහොඳයි. අද විපක්ෂශී 

කථිකය තුශ්තු  ැඩි   ශය තු  කා් කරතුශතු ඒ කමිවක  

නිශය ෝජදය  කරපු නිශය ෝජිතශය ෝ. ඒ නිශය ෝජිතය තු ත යි කා් 

කරමිතු කිය තුශතු ඒ කමිවක   සළිතු අපි කශදේ ශහොඳක් කිය ල්. 

ශකොශහේද ශහොඳක් වුශණ්? අපි  ැඩි ක්ලය ක් බතුධද්්්ර ල 

හිියශී, ේ2්වි ල හිියශී,  ැඩි ද 2ක්  හ ප්ශලි  ැියල් හිියශී 

ඔබ ස තුල් කරපු  ලිදදය ට විරු්ධධ  ශපනී ිදියතුදයි. 

ඔබ ස තුල් ශ්ද ගිය   ලිදදය  ක ද් හරි අ 2තු  තුශතු  හත් 

ශේද ්චකය කිතු කිය ල් අපි ජදත් ට කිේ ්. ජදත්  ඒක 

පිළි්ත්ත්. ඒ නි2් 2018  ලිෂශී  ඔබ ස තුල් ඉ ත් කරතුද 

ජදත්   තීතුදු  දුතුද්. ඔබ ස තුල් දැතු ඒකත් හර ්්තුද 

හදද ්, අපි ජය ග්රහණය  කශදේ ප්2ථකු ඉරු න ද ශබෝ්බ 

රහ්රශය තු ප2ථශ2ේ කිය ද තැදට. දමුත් 'ප්ලිමේශ්තු ස ට ගිහිතු 

ි ශබතුශතු, යණ්ඩු  අරශ්ද ි ශබතුශතු පට්ටපල් ම ශහොරු 

ියකක්, ශබොරුක්රශය ෝ ියකක්, ඔවුතු  හ්  එද තුද ඕදෑ' 

කිය ද තීතුදු  ජදත්  දුතුශතු 2018  ලිෂශී යි කිය ද එක 

ඔබ ස තුල්  තක තබ් ්තුද. ඒ තීතුදු ට අනු  ත යි ජදත්  

ශපද්ැසුශණ්. ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් රශට් 

ජද්ධිපි  රය ් වී ත්, 2005-2015 ක්ලශී  ැඩ කරපු  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් අ් ැි  රය ් වී ත් අ  යයි,  සශදතු ශදකක 

බලය ක් ි ශබද යණ්ඩු කුත් අ  යයි කිය ද තීතුදු  ජදත්  

්ත්ශත් එද්යි කිය ද එක  තක තබ්්තුද.  

එද් යණ්ඩුශේ ඉන රි ශපශදේ හිටපු  ැඩිශදදකුට  ය්ප්ර 

ි බුණ්. එද්  ඒ  හැශ ෝ   ්ශ  2 ්්් හද්ශ්ද ශකොල් මල 
කෑ ්. අද අපට කුරුණෑ්ල-මීරි්  අධිශේගී  ්ලි්ශී  ැඩ 

අ 2තු කරතුද බැරි  ගිහිතු ි ශබතුශතු තයි? ඔබ ස තුල්ශ  

පක්ෂශී ජ්ි ක 2ාවිධ්ය ක රය ් ූ  දය ් ් ශ   හත් ය ් 

එ ස ්ශ  යය තදය  ප්වි්ඡචි කරල්  ්ලි් ඉන කිරී ට අද්ද   

රධ්ද ශපශදේ ශටතුඩලි ියක  ්ත්ත්;  ්ලි් ඉන කිරීශ්  ශකොමි2ථ 

්ත්ත්; එශහ ත් දැත්ද් advance ්ත්ත්. දමුත් ඒ  ැඩ කශදේ 

දැහැ.  ැඩ කරපු දැි  නි2් ත යි අද ඒ  ්ලි්ශී කටයු ස ත   

අ 2තු කර ්තුද බැරි  ගිහිතු ි ශබතුශතු. හැබැයි, අපි දඟ   

ඒ  ්ලි්ශී  ැඩ අ 2තු කරද ්.  

එද් ර්ජය ෂෂධ නීි ්ත 2ා2ථා්  ශබශහත් 2පය ද අය  

අලුි තු මේය ් පන ාචි කද්. ශබශහත් 2පය ද අය  අලුි තු මේය ් 

පන ාචි කරල් ඕදෑ ශකාශ්ඩිය ක් ශ තුද කිේ ්, ඕදෑ දහ 

ජර් ක් ශ තුද කිේ ්, ඕදෑ ශදය ක් ශ තුද කිේ ්. ත2ථ ක්ච 

නික් ශදද ් කිේ ්. හැබැයි,  ියද්ක ක් දැි  ක්ච 

ශ්තු තුශතු ඒ අය ශ  2 ්්්. ශ ද ද 2ථ ල ශහොඳ  ලි්ශී 

ක්ච 1,000ක් අ  ය වුණ් ද් එයිතු 100ක් විතර ශ්දැල් මල් 

 ියද්ක ක් දැි  ක්ච ද්ල් ඉි රි මිනිසුතුශ  ත2ථ ශපොට්ට  

කද්. 

 

ගුණ මවව   දාජිත් ප් ේනාද කන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொ ித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි- 

 
ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබ ස ්  ්ඩි ශ තුද. ඔබ ස ්ට අපි ශ ොකුත් කිේශේ දැහැ. 

කලබල ශ තුද එප්. 

 

ගුණ මවව   දාජිත් ප් ේනාද කන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) ரொ ித மசனொரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

2 ්පි  අයිතු වුණ්. ඔබ ස ්- 

 
ගුණ ප්රේමලාල් 2 ජයප් ේකද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பிமரைலொல்  யமசக்கர)  

The Hon. Premalal Jayasekara)  
මිනිසුතුශ  ශබශහත් මේනුත් ්ැහු ්. 

 
ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 ශ  2 ්පි  ්ැද    බල්්තුද්. ඔබ ස ්, ඔබ ස ් ්ැද 

බල්්තුද. ශත්රුණ්ද?  

පිළික් ක් හැන ල් අවුරුදු 15ක්, 20ක් ීව ත් ශ තුද 

පුළු තුක  ි බුණු මිනිසුතු  ්2 4තු, 5තු පරශලො  ය ැේ ්. 

එශහ  කරපු ක්ලකණ්ණි 
 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2143 2144 

[්රු ඉතුන ක අනුරු්ධධ ශහේරත්   හත්] 
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හිියශී- [බ්ධ් කිරී ක්] ඒකයි    ශ් කිය තුශතු.  ්ඩි ්ැහු ්. 

[බ්ධ් කිරී ක්] ශහොරක් කරල් ඒ ිදය ලු මුදල් ම තමුතුශ  බූදලය ට 

්ත්ත්. එශහ යි කටයු ස ශකරුශේ. ඒක ත යි අද පඩි2තු  ල් 

ි ශබතුශතු. [බ්ධ් කිරී ක්] 

ඒ විධිය ට කටයු ස කරපු මිනිසුතුට අපි හිර ශ් ල් ම හදතුශතු 

දැහැ. එශහ  කරපු මිනිසුතුට අපි විශ ේෂ ශපොමේ2ථ ඒකක 

හදතුශතු දැහැ; විශ ේෂ අධිකරණ හදතුශතු දැහැ. අපි 2ථ  ්  

ධලි ය ට ඉඩ ශදද ්, ඒ  ්ශ  මිනිසුතුට 2ලකතුද. ඒක දැතු 

ිද්ධධ ශ ල්යි ි ශබතුශතු. ඒක ිද්ධධ ශ ල් ි ශබද නි2් ත යි 

දැතු බශී දඟලතුශතු; දැතු ්ැශහතුශතු; දැතු ේතු හිිය තැතු 

අ තක ශ ල් ි ශබතුශතු. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ් 

 ්ලිත්   සද ි ශබද ිද්ධධි ිදය ල් මල 2තයයි. ශ්  ්ලිත්   සද 

ශ්ොනු කරල් ි ශබද ිද්ධධි ිදය ල් මල 2තයයි. ඒ නි2් ශ්  ්ලිත්  

පරිය ලදය  කරද අතර සර-  

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ ස ්ට ත ත් විද්ඩි ශදකක ක්ලය ක් ි ශබද ්, ්රු 

ර්ජය අ ්තය ස නි.  
 

ගුණ ඉන්න ක අනුුණ ධා ප්හේද ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,    කා්  අ 2තු කරතුද්. 

[බ්ධ් කිරී ක්] එ ස ්ශ  පුතණ්ඩිය ්ත් ශ්දැල් මල් ්්පහට 

දැ් ් ශතු. ්්පහ මිනි2ථසු ්ා  සරට ්හශ්ද ය ද ශපොල් ම 

ශලල් මලක්  ්ශ්යි වීිද කශදේ. ඒ න 2ථ්රික් ද්ය ක ස ් ශ තැද 

ඉතුද ්. පුතණ්ඩිය ්ත් ශ්දැල් මල් දැ් ්.  ්ච්ලක  විතරයි. 

 ්ච්ලක   සළිතු රට කරතුද බැහැ.  ්ච්ලක  ශදොශ යි ඕදෑ 

කරතුශතු. දැක් ක් ත යි ඕදෑ කරතුශතු. ත්ත්ත්ටත් ි ශබද ් 

 ්ච්ලක . ඒ  ්ශ  ශදගුණය ක්  ්ච්ලක  පුතණ්ඩිය ්ටත් 

ි ශබද ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,  ශ  කා්  අ 2තු කරද 

් තු ශ් ක්රණය ත් කිය තුද ඕදෑ. ශ්  ්ශ  පිරි2කට යශය ත් 

ශ් රශට් ඉඩක් දැහැ. 2019  ලිෂශී ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්  ්ර ්ත් ශ් රට 2025 ශ ්ධ  ශකොතැදද ි ශබතුශතු 

කිය ල් ඕදෑ  ශකශදකුට දැක ්තුද පුළු තු ශේවි. දූෂණ 

විශරෝධි කමිවක  යන  කමිවක  සළිතු  ැරැන  කරපු ශ්ධ ප්ලදඥය තුට 

යශය ත් ශ් රට  සද එ ැනි  ැරැන  කරතුද ලැශබතුශතු දැහැ; 

කද ඒ  ැරැන  ශ නුශ තු  තුන  ශ් තුද ඔවුතුට ිදදු ශ ද ්. 

එශ2ේ ිදදු  ද එක අමු ස ශදය ක් ශදො ද බ  කිය මිතු,  ට ශ් 

 අ 2ථා්     ්ැද හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස ්ට 2ථ සි  තුත 

ශ මිතු,  ් නිහඬ ශ ද ්.   

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු ශක්.පී.එ2ථ. කු ්රිදරි  ැි  ස ්. ඔබ ස ්ට මිනිත් ස 9ක 

ක්ලය ක් ි ශබද ්. 

 
[අ. ්. 3.06] 

 

ගුණ ප්්ෂ.පී.එ .් රාමාදකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு மக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
ශබොශහො  2ථ සි යි, හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි.  

අද ඉත්   ැද්ත්  ්තෘක් ක් ්ැදයි කා් කරතුශතු. 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 2්බතුධශය තු ශ2ොය ් බලතුද පත් කද 

ජද්ධිපි  ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  පිළිබඳ ශ් ේත්තරීතර 

ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කරද ශ් ශ ොශහොශත්  ලිත ්ද 

විපක්ෂශී අය   ට ඉන රි පිදතු  ්ඩි ශ ල් ිදිය්ධ  ‘ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී්‘ කිය ද  ්තෘක්  ්ැද කා් කරතුද ලැබී  ්ැද    

ශබශහවිතු 2 සවක ශ ද ්. ඊශී ඉඳල් අද ශ් ශ ොශහොත  ද 

ශතක් ශ් ප්ලිමේශ්තු ස   සද අශේ  ැි  ත ි  ස තුල්, 

 තුත්රී ස තුල් ඒ 2්බතුධශය තු වි ්ල අදහ2ථ ර ්ණය ක් 

දැක්ූ  ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, 1977  එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂය  බලය ට තවිල් මල් න ද  සදක් ශපොමේිදය ට නි ්ඩු  ල් එද් 

ශ්රී ලාක් නිදහ2ථ පක්ෂය ට ාතුදය   පු ාතුද ද්ය කය තුට, ශ්රී ලාක් 

නිදහ2ථ පක්ෂය   ක්ි  ත් කරතුද කටයු ස කරපු ද්ය කය තුට 

පහර  ල් ඒ  හ් අධ  යු්ය  යර්  කද්. 1977 එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂ යණ්ඩු  ක්ලශී ත යි ඒ අධ  යු්ය  යර්  කශදේ. ඒ 

අධ  යු්ය  යර්  කරපු ද් ඉඳල් ශ් දක් ් ශ ්ඡච ශ්ධ ල් ම ්ැද, 

 ලිත ්ද විපක්ෂශීත් ඉතුද, එද් ය හ ප්ලද යණ්ඩුශේ හිටපු 

කැබිදට් අ ්තය රුතු, ඒ  ්ශ   ය හ ප්ලද යණ්ඩුශේ හිටපු 

ප්ලිමේශ්තු ස  තුත්රී රුතු එද් හැිදරුශණ් ශකොශහො ද, 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් පිළිබඳ කා් කශදේ ශකොශහො ද කිය ද 

ක්රණ්  ්ැද ශ් රශට් ජදත්  දතුද ්. දමුත් අද ඒ අය  

සුදශදෝ  ්ශ  ඉතුද ්.  

එද් ය හ ප්ලද යණ්ඩුශේ කැබිදට් ත ි  රුතු හැියය ට 

කටයු ස කරපු අය  අද කා් කරතුශතු කියතුද දැත්ද් ශ ද 

ශකොශහතු හරිද කිය ල් අපි අහතුද කැ ැි යි. අද ශ ොද ත් 

දතුශතු දැි  ශතොත්ත බබ්ල්  ්ශ , කිිද ශදය ක් ශදොකරපු, කිිද 

ශදය ක් දතුශතු දැි , කිිද  ශදය ක් දැනුශණ් දැි , හැඟී් දැනී් 

දැි  අය   ්ශ  විපක්ෂශී ඉන රි ශපශදේ ඉතුද  තුත්රී ස තුල් 

කා් කරද ්.  

ශ් ප්ලිමේශ්තු ස   සද මීට ශපර කා් කරපු අශේ ්රු 

ත ි  ස තුල්,  තුත්රී ස තුල් කිේ ්  ්ශ  1977 යණ්ඩු  

ිදරි ්ශ ෝ බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය ශ  රජ් අයිි ය  අශහෝිද 

කරල් එ සමිය  ශ්ධ ප්ලදශය තු ශදරපතුදට  හ් දැ ැතුත 

ේත්2්හය ක් දැරු ්. ඒ විතරක් ශදොශ යි. අද ජදත් විමුක්ි  

ශපරමුණ ශ ොක ත් දතුශතු දැි  විධිය ටයි කා් කරතුශතු, 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි. හැබැයි, ජදත් විමුක්ි  

ශපරමුණට  ් ශ් ක්රණය  කිය තුද ඕදෑ. අහිා2ක තරුණය තු 

ශ්ධ ප්ලද දඩය  ට අරශ්ද 1971 ඉඳල් 1988 දක් ් 

තරුණය තු 60,000කට  ඩ්  රණය ට පත් කරතුදට කටයු ස 

කද්. ඒ තරුණය තුශ  ඝ්තදය  ශ නුශ තු 2්පූලිණශය තු  ් 

කිය තුද ඕදෑ, ජදත් විමුක්ි   ශපරමුණයි. 

ඒ ඝ්තද ලට 2්පූලිණශය තු   ් කිය තුද ඕදෑ එක්2ත් 

ජ්ි ක පක්ෂය . එද් එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය   ්ශ   ජදත් 

විමුක්ි  ශපරමුණත් දැ ැතුත යක්රශය තු ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 

ිදදු කද්.  ට  තක් ශ ද ්,  ශ  පිය ් 1988  ැි  රණශී   

්ශ් ජදත්  ඒක ර්ශි කරශ්ද ශ්රී ලාක් නිදහ2ථ පක්ෂය ට 

ාතුදය  දැමු ්ට, ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් හිටපු ක්රිය ්ක්රිතු 

ඒකට ේත්තර දුතුශතු ශකොශහො ද කිය ල්. ජදත් විමුක්ි  

ශපරමුශණ් හිටපු ක්රිය ්ක්රිතු එද් රෑ  ස ක්කු බ ශඳතු ්හල්  ශ  

ත්ත්ත්ශ  ඉද තට 3ක් කඩල් දැ් ්. එද්  ශ  අධය්පදය  

කඩ්කේපල් ම කරතුදට හ මේක  කටයු ස කශදේ ජදත් විමුක්ි  

ශපරමුණ. ඒ නි2් අපි පැහැන මේ  කිය තුද ඕදෑ, ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී් ශ නුශ තු ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ 2හ එද් එක්2ත් 

ජ්ි ක පක්ෂය , -අද  ලිත ්ද විපක්ෂය - දැ ැතුත විධිය ට කටයු ස 

කද බ .  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, පසුගිය  යණ්ඩු  ශ්ධ ප්ලද 

  ශය තු පළි්ත්ත නිලධ්රිතු කිහිප ශදශදකු ්ැද    2ඳහතු 

කරතුද්. තශ රික්ශේ හිටපු ශ්රී ලාක් ත්ද්පි  ජ්මේය  

වික්ර සූරිය , යලිථික 2ා ලිධද අ ්තය්ා ශී හිටපු ශල් මක් 

ව දය නිහ්ල් ම ජය ි ලක, රුිදය ්ශේ හිටපු ත්ද්පි  ේදය ා් 

2145 2146 



ප්ලිමේශ්තු ස  

වීර සා්, ලාක් ඛ්නිජ ශතල් ම නීි ්ත 2ා2ථා් ශේ හිටපු අශදවි 

කද ද්ක්ර (ිදල් මලර   හනු ර, කුණ්ඩ2්ශල් ම එ2ථ.එ්.සී.පී. 

2 රශකෝතු, අ්ධමිර්ල් ම  2තුත කරතුද්ශ්ොඩ, ශ්ජලි ජදර්ල් ම 

අ ල් ම කරුණ්ශ2ේකර, රිය ලි අ්ධමිර්ල් ම ඩී.ශක්.පී. ද2ද්ය ක, 

කලිදල් ම රුතු  ද  ්මි කු ්රරත්ද, රශබෝදය  ිදරි ලිධද, 

එරතුත පීරි2ථ, සී ලී බුලත් ත්ත, කපිත්තු සුමිත් රණිදාහ ය ද අය  

ඒ අතර ඉතුද ්. ශ් රශට් දැ ැතුත විධිය ට  ැඩ කරපු ර්ජය 

නිලධ්රිතුශ්තු පළි්ත්ත ය හ ප්ලද යණ්ඩු ක් ත යි පසුගිය  

ක්ලශී ි බුශණ්.  2තුත කරතුද්ශ්ොඩ කිය තුශතු ද්වික 

හමුද්ශේ හිටපු  ක්ි  ත් ශජයෂථම නිලධ්රිශය ක්. පසුගිය  ය හ 

ප්ලද යණ්ඩු  ඔවුතුශ්තු පළි්ත්ත්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි, එද් ශ් ය හ ප්ලද යණ්ඩු  

ශ්ධ ප්ලදඥය තුශ්තු, ර්ජය නිලධ්රිතුශ්තු, ්රිවිධ හමුද්ශ තු 

හ් ශපොමේ2ථ නිලධ්රිතුශ්තු, අලිධ ර්ජය ශ2ේ කය තුශ්තු, 

ශපෞ්ධ්මේක අා ශය තු, 2ථ ය ා රැකිය ් හ් ශපෞ්ධ්මේක 

 ය 2්ය කය තුශ්තු පළි්ත්ත්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි.    නිශය ෝජදය  කරද 

අනුර්ධපුර න 2ථ්රික්කශී ර්ශ්ධය ය  2 ්  තුත්රී රු ශදශදශදක් 

්ැදත්  2ඳහතු කරතුද ඕදෑ. ර්ජ්ා්ණය  ර්ශ්ධය ය  2 ්ශේ එද් 

 තුත්රී රය කු විධිය ට කටයු ස කරපු ්්මිණී  තුත්රී ස ් අද ඒ 

ර්ශ්ධය ය  2 ්ශේ 2 ්පි  රය ් හැියය ට කටයු ස කරද ්. ඔහු 

හිටපු කෘෂි පලිශීෂණ නිෂථප්දද 2හක්ර රශය ක්. ය හ ප්ලද 

යණ්ඩු  බලය ට යපු ් තු ඔහු   ැමේඔය ට 2ථා්ද  ්රු කද්. 

ඊදඟට, තඹුත්ශත්්  තල්  ර්ශ්ධය ය  2 ්ශේ අජතුත  තුත්රී ස ් 

න 2ථ්රික්ක 4කට 2ථා්ද  ්රු කද්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, එ ස ්ශ  

බිරිඳ න 2ථ්රික්ක 4කට 2ථා්ද  ්රු කරල් දැ ැතුත පළි්ැනී ක් 

ය හ ප්ලද යණ්ඩු  ිදදු කද්.  

එද් අශේ ප්ලිමේශ්තු ස කණ්ඩ්ය ් රැ2ථවීශ්  - Group 

Meeting  - ්රු ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ ත ි  ස ් අපට කිේ ්, 

ර්ජපක්ෂ රු ්ැද කා් කරතුද එප් කිය ල්. හැබැයි, අපි ඒ 

පිළිබඳ  කා් කරතුද ඕදෑ. ශ ොකද, ර්ජපක්ෂ රු ශ් රටට 

කරපු  ැඩ ශ ොද ්ද, ර්ජපක්ෂ රු ශ් රට ශේර් ්ත්ශත් 

ශකොශහො ද කිය ද ක්රණ්  ශ් රශට් ජදත්  දතුද ්. ඒ නි2් 

ත යි ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ ජද්ධිපි  ස ්ට 69ලක්ෂය ක් ශ් රශට් 

ජදත්  ාතුදය  දුතුශතු. එද් ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ, ද් ල් ම 

ර්ජපක්ෂ,  හිතුද ර්ජපක්ෂ, ශිරතුි  ර්ජපක්ෂ, ශය ෝෂිත 

ර්ජපක්ෂ, බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ ත සළු ර්ජපක්ෂ රු දඩය ් කරතුදට 

ය හ ප්ලද යණ්ඩු  2ැරසුණ්. ඒ ශ ද ශ ොකකට ත් ශදොශ යි, 

ර්ජපක්ෂ රුතුශ  ශ්ධ ප්ලදය  දැි  කිරී  ත යි ඔවුතුශ  

බල්ශපොශරොත් ස   වුශණ්. 

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට ත  විද්ඩි ශදකක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්. 

 
ගුණ ප්්ෂ.පී.එ .් රාමාදකුරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு மக.பி.எஸ். குைொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
ඒ නි2් එද් ය හ ප්ලද යණ්ඩුශේ හිටපු හැ  ශකශදකුට  අපි 

කිය තුද ඕදෑ, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් දැඩි   ශය තු ිදදු කශදේ 

තමුතුද්තුශ2ේල් බ . තමුතුද්තුශ2ේල් ත යි ශපොමේ2ථ ශකොමිෂතු 

පත් කරල්, ශ ද  ේ2්වි හැදුශේ. ශ් රශට් ශ්ෞර නීය   හ් 

2ාඝරත්දය  ත සළු ශ් රශට්   ් ්ාශික ශ්ධ ප්ලදඥය තු, අශේ 

ර්ජය නිලධ්රිතු  හ රෑ ේ2්වි ්්ශතු අරශ්ද ගිහිල් මල් 

ශ්ධ ප්ලද දඩය  ට පත් කර ්ත්ශත් තමුතුද්තුශ2ේල්යි කිය ද 

එක අපි විශ ේෂශය තු  ිදහිපත් කරතුද ඕදෑ.  

අ 2්ද   ශය තු    ත  එක ක්රණ් ක් ිදහිපත් කරද ්. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ප්2ථකු රහ්රය  පිළිබඳ  වි ්ද 

්ණද් ක් පසුගිය  ද 2ථ ල ි බුණ්. අි ්රු ජද්ධිපි  

ශ්ෝම් ය   ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ත්, අග්ර් ්තය  හිතුද ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්ත් ප්2ථකු රහ්රය  පිළිබඳ  පත් කද ශකොමිෂතු 2 ්ශේ 

 ්ලිත් ට අනු  නීි ය  ක්රිය ්ත් ක කරතුද හදදශකොට, 

 ලිත ්ද විපක්ෂය  අද ඒක ශ ද අතකට ශය ොමු කරතුද කටයු ස 

කරශ්ද ය ද ්. 

අපි දැක්ක්, 21 ැනි ද් එ ස තුල් ප්ලිමේශ්තු ස   සද 

හැිදරුණු විධිය  ශකොශහො ද කිය ල්. ඒ නි2් අපි ශ් රශට් 

ජදත් ට කිය තුද ඕදෑ, ශ් ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් කද් 

 ්ශ   අද ශ් ප්2ථකු රහ්රය ත් ශ දත් අතකට හර තුදට 

 ලිත ්ද විපක්ෂය  කටයු ස කරමිතු ිදියද බ . 2ජිත් ශරේ ද්2 

 හත් ය ් ත සළු ශ් පිද ඒ 2ඳහ් කටයු ස කරද ්ය  කිය ද එක 

ශ් අ 2ථා්ශේ  අපි ිදහිපත් කරතුද ඕදෑ.  අි ්රු ජද්ධිපි  

ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ත්, ඒ  ්ශ   ්රු අග්ර් ්තය 

 හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ත් රමුඛ් යණ්ඩු  කිිද  ද 2ක 

පළි්ැනී් ිදදු කරතුශතු දැි  බ  අපි ශ් රශට් ජදත් ට 

කිය ද ්.  අපට ේපශද2ථ  ල් ි ශබතුශතුත් එශහ යි. පළි්ැනී් 

ද ත් පු ද්ය කශය ක් ත යි  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්. එ ස ් 

ත යි 2005  හැඳුනු්පත දැ ස  ාතුදය  රක්  කරතුදට ඉඩ 

ශදො පු ද්ය කය ්. ාතුදය   ්විත කිරීශ්   හැඳුනු්පත ඉන රිපත්  

කද යු සය   කිය ල්,  2්ධ්රණ  ැි  රණය ක් ප ත් තුද කටයු ස 

කද ද්ය කය ් ත යි  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්. ර්ජපක්ෂ රු 

ඉි හ්2ශී ිදට  ශ් රට සුරක්ෂිත කර්ත්ත්; ශ් රට යරක්ෂ් 

කර ්ත්ත්. එ ස තුල් ශ් රට කඩතුද; ශ් රට කැශඩතුද 

ශදො පු ද්ය කය තු බ  ිදහිපත් කරමිතු,  ට ශ් අ 2ථා්  ලබ් 

   පිළිබඳ   ශ  ශ්ෞර නීය  2ථ සි ය  පුද කරමිතු,  ් නිහඬ 

ශ ද ්.  

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු රවුෆථ හකී්  ැි  ස ්. ඔබ ස ්ට මිනිත් ස ද ය ක 

ක්ලය ක් ි ශබද ්. 

 
[අ. ්. 3.15] 
 

ගුණ දවුෆ ්හකීපත මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ   වි ්දය ට රශේ ය ක් 

හැියය ට  ් මුමේතු  ේපුට් දක් තුදට බල්ශපොශරොත් ස ශ ද ්, 

 ්ලි ස  ්2ශී හත් ැනි ද් “The Sunday Times” පත්තශලි, 

“Senior lawyers express concern over CoI report on political 

victimization" ිදර2ථතලය  ය ටශත් පද ූ  ර ෘත්ි ය ක්. එහි ශ ශ2ේ 

2ඳහතු ශ ද ්: 

"Eleven President’s Counsels and former Presidents of the Bar 
Association of Sri Lanka (BASL) have expressed 'serious concern' 
that the contents of the report of the Commission of Inquiry (CoI) 
into Political Victimization may 'undermine the Rule of Law in this 
country, impair independence of the judiciary and erode impartial 
and efficient functioning of the Attorney-General’s Department.' "   

ශ්ක ශ්   රශට් රවීණ ජද්ධිපි  නීි ඥ රු, ශජයෂථම 

නීි ඥ රු, නීි ඥ 2ා් ශී 2 ්පි  රු එශකොශදො2ථශදශදකු 

ශ්තු 2 තුවිත කණ්ඩ්ය  ක් ය  පු මේපිය ක් පිළිබඳ ර ෘත්ි ය ක්.  

ශ හි ිදියද ්,  Mr. K. Kanag-Isvaran, PC, Mr. Ikram 

Mohamed, PC, Mr. Faisz Musthapha, PC, Mr. Upali A. 

Gooneratne, PC, Mr. Geoffrey Alagaratnam, PC, Mr. 

Romesh De Silva, PC, Dr. Wijeyadasa Rajapakshe, PC, Mr. 

2147 2148 

[්රු ශක්.පී.එ2ථ. කු ්රිදරි  හත්] 



2021 අශරේල් ම 23 

U.R. De Silva, PC, Mr. Nihal Jayamanne, PC, Mr. Upul 

Jayasuriya, PC and Mr. Saliya Peiris, PC. ඒ අය   අතර රජය ට 

පක්ෂ  දඩු කිය ද  ශජයෂථම නීි ඥ රු කිහිපශදශදකුත් ිදියද ්.  

ජද්ධිපි  වි ලි ද ශකොමි2ශ් ශ් ක්රිය ්ද් ය  හරහ්  රශට් 

යුක්ි ය  පිදඳලීශ් ක්රිය ්ද් ය ට වි ්ල හ්නිය ක් ිදදු ශ ද ්, රට 

 ද පල් මලට ය ද තත්ත් ය ක් ති  ශ ද ්ය  කිය ල් ශ් අය  

අද සරු අඟ ද ්. ඒ විතරක් ශදොශ යි.  ශ් රශට් නීි ශී 

යධිපතයය ට වි ්ල පහරක් හැියය ට ඒ අය  ශ ය  දකිද ්ය  කිය ල් 

ඉත් පැහැන මේ  කිය ් ිදියද ්. ඉි තු ශ් ක්රණ්  ේඩ ත යි 

 ශ   කා් ට රශේ ය  ්තුශතු.  

විශ ේෂශය තු  ශ් ක්රිය ්ද් ය ත් එක්ක අපි කවුරුත්  තක තබ් 

්තයු ස ශදය ක් ි ශබද ්.  අද ද 2 පුර්ත්,  ඊශී ද ශ2ේත්  යණ්ඩු 

පක්ෂශී විවිධ අය  ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්ශේ අතුතලි්ත 

ශදොශය කුත් දඩු පිළිබඳ  ත තුශ  අ   ශඳෝද් කිය ද ්  ් 

දැක්ක්.   ත තු ිදර  ්රශී ිදියය   ත තු ට විඳිතුදට ිදදු වුණු දුක 

පිළිබඳ  ඒ අ ශඳෝද්  සද කිය ද ් අපි දැක්ක්. ඒ ්ැද අපිත් 

කද්්වක ශ ද ්. දමුත් ඒ අතර සර  එක ක්රණ් ක්  තක ි ය ් 

්තුද ඕදෑ. ශ්  ්ශ  ක්රිය ්ද් ය ක් හරහ් ඒ ් නි ැරන  කරතුද 

ය තුද එප්. ඒකට ශ දත් ක්රිය ් ්ලි් ි ශබද ්. ේ2්විය  

ි ශබද ්. ේ2්විය  ඉන රි ය ට ගිහිල් මල් ඒ කරුණු ඉන රිපත් කරතුද. 

ශ ොකද, ශ් රශට් නීි ශී යධිපතයය ට වි ්ල පහරක් හැියය ට 

ඔබ ස තුල්  නිශය ෝජදය  කරද ශජයෂථම නීි ඥ රු  කිහිපද ක් 

- 2 ්ශ තුද  ට "කිහිපද ක්"   කිය ැවුණ්. ශ ොකද, හ්මුදුරු රු 

කිහිපද ක් ශ් පිළිබඳ  කරුණු දක් ් ි ශබද නි2්-  කිය ් 

ි ශබද ශ් කා් කරුණ්කර  තක තබ් ්තුද ඕදෑ.  ඒ 

පිළිබඳ ත්  ් කිය තුද්.  

මුමේතු  ශ් ශකොමිෂතු 2 ් පිළිබඳ නීි ය  පැශදේශේ අපට 

නිදහ2 ලැබීශ තු පසු යි. ශඩොමිනිය තු තත්ත් ශය තු නිදහ2 

ලැබීශ තු අද සරු , 1948  පිහිට පු ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  

ශදො ැ්බලි 08 ද් ිදට ක්රිය ් ට දැාූ  ්. එද් පටතු ිදදුශ මිතු එද 

ශ් ක්රිය ්ද් ශී  අපි දකිද ්,  ්රුශ තු  ්රු ට යණ්ඩු 

පත්වුණ් , ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ලට ලක් වුණ්ය  කිය ල් 

ශදපැත්ශත්  ප්ක්ෂිකය තු ර්ශිය ක් -වි ්ල 2ාඛ්ය් ක්- පැමිණිමේ 

කරද බ . අදටත් අපි රැ2ථවී කට ගිය ්  ේ2ථ2්ශ්ද එතුශතු 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ලට ලක් ූ  අය ශ  files. හැ  ද්  

ශදපැත්තට  ශ් පළි්ැනී් ිදදු ශ ද ්. දමුත් ශ් අතර  සර  අපි 

 තක තබ් ්ත යු ස ත ත් ශදය ක් ි ශබද ්, හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි. ශ්ධ ප්ලදය  ශදොකදත්, ත තුශ  වු  ද්  අනු  

ශ් ක්රිය ්ද් ය ට අනු්ත ශදො ද රජශී ශ2ේ කය තු හා ඩු 

්ැශහතුශතුත් විරු්ධධ ප්ක්ෂිකය තු හැියය ටයි. එශහ  හා ඩු 

හැහීම  නි2් විතුන තය තු හැියය ට පත් ද වි ්ල 2ාඛ්ය් ක් ශ් 

රශට් ඉතුද ්. ඒ අය  පිළිබඳ  කා් කරතුද කවුරුත් දැහැ. ඒ 

අය  පිළිබඳ , ඒ අය ශ  අශඳෝද්  කවුරුත් ්ණතු ්තුශතුත් 

දැහැ. ඒ පිළිබඳ ත් අපි  තක තබ් ්තුද ඕදෑ. කිිදදු 

ශ්ධ ප්ලදය කට ්ැි  ශදොවී 2ථ ්ීනද  ත තුශ  ර්ජක්රිය  

කරතුද ේත්2්හ කරද අය  පිළිබඳ  අපි කවුරුත් කා් කරතුශතු 

දැහැ. ත -ත තුශ  මිනිසුතු ප ණක් ශතෝර ශතෝර් 2ැලකී  

නි2් අ2්ධ්රණය ට ලක්  තුශතු ජදත්  යි කිය ද එකත් අපි 

 තක තබ් ්තුද ඕදෑ. ශ්ධ ප්ලනීකරණය ට ලක් ද ර්ජය 

යය තද මේතු අපක්ෂප්තී  හජද ශ2ේ ් ඉවකවී  අඩ්ද වී   සළිතු 

 හ ජදත් ට වි ්ල ර ථදය ක් ති ශ ල් ි ශබද ්. ඒ 

ක්රණය ත්  ්  තක් කර ිදියය  යු සයි, හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඒත් එක්ක   ් දකිද ශදය ක් 

ත යි, විශ ේෂ ජද්ධිපි  ශකොමිෂතු 2 ් පත් කිරී ට ි ශබද 

වු  ද් . ඒක කරල් ි ශබතුශතු, ශ් ශකොමිෂතු 2 ් ල ිදියද 

ශකො 2්රි2ථ රු. ශ් ශකො 2්රි2ථ රුතුශ  අතීතය  පිළිබඳ  

ශදොශය කුත් කා් ශ් 2 ්ශේ  කිය ැවුණ්. ඒ නි2්  ් ඒ ්ැද 

කිය තුද ය තුශතු දැහැ. ශ ොකද,  ට ඒක අ  ය දැහැ. රජය  

පැත්ශත් ඉතුද ත ි  රුතුශ  කටයු ස පිළිබඳ  ශහෝ ශ දත් 

කිිද ශදය ක් පිළිබඳ   ් ක ද් ත් විශේචදය  කරල්ත් දැහැ, 

විශේචදය  කරතුද ය තුශතුත් දැහැ,  ට වු  ද් කුත් දැහැ. 

දමුත් ශ් රශට් යය තද ල 2ථ ්ීනදත් ය ට වි ්ල පහරක් 

ති වී  පිළිබඳ ත්, නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ නිලධ්රිතුට ති  

වී ි ශබද අපහ්2්ත් ක ර ථද පිළිබඳ ත් අපි අ ධ්දය  ශය ොමු 

කරතුදට ඕදෑ. එතැද ිදියද නිලධ්රිශය ක් ශ් ක්රිය ්ද් ශය තු 

ප2ථශ2ේ  රණය  අභිය 2 ිදියද, Intensive Care Unit එශක් ඉතුද 

ශකශදකුශ  තත්ත් ය ට පත්ශ ල් ි ශබද ්. ශ් ් ්ැදත් අපි 

හිත් බලතුද ඕදෑ. ඔබ ස තුල්ටත් ය ් ර ථදය ක් ති ශ ල් 

ති . දමුත්, නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ නිලධ්රිතුට ති ශ ල් 

ි ශබද ර ථද ්ැද බලතුද.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඒ 2්බතුධශය තු ශ් 

2 ්ශේ  මේයු් කිහිපය ක් ඉන රිපත් වුණ්. ශකොමිෂතු 2 ්  

ඉන රිය ට ගිහිතු නීි පි  ස ්   කරුණු 2ැලකර ිදියය ්, ශ ය  

2්පූලිණශය තු   නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ නිලධ්රිතු දඩය ් 

කරද  ය්ප්රය ක් බ ට පත් වුණ්ය  කිය ල්. ඒ අතර සර  දඩු 

අහද විනි ථචය ක්ර ස තුල්ටත් ශ ය  අභිශය ෝ්ය ක්ශ ල් 

ි ශබද ්. ශ් ශකොමිෂතු 2 ් හරහ් ශ් රශට් නීි ශී 

යධිපතයය ට වි ්ල පහරක්  න ද ්ය  කිය ද එක  තක තබ් 

ශ්ද ශ්  කටයු ස කරතුදය  කිය ්  ් ඉල් මල් ිදියද ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, විශ ේෂ ශකොමිෂතු 2 ් 

පත්කිරීශ් වු  ද් ක් ි ශබද බ  ක්ටත් ශපශදද ්. 1978  

ශේ.යලි. ජය  ලිධද  ැි  ස ් විශ ේෂ ශකොමිෂතු 2 ් පිළිබඳ 

නීි ය  ශ්දැල් මල්, ඒ  සළිතු ිදරි ්ශ ෝ බණ්ඩ්රද්ය ක 

 ැි නිය ශ ත්, ීලමේක්2ථ ඩය 2ථ බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි  ස ්ශ ත්, 

ෆවුිද  ැි  ස ්ශ ත්, නිහ්ල් ම ජය වික්ර   ැි  ස ්ශ ත් රජ් 

අයිි ය  අශහෝිද කද්. ඉතු පසු  ක ද් ත් ශ ය  2්ලිාක වුශණ් 

දැහැ. ඊශී  ් බල්ශ්ද ිදියය ්, අශේ ්රු සු තුි රතු 

 තුත්රී ස ් ශ් පිළිබඳ  ි ශබද නීතයනුූලල තත්ත් ය   පිළිබඳ 

කරුණු දක් ්ධ  අශේ ්රු  හිතුද්දතුද අලුත්් ශ  

අ ්තය ස ්, "තයි  ය ද,  තයි  ය ද?" කිය ල් අහද ්. ඒ  සළිතු 

අපි දකිතුශතු, අප බිය   ්ධදතුද ශ් ශකොමිෂතු 2 ් ශ්දැවිත් 

ි ශබද ්  ්ශ  ශදය ක්. අපි ඒ ්ට  ය  ශ තුශතුත් දැහැ; ඒ ්ට 

2ැශලතුශතුත් දැහැ. ඕදෑ ද් ඒ ් කරල් බලතුද. ශේ.යලි. 

ේතුදැශහේ එ ශහ  කරල්, ඒ  සළිතු ිදදු වුණු ශ්ධ කවුරුත් දතුද ්. 

අතුි  ට රනිල් ම වික්ර ිදාහ  ැි  ස ්ට ශ් රශට් ජදත් ශ්තු 

2 ්  ඉල් මලතුද ිද්ධධ වුණ්. ඒ නි2් එතර් දුරට ශ  ැනි පහත් 

නිතුන ත ක්රිය ්  කරතුද අ  ය දැහැ. කරතුද හදද ් ද්, ඒකට 

අපි බය ත් දැහැ කිය ද එක අපි කිය ් ිදියය  යු සයි. පුළු තු ද් 

කරල් බලතුද. කරල් බැලු ්  ඒක ශත්ශරයි. ශේ.යලි. 

ජය  ලිධද ේතුදැශහේ  එද්  එශහ  කරල්  ඉතු ප2ථශ2ේ ිදදු වුශණ් 

ශ ොකක්ද?  83 ජූමේ ශකෝල්හලශය තු ප2ථශ2ේ, ත තුශ  අි තු ිදදු 

වුණු  රශදහි ශචෝදද්  අතුි  ට ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් 

ඔළුශ  ්හතුද ගිය ්. ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් ශද ැනි 

කැරැල් මල ති  වුශණ් ඉතු ප2ථශ2ේ ත යි. ඒක අපි  තක ි ය ් 

්තුද ඕදෑ. ඒ නි2් රජය තු  ්රු වුණ්    ්රුශ තු  ්රු ට 

කරද ශ්  ්ශ  ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් අපි ද ත් තුදට ඕදෑ.  

 
ගුණ ර න්න දණතුාංග මහත්ා ම ාංචාදක අමාත්තුමා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of  Tourism) 
්රු 2ජිත් ශරේ ද්2  තුත්රී ස ්ශ  ත්ත්ත්? 

 
ගුණ දවුෆ ්හකීපත මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

්රු 2ජිත් ශරේ ද්2  තුත්රී ස ්ශ  ත්ත්ත් පිළිබඳ   කා් 

කිරී ට ශපර-  [බ්ධ් කිරී ක්]  

2149 2150 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ගුණ ර න්න දණතුාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඒක පැහැන මේ  කිේ ්.  
 

ගුණ දවුෆ ්හකීපත මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

කවුද කිේශේ? 
 

ගුණ ර න්න දණතුාංග මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

එ ස ් කිේශේ.  
 

ගුණ දවුෆ ්හකීපත මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

දැහැ. එශහ  අ2තය කිය තුද ය තුද එප්. හිටපු ජද්ධිපි  

ශරේ ද්2  හත් ය ්ත් ඒක කද්  කිය තුද අ  ය දැහැ. [බ්ධ් 

කිරී ක්] දැහැ. ඒක ඔබ ස ්ශ  අදහ2ක් ශ තුද පුළු තු. [බ්ධ් 

කිරී්] දැතු ඔබ ස තුල්ට අ  යශ ල් ි ශබද ්, ශකොශහො  

ශහෝ  ්ැට ්හල්, ශ්ක විපක්ෂ ද්ය ක ස ්ට ද තුද. [බ්ධ් 

කිරී්] එශහ  කරතුද අ  ය දැහැ. 
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කා්  අ 2තු කරතුද, ්රු  තුත්රී ස නි. ඔබ ස ්ට නිය මිත 

ක්ලය  අ 2්දශ ල් ි ශබද ්. [බ්ධ් කිරී්] 
 

ගුණ දවුෆ ්හකීපත මහත්ා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

හරි හරි. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,    කා්  2 ්ේත 

කරමිතු කිය ්  ිදියතුශතු ශ ය යි. කරුණ්කර ශ  ැනි ක්රිය ්ද්   

 සළිතු ශ් රශට්  ැද්ත් යය තද ලට ිදදුශ ද හ්නිය  පිළිබඳ  

ිදත් බල්, ශ  ැනි ක්රිය ්ද්  ලට ශදොගිහිතු ශකමේතු  

අධිකරණය ට ගිහිතු කරුණු ඉන රිපත් කරතුද. දැදට ත් එ ැනි 

හ්නි ිදදුශ ල් ි ශබද ් ශතු? විිද ද යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා් 

2ාශ ෝධදශය තු ප2ථශ2ේ ඒ  ැශඩ් 2රු ට ශ ද ්. ඒක කවුරුත් 

දකිද ් ශතු. කී ශදශදකු දැතු නිදහ2ථශ ල් ඉ රද? විිද ද 

යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා් 2ාශ ෝධදය   නි2් ති  වුණු ර ථද ත යි 

ඒ ්.  එතැනිතු අශේ රශට් යුක්ි ය  පිදඳලීශ්  ක්රිය ්ද් ය ට වි ්ල 

පහරක්  ැන ල් ි ශබද ්ය  කිය ද එක කවුරුත් දකිද ්. ඒ  සළිතු  

අශේ අධිකරණ ප්ධධි ය  පිළිබඳ , යුක්ි ය  පිදඳලීශ් ක්රිය ්ද් ය  

පිළිබඳ  අශේ රශට් ජදත්   සද ි ශබද වි ථ 2නීය ත් ය  

2්පූලිණශය තු  බිඳ  ැියල් ඉ රයි. මිතු ඉන රිය ටත් ශ් විධිය ට 

කටයු ස කරල් ත  ත ත්  එ  වි ථ ්2ය   ද පල් මලට ද තුද එප් 

කිය ල් ඉල් මලමිතු,   ශ  කා්  අ 2තු කරද ්. 2ථ සි යි. 
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු හලිෂ ද ිදල් ම ්  තුත්රී ස ් ඉන රිපත් කරපු ශල් මඛ්ද පිළිබඳ 

ර ථදය  නි ැරන  කරතුද කටයු ස කරතුද කිය ල් අපි 

2 ්ද්ය ක ස ්ට  දතු ් ි ශබද ්.  [බ්ධ් කිරී ක්] ඔේ, ්රු 

හලිෂ ද ිදල් ම ්  තුත්රී ස ්. 
 

ගුණ මආචාාය  හාෂ   කුල් 2වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට ශබොශහො  2ථ සි යි. 

දමුත් ඒක 2්රද්ය ්නුූලල ශදය ක් ශදොශ යි ශතු. තත්ත 

  ශය තු  ශල් මඛ්දය ක් 2 ්්ත කද්  ශ් ශ්2ය  ේඩ ි ය තුද 

ඕදෑ. මුද්රණ ශදෝෂ, අක්ෂර ශදෝෂ ්ැද ක්රණය ක් ද් ර ථදය ක් 

දැහැ. දමුත් ශ    ්ලිත්  අනු ,  ල් ි ශබද දඩු තීතුදු 17ක් 

ශ ද2ථ කර ි ශබද ්. ඒක  ැද්ත්, හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි. අපි අද 2්ක්ඡා් කරද ශ්  ්ලිත්ශ තු තීතුදු 17ක් 

ශ ද2ථ කරමිතු අක්ෂර ශදෝෂ ශ ද2ථ කරද ් කිය ල් ශ ද  

 ්ලිත් ක් නිකුත් කරල් ි ශබද ්. දමුත් ඒ  ්ලිත්  ශ් ්රු 

2 ් ට   ල් දැහැ. 

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි, ්රු  තුත්රී ස නි. ඒක නි ැරන  කරතුද නිශය ෝ්  ල් 

ි ශබතුශතු.  අශේ 2 ්ද්ය ක ස ් ඉන රිශී  අ  ය ක්රිය ් ්ලි් 

්නීවි. ඊට අ තර  ඔබ ස ්ට දැද ්ැනී ට ශ දත් ක්රණය ක් 

ි ශබද ් ද්, ප්ලිමේශ්තු සශේ  හ ශල් මක් ස ් ඒ 2ඳහ් අ  ය 

 ැඩ පිළිශ දක් සූද්ද් කර ි ශබද ්.    

මීදඟට, ්රු ඩි.බී. ශහේරත්  ැි  ස ්. ඔබ ස ්ට  විද්ඩි 9ක 

ක්ලය ක් ි ශබද ්. 

 

[අ. ්. 3.28] 
 

ගුණ ඩී. බී. ප්හේද ක මහත්ා මපශු  පතප ක  ප්ගොවිප්පොද 
රවාධාන හා කිරි හා බි කත්ද ආ්රිත් කාමාන්ත් දාජ 
අමාත්තුමා  
(ைொண்புைிகு டீ.பி. மஹரத் - கொல்நமட ெளங்கள், 

பண்மணகள் மைம்பொடு, பொல் ைற்றும் முட்மட சொர்ந்த 

மகத்ததொழில் இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock, Farm 
Promotion and Dairy and Egg Related Industries) 
හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ් අ 2ථා්  ලබ්    

පිළිබඳ  ඔබ ස ්ට 2ථ සි  තුත ශ ද ්. විපක්ෂශී ්රු 

 තුත්රී ස තුල් ඉන රිපත් කරපු ක්රණ් 2ලක් බැලු ් , ශ් 

 ්ශ  ශකොමිෂතු 2 ් ක් පත් කිරීශ් අරමුණු පිළිබඳ  

පදමුශ තු   පැහැන මේ කිරී ට අශේක්ෂ් කරද ්. පසු ගිය  ය හ 

ප්ලද යණ්ඩු  ශ් රශට් ශ්ද ගිය  ක්රිය ්ද් ය   සද ඔවුතු ශ් 

රටට කරද ලද දැ ැතුත හ්නිය  ජදත් ට ශහළිදරේ කිරීශ් 

 ්කී ක් ප්ලක පක්ෂය ක්  හැියය ට අපට ි ශබද ්. ඒ අනු  

ත යි, ජද්ධිපි  අි ්රු ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ශ  තු 

ශකොමි2 ක් පත් කරල්, ශ  තු  ්ලිත් ක් 2 ්ජ්ත කරතුද 

කටයු ස කශදේ.  

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් පිළිබඳ  2ැලකිල් මලට ්ත්ත් , ලාක් 

ඉි හ්2ශී බරපතද  ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ිදදු වුණු අ 2ථා් 

ශදකක් ි ශබද ්. ශ   ්රු 2 ්ශේ අ ධ්දය ට ලක් වුණ්, 

1977න  ිදරි ්ශ ෝ බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය ශ  රජ් අයිි ය  අහිමි 

කිරී  පිළිබඳ . ශකොමිෂතු  2 ් ක් පත් කරල්, ප්ලිමේශ්තු සශේ 

තීතුදු ක් අනු  එ සමිය ශ  රජ් අයිි ය  අහිමි කද්. ඒ  ්ශ  , 

ශේ.යලි. ජය  ලිධද  හත් ය ් ද 2ථ 7ක් ශපොලීිදය ට නි ්ඩු  ල්, 

රි විරු්ධධ  ත දරපු අය   ලිදදය  කරතුද කටයු ස කද්. ඒ  සද 

ජිවිත හ්නි ර්ශිය ක් ිද්ධධ වුණ්; නි ්2 විද්  වුණ්.  
 

ඉතු අද සරු  අපි දැක්ක්, පසුගිය  ය හ ප්ලද යණ්ඩු  

බලය ට පත්වුණු ශ ල්ශේ ඔවුතු රශට් ඒකීය ත් ය  ශ නුශ තු 

ීවවිතය  කැප කරපු, 2 ්ජශී  ්කි  යු ස අය ට, ප්ලක පක්ෂය ට, 

තද සරු දරපු අය ට හිරිහැර කරද අතුදමිතු කටයු ස කද හැිය. ඒ 

ශ නුශ තු ඔවුතු පත් කරපු ශකොමිෂතු 2 ්  නිලිමිතශ ල් 

ි බුශණ් රනිල් ම වික්ර ිදාහ අ් ැි  ස ්,  ා්ල 2 රවීර  හත් ය ්,   

ත සළු  විවිධ ශ්ධ ප්ලද  ත දරපු  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ  

ප්ලද තතුත්රය  ශ ද2ථ කරතුද කටයු ස කරපු ශ්ධ ප්ලද 

පක්ෂ ල ද්ය කය තුශ්තු. ඒ  ්ශ  , එකට ශදෝැදශපද ් 

ය ැයි රක්  කරපු, ඉි හ්2ය  පුර් ට  විවිධ  ්ද ශේද ලට 

ශ්ොදුරු වුණු කණ්ඩ්ය ් මේතු. ේද්හරණය ක් හැියය ට එක්2ත් 

2151 2152 



2021 අශරේල් ම 23 

ජ්ි ක පක්ෂය යි, ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් ද්ය ක අනුර කු ්ර 

න 2්ද්ය ක  ැි  ස ්යි ශ්කත් එක්ක එක ස වුණ්. යණ්ඩු  

ශ ද2ථ කරතුද එක ස වුණු කණ්ඩ්ය ්  ්ශ   ශද ද 

ඩය 2ථශපෝර්  නිශය ෝජදය  කරද කණ්ඩ්ය ් එතැද ිදියය ්. 

සු තුි රතු  ැි  ස ්  ්ශ  අය  ඒ කණ්ඩ්ය ශ් ිදියය ්. එ  

කණ්ඩ්ය ් ලට අ  යශ ල් ි බුණ්, රට එක්ශ2ේ2ත් කරපු  

 ්කී   ්ර්ත් ප්ලි ථ   රශට් ශ්ධ ප්ලද භූමික්ශ තු ඉ ත් 

කරතුද. ඒ හිතුද් ත යි ශ  තු ශකොමිෂතු 2 ් ක් පත් කශදේ. 

එශ2ේ පත් කරල් ඔවුතු ර්ජපක්ෂ රු දඩය ් කරතුද කටයු ස 

කද්.  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට බිමේය ද ්ණතු මුදල් ම 

අර්බිකරශී රට ල ි ශබද ් කිය ල් ශචෝදද් එල් මල කද්. 

දමුත්, ඔේපු කරතුද බැරිවුණ්.  හිතුද ර්ජපක්ෂ අ් ැි  ස ් 

අභිශය ෝ් කද්, ලාක්ශේ විශ්ධය ය  ණය   සලදය  කරතුද එ ැනි 

2ල් මමේ ි ශබද ් ද් අරශ්ද එතුද කිය ල්. ය හප්ලද 

යණ්ඩු ට ඒක කරතුද බැරිවුණ්. 

බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 2ා ලිධදශී  ්කී   ්ර්ත් 

යලිථික විෂය   ්ර ත ි  රය ්. ඔහු ිදර ශ්දරට දැ් ්. ඊට 

නිශය ෝ් ලබ් ්ැනීශ් අභිල්ෂශය තු ේ2්විය  රෑ 12  ද සරු 

තබ්ශ්ද එ ස ් ිදර ශ්දරට දැ් ්. හැබැයි, ජදත්  තීතුදු ක් 

දුතුද්. බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ ත ි  ස ්ට එ තු ශචෝදද් ි බුණ් ද්, 

2්ක්ෂරත්  අි තු යිදය ්ශේ ඉහළිතු  ි ශබද රටක ිදියද 

බු්ධධි ත් ජදත්  බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ශකශරහි 

අවි ථ ්2ය ක් ි බුණ් ද් එ ස ් හදපු ශ්රී ලාක් ශපොදුජද 

ශපරමුණත් එක්ක එක ස ශ තුශතු දැහැ.  එ ස ්  හිර ශ්දරට 

දැ් ්. ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්, ශය ෝෂිත ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 

හිර ශ්දරට දැ් ්. ශිරතුි  ර්ජපක්ෂ  ැි නිය  FCID එකට 

අරශ්ද ගිහිල් මල් බාකුශේ  ්ඩි කරල් පැය  ්ණතු තැබු ්. ඒ 

විතරක් ශදොශ යි, එ ස ්ත් එක්ක හිටපු ශබොශහෝශදශදක් 

අධිකරණය ට අරශ්ද ගිහිල් මල් හිර ශ්දරට දැ් ්. කුරුණෑ්ල 

න 2ථ්රික් ද්ය ක ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  ැි  ස ් හිර ශ්දරට දැ් ්. 

එ ස ්ට අභිශය ෝ් කද්, ශ්ධ ප්ලද  තය  ශ ද2ථ කරතුද 

කිය ල්. දමුත්, ශ් රටට යදරය  කරපු  ිදය ලුශදද්, ඔවුතු දරපු 

 තය   සද  ඉඳශ්ද කටයු ස කද්. ඒ නි2් ත යි ශ්ෝම් ය  

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට බලය ට එතුද පුළු තුක  ලැබුශණ්. ශ් 

ිදය ලු කටයු ස  සද, විශ ේෂශය තු  ඔවුතුශ  අරමුණ කර් එතුද 

ශදොහැකි වී  පිළි්තුශතු දැ ස  අද එ ස තුල් ශ් 2 ්ශේ 

ශබොශහෝ අය  විවිධ යක්රශී අභිශය ෝ් ලට ලක් කද්. ඒ  ්ශ  

පසුබි ක්  සද විශ ේෂශය තු  රටට ්ැදශපද ක්ර ශේදය ක් හදතුද 

අපට අ  යයි. ඊශී විපක්ෂ ද්ය ක ස ් කරපු කා්     

අහශ්ද ිදියය ්. එ ස ් කිේ ්, අපි අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

 ැි  ස ්ශ  රජ් අයිි ය  අහිමි කරතුද කටයු ස කරද ් කිය ල්. 

හැබැයි, එ ස ්ට අ තකයි  පසුගිය  ාතුද රි ලල අරශ්ද බැලු ්  

6ක් ි බුණු එ ස තුල්ශ   තුත්රී කණ්ඩ්ය   3ශදද් දක් ් අඩු 

වුණ් කිය ල්. අපට එ ස තුල්ශ  රජ් අයිි ය  අහිමි කරතුද 

ඕදෑක ක් දැහැ. ඊදඟ  ැි  රණය  ශ දශකොට ඒ  තුත්රීරයර 

 සදත්   ැශටද ්. ඒක ත යි ය ා්ලිාය .  හ ජදත්  විිදතු 

ඔවුතුශ  රජ් අයිි ය  අහිමි කරතුද ාතුද ශපොදට ගිහිල් මල් කරද 

ක්රිය ්ක්රක ට ේත්ශරේරකය ක් ශ තුදයි අපි ශ්  ්ශ  ක්රණ් 

ශහළිදරේ කරතුශතු. 

අපි දතුද ්, එ ථ් අය  1988-1989 ක්ලශී එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂය ත් එක්ක බ්ධධ ව රශය තු කටයු ස කද බ . එක්2ත් 

ජ්ි ක පක්ෂශී ද  ි බුණ් ද්, ඔවුතු  හ ර්්රිශී අරශ්ද 

ගිහිල් මල්  රපු ඉි හ්2ය ක් ි ශබද ්. ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණත් 

එක්ක ිදියය ් ද්, එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ යණ්ඩුශේ ේදහ2ට ලක් 

කරල් ඔවුතු  රපු ඉි හ්2ය ක් ි බුණ්. තරුණය තු 60,000ක් 

 ැරුණ්. හැබැයි, ඔවුතු ිදය  ද්ය කය ් අහිමි කරපු කණ්ඩ්ය  ත් 

එක්ක එක ස වුණ්. එක සශ ල් ය හ ප්ලද යණ්ඩු  නිලි ්ණය  

කරතුද ද්ය ක වුණ්. ශ්  ්ශ  ශකොමි2 ක් පත් කරතුදත් 

ද්ය කශ ල් ඔවුතු ේත්2්හ කශදේ, දැ ත  ත් ක්  රශට් ි බුණු 

රි ්්මී යණ්ඩු   යරක්ෂ් කර ්ැනී ටයි. හැබැයි, එශ2ේ කටයු ස 

කදත් එ කට ි බුණු ය හ ප්ලද යණ්ඩු ට රට 2ා ලිධදය  

කරතුද ඕදෑක ක් ි බුශණ් දැහැ. ඔවුතු හැ  ශ ල්ශේ  

ේත්සුක වුශණ් විරු්ධධ ්   ත ්ද  සරතු කරතුදයි. ඔවුතුට 

එශහ  කරතුද වු  ද් ක් ි බුණ්. ඒ ශහේ ස  නි2් ත යි, ය හ 

ප්ලද යණ්ඩු  නිලි ්ණය  ශ තුශතුත්. 

විජ්ි ක බලශේ් ල වු  ද් , ශද ද ඩය 2ථශපෝර්ශේ 

වු  ද් , අතුත ්න තුශ  වු  ද්   ඉවක කිරී ට ත යි ඔවුතු 

එකට බ්ධධ වුශණ්. අතුත ්න තුශ , ශබදු් ්න තුශ , 

අධිර්ජය ්න තුශ  වු  ද්   ඉවක කර ්ැනී ට අ  ය පසුබි  

2ෑ  ට බ්ධක   ද ප්ලි ථ   ඉ ත් කිරී ට ත යි ඔවුතු ඒ විධිය ට 

කටයු ස කිරී ට ශය දුශණ්. ඒ ක්රණ් ත් එක්ක ත යි ශපද 

්ැහුශණ්. ජදත්  ඉන රිය ට ගිහිතු ඔවුතුශ  පර ්ලිා 2ද්ා 

කරද ශය ෝජද්  ඉන රිපත් කද් , එද්  ැි  රණශී  ජදත්  

ාතුද ශපොදට ගිහිතු  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් පැරදවී ට 

කටයු ස කද්.  ්2ය ක් ගිශී දැහැ, ජදත් ට ය ා්ලිාය  

ශත්රුණ්. ඒ ශේල්ශේ රැ වකණු ජදත්  දැ ත  ත් ක් 

රැ ශටතුශතු දැි    හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 2 ඟ දැ ත 

එක ස වුණ්. ඒ එක ස වීශ් රි ලලය ක් හැියය ට ත යි අද රටට 

නි ැරන  ද්ය කත් ය ක් ලැබි ි ශබතුශතු. අද ශපෞරුෂය ක් ි ශබද 

විධ්ය කය ක් අපට ි ශබද ්. ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 

රණවිරු කු හැියය ට රටට නිදහ2 අරශ්ද ශදතුද කටයු ස කද් 

හ් 2 ්ද  අද රට නි ැරන   ් තකට ශය ොමු කරල් ි ශබද ්. 

නි ැරන  න  ්දි ය ක්  සද ඉන රිය ට ය ද රට යප2ථ2ට හර තුදට 

විපක්ෂය  විවිධ්ක්රශය තු ශචෝදද් එල් මල කරද බ  අපි දකිද ්. 

ඔවුතු හැ  ශේල් ක   දැ ැතුත ශ්ධ ප්ලද ශපෞරුෂය  විද්  

කිරී ට ේත්2්හ කරද ්. රටක් හැියය ට ්ත්ත්  කිිද  

ශ්ධ ප්ලද පක්ෂය කට  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ශ   ැනි 

යකලිෂණීය  ද්ය කත් ය ක් දැි  බ  අපි දතුද ්. බැිදල් ම 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්  ැනි 2ාවිධ්ද  ුහය ක් ශ්ොඩ දැඟිය  හැකි 

ද්ය කශය ක් රට  සද දැහැ. ඒ  ්ශ   ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්  ැනි දැ ැතුත ශපෞරුෂය ක් කිිද  ශ්ධ ප්ලද 

පක්ෂය කට දැහැ. ඒ නි2් ශ්ොඩ දැඟුණ ශ්ධ ප්ලද  ැඩ 

පිළිශ ද අද 2ා ලිධද  ් තක් කර් ශය ොමු කර ි ශබද ්. 

එශහ  කටයු ස කරද ශේල් ක ත යි විපක්ෂය  ත තුශ  

අතුත ්න   ත ්ද  2ද්ා කර ්තුද බැරි ශ දශකොට අ ල්ද 

දඟමිතු අපට විවිධ යක්රශය තු බ්ධක පැමිණවී ට ේත්2්හ 

කරතුශතු. එ ැනි ශේල් ක  ්කි  යු ස රජය ක් විධිය ට 

ජදත් ට කරුණු ක්රණ් ඉන රිපත් කිරී ට අපට  ්කී ක් 

ි ශබද ්. ඒ නි2් ත යි ශ  තු ශකොමිෂතු 2 ් ක්  පිහිවක ් ශ් 

ක්රණ්  කටයු ස පිළිබඳ විනි ථචය  කරල් ශ් විධිය ට ඉන රිපත් 

කරතුශතු. ඒක අශේ  ්කී ක්. අපි දතුද ් ශ  ැනි ශකොමි2 ක් 

පත් කරදශකොට- 
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
්රු ර්ජය අ ්තය ස නි, ඔබ ස ්ට ත  විද්ඩිය ක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්.  
 

ගුණ ඩී. බී. ප්හේද ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு டீ.பி. மஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
ශහොඳයි, හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි.  

ය හ ප්ලද යණ්ඩු  අප  විනි ථචය  කිරී ට ශතෝර් ්ත්ත  ැඩ 

පිළිශ දට අද්ද පදමු ැනි කැබිදට් ප්රික්  - ා්ල කැබිදට් 

ප්රික් - ත යි රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත් ය ් දූෂණ ශ2වී ට පත් 

කද කමිවක . කමිවකශේ 2ායුි ය  ්ැද    ඔබ ස තුල්ට  පසුගිය  

අ 2ථා් ක පැහැන මේ කද්. ඒක අ2් ත ්නුශදනු ක්  සද, 

අ2් ත වි ්හය ක්  සද එකට එක ස වුණු කණ්ඩ්ය  ක්. ඒ 

කණ්ඩ්ය ශ් අභිල්ෂය  වුශණ් අපට පහර   . ඒ 2ඳහ් ඔවුතු 

විවිධ ක්රිය ්ක්රක් කද්. එහි   හජදත්  දැනු ත් කරතුදට 

2153 2154 



ප්ලිමේශ්තු ස  

පත් කද අනුකමිවක කිහිපය ක් ි ශබද ්. අනුකමිවකශේ රධ්දත් ය  

ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් ද්ය ක ස ්ට  ල් ි ශබද ්. ඒ අනුර 

කු ්ර න 2්ද්ය ක  ැි  ස ්ට. ශ2ොය ද අ2තය ශචෝදද් ියක 

 හජදත්  අතරට අරශ්ද ය ෑශ්, ක්ෂණික  2 ්ජ්ත කිරීශ් 

 ්කී  ත යි එ ස ්ට පැ රුශණ්.  යදතුද විශේප්ල   කිය තුශතු 

කුරුණෑ්ල න 2ථ්රික්කශය තු ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ නිශය ෝජදය  

කරමිතු පසුගිය   ැි  රණය ට ඉන රිපත් වී පැරදුණු ශකශදක්. ඔහු 
අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  ැි  ස ් කෘෂිකලි  ත ි  රය ් හැියය ට 

කටයු ස කද ක්ලශී  ැේ දහ2ක් රි 2ා2ථකරණය  කරද ්ය  

කිය ද ක්රිය ්ක්රක  අරශ්ද තවිත්  ්රි කලි ්තුතය  

2්පූලිණශය තු යප2ථ2ට හැරවී ට කටයු ස කද,  හ බරපතද 

මු2් ක් 2 ්ජ්ත කිරී ට ේත්2්හ කද ශකශදක්. ඔහු රජශී 

නිලධ්රිශය ක්. ඔහුට  ැවකපක් ලැබුණ්. ඒ  ැවකපට අ තර  

ශ තැනිතු   ද් ක් ලැබුණ්. එය  එ කට ිදිය 

ජද්ධිපි  රය ්ශ   ැය  ය ලිෂශය තු රුපිය ල් ම මිමේය ද 7.5ක මුදලක් 

ශ තු කරල් අ2් ත විධිය ට, යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා්  ේල් මලාඝදය  

කරමිතු ිදදුකද ක්රිය ්ක්රක ක්. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, රජ්තතුත්ර ්දය  ේල් මලාඝදය  

කරමිතු, යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා්  අ නීි ය ක් බ ට පරි ලිතදය  

කරමිතු කරපු ඒ  ැඩ පිළිශ ද අපි තරශී ශහද් දකිද ්. ඒ 

විතරක් ශදොශ යි. ශ් රටට කීලිි ය  ශ්දැත් දුතු ශ්ධ ප්ලද 

ද්ය කය තු දඩය ් කිරී ට කද ක්රිය ්  ශහද් දකිද ්.   ට කා් 

කරතුද   ශ් අ 2ථා්  ලබ්    පිළිබඳ   2ථ සි  තුත ශ මිතු, 

 ශ  කා්  අ 2තු කරද ්.  

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
්රු ්ශේතුි රකු ්ලි ශපොතුද්බල්  ැි  ස ්. ඔබ ස ්ට 

විද්ඩි ද ය ක ක්ලය ක් ි ශබද ්.  

 
[3.39 p.m.] 

 

ගුණ ජී.ජී. ප්පොන්නපතබලපත මහත්ා 
(ைொண்புைிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, I am particularly glad to 
speak when you, one of the fairest Chairs I have come 
across in this Parliament, are in the Chair.  

Sir, my party and I have been victims of politically-
motivated legal action. We took the course of fighting the 
case; we appeared before the court. We showed the court 
that the steps taken by the chief opposition to us in the 
North-East was politically motivated and that the 
complaints made against us were false. Those were the 
defences that we took in the course of the trial and 
eventually, I  was personally acquitted. A case was filed 
against another member of our party, a leading member, 
which was subsequently withdrawn when that member 
decided to leave our party. So, that is the sort of 
victimization that we also have faced.  

But, Sir, what is happening today is something 
different. The fact that you have a tragic culture in this 
country of Governments taking action against the 
previous Government and vice versa has somersaulted to 
a point, if you get to the crux of it, where today, you have 
a situation that the Government of the day has, by 
creating these Presidential Commissions of Inquiries and 

this Special Presidential Commission of Inquiry, 
essentially confessed that it does not have faith in its own 
judicial system. That is what it amounts to. The 
Government of the day chooses not to go before the 
courts and not to use the numerous legal avenues that 
they have in order to prove that those were politically-
motivated steps that the previous Government  had taken, 
which is a good defence and which you can take up in the 
case itself. You can file fundamental rights cases; you can 
file prosecutions for malicious prosecution and there are 
so many avenues that are available. But instead of doing 
that, creating a Presidential Commission of Inquiry and a 
Special  Presidential Commission of Inquiry whilst these 
processes are going on - some of the cases are before 
court and some are in the course of being investigated - 
shows that this Government has confessed to this country 
and to the world that it does not have faith in its own 
judicial system. That is the important lesson we need to 
draw from this. I say this because it is this Government, 
as far as the Tamils who have been asking for an 
international criminal investigation with regard to the 
crimes that took place during the conflict are concerned, 
that went to Geneva as soon as the President was elected 
and withdrew from the co-sponsorship of the Geneva 
Resolution saying that they have a sound judicial system 
and that they will, therefore, have an internal inquiry and 
look at this internally. Today, that very Government, by 
creating Presidential Commissions of Inquiry and trying 
to prevent those very same courts from deciding whether, 
in fact, these matters were fairly prosecuted or 
maliciously prosecuted, has convinced not just the 
citizens of this country but also the international 
community that this judicial system is not something that 
they trust and that this Government’s system is so 
perverse that it cannot be trusted.  

That is what you have done. That is what the Hon. 
C.V. Wigneswaran also, I think, referred to when he said 
that in a default sort of way, the Tamils will be happy 
with what is going on here because we believe that the 
judicial structure and the structures of governance over 
the last so many decades have been so perverted in the 
way they have handled things that you cannot expect 
justice, you cannot expect truth and you cannot expect 
proper accountability to come out of those.     

This Government - I would say this with 
responsibility - is the strongest case for the Tamil people 
to show and prove to the international community that it 
is, in fact, an international criminal investigation that 
would be just for the victims of war.  It is the Gotabaya 
Rajapaksa Government, unlike any other in the past, that 
is convincing the international community, in every step 
of the way, that this country is not able or willing to do 
justice for the most heinous crimes that are claimed to 
have been committed in the course of the war. So, Sir, 
that is the reality we face.    

Then, I just want to point out a few consequences of 
the madate of this Commission of Inquiry, the fact that it 
violates the separation of powers and the rule of law, that 
if the recommendations are implemented, it will be a 
derogation of the due process and fair trial rights and that 
it undermines the independence of several institutions, 
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including the Judiciary and the Attorney-General’s 
Department. They are being prosecuted; members of that 
Department are being called and are going to be 
prosecuted. That is the state which you have created. No 
one will henceforth want to look into any politically-
linked cases for fear of the precedent that you are setting 
today. Witnesses will be frightened to come and appear 
before future courts or tribunals. So, this sets a dangerous 
precedent to further entrench impunity in this country, 
Sir. 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට ත  මිනිත් ස ශදකක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්. 
 

ගුණ ජී.ජී. ප්පොන්නපතබලපත මහත්ා 
(ைொண்புைிகு  ீ. ீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  
I am winding up before that, Sir.  

So, it is on that basis that we, as the Tamil National 
People’s Front, have been saying this for a long time.  It 
is not because we want ill to happen to this country or this 
country to be disgraced. That is not the intention, but the 
reality is that every part of the governance structure of 
this State is politicized. That is a tragedy and if we do not 
wake up and realize it, this country will move towards a 
failed State. That is what is at stake. And, it is your own 
actions, being both on the side of the Government today 
and the side of the Opposition in the past, that are making 
sure that your slide towards a failed State is going to 
become inevitable.  

Thank you, Sir.  
 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ්රු අ2ාක ද රත්ද  තුත්රී ස ් . ්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට 

මිනිත් ස 18ක ක්ලය ක් ශ තු කර ි ශබද ්. 

 
[අ. ්. 3.47] 
 

ගුණ අ ාංක නවද කන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அசங்க நெரத்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 
 හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ පැ ැත් ූ  ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  

ඉන රිපත් කද අ 2තු  ්ලිත්   2්බතුධශය තු වි ්ද කරද ශ් 

අ 2ථා්ශේ ඒ 2්බතුධශය තු අදහ2ථ දැක්වී ට  ටත් අ 2ථා් ක් 

ලබ්    පිළිබඳ  ඔබ ස ්ට 2ථ සි  තුත ශ ද ්. 

2015 ජද ්රි 08 ැනි ද් බිහි වුණු ය හප්ලද යණ්ඩු  2019 

ශදො ැ්බලි  ්2ශී 16 ැනි ද් දක් ් ්ත කද  ඒ ක්ල සී ්  

 සද විශ ේෂශය තු රි විරු්ධධ ශ්ධ ප්ලද ද්ය කය තුශ්තු 

 ්ශ  , ශ් රශට් රණ විරු තු, ශපොමේ2ථ නිලධ්රිතු ත සළු ර්ජය 

නිලධ්රිතු  වි ්ල පිරි2කශ්තු කද පළි්ැනී් 2්බතුධශය තු 

ත යි  ඒ පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  පරීක්ෂණ කරනු ලැබුශේ.  

ය හ ප්ලද යණ්ඩු  බිහි ශ තුශතු 2015 ජද ්රි 08 ැනි ද්යි. 

අපි දැක්ක්, ඒ ජද ්රි  ්2ශී   සතු ැනි 2ි ශී ය හප්ලද 

යණ්ඩුශේ පදමු ැනි - ා්ල- කැබිදට්  ණ්ඩලය ට  ජ්ි ක 

විධ්ය ක 2 ්  පිහිවක තුදත්,  දූෂණ විශරෝීන කමිවක  - Anti-

Corruption Committee - පිහිවක තුදත් කැබිදට් 2තුශ්ධ ය ක් 

ශ්ද්පු යක්රය . ය හප්ලද යණ්ඩුශේ රමුඛ් ක්ලිය  ්රය ක් 

විධිය ට 2ලක් ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ිදදු කරතුද එශ2ේ පත් කද 

කමිවක  පිළිබඳ  මුළු රට  දතුද ්. එ  කමිවකශේ රධ්නිය ් 

විධිය ට එ කට අග්ර් ්තය   රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත් කටයු ස කද්. 

ඒ  ්ශ    ා්ල 2 රවීර, ප්මලී ච්පික රණ ක   ්ශ  , මීට 

ශපර කා් කද ර වුෆථ හකී් හිටපු ත ි  ස ්, 2රත් ශෆොතුශ2ේක් 

 ැි  ස ්, 2්පතුදතු  ැි  ස ්, සු තුි රතු  ැි  ස ්,  "අපි රටට 

යදරය  කරද ්"ය  කිය ද ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් අනුර 

න 2්ද්ය ක  ැි  ස ් ත සළු ය හප්ලද  යණ්ඩු  ශ්ශදතුද 

ද්ය කත් ය  දුතු ඒ ශ්ධ ප්ලද කඳවුශලි ද්ය කය තුශ්තු එ  

කමිවක  2 තුවිත කර පිහිවක නු ලැබු ්.  

ය හ ප්ලද යණ්ඩු  විශ ේෂශය තු ඒ දූෂණ විශරෝීන කමිවක  

නිලි ්ණය  කර, ඒ කමිවක   ඟිතු හ මේක   ඉලක්ක කර්ත්ශත් 

හිටපු ජද්ධිපි   හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් දැ ත බලය ට 

ශදොඑද  ට්ට ට  ැඩ කටයු ස කිරී යි. ඒක ත යි ඔවුතුශ  

රමුඛ් ක්ලිය   ්රය  බ ට පත් කර්ත්ශත්. බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්, ශිරතුි  ර්ජපක්ෂ  ැි නිය   ්ශ    ලිත ්ද 

ජද්ධිපි  ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්, ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ් ත සළු 2්පූලිණ ර්ජපක්ෂ පවුල එහි රධ්ද ඉලක්ක 

බ ට පත් කර්ත්ත්. ඒ  ්ශ   අශේ රශට් පැ ැි  ි 2ථ අවුරුදු 

2්පර්ීන යු්ධධය  අ 2තු කරතුදට ද්ය කත් ය  දුතු, දැ ැතුත 

කැප කිරී ක් කද, ීවවිත පරිතය්්ශය තු කටයු ස කද වීශරෝද්ර 

රණ විරු තු, ශපොලීිදශී  බු්ධධි අා  ල ඉහද නිලධ්රිතු ඒ 2ඳහ් 

දඩමී ් කර්ත්ත්.  

එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  හැ  ද්  කශදේ බලය ට ය ්  

විරු්ධධ ් තුශ්තු පළි්තුද් එකයි. 1977 එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ 
යණ්ඩු  බලය ට පැමිණි ශේල්ශේ ශ් විධිය ට ශදොශ යි, 

පළි්ත්ශත්. ඒ ශ්ොල් මලතු පළි්ත්ශත් ශ් ල් ම ගිනි තබ්, අත්-ප් 

කප්,  නුෂය ඝ්තද ිදදු කරල්යි. ඒ  ්ශ   ද2-දහ2ථ 

්ණදකශ  රක්ෂ් අහිමි කරල්යි. එ ැනි දැ ැතුත 

රචණ්ඩත් ය කිතු ත යි 1977 බලය ට පත් වුණු යණ්ඩු  කටයු ස 

කශදේ. ඒ ක්ලශී  ශ  පිය ් ගුරු රය කු විධිය ටයි ශ2ේ ය  කශදේ . 

1977 යණ්ඩු  බලය ට යපු ශේල්ශේ එ ස ් 17 ශපොදකට  ්රු 

කද්. එක තැදක ි ේශේ 2ි ය යි. ඒ ් දඬු ්  ්රු.  ශබොශහො  

දුෂථකර පද්ත් ලට  ්රු කරනු ලැබු ්.  

ඒ  ්ශ    ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණ ්ැදත් කිය තුද ඕදෑ. 

ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් අනුර න 2්ද්ය ක  ැි  ස ් කිය ද ්, 

"ඒ කමිවකශේ හිියය ්ට    කමිවක ට 2හ ්ගි වුශණ් දැහැ." 

කිය ල්. එශහ  ද් එ ස ් ඒ ශේල්ශේ ඉල් මල් අ2ථ ශ තුද ඕදෑ. 

ඒ ශේල්ශේ ඉල් මල් අ2ථ ශ ල් කිය තුද ඕදෑ, "   ශ් කමිවක ට 

2්බතුධ දැහැ. ශ් කරද ශ්ධ ප්ලද දඩය  ට අපි විරු්ධධයි." 

කිය ල්.  1988-1989 භීෂණ ක්ලශී එ ස තුල් එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂය ත් එක්ක  එක ස ශ ල්  අශේ ශ්රී ලාක්  හජද පක්ෂශී 

නිලි ්තෘ විජය  කු ්රණ සා්ය තු, පක්ෂශී ද්ය කක්රක් තු 

ත සළු 117 ශදශදකු ඝ්තදය   කිරී ට  ද්ය කත් ය   
 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දුතුද්. ඒ  ්ශ  , දූෂණ විශරෝධි කමිවක  පිහිවක ් ත තුට විරු්ධධ 

ශ්ධ ප්ලද  තධ්රිතු දැ ත ශ්ධ ප්ලදය ට ශදොඑද  ට්ට ට 

 ැඩ කටයු ස කරතුද අ  ය 2හශය ෝ්ය , කැපවී  හ් 

ද්ය කත් ය  එ ස තුල් ලබ්   ි බුණ්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි, එශල2 පළි්ැනී ට ලක්ූ  ේදවිය  2්බතුධ  ශ් 

ශ ල්ශේ  ් විශ ේෂශය තු   තක් කරතුද ඕදෑ.  

අශේ ්රු ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් පසුගිය  යණ්ඩු පක්ෂ 

කණ්ඩ්ය ් රැ2ථවීශ්න  අපට කිේ ්, "අපි ්ැද කා් කරතුද ඕදෑ 

දැහැ; ර්ජපක්ෂ පවුල ්ැද කා් කරතුද අ  ය දැහැ. ශ් රශට් 

2157 2158 



ප්ලිමේශ්තු ස  

2 2ථත ර්ජය නිලධ්රිතුට, ඒ  ්ශ   රණ විරු තුට ශ ්ඡච 

කරදර, පීඩ් ්ැද ඔබ ස තුල් කා් කරතුද" කිය ල්. ඒ එක 

නිලධ්රිය කුට අද්ද වි2ථතර  ් ශ්දැවිත් ි ශබද ්. ඒ, ේප 

ශපොමේ2ථ පරීක්ෂක, ඩී.එ්.ඒ.ශක්. බණ්ඩ්ර  හත් ය ්. ත්ර2ථත 

වි ලි ද ශකොට්ම්2ය ට අනුයුක්ත යි එ ස ් ශ2ේ ය  කශදේ. එ ස ් 
ශ්ධ ප්ලද ය  පළි්ැනී් පිළිබඳ ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 

2 ් ට පැමිණිල් මලකුත් කර ි ශබද ්. එ ස ් ශපොමේ2ථ ත්ර2ථත 

වි ලි ද ශකොට්ම්2ශී ිදිය දක්ෂ නිලධ්රිශය ක්. බු්ධධි ශතොර සරු 

පිළිබඳ ඉත්  ඉහද දැනු ක් ි ශබද, විශ ේෂශය තු  

ජ්තයතුතරශී විවිධ පුහුණ ප්ම ්ල් හැදෑරූ, ශපොමේිදය ට ිදිය 

ශබොශහො  දක්ෂ නිලධ්රිශය ක්. එ ස තුල් විිදතු  ැටලී් වි ්ල 

ර ්ණය ක් ිදදු කරනු ලැබු ්. එශ2ේ  ැටලී් කරමිතු, එල් මම ම ඊ 

ත්ර2ථත ් තුශ  විවිධ කටයු ස පිළිබඳ, ඊට ප2ථශ2ේ මු2ථමේ් 

අතුත ් තුශ  කටයු ස පිළිබඳ වි ලි දය  කරමිතු අවුරුදු 10ක් 

දැ ැතුත ශ2ේ ් ක් කරපු, අශේ බු්ධධි අා ශී හිටපු රධ්ද 

නිලධ්රිශය ක්, එ ස ්. හැබැයි එ ස ්ශ  පැමිණිල් මශල් ම 2ඳහතු 

 ද ්, ය හ ප්ලද යණ්ඩු  ය ්ට ප2ථශ2ේ ශපොමේ2ථපි  ස ්ත්, 

නිශය ෝජය ශපොමේ2ථපි  ස ්ත් අ 2ථා් ්ණද් ක  එ ස ් 

ඔවුතුශ  ක් ර ලට ශ්තු ් බලපෑ් කද බ . "ශ්ෝම් ය  

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට වි ්ල මුදල් ම කතුදර් ක් ශ්දැත්  ල් 

ි ශබද බ ට අපට රක් ය ක් ශදතුද. එශහ  රක් ය ක් 

දුතුශදොත් අපි ශ් පීඩ් කරද එක ද ත් තුද්" කිය ් බලපෑ් 

කර ි ශබද ්. එ ස ් නීි  ේප්ධිය  හැදෑරී  2ඳහ් ශකොතල් ල 

යරක්ෂක විදය්පීමය ට ශත්රිල් ිදියය ්. මුල් ම ලැයි2ථ සශේ 

 සතු ැනිය ්ට එ ස ් හිියශී. දමුත් ඒ අ 2ථා්   ශදො , එය  පැහැර 

්නිමිතු, එය ට ශක් ල් ම කරමිතු එ ස ්ට දැඩි බලපෑ් කර 

ි ශබද ්. ඒ  ්ශ   එ ස ්ශ්තු රක්  ්තුද ේත්2්හ කර 

ි ශබද ්. ඒ නිලධ්රිය ්ට ඒ බලපෑ් දර් ්තුද බැරි වුණ්. බැරි  

තැද, අ 2්දශී  ඒ නිලධ්රිය ්ට ිද්ධධ වුණ්, රැකිය ්  ද්ල් 

ය තුද.  ත ්ට හිමි තැද ලබ් ්තුද, ත  2ථා්ද  ්රු වී  ලබ් 

්තුද, ත  ේ22ථවී  ලබ් ්තුද එ ස ්ට ශදොහැකි වුණ්. ඒ 

ප ණක් ශදොශ යි, ඒ අය ශ  ීවවිතය  පිළිබඳ  ද ර ථද ති  වුණ්. 

එ ැනි පීඩ් ක් බු්ධධි අා  නිලධ්රිතුට, රණ විරු තුට එද් එල් මල 

වුණ්.  

ය හ ප්ලද යණ්ඩු  ශ්ධ ප්ලද   ශය තු විශේචදය  කරපු 

අශේ ශ්ධ ප්ලද ද්ය කය තුට දැ ැතුත පීඩ් ක් එල් මල කරපු 

යු්ය ක් ත යි, ය හ ප්ලද යණ්ඩු  පැ ැි  යු්ය . අශේ න 2ථ්රික් 

ද්ය ක ්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  ැි  ස ් ිදර්ත කර ි බුණ්. 

එ ස ් බලතුද    කෑ්ල් මල බතුධද්්්රය ට ගිය ්. එ ස ් ිදර්ත 

කර ි බුශණ් බතුධද්්්රශී  ැිදකිළිය ක් දඟ. ඒ තර් පීඩ් ක් 

එ ස ්ට දුතුද්. ්රු ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්, ්රු 

 හිතුද්දතුද අලුත්් ශ   ැි  ස ් ත සළු අශේ ශ්ධ ප්ලද 

කඳවුශලි අපට ද්ය කත් ය  දුතු වි ්ල පිරි2කශ්තු ඒ ේදවිය  

පළි්ත්ත්. හැබැයි, අද ශකශදකු තලික කරතුද පුළු තු, ඒ යු්ය  

අ 2තු කරල් ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් බලය ට තවිත් 

ි ශබද ්, ඒ නි2් ඒ ් දැ ත ශහෝද ශහෝද්  ශඩ් ද්තුද අ  ය 

 තුශතු දැහැ කිය ල්. ඔේ, අපිත් පිළි්තුද ්. අි ්රු ශ්ෝම් ය  

ර්ජපක්ෂ ජද්ධිපි  ස ් ශ් රට අලුත් තැදකට ශ්දැවිත් 

ි ශබද ් කිය ල්. දැ ත එ ැනි  ැරැන  අශේ යණ්ඩු කිතු ශහෝ 

අද්්තශී බිහි  ද ශ දත් යණ්ඩු කිතු ශහෝ ිදදු ශදොවී  

පිණි2 කටයු ස කිරීශ් 2හ ඒ පණිවුඩය  2 ්ජ්ත කිරීශ්  ්කී  

ත යි අපට පැ රී ි ශබතුශතු. වි ශ ේෂශය තු  අි ්රු 

ජද්ධිපි  ස ් ශ   ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  

පිහිවක තුශතු ඒ යු්ශී අ2්ධ්රණය ට ලක් ූ  තුට 2්ධ්රණය  

ඉවක කරතුදයි. ඒ  ්ශ  , ඒ ිදදු ූ  ශ්ධ ල් ම පිළිබඳ ශ් 2 ්ජය  

දැනු ත් කරතුදයි. ශ් රශට් ජදත්  ප ණක් ශදොශ යි, 

ජ්තයතුතරය  ප ් ඒ ් පිළිබඳ  දැනු ත් ශ තුශතු ශ් ශකොමිෂතු 

2 ්  පත් කර ශ් යක්රය ට කටයු ස කද නි2්යි. එශහ  

දැත්ද් ශ් ් ්ැද කිිදශ කු දතුශතු දැහැ. ශ ොකද, එ ස තුල් 

ඉන රිය ට තවිත් ශපතුනුශේ, ය හ ප්ලද යණ්ඩු  කිය තුශතු 

ක්ට ත් කරදරය ක් ශදොකරද, ක්ට ත් ශ්ධ ප්ලද ය    ශය තු 

දඬු ් ශදොකරද  ශබොශහො  සු ට, ශබොශහො  පිරිිදදු යණ්ඩු ක් 

කිය ල්යි. එද් ඒ යණ්ඩු  බිහි කිරී  2ඳහ්  හ ජදත්  ශපද 

්ැහුශණ් "ය හ ප්ලදය " කිය ද ක්රණ් ත් එක්කයි. හැබැයි, ඒ 

ශ්ොල් මලතුශ  හ මේක අරමුණ වුශණ්, හ මේක ක්ලිය   ්රය  බ ට 

පත් වුශණ් ශ්ධ ප්ලද   ශය තු ත තුට විරු්ධධ  කටයු ස කරද 

ේදවිය ට දඬු ් කිරී  ප ණයි; ඒ අය ට විරු්ධධ  කටයු ස කිරී  

ප ණයි.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඒ ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් නි2් 

පීඩ් ට පත් වුණු ර්ජය නිලධ්රිතුශ්තු හුඟ ශදශදක් අද  රැකිය ් 

අහිමි ූ  තු බ ට පත් ශ ල් ඉතුද ්. ඒ පීඩ් ට පත් ූ  

හුඟශදදකුශ  ීව ත ද අද  ද විට අහිමි ශ ල් ි ශබද ්. ඒ 

ශ්ොල් මලතුශ  පවුල් ම ල යලිථිකය   හ් රප්තය කට  ැම  

ි ශබද ්. ඒ අය  2 ්ජය ට මුහුණ ශදතුද බැරි තත්ත් ය ට පත් 

ශ ල් ඉතුද ්. 

ඔවුතුට එශරහි  වි ්ල   ශය තු ශචෝදද් ශ්ොනු කර 

ි ශබද ්. ඔවුතු න ලිඝ ක්ලය ක් ි 2ථශ2ේ ිදර්ත කර ි බුණ්. 

බිරිඳ, දරු තු ත සළු ත තුශ  පවුශල් ම අය ට ඔවුතු හමු ශ තුද 

අ 2ථා් ක්  දුතුශතු දැහැ. ශ  ැනි කටයු ස කරපු ය හ ප්ලද 

යණ්ඩු  ශ ද2ථ කරල් ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ ජද්ධිපි  ස ් ශ් 

රට  ්රශ්ද ි ශබද ්. එ ස ්ශ  ද්ය කත් ශය තු ක්රිය ්ත් ක 

වුණු ශ් ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  හරහ් ශය ෝජද් 

කර ි ශබද ක්රණ් ක්රිය ්ත් ක කරමිතු එද් 1977 ිදරි ්ශ ෝ 

බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය ට කද්  ්ශ  ශ් පළි්ැනී් 

කටයු ස ලට ද්ය කත් ය  දුතු ේදවිය ශ  රජ් අයිි ය  අශහෝිද 

කරතුද අපි ේත්2්හ කරතුශතු දැහැ. එ ැනි කිිද  අදහ2ක් 

අපට දැහැ. ඒ ශ්ොල් මලතු දැතු ශ්ධ ප්ලද ය    ශය තු  ද 

පල් මලට ගිහිතු අ 2්දයි. ඒ ශ්ොල් මලතු දැතු ජදත් ශ්තු 

රි ක්ශෂේප ශ ල් අ 2්දයි. ශ  ැනි ශ්ධ ප්ලද පළි ්ැනී් 

දැ ත කිිද න දක ශ් රශට් ශ්ධ ප්ලදශී ිදදු ශදොශේ ් කිය ද 

ර්ලිාද්  ත යි අප  සද ි ශබතුශතු.  

අද අලුත් තැදකට ශ් රට තල් මලු ශ ල් ි ශබද ්. 

ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ශ් රට  ්ර ්ත්ත්ට ප2ථශ2ේ 

මිනි2ථසු අද බල්ශපොශරොත් ස  තුශතු එ ස ් අශේ රශට් ි ශබද 

ර ථද වි2ඳල්, අශේ රශට් යලිථිකය , ඒ  ්ශ   ජද ීවවිතය , අශේ 

රශට් 2ා ලිධද ඉලක්ක ඉන රිය ට ශ්ද ය ද ් දැකී යි. ඒ කටයු ස 

2ඳහ්  අශේ 2හශය ෝ්ය  ලබ් ශදද ්ය  කිය ද ක්රණ්     

 තක් කරද ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, විශ ේෂශය තු   ් ඉහි තු 

2ඳහතු කරපු ඩී.එ්.ඒ.ශක්. බණ්ඩ්ර ේප ශපොමේ2ථ පරීක්ෂක ස ්ට 

අද්ද මේය විල් මශල් ම කරුණු ක්රණ් ්ණද් ක් ි ශබද ්.  ් ශ් 

අ 2ථා්ශේ ඒ මේය විල් මල  වාගත්* කරද ්.  

 ට ශ් අ 2ථා්  ලබ්   2්බතුධශය තු ඔබ ස ්ට 

2ථ සි  තුත ශ මිතු    ද ි ද ්, හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි.   

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
මීදඟට, ්රු ත්රක බ්ලසූරිය  ර්ජය අ ්තය ස ්. ඔබ ස ්ට 

මිනිත් ස 10ක ක්ලය ක් ි ශබද ්. 

2159 2160 

[්රු අ2ාක ද රත්ද  හත්] 

————————— 
*  පු ත්්කාලප්ේ ත්බා තත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ ත්ාදක බාලසූරිය මහත්ා මකලාපීය  හප්යෝගිත්ා 
කටයුතු දාජ අමාත්තුමා   
(ைொண்புைிகு தொரக பொலசூொிய - பிரொந்திய உறவு 

நடெடிக்மககள் இரொ ொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  
At the outset, Hon. Presiding Member, let me thank 

you for giving me 10 minutes of the time of this House to 
express my views on the Report of the Presidential 
Commission of Inquiry into Political Victimization, 
which is before us.  

Sir, I was not in the House in the morning, but I did 
manage to listen to much of today's Debate through the 
radio and also to yesterday’s Debate. One common 
denominator by the Members during the Debate, which I 
noticed, was that this political victimization seems to be a 
pattern which is repetitious and which seems to be 
coming up every five years and the Government in power, 
in its eagerness to correct the wrongdoings of the previous 
Government, somehow uses that opportunity for political 
victimization.   

Sir, I think my Friend, the Hon. G.G. Ponnambalam, 
also stated in this House that this Presidential 
Commission of Inquiry into Political Victimization goes 
to show the deficiencies in the normal legal system, 
which I do tend to agree. But, Commissions of Inquiry are 
not necessarily the reason for that. Commissions of 
Inquiry are appointed under the provisions of the 
Commissions of Inquiry Act, No. 17 of 1948, which has 
been amended several times. Usually, Presidential 
Commissions of Inquiry are appointed if unforeseeable 
circumstances that are controversial in nature arise, which 
necessitate a public inquiry like, for example, the 
Presidential Commission of Inquiry to Investigate, Inquire 
and Report on the Issuance of Treasury Bonds.  

If we go back to what happened during the 
Yahapalana Government and before the Yahapalana 
Government came to power, it was seen that a series of 
lies and deceptions, particularly pertaining to the 
Rajapaksa family, were created by the United National 
Party: stories of Lamborghinis being possessed by the 
Hon. Namal Rajapaksa were created; if there was any 
'Walawwa' type house in a rural area, it was said that 
that was BR’s house and if there was any coconut estate 
or any other estate, it was said that that was GR’s. 
Similarly, certain narratives were built by the Opposition 
at that time against the Rajapaksa Government. Once they 
came to power, particularly by using Facebook and other 
social media, they were compelled to show that there was 
corruption during the previous regime. I am not denying 
that there was corruption. I am sure and I would be 
humble enough to say that under every Government since 
1948, there must have been corruption. But, the manner in 
which the Y ahapalana Government, in its eagerness to 
prosecute the Rajapaksas and the officials of the 
Rajapaksa Government, set forth to curb it, I think, is 
most despicable. We have already heard from the Hon. 
Jayantha Weerasinghe, PC, how particular courts were 
changed, particular judges were used and particular MPs 
were jailed. Furthermore, we saw from the video tapes of 

former MP Ranjan Ramanayake how he liaised with 
certain judges.  

Today, the Members of the Opposition do not talk 
about this part of the equation.  

There are two parts of the equation. One part is, if 
evidence was fabricated, then should these cases be 
allowed to go on? I think not. If the evidence was 
fabricated, certainly those people should get redress. The 
major part of the Opposition’s argument today was that in 
giving redress to those victims, there will be impunity. I 
want to categorically state that this Government is, in no 
way, looking for any impunity and I too want to express 
my view that if a certain misdemeanour has been 
committed, certainly those people should be prosecuted. 
But, if the evidence has been fabricated or made up, 
particularly in the Temple Trees, it is different. Now, the 
Leader of the Janatha Vimukthi Peramuna admitted that 
he went to the Temple Trees and attended three meetings 
and certain people were paid in order to prosecute the 
people of the former Government. If that was the 
procedure adopted, then there is something left for all of 
us to ponder.  

Sir, there was also another accusation, that this 
Government is trying to take away the civic rights of the 
Opposition Members. I want to strongly deny that. I can 
categorically tell you that when we were at our Group 
Meeting, it was the Hon. Wimal Weerawansa who stated 
- I was pleasantly surprised to hear that - that he had been 
treated unfairly and jailed for no wrongdoing, but that we 
must not do the same thing to the Opposition. We feel 
that way and all of our Hon. Members agreed that it is not 
the business of the House to take away the civic rights of 
any Hon. Member who has been convicted and that it 
should be left for the courts. I say this particularly 
because when Madam Bandaranaike’s civic rights were 
removed in 1979, the civic rights of my grandfather, the 
Hon. P.B. Balasuriya, too were removed as a Member of 
Parliament. So, I know what it is like. Most of the Hon. 
Members who spoke in the House today talked of their 
personal circumstances under which they have suffered 
due to political victimization. I saw yesterday the Hon. 
Field Marshal Sarath Fonseka presenting similar views. 
Having said that, I would also say that we have to ensure 
that this does not mean that we allow impunity. If we 
forget about all these things, I think the corruption levels 
would probably increase in the future.  

Sir, another argument which the Opposition has put 
forward was that the recommendations of the Presidential 
Commission of Inquiry into Political Victimization to 
withdraw certain cases are interfering with the Judiciary. 
I do not think that this is an interference with the 
Judiciary, if the evidence has been fabricated. If the 
evidence has been fabricated, it can be handed over to the 
Attorney-General’s Department - the Attorney-General’s 
Department has to report it to Parliament - and if there is 
any omission or error in filing of any case, then it is not 
an insult to the court. I think justice has to be served and 
this has to be looked at in a fair manner.  

I also agree with the Hon. G.G Ponnambalam that if 
we have a high frequency of Commissions of Inquiry, it 
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goes to show the non-functionality of the Government. As 
much as we need to use the Commissions of Inquiry on an 
ad hoc basis if a certain matter arises, we also need to 
use it at a minimum number of instances. I must also say 
that I am not a great fan of Special Presidential 
Commissions of Inquiry. We know that this law came 
into being since 1978 during the J.R. Jayewardene 
Government. It is draconian in nature.  

Today, the Hon. Rauff Hakeem also spoke of the 
same. So, I will tell this much to the Members of the 
Opposition: rest assured, we will not take the same steps 
or follow the same mechanism as you all did to put us 
behind bars; we will not have discussions at the Temple 
Trees to decide as to who is going to be jailed. I 
remember the arrogance of certain Members in the House 
at that time, particularly of the Hon. (Dr.) Rajitha 
Senarathne who had the audacity to point fingers and say, 
“This person will be jailed by this date”. That was the 
level of your thinking during that time. But, we would not 
be doing the same thing in the future.  

Sir, I  also take this opportunity to talk about the 
matter of Mr. Basil Rajapaksa, former Member of 
Parliament. He was jailed for distributing some pipes 
during the Local Government Elections and when it was 
questioned whether there was any material gain to Mr. 
Rajapaksa, it was pointed out that there was no material 
gain that he received.  Also when questioned whether 
there was any record as to where those pipes which were 
distributed were kept, it was revealed that all records were 
finalized and they were with the relevant Local 
Government Institutions. Nonetheless, that matter was 
used against him and he was jailed forthwith. 

I would also like to take up the case of Mr. Duminda 
Silva. Certain Members in the Opposition raised the 
matter, stating that that case was put forward to the 
Supreme Court and the Supreme Court convicted him. 
But, I ask you, in your heart of hearts, do you think it is 
fair for one judge out of the three judges going into that 
case to casually talk to a former Member of Parliament 
who was in the Government at that time and declare that 
justice would be done in the way that particular Member 
aspired, which was to jail Mr. Duminda Silva? In such 
circumstances, do you not feel that Mr. Dumunida Silva 
should be given another fair chance?   

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු ර්ජය ත ි  ස ්, ඔබ ස ්ට නිය මිත ක්ලය  අ 2්දයි. 

 
ගුණ ත්ාදක බාලසූරිය මහත්ා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Sir, please give me one more minute.  

On my way from Deraniyagla, I was listening to the 
speech of the Hon. Anura Dissanayake and I was 
dismayed to hear him say that his secretary, who was the 
Head of the last Commission of Inquiry appointed to go 

into the abuse of power, asked what is wrong with that. I 
cannot fathom how a person like the Hon. Anura 
Dissanayake, who talks so virtuously about the 
righteousness, failed to see that there was a conflict of 
interest.  

Sir, when we make laws and set patterns, they should 
be equal in nature to both sides. I think most Members of 
Parliament know that this is a vicious cycle. We need to 
move out of this vicious cycle, undoubtedly. Having said 
that, I would also like to say that we also need to punish 
those who had committed any wrongdoings. Also, if 
cases have been filed against people unfairly with 
fabricated evidence and if there is proof of evidence 
against such cases, those should be handed over to the 
Attorney-General’s Department so that those cases could 
be withdrawn.  

Thank you.   
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
අශේ ්රු ීව.ීව. ශපොතුද්බල්  ැි  ස ්ට    2ථ සි  තුත 

ශ ද ්, හ ල්2දශී ක්රිය ්ද් ය  අ්ය  කිරී  ්ැද.   

්රු කබීලි හෂී්  ැි  ස ්. ඔබ ස ්ට මිනිත් ස 14ක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්. 

 

[අ. ්. 4.13] 
 

ගුණ කබීා හෂීපත මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

2ථ සි යි, හ ල්2ද්රුඪ ්රු  තුත්රී ස නි. 

 I am happy to follow my learned Friend from my 
District, the Hon. Tharaka Balasuriya.   

ලාක්ශේ ද්බ්ල  ශ්ධ ප්ලද බලශේ්ය ක් හැියය ට 2 ගි 

ජදබලශේ්ය , විශ ේෂශය තු  කවුරුතු විිදතු කදත් ශ්ධ ප්ලද 

දඩය ් හ් ශ්ධ ප්ලද පළි ්ැනී් තරශී  රි ක්ශෂේප කරද ්. 

හැබැයි, මිනී රු තු, ඝ්තකය තු,  හ් පරි ්ණශී දූෂිතය තු, 

ර්ජය ශ්ධපද අ  ්විත කරපු අය , ඒ  ්ශ   පැහැර ්ැනී් ලට 

2්බතුධ ූ  අය  කවුරු වුණත් ඔවුතු රශට් 2් ්දය නීි ය ට අද්ද 

බ  අපි වි ථ ්2 කරද ්. ය හ ප්ලද රජය  ක්ලශී ශ් දඩු 

ප රල් ි ශබතුශතු කැලෑ ේ2්විය ක ද් ශදොශ යි. 

විශ ේෂශය තු  2015  පත් වුණු රජය  දූෂණ විශරෝීන කමිවක ක් 

පත්ශකොට ලබ්්ත් ශතොර සරු ඒ  කමිවක  හරහ්   CID එකට 

 ්ලිත්   ්ර දුතුද්. ඉතු පසු  CID එක පරීක්ෂණ  ්ලිත් ක් 

2ක2ථ කර නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු ස ට එ   ්ලිත්  දුතුද්. ශ් 

 ද විට නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු ස  හරහ් අධිකරණය  ඉන රිශී 

දඩු ප ර් ි ශබද ්. එශ2ේ පැ රූ දඩු ශබොරු  ද්, 2්ක්ෂි 

දැත්ද් දඩු  අහක ය තුද පුළු තු. 2්ක්ෂි දැි   ශබොරු 

දඩු ක් ද්ල් ි ශබද ් ද් ඒ ්යිතු නිශදො2ථශකොට නිදහ2ථ 

ශ තුද  ඕදෑ ශකශදකුට අ 2ථා්  ි ශබද ්. සු්ධධ ශ ල්  

එළිය ට එතුද පුළු තු, සුදු හුනු ්ෑ ්  ්ශ . නීි ශී 

රැක රණය ත් ි ශබද ්. එශහ  ි බිය  ත්, තයි ශ ්ඡචර බය ? 

තයි, හන ිදශී  ශ් ශකොමිෂතු 2 ් ශ්දැල් මල් කටයු ස 

කරතුශතු? ත තු නි ැරන  ද්, විත්ි ක්රය ් හැියය ට ේ2්විය ට 

ඉන රිපත් ශ තුද තයි ශ ්ඡචර බය ?  

ශ් රශට් 2 2ථත නීි  ක්ශෂේත්රය  නිශය ෝජදය  කරද ශ්රී ලාක් 

නීි ඥ 2ා් ය  ත සළු 2ාවිධ්ද කිහිපය ක් , ශ් රජය  විිදතු 

2020 ජද ්රි  ්2ශී ඉන රිපත් කරද ලද ්ැ2ට් ප්රික්  හරහ් 
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2ථා්පදය  කරද ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  2හ 2021 

ජද ්රි  ්2ශී 2ථා්පදය  කරද ලද ජද්ධිපි  වි ලි ද 

ශකොමිෂතු 2 ් ට ත  විශරෝධය  තන තු  පද කරද අතර, 2 හර 

2ාවිධ්ද දැදට අධිකරණය ට ගිහිතු දඩු ප ර් ි ශබද බ ත් 

 ්ලිත් ශ ද ්. 

නීි ඥ 2ා් ය ට අනු  අධිකරණශී 2ථ ්ීනදත් ය ටත්, ඒ 

 ්ශ   නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ නිලධ්රිතුශ  

2ථ ්ීනදත් ය ටත් ඍව,   බලප්ද බරපතද  ර ථදය  හැියය ට 

එ ස තුල් දකිතුශතු,  ලිත ්දශී අධිකරණශී ප ත් ්ශ්ද 

ය ද අපර්ධ දඩු ප ් ශ් ශකොමි2ශ් නිශය ෝ් හරහ් ඉල් මල් අ2ථ 

කර්ත හැකි බලය  ලැබී  2හ ඒ දඩු ියක අයිතු කර ්ැනී ට 

හැකි වී යි. එතශකොට ශ ය  අධිකරණ බලය ට හ් 2ථ ්ීනදත් ය ට 

බරපතද පහරක්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, නීි ඥ රුතුශ  2ා් ය  

ත දුරටත් ප 2ද ්, ශ් ශකොමිෂතු 2 ්ශේ නිලිශ්ධ  ක්රිය ්ත් ක 

කදශහොත් අප රශට් යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා්  අනු , 

 ය 2ථා්ද්ය කය , විධ්ය කය  2හ අධිකරණය  අතර ි ශබද බල 

2  සමේතත්  පළුදු වී , නීි ශී යධිපතයය ට අභිශය ෝ්ය ක් එල් මල 

වී  2හ අධිකරණශී 2ථ ්ීනදත් ය ට බලපෑ ක් ති වී  

අනි ්ලිය ශය තු  ිදදු  ද බ .  

ඒ අනු , ශ   ශකොමි2ශ් නිලිශ්ධ  අනු  ක්රිය ් කදශහොත් 

ශ් රශට් ේත්තරීතර ප්ලිමේශ්තු ස , අධිකරණය , නීි ශී 

2ථ ්ධිපතය ප ණක් ශදො  ජදත් පර ්ධිපතයය ද අභිශය ෝ්ය ට 

ලක්  ද බ  ඉත්  පැහැන මේයි. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, 

පසු ගිය   ්2ශී ජිනී ් නු ර පැ ැි  එක්2ත් ජ්තීතුශ  2ැිද 

 ්රශී  රජය  විිදතු ර්ජයත්තු්රික  ශහොඳට අද්්ත් බ , ද් 

්ත් බ  ශ් රශට් කුඩ් දරු කුට ප ් ශහොඳට  ශත්ශරද ්. 

 ්ද  හිමික් කවුතු2ලය  ඉන රිපත් කද ශචෝදද් ලට අපි සුදුසු 

පරින  ේත්තර ශදො පු නි2්, එද් ජ්තයතුතරශී  තය  වුශණ්, 

එශහ  දැත්ද්  ්ද  හිමික් කවුතු2ලය  ඉ2ථ  ස කරපු  තය  

වුශණ් ලාක්ශේ 2ථ ්ීනද අධිකරණ ක්ර ශේදය ක් දැි  බ යි. දැතු 

   Human Rights Watch කිය ද යය තදශී මේපිය කිතු 

ශකොට2ක් ේපුට් ්තුද ්: 

"...and to advocate for victims and survivors, and to 
support relevant judicial and other proceedings, including 
in Member States, with competent jurisdiction.”   

ඒ කිය තුශතු, ශ ශහේ අධිකරණය  පිළිබඳ ර ථදය ක් ි ශබද 

නි2් අශේ රශට් දඩු අහතුශතු දැි  , ශ දත් රට ල  දඩු 

අහතුද කටයු ස කරතුද ිද්ධධ ශ ද ්ය  කිය ද එක.  

ශ් ශ ල්ශේ  යණ්ඩුශේ අ ධ්දය     ශය ොමු කර ද ්, 

 ්ද  හිමික් කවුතු2ලශය තු බරපතද ශචෝදද් ක් ි ශබ්ධ , ඒ 

්ැද දැද දැද  ත දුරටත් ඔබ ස තුල් ්තුද් ක්රිය ් ්ලි් නි2් 

ශ් ශචෝදද් ත දුරටත් තහවුරු වී ක් ිද්ධධ ශ ද ් කිය ද 

ක්රණය  ශකශරහි. ශ ොකද, දැතු නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු ස  2හ 

අධිකරණය ට ඉහළිතු ශ්ධ ප්ලද ශකොමි2 කට බලය  ි ශබද ්, 

දඩු අයිතු කරතුද;  චූන තයිතු නිදහ2ථ කරතුද; විපක්ෂ 

ශ්ධ ප්ලදඥය තුශ  රජ් අයිතීතු අශහෝිද කරතුද;  නීි ශී 

2ථ ්ධිපතය  ද2තුද. ශ ය   ය ්දක තත්ත් ය ක්. ශ් රජය  

හැිදශරද යක්රය  ඉත්  හ්2යජදකයි, ඉත්  බිය කරුයි. 

රි විරු්ධධ ශ්ධ ප්ලද  ත දරද පු්ධ්ලය තුට, පක්ෂ ලට තලිජද 

කරද ්, ඒ ශ්ොල් මලතු  ලිදදය  කරද ්. ත තුශ  පිශල් ම ඉතුද  

ප්ලිමේශ්තු ස  තුත්රී රුතුට, ය්මික ද්ය කය තුට තලිජද 

කරතුද දැතු පටතු අරශ්ද ි ශබද ්. රතුජතු ර් ද්ය ක, ්රු 

විජය ද්2 ර්ජපක්ෂ  තුත්රී ස ්, ්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් 2හ 

්රු  නූෂ ද්ද්ය ක්ක්ර  තුත්රී ් ශ යිතු අතශලො2ථ2ක් ප ණයි. 

්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ් ශ නුශ තු විපක්ෂය  හැියය ට අපි 

එකට ිදියද ්. අද එ ස ්ශ  අයිි ය  ශ නුශ තු අපි විපක්ෂය ක් 

හැියය ට ශපනී ිදියද ්  ්ශ  , එ ස ් ශ්ධ ප්ලද දඩය  ක් 

කරද ් ද්, ඒ ශ නුශ තු ජ්තයතුතරය ට ප ් ය තුදට 

විපක්ෂය ක් හැියය ට අපි සූද්ද්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ් රටට, 'බුදුතුශ  ශ්ධ ය ' 

කිය ල් අපි කිය ද ්. බුදුතුශ  ශ්ධ ය   සද ශබෞ්ධධ 

ඉ්ැතුවී් ලට අනු  පර ්දලිය  ර්ජය ප්ලදය ක් ති  කරතුශතු 

ශබෞ්ධධ චක්ර ලිි  2ාකල් මපය   සළිතු. නිර්යුධ චිතුතද විේල ය ක් 

හ් ධලි  විජය   සළිතු ජදත්  අ දත කරද, අපර්ධ, දූෂණ 

පිළිකුල් ම කරද, යලිථික හ් යධය්ත්මික 2 ෘ්ධධිය  ති  කරද 

එකක් ත යි, ශබෞ්ධධ චක්ර ලිි  2ාකල් මපය . හැබැයි, ශ් රජය  එ  

ශබෞ්ධධ චක්ර ලිි  2ාකල් මපශය තු ශ්ොඩක් දුර2ථා  ඉතුශතු.     

කිය  දක් කිය තුද්. "ඔබ කවුරුතුද ය තුද ඉත්   නි ැරැන    ් 

හට ශපතු ් න ය  හැක. ඒ ඔබ තසුරු කරතුද් ූ  ඔබශ  2මීපත  

මි සරතු ශ ි නි." ඉත්  ජදප්රිය   ශ   බටහිර කිය  ද 

තසුරුශකොටශ්ද ප්ලකය තුශ  නිය   2ථ රූපය  අපට නි ැරැන   

ශපතු ් න ය  හැකියි. ඒ ඔවුතුශ   ත් තු ශ්ධ ප්ලද  ත ්ද, 

ේප්ය   ්ලි් හ් ඔවුතුශ  පූලි ්දලි   තයි.  

"අපට අ  ය හිට්ලලි පතුදශී යඥ් ද්ය ක ප්ලකශය කු" 

ය නුශ තු  ත් තු ප්ලකය තු ිදදු කද රක්    සළිතු  ඔවුතු 2 ස 

ශ්ධ ප්ලද දැක්  අපට ඉත් නි ැරැන    ටහ් ්ත හැක. අද වි ්ද 

කරද ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ අ 2තු  ්ලිත්  

්ත්ත් , ශ  ැනි කටයුත්තක් පිළිබඳ  නූතද ශලෝකශී, 21 

 ැනි ිදය  ශ2තු ේද්හරණය ක් 2පය ් ්ත ශදොහැකි දමුත් 

ඉි හ්2ය   සළිතු  ්ලිත් ශ තුශතු ශද ැනි ශලෝක 2ාග්ර් ය ට 

ශපර හිට්ලලිශ  ද්ිද ප්ලදය  ය ටශත් ජලි ්නු ප්ලිමේශ්තු ස  

 ද Reichstag  විිදතු ද්ිද පක්ෂශී ද් රික මිනී රු තු ශපර 

 ැරැන  නිශදො2ථ ශකොට නිදහ2ථ කිරී යි. ඒ හ් 2 ්ද  ්ලිත් ක් 

ත යි අද ශ් ්රු 2 ් ට ශ්දැල් මල් ි ශබතුශතු.  ය්ජ ශ්ධ  
ශරේමීත් ය , මුද් කිරී , හි ස ක්ක්රිත් ය , අනුක්ප් 

විරහිත ් ය  හ් දැඩි  ලිදදය  හිට්ලලිශ  ශ්ධ ප්ලද දය්ය  හ් 

 ්විතය  විය . එද් බලිමේදය  රුිදය ්ශේ ර ස හමුද්   ට කර ි බිය   

බහුතර ජලි ්නු තු ිදත් ිදියශී යු්ධධය  හිට්ලලි විිදතු න දද 

බ ය . හිට්ලලි ිදය  ජදත්  එතර්  ය්ජ ජදක් ශය තු හ් ශ්ධ  

ශරේ ශය තු මුද් ශකොට ි බුණ්.  ත් තු ප්ලදය  ශ   හිට්ලලි 

දය්ය  අනු් දය  කිරීශ තු අප ජදත්  පත් ශ තුශතු 

කු ද්ක්රය ක මුද් ක දැයි අපට  ටහ් ්ත හැක. ශ් තත්ත් ය  

 ය ්දකයි. යශය ෝජකය තු ශ්තු ් ්ැනී  පිණි2  ත් තු 

ප්ලද්ධික්රිය  කටයු ස කරමිතු ිදියතුද් ූ  අධික්රි ්  2ථ රූපය   

අපට ශහොඳ නිදසුදක්  ද ්. අප රශට් ති  යශය ෝජද අ 2ථා් 

2ඳහ් අ ධ්දය  ශය ොමු කරතුද කිය ල් ජද්ධිපි  ස ්  

‘ශබෝයඕ‘ කිය ද 2ාවිධ්දශී 2් ්ජික රට මේතු  ෑතක  ඉල් මල් 
ිදියය ්. හැබැයි, රටක විශ්ධ  යශය ෝජද ය හමිතු ලබ් ්ැනී ට එ  

ප්ලකය තු රට  සද ප ත් ්ශ්ද ය ද රජ්තතුත්ර ්  විධි ත් 

ප්ලදය , ශලෝකය ්ශ්තු  ඉහද අ්ය  කිරී ක් හ් ජ්තයතුතරශී 

ේ22ථ පිළි්ැනී ක් පිළිබඳ මිනු් දණ්ඩක් හැියය ට  දකිතුද 

පුළු තු. ජ්තයතුතර රජ්  විශ ේෂශය තු  ඉත් න යුණු රට ල 

යශය ෝජදය  2ඳහ් ශය ොමු වීශ්  ත තු 2 ඟ ්නුශදනු කරතුද් 

ූ  අනික් රට ල රජ්තතුත්ර ්  ලක්ෂණ, එ  රශට්  ්ද  හිමික් 

සුරක්ෂිත ් ය , අධිකරණශී විනිවිද  ් ය  හ් අධිකරණශී 

2ථ ්ීනදත් ය  හ් අදය ජ්තීතු 2 ඟ ශ්ධ ප්ලද අයිතීතු 2හ 

බලය  ශබද් හද් ්ැනී  ය  කරුණු පිළිබඳ  විශ ේෂ අ ධ්දය  

ශය ොමු කරද බ  ශදොරහ2කි.  

 ලිත ්ද ප්ලදය  විිද ද යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා් 2ාශ ෝධදය  

 සළිතු රශට් රජ්තතුත්ර ්  ිදි ය   හකුළු ් රට  සද 2ථ ්ීනද  

ක්රිය ් කද යු ස යය තද ිදය ල් මල   ප්ශහේ විධ්ය කශී 2ෘව, 

හ2ථතය ට ග්රහණය  කරද බ  අප 2ැ  ශහොඳිතු දතුද් කරුණකි. 

එයිතු රට  සද පසුගිය  2 ය   සද ශහොඳිතු 2ථා්පදය  කර ි බූ 

2165 2166 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ය හප්ලද ක්රිය ්ද් ය ට රබල තලිජදය ක් එල් මල ූ  බ  

ශදොරහ2කි.  ලිත ්ද ය   දවිට  ්ෂණශී නිදහ2ට එශරහි  

ප ් විධ්ය කය  රබල තලිජද කිරී් රිද්ධධිශී එල් මල කර ි බී  අපි 

2ැ  දතුද් කරුණකි. ශ   තත්ත් ය   සද රබු්ධධ යක්රශය තු 

රට  සදට විශ්ධ  යශය ෝජද ලබ් ්ැනී ට රබල අසීරුත් ක් 

ි ශබද ්ය  කිය ද ක්රණය   ත් තු ප්ලකය තුට වි ්ල 

ර ථදය කි. ශ් 2ඳහ් ඒ අය  අද ක්රිය ් කරද යක්රය  අපට ඉත් 

පැහැන මේයි.   

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ් තත්ත් ය   සද  ත් තු 

ප්ලකය තු විශ්ධ  යශය ෝජද ඉන රිශී කටයු ස කරතුශතු ඉත් 

හ්2ය හ් ව,ගුේ2්ජදක යක්රය ට බ  අපි පැහැන මේ  රක්  කර 

ිදියමු. ත තු විිදතු 2පුර් න ය  යු ස ශකොතුශ්ධිද කිිද ක් ශහෝ 

2පුර්ලී ට ශදොහැකි ූ  රජය  විශ්ධ  ය ශය ෝජද හමුශේ ත  තඳි 

 ත ප ් ේද් දැමී ට සූද්ද් බ  අපට අද  ර්ය  ද්ර  ය්පෘි ය  

2්බතුධශය තු ඔවුතු හැිදශරද යක්රශය තු ිදත් ්ත හැක. 

ව  ය් 2ථ්රිය ක් ත තු දඟට ්නුශදනුකරු තු ශ්තු ් ්ැනී ට 

හැිදශරද යක්රශය තු හැිදරී ට ශ   ප්ලකය තු හට 

 ලිත ්දශී ිදදු වී ි ශබතුශතු ඔවුතු 2 ස හිට්ලලි පතුදශී  ය්ජ 

හ්  ලිදදක්රි ශ්ධ ප්ලද  ්විත නි2් බ  අශේ  ැටහීම යි.  

2ථ සි යි. 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ්රු කාචද විශේශ2ේකර ර්ජය ත ි  ස ්. ඔබ ස ්ට මිනිත් ස 

27ක ක්ලය ක් ි ශබද ්.  

 
[අ. ්. 4.25] 
 

ගුණ  කාංචන විප්ේප් ේකද මහත්ා මවිකුතුුණ මසුන්  මිරින ය 
ම ක  හා ඉ ් න් ති  කිරීම  ධීවද වදාය  ාංවාධාන  
බහුන න ධීවද කටයුතු හා ම ක  අපනයන දාජ 
අමාත්තුමා  
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிம மசகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள ெளர்த்தல், கடற்தறொழில் 

துமறமுகங்கள் அபிெிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் 

அலுெல்கள் ைற்றும் ைீன் ஏற்றுைதி இரொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and 

Fish Exports) 
හ ල්2ද්රූඪ ්රු   තුත්රී ස නි, අද ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 

වි ලි දය  කිරී  පිළිබඳ  පත් කද ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ 

ශකොමිෂතු 2 ්ශේ අ 2තු  ්ලිත්   වි ්දය ට ලක් කරද ්. 

විපක්ෂය  නිශය ෝජදය  කරද බහුතර පිරි2ථ ශ්ක අධිකරණ 

ප්ධධි ය ට කරද බරපතද හ්නිය ක්, අශ්ෞර ය ක් හැියය ට 

 තය ක් නිලි ්ණය  කරතුද ේත්2්හය ක් ්තුද බ  අපි දැක්ක්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, 2015 රජය  බලය ට පත්වුශණ් 

ය හ ප්ලදය  ක්රිය ්ත් ක කරතුදයි; හ මේක අයිි  ්ිදක් යරක්ෂ් 

කරතුදයි. නීි ය , 2් ය  එක හ් 2 ්ද  ක්රිය ්ත් ක කිරීශ් 

අරමුණු කිය ද රධ්ද  ්තෘක්  ත ත යි ඒ යණ්ඩු  බලය ට 

පත්වුශණ්. එශ2ේ බලය ට පත්වුණු යණ්ඩු  තර් හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි,  ය 2ථා්  අමු අමුශේ ේල් මලාඝදය  කද යණ්ඩු ක් 

ත ත් දැහැ. එ ස තුල් බලය ට පත්ශ ල් පැය  24ක් ය දවිට -

ජද්ධිපි  රය ් විතරයි 2015 ජද ්රි  ්2ශී 08  ැනි ද් බලය ට 

පත්වුශණ්- ප්ලිමේශ්තු සශේ බහුතර බලය ක් ි බුණු න .මු. ජය රත්ද 

අ් ැි  ස ් වි ථ ්2 ා් ශය ෝජද් ක් ත් ඉන රිපත් කරතුශතු 

දැි   අ් ැි කශ තු එළිය ට දැ් ් විතරක් ශදොශ යි,  

 තුත්රී රු 30ක 40ක ප ණ සුළුතර බලය ක් ි බුණු රනිල් ම 

වික්ර ිදාහ  ැි  ස ් 2015 ජද ්රි  ්2ශී 09 ැනි ද් ර්ත්රී 

අ් ැි  රය ් බ ට පත්කද්; යණ්ඩුක්ර   ය 2ථා්  ේල් මලාඝදය  

කද්. රශට් ශශ්රේෂථම්ධිකරණය ට පත්වී ිදිය අ්විනිසුරු ශ ොහ්තු 

පීරි2ථ  ැි  ස ් ඉ ත් කද්. එ ස තුල් අපට ශචෝදද් කරද ් 

ශිර්නි බණ්ඩ්රද්ය ක  හත්මිය  ඉ ත් කිරීශ් ක්ර ශේදය  ්ැද. 

ශිර්නි බණ්ඩ්රද්ය ක  හත්මිය  ඉ ත් කිරීශ් ක්ර ශේදශී  

ප්ලිමේශ්තු සශේ  තුත්රී රුතු ඒ ශ නුශ තු කටයු ස කද්. 

ඔබ ස තුල් 2 ඟ ිදියද ර්ජිත ශ2ේද්රත්ද  තුත්රී ස ් ඒ ශිර්නි 

බණ්ඩ්රද්ය ක ඉ ත් කිරීශ් කමිවකශේ රධ්නිය කු හැියය ට 

ප්ලිමේශ්තු ස  ත සදත හිියය ්. එ ස තුල්  පු නිලිශ්ධ  අනු  

ත යි ප්ලිමේශ්තු සශේ ශය ෝජද් 2් ත ශ ල් ඒ නිිද ක්ර ශේදය  

ත සදත ශිර්නි බණ්ඩ්රද්ය ක අ්විනිසුරුකශ තු ඉ ත් කශදේ. 

හැබැයි, ඔබ ස තුල් කශදේ ශ ොකක්ද? තමුතුද්තුශ2ේල් 

ජද්ධිපි  ශල් මක් රය ්ශ  මේපිය කිතු පැය  ්ණදක් ත සදත   

ශශ්රේෂථම්ධිකරණශී හිටපු අ්විනිසුරු ඉ ත් කරතුද කටයු ස 

කද්.  

 තමුතුද්තුශ2ේල් පසුගිය  ක්ලශී හදපු දඩු  ශ නුශ තු 

තමුතුද්තුශ2ේල් ප්වි්ඡචි කශදේ ශ ොකක්ද? නීි විශරෝීන  "දූෂණ 

විශරෝීන ශපරමුණ" කිය ල් ශපරමුණක් හද්්ත්ත්. හ ල්2ද්රූඪ 

්රු  තුත්රී ස නි, ශපොලීිදය , අධිකරණය  2ථ ්ීනද විය  යු සයි කිය ් 

අපි වි ථ ්2 කරද ්. එ ස තුල් කිේශේ එ  යය තද 2ථ ්ීනද 

යය තද බ ට, 2ථ ්ීනද ශකොමිෂතු 2 ් බ ට පත්කරද ් 

කිය ල්යි. හැබැයි, ඒ ශකොමිෂතු 2 ් ලට පත් කශදේ කවුද? 

ශකොමිෂතු 2 ් ලට නිලධ්රිතු පත් කරතුද ප්ලිමේශ්තු ස  

ත සශදේ හද්්ත්  ුහය  ශ ොකක්ද? එ ස තුල් කිේ ්, 2ථ ්ීනද 

ශකොමිෂතු 2 ් ක් පත් කරතුදට ප්ලිමේශ්තු ස විශ ේෂ ක්රක 

2 ් ක් පත් කරද ්, එහි ප්ලිමේශ්තු ස ශේ කා්ද්ය ක රය ්, 

අ් ැි  රය ්, විපක්ෂ ද්ය ක රය ්, අ් ැි  රය ්ශ  

නිශය ෝජිතය ්, ජද්ධිපි ශ  නිශය ෝජිතය ්, විපක්ෂශී 

නිශය ෝජිතශය ක් ඉතුද ් කිය ල්. කවුද, ඒ ශ ල්ශේ යණ්ඩු  2හ 

විපක්ෂය ? එද්  තමුතුද්තුශ2ේල්ශ  ව ත්රීප්ල ිදරිශ2ේද 

ජද්ධිපි  ස ්ශ  ද්ය කත් ය   සද අග්ර් ්තය රනිල් ම වික්ර ිදාහ 

 හත් ය ්,  රනිල් ම වික්ර ිදාහ  හත් ය ්ශ  නිශය ෝජිතය තු, 

අශදක් පැත්ශතතු විපක්ෂ ද්ය ක රය ් හැියය ට   

තමුතුද්තුශ2ේල් පත් කර්ත් TNA එශක් 2්පතුදතු  හත්, 

2්පතුදතුශ  නිශය ෝජිතය තු, එද්  තමුතුද්තුශ2ේල් පත්කර්ත් 

විපක්ෂශී රධ්ද 2ාවිධ්ය ක රය ් ඒ නිශය ෝජිතය තු හැියය ට 

ිදියය ්. යණ්ඩුශේ  කණ්ඩ්ය ්, යණ්ඩු  බලය ට පත් කර්තුද 

හදපු කණ්ඩ්ය ්   ශ්දැල් මල් ශපොමේ2ථපි  රය ් පත් කරද එක, 

අල් මල2ථ ශහෝ දූෂණ ශචෝදද් වි ලි ද ශකොමිෂතු 2 ්ශේ 

රධ්නිය ් පත් කරද එක ය  ිදය ලු කටයු ස තමුතුද්තුශ2ේල් 

කශදේ අතුද ඒ ප්ලිමේශ්තු ස විශ ේෂ ක්රක 2 ් ට මු ්ශ ල්යි.   

තමුතුද්තුශ2ේල් "දූෂණ විශරෝීන ශපරමුණ" කිය ල් එකක් හැදු ්. 

   දැක්ක්, පසුගිය  න ද කිහිපශී  අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

 තුත්රී ස ් කිේ ්, "   ද් දතුශදත් දැහැ, කැබිදට් ප්රික් 

ඉන රිපත් කරල් ි ශබද ්.    ද් එශහ  කමිවක ක 

2් ්ජිකශය ක් ශදොශ යි" කිය ල්. අනුර කු ්ර  තුත්රී ස ් තර් 

රශට් විවිධ ශ්ධ ල් ම ශ2ොය ්්තුද් පු්ධ්ලශය ක් ඉතුද ්ද? එ ස ් 

විවිධ  ාච් ්ැද කා් කරද ්; විවිධ අකටයු සක් ්ැද කා් 

කරද ්; කැබිදට් ප්රික් ශ්දැල් මල් ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් 

කරද ්;  ්ධයය ට තවිල් මල් කා් කරද ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඒ යණ්ඩු  හදල්  ල්, එකට 

යණ්ඩු කද අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ්  එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂශී ය හ ප්ලද යණ්ඩුශේ හිටපු පිරි2ථ ඉන රිපත් කද කැබිදට් 

ප්රික්  ්ැද දතුශතු දැහැ කිය ල් ශ ොශහොතකට ශහෝ හිතතුද 

පුළු තුද? බැහැ. අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ් ත යි ඒක 

කිය ල් කර තුශතු. ශ ොශහොතකට ත් වි ථ ්2 කරතුද 

පුළු තුක ක් දැහැ, කැබිදට්  ණ්ඩලශය තු 2් ත ශ ්ඡච 

නීි විශරෝීන  හදපු කමිවක ක රධ්නිය ් හැියය ට පත් ද 
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[්රු කබීලි හෂී්   හත්] 
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පු්ධ්ලශය කු පිළිබඳ  ඔහු දතුශතු දැහැ කිය ද එක.    

හිතතුශතු දැහැ, එ ැනි අ2තයය ක් රශට් ත ත් පු්ධ්ලශය කු 

කිය ල් ි ශබද ් කිය ල්. ඒ නි2් එ ස ් ශ් ්රු 2 ්  ශදො ඟ 

ය  තුද ේත්2්හ කරද ්. දූෂණ විශරෝීන ශපරමුණ හද්ශ්ද 

ශ ොකක්ද කශදේ?        

එද්  යණ්ඩු ට විරු්ධධ  හිටපු ශ්ධ ප්ලද ද්ය කය තු දඩය ් 

කරතුද පටතු ්ත්ත්. ඔවුතු, ඔවුතුට අ  ය පැමිණිමේ විතරයි 

ලබ් ්ත්ශත්.    දැක්ක් ඊශී ර්ත්රීශීත් රූප ්හිනී 2ා ්දය කට  

තවිල් මල් හිටපු  තුත්රී, එ්ඡ.එ්.  2තුත 2 රිදාහ  හත් කිේ ්, 

එ ස ්  පැමිණිමේ 140ක් විතර දැ් ් කිය ල්. එ ස ්ට පුළු තු 

දූෂණ විශරෝීන කමිවක ට පැමිණිමේ ඉන රිපත් කරතුද.  හැබැයි, ශ් 

රශට් අශදක් පුර ැිදය තුට ඒ අයිි ය  ි බුණ් ද? ්රු කබීලි හෂී් 

 තුත්රී ස නි, ඔබ ස ් එළිය ට ය තුශතු දැි   ශපොඩ්ඩක් අහශ්ද 

හිියය ් ද් ශහොඳයි. ශ ොකද,    ඔබ ස ් ඉන රිපත් කද 

ක්රණ් ලටත් එතුදයි හැදුශේ. [බ්ධ් කිරී ක්] ඔබ ස ් 

ශපොඩ්ඩක් අහශ්ද ඉතුද.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, විපක්ෂශී පිරි2ථ ලට ශ් ් 

අහශ්ද ඉතුද බැහැ. එ ස තුල් ශ් ් ්ැද දතුද ්. එද්  

ශබොරු ට පැමිණිමේ ද්තුද, දඩු ද්තුද  2තුත 2 රිදාහට 

පුළු තු වුණ්ට ශ් රශට් අශදක් පුර ැිදය තුට එශහ  කරතුද 

පුළු තුක ක් ි බුශණ් දැහැ. විපක්ෂය  නි ශය ෝජදය  කරපු 

පිරි2ථ ලට ඒ අ 2ථා්  ි බුශණ් දැහැ. අපිත් ඒක්බ්ධධ විපක්ෂය  

නිශය ෝජදය  කද් ශතු ශ් ප්ලිමේශ්තු ස  ත සශදේ? අපි  හ 

බැාකු  2්බතුධ ිද්ධධිය ට විරු්ධධ  පැමිණිල් මල ද්තුද ගිය ්  

ශ ොකද වුශණ්? අපි “Top Ten”  කිය ල් පැමිණිමේ 8ක් දැ් ්. 

කබීලි හෂී් හිටපු ත ි  ස ්ට විරු්ධධ ත් පැමිණිල් මලක් ි බුණ්. 

හිටපු අධිකරණ ත ි  තලත් අ සශකෝරල  ැි නිය ට  විරු්ධධ ත් 

පැමිණිල් මලක් ි බුණ්. එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂශී හිටපු 2 ්පි , 

 මේක් 2 රවික්ර   ැි  ස ්ට විරු්ධධ ත් පැමිණිල් මලක් ි බුණ්. පී. 

හැරි2තු හිටපු අ ්තය රය ්ට විරු්ධධ  වී  ාච් කිතු ිදදු කද 

ප්ඩු  පිළිබඳ පැමිණිල් මලක් ි බුණ්. රි2්ඩ් බන යු තුට විරු්ධධ  

පැමිණිල් මලක් ි බුණ්. ඒ පැමිණිමේ ද්තුද ගිය ්  ශ ොකක්ද වුශණ්? 

අපට FCID එකට පැමිණිමේ ද තුද පුළු තුක ක් ි බුශණ් දැහැ.  

අපට පැමිණිමේ ඉන රිපත් කරතුද දූෂණ විශරෝීන කමිවක ි බුශණ් 

දැහැ. අපි අපර්ධ පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස ට, අල් මල2ථ ශහෝ 

දූෂණ ශචෝදද් වි ලි ද ශකොමි2 ට පැමිණිමේ ඉන රිපත් කද්.  

අශේ යණ්ඩු  බලය ට පත්වුණ්ට ප2ථශ2ේ ත යි දතුශතු අඩු  

තරමිතු ඒ ්ට අද්ද  රක්  2ඳහතු කර ්තුද ත් 2 හරු 

ශ්තු ් දැහැ කිය ල්.  ර්ජිත ශ2ේද්රත්ද  තුත්රී රය ් 17 

 ත් ක් අල් මල2ථ ශහෝ දූෂණ ශචෝදද් වි ලි ද ශකොමි2   ඟ 

හැරිය ්. ශ ොකක්ද  ඒ ශ නුශ තු ්ත්ත තීතුදු ? අශේ 

කණ්ඩ්ය ශ් හිටපු අය  එක  ත් ක් ශහෝ අල් මල2ථ ශහෝ දූෂණ 

ශචෝදද් වි ලි ද ශකොමි2    ්හැරිය ් ද්  ශ ොකක්ද  

ශ තුශතු?   හිර ශ්දර ත යි ේරු  ශ තුශතු.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,  එද් දූෂණ විශරෝීන කමිවක  

විතරක් ශදොශ යි,  FCID කිය ල් යය තදය කුත් හද් ්ත්ත්. 

පසුගිය  ක්ලශී FCID එශක් හිටපු රධ්නිය ්, නිශය ෝජය 

ශපොමේ2ථපි  රවි ව දය්ලාක්ර  හත් රිද්ධධ  ්ධයය ට තවිල් මල් 

කිේශේ ශ ොකක්ද?   එද් දූෂණ විශරෝීන කමිවකශේ 2් ්ජිකය තු 

 ද අ් ැි  රනිල් ම වික්ර ිදාහ, එ ස ්ශ  දඟ  ඉතුද කීකරු 

ශ්ෝලය ් අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක,  ා්ල 2 රවීර, ර්ජිත 

ශ2ේද්රත්ද, ච්පික රණ ක ත සළු කණ්ඩ්ය   තවිල් මල් කිේශේ 

ශ ොද ්ද? 2ි ය කට, එක ර්ජපක්ෂ  ශකශදක්  අත්අඩාගු ට 

්තුද ේපශද2ථ දුතුද් කිය ල්යි.  ේපශද2ථ ශදොශ යි,  "නිශය ෝ්" 

දුතුද් කිය ල්යි කිේශේ. නිශය ෝජය ශ2ොමේිදටලි ජදර්ල් ම රය ් 

හැියය ට හිටපු සුහද ්්ලත්  ැි  ස ් රිද්ධධ  ්ධයය ට තවිල් මල් 

කිේ ්, එ ස ්ට කරපු බලපෑ  ්ැද. "ශ තුද ශ් ්ට දඩු  

ද්තුද. ශ තුද ශ් යක්රය ට දඩු ශ්ොනු කරතුද කිේ ්" ය  

කිේ ්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,  ඒ විධිය ට එකිතු එකට 

කිය තුද වි2ථතර ්ණද් ක්  ි ශබද ්. එද්  දූෂණ විශරෝීන 

කමිවක  හැදු ් විතරක් ශදොශ යි, FCID එක හැදු ් විතරක් 

ශදොශ යි, විශ ේෂ  හ්ධිකරණ ප ් හැදු ්. විශ ේෂ  හ්ධිකරණ 

හැදුශේ තයි?  අලුි තු අධිකරණ හදල් ශ් රශට් නීි ය  ඉක් නිතු 

ක්රිය ්ත් ක කරද ් ද් අපි 2 සවක ශ ද ්. හැබැයි, ඒ විශ ේෂ 

අධිකරණ හැදුශේ කවුරු ශ නුශ තුද? විපක්ෂශී ශ්ධ ප්ලද 

පක්ෂ නිශය ෝජදය  කරද ජදත් ද්ය කය තු අත්අඩාගු ට ්ැනී  

2ඳහ්යි. ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට විරු්ධධ යි ඒ 

 හ්ධිකරණශී පදමු පැමිණිල් මල කශදේ. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 

රමුඛ් රජය  2015 ජද ්රි  ්2ශී 8ශ නි ද් පර්ජය  වුණ්ට පසු 

එද් බලය ට පැමිණි අය  ්ත්ත පදමු පිය  ර  ශ ොකක්ද? ශ් රශට් 

යලිථිකය  හදද එක ශදොශ යි, ශ් රශට් ප්ලදය  ඉන රිය ට 

ශ්දය ද එක ශදොශ යි ඒ අය  කශදේ. එ ස තුල් ්ත්ත පදමු 

තීතුදු කිහිපය  ශ ොද ්ද? එක පැත්තකිතු එ ස තුල් ්ධවිත්  

පුර ැිදය තු 2්බතුධශය තු  විවිධ නීි  ශ්ද් ්. ඒ, ශ්ද්ශේ 

ප්ලිමේශ්තු ස ට අද්ද  විතරයි. පද්ත් 2 ් ට, ර්ශ්ධය ය  

2 ් ට ශ දත් යය තද ලට අද්ද  ඒක ශ්ද්ශේ දැහැ. 

්ධවිත්  පුර ැිද ් ය  ි ශබද අය ට ප්ලිමේශ්තු ස ට එතුද බැහැ 

කිේ ්; ජද්ධිපි  රණය ට තර් කරතුද බැහැ කිේ ්. හැබැයි, 

ශ් රශට් ශදො ද පු්ධ්ලශය ක් ිදා්ේපූරුශේ ඉඳල් ශ්දැල් මල් 

 හ බැාකුශේ අධිපි  රය ් හැියය ට පත් කර ්ත්ත්.  

එ ස තුල්ශ  2ැබෑ  වු  ද්  ි බුශණ් ශ් රශට් රධ්ද 

තද සරු ලට ්ධවිත්  පුර ැිදය තු ශහෝ ශ රට ශදො ද 

පුර ැිදය තු පත්කර ්ැනී   ැදැක්වී  ද්, ඒක ප්ලිමේශ්තු ස ට 

2හ ජද්ධිපි  රණය ට අද්ද  විතරක් ශ්ශදතුශතු දැහැ. තයි, 

ඒක ඒ විධිය ට ශ්ද්ශේ?  2015    ඔවුතු දැක්ක් ඊදඟ 

ද්ය කය ් හැියය ට ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් පත් ශ ද ්ය  

කිය ද එක. ඒ නි2් එය   දක් තුද නීි  හැදු ්; දඩය ් කද්. 

“මි  ්නුශදනු ” 2්බතුධශය තු  දඩු ද්ල් දඩය ් කරතුද 

ේත්2්හ කද්. “B”  ්ලිත්  දැි  , ශචෝදද් ශ්ොනු කරතුශතු 

දැි  , ජද්ධිපි  රය ්ශ  රැඳවු් නිශය ෝ්  ත ප ණක්  2 හර 

බු්ධධි අා  නිලධ්රිතු අවුරු්ධදක්, අවුරුදු එකහ ්රක් 

බතුධද්්්ර්ත කර ි බුණ්. ඔවුතුශ  පඩිය  කැපු ්. ඒ කිිද  

 ැවකපක් ගිණු් ලට ය තුද දුතුශතු දැහැ. විශ්ර්   ැවකපත් කැපු ්. 

ඔවුතුට ශ ොකක්ද කිේශේ? ඔවුතු බතුධද්්්රශී ිදට ්්ලු 

මු ශදොර පිියය ට ශ්නිය ල් කිේ ්, පවුල් ම ල 2් ්ජිකය තුට කා් 

කරතුද කිය ල්. "ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂශ  ද  කිය තුද, 

ර්ජපක්ෂ රුතුශ  ද් කිය තුද, ශහට ද ශ2ේ නිදහ2 

ලැශබද ්" කිය ල් පවුල් ම ල 2් ්ජිකය තුට කිය තුද කිේ ්. 

එශහ යි එද් බලපෑ් කශදේ. ශ් කරුණු අද් රණ  කර ්තුද 

එක  ැරැ්ධදක්ද, හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි.  

පසුගිය  ක්ලශී අශේ ත ි  රුතුට විරු්ධධ  ශ්ොනු කරපු 

2 හර දඩු ි බුණ්. යණ්ඩු පක්ෂශී රධ්ද 2ාවිධ්ය ක 

ශජොතු2ථටතු රද්තුදු ත ි  ස ්ට විරු්ධධ ත් දඩු ශ්ොනු කද්. 

එ ස ් ත යි අශේ පැත්ශතතු පදමුශ තු අත්අඩාගු ට ්ත් 

ශ්ධ ප්ලද ද්ය කය ්. එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  2015  බලය ට පත් 

ූ  ් තු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  ැි  ස ් අත්අඩාගු ට ්ත්ත් 

ප ණක් ශදොශ යි, 2015  ලිෂශී පැ ැි  ප්ලිමේශ්තු ස 

 ැි  රණශය තු ප2ථශ2ේ ශදශ නි  ත් ටත් එ ස ් අත්අඩාගු ට 

්ත්ත්. අත්අඩාගු ට අරශ්ද, දඩු අහතුදය  කිය ල් එක න ්ට 

 ්2  සදකට ය2තුද ක්ලය ක් ඒ පිරි2ත් එක්ක  එ ස ්ත් 

කෑ්ල් මල බතුධද්්්රශී රඳ ් තබ් ි බුණ්. එද් ශජොතු2ථටතු 

රද්තුදු  ැි  ස ්ශ  දඩුශේ  ශබොරු 2්ක්ෂි ශ් ස ් කිය ල් 

අද් රණ ූ  නි2් ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  ැි  ස ්ට නිදහ2 

ලැබුණ්.  හැබැයි, ශබොරු ට දඩු ශ්තූ බ , 2්ක්ෂි ශ්ොනු කශදේ 

ශබොරු ට බ  එද් අද් රණ  කර ්තුද බැරි වුණ් ද්  

ශ ොකක්ද ශ තුශතු?  ට  තකයි, ශජොතු2ථටතු රද්තුදු 

 ැි  ස ්ශ   හිත  සතු කිහිපශදශදක් එද් අද් රණ කර 

්ත්ත්, FCID එශක් නිලධ්රිතු කටයු ස කරතුශතු ශකොශහො ද 
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ප්ලිමේශ්තු ස  

කිය ල්. "ශ තුද ශ් 2්ක්ෂිශී  ශ ශහ  කිය තුද, ශ්ක 

ශ ශහ  කිය තුද, ශ් විධිය ට කිය තුද, ශපොශත් 2ටහතු ශ ශහ  

ද්තුද" කිය ල් කිය පු ඒ ් පිය්ත කර ්තුද එද්  පුළු තු වුණ්. 

එශල2 ශතොර සරු ශ2ොය ් ්ත් හිතුද් එද් ශජොතු2ථටතු රද්තුදු 

 ැි  ස ්ට නිදහ2 ලැබුණ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අපි අධිකරණය ට තඟිල් මල න ගු 

කරතුශතු දැහැ. අධිකරණශී ිදියද විනිසුරු රුතුට දඩු තීතුදු 

ශදතුද ිද්ධධ  තුශතු ශකොශහො ද? පරීක්ෂණ කරද යය තද  ද 

අපර්ධ පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස , නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු ස , 

ශපොලීිදය  කිය ද ශ් යය තද මේතු ඉන රිපත් කරද කරුණු අනු යි 

දඩුක්ර රුතුට තීතුදු  ශදතුද ිද්ධධශ ල් ි ශබතුශතු. පසුගිය  

ද 2ක කිරිතල් මල  තුත්රී ස ් ේඩ පැද පැද කිේ ්, "අපි ත යි ශ් 

වි ්දය  ඉල් මලුශේ - අපි ත යි ශ් වි ්දය  ඉල් මලුශේ" කිය ල්.  

දමුත්, ශ් ශ ල්ශේ විපක්ෂය  නිශය ෝජදය  කරද එක 

 තුත්රී රය කු ත් ශ් 2 ්ශේ දැහැ. ඒ ්ැද අපි කද්්වක  ද ්.  

එක්  තුත්රී රය කු පසුගිය  ක්ලශී කිේ ්, රැල් මලට  ය  ද් 

 ැල් මලට එතුශතුත් දැහැයි කිය ල්. රැල් මල ශදොශ යි, CID එශකතු 

පණිවුඩය  එදශකොට එ ස ් තශඳේ. හැබැයි,  ට එක ශදය ක්  තක් 

වුණ්. ශපශලිද් ශ තැදන   නූෂ ද්ද්ය ක්ක්ර  තුත්රී ස ් කිේ ්, 

ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රශී ශතොර සරු හා්පු, ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය ට 

2්බතුධ ූ  හැ  ශකද්ට   ්ප ශේ ්!  ්ප ශේ ්! කිය ල් 

විපක්ෂය ත් කිය තුද, යණ්ඩු ත් කිය තුද කිය ල්. එ ස ් ඒ විධිය ට 

 ්ප ශේ ්! කිය ල් පැය   ්්ය ක් ්ත තුද ඉ2ථශ2ල් මල් හරිතු 

රද්තුදු  තුත්රී ස ් ශරෝහල් ම්ත  ද ්.    දතුශතු දැහැ, හරිතු 

රද්තුදු  තුත්රී ස ්ට ශරෝහල් ම්ත  තුද ඒ  ්පය   ැදුණ්ද කිය ල්.  

ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රශී කරුණු හා්පු, ශතොර සරු දැදශ්ද හා්පු 

අය ට   නූෂ ද්ද්ය ක්ක්ර  තුත්රී ස ් කිේ ්  ්ශ  ශදය ක්  

වුණ්ද දතුශතුත් දැහැ. හැබැයි, අපි ශකොයි  ශ ල් ක ත් " ්ප 

ශේ ්!" කිය තුශතු දැහැ. අපි කිය ද ්, හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ්ටත් නිශරෝගී සු ය  ලැශේ ්! කිය ල්. හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ්ත් ශ තැදට එතුද ඕදෑ.  [බ්ධ් කිරී ක්] ශ ද 

ශලඩක් ි ශබද ්. ඒකටත් නිශරෝගී සු ය  ලැශේ ්! ඒ ශලශඩ්ට 

අමු ස  ලයකලි ය ක් කරතුද ශ ද ්. ඒ  ලයකලි ය  ශ ශහේ 

කරතුද පුළු තුද දතුශතු දැහැ. රට වි ෘත ූ  ශ ල් ක ශහෝ 

එ ස ් ගිහිල් මල් ඒ  ලයකලි ය  කර ්තුද ් ද් ශහොඳයි. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අපි අධිකරණය ට ශදොශ යි 

තඟිල් මල න ගු කරතුශතු. අධිකරණශී ඉතුද විනිසුරු රුතුට තීතුදු 

ශදතුද ිද්ධධ  තුශතු ශකොශහො ද? CID එක, එශහ  දැත්ද් 

නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු ස   ්ලිත් කරද කරුණු  තයි එ ස තුල් 

තීතුදු ශදතුශතු. දූෂණ විශරෝීන කමිවක  ත සශදේ ඉතුද ්, නීි පි  

ශදප්ලිතශ්තු සශේ නිශය ෝජිතශය ෝ, අපර්ධ පරීක්ෂණ 

ශදප්ලිතශ්තු සශේ නිශය ෝජිතශය ෝ. ඒ අය  අතර  ්නි අශේශ2ේකර 

ඉතුද ්,  සිදත් මුදමේශ  ඉතුද ්.  සිදත් මුදමේශ  ත යි රජය  

ශ නුශ තු නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශ තු ේ2්විය ට ගිහිල් මල් 

කරුණු කිය තුශතු.  ්නි අශේශ2ේකර ත යි ේ2්විය ට ගිහිල් මල් 

කිය තුශතු ශ තුද ශ්කයි වුශණ්, ශ් ් ත යි අද් රණ  කර 

්ත් කරුණු කිය ල්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශබොශහෝ 

ශදශදකු අද  ්නි අශේශ2ේකර ශ නුශ තු ශපනී ිදිය බ     

දැක්ක්. ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය  පිළිබඳ ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ 

ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  පිළිබඳ වි ්දශී  කිය ද ්    දැක්ක්, 

"දක්ෂ නිලධ්රිශය ක් අල් මල් ්ත්ත්, ඒ නිලධ්රිය ් ත සදට දැ්ශ් 

දැත්ද් ඒ රහ්රය  පිළිබඳ  ශහොය ් ්තුද ්" කිය ල්. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ් රශට් ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය  

ිද්ධධ  තුද ඉ2ථශ2ල් මල් 2017 අවුරු්ධශ්ධ ඉඳල් අ 2ථා් 10ක  

අද සරු තඟවී් 10ක් කර ි බුණ්. එද් අපර්ධ පරීක්ෂණ 

ශදප්ලිතශ්තු සශේ ද්ය කත් ශී ිදිය  ්නි අශේශ2ේකර එ්ඡචර 

දක්ෂ නිලධ ් ්රිශය කු ද්, එ ස ්ට ඒ රහ්රය   දක් ් ්තුද බැරි 

වුණ්ද? එශහ  දැත්ද්, එ ස ් හිත් ත් ඒ රහ්රය   ැදැක්ූ ශී 

දැ්ධද කිය ද ර ථදය ත් දැතු   ස ද ්, ශ් විපක්ෂය  දඟද 

ශචෝදද්ත් එක්ක බැලු ් .  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, එද්  අශේ කඳවුශලි ිදිය 

ද්ය කය තු එකිතු එක දඩය ් කරල් එ ස තුල් කරතුද ේත්2්හ 

කශදේ ශ ොකක්ද? එ ස තුල් බැලු ්, අපි නිහඬ කරතුද පුළු තුද 

කිය ල්. අපි එද් ඒක්බ්ධධ විපක්ෂය  හැියය ට ිදියශී ඉත් සුළු 

පිරි2ක්. එද් ිදියශී 30ක ප ණ පිරි2ක්. එද් බුලත් ශකොදශය තු 

ාතුදය  ඉල් මල් අපි එකට ප්ලිමේශ්තු ස ට ය ්. හැබැයි, බුලත් 

ක ශ්්්දශය තු ාතුදය  ඉල් මල් පැමිණි අි බහුතරය ක් ගිහිල් මල් 

එ කට පැ ැි  යණ්ඩු ත් එක්ක එක ස වුණ්. "නුලල්ට දඩු 

ද ද ්"   කිය පු නි2් ඒකට  ය  ශ ල් ඒ යණ්ඩු ත් එක්ක එක ස 

ූ   තුත්රී රු පිරි2කුත් ිදිය බ     දතුද ්.   

හැබැයි නිලිභීත  මුහුණ  පු පිරි2කුත් හිියය ්. එද් යණ්ඩුශේ 

හිටපු අය ට ි බුණු ශචෝදද් ලට එශරහි  ශ ොක ත් කශදේ දැහැ. 

ෆවුිද ත ි  ස ්ටත් අල් මල2ථ ශහෝ දූෂණ ශචෝදද් වි ලි ද 

ශකොමිෂතු 2 ්ශේ ශචෝදද් ක් ි බුණ් ශතු. හැබැයි ෆවුිද 

ත ි  ස ් අල් මල2ථ ශහෝ දූෂණ ශචෝදද් වි ලි ද ශකොමිෂතු 

2 ් ට ශ්තු තුද එප් කිේ ්. එ ස ් විපක්ෂශී ිදියය ් ද් 

ශ ොකක්ද ශ තුශතු? එද් විපක්ෂශී හිටපු අය  දඩය ් කද්. 

ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  ැි  ස ්, බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 

බතුධද්්්ර්ත කද්. ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ශද ත් ක් 

බතුධද්්්ර්ත කද්.  හිතුද්දතුද අලුත්් ශ , වි ල් ම වීර ා , 

ේදය  ර ්ත් ්් තුපිල, ජදක බණ්ඩ්ර ශතතුදශකෝතු කිය ද 

 ැි  ත ි  ස තුල් බතුධද්්්ර ්ත කද්. ජදක බණ්ඩ්ර 

ශතතුදශකෝතු ත ි  ස ් අරශ්ද ගිශී, 1990  ලිෂය ට අද්ද 

දඩු ක් 2්බතුධශය තු. පසුගිය  ක්ලශී  හපු දඩු ක් දැ ත 

වි ්් කරතුද පටතු අරශ්ද රාජිත් ද ශ2ොයි2්  තුත්රී ස ්ට 

බලපෑ් කද්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,    හිතද ් 

එ ස තුල් රාජිත් ද ශ2ොයි2්  ැි  ස ්  ර් ්ත්ත් කිය ල්. ඒක 

කශදේ ශකොශහො ද? ඉි හ්2ශී  හල් ි බුණු දඩු ක් දැ ත 

වි ෘත කරල් ඒකත් වීිද  ද ශකොට, එද්  දැ ත දඩු ක් ශ්ොනු 

කරල් ශ්ොඩකශ ල 2 ්පි  ත සළු කණ්ඩ්ය   ශ්ධ ප්ලද 

  ශය තු දඩය ් කරතුද කටයු ස කද්. රාජිත් ද ශ2ොයි2් 

 ැි  ස ්, ේදය  ්් තුපිල  ැි  ස ්, ජය තුත 2 රවීර  ැි  ස ්, 

ඩී.වී. ච්දක  ැි  ස ්, ර2තුද රණවීර  ැි  ස ් ත සළු පිරි2 එද් 

 ත්තල ගු තු ශතොවකශපොද ශේර් ්තුද ඕදෑ කිය ල් 2ටතු කරද 

ශකොට එ ස තුල් අරශ්ද ගිහිතු  ්2ය කට  ැඩි ක්ලය ක් 

බතුධද්්්රශී තැබු ්. අපට ඒ අත්දැකී  ි ශබද ්, 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි. ඒ හැ   තුත්රී රය කු  

බතුධද්්්ර්ත ශ ල් ිදිය ශ ල්ශේ    එ ස තුල් බලතුද 

ශපෞ්ධ්මේක   ගිය ්. අපි ද 2 ්ණශතු ගිය ්. 'අපි ශකොයි තර් 

 ්රය ක් බතුධද්්්ර්ත කදත්, බතුධද්්්රය ට ගිහිල් මල් 

ගිහිල් මල් අපි  ක්ි  ත් ශ ද ්' කිය ල් අපි හිත් ්ත්ත්. ක ද් 

හරි ද 2ක අප නිලිශදෝෂි ශ යි කිය ල් අපි එද් හිත් ්ත්ත්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අශේ යණ්ඩු  බලය ට පත් 

ශ තුද ඉ2ථශ2ල් මල් පසුගිය  යණ්ඩු  දඩු අහල් අ ්2ද් තුත 

ශල2 දඬු ් කරපු පිරි2කුත් ඉතුද ්. ශ් ප්ලිමේශ්තු ස  

නිශය ෝජදය  කරපු දුමිතුද ිදල් ම ්  තුත්රී ස ් එ ැනි ශකශදක්. 

දුමිතුද ිදල් ම ්  තුත්රී ස ්ට විරු්ධධ  දඩු ක් ශ්ොනු කද්. දඩු  

ශ්ොනු කද් විතරක් ශදොශ යි, දඩු  අහල්  හ්ධිකරණශය තු 

දඬු ් දුතුද්. ඊට පසු  ශශ්රේෂථම්ධිකරණශය තු  ඒ දඬු   

ක්රිය ්ත් ක කද්. හැබැයි, ඒ තීතුදු  ලබ් දුතුද්ට පසු  ත යි, ඒ 

දඬු   ක්රිය ්ත් ක වුණ්ට ප2ථශ2ේ ත යි අද් රණ  වුශණ්, ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස  නිශය ෝජදය  කරපු, එ කට යණ්ඩුශේ හිටපු ර්ජය 

ත ි  රශය කු ූ  රතුජතු ර් ද්ය ක  ැි  ස ් ඒ පිවකප2 ිදියමිතු 

වි ්ල ක්ලිය  ්රය ක් කද බ . දඩු ට ශපර ඒ කරුණු අද් රණ  

වුණ් ද් දුමිතුද ිදල් ම ්  ැි  ස ්ට නිදහ2ථ ශ තුද පුළු තුක  

ි බුණ් කිය ්    වි ථ ්2 කරද ්. ශශ්රේෂථම්ධිකරණය  ඉන රිශී ඒ 
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දඩුශේ අභිය ්චදය  වි ්්ය ට ්ත් ශ ල්   ද විට රතුජතු 

ර් ද්ය ක ප්ධමිණී රණ ක එක්ක කා් කරපු ශ්ධ ල් ම, රතුජතු 

ර් ද්ය ක  ්නි අශේශ2ේකර එක්ක කා් කරපු ශ්ධ ල් ම අද් රණ 

ශ ල් ි බුණ් ද් දුමිතුද ිදල් ම ්ටත් නිදහ2 හිමි ශ ද ් කිය ්    

වි ථ ්2 කරද ්. දමුත් අද ශකොශහේටද ය තුද ි ශබතුශතු? 

ශශ්රේෂථම්ධිකරණය ට ගිය ්ට පසු  එතැනිතු එහ්ට ය තුද තැදක් 

දැහැ. එ ැනි යක්රශී දඬු ් ලබද කීශදශදක් අද ඉතුද ්ද? 

එද් පීඩ් ට පත් වුණු නිලධ්රිතු කී ශදශදක් ඉතුද ්ද?  

ඔබ ස තුල්ට  තක ති , දුමිතුද ිදල් ම ් දඩුශේ  රතුජතු 

ර් ද්ය ක විතරක් ශදොශ යි, ශ් ප්ලිමේශ්තු ස  නිශය ෝජදය  

කරපු හිරුණික් ශරේ චතුද්ර ත සළු කණ්ඩ්ය   කා් කරපු 

යක්රය .  හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඒ හඬ පට  සළිතු අද 

2්ක්ෂි අලුි තු   ස ශ ල් ි ශබද ්. ඒ   ස  ද 2්ක්ෂි  සළිතු 

ශපශදද ් එද්  2ාවිධ්ද්ත් ක , 2ැලසු්2හ්ත  ඔවුතුට 

විරු්ධධ  දඩු ප ර් ි ශබද ් කිය ්. දඩු පැ ැරීශ් කටයුත්ශත් 

කවුද නිරත  හිියශී?  ්නි අශේශ2ේකර ත යි ි ර රචදය  

මේය තුශතු. අධයක්ෂණය  කරද ්, එද් ි බුණු ය හ ප්ලද 

යණ්ඩු . ි ර රචදය  මේේ ් , ඒක එළිශී ගිහිල් මල් කිේ ්,  සිදත් 

මුදමේශ  ත සළු නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු සශේ 2 හර අය . 

කිරිතල් මල හිටපු ත ි  ස ් ඊශී අ2තයය ක් කිේ ්. දුමිතුද 

ිදල් ම ්ශ  දඩුශේ තීතුදු  ශදද ශකොට, දැතු ඉතුද 

ශශ්රේෂථම්ධිකරණශී  අ්විනිසුරු ත යි නීි පි  රය ් හැියය ට 

හිියශී කිය ල් කිරිතල් මල හිටපු ත ි  ස ් කිේ ්.    කිරිතල් මල 

හිටපු ත ි  ස ්ට  තක් කරද ්, නීි පි  රය ් හැියය ට ඒ 

ශ ල්ශේ හිියශී යු තුජතු විශේි ලක  හත් ය ් බ .  ලිත ්ද 

අ්විනිසුරු රය ් ශදොශ යි, ඒ දඩු ශ්ොනු කරද අ 2ථා්ශේ 

නීි පි  රය ් හැියය ට කටයු ස  කශදේ. දැතු ශශ්රේෂථම්ධිකරණය ට 

අ 2ථා් ක් ලැබී ි ශබද ්. ඕදෑ  දඩු ක් 2්බතුධශය තු 

අ තර කරුණු  ්ලිත් ශ ද ් ද් ඒ පිළිබඳ දැ ත වි ලි දය  

කිරී ට. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, තශ රික්   ්ශ  

ශලෝකශී න යුණු හැ  රටක  ඒ අ 2ථා්  ි ශබද ්. අ තර 

කරුණු  ්ලිත් ශ ල් ි ශබද ් ද්, 2්ක්ෂි  ්ලිත් ශ ල් 

ි ශබද ් ද්, දැ ත  ත් ක් ඒ පිළිබඳ වි ලි දය  කිරීශ් 

අ 2ථා් ක් ි ශබද ්. ඒ අයිි ය  අශේ රශට් අය ට ද හිමි විය  යු සයි. 

ඒ අයිි ය  ි බිය  යු ස දැ්ධද? ත තුශ  ීවවිතය  පිළිබඳ අයිි ය  ලබ් 

   2්ධ්රණ ශදොශේද? ඒ ශ නුශ තු ක්රිය ්ත් ක ශ තුද ඕදෑ. 

ශ්ධ ප්ලද පක්ෂ එද් අප දඩය ් කරපු විධිය ට අපි අද ඒ අය  

දඩය ් කරතුද ේත්2්හ කරතුශතු දැහැ. ඒ අය ශ  රජ් අයිි ය  

අශහෝිද කරද ්ට අපි කවුරු ත් එකඟත් ය  පද කරල් දැහැ. 

ශකොමිෂතු 2 ්  නිලිශ්ධ  ලබ්  ල් ි ශබද ්. ක්රිය ්ත් ක 

කිරීශ් බලය  රජය ට ි බුණත් ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ 

ජද්ධිපි  ස ්ත්,  හිතුද ර්ජපක්ෂ අ් ැි  ස ්ත් ක ද් ත් 

ශ්ධ ප්ලද   ශය තු පළි්ැනී් කරතුශතු දැි  ද්ය කය තු 

ශදපදක්ය  කිය ද එක අපි ඉත්  ශ්ෞර ශය තු කිය ද ්. 

පළි්ැනී  ශදොශ යි අපට  අ  ය  ි ශබතුශතු.  

එ ස තුල් දඬු ් විඳිය  යු සයි  හ බැාකු  කඩපු එකට. 

එ ස තුල් දඬු ් විඳිය  යු සයි ශ් රශට් පසුගිය  ද 2ථ ල කරපු 

ශහොරක් ලට. ප්2ථකු ඉරු න ද රහ්රය  2්බතුධශය තු ශතොර සරු 

දැදශ්ද ඉඳල් එය   දක් ් ්තුද කටයු ස ශදොකිරී  

ශ නුශ තු එ ස තුල් දඬු ් ලැබිය  යු සයි. ඒ ් අධිකරණය  තීතුදු 

කරයි; ඒ   පරීක්ෂණ කරද යය තද තීතුදු කරයි.  

ඊශී-ශපශලිද් ශලොකු  ්තෘක් ක් හදතුද හැදු ්, ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස   සද කා් කරපු ශදය කට අද්ද  හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ්ට CID එකට එතුද කිය ් ි ශබද ් කිය ල්. CID එකට 

එතුද කිය ් ි ශබතුශතු ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ කා් කරපු ශ්ධ ලට 

ශදොශ යි. අශේ පසු ශපද  තුත්රී රු ගිහිල් මල් ඉල් මලී ක් කද්, 

"හරිතු රද්තුදු,  නූෂ ද්ද්ය ක්ක්ර ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ  තුත්රී 

 රර2්ද ලට ය ට ශ ල් විවිධ ක්රණ් කිය ද ්, ශචෝදද් 

කරද ්, ශල් මඛ්ද ඉන රිපත් කරද ් කිය ද ්. හැබැයි ඒ එකක් ත් 

2 ්්ත කරල් දැහැ. ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රශී  හ් ශ ොදකරු තු 

ශ2ොය ් ්තුද ඒ ශල් මඛ්ද 2හ්ය ක් ශ ද ් ද්, ර ථද කරල් 

ශතොර සරු අරශ්ද අ  ය කටයු ස කරතුද" කිය ල්. ඒ ඉල් මලී  

කද්. ගිහිල් මල් ඒ 2්බතුධශය තු ේත්තර ශදතුද බැරි ද? ඊශී 

 නූෂ ද්ද්ය ක්ක්ර  තුත්රී ස ්  ්ත් එක්ක වි ්දය කට එතුද 

සූද්ද්  ිදියය ්. හැබැයි එ ස ් ඒ වි ්දය ත්  ඟ හැරිය ්. එ ස ් 

දතුද ්, ශ් ්රු 2 ්   සද කා් කද්ට එළිය ට ගිහිල් මල්  ්ධය 

ඉ2ථ2රහ් ඒ ් කා් කරතුද බැහැ කිය ල්. ඒ ් ්ැද එළිශී කා් 

කරතුශතු දැහැ. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, එ ස තුල් අද 

අ2තය කිය මිතු ශ් ප්ලිමේශ්තු ස  ශදො ඟ ය  තුද හදද ්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අශේ රශට් දක්ෂ ර්ජය 

නිලධ්රිතු ්ණද් ක් හිියය ්.  ් ඒ අය  ්ැද කිය තුද ඕදෑ. 

ලමේත් වීර සා්, අනූෂ පැල් මපිට, ්්මිණී ශ2ේදර ශ2දරත්, සුහද 

්්ලත්, හිටපු 2 ෘ්ධධි අධයක්ෂ ජදර්ල් ම බතුදුල ි ලකිදරි, 

නිහ්ල් ම ජය ි ලක යන  ිදය ලුශදද් එද් දඩය ් කද්. දඩය ් කද් 

විතරක් ශදොශ යි, ඔවුතු බතුධද්්්ර්ත කරල් ඔවුතුශ  

පවුල් ම ලට වි ්ල ශේදද් ක් ශ්දැවිත් දුතුද්. දැතු මි  

්නුශදනු  ්ැද කා් කරද ්    දැක්ක්. "ේදය ා් වීර සා්ට 

දඩු දැ් ්. ේදය ා් වීර සා් යශේ දැහැ" ය ද්න    ශය තු කිේ ්. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අවුරුදු 6ක් ි 2ථශ2ේ ඒ 

පු්ධ්ලය තුශ  ගිණු් ප ් තහද් කර ි ශබද ්, ඔවුතුශ  

පවුල් ම ල 2් ්ජිකය තුට කිිද  මුදලක් ලබ් ්තුද බැරි  ද 

විධිය ට. ඒක 2්ධ්රණ ද? කිිද  දඩු ක් ද්තුශතු දැි  , කිිද  

ශතොර සරක් දැි   එශහ  කරද එක 2්ධ්රණ ද? ේදය ා් 

වීර සා් රශට් දැතත් දඩු  අහශ්ද ය තුද හැකිය ්  එද්  

ඔවුතුට ි බුණ්. එ ැනි ක්ර ශේදය ක් ි ශබද ්.  හ බැාකු 

බැඳු්කර  ාච්ශේ  හ් ශ ොදකරු අලිව,ද  ශහේතුද්රතු දැි   අද 

දඩු  අහශ්ද ය ද ්. ඒ යක්රය ට ඔවුතුටත් ඒ දඩු  අහශ්ද 

ය තුද හැකිය ්  ි බුණ්. හැබැයි, ඒ දඩු  අහශ්ද ගිශී 

දැත්ශත් තයි? ඔවුතු දතුද ්, දඩු  අහශ්ද ගිශය ොත්  ඒක 

අ2තය දඩු ක් බ ට පත් ශ ද ් කිය ල්. මි  ය ්ද් ්නුශදනු ක් 

කද් කිය ල් වි ්ල  තය ක් හදල් ේත්2්හ කශදේ ශ ද ක්ට ත් 

ශදො ,  ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට පහර ්හතුදයි. එද් 

ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් අත්අඩාගු ට ්තුදයි ේත්2්හ 

කශදේ. ඒකට ප්වි්ඡචි කද් ශ ද ශ ද ශ්ධ ල් ම. ඒ ශ නුශ තු 

විවිධ ශචෝදද් එල් මල කද්. හැබැයි, ඒ එක ශචෝදද් කට  ත් 

අද්ද  පරීක්ෂණ කටයු ස කශදේත් දැහැ; "B"  ්ලිත් දැ්ශ්ත් 

දැහැ. හැබැයි, ඔවුතුශ  ගිණු් තහද් කරල්, ඔවුතුට එතුද 

බැරි ශ තුද  ට පිට්  හදල්, ඔවුතුශ  පවුල් ම ල 2් ්ජිකය තු 

පීඩදය ට ලක් කරල් වි ්ල බලපෑ ක් කද්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, එද් ඒක්බ්ධධ විපක්ෂය  

නිශය ෝජදය  කරපු  තුත්රී රය කු හැියය ට  ට  තකයි, එද් ඔවුතු 

අත් අඩාගු ට ්තුද ශකොට ඔවුතුශ  පවුල් ම ල 2් ්ජිකය තුට 

දැනුණු පීඩදය .  ට  තකයි,  හිතුද්දතුද අලුත්් ශ  

 ැි  ස ්ශ  පුත් 2්බතුධය ක් දැි  රිය  අද සරකට ඒ පුත්  

අරශ්ද ගිහිල් මල් බතුධද්්්ර්ත කද යක්රය . කිේශේ, "අතුද 

හිටපු ත ි  රය ්ශ  පුත්රය ් ගිහිල් මල් ශපොලීිදශී නිලධ්රිශය ක් 

ය ට කද්." කිය ල්යි. ඒ  ්හදශී  ත් හිටපු දැි  පු්ධ්ලශය කු 

එද්  ේ2ථ2්ශ්ද ගිහිල් මල් බතුධද්්්ර ්ත කද්. එද්  ඒ 

කටයුත්ත ඒ යක්රශය තු ිද්ධධ කද්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, දැතු එ ස තුල් ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් කා් කරතුශතු රතුජතු ර් ද්ය ක 

 ැි  ස ් 2්බතුධශය තු  පු තීතුදු   ැරැන යි කිය ල් ශතු. දැතු ඒ 

2්බතුධශය තු ක්ටද අභිශය ෝ් කරතුශතු? රතුජතු ර් ද්ය කට 

විරු්ධධ  අශේ යණ්ඩු  ද දඩු දැ්ශ්, අශේ යණ්ඩු  ද පරීක්ෂණ 

කශදේ, අශේ යණ්ඩු  ද කරුණු අද් රණ  කශදේ? අපි පත් කර 

්ත් කු ක් ශහෝ යය තදය ක් ගිහිල් මල් ද රතුජතු ර් ද්ය ක හිශලි 

ද්තුද කිය ල් කිේශේ? දැහැ. දඩු පැ රුශේත්, එද් පැ ැි  
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ප්ලිමේශ්තු ස  

යණ්ඩු  ය ටශත් යි. රතුජතු ර් ද්ය ක හිටපු ර්ජය ත ි  ස ්ට 

එද් ලණු ක් දුතුද්. රතුජතු ර් ද්ය ක හිටපු ර්ජය ත ි  ස ්  

විවිධ අරමුණු ඉවක කර්තුද ප්වි්ඡචි කද්. රතුජතු ර් ද්ය ක 

හිටපු ර්ජය ත ි  ස ් ප්වි්ඡචි කරල් කිේ ්, "ශ තුද ශ්  ැශඩ් 

කරපතු. අර  ැශඩ් කරපතු" කිය ල්. එශහ  කිේ ් , රතුජතු 

ර් ද්ය ක  ැි  ස ්ත් ඒ ලණු  ගිලල් ඒ  ැශඩ් කද්. අදත් 

රතුජතු ර් ද්ය ක  ඒ යක්රය ට ප්වි්ඡචි කරද ්. අද  රතුජතු 

ර් ද්ය ක ප්වි්ඡචි කරතුශතු ශ ද ශ්ධකට. අද  රතුජතු 

ර් ද්ය ක ප්වි්ඡචි කරතුශතු ශකොශහො ද? ඊදඟ 2ැශලි ්්පහ 

න 2ථ්රික්කශය තු ාතුදය ට ඉන රිපත් ශ තුද බල්ශ්ද ඉතුද අය  

හිතද ්, රතුජතු ර් ද්ය කශ  ාතුද ියකක් කඩ්්ත්ශතොත් 

න ද්්තුද පුළු තු ශ යි කිය ල්. බදුල් මලට ගිහිල් මල් ශ ද 

ශකශදකු අල් මල්ශ්ද ාතුදය  ඉල් මලු ්. යපහු බදුල් මශලතු 

ඉල් මලතුද බැරි හිතුද් ඊට ප2ථශ2ේ ජ්ි ක ලැයි2ථ සශ තු ය ්. දැතු 

බලද ්, රතුජතු ර් ද්ය ක  ැි  ස ්ශ  ාතුද මේතු 

ප්ලිමේශ්තු ස ට එතුද පුළු තු ද කිය ල්. කළු 2්ටක ද්ශ්ද ශ් 

ප්ලිමේශ්තු ස ට එතුශතු තයි? ශ් කවුරු ර ටතුදද හදතුශතු  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි?  

ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත් දැතු 

ප්ලිමේශ්තු සශේ 2 ්්ත කර ි ශබද ්. ශ් රශට් ර්ජය 

ද්ය කය තු ය ටශත් විවිධ ශකොමිෂතු 2 ් පිහිවක ් ි ශබද ; විවිධ 

ශකොමිෂතු 2 ් ල  ්ලිත් තවිල් මල් ි ශබද ්. හැබැයි අශේ රශට් 

ඉි හ්2ශී, අශේ ීවවිත ක්ලය   සද ත ්ට ලබ් දුතු ජද්ධිපි  

ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත් 3  ප්ලිමේශ්තු සශේ 2 ්්ත කරපු එක  

ර්ජය ද්ය කය ් බ ට අි ්රු ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ ජද්ධිපි  ස ් 

පත් ශ ල් ි ශබද ්. එ ස ් පත් කශදේ එක ශකොමිෂතු 2 ් යි. 

ශකොමිෂතු 2 ් ශදකක් පත් කර ි බුශණ් එ ස ් එතුද ශපරයි. 

එ ස ් ජද්ධිපි  ශ තුද ශපර පත් කරල් ි බුණ්, ප්2ථකු ඉරිද් 

රහ්රය  පිළිබඳ වි ලි ද ශකොමිෂතු 2 ් . ඒ  ්ශ  , එ ස ් 

ජද්ධිපි  ශ තුද ශපර පත් කරල් ි බුණ්, 2010-2015 ක්ල 

සී ් ට අද්ද බරපතද  ාච්, දූෂණ යන ය  2්බතුධශය තු 

වි ලි දය  කිරී  2ඳහ්  ද ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 

2 ් . 

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ ස ්ට ත  මිනිත් ස ශදකක ක්ලය ක් ි ශබද ්, ්රු ර්ජය 

අ ්තය ස නි.  

 
ගුණ කාංචන විප්ේප් ේකද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன ெிம மசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශබොශහො  2ථ සි යි, හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි.  

දැතු එ  නිලිශ්ධ  ඉන රිපත් කරල් ි ශබද ්. ප්2ථකු ඉරිද් 

රහ්රය  පිළිබඳ වි ලි දය  කිරී  2ඳහ් පත්කද ශකොමිෂතු 

2 ්ශ තු, ශ තුද ශ් ශ් 2ාවිධ්ද තහද් කරතුද කිය ල්, 

"අධය්පදය " කිය ද ද  ්හශ්ද අතුත ්දය   ැපිරූ  ද්ර2් 

ප්2ල් ම තහද් කරතුද කිය ල් නිලිශ්ධ  කර ි ශබද ්. හැබැයි, 

ශ තැද තවිල් මල් කා් කරතුශතු ශ ොකක්ද? තහද් 2ාවිධ්ද 

බ ට නිලිශ්ධ  කද ලැයි2ථ ස  නීි පි  රය ්ට  ය  ල් ඒ ් තහද් 

කද් , රවුෆථ හකී්, මුජිබුලි රහු ්තු  ැනි විපක්ෂය  නිශය ෝජදය  

කරද පිරි2ථ ශ තැදට තවිල් මල් කිය ද ්, අහිා2ක 2ාවිධ්ද 

ියකක් ත යි තහද් කරල් ි ශබතුශතු කිය ල්. ඒ ් අහිා2ක 

2ාවිධ්ද ියකක්   කිය ද ්.  ශ් ප්ලිමේශ්තු ස   සද ිදියද 

 තුත්රී රුතුට ඒක තීරණය  කරතුද පුළු තුද? ජ්ි ක යරක්ෂ්  

පිළිබඳ  එශහ  තීතුදු තීරණ ්තුද පුළු තුද?  ් දැක්ක්, පසුගිය  

ක්ලශී හිජ්2ථ හි2ථබුල් මල් නීි ඥ රය ් අත්අඩාගු ට ්ත්ත 

ශ ල්ශේ, "හිජ්2ථ අත්අඩාගු ට අරශ්ද ි ශබද ්, ශ් 

කරතුශතු ශ්ධ ප්ලද දඩය  ක් "  කිේ ්. හැබැයි, අත්අඩාගු ට 

්ත්ත ශහේ ස , දඩු ශ්ොනු කරපු ශහේ ස  ශ ොකක්ද කිය ල් අපර්ධ 

පරීක්ෂණ ශදප්ලිතශ්තු ස , නීි පි  ශදප්ලිතශ්තු ස  කිේ ්. 

දැතු 2 හරු අහද ්,  හශ ොදකරු අත්අඩාගු ට අරශ්ද 

ි ශබද ්ද කිය ල්. ශ ද කවුරු ත් අත්අඩාගු ට අරශ්ද 

ි ශබද ්ද කිය ල් අහද ්. ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය ට 2්බතුධ 

2ැකකරු තු අත්අඩාගු ට අරශ්ද ි ශබද ්.  

 ් දැක්ක්, ඊශී  ශබොදුබල ශ2ේද්ශේ ද්ය ක ඥ්ද2්ර 

හ්මුදුරුශ ෝ අද් රණය ක් කද්. එක්තර් ශ්ධ ප්ලද පක්ෂය ක් 

විිදතු ශකෝිය දහය ක්ද ශකොශහේද විය ද් කරල්, 

"  හශ ොදකරු තු අත්අඩාගු ට ්නු" කිය ල් ශපෝ2ථටරය ක් 

්ැහු ්. දැතු එශහ  ශපෝ2ථටලි ්ැහුශේ දැහැ කිය ල්ත් කිය ද ්. 

අපි දතුද ්,  ලාක්ශේ  2් දහහතරදහ2කට අඩු  තරශ් එක 

 2 කට ශපෝ2ථටර දහය ක් ්ණශතු බැලුශ ොත්, ශපෝ2ථටර 

එක්ලක්ෂ හතළි2ථදහ2ක් ය  තුද ඕදෑ බ . ්ණතු හදල් 

බැලුශ ොත්,  2ි ය කට  ත් ක් ශ් ශ්ධ ප්ලද පක්ෂය  ශපෝ2ථටර 

ශ නුශ තු ශකෝඡචර විය ද් කරද ්ද කිය ල් ශත්ශරද ්. 

ත තුශ  බැරික   හ්තුද, ත තුශ  ි ශබද 2්බතුධක් 

 හ්තුද කරද ශ්ධ ල් ම. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, 

ශබොදුබල ශ2ේද්ශේ ද්ය ක හ්මුදුරුශ ෝ ඊශී අද් රණය  කද්, 

තහද් කරතුද කිය පු 2ාවිධ්ද ශදකක්  ජ්ි ක ජදබලශේ්ය  

කිය ද පක්ෂශී -2තුධ්දශී- ප්ලි ථ කරු තු හැියය ට පසුගිය  

ප්ලිමේශ්තු ස  ැි  රණශී  ේදේ කරල් ි ශබද ් කිය ල්. 

ක්ටද? අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක ත සළු ජදත් විමුක්ි  ශපරමුණට. 

ශ් 2්බතුධක් ි ශබද  කවුද ඉතුශතු? බැරි ශ ල් ත් 

හිතතුද, ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රශී ශපොඩි හරි 2්බතුධය ක්  

ර්ජපක්ෂ ශකශදකුට  ි බුණ් ද් ශ ොද ් ශ ල් ි ශබයිද 

කිය ල්. ජදත් විමුක්ි  ශපරමුශණ් ඊබ්ර්හි් ඉතුද ්; තහද් 

කරපු 2ාවිධ්ද ල අය  ඉතුද ්. රවුෆථ හකී් ගිහිල් මල් 2හර්තුල් 

එක්ක ්නුශදනු කරපු ඒ ් ි ශබද ්.  ශහේෂථ ශ2ේද්ද්ය ක යුද 

හමුද්පි  රය ් ත යි ඒක කිේශේ. අපි ශදොශ යි කිය තුශතු. අපි 

කිේශේ දැහැ, ත ි  රු බලපෑ් කද් කිය ල්. කවුද  අද් රණ  

කශදේ? යුද හමුද්ශේ හිටපු හමුද්පි  රය ් කිේ ්, එ කට 

යණ්ඩුශේ හිටපු රබල ත ි  රශය කු කා් කරල් 2ැකකරු තු 

නිදහ2ථ කරතුද  කිේ ් කිය ල්. ඒ, ඒ කට්ියය ශ   

හමුද්පි  රය ්; ඒ කට්ියය  ශ නුශ තු ශපනී හිටපු හමුද්පි  රය ්. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඊශී    වි ්දය ක  ක්විතුද 

ජය  ලිධද  තුත්රී ස ්ශ්තු තහු ්, "විපක්ෂය  හැියය ට 

ඔබ ස තුල් ප්2ථකු ඉරිද් රහ්රය ට 2්බතුධ 2ාවිධ්ද තහද් 

කිරී  ශ නුශ තු ශපනී ඉතුද ්ද?" කිය ල්. ක්විතුද ජය  ලිධද 

 තුත්රී ස ් කිේ ්, "ශපනී ඉතුද ්, තහද් කරතුද ඕදෑ" 

කිය ල්.  එහ් පැත්ශත් හිියය ්, ඉර්තු වික්ර රත්ද  තුතී ස ්.  ් 

එ ස ්ශ්තු තහු ්, " ඔබ ස ්, එ ස ් එක්ක එකඟද?" කිය ල්. 

දැහැ, එකඟ දැහැ කිේ ්. ක්විතුද  තුත්රී ස ් තනිය  . 

 තුත්රී රු කිහිපශදශදකු විතරයි 2ටශතු ඉතුශතු. අද 

විපක්ෂය  එක  තය ක ශදොශ යි ඉතුශතු. අද ශ් ප්ලිමේශ්තු ස  

ප්වි්ඡචි කරතුද හදතුශතු, ජදත්  ශදො ඟ ය  තුදයි. 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අි ්රු ජද්ධිපි  ස ්ශ්තු, 

නීි පි  රය ්ශ්තු අපි ඉල් මලී ක් කරද ්. ශ් ක්රිය ්ත් ක 

කරතුද කිය ල් ඉන රිපත් කරල් ි ශබද නිලිශ්ධ   සළිතු 

ශ්ධ ප්ලද   ශය තු දඩය ් වුණු, ශ්ධ ප්ලද   ශය තු අ්ි ය ට 

පත් වුණු, දඩු  සළිතු විශ ේෂශය තු  ත තුශ   ්ද  හිමික් කඩ 

වුණු පිරි2ථ ශ නුශ තු 2්ධ්රණය  ඉවක කරතුද කිය ල්.  ඒ  2ඳහ් 

ශ්  ්ලිත්  ප්දක කර ්තුද කිය ල් අපි ඉල් මලද ්. ඒ 

ශ නුශ තු අපට ලබ් ශදතුද පුළු තු ේපරි  2හශය ෝ්ය  අපි 

ලබ් ශදද2 ්. දමුත් අපි කිිද  විටක ඔවුතු කද්  ්ශ  

ශ්ධ ප්ලද දඩය  කට ය තුශතු දැහැ කිය ද ක්රණය ත්    තක් 

කරද ්.  

2175 2176 
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හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,  ජ්පර අතුදතුද කා් කරපු 

කට්ියය  ශ් ප්ලිමේශ්තු සශේ හිියය ්. ත ත් 2 හරු කිේ ්, 

"අතුද, ශහට අනිත් ර්ජපක්ෂත් අත්අඩාගු ට ්තුද ්" කිය ල්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අපි ඒක්බ්ධධ විපක්ෂශී ිදිය්ධ  

ය හප්ලදය ට එක ස වුණු,  එද් ශ්රී ලාක් නිදහ2ථ පක්ෂශී හිටපු 

එක්තර්  තුත්රී රශය ක් අපට තවිල් මල් කිේ ්, "ද් ල් ම එක්ක 

ඉතුද එප්, ද් ල් ම ත   ්2ය කිතු අත්අඩාගු ට ්තුද ්, 

බතුධද්්්ර්ත ශ ද ්" කිය ල්. අපිත් එශහ  බය  කරතුද හදපු 

අය  හිියය ්. ඩී.වී. ච්දක  ැි  ස ් ත සළු අපි එද් ප්ලිමේශ්තු සශේ 

ද ක  තුත්රී රුතු හැියය ට ිදිය්ධ  අපට කිේ ්, "ලබද 2ි ශී 

ද් ල් ම ්තුද ්, ද් ල් ම එක්ක ඉතුද එප්. ඔය  කට්ියය ටත් ඒක 

ත යි අත් ශ තුශතු" කිය ල්. එශහ  කිය පු කට්ියය  ශ් 

ප්ලිමේ ශ්තු සශේ ිදියය ්, හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි.  දමුත්  

අපි ඒ විධිය ට කටයු ස කරතුශතු  දැහැ කිය ද ක්රණය ත්  තක් 

කරමිතු, විපක්ෂශී කිිද   තුත්රී රය කු  ශ් වි ්දය ට 2හ ්ගි 

ශදොවී , තහු්කතු ශදො   පිළිබඳ ත් කද්්වක  පද කරමිතු,  

 ශ  කා්  අ 2තු කරද ්. ශබොශහො  2ථ සි යි.  

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
්රු ලමේත් එල් මල් ල  ැි  ස ්. ඔබ ස ්ට මිනිත් ස දහ සදක 

ක්ලය ක් ි ශබද ්. 

 
[අ. ්. 4.55] 
 

ගුණ ලලි ක එල් 2ලාවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லலித் எல்லொெல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  
හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,  ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් කරපු 

පක්ෂය ක් හැියය ට,  එ  පක්ෂශී හිටපු  තුත්රී රු හැියය ට අද 

විපක්ෂශී  තුත්රී රුතුශ්තු එක  තුත්රී රශය කු ත් ශ් ියක 

අහශ්ද ඉතුද විපක්ෂශී ශදො ැි වී  පිළිබඳ  තත්තට  අපි 

ශ් ශ ල්ශේ    කද්්වක ශ ද ්.  ් හිතද හැියය ට විපක්ෂ 

ද්ය ක ස ් ත සළු විපක්ෂශී  තුත්රී රුතුට ත තු කරපු ් 

අහශ්ද ඉතුද බැරි  ත යි අද ප්ලිමේශ්තු සශ තු එළිය ට ගිහිතු 

ි ශබතුශතු. ඒ ශකශ2ේ ශ තත් අපි වි ථ ්2 කරද ්, ශ් 

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ශ තැනිතු ඉ ර ශ තුද ඕදෑය  කිය ල්.  

ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් ්ැද කා් කර්ධ , පැ ැි  එක්2ත් 

ජ්ි ක පක්ෂ යණ්ඩු  - ය හ ප්ලද යණ්ඩු  - ත යි මුමේතු  අපට 

ිදහිපත්  තුශතු. ශ් පළි්ැනී් ලට මුල් ම වුශණ්   ව රය  2හ 

ශක්රෝධය යි. ශබෞ්ධධය කු හැියය ට  ට ශ් ශ ල්ශේ ිදහිපත් 

 තුශතු, බුදු රජ්ණතු  හතුශ2ේ ශ්ධ ද් කරපු ්්ා් ක්. බුදු 

රජ්ණතු  හතුශ2ේ එද් ශ ශ2ේ ශ්ධ ද් කර ි ශබද ්.  

"දහි ශ ශරද ශ ර්නි - 2් තුතීධ කුද්චදා 

අශ ශරද ච 2් තුි  - එ2 ධ්ශ ො 2දතුතශදො"  

"ව ර ශය ෝ ව රශය තු ශදො 2ාිද ශඳත්. අව රශය තු   

ව රශය ෝ 2ාිද ශඳත්" කිය ල් බුදු රජ්ණතු  හතුශ2ේ ශ්ධ ද් 

කද්. ව රශය තු ව රය  ශදො2තුිදශඳද ්  ්ශ   අශේ  ශ් 

යණ්ඩු බලය ට පැමිණි හැ  ශ ල්ශේ  අපි හැිදරුශණ් බුදු 

රජ්ණතු  හතුශ2ේශ  ශ්ධ ද් ට අනු යි. දමුත් එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂ යණ්ඩු හැ  ද්  කශදේ විරු්ධධ ්න තුශ්තු පළි්තුද එකයි. 

ශහොඳ  ේද්හරණය  ත යි, 1977 බලය ට පැමිණි යණ්ඩු . 1977   

එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ යණ්ඩු  බලය ට තවිල් මල් ත තුට විරු්ධධ  

 ැඩ කරපු ජදත් ශ  ශ් ල් ම ගිනිබත් කද්, මිනිසුතු  ැරු ්, 

ර්ජය ශ2ේ කය තු රැකිය ් මේතු එළිය ට දැ් ්. අපි පුාචි ක්ලශී 

ිදදු ූ  ඒ ශ්ධ ල් ම අපට  තකයි. ඒ  ්ශ   අපි පුාචි ක්ලශී අපට 

 තකයි, අපි ශ්ෞර  කරපු ිදරි ්ශ ෝ බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය ශ  

රජ් අයිි ය  අශහෝිද කද බ .  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, 1994  අපි යණ්ඩු බලය  ලබ් 

්ත්ත්. අපි යණ්ඩු බලය  ලබ් ්ත්ත්ට ප2ථශ2ේ අපි ක්ශ්තු ත් 

පළි්ත්ශත් දැහැ. අපි ශ් රශට් අලුත් ශ්ධ ප්ලද 2ා2ථකෘි ය ක් 

බිහි කද්. අපට  තකයි, 1988 -  1989 ක්ලශී  එක්2ත් ජ්ි ක 

පක්ෂ යණ්ඩු  ශ් රශට් තරුණය තුට කද ශ්ධ .  ශරෝහණ විශේවීර 

2ශහෝදරය ්  1971 කැරැල් මල ති  කරමිතු ශ් රශට් තරුණය තු  

 ැරැන   ඟට ශය ොමු කර්ධ ,  ිදරි ්ශ ෝ බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය  

ශරෝහණ විශේවීර  අත්අඩාගු ට ශ්ද ිදර්ත කද්.  එද් ඔහු  

එශල2 ිදර්ත කශදේ ශ ද ශ ොකකට ත් ශදොශ යි, 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි. ශරෝහණ විශේවීරට පරිණත 

බු්ධධිය ක් ශදො ැි  වී  නි2් කද ඒ  ැරැ්ධද නි ැරැන  කරතුද, 

ඔහුට ීවවිතශී ය ් පරිණත ් ය ක් ලබ් ්තුද ත යි එද් ඔහු  

ිදර්ත කශදේ.  දමුත් ශේ.යලි. ජය  ලිධද  ැි  ස ් ශ ොකක්ද 

කශදේ? ත තුශ  ජදප්රිය ත් ය   ැඩි කර්තුද ශේ.යලි. 

ජය  ලිධද  ැි  ස ්  බලය ට පැමිණි ් තු ශරෝහණ විශේවීර  

එළිය ට දැ් ්. ශරෝහණ විශේවීරට පරිණත ශ තුද ඉඩ දුතුශතු 

දැහැ. අ 2්දශී,  පරිණත ශදොවුණු ශරෝහණ විශේවීර 1971 ිදදු 

කද කැරැල් මලට  ඩ් කිහිප ගුණය කිතු  ැඩි කැරැල් මලක් 1988 - 

1990 ක්ලශී ති  කරල් ශ් රශට්  හ් විද් ය ක් ිදදු කද්. 

තරුණය තු ඒ කැරැල් මලට ශපදශලේ ්. එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ 

යණ්ඩු  ශ් ිදදුවී් එක්ක කරපු ශ්ධ ල් ම අපි ිදය ලුශදද්ට   

 තකයි. ඒ ිද්ධධි නි2් තරුණය තු 60,000ක්  අපට අහිමි වුණ්. ඒ 

විතරක් ශදොශ යි. කැරැල් මල ශ ශහය  ූ  ශරෝහණ විශේවීර ප ් 

එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  විිදතු  රනු ලැබු ්. එශහ  තරුණය තු 

 රපු පක්ෂය ක 2ජිත් ශරේ ද්2  ැි  ස ් අද කා් කරතුශතු 

ශ ොද ්ද? ප්ත්ලශී අපර්ධක්රය කු වුණු  රයෂථ  රපු විධිය  

 ැරැන යි කිය ල් අද විපක්ෂය  කා් කරද ්; 2ජිත් ශරේ ද්2 

 ැි  ස ් කා් කරද ්. තරුණ තරුණිය තු 60,000ක්  රපු 

පක්ෂය ක 2ජිත් ශරේ ද්2  ැි  ස තුල් ත යි,  රයෂථ   රපු විධිය  

 ැරැන යි කිය ල් ශ් රටට රක්  කරතුශතු. ත තුශ  ද්ය කය ් 

විතරක් ශදොශ යි, ඒ කැරැල් මල ශ ශහය වී   ත ඝ්තදය             

වුණු 60,000ක් ප ණ තරුණ තරුණිය තුශ  මිනී  ි තු  

ශ්ධ ප්ලදය ට යපු අනුර න 2්ද්ය කල් ත තුශ  ශ්ධ ප්ලද 

විරු්ධධ ්න තුශ්තු පළි්ත්ත්. 

ඒ විතරක් ශදොශ යි, එද් ය හ ප්ලද යණ්ඩු  ක්ල ශී ්රු 

අනුර න 2්ද්ය ක  තුත්රී ස ් අරමේය ්හ  තුන රශී  රනිල් ම 

වික්ර ිදාහ  ැි  ස ්ත් එක්ක එක සශ ල් කු තුත්රණය  කරල්, 

තමුතුශ  විරු්ධධ  තධ්රිතු  ිදර  ්රය ට ්තුද කටයු ස කද හැිය 

අපිට  තකයි. ශ් රශට්  ි 2ථ අවුරුදු කුරිරු යු්ධධය ක් ි බුණ්. ශ් 

රශට් ප2ථ ැනි විධ්ය ක ජද්ධිපි  ්රු  හිතුද ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්ශ  ද්ය කත් ය  ය ටශත් ඒ යු්ධධය  අ 2තු කද ් ්. ඒ 

නි2් ත යි 2ජිත් ශරේ ද්2  ැි  ස ්, අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක  

 ැි  ස ් ත සළු ිදය ලුශදද්ට අ ය  ද්දය  ලැබුශණ්. ඒක අපි 

කවුරුත් දතුද ්. එ  ි 2ථ අවුරුදු කුරිරු යු්ධධය  ශ් රියතු  සරතු 

කද අශේ ්රු  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ්තු ප ණක් 

ශදොශ යි, එ ස ්ශ  පවුශල් ම 2් ්ජිකය තුශ්තු ප ් පළි ්තුද 

ශ් අය  කටයු ස කද්.  එහි  බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්, ද් ල් ම 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්, ශය ෝෂිත ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ත සළු ්රු 

 හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ  පවුශල් ම ිදය ලු 2් ්ජිකය තුශ්තු 

පළි්තුද කටයු ස කද්. ්රු ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් යණ්ඩු 

පක්ෂ කණ්ඩ්ය ් රැ2ථවීශ්  කිේ ්, "අපිට ශ ්ඡච ශ්ධ ්ැද කා් 

කරතුද එප්" කිය ල්. දමුත්  ර්ජපක්ෂල්ට කරපු ශ්ධ ල් ම ්ැද 

ශදොකිය ්  ට ශ තැද  කා් කරතුද බැහැ. ශ ොකද, ඒ අය ට 

ත යි ශ්ශ්ොල් මශලෝ  ැඩිපුර  දඬු ් දුතුශතු. ඒ දඬු ් දුතුශතු 

 ැරැ්ධදක් කරල් ශදොශ යි, රි විරු්ධධ  ත දරද නි2්යි. 

ශ  ස තුල් එශහ යි කටයු ස කශදේ.  ඒ කරපු ිදය ලු ශ්ධ ප්ලද 

පළි්ැනී් 2හ චරිත ඝ්තද ්ැද අපිට  තකයි. ලාක් ඉි හ්2ශී 

පදමු ද  ත් ට  ය හ ප්ලද යණ්ඩු  ත යි විරු්ධධ ් තු 

ිදර්ත කරල්, ඉතු පසු  ශචෝදද් ශ්ොනු කිරී  යර්  කශදේ. 

අපට ශහොඳට  තකයි, එද් ශ් අය  මුමේතු  කශදේ ත තුට 

රි විරු්ධධ  ත දරපු අය  ිදර්ත කරපු එක. එශ2ේ ිදර්ත කරල් 

2177 2178 



ප්ලිමේශ්තු ස  

ත යි ශචෝදද් ශ්ොනු කශදේ. අපි ඉි හ්2ශී පදමු ද  ත් ට 

ත යි එශහ  කරද ් දැක්ශක්.   

එශහ  කරල්, ඊට ප2ථශ2ේ අධිකරණශී විනිසුරු රුතුට 

බලපෑ් එල් මල කද්. අපිට ඒ ් ශහොඳට  තකයි. ශ් රශට් 

ජදත් ටත් ඒ ් ශහොඳට  තකයි. රතුජතු ර් ද්ය ක හරහ් 

අධිකරණය ට කද බලපෑ් හඬ පට මේතු ශ් මුළු රටට  ශහළි 

වුණ්. ඒ හරහ් රටට  ැරන  යදලි ය ක් දුතුද්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි, දැතු ඒ ් නි ැරන  ශ තුද ඕදෑ ක්ලය  තවිල් මල් 

ි ශබද ්. ශ්  ්ශ  ව රී2හ්ත  ැඩ ය ළි ශදොශ තුදට අපි ඒ 

ිදය ලු ශ්ධ ල් ම  නි ැරන  කද යු සයි. අශේ යණ්ඩු ක් දැි  ක්ලය ක 

වුණත් කිිද  රජය කිතු ශ්  ්ශ  ශ්ධ ල් ම දැ ත ිදදු ශදොශ තුද 

අපි කටයු ස කරතුද ඕදෑ; ඒ ්ට නීි  2්ප්දදය  කරතුද ඕදෑ.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ් ජ්ි ය ට  විද කරමිතු 

2 ඟිය  දැි  කරද අතුත ්  2ාවිධ්ද කිහිපය ක්  පසු ගිය  

ක්ලශී අි ්රු ජද්ධිපි  ස ් විිදතු තහද් කරද ් අපි 

දැක්ක්. ය්් 2හ ජද  ලි් පදද් කරශ්ද ශ් රශට් බිහි ශ ද 

ශ්ධ ප්ලද පක්ෂ තහද් කරතුද ඕදෑ; ඒ ් ශ් රියතු  සරතු 

කරතුද ඕදෑ. ශ ොකද, ශ   2ාවිධ්ද හැ  ද්  ජ්ි  ්දය   පුරද 

එක විතරයි කශදේ. ත තුශ  පැ ැත්  ශ නුශ තු ජ්ි  ්දය  

 පුරල්, එක ජද  ලි්ය ක් ප ණක් නිශය ෝජදය  කරමිතු 

ප්ලිමේශ්තු ස ට යපු ඒ අය  ශ් රටට කිිද  ශ2ේ ය ක් කරල් 

දැහැ. අඩු ්ණශතු එ ස තුල් ත තු නිශය ෝජදය  කරද ජද 

 ලි්ය ට ශ2ේ ය ක් කරල්ත් දැහැ. එ ස තුල් කරශ්ද 

ි ශබතුශතු ත තු ශපෝෂණය  වී  ප ණයි.  

  ශ් රශට් ජද  ලි් ප්වි්ඡචි කරල්, ය්් ප්වි්ඡචි කරල් ය ් 

ය ් පක්ෂ, 2ාවිධ්ද බිහි ශ ද ්. දමුත් එශහ  බිහි වුණු 

2ාවිධ්ද මේතු ශ  ස ක් කල් ම ත තුශ  ජද  ලි්ය ට ත්, ඒ 

ය් ට ත්, ශ් රටට ත් ිදදු වුණු ශහොඳක් දැහැ.  

හැබැයි, ඒ විධිය ට ප්ලිමේශ්තු ස ට යපු  තුත්රී රු ද් 

ශපෝෂණය  වුණ්. ශ්ධ ප්ලදය   සද ර්ජපක්ෂල්ශ්තු විතරක් 

ශදොශ යි, අශදකුත් නිලධ්රිතුශ්තු විතරක් ශදොශ යි, 

2් ්දයශය තු අපි  යශ්රය  කරද, අපිත් එක්ක හිත ත්කමිතු කා් 

බහ කරද ්ශ් ශ්ොශඩ් ශකශදක් ිදියය ් ද් ඒ අය ශ්නුත් පළි 

්ත්ත යක්රය  අපි දැක්ක්.  ට  තකයි, ඒ ක්ලශී ශක්. ජය තුත 

පුෂථපකු ්ර ශපශලිර් කිය ල් ශජයෂථම ශපොමේ2ථ අධික්රි රශය ක් 

ිදියය ්. එ ස ් ්ශ්  අපි  යශ්රය  කරද ් කිය ල් එද් ය හ ප්ලද 

යණ්ඩු  ය ට ප2ථශ2ේ එ ස ් 2ථා්ද ද ය කට  ්රු කද්. ඒ 

විධිය ට එද් 2් ්දය නිලධ්රිතුශ්තු ප ් පළි ්ත්ත්. එශහ  

පළි්ත් යණ්ඩු ක් ත යි පසුගිය   ක්ලශී ශ් රශට් ි බුශණ්. 

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට ත  විද්ඩි ශදකක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්. 

              
ගුණ ලලි ක එල් 2ලාවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லலித் எல்லொெல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  
හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අ 2්ද   ශය තු    ශ් 

ක්රණය ත් කිය තුද ඕදෑ. අපි ප්ලිමේශ්තු ස ට අලුි තු යපු අය . 

එශහ  යපු අපි දැක්ක ශ්ධ ල් ම ශ්ොඩක් ි බුණ්. මීට ද 2ථ ශදකකට 

කමේතු ශ් ප්ලිමේශ්තු ස   සද ශබොශහො  අශ ෝ ද ිදදුවී් රැ2ක් 

ශ ද ් අපි දැක්ක්. එ  ිදදුවී් දකිදශකොට 2 හර ශ ල් ට 

අපට හි සණ්, තත්තට  ඔවුතු පිය වි ිදහිශය තුද කටයු ස කරතුශතු 

කිය ල්. ශ ොකද, ්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්  ප්ලිමේශ්තු ස ක් 

 සද ශදොශ යි, ්ශ් ශ්ොශඩ් තැදක ත් කා් ශදොකද යු ස පරුෂ 

 චද -කුණුහරුප- ත යි කිේශේ. එ ස ් ප්ලිමේශ්තු ස   සද ඒ ් 

රක්  කද් විතරක් ශදොශ යි, ප්ලිමේශ්තු ස 2 ්ශ තු පිටතට 

ගිහිල් මල් ත තුට රි විරු්ධධ අදහ2ථ දරද එක්ශකද් එදකල් ම 

බල්ශ්ද ඉතුද ් අපි දැක්ක්, පහර ශදතුද. හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි, ඒක දැක්ක්   ට හි සණ්, ්රු හරිතු රද්තුදු 

 තුත්රී ස ් පිය වි ිදහිශය තුද ප්ලිමේශ්තු ස ට යශේ කිය ්.    එද් 

්රු හරිතු රද්තුදු  තුත්රී ස ්  දැක්ශක් ්ශ් ඉතුද, කිදේපු 

බීල් රණ්ඩු ශ ද  නු2ථ2ශය ක් විධිය ටයි. හ ල්2ද්රූඪ ්රු 

 තුත්රී ස නි, මීට ප2ථශ2ේ ශ්  ්ශ  අය  ප්ලිමේශ්තු ස ට 

එදශකොට ඔවුතු පිය වි ිදහිශය තුද එතුශතු, දැත්ද්  ත් ද්ර ය 

ප්වි්ඡචි කරල්ද එතුශතු කිය ල් පරීක්ෂ් කරල් ත සදට ්තුද 

කිය ල්    ඉල් මල් ිදියද ්. එශහ  ශදොකර දැ තත් ශ් විධිශී 

ශදය ක් වුශණොත් ජදත්  දැ ත කිය තුද ්නීවි, "ශ් 225ශදද්  

න ය  තුද්ශේ ගිශලතුද ඕදෑ" කිය ල්. මිතු පසු ශ්  ශ  

අශ ෝ ද ිද්ධීනතු ති  ශදො තුදට ද් ශ   ේත්තරීතර 

යය තදය   සද හැිදශරතුශතු ශකොශහො ද කිය ද එක ්ැද ඒ 

 තුත්රී රුතුට විශ ේෂ පුහුණු ක් ශදතුද කිය ල් අපි විපක්ෂ 

ද්ය ක ස ්ශ්තු ඉල් මල් ිදියද ්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, 

ශ් අය   ත්ද්ර ය ප්වි්ඡචි කරල් ශ් ්රු 2 ්   සදට එද ්ද 

කිය ල් පරීක්ෂ් කර බලතුද කිය ද ශ්ෞර නීය  ඉල් මලී  කරමිතු, 

 ් ද ි ද ්. 2ථ සි යි. 

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ්රු යූ.ශක්. සුමිත් ේඩුකුඹුර  තුත්රී ස ්. ඔබ ස ්ට මිනිත් ස 

10ක ක්ලය ක් ි ශබද ්. 

 
[අ. ්. 5.08] 
 

ගුණ යූ.ප්්ෂ. සුමි ක ේඩුරාඹුද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு யூ.மக. சுைித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, 2015 ජද ්රි 8 ැනි ද් 

පත්වුණු ය හ ප්ලද යණ්ඩු  ිදදු කද ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 

2්බතුධශය තු ශ2ොය ් බැලී ට පත් කද ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ 

ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  පිළිබඳ  ප ත් නු ලබද වි ්දය ට එක් 

ශ මිතු    රා ශය තු ශ් ක්රණය   තක් කරතුද කැ ැි යි. 

රජ්තතුත්ර ්දය  2ථා්පිත කරද ් කිය ල්, 2්ධ්රණ 2 ්ජය ක් 

හදද ් කිය ල්, ජදත් ට අ2තය කිය ල් ශ් රශට් බලය  ලබ් 

්ත් ය හ ප්ලද යණ්ඩු  පදමු ැනි ද ශ2ේ  රි විරු්ධධ 

ශ්ධ ප්ලද පක්ෂ මේතු පළි ්ැනී  යර්  කද්. ඒ  ්ශ   ය හ 

ප්ලද යණ්ඩු  ඉන රිපත් කද පදමු ැනි කැබිදට් ප්රික්ශ තු  

දූෂණ විශරෝීන කමිවක  හදල්  ැඩ යර්  කශදේ, ්රු  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ  කඳවුර  ලිදදය  කරතුද අ  ය කරද 

2ැලසු් ක්රිය ්ත් ක කිරී ටයි. විශ ේෂශය තු  එ  කමිවක  හදල් 

එහි 2් ්ජිකය තුට පැ රුශේ, ර්ජපක්ෂ කඳවුශලි ශ්ධ ප්ලදය  

අ 2තු කරතුද අ  ය අ2තය 2්ක්ෂි හදල්, දඩු ද ල්, අශේ 

ද්ය කශය ෝ ිදර්ත කරල්  ලිදදය  කිරීශ් කටයුත්තයි. කවුද, 

එ  කමිවක ට පත් කරපු ද්ය කශය ෝ? රජ්තතුත්ර ්   ශපනී 

ඉතුද ් කිය ල් ශ් රශට් ජදත්  ර ටතුද ේත්2්හ කරද 

රනිල් ම වික්ර ිදාහ  ැි  ස ්,  ා්ල 2 රවීර  ැි  ස ්, ්රු ප්මලී 

ච්පික රණ ක  තුත්රී ස ්, ්රු අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

 තුත්රී ස ්, ්රු එ්.ඒ. සු තුි රතු  තුත්රී ස ් 2හ යලි. 

2්පතුදතු  තුත්රී ස ්  ්ශ  ේදවිය  ත යි ඒ කමිවකශේ හිියශී. 

ශ් රශට් ජදත්  ර ටපු ද්ය කශය ෝ ත යි එ  කමිවක ට පත් 

කරල් ි බුශණ්. විශ ේෂශය තු ,  පළි ්ැනී  පිළිබඳ  විශ ේෂඥ 

දැනු ක් ි ශබද, ඒ  ්ශ   ව රී ශ්ධ ප්ලදය  පිළිබඳ විශ ේෂඥ 

දැනු ක් ි ශබද කණ්ඩ්ය  ක් ත යි එ  දූෂණ විශරෝීන කමිවක ට 

ත සදත් වුශණ්. ශ්,  රු කට්ියය . ශ් අය  ශහොඳට පළි්ැනී  

ක්රිය ්ත් ක කද්.  

2179 2180 

[්රු ලමේත් එල් මල් ල  හත්] 
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හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අනුර කු ්ර න 2්ද්ය ක 

කිය තුශතු කවුද? 1989  ශද ේපිය තු 60,000කට තරුණ ීවවිත 

අහිමි කද පක්ෂය ක ද්ය කශය ක්. එ ස තුල්ශ  පක්ෂය  එද් 

තරුණ ීවවිත විද්  කරතුද ද්ය කත් ය  දුතුද්  ්ශ   

රි විරු්ධධ ශ්ධ ප්ලද පක්ෂ ල ද්ය කය තු  ැරු ්. ඒ අය ශ  

ශ්ධ ප්ලද  තය ට විරු්ධධ වුණ් ද්, ඒ අය ශ  ශබල් මල කපල් 

 ැශට් ්ැහු ්. ්් ල අහිා2ක දරු තුශ  කර්බු  ප ් ශහොරක් 

කද්. පුාචි දරු තුශ  ශබල් මශල් ම ි බුණු පාච්යුධය  ප ් ශහොරක් 

කද්. ර්ජය ශ්ධපද විද්  කද්. ප්ලිමේශ්තු සශ ත් ඒකට ශහොඳ 

ේද්හරණය ක් ි ශබද ්. අනුර කු ්ර න 2්ද්ය කශ  පක්ෂය ට 

විරු්ධධ  ශපනී ිදිය අශේ වීරිදාහ  තුත්රී ස ්ශ  පිය ් ශහොඳ ශ්ධය ය  

ව දය රශය ක්. ශ් අය   හ රෑ එ ස ්ශ  ශ්දරට ගිහිතු එ ස ්  

එළිය ට අරශ්ද ඔළු ට ශ ඩි ි ේබ්. එ ස ් බි   ැියල් ශකඳිරි 

්්මිතු හිියය ්. එතශකොට අශේ වීරිදාහ  තුත්රී ස ්ට  ය 2 අවුරුදු 

හතක් විතර ශ තුද ති . එ ස ් ත තුශ  ත්ත්ත් බලතුද දඟට 

ගිය ් , කදට ්හල් එද ල්, ඒ ත්ත්ත්ට දහහතර  ත් ක් 

පපු ට පිහිශය තු තදල්  රද ්. එ ැනි ්ශල් ම්ඡා ඝ්තකය තු ිදිය 

පක්ෂය ක අය  ත යි ශ් කමිවක ට ද්ය කත් ය  දුතුශතු.  

තරුණය තු 60,000කශ   රණ ලට  ්කි  යුත්ශත් අද 
විපක්ෂ ද්ය ක හැියය ට කටයු ස කරද 2ජිත් ශරේ ද්2 

 හත් ය ්ශ  ත්ත්ත්යි.  හ ද ල් ම  හ ප්ශලි ටය ලි ද ල්, ශපට්රල් ම 

ද ල්  තරුණය තු  රපු යු්ය  අපට අ තක කරතුද බැහැ. 

ශහොඳට මිනිසුතුශ්තු පළි්ත්ත, තරුණය තුශ්තු පළි්ත්ත 

පක්ෂය ක අය  ත යි ශ් කමිවකශේ ද්ය කත් ය  ්ත්ශත්.  

ඊදඟ එක්ශකද් ත යි, 2රත් ශෆොතුශ2ේක්. 2රත් 

ශෆොතුශ2ේක් ත යි ලාක් ඉි හ්2ශී පදමු ැනි  ත් ට රටට 

නිදහ2 ලබ් දුතු රණවිරු තු ප් ් දුතුශතු. සුදු ශකොඩි දඩුශේ  

2්ක්ෂි දුතුශතු ශකොශහො ද කිය ල් අපි දැක්ක් ශතු. ශලෝකය  

ඉන රිශී අශේ රණවිරු තු ප් ් දුතුද්. ඊදඟ එක්ශකද් 

2්පතුදතු  හත් ය ්.  ජ්ි  ්දය ට අ  ය 2හශය ෝ්ය   ල්, 

එල් මම ම ඊ 2ාවිධ්දය  ශ නුශ තු ශපනී ිදිය ද්ය කශය ක්, එ ස ්. 

ඊදඟට, සු තුි රතු  තුත්රී ස ්. අදටත් ප්ලිමේශ්තු සශේ ඉඳල් 

එල් මම ම ඊ 2ාවිධ්දය   ශ නුශ තු ශපනී ිදියද ්. ශ් කමිවකශේ 

ත ත් 2් ්ජිකශය ක් ත යි රවුෆථ හකී්  හත් ය ්. අතුත ්දය ට 

 ැඩිපුර 2හශය ෝ්ය  දුතුද මු2ථමේ් ද්ය කශය ක්. එද් අතුත ්න තු 

ශරෝහල් ම්ත වුණ්  ගිහිතු ඒ අය   බලල් අ  ය  2හශය ෝ්ය  

දුතුද හැිය අපි  දැක්ක්. ව රය   ැපිරිය  හැකි, අශේ පක්ෂ 

ද්ය කය තු පළි්ැනී් ලට ලක් කද හැකි  ශ  ැනි කණ්ඩ්ය  ක් 

එක ස ශ ල් එද් ශ ොකක්ද කශදේ?  

මුල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, අවුරුදු 30ක් ි 2ථශ2ේ අශේ 
රශට් ි බුණු යු්ධධය  අ 2තු කද්. අපට ඒ යු්ය  අ තක කරතුද 

බැහැ. අපි ඉපදුශණ්  ර බිය   සරුල් ම කරශ්ද. අපි නිද් ්ත්ශත්  ර 

බිය   සරුල් ම කරශ්ද.  රශට් මිනිසුතු ද ිදතු ද 2  ැරිල්  ැවකණ්. 

රට ශල් ම විලක් ශ ල්  ි බුශණ්. එශහ  රටට නිදහ2 ලබ් දුතුශතු 

ශ ද කිිද  ශකශදක් ශදොශ යි,  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්යි. 

එද්  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ  යරක්ෂ්  අයිතු කද්. 

ශදොශය ක් තලිජද, පළි්ැනී් ි බිය  , එ ස ්ශ  ීවවිතය  

අ ද්දශ් ි බිය  , එ ස ්ශ  යරක්ෂ්  අයිතු කරල් රි  ්න ය ්ට 

 හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්  රතුද පුළු තු විධිය ට ප්ර හදල් 

දුතුද්. හැබැයි,  ජදත්   හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ්තු අයිතු 

වුශණ් දැහැ.  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ට ජදත්  ද ිදතු ද 2 

යදරය  කද්.  ෘත්තීය  2මිි  ද්ය කය තු, තරුණය තු තවිත්  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්  රැක්ක්.  

ඊදඟට ශ ොකක්ද කශදේ?  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ  

පවුශල් ම 2් ්ජිකය තු හිශලි ද තුද ්ත්ත්. ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ් හිශලි දැ් ්, ශය ෝෂිත ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් හිශලි දැ් ්, 

බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් හිශලි දැ් ්. බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ 

 හත් ය ් රෑ 11.00ට හිශලි දැ්ශ්.  ලාක් ඉි හ්2ශී ක ද් ත්  

රෑ 11.00ට ේ2්වි අරිද ් කිය ල් අපි අහල් ි බුශණ් දැහැ. එශහ  

ත යි එ ස තුල් ිදර්ත කශදේ. ඒ  ්ශ   ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්ත් හිශලි ද තුද පුළු තු තර් ේත්2්හ කද්. ඒ ් 

අ2්ලිාක වුණ්. ඊට පසු  ශ ොකක්ද කශදේ? ර්ජපක්ෂ කඳවුර 

රැක්ක, කුරුණෑ්ල න 2ථ්රික්කශී අශේ පක්ෂ කණ්ඩ්ය ් ද්ය ක 

ශජොතු2ථටතු රද්තුදු  ැි  ස ් හිශලි දැ් ්. එ ස ්ට විරු්ධධ  

ඉන රිපත් කද ශචෝදද්  ශ ොකක්ද? කුරුණෑ්ල න 2ථ්රික්කශී 

ජදත්  ්ා  සශරතු පීඩ් විඳි්ධන , ඒ අ2රණ තත්ත් ය ට පත් වුණු 

අය ට යහ්ර  ල් මලක් දුතුද් කිය ල් එ ස ් අල් මල්ශ්ද ගිහිතු 

හිශලි දැ් ්.  ්2  සදක් ි 2ථශ2ේ එ ස ්  ැිදකිළි  දක් දඟ නින  

ශකශරේ ්; අශතුකවිධ දුක් විඳිතුද 2ැලැ2ථසු ්.  

එ ස ්  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්  ද ් ගිශී දැහැ.  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ කඳවුර  ක්ි  ත් කද්. පළි්තුද, පළි්තුද  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ කඳවුර  ක්ි  ත් කද්. ඒ  ්ශ   අශේ ශ්ධ ප්ලද 

ද්ය කය තු  ද  හිතුද්දතුද අලුත්් ශ ල්, ේදය  

්් තුපිලල්, ඩී.වී. ච්දකල්  ැනි අය  ිදර්ත කරල් වි ්ල 

පළි්ැනී කට ලක් කද්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, 

ශ්ධ ප්ලකය තුශ්තු විතරක් ශදොශ යි, ලමේත් වීර සා් ජද්ධිපි  

ශල් මක් ස ්ශ  ඉඳල් ිදය ලු   ර්ජය නිලධ්රිතුශ්තු -අශේ 

්ශ් 2 ෘ්ධධි 2ා ලිධද නිලධ්රි  හත් ය ් දක් ්- පළි්ැනී ට 

ලක් කද්. ඒ  ්ශ   ඉහද  ය්ප්රිකය තුශ  ඉඳල් ්ශ් පුාචි 

කඩය ක් ි බුණු ශ ශදඳ  හත් ය ් දක් ් පළි්ැනී ට ලක් කද්. 

ඊදඟට, අශේ ්ශ් ප්ක්ෂිකය ්ශ  2 ෘ්ධධිය  කප් දැ් ්. ඒ තර් 

පහද තත්ත් ය කට  ැියල් පළි්ැනී් කද්.  

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්රු  තුත්රී ස නි, ඔබ ස ්ට ත  විද්ඩි ශදකක ක්ලය ක් 

ි ශබද ්. 

 
ගුණ යූ.ප්්ෂ. සුමි ක ේඩුරාඹුද මහත්ා 
(ைொண்புைிகு யூ.மக. சுைித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්ශේත් එ ැනි කරුණු රක්  ශ ල් 

ි ශබද යක්රය  අපි දැක්ක්, හ ල්2ද්රූඪ  ්රු  තුත්රී ස නි. එ  

රක්  ය ටශත් එක ර්ජය නිලධ්රිශය ක් කිය ් ි ශබද ක්රණය ක් 

   කිය තුද්. එ ස ් අ ්තය්ා  ශල් මක් රශය ක්, ශහොඳ 

කවිශය ක්  ්ශ   ශහොඳ ශල් මඛ්කශය ක්. එ ස ් කිය ් ි ශබද ්, 

" ශ  දරුශ ෝ  සතුශදද්  ශදො2ථතර රුතු. හැබැයි,  ්  

ේ2්විය ට අරශ්ද ගිය ් ශහොශරක්,  ාශකොල් මලක්රශය ක් හැියය ට. 

 ට ඒ පීඩදය  අදත් ඉ 2් ්තුද බැහැ" කිය ල්. එ ස ් ඒ ්ැද 

පසුතැශ ද ්. එ ස ් 2්ක්ෂි 2ටහතු ල එශ2ේ කිය ් ි බුණ්. ඒ 

 ්ශ   එක රණ විරුශ ක් කිය ් ි බුණ්, "අපි හි සශේ අශේ 

ීවවිතය  අ 2තු වුණ්, අපි  ැරුණ් කිය ්" ය නුශ තු. ශ් 

ශකොමි2  පත් කද්  ත යි ඒ රණ විරු ් හි සශේ, ඔවුතුට ීව ත් 

ශ තුද පුළු තු ශ යි කිය ල්. ඒ ක්ල සී ්   සද නිලධ්රිතුශ්තු 

පළි්ත්ත විධිය , එ  නිලධ්රිතු අපහසුත් ට පත් වුණු විධිය , එ  

දරු තු අපහසුත් ට පත් වුණු විධිය , එ  දරු තුශ  අධය්පදය  

කඩ්කේපල් ම වුණු විධිය , එ   දරු තු ශරෝගීතු වුණු හැිය, ඒ තර් 

පවුල් ම අ2රණ ් ය ට පත් වුණු හැිය ශ් ශකොමිෂතු 2 ් 

 ්ලිත්ශේ කිය ැශ ද ්. ශ  ැනි ශකොමිෂතු 2 ් ක් පත් කරල්, 

රශට් එ ැනි තත්ත් ය ක් ය ළිත් කිිද න ශදක ේද් ශදොශ තුද 

ශහොඳ යදලි  ත්  ැඩ පිළිශ දක් ක්රිය ්ත් ක කිරී  

2්බතුධශය තු විශ ේෂශය තු  ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ 

ජද්ධිපි  ස ්ට අපි 2ථ සි  තුත ශ ද ්.  ට ශ් අ 2ථා්  ලබ් 

දුතුද්ට ඔබ ස ්ටත් 2ථ සි යි, හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි. 

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ්රු ේපුල් ම  ශහේතුද්ර ර්ජපක්ෂ  තුත්රී ස ්. ්රු  තුත්රී ස නි, 

ඔබ ස ්ට විද්ඩි එශකොදහක ක්ලය ක් ි ශබද ්. 

2181 2182 



ප්ලිමේශ්තු ස  

[අ. ්. 5.17] 

 

ගුණ ේපුල් 2 මප්හේන්ද්ර දාජප්ෂෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைமஹந்திர ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි,  ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් පිළිබඳ 

ශ2ොය ් බැලී ට පත් කද ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ් 

 ්ලිත්  2්බතුධශය තු කා් කරතුද විපක්ෂය  ත යි වි ්දය ක් 

ඉල් මලුශේ. ඒ නි2් අද විපක්ෂශී ශකරු ්   ්ධය මේතු 

ශපතු තුද ඕදෑ. වි ්දය ක් ඉල් මලපු ඒ කවුරු ත්  ශ් ශ ල්ශේ 

්රු 2 ්ශේ දැහැ. ඒ 2්බතුධශය තු අපි කද්්වක ශ ද ්.  

විපක්ෂය  ශබොරු ට ේශ්ධට තවිල් මල් ා්ය ්රූප ්තුද ්. ඊට 

පසු  ඒ ් ශෆේ2ථබුක් එශක් පද කරද ්. ඒ හැර, ඔවුතු රට 

ශ නුශ තු, ජ්ි ය  ශ නුශ තු ශ ද කිිද  ශදය ක් කරද අය  

ශදොශ යි. ඔවුතු කඩ්කේපල් මක්රීතු. ශ් ් ත යි  ්ධය  සළිතු 

ශපතුවිය  යුත්ශත්.  හ ශලොකු ට වි ්ද ඉල් මලද ්. අ 2්දශී ඒ 

කවුරු ත් ශ තැද ඉතුශතු දැහැ. ඒ නි2් ශබොරු ලට 

රැ ශටතුශතු දැ ස  අද ශ් යණ්ඩු ත් එක්ක අපි කටයු ස 

කරතුද ඕදෑය  කිය ද ක්රණය      තක් කරද ්.   

විශ ේෂශය තු අපි දතුද ්, ශ් ශකොමි2  පත් කරතුද වුශණ් 

තයි කිය ්. හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ඕදෑ  ශදය ක 

්ැදපී ක් ි බිය  යු සයි. 2015  ලිෂශී ශ ොකක්ද, වුශණ්? 

ශ්ොදයි, මී යි එකට ඈඳල්  ්ශ යි ඒ යණ්ඩු  කටයු ස කශදේ. 

අපි කා් ට කිය ද ්, ශ්ොද් ශ්ොඩට ය ද ්, මී ්  ඩට ය ද ් 

කිය ල්. ඒ  ්ශ  ත යි පැ ැි  ය හ ප්ලද යණ්ඩු . එ  යණ්ඩු  

ශකොයි විධිය ටද, පත් වුශණ්? ඒ යණ්ඩු  පත් වුණු ද ශ2ේ ඉඳල් 

ශදපැත්තට තදපු නි2් ජදත්   ්ශ   නිලධ්රිතු හැ  

එක්ශකද්  අපහසුත් ට පත් වුණ්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, අශේ 

 හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ්තු පළි්තුද ඕදෑය  කිය ද 

ශ්ඡතද්  ශ් ඔක්ශකෝට   ඩ් ි බුණ්. ඒ නි2් ව රී 

ප්ලදය ක් ති  කද්. ඒ ත යි, ය හ ප්ලද යණ්ඩු . කිේශේ ද්, 

ද2ර්ජ ධලි ශය තු යණ්ඩු  කරද ් කිය ල්යි. මේ්ඡාවි ධලි ශය තු 

යණ්ඩු කරද ් කිය ් ශ  ස තුල් බලය ට ය ්. දමුත් එක 

පවුලක් විද්  කිරී  හැ  එක්ශකද්ශ   අරමුණ ශ ල් ත යි ඒ 

යණ්ඩු  යර්  වුශණ්. ඒ නි2් ත යි අපිට ජද්ධිපි  

ශකොමි2 ක් පත් කරතුද වුශණ් ඒ අවුරුදු  සදක, හතරක ක්ලය  

 සද ර්ජය නිලධ්රිය ්ට, අශේ හිටපු ර්ජය  ැි -ත ි  රුතුට, 

අශේ පු්ධ්ලය තුට වුණු ය ් ය ් අ2්ධ්රණක් පිළිබඳ  කා් 

කරතුද.  

ශ්කට විරු්ධධ  කිය ද ්, ශ්ක රශට් අ නීි ය ක් කිය ල්; ඒ 

නි2් ශ්ක 2්ධ්රණ ශ තුදට ඕදෑය  කිය ද ්. එද් ශ්රී වික්ර  

ර්ජිදාහ රේව,රු තු ශ ොකක්ද කශදේ? තහැශල් මශපොද කු ්රිහ්මි 

ත සළු ඒ මුළු පවුශල් ම  අය  විද්  කර දැ් ්. ඒ කිය තුශතු 

ත තුට තලිජදය ක් ශ ද ශකොට, එශහ  දැත්ද් ත තුට 

අභිශය ෝ්ය ක් ශ යි කිය ල් හිශතදශකොට එද් ඒ දරු තු ත සළු 

ිදය ලු ශදද් පවුල් ම පිියතු විද්  කර දැ් ්. ඒ විධිය ට  2015 

ජද ්රි 08  ැනි ද් ප්ලද බලය  ්ත් අය ටත් ර්ජපක්ෂ පවුල 

විද්  කර ද තුද වු  ද් ක් ි බුණ්. ඒ නි2්  හිතුද ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්ශ  රජ් අයිි ය  අශහෝිද කරතුද, එ ස ් අත් අඩාගු ට 

්තුද ේත්2්හ කද්. ඒ 2ඳහ් ශලොකු වු  ද් කිතු කටයු ස 

කද්. එද් එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  රමුඛ්  ය හප්ලද යණ්ඩු  

ශකොශහො ද කටයු ස කශදේ කිය ල් අපි දතුද ්.  

1977  අපි පුාචි දරුශ ෝ. එද් ශ් රශට් අ2් ත ක්රිය ් ක් 

ිද්ධධ වුණ්. එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය  බලය ට තවිල් මල්, ශපොලීිදය ට 

න ද 7ක් නි ්ඩු දුතුද්. මිනිසුතුශ  ශ් ල් ම ශදොර ල් ම ලට ගිනි 

තබ්, ශ්ධපද විද්  කද්. මිනිසුතු   ැරු ්.  අපි ශපොල් ම ්2ථ ලට 

මු ් ශ ල්, බිත්ි  ලට මු ් ශ ල් එද් බල්ශ්ද හිියශී. ඒ 

ත යි 1977  "ධලිමිෂථට යණ්ඩු " ය ැයි කිය ් ්ත් යණ්ඩුශේ 

යර් ය . අපි ඒ යණ්ඩුශ තු බැට ක්පු මිනිසුතු. අශේ 

ශද ේපිශය ෝ ඒ ්යිතු ශ ොද තර් පීඩ් විතුද් ද? එතශකොට අපි 

කුඩ් දරුශ ෝ. අපි ඒ න හ් බල්ශ්ද ිදියය ්. 1988 - 1989 ක්ලශී 

ශ ොකද වුශණ්? අනුර කු ්රල් තවිල් මල් වීරශය ෝ  ්ශ  කෑ 

්හල් ිදදු කද ශ්ධ ල් ම මේතු ්් ල ිදිය අහිා2ක අ් ල් 

ත්ත්තල් බිය ට පත් වුණ්. ඒ අ් ල් ත්ත්තල් අදටත් ඒ ශ්ධ ල් ම 

නි2් දුක් විඳිද ්. ඒ අය ශ  හැඳුනු්පත ප ් දැි  වුණ්. ප්2ල් ම 

ගිය  ත තුශ  දරු ් අද එයි, ශහට එයි කිය ල් ඒ අය  බල්ශ්ද 

ඉතුද ්. එද් UNP යණ්ඩු  ක්ලශී "්්ශපරළිය " ශපොත අශත් 

ි බුණ් ද්, "ශතොපි ්් ශපරදතුද ගිහිල් මල්" යි කිය ් ටය ලි ද්ල් 

ගිනි තැබු ්. එ ැනි යු්ය ක් ඒක. අපට ඒ ් අ තක කරතුද 

පුළු තුක ක් දැහැ. එශහ  යු් අ 2තු කරල් අපි 1994  

බලය ට ය ්. අපි ක්ටද හිා2් කශදේ? හැබැයි, දැ ත 2000  

එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ යණ්ඩු  බලය ට ය ්  ශ ොද තර් 

හිරිහැර 2හ කරදර කද්ද? එද් අපි තරුණශය ෝ විධිය ට ඒ කරදර 

විඳශ්ද  ිදියය ්.  අද අපි ශ්ධ ප්ලදය ට තවිත් ඉතුද ්.  

2015 ජද ්රි 08 ැනි ද් ජය ග්රහණශය තු ප2ථශ2ේ එක්2ත් 

ජ්ි ක පක්ෂ රජය  ශ ොකක්ද ශ් රටට ිද්ධධ කශදේ කිය ් අපි 

දැක්ක්. මිනී  ැරු ්, ශ්ධපද විද්  කද්, ජදත් ශ  රැකී රක්ෂ් 

අහිමි කද්. අශේ රශට්  හ් විද් ය ක් ිදදු කද්. ශපර යණ්ඩුශේ 

ිදිය නිලධ්රිතුට ශ ොද තර් හ්නි කද්ද? ඒ අතර සර ත යි 

 හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ත් ඒ ්ට ශ්ොදුරු කර ්ත්ශත්.  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ශ් රටට කද  රද ශ ොකක්ද? එ ස ් 

ජද්ධිපි  රය ් විධිය ට ිදිය ක්ලශී ශ් රශට් ්්දදේ න යුණු 

කරතුද, ඒකපු්ධ්ල යද්ය    ැඩි කරතුද, ජ්ි ක නිෂථප්දදය  

 ැඩි කරතුද, ශ් රට යිදය ්ශේ ය ථචලිය  ත් රට බ ට   පත් 

කරතුද කැප වුණ්. ඒ විතරක් ශදොශ යි, එ ස ් ශ් රශට් අවුරුදු 

33ක් පැ ැි   ්පලත් යු්ධධය  අ 2තු කද ද්ය කය ්යි. ඒ 

ද්ය කය ් හිරශ්ට ශ්ද ය තුද, ජ්තයතුතර අධිකරණය  ඉන රිය ට 

ශ්ද ය තුද ශ ොද තර්  ද කැපු ්ද? ඒ ිදය ල් මල කශදේ, 

එල් මම ම ඊ ඩය 2ථශපෝර්ශේ ඕදෑක ටයි; අතුත ් තුශ  

ඕදෑක ටයි. එශල2 ඒ අය ශ  ඕදෑ එප්ක් ලට ත තුශ  

ිදාහල ජ්ි ය ත්, රටත් ප් ් ශදතුද ත යි එද් ය හ ප්ලද 

යණ්ඩු ට ඕදෑ කර ි බුශණ්. ඒ නි2් ත යි ඔවුතු  හිතුද 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ජ්තයතුතර අධිකරණය  ඉන රිය ට ශ්ද ය තුද 

ේත්2්හ කශදේ; ජිනී ්  ්ද  හිමික් කවුතු2ලය ට ගිහිතු ය ් 

ය ් ශ්ධ ල් ම කරතුද ශපොශරොතුදු වුශණ්. එද් කරතුද හදපු ශ්ධ අපි 

දතුද ්.  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් කිය තුශතු, ශ් රටට යදරය  

කද පු්ධ්ලශය ක්. ඒ නි2් එ ස ් ්ැද ේඩ ඉතුද ශදවිශය ොත් 

බලද ්.  

එද් එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂය ට ි බුණු අභිශය ෝ්ය  එ ස ්යි. ඒ 

නි2් එ ස ් පර්ජය  කරතුද ේත්2්හ කද්. දමුත්, 2ථ ්මීතු 

 හතුශ2ේල් ත සළු ශ් රශට් ජදත්  එ ස ් 2 ඟ ිදිය නි2් 

දැ ත අපට ප්ලද බලය  ්තුද පුළු තු වුණ්.  හිතුද ර්ජපක්ෂ 

 ැි  ස ්  බලය ට පත් වුණ්   එක්2ත් ජ්ි ක ප්ක්ෂිකය තුට 

්හතුද, ඒ අය ට හිරිහැර කරතුද කිය ල් අපට කිේ ්ද? දැහැ. 

හැබැයි, ශ්වී ගිය  ක්ලය   සද ය ් අ2්ධ්රණය ක් ශ ල් 

ි ශබද ් ද් ශ2ොය ් බලතුද ත යි, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 

පිළිබඳ පරීක්ෂ් කර ශතොර සරු ලබ් ්ැනී  2ඳහ්  ද ජද්ධිපි  

පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්  පත් කශදේ.    හිටපු ර්ශ්ධය ය  2 ් 

2 ්පි  රශය ක්. ඒ  ්ශ   පද්ත් 2 ්  නිශය ෝජදය  කරපු 

 තුත්රී රශය ක්. බැිදල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් අශේ ්්දදේ න යුණු 

කරතුද වි ්ල ශ2ේ ය ක් කද්. එ ස ් අශේ පක්ෂශී ්්පහ 

න 2ථ්රික් ද්ය කය ්   ශය තු අශේ ්්දදේ ලට ශ ොද තර් 

ශ2ේ ය ක් කද්ද කිය ් අපි දතුද ්. එ ස ් අශේ ර්ශ්ධය ය  2 ් ට 

බට ියකක් දුතුද් කිය ල්,  ය ් ය ් ේදවු-පදවු කද් කිය ල් ශ ොද 

තර් ශචෝදද් කද්ද? එ ස ් අත් අඩාගු ට ශ්ද ිදර්ත කද්. 

එ ස ්ශ  අ ්තය්ා ශී ශල් මක් රය ් ත් ිදර්ත කද්. අශේ 

්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු ත ි  ස ්ත් න ද ්ණද් ක් ිදර්ත 

කර තැබු ්. අත්තද්ල් මශල් ම ඌරපල රශ්ධ ශී පැ ැි  

2183 2184 
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රැ2ථවී කට ගිහිල් මල් එ ස ් කිේ ්, "   ක ද් ත් ශරෝහල් ම්ත 

ශ තුද ත් ඉල් මලී ක් කශදේ දැහැ.  ්  ිදර්ත කද්  ඔවුතු 

2 සවක  ද ්ශතු. නුලල් 2 සවක ශ ය ල් මල්, කිය ්    හිශලි  ඉඳල් 

ශපතුූ  ්" කිය ල්. ිදර්ත කද්  එ ස ් ක ද් ත් ශරෝහල් ම්ත 

ශ තුද ඉල් මලුශේ දැහැ. එද් බලශී ිදිය අය ශ  2 සට වුශණ්, 

අශේ ්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු ත ි  ස ් හිශලි ද ද එක නි2් 

ඒකට එ ස ් අ 2ථා්  දුතුද්.  

එද් හැ ශ්ධ  කරල් "ර්ජපක්ෂ" කිය ද ද් ය  විද්  කිරී යි 

එ ස තුල්ශ  අරමුණ වුශණ්. ශ්ෝම් ය  ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 

කිය තුශතු, ශ් රශට් පැ ැි  යු්ධධය  නි ් කරතුද ද්ය කත් ය  

 ල්, ශ් රටට නිදහ2 ලබ් දුතු ද්ය කය ්. ශකොදල ද්රය  

යිද ය ්ශේ සුතුදර  ද්රය  කරපු ද්ය කය ්. එ ස ්ට විවිධ 

 ශචෝදද් දඟමිතු ිදර්ත කරතුද ේත්2්හ කද්. ඒ  ්ශ   ත යි 

ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් 2්බතුධශය නුත් කටයු ස කශදේ. අද 

බලතුද, ද් ල් ම ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ් ප්ලිමේශ්තු සශේ ශ ොද 

තර් යදලි  ත් ද්ය කශය ක් ශල2 කටයු ස කරද ්ද කිය ල්. 

දමුත්, එ ස ් හිශලි ද තුද, ශය ෝෂිත ර්ජපක්ෂ  හත් හිශලි 

ද තුද,  හිතුද ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ශ   ැි නිය  හිශලි ද තුද 

ශ ොද තර් ේත්2්හ කද්ද? ඒ ් අපි ශහද් දකිතුද ඕදෑ. හිටපු 

ජද්ධිපි  ශල් මක්, ලමේත් වීර සා්  ැි  ස ් ිදර්ත කද්. අශේ 

අහිා2ක ේප්2ක අ් ල්ට ිදල් ම ශරන  ියකක් ශබදතුද අනු ැි ය  

දුතුද් කිය ල් එ ස ්ට හිශලි ලගිතුද වුණ්. ය හ ප්ලද රජය , 

ර්ජය නිලධ්රිතු ිදර්ත කද්ට අ 2්දශී ය හ ප්ලද යණ්ඩු ට 

ර්ජය ශ2ේ ය  ඉන රිය ට ශ්ද ය තුද බැරි වුණ්. ඔවුතු FCID එක 

ප්වි්ඡචි කරල් ර්ජය ශ2ේ කය ් දඩය ් කරතුද ේත්2්හ කද්. 

ශ් රශට් ර්ජය නිලධ්රිතු හිශලි දැ් ්. අද ඉඩ් 

අ ්තය්ා ශී ශල් මක් රය ්  ද යලි.ඒ.ඒ. ශක්. රණ ක 

 ැි  ස ් එද් 2 ෘ්ධධි අ ්තය්ා ශී ශල් මක් රය ්  ිදියය  , 

මේතක් මුද්රණය  කද්යි කිය ල් එ ස ්ට හිශලි ය තුද ිද්ධධ වුණ්. 

එද් බ2ථද්හිර පද්ත් රධ්ද ශල් මක් රිය  ූ  ජය තුි  විශේ සා් 

 හත්මිය ට ශ ොකක්ද කශදේ? ද 2ක් අපි පද්ත් 2 ් ට 

ය දශකොට එ සමිය  හිටපු තැනිතු ශ දත් තැදකට  ්රු කරල්. ඒ 

 ්ශ   අත්තද්ල් මල ර්ශ්ධය ය  2 ්ශේ ශල් මක්, ේපුල් ම රාජිත් 

 හත්තය ්ත් කී තැදකට  ්රු කද්ද? ඒ විධිය ට,  ඉහද ිදට 

පහදටත්, පහද ිදට ඉහදටත් ර්ජය ශ2ේ ශී ඉතුද අය ශ්තු පළි 

්ැනී් කද්. සුළු ශ2ේ කය ්ශ  ඉඳල් පළි ්ැනී් කද්. ලා්  

ශ2ේ කය ්ශ  ිදට  අශදක් හැ  ශකද්ට  ශදතුද පුළු තු හැ   ද 

ශේදද් ක්  ලබ් දුතුද්.  

අශේ ය2දශී න 2ථ්රික් ද්ය ක, රධ්ද අ ්තය ශ ල් හිටපු 

ර2තුද රණ සා්  ැි  ස ්ශ  ශදෝද්  හත්මිය  හිශලි ද තුද 

ශ ොද තර් ශ ර වීරිය ක් ්ත්ත්ද? එ ස ්ට ශ ොද තර්  දය ක් 

දුතුද්ද? ඒ හැ  ශදය ක්  කශදේ, එ ස තුල් පක්ෂය ක් ශ්ොඩදඟයි 

කිය ල්යි.  එද් අශේ න 2ථ්රික්කය ට එ ස ් ද්ය කත් ය  ලබ් ශදමිතු 

කටයු ස කද නි2් අද  ප්ලිමේශ්තු ස ට  හජද නිශය ෝජිතය තු 

13ශදශදකුට එතුද පුළු තු ශ ල් ි ශබද ්. ඒ  ්ශ   බැිදල් ම 

ර්ජපක්ෂ  ැි  ස ්ත් ඒ අභිශය ෝ් ිදය ල් මලට මුහුණ ශදමිතු 

පක්ෂය ක් නිලි ්ණය  කද්. අතුද ඒ  හ ශ ොදය ට ්හතුදයි  ය හ 

ප්ලද යණ්ඩු  නිශය ෝජය  කරද 2 ගි ජද බලශේ්ය  ත සළු  

විපක්ෂය ට අද වු  ද් ශ ල් ි ශබතුශතු. ඒ  හ ශ ොදය  විද්  

කශදොත් ත යි අශේ යණ්ඩු   ට්ටතුද පුළු තු ශ තුශතු කිය ද 

එක දතුද් නි2යි අද ශ් හැ  ේපක්ර ය   ශය ොදතුශතු.  දමුත්, 

අශේ ි ශබද එකමු සක , පක්ෂය ක්   ශය තු අශේ ි ශබද බැඳී  

නි2්  අපට අද ඒ ් අභිශය ෝ්ය ක් ශ ල් දැහැ. ඒ ්ට කෑ ්හපු 

අය  දැතු ශ තැනිතු ඉ ත් ශ ල් ගිහිල් මල් ි ශබද ්. ඒ අය  වි ්ද 

ඉල් මල් ිදියය ත්, අද වි ්දය  අතහැර ශ් ල් ම ලට ගිහිල් මල්.  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, එක්2ත් ජ්ි ක පක්ෂ යණ්ඩු  

ක්ලශී 2 ෘ්ධධි 2හද්ධ්ර ලබ් ශදදශකොට දුේපත් ශකශදක් 

ශදොශ යි කිය ් ශපොදු ශපරමුශණ් පු්ධ්ලය ්ට 2 ෘ්ධධි 2හද්ධ්ර 

ලබ් දුතුශතු දැහැ. නි ්2 යධ්ර ලබ් ශදදශකොටත්  ඒ ශ්ධ  

කද්.  දමුත්, අශේ යණ්ඩු   ක්ලශී ඒ ශ්ධ ල් ම ලබ් ශදදශකොට 

පුර ැිදය තු කිය ල් හිතල් 2 2ථත ජදත්   ඒ ් ලබ් ශ්  ැඩ 

පිළිශ දක් ත යි ක්රිය ්ත් ක කශදේ.  එද් ද ශ2ත් ක්රිය ්ත් ක 

වුශණ්ත් ඒ යක්රය ටයි. අද ද ශ2ත් ඒ විධිය ටයි අපි ක්රිය ්ත් ක 

කරතුශතු.  

අද අශේ ්රු ශජොතු2ථටතු රද්තුදු අ ්තය ස ්ශ  

අ ්තය්ා ය  හරහ් iRoad  ය්පෘි ය  ක්රිය ්ත් ක ශ ද ්.  හ 

ශපොශදොශේ කිශලෝමීටලි දහ2ථ ්ණදක ක්රිය ්ත් ක ශ තුද 

ි බුණු  ය්පෘි ය ක් අවුරුදු ්ණද් ක් ි 2ථශ2ේ ය ටපත් කද්; 

අ ලාගු කරතුද ේත්2්හ කද්. දමුත්,  යිදය ්නු 2ා ලිධද 

බැාකු  හරහ් ලැබුණු මුදල් ම නි2් අද iRoad  ය්පෘි ය  දැ ත 

ේඩට අරශ්ද අශේ ්් දදේ න යුණු කරතුද,  ්ලි් ක්පට් 

කරතුද අද අශේ ්රු ත ි  ස ්  කටයු ස කර ි ශබද ්.  

ය හ ප්ලද රජශී  අය  පළි ්ත්ශත් ර්ජපක්ෂ පවුශලතු; ර්ජය 

ශ2ේ කය ්ශ්තු; ඔවුතුට හිත ත් දැි  අශේ අහිා2ක 

ප්ක්ෂිකය ්ශ්තු; 2 ෘ්ධධිල්භිය ්ශ්තු; එශහ  දැත්ද් අහිා2ක 

 නුෂයය ් ශ  හදද එශකතු; එශහ  දැත්ද් රශට් 

2ා ලිධදශය තු. ශ් හැ  ශදයිතු  පළි අරශ්ද ශ් රට ි බුණු 

තැනිතු පහදට ද ල්, ඒකපු්ධ්ල යද්ය   බිඳ  ට්ටල්,  ැඩබි ක් 

ශ ල් ි බුණු ශ් රට විද්  කර දැ් ්. ශ් රශට් ජ්ි ක 

නිෂථප්දදය  දැි  කරල්, යදය ද  අපදය ද පරතරය   ැඩි කරල් 

යලිථික   ශය නුත් රට විද්  කද්. ඒ  ්ශ   ශ් රශට් 

2ා2ථකෘි ය ත් දැි  කද්.  අද අපට ශපරහැරක් ප ත් ්්තුද 

පුළු තුක ක්  දැහැ. අමේ ත සතු ති  කද් කිය ල් ශ ොද තර් 

2ථ ්මිතු  හතුශ2ේල් අත් අඩාගු ට ්ත්ත් ද? අශේ හ්මුදුරු රු 

රට ජ්ි ය  ශ නුශ තු කා් කද් , "අතුත ්න තු" කිය ල් ශ ොද 

තර් අත් අඩාගු ට අරශ්ද ි ශබද ්ද? අශේ රට දැය  

ශ නුශ තු ත තුශ  ීවවිත කැප කරපු, අත පය  අහිමි ශ ්ඡච රණ 

විරු තුට ශපරද ශපරද් පහර දුතුද්. ඒ අය  අත් අඩාගු ට 

්ත්ත්. ඔවුතුට ශදතුද පුළු තු  ද හිා2් ිදය ල් මල දුතුද්. ය හ 

ප්ලද යණ්ඩු  ක්ලශී ශ් රශට් ජදත් ට වි ්ල හ්නිය ක්,  

කරදර ්ණද් ක් ිද්ධධ වුණ්. ඒ නි2් ත යි ජද්ධිපි  ස ් 

ශකොමිෂතු 2 ් ක් පත් කර එයිතු පීඩ් ට පත්  අය ට 2්ධ්රණය  

ඉවක කරතුද කිේශේ.  

 ලිත ්දශී ශ් රශට් ක්ලකණ්ණි ත්ර2ථත ්න තු ියකක් 

ඉතුද ්.  ඒ ත යි 
 
[මූලා නප්ේ අණ පරින  ඉව ක කදන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නූතද ක්ලකණ්ණි ත්ර2ථත ්න තු කිය තුශතු, ඔවුතුටයි.  

ඒ අය  කල් මපද් කරද ්, ශ්ධ ප්ලද පළි්ැනී් 

2්බතුධශය තු වි ලි දය  කිරී  2ඳහ් ජද්ධිපි  ශකොමි2  පත් 

කද්ට ප2ථශ2ේ, "අශේ රජ්තතුත්ර ්  අයිි ය  දැි  කරල් හිශලි 

ද්යි" කිය ල්. ඒ ශකොමි2  ශකොමි2 ක් විතරයි. අපි රටට කිය තුද 

ඕදෑ,  ත්ර2ථත ් , අතුත ්  කල් මමේ ති  ශ ල් ශ් රශට් 

අතුත ්දය  ශපෝෂණය  කරමිතු කටයු ස කද යක්රය  ්ැද. ශ් 

රට නිදහ2ථ කර දුතු අභි ්ද ත් ශ්ධ ප්ලද පවුල් ම ඒකකය ට 2හ 

අශේ නිලධ්රිතුට පහර ශදතුද ේත්2්හ කරපු ඔවුතු අතුත ්  

කල් මමේය ක්. ඒ අය ට අ  ය වුණ්, අතුත ් තු ශපෝෂණය  කරමිතු 

ශ් රට විද් ය  කර් අරශ්ද ය තුද; ිදාහල ශබෞ්ධධක  ශ් 

රියතු දැි  කර ද්ල් ශ් රට විද් ය  කර් රැශ්ද ය තුද.  

ඒ නි2් ශ් අය ට දඬු ් ලබ් ශදතුද ඕදෑ අශේ 

අධිකරණශය තු ශදොශ යි. ශ් අය ට දඬු ් ලැශබතුද ඕදෑ 

ඔවුතුශ  වද ශය තු. ක ද් හරි ද 2ක ශ් අය ට ීවවිතශී 

විඳ තුද ිද්ධධ ශ ද ්. ශ ොකද, රට, ජ්ි ය , ය්  ශ නුශ තු 

ීවවිත කැප කරපු මිනිසුතුට ශ ොද තර් හ්නිය ක් ශ් අය  කද්ද?  

2185 2186 



ප්ලිමේශ්තු ස  

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි, ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට යපු අපි 

්්බද රශ්ධ  ල අය . අපි ශ් ප්ලිමේශ්තු ස ට යශේ  හ 

අභි ්දශය තු. අපට ාතුදය  දුතු මිනි2ථසු අභි ්දශය තු අපි න හ් 

බලද ්, "ශ් අශේ ප්ලිමේශ්තු ස  තුත්රී ස ් ශතුද"            

කිය ල්. හැබැයි, ශ තැදට ය ්  ශපශදද ්, ශ තැද 

ශ ොතුියශ2ෝරිය කටත් එහ් ගිය  තැදක් බ . ඒ නි2් ේශ්ධට 

ප්ලිමේශ්තු ස ට  තුත්රී රුතු එදශකොට කට ඉලල් ශහෝ පරීක්ෂ් 

කර බලතුද ඕදෑ, කිදේපුක්රය තු, ්ාජ් ්හද මිනි2ථසු, කුඩු 

්හද මිනි2ථසු එද ්ද කිය ල්. ශ් ප්ලිමේශ්තු ස  න හ් රටක්, 

ශලෝකය ක් බල්ශ්ද ඉතුද ්. අශේ අහිා2ක දරුශ ෝ බල්ශ්ද 

ඉතුද ්, ාතුදය   ල් පත් ශ ්ඡච අශේ  ් ල්, අශේ 

 තුත්රී ස තුල් ශ ොකද කරතුශතු කිය ල්. අ2 ය  චද කිය මිතු 

ශ ොද තර් කැත විධිය ට ද, අ2 ය විධිය ට ද ශ හි හැිදශරතුශතු?  

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබ ස ්ට නිය මිත ක්ලය  අ 2්දයි, ්රු  තුත්රී ස ්. 

 

ගුණ ේපුල් 2 මප්හේන්ද්ර දාජප්ෂෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைமஹந்திர ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

ශලෝකය ක් බල්ශ්ද ඉතුද ශ් ේත්තරීතර 2 ් ට එද 

මිනිසුතු කිදේපුක්රය තු ද්, ාතුදය  දුතු ාතුද ද්ය කය ් කල් මපද් 

කරතුද ඕදෑ,  අපි ශ ොද තර්  ැරැන  ශදය ක්ද කරල් ි ශබතුශතු  

කිය ්.  

   මීට  ඩ්  ලිඝ  කා් කරතුද බල්ශපොශරොත් ස  තුශතු 

දැහැ. ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්  හරහ් කවුරු ත් හිශලි ද තුද 

ශහෝ ශ් ශකොමිෂතු 2 ්  ්ලිත්   ඟිතු ක්ශ  ත් රජ් අයිි ය  

දැි  කරතුද ශහෝ ශදොශ යි අපට අ  ය  තුශතු. ඒ අය  ද් 

එද් ිදරි ්ශ ෝ බණ්ඩ්රද්ය ක  ැි නිය ශ  රජ් අයිි ය  අශහෝිද 

කද්. එ සමිය  නිශය ෝජදය  කද අත්තද්ල් මල ය2දය  

නිශය ෝජදය  කරමිතු ත යි    අද ප්ලිමේශ්තු ස ට තවිල් මල් 

ඉතුශතු. එ සමිය ශ  ය2දය  එද් අහිමි කද්. ඒ අහිමි කරපු 

ය2දය  නිශය ෝජදය  කරමිතු ප්ලිමේශ්තු ස ට ය  තුත්රී රය ් 

  ශය තු    කිය ද ්, එද් ඔවුතු කරපු ශ්ධ අද ඔවුතුට කිරී  

ශ නු ට,  අපට අ  ය  තුශතු  ඔවුතුට බලය  ි බුණු ක්ලශී 

හැිදරුණු විධිය , ක්රිය ් කරපු විධිය  රටට කිය තුද විතරයි කිය ද 

එක. ඒ ක්රණය ත්  තක් කරමිතු,  ට ශ් අ 2ථා්  ලබ්    

්ැද ඔබ ස ්ට 2ථ සි ය  පුද කරමිතු    නිහඬ ශ ද ්, 

හ ල්2ද්රූඪ ්රු  තුත්රී ස නි.   

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 අද න දට නිය මිත 2 ්ශේ  ැඩ කටයු ස අ 2තු කරමිතු 2021 

අශරේල් ම  2 22 න ද 2හ අද න ද ප ත් ද ලද ශ්ධ ප්ලද ය  

පළි්ැනී් පිළිබඳ පරීක්ෂ් කර ශතොර සරු ලබ් ්ැනී  2ඳහ්  ද 

ජද්ධිපි  පරීක්ෂණ ශකොමිෂතු 2 ්ශේ  ්ලිත්  පිළිබඳ කල් ම 

තැබීශ් වි ්දය  ඉන රි න දක  ත දුරටත් ප ත් නු ලැබී  පිණි2 

කල් ම තබද බ  ශ   ්රු 2 ් ට දැනු් ශදමි.  
 

එකල් 2හි ප්ේලාව අ. වා. 5.ව0 ූප්යන් මූලා නාරූඪ ගුණ 
මන්ත්රීතුමා විකුන් රශයීයන්ය ප්නොවිම ා පාාලිප්පතන්තුව කල් 2 ත්බන ලදී. 

පාාලිප්පතන්තුව ඊට අනුකූලව   0 1 මැයි 04 වන අඟහුණවා ා            
පූ. වා. 10.00 වන ප්ත්්ෂ කල් 2 ගිප්ේය. 

 

அப்தபொழுது, பி.ப. 5.30 ைணியொகிெிடமெ, ைொண்புைிகு 

தமலமை தொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கள் ெினொ ெிடுக்கொைமலமய 

பொரொளு ைன்றத்மத ஒத்திமெத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2021 மை 04, தசவ்ெொய்க்கிழமை 
மு.ப.10.00 ைணிெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

 
It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Tuesday, 

04th May, 2021.  

2187 2188 

[්රු ේපුල් ම  ශහේතුද්ර ර්ජපක්ෂ  හත්] 



 
 
 
 

 ැ.යු. 
 

ශ    ්ලිත්ශේ අ 2්ද මුද්රණය  2ඳහ් 2ථ කීය  කා් ල නි ැරන  කද යු ස තැතු දක් නු රිිද  තුත්රීතු මිතු පිටපතක් ශ්ද 
 නි ැරන  කද යු ස යක්රය  එහි පැහැන මේ  ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශද2ි ය ක් ශදොඉක්  ්  

හැන් ාඩ් 2ා2ථක්රක ශ ත ලැශබද ශ2ේ එවිය  යු සය . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மெண்டும். 
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හැන් ාඩ් වාාත්ා  
ප්කොදල 5  ප්පොල් 2ප්හේන්ප්ගොඩ  කිුණදපන පාද  අාංක 16ව  දන  ථ්ානප්යහි පිහිිය 
දජප්ේ රවත කි  ප් පාාත්ප්පතන්තුප්ේ පිහිිය දජප්ේ රකාශයීයන කාායාාංශයීයප්යන්  

මිල දී ගත් හැක. 
 

ප්මම හැන් ාඩ් වාාත්ාව  www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්යන්  
බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

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

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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