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     2021.10. 06ஆம் திகதி ககட்கப்பட்ட ஒத்திமவப்பு வினொ 
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පූ. භා. ව0.00ට පාර්ලිප්ේ්දතුව රැ ප් විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහි්දා යාපා අප්ේවර්ධාන මහසතා]  

මූලා්නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அகபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

නිප්ේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

පාර්ලිප්ේ්දතු කටයුතු පිළිබඳ කාරක ්භා රැ්පවීම 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம்      

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුශේ සි ලු පක්ෂ නා කවර න් සහ පාර්ලිශේන්තු 

කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේ සාමාජික මන්ත්රීවර න් සහභා  

වන රැසනවීමක් මාශේ ප්රධාාන්වවශ න් 2022 අශප්රේල් 21 

බ්රහසනපිනන්දා  නනේ අද දින අපර භා  1.00ට කාරක සභා කාමර 

අංක 02හිදී පවැ්වවීමට නි මිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභා  වන 

ශලස සි ලු පක්ෂ නා කවරුන්ට්ව  පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිබඳ 

කාරක සභාශේ සාමාජික මන්ත්රීවර න් සි ලුශදනාට්ව ශමන්න් 

දැනුේ දීමට කැමැ්වශතමි. 
 

ගුණ නිමල් 2 ලා්ද්ා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 රු කථානා කතුමනි  සභාශේ වැඩ කටයුතු පටන්  න්න 

ශපර මා ශේ කාරණ  කි න්න ඕනෑ. පාසනකු ඉරු දින ප්රහාර  

සිද්ධාශවලා අදට අවුරුදු 0ක් සේපූර්ණ ශවනවා. ශේ ශවද්දී්ව සි ලු 

පල්ලිවල ඒ පිළිබඳව පූජා  පවැ්වශවනවා. පාසනකු ප්රහාරශ න් මි  

   සි ලුශදනාට මම ශමොක් සුව ප්රාර්ථනා කරනවා. විශ ේෂශ න් 

කශතෝලික ජනතාව බලාශපොශරෝවතු වන ඒ සාධාාරණ   යුක්ින  

තවම ඉටුශවලා නැහැන් කි ලා ඒ ජනතාව කි නවා. විශ ේෂශ න් 

ඔබතුමා මාර් ශ න් ජනාධිපිනතුමා සහ නීිනපින 

ශදපාර්තශේන්තුව මැදිහ්වශවලා -අශේ ශපොලීසි  භාර ඇමිනතුමා 

ශේ ශවලාශේ සභාශේ ඉන්නවා.- ජනාධිපින ශකොමිෂන් සභාව ලබා 

දී ිනශබන වාර්තාශේ සඳහන් නිර්ශද්  ඉතා ඉක්මනින් ක්රි ා්වමක 

කරලා ඒ කශතෝලික ජනතාවට යුක්ින   සාධාාරණ්වව  ඉටු 

කරන්න කි ලා පාසනකු ප්රහාර ට අවුරුදු 0ක්  තවන ශේ 

අවසනථාශේ මා ශ ෞරවශ න් ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගුණ ප්හසක්ටර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 රු කථානා කතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි න්න   රු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ ප්හසක්ටර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 රු කථානා කතුමනි  ඔබතුමාට සනතුිනවන්ත ශවනවා  මට 

ශේ අවසනථාව ලබාදීම සේබන්ධාශ න්. අවුරුදු 0ක්  ත වුණු පාසනකු 

ප්රහාර  සේබන්ධාව රශ  ිනශබන මත  ශවනුශවන් සහ ඒ 

ප්රහාරශ න් මි     අ  ශවනුශවන් අපි ශේ සභාශේ  ේකිසි වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රි ා්වමක කළ යුතුන්. ශමොකද  ශේ සිද්ධි ට ශ ොදුරු 

වූ අ ට සේපූර්ණ සාධාාරණ්වව  ඉටුශවලා නැහැන් කි න දරුණු 

ප්රහාර ක් පාසනකු ප්රහාර ට වඩා ඒ අ ට දැනිලා ිනශබනවා. ඒ 

නිසා අපට යුතුකමක් හා ව කීමක් ිනශබනවා  ඒ මි     අ  සිහි 

කිරීම සඳහා. අඩු  ණශන් ශේ ශවලාශේ පාර්ලිශේන්තුශේ පංචි 

නි න බ්දතාවක් ශහෝ පළ කරන්න පළුවන් නේ හ ශාාාඳන් කි ලා 

 රු කථානා කතුමාට මා ශ ෝජනා කරනවා. ඒ වාශේම ශේ 

වසශර්දීව්ව ඒ වින්දිත අ ට සාධාාරණ්වව  ඉටු වි  යුතුන් කි න 

කාරණ ්ව මම මතක් කරනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම කන ාටුන්   රු මන්ත්රීතුමනි. නි න බ්දතාව පළ 

කිරීශේ න වැනි ශ ෝජනාවක් ක්රි ා්වමක කිරීමට හැකි ාවක් 

ශනොමැින බව තමන් මට දන්වා ිනශබන්ශන්.  

 
ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා (මහසජන ආරක්ෂක අමාතය, 

්ගචාරක අමාතය ්හස ආණ්ු  පාර් පවප්  රධාාන 

්ගවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு 

அமைச்சரும் சுற்றுலொ அமைச்சரும்  அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்ககொலொசொனும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Public 
Security, Minister of Tourism and Chief Government Whip) 
 රු කථානා කතුමනි  පසු    රජ  කාලශේ තමන් පාසනකු 

ප්රහාර  සිද්ධා වුශ.. ඒ සේබන්ධාව ශමශතක් ශ න ඇින පි වර 

පිළිබඳව ශපොඩි සටහනක් ිනශබනවා. ඔබතුමන්ලාශේ අවසර  

ඇතුව න  ඉදිරිප්ව කරන්න මා බලාශපොශරෝවතු ශවනවා. ඒ 

වාශේම ඒ සේබන්ධාශ න් වන ජනාධිපින ශකොමිසශේ සේපූර්ණ 

වාර්තාව පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිප්ව කරලා ිනශබනවා. ශේ 

වනශකොට ශේ සේබන්ධාව අ්වඅඩංගුවට අරශ න ිනශබන 

සංඛ්යාව හ්වසි  ිනසනපහක්. නකසි  අහයහ ශදශනකු දැනට 

රක්ෂිත බන්ධානා ාරශේ ඉන්නවා. රැඳවුේ නිශ ෝ  මත සිටින 

ප්රමාණ  දහනව න්. පරීක්ෂණ අවසන් කර ශදෝදනා ශ ොනු කළ 

ප්රමාණ  අූඑනකන්. ඇප මත නිදහසන කළ ප්රමාණ  හාරසි  

පනසනතුනන්. ඒ වාශේම හැ්වතෑනවශදශනකුට  ේපහ  මහනුවර  

කුරුණෑ ල  ප්වතලම  නුවරනළි   මඩකලපව  මහාධිකරණවල 

හා ශකොළඹ  කෑ ල්ල මහාධිකරණවල ඇින විශ ේෂ ත්රි පද් ල 

මහාධිකරණවලදී ශදෝදනා විසිපන්දහසන හ්වසි  පනසනතුනක් 

 ටශ්ව නඩු විසිහතක් පැවරීමට කටයුතු කරලා ිනශබනවා. ශමම 

විමර් න හා නඩු පැවරීම සඳහා ඇශමරිකානු FBI ආ තන   
ඕසනශේලි ානු රාජය ුදද්ධි අං   සහ මාලදිවන්ශන් රාජය ුදද්ධි 

අං ශේ සහශ ෝ   ලබා ශ න ිනශබනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඒ වාශේම සනව ං ඝාතක න් සහ සංවිධාානවලට සේබන්ධා 

රුපි ල් ලක්ෂ 0 650ක් වටිනා ඉඩේ  ශ ොඩනැඟිලි  වාහන හා 

රුපි ල් ලක්ෂ 1 680ක් වටිනා ර්වරන් බඩු රාජසන්තක කර 

ිනශබනවා. පාසනකු ප්රහාරශේ මහ ශමොළකරු  නවුරර් මවුලවි තමන් 

අන්තවාදී ශද් න පව්වවා ශමම අන්තවාදීන් පහුණු කශළේ. මීට 

අමතරව ඇශමරිකානු ශරඩරල් උසාවි  විසින් ශ්රී ලංකාශේ 

ිනශදශනකුට -ශමොශහොමඩ් ඊබ්රාහිේ ශමොශහොමඩ් නවුරර්  

ශමොශහොමඩ් අන්වර් ශමොශහොමඩ් රිසනකාන්  හ ාතු ශමොශහොමදු 

අහමදු මිල්හාන්- නඩු පවරා ිනශබනවා. ඒ වාශේම සාරා ජසනමින් 

දුටුවා  කි න අ ශේ සාක්ෂි විභා  කිරීශේදී  ඔවුන් ඇ  ශනොදුටු 

බව තහවුරු කර  ැනීමට සිදුව ිනශබනවා කි න කාරණාව තමන් 

සඳහන් කර ිනශබන්ශන්. නම සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිප්ව කරන 

විමර් න නිලධාාරි මාහින්කන්ද අතුරුදහන් වී ඇත. ඔහු රටින් පැන 

ශ ොසන ඇතැන් සැක කරනවා.  

ඒ වාශේම  රු කථානා කතුමනි  නිලන්ත ජ වර්ධාන රජශේ 

සාක්ෂිකරුශවක් වු ශ. ඇන් කි න නක පසු   කාලශේ 

හැශමෝටම ඇින වූ  ැටලුවක්. ඒ පිළිබඳ ශපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ඕනෑ. ශබොශහෝශදශනක් කිේවා ජනාධිපිනතුමා බල ට 

නන්න ශේ පාසනකු ප්රහාර  සිද්ධා කළා  කුමන්්රණ ක් සිද්ධා වුණා 

කි ලා. දැන් ඒ මත  ජන ත කරන්න උ්වසාහ කරනවා. අපි 

පැහැදිලිව දන්නවා ශේ සිද්ධි  වුශ. 2019දී බව. 2018 පළා්ව 

පාලන මැිනවරණශේදී අපි පළා්ව පාලන ආ තන බහුතර ක් 

ජ ග්රහණ  කළා. ඒ නිසා කුමන්්රණ ක් කරන්න අපට ඕනෑ 

වුශ. නැහැ. ඒ වනශකොට විපක්ෂශේ හිටප අ  හැටි ට අපි 

දන්නවා ආ.ඩු පක්ෂ   දූෂණ මර්දන කමිටුව කි ලා කමිටුවක් 

ප්ව කරශ න අශේ අ ට නඩු පැවරූ බව. අපට ඒවා නක්ක 

 ැශටන්න සිද්ධා වුණා මිසක් නවැනි ශද ක් කරන්න ඕනෑ වුශ. 

නැහැ. නිලන්ත ජ වර්ධාන රජශේ සාක්ෂිකරුවකු ව ශ න් 

ශ ෝජනා කශළේ නවකට නීිනපින හැටි ට කටයුතු කළ දේපල ද 

ලිශේරා මහ්වම ා. නතුමා තමන් නතුමා රජශේ සාක්ෂිකරුවකු 

හැටි ට ප්ව කරන්න කටයුතු කර ිනශබන්ශන්. ඒ වාශේම දේපල ද 

ලිශේරා මහ්වම ා විශ්රාම  න ශකොට පාසනකු ඉරු දින ප්රහාර  

කුමන්්රණ ක් බව අවසාන ශමොශහොශ්ව රටට ප්රකා  කළා. නතුමා 

නශලස ප්රකා   කශළේ සමහර විට නතුමාශේ ශසේවා කාල  දීර්ඝ 

ශනොකිරීම නිසා ශවන්න පළුවන්. නැ්වනේ ශවන්ව ශහේතු ශවන්න 

පළුවන්. නතුමා තමන් ශේ මත  ජන ත කරන්න කටයුතු කරලා 

ිනශබන්ශන්. මම ව කීශමන් යුතුව ශේ කාරණ  කි නවා. 

ඔබතුමන්ලා දන්නවා  පාසනකු ප්රහාර  සේබන්ධාශ න් 

පාර්ලිශේන්තු කමිටුවක් ප්ව කරන්න කි න සනථාවරශේ මම හැම 

දාම හිටප බව. ඒ පාර්ලිශේන්තු කමිටුව ප්ව ක ශළේ ශේශකන් 

ශදෝදනා ලැබූ අ  නිදහසන කරලා  සුදු හුනු  ාන්න කි න මත  

ජනතාව අතශර් ිනශබනවා. පාසනකු ඉරු දින ප්රහාර  

සේබන්ධාශ න් විමර් න  කිරීම සඳහා ප්ව කළ ශකොමිෂන් සභා 

වාර්තාව ිනශබනවා. ඒශක් නිර්ශද්  ශේ වනශකොට 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිප්ව කරලා ිනශබනවා. මම අද උශද්්ව 

ලිපි ක් සකසන ශකශරේවා  ශේ පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  

සේබන්ධාශ න් විමර් න  කිරීම සඳහා ප්ව කළ ශකොමිෂන් සභා 

වාර්තාශේ නිර්ශද්  කඩිනමින් ක්රි ා්වමක කිරීමට කටයුතු 

කරන්න කි න නක ඉල්ලීමක් හැටි ට නිිනපින 

ශදපාර්තශේන්තුවට ශ ොමු කරන්න. අපට පළුවන්කමක් නැහැ  

අධිකරණ ට බලපෑමක් කරන්න. අපි නශහම අධිකරණ ට 

බලපෑේ කරන්ශන්්ව නැහැ. නීිනපින ශදපාර්තශේන්තුව හරහා  ශේ 

කටයු්වත සිද්ධා ශවන්න ඕනෑ. මම ව කීශමන් කි නවා  පාසනකු 

ප්රහාර ට මුහුණ දුන් සි ලුශදනාට   සාධාාරණ  ඉටු කරන්න මා්ව  

අශේ ආ.ඩුව්ව කටයුතු කරනවා  කි ලා   රු 

කථානා කතුමනි . 

 

ගුණ ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා (විුණධ ධා පාර් පවප්  

නායකතුමා)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிகரைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
 රු කථානා කතුමනි  මම හිතන හැටි ට ඔබතුමා තීන්දුවක් 

අරශ න ිනශබනවා  අද වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර නන 

ඉදිරිප්ව කරන්ශන් නැිනව  රු සභාශේ වැඩ කටයුතු ඉදිරි ට 

කරශ න  න්න. ඒ සේබන්ධාශ න් ඔබතුමාට මම සනතුිනවන්ත 

වනවා.  

 රු කථානා කතුමනි  පාසනකු ප්රහාරශ න් මි     අ  

සිහිප්ව කිරීම සඳහා විනාඩි ක නි න බ්දතාවක් පව්වවන්න කි ලා 

අශේ ශහක් ටර් අේපහාමි මැිනතුමා ඉල්ලීමක් කළා. ඇ්වත 

ව ශ න්ම අපි ශේ අවසනථාශේදී සංශේදී ශවන්නට ඕනෑ. මම ශේ 

කි න කාරණ ට පූර්වාදර්  කු්ව ිනශබනවා. මශේ මතකශේ 

හැටි ට  අශේ ශ ෞවරනී  මහ නා ක සනවාමීන් වහන්ශසේ නමක් 

අපව්ව වුණු අවසනථාශේ  නදා  විමල් වීරවං  මැිනතුමාශේ 

ශ ෝජනාවක් පරිදි ශේ සභාවම විනාඩි ක නි න බ්දතාවක් පළ 

කළා. හැබැන්  ඉන් පසුව රාමඤනඤ මහ නිකාශේ මහ නා ක 

මාහිමිපාණන් වහන්ශසේ අපව්වවූ අවසනථාශේ මම ඒ ශ ෝජනාව 

ඉදිරිප්ව කළාම  නශලස කරන්නට බැහැ  කිේවා.  

 රු කථානා කතුමනි  මම නැවත වරක් ශ ෝජනා කරනවා  

අපි මඳකට අශේ Standing Orders පශසක ින ලා විනාඩි ක් 

බැරි නේ ත්ව්වපර 00ක් ශහෝ ඉතාම සංශේදීව නි න බ්දතාව පළ 

කරලා ඒ ්රසනත ප්රහාරශ න්  ඒ ේශල්්ඡ  ප්රහාරශ න් මි     

සි ලු ශදනාටම අපශේ ශ ෞරව  හා ප්රණාම  පද කරමු කි ලා. 

මම නශසේ ශ ෝජනා කරනවා. 

 
[ඊට අනුකූලව විනාඩියක නි ප ේාතාවක් පවත්වන ලදී.] 
[அதன்படி, ஒரு நிைிட தைௌனம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.] 

[Whereupon a one-minute silence was observed.] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම සනතුිනන්. 

 

ගුණ ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කථානා කතුමනි  ඔබතුමා්ව අපි්ව අතර විවිධා 

පරසනපරතා ිනුදණ්ව  ශ ෝජනා-ශදෝදනා ිනුදණ්ව අශේ කාරුණික 

ඉල්ලීමට සවන් දීලා  ඒ කර්තවය ඉෂනට කරන්නට කටයුතු කිරීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට්ව  ආ.ඩු පක්ෂ ක.ඩා ශේ සි ලුශදනාට්ව 

අශේ සනතුින  සහ ප්රණාම  පද කරනවා.   

 රු කථානා කතුමනි  මම ඔබතුමාශ න් පංචි ශවලාවක් 
ඉල්ලා සිටිනවා  කරුණු කිහිප ක් ශේ සභාවට ඉදිරිප්ව කරන්න. 

 රු කථානා කතුමනි   මීට වසර තුනකට ශපර ේශල්්ඡ   
නින්දිත  නිහීන ්රසනත ප්රහාර කින් අශේ රශ  ආදරීය  
ජනතාවශ න් පිරිසක් ජීවිතක්ෂ ට ප්වවුණා. නහිදී පවුල්වල 
සනවාමිපරුෂ න්  දූ දරුවන්  බිරින්දෑවරුන්  සශහෝදර සශහෝදරි න් 
 න සි ලුශදනා අහිමි වුණා. ශේ ේශල්්ඡ  ්රසනතවාද  නිසා රටක් 
හැටි ට අපට ඉමහ්ව හානි ක් සිදු වුණා.  

 රු කථානා කතුමනි  පළමුශවන්ම  සම  ජන බලශේ   
හැටි ට  සම  ජන සන්ධාාන  හැටි ට  අපි ශේ අවසනථාශේ අින 
උතුේ  මැල්කේ කාදිනල් රංජි්ව  පි තුමාට  ලිඛිතව ප්රිනාාවක් 
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[ රු ප්රසන්න රණතුං  මහතා   
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ලබා ශදනවා  විනිවිදභාවශ න් යුක්ත වූ සනවාධීන  අපක්ෂපාතී  
කාර් ක්ෂම පරීක්ෂණ ක් හරහා ශේ පාසනකු ප්රහාරශේ මහ 
ශමොළකරුවන් සහ න ට සේබන්ධා  සි ලු ක.ඩා ේ - ඒ 
අපරාධාකරුවන් - අනිවාර් ශ න්ම නීින  හමුවට  ශ න නනවා 
කි ලා. නපමණක් ශනොශවන්  ඒ අපරාධාකරුවන්ට ලබා දි  යුතු 
ඉහළම දඬුවම ලබා ශදන්නට අපි පක්ෂ ක් හැටි ට්ව  
සන්ධාාන ක් හැටි ට්ව කටයුතු කරන බවට ප්රිනාාවක් අද ශේ 
ශ ෝක දිනශේ ප්රසිද්ධිශේ ලිඛිතව  රු මැල්කේ රංජි්ව 
හිමිපාණන්ට ලබා ශදනවා.  ඒ ලිඛිත ප්රිනාාව සහ ශපොශරොන්දුව 

ශේ අවසනථාශේදී මම ්භාගත* කරනවා.  

 රු කථානා කතුමනි  කවුරු කැමැින වුණ්ව අකමැින වුණ්ව 

පාසනකු ප්රහාර  පිටුපස සිදු වුණු ක්රි ාදාම   ඒ මහ ශමොළකරුවන්  

ඒ සැලසුේ  ඒ වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව අද දැවැන්ත සැක ක්  

අවිනි නචිතභාව ක්  රු කාදිනල්තුමා සහ කශතෝලික ප්රජාව 

තුළ්ව  ඒ වාශේම රශ  සමසනත ජනතාව තුළ්ව  අපි තුළ්ව 

ිනශබනවා. තවම්ව සතය  ශහළිදරේ ශවලා නැහැ. තවම්ව සතය  

ශහළිදරේ ශවන්න ඉඩ කඩක් නැහැ. ඇ්වතට ඉදිරි ට නන්නට 

රජ  තවම්ව ඉඩ තබන්ශන් නැහැ. ශමන්න ශේ සැක  බරපතළ 

විධි ට ිනශබනවා. ඒක තමන් ඇ්වත කථාව. 

පැහැදිලිව  ශේ ප්රහාර  ක්රි ා්වමක කරප ක.ඩා ේ පිළිබඳව 

අශේ  ානි අශබ්ශසේකර මැිනතුමා ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන 

ශකොට නතුමා නන්න් ඉව්ව කළා; නතුමා මාරු කළා. නපමණක් 

ශනොශවන්  නතුමා ශශ්රේෂනධාධිකරණ ට ඉදිරිප්ව කරප ඒ ලිලික 

අන්ිනවාසිකේ ශප්වසම තුළින් වැද ්ව කරුණු කාරණා රාශි ක් 

ශහළිදරේ වුණා.   රු කථානා කතුමනි  පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  

පිළිබඳව ශසො ා බැලීමට ප්ව කළ ඒ ශකොමිසම ඉදිරිප්ව කරප 

වාර්තා අදට්ව ශේ රශ  ශපොදු ජනතාවට විවෘත නැහැ. 

පාර්ලිශේන්තු  පසනතකාලශේ නහි පිටපතක් තබ ාා ිනශබනවා. 

ඒක්ව නක ක ටල ක් පමණන් ිනශබන්ශන්. මම ශේ අවසනථාශේ 

 රු කථානා කතුමාට ශ ෝජනා කරනවා  පාසනකු ඉරු දින ප්රහාර  

සේබන්ධාශ න් ශසො ා බැලීමට ප්ව කළ ශකොමිසම ඉදිරිප්ව කරප 

වාර්තාශේ සි ලු ශවළුේ ටික Parliament website නකට ඇතුළු 

කරන්න කි ලා. ශේ රශ  ලක්ෂ 220ක ජන ප්රජාවශ න් ඕනෑම 

ශකශනකුට ඒක කි වලා බලන්න  ඒක පරිශීලන  කරන්න 

අවසනථාව ලබා ශදන්න. ඒ ප්රහාරශේදී මි      ඒ වාශේම තුවාල 

වුණු අශේම රශ  ජනතාවට ඒ සාධාාරණ්වව   ඒ යුක්ින   ඒ 

යුතුකම ඉෂනට කරන්න කි ලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 රු කථානා කතුමනි  දේපල ද ලිශේරා අශේ හිටප 

නීිනපිනතුමා ශබොශහොම පැහැදිලිව නතුමාශේ වදනශ න්ම ශේ 

 ැන කි ලා ිනශබනවා. මහා කුමන්්රණ ක් ශේ පිටුපස 

ිනශබනවා  කි ලා නතුමා ප්රකා  කළා. මහා කුමන්්රණ ක් ශේ 

පිටුපස ිනශබනවා  කි න කාරණාව මත  වහාම ක්රි ා්වමක වන 

පරිදි වර්තමාන රජ ට ඒ සතය  ශසො ා බලන්න ව කීමක්  

යුතුකමක් ිනශබනවා. ඒ යුක්ින   සාධාාරණ්වව  ඉෂනට කරනවා  

කි න ශපො ශරොන්දුව මත හැටනව ලක්ෂ ක ජනවරම තුළින් සහ 

ඉන්පසුව මහ මැිනවරණශේ දී ලද හැටඅට ලක්ෂ ක ජනවරම 

තුළින් බිහිවුණු ශේ ජනාධිපිනවර ා ප්රමුඛ් පාර්ලිශේන්තු 

ක.ඩා ශේ ව කීම සහ යුතුකම තමන් ඇ්වත ශහළිදරේ කිරීම. 

ඇ්වත කථා කරන්න. කිසිම ශකශනකුශේ සැක ට පාදක වන 

ශද ක් ශනොකර  විනිවිදභාවශ න්  විවෘතභාවශ න්  

සංශේදීභාවශ න් ශේ කටයු්වතට මුල පරන්න.  රු 

කථානා කතුමනි  මට්ව මශේ පි ා අහිමි වුශ.  ්රසනතවාදී 

ක්රි ාදාම ක් නිසාන්. නදා ඒ අහිමිවීම සිදු ශවනශකොට මා තුළ ඇින 

වුණු දුක  සංශේ    දරා ත ශනොහැකි ශ ෝක   කන ාටුව මශේ 

හදවශ්ව අදට්ව ිනශබනවා. පාසනකු ඉරුදින සිදු වූ ඒ නින්දිත  

මිශල්්ඡ   තු්ඡ  ප්රහාර  නිසා ඇසන  ඉසන  මසන  ශල්  අහිමි වුණු  

ඉන්ද්රි  න් අහිමි වුණු තුවාලකරුවන්  ඒ වාශේම  අේමලා  

තා්වතලා  දූ දරුවන්  සශහෝදර සශහෝදරි න්ශේ ජීවිත අහිමි වුණු 

පවුල් අද ශකතරේ ශේදනාවකින් සිටිනවාද කි න නක අපට 

ශ්වශරනවා. ඒ දුක අපට වටහා  න්න පළුවන්. ශේ රශ  පැවැින 

ිනසන වසරක ්රසනතවාද  තුළ ජීවිත කී ක් අහිමි වුණාද   කී 

ශදශනක් තුවාල ලැුදවාද  කී ශදශනක් මහා ශේදනාවකින් 

සිටි ාද  ඒ නිසා  න  අවශබෝධා කරශ න  කරුණාකර  ශතොරතුරු 

සඟවන්ශන් නැිනව සි ලු ශද් නළි කරන්න කි ා ශේ අවසනථාශේ  

වර්තමාන රජශ න් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ සි ලු ශතොරතුරු  

කරුණු කාරණා නළිපිටම විභා  කරන්න අලු්ව පරීක්ෂණ ක් 

ආරේභ කරන්න කි ා්ව මම ශ ෝජනා කරනවා. ඒ අලු්ව 

පරීක්ෂණ ට ප්රවීණ  රටම පිළි න්නා ක.ඩා මක් ප්ව කරන්න. 

ශේ රශ  කශතෝලික ප්රජාව නිශ ෝජන  වන ආකාර ට  අිනඋතුේ 

කාදිනල්තුමා නිශ ෝජන  වන ආකාර ට ඒ පරීක්ෂණ ට 

සාමාජික න් ප්ව කරන්න. ඒ සඳහා කශතෝලික සභාව්ව 

සේබන්ධා කර  න්න. ශමොකද  ශේශක් බරපතළම ශේදනාව 

දැශනන ශකො ධාස  ඒ අ න්. නම නිසා ඒ අ ට සාධාාරණ්වව  

ඉෂනට කිරීම සඳහා අලු්ව පරීක්ෂණ ක් ක්රි ා්වමක කරන්න. 

හැබැන් ශේ අවසනථාශේ මම නැවත නැවත්ව ප්රකා  කරනවා  සම  

ජන බලශේ  සහ සම  ජන සන්ධාාන ආ.ඩුවක් තුළ අපි ශේ 

කිසිම අපරාධාකරුශවකු ආරක්ෂා කරන්න  න්ශන් නැහැ  කිසිම 

ශකශනකු රැක  න්න  න්ශන් නැහැ  ඉතාම විනිවිදභාවශ න් 

යුක්ත වූ  ඉතාම පාරිශුද්ධා වූ පරීක්ෂණ ක් පව්වවන්න මුල 

පරනවා කි ලා. 

 රු කථානා කතුමනි  විශ ේෂශ න්ම අද ශේ අවසනථාශේ 

තව්ව වැද ්ව කාරණාවක් ඉදිරිප්ව කරන්න මම බලාශපොශරෝවතු 

වනවා. විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි කරන  ඒ වාශේම 

විධාා ක අ මැිනවර කු ශවනුවට සංවරණ හා තුලන තුළ  ට්ව 

වුණු  ප්රජාතන්්රවාදී ක්රමශේද ට ශ ෞරව කරන අ මැින 

තනතුරකු්ව සමඟ පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්්රවාදී ක්රමශේද කට 

ප්රශේ  වන අශේ ශ ෝජනාව අශේ පක්ෂශේ මහ ශල්කේ   රු 

රංජි්ව මද්දුම බ.ඩාර මැිනතුමා විසින් ඔබතුමාට අද දවශසේ 

ලිඛිතව ඉදිරිප්ව කරනු ලැුදවා. න  ක්රි ාවට නංවන්න ශේ 

සභාශේ මන්ත්රීවරු 225ශදනාශේම සහශ ෝ   ලබා ශදන්න කි ා 

මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  රු කථානා කතුමනි  කාර් ක්ෂම  

කාර් ශූර  විනිවිදභාවශ න් යුක්ත වූ  ඒ වාශේම ව  කීම  ව  වීම 

 න ගුණාං  න්ශ න් සමන්විත වූ නම සංශ ෝධාන  හරහා අපි 

විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි කරනවා. වයවසනථාම  

ප්රජාතන්්රවාද කට - constitutional democracy නකකට - අපි  

මුල පරනවා. ඒ වාශේම සංවරණ සහ තුලන - checks and 
balances - ක්රම  වාශේම ත්රිපාර් නව ශලස බල  ශබදී  ාශේ වැඩ 

පිළිශවළ - tripartite system of separation of powers - අපි 
 ක්ිනම්ව කරනවා.  මුද්රණ කාර්  භාර  පමණක් කරප 

පාර්ලිශේන්තු කවුන්සල  ශවනුවට  post office නකක් ශමන් 
කටයුතු කරප පාර්ලිශේන්තු කවුන්සල  ශවනුවට නැවත වරක් 

අපි අ.ඩුක්රම වයවසනථා සභාව සනථාපන  කරනවා. ඒ වාශේම 

දහනව වන ආ.ඩුක්රව වයවසනථා සංශ ෝධානශේ අඩංගු ගුණාං  

සි ල්ලම වයවසනථාවට ඇතුළු කරන අතර  විසිවන ආ.ඩුක්රම 

වයවසනථා සංශ ෝධාන  සහමුලින්ම ඉව්ව කරන්න කටයුතු 

කරනවා.  සනවාධීන ශකොමිෂන් සභා සනථාපන  කර ශේ රශ  

 හප්ව රාජය පාලන ක් ක්රි ා්වමක කිරීම උශදසා අව ය 

ප්රිනපාදන අපි සලසනව ාා. ඒ වාශේම ජාිනක ආරක්ෂාව  ැන මුල් 

තැන ලබා දීලා වයවසනථාශේ සනථාපන  වන ජාිනක ආරක්ෂක 

සභාවක් - National Security Council නකක් - ඇින කිරීමට 

කටයුතු කරනවා. න  ශේ සංශ ෝධාන  හරහා ආ.ඩුක්රම 

වයවසනථාවටම ඇතුළු කරලා  ජාිනක ආරක්ෂාවට මුල් තැන ලබා 

ශදන ක්රි ාවලි ට නව අරුතක් ලබා ශදනවා. 
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————————— 
*  පු්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

 රු කථානා කතුමනි  ඔබතුමා ඇතුළු අපි සි ලු ශදනා 
දන්නවා  අද රශ  ජන අර ළ ක් ිනශබන බව; ජන හඬක් 
නිර්මාණ  ශවලා ිනශබන බව. අද සාමකාමී සමාජයී   
ශද් පාලනික විේලව ක් තුළින් පරිවර්තනා්වමක යු  කට - 
transformative age නකකට -  න්න අපි මුල පරමින් සිටිනවා. 
නවන් ශමොශහොතක අපි ශ ෝජනා කරනවා  අලු්ව රාජය සභාවක් - 
a Council of State - ඇින කරන්න කි ලා. සිවිල් සමාජශේ 

තරුණ පරපර  "Z" පරපර  වාශේම වයවසා ක න්  

වයාපාරික න්  කේකරුවන් ආදී ව ශ න් වන ජන සමාජශේ 
පංචිම තලශේ සිට ඉහළම තල  දක්වා වූ සිවිල් සංවිධාානවල 
නිශ ෝජන්වව ක්  ේකිසි ක්රමශේද කට ඇින කරශ න  ආ.ඩුව 
ඒ Council of State හරහා රට පාලන  කරන  නිරන්තරශ න්ම 
ජනතා හද  ැසනමට සවන් ශදන ක්රමශේද  අපි ශේ නව සංකල්ප  
තුළ; Council of State සංකල්ප  තුළ සනථාපන  කරනවා.  

අප සතුව තව්ව අලු්ව සංකල්ප රාශි ක් ිනශබනවා. නමු්ව ශේ 
වයවසනථා සංශ ෝධාන  ලිලික කරශ න  ප්රමුඛ්තාව කරශ න  ශේ 
ආ.ඩුක්රම වයවසනථා වැඩ පිළිශවළ හරහා විධාා ක ජනාධිපින 
ක්රම  සහමුලින් අශහෝසි කරලා  ඒ වාශේම විසිවන ආ.ඩුක්රම 
වයවසනථා සංශ ෝධාන  සහමුලින් ඉව්ව කරලා  දහනව වන 
ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධානශේ  ේ  ේ නනතා ිනශබනවා 
නේ ඒවා නිවැරැදි කරමින් අලුිනන් සනථාපන  කරලා  රටක් 
හැටි ට අලු්ව  මනක්  රටට අලු්ව නශවෝද ක්  රශ   රාජය 
පාලනශේ  ජනතා ශසේවශේ නැවුේ පරිවර්තනා්වමක යු  ක් ඇින 
කරන්න අපි මුල පරනවා. ශමහිදී මා විශ ේෂශ න්ම සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ  මටව්ව   රු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මැිනතුමාටව්ව 
පාර්ලිශේන්තුශේ සනථාවර නිශ ෝ  අනුව න  ඉදිරිප්ව කිරීමට ඉඩ 
ප්රසනතාව ශනොලැුදණු බව. නම නිසාම අශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින 
ප්රවීණශ කු  ශජයෂනධ නා කශ කු වන සම  ජන බලශේ ශේ -
සමඟි සන්ධාානශේ- මහ ශල්කේ  රු ආර්.නේ. රංජි්ව මද්දුම 
බ.ඩාර මැිනතුමාශේ ලිලික්වවශ න් අපි ඒ වැඩ පිළිශවළ අද 
දවශසේ ඔබතුමාට ඉදිරිප්ව කළා   රු කථානා කතුමනි. 

අද දවස ඇ්වත ව ශ න්ම මහ්ව ශ ෝකාකූල දවසක්. මන්ද  
්රසනත ප්රහාර ක් සිද්ධා වුණ්ව  අපට අදට්ව නහි සතය  ශසො ා 
 ැනීමට බැරි ශවලා ිනශබනවා. ඒ පිළිබඳ ඇින තතු රශ  
ජනතාවට  විශ ේෂශ න්ම විපතට ප්ව වුණු පවුල්වලට අදට්ව දැන 
 න්නට බැරි ශවලා ිනශබනවා. නම නිසා අපි ශේ සභාවට්ව  
රටට්ව අද අනිවාර්  ශපොශරොන්දුවක්  අනිවාර්  ප්රිනාාවක් ලබා 
ශදනවා  නම ්රසනත ශමොළකරුවන් ශසො ා  න්නා වැඩසටහන 
ශමොනම ශහේතුවකටව්ව ශද් පාලනීකරණ  කරන්ශන් නැහැ 
කි ලා. කිසිම ශද් පාලනාශ කුට ඒ කටයුතුවලට ඇඟිලි 
 සන්න අපි ඉඩ තබන්ශන් නැහැ. කිසිම ශකශනකු ශබ්රන්න  
කිසිම ශකශනකු හිතා මතා වැරැදි ආකාර ට අල්ලන්න  අසතය 
ශදෝදනා දමා අල්ලන්න  ඒ වාශේ වැරැදි ක්රි ාවලට අපි 
ශපළශඹන්ශන් නැහැ. ඒ ප්රහාරශ න් මි     සි ලුශදනා 
ශවනුශවන් අශේ රජ ක් තුළ -සම  ජන බලශේ  සන්ධාාන 
රජ ක් තුළ- සතය ව ශ න්ම අපි යුක්ින   සාධාාරණ්වව  ඉටු 
කරනවාමන් කි ලා මම ශේ අවසනථාශේ ප්රකා  කරනවා. 

කරුණාකර අපි 225ශදනාම නකට නකතු ශවලා කටයුතු කරමු. 
අර මහ පාශර් හඬට  ඒ තරුණ හඬට  ඒ ජන අර ළ හඬට  ඒ 
ජනතාවශේ මත ට වටිනාකම ලබා දීලා ශේ විධාා ක ජනාධිපින 
ක්රම  අශහෝසි කරන වැඩසටහනට්ව  අප ඉදිරිප්ව කර ිනශබන 
සංශ ෝධාන තුළ විසිවන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන  
සහමුලින් ඉරා දමා  දහනව වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන  
සනථාපන  කිරීශේ වැඩසටහනට්ව 225 ශදනාශේම ආශීර්වාද   
අනුමැින  ලැශබ්වා කි ා පතමින් මශේ අදහසන දැක්වීම අවසන් 
කරනවා. මට අදහසන ඉදිරිප්ව කරන්නට අවසනථාව ලබා දුන් 
සි ලුශදනා ශවත සනතුින  පද කරනවා.  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 සනථාවර නිශ ෝ  52(6)  ටශ්ව පිළි න්වන වාර්තාව. 

 

5 (6) වන ්පථාවර නිප්යෝගය යටප්ත් 

පිළිග්දවන ලා වාර්තා 
நிமலக்கட்டமள இல. 52 ( 6 ) இன்படி 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்மககள்  
REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 52(6) 
 

්ාමය, අධායාපනය, බලගැ්දවීම ්හස ්ගවර්ධානය 

උප්ා්ා වූ ක්රීඩා ආයතනය (SPEED) (්ග්පථාගත 

කිරීප්ේ) පනත් ප්කටුේපත 
சைொதொனம், கல்வி, வலுவளிப்பு ைற்றும் 

அபிவிருத்திக்கொன விமளயொட்டு நிறுவகம் (SPEED) 

(கூட்டிமணத்தல்) சட்டமூலம் 
INSTITUTE OF SPORT FOR PEACE, EDUCATION, 
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT (SPEED) 

(INCORPORATION) BILL  

"සාම , අධායාපන , බල ැන්වීම සහ සංවර්ධාන  උශදසා වූ ක්රීඩා 

ආ තන  (SPEED) (සංසනථා ත කිරීශේ) පන්ව ශකටුේපත පිළිබඳ වාර්තාව" 

- [ රු ශ්වනුක විදාන මශේ මහතා  

 
පනත් ප්කටුේපත  0   අප්රේල් 2   වන කුරාරාාා ප්ාවන වර 

කියවිය යුතුයයි නිප්යෝග කරන ලදී.   
சட்டமூலம் 2022 ஏப்பிரல் 22, தவள்ளிக்கிழமை இரண்டொம் முமற 

ைதிப்பிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Bill ordered to be read a Second time upon Friday, 22nd April, 
2022. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දිනට නි මිත වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර නන 

ශවන්ව දින කට ශ ොමු කරනු ලැශබ්.  

 වරප්රසාද ප්ර නන    රු වරුණ ලි නශේ මහතා.  

 
වරර්ාා:  0 ව.ව0.06වන ිනන අ්න ලා 

කල් 2 තැබීප්ේ ර පනය 
சிறப்புொிமை: 2021.10. 06ஆம் திகதி 

ககட்கப்பட்ட ஒத்திமவப்பு வினொ  
PRIVILEGE: ADJOURNMENT QUESTION RAISED 

ON 06.10.2021  

 
ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

 රු කථානා කතුමනි  2021.10.06වන දින මා විසින් සභාව 

කල් තබන අවසනථාශේ ප්ර නන ක් ඉදිරිප්ව කරන ලදී. නම ප්ර නන ට 

පිළිතුර ලබා ශනොදුන් අතර  පසුව ඒ සඳහා පිළිතුරක් ලබා දීමට 

කටයුතු කරන බව ප්රකා  කළ ද  නම ප්ර නන  අසා මාස හ කට 

අධික කාල ක්  ත වී ඇත්ව තවම්ව ඒ සඳහා පිළිතුර ලබා දී 

නැත. 

283 284 

[ රු සජි්ව ශප්රේමදාස මහතා  
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මැණික් හා සනවර්ණාභරණ ආශ්රිත කර්මාන්ත රාජය අමාතය 
 රු ශලොහාන් ර්වව්වශ්ව මැිනතුමාශ න් තමන් මම නදා සභාව 
කල් තබන අවසනථාශේ ප්ර නන  ඇසුශේ.  ර්වනපර ප්රශද් ශේ්ව  
නුවරනළි  දිසනත්රික්කශේ මවුන්ජීන් ආශ්රිතව්ව පතල් කර්මාන්තශේ 
සිදු වන නීින විශරෝධි පතල් කැීයේ සේබන්ධාවන් මම ඒ 
ප්ර නනශ න් ඇහුශේ. අද වන ශකොට්ව ඒ අ  නම කර්මාන්තශේ 
නි ැශළමින් කටයුතු කරනවා.  

 රු කථානා කතුමනි  අද වන විට ශේ රශ  ත්ව්වව  
 ්වතාම  රජශේ මුදල් අහිමි වීම සේබන්ධා ප්ර නන  තමන් අප සි ලු 
ශදනා ශවත ශ ොමු ශවලා ිනශබන්ශන්. නීින විශරෝධි ශලස සිදු වන 
පතල් කැීයේ නිසා්ව රජ ට වි ාල මුදලක් අහිමි ශවලා 
ිනශබනවා. ර්වනපර දිසනත්රික්කශේ කිරිඇල්ල ප්රශද් ශේ 
"නිධාාන " කි න සනථානශේ පතලක් කපාශ න  නවා. ඒ සඳහා 
ලන්සන් නකක් අරශ න ිනශබනවා. නමු්ව රජ ට කිසිම ආදා මක් 
ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ වා ශේම  නුවරනළි  දිසනත්රික්කශේ 
"මවුන්ජීන්" කි න සනථානශේ සිදු කරන පතල් කැීයශමනු්ව 
රජ ට කිසිම මුදලක් ලැශබන්ශන් නැහැ. නමු්ව  රු 
කථානා කතුමනි  රජශ න් වැලි බලප්ර ක් ලබා  ්වත්ව රජ ට 
ආදා මක් ලැශබන බව මා ඔබතුමාට කි න්න ඕනෑ. හැබැන්  අද 
වන විට ඉහත සනථානවල සිදු වන පතල් කැීයේවලින් රජ ට 
කිසිම මුදලක් ලැශබන්ශන් නැහැ.  

 රු කථානා කතුමනි  රශ  දැන් මුදල් සේබන්ධාශ න් 
ප්ර නන ක් ිනශබන බව අපි දන්නවා. "නිධාාන " කි න සනථාන  
සහ "මවුන්ජීන්" කි න සනථාන  වි ාල ව ශ න් මැණික් ලැශබන 
සනථාන. ඒ සනථානවල තවම ඒ කර්මාන්ත  කරශ න  නවා. ඒ 
නිසා න  වහාම නව්වවා පරීක්ෂණ ක් පව්වවන්න කි ා මම 
කි නවා. ශමොකද  මැණික් හා සනවර්ණාභරණ අධිකාරිශේ අධායක්ෂ 
ම.ඩල  ඉිනහාසශේ ඉඳලාම තීන්දු අරශ න ිනශබන්ශන් වැරැදි 
ආකාර ට. නම අධායක්ෂ ම.ඩලශේ වැරැදි තීන්දු්ව නක්ක තමන් ඒ 
කටයුතු කරන්ශන්.  ඒ වැරැද්ද නිවැරැදි කශළේ නැ්වනේ අශේ රටට 
වි ාල අසාධාාරණ ක් සිද්ධා ශවනවා. 

ශමොකද  ඇවන් - ාර්ඩ් නක මුහුදු ආරක්ෂණ සමා මක් බවට 
ප්ව කරලා  අශේ රශ  Navy නශකන් කරශ න    කටයුතු නම 
සමා මට පැවරීම නිසා මුදල් අහිමි වුණු ආකාර  අපි දැක්කා ශන්. 
ඊළඟට  සුදු ලූනු වංදාව  සීනි වංදාව නිසා අශේ රටට වි ාල මුදල් 
ප්රමාණ ක් අහිමි වුණා  කි ා්ව අපි දන්නවා. 

 රු කථානා කතුමනි  මැණික් සේපිනන් ලැශබන මුදල් 
ප්රමාණ   ැන කි න්න බැහැ. ශේවාන්න් ශහොරකේ කරන නිසාන්  
ශේ ශද්වල් නව්වවන්න කි න්ශන්. මම ඒ ප්ර නන  ඉදිරිප්ව කරලා 
දැන් මාස 6ක්  තශවලා ිනශබනවා   රු කථානා කතුමනි.  අපි ඒ 
ප්ර නන ට  උ්වතර ක් බලාශපොශරෝවතු වුණා.   රු අශ ෝක 
ප්රි න්ත රාජය ඇමිනතුමා තමන් දැන් ශේ අමාතයාං   භාර ශ න 
ිනශබන්ශන්.  රු රාජය ඇමිනතුමනි  ශේ රටට අහිමි වන සේප්ව 
 ැන ශසො ා බලා  ශේවා නිවැරැදි කර ශදන ශලසන්  ඔබතුමාශ න් 
අපි ඉල්ලන්ශන්. නශහම නැත ා ව  කවුරුව්ව නක්ක අශේ 
ශපෞද් ලික ප්ර නන ක් නැහැ. ශලොහාන් ර්වව්වශ්ව රාජය 
ඇමිනතුමා නක්ක්ව අපට ප්ර නන ක් නැහැ. රශ  සේප්ව අහිමි 
ශවනවා නේ  ඒ ශද්වල් වළක්වා  න්න නක අප සි ලුශදනාශේම 
ව  කීමක්   රු කථානා කතුමනි.   

සනතුිනන්.  
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල් 2ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

 රු කථානා කතුමනි  - 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ   රු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමා  

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල් 2ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

 රු කථානා කතුමනි  ආ.ඩු පාර් නවශේ ප්රධාාන 

සංවිධාා කතුමා අදහසන කීප ක් ප්රකා  කළා. ශමතැන ිනශබන 

ප්ර නන   පාසනකු ප්රහාර  සේබන්ධාශ න් වූ ජනාධිපින ශකොමිෂන් 

සභා වාර්තාශේ නිර්ශද්  ක්රි ා්වමක කරන්ශන් නැින නකන්. නඩු 

පවරන්න කි ා නම වාර්තාශවන් නිර්ශද්  කරලා ිනශබන අ ට 

විරුද්ධාව නඩු පවරන්ශන් නැහැ. ඒකන්  කාදිනල් උන්නාන්ශසේ 

ඇතුළු සි ලුශදනා කි න්ශන්.  

අශනක් කාරණ  ශම න්. නතුමා කිේවා  දේපල ද ලිශේරා 

මහ්වම ා තමන් නඩු පවරා ිනශබන්ශන් කි ලා.  රු 

කථානා කතුමනි  ඔබතුමා දන්නවා  වර්තමාන අග්ර 

විනි නද කාරතුමා නීිනපිනවර ා ව ශ න් සිටි කාලශේ පවරප 

නඩුවල චූදිත න් නක් නක්ශකනා දැන් නිශදොසන ශකොට නිදහසන 

කරන බව. නශහම ශවන්ශන් ශකොශහොමද  දේපල ද ලිශේරා 

මහ්වම ා නඩු පැවරුවා කි න නක නිදහසට කාරණාවක් 

ශනොශවන්. වර්තමාන නීිනපිනවර ාට පළුවන්  ඒ සාක්ෂි බලා 

ජනාධිපින ශකොමිසශමන් නිර්ශද්  කර ිනශබන අ ට විරුද්ධාව 

නඩු පවරන්න. ඒකන් ප්ර නන . ඔබතුමා්ව ඒ පද් ල ා  ැන 

ප්රසිද්ධිශේ කථා කරලා ිනශබනවා.  ේ  ේ පද් ල න්ට විරුද්ධාව 

නඩු පවරන්න කි ලා ඔබතුමා්ව ප්රසිද්ධිශේ නිර්ශද්  කරලා 

ිනශබනවා ශන්.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු සභානා කතුමනි  වරුණ ලි නශේ මන්ත්රීතුමාශේ 

ප්ර නන ට පිළිතුරක් ලබා ශදනවා ද   

 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා (රාජය පරිපාලන, ප්වප්ධ   

කටයුතු, පළාත් ්භා හසා පළාත් පාලන අමාතය ්හස 

පාර්ලිප්ේ්දතුප්ේ ්භානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன - அரச கசமவ, 

உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government and the Leader of the House of 
Parliament) 

 රු කථානා කතුමනි  වරුණ ලි නශේ මන්ත්රීතුමා මතු කළ 

කාරණාව සාධාාරණන්. නතුමා පාර්ලිශේන්තුවට ප්ර නන ක් ඉදිරිප්ව 

කර ිනුදණා. ඉන්පසු පාර්ලිශේන්තුශේ සභා වාර  අවසන් - 

prorogate - කළා. ඊට පසනශසේ අලුිනන් ප්ර නන ක් අහනවා නේ 

ලිඛිතව න  ඉදිරිප්ව කරන්න ඕනෑ. "අසවල් දින ප්ර නන   ළි 

අහනවා" කි ා ශහෝ කමක් නැහැ  ඒක ලිඛිතව පහළ desk නකට 

ශදන්න ඕනෑ. ඒකන් ශවලා ිනශබන්ශන්.  අශේ අමාතයාං ශ න් 

ලිඛිතව ඒ පිළිතුර ූඑදානේ කර ිනශබනවා. ඔබතුමාට අව ය නේ 

න  ලබා ශදන්නේ. හැබැන්  ඔබතුමා ශේ සභාවට  ප්ර නන ක් 

ඉදිරිප්ව කර  නැහැ. නමු්ව පිළිතුර ූඑදානේ කරලා ිනශබනවා.  

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කථානා කතුමනි  ඒක වැරැදින්. 

 
ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ  ඒක වැරැදි නැහැ. ඒක තමන් rule නක. සභාවට 

ප්ර නන ක් ඉදිරිප්ව කර නැ්වනේ ශකොශහොමද උ්වතර ශදන්ශන්   
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

සභාව කල් තබන අවසනථාශේ අසන ප්ර නන කදී පිළිතුරු 

ශදන්න ඒ අදාළ ඇමිනවර ා ශහෝ රාජය ඇමිනවර ා ශහෝ 

සභානා කවර ා සභාශේ ඉන්න ඕනෑ. ඒ ශවලාවට උ්වතර 

ශදන්න පැමිශණන්න ඕනෑ  අපි දන්නා විධි ට. ශේක ශේ 

අලුශතන් ආප සේප්රදා ක්. දැන් ශේ ප්ර නනශේදී ඒ ශවලාශේ 

උ්වතර ශනොදී ඇමිනවර ා බැහැර වුණා. ඒකන් ශේ ප්ර නන  

ිනශබන්ශන්. අපට ඒ ප්ර නන  නැවත ඉදිරිප්ව කරන්න පළුවන්. 

නමු්ව අපි කි න්ශන්  කල් තැබීශේ ප්ර නනවලට පිළිතුරු ශදන්න 

අනිවාර් ශ න්ම ඇමිනවර ා ශහෝ රාජය ඇමිනවර ා සභාශේ 

ඉන්න ඕනෑ කි න නකන්   රු කථානා කතුමනි. වාචික පිළිතුරු 

අශේක්ෂාශවන් අහන ප්ර නනවලදී නේ පළමු වතාවට  ශදවැනි 

වතාවට ආදී ව ශ න් කල්  න්න පළුවන්. නමු්ව කල් තැබීශේ 

ප්ර නනවලදී නශහම ක්රම ක් ිනුදශ. නැහැ. ඒකන් අපි කි න්ශන්.  

 රු කථානා කතුමනි  අශේ  රු ඇමිනවර ා කළ ප්රකා ශේ 

ඉතා වැද ්ව කාරණ  තමන් පාසනකු ප්රහාරශේ වැරදිකරුවන් 

අල්ලනවා  කි න නක. පාසනකු ප්රහාර  පිළිබඳ ජනාධිපින 

පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ තුන්සි  පනසනවැනි පිටුශේ 

ඉතා වැද ්ව කාරණ ක් ිනශබනවා. ශකොළඹ - උතුර භාර 

නිශ ෝජය ශපොලිසනපින ශද් බන්දු ශතන්නශකෝන් මැිනතුමා්ව ශමහි 

ව උ්වතරකරුශවක් කරලා ිනශබනවා. හැබැන්  නතුමා තමන් අද 

අපරාධා විමර් න අං ශේ ප්රධාානි ා. නතශකොට  ශහොරාශේ 

අේමාශ න්  ශේන අහනවා වාශේ  ඒකට සේබන්ධා වුණු 

පද් ලශ ක් දමලා ශේ කටයුතු පිරිසිදු කරනවා  කි ලා  රු 

ඇමිනතුමා කි න්ශන් ශකොශහොමද  ලජ්ජන් ශන්   රු 

කථානා කතුමනි. මිනී මැරුේ සේබන්ධාව ව උ්වතරකරුශවක් 

කරලා ිනශබන පද් ල ා අපරාධා විමර් න අං ශේ ප්රධාානි ා 

කරලා  කාදිනල්තුමාට වි නවාස කරන්න කි නවා  අපි ශේක 

ශහො ලා ශදනවා කි ලා. ශහො න්න ශනොශවන්  ශේක  ට  හලා 

තමන්ශේ ශද් පාලන බල  ලබා  ැනීම සඳහාන් ශේ කටයුතු 

කරලා ිනශබන්ශන්. ශේක හරි අසාධාාරණ ක්   රු 

කථානා කතුමනි.  

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 රු කථානා කතුමනි  මම මුලින්ම ශමතුමන්ලාශ න් 

ඉල්ලීමක් කරනවා  පාසනකු ප්රහාරශ න් මි     අ ට අශ ෞරව ක් 

වන විධි ට ශේ සභාශේ හැසිශරන්න නපා කි ලා. [බාධාා කිරීේ  
මම ශේ  ැන කි නශකොට හැශමෝටම රිශදන්. මම නේ කි න්ශන් 

ඔබතුමන්ලා හැම දාම කළු පාට ඇඳුේ අඳින්න ඕනෑ කි ලාන්. 

ශමොකද  ඔබතුමන්ලාශේ කාලශේ තමන් පාසනකු ප්රහාර  සිදු වුශ.. 

[බාධාා කිරීේ  ඒ නිසා කරුණාකර- [බාධාා කිරීේ  මම කිේවා ශන්. 
ඔබතුමන්ලා ඒ මි     අ ට  රු කරන්න. ඔබතුමන්ලා හැම දාම 

කටින්  හලා දිනන්න නපා. ඒක පේ.  රු කථානා කතුමනි  

ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මැිනතුමා කි ප කාරණාවට මම්ව නකඟන්. 

අද්ව මම ඒ සනථාවරශේ ඉන්නවා. ශමොකද  ජනාධිපින ශකොමිසශේ 

නිර්ශද්  ක්රි ා්වමක වුණා නේ  ශමතැන සිටින ශබොශහෝ 

ශදශනකුට දඬුවේ ලැශබන්න ඕනෑ. ඇන්  නශහම ශනොවුශ. කි න 

නක තමන් ිනශබන  ැටලුව. [බාධාා කිරීේ  මා දන්නවා  රනිල් 
වික්රමසිංහ මහ්වම ාශේ නම්ව ඒ නිර්ශද් වල ිනශබන බව. 

නතුමාට්ව පහර  හන්න ඔබතුමන්ලාට වුවමනාව ඇින. අපට 

ප්ර නන ක් නැහැ. අපි ශද් පාලන ශකෝණශ න් ශේවා දිහා 

බලන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ශේ සිද්ධි  අමතක කරලා කථා 

කරන්න නපා. විපක්ෂ නා කතුමා කථා කළා  හරි ට ඒ සිද්ධි  

අශේ කාලශේ සිදු වුණා වාශේ. ඒක සිදු වුශ.  හ පාලන ආ.ඩුව 

කාලශේදී; ඔබතුමන්ලාශේ පැ්වශ්ව ඔ  ඉසනසරහා ශේළිවල සිටින 

අ  ඇමිනවරු විධි ට සිටි කාලශේදී. නම ප්රහාර  පිළිබඳ 

ශතොරතුරු ලැබී ිනබි දී ඒ ශතොරතුරු  ණන්  න්ශන් නැතුව ඒ 

සිද්ධි  ශවනකල් බලාශ න සිටි ා  කි ලා ශේ නිර්ශද් වල 

ිනශබනවා.  [බාධාා කිරීමක්  

සමාශවන්න. ඔබතුමන්ලාට රිශදනවා ශමශහම කි ද්දී. නමු්ව  

මාව නව්වවන්න හදන්න නපා. [බාධාා කිරීේ  ඒ වාශේම ව කීේ 
පැහැර හැරි ා කි න නක  හිටප අ මැිනතුමාව ආරක්ෂක 

කමිටුවලට කැඳ වූශේ නැහැ කි න නක ඒ නිර්ශද් වල ිනශබනවා. 

ශේවා වුශ. ඔබතුමන්ලාශේ කාලශේදී. ව කීේ පැහැර හැරි ා 

කි න නශකන් ඔබතුමන්ලාට  ැලශවන්න බැහැ. මම හරින් 

ප්රනාන්දු හිටප ඇමිනතුමාට ශදොසන කි නවා ශනොශවන්. මම ශේ 

කාරණ  කි න්ශන්  නතුමාශේ තා්වතා කිේවා කි ලා -[බාධාා 
කිරීමක්  ඒක හරි ශහෝ වැරදි ශවන්න පළුවන්. මම ශේ නතුමා  ැන 
කථා කරනවා ශනොශවන්.  

 

ගුණ එ ප්.එේ. මරික්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ශමොනවාද ශේ කි න්ශන්  

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

හැබැන්  ඕනෑම සිද්ධි ක් වුණාම නතුමා ඒ සනථානවලට 

Facebook Live  හිල්ලා කථා කරනවා. [බාධාා කිරීමක්  
සමාශවන්න  සමාශවන්න. කි න ශද් අහන්න ශකෝ. ඉිනන්  ශේ 

සිද්ධිශේදී්ව නතුමාට ඒක කරන්න ිනුදණා. නශහම වුණා නේ ශේ 

ජීවිත ටික ශබ්ශරනවා. [බාධාා කිරීමක්  මැරුණාට පසනශසේ නාන   ැන 

කථා කරලා වැඩක් නැහැ. [බාධාා කිරීමක්  අශනක් නක  ඔබතුමා 
ශේ කි ප කාරණාශේදී මම කිේශේ -  

 

ගුණ ප්හසක්ටර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 රු කථානා කතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ශපොඩ්ඩක් ඉන්න   රු ඇමිනතුමා පිළිතුරු දීලා 

අවසන් ශවනකල්. [බාධාා කිරීමක්  

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 රු කථානා කතුමනි  මාධාය ට ශපන්වන්න ශමතුමන්ලා 

හැසිශරන විධි . පාසනකු ප්රහාර  නිසා මිනිසනසු මැරුණා. ඒ අ ශේ 

පවුල්වලට දුක වැඩින්. [බාධාා කිරීමක්  

 

ගුණ හසරි්ද රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

 රු කථානා කතුමනි  ශමොකක්ද ශේ කරන්ශන්  ශමශහම 

කථා කරන්න ශදන්න බැහැ ශන්. [බාධාා කිරීමක්  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දවශසේම ශේ මාතෘකාව  ැන ශන් විවාද වන්ශන්. [බාධාා 
කිරීමක්  
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ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔබතුමන්ලා කළු පාට ඇඳුේ ඇඳශ න ඇවිල්ලා ඒ  ැන දුක් 

ශවන්න නපා. [බාධාා කිරීමක්  ශබොරු නිහඬතාවක් ශන්. 

ඔබතුමන්ලාශේ නා කතුමා නිහඬතාවක්  ්වතාම අපි නැඟි ටා. 

අපි ඒකට නතුමාට  රු කරනවා.  [බාධාා කිරීමක්   
 

ගුණ ප්හසක්ටර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඕපාදූප කථා කරනවා. කාල  නාසනින 

කරන්න නපා.  [බාධාා කිරීමක්   
 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ශහක්ටර් අේපහාමි මන්ත්රීතුමා  කි න ශද් අහශ න ඉන්න 

ශකෝ.  [බාධාා කිරීමක්   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 රු මන්ත්රීතුමන්ලා  ශපොඩ්ඩක් අහශ න ඉන්න. අද දවශසේම 

ශේ මාතෘකාව  ැනන් කථා කරන්ශන්. [බාධාා කිරීමක්   
 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මම කිේව ශද්වල් අසතයන් නේ ඔබතුමන්ලා පසනශසේ කි න්න 

ඒවා අසතයන් කි ලා.  
 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 රු මන්ත්රීතුමන්ලා සවන් ශදන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දවශසේම ශේ මාතෘකාව කථා කරන්ශන්. හැ  ශමෝම 

නිසනකලංකව කථා කරන්න.  

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 රු කථානා කතුමනි  ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මැිනතුමා කි ප 

ශද ට තමන් මම උ්වතර ක් කිේශේ. නිලන්ත ජ වර්ධාන රජශේ 

සාක්ෂිකරුශවක් කශළේ දේපල ද ලිශේරා මහ්වම ා නීිනපිනව සිටි 

කාලශේ. ඒකන් මම කිේශේ. හිටප නීිනපිනවර ා හැටි ට දේපල ද 

ලිශේරා මහ්වම ාට අද ට්ව ව කීමක් ිනශබනවා  කුමන්්රණ ක් 

වුණා නේ රහසන ශපොලීසි ට  හිල්ලා තමන් දන්න ශද් කි න්න.  

 

ගුණ අජිත් මා්දනප්ප්පුණම මහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

නතුමාට කට උ්වතර ක් ශදන්න පළුවන්.  

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නශහම නේ  හිල්ලා නතුමාට කට උ්වතර ක් ශදන්න පළුවන්  

ශේ ශද් සිදු වුණා  කි ලා. නතුමා නීින  දන්නා ශකශනක්  

නීිනපිනවර ා හැටි ට ශන් හිටිශේ. 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල් 2ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 රු කථානා කතුමනි  මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ඇමිනතුමා පිළිතුරු දීලා අවසන් වනතුරු ඉන්න. 

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

තමන්ශේ වුවමනා නපාකේ ඉටු ශනොවුණාම  “ශේක 

කුමන්්රණ ක්” කි ලා රශ  මිනිසුන්ට කි න නක ශහොඳ නැහැ. 

අද කාදිනල් උන්වහන්ශසේශේ සනථාවර  ශමොකක්ද  මම 

උන්වහන්ශසේට  රු කරනවා. ශේ පරීක්ෂණ  ශවනුශවන් මම 

ඉන්නවා. ශේ සේබන්ධාව කරන පරීක්ෂණශේදී සාධාාරණ ක් 

ශවනවාද කි ා අපි ශහො නවා. ආ.ඩුවක් හැටි ට අපි ඒ 

ශවනුශවන් ශපනී සිටිනවා කි න නක මම කි න්න කැමැිනන්.  

 

ගුණ ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කථානා කතුමනි  මම නක ශද ක් කි න්න කැමැිනන්. 

ප්රසන්න රණතුං  ඇමිනතුමා හරින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා  ැන්ව 

කිේවා. ශේ සිද්ධි  සේබන්ධාව හරින් ප්රනාන්දු මැිනතුමා  ැන 

කි ප කාරණ   ඒශක් වැරදි නිවැරදිභාව   ැන ඔබතුමන්ලාට 

ඕනෑ නේ අිනඋතුේ කාදිනල්තුමාශ න් අහ න්න පළුවන්. [බාධාා 
කිරීමක්  

ශපොඩ්ඩක් අහ න්නශකෝ   රු ඇමිනතුමා. [බාධාා කිරීේ  
අිනඋතුේ කාදිනල්තුමාට හරින් ප්රනාන්දු මැිනතුමා පිළිබඳව්ව  අපි 

පිළිබඳව්ව පරම  පවි්ර වි නවාස ක් ිනශබනවා. ඒ නිසා නිකේ 

ශබොරුවට මඩ  හන්න නපා. ශබොරුවට නක නක ඕපාදූප කථා 

කරන්න නපා. අද ශ ෝක දින ක්. අනික් නක  ඔබතුමන්ලා 

ශකොශහොමද තීන්දු කරන්ශන් අපි අඳින ඇඳුම  ැන  ඒක 

ඔබතුමන්ලාශේ තීන්දුවක් ශනොශවන් ශන්. ඔබතුමන්ලා මානව 

අන්ින  ඒ තරමටම උල්ලංඝන  කරන්න හදනවාද  ශමොනවාද 

ශේ කථා කරන්ශන්  [බාධාා කිරීේ   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳන්. අද දිනට නි මිත වැඩ කටයුතු ටික අවසන් කරන්න 

කරුණාකර ඉඩ ශදන්න.  

 

ගුණ හසරි්ද රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 රු කථානා කතුමනි  පාසනකු ප්රහාර  සේබන්ධාශ න් වූ 

ජනාධිපින ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ ශකොතැනක ශහෝ මම 

සේබන්ධාශ න් ලි විලා ිනශබනවාද කි ා ඔබතුමා බලලා 

ඉසනශසල්ලාම මට ඒක කි න්න. ශදවැනි කාරණ  ශම න්. 

කථානා කතුමා  හැටි ට ඔබතුමා්ව "ලංකාදීප" පව්ව පතට ශේ 

පිළිබඳව කි ා ිනුදණා. හිටප අ මැින -වර්තමානශේ්ව අ මැින- 

මහින්ද රාජපක්ෂ මැිනතුමා්ව ශේ ශවලාශේ  සභාශේ ඉන්නවා. 

නතුමා්ව කි ා ිනුදණා  නතුමාට ශේ සේබන්ධාශ න් ශතොරතුරු 

ලැුදණා කි ලා. ඔබතුමා "ලංකාදීප" පව්ව පතට්ව ශේ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

සේබන්ධාශ න් කි ා ිනුදණා   රු කථානා කතුමනි.  ඕනෑ නේ 

මම ඔබතුමා කි ප කාරණ  නම පව්ව පශතන් උපටා දක්වන්නේ. 

ශේ වාශේ පහ්ව  ශදශක් පන්ිනශේ වැඩ කරන්න නපා  ප්රසන්න 

රණතුං  ඇමිනතුමා. ශජොන්සනටන් ප්රනාන්දු මැිනතුමා්ව ඔ  පටුශේ 

හිටි ා. නතුමා ඇ්වතටම ඔබතුමාට වඩා ශහොඳන්. ශබොරු කරන 

මිනිශහක් ශේ වාශේ තනතුරකට ප්ව කරන්න නපා කි ලා මම 

ඔබතුමාශ න් ශ ෞරවශ න් ඉල්ලනවා   රු කථානා කතුමනි. 

  
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් අපි  දිනට නි මිත කටයුතුවලට ශ ොමු ශවමු. [බාධාා 
කිරීමක්  

 රු නාමල් රාජපක්ෂ මැිනතුමා.   
 

ගුණ නාමල් 2 රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 රු කථානා කතුමනි  ප්රථ මශ න්ම  පාසනකු ඉරු දින 

ප්රහාරශ න් මි     සි ලුශදනාශේ පවුල්වල අ ට මශේ ශ ෝක  

ප්රකා  කර සිටිනවා. කාරණා කීප ක් කි න්න මට විනාඩි කීප ක් 

ලබා ශදන්න.  

අශේ විපක්ෂ නා කතුමා ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව 
සේබන්ධාශ න් සහ විධාා ක බලතල පිළිබඳව කථා කළා. ඒක  
ශබොශහොම ශහොඳ කාරණ ක්. අින රු ජනාධිපිනතුමා්ව තමන්ශේ 
ප්රිනප්වින ප්රකා න ට අනුව ශේ වනශකොට වයවසනථා 
සංශ ෝධාන ක් සහ නව වයවසනථාවක් පිළිබඳව සාක්ඡ ා කරලා 
ිනශබනවා. ශේ රශ  ශබොශහෝ නා ක න් ශේ කාරණ   ැන කථා 
කළා   රු විපක්ෂ නා කතුමනි. ඒ ශ ෝජනා පාර්ලිශේන්තුවට්ව 
ශ නාවා. හැබැන්  කිසිම ශද් පාලන පක්ෂ ක් අනා තවාදී 
විධි ට ඒ දිහා බැලුශේ නැහැ. මම වි නවාස කරනවා  ශේ 
අවසනථාශේදීව්ව වයවසනථා සං ශ ෝධාන ක් ශහෝ අලු්ව වයවසනථාවක් 
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා අනා තවාදී විධි ට බලන් කි ලා.  

පසු   දිනවල පාර්ලිශේන්තුශේදී අපට ශදෝදනා 
ශබොශහොම ක් නල්ල කළා   රු කථානා කතුමනි. විශ ේෂශ න්ම 
2015ට ශපර සිදු වුණු වංදා හා දූෂණ සේබන්ධාශ න්   ශදෝදනා 
නල්ල කළා. ඒ වා ශේම ශමතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව කාලශේ ශපොලිසන 
ආාාපනතට විරුද්ධාව  හිල්ලා පිහිටවප FCID කි න ආ තන  
සහ ශද් පාලනීකරණ  වුණු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු  ඇමිනවරු 
නිශ ෝජන  කරප දූෂණ මර්දන කමිටුශවන් පරීක්ෂණ පව්වවප 
ශදෝදනා පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුව තුළදී පසු   දිනවල නැවත 
නැවත්ව ඉසනමතු කළා   රු කථානා කතුමනි.  

අපිට මතකන්  නදා ලැේශබෝ නි  ැන කථා කළා; ර්වතරන් 
අ නව න්  ැන කථා කළා; ශඩොලර් බිලි න 18ක්  ැන කථා කළා. 
ඒ වාශේම හිටප ජනාධිපින  මමත්රීපාල සිරිශසේන මැිනතුමා 
නීිනාවරශ කුට දිවුරුේ ප්රකා  ක් දුන්නා  මැදශපරදි  සහ 
විශද්  රටවලට  හිල්ලා ශද්ශපොළ ිනශබනවා නේ ශසො ාශ න 
නන්න කි ලා. හැබැන්  ඔබතුමන්ලා අදට්ව ඒ පරණ ශදෝදනාම 
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉසනමතු කරනවා. [බාධාා කිරීේ  අහ න්න. 

පසු   දවසනවල මහයෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමා්ව Bitcoin, 

නශහම නැ්වනේ digital currency පිළිබඳව ප්ර නන ක් මතු කළා. 
ඒක සේපූර්ණශ න්ම අසතය ක්. ඔබතුමන්ලාට ඒ පිළිබඳව 
සාක්ෂි ිනශබනවා නේ වරප්රසාදවලට මුවා ශවලා ඒ  ැන කථා කර 
කර ඉන්ශන් නැිනව නීිනම  කටයුතුවලට  න්න. අපි පැහැදිලිව 
කි නවා  ඕනෑම අධිකරණ කට  න්න අපි ූඑදානේ බව. ඕනෑම 
ශකොන්ශද්සි කට  ට්වව ඕනෑම පරීක්ෂණ කට මුහුණ ශදන්න 

අපි ූඑදානේ. ශමතුමන්ලා 2015දී නල්ල කළ අසතය ශදෝදනා ටික 
නැවත නැවත්ව ඒ ආකාරශ න්ම නල්ල කරනවා   රු 
කථානා කතුමනි.  

ඒ විතරක් ශනොශවන්. මට තව්ව කාරණ ක් කි න්න 

ිනශබනවා   රු කථානා කතුමනි  ශපෝර්  සිටි නශකන් ශකොමිසන 

 ැහුවා කි ලා ශමතුමන්ලා ඉසනසර කිේවා. දැන් ශමතුමන්ලා තව 

අලු්වම කථාවක් කි නවා  “ශපෝර්  සිටි නක නාමල් රාජපක්ෂශේ 

බූදල ක්” කි ලා. ශමවැනි අලිලික ශබොරු හරහා සමාජ  ශනොමඟ 

 වන්න විපක්ෂ  අදට්ව උ්වසාහ කරනවා   රු 

කථානා කතුමනි.  

මම ශේ  රු සභාවට කාරුණිකව මතක් කර සිටින්ශන්- [බාධාා 
කිරීේ   රු කථානා කතුමනි  මම කාරුණිකව මතක් කර 

සිටින්ශන්- [බාධාා කිරීේ  ශේ අසතය ශදෝදනාවලට ශේ සභාව  ට 
කරන්ශන් නැතුව -[බාධාා කිරීේ   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ශදන්න. [බාධාා කිරීේ  අද දවසම 

ිනශබනවා - [බාධාා කිරීේ   

 

ගුණ නාමල් 2 රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ශදෝදනාවක් කරන්න ිනශබනවා නේ  ඒ ශදෝදනාව- [බාධාා 
කිරීේ  ඔබතුමන්ලාශේම ආ.ඩුව  ටශ්ව පරීක්ෂණ කටයුතු 

ක්රි ා්වමක කළා. ඒ වාශේම තමන් ශමතුමන්ලා අවුරුදු පහක් 

ශලෝක  වශ  ඇවිද්දා; රජශේ මුදල් වි දේ කළා; නීිනාවරුන්ට 

දිවුරුේ ප්රකා  දුන්නා   රු කථානා කතුමනි. නශහම දීලා 

අධිකරණශේ නඩු දැේමා. දැන් අධිකරණශ න් නිශදොසන ශකොට 

නිදහසන ශවනශකොට නැවත වතාවක් නම කාරණා ඉසනමතු කරලා 

සමාජ ත කරන්න උ්වසාහ කරනවා.  

ඔබතුමන්ලා කි න විධි ට අපිට -පවුශල් ඕනෑම ශකශනකුට- 

අයුතු ශලස උප ා  ්ව  ේ කිසි ශද්පළක් ශලෝකශේ ශකොශහේ ශහෝ 

රටක ිනශබනවා නේ  ඒ ඕනෑම අධිකරණ ක නඩු දමන්න. අපි 

ඒවාට මුහුණ ශදන්න ූඑදානේ. ඒ වාශේම තමන් ඔබතුමන්ලාශේ 

අ නික්  ැටලුව; රැකි ාව  ැන. පසු   අවුරුදු 12දීම මම 

පාර්ලිශේන්තුවට මශේ ව්වකේ බැරකේ ප්රකා   දීලා ිනශබනවා 

 රු කථානා කතුමනි. අවුරුද්දක් නෑර ඒ අවුරුදු ශදොළශහේම මම 

ව්වකේ බැරකේ ප්රකා   දීලා ිනශබනවා. ඊළඟට  අද වි ණන  

 ැන කිේවා.  රු කථානා කතුමනි  වි ණන කටයුතු කරලා නම 

වාර්තාව්ව පාර්ලිශේන්තුශේ සභා ත කරන්න මම කටයුතු 

කරනවා   මම ඒකට්ව ූඑදානේ. [බාධාා කිරීේ   

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ කටයුතු අවසන් වුණාම ඔබතුමා කි න්න. [බාධාා කිරීේ  
අද දින නයා  ප්රශේ විෂ  අංක 1 සිට   දක්වා - [බාධාා කිරීේ  
ශදපැ්වතම නකඟ ශවලා ිනශබන්ශන්. [බාධාා කිරීේ  

ඉන්නශකෝ මන්ත්රීතුමා  නිකේ බබා වාශේ කථා කරන්ශන් 

නැතුව. අද දවශසේම තමුන්නාන්ශසේලා කථා කරන්න.  
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[ රු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
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ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මට පංචි අවසනථාවක් ශදන්න. රීින ප්ර නන ක්  අහන්න 

ිනශබනවා   රු කථානා කතුමනි.[බාධාා කිරීේ  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අදට නි මිත ශ ෝජනා ටික අවසන් කරලා රීින ප්ර නන ට 

අවසර ශදන්නේ.  අද දිනට නි මිත ශ ෝජනා ටික ඉවර කරන්න. 

[බාධාා කිරීේ   
 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කථානා කතුමනි  මට  ශදන්න ශකෝ අවසනථාව. [බාධාා 
කිරීේ   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දිනට නි මිත ශ ෝජනා ටික ඉවර කරලා ඔබතුමාශේ 

අවසනථාව  න්න. [බාධාා කිරීේ   
 

ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා කුල් 2වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

 රු කථානා කතුමනි - 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි න්න   රු හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා කුල් 2වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

 රු කථානා කතුමනි  මට  රු අ මැිනතුමාශ න් ප්ර නන ක් 

අහන්න ිනශබනවා. ඊශේ සභාව කල් ින න අවසනථාශේ මම 

ප්ර නන ක් ඇහුවා. දිශන්ෂන ගුණවර්ධාන ඇමිනතුමා ඒකට 

උ්වතර ක් දුන්ශන් නැහැ.  රු අ මැිනතුමනි  වැඩබලන මුදල් 

ඇමින විධි ට කවුද ප්ව කරලා ිනශබන්ශන්  මම නශහම අහන්න 

 ශහේතුව ශම න්. Ceylon Petroleum Corporation Act නශක් 

66වැනි ව න්ින ට අනුව  මුදල් ඇමිනතුමාශේ අවසර  නැතුව 

ශතල් මිල වැඩි කරන්න බැහැ. දැනට බල ක්ින ඇමින විධි ට 

ඉන්න කංදන විශජ්ශසේකර ඇමිනතුමා ශතල් මිල වැඩි කරන්න ඒ 

අවසර  ලබා  ්වතාද   රු අ මැිනතුමනි  මම අහන්ශන්  

ඔබතුමාට ඒකට උ්වතර ක් ශදන්න පළුවන්ද කි ාන්.  
 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු කථානා කතුමනි  බල ක්ින ඇමිනතුමා ශතල් මිල වැඩි 

කිරීම සඳහා කලින් අරශ න ිනුදණු තීරණ  ක්රි ා්වමක කිරීමට 

ශපර   ළි්ව වරක්  රු මුදල් ඇමිනතුමාශ න් න ට නකඟතාව   

අරශ න ිනශබනවා.  රු මන්ත්රීතුමනි  ඊට අදාළ කඩදාසි 

ඔබතුමාට සැක කින් ශතොරව බලන්න පළුවන්. අපි ඒවා ලබා 

ශදනවා. He has given the concurrence to proceed. - 
[Interruption]  There is no acting Minister.  

 

ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා කුල් 2වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

Sir, let me ask for a clarification. If a Minister is 
overseas, is it necessary to appoint another Minister to 

overlook the duties of that Minister who is not in Sri 
Lanka? I recall, when the Hon. Mangala Samaraweera 
used to go overseas, that I used to act as the Minister of 
Foreign Affairs. So, is that the normal practice? Has 
somebody been appointed to look after the duties of the 
Minister of Finance?  

 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

If there is a Deputy Minister, he might be appointed to 
cover the Minister’s duties. But, there is no Deputy 
Minister now. The Hon. Minister, as Minister of Finance, 
is representing the country and is on a special mission on 
finance and monetary affairs. The Hon. Minister of 
Energy has sought his concurrence to increase prices and 
he has given the concurrence; it is available. That is all. ඒ 
කඩදාසි මට සභා ත කරන්න පළුවන්. ඒක ශන් ඊශේ ඉල්ලුශේ.  

 

ගුණ කගචන විප්ේප් ේ්කර මහසතා (බල ක්ින අමාතය ්හස 

විදුලිබල අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர - வலுசக்தி அமைச்சரும் 

ைின்சக்தி அமைச்சரும்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Energy and 
Minister of Power) 

 රු කථානා කතුමනි  ඉන්ධාන මිල වැඩි කිරීමට ශපර 

අින රු ජනාධිපිනතුමාශ න් ඒ පිළිබඳ අනුමැින  ලබාශ න  

අින රු ජනාධිපිනතුමාශේ උපශදසන මත ශේ පිළිබඳව ඒ රාත්රිශේම 

ශේ ශවලාශේ විශද්  ත ශවලා ඉන්න මුදල් අමාතයවර ා දැනුව්ව 

කරලා  නතුමාශේ අනුමැින ්ව ලබාශ න  මුදල් අමාතයාං ශේ 

ශල්කේවර ා්ව දැනුව්ව කරලා  ඛ්නිජ ශතල් සේප්ව සංවර්ධාන 

අමාතයාං ශේ ශල්කේතුමි   ලංකා ඛ්නිජ ශතල් නීින ත 

සංසනථාශේ සභාපිනතුමා සහ මා ඇතුළු අප ිනශදනා ඉදිරිශේ තමන් 

ඒ කටයු්වත ශවනුශවන් අනුමැින  ලබා  ්වශ්ව. ඊට අදාළ සි ලු 

සාක්ෂි ිනශබනවා. දුරකථන සාක්ඡ ා්ව ිනශබනවා. අශේ 

පණිවුඩ්ව ිනශබනවා. ජනාධිපිනවර ාශ න් [බාධාා කිරීේ  සහ 
මුදල් අමාතයවර ාශ න් අනුමැින  ලබාශ න ිනශබනවා. [බාධාා 
කිරීේ  ඒ නිසා කිසිම  ැටලුවක් නැහැ. [බාධාා කිරීේ  

 

ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා කුල් 2වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

 රු කථානා කතුමනි  මට සමා ශවන්න. ශේ ශතල් මිල වැඩි 

කිරීම නිසා දැනට ජීවිත්ව අහිමි ශවලා ිනශබනවා. දුරකථනශ න් 

ශේවා කරන්න බැහැ. දුරකථනශ න් SMS පණිවුඩ හරහා  නීින 

සේපාදන  කරන්න ශමතැන හැකි ාවක් නැහැ. 

මුදල් ඇමිනවර ා ශේ රශ  නැ්වනේ වැඩ බලන 

ඇමිනවරශ ක් ඉන්න ඕනෑ. නශහම නැ්වනේ නිශ ෝජය 

ඇමිනවරශ ක් ඉන්න ඕනෑ. නශහම ශකශනක් නැහැ. දැන් කංදන 

විශජ්ශසේකර ඇමිනතුමා කි නවා ශටලිශරෝන් නශකන් අනුමැින  

 ්වතා ලු. නශහම සේප්රදා ක්  නශහම නීින ක් ශේ රශ  නැහැ. ඒ 

නිසා මම හිතන විධි ට ශේ ශතල් මිල වැඩි කිරීම නීතයනුකූල 

නැහැ. අපට දැශනන විධි ට ශේක නීතයනුකූල ශනොවන වැඩි 

කිරීමක්.  

 

ගුණ කගචන විප්ේප් ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 රු කථානා කතුමනි  ඒක අපි ප්රිනක්ශෂේප කරනවා.  ශේ 

අවසනථාශේ මුදල් ඇමිනතුමා රශ  නැහැ කි ලා නතුමා කි නවා 

නේ  ජනාධිපිනතුමාට තමන් ඒ ව කීම ිනශබන්ශන්. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ජනාධිපිනතුමා ඒ සඳහා අනුමැින  ලබා දීලා ිනශබනවා. ඒ වාශේම 

මුදල් ඇමිනවර ා ඒ පිළිබඳව දැනුව්ව කරන්න කි ලා ිනශබනවා. 

මුදල් ඇමිනවර ා ඒ ශවලාශේම මුදල් අමාතයාං ශේ 

ශල්කේවර ාට සන්නිශේදන  කශළේ ඒ සඳහා අව ය ලිපි ටික 

සකසන කරන්න කි න නක. ශේ සි ලු අවසර අරශ න තමන් ශේ 

කටයු්වත කරලා ිනශබන්ශන්. අව ය නේ  ඒ පිළිබඳව සැක ක් 

ිනශබනවා නේ ඔබතුමන්ලා අධිකරණශේදී අභිශ ෝ  ට ලක් 

කරන්න  කිසි  ැටලුවක් නැහැ. 

 

ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා කුල් 2වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

 රු කථානා කතුමනි  මට විනාඩි ක් ශදන්න. 1 8වන 

වයවසනථාශවන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවටන් සේපූර්ණ මුදල් බල  දීලා 

ිනශබන්ශන්  අධිකරණ ට ශනොශවන්  රු ඇමිනතුමා. [බාධාා 
කිරීමක්  ජනාධිපිනට ශනොශවන්. ජනාධිපිනට ශනොශවන්  මුදල් 
බල  ිනශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවට  පාර්ලිශේන්තුව හරහා ප්ව 

කරලා ිනශබන මුදල් ඇමිනවර ාට. Ceylon Petroleum 

Corporation Act  නශක් 66ශවනි ව න්ිනශේ ඉතාම පැහැදිලිව 

ිනශබනවා ශතල් මිල වැඩි කිරීමට මුදල් ඇමිනවර ාශේ අනුමැින  

අව යන් කි ලා. 1වශවනි දා ශේ මිල වැඩි කරන්න මුදල් 

ඇමිනවර ාශ න්  ්වත අනුමැින   දැන් සභා ත කරන්න කි ලා 

අපි ඔබතුමාශ න් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දැන් විනාඩි පහ මාරක් ශේ  ැන කථා කළා. ආපහු 

ඉල්ලන්ශන් ඒක. ඉිනන් අපි ඒක ලබා ශදන්නේ. ඇමිනතුමා්ව 

නකඟන්  මම්ව නකඟන්. ශමොකක්ද ශේ ඊ ශේ ඉඳන් කි න්ශන්  

නින්දක් නැහැ ඔබතුමාට ඊශේ රෑ. මම ඊශේ්ව උ්වතර  දුන්නා. 

[බාධාා කිරීේ  
 

ගුණ කගචන විප්ේප් ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 රු කථානා කතුමනි  ශේ උ්වසාහ කරන්ශන් ශවන 

ශමොනව්ව ශනොශවන්. පාරට බැහැලා ඉන්න ජනතාව තව තව්ව 

ප්රද.ඩ්වව  සඳහා ශ න  ෑමටන් විපක්ෂ  උ්වසාහ දරන්ශන්. ඒ 

නිසා අපි හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමාට කි නවා  ඔබතුමා ශේ පටුශේ 

හිටි ්ව ශේ මිල වැඩි කිරීම කරන්න ශවනවා. මුදල් ඇමිනතුමා 

හැටි ට ඔබතුමා වැඩ භාර  ්වත්ව ශේක කරන්න ශවනවා. 

තමුන්නාන්ශසේලා නක පැ්වතකින් අපට කි නවා බදු ආදා ම අඩු 

ශවනවා  රට බංශකොශලෝව කරන්නන්  න්ශන් කි ලා. රට 

බංශකොශලෝව ශවන නක නැවැ්වවීම සඳහා තමන් අපි ශේ  ේ  ේ 

ශවනසනවීේ කරන්ශන්.  

 රු කථානා කතුමනි  ඊශේ   තව වැරදි මත ක් සමාජ ත 

කළා. මම රඹුක්කන සිද්ධි ට අදාළ බවුසර  සේබන්ධාශ න් වන 

invoices ඇතුළු සි ලු ශල්ඛ්න ්භාගත* කරනවා. 

ශේ  ැන ඊශේ  රු දමින්ද වි ශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා්ව ප්ර නන ක් 

මතු කළා  බවුසර  ආප ශවලාව සහ පිටවුණු ශවලාව  ැන. ශේ 

order නශක් පැහැදිලිව ඒ විසනතර දාලා ිනශබනවා. ශතල් load 

කිරීම පටන් අරශ න ිනශබන්ශන් 6. 2ට. ඒ සේපූර්ණ CCTV 

දර් න ිනශබනවා. 6.10ට බවුසර් නක ඇතුළු වීම. 

ඒ වාශේම 8.05 ට පිට්ව වීම සහිනක කළ ලිපි ශල්ඛ්න සි ල්ල 

ිනශබනවා. ඒ වාශේම  රඹුක්කන සමුපකාර අශළවි සැලට පමණක් 

ශනොශවන්  රඹුක්කන ිනශබන තව්ව අශළවි සැල් ශදකකට 

ශේශකන් ශතල් ශබදන්නන් ිනබිලා ිනශබන්ශන්. විශ ේෂශ න් 

ඩී.ජී.නන් පෂනපකුමාර වැලි මුව කි න අශළවි සැලට්ව  රඹුක්කන 

ිනශබන සීටීබී ඩිශපෝවට්ව  රඹුක්කන ිනශබන සමුපකාර අශළවි 

සැලට්ව කි න තුනටම තමන් ඒ බවුසරශ න් ශතල් ටික ශ න 

 ෑම සඳහා ඒ අවසනථාව දුන්ශන්.  කිසිම විධි කින් ශේක 

හං ශ න හිටිශේ්ව නැහැ.  

ශතල් මිල වැඩි කිරීම සේබන්ධාශ න් ිනශබන සි ලු නීින 

ප්රිනපාදන අනු මන  කරලා තමන් ඒ කටයු්වත කරලා 

ිනශබන්ශන්.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින නයා  ප්රශේ විෂ  අංක 1 සිට   දක්වා අනුමත 

කරන්න.   
 

ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා කුල් 2වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

 රු කථානා කතුමනි   රු ඇමිනතුමා මශේ නම කිේවා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට කාල  ශදන්නේ  ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.   
 

ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා කුල් 2වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

 රු කථානා කතුමනි  නතුමා මශේ නම කිේවා. මට ශපොඩි 

ශවලාවක් ශදන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳන්  කි න්න. 

 

ගුණ (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා කුල් 2වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

දිශන්ෂන ගුණවර්ධාන ඇමිනතුමා කි නවා මම රෑ ිනසනශසේ නිදා 

 න්ශන් නැතුව ශේවා  ැන හිතනවා ලු. ඔේ. ශේ රශ  මිනිසනසු 

විඳින දුක  ැන අපි රෑ ශනොනිදා හිතනවා තමන්. නතුමා නිදා 

 ්වතාට අපි නිදා  න්ශන් නැහැ.   

 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු කථානා කතුමනි  නතුමා කි නවා මම නිදා  ්වතා 

කි ලා. මම දන්නවා  නතුමා නිදා  ්වශ්ව නැින බව. ඒකන් මම 

කිේශේ. නමු්ව ශ්වරුමක් නැහැ. අපි ඊශේ්ව ශේ ලි කි විලි 

ඔක්ශකෝම ශදන්න ූඑදානමින් ිනුදණා. ඕනෑ නැින ශද ක්  ැන 

කි න්න කාල   න්න නපා. ඊට වඩා මුදල්  ැන හිතන්න. ඕනෑ 

නැින ශද්වල්  ැන හිතන්න නපා  රෑට. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නයා  ප්රශේ විෂ  අංක 1 සිට   දක්වා අනුමත කිරීමට 

ශදපැ්වතම නකඟ වුණා. ඒක කරන්න ඉසනශසල්ලා.  
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[ රු කංදන විශජ්ශසේකර මහතා  

————————— 
*  පු්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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විප් ේෂ ප්වළඳ භාණ්ඩ බදු පනත: නියමය 
விகசட வியொபொரப் பண்ட அறவீட்டுச் 

சட்டம்: கட்டமள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER 

 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු කථානා කතුමනි  මුදල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත 

සඳහන් ශ ෝජනාව ඉදිරිප්ව කරනවා:  

"200ව අංක  8 දරන විශ ේෂ ශවළඳ භා.ඩ බදු පනශ්ව 2 සහ 5 ව න්ින 

 ටශ්ව විශ ේෂ ශවළඳ භා.ඩ බදු සේබන්ධාශ න් මුදල් අමාතයවර ා 

විසින් පනවන ලදුව  2021 ශනොවැේබර් 20 දිනැින අංක 2255/8 දරන අින 

විශ ේෂ  ැස  ප්රශේ පළ කරනු ලැබ  2022.0 .05 දින ඉදිරිප්ව කරන 

ලද නි ම  අනුමත කළ යුතු  . 

(අමාතය ම.ඩලශේ අනුමින  දන්වා ිනශබ්.)" 

 

ර පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු කථානා කතුමනි  මුදල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත 

සඳහන් ශ ෝජනාව ඉදිරිප්ව කරනවා:  

"200ව අංක  8 දරන විශ ේෂ ශවළඳ භා.ඩ බදු පනශ්ව 2(0) සහ 5 

ව න්ින  ටශ්ව විශ ේෂ ශවළඳ භා.ඩ බදු සේබන්ධාශ න් වැඩබලන මුදල් 

අමාතයවර ා විසින් පනවන ලදුව  2021 ශදසැේබර් 21 දිනැින අංක 

2259/9 දරන අින විශ ේෂ  ැස  ප්රශේ පළ කරනු ලැබ  2022.0 .05 දින 

ඉදිරිප්ව කරන ලද නි ම  අනුමත කළ යුතු  . 

(අමාතය ම.ඩලශේ අනුමින  දන්වා ිනශබ්.)" 

 
ර පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

III 
 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු කථානා කතුමනි  මුදල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත 

සඳහන් ශ ෝජනාව ඉදිරිප්ව කරනවා:  

 "200ව අංක  8 දරන විශ ේෂ ශවළඳ භා.ඩ බදු පනශ්ව 2 ව න්ින  

 ටශ්ව විශ ේෂ ශවළඳ භා.ඩ බදු සේබන්ධාශ න් වැඩබලන මුදල් 

අමාතයවර ා විසින් පනවන ලදුව  2021 ශදසැේබර් 01 දිනැින අංක 

2260/ව2 දරන අින විශ ේෂ  ැස  ප්රශේ පළ කරනු ලැබ  2022.0 .05 දින 

ඉදිරිප්ව කරන ලද නි ම  අනුමත කළ යුතු  . 

(අමාතය ම.ඩලශේ අනුමින  දන්වා ිනශබ්.)" 
 

ර පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

IV 
 

ගුණ ිනප්්දෂප ගුතවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு திகனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු කථානා කතුමනි  මුදල් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා 

පහත සඳහන් ශ ෝජනාව ඉදිරිප්ව කරනවා:  

"200ව අංක  8 දරන විශ ේෂ ශවළඳ භා.ඩ බදු පනශ්ව 2 ව න්ින  

 ටශ්ව විශ ේෂ ශවළඳ භා.ඩ බදු සේබන්ධාශ න් මුදල් අමාතයවර ා 

විසින් පනවන ලදුව  2022 ජනවාරි 11 දිනැින අංක 2262/15 දරන අින 

විශ ේෂ  ැස  ප්රශේ පළ කරනු ලැබ  2022.0 .05 දින ඉදිරිප්ව කරන 

ලද නි ම  අනුමත කළ යුතු  . 

(අමාතය ම.ඩලශේ අනුමින  දන්වා ිනශබ්.)" 

 
ර පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මහයෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා අවසනථාවක් 

ඉල්ලුවා ශන්. දැන් කි න්න. 

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 රු කථානා කතුමනි  මම ඉදිරිප්ව කරන්න හිටප 

කාරණාවට කලින්   රු නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමාට 

උ්වතර ක් ශදන්න ඕනෑ. නතුමා කිේවා  Bitcoin සේබන්ධාශ න් 

මම ප්රකා  ක් කරලා ිනුදණා කි ලා. මම අහනවා  කවදාද මම 

නශහම ප්රකා  ක් කශළේ කි ලා. හැබැන්  නතුමා සඳහන් කළා  

"ර්වතරන් අ නවශ ෝ  ැන  බිලි න 18ක්  ැන කථා කළා. ඒවා 

ඔේප කශළේ නැහැ" කි ලා. ර්වතරන් අ නවශ ක් කි න්ශන් 

ර්වතරන්වලින් හදන ලද අ නවශ ක් ශනොශවන්. ශකොළඹ ඉඳන් 

නුවරනළි ට්ව  නුවරනළිශේ ඉඳන් ශකොළඹට්ව ගුවනින් ප්රවාහන  

කරලා ඒ බබාලාට ශේ බබාලාට පදින්න අ නවශ ෝ දීලා ඒ තරේ 

සැප ශදනවා නේ  ඒ ර්වතරන් අ නවශ ක්ද කි න කාරණාව තමන් 

මම ඇහුශේ.  

ඊට අමතරව ශඩොලර් බිලි න 18ක් නළි ට   ා කි න 

කාරණාව උ න්ඩාශේ මුදල් සංචිතවල වැඩි වීම්ව නක්ක හරි ට 

හිතා න්න පළුවන්. ශහොරකේ කරන්න හරි ට දන්න ශකනා 

අහුශවන්න ශහොරකේ කරන්ශන් නැහැ කි න නක්ව මම ශේ 

ශවලාශේ කි නවා. ශේ අ  ශහොරකේ කරලා ිනශබන්ශන් 

අහුශවන්න ශනොශවන්. 

 රු කථානා කතුමනි  ශදවැනි කාරණාව ශේකන්. අශේ සජි්ව 

ශප්රේමදාස මැිනතුමා කිේවා  ්රසනතවාද  නිසා නතුමාට තමන්ශේ 

පි ා අහිමි වුණා කි ලා. ඒක අපි හැශමෝම දන්න කාරණාවක්. 

්රසනතවාද  නිසා මශේ පි ාණනු්ව ඝාතන  වුණා. නතශකොට මට 

ව ස  අවුරුදු 11න්. ඒ නිසා තමන්  හරින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා 

ඇතුළු කශතෝලික මන්ත්රී ක.ඩා ම පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  

පිළිබඳව කථා කරන්න පටන්  නිද්දී  හරින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා 

මට ආරාධානා කළාම මම්ව ඒවාට සහභා  වුශ.. තා්වතා නැින 

වීශේ ශේදනාව මට්ව දැශනනවා. ඒ ප්රහාරශ න් සිශ ෝන් 

ශද්වසනථානශේ සිටි දරුවන් රාශි කශේ ජීවිත නැින වුණා. ඒ 

වාශේම අශනක් තැන්වල්ව සිටි අේමලා  තා්වතලා ඇතුළු වි ාල 

සංඛ්යාවකශේ ජීවිත නැින වුණා. ඒ ශේදනාව අපට දැශනන නිසා 

297 298 



පාර්ලිශේන්තුව 

තමන් -කශතෝලිකශ කු ශනොවුණ්ව- රශ  පරවැසිශ කු හැටි ට 

ශේ කාරණාශේදී අපි නළි ට ආශේ. අපි ඒවාට සහභා  

ශවනශකොට ශ ොඩාක් අ  අපට බැන්නා; ශදෝදනා කළා. 

ශකොශහන්  න්න ශතොරතුරුද කි ලා ඇහුවා. ඔ  ශ ොල්ලන් රහසන 

පරීක්ෂකශ ෝද කි ලා ඇහුවා. අපිව මාධාය නාළිකාවලට 

ශ නැල්ලා  ප්ර නන අහලා අශපන් ශතොරතුරු නළි ට අරශ න  

අපිව අ්වඅඩංගුවට අරශ න අශේ කටවල් වහන්න උ්වසාහ කළා. 

ආ.ඩුශේ මැින ඇමිනවරු ශමතැනදී කිේවා  "පළුවන් නේ නළි ට 

ඇවිල්ලා කථා කරන්න  නළි ට ආශවෝව අපි අ්වඅඩංගුවට 

 න්නවා" කි ලා. ඒක තමන් නතුමන්ලා බලාශපොශරෝවතු වුශ.. 

පසු   දවසක අපි ශේ  ැන මතක් කළා. ඒ කි ප කාරණා දැන් 

නකින් නක ඔේප ශවමින් පවිනනවා.  

මුලින්ම අපි සඳහන් කළා නිලන්ත ජ වර්ධාන  ැන. පසු   

දවසක සනවර්ණවාහිනී නාළිකාශේ ිනුදණු වැඩසටහනකදී අපි 

සඳහන් කළා  නිලන්ත ජ වර්ධාන රජශේ සාක්ෂිකරුශවක් කර 

සාක්ෂි සැඟවීමට උ්වසාහ කරනවා කි ලා. ජනාධිපින මාධාය 

අං   - PMD - පසු   සිනශේ සඳුදා මාධාය සාක්ඡ ාවක් 

පව්වවලා කිේවා  නිලන්ත ජ වර්ධාන තමන් ශේකට ව කි න්න 

ඕනෑ කි ලා. නදා ශේ මැින ඇමිනවරු ඔහුව රකින්න කථා කළා. 

අපට මඩ  හන්න ශනොශ ක් කථා කිේවා. නමු්ව  අපි කිේව 

කාරණා අද ඔේප ශවලා ිනශබනවා. අපට ආරංචින්  නිලන්ත 

ජ වර්ධානට දැන් තර්ජන  කරනවා කි ලා. "උසාවි  ඉදිරිශේ  

පිළි නින්  ශේ කරුණු ටික මමත්රීපාල සිරිශසේනට කිේවා කි ලා  

නශහම නැ්වනේ උශේ පිට වැරැදි පටවනවා" කි ලා දැන් ඔහුට 

තර්ජන  කරනවා. ඔන්න බලන්න  ශබල්ලට ශතො.ඩුව දමන්න 

හදන හැටි.   

ඊළඟ කාරණාව ශම න්.  රු කථානා කතුමනි   අශප්රේල් 

මාසශේ 21වැනි දා තමන් ශේ ප්රහාර  සිද්ධා ශවන්ශන්. නමු්ව   

ISIS සංවිධාාන  ඒක පිළි න්ශන්  25වැනි දා. ඒ සේබන්ධාශ න් 

සිද්ධා වුණු කුමන්්රණ  පිළිබඳව අපි මීට කලින් පාර්ලිශේන්තුශේදී 

සඳහන් කළා. ශේ සේබන්ධාශ න් පරීක්ෂණ කරප ක.ඩා ේ 

විසින් ශසො ා  ්වතා  "ශසොනික් ශසොනික්" කි න්ශන්  SI බ.ඩාර 

කි න පද් ල ා බව. ඒ ශතොරතුරු ශසො න්න විශද්  රටවල 

intelligence ආ තන හ ක් සමඟ කටයුතු කළා. Mossad, FBI, 
CBI, Australian Federal Police, Royal Thai Police, Scotland 

Yard කි න intelligence ආ තන විසින්  ශේශක් සේබන්ධාතා  

සිේපත කාශේද  කවුද කථා කශළේ කි න කාරණා ශසො ා  ්වතා. 

ඒ පිළිබඳව SI බ.ඩාර සාක්ෂි ක් දීලා ිනශබද්දී  ඉිනන් නතැනින් 

නහාට මම ඒ  ැන කරුණු කි න්න කැමැින නැහැ  ජාිනක 

ආරක්ෂාව  ැන හිතලා. ඔහු තමන් "ශසොනික් ශසොනික්" කි න්ශන්. 

කවුද ඔහු ශ ශදේශේ  පසු   සඳුදා ිනුදණු press conference 

නශක්දී ජනාධිපින මාධාය අං   කි නවා  "ශසොනික් ශසොනික්" 

කි න්ශන්  පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර ට සේබන්ධා ශබෝේබකරුශවකු 

වුණු ඊබ්රහිේශේ පතා කි ලා.  

නශහම කි න්ශන් ශේක  ට  හන්නන්. ශේක කි න්ශන්  

ජනාධිපින මාධාය අං ශ න් කළ press conference නශක්දි. ඒ 

සිද්ධි   ැන ශේ තරේ සාක්ෂි ිනශබනවා. ඒකන් අපි කි න්ශන්  

ශේ ශවළුේ ටික ඩිජිටල් ආකෘිනශ න් නළිදක්වන්න කි ලා. සජි්ව 

ශප්රේමදාස නා කතුමා ඉල්ලුශේ්ව ඒකන්. නතශකොට ඒවා ඕනෑම 

ශකශනකුට බලන්න පළුවන්. ඒවාශේ ශේ සාක්ෂි සටහන් 

ිනශබනවා. ඇන්  ශේවා හං න්ශන්  ඊළඟට  ශේ ප්රහාරවලට භාවිත 

කර ිනශබන්ශන් local explosives. ශේ ප්රහාරවලට විශද්  රටවල 

සේබන්ධාතා ිනුදණා නේ  ISISලාශේ සේබන්ධාතා ිනුදණා නේ 

ඒකට ශ ොදා  න්ශන් පිට රටවල ආයුධා ශන්. ඒක  නල්ටීටීඊ නකට 

ආයුධා ආවා වාශ න්. හැබැන්  ශේ ප්රහාර ට ශ ොදා  ්ව ශබෝේබ 

හදා ිනශබන්ශන් ශද්ශී  අමු ද්රවය ශ ොදා ශ න. ශේකට උදේ කරප 

අ   ැන  පහුණු කරප අ   ැන මම්ව  හරින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුම්ව 

මුල ඉඳලා කි ා ිනශබනවා. අපි ඉදිරි ට්ව තව කරුණු ශහළි 

කරන්න ූඑදානේ. ශේ පිළිබඳව නිසි පරීක්ෂණ ක් කරන්න සජි්ව 

ශප්රේමදාස මැිනතුමා ූඑදානේ. ඒ කාරණාව  ැන මම නපමණන් 

කි න්ශන්   රු කථානා කතුමනි. 

අනික් කාරණාව ශම න්. "ශ ෝධා ශ ෝ  ම" ප්රශද් ශේ දැන්  

ජනතා ශදෝෂාභිශ ෝ  ක් ූඑදානේ ශවලා ිනශබනවා. ශේ ජනතා 

ශදෝෂාභිශ ෝ ශ න් ශේන්ශන් රාජපක්ෂ පාලන  අවසන් කළ 

යුතු   න වි නවාස භං  ම තමන්. ශේක කරන්ශන් Black Cat 

Movement කි න සංවිධාාන  සහ තව්ව අ  ඒක රාශි ශවලා. 

ඒකට ශද් පාලන පක්ෂවල සහශ ෝ   ලබා ශදන ශලස ඔවුන් 

ඉල්ලා සිටිනවා. නම නිසා අපි්ව ඒකට සහශ ෝ   ලබා දි  යුතුන් 

කි න කාරණාව්ව මම මතක් කරනවා.  රු කථානා කතුමනි  

ජනාධිපින ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මහතාට නශරහිව ශ න නනු ලබන 

ජනතා ශදෝෂාභිශ ෝ ශේ ශබොශහෝ කාරණා සඳහන්ව ිනශබනවා. 

මට දැන් න  කි වන්න ශවලාව නැහැ. මම ශේ ශල්ඛ්න  

්භාගත* කරනවා.  [බාධාා කිරීමක්  

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි න්න   රු නාමල් රාජපක්ෂ මැිනතුමා. [බාධාා කිරීමක්   
නතුමාශේ නම කි ැවුණා කි ලා නතුමා කි නවා. 

 

ගුණ නාමල් 2 රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 රු කථානා කතුමනි  මහයෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමා 

පාසනකු ඉරිදා ප්රහාර   ැන ඉතාම සංශේදී විධි ට ප්රකා  ක් කළා. 

නතුමා නශහම සංශේදී වීම ශබොශහොම ශහොඳන්. ශමොකද  අප සි ලු 

ශදනාටම න  සංශේදී කාරණ ක්. හැබැන්  න  

ශද් පාලනීකරණ  ශනොකළ යුතුන්.  රු කථානා කතුමනි  ශේ 

සේබන්ධාශ න්  ේ කිසි කාරණ ක් නතුමා දන්නවා නේ  CID 

නකට  හිල්ලා තමන් දන්නා ඒ කාරණ  දැනුේ දීලා ඒ පරීක්ෂණ 

කටයුතුවලට සහශ ෝ   ලබා ශදන්න ඕනෑ. [බාධාා කිරීමක්  
බලන්න  දැන් නතුමා හිනාශවවී ඉන්නවා. ශේනවා ශන්  සංශේදීව 

කථා කරලා දැන් නතුමා සන්ශතෝෂශ න් හිනා ශවනවා!  රු 

කථානා කතුමනි  ශමතුමන්ලා ර්වතරන් අ නවශ ෝ  ැන 

කි නවා.  ේකිසි ශද ක් දන්නවා නේ  ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව 

කාලශේ ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න අවසනථාව ිනුදණා 

ශන්  මහයෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමනි.[බාධාා කිරීමක්   

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 රු කථානා කතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 රු මන්ත්රීතුමා  ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. නතුමා ඔබතුමාශේ කථාවට 

බාධාා කශළේ නැහැ ශන්  ඔබතුමා පසුව උ්වතර ශදන්න. 

299 300 

[ රු මහයෂ නානා ක්කාර මහතා  

————————— 
*  පු්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ නාමල් 2 රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 රු කථානා කතුමනි  නතුමන්ලා ඔ  වාශේ ලණු දීලා තමන් 

පසු   ආ.ඩුව්ව ශනොමඟ  ැේශේ. මහයෂ නානා ක්කාර 

මන්ත්රීතුමා අශේ පැ්වශ්ව ශන්  සිටිශේ. මම ඔබතුමා  ැන ශහොඳට 

දන්නවා  ම ශේ  ාළුවා ශන්. අපි්ව නක්ක නකට ඉඳලා අනික් 

පැ්වතට  හිල්ලා ර්වතරන් අ නවශ ෝ  ැන කිේවා  බිලි න 18ක් 

 ැන කිේවා  ලැේශබෝ නි  ැන කිේවා. ඉිනන් ඔබතුමන්ලාශේ 

පැ්වශ්ව අ  ශේක ඇ්වත කාරණ ක් කි ා හිතාශ න පරීක්ෂණ 

කටයුතු කළා.  රු කථානා කතුමනි  ශේ ශවලාශේ අශේ රට 

දැවැන්ත අර්ුදද කට මුහුණ දීලා ඉන්ශන්. මහයෂ නානා ක්කාර 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා සහ මම ශබොරුවට ශමතැන තර්ක කළා 

කි ලා ශේ රශ  ප්ර නන විස ශඳන්ශන් නැහැ; පාසනකු ඉරිදා 

ප්රහාරශ න් ජීවිත අහිමි වූ අ ට සාධාාරණ ක් ඉෂනට වන්ශන්්ව 

නැහැ. 

ඒ නිසා  අපි අශේ කාරණා පැ්වතක ින ලා ශේ රශ  ඇින 
ශවලා ිනශබන අර්ුදද ට විසඳුේ ශසො මු   රු මන්ත්රීතුමා.  

ඔබතුමා කිේවා  "ශ ෝධා ශ ෝ  ම" කි න සනථාන  පිළිබඳව. 
ඔබතුමන්ලා ඔ  හදා  ්වත තැන ඉන්න තරුණ පිරිස  ැන්ව 
කිේවා.  රු කථානා කතුමනි  ඒ තරුණ පිරිශසන් බහුතර ක් 
අවංකවන් ඒ සනථානශේ ඉන්ශන්. ඒ අ ට  ේකිසි ශවනසක් 
අව යන්. හැබැන්  ශද් පාලන  කරන ඇතැේ පිරිසන නතැනට 
 හිල්ලා  ඒ අර ළ  ශද් පාලන වාසි ට හරවා  න්න උ්වසාහ 
කරනවා.  පාර්ලිශේන්තුශේ කථානා කතුමා වන ඔබතුමාශ න් 
මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  රු කථානා කතුමනි  ඔබතුමා ඒ 
තරුණ න් මුණ  ැශහන්න. ශමොකද  ඔබතුමා තමන් ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ මධායසනථ පද් ල ා. ඔබතුමා ඒ තරුණශ ෝ මුණ 
 ැශහන්න. ඒ අ ට ශද් පාලන පක්ෂ ක් අව ය නේ  ඔබතුමා 
මැදිහ්ව ශවලා ඒ අ ට ඒ ශද් පාලන පක්ෂ  හදන්න උදේ 
කරන්න; මැිනවරණ ශකොමසාරිසනතුමා්ව නක්ක ඒකට මැදිහ්ව 
ශවලා ඒ සඳහා උදේ කරන්න. හැබැන්  ශේ ශද් පාලන පක්ෂවලට 
ඒ අර ළ  hijack කරන්න ඉඩ ින න්න නපා.  ශමොකද  අවංක  
පිරිසිදු හදවිනන් තමන් ඒ අ  පාරට බැහැලා ශේ උද්ශඝෝෂණ  
කරන්ශන්. ඒකට අපි  රු කරන්න ඕනෑ; ඒකට අපි ඉඩ ින න්න 
ඕනෑ.   රු මන්ත්රීතුමනි  ඔ  අසතය කි න නක දැන්ව්ව 
නව්වවලා ශේ රශ  දැශවන ප්ර නන ට විසඳුේ ශසො න්න ශේ 
සභාව පාවි්ඡචි කරන්න කි ලා මම ඉල්ලා  සිටිනවා. 

  

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 රු කථානා කතුමනි  ඔ  කි න කාරණා අපි කි ප නිසා 

පිළිශ න 2015 ආ.ඩු ශවනසට ඒවා නකතු වුශ. නැහැ. 2015 දී 

මම්ව ඔබතුමන්ලා්ව නක්ක ඒ වැරැද්දට හවුල් වුණා. ඒ ශව්ඡද 

වැරැද්දට මම ජනතාවශ න් දහසන වාර ක් සමාව ඉල්ලලා 

ිනශබනවා. ඔබතුමා කිේවා මම හිනා ශවවී ඉන්නවා කි ලා   රු 

නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමනි. මම ඒ ශවලාශේ හිනා වුණා 

ශනොශවන්  මට කාරණ ක් කි න්න අමතක වුණා.  ජනතා විමුක්ින 

ශපරමුශණන් මශේ තා්වතාට ඒ කරදර  ශවනශකොට 

ඔබතුමන්ලාශේ පවුල්වලට්ව ශේ කරදර  සිද්ධා වුණා කි න 

කාරණාව මට කි න්න අමතක වුණා කි න නක තමන් මම ඒ 

ශවලාශේ ශේස ට  හලා කිේශේ; මට ඒක කි න්න බැරි වුණා 

කි න නකන් මම කිේශේ. නශහම නැිනව මම හිනා ශවවී ශමොකු්ව 

කිේවා ශනොශවන්. 
 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කථානා කතුමනි  කංදන විශජ්ශසේකර අමාතයතුමා මශේ 

නම කිේවා. මට විනාඩි කීප ක් ශදන්න  ශේ කාරණා ටික 

කි න්න. 

 රු ඇමිනතුමා  ඔබතුමා නදා ඒ සිද්ධි ට අදාළ සි ලු ශල්ඛ්න 

සභා ත කිරීම පිළිබඳව අපි සතුටු ශවනවා. ඔබතුමා කිේවා  නාන  

ශතල් බවුසර  ආප ශවලාව  ැන.  ඔ  කි න තැනට බවුසර  

නන්ශන් ශපරවරු. 11. 5ට ශන්.  රු ඇමිනතුමා  බවුසර  නතර 

කරන තැනට නන්ශන් ඒ ශවලාවට ශන්.  

 රු කථානා කතුමනි  මම  Google Map නකට  හින් 

පරීක්ෂා කර බැලුවා.   රු ඇමිනතුමනි  ඔබතුමා කි ප ශතල් 

පටවන මුතුරාජශවල සර් න්තශේ ඉඳලා ඔ  කි න සනථාන ට 

නන්න පැ  2න් විනාඩි 1 න්  න්ශන්. හැබැන්  තව්ව සනථාන 

තුනකට ඩීසල් දීලා තමන් බවුසර  ඇවිල්ලා ිනශබන්ශන්. ඔබතුමා 

කිේව විධි ට  මට මතක හැටි ට ශවලාව 11න්. අපි හිතමු  1න් 

ශහෝ 2න් කි ලා. ශමතැන  බවුසර් ශදකක්.  රු කථානා කතුමනි  

මශේ දැනුශේ හැටි ට බවුසර ක් පිරවුේහලට unload කරන්න 

සාමානයශ න් පැ ක් ශහෝ ශදකක්  නවා. තව්ව පිරවුේහල් 

ශදකකට ශතල් දීලා  තමන් ශේ බවුසර  ඇවිල්ලා ිනශබන්ශන්. 

අර  "පහුල් ශහොරා කශරන් දැශන්" කි ලා කථාවක් ිනශබනවා 

ශන්. ඒ නිසා  අනික් බවුසර  පැමිණි ශවලාව්ව නක්ක 

බලනශකොට අපට ශේ කාරණ  පැහැදිලින්.    රු ඇමිනතුමනි  

ශේ  ැන කරුණු සඟවන්න නපා. ඝාතන හරහා ශේ ආ.ඩුව 

ශ න  න්න තරුණශ ක් හැටි ට ඔබතුමා මැදිහ්ව ශවන්න නපා. 

නදා ජනාධිපිනතුමා ඔබතුමන්ලාව ඉසනසරහින් ින ාශ න කිේශේ 

ශමොකක්ද  පරණ මිනිසනසු වාශේ නැිනව  ශහොරකම  වංදාව හා 

දූෂණ  නැිනව  ඝාතන නැිනව කටයුතු කරන්න කි ලා තමන් 

නතුමා කිේශේ.  

 රු කථානා කතුමනි  අනික් කාරණ  ශේකන්. අශේ නාමල් 

රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා ශබොශහොම සංශේදී කථාවක් කළා. හැබැන්  

රශ  ජනතාව  ේ  ේ කාරණා  ැන ප්ර නන කරනවා. නතුමා්ව 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශ ක්  මම්ව පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී ර 

මන්ත්රීවරශ ක් මම්ව පාර්ලිශේවරශ ක්. අපි නතුමාශ න් 

අහනවා  නතුමා තව්ව රැකි ාවක් කරනවාද කි ලා. නතුමා අශ්ව 

බැඳශ න ඉන්න ඔරශලෝසුව දිහා බලන්න. ශපොඩ්ඩක් කි න්න  

ඒශක් වටිනාකම කී ද කි ලා. මම නේ දන්ශන් නැහැ. ඒවා තමන් 

ජනතාව ප්ර නන කරන්ශන්. නතුමාශේ ආදා ම කී ද  සාධාාරණ 

ශලස හේබ කරනවා නේ  ැටලුවක් නැහැ. මම්ව පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරශ ක්. නාමල් රාජපක්ෂ මහ්වම ා්ව පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරශ ක්. හැබැන්  නතුමා  ත කරන සුශඛ්ෝපශභෝ ජ ජීවිත  

මට  ත කරන්න බැහැ. නතුමාශේ පි ාණන් අ මැිනවරශ ක්. 

සමහර විට ඔබතුමන්ලා සාධාාරණ ශලස හේබ කරලා ඇින. 

හැබැන්  ඒවා රටට කි න්න. නතශකොට රට ඔබතුමන්ලා 

විශේදන  කරන නකක් නැහැ. ප්ර නන ිනශබනවා;  ැටලු 

ිනශබනවා. ශරොක වලින් සල්ලි  වපවා පිළිබඳ ප්ර නන ිනශබනවා. 

ඒවා කි න්න.  
 

ගුණ නාමල් 2 රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

 රු කථානා කතුමනි  දමින්ද විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා මශේ නම 

සඳහන් කරමින් කථා කළා.  ඒ නිසා මම ශේ පැහැදිලි කිරීම 

කරන්න ඕනෑ. අවුරුදු 12ක් ිනසනශසේ මශේ ව්වකේ බැරකේ ප්රකා  

මම පාර්ලිශේන්තුවට දීලා ිනශබනවා. දමින්ද විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා  

ඔබතුමාට පළුවන් ඒ ව්වකේ බැරකේ ප්රකා  කි වලා   ේකිසි 

ප්ර නන ක් ිනශබනවා නේ මශ න් අහන්න. මම උ්වතර ශදන්නේ.  
 

ගුණ කගචන විප්ේප් ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 රු කථානා කතුමනි  මම නැවත වතාවක් කි නවා  දමින්ද 

විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා ශේ සභාව ශනොමඟ  වන්න උ්වසාහ කරන 

බව. නල්නක්සන 2ව05 කි න ඒ බවුසර් රථ  ශවන ශකොශහේටව්ව 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශතල් ශබදා හැරලා ඇවි්ව ශනොශවන්  ඒ සිද්ධි ට මුහුණ දුන්ශන්. 

නම රථ  ඒ සිදුවීම වූ සනථාන ට  න්න ශපර අශේ පර් න්ත ට 

ඇවිල්ලා ිනශබනවා. ඒ ආප ශවලාව CCTV ද්වතවල සටහන් 

ශවලා ිනශබනවා. ඒ වාශේම නළි ට    ශවලාව්ව සටහන් ශවලා 

ිනශබනවා. බවුසර් නකක් රඹුක්කනට  න්න ශකෝඡදර  ශවලාවක් 

 නවා ද කි ලා මම දන්ශන් නැහැ. නමු්ව  ඒ පිරවුේහල් තුනටම 

අව ය ශතල් ටික අරශ න  න අතරතුර තමන් ශේ බවුසර  

රඹුක්කනදී ඒ සිද්ධි ට මුහුණ ශදන්ශන්. ඒ බවුසර  කිසිම 

 බඩාවකට ශතල් දීලා ශනොශවන්  ඒ පිරවුේහල් තුනටම ශතල් 

අරශ න  න ශවලාශේ සමුපකාර ඉන්ධාන පිරවුේහලට  න 

අතරතුර තමන් ශේ සිද්ධි ට මුහුණ ශදන්ශන්. ශපොලිසන 

පරීක්ෂණ ක් ශහෝ ශවන්ව ඕනෑම පරීක්ෂණ ක් සඳහා  

CCTVවල සඳහන් ඒ ද්වත ශදන්න පළුවන්. ශේ පරීක්ෂණ සඳහා 

අශේ සේපූර්ණ සහශ ෝ   ලබා ශදනවා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් 

මම තමුන්නාන්ශසේලාට කි නවා  ජනතාව ශනොමඟ  වන්න 

උ්වසාහ කරන්න නපා කි ලා. ශේ සමාජ ත කරන්න හදන්ශන්  

ශපොලීසි  පාවි්ඡචි කරලා ශේ ආකාරශ න් කටයුතු කරනවා 

කි ලාන්. ශේ ආශ ්ව පහර  හන්න හදන්ශන් ශපොලීසි ට ශන්. 

ශපොලීසි ට පහර  හලා  ඒ වරද ශපොලීසි  පිට දාන්නන් හදන්ශන්. 

ඒ සිද්ධි  සේබන්ධාව සාධාාරණ පරීක්ෂණ ක් කරන්න කි ලා 

ජනාධිපිනතුමා්ව ඉල්ලීමක් කර ිනශබනවා. ඒ පිළිබඳව 

පරීක්ෂණ ක් කරන්න. අව ය ශතොරතුරු ටික අපි ශදන්නේ.  
 

ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு கவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

 රු කථානා කතුමනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා  රීින ප්ර නන ක්ද  

 

ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு கவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, சந்தர்ப்பம் வழங்கிய 

மைக்கு நன்றி. எனக்கு இரண்டு நிைிடங்கள் தொருங்கள்! 

உயிர்த்த ஞொயிறு தொக்குதல் நமடதபற்று இன்றுடன் 3 

ஆண்டுகள் நிமறவமடகின்றன. ஆனொல், இதுவமர உண்மை 

கண்டறியப்படவில்மல; பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கு நீதி 

கிமடக்கவில்மல. ஆனொல், இன்று நொங்கள் அத்தொக்குதலில் 

உயிொிழந்தவர்கமள நிமனவுகூருகின்கறொம். இதமனயிட்டு 

நொங்கள் தவட்கடப்பட கவண்டும். ලජ්ජන්!; shame on you!  

அகதகபொன்று, 1983ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்ற கறுப்பு ஜுமல 

சம்பவத்திகல பொதிக்கப்பட்ட ைக்களுக்கும் நீதி கிமடக்க 

வில்மல. வடக்கில் ைக்கள் படுதகொமல தசய்யப்பட்டமைக்கு 

எதிரொக நீதி கிமடக்கவில்மல. திகன படுதகொமலக்கு எதிரொக 

நீதி கிமடக்கவில்மல.  எனகவ, நீதிமயப் தபற்றுக்தகொள்வ 

தற்கு நொங்கள் அமனவரும் இலங்மகயரொக இப்கபொதொவது 

ஒன்றிமணகவொம்.  

 

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් 2 අමරප් ේ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 රු කථානා කතුමනි  රඹුක්කන සිද්ධි  පිළිබඳව ශපොලීසි  

භාර ඇමිනතුමාශ නුන්  කංදන විශජ්ශසේකර ඇමිනතුමාශ නුන් මට 

පැහැදිලි කර  ැනීේ කර න්න අව යන්.  ඒ සඳහා විනාඩි කීප ක්   

ලබා ශදන්න. 

 පළමු කාරණ  ශම න්. රඹුක්කන ඇින වුණු ඒ සිද්ධි ට 

ශහේතුව  ජනතාව ශනොසන්සුන් වීමට බලපෑ ප්රධාානම කාරණ  

තමන් ඒ අ  පරණ මිලට ඉන්ධාන ඉල්ලුවාම අලු්ව මිලට ශදන්න 

ූඑදානේ වීම. ඒක වි ාල වැරැද්දක්. පරණ මිලට ඉන්ධාන load 

කරලා අලු්ව මිලට ශදන්න හදප නක වැරදින්. 

ශදවැනි කාරණ  ශේකන්. 

 
ගුණ කගචන විප්ේප් ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් 2 අමරප් ේ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මශේ ශදවැනි ප්ර නන  අහන්න අවසනථාව ශදන්න   රු 

කථානා කතුමනි.[බාධාා කිරීමක්  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුමා ප්ර නන  අහලා අවසන් වනතුරු ශපොඩ්ඩක් ඉන්න   රු 

ඇමිනතුමා. 

 
ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් 2 අමරප් ේ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ප්රධාානම කාරණ  - [බාධාා කිරීමක්  ශපොඩ්ඩක් ඉන්න  මම 
ප්ර නන  අහනතුරු. රැවුල  නි ්වත ශවලාශේ සුරු ටු ප්වතු 

කරන්න හදනවා වාශේ ශදෝදනා නේ හැම ිනසනශසේම ිනශබනවා. 

ජනතාව  හිල්ලා ජනාධිපිනතුමාශේ නිවස වටලප අවසනථාශේ 

රජ ට සේබන්ධා පාර් නව විසින්ම නම සනථානශේ ිනුදණු බසන රථ ට 

 නි තැුදවා  කි න ශදෝදනාව ිනශබනවා.  ඒ වාශේම අද පව්ව 

ප්වවල වාර්තා කර ිනශබනවා  මුහුණ වසා  ්ව ශපොලිසන නිලධාාරින් 

ශදශදශනක් ඒකට  නි තැබූ බව  නි ඇවිළුණු ත්රිශරෝද රථශේ 

අන්ිනකරු පැවසුවා  කි ලා.     

 
ගුණ කගචන විප්ේප් ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விகஜகசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 රු කථානා කතුමනි  අපට ශේ කාරණ  නැවත නැවත 

කි න්න සිද්ධාශවලා ිනශබනවා. මම දන්ශන් නැහැ  ශමතුමන්ලාට 

ශ්වරුේ  න්න ඔළුවක් නැද්ද කි ලා. ඒ බවුසර ට ශතල් load 

කරන්ශන් උශද් 6. 2ට. ඊට කලින්  රාත්රී 12ට තමන් ශතල් මිල 

වැඩි ශවන්ශන්. උශද් 6. 2 නළශඹන්ශන් ඊට පසනශසේ; මිල වැඩි 

වුණාට පසනශසේ. මිල වැඩි ශවන්න ඉසනශසල්ලා කවුරුව්ව ශතල් 

load කරශ න  හිල්ලා ිනුදශ. නැහැ. මිල වැඩි වීශමන් පසනශසේ 

තමන් බවුසර ට ශතල් load කරන්ශන්. ශපට්රල් ශෂඩ් නකට 

ශ නැල්ලා ිනශබන ශතො වල මිල වැඩි කරන්න කිේවාම  ඒ කි ප 

ශවලාශේ ඉඳලාන් මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ. මිල අඩු  කළාට 

පසනශස්ව  ඒ අඩු කළ ශවලාශේ ඉඳලාන් ඒ මිලට  බඩාශේ ිනශබන 

ශතල් ටික විකුණන්න ඕනෑ.  රු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමන්ලාට ඒක 

ශ්වරුේ  න්න බැරි නේ මට කරන්න ශද ක් නැහැ.  ශේ 

සේබන්ධාශ න් ශකශරන ඕනෑම පරීක්ෂණ කට අපි සහශ ෝ   

ශදන්නේ. 

 රු කථානා කතුමනි  ශේ කාරණ  දි න් දි ට ඇදශ න 

 න්න ශදන්න නපා. ශමතුමන්ලා උ්වසාහ කරන්ශන් අසතය 

සමාජ ත කරන්න. [බාධාා කිරීේ  
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ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ඒ ප්ර නන   ැන කථා කළා ඇින.[බාධාා කිරීමක්    රු 
නලින් බ.ඩාර මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා්ව කි න්ශන් ශේ කාරණ  

 ැනද  
 

ගුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 රු කථානා කතුමනි  මහජන ආරක්ෂක ඇමිනවර ා ශේ 

ශවලාශේ සභාශේ ඉන්නවා. මම නතුමාශ න් ප්ර නන ක් අහන්න 

කැමැිනන්. ශපශර්දා සිද්ධා වුණු ශවඩි තැබීශේ සිද්ධිශේදී ආයුධා 

තුනකින් bullets 90ක් පාවි්ඡචි කර ිනශබනවා. මැ සින් තුනක 

bullets පාවි්ඡචි කර ිනශබනවා.  ඊට කලින් දවශසේ IGP සහ Senior 

DIGsලා ඇතුළු පිරිස රැසන වුණු අවසනථාශේදී උද්ශඝෝෂණ කට 

සේබන්ධා අ  අඩුම  ණශන් අ්වඅඩංගුවට  ැනීමක්ව්ව කරන්න 

නපා කි ලාන් තීන්දුව දීලා ිනශබන්ශන්. නශහම ිනබි දී   SSP K.B. 

Keerthiratne කි න නිලධාාරි ා තමන් ශේ සිද්ධි ට අදාළ 

නිශ ෝ   දීලා ිනශබන්ශන්. 

 රු කථානා කතුමනි  ශේ කීර්ිනර්වන කි න නිලධාාරි ා 

200වදී ASP විභා  ට ලිේවා. ඒ   විභා ශ න් ඔහු  9වැනි ා. 

නමු්ව  ASP තනතුරට 1  ශදනාන්  ්වශ්ව. ඒ පරේපාඩු 1 ට 

නිලධාාරින් 1 ශදශනක් බඳවාශ න මාස ක් විතර   ාට පසනශසේ  

2008.01.01 වැනිදා කීර්ිනර්වන කි න ශේ නිලධාාරි ා්ව ASP 

තනතුරට බඳවා ශ න ිනශබනවා. නම විභා ශ න්  9වැනි ා 

ශව්ඡද ශකනා තනි පද් ලශ ක් විධි ට බඳවාශ න ිනශබනවා. 

ඔහු  ්වශ්ව රාජපක්ෂවරුන්ශේ අනුබලශ න්  ආශීර්වාදශ න්. 

 රු කථානා කතුමනි  ඊට පසනශසේ ශේ ASPට විරුද්ධාව අශනක් 

අ  නඩු දැේමා. ඒ නඩුශේදී ශශ්රේෂනධාධිකරණ  බරපතළ වැරැද්දක් 

කළා. ශේක තමන් ශේ රශ  ිනශබන ප්ර නන .  නහිදී ඔහු 

තනතුශරන් අන්න් කරනවා ශවනුවට  ඒ විභා  ට ශපනී සිටි 

නිලධාාරින් 50ශදනාම ASP තනතුරුවලට ප්ව කළා. ඒ 50ශදනාම 

ASPලා කළා. ඒක බරපතළ වැරැද්දක්. නශහම තමන් කීර්ිනර්වන 

කි න නිලධාාරි ා ASP තනතුරට ආශේ. 

අශේ ආ.ඩුව කාලශේ හිටප ශපොලිසනපින පූජි්ව ජ සුන්දර 

මහ්වම ා ශේ SSPව මඩකලපශේ නව්වවලා ිනුදශ.   රු 

කථානා කතුමනි. ශමොකද  පැ  2  පරාම ඔහු බීලා ඉන්ශන්. ඒ 

නිසා ඔහුට ව  කීමක් භාර දුන්ශන් නැහැ.  රු කථානා කතුමනි  

දැන් ඔහු ශේ ආ.ඩුශවන් සකසන කරප ශද් පාලන පළි ැනීේවලට 

ලක් වූවන්ශේ ලැන්සනතුශේ ඉන්නවා. ශද් පාලන පළි ැනීමක් 

විධි ට ඔහුව මඩකලපවට දැේමා කි ලා තමන් නම ලැන්සනතුවට 

ඔහුශේ නම දාලා ිනශබන්ශන්. ශේ නිසා ඔහුට වැටුේ වර්ධාක 

කිහිප ක් ලබා දීලා DIG විසින් නිර්ශද්  කු්ව දීලා ිනශබනවා. 

ශේ මිනී මරප SSP ශමතැනට ප්ව කශළේ කවුද  ඔහුව අනීිනකව 

SSP කරලා ශේ තැනට ප්ව කශළේ රාජපක්ෂලාශේ ආශීර්වාදශ න්. 

රඹුක්කන සිද්ධිශේදී  ශවඩි ින න්න කි ලා ඔහුට නිශ ෝ  දීලා 

ිනශබන්ශන් DIG ශකශනක්ව්ව  IGP ව්ව ශනොශවන්. ඒ නිශ ෝ   

දීලා ිනශබන්ශන් ශේ ආ.ඩුශේම රාජය ඇමිනවරු සහ කැබින  

ඇමිනවරු තුන්ශදශනක්. ඔවුන් තමන් නම නිශ ෝ   දීලා 

ිනශබන්ශන්. මම ව  කීශමන් කි න්ශන්. ඒ සිද්ධි ට ව  කි න්න 

ඕනෑ DIG ශකශනක්ව්ව  IGP ව්ව ශනොශවන්. ශේ SSPට 

නිශ ෝ   දීලා ිනශබන්ශන් ශේ ආ.ඩුශේ ඉන්න කෑ ල්ල 

දිසනත්රික්ක  නිශ ෝජන  කරන කැබින  ඇමිනවරශ ක්  

හේබන්ශතොට දිසනත්රික්ක  නිශ ෝජන  කරන කැබින  

ඇමිනවරශ ක් සහ මහනුවර දිසනත්රික්ක  නිශ ෝජන  කරන 

කැබින  ඇමිනවරශ ක්. නානක මම ව  කීශමන් කි නවා. ඒ නිසා 

වහාම ශේ සේබන්ධාශ න් අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ ක් පව්වවන්න 

ඕනෑ. ශේ විධි ට bullets 90කින් ශවඩි ින න්න  මැ සින් 0කින් 

ශවඩි ින න්න ශපොලිසන නිලධාාරින් 0ශදශනක් ශ ොදවන්න ශේ 

SSPට ිනශබන හන්  ශමොකක්ද  ඒ ශවන ශමොකු්ව ශනොශවන්  

රාජපක්ෂවරුන්ශේ හන් . රාජපක්ෂවරුන්ශේ හන්  අරන් තමන් 

ශේ ශද් කශළේ. 

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

 රු කථානා කතුමනි  මුලින්ම මම තුෂාර ඉඳුනිල් මන්ත්රීතුමා 

මතු කළ කාරණාවට උ්වතර ක් ශදන්න ඕනෑ. නතුමා ප්ර නන  

ඉදිරිප්ව කරලා  නතුමාම උ්වතර කු්ව දුන්නා. නතුමා කිේවා   

මුහුණ වසා  ්වත ශපොලිසන නිලධාාරින් ආවා කි ලා. ‘මුහුණ 

වසා ්වත ශපොලිසන නිලධාාරින්’ කි ලා නතුමා කි න්ශන් 

ශකොශහොමද කි ලා මම නේ දන්ශන් නැහැ. නතුමා ඒ කාරණාව 

කිේවාම මට ආප  ැටලුව ඒකන්. නතැනට සේබන්ධා ශව්ඡද අ  

ශපොලිසන නිලධාාරින් ද  සාමානය අ  ද කි න නක අපි දන්ශන් 

නැහැ. මට තවම ඒ සේබන්ධා  වාර්තාව ලැබිලා නැහැ   රු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ වාර්තාව ලැුදණු වහාම ඔබතුමන්ලාට න  ලබා 

ශදන්න කටයුතු කරන්නේ.  

  රු කථානා කතුමනි  මම මාධායවලින් ඉල්ලීමක් කරනවා  

ශේ සභාශේ අද මම කි න ශද් ඔබතුමන්ලාශේ මාධායවලින් කි න 

ශලසට.  අද රශ  ජනතාව ශතල් මිල   ෑසන මිල ආදි  

සේබන්ධාශ න්  ේකිසි අසහන කට ප්වශවලා සිටිනවා. ශේක 

අපි හැශමෝම දන්නා කාරණාවක්.  

ඒ ජනතාව සාධාාරණ විශරෝධා ක්  සාමකාමී විශරෝධා ක් 

කරන තැන්වලට ශහල්ම  දමා ්ව  ේ පිරිසක්  හිල්ලා ඒ 

ජනතාව කුපිත කරලා  ආරාවුල් ඇින කරලා නතැනින්  නවා. ඒ 

ශ ොල්ලන් නතැනින්   ාට පසුව ශමොකද ශවන්ශන්  ඔබතුමාට 

මතක ඇින  මම මීට කලිනු්ව ශේ සභාශේදීම ඒ වාශේ  ේ  ේ 

ක.ඩා ේ පිළිබඳව ප්රකා  කළ බව. ඒ ක.ඩා ේ කරන ශද්වල් 

නිසා සාමකාමීව කරන විශරෝධාතාවලට අවසානශේදී වටිනාකමක් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ඊශේ දවශසේ පානදුර ප්රශද් ශේ තැන් 

කිහිප ක  ේවල අ  නකතු ශවලා විශරෝධාතාකරුවන්ට බැණලා  

 හලා නළවනවා අපි දැක්කා. ශම  පාලන  කර න්න සිදු 

ශවනවා. නැ්වනේ  සාමකාමී විශරෝධාතාකරුවන් අතරට ඒ 

කඩාකේපල්කාරීන්  හිල්ලා  ඒ විශරෝධාතා අවුල් කරලා ප්ර නන 

ඇින කරනවා.  

 අද ශ ෝල්ශරේසන පිටිශේ පැවැ්වශවන විශරෝධාතා  ්වශතෝව  

ඒවාට ආරේභශේදී ඉතාම වටිනාකමක් ිනුදණු ආකාර  අපි 

දැක්කා. හැබැන්  පසුව ඒවාශේ සං ජතම  සනවභාව ක්; කානිවල් 

සනවභාව ක්; big match සනවභාව ක් ඇින වුණා. ඒවාශේ බඩු 

ශබදන විධි  දැක්කාම මිනිසනසු කලකිරුණා. අද ඒවාට වැද ්ව 

මිනිසුන්  න්ශන් නැ්වශ්ව ඒකන්. ඊශේ ඒ පැ්වතට ශපළපාළි ක් 

 නවා මම දැක්කා. හැබැන්  ඒ අ  නතැනට  ශේ නැහැ. ඒ අ  

දැන් ඇතැේ විශරෝධාතා ප්රිනක්ශෂේප කරන ත්ව්වව ට ප්ව ශවලා 

ිනශබනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ලාශ න් ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ඔබතුමන්ලා ශේ සභාශේදී ප්රජාතන්්රවාද   ැන කථා කරනවා. 

[බාධාා කිරීමක්  ඉන්න  මම කි න කල්. කරුණාකර ඔබතුමන්ලා 

ශේ  රු සභාශේදී කථා කරන ශද් නළිශේ්ව කි න්න. පිටුපසින් 

සිටිමින් අවුසනසලා මිනිසුන් මැශරන ත්ව්වව ට ප්ව කරන්න නපා; 

ඔවුන් පීඩාවට ප්ව කරන්න නපා. අප සි ලුශදනාශේම ව කීමක්  

ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීම. ඒ නිසා මම ඔබතුමන්ලාශ න් ඉල්ලා 

සිටිනවා  ඒ සාමකාමී විශරෝධාතාකරුවන්ට ඒවා කරන්න ඉඩ 

හරින්න කි ලා. ඒවා ආරාවුල් ත්ව්වව ට   හ මරා  න්නා 

ත්ව්වව ට  කලහකාරි ත්ව්වව ට  ශද්පළ විනා  කරන 

ත්ව්වව ට ප්ව කරන්න ඉඩ ශදන්න නපා කි ලා මම 

ඔබතුමන්ලාශ න් ඉල්ලනවා.  [බාධාා කිරීමක්  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
 රු කනක ශහේර්ව ඇමිනතුමා.  

 

ගුණ කනක ප්හසේරත් මහසතා (මහසාමාර්ග අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு கனக கஹரத் - தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Kanaka Herath - Minister of Highways) 
 රු කථානා කතුමනි  අශේ නලින් බ.ඩාර මන්ත්රීතුමා දැන් 

සඳහන් කළා  කැබින  අමාතයවරුන්  ැන. මා දන්නා හැටි ට 

හේබන්ශතොට දිසනත්රික්ක ට කැබින  අමාතයවරශ ක් ඇ්වශ්ව්ව 

නැහැ. කෑ ල්ශල් ඉන්ශන් මම. අපි ශේ ශද් පාලන ජීවිත  

පරාවට කවදාව්ව  කිසිම අවසනථාවකදී ශපොලීසි ට බලපෑේ කරලා 

නැහැ. ඒ වාශේම  ඊශේ දවශසේදී්ව අපි කිේශේ  ඒ සිදුවීම  ැන 

පරීක්ෂණ ක් කරලා ඒ විසනතර කි න්න කි ලා. අද ඒ සිදුවීම 

පිළිබඳ පරීක්ෂණ ක් කරශ න  න අවසනථාශේදී ශමතැනට 

ඇවිල්ලා  මාධාය ඉසනසරහට ඇවිල්ලා අසතය ප්රදාර කරනවා  

ශද් පාලන වාසි ලබා  න්න. පරීක්ෂණ  අවසානශේදී ඇ්වත 

ශහළි ශවන්; ඒකට කිසි ේ බලපෑමක් කළාද  ශමොනවාද කශළේ 

කි න නක ශහළි ශවන්. ඒ නිසා අසතය ප්රදාර කරන්න නපා   රු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 රු කථානා කතුමනි - [බාධාා කිරීමක්   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මුජිුදර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. [බාධාා කිරීමක්  ඔබතුමන්ලා 
ශදශදනාටම අවසනථා ශදකක් ලබා දුන්නා. 

 

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 රු කථානා කතුමනි  පාසනකු ඉරු දින ශබෝේබ ප්රහාර  සිද්ධා 

ශවලා අවුරුදු තුනක්  ත වන අද දිනශේ මම විශ ේෂශ න්ම කිව 

යුතු ශද ක් ිනශබනවා. ඒ ශබෝේබ ප්රහාර  නිසා පීඩන ට ප්ව 

ශව්ඡද ජන ශකොටසක් ශේ සමාජ  තුළ  සිටිනවා. විශ ේෂශ න්ම 

නදා ඒ ජනතාවශේ ශද්පළවලට්ව වි ාල ව ශ න් හානි සිදු වුණා. 

ඒ විතරක් ශනොශවන්  ඒ ශබෝේබ ප්රහාර ්ව නක්කම ශේ රශ  

ිනුදණු ජාිනක සම    ජන ශකොටසන අතර ිනුදණු නකඟ්වව   

සංහිඳි ාව ආදී සි ලු ශද්වල් නැින ශවලා නකිශනකා සැක ට 

භාජන කරන ත්ව්වව ට ශේ රට ප්ව වුණා. මම්ව නන්න් පීඩාවට 

ප්ව ශව්ඡද ශකශනක්   රු කථානා කතුමනි. විශ ේෂශ න්ම 

මශේ පතා    පාසල පවා ශවනසන කරන්න මට සිද්ධා වුණා. 

ශමොකද  මශේ දරුවා සිංහල මාධායශ න් ඉශ න  න්ශන්. ඔහු ශේ 

රශ  ිනශබන ප්රධාාන ජාිනක පාසලකටන්  ශේ. නමු්ව ඒ ශබෝේබ 

ප්රහාරශ න් පසුව ඇින ශව්ඡද ත්ව්වව  නක්ක පාසලට පවා  න්න 

බැහැ කි ලා ඔහු කිේවා.  

 රු කථානා කතුමනි  නාන  සිද්ධිශ න් පීඩාවට ප්ව ශව්ඡද 

ජන ශකොටශසේ නිශ ෝජිතශ කු හැටි ට මට කි න්න ිනශබනවා  

වැද ්ව කාරණා කිහිප ක්. නන්න් පළමු කාරණ  ශේකන්. ඒ 

ශබෝේබ ප්රහාරශේ ප්රධාානම නා ක න් නක්ක සිටි ා සාරා ජසනමින්. 

අද වන ශකොට  සාරා ජසනමින් ඉන්දි ාවට පළා    බවක් කි නවා. 

කලවංචිකුඩි ශපොලිසන සනථානශේ හිටප OIC මහ්වම ා -අුදබකර් 

කි න පද් ල ා- අද්ව අ්ව අඩංගුශේ -රැඳවුේ භාරශේ- සිටිනවා. 

ඔහු තමන් සාරා ජසනමින්ව ඉන්දි ාවට  ැේවා කි ලා කිේශේ.  රු 

කථානා කතුමනි  සාරා ජසනමින් මැරිලා නැහැ  ඉන්දි ාශේ 

ඉන්නවා කි න නක අද තහවුරු ශවලා ිනශබනවා. ජනාධිපින 

ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව තුළ සඳහන් පරිදි  ඇ ශේ මවශේ DNA 

පරීක්ෂණ මඟින් තහවුරු ශවලා ිනශබනවා නදා ඒ මැරුණු පිරිස 

අතර සාරා ජසනමින් හිටිශේ නැහැ කි ලා. නමු්ව  ආ.ඩුව සාරා 

ජසනමින්ව අ්ව අඩංගුවට  න්න කි ලා ජාතයන්තර ශපොලීසි ට 

දන්වන්න අද වනකල් වශරන්තුවක් අරශ න නැහැ.  

 පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  පිළිබඳව ශේ ආ.ඩුවට ශදෝදනා 
කරන්න ශහේතුවක් ිනශබනවා   රු කථානා කතුමනි. ආ.ඩුව 
උ්වසාහ කළා  ඒ ශබෝේබ ප්රහාරශේ ව කීම ශේ ආ.ඩුවට 
විරුද්ධාව හිටප පාර් නව න්ශේ ඔලුවට දමන්න. ඒ අ  අතරින් නක් 
ශකශනක් තමන් වි්විනකාරශ කු හැටි ට සිටි හිජාසන හිසනුදල්ලා. 
ඔහුව "මහ ශමොළකරුවා" කි ා හඳුන්වන්න ශමතුමන්ලා උ්වසාහ 
කළා. අධිකරණ  අද ඔහු මුදා හැර ිනශබනවා.  

ඊළඟට ඒ ව කීම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින රිසාඩ් බදියුදීන් 
හිටප ඇමතුමාශේ ඔළුවට දාන්න හැදුවා. අද වන විට 
අධිකරණශ න් නතුමා මුදා හැර ිනශබනවා.  රු 
කථානා කතුමනි  නශහම නේ ඒ සිදුවීමට සේබන්ධා නැින අ  
ඒකට පටලන්න ආ.ඩුව උ්වසාහ කශළේ ඇන්  ඒක පිටුපස 
ිනශබනවා ශද් පාලන ක්.  

 රු කථානා කතුමනි  අශේ ආ.ඩුව කාලශේ පාසනකු ඉරු 
දින ශබෝේබ ප්රහාර  සිදු වුණාට පසුව සහරාන් නක්ක වැඩ කරප  
සහරාන්ට උපශදසන දීප ශදන්ශනකු අ්ව අඩංගුවට  ්වතා.  නමු්ව 
කි න්න ලජ්ජන්   රු කථානා කතුමනි  2020 අශ ෝසනතු මාසශේ 
ශේ ආ.ඩුව බල ට ආවාට පසනශසේ ඒ ශදශදනාම අධිකරණශ න් 
නිශදොසන ශකොට නිදහසන කරලා ිනශබනවා. ශකොශහොමද නශහම 
ශවන්ශන්  ඒ  සහරාන් නක්ක වැඩ කරප මිනිසනසු ශදන්ශනක්. 
නක්ශකශනක් සහරාන්ශේ උපශද් කශ ක්. ඔහු සහරාන්ට 
counselling කරප ශකශනක්. ඔහු නි ශදොසන ශකොට නිදහසන කරලා 
ිනශබනවා. ඔහු අශේ ආ.ඩුශවන් අ්ව අඩංගුවට  ්ව තා  ශබෝේබ 
පිපිරුණු  මන්ම. අපි රැඳවුේ නිශ ෝ  මත ඔහු ින ාශ න හිටි ා  
2019 අශ ෝසනතු මාස  වනකල්. අශ ෝසනතු මාසශේදී ඔහු රිමාන්ඩ් 
බන්ධානා ාර ත කළා. ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව ආවා  ශදසැේබර් 
මාසශේ. ඒ ආ.ඩුව ඇවිල්ලා නකම B report නකක්ව්ව 
අධිකරණ ට ඉදිරිප්ව කශළේ නැහැ  2020 අශ ෝසනතු මාස  
වනකල්. නශහම කරන්ශන් නැිනව ඉඳලා  හිටප නීිනපිනතුමා 
අධිකරණශ න් ඉල්ලනවා  "ශමොහුට විරුද්ධාව අපි නඩු පවරන්න 
බලාශපොශරෝවතු වන්ශන් නැහැ. ශමොහුව නිශදොසන ශකොට නිදහසන 
කරන්න" කි ලා. ඇන්  නශහම කශළේ  අපි අහන්ශන් ඒකන්. 
සහරාන් නක්ක වැඩ කරප ශදශදශනකු දැන් නිශදොසන ශකොට නිදහසන 
කර ිනශබනවා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමා  කාල  ඉක්ම  නවා. 

  

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 රු කථානා කතුමනි  මා අවසන් කරන්නේ.  

ඊළඟ කාරණාව ශේකන්. සහරාන් පාශර්දී හමු වුණු අ   

සහරාන් නක්ක ශ්ව බීප අ   සහරාන් නක්ක නිකේ කථා කරප අ  

අවුරුදු  ණන් ඇතුශළේ ඉන්නවා. ඔවුන් අවුරුදු ශදකතුනක් රැඳවුේ 

භාරශේ ින ාශ න ඉන්නවා. නමු්ව සහරාන් නක්ක වැඩ කරප අ  

නිදහසන කරලා ිනශබනවා   රු කථානා කතුමනි. ඒ හින්දා තමන් 

ආ.ඩුවට ශේ ශදෝදනාව නල්ල ශවන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේලාට 

ශදෝදනාව නල්ල ශවන්න ශහේතුවක් ිනශබනවා. තමුන්නාන්ශසේලා 

ඒ සිදුවීමට සේබන්ධා නැින අ  ඒකට සේබන්ධා කරන්න හැදුවා; 
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සේබන්ධා අ ව නිදහසන කරලා ිනශබනවා. ඒ හැර ශවන ශමොකව්ව 

හින්දා ශනොශවන් තමුන්නාන්ශසේලාට ශදෝදනා නල්ල වන්ශන්. ඒ 

හින්දා අපි  ආ.ඩුවට කි නවා සාධාාරණ පරීක්ෂණ ක් කරන්න 

කි ලා   රු කථානා කතුමනි. නශහම නැ්වනේ  සජි්ව ශප්රේමදාස 

මැිනතුමාශේ නා ක්වව   ටශ්ව අප හදන ආ.ඩුශවන් නහි 

ඇ්වත ශහළිදරේ කරනවා කි ලා මම කි න්න කැමැිනන්. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ආර්.නේ. රංජි්ව මද්දුම බ.ඩාර මැිනතුමනි  ඔබතුමා 

කථාව පටන්  න්න.  
 

ගුණ රනිල් 2 වික්රමකුගහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

Hon. Speaker, it is just a matter of Privilege I am 
raising; වරප්රසාද ප්ර නන ක්.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳන්  කි න්න. 
 

ගුණ රනිල් 2 වික්රමකුගහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

 අපි අද විශ ේෂශ න් කථා කරන්ශන් පාසනකු ඉරුදින සිද්ධි  

 ැන   රු කථානා කතුමනි. අශේ මන්ත්රීවරශ කු අරශ න  හින් 

අ්ව අඩංගුශේ ින ා ්වතා. දැන් අපට කි න්න ඕනෑ  නතුමාට 

විරුද්ධාව නඩු දමනවාද  නශහම නැ්වනේ නතුමා නිදහසන කරනවාද 

කි ලා. මම ආ.ඩුවට්ව කි නවා  you cannot keep a Member 

of Parliament like this, either you must release him or you 

must charge him. මම හිතන්ශන්  ඒක කරන්න ඕනෑ කි ලාන්. 

නැ්වනේ අපි ආපහු සින ශදකකින් අර නිමු. ශේ  ැන ශපොලීසි ට 

කි න්න  නීිනපිනට කි න්න. ශේක අරශ න  න්න බැහැ. අද 

හැන්දෑශේ ආවාම මම නතුමාශ න් ඒ  ැන අහනවා.   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා දැනටම්ව කි ා ිනශබනවා.   
 

ගුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විවාද  පටන්  නිමු   රු රංජි්ව මද්දුම බ.ඩාර මන්ත්රීතුමා.  

 

ගුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 රු කථානා කතුමනි  කනක ශහේර්ව ඇමිනතුමා මශේ නම 

කිේවා. 

 

ගුණ ආර්.එේ. රගජිත් මධ දුම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 රු නලින් බ.ඩාර මන්ත්රීතුමාට අවසනථාව ශදන්න   රු 

කථානා කතුමනි. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි න්න   රු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 රු කථානා කතුමනි  ඔබතුමාට සනතුිනවන්ත ශවනවා  මට 

අවසනථාව ලබා දීම  ැන. කනක ශහේර්ව ඇමිනතුමා මශේ නම 

කිේවා. ශතොේපි  දමා  ැනීම සේබන්ධාශ න් මම නතුමාට 

සනතුිනවන්ත ශවනවා. රාජය ඇමිනවරුන්  කැබින  ඇමිනවරුන් 

ශපොඩ්ඩක් පැටශලන්න ඇින. මම කි නවා  පරීක්ෂණශේදී  මා 

කි න SSP ශක්.බී. කීර්ිනර්වන මහ්වම ාට ඒ දවශසේ call කරප 

අ  පිළිබඳ දුරකථන විසනතර ටික  න්න කි ලා. ශබොශහොම 

පැහැදිලින්  ශේ ශ ොල්ශලෝ කථා කරලා  ශේ operation නක 

ක්රි ා්වමක කළා කි න නක. මා කි න නකම අහන්න ඕනෑ නැහැ. 

මම පද කි නවාද කි න නක ශවනම කතන්දර ක්. පරීක්ෂණ 

පව්වවන ශකොමිසම ශහෝ ආ තන  ඒ කීර්ිනර්වන නක්ක කථා 

කරප අ  පිළිබඳ දුරකථන ඇමතුේ විසනතර හඬ පට්ව නක්ක 

 න්න. නතශකොට නි ශ ෝ   දුන්ශන් IGP ද  DIG ද  නශහම 

නැ්වනේ ඔ  නහා පැ්වශ්ව ඉන්න ඇමිනවරු ද කි ා බලා  න්න 

පළුවන්. ඒ නිසා මහජන ආරක්ෂක ඇමිනතුමාට මා කි නවා  ඒ 

සේබන්ධාශ න් පරීක්ෂණ ක් පව්වවන්න කි ලා.  රු 

ඇමිනතුමනි  ඔබතුමා වැඩ භාර  ්වතා විතරන් ශන්ද   

 

ගුණ තුෂාර ඉඳුනිල් 2 අමරප් ේ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரகசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මශේ නම්ව කිේවා. මට ත්වපර ක් ශදන්න   රු 

කථානා කතුමනි.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි දැන් විවාද  පටන්  නිමු. දැන් ශකෝඡදර නේ කාල  

නාසනින කළාද  

 

ගුණ ආර්.එේ. රගජිත් මධ දුම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 රු කථානා කතුමනි  විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි 

කිරීම සඳහා ශපෞද් ලික මන්ත්රී ශ ෝජනාවක් විධි ට මම අද පන්ව 

ශකටුේපතක් ඉදිරිප්ව කළා. පාර්ලිශේන්තුශේ සනථාවර නිශ ෝ  

අ්ව හිටුවා අතයව ය  විශ ේෂ කාරණ ක් ශසේ සලකා නම පන්ව 

ශකටුේපත පිළිබඳ විවාද  ඉතා ඉක්මනින් ලබා ශදන්න කි ා මා 

ඉල්ලා සිටිනවා.  ශේ රශ  ජනතාව අහන්  සජි්ව ශප්රේමදාස 

මැිනතුමා ඇන් ශම  ඉදිරිප්ව ශනොකශළේ කි ලා. නතුමා දැන් 

පැහැදිලිව කිේවා  පාර්ලිශේන්තුශේ සනථාවර නිශ ෝ  2  (0) 

 ටශ්ව විපක්ෂ නා කවර ාට ශපෞද් ලික මන්ත්රී ශ ෝජනා 

ඉදිරිප්ව කරන්න බැරි බව.  

අපි දන්නවා  අද රශ  ආර්ථික  කඩා වැටිලා  රශ  පාලන  

ආ.ඩුශවන්  ලිහී  හින් ිනශබන බව. රශ  තරුණ පිරිසන  මධායම 

පන්ින   ඉහළ පන්ින   ශ ොවීන් ඇතුළු ශේ රශ  ජනතාව 

සි ලුශදනා පාරට බැහැලා කි නවා  ශ ෝධාභ ටන්  ආ.ඩුවටන් 

ශ දර  න්න කි ලා. ආ.ඩුව අද අසම්ව ශවලා ිනශබනවා  ශේ 

රශ  ජන ජීවිත ට අව ය පහසුකේ ටික සප න්න. අද මිනිසනසු 

ශපෝලිේවල. අද වන විට ශපට්රල්  ඩීසල් ශපෝලිේවලදී අටශදශනකු 

මි   හින් ිනශබනවා. ඊශේ ශපශර්දා ශේ රශ  ජනතාව ඉල්ලුශේ  

309 310 



පාර්ලිශේන්තුව 

රඹුක්කනදී ඉල්ලුශේ කන්න ටික ශදන්න  ශබොන්න ටික ශදන්න  

 මන්  න්න ඉන්ධාන ටික ශදන්න කි ලාන්. අවි ආයුධා අරශ න 

ශනොශවන් නම ජනතාව ආශේ. නමු්ව තමුන්නාන්ශසේලාශේ 

ආ.ඩුශේ අ  ශවඩි තබලා ඒ පද් ල කු මැරුවා. ශේ ආ.ඩුව 

නිසා දැනට නවශදශනකු මි   හින් ිනශබනවා. ශේ රශ  

ජනාධිපිනවර ා ශේ  ැන ඇශහන්ශන් නැහැ වාශේ ඉන්නවා. 

ජනාධිපින අසන කරන්න කිේවාම කැබින  ම.ඩල  අසන කරනවා. 

මා හිතන්ශන්  ශේශක්ව පිසනසුවක් ිනශබනවා. හිටප කැබින  

ම.ඩල  අසන කරලා ටිකිරි කැබින  ම.ඩල ක් ප්ව කරලා 

ිනශබනවා.  

 රු කථානා කතුමනි  ජනතාව ශේ භූමිශේ සටන කරද්දී  

ජනාධිපිනවර ාශේ විධාා ක බලතල නැින කරන්න  විධාා ක 

ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි කරන්න පාර්ලිශේන්තුශේ විපක්ෂ  

විධි ට  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් විධි ට අපි අද පන්ව 

ශකටුේපතක් ඉදිරිප්ව කළා.  

1978 වර්ෂශේදී තමන් ශේ විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  

ශ නාශේ. 199  වර්ෂශේ ප්ව ශව්ඡද ජනාධිපිනවරි  ඇතුළු හැම 

ජනාධිපිනවරශ කුම විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි කරන්න 

තමන් ශපොශරොන්දු දුන්ශන්. 199  දී දන්ද්රිකා බ.ඩාරනා ක 

කුමාරතුං  මැිනනි  බල ට ආශේ ශේ ශපොශරොන්දුව දීලා බව මට 

මතකන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මහ්වම ා 2005 අවුරුද්ශද් බල ට 

ආශේ ශේ ශපොශරොන්දුව දීලා. නමු්ව  තමුන්නාන්ශසේලා ඉෂනට 

කශළේ නැහැ  ශේ ශපොශරොන්දුව. තමුන්නාන්ශසේලා්ව පිළි න්නවා  

විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි ශවන්න ඕනෑ කි ලා. 2015 

අවුරුද්ශද්දී මමත්රීපාල සිරිශසේන මැිනතුමා  හ පාලන ආ.ඩුව 

 ටශ්ව ශේ ශපොශරොන්දුව දුන්නා. අපි සන්ශතෝෂ ශවනවා  අශේ 

 හ පාලන ආ.ඩුවට දහනව වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා 

සංශ ෝධාන   ටශ්ව  ේ බලතල ප්රමාණ ක් අඩු කරන්න අපට 

පළුවන්කම ලැුදණු නක  ැන. තමුන්නාන්ශසේලා ශමොනවාද කශළේ  

ඒ අඩු කළ බලතල විසිවන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන  

 ටශ්ව විධාා ක ජනාධිපිනවර ාට නැවත ලබා දීලා ශේ රට 

ඒකාධිපින ත්ව්වව කට ශ න ආවා; සනවාධීන ශකොමිෂන් සභා 

ඉව්ව කළා. තමුන්නාන්ශසේලා ශේ රශ  සනවාධීන අධිකරණ  

විනා  කළා. වි ණන ශසේවා ශකොමිසම  ජාිනක ප්රසේපාදන 

ශකොමිසම ඉව්ව කර දැේමා. තමුන්නාන්ශසේලා ශහොරකමට මඟ 

පෑදුවා. 

ඒ විතරක් ශනොශවන්  ශේ ඒකාධිපින තීන්දු නිසා ශේ රශ  

ශ ොවි ජනතාව තවම දුක් විඳිනවා. ඉිනහාසශේ ප්රථම වරට 

අමශනෝා තීන්දුවක්  ්වතා  රසා නික ශපොශහොර ශ න්වන නක 

නව්වවන්න.  තමන්ශේ  ජ මිතුරන්ට සලකන්න ඕනෑ නිසා ඒ 

අ ට බදු සහන දීලා තමුන්නාන්ශසේලා රජශේ ආදා ම බිලි න 

600ක් නැින කර  ්වතා. ශකොවිඩ්  වසං ත  නනශකොට ශේ 

ජනාධිපිනවර ා කිේවා  "ශකොවිඩ් ආසාදිත න් විසිඅට ශදනාන් ශේ 

රශ  ඉන්ශන්  යුද්ධා ක් ඉවර කරප මට ශේක කජ්ජක් ශනොශවන්" 

කි ලා. ශකොවිඩ් හැශදන නක වළක්වන්න කි ලා පැණි බිේවා. 

කරන්න ිනශබන ශමෝඩ වැඩ ඔක්ශකොම කළා. මිථයා මත පසනශසේ 

  ා; තවම්ව  නවා. ශේ ජනාධිපිනවර ා පසු    සිනශේ 

ඇවිල්ලා කි නවා  "අපි ශපොශහොර සේබන්ධාශ න්  ්වත තීන්දුව 

වැරදින්  අපි  ්වත අශනක් තීන්දු වැරදින්  IMF නකට ශනො   නක 

වැරදින්" කි ලා. නශහම වැරදි කරප ජනාධිපිනවරශ ක් තවදුරට්ව 

බලශේ ින ා  න්නවාද කි ලා මා අහනවා. ඒක නිසා තමන් ශේ 

රශ  තරුණ න්  උ ්ව පිරිස  මධායම පන්ින   ඉහළ මධායම 

පන්ින   ශ ොවීන් ඇතුළු සි ලුශදනාම පාරට බැහැලා  ශේ   තීන්දු 

 ්වත ජනාධිපිනවර ාට ශ දර  න්න කි න්ශන්. අද 

පාර්ලිශේන්තුශේ බල  තමුන්නාන්ශසේලාට ඇින. ඒක්ව ශහට 

අනිද්දා නැින ශවනවා. අපි තමුන්නාන්ශසේලාට කි නවා  ශේ 

ජනාධිපිනවර ා අන්න් කරන්න අව ය සි ලු ශද් අපි කරන බව.  

ඒකාධිපින  උද්ධා්ඡද නා කශ ක්  පවුලක් නක්කාසු ශවලා  

උද්ධා්ඡද නිලධාාරින් නක්කාසු ශවලා  ්වත තීන්දු නිසා ශලෝකශේ 

දියුණු ශවමින් ිනුදණු රටක් අද  ශලෝකශේ දුේප්වම  පහ්වම 

ත්ව්වව ට අවුරුදු ශදකක් ඇතුළත ප්ව කරලා ිනශබනවා.  අද 

ජනතාවශේ ශද්පළ විකුණනවා. රෑ ශදොළහට  විසුේ අ්වසන් 

කරලා  පාර්ලිශේන්තුව්ව දන්ශන්ව්ව නැතුව මහජන ශද්පළ 

විකුණනවා. අපට ආරංචින්  තව්ව බිලි න  ණනක ශද්පළ 

විකුණන්න ලැහැසනින ශවනවා  කි ලා. ඒ නිසා තමන් රශ  

ජනතාව නළි ට බැහැලා තමුන්නාන්ශසේලාට විරුද්ධාව කටයුතු 

කරන්ශන්. විධාා ක ජනාධිපින සතු බලතල නැින කිරීම සඳහා අපි 

ශේ ශ ෝජනාව පාර්ලිශේන්තුවට ශ නාශේ ඒ නිසාන්.  

ඇමරිකාශේ හිටප ඒබ්රහේ ලින්කන් කි න ජනාධිපිනවර ා 

කි ා ිනශබනවා  "පද් ලශ කුශේ නි ම ත්ව්වව  හඳුනා  න්න 

ඒ පද් ල ාට බලතල ශදන්න ඕනෑ" කි ලා. අද න  සිදු ශවලා 

ිනශබනවා   රු කථානා කතුමනි. 2019දී පේබලා ශ නාප 

ජනාධිපින අද රටම අප්රි  කරන ත්ව්වව ට  ප්රිනක්ශෂේප කරන 

ත්ව්වව ට  නළවන ත්ව්වව ට ප්ව ශවලා ිනශබනවා. ඒ නිසා 

තමන් අද අපි විපක්ෂ  විධි ට  ශපෞද් ලික මන්ත්රී ශ ෝජනාවක් 

විධි ට විසිනක්වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන  ඉදිරිප්ව 

කශළේ. තමුන්නාන්ශසේලා ශමොනවාද කශළේ  දහනව වන 

ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධානශේ ිනුදණු සි ලුම ප්රජාතන්්රවාදී 

ලක්ෂණ තමුන්නාන්ශසේලා අන්න් කළා. අන්න් කරලා 

ඒකාධිපිනශ ක් හැදුවා. ඒශකන් අද රටක් විනා  ශවලා 

ිනශබනවා. අද අපි ශේ ශ ෝජනාව ශ නාශේ ඇන්  අපි දන්නවා  

අශේ රශ  ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව අනුව ජනාධිපින මානසික 

ආබාධිතශ ක් වුණ්ව ඔහුව ශ දර  වන්න තුශනන් ශදකක 

පාර්ලිශේන්තු බල ක් ඕනෑ බව. පාර්ලිශේන්තු ප්රජාතන්්රවාද  

අනුව  සරල බහුතරශ න් අ මැින  වන්න පළුවන්  ආ.ඩුවක් 

 වන්න පළුවන්. අපි ශේ ශ ෝජනා කරන්ශන්  පාර්ලිශේන්තුවට ඒ 

බලතල ශදන්න කි ලා. ජනාධිපිනශේ බලතල අන්න් කරලා  

නාමික ජනාධිපිනවරශ ක් ප්ව කරන ශ ෝජනාව තමන් අපි 

ශ ශනන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේලා විසිවන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා 

සංශ ෝධානශ න්  සනවාධීන ශකොමිෂන් සභා ඉව්ව කළා. ඊට 

පශසන සේ පාර්ලිශේන්තු සභාවක් කි ලා නකක් ප්ව කරලා  

තමුන්නාන්ශසේලාශේ ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශ. -

ශපොශහො ටුශේ-  හිටප සාමාජික න් මැිනවරණ ශකොමිසශේ 

සාමාජික න් විධි ට ප්ව කළා. තමුන්නාන්ශසේලාශේ ශපොදු ජන 

ශපරමුණු කාර් ාලශේ හිටප DIG ශකශනක් ශපොලිසන ශකොමිසමට 

ප්ව කළා. නශහමන් සනවාධීන්වව  විනා  කශළේ. ඒ වාශේම 

තමුන්නාන්ශසේලා අද ශේ රශ  අග්ර විනි නද කාරවර ා ප්ව 

කරනවා; ශශ්රේෂනධාධිකරණශේ විනි නද කාරවරු ප්ව කරනවා. 

[බාධාා කිරීමක්  

තමුන්නාන්ශසේලා නීිනපින ප්ව කරනවා. අද නීිනපිනවර ා  නඩු 

ඉල්ලා අසනකර  න්න කටයුතු කරන ආකාර  ශපශනනවා ශන්ද  

ශවන කාශේව්ව නඩු ඉල්ලා අසනකරශ න නැහැ  

තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආ.ඩුශේ සිටින මන්ත්රීවරුන්ශේ  

ඇමිනවරුන්ශේ නඩු තමන් ඉල්ලා අසනකරශ න ිනශබන්ශන්. ශේ 

කාලශේ ඔ  නීිනපිනවර ා ශවන්ව නඩු කී ක් ඉල්ලා අසන 

කරශ න ිනශබනවාද කි ලා ශසො ා බලන්න. ශේ රට අන්ත 

ත්ව්වව ට ප්ව ශවන්න ශහේතු වුශ. තමුන්නාන්ශසේලාශේ ශේ 

ඒකාධිපිනවාද . ශහොරකේ කරන්න ඕනෑ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා 

වි ණන ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව ඉව්ව කළා. ජාිනක ප්රසේපාදන 
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[ රු ආර්.නේ. රංජි්ව මද්දුම බ.ඩාර මහතා   



2022 අශප්රේල් 21 

ශකොමිෂන් සභාව ඉව්ව කළා. සිං ේපූරුව  නං ලන්ත  වැනි 

ශලෝකශේ දියුණු රටවල්  ඒ ත්ව්වව ට ආශේ ප්රසේපාදන 

ක්රි ාවලි  නීින ට ක්රි ා්වමක කළ නිසාන්. නමු්ව  

තමුන්නාන්ශසේලා ශේවා අන්න් කළා.  

විසිනක්වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන   ටශ්ව අපි 

දැන් ශ ෝජනා කර ිනශබනවා  සනවාධීන ශකොමිෂන් සභා ශේ රශ  

නැවත සනථාපන  කරන්න  ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සභාව ඇින 

කරන්න කි ලා.  අ මැිනතුමා  කථානා කතුමා  විපක්ෂ 

නා කතුමා  ජනාධිපිනවර ාශේ නිශ ෝජිතශ ක්  සුළු පක්ෂ 

නිශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවරශ ක් සහ තව්ව පසනශදශනක් 

ව ශ න් ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සභාශේ ිනුදණු සංයුින  නැවත 

ඇින කරන්න කි ා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක අපි ශේ ශකටුේපත 

තුළින් ඉදිරිප්ව කර ිනශබනවා. ඒ වාශේම තමුන්නාන්ශසේලා ඉව්ව 

කළ වි ණන ශසේවා ශකොමිසම  ජාිනක ප්රසේපාදන ශකොමිසම 

නැවත ඇතුළ්ව කරන්න කි ා අපි ඉල්ලා ිනශබනවා. ඒ වාශේම 

ශේ රශ  සාමානය ජනතාවට  රාජය පාලන  සේබන්ධාශ න් 

උපශද් න ක් ශදන්න අවසනථාව ශේශකන් ඇින කර ිනශබනවා. 

අ මැිනවර ා  කථානා ක  විපක්ෂ නා ක  ආරක්ෂක ඇමින  

මුදල් ඇමින  විශද්  ඇමින  ශවන්ව පක්ෂ නිශ ෝජන  කරන 

මන්ත්රීවරශ ක්  නීිනපින සහ විවිධා ක්ශෂේ්ර -නීින   වයාපාර  

ආර්ථික  විශද්  විශ ේෂාශ ෝ- නිශ ෝජන  කරන 21 

ශදශනකුශ න් සමන්විත රාජය සභාවක් ප්ව කරලා  රජ ට 

උපශදසන ශදන්න  ශේ රශ  සාමානය ජනතාවට  වයාපාරික න්ට  

නීිනා න්ට  උ තුන්ට අවසනථාව ශදන්න අපි ශේ තුළින් ශ ෝජනා 

කර ිනශබනවා. අද පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන් මුදලට 

විකිශණනවා. අද පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශ කු ව ශ න් ප්ව 

වුණාට පසුව ඔහුට ඇමිනකේ ශදනවා; ශවන්ව තනතුරු ශදනවා. 

අපි ශේ තුළින් ශ ෝජනාවක් කර ිනශබනවා. පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරශ කුට තමන්ශේ හෘද  සාක්ෂි ට නකඟව  ේ  ේ 

අණපන්වවලට  න්ද  ශදන්න පළුවන්. හැබැන්  අශනක් පක්ෂ ට 

 හිල්ලා ඇමින තනතුරු  තානාන්තර  න්න බැහැ කි ලා ශේ 

පන්ව ශකටුේපිනන් අපි ශ ෝජනා කර ිනශබනවා.  

 රු කථානා කතුමනි   කීර්ිනම්ව ශද් පාලනා කු වූ 

ආදාර්  නන්.නේ. ශපශර්රා මැිනතුමා විසින් විධාා ක ජනාධිපින 

ක්රම  පිළිබඳව ලි න ලද "19ව8 ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව පිළිබඳ 

විශේදනා්වමක වි නශල්ෂණ ක්" කි න ශපොශ්ව ිනශබනවා  ශමම 

විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  පිසනශසකුට  මානසික ආබාධා ක් ිනශබන 

මිනිශහකුට ලැුදශණෝව ඇින වන්ශන් භ ානක ත්ව්වව ක් 

කි ලා. ආදාර්  නන්.නේ. ශපශර්රා මැිනතුමා මීට අවුරුදු හතළිසන 

 ණනකට ශපර කියූ ඒ කාරණ  අද ඉෂනට ශවලා ිනශබනවා. 

[බාධාා කිරීමක්  ශේ රශ  මිනිසනසු කි න්ශන්  

 
[මූලා්නප්  අත පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කි ලා. අපි කි නවා  ශේ පවුල් පාලන  අන්න් කරන්න කි ලා. 

ශරේල් ශව්ඡ්ඡ ශේ ජනාධිපිනවර ා ඉව්ව කරන්න අපි ශේ 

ශ ෝජනාව ඉදිරිප්ව කර ිනශබනවා.  රු කථානා කතුමාශ න් අපි 

ඉල්ලා සිටිනවා  සනථාවර නිශ ෝ  අ්වහිටුවා ශම  හදිසි 

ශ ෝජනාවක් ශලස  පාර්ලිශේන්තුවට ශ ශනන්න කි ලා. ශේ රට 

හැම දාම ඉල්ලන විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  නැින කරන්න  න්ද  

ශදන්න කි ා තමුන්නාන්ශසේලාශ න් ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ 

ශවනවා.    

සනතුිනන්.   

ගුණ එ ප්.බී. ින්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.பி. திசொநொயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 රු කථානා කතුමනි  පාසනකු ප්රහාර  නල්ල ශවලා අදට 

අවුරුදු තුනක් ශවනවා. සහරාන් නල්ල කළ ඒ ේශල්්ඡ  ප්රහාර   

පිළිබඳව ශේ රටම ශ ෝක වන අවසනථාශේ ඒ පිළිබඳව අපශේ්ව 

බලව්ව ශ ෝක  ප්රකා  කර සිටිනවා.  

 රු කථානා කතුමනි  ISIS ේශල්්ඡ  ්රසනතවාදීන් නම 

ප්රහාර  සැලසුේ කශළේ නවසීලන්තශේ මුසනලිේ පල්ලි කීප කට 

නල්ල කළ ප්රහාර කට පළි ැනීමක් හැටි ටන්. ජාතයන්තර 

ශතොරතුරු අනුව  මුලින්ම ඔවුන් නම ප්රහාර  නල්ල කරන්න 

හිතුශේ ඇරන නිසනථානශේ කාුදල් න ර ටන්. ශමොකද  

ඇශමරිකාව ප්රමුඛ් NATO නක්ක ආප නවසීලන්ත හමුදාව්ව 

කාුදල් න රශේ හිටි ා. නහි ත්ව්වව  අමාරු වනශකොට ඒ 

ශ ොල්ලන් හැරුණා  කා නමීර ශබෝඩර ට. ඉන්දි ාව 

මුසනලිේවරුන්ශේ ප්රාන්ත බල  සේපූර්ණශ න් නැින කර දමා 

ිනුදණු ඒ ශමොශහොශ්ව කා නමීර ශබෝඩර් නශක් හිටප ඉන්දි ානු 

හමුදාවලට පහර ශදන්න ඔවුන් ඉලක්ක කළා. හැබැන්  ඔවුන්ට ඒ 

අතශර් ශපනුණා  පාළු  හිසන  අමු ශසොශහොනක් වාශේ ිනශබන 

ලංකාව.  ලංකාශේ ශපොලීසි  ශදකට ශබදිලා; ුදද්ධි අං  ශදකට 

ශබදිලා; රහසන ශපොලීසි  ශදකට ශබදිලා; ජනාධිපිනතුමා නක 

දිහාවක  නවා; අ මැිනතුමා නක දිහාවක  නවා; ආරක්ෂක 

ම.ඩල  රැසන ශවන්ශන් නැහැ; ආරක්ෂක ම.ඩල  රැසන වුණ්ව 

සමහර විට ආරක්ෂක ඇමින නැහැ;  සමහර විට ශපොලීසි  භාර 

ඇමින නැහැ; සමහර ඒවාට අ මැිනතුමා නැහැ. ලංකා ශේ ශමවැනි 

මහා අවුලක් ිනශබන බව ඔවුන් දුටුවා. ඒ වාශේම නවකට හිටප 

අ මැිනතුමා්ව  ජනාධිපිනතුමා්ව ඒ ශවලාශේ හිටිශේ ඊළඟ 

ජනාධිපින අශේක්ෂක සිහිනශේ. ඒ නිසා ඒ ශදශදනාට ආප  ේ 

 ේ ශතොරතුරු ඒ ශදශදනා අශ්ව ින ාශ න නිකේ හිටි ා.  

 රු කථානා කතුමනි   හ පාලන ආ.ඩුව ඇතුශළේ ශේ 

ප්ර නන  මතු වුශ. ශකොතැනින්ද   දැන් අශේ  රු රංජි්ව මද්දුම 

බ.ඩාර මන්ත්රීතුමා ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව පිළිබඳව කථා කළා. 

විශ ේෂශ න් මා ශේක කි න්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා ශහොඳට ශේ 

 ැන ශහො ා බලන්න  ශේක පටන්  ්වශ්ව දහනව වන ආ.ඩුක්රම 

වයවසනථා සංශ ෝධානශ න්. දහනව වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා 

සංශ ෝධාන  ශ නාශේ විධාා ක ජනාධිපින බලතල ඉව්ව කරන්න 

කි ලා.  නහි ිනුදණු ශකොන්ශද්සි  ප්රධාාන ව න්ින නව ක් හරහා 

ජනාධිපිනට ිනුදණු බලතල අ මැිනතුමාට පවරා ිනුදණා. අතුරු 

ශකොන්ශද්සි 1 ක්  ටශ්ව ජනාධිපිනතුමා අශ්ව ිනුදණු බල  

අ මැිනතුමාට පවරා ිනශබනවා. ශේ සි ල්ල ශශ්රේෂනධාධිකරණශ න් 

නළි ට වීසි කළා. ශශ්රේෂනධාධිකරණ  කිේවා  "ජනාධිපිනශේ 

බලතල අ මැිනට නනවා නේ  පාර්ලිශේන්තුවට නනවා නේ ඒ 

සඳහා ජනමත විදාරණ ක් ඕනෑ" කි ලා. ඒ නිසා ශේ දහනව වන 

ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන  අපි පාර්ලිශේන්තුශේ සේමත 

කර  ්වශ්වම මහා විකෘින ක් හැටි ටන්. ඒ නිසා තමන් ුදද්ධි අං  

ශදකට ශබදුශ.; ආරක්ෂක ම.ඩල  රැසන කර  න්න බැරි වු ශ.; 

අ මැින  ජනාධිපින ශදපැ්වතට  ශේ; ශේ රශ  ආරක්ෂක 

ත්ව්වව  සේපූර්ණශ න්ම අරාජික වුශ.. ඒ අරාජික තැනට 

තමන් සහරාන්ලා කඩාශ න පැන්ශන්. ඒ ප්රහාර  නනශකොට  ේ 

 ේ ශතොරතුරු ශපොලිසනපිනතුමා අශ්ව ිනුදණා;  ේ  ේ ශතොරතුරු 

ආරක්ෂක ශල්කේ අශ්ව ිනුදණා;  ේ  ේ ශතොරතුරු නවකට සිටි 

ජනාධිපිනතුමා අශ්ව්ව ිනුදණා;  ේ  ේ ශතොරතුරු නවකට සිටි 

අ මැිනතුමා අශ්ව්ව ිනුදණා. හැබැන්  ඒ සි ල්ල ුදද්ධි අං  

 ශතොරතුරු නක්ක නකතු කරලා තීන්දු තීරණ අරශ න ක්රි ා්වමක 

කරන්න ආරක්ෂක කමිටුව රැසන වුශ. නැහැ. ජනාධිපිනතුමා සහ 

අ මැිනතුමා අතර ඒකමිනක්වව ක් ිනුදශ. නැහැ. ඒ නිසා නව 

ආ.ඩුක්රම වයවසනථාවක් කි න කාරණ  පිළිබඳව අපි ශබොශහොම 

ප්රශේ ශමන් කල්පනා කරන්න ඕනෑ   ශේක පංචි කාරණ ක් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශනොශවන්   රු කථානා කතුමනි.  ආ.ඩුක්රම වයවසනථාවක්  

ශබොශහොම සරලව ශවනසන කරන්න පළුවන් වන විධි ට හදලා  

රටකට ජනාධිපින ක්රම කට ශහෝ විධාා ක අ මැින ක්රම කට 

 න්න බැහැ.  

අද පාකිසනතාන ට ශවලා ිනශබන ශද් බලන්න. අ මැිනවරු 

10ශදශනක් බල ට ප්ව වී ිනුදණ්ව  ඒ කාටව්ව අවුරුදු තුනක් 

රශ  අ මැින ශවලා ඉන්න බැරි වුණා. සමහර අ  හිටිශේ දවසන 

 ණනන්. කවුද  අන්න් කරන්ශන්  ශශ්රේෂනධාධිකරණශ න් අන්න් 

කර දමනවා. සමහර අ  අන්න් කරන්ශන් කවුද  ජනාධිපිනතුමා 

අන්න් කර දමනවා. මුළු පාකිසනතාන පාලන ක්රම ම ශමොන තරේ 

කඩා වැටී ිනශබනවාද කිේශවෝව  විටින් විට නහි බල  හමුදාව 

අතට  න්නවා. ඒ නිසා ආ.ඩුක්රම වයවසනථාවක් කි න නක 

සරලව  න්න නපා. ඒක බරපතළ කාරණ ක්.  

ඇශමරිකානු ආ.ඩුක්රම වයවසනථාවට අවුරුදු ව8ක් ශවනවා. 
ඇශමරිකානු ආ.ඩුක්රම වයවසනථාශේ ිනශබන්ශන් පිටු  9න්. නම 
ආ.ඩුක්රම වයවසනථාවට ඉතා සරල සංශ ෝධාන නව ක් ඇවි්ව 
ිනශබනවා. න්ඡදරන්. ඇශමරිකානු ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව 
ශලෝකශේ පංචිම ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව. හැබැන්  ඒ රට සනථාවරන්. 
ඒ නිසා මම කි න්න කැමැිනන්   විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි 
කරන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන ශ න ඒම  විධාා ක 
අ මැිනවර කු පිළිබඳ කාරණා කි න ඒවා සරලව  න්න නපා 
කි ලා.  දහනව වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන ට ශව්ඡද 
ශද් බලන්න. නම සංශ ෝධාන  ශ නා ප්රධාාන ශකොන්ශද්සි නව ම 
ශශ්රේෂනධාධිකර ණශ න් අල්ලලා නළි ට දැේමා. අතුරු ශකොන්ශද්සි 
1 ක් ශශ්රේෂනධාධිකරණ  නළි ට දැේමා. ශමොකක්ද වුශ.  
අන්ිනමට අ්ව-කකුල් නැින  නක් ඇසක් නැින   රීරශේ ශකොටසන 
නැින  අවජාතක  අබ්බ ාත ආ.ඩුක්රම වයවසනථාවක් බවට ශේ 
රශ  ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව ප්ව වුණා. ඒක ශනොශවන්ද   සහරාන් 
ප්රහාර ට ශහේතුව  ඒක නිසා ශනොශවන්ද  සි  ට ව.1ක් ව ශ න් 
දකුණු ආසි ාශේ ශේ ව්වම සංවර්ධාන ක් ිනබූ රට සි  ට 2.  
දක්වා පහළට  ශේ  ඒක ශනොශවන්ද ඒ ත්ව්වව  ශ නාශේ  රට 
කඩා  වැටුණා. ඒ නිසා  රු කථානා කතුමනි  ආ.ඩුක්රම 
වයවසනථාව පිළිබඳව කාරණ   සරලව  න්න නපා කි න නක  
පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න සි ලු ශදනාට මම කි න්න කැමැිනන්. 

 රු කථානා කතුමනි  නැවත නැවත්ව  නැවත නැවත්ව 
ශපොශහොර  ැන කි නවා. ක්ෂණිකව රසා නික ශපොශහොර 
නැවැ්වවීමට ජනාධිපිනතුමා  ්ව තීන්දුව වරදක් කි න නක නතුමා 
භාර  ැනීම  ැන මම සතුටු ශවනවා. ඒ  ැන මම මශේ ශ ෞරව  
ජනාධිපිනතුමාට පද කරනවා. නම තීන්දුව  න්නා දවශසේ මම 
පාර්ලිශේන්තු කමිටුශේදී ඒකට විරුද්ධාව කථා කළා. නමු්ව  රු 
කථානා කතුමනි  අද ශවනශකොට ශලෝක ට ශවලා ිනශබන ශද් 
බලන්න. අපි ජීව්ව ශවන ශේ මිහිකතට ශවන ශද් බලන්න. අපි්ව 
නක්ක ජීව්ව වන ස්වව හා  ාක වර්  10වක් හැම දාම 
සදාකාලිකව ශේ මිහිකශතන් අන්න් ශවලා  නවා. අශේ රශ  හිටප 
සමනලශ ෝ ශකෝ දැන්  අශේ රශ  හිටප විවිධාාකාර මී මැසි වර්  
ශකෝ දැන්   රු කථානා කතුමනි  හැම දිනකම ස්වව හා  ාක 
වර්  10වක් මිහිකතට අහිමි ශවනවා. අද අපි ජීව්ව ශවන්ශන් ශේ 
මිහිකශ්ව; මහ ශපොශළොශේ; ශේ පෘථිවිශේ ිනබි  යුතු උෂනණ්වව ට 
වඩා ශසල්සි සන අං ක 1.2ක් වැඩිපර ිනශබන ත්ව්වව ක. ඔ  
මහා වසං ත නන්ශන්   මහා  නි කඳු මතු ශවන්ශන්   මහා නි ඟ  
ශලඩ ශරෝ  නන්ශන් ඒ නිසා.  

"ශකොේ-26" සමුළුව පසු   ඔක්ශතෝබර් මස 00 වැනි දා රැසන 
වුණා. න  ශනොවැේබර් 12  වැනි දා අවසන් වුණා. නම සමුළුශේදී 
මුළු ශලෝක ම නකඟ වුශ. කුමක් සඳහාද  "අපි 2000 
ශවනශකොට ශපොසිල ඉන්ධානවලින් සි  ට 00කින් අන්න් ශවනවා  
අපි 2050 ශවනශකොට ශපොසිල ඉන්ධානවලින් සි  ට 100කින් 

අන්න් ශවනවා" කිේවා.  රු කථානා කතුමනි  ශපොසිල ඉන්ධාන 
කි න්ශන් ශමොනවාද   ල් අඟුරු  ඩීසල්  ශපට්රල්  භූමිශතල්  
සනවාභාවික  ෑසන  රසා නික ශපොශහොර හා රසා නික ශබශහ්ව 
කි න ශේවා තමන් ශපොසිල ඉන්ධාන; නිෂනපාදන. 

ඒ නිසා අද අපි රසා නික ශපොශහොර පාේචිචි කළ්ව  ශහට 
දිනශේ අපට ශේවාන්න් ඉව්ව ශවන්න ශවනවා.  
කථානා කතුමනි  පසු   අශ ෝසනතු 00වැනි දා ශේ ශලෝකශේ 
ඉන්න මහා පරිසර විදයාා න් නකතු ශවලා තීන්දුවක් ප්රකා  ට 
ප්ව කළා  "ශලෝකශේ ජීව්ව ශව්ඡද මහා ජීවි ා මි    ා" කි ලා. 
ඒ ශේ පරිසර  ඒ ජීවි ාට ඔශරෝවතු ශනොශදන නිසා. කවුද ශේ 
ජීවි ා  ශේ ජීවි ා ඕසනශේලි ාශේ ක්වීන්සනලන්ඩ්  ප්රාන්ත ශවරශළේ 
හිටප මහා බාධාක ශකොරල්පර ක ඒක ජීවිශ ක්. [බාධාා කිරීමක්  
ඉන්න ශපොඩ්ඩක්  මම කි නතුරු.  රු කථානා කතුමනි  ශේ මහා 
බාධාක ශකොරල්පරශේ  ස්වව හා  ාක වර්  6 000කට ජීව්ව 
ශවන්න ඉඩ දුන්නා.  නහි ස්වව හා  ාක වර්  6 000ක්  ජීව්ව 
වුණා. පසු   අශ ෝසනතු 00වැනි දා පරිසර විදයාා න් කිේවා  
 "ශේ මහා බාධාක ශකොරල්පරශේ හිටප ශලෝකශේ ශලොකුම ජීවි ා 
මි    ා" කි ලා. ශේ පාරිසරික ප්ර නන  නිසා අද නැත්ව  ශහට 
අපට ඔ  රසා නික ශබශහ්වවලින්  රසා නික  ශපොශහොරවලින් 
ඉව්ව ශවන්න සිද්ධා ශවනවා. ශහට අපට  ල්අඟුරු ශපට්රල්  
භූමිශතල්   ෑසනවලින්  න සි ල්ලශ න් ඉව්ව ශවන්න ශවනවා  
කි න කාරණ  ශලෝක  පිළි ්වතා. ශලෝක රාජය නා ක න් 
ශදශදශනකු හැර අශනක් සි ලුශදනා ඒ සමුළුවට   ා. නහිදී 
රටවල් සි  ක් නකඟ වුණා  2000 ශවනශකොට වන හරණ   වන 
නළි කිරීම සේපූර්ණශ න් නව්වවනවා කි ලා. රටවල් 1 0ක් 
නකඟ වුණා  අපි සි  ට  0ක්  ල්අඟරුවලින්  ශපට්රල්වලින්  
ඩීසල්වලින් සහ සනවාභාවික  ෑසනවලින් අන්න් ශවනවා කි ලා. 
2050 ශවනශකොට ශේ සි ල්ශලන් අපි අන්න් ශවනවා කි ලා්ව 
ඔවුන් නකඟ වුණා. මම තමුන්නාන්ශසේලාට කි නවා  අපි ජීව්ව 
ශවන ශේ මිහිකශ්ව උෂනණ්වව  ශසල්සි සන අං ක ද ම තුනකින් 
තව ඉහළ  න්න පළුවන් කි ලා.  නශහම ශවලා ශේ පෘථිවිශේ 
උෂනණ්වව  ශසල්සි සන අං ක නකන් ද ම පහට  ශ ෝව  ශේ 
මිනිසුන්ට  සතුන්ට   ාකවලට ජීව්ව ශවන්න බැරි ත්ව්වව ක් 
උදා ශවනවා. ඒ නිසා මම කි න්ශන් ශේ කාරණ  දිහා්ව ඉතා 
සරලව බලන්න නපා කි ාන්. ශේක උ්වතරීතර පාර්ලිශේන්තුව. 
ජනතාව ශේක දිහා  බලාශ න ඉන්නවා. COP26 සමුළු වාර්තා අද 
මුළු ශලෝක  පරාම දරුශවෝ කි වනවා. ඒවාශේ ඇතුළ්ව 
නිශ ෝ   ප්රිනප්වින    ්වත තීන්දු- තීරණ රාජය නා කශ ෝ 
කි වනවා. අපි ඒ කිසි ශද ක්  ැන ශනොසලකා ශමතැන කථා 
කරනශකොට අශේ රශ  ඉශ න  න්න දරුශවෝ  වි නවවිදයාලවල  
අ  ශේ විවාද  බලනවා. ඒ නිසා  නශහම කරන්න නපා කි න 
කාරණ  මම කි න්න කැමැිනන්   රු කථානා කතුමනි.  

අවසාන ව ශ න් මම ශේ කාරණ ්ව කි න්න ඕනෑ. ශේ 
පාසනකු ප්රහාරශේ මුල දහනව වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා 
සංශ ෝධාන . ශශ්රේෂනධාධිකරණ  ඒශකන් අනුමත කරන්න 
උ්වසාහ කරප ශද්වල් නළි ට විසි කිරීම  ඒක හරහා  මහා 
විකෘින ක් රශ  ශ ොඩනැඟීම  න කරුණු. ඒක  ැන හිතලා අපි 
ශහට කරන්න ඕනෑ ශද්  ැන තීන්දුවක්  නිමු.  

ශබොශහොම සනතුිනන්   රු කථානා කතුමනි. 

 

ගුණ කුවඥානේ ශ්රීතර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, ஏப்பிரல் ைொதம் 21ஆம் 

திகதியொகிய இன்மறய நொள் என்பது, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் இந்த ைண்ணிகல அநியொயைொகத் கதவொலயங்களிலும் 

இன்னும் சில இடங்களிலும் தகொல்லப்பட்ட ைக்கமள 

நிமனவுகூருகின்ற நொளொகும். ைிகலச்சத்தனைொக, ைனிதகுலம் 

தவட்கித் தமலகுனியக்கூடியளவுக்கு ைனிதொபிைொனைற்ற 
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முமறயில் இந்த நொட்டிகல ைனித உயிர்கள் 

கொவுதகொள்ளப்பட்ட நொளொகும். இலங்மகயின் வரலொற்றில் 

இரத்தக்கமற படிந்த நிகழ்வுகளில் இந்த ஏப்பிரல் 21ஆம் 

திகதிய தொக்குதலும் ஒன்றொகும். சஹ்ரொன் என்ற தனிநபமர 

மையைொக மவத்கத இந்தத் தொக்குதல் இடம்தபற்றது என்று 

தசொல்லப்பட்டொலும், இதற்குப் பின்னொல் அரசியல் பின்புலமும் 

அரசியல் கொரணங்களும் இருப்பதொககவ பல்கவறு 

நிகழ்ச்சிநிரல்களும் நடவடிக்மககளும் தசொல்கின்றன. 

இத்தொக்குதலினொல் தகொழும்பு - தகொச்சிக்கமட கதவொலயம், 

ைட்டக்களப்பு சீகயொன் கதவொலயம், நீர்தகொழும்பு 

கட்டுவொப்பிட்டிய கதவொலயம் உட்பட இன்னும் சில 

இடங்களில் அப்பொவி ைக்கள் பலர் தகொல்லப்பட்டொர்கள்.  

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, இவர்களில் 

தபரும்பொலொனவர்கள் - நூற்றுக்குத் ததொண்ணூறு 

வீதைொனவர்கள் தைிழர்கள்!  யுத்தத்திலும் தைிழர்கள் 

தகொல்லப்பட்டொர்கள். அகதகபொன்று, கதவொலயங்களில் 

இடம்தபற்ற இந்தக் தகொமலதவறித் தொக்குதலிலும் 

அநியொயைொகக் தகொல்லப்பட்டொர்கள் என்பமத நொன் இந்த 

இடத்திகல ைிக கவதமனகயொடு மூன்று ஆண்டுகள் கடந்த 

நிமலயில் பதிவுதசய்கிகறன். ஆனொல், இந்தத் தொக்குதலின் 

சூத்திரதொொிகள் யொர்? இதன் பின்னணி என்ன? என்பமத  

புலனொய்வுப் பலமும் இரொணுவப் பலமும் தபொலிஸ் பலமும் 

உள்ள இலங்மகயின் அரசொங்கத்தொல் இதுவமர நிரூபிக்க 

முடியவில்மல என்பதுதொன்  துரதிருஷ்டவசைொனது. 

இதுததொடர்பில் 735 கபமரக் மகதுதசய்து 

விசொொித்திருக்கிகறொம்; 196 கபமரச் சிமறயில் 

அமடத்திருக்கிகறொம்; 19 கபர் இப்தபொழுதும் தடுப்புக் 

கொவலில் இருக்கிறொர்கள் என்று கொமலயில்கூட தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்கள் தசொன்னொர். ஆனொல், இது ததொடர்பில் 

ஒரு நீதியொன அறிக்மகமய இன்னும் நொங்கள் தவளியில் கொண 

முடியவில்மல என்பதுதொன் ைிகவும் துரதிருஷ்டவசைொனது. 

21ஆம் நூற்றொண்டில் இடம்தபற்ற இந்த ைனிதப் கபரவலம் 

ததொடர்பில் ஒரு நீதியொன விசொரமணமய கைற்தகொண்டு, 

சூத்திரதொொிகமளக் கண்டுபிடிக்க முடியொத நிமலயில் இந்த 

நொடு இருக்கிறது என்பமதத்தொன் எங்களொல் தசொல்ல 

முடிகிறது.  

அடுத்து, கநற்று முன்தினம் கககொமல ைொவட்டத்திலுள்ள 

றம்புக்கமனயில் மவத்து ஒரு சிங்களச் சககொதரர் 

தகொல்லப்பட்டொர். நொங்கள் அவருமடய குடும்பத்தினருக்கு 

இந்தச் சமபயிகல அனுதொபத்மதத் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறொம். இப்கபொது, “ரொஜபக்ஷ 

குடும்பத்தினகர! நீங்கள் இந்த நொட்மட ஆட்சி தசய்வதற்குப் 

தபொருத்தைற்றவர்கள்; ஒரு நீதியொன ஆட்சிமய உங்களொல் 

நடத்த முடியொது; அதனொல், நீங்கள் தவளிகயறுங்கள்!” என்று  

இந்த நொட்டின் பல பகுதிகளிலும் ைக்கள் ததருக்களிகல 

இறங்கிப் கபொரொட்டம் நடொத்துகின்றொர்கள். அவ்வொறு 

கககொமல, றம்புக்கமனயிகல நடந்த ஒரு கபொரொட்டத்தில் 

கலந்துதகொண்ட அந்தச் சிங்களச் சககொதரன் உட்பட பலர் 

தபொலிசொரொல் கமலத்துக் கமலத்து, கதடித் கதடிச் 

சுடப்பட்டொர்கள். அவ்வொறு சுடப்பட்டவர்களில் இவர் 

உயிொிழந்திருக்கிறொர். இது ைிகவும் கைொசைொனது. 

ைனிதொபிைொனைற்ற, அரச பயங்கரவொதைொன 

இச்தசயற்பொட்டுக்கு எங்களுமடய கண்டனத்மதத் 

ததொிவிப்பகதொடு, தகொல்லப்பட்ட அந்த சிங்களச் 

சககொதரனுமடய குடும்பத்தினருக்கு  எங்களுமடய ஆழ்ந்த 

அனுதொபங்கமள ைீண்டும் இந்தச் சமபயிகல 

ததொிவித்துக்தகொள்ள விரும்புகிகறொம்.  

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, இப்தபொழுது இந்த நொடு 

தகொதிநிமலயில் இருக்கிறது. ஒரு நீதியொன 

தமலமைத்துவத்துக்குக்கீழ் இந்த நொடு இல்மல. 2009ஆம் 

ஆண்டு உலககை பொர்த்து தவட்கித் தமலகுனியக்கூடிய 

அளவுக்கு ஒரு தபொிய ைனிதப் கபரவலம் முள்ளிவொய்க்கொலிகல 

நமடதபற்றது.  இந்த நொட்டிகல 1956இல் கந்தளொயிகல பொொிய 

ைனிதப் படுதகொமல இடம்தபற்றது. இதன்கபொது, சிங்களப் 

தபொலிசொர் பொர்த்துக்தகொண்டிருக்க, 150க்கும் கைற்பட்ட 

தைிழர்கள் சிங்களவர்களொல் தவட்டிப் படுதகொமல 

தசய்யப்பட்டொர்கள். இந்தத் சம்பவம்தொன் இலங்மகயிகல 

இனப்படுதகொமலக்கு அத்திவொரைொக அமைந்தது. அதற்குப் 

பின்னர், இந்த நொட்டிகல 1977இகல, 1981இகல, 1983இகல 

நடந்த இனப்படுதகொமலகமள எல்லொம் நீங்கள் 

அறிந்திருக்கிறீர்கள்; கண்ணொகல பொர்த்திருக்கிறீர்கள். 

ஆனொல், இந்த நொட்டிகல நடந்த படுதகொமலகளுக்கு இதுவமர 

எந்தகவொர் அரச தமலவகரொ அல்லது இந்த நொட்டிகல 

இருக்கின்ற யொரொவது ஒருவகரொ ைன்னிப்புக் ககொொியதொக, 

வருத்தம் ததொிவித்ததொக வரலொறில்மல.   

2010ஆம் ஆண்டு நமடதபற்ற சனொதிபதித் கதொோ்தலில் 

உங்ககளொடிருந்த பீல்ட் ைொர்ஷல் சரத் தபொன்கசகொ அவர்கள் 

தபொதுகவட்பொளரொகக் களைிறங்கியகபொது, தைிழர்கள் 

தொங்களொக முன்வந்து ரொஜபக்ஷ குடும்பத்துக்கு எதிரொக 

வொக்களித்திருந்தொர்கள். அகதகபொல, 2015இல் நமடதபற்ற 

சனொதிபதித் கதொோ்தலின்கபொதும் ரொஜபக்ஷ குடும்பம் ஆட்சிக்கு 

வரக்கூடொது என்பதற்கொக ரொஜபக்ஷ அணியிலிருந்து 

தவளியிகல வந்த மைத்திொிபொல சிறிகசனவுக்குத் தைிழர்கள் 

வொக்களித்திருந்தொர்கள். அகதகபொல, 2019இல் நமடதபற்ற 

சனொதிபதித் கதொோ்தலில் தற்கபொமதய சனொதிபதி ககொட்டொபய 

ரொஜபக்ஷ கவட்பொளரொக நின்றகபொது, தைிழர்கள் முழுமையொக 

அவருக்கு எதிரொககவ வொக்களித்திருந்தொர்கள். வரலொற்றில் 

எப்கபொதும் ரொஜபக்ஷ குடும்பத்மதச் கசொோ்ந்தவர்கள் இந்த 

ைண்மண ஆட்சி தசய்யக்கூடிய வல்லமையற்றவர்கள், 

அவர்கள் இனப்படுதகொமலயொளிகள் எனக்கூறி, ைிகத் 

ததளிவொககவ தைிழர்கள் தங்களுமடய தீர்ப்புக்கமள 

வழங்கியிருக்கிறொர்கள். சிங்களச் சககொதரர்ககள, சிங்களச் 

சககொதொிககள! இன்று நீங்கள் ரொஜபக்ஷொக்களுக்தகதிரொக 

ததருக்களிகல கபொரொடுகின்றீர்கள்.  இவற்மற முன்னகர 

தசய்தவர்கள் நொங்கள். இவ்வொறு நொங்கள்  கபொரொடிய 

கொலத்திதலல்லொம் நீங்கள் தைௌனம் கொத்தீர்கள் அல்லது 

தைௌனம் கொக்க மவக்கப்பட்டீர்கள். 

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, நைது ைக்கள் படுதகொமல 

தசய்யப்பட்ட 2009ஆம் ஆண்டு இகத கை ைொதக் 

கொலப்பகுதிமய சற்று நீங்கள் திரும்பிப் பொருங்கள்! அப்கபொது, 

சிங்களப் பிரகதசங்களிலுள்ள ததருக்களிகல தவடிதகொளுத்தி, 

பொற்கசொறு தகொடுத்து, சிங்கக் தகொடிககளொடு சிங்கள ைக்கள் 

உசுப்கபற்றப்பட்டொர்கள். அகதகநரத்தில், வடக்கிகல 

தைிழர்கள் தசத்துக்தகொண்டிருந்தொர்கள். அமத 

ைமறப்பதற்கொக பயங்கரவொத முலொம் பூசப்பட்டது. இந்த 

விடயத்துக்குள் சிங்கள ைக்கள் முடக்கப்பட்டொர்கள். ஆனொல், 

இன்று அவர்கள் அதமனப் புொிந்திருக்கிறொர்கள்; அதற்கொன 

கொலம் வந்திருக்கிறது. நொங்கள் இந்த ைண்ணினுமடய பூர்வீகக் 

குடிகள்! வடக்கும் கிழக்கும் எங்களுமடய வரலொற்று ொீதியொன, 

நொங்கள் பிறந்து வளர்ந்த ைண்! நொங்கள் வந்கதறு குடிகள் 

அல்ல. ைொறொக, இந்த ைண்ணுக்குச் தசொந்தக்கொரர்கள். விஜயன் 

இந்த நொட்டுக்கு வரும்தபொழுது, நொங்கள் இந்த ைண்ணிகல 

இயக்கர், நொகர் என்ற அடிப்பமடயில் தைிழர்களொகப் பஞ்ச 

ஈச்சரங்ககளொடு வொழ்ந்தவர்கள். அதற்குப் பிற்பொடுதொன் 

சிங்கள தைொழி உருவொக்கப்பட்டு, சிங்களச் சமூகம் 

உருவொக்கப்பட்டது. கபொரொடுகின்ற ஒவ்தவொரு சிங்களத் 
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தம்பியும் தங்மகயும் வடக்கு, கிழக்கு தைிழர்களுமடய தொயக 

ைண் என்பமதப் புொிந்துதகொள்கின்ற நொள் எப்தபொழுது வரும்? 

எனக் ககட்கிகறன். உங்ககளொடு கசொோ்ந்து கபொரொட 

எங்களுமடய ைனம் துடிக்கிறது. உங்ககளொடு கசொோ்ந்து 

களத்திகல நிற்க நொங்கள் எண்ணுகிகறொம். ஆனொல், 

உங்களுமடய எொிதபொருள், எொிவொயு, ைின்சொரம் கபொன்ற 

கதமவகள் பூர்த்தியொகிய பிற்பொடு, ரொஜபக்ஷ குடும்பத்தினர் 

தவளிகயறிய பிற்பொடு உங்களுமடய நிமலப்பொடு என்ன? 

தைிழர்களுமடய கதசம் பற்றிய உங்களுமடய அக்கமற 

என்ன? அடுத்து நீங்கள் தைிழர்களுக்குச் தசொல்லப்கபொகும் 

தசய்தி என்ன? என்பவற்மறத்தொன் நொன் உங்களிடம் 

ககட்கிகறன்.  அன்புக்குொிய சிங்களச் சககொதரர்ககள, 

சககொதொிககள! ைீண்டும் ைீண்டும் நொன் உங்களிடம் 

வலியுறுத்திக் ககட்பது என்னதவனில், நொங்களும் நீங்களும் 

இந்த நொட்டினுமடய கதசிய பிரமஜகள் என்பமத நீங்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்கின்ற நொள் எப்தபொழுது வரும்? என்பமதத்தொன்.  

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, இந்த நொடு ஓர் இரத்தக் 

தகொதிப்புக்குள் இருக்கின்றது. இந்த நொட்டினுமடய நொடி, 

நரம்புகள் அடங்கிப்கபொய் இருக்கின்றன. உங்களொல்கூட, ஒரு 

முடிமவ எடுக்கமுடியொைல் இருக்கின்றது. பொரொளுைன்றத்மதச் 

தசம்மையொக நடத்த முடியவில்மல. உலகம் பொர்க்கிற அளவில் 

இந்த உயொிய சமப கநர்மையொக, கநர்த்தியொகத் தன்னுமடய 

விடயங்கமளப் பகிர்ந்துதகொள்ள முடியொைல் 

தடம்புரண்டுகபொய் நிற்கிறது. இந்த உயர்ந்த சமபயொகலகய 

உறுதியொன முடிவுகமள எடுக்க முடியவில்மலதயன்றொல், 

இந்த நொட்டினுமடய வரலொறு எவ்வொறு அமையப் கபொகிறது? 

இந்த நொடு எதிர்கநொக்கியுள்ள பிரச்சிமனக்கு நீதியொன ஒரு 

தீர்வு கவண்டுதைன்றொல், அப்பிரச்சிமன எங்கக ஆரம்பித்தது? 

அதனுமடய ததொடக்கம் என்ன? என்பமத முதலில் 

கண்டுபிடிக்க கவண்டும். 1950களிகல இகத கொலிமுகத்திடலில் 

தந்மத தசல்வொவின் தமலமையில் அறவழிப் கபொரொட்டத்மதத் 

தைிழ்த் தமலவர்கள் முன்தனடுத்தகபொது, சிங்களக் 

கொமடயர்களொலும் சிங்களப் தபொலிஸொரொலும் குண்டொந்தடிப் 

பிரகயொகம் தசய்யப்பட்டு, அவர்கள் தொக்கப்பட்டு, இரத்தக் 

கொயங்ககளொடு வந்த வரலொற்மற நீங்கள் சற்றுச் சிந்தித்துப் 

பொருங்கள்! அப்தபொழுதிருந்த எதிர்க்கட்சித் தமலவர் 

அப்பொப்பிள்மள அைிர்தலிங்கம் அவர்கள் இகத சமபயிகல 

கபசுகிறதபொழுது,  “நொன் இரத்தக் கொயங்ககளொடு 

வந்திருக்கிகறன்” என்று தசொன்னொர். அதமனப் பொர்த்து 

மநயொண்டி தசய்தொர் அப்கபொமதய சனொதிபதி கஜ.ஆர். 

ஜயவர்தன அவர்கள்!  

இவ்வொறொன வரலொறு எைக்குண்டு. “கபொர் என்றொல் கபொர், 

சைொதொனம் என்றொல் சைொதொனம்” என்று அப்பொவி ைக்கள்ைீது 

கபொர் ததொடுத்தொர் கஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள்! அவருக்குப் 

பின்னர் வந்த ஆர். பிகரைதொச அவர்கள் கநர்மையொக 

நடக்கவில்மல என்ற வரலொறு எங்களிடம் உண்டு. அவருக்குப் 

பின்னர் வந்த டி.பி. விஜயதுங்க அவர்கள், “சிங்கள ைக்கள் ைரம் 

என்றொல், தைிழ் ைக்கள் தகொடிகபொல் படரகவண்டும்” என்றொர். 

இவ்வொறு சை தைொழி அந்தஸ்து, நொட்டு அந்தஸ்து, தனக்கக 

உொிய பண்பொட்டு, கலொசொர அமடயொளங்கமளக் தகொண்ட 

அந்த இனத்மத நீங்கள் ஒதுக்கி மவத்ததன் விமளவொல், 

இன்று நிமலமை உங்களுக்கு எதிரொக இருக்கின்றது. வரலொறு 

எவ்வொறு திரும்பியிருக்கிறததன்பமதப் பொருங்கள்! தைிழீழ 

விடுதமலப் புலிகள் இயக்கத்தினுமடய கதசியத் தமலவர் 

பிரபொகரன் தசொன்னொர், “நொன் சிங்கள ைக்களுக்கு எதிரொனவன் 

அல்லன்; சிங்கள ைக்கமள ஒருகபொதும் எதிொிக் கண்கணொடு 

பொர்த்தவனும் அல்லன். அவர்களுமடய வரலொற்மறயும் 

பண்பொட்மடயும் கலொசொர அமடயொளங்கமளயும் 

ைதிக்கின்றவன் நொன். ஆனொல், இன்று எங்கள்ைீது 

நீட்டப்படுகின்ற துப்பொக்கிகள், எங்கள்ைீதொன தகொமலகள் 

என்பன என்கறொ ஒரு நொள் சிங்கள ைக்கள்ைீது திரும்பும். 

அப்தபொழுது, சிங்கள ைக்கள் உங்கமளப் பற்றிப் 

புொிந்துதகொள்வொர்கள்” என்று . அவருமடய தீர்க்கதொிசனைொன 

வொர்த்மதகள் இன்று இலங்மகயிகல ைிகத் ததளிவொக 

நமடமுமறயில் இருக்கின்றன.  

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, நீங்கள் சற்று கயொசித்துப் 

பொருங்கள்! உங்களுமடய அண்ணொ அல்லது தம்பி அல்லது 

தங்மக ஒரு கபொரொளியொக இருந்து ைரணைமடந்த பின்னர் 

அவரது உடல் துயிலும் இல்லத்தில் விமதக்கப்பட்டு, 

அதன்ைீது தைிழ் இரொணுவம் சப்பொத்துக் கொல்களுடன் ஏறி, 

அவருமடய முகத்மத உழக்கிக்தகொண்டு திொிந்தொல், 

உங்களுமடய ைனம் என்ன பொடுபடும்? இந்தத் கதசம் 

எவ்வொறு சிந்திக்கும்? சிங்கள ைக்கள் எப்படி உணர்வொர்கள்? 

இதுதொன் உங்களுமடய கண்ணுக்கு முன்னொகல நடக்கிறது. 

தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, இன்று துயிலும் 

இல்லங்களில் இருக்கின்ற இரொணுவ முகொம்கள் பற்றிச் சற்று 

சிந்தித்துப் பொருங்கள்! அது தகொடிகொைைொக இருக்கட்டும், 

முள்ளியவமளயொக இருக்கட்டும், ககொப்பொயொக இருக்கட்டும்! 

கபொரொட்டங்களில் ஈடுபடுகின்ற சிங்களச் சககொதர, 

சககொதொிககள! நொன் உங்களிடம் ககட்கிகறன்,  60,000இற்கும் 

கைற்பட்ட எங்களுமடய சககொதர, சககொதொிகள் இந்த 

ைண்ணிகல விமதக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். துயிலும் 

இல்லங்களிலுள்ள அவர்களுமடய கல்லமறகமள 

இப்தபொழுதும் இலங்மகயினுமடய இரொணுவம் சப்பொத்துக் 

கொல்களொல் உழக்கியபடி, துவம்சம் 

தசய்துதகொண்டிருக்கின்றது. பூைிமய கநொக்கிப் 

பொர்த்துக்தகொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆத்ைொக்களுமடய பொர்மவ 

இந்த நொட்டு ைக்கமள ஒருகபொதும் நிம்ைதியொக 

இருக்கவிடொது. முதலிகல அந்தத் துயிலும் இல்லங்களில் 

இருக்கின்ற இரொணுவத்தினமர தவளிகயற்றுங்கள்! அங்கு 

ைக்கள் வணக்கம் தசலுத்துவதற்குொிய சூழமல 

உருவொக்குங்கள்! அவ்வொறு உருவொக்கினொல்தொன் இந்த 

நொட்டினுமடய வரலொற்மற கவறு ஒரு திமச கநொக்கிக் 

தகொண்டுதசல்ல முடியும். எனகவ, அந்த ைக்களுமடய 

நீதியொன, நியொயைொன கபொரொட்டத்மத ஏற்றுக்தகொள்ளுங்கள்! 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, your time is over.  

 

ගුණ කුවඥානේ ශ්රීතර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்!  

இன்று இந்த நொட்டிகல இரத்த ஆறு ஓடுகின்ற 

விடயம்தொன் நமடதபறுகிறது. அதொவது, வன்முமற 

ததொடங்கியிருக்கிறது. ஆககவ, இதமன நிறுத்துங்கள்! 

என்றுதொன் நொன் உங்களிடம் ககட்கிகறன். சிங்கள 

ைக்களுக்கொக நொங்கள் பொிந்துமர தசய்கிகறொம். சிங்கள 

ைக்ககளொடு கசர்ந்து, அவர்களுமடய ககொொிக்மககளுக்கொக 

நொங்கள் எப்தபொழுதும் கரங்தகொடுக்கத் தயொரொக 

இருக்கிகறொம். ஆனொல், எங்களுமடய கதசம் 

அங்கீகொிக்கப்பட்டு நொங்கள் நொங்களொகவும் சிங்கள ைக்கள் 

சிங்கள ைக்களொகவும் இந்த ைண்ணில் - இலங்மக என்ற 

நொட்டில் வொழுகின்றகபொதுதொன், நீங்களும் நொங்களும் 

மகககொர்த்து இந்தத் கதசத்மதக் கட்டிவளர்க்க முடியும் என்ற 

தசய்திமய நொன் இந்த இடத்திகல ைிகத் திடைொக முன்மவக்க 

விரும்புகின்கறன். 
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தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்ககள, வரலொறு எப்தபொழுதும் 

இமடதவளிகமள மவத்திருப்பதில்மல. வரலொறு தொன் 

விரும்பும் திமசயில் விடயங்கமளக் தகொண்டு தசல்லும்.  

ஆககவ, வரலொற்மறச் சொியொகக் கற்று, ஒரு தீர்க்கைொன, 

நியொயைொன தீர்வுக்குத் தயொரொகுங்கள் என்பமத இந்த 

இடத்திகல வலியுறுத்தி நிமறவுதசய்கிகறன். நன்றி.  

 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා (නිවා් රාජය 

අමාතයතුමා)   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத் - வீடமைப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Housing) 

 රු කථානා කතුමනි  විශ ේෂශ න්ම අද දවශසේ ශේ 

උ්වතරීතර සභාව තුළ දී අපි පාසනකු ඉරු දින සිදු වූ ශබෝේබ ප්රහාර  

 ැන කථා කරනවා.  අශේ දිසනත්රික්කශේ  අශේ  ශේ විතරක් 

ශනොශවන්  මුළු රශ ම මිනිසනසු රජ කින්  ශද් පාලන 

අධිකාරි කින්  නශහම නැ්වනේ පාර්ලිශේන්තුශවන් තවම්ව 

ශේකට සාධාාරණ ක් බලාශපොශරෝවතු ශවනවා. ඒ නිසා මම 

ශ ෞරවශ න් ඉල්ලා සිටිනවා ශේ විවාද  සම්ඡදල ට ලක් කර 

 න්න නපා කි ලා. නක නක්ශකනාට ශදෝදනා කරලා   විහිළුවට 

ලක් කරලා තමන්ශේ අභිලාෂ ඉටු කර න්න  තමන්ශේ ජ ග්රහණ 

දිනා න්න කටයුතු කරන්න නපා. ශමොකද  තමුන්නාන්ශසේලා අද 

දවශසේ සමාජ මාධායවල දකිනවා ඇින  ඒ ප්රහාරශ න් මි     

අ ශේ පවුල්වල ශදමාපිශ ෝ  දරුශවෝ  ාාතීන් ශමොන තරේ 

ශේදනාවකින්ද ඉන්ශන් කි ලා.  තමුන්නාන්ශසේලාශේ හෘද  

සාක්ෂි ට කථා කරලා අහලා බලන්න  ඕනෑම ශද ක් පාවි්ඡචි 

කරලා  තමුන්නාන්ශසේලාශේ රජ  ශ න  න්න  ඒ කාලශේ 

ආ.ඩුව කරන්න නදා තමුන්නාන්ශසේලාට වුවමනා වුණා.  

මහයෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමනි  හරින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමනි  

මශේ ආ ශේ හැටි ට නේ ශදවි න් වහන්ශසේ   ේ  ේ 

පද් ලන්න්ට  ේ  ේ ශද්වල් ශදනවා. ඔබ ශදශපොළට දීලා 

ිනශබනවා ශහොඳට ආමන්්රණ  කරන්න පළුවන් කට හඬක්  තර්ක 

කරන්න පළුවන් මනසක්  ඒ වාශේම තර්ක ඉදිරිප්ව කරන්න 

පළුවන්  තරශේ අධායාපන ක්.  පින් සිද්ධා ශවන්   ශේ අ ින ට ප්ව 

වුණු මිනිසුන්ව තව තව්ව තළන්න  තව තව්ව ශපොශළොශේ 

 හන්න  තව තව්ව සම්ඡදල ට ලක් කරන්න ඒ හැකි ාවන් 

පාවි්ඡචි කරන්න නපා කි ා මම ශ ෞරවශ න් ඉල්ලා සිටිනවා. 

නිවැරදි ශතොරතුරු අරශ න ඕනෑම ශවලාවක කථා කරන්න. 

ශකශනකුට ශදෝදනා කරනවා නේ ඍජුව ශදෝදනා කරන්න. ඒක 

 ැන කිසිම ප්ර නන ක් නැහැ.  

මශේ හෘද  සාක්ෂි  අනුව මට  කි න්න පළුවන් පාසනකු 

ශබෝේබ ප්රහාර ට අද ඉන්න රජ  ශමොන තාක් ව  කි න්න 

ඕනෑද  නදා හිටප රජ  ශමොන තාක් ව  කි න්න ඕනෑද කි ලා. 

පාසනකු ශබෝේබ  පිපිරිලා පැ  නකහමාරකට විතර පසනශසේ සමාජ 

මාධායවල    ප්රවෘ්වින කින් තමන් මට්ව පළුවන්කම ලැුදශ. 

මට ඉන්න ආරක්ෂක නිලධාාරි ාශ න් දැන න්න  "ඈ 

මනුසනසශ ෝ  ශේ වාශේ ලියුමක් ඇවිල්ලා ිනුදණාද " කි ලා.  රු 

කථානා කතුමනි  ඊට පැ  නකහමාරකට කලින් මම්ව හිටිශේ 

මශේ ශ දර ඉඳලා පන්න් ඇවිදශ න  න තරේ දුර ිනශබන 

පල්ලිශේ. මම පල්ලි ශනො හින් හිටිශේ නැහැ. මශේ දරුශවෝ 

තුන්ශදනාන්  මශේ බිරිඳන් නක්ක මම පල්ලිශේ පාසනකු ඉරිදා 

පූජාශේ මිනිසනසු්ව නක්ක වාඩි ශවලා හිටිශේ. ඒ නිසා කාශේ 

කාශේ්ව දුකට  කඳුළට  අසාධාාරණ ට ශපනී සිටින අ  තමන්ශේ 

හෘද  සාක්ෂිශ න් අහලා බලන්න  ශේ ප්රහාර  නිසා ශමොන තරේ 

දුකට ප්ව වුණු  ශමොන තරේ කන ාටුවට ප්ව වුණු  ශමොන තරේ 

අසාධාාරණ ට ප්ව වුණු සාමාජිකශ ෝ  නශහම නැ්වනේ ාාතීන් 

ශේ පවුල්වල ඉන්නවාද කි ලා. තව ශකශනකුශේ දුක ශවනුශවන් 

කථා කරන්න පළුවන් සැබැවින්ම තව ශකශනකුට දුකක් 

ශනොදුන්නු ශකශනකුට විතරන්. ඒ නිසා තමුන්ශේ බල  තහවුරු 

කර  න්න  තමුන්ශේ මත  සමාජ ත කරන්න  අසතය  

සමාජ ත කරන්න ශේ ශද්වල් කරන්න නපා කි ලා මම කි නවා. 

මම  රු විපක්ෂ නා කතුමාට සනතුිනවන්ත ශවනවා. නතුමා අද 

උශද්ම පාර්ලිශේන්තුශේදී කිේවා  තමුන්  ේකිසි කාල ක හදන 

ආ.ඩුවක  -බල   න්න ශවලාවක- ශේ ජනතාව ශවනුශවන් 

යුක්ින  ඉටු කරන බව.  

 රු විපක්ෂ නා කතුමනි  න්ඡදර කල් අශේ මිනිසුන්ට 

බලාශ න ඉන්න බැහැ.  ඒ වුණු අසාධාාරණ  ශවනුශවන් යුක්ින  

ඉටු කර  න්ශන් නැිනව නපමණ කාල ක් ඉන්න අශේ කශතෝලික 

ජනතාවට ඉන්න බැහැ. ඒක මතක ින ා  න්න. යුක්ින  ඉටු 

කරන්න හදිසි ශවන්න ඕනෑ  කි න නක ශනොශවන් මා ශේ 

කි න්ශන්. නමු්ව ඒ ජනතාව ඒ ශවනුශවන් බලා ශ න ඉන්නවා. 

කාදිනල්තුමා විශ ේෂශ න් ඉල්ලන්ශන් ඒ ජනතාව ශවනුශවන් 

යුක්ින  ඉටු කරන්න කි ලාන්.  

අද මුජිුදර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා ප්රකා  කළා  පාසනකු 

ප්රහාරශ න් පසනශසේ නතුමාශේ දරුවන්ට ඉසනශකෝශල්  න්න බැරුව 

  ා කි ලා. අද  අශේ දරුවන්ට්ව ඉසනශකෝශල්  න්න බැහැ. මශේ 

දරුවන්ශේ  හළුවන්ශේ ාාතීන්  ශදමේපි න් ඒ පාසනකු ඉරුදින  

ශබෝේබ ප්රහාරශ න් නැින වුණා. ඒ දරුවන් කථා කරලා අශපන් 

අහනවා  "දැන් ආ.ඩුව කරන ඔ ාලා ශන්ද ශේක කරලා 

ිනශබන්ශන් " කි ලා. නවැනි ශද ක් සමාජ ත වුණා. ඒක නිසා 

ශේ මන්ත්රීවරු 225ශදනාශේම දරුශවෝ අද  ේකිසි 

අනාරක්ෂිතභාව ක ඉන්නවා කි න නක මතක ින ා  න්න. ශේ 

මන්ත්රීවරු  225ශදනාශේම දරුශවෝ  ේකිසි අනාරක්ෂිතභාව කන් 

ඉන්ශන්. අද ශද් පාලනාශ ෝ නපා ශවලා ිනශබන්ශන්; ශ දර 

ඉන්න දරුවන්ශේ ඉඳලාම ශද් පාලනාශ ෝ නපා ශවලා 

ිනශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි  ේකිසි යුක්ින ක්  සාධාාරණ ක් ඉටු 

කරනවා නේ  "අපි ඉන්ශන් විපක්ෂශේ"  "අපි ඉන්ශන් ආ.ඩුශේ"  

කි න්න අව ය නැහැ. අපි සි ලුශදනාට ශේක ඇතුශළේ ඉඳිමින් 

කළ හැකි ශබොශහෝ ශද් ිනශබනවා. මම මීට කලිනු්ව 

පාර්ලිශේන්තුශේදි ඒක කි ලා ිනශබනවා. නමු්ව අදට්ව සමහර 

අ  තමන්ශේ ශද් පාලන අරමුණ  ශද් පාලන වුවමනාව  බල  

ශවනුශවන් ශේ පාසනකු ඉරිදා සිදුවීම පාවි්ඡචි කරනවා.   

මුජිුදර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමාට තමන්ශේ දරුවා ඉසනශකෝශලන් 

අන්න් කර න්න වුණා  කිේවා. අපි ශහො ලා බලන්න ඕනෑ  

මුජිුදර් මන්ත්රීතුමාශේ දරුවා ශකොශහේ ඉසනශකෝශලටද  ශේ  

ශමොකද නශහම අන්න් කර  න්න වුශ. කි ලා. හැබැන්  ඒ 

නක්කම බලන්න ඕනෑ  මුජිුදර් මන්ත්රීතුමාශේ දරුවා දැන් ශකොන් 

ඉසනශකෝශලට ද  න්ශන් කි ලා.  ඒ  රු මන්ත්රීතුමා දැන් ශේ 

සභාශේ හිටි ා නේ මට නතුමාශේ කටින්ම ඒක දැන  න්න 

ිනුදණා. නමු්ව  ඒවා මට අව ය නැහැ. හැබැන්  පාසනකු ඉරුදින 

ශබෝේබ ප්රහාර  ශවන්ව ශද්වල් ශවනුශවන් පාවි්ඡචි කරන්න නපා. 

ශබොශහෝ ශදශනක් නදා සිටම ශේ පාසනකු ඉරු දින ශබෝේබ 

ප්රහාර  තමුන්ශේ තාන්න මාන්න -තනතුරු-  න්න පාවි්ඡචි කළා. 

දේපල ද ලිශේරා  හිටප නීිනපිනතුමා විශ්රාම  හිල්ලා කිේවා  "ශේක 

මහා කුමන්්රණ ක්" කි ලා. නතුමා විශ්රාම  ාමට ශපර කිේශේ 

නැහැ  ශේක කුමන්්රණ ක්ද  ශමොකක්ද කි ලා. නතුමා තමන් ඒ 

සේබන්ධාශ න් නඩු ශ ොනු කශළේ. නතුමා තමන් පාසනකු ඉරුදින 

ශබෝේබ ප්රහාර  සේබන්ධාශ න් වැඩිම කාල ක් පරීක්ෂණ 

කටයුතු කශළේ. නීිනපින ශදපාර්තශේන්තුව තමන් ඒ කටයුතු කශළේ. 

ඒ ශ ොල්ලන් තමන් ඒ නඩු ශ ොනු කරලා අධිකරණ ට කරුණු 

වාර්තා කශළේ.  රු කථානා කතුමනි  දේපල ද ලිශේරා මැිනතුමා 

දාප නඩුවලින් තමන් අද ශ ොඩාක් අ  නිශදොසන ශකොට නිදහසන 

ශවන්ශන්.  

321 322 



පාර්ලිශේන්තුව 

අපි නීින ට අභිශ ෝ  කරන්න  න්ශන් නැහැ. නඩුවක් 
පව්වවාශ න  න්න  ේ කිසි ශකශනකුට අව යතාව ිනශබනවා 
නේ  ඒක ඇදශ න  න්න පළුවන්. ඒ නඩුව ශ ොනු කර ිනශබන 
ආකාර  අනුව අපට හිතා  න්න පළුවන් කුමක්ද සිදු ශවලා 
ිනශබන්ශන් කි ලා. නදා වුණු සිද්ධිශේදී හිටප ශපොලිසනපින  හිල්ලා 
මිනී මැරුශේ නැහැ; හිටප ආරක්ෂක ශල්කේ  හිල්ලා මිනී 
මැරුශේ නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව අරශ න 
බලන්න. ඒ වාශේම නඩු ශ ොනු කරප වාර්තා අරශ න බලන්න. ඒ 
ව න්ින අරශ න බලන්න. ඒ ව න්ිනවල ිනශබන්ශන්  "ඍජුවම 
මිනීමැරීම" සේබන්ධාශ න් වන කාරණා. අපි දන්නා 
ශතොරතුරුවලට අනුව දේපල ද ලිශේරා හිටප නීිනපිනවර ා ඒ 
නඩුව ශ ොනු කරලා ිනශබන්ශන් ද.ඩ නීින සංග්රහශේ  296  298 
ව න්ින අනුව. ශකශනකු සිතාමතා මැරීම්ව  ශකශනක් මැශරන්න 
ඉඩ හැර බලා ඉදීම  නශහම්ව නැ්වනේ ඒ අනතුර වළක්වා  න්න 
ශනොහැකිවීම්ව කි න්ශන් කාරණා ශදකක්. ඒ නිසා  ශේවා කුමන 
වුවමනාවට සිදු වුණාද කි න ප්ර නන  පැන නඟිනවා. තමන්ශේ 
වෘ්වින  ඉදිරි ට ශ න  න්න  ඉදිරිශේදී්ව තමන් රැකි ාශේ නිරත 
ශවන්න  තමන් ට වරදාන ලබා න්න   වරප්රසාද ලබා  න්න නවැනි 
ශද ක් කළා කි ලා තමන් මම අදට්ව ශදෝදනා කරන්ශන්. 

ඒ නිසා ආ.ඩුවක් විධි ට අපට ව  කීමක් ිනශබනවා. ඒ 
ජනතාවට සධාාරණ  ඉටු කිරීශේ ව  කීම අපි නදා භාර  ්වතා. 
"පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර ට සේබන්ධා අ  අධිකරණ  ඉදිරි ට 
ශේනවා  නීින  ඉදිරි ට ශ ශනනවා   ඔබතුමන්ලාට යුක්ින   
සාධාාරණ  ඉෂනට කරනවා" කි ා අපි ශේදිකාශේ කිේවා; මී මුශේ 
මිනිසුන්ට කිේවා; කටාශන් මිනිසුන්ට කිේවා; රශ ම මිනිසුන්ට 
කිේවා. ඒ වාශේම නැවත ශේ වාශේ ශද ක් ශනොශවන්න කටයුතු 
කරනවා  අ ින ට ප්ව ශව්ඡද පාර් නව -පවුල්-  ැන අපි බලනවා 
කිේවා. අපි ඒ විධි ට වැඩ කළා. බහුතර ක් වැඩ කළා; 
ශබොශහොම ක් වැඩ කළා. ශේ රශ  අන්තවාදී මතවාද ශ න  න 
සංවිධාාන අපි තහනේ කළා. ඒවාට සේබන්ධා අ  අ්වඅඩංගුවට 
 ්වතා. ඒ ප්රහාරශ න් විනා  වුණු ශ ොඩනැඟිලි ප්රිනසංසනකරණ  
කරන්න අව ය සි ලු ශද් කළා. කාදිනල් හිමිපාණන් පර්දසන 80ක 
ඉඩමක් දුන්නාම  සජි්ව ශප්රේමදාස මහ්වම ා  හිල්ලා නතුමාශේ 
මුහුණ දමලා ශබෝඩ් නකක් විතරක්  ැහුවා. අපි ඒ ප්රහාර ට ලක් 
වුණු අ ට ශ වල් ටික හදා දුන්නා. විපක්ෂ නා කතුමනි  ඔබතුමා 
දුන්ශන් ඔබතුමාශේ මුහුණ දාලා ිනශබන ශබෝඩ් නක විතරන්. 
[බාධාා කිරීමක්   දිලිේ ශවදආර්ඡචි මන්ත්රීතුමනි   හෘද  සාක්ෂි ට 
නකඟව කථා කරන්න. කටුවාපිටි  පල්ලිශේ මුල්  ල විතරන් ඉිනරි 
ශවලා ිනුදශ.. අශේ  රු අ මැිනතුමා මිලි න 65ක් -ලක්ෂ 
600කට වැඩි මුදලක්-  වි දේ කරලාන් අද කටුවාපිටිශේ පල්ලි  
හදන්ශන්. අන්න ඒක මතක ින ා න්න.  [බාධාා කිරීමක්   

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

 රු කථානා කතුමනි  ශමතුමා හිටප ඇමිනද  කවුද කි ලා 

මම දන්ශන් නැහැ. මම ශමතුමාට කි න්න කැමැිනන්  ශබොරු 

කි න නශක් සීමාවක් ින ා  න්න කි ලා.  ශේ  රු සභාව 

ශනොමඟ  ැවීම වැරැදින්. ඒක රීින ක්.  

 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු කථානා කතුමනි  මම ශබොරුවක් කි නවා නේ සජි්ව 

ශප්රේමදාස මහ්වම ාට කි න්න පළුවන් නතුමා වි දේ ශකරුශේ 

කී ද කි ලා.  මිලි න 60න් කි ලා මට කි න්න පළුවන් නේ  

සජි්ව ශප්රේමදාස මහ්වම ාට්ව කි න්න පළුවන් ශන්  ශ වල් 

හදන්න කී ක් වි දේ කළාද කි ලා. ඔබතුමන්ලා  හිල්ලා ශබෝඩ් 

නකක්  හලා පවුල්-  [බාධාා කිරීමක්   

ගුණ ම්දත්රීවරප්යක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අන්න  ශබෝඩ්  ලවනවා - [බාධාා කිරීමක්   
 

ගුණ ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කථානා කතුමනි  අද විපක්ෂ නා කවර ා හැටි ට 

කටයුතු කරන මම මහ ජනතාවශේ  න්දශ න් ප්ව ශව්ඡද 

නිශ ෝජිතශ ක්. පාසනකු ඉරුදින ප්රහාරශ න් ශකෝඡචිකශඩ් St. 

Anthony's Church නකට  කටුවාපිටිශේ St. Sebastian’s Church 

නකට  Zion Church නකට හානි සිදු වුණා. Zion Church නශක්දි 

විපතට ප්ව වුණු අ  ශවනුශවන් අපි නදා උදා ේ වැඩසටහනක් 

ආරේභ කළා. ඒ වාශේම කටුවාපිටි  St. Sebastian’s Church 

නශක් ප්රිනසංසනකරණ වැඩ කටයුතු ආරේභ කරලා  නහිදී විපතට 

ප්ව වුණු ජනතාව සඳහා ඉඩේ ලබා දුන්නා. ඒ අ  ශවනුශවන් 

නිවාස වැඩසටහනකු්ව ආරේභ කළා. ඒ සි ල්ල ශවනුශවන් වැ  

කළ මුදල් පිළිබඳ විසනතර මා ශේ  රු සභාවට ඉදිරිප්ව කරන්නේ. 

ඒ සි ලු මුදල් වැ  කිරීම ආරේභ කශළේ  මම සංසනකෘිනක 

ඇමිනවර ා හැටි ට කටයුතු කළ කාල වකවානුව තුළන්. මම 

නශසේ ශනොකළා  කි ලා ඔබතුමාට ඔේප කරන්න පළුවන් නේ  

මම විපක්ෂ නා කකශමනු්ව අසනශවනවා;  මන්ත්රීකශමනු්ව අසන 

ශවනවා;  

 රු කථානා කතුමනි  ශේවාට සාක්ෂි දරන්න පළුවන් 
ශහොඳම පද් ලශ කු්ව ඉන්නවා. ඒ තමන් අිනඋතුේ මැල්කේ 
කාදිනල් රංජි්ව හිමිපාණන්. උන්වහන්ශසේශ න් ශේ පිළිබඳව 
ඇහුශවෝව  උන්වහන්ශසේ උ්වතර ශදන්. මම තනි ම ශනොශවන්  ඒ 
කටයුතු කශළේ. අපි ක.ඩා මක් හැටි ටන් කශළේ. කශතෝලික 
මන්ත්රීතුමන්ලා ඇතුළු අපි ක.ඩා මක් හැටි ට කරප වැඩ 
පිළිබඳව අිනඋතුේ මැල්කේ කාදිනල් රංජි්ව හිමිපාණන්ශ න් 
අහන්න. නතශකොට උන්වහන්ශසේ උපරිම උ්වතර  ශදන්. 

ඒ විතරක් ශනොශවන්. අශේ ප්ර ින සමාශලෝදන රැසනවීේ සිනපතා 
Archbishop's House නශක් පැවැ්ව වුණා. ප්රධාාන bishopsලා 
ශදපළක් හැම විටම ඒ රැසනවීේවලට සහභා  වුණා. ඒ ශදපළශේ 
නේ ශමොනවාද කි ලා නක්වරම මශේ මතක ට නන්ශන් නැහැ. 
මම check කරලා කි න්නේ. ඒ bishopsලා ශදපළ 
අනිවාර් ශ න්ම ප්ර ින සමාශලෝදන රැසනවීේවලට සහභා  වුණා. 
මම ශ ෝජනාවක් කරනවා  සජි්ව ශප්රේමදාස කරප සහ ශනොකරප 
වැඩ පිළිබදව අිනඋතුේ මැල්කේ කාදිනල් රංජි්ව හිමිපාණන්ශ න් 
සහ ඒ bishopsලා ශදපළශ න්  පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තාවක් 
කැඳවන්න කි ලා. න්ඡදරන් මට කි න්න ිනශබන්ශන්. 

 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශහොඳන්  ශහොඳන්.  

 රු කථානා කතුමනි  මම සතුටු ශවනවා නතුමා ඒ කාරණ  
සේබන්ධාශ න් කීම  ැන. ශමොකද  මම පාර්ලිශේන්තුශේ 
විපක්ෂශේ හිටප කාලශේ්ව නතුමාශ න් ඔ  සිද්ධි සේබන්ධාශ න් 
උ්වතර ලබා  න්න ශබොශහොම කාල ක් උ්වසාහ  ්වතා. හැබැන්  
මට නක උ්වතර ක්ව්ව ලැුදශ. නැහැ. විපක්ෂ නා කතුමනි  
ඔබතුමා නිවාස ඇමිනවර ා විධි ට කටයුතු කළ අමාතයාං ශේ 
මා අද කටයුතු කරන නිසා තමන් මා ළඟ ඒ කාරණ ට අදාළ 
ශතොරතුරු ිනශබන්ශන්. කටුවාපිටිශේ නිවාස 1 ක් හදන්න 
ඔබතුමා ඒ අදාළ ඉඩශේ ශබෝඩ් නකක්  ැහුවා. ඒ සඳහා ඔබතුමා 
නක රුපි ලක් වි දේ කශළේ නැහැ. මම ඒක නැවත නැවත්ව 
කි නවා. ඒ වාශේම සිශ ොන් ශද්වසනථානශේ ප්රිනසංසනකරණ 
කටයුතුවලට අව ය මුදල් ප්රිනපාදන ශවන් කරන්න කටයුතු 
කරලා ිනුදණා. නමු්ව  ඒ මුදල් දීලා ිනුදශ. නැහැ. මම මශේ 
කථාව නතැනට ශ න  න්ශන් නැහැ. [බාධාා කිරීමක්   
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ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු රාජය අමාතයතුමා - 
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු කථානා කතුමනි  මශේ ශවලාව මට ලබා ශදන්න. රීින 

ප්ර නන ක් මුවාශවන් මශේ කථාව අඩපණ කරන්න ඉඩ ශදන්න 

නපා. 
 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු රාජය අමාතයතුමනි  ඔබතුමා කි ප කාරණ ක්  ැනන් 

මම කි න්න හදන්ශන්. ඒක නිසා මට අවසනථාව ශදන්න. 

 රු රාජය ඇමිනතුමා  දැන් ඔ  කි න  ශ වල් 1 ට රුපි ල් 
මිලි න 21ක් අනුමත කළා. හරිද  නමු්ව  ඔබතුමා ඒ සඳහා 
රුපි ල් මිලි න 02ක් අනුමත කරවා  ්වතා. කාදිනල් හිමිපාණන් 
වහන්ශසේ ඔබතුමාශ න් විමසා ිනශබනවා  "ඇන්  මුදල වැඩි කර 
 ්වශ්ව " කි ලා.  රු රාජය ඇමිනතුමනි  ඔබතුමා මට ඒකට 
පිළිතුරක් ශදනවාද  

 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
පැහැදිලිවම! 

 රු කථානා කතුමනි  අද ඒ මිනිසනසු සන්ශතෝෂශ න් ඒ 
ශ වල්වල ජීව්ව ශවනවා. කාදිනල් හිමිපාණන් වහන්ශසේට සි ලු 
කරුණු කාරණා කි ලා ඒ ශවලාශේ ිනුදණු මිල  ණන් අනුව ශ්රී 
ලංකා රාජය ඉංජිශන්රු සංසනථාව ලවා -සි  ට සි  ක් රජශේ 
ආ තන ක් ලවා- තමන් ඒ ඉදිකිරීේ කටයුතු කශළේ. ඒවා 
ශමතුමන්ලාට නුපරුදු ශද්වල් ශවන්න ඇින   රු 
කථානා කතුමනි. ජනතාව අසරණ ශවලා ඉන්න කාරණාවක් 
සේබන්ධාශ න් අද පැවැ්වශවන ශේ කරුණු දැක්වීශේදී 
ශමතුමන්ලා  ශේ වාශේ වැඩකට නැින ශද්වල් ප්රකා  කිරීම  ැන 
මම කන ාටු ශවනවා. අපි ශවනම විවාද කදී කථා කරමු  
ඔබතුමන්ලා කරප ශද්වල්  ැන. ඔබතුමන්ලා පල්ලි  ශපන්වා 
ලබා ්ව ප්රදාර   ැන්ව  පන්සල ශපන්වා ලබා ්ව ප්රදාර  
 ැන්ව  ඒවාට වි දේ කරප ප්රමාණ   ැන්ව අපි ශවනම කථා 
කරමු. ඒ  ැන අපට ප්ර නන ක් නැහැ. සාධාාරණ  ඉටු කරන බව 
කි න ඔබතුමන්ලා නතැනට  හිල්ලා ඒ මිනිසුන්ට ශභෞිනකව 
ලැශබන්න ඕනෑ ශද්වල් පින්තූර කට පමණක් සීමා කරප නක 
 ැන තමන් මම ඒ පැහැදිලිව කිේශේ. නමු්ව  අපි අද ඒක ජනතාවට 
 ථාර්ථ ක් කර දුන්නා   රු කථානා කතුමනි.  

පාසනකු ඉරුදින ශබෝේබ ප්රහාර ට අදාළ සිද්ධි වාර්තා  ැන  
පරීක්ෂණ වාර්තා  ැන කථා කරන්න මා ූඑදානේ වන්ශන් නැහැ. 
හැබැන් සජි්ව ශප්රේමදාස මැිනතුමා අද උශද් ඉදිරිප්ව කළා  
නතුමාශේ පාලන කාල කදී කරන්න  න ශද්වල්. ඒ නිසාන් මම 
කිේශේ න්ඡදර කල් බලාශ න ඉන්න බැහැ කි ලා. අද කළ යුතු 
ශද්වල් ිනශබනවා. 

රඹුක්කන සිද්ධි   ැන ඊශේ කථා කරද්දී සජි්ව ශප්රේමදාස 
මහ්වම ා කිේවා  පාර්ලිශේන්තුවට DIG ශ න්වන්න  SSP 
ශ න්වන්න  OIC ශ න්වන්න කි ලා.  

 

ගුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර ඔබතුමන්ලා කාල   ැන සැලකිලිම්ව වන්න. 
 

ගුණ නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 රු කථානා කතුමනි   පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර ට අවුරුදු 

තුනක්  තවන ශේ ශවලාශේ සිදු වන ශේ විවාද  ඉතා වැද ්ව 

විවාද ක්. ආ.ඩුශේ අද ටිකිරි කැබින  නකක් ිනශබනවා. නමු්ව  

ශේ විවාද  ශවලාශේ ආ.ඩු පක්ෂශේ ශදශදශනකු පමණන් 

සභාශේ ඉන්ශන්. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක රීින ප්ර නන ක් ශනොශවන්.   
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු කථානා කතුමනි  විවාද  සේබන්ධාශ න් තීන්දු තීරණ 

 න්න සහ සභාශේ සංයුින  සේබන්ධාශ න් තීන්දු තීරණ  න්න 

ඔබතුමා ලිලාසනශේ ඉන්නවා. පාර්ලිශේන්තුශේ ඉිනහාස  දන්නා 

අ ්ව ශේ වාශේ ටිකිරි කථා කි න නක  ැන අපට කන ාටුන්. ඒ 

සේබන්ධාශ න් ඊට වඩා කි න්න ශද ක් නැහැ.  

මම කි මින් සිටිශේ ශේකන්. ඊශේ දවශසේ විපක්ෂ නා කතුමා 
කිේවා ඉහත කී ශපොලිසන නිලධාාරින් පාර්ලිශේන්තුවට ශ න්වන්න 
කි ලා. නතුමා ඊශේ ශපශර්දා ඉඳන් කථා කරන විට කි නවා  "මම 
කශ ේරුකාවක් ිනශබන මනුසනසශ ක්.පිට ශකොන්දක් ිනශබන 
මනුසනසශ ක්" කි ලා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු රාජය ඇමිනතුමනි  ඔබතුමාට ශවන් වූ කාල  අවසන්. 
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු කථානා කතුමනි  ආ.ඩු පක්ෂශ න් විමසා ශහෝ මට 

තව ශපොඩි ශවලාවක් ශදන්න කි ලා මම ශ ෞරවශ න් ඉල්ලා 

සිටිනවා.  

පාසනකු ඉරුදින සිදු වූ ශබෝේබ ප්රහාර  නිසා මශේ කශතෝලික 
ජනතාවට  මශේ දිසනත්රික්කශේ ජනතාවට -මශේ ජනතාවට- සිදු වූ 
අසාධාාරණ ට ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළින් සාධාාරණ ක් ඉෂනට කර 
 න්න- [බාධාා කිරීේ   රු මන්ත්රීතුමා  ශේ ශද්වල් ඔබතුමන්ලාට 
අහශ න ඉන්න බැහැ. ඒක අපි දන්නවා.  ශේක කි න්ශන් 
විපක්ෂශේ ඉන්න ඔබතුමන්ලාට. මශේ මිනිසුන්ට කි ලා ඉවරන්. 
[බාධාා කිරීේ  මශේ අ ට කි ලා ඉවරන්. ආ.ඩුශේ අ ට කි ලා 
ඉවරන්. ජනාධිපිනවර ාට කි ලා ඉවරන්. අ මැිනවර ාට කි ලා 
ඉවරන්.  ශේ කි න්ශන් ඔබතුමන්ලාට. [බාධාා කිරීේ    

 

ගුණ ම්දත්රීවරප්යක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අපට ශමොනවාද කි න්ශන්   
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුමන්ලා තමන් අද කථා කරලා නශහම කිේශේ. [බාධාා 

කිරීේ   
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු රාජය ඇමිනතුමා  ඔබතුමාශේ කාරණ ට අදාළව කථා 

කරන්න.  

 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
විපක්ෂ නා කතුමා කථා කළා  කශ ේරුකාව  ැන. නතුමා 

කිේවා  ඒක දැන් ිනශබනවා කි ලා. [බාධාා කිරීේ  නදා ිනුදශ. 

නැහැ කි න නක තමන් ඒශකන් කිේශේ. මම අභිශ ෝ  කරලා 

කි නවා  නදා ඒක ිනුදශ. නැහැ කි ලා. ශමොකක්ද  මා නශහම 

කි න්න ශහේතුව  ඒ ශවන ශමොකව්ව නිසා ශනොශවන්- [බාධාා 
කිරීමක්  ශේ දූෂණ   ැන  ශේ නාසනින   ැන  ශේ විනා    ැන- 

[බාධාා කිරීමක්  විපක්ෂ නා කතුමා කශ ේරුකාව  ැන කථා කළා. 
ඊට පසනශසේ විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු කථා කරනශකොට කිේවා  හිටප 

අ මැිනතුමා ඩීල් දැේමා කි ලා. හිටප අ මැින රනිල් වික්රමසිංහ 

මැිනතුමා ඩීල් දැේමා කිේවා. හැබැන්  ඒ ඩීල් දාන ශවලාශේ අශේ 

අ  වැරැදි කරලා ිනශබනවා නේ  අශේ අ ට දඬුවේ කරන්ශන් 

නැිනව- 

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කථානා කතුමනි -  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුමාශ න්  ්වතු කාල න් දුන්ශන්. ශබොශහොම සනතුිනන්   රු 

රාජය අමාතයතුමා. 

 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු කථානා කතුමනි  මම ශ ෞරවශ න් ඉල්ලනවා  ශමශහම 

කරන්න නපා කි ලා. ශමොකද  අද විවාද ට කශතෝලික න් විධි ට 

ආ.ඩුව නිශ ෝජන  කරන ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු නැහැ. ඒ නිසා 

මට ඒ ශවලාව අව යන් ආ.ඩු පක්ෂශ න්. මම ශ ෞරවශ න් 

ඉල්ලනවා  කරුණාකර මට ශවලාව ලබා ශදන්න කි ලා. [බාධාා 
කිරීේ  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට නි මිත කාල  ඔබතුමා  ්වතා. 

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නශහම කාල  ශදන්න බැහැ ශන්.  

 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට බාධාා කිරීේ කළා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශවලාව්ව දුන්නා.  

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
විපක්ෂ නා කතුමා විනාඩි පහකට වඩා  ්වතා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ටික්ව දුන්නා. 
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තව්ව මන්ත්රීවරු මශේ කාල   ්වතා. ඒ නිසා කරුණාකර මට 

ඒ ශවලාව ශදන්න. [බාධාා කිරීේ  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශවලාව දුන්නා. 
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කරුණාකර මට ශේ කරුණු ටික ශ ොනු කර  න්න ශවලාව 

ශදන්න. [බාධාා කිරීේ  කරුණාකර ශවලාව ශදන්න. [බාධාා කිරීේ   
ඒ නිසා  රු කථානා කතුමනි  - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවනම ශේන්න- [බාධාා කිරීේ  
 

ගුණ ප්ේ.සී. අලවතුවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 රු කථානා කතුමනි  "මට ශවලාව ශදන්න" කි  කි ා 
ඉල්ලුවාට ඔබතුමා අනව ය විධි ට ශවලාව ශදන්න අව ය 
ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ශේ වැද ්ව දවශසේ්ව කථා කරන්ශන්  
ශදොඩවන්ශන් වල් පල්. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු රාජය අමාතයතුමනි  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු කථානා කතුමනි  මම ශ ෞරවශ න් ඔබතුමාශ න් 

කාල  ඉල්ලන්ශන් මශේ කථාව අවසන් කරන්න තමන්.  

නදා ශේ මන්ත්රීවරු නශහම ඩීල් නකක්  ැන කිේවා නේ  නදා 
ආ.ඩුශේ ඩීල් නකක්  ැන කිේවා නේ  න  හැන්සාඩ් වාර්තාශේ 
ිනශබන්න ඕනෑ. නමු්ව  හැන්සාඩ් නශක් කිසිම තැනක විපක්ෂ 
නා කතුමා අ මැිනතුමා නක්ක  ආ.ඩුශේ අ  නක්ක ඩීල්  දානවා 
කි ලා නැහැ. ඒ වශේම  රු කථානා කතුමනි  අද නතුමා  
ඔබතුමාට කි නවා නේ DIG ශ න්වන්න කි ලා  නතුමාට අද 
ශ ෝජනා කරන්න ිනුදණා- [බාධාා කිරීේ   

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට   රු ඉේින ාසන බාකීර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා කථා 

කරන්න. [බාධාා කිරීමක්    
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ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු කථානා කතුමනි -  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට ශවන් කළ කාල  ඉවරන්. ඔබතුමා විනාඩි පහක් 

වැඩිපර  ්වතා. 
 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කථානා කතුමනි  නශහම නේ අපට්ව ශවලාව ශදන්න.  
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 රු කථානා කතුමනි  කශතෝලික ජනතාව කරන 

ශ ෝජනාවක් ිනශබනවා. [බාධාා කිරීමක්   
 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

සභානා කතුමා ශහෝ ආ.ඩු පක්ෂශේ ප්රධාාන සංවිධාා කතුමා 

ශේ ශවලාශේ සභාශේ නැහැ.  
 

ගුණ ඉ්දිනක අනුුණධ ධා ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
කශතෝලික ජනතාව නාමශ න් මම  රු විපක්ෂ 

නා කතුමාශ න් ඉල්ලන්ශන්  "ශේක කුමන්්රණ ක්"  ැන් කි ප 

දේපල ද ලිශේරා පාර්ලිශේන්තුවට ශ න්වා ඒ කුමන්්රණ  

ශමොකක්ද කි ලා නතුමාශ න් ප්ර නන කිරීම සඳහා පක්ෂ  විපක්ෂ 

ශේද කින් ශතොරව අපි්ව නක්ක නකතු ශවන්න කි ලා. ඒ වාශේම  

පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  සේබන්ධා විමර් න ශකොමිෂන් සභා 

වාර්තාශේ නම සිද්ධි  සේබන්ධාශ න් ව කීේ විරහිතව කටයුතු 

කරප මිනිසනසු නේ කරලා ිනබීම  ැන්ව පාර්ලිශේන්තුශවන් 

උ්වතර ක් ශදන්න කි ලා මම ඉතාම ශ ෞරවශ න් ඉල්ලනවා.  
 

ගුණ ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කථානා කතුමනි  මට විනාඩි ක් ශදන්න.   
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉක්මනින් කි න්න   රු විපක්ෂ නා කතුමා.   
 

ගුණ ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කථානා කතුමනි  මම ඔබතුමාශ න් ශබොශහොම 

කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා  ශේ සතය අසතය ශතෝරා  න්නට 

ඔබතුමා අශේ ශ ෞරවනී  මැල්කේ රංජි්ව කාදිනල් 

උතුමාණන්ශ න් වාර්තාවක් කැඳවන්න කි ලා. මට අර 

බිශෂොේතුමන්ලා ශදපළශේ නේ ශදක කි න්න බැරි වුණා. 

නතුමන්ලා සිනපතාම ඒ ප්ර ින සමාශලෝදනවලට සහභා  වුණා. 

අපි කරප වැඩ  ැන නතුමන්ලා - Bishop Maxwell  සහ Bishop 

Anthony - දන්නවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා  වාර්තාවක් 

කැඳවන්න කි ලා. නතශකොට අපට ඒ වාර්තාව අනුව පැහැදිලි 

කරන්න පළුවන් අපි කරප ක්රි ාදාම  පිළිබඳව; අපි පසන කැපවාද  

පසන ශහොරකේ කළා ද  ශබොරලු ශහොරකේ කළා ද නශහම නැ්වනේ 

සතය ව ශ න්ම යුතුකේ ඉෂනට කළාද කි න නක  ැන. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු ඉේින ාසන බාකීර් මාකාර් මැිනතුමා කථා කරන්න.  
 

ගුණ ඉේිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)   

 රු කථානා කතුමනි, මට ලැබිලා ිනශබන කාල -  
 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු කථානා කතුමනි  මම රීින ප්ර නන ක් මතු කරනවා.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කාරණ  ඉවරන්. කරුණාකර ඉේින ාසන බාකීර් මාකාර් 

මන්ත්රීතුමාට කථා කරන්න ශදන්න.  
 

ගුණ ඉේිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

 රු කථානා කතුමනි, පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  සිද්ධා ශවලා 

අදට අවුරුදු තුනක්  ත ශවනවා. නදා මුළු රටම සසල කරවප 

දවසක්. ඒක අශේ රශ  ඉිනහාස ට නක් ශව්ඡද අඳුරු දවසක්. න , 

ශේ රශ  සම ශ න් හිටප ඉසනලාමී  සහ කශතෝලික, ක්රිසනින ානි 

ප්රජාව අතර අනශේක්ෂිත විධි ට ශලොකු අමනාපකමක්, ශලොකු 

අප්රසන්න ත්ව්වව ක් ඇින කරන්න මුල පරන සිද්ධි ක් වුණා.  

නශහ්ව  මැල්කේ රංජි්ව කාදිනල්තුමා දුර දැක්ශමන් යුතුව  
ඉතා ුදද්ධිම්වව මැදිහ්වශවලා  න්නක් ඇවිශලන්නට ිනුදණු 
අවසනථාව නැින කරලා දැේමා. මට අද වාශේ මතකන්  ඉසනලාමී  
රටවල් 16ක තානාපිනවරුන් නක්ක මම කාදිනල්තුමා හමුශවන්න 
   අවසනථාව. ඒ ශවලාශේ නතුමා කළ ප්රකා   මට මතක් වනවා. 
"අපි කලබල ශවන්ශන් නැහැ. මුසනලිේ තරුණශ ෝ කීපශදශනක් 
ශේකට සේබන්ධා කර  ්වත්ව අපි මතුපිටින් ශේකට තීන්දු 
ශදන්ශන් නැහැ. ශේශක් පිටුපස ිනශබන නයා  ප්ර   ශේශක් 
පිටුපස ිනශබන බලශේ  අපි  ැඹුරින් ශහො න්න ඕනෑ" කි ලා 
උන්වහන්ශසේ නදා කිේවා. රටක් හැටි ට අපට තවම්ව ඒක ශසො ා 
 න්න බැරිශවලා ිනශබනවා.  ඒ අවසනථාශේදී ශේ රශ  රජ ට  ැින 
මාධාය හැසිරුණු විධි  ඉතාම පිළිකුල් සහ තන්.  ැටුේ ඇින 
කරන්න  අවුසනසන්නට ඒ අ  කටයුතු කළ හැටි ශේ ශවලාශේදී 
මශේ සිහි ට නැශඟනවා. නහි මුල ශසො ා  න්නට  ඒ 
වින්දිත න්ට යුක්ින  ඉටු කරන්න අද ශලෝක  පරා ප්රබල ජන 
මත ක් ඇින ශවමින් පවිනනවා. ශමහිදී සිදුශවලා ිනශබන විමර් න 
නිලධාාරින්ශේ මාරු කිරීේ  ශවන්ව ශදෝදනා මධායශේ 
සාධාාරණ්වව  ඉටුවීම  ැන ශේ රශ  පමණක් ශනොශවන්  
ශලෝක  පරා කශතෝලික ප්රජාව අතර වි ාල සැක ක් ඇිනශවලා 
ිනශබනවා. අද ශේ පසුබිම තුළ විපක්ෂ නා කතුමා කරප ප්රකා   
ඉතා වැද ්ව කි ලා මා වි නවාස කරනවා. සතය  ඉක්මනින් ශහළි 
ශේවා!  වින්දිත න්ට අප්රමාදව සාධාාරණ්වව  ඉටු ශේවා! කි ා 
මම ශේ ශමොශහොශ්ව ප්රාර්ථනා කරනවා. 

මහජන නිශ ෝජිත න් විධි ට අද අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 
ඉන්ශන්  ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න; ඒ අ ශේ ජීවිත ආරක්ෂා 
කරන්න; ඒ අ ශේ අන්තීන් ආරක්ෂා කරන්න. නමු්ව  
පාර්ලිශේන්තුව තුළින් ඒ ප්රජාතන්්රවාද  ඉටු කර ැනීම පිළිබඳව 
ිනශබන වි නවාස  අද ජනතාව අතර නැින ශවමින් පවිනනවා. 
තමන්ශේ පැවැ්වම මිසක් ජනතාවශේ පැවැ්වම  ැන  ජනතාවශේ 
අන්තීන්  ැන  ජනතාවශේ ජීවිත  ැන සැලකිල්ලක් නැින තැනක් 
බවට පාර්ලිශේන්තුව ප්වශවලා ිනශබනවාද කි න ප්ර නනාර්ථ  අද 
ජනතාව තුළ  ිනශබනවා.  ශමවැනි වාතාවරණ ක් ඇිනශවලා 
ිනශබන්ශන් ඇන් කි ලා අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

පසු   දා රඹුක්කන දී  ේ සිද්ධි ක් වුණා. න  ඉතාම 

අවාසනාවන්ත සිද්ධි ක්. මට ශේ ශමොශහොශ්ව මතක් වනවා  ඒ 

මි     පද් ල ාශේ දරුවා කි ප ශද ක්. මම ඒක සමාජ 

මාධායවල දැක්කා. ශමොකක්ද ඒ දරුවා කි න්ශන්  "කවුරු ඇවි්ව 

අශේ හිත හදන්නට හැදුව්ව අශේ තා්වතා ආශේ නන්ශන් නැහැ." 

ඒක තමන් ඒ දරුවා කි න්ශන්. ශේක තමන් ින්වත  ථාර්ථ . අශේ 

රශ  ඉිනහාස  පරා අපි තරුණ කැරලි දැක්ශක් ප්රද.ඩ්වව ක් 

නක්ක. නමු්ව  අද ිනශබන්ශන් ඒ වාශේ ත්ව්වව ක් ශනොශවන්. අද 

Galle Face නශක් අපි දකින්ශන් ශමොකක්ද  අද අපි රඹුක්කන 

දකින්ශන් ශමොකක්ද  ඒ උදවි  මන්ත්රීකේ  න්න ශනොශවන්  පාරට 

බැහැලා ිනශබන්ශන්. ප්රාශද්ශී  සභා මන්ත්රීකේ  න්න ශනොශවන්  

පාරට බැහැලා ිනශබන්ශන්. ඒ අ  ප්රජාතන්්රවාදී විධි ට තමන්ශේ 

දුක  අශඳෝනාව පිට කරනවා; තමන්ශේ විශරෝධා  පළ කරනවා. 

බලන්න   රඹුක්කන සිද්ධි  පිළිබඳව අද "මේබිම" පව්ව පශ්ව 

පළමු පිටුශේ සඳහන් කරලා ිනශබන්ශන් ශමොකක්ද කි ලා.  රු 

කථානා කතුමනි  නහි නක් වාර්තාවක සඳහන් ශීර්ෂ පාධ ශදකක් 

ශකශරහි මම ඔබතුමාශේ අවධාාන  ශ ොමු කරවන්න කැමැිනන්.  

නහි ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"මුහුණ වසා ්ව ශපොලීසිශේ ශදශදශනක් මශේ ත්රීවිල් නකට  නි ිනබ්බා." 

"උඹ දඟලනවා වැඩින්. ශපොඩි උන් ශපොඩි උන් විධි ට ඉන්න ඕනෑ. 

රඹුක්කන OIC මට තර්ජන  කළා." 

ශමොනවාද ශේ ශවන්ශන්  ශේවා පිටුපස ඉන්ශන් කවුද කි ා 

අපි ඇ්වත  ශහළි කර  ත යුතුව ිනශබනවා   රු කථානා කතුමනි.  

මිරිහාශන් උද්ශඝෝෂණශේදී බසන රථ ට  නි තැබීශේ සිද්ධි  

බලන්න. ඒ වාශේ ශද ක් වුණාම අශේ ශපොලීසි ට ශහො ා  න්න  

පළුවන්. අශේ ශපොලීසිශේ දක්ෂතාව අපි අවතක්ශසේරු කරන්ශන් 

නැහැ. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමා  දිවා ආහාර විශේක  සඳහා දැන් සභාශේ 

කටයුතු අ්වහිටුවන්න ශවනවා. 

 

ගුණ ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු කථානා කතුමනි  අද වාශේ දවසක දිවා ආහාර විශේක  

ශනොශ න  අපි සභාශේ කටයුතු කරශ න  මු.  රු දිලුේ අමුණු ම 

ඇමිනතුමනි  ඔබතුමන්ලාශේ විරුද්ධා්වව ක් නැහැ ශන්ද  

 

ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා (රවාහසන අමාතය ්හස 

කර්මා්දත අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை - கபொக்குவரத்து அமைச்சரும் 

மகத்ததொழில் அமைச்சரும்)  

(The Hon. Dilum Amunugama - Minister of Transport and 
Minister of Industries)  

නැහැ. 

 රු කථානා කතුමනි  දිවා ආහාර විශේක  ලබා ශනොශ න 

සභාශේ කටයුතු පව්වවාශ න  ා යුතු ැන් මා ශ ෝජනා කරනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව නකඟද  

ගුණ ම්දත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

ගුණ ්ජිත් ප්රේමාා් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிகரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Thank you.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු මන්ත්රීතුමා  කථාව කරශ න  න්න. 
 

ගුණ ඉේිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

 රු කථානා කතුමනි, සනතුිනන්. 

ආර්ථික අර්ුදද  වාශේම අද අපි ශද් පාලන අර්ුදද කට්ව 

මුහුණ දීලා ිනශබනවා. ශේ රශ  පාලන   ැන, අද රශ  වි නවාස  

නැිනශවලා; ශලෝකශේ වි නවාස  නැිනශවලා. ප්රජාතන්්රවාදී රටක් 

විධි ට අපිට ිනුදණු ප්රිනරූප  කඩා වැටිලා, මානව අන්ිනවාසිකේ 

රැකීම අිනන් පහළ ට  හිල්ලා, දූෂිත  නුශදනු වැඩි ශවලා අශේ රට 

අද ශලෝකශ න්ම ශකොන්වන ත්ව්වව ට  ප්වව ිනශබනවා. ශේ 

රශ  කීර්ිනනාම , ප්රිනරූප   ළි්ව ශ ොඩනඟා  ැනීම තමන් රටක් 

හැටි ට අපට ිනශබන ප්රධාානම අභිශ ෝ  . මම ආ.ඩුශවන් 

ඉල්ලනවා, කරුණාකර ම්රනිකාන්ක මහා සංඝර්වන  

ශවනුශවන් මහා නා ක හාමුදුරුවරු නිකු්ව කර ිනශබන ප්රකා   

කි වා බලන්න, ඒ  ැන සැලකිල්ලක් දක්වන්න කි ලා. ශකොළඹ 

අ රදගුරු හිමිපාණන් සහ ඇංේලිකන් බිශෂොේතුමන් කළ ප්රකා  

කරුණාකර කි වා බලන්න. අද "ද ශඩ්ලි මිරර්" පව්ව පශ්ව පළමු 

සහ ශදවැනි පිටුශේ අ රදගුරු හිමිපාණන් සහ ඇංේලිකන් 

බිශෂොේතුමාශේ ප්රකා  පළශවලා ිනශබනවා.  න  කි වා මශේ 

කථාව අවසන් කරන්න කැමැිනන්,  රු කථානා කතුමනි. න  

උපටා දක්වන්න මම ඔබතුමාශේ අවසර  පතනවා.  නහි ශමශසේ 

සඳහන් වනවා: 

“ ‘The unrest that is experienced in several parts of the country is 
the result of agitation driven by the anger and frustration of 
desperate citizens. The people are appealing for relief in order to 
restore their livelihoods and make ends meet. These protests have 
to be viewed in the wider context of the country being now 
declared bankrupt and the serious crises of accountability and 
governance that the country has experienced in recent years,’…” 

“ ‘We call upon the President and the government to heed the call 
of the people of this country by allowing an alternate government to 
take charge of the affairs of this country. While we welcome the 
admission by the President that wrong policies adopted by his 
administration have contributed to the current crisis, mere 
admissions of mistakes will not put things right. The present 
government has clearly lost its mandate to govern in the eyes of the 
people.’ ” 

බිශෂොේතුමන්ලා කි නවා  "The present Government has 

alearly lost its mandate"; ජනතාවශේ ඇසනවලින් බලනශකොට 

ආ.ඩුවට දුන් වරම අහිමි කරශ න ිනශබනවා කි ලා.  

නහි තවදුරට්ව ශමශසේ සඳහන් ශවනවා: 

 
“To ignore and seek to suppress such an unprecedented public 
outcry and be blind to reality will be another serious folly. A 
government which has undermined independent institutions 
and concentrated power in a single institution and 
mismanaged the economy driving the country to bankruptcy, 
does not have a moral right to navigate the country out of 
such a crisis by relying on a mandate achieved in the past.”  
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අතීතශේදී ලැුදණු වරම උඩ තවදුරට්ව බල  පව්වවාශ න 
 න්න ශේ රජ ට සදාදාරා්වමක අන්ින ක් නැහැ කි ලා 
බිශෂොේතුමන්ලා කි නවා. නම නිසා අද Galle Face නශක්  රට 
පරා අපි දකින තරුණ කැරලි ශලෝක ට ශදන්ශන් ආදර්  ක්. 
අශේ තරුණ පරේපරාව ප්රද.ඩ්වව ට ශනො හින්  විනීතව  
නිර්මාණශීලීව  ඒ වාශේම සං ජත   නාටය ආදි  තුළින් තමන්ශේ 
අදහසන ඉදිරිප්ව කරනවා. නතැනට මර්දන  ශ ොදන්න නපා;  රාජය 
ප්රද.ඩ්වව  ශ ොදන්න නපා. කරුණාකර ඒ අ ශේ හඬට අවනත 
 ශවන්න. 

 රු කථානා කතුමනි  පාර්ලිශේන්තු මැිනවරණවලදී්ව  
අශනක් මැිනවරණවලදී්ව සි  ට 25ක තරුණ නිශ ෝජන ක් 
සඳහා අවසනථාව ශදන්න කි න කාරණ  මම ශපෞද් ලික මන්ත්රී 
ශ ෝජනාවක් හැටි ට  ඉදිරිප්ව කර ිනශබනවා. සජි්ව 
ශප්රේමදාස න්ශේ නා ක්වව   ටශ්ව සම  ජන බලශේ   නම 
තීන්දුව පිළිශ න ිනශබනවා. නම ශ ෝජනාව ඉතා ඉක්මනින් 
පාර්ලිශේන්තුවට ශ න නන්න මට අවසනථාව ශදන්න කි ලා මම 
ඔබතුමාශ න් ඉල්ලනවා. ඒ වාශේම ශේ රශ  ප්රජාතන්්රවාදී 
ආ තන ශකශරහි වි නවාසභං ්වව කට  න්ශන් නැිනව 
වි නවාසශ න් යුතුව ඒවාට සහභා  ශවන්න කි ලා අපි ශේ රශ  
තරුණ පරේපරාවශ න් ඉල්ලනවා. ඒ ලැශබන අවකා   තුළින් 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ හඬ පාර්ලිශේන්තුව තුළට ශ නැල්ලා 
ද.ඩිකේවලින්  මැර බලශ න් ශතොරව  ප්රජාතන්්රවාදී විධි ට 
තමන්ශේ දා ක්වව  දීලා අපට ශේ රට ශහොඳ රටක් කරන්න  
 හප්ව රටක් කරන්න ඉක්මනින් අවකා   ලැශබ්වා කි ා 
ප්රාර්ථනා කරමින්  මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

 

ශබොශහොම සනතුිනන්. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රු උද   ේමන්පිල මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ උාය ගේම්දපිල මහසතා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

 රු කථානා කතුමනි   ෑසන නැින  ශතල් නැින  ශබශහ්ව 

නැින  කිරි පිටි නැින  ශඩොලර් නැින  සංදාරකශ ෝ නන්ශන් නැින 

ශවලාවක  ඒ වාශේම රශ  නීින  හා සාම ්ව නැින ශවන්න 

ඔන්න ශමන්න ිනශබන අවසනථාවක තමන් ශේ  රු සභාව 

අමතන්න මා නැඟී සිටිශේ. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
(Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna to the Chair?  

 

ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

Sir, I propose that the Hon. (Mrs.) Rohini Kumari 
Wijerathna do now take the Chair. 

 

ර පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලා්නප්ය්ද ඉවත් වූප්ය්ද, ගුණ 
ප්රෝහිණී රාමාරි විප්ේරත්න මහසත්මිය මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி 
விகஜரத்ன அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
(MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA took the Chair. 

 

ගුණ උාය ගේම්දපිල මහසතා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  අද  ශ දර කෑම ටික 

උ ා න්න  ෑසන ටික නැිනව දුක් විඳින  ෘහණි න්  නශහම 

නැ්වනේ කිරි පිටි ටික නැින නිසා බඩ න්ශන් හඬන දරුවාශේ 

ශේදනාව දරා න්න බැරි වුණු ශදමේපි න්  ශබශහ්ව නැතුව තම 

ආදරීය  අේමා මි ැශදනවා බලාශ න ඉන්න බැරි දරුවන්  

තමන්ශේ ජන ජීවිත  කඩා වැටිලා අනා ත  විනා  ශවලා 

ිනශබනවා කි ලා වි නවාස භං ්වව ට ප්ව වුණු තරුණ න් 

තමන්ශේ පීඩන   ශේදනාව පිට කරන්න මහ පාරට බැහැලා 

උද්ශඝෝෂණ කරද්දී ඒ ජනතාවට ලබා ශදන උ්වතර  ටී56 

උ.ඩ  නේ  අද අපට බරපතළ ශලස ඒ  ැන හිතන්න සිද්ධා 

ශවලා ිනශබනවා. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ශේ ආ.ඩුව ඉවසලා  

ඉවසලා බැරිම තැන තව්ව ඉවසන්න ඕනෑ. ඒ ඇන්  අද ශේ රශ  

ජනතාව දුක් විඳින්ශන් ශේ ආ.ඩුව නිසි තීන්දු  නිසි ශලස  නිසි 

ශවලාවට  න්න අසම්ව වුණු නිසා සහ ශේක සිතා මතා ඇින කර 

 ්ව අර්ුදද ක් නිසාන්.  නශසේ සිතා මතා ශේ අර්ුදද  ඇින කර 

 න්නවා දකිමින්  ශමවැනි අර්ුදද ක් ඇින වන බවට අමාතය 

ම.ඩල  අනතුරු අඟවද්දී ඒවා ශනොසලකා අපට කඩා පැන්න  

අපට ුදරා පැන්න මුදල් ඇමිනවරශ ක්  ටශ්ව අන් අ  නිහඬව 

බලාශ න හිටි ා. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  අමාතය ුරර  දරප ශකටි 

කාලශේදී මම  "ශ්රී ලංකාව විශද්  විනිම  අර්ුදද ක් කරා  මන් 

කරමින් ිනශබනවා  ශේ විශද්  විනිම  අර්ුදද  විසින් බල ක්ින 

අර්ුදද ක් හදනවා  බල ක්ින අර්ුදද  විසින් ආර්ථික අර්ුදද ක් 

හදනවා  ආර්ථික අර්ුදද  අවසානශේදී ශද් පාලන අර්ුදද ක් 

කරා  මන් කරනවා" කි න කාරණ  අමාතය ම.ඩල ට වරක්  

ශදවරක් ශනොශවන්  11 වතාවක් ලිඛිතව දැනුේ දුන්නා. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මා නැවත වරක් අවධාාරණ  

කරනවා  මා ඒ බව 11 වතාවක් ලිඛිතව අමාතය ම.ඩල ට දැනුේ 

දුන් බව. ශමොකක්ද මට ලැුදණු ප්රිනදාර   ශේවා  ැන කථා 

කරන්නව්ව මට ඉඩ දුන්ශන් නැහැ. හිටප මුදල් ඇමිනවර ා මශේ 

ඇඟට ුදරා පැන්නා; ඉතාම අශීලාදාර විධි ට මට කථා කළා. 

හිටප මුදල් ඇමිනවර ා නිහඬ කරන්න ජනාධිපිනතුමා ශහෝ 

අ මැිනතුමා ශහෝ ඉදිරිප්ව වුශ. නැහැ. මම කෘතශේදීව සිහිප්ව 

කරන්න ඕනෑ  මශේ කථා කිරීශේ අන්ින   ැන  මා දක්වන 

කරුණුවල භ ානක්වව   ැන ඇමින ම.ඩලශේ අදහසන 

දැක්වූශේ ඇමිනවරුන් තුන්ශදශනකු පමණක් බව. ඒ  විමල් 

වීරවං  හිටප ඇමිනතුමා්ව  වාසුශද්ව නානා ක්කාර හිටප 

ඇමිනතුමා්ව  බන්දුල ගුණවර්ධාන හිටප ඇමිනතුමා්ව පමණන්. නදා 

අශේ අමාතය ම.ඩලශේ අප්ව නක්ක සිටි සශහෝදර 

අමාතයවරුන්ශ න් සාින   බහුතර ට අද නිකේම නිකේ පසු 

ශපළ මන්ත්රීවරුන් බවට ප්ව ශවලා  පසු ශපළට ශවලා වාඩි ශවලා 

ඉන්න සිද්ධා වුශ. නදා අමාතය ම.ඩලශේදී තමන්ශේ යුතුකම 

ඉටු  ශනොකළ නිසාන්. අමාතයවරුන් විධි ට අපි ඇමින ම.ඩලශේ 

වාඩි ශවන්ශන් "Yes, Sir, three bags full" කි ලා 

ජනාධිපිනවර ාට  අ මැිනවර ාට  මුදල් ඇමිනවර ාට කි න්න 

ශනොශවන්; ඉහළින් නන ශ ෝජනාවලට සිේනල් කණු වාශේ අත 

උසනසන්න ශනොශවන්. රාජය පාලනශේ මහා ව කීම පැවරිලා 

ිනශබන්ශන් අමාතය ම.ඩල ටන්. හැබැන්  අශේ අමාතය 

ම.ඩලශ න් ඒ යුතුකම  ඒ ව කීම ඉටු වුණාද   

ශේ අර්ුදද   ශේ ආ.ඩුශේ පිරිහීම ආරේභ ශව්ඡද අවසනථාව 

තමන්  රසා නික ශපොශහොර තහනම  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමි නි. නම ශ ෝජනාව 2021 අශප්රේල් මාසශේ අමාතය 

ම.ඩල ට ඉදිරිප්ව වුණාම  න ට විරුද්ධා වුශ. ඇමිනවරුන් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

හතරශදශනකු පමණන්. මා ඒ අ ශේ නේ කි න්නේ. නදා පැ ක් 

පරාවට ඒ සාක්ඡ ාව පැවැ්වවුණා. ඒ ශ ෝජනාවට රශේෂන පිනරණ 

ඇමිනතුමා්ව  බන්දුල ගුණවර්ධාන හිටප ඇමිනතුමා්ව  වාසුශද්ව 

නානා ක්කාර හිටප ඇමිනතුමා්ව  මම්ව විරුද්ධා වුණා. නදා නක 

ඇමිනවරශ ක් කිේවා  "ජනාධිපිනතුමනි  ඔබතුමා ශේ ශ ෝජනාව 

ක්රි ා්වමක කශළෝව ශලෝක ඉිනහාස ට නකතු ශවනවා" කි ලා. 

තව ඇමිනවරශ ක් කිේවා  "සර්  ශේ වැශඩ්ම ඇින සර්ට නිවන් 

දකින්න" කි ලා. වර්ණනාව විතරන් ිනුදශ.. සාින   බහුතර  

නිහඬව බලාශ න හිටි ා. ඉිනන්  නිවන් දකින්න shortcut නකක් 

හේබ වුණා කි ලා හිිනලා ශවන්න ඇින  ඒ ශ ෝජනාව ක්රි ා්වමක 

කරන්න ජනාධිපිනතුමා තීරණ  කළා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  2021 ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 

ජනාධිපිනතුමා ඇශමරිකාශේ නක්ස්ව ජාතීන්ශේ සමුළුවට 

 හිල්ලා  ශවන්ව  මනු්ව  හිල්ලා ලංකාවට ආ  මන් හදිසිශේ 

අමාතය ම.ඩල රැසනවීමක් කැඳවා කිේවා  "ආ.ඩුශේ ජනප්රි තාව 

අින න්න්  බරපතළ ශලස පිරිහිලා ිනශබනවා. මම ශේ ඇමින 

ම.ඩලශ න් දැන න්න කැමැිනන්  නශහම වුශ. ඇන්  ශේශකන් 

ශ ොඩ  න්න ිනශබන පිළි ේ ශමොනවාද කි ලා. අපි ඒ  ැන 

සාක්ඡ ා කරමු." කි ලා. නහිදී මුලින්ම කථා කශළේ විමල් වීරවං  

හිටප අමාතයතුමා. නතුමා කිේවා  "ශේ ආ.ඩුශේ පිරිහීමට 

ආරේභක ශහේතුව තමන් රසා නික ශපොශහොර තහනම. හැමදාම 

ශපොශහො ටුශේ බලශකොටුව ශව්ඡද  ම අපට නැින කශළේ  අපට 

 මට බහින්න බැරි කශළේ ශේ රසා නික ශපොශහොර තහනම. ඒ 

නිසා ඒක වහාම ආපසනසට හැශරේශේ නැ්වනේ අපට ඉදිරි ට 

 න්න බැරි ශවනවා." කි ලා. ඒ ශ ෝජනාව ඉදිරිප්ව කළා විතරන්  

අලි සබ්රි ඇමිනතුමා  රශේෂන පිනරණ ඇමිනතුමා  ශකශහළි  

රඹුක්වැල්ල හිටප ඇමිනතුමා සහ දමල් රාජපක්ෂ හිටප ඇමිනතුමා 

ඒකට පක්ෂව කරුණු දැක්වූවා මට මතකන්. ඔන්න නතශකොට  

'ශ ොවි රශජක්' කි න ඇමිනවරශ ක් ඉදිරිප්ව ශවලා කිේවා  "සර්  

දැන්නේ ශේක ආපසනසට  න්න නපා. සර්ශේ ප්රිනරූප ට  ශමොකද 

ශවන්ශන්  සර්ශේ ආ්වම  රු්වව ට ශමොකද ශවන්ශන්  දැන් 

අශේ ශ ොවිශ ෝ බිේ ම ටමින් ශකොේශපෝසන  ශපොශහොර හදන 

වැශඩ්  සට කරශ න  නවා. ඒ නිසා ශේක නේ ආපසනසට 

හරවන්න නපා" කි ලා. ශකොළඹ ඇමිනවරු කි නවා  "රසා නික 

ශපොශහොර තහනම ශ ොවිතැනට බාධාාවක්" කි ලා.  ශේ ඇමින 

කි නවා  "නැහැ  නැහැ නශහම ප්ර නන ක් නැහැ" කි ලා. ඒ 

ශ ෝජනාව්ව නතැනින්ම ශලොේ වුණා. නශහම ප්රකා  කරප 

ඇමිනවරුන්ශේ නේ මට ශහොඳට මතකන්. මම ඒ නේ කි න්ශන් 

නැහැ. ශමොකද  මම ඒ ඇමිනවරුන්ශේ නේ ශමතැන සඳහන් 

කශළෝව  ජනතාව අද රෑට  හිල්ලා ඒ ශ වල් වටලනවා. අද මන්ත්රී 

ුරර ට ප්ව ශවලා සිටින නතුමන්ලාශේ ජීවිත ආරක්ෂාව තකා 

තමන් මා නතුමන්ලාශේ නේ සඳහන් ශනොකර ඉන්ශන්. මම ශේ 

කාරණා කිේශේ කිසිම ඇමිනවරශ කු  මන්ත්රීවරශ කු 

අපහසුතාවට ප්ව කරන්න ශනොශවන්. අද අලුිනන් ඇමිනවරු ප්ව 

ශවලා ඉන්නවා. අශේ හිත මි්ර දිලුේ අමුණු ම ඇමිනතුමා්ව දැන් 

ශේ  රු සභාශේ ඉන්නවා.  රු ඇමිනතුමනි  අමාතය ම.ඩලශේදී 

නිහඬව ඉන්න නපා.  

නා ක න් කි න ශද්වල්වල  නතුමන්ලාශේ තීරණවල හරි 

වැරැදි කි න්න තමන් ඇමින ම.ඩල ක් ඉන්ශන්. ඇමිනවරුන් 

විධි ට තමන්ශේ ඒ යුතුකම  ව කීම ඉටු ශනොකර ඔබතුමන්ලා 

නිහඬව සිටිශ ෝව ජනතාව අද පාරට බැහැලා ප්රද.ඩකාරිව 

හැසිශරද්දී ඔබතුමන්ලා ඔවුන්ශේ ශ ොදුරු බවට ප්ව වීම කිසිශසේ්ව 

වළක්වා  න්න බැහැ. අපි අශේ ව කීම ඉටු කශළෝව විතරන්  අපට 

ජනතාව ඉදිරි ට නිර්භ ව  හිල්ලා  "මම මශේ යුතුකම ඉටු කළා" 

කි ලා කි න්න පළුවන් වන්ශන්. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි  ශදකක කාල ක් 

ිනශබනවා. 
 

ගුණ උාය ගේම්දපිල මහසතා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි ට ශමොකු්ව 

කි න්න බැහැ.  රු කථානා කතුමා ශේ විවාද  පටන්  න්න 

කලින්  නැඟිටින නැඟිටින හැමශකනාටම කථා කරන්න අවසනථාව 

දුන්නා. මම මශේ පාර්ලිශේන්තු ජීවිතශේ කිසිම දවසක කථාවක් 

මැදදී නැඟිටලා කාටව්ව බාධාා කරලා නැහැ. කවදාව්වම නශහම 

කරලා නැහැ. හැබැන් ඉිනන්  කාල  නාසනින කළාම අපි තමන් 

වන්දි ශ වන්න ඕනෑ. දැන් මට ිනශබන්ශන් තව විනාඩි ශදකන් 

ශන්. ශමොනවා කරන්නද  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  අවසාන ව ශ න් මම ශේ 

කාරණ  කි න්න ඕනෑ. ඉවසලා බැරිම තැන ජනතාව අද රාජය 

පාලන  අතට ශ න ිනශබනවා. ජනතාවට නා ක න් පිළිබඳ 

වි නවාස  නැින ශවලා ිනශබනවා. ඒ නිසා ශේ රශ  

ප්රජාතන්්රවාද  පිළිබඳ ජනතාවශේ වි නවාස  නැින ශවලා. ශේ 

225ශදනාම නළවා දමා ශවන්ව ක්රම  ැන අ්ව හදා බලන්න 

කලින්  අද ජනතාව දුකින් ශපළන ශේ ප්ර නන ට අපි උ්වතර 

ශදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි ඉදිරිප්ව කර ිනශබනවා  අන්තර්කාලීන 

ආ.ඩුවක් පිළිබඳ ශ ෝජනාවලි ක්. මහා සංඝ ර්වන   

කාදිනල්තුමන්  වයාපාරික ප්රජාව  වෘ්වතී  සංවිධාාන  වෘ්වතී  

සමිින ආදි සි ලුශදනා ශේක අ   කරලා ිනශබනවා. අද අශේ 

රශ  ජනතාව සම  ශවලා ඉවරන්. රශ  ජනතාව සම  ශවලා  

"අශේ දුකට උ්වතර ක් දීපල්ලා!" කි ා ශද් පාලක න්ට හඬ 

නඟා කි ද්දී පාර්ලිශේන්තුශේ අපි ශමොකද කරන්ශන්  අපි තවම්ව 

පක්ෂ අනුව ශබදිලා blame game නක කරනවා. කවුද ශේ 

වැරැද්දට ශහේතුව කි ලා නකිශනකාට ඇඟිල්ල දිගු කරමින් 

ඉන්නවා. අින න්න්ම ලජ්ජන්  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි! 

අපි අප  ැනම ලජ්ජා ශවන්න ඕනෑ. අපි අප  ැනම කලකිශරන්න 

ඕනෑ. අපි පක්ෂ ශේද පැ්වතක ින ලා  'ශේ අර්ුදදශ න් අශේ 

ශ ොඩ වැඩි කර න්ශන් ශකොශහොමද' කි න පටු ශ්ඡතනාවට 

 න්ශන් නැිනව  සමසනත පාර්ලිශේන්තුව නකතු ශවලා පක්ෂ 

නා ක න්ශ න් සමන්විත ජාිනක සභාව හදලා 

සි ලුශදනාශ න්ම දක්ෂ න් නකතු කරලා ශහොඳ ඇමින 

ම.ඩල ක් හදලා ශේ අර්ුදදශ න් ශේ රට ශ ොඩ  ැනීශේ 

කටයු්වතට ප්රමුඛ්තාව ශදන්න ඕනෑ. මම හිතනවා  ඒ අවසනථාව 

සලසමින් අශේ  රු අග්රාමාතයතුමා ඇතුළු අමාතය ම.ඩල  

ඉව්ව ශවලා න ට පාර කපාවි කි ලා.  

අග්රාමාතයතුමා ශේ ජාින ට සෑශහන ශසේව ක් කරප 

නා කශ ක්. අපි නතුමාශේ ශසේව  අ   කරනවා. හැබැන්   රු 

අග්රාමාතයතුමනි  ඔබතුමාශේ නික්ම  ෑශේ අවසනථාව දැන් නළී 

ිනශබනවා. ශේ අර්ුදද ට උ්වතර ශසො න්න ජනතාව අලු්ව 

නා ක්වව ක් ඉල්ලනවා. අපි ඒ හඬට සවන් ශදන්ශන් නැිනව  

සාලිහික උ්වසාහ කට ිනශබන අවසනථාව අහිමි කශළෝව ශේ රට 

අඳුශරන් අඳුරට ශ ොසන මහා  නි ශ ොඩක් බවට  මිනී කඳු මැදින් 

ශල්  ං ා  ලන ලිසල ශද්  ක් බවට ප්ව වන නක නතර 

කරන්න අප කාටව්ව හැකි වන්ශන් නැහැ කි න කාරණ  සිහිප්ව 

කරමින් මම නිහඬ ශවනවා.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  රු හරින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 11ක 

කාල ක් ිනශබනවා.  
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[ රු උද   ේමන්පිල මහතා  
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ගුණ හසරි්ද රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මීට අවුරුදු තුනකට 

ඉසනශසල්ලා ශේ රශ  මහා වයසන ක් ශද්ඡද දවසක් සිහිප්ව වන 

දින ක්  අද. පාර්ලිශේන්තු දින ක් ශවලා්ව අද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට පාසනකුශේ වැද ්වකම  ැන අවංකකම  ැන 

අවශබෝධා වීශේ ප්රමාණ  ශේ සහභා ්වවශ න් පැහැදිලිව 

ශපශනනවා. ආ.ඩුව ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ වි ාල  ශදෝදනා 

රාශි කට මුහුණ ශදන ශමොශහොතක ශේ ප්ර නන ට උ්වතර ශදන්න 

ආ.ඩුශේ මන්ත්රීවරශ කු නැින ත්ව්වව ක් ඇින ශවලා ිනශබනවා. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මම නදා්ව කිේවා වාශේ ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ විදුලි  ආදි ට වි දේ කරන නක ඇ්වතටම මහා 

අපරාධා ක්! මහා පාප ක්! හැබැන්  මම නක ශද ක් කි න්නට 

ඕනෑ.  
 

ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  ආ.ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු ක.ඩා ේ 

රැසන වීශේ ඉන්නවා. තව සුළු ශවලාවකින් නනවා.  
 

ගුණ හසරි්ද රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මන්ත්රීවරුන් ක.ඩා ේ රැසනවීශේ ඉන්නවා ඇින. හැබැන් 

ක.ඩා ේ රැසනවීමක්  ශේ වාශේ විවාද ක් ිනශබන ශවලාවක 

දමන්න ශහොඳ නැහැ. නක්ශකෝ ක.ඩා ේ රැසනවීම දමන්න ඕනෑ 

පාර්ලිශේන්තු රැසනවීම පටන්  න්න ඉසනශසල්ලා; නශහම නැ්වනේ 

පාර්ලිශේන්තු රැසනවීශමන් පසනශසේ. ඒ්ව  ශේ ඇන්ද කි ා මා දන්ශන් 

නැහැ. ශේ දවසනවල ඒ පැ්වශ්ව ශද් පාලන අර්ුදද වැඩින්.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මම හැම දවශසේම වාශේ 

කි ප නක ශද ක් අද්ව කි නවා. අශප්රේල් 21වන දා ශබෝේබ ප්වතු 

ශව්ඡද ශවලාශේ ඇ්වත කි න්න  හිල්ලා වි ාල ව ශ න් 

පීඩන ට ප්ව ශව්ඡද ශකනක් තමන්  මම.  

අර පණිවුඩකරුට ශවඩි ිනබ්බා වාශේ මම ඉසනශසල්ලාම 

ඇවිල්ලා  "ශේක දැනශ න සිටි ා. ශපොලීසි   ශේක දැනශ න 

සිටි ා"  කිේවාම   ශකොශහොමද දන්ශන්  කි ලා ඇහුවා. "මශේ 

තා්වතා දැනශ න සිටි ා" කි ලා මම කිේවා. ඒකට මට  ැහුවා 

 ැහිල්ලක් වට කරලා. ශමොකක්ද මම කි න්න ආශේ කි න නක 

ඇහුශේ නැහැ. ශේ පටුශේ ඉන්න  රු කථානා කතුමා ප්වතශර්ට 

කි ලා ිනුදණා "අපට ආරංචි ශවලා ිනුදණා  හැබැන්  අපි මුකු්ව 

කශළේ නැහැ. අශේ ආ.ඩුව ශනොශවන්" කි ලා. මම භ  නැතුව 

ඒක කි නවා. ''ලංකාදීප'' පව්ව පශ්ව සඳහන් නම ශකොටස මීට 

ශපර මම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සභා ත කරලා්ව ිනශබනවා.  

හැබැන්  මාධාය නිර්මාණ  කළා රකුශසක්. දැනු්ව මම අහශ න 

සිටි ා අර ශබොරලු සිංහ ා - ශබොරලු සිංහ ා ශනොශවන්  

සමාශවන්න. ඒ ශබොරලුශ ොඩ.  

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ඒ ශබොරලු ශ ොඩ. ශේ ශබොරලු කපන සිංහ ා.  

 

ගුණ හසරි්ද රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ශේ ශබොරලු කපන මෑන් කිේවා  මම පල්ලි  න්ශන් නැිනව 

සිටි ා කි ලා. මම හිතනවා  ඒක ඇ්වත ව ශ න්ම මට ශව්ඡද 

ශලොකු අවාසනාවක් කි ලා. මම ඇ්වතටම ඒ ශවලාශේ බදුල්ශල් 

පල්ලි ක සිටි ා. හැබැන්  බදුල්ල පල්ලිශේ සිටි සනවාමි කිේශේ්ව 

නැහැ මම ඒ පල්ලිශේ සිටි ා කි ලා. ඒක TV channelsවලට 

කි න්න කි ලා මම ඒ සනවාමිට කිේශේ්ව නැහැ. හැබැන්  රනිල් 

වික්රමසිංහ මහ්වම ා හදිසිශ න් මට නන්න කි ලා මා ශකොළඹට 

ශ නාශේ Air Force ශහලිශකොේටර කින්.  ශේන්ද්ර සිල්වා්ව ඒ 

ශහලිශකොේටරශේ හිටි ා. නමු්ව  කිේශේ නැහැ මම හිටිශේ 

බදුල්ශල් කි ලා. මම හැං ලා හිටි ා කි ලාන් කිේශේ. තවම්ව ශේ 

රශ  keyboard warriorsලා ඒකට අපට නක නක කථා කි නවා.  

දැන් මම නන්නේ  ශේක  ාප ක් වුශ. ශකොශහොමද කි න 

නක  ැන කි න්න. ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  

පාර්ලිශේන්තුශේ පසනතකාල ට ඒ වාර්තා ටික භාරදීලා ිනශබනවා. 

තවම බැරිශවලා ිනශබනවා ඒවාශේ soft copy නකක් ශදන්න. 

තවම බැරිශවලා ිනශබනවා  ඒ document නක -ජනාධිපින 

විමර් න ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව- සේපූර්ණ කරන්න. ඒශක්්ව 

කෑලි ටිකක් අඩුන්. සේපූර්ණ වාර්තාවක් කාදිනල් උන්නාන්ශසේට 

ශදන්න. තවම බැරිශවලා ිනශබනවා ඒක මාධාය ට release 

කරන්න. පාර්ලිශේන්තුශේ ඉඳලා්ව මට තවම  න්න බැහැ. 

ඔක්ශකෝම පිටු  ණන් කරලා බැලුශවෝව පිටු ව0 000ක් පමණ 

ිනශබනවා. ශකොශහොමද ඒක කි වන්ශන්  ඒක නතැන ඉඳශ න 

කි වන්න පළුවන්ද  අඩුම  ණශන් ඒක ඉදිරිප්ව කරන්න 

වුවමනාවක් ිනුදශ. නැහැ. හැබැන්  ඒක ඉදිරිප්ව කශළේ නකම 

නක ශහේතුවකටන්. ශමොකද  UN නකට  න්න  නශකොට  මානව 

හිමිකේ කවුන්සල ට  න්න ඉසනසරශවලා ඒක නිකු්ව කළා  

කි ලා ශපන්වන්න වුවමනාවක් ිනුදණා. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි   ශේ අර්ුදද  ශකෝඡදර දුර 
  ාද කිේශවෝව  අශේ ශපොලීසි ට  හිටප ශපොලිසන ඇමිනට ලජ්ජා 
නැහැ සහරාන් පාවි්ඡචි කරප වාහනශේ නැඟලා  න්න. ඊශේ ඒ 
 ැන කි නශකොට හිටප ශපොලිසන ඇමින කිේවා  "ඔේ  ශපොලීසි  
ශේක භාර ්වතා රාජසන්තක කළ නිසා" කි ලා. හැබැන්  නඩු 
භා.ඩ ක් රාජසන්තක   වූ පළි ට පාවි්ඡචි කරන්න පළුවන්ද 
කි ලා අපි දන්ශන් නැහැ. මිනී මරන්න plan කරප වාහනශේ 
ඉඳශ න  න්න හිටප ශපොලිසන ඇමිනට හිරිකිත ක් නැද්ද කි ලා 
මම දන්ශන් නැහැ. ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ටිකක් 
හිතන්න ශේ රශ  කරප ශබොරුව  ැන.  

දැන් බලන්න  දමුදිතශේ ශ දරට  ල්  ැහුවා. තවම ඒ  ැන 
ශසො ා න්න බැරි වුණා. ඊට පසනශසේ ශබොරැල්ශල් සි ලු 
 ාන්තුවර න්ශේ පල්ලිශේ මුනී කි න අහිංසක මිනිශහක්  අල්ලා 
 ්වතා හඳුන්කූරුවලින් ශබෝේබ ක් හැදුවා කි ලා. ඒක ිනබ්ශබ් 
මුනීමන් කි ලා ශද් බන්දු ශතන්නශකෝන් සහ ඇමින ඇවිල්ලා 
කිේවා. අද වනතුරු ඒ සේබන්ධාව අ්වඅඩංගුවට  ්වත මිනිශහක් 
නැහැ. ලංකා ශහොසනපි ල්සන නශක් ශබෝේබ ක් ිනුදණා. ඒ 
ශබෝේබ  සේබන්ධාශ න් සිදු කළ පරීක්ෂණවලට   ශමොනවාද 
වුශ. කි ලා අද වනතුරු  ශතොරතුරු නැහැ. ලිලාසනාරූඪ  රු 
මන්ත්රීතුමි නි  ශේ ඔක්ශකොම ශේ රශ  නිර්මාණ  කරප ිනර 
රදන  කි න නක මතක තබා න්න.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි   රු රිසාඩ් බදියුදීන් 
මැිනතුමාට කරප අසාධාාරණ   බලන්න. රිසාඩ් බදියුදීන් 
මන්ත්රීතුමා  ැන කථා කරන්න පටන්  න්නශකොට මහින්දානන්ද 
මැිනතුමා සභාශවන්  න නක්ව ශහොඳන්.  රිසාඩ් බදියුදීන්  ැන කථා 
කරනශකොට මහින්දානන්ද මැිනතුමා දි න් දි ටම කිේවා  අපට 
සල්ලි වි දේ කරන්ශන් රිසාඩ් බදියුදීන් කි ලා. නතුමා මාස 6ක් 
හිර කරලා හිටි ා; නඩුවක් දමලා නැහැ. අසාද් සාලිට නඩුවක් 
දැේමා. අසාද් සාලි නඩුශවන් නිශදොසනශකොට නිදහසන වුණා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මතක තබා න්න මම කිේවා 

වාශේ  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂට අද ශ දර  න්න සිදුශවලා 

ිනශබන්ශන් ඔ   ශහේතුව මතන්.   ශේ තමන්  ාප  මතක 
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පාර්ලිශේන්තුව 

තබා න්න. රුවන්වැලි සෑ  කි න්ශන් ධාාතුන් වහන්ශසේලා වැඩිම 

ප්රමාණ ක් වැඩසිටින සනථාන ක්. ඒ සනථානශේ තමන් නතුමා 

දිවුරුේ දුන්ශන්. ශද්රෝණ ක් ධාාතුන් වහන්ශසේලා වැඩසිටින තැනක 

තමන් දිවුරුේ දුන්ශන්  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි. 

නක්නැලිශ ොඩ ශනෝනා  හිල්ලා තමන්ශේ ශකො.ඩ  කපලා 

මුහුදට දමලා 'ශේ ආ.ඩුවට  ාප ශව න්' කිේවා. ශේ ආ.ඩුව 

ශේ පිටුපස සිටි නිසා  පාසනකු වින්දිතශ ෝ  අපි වාශේ මිනිසනසු භ  

නැිනව කි නවා  "ශේක උඹලාට ශව්ඡද  ාප ක්   ාප ක්  

 ාප ක්" කි ලා. ශමොන ශවලාශේද හිතුශේ හැටනව ලක්ෂ ක 

 න්දශ න් බල ට ප්ව වුණු ආ.ඩුවක් ශේ විධි ට වැශටන් 

කි ලා  මිනිසනසු පාරට බැහැලා "Gota, go home, go home, go 

home!" කි ලා කෑ  හන තරමට වැශටන් කි ලා   ඒක බැසිල් 

රාජපක්ෂට විතරක් ශනොශවන්  මහින්ද රාජපක්ෂට්ව කි නවා.  

උද   ේමන්පිල මන්ත්රීතුමා කථා කරද්දී  මට සුභ සහ  ස 

කථාව ශපොඩ්ඩක් මතක් ශවනවා. සුභ සහ  ස කි න රජතුමාටන්  

ශදොරටු පාල ාටන් නකම මුහුණුවර ිනුදශ.. ඒ ශදශදනා දවසක් 

තීරණ  කළා  "අපි ශහොඳ වැඩක් කරමු. උඹ රජතුමා ශව න්  මම 

ශදොරටුපාල ා ශවන්නේ" කි ලා. ඊට පසනශසේ ශමොකක්ද කශළේ  

දැන් ශදොරටුපාල ා ව ශ න් ඉන්ශන් රජතුමා. රජතුමාශේ පටුශේ 

ඉන්ශන් ශදොරටුපාල ා. ඒ ශවලාශේ රජතුමා කිේවා  ශදොරටුපාල ා 

මරන්න කි ලා. නතශකොට ඇ්වත රජතුමා මැරුවා. ඊට පසනශසේ 

ශමොකක්ද වුශ.  මට ශමතුමන්ලා දැක්කාම්ව නශහම හිශතනවා. 

"Mahinda Rajapaksa, go home!",  "Gota, stay home!"  කි ලා 

කි නවා. ශමොකක්ද ඒ  ශ ෝධා ඉතුරු කර  න්නවා; මහින්දශ න් 

කෑල්ලක්  න්නවා. ශේවා නාටය. අවංකව කි න්ශන්  ශේවා 

නාටය කි ලාන්. විරුද්ධා නේ හැශමෝටම විරුද්ධා ශවලා ශකොන්ද 

ශකළින් ින ාශ න හිටශ න හිටපංශකෝ  කෑල්ලක් නපා  බැසිල් 

නපා කි ලා කි න්ශන් නැතුව. ශේ ආ.ඩුවට  න්න කි ලාන් 

මිනිසනසු කි න්ශන්.  

මුලසුන ශහොබවන  රු මන්ත්රීතුමි නි  මට තව පංචි කාල ක් 
ශදන්න.  

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මට නි මිත ශවලාශවන් 

විනාඩි 2ක කාල ක්  රු හරින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමාට ලබා 

ශදනවා. 

 

ගුණ හසරි්ද රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Harin Fernando) 

 රු මහයෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමා ශේ ශවලාශේ මට කාල  

ලබා ශදනවා  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි.  

ම්රනිකාන්ක මහා සංඝ ර්වන   කාදිනල් උන්නාන්ශසේ  

මුසනලිේ පූජක ප්රජාව  ශදමළ පූජක ප්රජාව සහ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

ිනශබන පක්ෂවලින් සි  ට 90ක් ඉල්ලන්ශන්  ශ ෝධාටන්  

ආ.ඩුවටන් ශ දර  න්න කි ලාන්. ඒ බව මතක තබා  න්න. 

ම්රනිකාන්ක මහා සංඝ ර්වන ට කන් ශදන්ශන් නැ්වශ්ව ඇන්  

කන් ඇශහන්ශන් නැ්වශ්ව ඇන්  දැන් දවසන 10ක්! ශකොල්ශලෝ 

දවසන 10ක් ජනාධිපින කාර් ාල  වටලලා ඉන්නවා. ලජ්ජා නැද්ද  

ලජ්ජාවක් නැද්ද   

මුලසුන ශහොබවන  රු මන්ත්රීතුමි නි  මං ල සමරවීර 

මැිනතුමාශේ උපන් දින  අදන්. මං ල සමරවීර මැිනතුමා ශේ රටට 

ශවන්න  නවා  කි ප හැම ශද ම ශේ ආ.ඩුව රට පාලන  කළ 

ශපොඩි කාල  තුළ සිදු වුණා.  

මුලසුන ශහොබවන  රු මන්ත්රීතුමි නි  අද ලංක ාාශේ 

ශකොල්ශලෝ පාශර් ඉඳශ න ශමොනවාද කි න්ශන්  ඔවුන් 

කි න්ශන් ශමශහමන්:  "ශ ෝධා නපා කිේවට - අපි ආවා 

ශකොළඹට" ශ ෝධා නපා කිේවාට කවුරුව්ව භ  වුශ. නැහැ. 

ශ ෝධාට ිනුදණු භ  දැන් නැහැ. දැන් ශේ ආ.ඩුවට භ  නැහැ. 

අපට ඕනෑ නේ  මිනිසුන් අවුසනසා ඔබතුමන්ලාශේ ශ වල්වලට 

 සනසවන්න නවන්න පළුවන්. නමු්ව අපි නශහම කරන්ශන් නැහැ. 

සංවර විධි ට අපි කි න්ශන් ශේ රට තව්ව ව ටන්න නපා  

කි ලාන්. ම්රනිකාන්ක මහා නා ක සනවාමීන් වහන්ශසේලාට  රු 

කරන්න. කාදිනල් උන්නාන්ශසේට  රු කරන්න. අපි සි ලුශදනාම 

නක වැඩසටහනකට නකතු ශවන්න  කි න ඉල්ලීම මා කරනවා.  

මුලසුන ශහොබවන  රු මන්ත්රීතුමි නි   තව්ව මිනිසනසු 

ශමශහම කි නවා:   "ශ ෝධා වශරන් නළි ට - රටම ඇවි්ව පාරට"  

රටම පාරට ඇවිල්ලා ිනශබනවා.  

ශේ කාරණ  ශහොඳින් මතක තබා  න්න. ශේ රශ  ශබොරු 

කරන්න හදන්න නපා. මහින්දානන්ද අලු්ව මශේ මැිනතුමා ශේ 

සභාශේ ඉන්නවා. රූපවාහිනී විවාද වැඩසටහනකදී  නිලන්ත 

ජ වර්ධාන ශේ කටයුතු පැහැර හැරි ා  කි ලා මමන්  මහයෂ 

නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමාන් කිේවාම  ඒ ශවලාශේ නතුමා නිලන්ත 

ජ වර්ධාන ආරක්ෂා කළා. අද ශමොකක්ද කි න්ශන්  

ඔබතුමන්ලාශේ ජනාධිපින කාර් ාල ම කි නවා  නිලන්ත ව  

කිව යුතුන් කි ලා. ඒවා අපි කි ප ඒවා ශන්! අපට තව්ව ප්ර නන ක් 

ිනශබනවා. ඒ ශවලාශේ රශ  හිටප නැින සුශර්ෂන සශල් ශමොන 

මඟුලටද රජශේ සාක්ෂිකාරශ ක් කශළේ  ඒ ශවල ාාශේ ඔහු 

රශ ව්ව සිටි ශේ නැහැ. රජශේ සාක්ෂිකරුවකු ශවන්න ඔහු දන්නා 

සාක්ෂි ශමොනවාද  නතශකොට  ශේ සිද්ධි  පිටිපසනශසේ  මක් නැහැන් 

කි න්ශන් ශකො ශහොමද  තවම්ව සිද්ධා ශවන්ශන් සේපූර්ණ 

ශප්රෝඩාවක් කි න නක අද මා භ  නැතුව කි නවා.  

  රිසාඩ් බදියුදීන් මන්ත්රීතුමා මාස 6ක් බන්ධානා ාර තව 

සිටි ා. මම හිර කරන්න ශකෝඡදර උ්වසාහ කළාද  ඇන්  ඒ  

ඇ්වත නළි ට අරශ න නන නිසා. අද ශදවිශ ෝ ඇ්වත නළි ට 

ශපන්වා ිනශබනවා. ඒක මතක තබා  න්න. සහරාන් පාවි්ඡචි කළ 

වාහනශේ ඇමිනවර ා නැඟලා  නවා. චික් විතරක්! ලජ්ජාවක් 

නැහැ. ඊබ්රාහිේ පාවි්ඡචි කළ වාහන  CID නශක් අනික් 

මනුෂය ාට දීලා ිනශබනවා. ශකොශහොමද  ඒ වාහන ශේ ඉඳශ න 

 න්ශන්  ඔබතුමන්ලාට ලජ්ජාවක් නැද්ද  ශබෝේබ  හන්න plan 

කරප වාහනශේ ඔබතුමන්ලා ඉඳශ න  නවා නේ  අපි තව 

ශමොනවාද අහන්ශන්   

මුලසුන ශහොබවන  රු මන්ත්රීතුමි නි  දීර්ඝව කථා කරනවා 

ශවනුවට මා ඉල්ලීමක් කරනවා. අශේ ආ.ඩුවකට  නශහම 

නැ්වනේ අපි නකතුශවලා හදන ආ.ඩුවකට අපි නකතු ශවමු. ශේ 

සිද්ධි  සේබන්ධාශ න් විශද්ශී  පරීක්ෂණ ක් ශහෝ සාධාාරණව 

කරලා වැරැදි කරප අ  ඔක්ශකොම අල්ලා  නිමු. ශ ෝධාභ  

රාජපක්ෂ මහ්වම ාට ශේක පාරාවළල්ලක් වුශ.  ඒ 

සේබන්ධාශ න් අව ය ශමොශහොශ්වදී අවංකව තීන්දු  ්වශ්ව නැින 

නිසාන්.  

අරුන්දික ප්රනාන්දු රාජය ඇමිනතුමා්ව ශේ ශවලාශේ සභාශේ 

ඉන්නවා. පල්ලි  න  කශතෝලික අපි දන්නවා  ඕනෑම පල්ලි ක 

පූජාව අවසානශේදී පාසනකු වින්දිත න් මතක් කරන බව. ඒ 

339 340 

[ රු හරින් ප්රනාන්දු මහතා  
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මිනිසුන්ශේ කඳුළු අද පාරාවළල්ලක් ශවලා  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 

ජනාධිපිනවර ාට පාරට බහින්නව්ව බැරි තැනට ශේ රට ප්ව 

ශවලා ිනශබන බව අද අපිට ශේනවා. මුලසුන ශහොබවන  රු 

මන්ත්රීතුමි නි  ශේ රශ  පරවැසි න්ශ න් මා ඉල්ලීමක් කරනවා. 

ලංකාශේ ම්රනිකාන්ක මහානා ක සනවාමීන් වහන්ශසේලා කි න 

ශද  අහන්ශන් නැ්වනේ  කාදිනල් උන්නාන්ශසේ කි න නක 

අහන්ශන් නැ්වනේ  මුසනලිේ පූජකවරු  ශදමළ පූජකවරු කි න ශද් 

අහන්න බැරි නේ  පාර්ලිශේන්තුශේ විපක්ෂශේ ඉන්න පක්ෂවලින් 

සි  ට 90ක් කි න ශද් අහන්න්ව බැරි නේ  අපට විකල්ප නැහැ. 

අපි ඔක්ශකොටම පාරට ඇවිල්ලා නතුමාට ශපන්වන්න ශවනවා  

"ශ දර  න්න  ශ දර  න්න  ශ දර  න්න" කි ලා. ශකෝඡදර 

කිේව්ව නතුමාට ඇශහන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මම රශ  

ජනතාවශ න් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමන්ලා නන්න  නකතු 

ශවන්න. ශේ රට රාජපක්ෂලාට ලි ා දීලා නැහැ; කිසිම 

ශද් පාලනාශ කුට ලි ා දීලා නැහැ. මතක තබා  න්න  

තාවකාලික භාරකාරශ ක් පමණන් ඉන්ශන්. ශේ රට අන්ින ශේ 

රශ  මිනිසුන්ට. ශේ රශ  මිනිසනසු මරලා  කවදාව්ව ඒ ශල්වලින් 

සැනසීශමන් ජීව්ව ශවන්න බැහැ කි න නක අවුරුදු තුනක් 

 නශකොට  ශේ අ ට දැන් ඔේප ශවලා අවසන්. පාසනකු ප්රහාරශේ 

සි ලු වින්දිත න් මතක් කරමින්  ප්රහාරශ න් මි     අ ට ශමොක් 

සුව අ්වශේවාන්  කි ා ප්රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
   රු මහින්දානන්ද අලු්ව මශේ මැිනතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

19ක කාල ක් ිනශබනවා. 

 
ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මා මි්ර  රු හරින් ප්රනාන්දු 

මන්ත්රීතුමා  නතුමා ආසන්නශේ ඉන්න මා මි්ර  රු මහයෂ 

නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමා කි න ශදශදනාම නකළඟ ඉදශ න කථා 

කරලා ඉවර වුණාට පසුව; පාසනකු ප්රහාර  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 

මහ්වම ාශේ  ණුමට දමන්න  ඒක ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ බල ට 

ප්ව කරන්න කළ කුමන්්රණ ක් හැටි ට හංවඩු  හප 

ක.ඩා මක අ  කථා කළාට පසුව මට කථා කරන්න අවසනථාව 

ලැබීම  ැන සන්ශතෝෂ ශවනවා. ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  

ඒ අවාසනාවන්ත සිද්ධි  ශවලා අද දිනට වසර තුනක් සේපූර්ණ 

ශවනවා. අපි මුලින්ම රජ ක් හැටි ට ඒ ේශල්්ඡ  ප්රහාර  

පිළිබඳව  ඒශකන් මි     අ ශේ පවුල්වල සි ලුශදනාට  තුවාල 

වූ සි ලුශදනාට අශේ බලව්ව කන ාටුව ප්රකා  කරනවා. අපි ශේ 

කාරණ  පිළි න්න ඕනෑ. ශේ රශ  මිනිසනසු ශමෝඩ නැහැ. ශේ 

රශ  මිනිසනසු ශමෝඩ නේ  ඔ  වාශේ තර්ක අපට ඉදිරිප්ව කරන්න 

පළුවන්. ඒ සිද්ධි  වුශ.  2019 අශප්රේල් මාසශේ 21 වැනිදා. 2019 

අශප්රේල් මාසශේ 21 වැනිදා වනශකොට ශේ රට පාලන  කශළේ 

කවුද  2019 අශප්රේල් 21 වැනිදා වනශකොට ශේ රශ  

ජනාධිපිනවර ා ව ශ න් සිටිශේ මමත්රීපාල සිරිශසේන මහ්වම ා. 

නතශකොට ශේ රශ  අ මැින රනිල් වික්රමසිංහ මහ්වම ා. හරින් 

ප්රනාන්දු මැිනතුමා නදා කැබින  ම.ඩලශේ හිටප ඇමිනවරශ ක්; 

රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමිනතුමා්ව ඒ කැබින  ම.ඩලශේ හිටප 

ඇමිනවරශ ක්. ඒ රජශේ හිටප ඇමිනවරු ශදශදශනක් ශේ 

ශවලාශේ සභාශේ ඉන්නවා. ඒ ආ.ඩුශේ හිටප ඇමිනවරු අද 

විපක්ෂශේ ඉන්නවා. ඒ ේශල්්ඡ  සිදු වීම වුශ. ඔබතුමන්ලාශේ 

රජ   ටශ්ව  ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව කාලශේ බව ඔබතුමන්ලා 

ශහොඳට මතක ින ා  න්න  හරින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමනි. ඒ සිද්ධි  

වුණාට පසුව ඔබතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ ක් කරන්න 

අපරාධා පරීක්ෂණ ශදපාර්තශේන්තුවට භාර දුන්නා. අපරාධා 

පරීක්ෂණ ශදපාර්තශේන්තුශේ රවී ශසශනවිර්වන මහ්වම ා්ව  

 ානි අශබ්ශසේකර මහ්වම ා්ව ඒ පිළිබඳව පූර්ණ පරීක්ෂණ ක් 

පැවැ්වවූවා. "ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ඒ සිදුවීමට සේබන්ධාන්  

ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ බල ට ශ ශනන්න තමන් ඒ ේශල්්ඡ  

ප්රහාර  නල්ල කශළේ" කි ලා CID නශක් කිසිදු වාර්තාවක සඳහන් 

ශවලා නැහැ; ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව අනුව කිසිම ශකශනක් නශහම 

කි ා නැහැ. කාදිනල් උන්නාන්ශසේ විනකානුවට  හින් කිේවා  

පාසනකු ප්රහාර  සේබන්ධාශ න් ජාතයන්තර පරීක්ෂණ ක් අව යන් 

කි ලා. ඒ අනුව FBI නක  ඕසනශේලි ාශේ ශරඩරල් ශපොලීසි  

ඔවුන්ට ිනශබන සි ලු තාක්ෂණ  උපශ ෝ  කරශ න  ඒ පිළිබඳව 

පරීක්ෂණ පැවැ්වවූවා.  FBI නක  ඕසනශේලි ානු ශරඩරල් 

ශපොලීසි  ශහෝ අශේ රශ  අපරාධා පරීක්ෂණ ශදපාර්තශේන්තුව 

විසින් කරන ලද කිසිදු පරීක්ෂණ කදී "ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ඒකට 

සේබන්ධාන්. ඒක ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ බල ට ප්ව කරන්න කළ 

කුමන්්රණ ක්" කි ලා ඔේප ශවලා නැහැ කි න නක මම 

තමුන්නාන්ශසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ.   

 ඔබතුමන්ලා දන්නවා  ශේ  සිද්ධිශේ මුල පටන්  ්වශ්ව 

ශකොශහොමද කි ලා. පළමුශවන්ම වුණු සිද්ධි  තමන් මාවනැල්ශල් 

ුදදු පිළිමවලට හානි කිරීම. 

ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුශේ කබීර් හෂීේ ඇමිනවර ාශේ 

ශල්කේට ශවඩි ින නවා. ශේ සිද්ධි  පිළිබඳ ශතොරතුරු 

ලැශබනවා. ශේ සිද්ධි  ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඊළඟට   

වනාතවිල්ලුශේදී ශබෝේබ හේබ ශවනවා. ශේ ශබෝේබශේ 

අන්ිනකරු කවුද කි න ශතොරතුරු සි ල්ල ලැශබනවා. ඒ නක්කම 

වනාතවිල්ලුශේ ශපොලිසන නිලධාාරිශ කුශේ ශබල්ල කපනවා. ශේ 

සි ල්ල පිළිබඳ ුදද්ධි අං වලට ශතොරතුරු ලැශබනවා. 2016 ඉඳලා 

නවකට පැවින  හපාලන රජ ට සිද්ධි 1වක් පිළිබඳව රාජය ුදද්ධි 

අං   අද ඔබතුමාශේ පක්ෂශේ මහ ශල්කේ රංජි්ව මද්දුම 

බ.ඩාර මහතාට -නවකට නීින  හා සාම  භාර ඇමිනතුමාට- 

ලිඛිතව   දැනුේ ශදනවා. 2016 ඉඳලා අන්තවාදීන් විසින් ශේ සඳහා 

ූඑදානේ වන බව ුදද්ධි අං  විසින් විටින් විට ඔබතුමන්ලාශේ 

ආ.ඩුවට දැනුේ ශදනවා. නපමණක් ශනොශවන්  වනාතවිල්ලුශේ 

ශබෝේබ සිද්ධි  වාශේම සහරාන්ශේ පහුණු කඳවුරු  මරාශ න 

මැශරන සිදුවීේ -ශේ සි ල්ල- පිළිබඳ ුදද්ධි අං  විසින් රජ  

දැනුව්ව කරනවා. ශපොලීසි  භාර ඇමිනවර ා ශේ සි ල්ල 

දන්නවා. ඒ සි ල්ල දැනශ න්ව තමුන්නාන්ශසේලාට බැරි වුණා  

ශේ ප්රහාර  වළක්වා න්න. ඉන්දි ාශේ ුදද්ධි අං  ශේ ප්රහාර 

පිළිබඳව තමුන්නාන්ශසේලාට කි නවා. තමුන්නාන්ශසේලා 

ශමොකක්ද කශළේ  තමුන්නාන්ශසේලා ශේ සිද්ධි කිසිවකට පි වරක් 

 ්වශ්ව නැහැ.  

තමුන්නාන්ශසේලාට ිනුදශ.  බලශලෝභ . තමුන්නාන්ශසේලාට 

ආ.ඩුව ශ න න්න ඕනෑකමන් ිනුදශ.. තමුන්නාන්ශසේලා ඒ 

ශවලාශේ ඒ පැමිණිලි අනුව කටයුතු කළා නේ  

තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආ.ඩුශේ ඉන්න සමහර ශද් පාලන පක්ෂ 

ආ.ඩුශවන් ඉව්ව ශවනවා. ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව ඇතුශළේ 

ඉන්න විවිධා ශද් පාලන අන්තවාදී ක.ඩා ේ ආ.ඩුශවන් ඉව්ව 

ශවනවා. ඒ අ  ආ.ඩුවට තර්ජන  කළා; ආ.ඩුවට බලපෑේ කළ 

නිසා වනාතවිල්ලුශේ සිද්ධි  වැහුවා; මාවනැල්ශල් සිද්ධි  වැහුවා. 

ඒ විතරක් ශනොශවන්  වවුනිනේහිදී ශපොලිසන නිලධාාරි කුශේ 

ශබල්ල කැපූ සිද්ධි ්ව වැහුවා. ඉන්දි ාශේ ුදද්ධි අං ශ න්  

ශතොරතුරු දැනුේ දුන්න්ව අහක බලාශ න හිටි ා. මතක තබා 

 න්න  තමුන්නාන්ශසේලාට බලශේ ඉන්න  තමුන්නාන්ශසේලාශේ 

මන්ත්රීවරු ටික රැක න්න  ආ.ඩුව  ක්ිනම්ව කරශ න ආ.ඩුව 

වැශටන්න ශදන්ශන් නැිනව  ආ.ඩුශේ බහුතර  ින ා  න්න    

නිසා තමන්  ශේ ේශල්්ඡ  ප්රහාර  සිද්ධා වුශ. කි න නක.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

තමුන්නාන්ශසේලා කවුරු හරි හිතනවා නේ   මුසනලිේ 
අන්තවාදීන් හ්වශදශනකු මරාශ න මැශරන ශබෝේබ ටිකක් ඇශේ 
බැඳශ න ඇවිල්ලා ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ජනාධිපින කරවන්න 
මරාශ න මැරුණා කි ලා   ඒක වි නවාස කරන ශමෝඩ 
තකතීරුශවක් නැහැ. මම නදා රූපවාහිනි විවාදශේදී හරින් 
ප්රනාන්දුට  මහයෂ නානා ක්කාරට කිේවා  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 
බල ට ප්ව කරන්න මරාශ න මැශරන ප්රහාර  කළා  කි ලා 
කවුරු ශහෝ කි නවා නේ  අශේ  ශේ භාෂාශවන් මම කි න්ශන් 
න ාශේ කටට වැහි නැින ශහණ  හන්න ඕනෑ කි ලාන්.  ශේ 
සිද්ධි   ට  හන්න අශේ රජශේ ශකශනක් උදවු කරනවා නේ  
අශේ රජශේ ශකශනක් ශේ ේශල්්ඡ  සිද්ධි ට උදවු කරනවා නේ  
න ාට්ව ඒ දඬුවම ශදන්න ඕනෑ කි ලා මම කි නවා. අපි 
කිසිශසේ්වම ශේ ප්රහාර  අනුමත කරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 
මතක තබා  න්න. ඔබතුමන්ලා ශේ සිද්ධි  පිළිබඳව දන්නවා. 
ඔබතුමන්ලා වාශේම අපි්ව විපක්ෂශේ හිටි ා. විපක්ෂශේ ඉඳශ න 
ශද් පාලන  කරන්න පළුවන්. ඔබතුමන්ලාශේම ආ.ඩුශේ 
ඇමිනවරු ශේ මරාශ න මැරුණු ශබෝේබකරු හේබ ශවන්න  ශේ 
නැද්ද  ඔබතුමන්ලා අපට කි න්න. අද ඒ ශ ොල්ලන් ඔ  
ශ ොල්ලන් නක්ක ශනොශවන් ද ඉන්ශන්; අද ඒ ශ ොල්ලන් ඔ  
ශ ොල්ලන්ශේ ඔශඩොක්කුශේ ශනොශවන්ද ඉන්ශන්  වනාතවිල්ලුශේ 
මරාශ න මැශරන ශබෝේබකරුවා -ඒ  ශබෝේබ ප්රහාර  නල්ල 
කරලා තුවාල සිදු කර ්ව පද් ල ා- ශරෝහශල් ඉන්නශකොට 
 හිල්ලා බැලුශේ නැද්ද  තමුන්නාන්ශසේලා අපට ඒක කි න්න. 
අසාද් සාලිලා කථා කරලා වනාතවිල්ලුශේ සිද්ධි ට සේබන්ධා 
අ ට ඇප ශදන්න කි ලා බලපෑේ කශළේ නැද්ද  ඒක 
තමුන්නාන්ශසේලා අවංකව කි න්න. තමුන්නාන්ශසේලා අන්තවාද  
ශපෝෂණ  ශවන්න ඉඩ දීලා  තමුන්නාන්ශසේලා ්රසනතවාද  
ශපෝෂණ  කරන්න ඉඩ දීලා  තමුන්නාන්ශසේලාට බලශේ ඉන්න 
ඕනෑ නිසා ශේ කටයුතු ශවද්දී අහක බලාශ න හිටි ා. ඒ නිසා අපි 
පැහැදිලිව ඔබතුමන්ලාට කි නවා  ඔබතුමන්ලාට ශමන්න් 
මිශදන්න බැහැ කි ලා. ඔබතුමන්ලාශේ පාලන කාලශේ 
ඉන්දි ාශේ ුදද්ධි අං   සහ අශේ රශ  ුදද්ධි අං   2016 ඉඳලා 
නක දි ට ඔබතුමන්ලාශේ රාජය නා ක න්ට  ශපොලීසි  භාර 
ඇමිනවරුන්ට  ජනාධිපිනවර ාට -සි ලුශදනාට- ඒ පිළිබඳ 
ශතොරතුරු කි ා ිනශබනවා. ඒ නිසා කිසිශසේ්වම ශේ ප්රහාර  
සේබන්ධාශ න් ශවන්ව ශවන්ව අ ට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න නපා  
ශවන්ව ශවන්ව අ ට ලඝු කරන්න නපා. ශේ රශ  මිනිසනසු ශමෝඩ 
නැහැ.  

ශේ දවසනවල බඩු මිල වැඩින්. ප්ර නන ිනශබනවා. ශතල් නැහැ. 
ඒක හරි. ඒක ශවනම ශද ක්. හැබැන්  ශතල් මිලන්  පාසනකු 
ප්රහාර න් නකට සංසන්දන  කරන්න නපා. 

අද ඔබතුමන්ලාට කළු පාට ඇඳශ න නන්න පළුවන්. නමු්ව 
මම අහනවා  ලජ්ජා නැද්ද  කි ලා. ඔබතුමන්ලාශේ ශනොහැකි ාව 
නිසාන් ඒ ේශල්්ඡ  ප්රහාර  සිදුශවලා ිනශබන්ශන්. නශහනේ 
කාශේද වැරැද්ද  නමු්ව  ඔබතුමන්ලා ඒ ප්රහාර   සිහි කරන්න කළු 
පාට ඇඳශ න නනවා. අඳින්න කළු පාට ශනොශවන්  සුදු පාට. කළු 
පාට ඇඳලා වැඩක් නැහැ. හරි විධි ට නේ තමන්ශේ අිනන් ශව්ඡද 
වැරැද්දක් නිසා සුදු පාට්ව ශනොශවන්  අඳින්න රතු පාට. කළු 
පාටව්ව  සුදු පාටව්ව ශනොශවන් අඳින්න ඕනෑ රතු පාට.  අශේ 
ශනොහැකි ාව නිසා ශේ ර ශ  කිතුනු බැිනමතුන් ශම්ඡදර 
ප්රමාණ ක් මි    ා  අශේ ශනොහැකි ාව නිසා ශේ සි ලු ශද් සිද්ධා 
වුණා කි න නක ඔබතුමන්ලා පිළි න්න.  

හිටප අ මැිනතුමා්ව ශේ අවසනථාශේ  රු සභාවට නනවා. ඒ 
කාලශේ කවුද අ මැිනවර ා හැටි ට හිටිශේ  හිටිශේ රනිල් 
වික්රමසිංහ මැිනතුමා. ඒ කාලශේ  ජනාධිපින හැටි ට හි ටිශේ කවුද  
ඒ තමන් මමත්රීපාල සිරිශසේන මැිනතුමා. ඒ නිසා තමන් අපි 
කි න්ශන් ශේ කි න ශද් පිළි න්න කි ලා. අපි ශේ 
සේබන්ධාශ න් කාටව්ව ඇඟිල්ල දිගු කරන්න ඕනෑ නැහැ  

කවුරුව්ව ඉහළින් තබන්න ඕනෑ්ව නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා "සර් 
ශරේල්" කි ාවි;  "අර ා ශරේල්  ශම ා ශරේල්" කි ාවි.  ඒ වාශේ මත 
හදන්න පළුවන්. හැබැන්  ඒ ප්රහාරශේ ව කීම සි  ට සි  ක්ම 
පසු    හ පාලන රජ  බාර  න්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා කි නවා   
ඒ චූදිත න්ට දඩුවේ දුන්ශන් නැහැ කි ලා. අශේ ව්වමන් අින රු 
ජනාධිපිනතුමාශේ රජ   ටශ්ව ශේ වනශකොට ඊට සේබන්ධා 
ව05ශදනකු අ්වඅඩංගුවට ශ න ිනශබන බව මම ඔබතුමන්ලාට 
කි න්න ඕනෑ. ඒ සංඛ්යාශවන් 196 ශදශනකු දැනට රක්ෂිත 
බන්ධානා ාරශේ  ඉන්නවා. රැඳවුේ නිශ ෝ  මත 19ශදනකු 
ඉන්නවා. පරීක්ෂණ 81ක් අවසාන කරලා  81 ශදශනකුට විරුද්ධාව 
අධිශදෝදනා ශ ොනු කරලා ිනශබනවා.  50ශදනකු ඇප මත නිදහසන 
කරලා ිනශබනවා. ව9ශදශනකුට මඩකලපව  නුවරනළි   ප්වතලම 
ඇතුළු මහාධිකරණ කිහිප ක ඇින විශ ේෂ ත්රි පද් ල 
මහාධිකරණවලදී ශදෝදනා 25 ව50කට අදාළව නඩු පැවරීමට 
කටයුතු කරලා ිනශබනවා. ශේ සිද්ධි ට සේබන්ධා අ ට 
අධිශදෝදනා බාර දීලා  විශ ේෂ අධිකරණ හදලා  නඩු දාලා සි ලු 
කටයුතු කරලා  ිනශබනවා.  

ඊළඟට කිේවා  ඒ අදාළ ලිපි ශල්ඛ්න හං ලා  කි ලා. 
ජනාධිපිනවර ා ඒ සි ලු ශද්  රු කථානා කතුමාට නේවා. ඒ 
නිසා ආපසු ඒ පිළිබඳව  කි න්න ශද ක් අපට නැහැ.  රු 
කථානා කතුමනි  දැන් ශේ කටයු්වත ිනශබන්ශන් නීිනපිනවර ා 
 ටශ්ව. නීිනපිනතුමාට බලපෑේ කරන්න ජනාධිපිනතුමා කැමැින 
නැහැ. හැබැන්  හිටප අ මැිනතුමාශේ ආ.ඩුව කාලශේ නේ  
නතුමා අ මැිනවර ා හැටි ට හිටප කාලශේ නේ  අරලි  හ 
මන්දිර ට නීිනපින ශ නාවා; නඩුකාරශ ෝ ශ නාවා; ශපොලීසි  
ශ නාවා; නඩු හැදුවා; නඩු දැේමා;  තීන්දු දුන්නා; ඒ සි ල්ල කළා 
අපට මතකන්. ඒ විධි ට අරලි  හ මන්දිර  ට වා ශේම ජනාධිපින 
මන්දිර ට නීිනපින  අග්රවිනි නද කාරතුමා  නඩුකාරශ ෝ 
ශ නැල්ලා  "ශේශ ොල්ලන් හිශර් දමන්න  ශේ අ ට නඩු  
දමන්න" කි ලා කි න්න කි ලාද තමුන්නාන්ශසේලා අපට 
කි න්ශන්   

අපි ප්රජාතන්්රවාදී ආ.ඩුවක්. ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 
මැිනතුමාට "Gota, go home!" කි න්න තමුන්නාන්ශසේලා  ට 
පළුවන්. නමු්ව ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ජනාධිපිනතුමා ශහොශරක් 
කි ලා ශේ  රු සභාශේ ඉන්න කිසි ශකශනකුට කි න්න බැහැ. 
ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමාට දූෂණ ශදෝදනා ිනශබනවා කි ලා 
කිසි ශකශනකුට කි න්න බැහැ. ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 
ජනාධිපිනතුමා වාශේ අවංක  නිහතමානී  ශහොරකේ කරන්ශන් 
නැින  ශේ රටට ආදර  කරන රාජය නා කශ ක් ඉන්නවා නේ 
තමුන්නාන්ශසේලා අපට කි න්න. ශහොරකමට වැට බැඳප  නීින  
ක්රි ා්වමක කරන  ප්රජාතන්්රවාද  සනථාපිත කරන්න කටයුතු 
කරන නා කශ කුට තමන් තමුන්නාන්ශසේලා ශේ පහර  හන්ශන්. 
තමුන්නාන්ශසේලා ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමා  ට "Gota, go 
home!" කි ලා  ඊළඟ ශකනා ආවාට පසනශසේ අඬන්න සිද්ධා ශවන්  
අශන්! අපි කර  ්වත ශද ක්  කි ලා. ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 
මැිනතුමා කැමැින නැහැ  නීින  අතට  න්න.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  දන්නවා  ඒ 
කාලශේ ශකොශහොමද කටයුතු කශළේ කි ලා.  ඒ කාලශේ 
අරලි  හ මන්දිරශේ අනුර කුමාර දිසානා ක මහ්වත ා්ව හිටි ා; 
පාධලී දේපික රණවක මැිනතුමා්ව  හිටි ා; තව්ව ඇමිනවරු 
 ණනාවක් හිටි ා.  නදා FCID කි ලා නකක් හැදුවා  නඩු දැේමා  
පද් ල න් හිශර් දැේමා.  

අහිංසක රන්ජන් රාමනා ක දැන් හිශර් ඉන්ශන් ඇන්  
රන්ජන්ශේ වැරැද්දක් නිසාද  රන්ජන්ට දුන්ශන්  
ශකොන්්රා්වතුවක්. ඒ අහිංසක මිනිහා ඒ ශකොන්්රා්වතුව 
ක්රි ා්වමක කරන්න  හිල්ලා  අද  හිශර් වැටිලා ඉන්නවා. 
රන්ජන්ට කිේවා   නඩුකාර ාට කථා කරන්න  කි ලා. තව 
ශකශනක් නීිනපිනට කථා කළා. දේපල ද ලිශේරා මහ්වත ා 
නළි ට ඇවිල්ලා වීරශ ක් වාශේ කථා කළා. කවුද ඒ නඩු හැදුශේ  
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කවුද ඒ ශදෝදනා ප්ර හැදුශේ  අපිද  නැහැ. ශේ සි ල්ල කශළේ 
කවුද  රවී මවදයලංකාර කි න්ශන් අශේ ශකශනක්ද  ඒ 
සි ලුශදනා තමුන්නාන්ශසේලා ප්ව කරප අ . ඒ නිසා අපි 
ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලිව කි න්න ඕනෑ  ශේ සිද්ධි  ශ ෝධාභ  
රාජපක්ෂ මහ්වත ාට ශ ොනු කරන්න හදන්න නපා  කි ලා. ශේ 
රශ  මිනිසනසු ශමෝඩ නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලාශේ 
ශනොහැකි ාව ශපන්වන්න හදන්න නපා. ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 
මැිනතුමාට ඇඟිල්ල දිගු කරලා ඔබතුමන්ලාට කි න්න පළුවන් 
නකම ශද් තමන්  "ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මහ්වතශ ෝ  රනිල් 
වික්රමසිංහ වාශේ ජනාධිපින මන්දිර ට නීිනපිනතුමා ශ ශනන්න 
බැරි ඇන්  ජනාධිපින මන්දිර ට ශපොලිසනපින ශ ශනන්න බැරි ඇන්  
නඩුකාර න්ට දුරකථනශ න් කථා කරන්න බැරි ඇන්  නඩු තීන්දු 
ලි න්න බැරි ඇන්  රාත්රී 12.00 වනතුරු කඩුශවල උසාවි  
ඇරශ න ඉඳලා ශේ මිනිසනසු හිශර් දාන්න බැරි ඇන්" කි න නක. 
"ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ඒ කටයු්වශතන් ශරේල්" කි ලා 
තමුන්නාන්ශසේලාට කි න්න පළුවන්.  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 
මැිනතුමා අධිකරණ ට අත  හන්ශන් නැහැ. නතුමා නීින ට අත 
 හන්ශන් නැහැ. නීිනපිනවර ාට ිනශබන බල  ජනාධිපිනතුමාට 
ක්රි ා්වමක කරන්න බැහැ.  නීිනපින කි න්ශන් සනවාධීන 
පද් ලශ ක්. නීිනපිනවර ාට බලපෑේ කරන්න බැහැ. ඒ සිද්ධි  
සේබන්ධාශ න් වන සි ලු ශදෝදනා අද නීිනපිනවර ාට ඉදිරිප්ව 
කර ිනශබනවා. නිකේ ශබොරුවට අපට  ඕනෑ ඕනෑ ශද්වල් කි න්න 
පළුවන්. හැබැන්  අපි ශමොන ශද් කිේව්ව  ශේ රශ  මිනිසුන්ට සතය 
වසන් කරන්න බැහැ.  

අපි ඔබතුමන්ලාට ඉතාම ශ ෞරවශ න් ශේ කාරණ  මතක් 
කරනවා. අපට ර.ඩු ශවන්න පළුවන්;  බැණ  න්න පළුවන්; 
නකිශනකාට විරුද්ධාව විවිධා ශදෝදනා නල්ල කර  න්න පළුවන්. 
හැබැන්  අමතක කරන්න නපා  අපි අද රටක් හැටි ට ඉතාම 
බරපතළ ආර්ථික අර්ුදද කට මුහුණ දීලාන් ඉන්ශන් කි න නක. 
ශේ ආර්ථික අර්ුදද  පිළිබඳ ව  කීශේ  ේ ශකොටසක් ශේ 
ආ.ඩුව භාර න්න ඕනෑ. පසු   වසර ශදකහමාරක කාල  තුළ 
අපි කැබින  ම.ඩල  ඇතුශළේ ශේ  ැන කථා කළා. අපි  කිේවා   
අපි IMF නකට  න්න ඕනෑ  ශඩොලර  පා කරන්න ඕනෑ  කි ලා. 
අපි කැබින  ම.ඩල  ඇතුශළේ ඒවා කිේවා. ඒ තීන්දු ශනො ැනීශේ 
වරද ආ.ඩුවක් හැටි ට අපි පිළි න්නවා. අශේ අිනන් අඩුපාඩුකේ 
සිද්ධා ශවලා ිනශබනවා. හැබැන්  අමතක කරන්න නපා  ශේ 
ශ වන්න ිනශබන ණ   ්වශ්ව කවුද කි න නක. අශේ මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහ්වම ා 2005දී ජනාධිපින ශවලා  2015දී ශ දර 
 නකේ ඒ පාලන කාල  තුළ  ්වත ණ  ප්රමාණ  හා සමාන ණ  
ප්රමාණ ක් තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආ.ඩුව  ්වතා. ඒ ණ  තමන් 
අද අපි ශ වන්ශන්. මහින්ද මහ්වත ා ශේ පාලන කාලශේ  ්වත 
ණ වලින් අපට තව ශ වන්න ිනශබන්ශන් නක බිලි න න්. 
අශනක් සි ලු ණ  අපි ශ වලා ඉවරන්. තමුන්නාන්ශසේලා  පසු   
අවුරුදු පහක කාලශේ -අවසාන කාලශේ-  ්වත ණ  ශ වන්න 
බැරුව තමන් අපි අද හිර ශවලා ඉන්ශන්. ඔබතුමන්ලා ඒ ණ  
අරශ න  රටට ශද ක් කළා නේ  අලුිනන් ශද ක් කළා නේ අපට 
දුක නැහැ.  

මට කි න්න  හපාලන ආ.ඩුශවන් හදප නක අධිශේ ජ 
මාර්  ක්  මට කි න්න  හපාලන ආ.ඩුශවන් නිම කළ නක් 
වයාපෘින ක්; හදාප ගුවන් ශතොටුපළක්  මට කි න්න මාර්  
කි ශලෝමීටර කී ක් හැදුවාද කි ලා  මට කි න්න  
තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආ.ඩුශවන් බිලි න  ණන් ණ  අරශ න 
කළ ශද්වල්  හැබැන්  මහින්ද රාජපක්ෂ මහ්වම ාශේ කාලශේ   
යුද්ධා  ිනබි දී්ව ගුවන් ශතොටුශපොළවල් හැදුවා; අධිශේ ජ මාර්  
හැදුවා; වරා  හැදුවා. තමුන්නාන්ශසේලාශේ විපක්ෂ නා කතුමාට 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආ.ඩුව කාලශේ -ඒ අවුරුදු පහ තුළ- නිවාස 
ඇමින හැටි ට ශ වල් 5 000ක් හදා  න්න බැරි වුණා. නිවාස 
ඇමිනට ශ වල් 5 000ක් හදා න්න බැරි වුණා. අපි  ශ වල් 
20 000ක් හදලා ිනශබනවා  ශේ ශවනශකොට.  

තමුන්නාන්ශසේලාට බල ට නන්න ඕනෑ නිසා  ේ  ේ ශද්වල් 
කි න්න පළුවන්. නමු්ව ශේ රශ  මිනිසනසු ශමෝඩ නැහැ. ශේ රශ  
මිනිසනසුන්ට අමතක ශවලා නැහැ  පසු   අවුරුදු පහක කාල  තුළ 
ශේ රශ  ආර්ථික ට ශව්ඡද විනා  .  

හිටප වි ණකාධිපිනවර ා කි ලා ිනශබනවා  ශේ රශ  
ආර්ථික  කඩා වැශටන්න  බංශකොශලෝව ශවන්න ලිලිකම ශහේතුව 
මහ බැංකු ශකොල්ල න් කි ලා. ඒ ශහේතුශවන් ශපොලී අනුපාත  
වැඩි වුණා. ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මහ බැංකු 
ශකොල්ලශ න් රටට ශව්ඡද පාඩුව අද ශවනකේ මහ 
භා.ඩා ාර ට  වි ණකාධිපිනවර ාට තක්ශසේරු කර න්න බැහැ. 
මහ බැංකු ශකොල්ල  කශළේ ඇන්  ඒ රනිල් වික්රමසිංහ මහ්වත ා 
අ මැින කරන්න; මැිනවරණ සටනට සල්ලි ශහො න්න. ඒක CID 
නශකන් කි නවා.  අපි්ව නක්ක ඉඳලා නහා පැ්වතට -විපක්ෂ ට- 
   අශේ මන්ත්රීවරශ ක් කි ා ිනශබනවා  "මම වි ණන ට 
ූඑදානේ." කි ලා. හැබැන්  පශ්ව වි ණන ට  ශ ෝව නශහම 
ඇශලෝසි සනශ න් ශදක්  ්වත නක්ව අහු ශවන්. ඒ වි ණන ට 
 නශකොට  CID නකට  හිල්ලා ඒවා  ැන්ව කි න්න ශවනවා.  
ඇශලෝසි සනශ න් ශදක් නක අරශ න මාරු කරලා  TV නකට  
social mediaවලට කි නවා  "මම වි ණන ට ූඑදානේ." කි ලා. 
අපි ඇශලෝසි සනශ න් සල්ලි අරශ න නැහැ. අපි තමන් 
ඇශලෝසි සන ඇල්ලුශේ.   

ඒ සිද්ධි   ැන ප්ර නන කරන්න නදා COPE නශක් සාමාජික කු 
හැටි ට මා  ප්ව කරන ශකොට  රනිල් වික්රමසිංහ හිටප අ මැිනතුමා 
විරුද්ධා ශවලා න  නව්වවන්න හැදුවා මට ශහොඳට  මතකන්. මම 
බලහ්වකාරශ න් COPE නකට  ශේ. නදා තමන් මහ බැංකු 
අධිපින නන්න හිටිශේ. මහ බැංකු අධිපින නන්න බැහැ කිේවා. මහ 
බැංකු අධිපින නන නක නැවැ්වවූවා. ඒක හඳුන්ශන්වින 
මැිනතුමා ශ න් අහන්න  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි. හිටප 
කථානා ක  කරු ජ ූඑරි  මහ්වම ාශේ කාමර ට ඇවිල්ලා මහ 
බැංකු අධිපින කිේවා  COPE නකට නන්ශන් නැහැ කි ලා. 
හඳුන්ශන්වින මන්ත්රීතුමා මශ න් ඇහුවා   "ශමොකද  කරන්ශන්" 
කි ලා. මම කිේවා  "ආශේ නැ්වනේ අපි ශේක ශදක කරනවා." 
කි ලා. අපි නදා මහ බැංකු අධිපින COPE නකට බශලන් 
ශ නැල්ලා ප්ර නන කරලා තමන් මහ බැංකු ශකොල්ල  පිළිබඳ 
විසනතර නළි ට  ්වශ්ව. අපි නශහමන් කටයුතු කශළේ.   

ඉතා පැහැදිලිව මම ශේ කාරණ  කි න්න ඕනෑ. ශේ රශ  ශේ 
ආර්ථික පරිහානි  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂශේ වසර ශදකහමාරක 
පාලන කාල ට ලඝු කරන්න නපා.   අද 'අර ළ ' කි ලා  
සි ලුශදනා පාරට බැහැලා කි න්ශන් 225ටම ශ දර  න්න 
කි ලාන්. ශේ ත්ව්වව ට ශේ මන්ත්රීවරු 225ශදනාම ව  කි න්න 
ඕනෑ. ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ  මහින්ද රාජපක්ෂ ශ දර  හිල්ලා 
සජි්ව ශප්රේමදාස ශේ රශ  අ මැින ශවලා  ජනාධිපින ශවලා ඒ ව  
කීශමන් මිශදන්න පළුවන් කි ලා තමුන්නාන්ශසේලා හිතනවා නේ 
ඒක වැරදින්.  ඊශේ ශපශර්දා හර්ෂ ද සිල්වා්ව අ මැින කරන්න 
හිතලා ිනුදණා. හර්ෂ්ව දැන් අ මැින ූඑ  නක මහලා. දැන් සජි්ව 
ශප්රේමදාස මහ්වත ා අ මැින ූඑ  නක මහශ න ඉන්නවා; හර්ෂ ද 
සිල්වා මහශ න ඉන්නවා; දේපික රණවක මහ්වත ා්ව මහශ න 
ඉන්නවා; රනිල් වික්රමසිංහ මහ්වත ා ඇඳශ න ඉන්නවා.  ඒ 
වාශේම  අශේ පැ්වශ්ව ක ටි කු්ව ූඑ  මහශ න ඉන්නවා. ඒ 
නිසා අ මැිනවරු ශ ොඩන්. නමු්ව මතක ින ා  න්න  ශේ ආර්ථික 
පරිහානි ට  ශේ ආර්ථික විනා  ට ශමශතක් රට පාලන  කළ 
සි ලු ශදනා ව  කි න්න ඕනෑ බව.  යුද්ධා  කාලශේ අපට 
බැන්නා වාශේ අද්ව කටයුතු කරන්ශන් නැතුව අපි ඔක්ශකෝම 
නකට නක්කාසු ශවලා ශකටි කාල කින් ශේ ආර්ථික අර්ුදද  
විස ඳන්න  කටයුතු කරමු.  

අද ජාතයන්තර ලිලය අරමුදල අපට ඉතාම ශහොඳ ප්රිනදාර ක් 

දක්වා ිනශබනවා. අද ශලෝක බැංකුව අපට ඉතාම ශහොඳ 

ප්රිනදාර ක් දක්වා ිනශබනවා. ඉන්දී  රජ  අපට වි ාල සහන 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ලබා දීලා ිනශබනවා; ආධාාර ලබා දීලා ිනශබනවා. අපට ශතල් 

ශ ශනන්න ශදන්න තව්ව ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලි න 500ක් 

අනුමත කරලා ිනශබනවා. ඒ නිසා අපට ශේ ආර්ථික  ශ ොඩ 

 න්න පළුවන්. ශේ මාස තුනහතර තුළ ශේ ආර්ථික අර්ුදදශ න් 

 ශ ොඩ නන්න අපි ඔක්ශකොම නකට නක්කහු ශවලා කටයුතු කරමු  

කථා කරමු කි ලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. නැවත වාර ක්  මා අද 

ව කීශමන් ශම  කි නවා. ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ වාශේ 

ජනාධිපිනවරශ ක්  ශේ වාශේ අවංක  නිහතමානී  ප්රජාතන්්රවාදී 

රාජය නා කශ ක් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට  ශේ රටට ඉිනහාසශේ 

කවදාව්ව හමු ශවලා නැහැ කි න සහිනක  තමුන්නාන්ශසේලාට 

ලබා ශදමින් මම නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම සනතුිනන්. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු වරුණ ලි නශේ මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මට ශේ අවසනථාව ලබා දීම 

සේබන්ධාශ න් ඔබතුමි ට සනතුිනවන්ත ශවනවා. හිටප  රු 

අමාතයතුමා දි න් දි ටම ප්රකා  කළා  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 

මැිනතුමා  ැන.  රු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා නතුමා  ැන තව 

පැහැදිලි   කරනවා නේ තව්ව ශහොඳන් කි ලා මම කි නවා.  රු 

මන්ත්රීතුමනි  අපි දන්නවා  නතුමාට ශනොශ කු්ව ශදෝදනා ිනශබන 

බව. ඇවන්   ාර්ඩ් නකට අවසනථාව ලබා දීප නක සේබන්ධාශ න්   

මිේ  ානා සේබන්ධාශ න්  ඒ වාශේම නතුමා ජනාධිපින ශවලා- 
[බාධාා කිරීමක්   

 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  නතුමා මශේ නම කිේවා.  

 

ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 
 රු මහින්දානන්ද අලු්ව මශේ හිටප ඇමිනතුමනි  මශේ 

අදහස කි ලා ඉවර වනකල් ඉන්න. [බාධාා කිරීමක්   

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  නතුමාශේ කථාව අවසන් කරන කල් 

ඉන්නවාද  [බාධාා කිරීමක්    

 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නැහැ  නැහැ  මම කි න්නේ.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නතුමා තවම කි ලා ඉවර වුශ. නැහැ ශන්. 

ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

මට ශදන්න අවසනථාව  පැහැදිලි කරන්න.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු වරුණ ලි නශේ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ඉක්මනට ඔ  

කාරණ  කි ලා අවසන් කරන්න   රු මහින්දානන්ද අලු්ව ම ශේ 

මන්ත්රීතුමාට අවසනථාව ශදන්න. [බාධාා කිරීමක්   

 

ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

මම අහන්ශන්  ජනාධිපින ශව්ඡද හැටිශේම- [බාධාා කිරීමක්  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ   රු මන්ත්රීතුමාට ප්ර නන  අහ න්න ශකෝ.  

 

ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

 රු මන්ත්රීතුමා  මශේ ප්ර නන  අහන්න ඉඩ ශදන්න.  

 රු ජනාධිපිනවර ා විධි ට නතුමා වැඩ භාර  ්වතාට පසනශසේ 

ඒ නඩු ටික බහා තැුදවා කිේවා. මා ඒ  ැන පැහැදිලි කරවා 

 ැනීමක් කර න්නන්  න්ශන්. නශහම නැිනව  ඔබතුමා නක්ක 

ශපෞද් ලික ප්ර නන ක් මට  නැහැ. 

 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මට අවසනථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමි ට ශබොශහොම සනතුිනන්.  

 රු මන්ත්රීතුමනි  මම ඔබතුමාට කි න්ශන් ශේකන්. 

ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මහ්වම ාට විරුද්ධාව විශ ේෂ අධිකරණශේ 

නඩු ිනුදණා. නතුමා ජනාධිපිනවරණ ට නන්න කලින් නතුමාට 

විරුද්ධාව විශ ේෂ අධිකරණශේ දවසින් දවස නඩු ඇහුවා. 

ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව කාලශේ තමන් ඒ නඩු  ඇහුශේ. ඔ  මිේ 

 ානා ශහෝ ශමොන  ානා ශහෝ පාසනකු ප්රහාර  ශහෝ පිළිබඳ වැලි 

ඇට ක  අබ ඇට ක තරේ ශතොරතුරක් ිනුදණා නේ  ශ ෝධාභ  

රාජපක්ෂ අද ජනාධිපින තනතුශර් ශනොශවන්  වැලිකඩ හිරශ දර 

ඉන්ශන්. ඔබතුමා ඒක ශහොඳට මතක ින ා න්න. 

තමුන්නාන්ශසේලාට ඕනෑ තරේ අන්ින  ිනුදණා  නතුමාට විරුද්ධාව- 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මන්ත්රීතුමනි  අවසන් කරන්න. කාල  පිළිබඳ  ැටලුවක් 

ිනශබනවා.  
 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  මට කි න්න 

ශදන්න. ඔබතුමි  අප පාලන  කරන්න නපා. අපට කරුණු 

කි න්න ශදන්න. අශනක් අ ට කථා කරන්න ශදනවා නේ  ඇන් 

අපට ශදන්න බැරි  

347 348 

[ රු මහින්දානන්ද අලු්ව මශේ මහතා   
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ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ. නැහැ. නතුමා ප්ර නන  අහප නකන්- 

 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමි   අපට කථා කරන්න ඉඩ ශදන්න. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා දැන් මා්ව නක්ක පැටශලන්ශන් නැිනව- 

 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමි  කථානා ක ශනොශවන්. ඔබතුමි  කථා කරන්න 

ශදන්න අපට. ශමශහම කරන්න නපා.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මම ඔබතුමාට ශවලාව දීලා ිනශබනවා. 

 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමි  විපක්ෂ ට ශවලාව ශදනවා. අපට ශවලාව ශදන්ශන් 

නැහැ. පාර්ලිශේන්තුශේ නශහම කරන්න නපා. ඒක අසාධාාරණන්. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ නැහැ. මම ඒ විධි ට ශවලාව දුන්ශන් නැහැ.  ඔබතුමාට 

ිනුදණු ශවලාශේ ශවනසක් කශළේ්ව නැහැ.  

 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු මන්ත්රීතුමි නි  මට කි න්න ිනශබන්ශන් ශේකන්. මම 

ර.ඩුවකට   ා ශනොශවන්.  විපක්ෂ ට වැඩිශ න් කාල  දීලා 

අපට නුදුන්නාම අපට්ව හිශ්ව ශේදනාවක් ඇින ශවනවා.  රු 

වරුණ ලි නශේ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා තරුණ මන්ත්රීවරශ ක්. මට 

ඔබතුමා්ව නක්ක ප්ර නන ක් නැහැ.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මන්ත්රීතුමනි  මම ඔබතුමාට කිේශේ කාල  පිළිබඳ 

 ැටලුවක් ිනශබන නිසා ඉක්මනින් ඉවර කරන්න කි ලාන්. 

 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔ  හැන්ශදන් අශනක් පැ්වතට්ව ශබදනවා නේ  ශහොඳන්.  

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
නශහම තමන්. 

ගුණ මහි්දාාන්දා අලුත්ගමප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைகக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  මම ඔබතුමාට කිේශේ ශේකන්. ශ ෝධාභ  

රාජපක්ෂ මහ්වම ා හිශර් දාන්න ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව විශ ේෂ 

අධිකරණශේ නඩුවක් දාලා ඒක දවසින් දවස ඇහුවා. ඒ කාලශේ 

මිේ  ානා  නුශදනුව ආදි ඔ  කි න ඔක්ශකොම ශදවල් පිළිබඳව 

ශහේවා. ශහො ලා  ිනශබන නඩු ඔක්ශකොම දැේමා. හැබැන්  

'ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ශහොශරක්. ශහොරකේ කළා' කි ලා කිසිම 

ශද ක් ඔේප කර න්න ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව පැවැින අවුරුදු 

පශහේම බැරි වුණා. ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ශහොරකේ කළා කි ලා 

පරීක්ෂණ පව්වවප නක වාර්තාවක් ඔබතුමා ශහට 

පාර්ලිශේන්තුශේ සභා ත කශළෝව  මහින්දානන්ද අලු්ව මශේ 

ශහට ශේ මන්ත්රී ුරරශ න් ඉල්ලා අසන ශවනවා.  

 

ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

මට අවසනථාව  ලබා ශදන්න  ලිලාසනාරූඪ   රු මන්ත්රීතුමි නි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
අවසන් කරන්න   රු වරුණ ලි නශේ මන්ත්රීතුමා. ශමොකද  

කාල  පිළිබඳ  ැටලුවක් ිනශබනවා.  

 

ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

මට ශපොඩි අවසනථාවක් ලබා ශදන්න  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමි නි. [බාධාා කිරීමක්  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශේ අවසනථාශේ විවාද කට  න්න විධි ක් නැහැ   රු 

මහින්දානන්ද අලු්ව මශේ මන්ත්රීතුමනි. කි න්න   රු වරුණ 

ලි නශේ මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ වුණත ලියනප්ේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு வருண லியனகக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

නඩු ටික අහන්න කි ලා ජනාධිපිනතුමා නදා කිේවා නේ  අපි 

ඇ්වතටම සන්ශතෝෂ ශවනවා.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු දමින්ද විශජ්සිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක 

කාල ක් ිනශබනවා.  
 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මට ශේ කාල  ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමි ට සනතුිනවන්ත ශවනවා.  

මට කලින් ක ථා කශළේ පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  සිද්ධා කරප  ඒ 

ශදෝදනාවට ලක් ශව්ඡද  ඒකට සේබන්ධා ශව්ඡද සි ලුශදනා පැ  

2 න් අ්ව අඩංගුවට  න්නවා  කි ප මහින්දානන්ද අලු්ව මශේ 

හිටප ඇමිනවර ාන්. නතුමාශේ ඇමිනකම අහිමි වුණාට පසනශසේ 

මතක  ක්ින ්ව නැින ශවලා. මම ඒ  ැන කන ාටු ශවනවා. 2018 
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පාර්ලිශේන්තුව 

වර්ෂශේ ශනොශවන් පාසනකු ප්රහාර  වුශ.   රු හිටප ඇමිනතුමනි. 

ඔබතුමා කිේශේ 2018 වර්ෂශේ කි ලා. න  සිදු වුශ. 2019 

අශප්රේල් මාසශේ 21 වැනි දා. ඒ සිදුවීම දැන් ටිකක් අමතක ශවලා 

ිනශබනවා. ඒක සාධාාරණන්. ඒ පාසනකු ප්රහාර  හරහා ශේ ආ.ඩුව 

බල  ලබා  ්වශ්ව ශකශසේද කි න කාරණ  කි න්න කලින් කිව 

යුතු කරුණක් ිනශබනවා.  

වර්තමාන 
 

[මූලා්නප්  අත පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශහොරුන්ශ න් ශේ රට ශබ්රා  න්න කරශ න    සටශන්දී 

ජාිනක වීරශ කු ශේ රශටන්  දැශ න් සමු  ්වතා. අපි දන්නවා  

පෘතු ජසින්  ලන්ශද්සින්  ඉංග්රීසින් ශේ රට අල්ලා ්ව ශවලාශේ ශේ 

රට නක්ශසේස්ව කරන්න  ඒ විශද්ශික න්ශ න් ශේ රට 

ශබ්රා න්න නළි ට බැහැප මහා සටන්කරුවන් සිටි බව. 

ඉිනහාස ට නකතු ශවනවා  1818 උඩරට කැරැල්ල. නහිදී දැවැන්ත 

වීරවරශ ෝ නිර්මාණ   වුණා.  ඒක නිසා මම ශ ෝජනා කරනවා  

දාමින්ද ලක්ෂාන් කි න ශේ වීර ා්ව ඉිනහාස ට නකතු කරන්න. 

 

 
[මූලා්නප්  අත පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කි න ශහොරුන්ශ න්  තක්කඩින්ශ න් ශේ රට ශබ්රා  න්න 

ඔහුශේ ජීවිත  නැින කළා කි න කාරණ  ඉිනහාස ට නකතු 

ශවන්න ඕනෑ  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි. ඒ සටන්පාධ කි න 

සෑම දරුශවකුම  ඒ සෑම සටන් අර ළ ක්ම ඉිනහාස ට නකතු 

ශවන්ශන් රාජපක්ෂ පරේපරාව -සාටක පරේපරාව-  ශේ රටින් 

අතු ාලා දාලා රට ශබ්රා  න්න වීදි බැසනස සටන්කරුවන්  

අර ළ ක් හැටි ට. ඒක ශේ රශ  ඉිනහාස ට නකතු ශවන්න ඕනෑ 

කි ලා මම කි න්ශන් ශමොකක් නිසාද  ඔවුන් උ්වසාහ ක 

ශ ශදන්ශන් ශමොකටද  රාජපක්ෂ කඳවුර බිඳ දමන්න බ  

 න්වලා කටයුතු කිරීම තමන් ඒ අරමුණ ශවන්ශන්. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  සිදු 

ශවලා අවුරුදු තුනන්. ඒ සිදුවීම වුණු දවශසේ්ව ඊශේ දවශසේ වාශේම 

රටම ඇඬුවා. ඊශේ්ව මුළු රටම ඇඬූ කඳුශලන් හිටිශේ. අශේ  රු 

මන්ත්රීතුශමකු්ව ශේ  ැන කිේවා. නම මි     පි ාශේ  දරුවා 

කිේශේ  "කවුරු ආව්ව  කවුරු ශමොනවා කළ්ව මශේ තා්වතා මශේ 

ළඟට නන්ශන් නැහැ" කි ලා. ඒ වදන  අහන ශකොට හරිම 

සංශේදින්. ඒක නිසා පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  සිදු වුණු දවස වාශේම  

ඊශේ්ව මුළු රටම  හැඬුවා වාශේ තමන්. ඒ සිදුවීම නිසා මහා 

දැවැන්ත කළු ඉිනහාස ක් අශේ රටට නකතු වුණා.  

මම කි න්නේ  ශහොරා කාප 

 
[මූලා්නප්  අත පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 2019 වර්ෂශේදී නැවත බල ට ආශේ ශකොශහොමද  කි ලා.  අද 

ශකෝඡදර පිරිසිදු කරන්න   ්ව නදා  හපාලන ආ.ඩුව කාලශේ 

රනිල් වික්රමසිංහ මහ්වම ා ඒ ශහොරු ටික හරි ට ඇල්ලුවා නේ අද 

ඒ අ  බලශේ නැහැ ශන්. ඒ ශහොරකේ කරප විධි   ඒ ශහොරා කාප 

සල්ලි  බූදල   ශද්පළ ශකොශහේද ිනශබන්ශන් කි න කාරණ  

රශ   සමාජශේ මිනිසුන් දන්නවා  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමි නි. රාජපක්ෂවරුන් බලශ න්   ා. බලශ න්   ාට 

පසනශසේ ශේ රශ  මහජාින  -සිංහල ශබෞද්ධා ජාින - පාවි්ඡචි කළා  

ශේ රශ  ජීව්ව ශවන අහිංසක මුසනලිේ ජනතාවට විරුද්ධාව 

ජාිනවාද ක් නිර්මාණ  කිරීමට. නශහම කශළේ ශකොශහොමද  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි ට්ව මතක ඇින 

අශේ  ේවල  අශේ පන්සල්වල ජනතාව නකතු ශවන්න පටන් 

 ්වතා; රැසනවීේ පටන්  ්වතා. ඒ ඇන්  වඳ ශකෝවතු හදන මුසනලිේ 

වයාපාරිකශ ෝ අල්ලන්න. අද ඒවා නැහැ. ඔබතුමි ට මතක ඇින  

අද ඉන්න ශසෞඛ්ය ඇමිනතුමා  කිේවා  "සාි  මවදයවර ා  ර්භනී 

අේමලාශේ දරු ප්රූඑිනශ න් පසනශසේ ශකොශහොමද සැ්වකේ කරලා 

දරුවන් ලැශබන නක නැින කශළේ" කි ලා. නතශකොට තරහා 

 න්ශන් නැද්ද සිංහල ශබෞද්ධා ාට  තරහා  න්ශන් නැද්ද මහා 

ජාින ට  අන්න නශහමන්  ශේ ශබෝේබ  ශ ොඩනඟන්න ජාින  

ඇවිසනසුශේ. විමල් වීරවං  මහ්වම ා අද ශේ පැ්වතට ඇවිල්ලා 

පිරිසිදු ශවන්න හදනවා. නදා විමල් වීරවං  මහ්වම ා ශකොශහොමද 

කිේශේ  අශේ බදියුදීන් ඇමිනවර ාට - මුසනලිේ ජනතා 

නිශ ෝජිතශ කු හැටි ට-   මහා දැවැන්ත විධිශේ මඩ ප්රහාර ක් 

කල්ල කළා. ඒ නතුමා අශේ කඳවශර් හිටප නිසා. අශේ කඳවුර 

මුසනලිේ ජාිනවාද ්ව නක්ක හිටශ න ඉන්නවා  කි න මත ක් 

නිර්මාණ  කළා. ඒවා සාක්ඡ ා කළා  අශේ පන්සල්වල. අශේ 

මහානා ක හාමුදුරුශවෝ  අනුනා ක හාමුදුරුශවෝ ඒ ජාිනවාදී වැඩ 

පිළිශවළින් රට ශබ්රා  න්න   අවංක ශ්ඡතනාශවන් කටයුතු කළා. 

නශහම ශන්ද දිලුේ අමුණු ම ඇමිනතුමා  ුදදු පිළිම නශහම කැඩුවා 

ශන්. ුදදු පිළිම කඩන ශකොට කවුද බලාශ න ඉන්ශන්  ුදදු පිළිම 

කඩලා පන්සල් විනා  කරන ශකොට  ශබෝ සන කපන ශකොට - 
 

ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි   ශපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න අවසනථාව ශදන්න.   රු මන්ත්රීතුමනි  මම ුදදු පිළිම 

කැඩුවන් කි ලාද කි න්ශන්  

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔබතුමාට ශදෝදනාවක් ිනශබනවා ශන්. ඔබතුමා  හිල්ලා 

කැඩුවා කි න ශදෝදනාවක් ිනශබනවා. 

 

ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

නැහැ  ශකොශහේද නශහම ශදෝදනාවක් ිනශබන්ශන්  

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශේ සමාජශේ  මාධාය තුළ ඒ කටයුතුවලට සේබන්ධා වුණා  

කි න කාරණාව කි නවා. 

 

ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  නවකට ඔබතුමන්ලාශේ ආ.ඩුව ිනුදශ.. 

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔබතුමා ඒක නැහැන් කි ලා කි නවා නේ   ඔේප කරන්න 

පළුවන් තැනකට  හිල්ලා ඔේප කරන්න.  
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ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ඔේප කරලා ඉවරන්. පරීක්ෂණ ක් ිනුදණා ශන්. 

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

නමු්ව සමාජශේ නවැනි ශදෝදනාවක් ිනශබනවා.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ඇමිනතුමනි   රු මන්ත්රීතුමාට  අවසනථාව ශදන්න.  [බාධාා 

කිරීමක්  

 

ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 රු ඇමිනතුමනි   ුදදු පිළිම ක් කඩන ශකොට ඒක කවුරු 

කැඩුව්ව   ශබෞද්ධා කු හැටි ට ඔබතුමාට්ව    ශබෞද්ධා කු හැටි ට 

මට්ව බලාශ න ඉන්න බැහැ. අන්න නතැනින් තමන් ඔබතුමන්ලා 

සිංහල ජාින  ඇවිසනසුශේ. සිංහල ජාින  අවුසනසලා අශනක් 

පැ්වශතන් ශමොකක්ද කරන්ශන්  සහරාන්ට සල්ලි ශදනවා; 

සහරාන්ට පඩි ශ වනවා.  

 

ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  නතුමා මශේ නම කිේවා.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට මන්ක් නක දීලා ිනශබන්ශන්. 
 

ගුණ ිනලුේ අමුුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  ුදදු පිළිම කඩප ශකනා පිළිබඳව ඔ්වතුව 

දුන්ශන් ඔබතුමන්ලාශේ පක්ෂශේ සිටින කබීර් හෂීේ මන්ත්රීතුමා. ඒ 

ඔ්වතුව දුන්න ශල්කේතුමාශේ ඔළුවට තමන් ශවඩි ිනබ්ශබ්.  ඒ 

අනුව තමන් ඔවුන් අ්වඅඩංගුවට  ්වශ්ව. ඔබතුමා දන්ශන් 

නැ්වනේ කබීර් හෂීේ මන්ත්රීතුමාශ න් අහන්න . 

 
ගුණ චමි්දා වි ප්ේකුරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விகஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශබොශහොම ශහොඳන්.  

මම ශේ කි ා ශ න නන්ශන්  ඒ ශබෝේබ   බැඳශ න 

සහරාන්ට මැශරන්න වුශ. ඇන් කි න කාරණ   ැනන්. 

ඔබතුමන්ලා කි නවාශන්  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මහ්වම ා 

ශබෝේබ ක්  හලා බල ට ආශේ නැහැ කි ලා. හැබැන්  

ශබෝේබ ක්  හන තැනට සහරාන්ශේ මනස විකෘින කශළේ  

තමුන්නාන්ශසේලාශේ පාපතර ක්රි ාදාම . ඒකට තමුන්නාන්ශසේලා 

පාවි්ඡචි කශළේ  අශේ අහිංසක ශබෞද්ධාකම  අශේ පන්සශල් 

හාමුදුරුවරු  මහා නා ක හාමුදුරුවරු  අනුනා ක හාමුදුරුවරු. 

උන්වහන්ශසේලා වැරැදි නැහැ. ශේ කාලක.ණි ශහොරු ටිකකට 

බල ට නන්න   කාලක.ණි ශහොරු ටිකකට නැවත රට අල්ලා 

 න්න  අශේ පන්සල් ටික පාවි්ඡචි කරන් කි ලා කවුරුව්ව හිතුශේ 

නැහැ; අපි හිතුශේ්ව නැහැ. රිසාඩ් බදියුදීන් මැිනතුමනි  ඔබතුමා 

නදා අමාතය ුරර  දරනශකොට විමල් වීරවං  මහ්වම ා ශමොකක්ද 

ඇහුශේ  ඔබතුමාශේ වාහනශේ GPRS නක බලලාද  ශේ  

ශමොනවාද ශ නි්ඡශ්ඡ කි ලා ඇහුවා ශන්ද   ඔ  කෑ  හප නක 

ඇමිනවරශ ක්ව්ව අද කි නවාද ඒ  ැන ශහො ා බැලුවා කි ලා. 

රිසාඩ් බදියුදීන් මැිනතුමා මාස හ ක් හිශර් හිටි ා. නතුමාට ශ ොනු 

කර ිනශබන ශදෝදනා ශමොනවාද  නතුමාට ශ ොනු කර ිනශබන්ශන්  

සහරාන්ට උදේ කළා කි න ශදෝදනා ශනොශවන්. ඒ  නින්දිත  පහ්ව 

හැසිරීම තුළ නක පැ්වතකින් සිංහල ා ජාිනවාද කට ඇවිසනසුවා. 

අශනක් පැ්වශතන්  සහරාන් කි න  තරුණ ා ජාිනවාද  

ශවනුශවන් ඇවිසනසුවා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  අශේ ශබෞද්ධා න් 

පල්ලිවලට   ා. ඒ වාශේ සිදුවීේ ශවනශකොට පල්ලිවලට  හිල්ලා 

අහන්න ශවනවා  "උඹලා ශේවා කරනවාද" කි ලා.  ශමොශහොමඩ් 

ෂාි  මවදයවර ාට අපි සාප කරනවා. ඇන් ඒ  ඔහු ඒ වාශේ 

කටයුතු කර ිනුදණා නේ  සිංහල ශබෞද්ධා න් නැඟිටින්න ඕනෑ. 

ඔහු නශහම කර ිනශබන්ශන් කාශේ වුවමනාවටද  ශේ 

 

 
[මූලා්නප්  අත පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මහ්වම ා බල ට ශේන්න. 21 වැනි දා ශබෝේබ   ැහුවාම 2ව 

වැනි දා ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මහ්වම ා ඇවිල්ලා ශදකට නැවිලා 

කිේවා  "මම ශේ රට ශබ්රා  න්න නනවා" කි ලා. නශහම නේ  ඒ 

විධි ට 
 
[මූලා්නප්  අත පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

බල ට ආප සාප  තමන් අද ශේ රාජපක්ෂ මහ්වවරුන් 

ශ වන්ශන් කි න කාරණ  මතක ින ා  න්න. තව්ව මිනී 

මරන්න නපා. තමුන්නාන්ශසේලාට්ව දරුවන් ඇින. ඔවුන් තමන් ශේ 

රශ  අනා ත . ඔබ නිසා තබප ඒ අනා ත බලාශපොශරෝවතු අද 

සුනු විසුනු ශවලා.  

අද ඔවුන් ශකොශහේද ඉන්ශන්   ාලු මුවශදොර පිටිශේ.  අද 
 න්න; පළුවන් නේ  හිල්ලා  බලන්න   නම හැටනව ලක්ෂශ න් 
භා  ක් "අපි  න්ද  දුන්නාට   අපි ඒ තීරණ   නිවැරැදි 
කරනවා"න්  කි න තැන ුදද්ධිම්වව හිටශ න ඉන්න බව 
ශපශන්වි. ශහොරා කාප නවුන්ට දඬුවේ ශදන්න ඕනෑ. මින් ඉදිරි ට 
ශහොරා කන්න බැරිශවන වැඩ පිළිශවළක් හදන්න ඕනෑ.  අශේ 
සජි්ව ශප්රේමදාස මහ්වම ා ශේ ශහොරා කෑමට ිනත ින න්න අව ය 
නිසා  නතුමා ශේ රටට  ැළශපන විධි ට වයවසනථානුකූල වැඩ 
පිළිශවළක් නිර්මාණ  කරලා අද පාර්ලිශේන්තුශේ සභා ත කර 
ිනශබනවා.  නම පක්ෂ  නිශ ෝජන  කරන මන්ත්රීවරුන් හැටි ට 
අපි ඒ පිළිබඳව  සතුටු ශවනවා. ඒ වාශේම ශේ රශ  ජනතාව 
පාර්ලිශේන්තුශේ සිටින මන්ත්රීවරුන 225ටම බනිනශකොට  ඒ 
225ශදනා අතර සිටින මන්ත්රීවර කු  මහජන නිශ ෝජිත කු වන 
අශේ නා ක ා අද ශීලාදාර ශද් පාලන ක් කරමින්  අපට 
දරුශවෝව නක්ක මහ පාශර් බැහැලා  න්න පළුවන් තැනක් 
නිර්මාණ  කරලා ිනශබනවා. ඒ වැඩ පිළිශවළ ඉතා කඩිනමින්  
රශ  අනා ත  ශවනුශවන් ශ න ආ යුතුන් කි ලා මම ශ ෝජනා 
කරනවා. ඒක ඒ විධි ටම ශවන්නට ඕනෑ.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ශේ ශමොශහොශ්ව අපි කථා 
කරන්නට ඕනෑ ශේ රශ  ිනශබන දැශවන අර්ුදද ට ශදන්න 
පළුවන් සාධානී  ශ ෝජනා ටිකක් පිළිබඳවන්. නක පැ්වතකින් 
පාසනකු ප්රහාර  පිළිබඳව කථා කරන්නට ඕනෑ. ශකොපමණ කථා 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කළ්ව  ඒක නිවැරැදි ශවන්ශන් නැහැ. ඇන් ඒ   මම අද උශද් ඒ 
 ැන කිේවා. අපි දන්නවා  පාසනකු ඉරිදා ප්රහාර  සේබන්ධාව 
ජනාධිපින පරීක්ෂණ ශකොමිසමක් ප්ව කර ිනුදණා කි ලා. ඒ 
ජනාධිපින පරීක්ෂණ ශකොමිසම ශමතුමන්ලා නදා පිළි ්වශ්ව 
නැහැ. ශමොකද  නදා ඒ ශකොමිසමට අශේ  රු රවුරන හකීේ මැිනතුමා 
  ා. රවුරන හකීේ මැිනතුමා කිේවා  ඒ ශකොමිසම සර්ව සාධාාරණ 
නැහැ කි ලා. ඒශකන් ඒ ශබෝේබ ප්රහාර  නල්ල කරප ඔක්ශකෝම 
ආරක්ෂා කරනවා  කිේවා. හැබැන්  අද වර්තමාන ආ.ඩුවට ශේ 
විධි ට කටයුතු කරන්න ඒ ශකොමිසම උදේවක් ශවලා ිනශබනවා. 
ශපොලීසි  භාර ඇමිනතුමනි  මම ඔබතුමාශ න් ශේ ප්ර නන  
අහනවා. පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර ට අදාළ ජනාධිපින පරීක්ෂණ 
ශකොමිෂන් වාර්තාශේ 050ශවනි පිටුශේ සඳහන් කර ිනශබනවා  
බසනනාහිර  උතුර දිසාව භාර නිශ ෝජය ශපොලිසනපින ශද් බන්දු 
ශතන්නශකෝන්  ප්රහාර  වළක්වා  ැනීමට පි වර ශනො ැනීම 
සේබන්ධාශ න් වින  පි වරක්  න්න කි ලා. නතුමා අද  
ශකොශහේද ඉන්ශන්  ශේ සි ලු ශද්වල් විමර් න  කරන්ශන්  
අපරාධා පරීක්ෂණ ශදපාර්තශේන්තුශේ ප්රධාානි ා. "ශහොරාශේ 
අේමාශ න් ශේන අහනවා" කි න්ශන් ශේකට තමන්.  පාසනකු 
ඉරුදින ප්රහාර  සේබන්ධාශ න් අවුරුදු තුනක්  ත ශවන ශේ 
ශමොශහොශ්ව්ව  නන්න් දුක් විඳින කිසිම ශකශනකුට 
තමුන්නාන්ශසේලා සාධාාරණ ක් ඉෂනට කරන්ශන් නැහැ. ඒ 
ශවනුවට ඒක වසන් කරන්න තමුන්නාන්ශසේලා කටයුතු කරනවා  
කි න නක සඳහන් කරමින්  මට ශේ  කාල  ලබා දීම ශවනුශවන් 
ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි ට සනතුිනවන්ත ශවමින් මශේ කථාව 
අවසන් කරනවා.   

 
ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු අරුන්දික ප්රනාන්දු රාජය ඇමිනතුමා. ඔබතුමාට මිනි්වතු 

10ක කාල ක් ිනශබනවා. 

 

ගුණ අුණ්දිනක රනා්දදු මහසතා (වැවිලි රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து - தபருந்கதொட்ட இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Plantation) 
ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මශේ පි ා කශතෝලික  මව 

ශබෞද්ධා. මම උ්වප්විනශ න්ම කශතෝලික බැිනමශතක්.  අශේ 

කශතෝලික ධාර්මශේ විශ ේෂශ න්ම ශජ්සුසන ක්රිසනතුසන සනවාමිදරුවන් 

ඉ ැන්වූ ප්රධාානම  ාාාවට කි න්ශන් 'සනවර් ශේ වැඩ සිටින 

 ාාාව' කි ලා. න  ඉංග්රීසිශ න් ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; 

thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we 
forgive those who trespass against 

us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil. 

Amen." 

ශේක තමන් අශේ ප්රධාානම  ාාාව. ඒ  ාාාශේ "lead us not 

into temptation, but deliver us from evil”  නුශවන් කි නවා. 

නමු්ව  ඊට ඉසනශසල්ලා  "forgive those who trespass against 

us"  නුශවන් කි නවා. ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  

බන්බලශේ සිංහල පරිවර්තනශේ  ිනශබනවා   "ශජ්සුසන වහන්ශසේ 

කථාශකොට   පි ාණනි! ශමොවුන් ශනොදැන කරන ශහන්න් 

ශමොවුන්ට සමාව දුන මැනව" කි ලා. ඒ කි න්ශන් ශජ්සු 

සනවාමිදරුවන් කුරුස ට තබා ඇණ  හනශකොට  ඒ ඇණ  හන 

අ ට ශජ්සු සනවාමිදරුවන් කි නවා  ශේ අ  ශේක ශනොදැන කරන 

නිසා ශේ අ ට සමාව ශදන්න කි ලා. ඒ වාශේම  ශජ්සු 

සනවාමිදරුවන් ළඟට ශේනවා  ඒ කාලශේ සිටි ප්රධාානම 

මව යාවක් වූ මරි ා මේදලීනා. ඇ  ශ නැල්ලා කි නවා  ඇ  

මව යාවක්  ඇ  පදුම විධි ට වැරැදි කරප ශකශනක්. නම නිසා 

නදා පැවැින නීින  අනුව ඇ ට  ල්  හලා  මරන්න ඕනෑ කි ලා. 

නතශකොට ශජ්සු සනවාමිදරුවන් කි නවා  නශහම  ල්  හලා 

මරන්න නේ  ශේ  ල්  හන්න ආ අ  අතරින් කිසිම වැරැද්දක් 

ශනොකරප ශකශනක් පළමු  ල  හන්න කි ලා.  

නලින් මන්ත්රීතුමා. අපි - ඔබතුමන්ලා අදහන ආ ශේ ිනශබන 

පළමුවැනි ශද් තමන් සමාව දීම. අපි මුල ඉඳලාම කි ප 

කාරණාවක් තමන්  ශේ පාසනකු ප්රහාර ට සේබන්ධා පිරිස 

අ්වඅඩංගුවට  න්න  සාධාාරණ පරීක්ෂණ ක් කරලා ඒ 

වින්දිත න්ට සාධාාරණ ක් වන ශලස අදාළ අ ට දඬුවේ ශදන්න 

කි න නක. ඒ වාශේම  අපි මුල ඉඳලාම ශේ පාසනකු ප්රහාර ට 

සේබන්ධා වූ ඒ මුසනලිේ අන්තවාදී තරුණ පිරිස  ැන්ව කිේවා. 

ශමොකද  මම ශේ කරුණ ශපෞද් ලිකව දන්නවා. වනාතවිල්ලුශේ 

ශබෝේබ හදප ඒ තරුණශ ෝ ශදශදනා ප්වතලශේ සිටි ප්රධාාන 

වයාපාරික කුශේ ළමන් ශදශදශනක්. ශේ පාසනකු ප්රහාර ට 

සේබන්ධා ශව්ඡද මුසනලිේ තරුණ අ   මුසනලිේ අන්තවාද ්ව නක්ක 

 ැට  ැහුණු තරුණ අ   ශවන්ව මත ක් දැරුවා ශවන්න පළුවන්. 

සමහර විට   ේ ප්රවණතාවක් නක්ක කල්පනා කරප ත්ව්වව ක් 

තුළ තමන් ඒ අ  ශබෝේබ බැඳශ න ඇවිල්ලා පපරා දැේශේ.  

නතශකොට ශේ පාසනකු ප්රහාර ට සේබන්ධා වූ අ  හිතුවා  තමන්ශේ 

ශදවිශ ෝ ශවනුශවන් පල්ලිවලට හරි ශහෝටල්වලට හරි ශබෝේබ 

 හන නක තුළින් අපි අශේ ශදවි න් ළඟට  නවා කි ලා. 

ඒශ ොල්ලන්ශේ මානසික්වව  ිනුදශ. ඒ විධි ට. ශේක 

තමන්ශේ ශුද්ධා වූ ආ ම ශවනුශවන් කරන කර්තවය ක් හැටි ට 

තමන් ඒශ ොල්ලන් දැක්ශක්. නවැනි ශද්වල්වලට අපි අනුකේපා 

කරන්න ඕනෑ. ඒ අ ශේ brainwash කරලා  මානසික්වව  නක 

තැනකට ශ නැල්ලා තමන් ඒ තැනට අරශ න ිනුදශ..  

අපි කිේවා   ශේ සිද්ධි  සේබන්ධාශ න් පරීක්ෂණ කරන්න  

ශේ සිද්ධි ට සේබන්ධා අ ට දඬුවේ කරන්න කි ලා. හැබැන්  ශේ 

වාශේ සිද්ධි ක් නැවත ඇින වන්න ශදන්න නපා කි න 

කාරණාව්ව අපි කිේවා. ඒකට සේබන්ධා වූ පිරිස පනරු්වථාපන  

කරන්න කි න කාරණාව්ව අපි කිේවා. ශේකට සේබන්ධා අ ට 

දඬුවේ කරන්න පළුවන්.   අපි අවුරුදු 00ක් යුද්ධා ක් නක්ක හිටි ා. 

ඒ අවුරුදු 00දී යුද්ධා ට සේබන්ධා වූ ශදමළ තරුණ පිරිසන සිටි ා. 

අපි දැක්කා  ඒ අ  වි ාල විනා කාරී තැනකට    ආකාර . 

මිනීමරු ප්රභාකරන් ඒ අ  ඒ තැනට අරන්   ා. 

හැබැන්  අපි කිේවා නැවත වතාවක් ශේ රට තුළ නශහම ශද ක් 

ඇින ශනොවන්නට අපි සි ලුශදනාම කටයුතු කරමු කි ලා. ඒක 

තමන් ශවන්න ඕනෑ ශද්. අශේ ආ ම අනුව  කශතෝලික ධාර්ම  

අනුව වි  යු්වශ්ව න න්. කශතෝලික ධාර්මශේ ශජ්සුසන ක්රිසනතුසන 

වහන්ශසේ උ න්වප ශද් අනුව ඇ්වතටම ශවන්න ඕනෑ ශද් න න්. 

ශේ ප්රහාර  පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරලා දඬුවේ ශදන්න ඕනෑ   ඒක 

හරි. හැබැන්  අශේ ආ ශේ කි ප ශද් තමන් ශේවාට සේබන්ධා 

ශවන අ  ශනොදැනුව්වව ශේවා කරන නිසා   සමහර ශවලාවට 

ඔවුන්ශේ මනස විකෘින කරලා ිනශබන නිසා  ඒ අ ශේ මනස 

ශවනම තැනකට ශ නිහිල්ලා ිනශබන නිසා අපි ඒ අ ශේ 

මානසික්වව  ශ්වරුේ අරශ න කටයුතු කරන්න අව යන් කි න 

නක.  නැවත වතාවක් ශේ රට තුළ ඒ වාශේ ශද ක් ඇින 

ශනොවන්නට තමන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මෑතක ඇින ශව්ඡද සිද්ධි  ශමොකක්ද  අපට මතකන්  

නවසීලන්තශේ මුසනලිේ ශද්වසනථාන කට  ැහුවා. ඒ ශවලාශේ්ව 

අපි කිේවා  ශේ වාශේ ශද කට මුහුණ ශදන්න ශවන්  

අනිවාර් ශ න්ම අනික් පැ්වශතනු්ව ඒ සඳහා  වැඩසටහනක් 
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ක්රි ා්වමක ශවන් කි ලා. නදා ශලෝකශේ හැම තැනම කශතෝලික 

පල්ලි ්ව  මුසනලිේ අන්තවාද ්ව අතර වි ාල ව ශ න් ප්ර නන ඇින 

වුණා. ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  2001 සැේතැේබර් 

මාසශේ ඇශමරිකාශේ ඇින වූ 9/11 attack නශක්දී pilotsලා 

ශදන්ශනක් planes ශදකක් අරශ න  හිල්ලා නදා ශලෝක ශවළඳ 

මධායසනථාන ට  හප ආකාර  අපි දැක්කා. ශේවා  ශලෝක  පරාම 

ිනුදණු ප්රවණතා.  

අපට මතකන්  2015ට ශපර දර් ා න රශේ ඇින ශව්ඡද 

කලබල ්ව නක්ක  ඒ විනා  ්ව නක්ක සි ලුශදනා නදා  

ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමාට ශදෝදනා කළා. නදා කිේවා  

සමහර සනවාමීන්වහන්ශසේලා සේබන්ධා කරශ න ශ ෝධාභ  

රාජපක්ෂ මැිනතුමා තමන් ඒක ශමශහ  වූශේ කි ලා. නදා නශහම 

කි ප අ  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමා ජනාධිපින කරවන්න   ඒ 

ඒ මුසනලිේ තරුණ ක.ඩා ේ -අට ශදශනක් නව ශදශනක්  හිල්ලා

- තමන්ශේ පවුල් පිටින්  හිල්ලා ශමශහම කටයුතු කරන්ද  ඒ 

සමහර අ  උ ්ව තරුණ න්;  සමහර අ  ශහොඳට සල්ලි ිනශබන 

අ . ඉිනන් නශහම අ   හිල්ලා ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ වාශේ සිංහල 

ශබෞද්ධා නා කශ ක් ශේ රශ  ජනාධිපින කරන්න ඒ විධිශේ 

කුමන්්රණ ක් කරන්ද  නශහම ශබෝේබ බැඳශ න  හිල්ලා 

තමන්ශේ පවුල් පිටින් විනා  කර  නීද  නැහැ.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ශම  ශලෝක  පරාම ඇින 

ශව්ඡද ප්රවණතාවක්. අන්තවාදීව කටයුතු කරන්න  ඒ අ  ශවනම 

විධි කට මනස හදා  ්වතා. ඔවුන්ශේ ආ මට විරුද්ධා අ ට  

නශහම නැ්වනේ ආ මට විරුද්ධා කශතෝලික පල්ලි ට  ආ මට 

විරුද්ධා අශනකු්ව සනථානවලට ශබෝේබ ප්රහාර නල්ල කරන්නට 

තමන්ශේ ආ මට අනුව ඔවුන්ට ශුද්ධා වූ අන්ින ක් ිනශබනවා  

කි ලා ඔවුන් හිතුවා. නශහම්ව නැ්වනේ තමන්ශේ ජාින   ආ ම 

පිළිබඳව ශවන්ව රටක ඇින ශවලා ිනශබන ත්ව්වව ට -

නවසීලන්ත  වාශේ රටක ඇින ශවලා ිනශබන ත්ව්වව ට- මුහුණ 

ශදන්න ඕනෑ  කි න කාරණ  උඩ මනස හදාශ න තමන් ශේ අ  

නශහම කශළේ.  ශේ තරුණ පිරිස සල්ලි ිනශබන උ ්ව අ .  ඒ නිසා 

මම හිතන විධි ට අපි වැරදි තැනින් තමන් අල්ලා ශ න 

ිනශබන්ශන්.   

මම දැක්කා  තමුන්නාන්ශසේලා සාප ඉල්ලනවා. හැබැන්  

තමුන්නාන්ශසේලා ශේක වැරදි තැනින් තමන් අල්ලාශ න 

ිනශබන්ශන්. අශේ කාදිනල් උන්නාන්ශසේ ඇ්වතටම 

කශතෝලික න් ශවනුශවන් වි ාල හඬක් නඟනවා. අපි ඒකට  රු 

කරනවා. කශතෝලික න් ශබ්රා  ැනීම විතරක් ශනොශවන්   අශේ 

ප්රශද් වල මුසනලිේ ජනතාව ශබ්රා  ැනීම සඳහා්ව උන්වහන්ශසේ 

ඉදිරි ට ආවා. අපි ඒකට  රු කරනවා. හැබැන්   අද අපට 

කන ාටුන්. ශමොකද   අන්තවාද ට උඩ ශ ඩි දුන් සමහර 

නා ක න් නක්ක ඉඳශ න උන්නාන්ශසේ වැඩකටයුතු කරන 

ආකාර  අපි දැක්කා. මම කි න්ශන්  සමසනත මුසනලිේ ජනතාව 

ශේකට ව කි න්න ඕනෑ නැහැ.  අන්තවාද ට සේබන්ධා ශව්ඡද 

පිරිසක් ශමහි ඉන්නවා. අපි තවම්ව කි න්ශන් ඒ අ  

පනරු්වථාපන  කරන්න කි න නකන්. ඒ අ  හරි  තැනට 

ශ ශනන්න කි ලාන් අපි කි න්ශන්. හැබැන්   ඒ අන්තවාද  

ශවනුශවන් කථා කරප  සමහර මුසනලිේ නා ක න් නක්ක ඉඳශ න 

කාදිනල් උන්නාන්ශසේ අද වැඩකටයුතු කරන ආකාර  මම 

දැක්කා. ඒ නිසා අපට කන ාටුවක් ිනශබනවා. අපි ශහොඳ 

කශතෝලිකශ ෝ. අපි කාදිනල් උන්නාන්ශසේට  රු කරනවා. 

කාදිනල් උන්නාන්ශසේට අශේ ශලොකු ශ ෞරව ක් ිනශබනවා. ශේ 

රශ  ශබෞද්ධා න් සහ කශතෝලික න් අතර සංහිඳි ාව ඇින 

කරන්න කාදිනල් උන්නාන්ශසේ ශලොකු වැඩපිළිශවළක් කරප 

ශකශනක්. අද උන්නාන්ශසේ  ශේ ත්ව්වව ට ශ ශනන්න සමහරු 

වැරදි ශද්වල් කි නවා; ශේ පරීක්ෂණ සේබන්ධාශ න් වැරදි 

ප්රවෘ්වින කි නවා.  කාදිනල් උන්නාන්ශසේ ප්රමුඛ් ක.ඩා ම  

කශතෝලික සභාව ප්ර නන 20ක් අහලා ිනශබනවා. ඒ ප්ර නන 20ට අපි 

උ්වතර ශදන්න ඕනෑ. ශේකට සේබන්ධා ආරක්ෂක අං   ශේ 

පරීක්ෂණ කරන අ  ශේ ප්ර නන 20ට අනිවාර් ශ න්ම උ්වතර 

ශදන්න. ඒ අ  ඒ  ැන හරි ට කි න්න. ශේ පරීක්ෂණ  හරි ට 

කරන්න. අනිවාර් ශ න් අපි ඒ බලපෑම කරනවා. 

තමුන්නාන්ශසේලා කිේවා හරි. පාසනකු ප්රහාරශේ වින්දිත න් 

ශවනුශවන් ඒ චූදිත න්ට දඬුවේ කරනවා කි ලා ශේ ආ.ඩුව 

බල ට ආවා කි න කාරණාව අපි පිළි න්නවා.  

හැබැන්  ඒක හරි ට කි න්න. ඒ කාරණ  වැරදි තැනකට 

ශ න  න්න නපා. වැරදි මත ශ නි්ඡද නිසා තමන් ඉිනහාසශේ 

යුද්ධා ක් පැවිනලා අහිංසක ශදමළ තරුණශ ෝ සහ අහිංසක 

සිංහල තරුණශ ෝ ඝාතන ශවලා  අවුරුදු ිනහක් අපට දුක් විඳින්න 

සිදු වුශ.. නැවත නශහම කරන්න නපා. ඒ අන්තවාද ට සේබන්ධා 

ශව්ඡද අ  තවම්ව ඉන්නවා. අළු  ට  නි පපරු වාශේ 

ිනශබන්ශන්. Galle Face නකට  හින් බලන්න. ඒ අන්තවාද  

නතැන ිනශබනවා. තමන්ශේ රට ශවනුශවන්  ශේ රශ  

අන්ිනවාසිකම ශවනුශවන් Galle Face නශක් හඬ නඟන තරුණ 

පිරිසට අපි  රු කරනවා. හැබැන්  අපි දැක්කා නහි අන්තවාද  

වපරන නක්තරා පිරිසක් ඉන්න බව. අළු ට  නි පපරු වාශේ ඒක 

ිනශබනවා. අද අපි ආ.ඩු පක්ෂශේ ඉන්නවා. අනා තශේදී 

තමුන්නාන්ශසේලාට්ව ආ.ඩු පක්ෂ ට පළුවන් ශවන්. අන්න නදාට 

තමුන්නාන්ශසේලාට්ව ශේක පාරා වළල්ලක් වනවා. ඒක නිසා 

ඇ්වත කථා කරන්න. 

පාසනකු ප්රහාරශේ වරදකරුවන්ට දඬුවේ කිරීම අපි ශවනම 

කරමු; දඬුවේ කරමු. ඒ වරදකරුවන් ශහො ා  න්න හරි ට 

පරීක්ෂණ ක් කරන්න. හැබැන්  ඒ  ැන ඇ්වත කථා කරන්න. 

නැවත වතාවක් ශමශහම ත්ව්වව ක් ඇින ශනොවන්න වැඩකටයුතු 

කිරීමන් අපි සි ලුශදනාශේම යුතුකම සහ ව කීම වන්ශන්. අශේ 

ආ ේවල උ න්වා ිනශබන්ශන්ව  ඒකන්. ශදමළ ්රසනතවාද   

අන්තවාද ක් ශවන්න පළුවන්. මුසනලිේ ්රසනතවාද  අන්තවාද ක් 

ශවන්න පළුවන්. සිංහල ්රසනතවාද  අන්තවාද ක් ශවන්න 

පළුවන්. ඒවා ශේ රට තුළ ඇින වනවා නේ මීට්ව වඩා ශේ රට 

අර්ුදද කට  නවා. ආර්ථික අර්ුදදශ න් ශේ රට ශ ොඩ න්න 

සි ලුශදනාම වැඩකටයුතු කරන ශවලාශේ අපි සි ලුශදනාම 

ුදද්ධිම්වව කටයුතු කළ යුතුන්. තමුන්නාන්සනලා ශේ තුළින් 

ශද් පාලන වාසි  න්නව්ව  තමුන්නාන්ශසේලා ශේවා 

ප්රශ ෝජන ට අරශ න ශේ ත්ව්වව  ශවන්ව පැ්වතකට 

හරවන්නව්ව කටයුතු කරන්න නපා කි න ඉල්ලීම කරමින්  මශේ 

වදන සනවල්ප  අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)ශා 
මීළඟට   රු මහයෂ නානා ක්කර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

මිනි්වතු අටක කාල ක් ිනශබනවා. 

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ශබොශහොම  සනතුිනන්. 

අරුන්දික ප්රනාන්දු රාජය ඇමිනතුමා  prayer නකක් කරන 

 මන් -ආ මික වාකය ක් කි මින්- ශබොශහොම සන්තුවරශ ක් 

වාශේ කථා කරලා අවසානශේදී ජාිනවාද ට ආවා  Galle Face 

නශක් අන්තවාදීන් ඉන්න කථාවක් කි ලා. Galle Face අර ළ 

බිශේ අන්තවාද  නැහැ. ශේ රශ  වපරප ජාිනවාද   අන්තවාද  

විනා  කරන්න තමන් Galle Face නශක් තරුණශ ෝ 

ඒකරාශිශවලා ඉන්ශන්.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ අුණ්දිනක රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මම කි ප කාරණාව නතුමා 

අහශ න හිටිශේ නැහැ. මම කි න්ශන්  Galle Face අර ළ භූමි  

තුළ- 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මහයෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමාශේ කාල  පිළිබඳ 

ප්ර නන ක් ිනශබනවා. 
 

ගුණ අුණ්දිනක රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මම ඉක්මනින් කි ලා අවසන් කරනවා  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමි නි. 

මහයෂ නානා ක්කර මන්ත්රීතුමා  Galle Face අර ළ භූමි  තුළ 

ඇ්වත කාරණා ශවනුශවන් ශපනී සිටින තරුණශ ෝ පිරිසක් 

ඉන්නවා. හැබැන්   නතැන ඉන්නවා අළු  ට  නි පපරු වාශේ - 
 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ශබොශහොම සනතුිනන්.  අළු  ට  නි පපරු වාශේ ිනශබනවා  

කිේවා. නශහම තමන් කිේශේ. අද ඔබතුමාශේ කටින් කි වුණ 

කාරණ  මීට කලින් "ශවොන්සන ක   ණින්නාන්ශසේලා" නළි ට 

ඇවි්ව කිේවා.  ශවොන්සන ක   ණින්නාන්ශසේලා කිේවා  නතැනට 

ශනෝේබි අරින්න නන්ශන් කන්න  ශබොන්න නැින අ  කි ලා. 

මුසනලිේ අ ට කිේවා  පළුවන් නේ කන්න ශබොන්න ිනශබන 

තැනකින් කාපන්. නතැනට  හිල්ලා ශනෝේබි ඇරලා ශනොමිශල් 

ශදන නක කන්න  න්න නපා කි ලා. අපි ශබොශහොම කැමැිනන්  

නතැනට ඇවිල්ලා මුසනලිේ මිනිසනසු ශනෝේබි අරින ශකොට. අද 

පාසනකුශේ සැමරුම දවස. නතැනට අද පූජකවරි න් ඇවිල්ලා  

පූජකතුමන්ලා ඇවිල්ලා හාමුදුරුවරුන්ට දාශන් ශබදනවා දකින 

ශකොට අපි හරි ආසන්. ඒක තමන් ශේ රශ  දරුවන්ශේ 

බලාශපොශරෝවතුව. 1956 ඉඳලාම ජාින  ආ ේ  කුල  බල ආදී 

ශේදවලින් ශේ රට ශබදලා  ජාිනවාද  වපරලා බල ට නන්න හැම 

ශවලාශේම උ්වසාහ කළා. ඒක තමන් අද තරුණශ ෝ කි න්ශන්  

ශේ ශබදීම නපා  අපි ජාින ක් විධි ට නකට නකතු  ශවමු කි ලා. 

හැම දාම ශේ රට ශබදුශේ ඇන්  ශද් පාලන අව යතාව 

ශවනුශවන්; ශද් පාලන බල  ලබා  ැනීම ශවනුශවන්. සිංහල 

පමණන් කිේශේ - සිංහල රාජය භාෂාව කශළේ  ඒ ශසේරම කශළේ  තම 

තමන්ශේ බඩ වඩා  ැනීමට; ශපෞද් ලිකව ශද් පාලන වාසි ලබා 

 න්න.  

2015 මැිනවරණ ට ටික දවසකට ඉසනශසල්ලා ාාණසාර 

හාමුදුරුශවෝ ඇතුළු ක.ඩා මක් මැදිහ්වශවලා දි න න රශේ 

සිද්ධි  ඇින කශළේ   න්ද ලබා  න්න. ඊට කලින් ඉඳලා "වඳ 

ශකෝවතු  වඳ ශබ්රසි ර්" කථාව  අරශ න ආශේ ජාිනවාද  

අවුසනසන්න;  න්ද කු ටි   න්න. 2019 මුල් භා   වන ශකොට 

ජනාධිපිනවරණ ක් ඉදිරිශේදී නනවා කි ලා දැශනන ශකොට ශේ 

රශ  සං ණන කරන්න පටන්  ්වතා. අපි්ව සං ණන ක් කළා. 

ඒ සං ණනශේ ප්රිනලලවලින් ආවා  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ 

මහ්වත ා ඉදිරිප්ව වුශණෝව ශකොතැනට ද නන්ශන්  සජි්ව 

ශප්රේමදාස මහ්වත ා ඉදිරිප්ව වුශණෝව ශකොතැනට ද නන්ශන්  

රනිල් වික්රමසිංහ මහ්වත ා ඉදිරිප්ව කශළෝව ශකොතැනට ද 

නන්ශන් කි ලා. ඒ අනුව තමන් අපි තීරණ  කශළේ  සජි්ව ශප්රේමදාස 

මහ්වත ා ඉදිරිප්ව කරන්න ඕනෑ කි ලා. ඒ සං ණන  අනුව 

ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ  ශලොශව්ව නැහැ  ශලොවි  ශහ්ව නැහැ  

ශබොශහොම පහළින් හිටිශේ. 

ඒ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව්ව ශ්වරුේ  ්වතා  ශේ රශ  

සමසනත සිංහල ශබෞද්ධා  න්දවලින් සි  ට ව0ක් ලබා  ්වශතෝව 

විතරන් ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ජනාධිපිනවර ා බවට ප්ව කරන්න 

පළුවන් කි ලා. ඒ නිසා තමන් ක්රමානුකූලව ශ ොඩනඟාශ න 

ඇවිල්ලා  අවි ආයුධා දීලා පිරිස ක්රමානුකූලව පහුණු කඳවුරුවල 

හදාශ න ආශේ.  යුද්ධා හමුදා ුදද්ධි අං  ට බඳවාශ න හිටප 

තමන්ශේම අ ට පඩි ශ ේවා  කි ලා අග්රාමාතයවර ාම  ැ ටශේ 

පන්සශල්දී පිළි ්වත. සහරාන්ලා අවසනථාව බලලා නළි ට 

දැේශේ.   කල්පනා කළා  හන්න ඕනෑ ශබෞද්ධා පන්සලකටද  

කශතෝලික තැනකටද කි ලා. දැන් ශබෞද්ධා  න්ද ටික  න්න 

පළුවන්  කශතෝලික  න්ද ටික්ව  න්න ඕනෑ කි න ප්ර නන  

ිනුදණා. ශකශනකුට කි න්න පළුවන්  ශේක මශේ 

උපකල්පන ක් කි ලා. හැබැන්  ශේක තමන් ඇ්වතටම වුශ.. 

කශතෝලික පල්ලි ට  ැහුවාම කශතෝලික  න්ද ටික්ව  න්න 

පළුවන්  ශබෞද්ධා  න්දවලින් සි  ට ව0ක් ශකශසේ ශවත්ව  සි  ට 

60ක්ව්ව  න්න පළුවන් කි න උපකල්පන  මත තමන් ශේ 

ශබෝේබ ප්රහාර  සැලසුේ කරප අ  සැලසුේ කශළේ. ඒකට 

මැශල්සි ාශවන් උදේ හේබ වුණා. ඒ රාජය ක් විධි ට ශනොශවන්. 

මැශල්සි ාශේ හිටප පද් ලශ ක්  ඉන්දි ාවට  හිල්ලා හිටප 

පද් ලශ ක්  ශදෝදනා ිනශබන නිසා අශේ ආ.ඩුව ආවට පසනශසේ 

අන්න් කරප පද් ලශ ක්.  ඒ පද් ල ා නහාට  හිල්ලා නැවත 

ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාශේ ඉඳලා ශේ සි ල්ල සැලසුේ කරන්න 

උදේ කළා. ඒ කවුද  ඒ තමන් සශල්. සශල් ශේක පිටුපස සිටි ා. 

ඊට අමතරව ශේ රට ඇතුශළේ ඒ සඳහා ඕනෑ කරන ක්රි ාදාම  

සිද්ධා වුණා. ශතොරතුරු ටික ආවා. ශමශහම සිද්ධා ශවනවා කි ලා 

ශතොරතුරු නද්දී නිලන්ත ජ වර්ධාන ඒ ශතොරතුරු ටික 

හං ා ්වතා. තමන්ශේ ලැේශටොේ නක reset කළා. Mobile phone 

නක නැින වුණා කිේවා; reset කළා කිේවා; බිරිඳට දුන්නා කිේවා. 

සිද්ධිශ න් පසනශසේ පරීක්ෂණ ක.ඩා ේ ආවා. සිද්ධිශ න් පසනශසේ 

ජාතයන්තර පරීක්ෂණ ක.ඩා ේ 6ක් ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ  කරලා අවසානශේදී නි මන  කළා  "පාසනකු 

ප්රහාර ට කිසිදු අන්තර්ජාිනක සබඳතාවක් නැත  කිසිදු ජාතයන්තර 

්රසනතවාදී ක.ඩා මක සේබන්ධාතාවක් නැත" කි ලා. ඔවුන් ඒක 

පරීක්ෂණවලින් ඔේප කරලා ශපන්නුවා. ශමොකද වුශ.  21වැනි 

දා ශබෝේබ  පපරුවනවා. 25වැනි දා ආමි ශමොහිදීන් මඩකළපවට 

 හිල්ලා "මාතශල් සහරාන්ව්ව" හේබශවලා ISIS නකට කථා 

කරලා order නක  න්නවා  "අපි තමන් කශළේ" කි ලා කි වන්න. 

ඒකට මුලින්ම වීඩිශ ෝ නක නවන්න කි ලා කි නවා. ඒ ශසේරම 

ශතොරතුරු ශහො ා න්නවා.  ානි අශබ්ශසේකරලා  හිල්ලා ආමි 

ශමොහිදීන් කවුද කි ලා ශහො ාශ න අ්වඅඩංගුවට අරශ න CID 

නකට ශ ොනාවාට පසනශසේ ශමොකක්ද කශළේ  ශේක අශේ project 

නකක් කි ලා ඔහු අරශ න   ා. නතශකොට  කාශේද ඒ project 

නක  අපි කි න්ශන් නැහැ  ශේක අශේ හමුදාශේ වැඩක් කි ලා. 

ශේක හමුදාපින දන්ශන්්ව නැහැ. ශේකට 

 

[මූලා්නප්  අත පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හිතැින හමුදාශේ හිටප ුදද්ධි අං  ක.ඩා මක් පැහැදිලිවම 

සේබන්ධාන් කි න නක දැන් ඔේප ශවමින් ිනශබනවා. නිලන්ත 

ජ වර්ධාන ශේ ශතොරතුරු වාර්තා ශනොකිරීම  ැන අපි නදා හැම 

තැනකදීම කිේවා. හැබැන්  අපි නශහම කිේවාම  අශේ කටවල් 

වහන්න ආවා. දැන් නැවත වතාවක් නිලන්ත ජ වර්ධාන 

වැරදිකාර ා කරන්න හදනවා. ශමොකද  තමන්ට සාක්ෂි  අව යන්  

තමන්ට කට උ්වතර  අව යන්. 

මමත්රීපාල සිරිශසේන මහ්වත ා දැන්  ආ.ඩු පක්ෂ  පැ්වශ්ව 

ඉඳලා විපක්ෂ  පැ්වශ්ව ඇවිල්ලා වාඩි වුණාශන්. ඒ නිසා  "පහ්ව 

තැනින්  න්  ලා ජශල්" කි ලා  දැන් මමත්රීපාල සිරිශසේන 

359 360 
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මහ්වත ාශේ පිටට වැශඩ් දමන්න ූඑදානේ ශවනවා. ඒක භාර 

 න්න බැරි නේ  නිලන්ත ජ වර්ධානට හිශර්  න්න ූඑදානේ 

ශවන්න කි නවා. දැන් ශකෝ ශද් බන්දු ශතන්නශකෝන්  ශේ 

නඩුශේ කාරණා සේබන්ධාශ න් පැහැදිලි ව ශ න් ජනාධිපින 

පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාව වාර්තා කරලා ිනශබනවා  ඔහු ශේශක් 

ව  උ්වතරකාරශ ක් කි ලා. අද ඒක CID නකට භාර දීලා 

ිනශබනවා. හැබැන් ඉිනන් කේපේ නඩු ශදකක්  තුනක් ිනශබන  නඩු 

 ණනාවකට වැරදිකාරශ ක් වුණු පද් ලශ ක්  නඩු පවිනන 

පද් ලශ ක්  ඇප මත ඉන්න පද් ලශ ක් ශපොලිසන ඇමිනවර ා 

විධි ට ප්ව කරලා ිනශබනවා නේ ශේවා  ැන තව්ව  කවර කථාද  

දැන් ශේ කරුණු හං න්න උ්වසාහ කරන්ශන් ඇන්   හමුදුරුවරු 

ඇවිල්ලා නළි ට බැහැලා "ශේ  සිංහල ජාින ටන්  හන්න 

හදන්ශන්  ශබෞද්ධාකමටන්  හන්න හදන්ශන්" කි ලා කථා 

කරන්ශන් ඇන්  ඒ වැරැද්දක් ශව්ඡද නිසා  ශේ කරුණු ආරක්ෂා 

කරන්න ඕනෑ නිසා. 

අපි පැහැදිලිව පිළි න්නවා   හ පාලන ආ.ඩුව කාලශේ 

negligence කි න වැරැද්ද සිද්ධා කළා. ඒ ශබෝේබ ප්රහාර  

සිද්ධාවීම වළක්වා  න්න  හ පාලන ආ.ඩුවට බැරි වුණා. හැබැන්  

 හ පාලන ආ.ඩුවට ඒක කරන්න බැරි වන විධි ට ජාිනක 

ආරක්ෂක කවුසල  කැඳවන්න නපා කි ලා  නිලන්ත 

ජ වර්ධානශ න් නහාට ශතොරතුරු  වන්න නපා කි ලා කාශේ 

අව යතාවටද ඒ සැලසුේ වුශ.  ශේ සි ල්ලක්ම පටන්  ්වශ්ව 

දින 52 ආ.ඩුව්ව නක්ක.  

දින 52දී ශේ අ  බැලුවා ආ.ඩුව  න්න. මුලින්ම උ්වසාහ 

කළා කුමන්්රණ  කරලා ආ.ඩුව  න්න; බැරි වුණා. ඒ දින 52න් 

පසනශසේ ආරක්ෂක ම.ඩල ට රනිල් වික්රමසිංහ මහ්වම ා 

කැ ශඳවුශේ නැහැ; ආරක්ෂක නිශ ෝජය ඇමින කැ ශඳවුශේ්ව නැහැ; 

ශපොලිසනපින කැඳවලා්ව නැහැ. ඒ සි ලුශදනා ආරක්ෂක 

ම.ඩල ට කැඳවීම ශනොකර ඒ සිද්ධි  කශළේ සැලසුේ සහ තවන්. 

ඒ ශවලාශේ මමත්රීපාල සිරිශසේන මහ්වම ා්ව හිතුවා  "මහින්ද 

රාජපක්ෂ අ මැිනකමට ආවා නේ දැන් වැශඩ් හරි. මම්ව නක්ක 

රනිල්ට ප්ර නන ක් ිනශ නවා. නශහම නේ මහින්ද්ව නක්කම 

ආශ ්ව  ශ ෝව වැශඩ් හරි." කි ලා. මමත්රීපාල සිරිශසේන 

මැිනතුමා්ව අන්දලා  ශපොඩි ශපොඩි ශබෝේබ ටිකක් ප්වතු ශවන් 

කි ලා නතුමාට්ව කි ලා   ට්රාන්සනශරෝමර්සන ටිකකු්ව නිකේ පපරන් 

කි ලා නතුමා්ව රටින්  වලා තමන් ශේ සැලසුම ක්රි ා්වමක කශළේ. 

අන්න ඒ සැලසුම අනුව තමන් ශබෝේබ පිපිරි්ඡද පාසනකු දවශසේ 

සවස තැන් තැන්වල ශපොඩි ශපොඩි බ ශටෝ නශහන් ශමශහන් 

පිපිරුශ.. ඒ සැලසුම අනුව තමන් ගුවන් ශතොටුශපොළ අසලිනු්ව 

නශහන් ශමශහන් බ ශටෝ අහු වුශ.. අන්න ඒ සැලසුම තමන් නදා 

ක්රි ා්වමක වුශ.. අපි ශේ අ ශේ negligence සේබන්ධාශ නු්ව 

වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ; ඒක්ව වැරදින්.  

ඒ වාශේම  ශේ ප්රහාරශේ මහ ශමොළකරු කවුද කි ලා අපි නදා 

ඇහුවා.  ශේ මහ ශමොළකරු ශසො ා  න්න තමන් අශේ්ව වෑ ම 

ිනශබන්ශන්. අපට දැන් ශ්වශරනවා  මුළු රටක් දන්නවා  කවුරු 

බල ට ශේන්නද ශේ ශද්වල් වුශ. කි ලා. සි  ට 60ක් ශබෞද්ධා 

 න්ද  න්න්ව  කශතෝලික  න්ද  න්න්ව ශේ ශබෝේබ ප්රහාරශ න් 

වාසි  අ්වවුශ. කාට ද  ශේ සි ලු සිදුවීේ නක්ක ශේ මුළු රශ ම 

ජනතාව දන්නවා ශේක කවුද කශළේ කි ලා. ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමි නි  ශේ කාරණ ්ව කි ලා ම ශේ කථාව අවසාන 

කරනවා. අශේ ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධාන මැිනතුමන්ලා  අශේ 

අරුන්දික ප්රනාන්දු මැිනතුමන්ලා වාශේම  කලින් කථා කරප 

අශනක් මැින ඇමිනවරු කිසිම ශකශනක් ශේවා දන්ශන් නැහැ. 

ඔබතුමන්ලා අහිංසකන්. ඔබතුමන්ලා ශේ ප්රහාර   ැන දන්ශන් 

නැහැ. ඔබතුමන්ලා දැන් ආ.ඩුව ආරක්ෂා කරන්න කථා 

කරනවා. හැබැන්  ඇ්වත කථාව තමන් ශේක ඔබතුමන්ලා්ව 

ශනොදන්නා රහශසේ සිද්ධා ශව්ඡද කුමන්්රණ ක් කි න නක. හිටප 

නීිනපිනවර ා විතරක් ශනොශවන්  අිනඋතුේ මැල්කේ රංජි්ව 

කාදිනල් උන්නාන්ශසේ්ව කිේවා  ශේ ප්රහාර  ශද් පාලන බල  

ලබා  ැනීම සඳහා කරන ලද කුමන්්රණ ක් කි ලා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න   රු මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

නි මිත කාල  දැන් අවසානන්. 

 

ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ශමන්න ශේ කුමන්්රණ  නිසා න ට මුහුණ දුන් මිනිසනසුන්ට 

සාධාාරණ ක් ඉෂනට කිරීම ශවනුශවන් සමඟි ජන බලශේ    සමඟි 

ජන සන්ධාාන  සජි්ව ශප්රේමදාස මැිනතුමා නක්ක නකතුශවලා 

ශලෝකශේ සහා  අරශ න ජාතයන්තර පරීක්ෂණ කින් 

වැරදිකාර න් හිර ශ දරට  වන නක  වනවාමන් කි න නක අපි 

ශේ අවසනථාශේදී කි න්න ඕනෑ. ඒ මැරි්ඡද පද් ල න්ශේ 

ජීවිතවලට  ාන්ින  නකතු කරමින්  ඔවුන් සි ලුශදනා සාමදානශේ 

සැතශේවා කි ා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා. ඔවුන්ට  ාන්ින  නකතු 

කරන්න අපට කරන්න පළුවන් නකම ශද් ඒ අපරාධා ට සේබන්ධා 

අ   ශසො ාශ න ඔවුන් දඬුක ශඳේ  ැහීමට අව ය නීින  ක්රි ා්වමක 

කරන නකන් කි ා මතක් කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම සනතුිනන්. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධාන මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාල ක් ිනශබනවා.  
 

ගුණ ප්රෝහිත අප්ේගුතවර්ධාන මහසතා  
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මීට වසර 0කට ශපර අද 

වැනි දවසක  නනේ 2019 අශප්රේල් 21වැනි දා ශේ රශ  වි ාල 

ශේදවාදක ක් සිදු වූ දින ක්. ශේ රශ  කශතෝලික බැිනමතුන් 

වි ාල ප්රමාණ ක් පාසනකු දින  ශවනුශවන් නදා ශද්වසනථානවලට 

  ා. නමු්ව  නදින සිද්ධා වූ මරාශ න මැශරන ශබෝේබ ප්රහාර නිසා 

ඒ ශද්වසනථානවල සිටි බැිනමතුන්ශේ ජීවිත වි ාල සංඛ්යාවක් අහිමි 

වුණා. මීට අවුරුදු 0කට ශපර ශකෝඡචිකශඩ්  ශද්වසනථාන   සිශ ොන් 

ශද්වසනථාන  ඇතුළු ශද්වසනථානවලට නල්ලවූ ශබෝේබ හඬ ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ සභා  ැබ තුළ්ව  අශේ කන්වල්ව තවම ශදෝංකාර 

ශදනවා. නදා අපි විපක්ෂශේ හිටිශේ. ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  නදා ආ.ඩු පක්ෂශේ හිටිශේ. අපි හැම 

ශකශනක්ම ඒ ශේදවාදක ්ව නක්ක දුක් වුණා. නම සිදුවීශමන් 

අවුරුදු 0කට පසනශසේ ශේ ශමොශහොශ්ව්ව අපි ශ්රී ලංකා ශපොදුජන 

ශපරමුණ හැටි ට්ව  රජ  හැටි ට්ව ඒ මි    හැම 

ශකශනකුශේම පවුල්වල අ ට අපශේ කන ාටුව පද කරනවා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ඔබතුමි  ලිලාසනශේ ඉන්න 

අවසනථාශේ ශනොශ ක් කථා ශමතැන ඇහුණා. ඒ මන්ත්රීවරු කථා 

කරප සමහර කථා දිහා බැලුවම අපට නක ශද ක් ශ්වශරනවා. ඒ 

මන්ත්රීවරු රටට ආදර  කරන මහජන නිශ ෝජිත න් නේ ඒ කි ප 

සමහර කථා රහසන ශපොලීසි ට  හිල්ලා කි න්න නතුමන්ලාට 

පළුවන්. පාසනකු ප්රහාර  සේබන්ධාශ න් පව්වවන ඒ 

පරීක්ෂණවලට ඒ කාරණා ටික නකතු කළා නේ ශහොඳන් කි ලා 

මට හිශතනවා. ශහේතුව ශේකන්.   ේ සිදුවීමක් වුණාම ඒ සිදුවීම 

 ැන පළුල් පරීක්ෂණ ක් පව්වවනවා. ඒ පරීක්ෂණ ට ශේ 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කාරණා ශහොඳන්. හැබැන්  නළිශේ කි න්න බැරි ශද්වල් 

වරප්රසාදවලට මුවාශවලා පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ කි න්ශන් ඒ 

මි    අ  ශවනුශවන් ශනොශවන්. ශේ අ  ඊළඟ ආ.ඩුවක 

ඇමිනකමක් අරශ න අඳින්න  ශ දර ඇඳුමක් iron කරලා 

ිනශබනවා. ඊළඟ ආ.ඩුවක ඇමිනකමක් හේබශවන් කි ලා  

ශනෝනා ඇඳුමක් හදලා  ඒක iron කරලා ිනශ නවා. ඒ ඇඳුම 

ශකොන් ශවශල්ද ඇඳ  න්ශන් කි ලාන් ශේ අ  බලාශ න ඉන්ශන්. 

ඒකට අව ය  භූමිකාව ශමතැනදී රඟපානවා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මම පාසනකු ප්රහාර  

සේබන්ධාශ න් වදන ශදකන්  තුනන් කථා කරන්ශන්. 

මම අහශ න සිටි ා  ශේකට ව  කි න්න ඕනෑ ශේ අශේ 

ආ.ඩුව කි ලා දැන් කිේවා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි    2015 ජනවාරි 08ශවනි දා 

ඔබතුමි න්ලා නකතු ශවලා ශේ රශ  කසාද ක් බැන්දුවා. කවුද 

කසාද බැන්දුශේ  තමුන්නාන්ශසේලා 2015ට ශපර නැකැ්ව නශහම 

බැලුවා කවුද කසාද බන්දන්න පළුවන් කි ලා. ඒකට ශතෝරා ්වතා 

නදා ශ්රී ලංකා නිදහසන පක්ෂශේ මහ ශල්කේ හැටි ට හිටප අශේ 

මමත්රීපාල සිරිශසේන මැිනතුමා ජනාධිපිනවර ා හැටි ට්ව  ඔශබ් 

නා ක ා  රනිල් වික්රමසිංහ අ මැිනවර ා හැටි ට්ව. 

 ශපොශරොන්දේ  ැලපණා; සාක්ඡ ා සාර්ථක වුණා. ජනවාරි 08ශවනි 

දා මඟුල පැවැ්වවුවා; මුදු දැේමා. ශේ ශජෝඩුව honeymoon   ා. 

ශේ ශජෝඩුව honeymoon  හිල්ලා 2015දී හදප ආ.ඩුව තීන්දුවක් 

 ්වතා. ඒ ආ.ඩුශේ ජනාධිපින  අ මැින ශේ රශ  ුදද්ධි අං ශේ 

ශකොන්ද කැඩුවා. ශේ රශ  ුදද්ධි අං ශේ සහ ශේ රශ  වීශරෝදාර 

රණවිරුවන්ශේ ශකොන්ද කැඩුවා. අර කසාද  බන්දන්න උදේ 

කළා ද්රවිඩ සන්ධාාන . ඒ සඳහා ශනොශ කු්ව අ ශේ ශ ෝජනා  

අදහසනවලට ඇහුේකන් ශදන්න සිද්ධා වුණා. ඒ නිසා ුදද්ධි අං ශේ 

ශකොන්ද කඩන්න ඕනෑ වුණා  ුදද්ධි අං   නැින කරන්න ඕනෑ 

වුණා  ුදද්ධි අං   විනා  කරන්න ඕනෑ වුණා. ුදද්ධි අං   විනා  

කළ නශක් ලල විපාක  තමන්  සහරාන් ඇවිල්ලා ශබෝේබ 

 හනකේ  ශනොදැන සිටීම. මම කි ප ශජෝඩුව කසාද බන්දලා 

හේබවුණු දරුවා කවුද  හේබවුණු දරුවා ශබෝේබ ක්. ඒක තමන් 

පාසනකු ශබෝේබ . මුළු රටම  ශලෝක ම දන්නවා ඒ ශබෝේබශේ 

අේමන්  තා්වතන් කවුද කි ලා. කවුද  අේමන්  තා්වතන්  අේමන්  

තා්වතන් වුශ. මමත්රීපාල සිරිශසේන හිටප ජනාධිපින සහ රනිල් 

වික්රමසිංහ හිටප අ මැින. ඒ ශදශදනාශේ නමට හේබවුණා ඒ 

ශබෝේබ . දැන් කි නවා  ඒ උේපැන්ශන් අේමාශ න්  

තා්වතාශ න් නේ ශදක ශවනසන කරලා ශේ ආ.ඩුශේ නම 

දමා න්නලු. නමු්ව ඒක ශනොශවන් සිද්ධා ශවන්න ඕනෑ  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි.  ර ශ  මිනිසනසු දන්නවා ශේශක් 

ඇ්වත ත්ව්වව  ශමොකක්ද කි ලා; මුළු රටම දන්නවා.  ශේ  ැන 

ශහො න්න ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ විශ ේෂ කාරක සභා දැේමා. 

විශ ේෂ කාරක සභා දමලා නක් නක්ශකනා ශ නැල්ලා ප්ර නන 

ශකරුවා. හැබැන්  මන්ත්රීවර කු හැටි ට මම අද්ව නක ශද ක් 

කි නවා. ඒ තමන්  ශේ පරීක්ෂණ කටයුතුවලට අනිවාර් ශ න්ම 

හිටප ජනාධිපින  අ මැින  කැඳවන්න ඕනෑ. අනිවාර් ශ න් 

කැඳවන්න ඕනෑ. කැඳවලා ඔවුන්ශ න් ප්ර නන කරන්න ඕනෑ. රශ  

රාජය නා ක ා හැටි ට්ව  අ මැිනවර ා හැටි ට්ව ඒ සිද්ධිශේදී 

ඔවුන්  ්වත ක්රි ා මාර්   ශමොකක්ද කි න නක  ැන ඔවුන්ශ න් 

ප්ර නන කළ යුතුන් කි ලා මම ශබොශහොම පැහැදිලිව කි නවා. ඒක 

කළ යුතු ශද ක් ශවනවා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  ඒ නක්කම ශපශර්දා - 

2022.0 .19 දා -   රඹුක්කන සිදුවීම තුළදී  ඒ ඇින වූ ශේදවාදක  

තුළදී මි     තරුණ ා ශවනුශවන් අපි අශේ කන ාටුව ප්රකා  

කරනවා. තුවාල ලබප අශනක් සි ලුශදනා ශවනුශවන් අපි අශේ 

කන ාටුව ප්රකා  කරනවා. ශපොලීසිශේ 19ශදශනක් තුවාල ලබා 

ශරෝහල් ත ශවලා සිටිනවා. ශේ හැම  ශකශනක් ශවනුශවන්ම අපි 

අශේ කන ාටුව ප්රකා  කරනවා. ශේ පාර්ලිශේන්තු සිනශේ  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළන් ශමොකක්ද ශේකට ලැශබන විසඳුම 

කි ලා අපි බලාශ න සිටි ා. රට අර්ුදද  ත්ව්වව ක ිනශබන්ශන්. 

ඒ අර්ුදද ට ලැශබන  විසඳුම ශමොකක් බවටද පරිවර්තන  වුශ.  

මම  ්වතා  19 ශවනි දා සජි්ව ශප්රේමදාස විපක්ෂ නා කතුමාශේ 

ප්රකා  ට අදාළ හැන්සාඩ් වාර්තාව. නතුමා  නතුමාශේ කථාශේ 

නක් තැනක ශමශහම කි නවා  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි. 

"අපි පාරවල්වල ඇවිල්ලා ශේ හැම තැන්වලම අර ළ කරන 

ප්ර ිනශීලි ඒ සි ලුශදනා  මහ පාශර් දුක් විඳින ඒ හැම 

ශකශනකුශේම ඒ අර ළවලට අශේ පූර්ණ සහශ ෝ   අපි ලබා 

ශදනවා. අපි ඔවුන් ආරක්ෂා කරන්න ඒ සි ලු කටයුතු කරනවා." 

කි ලා විපක්ෂ නා කවර ා කි නවා. ශහොඳන්  ශද් පාලන 

පක්ෂ ක් හැටි ට  විපක්ෂ නා කවරශ ක් හැටි ට ඒක කි න 

නක.   

හැබැන් අද ිනශබන ප්ර නන  ශමොකක්ද  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී 

අපි කරන කථා දිහා ශේ රශ  මිනිසනසු බලාශ න ඉන්න නකන්. ඒ 

අර ළ කරන්ශන් සාමානය පරවැසි ාමද  නතැන ඉන්ශන් හරි 

විධි ටම අර ළ කරන අ ද කි න නක විපක්ෂ නා කවර ාට 

ශතෝරා  න්න පළුවන්ද  ඒක ශතෝරා  න්න නක ප්ර නන ක්. 

අර ළ කරන සාමානය මිනිසුන් පිටුපස ප්රද.ඩ්වව  ඉදිරි ට 

ශ න න්න අව ය අ  ඉන්නවා. හැබැන්  අපි ශමතැන ඉඳන් "පාර 

වහන්න  අර ළ කරන්න   ල්  හන්න" කිේශවෝව ශේ රට 

ශකොතැනටද  න්ශන්  නතශකොට ශේ රට  නවා  විපක්ෂ 

නා කතුමාශේ තා්වතා රට පාලන  කළ කාල ට; 1988  89 

කාල ට  නවා. අමතක කරන්න නපා 1988  89 කාලශේ 

තරුණශ ෝ 60 000ක් අපට අහිමි වූ බව; ශේ රට ශල් විලක් බවට 

පරිවර්තන  වූ බව. ඒ නිසා ශමතැනදී තමන්ශේ ශද් පාලන 

මාතෘකා ලිලික කරශ න කටයුතු කරන්න බැහැ.  

සමහර අ  සර්ව පාක්ෂික සමුළු කැඳවලා  සර්ව පාක්ෂික 

ආ.ඩුවක් හදන්න ඕනෑ  කි ලා ශ ෝජනා ශේනවා. හැබැන්   ඒ 

කථා කරන  ශ ෝජනා ශ ශනන අ ශේ හෘද  සාක්ෂි ට කථා 

කශළෝව සැබෑ ත්ව්වව  දැන  න්න පළුවන්. ඒ අ  කවුද කි ලා 

නේ ව ශ න් වුණ්ව මට කි න්න පළුවන්. ඒ අ ශේ අනා ත 

බලාශපොශරෝවතුව ශේ රට දැන් වැටිලා ිනශබන ත්ව්වවශ න් 

ශ ොඩ  න්න නක ශනොශවන්. ඔවුන්ට ශද් පාලන අරමුණක් 

ිනශබනවා; ශද් පාලන ඉලක්ක ක් ිනශබනවා. ඒ ඉලක්ක ට 

 ෑශේදී ඒ අ ට ශේ රශ  මිනී මැරුණාට කමක් නැහැ; තරුණ 

ජීවිත විනා  වුණාට කමක් නැහැ. "පාරට බැහැප මිනිසුන්ශේ මීනි 

ශප ටි  කශර් ින ාශ න  හින් ශහෝ මට ඕනෑ ජනාධිපින ඇඳුම 

ඇඳ න්නන්  මට ඕනෑ අ මැින ඇඳුම ඇඳ න්නන්  මට ඕනෑ 

ඇමින ඇඳුමක් ඇඳ  න්නන්" කි ලා හිතන අ  ඉන්නවා. 

ජනතාවශේ ශල් මිනන් ශහෝ නතැනට  න්නන් ඒ අ ට අව යතාව 

ිනශබන්ශන්.  බලාශපොශරෝවතුව න  ශනොශවන් නේ ශේ ශ ෝජනා 

ශ ශනන නා ක න්ශ න් කවුරු ශහෝ  "ශේ රට අරාජික ශවලා 

ිනශබන බව ශේනවා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු 

225ශදනාශ න් මම ශද් පාලන අනා ත ක්  ැන හිතන්ශන් 

නැහැ. මම රට ශවනුශවන් තීන්දු  න්නවා." කි න ශ ෝජනාවක් 

පළුවන් නේ ශේන්න කි න්න. නමු්ව නශහම ශ ෝජනා ශ ශනන 

අ  නැහැ. නක් නක් ක.ඩා ේවලට නා ක්වව  ශදන්නන් 

ශබොශහෝ අ  බලන්ශන්.  දැන් ක.ඩා ේ හැශදනවා. ශමොකද  

12ශදනකු නකතු කර  ්වශතෝව ජනාධිපින ශවන්න පළුවන් 

කි ලා සමහරු හිතනවා. 20ශදනකු නකතු කර  ්වශතෝව  

ජනාධිපින ශවන්න පළුවන් කි ලා තව්ව සමහර අ  හිතනවා. ශේ 

ප්ර නන තුළ ඒ විධි ට ක්රි ා්වමක ශවන්න පළුවන්ද කි ලා 

හිතනවා. ඒක්ව දැන් අර  ශ ෝල් ශරේසන නශක් ිනශබන විශරෝධාතාව 

363 364 

[ රු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධාන මහතා  
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වාශේ ශවලාන් ිනශබන්ශන්. දැන් ජනාධිපිනවරු බිහි ශවනවා 

වැඩින්.  රශ  මිනිසුන් මරලා  රශ  මිනිසුන්ශේ ශල් ටික ශසොලවා 

ලබා  න්න තනතුරුවල වටිනාකම ශමොකක්ද  නශහම ලබා  න්න 

තනතුරුවල වටිනාකමක් නැහැ. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාල ක් 

ිනශබනවා.  
 

ගුණ ප්රෝහිත අප්ේගුතවර්ධාන මහසතා  
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  මට ආ.ඩු පක්ෂශේ ප්රධාාන 

සංවිධාා කතුමාශ න් විනාඩි 5ක් ඉල්ලා  න්න පළුවන්.    

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ආ.ඩු පක්ෂශේ ප්රධාාන සංවිධාා කතුමා දැන් ශේ  රු සභාශේ 

නැහැ. 
 

ගුණ ප්රෝහිත අප්ේගුතවර්ධාන මහසතා  
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

නතුමාශ න්  න්න පළුවන්  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි.  

මම ව  කීමකින් කි න්ශන්.  

 ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  රඹුක්කන සිද්ධි ට මුහුණ 

පෑ ශපොලිසන නිලධාාරින් 19ශදශනකු ශරෝහල් ත ශවලා ප්රිනකාර 

ලබමින් සිටිනවා. අපි දැක්කා  ශබොශහෝ අ  ශපොලිසන නිලධාාරින්ට 

ශනොශ ක් ශදෝදනා කරන ආකාර .  නදා සිද්ධිශේදී ශතල් ලීටර් 

00 000ක් ිනුදණු බවුසර   ේ විධි කින්  නි  ්වතා නේ  මුළු 

රඹුක්කන න ර ම  නි අරශ න මිනිසන ජීවිත වි ාල  ණනක් 

අපට අහිමි ශවනවා. නශහම ශද ක් සිද්ධා වුණා නේ විපක්ෂ  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේදී අශපන් අහන්   ශපොලීසි  ශමොනවාද ශකරුශේ  

කි ලා. පාසල් දරුවන් ඒ  න්නට හසු වුණා නේ  අහිංසක මිනිසුන් 

ඒ  න්නට හසු ශවලා මි    ා නේ විපක්ෂ  ශමොකක්ද 

අහන්ශන්   "අකර්මණය ශපොලීසි ක්. ශේ ශපොලීසි  ශපොල් 

 ෑවාද "  කි ලාන් අහන්ශන්. විපක්ෂශ න් ශේ ප්ර නන ශදකම 

අහන්න ිනුදණා. දැන් කි නවා  ශපොලීසි  වැරදින් කි ලා. ඒ 

ශපොලිසන නිලධාාරින්ශ න් නක ශපොලිසන නිලධාාරි කුශේ ලිපින  

ශහො ා  න්න. ඔහුට ඒ  ැටුම ඇින ශව්ඡද කවුරු ශහෝ  නක්ක 

ශපෞද් ලිකව ප්ර නන ක් ිනශබනවාද කි ලා ශහො ලා බලන්න. ඒ 

නක ශපොලිසන නිලධාාරිශ ක්ව්ව නතැනට  ශේ තමන්ශේ ඔේපශේ 

ිනශබන පර්දසන විසනශසේ අන්ින  ශබ්රා  න්න ශනොශවන්. නශහම 

නැ්වනේ තමන්ශේ දරුවාට තව ශමොනවා ශහෝ ශද ක් හේබ 

කරලා ින න්න ශනොශවන්. ඔහු නතැනට  ශේ රශ   රාජයශේ 

ආරක්ෂාව ශවනුශවන්.  

රශ  ආරක්ෂාව සඳහා කටයුතු කිරීම  සාමානය පරවැසි ාශේ 

ආරක්ෂාව සඳහා කටයුතු කිරීම  සාම  ආරක්ෂා කිරීම ශේ රශ  

ශපොලිසන නිලධාාරි ාශේ ව  කීමක්. යුද්ධා ක් දිනනශකොට අපට ඒ 

ශපොලිසන නිලධාාරි ා ශහෝ හමුදා නිලධාාරි ා රණ විරුශවක්. හැබැන්  

යුද්ධා  අවසන්ශවලා ටික කාල ක්  නශකොට ඔවුන් අපට 

ශපොලිසනකාරශ ක්  ආමිකාරශ ක් විතරන්. ඔවුනු්ව අශේ රශ  

පරවැසිශ ෝ. ශපොලිසන නිලධාාරි කු ශවන්ශන්්ව අශේ රශ  

පරවැසිශ ක්. ඔහුට්ව අන්ින ක් ිනශබනවා  තමන්ට පැවරුණු ව  

කීම  රාජකාරි  ඉටු කරන්න. හැබැන්    රාජකාරි  ඉටු කරන්න 

 හිල්ලා ඔහු අද අන්ත අසරණභාව කට ප්වශවලා ිනශබනවා. 

ශේකද වි  යු්වශ්ව  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  කවුරු ආ.ඩු කළ්ව නක 

ශද ක් පැහැදිලිව ිනශබනවා. "අපි තමන් රට පාලන  කරන්ශන්  

අපි තමන් පාර වහන්ශන්  අපි තමන් තීන්දු තීරණ  න්ශන්" කි ලා 

රශ  ජන සමාජ  තීන්දුවක්  න්නවා නේ  ඒක පිටුපස ඉන්ශන් 

කවුද   ඕනෑම අනව ය ශද කට ඉඟි කරන්න පළුවන් ක්රම 

ිනශබනවා. උශද නඝෝෂණ ට නන සාමානය මිනිසනසු ඔක්ශකොම 

ශේවාට සේබන්ධා නැහැ. ශර්ල් පාශර්දී  ල්  හන්න පටන් 

 න්ශන් නක් ශකනාන්  ශදශදනාන්. හැබැන්  මුලින්ම  ලක් 

 හන්ශන් කවුද  ඒ ශද් පාලන අරමුණක් ිනශබන ශකශනක්. 

නශහම නැ්වනේ  ශේ වැරැදි වැඩ කරන  අනව ය වැඩක් කරලා 

ශපොලිසන නිලධාාරි ා නක්ක ප්ර නන ක් ඇින කරශ න ිනුදණු ශකනා 

තමන් පළමු  ල  හන්ශන්. හැබැන්  ඊට පසනශසේ නිකේ    අ ්ව 

 ල්  හනවා. ඒකන් සිද්ධා ශවන්ශන්. නවැනි සිද්ධි නිසා තමන් 

අවුරුදු 00ක යුද්ධා ක් ශේ රශ  නිර්මාණ  වුශ.. ඒ නිර්මාණ  

ශව්ඡද යුද්ධා  අවසන් කරන්න නදා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටප 

ජනාධිපිනතුමාට -වර්තමාන අ මැිනතුමාට- පළුවන්කම ිනුදණා. 

නශහම ශබ්රා  ්ව ශද්  ක් තමන් අද ශේ විධි ට  නි ින ලා 

විනා  කරන්න හදන්ශන්. අපට අමතක කරන්න බැහැ  ඒ 

ඉිනහාස .  ඒ නිසා කරුණාකර  හෘද  සාක්ෂි ට නකඟව තීන්දු 

තීරණ  න්න කි ලා ශේ  රු සභාශේ ඉන්න ශද් පාලන 

නා ක න්ට අපි කි නවා. තමන්ශේ ශද් පාලන වුවමනාව මත 

කථා කරන්න නපා. තමන්ශේ පටු ශද් පාලන අරමුණ්ව නක්ක 

ඉන්න නපා.  ශද් පාලන මවර ්ව නක්ක ඉන්න නපා. නමු්ව  

ශද් පාලන මවර ්ව නක්ක ඉන්න ක.ඩා ේ අද හැදිලා 

ිනශබනවා. ඒ ක.ඩා ේවලට නදා්ව මා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදී 

කිේවා  පළුවන් නේ නකට නකතු ශවන්න කි ලා. පළුවන් නේ 

නකට නකතු ශවන්න. ඇන්  තවම නකතු ශවන්න බැරි  නකට 

නකතුශවලා කි න්න  "ඔේ  අපට පළුවන්. අපි භාර  න්නවා" 

කි ලා. නමු්ව  ඒක කි න්න ශකොන්දක් නැහැ. ඒක කි න්න 

හැකි ාවක් නැහැ.  

දැන් ශේ ිනශබන ත්ව්වව  සං ජත පටු තර  ක් වාශේ.  පටුව 

හිසන ශවන්ශන් ශකොන් ශවලාශේද  ඒ ශවලාවට "ටක්"  ාලා වාඩි 

ශවන්න බලාශ න ඉන්න වැඩ පිළිශවළක තමන් දැන් ඉන්ශන්. 

මට ශපශනන විධි ට  විපක්ෂ නා කතුමා නේ දැන් ජනාධිපින 

ඇඳුම ඇඳලා ඉවරන්. නශහම ශේනි ාවක ඉන්ශන්. හැබැන්  ඒ 

ජනාධිපින ඇඳුම ඇන්ද්ව ිනශබන ප්ර නන  ශමොකක්ද  කටයුතු 

කරන්ශන් ශකොශහොමද කි න නක  ැන හිතන්න ශවනවා. ඔේ  

පළුවන්කම ිනශබනවා නේ මහජන  න්ද කින් ඒක කරන්න; 

ජනතා වරමකින් ඒක කරන්න. වයවසනථානුකූලව   ප්රජාතන්්රවාදී 

ශලස ඒ කටයු්වත කරන්න. නශහම නැිනව රට  නි ින ලා ඒක 

කරන්න පළුවන්කමක් ලැශබන්ශන් නැහැ.  

ඊශේ කරප ඒ කැරලි ශකෝලාහල නිසා අද ශමොකක්ද ශවලා 

ිනශබන්ශන්  අද  න්න ිනශබන බවුසර ්ව ශපට්රල් ශෂඩ්  නකට 

 න්ශන් නැහැ.  අතරමඟදී නතර කරනවා. ඒ රි ැදුරා  න්න 

භ න්. "අශන්!  නශකොට පාර වහලා බවුසර ට  නි ිනබ්ශබෝව 

ශමොකක්ද මට සිද්ධා ශවන්ශන්" කි ලා හිතනවා.  ශමශහම 

 ශ ෝව මුළු රටක්  නි  න්නවා. ඒ නිසා ශමන්න ශේ ත්ව්වව  

නව්වවන්න ඕනෑ කාල  ඇවිල්ලා ිනශබනවා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  සමහරු ශේ සභාශේ 

ශනොශ කු්ව ශද්වල්  ැන කථා කරනවා. මා ඔබතුමි ට සිහිප්ව 

කරනවා  2015 - 2019   හ පාලන ආ.ඩුව  කාලශේ්ව 

ශනොශ ක් විධිශේ විශරෝධාතාකරුවන් ශකොළඹට ආව බව. 

වීශරෝදාර  ආබාධිත රණ විරුවන් ආවා. වි නවවිදයාල දරුවන් ආවා. 

මහා සංඝ ර්වන  ආවා. හැබැන්  ඒ රජ  තීරණ ක් ශ න ිනුදණා  

365 366 



පාර්ලිශේන්තුව 

කිසි ශකනකුට ශකොල්ලුපිටිශේ සිට ජනාධිපින ශල්කේ කාර් ාල  

දක්වා ප්රශද්  ට ඇතුළු වීම තහනේ කි ලා. අපි TV නක 

දමනශකොට හැම දාම දකිනවා  බැටන් ශපොලුවලින් ඔළු පැශලන්න 

 හන ආකාර ; වතුර ප්රහාර නල්ල කරන ආකාර ; කඳුළු  ෑසන 

 හන ආකාර . කඳුළු  ෑසන  හලා ඒ අ  නළවීමට ශ වප  

rewards සඳහා විතරක් ශපොලීසි ට රුපි ල් ලක්ෂ 69ක්  වැ  

ශවලා ිනශබනවා. ඒ  අවුරුදු ශදකක කාල කට.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කරුණාකර  නි න බ්ද ශවන්න. ශේ අවසනථාශේදී කවුරු ශහෝ 

 රු මන්ත්රීවරශ ක්  රු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමාශේ නම  

ලිලාසන  සඳහා ශ ෝජනා කරන්න. 

 

ගුණ රමිත බණ්ඩාර ප්ත්දනප්කෝ්ද මහසතා (වරාය හසා 

නාවික අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னககொன்- துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon - Minister of Ports 
and Shipping) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමි නි  " රු ශේලු කුමාර් 

මන්ත්රීතුමා දැන් ලිලාසන   ත යුතු "න් මා ශ ෝජනා කරනවා. 

 
ර පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ ප්රෝහිණී රාමාරි විප්ේරත්න මහසත්මිය 
මූලා්නප්ය්ද ඉවත් වුප්ය්ද, ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා මුලා්නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விகஜரத்ன 

அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு கவலு குைொர் 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA 
left the Chair, and THE HON. VELU KUMAR took the Chair. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධාන මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.  
 

 ගුණ ප්රෝහිත අප්ේගුතවර්ධාන මහසතා  
 (ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

 (The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  නශහමන් ඉිනහාසශේ සිදු 

වුශ.. ඒකද  අශපනු්ව බලාශපොශරෝවතු ශවන්ශන්  ඒකද  ශේ 

අපට කි න්ශන්  'අර අපි  ැහුවා වාශේම ශේ නන අ ට්ව  හන්න' 

කි ලා  ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ ජනාධිපිනතුමා නශහම නා කශ ක් 

ශනොශවන්. නදා මිරිහාශන් ශ දර ළඟට ඇවිල්ලා කළ අලාභ 

ශමොනවාද  බසන රථ කට  නි තැුදවා; ජීේ රථ කට  නි තැුදවා; 

අශනකු්ව සි ලු ශද්වල් නක්ක රාජය ශද්පළවලට රුපි ල් ලක්ෂ 

තුන්සි  හැටනව ක අලාභහානි කළා. සාමානයශ න් 

විශරෝධාතාවක් කරන්න නන  රශ  රාජය ට විරුද්ධාව  ේ ශද ක් 

කරන්න නන අ  දක්වන විශරෝධාතාව බසන  නි ින න නකද  නශහම 

නැ්වනේ ජීේ  නි ින න නකද  ඒකද විශරෝධාතාව  ඒක 

විශරෝධාතාව ශනොශවන්. ඒක ඇතුශළේ ිනශබන්ශන් ශවන්ව ශද ක්. 

නදා න්ඡදර ශද ක් සිදු කළා. මිරිහාශන් ශ දර ළඟට  හිල්ලා ඒ 

ශද්වල් සිද්ධා කළා. ශ ෝල්ශරේසන පි ටනිශේ  ජනාධිපින ශල්කේ 

කාර් ාල  ඉසනසරහපිට විශරෝධාතාකරුශවෝ ඉන්නවා. අද දවස 

වනශකොට දින 10 න්. ප්ර නන ක් නැහැ. අන්න  ප්රජාතන්්රවාද  රජ 

කරවලා ිනශබනවා. ප්රජාතන්්රවාද  රජ කරවලා ිනශබනවා! අද්ව 

ජනාධිපින ශල්කේ කාර් ාලශේ වැඩ කරන්ශන් නැහැ. ඒ අ ට 

වැඩට  න්න විධි ක් නැහැ. ඒක ප්රජාතන්්රවාද  ශනොශවන්ද  

හැබැන්  ඒක ප්රජාතන්්රවාද  ශනොශවන් නේ  ඉිනහාසශේ ිනුදණු 

ප්රජාතන්්රවාද   ැන  ඔ  තනතුරම දැරූ රණසිංහ ශප්රේමදාස හිටප 

ජනාධිපිනතුමාශේ කාලශේදී -නතශකොට අපි තරුණ ව ශසේ- 

ශකොශහොමද සිද්ධා වුශ. කි ලා අපට ශහොඳට මතකන්. ඔබතුමා 

අහලා ිනශබනවාද දන්ශන් නැහැ  වධාකා ාර  ැන. ූඑරි කන්ද  

මිශල්නි ේ සිටි වාශේ වධාකා ාර ඉිනහාස ක් අපට ිනුදණා. 

සමහර අේමලා කැලණි පාලම ළඟට  හිල්ලා කැලණි පාලම ළඟ 

බලාශ න හිටි ා  "අශන්  අඩු  ණශන් මශේ පතාශේ මිනි ව්ව 

පා ශවලා  නශකොට දකින්න පළුවන් ශවන්" කි ලා. සමහර 

තරුණ ශකොල්ලන් ශදන්ශනකුට නක බන්සිකල් ට ර් නකන්. 

ශදන්ශනකුට නක බන්සිකල් ට ර් නකන්! භ ානක අතීත ක් 

ිනුදණා. මහා භ ානක අතීත ක් ිනුදණා! ඒ මි     තරුණ න් 

ශවනුශවන්  ඒ මි     තරුණ න්ශේ පවුල් ශවනුශවන් අද කවුද 

කථා කරන්ශන් කි න ප්ර නන  ිනශබනවා  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා ශේ ත්ව්වව  ඉතාම භ ානක ත්ව්වව ක් 

බව අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕනෑ.  

සමහර අ  අශේ මහින්ද රාජපක්ෂ අ මැිනතුමාට ශනොශ කු්ව 

විධිශේ විශේදන නල්ල කරනවා අපි දැක්කා. ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි  ශේ රශ  රාජය නා ක න්  ්වතාට පසුව  ශේ රශ  

උතුර-දකුණ  ා කරන්න පළුවන් වූ  ශලෝක බලවතුන් සි ලුශදනා 

"බැහැ" කි ද්දී ශේ රශ  ිනුදණු ්රසනතවාද  අවසන් කිරීශේ 

ව කීම ඉටු කළ රාජය නා ක ා බවට නතුමා ප්ව වුණා. 2009 

මැන් මාසශේ 19 වැනි දා මුළු රශ ම මිනිසනසු සිංහ ශකොඩි අරශ න 

රට වශ ම   ා  "අපි නිදහසන මිනිසනසු. ්රසනතවාද  අවසන් වුණා. 

ශේ රශ  සිංහල  මුසනලිේ  ද්රවිඩ සි ලුශදනාට නකට ඉන්න 

පළුවන්." කි ලා. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට තව්ව විනාඩි ශදකක කාල ක් 

ිනශබනවා. 
 

ගුණ ප්රෝහිත අප්ේගුතවර්ධාන මහසතා  
(ைொண்புைிகு கரொஹித அகபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශහොඳන්  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැිනතුමා නවැනි රාජය නා කශ ක්. ඇන්  

අපි කළ ගුණ අමතක කරන්ශන්  අපි මහා ශප්රෞඪ්වව ක් ිනශබන  

ඉිනහාස ක් ිනශබන රටක මිනිසනසු. අපට ශමශහම කළ ගුණ 

අමතක කරන්න පළුවන්ද කි න ප්ර නන  මා ඒ අ ශ න් අහනවා. 

ශකොශහොමද  නශහම අමතක කරන්න පළුවන් ශවන්ශන්  

ආ.ඩුවලින්  ේ  ේ වැරැදි ශවන්න පළුවන්. හැබැන්  ආ.ඩුවල 

වැරැදි මනින තරාදි ක් ිනශබන්න ඕනෑ. ඒ තරාදිශේ ශදපැ්වතක් 

ිනශබන්න ඕනෑ. අද නවැනි නා ක න්ට්ව  රහන ත්ව්වව ට ප්ව 

ශවලා ිනශබනවා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  අපි ශේ කාරණ  ශබොශහොම 

පැහැදිලිව කි න්න ඕනෑ. අපි ශ ෝජනාවක් කළා. ශ ෝධාභ  

රාජපක්ෂ ජනාධිපිනතුමා සි ලු පක්ෂවලට කථා කළා  'සි ලු 

පක්ෂ ඒකරාශි ශවලා ආ.ඩුව ඉදිරි ට අරශ න  න වැඩ 

පිළිශවළ  ැන කථා කරන්න නන්න' කි ලා. කිසි ශකශනක් ඒවාට 

ප්රිනදාර දක්වන්ශන් නැහැ. කිසි ශකශනකුශේ ප්රිනදාර ක් නැහැ. 

ඒ නිසා අද අපි නව කැබින  ම.ඩල ක් ප්ව කරලා  ඒ කැබින  

ම.ඩල ්ව නක්ක  ශේ ආ.ඩුශේ අග්රාමාතයවර ා හැටි ට 

367 368 

[ රු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධාන මහතා  
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මහින්ද රාජපක්ෂ මැිනතුමා්ව නක්ක ඒ  මන  න්න ලැහැසනින 

ශවලා ිනශබනවා; අභිශ ෝ  මැද  දහසක් කේකටුලු මැද. හැබැන්  

අශේ බලාශපොශරෝවතුව ශමොකක්ද  අශේ බලාශපොශරෝවතුව ඊළඟ 

වතාශේ මැිනවරණ ජ ග්රහණ  කිරීමව්ව  ඊළඟ වතාශේ මැින 

ඇමිනකේ ලබා  ැනීමව්ව ශනොශවන්. අශේ බලාශපො ශරෝවතුව  රට 

ශවනුශවන් කරන්න පළුවන් ශද් කිරීමන්; අන්න ඒ යුතුකම  

ව කීම ඉටු කිරීමන්. අන්න ඒ ව කීම ඉටු කරන්න පළුවන් නේ  

ශමහි ක.ඩා ේ හදාශ න ඉන්න නා ක න්ට කි නවා  

ශ වල්වල ඇඳුේ හදාශ න ඉන්න නා ක න්ට කි නවා  

කරුණාකර අනා තශේ අඳින්න ිනශබන ඇඳුම  ැන හිතන්ශන් 

නැිනව රට  ැන හිතලා කථා කරන්න කි ලා. ඒ ඉල්ලීම කරමින්  

මට ශවලාව ලබා දීම සේබන්ධාශ න් ඔබතුමාට සනතුිනවන්ත 

ශවනවා. 

 

ගුණ රි්ාඩ් බිනයුදී්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, இந்த 

நொட்டிகல ‘ஈஸ்டர்’ குண்டுத் தொக்குதல் நமடதபற்று இன்றுடன் 

மூன்று வருடங்களொகின்றன. இந்த நொட்டிகல இந்தச் 

சம்பவத்மத மவத்து அரசியல் தசய்கின்ற யொரொக இருந்தொலும் 

அவர்களுக்கு இமறவன் ஒருகபொதும் உதவி தசய்யைொட்டொன். 

அவர்கள் தற்கொலிக தவற்றிகமள அமடந்தொலும், நிச்சயைொக 

அவர்களொல் நிரந்தர தவற்றிமய அமடய முடியொது என்பது 

நிரூபணைொகிக்தகொண்டிருக்கிறது.  

‘ஈஸ்டர்’ தொக்குதலுக்குப் பிறகு, முஸ்லிம் - கத்கதொலிக்க 

ைக்களுக்கு இமடயில் முறுகல் நிமல ஏற்பட்டுவிடக்கூடொது 

என்பதிகல கபரொயர் கர்தினொல் தைல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டமக 

அவர்கள் ைிக அக்கமறயுடன் நடந்துதகொண்டொர் என்பமத 

இன்றும் நொன் நன்றிகயொடு இந்த உயர் சமபயிகல 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்கறன். அன்று எதிர்க்கட்சியிகல இருந்த 

அரசியல்வொதிகள் ‘ஈஸ்டர்’ குண்டுத் தொக்குதமல மூலதனைொகப் 

பயன்படுத்தி ஆட்சிபீடம் ஏறினொர்கள். முஸ்லிம் சமூகத்தி 

னுமடய முஸ்லிம் தமலமைகமள, புத்திஜீவிகமள, உலைொக் 

கமள,  முஸ்லிம் சமூகம் கைலொகக் கருதும் இஸ்லொம் 

ைொர்க்கத்மத, கண்ணியைிக்க எங்களுமடய அன்பு நபி (ஸல்) 

அவர்கமள,  எங்களுமடய ரப்மப ககவலப்படுத்தியகதொடு 

ைட்டுைல்லொைல், இந்தக் குண்டுத் தொக்குதகலொடு சம்பந்தப் 

படுத்திப் கபசி இந்த நொட்டிலுள்ள தபரும்பொன்மை ைக்கமள 

ைமடயர்களொக்கினொர்கள் என்ற உண்மைமய இன்று உலகம் 

அறிந்துமவத்திருக்கிறது.  

இந்தக் குண்டுத் தொக்குதலினொல் உயிொிழந்த 300இற்கும் 

கைற்பட்ட அப்பொவி ைக்களுமடய குடும்பத்தினர் இன்றும் 

கவதமனயில் இருக்கிறொர்கள். அதுதவிர, இந்தக் குண்டுத் 

தொக்குதலுக்குப் பிறகு, அநியொயைொகப்  பொதிக்கப்பட்ட பலர் 

இருக்கிறொர்கள். இன்றுவமர 300இற்கும் கைற்பட்ட 

அப்பொவிகள் சிமறயிகல வொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அவர் 

களில் ஒருசில தபண்களும் உள்ளடங்குகிறொர்கள். இந்தச் 

சம்பவத்கதொடு இரண்கடயிரண்டு கபொோ்தொன் கநரடியொகத் 

ததொடர்புபட்டிருக்கிறொர்கள் என்று ஒரு வொரத்துக்கு முன்னர் 

பொதுகொப்புச் தசயலொளரும் தபொலிஸ் ைொ அதிபரும் 

தசொன்னொர்கள். எனினும், இன்றுவமர ஆண்கள், தபண்கள், 

உலைொக்கள், இமளஞர்கள், கல்விைொன்கள் என 300இற்கும் 

கைற்பட்டவர்கள் அந்தக் குற்றச்சொட்டின்கபொில் மகதுதசய்யப் 

பட்டு, அநியொயைொகச் சிமறயிகல துன்புறுத்தப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  அவர்களின் குடும்பங்கள் இன்றும் 

சீரழிந்துதகொண்டிருக்கின்றன.   

நீங்கள் தசொல்வது உண்மையொக இருந்தொல், நீதிபதி 

யினதும் சட்டைொ அதிபொினதும் உதவியுடன் இந்தச் சம்ப 

வத்கதொடு சம்பந்தைில்லொத அத்தமன கபமரயும் பிமணயிகல 

விடுதமல தசய்வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க கவண்டும். 

அவர்கள்ைீது குற்றச்சொட்டுக்கள் இருந்தொல், அவர்களுக்கு 

எதிரொக வழக்குத் ததொடர நடவடிக்மக எடுக்க கவண்டுகை 

ஒழிய, அவர்கமளத் ததொடர்ந்தும் சிமறயிகல மவத்திருக்கக் 

கூடொது. அவ்வொறு அவர்கமள மவத்திருப்பது தபரும் 

அநியொயம் என நொன் இந்த உயர் சமபயிகல தசொல்கிகறன். 

அகதகபொல, அந்தக் குண்டுத் தொக்குதகலொடு சம்பந்தப் 

பட்டவர்கள் யொரொக இருந்தொலும், அவர்களுக்குொிய 

தண்டமனமய இந்த உலகத்திலும் ைறு உலகத்திலும் 

வழங்கிவிடு ரஹ்ைொகன! என்று நொன் என்மனப் பமடத்த 

ரப்பிடத்திகல கவண்டிக்தகொள்கிகறன். இந்தச் சம்பவத்மத 

மவத்து இன்னும் அரசியல் தசய்ய நிமனக்கின்றவர்களுக்கு 

நொன் இந்த உயர் சமபயிகல ஒன்மறச் தசொல்லிமவக்க 

விரும்புகின்கறன். அதொவது, உங்களுக்கும் பிள்மளகள் 

இருக்கிறொர்கள்; குடும்பம் இருக்கிறது. இந்த உலகத்திகல 

யொரும் 1,000 வருடங்கள் வொழப்கபொவதில்மல. எனகவ, 

உங்களுமடய அற்பதசொற்ப அரசியல் இலொபத்துக்கொக, 

அரசியல் இருப்புக்கொக தயவுதசய்து இந்தச் சம்பவத்மத 

இனியும் பயன்படுத்தொதீர்கள்! அவ்வொறு பயன்படுத்தினொல் 

நீங்கள் நொசைமடந்துவிடுவீர்கள்! 

இந்தத் தொக்குதலொல் பொதிக்கப்பட்ட கத்கதொலிக்கச் 

சமூகத்தினர் இன்றும் அழுதுதகொண்டிருக்கிறொர்கள். இந்தச் 

சம்பவத்துக்குப் பிறகு, குருநொகல், தபொல்கஹதவல ைற்றும் 

இன்னும் பல இடங்களிலுள்ள அப்பொவி முஸ்லிம்களுமடய 

கமடகமள அநியொயைொக எொித்தொர்கள். கிட்டத்தட்ட 30 

பள்ளிவொசல்கள் உமடக்கப்பட்டன. அதுைொத்திரைன்றி, 

தபௌசுல் அைீன் என்ற அப்பொவி இமளஞனுமடய நொன்கு 

பிள்மளகளும் பொர்த்துக்தகொண்டிருக்க, கொமடயர் கூட்டம் 

அவமர அவருமடய வீட்டுக்கு முன்னொல் இழுத்துவந்து, acid 

ஊற்றிக் தகொமல தசய்த வரலொறு இந்த நொட்டில் இருக்கிறது. 

ஆனொல், இன்றுவமர அந்தக் கொமடயர்கள் தண்டிக்கப்பட 

வில்மல; ஒரு நொள்கூட சிமறயில் இருக்கவில்மல. 

இவ்வொறொன அசிங்கங்கள் அந்தச் சம்பவத்துக்குப் பிறகு இந்த 

நொட்டிகல நமடதபற்றன. அகதகபொல, டொக்டர் ஷொபிமய 

அநியொயைொக விைர்சித்து, இந்த நொட்டுக்குச் கசமவ தசய்த 

அத்தமன முஸ்லிம் டொக்டர்கமளயும் சந்கதகப் பொர்மவயுடன் 

பொர்க்கக்கூடிய அளவுக்குக் ககவலைொன ஒரு விடயத்மத 

அரசியல் இலொபத்திற்கொகச் சில பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

தசய்தொர்கள். உங்களுமடய இந்த 2 வருட ஆட்சியில் அமத 

நிரூபிக்க முடிந்ததொ? என்று நொன் ககட்கிகறன். அகதகபொல, 

பிரபல சட்டத்தரணியொன ஹிஜொஸ் ஹிஸ்புல்லொமவ 

கிட்டத்தட்ட 22 ைொதங்கள் தடுத்துமவத்து, தபொலிஸ்ைொ 

அதிபமரயும் தபொலிஸ் ஊடகப் கபச்சொளமரயும் மவத்துக் 

தகொண்டு 'ததரண'விலும் 'ஹிரு'விலும் ஒவ்தவொரு நொளும் 

அவருக்தகதிரொகப் தபொய் தசொல்லி வந்தீர்கள். 22 ைொதங் 

களுக்குப் பிறகு, அவமரப் பிமணயில் விடுதமல தசய்த 

நீங்கள், இன்றுவமர அவமர குற்றவொளிதயன 

நிரூபிக்கவில்மல. அகதகபொன்று, நீங்கள் அசொத்சொலிமயக் 

மகதுதசய்து, சிமறயிகல அமடத்தீர்கள்! அவருக்கு எதிரொக 

අධිශදෝදනා ප්ර உடன் case கபொட்டீர்கள். பிறகு, 

நீதிைன்றத்தொல் அவர் නිශදොසන ශකොට නිදහසන தசய்யப்பட்டொர். 

இவ்வொறு நீங்கள் 'ஈஸ்டர்' குண்டுத் தொக்குதமல அரசியலுக் 

கொகப் பயன்படுத்தினீர்கள். தயவுதசய்து இனியும் இந்தப் 

பொவத்மதச் தசய்யொதீர்கள்! உங்களுமடய பரம்பமரயும் இதன் 

விமளமவ எதிர்கொலத்தில் அனுபவிக்க கநொிடும் என்பமத 

எச்சொிக்மகயொக நொன் இந்தப் பொரொளுைன்றத்திகல தசொல்லிக் 

தகொள்ள விரும்புகின்கறன்.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்ககள, உங்களுக்கு இன்னும் 2 

நிைிடங்கள் இருக்கின்றன.  

 
ගුණ රි්ාඩ් බිනයුදී්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
எங்களுமடய தரப்மபச் கசர்ந்தவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

கநரம் இருக்கிறது. அதிலிருந்து சிறிதளவு கநரத்மதப் தபற்றுத் 

தொருங்கள். ஏதனன்றொல், நொன் இதனொல் பொதிக்கப்பட்டவன். 

இதுகபொன்றததொரு ரைழொன் ைொதத்திகல என்னுமடய 

குழந்மதகள் வீட்டில் இருக்க, நொன்  உறங்கிக்தகொண்டிருந்த 

தபொழுது, நடுநிசியில் என்னுமடய படுக்மகயமறயினுள் 

நுமழந்த CIDயினர், இரகவொடு இரவொக என்மன அமழத்துக் 

தகொண்டு தசன்றொர்கள். அப்கபொது, “நொன் என்ன தவறு 

தசய்கதன்?" என்று அவர்களிடம் ககட்கடன். அதற்கு அவர்கள், 

"அமதச் தசொல்லமுடியொது; வொருங்கள்" என்று கூறி அமழத்துக் 

தகொண்டு கபொனொர்கள். பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொகிய 

என்மன பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்திற்குக்கீகழ 6 ைொதங்கள் 

அமடத்துமவத்தீர்கள். எனக்குத் ததொழுவதற்கு, வுழூ 

தசய்வதற்கு இடம் தரவில்மல; 15 நொட்களொகப் படுப்பதற்குப் 

பொய் தரவில்மல; ஒரு தமலயமணகூட தரவில்மல. ைொமல 6 

ைணிக்கு  அமறயில் என்மன அமடத்தொல், அடுத்த நொள் 

கொமல 6 ைணிக்குத்தொன் விடுவிப்பொர்கள். அதுவமர என்மன 

அமடத்து மவத்திருப்பொர்கள். அதன் கொரணைொக என்னொல் 

'ைஹ்ொிப்' ததொழுமகமயத் ததொழ முடியவில்மல; 'இஷொ' 

ததொழுமகமயத் ததொழ முடியவில்மல; 'சுபஹ்' ததொழுமகமயத் 

ததொழ முடியவில்மல; 'தஹஜ்ஜத்' ததொழுமகமயத் ததொழ 

முடியவில்மல;ஆமகயொல், என்னுமடய அமறமயத் திறந்து 

மவயுங்கதளன்று நொன் தகஞ்சிகனன். எனினும், நொன் 

விடுதமலயொகும் வமர என்னுமடய அமறமய ைொமல 6 

ைணிக்கு மூடி, ைறுநொள் கொமல 6 ைணிக்குத்தொன் திறந்தொர்கள். 

அதில் toilet இல்மல. அதனொல், குறிப்பிட்ட அந்த கநரத்தில் 

ைலசலம் கழிக்க முடியொது. அவ்வொறொன ஓர் அமறயில்தொன் 

நொன் அந்தக் கொலத்மதக் கழித்கதன்.  

அகில இலங்மக ைக்கள் கொங்கிரஸின் தமலவரொன நொன் 

உட்பட என்னுமடய கட்சிமயச் கசர்ந்த முஸ்ஸொரப்பொக 

இருக்கலொம், இஷொக் ரஹுைொனொக இருக்கலொம், அலி சப்ொி 

ரஹீைொக இருக்கலொம், நொங்கள் ைக்களிடம், “ ககொட்டொபய 

ரொஜபக்ஷ இந்த நொட்மட ஆட்சி தசய்வதற்குப் தபொருத்த 

ைில்லொதவர். அவர் இந்த நொட்மடக் குட்டிச்சுவரொக்கி விடுவொர். 

அதனொல், இந்த நொடு நொசைமடந்துவிடும். அவர் இனவொதத்மத 

மூலதனைொகப் பயன்படுத்தித்தொன் இந்த நொட்டின் சனொதிபதி 

யொனொர். எனகவ, அவமரச் சொர்ந்த கட்சிக்கு வொக்களிக்க 

கவண்டொம். எங்களுக்கு வொக்களியுங்கள்! ”  என்று  தசொல்லி, 

வொக்குகமளப் தபற்றுத்தொன் இந்தப் பொரொளுைன்றத்துக்கு 

வந்கதொம். நொன் சிமறயில் இருந்ததபொழுது, என்னுமடய 

கட்சிமயச் கசர்ந்த பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமள 

அரசியலமைப்புக்கொன இருபதொவது திருத்தத்திற்கு ஆதரவொக 

வொக்களிப்பதற்கு நீங்கள்  பயன்படுத்திக் தகொண்டீர்கள். 

அதுைொத்திரைல்ல, இப்தபொழுது தவட்கைில்லொைல் அவர்கமள 

அமழத்து, அமைச்சுப் பதவிகமளக் தகொடுக்கிறீர்கள். 

அவர்களும் தவட்கைில்லொைல் அவற்மறப் தபறுகிறொர்கள். 

எங்களுமடய கட்சிக்கு வொக்களித்த ைக்களிடத்திகல நொன் 

ைன்னிப்புக் ககட்கிகறன். ஏதனன்றொல், என்மன நம்பி, எனது 

கட்சிமய நம்பி இவ்வொறொன கயவர்களுக்கு வொக்களிக்கச் 

தசய்தமைக்கொக. நொன் அவர்களுமடய தசயற்பொடுகமள 

அல்லொஹ்விடத்தில் ஒப்பமடக்கிகறன்.   

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்ககள, சுருக்கைொக நிமறவு 

தசய்யுங்கள்! 
 

ගුණ රි්ාඩ් බිනයුදී්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
தகௌரவ லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல அவர்களுடன் கமதத்து, 

எனக்குத் தரப்படும் கைலதிக கநரத்மதப் தபற்றுத்தருகிகறன். 

'ஈஸ்டர்' தொக்குதமலக் கொரணம்கொட்டி, தபொய்க் குற்றச் 

சொட்டின்கீழ் மகதுதசய்து, சிமறயிகல அமடத்துமவத்திருக் 

கின்ற 300க்கும் கைற்பட்டவர்கமள உடனடியொக விடுதமல 

தசய்ய கவண்டும் என்று நொன் நீதிபதி அவர்கமளயும்               

சட்டைொ அதிபமரயும் ககட்டுக்தகொள்கிகறன்.  இல்மலகயல், 

அவர்களுக்தகதிரொக வழக்குத் ததொடர கவண்டும். என்மனக் 

மகதுதசய்து ஒரு வருடைொகிவிட்டது. ஆனொல், இன்றுவமர 

எனக்தகதிரொக நீங்கள் வழக்குத் ததொடரவுைில்மல; குற்றச் 

சொட்டுக்களிலிருந்து என்மன விடுவிக்கவும் இல்மல. 

இவ்வொறொன அநியொயத்மதத் ததொடர்ந்தும் தசய்யொதீர்கள்! ஒரு 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினருக்கக, ஒரு கட்சியினுமடய 

தமலவருக்கக இந்த நிமலமைதயன்றொல், சொதொரண ைக்களின் 

நிமலமய எண்ணிப்பொருங்கள்!  தபண்கள்கூட அநியொயைொக 

இன்னும் சிமறயிகல வொடுகிறொர்கள்.  அவர்களுக்கு நியொயம் 

தகொடுங்கள்!  உண்மையொன குற்றவொளிகமளக் கண்டுபிடித்து, 

அவர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டமனமயப் தபற்றுக்தகொடுங்கள் 

என்று நொன் இந்த உயொிய சமபயில் ககட்கிகறன்.   

அண்மையில் றம்புக்கமனயில் நடந்த ஆர்ப்பொட்டத்தின் 

கபொது, சைிந்த லக்ஷொன் என்பவர் அநியொயைொகப் 

தபொலிசொரொல் திட்டைிட்டுக் தகொல்லப்பட்டொர்.  இது அரச 

பயங்கரவொதம்!  இந்த அரச பயங்கரவொதத்மத -  சைிந்த 

லக்ஷொனுமடய தகொமலமய  நொனும் எனது கட்சியினரும் 

இந்த உயர் சமபயிகல வன்மையொகக் கண்டிக்கிகறொம். 

அவருமடய குடும்பத்தினருக்கு எங்களுமடய ஆழ்ந்த 

அனுதொபத்மதத் ததொிவிக்கிகறொம். இவ்வொறொன கொமடத் 

தனைொன கவமலகமளச் தசய்வமதப் தபொலிசொர் 

நிறுத்தகவண்டும். 

இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் நொன் அமைச்சரொக 

இருந்தகபொது, 30 ரூபொயொக இருந்த ஒரு இறொத்தல் பொண்  

இன்று 130 ரூபொய்! 80 ரூபொயொக இருந்த  ஒரு கிகலொகிரொம் 

அொிசி இன்று 200 ரூபொய்! 70 ரூபொயொக இருந்த  ஒரு 

கிகலொகிரொம் ககொதுமை ைொ இன்று 220 ரூபொய்! 145 ரூபொயொக 

இருந்த ஒரு கிகலொகிரொம் பருப்பு இன்று 485 ரூபொய்! இமவ 

ைொத்திரைல்ல, கதங்கொய் எண்தணய் உட்பட எல்லொகை அதிக 

விமலயொகத்தொன் இருக்கின்றன. அதுைொத்திரைல்ல,  இன்று 

Gasஇற்கு வொிமச, milk powderஇற்கு வொிமச, டீசலுக்கு 

வொிமச என எல்லொவற்றுக்கும் வொிமசயில் நிற்க கவண்டி 

யுள்ளது. ைக்களொல் வொழ முடியொதுள்ளது. பசியொல் பிள்மளகள் 

கதறுகின்றகபொது தொய்ைொர், தந்மதைொர் பொமதயிகல இறங்கி 

ஆர்ப்பொட்டம் தசய்கிறொர்கள்; இமளஞர்கள் நியொயம் ககட்கி 

றொர்கள். அவ்வொறொனவர்கமள வமதக்கொதீர்கள்! தகொல்லொ 

தீர்கள்! அடிக்கொதீர்கள்! அவர்களுக்கு அநியொயம் தசய்யொ 

தீர்கள்! அவர்களுமடய நியொயைொன ககொொிக்மககமள ஏற்றுக் 

தகொள்ளுங்கள். பொமதயிகல இறங்கிப் கபொரொடுகின்ற 

இமளஞர்கள் எழுப்புகின்ற ககொஷங்ககளொடு நொங்களும் 

உடன்படுகிகறொம். எங்களுமடய பூரண ஆதரமவ 

அவர்களுக்குக் தகொடுப்கபொம். அற்ப தசொற்ப 
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இலொபத்திற்கொகத் ததொடர்ந்தும் ஆட்சிக் கதிமரயில் 

அைர்ந்துதகொண்டிருக்கொைல், உடனடியொகப் பதவி விலகி, இந்த 

நொட்டிகல அதிக பட்ச ைக்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு ஜனநொயக 

ஆட்சிக்கு இடங்தகொடுக்க கவண்டுதைன்று ககொட்டொபய 

ரொஜபக்ஷ அவர்கமளக் ககட்டுக்தகொள்கிகறன்.  

'தகொவிட்-19' ததொற்றொல் ைரணித்த எங்களுமடய ைக்களின் 

மைய்யத்துக்கமள நீங்கள் எொித்தீர்கள்!  எங்கமளப் 

தபொறுத்தவமரயில், ைரணித்தவமர எொிப்பததன்பது உயிகரொடு 

எொிப்பமதவிட கைொசைொனது. ஆமகயொல், மைய்யத்துக்கமள 

அடக்குவதற்கு அனுைதி தொருங்கள் என்று சனொதிபதி 

ககொட்டொபய ரொஜபக்ஷ உட்பட அரசொங்கத் தரப்பினொிடம் 

நொங்கள் தகஞ்சிகனொம்; ைன்றொடிகனொம்! ஆனொல், அவர்கள் 

தசவிடர்கபொல அடொதுக்கு நடந்துதகொண்டொர்கள். அகதகபொல, 

“ One Country, One Law” என்றததொரு சனொதிபதி 

தசயலணிமய உருவொக்கி, அதற்கு இந்த நொட்டிகல உள்ள ைிக 

கைொசைொன ைதகுருமவத் தமலவரொக நியைித்தீர்கள். அவர்தொன் 

இந்த நொட்டிகல இனவொதச் தசயல்கள் அதிகைொக நடப்பதற்குக் 

கொரணைொனவர். அவ்வொறொன ஒருவமர அச்தசயலணியின் 

தமலவரொக நியைித்து, எங்களுமடய சமூகத்மதப் பயமுறுத்தி 

னீர்கள்! இவ்வொறு  நீங்க ள் ததொடர்ந்து அநியொயங்கமளச் 

தசய்துவிட்டு - 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 

ගුණ රි්ාඩ් බිනයුදී්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

Sir, please give me one more minute.  

“IMFஇற்குப் கபொங்கள்” என்று தசொன்கனொம்; “கபொக 

ைொட்கடொம்” என்று தசொன்னீர்கள்! “பசமள வழங்குங்கள்” 

என்று தசொன்கனொம்; “வழங்கைொட்கடொம்” என்று 

தசொன்னீர்கள்! இன்று இருபது இலட்சம் விவசொயக் குடும் 

பங்கள் பட்டினியொல் சொகின்றன. இப்தபொழுதுதொன் 

உங்களுக்குக் கண் திறந்திருக்கின்றது; ததளிவு வந்திருக் 

கின்றது. அப்படிச் தசய்தது தவறு என்று தசொல்கிறீர்கள். 

அவ்வளவு தவமறயும் தசய்துவிட்டு, இன்று ைக்கமளப் 

பொமதக்குக் தகொண்டுவந்திருக்கிறீர்கள். அதுைொத்திரைன்றி, 

இந்த நொட்டிகல பஞ்சத்மத ஏற்படுத்தி, ைக்கள் பசியிகல 

தவிக்கின்ற நிமலமய உருவொக்கி, அவர்கமள வொழ முடியொத 

நிமலக்குக் தகொண்டுவந்துவிட்டிருக்கிறீர்கள்! "Gota, go home!" 

என்று தசொல்கின்ற நிமல வந்த பிறகுதொன், தவமற 

உணர்கிறீர்கள். உங்கமளப் கபொன்ற இரக்கைில்லொதவர் இந்த 

நொட்டில் இல்மல என்றுதொன் தசொல்லகவண்டும். உலகத்திகல 

எந்ததவொரு தமலவருக்கும் இவ்வளவு ககவலம் வரவில்மல. 

நீங்கள் நொட்டுப் பற்றுள்ளவரொக இருந்தொல், இந்த நொட்டில் 

வொழுகின்ற 22 ைில்லியன் ைக்கள்ைீது உங்களுக்கு 

இரக்கைிருந்தொல், உடனடியொகப் பதவியிலிருந்து விலகி 

நொட்டிகல நிம்ைதிமய, சுபிட்சத்மத,  எல்கலொரும் ஒற்றுமை 

யொக வொழுகின்ற ஒரு நிமலமய உருவொக்குவதற்கு உதவி 

தசய்ய கவண்டுதைன்று ககட்டு, விமடதபறுகின்கறன். நன்றி.  

 
ගුණ ජයරත්න ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயரத்ன கஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  මීට වර්ෂ තුනකට ශපර ඇින වූ 

පාසනකු ඉරු දින ප්රහාර  ශහේතුශවන් මි    පිරිසශේ සහ 

රඹුක්කන විශරෝධාතා වයාපාරශේදී මි     තරුණ සශහෝදර ාශේ 

අභාව  පිළිබඳව  සාින   සංශේ   පළ කර සිටිනවා. අද අප 

සිටින්ශන්  රටක් විධි ට බරපතළ ආර්ථික අර්ුදද කට තල්ලු වුණු  

වකවානුවක. අද ආර්ථික අර්ුදද  පිළිබඳව දීර්ඝ ව ශ න් 

සාක්ඡ ා ශනොකළ්ව  පසු   රජ න් කිහිප ක්ම කිසිදු ව  

විභා  ක් නැිනව ලබා ්ව ණ  අද අපි ශේ ත්ව්වව ට ප්ව කර 

ිනශබනවා. ශේ රශ  ජනතාව අද පැ  විසිහතරම ශපෝලිේවල  ත 

කරන්නට සිදු ශවලා ිනශබනවා.  ඔවුන්ශේ ආර්ථික ත්ව්වව  

සමන  කරලා  නැවත ඔවුන්ට නිදහශසේ කටයුතු කිරීශේ අවසනථාව 

ලබාදීමට ශේ උ්වතරීතර පාර්ලිශේන්තුශේ පක්ෂ විපක්ෂ 

සි ලුශදනාටම ව  කීමක් ිනශබනවා.  පසු   පාර්ලිශේන්තු  

වාරශේ්ව  ශේ පාර්ලිශේන්තු  වාරශේ්ව  වූ සිද්ධිදාම  නක්ක 

 ්වතාම  Galle Face පිටිශේ සිටින ජනතාව්ව  මහ පාශර් 

ශපෝලිේවල සිටින ජනතාව්ව -කිසිම ශකශනකු- පාර්ලිශේන්තුශේ 

අපි 225ශදනා කරන කථා පිළිබඳව  සෑහීමට ප්ව ශවන්ශන් නැහැ.   

ශේ රට වයසනවලට ප්ව වූ අවසනථාවල පක්ෂ විපක්ෂ 

නා ක න් නකට නකතු ශවලා නදා  ්ව තීන්දු තීරණ පිළිබඳව මට 

මතක් ශවනවා. 19ව1 අශප්රේල් 05වන දා අවි ්ව ජනතා විමුක්ින 

ශපරමුශ. තරුණ පිරිසන වැල්ලවා  ශපොලීසි ට පහර දුන්නා.   

මහජනතාව ශතෝරා ප්ව කර ්ව ආ.ඩුවට නදා පහර ශදනශකොට  

නවකට විපක්ෂ නා ක ශජ්.ආර්. ජ වර්ධාන මැිනතුමා්ව  නවකට 

අග්රාමාතය සිරිමාශවෝ බ.ඩාරනා ක මැිනනි ්ව ඒ සිද්ධි  ඇින වූ 

වහාම සාක්ඡ ා කළා. මම හිතන විධි ට නවකට විපක්ෂ නා ක 

ශජ්.ආර්. ජ වර්ධාන ශ්රීමතාණන්  මැිනනි  පදිංචි ශවලා හිටප 

ශරොසනමිඩ් ශපශදසට ඇවිල්ලා සාක්ඡ ා කළා. අවි ්ව 

තරුණ න්ශේ ඒ ක්රි ා මැඩ පව්වවලා  ඔවුන්  පනරු්වථාපන  

කරන්ශන් ශකොශහොමද කි න කාරණ   ැන පක්ෂ විපක්ෂ 

නා ක න්  නදා කථා කළා.   

අද උද් තව ිනශබන්ශන් ඉතාම අවාසනාවන්ත ත්ව්වව ක්.  

පසු   සිනශේ සහ ශේ සිනශේ පාර්ලිශේන්තු වාරශේදී අපි 

නකිශනකාට බැණ අඬ  හ ්වතා මිසක්  නකිශනකාට ශදෝදනා 

කළා මිසක් ශේ ප්ර නන ට සැබෑ පිළිතුරක් සප න්න ශදපාර් නව ම 

සමර්ථ වුණාද කි න ප්ර නන  අද ිනශබනවා.  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි  ඒ නිසා අපි වහ වහා -ලහි ලහිශේ- ශේ ප්ර නන ට 

විසඳුමක් ශසො න්නට ඕනෑ.   රු ජනාධිපිනතුමා   රු 

අග්රාමාතයතුමා   රු විපක්ෂ නා කතුමා කි නවා මට මතකන්  

ආ.ඩුක්රම වයවසනථා ප්රිනසංසනකරණ ක් වහා වහා අව යන් 

කි ලා.  ඒ සඳහා ඔවුන්ශේ කැමැ්වත  නකඟ්වව  පළ කළා. ඒ 

සේබන්ධාව පසු   දවසනවල ශේ සභාශේදී්ව නතුමන්ලා කරුණු 

මතු කළා. නශහම නේ  දහනව වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා 

සංශ ෝධාන   සංශ ෝධාන සහිතව විසිනක් වන ආ.ඩුක්රම 

වයවසනථා සංශ ෝධාන  බවට පරිවර්තන  කරන්නට දවස උදා 

ශවලා ිනශබනවා.  

අද ජාතයන්තර ලිලය අරමුදලට ශ ොසන සිටින  අශේ මුදල් 

ඇමිනවර ාට  මහ බැංකු නිශ ෝජිත න්ට  ලැුදණු  උපශද්   

ශවලා ිනශබන්ශන්  ශේ රශ  ශද් පාලන සනථාවර්වව ක් 

ශ ොඩනඟන්න  කි න නකන්. අපි ශේ රශ  මිනිසුන්ට තුන් ශේල 

කන්න දීලා  ඒ මිනිසුන්ශේ දැශවන ප්ර නන ටික විසඳන්න ඕනෑ. 

ශද් පාලන ව ශ න් අපි නකිශනකාට ඇඟිල්ල දිගු කළාට 

ඔවුන්ශේ බඩ කට පිශරන්ශන් නැහැ. ඔවුන්ට අතයව ය ආහාර 

ද්රවය  ශබශහ්ව   ෑසන  ඉන්ධාන හේබ ශවන්ශන් නැහැ. නශහම නේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ව කීම වන්ශන් ඒ සඳහා වැඩ පිළිශවළක් 

සෑදීමන්.  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  ප්රාථමික ප්ර නන   ැටලු 

පැ්වතකින් ින ලා අද ිනශබන දැශවන ප්ර නන ට විසඳුමක් 

ශසො න්නට අපි සි ලුශදනාම නකට නකතු ශවමුන් කි ලා මම 

පක්ෂ විපක්ෂ ශදපාර් නව ටම ඉතා ශ ෞරවශ න් ආරාධානා 

කරනවා.   
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඒ වාශේම මම ශේ අවසනථාශේදී ශේ කාරණ ්ව මතක් 

කරන්න ඕනෑ. දැන් මැිනවරණ කට  න්න ඕනෑ  කි ලා   ේ 

 ේ උදවි  අදහසන ප්රකා  කළ්ව  ජනතාව සුසුේ ශහළන ශේ 

ශවලාශේ මැිනවරණ ක් ිනබ්ශබෝව මම හිතන විධි ට ඒ 

පාර්ලිශේන්තුවට්ව ආතබූත නැින මිනිසනසු ටිකක් තමන් ශ්වරී ප්ව 

ශවන්ශන්. සන්සුන් මනසක් ිනශබන  න්දදා ක න් අද අශේ රශ  

නැහැ. ඒ නිසා පක්ෂ-විපක්ෂ සි ලුශදනා නකට නකතුශවලා 

අන්තර්වාර පාලන ක් හදලා   න්දදා ක න් සන්සුන් කරලා  

වර්ෂ ක් ඉක්ම    තැන පාර්ලිශේන්තු මැිනවරණ ක් ින ලා 

කැමින රජ ක් පිහිටුවා  න්න ශේ රශ   න්දදා ක න්ට 

අවසනථාවක්  දීම තමන් ශේ අවසනථාශේ කළ යුතු ාානාන්විත සහ 

ුදද්ධිම්වම තීරණ  වන්ශන් කි න කාරණ  මම ශේ අවසනථාශේදී 

සිහිප්ව කරනවා.  

මට කථා කරන්න ශේ අවසනථාව ලබා දීම  ැන මුලසුන 

ශහොබවන  රු මන්ත්රීතුමාට  සනතුිනවන්ත ශවනවා. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகௌரவ க.வி. விக்கனஸ்வரன் அவர்கள்! 

உங்களுக்கு 7 நிைிடங்கள்  இருக்கின்றன. 
 

ගුණ සී.වී. විේප්්දෂපවර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்கனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Hon. Presiding Member, we live in momentous times. 
For the first time, our people, most specially our 
youngsters, are beginning to realize the humanity of our 
people, wherever resident on this Island. They are 
beginning to realize that the Tamils are not terrorists but 
human beings; they are beginning to realize that the 
Muslims are not extremists but human beings; they are 
beginning to realize that the up-country Tamils are asking 
for an increase in their daily wages because they are 
human beings and that the Catholics are not anti-
Buddhists but human beings. They are also beginning to 
realize that scheming politicians and their backboneless 
slavish, corrupt officials, in order to keep themselves in 
power and to cover up their dishonest behaviour and the 
robbing of the assets of the country, have been setting one 
community against the other, one linguistic group against 
the other, one religious group against the other and so on, 
all in the name of religion and patriotism! They had 
deliberately distorted history, not willing to share the true 
facts of history with the people at large. They had lied to 
the extended Sri Lankan community about their real 
economic situation, which has today bordered on 
bankruptcy. 

You would remember my Maiden Speech on the 20th 
of August, 2020. I referred to a popular Sinhala saying 
among villagers: “kala kala de, pala pala de”;  what you 
sow, you reap. It is as simple as that. If you sow manioc, 
you could not harvest paddy and vice versa. Politicians 
are paying for their sins and the people, for their stupidity. 
It was made out that the minorities were planning and 
plotting to exterminate the Sinhala Buddhists and the 
people believed this canard and voted in large numbers 
for the God-sent deliverer and his parties. Now, they 
realize that they had been taken for a ride. The Galle Face 
Green reverberates with their anger and anguish! 

But, this is the time for reflection of our past and 
reassessment of our present in order to ensure that the 
future would not destroy all of us. We cannot allow our 
emotions to govern us at this time; we cannot allow our 
anger to take control and make us act rashly. When 
taking our steps, we should tread with caution. 

No doubt, there are anachronisms among our midst. 
They have been identified and exposed; they need to go. 
But what next, if they go? Could the country be stable? 
Could we all agree on a smooth transfer of powers from 
the individual to the many, from an Executive Presidency 
to a Parliamentary democracy? Even if we do, what 
strategies are there to reverse our downward trend, 
economically and politically?  

I am glad the Government, even at this late hour, has 
shown an inclusiveness in appointing the experts to 
advise them on the economic front. That inclusiveness 
was hitherto missing. 

There is some concern shown in the South with regard 
to the relative calmness shown by the Tamil-speaking 
people of the North and the East. This should be 
understandable. For nearly 30 years, the Tamil-speaking 
community had to continuously face in the North and the 
East the sorry plight that all communities are undergoing 
today. It was, in fact, worse. With no fuel, no electricity, 
no medicines and essential commodities in short supply 
and sometimes, banned in their areas, they had to grapple 
with the wrath of the military who were bombing their 
areas intermittently, if not continuously. They all were 
terrorists in the eyes of the South, thanks to the effective 
conditioning carried out by our politicians. They were not 
human! 

After 21st of April, 2020 - today is 21st of April - after 
Easter Sunday, the Muslims were all extremists, thanks to 
the effective camouflaging undertaken by the powers 
who were behind it. The Muslims were not human! My 
Brother Rishad Bathiudeen a little while ago said that 
about 300 people are still in prison because of that 
incident.  

All our up-country Tamil brethren who had toiled 
hard for the economic betterment of this country from pre
-Independence days were called saboteurs who were 
asking for too much like David Copperfield. A mere Rs. 
1,000 increase in their wages was looked upon by a large 
majority of our people as almost sacrilege and the up-
country Tamils were not human! 

Thanks to our youngsters, the arbitrarily created 
watertight compartments amidst our multi-ethnic, multi-
lingual and multi-religious people have now begun to 
crumble at the Galle Face Green. There is greater 
awareness now among the Sinhalese of the plight so far 
of the Tamils of the North and the East and the up-
country as well as of the Muslims in the yesteryears. 

It is their erstwhile suffering so far that has brought on 
this impasse, say many Buddhists who understood the 
Buddha’s teachings. 
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The Tamil-speaking are not sure if the enlightenment 
that has engulfed our majority community, especially the 
youth among them, would be a permanent or a temporary 
feature. If fuel is available tomorrow, electricity ceases to 
be cut, medicines are not in short supply and food items 
come back to the retail shops, would they slide back to 
their old beliefs is a question that we ask. Would the 
Tamil-speaking again become non-humans in their 
assessment? No wonder the North and the East are, today, 
relatively calm because any regime change in the South is 
not going to bring them the desired political, economic or 
social regeneration. So far, our Sinhala Buddhist leaders 
have strayed away from humanistic considerations from 
the time of the so-called Independence in 1948 in dealing 
with the needs and aspirations of the Tamil-speaking 
people. Would there be a change in perception among the 
majority community hereafter? If so, our Tamil diaspora 
could come to the aid of Sri Lanka.  

There is no doubt that the powers that be in the South 
since around 1956 have seen to it that the North does not 
prosper economically. Due to lack of time, I will not go 
into details which I am possessed with. But, the fact 
remains that our areas have not been allowed to develop. 

The question foremost in the minds of the Tamils is 
whether the adversity faced by the South today might 
improve the lot of the North in the near future. Our 
Tamils, both local and diasporic, are prepared to get 
involved in the resuscitation of the country’s finances, if 
our political and social aspirations are met by the Central 
Government. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up.  

 

ගුණ සී.වී. විේප්්දෂපවර්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்கனஸ்வரன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

Just give me one more minute, Sir. 

We are not asking for separation. We are only asking 
that the North and the East be recognized, as in the Indo-
Lanka Agreement, as the historical habitation of the 
Tamils, and since the Tamils constitute a people in terms 
of Article 1 of Part 1 of the International Covenant on 
Civil and Political Rights, that we be recognized to the 
right of self-determination as per that Article and we be 
allowed to freely determine our political status and freely 
pursue our economic, social and cultural development 
unhampered by others. By an internationally conducted 
referendum, the democratic aspirations of the Tamil-
speaking people of the North and the East could be 
ascertained. Hoping our adversity might wake the eyes of 
our detractors in the near future, let me end this short 
speech.  

Thank you, Sir. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Mahinda Amaraweera, please. You have six 

minutes.   
 

ගුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  අද ශේ විවාද  පැවැ්වශවන 

ශමොශහොත වනවිට පාසනකු ඉරුදින ප්රහාර  ශවලා වසර තුනක් 

 තශවලා ිනශබනවා. ඒ ප්රහාරශ න් ජීවිතක්ෂ ට ප්ව වූ 

ජනතාවශේ පවුල්වලට්ව  නහිදී විපතට ප්ව වූ ජනතාවට්ව 

මුලින්ම අශේ ශ ෝක  ප්රකා  කර සිටිනවා. ඒ සිද්ධි  පිළිබඳව 

 ්වශතෝව  නවකට ආ.ඩුශේ හිටප අ ්ව අද ඒ සේබන්ධාශ න් 

තව අ ට ශදෝදනා නල්ල කරනවා. ඒ වාශේම අනික් පාර් නව්ව අද 

ඒ  ැන ශදෝදනා නල්ල කිරීම පමණන් අපට දකින්න ලැශබන්ශන්. 

නකිශනකාට ශදෝදනා නල්ල කිරීශමන් පමණක් නන්න් 

අසාධාාරණ ට ප්ව වුණු  ජීවිතක්ෂ ට ප්ව වුණු ජනතාවට 

සාධාාරණ ක් ඉෂනට ශවන් කි ලා අපට බලාශපොශරෝවතු වන්න 

බැහැ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම ශේ සිද්ධි  පිළිබඳව සනවාධීන 

විමර් න ක් කරලා ඒකට ව කිව යුතු ප්රධාාන ශපශළේ 

ශමොළකරුවන් ශසො ාශ න  ඒ අ ට දඬුවේ පැමිණවීම සිදු කරන් 

කි ලා කශතෝලික ජනතාව්ව  රශ  සමසනත ජනතාව්ව 

බලාශපොශරෝවතු සහිතව ඉන්නවා.  

අද වනවිට ඒ සිද්ධි ට මුහුණ දුන් ජනතාව වාශේම අනිකු්ව 

ජනතාව්ව පාරට බැහැලා  උද්ශඝෝෂණ පව්වවනවා. අද ජීවන 

වි දම පිළිබඳව ප්ර නන ක් ිනශබනවා. අද ශේ රශ  ශද් පාලන 

ප්ර නන ක් ිනශබනවා. ඒ වාශේම ආර්ථිකම  ව ශ න් වා  ශේම 

සමාජයී  ව ශ න් ප්ර නන ක් ිනශබනවා. ශේ ප්ර නන ට මුහුණ 

ශදන්ශන් ශකොශහොමද කි න කාරණ  පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුශේදී 

පසු   සිනශේදී්ව කථා කළා; ශේ සිනශේදී්ව  කථා කරනවා. 

නමු්ව මම හිතන්ශන් නැහැ  විශ ේෂශ න්ම ශමම සිදුවීශමන් 

පීඩාවට ප්ව වුණු ජනතාවට ශේ කථාවලින් විසඳුමක් ලැුදණා 

කි ලා. අද අපි ශකෝඡදර කථා කළ්ව ප්රිනලල ක් නැහැ. ශේවා 

කථාවලට පමණන් සීමා ශවන්ශන්. පාර්ලිශේන්තුව රැසන වනවා; 

කාල   ත කරනවා; අපි්ව නනවා; වි දමකු්ව දරනවා. නමු්ව   

ඒශකන් පීඩාවට ප්ව වුණු ජනතාවට  ප්රිනලල ක් ලැශබන බවක් 

නේ ශපශනන්න නැහැ. අපි පසු   වතාශේ ිනුදණු විවාදවලදී්ව 

ශපන්වලා දුන්නා   ේ  ේ කරුණු. නමු්ව ඒවාටව්ව අද  වනතුරු 

විසඳුමක් ලැුදශ. නැහැ. අශේ රශ  ශේ ප්ර නන  ඇින ශවන්න 

ශහේතුව මම හිතන විධි ට නක ක.ඩා මකට  ශදකකට ලඝු 

කරන්න අපට පළුවන්කමක් නැහැ. මම ශේක අවුරුදු ව ක 

පාලන ට බාර ශදන්න ූඑදානමකු්ව නැහැ. මම කි න්ශන් 19වවන් 

පසනශසේ අවුරුදු  5ක් ආ.ඩු කරප අපි සි ලුශදනාම  ශේ ව කීම 

බාර  න්න ඕනෑ කි ාන්. ශ්රී ලංකා නිදහසන පක්ෂ   නක්ස්ව ජාිනක 

පක්ෂ   දැන් ඉන්න ශපොදුජන ශපරමුණ ඇතුළු  ආ.ඩු කරප පක්ෂ 

වාශේම පරිවාස ආ.ඩු කාල   තුළ අවුරුදු ශදකක් ආ.ඩුශේ 

හිටප ජනතා විමුක්ින ශපරමුණ්ව  ේ දා ක්වව ක් ශේ සඳහා දරා 

ිනශබනවා. ශේ පක්ෂ සි ල්ලටම ශේ  ව කීශමන් බැහැර ශවන්න 

පළුවන්කමක් නැහැ.  

නදා -19වවට ශපර යු ශේ- ිනුදණු ත්ව්වව ම අපි ඉසනසරහට 

ශ න   ා නේ  ව0-වව යු   අඩුම  ණශන් තව අවුරුදු තුනක් 

ඉදිරි ට ශ න  න්න පළුවන්කම ිනුදණා නේ ශේ රට අද  ්වත 

ණ  ශ වා  න්න බැරි රටක් ශනොශවන්  ජාතයන්තර ට්ව ණ  

ශදන්න පළුවන් තරශේ  ක්ිනම්ව රටක් බවට ප්ව ශවනවා.  

නදා  ේ  ේ අපහසුතා ිනුදණු බව ඇ්වත. හැබැන්  අද තරේ 

අපහසුතා ිනුදශ. නැහැ. නදා  අපට අව ය ආහාර ටික අශේ රශ  

නිෂනපාදන  කර ්වතා. අශේ කර්මාන්ත ටික  ක්ිනම්ව වුණා. 

අපට අව ය ඇඳුේවලින් වැඩි ප්රමාණ ක් අපි නිෂනපාදන  

කර ්වතා  පූශ ොඩ  තුල්හිරිශේ ිනුදණු ශේෂ කර්මාන්ත තුළින්. ඒ 

වාශේම අපට අව ය කඩදාසි ටික ඇිලලිපිටිශ න් හදා  ්වතා. 

රසා නික ද්රවය පරන්තන්වලින්  ්වතා. අපට අව ය  කඩ ටික 
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පාර්ලිශේන්තුව 

අපි ලංකා වාශන් සංසනථාශවන් ලබා  ්වතා. ඒවා අපිට ඇින 

ශවන්න ිනුදණා. අපි කිඹුලා උදැල්ල ඉන්දි ාවට්ව  ැේවා. දැන් 

ශවන රටවලින් තමන් අපි ශේ සි ල්ල අරශ න නන්ශන්. අපට 

අව ය පිඟන් ටික රශ   නිෂනපාදන  ශවන්න පටන්  ්වතා. අපට 

අව ය ට්රැක්ටර් ටික සැකසුේ කිරීම ශමශහේ සිදුවුණා. ඒ වාශේම 

ශපෞද් ලික අං   ඒ කාලශේ වි ාල වැඩ පිළිශවළක් පටන් 

 ්වතා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාල ක් 

ිනශබනවා. 
 
ගුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ෂාන් විජ ලාල්  මන්ත්රීතුමාට ශවන් කර ිනශබන කාල ්ව මම  

 න්නවා  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි. නතුමා අද විවාද ට 

සේබන්ධා ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා නතුමාශේ ශේලා ව්ව නක්ක මට 

තව විනාඩි හ ක් විතර ිනශබනවා ශන්ද  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ  විනාඩි හ ක් ිනශබනවා. 
 
ගුණ මහි්දා අමරවීර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  අපට අව ය ශබොශහෝ ශද්වල් 

නදා අපි නිෂනපාදන  කර ්වතා. ශපෞද් ලික අං   නිෂනපාදනවලට 

පැමිණි ා. දාස මුදලාලි වැනි අ  වි ාල වයාපාර බිහි කළා. අපි 

අශේ නිෂනපාදනවලින් වයාපාරවලින් ඉසනසරහට ආවා. උපාලි මහතා 

ි    කාර් හැදුවා. අපි කාර් හදන්න පටන්  ්වශ්ව ජපනාට්ව 

ඉසනශසල්ලා. නවැනි කර්මාන්ත ාලා ශහොඳින් හදාශ න ආවා. ඒවා 

ඒ ත්ව්වවශ න්ම ඉසනසරහට   ා නේ  ජපාන  ශනොශවන්  අශේ 

රට තමන් කාර් අපන න  කරන රට බවට ප්ව ශවන්ශන්. ඩියුශරෝ 

උණු වතුර ශබෝතල   මදුරු දැල කි න ශේ සි ලු නිෂනපාදන අශේ 

වයාපාරිකශ ෝ පටන්  ්ව ශද්වල්. නමු්ව අද ශමොකක්ද ශවලා 

ිනශබන්ශන්  වවන් පසනශසේ ශේ සි ල්ලම අශනක් පැ්වතට 

හැශරේවා  විවෘත ආර්ථික  ශ නැල්ලා. ඒ ආ.ඩුව  නක්ස්ව 

ජාිනක පක්ෂ ආ.ඩුව ඒක කළා. ඊට පසුව අශේ ආ.ඩුව 199 දී 

බල ට ආවා. නහිදී අපි විවෘත ආර්ථික ට මානුෂික මුහුණුවරක් 

ශදනවා කිේවා. නශහම කි ලා අපි්ව ඒකම වැලඳ  ්වතා. හැබැන්  

අන්ිනමට වුශ. ශමොකක්ද  ඒ ආ.ඩුන්  ශේ ආ.ඩුන්  දැන් 

ිනශබන ආ.ඩුන් කි න ශේ ඔක්ශකෝම නකතු ශවලා කරප 

ශද්වල්වල ප්රිනලල  තමන් අද අපි ුදක්ින විඳින්ශන්. ඒ නිසා තමන් 

අද පාශර් මිනිසනසු ඉන්ශන්.  

අද මිනිසුන්ට කෑම ටික නැින ශවලා ිනශබනවා. මෑත කාලශේ 

ඇින ශව්ඡද අර්ුදද ට ප්රධාාන ශහේතුව තමන් ශපොශහොර ප්ර නන . අපි 

කැබින  ම.ඩලශේ හිටි ා. මම කෘෂිකර්ම අමාතයවර ා විධි ට 

කටයුතු කළ නිසා ශේ ශ ෝජනාව ශ නා ශේලාශේ මශේ 

අ්වදැකීේ නක්ක මම කිේවා   ශේක අසාර්ථක ශවනවා. ශේක නක 

සැශර්ටම කර න්න බැහැ කි ලා. නමු්ව අපට ශමොකක්ද කිේශේ  

ඒ ශේලාශේ සිටි ඇමිනවර ා්ව  කවුරු්ව කි න්න  ්වතා  

"ශපොශහොර ශකොේපැනිවල agentsලා කැබින  ම.ඩලශේ  

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නවා. ඒ අ  තමන් නශහම කථා කරන්ශන්  

ඒවාට බිලි න  ණන් වි දේ කරනවා." කි ලා. අපි කි ප ශද්වල් 

 ණන්  ්වශ්ව නැහැ. අපි කිේවා ශේක කරන්න   ාම ආහාර 

හිඟ ක් ඇින ශවනවා  ශ ොවි ා පාරට නනවා කි ලා. අද ශේ 

ිනශබන උද්ශඝෝෂණ පටන්  ්වශ්ව නතැනින්; මිනිසනසු පාරට 

බහින්න පටන්  ්වශ්ව නතැනින්. ශ ොවි ා කවදාව්ව පාශර් හිටිශේ 

නැහැ  කුඹුශර් හිටිශේ. ශ ොවි ා හිටිශේ වැඩ බිශේ. ඒ මිනිසනසු 

පාරට ශ නාශේ ඒ  ්වත වැරදි තීන්දුශවන්.  

ඒ තීන්දුව ශහොඳන්. ජනාධිපිනතුමා ශහොඳ අදහසකින් ශවන්න 

ඇින ඒ තීන්දුව  ්වශ්ව. මම කි න්ශන් නැහැ  කාබනික ව ාව 

කරන්න ශහොඳ නැහැ කි ලා. කාබනික ව ාව ශහොඳන්. මම ඒක 

කරප ශකශනක්. ඒක කරන්න පළුවන්. හැබැන්  ඒක අදි ර තව 

කරන්න ඕනෑ. ඒකට මහන්සි ශවන්න ඕනෑ. ඒකට වැඩ 

පිළිශවළක් ිනශබන්න  ඕනෑ. ඒකට රාජය  න්්රණ  ූඑදානේ 

ශවලා ිනශබන්න ඕනෑ. ඒකට ශද් පාලන අධිකාරි  දැනුව්ව 

ශවන්න ඕනෑ  නිලධාාරින් දැනුව්ව ශවන්න ඕනෑ. ශ ොවි ජනතාව 

දැනුව්ව ශවන්න ඕනෑ. ඒ ශමොනව්ව නැතුව ඒක කරන්න    

නිසා තමන් අද ශේ ත්ව්වව  ඇින වුශ..  

අපි ශපන්වා දුන්නා  ආහාර හිඟ ක් ඇින ශවනවා කි ලා. මම 

ඒ  ැන කැබින  පත්රිකාවක් ඉදිරිප්ව කළා  කැබින  ම.ඩල ට. 

මම නවකට කෘෂිකර්ම ඇමිනවර ා ශනොවුණ්ව  ශේශකන්  ේ 

ආකාර කින් ශ ොඩ ඒමට කැබින  පත්රිකාවකු්ව ඉදිරිප්ව කළා. ඒ 

ශේලාශේ  ශමොකක්ද කිේශේ  ඒ ශේලාශේදී ශ ොඩක් අ  කිේවා  

ආහාර හිඟ ක් නනවා කි න්ශන් ශබොරු කි ලා. කෘෂිකර්ම 

ඇමිනවර ා්ව නශහම කිේවා. ඇින ශවන්න ආහාර ිනශබනවා 

කිේවා.  ආහාර හිඟ ක් නන්ශන් නැහැ  කිේවා. ආහාර හිඟ ක් 

නන්ශන් නැ්වශ්ව ඇන්  රටින් ශ නැල්ලා හාල් දුන්නාම ආහාර 

හිඟ ක් නන්ශන් නැහැ. ඒක තමන් කිේශේ. අද  ෑසනවලට  

ශතල්වලට  ශදන්න සල්ලි නැතුව ඉන්නවා. ශේකට ප්රධාාන ශහේතුව 

තමන් අපට අශේ රශ  හදා න්න ිනුදණු වී ටික හදා  ්වශ්ව නැින 

නක. මම කෘෂිකර්ම ඇමින  කාලශේ අශේ රශ  අවුරුදු  0කට 

පසනශසේ වැඩිම වී අසනවැන්න අරශ න අශේ රට හාල්වලින් 

සනව ංශපෝෂිත වුණා. ඒ කාලශේ බඩඉරිඟු අසනවැන්න වි ාල 

ව ශ න් වැඩි වුණා. පරන් කුඹුරු අක්කර 08 000ක් වැඩ කළා. 

ඇන් ඒ විධි ට කරන්න බැරි වුශ.  අද වනවිට අ ශේ රටට හාල් 

ශමට්රික්ශටොන් ලක්ෂ තුනකට වඩා ශ නැවි්ව ිනශබනවා. තව 

ලක්ෂ හතරක්  පහක්ව්ව අඩු  ණශන් ශ ශනන්න ශවන්. අද හාල් 

කිශලෝ නකක් කී ටද  න්න ශවලා ිනශබන්ශන් මිනිසුන්ට  

බඩඉරිඟුවලට ශමොකක්ද වුශ.  බඩඉරිඟු ශ ොවි ා නැ්වතටම 

නැින වුණා. බඩඉරිඟු සේපූර්ණශ න් රටින් ශ න්වන්න වුණා. 

ශේවාට  ශේ ශමොනවාද  ශේවාට  ශේ ශඩොලර්.  කන්වාරු 

 හන්ශන් නැතුව  අපට ඇින ශවන්න කෑම ිනශබනවා කි න්ශන් 

නැතුව ඒ ශඩොලර් ටික ඉතුරු කර ්වතා නේ අද ශේ ප්ර නන ඇින 

ශවන්ශන් නැහැ. අද ශතල් නැේ ඇවිල්ලා මුහුශද් කැරකී  කැරකී 

ඉන්නවා. ඒවාට සල්ලි ශ වා  න්න අපට බැහැ.  ල්අඟුරු නැේ 

ඇවිල්ලා මාස  ණන් ඉන්නවා. ඒවාට demurrage ශ වනවා. 

 ෑසන නැේ ඇවිල්ලා මුහුශද් ඉන්නවා. ඒවාට demurrage 
ශ වනවා. ඒවා ශඩොලර්වලින් ශ වන්ශන්.  ශමොන තරේ මුදල් 
කන්දරාවක් මුහුශද් ිනශබන නැේවලට  අපි order කරප ඒවාට - 
demurrage - ශ වන්න සිද්ධා වුණාද  ඒ මුදල්වලින් ශතල් නැේ 
කිහිප ක් ශ ශනන්න ිනුදණා. ශේක තමන් කළමනාකරණශේ 
ිනුදණු  ැටලුව. ශේවා පිළිබඳව සැලැසනමක් ිනුදශ. නැහැ. අපට 
දිර්ඝ සැලැසනමක් ිනශ න්න ිනුදණා   ශකොශහොමද අපි  ඊළඟ 
මාසශේ  න්ශන්  ශකොශහොමද අපි ඊළඟ අවුරුද්ශද්  න්ශන් කි න 
නක සේබන්ධාශ න්. දැන් "නදා ශේල ටුවර්සන" වාශේ දවස  ාශන් 
හැම තැනටම කථා කරලා බලනවා  ශඩොලර් ශහො න්ශන් 
ශකොශහන්ද කි ලා. ඒ ශවලාශේ  ්වත වැරදි තීරණ  හින්දා   
අන්ිනමට ශඩොලර් නකට ශමොකක්ද වුශ.  ශේ ආ.ඩුවට වැරදි 
උපශදසන දුන්න අ  හිටි ා. ශේ ආ.ඩුව  නිලධාාරින්ට  ට්ව ශවලා 
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හිටි ා. IMF නකට  න්න කි ලා ශකොන් කාලශේද කිේශේ  ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ විරුද්ධා පක්ෂ ්ව ඒක කිේවා; අපි කැබින  
ම.ඩලශේදී කිේවා. ආ.ඩු පක්ෂශේ රැසනවීේවලදි විවිධා 
මන්ත්රීවරු ඒ  ැන කථා කළා.  නමු්ව IMF නකට  ශේ නැහැ. 
IMF නකට  ශේ ශකොන් ශවලාශේද   ශේ අවසාන ශමොශහොශ්ව. 
ශඩොලර් නක පාශවන්න හරින්න කි ලා මුලදීම කිේවා. ඒ ශවලාශේ 
ශඩොලර  පාශවන්න හැරිශේ නැතුව නක  ණනක ින ාශ න 
ඉඳලා මහ බැංකුශේ ිනුදණු ශඩොලර් මිලි න 5කට වැඩි  නැින කර 
 ්වතා. ඒශක් ප්රිනලල ක් හැටි ට තමන් අද ශේ අහිංසක ජනතාව 
දුක් විඳින්ශන්. අද ශමොකක්ද ශවලා ිනශබන්ශන්  අද  වාහන ට 
ශතල්  හ න්න පැ   ණනක් ශපෝලිශේ ඉන්න ශවලා මිනිසුන්ට.  
ශතල් ටික  හ න්න වාහන ශපෝලිශේ   නශකොටම සමහර 
වාහනවල රුපි ල් 1 000ක විතර ශතල් පි්ඡචිලා ඉවරන්.  
වාහන ට ශතල් ටික   හශ න  ඊළඟට  ෑසන සිලින්ඩර ක් 
ශහො ා න්න රට වශ    නවා. නතශකොට ඒ ශතල් ටික ඉවරන්. ඒ  
වාහන නැවත ශතල් ශපෝලිමට නනවා. ශේ  මිනිසුන් ශපෝලිශේ 
ඉන්ශන් කුඹුශර් වැඩක් කරන්න ිනශබන කාලශේ  ශ දර වැඩක් 
කරන්න ිනශබන කාලශේ  ශහේශන් පිටිශේ වැඩට  න්න ිනශබන 
කාලශේ  මුහුදු  න්න ිනශබන කාලශේ. දැන් කුඩාවැල්ශල් ශතල් 
නැතුව අන්සන පටවාප ශබෝ ටු කී ක් ිනශබනවාද කි ලා දානක 
රාජය ඇමිනතුමා දන්නවා. නතැන ලිසන  නකක් අනුව ශතල් 
ශදන්ශන්.  ඒ නිසා කවද්ද මුහුදු  න්න ශවන්ශන් කි ලා ඒ 
මිනිසුන්ට හිතා න්න බැහැ. නතශකොට අපි මාළු ටිකක් කන්ශන් 
ශකොශහොමද  ඒකට්ව කි න්න පළුවන්  "ඔේ. අපට මාළු රටින් 
ශේන්න පළුවන්" කි ලා. ඒකද විසඳුම  ධීවර ා පාරට බහින්ශන් 
ඇන්  ධීවර ා ඉන්ශන් මුහුශද්; මාළු අල්ලන්ශන් ධීවර ා. අපට 
අව ය ම්වසය සේපත ශ ශනන්ශන් ධීවර ා. අද ධීවර ා්ව පාශර්  
ශ ොවි ා්ව පාශර්  තරුණ ා්ව පාශර්  වැඩ කරන මනුසනස ා්ව 
පාශර්. ඒ  ැන අර ාට ශම ාට බැණලා වැඩක් නැහැ. අපට නශහම 
කරන්න අව ය නැහැ. ශේවාට විසඳුම ශදන්න ඕනෑ ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශවන්. අර අර ළශේ ශ ශදන තරුණශ ෝ ඉල්ලන 
ඉල්ලීම සි  ට සි  ක්ම ඉෂනට කරන්න බැරි ශවන්. හැබැන් ඒ 
අ ට්ව  ේ පිළි ැනීමක් ඇින ශවන  පාර්ලිශේන්තුශවන් ශදන්න 
පළුවන් විසඳුම අපි ශදන්න ඕනෑ.  

විපක්ෂ නා කතුමා ශ ෝජනාවක් ඉදිරිප්ව කරලා ිනශබනවා 
විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි කිරීම සේබන්ධාශ න්. ශේකට 
අපි අ්ව ශදකම උසනසලා සහශ ෝ   ශදනවා. හැබැන් පළුවන්ද ශේ 
ශවලාශේ ඒක කරන්න  ඒක ශේ පාර්ලිශේන්තුවට කරන්න බැහැ. 
ඒක කරන්න නේ නැවත ආ.ඩු ක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන ක් 
ශ නැල්ලා  ඒක සේමත කරලා  ජනමත විදාරණ කට  න්න 
ඕනෑ. නශහම නේ අපට කරන්න ිනශබන්ශන් ශමොකක්ද  වහාම 
දහනව වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා සංශ ෝධාන  ශ නැල්ලා -අපි 
දැන් ඒක හදනවා.-  සංශ ෝධාන ඇිනව විසිවන ආ.ඩුක්රම 
වයවසනථා සංශ ෝධාන  අශහෝසි කරලා විසිනක්වන ආ.ඩුක්රම 
වයවසනථා සංශ ෝධාන  අප ශ ශනන්න ඕනෑ  ඒක සේමත 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම  ශේ ශවලාශේ ශකටිකාලීන 
අන්තර්පාලන ආ.ඩුවක් ප්ව කර  න්න ඕනෑ. නැ්වනේ  ශේ  න 
විධි ට ශේ රට ඉදිරි ට ශ නි න්න පළුවන්කමක් නැහැ.  

අද මහානා ක සනවාමීන් වහන්ශසේලා්ව  ශේ ආ.ඩුව 

පිළි න්ශන්්ව නැහැ. ඒ වාශේම  ශේ ආ.ඩුව  ැන රශ  

ජනතාවශේ පිළි ැනීමකු්ව නැහැ. ඒ නිසා ශකටිකාලීනව සර්ව 

පාක්ෂික අන්තර්පාලන ආ.ඩුවක් හදලා   ඇමිනවරු පඩි  න්ශන් 

නැතුව  වරප්රසාද  න්ශන් නැතුව රට ශවනුශවන් කැප ශවලා සි ලු  

ශදනා නකට නකතු ශවන්න ඕනෑ. ඒකට ආ.ඩු පක්ෂ  ඉන්න 

ඕනෑ  විරුද්ධා පක්ෂ  ඉන්න ඕනෑ. කාටව්ව ශේ ව කීශමන් 

ශබ්ශරන්න බැහැ. ශේ රට වැශටන නකට ආ.ඩුවට විතරක්  

විරුද්ධා පක්ෂ ට විතරක් බැණ බැණ ඉඳලා හරි න්ශන් නැහැ. 

දැන් රශ  ජනතාව ඒක තමන් කි න්ශන්  "225ශදනාම නපා" 

කි ලා. නැතුව නශහම කි න්ශන් නක්ශකශනකුට  ශදශදශනකුට 

ශහෝ ක.ඩා මකට ශනොශවන්. පටන්  ්වශ්ව  "Gota, go!" 

කි ලා. ඊට පසනශසේ කිේවා  "Rajapaksas, go!" කි ලා. දැන් 

ශමොකද කි න්ශන්  දැන් කි න්ශන්  "225ම go!" කි ලා. ඒ නිසා 

අපි ශේ පිළිබඳව අවධාාන  ශ ොමු කරලා  අර Galle Face 

පි ටනිශේ ඉන්න අ ශේ වාශේම   ේවල ඉන්න  පාශර් ඉන්න 

ධීවර ා   ශ ොවි ා වැනි අහිංසක මිනිසුන්ශේ ඉල්ලීේවලට කන් 

දීලා  ඒ අ  සතුටු ශවන සහ පිළි න්න ශ ෝජනාවලි ක් 

ශ නැල්ලා ඒ මිනිසුන්ට බඩ න්ශන් මැශරන්න ශදන්ශන් නැතුව 

ඒ මිනිසනසු රැක න්න වැඩ පිළිශවළක් හදන්න ඕනෑ. ශේ  න 

විධි ට රට ඉදිරි ට  ශ ෝව   තව මාස තුනක්  හතරක්  නශකොට 

කන්න නැතුව මිනිසනසු පාශර් වැටිලා මැශරන්. අපට ඒ අවදානම 

ිනශබනවා. නදා්ව අපි කිේවා වාශේම අද්ව අපි ඒක කි නවා. 

ශේවා සටහන් ශවනවා. කෘෂිකර්ම  සේබන්ධාව අපි කි පවා ශේ 

හැන්සාඩ් වාර්තාවල ිනශබනවා. ඒ නිසා   සි ලු මන්ත්රීවරු ශේ 

ත්ව්වව  අවශබෝධා කර  න්න. පක්ෂ  පාට බලලා ර.ඩු ශවවී 

නක නක්ශකනාට ඇඟිල්ල දිගු කරලා අපට ශේ ප්ර නන  විසඳන්න 

බැහැ. ඒ නිසා ජනතාව ශවනුශවන් කැප ශවලා  කටයුතු කරන්න 

කි න ආරාධාන  කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

සනතුිනන්. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
நன்றி. அடுத்து, தகௌரவ சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன் அவர்கள்! 

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Ajith Rajapakse to the Chair? 
 

ගුණ  ඩී.වී. චානක මහසතා (්ගචාරක රාජය අමාතය ්හස 
ධීවර රාජය අමාතයතුමා)  
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக - சுற்றுலொத்துமற இரொஜொங்க 

அமைச்சரும் கடற்தறொழில் இரொஜொங்க அமைச்சரும்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Tourism and 
State Minister of Fisheries) 
Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 

take the Chair. 
 

ගුණ ප්රොෂා්ද රතකුගහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 

විකු්ද ්පථිර කරන ලදී. 
ஆகைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ර පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුණව ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා මූලා්නප්ය්ද ඉවත් වූප්ය්ද, 
ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு கவலு குைொர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலகவ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE 
HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 

ගුණ චාල් 2 ප් නිර්මලනාා්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

நன்றி, தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள! 

'ஈஸ்டர்' தொக்குதல் நமடதபற்று இன்றுடன் 3 வருடங்கள் 

நிமறவுதபறுகின்றன. அகதகபொல, 2009ஆம் ஆண்டு 

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் முள்ளிவொய்க்கொலில் தைிழர்களுக் 

தகதிரொன கபரவலம் நமடதபற்று 13 வருடங்களொகின்றன. 

381 382 



පාර්ලිශේන්තුව 

யுத்த கொலத்தில் யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்திலுள்ள நவொலி தசன். 

பீற்றர்ஸ் கதவொலயத்தின்ைீதும் குருநகர் தசன். கஜம்ஸ் 

கதவொலயத்தின்ைீதும் விைொனத் தொக்குதல் நடத்தப்பட்டது. 

2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவொய்க்கொலில் கபரவலம் 

நமடதபற்றது. 2019ஆம் ஆண்டு 'ஈஸ்டர்' தினத்தன்று 

கதவொலயங்களிலும் நட்சத்திர கஹொட்டல்களிலும் குண்டுத் 

தொக்குதல்கள் நமடதபற்றன. இமவ அமனத்துகை அரச 

பயங்கரவொதம் என்பமத நொன் இந்த கநரத்திகல 

தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன். ததொடர்ச்சியொன அரச 

பயங்கரவொதத்தினூடொக ைக்களுக்கு கபரவலம் ஏற்பட்டது. 

அதன் கொரணைொக தற்தபொழுது ஆட்சியில் இருக்கின்ற 

அரசொங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட சொபைொனது, இன்று இலங்மகயில் 

இருக்கின்ற அமனத்து ைக்கமளயும் ஆட்டிப்பமடக்கிறது.  

இறுதி யுத்த கொலத்தில் நமடதபற்ற கபரவலைொக 

இருந்தொலும் சொி, 2009ஆம் ஆண்டில் இடம்தபற்ற 'ஈஸ்டர்' 

தொக்குதலொக இருந்தொலும் சொி,  இவற்றில் அரசொங்கத்தின் 

பங்களிப்பு இருக்கிறது; அமத யொரும் ைறுக்க முடியொது. 2009 

ைற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளில் நமடதபற்ற தொக்குதல்களுக்கு 

 

[මූලා්නප්  අත පරිින ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
முழுமையொன ததொடர்பிருக்கிறது என்பமத நொன் இந்தச் 

சமபயில் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்கறன். ஏதனன்றொல், 

அந்தத் தொக்குதல்களினுமடய ததொடர்ச்சியொக இங்கு பல 

சம்பவங்கள்  நமடதபற்றன.  

தற்தபொழுது, இந்த நொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பொொிய 

தபொருளொதொர தநருக்கடியின் விமளவுகமள இலங்மகயில் 

இருக்கின்ற அமனத்து ைக்களும் அனுபவிக்கிறொர்கள். இந்தப் 

தபொருளொதொர தநருக்கடிமய இல்லொைல் தசய்யகவண் 

டுதைன்று ககொொி நொட்டிலுள்ள இமளஞர், யுவதிகள் 

கபொரொட்டம் நடொத்தி வருகிறொர்கள். அந்தப் கபொரொட்டைொனது 

தவறுைகன அவர்களுமடய தசொந்த நலனுக்கொனதல்ல. 

அதனூடொக அவர்கள் இந்த நொட்டினுமடய சனொதிபதி, பிரதைர் 

ைற்றும் அரசொங்கத்திடம் ககள்வி ககட்கிறொர்கள்.   

ஆனொல், இந்த நொட்டினுமடய சனொதிபதி அவர்கள் 

கபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றவர்களுக்குச் சொியொன 

பதிமலகயொ அல்லது நொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த 

தநருக்கடிக்குச் சொியொன தீர்மவகயொ இன்னும் வழங்கவில்மல.  

இந்த நொட்டினுமடய பிரதைர் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ 

அவர்களுமடய ஆசீர்வொதத்துடன்தொன் ககொட்டொபய ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள் இந்த நொட்டினுமடய சனொதிபதியொனொர். ஆககவ, 

அதற்குொிய முழுப்தபொறுப்மபயும் ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்ள கவண்டும். புதிய அமைச்சரமவ நியைிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. புதிதொக அமைச்சுப் பதவிகமளப் தபொறுப் 

கபற்றவர்கள் இந்தச் சமபயில், "நொங்கள் புதிதொக அமைச்சுப் 

பதவிகமளப் தபொறுப்தபடுத்திருக்கிகறொம். இன்னும் ஒருசில 

ைொதங்களில் நொட்டிலுள்ள தநருக்கடி நிமலமய இல்லொது 

ஒழிப்கபொம்" என்று ஒரு வொர்த்மதகயனும் ததொிவிக்கவில்மல. 

தற்தபொழுது, இந்த நொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற தநருக்கடி 

நிமலக்கு இந்த அரசொங்கம் இன்னும் சொியொனததொரு தீர்மவ 

வழங்கவில்மல என்பது என்னுமடய கருத்தொகும்; அதுகவ 

ைக்களுமடய கருத்தொகவும் இருக்கிறது. அந்த வமகயில், 

2021ஆம் ஆண்டு ைொர்கழி ைொதம் நிமறகவற்றப்பட்ட வரவு 

தசலவுத்திட்டத்மத இரத்துச்தசய்து, தற்தபொழுது நொட்டில் 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற தநருக்கடி நிமலக்குத் தீர்மவப் தபற்றுக் 

தகொடுக்கும் வமகயில், ைக்கமளப் பட்டினிச் சொவிலிருந்து 

பொதுகொக்கும் வமகயில், ைக்களுக்கு நிவொரணங்கமளக் 

தகொடுக்கும் வமகயில் அவசரைொக புதியததொரு வரவு 

தசலவுத்திட்டத்மத இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்க 

கவண்டுதைன்ற ஒரு கயொசமனமய இங்கு நொன் 

முன்மவக்கின்கறன். அப்கபொதுதொன் ைக்களுமடய தநருக்கடி 

நிமலகள் தீரும் என்பமத நொன் இந்த கநரத்தில் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்கறன்.  

அகதகநரத்தில், நொட்டினுமடய சனொதிபதியும் அரசொங்க 

மும் இந்த நொட்டு ைக்கமள முழுமையொக தநருக்கடிக்குள் 

தள்ளியிருக்கிறொர்கள். ஒரு தகப்பனொல் தன்னுமடய 

பிள்மளக்குச் சொியொன முமறயில் சொப்பொடு தகொடுக்க 

முடியவில்மல; அவர்கமளப் பொடசொமலக்குக் 

தகொண்டுதசன்று விட முடியவில்மல. ைக்களுமடய 

முழுமையொன கநரத்மதயும் தபொருட்கமளப் தபற்றுக் 

தகொள்வதற்கொக வொிமசயில் நிற்பதற்குச் தசலவழிக்க 

கவண்டிய ஒரு சூழ்நிமலதொன் தற்கபொது கொணப்படுகின்றது. 

எனகவ, இதற்கு அரசொங்கம் உடனடியொக நடவடிக்மக 

எடுக்கொவிட்டொல், இந்த நொட்டில் இரத்தக்களொியும் 

பட்டினிச்சொவும் ஏற்படும் என்பமதத் ததொிவித்துக் 

தகொள்கின்கறன்.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු  ජතා කුමාරසිංහ රාජය අමාතයතුමි . ඔබතුමි ට විනාඩි 

හ ක කාල ක් ිනශබනවා. 

 

ගුණ ගීතා ්ම්දමලී රාමාරකුගහස මහසත්මිය (්ග ප්කෘිනක හසා 

රා්ාගග කලා රාජය අමාතයතුමිය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ சைன்ைலீ குைொரசிங்ஹ - கலொசொர 

ைற்றும் அருங்கமலகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe - State 
Minister of Cultural and Performing Arts) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, අද දවස මට සුවිශ ේෂන්. 

සංසනකෘිනක හා ප්රාසාං  කලා රාජය අමාතයවරි  හැටි ට කටයුතු 

කරන්න පටන් අරශ න, ඊට අදාළව අද ශේ පාර්ලිශේන්තුව 

අමතන්නන් මා සිතාශ න හිටිශේ. නමු්ව මට අද කථා කරන්න 

ිනශබන්ශන් ශලෝකශේ ශමශතක් මානසිකව හා කාන්කව සිදු වූ 

අින න්න්ම භ ානකම අනතුරුවලින් නකක්  ැනන්. පාසනකු 

ඉරුදින ප්රහාර   නු, වසර ශදකකට ප්රථම මුළු ශලෝක ම 

භීිනශ න් ඇලළී  මින් පූජනී  සනථාන ක් ඇතුළු තව්ව සනථාන 

කිහිප කට නල්ල වූ ශබෝේබ ප්රහාර ක්. වසර තුනකට ප්රථම සිදු වූ 

ඒ මහා ප්රහාරශ න් 200කට වඩා මි    ා.  ශබොශහෝ ශදශනකුට 

අත ප  අහිමි වුණු, තම සශහෝදර ා, මව, පි ා,  දරුවා අහිමි වුණු 

මහා ශේදවාදක ක් බවට න  ප්ව වුණා. 

පල්ලි ට පහර දුන් අ  ඊළඟට ශතෝරා  ්වශ්ව ශහෝටල්. ඒ 

ශහේතුශවන් අශේ සංදාරක වයාපාර  මුළුමනින්ම කඩා වැශටන්න 

පටන්  ්වතා. මුළු ශලෝක  කිේවා  ලංකාව ශනො ා යුතු රටක් 

කි ලා. හැම ශහෝටල කටම පහර ශදනවා කි න  ආරංචි  වැඩි 

ශවලාවක්  න්න ඉසනශසල්ලා මුළු ශලෝක  පරා පැිනශරන්න 

පටන්  ්වතා.  අශේ රශ  සංදාරක වයාපාර ට මුලින්ම කන 

ශකොකා හැඬුශේ නදා. පාසනකු ඉරු දින ශබෝේබ ප්රහාර  කි න්ශන් 

නිකේම නිකේ ශබෝේබ ප්රහාර ක් ශනොශවන්. මුළු මහ්ව ශ්රී 

ලංකාවට නල්ල වූ ප්රහාර ක් හැටි ටන් ශලෝක  න  විග්රහ කරනු 

ලැුදශේ.  ශේ වන විට ජනාධිපින ශකොමිසමකින් ඒ පිළිබඳ රිශපෝ  

නකක් දීලා ිනශබනවා. ඒ වාර්තාශවන් ලබා දී ිනශබන නිර්ශද්  
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[ රු දාල්සන නිර්මලනාදන් මහතා  
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අනුව අපි වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ කාලශේ ිනුදශ. ශවන්ව රජ ක්. 

සිදු වුණු ශද් ශමොකක්ද කි ලා ඒ ශ ොල්ලන් දන්නවා. නමු්ව  අද 

ශවන ශවන පැිනවලට ඇඟිල්ල ශ ොමු වන්ශන් ශමොන ශහේතුවක් 

නිසාද කි ලා මට නේ හිතා  න්න බැහැ. 

මම ශම  අවසනථාවක් කර  න්නවා  අද රශ  පවිනන 

ත්ව්වව  පිළිබඳව කි න්න. තරුණ දරුශවෝ ශේ ව්වව තමන්ශේ 

ජීවිතවලට ඒ ලැබිලා ිනශබන මානසික වි වුශලන්  ැලශවන්න  

Galle Face පි ටනි ට ඇවිල්ලා ශබෝඩ් අල්ලාශ න ඉන්නවා. 

ඔේ  අපි  ඇ්වතටම ඒ  ැන හෘදශ න්ම කන ාටු ශවනවා. නමු්ව 

ශේවාශේ ඇතුළත ිනශබන සමහර ශද්වල් දිහා බලද්දී ශේ රශ  

දරුවන් විකුණා ශ න කන කල්ලි ක් සිටින බව ශපශනනවා.     

ඊශේ-ශපශර්දා ශකෝ්ඡචි පාරවල් වහලා  ඒ වාශේම අශනක් 

පාරවල් වහලා බසනවලට  න්න ශනොදී මිනිසනසු පන්න්  ැේශේ 

කවුද  ඒවාන්න් බලාශපොශරෝවතු ශවන්ශන් ශමොකක්ද  ශේවා 

්රසනතවාදී කටයුතු ශනොශවන්ද  අහිංසක ජනතාව ඒ විධි ට කටයුතු 

කරාවිද   න්න ිනශබන ශකෝ්ඡචි පාර වැහුවා; බසන පාර වැහුවා. මම 

දන්නා අේමා ශකශනක් මට කථා කරලා කිේවා  "මම අද 

කිශලෝමීටර 15ක් දුර පන්න්   ා. මට  න්න වාහන ක් නැහැ. 

ශවනදා අපි CTB බසන නශක්  න්ශන්. නමු්ව ඒක්ව නැින කළා" 

කි ලා.  සි ලුශදනාම දන්නවා ශේ ශවන ශකොට ශපට්රල්  ඩීසල් 

ප්රවාහන  කරනවා කි ලා. ඒවා ශබදා හැරීශේදී කිසි ේ අඩුපාඩු 

ිනශබන්න පළුවන්. ඒක්ව හරි ාකාරව සිදු ශවන් කි න 

වි නවාසශ න් මම ඉන්නවා. ඒ වාශේම දරුවන් ශවනුශවන් කිරි 

පිටි ලබා ශදන් කි න වි නවාසශ න් මම ඉන්නවා. මම නක ශද ක් 

කි න්න ඕනෑ. 19ව1 දී සිදු වූ ශද්වල් ඒ ඉන්න සමහර තරුණ-

තරුණිශ ෝ  Galle Face පි ටනිශේ ඉන්න පංචි ළමන් දන්ශන් 

නැතුව ඇින. 19ව1 වන ශකොට මම්ව ශලොකු ශකශනක් ශනොශවන්. 

නමු්ව  19ව1 කාලශේ ශේ රශ  සිදු වුණු භීෂණ   ැන මට 

මතකන්. සිරිමාශවෝ බ.ඩාරනා ක මැිනනි ට "ශ දර පල න්"  

කිේවා. නශහම කිේවාට නතුමි    ාද   

1986දී  198වදී ශජ්.ආර්.ජ වර්ධාන මැිනතුමාට  ආර්. ශප්රේමදාස 

මැිනතුමාට "ශ දර පල න්" කිේවාට නතුමන්ලා   ාද  නශහම 

නේ  "Gota, go home!" කි න නක වහාම නතර කර න්න. 

නතුමාශේ කාල  ආවාම නතුමා ශ දර  න්. නදාට අපි  න්ද කට 

නමු.  ඒ  න්දශ න් දිනන්ශන්  පරදින්ශන් කවුද කි ා බලලා  "go 

home" කි න නක decide කරමු  කි මින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්  රු සර්ව ශරොන්ශසේකා මැිනතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 9ක කාල ක් ිනශබනවා.  

 

ෆීල් 2ඩ් මාර්ෂල් 2 ගුණ ්රත් ප් ෝදප් ේ්කා මහසතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு சரத் தபொன்கசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මට නි මිත ශවලාශවන් විනාඩි ක් කපලා ශන්. 

සනතුිනන්  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි. අද  අශේ රශ  වි ාල 

අර්ුදද ක් ිනශබනවා. අශේ රට ශලෝක ටම ණ  ශවලා  රට 

බංශකොශලෝව ශවලා කි න නක ශේ ශවනශකොට වක්රව වුණ්ව 

රාජකාරි ම ටමින්  ප්රකා  කර ිනශබනවා. තමුන්නාන්ශසේලා ශේ 

ශවලාශව්ව ශනො.ඩි  හන ආ.ඩුවක් හදලා ිනශබනවා. 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ ඉදිරි ශපළ අ   හිල්ලා පිටුපසින් වාඩි ශවලා 

නිරීක්ෂක න් බවට ප්ව ශවලා. කනිෂනධශ ෝ ඉසනසරහට දමලා  

Big Match නක  හන්න B Team නක නවලා ිනශබනවා. වැශඩ් 

ටිකක් අමාරු නිසා First Eleven පිටුපසට ශවලා හැං ලා 

ඉන්නවා.  B Team නකට ශහණ  ැහුව්ව කමක් නැහැන් කි ලා 

ඉසනසරහට දමලා ිනශබනවා. ඒක තමන්  සිද්ධා ශවලා ිනශබන්ශන්.  

මශේ ශපෞද් ලික මත  නේ අපි විපක්ෂ  හැටි ට ශේ 

අභිශ ෝ  ට මුහුණ ශදන්න ඕනෑ  කි න නකන්.  ජනාධිපින ුරර  

සහ අ මැින ුරර  අපට ලැශබනවා නේ සුළුතර ආ.ඩුවක් 

පිහිටුවන්න අපි ලෑසනිනන්. ඒ අභිශ ෝ   භාර  න්න්ව අපට පිට 

ශකොන්දක් ිනශබන්න ඕනෑ. අභිශ ෝ  ට මුහුණ දීලා බර කරට 

 න්න ඕනෑ  කි න නක ශේ ශවලාශේ රශ  ජනතාව අශපන් 

බලාශපොශරෝවතු ශවනවා. රට අඳුරට වැටී ිනශබන ශවලාශේ 

ශද් පාලන "ජිල් මා " දමලා වැඩක් නැහැ. ශදවන සිනශේ්ව 

පාර්ලිශේන්තුශේදී අපි මුණ  ැසුණු නමු්ව    සිනශේ්ව  ශේ 

සිනශේ්ව රශ  උන්නින ට  මක් වුණා  කි ලා මා හිතන්ශන් 

නැහැ. ශේ අවසනථාශේ මවවර්ණ කථා පව්වවලා  ශදපැ්වතට මඩ 

 හලා පේ සමා කර න්න උ්වසාහ කළාට වැඩක් ශවන්ශන් 

නැහැ. 

ශේ අවසනථාශේ විපක්ෂ  හැටි ට අපට ශේ අභිශ ෝ  ට 

මුහුණ ශදන්න ශවනවා. කවදා වුණ්ව විපක්ෂ ට භාර  න් න 

ශවන්ශන්  කඩා වැටුණු රටක් මිසක් සමෘද්ධිම්ව රටක් ශනොශවන්. 

ඒ නිසා තමන් "තමුන්නාන්ශසේලාට රට කරන්න බැහැ  අපට 

ශදන්න" කි ලා අපි ශම්ඡදර කල් ශේ ආ.ඩුශේ අ ට කිේශේ. 

නශහම නේ රට කඩා  වැටුණු ශවලාශේ ඒක භාර  න්න්ව අපට 

පිට ශකොන්දක් ිනශබන්න ඕනෑ.  

ශේ ශවලාශේ විපක්ෂ  විසින් රජ  ශපරළීමට 

වි නවාසභං  ක් ශේන්න උ්වසාහ කරනවා. වි නවාසභං ශ න් ජ  

 ්වත්ව  නතැනින් නහාට සිද්ධා ශවන ශද් පිළිබඳව මට තවම්ව 

පැහැදිලි නැහැ. නතැනින් නහාට  න්න පි වර  ැන නිවැරැදි 

සනථාවර ක්  නිවැරැදි මත ක් ශ ොඩ නැඟී ිනශබන බවක් තවම්ව 

ශපශනන්ශන් නැහැ. ජනතාව ප්රිනක්ශෂේප කරන රජශේම  පිරිසක් 

විසින් නැවත වරක් රජ ක් පිහිටුවනවා නේ  හෘද  සාක්ෂි ට 

නකඟව න ට සහශ ෝ   ශදන්න අපට බැහැ. ඒශකන් ශවන්ශන් 

පරණ වන්න්ම අලු්ව ශබෝතල කට දමන නක විතරන්. ජනතාව 

බලාශපොශරෝවතු වන ශවනස  ශේ අර්ුදදවලට විසඳුම නතැනින් 

නන් කි ලා බලාශපොශරෝවතු ශවන්න බැහැ.  

ශේ වන විට විධාා ක ජනාධිපින ුරර  අශහෝසි කිරීම  ැන්ව 

කථා ශවනවා අපට ඇශහනවා. හැබැන්  මට ශමතැනදී ප්ර නන ක් 

ිනශබනවා. පාසලක ඉන්න ප්රධාානි ා විදුහල්පින. ඇතැේ 

විදුහල්පිනවරු විසින් ළමන් අපශ ෝජන  කරප අවසනථා්ව 

ිනශබනවා. නතශකොට නවැනි ප්ර නන කදී ශදන විසඳුම ශවන්ශන්  

පාසශල් "විදුහල්පින" කි න තනතුර අශහෝසි කර දමන නකද  

නැහැ. ඒ විදුහල්පින අන්න් කරලා සුදුසනසකු නතැනට ශේන නකන්  

විසඳුම. ඇශමරිකාව  රුසි ාව  චීන   ප්රං   වාශේ ශලෝකශේ 

ිනශබන ප්රබලම රටවල් අපි  නිමු. ඒ රටවල් පාලන  කරන්ශන්්ව 

ජනාධිපිනවරු. අශේ රශ  පරමාධිපතය  ිනශබන්ශන් විධාා ක   

වයවසනථාදා ක   අධිකරණ  කි න කණු තුන උඩ. අපි ඒ කණු 

තුන balance ශවන්න හදා  ්වතා නේ ඒක ඉතා සාර්ථක 

සංතුලන ක් කි ලා මම හිතනවා. නශහම නැතුව  ඒ කණු 

තුශනන් නකක් අන්න් කළාට වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ. අපි  හිතමු  

අසාර්ථක ජනාධිපිනවරශ කු සිටි ා කි ලා. විධාා ක ජනාධිපින 

ුරර  අශහෝසි කළාට පසනශසේ ඊළඟ වතාශේ ඒ ශකනා අ මැින 

ශවලා නන්න ඉඩ ිනශබනවා. නතශකොට්ව ඒ ශකනා තමන්  රශ  

නා ක ා. නතශකොට පටුව මාරු  වුණා  කි ලා ඒ මනුෂය ා 

අමුතුශවන් අපල්ලලා  න්න පළුවන්ද  ඒ නිසා ුරර අශහෝසි 

කිරීශමන්  වයවසනථාව ශවනසන කිරීශමන් රටට  හපතක් ශවනවා 

කි ලා මශේ හෘද  සාක්ෂි ට අනුව නේ ශ්වශරන්ශන් නැහැ.  හරි 

මිනිසනසු හරි තැන්වලට නන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශේකට විසඳුම තමන්  ශේ රශ  ශද් පාලන සංසනකෘින  

ශවනසන කිරීම. ශේ රශ  ශද් පාලන  තුළ ශේ වන විට ශහොඳ 

පද් ල න්  ශේ ශද් පාලන සංසනකෘින  ශවනසන වනවාට කැමැින 

අ  සි  ට  0ක් පමණ සිටිනවා කි ා මම වි නවාස කරනවා. 

නමු්ව  සි  ට 60ක් පමණ ඉන්ශන් ශේ දූෂිත ශද් පාලන 

සංසනකෘින  තුළ. ඒකන් ශේ ජනතාව කි න්ශන්  'ශතොපි 

ඔක්ශකෝටම ශහණ  හපන්!' කි ලා. පටු මාරු වුණ්ව  පක්ෂ මාරු 

වුණ්ව  ආ.ඩුව්ව විපක්ෂ ්ව මාරු වුණ්ව ශේ සංසනකෘිනශ න් 

 ැලශවන ශතක් ශේ රට හදන්න බැහැ කි න මතශේ මම තදින්ම 

ඉන්නවා. ඒක තමන් මට ශපශනන  ථාර්ථ .  

ශේ අවසනථාශේදී අපි දකිනවා  තමුන්නාන්ශසේලා 

බලාශපොශරෝවතු වූ තමුන්නාන්ශසේලාශේ සුන්දර සිිනවිලි දැන් 

සැබෑවක් ශවලා ිනශබන බව. තමුන්නාන්ශසේලා ආ ාශවන් 

බලාශ න හිටි ා  උද්ශඝෝෂක න් සහ ශපොලීසි   හ න්නා 

ශතක්. රඹුක්කනදී ඒක සිද්ධා වුණා. තමුන්නාන්ශසේලා සිහින 

දැක්කා  ඒක සිද්ධා වනකල්. මම දැන් ඒ මි    පද් ල ාශේ 

රඹුක්කන පිහිටි ශ දරට  හින් ඒ ශ දර ඉන්න අහිංසක දරුවන් 

මුණ ැහිලා ආවා. මි    ලක්ෂාන්ශේ බිරිඳ ඒ ශවලාශේ ශ දර 

සිටිශේ නැහැ. නතුමි  ඒ වන ශකොට්ව ඉසනපිරිතාලශේ සාක්ෂි 

ශදනවා. ඒක ශකෝඡදර නේ කන ාටුදා ක ත්ව්වව ක්ද   පාසල් 

 න දරුශවෝ ශදශදශනක් ඒ ශ දර ඉන්නවා. ඒ පද් ල ාශේ මව්ව 

නහි සිටි ා. ඒ සිද්ධි  ශවන්න විනාඩි 15කට ඉසනශසල්ලා නතැන 

සිටි සනවාමීන් වහන්ශසේලා තුන්නමක් මා  න විට්ව ඒ නිවසට 

වැඩම කර සිටි ා. ඒ  රඹුක්කන  මීද්දුව පරාණ රජමහා විහාරශේ 

හාමුදුරුවන් වහන්ශසේලා. නතැන  පළමුශවනි සාක්ෂිකරු්ව සිටි ා; 

ශදවැනි සාක්ෂිකරු්ව සිටි ා.  

නතැනදී රඹුක්කන ශපොලීසි ්ව නක්ක කිසිම  ැටුමක් ඇින 

ශවලා නැහැ. ඒ නිසා අර දාලා ිනශබන පින්තූර  වැරැදින්. 

රඹුක්කන ශපොලීසිශේ OIC අහිංසක පද් ලශ ක්. ඒ පද් ල ා 

ඇතුළු පිරිස ආවාම  ශේ උද්ශඝෝෂකශ ෝ ඒ ශ ොල්ලන්ට පටු පවා 

දීලා ිනශබනවා. ශ්ව පැන් සංග්රහ කු්ව කරලා ිනශබනවා. ඒ අ  

ඉතාම සමඟිශ න් ඉඳලා ිනශබනවා. බවුසර ට හානි ක් ශවන් 

කි ලා හිතලා උද්ශඝෝෂක න්ම න  වටා ආරක්ෂාව්ව දමලා 

ිනශබනවා. ප්ර නන  ඇින ශවලා ිනශබන්ශන් ඉන් පසුවන්. නතැනට 

බවුසර ශදකක් ඇවිල්ලා ිනශබනවා. ඒ බවුසර ශදක භාර ශ න 

ශතල් ශබදන්න සමුපකාර සමිිනශේ සභාපින ඉඳලා නැහැ. ඊට 

කලින් දවශසේ ආ බවුසර ්ව මිල වැඩි කරන ශතක් ශවන තැනක 

හං ලා ිනබිලා ඊට පසනශසේ ආවා ලු. නතැනින් තමන් අර ළ  පටන් 

ශ න ිනශබන්ශන්. ඒ සනථාන ට කඩා වැදිලා ිනශබනවා  SSP 

ශකශනක්. ඒ  කෑ ල්ශල් ශජයෂනධ ශපොලිසන අධිකාරි කීර්ිනර්වන 

නැමැින පද් ල ා; බීලා ලු සිටිශේ. ඔහු නතැනට ආශේ්ව වැනිවැනී 

ලු  වාහනශ න් බැසනශසේ්ව වැනිවැනී ලු. ඒ පද් ල ා කැරැලි මර්දන 

ක.ඩා මක් කි ලා හ්වශදශනක් අරන් ඇවිල්ලා ඒ අ  ලවා 

තමන් ශවඩි ින ලා ිනශබන්ශන්. රබර් ුදල  හතරක්  ැහුවා ලු. ඊට 

පසනශසේ ටී 56න් නිකේ වශ ටම ශවඩි ින න්න  ්වතා ලු. ශේවා 

අනුමත කරන්න බැහැ. වර්තමාන රජශේ ඉන්ශන් තවම්ව 

තමුන්නාන්ශසේලා. තමුන්නාන්ශසේලා ශමවැනි පද් ල න්ට 

විරුද්ධාව ක්රි ා්වමක ශවන්න. ශමොන uniform නක ඇඳලා හිටි ්ව  

ශමොන රජ ක් ිනුදණ්ව  විරුද්ධාවාදිශ කුට වුණ්ව  විපක්ෂශේ 

ශකශනකුට වුණ්ව නශහම ශවඩි ින න්න ශදන්න නපා. 

තමුන්නාන්ශසේලා මහජන නිශ ෝජිතශ ෝ. ඒකට විරුද්ධාව 

තමුන්නාන්ශසේලා ශකළින්ම වැඩ කරන්න. අ ින ට ප්ව 

පද් ල න්ට සාධාාරණ ක් ඉෂනට ශවන්න ඕනෑ. අශේ පක්ෂශේ 

නීිනාවරු  නීිනා සං මශේ නීිනාවරු මානුෂී  අන්ිනවාසිකේ 

ශවනුශවන් ශේ කර්තවයශේදී අනිවාර් ශ න්ම ඉදිරි ට නනවා. ඒ 

වාශේම අ ින ට ප්ව ඒ පවුලට සාධාාරණ ක් ඉෂනට කරන්න අශේ 

පක්ෂශේ සේපූර්ණ සහශ ෝ   ලබා ශදනවා.  

ඊළඟට  මම ත්රිවිධා හමුදාශවන් සහ ශපොලීසිශ න් 

ශ ෞරවශ න් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඇශමරිකාශේ ශජෝර්ජ් රනශලොන්ඩ් 

ඝාතන  වූ ශවලාශේ ඇශමරිකාශේ යුද්ධා හමුදාපින කිේවා  'අපි 

ඉන්ශන් ට්රේේ ආරක්ෂා කරන්න ශනොශවන්. අපි ඉන්ශන් 

වයවසනථාව ආරක්ෂා කරන්න' කි ලා. ශජනරාල්  ශේන්ද්ර සිල්වා 

ආදි අ ්ව ඒ සනථාවරවල ඉන්න ඕනෑ. මැින ඇමිනවරුන් වන 

තමුන්නාන්ශසේලා ශපොලීසිශ නුන්  හමුදාශවනුන් බලාශපොශරෝවතු 

වන්න නපා  ඔවුන් තමුන්නාන්ශසේලාශේ පැ්වත අරශ න 

ජනතාවට ශකොකා  සනසන්න ඕනෑ කි ලා. මම ශපොලීසිශ න් සහ 

ත්රිවිධා හමුදාශවන් ශ ෞරවශ න් ඉල්ලා සිටිනවා  ජනතාවශේ 

පැ්වතට තුවක්කුව හරවන්න නපා කි ලා. ිනසන අවුරුදු 

යුද්ධාශේදීව්ව අපි නශහම කශළේ නැහැ. අවසාන සටශන්දී මශේ 

ශසබළුන් 5 000ක් මැරිලා  0 000ක් ආබාධිත ශවලා  2ව 000කට 

ශවඩි වැදුණ්ව අපි ජනතාවශේ පැ්වතට කුරුමානම ඇල්ලුශේ 

නැහැ; තුවක්කුශේ ශකොකා  ැසනසුශේ නැහැ.  

දැන් ජනතා අර ළ ක් ිනශබනවා   ාලු මුවශදොර. ඒ තරුණ 

තරුණි න් ඉතාම කැපවීශමන් ඒක කරනවා. අපි ඒ දරුවන්ට 

අනිවාර් ශ න් අශේ ආශීර්වාද  ලබා ශදනවා. ඒ දරුවන්ට අපි 

කි නවා  "දරුවශන්  ඔ ශ ොල්ලන් දැන් ජ ග්රහණශේ 

හිණිශප්වතටම  හිල්ලා ඉන්ශන්. ඕක කී ටව්ව අ්ව හරින්න 

නපා. ඔ ශ ොල්ශලෝ අනිවාර් ශ න් ජ ග්රහණ  කරනවා" කි ලා. 

අශේ රශ  ඉන්න අ ට්ව  විශද් වල සිටින ලාංකික න්ට්ව මම 

ශේ කාරණ  කි න්න ඕනෑ. ශේ දරුවන්ට පහසුකේවල  ැටලු 

ිනශබනවා. ආහාර පාන ආදි  හිඟන්. ශවලාවට වතුර ටික 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ පහසුකේ ලබා ශදන්න දා ක 

වන්න කි ලා මම රශ  සි ලුශදනාශ න් ඉල්ලා සිටිනවා. 

කැපවීශමන් ශේ වැශඩ්ට අත  හන්න. අපි පිටුපසින් ඉඳශ න 

වුණ්ව තමුන්නාන්ශසේලාට ශදන්න පළුවන් සෑම  ක්ින ක්ම ලබා 

ශදනවා.  

ශබොශහොම සනතුිනන්. ජ ශේවා! 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ශරොෂාන් රණසිංහ මැිනතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 11ක 

කාල ක් ිනශබනවා. 
 

ගුණ ප්රොෂා්ද රතකුගහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  මම සර්ව ශරොන්ශසේකා 

මැිනතුමාශේ කථාශේ  ේ  ේ කාරණාවලට සි  ට සි  ක් නකඟ 

ශවනවා. පාර්ලිශේන්තුශේ ශද් පාලනික ව ශ න් පිරිහුණු 

ක.ඩා ේ බල  සේබන්ධාශ න්  බල හුවමාරුව සේබන්ධාශ න් 

දැන් අලු්ව slogan නකක් ශේන්න හදන බවක් අපි දකිනවා. ඒ 

තමන්  ජනාධිපිනවර ාශේ බල  අග්රාමාතයවර ාට ලබා දි  යුතුන් 

කි න නක.  

වි  යු්වත හැටි ට අප දකින්ශන් ඒක ශනොශවන්. රටක රාජය 
නා කශ කු සතුව ිනබි  යුතු ලක්ෂණ තමන් ඇහුේ කන් දීම  
සාලිහිකව වැඩ කිරීම. අපට මතකන් මීට කලින් ජනාධිපිනවර ාව 
සිටි මමත්රීපාල සිරිශසේන මැිනතුමා කි ප කථාවක්. නතුමාශේ 
විධාා ක ජනාධිපින ුරරශේ සි ලු තටු කපා දාලා ඒ බල  
ඔක්ශකෝම රනිල් වික්රමසිංහ මහ්වම ා අතට  ්වතා. මමත්රීපාල 
සිරිශසේන මැිනතුමා කිේවා  "ශේ රශ  ජනතාව මට ජන වරමක් 
දුන්න්ව ඒ වරශමන් කටයුතු කරන්න හැකි ාව ලැුදශ. නැහැ" 
කි ලා. ඒ නිසා ලිණ්ව නක්ක තරහට නහ  කපා  න්නවා වාශේ 
ශේ slogan නක ශේ රශ  ශේ ශද් පාලන බල ශපරළි ට 
තවදුරට්ව වලංගු ශනොවන බව තමන් මම ශේ ශවලාශේදී 
ප්රථමශ න්  සිහිප්ව කරන්ශන්.  

387 388 

[ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්  රු සර්ව ශරොන්ශසේකා මහතා  
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අපි දන්නවා  ශකොන් ශවශල්්ව මහ ශපොශළොශේ මත ක් 

ිනශබන බව. ජනතාවශේ හද  ැසනශේ  ථාර්ථ  රශ  

ජනාධිපිනවර ාට  අග්රාමාතයවර ාට පැහැදිලි කර දීශේ ව කීමක් 

ක.ඩා ශේ සි ලුශදනා සතුව ිනශබනවා. රශ  රාජය නා ක ා 

ශහෝ අග්රාමාතයවර ා ශහෝ "සි ල්ල ශහොඳන්  "very good" කි ලා 

කි නවා නේ   ශහොර තක්කඩිකේ කරප අ  ඒ රාජය නා ක න්ට 

මුවා ශවලා  ථාර්ථ  පැහැදිලි කරන්ශන් නැ්වනේ  ආ.ඩුව 

සනථාවරව ශ න  න්න්ව බැහැ; රශ  ජනතාවශේ  ැටලුවලට 

විසඳුේ ලැශබන්ශන්්ව නැහැ. ශමවැනි ප්ර නන කන් අද අප ඉන්ශන්.  

අද පැහැදිලි ප්ර නන ක් ිනශබනවා. අද ආ.ඩුව ඇතුශළේ්ව 

කුකුසක් ිනශබනවා. අද පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු 225 

ශදනා  ැන ප්ර නන ක් ිනශබනවා. රශ  ජනතාව  දැඩි ප්ර නන කින් 

ශපශළනවා. ඒ නිසා අපි නකතු ශවලා  ත යුතු ශවනවා තීන්දුවක්  

ශේ 225 ශදනා ප්ව කරලා නවප ශේ රශ  මහ ජනතාවට 

සාධාාරණ ක් ඉෂනට කරන්ශන් ශකොශහොමද කි ලා. අපි නදා ඒ 

සඳහා ශ ෝජනා ශ නාවා. ඒ ශ ෝජනා ශ නැල්ලා අපි කිේවා  

විශද් වල ඉඳලා ශේ රටට වි ාල ව ශ න් විශද්  ශප්රේෂණ නකතු 

කරලා නවන පරවැසි න් ශවනුශවන් සහන ශදන්න කි ලා. 

අවුරුද්දක ඉපයූ මුදල් ප්රමාණ   ඒ අ ශේ වැටුේ ටික ශමශහේ 

බැංකුවකට නවන ශකොට ඒ අ ට තීරු බදු සහන  වැඩි කරලා ලබා 

ශදන්න කිේවා. නතශකොට ශේ රටට ශඩොලර් ටික නනවා. ඒ 

වාශේම අවුරුදු ශදකක් අඛ්.ඩව ඒ අ ශේ මාසික වැටුප ශ්රී 

ලංකාශේ බැංකු  ණුමකට නවනවා නේ  වසර පහක් පැරැණි 

හන්බ්රිඩ් වර් ශේ වාහන ක් ශවන්න පළුවන්  නශහම නැ්වනේ 

සංදාරක කර්මාන්තශේ ශ දි  හැකි වෑන් නකක් ශවන්න පළුවන් 

ඒ අ ට ලබා  ැනීමට අවසනථාව ශදන්න. වසර 5ක් පැරැණි 

වාහන ට සි  ට 20ක තීරු බදු සහන කු්ව ශදන්න. ශේවා 

කඩිනමින් ක්රි ා්වමක කශළෝව විශද් වල ඉඳන් ශේ රට 

ශවනුශවන් අසීමිත ශලස දහදි  ශහළන අ  ශවනුශවන් 

සාධාාරණ ක් ඉෂනට වනවා වාශේම ශේ රශ  ආර්ථික ට්ව මුදලක් 

නනවා. වසර තුනක් ඒ අ  අඛ්.ඩව වැටුප නවනවා නේ   රජ  

මැදිහ්ව ශවලා ඒ අ  ශවනුශවන් ඕනෑ තරේ ශ වල් හදලා 

ශදන්න. නශහම කළාට පේ නැහැ. ඒ අ ට වයාපාර ක් කරන්න 

ඉඩේ කැබැල්ලක් දුන්නාට පේ නැහැ. අපි ශේ වාශේ තීන්දු තීරණ 

 ත යුතු ශවනවා. හැබැන්  බල ට ආවාම ශමොළ  නැහැ කි නවා 

වාශේ ශේවා ක්රි ා්වමක ශවන්ශන් නැින නක තමන් ිනශබන 

ප්ර නන ; කන ාටුව.  

ඊළඟ කාරණ   බදු. අපි  කථා කළා  බදු සේබන්ධාශ න්. මුදල් 

ඇමිනතුමාට කිේවා   අපි පිරිවැටුේ බද්ද සි  ට 1ටව්ව දමමු 

කි ලා. නශහම නැතුව රට දුවන්ශන් ශකොශහොමද  නමු්ව නක 

ඇමිනවරශ ක් ඇහුවා   බදු දාලා ශකොශහොමද  කි ලා. බදු නැතුව 

ශකොශහොමද රටක් දුවන්ශන්  නමු්ව ලකුණු දා  න්න සමහරුන් 

වැඩ කිරීශේ ප්රිනලල  හැටි ට තමන් අද ශේ ත්ව්වව ට ප්ව ශවලා 

ිනශබන්ශන්. මා ඒ බව ශේ ශවලාශේ විශ ේෂශ න් සිහිප්ව 

කරනවා. 

ශේ රට සනථාවර කර  න්න නේ  ේ බද්දක් පැනවි  යුතුන්. 

න  ජනතාවට උහුලන්නට බැරි විධි ට ශනොශවන්  සාධාාරණ 

විධි ට පනවන්න සිදුවනවා. ශේවාට විසඳුේ ිනශබනවා. කිරි පිටි 

ශද්ශී ව නිෂනපාදන  වනවා නේ ශබදා හැරි  යු්වශ්ව 

ශකොශහොමද  දැන් ශමොකක්ද ිනශබන ක්රම   ඕනෑම ශකශනකුට 

ශපෝලිශේ   ාම කිරි පැක  ශදකක්  න්න පළුවන්. ඒක 

ශනොශවන් ශවන්න ඕනෑ. කිරි පිටි ටික  න්න ප්රමුඛ්තාව ශදන්න 

ඕනෑ  දරුශවෝ ඉන්න අ ට. පාලන මිල ඉව්ව කිරීම ශමෝඩ 

තීන්දුවක් වුණා. පාලන මිල ඉව්ව කිරීම නිසා කළු කඩ හැදුණා. 

 ෑසන ටැංකි  රුපි ල්   000ට අරශ න රුපි ල් 10 000ට විකුණන 

කළු කඩ සංසනකෘින ක් ඇින වුණා. රුපි ල් 1 100ට ිනුදණු 

සිශමන්ින ශකො ට  රුපි ල් 2 500ට සහ 2 600ට  න මාි  ාවක් 

ඇින වුණා. පාලන මිල ඉව්ව කරලා රුපි ල් 100ට ිනුදණු හාල් 

කිශලෝ නක රුපි ල් 250  260 දක්වා වැඩි ශවන්න   හාල් 

මාි  ාවට ඉඩ දුන්නා. ඒක තමන් වුණු වැරැද්ද. ඒ වැරැද්ද නිවැරදි 

කරන්න වනවා. නැ්වනේ ජනතාවට කන්න ටික ශහො ා  න්න 

ශවන්ශන් අමාරුශවන්.  අද ශතල් ටික නැහැ;  ෑසන ටික නැහැ. ශේ 

ශවනුශවන් දි  හැකි විසඳුේ ිනශබනවා. තවම්ව අපි ඒ විසඳුේ 

අරශ න ිනශබනවාද කි න ප්ර නන  ිනශබනවා. 

මම ශේ කාරණ  මහා පේශපෝරි ට කි නවා ශනොශවන්.    

සිනශේ අමාතයා  ට කි නවා ශනොශවන්.    සිනශේශා ුරර 

දහඅටක් ශදනශකොට මට්ව පණිවුඩ  ආවා  කැබින  අමාතය 

ුරර ක් භාර  න්න නන්න කි ලා. "ශරොෂාන් කි ලා මිනිශහකු්ව 

හිටි ා  ශේ පක්ෂ  ශවනුශවන් අමාරුම දිසනත්රික්ක  ඇද්දා" කි ලා  

ජනාධිපිනතුමාට දැන් ශහෝ මතක් ශව්ඡද නක ශලොකු ශද ක්. ඒ 

පිළිබඳව නතුමාට මශේ විශ ේෂ සනතුින  පද කරනවා. හැබැන් 

නතුමාට මා මතක්ශවලා අමාතය ුරර ක් ශදන්න කථා කළාට මම 

ඒ ශවලාශේ ඒක භාර  ්වශ්ව නැහැ. ආඩේබරකමකට ශහෝ 

ශලොකුකමකට ශනොශවන් ඒක භාර  ්වශ්ව නැ්වශ්ව. ශේ  

ශවලාශේ න  භාර  ්වතා නේ ශේ රශ  ජනතාව කි න්  "ශමන්න 

මුන්  හිල්ලා තනතුරු  ්වතා" කි ලා.  ශමොකක්ද ඒකට ශහේතුව 

දන්නවාද  ශේ ශවලාශේ ඇමිනකේ  ්වත අ  අර ශහණ 

 හනශකොට නළි ට දමන  කඩ කෑල්ල වාශේන්. අමාතය ුරර 

භාර ්ව ඒ නා ක න්ට මම සනතුින  පද කරනවා. නතුමන්ලාට 

මම විශ ේෂ සනතුින ක් පද කරනවා. ශමොකද  නතුමන්ලා තනතුරක් 

විධි ට ශනොශවන් ඒක භාර  ්වශ්ව. අභිශ ෝ  ක් විධි ට ඒක 

භාර  ්වතා. අපට ශේ රශ  ජනතාව ශවනුශවන් ඉටු කළ යුතු 

ව කීමක් ිනශබනවා. ඒ නිසා මම නැවත්ව කි නවා  ශමතැන 

සිටින ඕනෑම ශකශනක් අග්රාමාතය ුරර  භාර  න්න කි ලා.  අපි 

ශේක කරන්නේ කි ලා ඉල්ලන්න. නමු්ව නශහම සැලැසනමක් 

නැහැ; වැඩ පිළි ශවළක් නැහැ. ශකොශහේද  න්ශන් ඇහුවාම  

මල්ශල ශපොල් වාශේ ශමොනවා ශහෝ කි නවා. බල ත.හාශවන් 

තවම්ව දඟලනවා. නතුමන්ලා දන්නවා  ශේ වැඩ පිළිශවළ ශ න 

 න්න බැහැ කි ලා. 

ඊශේ-ශපශර්දා සමහරු මාධාය සාක්ඡ ාවලට ඇවිල්ලා දූෂණ   

වංදාව  ැන කථා කරනවා අපි දැක්කා. දූෂණ   වංදාව  ැන කථා 

කරප ශකනාම ප ට  ශහොශරක්. මම නදා කිේවා  මශ න් 

වි ණන  පටන්  න්න කි ලා.  පාර්ලිශේන්තුවට පෂන 

සන්කලශ න් ආප   කී ශදශනක් අද මාළි ා හදලා  ශකෝටි-

ප්රශකෝටිපිනශ ෝ ශවලා ඉන්නවාද   ශේ අ   ඒ මාළි ා හැදුශේ 

ශකොශහොමද කි ලා කවුද  ශසො ා  බැලුශේ   නවැනි අ  ශේ 

225ශදනා ඇතුශළේම ඉන්නවා. හැබැන්  ජනතාවට බඩු මල්ලක් 

ශහෝ ශමොනවා ශහෝ දීලා   ඒ අ   නැවත්ව ශේ 225ශදනා අසනසට 

රිං ා  න්නවා. ශේක තමන් ඇ්වත. ශේ රශ  ආදරීය  ජනතාව්ව 

මැිනවරණ කදී  න්ද  ශදන ශකොට ශේවා ශහො න්න ඕනෑ. 

ඊළඟට  ශම   රු ශසේව ක් නේ  ශේ රශ  පළමු කැපවීම 

කරන්න ඕනෑ පාර්ලිශේන්තුශවන් නේ  අපි මහජන නිශ ෝජිත න් 

විධි ට අශේ  වැටුප ඉව්ව කළ යුතුන්. ඒ වාශේම මහජන 

නිශ ෝජිත න්ට වාහන permits අව ය නැහැ. ශේ ආර්ථික 

අර්ුදද  ශවලාශේ ඒ වරප්රසාද සි ල්ල ඉව්ව කරලා ජනතාව විඳින 

පීඩන ට සහන ක් ශදන පළමු කාර්   පටන්  න්න ඕනෑ 

ශමතැනින්. ශදවැනි නක රාජය ශසේව . රාජය ශසේවශේ system 

change නකක් කරනවා කි ලා රාජය ශසේවක න්ශ න්  ේ 

පිරිසකට කිේශවෝව   සිනශේ දවසන පහ 8.00- 5.00 දක්වා හරි ට 

වැඩ කරන්න කි ලා   අන්න  බල ට නන ශකනාව ශපරළන්න 

හදන්; ශ දර  වන්න හදන්. ඒක ශනොශවන් වි  යු්වශ්ව. ශේ රට 

ශ ොඩදානවා කි න අවංක හැඟීශමන් ඒ අ ්ව කටයුතු කරන්න 

389 390 



පාර්ලිශේන්තුව 

ඕනෑ. ශදවැනි ශලෝක යුද්ධාශ න් පසනශසේ ජපානශේ හැම 

පරවැසිශ ක්ම පැ  18ක් වැඩ කරලා ජපාන  ශ ොඩ ්වතා 

වාශේ  ශේ රශ  සෑම පරවැසිශ ක්ම කැපවීශමන් කටයුතු 

කරන්න ශවන්. ජනතාව ඒ කැපවීේ සි ල්ලම කරන්  පාර්ලිශේන්තු 

ක.ඩා ම හරි ට ඒ ආදර්   ලබා දුන්ශනෝව කි න කාරණ  

තමන් මා විශ ේෂශ න්ම ශේ ශවලාශේ  කි න්ශන්.   

අපි දන්නවා  ඊශේ ශපශර්දා රඹුක්කන ඇින වූ සිද්ධිශේදී 

දමින්ද ලක්ෂාන් මහ්වම ා මි     බව. න  සිදු වි  යු්වතක් 

ශනොශවන්. අපි ශේ ශවලාශේ නතුමාට නිවන් සුව ප්රාර්ථනා 

කරනවා. නතුමාශේ පවුශල් අ ට අශේ කන ාටුව ප්රකා  කරනවා. 

සාමකාමීව අර ළ කිරීශේ අන්ින  ශේ රශ  හැම පරවැසිශ කුටම 

ිනශබනවා. මම ආදරශ න් ඉල්ලනවා  කිසිම ශකශනක් 

ප්රද.ඩ ්වව කට  න්න නපා කි ලා. ප්රද.ඩ්වව කට 

ශනො හින් අර ළ කිරීශේ අන්ින ක් ඕනෑම ශකශනකුට 

ිනශබනවා  කි න නක මම විශ ේෂශ න් කි නවා. ඒ වාශේම 

තමන්  කිසිම පක්ෂ කට සේබන්ධා නැින තරුණ න් වි ාල පිරිසක් 

ඒ අ ශේ අදහසක් නක්ක Galle Face පිටි ට ඇවිල්ලා අද යුක්ින  

ඉල්ලා කථා කරනවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නි මිත කාල  අවසන්. 

 

ගුණ ප්රොෂා්ද රතකුගහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මට තව විනාඩි ක කාල ක් ශදන්න  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි. 

ඔවුන් යුක්ින  ඉල්ලමින් ශේ මන්ත්රීවරු 225ශදනා  ැන 

ශමොකක්ද කි න්ශන්  225ශදනා  ැන කි නශකොට  ශමතැන 

ඉන්න ඔක්ශකෝම ශහොරු  ාණට දාලා තමන් කථා කරන්ශන්. 

නමු්ව ශමතැන අවංක වි ාල පිරිසක් ඉන්නවා. නම කි ලාම 

කි න්න පළුවන්  "ශමන්න අවංක මිනිසනසු" කි ලා. නශහම කීශේ 

හැකි ාවක් ිනශබනවා. නම නිසා ඒ තරුණ අර ළ  කරන අ ශේ 

සිතුේ පැතුේ ශමොනවාද  ඒ අ ශේ ඉල්ලීේ ශමොනවාද කි ා ශසො ා 

බැලි  යුතුන්. ඒ අතශර් පක්ෂ නිශ ෝජන  කරන ක.ඩා මකු්ව 

ඒක අසනසට රිං ලා ඉන්නවා. ඊශේ ශපශර්දා නක නක පක්ෂ නතැන 

නිශ ෝජන  කරනවා අපි දැක්කා. ඒ අ ශේ මත  ශනොව  ශේ 

රශ  සාමානය තරුණ ප්රජාවශේ ඉල්ලීම ශමොකක්ද කි න නක අපි 

විශ ේෂශ න් ශ්වරුේ ත යුතුව ිනශබනවා. 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු 225ශදනා අතරින්  නකට 

කටයුතු කරලා ශේ රට ශ ොඩනඟන්න ඕනෑ  කි ලා හිතන  

අවංකවම ඒ ශවනුශවන් ඉදිරිප්ව වන සි ලුශදනා නකතු  ශවලා අපි 

ශේ අභිශ ෝ   -ආර්ථික අර්ුදද - ජ ග්රහණ  කරන්න කඩිනමින් 

ක්රි ා කළ යුතුන්. ඒ සඳහා  ත හැකි විසඳුේ ිනශබනවා. අශේ රටට 

ශඩොලර් ටික ශ ශනන්න විශදසන රටවල වැඩ කරන සි ලුශදනාශේ 

සහශ ෝ    න්න ඕනෑ. සංදාරක කර්මාන්ත  වැඩිදියුණු 

කරන්න නේ  ශේ අර ළ නතර ශවන්න ඕනෑ; ශපෝලිේ ටික නැින 

ශවන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිශවළ වාශේම   ශේ රට ශ ොඩ න්න 

නේ  ජනතාවට බරක් පටවන්ශන් නැතුව බදු ටික අරශ න  දුේප්ව 

මනුසනස ාට ශදන්න පළුවන් සහන ටික දීලා කටයුතු කිරීම වැද ්ව 

ශවනවා. ශපොශහොර  ප්ර නනශේදී මම අමාතය ුරරශ න් ඉල්ලා 

අසනවීශේ කැපවීම කළා. ශේ රශ  ශද් පාලන ඉිනහාස ට 

ආදර්  ක් ලබා ශදන්න තමන් ඒ කැපවීම කශළේ. 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගුණ ප්රොෂා්ද රතකුගහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මට තව ත්වපර ක කාල ක් ශදන්න  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි. 

ශවන කවුරුව්ව නශහම ආදර්  ක් දීලා නැහැ. මම ඒ 

ආදර්   දුන්නා. ඒ වාශේම ජනාධිපිනතුමා කැබින  අමාතය 

ුරර ක් දුන්න්ව  -මම ශලොකුකමකට කි නවා ශනොශවන්- අද 

දක්වාම ඒ කැබින  අමාතය ුරර ්ව පරිතයා  කරලා ඉන්ශන් ශේ 

 ැටලුව විසඳාශ න ඉදිරි ට  න්න ඕනෑ නිසා  කි න නක 

විශ ේෂශ න් මම ශමතැනදී සිහිප්ව කරනවා.  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි   අපි ඉල්ලන්ශන් ශවන්ව 

ශද ක් ශනොශවන්. බල  ශවනුශවන් ශපොරකෑම ශනොශවන්. 

දැන්ව්ව ශේ රට ආර්ථික ප්රපාතශ න් ශ ොඩ  න්න සි ලුශදනාම 

නකතු ශවන්න  බල ශපශර්තකම අතහරින්න  ඒ ශවනුශවන් 

සි ලුශදනා නකතු ශවන්න කි ලාන් අපි ඉල්ලා සිටින්ශන්. ඒ 

ඉල්ලීම කරමින්  මට කථා කරන්න අවසනථාව ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට්ව සනතුින  පද කරමින් මශේ අදහසන දැක්වීම හමාර 

කරනවා  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි වක 

කාල ක් ිනශබනවා. 

 

ගුණ නිප්රෝෂ්ද ප්පප්ර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிகரொஷன் தபகரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  අශප්රේල් 21වැනි දා පාසනකු 

ප්රහාර  සිදුශවලා අද වන විට අවුරුදු 0ක් ශවනවා. ඒ පාසනකු 

ප්රහාර  සිදු වුණු දවශසේ ඉඳලාම අපි ඉල්ලුශේ  ඒ පිළිබඳව 

සාධාාරණ පරීක්ෂණ ක් කරලා ඒ පාසනකු ප්රහාරශ න් මි      

තුවාල ලැබූ අ ශේ පවුල්වල සහ ඒ ජනතාවශේ දුක ශේදනාව 

ශ්වරුේ අරශ න සාධාාරණ ක් ඉටු කරන්න කි න නකන්. නමු්ව  

අද වන විට අවුරුදු 0ක්  හිල්ලා්ව අවාසනාවකට පාසනකු ප්රහාර  

සේබන්ධාශ න් සාධාාරණ ක් ඉටුශවලා නැහැ. ජනාධිපිනතුමා 

අිනන් ඒක සිදු ශවලා නැහැ; ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළින් සිදු 

ශවලා්ව නැහැ. ශේ රශ  ආරක්ෂක අං  ඇතුළු කිසිම 

ආ තන කින් ඒ ජනතාවට සෑහීමකට ප්ව ශවන්න පළුවන් 

විසඳුමක් ලබා දීලා නැහැ. 

අද ශේ ලංකාව පරාම ශද්ව ශමශහ වල් පැවැ්වතුවා. 

කාදිනල්තුමා ශේ රජ ට විතරක් ශනොශවන්  පාසනකු ප්රහාර  

පිළිබඳ පරීක්ෂණ හරි ට සිද්ධා ශවන්ශන් නැහැන් කි ලා 

සි ලුශදනාටම අද ඉතාම බරපතළ ශදෝදනා නල්ල කළා. නම නිසා  

මම ශේ අවසනථාශේ   පාර්ලිශේන්තුවට ශ ෝජනා තුනක් ඉදිරිප්ව 

කරන්න කැමැිනන්. 

අනා තශේදී ශනොශවන්   න්ද කින් පසනශසේ ශනොශවන්  අද 

ඉඳලා ක්රි ා්වමක කරන්න පළුවන් ශ ෝජනා 0ක් තමන් මම 

ඉදිරිප්ව කරන්ශන්. ශේ රශ  ජනතාව අපි දිහා බලාශ න 

ඉන්නවා. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරු හුඟක් දැන් පරුදුශවලා 

ිනශබන්ශන් උශද් ඇවිල්ලා ශමොනවා හරි voice-cut නකක් දීලා  
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ඊට පසනශසේ ශ දර  හිල්ලා ඒක රෑ TV නශක්  නවා ද කි ලා 

බලලා සතුටු ශවන නකන්. ඊට පසනශසේ ඒ අ  ආශ ම්ව පහුශවනි දා 

ඇවිල්ලා ඒකම කරනවා.  ඒ වැශඩ් දි ටම කරන්න  ශ ෝව ශේ 

රශ  ජනතාව  පාර්ලිශේන්තුව විනා  කරන දවස වැඩි ඈතක 

ශනොශවන්  ඒක ඉතා  ළඟදීම සිද්ධා ශවනවා. පාසනකු ප්රහාර  පිළිබඳ 

ශසො ා බැලීම සේබන්ධාශ න් මම ඉදිරිප්ව කරන පළමුවැනි 

ශ ෝජනාව තමන්  ඒ  ැන ශසො න්න ජාතයන්තර පරීක්ෂණ 

ක.ඩා මකට භාර ශදන්න කි න නක. ශමොකද  ශේ රශ  

ශද් පාලන නා ක න්ට  පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ ඉන්න සමහර 

මන්ත්රීවරුන්ට සහ ශේ රශ  ආරක්ෂක අං වලට  ුදද්ධි අං වලට 

පාසනකු ප්රහාර  පිළිබඳව ශදෝදනා නල්ලශවලා ිනශබනවා. ඒ වාශේ 

ශදෝදනා නල්ලශවලා ිනශ ද්දී ශේ  න්්රණ  තුළින් පාසනකු 

ප්රහාර  පිළිබඳ විමර් න හරි ට කරන්න පළුවන් ද  බැරි ද කි ලා 

වි ාල සැක ක් ශේ රශ  ජනතාවට ිනශබනවා. විශද්ශී  පරීක්ෂණ 

ක.ඩා ේ අශේ රටට ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරන්න සහා  ලබා 

දුන් ආකාර  පිළිබඳව අශේ රශ  පූර්වාදර්  ිනශබනවා. 

සනශකො ලන්ඩ්  ාර්ඩ් වැනි විශද්  පරීක්ෂණ ක.ඩා ේ ඇවිල්ලා 

ශේ රශ   ේ  ේ ශද්වල් සේබන්ධා   පරීක්ෂණ කරන්න සහා  

වුණා. ලංකාවට කිසිම අ ින ක් ශවන්ශන් නැිනව ලංකාශේ නීින 

රාමුව තුළ ඒ විශද්ශී  පරීක්ෂණ ක.ඩා මට ක්රි ා්වමක ශවන්න 

පළුවන්. ඒ වාශේම  අශේ කාදිනල් උන්නාන්ශසේශ නු්ව  

විනකානුශේ අශේ පාේ වහන්ශසේ ඇතුළු ඒ ක.ඩා ේවලිනු්ව 

සහා  අරශ න  අව ය නේ ඒ සඳහා අව ය අරමුදල් ශදන්න 

කි න ඉල්ලීමක් අපට  කරන්න පළුවන්. ඒක තමන් මම ඉදිරිප්ව 

කරන පළමුවැනි ශ ෝජනාව.  

මම ඉදිරිප්ව කරන ශදවැනි ශ ෝජනාව ශේකන්  ලිලාසනාරූඪ 

 රු මන්ත්රීතුමනි. පාසනකු ප්රහාර  පිළිබඳව ශසො න්න ජනාධිපින 

පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාවක් පසු   ආ.ඩුව  ටශ්ව මමත්රීපාල 

සිරිශසේන ජනාධිපිනවර ා ප්ව කළා. ඒ කමිටුශේ නිර්ශද්  ඇතුළ්ව 

කරලා අපට්ව ඒ වාර්තාශේ පිටප්ව ලබා දුන්නා. ඒ නිර්ශද්  ඇන් 

ක්රි ා්වමක කරන්ශන් නැ්වශ්ව කි ලා ශේ අවසනථාශේදී ඉතාම 

බරපතළ  ැටලුවක් අපට ිනශබනවා. ශේ වන විට්ව ඇන් ඒවා 

ක්රි ා්වමක කරන්න බැරි  ඒ වාර්තාශේ සමහර කාරණා 

සේබන්ධාශ න් කි නවා   වැඩිදුර විමර් න කරන්න  කි ලා.  

සමහර පද් ල න් ශ න්වලා  ශේ රශ  ශද් පාලන නා ක න් 

ශ න්වලා ප්ර නන කරන්න කි න  ේ නිර්ශද්  නහි ඇතුළ්ව කරලා 

ිනශබනවා. ඒවා කරන්ශන් නැ්වශ්ව ඇන්  අද ඉඳලා ඒ නිර්ශද්  

ක්රි ා්වමක කිරීශේ කාලසටහනක් හදලා  පාසනකු ප්රහාරශේ 

වින්දිත න්ට සාධාාරණ  ඉෂනට කරන්න පටන්  න්න පළුවන් 

ශන්ද කි න නක තමන් මශේ ඒ ශදවැනි  ශ ෝජනාව  ලිලාසනාරූඪ 

 රු මන්ත්රීතුමනි. 

මශේ තුන්වැනි ශ ෝජනාව ශේකන්  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි. පාසනකු ප්රහාර  පිළිබඳව ජනාධිපින පරීක්ෂණ 

ශකොමිෂන් සභාශේදී ශහළි වුණු සාක්ෂි වි ාල සංඛ්යාවක් 

ිනශබනවා. පාර්ලිශේන්තුශේ පසනතකාල ට ඒශක් නක ශකොපි ක් 

දීලා ිනශබනවා. නමු්ව  ඒක ප්රමාණව්ව නැහැ. ඒ වාර්තාව ජනතාව 

අතට ප්ව කරන්න. නතශකොට ශේ ප්රහාර  පිළිබඳ උනන්දුව 

දක්වන කශතෝලික සභාවට්ව  නීිනාවරු ඇතුළු ශේ ප්රහාර  

පිළිබඳව ශසො ා බලන සි ලුශදනාට්ව ඒ සාක්ෂි අරශ න සැක ක් 

නැිනව අධීක්ෂණ  කරන්න පළුවන්  ශේ විමර් න හරි ට ශවනවා 

ද  නඩු කටයුතු හරි ට ශවනවා ද කි ලා. අපට ශේ ශ ෝජනා 

ක්රි ා්වමක කරන්න අනා ත  නළශඹන ශතක් ඉන්න ඕනෑ නැහැ; 

තව  න්ද ක් පව්වවනකේ ඉන්න ඕනෑ නැහැ; තව නා කශ ෝ 

ප්ව ශවනකේ ඉන්න ඕනෑ නැහැ; ශේ රට තව  නි  න්නකේ 

ඉන්න ඕනෑ නැහැ.  ශේ ශ ෝජනා 0 ක්රි ා්වමක කරන්න පළුවන්  

වාතාවරණ  ශේ රශ  දැන් ිනශබනවා. ශේ ප්රහාර  

සේබන්ධාශ න් ජාතයන්තර පරීක්ෂණ ක් පැවැ්වවීම  පාසනකු 

ප්රහාර  පිළිබඳ  ජනාධිපින පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ නිර්ශද්  

ක්රි ා්වමක කිරීම සහ ජනාධිපින පරීක්ෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ 

ිනශබන සාක්ෂි ජනතාව අතට ප්ව කිරීම ඉතාම වැද ්ව ශවනවා.   

අද ශවනශකොට ශේ ශදෝදනා නිසා ශේ රශ  ශද් පාලන 

පද්ධාින ම  කඩා වැටීශේ අනතුරක ිනශබන බව අපි දකිනවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට නි මිත කාල  අවසන් ශවනවා   රු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ නිප්රෝෂ්ද ප්පප්ර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிகரொஷன் தபகரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මම කථාව අවසන් කරන්නේ  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි. 

ශ ොඩක් අ  ශේ  ැන කථා කරනවා. අර පි තුමන්ලා CID 

නකට කැඳවන්ශන් නැිනව  කශතෝලික සභාවට නක් නක් ශදෝදනා 

නල්ල කරමින් ශේක තවදුරට්ව ඇදශ න  න්ශන් නැිනව වහාම 

ශේ ජනතාවට සාධාාරණ  ඉෂනට කිරීශේ ව  කීමක් අශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ිනශබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිශේන්තුව කථා 

ශප ටි කට සීමා ශනොකර ඒ  ැන කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

මම හිතන හැටි ට රශ  ආර්ථික අර්ුදද  ඇින ශවලා දැන් 

සුමාන තුනක්  තවුණා. නමු්ව  අද වනකල් ඒක කථාවට පමණක් 

සීමාශවලා ිනශබනවා. තවම ජනතාව නළිශේ දුක් විඳිනවා.  

අවසාන ව ශ න්  පාසනකු ප්රහාරශේදී මි     අ ට ශමොක් සුව 

අ්වශේවාන් කි ා ප්රාර්ථනා කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු සමන්ප්රි  ශහේර්ව මැිනතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හ ක 

කාල ක් ිනශබනවා. 

 

ගුණ ්ම්දප්රිය ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய கஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි, ශේ අවසනථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබශහවින් සනතුිනවන්ත ශවනවා.  

 පාසනකු ප්රහාර  නල්ල ශවලා අදට වර්ෂ තුනක් සේපූර්ණ 

ශවනවා. අද  උදෑසන සිටම ශේ  රු සභා ශේදී ශබොශහෝ ශදශනක් 

ඒ පිළිබඳ අදහසන දැක්වූ ආකාර  අපි දැක්කා.  නමු්ව  ශේ 

වනශතක් ඒ අ ට සාධාාරණ ක්  ඉෂනට ශවලා ිනශබනවාද කි න 

කාරණ  ශදවරක් සිතා බැලි  යුතු ශවනවා. අපි දැක්කා, විපක්ෂ  

ශේ   ැන කථා කළ ආකාර . ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමා 

ජනාධිපිනවර ා බවට ප්ව ශවන්න ශේ පාසනකු ප්රහාර  ඉවහල් කර 

 ්වතා කි න කාරණ  තමන් ඒ හැම කථාවකම අන්තර් ත  

බවට ප්ව වුශ.. ශේ අවසනථාශේ   රු මහයෂ නානා ක්කාර 

මන්ත්රීතුමා සභාශේ සිටි ා නේ ශහොඳන්. නතුමා කිේවා, 

මැශල්සි ාශේ සිටින පද් ලශ ක් තමන් පාසනකු ප්රහාරශේ මහ 

ශමොළකරු වුශ. කි ලා. මම හිතනවා, නතුමා ඒ සඳහන් කශළේ 

ුදද්ධි අං ශේ ප්රධාානි ා වන සුශර්ෂන සශල් මැිනතුමා  ැන කි ලා. 

 ඇ්වතටම ශේ වාශේ නිලධාාරින් අපහසුතාවට ප්ව කරලා 

බලාශපොශරෝවතු වන්ශන් ශමොනවාද?   නදා 000කට ආසන්න 

මිනිසන ජීවිත සංඛ්යාවක් අපට, ශේ රටට අහිමි වුණා.  ඒ නිසා අපි 

නතුමාශ න් ඉතාම ශ ෞරවශ න් ඉල්ලා සිටිනවා,  කශතෝලික 

ජනතාවශේ පෑරිලා ිනශබන තුවාල  තව්ව පාරන්න නපා කි ලා.   

අද අපට රූපවාහිනි ට කථා කරන්න පළුවන්. උශද්ට ඇවිල්ලා 

ශමොනවා ශහෝ ශටොන්පද ටිකක් කි ලා ශ දර  න්න පළුවන්. අපි 
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දන්නවා, හිටප ජනාධිපින මමත්රීපාල සිරිශසේන මැිනතුමා  ඒ  ැන 

ශසො න්න ශකොමිසමක් ප්ව කළ බව. මම හිතන හැටි ට ඒ ප්ව 

කළ ශකොමිසම වර්තමාන ජනාධිපිනතුමා විසින් ශවනසන කශළේ 

නැහැ.  අද විවිධා ප්ර නන  ැටලු, ආර්ථික  සේබන්ධා ප්ර නන  ැටලු 

ිනශබන්න පළුවන්. හැබැන්, නතුමා විධාා ක බල  කිසිම ශලසකින් 

පාවි්ඡචි ශනොකරප ජනාධිපිනවරශ ක් කි න නක ශේ අවසනථාශේදී 

අපි සිහිප්ව කරන්න ඕනෑ. ඒක විවිධා අ  විවිධා ශකෝණශ න් 

දකින්න පළුවන්, අපට Facebook නශකන්  හන්න පළුවන්  

විවිධාාකාර විශේදන සිදු කරන්න පළුවන්. නමු්ව අපි දන්නවා  

නතුමා හැසිශරන ආකාර  සහ හැසිරුණු ආකාර .  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  අපි දන්නවා පාසනකු ප්රහාර  
සේබන්ධාව මාතශලන් අ්වඅඩංගුවට  ්ව ශපොඩි සහරාන්  ැන. ඒ 
වාශේම "ශසොනික් ශසොනික්" කි න පද් ල ා  ැන්ව ශමතැනදී 
විවිධා කථා බහ ඇින වුණා  ඒ කවුද කි ලා.   අපි  රු මහයෂ 
නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමාට කි නවා  ශකොටුව මශහසන්රා්ව 
අධිකරණ ට   ා නේ ඒ සේබන්ධාශ න් ඉදිරිප්ව කර ිනශබන B 
report නක බලන්න පළුවන් කි ලා. මා ළඟ නම B report නක 

ිනශබනවා. මම න  ්භාගත* කරනවා. 

ශේ වාශේ විවිධා ආකාරශේ ප ටපල් ශබොරු සමාජ ත කරලා 
වර්තමාන ජනාධිපිනතුමා ජනතාව අතර මවර කට ලක් කරන්න 
උ්වසාහ කරනවා නේ, ඒක වැරදින් කි න කාරණ  ශේ 
අවසනථාශේදී කි න්න ඕනෑ. අද මාධාය සන්දර් න ින ලා  ශේ 
විධි ට කථා කරද්දී ශේක තමන් අද ප්රධාාන news නක බවට ප්ව 
වන්ශන්. මශේ අේශේ! අද රාත්රිශේ රූපවාහිනි  බැලුශවෝව  මහයෂ 
නානා ක්කාර  ආ.ඩුව සහ අශේ ජනාධිපිනවර ා විශේදන  
කරනවා දකින්නට ලැශබන්. ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමා 
මිනීමරුශවක් කි න තැනට තමන් ශේ ශ ශනන්න හදන්ශන්. 
ශේක නතැනට අරශ න  න්න නපා. අනා තශේ ශේ වාශේ සිද්ධි 
ඇින ශනොශවන්න අපි 225ශදනාම ශේ රට ශකොතැනටද 
ශ න න්ශන් කි න කාරණ   ැන පාර්ලිශේන්තුශේදී කථා 
කරන්න ඕනෑ. පාසනකු ප්රහාරශ න් මි     000ක පමණ 
ජනතාවශේ පවුල්වල ජීව්ව වන සාමාජික න්ශේ හි්ව පාර පාරා 
ශේ සමාජ  තුළ තව්ව මවර  පතුරනවා නේ  ඒක ඉතාම වැරදින් 
කි න කාරණ  කි න්න ඕනෑ.  

ආර්ථික   ැන කරුණු කාරණා කථා කරන්න ශවලාව නැින 
වුණ්ව මම ශේ කාරණ  සඳහන් කරන්න ඕනෑ. බලන්න  අද 
නීින  ක්රි ා්වමක වන ආකාර . අද අපි දකිනවා සාමකාමී 
උද්ශඝෝෂණ. හැබැන්  ඒ සාමකාමී උද්ශඝෝෂණ අසනශසේ සමහර 
ශවලාවට කුඩුකාරශ ෝ ඉන්නවා  මංශකොල්ලකාරශ ෝ ඉන්නවා.  
සමහර ශවලාවට ඔ  ප ටපල් ශහොරු  හිල්ලා බසන නකකට  ලක් 
 ැහුවාම ඒ අ  ශවනුශවන් නීිනා මහ්වවරු 000ක් විතර නක්කහු 
ශවනවා.   

නශහම නක්කහු ශවලා ඒක සාධාාරීයකරණ  කරනවා නේ  

ශේ රශ  නීින  ශකොතැනටද  හින් ිනශබන්ශන් කි න කාරණ   

අපි ශදවතාවක් හිතන්න ඕනෑ කි ලාන් මම හිතන්ශන්. පසු   

කාලශේ ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමා  විධාා ක බල  පාවි්ඡචි 

කරලා මිනිසුන් මරන්න  ශේ නැහැ. ඒක ශබොශහොම 

අවධාාරණශ න් අපි කි න්න ඕනෑ. අද  ක.ඩා මක් නකතු 

ශවලා  ශේ ිනශබන ප්ර නන්ව නක්ක මුව හමට තලනවා වාශේ 

ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමාට තැලීශේ උ්වසාහ ක් තමන් 

ිනශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි බ  නැිනව පැහැදිලිව කි නවා  ශේක 

ශමතැනින් නහාට ශනොවි  යුතු ශද ක් කි ලා.  

පාසනකු ප්රහාරශේ මහ ශමොළකරු කවුරු වුණ්ව නීිනශ න් 

දඬුවේ හිමි ශනොවුණ්ව වි නව නීින ක් ිනශබනවා ශන්. ඒ වි නව 

නීින  අනුව දඬුවේ ලැශබන් කි න කාරණ  ශේ අවසනථාශේ 

කි න්න ඕනෑ. මමත්රීපාල සිරිශසේන මැිනතුමා ශේ සේබන්ධා 

ශබොශහොම කරුණු කාරණා දන්නවා.  

කරුණු කාරණා  ණනාවක් කථා කරන්න ිනුදණ්ව  ඒ සඳහා 

කාල  නැහැ. මනුෂ නානා ක්කාර මන්ත්රීතුමා කි ප කාරණ  

ශේ B report නක හරහා ශබොරුවක් බවට ප්ව ශවනවා  කි න 

කාරණ  ශේ සභාවට සිහිප්ව කරමින්  ශේ අවසනථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට්ව  සනතුිනවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි.   

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු විජ දාස රාජපක්ෂ මැිනතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාල ක් ිනශබනවා.  

 

ගුණ (ආචාර්ය) විජයාා් රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  මම සතුටු ශවනවා  අද 

මැදමුලශන් රාජපක්ෂ ශකශනක් ශනොවන   රුවාප්වතුශේ 

රාජපක්ෂ ශකශනක් ලිලාසනශේ සිටින අවසනථාශේ මට කථා 

කරන්න අවසනථාවක් ලැබීම පිළිබඳව.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා්ව  රුවාප්වතුශේ ශන්.  

 

ගුණ (ආචාර්ය) විජයාා් රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අද අ ශේ රශ  ඉිනහාසශේ කළු අකුරින් ලි ශව්ඡද දවසක්. මීට 

අවුරුදු තුනකට ශපර අද වාශේ දවසක අශේ රශ  ශද්වසනථානවල  

ශපොදු සනථානවල හිටප අේමලා තා්වතලාශේ  සශහෝදර 

සශහොදරි න්ශේ  දූ දරුවන්ශේ ශල්වලින් ශේ මහ ශපොශළොව 

ශත්ව වුණා.  ශේ පාසනකු ප්රහාරශේ වින්දිත න්ට තවම්ව 

සාධාාරණ  ඉෂනට ශනොවීම පිළිබඳව අපට බලව්ව ශේදනාවක් 

ිනශබනවා. පාසනකු ප්රහාරශේ වින්දිත න් පිළිබඳව කථා කරනවා 

නේ  මම තමන් පළමු වින්දිත ා. අශනක් අ  වින්දිත න් බවට 

ප්ව වුශ. පාසනකු ප්රහාරශ න් පසනශසේ. පාසනකු ප්රහාර ට ශපර  

2016 ශනොවැේබර් මාසශේ 18වැනි දා ශේ අන්තවාදි ක.ඩා ශේ 

02ක් ශේ ර ට ශල් විලක් කරන්න සුදානමින් ඉන්නවා කි ලා මම 

කි ප ශවලාශේ ශේ සභාව ඇතුශළේ්ව  ශේ සභාශවන් පිට්ව මාධාය 

සාක්ඡ ා සි   ණනක් පව්වවලා ජාිනවාදි කු විධි ට මා හංවඩු 

 හන්න වි ාල වැඩ පිළිශවළක් ශ නි්ඡදා. සමහර අ   ඒක ද්ශේ  

සහ තව කළා. සමහර උදවි  ඇ්වතටම නශහම ශද ක් ශවන 

නකක් නැහැ කි ලා හිතාශ න ඒ ශදෝදනාව මට කළා. ඒ 

සේබන්ධාශ න් පාසනකු ඉරිදා ප්රහාර  පිළිබඳ ජනාධිපින ශකොමිෂන් 

සභා වාර්තාශේ සඳහන් කරලා ිනශබනවා. නානශක් මශේ ක්රි ාව 

හඳුන්වලා ිනශබන්ශන් පණිවුඩකාර ා මරා දැමීශේ ක්රි ාවක් 

හැටි ට. ශමශහම ශද ක් ශවන්න  නවා කිේවාම  ඒ පිළිබඳව 

පි වර ශනො ්ව නදා ආ.ඩුව මා දඩ ේ කළා  කි න නි මන ට 

ජනාධිපින ශකොමිෂන් සභාව ඇවිල්ලා ිනශබනවා. ශේ  ැන නීින  

ක්රි ා්වමක කිරීශේදී දවසන වක්  හිල්ලා්ව ඒ පිළිබඳ බී 

වාර්තාවක්ව්ව ශපොලීසි  ඉදිරිප්ව කශළේ නැහැ. අටවැනි දවශසේ 

ශපොලිසනපිනට  නීිනපිනට මම ලිේවාට පසනශසේ තමන් බී වාර්තාවක් 

ඉදිරිප්ව වුශ.. ඒ   ැන මම නදා පදුම ට ප්ව වුණා. ශපොලීසි  

395 396 

[ රු සමන්ප්රි  ශහේර්ව මහතා  

————————— 
*  පු්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නම  බී  වාර්තාශවන් කි නවා  "පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී විජ දාස 

රාජපක්ෂශේ පැමිණිල්ලක් උඩන් ශේක ඉදිරිප්ව කරන්ශන්" 

කි ලා. ශපොලීසි  දවසන අටක්  නකේ ඒ පිළිබඳ දැනශ න 

ශනොසිටි ා වාශේ මත ක් තමන් ඒශකන් කි ැශවන්ශන්. ඒ 

ශකශසේ ශවත්ව  අපි බලාශපොශරෝවතු ශවනවා  ඉදිරිශේදී  ශේ 

පිළිබඳ යුක්ින   සාධාාරණ  ඉෂනට කරන් කි ලා.  

ඒ පාසනකු ප්රහාර  සිද්ධා ශවලා මාස ශදක තුනක්  නශකොට 

මැද ශපරදි  සාම  පිළිබඳ ඉසනලාමී  සං ම  ඇවිල්ලා ශනලුේ 

ශපොකුශ. වි ාල උ්වසව ක් පැවැ්වවුවා  නවකට හිටප 

ජනාධිපින  හිටප ජනාධිපිනවරු  අ මැිනවරු සි ල්ල ඉදිරිශේ 

ින ාශ න. නදා රටට ප්රකා  ක් කළා  පාසනකු ප්රහාරශේ 

වින්දිත න්ට ඇශමරිකානු ශඩොලර් මිලි න 5ක ප්රදාන ක් කරනවා 

කි ලා. මම ඒ සංවිධාාන ට පසු   අවුරුදු තුන ඇතුළත ලියුේ 

10කට වැඩි  ලිේවා. ඒ ප්රදාන  කළා  කි ප නක ශඩොලර ක්ව්ව 

ශේ වින්දිත න්ට ලැබිලා නැහැ. ඒ   ැන අපි ඒ සංවිධාාන ට අශේ 

කන ාටුව  අශේ අප්රසාද  මම ශේ අවසනථාශේදී පළ කරනවා. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  අද අපි ඉන්ශන් හුඟක් අමාරු 

තැනක. ශේ අමාරු තැනට නනවා  කි ලා  අපි හදා ්වත 

ආ.ඩුශේ ජනාධිපින ප්ව කරලා සින ක්  නශකොට මම කිේවා.  

නතුමා ජනාධිපිනවර ා බවට ප්වශවලා ආ.ඩු ආන්්රණ  

ශමශහ වන්න ප්ව කර  ්ව නිලධාාරින් කවුද  පී.බී. ජ සුන්දර 

ප්ව කර  ්වතා. අපි අධිකරණවල ඔේප කරලා ිනශබනවා  රුපි ල් 

ශකෝටි  ණන් මහජන ශද්ශපොළ වනසප රාජය නිලධාාරිශ ක් 

තමන් මුදල් අමාතයාං  ශේ ශල්කේ කි ලා. ඒ සේබන්ධා  නඩු 

තීන්දු ිනශබනවා. ශශ්රේෂනධාධිකරණ තීන්දුවකින් ඔහු මුදල් 

අමාතයාං ශේ ශල්කේ ුරරශ න් නළි ට දැේමා. ඊට පසනශසේ අජි්ව 

නිවාඩ් කබ්රාල් නැවත වතාවක් ශ්රී ලංකා මහ බැංකුශේ අධිපින 

ව ශ න් ප්ව කළා. ඔහු ශපර සමශේ කරප වංදා  ශහොරකේ  

දූෂණ  ැන කි න්න  ශ ෝව මට ශහට නළි වනකල් කි න්න 

පළුවන්. ඒවා  ැන මා දන්නවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවන්. මිලින්ද ශමොරශ ොඩ මහ ශකොමසාරිසන 

ශකශනකු ව ශ න් ප්ව කළා. අපි ඒ ශවලාශේ්ව කිේවා  

අධිකරණ වාර්තා අ රශ න බලන්න  ඒ ශ ොල්ලන්ට විරුද්ධාව 

නීින  ක්රි ා්වමක කරන්න කි ලා. 200වදී මා ඉදිරිප්ව කළ COPE 

වාර්තාශේ සඳහන් රුපි ල් ශකෝටි 00 000ක් වංදා කරප රාජය 

නිලධාාරින් අතශර් ඉහළින්ම ඉන්න ක.ඩා ම වර්තමාන 

ජනාධිපිනතුමා විසින් ශතෝරාශ න ප්වකර  න්නශකොට  

ශද් පාලන  පිළිබඳ අබමල් ශර්ණුවක අවශබෝධා ක් ිනශබන 

ඕනෑම ශකනකුට දැන න්න පළුවන්කම ිනශබනවා  ශමතුමාශේ 

කාලශේ ශේ රශ  ආර්ථික  විනා  ශවනවා  කි ලා. නතුමා 

 ්වත හැම තීන්දුවක්ම වැරැදින් කි ලා අද ඔේපශවලා ිනශබනවා; 

නතුමා පිළිශ න ිනශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවන්. ශපොශහොර ප්ර නන   ැන බලන්න. අපි 

වැන්ශද් නැතුව විතරන්. අපි ශ ොවිතැන  ැන දන්නවා. අපි ශ ොවි 

බිේවල හැදුණු අ . ශපොශහොර ප්ර නන  ඇින කරලා  ශේ රශ  ශ ොවි 

පරේපරාව  ශ ොවි පවුල් හිඟමනට ප්ව කරන්න නපා  කි ලා අපි 

කිේවා. ශකෝ ඇහුවාද  ශපොශහොර ප්රිනප්වින  නව්වවලා  චීනශ න් 

කිසි කමකට නැින  වැඩකට නැින ශද්වල් ශ නැල්ලා ඒවාට 

ශඩොලර් මිලි න  ණන්වලින් ශ ේවා. ශේවා අපරාධා ශනොශවන්ද  

සීනි බදු වංදාශවන්  සුදු ලූනු වංදාශවන් රුපි ල් ශකෝටි  ණනින් 

වංදා කළා. සුපිරිසිදුන් කි න  නීින රුකන් කි න ජනාධිපින ශකෝ 

ඒවාට නීින  ක්රි ා්වමක කළාද  "ශසෞභා යශේ දැක්ම" ප්රිනප්වින 

ප්රකා ශේ  ශමශහම කරනවා කි ලාද ිනශබන්ශන්  ඒ ශහොරකේ 

නතර කරනවා කි ලාද ිනශබන්ශන්  ඒශක්  ාප  අද අපි 

හැමශදනාටම ශ වන්න ශවලා ිනශබනවා.  

මැදමුලශන් රාජපක්ෂලා ඉන්න ආ.ඩුවක් පිළි න්න අද ශේ 
රශ  ජනතාව ූඑදානේ නැහැ. ඒ නිසා තමන් අද ලක්ෂ  ණන් 
මිනිසනසු  තරුණ-තරුණිශ ෝ පාරට බැහැලා ඉන්ශන්. මැදමුලශන් 
රාජපක්ෂලා ඉන්න ආ.ඩුවක් පිළි න්න අද ජාතයන්තරශේ 
රටවල් ූඑදානේ නැහැ; ජාතයන්තර සංවිධාාන ූඑදානේ නැහැ. අද 
ජාතයන්තර  අපට වක්රාකාර කින් දඬුවේ දීලා ිනශබන්ශන් ඒ 
නිසා තමන්. ශේ ආ.ඩුව බලශේ ඉන්න නිසා අද අශේ 
ශ්රමික න්ශ න් රටට නන්න ිනශබන ශඩොලර් ආදා ශමන් තුශනන් 
නකක ප්රමාණ ක් විතරන් නන්ශන්. ඇන් ඒ  අශේ ශ්රී ලාංකික 
ශ්රමික න් ශේ ආ.ඩුවට වි  ශරෝධා  පාන්න ශමොකක්ද කරන්ශන්  
ඔවුන් සංවිධාාන  ශවලා තීන්දු අරශ න ිනශබනවා  ශේ ආ.ඩුව 
 න කල් අපි ශේ රටට ශඩොලර් නවන්ශන් නැහැ  කි ලා. ඒ නිසා 
තමන් අද ශේ ශඩොලර් ප්ර නන  උග්රශවලා ිනශබන්ශන්.  

අපි ශේ ශවලාශේ විධාා ක ජනාධිපින ක්රම  අශහෝසි කරනවාද  
නැද්ද කි න නයා ා්වමක ශද්වල්  ැන කථා කරනවාට වඩා අද 
ිනශබන ප්ර නන පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ. ශහට දවශසේ අශේ 
රශ  පරවැසි න්ට ආහාර ශේල පිළිබඳව ප්ර නන ක් ිනශබනවා; 
විදුලි  පිළිබඳව ප්ර නන ක් ිනශබනවා; ඉන්ධාන පිළිබඳව ප්ර නන ක් 
ිනශබනවා.  ශේ ඉඳලා න ර ට ආප මිනිහාට  මට  න්න බැහැ. 
ඉන්ධාන ප්ර නන  ිනශබනවා. ශමන්න ශේ ප්ර නන පිළිබඳව කථා 
කරන්න ඕනෑ. ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන් ඒ යුතුකම  ව කීම ඉෂනට 
ශවන්ශන් නැහැ. අිනශ ෞරවනී  මහා නා ක සනවාමීන්ද්ර ාණන් 
වහන්ශසේලා දි න්-දි ටම නිශේදන නිකු්ව කරනවා; ඊශේ්ව 
නිකු්ව කළා. ශේ පාර්ලිශේන්තුව පිළිබඳව වි නවාස  බිඳ වැටිලා 
ිනශබනවා. ඇන්  ඒකට ශහේතුව ශේකන්. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාල ක් 

ිනශබනවා.  
 

ගුණ (ආචාර්ය) විජයාා් රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශහොඳන්.  

රටක් අමාරුශේ වැටුණු ශවලාශේ පක්ෂ  පාට  ැන හිතලා 

තමන්ශේ බල  තහවුරු කර  න්න  තමන්ශේ පවුල්වාද බල  

තහවුරු කර  න්න  තමන්ශේ පක්ෂ  ශ ොඩ නඟන්න හදන 

මිනිසනසු ශහට දවශසේ අශේ රශ  ජනතාව විසින් ප්රිනක්ශෂේප කරනු 

ලබනවා  ශේ ප්රජාතන්්රවාදී ප්රවාහ  තුළ. අද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ිනශබන ව කීම තමන්  පක්ෂ   පාට බලන්ශන් 

නැතුව ආ.ඩු පක්ෂ ද  විරුද්ධා පක්ෂ ද කි ලා බලන්ශන් නැතුව 

ශපොදු වැඩ පිළිශවළකට  න නක. ආ.ඩු පක්ෂ   විරුද්ධා පක්ෂ  

කි ලා ව කීශේ අඩු වැඩි වීමක් නැහැ  ව කීම නක හා සමානව 

ිනශබනවා.  ඒ නිසා තමන් අශප්රේල් 05වන දා මා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ප්රකා  කශළේ  අන්තර්වාර පාලන ආ.ඩුවක් 

හදන්න ඕනෑ  කි ලා. අන්තර්වාර පාලන ආ.ඩුශේ ඇමින ුරර 

 න්ශන් කවුද  අ මැින ුරර   න්ශන් කවුද කි න නක ශනොශවන් 

ප්ර නන . ඒ සඳහා සුදුසු ශකශනක් ඒ අවසනථාශේදී ප්වශවන්. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ කවදාව්ව තනතුරු ශවනුශවන් අපි කථා 

කරන්ශන් නැහැ. මම පසන වතාවක් ඇමින ුරර ප්රිනක්ශෂේප කරප 

ශකශනක්. නශහම කරන්න පළුවන් අ   පාර්ලිශේන්තුශේ 

ඉන්නවා.  

හැබැන්  නශහම අ  ශේ පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ ින ාශ න  

ශේ 225ශදනාම නපා කි ලා reject කරනකල්   හලා 

පන්නනකල් අද ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරු බලාශ න 

ඉන්නවා. කාශේද වැරැද්ද  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු 

225ශදනාශේ තමන් වැරැද්ද.  

397 398 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශේ අවසනථාශේ  විපක්ෂ ට්ව වි ාල ව කීමක් ිනශබනවා. 

විපක්ෂ කට ආ.ඩු භාර ශදන්ශන් සමෘද්ධිම්ව අවසනථාවල 

ශනොශවන්. 2015දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහ්වම ා 

ජනාධිපිනවරණ කට  ශේ රට ශසෞභා ය  කරා ළං ශවලා 

ශනොශවන්  කරන්න බැරි නිසාන්. ඒ ශවලාශේ අපි විපක්ෂ  විධි ට 

ඉසනසරහට ඇවිල්ලා බල  අරශ න  හතළිසනනක්ශදශනකු විතරක් 

හිටප නක්ස්ව ජාිනක පක්ෂශේ මන්ත්රී ක.ඩා ම විධි ට 

ඓිනහාසිකව වැද ්වම දහනව වන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා 

සංශ ෝධාන  පන්ව ශකටුේපත ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිප්ව 

කරලා ඒකට පක්ෂව ශදසි පහශළොසන ශදශනකුශේ  න්ද   ්වත 

බව ඔබතුමන්ලාට මතක ඇින.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගුණ (ආචාර්ය) විජයාා් රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  මට තව විනාඩි ශදකක 

කාල ක් ශදන්න. 

ඒ නිසා අභිශ ෝ  භාර  න්න ඕනෑ. අභිශ ෝ  භාර අරශ න 

ශේ රට ශ ොඩ  ැනීශේ ක්රි ාවලි  සිදු කළාට පසු ශේ රශ  

ජනතාව අප ශනරපව්ව ප්ර නන ක් නැහැ. අප කුණු කූඩ ට දැේම්ව 

ප්ර නන ක් නැහැ. ශමොකද  ඒ වනශකොට අපි අශේ මාතෘ භූමි  

ශවනුශවන් අශේ ව කීේ ඉෂනට කරලාන් ිනශබන්ශන්.  

විධාා ක ජනාධිපින ක්රම   ැන  ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව  ැන 

නක වදන ක් කි න්න මා අවසර ඉල්ලනවා  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි. වර්තමාන ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව හැදුශේ  ශජ්.ආර්. 

ජ වර්ධාන මැිනතුමාශේ වුවමනාවට  නතුමාශේ සංකල්ප  අනුව  

ප්රං ශේ දාල්සන ඩි ශ ෝල් හිටප ජනාධිපිනතුමා හදප ආ.ඩුක්රම 

වයවසනථාව අනුකූලව. ශේ ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව ලිේශේ  

මහාදාර්  ඒ.ශජ්. විල්සන් මහ්වම ා. ඒ  ශදල්වනා  ේ 

මැිනතුමාශේ බෑනා. 19ව8 ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව ලි ලා අවුරුදු 

තුනකට පසුව නතුමා ශපොතක් ලිේවා “The Gaullist System in 

Asia” කි ලා. නතුමා   දාල්සන ඩි ශ ෝල්ශේ ආ.ඩුක්රම  පවිනන 

රටවල් පිළිබඳව විවරණ ක් කළා. නතුමා කි ා ිනශබනවා  

"ශජ්.ආර්. ජ වර්ධාන ජනාධිපිනතුමා ශේක සද්භාවශ න් කළ්ව  

ශේ ක්රම  තුළ රටක පැවැ්වම රඳා පවිනන්ශන්  ජනාධිපින ුරර  

ලැශබන තැනැ්වතාශේ හැකි ාව සහ දක්ෂතාව මත  තවදුරට්ව 

අමාතය ම.ඩලශේ අමාතයවරු ශේ ජනාධිපිනශේ ස ශ ෝ 

ශනොශවන්  colonelsලා. ඒ ජනාධිපින ුරර  වැරදි ශකශනකුශේ 

අතට ප්ව වුශණෝව  විධාා ක බල  අතට  න මිනිහාට නක 

ශබෝවතමක් ඔබලා නයෂනටික බල  පාවි්ඡචි කරලා රටක් විනා  

කරනවා වාශේම මුළු රටම විනා  කරන්න පළුවන්." කි ලා.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  දැන් කථාව අවසන් කරන්න. තව්ව 

අටශදශනකු කථා කරන්න ඉන්නවා; පැ  භා  න් ිනශබන්ශන්.  

 

ගුණ (ආචාර්ය) විජයාා් රාජපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මම අවසන් කරනවා. 

අපි ඒ බල  අඩු කළා. විසිවන ආ.ඩුක්රම වයවසනථා 

සංශ ෝධාන  ශ නැල්ලා ඒ බල  නැවත තහවුරු කර  ්වතා. නහි 

ප්රිනවිපාක  නදා අවුරුදු හතළිහකට කළින් ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව 

ලි ප ඒ.ශජ්. විල්සන් මහ්වම ා කි ප අනාවැකි  වර්තමාන 

ජනාධිපිනතුමා අද ඔේප කරලා ිනශබනවා  කි න කාරණ  

සිහිප්ව කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  රු ජ ්ව කුමාර සුමි්රාආර්ඡචි මැිනතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහක කාල ක් ිනශබනවා. 

 

ගුණ ජගත් රාමාර සුමිත්රාආරචි ම මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  ශේ අවසනථාව ලබා දීම  ැන 

ඔබතුමාට සනතුිනවන්ත ශවනවා. මීට වසර තුනකට ශපර අද වාශේ 

දවසක අපි අඳුරුම අවසනථාවකට මුහුණ දුන්නා. ශේ රශ  ජනතාව 

ශනොසිතූ විරූ අවසනථාවක තමන් නදා ඒ අවසනථාවට මුහුණ ශදන්න 

සිදු වුශ.. ද ක තුනක ්රසනතවාද  -යුද්ධා - අවසන් ශවලා  රට 

නිදහසන ශවලා  ශහොඳ කාල පරි්ඡශේද ක් ිනුදණු ශේලාවක  

ජාිනශේ අවාසනාවට නදා  හ පාලන ආ.ඩුව ශේ රශ  ජාිනක 

ආරක්ෂාව තු ටුවට දමලා බින්දුවට ව ටප නිසා පාසනකු ප්රහාර ට 

ලක් ශවන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා මා පළමුශවන්ම පාසනකු 

ප්රහාරශ න් ජීවිත අහිමි වුණු ශදතුන්සි  ක ජනතාවශේ 

පවුල්වලට අ ට  ඒ වාශේම ශරෝ ාබාධාවලට ලක් වුණු 

හාරපන්සි  ක ජනතාවශේ පවුල්වල අ ට මශේ සංශේ   -

ශ ෝක - ප්රකා  කරනවා.  

පාසනකු ප්රහාර   ැන  වර්තමාන ත්ව්වව   ැන කථා කරන 

ශේ අවසනථාශේ  අද ශේ රශ  ජනතාව ශේ පාර්ලිශේන්තුව දිහා 

බලාශ න හිටි ා නේ හිතන්ශන් ශමොකක්ද  අද සමාජ මාධායවල -

ශරේසනුදක්- නශක් පළ ශවලා ිනුදණා  පාර්ලිශේන්තුව කාලා බීලා  

සතුටු ශවලා  කන්වාරු  හලා  න තැනක් බවට ප්ව ශවලා 

ිනශබනවා කි ලා. සමහර විට උශද් වරුශේ සිදු වන සිද්ධි 

දැක්කාම නශහම හිශතන්න පළුවන්. විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු වැඩි 

ශදශනක් point of Order නකක් අරශ න මාධාය සන්දර් න 

පව්වවලා  නශකොට නශහම හිශතන්න්ව පළුවන්කම ිනශබනවා.  

අද අපි පාර්ලිශේන්තුශේදී පාසනකු ඉරු දින ප්රහාර  සේබන්ධාව 

කථා කළ්ව  ඒකට විසඳුමක්  න්නව්ව  නශහම නැ්වනේ ශේ 

රශ  ජනතාව මුහුණ දී ිනශබන බරපතළ අර්ුදද ට විසඳුමක් 

 න්නව්ව හරි හමන් සාක්ඡ ාවක් සිද්ධා ශවනවාද කි න 

කාරණාව  ැටලුවක් ශවලා ිනශබනවා. අද අපට පැහැදිලිව 

ශපශනනවා  ශේ රශ  ජනතාව  ේ අර්ුදද ක සිටින බව. ඒ 

අර්ුදද  ඇින ශවන්න කටයුතු කශළේ කවුද කි ලා විවිධා අ   ේ 

ශහේතු කාරණා ඉදිරිප්ව කර ිනශබනවා. හැබැන්  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි  අද විපක්ෂශේ සිටින අ  ුදදුශවලා වාශ න් 

ශපන්වන්න උ්වසාහ කරන්ශන්. ඒ අ  ඒ සි ලු ශද් දැනශ න 

හිටි ා. නමු්ව ඒ අ  ශනොශවන්  ඒ සි ලු ශද ට  ව  කි න්න 

ඕනෑ   පාසනකු ප්රහාර ට ව  කි න්න ඕනෑ අද ශේ ආ.ඩුශේ 

ඉන්න අ  කි ලා ශපන්වන්න ඒ අ  උ්වසාහ කරනවා. නදා 

නතුමන්ලා ආ.ඩුශේ ඉන්නශකොට තමන්  ඒ ප්රහාර  සැලසුේ 

කශළේ.  නතුමන්ලා ආ.ඩුශේ ඉන්න කාලශේ තමන් ශේ රශ  

පාසනකු ඉරිදා ප්රහාර  සිද්ධා වුශ..  

 හ පාලන රජ  පාලන  කළ ජනාධිපින  අ මැින  ඇතුළු 

ක.ඩා ශේ වැරදි  අදූරදර්ශි වැඩ පිළිශවළ නිසා තමන් නදා ශේ 

රශ  ජනතාවට "පාසනකු ප්රහාර " කි න අමිහිරි සිද්ධි ට මුහුණ 

399 400 

[ රු (ආදාර් ) විජ දාස රාජපක්ෂ මහතා   
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ශදන්න වුශ.. අද හැශමෝටම අමතක ශවලා  නදා ආ.ඩුශේ 

හිටිශේ කවුද  ව  කීශමන් ශතොරව හැසිරුශ. කවුද  ඒ 

කුමන්්රණවලට ඉඩ දුන්ශන් කවුද  ජාිනක ආරක්ෂාව තු ටුවට 

දාලා කටයුතු කශළේ කවුද කි න නක. නශහම අමතක ශවලා අද ඒ 

 ැන ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මහ්වම ා ප්රමුඛ් වර්තමාන ආ.ඩුවට 

ඇඟිල්ල දිගු කරනවා. අපි පැහැදිලිව කි න්න ඕනෑ   ඒ කාල 

පරි්ඡශේද  තුළ නවැනි අවාසනාවන්ත ත්ව්වව ක් නනශකොට 

වළක්වා  ්වශ්ව නැින නදා  හ පාලන ආ.ඩුශේ හිටප සි ලුශදනා 

ඒකට ව  කි න්න ඕනෑ බව. නශහම ව  කි න්න ඕනෑ අ  අද 

සුද්දවන්ත න් කි ලා ශපන්වන්න උ්වසාහ කරනවා. ශ ොශබල්සන 

නයා  වාශේ ශේ   ැන දි න් දි ටම ප ටපල් ශබොරු 100ක් විතර 

කි නශකොට අද රශ  ජනතාවට්ව හිශතන්න පළුවන්   ශම  

වර්තමාන ආ.ඩුව බල ට නන්න  හප  ැට ක්ද කි ලා. හැබැන්  

අපි බල ට නන  මන ආරේභ කශළේ  නදා පැවැින පළා්ව පාලන 

මැිනවරණශ න්. ඒ මැිනවරණශ න් නදා අපි තුශනන් ශදකක 

බහුතර ක් ලබා ්වතා. නතශකොට පාසනකු ඉරු දින ප්රහාර ක් සිද්ධා 

ශවලා ිනුදශ. නැහැ. ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුණ විශිෂනට 

ජ ග්රහණ ක් ලබාශ න තමන්  ජනාධිපිනවරණ ට මුහුණ 

ශදන්ශන්. ජනාධිපිනවරණ ට නන අතරතුර තමන් ශේ සිද්ධි  

ශවන්ශන්. ඒ නිසා ඒ සිද්ධි ට ව  කිව යු්වශතෝ ඉන්නවා නේ ඒ 

අ ට දඬුවේ කිරීම  වර්තමාන අශේ ආ.ඩුශේ ව කීමක් ශවනවා.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථාව අවසන් කරන්න   රු මන්ත්රීතුමා. කාල  අවසානන්. 

 

ගුණ ජගත් රාමාර සුමිත්රාආරචි ම මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

මට තව විනාඩි ක කාල ක් ලබා ශදන්න  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි. අශේ නලින් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා්ව හිටිශේ නැහැ. 

නතුමාශේ කාල ්ව ිනශබනවා.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමා. ඒ ශවලාව ශබදා දීලා ඉවරන්.  

 

ගුණ ජගත් රාමාර සුමිත්රාආරචි ම මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

මට අමතරව විනාඩි ක කාල ක් ශදන්න  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තව කථිකශ ෝ හ්ව ශදශනක් ඉන්නවා. පැ  භා  න් 

ිනශබන්ශන්. 

 

ගුණ ජගත් රාමාර සුමිත්රාආරචි ම මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் குைொர சுைித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්්ර ා තුමනි  විශ ේෂශ න්ම පසු   

දිනවල අපි දැකප ශද ක් තමන්  ශේ රශ  ජනතාව දි න් දි ටම 

විවිධා ප්ර නනවලට මැදිහ්ව ශවලා විශරෝධාතා කරන ආකාර . 

ජනතාවශේ පැ්වශතන් ඒවාශේ  ේ සාධාාරණ ක් ිනශබනවා. 

දිශනන් දින ශපෝලිේ  ිනශබනවා. අද ශතල් නැහැ   ෑසන නැහැ  කිරි 

පිටි නැහැ. ශේවාට  විසඳුේ ලබාශදන්න කටයුතු කරනවා ශවනුවට 

අද පාර්ලිශේන්තුශේ  කරන්ශන් ශවන්ව බහුබූත කි ලා නක 

නක්ශකනා  ට ලකුණු දමා  න්න කටයුා තු කරන නක. ජනතාවශේ 

 න්දශ න් ඇවිල්ලා ජනතාවශේ අව යතා කථා කරන තැනක් 

බවට ශමතැන ප්ව  කරනවාට වඩා  ජනතාවශේ ප්ර නනවලට 

විසඳුේ ශසො නවාට වඩා  ශද් පාලනිකව  වාසි  වරදාන  න්න  

ශමතැනදී උ්වසාහ කරනවා.  ශහට  ජනාධිපිනවර ා ශවන්ශන් 

කවුද  ශහට ආ.ඩු  බල ට නන්ශන් කවුද කි ලා ශහො න්න 

උ්වසාහ කරනවා. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කි නවා  අන්තර් 

පාලනශ න් ශේ රශ  ජනතාවට සහන ශදන්න පළුවන් නේ  

ජනාධිපිනවර ා ඉව්ව කිරීම හරහා ශේ රශ  ජනතාවට සහන 

ශදන්න පළුවන් නේ   ඒක ශහට්ව අපට කරන්න පළුවන් බව. 

හැබැන්  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  ඒශකන් ප්ර නන  

විසශඳන්ශන් නැහැ. ශේ රශ  ජනතාවශේ ප්ර නන විසඳන්න නේ 

සැබැවින්ම කළ යු්වශ්ව  ජනතාවට අව ය කිරි පිටි   ෑසන ටික  

ඩීසල් ලබාදීලා ශේ ශපෝලිේ යු   අවසන් කරලා  ඔවුන්ට  ේ 

සාධාාරණ ක් ඉෂනට කරන නකන්.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  රු ශේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාල ක් ිනශබනවා.  

 
ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு கவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்ககள, 

கிறிஸ்தவ ைக்கள் கதவொலயங்களிகல படுதகொமல 

தசய்யப்பட்ட நொளொன இன்மறய நொள் இந்த நொட்டுக்குக் 

கறுப்புப் புள்ளி விழுந்த ஒரு நொளொக, இந்தத் கதசத்தில் 

இரத்தக்கமற படிந்த ஒரு நொளொக இருக்கின்றது. இரத்தக்கமற 

படிந்து, கறுப்பு நொளொகி 3 வருடங்கள் கழிந்திருக்கின்றன. 

ஆனொல், ‘ஈஸ்டர்’ தொக்குதலிகல பொதிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ - 

கத்கதொலிக்கச் சமூகத்துக்கு உண்மைமயக் கூற முடியொத, 

அவர்களுக்கொன நியொயத்மத - நீதிமயப் தபற்றுக்தகொடுக்க 

முடியொத சூழ்நிமலயிகல அத்தொக்குதலில் உயிொிழந்தவர்கமள 

இன்று நொங்கள் 3ஆவது முமறயொகவும் 

நிமனவுகூர்ந்துதகொண்டிருக்கிகறொம்.   

இந்த நொட்டில் அமைதியொக வொழ்ந்த, இந்த நொட்டினுமடய 

கல்வித்துமறக்கு அளப்பொிய பங்கொற்றிய கிறிஸ்தவ 

சமூகத்தினர் கண்ணீர் சிந்திய நொளொக இன்மறய நொள் 

கொணப்படுகிறது.  அந்தச் சமூகத்தினர் விட்ட கண்ணீர், 

அவர்கள் அமடந்த கவதமன எவ்வளதவன்பது தைிழ்ச் 

சமூகத்தினரொகிய எங்களுக்கும் ததொியும். ஏதனனில்,  1983ஆம் 

ஆண்டு இந்த நொட்டில் இடம்தபற்ற கறுப்பு யூமலக் 

கலவரத்தின்கபொதும் 2009 இறுதி யுத்த கொலப்பகுதியிலும் 

நொங்கள் அதமன அனுபவித்திருக்கிகறொம். ‘ஈஸ்டர்’ தொக்குதல் 

கொரணைொக ஒருபுறம் கத்கதொலிக்க ைக்கள் கண்ணீர்விட்டு 

அழுகின்ற நிமலயில், பொதிக்கப்பட்டவர்களுமடய தொய்ைொர், 

சககொதர, சககொதொிகள் கவதமனப்படுகின்ற நிமலயில், 

ைறுபுறம் ககடுதகட்ட அரசியல் இலொபத்துக்கொக முஸ்லிம் 

சமூகத்தினமர வருத்தி, அவர்கமளக் குற்றவொளிக்கூண்டில் 

நிறுத்தி, அவைொனப்படுத்தி, அசிங்கப்படுத்தியது இந்த 

அரசொங்கம்!   

அதுகபொன்று, அளுத்கை, திகன, குருணொகல் கபொன்ற 

பிரகதசங்களில் ததொடர்ச்சியொக முஸ்லிம் சமூகத்தினருக்கு 

ஏற்படுத்தப்பட்ட வஞ்சமனகள், தகொடூரங்கள் பற்றியும் 

எங்களுக்குத் ததொியும்! திகன பிரகதசம் உள்ளடங்குகின்ற 

கண்டி ைொவட்டத்தின் ைக்கள் பிரதிநிதி என்றவமகயில், அந்தச் 

சம்பவத்தின்கபொது எங்களுமடய முஸ்லிம் தொய்ைொர், முஸ்லிம் 
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சககொதர, சககொதொிகள் எந்தளவுக்கு கவதமனயமடந்தொர்கள் 

என்பதும் எங்களுக்குத் ததொியும்! முஸ்லிம் சககொதொிகள் 

பொடசொமலக்குக்கூடச் தசல்லமுடியொத நிமல அன்று 

கொணப்பட்டது. அகதகபொல, டொக்டர் ஷொபிமய ஒரு 

கைொசடிக்கொரரொகச் சித்தொித்து, அவருமடய பிள்மளகள் 

பொடசொமலக் கல்விமயக்கூடத் ததொடர முடியொத அளவுக்கு 

அவருமடய குடும்பத்தினமரத் துன்புறுத்தினொர்கள். இந்த 

நொட்டிகல இனத்துகவஷத்மதக் கட்டவிழ்த்துவிட்டுத்தொன் 

இவர்கள் ஆட்சிக் கதிமரயில் அைர்ந்தொர்கள். இன்று அதற்குச் 

சொியொன பதிலடி இந்த அரசொங்கத்திற்குக் கிமடத்திருக்கிறது. 

இந்த நொட்டிகல இருக்கக்கூடிய முற்கபொக்குச் 

சிந்தமனதகொண்ட இமளஞர், யுவதிகள் - முற்கபொக்குச் 

சமூகத்தினர் - இன்று Galle Faceஇகல நின்றுதகொண்டு என்ன 

கூறுகின்றொர்கள்? இந்த இனவொத அரசொங்கத்மத 

விரட்டியடிக்க கவண்டும்; ரொஜபக்ஷக்கமள விரட்டியடிக்க 

கவண்டும்; ககொட்டொபய ரொஜபக்ஷமவ பதவியிலிருந்து நீக்க 

கவண்டும் என்று ஆர்ப்பொட்டம் தசய்கிறொர்கள்.  

எங்களுமடய தைிழ் கபசும் சமூகத்மதச் கசர்ந்த சிலர், 

ரொஜபக்ஷக்களுக்கு எதிரொக, தபொதுஜன தபரமுனவுக்கு 

எதிரொக, முஸ்லிம் ைற்றும் தைிழ் சமூகத்துக்கு தகொடூரம் 

தசய்தவர்களுக்கு எதிரொகப் பிரசொரம் தசய்து, ைக்களுமடய 

வொக்குகமளப் தபற்று இந்தச் சமபக்கு வந்வர்கள் 

அரசியலமைப்புக்கொன 20ஆவது திருத்தத்திற்கு ஆதரவொக 

வொக்களித்து இந்த நொட்மடச் சீரழித்தது ைட்டுைல்லொைல், 

பொரொளுைன்றத்தில் 113 உறுப்பினர்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ள 

முடியொத அளவுக்கு வீழ்ச்சியமடந்து, பதவி விலககவண்டிய 

நிமலயிலுள்ள அரசொங்கத்தின் பலவீனத்மதப் 

பயன்படுத்திக்தகொண்டு அமைச்சுப் பதவிகமளயும் 

தபற்றிருக்கிறொர்கள். அந்த வமகயில், நஸீர் அஹைட் ஓர் 

அமைச்சுப் பதவிமயப் தபற்றிருக்கிறொர்; முஸ்ஸொரப் ஓர் 

இரொஜொங்க அமைச்சுப் பதவிமயப் தபற்றிருக்கிறொர்; அரவிந்த் 

குைொர் ஓர் இரொஜொங்க அமைச்சுப் பதவிமயப் தபற்றிருக்கிறொர். 

அரவிந்த் குைொர் அவர்கள், தொன் தைிழ் முற்கபொக்குக் 

கூட்டணிமயச் கசொோ்ந்தவதனனக் கூறிக்தகொண்டு, எங்களது 

ைமலயக சமூகத்மத அசிங்கப்படுத்திக் தகொண்டிருக்கிறொர். 

இன்று ைக்கள் அவருக்கு எதிரொக வீதிகளில் இறங்கி, 

“ைமலயகச் சமூகத்மத அடிமைப்படுத்தொதீர்கள்; 

அசிங்கப்படுத்தொதீர்கள்! அமைச்சுப் பதவிக்கொக  ககவலைொன 

தசயற்பொட்மடச் தசய்யொதீர்கள்!” எனக் ககொஷம் 

எழுப்பிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 'தகொவிட்' ததொற்றொல் 

ைரணைமடந்த மையத்துக்கமள ைட்டக்களப்புக்குக் 

தகொண்டுதசன்றவர் தற்தபொழுது அமைச்சுப் பதவிமயப் 

தபற்றிருக்கிறொர். அவருமடய உருவப் தபொம்மை 

எொிக்கப்படுகின்றது. அந்தளவுக்கு தைிழ்ச் சமூகமும் முஸ்லிம் 

சமூகமும் கவமதமனயில் இருக்கின்றன.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථාව අවසන් කරන්න   රු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு கவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මම අවසන් කරන්නේ. 

அதுைட்டுைல்ல, இந்த நொட்டிகல இருக்கின்ற தொய்ைொர் 

தைது குழந்மதகளுக்குப் பொல்ைொ இன்றித் தவிக்கின்றொர்கள்; 

ைக்கள் ஒருகவமள உணவின்றித் தவிக்கின்றொர்கள் 

என்பதற்கொக இன்று இமளஞர்கள் Galle Faceஇகல 

இரவுபகலொகப் கபொரொட்டம் நடத்துகின்றொர்கள். அவர்கள் 

இந்த அரசொங்கம் பதவி விலக கவண்டுதைன்று 

கூறுகின்றொர்கள். அவ்வொறொன ஓர் அரசொங்கத்திற்கு நீங்கள் 

முட்டுக்தகொடுத்து, அரசொங்கத்மதயும் ரொஜபக்ஷக்கமளயும் 

கொப்பொற்றுகின்ற ககவலைொன தசயமலச் தசய்யொதீர்கள்! 

அப்படிப்பட்டவர்கமளயும் ைக்கள் விரட்டி அடிக்க கவண்டும். 

Galle Faceஇகல முன்தனடுக்கப்படும் இமளஞர், யுவதிகளின் 

கபொரொட்டத்துக்கு தைிழர்களொகிய எங்களுமடய முழுமையொன 

ஆதரவு என்றும் இருக்கும் என்பமதத் 

ததொிவித்துக்தகொள்வகதொடு, எங்களது சமூகத்தினுமடய 200 

வருடகொல கவதமனமயயும் இந்தப் கபொரொட்டத்தினூடொக 

நீங்கள் புொிந்துதகொள்ள கவண்டுதைனவும் ககட்டுக்தகொள் 

கின்கறன். நன்றி.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රු ඩී.බී. ශහේර්ව රාජය ඇමිනතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හ ක 

කාල ක් ිනශබනවා.  
 

ගුණ ඩී.බී. ප්හසේරත් මහසතා (පශු ්ේපත් රාජය අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. கஹரத் - கொல்நமட வளங்கள் இரொஜொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock) 

සනතුිනන්  ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි.  

මුලින්ම  මීට අවුරුදු තුනකට නහා අද වාශේ දවසක පාසනකු 

ඉරු දින ප්රහාරශ න් පීඩාවට ප්ව වූ ජනතාවට  ඒ පවුල්වලට 

අපශේ බලව්ව ශ ෝක  ප්රකා  කර සිටිනවා. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  සහරාන්ශේ ශබෝේබ ප්රහාර 

සිද්ධි ට ශපර  කා්වතන්කුඩි මුසනලිේ පල්ලිශේ සිටි බැිනමතුන්ට 

ේශල්්ඡ  ්රසනතවාදී ප්රහාර ක් නල්ල කිරීම  ජ  ශ්රී මහා ශබෝධීන් 

වහන්ශසේ අබි ස වන්දනාමාන කරමින් සිටි උපාසක උපාසිකාවන් 

ඝාතන  කළ සිද්ධි  වාශේම ශ්රී දළදා මාළි ාවට ශබෝේබ  හලා 

අහිංසක ශබෞද්ධා බැිනමතුන් ඝාතන  කළ සිද්ධි  අපට මතකන්. 

නදා -2005 අවුරුද්ශද්- මහින්ද රාජපක්ෂ මැිනතුමාට ජනතාව 

බල  ලබා දුන්ශන් ඒ ේශල්්ඡ  ප්රහාරවලට ලක් වූ ජනතාවට 

සාධාාරණ  ඉටු කරන්නන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැිනතුමා රට භාරශ න අවුරුදු 

තුනහමාරකින් යුද්ධා  නිමාශකොට රශ  ජනතාවට සාම  උදා කර 

දුන්නා.  ඊට පසනශසේ ටික කලකින් මහින්ද රාජපක්ෂ මැිනතුමාට 

අවලාද නඟලා  රාජපක්ෂවරු ශද්රෝහීන් හැටි ට සලකා අභූත 

ශදෝදනා නල්ල කරලා නතුමා බලශ න් ඉව්ව කළා. ඊට පසු ශේ 

රශ  ජනතාව ඒ කරප වැරැද්ද නිවැරැදි කරන්න ආපසු 

රාජපක්ෂවරු ශහො ාශ න   ා. ඒ අතරවාරශේ තමන් සහරාන්ශේ 

ශබෝේබ ප්රහාර නල්ල ශවන්ශන්.  හ පාලන ආ.ඩුව බල ට ප්ව 

වුශ. අසේමත විවාහ ක ප්රිනලල ක් විධි ට. ශ්රී ලංකා නිදහසන 

පක්ෂ න්  නක්ස්ව ජාිනක පක්ෂ න් නකට නක්කහු ශවලාන් නදා 

කටයුතු කශළේ. ශනොපෑශහන පාර් නව ශදකක් නකට නකතු වීශේ 

ප්රිනලල අපට දකින්න ලැුදණා.  නදා ශේ රශ  ුදද්ධි අං  

අකර්මණය කළා   ශේ රශ  බරපතළ යුද අපරාධා සිදු වුණා  

කි ලා ජාතයන්තර ට  හිල්ලා කිේවා. ශේ ආකාර ට 

විවිධාාකාරශේ ප්රකා   කරලා ආරක්ෂක අං  අකර්මණය කළා.  

සහරාන්ශේ ශබෝේබ ප්රහාර නල්ල වීමට ශපර ඒ පිළිබඳ 

ශතොරතුරු අවසනථා 95කදී ආරක්ෂක අං  විසින් පාලක පක්ෂ ට  

ඉදිරිප්ව කළා. නමු්ව ඔවුන් ඒවා සැලකිල්ලට  ්වශ්ව නැහැ. 

මාවනැල්ශල් ුදදු පිළිම කඩා දැමීශේ සිද්ධි   වනාතවිල්ලුශේදී 
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[ රු ශේලු කුමාර් මහතා  
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පපරණ ද්රවය  හමු වීම වැනි සිද්ධිවලට අදාළ අ ට දඬුවේ ශදන්න 

පළුවන් වුණා නේ  නීින  ඉදිරි ට ඔවුන් ශ න  න්න පළුවන් 

වුණා නේ සහරාන්ශේ ශබෝේබ පිපිරීම සිදු වන්ශන් නැහැ. නශහම 

වුණා නේ අහිංසක ජීවිත රැක  න්න ිනුදණා. ඒ කාරණ ට ව  

කිව යු්වශතෝ වුණු  නදා  හ පාලන ආ.ඩුශේ හිටප අ  අද 

විපක්ෂශේ ඉඳශ න ආ.ඩුවට ඇඟිල්ල දිගු කරලා කි නවා  

"උඹලා තමන් වැරැදිකාරශ ෝ" කි ලා. සහරාන්ශේ ශබෝේබ ප්රහාර 

නල්ල වනශකොට  සහරාන්ශේ ක්රි ාකාරි්වව  ශේ රට තුළ සිදු 

වනශකොට ශේ රශ  පාලක පක්ෂ  විධි ට කටයුතු කශළේ  හ 

පාලන ආ.ඩුව බව අපි ශේ රශ  ජනතාවට පැහැදිලිව මතක් 

කරන්න ඕනෑ.  

ඒ සිදුවීම පිළිබඳව ශසො ා බලන්න නදා හිටප ජනාධිපිනවර ා 

විසින් ශකොමිෂන් සභාවක් ප්ව කළා. නහිදී චූදිත න් බවට ප්ව වුණු 

පිරිසක් ඉන්නවා. අද අශේ ආ.ඩුව  ඔවුන් නීිනම  කාරණා සඳහා 

ඉදිරිප්ව කර ිනශබනවා. ඒ අනුව අපි රජ ක් හැටි ට අශේ ව  

කීම ඉටු කර ිනශබනවා.  ඒ වැරැදිකරුවන්ට නීින  පැ්වශතන් 

දඬුවේ ලබා ශදන්න්ව  නැවත නවන් ක්රි ාකාරකමක් ශේ රට තුළ 

ඇින ශනොවීමට ව  බලා  ැනීම්ව ශේ රජ  විසින් බාරශ න 

ිනශබනවා. ඒක තමන් ඒ ප්රහාර ට මුහුණ පෑ ජනතාව ශවනුශවන් 

ඉටු කර ිනශබන සාධාාරණ්වව . 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  අද ශේ රශ  බරපතළ ආර්ථික 

අර්ුදද ක් ිනශබනවා.  ෑසන  විදුලි   ඉන්ධාන වාශේම ආහාර පිළිබඳ 

ප්ර නන ක් අද අපට ිනශබනවා. ශමවන් ප්ර නන ක් ඇින වුශ. ඇන්  

ඒ අවුරුදු ව0ක කාල ක් ශේ රට පාලන  කළ ක්රම  නිසාන්. 

සිරිමාශවෝ බ.ඩාරනා ක මැිනනි ශ න් පසුව බල ට ප්ව වූ 

ශජ්.ආර්. ජ වර්ධාන ජනාධිපිනවර ාශේ රජශේ විවෘත ආර්ථික 

ප්රිනප්වින ්ව නක්ක විශද්  රටවලට ණ  වීශේ සනවභාව  සහ 

සනව ංශපෝෂිත ආර්ථික  කි න කාරණ  පැ්වතකින්  ින ලා 

විශද්ශී  නැේවලින් ආහාර අරශ න ඒශේ මානසික්වව  ඇින 

ආ.ඩු බිහි වීශේ ප්රිනලල ක් හැටි ට අ  වැ  පරතර  පි වීමට 

විශද්  ණ  ශකශරහි වි නවාස  තබා කටයුතු කිරීමට සිදු වුණා. 

අවුරුදු  ණනක් ිනසනශසේ පැවැින ශේ ප්ර නන සි ල්ලම අද  නළි ට 

නන්න පටන් ශ න ිනශබන ශකොට ඒ සි ල්ලටම ශ ෝධාභ  

රාජපක්ෂ මැිනතුමාට විසඳුේ ශසො න්න සිදු ශවලා ිනශබනවා. 

නමු්ව ශේ කාරණාවට නතුමා වි්වින කූඩුවට නැංවි  යුතුන්ද කි න 

ප්ර නන  අද අපට ිනශබනවා. විශද්  විනිම  සේබන්ධාශ න් 

ප්ර නන ක් ිනශබන ශවලාශේ නතුමා රට බාර  ්වතා. අපි අශේක්ෂා 

ශනොකළ ශවලාවක අශේ රටට ශකොශරෝනා වන්රස  ආවා. 

ශකොශරෝනා වන්රස  මර්දන  කිරීම සඳහා වූ නන්නත ශ ශනන්න 

වි ාල මුදල් ප්රමාණ ක් අපට වි දේ වුණා. ශකොශරෝනා නිසා රට 

වහලා ආර්ථික  ැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදු වුණා විතරක් 

ශනොශවන්  රශ  ජනතාවශේ ජීවන ත්ව්වව  රැක  න්න්ව රජ ට 

කටයුතු කරන්න සිදු වුණා. නහි අනි ේ ප්රිනලල ක් හැටි ටන් 

විශද්  විනිම  පිළිබඳ ප්ර නන  මතු වුශ.. නවන් පසුබිමක් තුළ  

ශේ සි ලු කාරණා කටයුතු හරි හැටි කළමනාකරණ  කරන්න 

රජ ට සිදුශවලා ිනශබනවා. රජ  ශමශහම කටයුතු කරන 

ශවලාශේ විපක්ෂශේ ක.ඩා ේ ශමොනවාද කරන්ශන් කි ලා  

උශද්ට පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා ඒ අ ශේ කථා අහශ න 

ඉන්නශකොට ශ්වශරනවා. මාධාය රුචි කරන විධි ට ශේ  රු සභාව 

තුළ සාක්ඡ ා කරන්න්ව  ශේ  රු සභාව ශමශහ වන්න්ව ඔවුන් 

උ්වසාහ කරනවා. හවසන වනශකොට නතුමන්ලාශේ කිසිම පක්ෂ 

නා කශ ක් ශේ  රු සභාව තුළ නැහැ.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ශවන් කර ඇින කාල  අවසානන්   රු රාජය 

ඇමිනතුමා. 

ගුණ ඩී.බී. ප්හසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு டீ.பி. கஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 
ශහොඳන්. 

ඔවුන් ඉදිරිප්ව කරන පටු මතවාද  අපි ශවනසන කරන්න ඕනෑ. 
අද ශ ෝල් ශරේසන පි ටනිශේ ශේවා  රශ  ශකොශහේ ශහෝ තැනක 
ශේවා  තරුණශ ෝ පාරට බැහැලා අර ළ කරන්ශන් ඇන්  ඔවුන්ට 
සාධාාරණ්වව  ඉටුශවන්න ඕනෑ  කි ලාන්. සම  ජන 
බලශේ ශේ නා කශ ෝ  ජනතා විමුක්ින ශපරමුශ. නා කශ ෝ 
කවදාව්ව නවැන්නක් අශේක්ෂා කරන්ශන් නැහැ. නමු්ව  ඒ හැම 
තැනකම කි න්ශන් ශේ රටට  ැළශපන නා ක්වව ක් හදන්න 
අව යන් කි න කාරණ . ඒ නිසා නහි ව  කීම ඔවුන් විසින් 
සනව ංව දරනවා මිසක් ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශ ෝජන  කරන 
පක්ෂවල නා කශ ෝ ඒ ව  කීම දරන්ශන් නැහැ. අපට ව  කීමක් 
ිනශබනවා  ඔවුන්ශේ මත ට අනුකූල වන විධි ට ශේ රශ  
පාලන  නිවැරැදි තැනකට අරශ න  න්න. ප්රජාතන්්රවාදී ක්රම  
තුළ ජනාධිපිනතුමා ඉව්ව කරන්න ප්රිනපාදන නැහැ; අ මැිනතුමා 
ඉව්ව කරන්න ප්රිනපාදන නැහැ; ආ.ඩුවට ඉල්ලා අසන ශවන්න 
ප්රිනපාදන නැහැ. ඒ නිසා ශේ ආ.ඩුක්රම වයවසනථාවට අනුව 
ප්රජාතන්්රවාදීව රට නිවැරැදි තැනකට ශ න  ෑශේ ව කීම අපට 
ිනශබනවා.  

ශලෝක ශද් පාලන ක්රම  තුළ අපට අ්වදැකීේ ිනශබනවා. අද 
ලිබි ාවට ශමොකද ශවලා ිනශබන්ශන්  අද ඉරාක ට ශමොකද 
ශවලා ිනශබන්ශන්  ශේ සි ලු කාරණා සලකා බලා ශ්රී ලංකාව  
හයතන ලිබි ාවක් බවට ප්ව කරන්න  නශහම නැ්වනේ හයතන 
ඉරාක ක් බවට ප්ව කරන්න කටයුතු ශනොකරන්න කි ා 
විපක්ෂශ න් ඉල්ලා සිටිමින්  මා නිහඬ ශවනවා. 

සනතුිනන්. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු ඩී.වී. දානක රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හ ක 

කාල ක් ිනශබනවා. 
 

ගුණ ඩී.වී. චානක මහසතා (්ගචාරක රාජය අමාතය ්හස 
ධීවර රාජය අමාතයතුමා)  
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக - சுற்றுலொத்துமற இரொஜொங்க 

அமைச்சரும் கடற்தறொழில் இரொஜொங்க அமைச்சரும்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Tourism and 
State Minister of Fisheries) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  මට ශේ අවසනථාව ලබා 

දුන්නාට ඔබතුමාට සනතුිනවන්ත ශවනවා. කථානා ක අසුශන් 

සිටින සනවාධීනම මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාන්. ඔබතුමා්ව මශේ 

දිසනත්රික්කශේ  හින්දා නශහම කි නවා ශනොශවන්. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම සනතුිනන්   රු රාජය අමාතයතුමනි. 

 

ගුණ  ඩී.වී. චානක මහසතා   
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 

ඇ්වතටම සනවාධීනව කටයුතු කරන ඔබතුමා ලිලාසනශේ 

සිටින ශවලාශේ මට කථා කරන්න ලැබීම සතුටක්. 

මා ධීවර රාජය අමාතයවර ා විධි ට වැඩ භාර ශ න අදට දවසන 

තුනක් පමණ ශවනවා. අද ඉතාම අසීරු ත්ව්වව ක් ිනශබන්ශන්. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  ධීවර ඇමිනවර කු විතරක් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශනොශවන්  ධීවරශ කු පවා අහන්න අකමැිනම ප්රවෘ්වින  අපට 

අහන්න ලැුදණා. ඩීසල් ලීටර ක මිල රුපි ල් 110කින්   නනේ 

රුපි ල් 1ව6 සිට 289 දක්වා වැඩි වුණා කි ලා ඒ ප්රවෘ්විනශ න් 

අපට අහන්න ලැුදණා. අපි දන්නවා  ඒක කැමැ්වශතන් කළ 

ශද ක් ශනොශවන් කි ලා. විශ ේෂශ න්ම කංදන විශජ්ශසේකර 

මැිනතුමා අමාතය ුරර ට ප්ව ශව්ඡද ශවලාශේ්ව  නම ුරර ට ප්ව 

ශවන්න කලිනු්ව - අවුරුද්ද දවශසේ්ව - සිටිශේ Ceylon Petroleum 

Corporation නකට  හින් ශතල් ටික රට තුළ ශබදන්ශන් 

ශකොශහොමද  ශතල් ටික ශ න්වා  න්ශන් ශකොශහොමද කි ා 

ශසො ා බලමින්. හැබැන්  නහි   ාම නතුමා දැක්කා  ශඩොලර් 

ප්ර නන ක් විතරක් ශනොශවන්  රුපි ල් ප්ර නන කු්ව නතැන 

ිනශබනවා කි ලා. නක පැ්වතකින් ශඩොලර් නැහැ. හැබැන්  Central 

Bank  නශකන් ශඩොලර් ශසො ා ශදන ශකොට  අශනක් පැ්වශතන් 

Ceylon Petroleum Corporation නකට රුපි ල් බිලි න ශදකක 

ශහව්ව ශකෝටි 200ක මදනික පාඩුවක් වනවා. රුපි ල් ටිකව්ව 

ශසො ා  න්න බැරි ත්ව්වව ක් තමන් විශ ේෂශ න් ිනුදශ.. ශේ 

ශහේතුව හින්දා තමන් ශේ මිල වැඩි   කරන්න සිද්ධා වුශ..  

ශමහිදී මම විශ ේෂශ න් මතක් කරන්න ඕනෑ කාරණ ක් 
ිනශබනවා. ශතල් මිල වැඩි වන ශකොට  නක පාරටම බසන  ාසනතු 
වැඩි කර න්න හැකි ාව ිනශබන බව අපි දකිනවා. බසන  ාසනතු වැඩි 
ශවනවා වාශේම පිටි මිල වැඩි ශවනවා දකිනවා; බඩු මිල වැඩි 
ශවනවා දකිනවා. හැබැන්  ශතල් මිල වැඩි වන අවසනථාවල මාළු 
මිශලහි වැඩිවීමක් කවදාව්ව සිදු වන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ලංකාශේ 
ධීවර කර්මාන්ත  තුළ මාළු මිල තීරණ  වන්ශන් demand and 
supply  අනුවන්.  ඉල්ලුම සහ සැපයුම අතර තමන් මිල ශදෝලන  
ශවන්ශන්. නක ශවලාවකට රුපි ල් 150ක් ශවනවා. තව්ව 
ශවලාවකට රුපි ල් 500ට  නවා. කංදන විශජ්ශසේකර මැිනතුමා 
ධීවර රාජය ඇමිනතුමා හැටි ට හිටප කාලශේ පිට රටින් ටින් මාළු 
ශ න්වන ප්රමාණ  අඩු කළාම  නශහම නැ්වනේ ඒවාට පනවන 
බදු වැඩි කළාම තමන් ලංකාශේ ධීවර ාට ශහොඳ මිලක් ලැශබන්න 
 ්වශ්ව. හැබැන්  ශේ ශතල් මිල  ධීවර ාට දරා  ැනීශේ 
හැකි ාවක් නැහැ කි ලා අපි දන්නවා. දවශසේ ශබෝ ටුවකට 
මාස කට  න වි දම රුපි ල්   000 සිට රුපි ල් ලක්ෂ හතරක් 
පහක් දක්වා වැඩි ශවන්න පටන් ශ න ිනශබනවා. ශේ ිනශබන 
ත්ව්වව  ධීවර කර්මාන්ත ට දරා න්න ඉතාම අසීරු ත්ව්වව ක් 
බව මම දන්නවා. ඒ නිසා විශ ේෂශ න්ම අින රු ජනාධිපිනතුමා 
අපට උපශදසන දී ිනශබනවා  ශේ සඳහා වැඩ පිළිශවළක් හදන්න 
කි ලා. අපි විශ ේෂශ න්ම කංදන විශජ්ශසේකර අමාතයතුමා නක්ක 
සාක්ඡ ා කරලා නතුමාශේ නකඟතාව්ව නක්කම ධීවර න්ට මිල 
 ැළපේ දීමනාවක් ලබා දීම සඳහා ඉදිරිප්ව කරන කැබින  ප්ර ට 
ශේ වන විට්ව අ්වසන් කර ිනශබනවා. අපි න  කැබින  
ම.ඩල ට ඉදිරිප්ව කරන්න බලාශපොශරෝවතු ශවනවා. ඒ තුළින් 
අපි බලාශපොශරෝවතු ශවනවා  ධීවර ාට ිනශබන ශේ අසහන  දුරු 
කරලා  ලංකාශේ ජනතාවට වි ාල ශප්රෝටීන් ප්රමාණ ක් වාශේම 
විශද්  විනිම ක් ලබා ශදන ධීවර න් ආරක්ෂා කිරීමට.  

අශනක් පැ්වශතන්  ලංකාවට ශ න්වන මාළුවලට පනවා 
ිනශබන බදු ප්රමාණ  වැඩි කරලා නැවත වතාවක් රශ  ධීවර ා 
ආරක්ෂා කරන්න අව ය කටයුතු අපි ූඑදානේ කරශ න  නවා. 
අපි ව කීශමන් කි නවා  ධීවර ා ආරක්ෂා කරනවා වාශේම 
ශද්ශී  ධීවර ාශේ ප්ර නන ටික විසඳන්න්ව අපි කටයුතු කරන බව.  

ශබොශහොම සනතුිනන්. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු අනුප පසනකුවල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක 

කාල ක් ිනශබනවා.  

ගුණ අනුප ප ප්රාවල් 2 මහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  අද වන ශකොට රශ  පවිනන 

ආර්ථික අර්ුදද  දඩමීමා කරශ න විරුද්ධා පක්ෂ  රට පරා 

අර ළ ක්   ැටුමක් ඇින කරන්න උ්වසාහ කරනවා. නමු්ව 

ජනතාවශේ සාධාාරණ ප්ර නන  මුල් කරශ න තරුණ පිරිස සහ 

අපට  න්ද  දුන් පිරිස අතරින් වි ාල පිරිසකු්ව ඒ අර ළ  තුළ 

ඉන්න බව්ව අපි කි න්න ඕනෑ. 

ශේ වාශේ දුෂනකර අවසනථාවකදී ජනතාව ඉල්ලා සිටි ා ශේ 

ප්ර නන විසඳන්න විද්ව්ව ප්රශේ  ක්  දැනුව්ව ප්රශේ  ක්. ඒ නිසාම 

අින රු ජනාධිපින ශ ෝධාභ  රාජපක්ෂ මැිනතුමා ඒ ජන හඬට 

කන් දීලා  මහ බැංකුශේ අධිපින තනතුර  මුදල් අමාතයාං ශේ 

ශල්කේ තනතුර ඇතුළු ආ තනවල ප්රධාාන පටුවල ශවනසක් ඇින 

කළා. නතුමන්ලා  ැන පැහැදිලි  වි නවාස ක් රශ  ජනතාවට 

ිනශබනවා. ඒක නිසා  පාර්ලිශේන්තුශේ සි ලු මන්ත්රීවරුන් ශේ 

අවසනථාශේදී  නතුමන්ලාශේ උපශදසන ශමොනවාද කි න නක 

පිළිබඳව අවධාාන  ශ ොමු කිරීම ඉතාම වැද ්ව. අපි ශදපැ්වතට 

ශබදිලා  හ න්න නක ශවනුවට   දුෂනකර අවසනථාවලදී ජපාන  

වාශේ රටවල් ක්රි ා්වමක වුශ. ශකොශහොමද කි ලා අපි මනා 

අවශබෝධා ක් ලබා  ත යුතුන්. ජනතාවට ඒ වැටහීම ලබා දි  

යුතුන්. ජනතාව පාරට නන්ශන්  උද්ශඝෝෂණ කරන්ශන් ශේ දුක 

දරාශ න ශේ අභිශ ෝ  ට මුහුණ ශදන්න ූඑදානේ ශනොවන්ශන් 

පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න අප සි ලුශදනා -225ශදනාම-  ැන 

වි නවාස ක් නැින නිසාන්; ජනතා ශද්පළ  ශකොල්ල කන  ශහොරකේ 

කරන රැළක් හැටි ට හඳුනාශ න ිනශබන නිසාන්. ඒක නිසා 

පාර්ලිශේන්තුශේ සි ලුශදනා ආදර් ව්ව විධි ට කටයුතු කිරීම ශේ 

අවසනථාශේදී  ඉතාම වැද ්ව. නශහම නැින වුශණෝව  "225 ශදනාම 

ශ දර  න්න" කි න සටන් පාධ ට ශලොකු  ක්ින ක් ලැශබනවා.  

අපි දන්නවා  අද ජනතාවට  ෑසන නැින බව. අප අද දවශසේ 

ආර්ථිකශේ ප්රමුඛ්තාව දි  යු්වශ්ව ශමොනවාටද කි ලා ප්රමුඛ්තා 

ලැන්සනතුවක් සකසන කළ යුතුන්. පාරවල් හදන නක නව්වවන්න 

ඕනෑ. පාර්ලිශේන්තුව මහ බැංකුශවන් උපශදසන ලබා  න්න ඕනෑ. 

ශ ොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම නතර කරන්න ශවනවා. ශරෝහල්වල වුණ්ව 

ශ ොඩනැඟිලිවලට ශනොශවන්  ශබශහ්වවලට ප්රමුඛ්තාව ශදන්න 

ශවනවා.  ෑසන සැපයීමට ප්රමුඛ්තාව ශදන්න ශවනවා.  ඩීසල් 

සැපයීමට ප්රමුඛ්තාව ශදන්න ශවනවා. අතයව ය ශද්වලට තමන් 

ශේ අවසනථාශේදී ප්රමුඛ්තාව දි  යු්වශ්ව. ඒක අප ශනොශවන් 

කි න්න ඕනෑ. අභිනවශ න් ප්ව වුණු මහ බැංකු 

අධිපිනවර ාශ න් අව ය උපශදසන සි ලු අමාතයාං  ලබා ත 

යුතුන්. ඒ වාශේම  ඩීසල් මිල පාලන  කරන්න ඕනෑ නේ  රුපි ල් 

ව0ට ිනශබන සි රැ  නක රුපි ල් 100 කරන්න පළුවන්. සි රැ  

නකක මිල රුපි ල් 100 කරලා ඒ බද්ද ඩීසල් වාශේ ශද්වලින් සිදු 

වන පාඩුව පි වා  ැනීම සඳහා ශේ අවසනථාශේදී ශ ොමු කරන්න 

පළුවන්. ම්වපැන්වලට්ව ඒ වාශේම බද්දක් පනවන්න පළුවන්. 

අපි ශේ රශ  ජනතාවට ආදර් ව්ව වි  යුතුන්.  ෑසන හිඟ නේ 

මුලින්ම  ෑසන දි  යු්වශ්ව ශහෝටල්වලට සහ නා රිකව සිටින 

ජනතාවටන්. මන්ත්රීවරුන්ශේ ශ වල් පවා දර ලිප පාවි්ඡචි කරන 

ත්ව්වව ක්  නශහම නැ්වනේ ලාඩේපා අඟුරුවලින් ලිප ප්වතු 

කරන විධි ට කටයුතු කරලා අපි ආදර් ව්ව වි  යුතුන්. විදුලි 

බල  නැින ශවලාවට මන්ත්රීවරුන් කිසි ශකශනක්  ධාන  ිනශබන 

කිසි ශකශනක් ශජනශර්ටර් පාවි්ඡචි ශනොකළ යුතුන්. ඒ ශවලාවට 

ශපොල්ශතල් පහනක් වාශේ ප්වතු කරලා තමන්ශේ අව යතාව 

ඉෂනට කර  න්න ඕනෑ. විදුලි  කපන ශවලාවට කර්මාන්ත හැර 

මුළු රශ ම ශ වල්වල ඉන්න ජනතාව පාවි්ඡචි කරන්ශන් 

ශපොල්ශතල් පහන් නේ  ශජනශර්ටර් පාවි්ඡචි කරන්ශන් නැ්වනේ 

ශේ අර්ුදද ට  ේ තාක් දුරකට විසඳුමක් ලැශබනවා. ඒකට 

ආදර්   පළමුව පාර්ලිශේන්තුශවන් ලබා දි  යුතුන්; ප්රාශද්ශී  

407 408 

[ රු  ඩී.වී. දානක මහතා  
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සභා මන්ත්රීවරුන් ලබා දි  යුතුන්. "ඔවා ශදනු පරහට-තමා 

සේමශතහි පිහිටා සිට" කි න්නා වාශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළ්ව  

සි ලු අමාතයාං  තුළ්ව ශේ ශවලාශේ අප සංවාද කළ යු්වශ්ව ශේ 

අභිශ ෝ   ජ   න්ශන් ශකොශහොමද  ප්රමුඛ්තාව දි  යු්වශ්ව 

කුමකටද කි න කරුණු පිළිබඳන්. ජනතාව පාරට ශ න  න නක 

ශනොශවන් විරුද්ධා පක්ෂ  අද කරන්න ඕනෑ. ශේ අභිශ ෝ   

හමුශේ අශේ ව කීම ශමොකක්ද කි න නක පිළිබඳව සංවාදශේ 

ශ ශදන්න ඕනෑ. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථාව දැන් අවසන් කරන්න   රු මන්ත්රීතුමනි. නි මිත 

කාල  අවසන්.   
 

ගුණ අනුප ප ප්රාවල් 2 මහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

මට තව විනාඩි ක කාල ක් ශදන්න  ලිලාසනාරූඪ  රු 

මන්ත්රීතුමනි.  

විශ ේෂශ න් අප්ව නක්ක හිටප පක්ෂවලින් මම ඉල්ලා 

සිටිනවා  ශේ අවසනථාශේ ශද් පාලන ව ශ න් සනථාවර 

ත්ව්වව ක් ඇින කර  ැනීම සඳහා අප්ව නක්ක නැවත්ව නකතු 

ශවන්න කි ලා. ශේ අභිශ ෝ   හමුශේ ශවන් වන නක ශනොශවන් 

කරන්න ඕනෑ; පසනසා ශදොශරන් පැනලා  න නක ශනොශවන් 

කරන්න ඕනෑ. නකට නකතු ශවලා සංවාද කරලා  වාද විවාද කරලා  

ප්ර නන  අභිශ ෝ  ජ  ශ න ජනතාව අපට දීප වරමට ශකොශහොම 

හරි සාධාාරණ  ඉෂනට කරන නකන් අප කරන්න ඕනෑ. අපි නශසේ 

කරමු කි ා මම ශේ අවසනථාශේ ඔබතුමන්ලා සි ලුශදනාශ න් 

ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සැමට සනතුිනන්.   

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට   රු න්ඡ. නන්දශසේන මන්ත්රීතුමා. [සභා  ර්භ  තුළ නැත.  

 
කල් 2තැබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  "පාර්ලිශේන්තුව දැන් කල් 

තැබි  යුතු " න් මා ශ ෝජනා කරනවා.  
 
ර පනය ්භාිමමු  කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

කල් 2තැබීප්ේ ර පන 
ஒத்திமவப்பு வினொக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  

ගුණ ගුතිනලක රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  මා ශමම ප්ර නන  අහන්ශන් 

 රු අධායාපන ඇමිනතුමාශ න්. 

ශකොවිඩ් - 19 වසං ත ත්ව්වව  නිසා ඉතා බරපතළ හානි ක් 

සිදු වූ ක්ශෂේ්ර ක් ශලස අධායාපන ක්ශෂේ්ර  දැක්වි  හැකි . ඒ 

ශහේතුශවන් පසු   වසශර් අවසන් අධායාපන වාර  ශේ 2022 

වසශර්දී අවසන් කිරීමට සිදුවි .  පාසල්වල අධායාපන කාල  

පැ කින් දීර්ඝ කිරීශේ ශ ෝජනාවක් ිනුදණද   පසුව නම 

ශ ෝජනාව ක්රි ා්වමක ශනොකරන බව මාධාය මඟින් ප්රදාර  වි . ඒ 

අනුව මම පහත ප්ර නන අහනවා   රු ඇමිනතුමනි. 

01. ශේ වසර තුළ නි මිත විෂ  නිර්ශද්   ඉ ැන්වීමට 
හැකි ාව ිනශබ්ද  

02. ඒ සඳහා නි නචිත වැඩ පිළිශවළක් ිනශබ්ද  

00.  පාසල් දරුවන්ශේ වාර විභා  සහ කඩඉේ විභා  නි මිත 
කාලවලදී පැවැ්වවීමට හැකි ාව ිනශබ්ද  ශනොමැින නේ ඒ 
සඳහා වූ වැඩසටහන් ිනශබ්ද  

 

ගුණ (වවාය) රප්ේෂප පිනරත මහසතා (අධායාපන අමාතය 
්හස වැවිලි කර්මා්දත අමාතයතුමා) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண - கல்வி 

அமைச்சரும் தபருந்கதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Education 
and Minister of Plantation Industries) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  නතුමාශේ ප්ර නන ට පිළිතුර ශමශසේන්. 

2022 පාසල් වර්ෂ   2022 අශප්රේල් මස 18වන දින ආරේභ 
වි . සාමානයශ න් පාසල් දින  ණන වර්ෂ කට දින 180ක්  
185ක් ඇතුළ්ව ශේ. දින 180ක් පාසල් පැවැ්වවි  හැකි පරිදි 
පාසල් වාරසටහන සැලසුේ කළ විට 2022 සැලසුේ වර්ෂ  අවසන් 
වීමට 2020 ශපබරවාරි 28වන දින දක්වා කල්  ත ශේ. 
ශකොශරෝනා වසං ත  ශහේතුශවන් ශවනසන වූ පාසල් වර්ෂ  
සාමානය ත්ව්වව ට ශ න ඒම සඳහා 2022 වසශර් ශදසැේබර්  
මස 20 දින දක්වා පාසල් පැවැ්වවීශේ කාලසටහනක් දින 165කට 
අනුරූපව සකසන ශකොට ඇත. ඒ අනුව පාසල් කාල  උපරිම ශලස 
ශ ොදා  නිමින් ශේ දිනවල විෂ  නිර්ශද්  අවසන් කිරීමට 
සැලසුේ කරන ලදී. ආරේභක වැඩසටහශන්දී පාසල් අමතර 
පැ ක කාල ක් සවස 2.00 දක්වා පැවැ්වවීමට ශ ෝජනා ශකොට 
ිනුදණ්ව පාසල තුළ දරුවන්ට්ව  ගුරුවරුන් ඇතුළු අශනකු්ව 
අ ට්ව  ත කිරීමට සිදුවන කාල  පිළිබඳව සැලකිල්ල දක්වා 
දැනට ශවනසන ශකොට ඇින පරිදි ශපර පරිදිම පාසල් සවස 1.00 වන 
ශතක් පව්වවා විෂ  නිර්ශද්   2022 වසර තුළදීම අලු්ව 
කාලසටහනට අනුව අවසන් කිරීමට කටයුතු සකසන ශකොට ඇත.  

ඒ පිළිබඳව පළා්ව අධායාපන අධායක්ෂවරුන් හා කලාප 
අධායාපන අධායක්ෂවරුන් දැනුව්ව කර ඔවුන්ශේ අදහසන ලබා 
ශ න ඇින අතර  ශමම නව සැලසුේ අදාළ පරිදි සකසන කිරීම 
සඳහා අව ය කාල සටහන  ඉදිරිප්ව කිරීමට බලාශපොශරෝවතු ශේ.   

ශේ අනුව  2022 පහ වසර ශිෂය්වව විභා   2022 
ඔක්ශතෝබර් මස 16වන දින පැවැ්වවීමට්ව  උසසන ශපළ විභා   
2022 ඔක්ශතෝබර් මස 1වවන දින සිට 2022 ශනොවැේබර් මස 
12වන දින දක්වා පැවැ්වවීමට්ව ඒ වාශේම 2021 සාමානය ශපළ 
විභා   2022 මැන් මස 20 සිට 2022 ජුනි 01 දින දක්වා 
පැවැ්වවීමට්ව කටයුතු ූඑදානේ ශකොට ිනශබ්. නශමන්ම ශමම 
වැඩසටහන  ටශ්ව පළමුවැනි වාර  හැටි ට 2022 අශප්රේල් මස 
18වන දින සිට මැන් මස 20වන දින දක්වා්ව   නහි ශදවන අදි ර 
2022.06.02වන දින සිට 2022 ජුනි මස 08වන දින දක්වා්ව 
පැවැ්වවීමට ශ ෝජනා ශකොට ඇත.   ශදවන වාර  2022 ජූලි මස 
18වන දින සිට ඔක්ශතෝබර් මස 1 වන දින දක්වා්ව පැවැ්වවීමට 
කටයුතු කරනවා.  ශතවන වාර   2022 ශනොවැේබර් මස 1 වන 
දින සිට ශදසැේබර් මස 20වන දින දක්වා්ව පැවැ්වවීමට කටයුතු 
ූඑදානේ ශකොට ිනශබනවා.  

ඒ ආකාරශ න් තමන් පාසල් කාලසටහන ක්රි ා්වමක 

ශවන්ශන්. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு கவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  මට - 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු මන්ත්රීතුමනි  අතුරු ප්ර නන අහන්න අවසනථාවක් නැහැ. 

 

ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு கவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මට ශපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කර න්න අවසනථාව ශදන්න.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පැහැදිලි කර  ැනීමක් ිනශබනවා   රු අමාතයතුමනි. අවසර 

ිනශබනවා ද  

 

ගුණ (වවාය) රප්ේෂප පිනරත මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

කමක් නැහැ  අහන්න. 

 

ගුණ ප්ේලු රාමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு கவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

 රු අධායාපන ඇමිනතුමනි  ඔබතුමා සඳහන් කළා වාශේ 

G.C.E. O/L Examination නක schedule කරලා ිනශබනවා  මැන් 

මාස ට.  ශේ වන විට electricity නැහැ. ප්රවාහනශේ ප්ර නන ක් 

ිනශබනවා. පසු   කාලශේ දි න් දි ටම පාසල් පැවැ්වවූශේ 

නැහැ.  

නතශකොට ඒ ළමන්න්ට ශලොකු pressure නකක් ිනශබනවා. ඒ 

නිසා  නව අධායාපන ඇමිනවර ා ව ශ න්  ඔබතුමා  ඒ ළමන්න්ට 

සහන ක් ලැශබන විධි ට  නශහම නැ්වනේ confidence නකක් 

නන විධි ට ශමොනවා ශහෝ  වැඩ පිළිශවළක් හදනවා නේ ශහොඳන් 

කි ලා මම හිතනවා. ඒක ඉතා වැද ්ව. ශමොකද  ඒ දරුවන් අද 

මානසික ව ශ න් ශ ොඩක් වැටිලා ඉන්න නිසා.  

සනතුිනන්. 

 

ගුණ (වවාය) රප්ේෂප පිනරත මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 රු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමා සඳහන් කළ කාරණ  සතය ක්. 

වසර ශදකක කාල ක් ිනසනශසේ පාසල්  හප්ව ශලස පැවැ්වවීමට 

ශනොහැකිවීශමන් දරුවන් වි ාල  ැටලුවකට මුහුණ දී ිනුදණා. 

ශමම වසශර්දී්ව නක් වාර ක් අවසන් වී දැන් ශදවන වාර  ආරේභ 

කර ිනශබනවා. ඒ වාශේම මැන් 20 සිට ජුනි 01 දක්වා  අශපොස 

සාමානය ශපළ විභා   සඳහා දැනට අපි කාල සටහන සකසන කර 

ිනශබනවා.  

ඔබතුමා  අහන කාරණ ට අනුව  මැන් මාසශේ මැද වන විට  

විදුලි කේපාදුව  පැ  ශදකක උපරිම කාල කට සීමා ශවන් කි ලා 

අපි වි නවාස කරනවා. දවල්ට පැ කු්ව  රෑට පැ කු්ව ව ශ න් 

විදුලි කේපාදුව අවම ත්ව්වව කට ශ න ඒමට අපි උපරිම 

උ්වසාහ කරනවා. සමහර විට ඊට්ව වඩා  හප්ව අයුරින් විදුලි 

කේපාදුව අඩුශවන් කි ලා අපි වි නවාස කරනවා.  

රටට අව ය ඩීසල්  ශපට්රල් ශේ වන විට ලැබී ිනශබනවා. 

ශපශර්දා වන විට ශබදා හැරීශේ ක්රම   ථාව්ව කරන්න අපි 

බලාශ න සිටි ්ව  රශ  ඇින වුණු අර්ුදද  ත්ව්වව  මත ඒක 

කරන්න  බැරි වුණා. ඒ නිසා ඉදිරි දින තුන තුළ ඩීසල් සහ ශපට්රල් 

පිළිබඳ  ැටලුව  ථාව්ව ශවලා ප්රවාහන  පිළිබඳව ිනශබන  ැටලු 

විස ශඳන් කි ා අපි බලාශපොශරෝවතු ශවනවා.  

අපට ශේ විභා  තව්ව කල් දමන්න විධි ක් නැහැ. ඉතාම 

අරපිරිමැසනශමන්  කාල  කළමනාකරණ  කරශ න තමන් ශේ 

වාර තුන සඳහා්ව  විභා  තුන සඳහා්ව අව ය කාල සටහන අපි 

සකසන කර ිනශබන්ශන්.  [බාධාා කිරීමක්   

 

ගුණ ප්රෝහිණී රාමාරි විප්ේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விகஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  මට අධායාපන 

අමාතයතුමාශ න් පැහැදිලි කිරීමක් කර  න්නට ඕනෑ.  රු 

ඇමිනතුමනි   දරුවන්ට  නිසි ාකාරව ශපළශපෝව  ලැබී නැහැ. 

සමහර තැන්වල නක ශපොතන්  ශදකන් ලැබී ිනශබන්ශන්. අවුරුදු 

ශදකක් ිනසනශසේ  ශබොශහෝ බාධාක මැද්ශද් තමන් දරුවන්  අධායාපන 

කටයුතු කර ශ න  න්ශන්. ඒ නිසා ශේ ශපළශපෝව 

සේබන්ධාශ න් ඇින වී ිනශබන  ැටලුවට ඔබතුමා  න්නා පි වර 

ශමොකක්ද  

 

ගුණ (වවාය) රප්ේෂප පිනරත මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரகைஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 රු මන්ත්රීතුමි නි  ශේ ශවනශකොට අපි ඒ මුද්රණ කටයුතු 

අවසන් කරලාන් ිනශබන්ශන්. ඒ අනුව   පාසල් වි ාල ප්රමාණ කට 

ශපෝව ශබදා හැරීම සඳහා අව ය කටයුතු කර ිනශබන බවට 

නිලධාාරින් දැන්වූවා. ඔබතුමි ට විශ ේෂ  ැටලුවක් ිනශබනවා නේ  

අව ය ශපළශපෝව වර්   සහ පාසල් පිළිබඳව අපට දැනුේ 

ශදන්න. ඒ  ැටලුව ඉතා කඩිනමින් විසඳන්න අපි කටයුතු 

කරනවා. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල්තබන අවසනථාශේ ශදවන ප්ර නන    රු ශරෝහිීය 

කුමාරි විශජ්ර්වන මැිනනි . 
 

ගුණ ප්රෝහිණී රාමාරි විප්ේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விகஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි   මහජන ආරක්ෂක 

ඇමිනතුමාශ න් තමන් මම ශේ ප්ර නන  අහන්ශන්. 

 රු ඇමිනතුමනි   "ශසෞභා යශේ දැක්ම" ප්රිනප්වින ප්රකා   

ශ ශනනශකොට තරුණ න්ට ශලොකු බලාශපොශරෝවතුවක් ිනුදණා. 

ඒ නිසා තමන් ඒ ශ ොල්ලන් හීන දැක්ශක්. ඒ හීන අනුව තමන් 

ඔවුන් තාේපවල ඇන්ශද්  පරන් කුඹුරු ශකටුශේ. ඒ 

බලාශපොශරෝවතු ඉෂනට වුණා නේ   ශේ ශවනශකොට ඒ දරුවන් 

පාරට බහින්ශන් නැහැ. ඔබතුමා දකින්න ඇින  පසු   දවසනවල 

ලංකාශේ ශපරපාසල් ටික්ව ඇරලා ිනශබනවා; පාසල් ටික්ව 

ඇරලා ිනශබනවා; mask නක්ව ඕනෑ නැහැ කි නවා. නමු්ව 

වි නවවිදයාල ටික වසා දමා ිනශබනවා.  ඒ දරුවන්ශේ 

බලාශපොශරෝවතු ඔක්ශකෝම අද බිඳ වැටිලා. ශහොඳට ිනුදණු 

කුඹුරු්ව දැන් පරන් ශවලා ිනශබනවා.  

 රු ඇමිනතුමනි  ඔබතුමාට අන්ින විෂ ක් ශනොවුණ්ව 

කාබනික ශපොශහොර ප්ර නන  පිළිබඳව ඔබතුමා්ව දන්නවා. ශහොඳට 
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ිනුදණු කුඹුරු පරන් ශවලා අසනවැන්න නැින ශවනශකොට  ආදා ේ 

නැින ශවනශකොට ඒවා දකින තරුණන්න් අද කුපිත ශවනවා. 

කැේපසනවල සිටින ඒ ශ ොවි පවුල්වල දරුවන් කලබල ශවනවා. 

ඔබතුමාශේ මව්ව ගුරුවරි ක්. ඒ නිසා ඔබතුමා්ව දන්නවා  

දරුශවකු වි නවවිදයාල ට නවන්න ගුරුවරුන්  ශදමේපි න් 

ශකෝඡදර බලාශපොශරෝවතු ින ා  න්නවාද  ශකෝඡදර මහන්සි 

ශවනවාද කි ලා. කාබනික ශපොශහොර ප්ර නන   ැන අපි ශේ 

සභාශේ කථා කරනශකොට  අපට ලැබි්ඡද උ්වතර  තමන් අසභය 

වදන. අද ශ්ව අසනවැන්න වැටිලා ිනශබනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා්ව 

දන්නවා. ශමන්න ශේ වාශේ ප්ර නන ශ ොඩක් නිසා තමන් අද දරුවන් 

පාරට බැහැලා ිනශබන්ශන්.  මර්දනශ න් ශේ ප්ර නන විසඳා න්න 

පළුවන් ශවන් කි ලා මම හිතන්ශන් නැහැ. පාසනකු ප්රහාර   

රඹුක්කන සිද්ධි  අපි දැක්කා.  

අද බඩු මිල  තීරණ  ශවන්ශන් කළු කශඩන් නේ  ඉන්ධාන මිල 

තීරණ  ශවන්ශන් Lanka IOC නශකන් නේ  ජනාධිපිනතුමාශේ 

තීරණ  න්ශන් ාානා අක්කා නේ  ඒ දරුවන් පාරට බහින්ශන් 

නැතුව ශවන ශමොනවා කරන්නද   රු ඇමිනතුමනි  ඔ  ත ටු 

මාරු කරන කැබින  ම.ඩලශ න් වැඩක් නැහැ. රශ  ජනතාව 

සහ කැේපසනවල සිටින දරුවන් අද පාරට බැසනශසේ  බඩ  න්න 

නිසා;  ශපොශහොර ටික නිසා; ඉන්ධාන ටික නිසා; ළමන්න්ට අව ය 

ශපෝව ටික නිසා. නශහම්ව නැ්වනේ ශබශහ්ව ටික නිසා. ශේවාට 

උ්වතර පාර්ලිශේන්තුශවනු්ව නැින ශවනශකොට දරුවන් පාරට 

බහිනවා. නශහම පාරට බහින අ ට පිළිතුර ව ශ න් ශවඩි 

උ.ඩ ද ශදන්ශන් කි ලා අද ඔවුන් පීඩාශවන් බලාශ න 

ඉන්නවා. මම මීට ශපර කිේවා වාශේ  අශනක් සි ලු ආ තන ශේ 

ශවනශකොට විවෘතව පවිනනශකොට කැේපසන ටික විතරක් වසා 

තැබීම තුළින් ශේ රටින් උ ්ව පරේපරාවක් නළි ට ඒශේ ශලොකු 

 ැටලුවක් ිනශබනවා. න  දීර්ඝ කාලීනව   පරේපරා  ණනාවක් 

ඉදිරි ට  න  ැටලුවක්. 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි  නියුරේබර්ේ නඩු තීන්දුශේදී 

කි නවා  "උසසන නිලධාාරිශ ක් නිශ ෝ  දුන් පමණින් අනීිනක 

නිශ ෝ  පිළිපදින්න පහළ නිලධාාරින් බැඳී නැහැ සහ න  

යුතුකමක් ශනොශවන්" කි ලා. නම නිසා දැන් සිදුවන සමහර 

ශද්වල්වලට ඉදිරිශේදී ඒ නිලධාාරින්ට උ්වතර බඳින්න ශවන්.  රු 

ඇමිනතුමනි  ශවඩි ින ලා  නශහම නැ්වනේ මර්දන  කරලා ශේ 

ප්ර නනවලට විසඳුේ ශේන්න බැහැ. ශේ වනශකොට අවුරුදු ශදකක් 

ිනසනශසේ කැේපසන වසා දමා ිනශබනවා. නම නිසා ශේ දරුශවෝ 

අසහන ට ප්වශවලා ිනශබනවා. ඒ දරුවන්ට ශේ රශ  ිනශබන 

අනිකු්ව ප්ර නනවලට්ව සෘජුවම සහ වක්රව මුහුණ ශදන්න සිද්ධා 

වනවා.  

මා ශේ සඳහන් කශළේ ළමන් පාරට බහින්න සාධාාරණ ශහේතු 

ිනශබනවා කි න නකන්. ශපොශහොර ටිශකන් ශහොරකේ 

කරනශකොට  සල්ලි අ්ඡචු  සා උද්ධාමන  ඉහළ  නශකොට උ ්ව 

ුදද්ධිම්ව දරුවන්ට ඒවා ශපශනනවා.  

 රු ඇමිනතුමනි  නම නිසා මම ඔබතුමාශ න් ශමන්න ශේ 

ප්ර නන ශදකට පිළිතුරු බලාශපොශරෝවතු වනවා.  

 

1.  වි නවවිදයාල තරුණ න් විසින් සිදු කරන සාමකාමී 
උද්ශඝෝෂණවලට ශපොලීසි  මැදිහ්ව ශවලා පහරදීේ සිදු 
කරන බව ඔබතුමා දන්නවාද   

2.  ඔවුන් විසින් සිදු කරනු ලබන නම සාමකාමී 
උද්ශඝෝෂණවලට බාධාා ශනොකිරීමට ඔබතුමා ඉදිරි ට  නු 
ලබන ක්රි ා මාර්  ශමොනවාද    

ශේ ප්ර නන ශදකට පිළිතුරු ශේ රටට දැන  ැනීමට සලසනවන්න. 

ශමොකද  ඒවා මර්දන  කිරීමට අව ය නළඹුමට  නශහම නැ්වනේ 

කූඩාරමට ඔළුව දමා  ැනීමට ලංකාශේ තැනින් තැන රඹුක්කන 

වුණා වාශේ සිදුවීේ  ශවන්ව ශවන්ව සිද්ධි ඇින කරන්න පළුවන්.  

නශහම කරලා  ාලු මුවශදොර සිටින  නශහම නැ්වනේ "Gota, go 

home!” කි ා නළි ට බැස සිටින තාරුණය  මර්දන  කිරීමට 

කරන කටයුතුවලට නශරහිව ඔබතුමා  න්නා ක්රි ා මාර්   

කුමක්ද කි ා මා  දැන න්න කැමැිනන්. 

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා (මහසජන ආරක්ෂක අමාතය, 

්ගචාරක අමාතය ්හස ආණ්ු  පාර් පවප්  රධාාන 

්ගවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு 

அமைச்சரும் சுற்றுலொ அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்ககொலொசொனும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Public 
Security, Minister of Tourism and Chief Government Whip) 

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි   රු ශරෝහිීය කුමාරි 

මන්ත්රීවරි  ගුරුවරි ක්. මශේ මව්ව ගුරුවරි ක්. ඒ වාශේම මම්ව 

අධායාපන විෂ   භාරව කටයුතු කරප ශකශනක්. ලිලාසනාරූඪ 

 රු මන්ත්රීතුමනි  නතුමි  ශේ කාරණාව ඉදිරිප්ව කශළේ වටරවුමක් 

 හිල්ලාන්. ඒ ඉදිරිප්ව කිරීම අනුව  නතුමි  ශේ වි නවවිදයාල 

දරුවන් සේබන්ධා කාරණ  ඇහුශේ සද්භාවශ න් ද කි න 

 ැටලුව මට ිනශබනවා. 

අද වි නවවිදයාල කට ඇතුළු වන දරුවන්ට  අධායාපන කටයුතු 

කර  න්න බැරි ත්ව්වව ට ප්ව කරන්ශන් නහි ඉන්න  ේ  ේ 

ශද් පාලන පක්ෂවලට සේබන්ධා දරුවන් ඇින කරන අර්ුදද 

නිසාන්.  රු මන්ත්රීතුමි නි  ශමම කරුණ ඔබතුමි ්ව පිළි න්නවා 

ඇින.  සාමානය දරුශවක් වි නවවිදයාල කට   ාම ඉසනශසල්ලාම 

නවක වධා  දීලා තමන්ශේ මත ට ශ ොනු කර  න්න කටයුතු 

කරනවා විතරක් ශනොශවන්  ඒ දරුවන් හරහා තමන්ශේ 

ශද් පාලන වැඩ පිළිශවළ ඉදිරි ට ශ න  න්න  කටයුතු 

කරනවා. දරුවන්ට අධායාපන ට වඩා ශේ නරක ශද් පාලන 

පූර්වාදර්  ශදමින්  ේ  ේ පක්ෂ ශේ කටයු්වත කරනවා. 

ශේ දරුශවෝ පාරට බැහැප පළමු අවසනථාව ශම  ශනොශවන්. 

 රු මන්ත්රීතුමි නි   2015 සිට ශේ දක්වා අවසනථා කී ක් ශේ 

දරුශවෝ පාරට බැහැලා ිනශබනවාද කි න විසනතර සඳහන් 

ශල්ඛ්න ක් මා ළඟ ිනශබනවා. වි නවවිදයාල දරුවන්ශේ 

අන්ිනවාසිකේ ශවනුශවන් ශපනී සිටින අවසනථාවලදී   සාමකාමීව 

කරන විශරෝධාතාවලදී ඒවාට ශපොලීසි  විසින් කිසිම අවසනථාවක 

කැමැ්වශතන් පහරශදනවා කි ලා මම හිතන්ශන් නැහැ. පසු   

රජ  පැවැින කාලශේ  අපි දැක්කා  අඳනකඩ වීසිවන්න 

හාමුදුරුවරුන්ට  හප අවසනථා.   රු මන්ත්රීතුමි නි  ඒ වනශකොට 

ඔබතුමි ්ව ශේ පාර්ලිශේන්තුව නිශ ෝජන  කළා. මම කන ාටු 

වනවා  ඔබතුමි ට නදා ශේ ප්ර නන  අහන්න බැරි වීම  ැන. ශේ 

ප්ර නන  ඔබතුමි  නදා ඇහුවා නේ  අද ශේ වනශකොට ශ ොඩක් දුරට 

ත්ව්වව  ශහොඳ ශවන්න ිනුදණා. මා ළඟ ිනශබන ශල්ඛ්න  අනුව 

2015දී වි නවවිදයාල සිසුන් විසින් ශකොළඹ දිසනත්රික්කශේ සිදු කළ 

උද්ශඝෝෂණ සංඛ්යාව   න්. ශපොලීසි  මැදිහ්ව ශවලා විසුරුවා 

හරින ලද සංඛ්යාව වන්.  රු මන්ත්රීතුමි නි  2015.01.01 වන දින 

සිට 2022.0 .20 වන දින දක්වා වර්ෂ අනුව වි නවවිදයාල සිසුන් 

විසින් ශකොළඹ දිසනත්රික්ක  තුළ සිදු කළ විශරෝධාතා වයාපාර 

සේබන්ධා වාර්තාව ඔබතුමි ශේ දැන  ැනීම පිණිස මා ්භාගත* 

කරනවා. 
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————————— 
*  පු්පතකාලප්  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

 පසු   කාල සීමාශේ සිට 2022 වර්ෂ  දක්වා ශමවැනි සිද්ධි 
ඇින ශව්ඡද ප්රමාණ ්ව  ශපොලීසි  විසින් ඒවා විසුරුවා හරින ලද 
ප්රමාණ ්ව නම ශල්ඛ්නශේ සඳහන් වනවා. ඔබතුමි ශේ 
කථාශවන්ම පැහැදිලි වනවා  අද   වනශකොට ත්ව්වව  ශමොකක්ද 
කි ලා. මම ඒකන් කිේශේ ශද් පාලන පක්ෂ ශේවා පසුබිශේ 
ඉන්නවා කි ලා. අපි සාමකාමී උද්ශඝෝෂණවලට පහර දීමක් 
කරන්ශන් නැහැ. හැබැන්  සාමකාමී අර ළ ඇතුළට  ේ  ේ 
පද් ලශ ෝ රිං ලා  ශද් පාලන පක්ෂවල නා කශ ෝ රිං ලා  
ඔවුන් ශහෝ ඔවුන්ශේ ශද් පාලන සංවිධාානවල නිශ ෝජිත න් 
 හිල්ලා ඒ දරුවන් නක්ක නකතු ශවලා ඒ දරුවන් කුපිත 
කරවනවා. ඒ විධි ට සමහර වි නවවිදයාල සං ේවල දරුවන් 
ආරාවුල්වලට අරශ න  හිල්ලා ශලොකු කථා පව්වවලා කුලේප 
කරලා ජනතාව ලවා රශ  අර්ුදද ත්ව්වව ඇින කරනවා. 

ඒක ඉතාම නරක පූර්වාදර්  ක්. ශේ සාමකාමී උද්ශඝෝෂණ 
කරන අ  පරිසනසේ ශවන්න ඕනෑ. ශමොකද  ඒ ත්ව්වව  තුළ 
අර ළ කරලා  නතැන violent ත්ව්වව ඇින කරන්ශන් නවැනි  ේ 
 ේ ක.ඩා ේ විසින්. ඒ නිසා ඒ සාමකාමී අර ළවල ඉන්න 
අ ශ න් මම ඉල්ලීමක් කරනවා  අර ළ කරනශකොට ඒවාට 
සේබන්ධා ශවන පද් ල න්  ැන ශසො ා බලන්න කි ලා. ඒ 
අ ශේ පින්තූර  හ  න්න. පින්තූර  හශ න ශපොලීසිවලට 
ශදන්න. ශපොලීසිවලට දුන්නාම ඒ පද් ල න්  ැන ශහො න්න 
පළුවන්. ශමොකද  ඒ අ  කඩාකේපල්කාරී කටයුතු කරන නිසා. 

 

 රු මන්ත්රීතුමි  අහප පළමු ප්ර නන ට පිළිතුර ශමශසේ න්. 

1. වි නවවිදයාල තරුණ න් විසින් සිදු කරනු ලබන සාමකාමී 
උද්ශඝෝෂණවලට ශපොලීසි  මැදිහ්ව වී පහර දීේ සිදු කරනු 
ශනොලබන්. 

 නශසේම  වි නවවිදයාල තරුණ න් විසින් මෑත කාලීනව සිදු 
කරන ලද උද්ශඝෝෂණ වයාපාරවලදී  නම උද්ශඝෝෂණ 
ආරේභ වූ සනථානශේ සිට ඔවුන්  මන් කරන ලද මාර් වල 
නක් ශපශදසක් ඔවුන්ට සාමකාමීව  මන් කිරීම සඳහා 
ශවන් කරමින් රථවාහන ශපොලිසන නිලධාාරින් ශ ොදවා 
මාර් ශේ  මන්  න්නා වාහන හා පදික න්ශේ  මන් 
හසුරුවමින් ආ.ඩුක්රම වයවසනථාව මඟින් සහිනක කර ඇින 
 ාේ-ඊේ නිදහස භුක්ින විඳීම සඳහා ශදපාර් නව  
ශවනුශවන්ම පහසුකේ සැලසීමට  කටයුතු කර ඇත. 

2. ඉදිරිශේදී ද වි නවවිදයාල තරුණ න් ශහෝ ශවන්ව ඕනෑම 
පරවැසිශ කු සාමකාමීව උද්ශඝෝෂණ වයාපාර ශහෝ 
ශවන්ව ආකාර කින් තම අදහසන ප්රකා  කිරීශේ අන්ින  
ශහෝ  ාේ-ඊේ නිදහස භුක්ින විඳීශේ දී ඒවාට ශ්රී ලංකා 
ශපොලීසි  විසින් බාධාා ශනොකරන බව්ව  අවසනථානුකූලව 
අශනකු්ව පරවැසි න්ශේ අන්ිනවාසිකේවලට බාධාා 
ශනොවන පරිදි පහසුකේ සැලසීමට කටයුතු කරන බව්ව 
ශ ෞරවශ න් දන්වා සිටිමි. 

අද අධායාපන ඇමිනතුමාශ න් ප්ර නන අහනශකොට  රු 

මන්ත්රීතුශමකු කි ප කාරණාව අපට ඇහුණා. නතුමා ශේ  රු 

සභාශේ ඉන්නවා. අද පාසල් දරුවන්ට අධායාපන කටයුතු කර 

 න්න බැරි ශවලා ිනශබන්ශන් ඇන්   විදුලි  නැින නක්ව නක 

 ැටලුවක්. හැබැන්  අද පාශර්  මන් කරන ඇේබියුලන්සන නකකට 

 න්න ශදනවාද  අද පාශර්  ලන්රථ ක්  නශකොට ඒක 

නව්වවනවා. ඉන්ධාන බවුසර ක්  නශකොට ඒක නව්වවනවා.  

ජනතාවට අව ය පහසුකේ සප නශකොට කවුද  ශේ බාධාා 

කරන්ශන්  කවුද  ශේ කඩාකේපල්කාරී ක්රි ා කරන්ශන්  

ආ.ඩුකම වයවසනථානුකූලව  ප්රජාතන්්රවාදීව ආ.ඩු ශපරළන්න 

පළුවන්. ඒවාට අපි  රු කරනවා. හැබැන්  violent ශවලා  හර්තාල් 

කරලා ආ.ඩු ශපරළන්න  ශ ෝව ශමොකද ශවන්ශන්  කවුරු 

බල ට ආව්ව ඉදිරිශේදී්ව ශේ ත්ව්වව ට මුහුණ ශදන්න ශවනවා. 

සාමකාමීව සිදු කරන ශද්වල්වලට නශරහිව මැදිහ්වවීේ ශවන්ශන් 

නැහැ කි න නක මම  රු මන්ත්රීතුමි ට ප්රකා  කරනවා.  

ගුණ ප්රෝහිණී රාමාරි විප්ේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விகஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ලිලාසනාරූඪ  රු මන්ත්රීතුමනි - 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රු අමාතයතුමාශේ අවසර  ලැශබ් නේ  ඔබතුමි ට 

අවසනථාව ශදන්න පළුවන්.  
 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නක ප්ර නන ක් අහන්න. නකකට උ්වතර ශදන්නේ. 
 

ගුණ ප්රෝහිණී රාමාරි විප්ේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விகஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

 රු ඇමිනතුමනි  සාමකාමී උද්ශඝෝෂණවලට ඔබතුමන්ලා 

පහර ශදන්ශන් නැහැන් කි නවා. රඹුක්කන සිදුවීම  ්වශතෝව  

ඒක ඇවිසනසුශේ කවුද කි න නක  ශබොශහොම ශහොඳට පැහැදිලි වන 

ආකාර ට ඒ සේබන්ධා වීඩිශ ෝ පට ද  පින්තූර ද  ඒ හැම ශද්ම 

ිනශබනවා. අද ඒ මිනීමරුවන් රකින්න නීිනපින ශවත ආ.ඩුශේ 

නිශ ෝජිතශ ක්  වා ිනශබනවා. නතශකොට සාමකාමීව ආප අ  

කුපිත කරවා  ්වශ්ව කාශේ ක.ඩා මද කි ලා ශහො න නක්ව 

ඔබතුමාශේ ව  කීමක්. ශමොකද  ඒ ජනතාව පැ්වතකට ශවලා 

ශබොශහොම සාමකාමීව තමන් හිටිශේ.   

නි මිත මිලට ශපට්රල් ටික දුන්නා නේ ශේ ප්ර නන  ශවන්ශන් 

නැහැ. මම ඔබතුමාට උපශදසන ශදන්න නන්ශන් නැහැ. නමු්ව 

universitiesවල පසු   සින කිහිප  ඇතුළත ඇින ශව්ඡද 

උද්ශඝෝෂණ ශමොනම විධි කින්ව්ව කලහකාරී ම ටමින් සිද්ධා 

වුශ. නැහැ. නමු්ව  ශපොලීසි  මැදිහ්ව ශවලා ඒ අ ට පහර දීලා 

ිනශබනවා.  

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ශකොශහේද නශහම පහරදීේ  කරලා ිනශබන්ශන්  

 

ගුණ ප්රෝහිණී රාමාරි විප්ේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விகஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

හැම තැනකදීම. ශේරාශදණි - 

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඒවාට වි නවවිදයාලශේ ළමන් ඉදිරිප්ව වුශ. නැහැ. අනික් අ  

ඉදිරිප්ව වුණාද මම දන්ශන් නැහැ. 

 

ගුණ ප්රෝහිණී රාමාරි විප්ේරත්න මහසත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கரொஹினி குைொொி விகஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

නළව නළවා  ැහුවා. මම ඊශේ්ව අහන්න හැදුශේ ශේකන්   රු  

ඇමිනතුමනි.  රඹුක්කන සිද්ධිශේදී වුණ්ව අවම බල  ශ දුවා 

කි න්න බැහැශන්. දුවන මිනිසනසුන්ට නළව නළවා ජීව 

උ.ඩවලින් ශවඩි ින නවා නේ  ඒවා අවම බල  ශවන්ශන් 

ශකොශහොමද   අවම බල  පාවි්ඡචි කිරීම කි න්ශන් මිනීමරන නක 

නේ  ඒ අවම බල  පාවි්ඡචි කරප අ ට ඔබතුමන්ලා ශදන දඬුවම 

ශමොකක්ද  

415 416 

[ රු ප්රසන්න රණතුං  මහතා   
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ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඔබතුමි  අහප ප්ර නන ට මම උ්වතර ක් ශදන්නේ. ඔබතුමි  

රඹුක්කන සිද්ධි   ැන කථා කරනවා නේ ඒක  ැන දීර්ඝව කථා 

කරන්න ශවනවා. ශමොකද  රඹුක්කන සිද්ධි  පාන්දර 1 සිට 

ආරේභ ශවලා සවසන ශවනතුරු ිනුදණා. ආප බවුසර  ශර්ල් පාශර් 

හරසන කරලා නැවැ්වතුවා. පාශර්  න බසන නකකටව්ව  ශවන්ව 

වාහන කටව්ව  ශකෝ්ඡචි පාශර් ශකෝ්ඡචි කටව්ව  න්න ශදන්ශන් 

නැින ත්ව්වව ක්  ඇින කළා.   ඔබතුමි  ඒක සාධාාරීයකරණ  

කරනවා නේ අපට ශ්වරුේ  න්න ශවන්ශන් ඒ පිටුපස 

ඔබතුමි ලාශේ ශද් පාලන සංවිධාාන්ව ඉන්නවා කි න නකන්. 

 

ගුණ ආර්.එේ. රගජිත් මධ දුම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒක කවුරුව්ව සංවිධාාන  කශළේ නැහැ. 

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මම ව  කීශමන් කි නවා   ේ ශද් පාලන සංවිධාාන ශේවාට 

සේබන්ධා ශවනවා  කි න නක. ඒ ශද් කරලා සුදශනෝ වාශේ කථා 

කරන්න බැහැ  ශමතැනට ඇවිල්ලා.  

 

ගුණ ආර්.එේ. රගජිත් මධ දුම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 රු ඇමිනතුමා  නක කාරණ ක් කි න්නේ. 

 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මශේ කථාශවන් පසනශසේ ඔබතුමා කි න්න. 

 

ගුණ ආර්.එේ. රගජිත් මධ දුම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අසතය ශදෝදනා කරන්න නපා. 
 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

අසතය ශදෝදනා ශනොශවන්  ඔබතුමන්ලා ව කීම භාර  න්න. 

නශහම නේ ශකොශහොමද කි න්ශන්  ඒ ශවඩි වැදුණ ශකනා 

නක්ස්ව ජාිනක පක්ෂශේ ශකශනක් කි ලා   
 

ගුණ ආර්.එේ. රගජිත් මධ දුම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ රජශ න්-   
 

ගුණ ර්්දන රතතුගග මහසතා  
(ைொண்புைிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නැහැ  නැහැ. ඔබතුමන්ලාශේ ඉිනහාසශේ  ඉඳන් ශේවා 

ිනශබනවා. ඔබතුමන්ලා 19වව ඉඳන්ම ශද් පාලනශේදී ශේවා 

කරප ක.ඩා ේ. ඔබතුමන්ලාට ශේවා අලුිනන් කි ා ශදන්න 

ඕනෑ නැහැ.  හැම දාම ශේවා කරප අ   ඔබතුමන්ලා.  
 

සනතුිනන්. 
 

ර පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිප්ේ්දතුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 4.45ට,  0   අප්රේල් 2    
වන කුරාරාාා පූ.භා. ව0.00 වන ප්තක් කල් 2 ගිප් ය. 

அதன்படி பி. ப. 4.45 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், 2022  ஏப்பிரல் 22, 

தவள்ளிக்கிழமை மு.ப. 10.00  ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 4.45 p.m. until 10.00  a.m. on 
Friday, 22nd April, 2022.  
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්ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණ  සඳහා සනවකී  කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශ න 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාර  නහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශදසින ක් ශනොඉක්මවා  

හසැ්ද්ාඩ් සංසනකාරක ශවත ලැශබන ශසේ නවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் கவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

ප්කොළඹ 5, ප්පොල් 2ප්හසේ්දප්ගොඩ, කිුණළපන පාර, අගක ව63 ාරන ්පථානප්යහි පිහිටි 

රජප්  රවෘත්ින ප්ාපාර්තප්ේ්දතුප්ේ පිහිටි රජප්  රකා න කාර්යාග ප්ය්ද  

මිල දී ගත හසැක. 
 

ප්මම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්ය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

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

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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