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පූ. ා. 10.00ට පාර්ලිකේන්තුව රැ ් විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා අකේවර්ධාන මහත්ා]  

මූලා නාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அமபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශේ දිනශේදී මාධ්යශදදී්  ශදශදශනු   සම්බ් ධ්ශය්  ඇති 

වුණු ආරාවුල පිළිබඳ පරීක්ෂණය තවම පැවැත්ශවනවා. ඒ 

පරීක්ෂණය අවස්  වුණාම, ශහට දිනශේ ඒ ගැන ප්රකා යක් 

කර් න මා බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

  අමාතය ම්ඩලල විෂය පයය්  ිර්ණණය ිරරීම හා අදා  

අමාතයවරය් ශ  විෂයය හා කා්ණයය්  ඇතු ත් ගැසේ 

ිරශදදනය ඉදිරිශේදී ිරු ත් ිරරීමට කටයුතු කරන ශහයි් , අද 

දිනට ිරයමිත වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර නන ශවනත් 

දිනයකට ශයොමු කරනු ලැශේ. 

 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කයානායකතුමිර, දැ්  සති ිරහිපයක සිටම නයාය 

පත්රයට වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර නන ඇතු ත් කරනවා. 

නමුත්, හැම දාම ඔබතුමා ිරයනවා ඒවා පසු දිනයකට කල් 

තබනවා ිරයලා. හැබැයි, දැ්  අමාතයවරු්  හතරශදශනු  පත් 

කර තිශබනවා ශ් . ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක පසනශදශනු  

සිටිනවා. එම ිරසා දැ්  සමහර ප්ර නනවලට පිළිතුරු ලබා දිය 

හැිරයි. ඒ වාශ ම, පා්ණලිශම්් තුවට ිරය් න ඕනෑ අහවල් දිනය 

ශවනශකොට කැබිනේ ම්ඩලලය පත් කරනවා ිරයලා.  අමාතය 

ම්ඩලලය පත් ශවනකම් ිරය ිරයා දිනයක් නැතිව, ශක වරක් 

නැතිව ප්ර නන කල් දමමි්  යනවා. එශහම නැත්නම් 

අග්රාමාතයවරයා නැිටටලා පා්ණලිශම්් තුවට ිරය් න ඕනෑ 

ශම් න ශම් දිනය ශවනශකොට කැබිනේ ම්ඩලලය පත් කරලා 

අවස්  ශවනවා, එශතක්, දැනට සිටින කැබිනේ අමාතයවරු් ට 

අදා  ප්ර නන ටිකවත් නයාය පත්රයට ඇතු ත් කර් න ිරයලා. ගරු 

කයානායකතුමිර, ආ්ඩඩුව විසි්  කැබිනේ ම්ඩලලයක් පත් 

ශනොිරරීම ිරසා පා්ණලිශම්් තුශද කටයුතු අලා  ශව් න 

බැහැශ් .  ම් ත්රීවරු් ට තිශබන අයිතිවාසිකමක්, ශම් ප්ර නන 

විමසීම.  

ඒ ිරසා ඔබතුමා ඒකට අවසනයාව සලසා ශද් න. දැ්  සති 

ශදකකට වැඩි කාලයක් තිසනශසේ දිගටම ශම් ප්ර නන කල් තබමි්  

යනවා. ඒ ිරසා, කවදා ශවනශකොට කැබිනේ ම්ඩලලය පත් කර 

අවස්  ශවනවාද, කවදා සිට පා්ණලිශම්් තුශද ිර නචිත නයාය 

පත්රයක්  පවත්වා ශගන ය් න කටයුතු කරනවාද ිරයලා ආ්ඩඩුව 

පැත්ශත්  ිරය් න ඕනෑ.  

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

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

ගරු කයානායකතුමිර, ඊශේ අශේ රාසමාණික්කම් 

ම් ත්රීතුමාශ  වරප්රසාද කලවීම ිරසා රීති ප්ර නනයක් මතු ශවලා 

තිශබනවා. එතුමාට ඊශේ පණිවුලයක් ලැබිලා තිශබනවා, 

මූලාසනය ග් න පා්ණලිශම්් තුවට එ් න ිරයලා. ඒ ිරසා එතුමා 

ඇවිල්ලා වාඩිශවලා හිටියා. ඒ ශවලාශද මූලාසනය සඳහා 

එතුමාශ  නම ශයෝජනා කර් ශ්  නැතිව,  ා් ත බ්ඩලාර 

මැතිතුමාශ  නම ශයෝජනා ක ා.  ා් ත බ්ඩලාර මැතිතුමා 

Chairman's Panel එශක් නැහැ. ශමොකද,  ා් ත බ්ඩලාර 

මැතිතුමාට රාජය ඇමතිකම ලැුණණාට පසුව එතුමා Chairman's 

Panel එශක්  ඉවත් වුණා. එතශකොට Chairman's Panel එශක් 

නැති ශකශනු ට මූලාසනශේ ඉ් න පුළුව්  ව් ශ් , 

පා්ණලිශම්් තුව ඇතුශ ේ ශයෝජනා සනථිරත්වශය්  පමණයි. ඉති් , 

Chairman's Panel එශක් නැති ශකශනු ව මූලාසනයට ශයෝජනා 

කරලා, රාසමාණික්කම් මැතිතුමාව ිරකම් හෑල්ලුවට ලක් ක ා.  

ඒක වැරැදියි. රාසමාණික්කම් ම් ත්රීතුමා ශම් පා්ණලිශම්් තුශද 

තදි්  කයා කරන ම් ත්රීවරශයක්. එතුමාට එ් න ිරයලා, හිතා 

මතාම මූලාසනය දු් ශ්  නැහැ. ඒ ිරසා ඔබතුමා ශම් ගැන 

සාධ්ාරණ තී් දුවක් ලබා ශද් න. අපි හැම දාම මතු කරන රීති 

ප්ර නන පිළිබඳව ඔබතුමා ශසොයා බල් නම් ිරයනවා. නමුත් 

උත්තරයක් ශද් ශ්  නැහැ, ඒක එතැිර්  ඉවරයි.   

 
ගුණ චමින්ද වි කේසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த  விமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කයානායකතුමිර, අපි දිගි්  දිගටම ශම් 

පා්ණලිශම්් තුශදදී ප්ර නන ඇුවවා. අපි ඇුවශද අශේ ශගදර කලා බිඳ 

දමපු එක ගැන ශනොශවයි. ව්ණතමානශේ රශේ ජනතාවට තිශබන 

බරපත  ප්ර නන ගැනයි අපි ඇුවශද. ඔබතුමා දැ්  දිගි්  දිගටම අපි 

අහන ශම් ප්ර නන කල් දමනවා. රිරල් වි්රමසිහහ මැතිතුමා 

විපක්ෂශේ සිටිනශකොට ශම් රට හදන, ශගොලනඟන වැල පිළිශව  

පිළිබඳව කයා ක ා. නමුත්, ශම් දින තුශ්  ශම් රශේ ප්ර නන ගැන 

පා්ණලිශම්් තුශද කයා ශව් ශ්  නැහැ. ශගවල්වලට ගිිර තියපු 

ඒවා ගැනයි කයා ශව් ශ් . නමුත්, අපි අහලා තිශබ් ශ්  ශම් 

රශේ ශපෝලිම්වල සිටින මිිරසු් ශ  ප්ර නන  ගෑසන නැතිව දුක් විිනන 

මිිරසු් ශ  ප්ර නන. 

අ් න ඒ ප්ර නන විසඳා ගැීමම සඳහා යම් හයියක් ශද් න තමයි 

අද ශම් අග්රාමාතයතුමා පත් ශවලා තිශබ් ශ් . ඉති් , එතුමා 

ඒවාට උත්තර ශද් න බැහැ ිරයනවා නම්, උත්තර ශද් ශ්  

නැහැ ිරයනවා නම්, ඒශක්  ශපශන් ශ්  එතුමා රටට 

ශබොරුවක් කරලා තිශබනවා ිරයන එක. ඒක, ප මුවන කාරණය. 

ශදවන කාරණය ශමයයි, ගරු කයානායකතුමිර. ශල්කම්තුමා 

ඇතුළු ඔබතුමා වගකීම භාර ග් න ඕනෑ, Chairman's Panel 

එශක් නැති ම් ත්රීවරයු  ඔය පුවේශද වාඩි කරවීම ගැන. 

පා්ණලිශම්් තු සනයාවර ිරශයෝග උල්ලහඝනය කරමි්   

සභානායකතුමාශ  කැමැත්තට ඒ ම් ත්රීවරයා මූලාසනශේ 

වාඩිකරවීමට කටයුතු ක ා. ශමොකද, සභානායකතුමා තමයි ඒ 

තී් දුව ග් ශ් . අපට දැ්  ශපශනනවා, ආ්ඩඩු පක්ෂශේ  සිටින 

කේටිය මූලාසනශේ වාඩි කරවලා විපක්ෂශේ කට වහ් න 

උත්සාහයක ශයශදනවා ිරයලා.  අපි ඒක දැක්කා. දැ්  ශම් 

රාසමාණික්කම් ම් ත්රීතුමාට සිධ ධ් වුණු ශදය විතරක් ශනොශවයි,  

ඔය මුලසුශ්  සිටින තව ම් ත්රීවරශයක් comments ශදනවා. 

ඒකට කමක් නැහැ. හැබැයි, ඒක සාධ්ාරණ නැහැ. ඔය මුලසුනට 

ඒක ගැ ශප් ශ්  නැහැ. මුලසුශ්  මැද ඉඳග් න ිරයලා අපි 

හැම දාම ිරයනවා. ගරු කයානායකතුමිර, ඒ ිරසා අපි 
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පා්ණලිශම්් තුව 

ඔබතුමාශගනුත්, නව අග්රාමාතයතුමාශගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා, 

පා්ණලිශම්් තුව තු  අලුත් සම්ප්රදායක්, අලුත් ශදයක් හැශද් න 

නම්, කයාවට පමණක්  සීමා ශනොවී ඒක ක්රියාත්මක කරලා 

ශප් ව් න ිරයලා.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු ම් ත්රීතුමා, වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර නන 

සම්බ් ධ්ශය්  නම් අපි යම් තීරණයක් අරශගන තිශබනවා. ශම් 

කල් ගිය ප්ර නන සඳහා පක්ෂ නායක රැසනවීශම්දී ශවනම දිනයක් 

තී් දු කරශගන, ඒ දිනශේ දී  ඔක්ශකෝම ප්ර නන අරශගන අවස්  

කරමු. 

 
ගුණ කහේෂා විත්ානකේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කයානායකතුමිර,  ා් ත බ්ඩලාර හිටපු රාජය 

ඇමතිතුමා සහ සුශ්ණ්  රාඝව්  හිටපු රාජය ඇමතිතුමාත් ඔය 

කයානායක පුවේශද වාඩිශවලා ඉ් නවා අපි ඊශේ දැක්කා. මා 

ද් නා තරමි්  රාජය අමාතයවරයු  විධියට දිවුරුම් දු් නාට පසුව 

ඔය පුවේශද ඉ් න බැහැ. එතුමාශ  රාජය අමාතය ුරරය නැති 

වුණාට පසුව එතුමා නැවත සභාපති ලැයිසනතුවට පත්  කර් න 

ඕනෑ. ඒක සිදු වුණා ද, නැධ ද ිරයලා මා ද් ශ්  නැහැ. ශමතැන 

ඊට වලා කැත ශදයක් සිධ ධ් ශවනවා. මූලාසනශේ සිටින ම් ත්රීතුමා 

සනවාධීනව ඉ් න ඕනෑ, ශදපැත්තටම ශගෞරව කර් න.  අපි 

දැක්කා, සුශ්ණ්  රාඝව්  ම් ත්රීතුමා කයාවක් ඉවර ශවච ග ගම්  

ශම් පැත්ශත් කයාව ගැන ශවනම comment එකක් ශදනවා. ගරු 

කයානායකතුමාට ශහෝ Chair එශක් සිටින සභාපතිවරයාට එශහම 

කටයුතු කර් න හයියක්, අදා තාවක් නැහැ ශ් . 

එතුමාට තිශබ් ශ්  ශම් ගරු සභාව ශමශහයවන කා්ණයය 

සනවාධීනව කරන එකයි. ඒ ිරසා ඔබතුමා කරුණාකර මූලාසනශේ 

වාඩිශව් න සුදුසු ම් ත්රීවරු ඒ සඳහා ශයොදාග් න. නැත්නම් 

ශව් ශ්  ඔබතුමාශ  සනවාධීනත්වයටත් හාිරයක් ශවන එකයි.  

 
ගුණ නිමල් ලාන් ා මහත්ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කයානායකතුමිර, ව්ණතමාන තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච ඡා 

කරලා තමයි ඔබතුමා තී් දුව දු් ශ් , ඇමතිවරු පත් වුණාට 

පසනශසේ වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර නන ඇසීමට ග් නවා 

ිරයලා.  අද අපි පා්ණලිශම්් තුවට ඇවිල්ලා කයා කරධ දී ශම් රශේ 

මිලියන 22ක විතර ජනතාවක් එළිශේ බලාශගන ඉ් නවා, 

ඉ් ධ්න මිල අඩු කර් න තීරණ ග් ශ්  ශකොශහොමද, ශම් රශේ 

මතුවී තිශබන අවහිරතා නැති කර ගැීමමට කටයුතු කර් ශ්  

ශකොශහොමද ිරයන කාරණා ගැන අපි ශම් සභාශදදී කයා කරයි 

ිරයලා. නමුත් දැ්  ශම් කයා කර් ශ්  ශමොනවා ගැනද? 

ශමතුම් ලා අද උශධ  පා් දර පා්ණලිශම්් තුවට ඇවිල්ලා, පුවේවක් 

ගැනයි, පුවේවට පත් ශව් න බැරි එක ගැනයි, පුවේව දු් ශ්  නැති 

එක ගැනයි කයා කරනවා. ඒක ිරසා මම ඔබතුමාශග්  

ශගෞරවශය්  ඉල්ලා සිටි් ශ්  ශමච ගරයි. ඔබතුමා ිරශයෝගයක් 

දු් නාට පසනශසේ ඒ ිරශයෝගය අනුව ඔබතුමා කටයුතු කර් න. 

අශනක් අයට ිරකම් ශබොරුවට ඒ ිරශයෝගයට විරුධ ධ්ව කයා 

කර් න points of Order ශද් න එපා.  ඒ කටයුත්ත කර් න 

ිරයලා මම ඔබතුමාශග්  ශගෞරවශය්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගුණ දිකන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහත්ා (සාජ පරිපාලන   ්වක ශයීය 

කටයුතු  පළාත්   ා හා පළාත් පාලන අමාත්  හ 

පාර්ලිකේන්තුකේ   ානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குைவர்தன - தபாது நிருவாக, 

உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government and the Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කයානායකතුමිර, අද ශම් සභාශදදී ප්ර නන ශදක තුනක් 

මතු ක ා. ඒවාට මමත් පිළිතුරු දීම යුතුකමක්. ප මුවැිර 

කාරණය තමයි, වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර නන ගැන 

කාරණය. ඔබතුමා මීට ශපර ඒ ගැන සඳහ්  ක ා. පක්ෂ නායක 

රැසනවීශම්දී ගත්ත තීරණයක් මතයි ඔබතුමා ශම් ප්ර නන ශවනත් 

දිනයකට ශයොමු කර් න තීරණය කරලා තිශබ් ශ් . ඒ පක්ෂ 

නායක රැසනවීශම් ආ්ඩඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් හිටියා. ඒ අනුව, 

ශදලාව තවත් ප්රශයෝජනයට ගිරමි්  ම් ත්රීතුම් ලා හා රට මුුවණ 

දී ඇති තත්ත්වය ගැන සාකච ඡා කර් න තමයි ඒ තීරණය ගත්ශත්. 

ගරු අග්රාමාතයතුමා දැනුම් දු් නා, ශම් පිළිබඳව ශවනම දිනයක් 

ශයොදාශගන ඒ ප්ර නන සියල්ල අපට අසා ඉවර කර් න පුළුව්  

ිරයලා. ඒ ිරසා අපි ඒ ශවනුශව්  බැඳී සිටිනවා. අතයව ය, හදිසි 

ප්ර නනයක් නම්, ඒකට පිළිතුරු දීමට අමාතයවරු හැටියට අපට 

හැිරයාවක් තිශබනවා නම්, ඒක කර් න අපි හැම තිසනශසේම 

ලැහැසනතියි.   

ශදවන කාරණය ශමයයි. ගරු කයානායකතුමා ශහෝ 

මූලාසනශේ සිට ශදන ිරශයෝගයක් පිළිබඳ ප්ර නන ිරරීම ශහෝ එයට 

විරුධ ධ් වීමට අනුගමනය ක  යුතු පිළිශවතක් තිශබනවා. ශමොන 

බලවත් තනතුරක් දැරුවත්, ඒ පිළිශවත අනුගමනය කරනවා නම් 

පා්ණලිශම්් තුවට ශහොඳයි. එය හරිද, වැරදිද ිරයන එක ඒ අනුව 

ශසොයා බල් න පුළුව් . ගරු ම් ත්රීවරශයු ට විරුධ ධ්ව වගනයක් 

ිරයනවා නම්, ඒක ිරයන ආකාරය පිළිබඳ සනයාවර ිරශයෝගවල 

සඳහ්  කර තිශබනවා. ගරු කයානායකතුමිර, විරුධ ධ් පක්ෂශේ 

ම් ත්රීවරු් ට පමණක් ශනොව ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ම් ත්රීවරු් ටත් 

ඒක ඉතාම වැදගත් ිරයා මම හිතනවා.  

ගරු ලා් සා ම් ත්රීතුමා සඳහ්  ක  කාරණයත් ඉතාම 

වැදගත්. අශේ රශේ මෑත කාලශේ බරපත ම ප්ර නනය ඇති ශව් න 

එක් මූලාරම්භයක් වුණා ශම් ගෑසන ප්ර නනය. ආ්ණථික ප්ර නනයටත් එය 

බලපෑවා. ගරු කයානායකතුමිර, ඔබතුමාටත් මතක ඇති, විරුධ ධ් 

පක්ෂශේ නායකතුමා ඒ ප්ර නනය නඟපු ශවලාශදම අපි ඔබතුමාට 

ශයෝජනා ක ා සනයාවර ිරශයෝග පරිදි හදිසි පා්ණලිශම්් තු 

කමිවේවක් පත් කර් න ිරයලා. ඔබතුමාට පමණයි ඒ සඳහා බලය 

තිශබ් ශ් , ගරු කයානායකතුමිර. අදා  අමාතයාහ වල 

බලධ්ාරි්  කැඳවූශවොත්, ඕනෑම ම් ත්රීවරශයු ට ඒ කමිවේවට 

ගිහිල්ලා ඒ ගැන සාකච ඡා කර් න පුළුව් . ඒ ක්රියාවලිය මිට්  

අලුත් විසඳුමක් ශසවීම සඳහා උත්සාහ දැරුවත් එය සම්පූ්ණණ කර 

ග් න බැරි වුණා, පාරිශභෝගිකය් ශ  ඉල්ලීම පරිදි. එවැිර 

තත්ත්වයක් තිශබන ිරසායි පසුගිය මාස ිරහිපශේම ශම් ප්ර නනය 

මතු වුශ්ඩ. ගරු ලා් සා ම් ත්රීතුමා ිරයන කාරණය ිරවැරැදියි. 

ශතල් ප්ර නනයට  ශහේතුවත් ඒකයි. ඒ වාශ ම ශම් පා්ණලිශම්් තුශදදී 

අපි ඒ ප්ර නන ගැන සාකච ඡා කරනශකොට ඇති වුණු ශධ  පාලන 

ප්රතිගාර, ඊට පසනශසේ ඇති වුණු විවිධ් උධ ශඝෝෂණ, විවිධ් ක්රියා මා්ණග 

පා්ණලිශම්් තුශද ශ ේවේව දක්වා ආපු ආකාරය  අපි දැක්කා ශ් . 

ශබොශහොම ඉක්මනට අපි ඒවා අමතක කර් න ශහොඳ නැහැ. 

අද ශරේෂනද දිනයක්. අද ලහකාශද රණ විරුව් ට උපහාර 

දක්වන දිනය, ගරු කයානායකතුමිර. අශේ මාතෘ භූමිය කැඩී බිඳී 

ශගොසන අපට අහිමි ශව් නට ගිය අවසනයාශද, එවකට 

ජනාධිපතිවරයා ව ශය්  සිටි අතිගරු මහි් ද රාජපක්ෂ 
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[ගරු  ගමි් ද වි ශේසිරි මහතා] 
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මැතිතුමාශ  නායකත්වශය්  ශම් රශේ ත්රසනතවාදය අද වැිර දිනක 

පරාජය කරපු එක ඉතිහාසයට එක් ශවලා තිශබනවා. අශේ රශේ 

ආරක්ෂක හමුදාව්  ජීවිත පරිතයාගශය්  ආරක්ෂා ක  රට මීටත් 

වලා  ක්තිමත්ව ආරක්ෂා ිරරීමට, ඔවු්  ශවනුශව්  කරන 

උත්තම උපහාරය ව් ශ්  අපි අද පා්ණලිශම්් තුශද මුුවණ ශදන 

අභිශයෝග ජය ගිරමි්  සා්ණයකව ඉදිරියට ගම්  ිරරීමයි. ඒ 

ශවනුශව්  අපි කවුරුත් කැපවීශම්  කටයුතු කරමු ිරයලා තමයි 

මම ශම් අවසනයාශද ඉල්ලා සිටි් ශ් .  

ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ප්රධ්ාන සහවිධ්ායකතුමාත් මට ශම් න ශම් 

ගැන සඳහ්  ක ා. ගරු ම් ත්රීතුම් ලා රායකයක් ඉල්ලා සිටිනවා, 

ශහට දිනශේත් ශම් විවාදය ශගන ය් න ිරයලා. ගරු 

කයානායකතුමිර, ඒ ිරසා මම ඒ ඉල්ලීම කරනවා. ශමොකද, ශමය 

ඒ අය මුුවණ ශදන බරපත  තත්ත්වයක් ිරසා. අපි කලි්  COPE 

වා්ණතාව පිළිබඳ විවාදය ගැීමමට එකඟතාව ප  ක ා. ඊට වලා 

ශමය ජාතික ව ශයනුත්, ම් ත්රීතුම් ලා ිරශයෝජනය කරන 

ජනතාව ශවනුශවනුත් වැදගත්. ගරු අග්රාමාතයතුමාත් ශම් සඳහා 

එකඟතාව ප  කරලා තිශබනවා.  

ගරු ම් ත්රීතුම් ලා ිරයපු ශධ වල් ගැන මම  මීට වලා 

ිරය් ශ්  නැහැ. ශමොකද, ඒ ම් ත්රීවරු ිරයපු ශධ වල් කීම 

මූලාසනයට එශරහිව කරන වැරදි ප්රකා යක් ශවන ිරසා. ඒවාට 

අශේ සනයාවර ිරශයෝග යටශත් කටයුතු කර් න පුළුව් . ඒ ිරසා 

අද ශම් වැදගත් දවස සිහිපත් කරමි් , අපි සභාශද කටයුතු ඉදිරියට 

ශගන යමු. 

 

ගුණ ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොඩ්ලක් ඉ් න, ගරු ම් ත්රීතුමා.  
 

ගුණ දිකන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Tommorrow, we will continue with this Debate. 
Thank you, Sir.  

 

ගුණ ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 ගරු කයානායකතුමිර, ශම් සභාශද මතු වුණු කාරණා ශදකක් 

පිළිබඳ පැහැදිලි කර් න අව යයි. ඒ වාශ ම, මශ  නම අවසනයා 

ිරහිපයකදී සඳහ්  ක  ිරසා මම ශම් ගැන ිරය් න ඕනෑ.  

ප මු කාරණාව නම්, ගරු කයානායකතුමා විසි්  තමයි මට 

මූලාසනයට ආරාධ්නා කශ ේ. ගරු කයානායකතුමාශ  ිරශයෝගය 

පිළිපදි් න මම ශම් ගරු සභාශද ම් ත්රීවරයු  හැටියට බැඳී 

සිටිනවා. ඔබතුමා ඉදිරිශේ තිශබන ඔය නාමාවලිශේ ශජයෂනදතම 

ම් ත්රීවරයා හැටියට - Chairman's Panel එශක් senior most 

Member හැටියට - මශ  නම තවමත් සඳහ්  ශවලා තිශබනවා.  

මම රාජය ඇමතිවරශයක් ශවලා ටික කාලයක් කටයුතු කරධ දි මට 

දැනුම් දු් ශ්  නැහැ,  "ශම් Panel එශක්  ඔබ ඉවත් කරලා 

තිශබනවා" ිරයලා. මම ද් නා තරමි්  අදටත් ඔබතුමා ඉදිරිශේ 

තිශබන ඒ නම් 10 ගත්තාම, මශ  නම උඩි් ම තිශබනවා. ඒ 

ශමොකද ිරයලා  මම ද් ශ්  නැහැ. ඒ ිරසා ශම් ගැන වැරදි 

මතයක් සමාජයට, රටට ය් න පුළුව් . ඒ ිරසායි මම ඒ ගැන 

පැහැදිලි කශ ේ. 

අශනක් කරුණ නම්  සුම් තිර්  ම් ත්රීතුමාශ  කයාවට මම 

මූලාසනශේ සිටිය දී ිරසිම බාධ්ාවක් ඇති වුශ්ඩ නැහැ. එතුමාශ  

කයාවට ිරයමිතව තිබූ  කාලය අවසාන වුණාට පසනශසේ විපක්ෂශේ 

ප්රධ්ාන සහවිධ්ායකතුමා ඉල්ලීමක් ක ා,  එතුමාට ඇති තරම් 

කාලය ශද් න  ිරයලා. එතුමාට ඇති තරම් කාලය දීලා, එතුමාශ  

කයාව අවස්  කරලා  වාඩි වුණාට පසනශස තමයි ඊ ඟ අවසනයාව 

ශවනත් ම් ත්රීවරශයු ට ලබා දු් ශ් . ඒ වාශ ම ම් ත්රීවරශයක් 

ඊට අදා ව රීති ප්ර නන ශදකක් නැුවවා. ඒ රීති ප්ර නන ශදකටම 

අවසනයාව  දු් නා. ඒ ිරසා ගරු කයානායකතුමිර, මම 

මූලාසනශේ ඉ් නශකොට ිරසිදු අසාධ්ාරණයක්  වුශ්ඩ නැහැ. 

[බාධ්ා ිරරීමක්] 

 
ගුණ කාංචන විකේක ේකස මහත්ා (විදුලිබල  හ  බලශයීයක්ති 

අමාත්තුමා) 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமேமசகர - மின்சக்தி  மற்றும் வலுசக்தி 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
ගරු කයානායකතුමිර, ප මුශව් ම මම ශම් සභාවට දැනුම් 

දිය යුතුයි, විදුලිබල සහ බල ක්ති විෂයයට අදා ව ශම් ගරු 

සභාශද නැ  ශඟන ඕනෑම ප්ර නනයක් තිශබනවා නම් ඒ ප්ර නනවලට 

පිළිතුරු ශද් න මම සූදානම් ිරයන එක. ගරු කයානායකතුමිර, 

ශම් ශමොශහොශත් මශ  වග කීමක්  සහ  යුතුකමක් තිශබනවා, ශම් 

තිශබන ඉ් ධ්න ශතොග සහ ශම් අ්ණුණදය පිළිබඳව රට  දැනුවත් 

කර් න. පසුගිය දවශසේ අග්රාමාතයතුමා එතුමාශ  කයාශදදීත් 

පැහැදිලි ක ා, ශම් රශේ තිශබන ඉ් ධ්න ශතොග පිළිබඳව.  ඒ 

වාශ ම ඉ් ධ්න මිල දී ගැීමශම් කටයුතු ිරරීශම් දී අපට තිශබන 

අභිශයෝගාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳවත් එතුමා යම් අදහසක් දු් නා.  

ගරු කයානායකතුමිර, අද වන විට අපට ප්රමාණවත් ඩීසල් 
ශතොග ලැබිලා තිශබනවා. ඊශේ සිට අපි දිවයින පුරා සියලු ඉ් ධ්න 

පිරවුම්හල්වලට සුප්ණ ඩීසල්, ඔශටෝ ඩීසල් ිරයන ශදකම ශබදා 
හැරීශම් කටයුතුවල ශයදිලා ඉ් නවා. අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා, අද හවස ශවනශකොට අශේ රශේ තිශබන ඉ් ධ්න 

පිරවුම්හල් 1,190ටම - ඉ් ධ්න පිරවුම්හල් 1,300ක් තිුණණාට 
1,190ක් තමයි සක්රියව තිශබ් ශ් -  අව ය ඔශටෝ ඩීසල් සහ 

සුප්ණ ඩීසල් අඛ්ඩලව ලබා ශද් න. ඒ ිරය් ශ් , අද දවශසේ 
විතරක් ලබා දීලා නවත්වනවා ශනොශවයි. ඉදිරි සති ිරහිපය 

සඳහාත් අඛ්ඩලව ඩීසල් ලබා දීශම් කටයුත්ත කර් න අපි 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

නමුත් ශපට්රල් පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් තිශබනවා. ශපශ්ණදා 

අග්රාමාතයතුමාශ  කයාශදදීත් ිරදවා, ශපට්රල්  තිශබ් ශ්  එක 
දවසකට පමණයි  ිරයලා. පසුගිය මා්ණතු මාසශේ 28වැිර දා පමණ 

ඉඳලා අශේ මුුවදු සීමාශද ශපට්රල් ශනෞකාවක් තිශබනවා. නමුත් 
අපට තිශබන ගැටලුව තමයි ශම් සියලුශදනාම ද් න කාරණාව 

වන ශම් රශේ තිශබන මූලය අ්ණුණදයත් එක්ක ඒ ශනෞකාවලට 
අව ය මුදල් ශගවලා ඉ් ධ්න මිලදී ගැීමශම් කටයුත්ත කර් න 

අපට ශලොල්ණ නැති එක. ඒ වාශ ම, ඒ තිශබන ශනෞකාවට මීට 
මාස ිරහිපයකට ශපර කරපු සැපයුමක් ශවනුශව්  ඇශමරිකානු 

ශලොල්ණ මිලියන 53ක මුදලු ත් ශගව් න තිශබනවා. ශම් තිශබන 

ශනෞකාවට දැ්  ශගව් න තිශබන මිල වාශ ම, ඊට ශපර ජනවාරි 
මාසශේ කරපු සැපයුමක් ශවනුශවනුත්  ඇශමරිකානු ශලොල්ණ 

මිලියන 53ක් ශගව් න තිශබනවා. ඒ සැපයුමට ණයවර ලිපියක් 
විවෘත කරලා තමයි කරලා තිුණශ්ඩ. නමුත් ඒක ඒ බැහු  පධ ධ්තිය 

තුළි්  සිදු ිරරීමට ශනොහැිරවීම ිරසා ඒ ශගවීම් ශදකම පියවීශම් 
කටයුතු සිදු කරනශතක් ඒ ශනෞකාව ිරදහසන කර් න අදා  

සමාගම එකඟ වුශ්ඩ නැහැ. ඊශේ  මහ බැහු ව විසි්  ලබා දීපු  

ිර නචිත ශගවීම් කාල සටහනක් අනුව, දින 15ිර්  පැරණි තිබිච ග 
ඒ මිල ශගවලා ඉවර කර් න ඒ සමාගමට ලබා දීපු ලිඛිත 

ශපොශරෝ දුව මත තමයි, ශම්  ඉ් ධ්න ශනෞකාශද ඉ් ධ්න ිරදහසන 
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පා්ණලිශම්් තුව 

කරග් න පුළුව්  ිරයලා ඒ සමාගම අපට ශපොශරෝ දු ශවලා 

තිශබ් ශ් .  

ඒ ිරසා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා  ඒ කටයුත්ත කර් න. 

එශහත් අද දවස වනශකොට තවමත් ඒ ශවනුශව්  මුදල් 

ශසොයාශගන නැහැ. නමුත්, ඒ මුදල් ශසොයා ගැීමම සඳහා පසුගිය 

දවසක අපි කැබිනේ ම්ඩලලයට පත්රිකාවක් ඉදිරිපත් ක ා. අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, අද  ශහෝ ශහට ඒ ශනෞකාව ිරදහසන 

කරශගන ශම් කටයුත්ත කර් න. අපට සඟව් න ශදයක් නැහැ. ඒ 

ිරසා තමයි ශතල් ශපෝලිම්වල රැිනලා ඉ් න එපා ිරයලා අපි 

ිරදශද.  ඩීසල් සම්බ් ධ්ශය්  නම් ිරසි ගැටලුවක් නැහැ. ඩීසල් 

අඛ්ඩලව ලබාදීශම් කටයුත්ත අපි කරනවා. නමුත් අපි දැනුත් 

ඔබතුම් ලාශග්  ඉල්ලා සිටිනවා, ශපට්රල් සඳහා ශපෝලිම්වල රැඳී 

සිටි් න එපා ිරයලා. ශමොකද, අදත්, ශහටත් අපට ශබදාහැරීශම් 

කටයුතු කර් න ශව් ශ්  තිශබන සීමිත ශතොගත් එක්කයි.   ඒ 

තිශබන සීමිත ශතොග අතයව ය ශසේවා සපයන -විශ ේෂශය් ම 

ගිල්  රයවලට-  අශනු ත් ආයතනවල කටයුතුවලට ශබදා හැරීම 

සඳහා විවිධ් ඉ් ධ්න පිරවුම්හල්වලට ලබාදීශම් කටයුත්ත පමණයි 

අපට කර් න සිධ ධ් ශව් ශ් . ඒ සම්බ් ධ්ව අපි කනගාවේව ප  

කරනවා. අපි ද් නවා, ත්රීශරෝද රය දුව් න ශව් ශ්  නදිරකව 

ලැශබන ඉ් ධ්නවලි්  ිරයලා. නමුත්, අපි ආ්ඩඩුවක් හැටියට ඒ 

පිළිබඳ අශේ කනගාවේව ප  කරනවා. විශ ේෂශය් ම අපි 

ජනතාවශග්  ඉල්ලීමක් කරනවා, අද සහ ශහට ිරයන දින ශදශක් 

ශපට්රල් ලබාගැීමම ශවනුශව්  ශපෝලිම්වල රැඳී සිටි් න එපා 

ිරයලා. ශමොකද, ශම් දින ශදක තු  ශපට්රල් ලැශබ් ශ්  ඉතා 

සීමිත ප්රමාණයයි. සිු  රාදා ඉඳලා අඩුම තරමි්  දවසන තුනක්වත් 

යනවා, සමසනත ඉ් ධ්න පිරවුම්හල්වලට ශපට්රල් ශබදා ඉවර 

කර් න. ඒකට දවසන තුනක් විතර යනවා. ඒ ිරසා ශසනසුරාදා, 

ඉරිදා වාශ  ශවනශකොට තමයි අපට ශපට්රල්, ඩීසල් ශදකම සමසනත 

ව ශය්  ශද් න පුළුව්  ව් ශ් . ඒ ිරසා ඉ් ධ්න ශතොග 

ව ශය්  එකතු  කර් න එපා.  

ඊ ඟට ශම් ගරු සභාශදදී ප්ර නන ක ා, විවිධ් රටවලි්  ශහොඳ 

ප්රමිතියට, අඩු මුදලට ඉ් ධ්න ලබාග් න පුළුව් , ඇයි ඒක 

කර් ශ්  නැත්ශත් ිරයලා.  ගරු කයානායකතුමිර, අශේ 

අමාතයාහ යට ශයෝජනා ් ක් ලැති තිුණණා. ඒ ශයෝජනා ්  

අතරි්  ශම් රශේ ප්රමිතියට ගැ ශපන, ශම් රශේ මිල ්රමයට 

ගැ ශපන, ප්රාශයෝගිකව ක්රියාත්මක ක  හැිර ශයෝජනා 39ක් 

ඊශේ අපි හඳුනා ගත්තා. 

ඒ ශයෝජනා 39ට අදා  සැපයුම්කරුව්  අපි ඊශේ ශවනම 

කැඳවූවා. නමුත්, අපට තිශබන ප්ර නනය ව් ශ් , ශමොන ශයෝජනාව 

ක ත්, ණයවර ලිපි විවෘත කරලා ඉ් ධ්න ආනයනය කර් න 

පුළුව් කමක් ශනොමැතිවීමයි,  ගරු කයානායකතුමිර. ණයවර ලිපි 

විවෘත කර් න රාජය බැහු  ශදකට පුළුව් කමක් නැහැ. අපි 

අිරු ත් ශපෞධ ගලික බැහු වලට ගියා, ණයවර ලිපි විවෘත කර් න. 

පසුගිය සතිශේ අපි SBI එකට ගියා. මහ බැහු ව හරහා, ඒකටත් 

guarantee එකක් දු් නා. නමුත්, ඔවුනුත් ඉල්ලුශද සම්පූ්ණණ මුදල 

තැ් පත් කර් න ිරයලායි. සම්පූ්ණණ මුදල තැ් පත් කරනවා 

ිරය් ශ් , සාමානයශය්  එක ශනෞකාවකට අඩුම තරමි්  

ශලොල්ණ මිලියන 40ක් අව යයි. අපි ඇසනතශම්් තු කර තිශබනවා, 

ජුිර මාසය සඳහා පමණක් අපට ශලොල්ණ මිලියන 530ක් අව ය 

ශවයි ිරයලා ඉ් ධ්න ආනයනය කර් න. ඉ් දියානු ණය ්රමය 

යටශත් අපට යම් ශකොටසක් ලැශබනවා. එම ණය ්රමය යටශත් 

ශකොටසක් ලැුණණත්,  හැම මාසයකම අශේ ඉ් ධ්න බිල ශලොල්ණ 

මිලියන 530ක් දක්වා ව්ණධ්නය ශවලා තිශබනවා. ශම් ප්රමාණය මීට 

අවුරුදු ශදකකට කලි්  තිුණශ්ඩ ශලොල්ණ මිලියන 150-200 අතර 

මේටශම්. අශේ ඉ් ධ්න මිල ඉහ  යාම, ශලොල්ණ එශක් වටිනාකම 

ඉහ  යෑම වාශ ම අව යතාව වැඩි වීම ශම් සඳහා බලපෑවා. 

ශමොකද, විදුලිබලය ශනොමැති ශවලාශද, ගෑසන ශනොමැති ශවලාශද  

ඉ් ධ්න සඳහා තිශබන ඉල්ලුම වැඩි ශවලා තිශබනවා. ශම් අතශ්ණ 

සමහරු ශම්ක වයාපාරයක් බවටත් පත් කර ශගන තිශබනවා. එය 

අපි දැක තිශබනවා. ඒ වාශ ම අපට ුණධ ධි අහ  ඇතුළු ආරක්ෂක 

අහ වලි්  ඒ පිළිබඳව වා්ණතා කර තිශබනවා. සමහරු අද දවශසේ 

ගිහිල්ලා තම් ශ  රයයට ඉ් ධ්න ටික එකතු කර ශගන, ඒ 

ඉ් ධ්න ටික ශවන තැනක දමා නැවත එනවා, ඉ් ධ්න එකතු කර 

ග් න. ඊට පසනශසේ පවතින මිලට වලා වැඩි මුදලකට ඒ ඉ් ධ්න 

ටික ශවශ ඳ ශපොශ ේ විු ණනවා.  ශම්ක කර් න එපා ිරයලා අපි 

ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාශ ම ඉ් ධ්න ශපෝලිම්වල රැඳී ඉ් න එපා, 

රැඳී සිටියාට ඊ ඟ දවසන ශදක තු  ඉ් ධ්න ලබා ශද් න අපට 

්රමශදදයක් නැහැ. එම ිරසා අපි ශගෞරවශය්  හා කාරුණිකව 

ඉල්ලනවා, ඉදිරි දින ශදක තු  ඉ් ධ්න ශපෝලිම්වල රැඳී ඉ් න 

එපා ිරයලා. ඩීසල් පිළිබඳව ිරසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි අඛ්ඩලව 

ඩීසල් ලබා ශද් න කටයුතු කරනවා. ඊශේ දවශසේත් අපි ඩීසල් 

ශමට්රික් ශටෝ   ,000කට වැඩි ප්රමාණයක් ලබා ශද් න කටයුතු 

ක ා.  කඩිනමි්  ශම් ප්ර නනය ිරරාකරණය කර් න අපි කටයුතු 

කරනවා. නමුත්, ශම්ක අමාරු -අසීරු- කාරණාවක්. ශම්ක අපට 

තිරව කර් න පුළුව්  ශදයක් ශනොශවයි.  

ඒ ිරසා අපි ඔබතුම් ලාශග්  ඉල්ලීමක් කරනවා. 
ඔබතුම් ලාට ශහොඳ, ප්රාශයෝගික ශයෝජනාවක් තිශබනවා නම්, 
ඉ් ධ්න මිලදී ගැීමශම් ්රමශදදයක් තිශබනවා නම් එය ඉදිරිපත් 
කර් න. දැ්  තිශබන තත්ත්වශේ හැටියට අපට ඉ් ධ්න මිලදී 
ග් න එක්ශකෝ, රුපියල්වලි්  මුදල් තැ් පත් කර් න පුළුව් . 
ඒත් සියයට 100ම තැ් පත් කර් න බැහැ. සියයට 20ක ශහෝ 
සියයට 30ක මුදලක් තැ් පත් කරලා, ණයවර ලිපිශය්  දින 
180ක ශහෝ දින 90ක කාලයක් තිශබනවා නම්, ඒ කාල වකවානුව 
තු  ඒ මුදල ශගවීම සඳහා කටයුතු කර් න පුළුව් . LCs mature 
වනශකොට පරණ ඉ් ධ්නවලට ශලොල්ණ මිලියන  35ක් ශගව් න 
තිශබනවා. ඒ ිරසා ශම්ක ඉතාම අමාරු කටයුත්තක්. නමුත් රජයක් 
හැටියට අපි වග කීමක් ශගන ශම් ශවනුශව්  කටයුතු කරනවා. 
නැවත වතාවක් මා ඉල්ලනවා, ඉදිරි දින ශදක තු  ශපට්රල් සඳහා 
ශපෝලිම්වල රැිනලා ඉ් න එපාය ිරයලා. අපි ඩීසල් ලබා දීශම් 
කටයුතු අඛ්ඩලව කරනවා. ශපෝලිම්වල රැඳී සිටියාය ිරයලා අපට 
ඉ් ධ්න සපය් න පුළුව් කමක් නැහැ ිරයන කාරණයත් මම ශම් 
අවසනයාශදදී ඉතාම කාරුණිකව මතක් කරනවා.  [බාධ්ා ිරරීමක්] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශේ.සී. අලවතුවල ම් ත්රීතුමා, ඔබතුමාශ  ප්ර නනයත් 

ඉදිරිපත් කර් න.  
 

ගුණ කේ.සී. අලවතුවල මහත්ා 
(மாண்புமிகு மே.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු කයානායකතුමිර, ප මුශව් ම මම ඔබතුමාශ  
අවධ්ානය ශයොමු කරව් න කැමැතියි, ගරු ම් ත්රීතුම් ලා වාචික 
පිළිතුරු අශේක්ෂාශව්  ඉදිරිපත් කර තිශබන ප්ර නන පිළිබඳව. අශේ 
ම් ත්රීතුම් ලා ඉදිරිපත් කර තිශබ් ශ්  කාලීන ප්ර නන. අද 
ප මුවන ප්ර නනශය්  අසා තිශබ් ශ්  ගෘහසනය ගෑසන 
සම්බ් ධ්ශය් . ගරු ඇමතිතුමා දැ්  ඉ් ධ්න සම්බ් ධ්ශය්  
පැහැදිලි ිරරීමක් ක ා. ශම් වනශකොට ගෑසන ිරශයෝජිත සෑම 
ආයතනයක්  ඟම වි ාල පිරිසක් ගෑසන ටැහිර තබාශගන දවසන 
ගණනාවක් තිසනශසේ බලාශගන ඉ් නවා. ඇමතිවරු්  නැත්නම් අඩු 
ගණශ්  අගමැතිතුමා ශහෝ ශම් සම්බ් ධ්ශය්  ප්රකා යක් 
කර් න. ශමොකද, මිිරසනසු රසනතියාදු ශවනවා.  

ඉ් ධ්න සම්බ් ධ්ශය්  ඇමතිතුමා යම් කාරණාවක් ිරදවා. 

නමුත් ඉ් ධ්න ලබාග් න දිග ශපෝලිම් තිශබන ආකාරය අපි 
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[ගරු  කහගන විශේශසේකර  මහතා] 
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දිරනවා. ශම්වා සම්බ් ධ්ශයනුත් දැනුවත් කර් න. ඒ මිිරසු් ශ  

කාලය අපරාශධ . ඇමතිවරයු  ශහෝ අගමැතිතුමා ශහෝ ගෘහසනය 

ගෑසන සම්බ් ධ්ශයනුත් ජනතාව දැනුවත් කර් න. අද ශපෝලිම් 

ගණනාවක් තිශබනවා. අද අසා තිශබන ප්ර නනවල ප මුවන 

ප්ර නනය ඒක. ශම් ම් ත්රීතුම් ලා අහන ප්ර නන ඉතා වැදගත්.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු ඇමතිතුමිර, ඒ  කාරණයටත් ඔබතුමා උත්තරයක් 

ශදනවාද? 
 

ගුණ කාංචන විකේක ේකස මහත්ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமேமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කයානායකතුමිර, මශ  විෂයයට අදා  ශනොවුණත් 

ලිශට්රෝ සමාගම පිළිබඳවත් මට යම් කරුණු දැක්වීමක් කර් න 

පුළුව් . ඊශේ වන විට අග්රාමාතයතුමා සහ මුදල් අමාතයාහ ය 

එකතුශවලා ගෑසන ශග් වීම සඳහා ශනෞකා ශදකකට මුදල් ශගවා 

තිුණණා. 

ඒ නැව ඊශේ දවශසේ අශේ වරායට  ඟාශවලා තිුණණා. නමුත්, 

මුුවශධ  පවතින තත්ත්වය  -මුුවශධ  තිශබන රළුභාවය- ිරසා අපි 

ශවනදාට ශගොලබාන සනයානයට ශගොලබා් න ශනොහැිර ශවලා 

තිශබනවා. අද උදෑසන ඉඳලා තමයි ඒ ගෑසන ශනෞකාශව්  ශකො ඹ 

වරායට ගෑසන ශගොලබාලා, එතැන ඉඳලා ලිශට්රෝ සමාගම ශවත ඒවා 

ප්රවාහනය කර් න ශව් ශ් . අද උදෑසන ඉඳලා ඒ වැලකටයුතු 

ආරම්භ කරලා, ශබදා හැරීම් කටයුතු කර් න ලිශට්රෝ සමාගම 

බලාශපොශරොත්තුශව්  සිටියත්, අද එය ිරරීමට ශනොහැිර ශවයි 

ිරයලා ලිශට්රෝ සමාගම ප්රවෘත්ති ිරශදදනයක් මිට්  දැනුවත් 

කරලා තිශබනවා. ශහට දවශසේ ඉඳලා තමයි ලිශට්රෝ සමාගමට ගෑසන 

ශබදා හැරීම කර් න ශව් ශ් . එම ිරසා ශපට්රල් ලබා ගැීමම 

සඳහා වාශ ම අද දවශසේ ගෑසන මිලදී ගැීමම සඳහා ශපෝලිම්වල රැඳී 

ඉ් න පිරිසටත් අපි ිරයනවා, අද ශපෝලිම්වල ඉ් න එපා ිරයලා. 

ශමොකද, අද දවශසේ ගෑසන ශබදා හැරීමක් කර් න පුළුව් කමක් 

නැහැ. ශහට දවශසේ ඉඳලා තමයි ඒ කටයුතු සිධ ධ් ශව් ශ් . ශහට 

දවශසේ ඉඳලා සිධ ධ් වුණත්, දවසකට ගෑසන සිලි් ලර 80,000කට 

පමණයි ගෑසන ගහ් න පුළුව් කම තිශබ් ශ් . දිනකට සිලි් ලර 

80,000කට ගැුවවත්, regionsවල අශ වි ිරශයෝජිතශයෝ 42ක් 

ඉ් නවා, ඒ 80,000 ශබදිලා ය් න. ගෑසන අවස්  වුණු හිසන 

සිලි් ලර දැනට මිලියන 4ක් තිශබනවා. [බාධ්ා ිරරීමක්] ඔද, 
ලිශට්රෝ සමාගශම්. සිලි් ලර ලක්ෂ 40ක් තිශබනවා. දිනකට 

සිලි් ලර 80,000 ගණශ්  ිරු ත් වුණත්, සාමානයශය්  දවසන 

20ක වාශ  කාලයක් යනවා, ඒ ලක්ෂ හතළිහ ශබදලා යයා 

තත්ත්වයට පත් ශව් න. එම ිරසා, ගෑසන ශබදා හැරීශම් කටයුත්ත 

ිරසි ආකාරශය්  කර් න මුදල් අමාතයාහ ය හරහා යම් 

්රමශදදයක් සකසන කර් න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ශමොකද, අපි ද් නවා, සමහර තැ් වල ජනතාව අතයව ය 

ශසේවාවක් හැටියට ගෑසන ග් න ශපලඹිලා ඉ් න බව. ගෑසන 

ලැශබ් ශ්  නැහැයි ිරයා දැනශගනත් සමහර තැ් වල පිරිසන 

සහවිධ්ානාත්මකව ඉ් නවා. එශසේ  ඉ් න එපා. අද දවශසේත්, ශහට 

දවශසේත් ගෑසන ශවනුශව්  ශපෝලිම්වල රැඳී ඉ් න එපා ිරයලා අපි 

ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගුණ බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිරය් න, ගරු ුණධ ධික පතිරණ ම් ත්රීතුමා.  

ගුණ නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කයානායකතුමිර, මම තමයි කලි්  ඉඳලාම නැිටටලා 

හිටිශේ. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊට කලි්  ුණධ ධික පතිරණ ම් ත්රීතුමා අවසනයාව ඉල්ලුවා. 

 

ගුණ නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නැහැ, එතුමාට කලි්  මම අවසනයාව ඉල්ලුශද. 

 

ගුණ බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කයානායකතුමිර,  මම ඔබතුමාශ  අවධ්ානය ශයොමු 

කරවනවා සනයාවර ිරශයෝග 24(3) ශකශරහි. එහි පැහැදිලිව 

තිශබනවා, "ශපෞධ ගලික ම් ත්රීවරයා" ිරය් ශ්  කවුද ිරයලා. 

එවැිර ම් ත්රීවරශයක් ුරර දරන ශකශනු  බවට පත් වුණාම, 

එතුමා ඉදිරිපත් කර තිශබන ප්ර නන, ශපෞධ ගලික ම් ත්රී ශයෝජනා 

ආදිය අයි්  ශවනවා. ඒ වාශ ම එතැනදී සභාපති නාමාවලිශය්  

එතුමාශ  නම අයි්  වීම ද් වා කරන ශදයක් ශනොශවයි, එය 

ඉශේ සිධ ධ් වන ශදයක්. එතුමාට එම ුරරය නැති වුශණොත්, 

සභාපති නාමාවලියට එතුමා යළි පත් කර් න ඕනෑ. ගරු 

කයානායකතුමිර, ඔබතුමා ශම් ගරු සභාවට දැනුම් ශද් න දැ්  

අලුත් සභාපති නාමාවලිය ශමොකක්ද ිරයලා. සභාපති 

නාමාවලිශය්  අයි්  ශවච ග ම් ත්රීවරශයු  යළි පත් වනවා නම්, 

එතුමාශ  නම ආ්ඩඩු පක්ෂ කා්ණයාලශය්  ශහෝ සභානායක 

කා්ණයාලශය්  ශද් න ඕනෑ. ඒක ප මුවැිර කාරණය.  

ශදවැිර කාරණය ශමයයි. ගරු කයානායකතුමිර, මම 

ඔබතුමාශ  අවධ්ානය ශයොමු කරවනවා, සනයාවර ිරශයෝග 111 

යටශත් සඳහ්  වන ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභා ශකශරහි. 

ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභා යළි පණ ග් වනවාය ිරදවා. 

සනයාවර ිරශයෝග අනුව පත් කර් න පුළුව්  ආහයකක අධීක්ෂණ 

කාරක සභා සහඛයාව, උපරිම ගණන 20යි. ඊට වලා  අඩු සහඛයාවක් 

පත් කර් නත් පුළුව් . ඒක ශත්රීම් කාරක සභාව විසි්  ිර නගය 

කර් න ඕනෑ. මම ඔබතුමාශග්  දැන ග් න කැමැතියි, දැ්  

ශත්රීම් කාරක සභාව රැසනශවලා තිශබනවා ද, පත් කරන ආහයකක 

අධීක්ෂණ කාරක සභා සහඛයාව ිර්ණණය කර තිශබනවා ද, එක් 

ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට අයත් වන අමාතයාහ  

ශමොනවා ද, ඒ ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපති ුරර හා 

ම් ත්රීවරු ශබදන වයුහය පිළිබඳ ්රමශදදයක් සකසන කර 

තිශබනවා ද ිරයලා. ශමොකද, ඊශේත් අදත් පා්ණලිශම්් තුව රැසන 

වුණා. සිු රාදාට කලි්  ඒ කා්ණයය කර් න ඕනෑ. එතශකොට 

තමයි එළිශේ අරග  කරන ජනතාවට වි නවාසයක් ඇති ශව් ශ් , 

මුළු පා්ණලිශම්් තුවම එක්ව වැල කරනවා ිරයලා. නැත්නම් ආපුව 

සැරයක් ශමතැන භූත කයා ිරයන භූත මඩුවක්, ශකෝලම් මඩුවක් 

බවට පත් වනවා. හැබැයි, ශම් ආ්ඩඩුව පත් වුණු කාලශේම 

ිරදවා,  "ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභා වැලක් නැහැ, තවම 

ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභා ශ ් න තරම් ලහකාව 

පූ්ණණත්වයට - mature තත්ත්වයට- පත්ශවලා නැහැ, ශම්ක  

ශබොශහොම සහකී්ණණ වැලක්, ලහකාව තවම ශධ  පාලිරක ව ශය්  

ශනොශම්රු තත්ත්වශේ ඉ් ශ් " ිරයලා. හැබැයි, ලහකාව 

ශධ  පාලිරක ව ශය්  ශමෝරපු තත්ත්වයකයි තිශබ් ශ්  ිරයලා 

එළිශේ අරග ශේ ශයදී සිටින අයශ  ශධ  පාලන 
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පා්ණලිශම්් තුව 

සවිඥානකත්වය මිට්  ශප් වූවා. ගරු කයානායකතුමිර, ඒ ිරසා 

ප මුව ක  යුතු ශධ  තමයි, ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභා 

බලාත්මක ිරරීම. ඉ්  පසුව ශත්රීම් කාරක සභාව රැසනශවලා ඉතිරි 

කටයුතු ක්රියාත්මක ක  යුතුයි. දැ්  මම ිරයපු කාරණා ශදක 

ගැන, එනම් අලුත්ම සභාපති නාමාවලිය ශමොකක්ද ිරයන එකත්, 

ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභා සම්බ් ධ් ප්රතිපත්තියත් කරුණාකර 

ශම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කර් න ිරයලා මම ඔබතුමාශග්  

ශගෞරවශය්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභා 

සම්බ් ධ්ශය්  තීරණයක් ග් න කලි්  අමාතයාහ  පිළිබඳ 

තීරණයක් ග් න ඕනෑ. ඒ තීරණය ගත්තාට පසුව සභානායකතුමා 

ඒ සම්බ් ධ්ශය්  පිළිතුරක් ලබා ශදයි. 

 

ගුණ දිකන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කයානායකතුමිර, ගරු ුණධ ධික පතිරණ ම් ත්රීතුමා අහපු 

කාරණය ඉතා වැදගත්.  පක්ෂ නායකය්  හැටියට අපි ශම් 

කාරණය ගැන සුමාන ශදකක් තිසනශසේ ඔබතුමා එක්ක සාකච ඡා 

ක ා. රජය එකඟතාවකට පැමිණියා, ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක 

සභා තවත් බලවත් කරමි් , විධ්ායක කාරක සභාවට හිමි බලතල 

ලබා දීශම් කටයුතු සකසන කර් න. ඒ අනුව අග්රාමාතයතුමා රටට 

ප්රකා යක් ක ා. ඒක දැ්  ප්රසිධ ධ් ශවලා තිශබනවා. 

ජනාධිපතිතුමාත් ඒ සම්බ් ධ් බලතල අග්රාමාතයතුමාට පවරා 

තිශබනවා. සාකච ඡා කරලා, හැම අමාතයාහ යක් සඳහාම පුළුව්  

ආකාරශය්  පා්ණලිශම්් තුව තු  ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභා 

පිහිවේව් න ිරයා තිශබනවා. පා්ණලිශම්් තුශද බලතල වැඩි 

ිරරීමයි අශේ අරමුණ. ගරු කයානායකතුමා ඒ උත්සාහය දැරුවා. 

පසු ගිය සිු රාදාත් ගරු කයානායකතුමාශ  ිරල කාමරශේ ශම් 

සම්බ් ධ් විශ ේෂ සාකච ඡාවක් පැවැත්වුණා. විපක්ෂ නායකතුමාත් 

ඊට සහභාගි වුණා. මා ඉල්ලීමක් කරලා, පක්ෂ නායකය්  

ඇවිල්ලා  සාකච ඡා ක ා.  අපි ඉතාම ඉක්මිර්  ඒ සම්බ් ධ්ශය්  

අව ය කටයුතු කරනවා. ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමා ශම් වැදගත් 

කාරණය ඇසීම ගැන සනතුතිව් ත ශවනවා. රජය ශවනුශව්  මා 

යළිත් ිරයනවා, ඉදිරි දිනවලදීම -අමාතයාහ  සියල්ල පත් ක ාට 

පසුව-  ඒ කටයුතු ක්රියාත්මක ිරරීමට කයානායකතුමා හා අපි -

පක්ෂ නායකය් -  කටයුතු කරන බව.   

  

ගුණ කිාං ් කනල් න් මහත්ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු කයානායකතුමිර, වැදගත් කාරණයක් ිරය් න මට 

විනාඩියක් ශද් න.  

ශම් වනශකොට වී ශගොවී්  සඳහා ජලය ිරු ත් කර තිශබනවා. 

ජලය ිරු ත් ක ාට වල් නා ක නැති ිරසා ශගොවී් ට වගා 

කටයුතු කර් න විධියක් නැහැ. ගරු අගමැතිතුමා සභාශද ඉඳලා 

දැ්  පිටතට ගියා. මා එතුමාශග්  තමයි ඇත්තටම ශම් ප්ර නනය 

අහ් න හිටිශේ.  එතුමා ශපොශහොර සම්බ් ධ්ශය්   කමිවේවක් පත් 

කර තිුණණා. ඒ කමිවේශව්  කරලා තිශබ් ශ්  ශමොනවාද ිරයලා 

විශ ේෂශය්  මම ගරු අගමැතිතුමාශග්  දැන ග් න කැමැතියි. 

විෂයය භාර ඇමතිතුමා ශතල් සම්බ් ධ් ප්ර නනය ගැන කයා 

ක ා. ඩීසල් නැති ප්ර නනයත් ශම් වන විට තිශබනවා. මා කලි්  

ිරදවා වාශ , රට පුරා ඉ් න වී ශගොවී්  සඳහා දැ්  ජලය ිරු ත් 

කර තිුණණත් ශම් වන විට තිශබන වි ාලම ප්ර නනය තමයි 

වල්නා ක පිළිබඳ ප්ර නනය. ඒ ිරසා විශ ේෂශය්  ශපොශහොර 

සම්බ් ධ්ශය්  පත් ක  කමිවේව මිට්  සිදු ශවලා තිශබ් ශ්  

ශමොකක්ද ිරයා මම අහ් න කැමැතියි. ගරු අගමැතිතුමා තමයි ඒ 

කමිවේව පත් කශ ේ. එතුමා  ශම් ශමොශහොශත් ශම් සභා ග්ණභය අවට 

සිටිනවා නම්, ශම් කාරණය එතුමාට ඇසුණා නම් කරුණාකර වී 

ශගොවී්  ශවනුශව්  ශම් කාරණයට උත්තරයක් ලබා ශද් න 

ිරයලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගුණ දිකන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු අගමැතිතුමා  සභාවට දැ්  පැමිශණයි. එතුමා පැමිණි 

විගස ඔය ප්ර නනයට උත්තරයක් ශදන බව ිරදවා, ගරු 

ම් ත්රීතුමිර. 
 

ගුණ කහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කයානායකතුමිර,- 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔද, ගරු ශහක්ට්ණ අේපුහාමි ම් ත්රීතුමා? 
 

ගුණ නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 

නැඟී සිටිකේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නලි්  බ්ඩලාර ම් ත්රීතුමා, ගරු ශහක්ට්ණ අේපුහාමි 

ම් ත්රීතුමා කයා ක ාට පසුව ඔබතුමාට අවසනයාව ශද් නම්. 

 

ගුණ කහක්ටර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කයානායකතුමිර, ශතල් සම්බ් ධ්ශය්  මම ශම් ප්ර නනය 

අහ් ශ් . අද ගරු ඇමතිතුමා ඩීසල් සහ ශපට්රල්  ගැන කයා ක ා. 

ධීවරය් ට සහ විශ ේෂශය් ම සුළු වයාපාර කරන ක්ඩලායම්වලට 

භූමිශතල් ශනොමැතිකම අද වි ාල ප්ර නනයක් ශවලා තිශබනවා. 

භූමිශතල් සම්බ් ධ්ශය්  රශේ වි ාල ප්ර නනයක් ඇතිශවලා 

තිශබනවා. ශමොකද, භූමිශතල් පාවිච චි කර් ශ්  දුේපත්, අහිහසක 

මිිරසනසු. ඒ අය තමයි වැඩිපුර ශපෝලිශම් ඉ් ශ් . ඒ ිරසා  ශම් 

ප්ර නනය සම්බ් ධ්ශය්  අරශගන තිශබන පියවර ශමොකක්ද ිරයලා 

ශපොඩ්ලක් රටට හා ජනතාවට ිරය් න.  [බාධ්ා ිරරීම්] 
 

ගුණ කාංචන විකේක ේකස මහත්ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விமேமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කයානායකතුමිර, ඒ සම්බ් ධ්ශය්  ගැටලුවක් නැහැ. 

අපි අඛ්ඩලව භූමිශතල් ලබා දීශම් කටයුත්ත කරනවා. හැබැයි, අපි 

තවමත් භූමිශතල් ලීටරයක් ලබා ශද් ශ්  රුපියල් 8 කට. අශේ 

රජයට භූමිශතල් ලීටරයක් ආනයනය කර් න රුපියල් 350කට 

වැඩි මුදලක් වැය වනවා. භූමිශතල් ලීටරයක් ශවනුශව්  

සහනාධ්ාර ව ශය්  අපි රුපියල් 250කට වැඩි මුදලක් වැය 

කරනවා.  
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ගරු ශහක්ට්ණ අේපුහාමි ම් ත්රීතුමා ිරයපු ආකාරයටම ශම් 

භූමිශතල් සහනාධ්ාරය ලබා ශද් ශ්  විශ ේෂශය් ම ධීවර 

ක්ශෂේත්රශේ සහ අඩු ආදායම්ලාී  තීරුවල ඉ් න ජනතාවට සහ 

වතුකරශේ ඉ් න ජනතාවටයි. ඒ, ඒ අයශ  අව යතා සම්පූ්ණණ 

කර ගැීමම සඳහා. නමුත් පසුගිය කාලශේ භූමිශතල් මිල 

සහශ ෝධ්නය කර් ශ්  නැතිව එකම ආකාරයට පවත්වා ශගන 

ගිය ිරසා ශමොකක්ද වුශ්ඩ?  නදිරකව ඉල්ලුමක් තිශබනවා, 

භූමිශතල්වලට. ඒ ප්රමාණය තමයි අපි ශවශ ඳ ශපො ට 

සාමානයශය්  ිරු ත් කර් ශ් . නමුත් මෑත කාලීනව අපි දැකපු 

ශදයක් තමයි, විශ ේෂශය් ම ප්රවාහන ක්ශෂේත්රශේ සිටින බසනරය 

හිමිය්  වි ාල ව ශය්  භූමිශතල් එක්රැසන ිරරීම. ඩීසල් මිල වැඩි 

වුණාම, වැඩි වන ඩීසල් මිලට අනුව බසන ගාසනතුත් සහශ ෝධ්නය 

කර තිශබනවා. හැබැයි බසන ගාසනතු සහශ ෝධ්නය ක ාට අද 

ශබොශහෝ බසනරය දුව් ශ්  භූමිශතල්වලි් . අද භූමිශතල් අවභාවිත 

වන තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ ිරසා තමයි අපි සීමා 

පනවා තිශබ් ශ් , භූමිශතල් එකතු කරන ප්රමාණය සම්බ් ධ්ව. 

නමුත්, ප්රාශධ ය ය ශල්කම් ශහෝ ධීවර පරීක්ෂක සහතික ිරරීමිර්  

පසුව ධීවර ජනතාවශ  සහ අඩු ආදායම්ලාී  තීරුවල සිටින 

ජනතාවශ  නදිරක අව යතාවලට භූමිශතල් ිරු ත් කර් න 

ිරයලා අපි උපශදසන දීලා තිශබනවා. ලියා පදිහචි ක  ඉ් ධ්න 

පිරවුම්හල් 1්0කට භූමිශතල් ලබා දී තිශබනවා. එය හැම දාම -

අඛ්ඩලව- සිධ ධ් ශවනවා. නමුත් භූමිශතල් අවභාවිතාවක් ශවනවා. 

අපි ඔබතුම් ලාශගනුත් ඉල්ලනවා, එශසේ අවභාවිත වන ප්රමාණය 

අඩු කරශගන කටයුතු ිරරීම සඳහා ඔබතුම් ලාත් මැදිහත් ශව් න 

ිරයලා. එශහම නැත්නම්, ඒ අවභාවිතය දිගටම කරාවි. ප්රවාහන 

ක්ශෂේත්රශේදී බසනරයවලට, ට්රක්රයවලට අද භූමිශතල් වි ාල 

ප්රමාණයක් පාවිච චි කරනවා. ඒ වාශ ම අද ක්ණමා් තවලට 

භූමිශතල් වි ාල ප්රමාණයක් ශගන යනවා. ඒ අනුව, ඉතාම 

සහනදායී මුදලකට ලබා ශදන භූමිශතල් අවභාවිත කරන පිරිසක් 

බිහිශවලා තිශබනවා.  

අපි භූමිශතල් ලබා ශදන ප්රමාණය අඩු කරලා නැහැ. ලබා ශදන 

භූමිශතල් ප්රමාණය ඒ ආකාරශය් මයි ලබා ශද් ශ් . නමුත්, ඒවා 

ලබා ග් නා සමහර ඉ් ධ්න පිරවුම්හල් පවා කලි්  කී කටයුත්ත 

කර තිුණණා. අපි ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කටයුතු කරනවා. 

ධීවරය් ට, අඩු ආදායම්ලාී  තීරුවල සිටින ජනතාවට ඍජුවම 

භූමිශතල් ලබා දීශම් ක්රියා මා්ණගයක්, ශවනත් ්රමශදදයක් 

ඉදිරිශේදී අපි හදනවා, ගරු ම් ත්රීතුමිර.  
 
 
ගුණ තුෂාස ඉඳුනිල් අමසක ේන මහත්ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කයානායකතුමිර, බල ක්ති ඇමතිතුමාශග්  මටත් 

ප්ර නනයක් අහ් න තිශබනවා. මම ශවනත් අහ යක ශවනත් 

කාරණයක් ශම් මතු කර් ශ් . අග්රාමාතයතුමාත්  ශම් ශවලාශද 

සභාශද ඉ් නවා. ඇත්තටම නව අග්රාමාතයතුමාශ  පත්වීමත් 

සමඟ රශේ ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වුණා ඩීසල්, ශපට්රල් ශපෝලිම් 

අඩු ශවයි ිරයලා. හැබැයි අපි දිරනවා line එකකට තිබිච ග 

ශපෝලිම් දැ්  lines ශදකකට ඇවිල්ලා තිශබන ආකාරය. නමුත්, ඒ 

ගැන ශනොශවයි මා අහ් ශ් .  

ගරු කයානායකතුමිර, ශලහගු ම්ණදන සහකාර ිරලධ්ාරි පත්වීම් 

ලබපු ශසේවකශයක් ශද් ශනක් අද මට කයා ක ා. ඒ අය තම්  

ශසේවා සැපයිය යුතු සනයානවලට ය් න ඕනෑ ශපෞධ ගලික 

යතුරුපැදිවලි්  ලු. හැබැයි ශපෞධ ගලික යතුරුපැදිවලි්  ය් න ඒ 

අයට ශපට්රල් නැහැ. ශපට්රල් නැත්නම් ඒ ශගොල්ල් ට ිරවාඩු 

දම් න ිරයලා ඒ ශසේවා සනයානවල ප්රධ්ාිර්  ිරයනවා ලු. ගරු 

කයානායකතුමිර, රුපියල් අටසියයක නදිරක වැවේපකට තමයි 

ඒ ශලහගු ම්ණදන සහකාර ිරලධ්ාරි්  වැල කර් ශ් . හැබැයි ඒ අය 

ශයොමු කරන ශසේවා සනයානයට ය් න ඔවු් ට ප්රවාහන පහසුකම් 

ශද් ශ් ත් නැහැ, තම් ශ  යතුරුපැදිවලි්  ය් න ඔවු් ට 

ශපට්රල් ඇත්ශත්ත් නැහැ. ශපට්රල් නැත්නම් ිරවාඩු දම් න ිරයා ඒ 

ශගොල්ල් ට ිරයනවා ලු. ඒ වාශ ම  රජශේ විවිධ් කා්ණයාලවල, 

ආයතනවල වැල කරන ශසේවකයි් ට ශසේවා සනයානවලට ය් න 

අද ශපට්රල්, ඩීසල් නැහැ. ඒ ිරසා ශසේවා සනයානවලට ය් න 

ඔවු් ට හැිරයාවක් නැහැ. එතශකොට ඒ අයට තම් ශ  රැිරයා 

පිළිබඳව සුරක්ෂිතභාවයක් නැහැ. ඒක ශසේවකයාශ  වැරැධ දක් 

ශනොශවයි. ඒක ශම් රජශේ වැරැධ දක්. ශපෞධ ගලික අහ ශේ 

ශසේවකය්  ඒ ඒ ආයතන සමඟ තම් ශ  ගැටලු විසඳා ගීමවි. 

හැබැයි ශම් ඉ් ධ්න අ්ණුණදය ිරසා රාජය ශසේවකය්  පත් ශවලා 

තිශබන තත්ත්වයට ශමොකක්ද කර් ශ්  ිරයන එක මම ගරු 

අග්රාමාතයතුමාශග්  විමසනවා.  

 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා (අග්රාමාත්තුමා)  
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ  - பிரதம அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister)  

ගරු කයානායකතුමිර, ඩීසල්වල තත්ත්වය ගැන ගරු 

ඇමතිතුමා දැනුම් දු් නා. ගෑසන නැවක් ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඒත් 

කාලගුණික ශහේතු ිරසා ගෑසන නැවට අදා  කටයුතු සාමානය line 

එශක්  කර් න බැරි ශවනවා. ඒක වරායට ශගනැල්ලා ශලොරි 

රයවලි්  තමයි දැ්  යව් න ශව් ශ් . ඒ ිරසා එතැනදී යම්ිරසි 

ප්රමාදයක් ශවනවා. කාලගුණ ප්ර නනයක් ශනොතිුණණා නම්, සුපුරුදු 

විධියට ඒ කටයුත්ත කර් න තිුණණා. නමුත් දැ්  ශලොරි රය 

ශසොයාශගන එවන එක ප්ර නනයක් ශවලා තිශබනවා. අපට ශපට්රල් 

ගැන එක ප්ර නනයයි තිශබ් ශ් . ඒවා විසඳ් නයි මා ශමතැනට 

ආශද. ශපට්රල් ගැන දැ්  කයා කරශගන යනවා  ශපට්රල් නැවු ත් 

අපට ග් න පුළුව් ද ිරයලා බලනවා. ඊශේ ශලෝක බැහු ශව්  

අපට ශලොල්ණ මිලියන 1්0ක් හම්බ වුණා. ඒ ශලොල්ණ මිලියන 1්0 

ශතල් ශග් වීමට ශයොදව් න බැහැ. ඒත් අපි ඉල්ලනවා, පුළුව්  

නම් ඒ මුදල ශතල්වලට ශයොදව් න අපට අවසනයාව ශද් න 

ිරයලා. ආසියානු සහව්ණධ්න බැහු ශවනුත් ඒ වාශ  මුදලක් අපට 

ශද් න තිශබනවා. එශහත් මිලියන තුනක් ගිය මාසශේ ශගව් න 

බැරි වුණ ිරසා අපි හිර ශවලා තිශබනවා. දැ්  ඒවාට මුදල් 

ශසොයාශගන යනවා. ශම් ප්ර නන විසඳ් න තමයි මා ශමතැනට 

ඇවිල්ලා තිශබ් ශ් .  

ඒකයි ශදපැත්ශත් ම සහශයෝගය ඉල්ල් ශ් . ශමතැනදී 

ආ්ඩඩු පක්ෂය, විපක්ෂය ිරයලා ශදකක් නැහැ. අපි ශම් ගරු 

සභාවට ඇවිල්ලා ඉ් ශ්  ජනතාවට වැල කර් න. රජශේ 

ශසේවකය් ට ප්ර නනයක් ඇති වුශණොත් අපිට ඒ ගැන කයා කරලා  

ආධ්ාර මුදලක් ලබා ශදන එක ගැන බල් න පුළුව් , ඒක 

ප්ර නනයක් ශනොශවයි.  මම අහ් ශ් ,  එතශකොට ත්රීවිල්ණ රියැදුර්  

ගැන කවුද කයා කර් ශ් ? ඒ අයටත් තම් ශ  ත්රීවීල්ණ දුව් න 

බැහැ. මශ  කා්ණයාලය ඉසනසරහාත් ත්රීවිල්ණ තිශබනවා. ඒවා 

ගැනත් ටිකක් හිත් න. ඒ සහන ලබා ශදන ්රමයක් ගැන තමයි 

අපි බල් ශ් . ඇත්ත ව ශය් ම ඒ ශගොල්ල් ට එදිශනදා 

ආදායමක් ලැශබ් ශ්  නැහැ. ශපෝලිම්වල හිටශගන ඉ් නවා, 

ආ්ඩඩුවට බණිනවා, පා්ණලිශම්් තුවට බණිනවා, "ශමොකක්ද මු්  

කර් ශ් ?" ිරයලා අහනවා. ඕක ශ් , ඇත්ත තත්ත්වය. අපි 

ශම්වාට විසඳුම් ශද් ශ්  නැතිව සාමානය විධියට ශබදිලා වැල 

කර් න ගිශයොත්, අ් තිමට අපි ඔක්ශකොම ගිශලනවා. ඒ ිරසා අපි 

ශම් ප්ර නනය විසඳ් ශ්   ශකොශහොමද ිරයලායි බල් න ඕනෑ. 

ශපට්රල් ශසොයා ගත්තා ිරයලා ශම් ප්ර නනය විස ශඳ් ශ්  නැහැ. 

ශමතැන වි ාල ආ්ණථික ප්ර නනයක් තිශබනවා.  ඒකයි මම ිරදශද, 

පා්ණලිශම්් තු කමිවේ ්රමය මා්ණගශය්  අපි ඔක්ශකොම එකතු 

ශවලා ලබන සතිශේ  ශම් ගැන සාකච ඡා කරමු ිරයලා. ශපොශහොර 

සම්බ් ධ්ව ිරය් න තිශබ් ශ් , දැනට ලැතිමට ිරයමිතව  

තිශබන ශපොශහොර සියල්ලම ශගනැවිත් ශදනවා ිරයන එකයි.  

රටට වුවමනා කරන සම්පූ්ණණ ශපොශහොර ප්රමාණය  ලැශබ් නට 
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පා්ණලිශම්් තුව 

තිශබනවා ිරයලා මම හිත් ශ්  නැහැ. අපට කර් න තිශබ් ශ්  

මහ ක් නයට අව ය ශපොශහොර ටික සම්පූ්ණණශය්  ලබා 

ගැීමමයි. යුක්ශ්ණ්  යුධ ධ්ය ිරසා ශලෝකශේ ශපොශහොර හිඟයක් 

තිශබනවා. එම තත්ත්වයට  මුුවණ දීලා, අද අපට වැඩි මිලකට 

තමයි ශපොශහොර  ලබා ග් න  සිදු ශවලා තිශබ් ශ් .   

මම ඊශේ සහ අද  අශේ තානාපතිවරු් ට කයා ක ා. 
නවදිල්ලිශේ සිටින අශේ ඉ් දියානු මහ ශකොමසාරිසන මිලි් ද 
ශමොරශගොල මැතිතුමා එක්ක, විශ ේෂශය් ම ශවොෂි් ට්  නුවර 
සිටින හිටපු අමාතය මහි් ද සමරසිහහ මැතිතුමා එක්ක, ඒ වාශ ම 
තිජිහ නුවර සිටින පාලිත ශකොශහොන මැතිතුමා එක්ක  ශම්වා ලබා 
ගැීමම පිළිබඳව සාකච ඡා ක ා. අපට යම්ිරසි කාලයක් තිශබනවා.  
ඒ කාලය තමයි අපට අමාරුම කාලය ශව් ශ් .  ඒකට මුුවණ 
දීලා ඉසනසරහට ය් ශ්  ශකොශහොමද ිරයන එක ගැන අපි  සභාව 
හැටියට සාකච ඡා කරලා කටයුතු කර් න  උත්සාහ කර් න ඕනෑ. 
කවුරු ිරසාද ශම්ක සිදු වුශ්ඩ, ශකොශහොමද සිදු වුශ්ඩ ිරයන ඒ  
සියල්ල ශසොයා බල් න, ඒකට කමක් නැහැ. නමුත්, ශම්කට වග 
ිරය් න ඕනෑ මිිරසු් ව ශසදවා ිරයලා ඒ වා්ණතා අපට ක් න 
බැහැ. ඉති්  ශම් කටයුතු ටික කර් න අව ය ඉතුරු මුදල් ටික 
ශසොයා ග් න නම්, පා්ණලිශම්් තුව එකට එකතු ශවලා ශම් ගමන 
ය් න ඕනෑ.  

 

ගුණ (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු කයානායකතුමිර,  පැහැදිලි කර ගැීමමකට මට ශපොඩි 

ශවලාවක් ශද් න.  

ගරු අගමැතිතුමාශග්  මම දැනග් න කැමැතියි ශම් න ශම් 

කාරණය ගැන. අද අපට hard default එකක් එන බව ආරහචි 

ශවනවා.  ඒ ිරය් ශ්  ලහකා ඉතිහාසශේ ප්රයම වතාවට අද තමයි 

ඇත්තටම අපි ණය ශගව් න බැරි තත්ත්වයකට පත් ශව් ශ් . 

අපට දවසන 30ක grace period එකක් හම්බ වුණා. ඒ grace period 

එක අද ඉවර ශවනවා ිරයලා තමයි ආරහචි ශව් ශ් . ගරු 

අගමැතිතුමිර, අපට ආරහචි ශවලා තිශබන විධියට ශම් වාශ  cross

-default clauses ශගොලක් තිශබනවා. ඒ ිරය් ශ් , එක ශගවීමක් 

කර ග් න බැරි වුශණොත් domino එකක් වාශ  අශනක් 

ඔක්ශකෝම වැශටනවා. එතශකොට අද තිශබන තත්ත්වය අනුව එන 

මාස 12ට අපට ශලොල්ණ බිලියන පහමාරක් විතර ශගව් න 

තිශබනවා. 

ශලොල්ණ බිලියන ශදකහමාරක විතර suspension එකක් 
තිශබනවා. තවත් ශලොල්ණ බිලියන තුනක් විතර ශගව් න 
තිශබනවා. මශ  ප්ර නනශේ ශකොටසන ශදකක් තිශබනවා. ගරු 
අගමැතිතුමිර,  ප මුවැිර එක තමයි,  ඇත්ත ව ශය් ම අද hard 

default එකක් සිදු වුශණොත් එක පාරටම ඒ cross-default clauses 
අපට  ශකොච ගර ශගව් න සිධ ධ් ශවනවා ද? එය  ශලොල්ණ බිලියන 
5ක් ද, 10ක් ද, 15ක් ද, 20ක් ද, කීයක් ද? ශදවැිර එක තමයි,  අපි 
තවම debt restructuring පට්  ග් න lawyersලා පත් කරලත් 
නැහැ   financial advisersලා පත් කරලත් නැහැ. ශමොකද, මම 
හිතන විධියට  හිටපු අමාතය ගරු අලි සේරි මැතිතුමා  වි නවාස 
ක ා, ඒ ප මුශවිර දවසන 30 ඇතු ත ශම් legal advisersලා සහ 
financial advisersලා පත් කර ග් න පුළුව්  ශවයි ිරයලා. මා 
වි නවාස කරනවා, එතුමා එශහම හිත් න ඇති ිරයලා. ඒ ිරසා 
ශව් න ඇති, එතුමා ශම් දවසන 30ක කාලපරිච ශේදය ඉල්ලා 
ගත්ශත්. දැ්  ශම්ක නැති අවසනයාශදදී අපි අද ශමොකක්ද 
ිරය් ශ් ? ගරු අගමැතිතුමිර, ඔබතුමාශ  වැල පිළිශව  
ශමොකක්ද? අපි ඔබතුමාශ  කු ශල්  අදි් න හද් ශ්  නැහැ. 
ඒක තමයි අපි ිරදශද,  කමිවේ හරහා අපි ඔබතුමාට සම්පූ්ණණ 
සහශයෝගය ලබා ශද් නම් ිරයලා. එහි ිරසි ශවනසක් නැහැ. 
ශම්ක ශබදීශගන කර් න ඕනෑ ිරයන තැන අපිත් නැහැ. අපි 

ශකොශහොමද ශම්කට දායක ශව් ශ් ?   ඔබතුමාශ  plan එක 
ශමොකක්ද ිරයලා අද දවස ඇතු ත කරුණාකරලා ිරය් න.    
 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු ම් ත්රීතුමා, ලබන සතිශේ සම්පූ්ණණ වා්ණතාවක් මම සකසන 

කරනවා. ඇත්ත ිරය් නම්, සමහර ඒවාශේ ශතොරතුරු නැහැ. 
නැත්නම් ශතොරතුරු වැරදියි. මම හිත් ශ්  ශම් සභාවට බල් න 
සිදු ශවනවා, ශකොශහොමද ශම් ශතොරතුරු ලැුණශ්ඩ ිරයලා. The 

statistics have gone haywire. ඔක්ශකෝම එකතු කරලත් නැහැ. 
මම ද් නවා, මට හරියට ශම් මිල ිරය් න බැහැ. ශකොශහොම 
වුණත්, බිලියන 01ක් වුණත්, බිලියන 10ක් වුණත් ශගව් න 
මිලියනයක්වත් අපට නැහැ. ඕකයි අපට මුුවණ ශද් න තිශබන 
තත්ත්වය.  ඒකයි මම පා්ණලිශම්් තුශව්  ඉල්ලුශද තු් වන 
සතිශේ විවාදයක් තිය් න ිරයලා. අශේ ශධ  පාලන වැලසටහනත් 
ශවනම ිරය් නම්, මුළු පා්ණලිශම්් තුවම දැනුවත් ිරරීම සඳහා.  
එශහත්,  හ්ණෂ ද සිල්වා ම් ත්රීතුමාට සහ අශනක් අයට වුවමනා 
නම්, ශහට නැත්නම් සඳුදාට ඇවිල්ලා Dr. Samaratunga සහ 
අශනක් අය මුණ ගැශහ් න පුළුව් . එම  සම්පූ්ණණ කරුණු 
විපක්ෂයට ලබා ශද් න මම කැමැතියි. You fix a time with 
them and go along with it. 

 

ගුණ එේ.යූ.එේ. අලි  ේරි මහත්ා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ගරු කයානායකතුමිර, ඔබතුමාශ  අවසරය ඇතිව මම 

කාරණයක් සඳහ්  කර් න කැමැතියි. ගරු හ්ණෂ ද සිල්වා 
මැතිතුමා මශ  නම සඳහ්  ක ා. ගරු අග්රාමාතයතුමා ිරයපු 
ආකාරයට අපට ශලොල්ණ මිලියනයක් ශහොයා ග් න එකත් ඉතා 
අමාරුයි. ඒ ිරසා තමයි අපි දිගි්  දිගටම ිරය් ශ්  ශම්ක ජාතික 
ප්ර නනයක් බව.  කවුද වැරදිකාරශයෝ ිරයලා ශහොයන එක ශහොඳයි. 
එය ක  යුතුයි. නමුත් අවසාන ව ශය්  අපි එකතු ශවලා ශම් 
භූමිශේ තිශබන ප්ර නනවලට උත්තර දු් ශ්  නැත්නම් ිරසිම 
විසඳුමක් ලබා ග් න බැරි ශවනවා. ඒ ිරසා  අපි සියලු ශදනාම 
ඒශක්  ඔේබට ගිහිල්ලා ශම්කට පිළිතුරක් ශසොය් න උත්සාහ 
ක  යුතුයි ිරයලා මම හිතනවා.  

ශදවැිර කාරණය ශම්කයි. ඔබතුමා ිරයපු ආකාරයට, 
multilateral debts හැරුණාම ISBs ඇතුළු අශනක් අයට 
ශගව් ශ්  නැහැයි ිරයලා අපි පසුගිය අශප්රේල් මාසශේ 12වැිරදා 
තීරණය ක ා. එශසේ තීරණය කශ ේ අපට ශවනත් විකල්පයක් 
නැති ිරසා. ශමොකද, 18වැිරදා ශවනශකොට අපට ඇශමරිකානු 
ශලොල්ණ මිලියන  8ක් ශගව් න තිුණණා. ශම් තීරණය ග් න 
ඉසනශසල්ලා දවශසේ මම ඔබතුමාටත් කයා ක ා. ඒත් එක්කම 
Chinese bank එකකට තවත් ඇශමරිකානු ශලොල්ණ මිලියන 105ක් 
ශගව් න තිුණණා. එම මුදල ශගව් න බැරි ිරසාත්,  
ශකොශහොමටත් අපි default කරන ිරසාත්,  මම  ජනාධිපතිතුමා 
එක්කත් සාකච ඡා කරලා, විපක්ෂය එක්කත් කයා කරලා, ඒ 
ශවලාශද අගමැතිතුමාවත් consult කරලා, අශේ international 

expertsලා එක්කත් කයා කරලා ශවන කර් න ශදයක් නැති ිරසා 
තීරණයක් ගත්තා.  අපි hard default එකකට යනවාට වලා, 
announce කරලා default කරන එක ශහොඳයි ිරයලා අපි රටක් 
හැටියට තීරණය ක ා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඉති් , කවුරු ආවත් ශම් 
අවුරුධ ශධ  අපට වි ාල ප්ර නනයක් තිශබනවා. ඇශමරිකානු ශලොල්ණ 
බිලියන ්ක් ශගව් න තිශබනවා. අපි ISBs ශනොශගවා සිටියත්, 
bilateral debts ශනොශගවා සිටියත්, අපට multilateral debts 

ශනොශගවා ඉ් න බැහැ. ශමොකද, IMF එකට ශගව් න ඕනෑ 
මුදල, World Bank එකට ශගව් න ඕනෑ මුදල අපි ශනොශගවා 
සිටිශයොත්, එන ආධ්ාරත් අපට එ් ශ්  නැහැ. ඒකයි ශවලා 
තිශබන ප්ර නනය. 

ගරු අගමැතිතුමා ිරයපු ආකාරයට, Asian Development 

Bank එ කට payments ිරහිපයක් කර් න තිශබනවා. ඒක වි ාල 
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ගැටලුවක්. ගරු හ්ණෂ ද සිල්වා මැතිතුමිර, නමුත් අශේ 
appointments සම්බ් ධ්ශය්  RFP එක call කරලා ඉවරයි. 
ශවනම Steering Committee එකක් දාලාත් ඉවරයි. Technical 
Committee එක පවා ඒ අය finalize කරලා ඇති. නමුත්, 
appointing authority එක Cabinet එක. ඒ ිරසා ඒක Cabinet 
එකට එ් නට ඕනෑ. ශම් තිශබන වාතාවරණය තු  තවම full 

Cabinet එකක් appoint කරලාත් නැහැ. ඒ වාශ ම පසුගිය 
දවසනවල Cabinet එක රැසනශව් නත් බැරි වුණා. ගරු 
කයානායකතුමිර, අවසාන ව ශය්  මහ බැහු  අධිපතිතුමාශග්  
සහ මහා භා්ඩලාගාරශේ ශල්කම්තුමාශග්  ලැුණණු ශතොරතුරු 
අනුව ඒ ශගොල්ල් ශ  recommendations එක්ක ඒ finalities සිදු 
කරලා ඉවරයි. Recommendation එකක් හැටියට ඒවා Cabinet 
එකට එ් න ඕනෑ. The Cabinet is the appointing authority. If 
that happens, I think we should be able to appoint them as 
soon as possible. Once that happens, of course, they can start 
officially negotiating with the bondholders and the others. 

Thank you. 

 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Hon. Minister, what I want to do is to have a look at it. 

So, I thought that tomorrow I will look at it. If you are 
free, both of us can do it. Then, I think the five Members 
in the Cabinet can meet and pass it. So, once we, you and 
I, are satisfied, we will go ahead with it. 
 

ගුණ නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ேயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කයානායකතුමිර, මම ශම් අසන ප්ර නනය 

අගමැතිතුමාටත්, ඒ වාශ ම විදුලිබල සහ බල ක්ති ඇමතිතුමාටත් 

අදා යි. ශමොකද, දැ්  අශේ රට පත්ශවලා තිශබන hard default 

තත්ත්වයත් එක්ක අශේ රශේ ශනොශයක් ආයතන විශධ   බැහු  

සමඟ, එශහම නැත්නම් මූලය ආයතන සමඟ එ ැී  තිශබන මූලය 

ගිවිසුම් පවා අවලහගු වන තත්ත්වයක් ඇතිශවලා තිශබනවා. 

ගරු අගමැතිතුමිර, ගරු විදුලිබල ඇමතිතුමිර, විශ ේෂශය් ම 
අශේ රට අද විදුලිබල අ්ණුණදයක තිශබනවා ිරයලා අපි ද් නවා. 
දැ්  "ශසොබාදනවි" බලාගාරය ඉදිිරරීම ආරම්භ කරලා තිශබනවා. 
ලබන අවුරුධ ශධ  මැද වන විට "ශසොබාදනවි" බලාගාරශේ වැල 
කටයුතු අවස්  කරලා ජාතික විදුලිබල පධ ධ්තියට ශමගාශවොේ 
300කට වැඩි විදුලිය ප්රමාණයක් ලබා ශද් න ිරයමිතයි. නමුත්, 
ශම් බලාගාරශේ ඉදිිරරීම් සම්බ් ධ් ප්ර නනය ිරසා, hard default 
තත්ත්වයට පත්වීම ිරසා, මම ද් නා හැටියට ඇශමරිකානු ශලොල්ණ 
මිලියන 130කට ආස් න ණය මුදල ශනොලැශබන තත්ත්වයක් 
තමයි තිශබ් ශ් . ඒ වාශ ම රුපියල අවප්රමාණය වීම හරහා 
රුපියල් බිලියන 12ක විතර ශවනසක් ශම් වයාපෘතියට එකතුශවලා 
තිශබනවා. එතශකොට රුපියල් බිලියන 12 ශහොයාග් නත් 
ආශයෝජකශයක් ශසොයා ගැීමමට අව ය ශවලා තිශබනවා. ඒ 
ආයතනය විදුලිබල ම්ඩලලයත් එක්ක එ ැඹිලා තිශබන ගිවිසුම, 
එශහම නැත්නම් tariff එක ප්රමාණවත් ශනොවිම ිරසා, ඒක match 
කර් න බැරිවීම ිරසා මම හිතන විධියට ඒ මුදල ශසොයා ගැීමමත් 
ප්ර නනයක් ශවලා තිශබනවා. ඒ සඳහා විදුලිබල ම්ඩලලය මැදිහත් 
ශව් න ඕනෑ. නැත්නම් රජය මැදිහත් ශව් න ඕනෑ. එශහම 
මැදිහත් ශනොවුශණොත් ශම් විදුලිබල වයාපෘතිය අලපණ ශවලා 
නතර ශවනවා. එශහම වු ශණොත් අශේ ජාතික විදුලිබල පධ ධ්තියට 
ලබන අවුරුධ ශධ  ලැශබ් න ිරයමිත ශමගාශවොේ 300කට 
ආස් න විදුලිය ඒ LNG බලාගාරශය්  ලැශබ් ශ්  නැහැ.  

ගරු කයානායකතුමිර, ඔබතුමා ශබොශහොම පැහැදිලිව 
ද් නවා, ශනොශයක් ීමති ප්ර නන ිරසා ශම් වයාපෘතිය අශේ කාලශේ 
සිටම ප්රමාද වුණු ශදයක් ිරයලා. ශම් බලාගාරශේ විදුලිය ලබන 

අවුරුධ ශධ  අපට ජාතික විදුලිබල පධ ධ්තියට එකතු කර් න බැරිව 
ගිශයොත්, අපට අද තිශබන විදුලි අ්ණුණදය එදාට ශදගුණ ශවනවා. 
එතශකොට වැසනසත්, ඩීසල් තිුණණත් දිනකට පැය 10ක්, 12ක් 
විදුලිය කපන තැනට අශේ රට පත් ශවනවා. ඒක ිරසා ගරු 
අගමැතිතුමාශග්  ශහෝ විදුලිබල ඇමතිතුමාශග්  මම ශම්කට 
පිළිතුරක් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඔබතුම් ලා ශම් 
සම්බ් ධ්ශය්  මැදිහත්ශවලා ශම් සඳහා ශදන විසඳුම ශමොකක්ද? 
ශම්ක විසඳ් න වැල පිළිශව ක් ක්රියාත්මක කර් න සූදානම් ද?   

 

ගුණ ප්ර න්න සණතුාංග මහත්ා (නාගරික  ාංවර්ධාන හා 

නිවා  අමාත්  හ ආණ්ු  පාර්ශ්යීයවකේ ප්රධාාන 

 ාංවිධාායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

மகாலாசானும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

ගරු කයානායකතුමිර, මම ඔබතුමාශග්  ඉල්ලීමක් කරනවා, 

සනයාවර ිරශයෝග හා පක්ෂ නායක රැසනවීශම්දී තී් දු ක  

ආකාරයට කටයුතු කර් න ිරයලා. ශමොකද, ශම් යන විධියට අද 

දවශසේත් ශම් ගැන සාකච ඡා කරලා,   ශහට දවශසේත් සාකච ඡා 

කරලා, ඊ ඟට සිු රාදා දවශසේත් ශම්කම සාකච ඡා කර් න ශදවි. 

එතශකොට ශදපැත්ශත්ම පක්ෂවලට,- [බාධ්ා ිරරීමක්] ඉ් න, 
ඉ් න, මම ිරයන ශධ  අහග් නශකෝ. එතුම් ලාශ  කයාවලදී 

ශම් ගැන කයා කර් න පුළුව් . එශහම නැතිව, ශම් විධියට 

ශවලාව දු් නාම අශේ ම් ත්රීවරු් ශ  කාලශය්  විනාඩිය, ශදක 

අඩුශවලා ඒ ම් ත්රීවරු් ට කයා කර් න ශවලාව නැති ශවනවා. 

[බාධ්ා ිරරීම්] ඔබතුම් ලාට ඔච ගර වුවමනාවක් තිශබනවා නම් 
ශම් පැත්තට ඇවිල්ලා වාඩිශවලා  ආ්ඩඩුව භාර අරශගන කයා 

කර් නශකෝ. ඔබතුම් ලා ශමතැනදී වැරදියි. ඔබතුම් ලා රට 

ශවනුශව්  ශම් කර් ශ්  වැරදි ශදයක්. ඒක ශත්රුම් ග් න. ශම් 

ගරු සභාවට ඇවිල්ලා විපක්ෂශේ වාඩිශවලා ඔතැන ඉඳ්  

විශදගනය කර කර රශේ සල්ලි කාබාසිිරයා කර් න එපා. 

ශමතුම් ලා ශමච ගර කාලයක් කශ ේ, ඒක. දැනුත් ඒ ශධ ම 

කරනවා, ගරු කයානායකතුමිර. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැ්  අපි ප්රධ්ාන වැලකටයුතුවලට ශයොමු ශවමු.  
 

 
පාර්ලිකේන්තුකේ රැ ්වීේ 

பாராளுமன்ற அமர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

ගුණ දිකන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කයානායකතුමිර, මා පහත සඳහ්  ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පා්ණලිශම්් තුශද සනයාවර ිරශයෝග 8හි විධිවිධ්ානවල සහ 2022 

ජනවාරි 19 දින පා්ණලි ශම්් තුව විසි්  සම්මත කරන ලද ශයෝජනාශවහි 

ු මක් සඳහ් ව තිුණණ ද, අද දින රැසනවීම් පැවැත්ශවන කාල ශදලාව පූ.භා. 

10.00 සිට අ.භා. 12.30 දක්වා ද, අ.භා. 1.30 සිට අ.භා. 5.30 දක්වා ද විය 

යුතු ය. පූ.භා. 11.00ට පා්ණලි ශම්් තුශද සනයාවර ිරශයෝග 8(5) ක්රියාත්මක 

විය යුතු ය. අ.භා. 5.30ට කයානායකතුමා ප්ර නනය ශනොවිමසා 

පා්ණලිශම්් තුව කල් තැබිය යුතු ය." 

 
ප්රශයීය්නය විම න ලදින්    ා  ේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පා්ණලිශම්් තුව 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපක ශයීයක කාසක   ා  
அகமச்சுசார் ஆமலாசகனக் குழுக்கள்  

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 

 
ගුණ දිකන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කයානායකතුමිර, මා පහත සඳහ්  ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"2022 ජනවාරි 21 දින පා්ණලිශම්් තුව විසි්  සම්මත කරගත් 

ශයෝජනාශවහි ු මක් සඳහ් ව තිුණණ ද, 2022 මැයි 1  වන දින ශත්රීම් 

කාරක සභාව විසි්  තීරණය ක  පරිදි විදුලිබල කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාහ යීය උපශධ  ක කාරක සභාව සහ බල ක්ති කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාහ යීය උපශධ  ක කාරක සභාව යන අමාතයාහ යීය උපශධ  ක 

කාරක සභා "විදුලිබල සහ බල ක්ති කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාහ යීය 

උපශධ  ක කාරක සභාව" ශලස නැවත නම් ක  යුතුය." 

 
ප්රශයීය්නය විම න ලදින්    ා  ේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

කල්ත්ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 

ගුණ දිකන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කයානායකතුමිර, "පා්ණලිශම්් තුව දැ්  කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශයීය්නය   ාිමුඛ  කසන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශේ දිනශේ කල් තබන ලද විවාදය තව දුරටත් පැවැත්වීම, 

ගරු එසන.එම්. මරික්කා්ණ ම් ත්රීතුමා. 
 

 

 2022 මැයි 09වන දින ඇති වූ කලහකාරී සිදුවීේ 

පිළිබඳ ක ොයා බැලීමට විකශයීයේෂ කාසක   ාවක් 
2022 மம 09ஆம் திகதி இடம்தபற்ற வன்முகறச் 

சம்பவங்கள் ததாடர்பில் ஆராய்வதற்கான ததாிகுழு 
A SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO THE RIOTOUS 

INCIDENTS ON 09TH MAY, 2022  
 
 

[පූ.භා. 10.50] 

 

ගුණ එ ්.එේ. මරික්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කයානායකතුමිර, මීට මාස එකහමාරකට කලි්  ශම් 

රශේ තරුණ ප්රජාවත්, ශම් රශේ ජනතාවත් ජීවන අ්ණුණදය සහ 

ප්රජාත් ත්රවාදී ප්රතිසහසනකරණ ඉල්ලා අරග යක් ආරම්භ ක ා. ශම් 

අරග ය විවිධ් පැතිකලවලට ගිහිල්ලා තමයි රිරල් වි්රමසිහහ 

මැතිතුමා ශම් රශේ නව අග්රාමාතයවරයා හැටියට පත් වුශ්ඩ. 

සමාජශේ සහ  ශධ  පාලනශේ විවිධ් කයා තිුණණා ස්ණව පාක්ෂික 

ආ්ඩඩු හද් න, ඒ වාශ ම සියලු පක්ෂවල සහශයෝගශය්  

වැලකටයුතු කර් න ිරයලා. නමුත්, අලුත් අගමැතිතුමා 

පත්වුණාට පසුව ිරශයෝජය කයානායකවරයා පත් ිරරීශම්දීවත් ශම් 

පක්ෂවලට එකඟතාවකට එ් න පුළුව් ද ිරයලා අපි බැලුවා. 

අපට පැහැදිලිව ශත්රුණා, ශපොශහොේවේවත් නව අග්රාමාතයතුමාව 

භාරශගන නැහැ, පිළිශගන නැහැ ිරයලා. ඒ අය එතුමාශ  

ශයෝජනාවට එකඟ ශවලා නැහැ. අපි දැක්කා, අග්රාමාතයතුමා 

ජාතිය අමතලා ශම් රශේ ආ්ණථික ප්ර නනයට තාවකාලික විසඳුම් 

ශදන ආකාරයට විවිධ් ප්රකා  ක  ආකාරය. අපි 

අග්රාමාතයතුමාශග්  දැනග් න කැමැතියි, අපට ක් න නැති 

වුණාම, ගෑසන නැති වුණාම, ශතල් නැති වුණාම තිශබන ශධ ප ක් 

විු ණලා අපි බඩු ග් නවාද, එශහම නැත්නම් ඒ ශවනුශව්  

තිශබන ඔබතුම් ලාශ  ශකටි කාලීන, මැදි කාලීන, දී්ණඝ කාලීන 

ආ්ණථික ප්රතිපත්තිය ශමොකක්ද ිරයලා.  රට සාමානයකරණය ිරරීම 

සඳහා තව ශකොපමණ කාලයක් ගත ශවනවාද, රටට ආශයෝජන 

ශගශන් ශ්  ශමොන ආකාරයටද, විපක්ෂ නායකතුමාත් ඊශේ 

ිරයපු ආකාරයට විශධ  ගත රමිකය් ශග්  මීට ශපර මාසයකට 

ලැුණණු ශලොල්ණ මිලියන ්00කට වැඩි ප්රමාණය නැවත 

ශග් වාග් න තිශබන වැල පිළිශව  ශමොකක්ද, සහගාරක 

ක්ණමා් තය දියුණු කර් න තිශබන වැල පිළිශව  ශමොකක්ද, 

ආශයෝජකශයෝ ශගන එ් න තිශබන වැල පිළිශව  ශමොකක්ද 

ිරයලා මුලි් ම පැහැදිලි ක  යුතුයි ිරයා මම වි නවාස කරනවා. 

මූලය බලය තිශබන ශම් පා්ණලිශම්් තුව හරහා ඒ ිර නචිත වැල 

පිළිශව   ිරසියාකාරව ක්රියාත්මක කර් න එතුමා 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා නම් ඒකට ශම් රශේ ප්රධ්ාන විපක්ෂය 

හැටියට, ජනතාව ගැන සහශදදී විපක්ෂයක් හැටියට අශේ ිරසිම 

විරුධ ධ්ත්වයක් නැහැ. ඒ සඳහා සහශයෝගය සහ දායකත්වය ලබා දී 

ජනතාව ශම් ප්ර නනශය්  මුදා ග් නත්, නැවත ශමවැිර ගැටලුවක් 

ඇති ශනොශව් නත් වැලකටයුතු කර් න අපි ලැහැසනතියි.   

නමුත්, අපි පැහැදිලිව ශම් කරුණ ිරය් න ඕනෑ. ගරු මහි් ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද ශමම ගරු සභාවට පැමිණ සිටිනවා. මහි් ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා අග්රාමාතය ුරරශය්  ිරක්ම ගියාට පසුව 

ජනාධිපතිතුමා විසි්  අශේ නායක සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමාට 

දුරකය නශය්  කයා කරලා අගමැතිකම භාර ග් න ිරදවා. 

එශහම අඬගහපු පළියට අගමැති ුරරය භාර ග් න බැහැ. 

ශමොකක්ද ඒකට ශහේතුව? ආ්ණථික ප්ර නනය වාශ ම ජනතාව 

ඉල්ලන ප්රජාත් ත්රවාදි ප්රතිසහසනකරණත් තිශබනවා. ශමතැන 

මූලික කාරණය ශමොකක්ද? අගමැතිතුමාට කලි්  අයි්  ශව් න 

ිරදශද ජනාධිපතිවරයාට. ජනාධිපතිවරයා අයි්  ශව් ශ්  

නැතිව, අඬගහපු ගම්  ගිහිල්ලා අගමැති ුරරය අරශගන, ඇමති 

ම්ඩලලයක් පත් කරලා එශහම ප්රජාත් ත්ර විශරෝධී විධියට වැල 

කර් න අපට එකඟ ශව් න බැහැ. ඒක ිරසා තමයි අපි 

ජනාධිපතිතුමාට ශකෝ ශධ සි දාලා ිරදශද, එක පාරට අයි්  

ශව් න බැරි නම් යම් කාලයක් අරග් න ිරයලා. ඒ කාලයට 

එකඟ ශවලා, ඒ කාලය තු  ක  යුතු වයවසනයා ප්රතිසහසනකරණ 

කර් න එකඟ වුශණොත් අපි භාර ග් න ලෑසනතියි ිරයලා ිරදවා.  

ගරු කයානායකතුමිර, ජනාධිපතිතුමාශ  දුරකයන ඇමතුම 

ශබොරුවට දීපු එකක්ය ිරයන එක අපට ඔේපු වුණා. විපක්ෂ නායක 

ගරු සජිත් ශප්රේමදාස මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයාට යවපු ලියුම අපි 

තමයි හැදුශද. මම එය ශපෞධ ගලිකව ජනාධිපති ම් දිරයට 

ශගිරච ගා. රිරල් වි්රමසිහහ මැතිතුමා ඒ ශවලාශද දිවුරුම් දීලා 

තිුණශ්ඩ නැහැ. එතුමා හිටපු කැබිනේ ම්ඩලලය එක්ක සාකච ඡා 

කරලා තිශබනවා ිරයලා අපට යන ශකොට ආරහචි වුණා. අලුත් 

අගමැතිතුමා  ශම් රශේ ජනතාවශ  රැකවශලක් ශව් න යනවාද, 

එශහම නැත්නම්  රාජපක්ෂවරු් ශ  රැකවශලක් ශව් න යනවාද  

ිරයන එක පිළිබඳව අපට දැ්  ප්ර නනයක් තිශබනවා. 

ජනාධිපතිතුමා අයි්  ශව් න එකඟ වුණාද, ඒ එකඟතාව මතද 

එතුමා අගමැති ුරරය භාර ගත්ශත්, එශහම නැත්නම් දහනව වන 
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ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශ ් ශ්  කවදාද, දැනටමත් 

විපක්ෂය විසි්  ශගනැත් ගැසේ කරලා තිශබන විසිඑක්වන 

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශ ් ශ්  කවදාද ිරයන 

කාරණාවලට අපට උත්තර ශද් න ඕනෑ. ඇත්ත ව ශය් ම අපි 

ගෑසන ටික ශසොයා ගත්තත්, ශතල් ටික ශසොයා ගත්තත්, ආ්ණථිකය 

යම් සමබරතාවකට ශගනාවත් තරුණ ප්රජාව, -විශ ේෂශය් ම 

අවුරුදු 18, 23, 24 වයසනවල තරුණ ප්රජාව- ඉල්ල් ශ්  

 ශධ  පාලනශේ තිශබන ශම් මජර සහසනකෘතිය ඉවත් ිරරීම සඳහා වූ 

ප්රතිසහසනකරණයි. නව අගමැතිතුමා ඒවා ශ නවා නම්, අපි ඒ සඳහා 

ස හශයෝගය ලබා ශද් න සූදානම් ිරයන එක මම පැහැදිලිව 

ිරය් න ඕනෑ.  

අද සමහර අය මතවාද හදනවා, අලුත් අගමැතිවරයාට 

ජාතය් තර සබදතා තිශබන ිරසා එතුමා ආපු ගම්  විශධ   
රටවලි්  පැන පැන සල්ලි ශදයි ිරයලා. එශහම ශද් ශ්  නැහැ. 

ඇශමරිකා එක්සත් ජනපදශේ සම් තා පව්ණ මැතිිරයට කයා 
කරලා COVID vaccines ඉල්ල් න පුළුව් ද ිරයලා මහගල 

සමරවීර හිටපු ඇමතිතුමාශග්   මාධ්යශදදිශයක් ප්ර නන ක  
ශවලාශද එතුමා ිරදවා, "විවිධ් රටවල අය සමඟ විවිධ් යාළුකම් 

තිශබ් න පුළුව් . නමුත්, ඒක ිරසා ඒ රටවල ප්රතිපත්ති ශවනසන 

ශව් ශ්  නැහැ" ිරයලා. ඒක තමයි ඇත්ත. රිරල් වි්රමසිහහ 
මැතිතුමා අගමැති වුණා ිරයලා, ශවන කවුරු ශහෝ අගමැති වුණා 

ිරයලා ඒ ඒ රටවල ප්රතිපත්ති ශවනසන ශව් ශ්  නැහැ. ඒ ඒ 
රටවලි් , ඒ ඒ ජාතය් තර සහවිධ්ානවලි්  යම් යම් ආධ්ාර විවිධ් 

රටවල තිශබන මූලික තත්ත්වය්  එක්කයි ලබා ශද් ශ් . ඒවා 
ශපොඩ්ලක් එහා ශමහා කර් න පුළුව් . එශහම නැතිව, ඍ්ණදි 

බලශය්  වාශ  එක පාරටම ශම්වා ශවනසන කර් න පුළුව් කමක් 

නැහැ.  

අපි පැහැදිලිව ිරය් ශ්  ශම්කයි. ශම්ක ඇතුශ ේ ශධ  පාලන 

ශ ම් ගහ් න අපි සූදානම් නැහැ. තා් න-මා් න, වරප්රසාදවලට 
මුවා ශවලා කටයුතු කර් න අපි සූදානම් නැහැ. පත් ශවලා සිටින 

අගමැතිතුමා යම් වැල පිළිශව ක් ක්රියාත්මක කරනවා නම් ඒක 
ශම් ගරු සභාවට දැනුම් ශද් න ඕනෑ. ඒ වැල පිළිශව  ශම් ගරු 

සභාවට දැනුම් දු් නා නම් ඒකට සහශයෝගය ශද් න අපි 

ලැහැසනතියි ිරයන එකත් මම පැහැදිලිව ිරයනවා.  

ගරු කයානායකතුමිර, වග ිරවයුතු විපක්ෂයක් ශලස අපි ශම් 

කාරණයත් ිරව යුතුයි.  අශේ ආ්ඩඩුව තිශබන කාලශේ ශතල් මිල 
රුපියල් ශදකිර්  වැඩි ක ාම අශේ හිටපු අගමැතිතුමා ඇතුළු 

ක්ඩලායම පා්ණලිශම්් තුවට ආශද බයිසිකලශය් . දැ්  අපට 
බයිසිකලශය්  ශනොශවයි, දියව් නාශද පීනලා තමයි එ් න 

ශවලා තිශබ් ශ් . නමුත්, එශහම ශවලා තිබියදීත් විපක්ෂ 

නායකතුමා ඊශේ පැහැදිලිව ිරදවා, "රමිකය් ශ  මුදල් බැහු  
පධ ධ්තිය හරහා එදවා නම් අපට ඉක්මනට රටට ශලොල්ණ 

ශගශන් න පුළුව් . එවිට යම් ප්රමාණයක ආරම්භයක් ග් න 
පුළුව් " ිරයලා. ඒක ිරසා නව අගමැතිතුමාශ  ඉලක්කය විය 

යුත්ශත්, රට ශගොල දැමීම විනා සමගි ජන බලශදගය ශදකට 
කැඩීම ශනොශවයි ිරයන එක අපි මතක් කරනවා. 

ගරු කයානායකතුමිර, පසුගිය කාලශේ වි ාල ප්ර නනයක් වුණු 

ශම් න ශම් කාරණය ගැනත් මම අහ් න කැමතියි. අශේ 
කාදිනල්තුමා ප්රමුඛ අය ිරදවා, "පාසනු  ඉරුදින ප්රහාරකය් ට 

දඬුවම් ශද් න, ශම් කරන පරීක්ෂණවල විිරවිදභාවය පිළිබඳ 
ශලොු  ප්ර නනයක් තිශබනවා" ිරයලා. අපි ශම් න ශම් කාරණය 

අහ් න කැමතියි. එදාත් ශම් අගමැතිතුමාශ  කාලශේ තමයි 
පාසනු  ප්රහාරය සිධ ධ් වුශ්ඩ. දැ්  එතුමා ශම් පරීක්ෂණ අලුති්  

ආරම්භ කරලා දඬුවම් ලබා දිය යුතු අය ශහොයා ශගන ඒ සඳහා 

කටයුතු ක  යුතුයි. සමාජශේ අවශබෝධ්යක් තිශබනවා කවුද 
ශම්කට වැරදිකරුව් , කවුද ශම්වාට උර දු් ශ්  ිරයලා. 

එතශකොට ඒ අයට දඬුවම් ලබා ශද් න ව්ණතමාන අගමැතිතුමා 
සූදානම්ද ිරයන එකත් අපිට පැහැදිලිව දැනග් න ශවනවා. ගරු 

අගමැතිතුමිර, ඔබතුමා ශපොශහොේවේශද කේටියත් එක්ක ඔය 

පැත්ශත් වාඩි වුණාට ඊශේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ශප් නුවා, 
ඔබතුමාට ඕනෑ විධියට වැල කර් න ශද් ශ්  නැහැ, පක්ෂශේ 

ය් ත්රණය තිශබ් ශ්  ඒ පැත්ශත් ිරයලා.  

ගරු කයානායකතුමිර, දැ්  මා  ඟ යම් පත්රිකාවක් 

තිශබනවා. අශේ නව අගමැතිතුමාට ආ්ඩඩු කර් න ශවලා 
තිශබ් ශ්  කවුරු එක්කද? මහි් දාන් ද අලුත්ගමශ  මැතිතුමා 

එදා ිරදවා, "මට ිර් ද ය් ශ්  රිරල් හිශ්ණ ගිය දාටයි" ිරයලා.  

ඉති්  ශම් න ශම් අයත් එක්ක තමයි නව අගමැතිතුමාට ආ්ඩඩු 
කර් න ශවලා තිශබ් ශ් .  පා්ණලිශම්් තුශද දී මම ඉ් න හැම 

ශවලාවකම ශරෝහිත අශේගුණව්ණධ්න මැතිතුමා ිරදවා, "රිරල්ට 
අගමැතිකම ශද් න අපට ශමොශ ේ අමාරුවක් නැහැ" ිරයලා. දැ්  

ශම් ශගොල්ල්  කයා කර් ශ්  කර් ශ්  කටි්  ද, 
අශධ්ෝමුඛශය්  ද ිරයලා අපට අහ් න සිදු ශවනවා. මට නම් එක 

ශදයයි ශත්ශර් ශ් . ශම් රට වැටිලා තිශබන අගාධ්ශය් , ශම් 

ආ්ඩඩුවට විරුධ ධ්ව මතු ශවලා තිශබන අ්ණුණදශය්  එශතර 
ශව් න ශම් නව අගමැතිතුමාව පාලමක් කරශගන ආවා මිසක, 

එතුමාට ඒ පාලම තරණය කර් න ශම් අය ඉල ශද් ශ්  නැහැ 
ිරයන එක  අපට පැහැදිලියි.  

ගරු කයානායකතුමිර, අගමැතිතුමා විපක්ෂශේ ඉ් න ශකොට 
නම් රශේ ආ්ණථිකය සම්බ් ධ්ව විවිධ් අවසනයාවලදී අපිත් එක්ක 

කයා කරලා තිශබනවා.  

ශමොකද, එතුමා අපි හිටපු පක්ෂශේ නායකයා විධියට අපිත් 

එක්ක ඒ අදහසන ුවවමාරු කරශගන තිශබනවා. ඒ අනුව මම අද ශම් 
කාරණය අහ් න කැමැතියි.  අද ශම් රට පත් ශවලා තිශබන 

ආ්ණථික ප්රපාතශේ මූලික වග ිරවයුත්ත්  තමයි හිටපු මුදල් ඇමති 
බැසිල් රාජපක්ෂ සහ අජිත් ිරවාඩ් කේරාල් මහබැහු  

අධිපතිවරයා. ඔවු් ශ  උධ ධ්ච ගකම, තකතීරුකම ිරසා තමයි ශම් 

සියල්ල සිධ ධ් වුශ්ඩ. පසුගිය දවසක ශකෝේ එකට ආපු -හ්ණෂ ද 
සිල්වා මැතිතුමාත් ඒ කමිවේශද හිටියා.-  මුදල් අමාතයාහ ශේ 

ව්ණතමාන ශල්කම්වරයා ප්රකා  ිරහිපයක් ක ා. ඒ සහශදදී ශධ වල් 
අපි ිරය් න කැමති නැහැ. නමුත් ශම් එ ශඹන ආ්ණථික අ්ණුණදය 

පිළිබඳව හිටපු මහ බැහු  අධිපතිවරයාට විවිධ් අවසනයාවලදී 
ලිඛිතව දැනුම් දු් නත්, එතුමා ඒවා තුේවේ ශදකකට මායිම් ශනොකර  

කැබිනේ ම්ඩලලයත් ශනොමඟ යැදවා. ගරු අගමැතිතුමිර, ශම් 

රශේ ආ්ණථිකය ඝාතනය කර් න, කළු සල්ලිවලි්  ශලොල්ණ 
මාෆියාවක් හද් න මූලික ශවච ග කේරාල්ට විරුධ ධ්ව ඔබතුමා 

පරීක්ෂණ කර් න ලෑසනතිද?  ඔුව වැරදිකරුශවු  වුශණොත්, ඔුව 
හිශ්ණ දමනවාද ිරයන එකත් අපි පැහැදිලිව අහ් න කැමැතියි.  

මශ  කයාව අවස්  කර් න කලි්  ශම් කාරණයත්  ිරය් න 
ඕනෑ. දැ්  ශම් ශපොශහොේවේශද ඉ් න අය තමයි මීට අවුරුදු 

ශදකහමාරකට කලි්  ශම් අගමැතිතුමාට විවිධ් ශගෝදනා එල්ල 

කශ ේ. "එතුමාට ශම් රට පාලනය කර් න බැහැ. මහ බැහු ව 
කැඩුවා. රට පාවලා දු් නා. පාසනු  ප්රහාරය ශව් න ඉල දු් නා" 

ිරයලා ශගෝදනා නඟලා තමයි එතුම් ලා බලයට ආශද. මම 
අහ් න කැමැතියි, අද ඒ ශගෝදනාවලි්  එතුමා ිරදහසන ශවලා 

තිශබනවාද, එතුමා ිරදහසන කරලා තිශබනවාද,  ිරදහසන කර් න 
සූදානම්ද, එශහනම් ශමොන පදනමි් ද ිරදහසන කර් ශ්  ිරයලා? 

තව ශධ වල් ශගොලක් තිශබනවා, කයා කර් න. නමුත්  

අග්රාමාතයවරයා හැටියට තිර පුධ ගලයු  විධියට එතුමා ශම් රශේ 
ආ්ණථික අ්ණුණදය විසඳ් න ඉදිරිපත් ශවලා තිශබනවා නම්, ඒ 

සඳහා වූ සහශයෝගය විපක්ෂය හැටියට කමිවේ හරහා ලබා ශද් න 
අපි සූදානම්. හැබැයි ඒ ශවනුශව්  ඩීල් ශධ  පාලනශේ ශයශද් න 

ශහෝ  රාජපක්ෂ පවුශල් ශහෝ  ශම් ආ්ඩඩුශද ශහෝ රැකවශලක් 
ශව් න එතුමා උත්සාහ කරනවා නම්, ඒකට විරුධ ධ්ව මහ පාරට 

ය් න අපට සිධ ධ් ශවනවා ිරයන එකත් පැහැදිලිවම අපි ිරය් න 

ඕනෑ.  

ශබොශහොම සනතුතියි.  
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පා්ණලිශම්් තුව 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කයානායකතුමිර, මරික්කා්ණ ම් ත්රීතුමා ඇුවවා,  ඊශේ ශම් 

ආ්ඩඩුශව්  ිරශයෝජය කයානායක ුරරයට ශවනත් පුධ ගලශයක්  

ඉදිරිපත් කශ ේ ඇයි ිරයලා. එතශකොට මම ිරදවා, මම ශම් 

ක්ඩලායම් එකකටවත් අයිති නැහැ ිරයලා. මම ක්ඩලායමක 

හිටියා නම්, ශමතැනට ඇවිල්ලා ශවන එකක් ිරයනවා. නමුත් මම 

එතුමාට සනතුතිව් ත ශවනවා, අවුරුදු ශදකහමාරිර්   පසනශසේ 

මශ  එක ශයෝජනාවක් එතුම් ලා පිළිගත්ත එකට. ඒක තමයි, 

ිරශයෝජය කයානායක ුරරයට  කා් තාවක් ඉදිරිපත් කරන එක. 

මට තව සුමාන ශදකක් ශද් න. ශමතුම් ලාත් ඒ වාශ  

හදාග් න. එතශකොට හරි ශ් . මම ශදපැත්තම හදලා ශද් නම්. 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශමොකක්ද ඔබතුමා අහ් ශ් ? ඔබතුමා ඇුවවා, 

විශධ   රටවලට කයා කරලා ආධ්ාර, ණය එකතු කර් න බැරිද 

ිරයලා. මට මතකයි. ගරු කයානායකතුමිර, ශමතුමා ිරයපු ඒවා 

සඳහ්  හැ් සාඩ් වා්ණතා මම ඕනෑතරම් ශද් නම්. ශමතුමා ිරදවා, 

"ශලෝකය අල්ලාශගන, ශලෝකශේ එකට එ් න  මම තරම් 

ශකශනක් නැහැ" ිරයලා. [බාධ්ා ිරරීමක්] ටිකක් ඉ් න ගරු 
ම් ත්රීතුමිර. දැ්  මම ඔබතුමා ිරයපු එක ඇුවවා. ඔබතුමා දැ්  

වාඩිශව් න. [බාධ්ා ිරරීම්] නැහැ. නැහැ. දැ්  වාඩිශව් න, 
වාඩිශව් න. [බාධ්ා ිරරීමක්]   මම තරම් ශහොඳ ශකශනක් නැහැ, 
වි නවක්ණමයා වාශ  වැල කර් න පුළුව්  ිරයලා ශ්  ිරදශද. 

දැ්  ශමොනවාද ිරය් ශ් ? 
 

ගුණ මන්ත්රීවසකයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

වාඩිශව් න, වාඩිශව් න. 
 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ඊ ඟට එතුමා ිරදවා, මම හිශ්ණ යනකල් මහි් දාන් ද 

අලුත්ගමශ  මැතිතුමා ිරදා ග් ශ්  නැහැ ිරදවා ිරයලා. ඒකයි 

එතුමා  අරග් ශ් . ශමොකද, එතුමාට දැ්  පැය 24ම වැල කර් න 

පුළුව් . [බාධ්ා ිරරීම්]  ඒ වාශ ම ශම් පා්ණලිශම්් තුශද මහි් ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා අගමැති ශවනශකොට ිරදවා, මම රට 

විු ණුවා, මම රට නැති ක ා ිරයලා. එශහම ිරදශද 2018දී. 2020 

ව්ණෂශේ ඔබතුමාත් මට විරුධ ධ්ව ඒක ිරදවා ශ් . ඔබතුම් ලා 

ශද් නා එකතු ශවලා මම ශහොඳ ද, නැධ ද ිරයලා ිරය් න. 

ඔබතුම් ලා ිරයන ශහොඳ නැත්නම්,-[බාධ්ා ිරරීමක්] ඔබතුම් ලා 
ශද් නා එක ගශම් ශ්  ඉ් ශ් . මම ිරය් ශ්  ශම්කයි.  

ගරු කයානායකතුමිර, ශම්තැන තිශබ් ශ්  ශවන 
කාරණයක්. ශමතැනට ආශද මට මල ගහ් න, ශම් ආ්ඩඩුව 
ශේරාග් න මම ආ්ඩඩුවට ආවා  ිරය් න. මට කවුරුවත් 
ශේරාග් න ඕනෑ නැහැ. මට මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ශේරාග් නවත්,  ශවන ශකශනක්  ශේරාග් නවත් ඕනෑ නැහැ. 
කවුරුවත් ශේරාග් න ඕනෑ නැහැ. ීමතිය අනුව අපි ක්රියාත්මක 
කර් න ඕනෑ. ීමතියට අනුව ඕනෑ එකක් කර් න. මම ඊශේ 
ිරදවාට පසනශසේ ම් ත්රීවරු්  ශද් ශනක් දැනට අත්අලහගුවට 
අරශගන තිශබනවා.    ඔබතුමා කර් ශ්  පරණ ශධ  පාලනය 
ශ් . ශවන එකක් ශනොශවයි ශ් . ඔබතුමාට ඕනෑ  ශමතැනට 
ඇවිල්ලා ිරය් න, "මම ආශද රාජපක්ෂලා ආරක්ෂා කර් න" 
ිරයලා. ඒක ඍජුව ිරයමුශකෝ. මම ආශද රාජපක්ෂලා ආරක්ෂා 
කර් න ශනොශවයි. මම ආශද රට ශගොලග් න. රාජපක්ෂලා ඒවා 
බලාග් න ඕනෑ. මම ආශද රට ශගොලග් න. මම ඒ ගැන 
ිරය් නම්. මම හ්ණෂ ද සිල්වා ම් ත්රීතුමාට ිරදවා,  ඊ ඟ සතිශේ 
මම ආ්ණථික සැලැසනම ශද් නම්, ඕනෑ එකක් විවාද කර් න,  ඊට 
ඉසනශසල්ලා ඇවිල්ලා කරුණු ශහොය් න ිරයලා. ඊට වලා 
විිරවිදභාවයක් මට ශප් ව් න බැහැ.  

අශේ ශධ  පාලන වැලසටහන ශමොකක්ද ිරයලා ිරය් නම්. 
මම ිරය් ශ්  ශම්කයි. ශගෝල් ශ ේසන පිේටිරශේ ඉ් න "ශගෝදා 
ශගෝ ගශම්" තරුණය් ට එපා ශවලා තිශබ් ශ්  ශම් සම්ප්රදායික 
ශධ  පාලනය. ඒ ිරසා කරුණාකර හැදිලා එ් න. අපි ඔක්ශකෝම 
ශවනසන ශවමු. අපි ඔක්ශකෝම වැරදිකරුශවෝ. මම මීට වලා කයා 
කර් ශ්  නැහැ. අපි ශවනත් ශකශනු ට කයා කර් න අවසනයාව 
ශදමු. [බාධ්ා ිරරීම්] 
 
 

ගුණ එ ්.එේ. මරික්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උත්තර ශද් න නැවත අවසනයාවක් ග් න. දැ්  එතුමාත් 

නැහැ ශ් .  
 

 

ගුණ එ ්.එේ. මරික්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මට උත්තර ශද් න ඕනෑ. ඔබතුමා අසාධ්ාරණ විධියට කටයුතු 

කර් න එපා.  
 
 

 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සා මාණික්කේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ෂාණක්ිරය්  රාජපුත්තිර්  රාසමාණික්කම් ම් ත්රීතුමාශ  

ප්ර නනය අහ් න ඉල ශද් න. 

 
ගුණ එ ්.එේ. මරික්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I am on my feet. I rise to a point of Order. 
 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැවත උත්තරයක් ශද් න ශදයක් නැහැ. ශමොන point එක 

ගැනද ිරය් ශ් ? [බාධ්ා ිරරීමක්] 
 

ගුණ ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සා මාණික්කේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

The Hon. Prime Minister is walking out of the House. 
Sir, I want to raise an urgent matter regarding an incident 
happening in Batticaloa right now. Sir, as you are aware, 
the commemoration of the people who were killed in 
Mullivaikkal is taking place throughout the country and 
their commemoration is taking place right now in 
"GotaGoGama" in the Galle Face as well.  

 

ගුණ එ ්.එේ. මරික්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order! 
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ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශද් නම්, point of Order එකක් නම් ශද් නම්. Point of 

Order එකක් ශද් නම්, අගමැතිතුමා ිරයපු එක ගැන නම්.  

 

ගුණ ෂාණක්කියන් සාජපුත්තිසන් සා මාණික්කේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராேபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, in Batticaloa, around 600 people, relatives and 
loved ones of those who were killed in Mullivaikkal, have 
gathered right now for the commemoration and you all 
have said that peaceful commemoration is allowed as 
long as there is no evidence of any proscribed 
organization. Sir, right now, in Batticaloa, there are 
around 600 people who are trying to commemorate their 
loved ones who were killed in the last stages of the war 
and the Headquarters Inspector of Batticaloa has come 
there to disrupt the proceedings. He has asked them to 
remove the banners that are there and those banners have 
nothing related to any proscribed organization. The Hon. 
Prime Minister guaranteed that there will be room for 
peaceful commemoration. So, I would like the Hon. 
Prime Minister - unfortunately, he just walked out - to 
intervene in this matter and allow this peaceful 
commemoration to happen because it could lead to an 
unnecessary situation otherwise.  

Thank you. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මරික්කා්ණ ම් ත්රීතුමා, රීති ප්ර නනය ඉදිරිපත් කර් න.  

 

ගුණ එ ්.එේ. මරික්කාර් මහත්ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කයානායකතුමිර, අපි ගරු අගමැතිතුමාට ශගෝදනා 

කරනවා ිරයලා එතුමා ිරදවා. එතුමා ඩීල් ශධ  පාලනය කරපු 

ිරසා තමයි අපි පැරදුශ්ඩ. එතුමාට ආ්ණථික ව ශය්  හැිරයාවක් 

තිශබනවා ිරයලා 2015දී අපි පිළිගත්තා. අපි ඒක ිරදවා, ඒ 

ශවනුශව්  ශපීම සිටියා. අ්ණජුන මශහේ් ද්ර්  ශ ් න එපා ිරයලා 

අපි ිරදවා. නමුත්, ඔුව බශල්  ශගනාවා. බශල්  ශගනැල්ලා 

එතුමා කරපු වැල පිළිශව  ිරසා තමයි ලහකාශද තිුණණු පැරණිම 

පක්ෂයක් ු ඩුපේටම් ශවලා ගිශේ. ඒ වාශ ම එතුමා තවදුරටත් 

ඔේපු කරනවා, ඩීල් ශධ  පාලනශේ ඉ් නවා ිරයලා. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැන රීති ප්ර නනයක් නැහැ.  

දැ්  ගරු බ් දුල ගුණව්ණධ්න මැතිතුමා කයා කර් න. 
 
 

ගුණ චමින්ද වි කේසිරි මහත්ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කයානායකතුමිර, ඔබතුමාශ  ප්රධ්ානත්වය තුළි්  ශම් 

සනයාවර ිරශයෝග හදලා තිශබ් ශ්  ඔබතුමාශ  අවසරය අනුව 

කයා කර් නයි. යම් අයුතු ආශරෝපණයක් ම් ත්රීවරයු ට ක ාම, 

ඒ අයුතු ආශරෝපණය ිරවැරැදි කර ගැීමම සඳහා සනයාවර ිරශයෝග 

සකසන වී තිශබනවා. සනයාවර ිරශයෝග 91.(ඌ) යටශත් එය සඳහ්  

වනවා.  

දැ්  අපට ප්ර නනයක් නැහැ, අගමැතිවරයා කවුරු රිර් න 

ගියත්. නමුත්, දැ්  එතුමා බබා වලාශගන යනවා. හැබැයි, බබාත් 

එක්ක අගමැතිතුමා වැශේවිද, නැධ ද ිරයන අ්ණුණදය තිශබනවා. 

හැබැයි කයාවක් තිශබනවා ශ් , 'ලේජා නැතිකම මහමුදලිකමටත් 

වලා ශලොු යි' ිරයලා. ඒ හිරිිරතයත් නැතිව එතුමා ඒ වැශඩ් 

ක ාට අපට ප්ර නනයක් නැහැ. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැන රීති ප්ර නනයක් නැහැ.  

ගරු බ් දුල ගුණව්ණධ්න මැතිතුමිර, ඔබතුමා කයා කර් න. 

 
 

[පූ.භා. 11.0්] 

 

ගුණ (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කයානායකතුමිර, අද අශේ රටට ඓතිහාසික දිනයක්. 

මක්ිරසාදයත්, මුුවදු ශවරශ ්  තුශන්  ශදකක්, මහ 

ශපොශ ොශව්  තුශන්  එකක් ශවනම රටක් ශලස ශව්  කර 

ගැීමම සඳහා පුරා ද ක තුනක් ිරර්ණයක යුධ ධ්යක් තිබිලා, ශම් රට 

කල් ශ්  නැතිව, ශබද් ශ්  නැතිව සිහහල, මුසනලිම්, ශදම , 

බ්ණග්ණ ිරයන සියලු ජන ශකොටසනවලට කැමැති තැනක ජීවත් 

ව් න හා ජීවශනෝපාය සලසා ග් න අයිතිය ලබා ශදමි්  එදා 

ශසේනාධිනායක විධියට සිටි මහි් ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිවරයා විසි්  ශමශහය වූ ශම් රට ිරදහසන කර ගැීමශම් 

සටනට උර දීපු රණවිරුව්  ඇතුළු ඒ ශවනුශව්  පරිතයාග ක  

සියලුශදනාට අශේ ශගෞරවය සහ ප්රණාමය පුද කරමි්  ශම් ගරු 

සභාශදදී අද මම කයා කර් න බලාශපොශරොත්තු වනවා.  

ශම් උත්තරීතර සභාව  වයවසනයාදායකය  පා්ණලිශම්් තුව 

ිරශයෝජනය කරන එක් ම් ත්රීවරයු  ම්ශල්ච ඡ ශලස ඝාතනය 

ක , ශම් ගරු සභාව ිරශයෝජනය කරන ම් ත්රීවරු  

80ශදශනු ශ  පමණ උ්  හිටි තැ් , ඇිනවත, ශගවල්-ශදොරවල් 

සියල්ල අහිමි ක , ිරදහසි්  පසු ලහකා පා්ණලිශම්් තු 

ඉතිහාසශේ, පා්ණලිශම්් තු ප්රජාත් ත්රවාදශේ මහා ශදදවාගකය 

ශලස ශලෝක ඉතිහාසශේ වා්ණතාවක් තැබූ සිධ ධියක් ශලසයි 

පසුගිය 9වැිරදා වූ සිදුවීම් ශප  මා දිර් ශ් . ශලෝකශේ 

පා්ණලිශම්් තු ප්රජාත් ත්රවාදය පවතින රටවල ගරු ම් ත්රීවරු් ට 

-මහජන ිරශයෝජිතය් ට- තිශබන  අයිතිවාසිකම්, යුතුකම්, වගකීම් 

හා වරප්රසාද සම්බ් ධ්ශය්  ශලෝකශේ පා්ණලිශම්් තු සහගම් - 

අ් ත්ණ පා්ණලිශම්් තු සහගමය,  IPU, Commonwealth 

Parliamentary Union, CPU, සා්ණක් පා්ණලිශම්් තු සම්ශම්ලනය 

- ශපීම සිටිනවා.  

ශමවැිර ශදදවාගකයක් එක දිනක් තු දී තමයි සිදු වුශ්ඩ. ශම් 

ගරු සභාව ිරශයෝජනය කරන එක් ම් ත්රීවරයු  2022 මැයි 

09වන දා මහ මඟ ගම්  කරමි්  සිටියදී, ශකටි කාලයක් තු  

ඉතාම තිර නචීන ශලස ඝාතනය ක ා. පාිරසනතානශේ 

සියල්ශකොේහිදී ශ්රී ලාහිරක ක මනාකරුවු  ඝාතනය ිරරීම 

ම්ශල්ච ඡ ක්රියාවක් ශලස මුළු ශලෝකයම ශහ ා දැක්කා. ශම් 

ම් ත්රීතුමාත්, එතුමාශ  ආරක්ෂකයාත් ඝාතනය කශ ේ, ඊටත් වලා 

අ් ත, ු රිරු, වධ් ශදදනා දහසක් දීලා, ඒ අයශ  ඇින වත 

ගලවලා, මහ පාශ්ණ ිර්ණවසනත්ර කර දමා ඇඳශගන ඇවිල්ලායි. මීට 
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පා්ණලිශම්් තුව 

ශපරත් අශේ රශේ ම් ත්රීවරු්  ඝාතනය කරලා තිශබනවා. නමුත් 

ශම් තරම්ම වධ් දීලා ඝාතනය කශ ේ නැහැ. සෑම මනුෂයයු ටම 

ශගෞරවා් විත මරණයක් හිමි විය යුතුයි ිරයා වි නවාස කරනවා 

නම්, ශම් ගරු සභාව ිරශයෝජනය ක  අශේ සශහෝදර 

ම් ත්රීවරයු  ශම් විධියට ම්ශල්ච ඡ ආකාරයට ඝාතනය ක ාම ඒ 

සම්බ් ධ්ශය්  පරීක්ෂණ කර් න ඕනෑ. පාිරසනතාන ශේ 

ක්ණමා් ත ාලාවක ශසේවය ක  ශ්රී ලාහිරක ක මනාකරුවු  ශම් 

ශලසි්  ඝාතනය වූ අවසනයාශදදී එවකට පාිරසනතානශේ 

අග්රාමාතයවරයා ව ශය්  සිටි ඉම්රා්  ඛා්  මැතිතුමා ඒ ඝාතනය 

සම්බ් ධ්ශය්  විශ ේෂ ශකොමිසමක් පත් කරලා, ඒ නඩුව විභාග 

කරලා, ඒ සිධ ධියට සම්බ් ධ් වූ අයට ලහකාවට ශගව් න පුළුව්  

සියලු ව් දි ශගවීමට සලසනවා, ඒකට වග ිරව යුතු තු් ශදනු  

එල්ලුම් ගසන යව් නත් කටයුතු ක ා.  

ශපොශ ෝ නරුව දිසනත්රික්කය ිරශයෝජනය කරමි්  ශම් 

පා්ණලිශම්් තුවට ප මු වතාවට ශත්රී පත් වූ අහිහසක මහජන 

ිරශයෝජිතශයක් පසුගිය දා ඝාතනය වුණා. ශම් ගරු සභාශද සියලු 

ම් ත්රීවරු්  සමඟ ඉතා මානුෂික ශලස කයා බහ කරපු, තම 

ප්රශධ  ශේ ජනතාවට ශසේවයක් කර් න උන් දු වුණ 

ම් ත්රීවරශයක් පාශ්ණදී එශලස ඝාතනය වුශ්ඩ ඉතිහාසශේ ප මු 

වතාවටයි. ඊ ඟට, ජීවිත කාලශේදී ිරසිම ත්රසනතවාදී ක්රියාවකට 

ශහෝ ප්රග්ඩල ක්රියාවකට සම්බ් ධ් ශනොවූ ශම් පා්ණලිශම්් තුව 

ිරශයෝජනය කරන සමහර ම් ත්රීවරු් ශ  ශධ ප  විනා  ක ා. 

පරම්පාරාශව්  එතුම් ලා උරුම කර ගත්ත තම ශධ ප  පමණක් 

ශනොශවයි, එතුම් ලාශ  ඥාතී් ශ  ශධ ප  සියල්ලත් ගිිරබත් 

කරලා, විනා  ක ා. හිටපු අමාතය ගාමිී  ශලොු ශ  මැතිතුමා 

ශකො ඹ දිසනත්රික්කය ිරශයෝජනය කරමි්  පා්ණලිශම්් තුවට 

පත්ශවලා දී්ණඝ කාලයක් තිසනශසේ ජනතාව ශවනුශව්  වි ාල 

ශමශහවරක ිරරත ශවච ග  ශජයෂනදතම ම් ත්රීවරශයක්. එතුමාශ  

ිරවස දා අළු ක ා පමණක් ශනොශවයි, එතුමාට අද අින් න එකම 

වසනත්රයක්වත්  තම් ශ  ශ  තුළි්  ශහොයා ග් න බැරි තත්ත්වයට 

පත් කරලා. එතුමාශ  සශහෝදරයා, එතුමාශ  සශහෝදරිය ිරසිම 

ශධ  පාලනයකට සම්බ් ධ් නැති ිරරායුධ් අවිහිහසක මිිරසු් . 

ඔවු්  තම් ශ  ශ  ඇතුශ ේ ඉ් න ශකොට තම් ශ  පාරම්පරික 

සියලු උරුමය්  දා අළු කර දැමුවාම ඒක සාධ්ාරී කරණය 

කර් න පුළුව්  කාට ද ිරයලා අපි සියලුශදනාට බරපත  ශලස 

කල්පනා කර් න වනවා.  

අශේ රශේ පැවැති අධිරාජය විශරෝධී අරග ශේදී එදා පිලිේ 

ගුණව්ණධ්න මැතිතුමා ශම් රට ශවනුශව්  ජාතික වීරයු  විධියට 

ඉෂනට කරපු කා්ණය භාරයට අපි කෘතශදදීත්වය දක්වනවා. 

එතුමාශ  පුතා වන ශම් ගරු සභාශද 1983 ඉඳලා දී්ණඝ කාලයක් 

ශසේවය කරපු දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න ඇමතිතුමාශ  ිරවස විනා  

කශ ේ ශමොන ශහේතුවකට ද ිරයලා කාට ද ිරය් න පුළුව් ? ඒ ගරු 

ම් ත්රීතුම් ලාට අද ඉ් න ශගයක් නැහැ. තම්  පදිහචිශවලා සිටි 

තැන නැහැ. තම් ශ  දරුව් ට ිරයව් න ශපොත්පත් නැහැ. 

තම් ශ  භා්ණයාව, දරුව්  ඇතුළු සියලුශදනා සීසීකල, තැන තැන 

ජීවත් ශව් ශ් . දරුව් ශ  උේපැ් න සහතික නැහැ. 

එතුම් ලාශ  ගම්  බලපත්ර නැහැ. ජාතික හැඳුනුම්පත් නැහැ.  

දරුව්  පාසලට ඇතුළු කර් න අදා  වන ලියිරයවිලි නැහැ. ඒ 

සියල්ල දා අළු කර තිශබනවා. ශමවැිර ජාතික වයසනයක් ිරරීමට 

අනුබල දීපු, උල්ප් දම් දීපු, උලශගඩි දීපූ, ප්රග්ඩලත්වය සඳහා 

ශපොලඹවනු ලැබූ, එවැිර මානසික තත්ත්වයක් හදපු සියලුශදනා 

ශමහි වගඋත්තරකරුව්  බවට පත් ක  යුතුයි. 

ගරු කයානායකතුමිර, පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරු හැරුණාම 

මහජන ිරශයෝජිතය්  ශලස කටයුතු කරනවා, ප ාත් පාලන 

ඡ් දශය්  පත් ශවච ග ප්රාශධ ය ය සභාවල සභාපතිවරු. ඊ ඟට, 

ප්රාශධ ය ය සභාවල ගරු ම් ත්රීතුම් ලා. එතුම් ලා ප්රාශධ ය ය සභාව 

තු  කටයුතු කරන අශේ පහ  මේටශම් ශධ  පාලන 

ිරශයෝජිතය් . ඒවාශේත් හැම පක්ෂයකම ම් ත්රීවරු ඉ් නවා. 

ජනතාව ශවනුශව්  තමයි එතුම් ලා පත් කර තිශබ් ශ් . ඒ 

ම් ත්රීවරු වි ාල පිරිසකශ  ිරවාස පුච ගලා, අළු කර දමා 

තිශබනවා  ඒ ම් ත්රීවරු වි ාල පිරිසකශ  ශගවල් ගිිරබත් කරලා 

තිශබනවා  ශගවල්වලට ගහලා තිශබනවා  දරුව් ට ගහලා 

තිශබනවා. ඔවු් ට උ්  හිටි තැ්  නැති කරලා තිශබනවා. ඒ අය 

අපට පහ  මේටශම් ශධ  පාලනඥය් . ඒ වාශ ම ිරසි ශදයකට 

සම්බ් ධ් ශනොවුණු වයාපාරික ආයතනවල වාහන දහයක්-

පහශ ොවක් එකට ගිිර තියලා තිශබනවා  කල සාේපු, වයාපාර, 

සහගාරක ශහෝටල් සියල්ලම එක් දිනක් තු  පැය ගණනක් 

ඇතු තදී  විනා  කරලා තිශබනවා. ඔබතුම් ලා කල්පනා කර 

බල් න. ශමවැිර විනා යක් ලහකා ඉතිහාසශේ කවදාවත් සිදු 

ශවලා නැහැ. පා්ණලිශම්් තුව ව ශය් , මහජන ිරශයෝජිතය්  

ව ශය්  ඔබතුම් ලා තම් ශ  හෘදය සාක්ෂියට තේවේ කරලා ශම් 

ගැන අහ් න. ජාතිය, අදහන ආගම, දරන ශධ  පාලන මතය 

ශවනසන එකක් ිරසා යම් පුධ ගලශයු ශ  ශපෞධ ගලික ිරවස 

ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා උශධ  ඝෝෂණය කරනවා නම්, ඒ ශගදරට 

පැනලා ගහනවා නම්, මරනව ාා නම්, ගිිර තියනවා නම්, ත්ණජනය 

කරනවා නම් ශම් සමාජය පවත්වාශගන ය් ශ්  ශකොශහොමද? 

එයයි, ශම් ගරු සභාව  කල්පනා ක  යුතු ව් ශ් .  

මශ  ශගදරට අල්ලපු ශගදර ඉ් න මනුසනසයා ශදම  

මනුසනසශයක්, නැත්නම් මුසනලිම් මනුසනසශයක් නම්, ඔුව දරන 

මතය ශහෝ ඔුවශ  ආගම මා වි නවාස කර් ශ්  නැත්නම්, ඒ 

ශගදරට ඇවිල්ලා ගිිර තිේශබොත්, ඒ ශගදර ු ඩු පේටම් කශ ොත්, 

අශනක් ශගදර ඉ් ශ්  එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ ශහෝ ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ  අශයු  නම්, ඔුව දරන ශධ  පාලන මතය 

ිරසා ඔුවශ  ශගය විනා  කරනවා නම්, ඒ විනා  කරන 

අවසනයාශදදී ශම් රශේ ීමතිය හා සාමය රිර් න ඉ් න ශපොලීසිය 

සධ ද ශනොකර ඉ් නවා නම්, හමුදාව බැහැලා  එ් ශ්  නැත්නම්, 

ගිිර ිරවන හමුදාව ගි් න ිරව් න එ් ශ්  නැත්නම්, ශම් රට 

ශකොශහේටද ගිහිල්ලා තිශබ් ශ්  ිරයලා ඔබතුම් ලා කල්පනා 

කර් ශ්  නැධ ද? පැල්පතක් වුණත් මහා ම් දිරයක් වුණත්, සෑම 

මිිරශසු ශ ම මුළු සහසනකෘතියම තිශබ් ශ්  ඒ ිරවස ඇතු ත  

තම් ශ  ු වේම්බ ඇතු ත. අඹු දරුව්  එක්ක ඉ් ශ් , ක් ශ්  

ශබෝ ශ් , අින් ශ්  පලින් ශ් , භශය්  සැශක්  ශතොරව රෑට 

ිරදා ග් ශ් , ඒ ිරවස තු  ජීවත් ශව් න තිශබන ශුධ ධ් වූ අයිතිය 

ිරසායි. ශම් තත්ත්වය නැවත කවදාවත් ශම් මහ ශපො ශ ොශද ඇති 

ශනොශව් න නම්, ගරු සභාවක් ව ශය්  අපි ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයාව මිට්  ීමතියක් පනව් න ඕනෑ. තම්  ු මන 

ජාතියකට, ආගමකට, ු ලයකට අයිති වුණත් ඕනෑම 

මනුසනසශයු ට තම් ශ  ිරවස තු  ිරදහශසේ ජීවත් වීශම් අයිතිය 

සුරක්ෂිත කරන වග් තියක් ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාවට ඇතු ත් ක  

යුතුයි ිරයලා මම ිරයනවා. 

ශමොකද, ශගදරකට ගිිර තියන බව ශහොඳටම ශපිර ශපීමත් 

ශපොලීසිය රාජකාරී කර් ශ්  නැත්නම්, ඒ රාජකාරිය ිරරීම සඳහා 

අණ ශනොදු්  ශපොලිසනපතිතුමා ඇතුළු සියලු අය ශම් රශේ ිරරායුධ්, 

අවිහිහසක මිිරසුශන න , ිරසිම ශධ  පාලනයකට සම්බ් ධ් නැති 

කා් තාව් ශ  -අම්මාවරු් ශ -, දරුවශන න  ජීවිත විනා  

කරනතුරු අඩු ගණශ්  අහසට ශවඩිල්ලක්වත් ශනොතබා 

බලාශගන   ඉ් නවා නම් එය පිළිගත හැිර තත්ත්වයක් ශනොශවයි. 

මිීම මැරුමකට පසුව තිශබන වි ාලම අපරාධ්ය ිරවාසවලට ගිිර 

තැතිම බව අශේ  ජනාධිපති ීමතිඥ අලි සේරි මැතිතුමා පිළිග් නවා 

ඇති.  

ශම්වා ශලෝකය ශහල්ශලන මහා අපරාධ්, ගරු 

කයානායකතුමිර.  ශම් ශගවල් ගිිර තැතිශම් අපරාධ්ය හා 

සම්බ් ධ් සැකකරුව්  ඔක්ශකෝටම අධිකරණශය්  ඇප ශදනවා 
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නම් සිදු ව් ශ්  ශමොකක්ද? ීමතිය හදන තැන තමයි 

වයවසනයාදායකය.  වයවසනයාදායකශය්  හදලා ශදන ීමතිය 

පසිඳලන තැන තමයි අධිකරණය.  

ගරු කයානායකතුමිර, ඔබතුමා අපි ශවනුශව්  අ් ත්ණ 

පා්ණලිශම්් තු සහගමයට ිරය් න, ශම් ගැන පරීක්ෂණයක් කර් න 

ිරයලා. යුශරෝපා පා්ණලිශම්් තු සහගමයටත් ිරය් න. ශලෝකශේ 

කවදාවත් ශමශහම  ශවලා නැහැ. එක දවසක් තු  පා්ණලිශම්් තු 

ම් ත්රීවරශයක් මරලා, 80 ශදශනු ශ  ශගවල් ගිිරබත් කරලා, 

උ් හිටි තැ්  නැති කරපු ශලෝකශේ ප මු රට අශේ රටයි. ශම් 

පිළිබඳව අ් ත්ණ පා්ණලිශම්් තු සහගමයට වාශ ම යුශරෝපා 

පා්ණලිශම්් තු සහගමයට ිරය් න. මුළු ශලෝකශේම ඉ් න මහජන 

ිරශයෝජිතය් ශ  අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා ිරරීම සඳහා  මැදිහත් 

ශව් න, ගරු කයානායකතුමිර. 

මශ  ශගදරටත් ගිිර තැුණවා, ගරු කයානායකතුමිර.  මම 

කල්පනා ක ා, මම ශම් රටට අපරාධ්යක් කර  තිශබනවාද ිරයලා. 

මම උගුරට ශල් රහ දැශනන තුරු, ශම්සන බැිරයමට දහඩිය උරන 

තුරු ලක්ෂ තුනකට වැඩි දරුව්  ශවනුශව්  මශ  ුණධ ධිය ශබදා දී 

තිශබනවා. අපි ශම් රටට ශගෞරවයක් වන ශලස හැසි රිලා 

තිශබනවා. අපි පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රී වැවේප අරශගන නැහැ. 

පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රී වැවේප "අපි ශවනුශව්  අපි" අරමුදලට බැර 

කරලා තිශබනවා. "අ ශේ අම්මා" සමාජ සත්කාරක අරමුදලට අපි 

අශේ වැවේප පරිතයාග කර ත ා ශබනවා. මම ිරසි දවසක ඇමති ිරල 

ිරවසක ජීවත් ශවලා නැහැ. මම හැම දාම ඉඳලා තිශබ් ශ්  මම 

හදා ගත් ිරවශසේ. දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න ඇමතිතුමා ඒ ශවනුශව්  

සාක්ෂි දරනවා. අපි ශම් රටට ශගෞරවයක් ශගනැල්ලා දීලා 

තිශබනවා. 

පසුගිය දා පැවති සම්මාන උශ ලකදී ආසියාශද ශහොඳම 

චිත්රපටය ශලස  ශත්රී පත් වුණු "The Newspaper" චිත්රපටය හදපු 

ිරෂනපාදකයා විධියට මට ශලොල්ණ තෑ ගක් ලැුණණා. අපි රටට 

ශගෞරවයක් ශගනැල්ලා දීලා තිශබනවා. අපි ශම් රශේ ශධ  පාලන 

ඉතිහාසශේ ගම්  මඟ ශවනසන කර් න කටයුතු ක ා. 

ශම් රශේ ිරරායුධ්, අවිහිහසක දරුව් ශ  අනාගත සුබසිධ ධිය 

ශවනුශව්  කටයුතු ක ා. මහි් ද රාජපක්ෂ යුගශේදී,  ඇමතිවරු 

ව ශය්  කටයුතු කරධ දී අධ්යාපනය ශවනසන කරලා -තාක්ෂණ 

විෂය ධ්ාරාව ඇති කරලා, ශතොරතුරු තාක්ෂණය, ඉහජිශ් රු 

තාක්ෂණය, නජව පධ ධ්ති තාක්ෂණය වාශ  විෂය ධ්ාරා ඇති 

කරලා- ඔවු් ශ  අනාගතය ිර්ණමාණය කර් න කටයුතු ක ා. ඒ 

දරුශවෝ ශවනුශව්  මශ  ශපෞධ ගලික මුදලි්  රුපියල් ලක්ෂ 

100ක් දීලා "ප්රඥාබ් දු" යකෂයත්ව අරමුදල නමි්  අරමුදලක් 

හැදුවා. දිළිඳු දරුව් ට යකෂයත්ව ලබා දීම සඳහා අද වනවිට එම 

අරමුදල යටශත් ජාතික ඉතිරි ිරරීශම් බැහු ශද ලක්ෂ 333ක් 

තැ් පත් කර තිශබනවා. අශේ ශපෞධ ගලික ධ්නය ඒ විධියට අපි 

පරිතයාග කර තිශබනවා. අපි අවුරුදු ගණනාවක් ආදායම් බදු 

ශගවා තිශබනවා.   ඒ රිසිේ පත් මට ශම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 

කර් න පුළුව් . බදු ශගවන අය විධියට, රටට ණය නැති මිිරසනසු 

විධියට රටට ශමොනවා ශහෝ එකතු කර් න කටයුතු ක  මිිරසනසු, 

අපි.  නමුත්, ඒවා ගැන ිරසිම ඇගයීමක්, තක්ශසේරුවක් නැතුව 

ශමවැිර විනා කාරී කටයුතු ිරරීම ගැන අපට කනගාවේවක් 

තිශබනවා.  

මම එක ශදයක් සම්බ් ධ්ශය්  සනතුතිව් ත ශවනවා, ඒ චූටි 

මල්ලිලාට. මම ශපොත් 51ක් විතර ලියා තිශබනවා. මශ  ශගදර 

වටිනා පුසනතකාලයක් තිශබනවා. ඒ පුසනතකාලයට ගිිර ශනොතියපු 

එක ගැන මම  මශ  ශගෞරවය හා සනතුතිය ඔවු් ට පුද කරනවා. 

ශමොකද, ඔවු් ශ ම වි නවවිදයාලයට තමයි ඒ පුසනතකාලශේ 

තිශබන ශපොත් මම නැති  දවසක පරිතයාග කර් ශ්   

ජයව්ණධ්නපුර අශේ වි නවවිදයාලයට තමයි පරිතයාග කර් ශ් .  

මම ඒ චූටි මල්ලිලාට සනතුතිව් ත ශවනවා, අශනක් මල්ලිලාට 

පාවිචිච  කර් න ඒ ශපොත් ටික ඉතිරි ිරරීම ගැන.  

ගරු කයානායකතුමිර, මශ  ශධ වල් පිච චුවාට ප්ර නනයක් 

නැහැ. නමුත්, මශ  දරුශවෝ කවුරුවත් ිරසිම ආකාරයිර්  

ශධ  පාලනයට සම්බ් ධ් අය ශනොශවයි. මශ  ශලොු  පුතා 

එහගල් තශේ අවුරුදු හතක් ඉඳලා උපාධිය, ප නගාත් උපාධිය ලබා 

ගත් අශයක්. ඔුව ශම් රශේ ශමොනවා ශහෝ කර් න ඕනෑය ිරයා 

ඇවිල්ලා, ශපොශ ෝ නරුව පැත්ශත් රජශේ ඉලම්වලි්  අක්කර 

50ක්  ඉල්ලාශගන වස විස නැති ආහාර ශබෝග වවමි්  ඉ් න, 

කෘෂික්ණමය පැත්ශත්   කටයුතු කරන දරුශවක්. මශ  දරුශවෝ 

කවුරුවත් ිරසිම ශධ  පාලනයක් කර් ශ්  නැහැ. ඉශගන ගත් 

දරුශවක් ශධ  පාලනයට එව් න බැරි තරමට ශම් ශධ  පාලනය 

ජරාජී්ණණ තත්ත්වයට වැටිලා. ඒ දරුවාශ  බිරිඳ day care centre 

එකක් හා ශමෝ ටිශසෝරියක්  පවත්වාශගන යනවා, ඊට එහා 

පැත්ශත් . ඇය ඇශමරිකා එක්සත් ජනපදශය්  ඒ සඳහා 

සුදුසුකම් ලබා තිශබන, ඒ රශේ පුරවැසිකම තිශබන ශකශනක්.  ඒ 

අය පදිහචි ශගදරටත් ගිිර තියා තිශබනවා. ඒ ශගදරට ගිිර 

තිය් ශ්  ඇයි? ශදමදපිශයෝ එක්ක තිශබන තරහට දරුශවෝ පළි 

නැහැ.  අපි ශධ  පාලනය කරන ිරසා අශේ දරුව් ට ව් දි 

ශගව් න ශවලා. අද ශම් සියලු ගරු ම් ත්රීතුම් ලාශ  දරුශවෝ ඒ 

තත්ත්වයට මුුවණ පා තිශබනවා.   

මශ  ශලොු  පුතාට වයස අවුරුදු හතරක චූටි දුශවක් ඉ් නවා. 

ශම් ගිිර තියන, ගහන ඒවා දැිරලා ඒ දරුවා අද ඒ ශගදරට ය් න 

බැහැ ිරයනවා  ඒ ශගදරට ඇතුළු ශව් න බැහැ ිරයනවා. රාත්රියට 

භය ශවනවා. ශම් විධියට ගිශයොත් ශම් රශේ අනාගතය සකසන 

කර් ශ්  ශකොශහොමද?  ඔබතුම් ලාටත් දරුශවෝ ඉ් නවා.  

අපි ශම් රශේ පුරා ද ක තුනක් යකල ගැශටන අමිහිරි  ේදය 

අහලා තිශබනවා, උ්ඩලශේ අමිහිරි සුවඳ විඳලා තිශබනවා. දුක, 

ශදදනාව, මර  ශතෝිරය අහලා, දැකලා තිශබනවා. ශමශහම ගිිර 

ග් නශකොට ස් ශතෝෂ ශවන මිිරසනසු, මරා දමනශකොට 

ස් ශතෝෂ ශවන මිිරසනසු, ශකශ හි ගුණයක් නැති මිිරසනසු ගැන 

අපට කලිරරීමක් තිශබනවා. [බාධ්ා ිරරීමක්] ඔද, අපි ජීවිත නැති 
කර් න ශනොශවයි, ජීවිත  ශේර් න උදද ක  අය. 1980 

ගණ් වල මහා ී ෂණය තු  දහසන ගණ්  මැශරනශකොට, ජීවිත 

ශේරා ගැීමම ශවනුශව්  අපි කටයුතු ක ා.  ර් ජ්  විශේරත්න 

මැතිතුමා ආරක්ෂක ඇමති ශලස හිටපු ඒ කාලශේ මහි් ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා, දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න මැතිතුමා ඇතුළු අපි 

විපක්ෂශේ ඉඳශගන මනුෂය ජීවිත ශේරා ගැීමම සඳහා කර් න 

පුළුව්  උපරිම ශධ වල් ශම් පා්ණලිශම්් තුව තු ත්, එළිශේත් 

කරලා තිශබනවා. සෑම මනුෂයයු ටම ශගෞරවා් විත මරණයක් 

හිමි ශව් න ඕනෑය ිරයන අදහසි්  එදා ශම් රශේ තරුණශයෝ 

දහසන ගණනකශ  ජීවිත ශේරා ගැීමම සඳහා අපි කටයුතු කර 

තිශබනවා, එවකට සිටි විපක්ෂය ව ශය් .  

ඒ වාශ ම, යම්ිරසි ම් ත්රීවරශයු ට ිරසියම් ත්රසනතවාදී 

ත්ණජනයක්, ග්ණජනයක් ශවනවා නම් ඒ සියලු අවසනයාවල 

විපක්ෂශේද ිරයලා ශනොසලකා ඒ සියලු ම් ත්රීවරු් ශ  ජීවිත හා 

ශධ ශපො  ආරක්ෂා කර් න අසාමානය කැපවීමිර්  මැදිහත් වීම 

ගැන මම එදා හිටපු ආරක්ෂක ඇමති, දිවහගත ර් ජ්  විශේරත්න 

මැතිතුමාට සනතුතිව් ත ශවනවා. මහජන ිරශයෝජිතයාශ  

වටිනාකම තක්ශසේරු කරලා කටයුතු ක ා පමණක් ශනොශවයි, 

එශසේ තක්ශසේරු ක  ිරශයෝජිතය් ටත් එශලසි්  ඉ් න බැරි නම් 

ශකොශහොමද රටක් ශගන ය් ශ්  ිරයන තැන ඉඳශගන ශම් ගරු 

සභාව තු  සිටි සියලු ම් ත්රීවරු් ශ  ජීවිත ආරක්ෂා කර් න 

ර් ජ්  විශේරත්න මැතිතුමා ඇතුළු ආ්ඩඩුව ක  හැිර උපරිම 

ශධ  එදා ක ා.  
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පා්ණලිශම්් තුව 

අද අවාසනාවකට අශේ රජය යටශත් අශේ ත්රිවිධ් හමුදාවටත්, 

ශපොලීසියටත් ශම් උත්තරීතර සභාව ිරශයෝජනය කරන 

ම් ත්රීවරු් ශ  ජීවිත හා ශධ ශපො  ආරක්ෂා කර් න බැරි වුශ්ඩ 

ඇයි ිරයන කාරණය පිළිබඳව මීට ශපර ගරු ම් ත්රීවරශයක් 

ශයෝජනා ක  විශ ේෂ කාරක සභාශදදී පුඵල් පරීක්ෂණයක් ක  

යුතු ශවනවා.  ඒ වාශ ම  ශමව්  විපතක්, ශදදවාගකයක් යළි 

ඇති ශනොශවන වැල පිළිශව ක්  ගැන අපි ඒ විශ ේෂ කාරක 

සභාශදදී සාකච ඡා කර එය සකසන කර ගත යුතු ශවනවා.  

ගරු කයානායකතුමිර, ඒ වාශ ම ශම් පිළිබඳව සම්පූ්ණණ 

විම්ණ නයක් කරලා, ශලෝකශේ අශනු ත් රටවලත් 

ප්රජාත් ත්රවාදය ශවනුශව්  ශපීම ඉ් න මිිරසු් ට භශය්  හා 

සැකශය්  ශතොරව තම් ශ  මතය ඉදිරිපත් ිරරීශම් අයිතිය 

තහවුරු කර් න, අ් ත්ණ පා්ණලිශම්් තු සහගමයත්, ශපොදු රාජය 

ම්ඩලලීය පා්ණලිශම්් තු කටයුතු සහගමයත් හරහා ඔබතුමා 

කයානායකතුමා ශලස මැදිහත් ශවන ශලස ඉල්ලා සිටිමි් , මශ  

වගන ිරහිපය ශමයි්  සමාේත කරනවා.   
 

ගුණ හරින් ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු කයානායකතුමිර, මට අද කයාවක් නැහැ. නමුත්, සුළු 

ශදලාවක් අරශගන ශම් කාරණය ිරය් න ඕනෑ. මම ශබශහොම 

සහශදදී ශවනවා බ් දුල ගුණව්ණධ්න මැතිතුමාට ඇති වූ තත්ත්වය 

ගැන.  ශධ  පාලනශේදී අපි විරුධ ධ් මත දැරුවත් එතුමා  ශම් රශේ 

දරුව්  වි ාල සහඛයාවකට උග් වා තිශබනවා. මමත් කාලයක් 

එතුමාශ  ප් තිවලට සහභාගි ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම 

ගාමිී  ශලොු ශ  මැතිතුමා ගැනත් මම යමක් ිරය් න ඕනෑ. 

මශ  කසාදයට අත්ස්  කශ ත් එතුමා සහ වි.ජ.මු. 

ශලොු බ්ඩලාර මැතිතුමා. ගාමිී  ශලොු ශ  මැතිතුමා මශ  

පියාශ  ශහොඳම යාළුශවක්. මා ද් නා විධියට පසුගියදා ඇති වූ 

සිදුවීම් එක්ක එතුමාට අින් න ටී-ෂ්ණේ එකක්වත් ඉතුරු වුශ්ඩ 

නැහැ.  

මම විශ ේෂශය්  ආ්ඩඩුශද මැති ඇමතිවරු් ශග්  ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ශම් ශවච ග විනා ය මම නම් ිරසි ශලසිර්  අනුමත 
කර් ශ්  නැහැ. පුහචි සිධ ධියක් ශධ  පාලන පළි ගැීමමක් දක්වා 
ගියා. ශගෝල් ශ ේසන එකට ගිශේ නැති ම් ත්රීවරු් ශ  
ශගවල්වලටත් ගිිර තබා තිශබනවා. ඔබතුමා ිරයපු විධියට, 
අමරකී්ණති අතුශකෝර  ම් ත්රීවරයා  ම්ශල්ච ඡ ශලස ඝාතනය ක ා 
නම් නැවත වතාවක් ශම් රශේ වි ාල නවරයක් පැතිශර් න 
ඉලක් තිශබනවා. එවැිර තත්ත්වයක් ඇති වීම ව ක්වා ගැීමම 
ඔබතුම් ලා, අපි ඔක්ශකෝශ ම යුතුකම ිරයලා මම වි නවාස 
කරනවා. ශම් තිශබන දුක, ශදදනාව නවරයකට ශපරළුශණොත් 
ශම් රට නැවත වතාවක් ශල් විලක් ශවයි ිරයන මතය තිශබනවා. 
ඒ ිරසා අපි ශම් කාරණශේදී එකතු ශවමු. මම හිතනවා අපි ශම් 
කාරණශේදී ශබශද් න වුවමනාවක් නැහැ ිරයලා. අශේ හිටපු 
ම් ත්රීවරශයු  වන විශේපාල ශහේටිආරච චි මහතාශ  ිරවසටත් 
ගිිර තබා තිශබනවා. එතුමා දැ්  පා්ණලිශම්් තුශදත් නැහැ. ඒත් 
එතුමාශ  ිරවසටත් ගිිර තබා තිශබනවා. එම ිරසා ශම්ක 
තිරකරම ශධ  පාලන අරමුණු තකා වුණු ශදයක්. මම ඔබතුම් ලා 
ශවනුශව්  රශට්  සමාව ඉල්ලනවා. විශ ේෂශය්  ඉශගන ග් න 
දරුව් ට ශවච ග ශධ  ගැන අපට කනගාවේවක් තිශබනවා. අපි තවත් 
නවරී අවසනයාවකට ය් ශ්  නැතිව කටයුතු ක  යුතුයි. ශගෝල් 
ශ ේසන අරග යත් පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරුනුත් අතර සම්බ් ධ්යක් 
ඇති කරලා, ශම් සිධ ධ් වුණු විනා ය වාශ  විනා යක් නැවත සිදු 
ශනොශව් න අපි වග බලා ගත යුතුයි. ඒ සඳහා අපි සියලු ශදනා 
එක්ව කටයුතු කරමු ිරයා මම ඉල්ලා සිටිනවා.   

ශබොශහොම සනතුතියි.  

[පූ.භා. 11.2 ] 
 
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා (විුණ ධා පාර්ශ්යීයවකේ 

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කයානායකතුමිර, මශ  කයාව ආරම්භ ිරරීමට ප්රයම, 

තිසන වසරක යුධ ධ්ය ිරමා කර් න අමිල ශසේවාවක් ඉවේ කරපු රණ 

විරු ප්රජාව මතක් කරමි් , ඒ අයට අශේ ප්රණාමය පුද කර 

සිටිනවා.  

ඒ වාශ ම උතුරු, නැ ශඟනහිර බල ප්රශධ  වල ජීවත් වන ද්රවිල 

ජනතාවශ  අදහසනවලට සව්  දීම තු  ිර්ණමාණය වුණු 

දහතු් වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ආරක්ෂා කරනවා 

ශවනුවට විශටක ජාතය් තරය පිනව් නට 13  ිරයමි්  ද, තවත් 

විශටක ශධ ය ය ශධ  පාලන ක්ශෂේත්රය පිනව් නට 13- ිරයමි්  ද 

 කටයුතු ක ා. එම ශධ  පාලන රහගනය හරහා වයාකූලතලත්වයක් 

ිර්ණමාණය වූ ශමොශහොතක දහතු් වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා 

සහශ ෝධ්නය හරහා ශම් රටට ලබා දු්  ශධ  පාලන විසඳුම 

සුරක්ෂා ක  යුතුයි ිරයන මතශේ ඉඳශගන ම ශ  අදහසන ඉදිරිපත් 

කර් නට මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. මශ  අදහසන දැක්වීම 

සම්බ් ධ්ශය්  පිළිතුරු ලබා ශද් න බලාශපොශරොත්තු වන 

සියලුශදනාශග්  මම ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් කයාවට සව්  දීලා 

තම් ට රිසි ශසේ පිළිතුරු ලබා ශද් න ිරයලා.  

ගරු කයානායකතුමිර, පසුගිය 09වන දා සිදු වුශ්ඩ ජාතික 

ශදදවාගකයක් බව ඉතාම පැහැදිලියි. 09වන දා දවස පුරාවට සිදු 

වුණු ඒ ප්රග්ඩලත්වය අපි එක ශහ ා ප්රතික්ශෂේප කරනවා  ඒ 

ප්රග්ඩලත්වය අපි තරශේ ශහ ා දිරනවා. ඒ ප්රග්ඩලත්වය තු  

පීලනයට, හිහසනයට, ම්ණදනයට ලක් වුණු, ශධ ප  අහිමි වුණු, 

 ාරීරික හාිර සිදු වුණු සියලුශදනාට, ඒ වාශ ම ජීවිත අහිමි වුණු 

සියලුශදනාශ  පවුල්වලට අශේ කනගාවේව ප  කරනවා වාශ ම, 

ඒ ක්ණතවයවලට ඍජු ශලස බධ ධ් වුණු, සම්බ් ධ් වුණු සියලුශදනා 

ීමතිය හමුවට ශගන එ් න ිරයා අපි ශම් අවසනයාශද තරශේම 

ඉල්ලා සිටිනවා. පසුගිය 09වන දා ඇති වුණු ප්රග්ඩලත්වය දින 

ිරහිපයක්ම ක්රියාත්මක වුණා. මම ශම් සභාවට මතක් කර් න 

කැමැතියි, ඒ ප්රග්ඩලත්වය ක්රියාත්මක වුශ්ඩ හදිසි ීමතිය 

ප්රකා යට පත් කරලා තිුණණු අවසනයාවක බව. ගරු 

කයානායකතුමිර, මැයි 0්වන දා හදිසි ීමතිය ප්රකා යට පත් 

ක ා. එතශකොට මැයි 0්වන දා හදිසි ීමතිය ප්රකා යට පත් ක ාම 

ශකොශහොමද 09වන දා ශම් ශදදවාගකය ිර්ණමාණය වුශ්ඩ? 

ශමොකක්ද ඒශක් සුල මුල? ශමොකක්ද ඒශක් ආරම්භය? ඔබ අප 

සියලුශදනා ඒ ගැන ද් නවා. 09වන දාට ශපර දින ිරහිපයක් 

මුළුල්ශල් විවිධ් මාධ්ය හරහාත් අපට අහ් නට ලැුණණා, 

අරලියගහ ම් දිරශේ සමුගැීමශම් උත්සවයක් තිශබනවා ිරයලා  

අග්රාමාතයතුමා තම් ශ  ඉල්ලා අසනවීම භාර ශදනවා ිරයලා. ඒ 

වාශ ම ඒ මාධ්යවලි් ම පැහැදිලිව ප්රකා  කර තිුණණා ශම් රශේ 

සිවිල් සහවිධ්ාන, තරුණ ප්රජාව ිර්ණමාණය කරපු, ඒ අරග  ශදක 

සහශක්තවත් කරපු ගම්මාන ශදකටත් ශම් සමුගැීමශම්  පසුව 

එනවා ිරයලා. ශම් පුවත එක මාධ්යයක ශනොශවයි, මාධ්ය 

ගණනාවක ප  වී තිුණණා. ඉති්  ශමොකක්ද සිධ ධ් වුශ්ඩ? 

සමුගැීමම ගැන ප්ර නනයක් නැහැ  සමුගැීමමට ජනතාව ශග් වන 

එශක් ිරසි ප්ර නනයු ත් නැහැ. ඒක ප්රජාත් ත්රවාදී අයිතියක්. ඒ 

ජනතාව ආම් ත්රණය කරපු එශක් ප්ර නනයු ත් නැහැ. නමුත් 

ශමොකක්ද සිධ ධ් වුශ්ඩ? ප්රශකෝපකාරී ආකාරයට කයා පවත්වා, 

උසිගැ් වීම් ක ා  සාත්තු සේපායම් ක ා. එතැිර්  එහාට සිධ ධ් 

වුණු ශධ  ඔබ අප සියලුශදනා ද් නවා.  

සමුගැීමමකට පමණක් ශනොශවයි නායකත්වය ලැුණශ්ඩ. එදා 

ම්ශල්ච ඡත්වයට, රාජය ත්රසනතවාදයට ශකො  එළිය පත්තු වුණා. 
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[ගරු  (ආගා්ණය) බ් දුල ගුණව්ණධ්න  මහතා] 
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ඒකයි ඇත්ත කයාව. එදා සිදුවීම් තු  ඒ ප්රග්ඩලත්වයට මුුවණ දු්  

හැම ශදනා ශවත අශේ කනගාවේව ප  කර සිටිනවා. ශම් 

උත්තරීතර සභාව ිරශයෝජනය ක  මහජන ිරශයෝජිතශයු ට 

ජීවිතය අහිමි වුණා. ඒ පවුශල් දරුව් ට තාත්තා අහිමි වුණා  ඒ 

බිරිඳට සනවාමිපුරුෂයා අහිමි වුණා. ගරු ඇමතිවරුිර, ම් ත්රීවරුිර, 

ඒ වාශ ම මතක තබා ග් න, ඒ ප්රග්ඩලත්වය ිර්ණමාණය වුශ්ඩ 

දින 30කට වැඩි කාල වකවානුවක් තු  සාමකාමීව පැවැති 

උධ ශඝෝෂණයට පහර දීම ිරසා බව. මම ඔබතුම් ලාට ිරය් න 

ඕනෑ, මා්ණතු 1්වන දා සමගි ජන බලශදගය හැටියට අපිත් 

ශප පාළියක් පැවැත්වූ බව. අපි ශකළි් ම ගියා ජනාධිපති ශල්කම් 

කා්ණයාලය  ඟට. අපි රාජය ශධ ප වලට හාිර ක ා ද? ජනාධිපති 

ශල්කම් කා්ණයාලයට හාිර ක ා ද? නැහැ.   

 ශම් රශේ සිවිල් ප්රජාව, ශම් රශේ තරුණ ප්රජාව, 

ශධ  පාලනයට ිරසිදාක සම්බ් ධ් ශනොවුණු පවුල්, ශධ  පාලනයට 

ිරසිදා සම්බ් ධ් ශනොවුණු පුරවැසිය්  දින 30කට වැඩි කාලයක්, 

රාජය ශධ ප වලට, පුධ ගලය් ට හාිර කර් ශ්  නැතිව 

සාමකාමීව, ප්රජාත් ත්රවාදීව තම් ශ  අදහසන ප්රකා  කරමි්  

සිටියා  තම් ශ  සාමකාමී උධ ශඝෝෂණය ක්රියාත්මක ක ා. 

අරලියගහ ම් දිරශේ සමුගැීමම සාමකාමී සමුගැීමමක් කර් ශ්  

නැතුව සමුගැීමශම්  පසනශසේ රාජය ම්ශල්ච ඡත්වය, රාජය 

ත්රසනතවාදය, රාජපක්ෂ ම්ශල්ච ඡත්වය, රාජපක්ෂ ත්රසනතවාදය 

ක්රියාත්මක වුණු ිරසා තමයි ඒ කළු 09වන දා ිර්ණමාණය වුශ්ඩ  ඒ 

මහා ගිිර ක් ද බිහි වුශ්ඩ. ඒක අමතක කර් න එපා. හැබැයි 

උශධ  ගැුවවා ිරයලා හැ් දෑශද ගහ් න ඕනෑ ිරයන කයාවට අපි 

එකඟ නැහැ. ඒක වැරැදියි. නමුත් මතක තබා ග් න, ඒ ගැහිලි, 

කැපිලි, ශකටිලි, මැරිලි හැම ශදයක්ම සිධ ධ් වුශ්ඩ සාමකාමී 

සමුගැීමමක් අරලියගහ ම් දිරය තු  සිදු ශනොවුණු ිරසා බව.  

දැ්  හැශමෝම ශහොයනවා, ශමොකක්ද වුශ්ඩ ිරයලා. අපට 

මාධ්ය හරහා ඒ ගැන අහ් න ලැශබනවා. ඒවා තහවුරු කර 

ග් නට ඕනෑ. DIG මහත්තශයක් මානව හිමිකම් ශකොමිසමට 

ගිහිල්ලා ිරදශද ශමොකක්ද? පවුශල් එක පැත්තිර්  ිරදවා ලු, 

අහවල් විධියට කටයුතු කර් න ිරයලා  පවුශල් තවත් පැත්තිර්  

ිරදවා ලු, ශම් විධියට කටයුතු කර් න ිරයලා. රටක් ශමශහම 

අරශගන ය් න පුළුව්  ද? ශම්ක ද රාජය පාලනය? ශමශහමද ශම් 

රශේ ආරක්ෂක අහ  කටයුතු කර් ශ් ? මම ශපොලීසියට, 

ආරක්ෂක අහ වලට ශදොසන නඟ් ශ්  නැහැ. විසිවන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහශ ෝධ්නයට අත උසනසපු හැමශදනාටයි අප ශදොසන 

නඟ් ශ් .  ඇයි ඒ? ශමොකක්ද ශපොලිසන ශකොමිසමට වුශ්ඩ? ඇයි, 

සනවාධීන ශපොලිසන ශකොමිසමක් තිුණශ්ඩ? ඒ තු  ිරලධ්ාරි් ට 

හයියක් තිුණණා, ජනාධිපතිවරයා ශමොනවා ිරදවත්, 

අග්රාමාතයවරයා ශමොනවා ිරදවත්, විපක්ෂ නායකයා ශමොනවා 

ිරදවත්, පක්ෂ නායකය්  ශමොනවා ිරදවත් ීමතිය හරියට 

ක්රියාත්මක කර් නට  ිරවැරැදි ශධ  කර් නට.  

ශම් මහා ගිිර ක් ශධ  ිර්ණමාතෘවරු්  බිහි වුශ්ඩ අරලියගහ 

ම් දිරශේ සමුගැීමශම් උත්සවශය්  බව මම මතක් කර් න 

කැමැතියි. ඒ අය ප්රග්ඩලත්වශේ හසනතය අතට ගත්තා. හැබැයි 

නැවත නැවතත් මම ිරයනවා, ම්ශල්ච ඡය් , ත්රසනතවාදී්  ඒ 

විධියට හැසිරුණා ිරයලා හවසන වරුශද ක්රියාත්මක වුණු 

ම්ශල්ච ඡත්වයට, ත්රසනතවාදයට අපි එකඟ නැති බව. අපි ඒ ක්රියා 

තරශේ ප්රතික්ශෂේප කරනවා. ඒ දවස පුරාවටම සිදු වුණු 

ම්ශල්ච ඡත්වය, ත්රසනතවාදය අපි තරශේ ශහ ා දිරනවා.  

ගරු කයානායකතුමිර, එතැ්  පට්  ශමොකක්ද වුශ්ඩ? එදා 

විතරක් ශනොශවයි, දින ිරහිපයක් රට ගිිර ගත්තා.  

වයපාර විනා  වුණා, ජීවිත අහිමි වුණා, ම් ත්රීවරු් ටත් ප්රහාර 

එල්ල වුණා. මහශකොල්ලකෑම් සිධ ධ් වුණා, ජාතිවාදය ක්රියාත්මක 

වුණා, නගර ගණනාවක ජාතිවාදී සට්  ආරම්භ ශව් න ගියා. ගරු 

කයානායකතුමිර, අරලියගහ ම් දිරශය්  ආරම්භ වුණු 

ම්ශල්ච ඡත්වය ිරසා රට ගිිර ගත් ආකාරය බල් න. ශම් සමසනත 

විනා යම අපි ශහ ා දිරනවා. ශම්කට වගිරව යුත්ත්  

සියලුශදනාම තරාතිරම ශනොබලා ීමතිය හමුවට ශගශන් නට 

ඕනෑ. 

ගරු කයානායකතුමිර, මම එක ශදයක් පැහැදිලිව ිරය් න 

ඕනෑ. එදා උශධ  වරුශද සිදු වුණු ක්රියාව් ට   ප්රග්ඩලත්වයට එක 

මාදිලිශේ ීමති ක්රියාදාමයු ත්, හවසනවරුශද සිදු වුණු 

ම්ශල්ච ඡත්වයට  ප්රග්ඩලත්වයට තවත් මාදිලිශේ ීමති 

ක්රියාදාමයු ත් ක්රියාත්මක කරනවා නම්, ඒක හරිය් ශ්  නැහැ. 

එශහම ශවනසනකම් කර් න ශහොඳ නැහැ. ඒක වැරැදියි. ශම් ආපුව 

ය් ශ්  වැරදි තැනට. එම ිරසා ශම් දින 30ක සාමකාමී 

උධ ශඝෝෂණය ගිිර ක් දක් බවට පත්  කශ ේ අරලියගහ ම් දිරය 

ඇතුශ ේ සිදු වුණු ු ම් ත්රණශය්  බව අපි ශහොඳට අවශබෝධ් කර 

ග් න ඕනෑ.  හැශමෝම එය මතක තබා ග් න ඕනෑ. ඒ සතයශය්  

බැහැර ශව් න බැහැ. ශම් 225ශදනාට ඒශක්  බැහැර ශව් න 

බැහැ. හැබැයි, සවසන භාගශේ සිදු වුණු ම්ශල්ච ඡත්වය, ත්රසනතවාදය 

අපි තරශේ ශහ ා දිරනවා.  ඒ දවස පුරාවටත්, ඉ්  පසුවත් සිදු 

වුණු හැම සිධ ධියක් පිළිබඳවම අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් 

පවත්වලා හැමශදනාම ීමතිය හමුවට ශගන එ් න ඕනෑය ිරයන 

කාරණය මම මතක් කරනවා. 

ගරු කයානායකතුමිර, අලුත් සහසනකෘතියක් ගැන කයා 

කරනවා ඊශේ දවශසේ අපට ඇුවණා. ශබොශහොම ශහොඳයි, නව 

සහසනකෘතියකට මුල පුරන එක. ගරු කයානායකතුමිර, හැබැයි ශම් 

නව සහසනකෘතිශේ තිබිය යුතු ඉහ ම ගුණාහගය විය යුත්ශත්, ිරයන 

ශධ  කරන එකයි  you have to walk the talk. ිරයන ශධ  කර් න 

ඕනෑ.  එශහම නැතුව ශ ෝභන කයා, ලසනසන ප්රකා න කරලා හරි 

ය් ශ්  නැහැ  එවැිර කයාවලට පමණක් සීමාශවලා හරිය් ශ්  

නැහැ. අලුත් සහසනකෘතියක් පට්  ග් නවා නම් තම් ශ  

ප්රතිපත්ති, තම් ශ  සනයාවරය, තම් ශ  ගමන පාවා ශනොශදන 

සහසනකෘතියක අපි පිහිටා සිටි් න ඕනෑ. තනතුරු, වරදාන, 

වරප්රසාදවලට ලු  ශව් ශ්  නැතිව  නතු ශව් ශ්  නැතිව අපි 

ජනතාවාදී සහසනකෘතියක් ක්රියාත්මක කර් න ඕනෑ. 

ගරු කයානායකතුමිර, සහසනකෘතිය ගැන ක  කයාව අපි ඊශේ  

අහශගන සිටියා.  ගරු කයානායකතුමිර,  ශම් රශේ බුවතරය -

සියයට 51කට වැඩි ජන ප්රජාව- කා් තාව්  බව අපි හැශමෝම 

ද් නවා.  අපි දින ිරහිපයකට ශපර ිරශයෝජය කයානායක ුරරය 

සඳහා දක්ෂ, හප් කම් ඇති, ශහොඳ ගුණාහග තිශබන, ඒ වාශ ම 

එඩිතර, ිර්ණී ත පාසල් ගුරුවරියක්, පරිසරශදදිිරයක්, මහජන 

ම් ත්රීවරියක් ශයෝජනා ක ා. ඒ තමයි ගරු කවිරත්න මැතිිරය. 

කා් තාවට තැන ශද් න ඕනෑ, කා් තාව රැකග් න ඕනෑ, 

කා් තා ිරශයෝජනත්වය අඩුයි, කා් තාවට හයිය ශද් න ඕනෑ 

ිරයලා මීට ශපර ශලොු වට  ප්රකා  කරනවා අපි දැක්කා. අපි ඒවා 

එළිශේ දැක්කා. නමුත්, ශම්ක ඇතු ට ඇවිල්ලා ශමොකක්ද කශ ේ?   

ිරශයෝජය කයානායක පුවේවට අපි කා් තාවක් ශයෝජනා ක ා 

විතරයි, තමු් නා් ශසේලා රාජපක්ෂ ශකශනු ව ශයෝජනා ක ා.  

මම අලුත් සහසනකෘතියක් ගැන කයා කරනවා නම්, එතැන ඉඳශගන 

මම කටයුතු කරනවා නම් මම ශමොකක්ද ිරය් ශ් ?  

රාජපක්ෂශ  නම එනශකොටම ඒ නම ශයෝජනා කරපු ම් ත්රීතුමාට 

මම ිරයනවා, "sit down" ිරයලා  "ශම්ක අශේ ශයෝජනාවක්, 

ශම්ක සමසනත ශධ  ශේ, ජාතිශේ ශයෝජනාවක්, එම ිරසා වාඩි 

ශව් න. අපි කවිරත්න මැතිිරය ිරතරගශය්  පත් කර ග් න 

ඕනෑ" ිරයලා ිරයනවා. අ් න එශහමයි අපි කටයුතු කර් ශ් . 

ශමොකද, we walk the talk.  ිරයන ශධ  කර් න ඕනෑ. ිරකම් 

ශබොරුවට කයිවාරු ගහලා වැලක් නැහැ.  

ගරු කයානායකතුමිර, මම ිරයන ශධ ට ශපොඩ්ලක් සව්  

ශද් න. ඊශේ  ිරශයෝජය කයානායක ුරරය සඳහා අපි ශයෝජනා 
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පා්ණලිශම්් තුව 

ක  අශේ ගරු ශරෝහිී  කවිරත්න මැතිිරය ශවනුවට පිරි මි 

ශකශනු ශ  නමක් ශයෝජනා වුණා නම් ශමොකක්ද ශව් ශ් ? 

ිරසි ප්ර නනයක් නැහැ, ඒකමතිකව එය පිළිගිරයි. එශහම නම් 

කවුරුවත් තම් ශ  ඡ් දය ු රුවේ ගාන කයා ිරයන එකක් නැහැ. 

ශමොකක්ද ඒකට ශහේතුව? ශම් පුරුෂ ශක්් ද්රීය මානසිකත්වය. 

ඒකට ඉහග්රීසි භාෂාශව්  ිරයනවා, "male chauvinism" ිරයලා. අද 

රශේ ජන සමාජය තු ත්, ශම් පා්ණලිශම්් තු සභා ග්ණභය තු ත් 

කවුරු ශමොන කයිවාරු ගැුවවත් male chauvinism වැඩියි.  Male 

chauvinism ිරසා   පුරුෂ ශක්් ද්රීය විකෘති අදහසන ිරසා තමයි   

"අපි කාටවත් ඡ් දය ශද් ශ්  නැහැ, ඡ් ද ශමොනවාටද, අපි 

ඡ් දය ු රුවේ ගානවා" ිරයලා ශයෝජනා වුශ්ඩ. ම් ත්රීතුමියකශ  

නමක් ශයෝජනා වුණු ිරසා ඡ් දය ු රුවේ ගා් න පට්  ගත්තා. 

ම් ත්රීවරයු ශ  නමක් ශයෝජනා වුණා නම් අත්පුඩි ගහලා 

පිළිග් නවා. ශම් ශමොන විහිළුවක් ද?  අලුත් සහසනකෘතිය ශම්කද? 

ගරු කයානායකතුමිර, ිරශයෝජය කයානායක ශත්රීශම් ඡ් ද 

විමසීශම්දී  අජිත් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඡ් ද 109යක් ලැුණණා  

කවිරත්න ම් ත්රීතුමියට ඡ් ද  8ක් ලැුණණා. ඒකයි ඡ් ද 

ප්රතිඵලය. 

අලුත් සහසනකෘතිය ගැන කයා කරනශකොට මම තව එක ශදයක් 

ිරය් න කැමැතියි. අපි වි නවාස භහග ශයෝජනා ශදකක් ශගනාවා. 

එකක් ශගනාවා,  එවකට අග්රාමාතයවරයා ප්රමුඛ ආ්ඩඩුවට.  

ඊ ඟට, ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද 42වන වයවසනයාව යටශත් 

Substantive Motion එකක් ශගනාවා. "ජනාධිපතිවරයාශ  

වගකීම" ිරයන ශේදය යටශත් ඒක ශගනා ශද. ඒකත් ශබොශහෝම 

අමාරුශව්  අපි ඔබතුමාශග්  දිනා ගත්ශත්. ඒක දිනා ගත්ශතත් 

නැහැ, ඒක නයාය පත්රයට ඇතු ත් කර් න අපට සිධ ධ් වුණා, 

Standing Orders පශසක තබන vote එකකට ය් න. මම ශම් 

ශපෞධ ගලිකව ශගෝදනාවක් කරනවා ශනොශවයි. ඒක පැහැදිලිවම 

ිරය් න ඕනෑ. මීට දින ගණනාවකට කලි්  ව්ණතමාන 

අග්රාමාතයවරයා ිරශයෝජනය කරන පක්ෂශය්  ේවිට්ණ 

පණිවුලයක් ශදනවා. ශමොකක්ද ඒ පණිවුලය?  එහි ශමශසේ සඳහ්  

ශවනවා:  

"The United National Party will support the No-Confidence 
Motion against the President which is being prepared by TNA M.P. 
@MASumanthiran.  

It is important that the Parliament conveys the lack of 
confidence in the President that the public has demonstrated.” 

එශහම ිරයලා අශනක් පැත්තට ඡ් දය ශදනවා, ජනාධිපතිට 

පක්ෂව. ගරු කයානායකතුමිර, එම විසනතරය ඇතු ත් ශල්ඛනය 

මම   ාගත්* කරනවා.  

එතශකොට ශම් රශේ ජනතාව දැනග් න ඕනෑ, අපි ශගනාපු 

ශයෝජනාශද තිශබ් ශ්  ශමොකක්ද ිරයලා. අපි ශගනාපු 

ශයෝජනාශද තිශබ් ශ් , ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද 42වන 

වයවසනයාව යටශත් තිශබන ජනාධිපතිවරයාශ  කා්ණය භාරය 

හරියාකාරව ඉෂනට ශනොවුණාය ිරයන එක. ඒ  පිළිබඳව 

Substantive Motion එකක් ශගශන් න Standing Orders 

පශසක  තබා කටයුතු කර් න ිරයලා  ක   ශයෝජනාව 

සම්බ් ධ්ශය්   ඡ් දයක් පැවැත්වූවා. ශමොකක්ද වුශ්ඩ? 

ම් ත්රීවරු්  119ශදශනක් එම ශයෝජනාවට විරුධ ධ්ව ඡ් දය 

දු් නා. ම් ත්රීවරු්  ්8ශදශනක් පක්ෂව ඡ් දය දු් නා. ශම් රශේ 

ජනතාව දැ්  නම් ව ශය්  ද් නවා, ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක හිට 

ග් නා ම් ත්රීවරු 119ශදනා කවුද, ජනාධිපතිවරයාට විරුධ ධ්ව 

ඉ් න ම් ත්රීවරු ්8ශදනා කවුද ිරයලා. ශම් ඡ් ද විමසීශම්  

ශබොශහොම පැහැදිලිව එය දැකග් න පුළුව් .   

ගරු කයානායකතුමිර,  අලුත් ශධ  පාලන සහසනකෘතියක් ගැන 

කයා කරන  අවසනයාශද අපි තවත් සිධ ධියක් දැක්කා. ඊශේ දවශසේ 

ගරු සුම් තිර්  මැතිතුමා කයා කරමි්  සිටින ශමොශහොශත්, 

එතුමා  ඟ ආසනශේ හිටපු ගරු ෂාණක්ිරය්  රාජපුත්තිර්  

රාසමාණික්කම් ම් ත්රීතුමාට මූලාසනයට එ් න ිරයලා ඔබතුමා 

ශම් ගරු සභාශද රාජකාරි කරන  ිරලධ්ාරි මහත්මශයක් අශත් 

එතුමාට පණිවුලයක් එවා තිුණණා. ඒ පණිවුලය ආවාට පසනශසේ 

එතුමා ඇවිල්ලා කයානායක පුවේව  ඟ විපක්ෂය පැත්ශත් සීේ 

එකක වාඩි ශවලා සිටියා. ශමොකද, ඔබතුමා මූලාසනශය්  නැිටට 

යනශකොට  ඒ පුවේවට එ් න. ඉ් පසුව ශමොකක්ද ශව් ශ් ? ඉ්  

පසුව එතුමාව අපහසුතාවට පත් කරමි්  රාජය ඇමති තනතුරක් 

ගත් ම් ත්රීවරශයු   මූලාසනයට ශයෝජනා කරනවා.  

එතැන අලුත් ශධ  පාලන සහසනකෘතියක් හැශදනවාද, ගරු 

කයානායකතුමිර?  ශම්කද අලුත් ශධ  පාලන සහසනකෘතිය? අපි 

හැශමෝම ද් නවා, අශේ ක්ඩලායම් රැසනවීම් තිශබන ශකොට ඒ 

Lobby එශක් මාධ්යශදදී්  ඕනෑ තරම් සිටින බව. ඒ ශගොල්ල්  

අශත් තබාශගන ඉ් නවා, ඔවු් ශ  smartphones. ඒ 

smartphones හරහා ඔවු්  අපිව interview කරනවා. ඊශේ 

ශමොකක්ද වුශ්ඩ? මාධ්යශදදීතුම් ලා ශදශදශනු ශ  දුරකයන 

පැහැර ගත්තා. දුරකයන පැහැර ග් නා එක ම් ත්රී වරප්රසාදයක්ද? 

ඒකද ශම් අලුත් ශධ  පාලන සහසනකෘතිය? ශ්රී ලහකා පා්ණලිශම්් තු 

මාධ්යශදදී් ශ  සහගමශේ තුෂාර වීරරත්න මහත්මයා ඔබතුමාට 

ලියුමක් එවා තිශබනවා. මම එම ලිපිය   ාගත්* කරනවා. 

ගරු කයානායකතුමිර, ශම් අලුත් සහසනකෘතිය ගැන කයා 

කරනශකොට ශබොශහොම වැදගත් ශවනවා, "ඔවා ශදනු පරහට - 

තමා සම්මශතහි පිහිටා සිට" ිරයන ඔවදන. ඒ ඔවදන අනුගමනය 

කරමි්  කයා කර් න, ක්රියා කර් න. ඒ වාශ ම ගරු 

කයානායකතුමිර, ඊශේ දවශසේ ශම් සභාශද ිරයැවුණා, 'ආසයි-

භයයි' ගැන. 'ආසයි-භයයි' ශකශසේ ශවතත් ගරු කයානායකතුමිර, 

ජනතාව ලක්ෂ 220ම ිරයනවා ශම් 225ශදනාට 'ලේජා-භය' නැහැ 

ිරයලා. 'ආසයි-භයයි' ශනොශවයි, 'ලේජා-භය' තමයි තිශබ් න 

ඕනෑ. ප්රතිපත්ති පාවා ශද් ශ්  නැතිව, ිරවැරැදි සනයාවරයක 

ඉඳශගන, ආත්ම ගරුත්වය රැකශගන කටයුතු කර් න ඕනෑ. මම 

දැක්කා, ඊශේ කයා කරපු අශේ ප්රතිපක්ෂ ශධ  පාලනඥය්  'ආසයි

-භයයි' ගැන කයා ක ා. නමුත්, මම එක් කාරණයක් ිරය් න 

කැමැතියි. අපට 'ලේජා-භය' තිශබනවා. අපට ලේජාවක්-භයක් 

තිශබනවා, "Gota, go home!" පාවා ශද් න. අපට ලේජා-භයක් 

තිශබනවා, මහි් ද රාජපක්ෂ ඇතුළු "Rajapaksa family, go 

home!" පාවා ශද් න. අපට  අව යව  තිශබනවා, විධ්ායක 

ජනාධිපති ්රමය අශහෝසි කරලා -විධ්ායක අගමැතිවරශයක් බිහි 

ිරරීම ශනොශවයි.- සහවරණ සහ තුලන - checks and balances - 

සහිතව අගමැතිවරශයක් ඇතුළු කැබිනේ ්රමශදදයකට ප්රශද  

ශව් න. ඒ ශවනස කර් නට අපට කැමැත්තක් තිශබනවා. ඒක 

පාවා ශද් න ලේජා-භයක් තිශබනවා  උපරිශම් ම තිශබනවා.  

ගරු කයානායකතුමිර, මම ඔබතුමාට ශම් කාරණය මතක් 

කර් න කැමැතියි. පසු ගිය 9වැිර දා ශම් සිධ ධිය වුණු අවසනයාශද 

මටත්, ඉරා්  වි්රමරත්න සහ කාවි් ද ජයව්ණධ්න 

ම් ත්රීතුම් ලාටත් වුණු ශධ  ගැන මුළු රටම ද් නවා. අපි ිරසිම 

දවසක ඒ ිර්ණපාක්ෂික අරග ය තිුණණු සනයානයට ය් න 
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[ගරු සජිත් ශප්රේමදාස  මහතා] 

————————— 
*  පු ්ත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පු ්ත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශනොශවයි සිටිශේ. හැබැයි, මැයි ප මුවැිරදා මශ  කයාශදදී මම 

ිරදවා, "ශමොනම අවසනයාවකවත් අපි ශම් ිර්ණශධ  පාලිරක 

අරග යට ය් ශ්  නැහැ. අපි එතැනට ය් ශ්  නැහැ, ඒක 

ශධ  පාලීමකරණය කර් න. හැබැයි, කවදා ශහෝ ු මන 

ශමොශහොතක ශහෝ ආ්ඩඩුව ඒ අරග යට අත තැුණශවොත් ඒ රාජය 

ත්රසනතවාදයට  රාජය ම්ශල්ච ඡත්වයට විරුධ ධ්ව අපි පලිහක් හැටියට 

ශපීම සිටිනවා" ිරයලා. ගරු කයානායකතුමිර, එශහම ිරයපු ිරසා 

ශම් සිධ ධිය ශවනශකොට විපක්ෂ නායක කා්ණයාලශේ මශ   පුවේව 

රත් කරකර ඉ් න මට පුළුව් ද? ඒවාට මම භය නැහැ. ඒවාට 

ශප්රේමදාසලා භය නැහැ. ඒ ිරසා අපි එතැනට ගියා. ගියාට පසු සිදු 

වුණු ශධ  හැශමෝම ද් නවා. 9වැිර දා ප්රග්ඩලත්වයට ලක් වුණු 

අයශග්  එක් ශකොේදාසයක් තමයි මම, ඉරා්  වි්රමරත්න 

මැතිතුමා, කාවි් ද ජයව්ණධ්න මැතිතුමා. අපි ගිශේ පලිහක් ව් න. 

කවුද, ඒවා කශ ේ? ඔබතුම් ලාට පුළුව්  විඩීශයෝ රාමු බලලා ඒවා 

ශසොයාග් න. මම ඒවා පසනශසේ දුව් න ය් ශ්  නැහැ. ශමොකද, 

මම හම්බ් ශතොට ශධ  පාලනය කරනශකොට ම්ශල්ච ඡත්වය, 

ශධ  පාලන ත්රසනතවාදය තුළි්  ඇති තරම් බැට කාලා තිශබනවා. 

මට ශගදරි්  එළියට බහි් න බැරි වුණා, 2001 මහ 

මැතිවරණශේදී. මාව මර් නයි හිටිශේ.  

ඒ ිරසා පැහැදිලිව මම ිරය් ශ්  'ආසයි-භයයි " ශනොශවයි, 

අපට ලේජා-භය තිශබනවා ිරයලා. මම අදත් ිරයනවා, විපක්ෂ 

නායක පුවේව අපට මහ ශලොු  නැහැ ිරයලා. අගමැති, ජනාධිපති 

පුවේ අපට ශලොු  නැහැ. ප්රජාත් ත්රවාදීව ශගදර පලය්  ිරයලා 

ිරයනවා නම් අපි සූදානම් ශගදර ය් න. බූවල්ශලෝ වාශ  අපි 

ශම්වා බදාශගන ඉ් ශ්  නැහැ. අපි කර් ශ්  ිරරහහකාර, 

ජනතාවාදි ශධ  පාලනයක්  සමාජ ශසේවයක්.  

ගරු කයානායකතුමිර, පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරු වි ාල 

සහඛයාවක් ප්රග්ඩලත්වයට ලක් වුණා ිරයලා ිරයනවා අපට 

ඇශහනවා. කරුණාකර ශම් විනා යට විරුධ ධ්ව යුශරෝපා 

සහගමයට ය් න  Inter-Parliamentary Union එකට ය් න  

මානව හිමිකම් ශකොමිෂ් වලට ය් න, ජීිරවාවලට ය් න ිරයලා 

අද උශධ  ශම් සභාශද ප්රකා  කරනවා අපට ඇුවණා. හරි, වැරදි සිදු 

වුණු තැන ඒවාට ගියාට ප්ර නනයක් නැහැ. හැබැයි, ඒ වරප්රසාදය 

තිබිය යුත්ශත් ම් ත්රීවරු් ට විතරද? සාමානය මනුසනසශයක් 

ජීිරවා යනශකොට ශධ  ශද්රෝහියා. නමුත් 9වැිර දා ප්රග්ඩලත්වශය්  

පසනශසේ ම් ත්රීවරු් ට සිදුවුණු හාිරය ගැන කයා කරනශකොට 

ශධ  ශප්රේමීයා. ශමොනවාද ශම් ශදබිඩි කයා? ශම් රශේ ලක්ෂ 220ටම 

අයිතිය තිශබනවා, රට පාවා ශද් ශ්  නැතිව තම් ට සිදු ශවන 

අසාධ්ාරණය ශවනුශව්  ඕනෑම සභාවකට ය් න. හැබැයි, රට 

පාවා ශද් ශ්  නැතිව. අශේ අගමැතිතුමාත් ශහොඳට ද් නවා ශ් , 

1988 - 89 කාලශේ කවුද ශක්ලාම් සූේශක්සන පිටි්  ශගිරච ශච  

ිරයලා. ඔබතුමා ද් නවා ශ් . ඒ ගිශේ රට පාවා ශද් න. මානව 

අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කර් න ශනොශවයි. දැ්  අද ිරයනවා, හැම 

සහගමයකටම ය් න ලු. ිරසිම ප්ර නනයක් නැහැ. ලස් ත 

වි්රමතුහගශ  ඝාතනය ගැන ිරයන ශකොට එශහම ය් න ිරයලා 

ිරයනවාද? එතශකොට ඒක ශධ  ශද්රෝහි. කීත් ශනොයා්ණට 

ගහනශකොට, කී්ණති ශත් නශකෝ් ට ගහනශකොට, මාධ්යශදදී් ට 

ගහනශකොට ඒවා ශහොඳයි ද? ද්රවිල මාධ්යශදදී්  කීශදශනක් 

අතුරුදහ්  වුණාද? ඒවා ගැන පිටරට යනශකොට ශධ  ශද්රෝහීන්් . 

ම් ත්රීවරු ගැන කයා කරනශකොට ඒක ශධ  ශප්රේමි. ශමොනවාද ශම් 

ශදබිඩි කයා? ශමොනවාද ශම් විහිළු? ඉ් නවා නම් එක තැනක, එක 

සනයාවරයක ඉ් න.  

දැ්  එළිශේ ජනතාව ශබොශහෝශදශනක් අහනවා, ශලොු වට 

ප්රවෘත්තිවල ගිය කාරණාවක්.  ිරවාස ඇමති ආපු හැටිශේම 

කර් ශ්  9වැිර දා විපතට පත් වුණු ම් ත්රීවරු් ට සහන ටික 

ලබා දීමද ිරයලා ඔවු්  අහනවා. ගරු කයානායකතුමිර, ශම් 

ප්රග්ඩලත්වයට ලක්වුණු අයට සහන ශද් න ශපර ගෑසන සිලි් ලර 

පිපිරුණු අය, ගෑසන ලිේ පිපිරුණු අයශ  ව් දි ශකෝ ිරයලා මම 

අහ් න කැමතියි. ශපොශහොර ටික නැතිව, වල්නා ක නැතිව, 

කෘමිනා ක නැතිව ශත්, ශපොල්, රබ්ණ, වී, එ වලු, පලතුරු, ශගොල 

ශබෝග ශගොවී් ශ , අපනයන ශබෝග ශගොවී් ශ  ිරෂනපාදනය කලා 

වැවේණා. ඒ අයශ  ජීවිත විනා  ශවලා තිශබ් ශ් . මම ශම් 

ිරය් ශ්  80ශදශනක්, 90ශදශනක් ගැන ශනොශවයි. ලක්ෂ 

ගණනක් ගැන. ශකෝ, ගරු කයානායකතුමිර ඒ ශගොල්ල් ශ  

ව් දි ටික? ම් ත්රීවරු් ශ  ව් දි ගැන හිතනවා වාශ ම ඊට වැඩි 

වටිනාකමක් ශද් න ඕනෑ ශ් ද ගෑසන සිලි් ලර පිපිරුණු අයට 

ව් දි ශදනශකොට? වගා හාිරය ිරසා ජීවිකාව -ජීවශනෝපාය- අහිමි 

වුණු අයට ව් දි දිය යුතුයි ශ් ද?  

ගරු කයානායකතුමිර, අද ත්රිශපෝෂ කම්හල වහලා. අම්මලාට 

ත්රිශපෝෂ නැහැ   ද දරුව් ට ත්රිශපෝෂ නැහැ  ගැබිණි මවුවරු් ට 

ත්රිශපෝෂ නැහැ. නමුත් 90ශදශනු ට ලබා ශදන ව් දි ගැන කයා 

කරනවා. ත්රිශපෝෂ කම්හල වැහිලා. ශම්ක හරිද? ශම්ක අලුත් 

සහසනකෘතියද? ශම්කටද අපි ශම්ක ඇතුශ ේ ඉ් ශ් ?  

ු ලා හා මධ්ය පරිමාණශේ ක්ණමා් තකරුව්  දසදහසන 

ගණනකශ  වයාපාර අද නැති ශවලා. පරාශේ ීමතිය ිරසා 

නැත්තටම නැති ශවලා. ශකෝ, ඒවාට සහන? අපට යම් කරුණක් 

පිළිබඳව අහ් න ලැශබනවා. ශම්ක හරිද, වැරදිද ද් ශ්  නැහැ. 

ගරු අග්රාමාතයතුමාට පුළුව්  ශවයි, ශම් ගැන පැහැදිලි කර් න.  

රාජය ශසේවක ිරලධ්ාරි මහත්ම මහත්මී් ශ  පඩි ශගව් න සල්ලි 

අච චු ගහ් න ශවනවා ලු. ඉති්  මිිරසු් ට බයක් තිශබනවා සල්ලි 

අච චු ගහලා මිිරසු් ට  ව් දි ශදනවා ශවනුවට, ශම් සභාශද අය ඒ  

ව් දි ටික ශබදා ගිරයිද ිරයලා. ඒ සැකය තිශබනවා. ඉති් , 

එතැන අලුත් සහසනකෘතියක් නැහැ.  
 

ගුණ නිමල් ලාන් ා මහත්ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කයානායකතුමිර, මම ිරදවා මශ  කයාවට බාධ්ා 

කර් න එපා ිරයලා. මම කාටවත් බාධ්ා කශ ේ නැහැ ශ් . 
 

ගුණ නිමල් ලාන් ා මහත්ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
දැ්  ගරු ම් ත්රීවරු්  ගැන කයා කරනවා ශ් . වි ාල 

අලාභයක් ශවලා සියලු ශධ වල් නැති වුණු ශකශනක්  මම. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාශ  point of Order  එක ඉක්මනට ඉදිරිපත් කර් න.  
 

ගුණ නිමල් ලාන් ා මහත්ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
ගරු කයානායකතුමිර, මට කයා කර් න අයිතියක් 

තිශබනවා. ගරු කයානායකතුමිර, මශ  සියලු ශධ  විනා  ක ා. 

ඒවා විනා  කශ ේ  අපරාධ්කාරශයෝ  මහ ශකොල්ලකාරශයෝ. එශහම 

නැත්නම් සහවිධ්ානාත්මක ශවච ග පිරිසන. හැබැයි, මශ  ශධ ශපො  

විනා  වුණා ිරයලා මම ශම්  සභාවට ඇවිල්ලා ඇඬුශද නැහැ. මම 

ඇඬුවා, මශ  කශතෝලික මිිරසනසු මැරුණු දවශසේ.  මම ශම් ගරු 

සභා ශද සිට ව් දි ඉල්ලලා නැහැ. ඒ ිරසා විපක්ෂ නායකතුමා 

කර් ශ්  වැරදි කයාවක් ශව් න පුළුව් . ඔබතුමා ශකොශහොමද 

ිරය් ශ්  අපි ව් දි ඉල්ලුවා ිරයලා? අපි ව් දි ඉල්ලුශද නැහැ. 

ඔබතුමා ඔබතුමාශ  මහජන,- [බාධ්ා ිරරීමක්] 
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පා්ණලිශම්් තුව 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කයානායකතුමිර, මම පැහැදිලිව  ිරය් නම්. ගරු ිරමල් 

ලා් සා ම් ත්රීතුමා, ඔබතුමාට සිදු වූ හාිරය ගැන මම කනගාවේ 

ශවනවා. ඒ සාපරාධී, පාපතර ක්රියාව කරපු සියලුශදනාට,- [බාධ්ා 
ිරරීමක්]  ඔබතුමාත් කෑ ගහ් න එපා,   රශම්ෂන පතිරණ මැතිතුමා.  

ඒ සාපරාධී පාපතර ක්රියාව කරපු සියලු ශදනා ීමතිය හමුවට 

ශගශන් න ඕනෑ. මම ිරය් ශ්  ශවන කයාවක්. එතැනදී මම 

ශවනසන ශව් ශ්  නැහැ. අපි මාධ්යවලි්  දැක්කා  ිරවාස 

ඇමතිවරයා ිරයපු කයාව. ඔබතුමාට ශමොනවත් ිරදශද නැහැ මම.  

ඔබතුමාට සිදු වුණු ඒ හාිරය ගැන අපි කනගාවේ ශවනවා. ඒ 

වාශ ම ඒකට මම,- [බාධ්ා ිරරීමක්] මම ිරදශද නැහැ ශ්  
ඔබතුමා ව් දි  ඉල්ලනවා ිරයලා. මම ිරදශද නැහැ එශහම. 

[බාධ්ා ිරරීම්] 
 

ගුණ කමොහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිල්වා මහත්ා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කයානායකතුමිර, අපි කවුරුවත් ව් දි ඉල්ලුශද නැහැ. 

ශම් වාශ  පිසනශසක්  
 
[මූලා නකේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විපක්ෂ නායක වීම ගැන අපි කනගාවේ ශවනවා. ශමතුමාශ  

කනගාවේශව්  අපට ඇති වැලක් නැහැ. 

 
ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කයානායකතුමිර, මම ිරසිම අවසනයාවක ිරදශද නැහැ, 

ම් ත්රීවරු 90 ශදනා ව් දි ඉල්ලුවා  ිරයලා. එතුම් ලාට ශපොට 

වැරදිලා. මම ිරදශද ිරවාස ඇමතිශ  කයාව. හැබැයි, මම මශ  

සනයාවරය ශවනසන කර් ශ්  නැහැ. ත්රිශපෝෂ නැතිව අම්මලා 

ඉ් නශකොට, ත්රිශපෝෂ නැතිව  ද-දරුව්  ඉ් නශකොට, ක්ණමා් ත 

වැසී යනශකොට, දුගී ජනතාවට සහන නැතිශකොට ිරවාස 

ඇමතිවරයාට අයිතියක් නැහැ, ශම් ගරු සභාශද අයට ප්රමුඛතාව 

ලබා ශදන ඒ කයාව ිරය් න.  අද පාසල් දරුශවෝ අනාය ශවලා. 

මුළු ජන සමාජයම විනා  ශවලා. ඒ ිරසා අගමැතිවරයාට ිරය් න 

කැමතියි, මුදල් අච චු ගහනවා නම් රාජය ශසේවකය් ශ  පඩිවලට 

ඒවා ශයොදව් න ිරයලා. ඒ වාශ ම මතක තබා ග් න. ව් දි 

ශගවනශකොට  ආ්ඩඩුව රශේ ලක්ෂ ශදසියවිසනසටම ව් දි 

ශගව් න ඕනෑ ිරයලා. ඒක මම ශම් ශවලාශද පැහැදිලිව 

ිරයනවා. ඒශක් ිරසි ශවනසක් නැහැ. එතුම් ලාට ප ශාාාට 

වැරදිලා. මාත් එක්ක ප්ර නන ඇති කර ග් න එපා. ඒක ිරවාස 

ඇමති එක්ක කයා කර ග් න.  මම ිරසිම දවසක ිරදශද නැහැ, 

ම් ත්රීවරු 90 ශදශනක්   ව් දි ඉල්ලුවා ිරයලා.  

ගරු කයානායකතුමිර, ව් දි ලබා ශදනවා නම් ශහොඳ ්රමයක් 

තිශබනවා. ශම් ආ්ඩඩුව බලයට ආපු හැටිශේම ප මුශවිර මාස 

ශදශක් රුපියල් බිලියන ්00ක බදු සහන දු් නා. ඒ බදු 

සහනවලි්  සහන ලබපු ධ්න ු ශදරය්  රැසක් ඉ් නවා. ඒ ධ්න 

ු ශදරය් ශග්  ඉල්ලා ශගන ශම් ඔක්ශකෝම ව් දි ටික ශගව් න 

පුළුව් .  බිලියන ්00ක බදු සහන ගත්තු ශකෝටිපතිය් ශග්   

ග් න ඒ සල්ලි ටික. ඒ සල්ලි ටික අරශගන ශම් රශේ ජනතාවට 

ව් දි ශගව් න. ඒ සල්ලි ටික අරශගන ඉසනශසල්ලාම ශම් රශේ 

සාමානය ජනතාවට ව් දි   ශගව් න. ඒ වාශ ම, ඒ ධ්න 

ු ශදරය් ශග්  සල්ලි අරශගන ශම් ම් ත්රීවරු් ශ  විනා  වුණු 

ශධ ශපො වලට ව් දි ශද් න. ශමතැනදී මශ  කයාව විකෘති 

කර් න උත්සාහ කර් න එපා. මම  ිරදශද ප්රස් න රණතුහග 

ඇමතිවරයා ිරවාස ඇමතිවරයා හැටියට කරපු ප්රකා ය මිස, ිරමල් 

ලා් සා ම් ත්රීතුමාවත්, ශමොහා්  රියද්ණ න ද සිල්වා 

ම් ත්රීතුමාවත් ව් දියක් ඉල්ලපු එකක් ගැන ශනොශවයි. 

එතුම් ලා ව් දි ඉල්ලලාත් නැහැ. ඒවා ගැන කයා කරලාත් 

නැහැ.  

ඒ ිරසා කරුණාකර ස් සු්  ශව් න.  ිරයන ශධ  ශහොඳට 

අහශගන ඒවාට උත්තර සපය් න, ිරකම් ශබොරුවට ශතොේපි 

දාග් න ය් ශ්  නැතුව.  

ගරු කයානායකතුමිර, ව් දි ගැන කයා කරන ශකොට  අපට 

දැනග් න ලැශබනවා,  අද දැඩි සත්කාර ඒකක වැහිලා බව. කවුද 

ඒවාට ව් දි ශගව් ශ් ? කවුද ඒ ප්ර නනයට විසඳුම් ලබා 

ශද් ශ් ? අපි ශම් පා්ණලිශම්් තුශද ඒවා කයා කර් න ඕනෑ. දැඩි 

සත්කාර ඒකක වැසී යනවා.  ගරු කයානායකතුමිර, සමිට ජන 

බලශදගය -සමිට ජන ස් ධ්ානය- සූදානම් "ුවසනම" වැලසටහන 

හරහා දැඩි සත්කාර ඒකකවලට  ක්තිය, සහශයෝගය ලබා 

ශද් න. අපි නැවත වරක් ලබන සතිශේ සිට ශම් රශේ ශරෝහල් 

පධ ධ්තියට අව ය උපකරණ ලබා ශදන ඒ කටයුත්ත ආරම්භ 

කරනවාය ිරයන එක ශම් අවසනයාශද ප්රකා  කර සිටිනවා. ඒ 

වාශ ම,  ශම් රශේ අනාය ශවලා සිටින හතළිසන තු් ලක්ෂයක් 

පාසල්  ද දරුව් ට ශතොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම ලබාදීම සඳහා 

"සක්වල" වැලසටහන හරහා අප කටයුතු කරනවා. ආ්ඩඩුවට 

සල්ලි ප්ර නන තිශබ් න පුළුව් . ආ්ඩඩුවට අභිශයෝග තිශබ් න  

පුළුව් . ආ්ඩඩුවට තවත් ප්ර නන තිශබ් න පුළුව් . සක්රිය 

විපක්ෂයක් හැටියට, ඒ වැලසටහන හරහාත් උදද කර් නට අපි 

කටයුතු කරනවා ිරයලා ශම් අවසනයාශද ිරයනවා. ගරු 

කයානායකතුමිර, සභාශව්   අදහසක් එනවා, "ුවසනම" 

වැලසටහන යටශත්   විපක්ෂය වසර ශදකහමාරක කාලය තු  

ශකොච ගර ශසේවයක් කරලා තිශබනවාද ිරයලා. රුපියල් ලක්ෂ 

1,400ක  -රුපියල් මිලියන 140ක - ශරෝහල් උපකරණ ශරෝහල් 

50කට වැඩි සහඛයාවකට අපි ලබා දී තිශබනවා. ශම් අපට කර් න 

පුළුව්  ශධ . ඒ යුතුකම අපි ඉෂනට කර තිශබනවා. ඉදිරියටත් අපි 

ඉෂනට කරනවා.  

ගරු කයානායකතුමිර, ශම් මස 09වැිර දා සිදු වුණු ම්ශල්ච ඡ 

ක්රියාව අපි ශහ ා දිරනවා.   
 

ගුණ ප්රමිත් බණ්ඩාස කත්න්නකකෝන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னமகான்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

ඔබතුමාට ගහපු එකද?  
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
උදය වරුවද, හවසන වරුවද ිරයලා ශබදීමක් නැහැ. ශේදයක්  

නැහැ.  
 

ගුණ ප්රමිත් බණ්ඩාස කත්න්නකකෝන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னமகான்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

කලිසම ගලවපු එකද? 
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
කලිසම් ශනොශවයි ඕනෑ ශදයක් ගලවා ග් නට මම ඕනෑම 

තැනකට ය් න සූදානම්.   
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ගුණ ප්රමිත් බණ්ඩාස කත්න්නකකෝන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னமகான்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

තව ඩිහශග්  ු ඩු. 

 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මම බිය ගුල්ශලක් ශනොශවයි, ිරවටශයක් ශනොශවයි. ඒක 

ශහොඳට මතක තියා ග් න. මැයි ප මුවැිර දා  මශ   පියාත් බිය 

ගුල්ශලක්, ිරවටශයක් වුශ්ඩ නැහැ. මමත්  එශසේමයි.  

ශම් සිධ ධිය විභාග කර් නට යම් යම් පුධ ගලය්  පත් කරලා 

තිශබනවා. අපට සැකයක් ඇති ශවනවා ශම්කත්, "නඩුත් 

හාමුදුරුව් ශ  බඩුත් හාමුදුරුව් ශ " වාශ  ශදයක් ද ිරයලා. 

ශහොරාශ  අම්මාශග්  ශේන අහන  ්රමයක්ද ශම් ක්රියාත්මක 

ව් ශ් ? එය එශසේ ව් නට ඉල තිය් න එපා ිරයලා මා ශම් 

අවසනයාශද ිරයනවා.  

ගරු අග්රාමාතයතුමාත් එතුමාශ  කයාශදදී අදහසන ිරහිපයක් 

ඉදිරිපත් ක ා. මම කැමැතියි, එතුමාට ශම් කාරණය  දැනුම් 

ශද් න. ගරු අගමැතිතුමිර, ශතල් ප්ර නනයට විසඳුමක් ගැන, 

World Bank එශක් මිලියන 1්0ක් පිළිබඳව ඔබතුමා සඳහ්  

ක ා. මම ඔබතුමාට අවධ්ාරණය කර් න කැමැතියි, ගරු සේරි 

මැතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා ව ශය්  සිටි ශවලාශද ශම් සභාවටම 

ක  ප්රකා යක්. එතුමා ප්රකා  ක ා, දිළිඳු අයට මාස ිරහිපයකට 

සහන ලබා ශද් න ශලෝක බැහු ව ඇශමරිකානු ශලොල්ණ මිලියන 

1් ක් ලබා දී තිශබනවා ිරයලා. ශම් ඇශමරිකානු ශලොල්ණ මිලියන 

1්  ශතල් සහන ශද් න පාවිච චි කර් ශ්  ඒ දිළිඳු අයශ  

සහනය අහිමි ශවලාද? එශහම නැත්නම් එම මුදල අලුති් ම 

ලැුණණු ශලොල්ණ මිලියන 1් ක්ද ිරයලා ශම් සභාව දැනුවත් 

කර් න ිරයලා මම ඔබතුමාශග්  කරුණාශව්  ඉල්ලීමක්  

කරනවා, ගරු අගමැතිතුමිර.  

ගරු අගමැතිතුමිර, ඔබතුමා සඳහ්  ක ා ශබොශහොම වැදගත් 

කාරණාවක්, දත්ත - statistics - ගැන. ඔබතුමාශ ම හෘදය 

සාක්ෂිය ද් නවා, පසුගිය කාලශේ සහඛයාශල්ඛන 'ජිල්මාේ' 

ක්රියාත්මක කර් න ජනශල්ඛන හා සහඛයා ශල්ඛන 

ශදපා්ණතශම්් තුවට  -අශේ කාලශේ වුශ්ඩ  නැහැ.- බලපෑම් ඇති 

වුණු බව. ශධ  පාලන නායකශයෝ ිරයනවා, සහඛයාශල්ඛන ශවනසන 

කර් න ිරයලා. ඇයි ඒ?  ආ්ණථික ව්ණධ්න ශදගය ශමච ගරයි, ද  

ශධ ය ය ිරෂනපාදනය ශමච ගරයි, ඒක පුධ ගල ආදායම ශමච ගරයි 

ිරයලා රටට සුබවාදී චිත්රයක් ශප් ව් න. මම පිළිග් නවා 

ඔබතුමා ිරයන කයාව. ගරු අගමැතිතුමිර, ජනශල්ඛන හා 

සහඛයශල්ඛන ශදපා්ණතශම්් තුව ිර්ණශධ  පාලීමකරණය කර් න  

ඔබතුමා වහාම ්රමයක් සකසන කර් න.  

ඒ වාශ ම, ශම් කාරණයත් මම ඔබතුමාට ිරය් න කැමැතියි. 

අශේ හ්ණෂ ද සිල්වා මැතිතුමා hard default එකක් ගැන කයා ක ා. 

මම ඒක ගැන වැඩිය කයා කර් න ය් ශ්   නැහැ. ශමොකද, 

එතුමා ඒ ප්ර නනය මතු ක  ිරසා. අපි ඒක ගැන වැඩි වැඩිශය්  

කයා කර් න යනශකොට මම හිතනවා, රට තු  යම්ිරසි 

අවිිර නචිතතාවක් ප්රව්ණධ්නය ශව් න පුළුව්  ිරයලා.  

අපි එශහම කර් න ය් ශ්  නැහැ. එතුමා මතු කරපු ඒ 

කාරණාව ිරවැරදියි. ඒක ඇත්ත.  

අවසාන ව ශය්  මම ශම් කාරණාවත් ිරය් න කැමැතියි, 

ගරු කයානායකතුමිර. අශේ රශේ විශධ   රමිකය් ශග් , පිට රට 

ශසේවය කරන ශ්රී ලාහිරකය් ශග්  මම ඉල්ලීමක් කරනවා. 

කරුණාකර හවාලා සහ උ්ඩඩියල් ්රමශදද අනුගමනය කර් ශ්  

නැතිව ශ්රී ලහකාශද බැහු  ්රමය හරහා මුදල් එව් නට 

ඔබතුම් ලා සියලුශදනාම කටයුතු කර් න. අපි විපක්ෂයක් 

හැටියට, සමගි ජන බලශදගය හැටියට  සමගි ජන ස් ධ්ානය 

හැටියට ඒ ඉල්ලීම කරනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, let me take this opportunity to 
appeal to the international community to induce and 
encourage their people to visit Sri Lanka. We are a 
pristine country with a beautiful environment; we have an 
immense cultural and historical heritage; we have 
enormous sources of wildlife, natural resources, national 
parks and strict natural reserves. So, I encourage the 
international community to visit our country. Our country 
is safe to visit. Ignore the travel warnings and trust us. We 
are the Opposition in the country. We are inviting the 
international community to visit our motherland, help us 
out and also enjoy yourselves. Come to the beaches of the 
East; come to the beaches of the South, the North and 
those around the country. You can do your enjoyment 
activities on our beaches. You can do your surfing, you 
can swim and enjoy the sun. So, I appeal once again to 
the international community and encourage them to visit 
our motherland and enjoy its peace and tranquility.  

Also, I want to make a special appeal to the Sri 
Lankan diaspora. දැ් , Sri Lankan diaspora ිරදවාම සමහර 
අය හිත් ශ්  LTTE diaspora ිරයලා. LTTE diaspora 

ශනොශවයි, Sri Lankan diaspora. Sri Lankan  diaspora 

ිරය් ශ්  සිහහල, ශදම , මුසනලිම්, බ්ණග්ණ ිරයන හැම ජාතියකට, 

ආගමකට, ු ලයකට, ප් තියකට, තරාතිරමකට සම්බ් ධ්, 

විශධ ය යව ජීවත් වන ශ්රී ලාහකීය ප්රජාව. So, I am appealing to 
the Sri Lankan diaspora, please come and invest in our 
country; please bring your monies to our country; please 
come and obtain your citizenship in our country. If you 
prefer to live there, make our country your second home. 
Visit, invest and support us and we will ensure a good 
return on your investments. We are living in dark times, 

no doubt; අපි ඉ් ශ්  අ් ධ්කාරී යුගයක. ඒක ඇත්ත. But, 
please understand, we will overcome this situation and be 

victorious as a country. අපි රටක් හැටියට දිනනවා  ප්රගතියක් 
ලබනවා. So, I encourage everyone of the Sri Lankan 
diaspora to come and invest in our motherland, in our 
businesses, in our infrastructure, in our renewable energy, 
in our road system, in our education and our health sector. 
So, that is my message to them.  

ගරු අග්රාමාතයතුමාත් සභාශද සිටින ශම් ශමොශහොශත් මම ශම් 
කාරණයත් ිරය් න ඕනෑ. දැ්  ඔබතුමා ඔය ිරයන අලුත් 
සහසනකෘතිය, එකට යමු ිරයන එක ගැන මම ශම් ිරය් ශ් . ගරු 
අග්රාමාතයතුමිර, එකට ය් න ඇමතිකම් අව ය නැහැ. මම 
ඔබතුමාට ශයෝජනාවක් කරනවා. Committee on Public Finance 

තිශබනවා, COPE එක තිශබනවා, COPA එක තිශබනවා. ප්රධ්ාන 
විපක්ෂය හැටියට  ත්රිපුධ ගල ක්ඩලායමක්  ඉ් නවා, අශේ ආ්ණථික 
විශ ේෂඥශයෝ. ඒ අය අමුතුශව්  හඳු් වා ශද් න අව ය නැහැ. ඒ 
තමයි, ගරු ආගා්ණය හ්ණෂ ද සිල්වා මැතිතුමා, ගරු ඉරා්  
වි්රමරත්න මැතිතුමා සහ ගරු කති්ණ හීමම් මැතිතුමා. 
විශ ේෂශය් ම මම ශම් අවසනයාශදදී ිරය් න කැමැතියි, අශේ හ්ණෂ 
ද සිල්වා මැතිතුමා ගැන. ශම් නව සහසනකෘතිය ගැන අහශු මාත්රයක 
ශහෝ ක්රියාකාරී වැල පිළිශව ක් තිශබනවා නම්,  එතුමාව 
Committee on Public Financeහි Chairman කර් න අපි 
ශේදයිර්  ශතොරව එකඟ ශවමු. එතශකොට සක්රියව බධ ධ් ශවලා 
අපට උදද කර් න පුළුව් . COPE එශක්, COPA එශක් කති්ණ 
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පා්ණලිශම්් තුව 

හීමම්, ඉරා්  වි්රමරත්න මැතිතුම් ලා Chairmen කර් න. 
හැශමෝම එකට එක්කුව ශවලා ශම් රට ශගොල නඟ් න වැල කරමු.  
ඇමතිකම් ග් න අව ය නැහැ, රටට දායකත්වය ලබා ශද් න. 
දැ්  අපි විපක්ෂශේ ඉඳශගන දායකත්වය දීලා තිශබ් ශ් . අපි 
ශබොශහොම පැහැදිලිව එළිපිටම ශලෝකයාට පණිවුලයක් දු් ශ් . ඒ 
පණිවුලය එශසේමයි. ශමතැන එක පණිවුලයක් දීලා 
Ambassadorsලා මුණ ගැසිලා තව පණිවුල ශද් ශ්  නැහැ, අපි. 
අපි ඍජු තැනක, ඍජු ප්රතිපත්තියක, ඍජු සනයාවරයක ඉ් නවා. 
කාට ශධ  පාලනය කර් නත්, කාට ශමොනවා කර් නත් රටක් 
තිශබ් න ඕනෑ. අ් න එතැනයි අපි ඉ් ශ් . අපි රට රිරමු, රට 
සුරක්ෂා කරමු.  

මම නැවත වරක් පුහචි පැහැදිලි ිරරීමු ත් එක්ක මශ  කයාව 
අවස්  කර් නම්. මම ිරදශද නැහැ, විපතට පත් වුණු 
ම් ත්රීවරු්  90ශදනා සහන ඉල්ලනවා ිරයලා. ිරසිම ශකශනක් 
එශහම ඉල්ලුශද නැහැ. මම කයා කශ ේ ිරවාස ඇමතිවරයාශ  
ප්රකා ය පිළිබඳවයි. 

 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා, -  
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශපොඩ්ලක් ඉ් න. මශ  කයාශව්  පසුව ඔබතුමා කයා 

කර් න. මම දැ්  කයාව අවස්  කරනවා.  
 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මම ශම් ඔබතුමාට බාධ්ා කරනවා ශනොශවයි, ශපොඩි ශදයක් 

අහ් ශ් . 
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මශ  කයාව අවස්  වුණාට පසනශසේ ඔබතුමා අහ් න. ිරවාස 

ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවකට ප්රතිගාරයක් මම ශම් 

දැක්වූශේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ගරු කයානායකතුමිර, රශේ සිටින 

ලක්ෂ 220ක් වූ ජනතාවට මුල් තැන ලබා දීලා,- 
 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.   

ගරු විපක්ෂ නායකතුමිර, ශම් ශවච ග සිධ ධිය අනුමත 

කර් ශ්  නැහැ ිරයලා ඔබතුමා දැ්  ිරදවා.  
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔද. 
 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මමත් හිතනවා, ඔබතුමා ශම්වාට අනුබලයක් දු් ශ්  නැහැ 

ිරයලා. හැබැයි, අශේ ිරවාසවලට ගහපු, අශේ ශධ ප වලට හාිර 

කරපු සමහර පිරිසන ඔබතුමාශ  සමගි ජන බලශදගශේත් අය. ගරු 

විපක්ෂ නායකතුමා, අපි ඔබතුමාශග්  ඉල්ල් ශ්  ශම්කයි. 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමකේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමාශ  ආසන සහවිධ්ායක,- [බාධ්ා ිරරීමක්] 
 

 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

අපි ඔබතුමාශග්  ඉල්ල් ශ්  ශම්කයි. ඔබතුමා අද ශම් තරම් 

සධ භාවශය්  කයා කරනවා. එවැිර සාධ්ාරණ නායකශයක් 

හැටියට, අනාගතයක් තිශබන නායකශයක් හැටියට අපි 

ඔබතුමාශග්  ඉල්ලීමක් කරනවා. තම තම් ශ  මැතිවරණ 

ශකොේදාසවල ශම්වාට සම්බ් ධ් ශවච ග අය ඉ් නවා නම්, ඒ අය 

පිළිබඳව ඔබතුමාශ  පැත්ශත්  සාධ්ාරණ පරීක්ෂණයක් කරලා, 

ඒ අය ඔබතුමාශ  ශධ  පාලන ප්රවාහයට සම්බ් ධ් කර ග් ශ්  

නැතිව, ඒ අය පිළිබඳ සාධ්ාරණ ශදයක් කරනවාද ිරයා ඔබතුමා 

පැහැදිලිව අපට ිරය් න. ඔබතුමා ඒ ගැන දිගටම ිරදවා ශ් . 

ඔබතුමාට ඕනෑ නම් පැහැදිලිව අපි සාක්ෂි ශද් නම්. අපි ශම් අය 

කවුද ිරයලා ිරය් න ය් ශ්  නැහැ. නමුත්, ඔබතුමාශ  

පක්ෂයට සම්බ් ධ් සමහර පිරිසන ශම් සිදුවීමත් එක්ක සම්බ් ධ් 

වුණා. ඒක රහසක් ශනොශවයි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමිර. ඒ ිරසා 

අපි ඔබතුමාශග්  අහනවා, ශම් සම්බ් ධ්ශය්  ඔබතුමා දරන 

මතය ශමොකක්ද ිරයලා. ඔබතුමාශ  පැත්ශත්  සාධ්ාරණ 

පරීක්ෂණයක් කරනවාද ිරයන එකයි අපට දැන ග් න ඕනෑ.  
 

 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා ිරයපු ශධ ට මම සව්  දු් නා. ඒ ගැන මම පැහැදිලි 

පිළිතුරක් ශද් නම්. ශබොශහොම පැහැදිලිව මම ඔබතුමාට ිරය් න 

කැමැතියි, අර ගම්මාන ශදකට ප්රග්ඩලත්වය ක්රියාත්මක කර් න 

ිරසිම ශවලාවක අපි ගිශේ නැහැ ිරයන එක. ඒ වාශ ම 

ශබොශහොම පැහැදිලිව මම ඔබතුමාට ිරය් න කැමැතියි, සමගි ජන 

බලශදගය, සමගි ජන ස් ධ්ානය ප්රග්ඩලත්වය මත පදනම් ශවලා 

කටයුතු කරන පක්ෂයක්, ස් ධ්ානයක් ශනොශවයි ිරයන එක. මම 

ඔබතුම් ලාට එළිපිට ිරයනවා, ශහොඳ පිරිසිදු ක්ඩලායමක් 

ශයොදවලා, -ශම් ගැත්ශතෝ ශනොශවයි. ඒ ිරය් ශ් , උශධ  සිදුවුණු 

සිදුවීම්වලට එක ක්රියා කලාපයක්, හවස සිදු වුණු සිදුවීම්වලට 

තවත් ක්රියා කලාපයක් අනුගමනය කරන අය ශනොශවයි.- එදා මුළු 

දවස පුරාම සිදු වුණු, ඒ වාශ ම ඒ දවසි්  පසුව සිදු වුණු ඒ හැම 

ක්රියාදාමයකටම සම්බ් ධ් වුණු අය පිළිබඳව විිරවිදභාවශය්  

යුක්ත වූ සාධ්ාරණ පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒ අයව ීමතිය හමුවට 

ශගනැල්ලා දැඩි දඬුවම් ශද් න ිරයලා. ඒ ගැන ිරසි ප්ර නනයක් 

නැහැ.   
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමකේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුමා ශ ් න. 
 
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
හරි, හරි. ශපොඩ්ලක් ඉ් න. කවුද ශම්? ආ, අශේ සාමශේ 

 දතයා  අලුත්ගමශ  මැතිතුමා. [බාධ්ා ිරරීමක්] හරි, හරි. ශපොඩ්ලක් 
ඉ් න. [බාධ්ා ිරරීමක්] 

 

 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමකේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සාමශේ  දතයා ද් නවා, එශහම නම් 

163 164 

[ගරු  සජිත් ශප්රේමදාස  මහතා] 
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ගුණ ගයන්ත් කුණණාතිලක මහත්ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශම් අර ිර් ද ය් ශ්  නැති එක්ශකනා.  
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමකේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මශ  කා්ණයාලයට ගිිර තැුණශද නාවලපිටිශේ ඔබතුමාශ  

ආසන සහවිධ්ායකතුමා. 
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
කවුද? 

 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමකේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශපොලීසිශේ පැමිණිල්ලක් දමා තිශබනවා, නාවලපිටිශේ සජබ 

ආසන සහවිධ්ායක සම්පත් ිරයන පුධ ගලයා තමයි ගිිර තැුණශද 

ිරයලා. එම පැමිණිල්ශල් තිශබනවා, ගිිර තිය් න ආශද 

ඔබතුමාශ  පක්ෂශේ ආසන සහවිධ්ායකතුමා ිරයලා. ඒ photos 

ඔක්ශකෝම තිශබනවා. ශම්, ඔබතුමාශ  පක්ෂශේ ආසන 

සහවිධ්ායක. ඒක මම වගකීශම්  ිරයනවා. 
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ම් ත්රීතුමා, මීට ශපර කයා ක  ම් ත්රීතුමා ිරදවා වාශ , 

ආසන සහවිධ්ායක ශහෝ සාමාජිකයා ශහෝ ශදවා එශහම ශදයක් කර 

තිශබනවා නම් තරාතිරම් ශේදයක් නැතිව අපි ඒ අයට විරුධ ධ්ව 

පරීක්ෂණයක් පවත්වා ිරසි පියවර ග් නවා.  අලුත්ගමශ  

මැතිතුමිර,  අපි ප්රග්ඩලත්වය ක්රියාත්මක කරන පක්ෂයක් 

ශනොශවයි ිරයන එක මම  ශබොශහොම පැහැදිලිව ිරයනවා. 

නාවලපිටිශේ ජනතාව ශහොඳට ද් නවා, සමගි ජන බලශදගය 

කවදාවත් ප්රග්ඩලත්වය ක්රියාත්මක ශනොකරන පක්ෂයක් බව. එම 

ිරසා, ප්රග්ඩලත්වයට සම්බ් ධ්, ප්රග්ඩලත්වය ක්රියාත්මක කරපු 

අය පිළිබඳව සාක්ෂි විමසා තමු් නා් ශසේලා සාධ්ාරණ පරීක්ෂණ 

කරලා සාධ්ාරණ ක්රියාදාමයක් කර් න ිරයලා මම ඉල්ලා 

සිටිනවා. හැබැයි, උශධ ට එක තරාතිරමක පරීක්ෂණයු යි, 

හැ් දෑවට තවත් පරීක්ෂණයු යි කර් න එපා. හැශමෝටම එක හා 

සමානව සලක් න. සමගි ජන බලශදගය නම් ග් න ඕනෑ 

සාධ්ාරණ පියවර අිරවා්ණයශය් ම ග් නවා. නාවලපිටිශේ 

ජනතාව ද් නවා, අපි ප්රග්ඩලත්වයට ශයොමු ව් ශ්  නැති බව.  

සනතුතියි, ගරු කයානායකතුමිර. 

I made my speech not in malice; I made it based on 
facts.   

I would like to once again invite the Hon. Prime 
Minister to take us up on our proposal to provide the three 
economic experts in Parliament with the positions that I 
mentioned. Also, there is absolutely no issue in working 
with the Government on programmes that are beneficial 
to the people and to the country.  

Thank  you very much.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you.   

ගුණ සනිල්  වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

Hon. Speaker, I just want to clarify some of the 
matters raised.  

The World Bank money cannot be used for fuel. At 
the moment, the money they have given us is for cash 
transfer. There is some more to come. So, we want to ask 
them whether it is possible, at this stage, to use some of 
the money urgently to buy petrol. Whether it will succeed 
or not, I do not know. There is a World Bank team in 
Colombo at the moment. I also will be meeting them 
today. So, we will pursue it. If you are lucky, we will 
have it. Otherwise, we would not have that money. That 
is all about it. 

Next, I am bringing up proposals on changes to be 
made in the Committees and even at district level. As to 
who are going to be the Chairpersons, the Opposition and 
the Government have to decide.  

The Opposition, not only the SJB, but also the TNA, 
the JVP, the All Ceylon Tamil Congress, has to get those 
positions. As the Government will have to sit down and 
sort out how to do it. Certainly, to have the Hon. (Dr.) 
Harsha de Silva work with me is a great pleasure. He has 
worked with me earlier. So, I have no problem at all. How 
we divide those positions is the question. 

ඊ ඟට, ශමතුමා තව කාරණා ශදකක් ිරදවා. මම ඒ ගැන 

ිරය් න කැමැතියි. ප මුශව් ම ශයෝජනාව ගැන ිරය් නම්. 

සුම් තිර්  ම් ත්රීතුමා ශම් ශයෝජනාව සකසන කරධ දී මමත් ඒකට 

සහශයෝගය දු් නා. එය වි නවාස භහග ශයෝජනාවක්. ගරු 

කයානායකතුමිර, ඒ ශයෝජනාව නයාය පත්රයට ඇතුළු කර් න 

බැහැ ිරයා පසුව ඔබතුමා ිරදවාම හයවැිර දා තීරණය ක ා, ඒක 

අප්රසාදය ප  ිරරීශම් ශයෝජනාවක් හැටියට ශ ් න. ඒශක් ශවනස 

සුම් තිර්  ම් ත්රීතුමාම ඊශේ ප්රකා  කර තිශබනවා. හයවැිරදායි 

ඒක ශවනසන කශ ේ. මම එකඟ වූ, මම කයා කරපු ශයෝජනාව 

ශනොශවයි, ශම් ශවන ශයෝජනාවක්. ශකශසේ ශහෝ මම එතුමාට 

ිරදශද, මම ද් නා හැටියට එක් ම් ත්රීවරයු  මැරිලා තිශබනවා, 

තවත් ම් ත්රීවරයු  තුවාල ලබා තිශබනවා, ශගවල් ගණනාවක් 

ගිිර තබා තිශබන ශම් අවසනයාශද ශම්කට ප්රමුඛත්වය ශද් න 

සිදුවන ිරසා එතුමාශ  ශයෝජනාව කල් දම් න ිරයලායි. ශවන 

එකක් මම ිරදශද නැහැ. එතුමාශ  මතය වුශ්ඩ, "නැහැ, ශම් 

ශයෝජනාවට ප්රමුඛත්වය ශද් න ඕනෑ" ිරයන එකයි. ශම්ක 

ප්රජාත් ත්රවාදී සමාජයක්. එතුමාට එක මතයක් තිශය් න පුළුව් . 

මට තව මතයක් තිශය් න පුළුව් . ඊශේ රාත්රිශේදී ශම් මත ශදක 

ගැනම අපි කයා ක ා. එම ිරසා ඒ ගැන මම තවත් කයා කර් න 

වුවමනා නැහැ.  

මට තව කාරණයක් ිරය් න තිශබනවා, ිරවාස ගැන.  ඒ 

ිරවාසවල අයිතිය කාටවත් ශද් ශ්  නැහැ. ිරවාස නැති වූ අයට 

තාවකාලිකව ිරවාස දීලා තිශබනවා. ශම් වාශ  ශධ වල් වුශ්ඩ දැ්  

විතරක් ශනොශවයි. මට මතකයි, 1988-89 කාලශේදීත් 

ම් ත්රීවරු් ටත්, ිරලධ්ාරි් ටත් අපි ිරවාස ලබා දු් නා. පසුව ඒ 

අය තම් ශ  ිරවාසවලට ගියා. දැ්  තිශබන ආරක්ෂක තත්ත්වය 

අනුව විශ ේෂශය් ම ම් ත්රීතුමා ය් න කැමැති වුණත්, භා්ණයාව 

ය් න කැමැති ශවයි ිරයා මම හිත් ශ්  නැහැ. අපටත් ප්ර නන 

තිශබනවා. අපට ම් ත්රීවරු නැහැ. මැතිවරණවලට තරග කර් න 

හිටපු අයටත් දැ්  ශගදර අය ිරයනවා ලු, තරග කර් න එපාය 
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පා්ණලිශම්් තුව 

ිරයලා.  ඒ තත්ත්වය දැ්  හැම තැනම තිශබනවා. අපි ශහොයා ගත් 

ශහොඳ අය භය ශවනවා, පා්ණලිශම්් තුවට එ් න. එතශකොට 

පා්ණලිශම්් තුවට එ් න තරග කර් න අපි දම් ශ්  කවුද? 

තුවක්ු  තිශබන අයද, ක්ඩලායම් තිශබන අයද? එතශකොට ආපුව 

පරණ තත්ත්වයටම යනවා. අපට යුතුකමක් තිශබනවා බල් න, 

ම් ත්රීවරු් ට ශකොශහොමද ආරක්ෂාව ශද් ශ්  ිරයලා. ිරවසක් 

නැති වුශණොත් එක ම් ත්රීවරයු ටවත් ආපුව පා්ණලිශම්් තුවට 

එ් න ඉල ශදනවාද? ශගවල්වල අය දැනුත් ිරයනවා ඇති, ශම් 

තනතුශර්  ඉවත් ව් න ිරයලා. මට ඕනෑ ශහොඳ අය ශ ් නයි. 

අපි ඔක්ශකෝම කයා කරලා පුළුව්  විධියකට ශම් ප්ර නනය 

විසඳ් න  බලමු.  

අිරක් කාරණය ශම්කයි. ශනොශයක් පක්ෂවල අය ශම් සිධ ධියට 

බිම් මේටමි්  සම්බ් ධ් ශවලා තිශබනවා. ඒ සඳහා ශපෞධ ගලික 

ශහේතු බලපා් න ඇති. සමහර පක්ෂ ශම් තුළි්  ප්රශයෝජන ග් නත් 

ඇති. මම ිරය් ශ්  නැහැ, එක් පක්ෂයක් ිරයලා. ශම්කට 

ශපොශහො ේවේශද අයත් ඉ් නවා. හැම පැත්ශත්ම අය ඉ් නවා. 

ඒ සම්බ් ධ්ශය්  විභාග කර බලලා, දඬුවම් කරලා ඒ සියලු 

අය ඒ පක්ෂවලි්  ඉවත් කරමු. මා හිත් ශ්  නැහැ, ඒකට 

කවුරුත් විරුධ ධ් ශවයි ිරයලා. මා ද් නවා, විශ ේෂශය් ම සජබය 

ශමවැිර ප්රග්ඩල ක්රියාවලට ය් ශ්  නැහැයි ිරයලා. ශගවල් ගිිර 

තියන එක ගැන හිත් නවත් එතුම් ලාට ශවලාවක් නැහැ. 

එතුම් ලා පැය 24ම හිත් ශ් , මාව ශකෝ  කර් ශ්  

ශකොශහොමද ිරයලා. එතශකොට ශකොශහොමද, ඒ අය ශගවල් ගිිර 

තිය් ශ් ?  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මා මිත්ර අනුර දිසානායක ම් ත්රීතුමාශ  

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණත් ශම්වාට ඉල ශද් ශ්  නැහැ ිරයලාත් 

මා ද් නවා. තම් ශ  පාක්ෂිකය්  ඒ සඳහා සහශයෝගය දීලා 

තිශබනවා නම්, අශනක් අයට වාශ  ඒ අයටත්  දඬුවම් කර් න 

ඕනෑ. එච ගරයි කර් න තිශබ් ශ් .  

කමිවේ ්රමය වාශ ම, "ුවසනම" ිරයලා ඔබතුම් ලාශ  

වැලසටහනු ත් තිශබනවා ශ් , විපක්ෂ නායකතුමිර. ඒ හරහා 

උදද කර් න ඔබතුම් ලාට ශහොඳ අවසනයාවක් තිශබනවා. අපට 

ශබශහත් ව්ණග 14ක් නැහැ. ඔබතුම් ලාශ  ඒ වැලසටහන යටශත් 

එක ශබශහත් ව්ණගයක් ශගනැවිත් ශද් න භාර ග් න. මම අශේ 

තානාපති කා්ණයාලවලටත් ිරය් නම්. ඒ සඳහා මශ  

අමාතයාහ ශයනුත් කවුරු ශහෝ ශද් නම්. "ුවසනම" වැලසටහිර්  

එක ශබශහත් ව්ණගයක් අපට ශගනැවිත් ශද් න ිරයලා මා 

ඉල්ලනවා. ඒ සම්බ් ධ්ශය්  අපි එකට වැල කරමු.  

 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කයානායකතුමිර, ගරු අග්රාමාතයතුමා සඳහ්  ක ා, 

විපක්ෂය ක්රියාත්මක කරන "ුවසනම" ිරයන වැලසටහන ගැන. Hon. 
Prime Minister, I have to tell you that we primarily focus on 
equipment. I have to tell you what we can do; අපි බැරි ශධ වල් 
භාර ග් ශ්  නැහැ. නමුත් ගරු අගමැතිතුමිර, ඔබතුමා ඒ 
ශබශහත් ව්ණගශේ නම ශද් න. මම ඒ ගැන බල් නම්. 
ඔබතුමාශ  ිරලධ්ාරි්  එක්ක එකතු ශවලා අපි ඒ වැල පිළිශව  
coordinate කර් නම්.  
 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

We can give you all that. When the Hon. (Dr.) Harsha 
de Silva comes, I will -  

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
විශ ේෂශය් ම මම ඔබතුමාට  ිරය් න කැමැතියි, ශරෝහල් 

පධ ධ්තියට අව ය ශවලා තිශබන equipment සම්බ් ධ්ව. 
 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

I know what you all are doing. The most urgent are 
the medicines needed for diabetese and heart patients. We 
will give you all the information. Provide us whatever 
you can because the rural hospitals have not got these 
medicines. The hospitals in Colombo have them.  

 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Hon. Speaker, in reply to the Hon. Prime Minister's 

request for medicines, I want to explain that, at this 
juncture, we are in a position only to provide lifesaving 
hospital equipment. So, we will do that. He mentioned 
one particular medicine, which he requested us to try to 
provide. I do not think we  have the funds to provide it 
for the whole country while being in the Opposition. But, 
as much as possible, we will try to provide all the 
important lifesaving medicines.  

Also, I want to tell you, Hon. Prime Minister, - 
 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

Raise money from the private sector. We will bless it.  
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Yes, we will. 

Then, Hon. Prime Minister, our party does not spend 
24/7 and 365 days on marginalizing you.  
 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

Then, how many hours?  
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
We actually want to incorporate you since you are an 

individual in Parliament possessing just one Seat. We 
respect you. You have been a former Prime Minister 
several times over and you were my political leader when 
I was in the United National Party. One thing my father 
had taught us is to respect leaders. Unlike many who 
have a distaste for you, we respect political leaders. I do 
not want to marginalize you. Since you are just a singular 
person, I will incorporate you. Do not worry.  
 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

Hon. Speaker, I am very happy that I have come here. 
These are all SLFPers who left the UNP; they broke away 
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from our party. I will incorporate them first in the UNP. 
Then, Hon. Premadasa will get them  back. But, you are a 
sitting Member.  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Right. Thank you. Shall we stop this now?  

 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I want to warn the Hon. Prime Minister. When he 

mention that most of those who are on the other side of 
the political aisle are people who came from the UNP to 
that side, the Hon. Dinesh Gunawardena was staring at 
him. So, you had better be careful. I do not think that he 
was in the UNP. Were you, Hon. Dinesh Gunawardena?  
 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

He was not there.   
 

ගුණ  ජිත් කප්රේමදා  මහත්ා  
(மாண்புமிகு சேித் பிமரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
He was staring at you. That is why I said that. 

 

ගුණ සනිල් වික්රමසිාංහ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

Two of the founding members of the Sirikotha were 
S.W.R.D. Bandaranaike and D.A. Rajapaksa.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිරමල් ලා් සා ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමා කයා කර් න. 

ඔබතුමා දැ්  ුවඟක් ශවලාවක ඉඳලා හිටශගන ඉ් නවා. 
 

ගුණ නිමල් ලාන් ා මහත්ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කයානායකතුමිර, ඔබතුමාට සනතුතිව් ත ශවනවා, මට 

ශම් අවසනයාව ලබා දීම පිළිබඳව. මා නැඟී සිටිශේ වාදයකට ය් න 

ශනොශවයි. විශ ේෂශය් , ශම් සභාව ිරවැරැදි කර් න මට කරුණු 

කීපයක් ිරය් න තිශබනවා. මා හිතන හැටියට ඒ සිධ ධිය ිරසා 

අලාභ හාිර සිදු වූ, ශම් පා්ණලිශම්් තුව ිරශයෝජනය කරන ගරු 

ම් ත්රීවරු්  අතරි්  ශදවැිරයට වැඩිම හාිරයක් වුශ්ඩ මටයි. මට 

වැඩිම හාිරයක් වුණත් මශ  ශනෝනාට මා ිරදශද, "අපි 

ඉපශදනශකොට ශමොු ත් ශගනාශද නැහැ, මැශරනශකොටත් 

ශමොු ත් ශගන ය් ශ් ත් නැහැ" ිරයලායි. ඒ අනුව හිතලා මම 

එය විඳ දරා ගත්තා. මශ   මයි්  ශදශදනාශග්  මම ඇුවවා, "ඔය 

ශගොල්ල් ට ශම් සම්බ් ධ්ශය්  ප්ර නනයක් තිශබනවාද?" ිරයලා. 

ඒ ශදශදනාට එශහම දැනුමක් නැහැ. ඒ ශදශදනා ිරදවා, "ඒවා 

ඕනෑ නැහැ. අපි අශේ උත්සාහශය්  දියුණු ශව් නම්" ිරයලා. 

එළිශේ තිුණණු, මා ඇඳශගන ඉ් න ශම් වසනත්රය විතරයි අද මට 

ඉතිරි ශවලා තිශබ් ශ් . එශහම ශවලාත්, මම ඊශේ ශම් සභාශදදී 

ශමොු ත් ිරදශද නැහැ. අදත් මා ශමශතක් ශමොු ත් ිරදශද නැහැ.  

ගරු කයානායකතුමිර, මා ඉතාම පැහැදිලිව ිරය් න ඕනෑ, 

මශ  ශගදරට ගහපු සිධ ධියට සජබ සම්බ් ධ්යක් නැති බව. ඒ 

වාශ ම, එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්බ් ධ්ත් නැහැ. එානකට 

සම්බ් ධ් ශවච ග අය ගැන මා ද් නවා. අපට ශව් න ඕනෑ 

විනා ය සිධ ධ් ශවලා ඉවරයි, ගරු කයානායකතුමිර. මිලියන 22ක 

ජනතාවක් ශම් රශේ ජීවත් ශවනවා. ඒ වාශ ම මහජන 

ිරශයෝජිතශයෝ වි ාල පිරිසු ත් ඉ් නවා. ශම් ඇතිශවච ග ප්ර නනය 

සම්බ් ධ්ශය්  මම හැම තිසනශසේම හිත හදාශගන කටයුතු කර් න 

උත්සාහ කර් ශ් , ඒ අයට ශමවැිර ශදයක් ශනොශව් න ඕනෑ 

ිරයා හිතාශගනයි.  

ඒ මිිරසනසු එළියට බැසනශසේ ආ්ණථික පීලනයත් එක්ක, ගරු 
කයානායකතුමිර. අප සියලුශදනා එකතු ශවලා ශම් ආ්ණථික 
පීලනය අඩු කශ ොත් තමයි, ජනතාවට ජයග්රහණයක් අරශගන 
ශද් න අපට පුළුව්  ශව් ශ් . එශහම ශනොකර, අප ශමතැන 
මරා ගත්ශතොත් ශව් ශ් , ආ්ණථික පීලනයක් නැවත ඇවිල්ලා 
ඉතිරි ශගවල් ටිකටත් ගහන එකයි. ශම්ක තමයි වැරැදි පූ්ණවාද්ණ ය. 
ගරු කයානායකතුමිර, ඔබතුමාශග්  මා ඉල්ලා සිටි් ශ්  
ශමයයි. මට සියලු ශධ  නැති වුණා  මශ  තාත්තාශග්  හම්බ වුණු 
ඒවා, මශ  සීයාශග්  හම්බ වුණු ඒවා, මම හම්බ කරපු ඒවා 
ඔක්ශකොම නැති වුණා. ඒ ගැන මට ප්ර නනයක් නැහැ. ඊශේත් 
සමාජයට ප්රගාරයක් ගියා, අපි ව් දි ඉල්ලුවා ිරයලා  එශහම 
නැත්නම්, අපට ආධ්ාර ශද් න යනවා ිරයලා. අපි ව් දි 
ඉල්ලුශදත් නැහැ, ආධ්ාර ඉල්ලුශදත් නැහැ. හැබැයි, ශම් ගැන 
සාධ්ාරණ පරීක්ෂණයක් කර් න ඕනෑ. ඒ සඳහා කමිවේවක් පත් 
කර් න ඕනෑ. ශම්ක අද මට ශව් න පුළුව් . ශහට තව ශකනු ට 
ශව් න පුළුව් . ඒ ිරසා ශම් සිධ ධිය සම්බ් ධ්ශය්  සාධ්ාරණ 
පරීක්ෂණයක් කර් න ිරයලා ගරු කයානායකතුමාශග්  මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. "මයිනා ශගෝ ගම" ශවත ගැුවවා නම් ඒක වැරැදියි. 
ආ්ඩඩුව ගත් සමහර ක්රියා මා්ණගවලට විරුධ ධ්ව ශම් 
පා්ණලිශම්් තුශද ආ්ඩඩු පක්ෂශේ ඉඳලා ප මුශව් ම එළියට ආපු 
එක්ශකනා මමයි. ආ්ඩඩුශද සමහර ප්රතිපත්තිවලට මා දිගි්  
දිගටම විරුධ ධ් වුණා. මම ද් නවා, ආ්ණථික ක්රියාවලිය තු  ශම් 
විධියට සිධ ධ් ශවනවා ිරයලා. හැබැයි, මට තමයි වැඩිම damage 

එක වුශ්ඩ.  

මම හිත හදාශගන ඉ් ශ් . මට ඒ ශමොු ත් නැති වුණාට 
කමක් නැහැ. ශමොකද, මම හම්බ කරපු මශ  යාළු මිත්රශයෝ 
ඉ් නවා. ශගවල් ශදකට ශගවල් දහයක් ශද් න ඒ සියලුශදනා 
මට කයා කරනවා. ශම් රශේ ඉ් න ප්රධ්ාන ශපශ ේ ශහෝටල් සමූහ 
වයාපාරිකශයක් අද උශධ ත් මට කයා කරලා ිරදවා, "ඇවිත් අශේ 
ශහෝටලශේ ඕනෑ තරම් කාලයක් ඉ් න" ිරයලා. හැබැයි, එශහම 
තිශබධ දීත් අපි උත්සාහ කර් ශ්  ශමොකටද? අද ශම් රශේ මිලියන 
22ක් වන ජනතාව වි ාල ආ්ණථික අ්ණුණදයිර්  මිරිකී ඉ් ශ් . අද 
දුේපත් අයට සමහර විට ක් න නැහැ. සමහර අයට ගෑසන ග් න 
සල්ලි නැහැ. සල්ලි තිුණණත් ගිහිල්ලා ග් න ගෑසන නැහැ. ඒ ිරසා 
අපි ශමතැන ඇන ශකොටාශගන වැලක් නැහැ. අපි සියලුශදනා 
එකතු ශවමු. 

අද අශේ ගරු විපක්ෂ නායකතුමායි, අශේ ගරු අගමැතිතුමායි 
අතර සුහද සාකච ඡාවක් ඇති වනවා මම දැක්කා. අපි ප්රා්ණයනා 
කරනවා ඒ වාශ  තත්ත්වයක් සැම විටම ශම් පා්ණලිශම්් තුව තු  
සහ රට තු  ඇති ශදවා ිරයලා. රශේ ජනතාවට අප ිරය් ශ්  
ශමයයි. ඔබ ආරාවුල් ඇති කර් න ඇති කර් න, උධ ශඝෝෂණ 
කර් න කර් න ශම් රටට සහගාරකශයෝ එ් ශ්  නැහැ  
ආශයෝජකශයෝ එ් ශ්  නැහැ   රශේ අදායම වැඩි ව් ශ්  නැහැ. 
එතශකොට ප්ර නන තවත් වැඩි වනවා. සියලු පක්ෂ එකතු ශවලා 
කර් න පුළුව්  අලුත් වැලසටහනක් ගරු අගමැතිතුමා පට්  
ශගන තිශබනවා. ඒ ිරසා මම සියලු ශ්රී ලාහිරකය් ශග්  ඉල්ලා 
සිටිනවා, 'සියලු ශේද අමතක කරලා ශම් රශේ ආ්ණථිකය ශගොල 
ග් න, අපි ශවනුශව්  අපි සියලුශදනා කටයුතු කරමු' ිරයලා. 
මශ  අදහසන ප්රකා  ිරරීශම්දී ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට යම් හිත් 
රිදීමක් වුණා නම් එයටත් සමාව ඉල්ලමි්  මම ිරහඬ වනවා.  

සනතුතියි.  
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පා්ණලිශම්් තුව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිවා ආහාර විශදකය සඳහා පසන වරු 1.30 දක්වා සභාශද 

කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිවේවනවා. 
 
රැ ්වීම ඊට අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ. ා. 

1.30ට නිකයෝජ කථානායකතුමාකේ (ගුණ අජිත් සාජපක්ෂ මහත්ා) 
  ාපතිත්වකයන් නැවත් පවත්වන ලී. 

அதன்படி, அமர்வு  பி.ப.1.30 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

அேித் ராேபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள்.   
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 

DEPUTY SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] in the Chair. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දිවා ආහාර විශදකශය්  පසුව ගරු සභාශද කටයුතු ආරම්භ 

කරමි්  කයා ිරරීම සඳහා ගරු (ආගා්ණය) සුසිල් ශප්රේමජය් ත 

මහතාට ආරාධ්නා කරනවා.  ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාට විනාඩි 

8ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 1.30] 
 
ගුණ (ආචාර්ය) සුසිල් කප්රේමජයන්ත් මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிமரமேயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ප්රයමශය් ම, ඔබතුමා ශමම 

ුරරයට පත්වීම ගැන මා  සුබ ප්රා්ණයනා කරනවා.    

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, අශේ සහවිධ්ායකතුමා මට 

ශව්  කර තිබූ කාලය විනාඩි 12ක් දක්වා වැඩි ක ා. එතුමා ඒ බව 

දැනුම් ශදනවා ිරදවා. 

 අද මැයි මාසශේ 18වැිර දා, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. 

2009 මැයි 18වැිර දා තමයි ශම් රට අවුරුදු 30ක ු රිරු ත්රසනතවාදී 

යුධ ධ්ශය්  ිරදහසන කරශගන, ඒකීය රටක් බවට පත් කශ ේ. 

බල් න, එදා සිට අද දක්වා ශම් රශේ සිදු වී තිශබන පරිව්ණතනය. 

අද, 2022 මැයි 18වැිර දා. අද අපට කයා කර් න සිදුශවලා 

තිශබ් ශ්  ශවනසනම වූ මාතෘකාවක් ගැන. ඒ කාලශේ තිුණණු 

ත්රසනතවාදය,  ශබෝම්බ පිපිරීම්, ගිිර තැතිම් හා ගම්වලට පහර දීම් 

 යනාදී සියල්ලම අද යළි අශේ මතකයට නැශඟ් න පට්  ශගන 

තිශබනවා. ඒ ගැන අපි කනගාවේ වනවා.  

පසුගිය සඳුදා උශධ  වරුශද ගාලු මුවශදොර පිටිශේ යම් සිදුවීමක් 

වුණා. ඉ්  අනතුරුව දිවයිශ්  විවිධ් ප්රශධ  වල මහජන 

ිරශයෝජිතය් ශ  ිරවාස සහ විවිධ් ආයතන ප්රධ්ාීම් ශ  

වයාපාරික සනයාන, සාමානය ජනතාවශ  ිරවාස හා ශධ ප වලට 

ගිිර තැතිම්, මහශකොල්ල කෑම් සිදු වුණා. 

ඒ සියල්ල අපි තරශේ ප්රතික්ශෂේප කරනවා විතරක් ශනොශවයි, 

ඒ පැය ගණන තු  - උශධ  සිට රෑ දක්වා, පසුවදා දක්වා - ශම් රශේ 

ීමතිය ක්රියාත්මක වුණාද ිරයන එක පිළිබඳව ප්ර නනයක් තිශබනවා. 

අශේ රශේ අධිකරණය ඉදිරියට - ීමතිශේ ආධිපතයයට - ය් න 

කලි්  ශම් රශේ ීමතිය, සාමය ක්රියාත්මක වුණාද? සාමානය 

පුරවැසිශයු ට තම් ශ  එදිශනදා ජීවිතය පවත්වාශගන ය් න 

පුළුව්  වුණාද? එශහම නම් අද ශම් ගරු සභාශද මහජන 

ිරශයෝජිතය් ටත්,  වගකීම් දරන සියලු ශදනාටත් තිශබන මූලික 

කා්ණය භාරය තමයි ඒ කලි්  තිුණණු තත්ත්වය නැවත 

ශගොලනඟ් නට කටයුතු ිරරීම. සමහරු බලාශපොශරොත්තු වුණා,  

නව ශධ  පාලන සහසනකෘතියක්. අශේ පාසල් යන දරුශවෝ අශපොස 

උසසන ශප  විභාගය සඳහා ශධ  පාලන විදයාව කරනශකොට ශම්ක 

නම් නව ශධ  පාලන සහසනකෘතියක් හැටියට පිළිග් න එකක් 

නැහැ. ඒක ිරසා මා එතැිර්  ශම් ගැන කයා ිරරීම නවත්වනවා. 

ශධ  පාලනඥය්  වන අප ඉදිරි කාලසීමාව තු දී  ජනතාව 
ශපොදුශද නඟන හඬ - තරුණය් ශ  හඬ - ගැන  කල්පනා කරලා, 
එාන  ගැන හිතලා කටයුතු කර් න ඕනෑ. අපව ශමතැනට එවලා 
තිශබ් ශ්  මූලික ව ශය් ම ීමති සම්පාදනය කර් න. ඒක 
තමයි අහක එක. ඊ ඟට, තිශබන ීමති සහශ ෝධ්නය කර් න. 
පසුගිය ඉතිහාසය තු  යම් යම් ආකාරශේ අතපසුවීම් වුණා නම්, 
වැරැදීම් වුණා නම් ඒවා ිරවැරැදි කරශගන නැවත යා යුතුයි ිරයන 
පණිවුලය ශම් පසුගිය දින ගණනාවක් තු දී සිදුවූ සිධ ධි ක්රියාදාමය 
තු  අපට මතක් කරලා ශදනවා.  

මට තිශබ් ශ්  සීමිත කාලයක් ිරසා මා ඉතාම ශකටිශය්  
කරුණු ිරය් නම්. අශේ රශේ ලිඛිත ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාවක් ඇති 
වුශ්ඩ, 1833දී. ඒ, ශකෝල්බෘාෘක්-කැමර්  වයවසනයාව. ඉතාම 
 දරු අවසනයාශව්  පට්  ගත් එයට 192්දී තවත් සහශ ෝධ්නයක් 
ආවා. 1931දී ශලොනශමෝ්ණ ශකොමිසම ආවා. රාජය ම් ත්රණ සභාව 
ඇති වුණා. 194් සහ 194  පනත් ිරසා 1948දී අපට ිරදහස 
ලැුණණත් ශසෝල්බරි වයවසනයාව ක්රියාත්මක වුණා. 19 2දී එය 
ශවනසන කරලා අපි ජනරජ වයවසනයාව හැදුවා. 19 8දී විධ්ායක 
ජනාධිපති ්රමය සහ සමානුපාතික ිරශයෝජන ්රමය හඳු් වා දු්  
වයවසනයාශද ඉඳලා ශමපිටට එයට සහශ ෝධ්න විසනසක් අපි කරලා 
තිශබනවා. ඒ සහශ ෝධ්න විසනශස්  198  දී ශගනාපු දහතු් වන 
ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය හැරවුම් ලක්ෂයයක් වුණා. 
එශතක් රාජය පාලනශේ තිුණණු ජාතික මේටම සහ ප ාත් පාලන 
මේටම ිරයන සනයර ශදක - the two tiers - මැධ දට තව එකක් 
ආවා. අද තල තුනක් - three tiers - තිශබනවා. එනම්, ජාතික 
මේටම, ප ාත් මේටම සහ ප ාත් පාලන මේටම. ශම් විධියට 
බලය ශබදිලා ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඒ හැම එකකම මහජන 
ිරශයෝජිතය්  ඉ් නවා. හැබැයි, ප්ර නනය ශම්කයි. අද බරපත  
ආ්ණථික ප්ර නනයක් තිශබනවා. ඒක සමාජයීය ප්ර නනයක් වුණා. ඒක 
අවසානශේ ශධ  පාලන ප්ර නනයක් වුණා. එශහම නම්, ශධ  පාලන 
ප්ර නනයට විසඳුම් දීලා තමයි ආපසු පට්  ග් න ශව් ශ් . අපි 
ද් නවා, දහහත්වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නශය්  තමයි 
ප මුවැිර වතාවට 19 8 මුල් ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද තිුණණු 
විධ්ායක ජනාධිපති ්රම ශේ  විධ්ායක බලතල අඩු කරලා 
ශකොමිෂ්  සභා පිහිවේවීශම් මුල් ශයෝජනාව ආශද. එතශකොටත් මම 
පා්ණලිශම්් තුශද සිටියා. ඊට පසුව දහඅටවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා 
සහශ ෝධ්නය ආවා. ඒශක්  නැවත තත්ත්වය ශවනසන වුණා. 
2015දී දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ආවා. 
ශමතැන සිටින ශදසිය විසිපසනශදනාශග්  ශදසිය 
ශදොශ ොසනශදශනු  ඒකට පක්ෂව ඡ් දය දු් නා. එක්ශකනායි 
විරුධ ධ් වුශ්ඩ. හැබැයි, ඊට පසනශසේ නැවත 2019දී විසිවන 
ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශගනාවා. 

ඊ ඟට, දැ්  සමාජශේ මතු වී තිශබන තත්ත්වය තු  
ශධ  පාලන විසඳුමක් සඳහා කටයුතු ආරම්භ කරනවා නම්,  ඒ 
නඟන හලත් එක්ක ග පාශගන ය් න නම්, අශහෝසි කරපු  
දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නශේ සාධ්ීමය ලක්ෂණ 
එශහමම තියාශගන, කාලීනව අව ය ව් නා වූ සහශ ෝධ්නත් 
සමඟ විසිශදවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශගන ආ 
යුතුයි ිරයන මතශේ අපි ඉ් නවා. අශේ විජයදාස රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා විසිශදවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ඉදිරිපත් 
කරලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම විසිඑක්වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා 
සහශ ෝධ්නයත් තිශබනවා. ඒ ගැන මම පසුව ිරය් නම්.  අපි අද 
ශම් න ශමතැනට ඇවිල්ලා තිශබනවා.  

ශමොනවාද, එහි තිුණණු සාධ්ීමය ලක්ෂණ? අශේ ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයාශද 14අ. (1)  අනුවයවසනයාශව්  දැක්ශවනවා, ශතොරතුරු 

ශවත ප්රශද  වීශම් අයිතිවාසිකම. ඒකට කවුරුත් විරුධ ධ් වුශ්ඩ 
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නැහැ. විසිවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නශේත් ඒක 

තිශබනවා.  ඊ ඟට, 4්වන වයවසනයාව යටශත් තිශබනවා, අමාතය 

ම්ඩලලය සීමා ිරරීම. ඒකට කවුරුවත් විරුධ ධ් වුශ්ඩ නැහැ, අදත් 

ඒක තිශබනවා.  

දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නශේ 31.(2) 

වයවසනයාව අනුව ජනතාව විසි්  ජනාධිපති ුරරයට ශදවරක් ශතෝරා 

පත් කර ගනු ලැබූ තැනැත්තු ට ජනාධිපති ුරරයට තු් වැිර වරට 

ඉදිරිපත් ශව් න බැහැ. ඒක අදටත් ක්රියාත්මක වනවා. විසිවන 

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහ ශ ෝධ්නශේත් එය තිශබනවා.  

ඊ ඟට, ජනාධිපතිවරයාශ  ුරර කාලය අවුරුදු පහකට සීමා 

ිරරීම සම්බ් ධ්ශය්  වූ 30වැිර වයවසනයාශද බලතල  

සහශ ෝධ්නය ක ා. 33අ. වයවසනයාව යටශත් දැක්ශවනවා, 

ජනාධිපතිවරයා පා්ණලිශම්් තුවට වගිරව යුතු බව. 

ජනාධිපතිතුමාට තිුණණු මුක්තිය ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද 12් 

වයවසනයාවට යටත් වුණා, 35. (1) වයවසනයාවට අනුව. ශම්වා 

සාධ්ීමය ලක්ෂණ. ඊ ඟට, VIIඅ වන පරිච ශේදය යටශත් 

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සභාව පිහිශටදවා. එහි  I වන උපශල්ඛනශේ 

තිශබනවා, ශමොනවාද සනවාධීන ආයතන ිරයලා. සහයුතිය ශවනසන 

වුණා. ඒක නැවතත් කලි්  තිුණණු තැනට ශගන ය් න ඕනෑ. හරි 

නම් එය ඊටත් එහාට ශගන ය් න ඕනෑ. ශමොකද, විජයදාස 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මතක ඇති, මම එක්සත් ජනතා ිරදහසන 

ස් ධ්ානශේ මහ ශල්කම් ව ශය්  හිටපු කාලශේ ස් ධ්ානශේ 

ම් ත්රීවරු 141ශදශනක් හිටිය බව. එදා ආ්ඩඩු පක්ෂශේ සිටිශේ 

4්ශදනායි. ස් ධ්ානශේ ඒ 141ශදනා ඡ් දය ශනොදු් නා නම් 

තුශන්  ශදකක ඡ් ද බලයක් අරශගන දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහශ ෝධ්නය සම්මත කර් න ශව් ශ්  නැහැ. අපි රෑ 

12.00 වනතුරු ඒ කටයුත්ත සිදු ක ා. ඒ අනුව ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සභාශද සහ යුතිශේ යම් ශවනසක් සිදුවුණා. මහජන 

ිරශයෝජිතය්  දැම්මා, පිටති්  එ් න තිශබන ිරශයෝජිතය්  තු්  

ශදශනු  ශවනුවට. අපිට ඕනෑ නම් දැ්  එය ිරවැරදි කර් න 

පුළුව් . ඒ සහශ ෝධ්න ශේ "PART I"හි Judiciary - අධිකරණය - 

ගැන සඳහ්  කරලා තිශබනවා. උපරිමාධිකරණය, 

අභියාගනාධිකරණය වාශ ම අගවිිරසුරුතුමා, විිර නගයකාරවරු්  

පත් ශව් ශ්  ශකොශහොමද ිරයන කාරණය සඳහ්  කරලා 

තිශබනවා. අධිකරණශේ සනවාධීනත්වය තමයි ඒශක්  සහතික 

කශ ේ.  

ඊ ඟට, "PART II" ිරයන එශක් පත් ිරරීම් සම්බ් ධ්ශය්  වූ 

ආයතන පහක් පිළිබඳව දක්වා තිශබනවා. මම ඒ පිළිබඳව විසනතර 

ිරය් න බලාශපොශරොත්තු ව් ශ්  නැහැ. දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහ ශ ෝධ්නශේ 42, 43. (1), 44.  (1) ිරයන ශම් වයවසනයා 

සියල්ලම නැවත විසිවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා  සහශ ෝධ්නශය්  

ශවනසන වුණා. 

ඊ ඟට, ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද 54වැිර වයවසනයාව යටශත් 

තමයි, රාජය ශසේවා ශකොමිෂ්  සභාව පත් ිරරීම ගැන තිශබ් ශ් . 

සනවාධීන රාජය ශසේවාවක් පවත්වාශගන ය් න නම් ශමය තිබිය 

යුතුයි. ශම්ක ශසෝල්බරි ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශදත් තිුණණා. 

සනවාධීන රාජය ශසේවයක් තිුණණා. නැවත එය 19 2 ප්රයම ජනරජ 

වයවසනයාශව්  ශවනසන වුණා. ඊට පසුව එය සහශ ෝධ්නවලි්  

නැවත ශවනසන ශවමි්  ගියා. දැ්  ඒ ිරසා සනවාධීන රාජය ශසේවාවක් 

නැහැ. රාජය ශසේවය අක්ණමණය ශවලා තිශබන බව අපි කවුරුත් 

පිළිග් න ඕනෑ. පරිපාලන ශසේවා සහගමශය්  පසුගිය කාලශේ 

ශයෝජනා ඉදිරිපත් ක ා, ශකොශහොමද ශම්ක නැවත සකසන 

කර් ශ්  ිරයලා. ඒවා අපි සැලිරල්ලට ග් න ඕනෑ. ීමතිඥ 

සහගමශය්  ශයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් ක ා. අපි ඒවා සැලිරල්ලට 

ග් න ඕනෑ. සිවිල් සහවිධ්ාන, තරුණය් ශ  හඬ, බුවජන 

සහවිධ්ාන, අශනු ත් ශධ  පාලන පක්ෂවල මත යන ශම් සියල්ල 

සැලිරල්ලට අරශගන අපි විසිශදවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා 

සහශ ෝධ්නයට ඉතාම කඩිනමි්  ය් න ඕනෑ. මම නම් ිරය් ශ්  

ඊ ඟ සතිය ශදක තු දී ශමහි අවස්  ශකවේම්පත සකසන කරලා, 

කැබිනේ ම්ඩලලශය්  අනුමත කරලා, ීමති ශකවේම්පත් සම්පාදක 

සහ ීමතිපතිවරයා සහතික ක ාම පා්ණලිශම්් තුශද නයාය පත්රයට 

ශගශන් න පුළුව්  ිරයලා. එත ශකොට ඕනෑ නම් ශකශනු ට 

ශරේෂනදාධිකරණයට ය් න පුළුව්  . ඒ දින ගණන ඉවර වුණු ගම්  

පා්ණලිශම්් තුශද විවාද කරලා,  එම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය 

සම්මත කරග් න පුළුව් .  

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද  0. (1) වයවසනයාවත් සහශ ෝධ්නය 

ශව් න ඕනෑ.  8. (1) වයවසනයාවට අනුව, සෑම පනත් 

ශකවේම්පතක්ම පා්ණලිශම්් තුශද නයාය පත්රයට ඇතු ත් ිරරීමට 

යටත් පිරිශසයි්  දවසන 14කට ශපර ගැසේ පත්රශේ ප  ක  යුතුයි 

ිරයන එක දින  ක් ශලස ශවනසන වුණා. ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද 

85. (2) වයවසනයාව ඉවත් කරලා තිශබනවා. ඒ, ජනමත 

විගාරණයට ශකළි් ම යනවාය ිරයන වයවසනයාව. ඊ ඟට, 

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද 91. ()) (xiii) වයවසනයාව ිරයන ශම් 

සියල්ල ශකශරහි අවධ්ානය ශයොමු කරලා, ශම් විසිශදවන 

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශගශන් න  සිදු වනවා.  

ඊ ඟට, විසිඑක්වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය 

ඉදිරිපත් කර තිුණණා. නමුත් ඒශක් තිශබන ප්ර නනය ශම්කයි.  

විසිඑක්වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශගනාශවොත් 

ජනමත විගාරණයකට ය් න ශවනවා. දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහශ ෝධ්නශේ මූලික ශකවේම්පත Supreme Court එකට 

ගියාම 42, 43, 44 යන වයවසනයාවලට ජනමත විගාරණයක් නැතිව 

සහශ ෝධ්න ශගශන් න බැහැ ිරයලා තී් දු ක ා. දැ්  ශම් 

විසිඑක්වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නශේ තිශබන ප්ර නනය 

ශම්කයි. ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශද 4.(ආ) හි ිරය් ශ්  විධ්ායක 

බලය පිළිබඳවයි. ශම්ක අශහෝසි කරනවා නම් ඒක පූ්ණණ 

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා  සහශ ෝධ්නයක් එක්ක ය් න ඕනෑ. 

මැතිවරණ ්රමය ශවනසන ශව් න ඕනෑ. නැත්නම් සනයාවර 

ආ්ඩඩුවක් පත් ශව් ශ්  නැහැ. ඒ ිරසා අපි ප මුව ක  යුතු ශධ  

ප මුව කරමු. විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිශබන 

විසිශදවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය අපි අව ය 

සහශ ෝධ්නත් එක්ක ශගනැල්ලා, ශම් රශේ බුවතර ජනතාවශ  

මතය අනුව ක්රියාත්මක කරමු. ගරු මහි් ද රාජපක්ෂ හිටපු 

අගමැතිතුමා සති ශදකකට කලි්  ශම් ගරු සභාශදදී ිරදවා, 

එතුමාත් සූදානම් ිරයලා නැවත දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයාශද අව ය සහශ ෝධ්නත් එක්ක අලුත් සහශ ෝධ්නයක් 

හැටියට විසිශදවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය 

ශගශන් න. එශහම නම් ශම් සම්බ් ධ්ශය්  ිරසිදු ප්ර නනයක් 

තිශබ් නට බැහැ. හැශමෝටම ශම්කට එකඟ ශව් න පුළුව් . 

ශම්ක තමයි ශධ  පාලන ව ශය්  යම් ආකාරයක විසඳුමකට 

 එ් න පුළුව්  ශකටිම සහ කඩිනමි්  ගත හැිර ක්රියාමා්ණගය, 

ජනමත විගාරණයකට ශනොයන මේටශම් සහශ ෝධ්නත් එක්ක. 

ඊ ඟට, ශමවර පවත්වන අධ්යයන ශපොදු සහතික පත්ර සාමානය 

ශප  විභාගය ගැනත් මම ිරය් න ඕනෑ.  මම ශම් කාරණය 

ිරයලා කයාව අවස්  කරනවා, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. 

ශමවර අශපොස සාමානය ශප  විභාගයට ලක්ෂ හයහමාරකට වැඩි 

දරුව්  සහඛයාවක් ශපීම සිටිනවා. ශම් මාසශේ 23 වැිරදා ඉඳලා 

ජූිර මාස ශේ 01 වැිරදා වනතුරු එම විභාගය පැවැත්ශවනවා.  ශම් 

විභාගය පැවැත්වීම මාස පහක් ප්රමාද වුණා. ශකොවිඩ්-19 වසහගතය 

ිරසා අවුරුදු එකහමාරක් ඒ දරුව් ට ප් ති පවත්ව් ශ්  නැතිව 

තිුණණා. වෘත්තීය අරග  ිරසා තව මාස තුනක් දරුව් ට 

අධ්යාපනය ලැතිම අහිමි වුණා.  

ඒ දරුව් ට Online ප් තිවලට සම්බ් ධ් ශව් න බැරි වුණා  

Internet තිුණශ්ඩ නැහැ. අපි දැක්කා, ඒවාශේ තිුණණු අපහසුතාව. 
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පා්ණලිශම්් තුව 

මතක තබාග් න, ශම් ලක්ෂ හයහමාරකට වැඩි දරුව්  එක්ක 

ශදමදපිය්  ඉ් නවා ලක්ෂ 15කට වලා, ඒ පවුල්වල සාමාජිකය්  

ඇතුළුව. දරුව් ශ  මුළු ජීවිත කාලශේත්, සමසනත අධ්යාපනශේත් 

හැරවුම් ලක්ෂයයක් ශවනවා, සාමානය ශප  විභාගය.  

මම සව්  දු් නා, අශේ විදුලිබල සහ බල ක්ති ඇමතිතුමාට, 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. ඊ ඟ දින ිරහිපය තු  ඩීසල් 

සැපයුම, ශහට ඉඳලා ශපට්රල්, ගෑසන සැපයුම යයාවත් ශවනවා නම්, 

මම හිතනවා 23 වැිර දා ිරසිදු ගැටලුවිර්  ශතොරව ශම් 

දරුව් ශ  විභාගයට අව ය ප්රවාහනය ඇතුළු පහසුකම් ටික සපයා 

ශද් න පුළුව්  ශවයි ිරයලා . ඒ සඳහා බලධ්ාරි්  වහාම 

ක්රියාත්මක ශවලා සැලසුම් සකසන කරලා අධ්යාපන බලධ්ාරි්  සහ 

විභාග ශදපා්ණතශම්් තුවත් එක්ක සාකච ඡා කරලා කටයුතු 

කර් න. මම සියලු පා්ණ නවවලි්  -ලහගම, ශපෞධ ගලික බසන ිරයන 

හැශමෝශග් ම- ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ සඳහා සහශයෝගය ශද් න 

ිරයලා. ලක්ෂ හයහමාරකට වැඩි ශම් දරුව් ශ  අනාගතය තී් දු 

ශවන සාමානය ශප  විභාගය සාමානය පරිදි පවත්වා ශගන යෑමට 

අව ය උපරිම ක්රියාමා්ණග ග් නා ශලස ඉල්ලා සිටිමි්  මශ  

වගන සනවල්පය අවස්  කරනවා. 

සනතුතියි. 

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ගාල්සන ිර්ණමලනාද්  මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි දහයක 

කාලයක් තිශබනවා. 
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ගුණ චාල් ් නිර්මලනාදන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கமள, கடந்த 09ஆம் 

திகதி இந்த நாட்டில் நகடதபற்ற அசம்பாவிதங்கள் 

ததாடர்பான ஒத்திகவப்புமவகளப் பிமரரகை மீதான 

விவாதத்தில் மபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வைங்கியகமக்கு முதலில் 

உங்களுக்கு நன்றிகயத் ததாிவித்துக்தகாள்கிமறன். மநற்று 

இடம்தபற்ற பிரதிச் சபாநாயகர் மதாோ்வின்மபாதான வாக் 

தகடுப்பில் நான் உங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்கல. ஏதனனில், 

அப்பதவிக்குப் தபண் உறுப்பினர் ஒருவர்தான் நியமிக்கப்பட 

மவண்டும் என்ற ஒரு தபாதுவான அபிப்பிராயம் இச்சகபயில் 

இருந்தது. அதனடிப்பகடயில், நாங்கள் தபண் மவட் 

பாளருக்மக வாக்களித்மதாம். இருந்தமபாதிலும், நீங்கள் 

மநாோ்கமயாகச் தசயற்படக்கூடிய ஒருவர் என்ற அடிப்பகடயில், 

உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்ககளத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கிமறன்.  
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම සනතුතියි.  

 

ගුණ චාල් ් නිර්මලනාදන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan)   
கடந்த 09ஆம் திகதி நகடதபற்ற அசம்பாவிதங்ககள நான் 

அங்கீகாிப்பவன் அல்லன். எனினும், அகதவிட மிகக் தகாடூர 

மான சம்பவம் 2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்காலில் 

இடம்தபற்றது.  இன்கறய தினம் நிகனவுகூரப்படுகின்ற 

தமிைினப் படுதகாகல ததாடர்பான அந்த நிகனமவந்தல் தின 

அறிக்கககயச் சமூக மட்ட அகமப்புக்கள், தபண்கள் 

அகமப்புக்கள், மீனவ மற்றும் விவசாயச் சங்கங்கள், சிவில் 

சமூக அகமப்புக்கள் மசாோ்ந்து தயாாித்திருக்கின்றன. அந்த 

அறிக்கக இன்று முள்ளிவாய்க்காலில் தவளியிடப்பட்டது. 

அந்த அறிக்கககய இந்த உயாிய சகபயில் பதிவுதசய்யும்படி 

என்னிடம் மகட்டுக்தகாண்டார்கள்.  அதற்கிைங்க, நான் அந்த 

அறிக்கககய இங்கு வாசிக்கிமறன். 
 

“ தமிைினப் படுதகாகல நிகனமவந்தல் தின அறிக்கக 
 

2022 மம 18ஆம் திகதியான இன்று இலங்ககயின் 

வடக்கு, கிைக்ககச் சார்ந்த மபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட 

கிராமிய மட்ட மக்கள், கிராம மட்ட சிவில் அகமப்புக்கள், 

மனித உாிகமச் தசயற்பாட்டாளர்கள் ஆகிய நாங்கள் 

அகனவரும் மபாாினால் தகால்லப்பட்ட எமது 

அன்புக்குாியவர்ககள நிகனவுகூர்வதற்காக இங்கு 

கூடியிருக்கிமறாம். இந்த நாட்டின் இனமான வடக்கு, 

கிைக்கு வாழ் தமிைர்களான எங்கள்மீது அரசினால் 

ஏவப்பட்ட தகாடூர யுத்தத்கத நாங்கள் மூன்று 

தசாப்தங்களாக அனுபவித்மதாம். 2009ஆம் ஆண்டு 

மபாாின் இறுதிக் கட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட ததாடர்ச்சியான 

‘தசல்’ வீச்சுக்கள் மற்றும் வான் தாக்குதல்கள் காரைமாகப் 

பச்சிளம் பாலகர்கள், கர்ப்பிைித் தாய்மார், முதியவர்கள் 

அடங்கலாகப் தபாதுமக்கள் பலரும் தகால்லப்பட்டனர்.  

சிவிலியன்கள் வாழும் இடங்கள் இலக்கு கவக்கப்பட்டன.  

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் தாக்குதல் நடத்தப்படாது என 

அறிவிக்கப்பட்ட வலயத்துக்குள் இருந்த மக்கள்மீது 

இலங்கக அரசு இரசாயனக் குண்டுககளயும் கனரக 

ஆயுதங்ககளயும் பிரமயாகித்தது.  

ஆதாரங்களுக்ககமய, இறுதி யுத்தத்தின்மபாது 

40,000இற்கும் மமற்பட்ட தபாதுமக்கள் தகால்லப் பட்டனர்; 

பல்லாயிரக் கைக்காமனார் படுகாயமகடந்தனர்; உடல் 

உறுப்புக்ககள இைந்துள்ளனர்; இன்னும் பலர் உடல்களில் 

‘தசல்’ துண்டுகளுடனும் சன்னங்களுடனும் வாழ்ந்து 

வருகின்றனர்.  உைவு வைங்கலும் மருந்து வைங்கலும் 

தகடப்பட்டதால், பசியும்  பட்டினியும் வியாபித்திருந்தது. 

மக்களுக்கு உப்பில்லாக் கஞ்சிதான் வைங்கப்பட்டது. கஞ்சி 

வாங்க கஞ்சி வைங்கும் இடத்துக்குச் தசன்ற பிள்களகள் 

‘தசல்’ தாக்குதலுக்கு உள்ளானார்கள். உைவுப் 

தபாருட்ககளப் தபற்றுக்தகாள்ள வாிகசயில் நின்ற 

கர்ப்பிைிப் தபண்கள் உட்பட தபண்கள், சிறுவர்கள், 

முதியவர்கள்மீது வான் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. மக்கள் 

தமது உயிகரக் காப்பாற்றிக்தகாள்ள ஓடும்மபாது, 

தகால்லப்பட்ட தமது உறவுகளின் உடல்ககள அப்படிமய 

விட்டுச் தசல்ல மநாோ்ந்தது. மபாாின் இறுதியில் 

ஆயிரக்கைக்கான இளம் ஆண்களும் தபண்களும் 

இராணுவத்தினரால் தடுத்துகவக்கப்பட்டனர். தமது 

பிள்களககளத் திருப்பி அனுப்புவார்கள் எனும் 

நம்பிக்ககயில் மக்கள் தமது பிள்களககள இலங்கக 

இராணுவத்தினாிடம் ஒப்பகடத்தனர். எனினும், 

சரைகடந்த, ககதுதசய்யப்பட்ட பலர் இன்னும் திரும்பி 

வராததுடன்,  அவர்கள் எங்குள்ளார்கள் என்பதும் 

ததாியாது தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் உளவடுவால் 

துன்புற்றுக்தகாண்டிருக்கிறது.  தமிழ்ச் சமூகம் கூட்டாக 

அனுபவித்த துன்பங்களும் இறுதி யுத்தத்தில் 

40,000இற்கும் மமற்பட்ட  தமிைர்கள் தகால்லப்பட்டதும் 

ஓர் இனப்படுதகாகலயாக இன்னும் சர்வமதச சமூகத் 

தாமலா இலங்கக அரசாங்கங்களாமலா ஏற்று 

அங்கீகாிக்கப்படவில்கல.  

எனமவ, தமிைினப் படுதகாகல நகடதபற்றகத ஏற்று 

அங்கீகாிக்குமாறு நாம் சர்வமதச சமூகத்கதயும் இலங்கக 
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அரகசயும் மகாருவமதாடு ஒருசில விடயங்ககளயும் 

பாிந்துகரக்கிமறாம். வடக்கு, கிைக்கு வாழ் தமிழ் மக்களுக்கு 

ஒரு தகௌரவமான அரசியல் தீர்வு வைங்கப்பட மவண்டும். 

வலிந்து காைாமலாக்கப்பட்மடார் குறித்த உண்கம 

தவளிப்படுத்தப்பட மவண்டும்; பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 

நீதி வைங்கப்பட மவண்டும். மபார்க் குற்றங்களுக்கு 

இலங்கக அரசு தபாறுப்புக்கூற மவண்டும். தமிழ் அரசியல் 

ககதிகள் மற்றும் பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் 

தடுத்து கவக்கப்பட்டுள்ள அகனவகரயும் உடன் விடுவிக்க 

மவண்டும்.   

வடக்கு, கிைக்கில் இராணுவ மயமாக்ககல முடிவுறுத்து 

வதுடன், அகனத்து வககயான காைி அபகாிப்புக்ககளயும் 

உடன் நிறுத்த மவண்டும். சிறுபான்கம மக்களின் மத, 

கலாசார தலங்ககள ஆக்கிரமிப்பகத உடன் நிறுத்த 

மவண்டும். பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்கத நீக்க 

மவண்டும்.  

சமூக மட்ட அகமப்புக்கள், தபண்கள் அகமப்புக்கள், 

மீனவ மற்றும் விவசாய சங்கங்கள், சிவில் சமூக 

அகமப்புக்கள்.  

 

 அனுசரகை: 

 வடக்கு, கிைக்கு ஒருங்கிகைப்புக் குழு.  

 மம 18 2022. " 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கமள! 2009ஆம் ஆண்டு 

மம மாதம் 18ஆம் திகதி முள்ளிவாய்க்காலிமல இடம்தபற்ற 

இனவைிப்கப இன்று தமிைர்கள் நிகனவுகூர்கிறார்கள். 

குறிப்பாக, தமிைர்களுக்கு நடந்த அநீதிகய சர்வமதசத்துக்குத் 

ததாியப்படுத்தி, அதற்குாிய நீதிகயப் தபற்றுக்தகாள்வதற் 

காகமவ இன்று முள்ளிவாய்க்காலில் இந்நிகழ்வு நகடதபறு 

கின்றது. இறுதி யுத்தத்தின்மபாது தகால்லப்பட்ட தமிழ் மக்கள் 

மற்றும் தமிைினத்திற்காகப் மபாராடிய மபாராளிகள் அகன 

வருக்கும் எனது அஞ்சலிகய இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்மறன். 

இங்கு மபசிய முன்னாள் அகமச்சர் தகௌரவ பந்துல 

குைவர்தன அவர்கள் ஒரு விடயத்கதக் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

அதாவது, அண்கமயில் நகடதபற்ற கலவரத்தின்மபாது 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் மிகக் தகாடூரமாகக் 

தகால்லப்பட்டார் எனவும், உலக வரலாற்றிமல அதகன 

மிகவும் பயங்கரமான ஒரு தகாகலயாக தான்  பார்ப்பதாகவும் 

கூறியிருந்தார். தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கமள, 

முன்னாள் அகமச்சருக்கு நான் ஒரு விடயத்கதக் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். உங்களுகடய அரசாங்க 

காலத்தில்தான் நான்கு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கும் கிகளமமார் தாக்குதலுக்கும் ஆளாகி 

மரைித்தார்கள். அமரர் மோசப்  பரராேசிங்கம் அவர்கள் 

நத்தார் திருப்பலி ஆராதகனயில் கலந்துதகாண்டிருந்தமபாது 

மட்டக்களப்பில் சுட்டுக் தகாகலதசய்யப்பட்டார். அமதமபால், 

அமரர் ரவிராஜ் அவர்கள் பட்டப்பகலில் வீதியில் 

தசன்றுதகாண்டிருந்தமபாது, இராணுவத்தால் அல்லது 

இராணுவ ஒட்டுக்குழுவால் தகாகலதசய்யப்பட்டார். 

அமதமபால்தான், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்த 

சிவமநசன் மற்றும் சந்திரமநரு ஆகிமயாரும் மிகக் தகாடூரமான 

முகறயில் தகாகலதசய்யப்பட்டார்கள் என்பகத நான் இந்த 

மநரத்தில் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்மறன். தற்மபாகதய 
சனாதிபதி அவர்கள்  

 
[මූලා නකේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

2009ஆம் ஆண்டு எங்களுகடய மக்ககள மிகக் தகாடூரமாகக் 

தகாகலதசய்தவர்; இரத்தக்ககற படிந்தவர். அவர் 

இருக்கும்வகர இலங்கக மக்களுக்கு எந்தவிதமான 

விமமாசனமும் கிகடக்காது என்பகத நான் இந்த மநரத்தில் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன்.  

அடுத்ததாக, 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் நகடதபற்ற 

விடயங்களுக்காக ஏற்தகனமவ ககதுதசய்யப்பட்டு, சிகறத் 

தண்டகன அனுபவித்து வருகின்ற அரசியல் ககதிகளுக்கு 

எதிராக தற்தபாழுது புதிதாக வைக்குத் தாக்கல் தசய்யப் 

பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, பதுகள உயர் நீதிமன்றத்தில் 

தாக்கல் தசய்யப்பட்டிருக்கின்ற HC/44/2022 என்ற எண்கைக் 

தகாண்ட வைக்கின் முதலாவது தவகை 2022.05.12இல் 

நகடதபற்றது. அவர்ககள விடுதகல தசய்கின்ற காலம் 

தநருங்குகின்றமபாது, மீண்டும் அவர்களுக்கு எதிராகப் 

புதிதாக வைக்குத் தாக்கல் தசய்து, அவர்ககள வாழ்நாள் 

முழுவதும் சிகறயில் அகடத்து கவத்திருப்பதற்கு இந்த 

நாட்டிலுள்ள CID, TID மற்றும்  தபாலிஸ் திகைக்களம் 

முழுமூச்சாகச் தசயற்படுகின்றன. அவர்கள் எந்தக் காரைங் 

தகாண்டும் விடுதகலயாகக்கூடாது என்பதற்காகமவ 

அவர்களுக்கு எதிராக புதிதாக  வைக்கு தாக்கல் தசய்யப் 

பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் வைக்குககளத் 

தாக்கல் தசய்து, அவர்ககள தமன்மமலும் துன்பப்படுத்த 

மவண்டாதமன நான் இந்த மநரத்தில் மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன்.  
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැ්  ඔබතුමාශ  කයාව අවස්  කර් න, ගරු ම් ත්රීතුමා. 

කාලය අවස් . 
 

ගුණ චාල් ් නිර්මලනාදන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මට තව සුළු  ශදලාවක් ලබා ශද් න.  

ஆகமவ, இது ததாடர்பில் உடனடியாக நடவடிக்கக 

எடுக்கமவண்டும் என்று  இந்த உயாிய சகபயினூடாக 

அரசாங்கத்கதக் மகட்டுக்தகாள்கிமறன். நன்றி. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අරු් දික ප්රනා් දු ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතක 

කාලයක් තිශබනවා.  
 

 

[අ.භා. 1.53] 
 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, අද අපි ශමම විවාදය, 

නැත්නම් ශමම සාකච ඡාව පවත්ව් න ශහේතු වූ විශ ේෂම කාරණාව 

තමයි, පසුගිය 09වැිර දා ශම් රශේ සිදු ශවච ග ඒ අවාසනාව් ත 

සිධ ධිය. ඒ සිධ ධියත් එක්ක මහජන ශධ ප  වි ාල ප්රමාණයක් 

විනා  වුණා  ජීවිත වි ාල ව ශය්  අනතුරුවලට ලක් වුණා  ශම් 

උත්තරීතර පා්ණලිශම්් තුව තු  කටයුතු ක  ශගෞරවීමය 

ම් ත්රීවරශයක් මහා මා්ණගශේදී ඉතාම අමානුෂික ශලස ඝාතනය 

ක ා. ඒ ශහේතු ිරසා තමයි අපි අද ශම් සාකච ඡාව පවත්ව් ශ් . 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, එදා -එම සිධ ධිය ශවන 

අවසනයාශදදී- උදෑසන අතිගරු ජනාධිපති   ශගෝදාභය රාජපක්ෂ 
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පා්ණලිශම්් තුව 

මැතිතුමා එක්ක අපි -ම් ත්රීවරු් - ිරහිප ශදශනක් සිටියා. අපි 

දැක්කා, ශගෝල්ශ ේසන අරග ශේ ශයදී හිටපු ඒ අහිහසක තරුණ 

පිරිසට හාිරයක් සිධ ධ් ශනොශව් නට කටයුතු ිරරීමට ශගෝදාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගත්ත උත්සාහය. අපි ඒක දිගි්  දිගටම 

දැක්කා. අපි ශවන මතයක් දරපු අය.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ජනතාවශ  මතය ශම් 

ආ්ඩඩුව ශවනසන ශව් නට ඕනෑය ිරයන එක නම්, ජනතාවශ  

මතය ශම් ආ්ඩඩු ශද ගම්  මා්ණගශේ යම්ිරසි ශවනසක් සිධ ධ් 

ශව් නට ඕනෑය ිරයන එක නම්, ඒ මතය ශවනුශව්  ශපීම හිටපු 

අය තමයි අපි. අපි ිරදවා ගරු අග්රාමාතයතුමා, කැබිනේ ම්ඩලලය 

සහ රාජය ඇමතිවරු්  ඇතුළු සමසනත ආ්ඩඩුවම අයි්  ශවමු 

ිරයලා. ඒ මතය ශවනුශව්  අපි හිටියා. අපි ඒ මතය ශවනුශව්  

ශපීම සිටින විට අශේ ක්ඩලායම ඇතුශ ේ සිටි අශේම සමහර අය 

විවිධ් විධියටයි අප ගැන දැක්ශක්. හැබැයි, අපි දැරුශද රශේ 

ජනතාවශ  මතය. ඒ තරුණ අරග යත් එක්ක ජනතාවශ    මතය 

යම්ිරසි ශවනසන තැනක තිශබනවා නම්, ඒ ශවනසට ඉල දීලා අපි 

අයි්  ශව් න ඕනෑය ිරයලා අපි ිරදවා  අපි ඒ මතශේ හිටපු අය. 

හැබැයි, අවසානශේදී ශපොදුශද අපි සියලුශදනාටම ජීවිතවලි්  

ව් දි ශගව් න, ශධ ප වලි්  ව් දි ශගව් න සිධ ධ් වුණා. සමසනත 

ජන ජීවිතයම සම්පූ්ණණශය් ම කලා වැටිලා එදා  ඉතාම නරක 

තැනකට අපි ගියා.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මම ශධ  පාලනයට එ් ශ්  

මශ  පියාශ  සශහෝදරයාශග්  පසුව. මශ  පියාශ  සශහෝදරයා 

1994දී මශ  දිසනත්රික්කශේ ප මුවැිර තැනට ශත්රී පත් වුණා. 

එතුමා හදිසි අනතුරිර්  ජීවිතක්ෂයට පත් වුණාට පසනශසේ තමයි 

මම ශධ  පාලනයට එ් ශ් . මම ශධ  පාලනයට එ් න හිටපු 

ශකශනක් ශනොශවයි. මම ශ්රී ලහකා ගුව්  හමුදාශද හිටපු ගුව්  

ිරයමුශවක්  ශ්රී ල් ක්  ගුව්  ශසේවශේ හිටපු ගුව්  ිරයමුශවක්. 

ඇත්තටම මම අද කනගාවේ ශවනවා, එදා ඒ ශධ වල් අත හැරලා 

ශධ  පාලනයට එ් න සිධ ධ් වීම ගැන.  

මට මතකයි, අපි පාසල් යන කාලශේ  ත්රිමා විතාන ඝාතනය 
ක ාට පසුව ත්රිමා විතානශ  මිිරය ශකො ඹට අරශගන එන 

අවසනයාශද අපි එදා ඒ තරුණ අරග ය ශවනුශව්  ශපීම සිටියා. 

අපි ඒ තරුණ අරග ය සාධ්ාරී කරණය කර් න ශපීම සිටියා. 

ශමදා වාශ ම තමයි. 1989දී ශවච ග ඒ සිධ ධිශේදී එදා තිුණණු සමාජ 

මතය ශවනසන කර් න, එදා තිුණණු ආ්ඩඩුශද මතය ශවනසන 

කර් න තරුණය්   වි ාල ශලස ඉදිරියට ආපු හැටි අපි දැක්කා. 

ඒකත් එක්ක අපි සිටියා  අපිත් ඒ ශවනුශව්  ශපීම සිටියා. හැබැයි, 

එදාත් ඒ තරුණ අරග ය දල මීමා කරශගන, එය අතට අරශගන 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ අද වාශ ම ඒ තරුණ පිරිස ඉතාම නරක 

තත්ත්වයකට අරශගන ගියා.  

අවසානශේදී, හැටදාහක් තරුණ පිරිස බල්ශලෝ බ ල්ලු වාශ  

පාරවල්වල මරලා දාපු යුගයක් අපි දැක්කා. එදා ශදපැත්තිර්  

ඝාතන  සිදු වුණා. එක පැත්තිර්  ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ තුළි්  

ශම් රශේ විජය ු මාරණතුහග වැිර මානව හිතවාදී් , 

කලාකරුව් , විධ වතු් , ශප්රේමකී්ණති ද අල්විසන වැිර ශම් රශේ හිටපු 

ශහොඳම ගීත රගකය්  ඝාතනය වුණා. ඒ විතරක් ශනොශවයි.     

ගම්වල හිටපු අහිහසක මිිරසනසු, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වැල ක  

මිිරසනසු, ශවනත් ශධ  පාලන මත දරපු මිිරසනසු මරලා දැම්මා. 

සමහර අවසනයාවල ිරදවා දණහිශස්  උලට උසනසාශගන ඒ අයශ  

මිිරය ශගිරය් න එපා ිරයලා. දණහිශස්  පහ  තියාශගන තමයි 

මිිරය ශගිරය් න ිරදශද. ආ්ඩඩුව ඒ තරුණ නැිටටීමට මුුවණ 

දු් ශ්  හැටදාහක් තරුණ පිරිස ඝාතනය කරලා. එශහම සිධ ධ් 

වුණා. එදා වාශ ම තමයි අදත්. නැවතත් ශම් අහිහසක තරුණ 

අරග ය, සමාජයක් ශවනසන කර් න, ආ්ඩඩුවක් ශවනසන 

කර් න, යන ගමන ශවනසන කර් න තරුණය්  දරන උත්සාහය 

නරක තැනකට ශගිරච ග හැටි අපි දැක්කා. පසුගිය 9වන දා දවස 

පුරා හැම තැනම ජීවිත විනා  ක ා, ශධ ශපො  විනා  ක ා. 

මශ  ශගදර, ශධ  පාලනයට ඇවිල්ලා මම හදපු ශගයක් 

ශනොශවයි. මම ඊශේ අනුර දිසානායක මැතිතුමා එක්ක කයා ක ා. 

මම එතුමාට ිරදවා, ඔබතුම් ලාට එදා තිුණණු තත්ත්වයට වලා 

යම්ිරසි ශධ  පාලන තත්ත්වයක් අද ඇවිල්ලා තිශබනවා, 

සමාජශේ පිළිගැීමමක් ඇති ශවලා තිශබනවා, හැබැයි, 

ඔබතුම් ලා ආශයත් නරක තැනකටයි ශම්ක ශගිරය් ශ්  

ිරයලා. මම ද් ශ්  නැහැ ඔබතුම් ලා ඒකට ඍජුව සම්බ් ධ්යිද 

ිරයලා. නමුත්, තමු් නා් ශසේලාශ  අනුදැනුම ඇතිවයි ශම්ක 

සිධ ධ් වුශ්ඩ ිරයලා  විශටක හිශත් ශ් , ඒවාට සම්බ් ධ් වූ අය 

ශලස ගම්වල ඉ් න තමු් නා් ශසේලාශ  ප්රධ්ාන නායකය් ශ  

නම් අද අපට ලැයිසනතු පිටි්  එන ිරසායි. ඒක තමයි මම ිරදශද. 

ශම් වාශ  වැරදි තැනකට යනවා ිරය් ශ්  තමු් නා් ශසේලා 

නැවත වතාවක් අඳුරු යුගයකට තල්ලු ශවනවා විතරක් ශනොශවයි, 

රටත් තල්ලු ශවනවා, මුළු සමාජ ප්රවාහයම තල්ලු ශවනවා, 

ප්රජාත් ත්රවාදී රාමුවම තල්ලු ශවනවා.  

මම නැවත වතාවක් ිරයනවා, 1989 තරුණ අරග ශේදී අපි 

තමු් නා් ශසේලාත් එක්ක එකට හිට ගත්තා. අපි එශහම හිටියා. 

න් දා මාලිරය ගායනා කරන, "යදමි්  බැඳ වි හගු ලා..." ිරයන 

ගීතය අපි එදා ගායනා ක ා. අපි ඒ ක්ඩලායමත් එක්ක හිටියා. අපි 

ඒ මතය ශවනුශව්  එදා හිටියා.  මශ  ජීවවිදයා ගුරුවරයා 

ජිශ් ් ද්ර පතිනායක තමු් නා් ශසේලාශ  පක්ෂශේ ශකශනක්. 

මම ඊ ඟ දවශසේ ප් තියට යනශකොට ගුරුවරයා නැහැ. ඊ ඟ 

දවශසේ ප් තියට යනශකොට තරුණ පිරිස නැහැ, අ පිත් එක්ක හිටපු 

යාළුශවෝ නැහැ. ධ්වල පත්රිකාව ශගනාව ශවලාශද ඒකට විරුධ ධ්ව 

එළියට ආපු ශකො ඹ පාසල්වල හිටපු තරුණ දරුශවෝ ටික නැහැ. 

ඒ වාශ  තරුණය්  හැටදාහක් ඝාතනය වුණා. ඒකම තමයි අද 

නැවත වතාවක් ශව් ශ් . අද නැවත වතාවක් තරුණ පිරිස ශම් 

අහිහසක අරග ය කරධ දී තමු් නා් ශසේලා ඒ අය ඒ තැනටම 

තල්ලු කරශගන යනවා, විනා කාරී තැනකට තල්ලු කරශගන 

යනවා. තමු් නා් ශසේලාට අද ශම්ක සාධ්ාරී කරණය කර් න 

බැහැ. මුළු රටම ද් නවා කවුද ශම්වා කර් ශ්    ිරයලා.  

අශේ ශගවල් අපි ශධ  පාලනශය්  හම්බ කරපු ඒවා 

ශනොශවයි. සමහර ශවලාවට ඒවා අපට උරුමශය්  ලැුණණු අශේ 

අම්මා තාත්තා හදපු, නැත්නම් සීයලා ආච චිලා හදපු ශගවල්. ඒ 

ශගවල් අපි ශධ  පාලනශය්  ශහොරකම් කරලා හදපුවා ශනොශවයි. 

අපි සත පහක් ශධ  පාලනශය්  හම්බ කරලා නැහැ. මම 

ශ්රීල් ක්  ගුව්  ශසේවශේ වැල ක ා නම්, ගුව්  හමුදාශද වැල 

ක ා නම් මට මීට වැඩිය ශහොඳට ඉ් න තිුණණා. අපි ශම් 

ශධ  පාලන ප්රවාහයට එ් ශ්  යමක් කර් න ඕනෑ හි් දා. මම 

මුලි් ම 2004දී වයඹ ප ාත් සභාවට ඉදිරිපත් ශවනවා. 2004දී 

වයඹ ප ාත් සභාශද අ් තිම ම් ත්රීවරයා හැටියට ශත්රී පත් 

ශවලා, 2009දී මම දිසනත්රික්කශේ ප මුශවිරයා ශවනවා. 2018දී 

නැවත වතාවක් දිසනත්රික්කශේ ශදශවිරයා ශවනවා. ශම් වනවිට 

තු්  ගමනක් පා්ණලිශම්් තුව ිරශයෝජනය කරලා තිශබනවා. අපට 

වුවමනා වුශ්ඩ පා්ණලිශම්් තුවට ඇවිල්ලා ජනතාව ශවනුශව්  

යමක් කර් න. අරු් දික ප්රනා් දු ගැන පුත්තලම දිසනත්රික්කශේ 

ජනතාව ද් නවා. අපි ශධ  පාලනශය්  සත පහක් හම්බ කරලා 

නැහැ.  
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කයාව අවස්  කර් න ගරු ම් ත්රීතුමා. ශදලාව අවස්  

ශවලා තිශබ් ශ් . 
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ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මට තව ශපොඩි ශදලාවක් 

ශද් න. 

අපි මහ ජනතාවශ  සල්ලි සත පහක් ශකොල්ල කාලා නැහැ, 

ශධ  පාලනශය්  සත පහක් හම්බ කශ ේ නැහැ. ඒ බව ඕනෑම 

ශකශනක් ද් නවා. ඒක තමු් නා් ශසේලාශ  නායකය් ශග්  

අහ් න, දිසනත්රික්කශේ නායකය් ශග්  අහ් න. අපි එශහම කරපු 

ශධ  පාලනඥශයෝ ශනොශවයි. අපි තිශබන ශධ ත් ජනතාව 

ශවනුශව්  දීපු ශධ  පාලනඥශයෝ. අවසානශේ මට ඉතුරු ශවලා 

තිුණණු ිරවසත් නැති ශවලා තිශබනවා. ිරවස නැති වුණා විතරක් 

නම් කමක් නැහැ, අද මට ශප් ව් න ශදයක් නැහැ මම ශ්රී ලහකා 

ගුව්  හමුදාශද හිටියා ිරයලා, ශ්රීල් ක්  ගුව්  ශසේවශේ හිටියා 

ිරයලා. ඒ කාලශේ අපි ගුව්  ගමනක් ගියාම ඒවා ශලො  

සටහ් වලට දා් ශ් . ඒ කාලශේ ඒවා computerize කරලා 

තිුණශ්ඩ නැහැ.  

අද ඒ ශලො  සටහ්  එකක්වත් නැහැ. ඒවා ශසේරම ඒ ිරවසත් 
එක්ක ගිිරබත් ශවලා තිශබනවා. ඉතිහාසයම ගිිරබත් ශවලා 
තිශබනවා විතරක් ශනොශවයි, අශේ ජීවිතත් විනා  ශවලා 
තිශබ් ශ් . ශම් සිධ ධිය ිරසා මුළු ජීවිතයම විනා  ශවලා 
තිශබ් ශ් .  ශම් වැරැදි ආද්ණ ය ශද් න එපා. ශහට අපි 
ශමතැිර්  යයි  ඊ ඟ ඡ් දශේදී අපිට ශගදර ය් න ශව් න 
පුළුව් . හැබැයි, ශහොඳ අය ශමතැනට එනවා. ඒ ිරසා 19 1, 1989, 
දැ්  ශම් 2022 දී වුණු  සිධ ධි වාශ  තමු් නා් ශසේලා නැවත 
වතාවක් ශම්ක පූ්ණවාද්ණ යක් කර ග් න එපා. ශම්වා අනාගතයට 
ශගන ය් නත් එපා. අපි, ශම් රශේ මිිරසනසු හිතුවා ජනතා විමුක්ති 
ශපරමුණ ශවනසන ශවලා ිරයලා. ඒ වාශ ම ශමම සිදුවීම්වලට 
සම්බ් ධ් ශවච ග සමගි ජන බලශදගශේ ශකොටසු ත් ඉ් නවා. 
ශම් සභාශද ඉ් නවා සමගි ජන බලශදගශේ නායකශයෝ.  

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමා, ඔබතුමා ට ිරයමිත කාලය අවස් . 
 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මට විනාඩියක් ලබා 

ශද් න. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට විනාඩි තුනක් වැඩිපුර දීලා තිශබනවා. 
 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මම අවස්  කර් නම්.  

සමගි ජන බලශදගය පක්ෂශේ මහ ශල්කම්තුමා ශම් ශවලාශද 

සභාශද ඉ් නවා. මම ඔබතුමාශග්  ඉල්ලා සිටිනවා, 

තමු් නා් ශසේලාශ  පක්ෂශේ ශම් සිධ ධී් වලට  සම්බ් ධ් ශවච ග 

අය ඉ් නවා නම් ඒ අය පිළිබඳව සාධ්ාරණ පරීක්ෂණයක් කර් න 

ිරයලා. අනුර  දිසානායක මැතිතුමිර,  තමු් නා් ශසේලාශ  

නායකශයෝත් ගම් මේටමි්  ශම්කට සම්බ් ධ් වුණා නම්  ඒ අය 

ගැනත් පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ අයට දඬුවම් ශද් න. ඒ සිධ ධියට 

අදා ව දඬුවම් ශදන ආයතනවලට ඔබතුම් ලාශ  සහශයෝගය 

ලබා ශද් න. දැ්  ශම්ක නරකම තැනකටයි ගිහිල්ලා තිශබ් ශ් . 

ම් ත්රීවරු  සියලුශදනාටම අද තම් ශ  ආත්මයම  නැති ශවලා 

තිශබ් ශ් , ශම් ශවච ග ශදය ිරසා. මහජනතාව ගැන සහශදදීව 

තමයි ශම් ම් ත්රීවරු පා්ණලිශම්් තුවට ආශද. ශම් ගරු සභාශද 

ඉ් ශ්  ජනතාවට ආදරය කරලා, ජනතාව ආදරය කරලා එවපු 

ඔවු් ශ  ිරශයෝජිතශයෝ. ශම් සමහර අය දහම් පාසල්වල වැල 

කරපු, සමිති සමාගම්වල වැල කරපු  අය. පහ ම තැන ඉඳලා 

තමයි එතුම් ලා ශමතැනට ආශද. සමහර අය ප්රාශධ ය ය සභාශද, 

ප ාත් සභාශද ඉඳලා පා්ණලිශම්් තුවට ආපු ිරශයෝජිතශයෝ. ශම් 

අය වි ාල කැප ිරරීමක් කර තිශබනවා. ඒ ිරසා හැම ශකනාම එක 

විධියට මිර් න එපා.  

ශගෝල්  ශ ේසන සිධ ධියට අපි විරුධ ධ්යි. එදා දවශසේදී අපි 
ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ සාකච ඡා ක ා. "ශම් සිධ ධිය වැරැදියි. ශම් 
ආ්ඩඩුව අත හරිමු. අග්රාමාතය ුරරය, කැබිනේ ඇමති ුරර, රාජය 
ඇමති ුරර අත හරිමු" ිරයලා හිතාශගන හිටපු අය, අපි. හැබැයි, අද 
ශවනශකොට සියලුශදනාම නරක තැනකට ගිහිල්ලා තිශබනවා. එදා 
ඒ අරග  භූමියට පහර දු් න ශවලාශද, "අපි විරුධ ධ්යි, ඒක 
වැරැදියි" ිරයලා අපි ිරදවා  ජනාධිපතිතුමාත් ඒක ිරදවා. 
ජනාධිපතිතුමා සම්පූ්ණණශය් ම ඒ ශධ වල් ිරවැරැදි කර් න 
කටයුතු ක ා. ඒවා ිරවැරැදි කර් න  ජනාධිපතිතුමා දිගි්  දිගටම 
ශපීම සිටියා. අපි ඒක දැක්කා.  ම් ත්රීවරු ිරහිප ශදශනු ත් ඒ 
ශවනුශව්  ශපීම සිටියා, අපි දැක්කා. ඒ ිරසා දැ් වත් ශම් හැම 
ශදයක්ම ිරවැරදි කර ග් න. එශහම නැති වුශණොත් අනාගතශේ 
ශම් රශේ ප්රජාත් ත්රවාදය ඉවරයි. මම හිතන විධියට මහජන 
ිරශයෝජිතශයෝ ව ශය්  ශහොඳ අය නම් කවදාවත් එන එකු ත් 
නැහැ. ඉතාම නරක  තත්ත්වයක් තමයි ශම් ඇති ශවලා 
තිශබ් ශ් . 

සනතුතියි. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

18ක කාලයක් තිශබනවා. 
 

 
[අ.භා. 2.05] 

 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශබොශහොම සනතුතියි, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. මුලි් ම, 

ඔබතුමාට මශ  සුබ පැතුම් පිරිනමමි් , ලැති තිශබන නව 

තනතුශ්ණ කා්ණයය්  ිරසි පරිදි ඉවේ කර් න හැිරයාව ලැශේවායි 

ිරයා ප්රා්ණයනා කරනවා. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම සනතුතියි. 
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
මට කලි්  ගරු අරු් දික ප්රනා් දු ම් ත්රීතුමා කයා ක ා. ඒ 

ඉදිරිපත් කරපු කරුණු අනුව එතුමා පූ්ණව ිරගමනයක ඉ් නවා 
ශමය අප විසි්  සැලසුම්ශකොට දියත් කරන ලද ප්රහාරයක් ිරයලා. 
අරු් දික ප්රනා් දු ම් ත්රීතුමිර, ඊශේ ශම් පිළිබඳව ඔබතුමා මට 
ිරයපු ශවලාශදදී මම ඔබතුමාට ිරදවා, "ඔබතුමා එශහම හිතනවා 
නම් ඒ එක නමක් ශහෝ මට ිරය් න" ිරයලා. ඔබතුමා ඒ 
ශවලාශදදී මට ිරදවා, නම් ිරසිවක් ඔබතුමා සතුව නැහැ ිරයලා. 
[බාධ්ා ිරරීමක්] මම කයා ක ාට පසුව ඔබතුමා කයා කර් න. 
[බාධ්ා ිරරීමක්] මට බාධ්ා කර් න එපා.  

181 182 



පා්ණලිශම්් තුව 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

නැහැ, බාධ්ා කර් ශ්  නැහැ. මම හිතනවා ඔබතුමාට,- [බාධ්ා 
ිරරීමක්]  

 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශපොඩ්ලක් ඉ් න. මම එතැනට එ් නම්. [බාධ්ා ිරරීමක්] මශ  
කාලය ග් න එපා.   

 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, මම ඊශේත්  ඔබතුමාට ිරදවා ශම් සිධ ධියට 

ගම් මේටමි්  සම්බ් ධ් ශවච ග අය ඉ් නවා ිරයලා. මම දැනුත් 

ිරය් ශ්  ඒකයි. මම ඔබතුමාශ  නම ිරදශද නැහැ ශ් . මම 

ිරදශද, ශම් සිධ ධියට ගම් මේටශම්  සම්බ් ධ් ශවච ග 

තමු් නා් ශසේලාශ  නායකශයෝ ඉ් නවා, ඒ සම්බ් ධ්ශය්  

පරීක්ෂණයක් කර් න ිරයලා. ශමොකද, ශම්ක ඉතා නරක 

තත්ත්වයකට ගිහි්  ති ශබ් ශ් . තමු් නා් ශසේලාට ශහොඳ සමාජ 

පිළිගැීමමක් තිශබන ශවලාවක තමයි ශම්ක සිධ ධ් ශව් ශ් .  

ඉතාම විනා කාරී තත්ත්වයක් ශම් තිශබ් ශ් . ඒ ිරසායි මම 

ිරය් ශ් , ශම් ශධ වල්වලට ගම් මේටශම්  සම්බ් ධ් ශවච ග 

තමු් නා් ශසේලාශ  අය ඉ් නවා නම් ක්රියාමා්ණගයක් ග් න 

ිරයලා. එශහම නැත්නම් නැවත වතාවක්,- [බාධ්ා ිරරීමක්] 
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ඊශේ දවස පුරාවට විතරක් 

ශනොශවයි, අදත්, ඉදිරිශේදීත්, මුළුමිර් ම අපව ඉලක්ක කර ශගන 
ශම් ප්රහාරය දියත් වන බව මම ද් නවා. ඒ වාශ ම ඔබතුමා ඔය 
මුලසුශ්  වාඩි ශවලා මශ  කාලය තු  මට ිරසි පරිදි කයාව කර 
ශගන යාමට අවසනයාව ලබා ශධ වි ිරයා මා වි නවාස කරනවා. 
ඔබතුමා ිරශයෝජය කයානායක ුරරශේ පත්වීම අරශගන ඊශේ 
ිරයපු කයාව වහක කයාවක් නම්, ඔබතුමා මට බාධ්ා කර් න ඉල 
ශධ වි. එශසේ නැතිව ඔබතුමා ඊශේ කරන ලද කයාව ඔබතුමාශ  
හෘදය සාක්ෂියට එකඟ, අවහක  කයාවක් නම්  බාධ්ාවිර්  ශතොරව 
මට මශ  කයාව කර් න අවසනයාව ලබා ශධ වි. [බාධ්ා ිරරීම්]  
ශපොඩ්ලක් ඉ් න. [බාධ්ා ිරරීම්] ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, 
අපි ඉතා පැහැදිලිව ද් නවා,- [බාධ්ා ිරරීම්]  

 

ගුණ මන්ත්රීවසකයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අත් ශදශක් ශල්. 
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

2022 මැයි 09 ශවිරදා අත් ශදශක් ශල් ගා ගත්ශත් කවුද ිරයන 

එකත් ිරය් න ලැහැසනති ශවලායි මම අද ශම් ඇවිල්ලා ඉ් ශ් . 

[බාධ්ා ිරරීම්] ඒ ිරසා ශම්වා අහශගන ඉ් න සහයමයක් තිශේවි 
ිරයා මා වි නවාස කරනවා.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර,  ශධ  පාලන වයාපාරයක් 

හැටියට අපි ශම් රාජය ත්රසනතවාදශය් , ප්රග්ඩලත්වශය්  ඇති 

තරම් බැටකාපු වයාපාරයක්. හරි ද? 1988 - 89 කාලය පිළිබඳ දී්ණඝ 

විසනතරයක් හැම දාම ශම් පා්ණලිශම්් තුශදදී ිරයනවා. අපි ඕනෑ 

ශදලාවක -දවසන තුන හතරක් වුණත්-  පා්ණලිශම්් තුශද ඒ ගැන 

විවාද කරමු. අපි ඒකට ලැහැසනතියි.  අශේ පැත්ශත්  සිදුවූ අඩු 

ඩුකම් භාරග් නත් පැිරශ ් ශ්  නැති ශධ  පාලන වයාපාරයක්, 

අපි. ඒ වාශ ම 1989්  පසුව, විශ ේෂශය් ම 1994 දී නැවත ශම් 

ප්රජාත් ත්රවාදී ශධ  පාලන ප්රවාහයට අවතී්ණණ වූවාට පසුව අපි 

ශම් ප්රජාත් ත්රවාදී ශධ  පාලන වයුහය  ක්තිමත් කරමි් , ඒ තු  

රැශඳමි්  අශේ ශධ  පාලනය ඉදිරියට ශගන යා යුතුයි ිරයා 

වි නවාස කරනවා.  199 දී තමයි ගම්මික සුද් ත සශහෝදරයා 

ිරරු පනදී එසන.ති. දිසානායකශ  මැරශයෝ විසි්  ඝාතනය 

කර් ශ් . එදා අපි ගල් කැටයක් අති්  ගත්ශත් නැහැ, ගරු 

ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. ඊ ඟට, 1998 ප ාත් සභා 

මැතිවරණශේදී  අශේ සිරිශධ ව සශහෝදරයා මාතශල්දී ඝාතනය 

කරනවා. එදාත් අපි ගල් කැටයක් අති්  ගත්ශත් නැහැ. ඊ ඟට, 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, 200  මැතිවරණ වයාපාරශේදී 

ගම්පහදී ශවඩි තබලා අශේ න් දන බාලශ  සශහෝදරයා ඝාතනය 

කරනවා. ඒත් අපි ගල් කැටයක් අති්  ගත්ශත් නැහැ. ඒ වාශ ම 

2010 දී අම්බල් ශගොලදී අශේ නායිදුවාවඩු ිරයන ම් ත්රීවරයා  

සජි්  වාසනශ  මැර ක්ඩලායම් විසි්  ඝාතනය කරනවා. අපි ගල් 

කැටයක් අති්  ගත්ශත් නැහැ. 2012 කවේවනදී අශේ නලි් ද 

ජයතිසනස සශහෝදරයා කයා කරමි්  හිටපු ශදදිකාවකට 

ජුලම්පිටිශේ අමශ්ණ විසි්  ශවඩි තබනවා.  මා  ඟ ඒ ඡායාරූප 

තිශබනවා.  ඒ ශවලාශද නාමල් රාජපක්ෂශ  ආරක්ෂකයා 

හැටියට කටයුතු කරපු ජුලම්පිටිශේ අමශ්ණ ඒ ශදදිකාවට ශවඩි 

තියනවා. ශවඩි තබලා ශදශදශනක් ඝාතනය කරනවා. ඒත් අපි ගල් 

කැටයක් අති්  ගත්ශත් නැහැ. ඒ වාශ ම  ප ාත් සභා 

මැතිවරණශේදී අනුරාධ්පුර දහයියාගම හ් දිශේදී බ්ණටි 

දිසානායකශ  මැර ක්ඩලායම් විසි්  අශේ ශදශදශනක් ඝාතනය 

කරනවා. ඒත් අපි ගල් කැටයක් අති්  අරශගන නැහැ. ඒ ශමොකක් 

ශවනුශව්  ද? පසුගිය කාලශේ හැම මැතිවරණයකදීම පාශහේ 

තමු් නා් ශසේලාශ  මැර ක්ඩලායම් විසි්  අශේ සශහෝදරවරු 

ඝාතනය කරලා තිශබනවා.[බාධ්ා ිරරීම්] අපි ගල් කැටයක් අති්  
ගත්ශත් නැහැ, ඒ ිරසි ශවලාවක. ඒක මතක තබා ග් න.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශම් රශේ ප්රජාත් ත්රවාදය  ක්තිමත් 

ිරරීම සඳහා වයවසනයාවට ශගශනන ලද වයුහය් වලදී අපි ඒ 

සඳහා මැදිහත් වුණා. දහහත්වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා 

සහශ ෝධ්නය ප්රජාත් ත්රවාදය  ක්තිමත් ිරරීම සඳහා 2001 දී 

ශගන ආ වයුහයක්. එය අශේ මැදිහත් වීශම්  ශගන එන ලද 

සහශ ෝධ්නයක්. අපි පා්ණලිශම්් තු ප්රජාත් ත්රවාදය  ක්තිමත් 

ිරරීම ශවනුශව්  ශපීම හිටපු අය. හැබැයි,  2010දී තුශන්  

ශදශක් බලය ආවා විතරයි ඔබතුම් ලා දහහත්වන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහශ ෝධ්නය අයි්  කරලා දහඅටවන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශගනාවා. අපි ප්රජාත් ත්රවාදය ශවනුශව්  

ශපීම හිටපු අය. ඒ වාශ ම 2015 යහ පාලන ආ්ඩඩුශදදී අපි 

විධ්ායක සභාව ිරශයෝජනය ක ා. ඒ අ්  කවරක් ිරසාවත් 

ශනොශවයි, දහනව වන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශගන 

ඒශම්දී  අපි ශමොන තරම් ඒ පිළිබඳ සහවාද ක ාද ිරයලා 

නමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමාට මතක ඇති. අපි එදා 

ප්රජාත් ත්රවාදය  ක්තිමත් ිරරීම සඳහා දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශවනුශව්  ශපීම සිටි වයාපාරයක්. 

තමු් නා් ශසේලා බලය ආවා විතරයි, ඒකාධිපති බලයක් 

ශවනුශව්  විසිවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශගනාවා. 

එතශකොට, කවුද ප්රජාත් ත්රවාදී? කවුද ඝාතකය් ? අද කාටද 

ශම්වා අව ය වී තිශබ් ශ් ?  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, අපට වලාත් වැදගත් 

ශධ  පාලන භූමිකාව ශම් න ශම්කයි. 1983දී අපි ිරසිශසේත්ම 

සම්බ් ධ් ශනොවුණු කළු ජූලියක් ිර්ණමාණය ක ා. ඒ කළු ජූලියට 

පහර ශද් න ගිශේ කවුද? සිරිල් මැතිදලා, න් ද මැතිදලා. කළු 

ජූලියක් ිර්ණමාණය කරලා අශේ පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක් 

තහනමට ලක් ක ා. ඒ ශවලාශදදී ශබොශහෝ ශදම  සශහෝදරවරු 

ආරක්ෂා කශ ේ, අපි. අශේ ශදම  සශහෝදරවරු අශේ සිහහල 
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සශහෝදරවරු ආරක්ෂා ක ා.  ඒ ශවලාශද ජාතික සමගිය 

ශවනුශව්  ශපීම සිටි ශධ  පාලන වයාපාරයක්, අපි. 1983දී 

ශේ.ආ්ණ. ජයව්ණධ්න තම් ශ  ඉතාම වැරදි ආ්ණථික ප්රතිපත්ති 

ක්රියාවට නැගීම සඳහා ප්රජාත් ත්රවාදය අු  මි්  ආ ගමනක් 

යමි්  සිටියා. එදා ඡ් ද කල් දමමි් , සරච ග් ද්රය් ට පහර 

ශදමි් , විවිය්  ගුණව්ණධ්නට පහර ශදමි් , 1983 ජුලි වැල 

ව්ණජකය්  ලක්ෂ ශදකක් එළියට දමමි් , ඡ් ද අු  මි් , 1981 

සහව්ණධ්න සභා මැතිවරණය ශවලාශද යාපනය පුසනතකාලයට ගිිර 

තබමි්  ප්රජාත් ත්ර විශරෝධී ගමනක යමි්  සිටියා. 

ඒ ගමනට එශරහිව ශකළි්  හිටපු මිිරසනසු අපි. එදාත් -1981දී- 

සහව්ණධ්න සභා මැතිවරණයට ප්රජාත් ත්රවාදය ශවනුශව්  තරග 

කරපු මිිරසනසු අපි. 1982 ඊිරයා ජනමත විගාරණයට විරුධ ධ්ව 

ශරේෂනදාධිකරණයට ගිය මිිරසනසු අපි. ඒ වාශ ම 1982 

ජනාධිපතිවරණයට ශපොදු අශේක්ෂකශයක් ඉදිරිපත් ිරරීම සඳහා 

වෑයම් කරපු ශධ  පාලන වයාපාරයක්, අපි. හැබැයි, ිරසිදු වැරදි 

ශදයකට සම්බ් ධ් ශනොවුණු අශේ ශධ  පාලන වයාපාරය 1983දී 

තහනම් ක ා. ඒ ශවලාශද අපි, අශේ වෘත්තීය සමිති වයාපාරය 

ශරේෂනදාධිකරණශේ නඩුවක් දැම්මා,  ශම් තහනම ඉවත් කර් න 

ිරයලා. අපි ජාතය් තර සහවිධ්ානවලට ලිදවා, ශම් තහනම ඉවත් 

කර් න ිරයලා. ප්රජාත් ත්රවාදී ශධ  පාලන වයුහයට තමයි අපි 

වලාත් කැමැති සහ අපට වලාත් සුදුසු. ඒ වාශ ම, ප්රජාත් ත්රවාදී 

ශධ  පාලන වයුහ තු  තමයි අපට තරගයක් ශනොමැත්ශත්. එදාත් 

අපි ප්රජාත් ත්රවාදය ශවනුශව්  සට්  කරපු වයාපාරයක්. හැබැයි, 

1983 දී අශේ ශධ  පාලන වයාපාරය තහනම් ක ා. ශමොකක්ද 

ඒකට ශහේතුව? එදා අපි ශේ.ආ්ණ. ජයව්ණධ්නශ  ප්රජාත් ත්ර විශරෝධී 

ගමනට විරුධ ධ්ව සට්  කරපු එකයි ඒකට ශහේතුව. 

ගරු කයානායකතුමිර, අදත් අපි ශම් රශේ වහගාවට,  දෂණයට 

එශරහිව සට්  කරනවා. ශකිනරිලිවලට, ු ලා ු ලා හඬ 

නැඟීම්වලට ඒක නතර කර් ශ්  නැහැ. අද ශම් රශේ ජනතාවශ  

ප්රජාත් ත්රවාදී අයිතිවාසිකම් උල්ලහඝනය කර් ශ්  ශකොතැනද, 

එදා වශ ම ඒකට  එශරහිව අපි අදත් සට්  කරනවා. එතැනදී අපි 

හැිරශ ් ශ්  නැහැ. ඒක මතක තබා ග් න. අශේ රශේ සාමානය 

ජනතාව මුුවණ දී තිශබන ආ්ණථික පීලනයට එශරහිව එදා වාශ ම 

අදත් අපි සට්  කරනවා. ඒක අපි නතර කර් ශ්  නැහැ. එය 

මතක තබා ග් න. හැබැයි, 1994 සිට ශම් දක්වා ශගවුණු අවුරුදු 

28ක කාල පරිච ශේදය ඇතු ත අශේ ඒ හැම සටනකදීම අශේ 

සශහෝදරවරු ඝාතනය ශවලා තිශබනවා  ප්රජාත් ත්රවාදශේ වි ාල 

අහිමිවීම් අපට සිදු වී තිශබනවා. ඒත් අපි ශම් ප්රජාත් ත්රවාදී වයුහය 

ආරක්ෂා කර ගැීමම ශවනුශව්  ශපීම සිටි ශධ  පාලන 

වයාපාරයක්.  

ශමොකක්ද අද අපට ිරය් ශ් , ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර? ප්රග්ඩලත්වය මුදා හැරියාය ිරයනවා. මා  ඟ 

සියලු ශතොරතුරු තිශබනවා. අනුරාධ්පුරශේ 11ශදශනක් 

අත්අලහගුවට අර්  තිශබනවා, ඒ එක සාමාජිකශයක්වත් අශේ 

ශනොශවයි. කෑගල්ශල් 8ශදශනක් අත්අලහගුවට අර්  තිශබනවා, 

එතැනත් අශේ එක සාමාජිකශයක්වත් නැහැ. ශදිරයාශේ 

11ශදශනක් අත්අලහගුවට අර්  තිශබනවා, එතැනත් අශේ එක 

සාමාජිකශයක්වත් නැහැ. ශදවු් දර ්ශදශනක් අත්අලහගුවට අර්  

තිශබනවා, එතැනත් අශේ එක සාමාජිකශයක්වත් නැහැ. 

කඹුරුපිටිශේ 3ශදශනක් අත්අලහගුවට අර්  තිශබනවා, එතැනත් 

අශේ එක සාමාජිකශයක්වත් නැහැ. ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර, හැබැයි අපි ද් නවා, 1988-1989 කාලශේ 

අමාතයවරු් ශ  ශගවල්වල වධ්කාගාර පවත්වාශගන ගිය බව. 

එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ ම් ත්රීවරු, ඇමතිවරු ලැයිසනතු 

හැදුවා. ගරු නමත්රීපාල සිරිශසේන මහත්මයා ශම්වාට සාක්ෂි දරයි, 

එදා එශහම ලැයිසනතු හදලා ශ්රී ලහකා ිරදහසන පක්ෂශේ සමහර 

ක්රියාකාරී සාමාජිකය්  ශපොලීසිශය්  අත්අලහගුවට අරශගන 

ඝාතනය ක ා. එවැිර ඉතිහාසයක් තිශබනවා. ම් ත්රීවරු අදත් 

ලැයිසනතු හදන බව අපි ද් නවා. ඒක මතක තබා ග් න. [බාධ්ා 
ිරරීම්] ඕනෑම පරීක්ෂණයක් කර් න. 

ශපොලිසනපතිවරයා අද ශමොකක්ද ිරය් ශ් ? ශපොලිසනපතිවරයා 

ිරයනවා, "ශපොලිසන සනයාන 184ිර්  සනයාන ශදකකට පමණයි සුදුසු 

සනයානාධිපතිවරු පත් කශ ේ" ිරයලා. ඒ ිරය් ශ් , 

සනයානාධිපතිවරු 182ක්ම ශධ  පාලන පත්වීම්. ප ාශත් 

ම් ත්රීවරයා ිරයනවා, අහවල් OIC ශද් න ිරයලා. ප ාශත් 

ම් ත්රීවරයා ිරයනවා, තම් ශ  ශපොලීසියට ඕනෑ ිරලධ්ාරියා 

කවුද ිරයලා. ශපොලීසිය තම් ශ  අශත් තියාශගන පාලනය කරපු 

අය, තමු් නා් ශසේලා. ශපොලීසිය තිශබ් ශ්  තමු් නා් ශසේලා 

අශත් ශ් . ශවන කාශ  අශත්ද? ශපොලිසන සනයාන 184ිර්  

182කටම ශධ  පාලන ව ශය්  තමයි පත්වීම් කර තිශබ් ශ් ,  

සුදුසුකම් සහිත ශපොලිසන ිරලධ්ාරි්  ශදශදනායි පත් කශ ේ ිරයලා 

ශපොලිසනපතිවරයා ිරයනවා. එදාත් එශහමයි. ශම් විධියට එදාත් 

ශමොකක්ද කශ ේ? ඇමතිවරු, ම් ත්රීවරු තම් ට අව ය ශපොලිසන 

ිරලධ්ාරි් , ප ාත්  ිරශයෝජය ශපොලිසනපතිවරු කැඳවලා ශමොකක්ද 

සිදු කශ ේ. වැරදි විවිධ් නම් ශද් න පට්  ගත්තා. ඔබතුම් ලාට 

පුළුව්  ශම් ගැන සනවාධීන පරීක්ෂණයක් කර් න. ඕනෑම 

පරීක්ෂණයකට මුුවණ ශද් න අපි ලැහැසනතියි. ඇයි? ශම්ක මුල 

ඉඳලා පට්  ග් න ඕනෑ, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  

අපි ශම් සිධ ධි දාමය එිර්  එක අරශගන බලමු. ජනතාවශ  

සාමකාමී උධ ශඝෝෂණයක් තිුණශ්ඩ. ශකොතැනකවත් ගැවේම් 

තිුණශ්ඩ නැහැ. හැබැයි, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, සමාජය 

තු  වි ාල පීලනයක් තිුණණා. පුරවැසිය්  9ශදශනක් ශතල් 

ශපෝලිම්වල මිය ගියා. එම ිරසා ජනතාවට ශදදනාවක් තිශබනවා. 

ඒ වාශ ම ජනතාවට පැය  ක්, 8ක් ශපෝලිම්වල ඉ් න සිධ ධ් වුණා. 

ඒ අයට ශදදනාවක් තිශබනවා. ශපොශහොර නැතිව කෘෂි 

ක්ණමා් තය මුළුමිර් ම විනා  වුණා. ඒවාට මිිරසු්  තු  

ශදදනාවක් තිුණණා. ඒවා ිරසා මිිරසු්  තු  කැකෑශරන 

ශකෝපයක් තිුණණා, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  ආ්ඩඩුව 

ඒක ශත්රුම් ග් න ඕනෑ. ආ්ඩඩුව අදත් ඒක ශත්රුම් ග් ශ්  

නැත්නම් ශම්කට විසඳුම් ශසොය් න බැහැ. පසුගිය අවුරුදු 

ශදකහමාර ඇතු ත උධ ධ්ච ග, තක්කඩි, හිතුවක්කාර  
 
[මූලා නකේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නායකශයක් ශම් රට පාලනය ක ා. ිරසිශවු ට ඇුවම්ක්  

ශද් ශ්  නැති නායකශයක් ශම් රට පාලනය ක ා. ඒශක් 

ප්රතිවිපාකය වුශ්ඩ ශමොකක්ද? ුණර ුණරා නැ ශඟන ජනතාවශ  

ශකෝපය ව්ණධ්නය වීමයි. ඒ ශකෝපය විවිධ්ාකාරශය්  පුපුර් න 

පට්  ගත්තා. අපි දැක්කා, මිරිහාශ් දී ඒ ශකෝපය පිපිරුවාට 

පසනශසේ ශපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා වන ප්රස් න රණතුහග 

ශමොකක්ද ිරදශද?  ශම්ක ශේවීපී එශක් වැලක් ය ිරදවා. ශම් වන 

විට මාසයකට ආස් න කාලයක් ගතශවලා තිශබනවා. ඒ 

සම්බ් ධ්ශය්  එක ශතොරතුරක් ශහළිදරද කරලා තිශබනවාද? 

ශසොයාගත්ත එක ශදයක් ිරය් න. ශපොලීසිය භාර ඇමති තම් ශ  

බලය ශයොදාශගන එශහම ිරයනවා. නමුත්, ඒ ගැන එක 

ශතොරතුරක් ිරය් න, එකක් තහවුරු කර් න. 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ඊට පසනශසේ Galle Face 

එශක්  උධ ශඝෝෂණයක් පවත්වාශගන ගියා. ඒක ඉතාම සාමකාමී 

උධ ශඝෝෂණයක්. 

අරලියගහ ම් දිරයට මැර ක්ඩලායම් ශගනාශද කවුද? අපි ද? 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ඒ අය තමයි අරලියගහ 

ම් දිරයට මැර ක්ඩලායම් ශගනාශද. මහියහගනය නගරශේ 
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පා්ණලිශම්් තුව 

යාගකශයෝ හැටියට ඉ් න, මනස විකෘති වුණු, මානසික ආබාධ් 

තිශබන අය පවා බසනවලි්  ශගනාවා  මහියහගනය නගරශේ 

ඔරශලෝසු කණුව ගාව ඉ් න මානසික ආබාධ්  තිශබන අය පවා 

අරලියගහ ම් දිරයට ශගනාවා. එශහමයි කශ ේ. මැර ක්ඩලායම් 

කැ ශඳදවා  නගස   ාවල ශසේවකශයෝ කැ  ශඳදවා. ඒ අය කැඳවා 

ශමොකක්ද කශ ේ? පහරදීම් කර් න සැලැසනසුවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, සිරකරුවනුත් ශගනාවා. ලහකාශද කවදා ද, වටරැක 

එළිමහ්  සිර කඳවුශ්ණ හිටපු අය පහරදීම් කරවීම සඳහා අරග  

භූමියකට ශගනාශද? එශහම ශගනාපු ක්ඩලායම් ශ් , දැ්  

ඔශහොම කයා කර් ශ් . සිරකරුව්  ශගනැල්ල ාා ශමොකක්ද 

කශ ේ?  ඒ අය ලවා පහරදීම් කර් න සැලැසනසුවා. ඔවු්  දිගටම 

පහර ශද් න පට්  ගත්තා. ඊට පසනශසේ ශමොකක්ද කශ ේ? [බාධ්ා 
ිරරීම්] පහර දු් ශ්  නැධ ද?  ඉසනශසල්ලාම අරලියගහ ම් දිරය 
 ඟ තිුණණු උධ ශඝෝෂණයට පහර දු් නා. [බාධ්ා ිරරීම්] ශපොඩ්ලක් 
ඉ් න ිරයනකම්. [බාධ්ා ිරරීම්] ඔබතුමා ඉ් න ශකෝ.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ශජයෂනද ිරශයෝජය 

ශපොලිසනපති ශධ  බ් දු ශත් නශකෝ්  මහත්මයා මානව හිමිකම් 

ශකොමිසමට ගිහිල්ලා ප්රකා යක් කර තිශබනවා, "මට ශම්ක 

ව ක්ව් න හැිරයාව තිුණණා. මම ශම්ක වැ ැක්වීම සඳහා කඳුළු 

ගෑසන ශගනැල්ලා තිුණණා. මම water cannons ශගනැල්ලා තිුණණා. 

ශම්ක වැ ැක්වීම සඳහා අව ය පියවර මට ගත හැිරව තිුණණා. 

හැබැයි, මට ඉහළි්  සිටින ශදශදශනක්  ිරදවා,  ඒක කර් න 

එපා." යනුශව් . 

 

ගුණ කලොහාන් සත්වත්කත්  මහත්ා   
(மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்மத)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, මම ඉතාම වගකීශම්  ඔබතුමාට ිරයනවා, 

වටරැක එළිමහ්  සිර කඳවුශ්ණ හිටපු සිරකරුව්  ිරසි ශකශනක් 

එම අරග යට ගහ් න ශගනාශද නැහැ ිරයලා.  

 
ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ශලොහා්  රත්වත්ශත් මහත්මයා තවමත් බ් ධ්නාගාර ඇමති ද 

ිරය් න මම ද් ශ්  නැහැ, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. 

පසුගිය කාලශේ හිරශගදර බල් න ගිහිල්ලා ඔබතුමාට 

ශමොකක්ශදෝ ප්ර නනයු ත් වුණා ශ් ද රත්වත්ශත් ම් ත්රීතුමා? මම 

ශම් ශධ වල් ිරය් ශ්  ශහේතු ඇතිවයි. මම  ඟ  ලැයිසනතු 

තිශබනවා. වටරැක එළිමහ්  සිර කඳවුශ්ණ සිරකරුව්  එතැනට 

ශගනාවා. ඒ අයට hospital එශක් ශබශහත් දීපු ලැයිසනතුව මා  ඟ 

තිශබනවා. [බාධ්ා ිරරීම්] ශමොකක්ද ශම් නැහැ ිරය් ශ් ? මම  ඟ 
ඒ ලැයිසනතුව තිශබනවා. ඔබතුමා එළියට එ් න. මම ඒක 

ශප් ව් නම්. මම දැ්  ඒ ශවනුශව්  කාලය ග් ශ්  නැහැ.  

ශමොකක්ද එදා කශ ේ? ප්රහාරයක් සැලසුම් ක ා.  ශජයෂනද 

ිරශයෝජය ශපොලිසනපති ශධ  බ් දු ශත් නශකෝ්  මානව හිමිකම් 

ශකොමිසම හමුශද දීපු සාක්ෂිශේදී ශමොකක්ද ිරය් ශ් ? එතුමා 

ිරයා තිශබනවා, "ශම්ක වැ ැක්වීම සඳහා මම ක්රියා මා්ණග ගිරමි්  

තිුණණා. Water cannons ශගනැල්ලා තිුණණා. කඳුළු ගෑසන එල්ල 

ිරරීම සඳහා සූදානම් කර තිුණණා. මට ඉහළි්  ඉ් න ශදශදශනක් 

ිරදවා, ඒ එන අයට ගහ් න එපා" යනුශව් . එතුමාට වලා 

ඉහළි්  ඉ් න ශදශදනා කවුද? ශජයෂනද ිරශයෝජය ශපොලිසනපතිට 

වලා ඉහළි්  ඉ් ශ්  කවුද?  එක්ශකශනක් ශපොලිසනපති. අශනක් 

ශකනා ශපොලීසිය භාර අමාතයාහ ශේ ශල්කම්. ඊ ඟට, ඉහළි් ම 

ඉ් නවා ජනාධිපති. ඒ ශවනශකොට ශවනත් ඇමතිවරු පත් කරලා 

නැහැ ශ් . අගමැතිවරයා ඉල්ලා අසනශවනශකොට කැබිනේ 

ම්ඩලලයත් ඉශේම අශහෝසි ශවනවා. ශජයෂනද ිරශයෝජය 

ශපොලිසනපතිට වලා උඩි්  ඉ් ශ්  තු් ශදනායි. ශම් 

තු් ශදනාශග්  ශදශදශනක් තමයි  ඒ එන අය ව ක්ව් න එපා 

ිරදශද. ඊට පසනශසේ, ඒ එන අය ප්රහාර එල්ල කරනවා. ප්රහාර එල්ල 

කර් ශ්  මැර ක්ඩලායම්. ඒක මතක තබා ග් න. ඒක 

අවුසනස් ශ්  එතැනට ආපු ආ්ඩඩුශද ම් ත්රීවරු. අපි කවුරුවත් ඒ 

ශවලාශද එතැනට මැර ක්ඩලායම් අරශගන ගිශේ නැහැ. මැර 

ක්ඩලායම් අරශගන තමු් නා් ශසේලා ශ් , එතැන හිටිශේ. 

[බාධ්ා ිරරීම්]  මිිරසු් ට ගහන ඕනෑම තැනකට අපි යනවා. ඒක 
මතක තබා ග් න. ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ශම් අයට 

ශහොඳට මතක තියා ග් න ිරය් න, එවැිර මැර ක්ඩලායම් 

ශයොදවලා ශකොතැනකදී ශහෝ සාමකාමී උධ ශඝෝෂකය් ට පහර 

ශදනවා නම් අපි එතැනට යන බව. ශහට ශකොතැනටද පහර 

ශද් ශ් , අපි එතැනටත් යනවා. ඒක මතක තබා ග් න. එශහම 

ලයිස්  ග්ඩඩිශයෝ- [බාධ්ා ිරරීම්] ආ්ඩඩු බලය අරශගන ලයිස්  

ග්ඩඩිශයෝ,- [බාධ්ා ිරරීම්]  කසිේපු ශගනැල්ලා, අරක්ු  
ශගනැල්ලා, තුවක්ු  ශගනැල්ලා, පිහි ශගනැල්ලා, ලයිස්  

ග්ඩඩිශයෝ විධියටද කටයුතු කර් ශ් ? ම් ත්රීකම ිරය් ශ්  

ලයිස්  ග්ඩඩිකමක් ශනොශවයි. ශම් රශේ පුරවැසිය් ට පහර 

ශද් ශ්  ශකොතැනද, අසාධ්ාරණයක් ශව් ශ්  ශකොතැනද, 

එතැනට අපි භය නැතිව යනවා.  [බාධ්ා ිරරීම්] 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ශමතුම් ලාට ිරය් න, 

ගරු අනුර දිසානායක ම් ත්රීතුමාට කයා කර් න ඉල ශද් න 

ිරයලා. 
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මැර ක්ඩලායම්වලට එශහම ජනතාවට යටත් ශව් න 

ශද් ශ්  නැහැ. මැර ක්ඩලායම් පහර ශදනශකොට අපි බලාශගන 

ඉ් න ද? එශහම බලාශගන ඉ් න අපි සූදානම් නැහැ. රූපවාහිීම 

නාළිකාවල ශප් ව් න පට්  ගත්තා තරුණ තරුණිය් ට 

පහරදීපු ආකාරය. ශපොලු අරශගන පහරදීපු හැටි අපි දැක්කා. 

අරලියගහ ම් දිරශය්  ශපොලු ශබදපු ආකාරය අපි දැක්කා. 

කසිේපු, අරක්ු  තිුණණු ජීේ හම්බ වුණු හැටි අපි දැක්කා. අ් න ඒ 

මැර ක්ඩලායම්වලට විරුධ ධ්ව අපි එතැනට ගියා. එතැන සිදුවුශ්ඩ 

තුච ඡ ප්රහාරයක්. ඒක මතක තියා ග් න.   

ඒ ප්රහාරය අගමැති මහි් ද රාජපක්ෂ  
 
[මූලා නකේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මුලසුශ්  ඉඳශගන දියත් කරන ලද ප්රහාරයක්. ඒක ශකොශහොමද 

නැහැ ිරය් ශ් ? අගමැති මහි් ද රාජපක්ෂ  
 
[මූලා නකේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මුලසුශ්  ඉඳශගන දියත් කරන ලද ප්රහාරයක් ඒක. ශම් ප්රහාර ය 

සැලසුම් ශකරුශද ඒ ශගොල්ල්   බඩු ශගනාශද ඒ ශගොල්ල්   

ප්රහාරය දියත් කශ ේ ඒ ශගොල්ල් . ඒ අය දියත් ක  ප්රහාරයක්, 

ඒක. ඒ ප්රහාරය දැකලා මුළු රටම කම්පාවට පත් වුණා. ඒක 

ශත්රුම් ග් න. රටම කම්පාවට පත් වුණා ඒ ප්රහාරයට. කවුද 

187 188 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 
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එශහම ශදයක් බලාශගන ඉ් ශ් ? කේටිය වටශවලා තරුණියකට 

ශපොලුවලි්  පහර ශදනශකොට හිතක් පපුවක් තිශබන ිරසි 

ශකශනක් බලාශගන ඉ් නවා ද? කවුද එශහම බලාශගන 

ඉ් ශ් ? කාශ  හිතද උණු ශනොව් ශ් ? එවැිර සිදුවීමකදී හිත් 

උණු ශනොව් ශ්  මැරය් ට විතරයි. ඒක මතක තබා ග් න.  පසන 

කපලා, ගසන කපලා, වැලි ශගොල දාලා, ශකෝ ත්රාත් අරශගන, 

බිල්ඩි්  හදාගත්ත මිිරසු් ශ  හදවත් නම් උණු ශව් ශ්  නැහැ. 

ඒ අයට හෘදය සාක්ෂියක් තිශබනවා ද? ශම් මහ ශපොශ ොශද පරිසර 

පධ ධ්තිය විනා  කර් න පුළුව්  මිිරසු් ට තව ශකශනු ශ  

දුකක් ගැන, ප්ර නනයක් ගැන ශදදනාවක් තිශබනවා ද? ශම් අය 

එශහම ශදදනාවක් දැශන් ශ්  නැති මිිරසනසු. ඒ ිරසා ශම් රට, 

සාමානය පුරවැසිය්  ඒකට විරුධ ධ්ව උධ ශඝෝෂණය ක ා  

ඉසනසරහට ආවා.    

ඒක ප්රග්ඩලත්වයක් දක්වා ව්ණධ්නය වුණා. අපි කවුරුවත් 
ප්රග්ඩලත්වය අශේක්ෂා කර් ශ්  නැහැ  ප්රග්ඩලත්වය අනුමත 
කර් ශ්  නැහැ. නමුත් ඒක ප්රග්ඩලත්වය දක්වා ව්ණධ්නය වීශම් 
සනවාභාවික ක්රියා දාමය අපට ශත්රුම් ග් න පුළුව් . 
ඔබතුම් ලාට තවමත් ඒක ශත්රුම් ග් න බැරි නම්, ඔබතුම් ලා 
තවමත් වාඩි ශවලා ඉ් ශ්  ශවන තැනිර් . ඒක මතක 
තබාග් න. ශමවැිර තත්ත්වයක් ිර්ණමාණය වුශ්ඩ ශකොශහොමද 
ිරයලා තවමත් ශත්රුම් ග් න බැරි නම්, ශත්රුම් ග් න අසමත් වී 
තිශබනවා නම්, තමු් නා් ශසේලාට ඉසනසරහටත් ශම් සමාජය 
ිරව් න බැහැ. ශමය ිරවීමට පුළුව් කම තිශබ් ශ්  
ශකොශහොමද?  ජනතාවශ  ශම් ුණර ුණරා නැ ශඟන ශකෝපය මතු 
වුශ්ඩ ශකොශහොමද? [බාධ්ා ිරරීම්] ප්රජාත් ත්රවාදය පිළිබඳ ඉතාම 
සාධ්ාරණ උධ ශඝෝෂණයක් ශම් කරමි්  තිශබ් ශ් . [බාධ්ා ිරරීම්] 
ඒ දරුව්  මාසයක් එතැන සිටියා. මාසයක් ඉඳලාත් ගල් කැටයක් 
අතට ගත්ශත් නැහැ. [බාධ්ා ිරරීම්]  විවිධ් ශධ  පාලන වයාපාරවලට 
සම්බ් ධ් අය එතැන සිටියා. [බාධ්ා ිරරීම්]  

 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශම් දැ්  මම ශපොලිසනපතිතුමාට කයා ක ා. 
ශම් සම්බ් ධ්ශය්  හාරසිය ගණනක් අත් අලහගුවට අරශගන 
ඉ් නවා. ඒ අය අතරි්  150ශදශනක් ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ 
තමු් නා් ශසේලාශ  අය  තමු් නා් ශසේලාශ  මිිරසනසු. [බාධ්ා 
ිරරීම්] 

 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

එශහම නම් ඒ වා්ණතාව ශද් න, දැ් . 
 

ගුණ විජිත් කහේසත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு விேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
වා්ණතාව ශද් න. ඔබතුමා වග කීශම්  ිරයනවා නම්, වා්ණතාව 

ශද් න. 
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
වා්ණතාව ශද් නශකෝ. අපි බලමු සාමාජිකයාශග්  

සාමාජිකයාට- [බාධ්ා ිරරීම්] මම ිරය් නම්. [බාධ්ා ිරරීම්] ගම්පහ 
අත් අලහගුවට අරශගන තිශබන එක් ශකශනු වත් ජවිශප 
සාමාජිකය්  ශනොශවයි. [බාධ්ා ිරරීම්] අනුරාධ්පුර නගරශේ අත් 
අලහගුවට අරශගන තිශබන ිරසිශවු  ජවිශප සාමාජිකය්  
ශනොශවයි. ශදවු් දර, කඹුරුපිටිශේ, ශදිරයාශේ අත් අලහගුවට 
ශගන තිශබන ිරසිශවු  ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ සාමාජිකය්  

ශනොශවයි. හරිද! ඒක මතක තබාග් න. [බාධ්ා ිරරීම්] අපට 
ිරය් න. ඒ ලැයිසනතුව ශද් න. අපි නම් ගම් බලමු.  

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාට ිරයමිත කාලය අවස්  ශවලා 

තිශබනවා. [බාධ්ා ිරරීම්] කයාව දැ්  අවස්  කර් න. 
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

තමු් නා් ශසේලා ශනොශවයි ජවිශප සාමාජිකය්  හඳුන් ශ් , 
අපි. [බාධ්ා ිරරීම්] අශේ වයාපාරශේ ඉ් ශ්  කවුද ිරයා ද් ශ් , 
අපි. හරි ද? [බාධ්ා ිරරීම්] ඒ බව මතක තබාග් න. ශම්, 1983 යළි 
කරකැවීමක්. ශම්ක අපට ශත්රුම් ග් න පුළුව් . [බාධ්ා ිරරීම්] 
ශම්ක අපට ශත්රුම් ග් න පුළුව් . [බාධ්ා ිරරීම්] ශම්ක ශත්රුම් 
ග් න බැරිද, අපට? ශම්ක තමයි 1983දීත් සිදු වුශ්ඩ. තම්  
විසි් ම ප්රග්ඩලත්වය ිර්ණමාණය කරලා, තම් ම ප්රග්ඩලත්වය 
දියත් කරලා,- 

 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

Sir, I am on a point of Order. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අරු් දික ප්රනා් දු ම් ත්රීතුමා, ඔබතුමාශ  රීති ප්ර නනය 

ශමොකක්ද?   
 

ගුණ අුණන්දික ප්රනාන්දු මහත්ා  
(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු ම් ත්රීතුමා, මම ශම් වග කීශම්  ශම් ිරය් ශ් . 

ශපොලිසනපතිතුමා ිරයනවා, ඒ 400ශදනාශග්  150ශදශනක් 

තමු් නා් ශසේලාශ  ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ ප්රබල 

සාමාජිකය්  ිරයලා. 
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, එශහම නම් ශපොලිසනපති ඒ 

අයට සාමාජිකත්වය දීලා ඇති.   
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුර දිසානායක ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමා තව ශකටි 

ශවලාවිර්  කයාව අවස්  කර් න. [බාධ්ා ිරරීම්] ඔබතුමාට 
ිරයමිත කාලය අවස්  ශවලා තිශබ් ශ් . වැඩිපුරත් ශපොඩි 

ශවලාවක් ලබා දු් නා, ඔබතුමාශ  කයාවට බාධ්ා කරපු හි් දා.  
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම කයාව අවස්  කර් නයි හද් ශ් , ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර.  
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අනුර දිසානායක ම් ත්රීතුමාට විපක්ෂශේ ශවලාශව්  තව 

විනාඩි තුනක් ලබා ශද් න, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. 
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පා්ණලිශම්් තුව 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි. [බාධ්ා ිරරීම්] 
 

ගුණ අනුස දි ානායක මහත්ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මා අවස්  ව ශය්  

ිරය් ශ්  ශමයයි. [බාධ්ා ිරරීම්] ශම් කෑගැහිලි, ශම් අඬබිරිලිවලට 

යටත් ශවනවා නම් අපි ශම් වයාපාරය කර් ශ්  නැහැ. [බාධ්ා 
ිරරීම්] ඒක මතක තබාග් න. අපි එිරශනකාශ  අවලාදවලට, 
එිරශනකාශ  මල ගැහිලිවලට, එිරශනකාශ  යටි 

ු ම් ත්රණවලට බිශේ ශධ  පාලනය කරන මිිරසනසු ශනොශවයි. 

1988 දී මශ  ශගටත් ගිිර තැුණවා. මම ඒක ද් නවා. [බාධ්ා ිරරීම්] 
මශ  ශගටත් ගිිර තැුණවා. ඒවාත් අපි ද් නවා. ඒ ිරසා ඒ 

ශදදනාව, ඒ ශකෝපය අපට ශත්රුම් ග් න පුළුව් . අශේ 

සශහෝදරවරුත් නැති ශවලා තිශබනවා. ඒවාත් අපි ද් නවා. [බාධ්ා 
ිරරීම්] එශහත් ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, අශේ ශධ  පාලන 
වයාපාරය ශම් රශේ ප්රජාත් ත්රවාදය ශවනුශව් , ප්රජාත් ත්රවාදය 

 ක්තිමත් කර ගැීමම ශවනුශව්  හැම ශවලාශදම ශපීම සිටින 

ශධ  පාලන වයාපාරයක්  ප්රජාත් ත්රවාදය  ක්තිමත් කරපු 

ශධ  පාලන වයාපාරයක්. ඒ බව මතක තබාග් න. එිරශනකා 

තමතම් ට ඕනෑ පරිදි- [බාධ්ා ිරරීමක්] ලැයිසනතු හදාග් න. 
සනවාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්ව් න. අපි ලැහැසනතියි ඕනෑම 

පරීක්ෂණයකට මුුවණ ශද් න. දැ්  ශමොකක්ද ශවලා 

තිශබ් ශ් ? හමුදාව ජනාධිපති අශත්, ශපොලීසිය ජනාධිපති අශත්. 

ම් ත්රීවරු් ශ  ශගවල්වලට ගහන ශකොට ජනාධිපති ශමොනවාද 

කශ ේ? ඒ හමුදාව ශමොකක්ද කශ ේ? ඒ ශපොලීසිය ශමොකක්ද කශ ේ? 

එක ම් ත්රීවරයු ශ  කයාශදදී ිරයපු ශධ  මම දැක්කා. එතැන 

ශපොලීසිශේ 40ශදශනක් හිටියා ලු. හැබැයි, බයිසිකලයක number 

එකක්වත් ලියාගත්ශත් නැති ලු. JVP එශක් 40ශදශනක් ද, ඒ 

ශපොලිසන ිරලධ්ාරි් ? ශපොලිසන සනයාන 180කට OICලා පත් කශ ේ 

තමු් නා් ශසේලා. ම් ත්රීවරු ලියුම් දීලා ඒ අය පත් ක ා ිරයලා 

ශපොලිසනපතියි ිරය් ශ් . ශපොලිසනපතියි ිරය් ශ් ! ඒක මතක 

තබාග් න. එශහම 182ක් පත් කරලා තිශබ් ශ්  

තමු් නා් ශසේලා. ප ාශත් OIC තමු් නා් ශසේලාශ  ශගෝලයා. 

ප ාශත් DIG තමු් නා් ශසේලාට ඕනෑ විධියට පත් කරගත්ශත්. 

හමුදා අනුඛ්ඩල තිුණශ්ඩ ජනාධිපතිවරයා ගාව. ශමච ගර ගිිර 

තැුණවත් ජනාධිපතිවරයා හමුදාව එදශද නැත්ශත් ඇයි? ඇයි, 

ශපොලීසිය එදශද නැත්ශත්? තිුණණා ප්ර නනයක්. මහි් ද රාජපක්ෂ 

මහත්මයාශ  කඳවුර ශමොකක්ද ිරය් ශ් ? ඔවු්  ිරය් ශ් , 

"එතුමාශ  ආරක්ෂාව ශවනුශව්  හමුදාව ඉල්ලුවා, ශපොලීසිය 

ඉල්ලුවා. එදශද නැහැ. එදශද නැතිව ශමොකද කශ ේ? එතුමා 

අසරණභාවයට පත් කරලා, බිත්තියටම ශහේත්තු කරලා, ශගෝදාභය 

ඉල්ලා අසන වීශම් ලියුම ශග් වා ගත්තා" ිරයලායි. ඔ් න, මහි් ද 

මහත්මයාශ  කඳවුර ිරයන එක. ඔ් න, උදයහග වීරතුහග ිරයන 

එක. ඒ විතරක්ද? ශගෝදාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ශමොකක්ද 

ිරය් ශ් ? [බාධ්ා ිරරීම්] ඒ කඳවුර ිරයනවා, "යන ශකනා 
හනුම් තා වාශ  ගිිර තියාශගන ගියා" ිරයලා. [බාධ්ා ිරරීම්]  
මහි් ද රාජපක්ෂ- [බාධ්ා ිරරීම්] යන ශකනා හනුම් තා වාශ  
ගිිර තියාශගන ගියා ිරයලා ිරයනවා. ඒක තමයි සනවාධීන 

ම් ත්රීවරශයු  ඊශේ කයා කරලා ිරදශද, "යන යකා ශකොරහත් 

බිඳශගන ගියා" ිරයලා. ශම් ප්රග්ඩලත්වය ඕනෑ වුණා, ශම් කඳවුරු 

ශදකටම. එක් පැත්තිර්  මහි් ද රාජපක්ෂ  
 
[මූලා නකේ අණ පරිදි ඉවත් කසන ලී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශම් ක්ඩලායම් කැඳවලා, අරලියගහ ම් දිරයට ශගනැල්ලා 

සැලසුම් කරලා ප්රහාරයක් දියත් ක ා.  ඒ පිළිබඳ සනවාධීන 

පරීක්ෂණයක් කර් න. [බාධ්ා ිරරීම්] එතැිර්  අනතුරුව,- [බාධ්ා 
ිරරීම්] ඉ්  අනතුරුව දියත් වුණා නම් යම් යම් ම් ත්රීවරු් ට පහර 

දීම්, යම් යම් තැ් වල ප්රග්ඩල ක්රියා, ඒ හැම එකක් පිළිබඳව 

සනවාධීන පරීක්ෂණයක් කර් න. ඒ ඕනෑම පරීක්ෂණයකට මුුවණ 

ශද් න අපි ලැහැසනතියි. ශමොකද, අපි හැම ශවලාශදම 

ප්රජාත් ත්රවාදය පිළිබඳ වි නවාස කරන ශධ  පාලන වයාපාරයක්.  

සනතුතියි, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  
 

ගුණ ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ගරු අනුර දිසානායක 

ම් ත්රීතුමා කාරණා ගණනාවක් ිරදවා. මම, ප්රතිපත්තිමය 

ව ශය් , ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ශම් පා්ණලිශම්් තුශද ඉ් න 

ඕනෑ ිරයලා හිතන පුධ ගලශයක්. මශ  වැඩිමහල් සශහෝදරයා 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ ිරයලා 1989 ශප්රේමදාස ආ්ඩඩුව 

කාලශේ මශ  ශගට ගිිර තිේබා. අද මම ප්රජාත් ත්රවාදි 

ශධ  පාලනශේ ිරරත ශවලා ඉ් න ශකශනක්  සාධ්ාරණව 

ශධ  පාලනය කරන ශකශනක්. මශ  ශගට ගිිර තිය් නත් අලදව 

ප්රාශධ ය ය සභාශද -අව ය නම් නම ිරය් නම්. ඔබතුමා ිරයනවා 

නම් මම නම ිරය් නම්.- ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ 

ම් ත්රීතුම් ලා ශදශදශනක් ඇවිත් තිශබනවා. එයි්  එක්ශකශනක් 

ආපසු ගියා, " ා් ත බ්ඩලාරශ  ශගට ගිිර තිය් න මට බැහැ. 

එතුමා සාධ්ාරණ පුධ ගලශයක්" ිරයලා. අශනක් ශකනා මශ  ශගට 

ගිිර තිේබා. ඒ ගැන ඇසි්  දුවේ සාක්ෂි තිශබනවා. [බාධ්ා ිරරීම්] 
ඇසි්  දුවේ සාක්ෂි තිශබනවා. සමගි ජන බලශදගශේ 

ම් ත්රීවරශයු ත් ආවා. එතුමාත් මශ  ශගට ගිිර තිේබා.  
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු රශම්ෂන පතිරණ මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 2.28]  
 

ගුණ (වවද) සකේෂ් පතිසණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரமமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මම ඔබතුමාට සුබ පතනවා 

අවාසනාව් ත කාලයක වුවත් ඔබතුමාට ශම් තනතුර ලැතිම 

පිළිබඳව.  
 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම සනතුතියි, ගරු ම් ත්රීතුමා.  
 

 

ගුණ (වවද) සකේෂ් පතිසණ මහත්ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரமமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ශම් මස 09වන දා වූ සිදුවීම්වලදී ම්ශල්ච ඡ පහරදීම්වලි්  අශේ 

ගරු අමරකී්ණති අතුශකෝර  මැතිතුමා සහ මා ිරශයෝජනය කරන 

ගාල්ල දිසනත්රික්කශේ ඉම දව ප්රාශධ ය ය සභාශද සභාපති ඒ.ඩී. සරත් 

ු මාර මැතිතුමා අකාලශේ ඝාතනය වුණා. එතුම් ලාශ  ඝාතන 

පිළිබඳව මශ  බලවත් සහශදගය ශම් අවසනයාශද ප  කරනවා.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ඒ සිධ ධිය වුණු දවශසේ අශේ 

හිටපු අග්රාමාතය මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ුරරශය්  ඉවත් වන 

බව ද් වා එතුමාට සමුශද් න, සුබ පත් න පිරිසන රැශගන එ් න 
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ිරයලා ඊට කලි්  දවශසේ ිරදවාම අපිත් ගාල්ශල්  පිරිසක් රැශගන 

ආවා. අරලියගහ ම් දිරයට ඒ පිරිසන ගියා. එතැනට ගිය සාති ය 

බුවතර පිරිසකශ  පරම අභිලාෂය වුශ්ඩ දී්ණඝ කාලයක් ශම් රටට 

ශසේවය ක  අගමැතිවරයා ුරරශය්  ඉවත් වන දවශසේ එතුමාට 

ශගෞරවා් විත විධියට සමුදීමයි. ඒ රැසනවීශම් අපිත් හිටියා.  

අපි ශම් කරුණු ඉතාම කනගාවේශව්  සඳහ්  කර් ශ් . ඒ 

රැසනවීම අවසානශේදී මු ධ් ශධ  පාලනඥය්  ිරහිපශදශනක් 

එතැනට ආ ජනතාවට අිරයම් බලපෑමක් ක ා. අපි ඒක පිළිග් න 

අව යයි. ඒ බලපෑමට නතු ශවලා ඒ ආ පිරිශස්  සියයට 10කටත් 

වලා අඩු ප්රමාණයක් 'ශගෝදා ශගෝ ගම ශවත පහර ශද් න ඕනෑ' 

ිරයන මානසිකත්වශය්  ගාලු පාශ්ණ ගම්  ක ා. ඒක ඉතාම 

අවාසනාව් ත සිදුවීමක්. ඒ අරග ය මාසයක් එතැන තිුණණා. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටවත්, ආ්ඩඩුවටවත් කවදාවත් ිරසිම 

අව යතාවක් තිුණශ්ඩ නැහැ, ඒ උධ ශඝෝෂණයට ගලක්වත් 

ගහ් න. ඒ ිරසා තමයි ඒක එදාත් තිුණශ්ඩ, අදත් තිශබ් ශ් . 

ඒකට අපි සම්පූ්ණණ ආරක්ෂාව සැලසුවා. අපි කඳුළු ගෑසනවත්, ගල් 

පහරක්වත් එල්ල කශ ේ නැහැ. ඒක ශම් ආ්ඩඩුව ආ දා ඉඳලා අප 

අනුගමනය ක  ප්රතිපත්තිය. 

 හැබැයි, ඒ අවාසනාව් ත සිදුවීශම්  පසුව එතැනට පිරිසක් 

ගියා. ඒ පිරිස යනශකොට -ඒ අවසනයාශද- මම අරලියගහ ම් දිරශේ 

හිටිශේ. මම එතැන ඉඳශගන ිරශයෝජය ශපොලිසනපති 

ශත් නශකෝ්  මැතිතුමාට කයා කරලා ිරදවා, "ශමශහම 

අවාසනාව් ත සිදුවීමක් සිදු ශව් න යනවා. කරුණාකර ශම්ක 

නවත්ව් න" ිරයලා. DIG ශත් නශකෝ්  මහත්මයා මට ිරදවා, 

"ිරසිම ගැටලුවක් නැහැ, ස්ණ. සියලුම roadblocks දාලා 

තිශබ් ශ් . අපි ශම්ක නවත්වනවා." ිරයලා. ඒ telephone call 

එක දීලා මම ජනාධිපති ම් දිරයට ගියා, ජනාධිපතිතුමාශ  

රැසනවීමකට. ඒ රැසනවීමට ජනාධිපති ම් දිරයට යනශකොට මට කයා 

ක ා, හිටපු පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රී ආශු මාරසිහහ මැතිතුමා. එතුමා 

කයා කරලා ිරදවා, "ශලොු  ගැටලුවක් ඇති ශව් න යනවා, 

ඇමතිතුමා. ශම්ක නවත්ව් න ිරයලා වහාම ජනාධිපතිතුමාට 

ිරය් න" ිරයලා. එත ශකොට මම ජනාධිපතිතුමා එක්ක 

සාකච ඡාශද හිටිශේ. මම ජනාධිපතිතුමාට ිරදවා, "ස්ණ, වි ාල 

ගැටලුවක්. ශමතැන ශලොු  අ්ණුණදයක් ඇති ශව් න යනවා. වහාම 

මැදිහත් ශවලා නවත්ව් න" ිරයලා. එතශකොට ජනාධිපතිතුමා අප 

ඉදිරිපිට දුරකයන ඇමතුමක් ගත්තා. එතැන ඇමතිවරු 

ිරහිපශදශනක් හිටියා. දුරකයන ඇමතුමක් අරශගන, "මම උශධ  

ිරදවා ශ් ද, ශම්ක නවත්ව් න ිරයලා. ශමොකක්ද ශම් සිධ ධ් 

ශව් ශ් ?" ිරයා ඇුවවාට පසනශසේ DIG ශත් නශකෝ්  ිරදවා, 

"ස්ණ, මට 12.40ට ශපොලිසනපතිතුමා ිරදවා, ශම්කට කඳුළු ගෑසන 

ගහ් න එපා, ශම්කට ජල ප්රහාර එල්ල කර් න එපා ිරයලා" 

යනුශව් . එතුමා ිරදවා ශපොලිසනපතිතුමා 12.40ට කයා කශ ේ 

ිරයලා. ිරශයෝජය ශපොලිසනපතිතුමා ජනාධිපතිතුමාට ශකළි් ම 

ිරදවා, "ශම්ක නවත්ව් න එපා ිරයලා ශපොලිසනපතිතුමා ිරදවා" 

ිරයලා. ජනාධිපතිතුමා ිරදවා, "තමුශසට මම -රශේ ජනාධිපති- 

ිරදශද. වහාම නවත්වනවා" ිරයලා. ජනාධිපතිතුමා එශහම 

ිරදවාට පසනශසේ තමයි කඳුළු ගෑසන ගහලා ශම් ගමන නතර කර් න 

කටයුතු කශ ේ. ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, 

ජනාධිපතිතුමාශ  ඒ මැදිහත් වීශම්  පසනශසේ තමයි ශම් කටයුත්ත 

ශම් මේටමට ශේරුශ්ඩ. අනුර දිසානායක ම් ත්රීතුමා ිරයපු කයාව 

ඇත්ත. ශදශදශනක් අද මානව හිමිකම් ශකොමිෂ්  සභාශද සාක්ෂි 

දු් නා. ඒ ප්රහාරය එල්ල කර් න ගිය මු ධ් පිරිස නවත්ව් න එපා 

ිරයලා ිරශයෝග කශ ේ ශපොලිසනපතිතුමාත්, මහජන ආරක්ෂාව 

පිළිබඳ අමාතයාහ ශේ ශල්කම්තුමාත්ය ිරයන එක තමයි සතය 

කාරණය.  

ශම් ආ්ඩඩුව බලයට පත් ශවච ග දවශසේ ඉඳලාම ඒ උධ ශඝෝෂණ 

එකක්වත් ම්ණදනය කර් ශ්  නැතිව, ඒකට ශවනම තැ්  හදලා ඒ 

කටයුතු සියල්ල යහපත්ව කරශගන ය් න ශමොන අඩු පාඩු 

තිුණණත් ජනාධිපතිතුමා සෑම විටම දායකත්වය දු් නා ිරයන 

කාරණය අමතක කර් න එපා ිරයලා අපි තමු් නා් ශසේලාට 

  මතක් කරනවා. ඒ ප්රහාරශය්  පසනශසේ ඒකට සම්බ් ධ්යක් නැති, 

නැවත ශගවල් බලා ය් න ගිය දහසන ගණනක අහිහසක මිිරසනසු 

පිරිසක් ගුටි කෑවා, මඟ දිගට. මඟ දිගට ගුටි කෑවා! ඒ 

අවාසනාව් ත සවසන යාමශේදී අශේ ිරශවසන ගිිර තිය් න පට්  

ගත්තා. ගාල්ල දිසනත්රික්කශේ මුලි් ම ගිිර තිේශේ මශ  ිරවස. ඒ 

ිරවස මශ  විතරක් ශනොශවයි. ඒක, මශ  සශහෝදරිය්  

ශදශදනාට මශ  ශදමදපිය්  ශම් මහ ශපොශ ොව මත උරුම ක  

එකම ශධ ප .   

ඒ ශධ ප වලට ගිිර තියනශකොට මට ශදදනාවක් ඇති වුණා. ඒ 

ශදදනාව ඇති ශවලා පැයක් යනශකොට ශමොහා්  රියද්ණ න ද 

සිල්වා මැතිතුමා මට කයා කරලා ිරදවා, "මශ  ශගට ගිිර 

තියනවා" ිරයලා. තවත් පැයිර්  මශ  ප්රශධ  ශේ 

නගරාධිපතිවරයා ිරදවා, "මශ  ශගටත් ගිිර තියනවා" ිරයලා. 

තවත් පැයිර්   සභාපතිවරයා ිරදවා, "මශ  ශගටත් ගිිර 

තියනවා" ිරයලා. මට මුල දී ඇති වුණු දුක, ශදදනාව මම ිරවා 

ගත්තා. මට දුකක්, ශදදනාවක්, නවරයක්, ශ්රෝධ්යක් නැහැ. මම 

ඒ ශමොශහොශත්ම  ඒක සමනය කර ගත්තා,  ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර. මශ  ිරවස විතරක් ශනොශවයි, ගාල්ල 

දිසනත්රික්කශේ තවත් ශගවල් 29ක් විනා  කර තිශබනවා. ඒ සෑම 

ශකශනු ම මට වලා අසරණ, ආ්ණථික ව ශය්  පහත් මේටමක 

සිටින අය. ඒ ගිිර තියපු කේටියට අපි සමාව දු් නා. මම ඒ අයට 

සමාව දීලා තිශබ් ශ් . මහජන ිරශයෝජිතය්  හැටියට අපි  

එවැිර සමාවක් දු් ශ් ,  ශම් රශේ ඉතිහාසශේ ශමශතක් පැවැති 

ශධ  පාලන ධ්ාරාව පිළිබඳව රශේ ජනතාව අතර යම් 

වික්ෂිේතභාවයක් ඇති ශවලා තිශබන ිරසා. ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර, මම එදා ඒ ශවලාශද හිතා ගත්ත එක් 

කාරණයක් තමයි,  ශම් සෑම ශධ  පාලන පක්ෂයකම අපි මුුවණ 

ශදන ගැටලු අපි සෑම ශකශනු ටම ශපොදුයි ිරයන එක. යම් යම් 

අවසනයාවල දී අපි සෑම ශකශනක්ම ශපොදු කරුණුවලට මුුවණ 

ශදනවා.  ශම් සිධ ධිශේදී අශේ ශධ ප  නැති වුණා  ිරවාස නැති 

වුණා. නමුත් ශපොලීසිය ක්රියාත්මක වුශ්ඩ නැහැ  හමුදාව 

ක්රියාත්මක වුශ්ඩ නැහැ. ීමතිශය්  අපට සහනයක් ලැශබයි 

ිරයලා මශ  ිරසිම බලාශපොශරොත්තුවු ත් නැහැ. අද රශේ සිධ ධ් 

ශවන ශධ වල්වල හැටියට ීමතිශය්  සහනයක් ලැශබයි ිරයලා මම 

බලාශපොශරොත්තු ශව් ශ්  නැහැ.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර,  න් දා මාලීම මහත්මිය 

ගායනා කරපු ගීතයක් ශම් ශවලාශද මට සිහිපත් ශවනවා. අපි 

හැශමෝම  කයා ක ා එතුමියශ   "පවන" ගී ප්රසහගය ගැන. එතුමිය 

ඉතා ලසනසන ගායනයක් ක ා, "තුලාව ශගන ශනත් යුග බැඳ ශරදි 

කලිර් , ීමතිශේ යුවතිය වැජශඹයි අද ිරදුිර් ..." ිරයලා. ඒ 

ිරදශද, ශම් ීමතිශේ යුවතිය ඇසන ශදක බැඳශගන සැමට 

සාධ්ාරණව කටයුතු කර් න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා ිරයන 

එකයි. නමුත් අද එශහම නැහැ,  ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. 

අද ීමතිශේ යුවතිය ඇසනවල ශරදි පටි ගලවලා තිශබනවා  

ිරරාවරණය කරලා තිශබනවා. ඒ  ීමතිශේ යුවතිය දඬුවම් 

කර් ශ්  ආ්ඩඩුවට සම්බ් ධ් පිරිසනවලට විතරයි  ආ්ඩඩුවට 

සම්බ් ධ්යි ිරයලා හිතුශණොත් විතරයි. ශම් විධියට ශගවල් ගිිර 

තියලා, ශධ ප  හාිර කරපු, මහ දවල් අපරාධ් කරපු අතිවි ාල 

පිරිසක් ඒ සාක්ෂිත් එක්ක ඉදිරිපත් ක ාට පසනශසත් ඒ අය ඒ 

ශවලාශදම එළියට දානවා. එතශකොට  සාධ්ාරණයක් ඉවේ ශව් න 

විධියක් නැහැ. යම් පමණිර් වත් ීමතිය ක්රියාත්මක කර් න හදපු 

ශපොලිසන ිරලධ්ාරි්  රිමා් ඩ් බ් ධ්නාගාරගත කරනවා. ශපොලිසන 

ිරලධ්ාරි්  බය ශවලා ඉ් ශ් . ඔවු් ට ීමතිය ක්රියාත්මක කර් න 

 ක්තියක් නැහැ. ශම් අපරාධ්වලට සම්බ් ධ් පිරිසන උසාවියට 

එනශකොට ීමතීඥ මහත්වරු්  අත් ශපො ස්  දීලා ශම් 

 ප්රග්ඩලත්වයට උලශගඩි ශදනවා. ඉති්  අපට ීමතිශය්  
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පා්ණලිශම්් තුව 

සාධ්ාරණයක් බලාශපොශරොත්තු ශව් න බැහැ. හැබැයි, එශහම 

ශනොවුණා ිරයලා අපට හිතට දුකු ත් නැහැ. අපි හිතනවා  යම් 

දවසක සමාජ සාධ්ාරණත්වය  ඉෂනට ශවයි ිරයලා.  

අපි අතර ශමොන ශධ  පාලන මතවාද තිුණණත්,  ශම් ිරශවසන 

ගිිරබත් ිරරීම  ගැන  අතිවි ාල පිරිසක් කනගාවේව ප්රකා  ක ා  

අපට ඒ අයශ  දුක ප්රකා  ක ා. අශේ ශගවල් ශදොරවල් හද් න 

ගශලොලිර්  ශහෝ ආධ්ාර උපකාර කර් නම් ිරයලා වි ාල පිරිසක් 

කයා ක ා. ඒ ිරසා ීමතිය පැත්ශත්  ශමොන විධියට කටයුතු සිදු 

වුණත්,  සමාජ සාධ්ාරණත්වය අගයන,  හෘදය සාක්ෂියක් තිශබන, 

සහකම්පනයක්  තිශබන අතිවි ාල පිරිසක් ශම් රශේ සිටිනවා.  ඒ 

පිරිස අපට වි ාල නධ්්ණයයක්. මට කයා කරපු ඒ සෑම 

ශකශනු ටම මම සනතුතිව් ත ශවනවා. ඔවු්  සෑම ශකශනු ටම 

මම ිරදශද, "මශ  දිසනත්රික්කශේ අශනක් 29 ශදනාම මට වලා 

දුෂනකර තත්ත්වයක සිටින අය,  අපි ඒ අයට උදද කරමු" ිරයලා. ඒ 

ිරසා අපි සෑම ශකශනු ම එකතු ශවලා සාමුහිකත්වශය්  යුතුව 

කටයුතු කරලා,  ඒ අයට ශම් ිරවාස ශගොලනඟාග් න පුළුව්  

දායකත්වය ලබා ශදමු.   ඒ සඳහා පුළුව්  ආකාරශය්  කටයුතු 

කරමු ිරයලා  සෑම ශකශනු ශග් ම මා ඉල්ලනවා.  

ශම් ශදදනාව අපිට දරා ග් න ශවනවා. ජනතාවත් දුක් විිනන 

කාලයක්, ශම්ක. ඒ ශදදනාව  ඔවු් ශග්  පිට ශවලා තිශබනවා. ඒ 

ශදදනාව ඔවු් ශග්  පිට ශව් න බලපාන කරුණු කාරණා 

ශදකක් තිශබනවා. ඉ්  ප්රධ්ාන කාරණාව ශමොකක්ද?  පසුගිය දින 

ිරහිපය තිසනශසේ, පසුගිය සති ිරහිපය තිසනශසේ, පසුගිය මාස ිරහිපය 

තිසනශසේ අපි දිරන ඔවු් ශ  ශදදනාව ශමොකක්ද? එක පැත්තිර්  

ආ්ඩඩු විශරෝධ්ය. දැ්  මාස ිරහිපයක් තිසනශසේ ගෑසන නැහැ, ශතල් 

නැහැ. ජීවන වියදම වැඩි ශවලා,  මිිරසු් ට අපහසුකම් වැඩි ශවලා. 

ඒක සාධ්ාරණයි. ඊ ඟට තිශබන ශදදනාව ශමොකක්ද? අපි 

225ශදනා ශකශරහි ප්රබල නවරයක් තිශබනවා. ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර, අවුරුදු  3ක කාලයක් තිසනශසේ ශම් රශේ සිධ ධ් 

ශවච ග ශධ වල් පිළිබඳව ජනතාවට විශදගනයක් තිශබනවා. 

හැබැයි, ජනතාවට අමතක ශවච ග ශදයක් තිශබනවා. ඒ තමයි, 

ව්ණෂ 1505 දී පෘතුගීසී්  ශම් රටට ආපු දවශසේ ඉඳලා ව්ණෂ 1948 දී 

ශම් රටට ිරදහස ලැශබනකම් ශම් රශේ ආ්ණථිකය ශමොකක්ද, 

සමාජය ශමොකක්ද, අධ්යාපනය ශමොකක්ද, ශසෞඛයය ශමොකක්ද 

ිරයන කාරණයත්,  1948්  පසනශසේ අවුරුදු  3ක කාලයක් ඇතු ත 

දී ශම් රශේ සිදු වූ සමාජ පරිව්ණතනය ශමොකක්ද ිරයන කාරණයත්. 

නරක පැත්ත ගැන ශධ  පාලකයි් ට බණිනවා වාශ ම, ශහොඳක් 

සිදු ශවලා තිශබනවා නම් ඒශක් ශගෞරවයත් ශම් රටට හිමි ශව් න 

ඕනෑ. අපිට විදුලිය නැති එක ඇත්ත. හැබැයි, ශම් රට 1948 දී 

ිරදහසන කර ග් නශකොටත් ශම් රශේ සියයට 5කටයි විදුලිය 

තිුණ ශ්ඩ. අද ශම් රශේ අධ්යාපනය, ශසෞඛය, යටිතල පහසුකම්,  

දුරකයන පහසුකම් - විදුලි සහශධ   -  පැත්ශත්  අප්රමාණ 

දියුණුවක්  ඇති ශවලා තිශබනවා. අද විදුලිය කපන එක ඇත්ත. 

හැබැයි, සියයට සියයක් විදුලිය ශද් න මහවැලිය පැත්ශත්   

ගාමිී  දිසානායක මැතිතුමා කරපු කටයුතු, ශනොශරොච ශගෝශල්  

විදුලි බලාගාරය හදලා මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කරපු කටයුතු 

අපට අමතක ශව් න විධියක් නැහැ. ඒක ශවනම කයා කර් න 

ඕනෑ කාරණයක්. හැබැයි,   පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරු්  225ශදනා  

කටයුතු කරන ආකාරය බලාශගන සිටින ශම් සමාජශේ  වි ාල 

පිරිසක් අද විශදගනය කරනවා. අපි අද උශධ   කයා කශ ේ 

ශමොනවාද? අපි අද උශධ   ර්ඩඩු වුශ්ඩ ශමොකටද? අපි අද උශධ   

ර්ඩඩු වුශ්ඩ පුවේවකට ශකශනු  පත් ිරරීම සම්බ් ධ්ශය්    

මූලාසනය පැවරීම සම්බ් ධ්ශය් .  අපි පැයක් සාකච ඡා ක ා  

විවාද ක ා. අපි ඊශේ ර්ඩඩු වුශ්ඩ ශමොකටද? ඡ් ද විමසීමක් 

සම්බ් ධ්ශය් . සාධ්ාරණ නැහැ ශ් ද ිරයලා ඒ ශදස බලාශගන 

සිටින අපිටත් හිශතනවා. සාශේක්ෂ ව ශය්  ගත්ශතොත්,  මශ  

පා්ණලිශම්් තු කාලය ශකටි කාලයක්. ඒ කාලය අවුරුදු 12ක්. ශම් 

අවුරුදු 12ක කාලය තු  මශ  අතිනුත් ශම් සමාජයට සාධ්ාරණ 

ශදයක් ඉෂනට ශනොවුණා ශ් ද ිරයන හැඟීම මට දැශනනවා.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ශම් පා්ණලිශම්් තුව මීට 

වලා වැදගත් තැනක් බවට පත් කර් න අපි කටයුතු කරමු. 

ඔබතුමා පසුගිය අවුරුදු 5ක, 10ක කාලය ශදස බැලුශවොත්, 

පා්ණලිශම්් තුශද සිටින ම් ත්රීවරු225ශදනාශග්  25ශදශනක්, 

30ශදශනක් පමණ තමයි  ශම් සභාශද ගරුත්වය ශකශ ශසන 

විධියට අවිීමත ආකාරශය්  හැසිශර් ශ්  ිරයන එක ඔබතුමාට 

ශපශනයි.  ශමතැන ශහොඳ අය 200ශදශනක් ඉ් නවා.  හැබැයි,  

ම් ත්රීවරු 25ශදශනක්, 30ශදශනක් කරන ශනොමනා ක්රියා ිරසා 

තමයි ශම් සම්පූ්ණණ සභාවම ජනතා අප්රසාදයට පත් ශවලා 

තිශබ් ශ් . ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර,  ඔබතුමාටත්, ගරු 

කයානායකතුමාටත් මම ශයෝජනා කරනවා, කරුණාකර ශම් 

ශනොමනා විධියට හැසිශරන ම් ත්රීවරු්  25, 30 නම් කරලා "ශම් 

අය තමයි ශම් විධියට හැසිශර් ශ් " ිරයන එක  සතිපතා 

ශප් ව් න ිරයලා. ශම් ම් ත්රීවරු්  200ශදනාශ ම ගරුත්වය 

අද පිරිහිලා තිශබනවා,  ශම් ම් ත්රීවරු්  200ශදනාශ ම ජීවිත 

ආරක්ෂාව අද පලුදු ශවලා තිශබනවා  ශම් ිරසා.  අපි ඒක 

ශප් වමු. ශම් සභාශද කාලශය්  පැය කීයක් වැලකට නැති 

කරුණු ශවනුශව්  අපි නාසනති කරනවාද? දවස පුරා අපි කයා 

කරනවා. නමුත් ඒශක්  සමාජයට ඇති ප්රතිඵලය ශමොකක්ද? අපි 

ශම් පා්ණලිශම්් තුව වැදගත් තැනක් බවට පරිව්ණතනය කරමු. 

ආහයකක අධීක්ෂණ කාරක සභාවලදීත්,  උපශධ  ක කාරක 

සභාවලදීත් ජනතාවට ප්රශයෝජනයක් ශවන විධියට අපි කයා 

කරමු.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මම ඔබතුමාට තව එක 

කරුණක් ිරය් න කැමැතියි. ශම් පා්ණලිශම්් තුශද මහජන 

ශපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව රැසනශවනවා. පසුගිය අවුරුධ ශධ  -

2021 වසශ්ණ- විතරක් මහජන ශපත්සම් කාරක සභාවට පැමිණිලි 

4 3ක් ලැබිලා තිුණණා.  එයි්  විභාග කරලා තිශබ් ශ්  150යි,  

තී් දු දීලා තිශබ් ශ්  43කටයි. ඒවාශය්  සහන ලැබිලා 

තිශබ් ශ්  තු් ශදශනු ට විතරයි.  අවුරුධ දක් තු  මහජන 

ශපත්සම් කාරක සභාවට පැමිණිලි 4 3ක් ලැබිලා,  පැය ගණ්  

නාසනති කරලා ඒවා විම්ණ නය කරලා 43ශදශනු ට පමණයි තී් දු 

දීලා තිශබ් ශ් .  ඒ තී් දුවලිනුත් ක්රියාත්මක ශවලා තිශබ් ශ්  

තු්  ශදශනු ට ලබා දු්  සහන විතරයි. ශම්ක පා්ණලිශම්් තුව  

ලහකාශද උත්තරීතර ආයතනය. අපි ආ්ඩඩු පක්ෂශේ සිටිධ දී අය 

වැයට පක්ෂව ඡ් දය ශදනවා. විපක්ෂශේ සිටිධ දී අය වැයට 

විරුධ ධ්ව ඡ් දය ශදනවා. හැබැයි පසුගිය අවුරුධ ශධ  ශම් දැවැ් ත 

ආ්ණථික අ්ණුණදය ඇති ශවනශතක් අපි දැනශගන හිටිශේ නැහැ, අපි 

රටක් හැටියට ශගව් න ඕනෑ ණය ප්රමාණය ශකොච ගරද, ශලොල්ණ 

බිලියන කීයක් ණයද, රුපියල් ට්රිලියන කීයක් ණයද ිරයලා. අපි 

කවුරුවත් ඒ ගැන හරියට අධ්යයනය කරලා කරුණු, කාරණා 

දැනශගන හිටිශේ නැහැ. අපි ආ්ණථිකය සම්බ් ධ්ශය්  අඳුශ්ණ 

අතපත ගාමි්  සිටිශේ. ඒ වගකීම ශම් සභාව ිරශයෝජනය කරන 

සෑම ශකශනු ටම අඩු වැඩි ව ශය්  තිශබනවා. ශම් 

පා්ණලිශම්් තුශව්  මී ට වලා ඵලදායී යමක් සිදු කර් න නම්, අපි 

ජනතාවත් එක්ක මීට වලා සම්බ් ධ් ශව් න අව යයි  ඔවු් ට 

ඇුවම්ක්  ශද් න අව යයි. අපි අදත් ශම් ගැන කයා ක ා.  

ශම් රශේ ජනතාව හිතාශගන ඉ් නවා, පා්ණලිශම්් තු 

ම් ත්රීවරු්  අධික සුඛ විහරණය සහිතව ජීවත් ශවන පිරිසක් 

ිරයලා. එශහම නැහැ. ශම් පා්ණලිශම්් තුශද ශහොඳ මිිරසනසු 

ඕනෑතරම් ඉ් නවා. පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රී ුරරය නැති වුණාට 

පසනශසේ ශගදර ගිහිල්ලා ක් න, අින් න විධියක් නැතිව සිටින අපි 

ද් නා ම් ත්රීවරු්  ශකොච ගර ඉ් නවාද? ඒක ශ් ද ඇත්ත 
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කයාව? ශම් විරාම වැවේප ශමොකක්ද? විරාම වැවේප විධියට 

ලැශබ් ශ්  රුපියල් 30,000යි. ඒක මහ ශදයක් ශනොශවයි.  

අඛ්ඩලව වසර පහක කාලයක් පා්ණලිශම්් තුව ිරශයෝජනය ක  

ම් ත්රීවරශයු ට විරාම වැවේප ලබා ගැීමමට හිමිකම් තිුණණා. 

හැබැයි,  පසුගිය අය වැය ශල්ඛනශය්  එම කාල සීමාව වසර 10ක් 

දක්වා දී්ණඝ ක ා.  ඒක එශහම කරපු එක ශහොඳයි.  ශම් ලැශබන 

විරාම වැවේප පිළිබඳව තමයි මහ ශලොු  ශදයක් හැටියට ජනතාව 

කයා කර් ශ් . එශහම නැත්නම්, අපි පවුශල් සාමාජිකය්  

ඔක්ශකොම එක්ක ඇවිල්ලා දවසන 3්5 පුරාම ශම් පා්ණලිශම්් තු 

ශභෝජනාගාරශේ රජ ශබොජු්  ව ඳනවා ිරයලා ජනතාව හිතනවා. 

ඕනෑ නම්, උපරිමශය්  මාසයට දවසන තුන හතරක් ම් ත්රීවරශයු  

පා්ණලිශම්් තු ශභෝජනාගාරශය්  කෑම ග් නවා ඇති. අපි 

ශයෝජනාවක් කරනවා, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. අපි 

ලියුමු ත් අත්ස්  ක ා,  අපට සාධ්ාරණ මුදලකට සාමානය කෑම 

ශදලක් අරශගන ශද් න ිරයලා. ඒකට යන සම්පූ්ණණ මුදල 

අශප්  අය කර් න ිරයලා අපි ශයෝජනා කරනවා. පා්ණලිශම්් තු 

කා්ණය ම්ඩලලශේ සියලුශදනාටත් සාමානය මුදලකට කෑම පැකේ 

එකක් ශගනැල්ලා ශද් න. අපි සාධ්ාරණ ගණනක් ශගව් නම්. 

නැත්නම් ජනතාව හිත් ශ්  අපි පවුල් පිටි්  ඇවිල්ලා මාසශේ 

දවසන 30 පුරාම තු්  ශදලම පා්ණලිශම්් තුශව්  කෑම කනවා 

ිරයලායි. [බාධ්ා ිරරීම්] ඔද, වැුවවත් කමක්  නැහැ. ජනතාවශ  
නවරය ඒකයි. ඒ, සමාජ නවරය නැති කර් න අපි කටයුතු 

කරමු. අශේ ශගවල් ගිිරබත් වුණාට කමක් නැහැ. අපට ඒවා 

හදාග් න පුළුව් . අශේ ජීවිත නැති වුශ්ඩ  නැහැ ශ් . අපි සෑම 

ශකශනු ම එකතු ශවලා රට ශවනුශව්  ශද් න පුළුව්  ශපොඩි 

ශහෝ දායකත්වයක්  ලබා ශද් න කටයුතු කරමු ිරයලා මම 

අවසාන ව ශය්  ඔබතුම් ලාශග්  ඉල්ලා සිටිනවා. 

සනතුතියි.  

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ලක්ෂනම්  ිරරිඇල්ල ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 4ක 

කාලයක් තිශබනවා. [බාධ්ා ිරරීමක්] 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මම අද කයා කර් ශ්  

නැහැ. 

 
ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු රහජිත් මධ දුමබ්ඩලාර ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 4ක කාලයක් තිශබනවා.  
 
 

[අ.භා. 2.40]  

 
ගුණ ආර්.එේ. සාංජිත් ම දුම බණ්ඩාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ප මුශව් ම 

තමු් නා් ශසේට මශ  ශුභායකහසන පිරිනමනවා.  

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම සනතුතියි, ගරු ම් ත්රීතුමිර. 
 

ගුණ ආර්.එේ. සාංජිත් ම දුම බණ්ඩාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නලි්  බ්ඩලාර ම් ත්රීතුමාශ  විනාඩි ගණනත් මට  

තිශබනවා, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  

අද ශම් රශේ ඇති ශවලා තිශබන කනගාවේදායක වාතාවරණය 
ගැන අපි සියලුශදනා හිත් න ඕනෑ. ශධ  පාලනඥශයෝ 
ිරහිපශදශනු ශ  ශගවල් ගිිරබත් කර ති ශබනවා.  එක් 
ම් ත්රීවරයු  ඝාතනය කර තිශබනවා. සමගි ජන බලශදගය 
විධියට අපි ශම් ිරසි ශදයක් අනුමත කර් ශ්  නැහැ, ඒවා ශහ ා 
දිරනවා. ශම් ිරසිම සිධ ධියක් පිවේපස සමගි ජන බලශදගශේ 
කවුරුවත් නැහැ, අපි ශම් සම්බ් ධ්ශය්  වගනයක්වත් ප්රකා  
කරලා නැහැ ිරයලා පක්ෂයක් විධියට අපි ප්රකා  කරනවා. කවුරු 
හරි අපිට ශගෝදනා කරනවා නම්, කරුණාකර ඒ ශගෝදනා  ඉවත් 
කරග් න ිරයලා අපි ඉල්ලනවා. තමු් නා් ශසේලාශ  
ම් ත්රීවරු්  ිරහිපශදශනු   මුණ ගැහිලා අපි ඇුවවා, අශේ 
පාක්ෂිකය්  ශම් සිදුවීම්වලට සම්බ් ධ් ශවලා ඉ් නවාද ිරයලා. 
වි ාල පිරිසක් ිරදවා, "සමගි ජන බලශදගශේ කවුරුවත් ශම්වාට 
සම්බ් ධ් ශවලා නැහැ" ිරයලා. කල්පනා කරනශකොට අපට 
ශත්ශරනවා, ඒ වාතාවරණය ිරකම් ඇති වුණු එකක් ශනොශවයි 
ිරයලා. ඒ වාතාවරණය ිරකම් ශනොශවයි ඇති වුශ්ඩ. 

 

ගුණ ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order.  
  

ගුණ ආර්.එේ. සාංජිත් ම දුම බණ්ඩාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මශ  ශවලාව ශද් න බැහැ. මට කයා කර් න ඉල ශද් න. 

කරුණාකර තමු් නා් ශසේ පසුව කයා කර් න.  
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු  ා් ත බ්ඩලාර ම් ත්රීතුමා, point of Order එක 

ශමොකක්ද? 
 

ගුණ ශයීයාන්ත් බණ්ඩාස මහත්ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු රහජිත් මධ දුම බ්ඩලාර ම් ත්රීතුමා ිරයන කාරණය ගැන 
මම ශම් ිරය් ශ් , ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. මම වි නවාස 
කර් ශ්  නැහැ, විපක්ෂ නායකතුමාවත්, ඔබතුම් ලාශ  
පක්ෂයවත්,-  

  

ගුණ ආර්.එේ. සාංජිත් ම දුම බණ්ඩාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි, ගරු ම් ත්රීතුමා. ඒක 

කරුණු පැහැදිලි ිරරීමක්. තමු් නා් ශසේ මාව මුණ ගැහිලා කයා 
කර් න.  

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි ශ් , ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර.  
 

ගුණ ආර්.එේ. සාංජිත් ම දුම බණ්ඩාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම තමු් නා් ශසේලාට ිරයනවා, කරුණාකර විපක්ෂ 

නායකතුමාටවත්, අපි කාටවත් ශබොරුවට ඇිටල්ල දිගු කර් න 
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පා්ණලිශම්් තුව 

එපා ිරයලා.  ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ශම්ක ිරකම් ඇති 

වූ සිධ ධියක් ශනොශවයි. මාස ගණනක් තිසනශසේ ශම් රශේ 

ජනතාවශ  පීලනය එ් න එ් න වැඩි ශවලා ජනතාව ඒකට 

විශරෝධ්ය දක්වධ දී, රශම්ෂන පතිරණ ම් ත්රීතුමා ිරදවා වාශ , ඒ 

කරපු ශනොමනා ක්රියාවක් ිරසා තමයි තමු් නා් ශසේලාට ඒ දඬුවම 

විින් න සිධ ධ් වුශ්ඩ. ශම් රශේ ශගොවී්  ු ඹුරුවලි්  එළියට 

බැහැලා මාස ගණනක් තිසනශසේ උධ ශඝෝෂණය ක  බව අපි 

ද් නවා. ඉ් ධ්න පිරවුම්හල්වල ශපට්රල්, ඩීසල් ග් න ශපෝලිශම් 

හිටපු කේටිය මාස ගණනක් උධ ශඝෝෂණය ක ා. ගෑසන නැතිව 

මිිරසනසු උධ ශඝෝෂණය ක ා. හැබැයි, ශම් එක තැනකදීවත් ඒ 

ශගොල්ල්  ප්රග්ඩලකාරී ශලස හැසිරුශ්ඩ නැහැ  රජශේ 

ශධ ප කටවත්, මහජන ශධ ප කටවත්, ශපෞධ ගලික ශධ ප කටවත් 

ිරසිම හාිරයක් කශ ේ නැහැ.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, පසුගිය දිනක සමගි ජන 

බලශදගශේ අපි දින හයක් තිසනශසේ මහනුවර සිට ශකො ඹ දක්වා 

පාගමනක් ආවා. ඒ එන අතරතුර අපි ිරසිම මහජන ශධ ප කට, 

පුධ ගලශයු ට ිරසිම හාිරයක් කශ ේ නැහැ  වගනයිර් වත් 

ශමොු ත් ිරදශද නැහැ. ශගෝල්ශ ේසන පිටිශේ අරග  කරපු 

තරුණශයෝ දහසන ගණනක් දින 30ක් තිසනශසේ එතැන හිටියා. 

දවසකට 50,000ක්, ්0,000ක් එතැන හිටියා. මම ද් නා විධියට ඒ 

අය අඩු ගණශ්  ජනාධිපති ශල්කම් කා්ණයාලයට ගලක්වත් 

ගැුවශද නැහැ. ඔවු්  කාටවත් හිහසා කශ ේ නැහැ. නමුත්, පසුගිය 

9වන දා ශමොකක්ද වුශ්ඩ? අශේ රශම්ෂන පතිරණ ම් ත්රීතුමා ිරදවා 

වාශ , තමු් නා් ශසේලාශ  ශධ  පාලනඥශයෝ ශමොනවාද කශ ේ? 

මම ඒ සියලුශදනාටම ඇිටල්ල දිගු කර් ශ්  නැහැ. ශම් ගරු 

සභාශද සිටින සියලුශදනා ඒ වැරැධ ද කශ ේ නැහැ. 

තමු් නා් ශසේලාශ  ග්රාමීය ශධ  පාලනඥශයෝයි, උදදකාරශයෝයි 

ශගනැල්ලා අරලියගහ ම් දිරශේදී ිරදවා, "ගිහිල්ලා ගහපල්ලා" 

ිරයලා. තමු් නා් ශසේලා ඒක පිළිග් න ඕනෑ. මාස තුනක්, 

හතරක් තිසනශසේ ිරසිම හිහසාවක් ශනොකරපු ජනතාවක් එතැන 

හිටිශේ. සමහර විට ඒ උධ ශඝෝෂණය කරන තැන ශ්රී ලහකා 

ශපොදුජන ශපරමුශ්ඩ අය ඇති  ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ අය 

ඇති  සමගි ජන බලශදගශේ අය ඇති. ඒ ජනතාව ු පිත 

ශකශරදවා.  

ශපොලීසිය ශම් සිධ ධිශේදී ිරසිම කටයුත්තක් කශ ේ නැහැ. අද 

ිරශයෝජය ශපොලිසනපති, ශපොලිසනපතිට ඇිටල්ල දිගු කරනවා. 

ශපොලිසනපති, ිරශයෝජය ශපොලිසනපතිට ඇිටල්ල දිගු කරනවා. රශම්ෂන 

පතිරණ මැතිතුමා ිරයනවා, ශපොලීසිය බලාශගන ඉධ දී ශම් පහරදීම් 

ක ා ිරයලා. ඇයි ශම් තත්ත්වයට පත් වුශ්ඩ? තමු් නා් ශසේලා 

සියලුශදනාම ඡ් දය දීලා විසිවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා 

සහශ ෝධ්නය සම්මත කර ගත් ිරසා එවැිර තත්ත්වයක් ඇති 

වුශ්ඩ. මමත් ීමතිය හා සාමය පිළිබඳ ඇමතිවරයා ව ශය්  

කටයුතු ක ා ශ් . අපි ශපොලීසිශේ රාජකාරියට ඇිටලි ගැුවශද 

නැහැ. ශපොලීසියට OICලා පත් කරධ දී අපි ඒවාට බලපෑම් කශ ේ 

නැහැ. සමහර ශවලාවට අශේ ආ්ඩඩුශද ම් ත්රීවරු අපට ශදොසන 

ිරදවා, "අපට ඕනෑ අය ශපොලීසියට පත් කරග් න බැරි වුණා" 

ිරයලා. ශපොලිසනපති ිරදවා, "තමු් නා් ශසේලාට ඕනෑ විධියට 

182ක් දමලාත් ශම්වා ආරක්ෂා කර ග් න බැරි වුණා" ිරයලා. ඇයි 

ඒ? විසිවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නශය්  

තමු් නා් ශසේලා ඒකාධිපතිවාදය සනයාපිත ක ා.  

තමු් නා් ශසේලා ශම් රශේ තිුණණු සනවාධීනත්වය නැති ක ා. 

ජාතික ශපොලිසන ශකොමිසම නැති ක ා   රාජය ශසේවා ශකොමිසම 

නැති ක ා  අධිකරණ ශසේවා ශකොමිසම නැති ක ා  විගණන ශසේවා 

ශකොමිසම නැති ක ා. තමු් නා් ශසේලා විසිවන සහශ ෝධ්නයට 

ඡ් දය දීලා ලැබූ ප්රතිඵලය තමයි, ඒ. ශපොලීසිය භය වුණා. 

ශපොලීසිය බැලුවා, ශම්කට ශමොකක්ද කර් ශ්  ිරයලා. 

තමු් නා් ශසේලා පත් කරපු OICලාම තමු් නා් ශසේලාශ  

ශගවල් ගිිර තියධ දි බලාශගන හිටියා. අපි කනගාවේව ප්රකා  

කරනවා. එවැිර සිධ ධී්  අපි ශහ ා දිරනවා. 1988-89 කාලශේදී 

එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකශයෝ විධියට අපිත් ශම් ශධ ටම මුුවණ 

දු් නා. එදා අශේ පවුල්වල හිතවතු් ශ  ශගවල් පවා 

සම්පූ්ණණශය් ම ගිිර තැුණවා. එදා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකශයෝ 

හයදහසන ගණනක් ශවඩි තබා මරා දැමුවා. ඒ, වැරැධ දක් ක ාටද? 

නැහැ. එදා ශමොකක්ද ිරදශද? 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

ගුණ ආර්.එේ. සාංජිත් ම දුම බණ්ඩාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මට විනාඩි හතශ්ණ ඒවා 

ශදකක් තිුණණා. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔද, දැ්  ඒ ශදකම අවස් . 
 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, එතුමාට තව විනාඩි 

ිරහිපයක් ශද් න. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමා ිරයපු ශවලාවල් ශම් ශල්ඛනශේ 

නැහැ. 
 

ගුණ ආර්.එේ. සාංජිත් ම දුම බණ්ඩාස මහත්ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
එදා polling booth එශක් ඉ් නවා දැක්ශකොත් ශවඩි තබා 

මැරුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡ් දය දු් නා නම්, ශවඩි තබා 

මැරුවා. එදා ප්රජාත් ත්රවාදීව තම් ශ  ශධ  පාලනය කරපු 

පුධ ගලය්  ත්රසනතවාදී්  විසි්  ඝාතනය කරධ දී ආ්ඩඩුවට ිරකම් 

ඉ් න බැරි වුණා. ඒ ත්රසනතවාදීනුයි අපි ම්ණදනය කශ ේ. ඒක 

තමු් නා් ශසේලා පිළිග් න ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි. මම 

තමු් නා් ශසේලාට ිරයනවා, ශගෝල්ශ ේසන පිටිශේ සිධ ධියත්, ඒ 

වාශ ම රඹුක්කන සිධ ධියත් පුදුම අපරාධ්යක් ිරයලා. 

තමු් නා් ශසේලා ිරරපරාශධ  රඹුක්කනදී  තරුණයු ට ශවඩි 

තියලා මැරුවා. ඒ උධ ශඝෝෂණවලට ශහේතුව, ජනතාවශ  

ප්ර නනවලට තමු් නා් ශසේලා පිළියම් ශනොශයදීම. ශමතැන සිටි 

තමු් නා් ශසේලාශ  ඇමතිවරුනුයි, හිටපු මහ බැහු  අධිපතියි 

අසතය ප්රකා  කරමි්  සිටියා, "අපට සල්ලි තිශබනවා, ශලොල්ණ 

තිශබනවා" ිරයලා. මිිරසනසු ශපෝලිම්වලට වැවේණා. ක් න නැති 

වුණා. ශබශහත් නැති වුණා. ශපොශහොර ටික නැති වුණා. [බාධ්ා 
ිරරීමක්] අ් න, ශපොශහොර නැති හිටපු ඇමති කෑ ගහනවා. මිිරසනසු 
එ් න එ් නම ු පිත වුණා. ඒවාශේ ප්රතිඵල තමයි ශම් ලැුණශ්ඩ.   

කරුණාකර ශම් වාශ  ශධ වල් කර් න එපා. දැ් වත් ශම්වාට 

පිළිතුරු ශද් න. අපි පක්ෂයක් විධියට ිරදවා, ශම් වැරැදි කරපු 

ජනාධිපති ඉ් න ශතක් අපි ඒ වගකීම භාර ග් ශ්  නැහැ ිරයලා. 

නමුත් අපි ිරදවා, ශම් රශේ ජනතාව ශවනුශව්  ශහොඳ යමක් 

199 200 

[ගරු  ආ්ණ.එම්. රහජිත් මධ දුම බ්ඩලාර  මහතා] 
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කශ ොත් අපි  සමගි ජන බලශදගය විධියට ඒකට සහශයෝගය 

ශදනවා ිරයලා. තමු් නා් ශසේලා ිරයන ස්ණව පාක්ෂික, සියලු 

ශදනාම එකතු ශවලා ශම් රශේ ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වන රට 

ශගොල ගැීමශම් වැල පිළිශව ට අපි ඊශේ ශයෝජනා ක ා, ශරෝහිී  

ු මාරි කවිරත්න මැතිිරය ිරශයෝජය කයානායකවරිය විධියට පත් 

කර් න ිරයලා. ජනාධිපතිවරයාත් ිරයා තිශබන බව මට  ආරහචි 

වුණා, "ඔද, ශම්ක ිරතරගශය්  ශද් න" ිරයලා. අගමැතිතුමාට 

බලයක් නැති විත්තිය අපි දැක්ශක් එතශකොටයි. අගමැතිතුමාට 

බලයක් නැති වුණත්, ඒ හසනතය ඇවිල්ලා තමු් නා් ශසේලා විනා  

ක ා. [බාධ්ා ිරරීමක්]  මම ු රුල්ලා ගැන ිරය් ශ්  නැහැ. 
ආ්ඩඩුවට තිුණශ්ඩ 109ක ඡ් ද බලයක්. බුවතරය නැහැ. 

ඔබතුම් ලා කෑ ශකෝ ශනොගහා දැ් වත් ශම්වා පිළිග් න. ශම්වාට 

තමු් නා් ශසේලාට දඬුවම් දු් නා. කරුණාකර ශහොින්  හිතලා, 

සාධ්ාරණව, ප්රජාත් ත්රවාදීව දැ් වත් ශම් රට ශගොල ගැීමශම් වැල 

පිළිශව  කර් න ිරයා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ගාමිී  ශලොු ශ  මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

 

[අ.භා. 2.50] 

 

ගුණ ගාමිණී කලොකුකේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ප මුශකොටම ඔබතුමාට 

මශ  සුබ පැතුම් පිරිනමනවා.  
 

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම සනතුතියි, ගරු ම් ත්රීතුමිර. 
 

 

ගුණ ගාමිණී කලොකුකේ මහත්ා  
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குமக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ඉතාම දුෂනට විධියට මරණයට පත් ක  අමරකී්ණති අතුශකෝර  

හිටපු ම් ත්රීතුමාශ  අභාවය පිළිබඳව ශම් අවසනයාශදදී මශ  

ශ ෝකය ප්රකා  කරනවා. ශම් රශේ තිුණණු වි ාලම ත්ණජනය වූ 

එල්ටීටීඊ ත්ණජනශය්  ශම් රට ශේරා ගත් දවස අදයි. ඒ ශවනුශව්  

ඇප කැප වුණු  සියලුශදනාටත් මශ  ශගෞරවය හා සනතුතිය ශම් 

අවසනයාශදදී පුද කරනවා.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ගිය සුමානශේ ශවච ග 

සිධ ධිශේදී මශ  ශ  සම්පූ්ණණශය් ම ගිිර තැුණවා. ඒ වාශ ම 

මශ  අයියාශ  ශ  සම්පු්ණණශය් ම ගිිර තැුණවා. මශ  නහගීශ  

ශ  සම්පූ්ණණශය් ම ගිිර තැුණවා. මට ඒවා ගැන දුකක් නැහැ. ඒ 

සෑම ශදයක්ම කශ ේ ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ නායකශයෝ ිරයන 

එක මම ිරය් න කැමැතියි. ඔවු්  සහවිධ්ානය ශවලා ඇවිල්ලා 

තමයි ඒ කටයුතු කශ ේ.  

මට තිශබන දුක ශම්කයි. ඒ සිධ ධිය ශවනවාය ිරයලා ආරහචි 

වුණාම ඒ බව මම ආරක්ෂක ශල්කම්තුමාට දුරකයනශය්  කයා 

කරලා ිරදවා  හමුදාපතිතුමාට දුරකයනශය්  කයා කරලා ිරදවා  

ඒ ප ාශත් ශජයෂනද ිරශයෝජය ශපොලිසනපතිතුමාට දුරකයනශය්  

කයා කරලා ිරදවා. එතශකොට මට ිරදවා, "භය ශව් න එපා. 

ඇමතිතුමා ය් න. අපි ඒක ආරක්ෂා කරනවා. රා හාමිලා 

25ශදශනක්, 30ශදශනක් ඉ් නවා" ිරයලා. රා හාමිලා 

25ශදශනක්, 30ශදශනක් සිටියා. නමුත් ඒ එක් ශකශනක්  ඟවත් 

තුවක්ු වක් තිුණශ්ඩ නැහැ. ඒ අය ශගවල් දාලා ගියා.  අර මිිරසනසු 

ඇවිල්ලා සම්පූ්ණණශය් ම ශගට ගිිර තිේබා. ශම් රශේ ීමතියක් 

තිශබ් න ඕනෑ  ිරයන එකයි මා ිරය් ශ් . මශ  ශ  ගිිර තිේබ 

එකට වලා අහිහසක මිිරසු්  දහසන ගණනකශ  ශගවල් ගිිර තිේබ 

එක ගැනයි මම ිරය් ශ් . කැසනබෑව නගරාධිපතිතුමාශගයි, මශ  

මසනසිනාශගයි ශගවල් ශදකටම ගිිර තිේබා. ශබොරලැසනගමුව 

නගරාධිපතිතුමාශ  ශගට ගිිර තිේබා. ඒ වාශ ම ප්ඩඩිතරත්න 

ම් ත්රීතුමාශ  ශගට ගිිර තිේබා. ශමවැිර ශගවල් 20කට විතර ගිිර 

තියලා තිශබනවා. ඒ අය ශධ  පාලනශය්  යමක් හම්බ කරගත් 

මිිරසනසු ශනොශවයි.   

අද ශම් කාරණා ිරයනශකොට මට මතක් ශවනවා, ශම් වාශ ම  

සිධ ධියක්  වුණ බව එදා Peace Accord  එක අත්ස්  කරනශකොට. 

අශේ කයානායකතුමාශ  මාතර ශගදර එදා ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශණ්  ගිිරබත් ක ා. ඒ වාශ ම එදා ශගදරට ගම්  

කරමි්  හිටපු අශේ පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රී ජිනදාස වීරසිහහ මැතිතුමා 

ඇඹිලිපිටිශේදී නවත්වලා ඝාතනය ක ා. ඒ වාශ ම තවත් වි ාල 

පිරිසක් තැ් -තැ් වල ඝාතනය ක ා. විවිධ් නම්වලි්  එදා ඒ 

සියල්ලම කශ ේ ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ. එක්සත් ජාතික 

පක්ෂශේ ම් ත්රීවරු, ප ාත් සභා ම් ත්රීවරු, වෘත්තීය සමිති 

නායකය්  300-400ශදනු ට වලා ඝාතනය ක ා. ශපරවේගාමී 

පක්ෂයත් එකතු කරශගන, රට පුරා සහවිධ්ානය කරශගන එවැිර 

ගමනකට තමයි අදත් ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ලෑසනති ශව් ශ් . 

අද ශධ  පාලනය කරන නායකයු  ගමක ඉ් නවා නම්, ඒ 

නායකයා ශමල්ල කර් නයි ශම් කටයුත්ත කර් ශ් . ඒ ිරසා මා 

රජයට ිරය් ශ් , ශම් පිළිබඳව දැ් ම ශසොයා බලා ඒවාට අව ය 

ප්රතික්ණම කර් න ිරයලායි. එශහම නැත්නම් මහා විනා යක් 

ශවනවා.  

මා ද් නවා, එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ අය ආරක්ෂාව 

සම්බ් ධ්ශය්  හිටිශේ ශබොශහොම භශය් .  එතුම් ලා ශගදර 

ඉ් න භය වුණා. ශගදරට ඇවිල්ලා ශවඩි තබන තත්ත්වයකට පත් 

වුණා. අශේ ම් ත්රීවරු්  ඝාතනය ක ා. හබරාදුශද හිටියා, 

ජී.වී.එසන. ද සිල්වා ිරයලා ම් ත්රීවරශයක්. මට අද වාශ  මතකයි, 

එතුමා ප් සල් ගිහි්  එනශකොට ශවඩි තියලා මැරුවා.  ඒ වාශ ම 

ු ලියාපිටිශේ හිටපු අශේ ලයනල් ජයතිලක ම් ත්රීතුමා ප් සල් 

ගිහි්  එනශකොට ශවඩි තියලා මැරුවා. මා හිතන හැටියට එක්සත් 

ජාතික පක්ෂශේ ම් ත්රීවරු්  15ශදනු ට වැඩි පිරිසක් ඝාතනය 

ක ා. තමු් නා් ශසේලාශ  ඩී.එම්. ධ්්ණමදාස මැතිතුමා අවසනයා 

කීපයකදී ශබොශහොම අමාරුශව්  ශේරුශ්ඩ. ප්ණසි සමරවීර 

මැතිතුමාශ  ශගදරට ගිහි්  ශවඩි තිේබා. එතුමාශ  කු ලක් 

අසාධ්ය තත්ත්වයට පත් වුණා. රට පුරා හිටපු එක්සත් ජාතික 

පක්ෂශේ ම් ත්රීවරු, ප ාත් සභා ම් ත්රීවරු, වෘත්තීය සමිති 

නායකශයෝ ඔක්ශකොම සිටිශේ භශය් . තමු් නා් ශසේලාත් අද 

විහිළු ක ාට ශම් කැරැල්ල ශම් විධියට නවති් ශ්  නැහැ. ශම්කට 

දැ් ම ම යම්ිරසි ප්රතික්ණමයක් කරලා ශමල්ල කර් න වැල 

පිළිශව ක් ඇති ශනොකශ ොත් රටම භයානක තත්ත්වයට පත් 

ශවනවා. ඒ ිරසා ඒ සම්බ් ධ්ශය්  ක්රියා කර් න ිරයන එකයි මා 

ිරය් ශ් .  අද අශේ හමුදාව, ශපොලීසිය අක්රිය ශවලා තිශබ් ශ් . 

ඔවු් ට ිරයන කටයුත්තක් ශකශර් ශ්  නැහැ. ඒ ිරසා අද   ත්රිවිධ් 

හමුදාව හා ශපොලීසිය රශේ ජනතාව ආරක්ෂා ිරරීශම් වැල 

පිළිශව ට ඇතු ත් ශව් න ඕනෑ. එශහම ශනොවුශණොත්, අද නැති 

වුණත් ඉදිරියට ශබොශහෝ ශධ  පාලනඥය් ට භයානක තත්ත්වයක් 

ඇති ශව් න පුළුව් ය ිරයන එක මා ිරයනවා.  

තමු් නා් ශසේලාශ  පැත්ශත්  ිරශයෝජය කයානායක ුරරය 

සඳහා ඉදිරිපත් වුණු කවිරත්න ශනෝනාශ  -ගරු ශරෝහිී  ු මාරි 

විශේරත්න ම් ත්රීතුමියශ - මහත්මයා පා්ණලිශම්් තුශද සිටියා, 

එතුමියශ  තාත්තා පා්ණලිශම්් තුශද සිටියා. එතුමියශ  
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පා්ණලිශම්් තුව 

තාත්තාශ  ශගයක් තිුණණා, උලක් ද පාශ්ණ. මට අද වාශ  

මතකයි, ඒ ශගය ගිිර තියලා, එතුමියශ  තාත්තා ශහෝ බාේපා 

ඝාතනය ක  බව. රට පුරා එක්සත් ජාතික පක්ෂශේත්, විවිධ් 

ශධ  පාලන පක්ෂවල අයත් ඝාතනය ක ා. ඒ වාශ ම 

වැල්ලශතොට පඤනඤාසීහ නායක හාමුදුරුශවෝ ඝාතනය ක ා. ඒ 

එක්කම වෘත්තීය සමිති නායකය්  හැටියට හිටපු වි ාල පිරිසක් 

ඝාතනය ක ා. අපි අද විහිළුවට කයා ක ාට ශගෝල් ශ ේසන පිටිශේ 

සිධ ධියට ශම් ඔක්ශකොම ශගෝදනා ඉදිරිපත් ක ාට, අවසානශේ රට 

පුරා වි ාල ී ෂණයක් ඇති වුණා. දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න මැතිතුමාශ  

ශගය ගිිර තිය් න ිරසි ශකශනක් යයි ිරයලා මම හිතුශද නැහැ.  

මම පුදුම වුණා, දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න මැතිතුමාශ  ිරවසටත් 

ගිිර තබා තිශබන බව ිරදවාම. ඒ වාශ මයි, ු මාර ශවල්ගම 

මැතිතුමාට පහර දීමත්. ශකොේටාශදදී එතුමා අල්ලශගන ගහලා, 

තව ශපොඩ්ශල්  මරනවා. එතුමා ඉසනපිරිතාලයට ශගන ගිය ිරසා 

ය් තම් ශේරුශ්ඩ. ඒ වාශ මයි විමල් වීරවහ  මහත්මයාශ  ශගට 

ගිිර තැතිමත්.  ඒකට ශධ  පාලනයක් නැහැ. ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණ තමයි සහවිධ්ානය කරලා, ශගවල් ගිිර තිේශේ. ශමොකද, 

ඒ ශගොල්ල් ට ඕනෑ වුණා එයාලාශ  ශනොවන හැම ශධ  පාලන 

නායකශයක්ම බාල්දු කර් න.  නැත්නම්, තමු් නා් ශසේලා 

හිතනවාද ිරසිම දවසක දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න මහත්මයාශ   ශ  ගිිර 

තිය් න යයි ිරයලා. ඒකත් ගිිර තිය් න ගියා. ඒක එතුමාශ  මහ 

ශ . පිලිේ ගුණව්ණධ්න මහතාශ  ශගදර. ඒ බව සියලුශදනා 

ද් නවා. ශම් රශේ ිරසිම ශධ  පාලන පක්ෂයක් ශමොන ශධ  පාලන 

අදහසක් තිුණණත් දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න ඇමතිතුමා වැිර 

නායකශයු ශ  ශගයක් ගිිර තිය් න ය් ශ්  නැහැ. නමුත්, 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ දුෂනට පක්ෂයක් හැටියට, කෲර පක්ෂයක් 

හැටියට ඒ කටයුත්තට නායකත්වය දු් නා. ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණ ප්රජාත් ත්රවාදී ශධ  පාලන පක්ෂයක්  ිරයලා අපි අද 

හිතනවා නම්,  පිරුවශේ මිසක් ඇතු ත ඒක නැහැ. අද හැම 

ගමකම සහවිධ්ාන හදලා, යම්ිරසි ප්ර නනයක් වුශණොත් ගම්වල 

ඉ් න එක්සත් ජාතික පක්ෂශේ ශව් න පුළුව් , ශ්රී ලහකා ිරදහසන 

පක්ෂශේ ශව් න පුළුව් , ශපොශහොේවේශද ශව් න පුළුව්  ඒ 

සියලුශදනා ඝාතනය කර් න පුළුව්  වැල පිළිශව ක ඒ 

ශගොල්ශලෝ ඉ් න බව මම ශම් ශමොශහොශත් ිරය් න කැමැතියි. ඒ 

ිරසා මම රජයට ිරය් ශ් , ත්රිවිධ් හමුදාව සහ ශපොලීසිය මැදිහත් 

කරශගන ශම් ත්රසනතවාදය අවස්  කර් න අව ය කටයුතු 

සහවිධ්ානය කර් න ිරයලායි. ඒ ඉල්ලීම කරමි්  මශ  වගන 

සනවල්පය අවස්  කරනවා. 

ශබොශහොම සනතුතියි. 

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මශනෝ ගශ් ස්  මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතරක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 

 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

විනාඩි හතරක් තු  ශකොශහොම ද කයා කර් ශ් ? 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ ඔබතුමාට සලකපු විධිය තමයි, විපක්ෂශේ ප්රධ්ාන 

සහවිධ්ායකතුමා. 

[අ.භා. 2.58] 

 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මම කයා කර් න හිටිශේ, 

1948 සිට කරුණු. මම දැ්  අහශගන හිටියා, අශේ රශම්ෂන පතිරණ 

මැතිතුමාශ  කයාව. ඒ වාශ ම මම දුශක්  අහශගන හිටියා, අශේ 

ගරු ගාමිී  ශලොු ශ  මැතිතුමාශ  කයාව. මශ  ශකො ඹ 

දිසනත්රික් සගයා, අශේ සශහෝදර දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න මැතිතුමාශ  

ිරවසට ශමොකද වුශ්ඩ ිරයලා මම ද් ශ්  නැහැ. ඒ ගැන මම 

ඉතාම කනගාවේ වනවා  දුක් ශවනවා. අපි ිරසිශසේත්ම ශම් 

ප්රග්ඩලකාරී ක්රියා  අනුමත කර් ශ්  නැහැ.  

ඔබතුම් ලාශ  කයාවලදී පුන පුනා ිරදවා, ශපොලීසිය අක්රිය 

වුණා ිරයලා. ඒ වාශ ම හමුදාව අක්රිය වුණා  ිරදවා. එතුම් ලා 

ිරයපු ශධ  ශපොලිසනපති ඇුවශද නැහැ ිරදවා. DIGකාරශයක් 

ඉ් නවා ශ් . දැ්  එයා අත්අලහගුවට අරශගන තිශබනවා ශ් . 

ිරදව ශධ  ඒ මිිරහා ඇුවශද නැහැ ිරයනවා ශ් . එශහම නම් 

ශකොතැනද වැරදිලා තිශබ් ශ් ? අපි ශනොශවයි ශ්  ආ්ඩඩුශද 

ඉ් ශ් . කවුද ආ්ඩඩුශද ඉ් ශ් ? ඔබතුම් ලාශ  

ජනාධිපතිවරයා තමයි ඉ් ශ් . ඔබතුම් ලාශ  අගමැතිවරයා 

ඉ් ශ් . ඒ ශවලාශද හිටියාද, අපි ද් ශ්  නැහැ. හිටිශේ, 

ඔබතුම් ලාශ  ඇමති ම්ඩලලයක්. ඒක නමට තිුණණාද ද් ශ්  

නැහැ. ජනාධිපතිවරයා බහකරයක ඉ් නවා. දැනුත් බහකරශේ 

ඉ් නවා ද ද් ශ්  නැහැ. දැ්  ශමොකද ශවලා තිශබ් ශ් ? ශම් 

අපරාධ් ශවලා තිශබ් ශ් , ආ්ඩඩුශද අක්රියභාවය ිරසා. ඒ 

වැරැධ ද ආ්ඩඩුශද. ඒ ගැන අපි ඉතා කනගාවේ වනවා.  

දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න මහත්මයාශ  පියා, රටම පිළිගත්ත 

පුධ ගලශයක්. රශම්ෂන පතිරණ මහත්මයාශ  පියා තමයි, රිග්ණඩ් 

පතිරණ මහත්මයා. එතුමාශ  මහ ශගදරට ගිිර තියපු බවක් මම 

ද් ශ්  නැහැ. අශ් , හරි දුකයි මට. ඇත්තටම දුකයි. ශම්වා අපි 

අනුමත කර් ශ්  නැහැ. අශේ සමගි ජන බලශදගය ශව් න 

පුළුව් , ශදම  ජාතික ස් ධ්ානය ශව් න පුළුව් , අපි කවුරුත් 

ීමතියට අනුව වැල කරන අය. ීමතිශය්  පිට ය් න කැමැති නැහැ 

අපි. පා්ණලිශම්් තුශව්  පිට ගිහිල්ලා ආ්ඩඩුවක් හද් න උත්සාහ 

කර් ශ්  නැහැ  අපි. ශම් මුල් පුවේශද ප්රධ්ාන අයිතිකරු වන අශේ 

ගරු කයානායකතුමාට පක්ෂ නායක රැසනවීශම්දී අපි පුන පුනා 

ිරදවා, ශම් පිළිබඳව වගබලා ග් න ිරයලා. ශවන ශකශනු ට 

ිරය් න බැහැ අපිට.  

නමුත් මම කනගාවේශව්  ශහෝ ිරය් න ඕනෑ, ශම් 

ප්රග්ඩලත්වය, ශම් මිීම මැරුම් හා ගිිර තැතිම් මට නම් අලුත් 

ශදයක් ශනොශවයි ිරයලා. ගරු දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න ඇමතිතුමිර, 

1983දී හැදශලොක් නගරශේ අශේ ශගවල් ශදකක් ගිිර තිේබා  

ශධ ප වලට ගිිර තිේබා. පිටශකොවේශද අශේ ශවශ ඳ ශපො ට ගිිර 

තිේබා. 19 8දීත් ගිිර තිේබා. මම ඉපශද් න ඉසනශසල්ලා 1958දීත් 

ගිිර තිේවා, අශේ රුව් වැල්ල වත්තට. මශ  ඥාතී්  ිරහිප 

ශදශනක්ම මරා දැමුවා. වී.පී. ගශ් ස්  ිරය් ශ්   මශ  තාත්තා. 

එතුමා ප්රසිධ ධ් නළුශවක්. 1983 සිදුවීම් ිරසා එතුමා මානසිකව 

කලා වැවේණා. තව අවුරුදු 25ක් ජීවත් ශව් න  ක්තියක් තිුණණු 

ශකනා, දුශක්  මැරිලා ගියා. 

ඒකයි වුශ්ඩ. ප්රග්ඩලත්වය කවුද පට්  ගත්ශත් ිරයලා 
කල්පනා කර බල් න.  අද මැයි 18වැිර දා. 2009 වසශ්ණ යුධ ධ්ය 
අවස්  වන කාල පරිච ශේදශේදී තුවක්ු , අවි ආයුධ් අරශගන 
ඇවිල්ලා සට්  ක  අය ගැන මා කයා කර් ශ්  නැහැ. ඒ අය 
දු ශ්ඩත් හිටියා  උතුශ්ණත් හිටියා. යම්ිරසි ක්ඩලායමක් ිරය් න 
පුළුව් , ඒ ත්රසනතවාදි්  ිරයලා. ශදම  ජනයාශ  ඇසන ශදශක් ඒ 
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ශගොල්ල්  වීරය්  ශව් න පුළුව් . දු ශ්ඩත් එශහම තමයි 
හිටිශේ. ත්රසනතවාදි්  ශව් න පුළුව් . සමහර අය වීරය්  ිරය් න 
පුළුව් . මම ඒ ගැන කයා කර් ශ්  නැහැ. නමුත්, ව් ිර 
යුධ ධ්ශේදී, ඒ කාල පරිච ශේදශේදී - අවුරුදු ිරහිපයකට ශපර -  
සාමානය ජනයා ලක්ෂ ගණ්  මැරුණා. Indiscriminate shelling 
සිදු වුණා  indiscriminate bombings සිදු වුණා  මිිරසනසු 
මැරුණා  ඇත්ත ඒක ශ් ? අද ශම් ශමොශහොත ශවනශකොට ශම් 
අරග  භූමිශේ - Galle Face පිේටිරශේ - අශේ තරුණශයෝ, 
සිහහල තරුණශයෝ කයා කරනවා, සතුවේ ශවනවා. ශවනස ඒකයි. 
දැන ග් න, ශවනස ඒකයි. ඒක දැන ග් න. ඇත්ත ඒකයි. ඒක 
දැන ග් න ඕනෑ. ඒ ශවනස අපට ඕනෑ. ඒ ශවනස ප්රගතිය ලි 
ශවනසක් ශව් න ඕනෑ. ඒක අපි බලා ශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම් 
ශධ වල් ගැන අපි ිරසිශසේත් සතුවේ ශව් ශ්  නැහැ. ප්රග්ඩලත්වය 
ගැන සතුවේ ශව් ශ්  නැහැ. නමුත් ශම් රශේ ඒක වුණා.  

ප මුවැිර ශධ  පාලන ඝාතනය ශකොශහේද වුශ්ඩ, ගරු 
ිරශයෝජය කයානායකතුමිර? එසන.ලේලිද.ආ්ණ.ඩී. බ්ඩලාරනායක 
මහත්මයා මරලා දැම්ශම් කවුද? හාමුදුරුනමක් එතුමා මැරුශද. 
මරනශකොට  සිවුරක් දාශගන හිටියා. පසනශසේ සිවුර අයි්  ක ා. 
නමුත්, හාමුදුරුනමක් ශ්  එතුමා මැරුශද. ඒ ිරසා මා ිරය් න 
කැමැතියි, ශම් රශේ උදාශවන ශවනස ිරරාගමික ශවනසක් 
ශව් න ඕනෑ බව   එය සුපිරිසිදු ශව් න ඕනෑ. ශධ  පාලනශේ සිට 
ආගම අයි්  කර් න ඕනෑ. ආගම දහම තමයි අපි ශවනසන කශ ේ  
අපි අමාරුශද දැම්ශම්. භික්ෂූ්  වහ් ශසේලාට ප් සල්වලට ය් න 
ිරය් න. ු රුක්කල්වරු් ට ශකෝවිල්වලට ය් න ිරය් න. 
ඉමාම්වරු් ට පල්ලිවලට ය් න ිරය් න. පියතුම් ලාට 
ශධ වසනයානවලට ය් න ිරය් න. ආගම අයි්  කර් න, 
ශධ  පාලනශය් . ඒක තමයි උත්තරය. ප්රග්ඩලත්වය අයි්  
කර් න ඕනෑ නම්, නැති කර් න ඕනෑ නම්, ආගම අයි්  
කර් න, ශධ  පාලනශය් . හැබැයි, එක ම් ත්රී සනවාමී්  
වහ් ශසේනමක් ශමතැන ඉ් නවා. උ් වහ් ශසේ ශම් ශවලාශද 
සභාශද නැහැ.  

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, දැ්  කයාව අවස්  කර් න. ඔබතුමා  

වැඩිපුර විනාඩියු ත් ගත්තා. 
 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ඒ ආගමික ම් ත්රීවරයා ශම් රශේ, ශම් පා්ණලිශම්් තුශද 
අවසාන ආගමික ම් ත්රීවරයා ශව් න ඕනෑ. මම ශම් ඇත්තටමයි 
ිරය් ශ් . ආගම අයි්  කර් න. අපට ආගම එපා. එපා 
ිරය් ශ් , පා්ණලිශම්් තුවට ආගම එපා  ශධ  පාලනයට එපා. 
ආගම ඕනෑ නම්, ප් සශල්  ශධ  නා ලබා ගිරමු  ශකෝවිලට යමු  
පල්ලිවලට යමු. ප්ර නනයක් නැහැ. හැබැයි, ශධ  පාලනයට ඒක 
ගාවා ග් න එපා. ඒක ිරසා තමයි ශමශහම වුශ්ඩ. ඇත්ත ඒකයි. 
Sri Lanka shall be a secular State.  ඒකට උත්තරය එයයි. ශ්රී 
ලහකාව ිරරාගමික රටක් ශව් න ඕනෑ.  

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කයාව අවස්  කර් න, ගරු ම් ත්රීතුමිර. දැ්  මිිරත්තු 

ශදකක් විතර වැඩිපුර දු් නා.  
 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශපොඩ්ලක් ඉ් න, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  

ශබෞධ ධ් ආගම ිරය් ශ්  මා ද් නා - මා වැරදි නම් ඇමතිතුමා 
මා ිරවැරැදි කර් න. - හැටියට ආගමක් ශනොශවයි, ද්ණ නයක්. 

ඒක ද්ණ නයක්. ශබෞධ ධ්ාගම ිරය් ශ්  ද්ණ නයක්. ඒක ආගමක් 
කරශගන, වට කරශගන, ශකොවේ කරශගන, ශධ  පාලනය කර් න 
හදනවා. අපි දැක්කා ශ් , පසුගිය මැතිවරණ කාලශේදී සිධ ධ් 
ශවච ග ශධ වල්. කැලණි ගඟ ශදකට කැඩුණා ලු. "ශලෝහ" ිරයලා 
 ේදයක් ආවා ලු. නාග රාජයා ආවා ලු. රජතුශමක් එනවා ිරයලා 
ිරදවා ලු. ශමොන ශබොරුද ශම්වා? ශමොන විහිළුවක්ද ශම්? ඒ 
සනවාමී්  වහ් ශසේ ශකෝ දැ් ? කැලණිය වි නවවිදයාලශේ 
ු ලපතිද? මා ද් ශ්  නැහැ. ලේජයි. අශේ ආගශම්ත් ිරය් ශ්  
එශහම තමයි. ශකෝවිල්වල ු රුක්කල්ටත් ිරය් ශ්  එශහම 
තමයි.  

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, කාලය අවසානයි.  
 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

එතුම් ලා ආගමික සනයානශේ ඉ් න ඕනෑ. ඇත්ත ඒකයි. 

ඒකයි ශව් න ඕනෑ. ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ශපොඩ්ලක් 

ඉ් න. ඔබතුමා ඊශේ-ශපශ්ණදා ශ්  පත් වුශ්ඩ.   
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊශේ ශපශ්ණදා පත් වුණාට ශවලාව වැඩි ශව් ශ්  නැහැ. 

ඔබතුමා වැඩිපුර විනාඩි තුනක් අරශගන තිශබනවා. 
 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශපොඩ්ලක් ඉ් න. අපි මූලික ශහේතුව ශමොකක්ද ිරයලා බල් න 
ඕනෑ. අපි බැණලා, අපි බණිනශකොට ඒ ශගොල්ල්  බැණලා, දුක 
ශබදාශගන වැලක් නැහැ. ඒකට මූලික ශහේතුව ශමොකක්ද ිරයලා 
බල් න ඕනෑ. මූලික ශහේතුව ශම් රශේ ආගම ඕනෑවට වලා අපි 
ඔළුවට ගත්ත එක. ශබෞධ ධ් ආගම, හි් දු ආගම, ඉසනලාම් ආගම, 
කශතෝලික ආගම ඔක්ශකෝම ඒ ආගමික සනයානවලට භාර දීලා, 
ආගමික නායකය් ට වැඳලා ිරය් නම්, කරුණාකර ය් න 
ප් සල්වලට  ය් න ශකෝවිල්වලට  ය් න පල්ලිවලට  ශධ  නා 
කර් න. කැමති අයට ගිහිල්ලා ශධ  නා ලබ් න පුළුව් . 
ප්ර නනයක් නැහැ. ය් න එපා ිරයලා ිරය් න බැහැ.  

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම සනතුතියි, ගරු ම් ත්රීතුමිර. මීට වලා ඔබතුමාට 

ශවලාව ශද් න බැහැ.  
 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශපොඩ්ලක් ඉ් න, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. මම වැඩිය 

කයා කර් ශ්  නැහැ. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුම් ලාශ  ක්ඩලායශම්  ඒක තීරණය කර ග් න ඕනෑ, 

ගරු ම් ත්රීතුමිර. [බාධ්ා ිරරීමක්]. 

ගරු ලක්ෂනම්  ිරරිඇල්ල ම් ත්රීතුමා, ඔබතුමා ගරු 
ම් ත්රීතුම් ලාට දැ්  ඔය වාශ  ශවලාව ශගොලක් දු් නා. නමුත් 
ඔබතුම් ලාශ  පක්ෂශේ තව එක ම් ත්රීවරයායි කයා කර් න 
ඉ් ශ් . එතුමාටත් විනාඩි හතරයි තිශබ් ශ් .  
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පා්ණලිශම්් තුව 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද කයා කර් න ශනොහැිර වන ම් ත්රීවරු් ට ශහට කයා 

කර් න අවසනයාව ලබා ශදනවා. Do not worry.  
 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

දැ්  මම කයා කරලා ඉවරයි ශ් . 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහම නම් ශහට ඒ කාලය ක මනාකරණය කරලා 

එතුම් ලාට ලබා ශද් න.   
 

ගුණ මකනෝ ගකන් න් මහත්ා  
(மாண்புமிகு மமனா கமைசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ආපසු මට කයා කර් න බැහැ ශ් , ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර. [බාධ්ා ිරරීම්]  මම ශම් අවසනයාශදදී තව එක 
කාරණයක් ිරය් න ඕනෑ. අශේ අමරකී්ණති අතුශකෝර  

ම් ත්රීතුමා ඝාතනය වුණා. එතුමා ශබොශහොම ිරහතමාීම, අහිහසක 

ම් ත්රීවරශයක්. එතුමාශ  ඝාතනය වුශ්ඩ  ශකොශහොමද ිරයලා අපි 

රූපවාහිිරශය්  දැක්කා. වාහනවල වඳුශරෝ වාශ  නැඟලා 

ශමොනවා ක ාද ිරය් න මම ද් ශ්  නැහැ. වැරැදි වැල ශම්වා. 

ශම්වා අපිට අනුමත කර් න බැහැ. තවත් ශධ  පාලනඥය්  මිය 

ගියා. අමරකී්ණති අතුශකෝර  ම් ත්රීවරයා මැරුවා. එතුමාට ගහලා 

තමයි මරලා තිශබ් ශ් . එතුමා සමඟ හිටපු ආරක්ෂක 

ිරලධ්ාරිශයු ත් මිය ගියා.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මට ශම් අවසනයාශදදී තව 

සිධ ධියක් මතක් වනවා.  ශම් ගරු සභාශද හිටපු නලරාජා රවිරාේ 

මැතිතුමා TNA එශක් ම් ත්රීවරශයක්. එතුමා මශ  මිත්රශයක්.  

දැ්  TNA එශක් ඉ් න ම් ත්රීතුම් ලා එතුමා ගැන ද් ශ්  

නැතිව ඇති. ශමොකද දැ්  TNA එශක් ඉ් ශ්  ඔක්ශකොම අලුත් 

ම් ත්රීවරු. මම 2001 වසශ්ණ ඉඳලා පා්ණලිශම්් තුශද ඉ් නවා. 

නලරාජා රවිරාේ මැතිතුමා මැරුවා. එතුමා TNA එශක් 

ම් ත්රීවරශයක් වුණාට ශකො ඹ ම් ත්රීවරශයක් වාශ  තමයි මම 

එක්ක හිටිශේ. එතුමා මශ   ිට් ම හිටපු මශ  ශහොඳ මිත්රශයක්. 

අපි ශද් නා එකතුශවලා තමයි 2005-2010 කාලශේ ශකො ඹ සිදු 

ශවච ග සුදු වෑ් වලි්  පුධ ගලය්  පැහැර ගැීමම්වලට විරුධ ධ්ව 

සට්  කශ ේ. Extrajudicial killingsවලට සහ enforced 

abductionsවලට විරුධ ධ්ව එතුමා කයා ක ා. ශකො ඹ නගරශය්  

පමණක් 550 ශදශනක් පැහැරශගන ගියා, ගරු දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න 

ඇමතිතුමිර. ශමොකටද ඔවු්  පැහැර ශගන ගිශේ? කවුරුත් 

ද් නවා, ඒ ගැන. ඔවු්  පැහැරශගන ගිහිල්ලා මරා දැම්මා. ඒ 550 

ශදනාශග්  20 ශදශනු ශ  ම  සිරුරු අපිට හම්බ වුණා. ඉතුරු 

ම  සිරුරු තිුණ ශ්ඩ නැහැ. ඔවු්  මරලා මුුවදට දැම්මා  Beira 

Lake එකට දැම්මා. අපි ඒ ශවනුශව්  සට්  ක ා. මාව තු්  

වතාවක් මර් න උත්සාහ ක ා. එක වතාවක් කළුතරදි, ශදවැිර 

වතාවට රාගමදි, තවත් අවසනයාවකදි ශදමටශගොලදී ම ාාව මර් න 

උත්සාහ ක ා. නමුත් මම ශේරුණා. හැබැයි, නලරාජා රවිරාේ 

මැතිතුමාට ශේශර් න බැරි වුණා. එතුමා මරා දැම්මා. එතුමා තමයි 

ප මුවැිර වතාවට ශම් රශේ ශදම  ජනයාශ  ප්ර නන ටික කැඩිච ග 

සිහහශල්  ශහෝ සිහහල ජනතාවට ිරය් න පට්  ගත්ත 

ම් ත්රීතුමා. ඇත්ත ඒකයි. එතුමා එශහම කර් න පට්  ගත්තා. 

සිහහල ජනතාවට ශදම  ජනතාවශ  ප්ර නන ිරය් න ඕනෑ. සිහහල 

ජනතාවශ  ප්ර නන අපි දැනග් න ඕනෑ. මම පා්ණලිශම්් තුවට 

එනශකොට සිහහල ද් ශ්  නැහැ. මහනුවර ඉඳලා තමයි මම 

පා්ණලිශම්් තුවට ආශද. නමුත් මම සිහහල දැනශගන හිටිශේ 

නැහැ. මම සිහහල ඉශගන ගත්ශත්  අශේ රශේ තිශබන ප්ර නන ටික 

අපි අවශබෝධ් කර ග් න ඕනෑ ිරසා. ශදම  ජනයාශ  ප්ර නන ඔය 

ශගොල්ල් ට ිරය් න ඕනෑ  ඔය ශගොල්ල්  ඒවා දැනග් න ඕනෑ. 

ඒ ිරසා තමයි එශහම කශ ේ. ශම් ප්ර නනවලට මූලික ශහේතුව ඒවා 

තමයි  ශත්රුම් ග් න. දැ්  ප්රග්ඩලත්වය ශනොශවයි අව ය 

ව් ශ් . ශම්වා ඔක්ශකොම වුශ්ඩ ඇයි? ශම් රශේ යුධ ධ්ය 

ිර්ණමාණය වුණා. යුද ජයග්රහණශය්  පසුව මහජන මතය හරවා 

ගත්තා, ජාතය් තරය. එශහම ශ් , වුශ්ඩ. [බාධ්ා ිරරීමක්] 
ශහොඳයි, සනතුතියි. 

 
ගුණ ප්ර න්න සණතුාංග මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க ) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga ) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මට කාරණයක් ගැන 

පැහැදිලි කර් න තිශබනවා. මම ශම් ගරු සභාශද නැති ශවලාවක 

විපක්ෂ නායකතුමා ිරයා තිුණණා, පසුගිය කාල සීමාශද හිරිහැර 

සිදු වුණු අයට සහන ලබා ශද් න මම කටයුතු කරනවා ිරයලා. 

මට ශත්ශර් ශ්  නැහැ, අශේ විපක්ෂ නායකතුමාට, සහනයයි, 

සාධ්ාරණයයි ිරයන වගන ශදක ශත්රුම් කරලා ශද් න. මට ඒක 

ශත්රුම් කරලා ශද් න ශවලාවු ත් නැහැ, ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර. මම පැහැදිලිව ප්රකා  කශ ේ 2022 මැයි 

මාසශේ 01වැිරදා ඉඳලා ශම් දක්වා කරදර සිදු වුණු සියලුම 

පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරු් ට සාධ්ාරණය ඉවේ කරලා ශද් න 

මූලිකත්වය ශගන කටයුතු කරනවා ිරයායි. සාධ්ාරණත්වය ලබා 

ශදනවා ිරය් ශ්  ශම්කයි. අධිකරණශේ සහශයෝගය ඒ 

ශගොල්ල් ට ඕනෑ  ශපොලීසිවල සහශයෝගයත් ඕනෑ. ඉති් , ඒ ගැන 

හිත් ශ්  නැතිව ශම් ප්ර නනය ශවනත් පැත්තකට ශයොමු කර් න 

තමයි ශම් අය උත්සාහ කර් ශ් . ශම්ක නවරය වපුර් න එතුමා 

කරපු ප්රකා යක් විධියටයි මම දිර් ශ් . ඒ ිරසා අඩු ගණශ්  ශම් 

නවරය දැ් වත් නවත්ව් න ිරයා මම එතුමාට ිරයනවා. [බාධ්ා 
ිරරීම්] එතුමා ිරයපු ශධ  මම ද් නවා. නවරය නතර කරලා, අඩු 

ගණශ්  රිරල් වි්රමසිහහ අගමැතිවරයාට -එකට හිටපු තම් ශ  

නායකයාට- උදද කරලා, ශම් රට ශගොල ග් න එකතු ශව් න 

ිරයලා මම එතුමාට ිරයනවා. ශම් විධියට ප්රකා  ක ාම ඒවාට 

දාලා තිශබන comments මම දැක්කා. ඒකයි මම ශම්වා 

ිරය් ශ් . ශම් විධියට නවරය වපුරලා ප්ර නන ඇති කර් න 

හද් න එපා. මම ිරදශද, ශම් සියලුශදනාට සාධ්ාරණය ඉවේ 

කර් න අපි කටයුතු කරනවා ිරයලායි. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු (ආගා්ණය) විජයදාස රාජපක්ෂ ම් ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි නවයක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.11] 

 

ගුණ (ආචාර්ය) විජයදා  සාජපක්ෂ මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விேயதாஸ ராேபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මට විනාඩි 14ක් තිුණණා, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  

මුලි් ම, ඔබතුමාශ  නව පත්වීම ශවනුශව්  මශ  

ශුභායකහසනය පිරිනමනවා. 

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම සනතුතියි, ඔබතුමාට. 
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ගුණ (ආචාර්ය) විජයදා  සාජපක්ෂ මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விேயதாஸ ராேபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අද මම කයා කර් ශ්  හද වශත් ශලොු  ශදදනාවක් 

තබාශගන, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. ශම් 

පා්ණලිශම්් තුශද හිටපු ඉතාම අහිහසක ම් ත්රීවරශයක් වූ 

අමරකී්ණති අතුශකෝර  මැතිතුමා ඝාතනය කර තිශබනවා. ඒ 

වාශ ම ශම් ගරු ඇමතිවරු් ශ , ම් ත්රීවරු් ශ  ිරවාස සිය 

ගණනක් විනා  කර තිශබනවා. නවදය රශම්ෂන පතිරණ මැතිතුමා 

එතුමාට ශවච ග හාිරය ගැන ිරදවා. එතුමාශ  ශගදරත් විනා  

ක ා. ශම් පා්ණලිශම්් තුශද සභානායකවරශයක් විධියට කටයුතු 

ක , ඒ වාශ ම අශේ රශේ අධ්යාපන අමාතයවරශයු  විධියට 

කටයුතු කරමි්  ශම් රටට ඉතා වි ාල ශසේවාවක් කරපු රිග්ණඩ් 

පතිරණ මැතිතුමාශ  ිරවස තමයි එශසේ ගිිර තිේශේ. ඒ ිරවස 

වි ාල සහසනකෘතික වටිනාකමක් තිුණණු තැනක්.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, අද අපිට තිශබන ප්ර නනය 

ශම්කයි. ශධ  පාලනය ිරරීම, ජනතාව ශවනුශව්  කැපවීම, 

ජනතාව ශවනුශව්  ශසේවය ිරරීම ගහලා මර් න තරම් වරදක් 

නම්, ශගවල් ගිිර තිය් න තරම් වරදක් නම් අපි ශම් රශේ ශම් 

ශධ  පාලනය කර් ශ්  ශමොකටද? ශකොශහේද, අපිට වැරදිලා 

තිශබ් ශ් ? මීට අවුරුදු 18කට පමණ කලි්  අද වාශ  දවසක 

තමයි මම මුලි් ම පා්ණලිශම්් තුශද ම් ත්රීවරශයක් ශලස පත් 

වුශ්ඩ. ඒ අනුව, අශේ ජීවිතශේ වැඩි කාලයක් -වසර 18ක්- අපි 

ශව්  කරලා තිශබ් ශ් , කැප කරලා තිශබ් ශ්  ශම් රශේ 

ජනතාව ශවනුශව්  මිස තම-තම් ශ  පවුල්වල සුබ සිධ ධිය 

ශවනුශව්  ශනොශවයි. යම් යම් ශගෝදනා තිශබන ිරහිප ශදශනු  

ශම් පා්ණලිශම්් තුශද ඉ් න පුළුව් . අපි ද් නවා, ඒක. හැබැයි, ඒ 

ිරසිවක් ගැන හිත් ශ්  නැතිව සමසනතයක් විධියට සලකා 

ශධ  පාලනඥශයෝ මරා දමා, ශගවල් ගිිර තබා යම්ිරසි ශදයක් 

කවුරු හරි දිනාග් න හදනවා නම්, ඒ දිනාග් න හද් ශ්  කවුද 

ිරයන එකත්, ඒ දිනාග් න හද් ශ්  ශමොනවාද, ිරයන එක 

පිළිබඳවත් අපි කල්පනා කර බල් න ඕනෑ.  

 ශබොශහෝ ශදනා කයා කර් ශ්  අද තිශබන ශම් ශධ  පාලන 

ගැටලුව, අ්ණුණදය පිළිබඳවයි. හැබැයි, අමතක කර් න එපා අශේ 

රශේ ශම් ශධ  පාලන අ්ණුණදය ිර්ණමාණය වුශ්ඩ ආ්ණථික 

අ්ණුණදයත් එක්කයි ිරයන එක. ආ්ණථික අ්ණුණදයක් ිර්ණමාණය 

වුශ්ඩ නැත්නම් ශම් වාශ  අරාජික තත්ත්වයකට ශම් රට පත් 

ශව් න ඉලකලක් නැහැ. ඒ සම්බ් ධ්ව අපි මතුපිටි්  කයා ක ා 

මිසක්  ශරෝගශේ ලක්ෂණ පිළිබඳව කයා ක ා මිසක්, ශරෝග 

ිරධ්ානය ගැන අපි කවුරුවත් කයා කශ ේ නැහැ. 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, එදා -2015දී- ශම් 

පා්ණලිශම්් තුශද අපි 4  ශදශනු  එක්ක හදපු පුහචිම ආ්ඩඩුව ශම් 

රශේ වි ාල ප්රතිසහසනකරණ රායකයක් ක ා, දහනව වන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහශ ෝධ්නයත් එක්ක. නමුත් විසිවන ආ්ඩඩු්රම 

වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ශගශනන අවසනයාශදදී එහි තිශබන 

බරපත  ශදදවාගකය අපි දැක්කා. අපි අනතුරු හැශඟදවා, සම්මත 

කරන ඒ සහශ ෝධ්න හරහා ශම් රටට වි ාල අභාගයසම්ප් න 

තත්ත්වයක් උදා ශවනවාය ිරයලා. ඒ එක්කම, තුශන්  ශදකක 

බලයක් දීලා පත් කර ගත් ආ්ඩඩුව ආරම්භශේදී ගත් වැරදි තී් දු 

තීරණ ිරසා තමයි ශම් ආ්ණථිකය කලා වැවේශ්ඩ.  

එදා ශම් ආ්ඩඩුව බලයට ඇවිල්ලා මුලි් ම ජනාධිපති ශල්කම් 

ුරරයට පී.ති. ජයසු් දර මහත්මයා පත් කරන ශකොට අපි ිරදවා, 

ආ්ණථික ඝාතනයක් සිදු කරපු ශකශනක් ඔය තනතුරට 

ගැ ශප් ශ්  නැහැ ිරයලා. ඊ ඟට, බිලියන ගණනක් ශම් රටට 

වහගා කරපු,  දෂණ කටයුතු කරපු ිරවාඩ් කේරාල් වාශ  ශකශනක් 

මහ බැහු  අධිපතිකමට දමන ශකොටත් අපි ිරදවා, ශම් අපරාධ්ය 

කර් න එපා ිරයලා. එදා ආ්ඩඩු පක්ෂශේ තමු් නා් ශසේලා 

සමහර ශදලාවට හිතුශද අපි ආ්ඩඩුශද හතුශරෝ ිරයලා. ගරු 

ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, එදා අපිට පා්ණලිශම්් තුශද කයා 

කර් න ශදලාව දු් ශ්  නැහැ. ශකො ඹ දිසනත්රික්කය ිරශයෝජනය 

කරන මහජන ම් ත්රීවරශයක් විධියට මට පසුගිය අවුරුධ දටම 

කයා කර් න දු් ශ්  විනාඩි දහයයි. ඇයි, ඒ? අපි අනතුරු 

හැඟවීම් කරන ශකොට ඒවා ආ්ඩඩුවට හතුරුකමට කරනවාය ිරයා 

හිතුවා. නැහැ. අපි කවදාවත් ශපෞධ ගලික නයාය පත්ර ඉලක්ක 

කරශගන, පළිගැීමම් මත ශහෝ ලාභ ලබා ගැීමම් මත 

ශධ  පාලනය කර නැහැ, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර. අපි 

හැම දාම ශම් රශේ ජනතාවශ  අයිතිය ශවනුශව් , ආරක්ෂාව 

ශවනුශව්  විතරයි අශේ ශධ  පාලන කටයුතු සිධ ධ් කර 

තිශබ් ශ් .  

එදා ගරු ජනාධිපතිතුමා පත් වුණු ගම් ම බදු සහනයක් 

දු් නා. මම වි නවාස කරනවා, පී.ති. ජයසු් දර මහත්මයාශ  

උපශදසක් නැත්නම් ජනාධිපතිතුමා එදා ඒක කර් ශ්  නැහැ 

ිරයලා.  

ඒ බදු සහනය දීම නුසුදුසුයි, වැරදියි ිරයලා දැ්  එතුමාම 

පිළිග් නවා. එදා පී.ති. ජයසු් දර විසි්  ජනාධිපතිතුමාව ශනොමඟ 

යැදශද නැත්නම්, ඒ බදු සහනය දු් ශ්  නැත්නම් පසුගිය අවුරුදු 

ශදකට රුපියල්වලි්  එකතු ශවන බදු මුදල අනුව ඇශමරිකානු 

ශලොල්ණ බිලියන හතක් අශේ භා්ඩලාගාරශේ තිශබනවා. අපි ඒක 

නැති කර ගත්ත ිරසා අද අපට ශලොල්ණ බිලියන ගණ්  හිඟා කකා 

ය් න සිධ ධ් ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම ිරවාඩ් කේරාල් 

මහත්මයාට අපි ිරදවා "පසු ගිය ණය වාරික ශගව් න එපා. අපි 

ඒවා restructure කරලා, සැලසුමක් ඇතිව කරශගන යමු" ිරයලා. 

නමුත්, “නැහැ, මට ඕනෑ තරම් ශලොල්ණ තිශබනවා” ිරයලා ඒවා 

ශගවලා දැම්මා. අ් තිමට භා්ඩලාගාරශේ එක ශලොලරයක්වත් 

නැහැ ිරයන තත්ත්වයට පත් වුණා. ඒක ිරසා තමයි මිිරසනසු 

ශපෝලිම්වල මැ රුශ්ඩ  අදටත් ශපෝලිම්වල ඉ් ශ් . එශහම නම්, 

ශම් ආ්ණථික අ්ණුණදය ිර්ණමාණය ක  මිිරසනසුයි ශම්ශක් වගකීම 

ග් න ඕනෑ. ඒ මිිරසු් ශ  ශගවල් ශවනුවට අද ගිිර තිය් ශ්   

ඇමතිවරු් ශ , ම් ත්රීවරු් ශ  -ශධ  පාලනඥය් ශ - ශගවල්. 

අශපත් වරදක් තිශබනවා, තමු් නා් ශසේලාශ ත් වරදක් 

තිශබනවා. ඒ වාශ   දෂිත මිිරසනසු පත් කරනශකොට ශජයෂනද 

අමාතයවරු විධියට, අධ දැකීම් තිශබන අය විධියට 

තමු් නා් ශසේලාට තිුණණා ඒවාට විරුධ ධ් ශවලා ඒවා ව ක්වා 

ග් න. එශහම ව ක්වා ගත්ශත් නැති එශක් ප්රතිවිපාක තමයි අපි 

අද ශම් අත්විින් ශ් .  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ශගෝල් ශ ේසන එශක් ිරදහසන 

අරග ය, සාමකාමී අරග ය ිරයන එක පට්  ග් නශකොටම මම 

පැහැදිලිව ිරදවා "ශලෝකශේ සාමකාමී අරග  ිරයලා ජාතියක් 

නැහැ. ඕනෑම අරග යක් ආරම්භශේදී සාමකාමී තමයි. හැබැයි, 

අවස්  ශව් ශ්  ශල් විලිර් " ිරයලා. නායකත්වයක් නැති 

සාමකාමී අරග  හරි භයානකයි. ඒවා ශමොන පැත්තට ගම්  

කරනවාද ද් ශ්  නැහැ. කැේට්  ශකශනක් නැති නැවක් මුුවශධ  

යනවා වාශ  තමයි.  ඒ වාශ  අවසනයාවල ඒවායි්  ප්රතිලාභ 

ග් න බලාශගන ඉ් න සටකපට ක්ඩලායම් ඕනෑ තරම් 

ඉ් නවා. ශම් ශධ  පාලන ්රමය හරහා  බලය ග් න බැරි ඒ 

උදවිය ඒ ්රම හරහා බලය ග් න උත්සාහ දරන අවසනයා 

තිශබනවා.  

එදා ශගෝල් ශ ේසන එශක් අරග ශේ ශයදුණු ජනතාවට පහර 

ශද් න ගිය ක්ඩලායමත් වැරදියි. ඒ ශගොල්ශලොත් 

අපරාධ්කාරශයෝ. ඒ උදවියට විරුධ ධ්ව ීමතිය ක්රියාත්මක කර් න 

ඕනෑ. ඒ වාශ ම, මිීම මරපු, ශගවල් ගිිර තියපු ඒ 

අපරාධ්කාරය් ට එශරහිවත් ශම් රශේ ීමතිය ක්රියාත්මක ශව් න 
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පා්ණලිශම්් තුව 

ඕනෑ. ීමතිශේ ආධිපතයය නැති රටක ඔබතුමාශ  ජීවිතය 

ගැනවත්, මශ  ජීවිතය ගැනවත් සහතිකයක් ශද් න කාටවත් 

බැහැ, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  රටක ආ්ඩඩුවක් 

තිශබනවා නම් ඒ ආ්ඩඩුශද මූලික වගකීම තමයි ීමතිශේ 

ආධිපතයය ආරක්ෂා ිරරීම. ඒ ිරසා තමයි අපි විසිශදවන 

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්නය ඉදිරිපත් කර  තිශබ් ශ් . 

  ගරු රශම්ෂන පතිරණ මැතිතුමා ිරදවා, ජනතාව ශම් ම් ත්රීවරු 

225 ශදනාම එපා ිරයනවා ිරයලා. ශමොකද, පා්ණලිශම්් තුව දිහා 

බලපුවාම ඒක හරිම අවලසනසනයි  විනයක් නැහැ. ඔබතුම් ලා 

ප්රධ්ාන පුවේශද ඉඳශගන ශමය ිරවැරදි කර් න උත්සාහ ක ාට 

තවම ඒක සා්ණයක ශවලා නැහැ, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  

මම ශගොලක් කනගාවේ ශවන කාරණයක් තිශබනවා. පසු ගිය 

මැතිවරණශේදී ුවඟාක් බලාශපොශරොත්තු තියාගත්ත උගත්, 

වැදගත්, තරුණ ක්ඩලායමක් ශම් පා්ණලිශම්් තුවට ඇතුළු වුණා. 

අද ඒ උදවියශ  අනාගතය විනා  කර තිශබනවා. කවුද ශම් 

විනා ය කශ ේ? ධ විත්ව පුරවැසිය් ට පා්ණලිශම්් තුවට ඇතුළු 

ශව් න ඉල ශද් න එපාය ිරයා විසිවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා 

සහශ ෝධ්නශේදී අපි ිරදශද ඒ ිරසායි. ඒ ධ විත්ව පුරවැසියාට ශම් 

රට ගැන ිරසි වුවමනාවක් නැහැ. අශේ රශේ ජනතාවශ  

ජීවිතවලට වටිනාකමක් ශද් න එතුමාට වුවමනාවක් නැහැ. 

බල් න, එතුමා අනුගමනය ක  ඇමතිවරු් ශ , ම් ත්රීවරු් ශ  

ශගවල් අද ගිිරබත් කරලා තිශබනවා. එතුමා ිරරුපද්රිතව, 

රහසිගතව apartmentsවල හැහගිලා ඉ් නවා. අ් තිමට අද 
දඬුවමට ලක් ශවලා තිශබ් ශ්  කවුද? ශම් ම් ත්රීතුම් ලා 

ශනොමඟ යවලා, ශම් ම් ත්රීතුම් ලා පා්ණලිශම්් තුව තු  වැරදි 

විධියට හැසිශර් න, කෑ ගහ් න, හූ ිරය් න ශපොලඹවා 

තමු් නා් ශසේලාශ  ශගෞරවය නැති කශ ේ ඒ ධ විත්ව පුරවැසියා. 

මම තමු් නා් ශසේලාට ශම්ක ිරය් ශ්  තාත්තා ශකශනක් 

වාශගයි. මශ  පරම්පරාශද අය ිරහිපශදශනක් පා්ණලිශම්් තුශද 

ඉ් නවා. ශම් පා්ණලිශම්් තු වාරශය්  පසුව අපට ශම් 

ශධ  පාලනය කර් න වුවමනාවක් නැහැ.  
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට ිරයමිත කාලය අවසානයි, ගරු ම් ත්රීතුමා. 
 

ගුණ (ආචාර්ය) විජයදා  සාජපක්ෂ මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விேயதாஸ ராேபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මට තව විනාඩියක් ශද් න, ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර.  

අපට එශහම දිගි්  දිගටම ශධ  පාලන බලශේ එල්ලිලා ඉ් න 

වුවමනාවක් නැහැ. හැබැයි, ශම් රශේ ප්රජාත් ත්රවාදය ආරක්ෂා 

කරශගන ය් න අශේ තරුණ ම් ත්රීවරු් ට, තරුණ 

ශධ  පාලනඥය් ට, පාශ්ණ ඉ් න තරුණය් ට අපි අවසනයාව 

හදලා ශද් න ඕනෑ. එක ශධ  පාලනඥශයක් තමු් නා් ශසේලාට 

ශදන උපශදසන අනුව තමු් නා් ශසේලා තවදුරටත් අමාරුශද 

වැශට් න එපා. ඒ ධ විත්ව පුරවැසියා නැති කශ ේ ඔබශ  

අනාගතයයි.  

ඒ ධ විත්ව පුරවැසියා නැති කශ ේ ශම් රශේ අනාගතයයි  අප 

කාශ ත් අනාගතයයි. ගරු ප්රස් න රණතුහග ඇමතිතුමිර, අපි 

විසිශදවන ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා සහශ ෝධ්න පනත් ශකවේම්පත 

ඉදිරිපත් කර තිශබනවා. අපි එය සම්මත කරලා, ශම් රශේ 

ප්රජාත් ත්රවාදය නැවත ඇති කරලා, එිරශනකා ගහ මරා ග් නා, 

ු  ල් කා ග් නා ශධ  පාලනය නතර කරලා, ප්ර සනත, 

ප්රජාත් ත්රවාදී ශධ  පාලන ්රමයකට කරුණාකර ප්රශද  ශවමු. 

අප කාශ ත් අරමුණ ජනතාවට ශසේවය ිරරීම නම්, ශධ  පාලන 

පක්ෂවලට ශබදිලා ගහ බැණ ශගන ඒ ශසේවය කර් න අපට 

බැහැ. අද ශලෝකශේ හැම දියුණු රටක්ම එශසේ දියුණු ශවලා 

තිශබ් ශ්  ප්රජාත් ත්රවාදී පක්ෂ ්රමය සා්ණයක ිරසා. පක්ෂ 

්රමය අසා්ණයක රටවල් හැම එකක්ම අද වැටිලා තිශබනවා. අශේ 

රශේ ශධ  පාලන පක්ෂ නායකය්  අද ශමතැන සිටියත්, මම ශම් 

කාරණය ිරය් න බය නැහැ. අභය් තර ප්රජාත් ත්රවාදය තිශබන 

ිරසිම ශධ  පාලන පක්ෂයක් ශම් රශේ ශම් පා්ණලිශම්් තුව ඇතුශ ේ 

අද නැහැ. ඒක ිරසා තමයි පක්ෂ විනා  වුශ්ඩ  රට විනා  වුශ්ඩ  

ඒක ිරසා තමයි අශේ දරුව් ට අනාගතයක් නැතිව ගිශේ. ඒ ිරසා 

වැඩිහිටි, තරුණ මහජන ිරශයෝජිතය්  සියලුශදනාට මම 

ආයාගනා කරනවා, කරුණාකර ශම් ගහ බැණ ගැිරල්ලට, ශම් 

අවලාද ශධ  පාලනයට තිත තියලා සාමකාමී ශලස ශම් රට 

හද් න අපි එකතු ශවමු, ප්රජාත් ත්රවාදයට ගරු කරලා අශේ 

අනාගත පරම්පරාව ආරක්ෂා කර් න එකතු ශව් න ිරයලා.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මට කාලය ලබා දු් නාට 

ශබශහවි්  සනතුතියි. 

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු ශප්රේම්නාත් සී. ශදොලවත්ත මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

 ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 3.23] 

 

ගුණ කප්රේේනාත් සී. කදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)   

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මුලි් ම ඔබතුමාට මශ  

ශුභායකහසන පිරිනමනවා. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම සනතුතියි, ඔබතුමාට. 
 

ගුණ කප්රේේනාත් සී. කදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, අශේ පා්ණලිශම්් තුශද 

හිටපු ගරු අමරකී්ණති අතුශකෝර  ම් ත්රීතුමා පසුගිය දිනයක මහ 

මඟ ම්ශල්ච ඡ ශලස ඝාතනය ක ා. විශ ේෂශය් ම ශම් රශේ 

ආගමික නායකශයෝ ශධ  පාලනඥය්  ගැන ිරයනවා වාශ ම, 

ශම් රට ගැන ිරශදදන ිරු ත් කරනවා වාශ ම ශම් රශේ ජනතාව 

ශමච ගර ම්ශල්ච ඡ විධියට හැසිශර් ශ්  ඇයි ිරයන කාරණය 

සම්බ් ධ්ශය්  නැවත හැරී බැලීමක් කශ ොත් ශහොඳයි. එශසේ 

හැසිශර් ශ්  නැතිව සිටීම සඳහා ඒ අයශ  ආගමික දායකත්වය 

ශකොතරම් දුරට බලපානවාද, එහි යම් අඩු පාඩුවක් තිශබනවාද 

ිරයන කාරණය සම්බ් ධ්ශය්  නැවත ිරයවීමක් ක  යුතුය 

ිරයන කාරණය මම ශම් අවසනයාශදදී විශ ේෂශය්  අවධ්ාරණය 

කරනවා. රිය් ත ු මාර මහත්මයා පාිරසනතානශේදී මැරුවාම ඒක 

මහා ම්ශල්ච ඡ ක්රියාවක් ිරයලා අපි එදා කයා ක ා. පසුගිය දිනක 

අශේ අමරකී්ණති අතුශකෝර  ම් ත්රීතුමා ඝාතනය ක  විධිය 

දැක්කාම, එදා පාිරසනතානශේ ශවච ග සිධ ධිශේත් අද ලහකාශද 

ශවච ග සිධ ධිශේත් ශවනසක් නැහැ ිරයලා තමයි අපට ිරය් න 

ශව් ශ් . ඒ ිරසා ශම් රශේ ීමතිපතිතුමාශග්  මම ඉතාම 

ශගෞරවශය්  ඉල්ලා සිටිනවා, අග්ර විිර නගයකාරතුමාශ  

අවධ්ානය ශයොමු කර ත්රිපුධ ගල මහාධිකරණ විිර නගයකාර 
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[ගරු  (ආගා්ණය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා] 



2022 මැයි 18 

සභාවක් හමුශද ඉතා කඩිනමි්  විභාගයක් කර් න ිරයලා, ඒ 

ම් ත්රීවරයාශ  ඝාතනය සම්බ් ධ්ශය් . Special Trial-at-Bar 
එකක් දම් න. ඒ සඳහා ලිපියක් ශගොනු කර ගරු 

කයානායකතුමාට ලබා ශද් න මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

පා්ණලිශම්් තුශද සිටින සියලු ම් ත්රීවරු් ශග්  මම ඉල්ලා 

සිටිනවා ඒ සඳහා ඔබතුම් ලාශ  දායකත්වය ලබා ශද් න 

ිරයලා. ශමොකද, ඒ ඝාතනය -වයවසනයාදායකශේ 

ම් ත්රීවරශයු ශ  ඝාතනය- අපි දැඩි ශලස ශහ ා දිර් න ඕනෑ.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ශ්රී ලහකා ශපොදුජන 

ශපරමුශ්ඩ ශකො ඹ දිසනත්රික්කශේ  ා බාලම පා්ණලිශම්් තු 

ම් ත්රීවරයා හැටියට මා ශත්රී පත් ශවලා ආවාට පසුව ඒ 

ක්ඩලායම තු  ඉඳ්  ශනොශයු ත් විසහවාදී මත ඉදිරිපත් කරමි් , 

ඒ ක්ඩලායම තු  ශවනසන මත දරමි්  අශේ පක්ෂය ඇතුශ ේ අප 

කරපු අරග යක් තිුණණා. හැබැයි ඒක පක්ෂය තු  වුණත් ශත්රුම් 

ගත්ශත් නැති යම් යම් අවසනයාත් තිුණණා. පක්ෂය තු  ශගන ආ 

ශයෝජනා ගැන අපි සාකච ඡා ක ා  සමහර අවසනයාවල අපි ශවනසන 

මත දැරුවා. ශම් පක්ෂය ිරවැරැදි මඟකට ග් න තමයි එශහම 

ශවනසන මත ඉදිරිපත් කරමි්  අපි දිගි්  දිගටම කටයුතු කශ ේ. 

සමහර ශවලාවට මට විරුධ ධ්ව පක්ෂය තු  විනය ක්රියා මා්ණග 

ග් නවා ිරයපු අවසනයාත් තිුණණා. හැබැයි මම එදාත්, අදත් හරි 

තැන තමයි හිට ගත්ශත්. අපි හරි ශධ  හරි ශලස දැක්කා  වැරැදි ශධ  

වැරැදි ශලස ිරසි ශවලාශදදී දැක්කා.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මම විශ ේෂශය් ම ශම් 

කාරණය ිරය් න ඕනෑ. සමහර අවසනයාවල ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශ්ඩ උධ ශඝෝෂකය්  ඇතුළු උධ ශඝෝෂකය් ට පහර 

ශදනශකොට ශපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා ඉ් න ශවලාශද අපි ඒ 

සම්බ් ධ්ශය්  අශේ විශරෝධ්ය පෑවා. ඉති්  ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර, පා්ණලිශම්් තුවට ඇවිල්ලා අවුරුදු එකහමාරක් 

යනශකොට අපට ශලොු  ආත්ම වි නවාසයක් තිුණණා, මහ ජනයාශ  

ශධ ප  තඹ ශදොයිතුවක ශදයක් අප ශනොගත් ිරසා අපට ප්රහාර 

එල්ල කරන එකක් නැහැ ිරයලා. අපි එශහම පූ්ණව ිරගමනයක 

සිටියා. ීමතිඥශයු  හැටියට මම ද් නවා ශම් රශේ උසාවිවල වැල 

කර් න -විම්ණ න කටයුතු කර් න- ශපොලිසන ිරලධ්ාරි්  

ශකොතරම් අඩු ද ිරයලා.  

ඒ ිරසා මම අශප්රේල් මාසශේ 12වන දා වනකල් මශ  

ආරක්ෂාවට ශපොලිසන ිරලධ්ාරිශයු වත් අරශගන තිුණශ්ඩ නැහැ. 

හැබැයි, අශප්රේල් 04වන දා ඉඳලා ශම් ප්රශකෝපකාරී හැසිරීම් දිර් න 

තිුණණා. අශප්රේල් 04වන දා ඉඳලා දිගි්  දිගටම අශේ 

ම් ත්රීවරු් ශ  ශගවල්වලට ගැුවවා  මා්ණග හරසන ක ා  

උධ ශඝෝෂණ කරනවා ිරයලා ප්රශකෝපකාරී ශලස හැසිරිලා රාජය 

ශධ ප වලට පහර දු් නා  මා්ණග අවහිර ක ා. ශම් සියල්ල සිධ ධ් 

වුණා. ඒ ිරසා තමයි අශප්රේල් 12වන දා ආරක්ෂකය්  ග් න මට 

සිධ ධ් වුශ්ඩ. අපි ශම් ආ්ඩඩුශද එකම එක වාහනයක්වත් පාවිච චි 

කරපු නැති මිිරසනසු. ඒ ිරසා වි ාල වි නවාසයක් තිුණණා, අපට පහර 

ශනොශදයි ිරයලා.  

එදා මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉල්ලා අසන වන බව ිරදවාට 

පසුව අපි සුපුරුදු ශලස එතුමා සිටින තැනට ගිහිල්ලා එතුමාට සුබ 

පතලා ශගදර ගියා. ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, කාගිල්සන 

එශක්  බඩුත් අරශගන මිිරසු්  එක්ක කයා කරලා ිරසිම 

කරදරයක් නැතිවයි අපි එදා ශගදර ගිශේ. හැබැයි මා ශගදර යන 

අතරමඟදී මශ  ආධ්ාරකරුශවෝ දිගි්  දිගටම මශග්  ඇුවවා, 

"ශලොු  ප්ර නනයක් තිශබනවා. අපි එ් නද?" ිරයලා. ගරු 

ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, හැබැයි  මම වි නවාස ක ා එශහම 

පහර ශදන එකක් නැහැ ිරයලා. ඒ ිරසා මම ිරදවා, "ඔය 

ශගොල්ශලෝ එ් න එපා. මම ශගදරට ශවලා ඉ් නවා" ිරයලා. ගරු 

ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, නමුත් ඒ අය දිගි්  දිගටම මට 

එශහම ිරයන ශකොට මම මශ  බිරිඳට ිරදවා, "ශම් කයා කරන 

මිිරසු් ට ශගෞරව කරලා අපි ශම් ශගදරි්  යමු" ිරයලා. මම 

එශහම ිරදවාට පසු අපට පැය ශදකක් විතර ගියා අව ය කටයුතු 

ලැහැසනති කර ග් න. අපට ශපොඩි දරුශවු  සිටින ිරසා ඒ කටයුතු 

ලැහැසනති කර ග් න එතරම් ශවලාවක් ගියා. මම ගිහිල්ලා විනාඩි 

15ක් විතර යනශකොට මශ  අම්මා, තාත්තා, මශ  නැ් දලා, වැල 

කරන අය ඇතුළු සියලුශදනා හිටපු ඒ ශගදරට ගහලා 

සම්පූ්ණණශය්  ු ඩු කරලා දැම්මා. එය අවුරුදු 110ක් විතර 

පැරැණි ශගයක්. අශේ මුළු පරම්පරාවම හිටපු තැනක්, ඒ ශගදර  ඒ 

ගම.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, ඒකට සමාව ශද් න මම 

ලැහැසනතියි. ශමොකක්ද ඒකට ශහේතුව? මම ිරයවා තිශබනවා 

ස් ශසෝිර ශකොමිසශම් වා්ණතාව. මම ිරයවා තිශබනවා, මම 

අහලා තිශබනවා, 19   දී ශකොශහොමද ඒ ප්රහාර එල්ල කශ ේ 

ිරයලා. 1989 ගැන මට ය් තම් මතකයක් තිශබනවා. 1994 දී අපි 

වාමාහයකක ශධ  පාලනය කරන ශකොට අශේ ශදමදපිශයෝ ිරසිම 

ශවලාවක එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකය් ට පහර දු් ශ්  නැහැ. ගරු 

ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මට මතකයි, ඒ කාලශේ ඡ් දයක් 

පවත්වන ශකොට අපි පාසල් ගිශේ නැහැ. ශමොකද, ඇිනරි ීමතිය 

දැම්මා. හැබැයි, 1994 දී ග් ද්රිකා ු මාරතුහග මැතිිරය 

නායකත්වය දු් නාට පසු එම ්රමය ශවනසන වුණා. 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

ගුණ කප්රේේනාත් සී. කදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, මට තව විනාඩි ිරහිපයක් 

ශද් න. ශමොකද, ශම් කාරණා ටික ිරය් න ඕනෑ.  

ඒ තත්ත්වය ශවනසන ශවලා තමයි අපි යකෂනට සම්ප් න 

සමාජයකට ආශද. ඊට පසුව මැතිවරණයක් පැවැත්ශවන ශකොට 

එශහම ඇිනරි ීමතිය දැම්ශම් නැහැ. මැතිවරණයක් පැවැත්වූවාට 

පසුව සාමානය විධියට කටයුතු කරශගන ය් න පුළුව් කම 

තිුණණා. පරාජිතයාට ජයග්රාහකයා ගහන සහසනකෘතිය අපි අවස්  

ක ා. අප යකෂනට නම් ක  යුත්ශත් එයයි. මා කැමැතියි, මට කරපු 

ශම් අපරාධ්ය අමතක කර් න. ීමතිශය්  ිරසි ක්රියා දාමය 

ක්රියාත්මක ශවච ගාශද. හැබැයි, මම ඒ කාරණය අමතක කර් න 

සූදානම්.  

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, අද වන ශකොට මට හිත 

හදාග් න නධ්්ණයය ග් න පුළුව් . ශමොකද, මශ  අශනක් 

සශහෝදරය් ශ  ශගවල් ගිිර තියලා එතුම් ලාට අින් න 

ඇඳුමක්වත් නැහැ. අද උශධ  බලධ දී මශ  ිරවශසේ කලපු වීදුරු 

කෑල්ලක් මශ  දරුවාශ  කු ශල් ඇිරලා කැපිලා තිශබනවා. 

නමුත් මම හිතට නධ්්ණයය ගත්ශත්, 'මට ශවලා තිශබ් ශ්  

ශමච ගරයි. හැබැයි, මශ  අශනක් සශහෝදරවරු් ශ  ශගවල් 

සම්පූ්ණණශය් ම අළු ශවලා' ිරයලා හිතලා. හැබැයි,  අපි ඒත් 

සූදානම්, ශම් සියල්ල අමතක කර් න. නමුත් මතක් කර් න 

ඕනෑ, ශම් තු  වි ාල ු ම් ත්රණයක් තිශබන බව. සජබශේ 

ඔබතුම් ලා සතුවේ ශවනවාද? ඔබතුම් ලාශ  නායකයා අරග  

භූමියට ගියාම ඔබතුම් ලාශ  නායකයාට පහර දු්  ආකාරය 

අමතක කර් න එපා. ශම් පා්ණලිශම්් තුව තු  ඉ් න එකම එක 

පක්ෂයක නායකශයු ට විතරයි ඒ අරග  භූමිය තු  ඕනෑ ඕනෑ 

විධියට හැසිශර් න පුළුව් කම ලැුණශ්ඩ. මම කාටවත් ඇිටල්ල 

දිගු කර් ශ්  නැහැ. නමුත් ශම් තු  ු ම් ත්රණයක් තිශබනවා 
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පා්ණලිශම්් තුව 

නම්, ශම් තු  යම් ආකාරශේ විසිරුණු සනවභාවයක් තිශබනවා නම්, 

අපි ඒ ගැන ශහොය් න ඕනෑ. 

Galle Face එශක් අරග යට ගහපු එක ගැන ශසවීම පිළිබඳ 
ප්ර නනයක් නැහැ. එහි වැරැදිකාරය්  පැහැදිලිවම ීමතිය ඉදිරියට 

ශ ් න ඕනෑ. ඒක තමයි ශම් පිපිරුම ආරම්භ වන සනයානය 

හැටියට මම දිර් ශ් . හැබැයි, අශප්රේල් 04වන දා ඉඳ්  දිගි්  

දිගටම ඒ ප්රශකෝපිරරීම්  තිුණණා. ශරොෂා්  රණසිහහ මහත්මයාශ  

ශගදරට ගැුවවා. ශ හා්  ශසේමසිහහ මැතිතුමාශ  ශගදරට ගැුවවා. 

ශම් සම්බ් ධ්ශය්  විශ ේෂශය් ම අප දෑසන දල්වාශගන සිටිය යුතුයි 

ිරයන කාරණය ිරය් න ඕනෑ.  

ශම් අරග කාරය්  ිරයනවා නම්, මා ඉල්ලා අසන ශව් නම්. 

අව ය නම් තරුණය්  ශවනුශව්  මම ඉල්ලා අසන ශව් නම්. 

හැබැයි ඊ ඟට එ් ශ්  කවුද? List එශක් 13 ශවිරයාට ඉ් න 

ශකනා එනවා. මම list එශක් 9 වැිරයාට ආශද. අපට ක්රියාත්මක 
ශව් න සිදු ශවලා තිශබ් ශ්  ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාව තු යි.  

 පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරු්  ගැන අද ශබොශහොම ධ ශද ශය්  

කයා කරනවා. අප පා්ණලිශම්් තුශද කන කෑම එක ගැන අද කයා 

කරනවා. අපි විතරක් ශනොශවයි, ශම්ශක් ශසේවකශයෝත් කනවා. 

අපට ඒ කෑම එක එපා. අද අශේ ශසෞඛය පහසුකම් ගැන කයා 

කරනවා. සාමානය ආයතනයක වුණත් ශසේවකයාශ  මුළු පවුලටම 

ශසෞඛය ආරක්ෂණයක් තිශබනවා. පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරු් ට 

එශහම ශසෞඛය ආරක්ෂණයක්වත් නැහැ. අද වැරැදි ප්රවෘත්ති 

යවනවා, ඩීසල් ගහ් න අපට ශවනම තැනක් තිශබනවා ිරයලා. 

මම ශබොශහොම වගකීශම්  ිරයනවා, අපි කවදාවත් එශහම ඩීසල් 

ගහලා නැති බව. ශම්වා වැරැදි මතවාද. මශ  සශහෝදරශයක් මශ  

වාහනයක් තියාශගන ශම් වන කල්ම ඩීසල් ශපෝලිශම් ඉඳලා 

වාහන 50ක් විතර තිශයධ දී ඩීසල් ඉවර ශවලා දැ්  ශපෝලිශම්  

එළියට ඇවිල්ලා තිශබනවා.  

ඒ අරග  භූමිය තු  ිර්ණමාණය ශවච ග ඒ අප්රස් න 

වාතාවරණය මාධ්ය ආවරණය කරපු ආකාරය බල් න. Galle 

Face එකට ගහපු එක මුළු රශේම ශප් නලා රශේම වි ාල 

අ්ණුණදයක් ඇති ක ා. සමහර පක්ෂ නායකශයෝ ඒ අයශ  වෘත්තීය 

සමිති ක්ඩලායම් ශග් වා ඒ කරපු ශධ  සම්බ් ධ්ශය්  පැහැදිලිව 

ශසොයා බල් න ඕනෑ.  
 
 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, දැ්  කයාව අවස්  කර් න. 
 

 

ගුණ කප්රේේනාත් සී. කදොලවත්ත් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මට තව විනාඩියක කාලයක් ශද් න, ගරු ිරශයෝජය 

කයානායකතුමිර. 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර,  අපි ශම් සියල්ල අමතක 

කරනවා වාශ ම, දැ්  ශම් රට තිශබන තත්ත්වය උල අපි 

සියලුශදනාම පාට, පක්ෂ ශේද දුරලා, මිිරසු් ශ  අතයව ය 

අව යතා සඳහා උත්තර දිය යුතුයි. රිරල් වි්රමසිහහ මහත්මයා 

ිරදවා,  ුවණු වටශේ කයාශද ගෲෂා වාශ  එතුමාත් ය් ශ්  වැල් 

පාලශම් ිරයලා. ුවණු වටශේ කයාශද ගෲෂා ගායනයිර්   

ිරයනවා,  "ග් ශ්  නැති ිරසා කවුරුත් පුතු නුඹ මම අරග් නවා, 

නුඹට නැති ිරසා කවුරුත් මම අම්මයි හිත්  පුශත්" ිරයලා. ගෲෂා 

ගායනා කරපු එම ගීතශය්  ිරයනවා වාශ , ශම් ආ්ඩඩුව 

කවුරුවත් භාර ගත්ශත් නැහැ ිරයන එකයි මම ිරය් ශ් . 

සජබශේ නායකයා භාර ගත්ශත්ත් නැහැ, අනුර ු මාර දිසානායක 

මහත්මයා භාර ගත්ශත්ත් නැහැ. ඒ ිරසා තමයි  අපි සියලුශදනා 

එකතුශවලා ශම් රට දැ්  තිශබන ආ්ණථික තත්ත්වශය්  

ඉසනසරහට ග් න ශම් අවසනයාශද ගරු අගමැතිතුමාට සහශයෝගය 

ශද් ශ් . එශහම වුශ්ඩ නැත්නම් මිිරසනසු දැනට වලා ප්රශකෝප 

ශදවි. 

අවසාන ව ශය් , අපි එකතුශවලා පක්ෂ පාට, ශේද අමතක 

කරලා රට ශවනුශව්  වැල කරමු ිරයන කාරණය මම මතක් 

කරනවා. ශම් රශේ ශධ  පාලනය කර් නත්, තරග කර් නත්, 

ශව්  ශව් නත්, ඒ ඕනෑම ශදයක් කර් න අපට පුළුව්  

ශව් ශ්  ශම් රට ගිිර ග් නා තත්ත්වයක ශනොතිුණශණොත් විතරයි 

ිරයන කාරණාවත් ප්රකා  කරමි්  මා ිරහඬ ශවනවා.  

සනතුතියි. 

 

ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මී ඟට, ගරු ගශේ් ද්ර ු මා්ණ ශපෝ නම්බලම් ම් ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 9ක කාලයක් තිශබනවා. 

Order, please! ඊට ප්රයම, කවුරු්  ශහෝ ගරු ම් ත්රීවරයු   

මූලාසනය සඳහා ගරු වීරසුමන වීරසිහහ ම් ත්රීතුමාශ  නම 

ශයෝජනා කර් න. 

 

ගුණ දිකන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(மாண்புமிகு திமனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ිරශයෝජය කයානායකතුමිර, "ගරු වීරසුමන වීරසිහහ 

ම් ත්රීතුමා දැ්  මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 
ප්රශයීය්නය විම න ලදින්    ා  ේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිකයෝජ කථානායකතුමා මූලා නකයන් ඉවත් 

වූකයන්  ගුණ වීසසුමන වීසසිාංහ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.       
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 
 
 
 
[3.32 p.m] 

 

ගුණ ජී.ජී. කපොන්නේබලේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ேீ.ேீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, today, I am taking part in 
this Adjournment Debate whilst the Tamil people of the 
North-East and the world over commemorate what we 
call the “Mullivaikkal Tamil Genocide Day”. It is a day 
that is the blackest in the Tamil political calendar and a 
day that brings a lot of memories which make the Tamil 
people, no matter where they are, politicized. That is 
because when the war came to an end on the 18th of May, 
2009, there was a moment where the Sri Lankan State 
could have tried to convince the Tamil people that it was 
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willing to change, that supporting an armed struggle was 
something that was unnecessary and that Sri Lanka could, 
in fact, change so that it could become inclusive where 
the Tamil people could call Sri Lanka their home as much 
as the Sinhalese and, maybe, the others living on this 
Island do, but that did not happen. So, that did not happen 
and 13 years down, if you ask an old lady who owned 20 
acres in Keppapulavu in Mullaitivu District, which is 
currently under military occupation and which has now 
been relegated to a quarter of an acre, her reply would be 
that she wished she did not come out of Mullivaikkal 
alive. So, that is the failure, Sir, which Sri Lanka has 
become, that is what the political culture of Sri Lanka is 
and the people to blame are the custodians of this State: 
that is, you, all of you who inhabit this House and who 
have held political office.  

For the Tamil people, 13 years after the end of the 
war, to feel that they miss the LTTE more than ever, I 
think, is an indictment that you will continue to face until 
you seriously think of changing. I am saying all of this 
today when we are debating the terrible loss that several 
Members belonging to several parties of this House faced 
and when a lot of Members are reeling at the violence that 
took place against the establishment. I say this - Sir, I said 
about Tamil genocide and the fact that 13 years down the 
road, we have not learnt a single lesson - because when 
people become disenfranchised, when people feel that the 
State is not there for them, when people feel that the 
enemy is the State and that they have nowhere to turn to, 
then they will turn against the State and you can call that 
“organized” or “unorganized” and you can delude 
yourselves in blaming various people, but the fact of the 
matter is, no one outside this House has any sympathy for 
the damage and the loss that has been suffered by the 
Members of this House or by other members of the 
political parties represented in this House. That is the 
reality that we are facing today.    

So, it is up to the custodians of this State, who are 
primarily the Sinhala Buddhist people who hold high 
office, to rethink at least now, go to their own electorates, 
whether it be to the Sinhalese or even to the Tamils, and 
say, "We are going to take a step back and are going to, in 
fact, change, to change in a way that the ordinary people 
are enfranchised". I say this, Sir, as a party. Let me just 
give you a good example of our own party. Our party is 
considered as a hardline party, a Tamil-nationalist party 
that is inflexible, that does not compromise. When we left 
the TNA in 2010, we were routed at the elections, but we 
kept telling our people that the Sinhalese leaders would 
never deliver. When the TNA tried to tell the Tamil 
people that there could be a change even with the 
Rajapaksas in power then and certainly after that in 2015 
when the Maithreepala Sirisena-Ranil Wickremasinghe 
Government came into power, what we said was that 
there would be no change at all. You will have individuals 
like the Hon. Lakshman Kiriella who, even today, without 
any qualms, will stand up and say that he is for 
federalism. But, those are individuals. The system is the 
same and there is no change. It is because of that that the 
TNA, which kept telling our people, “No, there will be 
change”, is today diminishing and our party, which tells 

the truth, is growing. It is the same logic that you face 
with your own electorate.  

Today is not an era where we rely on print media to 
get news, where you control the media and where you 
can try and brainwash. Those days are gone. Today is an 
era when people outside, other than Members of this 
House, are actually far more literate, far more with it, are 
capable of saying what is happening in every corner of 
the world and are capable of comparing us with others 
who lead various countries. And, we are failing every 
time. What you did to the Tamil people, you are doing to 
your own people; you are disenfranchising your own 
people and it is because you are disenfranchising your 
own people that the violence took place. You thought you 
can teach those who are non-violently protesting a lesson 
or two and you got it and you will keep getting it. If you 
do not understand that this Government headed by this 
President must go - that is the primary political unrest 
that exists today in this country - you will get it, not once, 
but hundred times over.  

The Hon. Ranil Wickremasinghe has taken over the 
mantle of Prime Ministership. He is being accused, 
including by our party, of safeguarding this failed 
President and this failed Government. He could have 
waited - no one denies his expertise; no one denies his 
experience and no one denies that he can contribute quite 
considerably to change the economy of this country - but 
instead, he chose to rush in. 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිකේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Yes, Hon. Lakshman Kiriella? 

 

ගුණ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Hon. Chaminda Wijesiri is not speaking 

today. So, kindly give his time to the Hon. G.G. 
Ponnambalam. 

 

ගුණ ජී.ජී. කපොන්නේබලේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ேீ.ேீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Thank you, Hon. Kiriella. 

The Hon. Prime Minister has taken over the mantle at 
a time when President Gotabaya Rajapaksa was about to 
go, when that office was limping, when it was gasping for 
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breath. That is the time when that person who belongs to 
a party which did not win a single Member from an 
electorate, but only managed to get a National List seat in 
this House and that too, so many months after - that 
National List seat was given to his party - took the 
position of Prime Minister when Members of his older 
party, which now form the primary Opposition, could 
have formed a Government. 

The Hon. Prime Minister could have played a very 
substantive role if he had waited for that change to take 
place, but he did not. Instead, today, he shares the biggest 
blame for sustaining the Rajapaksas and most 
importantly, the Presidency and that is what the people 
outside are watching. So, if the Hon. Prime Minister 
wants to save his own skin, then he must make sure that 
that political change takes place. No matter how 
intelligent he may be, no matter how experienced he may 
be, if he does not have the backing of the people, he 
cannot possibly survive nor can his changes ever come to 
fruition. And it is here, Sir, that I say to the Hon. Prime 
Minister that for his political ambitions or for his party’s 
political ambitions, if he wants to continue to remain 
somewhat credible, then, he must make sure that he backs 
the right party, the right changes, the right political 
decisions, not only the decisions he makes with regards to 
the economy. His track record has been a disaster. So, if 
that does not change, that disaster will be not just for 
himself, but will be a nail in the coffin of the democracy 
of this country and will also be the legacy that he leaves 
behind.  

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ගුණ ජී.ජී. කපොන්නේබලේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு ேீ.ேீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

I am winding up, Sir.  

Whilst I have personal respect for him, let me say this, 
Sir. Sri Lanka is at the crossroads. You have lost the 
Tamil people. You have lost the Muslim people. The 
Muslim people who backed you when you waged war 
against the Tamils, today, are disenfranchised because 
you have chosen  to go against them. Today, you are 
losing your own people and your own people will turn 
violent. They will turn violent, if it is not by themselves, 
then, it will be by someone who is prepared to give 
leadership to it and do not say that that is undemocratic. 
What we are doing here is what is undemocratic. 

Thank you, Sir. 

 
ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ඟට, ගරු සිසිර ජයශකොඩි මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි  ක 

කාලයක් තිශබනවා.  

[අ.භා. 3.45] 

 

ගුණ  සිසිස ජයකකොඩි මහත්ා   
(மாண்புமிகு சிசிர ேயதகாடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අද මැයි 18වන දා. ඒ  

ිරය් ශ්  යුද ජයග්රහණයට වසර 13ක් සපිශරන අවසනයාව. ඒ 

වාශ ම අශේ රශේ ඉතිහාසශේ සිහහල, ශදම , මුසනලිම් සියලු 

ජනතාවට එල්ටීටීඊ සහවිධ්ානශේ ම්ශල්ච ඡත්වශේ පීලාකාරී යුගය 

අවස්  ක  යුද ජයග්රහණය සමරන අවසනයාව. උතුර, නැ ශඟනහිර 

පමණක් ශනොශවයි, රට පුරාම සිටි අහිහසක සිහහල මිිරසනසු අමු-

අමුශද ඝාතනය ක , ු ලා දරුව්  ඝාතනය ක , මුසනලිම් 

ජනතාවට ප්රහාර එල්ල ක , ප්රතිවිරුධ ධ් ශධ  පාලන මත දරන 

ද්රවිල ජනතාව ඝාතනය ක  ඒ ම්ශල්ච ඡත්වයට, එල්ටීටීඊශේ කෲර 

ම්ශල්ච ඡත්වයට එශරහිව ක  යුද ජයග්රහණයට 

ශසේනාධිනායකත්වය සැපයූ මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට, ඒ 

වාශ ම ඒ සඳහා සට් කාමීව දිවි පරදුවට තබා කැප වුණු සියලු 

රණවිරුව් ට ශගෞරවය පුද කර් න මම ශමය අවසනයාවක් කර 

ග් නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අද දවස වන විට අශේ රශේ 

ජනතාව අතිවි ාල පීලාව්  රැසකට මුුවණ දී සිටින බව අපි 

ද් නවා. විදුලිය, ගෑසන, ඉ් ධ්න හිඟය ිරසා ුණර ුණරා නැ ශඟන මහා 

පීලාවක් අශේ රශේ ජනයා තු  තිශබන බව ශනොරහසක්. එම ිරසා 

ඒ පීලාව සහසිඳුවන තුරු පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරු් ට ආරක්ෂාව 

ලැශබ් ශ්  නැහැ  රශේ වගිරව යුත්ත් ට ආරක්ෂාව 

සැලශස් ශ්  නැහැ. ඒ අනුව අපි වගකීශම්  ිරයනවා, ප මු 

පියවර විය යුත්ශත් ශම් රශේ ජනයාශ  මූලික අතයව ය අහග ටික 

සපුරාලීම බව. ශකශසේ නමුත්, ශම් ප්ර නන විසඳීශම් ්රමශදදය 

ු මක්ද ිරයා ශසොයා බැලීමට අපට වගකීමක් තිශබනවා. නමුත්, 

අද සිදු කර් ශ්  එශසේ මිිරසු් ශ  මූලික අව යතා සපුරාලන 

අවම මා්ණග පවා අවහිර කරමි්  සිටීමයි. එය ඉතාම 

කනගාවේදායක කාරණයක්. 

අද වන විට සහගාරක ක්ශෂේත්රශය්  විශධ   විිරමය උපයන 

ප්රධ්ාන මා්ණග අපට අහිමි කරමි්  ඉ් නවා. සහගාරක ශහෝටල් ගිිර 

තිය් න ිරයලා ිරයන අරග කාරශයෝ ඉ් නවා නම්, ඔවු් ශ  

ගුණධ්්ණමය ශමොකක්ද? ඔවු් ශ  මානව දයාව ශමොකක්ද? 

සහගාරක ය්  නැඟලා එන බසන රයශය්  ඔවු් ව බසනසලා බසන 

රයය විනා  කරනවා නම්, ගෑසන ශපෝලිම්වල එශහම නැත්නම් 

ඉ් ධ්න ශපෝලිම්වල සිටින ජනතාවට බරපත ම ශද්රෝහිකම සිදු 

කරන අය ශව් ශ්  ඔවු් . විශදසනගත ශ්රී ලාහිරකය්  ශම් රටට 

එවන ශලොල්ණවලි්  තමයි ඉ් ධ්න, ගෑසන ආදී ශපොදු පහසුකම් ටික 

ලබා දීලා අපට විශධ   විිරමය අ්ණුණදය විසඳාග් න පුළුව්  

ශව් ශ් . ඒ අයට සල්ලි එව් න එපා ිරයනවා නම්, ඔවු් ට වලා 

ශද්රෝහීන්්  ශම් රට තු  සිටිනවාද? එම ිරසා ශම් රටට ආදරය කරන, 

අල්ප මාත්රයක් ශහෝ මානව දයාවක් තිශබන ිරසිම ශකශනු ට 

ිරය් න බැහැ, ශම් රටට ිරල මා්ණගශය්  විශධ   විිරමය එව් න 

එපා ිරයලා. එශසේ ඉල්ලනවා නම්, එය තමයි මද බිමට කරන 

බරපත ම ශද්රෝහිකම ශව් ශ් . විශධ   ආශයෝජන නවත්ව් න 

ිරයනවා නම්, තව පැත්තිර්  බිලියන 4ක ඉලක්කගත විශධ   

විිරමය ආදායමක් ලබාගත හැිර Colombo Port City එක වාශ  

ආශයෝජන මා්ණග අවහිර කරමි්  සිටිනවා නම්, ශම් ප්ර නනවලට 

වගිරව යුත්ශත් කවුද? 

ශම් ප්ර නනවලට වග ිරවයුතු මුදල් අමාතයාහ ශේ අය ඉ් නවා. 

ඒක ඇත්තක්. ඒ හා සමානවම රටට විශධ   විිරමය සහ 

ආශයෝජන ලැතිම නැවැත්වීශම්  කර් ශ්  ඊට වලා බරපත  

අපරාධ්යක් ිරයන එකත් අපි මතක් කරනවා. ඒ ිරසා ණය 

අරශගන, ශධ ප  විු ණලා, උකසන තියලා ශම් ප්ර නනවලට විසඳුම් 
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ශසොය් න බැහැ. ශම් ප්ර නනවලට විසඳුම් සැපයිය හැක්ශක් ශම් 

රශේ සියලුශදනා ඒක රායක ශවලා කටයුතු ිරරීශම්  පමණයි. 

කෘෂිකා්ණමික හරිත විේලවයක් ආරම්භ ිරරීශම් , විශධ   

ආශයෝජන ශගන ඒශම් , සහගාරක වයාපාරය බලගැ් වීශම් , 

විශධ   ශප්රේෂණ තව තවත් වැඩි ිරරීශම් , විශධ   ආශයෝජන වැඩි 

කර ගැීමශම්  පමණයි ශම් ප්ර නනවලට ඇත්ත උත්තරය ලබා ගත 

හැිර ව් ශ් . අද සමහර අරග කරුව් ශ  වුවමනාව ව් ශ්  ඒ 

සියලු කා්ණයය්  කලාකේපල්කාරී ිරරීම නම්, එය බරපත  

කාරණයක්. ඒ සම්බ් ධ්ශය්  අපි කනගාවේ ශවනවා.  

ශගෝල්ශ ේසන එශක් ඉ් න තරුණශයෝ අරග යක් කරන බව 

අපි ද් නවා.  ඒ අරග ය ිර්ණපාක්ෂික අරග යක් ිරයලා ඇතැමු්  

හඳු් වනවා. මම නම් එය හඳු් ව් ශ්  ිර්ණපාක්ෂික අරග යක් 

හැටියට ශනොශවයි, ිර්ණආගමික සැණශකළියක් ිරයලායි. එය 

ිර්ණආගමික සැණශකළියක්. ශම් රශේ අවුරුදු 2500කට වලා 

පැවතිච ග ජාතික සහසනකෘතික උරුමය්  සහ හර පධ ධ්ති විනා  

ිරරීම සඳහා ඇති කර ගත්ත ු ම් ත්රණ ජාලාශද අහගයක් බවට 

එය පරිව්ණතනය ශවලා තිශබනවා. ඒ ිරසා ඒ තරුණය් ට අපි 

ිරයනවා, විශධ   විිරමය වැඩි කර් න ඔබත් අප හා එ් න 

ිරයලා. ක්ණමා් ත ආරම්භ කර් න ඔශේ  ක්තිය ශයොද් න. 

සහගාරකශයෝ අශේ රටට ශග් ව් න ඔශේ ිර්ණමාණය ලි  ක්තිය 

ශයොදව් න. ගහක් හිවේව් න, පැ යක් හිවේව් න ඔශේ  ක්තිය 

ශයොදව් න. එය තමයි මදබිම ශවනුශව්  ක  හැිර සැබෑ 

අරග ය ව් ශ් . නවරය පතුරුවන එක, ශ්රෝධ්ය පතුරුවන 

එක, ප්රහාර ශහෝ ප්රතිප්රහාර ඇතුළු සියලු හිහසාවාදී ක්රියා මා්ණග 

අයකෂනටයි. ඒ  සියලු අයකෂනට ක්රියාදාමය් ශග්  )ත්ශවලා මානව 

ගුණධ්්ණම මත ශගොලනැ ශඟන සමාජයක් ිර්ණමාණය කර් න කැප 

වුශණොත් පමණයි අපට ශම් ර ට ඉදිරියට ශගිරය් න පුළුව් කම 

ලැශබ් ශ් .  

අශේ රශේ අධ්යාපන ක්ශෂේත්රය හරහා අපට විශධ   විිරමය 

ශහොය් න පුළුව් . ශම් අ්ණුණදය විසඳ් න පුළුව්  මා්ණග අපට 

තිශබනවා. අශේ රශේ වි නවවිදයාලයක ප්රයම උපු ලපතිවරයා වූ 

ශ්රීමත් අයිව්ණ ශජිරහ සන මැතිතුමා ශේරාශදණිය වි නවවිදයාලය 

ආරම්භ කරධ දී එහි උපු ලපතිවරයා ශලස  ිරදවා, "ශම් 

ශලෝකශේ වියකෂනදතම වි නවවිදයාලයයි ශම් බිහි කර් ශ්   ශමවැිර 

වි නවවිදයාල ලහකාව පුරාම හැශදයි." ිරයලා. නමුත්, අද ඒවාට ඉල 

ශද් ශ්  නැහැ. එවැිර වි නවවිදයාල ඇති කර් නවත් අද 

අවසනයාවක් සලස් ශ්  නැහැ. ඒ ිරසා ශමොකක්ද ඒ ශධ  ශප්රේමය, 

ශමොකක්ද ඒ අරග ය, ශමොකක්ද ඒ අරග කරුව් ශ  අරමුණ? 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මම නම් ශනොිරයා ශම් ශධ  

ිරය් නම්. ශම් ශවලාශද සාමානය ශප  විභාගය ලිය් න 

සූදානමි්  තමයි අශේ රශේ දරුව්  ඉ් ශ් . නමුත් ඒ දරුශවෝ 

අවුරුදු ශදකහමාරකට වැඩි කාලයක් පාසල් අධ්යාපනය ශනොලබා 

ිරශවසනවල ඉ් ශ් . එ ැශඹන 23වැිර දා සාමානය ශප  විභාගය 

ආරම්භ ශවනවා. අදත් ශජෝසේ සනටාලි්  ඇතුළු වෘත්තීය සමිති යැයි 

ිරයා ග් නා අපරාධ්කරුව්  ඒ විභාගය කලාකේපල් ිරරීම සඳහා 

කටයුතු කරනවා. ඒ ිරසා ශම් රශේ දරුව් ට අධ්යාපනය 

ලබ් නවත් අයිතිවාසිකම ලබා ශද් ශ්  නැත්නම් ු මක්ද 

කර් ශ් ? ශම් ශධ වල්වලට වග ිරවයුත්ශතෝ රායකයක් ඉ් නවා. 

අපි ආයු්ණශදද ශදපා්ණතශම්් තුව විධියට අපනයන ආදායම 

වසරකට ඇශමරික්  ශලොල්ණ බිලියනයක් දක්වා වැඩි කර ගැීමම 

සඳහා වැල පිළිශව ක් හැදුවා. අවුරුධ දක් තිසනශසේ අශේ ශධ ය ය 

නවදය අමාතයාහ ශේ ිරලධ්ාරි්  ඒ සඳහා මහ් සි වුණා. අපි 

අව ය ශකවේම්පත් හැදුවා. සමහර රාජය ිරලධ්ාරි්  ශම් සඳහා ලබා 

ශදන දායකත්වය ඉතාම කනගාවේදායකයි. සමහර වෘත්තීය සමිති 

ිරලධ්ාරි්  එය ආපසනසට හරවමි්  ශම් රටට ලැශබන ජයග්රහණ 

නවත්ව් න හදනවා. ශම් ශධ ය ය ශවදකම් අමාතයාහ යට 

ඉදිරිශේදී පත්වන අමාතයවරයාශග්  අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. 

අව ය පනත් ශකවේම්පත් අපි සකසන කරලා තිශබ් ශ් . ඒවා ීමති 

බවට පත් කරලා ශම් ර ටට යම් විශධ   විිරමය ප්රමාණයක් ලබා 

ග් න අව ය දායකත්වය ශවනුශව්  මැදිහත් ශව් න ිරයලා 

එතුමාශග්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

අවසාන ව ශය්  මම ශම් ගැනත් ිරය් න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශම් රශේ සතුරු බලශදග ශම් 

තුළි්  අයුතු ප්රශයෝජන ග් න හදනවා. රට අනතුරට පත් ිරරීමට 

එල්ටීටීඊ යුද ගැවේම් පැවැති අවසනයාශදදී රායේපු ශජෝෂේ 

පියතුම් ලා, ශතෝමසන ශසෞ් දරනායගම් පියතුම් ලා එදාත් ශම් 

රටට සතුරුකම් ක ා.  ඒ ශද්රෝහීන් ක්රියා මා්ණගවලි්  මිදිලා, නැවත 

ශම් රශේ අනනයතාවට කරන අභිශයෝග නැවැත්වීමට අව ය 

මැදිහත්වීම් සිදු කරමු. රට ආ්ණථික ව ශය්   ක්තිමත් කර් න 

අපි සියලුශදනා එක් ශවමුයි ිරයන ආරාධ්නය කරමි්  මා ිරහඬ 

ශවනවා. ඔබතුමාට  ශබොශහොම සනතුතියි. 
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ප්රමිත බ්ඩලාර ශත් නශකෝ්  ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි හතක කාලයක් තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.53] 

 

ගුණ ප්රමිත් බණ්ඩාස කත්න්නකකෝන් මහත්ා 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னமகான்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

"තිශබ් ශ්  යුධ් වී පරද් නටද මරු - සට්  කරමි මම මශග 

පණ තිශබන තුරු"  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ටී.ති. ශත් නශකෝ්  

මැතිතුමා 19  දී පරාජයට පත් වුණාට පසනශසේ, එතුමාශ  ිරවස 

ගිිර තබා අළු ක ාට පසනශසේ, එතුමා දඹුල්ලට ගිහිල්ලා එතුමාශ  

ිරවස ඉදිරිපිටදී ිරයපු අවසාන කවිශය්  මශ  කයාව ආරම්භ 

කර් න කල්පනා ක ා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අපි ඉ් ශ්  ශබොශහොම 

භයානක, ඒ වාශ ම කනගාවේදායක, අවාසනාව් ත යුගයක. අද 

ශවනශකොට අශේ රශේ තත්ත්වය, අශේ රශේ ීමතිය, ීමතිය ගැන 

තිශබන වි නවාසය බි් දුවට වැටිලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අශේ ිරවසට කරපු හාිරය 

ගැන මම කනගාවේ ශව් ශ්  නැහැ. ඒ ඇති  වුණු ශදදනාව, දුක, 

කම්පාව, නවරය සතියක් ගියාට පසනශසේ අපට දරාග් න හැිරයාව 

ලැබිලා තිශබනවා. ඒ නවරය, කම්පාව, ශදදනාව අශේ හිශත්  

පහ කර් න මට හැිරයාව ලැබිලා තිශබනවා. ඊශේට වලා අද 

ටිකක් තැ් පත් ශවලා කයා කර් න අපට හැිරයාව ලැබිලා 

තිශබනවා. අපි ශම් සිධ ධිය පිළිබඳව වග කීශම්  කයා කර් නත් 

ඕනෑ, වග කීශම්  ශම්වාට උත්තර ශසොය් නත් ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශම් ප්ර නනය ඇති වුශ්ඩ 

නවවැිර දා වුණාට, ශම් ගැන ශපරුවරු රායකයක් ක්රියාත්මක වුණා. 

මා්ණතු මාසශේ 31වැිර දා ජනාධිපතිතුමාශ  ිරවස ඉදිරිපිට 

ශමවැිරම අවාසනාව් ත සිධ ධියක් වුණා. ඒ සිධ ධියට සම්බ් ධ් 

විත්තිකරුව්  රායකයක් අත්අලහගුවට ගත්තා. ඒ අත්අලහගුවට 

ගත්ත විත්තිකරුව් ට ශපොලීසිය ඇතුශ ේදී ීමතිඥ මහත්වරු 

අත්පුඩි ගැුවවා; ුවශ්ණ දැම්මා; ප්ර හසා ක ා. ශම්ක ප්රජාත් ත්රවාදී 

රටක ශනොවිය යුතු ප්රධ්ාන කාරණාවක් විධියට අපි කල්පනා 

කරනවා. ඒක ශම් සිධ ධිය ඇති ශව් න බලපෑමක් ඇති ක ාය 

ිරයලා අපි කල්පනා කරනවා. ඊට පසු අශප්රේල් මාසශේ හතරවැිර 

දා, පසනවැිර දා විවිධ් ක්ඩලායම් අශේ ිරශවසනවලට ඇවිල්ලා 
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පා්ණලිශම්් තුව 

උධ ශඝෝෂණ ක ා. ශරොෂා්  රණසිහහ මැතිතුමාශ  ිරවසට 

ප්රහාරයක් එල්ල ක ා. ඒ සම්බ් ධ්ශය්  ිරසිම ීමතියක් 

ක්රියාත්මක වුශ්ඩ නැහැ. ඊට පසනශසේ රඹුක්කන අවාසනාව් ත 

සිධ ධියක් වුණා. රඹුක්කනදී විශරෝධ්තාකරුව්  පිරිසක් උශධ  

ඉඳලා උධ ශඝෝෂණයක් ක ා. ඒ අය පාර අවහිර ක ා; ශකෝච චිය 

අවහිර ක ා; ඉ් ධ්න සහිත බවුස්ණ ශදකක් ඒ අයශ  අත්අලහගුවට 

ගත්තා; ඒවාට ගිිර තිය් න උත්සාහ ක ා.  ශපොලීසිය ක්රියාත්මක 

ශවලා ඒ ශව් න යන මහා විනා ය නවත්ව් න  සියලු 

උත්සාහය්  ගත්තා. ප්රයමශය්  කඳුළු ගෑසන ප්රහාරයක් එල්ල ක ා. 

එශහත් ඒ තත්ත්වය මැඬ පවත්වා ග් නට හැිරයාව ලැුණශ්ඩ 

නැහැ. ඊට පසනශසේ දණහිසට පහළි්  ශවඩි තැුණවා. ඒ ශවඩි 

තැතිශම්දී අශනු ත් සියලු  තුවාලකරුව් ශ  කු ල්වලට තමයි ඒ 

තුවාල සිධ ධ් ශවලා තිශබ් ශ් . නමුත්, එක අවාසනාව් ත 

සිධ ධියක් වුණා. එනම්, එයි්  එක පුධ ගලශයු ශ  බලට 

ශවඩිල්ලක් වැදුණා. මම ශම් ිරය් ශ්  ශපොලීසිශය්  ලැුණණු 

වා්ණතාවත් එක්ක වග කීශම් , මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. ඊට 

පසනශසේ පැය එක හමාරක් යනකල් ඒ තුවාලකරු ඉසනපිරිතාලයට 

ශගනය් නට ශපොලීසියට ඒ තුවාලකරුවා ලබා ග් නට හැිරයාව 

ලැුණශ්ඩ නැහැ, කැරලිකරුව්  ඔුව තියාශගන සිටියා. ඊට පසනශසේ 

තමයි ශම් සිධ ධිය වුශ්ඩ. ශම් ශවනශකොට ශපොලීසිය ීමතිය 

ක්රියාත්මක කර් න භය ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශ ම අඩුම 

තරමි්  ශපොලීසිය විසි්  traffic light එකකදීවත් ීමතිය 

ක්රියාත්මක කර් ශ්  නැති තත්ත්වයකට පත්ශවලා තිශබනවා. 

මම හිත් ශ්  අශේ ිරවස ගිිර තැතිම ඇතුළු ශම් රශේ නවවැිර දා, 

දහවැිර දා  වුණු ඒ  හැම සිධ ධියකදීම වාශ  ශපොලීසිය සහ හමුදාව 

ඒ සනයානවල ඉඳලා තිශබනවා.  ශපොලීසිය බලාශගන ඉිනධ දී තමයි 

ශම් සිධ ධි වුශ්ඩ. ඒක ශබොශහොම බරපත  කාරණාවක්. අපි 

ශම්කට ඉතාම ඉක්මිර්  යම්ිරසි සැලසුමක් ශයොද් න ඕනෑ. ඒ 

වාශ ම ශපොලිසනපතිතුමා පසුගිය දවසක මාධ්යයට ිරයලා තිුණණා 

ශම් ශපොලිසන ිරලධ්ාරි්  පත් කශ ේ ශම් ම් ත්රීවරු ිරයලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, නගර සභාවක ඉ් න, එශහම 

නැත්නම් CTB එශක් ඉ් න අය ශනොශවයි OIC මහත්වරු, 

ශපොලිසන අධිකාරිවරු ශවලා තිශබ් ශ් . තරු ගහපු, ඔවේනු ගහපු, 

ශපොලීසිශේ ඉ් න ිරලධ්ාරි් , ඒ අය. කවුරු ශහෝ ිර්ණශධ  යක් 

දීලා ඇති. ඒ ිර්ණශධ  යට අනුව මූලසනයාන ශපොලිසන පරීක්ෂකවරයා 

පත් ිරරීම ශපොලිසනපතිවරයාශ  වගකීම.  දැ්  එශහම ිරයලා ශම් 

වගකීශම්  පැනලා ය් න එපා ිරයලා අපි එතුමාශග්  ශබොශහොම 

ශගෞරවශය්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මම ශම් කරුණු, කාරණා 

ිරය් ශ්  ශබොශහොම වගකීශම් . මම ශබොශහොම වගකීශම්  

මශ  වගන පාවිච චි කර් ශ් . ආරක්ෂක ශල්කම්තුමා TRC  

 එශක්  ඉල්ලීමක් කරලා තිුණණා, සියලුම social media අඩුම 

ගාශ්  දින ශදකකටවත් තහනම් කර් න ිරයලා. නමුත් ඒක 

කශ ේ නැහැ. ඒ ිරසා තත්ත්වය තව තවත් උග්ර වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මම එක ශදයක් ිරය් න 

ඕනෑ. අපි ශපොඩි කාලශේ ඉඳලා ී ෂණය,  දෂණය දැක්කා  කැලණි 

පාලම යටි්  ම මිීම පාශවනවා දැක්කා  ශගවල් ගිිර තියනවා 

දැක්කා  ශධ  පාලන ප්රග්ඩලත්වය දැක්කා. අපි ශම් සියල්ල 

පුවකරලා ආවා මම ිරයලා හිතුවා. හැබැයි, නැවත අපිව ගල් 

යුගයට ශගිරයලා තිශබනවා. අපි ගිශේ ආපසනසට. අශේ ශගදර, 

ශධ  පාලනය ිරසා ගිිරගත්ත, ගිිර තියපු ප මුවැිර ිරවස 

ශනොශවයි.  ශධ  පාලිරක ශහේතු මත ගිිර තියපු අවසාන ිරවස 

මශ  ිරවස ශවනවා දැකීම තමයි මශ  වුවමනාව, ආ ාව, 

කැමැත්ත ිරයන එක මම ශම් ශවලාශද ප්රකා  කරනවා. ඒ ිරසා 

ශමවැිර සිධ ධියක් නැවත ශම් රශේ ශනොශව් න අපි සියලුශදනා 

වග බලා ග් න ඕනෑ ිරයලා මම වි නවාස කරනවා.  

අවසාන ව ශය්   මම ශම් කාරණයත් සඳහ්  කරනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ 
නායකතුමා කයා ක ා. එතුමාට මම ශබොශහොම ගරු ක ා  2022 
මැයි නවවැිර දා වනතුරු මම ගරු ක ා. මම ශධ  පාලන 
ව ශය්   ජනතා විමුක්ති ශපරමුණට ටිකක් ආස කරපු, කැමති 
තරුණශයක්  රැඩිකල් අදහසන තිුණණු තරුණශයක්. අහගුලිමාල බණ 
ිරයනවා අපි අහලා තිුණශ්ඩ නැහැ. හැබැයි, අද අනුර ු මාර 
දිසානායකශ  -ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ නායකතුමාශ  - 
කයාව ඇුවවාම, ජීවමානව අහගුලිමාල බණ ිරයනවා අපට 
අහ් න ලැුණණා ිරයලා මට හිතුණා. ශම්ශක් වගකීම ඒ අය ග් න 
ඕනෑ. අපි ප්ර සනත, වැදගත්,  ප්රජාත් ත්රවාදී ශධ  පාලනයක ිරරත 
ශවන අය. අපට විවිධ් මත, අදහසන තිශබ් න පුළුව් . හැබැයි, ගිිර 
තියන, ශවඩි තියන, මරන, කපන, ශකොටන, විනා කාරී, 
ප්රජාත් ත්ර විශරෝධී, අධ්ම ශධ  පාලනයට ශම් රට ශගිරය් න එපා 
ිරයලා අපි ශබොශහොම ශගෞරවශය්  එතුම් ලාශග්  ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

සනතුතියි.   
 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වාසුශධ ව නානායක්කාර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

හතක කාලයක් තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 4.01] 
 

ගුණ වාසුක ව නානායක්කාස මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අද අපි ශම් විවාදයට එකතු 

ශව් ශ්  හිශත් ශලොු  බරක් ඇතිවයි. ප මුව, අශේ හිටපු 

පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රී අමරකී්ණති අතුශකෝර  මැතිතුමා මරා දමනු 

ලැතිම පිළිබඳව මශ  ශදදනාව හා සහශදගය ප  කරනවා. ඒ 

වාශ ම ශම් සිධ ධී්  අතරතුර මිය ගිය -මරුමුවට පත් කරනු ලැබූ- 

තවත් නවශදශනු  පිළිබඳවත් අපි ශම් ශවලාශද අශේ ශදදනාව, 

සහශදගය ප  කර  සිටිනවා. 

අද වාශ  දිනක තමයි අශේ රශේ යුධ ධ්ය අවසාන වුශ්ඩ. 

යුධ ධ්ශේදී මිය ගිය සියලුශදනා අද ශම් ශවලාශද සිහිපත් කර් න 

මම කැමතියි. ශම් ශවලාශදදී අශේ ද්රවිල පක්ෂවල ම් ත්රීවරු 

මුල්ලිවයික්කාල් මිය ගිය අය ගැන කයා ක ා. තවත් සමහර 

ම් ත්රීතුම් ලා අශේ මිය ගිය විරුව්  ගැනත්, සටන දි ව විරුව්  

ගැනත් කයා ක ා. මම ශම් ඔක්ශකොම ගැන කයා කරලා 

ිරය් ශ්  මිය ගිය සියලුශදනා සිහිපත් කරනවා ිරයලා.  

ු මාර ශවල්ගම ම් ත්රීතුමාට ශවච ග සිධ ධිය අපි කවුරුත් 

ද් නවා. එතුමා මුල ඉඳලාම ශගෝදාභය මහත්මයා එපා ිරයපු 

ශකශනක්. එතුමා අවසාන ව ශය්   ශම් සභාශද කයා කරපු 

අවසනයාශද ශගෝදාභය මහත්මයා ජනාධිපති ුරරශේ සිටිනවාට 

විරුධ ධ්වයි කයා කශ ේ. එශහම නම් එතුමාට පහර දීම, එතුමාශ  

වාහනයට ගිිර තැතිම, එතුමාටත් ගිිර තැතිමට උත්සාහ ිරරීම 

ශකොශහොමද අපි ශත්රුම් කර් ශ් ? අපි ටිකක් ප්රශහේලිකාවක 

ඉ් න බවයි මශ  නම් අදහස ව් ශ් . ශකොශහොම නමුත් එක 

ශදයක් ඉතා පැහැදිලියි. අද සදාගාරය නැතිවී යනවා  ීමතිය නැති 

වී යනවා  යකෂනටාගාරය නැති වී යනවා. අ් න ඒ සිධ ධිදාමශේ තමයි 

අපි ශම් ඉ් ශ් . එශහමයි මට හිශත් ශ් .  

පහර දු් න අයශගත්, මඟ හරසන කරපු අයශගත්, ගිිර තියපු 

අයශගත් පැහැදිලි අදහසක්, අරමුණක් ශනොතිුණණු බවයි ශම් අනුව 
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ශපශන් ශ් . හැබැයි, ඒ අය අතර ශපොදුශද එක අදහසක් තිුණණා. 

ඒ තමයි, "ම් ත්රීවරු සියලු ශදනාට පහර දිය යුතුයි. ඒ අය ශමොන 

ශමොන පක්ෂවලට අයිති වුණත්, ඒ අයශ  ශධ ශපො  විනා  ක  

යුතුයි" ිරයන එක. ශම් න ශම් ශපොදු ශත්රුශම්  ඔවු්  

ක්රියාත්මක වුණා. දැ්  ශම්ක එ් ශ්  ශම්  විධියට ශ් ද? අවුරුදු 

 3ක් ශම් රශේ ජනතාවට ශමොනවත් වුශ්ඩ නැහැ. ශම් රශේ 

පාලකශයෝ සියලු සැප සම්පත් භුක්ති විිනමි්  ඒ අයශ  වසනතු 

සම්පත් වැඩි කර ගැීමම පමණයි සිධ ධ් වුශ්ඩ. ශම් න ශම් මතය, 

අවාසනාව් ත ශලස ජනතා විමුක්ති ශපරමුණත් හැම තිසනශසේම 

තම් ශ  රැසනවීම්වල දී ිරය් න පට්  අරශගන තිුණණා. 

එතශකොට ශම් රශේ ඉතිහාසය සතයතාශව්  ශතොරව වි නවාස 

කරන වි ාල පරාසයක් තිශබනවා. ඉතිහාසශේ පට්  වි ාල 

පරාසයක් තු   සිධ ධ් ශවච ග ඒ ශවනසනකම්වල පරිව්ණතනය් , ඒ 

ිරසා ශම් ර ශේ  ජන ජීවිතශේ ඇති වුණු ශවනසනකම් යනාදිය 

ඔක්ශකෝම පැත්තිර්  තියලා බැලුශවොත් ඉතිහාසය ශත්රුම් 

ග් නත් බැහැ  රටක් ඉදිරි අනාගතයට ශගිරය් නත් බැහැ. 

ශම්කයි ඇත්ත. දැ්  ශම් සිධ ධි මාලාශව්  ශපශන් ශනත් ඒකයි. 

එක්තරා විධියිර්  වි ාල ඉතිහාසයක් මකා දමලා තිශබනවා. ඒ 

මකා දැමූ ඉතිහාසය වි නවාස ිරරීම ිරසා අද ඇත්තටම ශමවැිර 

වි ාල ප්රග්ඩලත්වයක් මතු වී තිශබනවා. ඒවා ශමශහයවූවා ද, 

නැධ ද ිරයන එක ශමතැන දී ශනො වැදගත්. ඇත්තම කයාව 

ශම්කයි. ශම් පසුතලය තු  තමයි ශම් ප්රග්ඩලත්වය හා ශම් 

ප්රග්ඩලත්වශේ ඉලක්ක ශතෝරා ගනු ලබ් ශ් .  

ජී.ජී. ශපෝ නම්බලම් මැතිතුමාශ  කයාශද දී ිරදවා, "රාජයය 

ජනතාවශ  සතු රා ශවලා. ජනතාව සලක් ශ්  රාජයය තම් ශ  

සතුරා හැටියටයි. එශහම සලක් න පට්  ගත්තාට පසනශසේ ශම්ක 

ශවන එක නවත්ව් න බැහැ" ිරයලා. ශපෝ නම්බලම් මැතිතුමා 

කරපු කයාශද වටිනාකමක් තිශබන එක තිජයක් තිශබනවා. 

නමුත්, මුළු කයාශදම සතයයක් ඇත්ශත් නැහැ. අද ඇත්තටම 

බලනශකොට යාපනශයනුත් ශ්රී ලහකා ිරදහසන පක්ෂශය්   

ම් ත්රීවරු ඡ් දශය්  පත් ශවලා ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඒ ිරසා අපි 

ශම් කයාව දිහා බල් න ඕනෑ. පරතරයක් ඇති ශව් නට පුළුව් , 

රාජයයක ප්රතිපත්තියක වරදි් . ඒ පරතරය ඒ වාශ ම ිරවී 

ය් නත් පුළුව් . ඒ ිරසා ශම්වා සනතිථිකව පවතින ශධ වල් 

ශනොශවයි.  

පසුගිය මැයි නවවැිර දා අරලියගහ ම් දිරයට රැසන වූ 

පිරිසකශග්  ශකොටසක් උධ ශඝෝෂකය් ට පහරදීමට ශගෝල් ශ ේසන 

එකට දිව යාමත්, එය ව ක්ව් නට ශනොහැිර වීමත්, 

ශනොවැ ැක්වීමත් ශදදජනකයි. එය ිර් දා සහගත ශදයක් ශලස 

ශහ ා දැිරය යුතුයි ිරයලා අශේ පක්ෂය ප්රකා යක් ිරු ත් ක ා. 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශදකක කාලයක් 

තිශබනවා. 
 

ගුණ වාසුක ව නානායක්කාස මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ශහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර.  

අශේ පක්ෂය ිරදවාම, ප්රජාත් ත්රවාදී වාමාහයකක ශපරමුණ 

අශේ පක්ෂ 10්  එක පක්ෂයක්.  ශම් පක්ෂ 10 එක වාමාහයකක 

එකතුවක් හැටියට පා්ණලිශම්් තුශද දැ්  වැල කටයුතු කරශගන 

යනවා. දැ්  ශම් ගාලු මුවශදොර උධ ශඝෝෂණය පවත්ව් ශ්  

"මහි් ද එපා, ශගෝදා එපා" ිරයලා. මහි් ද අසන ශවලා ගියා. 

ඊ ඟට රිරල් වි්රමසිහහ මහත්මයා අගමැති වුණා. දැ්  ිරයනවා, 

"වි්රමසිහහ එපා, ශගෝදා එපා" ිරයලා. දැ්  ඊ ඟට කර් ශ්  

ශමොකක්ද? අපි අද  ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා රාමුශව්  පිටට බලය 

පවරනවා ද? නැත්නම්, ශම් ආ්ඩඩු්රම වයවසනයා රාමුව ඇතු ට 

අද පිට ඉ් න අය ඇතු ත් කර ග් නවා ද? ශම් න ශම් ප්ර නනය 

ඉදිරිශේ තමයි අපි ඉ් ශ් . දැ්  අපි එතැිර්  ය් ශ්  

ශකොතැනටද?  

ශගෝදාභය මහත්මයාත් අසනවී ගිය පසු ඊ ඟට කර් ශ්  
ශමොකක්ද? ශගෝදාභය මහත්මයා අසන ශවනතුරු ශම් අරග ය 
නවති් ශ්  නැහැ. ශගෝදාභය මහත්මයා අසන වුණාට පසනශසේ  ශම් 
අරග ය නවතිනවාය ිරයා කවුරුවත් හිතනවාද? එශහම 
ශව් ශ්  නැහැ. ශම් උධ ශඝෝෂණය -ශම් අරග ය- නවති් ශ්  
නැහැ. "ශගෝදා හා මහි් ද අසන වී යාම" ඒ ශගොල්ල් ශ  ප මු 
සට්  පාදය. ඊ ඟට, ඒ අය ඉල්ලා තිශබනවා, ිර්ණපාක්ෂික 
අ් ත්ණවාර පාලනයක්. කරුණු 8ක් ඇතු ත් ඒ ශගොල්ල් ශ  
manifesto එක ශම් කවුරුවත් දැක්කාද ිරයා මා ද් ශ්  නැහැ. 
ඒශක් ඉල්ලා තිශබනවා, ිර්ණපාක්ෂික අ් ත්ණවාර පාලනයක්. දැ්   
ඒක  හද් ශ්  ශකොශහොමද? කවුද ිර්ණපාක්ෂිකශයෝ? 
ශකොතැනකවත් ඉ් නවාද? මම ද් න හැටියට නම් නැහැ. 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ිරයමිත කාලය අවසානයි, ගරු ම් ත්රීතුමිර. 
 

ගුණ වාසුක ව නානායක්කාස මහත්ා   
(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම කයාව අවස්  කර් නයි හද් ශ් , මූලාසනාරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමිර.   

ගාලු මුවශදොර අරග ශේ ඉ් ශ් ත් එක එක පක්ෂවලට 

සම්බ් ධ් අය. ශපරවේගාමී සමාජවාදී පක්ෂශේ අය, ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශ්ඩ අය ආදී ව ශය්  අපට ඒ අය ශහොයාශගන ය් න 

පුළුව් . 

අපට කවදාවත් ශම් ප්ර නනය විසඳ් න බැහැ. මට ශබොශහොම 
දුකයි, මශ  හිත මිත්ර රිග්ණඩ් පතිරණ මැතිතුමාශ  ිරවස ගිිරබත් 
වුණු එක ගැන  අශේ දිශ් ෂන ගුණව්ණධ්න මැතිතුමාශ  මහශගදර 
ගිිරබත් කර් න උත්සාහ දැරීම ගැන. ගාලු මුවශදොර 
පවත්වාශගන යන  ශම් අරග ය එක්ශකෝ අපි වයවසනයා රාමුවක් 
ඇතු ට ශගශන් න ඕනෑ, එශහම නැත්නම්, ශම් වයවසනයා රාමුව 
ඒ අරග ය කරශගන යන අයට භාර ශද් න ඕනෑ. එශහමත් 
නැත්නම් ශම් වයවසනයා රාමුව අත් හැරලා අපිත් වීදිවලට බහි් න 
ඕනෑ. ශම් න ශම්කයි අප ඉදිරිශේ ඉතුරු වී තිශබන ශතෝරා 
ගැීමම. නමුත් අපි ප්ර සනතම ශතෝරා ගැීමම කරා යමු ිරයා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. අපි කවුරුත් කම්පා ශවනවා, අශේ සශහෝදර 
ම් ත්රීවරු් ට සහ අශනු ත් ප ාත් පාලන ආයතනවල උදවියට 
සිධ ධ් ශවච ග ශධ වල් ගැන. නමුත් අපි ඒ එක්කම ශත්රුම් ග් න 
ඕනෑ, ශමබඳු වූ නවරයක් ශම් විධියට පැසව පැසවා මතු වී එ් න 
ශහේතු වූ කරුණුත් තිශබන බව. අශේ රජය ගැන ඇති ශවච ග 
කලිරරීම අශේ ආ්ඩඩුව ඇතුශ ම  සිධ ධ් ශව් න පට්  ගත්තා. 
මා්ණතු ශදවැිර දා තිුණණු රැසනවීශම්  ප මුශව් ම පිපිරී ගිශේ අශේ 
ආ්ඩඩුවයි. එශහම වුශණත් ප්රධ්ාන කරුණු ගණනාවක් මුල් 
කරශගනයි. ඒ ිරසා ඊට වලා )ත ඉ් න උදවිය හා රජය අතර 
තිුණණු පරතරය සමසනත ව ශය්  ගත්තාම එක්තරා විකෘතියකට 
ගිය බව අපිට ශත්රුම් ග් න එතරම් අමාරු නැහැයි ිරයන එක 
මතක් කරමි්  මා ිරහඬ ශවනවා.  

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශරෝහිත අශේගුණව්ණධ්න ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිශබනවා. 
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පා්ණලිශම්් තුව 

[අ.භා. 4.11] 

 

ගුණ කසෝහිත් අකේගුණවර්ධාන මහත්ා  
(மாண்புமிகு மராஹித்த அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මට ශම් අවසනයාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට සනතුතිව් ත ශවනවා. අතිගරු ජනාධිපති 

ශගෝදාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හා මහි් ද රාජපක්ෂ හිටපු 

අගමැතිතුමා ප්රමුඛ අප රජයට එශරහිව රශේ ජනතාවශ  

ප්රශකෝපකාරී ප මු සිදුවීම ඔබතුමාට මතක ඇති. මිරිහාශ් , 

පැිටරිවත්ත ප්රශධ  ශේ පිහිටි ශගෝදාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපතිතුමාශ  ිරල ිරවස අස  ඇති වූ එම සිදුවීශම්  තමයි 

ශමය ආරම්භ කශ ේ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, රජයකට ජනතාවශ  අයිතී්  

ශවනුශව්  ශපීම ඉ් න බැරි නම්, ජනතාවට අයිතියක් තිශබනවා, 

ඊට විකල්ප ව ශය්  ඔවු් ට තිශබන ශධ වල් ඉදිරිපත් කර් න. 

ඔවු්  ට උධ ශඝෝෂණ කර් න පුළුව්   ශප පාළි ය් න පුළුව් . 

ඒක ශබොශහොම පැහැදිලිව ජනතාවට තිශබන අයිතියක්. හැබැයි අපි 

දැක්කා, එදා  ශමොකක්ද සිදු වුශ්ඩ ිරයලා. ශපොලිසන රයවාහනවලට 

සහ අශනු ත් ශධ වල්වලට අලාභ හාිර කරලා, රාජය ශධ ප  

විනා  කරලා, ජනාධිපතිතුමාශ  ිරවස  ඟ තිශබන තාේප 

කලලා, ඒ ශගදරට ගැුවවා. තව ශපොඩි ශවලාවක් ගියා නම්, අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාශ  ජීවිතය පවා අහිමි ශව් න තිුණණා.   

 එතැිර්  තමයි ශම් විනා කාරී සිදුවීම්වල ආරම්භය ඇති 

වුශ්ඩ, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. ඒක ඔබතුමා ද් නවා. 

එතැිර්  පසුව රට තු  ශනොශයක් විධිශේ සිදුවීම් වුණා. ශම් ගරු 

සභාව ිරශයෝජනය කරන මා මිත්ර ගරු ලලසන අලහේශපරුම හිටපු 

ඇමතිතුමා ඇතුළු අශේ කැබිනේ ම්ඩලලය ඉල්ලා අසන වුණා. ඒ 

වාශ  තී් දු-තීරණ අරගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර,    

පසුගිය 09වන දා  සිධ ධිය අපි කවුරුත් ද් නවා.  ඊට ශපරත් යම් 

සිදුවීම්, යම් යම් සිධ ධී්  ඇති වුණු බව ඔබතුමා ද් නවා. අශේ ශම් 

පා්ණලිශම්් තුව ිරශයෝජනය කරන ුවඟක් අයශ  ිරවාසවලට 

ඇවිල්ලා, වට කරලා, කා්ණයාල - offices - කලලා, ශනොශයක් 

ශධ වල් ක ා. නමුත්, ශම් පසුගිය 09වන දා සිධ ධියත් එක්ක මුළු 

රටම අපි ශනොහිතපු ශදදවාගකයකට උරුමකම් ිරදවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර,  මා ශම් කාරණයත් මතක් 
කර් න ඕනෑ. මා ප මුශව් ම ශධ  පාලනශේ තනතුරක් 
ලබ් ශ්  199  ව්ණෂශේ අශප්රේල් මාසශේ ශේරුවල ප්රාශධ ය ය 
සභාශද සභාපතිවරයා හැටියටයි. සිහහල, මුසනලිම් වාශ  
බුවවා්ණගික ජනතාවක් සිටින ශේරුවල මැතිවරණ ශකොේදාසශේ,  
ශේරුවල ප්රාශධ ය ය සභාශද ප මු සිහහල සභාපතිවරයා වුශ්ඩ  
මමයි.  එශලස ආරම්භ කරපු ශධ  පාලන ගමශ් දී අපි හැම 
ශවලාශදම සිහහල සහ මුසනලිම් ජනතාව අතර සශහෝදරත්වය ගැන 
කල්පනා ක ා. එයි්  අවුරුදු ශදකකට පසු 1999 ව්ණෂශේදී ප ාත් 
සභා මැතිවරණයට මා තරග කර කළුතර දිසනත්රික්කශය්  වැඩිම 
මනාප ලබා බසනනාහිර ප ාත් සභා ම් ත්රීවරශයක් ව ශය්  ශත්රී 
පත් වුණා. මට ඒ ම් ත්රී ුරරය දර් න ලැුණශ්ඩත් අවුරුධ දයි මාස 
අටක් වාශ  ශකටි කාලයක්. ඊටපසු 2000 ව්ණෂශේදී ශම් 
උත්තරීතර පා්ණලිශම්් තුවට එ් න මට පුළුව් කම ලැුණණා. 
2000 ව්ණෂශේ සිට අදටත්  මම ශම් පා්ණලිශම්් තුව ිරශයෝජනය 
කරනවා. ආ්ඩඩු පක්ෂශේ හිටියත්, විපක්ෂශේ හිටියත් 
පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීවරයු  හැටියට කළුතර දිසනත්රික්කශේ ජනතාව 
මාව ශතෝරා පත් කර එදවා.  

මම ශම් ශධ වල් ිරදශද ශම් න ශම් ිරසා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීතුමිර. අපි ග් ද්රිකා බ්ඩලාරනායක මැතිිරය ශදවරක්, 
මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශදවරක්, ශගෝදාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා එක වරක් ජනාධිපතිවරණවලදී ජයග්රහණය කරව් න, 

පා්ණලිශම්් තු මැතිවරණ ජයග්රහණය කරව් න කටයුතු කර 
තිශබනවා. අපි ිරසිම අවසනයාවක අශේ දිසනත්රික්කශේ අපට 
විරුධ ධ්ව වැල කරපු ිරසිම ශකනු ශ  ජීවිතවලට ශහෝ ඒ අයශ  
ිරවාසවලට හාිරයක්  කර නැහැ. අඩු තරමි්  රතිඤනඤා 
කරලක්වත් පත්තු කර දමා නැහැ. අපි කශ ේ ශමොකක්ද? ිරරිබත් 
ටිකක් හදලා පාරට බැහැලා, ිරරිබත් ක් න එ් න ිරයලා කයා 
කරලා, පක්ෂ විපක්ෂ ශේදයක් නැතිව සුහදව ගශම් මිිරසනසුත් 
එක්ක හිටපු එකයි. ඒකයි ශධ  පාලන ධ්ාරාව බවට පරිව්ණතනය 
ශව් න ඕනෑ. නමුත්, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අද 
ශධ  පාලනය නැවතිලා තිශබ් ශ්  ශකොතැනද? අද ශධ  පාලනය 
ඉතා අවාසනාව් ත තැනකයි නැවතිලා තිශබ් ශ් . ශම් ගරු 
සභාශද සිටින 225ශදනාශ ම හෘදය සාක්ෂියට තේවේ කරලා 
ඇුවශවොත්, ුවඟාක් අය -සියයට 80ක්, 90ක්- ිරයාවි, අද 
ශධ  පාලනය කර් න පුළුව්  තත්ත්වයක් තිශබනවා ද ිරයන 
එක. ශධ  පාලනය කර් න පුළුව්  තත්ත්වයක් අද තම් ශ  
ශගදර පරිසරශය්  හැශදනවාද? ශධ  පාලනය කර් න පුළුව්  
තත්ත්වයක් අපිත් එක්ක හිටපු, අපට සහශයෝගය දීපු 
මිිරසු් ශග්  ලැශබනවාද? ඒ තරමට බි් දුවට වැවේණු 
ශධ  පාලනයක් අද තිශබ් ශ් .  මරණ බිශය් , කවුරු ශහෝ 
මිීමමරුවු ශ  අතට හසු ශදවි ිරයන බිශය්  ඉ් නයි සිදු ශවලා 
තිශබ් ශ් . 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මම ශම් ශවලාශද අශේ 
අමරකී්ණති අතුශකෝර  ම් ත්රීතුමාශ  අභාවය පිළිබඳව ශ්රී ලහකා 
ශපොදුජන ශපරමුණ ශවනුශව්  අපශ  ශ ෝකය ප  කර සිටිනවා. 
එතුමා ශම් පා්ණලිශම්් තුශද හිටපු අහිහසකම ම් ත්රීවරයාය ිරයන 
එක එතුමා ආරය කරපු ම් ත්රීවරයු  හැටියට ඔබතුමාත් ශහොඳට 
ද් නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අපි ගම්වල ඉපදුණු මිිරසනසු. 
අශේ පරම්පරාගත ශගවල්වලි්  පයාගල තිශබන ිරවශසේ තමයි 
එදා මශ  අම්මා හිටිශේ. මශ  අම්මාශ  වයස අවුරුදු 8්යි. මශ  
අම්මාශ  ජීවිතය ශේරුශ්ඩ අ වනවයයි ද ම නවශය් . ඒ 
සාහසිකශයෝ ඇවිල්ලා, ඒ ප්රහාරකශයෝ ඇවිල්ලා, මුළු ිරවසම 
කලලා විනා  කර තිබියදී ශගදර හිටපු එක මනුසනසශයක් අම්මා 
ඉ් න කාමරශේ තිශබන අල්මාරියට අම්මාව ශහේත්තු කරලා 
වහශගන ඉඳලා තමයි එදා එතුමියශ  ජීවිතය ශේරාශගන 
තිශබ් ශ් . අම්මා ශකනු ශ  ජීවිතය නැති වුණා නම් ශමොකටද 
ශම් ශධ  පාලනය කර් ශ්  ිරයලා අපට හිශතනවා. එශහම නම් 
අපි ශධ  පාලනය කරලා ශමොකටද? අශේ කා්ණයාලවලට ගිිර 
තියලා, ශගවල් ශදොරවල් කලලා , ඒවාශේ තිුණණු ශධ වල් ශකොල්ල 
කෑවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, 1983 ජූලි කලබලය ඇති වූ 
අවසනයාව මට මතකයි. මම එදා පාසල් යකෂයශයක්. 13ශදනු  
ඝාතනය කරපු ඒ අවසනයාව මට මතකයි. අ් න එදාත් අපි පාසල් 
යකෂයය්  හැටියට අශේ ඇසන ශදශක්  ඔය තත්ත්වය දැක්කා. 
ශමොකක්ද, ශම් අරග ය? ශගදරකට ගිහිල්ලා ඒ ශගදර තිශබන 
සියලු ශධ වල් උසනසාශගන ය් න, ඒවා මහශකොල්ල ක් න ිරයලා 
ශම් අරග ශේ ිරයා තිශබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර? 
'ශම්කද අරග ය?' ිරයන ප්ර නනය අද තිශබනවා.  

මා ිරශයෝජනය කර් ශ්  කළුතර දිසනත්රික්කය. ඒ දිසනත්රික්කය 
ිරශයෝජනය කරන පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රීතුම් ලාට, 
ඇමතිතුම් ලාට, ප්රාශධ ය ය සභාවල සභාපතිතුම් ලා, 
ම් ත්රීතුම් ලා සහ අපිත් එක්ක ශධ  පාලන ව ශය්  හිතවත් 
වයාපාරිකය්  ඇතුළු සියලු ශදනාට සිධ ධ් ශවලා තිශබන අලාභ 
හාිර පිළිබඳ සියල්ල ඇතු ත් ශල්ඛනයක් මා  ඟ තිශබනවා.  
කාලය ක මනාකරණය කරග් න ඔබතුමාට ඕනෑ ිරසා මා ශමය 
ිරයව් න ය් ශ්  නැහැ. ඒ හැම ශකශනු ශ ම වි ාල 
ධ්නසනක් ධ්යක් විනා  ශවලා තිශබනවා. එක් වයාපාරිකශයක් 
සිටියා, අගලවත්ත ප්රශධ  ශේ, සුස් ත ිරයලා. ඔුවශ  වයාපාරය 
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මනුසනසශයක්. ු රුඳු ටිකක් එකතු කරශගන පුහචි තැනිර්  
ඇවිල්ලා අද වන විට ඔුව ශලොු  වයාපාරිකශයක් ශවලා තිශබනවා. 
ඔුව පදිහචිව සිටිශේ, ඔුවශ  වයාපාර තිුණශ්ඩ අශේ දිසනත්රික්කශේ 
බදුරලිශේ.  එම වයාපාරිකයාශ  මුළු ශගදරම ගිිර තියලා, වාහන 
ශසේල් එක ගිිර තියලා, ු රුඳු ටික ශහොරකම් කරශගන ගිහිල්ලා. 
ශමොකක්ද, ශම් ශධ  පාලන නවරය? ශම්කද, ශධ  පාලන 
ද්ණ නය? ඒ අහිහසක මිිරසු් ශ  ජීවිත විනා  කර තිශබනවා. 
ප්රාශධ ය ය සභාවල සභාපතිවරු, ම් ත්රීවරු අද අසරණ ශවලා 
ඉ් නවා. තම් ශ  ශගදර ගිිර තැුණවාට පසු සමහර අයට 
ඇඳශගන එ් න ඇඳුමක් නැහැ. ඔවු් ට අින් න ඇඳුමක් නැහැ. 
ඉතිරි වුශ්ඩ ඇිනවත විතරයි. ශම්කද, අද ශම් රශේ ශධ  පාලනය 
බවට පත් ශවලා තිශබ් ශ්  ිරයන ප්ර නනය මම පැහැදිලි ශලස 
අහනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, කළුතර ආසනය, පානදුර 
ආසනය, ශහොරණ ආසනය, අගලවත්ත ආසනය, ුණලත්සිහහල 
ආසනය, බ්ඩලාරගම ආසනය, ශේරුවල ආසනය සහ 
ශදොල් ශගොල ඇතුළුව මතුගම ආසනය ිරයන කළුතර 
දිසනත්රික්කශේ තිශබන ආසන 8 තු ම සිටින, ඒ ප්රග්ඩලත්වයට 
මුුවණ දු්  අශේ ඒ හැම ශකනු ශ ම විසනතර ඇතු ත් එම 
ශල්ඛනය මම ශම් අවසනයාශදදී   ාගත්* කරනවා.  

ශමය අනාගතයට අව ය ශවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමිර, ඒ සම්බ් ධ්ශය්  ීමතිය ක්රියාත්මක ක  යුතු 

ශවනවා.  
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

ගුණ කසෝහිත් අකේගුණවර්ධාන මහත්ා  
(மாண்புமிகு மராஹித்த அமபகுைவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මට තවත් විනාඩියක් ශද් න, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. 

ශමොකක්ද, අශේ ශධ  පාලන ද්ණ නය? අශේ පරමාද්ණය  
නායකයා මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මම ඒක එදාත් ිරදවා  අදත් 
ිරයනවා. එතුමාට දැ්  අගමැතිකමත් නැහැ. නමුත් මම ශහටත් 
ිරයනවා, මශ  ශධ  පාලන නායකයා මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
ිරයලා. මහි් ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පරදින ශකොට දිනන පැත්තට 
ය් න ශධ  පාලනමය ව ශය් , ප්රතිපත්තිමය ව ශය්  අපට 
ිරසිම දවසක පුළුව් කමක් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. 
අපට බැහැ, ඒක කර් න. ශමොකද, අපට ශධ  පාලන ප්රතිපත්තියක් 
තිශබනවා. අපි ඒ ප්රතිපත්තියත් එක්ක විතරයි හිටගත්ශත්. අපි 
කවදාවත් ප්රග්ඩලත්වය එක්ක හිටග් ශ්  නැහැ. අපි කවදාවත් 
ී ෂණයත් එක්ක හිටග් ශ්  නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
ම් ත්රීතුමිර, ශම් ශධ  පාලන ඉතිහාසය තු  එක ශපොලිසන ශපොතක 
ශහෝ අශේ නමක් ලියැවී තිශබනවා නම් ශප් ව් න, පුළුව්  නම් 
ඔේපු කර් න ිරයා මම අභිශයෝග කරනවා. අහවල් දවශසේ, 
අහවල් මැතිවරණය වන ශකොට, ශම් අහවල් වැරැදි ශධ  ක ා ිරයා 
එක ශපොලිසන ශපොතක ශහෝ ලියැවී තිශබනවා නම් ිරය් න. එශහම 
ලියැවී නැහැ. අප හිටගත්ශත් එක ශදයක් ශවනුශව් . ජය පරාජය 
අපට ශහොඳට පුරුදුයි. අපි 2015 දීත් පරාජය අත්වි් දා. එම ිරසා 
අපට එය ශහොඳට පුරුදුයි. 2015 දීත් අපි ශමොකක්ද කශ ේ? 2015 
ව්ණෂශේදී මහි් ද මහත්මයා මැදමුලනට ගියාම අපිත් මැදමුලනට 

ගිහි්  මහි් ද මහත්මයාට හඬ නඟා ිරදවා, "නැවත එ් න. අපිත් 
එක්ක නැවත ශධ  පාලනය ආරම්භ කර් න. අශේ ශධ  පාලන 
කඳවුරට නායකත්වය ශද් න" ිරයලා. ඒ හඬ අහපු එතුමා ිරදවා, 
"ඔද, මම එය පිළිග් නම්" ිරයලා. එතුමා නැවත ශධ  පාලනයට 
ආ එශක් ප්රතිඵලයක් ශලස තමයි එතුමාශ  නායකත්වය යටශත් 
තුශන්  ශදකක ආ්ඩඩුවක් හද් න අපට අවසනයාව හම්බ වුශ්ඩ  
්9 ලක්ෂයක ජනතාවක් ශගෝදාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඡ් දය 
දු් ශ්   ශම් රශේ ප ාත් පාලන ආයතනවලි්  සියයට 85ක් අප 
දිනා ගත්ශත්. හැබැයි, මහි් ද රාජපක්ෂ හිටපු අගමැතිතුමා එදා ඒ 
තනතුශර්  ඉවත් වනවා ිරදවාම අපි ිරදවා, "ඔබතුමා ග් නා 
ඕනෑම තී් දුවකට අපි හිස නමනවා. අපි ඔබතුමාත් එක්ක 
ගිහිල්ලා විපක්ෂශේ වාඩි ග් නම්. එශසේ විපක්ෂශේ වාඩි ශගන 
2015 දී නැිටේටා වාශ  අපි නැවත නැිටටිමු" ිරයලා. ඒක තමයි 
අශේ පරමා්ණයය වුශ්ඩ. ඒක තමයි අපට අව ය වුශ්ඩ. ඒක තමයි 
අපි ශධ  පාලන ව ශය්  බලාශපොශරොත්තු ව් ශ් .  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මට අවසාන ව ශය්  

ිරය් න තිශබ් ශ්  ශමච ගරයි. ශම්ක ශධ  පාලන ු ණාවේවක්. 

අනාගතශේදී ශධ  පාලනයට එ් න ඉ් න හැම ශකශනු ටම ශම් 

පා්ණලිශම්් තුව ිරශයෝජනය කරන ම් ත්රීවරයු  විධියට මට 

ිරය් න තිශබ් ශ්  ශමච ගරයි. අපි හැශමෝම ශධ  පාලනය 

කර් ශ්  ප්රතිපත්තියක් මතයි. හැබැයි, ශධ  පාලන ව ශය්  

මහජන ඡ් දශය්  ශම් රශේ ජන වරම ලබ් න ශනොහැිර, ශමහි 

සිටින යම් ශකොටසක් උත්සාහ කරනවා අරග ශය් , එශහම 

නැත්නම් ආයුධ්ශය් , ී ෂණශය්  ශම් රශේ ජන වරම අල්ල් න. 

ඒක වයවසනයා විශරෝධියි ශ් ද, ඒක ප්රජාත් ත්ර විශරෝධියි ශ් ද 

ිරයන ප්ර නනය මම ඔබතුමාශග්  අහනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමිර.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අපත් එක්ක සිටි කළුතර 

දිසනත්රික්කශේ මශ  ජනතාවත්, ඒ වාශ ම ශ්රී ලහකා ශපොදුජන 

ශපරමුශ්ඩ ජනතාවත් එක්ක අපි තවමත් ඉ් නවා. ඔවු් ශ  

කඳුළුවලට අපි පිහිටක් ශවනවා. ඔවු් ශ  හැම ශදයකටම අපි 

පිහිටක් ශවනවා. අපි උත්සාහ කර් ශ් , අසරණ ශවච ග ඒ 

මිිරසු්  ට නැති ශවච ග ශධ වල් නැවත අරශගන ශද් නයි. ඒ 

ශවනුශවනුත් ශම් උත්තරීතර පා්ණලිශම්් තුශව්  ඉල්ලීමක් 

කරනවා. ඒ අහිහසක මිිරසු් ශ  ජීවිතවලට ජීවිත ශද් න බැහැ. 

ඒ අහිහසක මිිරසු්  අමාරුශව්  හදාගත්, ඒ විනා  ශවච ග ශධ වල් 

නැවත ලබා ශද් න කටයුතු කර් න ිරයා ඉල්ලා සිටිමි් , මට 

ශම් අවසනයාව ලබා දීම සම්බ් ධ්ශය්  ඔබතුමාට ශබශහවි්  

සනතුතිව් ත ශවමි්  මශ  කයාව අවස්  කරනවා, මූලාසනාරූඪ 

ගරු ම් ත්රීතුමිර. 
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නාලක ශගොලශහේවා මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි  ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.24] 

 

ගුණ (ආචාර්ය) නාලක කගොඩකහේවා මහත්ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக்க தகாடமஹவா)  

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශම් රශේ ශධ  පාලනයට 

සම්බ් ධ් ී ෂණය පාසල් යකෂයය්  හැටියට අපි දැක තිශබනවා, 

19 1 කැරැල්ල කාලශේ. තරුණ වි නවවිදයාල යකෂයය්  විධියට අපි 

ශම් ී ෂණය නැවත දැක තිශබනවා, 1988-1989 කාලශේ. පසුගිය 

ද කයට වැඩි කාලය තු  එය ශවනසන ශවලා ශම් සමාජය යකෂනට 

ශවලා ිරයලා අපි හිතුවා. ඒත් පසුගිය මැයි 09වන දා අපි ආශයත් 

වතාවක් දැක්කා, මනුෂයත්වයට ිරගා කරන ඒ ම්ශල්ච ඡ ී ෂණය 
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————————— 
*  පු ්ත්කාලකේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ණලිශම්් තුව 

රට පුරා පැතිර යන ආකාරය. අපට පුදුම ශව් න සිධ ධ් වුණා, එදා 

අශේ කලාකරුව් , වෘත්තිකය් , වි නවවිදයාල යකෂයය්  ඇවිල්ලා 

ප්රසිධ ධිශේ ශල් ඉල්ලන ශකොට. අපි තවදුරටත් ජීවත් ව් ශ්  යකෂනට 

සමාජයකද ිරයන ප්ර නනය මශ  හිශත් මතු වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මමත් එදා ී ෂණශේ 

වි් දිතශයක්. මැයි 09වන දා රෑ මශ  ශගයත් ගිිරබත් කරනු 

ලැුණවා. එශහම කශ ේ ඇයි ිරයන බරපත  ප්ර නනය මට තිශබනවා. 

ශමොකද, මම ශම් ශධ  පාලනයට ඇවිල්ලා තවම මාස 18යි. මා 

කැබිනේ ඇමතිවරයු  ව ශය්  සිටිශේ මාසයකටත් අඩු 

කාලයක්. ඒ කාලය පුරා ශම් රශේ ජනතාව ශම් ශවලාශද පත් 

ශවලා ඉ් න පීලනය, අසහනය ගැන කයා කරපු ශකශනක්, මම  

ශම් ප්ර නනය විසඳ් නට ස්ණව පාක්ෂික ආ්ඩඩුවක් ඕනෑ ිරයලා හඬ 

නඟපු ශකශනක්, මම. මා ශධ  පාලනයට ඇවිල්ලා හම්බ කරපු 

ශදයක් නැහැ. මා ශධ  පාලනශය්  ලබාගත් ශදයක් නැහැ. ිරසිම 

ශවලාවක පවුශල් ශකශනු , අඩු ගාශ්  ශපෞධ ගලික කා්ණය 

ම්ඩලලයටවත් පත් කරගත් ශකශනක් ශනොශවයි, මම. මා අඩු 

ගාශ්  ආරක්ෂකයු  පාවිච චි කශ ේ නැහැ. මශ  පිවේපසි්  

backup vehicles ගිශේ නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. 

එශහම නම් මට අහ් න සිධ ධ් ශවනවා, 'ශමොකක්ද මම කරපු 

වරද?' ිරයලා.  

මම පරම්පරාගත ධ්නයක් තිබිච ග ශකශනක් ශනොශවයි. මම 

සනශවෝත්සාහශය්  නැිටටපු ශකශනක්. මශ  තාත්තා නැති වුශ්ඩ, 

මට වයස අවුරුධ දක් ශව් නත් කලි් . ඊට පසුව මශ  අම්මා මට 

ිරදවා, "පුතා, ඉශගන ශගන තිරයම නැිටටි් න" ිරයලා. ඊට 

පසනශසේ මම ඉහජිශ් රු විදයාව, අශ විකරණය, ක මනාකරණය, 

ගණකාධිකරණය, ආ්ණථික විදයාව ිරයන ක්ශෂේත්ර පශහ් ම 

වෘත්තීය හා අධ්යාපන සුදුසුකම් ලැුණවා. ලහකාශද විතරක් 

ශනොශවයි, පිට රටවල ආයතනත් මම පාලනය ක ා. ඒ තුළි්  

හම්බ ක  ධ්නයක් තමයි මට තිුණශ්ඩ. ඒ සියල්ල ශධ  පාලනය 

ිරසා නැති කරග් න අපට සිධ ධ් ශවනවා නම්, අපට අහ් න 

ශවනවා ප්ර නනයක්, 'ශමොකටද, අපි ශධ  පාලනයට එ් ශ් ?' 

ිරයලා. ශධ  පාලනයට එන විධ වතු් ට සලක් ශ්  ශම් විධියට 

නම්, අනාගතශේ ශධ  පාලනයට එ් ශ්  කවුද ිරයන ප්ර නනය 

අපට අහ් න සිධ ධ් ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මම ශබෞධ ධ්ශයක්. මම 

අටශලෝ දහම වි නවාස කරනවා. ඒ වාශ ම ුණදු්  වහ් ශසේ විසි්  

ශධ යකත "නවරශය්  නවරය ශනොස් සි ශඳේ" ිරයන ුණදු වදන මා 

වි නවාස කරන ිරසා අපට හාිර කරපු ිරසිම ශකනු ට මම නවර 

කර් ශ්  නැහැ  අපි ඒ අයශග්  පළිග් ශ්  නැහැ. හැබැයි, ශම් 

තත්ත්වය ඇති ව් නට පසුගිය කාලශේ රට පුරා නවරය වයාේත 

කරපු අය ගැන අප කයා කශ ේ නැත්නම්, එය ශම් රශේ ජනතාවට 

කරන හාිරයක් ිරයලා මම වි නවාස කරනවා. ඒ ිරසා අපට ඒ ගැන 

ශපොදුශද කයා කර් න සිධ ධ් ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, සමහර අය උත්සාහ කරනවා, 

ශම් සිධ ධි මාලාව, 09වන දා හැ් දෑශද දියත් වුණු ී ෂණය එදා 

උශධ  ගාලු මුවශදොර වුණු සිදු වීමට ලු  කර් නට.  එදා උශධ  ගාලු 

මුවශදොර වුණු සිධ ධිය ශමොනම ශහේතුවක් ිරසාවත් අපි අනුමත 

කර් ශ්  නැහැ. මා ඒක ශහ ා දිරනවා  ප්රසිධ ධිශේ ශහ ා 

දිරනවා. නමුත් මා ිරසිශසේත් පිළිග් ශ්  නැහැ, එතැිර්  පට්  

ශගන සවසන වරුශද සිධ ධ් ශවච ග ී ෂණය එදා උශධ  වූ සිධ ධිය ිරසා 

සාධ්ාරී කරණය කර් න පුළුව්  ිරයලා. අහිහසක ම් ත්රීවරයු  

වූ අශේ ගරු අමරකී්ණති අතුශකෝර  මැතිතුමා ඇතුළු පිරිසක් මරා 

දමලා, වි ාල පිරිසකට තුවාල කරලා, වි ාල ශධ ප  හාිරයක් 

කරලා ඇති කරපු ඒ ී ෂණය එදා උශධ  ශවච ග සිධ ධිශය්  

සාධ්ාරී කරණය කර් ශ්  ශකොශහොමද? උශධ  ශවච ග සිධ ධියට 

අදා  වැරැදිකරුව් ට දඬුවම් ශද් න ඕනෑ තමයි. ඒ වාශ ම ශම් 

සියලු සිධ ධී් ට සම්බ් ධ් ශවච ග අයටත් අිරවා්ණයශය්  දඬුවම් 

ශද් නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශම් සිධ ධිය පට්  ගත්ශත් 
මැයි මාසශේ 09වන දා ශනොශවයි. අශප්රේල් මාසශේ 04වන දා අශේ 
ම් ත්රීවරු් ශ  ශගවල්වලට ගහනවා, ඇමතිවරු් ශ  
ශගවල්වලට ගහනවා අපි දැක්කා. ශමොකක්ද ඒකට ශහේතු පාදක 
ශවච ග සිධ ධිය? ජනාධිපතිතුමාශ  ශගදරට කලා පිර් න ශහේතු 
පාදක ශවච ග සිධ ධිය ශමොකක්ද? කලි්  ශවච ග සූදානමක් තමයි 
හදිසිශේ පුපුරා එදා එළියට ආශද. එදා සවස ශගවල් ගිිර තියන 
ශකොට, ශගවල්වලට පහර ශදනශකොට අපි දැක්කා ඉතාම 
සහවිධ්ානාත්මක සනවරූපයක්. ශමොනවාද ශපශන් නට තිුණශ්ඩ? 
ශහල්මේ දමාශගන ආ ක්ඩලායම් විසි්  ශමශහයවනු ලැතිම, 
පහර ශදන අයශ  සනයාන ගූගල් සිතියම්වලි්  හඳු් වා දීම, 
'ශමතැනට ඒක රායක ශව් න. ශම් ශවලාවට එ් න' ිරයලා 
පැහැදිලි ිරරීම, ශපට්රල් ශබෝම්බ, ශපට්රල් කෑ්  අරශගන සූදානම් 
ශවලා පැමිී ම ිරයන ශම් සියල්ල සහවිධ්ානාත්මකවයි සිධ ධ් 
වුශ්ඩ. 

ඒ ිරසා, ඒක හදිසිශේ සිධ ධ් ශවච ග පහර දීමක්, උශධ  ශවච ග 
සිධ ධියට ප්රතිගාරයක් ිරයලා ිරසි ශකශනු ට ිරය් න බැහැ  
there is absolutely no way that that could be a 
spontaneous response to what happened that morning. 
That was a very well-organized activity, something that 
had been planned way before it just got activated because 
of this impetus given in the morning in the Galle Face.        

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, එදා Galle Face එශක් සිදු වූ 

ප්රහාරය අපි දැක්කා. එම ප්රහාරයට සම්බ් ධ්යි ිරයලා අශේ 

පක්ෂශේ ම් ත්රීවරු කීප ශදශනක් අද අත්අලහගුවට අරශගන 

තිශබනවා. එශහම නම්, අපට අහ් න  ප්ර නනයක් තිශබනවා.  

ඔවු්  කරපු වරද එදා අරලියගහ ම් දිරයට පිරිස කැඳවපු එක 

නම්, ඊට පසනශසේ මුළු රට පුරා සිටින තම් ශ  කාල්ණවරු කැඳවපු 

අයටත් ඒ ීමතියම ක්රියාත්මක ශව් න ඕනෑ නැධ ද?  ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ වෘත්තීය සමිතිවලට සම්බ් ධ් නායකශයක් 

යූටියුේ නාළිකාවකට ඇවිල්ලා කයිවාරු ගහනවා, අපි දැක්කා.  

ඔුව ිරදවා, "අපි තමයි වෘත්තීය සමිති ක්රියාකාරකයි් ව ශකො ඹට 

කැ ශඳදශද, සියලු දිසනත්රික්කවල ඉ් න අයට දඩි බිඩි ගාලා 

ඇවිල්ලා ශම්කට ප්රතිගාර දක්ව් න" ිරයලා. එශහම නම් වග 

ිරය් නට ඕනෑ ඒ අය ශනොශවයිද? ශම් සිධ ධිශේදී ඇතැම් 

පිරිසනවලට තුවාල සිදු වුණා  ගරු ම් ත්රීවරයු  ඇතුළු තවත් 

පිරිසක් මරණයට පත් වුණා  ශගවල්වලට ගිිර තැුණවා. ඒ සියලු 

ශදයට ඒ අයත් වග ිරය් න ඕනෑ. 

WhatsApp message එකක් සහසරණය වනවා මම දැක්කා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. ඒක අ් ත්ණ වි නවවිදයාල යකෂය 

බල ම්ඩලලශේ -අ් තශ්ණ- නායකයාශ . ඔුව ශම් න ශමශහම 

කයාවක් ිරයනවා. මම එය ිරයව් නට ඕනෑ. "අශේ අරග ය 

ඉතාමත්ම තීරණාත්මක තැනකට පැමිණ තිශබනවා. ශම් ආ්ඩඩුව 

පැ් ීමම ඉතාමත්ම පහසුයි. අපි කයා කර ගත්ත විධියටම 

ප්රග්ඩලත්වයට ශගනය් න ඕනෑ. අශේ නායකශයෝ ඔයාලාව 

දැනුවත් කරයි. එක තැනකට උපරිම දහ ශදශනක් ඇති. ධ්නපති 

හැත්තශ  ශගවල් ශදොරවල් ු ඩු කර් න ඕනෑ. රටම අමු 

ශසොශහොනක් කරලා හරි ශම් කරුම ජනාධිපතියි, ආ්ඩඩුවයි 

එ ව් න ඕනෑ" ිරයලා ඒශක් ිරයනවා. ඒක තමයි තිුණණු 

මානසිකත්වය. ශම්ක තමයි සැලැසනම. ශම්කට ශහේතු සාධ්ක 

වුශ්ඩ, එදා ශවච ග සිධ ධිය ශනොශවයි. ඊට ශබොශහොම කලි්  ශම්ක 

සැලසුම් ක ා. 
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අද උශධ  කයා කරපු අනුර දිසානායක මහත්මයා ිරදවා, එතුමා 

ප්රජාත් ත්රවාදය ශවනුශව්  ශපීම සිටිනවා, වයවසනයාව ශවනුශව්  

ශපීම සිටිනවා ිරයලා. ඒක අමූලික අසතයයක්. මා්ණතු මාසශේ 23 

වැිර දා ප්රසිධ ධ් ශදදිකාශදදී එතුමා ිරයා තිශබ් ශ්  ශමොකක්ද, 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර? මට එය ිරය් න විනාඩියක් 

ශද් න. එතුමා එදා ිරයා තිශබනවා, "සාමානයශය්  ආ්ඩඩු 

ශවනසන කර් ශ්  ඡ් දශය් . ජනාධිපති ඡ් දයට තව අවුරුදු 

ශදකහමාරක් තිශබනවා. පා්ණලිශම්් තු ඡ් දයට තව අවුරුදු තුනක් 

විතර තිශබනවා. ඒ, වයවසනයාවට අනුව. අද ශලෝකය පුරා 

ශධ  පාලනයක් මතු ශවනවා.  වයවසනයා, ීමති, ශරගුලාසි ඉක්මවා 

යන ශධ  පාලනයක්. ශම් වයවසනයා, ීමති, ශරගුලාසි පුසනතකාලවල 

අධ්යයනයට ශහොඳයි, මහ ශපො වට වලා." යනුශව් . ඒ විධියට 

තමයි පට්  ගත්ශත්. ඒ විධියට තමයි සැලසුම් කශ ේ. ඒ සැලැසනම 

තමයි ක්රියාත්මක වුශ්ඩ. ශම්  වුශ්ඩ හදිසි සිදු වීමක් ශනොශවයි. 

හැම දාමත් ප්රජාත් ත්රවාදයට පිටි් , වයවසනයාවට පිටි්  ආ්ඩඩු 

බලය අල්ල් න උත්සාහ කරපු කේටිය 19 1දී ඒක ක ා. 1988-

89දී ඒක ක ා. නැවතත් ඒක කර් න සූදානම් ශවලායි හිටිශේ. ඒ 

සූදානම හිතපු දවසට කලි්  ක්රියාත්මක කර් න සිදු වීම පමණයි  

සිධ ධ් වුශ්ඩ, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර.  අ් න ඒ ිරසා  ශම් 

රශේ සියලු  ුණධ ධිමත් ජනතාවට වගකීමක් තිශබනවා,  ඇත්ත 

තත්ත්වය ිරරාවරණය කර් න.  ිරරිඇල්ල ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමා 

ඇතුළු විපක්ෂයට ඒ වගකීම තිශබනවා. ශම්කට ඉල ශද් න එපා. 

ශම් විධියට ශම් අයට ු ම් ත්රණ කර් න දු් ශනොත්, අපි ිරසි 

ශකශනු ට ශම් රශේ ශධ  පාලනය කර් න හම්බ ශව් ශ්  

නැහැ. ශදපාරක් ශම් රට ගිිර තිේබා. තු් වන පාරට ගිිර තිය් න 

සූදානම් ශවලා ඒ ගි් න තමයි අපි ශම් දැක්ශක්. ඒකට ඉල ශද් න 

එපා. ශම් රශේ ීමතිඥය් ශග් , විධ වතු් ශග්  අපි ඉල්ලා 

සිටිනවා, ශම් අය පිවේපස ය් න එපා, ඒ අයශ  බ ල් අතක් 

ශව් න එපා ිරයලා. අරග  භූමිශේ සිටින තරුණ පුතාලාට සහ 

දුවලාට අපි ශමය ිරයනවා.  ඔයාලා හිතනවා, අහිහසක අරග යක් 

ඔය කර් ශ්  ිරයලා. ඔය අරග ය පිවේපස තිශබ් ශ්  ශම් බ ල් 

අත. ඔය අරග ය තමයි ශල් වැගුරුශද. ඔය අරග ය තමයි ශම් 

ී ෂණය ඇති කශ ේ. ඔය   අරග ය අවසානශේ ශම් රශේ 

ප්රජාත් ත්රවාදය නැති ශවනවා.  ඒක ශත්රුම් අරශගන ශමොකක් 

ශහෝ ඔබ බලාශපොශරොත්තු වන ශධ  ඉදිරියට ශගන ය් න ිරයා 

ඉල්ලා සිටිමි් , මශ  කයාව අවස්  කරනවා.    

සනතුතියි.    

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලලසන අලහේශපරුම මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 4.32] 
 
ගුණ ඩල ් අලහප්කපුණම මහත්ා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර,  මට ඉතා ශකටි ශවලාවක් 

තිශබ් ශ් .  අපි ශම් ිරමිත්ත පිළිබඳව විවිධ් මානය් ශග්  ඊශේ 

දවස පුරාම ශමතැනදී කයා ක ා. ඒ වාශ ම අද දවස පුරාත්, ශහට 

දවස පුරාවටත් කයා කරනවා. ඔබතුම් ලා සියලුශදනා වාශ ම 

මමත් ප මුශව් ම ශම් කාරණය මතක් ක  යුතුයි. පසුගිය දා සිදු 

වූ ප්රහාරය ිරසා ශම් පා්ණලිශම්් තුශද හිටපු ඉතා ිර්ණවයාජ 

ගැමියු  වන අශේ අමරකී්ණති අතුශකෝර  මැතිතුමා අපි අතරි්  

විශයෝ වුණා.  ඒ වාශ ම  ු මාර ශවල්ගම මැතිතුමා ඉතාම 

බරපත  ශලස ශරෝගාතුර වුණා. 

ප්රතිපත්ති සම්පාදකය්  විධියට අශේ රශේ පා්ණලිශම්් තුශද 

සිටින මුළු සහඛයාශව්  හරියට තුශන්  එකක් එකම දිනයක 

ප්රහාරයට ලක් වුණා. ඒ වාශ ම විවිධ් ප්රශධ  වලදී -ගාලු මුවශදොරදී 

ශව් න පුළුව්   මාතරදී ශව් න පුළුව්   කළුතරදී ශව් න 

පුළුව්    ශකො ඹදී ශව් න පුළුව් - වි ාල පිරිසක් 

සාහසිකත්වයට ශගොදුරු වුණා  සාහසිකත්වයට, 

ප්රතිසාහසිකත්වයටත් ශගොදුරු වුණා. ඒක ිරසා  පීලනයට ලක් වූ ඒ 

සියලුශදනා ශවත අශේ සහශදදීභාවය ප්රකා  කර් න ශම් 

අවසනයාව මා පාවිච චි කරනවා. අද අපි ශමතැනදී  සාකච ඡා කරන 

සියලු අනතුරුවලට වලා බරපත  ශලස සිදු වුණු විනා ය 

ශමොකක්ද?  මට මතකයි, අශේ ඩි.ති. ශහේරත් හිටපු රාජය 

ඇමතිතුමා ිරදවා, ිරරි අම්මාශ , ිරරි අත්තාශ  පි් තූරශේ 

ඉඳලා දරුව් ශ  උේපැ් න සහතිකය දක්වා සියල්ල විනා  

වුණාය ිරයලා. යකෂනටාගාරයක් විනා  වුණා ිරය් ශ්  ඒකයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඒ සියලු විනා ය් ට වලා 

මාරා් තික අනතුර සිදු ශවලා තිශබ් ශ්  අශේ රශේ 

ප්රජාත් ත්රවාදයටයි  ජන සම්මතවාදයටයි  ීමතිශේ ආධිපතයයටයි. 

ඒවාට තමයි බරපත ම හාිරය සිදු ශවලා තිශබ් ශ්   අනතුරට 

ලක් ශවලා තිශබ් ශ් . ඒක ිරසා අපි ශම් පා්ණලිශම්් තුශද 

ප්රතිපත්ති සම්පාදකය්  විධියට අපි සියලු ශදනා ශම් විනා ශේ 

නයෂනටිය, විනා ශේ අරවේව ු මක්ද ිරයන එක හඳුනා ගැීමම 

තමයි ශම් විවාදශේ අවසාන ප්රතිඵලය බවට පත් කර ග් න ඕනෑ. 

එශහම නැතුව, කවුරු කවුරුත් අශනකා විත්ති කූලතඩුවට න ග් න 

උත්සාහ කරන  සහවාදයිර්  පා්ණලිශම්් තුශද දවසන තුනක් 

අවසානශේ අපි ිරසියම් ප්රතිඵලයක් අත්පත් කර ග් නවාය ිරයලා 

මා හිත් ශ්  නැහැ.  මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඒ ිරසා මට 

ලැුණණු ශකටි කාල සීමාව තු දී මම මශ  අදහසන සහ වැදගත් 

කරුණු,  - 
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශදකක කාලයක් එකතු ශවලා 

තිශබනවා. 
 

ගුණ ඩල ් අලහප්කපුණම මහත්ා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ශබොශහොම සනතුතියි.  

පා්ණ නව ශදකක් පදනම් කරශගන අදහසන ඉදිරිපත් කර් න මා 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. සමහර කරුණු ශම් දක්වා ශම් සභාශද 

සාකච ඡා ශනොකරපු ඒවා. විශ ේෂශය්  ශම් ගත වුණු මාස ිරහිපය 

තු දී ඇති වුණු අභිශයෝගාත්මක තත්ත්වල දීත්, සිදු වුණු ඉතාම 

අභාගය සම්ප් න සිදුවීම් දාමශේ දීත් පා්ණලිශම්් තුව තු ත්, ඉ්  

පිටතත් වැඩිහිටි වගිරව යුතු අප සියලුශදනාශ ම හැසිරීම, 

කතිකාවත්, සහවාද, විසහවාද, ගැවේම්, අරග  සියල්ලම මහා ශපොදු 

සාධ්කයක් ශවලා  තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඒ 

ිරසිම තැනකදී අපි අශේ දරුව් ට අවධ්ානයක්, ප්රමුඛත්වයක් 

දු් නාද? ඉහග්රීසි ජාතික නවකයාකරුශවක් හිටියා, පී.ඩී. ශේම්සන 

ිරයලා. ඔුව රගනා ක ා, අපූරු විදයා ප්රබ් ධ්යක්. එහි නම තමයි, 

"The Children of Men". එහි ිරයැශව් ශ් , අනාගත 

ඩිසනශටෝපියානු ශලෝකයක් ගැන අපූරු කයාවක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමිර, ඒ කයාව අපූරුයි. ඒක පදනම් කරශගන 

චිත්රපටියු ත් ිර්ණමාණය වුණා. ශමොකක්ද, එහි තිුණශ්ඩ? 

පෘතුවිශේ මිිරසු් ට දරුව්  ලැතිම නැවතී මුළු ශලෝකයම දරුව්  

නැති ශලෝකයක් බවට පත් වීම. ඒක විදයා ප්රබ් ධ්යක්  පී.ඩී. 

ශේම්සන මහතාශ  "The Children of Men" ිරයන නවකයාව. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මෑත කාලශේ අප සියලුශදනා 

හැසිශර් ශ් ත් දරුව්  නැති රටක ජීවත් ශවනවා වාශ  

ශනොශවයිද? දරුව්  නැති රටක ජීවත් ශවනවා වාශ  ශනොශවයිද, 
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පා්ණලිශම්් තුව 

අප හැසිශර් ශ් ? ශම් තීරණ, ක්රියාදාම සියල්ල තු  දරුව්  

ගැන, ඔවු් ශ  ශුභසිධ ධිය ගැන ිරසිම ශකශනක් 

ශමොශහොතකටවත් සිතුවාද? මතක තබා ග් න, ශභෞතික සම්පත් 

අහිමි වුණත් නැවත ලබා ග් න පුළුව් . මා ඒක අවතක්ශසේරු 

කරනවා ශනොශවයි. ශභෞතික සම්පත් නැවත ලබා ග් න පුළුව් . 

නමුත්, ජීවිත නැවත ලබා ග් න බැහැ. ඒ වාශ ම අශේ රශේ 

දරුව් ට නැති වුශ්ඩ, තම් ශ  ජීවිතශේ නැවත කවදාවත් ලබා 

ග් න බැරි  මා කාලය. වසහගතශය්  වසර ශදකකට වලා බැට 

කාලා, ය් තම් හිස ඔසවාශගන පාසලට ගිහිල්ලා, නැවත 

ඔවු් ශ  ජීවිතය සාමානයකරණයට හැශර් න පට්  ගත්තා 

පමණයි.  

වැඩිහිටි අප විසි්  ග් නා ලද අමශනෝඥ, අසහශදදී, අයකෂනට 

සම්ප් න, අවිීමත, අවරගණශේ තී් දු තීරණ ිරසා නැවතත් එම 

ජීවිත කලාකේපල් වන තැනට පත්වී තිශබනවා. මීට සති තුනකට 

කලි්  තමයි ඔවු්  අලුත් පාසල් වසරක් ආරම්භ කශ ේ. ශවනදාට 

ජනවාරි මාසශේ මුල ඇරශඹන අලුත් ප් තියට ඔවු්  ආශද 

අශප්රේල් මාසශේ අග. එශහම වුණත් ිරවීහැනහිල්ශල් පාසල් 

ය් නට තරම් ඉසනපාසුවක් ඒ අහිහසක දරුව් ට අපි ඉතිරි ක ාද? 

මම ශම් කාරණය අහ් ශ්  මුළු සමාජශය් මයි. පා්ණලිශම්් තුශද 

සශහෝදර ප්රතිපත්ති සම්පාදකය් ශග් , පා්ණලිශම්් තුශව්  පිටත 

සිටින සියලුම ක්රියාකාරිකය් ශග් , සමසනතයක් ශලස ශම් රශේ 

වැඩිහිටි පුරවැසිය් ශග්  මම බැගෑපත් ඉල්ලීමක් කර් න 

කැමතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. ලබන සඳුදා අශේ  ද 

පුතු්  ලක්ෂ හයකට වලා අධ්යයන ශපොදු සහතික පත්ර සාමානය 

ශප  විභාගයට ශපීම සිටිනවා. දවසන දහයක් එම විභාගය 

පැවැත්ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. ඔවු්  එම 

විභාගයත් සමඟ  ශපොර බදනවා. මතක තබා ග් න,  දරුශවු ශ  

අනාගත දි ානතිය තීරණය කරන වැදගත්ම විභාගයක් තමයි, 

අධ්යයන ශපොදු සහතික පත්ර සාමානය ශප  විභාගය. එම ිරසා 

දරුව් ශ  නාමශය් ,  එම කාල සීමාව තු දීවත් පසුගිය කාලශේ 

ශප් නුම් ක  හැසිරීම් රටාව් ශග්  මිදී ඔවු් ට ිරදහශසේ, 

ිරරවුල් මනසිර්  යුතුව තම ජීවිතශේ වැදගත්ම කලඉම් 

විභාගයකට මුුවණ දිය හැිර පරිසරය සකසන කර ශද් නට මානුීමය 

ව් න යැයි මා ශම් ගරු සභාශද සිටිමි්   ශම් රශේ 

වැඩිහිටිය් ශග්  බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටිනවා. 

මම කරුණු ශදකක් පිළිබඳවයි ඔබතුමාට ිරදශද, 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. ශදවැිර කාරණය ශමයයි. මීට 

දවසන නවයකට ශපර අප මුුවණ දු් ශ්  1983 කළු ජූලිශය්  පසු 

රට මුුවණ දු්  අවාසනාව් තම සමාජ කැලී මට සහ එහි අතුරු 

ප්රතිඵලයක් ශලස සිදු වූ විනා කාරී වාතාවරණයටයි. මහ ජනයා, 

විධ්ායකය, වයවසනයාදායකය, අධිකරණය යන සියලුම පා්ණ නව 

පිළිබඳ ශකශලසුණු ශගෞරවය, වි නවසීමයත්වය, ප්රශකෝපය මුල් 

කරශගන ීමතිශේ ආධිපතයය, ීමතිය හා සාමය ශනොසලකමි්  

අරාජික මානසිකත්වයිර්  යුතුව ප්රග්ඩලකාරී ක්රියාවලියක ිරරත 

 වන තැනට තල්ලු වුණා. රශේ අරාජිකත්වය හා පාලන ත් ත්රශේ 

අරාජිකත්වය ගැන කයා කරමි්  සිටි සමාජයද, පුරවැසියාද 

අරාජික මනසිර්  හැසිරුණු බව අප දුවේවා. විශ ේෂශය් ම 

පුරවැසියා එවැිර තත්ත්වයකට පත් වීම රටකට, සමාජයකට 

ිරසිශසේත්ම හිතකර ප්රවණතාවක් ශනොවන බව අප සියලු ශදනා 

ශහොින්  අවශබෝධ් කර ගත යුතුයි. එහි කූලතටප්රාේතිය ශලස 

ව්ණතමාන ශලෝකශේ ප්රජාත් ත්රවාදී රටක, යකෂනට සම්ප් න 

සමාජයක් තු  ිරසිශසේත්ම ශනොවිය යුතු අවාසනාව් තම 

ඉරණමක් අශේ රශේ පා්ණලිශම්් තු සාමාජිකශයු ට හිමි වුණා. 

කවුද ශම් තත්ත්වයට වග ිරය් න ඕනෑ? පා්ණලිශම්් තුශව්  

බාහිරව සිටින අයද, නැතිනම් ශම් අපිමද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මාස ගණනාවක් තිසනශසේ අශේ 

රශේ ජනතාව ඔවු්  මුුවණ ශදන අපහසුතාව් ට අප සහශදදී ශදවි 

යන බලාශපොශරොත්තුව ශපරදැරි කරශගන අපව ිරරීක්ෂණය 

කරමි්  සිටියා. නමුත් පා්ණලිශම්් තුශද විරුධ ධ් පක්ෂය, ආ්ඩඩු 

පක්ෂය ව ශය්  ශනොව අපි හැම ශදනාටම ගශම් භාෂාශව්  

ිරයනවා වාශ  ඒ ගැන වශ  වගක් තිුණණාද? මීට මාස හයකට  

ඉහතදී පැවති අය වැය විවාදශේදීත් මා සශහෝදර පා්ණලිශම්් තු 

සාමාජිකය් ශග්  ඉල්ලීමක් ක ා, අප එක්ව එකට පුරවැසියාශ  

පැත්ශත්  සිට ශනොගත්ශතොත් අප සියලු ශදනාටම ශපොදුශද අත් 

විය හැිර ඉරණම ගැන. අප සියලුශදනාම ශම් මහ ශපොශ ොශද 

යයා්ණයය ශත්රුම් ගත යුතුයි. ජනතාව මුරගා ිරයන ශම් අවනඩුව 

අපට ස් ිරශදදනය ිරරීමට ජනතාවට ශවන ්රමයක් තවදුරටත් 

ශනොමැති වුවශහොත් ඔවු්  ඒ සඳහා විවිධ් විකල්ප ක්රියාමා්ණගවලට 

ශපලශඹ් න පුළුව් . පා්ණලිශම්් තුශද ගරු විපක්ෂශේ ප්රධ්ාන 

සහවිධ්ායකතුමා ඉ් නවා. ආ්ඩඩු පක්ෂශේ අපි ඉ් නවා. අපි 

සියලුශදනාම අද ශපරවරුව වනතුරු ශම් කාරණය අවශබෝධ් කර 

ගත්ශත් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. වගකීම් විරහිත 

ආ්ඩ ඩුවක, වගකීම් විරහිත විපක්ෂයක හැසිරීම එක්ක ජනතාවට 

ශවන විකල්ප නැති ශව් න පුළුව් . ශම් තත්ත්වය අපි බැරෑරුම් 

ශලස අධ්යයනය කර් න ඕනෑ. ඒ ිරසා ජනතාව මුරගා ිරයන ශම් 

අවනඩුව අපි ස් ිරශදදනය කර ගත යුතුයි, ආ්ඩඩුව සහ 

විපක්ෂය විධියට. අපි එය ස් ිරශදදනය කර ගත යුතුයි. ශහොින්  

මතක තබා ග් න, පසුගිය දින අප ඒ අත් වි් ශධ  විය හැිර 

වයසනයක, චිත්රපට භාෂාශව්  ිරයනවා නම්, sneak peek එකක් 

නැත්නම් trailer එකක් විතරයි. 

ඉදිරිශේදී තිරගත ශව් න පුළුව්  blockbuster එක. එහි 

තරම අපට හිතාග් නවත් බැරි ශදවි. ඉති් , අපි තවත් බලා 

ඉ් ශ්  තව ු මක් ශවනතුරුද? බලා ඉ් ශ්  තව ු මක් 

ශවනතුරුද බලා ඉ් ශ් , අඩු ගණශ්  ශමවැිර විනා යක් 

මතවත් පා්ණලිශම්් තුශද ප්රතිපත්ති සම්පාදකය්  225ශදනාට 

එක්ව එක තීරණයකට එ් න බැරි නම්? ඒක ිරසා ශම් ශවච ග 

වයසනය මදිද, අශේ ඇසන ඇරව් න? ශම් ශවච ග වයසනය මදිද? 

මහ ශපොශ ොශද යයා්ණයය අපට අවශබෝධ් ව් නට තව ශකොතරම් 

හාිරයක්, විනා යක් ශම් භූමිය මත සිදු විය යුතුද?  

මා වි නවාස කරනවා, දැ් වත් අප ජනතාවශ  ගැටලුවලට 

ප්රමුඛත්වය ශදන, ඔවු් ශ  අ්ණුණදවලට සහශදදී ශවන ග්ණයාවකට 

පරිව්ණතනය ශනොවුශණොත්, නුදුශ්ණදීම පුරවැසියාටත්, ප්රතිපත්ති 

සම්පාදකයාටත්, මුළු රටටත් අත්ව් ශ්  නැවත ප්රතිව්ණතනය ක  

ශනොහැිර අරාජික, අසම්මත තත්ත්වයක් බව.  

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ලබා දී තිශබන කාලය අවසානයි, ගරු ම් ත්රීතුමා. 
 

ගුණ ඩල ් අලහප්කපුණම මහත්ා  
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

මට එක විනාඩියක් ශද් න.   

විශ ේෂශය්  රශේ අනාගතය ශවනුශව්  සහ එම අනාගතය 

අයිති දරුව්  ශවනුශව්  අපි අශේ හැඟීම් අවනත කර ගිරමි් , 

සිහි ුණධ ධිශය්  සහ අධිෂනදාන පූ්ණවකව තීරණ ගිරමි්  ශම් 

අභාගයසම්ප් න ශහෝරාව පසු ශනොක ශහොත්, ඔබට ශහෝ මට 

පාක්ෂිකව ගැශට් නට ශහෝ රටක්, අනාගත පරපුරක් ඉතුරු 

ශනොවන බව ඒකා් තයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, දියව් නාව මැද ඉ් නා විවිධ් 

ව්ණණය් ට අයත් අපි ඔක්ශකෝම දිහා බලන ශකොට, ශකොශහොමද 
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පිටසනතර පුධ ගලශයු ට ශපශන් ශ් ? ගරු ිරරිඇල්ල 

ම් ත්රීතුමිර, පිටසනතර පුධ ගලශයු ට අශේ ශම් ආශරෝව 

ශපශන් ශ්  ශකොශහොමද? ශදගශය්  ප්රපාතය කරා යන, 

ශදගශය්  පල්ලමට යන වාහනයක එක්ශකශනක්වත් තිරිහග 

පාග් ශ්  නැතිව ඔක්ශකෝම සුක්කානමට ශපොර කන කෑදරය්  

පිරිසක් විධියට ශනොශවයිද, අපව ශපශන් ශ් ? කෑදරය්  පිරිසක් 

විධියට ශනොශවයි ද, ශපශන් ශ් ? ිරසි ශකශනක් තිරිහගය 

පාග් නවත් ද් ශ්  නැහැ  ිරසි ශකශනක් ශේක් එකට කු ල 

තබ් ශ්  නැහැ. ඔක්ශකෝම සුක්කානමට ශපොර කන තත්ත්වයක් 

තමයි එළිශේ සිට අපි දිහා බලන ශකශනු ට ශපශන් ශ් . අපි 

ඒක ශත්රුම් ග් නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඒක ිරසා අපි ශම් 

ශදදවාගකය හැරවුම් ලු ණක් කර ගිරමු. ඉතිහාසශේ සිදුවූ 

ශදදවාගක ආය ්ණවාද බවට පත් කරශගන තිශබනවා. ශම් 

ශදදවාගකයත් ප්රතිපත්ති සම්පාදකය්  225ශදනා විධියට අපි 

හැරවුම් ලු ණක් බවට පත් කරග් නට ඕනෑය ිරයන එකයි මශ  

ශයෝජනාව. එම ිරසාම මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අද අශේ 

ග්ණයාව ඉතිහාසශේ ලි යශව් ශ්  කළු පාටි් ද, සුදු පාටි් ද 

ය් ශනහි තීරකයා ව් ශ්  අපිමයි. එබැවි් , තාවකාලිකව ශබදී, 

ශව් වී තුවාල වුවත් සදාකාලිකව එක්ව සුවපත්ව නැගී සිටිය හැිර 

යකෂනටසම්ප් න ජාතියක් ශම් පි්  බිම මත ශනොනැසී ජීවත් වන බව 

ශලෝකයාට ශප් ව් නට අපි ශම් විනා ය හැරවුම් ලු ණක් බවට, 

ආය ්ණවාදයක් බවට, ිරමිත්තක් බවට පත් කර ගිරමු ිරයා සභාවට 

ශයෝජනා කරමි්  ඔබතුමාට සනතුතිව් ත ශවමි්  මා ිරහඬ 

ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර.  

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු තලතා අතුශකෝරල මැතිිරය. ඔබතුමියට විනාඩි හතරක 

කාලයක් තිශබනවා. 

Order, please! ශම් අවසනයාශදදී කවුරු්  ශහෝ ගරු 

ම් ත්රීවරයු  මූලාසනය සඳහා ගරු ශප්රේම්නාත් සී. ශදොලවත්ත 

ම් ත්රීතුමාශ  නම ශයෝජනා කර් න.  

 

ගුණ ත්ාසක බාලසූරිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, "ගරු ශප්රේම්නාත් සී. 

ශදොලවත්ත ම් ත්රීතුමා දැ්  මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා 

කරනවා. 

 

ගුණ ප්ර න්න සණවීස මහත්ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
 

විසින්  ්ථිස කසන ලී. 
ஆமமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශයීය්නය විම න ලදින්    ා  ේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ වීසසුමන වීසසිාංහ මහත්ා මූලා නකයන් ඉවත් 

වූකයන්  ගුණ කප්රේේනාත් සී. කදොලවත්ත් මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு பிமரம்நாத் சி. 

ததாலவத்த அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE left the 
Chair, and  THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the Chair. 

[අ.භා. 4.4්] 
 

ගුණ ත්ලත්ා අතුකකෝසල මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுமகாரல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අපිත් එක්ක ශම් සභාශද 

කටයුතු කරමි්  සිටි, හදිසිශේ අවාසනාව් ත  විධියට ජීවිතශය්  

සමුගත් අශේ අමරකී්ණති අතුශකෝර  ම් ත්රීතුමාශ  අභාවය 

පිළිබඳවත්, එතුමාශ  ආරක්ෂක ිරලධ්ාරියා හැටියට කටයුතු ක  

ඇමති ආරක්ෂක අහ ශේ ිරලධ්ාරියාශ  අභාවය පිළිබඳවත් 

ප මුශව් ම මශ ත්, අශේ පක්ෂශේත් සාති ය සහශදගය ප  

කරනවා. ඒ එක්කම පසුගිය 9වැිර දා වුණු සියලු ගැවේම්වලි්  

ශනොශයක් විපත්වලට පත් වුණු අයට සහ එම විපති්  මිය ගිය 

අයශ  පවුල්වල සාමාජිකය් ට අශේ කනගාවේව ප්රකා  කරනවා. 

අද ශම් විවාදය තු  කයා ක  ශගොලක් අය සඳහ්  කශ ේ 

තම් ට ශවච ග ශධ වල් ගැනයි. ඒ සමහර අය ශදමදපිය් ශ  

උරුමශය්  ආපු ශධ වල් ගැන ිරදවා   පරම්පරාශව්  ආපු ඒවා 

ගැන ිරදවා. ශම් අසනශසේම ශහොරකම් කරපු අයත් ඇති  වහගාශව්  

මුදල් හම්බ කරපු අයත් ඇති. 

අපි ද් ශ්  නැහැ, ඉති්  කාටත් එක හැ් ශද්  තමයි 

ශබදුශද. හැබැයි, ශම් තත්ත්වය ඇති කර් න මුල් වුණු වග ිරව 

යුතු අය කවුද ිරයලා ශසොයා ග් න ඕනෑ. ිරදහසනව, තම් ශ  

අයිතිය තු , ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාශව්  ලැබිලා තිශබන අයිතිය 

තු  කරන  අරග ය කට, ශබොශහොම ිරහතමාීමව, අවහකව, කාටත් 

කරදරයක් නැතිව ක  අරග යකට පහර ශද් න ගිහි්  තමයි ශම් 

සිධ ධිය වුශ්ඩ. ඒක කවුරු කැමැති වුණත්, අකැමැති වුණත් 

පිළිගත යුතු කරුණක්. අද ඒ ගැන ශපොලිසනපතිවරයාට ශගෝදනා 

කරනවා, ශපොලීසියට ශගෝදනා කරනවා, ශවනත් ශධ  පාලන 

පක්ෂවලට ශගෝදනා කරනවා. ශම් ශගෝදනා එල්ල කර් න කලි්  

කවුරුත් හිතලා බල් න ඕනෑ කවුද ශම් තත්ත්වය ඇති කශ ේ 

ිරයලා. ජනතාවට භාෂණශේ අයිතිය දීලා තිශබනවා නම්, 

ජනතාවට උධ ශඝෝෂණ  ිරරීශම් අයිතිය දීලා තිශබනවා නම්, 

ජනතාවට ඒ ිරදහස ලැබිලා තිශබනවා නම් ඒක භුක්ති විඳීශම් 

අයිතිය ශම් රශේ සියලු ජනතාවට තිබිය යුතුයි.  ඒ අරග ශේ 

ශධ  පාලනයක් තිුණශ්ඩ නැහැ, එතැන පාට-පක්ෂ ශේදයක් 

තිුණශ්ඩ නැහැ. මම ශමතැිර්  එහාට ගිහි්  කයා කර් නම්. දැ්  

ඒ ශවච ග ශධ  ඔක්ශකොම ශවලා ඉවරයි. අද ශම් ම් ත්රීවරු 

225ශදනාම එපා, 225ශදනාම ශහොරු ිරයන  තැන ඉඳශගන තමයි 

රශේ සමසනත ජනතාව කයා කර් ශ් . අපි කැමැති වුණත් 

අකැමැති වුණත් අපි ඒක පිළිගත යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අද ශම් රශේ මහජන 

ආරක්ෂාව සම්බ් ධ් අමාතයාහ ශේ ශල්කම්වරයා විරාම ලත් 

හමුදා ිරලධ්ාරිශයක්. ජගත් අල්විසන ිරයන ඒ ශල්කම්වරයා 

ලියුමක් ලියලා තිශබනවා -ලියලා තිශබ් ශ්  පසුගිය 12ශවිර දා.

-  ශම් රශේ අධිකරණශේ ප්රධ්ාිරයාට,  අග්ර විිර නගයකාරතුමාට. 

ශම් සියලු ශධ  සිධ ධ් වුශ්ඩ, ශපොලීසිය ඒ උධ ශඝෝෂණ නවත්ව් න 

ිරශයෝග ඉල්ලනශකොට කිරෂනද විිර නගයකාරවරු්  ඒවා 

ප්රතික්ශෂේප ක  ිරසා ිරයලා ඒශක් ිරයලා තිශබනවා. කවුද ශම් 

පුධ ගලයා? අද ශම් කලා වැටිච ග සමාජයට, ආරක්ෂාවක් නැති 

සමාජයට, රාජය ශසේවයක් නැති සමාජයට, මුළු රටම ව්ණජන 

රැල්ලකට ගිහි්  තිශබන සමාජයට තවත් එකම ශදයයි 

ඉතුරුශවලා තිශබ් ශ් . අපි ඔක්ශකෝටම අධිකරණය විතරයි 

ඉතුරු ශවලා තිශබ් ශ් . දැ්  ඒකත් විනා  කර් න හදනවාද 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර? ඔබතුමාත් ීමතීඥවරශයක්. ඒ 

ිරසා ඔබතුමාත් කල්පනා කරලා බල් න. ශමොකක්ද ශම්  

තත්ත්වය? ශකොශහේවත් ඉ් න සිවිල් ිරලධ්ාරි් ට පුළුව් ද අග්ර 

විිර නගයකාරවරයාට ලියුම් ලිය් න? ශම්ක තමයි සියලුශදනාම 
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පා්ණලිශම්් තුව 

ිරය් ශ්   අපිත් ිරය් ශ් . අපටත් අරග  කර් න සිධ ධ් 

ශව් ශ්  ශම් න ශමතැනදී. අග්ර විිර නගයකාරතුමාශග්  යම්ිරසි 

ශදයක් ඉල්ල් න තිශබනවා නම්, ඒ ශල්කම්තුමා ය් න ඕනෑ 

ීමතිපතිවරයා හරහා.  

අවසානශේ මට ඉල්ල් න තිශබ් ශ්  ශම්කයි. කරුණාකරලා 

ගරු කයානායකතුමාශ  අවධ්ානය  ශම් ශධ වල් ශකශරහි ශයොමු 

කරලා, නැවත ශම් වාශ  ශධ වල් ශව් න ඉල තිය් න එපා. 

අධිකරණය වැශටනවා ිරය් ශ්  ආශේ ශම් රශේ ශවන ිරසිම 

ශදයක් නැහැ ිරයන එකයි. ඒකාධිපතිවාදය පතුරුව් න  ගිහි්  අද 

රටම ගිිර ශගොලක් කරලා.  

දැ්  ඊට වැඩිය හප්  ශදයක් තිශබනවාශ් . අපි  225ශදනාම 

පුදුම අනතුරක දාලා. ශම්කට පක්ෂ-පාට ශේදයක් නැහැ. ලලසන 

අලහේශපරුම ම් ත්රීතුමා ිරදවා වාශ  අපි සියලුශදනාම එකයි. 

අද ශමොකක්ද කරලා තිශබ් ශ් ? ශපොලිසනපතිවරයාශග්   

ඉල්ලීමක් කරලා  තිශබනවා ශම් 225ශදනාට ශතල් ශද් න 

ිරයලා. රශේ මිිරසනසු ිරශලෝමීටර ගණ්  ශපෝලිම්වල අදශද ශදලි 

ශදලී, වැසනශසේ ශතමි ශතමී ඉ් නවා. ඇයි ශම් 225ශදනාට විතරක් 

ශතල් ශද් න ිරය් ශ් ? ශම්වා සම්බ් ධ්ශය්  මීට වැඩිය 

හිත් න ඕනෑ. මුළු රටම ගිිර අරශගන තිශබන ශවලාශද  ශම් 

කරලා තිශබන ශධ  දැනගත්තාම අපි ඔක්ශකෝම දියව් නාශදම 

ගිල්වලා දායි. ඒත් කමක් නැහැ, රටට යහපතක් ශවනවා නම්. 

හැබැයි, නැවත ශම් වාශ  තී් දු-තීරණ ග් නශකොට මීට වලා 

හිත් න ඕනෑ.  

අපි දැක්කා ශපොලිසනපතිවරයා ිරයලා තිශබනවා ශකොශහොමද 

ශපොලිසන සනයානාධිපතිවරු 184ිර්  12්ක්  පත් කශ ේ ිරයලා. මම 

ශපෞධ ගලිකවම ද් නවා, රත්නපුරශේ හිටපු සමහර ිරලධ්ාරි්  

ශධ  පාලන පළිගැීමම්වලට දාලා තිශබ් ශ්  මශ  නම. අපි 

ජීවිශත්ට ශපොලීසියකට කයා කරලාත් නැහැ, අපට ශපොලීසියත් 

එක්ක ගනුශදනුවක් ඇත්ශතත් නැහැ. ශම් න ශම් ශධ වලි්  තමයි 

අපි වැ ශක් නට ඕනෑ.  

මුලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මම විශ ේෂශය් ම ශම් 

ඉල්ලීම කරනවා. ශම් රශේ ීමතිය ගැන කයා කරන අය හැටියට, 

අධිකරණය ශවනුශව්  ශපීම සිටින අය හැටියට, -මුලාසනාරූඪ 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාත් ීමතීඥශයක්, මමත් ීමතීඥශයක්- 

කරුණාකර අධිකරණශේ සනවාධීනත්වය ගැන අවධ්ානය ශයොමු 

කර් න ිරයලා ගරු කයානායකතුමා දැනුවත් කර් න. ඒ ඉල්ලීම 

කරමි්  මා ිරහඬ ශවනවා.   

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශමොහා්  රියද්ණ න ද සිල්වා මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

 ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 4.53] 

 

ගුණ කමොහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිල්වා මහත්ා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාට සනතුතියි.  

ශම් ශගෞරවීමය සභාශද ඉතා අහිහසකයු  හැටියට කටයුතු 

කරපු, ිර්ණවයාජ ගැමියු  හැටියට කටයුතු කරපු, ඒ වාශ ම තම්  

පත් කරලා එවපු ශගොවි ජනතාවශ  ප්ර නන පිළිබඳව ිරර් තර 

අරග යක ශයදිච ග, මානව දයාශව්  පිරිච ග ගරු අමරකී්ණති 

අතුශකෝර  ම් ත්රීතුමාශ  අභාවය පිළිබඳව ප මුශකොටම මශ  

 සාති ය සහශදගය ප  කරනවා. එතුමාශ  ආරක්ෂක 

ිරලධ්ාරියාත් ඒ සිධ ධිශය්  මිය ගියා.  

ඒ වාශ ම ශම් සමාජ අසාධ්ාරණයට විරුධ ධ්ව 

ිරර් තරශය් ම කයා කරපු ගරු ම් ත්රීවරශයක් තමයි අශේ 

ු මාර ශවල්ගම මැතිතුමා. මට මතකයි, මහි් ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා එදා දින 52 ආ්ඩඩුව ග් න යනශකොට ු මාර ශවල්ගම 

මැතිතුමා පැහැදිලිව -විවෘතව- ිරදවා ඒ වැශඩ් කර් න එපා 

ිරයලා. නමුත් අද එතුමාටත් අසාධ්ය තත්ත්වශය්  ඉ් න ශවලා 

තිශබනවා.  ඒ සම්බ් ධ්ශයනුත් අශේ කනගාවේව ප්රකා  කරනවා. 

ඒ වාශ ම මශ  දිසනත්රික්කශේ, ඉමදුව ප්රාශධ ය ය සභාශද ගරු 

සභාපති, සරත් ු මාර මැතිතුමාශ  ශගදරට ගිහිල්ලා එතුමාට 

ගහලා මැරුවා.  ඒ වාශ  තත්ත්වයක් ඇති වීම ශහේතුශව්  සිදු වූ 

එතුමාශ  අභාවය පිළිබඳවත් මශ  සාති ය සහශදගය ප  

කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, එදා  09 වැිර දා  ශවච ග  

අභාගයසම්ප් න සිධ ධිශේ බරපත  වි් දිතයු  බවට මාත් පත් 

ශවලා තිශබනවා.  ගාල්ශල් තිශබන මශ  ශගදර සම්පූ්ණණශය් ම 

විනා  ශවලා තිශබනවා. අපි  ශබොශහොම අමාරුශව්  තමයි ඒ 

ශගදර හදා ගත්ශත්.  ඒක තවම බැහු වට උකසන තියලා තිශබනවා. 

ඒ වාශ ම රත්ගම තිශබන මශ  මහ ශගදර පිච චුවා. ඒශක් මශ  

මල්ලි තමයි හිටිශේ. මල්ලිශ  ශපොඩි අයට අින් න ඇඳුමක්වත් 

නැහැ  ශපොත්පත් ඔක්ශකෝම විනා  කරලා තිුණණා. මශ  ශපොඩි 

මල්ලි  හදපු බිල්ඩිමක තමයි මශ  කා්ණයාලය තිුණශ්ඩ. ඒක 

සම්පූ්ණණශය් ම පිච චුවා. ඒ ිරසා අපි අද අසරණශයෝ බවට පත් 

ශවලා තිශබනවා. ශපොදුශද ගත්ශතොත් ශම්ක ඉතා 

අභාගයසම්ප් න ශදයක්.  

ගාල්ල දිසනත්රික්කශේ අශේ මැති ඇමතිවරු ශබොශහෝ 

ශදශනු ශ  ිරවාස පිච චුවා. රශම්ෂන පතිරණ මැතිතුමාශ  මහ 

ශගදර පිච චුවා. ඒක රශම්ෂන පතිරණ මැතිතුමා හදපු ශගයක් 

ශනොශවයි. ඒක රිග්ණඩ් පතිරණ මැතිතුමා හදපු ශගදර. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශධ  පාලනඥය්  ව ශය්  අපි 

හැමශදනාටත් මහ ශගදරක් තිශබනවා. ග් දිම වීරක්ශකොඩි 

මැතිතුමාශ  ශගදර පිච චුවා. ඒක ග් දිම වීරක්ශකොඩි මැතිතුමා 

හදපු ශගදරක් ශනොශවයි. ඒක අපි හැශමෝශ ම දෑසන පාදපු මල්ලිකා 

වීරක්ශකොඩි ගුරු මාතාව හදපු ශගදර. අමරසිරි ශදොලහශගොල 

මැතිතුමා ිරය් ශ්  අපි ගරු කරපු ඇමතිවරශයක්. එතුමා අශේ 

ශධ  පාලනයට  ක්තියක් ලබා දීපු පුධ ගලයා. වි ශේපාල 

ශහේටිආරච චි මහතාශ  ශගදරත් පිච චුවා. විශේපාල 

ශහේටිආරච චි මහත්මයා ශමොකක්ද කශ ේ? අශේ 

සභාපතිවරු් ශ  ශබොශහොමයක් ශගවල් පිච චුවා  ප ාත් සභා 

ම් ත්රීවරු් ශ  ශගවල් පිච චුවා.  ශමතැන අපට ශත්රුම් ගත යුතු 

ශදයක් තිශබනවා. අද ශමතැන කයා කරපු ශබොශහෝ ශදශනක් 

ශම්ක ලු  කරනවා පසුගිය 09 වැිර දා උශධ  ශවච ග සිධ ධියට. 

නමුත් ඒක ශනොශවයි ඇත්ත. එදා අපි  කවුරුත් ආශද ශගෝල්ශ ේසන 

එකට ගහ් න ශනොශවයි. ඒක අපි පැහැදිලිව ිරය් න ඕනෑ. අපට 

අව ය වුශ්ඩ ශම් රට ිරදහසන කරලා දීපු අශේ පරමාද්ණය  නායකයා 

-තවමත් අශේ නායකයා හැටියට සලකන- වන  ගරු මහි් ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ශගෞරවීමය සමු දීමක් කර් නයි. ඒ 

එනශකොටම සමාජ මාධ්ය හරහා ිරදවා, "අද ශගෝල්ශ ේසන එකට 

එන අයට අපි ශහොඳට සලක් න ඕනෑ" ිරයලා. එශහම තමයි 

වුශ්ඩ.  

අපි අද දැක්කා, අනුර ු මාර දිසානායක මැතිතුමා ශබොශහොම 

ප්රජාත් ත්රවාදී විධියට කයා ක  ආකාරය. ඒක ශහොඳයි. එතුමාශ  

ඒ වගන විධියටම ක්රියාව තිශබනවා නම් ශකොච ගර ශහොඳද?  එතුමා 

ප්රජාත් ත්රවාදී විධියට කයා ක ා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, 
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සමාජ මාධ්ය ඔසනශසේ ඔබතුමාත් දිර් න ඇති, පසුගිය කාශල් 

එතුමා  නුශ ශගොල ප්රශධ  ශේ පැවැති රැසනවීමකදී කයා ක  

ආකාරය. ඒ වාශ ම යූ ටියුේ එක හරහා එතුමා ජාතිය ඇමතුවා 

මම දැක්කා. ශමොකක්ද එදා එතුමා ිරදශද? එතුමා අද  වයවසනයාව 

ගැන කයා ක ා, වයවසනයාව ඇතුශ ේ ශම් ප්රජාත් ත්රවාදය අපි 

 ක්තිමත් කර් න ඕනෑය ිරදවා. නමුත් එතුමාශ  ඒ වගනවලි්  

ිරයන ශධ  ක්රියාශව්  ඔේපු කශ ේ නැහැ. ශම්ක ඉතා බරපත  

කාරණයක්. අපි පැහැදිලිව ිරය් ශ්  අපට සාධ්ාරණය ඉෂනට 

කර් න ිරයලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අශේ ශගවල්වලට ගැුවශද 
කවුද, අශේ ශගවල්වලට ආශද කවුද ිරයන කාරණා 
සම්බ් ධ්ශය්  අපට විවිධ් ශතොරතුරු ලැුණණා. නමුත් අපි ඒ 
කාශ වත් නමක් ිරදශද නැහැ. ශමොකද, ඇහි්  දිර් ශ්  නැතුව 
ශපොලීසියට ගිහිල්ලා ශබොරුවට මිිරසනසු පාවා ශද් න අපට බැහැ. 
අපි ශපොලීසියට ිරදශද කරුණාකර අපට සාධ්ාරණය ඉෂනට කර 
ශද් න ිරයලායි. අපට අව ය ව් ශ්  සාධ්ාරණය විතරයි.   අපට 
සාධ්ාරණය ඉෂනට කර ශද් න ිරයන ශධ  විතරයි අපි ඉල්ලුශද.  

ීමතිශේ ආධිපතයය අද බරපත  විධියට කලා වැටිලා 
තිශබනවා. හැශමෝම අද අපට -ආ්ඩඩු පක්ෂයට- ඇිටල්ල දිගු 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුමාත් ද් නවා, 
ීමතිඥ වෘත්තිශේ කටයුතු කරනශකොට අපි හැම තිසනශසේම සමාජ 
සාධ්ාරණත්වය ශවනුශව්  ශපීම සිටි මිිරසනසු බව.  

හැබැයි, අද ශමොකක්ද අශේ වෘත්තියට ශවලා තිශබ් ශ් ?  
බරපත  අපරාධ් කරලා උසාවි අරශගන යන මිිරසු් ට කළුශකෝේ 
එක ඇඳශගන ඉ් න අය අත්පුඩි ගහනවා. ඒකද ීමතිඥ වෘත්තිශේ 
ගරුත්වය? ශමොකක්ද අද අධිකරණශේ සනවභාවය? මම අධිකරණය 
විශදගනය කරනවා ශනොශවයි. අපි පිළිග් නවා, අධිකරණය ිරසා 
තමයි තවමත් ශම් සමාජ පධ ධ්තිය රැඳී තිශබ් ශ්  ිරයලා. හැබැයි,  
පැමිණිලි අරශගන ශපොලීසියට යන උදවිය ිරයනවා, සමහර 
ශවලාවට අධිකරණ ිරලධ්ාරි්  බලාශගන ඉ් ශ්  සැකකාරයා 
ශ න පමණි් ම ඇප ලබා ශද් න ිරයලා. මම ද් ශ්  නැහැ 
ඒකට ශහේතුව ශමොකක්ද ිරයන කාරණාව.  ශම් අධිකරණ 
පධ ධ්තිශේ ඉ් න ශගෞරවීමය විිර නගයකාරතුම් ලාශග්  අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා, කරුණාකර ශම් තත්ත්වය ශත්රුම් ග් න 
ිරයලා. අද ශම් තත්ත්වය  ිරසා  තමයි අපරාධ්කාරය් ශ  බය 
නැති ශවලා තිශබ් ශ් . අද ශබොශහෝ ශදශනක් ද් නවා, ශමොන 
අපරාධ්ය කරලා ගියත් තම්  ශවනුශව්  ශනොමිශල් ශපීම ඉ් න 
ීමතිඥ ක්ඩලායමක් ශවනම ඉ් නවා ිරයලා. ඒ අයට ශවන ශවන 
ශධ  පාලන නයාය පත්ර ඇති. නමුත් ඒක ශනොවිය යුත්තක් ිරයන 
කාරණය තමයි මම පැහැදිලිව ිරය් ශ් . අද සමාජශේ බරපත  
කලා වැටීමක්  තිශබනවා. අද  ශබොශහෝ ශදශනක් මහි් ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාට, ශගෝදාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඇිටල්ල දිගු කරනවා, 
ශම් ආ්ණථික කලා වැටීම වුශ්ඩ ඒ අය ිරසා ිරයලා. නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර. 1948 ඉඳලා ශම් කලා වැටීම 
තිුණණා. ඒ ිරසා අඩු වැඩි ව ශය්  අපි ශම් තත්ත්වයට වග 
ිරය් න ඕනෑ. 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීතුමා, දැ්  කයාව අවස්  කර් න. 
 

ගුණ කමොහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිල්වා මහත්ා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මට තව විනාඩියක් ශද් න, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර.  

ශම් රශේ රාජය පාලනයක් ශනොක ත් ජනතා විමුක්ති 
ශපරමුණටත් වගකීමක් තිශබනවා. ශමොකද,  1 ස් නධ ධ් 
අරග යට, 88 - 89 අරග යට, ඒ වශ ම ශම් ඇති වූ තත්ත්වයටත් 
ව්රාකාරශය්  ශහෝ ශපරවේගාමී්  ඇතුළු ශම් සියලුශදනා දායක 

වුණා. එතශකොට එල්ටීටීඊ සහවිධ්ානයත් ශම් රශේ ආ්ණථිකය කලා 
වැටීමට ශලොු  දායකත්වයක් ලබාදීලා තිශබනවා. අපි රටක් 
හැටියට ඉසනසරහට ය් න ඕනෑ. ඒ ිරසා තමයි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අ් ත්ණවාර පාලනයකට ආරාධ්නා කශ ේ. විපක්ෂ 
නායකතුමා   ආ්ඩඩුව භාරගත්තා නම්, අපි උදද කර් නයි 
හිටිශේ. නමුත් එතුමා අශද නැහැ.  අපි සනතුතිව් ත ශවනවා, රිරල් 
වි්රමසිහහ මැතිතුමාට. එතුමා ඒ අභිශයෝගය භාරශගන මුළු රටටම 
නායකත්වය ලබා ශදනවා. අපි එතුමාශ  ශධ  පාලන ප්රතිපත්ති 
එක්ක එකඟ නැහැ. අපි හැමදාම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
විරුධ ධ්ව සට්  කරපු මිිරසනසු. නමුත් අද අපට රිරල් වි්රමසිහහ 
මැතිතුමාට උදද කර් න  සිධ ධ් ශවලා තිශබනවා. ඒකත් අශේ 
ශධ  පාලන ජීවිතශේ බරපත  කලා වැටීමක් ිරයන එකත් මම 
ිරය් න ඕනෑ.  ඒ ශකොශහොම වුණත්,  අපි හැමශදනාම එකතු 
ශවලා රට හැටියට ඉසනසරහට ය් න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මශ  කයාව අවස් න 

කර් න ඉසනශසල්ලා ශම් කාරණයත් ඔබතුමාශ  අවධ්ානයට  

ශයොමු කර් න ඕනෑ. ශමොකද, මශ  මතයත් ශම්කමයි. 

ඉ් දියාශද ප මු අග්රාමාතය ජවහ්ණලාල් ශ් රුතුමා 19්1 

ශනොවැම්බ්ණ මාසශේ 10 ශවිරදා එක්සත් ජාතී් ශ  මහා 

සම්ශම්ලනය අමතමි්  ශම් න ශමශහම ිරයනවා.  

"මට ශබොශහෝ ශධ  ගැන සැක ඇත. එශහත් මට සමහර ශධ  

ගැන ිරසිම සැකයක් ශනොමැත. මක්ිරසාද, ඒ අනුව මශ  මතය 

සකසන වී ඇති ශහයිිර. දී්ණඝ කාලයක් තිසනශසේ මශ  නායක 

මහත්මා ගා් ධිතුමාශ  මඟ ශප් වීම යටශත් මා ඇති දැඩි වී ඇති 

ආකාරය ිරසා නවරය හා හිහසාව ිරතැති් ම අයහපත් හා අධ්ම 

ශධ  ශලස මා සලකනවා පමණක් ශනොව, නවරය ඇතිවීමට 

ශහේතුකාරක වූ සෑම ශදයක්ම ශනොමනා ශධ  ශලස මා වි නවාස 

කරනවා." 

ඒක තමයි මශ  වි නවාසයත්. ඒ ිරසා අපි සියලුශදනාම එකතු 

ශවලා  ක්තිමත් රටක් ශගොලනැගිය යුතුයි.  අපට ශධ  පාලනය 

කර් නත්, ශමොන ශධ  කර් නත් ශම් රට තිශබ් න ඕනෑ. ඒ ිරසා 

අපි සියලුශදනා පක්ෂ, පාට, සියලු වාද ශේද අමතක කරලා ශම් 

රශේ ජනතාවට  ක්තිමත් රටක් ලබා දිය යුතුයි. මූලාසනාරූඪ 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, අපි කවුරුවත් කැමැති නැහැ, ශම් රශේ අහිහසක 

මිිරසනසු ශතල් ශපෝලිම්වල, ගෑසන ශපෝලිම්වල, ශබශහත් ටික ග් න 

ශපෝලිම්වල ඉ් නවා දිර් නට.  සිහහල, ශදම , මුසනලිම් ශදවා 

අපි හැශමෝම මනුෂයශයෝ. ඒ ිරසා රටක් හැටියට ඉසනසරහට ය් න 

අපි හැමශදනාශ ම  ක්තිය ශම් රශේ ජනතාවට ලබා ශද් න 

ිරයන ඉල්ලීම මම ශබොශහොම ශගෞරවශය්  කරනවා.  

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු එසන. ශනෝගරාදලිහගම් ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
 
[பி.ப. 5.02] 

 

ගුණ සු. කනෝගසාදලිාංගේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு சு. மநாகராதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இந்த 

மநரத்கத ஒதுக்கித் தந்தகமக்காக முதற்கண் உங்களுக்கு 

நன்றிகயக் கூறிக்தகாள்கின்மறன். மம மாதம் 18ஆம் திகதி 

யான இன்று முள்ளிவாய்க்கால் நிகனமவந்தல் தினமாகும். 

2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்காலிமல படுதகாகல 

தசய்யப்பட்ட எங்களுகடய மக்களுக்காக இன்று அங்கு 

நிகனமவந்தல் நிகழ்வு இடம்தபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்ற இந்த 

241 242 



පා්ණලිශම්් තුව 

மநரத்திமல, தமிைீை விடுதகல இயக்கத்தின் உறுப்பினரர் 

களாகிய நாங்கள் தமிழ்த் மதசியக் கூட்டகமப்பின் சார்பில் 

மபாட்டியிட்டு, தமிழ் மக்களுகடய பிரதிநிதிகளாக இங்கு 

எதிர்க்கட்சி வாிகசயில் அமர்ந்திருக்கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில், 

எனக்கு வைங்கப்பட்டிருக்கின்ற மநரத்தில் அந்த மக்ககள 

நிகனவுகூர்ந்து, ஒரு நிமிட தமௌன அஞ்சலி தசலுத்துவதற்கு 

அனுமதி தருமாறு உங்ககள தயவாகக் மகட்டுக் 

தகாள்கின்மறன்.  

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நன்றி. 

[இகடயீடு] தயவுதசய்து என்னுகடய மநரத்கத தகளரவ 

உறுப்பினர் அவர்களுக்கு வைங்கக்கூடாது. முள்ளி வாய்க் 

காலிமல இறந்த எங்களுகடய மக்களுக்கு இந்தச் சகபயிமல 

அஞ்சலி தசலுத்துவதற்கு எந்தவிதத்திலும் தகட -  

 

ගුණ චින්ත්ක අමල් මායාදුන්න මහත්ා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

Sir, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ගරු ශනෝගරාදලිහගම් 

ම් ත්රීතුමා කයා ක  භාෂාව අපට ශත්රුශ්ඩ නැති වුණත්, 

translation එක අහශගන ඉ් නශකොට අපට ශත්රුණා, 

මුල්ලිවයික්කාල්, න් දිකලාල් ක පුශද මැරුණු එල්ටීටීඊ 

ත්රසනතවාදී්  ශවනුශව්  එතුමා විනාඩියක ිර න ේදතාවක් ඉල්ලුවා 

ිරයලා. අද වාශ  දවසක කරන සම්පූ්ණණ වැරැදි කයාවක්, ඒක. අද 

වාශ  දවසක ත්රසනතවාදියාව සමරන එක ශනොශවයි අප ක  

යුත්ශත්. රට ශේරා ගැීමම සමරන එකයි වැදගත් ශව් න ඕනෑ. 

එම ිරසා, ඒ "විනාඩියක ිර න ේදතාව" ිරයන එක කරුණාකර 

හැ් සාඩ් වා්ණතාශව්  ඉවත් කර් න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමිර. 

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ත්රීතුමිර, ඔබතුම් ලා කරපු ඒ ක්රියාව ගරු 

කයානායකතුමාශ  අවධ්ානයට ශයොමු කරනවා. ගරු 

කයානායකතුමා විසි්  අව ය ිරශයෝගය ලබා ශදයි. ඒ 

සම්බ් ධ්ශය්  මම ශම් අවසනයාශද ිරශයෝගයක් ලබා ශද් ශ්  

නැහැ. ඔබතුම් ලා කරන ලද එම ක්රියාව  ගරු කයානායකතුමා 

විසි්  සහශ ෝධ්නය ිරරීශම් අයිතියට යටත්ව ඔබතුමාශ  කයාව 

කරශගන ය් න.  

 
ගුණ සු. කනෝගසාදලිාංගේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு சு. மநாகராதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, எனக்கு 

வைங்கப்பட்ட மநரத்கத முழுகமயாகப் தபற்றுத்தர மவண்டு 

தமன்று மகட்டுக்தகாள்கின்மறன். தற்மபாது, இங்கு நாங்கள் 

தசலுத்திய ஒரு நிமிட தமளன அஞ்சலியானது, இறுதி 

யுத்தத்தின்மபாது முள்ளிவாய்க்காலில் தகால்லப்பட்ட தமிழ் 

மக்களுக்காகச் தசலுத்திய அஞ்சலியாகும். முள்ளிவாய்க்கால் 

நிகனமவந்தல் தினமான இன்று காலிமுகத்திடலிமல சிங்கள 

மக்கள், தமிழ் மக்கள் என அகனவரும் அஞ்சலி தசலுத்தி, அந்த 

நாகள அனுஷ்டித்துக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். யார் படுதகாகல 

தசய்யப்பட்டாலும், யாரால் படுதகாகல தசய்யப் பட்டாலும் 

தகால்லப்பட்ட மக்களுக்காக காலிமுகத்திடலில் அவர்களால் 

நிகனமவந்தகலச் தசய்யமுடியுதமன்றால், அந்த மக்ககளப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற எங்களாலும் இந்தப் பாராளு 

மன்றத்திமல அவர்களுக்காக அஞ்சலி தசலுத்த முடியும். 

தகால்லப்பட்ட அந்த மக்களின் உறவுகளுக்கு எங்களுகடய 

அனுதாபங்ககளயும் இந்த மநரத்திமல ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்மறாம்.  

இன்று முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி மிகவும் பிரசித்தி 

தபற்றிருக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் ததாியும்! இறுதி 

யுத்தத்தின்மபாது, யுத்த வலயத்துக்குள் அகப்பட்டிருந்த 

இலட்சக் கைக்கான மக்களுக்கு அப்மபாதிருந்த அரசாங்கம் 

மதகவயான உைவுப் தபாருட்ககள வைங்க மறுத்தது 

மட்டுமல்லாமல், தபாருளாதாரத் தகடகயயும்  விதித்ததன் 

காரைமாக அவர்கள் தவறுமமன உப்புக் கஞ்சிகயக் 

குடித்துத்தான் தங்களுகடய உயிகரக் காப்பாற்றிக் 

தகாண்டார்கள்.  அகத நிகனவுகூரும் முகமாக முள்ளி 

வாய்க்கால் நிகனமவந்தல் வாரமான இந்த வாரத்தில் அந்தக் 

கஞ்சி  எல்லா மாவட்டங்களிலும் வைக்கப்படுகிறது. அதகன 

இராணுவத்தினரும் வாங்கிப் பருகுகிறார்கள் என்றால், 

அவர்கள் தசய்த குற்றங்களுக்கு அதன்மூலம் பிராயச்சித்தம் 

மதடிக்தகாள்கின்றார்கள் என்பதுதான் அர்த்தம். இக்கஞ்சி 

காலிமுகத்திடலிலும் வைங்கப்படுகிறது. அகத அங்குள்ள 

வர்கள் குடிக்கிறார்கள். அமதமபால், யாழ். பல்ககலக் 

கைகத்திலும் வைங்கப்படுகிறது. அகத அங்குள்ள சிங்கள 

மாைவர்கள் வாங்கிப் பருகுகிறார்கள். அப்படிதயன்றால், 

கடந்த கால யுத்தத்தினால் நாங்கள் அகனத்கதயும் 

இைந்துவிட்மடாதமன்று அவர்கள் உைர்கிறார்கள்.  

இன வன்முகறககளத் தாண்டிய சமகாதர பாசத்கத 

இைப்பதற்குக் காரைமாகவிருந்த யுத்தம் அல்லது 

மவறுபாடுகள் இனிமமலும் எங்களுக்குள் இருக்கக்கூடாது 

என்று காலிமுகத்திடலிமல மபாராட்டம் நடத்திக் 

தகாண்டிருக்கின்றவர்கள் கூறுகின்றார்கள். இன்று தமிைர்கள், 

முஸ்லிம்கள், சிங்களவர்கள் என மூவினத்தவர்களும்  அர்ப் 

பைிப்புடன் இலங்ககதயன்ற இந்த நாட்டுக்குள் ஒன்றாக 

வாழ்வதற்குத் தயாராக இருக்கிறார்கள். ஒருசில விடயங் 

களுக்காக அந்த நிகலகமகய மாற்றி, மீண்டும் எங்களுக்குள் 

பிளவுககள ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கக் கூடாததன்று நான் 

இந்த மநரத்திமல மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.  

2022ஆம் ஆண்டு மம மாதம் 09ஆம் திகதி தகாழும்பிலும் 

நாட்டின் இன்னும் சில இடங்களிலும் தாக்குதல்கள் 

நகடதபற்றன. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கவகலக்குாிய ஒரு 

விடயமாக இது இருந்தாலும், இந்த வன்முகறச் சம்பவங்ககள 

நாங்களும் வன்கமயாகக் கண்டிக்கின்மறாம்; எமது கட்சி 

வன்கமயாகக் கண்டிக்கிறது. இதுமபான்ற வன்முகறச் சம்ப 

வங்கள் கடந்த காலங்களிலும் நகடதபற்றன. 1983இமல 

இடம்தபற்ற கறுப்பு யூகலக் கலவரத்தின்மபாது எங்களுகடய 

மக்கள் படுதகாகல தசய்யப்பட்டார்கள். அவர்கள் தகாழும்பி 

லிருந்து விரட்டியடிக்கப்பட்டார்கள்; நிர்வாைப்படுத்தப் 

பட்டார்கள்; மிகக் தகாடூரமான முகறயில் சித்திரவகதக்கு 

உள்ளாக்கப்பட்டார்கள். அதுமபான்ற ஒரு நிகழ்வாகத்தான் 

நாங்கள் இகதயும் பார்க்கிமறாம். அன்று சிங்களக் 

காகடயர்கள் எங்களுகடய மக்ககள நிர்வாைப்படுத்தி 

இரசித்தார்கள். இன்று அவர்கள் தங்களுகடய  இனத்கதச் 

சார்ந்தவர்ககளமய நிர்வாைப் படுத்தி இரசிக்கிறார்கள். 

காலம் மாறியிருக்கிறது. இதுதான் உண்கம! இதிமல மாற்றம் 

ஏற்பட மவண்டுதமன்று நாங்கள் விரும்புகிமறாம். 

எதிர்காலத்தில் நாங்கள் ஒரு தகாடியின்கீழ் இலங்ககயர்களாக 

வாழ்வதற்கு விரும்புகிமறாம். “ தனக்குத் தனக்கு என்றால், 

சுளகு படக்குப் படக்கு என்று அடிக்குமாம்” என்று 

கூறுவார்கள். அதுமபான்று, இன்று நீங்கள் எல்மலாரும் இந்த 

வன்முகறச் சம்பவங்களுக்கு எதிராக இங்மக குரதலழுப்பிக் 

தகாண்டிருக்கிறீர்கள்.  
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[ගරු  සු. ශනෝගරාදලිහගම්  මහතා] 
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ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ගුණ සු. කනෝගසාදලිාංගේ මහත්ා 
(மாண்புமிகு சு. மநாகராதலிங்கம்)  

(The Hon. S. Noharathalingam)    

Sir, please give me one more minute.  

முள்ளிவாய்க்கால் படுதகாகலயாக இருக்கலாம், 1983இல் 

இடம்தபற்ற கறுப்பு யூகல படுதகாகலயாக இருக்கலாம், 

ஏகனய படுதகாகலகளாக இருக்கலாம், இவ்வளவு காலமும் 

தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக மமற்தகாள்ளப்பட்ட வன்முகற 

களுக்கு எதிராக இந்தப் பாராளுமன்றத்திமல இதுமபான்ற ஒரு 

விவாதம் நடாத்தப்பட்டதா? என்று மகட்கிமறன். எனமவ, இந்த 

நிகழ்வுகதளல்லாம் இந்த நாட்டிமல இன ஐக்கியம் 

இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு சாராரால் திட்டமிட்டுச் 

தசய்யப்படுகின்றன என்று கூறி, முடித்துக்தகாள்கிமறன். 

நன்றி.  
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තාරක බාලසූරිය ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි  ක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 
 

[අ.භා. 5.11] 
 

ගුණ ත්ාසක බාලසූරිය මහත්ා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

සනතුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර.  

පසුගිය 09 වැිරදා ගරු අමරකී්ණති අතුශකෝර  ම් ත්රීතුමා අප 

අතරි්  සදහටම ශව්  වුණා. එතුමාශ  මරණය පිළිබඳව 

ප්රයමශය් ම ඒ පවුශල් අයට මශ  ශ ෝකය ප්රකා  කර සිටිනවා. 

ඒ වාශ ම එදින එතුමාශ  ආරක්ෂක ිරලධ්ාරියාත්, තවත් ිරහිප 

ශදශනු ත් මිය ගියා. ඒ අය ශවනුශවනුත් එම පවුල්වල අයට මශ  

ශ ෝකය ප්රකා  කර සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර,  09වැිරදා වුණු සිදුවීම් -

ම් ත්රීවරු් ශ  ිරවාසවලට පහරදීම්- පිළිබඳව කයා කරන ශකොට  

පා්ණලිශම්් තුශද මත ශදකක් ඉදිරිපත් වුණා. එක මතයක් තමයි, 

එය සැලසුම්සහගතව කර තිශබනවාය ිරයන එක. ඒ වාශ ම 

තවත් කේටිය, විශ ේෂශය්  ගරු අනුර දිසානායක මහත්මයා, ගරු 

තලතා අතුශකෝරල මහත්මිය වැිර අය ශප් ව් න හැදුවා, 

09වැිරදා Galle Face එශක් වුණු සිධ ධිශේ ප්රතිඵලයක් හැටියටයි 

ම් ත්රීවරු් ශ  ශගවල්වලට ගැුවශද ිරයලා.  වාසුශධ ව මැතිතුමා 

ිරයපු ආකාරයට ශම් අවුරුදු ශදක, තුන තු  ජනතාව යම් විධියක 

කලිරරීමකට පත්ශවලා තිශබනවාය ිරයන එක මම පිළිග් නවා. 

නාලක ශගොලශහේවා මැතිතුමා පැවසූ අ් දමට, නළු ිරළිශයෝ, 

ක්රීලකශයෝ, ඒ ඔක්ශකෝම කේටිය "ගහප් , මරප් "  ිරයන 

මේටමට පත් ශව් න එතැන යම් ිරසි ශලොු  ප්ර නනයක් තිුණණා. ඒ 

වාශ ම, එහි spontaneity පිළිබඳවත්, ඒ ිරය් ශ්  එක පාරටම 

ඇවිල්ලා ම් ත්රීවරු් ශ  ශගවල්වලට ගැුවවාද ිරයන එක ගැනත් 

යම් ිරසි සැකයක් තිශබනවා. අපි දැක්කා, Slave Island පැත්ශත් 

officesවල වැල කරන කේටිය ටයි ගලවලා ඇවිල්ලා Galle Face 

එශක් ප්රහාර එල්ල ක  කේටියට ගහ් න පට්  ගත්ත ආකාරය. 

ඒ වාශ ම, ඒ අවසනයාශද සහවිධ්ානාත්මකව යම් ිරසි වැල 

පිළිශව ක් ක්රියාත්මක වුණාය ිරයන එකත් අපට පැහැදිලිව 

ිරය් න  පුළුව් . 

හිටපු පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රී ලාල්කා් ත මහත්මයා ිරයනවා, 

එතුමා සි නල් දු් නා ිරයලා. එතුමා සි නල් දු් ශ්  ශමොකටද? 

Galle Face එශක් ඉ් න කේටියට, ශකො ඹ අවට ඉ් න 

කේටියට ගහනවා නම් ගම්වලට ගිහිල්ලා සි නල් දු් ශ්  

ශමොකටද? Galle Face එශක් ඉඳලා කවුරු හරි ගමට ගිහිල්ලා 

තිශබනවා නම් ශපොලීසියත් එක්ක ගිහිල්ලා ඒ කේටියව 

අත්අලහගුවට ග් නද සි නල් දු් ශ් ? නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමිර, ශගවල්වලට ගහ් නයි සි නල් දු් ශ් . ඒ වාශ ම 

අශේ ම් ත්රීවරු ශප් වා දු් නා, ශම්ක 09වැිරදාම පට්  ගත් 

සිධ ධියක් ශනොශවයි ිරයලා. 03වැිරදා ශරොෂා්  රණසිහහ 

ම් ත්රීතුමාශ  ශගදරට ගැුවවා. ඒ වාශ ම කහගන විශේශසේකර 

අමාතයතුමාශ  ශගදරට ගැුවවා. ම් ත්රීවරු් ශ  ශගවල් 

වටල් න ිරයලා සමාජ මාධ්ය හරහාත්,  මාධ්ය හරහාත් යම් ිරසි 

විධියක වැලසටහනක් ක්රියාත්මක වුණා. 

ඇත්ත ව ශය් ම අපට ලේජා හිශතනවා, සමහර මාධ්ය 

ආයතනවල අය අද රඟපාන ආකාරය දැක්කාම.  ඇත්ත තත්ත්වය 

ගත්ශතොත්, සිරස ආයතනය ශදවා, සනව්ණණවාහිීම ආයතනය 

ශදවා, නැත්නම් ශදරණ ආයතනය ශදවා, හිරු ආයතනය ශදවා, 

ඒ සෑම මාධ්ය ආයතනයක්ම ශධ  පාලනඥය්  පිවේපස ගිහිල්ලා, 

ශධ  පාලනඥය්  එක්ක ඩීල් දාලා සල්ලි හම්බ කරපු ආයතන. 

හැබැයි, අද ශකොශහොමද ඒ උදවිය රඟපා් ශ් ? එම ිරසා ඒ අය 

යම්ිරසි විධියකට ශමවැිර තත්ත්වයකට ජනතාව ශපලඹවීම 

ගැනත් මම කනගාවේ ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශම් පා්ණලිශම්් තුශද ඉ් න 

ම් ත්රීවරු සියලු ශදනාත්, කෑගල්ශල් ඉ් න ජනතාවත් ද් නවා, 

මමත්, මශ  පියාත්,  මශ  අත්තාත් ශධ  පාලනය කර 

තිශබ් ශ්  ශකොශහොමද ිරයලා. නමුත්, මම සිටින ිරවසත් 

කැඩුවා. ඇත්තටම ඒක මශ  ිරවස ශනොශවයි. ඒක මශ  මවශ  

පියාශ  ිරවස. ඒ ිරවස හැදුශද 1985දී විතර. මශ  පියා 

පා්ණලිශම්් තුවටත්, ප ාත් සභාවටත් එ් න ඉසනශසල්ලායි ඒ 

ිරවස හැදුශද. ඒ වාශ ම, මශ  පියා යම්ිරසි ආකාරයක මානව 

හිතවාදිශයක් ිරයලා කෑගල්ශල් ඉ් න සියලු ශදනාම 

පිළිග් නවා. මෑතකදී රඹුක්කන  ශවච ග සිධ ධියට විශරෝධ්ය 

පාමි්  සමගි ජන බලශදගශේ පිරිසක් මශ  පියාශග්  අත්සන 

ඉල්ලුවාම එතුමා ඒ අත්ස්  ශල්ඛනයට අත්සන දීලා තිශබනවා. 

ඊට පසනශසේ කෑගල්ශල් ඉ් න අශේ ම් ත්රීවරු මට බණිමි්  

අහනවා, "ශම් න, තාත්තා ගිහිල්ලා ශමොකක්ද කරලා 

තිශබ් ශ් ?" ිරයලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, මශ  ශධ  පාලන ජීවිතය 

පුරාම  දෂණයට එශරහිව කටයුතු ක  පුධ ගලශයක්, මම. "මා්ණතු 

12 වයාපාරශේත්" මම ඉ් නවා. ඒ වාශ ම, ම් ත්රීවරයු  විධියට 

මමත්, තවත් 5ශදශනු ත් ලහකා ඉතිහාසශේ ප මු වතාවට අශේ 

වත්කම් බැරකම් ප්රසිධ ධ් ක ා. අපි එවැිර ආකාරශය්  පිරිසිදු 

ශධ  පාලනයක් ක ත්, ගරු තලතා අතුශකෝරල ම් ත්රීතුමිය 

ිරදවා වාශ  ඔක්ශකෝටම එක හැ් ශද්  ශබදමිනුයි ඒ උදවිය ඒ 

වැල පිළිශව  ක්රියාත්මක කශ ේ. කවුද ඒ සිධ ධි පිවේපස හිටිශේ? 

සියලු පා්ණ නව හිටියා. සමගි ජන බලශදගශේ කේටියත් හිටියා. 

අශේ ගරු කති්ණ හීමම් ම් ත්රීතුමාශ  කා්ණයාලශේ වැල කරන 

ශකනු ත් එතැන ඉඳලා තිශබනවාය ිරයා කති්ණ හීමම් මැතිතුමාම 

මට ඊශේ රාත්රිශේ call කරලා ිරදවා. එතුමා ිරදවා,  "තාරක, මට 

කනගාවේයි, මම ලේජා ශවනවා, මශ  office එශක් වැල කරන 

ශකශනක් ශම්කට සම්බ් ධ්ශවලා තිශබනවා" ිරයලා. ඒ වාශ ම, 

සමගි ජන බලශදගශේ උෂා්  රණසිහහ ිරයන ම් ත්රීතුමා ඒ 

පහරදීම් ශවනුශව්  කේටියව ශපලශඹදවා. ඒ වාශ ම, ශ්රී ලහකා 

ිරදහසන පක්ෂශේ උපුල් ිරයලා අශේක්ෂකශයු ත් එතැන හිටියා. 

ශ්රී ලහකා ිරදහසන පක්ෂයට සහශයෝගය දීපු ජිරත් ප්රනා් දු, ජා්  
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පා්ණලිශම්් තුව 

ප්රනා් දු ිරයන අයත් හිටියා. ශම් ඔක්ශකෝම ශමශහයවූශේ සමාජ 

ශවේ අලවි හරහායි. හැබැයි, මම යම් මේටමිර්  කති්ණ හීමම් 

මැතිතුමාව අගය කරනවා. ශමොකද, එතුමාට  ක්තියක් තිුණණා 

ශමශහම ශදයක් වුණා ිරයන එක ිරය් න. ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශ්ඩ ගිහා්  අමරසූරිය ිරයන සාමාජිකයාත් අශේ 

ිරවාසවලට ගිිර තබන ඒවාට සම්බ් ධ්ශවලා තිශබන බව දැන 

ග් න ලැුණණා. දැ්  ඔුව ශපොලිසන අත් අලහගුශද ඉ් ශ්  ශම්වාට 

සම්බ් ධ්ශවලා හිටපු ිරසායි. නමුත්, ජනතා විමුක්ති ශපරමුශ්ඩ 

අයට  ක්තියක් නැහැ, ඒ අය ශම්කට සම්බ් ධ්යි  ිරය් න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, අද මම සමහර ශවලාවට අශේ 

අධිකරණය පිළිබඳවත් ලේජා ශවනවා. සාමානයශය්  අපි 

පා්ණලිශම්් තුශදදී අධිකරණය ගැන කයා කර් ශ්  නැහැ. 

හැබැයි, අධිකරණශේ ශපීම ඉ් න ඇතැම් ීමතිඥ මහත්වරු අද 

ුවඟක් ශවලාවට හිත් ශ්  ඒ කේටිය ශකෝේ එකක් දාශගන, ශම් 

ිරවාස ගිිර තියපු කේටිය ශවනුශව්  ශපීම සිටියාම ඒ උදවිය 

වීරශයෝ ශවනවා ිරයලායි. හැබැයි, ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ 

වුණත්, ශපරවේගාමී ක්ඩලායම වුණත් ශමොකක්ද ශම් කර් න 

හද් ශ් ? ඒ කේටිය creative disruption එකක් වැිර විේලවයක් 

තමයි ශම් ශගිරය් න හද් ශ් . ගරු ලක්ෂනම්  ිරරිඇල්ල 

මැතිතුමිර, ඔබතුමාත් ද් නවා ශම් හරහා අශේ රශේ 

ප්රජාත් ත්රවාදය සම්පූ්ණණශය් ම නැති කර් නයි හද් ශ්  ිරයන 

එක. මුලි් ම ජනාධිපතිතුමා ඉලක්ක කර් න පුළුව්   ඊට පසනශසේ 

පා්ණලිශම්් තුව ඉලක්ක කර ග් න පුළුව්   ඊ ඟට අධිකරණය 

ඉලක්ක කර ග් න පුළුව් . ඊ ඟට ඉලක්ක කර ග් ශ්  කවුද? 

ඊ ඟට ශපොශහොසත් ජනතාව තමයි ඉලක්ක කර ග් ශ් . ඒ 

උදවිය ඒ හරහායි යම්ිරසි විධියකට ීමතිය අවීමතියක් කර් න 

බලාශපොශරොත්තු ව් ශ් .  

අද පා්ණලිශම්් තුශද ම් ත්රීවරු 225ශදනාශග්   5ශදශනු ට 

වලා පිරිසකශ  - තුශන්  එකකට වැඩි පිරිසකශ  - ිරවාස ගිිර 

තබා තිශබනවා. ශම් රශේ ප්රජාත් ත්රවාදය ආරක්ෂා කර් න 

වුවමනාවක් තිශබනවා නම් ම් ත්රීවරු හැටියට අපි ශම් ශවලාශද 

එකතු ශව් න ඕනෑ. ශම් ශධ වල්වලට මූලික ශහේතුව ශවලා 

තිශබ් ශ්  අද පවතින ආ්ණථික ප්ර නනය බව ශමතැනදී අමතක 

කර් න එපා. අපි හැම ශමොශහොතකම ශධ  පාලන ගැටලු 

විසඳ් න කයා කරනශකොට, ආ්ණථික ප්ර නනවලට විසඳුම් ශසවීම 

තවත් පසනසට යනවා. මට මතක විධියට ගරු හ්ණෂ ද සිල්වා 

ම් ත්රීතුමා ිරයා සිටියා, අපට ීමති උපශදසන ශදන ක්ඩලායමක් 

පත් කර් න ඕනෑ ිරයලා. ඒ වාශ ම, ආශයෝජන සඳහා උපශදසන 

ශදන ක්ඩලායමක්, එශහම නැත්නම් investment advisersලාත් 

පත් කර් න ඕනෑය ිරදවා. මම ඊශේ ගරු අගමැතිතුමාටත් ඒක 

මතක් ක ා. නමුත්, අපි ිරතරම ශධ  පාලන ප්ර නනවලට විසඳුම් 

ශසොයමි්  ඉ් න එශක්  ශමොකක්ද ශව් ශ් ? අශේ ආ්ණථික 

ප්ර නනයට විසඳුමක් ශසොයා ග් න අපට බැරි ශවනවා. අපි ශම්කට 

ඉක්මිර්  විසඳුමක්  ශසොයා ගත්ශත් නැත්නම් ශම් රැල්ල තවත් 

මාස ශදක තුනිර්  මීටත් වලා උග්ර ශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

ම් ත්රීතුමිර.  

සනතුතියි. 
 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි  ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

[பி.ப. 5.19] 
 

ගුණ ඒ.එල්.එේ. අත්ාේල්ලා මහත්ා 
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

நஹ்மதுஹு வநுஸல்லி அலா றஸூலிஹில் காீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று 

நமது நாடு வரலாற்றிமல தடம் பதித்துக்தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு 

காலகட்டத்தில் இருந்துதகாண்டிருக்கிறது. தசாத்துக்களுக்குத் 

தீ கவத்தல், மக்ககளக் தகாகல தசய்தல் மபான்றன இந்த 

நாட்டில் புதிதாக இடம்தபறுகின்ற விடயங்கள் அல்ல. 

சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் சுதந்திரத்துக்குப் பின்னரும் இந்த 

நாட்டிமல மமற்தகாள்ளப்பட்ட இனவாத நடவடிக்கககள் 

மூலம் இவ்வாறான அைிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டகத நாங்கள் 

நிகறயமவ  கண்டிருக்கிமறாம்.  

தபாருளாதார முகாகமத்துவக் குகறபாடு காரைமாக 

வளமுள்ள இந்த நாட்டில் இன்று பஞ்சம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

மக்கள் பட்டினியால் வாடுகின்றார்கள். வீடுகளிமல முடங்கி 

யிருக்க மவண்டிய நிகலக்கு மக்கள் ஆளாகி யிருக்கிறார்கள். 

அந்தளவுக்கு இந்த நாடு தகலகீைாக மாறியிருக்கிறது. 

சுதந்திரத்துக்குப் பின்னர் தபாருளாதாரக் தகாள்ககயில் 

ஏற்பட்ட பாாிய மாற்றம் காரைமாகமவ இன்று நமது நாடு 

இவ்வாறு வீழ்ச்சியகடந்திருக்கிறது.  

இன்றும் நாட்டில் அசம்பாவிதங்கள் நடந்து தகாண்டிருக் 

கின்றன. பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்மக பாதுகாப்பு 

இல்கல. அண்கமயில் இடம்தபற்ற அசம்பாவிதத்தின்மபாது, 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவருகடய உயிர் காவு 

தகாள்ளப்பட்டது. அத்துடன், தபரும்பாலான உறுப்பினர் 

களுகடய வீடுகள் தீக்கிகரயாக்கப்பட்டன. கட்சி மபதமின்றி 

அரசியல்வாதிகள் இத்தககய வன்முகறகளுக்கு ஆளாகின்ற  

நிகலகம ஏன் உருவானது? என்பகத நாங்கள் சிந்தித்துப் 

பார்க்க மவண்டும். தசாத்துக்களுக்குத் தீ கவக்கின்ற, 

மக்களுகடய மனகத உகடக்கின்ற நடவடிக்கககள் இந்த 

நாட்டிமல பரம்பகர பரம்பகரயாக நடந்துதகாண்மட வந்திருப் 

பகதயிட்டு நாங்கள் கவகலப்படுகிமறாம்.  

ஸ்ரீலங்கா தபாதுேன தபரமுன கட்சிகயச் மசர்ந்தவர் 

களாக இருக்கலாம், அதிலிருந்து பிாிந்து தசன்றவர்களாக 

இருக்கலாம், ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிகயச் மசர்ந்தவர்களாக 

இருக்கலாம்! எந்தக் கட்சிகயச் மசர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், 

பாராளுமன்றத்திலுள்ள 225 உறுப்பினர்ககளயும் விரட்டுமவா 

தமன்று தபாதுமக்கள் கூறுவதற்குக் காரைம் என்ன 

என்பகதப் பற்றி நாங்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க மவண்டும். இந்த 

நாட்டில் மட்டுமல்ல, உலகிலுள்ள தபரும்பாலான நாடுகளில் 

சட்டம் இயற்றுகின்ற நிறுவனமாக பாராளுமன்றம் 

காைப்படுகிறது. இந்த நாட்டில் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த 

தகலவர்கள் சனாதிபதியாக, பிரதம அகமச்சராக இருந்து 

மந்திாி சகபயிலும் பாராளுமன்றத்திலும் தகாள்ககககள 

வகுத்துச் தசயற்பட்டிருக்கிறார்கள். இன்று இந்த நாடு நீதி 

இல்லாத, பாதுகாப்பு இல்லாத நாடாக மாறியிருக்கின்றது.  

இந்த நிகலகம இந்த நாட்டு மக்களால் மாத்திரம் மதாற்று 

விக்கப்படவில்கல. எமது நாட்டின் வளங்ககளச் சூகரயாடு 

வதற்காக எமது எதிாிகளான தவளிநாட்டுச்  சதிகாரர்கள் 

இவ்வாறான மவகலககள சுதந்திரத்துக்கு முன்னரும் 

தசய்திருக்கிறார்கள்; சுதந்திரத்துக்குப் பின்னரும் தசய்து 

வருகிறார்கள்.  

இன்று தகலகமகளும் தவளிநாட்டுச் சக்திகளும் மூகள 

யினால் மாத்திரமம மவகல தசய்கின்றன. அவர்கள் 
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தங்களுகடய புத்திக்கு ஏற்றவாறு வியூகங்ககள அகமக் 

கிறார்கள்; திட்டங்ககளத் தீட்டுகிறார்கள். நாம் ஒவ்தவாரு 

வரும் ஏமதா ஒரு மதத்கதப் பின்பற்றுகின்மறாம். அந்தந்த 

மதத்தினர் வைங்குகின்ற ததய்வத்தின் - ஆண்டவனின் - 

கடவுளின் வியூகத்தால் அகவ எல்லாமம உகடந்து, சிதறி, 

அைிந்து மபாகின்றன. அதுமபான்று, இன்று நாம் யாருமம 

நிகனக்காதவாறு இந்த நாட்டில் இப்படியானததாரு நிகலகம 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால், நாங்கள் மிகவும் 

துன்பப்படுகிமறாம்; கவகலயகடகிமறாம். சுதந்திரம் கிகடத்து 

74 ஆண்டுகளின் பின்னர், இந்த நாட்டுக்கு இப்படிதயாரு 

நிலவரம் ஏன் ஏற்பட்டது என்று நாங்கள்  சிந்திக்க மவண்டும்.  

அண்கமயில் பிரதம அகமச்சர் அவர்கள் இராேினாமா 

தசய்த நிகலயில், சனாதிபதி அவர்கள் ரைில் விக்கிரமசிங்க 

அவர்ககளப் புதிய பிரதம அகமச்சராக நியமித்திருக்கிறார். 

கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 40-42 பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கமளாடு அரசாங்கத்கதக் தகாண்டுதசன்ற ரைில் 

விக்கிரமசிங்க அவர்கள், இன்று ஒமரதயாரு உறுப்பினராக 

இருந்து, பிரதம அகமச்சுப் தபாறுப்கப ஏற்றிருக்கிறார். 

யாருடனாவது மசாோ்ந்து தற்மபாகதய தபாருளாதார 

தநருக்கடிகயக் கட்டுக்குள் தகாண்டுவர மவண்டும் என்றுதான் 

மதசிய காங்கிரஸ் கட்சியினராகிய நாங்களும் தசால்கிமறாம்.  

சுதந்திரத்தின் பின்னர், இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரத்கதச் 

சீர்குகலத்த தகலவர்களில் பலர் இங்கு இருக்கிறார்கள். 

மஹிந்த ராேபக்ஷ அவர்கள் இருக்கிறார்; ரைில் விக்கிரமசிங்க 

அவர்கள் இருக்கிறார்; கமத்திாிபால சிறிமசன அவர்கள் 

இருக்கிறார். சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமாரதுங்க அவர்கள் 

மாத்திரம்தான்  இப்தபாழுது இங்கு இல்கல. மதசியப் 

பட்டியலூடாகப் பாராளுமன்றம் வந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் 

கட்சிகயச் மசாோ்ந்த சுமரன் ராகவமனா அல்லது மவறு யாராவது 

ஒருவமரா தனது உறுப்பினர் பதவிகய இராேினாமா 

தசய்வதன்மூலம் அவகரயும் இங்கு தகாண்டுவர முடியும். 

எங்ககளப் தபாறுத்தவகரயில், யார் யாதரல்லாம் இந்த 

நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத்கத நாசமாக்கினார்கமளா 

அவர்ககளயும் அவர்களுடன் பைிபுாிந்த தசயலாளர்கள், 

பதவிநிகல உத்திமயாகத்தர்கள், தபாருளாதார நிபுைர்கள் 

என அகனவகரயும் அகைத்து, அவர்கள் மூலமாகமவ 

தற்மபாகதய தபாருளாதார தநருக்கடிக்குத் தீர்வு காை 

மவண்டுதமன்ற நிகலப்பாட்டில் நாம் இருக்கிமறாம். தவறு 

தசய்தவர்கள் மூலமாகமவ அத்தவகற நிவர்த்தி தசய்ய 

மவண்டும் என்ற அடிப்பகடயில், பிரதமர் பதவிகய ஏற்றிருக் 

கின்ற ரைில் விக்கிரமசிங்க அவர்ககள  ஆதாிக்கமவண்டிய 

ஒரு நிகலப்பாட்டுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிமறாம்.  

மக்களுகடய தசாத்துக்கள் எாிக்கப்படும் மபாது 

அவர்களுகடய மனங்களும் எாியும் என்பது பாராளு மன்றத் 

திலுள்ள என்னுகடய உடன் பிறப்புக்களுக்குத் ததாியும்.  

அரசியலுக்காக அல்லது மவறு மதகவகளுக்காக மக்களுகடய 

தசாத்துக்ககள எாித்த சம்பவங்கள்தான் வரலாறு தநடுகிலும் 

நடந்திருக்கின்றன. அதனால் உண்டான சாபம் இன்று 

எங்ககள அைித்துக்தகாண்டிருக்கிறது. நாமும் நமது 

முன்மனாரும் தகலவர்களும் தசய்த பிகையான தசயல்களி 

னால் ஏற்பட்ட சாபம் இன்று பாராளுமன்றத்கத மட்டுமல்ல, 

முழு நாட்கடயும் ஆட்டிக்தகாண்டிருக்கின்றது. இயற்ககக்கு 

மாறான, மனிதத்துவத்துக்கு மாறான, தாங்கள் பின்பற்றும் 

மதங்களுக்கு மாற்றமான ஈனச் தசயல்களிலிருந்து நாம் 

எல்மலாரும் விடுபட மவண்டும். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

மாத்திரமல்ல, நாட்டு மக்கள் அகனவரும் அத்தககய ஈனச் 

தசயல்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான அத்திவாரத்கத 

இடுவதற்குாிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் இதுவாகும். அந்தச் 

சந்தர்ப்பத்கத தற்மபாகதய நிகலகம எங்களுக்குத் 

தந்திருக்கிறது.   

அதுமாத்திரமல்ல, வளமுள்ள இந்த நாட்டில் 

தபாருளாதாரம் சீராக இல்கல; உைவில்கல என்று மக்கள் 

வீதிக்கு இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் தசய்கின்ற அளவுக்கு 

தற்மபாகதய தபாருளாதார தநருக்கடிக்கு வித்திட்டவர்கள் 

யார்? இந்த நாட்டுக்தகன ஒரு முகறயான தபாருளாதாரக் 

தகாள்கககய வகுத்து, எதிர்காலத்தில் மக்கள் தபாருளாதார 

ாீதியாக அச்சப்படாமலும் எந்தவிதக் கஷ்டங்களுக்கு முகங் 

தகாடுக்காமலும் வாழ்வதற்கான திட்டங்ககளத் தீட்ட 

மவண்டும். அதற்கு தபாருளாதார வல்லுநர்கமளாடு 

மனம்விட்டுப் மபசி, இந்தப் பிரச்சிகனகய எப்படித் தீர்க்க 

முடியும் என்பது ததாடர்பில் அவர்களுகடய கருத்துக்ககளயும் 

ஆமலாசகனககளயும் தபறமவண்டும். இந்த நாட்டு மக்களின் 

பைம் தகாள்களடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தசால்கிறார்கள். 

அவ்வாறு யாராவது தகாள்களயடித்திருந்தால், அதகன மீளத் 

திருப்பிக் தகாடுக்குமாறு  தசால்வதற்கும் எங்களால் முடியும் 

என்று ததாிவித்து, சந்தர்ப்பம் அளித்த உங்களுக்கு  நன்றி 

கூறி, விகடதபறுகிமறன்.   

 

ගුණ මූලා නාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ග් දිම වීරක්ශකොඩි ම් ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හතක 

කාලයක් තිශබනවා. 
 
 

[අ.භා. 5.2 ] 

 

ගුණ චන්දිම වීසක්කකොඩි මහත්ා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර, ශම් රශේ අති ය 

අභාගයසම්ප් න යුගයක් පසු කරමි්  තිශබන ශම් ශමොශහොශත් 

ප්රයම ශකොටම අශේ සශහෝදර පා්ණලිශම්් තු ම් ත්රී ගරු අමරකී්ණති 

අතුශකෝර  මැතිතුමාශ  විශයෝව පිළිබඳව මශ  ශ ෝකය ප  

කර් න කැමැතියි. ඒ වාශ ම, ිරවැරැදි ශධ  ශවනුශව්  ශපීම 

සිටින ශරේෂනද, කෘතහසනත ශධ  පාලනඥශයු   වන ගරු ු මාර 

ශවල්ගම මැතිතුමා අද ශම් ශමොශහොශත් අත් විිනන ඉරණම 

පිළිබඳව අපි අශේ සාති ය කනගාවේව ප  කර් න ඕනෑ. ඒ 

වාශ ම මශ  දිසනත්රික්කශේ ඉමදුව ප්රාශධ ය ය සභාශද හිටපු ගරු 

සභාපති ඒ.වී. සරත් ු මාර මැතිතුමා ම්ශල්ච ඡත්වය හමුශද 

තම් ශ  ජීවිතය අහිමි කර ගත්තා. ශම් ශමොශහොශත් එතුමාශ  

පවුශල් උදවියටත් මශ  ශ ෝකය ප්රකා  කර් නට මම ශමය 

අවසනයාවක් කර ග් නවා.  

අපි ශම් ශමොශහොත උදා වන බව දැන දැන ඒ පිළිබඳව කයා 

ක ා  විවෘතව කයා ක ා. ඒ ශහේතුශව්  අපට පා්ණලිශම්් තුව තු  

කයාවක්වත් දු් ශ්  නැහැ. අපි එදා ශපොල්ශතල්, සීිර ප්ර නන 

පිළිබඳව කයා කරන ශකොට, ඒවා රජයට විරුධ ධ්ව ිරයනවා 

ිරයලායි ිරදශද. නමුත්, අපි ිරදශද ඇත්ත. ශපොශහොර පිළිබඳ 

අමන තී් දුව ග් න ශකොට අපි ිරදවා. ඒක ඇුවශද නැහැ. ඩීසල්, 

ශපට්රල් පිළිබඳ ප්ර නනය ඇති වන බව අප දුර තියා ිරයන ශකොට, ඒ 

සඳහා ගත යුතු පියවර පිළිබඳව කයා කරන ශකොට ඒවා ඇුවශද 

නැහැ. නමුත් අද ඒවා ගැන කයා කරනවා. මශ  ආදරී ය 

ශදමදපිය්  අවුරුදු 50කට කලි්  හදපු, ශගොල නඟපු, මශ  

ආදරී ය මෑණිය්  මා එක්ක ජීවත් ශවච ග, පැය 24 ම මිිරසු් ට 

විවෘත ශවලා තිබිච ග, අවුරුදු විසිගණනක් ගාලු දිසනත්රික්කශේ එක 

දිගට විවෘත ශවලා තිබිච ග මශ  ිරවස, මශ  කා්ණයාලය විනා  

වුණා. මශ  ිරවස විතරක් ශනොශවයි, රශම්ෂන පතිරණ 
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මැතිතුමාශ , ශමොහා්  රියද්ණ න ද සිල්වා මැතිතුමාශ , ප්රාශධ ය ය 

සභා ිරශයෝජනය කරන විසිගණනකශ  ිරවාස අහිමි වුණා. ඒ 

සියල්ලට අද අපි විවිධ් අ්ණය ිරරූපණ ශද් න හදනවා. එදා අශේ 

ම් ත්රී ක්ඩලායමක් අරලියගහ ම් දිරශේදී ගත් ඒ තුච ඡ තී් දුව 

අපි ශහ ා දිර් න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ විතරක් මදි. ශම් තත්ත්වයට 

පත් වුශ්ඩ ශකොශහොමද ිරයලාත් අපි ශසොයා බල් න ඕනෑ. අද 

ශපොලිසනපතිතුමාට ඉල්ලා අසන ශව් න ිරයනවා. අදා  

අමාතයාහ යීය උපශධ  ක කාරක සභාශදදී ජනාධිපතිවරයා සිටිධ දී 

මා ජනාධිපතිවරයාට ිරදවා මට මතකයි, "සුදුසුකම් මත ශපොලිසන 

සනයානාධිපතිවරු පත් කර් න" ිරයලා. උදාහරණයක් ගිරමු. එදා 

ඉමදුව ශපොලිසන සනයානශේ ප්රධ්ාන ශපොලිසන පරීක්ෂකවරු්  

පසනශදශනු  සිටිධ දී මාස කීපයකට කලි්  ශපොලිසන පරීක්ෂක 

තනතුරට පත් ශවච ග ශකශනු  OIC තනතුරට පත් ක ා. මම ඒ 

කාරක සභාශදදී විරුධ ධ් වුණා, "ශම්ක කර් න එපා. මශ  

ආසනශේ ප්ර නනයක් ශනොශවයි. රශේම ශම්ක කර් න එපා. 

ශම්ශක්  ශලොු  ප්ර නනයක් ඇති ශවයි" ිරයලා. සරත් වීරශසේකර 

ඇමතිතුමාට මම ිරදවා, "ශම්වා කර් න එපා" ිරයලා. එදා මම 

උදාහරණයකට, ඉලහගශකෝ්  ිරයන ශපොලිසනපතිවරයා සිටි 

කාලශේ කටයුතු කරපු ආකාරය ගැන ිරදවාම, අද ප්රධ්ාන 

චූදිතශයු  හැටියට සිටින ඇමතිවරශයක් ඒ කාරක සභා ශදදීම 

ප්රසිධ ධිශේ ිරදවා, "එතුමා පැ් නා" ිරයලා. මම ිරදවා, 

"ශපොලිසනපතිවරු ිරය් ශ්  පිර් න පුළුව්  කේටිය ශනොශවයි. 

එතුම් ලා රජශේ ිරලධ්ාරි් " ිරයලා. හැබැයි, අවසානශේ අද 

අගතියට පත් ශවලා සිටින රශම්ෂන පතිරණ මැතිතුමාශ  ලියුමට 

ශපොලිසන සනයානාධිපතිවරු පත් කර් න ඕනෑ ිරයලා 

ජනාධිපතිවරයා ිරදවා ිරයලා මට සරත් වීරශසේකර මහත්මයා 

ිරදවා. අද ශමොකක්ද ශවලා තිශබ් ශ් ? අද එහි ප්රතිඵල අශේ 

රටම භුක්ති විිනනවා. ඉති්  ශම් තත්ත්වය ඇති කර් න දායක 

වුශ්ඩ අපියි. ශම් තත්ත්වය ඇති කර් න ශහේතු වුශ්ඩ අශේ ක්රියා 

කලාපය් .  

මීට අවුරුදු 13කට කලි්  ශම් රශේ ත්රසනතවාදය අවස්  කරපු 

ඒ ශරේෂනද වීශරෝදාර මහි් ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එය 

සමරන අද දවශසේ හරි නම් ශමතැනට එ් න ඕනෑ සිහහශයු  

වාශගයි. නමුත්, අද එතුමා පා්ණලිශම්් තුවට පූශසක් වාශ  ඇතුළු 

ශවලා මීශයක් වාශ  එළියට ගිය හැටි දැක්කාම අ ශේ හදවතට 

ශ ෝකයක් ඇති වුණා. එදා රාජපක්ෂවරු්   ඟ දණි්  වැවේණු ශම් 

රශේ මිිරසනසු අද "Rajapaksa, go home." ිරයන මේටමට පත් 

ශවලා. අද ඒ මේටමට රට ශ ් න වාතාවරණය හැදුශද, කරුණු 

හැදුශද ශමොන ශහේතුවක් හි් දා ද? අද ශම් රශේ මිිරසනසු ඉල්ලන 

ශවනසක් තිශබනවා. ඒ ශවනස ඉල්ලන ිරසා තමයි අපි 

225ශදනාට ඇිටල්ල දිගු කර් ශ් . ඒ ශවනස ඉල්ලන මිිරසනසු 

තමයි දැනුත් ිරශලෝමීටර 3ක්, 4ක්, 5ක් දුරට ඉ් ධ්න ශපෝලිම්වල 

ඉ් ශ් . අද මිිරසු් ට ගෑසන නැහැ  ක් න නැහැ.  මිිරසු් ශ  ඒ 

ශදදනාව එළියට දැම්මාම, ඒකට විසඳුමක් ඕනෑ. අපි ඒ විසඳුමට 

ආ්ඩඩු්රම වයවසනයාවට සහශ ෝධ්න ශ ් න හදනවා. නමුත්, 

ජනතාවට ශපට්රල් ටික, ඩීසල් ටික, ශපොශහොර ටික, කෑම ටික, 

ශබශහත් ටික ශද් න වැල පිළිශව ක් ඕනෑ. ඒ කා්ණය භාරය අද 

රිරල් වි්රමසිහහ මහත්මයා භාර අරශගන තිශබනවා. අපි එතුමාට 

සුබ පතනවා  එතුමාට සහශයෝගය ශදනවා. ඒ ශවන ශමොකටවත් 

ශනොශවයි, ශම් රශේ ආ්ණථික ප්ර නනය විසඳ් න. හැබැයි, එතුමා 

වැරැධ දක් ක ා. එතුමා ශම්ක භාර ග් න කලි්  පැහැදිලි 

ශකෝ ශධ සි මත තමයි භාර ග් න ඕනෑ. නමුත්, එතුමා ිරසිම 

ශකෝ ශධ සියක් දම් ශ්  නැතිව ඇවිත් අගමැති පුවේශද තිරශය්  

වාඩි ශවලා කටයුතු කර් න උත්සාහ ගැීමශම් යම් වැරැධ දක් 

තිශබනවා. ඒක වැරදියි ිරයලා ශම්  ශමොශහොශත් අපි පැති අරශගන 

ු  ල් කාගත යුතු නැහැ. ශම් මුළු රටම, හැමශදනාම අඳුරට පත් 

ශවලා තිශබන ශමොශහොතක්, ශම්ක.  

අද අපට අශේ සියල්ල අහිමි ශවලා තිශබ් ශ් . අශේ ශගදර 

බිත්ති හතර, ලී බඩු ටික, කා්ණයාලීය උපකරණ ටික, ශපොත් ටික 

විතරක් ශනොශවයි අශේ අතීතයත් අපට නැති ශවලා තිශබ් ශ් . 

හැබැයි, මහජන ිරශයෝජිතශයෝ හැටියට අපට අයිතියක් නැහැ, ඒ 

පහර දීපු උදවියට නවර කර් න. ශමොකද, ශම් නවරය අප 

ශකශරහි ශයොමු වුශ්ඩ අපි හැමශදනාශ ම වැරැධ ද හි් දා. අපි 

කාටවත් නවර කර් ශ්  නැහැ. හැබැයි, අප හැමශදනාටම 

වගකීමක් තිශබනවා,  පක්ෂ, පාට ශේද පැත්තිර්  තියලා ශම් 

ශවලාශද පවේ ශධ  පාලන වාසි ලබා ග් න ක්රියා කර් ශ්   

නැතිව එක රජයක් හැටියට  ක්රියාත්මක ශවලා රට ඉදිරියට ශගන 

යන වැල පිළිශව කට, ආ්ණථිකය ශගොල නඟන වැල පිළිශව කට 

ශකටිකාලීනව ශහෝ ය් න. ශම්කට අවුරුදු ගණ්  ඉ ල ශද් න 

බැහැ.  

රිරල් වි්රමසිහහ මහත්මයා පසනවතාවක් අගමැති ුරරශේ 

හිටියා. දැ්  අපි එතුමාට තවත් අවසනයාවක් දීලා තිශබනවා. 

කරුණාකර මාස ිරහිපයක් ඇතු ත ශම් ප්ර නනය විසඳලා,  තම් ට 

ගැ ශපන රජය ශමොකක්ද,  තම් ට ගැ ශපන නායකත්වය කවුද 

ිරයලා රශේ ජනතාවට තී් දුවක් ග් න අවසනයාව ලබා දීමට රට 

ශප  ගසනස් න කටයුතු කර් න ිරයා  ඔබ සියලු ශදනාශග්  

ඉල්ලා සිටිමි් , ඔබතුමාටත් සනතුතිව් ත ශවමි්  මම ිරහඬ 

ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු ම් ත්රීතුමිර.  
 

 
එකල්හි  කේලාව අ. ා. 5.30 වූකයන් මූලා නාරූඪ ගුණ 

මන්ත්රීතුමා විසින් ප්රශයීය්නය කනොවිම ා පාර්ලිකේන්තුව කල් ත්බන ලී. 
පාර්ලිකේන්තුව ඊට අනුකූලව  2022 මැයි 19 වන බ්රහ ්පතින්දා 

පූ. ා. 10.00 වන කත්ක් කල් ගිකේ ය. 
 

அப்தபாழுது, பி.ப. 5.30 மைியாகிவிடமவ மாண்புமிகு 

தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமமலமய  

பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், 2022 மம 19,  வியாைக்கிைகம 

மு.ப. 10.00 மைிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

 
It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 

adjourned Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on 

Thursday, 19th May, 2022.  
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[ගරු ග් දිම වීරක්ශකොඩි  මහතා] 



 

 ැ.යු. 
 

ශමම වා්ණතාශද අවසාන මුද්රණය සඳහා සනවකීය කයාවල ිරවැරදි ක  යුතු තැ්  දක්වනු රිසි ම් ත්රී්  මි්  පිටපතක් ශගන 
 ිරවැරදි ක  යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලු ණු ශකොට, පිටපත ලැති ශදසතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන් ාඩ් සහසනකාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

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

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන් ාඩ් වාර්ත්ා  

කකොළඹ 5  කපොල්කහේන්කගොඩ  කිුණළපන පාස  අාංක 163 දසන  ්ථානකයහි පිහිටි 

සජකේ ප්රවතත්ති කදපාර්ත්කේන්තුකේ පිහිටි සජකේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයකයන්  

මිල ී ගත් හැක. 
 

කමම හැන් ාඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk කවේ අඩවිකයන්  

බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

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

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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