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පූ. භා. 10.00ත පාර්ලිවම්්දතුව රැ ප් විය.   

කථානායකතුමා [ගුණ මහි්දා යාපා වවේවර්යන මහසතා]  

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

சபொெொயகர் அவர்கள் [ேொண்புேிகு ேஹிந்த யொப்பொ அமபவர்தன] 

தமலமே வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 

ප්රිනාාව  ගුණ ඇ්ප. ජග්, ්මරවි්රම මහසතා 
உறுதிப்பிரேொணம்: ேொண்புேிகு எஸ். ஜகத் 

சேரவிக்ரே 
AFFIRMATION: HON. S. JAGATH 

SAMARAWICKRAMA 
 

 
ගුණ ඇ්ප. ජග්, ්මරවි්රම මහසතා තිින ප්රකාර ප්රිනාාව දී වම්්ය 

මත ිනබූ වපොවතහි ව්,්්ද කව ේය.  
ேொண்புேிகு எஸ். ஜகத் சேரவிக்ரே சட்டத்தினொல் மவண்டப்       

பட்டவொறு உறுதிப்பிரேொணம் தசய்து சபொபீடத்திலுள்ள புத்தகத்தில் 

மகதயொப்பேிட்டொர்.    

The Hon. S. Jagath Samarawickrama made and subscribed the 
Affirmation required by Law; and signed the Book at the Table. 

 
නිවේාන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
්භාපින නාමාවලිය 

தவிசொளர் குழொம்  
CHAIRMAN'S PANEL 

 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප ්ලලිශන් ු ශද ස්න වර නිශයෝග 140 ප්රථ රව නවවීනි 

ප ්ලලිශන් ු ශද ශදවීනි සභ ව රශේ  2022.05.19 ිනන සිට ශසේවය 

කිරීම පිණිස මු  සඳත්  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරය්  සභ පති 

න ම වලියට ඇු ළත් කිරීමට මවිසි්  නන ථර තිශබන බව 

ප ්ලලිශන් ු වට ද් වනු ථීමීත්ශතමි.  

 

ගරු   ් ත බණ්ඩ ර මතත  

ගරු ශදු ුගම ්ල මතත  

ගරු මය් ත ිනස න යථ මතත  

ගරු ත්ල ණ ර ජථරුණ  මතත  

ගරු ශරෝහිණි ුගම රි විශේරත්න මතත්මිය 

ගරු ශතේ   විත නශ  මතත  

ගරු ශථෝකිල  ගුණව්ලධ්න මතත්මිය 

ගරු ශප්රේනන ත් .. ශදොලවත්ත මතත  
ගරු වස් ත ය ප බණ්ඩ ර මතත  

ගරු   ණක්කිය්  ර ජපුත්තිර්  ර සම ණික්ථන මතත  

ගරු වීරසුමන වීරසිගත මතත  

ගරු (ආච ්ලය) සුශ්ල්  ර ඝව්  මතත  

ගරු (ආච ්ලය) තරිනි අමරසූරිය ශමශනවිය 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Lakshman Kiriella?  
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබු ම  දී්  කිශයදශද Chairman's Panel එථද?  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔද. 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ කිය් ශ්    ් ත බණ්ඩ ර ම් ්රීු ම  Chairman's Panel 

එශක් ථලි්  ඉඳල  නීතී. [බ ධ්  කිරීන] සුශ්ල්  ර ඝව්  
ම් ්රීු ම ත් ඒශක් හියේශේ  නීතී.  ඒථයි මම කිදශද  

ර සම ණික්ථන ම් ්රීු ම ශ  ප්ර ්නයට ඔබු ම  ීන් ුරවක් 

ශද් න ඕනෑ  කියල . 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔක්ශථෝම අුත් ථරල  තිශබ් ශ් . 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබු ම  පිළිග් නව ද  ර සම ණික්ථන ම් ්රීු ම ට ශනො  

  ් ත බණ්ඩ ර ම් ්රීු ම ට එද  ලාල සනය  පු එථ තරියි 

කියල ?  [බ ධ්  කිරීන] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නීතී   එශතම ශදයක් සිුර වුශණ් නීතී. [බ ධ්  කිරීන] 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ඔබු ම  ීනරණයක් ශද් න. [බ ධ්  කිරීන] 
 

ගුණ ම්දත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ප්රථ  යක් ථර් න පුුවව්  ශ් .[බ ධ්  කිරීන] 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 එශතම ශදයක් සිුර වුශණ් නීතී. [බ ධ්  කිරීන] 

 

II 

 

 මායයවේදි්ද වාවාවනුගව  ජසගම ුරරකථන 
පාර්ලිවම්්දතු ම්දත්රීවුණ්ද වාවාවනුගව   භාරයත 

ගැතිම 
இரண்டு ஊடகவியலொளர்களின் மகயடக்கத் 

ததொமலமபசிகள் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்கள் 

இருவொினொல் மகப்பற்றப்படல்  
SEIZURE OF MOBILE PHONES OF TWO JOURNALISTS BY TWO 

MEMBERS OF PARLIAMENT 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2022 මීයි 17 ිනන ගරු විපක්  න යථු ම  ඇු ුව ම් ්රීවරු්  

කිහිපශදශනුග විසි්  සභ ශද  මු  ථරන ලද  "ම ධ්යශද ්  

ශදශදශනුගශ  ජගගම ුරථරනන ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු්  

ශදශදශනුග විසි්  ඔවු් ශ  භ රයට ගීමමට සිුරවීම" සනබ් ධ්ව 

නිශදදනයක් නිුගත් කිරීමට ථීමීත්ශතමි.  ශමම සිුරවීම පිළිබඳව 

ම  විසි්  ශදත්රධ් රි ශවත ශදන ලද පපශදස් ප්රථ රව  ප ්ලලිශන් ු  

ශපොලීසිය මඟි්  විම්ල නයක් සිුර ථර  ම  ශවත ව ්ලත වක් ලබ    

ඇත.  

2022.05.17 ිනන ශපරවරුශද ථ රථ සභ  ථ මර අගථ 01හි   

පීවති ආණ්ඩු පක්  රැස්වීශම්  අනු රුව ශප.ව.10.00ට පමණ 

ආපසු පීමිශණමි්  සියේ ම් ්රීවරු්  වීයෝශයෝගත කිරීමට අද ළ 

ම ධ්යශදින්  ශදශදන  ථටුතු  ථර ඇත. ඔවු්  ශදශදන ශග්  එක් 

අශයුග බින මතශේ ථ රථ සභ  ථ මර අගථ 01 පිහියේ ශථොරිශඩෝව 

අසළ ද  අශනක් පුද්ගලය  ථ රථ සභ  ථ මර අගථ 05-06 පිහියේ 

ආලි් දශේ   ද රැඳී සියේමි්  ශමම ථ ්ලයය සිුර ථර ඇත.  

ශමම ක්රිය ව සනබ් ධ්ව ශනොසු ට පළ ථළ ගරු ම් ්රීවරු්  

ශදශදශනුග විසි්  එම ස්න නශේ  සියේ පුද්ගලය්  ශදශදන  සු  

ජගගම ුරරථනන ශදථ තම භ රයට ශගන අනු රුව  සභ  ග්ලභයට 

පීමිණ ශමම සිුරවීම සනබ් ධ්ව ප්රථ  යක් ථළ අතර  එම 

පුද්ගලය්  ථවරහුද ය් න විම්ල නයක් ථර ඔවු්  බීතීර කිරීමට 

ථටුතු  ථරන ශලස ඉේල  සියේ අතර  අද ළ ජගගම ුරරථනන ශදථ 

ශදත්රධ් රි ශවත භ ර මට ථටුතු  ථර ඇත. 

ශමම පුද්ගලය්  ශදශදන  ප ්ලලිශන් ු  රැස්වීන ආවරණය 

සඳත  පීමිශණන ව ්ලෂිථ අවසර පත් හිමි  ප ්ලලිශන් ු  

ජනම ධ්යශද ්  බවට අන වරණය වී ඇත. ප ්ලලිශන් ු  

ජනම ධ්යශද ්  ශතෝ ශවනත් ජනම ධ්යශද ්  ශතෝ විසි්  ථ රථ 

සභ  රැස්වීන අවස නශේ   ගරු ම් ්රීවරු් ශ  තප ප්රථ   ලබ  

ගීමම සනබ් ධ්ව ශදත්රධ් රිශ  අගථ SA/E/02 දරන 2022.04.29 

ිනනීති පපශදස් පත්රිථ ව ප ්ලලිශන් ු  ශපොලීසිය ශවත නිුගත් ථර 

ඇති අතර  එහි පිටපත් ශ්රී ලගථ  ප ්ලලිශන් ු  ජනම ධ්යශද ් ශ  

සගසදශේ  සත ශ්රී ලගථ  ප ්ලලිශන් ු  ජනම ධ්යශද ් ශ  විදයුත් 

ත  නව ම ධ්ය සගසදශේ  සභ පති /ශේථන ශවත ලබ  මටද ථටුතු  

ථර ඇත.  

ශමම පපශදස් ම ල වට අනුව  ශදත්රධ් රි විසි්  නිුගත් ථරන 

ලද  ව ්ලෂිථ ප ්ලලිශන් ු  ජනම ධ්යශද  අවසර පත ත  

ඡ ය රූපය සහිත තීඳුනුන පත හිමි  ප ්ලලිශන් ු  

ජනම ධ්යශද ් තට පමණක් එම තප ප්රථ   ලබ  ගීමම ථළ 

තීකි අතර  බින මතශේ ප්රධ් න ආලි් දශේ  ෛවදය මධ්යස්න නය 

ත  පුස්තථ ලය අතරු ර ප්රශද් ය ු ළ  පමණක් එම ථ ්ලයය සිුර 

ථළ තීථ. 

ථ රථ සභ  ථ මර ශතෝ ථ රථ සභ  ථ මර ආලි් දවල සිට 

එවීනි ථ ්ලයයක් සිුර කිරීම සඳත  ශදත්රධ් රි විසි්  නිුගත් ථරන 

ලද විශ ේ  අවසර පතක් තිබිය ුතු  ශද. ශමම අවස්න ශද  එවීනි 

විශ ේ  අවසරයක් ලබ ශගන ශනොමීති බීවි්  අද ළ 

ජනම ධ්යශද ්  ශදශදන  අනවසර ස්න නයථ සිට ශමම ථ ්ලයය 

සිුර ථර ඇති බවට අන වරණය වී ඇත.  

ිනවයින ු ළ පද්ගත වත්ම්  තත්ත්වය යටශත් තම්  

ශනොතඳුනන පුද්ගලය්  විසි්  එවීනි ස්න නයථ සිට  ශමවීනි 

ථ ්ලයයක් සිුර කිරීශන   ගරු ම් ්රීවරු විශ ේ  සගශද ත්වයක් 

දීක්වීම ශනොවීළීක්විය තීකි ථරුණකි. ශථශසේ වුවද  ම ශ  

පපශදස් පරිින එිනන පස්වරුශද ජගගම ුරරථනන ශදථ අද ළ 

ජනම ධ්යශද ්  ශදශදන  ශවත ලබ   මට ශදත්රධ් රි විසි්  

ථටුතු  ථර ඇත. 

මි්  ඉිනරියට ක්රිය  කිරීශන   ප ්ලලිශන් ු ව මඟි්  නිුගත් ථර 

ඇති පපශදස් ත  ම ්ලශගෝපශද් ය් ට අනුකූලව ථටුතු  කිරීම 

මඟි්  ශමවීනි තත්ත්වය්  ඇතිවීම වළක්ව  ගීමමට ථටුතු  

ථරන ශලස සියු ප ්ලලිශන් ු  ජනම ධ්යශද ්  ශවත ද් වනු 

ථීමීත්ශතමි. 

 

ගුණ ්ජි්, වප්රේමාා් මහසතා ිවිුණද්ය පාර්ශ්පවවහ 

නායකතුමා)  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු ථන න යථු මනි  ස්ව්ලණව හිනි න ළිථ ශද ප්රගීතත් 

ශපශ්ලර  මතත්මය ටත්  සිරස න ළිථ ශද ථසු්  සමරවීර 

මතත්මය ටත් සිුර වුණු අථරතීබ්බය ප ්ලලිශන් ු ශද  ම  

ශතළිදරද ථළ . ඒ සනබ් ධ්ශය්  ඔබු ම  ඉිනරිපත් ථළ 

ප්රථ  යට අනුකූලව ථරුණු කිහිපයක් ඉිනරිපත් ථර් න ම  

ථීමීතියි. ගරු ථන න යථු ම ශ  ප්රථ  ශේ  සඳත්  වුණ   

ෛවදය මධ්යස්න නය සත පුස්තථ ලය අතර පමණක් voice-cuts 

ගීමශන ථටුතු  ථර් න කියල . ගරු ථන න යථු මනි  

ඔබු ම ත්  මමත්  ශන ප ්ලලිශන් ු  ශද සියු ම් ්රීු ම් ල ත් 

ද් න  ථ රණ වක් තමයි  COPE එථ පවත්වන  COPA එථ 

පවත්වන ථමිටු ථ මර දක්ව ත්  ඒ ව ශ ම අගථ 3  4  7  8 යන   

ථමිටු ථ මර දක්ව ත් ශමශතක් ථේ ශන සියු ම ධ්යශද ්  

පීමිණි බව. ම  ද් ශ්  නීතී  ශන ශමොන ඇල ඉරක්ද  ශමොන යයේ 

ඉරක්ද කියල . ශන ඇත්තයි කිය් ශ් . ම  අවගථව කියනව   අපි 

සියුශදන ම ප ශතේ ශන තීම ථමිටු ථ මරයක් අසළටම ආපු 

ම ධ්යශද ් ට - iPhone එශථ් ද  එශතමත් නීත්නන ශවනත් 

ථීමර වකි් ද කියල  ශවනසක් නීතී -  voice-cuts  ල  තිශබන 

බව. ගරු ථන න යථු මනි  ඔබු ම ට මම කිය් න ථීමීතියි  

ශමොන ඇල ඉර යටශත් නි ශයෝග පීශනදවත් දී්  ශන ශද් සිුර 

වුණ   ශනථ සුපුරුුර ක්රිය වක් කියල . ඒථ නිස  ගරු 

ථන න යථු මනි  එවීනි ශරගුල සියක් තිබුණ  නන ඔබු ම  වග 

බල  ග් න ඕනෑ. ඒ ශරගුල සිය ශමශතක් ක්රිය ත්මථ වුශණ් 

නීතී. ශමශතක් ම ධ්ය නිදතස තිබුණ . ශනථ තමයි ඇත්ත ථන ව. 

අපි සියුශදන ම ථමිටු ථ මරවලි්  එළියට ඇවිේල  ම ධ්ය 

ප්රථ  න  ල  තිශබනව .  

මට වග කීශම්  කිය් න පුුවව්   එථ අවස්න වථ  ඒ ථමිටු 
ථ මරයකි්  එළියට ඇවිේල  ශද්ශීය ම ධ්යයථට විතරක් 
ශනොශවයි  අේ ජ.ර  න ළිථ වටත් මම voice-cut එථක් ුර් න 
බව. ම  ළඟ ස ක්ෂි තිශබනව . Voice-cut එථ ුර් න තීනත් මම 
කිය් නන. ඒ ථමිටු ථ මරශේ  අගථයත් මට කිය් න පුුවව් . ගරු 
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ථන න යථු මනි  ප ්ලලිශන් ු ව කියන ශන පත්තරීතර 
ආයතනය ු ළ ම් ්රීවරු් ට වරප්රස ද තිශබනව . නුතත්  
ම් ්රීවරු් ට වරප්රස දයක් නීතී නිදතස් ම ධ්යශද ් ශග්  
phones පුරර ග් න. ඒථට කිසිශසේත්ම අයිතියක් නීතී. ඒ 
සනබ් ධ්ව ඔබු ම  පියවරක් ග් න ඕනෑ. ශන ඇල ඉරක් සහිත 
එථ එථ චක්රශේ  ශප් වල  ශන සිද්ධිය වත් න එප . ඒ ක්රිය ව 
සනපූ්ලණශය්  වීරිනයි. ඕනෑ නන ඒ ම් ්රීවරු ශදපළට පුුවව්  
ශන ගරු සභ වට ඇවිේල   අශප්  අත් වීරැද්දක් වුණ  කියල  
ඒථට ථනග ටුව පළ ථර් න; සම ව ඉේල් න. එතීනි්  ඒථ 
ඉවර ථර් න පුුවව් . ඕනෑම ශථශනුගශග්  අත් වීර න සිුර 
ශවනව . නුතත්  අර ඇල ඉරයි  අර පීති ඉරයි  ශන තරස ් ඉරයි 
සහිත චක්රශේ  ගීන ථන  ථරල  ඒ වීරැද්ද තගග් න ය් න එප . 
තීම ම් ්රීවරශයක්ම ථමිටු ථ මරවලි්  එළියට එන ශථොට voice
-cuts  ල  තිශබනව . Voice-cuts ගත ුතත්ශත් ෛවදය 
මධ්යස්න නයයි  පුස්තථ ලයයි අතරු ර පමණයි කියන ථ රණ ව 
සනපූ්ලණශය් ම අසතයයක්; ඒථ සනපූ්ලණශය් ම වීරිනයි. ගරු 
ථන න යථු මනි  සම ශව් න ශමශතම කියනව ට. එය සභ ව 
ශනොමඟ යීවීමක්. මම අවගථව කිය් ශ් . ම  ළඟ ස ක්ෂි 
තිශබනව   ඕනෑ නන. ඒථ නිස  මම ඉේලීමක් ථරනව . ුගමන 
ප ්ල ්වයථ ම් ්රීවරශයුගට වුණත් ම ධ්යශද ් ට අත තබ් න 
අයිතියක් නීතී. ශමොන යථ ටවත් එශතම අයිතියක් නීතී. 
ජන ධිපතිට අයිතියුගත් නීතී  අගමීතිට අයිතියුගත් නීතී  
විපක්  න යථට අයිතියුගත් නීතී. අපි 225ශදන ටම එශතම 
අයිතියක් නීතී. නිදතස් ම ධ්ය සුරකි් න අපි ථටුතු  ථර් න 
ඕනෑ. [බ ධ්  කිරීන] 

ගරු ථන න යථු මනි  ශන ම ධ්යශද ්  ශපොලීසිශේ  
පීමිණිේලක් දමල  තිශබනව . ශපොලීසිශේ  දමපු ඒ පීමිණිේල 
ඉවත් ථර ග් නය කියල  ඒ ම ධ්යශද ් ට ශථෝචචර බලපෑන 
ආව ද? ශථෝචචර ත්ලජන ආව ද? ගරු ථන න යථු මනි  ඒ නිස  
ම  ඉේලීමක් ථරනව   එථ එථ ශරගුල සි ඉිනරිපත් ථරල  ශනථ 
තගග් න ය් න එප  කියල . ථරුණ ථර ඒ ම් ්රීවරු් ට 
කිය් න  ඇවිේල  ථනග ටුව පළ ථර් න කියල . එතීනි්  
වීශේ ඉවරයි. එ්චචරයි මට කිය් න තිශබ් ශ් . 
 

ගුණ බුද්ධික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பத்திரண)  

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

  ගරු ථන න යථු මනි  ටීබ් ය් ත්රයක් ශතෝ smartphone 

එථක් කිය් ශ්  තවුරරටත් ස ම නය පපථරණයක් ශනොශවයි. 

ම ධ්යථරුශවක් ශනොශවයි ඕනෑම පුද්ගලශයක් අශත් එවීනි 

පපථරණයක් තිශබනව  නන  ඒ ව ශ ම ඒථට 4G ශතෝ 5G 

තිශබනව  නන  ඒ පපථරණය ප වි්චචි ථර් න සුහුරුභ වය 

තිශබනව  නන  ඒ තීම ශථශනුගම ම ධ්ය ආයතනයථ 

ක්රිය ථරුශවක් ශව් න පුුවව් .  ඒථ පළුතවීනි ථ රණය.  

ශදවීනි ථ රණය ශනථයි. ඉස්සර ව ශ  ශලොුග ථීමර  
අරශගන Hi8 තරි VHS තරි දමපු ථීමර  අරශගන  එශතම 
නීත්නන Beta cameras අරශගන දී්  එ් න ඕනෑ නීතී. 
Smartphone එථ ශතෝ ටීබ් එථ කිය් ශ්  ථීමර වක් ත  සම න 
පපථරණ තමයි. එතශථොට  ඒථට ගීළශපන විධියට ශමතීන රීති 
සථස් ශවල  නීත්නන  ඒථ ශමතීන ප්ර ්නයක් මිසක් 
ම ධ්යථරුව් ශ  ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. ඒ නිස  ථරුණ ථර මි්  
ඉිනරියට ම ධ්යථරුව්  smartphone එථකි්  තරි ටීබ් 
ය් ත්රයකි්  තරි ඒ ථටුතත්ත ථරනව  නන  ඒථ ඒ ර ජථ රිශේ   
ස ම නය ශලොුග ථීමර වක් විධියට සලථ් න. ථවුරු තරි 
කියනව  නන ඒ ශගොේල් ශ  අශත් ශලොුග ථීමර  තිබුශණ් 
නීතී කියල   ඒ  ම ධ්ය භ විත ව පිළිබඳව ම ධ්ය ස ක් රත ව 
 ශනොමීති චුේටග ශතොත්ත බශබුගශ  ප්රථ  යක්.  අශ  ආණ්ඩුව 
යටශත්  "TNL" එථට ප්ර ්නයක් ආව ම -තතනන ථළ ම- අපි ථන  

ථළ . "සිරසට" ප්ර ්නයක්  ආපු ශවල ශද අපි ථන  ථළ . 
"සියතට" ප්ර ්නයක් වුණ මත් අපි ථන  ථළ . අපි තීම ද ම ථන  
ථළ . ඒ නිස  ථරුණ ථර  ශමතීන ඉ් න  බබ්බු් ට ම ධ්ය 
ස ක් රත ව ශද් න; ම ධ්යථරුව් ට ඒ භ විත වට ඉඩ ශද් න.   

ම  දී්  ඔබු ම ශ  අවධ් නය ට ශේ න ශදථක් එවනව   

ගරු ථන න යථු මනි. ඒ ශේ න ශදශක් පිටපත් මම ්භාගත* 

ථරනව .   

ශන ම් ්රීවරු් ට රුපියේ 121ට සලසේ ශදනව ය කියන එථ 

මත  පජ ත වීඩක්. මශ  බේශලක්වත් එතීනි්  සලසේ 

අරශගනීත් නීතී  ග් ශ් ත් නීතී. ඔය පුටුශද ව යෝශවල  හිටපු 

ථරු ජයසූරිය මීතිු ම   "ම් ්රීවරු් ට ශද් ශ්  ථේ කිරි  

නීත්නන fresh milk. ම් ්රීවරු බය ශව් න එප   පියේ කිරි 

ශද් ශ්  නීතී" කියල  කියපු දවශසේ ඉඳල  මම 

ප ්ලලිශන් ු ශව්  ශත් එථක්වත් ශබා න එථ නීවීත්වූව . 

ශමොථද  එළිශේ  මිනිසු් ට වත පියේ කිරි  ශදද්   ශන 

ප ්ලලිශන් ු ශද ම් ්රීවරු් ට ථේ කිරි   fresh milk ශදනව ය 

කියන එථ මම සීලුගශද බු වීඩක් විධියට. ඒ නිස  අපට ශන 

Police Garage එශථ්  ශතේ ගත් න ඕනෑ නීතී. ශනථ මත  

ප තර  ු ්චඡ වීඩක්. ථරුණ ථර ම් ්රීවරු් ට එශතම ශතේ 

ශද් න එප . අපට එශතම ඕනෑ නීතී. ථරුණ ථර ඒථ 

නවත්ව් න. ඒ වීශේ ථර් න ශද් න එප . ඒථයි මම 

කියශ්  ්   රුපියේ 121ට ශනොශවයි නිථනවත් අපට ශතේ එප  

කියල . අපට සේලිවලටවත් ශතේ එප . ශපෝලිශම්  පිට අපට 

ශතේ ඕනෑ නීතී. මට ශතේ ගතශගන අද නුවර මඟුේ ශගදරථ 

ය් න විධියක් තිබුශණ් නීතී. ඒ නිස  මම මඟුේ ශගදර යෑමත් 

අවලගගු ථළ . මට ශචෝදන  තිශබනව   මඟුේ ශගදර ය් න බීරි 

වුණ ට. ථරුණ ථර අපට විශ ේ  වරප්රස ද එප . යශේ -ශපශ්ලද  

ශතේ ගත් න ගිහිේල  ශපෝලිමථ ව තන පතක් - 

 

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ඔබු ම ට ශතේ එප  කියල  වේපේ ථන  ථර් න එප   ගරු 

ම් ්රීු ම . නුතත් අපට ශතේ ඕනෑ. 

 

ගුණ නලි්ද නණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ெலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ථන න යථු මනි  ම ධ්යශද ්  ශදශදශනුගශ  ප්ර ්නය 

සනබ් ධ්ව අද ථන  ථළ . අපි ද් නව   ඒ ම ධ්යශද ් ශ  

ුරරථනන ශදශක් තිබුණු -  [බ ධ්  කිරීන] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නි ් බ්ද ශව් න  ගරු ම් ්රීු ම් ල . ඔබු ම් ල  ථෑ ගතන 

නිස  ගරු ම් ්රීු ම  කියන ශද් ඇශත් ශ්  නීතී.  
 

ගුණ නලි්ද නණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ெலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ම ධ්යශද ්  ශදශදන ශ  ුරරථනන ශදශක් තිබුණු පයේගත 

ථරන ලද වීයෝශයෝ පට ඔබු ම් ල  විසි්  අපි ද් න  විධියට 
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————————— 
*  පු්පතකාලවහ තනා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



ප ්ලලිශන් ු ව 

delete ථරල  තිශබනව   ගරු ථන න යථු මනි. ඒ ව ශ ම ඒ 

සිද්ධියට අද ළ CCTV camera ද්ල න ඔබු ම් ල  සු ව 

තිශබනව . [බ ධ්  කිරීන] ගරු බුද්ධිථ පතිරණ ම් ්රීු ම    

ඉඳග් න ශථෝ.  

ගරු ථන න යථු මනි  "සිරස" සත "ස්ව්ලණව හිනිය" 
ම ධ්යශද ්  ශදශදන  සු ව තිබුණු ඒ වීයෝශයෝ පට ඔබු ම් ල  
delete ථළ  නන  ඒව  ඔබු ම් ල  සු ව ගබඩ  ථරල  
තිශබනව ද?  

ශදවන ප්ර ්නය - [බ ධ්  කිරීන] ඒ වීයෝශයෝ ද්ල න  එශතම 
නීත්නන CCTV ද්ල න ගබඩ  ථර තිශබනව  නන  ඒව  
සුරක්ෂිතව ඔබු ම  සු ව තිය ග් න කියල  ඉේලනව .   [බ ධ්  
කිරීන]  

ගරු ථන න යථු මනි  විුරලිබල සත බල ක්ති ඇමතිු ම  ශන 
ශවල ශද සභ ශද සියේනව . මම යශේ ත් ශසොබ දනවි බල ග රය 
ගීන ප්ර ්නයක් ඇහුව . ශසොබ දනවි බල ග රය ශන අවුරුද්ශද් ශතෝ 
ලබන අවුරුද්ද මීද ශවනශථොට තදල  ඉවර  වුශණ් නීත්නන ගරු 
අගමීතිු මනි  පීය 10ක්-12ක් විුරලිය ථපන එථ සලසේ ලීබුණත් 
නතර ථර් න තනබ ශව් ශ්  නීතී. ඒ බල ග ර ඉිනකිරීශන 
සම ගනවලට බරපතළ ප්ර ්නයක් ඇති ශවල  තිශබනව . අප hard 
default ථර තිශබන නිස   ඔවු් ට ශඩොල්ල මිලියන 130ක් විධියට 
ලීශබ් න තිබුණු ඒ ණය පතසුථම අත්හිටුවීමට නියම ශවල  
තිශබනව . ඒ ව ශ ම රුපියශේ අගය අවප්රම ණ වීම නිස  රුපියේ 
බිලියන 12ථ ශවනසක් තිශබනව . ගරු අගමීතිු මනි  ඒ නිස  ශන 
වය පෘතිය අ ණ්ඩව ඉිනරියට පවත්ව  ශගන ය් න ඔබු ම් ල  
ථයෝනනව ථටුතු  ථශළේ නීත්නන  බරපතළ ප්ර ්නයක් ඇති 
ශවනව . [බ ධ්  කිරීන] ශන ප්ර ්නයටත් මම ඔබු ම ශග්  
පිළිු රක් බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . [බ ධ්  කිරීන]  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතොඳයි  - [බ ධ්  කිරීන] එක්ශථශනක් ථන  ථර් න. [බ ධ්  
කිරීන]  

 

ගුණ වීරසුමන වීරසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு வீரசுேன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු ථන න යථු මනි  ඔබු ම   ශන ප ්ලලිශන් ු ශද 
224ශදශනුගශ  ආරක්  ව රකින එක්ශථන . ඔබු ම  ද් නව   
ඔබු ම  යටශත් හිටපු ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරශයක් නශේ්චඡ 
විධියට ඝ තනය ථර තිශබන බව. එු ම  ශන ප ්ලලිශන් ු ශද 
හිටපු අහිගසථ ම් ්රීවරශයක්. ඒ ම් ්රීවරය ශ  ඝ තනයට වග 
කිය් න ඕනෑ  ශන 225ශදන ; 

 

[මූලා්නවහ වණ පරිදි ඉව්, කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශන ප ්ලලිශන් ු ශද ෛවරය වීපිරුව   පසුගිය ම ස ශදථ-
ු ශ් ම. මම ඔබු ම ට කිදව   ශමශතම ගිශයොත් 225ශදන ටම 
ශතෝේශසේේ එශක් ගුයේ ථ් න ශවනව  කියල . ඔබු ම  
ශපෞද්ගලිථව අපි ගීන ද් නව . අපි රුපියලක්වත් ශතොරථන 
ශනොථරපු මිනිස්සු; අද පණ බශේ  ජීවත් ශවනව . ශන 
ප ්ලලිශන් ු වට අද ඇඳශගන එ් න ඇඳුමක් නීති වුණු 
ම් ්රීවරු්  ගණන වක් ඉ් නව .  

ශමතීනට ඇවිේල  ජනප්රිය ශව් න හිත ශගන 

රූපව හිනියටයි  අරව ටයි  ශනව ටයි ථන  ථරනව . ෛවරය 

වපුරනව . විපක්  න යථවරය ශ  ඉඳල  තීමශදන ම ඒථයි 

ථර් ශ් .  ප ්ලලිශන් ු ව රැස්ශවන ව රයක් ප ස  එළිශේ  

ජනත ව ු ළ ෛවරය වීයෝශවනව  මිසක් ශවන ශදයක් සිුර 

ව් ශ්  නීතී. [බ ධ්  කිරීන] ප ්ලලිශන් ු  ක්රමය වින  ම 
ථර් න ශනථ ද යථ ශවනව . ගරු ථන න යථු මනි  ශන ශතේ 

ප්ර ්නශේ   ඔබු ම ශග්  ම ස ගණන වථට ථලි්  අපි ඉේුව  - 

[බ ධ්  කිරීන] අපි ම තර ිනස්ත්රික්ථශේ  එත  ශථළවශ්ල ඉඳල  
එ් ශ් . අපි ශථොළඹ එනශථොට ගශන ශපෝලිශන පීය ගණනක් 

ඉඳල  ශතේ ගතශගනයි එ් ශ් . නීවත ශථොළඹි්  යනශථොට 

අපට ශතේ ගත් න තීනක් නීතී. යශේ  පීය තතරක් ම ිනශවල 

filling station එශක් ඉඳල  තමයි මශ  රියීුරරු ශතේ ගත 

ගත්ශත්. අද  ශතේ ගත් න ශනොශවයි  ශතේ ශපෝලිමක් ළඟි්  

ශන 225ශදන ශග්  එක්ශථශනුගටවත් නිථනවත් ය් න බීරි 

තත්ත්වයක් තිශබ් ශ් ; මීරුන ථ් න ශවනව . [බ ධ්  කිරීන] 
මිනිස්සු ඒ තරන ෛවරයකි්  ඉ් ශ් . ඒ නිස  ජනප්රිය ශවන 

ශද්වේ ථර් න එප . ඔය න ර ශතේ් පිට filling station  එශක් 

රුපියේ 121ට ශතේ ශදනව  කියන ථ රණය ගරු  නිජ ශතේ 

අම තයු ම  පීතීිනලි ථර වි. එහි ශපොනපශේ  සඳත්  මිල 

ය වත්ථ ලීන ථරල  නීතී. ම ධ්ය න ළිථ වක් ශනථ ගීන 

කියමි්  ිනගට ිනගට පතර ගතනව . ශන නිථන ථරුණු ශනොදීන  

ථරුණු ශතොය් ශ්  නීු ව ථන  ථරල  සම ජශේ  ෛවරය 

වපුරල  ශන 225ශදන ටත්  අශ  පරනපර වලටත් මීරුන ථ් න 

සලස්ව් නද තද් ශ් ? ඒ නිස  ශමොළයක් තිශබනව  නන  ඇශේ 

තරමටවත් ශමොළයක් තිශබනව  නන  ඒ ශදයට ද යථ ශව් න 

එප . [බ ධ්  කිරීන] 

ගරු ථන න යථු මනි   ශන ප ්ලලිශන් ු ශද පසුගිය ථ ල 
පරි්චශේදය ු ළම පළුතවීනි පීය එථතම ර ශදථ ු ළ ශන 
සම ජශේ  ෛවරය වපුර් න ඉඩ ුර් න . ඔබු ම  ස්න වර නිශයෝග 
අනුව ථටුතු  ථර් න.   නීඟියේන නීඟියේන අයට ථන  ථර් න 
ඉඩ ශද් ශ්  නීු ව නය ය පත්රයට අනුව වීඩ ථර් න  ගරු 
ථන න යථු මනි. නය ය පත්රයට අනුව වීඩ ථරල  ශන 
ප ්ලලිශන් ු ශද ශගෞරවය රකි් න කිය   මම ඔබු ම ශග්  
ශගෞරවශය්  ඉේලනව .  
 

ගුණ වමොහසමඩ් මු්ම්මිල් මහසතා 
(ேொண்புேிகு தேொஹேட் முஸம்ேில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ථන න යථු මනි  බුද්ධිථ පතිරණ ම් ්රීු ම  දී්  
කිදව   අපට රුපියේ 121ට ශතේ තනබ වුණ  කියල . ශන 
ප ්ලලිශන් ු ශද 224 ශදශනුගටම රුපියේ 121ට නන ශතේ තනබ 
වුශණ් නීතී. එු ම ට තනබශවල  ඇති.  ඒ නිස  එු ම  ගත්ත ඒ 
වරප්රස දය අපට කිය් න එප . අපි ථවුරුත් මතජනය ට ශදන 
ුතදලටම තමයි ශතේ ගතශගන තිශබ් ශ් .  ථරුණ ථර වීරැින 
පුවත් මව් න එප  කියල  අපි ඉේල  සියේනව . ඒ ව ශ ම 
තම් ශ  බ ල ශද් ප ලන වුවමන ව්  ශවනුශව්  මිනිස් ජීවිත 
බිේලට ශද් න එප  කියල ත් අපි ඉත ම ශගෞරවශය්  ඉේලනව .  

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු ඇමතිු ම   ඔබු ම ශ  ප්රථ  ය ඉිනරිපත් ථර් න. 

[බ ධ්  කිරීන] ථරුණ ථර ඇමතිු ම ට ථන  ථර් න ඉඩ ශද් න.  
 

ගුණ කසචන විවේව ේ්කර මහසතා ිවිුරලිනල ්හස  නලශ්ක්ින 

වමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு கஞ்சன வி"மஜமசகர - ேின்சக்தி  ேற்றும் வலுசக்தி 

அமேச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
ගරු ථන න යථු මනි  - [බ ධ්  කිරීන]  ගරු 

ථන න යථු මනි  -  
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ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ව යෝ ශව් න  ගරු ම් ්රීු ම් ල . ඇමතිු ම ට ථන  ථර් න 

ඉඩ ශද් න. 

 

ගුණ කසචන විවේව ේ්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු ථන න යථු මනි   මට ශන අවස්න ව ලබ   ම පිළිබඳව 

ඔබු ම ට ස්ු තිව් ත ශවනව . මම හිතන විධියට  යශේ  ර ත්රිශේ  

ඉඳල  සම ජශේ  වීරැින මතයක්  පළ ශවල  තිශබනව . සම ජශේ  

වීරැින මතයක් පළ වීම ු ළ විශ ේ ශය් ම ශන ප ්ලලිශන් ු ව 

නිශයෝජනය ථරන පක්   විපක්  සියු ම් ්රීවරු් ට බරපතළ 

අස ධ් රණයක් සිුර ශවල  තිශබනව .  

ගරු ථන න යථු මනි  ලගථ   නිජ ශතේ මතිගත සගස්න ව 

ශන ශමොශතොශත් වත්  මීට ශපර වත් කිසිම අවස්න වථ  කිසිම 

ම් ්රීවරශයුගට ශවශළඳ ශපොශළේ පවතින මිලට වඩ  අඩු ුතදලථට  

ශතේ මිල  ගීමම සඳත  ශථොශතේවත් ඉඩ සලස   ල  නීතී. ඒථ 

ශන ශමොශතොශත්  ල ත් නීතී  මීට  ශපර  ල ත් නීතී  ඉිනරියට 

ශද් ශ් ත් නීතී. ඒථ වීරැින විධියට සම ජගත ශව්චච ශදයක්  

ගරු ථන නයථු මනි.  

ගරු ථන න යථු මනි  - [බ ධ්  කිරීන]  ඔබු ම් ල  
ශපොේඩක් ඇහුන ථ්  ශද් නශථෝ. ගරු ථන න යථු මනි  අද ශන 

පිළිබඳව  සම ජශේ   ථතිථ වක් ඇති ශවල  තිශබ් ශ්  පවතින 

ඉ් ධ්න අ්ලබුදයත් එක්ථයි. ඔබු ම  පසුගිය ිනනථ 

ශපොලිස්පතිවරය ශග්  ඉේලීමක් ථරල  තිබුණ    ප ්ලලිශන් ු  

රැස්වීන සතිශේ   ප ්ලලිශන් ු වට පීමිශණන ම් ්රීවරු් ට 

අව ය ඉ් ධ්න පතසුථන ලබ  ගීමම සඳත  යන ඉඩථඩක් ලබ  

ශද් න පුුවව් ද කියන එථ පිළිබඳව. න ර ශතේ් පිට ශපොලිස ්

ගර ජශේ  පවතින ඉ් ධ්න පිරවුනතලි්  ස ම නයශය්  අශළවිය 

සිුර ථර් ශ්  නීතී. ශපොලීසිය මිල  ගීමශන ථටුතත්ත ථරනව . 

අපට අද ළ ුතදේ ශගවල  තමයි ඉ් ධ්න විකිණීශන ථටුතත්ත 

ශපොලීසිය විසි්  සිුර ථර් ශ් . ඒ ව ශ ම ශපොලීසිශේ  

නිලධ් රි් ට ඉ් ධ්න නිුගත් ථර් ශ්  ුතදලට ශනොශවයි  ලීට්ල 

ප්රම ණයට පමණයි ඔවු් ශ  න ර ශතේ් පිට ගර ජශය්  ශතේ 

නිුගත් කිරීශන ථටුතත්ත ථර් ශ් .  

ඒථ තමයි ශමශතක් පීවති ස නප්රද යිථ ක්රමය. ඒ ව ශ ම 

ඔබු ම් ල ශ  ඉේලීම මත ශපොලිස්පතිවරය  අශප්  ඉේලීමක් 

ථළ ම  අද ළ ිනන කිහිපය ු ළ පමණක් අත්පිට ුතදලට -ශවශළඳ 

ශපොශළේ පවතින සිේලර මිලට- ඉ් ධ්න ලබ  ශද් න ථටුතු  

ථර් න කියල  ලගථ   නිජ ශතේ මතිගත සගස්න ව පීතීිනලිව  

ලිඛිතව  ඔවු් ට අවසරය  ල  තිබුණ . ඒ කිය් ශ්  ශපට්රේ 

ලීටරයක් රුපියේ 334.19ථ ුතදලට   ඔශටෝ සලසේ ලීටරයක් 

රුපියේ 289.13ථ ුතදලට ශද් න  පවතින ශථෝ ශද්සි යටශත්. 

පවතින ශථෝ ශද්සි යටශත් කිය් ශ්   ශන රශේ ශන ශවල ශද 

ඕනෑම ශථශනුගට ඉ් ධ්න පිරවුන තේවලි්  පපරිම ශද් ශ්  

රුපියේ 8 000ථ ඉ් ධ්න පමණයි. ප්රව තන ථටුතු  ථරන 

ව තනවලට විතරයි .ම වක් ශනොමීතිව ඉ් ධ්න ලබ  ශද් න 

කියල  තිශබ් ශ් . ත්රිශරෝද රන සඳත  රුපියේ 2 000ථ  

ශමෝට්ලසයිථේ සඳත  රුපියේ 2 000ථ ඉ් ධ්න ලබ  ශදනව . 

ශනථ තමයි පවතින මතිය. ශන මතිය යටශත් තමයි ශපොලිස් 

ශදප ්ලතශන් ු ව ීනරණය ථරල   අතයව ය ශසේව  ශතෝ ශවනත් 

අයට අත්පිට ුතදලට ඉ් ධ්න ලබ  ශද් න කියල  තිශබ් ශ් . 

නුතත්  ශපොලිස් ශදප ්ලතශන් ු ශද ගර ජය විසි්  බරපතළ 

වීරැද්දක් සිුර ථරල  තිශබනව . ගරු වීරසුමන වීරසිගත ම් ්රීු ම  

කිදව  ව ශ   එහි තිශබන dispenser එථ අවුරුුර ු න තතරකි්  

ය වත්ථ ලීන ථරල  නීතී. රුපියේ 121ක් කිය් ශ්  අවුරුුර 

කිහිපයථට ශපර තිබුණු අගයක්; ම ස ගණන වථට ශපර තිබුණු 

අගයක්. ඔවු්  ඒ ත ක් ණිථ වීරැද්ද ථරල  තිශබනව . ඒ නිස  

අපි අත්පිට ුතදලට  ශවශළඳ ශපොශළේ පවතින ුතදලට ඉ් ධ්න 

ලබ  මත් අද පදෑසන සිට වත ම නවත්ව් න කියල  ඔවු් ව 

දීනුවත් ථරල  තිශබනව . ඒ ව ශ ම ඒ dispenser එථ 

ය වත්ථ ලීන ශනොකිරීම පිළිබඳව පරීක් ණයක් පවත්ව් න 

කියල ත් අපි කිය  තිශබනව . විශ ේ ශය් ම කිය් නට ඕනෑ ශන 

ප ්ලලිශන් ු ව නිශයෝජනය ථරන පක් -විපක්  කිසිම 

ම් ්රීවරශයුගට  -ජන ධිපතිවරය  ශව් න පුුවව්   ඔබු ම  

ශව් න පුුවව්   ගරු ථන න යථු මනි  අගමීතිවරය  ශව් න 

පුුවව්   විපක්  න යථවරය  ශව් න පුුවව්   ඇමතිවරු ශව් න 

පුුවව්  -  ශවශළ ඳ ශපොශළේ පවතින මිලට වඩ  සතයක්වත් 

අඩුශව්  ලගථ   නිජ ශතේ මතිගත සගස්න ශව්  ඉ් ධ්න ලබ  

 ල  නීති බව. එශතම ලබ  ශද් න අපි ථටුතු  ථර් ශනත් 

නීතී. 

ශන ශමොශතොශත්ත් අපි ඒ ීන් ුරශද ඉ් ශ් . පසුගිය ථ ලශේ  

අතයව ය ශසේව වලට පමණක් ඉ් ධ්න පිරවුනතේවලි්  යන කිසි 

ප්රුත ත වක් ලබ    තිබුණ . නුතත්  ම් ්රීවරු් ට එශතම තිබුශණ් 

නීතී. ඒ නිස  ශමතීන සියේන සමතර ම් ්රීවරු අපිත් එක්ථ 

තරතත් වුණ . ශතේ යේථක් ග් න අපට ථන  ථරල  තරත  ශව්චච 

ථේයේයත් ඉ් නව . අපි ඔවු් ට කිදශද  "එශතම ශතේ ලබ  

ශද් න ක්රමයක් නීතී" කියල යි. මශ  ව තනයට ශතේ 

ගත් ශ් ත්  ගරු ථන න යථු මනි  ඔබු ම ශ  ව තනයට ශතේ 

ගත් ශ් ත්  අගමීතිු ම ශ  ව තනයට ශතේ ගත් ශ් ත්  

විපක්  න යථු ම ශ  ව තනයට ශතේ ගත් ශ් ත්  

ඇමතිවරු් ශ  ව තනවලට ශතේ ගත් ශ් ත් රෑ 2.00ට  3.00ට 

ශපෝලිනවල ඉඳල . අශ  ථේයේයත් එශතම තමයි ථර් ශ් . ඒථ 

තමයි දීනටත් පවතින ක්රමය. නුතත් ප්ර ශද්ශීය ශේථන 

බලප්රශද් යථ  එශතම නීත්නන ශපොලිස් බලප්රශද් යථ තිශබන 

එථ ඉ් ධ්න පිරවුනතලකි්  පමණක් ශරෝතේවලට අව ය ගිල්  

රනවලට  ඒ ව ශ ම අතයව ය ශසේව වල නිුතු  ශපොලීසිශේ  ශතෝ 

තුතද ශද රනවලට ඉ් ධ්න නිුගත් ථර් න අපි ක්රමයක් ලබ   ල  

තිබුණ . විශ ේ ශය් ම අධිථරණ පද්ධ්තිශේ  සියේන පිරිස් 

පිළිබඳවත් අශප්  ඉේලීන ථර තිබුණ . නුතත් අපි ඒ කිසිශවුගට 

ුර් ශ්  නීතී. අතයව ය ශසේව වක් ව ශය්  පවත්ව ශගන යන 

ගිල්  රන සඳත  පමණමයි අපි ඒ අවසරය   තිබුශණ්. අද ඉඳල  

අපි ශන පිළිබඳව වඩ ත් නිරීක් ණය ථරනව .  ථවුරු ශතෝ 

ඉ් ධ්න ලබ  ගීමම සඳත  ශවනත් ක්රමයක් අනුගමනය ථර 

තිශබනව ද කියන එථ පිළිබඳව පරීක් ණ ථටුතු  ථරනව . අපි 

පීතීිනලිව කිය් න ඕනෑ ශවළඳ ශපොශළේ වයේන ථමට  තයක්වත් 

අඩුශව්  කිසිම ශමොශතොතථ අපි ඉ් ධ්න ලබ   ල  නීති බව. 

ඉිනරියටත් එශතමයි කියල  ඉත  ශගෞරවශය්  මම ශන ගරු 

සභ වට ප්රථ   ථරනව .  

ගරු ථන න යථු මනි  ම ධ්ය ශනථ ශනොද් නව  ශනොශවයි. 

ම ධ්ය ශන පිළිබඳව දීනුවත්ව ම් ්රීවරු ු ළ ෛවරය ඇති කිරීම 

සඳත  ිනගි්  ිනගටම ථටුතු  ථරනව . ශනථ  ෛවරය ඇති කිරීම 

සඳත  සමතර සම ජ ම ධ්ය ු ළි්  හිත මත ම ප්රච රය ථළ 

ථ රණයක් කියල ත් මම කියනව . ඒ නිස  ඔබු ම ට වගකීමක් 

තිශබනව  එවීනි ආයතනවලට ථන  ථරල  ඒථ නිවීරැින 

ථරව් න ථටුතු  කිරීමට. ඔවු්  එය නිවීරැින කිරීමට ථටුතු  

ථර් ශ්  නීත්නන විශ ේ ශය් ම ම් ්රීවරු් ශ  ආරක්  ව 

ශවනුශව්  ඒ පියවර ග් න කියල ත් මම ශන ශවල ශද 

ඔබු ම  ශග්  ශගෞරවශය්  ඉේල  සියේනව .  

ගරු ථන න යථු මනි  අපි යශේ  ඉේලීමක් ථළ  ශපට්රේ මිල  

ගීමම සඳත  ශපෝලිනවල රැඳිල  ඉ් න එප ය කියල .  ඒ ඉේලීම 

ථශළේ යශේ  වනු රුත් ඒ ශනෞථ ව අපට ග් න බීරිශවල  තිබුණු 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

නිස .  දවස ් ු නක් යනු රු ශපට්රේ මිල  ගීමම සඳත  

ශපෝලිනවල රැඳිල  ඉ් න එප  කියල  ඉේලීමක් ථශළේ ඒ නිස . 

නුතත් මට හිත ග් න බීතී  ශපට්රේ මිල  ගීමම සඳත  

ශපෝලිනවල රැඳී ඉ් න එප  කියද් ත්  අදත් ශපට්රේ මිල  ගීමම 

සඳත  වි  ල ශපෝලින තිශබනව  ම  දීක්ථ .  විශ ේ ශය් ම අපි ඒ 

පිළිබඳව ශපොලීසියත් දීනුවත් ථර තිබුණ . ශපෝලිනවල සියේය ට අද 

දවශසේ අපට ශපට්රේ නිුගත් ථර් න පුුවව් ථමක් නීතී. සලසේ 

සනපූ්ලණ ව ශය්  නිුගත් ථර තිශබනව . යශේ  ර ත්රි 10.30ට 

තමයි ගරු අග්ර ම තයු ම ත්  ජන ධිපතිු ම ත් ථන  ථරල  එළිශේ  

තිශබන ශනෞථ වට මත බීගුගශව්  ුතදේ යේථ ශගදශද. අද පශද් 

8.30ට තමයි ඒ ශනෞථ ව අශ  වර යට ආශද. එම නිස   ඒ 

ශනෞථ ශව්  ඉ් ධ්න ශගොඩබ න ශථොට අද ර ්රී ථ ලය ශවනව . 

එශසේ ශගොඩබෑශම්  පසු අනිව ්ලයශය් ම දවස් ශදථක් 

ගතශවනව   සෑම ඉ් ධ්න පිරවුනතලථටම ශපට්රේ ලබ  ශද් න. 

එම නිස  අපි ජනත වශග්  ශගෞරවශය්  සත ථ රුණිථව 

ඉේලනව   රැස්ශවල  ඉ් න එප  කියල . ශමොථද  කිසිශසේත්ම අද 

දවශසේ  පිරවුනතේවලි්  ශපට්රේ ලබ   මට ක්රමයක් නීතී. 

 

ගුණ රනිල් වි්රමසසහස මහසතා ිවග්රාමාතයතුමා)  
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ  - பிரதே அமேச்சர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister)   
ගරු ථන න යථු මනි  ශතේ සනබ් ධ්ශය්  තිශබන 

තත්ත්වය  පීතීිනලි ථර් න මම ථීමීතියි. ගරු ඇමතිු ම ත් 

සඳත්  ථළ පරිින  18වීනිද  6ට LIOC එශක් “Swarna Pushp” 

ශනෞථ ව ආව . එම නීශද ගීශසොලි්  98 ශපට්රේ ශම්රික්ශටෝ  

28 000ක් සත ගීශසොලි්  95 ශපට්රේ ශම්රික්ශටෝ  9 000ක් 

තිශබනව . දීනට එම ශනෞථ ව ශඩොේෆි්  තට ථශේ  තිශබනව . 

ඒ ව ශ ම  20වීනිද  “Swarna Mala” ශනෞථ ව එනව . ඒථත් 

එ් ශ්  ඉ්  ය ුතදේවලි් . එම නීශව්  සලසේ ශම්රික්ශටෝ  

30 000ක් සත සුප්ල සලසේ ශම්රික්ශටෝ  7 000ක් එනව . 

විශටෝේස් සම ගමට අයත් “Torm Adventurer” කියල  තවත් 

නීවක් තිශබනව . ම ්ලු  28වීනිද  තමයි එම නීව ඇවිේල  

තිශබ් ශ් . දීනට ුතදේ නීති නිස  ුතදේ ලීබුණු පසු ශගවීශන 

ශපොශරෝ ුරව මත අපි ඒ නීවත් තබ ශගන ඉ් නව . 

යළඟට  Indian Credit Line එථ යටශත් “GT Freedom” 
ශනෞථ ව ඇවිේල  තිශබනව . ඒථ ආශද අශප්රේේ ම සශේ . අපි 
දී්  තමයි ඒථ වර යට ශ ් න බල ශපොශරොත්ු  ව් ශ් . එතීන 
ගීශසොලි්  ශම්රික්ශටෝ  37 000ක් තිශබනව . Vitol Asiaවලි්  
දීනට එව  තිශබනව   ගීශසොලි්  92 ශම්රික්ශටෝ  26 000ක් සත 
ගීශසොලි්  95 ශම්රික්ශටෝ  8 000ක්. ශනව  ග් න තමයි දීනට 
ුතදේ ශසොය් ශ් .  

යළඟට  29 ශතෝ 30වීනි ද  තව නීවක් එනව . ඒ නීශද නම 
තවම අපට ලීබිල  නීතී. ඒ නීශව්  තව සලසේ ශම්රික්ශටෝ  
38 000ක් එනව . Indian Credit Line එශථ්  තමයි ලීශබ් ශ් .  
ඒ ව ශ ම මීයි පළුතවීනි ද  "Nissos Delos" කියන නීවක් 
ඇවිේල  තිශබනව . ඒශක් තිශබනව   Siberian Light crude oil 
ශම්රික්ශටෝ  90 000ක්. ඒථටත් අපට තවම ුතදේ නීතී. ශන 
ශවනුශව්  අපට ුතදේ ශසොය  ග් න ඕනෑ. ඒ එන ශතේ අපි විුරලි 
බල ග රවලට ශයදවූශවොත්  සලසේ අශනක් වීඩ සඳත  ශයොදව් න 
පුුවව් .  

ථගචන විශේශසේථර ඇමතිු ම  කියපු තීයේයට යශේ  ර ත්රිශේ  
එථ නීවක් ආව ; අද යළඟ නීව එනව . එතශථොට නීද ශදථක් 
ශපට්රේ එක්ථ ඇවිේල  තිශබනව . ඒ  ශතේ ප්රම ණශය්  ඉ් ධ්න 
ශපෝලින අවස්  ථර් න බීතී. අපි බල් ශ්  ඒ ශතේවලි්  
දීනට තිශබන ඉ් ධ්න ශපෝලින ශථයේ ථර් නයි. ශමොථද  අපි 
ආපහු ඉ් ධ්න සගචිතයක් ඇති ථර් න ඕනෑ. නීත්නන එථ 

ඉ් ධ්න නීවක් ශතෝ පීමිණීම ථේ ගිශයොත් ආපහු ශන ප්ර ්නය 
එනව . දීනට ජුනි මීද ශවනථන ශතේ තිශබනව . දී්  ලගථ  
 නිජශතේ මතිගත සගස්න ව ජුනි ම සයට ශතේ ඇණවුන 
ථරශගන යනව  කියල යි මට දීනුන  ල  තිශබ් ශ් .  

ගෑස් ප්ර ්නය පිළිබඳවත් මම යශේ  ප්රථ   ථළ . දී්  වර යට 
ගෑස් නීවක් ඇවිේල  තිශබනව . අපි නිශයෝග  ල  තිබුශණ් 
ශලොරිවලි්  ඒ ගෑස් ශතොග ගබඩ ව ථර  ශගනිය් න කියල යි.  

යශේ  ර ත්රි 8.00 වනථේ ශලොරි ද ල  තිබුශණ් නීතී. ඒ නිස  
මම ඒ නිලධ් රි්  ප ්ලලිශන් ු වට ථීඳවනව . විශ ේ ශය් ම මම 
COPE එශක් සභ පතිු ම ට කිය් න ථීමීතියි  ශතට ලි ශට්රෝ ගෑස් 
සම ගශන ථණ්ඩ යම ශග් ව   ඇයි එම ථටුතු  ප්රම ද වුශණ් කිය  
ව ්ලත වක් ශද් න කිය් න කියල . ශමොථද  මිනිස්සු ශමශතම ුරක් 
විඳින අවස්න ශද ඒ ශගොේල්  ථේ ග් න එථ වීරැිනයි. ඒ 
ශගොේල්  ුරවල  පීනල  වීඩ ථර් න ඕනෑ. අපි ඔක්ශථෝම වීඩ 
ථරනව  ර ත්රි 11  12 වනථේ.  

මම ශමහි  කිය් න ථීමීතියි  අපි තවත් ීනරණයක් ගත් බව. 
ඒ  විශ ේ ශය් ම ඇමතිවරු පිළිබඳයි. අුති්  ඇමතිවරු පත් 
ථරනව ද කියල  ඇහුව . ඇමතිවරු්  විධියට පත් ථරන අය 
ඇමතිවරු් ශ  වීටු  ලබ  ග් ශ්  නීතී කිය  මම කිය් න 
ථීමීතියි. ඒ ව ශ ම  ඇමතිවරු් ට තිශබන වරප්රස ද අඩු කිරීම 
ගීනත් අප ස ථ්චඡ  ථරල  දීනුන ශදනව .   

යට අමතරව  මම තවත් එක් ථ රණයක් කිය් න ඕනෑ. මම 

එය ඉගග්රීසි භ   ශව්  කිය් නන. There are a lot of questions 
over the shoot-on-sight order that is supposed to have 
been given. No shoot-on-sight order was given.  There is 
nothing in writing to that effect because we did not want 
the police to shoot people; we wanted to prevent them 
from shooting. Maybe, some of the MPs’ houses got 
damaged and destroyed, but there was no order to shoot 
on sight. Many agencies outside are asking, “Why did 
you give this order?” There was no order given to shoot 
on sight. Like in any other normal circumstances, the 
police have to use their discretion, if they feel they have 
to open fire and there are procedures for it. So, other than 
the normal procedure followed, there was no special order 
given to shoot on sight.  

Thank you. 
 

ගුණ හසරි්ද ප්රනා්දුර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු ථන න යථු මනි - [බ ධ්  කිරීන] 
 

ගුණ එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ථන න යථු මනි - [බ ධ්  කිරීන] 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දී්  ඉවරයි ශ්   ඒ ප්ර ්නය.  [බ ධ්  කිරීන] 

 

ගුණ හසරි්ද ප්රනා්දුර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු ථන න යථු මනි  ශපොයෝ ථ රණයක් කිය් න ඉඩ 

ශද් න.  

 

263 264 

[ගරු ථගචන විශේශසේථර මතත ] 
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ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතොඳයි  කිය් න. 

 

ගුණ හසරි්ද ප්රනා්දුර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු ථන න යථු මනි  මම හිත් ශ්  නීතී තවම ශන 

225ශදන ට ශත්ශරනව  කියල  අපි අපි විශදචනය ථරගීමම ු ළ 

තමයි ශන ඉරණම අපට අත් වුශණ් කියන එථ. අපි තවම ඒථ 

ශත්රුන ශගන නීතී.  

තවම පටු අරුතණු එක්ථයි අපි ඉ් ශ් . අශ  විපක් ය 

ශව් න පුුවව්   ආණ්ඩු පක් ය ශව් නත් පුුවව්   අපි ථන  

ථර් ශ්  රටට ඕනෑ ශද් ගීන ශනොශවයි. ශන රට අත් ශ්  ශතේ 

ගතගත්ශත් ශථොශත් ද  ශපෝලිශන ඉ් ශ්  ථවුද කියන එථ 

ශනොශවයි. රට අත් ශ්  ශනථට විසඳුම ශමොථක්ද කියල . ශන 

ප ්ලලිශන් ු ශද ම් ්රී වරශයුගට ගතල  මරල  තිශයද්ිනත් ඇයි 

අපට අඩුම ගණශ්  ම ස ු නථටවත් එථු  ශව් න බීරි? අපි 

ම ස ු නථට එථු  ශවල  ශන රශේ තිශබන ප්ර ්නය විසඳ  ගනිුත. 

ශමොථක්ද ශන ථරන ලේජ  නීති වීශේ? මම වීඳල  ඉේල  

සියේනව   ප ්ලලිශන් ු ශද ඉ් න ම් ්රීවරු 225ශදන   සියු 

පක්  දී් වත් එථු  ශව් න කියල . [බ ධ්  කිරීන] එශතම එථු  
ශව්චච අවස්න වථට ශතොඳම පද තරණයක් තිශබනව . ඒථ තමයි  

ඇශමරිථ ශද 9/11 ශබෝනබය පිපිරුණ ම එරට ප ්ලලිශන් ු ව 

ශමශතම ශබුරශණ් නීති එථ. ඒ රශේ මිනිස්සු ශබුරශණ් නීතී; 

එථු  වුණ . ඒ එථු  වීම ථර් න කිය  මම අශ  සියු 

න යථය් ශග්  ඉේල  සියේනව . 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මරික්ථ ්ල ම් ්රීු ම   ඔබු ම ත් අවස්න වක් ඉේල  

සියේය  ශ් ද? 

 

ගුණ එ ප්.එම්. මරික්කාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු ථන න යථු මනි  දී්  අගමීතිු ම  ථරුණු පීතීිනලි 

ථළ   ගෑස් ශබද  තීරීම සනබ් ධ්ශය් . එු ම  යශේ ත් ඒ ගීන 

පීතීිනලි ථළ . නුතත් අද පශද් ලිශට්රෝ ගෑස් සම ගශන 

සභ පතිවරය  නිශදදනයක් නිුගත් ථර තිශබනව   "රට ු ළ ගෑස ්

සිලි් ඩර ලක්  35ථ හිඟයක් තිශබනව . ඒ හිඟය නීති ථර් න 

තව ම ස එථතම රක්වත් යනව " කියල . ශනථ ඇත්තක් ද කියන 

එථ දීන ග් න ඕනෑ. ශතේ ශග් වීමට ුතදේ ශසොය  ගීමම 

තරත  ශතේ ශපෝලින ශථයේ කිරීම ගීන අගමීතිු ම  දී්  පීතීිනලි 

කිරීමක් ථළ . එු ම ට කිය් න තීකිය වක් තිශබනව  නන අපි 

දීනග් න ථීමීතියි  ගෑස් ශබද  තීරීම සත ශතේ ශබද  තීරීම 

ස ම නය තත්ත්වයට ශගශන් න තව ශථෝචචර ථ ලයක් යයිද 

කියල . ශමොථද  අද මත ජනත ව ප්රධ් න ව ශය්  ප ශ්ල ඉ් ශ්  

ශතේ සත ගෑස් කියන ශදථ හිඟ නිස . අගමීතිු ම  යශේ  ප්රථ   

ථළ  ව ශ  අපිත් දීක්ථ  ත්රිශරෝද රනවල අය සෑශතන පිරිසක් 

ශතේ ශපෝලිශන ඉ් න ආථ රය.  

මම තවත් ශදයක් ගීන දීනග් න ථීමීතියි. විුරලිබල සත 

බල ක්ති ඇමතිු ම  කිදව   "භූමිශතේ ශබද  තීරීශන ප්ර ්නයක් 

නීතී" කියල . ශථොළඹ නගරශේ  වු  නිව සවල සත මතේ 

නිව සවල ඉ් න ජනත ව ගෑස් නීති නිස  ල නපුශතේ ලි  තමයි 

දී්  ප වි්චචි ථර් ශ් . ඔවු් ට ලීටර 6ක් විතර -රුපියේ 500ථ 

විතර- තමයි ල නපුශතේ ලීශබ් ශ් .  ශන පිළිබඳවත් අවධ් නය 

ශයොුත ථර් න. ඒ අයට ශථොස් ගතක්  ශදේ ගතක් නීතී. තීම 

ශදයක්ම ථශඩ්  ග් නයි ශව් ශ් . ඒ අයට භූමිශතේ ලබ   ම 

අතයව යයි. ඒ පිළිබඳව යන පීතීිනලි කිරීමක් ථර් න කිය  මම 

ඉේල  සියේනව . 

 

ගුණ චමි්දා වි වේසරි මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු ථන න යථු මනි  මටත් වින යෝයක් ශද් න.  

විුරලිබල සත බල ක්ති වි ය භ ර ඇමතිු ම  අතනව   "ඇයි 

ශපෝලිනවලට එ් ශ් ?" කියල . ගරු ඇමතිු ම   ප්ර ශයෝගිථව 

ගත්ශතොත්  අප ශපට්රේ ශ ේ  එථථට ය් ශ්  ව තනශේ  ශතේ 

ථේට පතළටම යනශථොට. එතශථොට ශගදරට ශවල  ඉ් න බීතී. 

ඔබු ම් ල  ශගදරට ශතේ ශගනිහි්  ශදනව  නන  ජනත ව 

ශගදර ඉඳීවි. මම ශන කිය් ශ්  ප්ර ශයෝගිථ ථ රණයයි  ගරු 

අගමීතිු ම . අපි ශපට්රේ ශ ේ  එථථට ය් ශ්  අශ  ව තනශේ  

සලසේ ශතෝ ශපට්රේ ප්රම ණය අඩු වනශථොට. ව තනශේ  ශතේ අඩු 

වනශථොට ශපට්රේ ශ ේ එථක් ළඟට ය් ශ්  නීතිව ශගදරට 

ශවල  ඉ් න බීතී. ඇමතිු ම් ල  ශගවේවලට ශතේ ශගනිහි්  

ුර් ශනොත් තරි. අශ  ගරු අගමීතිු ම  එවීනි වීඩසටතනක් 

අුති්  ශයෝජන  ථරනව  නන  ඒථ ශබශතවි්  ස ්ලනථ ශවයි. 

ශමොථද  ශගදර ය් නත් බීතී  ආශයත් ශපට්රේ ශ ේ එථට 

ය් නත් බීතී. ඒ නිස  තුත් න ් ශසේල  ඉස්ශසේල ම ඒ ප්ර ්නය 

විසඳ් න වීඩසටතනක් තද් න. 

අශනක් අතට  ගරු ථන න යථු මනි  ඔබු ම  බරපතළ 

වීරැද්දක් ථරල  තිශබනව . ශන ප ්ලලිශන් ු ශද වරප්රස ද 

ආරක්   ථර් න ඕනෑ ක්රමශදදශය්  බීතීර ශවල  ඔබු ම  ගත් 

ීන් ුරවක් නිස  තමයි අද සම ජය පිළිුගලි්  ුතු ව  

ප ්ලලිශන් ු ශද පක්   විපක්  සියු ශදන  නීවතත් විශදචනය 

ථර් ශ් .  

ම් ්රීවරය ශ  අව යත ව ගීන අතල  බලල  ථටුතු  

ථර් න තිබුණ  ශ් . නුතත්  ඔබු ම  අශප්  ඒථ ඇහුශද නීතී. 

තීබීයි ඔබු ම  ඒ ශතොරු රු ලිඛිතව යවල  තිශබනව . ඉ් ධ්න 

අව ය ථ ටද   අව ය නීත්ශත් ථ ටද කියල  ලිඛිතව යීදව  නන  

අව ය එක්ශථන  ඉ් ධ්න ගමවි. අනව ය ශථන  ශනොශගන 

ඉඳීවි. එශතම වුණ  නන ශන ප්ර න්ය මු  ව් ශ්  නීතී.  ගරු 

ථන න යථු මනි   ඒ නිස  ඔබු ම  සමතර ීන් ුර ග් නශථොට ඒ 

ීන් ුර තරත   ශන සම ජශේ  ජනත වට බරපතළ පීඩනයක් ඇති 

ශවනව  කියල  මට හිශතනව . ඒ ඇයි? ඔවු් ට ශථොශත් වත් 

ඉ් ධ්න ලීබිල  නීතී. ඔවු් ට සේලිවලටත් ග් න ඉ් ධ්න 

නීතී;  වීයෝ මිලටත් ඉ් ධ්න නීතී. ඔවු් ට එශතම විශ ේ  

ශපට්රේ ශ ේ නීතී. ඒ නිස  ඔවු් ශ  බරපතළ විශරෝධ්යක් 

තිශබනව . ශන ශද්වේ නිස  ඔවු් ශ   හිශත් ශක්රෝධ්යක් 

තටග් නව . ඒ නිස  තමයි ජනත ව ශගවේ ගිනි තිය් ශ් . ඒ 

නිස  ශමවීනි  ප්ර ්නයක් ඇති ශනොශව් න වග බල ග් න තිබුණ  

කියල   ඔබු ම ට අථමීත්ශත්  වුණත් ශචෝදන  ථර් න 

ශවනව   ගරු ථන න යථු මනි.  [බ ධ්  කිරීන]  

  

ගුණ මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு முஜிபுர் ரஹுேொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ථන න යථු මනි  මම යශේ ත් ඔබු ම ශග්  ශවල ව 

ඉේුව . නුතත්  ඔබු ම  මට ශවල ව ුර් ශ්  නීතී. අදවත් මට 

අවස්න වක් ශද් න. 

 ශන ථ රණය සියු ශදන ම ශතොඳට අතග් න. අද ශථොළඹ 

නගරශේ  තත්ත්වය ඉත ම දරුණුයි. ඒථ අගමීතිු ම  ද් නව . 

ශථොළඹ නගරශේ   මිනිසු් ට දී්  සුම න ු නක් තිස්ශසේ ගෑස් 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

නීතී. ගෑස් නීති නිස  ශථොළඹ නගරශේ   තිශබන ශපොයෝ ථෑම 

ථඩවේ පව  වස  දමල  තිශබ් ශ් . ගෑස් නීතී   නගරශේ  ඉ් න 

මිනිසු් ට ථෑම යේථක් පය ග් න දර නීතී.  දී්  සුම න 

ගණනකි්  ඒ මිනිසු් ට භූමිශතේ යේථත් නීතී. ඒ නිස   ශතට 

අනිද්ද  ශවනශථොට ශථොළඹ නගරශේ  මිනිස්සු ප රට බහිනව . යට 

පස්ශසේ  කිය් න එප   "අරය  පසිගී් වූව   ශමය  පසිගී් වූව " 

කියල . ඒ නිස  වත ම ශථොළඹ නගරශේ  ඉ් න මිනිසු් ට 

භූමිශතේ යේථවත් ලබ  ශද් න. ඒ මිනිසු් ට ථෑම යේථ පය ග් න 

විධියක්  නීතී; ථ් න විධියක් නීතී. ගෑස් නීු ව ථෑම ථඩවේ  

ඔක්ශථොම වතල . මතේ නිව සවල ඉ් න මිනිසු් ට දර ලිශ  

පය් න බීතී. ගරු අගමීතිු මනි  ශන තත්ත්වය ශත්රුන අරශගන 

වත ම නගරශේ  ඉ් න අයට භූමිශතේ යේථවත් ලබ  ශද් න.  
 

ගුණ රනිල් වි්රමසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ගරු ථන න යථු මනි  ුතජිබු්ල රහුම ්  ම් ්රීු ම  කියපු 

විධියට  ශථොළඹ නගරශේ  ඒ විධිශේ  අසතනථ රී තත්ත්වයක් 

තිශබනව . එථ ථ රණයක් තමයි ඉ් ධ්න ලබ ග් න. ඒ ව ශ ම 

අපට ව ්ලත  ශවල  තිශබන ආථ රයට ජනත වට තම් ශ  

ෛදනිථ ආත රවලටත් ුතදේ මින. ඒ ගීන අපි ලබන සතිශේ  ථන  

ථර් න ඉ් ශ් .  ශන ෛදනිථ ආත ර පිළිබඳ ප්ර ්නය ශථොළඹ 

විතරක් ශනොශවයි  ශලෝථශේ  තීම තීනම ඇතිශව් න යන 

ප්ර ්නයක්. මම දීක්ථ   ශලෝථ බීගුගව FAO එථට ඇශමරිථ නු 

ශඩොල්ල බිලියන 30ක් ශව්  ථර තිශබනව . ඒ ව ශ ම 

ඇශමරිථ ශද භ ණ්ඩ ග ර ශේථන ජීනේ ශයල්  කියල  

තිශබනව   ශලෝථයටම  ුතහුණ ශද් න තිශබන ශලොුගම ප්ර ්නයට 

ඒ ශගොේල්  ලෑස්ති ශවනව  කියල . ශන අවුරුද්ශද් ආත ර 

හිඟයක් ඇති ශවනව    සමතර රටවලට ආත ර නීති ශවනව  

කියල  තිශබනව .  එහි සඳත්  ථර තිශබන එථ රටක් තමයි 

ලගථ ව. අශනක් රට තමයි ඇෆ්ගනිස්න නය. අපිට යනකිසි 

වීඩසටතනක් ථර් න ශවනව . අපට වුවමන  ආත ර ශභෝග වග  

ථර ගීමම පිළිබඳව අපි ස ථ්චඡ  ථරනව .   

ශථොළඹ  ශථොශලෝ න ව  ශමොරටුව  ශදහිවල කියන තීම 

ප්රශද් යථම එය ථර් න පුුවව් . අපි ඒ සනබ් ධ්ශය්  විශ ේ  

වීඩසටතනක් ශගශනනව . අුත් අය වීයක් ශගනීේල  යන 

සතන ුතදලක් ලබ  ශද් න තමයි මම හිත ශගන ඉ් ශ් .  අපි 

සියුශදන ම එථුතු ව ශන ආත ර අ්ලබුදයට විසඳුමක් ශතොයුත 

කියල යි මම කිය් ශ් . 

යළඟට තිශබන ප්ර ්නය තමයි  අශ  සුුව ත  මධ්ය  පරිම ණ 

වය ප ර ථඩ  වීම.ම. අපි ඔක්ශථෝම එථු  ශවල  ආත ර හිඟය 

විසඳ් න ක්රිය  ථරුත. ඒ සඳත  අපි ිනස්ත්රික් මේටමි්  ශවනම ථමිටු 

ඇති ථරුත. ඒ ඒ ප්රශද් වල එය ථර් න පුුවව් . ඒ සඳත  ශථොළඹ 

ිනස්ත්රික්ථය නිශයෝජනය ථරන ම් ්රීවරු් ශග්  ආධ් ර 

වුවමන යි. මම ප්රස් න රණු ගග මීතිු ම ශග්  ඉේලනව   

රජශේ  හිස් ඉඩන සියේලම ඒ සඳත  ලබ  ශද් න කියල . ඒ ඉඩන 

අපි වග ව සඳත  ශයොදවුත. වග  ථරන එථ ථෘෂිථ්ලම 

අම තය ග ශය්  ප ලනය ථර් න වුවමන යි. ශන සඳත  ශථොළඹ 

ිනස්ත්රික්ථය නිශයෝජනය ථරන ම් ්රීවරු්  සියුශදන ම එථු  

ශව් න ඕනෑ. අපි එථු ශවල  වීඩ ථරුත. ශථොළඹ ිනස්ත්රික්ථය 

නිශයෝජනය ථරන ිනශ්  ් ගුණව්ලධ්න ඇමතිු ම  ඉ් නව   

විපක්  න යථු ම  ඉ් නව   අශ  චනපිථ රණවථ හිටපු 

ඇමතිු ම  ඉ් නව . අපි ඔක්ශථෝම එථු  ශවල  ශථොළඹ 

ිනස්ත්රික්ථශේ  - අවිස්ස ශදේල තීර  ශතෝම ගම ශථොටසක් තීර -  

සෑම ප්රශද් යක්ම ශන සඳත  ශයොද  ගීමම ගීන ස ථ්චඡ  ථරුත. 

මම ලබන සතිශේ  ඔබු ම් ල  ථීඳව් නන. එතශථොට අපි 

ීනරණයක් ගනිුත. 

 

ගුණ බුද්ධික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු ථන න යථු මනි - 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රීති ප්ර ්නයක්ද  ගරු ම් ්රීු ම ? 

 

ගුණ බුද්ධික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු ථන න යථු මනි  මශ  නම කිදව . මට අවස්න ව 

ශද් න. [බ ධ්  කිරීන] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ථරුණ ථර ඔබු ම් ල  ව යෝශව් න.  [බ ධ්  කිරීමක්]  ගරු 
කිගස් ශනේස්  ම් ්රීු ම   ශමොථක්ද ථ රණය?  

 

ගුණ කිස ප් වනල්්්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு கிங்ஸ் தெல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු ථන න යථු මනි  ගරු අගමීතිු ම ත් ශන  ශවල ශද  

සභ ශද ඉ් න නිස  අශ  රශේ ඇඟුන ක්ශ ේත්රය සනබ් ධ්ශය්  

වීදගත් ප්ර ්නයක් ශයොුත ථර් න මම ථීමීතියි. ශන වනශථොට ඒ 

ථ්ලම ් තථරුව් ට වි  ල ප්ර ්නයථට ුතහුණ ශද් න සිුර ශවල  

තිශබනව . ඒ අයට containersවල වි  ල අඩු ප ඩුවක් තිශබනව .  

භ ණ්ඩ ආනයනය කිරීම  .ම  ථළ නිස  අද  අශ  රටට 

containers එ් ශ්  නීතී.  ගරු ථන න යථු මනි  ඒ නිස  ශන 

වනශථොට අශ  රටට ඇණවුන ලබ  ශදන  buyersල  අශ  

ඇඟුන ක්ශ ේත්රශේ  සියු ත නපුු ් ට යශනේ පණිවුඩ කිහිපයක් 

එව  තිශබනව   ඒ ශගොේල් ට  තිශබන ප්ර ්න සත අඩු ප ඩු 

පිළිබඳව දීනුන ශද් න කියල . ශනථ ඉත  බරපතළ ප්ර ්නයක්. 

ථ රණ  ගණන වක් ඒ ශගොේල්  අතල  තිශබනව .  එම 

ශේ නය ම  ්භාගත* ථරනව .  

 ගරු ථන න යථු මනි  ශන වන විට ඒ ඇණවුනථරුව්   අශ  
රටට එවන ශරින අශ  වර ශය්  නිසි ශවල වට ඒ 
ශගොේල් ශ  ගබඩ වලට යව් ශ්  නීතී ු. ඒ නිස  ඒ 
buyersල  අතනව  ු   "ඔය ශගොේල් ට තවුරරටත් අපට 
ශසේව ව සපය් න පුුවව් ද?" කියල . ශන තත්ත්වය නිස  අශ  
රශේ විශද්  විනිමයට වි  ල  ක්තියක් ලබ ශදන ඇඟුන 
ථ්ලම ් ත දී්  වීශත් න යනව . ගරු ථන න යථු මනි  
ශනව  ගීන තමයි අපි ථන  ථර් න ඕනෑ. යන යන ශද්වේ 
සනබ් ධ්ශය්  ම් ්රීවරු් ට අස ධ් රණයක් සිුර ශවල  
තිශබනව  නන  අපට වග කියන ප්රධ් නිය  තීයේයට ඔබු ම  ඒ 
සනබ් ධ්ශය්  ථමිටුවක් පත් ථර් න. ඒථ අනිව ්ලයශය්  
විය ුතු යි.  

ගරු ථන න යථු මනි  අවස න ව ශය්  ශන ථ රණයත් ම  

සඳත්  ථර් න ඕනෑ. මත ථ් නශේ   වග  ත නි ශව්චච සියු 

ශගොවී් ට ව් ින ලබ  ශදනව  කිදව . ශන වනශථොට යල 

ථ් නශේ  වග  ථටුතු  ආරනභ ථර තිශබනව . නුතත් ශපොශතොර 

ලබ   ල  නීතී  ව් ින ගීන ථන වුගත් නීතී.  

267 268 

[ගරු ුතජිබු්ල රහුම ්  මතත  ] 

————————— 
*  පු්පතකාලවහ තනා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු ථන න යථු මනි  ශම් න ශනව  ගීන තමයි අපි ථන  

ථර් න ඕනෑ. ගරු අගමීතිු ම  ශබොශතෝ ශද්වේ සනබ් ධ්ශය්  

අද ථමිටු පත් ථර තිශබනව .  විශ ේ ශය් ම අශ  රශේ ඇඟුන 

ක්ශ ේත්රශේ  සියේන ත නපුු ්  අපි ආරක්   ථළ ුතු යි. ඒ ව ශ ම 

ශන රටට බත සපයන ශගොවිය ත් අපි ආරක්   ථළ ුතු යි. එම 

නිස  අපි ශන සනබ් ධ්ශය්  විශ ේ  අවධ් නයක් ශයොුත ථළ 

ුතු යි. 

 

ගුණ වවශ්ෝක් වවේසසහස මහසතා  
(ேொண்புேிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ථන න යථු මනි  මට ථරුණු ශදථක් කිය් න 

තිශබනව . ඒ සඳත  ශපොයෝ ශවල වක් ශද් න. 

ලබන සඳුද  අශපොස ස ම නය ශපළ විභ ගය පට්  ග් නව   

ගරු අගමීතිු මනි. එතශථොට ඒ දරුව් ට විභ ග මධ්යස්න නවලට 

ය් න ක්රමශදදයක් සලස් න ශවයි. අඩු ගණශ්  ශ්රී ලගථ  

ගමන ගමන මණ්ඩලශේ  බස් රන ශතෝ ශයොදවල  ඒ පතසුථම 

සලස් න ශවයි. ශමොථද  ශන සලසේ ප්ර ්නය නිස  ඒ ළමයි්  

විභ ග මධ්යසන් නවලට ය් ශ්  ශථොශතොමද කිය  හිතමි්  

අසරණ ශවල  සියේනව . එම නිස  ඒ සඳත  යනකිසි වීඩ 

පිළිශවළක් සථස් ථර් න ශවයි.  නීත්නන වි  ල ප්ර ්නයක් ඇති 

වනව .  

ගරු ථන න යථු මනි  අශනක් ථරුණ ශනථයි. ලගථ ශද 

දීනට ගෑස් සිලි් ඩර 4 000 000ථ පමණ හිඟයක් තිශබනව . දී්  

දවසථට ගෑස් සිලි් ඩර 80 000ක් සපයනව  කියනව . ගිය සතිශේ  

දවසථට සීපුතශද ගෑස් සිලි් ඩර 4 000යි. එශතම වුශණොත්  ශන 

හිඟය පියව් න අඩු ගණශ්  ම ස තයථ පමණ ථ ලයක් ගත 

ශවයි.  දවස ගණශ්  නීද ඇවිේල  ගෑස් ශම්රික්ශටෝ  3 800 

ගණශ්  ශගොඩබෑවත් ශන හිඟය සනපූ්ලණ ථර් න ම ස ු න 

තතරක් ගත ශවයි. එම නිස   ඒථටත් යන වීඩ පිළිශවළක් සථස් 

ථර් න අව යයි.   

  
ගුණ රනිල් වි්රමසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ගරු ථන න යථු මනි  විශ ේ ශය් ම සති අ් තය වනශථොට 

ශපට්රේ සත සලසේ තිශබන නිස  එම ප්ර ්නය පග්ර ශවයි කිය  අපි 

හිත් ශ්  නීතී. ජූනි ම සය මීද වන ශතක් අපට ඉ් ධ්න 

තිශබනව . ඒ වනශථොට අශපොස ස ම නය ශපළ විභ ගයත් අවස්  

වනව .  එශතත්  විශ ේ ශය් ම ශතට ගීන මම කිය් න ථීමීතියි. 

රජශේ  අතයව ය ශසේව  තීර අශනුගත් අග වල ශසේවථය් ට 

වීඩට එ් න එප  කිය  අපි කියනව . ශමොථද  එතීනිනුත් අපට 

ඉ් ධ්න යේථක් ඉතිරි ථර ග් න පුුවව්   සති අ් තය ශවනුශව් . 

යට පස්ශසේ ඉ් ධ්න ප්ර ්නය විස ශඳනව . එම නිස   අතයව ය 

ශනොවන රජශේ  ශසේවථය් ට ශතට වීඩට එ් න එප  කියල  අපි 

කියනව . ඒ ව ශ ම අතයව ය ශනොවන ගම්  ශතට ය් න එප  

කිය ත් ඉේලනව . යට පස්ශසේ අපට පුුවව්   ශන ප්ර ්නය විසඳ  

ග් න. 
 

ගුණ බුද්ධික පිනරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු ථන න යථු මනි  ඔබු ම  මම කියපු ශද් ඇහුව  නන මම 

කිදශද ශමොථක්ද කිය  දීනග් න පුුවව් . මම ශථොතීනථ වත් 

කිය  නීතී  රුපියේ 121ට ම් ්රීවරු ඉ් ධ්න ගත්ත  කියල . මම 

කිදශද   ම ධ්යවල එශතම පළ වන බවයි. අද මමදබිමම පුවත් 

පශත්ත්    මඅරුණම පුවත් පශත්ත් ශන ගීන සඳත්  වනව . 

"ම් ්රී් ට ශතේ ගත් න ශවනම තීනක්"  "ම් ්රී ව තනවලට 

ඉ් ධ්න ශපොලීසිශය් " යනුශව්  ඒ පුවත් පත්වල සඳත්  වනව . 

ශන ගීන යශේ  ම ධ්ය ු ළි්  ප්රච රය වුණ . රූපව හිනිශේ ත් 

ප්රච රය වුණ . මම කිදශද ශම්චචර ථේ ම් ්රීවරු ස ම නය 

විධියට ශතේ ගතගත්ත  කියන එථයි. එතශථොට විශ ේ  තීනක් 

නන කිරීම ු ළි්  ශමොථක්ද ශව් ශ් ? දී්  අගමීතිු ම ම 

කියනව   ඇමතිවරු් ශ  වරප්රස ද අඩු ථරනව  කියල . ුතජිබු්ල 

රහුම ්  ම් ්රීු ම  කියනව   ශථොළඹ ජීවත් වන ජනත ව 

ඉ් ශ්  ශතේ  ගෑස් නීතිව අසතනශය්  කියල . ජනත ව 

අසතනශය්  සියේන ශවල වථ ශන ම් ්රීවරු 225ශදන ට ශතේ 

ගතග් න ශවනම තීනක් ශදන එථ අස ධ් රණයි. මම අද නුවර 

තිශබන විව ත මගගල පත්සවයථට පව  යන එථ අවලගගු ථශළේ 

මට ශතේ ගතග් න ක්රමයක් නීති නිස . මම ඔතීනට ගිහිේල  

ශතේ ගතග් න ථීමීති වුශණ් නීතී  ශපෝලින නීතිව. යශේ -

ශපශ්ලද  ශපෝලිමථ ඉඳල  ව තන පතක් ශපනි ශපම තිබිය ත් මට 

ශතේ ගතග් න බීරිව මම ආපසු තීරිල  ආව . ගරු 

ථන න යථු මනි   අපි එශතම ථීප කිරීන ථරනව . ශන ශවල ශද 

රටම කිය් ශ්   ශන ම් ්රීවරු  225ශදන ටම විශ ේ  වරප්රස ද  

ශද් න එප  කියල . එශතද එශක්  ශපොලීසියට කියල  ශවනම 

තී්  තදල  අපට ශපෝලින නීතිව ශතේ ලබ  ශදන ශන ශසේලම 

ථර් න ශතොඳ නීතී. තරි්  ප්රන ් ුර ම් ්රීු ම  කියපු විධියට  

ශන ශසේලන නිස  තමයි  රටම අපට ෛවර ථර් ශ් .  අපි ඔය 

කියන මිල ගණ් වලට ඉ් ධ්න ලබ ශගන නීතී. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි  මම ඔය Police Garage එශක් filling station එථ 

පීත්ත පළ ශත්වත්  ගිහිේල  නීතී. ප ශ්ල යනශථොට දීථල  නන 

තිශබනව . 

 
ගුණ ප්ර්්දන රණතුසග මහසතා ිනාගරික ්සවර්යන හසා 

නිවා් වමාතය ්හස ණණ්ු  පාර්ශ්පවවහ ප්රයාන 

්සවියායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - ெகர அபிவிருத்தி ேற்றும் 

வீடமேப்பு அமேச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்மகொலொசொனும்) 

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

ගරු ථන න යථු මනි  ගරු බුද්ධිථ පතිරණ ම් ්රීු ම  කියපු 

ථ රණය සනබ් ධ්ශය්  මම පීතීිනලි කිරීමක් ථර් න ඕනෑ. ගරු 

ම් ්රීවරු් ශ  ශගෞරවය සඳත  ආණ්ඩු පක් ශේ   විපක් ශේ  

ම් ්රීවරු්  වන අපි ඔබු ම ශග්  ඉේලීමක් ථළ   ශන සතිශේ  

ප ්ලලිශන් ු වට පීමිශණන ම් ්රීවරු් ට අව ය ඉ් ධ්න ලබ  

ශද් න ථටුතු  ථර් න කියල . ඔබු ම ට ස ධ් රණයක් ඉටු 

කිරීම සඳත යි ම  ශන ථන  ථර් ශ්   ගරු ථන න යථු මනි. ඒ 

අනුව  ශන සතියට විතරක් ඒ ශපොලීසිශේ  filling station එශථ්  

ඉ් ධ්න ලබ ග් න අවසර ශද් න කියල  ඔබු ම   Ceylon 

Petroleum Corporation එශථ්  ඉේලීමක් ථළ .  

ගරු ථන න යථු මනි  එු ම  ශන ථ රණ ව ශථශසේ කිදවත්  

9වන ද  ශන රශේ වි  ල භී ණයක් ඇති වුණ . සිය ගණ්  

ශගවේවලට ගිනි තිබ්බ . ම් ්රීවරු්  මීරුණ . අපට ප රට 

බහි් න බීරි තත්ත්වයක් ශ්  තිබුශණ්. එවීනි තත්ත්වයක් ු ළ 

ම් ්රීවරු්  ශතේ ගත් න ශපෝලිශන ඉ් නශථොට ඒ ව ශ ම 

සිද්ධියක් ඇති වුශණොත් ඒථට වග කිය් ශ්  ථවුද? ඒථ නිස  

තමයි ගරු ම් ්රීු මනි  අපි ඉේලීමක් ථශළේ  ම් ්රීවරු් ශ  

ආරක්  ව සඳත  ශන ථටුතත්ත ථර් න කියල . අපි cheap 

publicity සඳත  ශමශතම ථන  ථශළොත් සිද්ධ් ශව් ශ්  මිනිසු්  

අතර ෛවරයක් ඇති වීම පමණයි. ම  තරන අග්ර ම තයු ම ව 

විශදචනය ථරපු ශථශනක් නීතී. තීබීයි  අපි අද එථ තීනථට 

එථු ශවල  තිශබනව . ම  එද  සජිත් ශප්රේමද ස මතත්මය ට 

ආර ධ්න  ථළ   අග්ර ම තය ුරරය භ ර ග් න එ් න කියල . 

තීමශදන ටම ම  ආර ධ්න  ථරනව . ශමය ශන රශේ තිශබන 

ප්ර ්නයක්. ුතජිබු්ල රහුම ්  ම් ්රීු ම  කිදව ථ රණ ව සතයයක්. 

269 270 



ප ්ලලිශන් ු ව 

ම  දී්  යේථථට ඉස්ශසේල  අගමීතිු ම ට කිදව   ශන ප්ර ්නය 

විසඳ  ග් න ු රු  flatsවල ඉ් න අයට ථෑම යේථක් පයල  ශදුත 

කියල . අපි ථීබිනේ මණ්ඩලයට ශයෝජන  ථළ   ශන රශේ 

තත්ත්වය යතපත් වන ථේ ඇමතිවරු් ශ  වරප්රස ද ග් ශ්  

නීු ව ථටුතු  ථරුත කියල .  එශතම තිබිය   ශන බ ල publicity  

එථථට ශමවීනි මත ප්රථ   කිරීශම්  වළකි් න. ශමය 

ම් ්රීවරු් ට වීරැින පූ්ලව ද්ල යක් ශවනව . ශමවීනි ශද්වේ 

කියල  සම ජය ු ළ ෛවරය වීපුරුශවොත් ම් ්රීවරයුගට ප රට 

බහි් න බීරි තත්ත්වයක් ඇති ශවයි. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතොඳයි. ගරු ම් ්රීු ම් ල  ථරුණ ථර දී්  ඔය ගීන ථන  

ථරන එථ නවත්ව් න.  

 
ගුණ රනිල් වි්රමසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)   

Hon. Speaker, this is a stand-by arrangement to supply 
fuel for MPs who have no fuel to come to Parliament. 
These arrangements were there earlier also. In 1983, we 
had it; you know, in 1988 and 1989, we had it. So, it is a 
stand-by arrangement. There is no need for anyone to get 
exited. You can have fuel while on duty. In the non-
Sitting week, MPs cannot go and ask for fuel.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

A few Members wanted some fuel to go back soon.  
Otherwise, they asked me to book a hotel for them to stay 
here. That is the position. [බ ධ්  කිරීන] දී්  ඒ ප්ර ්නය ගීන 
ථන  ථළ  ඇති. 

 
ගුණ මහි්දා වමරවීර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු ථන න යථු මනි   මටත් ශපොයෝ පීතීිනලි කිරීමක් 

ථර් න ඕනෑ. මම  ්ලඝව ථන  ථර් ශ්  නීතී.  

ම් ්රීවරු්  තීයේයට අපි විශ ේ  වරප්රස දයක් ඉේලල  නීතී; 

අපට එශතම අව යත් නීතී. නුතත්  ශන ථ රණය පිළිබඳව සම ජ 

ම ධ්යවල ඉත  නරථ විධියටයි ප්රච රය ශව් ශ් . අද ර ත්රිශේ ත් 

ම ධ්ය ු ළි්  ශනව  ප්රච රය ශවයි. තව තවත් ශද්වේ කියමි්  

ජනත ව අවුස්ස් ශ්  නීු ව අපි ඇත්ත ථන  ථරුත. ශමොථද  අද 

ම් ්රීවරු් ශ  ආරක්  ව වීදගත් වනව . එථ ම් ්රීවරශයක් මිය 

ගිහිල ත් තිශබනව .  

බල ක්ති වි ය භ ර ඇමතිු ම ත් ශන ශවල ශද සභ ශද ඉ් න 

නිස යි  මම ශන ථ රණය කිය් ශ් . ගරු ථන න යථු මනි  අද 

ුගඹුරුවලට වු ර ලබ    තිශබනව . දී්  ශගොවී්  වග  ථර් න 

සූද නමි්  ඉ් නව . ඒ තීම ශථශනුගටම තිශබන ප්ර ්නය තමයි  

සලසේ ශසොය  ග් න බීරි වීම. අපි අනික් ඔක්ශථෝම ප්ර ්න 

ශබ්රුවත්  ශන ශවල ශද අව ය සලසේ යේථ  ල  ුගඹුරු යේථ 

.ස ් න පට්  ගත්ශත් නීත්නන අනිව ්ලයශය් ම අපට ආත ර 

හිඟයථට ුතහුණ ශද් න සිද්ධ් වනව . එශතම වුශණොත්  මිනිසු් ට 

ථ් න නීති ශවයි. ආත ර හිඟයක් ඇති ශවල  මිනිසු් ට 

බඩගි් ශ්  මීශර් න සිුර වන තත්ත්වයක් ඇති ශදවි. ඒථ නිස  

ට්රීක්ට්ල යේථට අව ය සලසේ යේථ වත ම ලබ  ශද් න.  

ගරු ඇමතිු මනි  ධීවරය් ටත් ඒ ව ශ ම ප්ර ්නයක් 

තිශබනව . ශබොශතෝ ධීවරශයෝ මිල ගණ් වලටත් වඩ  අද ථන  

ථර් ශ්   ඉ් ධ්න ශනොමීති වීම ගීන. ඉ් ධ්න නීති නිස  ඒ අය 

ුතහුුර ය් ශ්  නීතී. ඔවු්  අපට ථන  ථරල  කියනව . ගරු 

ඇමතිු මනි  ඔබු ම ත් ඒ ථ රණය සනබ් ධ්ව අවධ් නය ශයොුත 

ථරන බව අපි ද් නව . අපි ශන පිළිබඳව විශ ේ  වීඩ පිළිශවළක් 

සථස් ථළ ුතු යි. අශ  ගම්  බිම්  නවත්ව  ශතෝ ස ම නය 

ජනත වශ  ගම්  බිම්  නවත්ව  ශතෝ ශගොවී් ශ   ධීවරය් ශ  

ත  ථ්ලම ් තථරුව් ශ  ඒ ප්ර ්නය විසඳ් න මීිනතත් ශව් න 

කියල  මම මම ශන අවස්න ශද  ඉේල  සියේනව .    

 
වප්,්ම් 
ேனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ ිමහසාචාර්ය) ච්දන ජයසුමන මහසතා  
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுேன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ගරු ථන න යථු මනි  ගශල් බිඳුණුවීව  ුරටුවීව  ජය් තිපුර  

අගථ 28 දරන ස්න නශයහි පිනගචි ඩබ්ලිද.ඩබ්ලිද.එන. සම්  සිසිර 

ුගම ර වීරශථෝ්  මතත ශග්  ලීබුණු ශපත්සමක් මම පිළිග් වමි. 

 

ගුණ වරෝහිණී ුගමාරි විවේර්,න මහස්,මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மரொஹினி குேொொி விமஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු ථන න යථු මනි  ිනවුල් ථඩවල  ුගසුනශපොුගණ  අගථ 

155 දරන ස්න නශයහි පිනගචි ඒ.එන. මශතේෂි තසිනිථ  අත්තන යථ 

ශමශනවියශග්  ලීබුණු ශපත්සමක් මම පිළිග් වමි. 

 

ගුණ උද්දික වප්රේමර්,න මහසතා 
(ேொண்புேிகு உத்திக பிமரேரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

ගරු ථන න යථු මනි  මම පතත සඳත්  ශපත්සන ශදථ 

පිළිග් වමි. 

(1) අනුර ධ්පුර  ශදවීනි පියවර  අගථ 768 දරන සන් නශයහි 
පිනගචි ර ම්ිථ ගමආර්චචි මතත ශග්  ලීබුණු ශපත්සම; 
සත 

(2) අනුර ධ්පුර  පණ්ඩුථ භයපුර  මතවීව යන සන් නශයහි 
පිනගචි සයිම් ශ  ර ජථරුණ  මතත ශග්  ලීබුණු 
ශපත්සම. 

 
ඉදිරිප්, කරන ලා වප්,්ම්  මහසජන වප්,්ම් පිළිනඳ කාරක 

්භාවත පැවරිය යුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 
 

சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ேனுக்கமளப் தபொதுேனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

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

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ිනනට නියමිත ව චිථ පිළිු රු අ ශ ක්   ථරන ප්ර ්න 

ශවනත් ිනනයථට ශයොුත ථරනු ලීශබ්. 

ස්න වර නි ශයෝග 27(2) යටශත් ප්ර ්නය  ගරු (පූජය) 

අු රලිශේ  රතන හිමි. 
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වපෞද්ගලිකව ාැනුම් දීවම්ද ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

ණහසාර වර්බුාය ්හස කෘෂි ක්වෂේත්රවහ මතුව ඇින 

ගැතලු 
உணவு தெருக்கடியும் விவசொயத்துமறயில் எழும் 

பிரச்சிமனகளும்  
FOOD CRISIS AND ISSUES ARISEN IN AGRICULTURAL 

SECTOR  

 

ගුණ ිපූජය) වතුරලිවහ රතන හිමි 
(ேொண்புேிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු ථන න යථු මනි  ම  ශමම ප්ර ්නය ශයොුත ථර් ශ්  ගරු 

අග්ර ම තයු ම  ශවතයි. 

රශේ දී්  පවත්න  අ්ලබුදය අනුව යළඟ බරපතළම ප්ර ්නය 

ව් ශ්   ආත ර අ්ලබුදයයි. 

අද ම් ්රීවරු කිහිප ශදශනුග ශතේ පරිතරණය පිළිබඳව ප්ර න් 

ථළ . අශ  රටට ශතේ ලීශබ් ශ්  ශථොපමණ ප්රම ණයක්ද 

බලල    ප්රුත ත ව අනුව අපට ලීයිස්ු වක් සථස් ථර් න පුුවව් . 

ගරු මහි් ද අමරවීර මීතිු ම ත් කියපු ආථ රයට අද ශගොවී් ට 

ුගඹුශ්ල ට්රීක්ටරය ශගන ය් න විධියක් නීතී  ශතේ නීති නිස . 

ශතේ නීති වුණ  ව ශ  ශනොශවයි  ථ් න නීති වුශණොත්. ත ේ 

කිශලෝවථට  ප ්  ශගයෝයථට මිම මර  ග් න  තත්ත්වයථට ශන 

රට පත් ශව් න පුුවව් . ඒථ නිස  අපට ශතේ තිශබ් ශ්  ශථොයි 

ආථ රශය් ද  අපට සනපත් තිශබ් ශ්  ශථොයි ආථ රශය් ද  ඒ 

අනුව ථටුතු  කිරීමට අප අවධ් නය ශයොුත ථර් න ඕනෑ. ඒ 

සනබ් ධ්වයි ම  අද ශන ප්ර ්නය ශයොුත ථර් ශ් .  

ව්ලතම නශේ  ඇති වී ඇති බලවත් ආ්ලථිථ අ්ලබුදය අපි 

දකි් න ඕනෑ ආථ රයක් තිශබනව . විශ ේ ශය් ම පසුගිය වසර 

ශදොළත ු ළ අපි ණය ගත්ශත් ශමොනව ටද? ශතොරථන ථර් න 

පුුවව්  විධියට  ල භ ලබ් න පුුවව්  විධියට  තම් ශ  ළඟප ත 

ශත් චයි ඇමති් ට ගස  ථ් න පුුවව්  විධියට තමයි අපි 

සගව්ලධ්න වය පෘති සථස් ථශළේ. අධිශදගීත ම ්ලග  ක්රිථේ පිේටනි 

තද් න ගිහිේල  අද ුතුව රටම ණශය්  හිර ශවල   අ් ත ුරක්ඛිත 

තත්ත්වයථට පත් ශවල  තිශබනව . එහි වගකීම පිළිබඳවත් අප 

ු ළ යන කිසි අදතසක් තිශබ් න ඕනෑ කියල  ම  හිතනව .  

අද එථම විථේපය තීයේයට අපි ථන  ථර් ශ්   IMF යන 

එථ  ශලෝථ බීගුගශව්  ආධ් ර ලබ  ග් න එථ. IMF, World 

Bank කිය් ශ්  ශද්ව ල ශනොශවයි  ය ඥ  ථළ ම තනබ ශව් න. 

විශ ේ  ඒජ් තවරු් ට ගිහිේල  ථර් න පුුවව්  ශදයුගත් නීතී. 

IMF ය් න ඕනෑ. ශලෝථ බීගුගශව්  ුතදේ ඉේල් න ඕනෑ. 

නුතත් ජනත වක් තීයේයට  මතජන නිශයෝජිතය්  තීයේයට ශන රට 

ශගොඩ ගීමම සඳත  අපට ථළ තීකි සුවිශ ේ  ථ ්ලය භ රයක් 

තිශබනව . ඒ ගීන අවධ් නය ශයොුත ථරමි්  තමයි ම  ශන අදතස ්

කිහිපය ඉිනරිපත් ථර් ශ් . තිරසර සගව්ලධ්න ඉලක්ථ ථර  යනව  

නන අපි ථළ ුතත්ශත් ුගමක්ද? තීම අවුරුද්ශද්ම ශලෝථ තිරසර 

ථෘෂි ථ්ලම ් තයට සත ශවනත් ඉලක්ථ 17ථට ශඩොල්ල බිලියන 

සියයක් ශව්  ථරනව . ඒ සනබ් ධ්ශය්  අවුරුුර විසිශදථ ු ළ 

අපට ලීබුණු ශඩොල්ල මිලියන ප් සියයවත් වියදන ථරල  නීතී. 

අපි ඒ සනබ් ධ්ශය්  කිසිම වය පෘතියක් ලිය  නීතී; කිසිම 

ඉේලීමක් ථරල  නීතී. අපි ව ශ ම ුර පත් රටවලට තමයි ශන 

විශ ේ  ණය ලබ  ශද් ශ් . අපි කිසිම ශදයක් ථරල  නීතී. අපි 

ර ජය මේටශම්  ශනොශවයි  ශපෞද්ගලිථවත් අධිථ ශපොලියට ණය 

අරශගන තිශබනව  . එහි විප ථ අද අපි බුක්ති විඳිමි්  සියේනව . 

ඒථ නිස  ශන ගීන විශ ේ  අවධ් නය ශයොුත ථර් න කියල  ම  

ශන ීනරණ ත්මථ අවස්න ශද  ඉේල  සියේනව .  

 ශතොරථන කිරීම ුතේ ථරශගන  ගස  ථෑම ුතේ ථරශගන 

ශනොශවයි අපි වය පෘති ථර් න ඕනෑ. විශ ේ ශය් ම ශන 

අවස්න ශද  රශේ ප්රුත ත ව තඳුන ශගනයි අපි ථටුතු  ථළ 

ුතත්ශත් කියන එථ අග්ර ම තයු ම  ප්රුත  ආණ්ඩුවට ම  මතක් 

ථරනව .   

විශ ේ ශය් ම ම  ස්ු තිව් ත ශවනව   ගරු අගමීතිු ම ටත්  

ුතදේ ඇමතිු ම ටත්. අපි නතය ළඟට ශනොශවයි  ඔුවවටත් පයෝ්  

හිර වුණ ට පසුව තමයි රශේ ඇත්ත තත්ත්වය දීන ගත්ශත්. 

ශථොශතොම වුණත් දී්  ශන තිශබන අ්ලබුදය පිළිබඳව හිටපු ුතදේ 

ඇමතිු ම ත්  අග්ර ම තයු ම ත් විවෘතව ථරුණු කියල  තිශබනව . 

දී්  තිශබන බරපතළම අ්ලබුදය  අපි ුතහුණ ශදන ආත ර 

අ්ලබුදයයි. ශන අ්ලබුදශේ   අපි ගත ුතු  මග ුගමක්ද  අපට ඒ 

ශවනුශව්  විථේපයක් තිශබනව ද කියන ථ රණ  

සනබ් ධ්ශය්  කිසිම ස ථ්චඡ වක් තවමත් සිුර ශව් ශ්  නීතී.  

ශන වන විට විශ ේ ශය් ම න ගරිථ ුර පත් ජනත ව දරුව් ට 

ය් තන ථ් න යේථක්  ල   අනම යි  ත ත්ත යි බඩගි් ශ්  ඉ් න 

තත්ත්වයක් තිශබ් ශ් . මම ඉ් න ඔශබ්ශසේථරපුර  වන තුතේල 

ත  ඒ අවට ප්රශද් වල ජනත ව අද ථ් න නීතිව ආත ර හිඟයකි්  

ුරක් විඳිනව . ඒ බව ශන ගරු සභ ව දීනග් න ඕනෑ. ශතට-අනිද්ද  

වනශථොට මිනිස්සු ථෑම ශදල ශතොරථන ථර් න ශපලශඹන 

තත්ත්වයක් ඇති ශව් න පුුවව් . එව්  ව ත වරණයථයි අපි 

ඉ් ශ් . නුතත් ශන ගරු සභ ව තීසිශර් ශ්  එවීනි 

ව ත වරණයක් තිශබනව   අපි ථවුරුත් එථුතු ව ඒථට ුතහුණ ිනය 

ුතු යි කියන ස්න වරශේ  ඉඳශගන ශනොශවයි. ඒ නිස  අපි  ශන 

තත්ත්වය ජය ගීමම සඳත  එක්ව  සිහි නුවණි්  ුතක්තව ථේපන  

ථර ීනරණ ගත්ශත් නීත්නන රටක් විධියට අපිට ඉත  

අව සන ව් ත තත්ත්වයථට ඉිනරිශේ   ුතහුණ ශද් න සිුරවන බව 

මම ශන අවස්න ශද  මතක් ථරනව   ගරු ථන න යථු මනි.  

ශලෝථ බීගුගවට ශනොගිය ට  ශවනත් ලාලය ආයතනවලට 

ථන  ශනොථළ ට අපට ථර් න පුුවව්  ශදයක් තිශබනව . 

ඒව යි්  සේලි ලීශබනශථොට පම  ශවයි; ඒව ශේ  ප්රතිපත්ති 

ක්රිය ත්මථ වනශථොට පම  ශවයි. අපට ථර් න පුුවව්  ශද් තමයි 

අශ  රශේ තීම බින අඟලක්ම වග  කිරීශන වීඩ පිළිශවළක් ිනයත් 

කිරීම  ගරු ථන න යථු මනි. අද අශ  රශේ ඕනෑම තීනථ අයෝ 

දතයක් යටට තෑරුශවොත් වු ර තිශබනව . අ ශ  රශේ ශපොශළොව 

මු පිට වු ර තිශබනව . යශ්ර යලය කියන රශේ  අශ  රශේ 

ජනගතනශය්  බ ගයථට කිේටු ප්රම ණයක් තමයි ඉ් ශ් . අශ  

රශේ භූමි ප්රම ණශය්  බ ගයථටත් අඩුයි  ඒ රශේ භූමි ප්රම ණය. 

රශේ භූමි ප්රම ණශය්  බ ගයක් තිශබ් ශ්  ථ ් ත ර. ඒ 

කිය් ශ්   අශ  රශේ භූමිශය්  ථ ලථටත් අඩුයි  ඒ රශේ භූමි 

ප්රම ණය. නුතත් අද ඒ ශගොේල්  ශදහි  ශදොඩන  මිිනවලි්  වයි්  

තී ම - තීම ශදයක්ම - සිුර ථරනව . ථ ් ත ර යට අයෝ සියයථට 

වඩ  ත රනව   වු ර ශද් න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ස්ව මී්  වත් ස  ඔබවත් ශසේශ  ප්ර ්නය ඉිනරිපත් 

ථර් න. 
 

ගුණ ිපූජය) වතුරලිවහ රතන හිමි 
(ேொண்புேிகு (வண.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

මම ප්ර ්නය ඉිනරිපත් ථරනව   ගරු ථන න යථු මනි. ව ච ල 

ථන වලට නන ඔබු ම  ඕනෑ තරන ඉඩ ශදනව . අද ළ ප්ර ්නය 

අත් න මට පසුබිමක් තිශබ් න ඕනෑ. මම එථ ශථොළයථ තමයි 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ශන ප්ර ්නය ලිය ශගන ඇවිේල  තිශබ් ශ් . ඒථයි මම එය 

විස්තර සහිතව කිය් ශ් . ඔබු ම ට ව ච ල ථත් දර නන 

අතශගන ඉ් න පුුවව් . තව වින යෝ තතරක්  පතක් මට ශද් න  

ගරු ථන න යථු මනි.  මට එශතම ශවල ව ුර් න ය කියල  

ඔබු ම ටවත්  ශන ගරු සභ වටවත් ප ඩු ශව් ශ්  නීතී.  

ගරු ථන න යථු මනි  ශන ශමොශතොත  ුතුව රටම වග  
සගග්ර මයථට ශයොුත ථළ ුතු  ශමොශතොතක්. තීම ම් ්රීවරශයක්ම -
ශන 225ශදන ම- තම් ශ  මීතිවරණ ශථොේඨ ස ය ු ළ එවීනි 
ීනරණයථට ය  ුතු යි කියල  මම ශයෝජන  ථර් න ථීමතියි  ගරු 
ථන න යථු මනි. අද වනශථොට ආත ර ප න  ථෘෂිථ ්ලමිථ ද්රවය 
ශග් ව් න ශඩොල්ල බිලියන ශදථථට ආස් න ුතදලක් වීය 
වනව . ඒ ව ශ ම යට අද ළ ශද්වේ ශගශන් න තවත් ශඩොල්ල 
බිලියනයක් විතර වීය වනව .  

ශන බිලියන ු නම ඉු රු ථර ග් න පුුවව්  ක්රමයක් අපට 
තද් න පුුවව් . විශ ේ ශය් ම ථ බනිථ ශගොවිතීනට යද්  අපි 
ථවුරුවත් දීනශගන සියේශේ  නීතී  සේලි නීති නිස  ථ බනිථ 
ශගොවිතීනට ය් න ීනරණයක් ගත්ත  කියල   ගිය අවුරුද්ශද් 
අශප්රේේ ම සශේ . දී්  අවුරුද්දක් ගිහිේල  තිශබනව . ගරු 
ථන න යථු මනි  ශන ීනරණය ගීමම ට  ශන මතව දය ශවනුශව්  
ම  ශපම සියේය . අපි විතරක් ශනොශවයි  ඇමතිවරු්  හුඟ ශදශනක් 
ඒ ශවනුශව්  ශපම සියේය . රශේ තිශබන තත්ත්වය පඩ අපි 
වසවිශස්  ශතොර ශගොවිතීනක් සඳත  අරගළ ථළ . නුතත් අපි 
කිසිශවුගශග්  අත් ශ්  නීු ව  කිසිම විම.මක් නීු ව  අපි 
ව ශ  ශන වග ව ගීන තීඟීමක්  ආදරයක් තිබි්චච කිසිම 
ශථශනුගට කිසිම ඉඩක් ශද් ශ්  නීු ව  හිු වක්ථ ර විධියට 
කිසිම සීලසුමකි්  ශතොරව ඒ ගත්ත ක්රිය ම ්ලගය නිස  අශ  
වයේන  සගථේපය වඩ ත්ම තතවුරු ථරපු ශමොශතොතථ ඒථ 
සනපූ්ලණශය් ම ථ බ සිනිය  ථරල  දීනම . ඒශථ්  රටට ශව්චච 
ත නිය අතිවි  ලයි කියල  ශන අවස්න ශද  මම මතක් ථර් න 
ථීමීතියි.  

විශ ේ ශය් ම යශේ ත් වේන  ථ  ථෘමින  ථ ගීන ථන  
ථළ . වේන  ථ  ථෘමින  ථ ප්ර ්නය  රස යනිථ ශපොශතොර 
ප්ර ්නයට ථලි්  විසඳ් න ඕනෑ එථක්. රස යනිථ ශපොශතොර 
ප්ර ්නශේ   අපිට ක් ණිථව ශපොශතොර ශග් ව් න ශවනව . නුතත් 
ශගොවිජන ශසේව  මධ්යස්න න තරත  ශපොශතොර නි ්ප දනය කිරීශන 
ආයතන අඩු ගණශ්  200ක්වත් අපි පට්  ග් න ඕනෑ. ඒථට ඒ 
තීයේ ුතදලක් ය් ශ්  නීතී. අද අපි එශතම කිසිම වීඩ පිළිශවළක් 
තදල  නීතී. ශන සඳත  පක් -ප ට ශේදශය්   ශතොරව අපි 
සියුශදන ම ථටුතු  ථළ ුතු  ශවනව .  

අද ශපොශතොර නීතී. ඒ විතරක් ශනොශවයි  ත ුත් නීතී. 
ථ් නත් නීති තත්ත්වයථට ඉිනරි ථ ලය ු ළ රට පත් ශව් න 
පුුවව් . ඒ නිස  අපි එථ ව් ව වගකීශම්  ථටුතු  ථර් න 
ශවනව . වේන  ථ  ථෘමින  ථ ප්ර ්නය විසඳ් න පුුවව් . 
පිටරටට ශඩොල්ල යව් ශ්  නීු ව ඒ ප්ර ්නය විසඳන ක්රම අපට 
තිශබනව . ත ක් ණිථ ක්රමයක් තිශබනව . ශලෝථශේ ම බත් ථන 
තීම රටක්ම ඒ විධියට ඒ ප්ර ්නය විසඳ  ග් නව . ප රනපරිථ 
ක්රමත් තිශබනව . ඒව  ශයොද ශගන ශන ප්ර ්නශය්  ශගොඩ එ් න 
පුුවව් . නුතත් ඒ ගීන කිසිම ස ථ්චඡ වක් නීතී. අපි "ශපොශතොර 
ඕනෑ  ශපොශතොර ඕනෑ  රස යනිථ ද්රවය ඕනෑ." කියල  විතරයි ථන  
ථර් ශ් . ඒව  ශග් ව් න සේලිත් නීතී. ශමොථක්ද ඒථට 
විථේපය? විථේප තිශබනව .  

ඒ ව ශ ම දී්  ගෑස් ප්ර ්නය ගීන ථන  ථරනව . ගෑස් 

ශග් ව් න ම සයථට ශඩොල්ල මිලියන 35ක් විතර යනව . ගෑස ්

ප්ර ්නයට ලගථ ශද පත්තරයක් තිශබනව . ඒථ ඕනෑම තේටු 

නිව සයථ වුණත් ථර් න පුුවව්  විධිශේ  ශද්ශීය පත්තරයක්. 

නුතත් අපි ඒ ගීන කිසිම අවධ් නයක් ශයොුත ථරල  නීතී.  

විශ ේ ශය් ම වසවිශස්  ශතොර ථ බනිථ ශගොවිතීන 
සනබ් ධ්ශය්  අපි අතර මතයක් තිබුණ . ඒ මතයත් 
සනපූ්ලණශය්  වින   වුණ . එය ඉත  පු න අරුතණක්. නුතත් 
ආණ්ඩුශද අවිච රවත්  වගකීන විරහිත ස්වභ වය නිස  එථවරම ඒ 
ශගොවිතීන ථර් නට යෑශම්  රට තවත් අ්ලබුදයථට වීටුණ . අපි 
ක්රම නුකූලව ථ බනිථ ශගොවිතීනට ශයොුත වුශණ් නන  පසුගිය 
වසර ු ළ ශබොශතෝ ශද් ථළ ුතු ව තිබුණ . ශන ගීන පශදයෝගයක් 
ඇති අයට පව  ථීඳවීමක් ථශළේ නීතී. දී්  අ්ලබුදය බරපතළයි. 
අද ශගොවිතීනට ශපොශතොර ශදනව  ශවනුවට ශගොවී් ට ුතදේ 
ශද් ශ් . ගිය ආණ්ඩුව පීවති ථ ලශේ   ශන ීනරණය ග් න ශථොට 
අපි ඇහුව   ශගොවී් ට ුතදේ ශද් ශ්  නීත්ශත් ඇයි කියල . 
ශපොශතොර තද් න කියල  මිනිසු් ට කිදව . රජයට ඒ ශපොශතොර 
ුර් න . ශපොශතොර තදපු  ඒ මිනිසු් ට සේලි  ල  නීතී.  ඒ මිනිස්සු 
වි  ල අසතනයථ ඉ් නව . ලක්   ශථෝයේ  මිලියන ගණ්  වියදන 
ථරල  ථ බනිථ ශපොශතොර තදපු මිනිසු් ට ඒ ුතදේ ශගව  නීතී.  

ඒ මිනිස්සු ආශේ  ශපො ශතොර තද් ශ්  නීතී. ඒ මිනිස්සු 
න් නත්ත ර ශවල . ඉති්   ශන ව  ශ  අ්ලබුදයක් ු ළ ඒ ප්රුත  
ප්ර ්නවලට අපි පත්තරයක් ශද් න ඕනෑ. අද කිසිම ශගවත්තක්  
වග  ශනොථරන තත්ත්වයට පත් ශවල  තිශබනව . ශමොථක්ද 
ප්ර ්නය? රිලද  වඳුශරෝ  දු  ශේ් නු් ශග්  වන ත නිය තමයි 
ප්ර ්නය. ශන ප්ර ්නය විසඳ් න ශලෝථ බීගුගවට  බීතී ශ් . IMF 

එථට බීතී ශ් . ශන ප්ර ්නය විසඳුව  නන මිනිස්සු තී ශමෝම 
ශගවත්තක් වග  ථරනව .  

අද අුත මිරිස ් කිශලෝව රුපියේ 1 200යි  1 500යි. සරල 
ආ්ලථිථ විදය ව අනුව  සුලභත වක් ඇති වුශණොත්  මිරිස් කිශලෝව 
රුපියේ 200ථට බසස්ග් න පුුවව්  කියල  අපි ද් නව . 
ආත රවල සුලභත ව ඇති ථර් න ය් ශ්  ම ස 3ක් වීනි ශථයේ 
ථ ලයක්. මම ද් ශ්  නීතී ගරු ථන න යථු මනි  ඒ සඳත  
අවධ් නය ශයොුත ථර් ශ්  නීත්ශත් ඇයි කියල .  

ගරු ථන න යථු මනි  ම  ඉත  ශථයේ ශදල වක් ු ළ මශ  

ප්ර ්න යේථ ඉිනරිපත් ථරනව .   

1. ඉිනරිශේ   ඇති විය තීකි ආත ර අ්ලබුදයට අග්ර ම තයු ම  
ප්රුත  ආණ්ඩුව ග් න  ථයෝනන ක්රිය  ම ්ලග  ථවශ්ලද?  

2. ශ්රී ලගථ ශද ශගොවිතීන අරභය  ඔබු ම්  විසි්  
ක්රිය ත්මථ ථරන ප්රතිපත්තිය ුගමක්ද? 

3. රස යනිථ ශපොශතොර භ විතය සනබ් ධ්ශය්  ඔබු ම ට 
විථේපයක් තිශබ්ද? 

4. රස යනිථ ශපොශතොර ශග් ව   මට තීකිය ව තිශබනව ද? 
ඒ සඳත  වීඩ පිළිශවළක් තිශබ්ද? 

5. ශගොවිතීශ්  වේ ම්ලදනය ත  ථෘමි ප ලනය සඳත  තිශබන 
වීඩ පිළිශවළ ුගමක්ද? 

6. පසුගිය මත ථ් නයට අද ළව ශපොශතොර නි ප් දථය්  
සඳත  ශගවීමට නියමිතව ඇති හිඟ ුතදේ ප්රම ණය 
ශථොපමණද? 

7. දීනට රශේ පවතින ගෑස ්අ්ලබුදය විසඳීමට ශඩොල්ල මිලියන 
35ක් ම සිථව ශසොය  ගීමමට වීඩ පිළිශවළක් තිශබ්ද? 
නීතශතොත් යට විථේපයක් තිශබ්ද?  

8. ම ස 06ථ පමණ ථ ලයකි්  සූ්ලය බලශය්  ත  සුළග 
බලශය්  ශමග ශවොේ 500ථ විුරලිය පත්ප දනය ථර 
ගීමශන වය පෘතියක් ක්රිය ත්මථ ථළ තීකිද? එශසේ කිරීමට 
අදතසක් තිශබ්ද?  

දීනට ශමග ශවොේ 70ක් සූ්ලය බලශය්  නි ්ප දනය ථරල  
තිශබනව . අඩු ග ශ්  ඒථවත් ග් න අපට ප්රතිපත්තියක් නීතී.  

ගරු ථන නයථු මනි  ශන පිළිබඳ අවධ් නය ශයොුත ථර් න 
කිය  ඉේල  සියේමි්  මශ  අදතස් දීක්වීම අවස්  ථරනව .  

ශබොශතොම ස්ු තියි.  
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ගුණ රනිල් වි්රමසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ගරු ථන න යථු මනි  යශේ ත් අශ  ස්ව මී්  වත් ශසේ සමඟ 

අපි ස ථ්චඡ  ථළ   ශන ආත ර ප්ර ්නය ගීන. ඒ ගීන අපි 

ඔක්ශථොම එථඟයි. ආත ර ශබෝග වග  ථර් න  අශ  ආත ර 

නි ්ප දනය වීයෝ ථර් න ශන අවුරුුර ශදශක් අපට ක්රිය  ථර් න 

තිශබනව . ඒථට න ගරිථ වීඩසටත්  තිශබ් න ඕනෑ; ග්ර මීය 

වීඩසටත්  තිශබ් න ඕනෑ. ඒ ගීන ස ථ්චඡ  ථරල  අපි 

බල ශපොශරොත්ු  ශව් ශ්   අශ  ස්ව මී්  වත් ශසේත් 

ශබොශතෝුරරට ඒ වීඩථටුතු වලට එථු  ථර ග් න.  

රස යනිථ ශපොශතොර ගීනත් මම කිදව . දීනට යල ථ් නයට 

සනපූ්ලණශය් ම ශපොශතොර ලබ  ග් න අපට  අවස්න වක් නීතී. 

ශමොථද  ශඩොල්ල ලබ  ග් න අවස්න ශද  යල ථ් නශේ  වග ව  

ථරල  ඉවරයි. අපි බල් ශ්  ඒ ය් ත්රවලට වුවමන   ඉ් ධ්න ලබ  

ශද් නයි. ඒත් මත ථ් නයට සනපූ්ලණශය් ම ශපො ශතොර ලබ  

ශද් න ක්රිය  ථරනව .  අශගෝස්ු  ම සය සත ශදසීනබ්ල ම සය 

අතර තමයි අපට විශ ේ ශය් ම අවධ් නය ශයොුත ථර් න 

තිශබ් ශ් . අපි ජූලි ම සශේ  පට්  ගත්ශතොත්   ඒශක් පළුතවීනි 

ප්රතිලලය ලබ  ග් න ශථොට සී තීනබ්ල  ඔක්ශතෝබ්ල ශවයි. ශන 

ථ ලය ශථොශතොමද පනි් ශ්  කියල  වි ශ ේ ශය් ම අපට හිත  

බල් න තිශබනව .  

 ඒත් ශලොුගම ප්ර ්නය ශවල  තිශබ් ශ්  ගරු ුතජිබු්ල 
රහුම ්  ම් ්රීු ම  කියපු තීයේයට සමතර අයට රුපියේ 40 000  

50 000 යනව   ම සයථට ආත ර  ශසොය   ග් න. ජීවත් ශව් න 

අම රු තත්ත්වයක් තිශබ් ශ් .  විශ ේ ශය් ම එිනශනද  තනබ 

ථරන අයට තිශබන පීඩනය අපි ඔක්ශථෝම ද් නව . අපට දී්  

එථට ව යෝශවල  ශනව ට  තමයි  විසඳුන ශසොය් න තිශබ් ශ් . 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභ න යථු ම   අදට නියමිත ශයෝජන  ඉිනරිපත් 

ථර් න. 

 

ගුණ ිණචාර්ය) හසර්ෂ ා සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொெிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

ගරු ථන න යථු මනි  මට වින යෝයක් ශද් න. 

ගරු අගමීතිු ම ට එථ ශයෝජන වක් ථර් න මම ථීමීතියි. 

දී්  ස්ව මී් වත් ශසේ කිදව  ශගවු  වග ව ථර් න කියල .  

නුතත් ඒථට practical ප්ර ්නයක් තිශයනව . ඇත්ත ව ශය් ම 

අපට අව ය ශව් ශ්  greenhouses. ශන greenhouses ද ් න 

පුුවව්  නන  ලලද ව ශගොඩක් වීයෝ ථර ග් න පුුවව් . මම හිතන 

තීයේයට greenhouses ද ් න ශලෝථ බීගුගශද වීඩ පිළිශවළක් 

තිශබනව . ඒථ නීවතිල  තිශබන බව තමයි අපට ආරගචි 

ශව් ශ් . මම ඔබු ම ශග්  ථ රුණිථව ශන ඉේලීම ථරනව . 
Hon. Prime Minister,  now we need a practical solution. So, 
let us get that programme going again.  

 
ගුණ රනිල් වි්රමසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
I am all for greenhouses. I will talk with the World 

Bank and the Ministry of Agriculture. We are not merely 
looking at home gardens, but also at taking larger plots of 
land with an extent of even one acre held by the private 

sector or the Government within the cities. Look at the 
extent of land the Sri Lanka Railways has both in 
Ratmalana and Colombo. Let us get some programme 
going there also. We will ask the private sector also to 
participate. We have to tide over this period. But, I think 
using greenhouses and later on, drip irrigation and all that 
will be good for the future. Twenty twenty-three will be a 
year in which we can really start the new agriculture.  

 
ගුණ ිණචාර්ය) හසර්ෂ ා සල්වා මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொெிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

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

But, let them continue with that programme. 

 
ගුණ රනිල් වි්රමසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

I have no problem. They should go ahead with it. I am 
all for greenhouses. 

 
ගුණ වුණණ ලියනව  මහසතා  
(ேொண்புேிகு வருண லியனமக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු ථන න යථු මනි - 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ිනනට නියමිත ප්රධ් න ශයෝජන  ඉිනරිපත් ථරල  විව දය 

පට්  ගත්ත ට පසුව ඔබු ම  ථන  ථර් න  ගරු ම් ්රීු ම . 

ගරු සභ න යථු ම . 

 
ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්යන මහසතා ිරාජය පරිපාලන  ප්වවද්ශ් 

කතයුතු  ප ා්, ්භා හසා ප ා්, පාලන වමාතය ්හස 

පාර්ලිවම්්දතුවේ ්භානායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன - தபொது ெிருவொக, 

உள்ெொட்டலுவல்கள், ேொகொண சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் சமப முதல்வரும்)  

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

ගරු ථන න යථු මනි  මම ඉේලීමක් ථරනව . මම හිතනව   

ශන සඳත  විපක් ශේ  එථඟත ව ඇති ශවයි කියල . දීනට හුඟක් 

ම් ්රීවරු අපි ආරනභ ථර තිශබන විව දය ශතට ිනනශේ ත් 

පවත්ව් න කිය  ඉේලීමක් ථරල  තිශබනව .  අභ වයට පත් 

ම් ්රීු ම ශ  පවුශේ අයටත් ශතට ිනනශේ  පීමිණීශන ගීටුවක් 

දීනට පවතින නිස  ශතට ිනනශේ ත් ශන විව දයම පවත්ව ශගන 

ය් න කියල  මම ඉේල  සියේනව . 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභ ව එථඟ ද? 

 
ගුණ ම්දත්රීවුණ  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

එථඟයි. 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

 

පාර්ලිවම්්දතුවේ රැ්පවීම් 
பொரொளுேன்ற அேர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ථන න යථු මනි  ම  පතත සඳත්  ශයෝජන ව ඉිනරිපත් 

ථරනව :  

"ප ්ලලිශන් ු ශද සන් වර නිශයෝග 8හි විධිවිධ් නවල සත 2022 

ජනව රි 19 ිනන ප ්ලලි ශන් ු ව විසි්  සනමත ථරන ලද 

ශයෝජන ශවහි ුගමක් සඳත් ව තිබුණ ද  අද ිනන රැස්වීන පීවීත්ශවන 

ථ ල ශදල ව පූ.භ . 10.00 සිට අ.භ . 12.30 දක්ව  ද  අ.භ . 1.30 සිට 

අ.භ . 5.30 දක්ව  ද විය  ුතු  ය. පූ.භ . 11.00ට ප ්ලලි ශන් ු ශද 

ස්න වර නිශයෝග 8(5) ක්රිය ත්මථ විය ුතු  ය. අ.භ . 5.30ට 

ථන න යථු ම  ප්ර ්නය ශනොවිමස  ප ්ලලිශන් ු ව ථේ                     

තීබිය ුතු  ය."  

 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

 
මැිනවරණ ්හස ඡ්දා විමසීම් වුහසවහ හසා 

තිින තිිනවල ප්රින්ස්පකරණ හසුනනාගැතිමත්,   

  ්ම්න්දයවය්ද වවශ්ය ්සවශ්ෝයන 
ඉදිරිප්, කිතිමත්, වන විවශ්ේෂ කාරක ්භාව 

மதர்தல் சட்டங்கள் ேற்றும் மதர்தல் 

முமறமே ததொடர்பொகப் தபொருத்தேொன 

சீர்திருத்தங்கமள அமடயொளங் 

கொண்பதற்கும் மதமவயொன திருத்தங்கமளப் 

பொிந்துமரப்பதற்குேொன ததொிகுழு 
SELECT COMMITTEE TO IDENTIFY 

APPROPRIATE REFORMS OF THE ELECTION 
LAWS  AND THE ELECTORAL SYSTEM AND TO 

RECOMMEND NECESSARY AMENDMENTS 

 
ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්යන මහසතා  
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ථන න යථු මනි  ම  පතත සඳත්  ශයෝජන ව ඉිනරිපත් 

ථරනව : 

"මීතිවරණ සත ඡ් ද විම.න වයුතශේ  ත  මති රීතිවල 

ප්රතිසගස්ථරණ තඳුන ගීමමටත්  ඒ සනබ් ධ්ශය්  අව ය සගශ ෝධ්න 

ඉිනරිපත් කිරීමටත් වන විශ ේ  ථ රථ සභ ව විසි්  නිරීක් ණය ථරනු 

ලීබූ ථරුණු  2021 අශප්රේේ 05 ිනන ප ්ලලිශන් ු ව විසි්  සනමත ථර 

ග් න  ලද ශයෝජන ව මඟි්  නියම ථර ඇති පරිින ප ්ලලිශන් ු වට 

ව ්ලත  කිරීමට තව ුරරටත් ථ ලය අව ය වන බීවි්   ප ්ලලිශන් ු ශද 

ස්න වර නිශයෝග 102  ප්රථ රව එකී ථ රථ සභ වට ලබ   ඇති 

ථ ල.ම ව  2022 ජුනි 30 ිනන දක්ව   ්ලඝ ථළ ුතු  ය." 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වරුණ ලියනශ  ම් ්රීු මනි  දී්  ඔබු ම ශ  ප්ර ්නය 

කිය් න. 
 

ගුණ වුණණ ලියනව  මහසතා  
(ேொண்புேிகு வருண லியனமக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

 ගරු ථන න යථු මනි  රත්නපුරය  ම තර සත ථුවතර 

ිනස්ත්රික්ථවල ගගවු ර ශතේු ශව්  තිනසි තත්ත්වයක් ප්රථ  යට පත් 

ථරල  තිශබනව . ගරු අගමීතිු මනි  එම චක්රශේ ය යටශත්  

ප්ර ශද්ශීය ශේථනවරු් ට වීයෝ ුතදලක් ලබ   ල   ශගවීන ථටුතු  

ථර් න අවස්න ව සලස   ම පිළිබඳව ඔබු ම ට ස්ු තිව් ත 

ශවනව . ඇත්තටම පිසූ ආත ර ශද් න අපට අවස්න වක් තිබුශණ් 

නීතී. ශමොථද  චක්රශේ ය පරක්ුග වුණ . දවස් තතරක් විතර එම 

ප්රශද්  ගගවු ශර්  යට ශවල  තිබුණ . ගරු අගමීතිු මනි  මම 

ඔබු ම ශග්  ඉේල  සියේ් ශ්  ශන අයට වියළි සල ථයක් 

ශද් න කියල . පීේමඩුේල ආසනශේ  වසන ශදථක් සත 

නිවිතිගල ආසනශේ  ඇලප ත ප්ර ශද්ශීය ශේථන ශථොේඨ සය 

තමයි රත්නපුර ිනස්ත්රික්ථශේ  තිශබන ිනළිඳුම ශථොේඨ ස. ග්ර ම 

නිලධ් රි වසන 13ුගත් තිශබනව . ඒ ග්ර ම නිලධ් රි වසන 

දතු ශ් ම ජීවත් ශව් ශ්  ඉත ම ිනළිඳු ජනත ව.  ඒ ජනත වට 

වියළි සල ථයක් ලබ  ශද් න පුුවව්  නන  ඒථ ඒ අයට වි  ල 

 ක්තියක් ශවයි.  

 ගරු ථන න යථු මනි   2017 ඉඳල  අධිඅවද නන 

ප්රශද් වලි්  ඉවත් ථරපු පවුේ ශදසිය ගණනක් ශන ප්රශද් ශේ  

සියේනව . ඒ ශගොේල්  ශබොශතොම අම රුශව්  ජීවත් ශව් ශ් . 

ශමොථද  ඒ අය ව්ල  ව එද්ින එතීනි්  යනව ; ථ ලයථට පසුව 

ආපහු එනව . අපි ඒ අයට නිව ස තද් න ස්න න ශව්  ථරල   ල  

තිශබනව ; ඉඩන ලබ   ල  තිශබනව . තීබීයි  ව රිථ ුතදේ ලබ  

 ල  නීතී. ඒ අයට ව රිථ ු නථට ුතදේ ලබ  ශද් න කියල  

නියම ථරල  තිශබනව . නුතත් ඒ අයට ඒ ුතදේ ලීබිල  නීතී. ඒ 

සනබ් ධ්ව ඔබු ම  අවධ් නය ශයොුත ථරල   -ථමිටුවක් පත් 

ථරල  ශතෝ ථමක් නීතී.- ඉිනරි ථ ලශේ   ඒ ුතදේ ලබ  ශද් න. ඒ 

මිනිසු් ට ඒ නිව ස තද  ග් න අව ය ථටුතු  ථර් න කියල  

මම ඉේල  සියේනව .   

 

ගුණ දිව්දෂප ගුණවර්යන මහසතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ම් ්රීු මනි  ඔබු ම  ඉිනරිපත් ථළ පළුතවීනි ථ රණය 

දීනට අපි ඉටු ථරල  තිශබනව . ඔබු ම  ථළ ඒ ඉේලීම ගීන 

යශේ  අගමීතිු ම යි  අපියි ථන  ථළ . ගගවු රි්  පීඩ  විඳින සෑම 

ශථශනුගටම අතයව ය ආත ර ද්රවය ලබ  ශද් න කියල  අපි 

ිනස පතිවරු් ට පපශදස්  ල  තිශබනව .  ඔබු ම  මු  ථළ 

ශදවීනි ථ රණයටත් අශ  අවධ් නය ශයොුත ථර් නන.  

 
ගුණ මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ேொண்புேிகு ேனுஷ ெொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු ථන න යථු මනි  අපි දී්  ථ රණ  කිහිපයක් ගීන ථන  

බත ථළ . දී්  මට ආපු පණිවුඩයක් ගීන මතක් ථර් නයි ශන 

අවස්න ව ඉේල  ගත්ශත්. ය ට ශපර මම ගරු අග්ර ම තයු ම ශග්  

ඉේලීමක් ථරනව . 2022 මීයි 23 වන සඳුද  අශපොස ස ම නය 

ශපළ විභ ගය පට්  ග් නව . විුරලිය ථීපුශවොත් ශන දරුව් ට 

ර ්රී ථ ලශේ  ප ඩන ථර් න අපතසු ශවයි. ඒ නිස  එම ිනනවල  

විුරලිය ථීපීම .ම  ථරන ශලස මම ඉේලනව .  
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 ගරු ථන න යථු මනි  රශේ ප්රධ් න ශපශළේ export company 

එථථ ප්රධ් නිශයක් එවපු SMS එථක් මම  දී්  කියව් නන: 
“This is serious. Enough politics. We are shutting our doors 
tomorrow. We can’t put petrol to boilers. We can’t put petrol 
to container carriers. Please do something. No oil for next 
two weeks. No diesel for next two weeks. We are closing 

down from this Friday.”  ශමහි සඳත්  ආථ රයට  ශන ශවල ශද 
ලගථ වට ශඩොල්ල ප්ර ්නය තිශබ් ශ් . එශතම නන  අශ  

ප්රුත ත ව තඳුන  ගීමම අතයව යශය් ම ථළ ුතු යි කියල  මම 
ශන ශවල ශද මතක් ථරනව .  

අපට ශඩොල්ල ලබ  ශදන ථ්ලම ් ත  ල වලට ව ශ ම 

අතයව ය ථ රණ  සනබ් ධ්ශයනුත් ප්රුත ත ව ලබ   ම 

අනිව ්ලයශය් ම සිුර ථළ ුතු යි. එශසේ ශනොථර  ශද් ප ලනිථව 

ශබිනල  තවුරරටත් ත්ලථ විත්ලථ ථරමි්  සියේශයොත් අපට ශඩොල්ල 

නීති ශවල   ථ් න ශබෝ න නීති ශවල   අ් තිමට මිනිස්සු මර  

ග් න  තත්ත්වයක් ශන රශේ ඇති ශවයි. ඒ නිස  වත ම ශන 

ප්ර ්නවලට විසඳුන ලබ  ශද් න අපි තීශමෝම එථු  ශවුත කියල  

මම නීවත වත වක් ඉේල  සියේනව .   

 

ගුණ ්ජි්, වප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ථන න යථු මනි  පීතීිනලි කිරීමථට මට  අවස්න ව 

ශද් න. යශේ  ිනනශේ  ශන සභ ශද ථන  බතට ලක් වුණ  රශේ 

ඖ ධ් ප්ර ්නය; ශසෞ ය ක්ශ ේත්රශේ  තිශබන බරපතළ ගීටුව 

පිළිබඳව. ශන වන විට දීයෝ සත්ථ ර ඒථථ වී. යන තත්ත්වයක් 

තමයි තිශබ් ශ් . ඖ ධ් හිඟය සත සමගි ජන බලශදගශේ ත්  

සමගි ජන බල ස් ධ් නශේ ත් ථ ්ලය භ රය යශේ  ස ථ්චඡ වට 

භ ජන වුණ . මම ථීමීතියි  දීනට ම  ආරනභ ථර තිශබන -ම  

පමණක් ශනොශවයි  සමගි ජන බලශදගශේ  ම් ්රී ථණ්ඩ යමත් 

එක්ථ ආරනභ ථර තිශබන- වීඩසටත්  යටශත් ශන රශේ පවතින 

ඖ ධ් හිඟයට  ශරෝතේ පපථරණ හිඟයට විසඳුන ලබ  ශදන වීඩ 

පිළිශවශළේ පුගචි ප්රගතියක් ඉිනරිපත් ථර් න. ඒ ව ශ ම ඒ 

සනබ් ධ්ශය්  අශ  ඉිනරි වීඩ පිළිශවළ පිළිබඳවත් පීතීිනලි 

ථර් න මම ථීමීතියි. 

ගරු ථන න යථු මනි  තීශමෝම ද් නව   ශථොවිේ 

වසගගතයත් සමඟම අපි ජ තිථ වය පෘති ශදථක් ආරනභ ථළ බව. 

එයි්  එථක් තමයි ශසෞ ය ක්ශ ේත්රය ශවනුශව්  අපි ක්රිය ත්මථ 

ථරන "හුස්ම" වීඩසටතන. අශනක් එථ අධ්ය පන ක්ශ ේත්රශේ  අපි 

ආරනභ ථරපු "සක්වල" වීඩසටතන. ඒ වීඩසටත්  ශදථටම  

ද යථත්වය -අනුග්රතය- ලබ  ශද් ශ්  සමගි ජන බලශදගශේ ත්  

සමගි ජන ස් ධ් නශේ ත් ම් ්රීු ම් ල . එු ම් ල ශ  වීටු   

 මන ද ඇු ුවව අශ  සගවිධ් යථවරු්   සම සගවිධ් යථවරු්   

ිනස්ත්රික් සගවිධ් යථවරු්   සත යථ සගවිධ් යථවරු්   

ප ක්ෂිථයි්   සමගි ජන බලශදගශේ  ශදස් විශදස් සගවිධ් න ඇු ුව 

ශන සියුශදන ම එම වීඩසටත් වලට සත ය ලබ  ශදනව . ගරු 

ථන න යථු මනි  "හුස්ම" වීඩසටතන අපි ආරනභ ථශළේ 2020 

අශප්රේේ ම සශේ  25 වීනිද . ඒ යටශත් අපි පළුත පරිතය ගය ථශළේ 

නී ශඟනහිර ශථොළඹ ලාලිථ ශරෝතල ශතවත් ුතේශේරිය ව 

ශරෝතලටයි. එහි  ලක්  27ථ පපථරණ පරිතය ග ථරමි්  ආරනභ 

ථරපු ශන වීඩසටතන තරත  අද වන විට රජශේ  ශරෝතේ පනතථට 

රුපියේ මිලියන 138ථ -ලක්  1 386ථ- පරිතය ග අපි ලබ   ල  

තිශබනව .  ඒථ තමයි ඒ වීඩසටතශ්  ප්රගතිය. 

ගරු ථන න යථු මනි  යළඟට "සක්වල" වීඩසටතන යටශත් 
ප සේ 19ථට ලක්  153ක් වයේන  පරිගණථ පපථරණ  පරිගණථ 
ුතද්රණ ය් ත්ර  සුහුරු පුවරු - smart boards - අපි ලබ   ල  
තිශබනව .  යශේ  ිනනශේ  ඖ ධ් කිහිපයක් සනබ් ධ්ශය්  

ප්ර ්නයක් මු  වුණු නිස  අපි පපරිම පත්ස තයක් දරල  අපට තීකි 
පමණි්  -පුුවව්  පරිම ණශය් - ජීවිත රක් ථ  ජීවිත ශබ්ර  
ගීමශන වීදගත් ඖ ධ් ව්ලග 2ක් අශ  රටට ලබ  ග් න 
බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . මම ඒ ගීන විග්රතයක් ථර් න 
ථීමීතියි. 

ශන වන විට ශසෞ ය අම තය ග ශේ  අධ්යක්   ෛවදය 
ත ක් ණිථ ශසේව  - Medical Technology Services - ෛවදය 
අ් ව්ල තනඩ නි මතත්මය  සමඟ මම ශපෞද්ගලිථව ස ථ්චඡ  ථර 
තිශබනව . ඔහු තමයි ශථොවිේ-19 ආධ් රථ වීඩසටතශ්  
coordinator. ඒ ව ශ ම healthcare donor activities ආධ් රථ 
වීඩසටතන සනබ් ධීථරණය ථර් ශ් ත් ඔහුයි. එු ම ශග්  
ලබ ගත් ශතොරු රු අනුව අපි දී්  ශන ථටුතත්ත ථරශගන යනව . 
විශ ේ ශය් ම තෘදය ශරෝගීත්  සඳත  අව ය ශබශතත් ව්ලග ශදථක් 
තිශබනව . එථ ශබශතතක් තමයි  streptokinase. එම ශබශතත 
ජීවිත ශබ්ර  ගීමම සඳත  අව ය එ් නතක්. අනික් ශබශතත 
තමයි  GTN - glyceryl trinitrate. Heart attack එථක් ආව ම 
coronary arteriesවල clots ඇති ශවනව . ඒව  dissolve ථරන 
drug එථක් තමයි  streptokinase කියන ජීවිත ශබ්ර  ග් න  
එ් නත. ඒ කිය් ශ්   ගරු ථන න යථු මනි  heart attack 
එථක් ආව ම කිරීටථ ධ්මනි බිත්තිවල ු ව ල ඇති ශවනව . ඒ 
ව ශ ම plaques ඇති ශවනව   damages ඇති ශවනව . 
එතශථොට  smooth surface එථක් නීතිව යනව . පේයේථ  බීඳීම 
සත ඒ මත රුධිරය බීඳීම ශතේු  ථරශගන blood clots ඇති 
ශවනව . ඒව  ිනය ශනොථශළොත් මරණයට පත් ශවනව . එශතම 
නීත්නන  ඔක්සිජ්  ප්රම ණය අඩුවීම ු ළ අස ධ්ය ශලස 
ශරෝග ු ර ශවනව . එම නිස  ජීවිත ශබ්ර  ග් න  වූ එ් නතක් 
වන streptokinase අශ  රටට ශග් ව් න අපි ථටුතු  ථරනව . 

මට අසතය කිය් න බීතී  ුතුව රශේම අව යත ව අපට 
සපුර ල් න පුුවව්  කියල . නුතත්  සමගි ජන ස් ධ් නශේ  
ම් ්රීවරු ඇු ුව අශ  පක් ශේ  ස ම ජිථය් ශ  ආධ් ර ුතදේ 
මත   -පපරීම ලාලය ද යථත්වය මත- කිරීටථ ධ්මනිවල ශේ ථීයේ 
ිනය ථරන  heart damage නීති ථරන ජීවිත රක් ථ එ් නතක් 
වන streptokinaseවලට ප්රුත ත ව ලබ   ල   ඒ ශබශතත 
ශග් ව් න අපි බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . මම නීවතත් කියනව   
රශේම අව යත ව සනපූ්ලණ ථර් න අපට තීකිය වක් නීති බව. 
නුතත් මම හිතනව  ශන ථටුතත්ත ථරල  අපි ලබ  ශදන පුගචි 
ද යථත්වය මත රජයට ඉතිරි වන ුතදේ යේථ තවත් ජ තිථ 
අව යත වථට  මිනිසු්  ජීවත් ථරවීශන අව යත වථට 
ප්ර ශයෝගිථව ශයොදව් න පුුවව්  ශවයි කියල . 
Streptokinaseවලටයි ප්රුත ත ව ලබ  ශද් න කිදශද. නුතත්  
තවත් වීදගත් drug එථක් තිශබනව  GTN  - glyceryl trinitrate 

-  කියල . ඒථ pill එථක්; එ් නතක් ශනොශවයි. ඒශථ්  
ථර් ශ්  ශමොථක්ද? එය  heart attack එථක් එනශථොට  ඒ 
කිරීටථ ධ්මනිශේ  block එථක් ඇති ශවනශථොට  එහි diameter 
එථ - වි ්ථනභය - වීයෝ ථර  තෘදය වස්ු වට ශේ සීපයීම වීයෝ 
ථරන pill එථක්. නුතත්  ඒථ ත වථ ලිථ ශබශතතක්. GTN 

කියන ඒ ශබශතතත් අපට පුුවව්  පපරිමශය්  ලබ  ශද් න අපි 
භ ර ග් නව . ඒ අනුව streptokinase සත GTN කියන ශබශතත් 
ව්ලග ශදථම  ලබ   ශන ථ්ලතවයය අපට තීකි පමණි්  අපි ඉ ් ට 
ථරනව .   

ඒ ව ශ ම  ශන වීඩසටතන ශබොශතොම විනිවිදභ වශය්  
ුතක්තව ක්රිය ත්මථ ථරන බව මම කිය් න ථීමීතියි. අපි කිසිම 
ශථශනක් ඒ ලීශබන පරිතය ග ුතදේ පරිතරණය ථර් ශ්  නීතී. 
ඒව  ශථළි් ම suppliersල ටම ලබ   ල   අද ළ සීපුතන ඍජුවම 
ශසෞ ය අම තය ග යට ලීශබන විධියට ථටුතු  ථර් නයි 
බල ශපොශරොත්ු  ශව් ශ් . එථ පරිතය ගයක් ශනොශවයි  අපි 
බල ශපොශරොත්ු  ශවනව   ිනගි්  ිනගටම අශ  සනබ් ධ්ථන 
පපශයෝගි ශථොටශගන ඒ ථ්ලතවයය ඉිනරියටත් ඉ ්ට සිද්ධ් 
ථර් න.  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ගරු ථන න යථු මනි  ලබන සඳුද  සිට අපි  "සක්වල" 
වීඩසටතශ්  ඉිනරි පියවර ආරනභ ථරනව .  ප සේ 19ථට ලක්  
153ක් වයේන  පරිගණථ ය් ත්ර  පරිගණථ ුතද්රණ ය් ත්ර  smart 
boards - සුහුරු පුවරු - ලබ  ම සඳත  අව ය වීඩ ථටුතු  අපි 
ක්රිය ත්මථ ථළ .  

ඒ ප්රම ණය ප සේ 100 දක්ව  වීයෝ ථර් න ලබන සඳුද  සිට 
අපි ථටුතු  ථරනව . ප සේ මේටමි්  සිුර ථරන එම වීඩසටතන 
රට පුර  සනපත් ඌනත ශව්  ශපශළන ප සේ සඳත  ක්රිය ත්මථ 
ථර  ශන රශේ වීදගත් ම ආශයෝජනයක් වන අධ්ය පනය 
ශවනුශව්  ථරන ආශයෝජනය ප්රව්ලධ්නය ථර් න අපි 
බල ශපොශරොත්ු  ශවනව .  

ගරු ථන න යථු මනි  අද අශ  රශේ ශරෝතේවල පපථරණ 
හිඟයක් තිශබන බව අපි තීම ශදන ම ද් නව . දීනට ශරෝතේ 
50ථට අපි පරිතය ග ථර තිශබන රුපියේ මිලියන 138ට -ලක්  
1 386ට- අමතරව  ජීවිත ශබ්ර  ගීමමට අව ය වන තවත් රුපියේ 
ලක්  370ක් -මිලියන 37ක්- වයේන   ශරෝතේ පපථරණ ලබන 
සතිශේ  පරිතය ග ථර් න අපි බල ශපොශරොත්ු  ශවනව .  

මම හිු ව  යශේ  ඒ ඇති වුණු සගව දය ගීනත් යමක් කිය් න 
ඕනෑ කියල . ශබොශතෝ ශදශනක් කියනව   ශන ප ්ලලිශන් ු ව 
ථන  ස  පුවක් කියල . මම කියනව   ඒථ වීරිනයි කියල . 
ශමොථද  ප ්ලලිශන් ු ශද සිුර ථරන ස ථ්චඡ  ු ළි්  වීදගත් 
ප්රතිලල ලබ  ග් න පුුවව් . විපක් ය තීයේයට අපි 
ප ්ලලිශන් ු ශද නිද්ර ශීලීව සියේශේ  නීතී. පසුගිය අවුරුුර 
ශදථතම ර ු ළම රටට අගයක් එථු  ථර් න අපි විපක් ශේ  
ඉඳශගන වීඩථටුතු  ථළ .  විශ ේ ශය්  යශේ  මු  වුණු ථ රණ  
එක්ථ "හුස්ම" වීඩසටතනි්  පදද ඉේුව . ඒ පදද ලබ  ශදන 
ම ්ලග සිතියම  ථ ල සටතන අද අපි ඉිනරිපත් ථළ . එය  ශන 
ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ ශදපීත්තථ ඉඳශගන සිුර වුණු ප්රගතිශීලී  
ධ්න ත්මථ ස ථ්චඡ වථ ප්රතිලලයක් කිය  මම හිතනව . තීබීයි  
මම නීවත නීවතත් කිය් න ඕනෑ  ශන ශබශතත් ව්ලග ශදථ 
ගීමශන  අපට බරපතළ ප්ර ්නයක් එන බව. ඒථ තමයි ශඩොල්ල 
නීති ප්ර ්නය.  රුපියේ තිශබනව   රුපියේ යේථ ශසොය ග් න 
පුුවව් . නුතත් ඖ ධ් ශග් ව ග් න ශඩොල්ල නීතී. ඒ නිස ම අපි 
ඉේලීන ථළ  විශ ේ ශය්  විශද් ගතව සියේන අශ  ශ්රී ල ගකීය 
ජනත වශග්   අශ  ඩයස්ශපෝර ශව් . "ඩයස්ශපෝර ව" කිදව ම 
පසුගිය ථ ලශේ  ශවනත් විධියථටයි අ්ලනථනනය ථශළේ. මම 
ඒථත් මතක් ථර් න ඕනෑ. ශථශසේ නුතත්  අශ  ඉේලීම අනුව 
සිගතල  දමිළ  ුතස්ලින  බ්ලග්ල  මීශේ  ුතව්ල ආ  තීම ජ තියථටම  
ආගමථටම  ුගලයථටම  ප් තියථටම  තර තිරමථටම අයිති 
අශ  ජනත ව ඒ ථ්ලතවයය ඉ ්ට ථර් න බල ශපොශරොත්ු  
ශවනව . ශසෞ ය අම තය ග ය තරත  අපි බල ශපොශරොත්ු  
ශවනව   බ ධ් වකි්  ශතොරව ඒ භ ණ්ඩ යේථ ශග් ව  ග් න. 
ශමතීනට bureaucratic red tape තිශය් න බීතී. 

මම ශන ශවල ශද අශ  අගමීතිු ම ට විශ ේ  ථ රණයක් 
මතක් ථර් න ඕනෑ.  

ඔබු ම  ද් නව   පසුගිය ථ ල වථව නුශද විවිධ් ශතොඳ වීඩ 
ථර් න ශගොස් ුතහුණ ශද් න සිුර වුණු ප්ර ්න ගීන. ථනග ටුශව්  
වුවත් මම ශන ගීන කිය් න ඕනෑ. එථ ථ ලයථ මම  ජප නශය්  
ආත ර ථ් ශේන්ල 20ක් ශග් ව  ගත්ත . ඒථ සිද්ධ් වුශණ් 2001-
2004 ථ ලශේ  . ඒ ආත ර ථ් ශේන්ල යේථ අපට නියග සමශේ  පීඩ  
විඳි මිනිසු් ට ශබදල  ශද් න බීරි වුණ . ඒ ථ් ශේන්ල යේථ නතර 
වුණ   නිලධ් රිව දය - bureaucratic red tape - නිස ; එථ එථ යේ 
පීනගිය චක්රශේ  නිස . ශන ඖ ධ්වලට ඒ ශද් ශව් න ශද් න 
බීතී. ඔබු ම වත් දීනුවත් ථර් නයි මම ශන කිය් ශ් . යශේ  
ථළ ස ථ්චඡ ව ු ළ ඖ ධ් පිළිබඳ ශයෝජන ව ආව . ඖ ධ් විතරක් 
ශනොශවයි  ලක්  370ථ ශරෝතේ පපථරණත් ලබ  ශදනව   ලක්  
1 386ථ වීඩසටතශ්  තවත් ිනගුවක් තීයේයට.  ඒ ව ශ ම 

"සක්වල" වීඩසටතනත් ප සේ 100ථට ක්රිය ත්මථ ථරනව . ශන 
රශේ ජීවිත ශබ්ර  ග් න අව ය ව් න  වූ ශන ඖ ධ් ව්ලග ශදථත් 
තීකි ප්රම ණශය්  ලබ  ශද් න අපි ථටුතු  ථරනව . මම 
හිතනව  ශන අවස්න ශද ශන ව ද විව ද මීද්ශද් ශන ධ්න ත්මථ 
පණිවිඩය රටටත් ප්රථ   ථළ ුතු යි කියල .  

ස්ු තියි.   
 

ගුණ රනිල් වි්රමසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 "හුස්ම" වීඩසටතන තරත  අශ  ඉේලීම ඉ ්ට ථර් න 

ථටුතු  ථරන එථ ගීන විපක්  න යථු ම ටත්, සජබයටත් 

විශ ේ ශය් ම අපි ස්ු තිව් ත ශවනව . ශනථ ශතොඳ 

පද තරණයක්. ශන ආරනභ ථරපු වීඩසටතන ශවනත් සගවිධ් නත් 

ඉිනරියට ශගන යයි කිය  මම බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . විපක්  

න යථු ම  සඳත්  ථළ , විශද්  විනිමය ඩයස්ශපෝර ශව්  ලබ  

ග් න යනව  කියල . විශ ේ ශය්  අපි අශ  ත න පති 

ථ ්ලය ලවලට දීනුන ශද් නන, that this is being launched by 

you all. Then, you all can use the occasion to raise money 
and they also can help. We will focus on one thing: drugs is 

what we need.  එතීනට තමයි  වීයෝශය් ම ග් න පුුවව් . ඒ 

ව ශ ම පරිප ලන බ ධ්ථ තිශබනව  නන  ඒ ගීන ශසොය  බල් න 

මම නිලධ් රිශයක් ශයොදව් නන. එශතක්  අශ  රුව්  

විශේව්ලධ්න මීතිු ම ට ඔබු ම  සමඟ ස ථ්චඡ  ථර ඒ අව ය 

ථටුතු  ථර් න කිය් නන.  

ශමශලසම - අපට ශනථ ශතොඳම පද තරණයක්. - අපට වග  
වය ප රයට ය් න තිශබනව . ඒශථිනත් අපි එථු  ශව් න 
ශවනව . ඒථයි මම එන සුම නශේ  ශයෝජන  ශද් ශ්  අපි 
ශථොශතොමද ථමිටු ක්රමයථට ගිහිේල  ශඩොනශමෝ්ල ක්රමය ු ළ 
ව ශ  ක්රිය  ථර් ශ්  කියල . ම ධ්ය තිශබන ශතක් සභ  ග්ලභශේ  
ශන ශදපීත්ශත්ම ඉ් න අය ප්රසිද්ධිශේ  ථෑ ගතවි. නුතත්  අපි 
ඔක්ශථෝටම සභ ශව්  පිට   එථට එථු  ශවල  වීඩ ථර් න 
පුුවව් .   

ස්ු තියි. 
 

ගුණ ්ජි්, වප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ථන න යථු මනි  මට අග්ර ම තයු ම ට කිය් න තවත් 

ථ රණයක් තිශබනව .   

Hon. Prime Minister, the most problematic aspect is 
getting the stuff released when it comes to Sri Lanka. 
Therefore, at that destination, we need your support to do 
that.  

මම ඔබු ම ශ  අදතසි්  ශපොේඩක් බීතීර ශවනව   ගරු 
අගමීතිු මනි. ශන සභ  ග්ලභශේ  ශදපීත්තථ ඉඳශගන අපි ත්ලථ 
විත්ලථ ථර ග් නව . ඒථ දී්  ම ධ්යවල ශබොශතොම ප්රචලිතයි. 
මම ථමිටු ක්රමය ගීනත් ශයෝජන වක් ථර් න ථීමීතියි. ශමොථද  
ථමිටු ක්රමය ක්රිය ත්මථ ශවනශථොට එථඟත  ඇතිශවන ශබොශතෝ 
ශද්වේ තිශබනව . විනිවිදභ වශේ  න මශය්   in the name of 

transparency, televise the Committees also. එතශථොට සුපුරුුර 
අදතස් හුවම රුව පමණක් ශනොශවයි  අවශබෝධ්ත වක්  
එථඟත වක් ඇතිව ශදශගොේශලෝ ශදපීත්තථ ඉඳල  -ශනථ එථ 
පීත්තථට එ් න ඕනෑය කියල  එථක් නීතී.-  රට ශවනුශව්  
වීඩ ථරන ආථ රය ශබොශතොම ආද්ල වත්ව අපට ශප් ව් න 
පුුවව් .  ඒ නිස  ථමිටු ථ මරවල ථරන ස ථ්චඡ ත් televise 

ථර් න කිය  මම ශයෝජන  ථරනව .  

ස්ු තියි. [බ ධ්  කිරීමක්.] 
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 ගුණ ිමහසාචාර්ය) ච්දන ජයසුමන මහසතා  
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) சன்ன ஜயசுேன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු විපක්  න යථු මනි  ඔබු ම  ඖ ධ් ව්ලග ශදථක් ලබ  

 මට ඉිනරිපත් වීම ගීන ස්ු තිව් ත ශවනව . ගරු විපක්  

න යථු මනි  the drug called streptokinase has now been 

replaced with another drug called tenecteplase. ඒ නිස  I am 
requesting you to double check whether it is really needed at 
this juncture because a very limited number of streptokinase 

is needed at this particular moment. ගරු විපක්  න යථු මනි  

දී්  tenecteplase කියන ඖ ධ්ය තමයි තෘදය බ ධ් සඳත  ලබ  

ශද් ශ් . Tenecteplase සඳත  අව ය .මිත ප්රම ණයට 

ඇණවුමක් ශයොද  තිශබනව . මම ද් න  විධියට ඒථ ළඟ  

ලීශබ් න පුුවව් . SPC ආයතනයත් එක්ථ ථන  ථරල   - මම ඒ 

ආයතනශේ  සභ පතිු ම ව ඔබු ම ට සනබ් ධ් ථර් නන. - ඒථ 

double check ථර ග් නව  නන ශතොඳයි කියල  මම ශයෝජන  

ථරනව .  
 

ගුණ ්ජි්, වප්රේමාා් මහසතා  
(ேொண்புேிகு சஜித் பிமரேதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ථන න යථු මනි  මම ශන ශබශතත් ශතේත් පිළිබඳව එදත් 

අදත් පපශදස් ලබ  ග් ශ්  ෛවදයවරු් ශග් . මම ඔබු ම ට 

කිය් න ඕනෑ  Hydroxychloroquine ගීන ථන  ථරනශථොටත්  

plaquenil ගීන ථන  ථරනශථොටත්  එ් නත් ගීන ථන  

ථරනශථොටත් ශන රශේ ප්රවීණ ෛවදයවරු්  ලබ  ුර්  පපශදස් 

මතයි ම  ථන  ථශළේ කියන එථ. මම ඔබු ම ට නම සඳත්  

ථර් නන. Dr. Anwar Hamdani. එු ම  තමයි coordinate 

ථර් ශ්  ශන වීඩසටතන. ෛවදය පපශදස් මත මිස මට ඕනෑ 

ඕනෑ විධියට මම ශබශතත් order ථර් න ය් ශ්  නීතී. එු ම  

තමයි වි ශ ේ ඥ ෛවදයවරු්  එක්ථ ථන  ථරල  - මම හිතන 

විධියට එු ම  ඖ ධ් සගස්න ශද සභ පතිු ම  එක්ථත් ථන  ථළ  - 

මට ශන නන ශදථ ුර් ශ් . එථක් streptokinase. අශනක් ඖ ධ් 

ව්ලගය තමයි glyceryl trinitrate or GTN. ඔ් න ඔය ඖ ධ් 

ශදථ. ම  හිතන විධියට  එථක් tablet එථක්; අශනක් එථ 

vialsවලි්  එ් ශ් . එය එ් නතක්. ඒ ඖ ධ් ශදථ ශග් ව් න 

අශ  පූ්ලණ ද යථත්වය ලබ  ශදනව . ශන ථ රණ  විථෘති ථර් න 

එප . අපට ඕනෑ ඕනෑ ශබශතත් ශනොශවයි ශන ශග් ව් ශ් . 

ෛවදය පපශදස් මත තමයි එද  ව ශ ම අදත් අප ථටුතු  

ථර් ශ් . 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගුණ ප්ර්්දන රණතුසග මහසතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ථන න යථු මනි  "ප ්ලලිශන් ු ව දී්  ථේ තීබිය 

ුතු ය" යි ම  ශයෝජන  ථරනව . 
 

ප්රශ්පනය ්භාිමමු  කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2022.05.17වන ිනන සභ ව ථේ තීබීශන විව දය තවුරරටත් 

පීවීත්වීම  ගරු ලක් ්ම්  කිරිඇේල ම් ්රීු ම .  

ශමම විව දය ශතට ිනනශේ ත් පවත්ව් න සභ ව එථඟ නිස  
අපි ථ ලය ඕනෑ තරන අරශගන ථන  ථරුත. 

2022 මැයි 09වන දින ඇින වූ කලහසකාති සුරවීම් 

පිළිනඳ ව්ොයා නැලීමත විවශ්ේෂ කාරක ්භාවක් 
2022 மே 09ஆம் திகதி ெொட்டில் இடம்தபற்ற 

வன்முமறச் சம்பவங்கள் ததொடர்பில் 

ஆரொய்வதற்கொன ததொிகுழு 
A SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO THE RIOTOUS 

INCIDENTS ON 09TH MAY, 2022  

 
[පූ.භ . 11.28] 

 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ථන න යථු මනි  පසුගිය ිනනවල ඇති වුණු සිද්ධි නිස  

අශ  සශතෝදර ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු් ට අත් වුණු ඉරණම ගීන 

මම තදවති් ම ථනප  ශවනව . අප ශන ප ්ලලිශන් ු ශද ව ද 

විව ද ථළ ට ඇත්ත ව ශය් ම අපි ථ ශ වත් තු ශරෝ ශනොශවයි; 

we are all friends. රූපව හිනිශේ  ඒ රූපර ුත දකින ශථොට මට 

වි  ල ථනප වක් ඇති වුණ . නිවසක් කිදව ම  එය රුපියේ 

 තවලි්  මනි් න බීරි  තම් ශ  ජීවිතශේ  සු් දර මතථ සටත්  

ඇති ස්න නයක්. සමතර අයට පරනපර  ශව්  -මදපිය පරුමශය් - 

තනබ ශව්චච ශද්පළ වින   ශවල  තිබුණ . ජීවිතශේ  වීදගත් ප  

සටත්  සනිටුත්  ථරන ස්න නයක් තමයි නිවස කිය් ශ් . එය 

රුපියේ  තවලි්  මනි් න බීතී.  

ශන සිද්ධිය නිස  ආණ්ඩු පක් ශේ  ප්රධ් න සගවිධ් යථු ම   

ප ්ලලිශන් ු ශද සභ න යථු ම  ඇු ුව අශනුගත් 

ම් ්රීවරු් ශ  නිව ස වින   වුණ . විශ ේ ශය්  අශ  

ිනස්ත්රික්ථශේ  ශථශතළිය රඹුක්වීේල මීතිු ම ශ  නිවසත් වින   

වුණ . ම  හිතන විධියට ඒ නිවස තමයි අශ  ිනස්ත්රික්ථශේ  තිශබන 

මනරනම නිවස. අපි කිහිප වත වක් ඒ නිවසට ගිහිේල  එු ම ශ  

ස ත්ු  ස ප යන ලබ ශගන තිශබනව . අශනක් එථ  ඒ නිවස 

තීුරශද එු ම  ප ්ලලිශන් ු වට එ් න ථලි් ; he built that 

house before he came to Parliament. ඒ සියේල ිනත  බීුව ම  

ඒව  මගශථොේලථ රය් ශ  වීඩ බව ශපශනනව . ඒ නිස  මතිය 

ක්රිය ත්මථ ථර් න ඕනෑ  ගරු ථන න යථු මනි. ශන ආණ්ඩුව 

බලයට ආ ද  ඉඳ් ම ථශළේ  මතිය ක්රිය ත්මථ කිරීමට ුතේ තීන 

ශනො පු ඒථ. ම  එය  ථනග ටුශව්  වුණත් කිය් න ඕනෑ.  

ශන ආණ්ඩුව විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය 

ශගන ව . ශමොථක්ද වුශණ්? දතනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  

සගශ ෝධ්නය යටශත් ගරු ථන න යථු ම   ගරු අගමීතිු ම  

ප්රුත  ප ්ලලිශන් ු වට හුඟක් බලතල තිබුණ . නුතත්  විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය මඟි්  ඒ බලතල ඔක්ශථොම 

අරශගන ජන ධිපතිු ම ට ුර් න . ඒ බලතල එු ම  තරියට ප වි්චචි 

ථශළේ නීතී. ඒථයි එු ම ට විරුද්ධ්ව ශන “Gota, go home!” 

කියන සට්  ප ඨය තීුරශණ්. එු ම  ගත්ත ීනරණ ථීබිනේ 

මණ්ඩලයත් එක්ථ ස ථ්චඡ  ථශළේ නීතී; ප ්ලලිශන් ු ශද 

ස ථ්චඡ  ථශළේ නීතී  හිු වක්ථ ර විධියට. “Gota, go home!”  

කියන සට්  ප ඨය රශේ තීම තීනම ප්රචලිත වුණ . නුතත් මහි් ද 

ර ජපක්  මීතිු ම  තමයි ශගදර ගිශේ . ඉති්  ප්ර ්නයට විසඳුමක් 

තනබ වුශණ් නීතී.  

අශනක් අතට  ඒ ශව්චච සිුරවීන සනබ් ධ්ශය්  විවිධ් 

ආයතනවලට ශචෝදන  ථරනව . නුතත් එද  ඒ ශවනුශව්  

පළුතවීනි ශවයෝේල තිබ්ශබ් අරලියගත ම් ිනරශය් . ම සයක් 

තිස්ශසේ ඉත  ශීල ච ර විශරෝධ්ත  වය ප රයක් තමයි Galle Face 

පියේශේ  පීවීත්වුශණ්. ඒ ගීන ජ තය් තර ම ධ්යවල පව  ප්රච රය 

වුණ . ඒ අය කිසිම ශථශනුගට ගේ ථීටයක්වත් ගීහුශද  නීතී.  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ශලෝථශේ  තීම රටක්ම ව ශ  -ඇශමරිථ ශද සෑම 

ප්ර ් තයක්ම ව ශ - ශන විශරෝධ්ත  වය ප රය ආද්ල යට ගත්ත .  

අශ  රශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්න ව අනුව ස මථ මී විශරෝධ්ත  
තිය් න අයිතියක් තිශබනව . අශ  රශන ් පතිරණ මීතිු ම  කියපු 
ආථ රයට  එද  අරලියගත ම් ිනරයට ආපු අයශග්  සියයට 10ක් 
පමණ ශන ප්රචණ්ඩ ක්රිය වලට ශයොුත වුණ . මම අද පශද් මශ  
phone එශථ්  දීක්ථ   ඒ ශගොේල්  ශපොලීසියටත් පතර ශදන 
ආථ රය. එය AFP එශක් තිශබනව . ඔබු ම  බල් න. 
ශපොලීසියටත් පතර ශදනව ! ඉති්  ඒ ක්රිය වලට පළුතශවනි 
ශවයෝේල තිබ්ශබ් එතීනි් . ශන ප්ර ්නය ඇති වුශණ් එතීනි් . 
අගමීතිු ම  ඒ ගීන දීනශගන හියේය ද කියල  මට කිය් න බීතී. 
නුතත් අපි වීයෝශයෝ බලන ශථොට දීක්ථ   සමතර ම් ්රීවරු්  
ඇවිේල  ඒ පීමිණි අයව පන් ුර ථරනව ; ශපොු ශබදනව . ශන 
විධියට අවමතිය ක්රිය ත්මථ ශවනශථොට ශමොථක්ද  තත්ත්වය?  

ඇත්ත ව ශය් ම අශ  රට ජ තය් තර අපකී්ලතියට ලක් 
ශවල  ඉවරයි. අශ  රට බගශථොශලොත්  ගරු ථන න යථු ම . 
නිදතස ලීබි්චච ද  ඉඳ්  ආණ්ඩු කීයක් තිබුණ ද? ඒ එථ 
ආණ්ඩුවක්වත් රට බගශථොශලොත් ථළ ද? ප ්ලලිශන් ු වට ුතදේ 
බලය තිශබනව  කියල  අපි මත  ශලොුගවට කියනව . නුතත් අපත් 
සියේන ප ්ලලිශන් ු  ථ ල .ම ශද රට බගශථොශලොත් වුණ . ඇත්ත 
ව ශය් ම අපටත් ථනග ටුයි. ඒථ ශදපීත්තටම වි  ල ලේජ වක්. 
ශන රට බගශථොශලොත් කිරීම ශවනුශව්  ථවුද වග කිය් න ඕනෑ? 
ශගෝඨ භය ර ජපක්  ජන ධිපතිු ම . එු ම  ගත්ත  වීරැ  ීනරණ. 
ශපොශතොර ප්ර ්නය  නියම ශවල වට ජ තය් තර ලාලය අරුතදලට 
ශනොයෑම ශනව ට බලපෑව . විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  
සගශ ෝධ්නය තවත් එථක්. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  
සගශ ෝධ්නය ශගශනන ශථොට ඒ පනත් ශථටුනපත ගීන 
ප ්ලලිශන් ු ශද කිසිම ස ථ්චඡ වක් පීවීත්වූශේ  නීතී. 
ජන ධිපතිු ම ශ  නඩු ථන  ථරපු -නඩු ගණන වක් තිබුණ .- 
මතිඥ මතත්වරු එම ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්න පනත් 
ශථටුනපත තීුරව . යට පසුව එය ප ්ලලිශන් ු වට ශගන ව . අපි 
ඒශක් එථ වග් තියක්වත් දීක්ශක් නීතී. එශතම වයවස්න  
තදනව ද? අප ද් න  විධියට වයවස්න වක් එශතම තීුරවත්  පියේ්  
තදල  ශගන වත් ප ්ලලිශන් ු  විශ ේ  ථ රථ සභ වකි්  ඒථ 
අධ්යයනය ථර් න ඕනෑ. 1977   ශේ.ආ්ල. ජයව්ලධ්න මීතිු ම   
එ්ච.ඩබ්ලිද. ජයව්ලධ්න මතත්මය  ප්රධ් න ථණ්ඩ යමක් ශයොදව  
වයවස්න  ශථටුනපත තීුරවත් පසුව එය විශ ේ  ථ රථ සභ වකි්  
අධ්යයනය ථළ .  

ගරු ථන න යථු මනි  මම දී්  කිය් න ය් ශ්  විසිවන 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය ප ්ලලිශන් ු වට ආ තීයේ. 
ඔබු ම  ශමොථක්ද ථශළේ? ඔබු ම ත් ශනශක් ශථොටස්ථ රශයක්. 
ඔබු ම  ආගශිථ අධීක් ණ ථ රථ සභ  අත් හිටුවූව   ශතොර රතශසේ. 
ථවුරුවත් එ් ශ්  නීති දවසක් බලල   අශ  ශේථන මණ්ඩලයත් 
එක්ථ ස ථ්චඡ  ථරල   ස්න වර නිශයෝග අත් හිටුව් න 
ශයෝජන වක් ශගන ව   ශතොශර් ම. ඒ ශයෝජන ව ශතොශර්  
ශගන ශද. මම ඒථ කියනව   බය නීතිව. අපි ථවුරුවත් ඒ ගීන 
ද් ශ්  නීතී. මශන පනත් ශථටුනපත ආගශිථ අධීක් ණ ථ රථ 
සභ වට යව් නම කියල  අපි ඉේලීමක් ථළ ම ඔබු ම  කිදව   
ස්න වර නිශයෝග අත් හිටුවල  කියල . ඉති්  ඔබු ම ත් 
ශථොටස්ථ රශයක්  ශන රශේ ශන ආපද වට. විසිවන ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්න  සගශ ෝධ්නය පනත් ශථටුනපත ඉිනරිපත් ථළ ශවල ශද 
අපි ඒශක් වග් තිශය්  වග් තියට විරුද්ධ් වුණ  මට මතථයි. මම 
ථනග ටු ශවනව   අලි සබ්රි වීනි පගත් මතිඥ මතත්මශයක් 
ලේජ  නීතිව ඒ පනත් ශථටුනපත ශගන පු එථ ගීන. අධිථරණය  
ර ජය පරිප ලනය  ත්රිවිධ් තුතද ව  ශපොලීසිය ඔක්ශථෝම 
ජන ධිපතිු ම  යටශත් තිශබ් ශ් . අද ප ්ලලිශන් ු වට කිසිම 
බලයක් නීතී. ඒථයි ශන රශේ ජනත ව කිය් ශ් . මතිය නීති 
වුණ ම ශමොථද ශව් ශ් ? අද අධිථරණයට ඕනෑ විධියට මතිය 

ක්රිය ත්මථ ථර් න බීතී. ශපොලීසියට ඕනෑ විධියට මතිය 
ක්රිය ත්මථ ථර් න බීතී. ශපොලිස්පතිු ම  කිය  තිබුණ   ශපොලිස් 
ස්න න ධිපතිවරු්  පත් කිරීශන  ස්න න ු නථට ඇශර් න 
අශනක් ඔක්ශථෝම පත් ථශළේ ආණ්ඩුශද ම් ්රීවරු් ශ  
නි්ලශද්  මත කියල ; all the HQIs were recommended by the 
Parliamentarians of the Government except for three. නුතත් 
යත ප ලන ආණ්ඩුව යටශත් ජ තිථ ශපොලිස් ශථොමි ්  සභ ව 
තිශබන ශථොට  ස්ව ධීන ශථොමි ්  සභ  තිශබන ශථොට 
ශපොලීසිශේ  මතත්වරු්  ශග් ව් නවත්  ඉවත් ථර් නවත් අපි 
කිසිම දවසථ ථටුතු  ථශළේ නීතී.  

ම් ්රීවරු් ට ශමොනව ටද ශපොලීසිය? ශපොලීසිය අව ය 
ව් ශ්  මතිවිශරෝධී වීඩ ථරන අයට. මම නන ජීවිශත්ට 
ශපොලීසිශේ  මතත්මශයක් ශග් වල ත් නීතී  ම රු ථරල ත් 
නීතී.  තීම ද ම එවන ශථන  එක්ථ අපි වීඩ ශථරුව . යළඟට  
අධිථරණය පිළිබඳව  බල් න. ව්ලතම න අග්ර විනි ්චයථ රවරය  
මතිපතිවරය  ව ශය්  ථටුතු  ථළ ථ ලශේ  දමපු නඩු 35ථ 
චූිනතය්   දී්  නිශදොස්ශථොට නිදතස් ථර තිශබනව   ජී.එේ. පීරිස ්
ඇමතිු මනි. ඒව  වීරැින ශව් ශ්  ශථොශතොමද? ඒව   ව්ලතම න 
අග්ර විනි ්චයථ රවරය  මතිපති ව ශය්  ථටුතු  ථරපු ථ ලශේ  
දමපු නඩු.  

ගරු ථන න යථු මනි  අශනක් ථරුණ ශමයයි. මතිපති 
නඩුවක් දමනශථොට එම නඩුවට සනබ් ධ් ලිපිශගොනුව එකි්  එථ 
ශනස තයක් මතට යනව . ඒ කිය් ශ්  තය වත වක් ඒථ 
බලනව . මතිපති එශතම අසතය ථරුණු සහිතව නඩු පවර් ශ්  
නීතී. නුතත්  මතියත් විහිුවවක් වුණ . ශමොථක්ද ථර් ශ් ? 
මතිපතිවරය  තරියට නඩුව ශමශතයව් ශ්  නීතී. ුර්ලවල ස ක්ෂි 
ශමශතයවනව . ශමවීනි සිද්ධී්  නිස  ශමොථක්ද වුශණ්? ශන 
ආණ්ඩුව බලයට ඇවිේල  ම ස කිහිපයක් යනශථොට එක්සත් 
ජ ීන් ශ  ම නව හිමිථන ථවු් සලය ශන ආණ්ඩුවට විරුද්ධ්ව 
ශයෝජන වක් සනමත ථළ . ගරු ථන න යථු මනි  ශන ආණ්ඩුව 
ශද්ශීය ව ශය්  පච ශවල  තිශබ් ශ් . ඒ ව ශ ම ජ තය් තර 
ව ශයනුත් පච ශවල  තිශබ් ශ් . ඒ  වචනය ප වි්චචි ථර් න 
මම අථීමීතියි  නුතත් ශවන කිය් න ශදයක් නීතී.  එශතම 
ශවල ත් තවම ආණ්ඩුශද එේලිල  ඉ් නව . හිරිකිත නීද්ද? රට 
බගශථොශලොත් ථරල ත් තවම ආණ්ඩුශද එේලිල  ඉ් නව .  

ගරු ථන න යථු ම ට මම තව ථරුණක් කිය් නන. I want 
the Hon. Speaker to please listen. දී්  ආණ්ඩුවක් තීුරව . 
ඔබු ම  ද් නව ද   IMF එථ ලියමනක් එව  තිශබනව    "අපි 
පදද ථර් ශ්  අුත් ආණ්ඩුවථට" කියල . එනන  new 
government  එථථට.  ශනථ අුත් ආණ්ඩුවක්ද? පරණ වයි්  
අුත් ශබෝතේවල; old wine in new bottles.  තවම ථීබිනේ 
මණ්ඩලය පත් ථර ග් න බීරි වුණ . [බ ධ්  කිරීමක්]  

 

ගුණ මහි්දාාන්දා වලු්,ගමව  මහසතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අපි ුර් න ට ගත්ශත් නීතී ශ් ? 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම තවත් ථරුණක් කිය් නන. ශගෝඨ භය ර ජපක්  

මීතිු ම  යටශත් පත්වන කිසිම ආණ්ඩුවථට ජ තය් තර ආධ් ර 

තනබ ව් ශ්  නීතී. IMF එශථනුත් ශපොයෝ ගණනක් තනබ ශවයි. 

ශමොථද  IMF එථ නිශදදනයක් නිුගත් ථළ   අපි ගනුශදනු 

ථර් ශ්  අුත් ආණ්ඩුවක් එක්ථ කියල . ශනථ අුත් 

ආණ්ඩුවක් ශනොශවයි ශ් . ශනථ අුත් ආණ්ඩුවක් ශනොශවයි   

ඔුව ශගයෝ එත ට ශමත ට  ම රු ශථරුව ට. අුත් ආණ්ඩුවක් 

කිය් ශ්  ජනත  මතය ඉස්මු  වන ආණ්ඩුවක්  ගරු 

ථන න යථු මනි. ජන මතයක් තරත  අුත් ආණ්ඩුවක් පත් 
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වුණ ම ශන රශේ මිනිස්සුත් ඒ ආණ්ඩුවට අවුරුද්දක් විතර ථේ 

ශදනව   ප්ර ්න විසඳ් න. ජ තය් තරයත් ථේ ශදනව . එවීනි 

ආණ්ඩුවථට තමයි ශන රට ඉස්සරතට අර්  ය් න පුුවව් . ගරු 

ථන න යථු මනි  රට බගශථොශලොත් ථරපු ආණ්ඩුවථට ශදන 

දු වම ශමොථක්ද කිය  දී්  මම ඔබු ම ශග්  අතනව . අපි 

ජන ධිපතිු ම ට විරුද්ධ්ව ශදෝ  භිශයෝගයක් ශගශන් න තීුරව . 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්න ශද තිබුණ ට  ඒථ ථර් න බීරි ශදයක්. ඒථ 

ිනන් න නන අපි ශශ්රේ ්ඨ ධිථරණයට ගිහිේල  ශප් ව් න ඕනෑ  

ජන ධිපතිු ම ට ශමොශළේ අම රුවක් තිශබනව  කියල . ඒ 

කිය් ශ්   එු ම  medically unfit කිය  ශප් ව් න ඕනෑ. [බ ධ්  
කිරීන] 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ථරුණ ථර ගරු ම් ්රීු ම් ල  නි ් බ්ද ව් න. 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශදෝ  භිශයෝගයක් ශගශන් න පරක්ුග වන නිස  

ජන ධිපතිු ම  ගීන අප්රස දය පළ ථර් න අපි ශයෝජන වක් 

ශගශන් න තීුරව . ගරු ථන න යථු මනි  ඔබු ම  ඒථටත් ඉඩ 

ුර් ශ්  නීතී ශ් ? ඔබු ම  ශන ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ ඒ සගව දය 

නීවීත්වූව . ගරු ථන න යථු මනි  අශ  තිශබන අප්රස දය පළ 

ශථරුව ම  - [බ ධ්  කිරීමක්] 
 

ගුණ ම්දත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
එශතම නන  ථන න යථු ම ත් වීරිනථරුශවක්?  
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔද  ශථොටස්ථ රශයක්. මම කිය් ශ්  සනපූ්ලණශය් ම 

වීරැිනයි. ගරු ථන න යථු මනි  ඔබු ම  ඒ විව දයට ඉඩ ුර් න  

නන ඇත්ත ව ශය් ම අපට ශන රශේ ප්ර ්න ගීන ථන  ථර් න 

තිබුණ . [බ ධ්  කිරීන] රට බගශථොශලොත් ථරල  ථයිව රු ගතල  
වීඩක් නීතී. භ ර ගත් තීම ශදයක්ම ඔය ථෑ ගතන ම් ්රීවරය  

අන ගත්ත . තීම ශද්ම අන ගත්ත .  

ඒ නිස  මම විශ ේ ශය්  කියනව   ශන අවස්න ශද  
ප ්ලලිශන් ු ව තීයේයට ඔබු ම  ශනථට  මීිනතත් ශව් න කියල . 
අශ  රටට ඉත ම ුගරිරු අන ගතයක් තිශබන බව තමයි අපට 
ශපශන් ශ් . ඉිනරි ම ස ශදථ ු න සඳත  ඉ් ධ්නවලට  
ගෑස්වලට  ආත රවලට ුතදේ නීතී. ශද්  ශප්රේමී ආණ්ඩුව  වීශරෝද ර 
ආණ්ඩුව දී්  ශලෝථය වශේ හිඟමශ්  යනව . ථවුරු ශමොනව  
කිදවත්  අශ  ආණ්ඩුව ථ ලශේ  මිනිස්සු ථ ල -බීල  
ස් ශතෝශ ්  සියේය . ඔවු් ට කිසි ප්ර ්නයක් තිබුශණ් නීතී.  

ගරු අගමීතිු ම  කිදව   පඩ රට පළ ත්වල වග ව ිනුතණු 
ථර් න ඕනෑ කියල . වු වල හිස් ඉඩන තිශබනව . ඒ හිස් ඉඩන 
වග  ථරල  නීතීයි කියල  තීම ද ම ශචෝදන  එේල වුණ . එු ම  
ශන සභ ශද සියේය  නන  ම  එු ම  ට මතක් ථර් න සියේශේ   ර ජය 
වු වල ත  සම ගන වු වල ශන ථටුතත්ත ථර් න පුුවව්  ශ් ද 
කියල .  

ගරු ථන න යථු මනි  ම  නීවතත් කියනව   රට 
බගශථොශලොත් ථරපු ජන ධිපතිවරයුගට විරුද්ධ්ව ශගන පු 
අප්රස දය පළ කිරීශන ශයෝජන වට ඔබු ම  ඉඩ ුර් ශ්  නීති බව. 
ඔබු ම  තවම ථර් ශ්  ශද් ප ලනය  කියන එථ  ථනග ටුශව්  
වුණත් කිය් න ඕනෑ. අශනක් ථ රණය තමයි  ඔුව ශගයෝ ම රු 

ථරල  ශගෝඨ භය ර ජපක්  ජන ධිපතිු ම ශ  ප්රධ් නත්වශය්  
අටව ශගන තදන ආණ්ඩුවට ජ තය් තර පිළිගීමමක් නීතී  ගරු 
ථන න යථු මනි. ඒථ දී් වත් ශත්රුන ග් න. රට බගශථොශලොත් 
ථරල ත් ඒථ පිළිග් ශ්  නීතී ශ් . ශවන ශමොනව ද  අපි 
කිය් ශ් ? දී්  රට බගශථොශලොත්ශවල යි තිශබ් ශ් . අශත් 
සශත් නීතී. මිනිසු් ට වීලි ඇටයක්වත් ශද් න ම් ්රීවරු් ට 
බීතී  තව අවුරුුර ු නථට. එම නිස  එථම විසඳුම  සියුශදන ම 
එථු ශවල  ආණ්ඩුවක් තදන එථ. අපි ඒථට පක් යි. නුතත් 
 ශගෝඨ භය ර ජපක්  මීතිු ම ශ  ප්රධ් නත්වශය්  ආණ්ඩු තද් න 
අපි සූද නන නීතී. එශතම ආණ්ඩු තදල  වීඩුගත් නීතී  
ජ තය් තර පිළිගීමමක් ලීශබ් ශ් ත් නීතී. ශගෝඨ භය 
ර ජපක්  මතත්මය  නීති ස්ලව ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුවක් තද් න අපි 
සූද නන. අපි ඒථට විරුද්ධ් නීතී. අපටත් ඕනෑ  ශන රට ශගොඩ 
ග් නයි. අපි ගිහිේල  පිට රටවල Green Card අරශගන ආශද 
නීතී  පීනල  ය් න. එම නිස  ශන අවස්න ශද  ම  ඉේලීමක් 
ථරනව .  ම  ථලි්  කිදව  ව ශ  - [බ ධ්  කිරීමක්] රඟ පෑව  ශ්   
ථෘෂිථ්ලම අම තය ග ය බද ශගන. ුතුව රටම ද් නව   ශමොථක්ද 
වුශණ් කියල . [බ ධ්  කිරීමක්] මට එශතම ඇමති රුද වක් නීතී. 
විපක් ශේ  ජවනිථ වට මම ආසයි. ම  ථන  ථර් න ආසයි. 
ආණ්ඩුශද ඉ් නශථොට වීයෝපුර ථන  ථර් න බීතී. අපි යනව  
නන වීදගත් විධියට ය් න ඕනෑ  ජන මතයක් එක්ථ. අපි 
නිවටශයෝ ශනොශවයි. අවුරුුර 20ථට ථලි්  මම එක්සත් ජ තිථ 
පක් යට ආව . මම ප ්ලලිශන් ු වට ආශද ඡ් දය ඉේලල . මට 
කිදව   ශන පීත්ශත් ඉඳල  ආණ්ඩුව පීත්තට පනි් න කියල . මම 
කිදව   බීතී කියල . මම ඡ් ද ු නක් ඒ පීත්ශත්  ිනනුව . 
මීතිවරණයක් තිශබනශථොට ඡ් දය ඉේලල  එනව ය කියල  මම 
කිදව . එථ ම සයකි්  ඡ් ද 90 000ක් මම ලබ  ගත්ත . ඒ 
අවස්න ශද  තිස්ස අත්තන යථ මීතිු ම  අපට හුඟක් පදද ථළ . 
ඒථත් මම ශන අවස්න ශද   මතක් ථර් න ඕනෑ.  

ගරු ථන න යථු මනි  ශන අ්ලබුදයට විසඳුම ශමොථක්ද? 
ඔබු ම  පක්  න යථ රැස්වීන පවත්වල  විසඳුන ශසොයනව . 
ශමොථක්ද  විසඳුම? ශගෝඨ භය ර ජපක්  මීතිු ම  සියේන 
ආණ්ඩුවථට   ත පතක්වත් ආධ් ර ලීශබ් ශ්  නීතී. ස්ලව 
ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුවක් තීුරවත් වීඩක් නීතී. අශ  පීත්ශත්  කිසිම 
ශථශනක් ස්ලව ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුවථට එ් ශ්  නීතීයි කියන 
එථත්  ශන අවස්න ශද  මම මතක් ථරනව . [බ ධ්  කිරීමක්]  ඔේටු 
අේල් න ඕනෑ නීතී. ඒථ මශ  මතය. ප ්ලලිශන් ු වට එ් ශ්  
ඔේටු අේල් න ශනොශවයි ශ් . ඒථ ම ශ  මතය. [බ ධ්  කිරීමක්] 
එශතම ඔේටු අේල් න අපි සූද නන නීතී. [බ ධ්  කිරීමක්]  ශන 
සභ වට ඇවිේල  ව ච ලථමට ථන  ථරනව . [බ ධ්  කිරීමක්] 
මශ  ශථොණ්ඩය සුුර වුණ ට ඇශේ තයිය තිශබනව . සමතර 
අ යශ  ඇ ශේ තයිය නීති නිස  ථේයේය ද ල  ගිහිේල . මට නන 
තයිය තිශබනව . මශ  අවුරුුර 45ථ එක්ශථන   -[බ ධ්  කිරීන]  
ම ත් එක්ථ තවම ඉ් නව  - [බ ධ්  කිරීන]  ඇශේ තයිය තිශබන 
නිස . ශථොණ්ශේ ඩයි ථරශගන ශමතීන ඉඳ්  ථෑ ගතන අයව 
ද ල  ගිහිේල . 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබු ම  වින යෝ 20ක් විතර ථන  ථළ  ශ් . 
 

ගුණ ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රවී ථරුණ න යථ හිටපු ම් ්රීු ම  ගරු සභ ශද  ඒ ථ රණය 

කිදව . දී් වත් ශන ප්ර ්නයට පත්තරයක් ශද් න කියල  

ආණ්ඩුශද ඇමතිවරු් ශග්   ම් ්රීවරු් ශග්  මම ඉේල  

සියේනව . එශතම ශනොවුශණොත්  දවසි්  දවස ශන රට අග ධ්යට 

යන එථ නවත්ව් න බීරි ශවයි.  

ස්ු තියි. 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  ගරු ප්රස් න රණු ගග ඇමතිු ම . 
 

ගුණ ප්ර්්දන රණතුසග මහසතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ථන න යථු මනි  ගරු ශථශතළිය රඹුක්වීේල 

මීතිු ම ශ  ථන ශව්  පසුව තමයි මට ථන  ථර් න 

තිශබ් ශ් . 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතොඳයි  ගරු ශථශතළිය රඹුක්වීේල මීතිු ම  ථන  ථර් න. 
 

[පූ.භ . 11.48] 
 

ගුණ වකවහසළිය රඹුක්වැල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ගරු ථන න යථු මනි  ප්රනමශය් ම  ගරු අමරකී්ලති 

අු ශථෝරළ ම් ්රීු ම ශ  අභ වයත්  ඒ ත  සමග මීව සිුර වූ සියු 

මරණ  පිළිබඳවත් එම පවුේවල අයට මශ  ශ ෝථය ප්රථ   

ථරනව . ඒ ප්රචණ්ඩ ක්රිය වලට භ ජන වුණ සියුශදන  පිළිබඳවත් 

මශ  ථනග ටුව ප්රථ   ථරනව .  අද විව දය ආරනභ ථශළේ ගරු 

ලක් ්ම්  කිරිඇේල ම් ්රීු ම . එු ම ශ  ථන ශද  කියපු 

ශද්වේ ගීන මම අවගථව ථනග ටු වනව . එු ම ශ  ථන ව 

ඇහුව ට පස්ශසේ මට හිු ණ   මම කිය් න හිටපු ශද්වේ ශනොකිය  

ථ රණ  කීපයක් විතරක් මතක් ථශළොත් ශතොඳයි කියල .   

ශන රශේ මිලියන 22ක් වූ සියු ජනත ව අද ඉත  
අව සන ව් ත තත්ත්වයථයි ඉ් ශ් .  පක්   ප ට  ආගන  ජ ති  
ුගල කියන ශේද සියේලත් එක්ථ රටක් තීයේයට අපට තවුරරටත් 
ඉස්සරතට ය් න පුුවව්  ද කියන දීවී් ත අභිශයෝගය අපි 
ඉිනරිශේ   තිශබද්   අපි එථ එක්ශථන ට ඇඟිේල ිනගු ථරනව . 
ඉති්   මශ  දීනුශන තීයේයට මත  ශේදව චථයථට අපි අත 
වනනව . ව්ල  1948   ලද නිදතශස්  පස්ශසේ ශන රට ආපු ගම්  
මඟ ිනත  බලන ශථොට 1956 ත්ලත ලය  1971   ඇති වුණු ජනත  
විුතක්ති ශපරුතශණ් අරගළය  1983 ජ තිව   ථුව ජූලිය  1988-89 
ථ ල පරි්චශේදශේ  ඇති වුණ වින   කියන ශන සියේලම අශ  
රශේ සිුර ශනොවුණ  නන  ශන රට ශමොන පරිම ණශේ  ද කිය  අද 
අපට අදත  ග් නත් බීරි තීනථ තිශබ්වි. ඒථ නිස  නිදතශස්  පසු 
ශන දක්ව  තිබුණු සෑම රජයක්ම අඩු වීයෝ ව ශය්  වග කිව ුතු යි  
ශන රට අද පත්ශවල  තිශබන තත්ත්වයට. "නීතී අශ  ථ ලශේ  
ශමශතමයි" කියල  ථ ටවත් අත ශතෝද  ග් න බීතී. 2002 පීවීති 
ආණ්ඩුව පර ජය ථර අපි ආණ්ඩුව භ ර ග් න ශවල ශද දළ 
ශද්ශීය නි ්ප දනයට ස ශ ක් ව සියයට 102ථ ණය බරක් තිබුණු 
රටක්  ශනථ. තීබීයි  එවීනි ශද්වේ පරිප ලනය ථරශගන අපට 
පුුවව්  වුණ   ඉිනරියට ය් න.  අද අශ  රට පත්ශවල  තිශබන 
තත්ත්වය වි  ්ශේ ණය ථශළොත්  ඒ එථු ශද ිනගුවක් තීයේයටයි 
අපි ශමය දකි් ශ් . පසුගිය අවුරුුර ශදථ ු ළ ඇති වුණු සිුරවීන 
නිස  ශන තත්ත්වය ශන රටට ඇති වුණ ය කියල  ථවුරු තරි 
හිතනව  නන  ඒථ මත  මිනය වක්. එම තත්ත්වය යනකිසි විධිශේ  
ප්චච ස්න නයථට එ් න ඇති විවිධ් ශතේු  නිස . තීබීයි  ශන 
තත්ත්වය  එථ ිනගට ආපු වීරින වීඩ පිළිශවළවල ප්රතිලලයක් 
තීයේයටයි මම දකි් ශ් .  

1970 ථ ලශේ  අශ  රශේ තිබුශණ් නි ්ප දන ආ්ලථිථයක්. 
තීබීයි  1977්  පස්ශසේ අපි ශසේව  ආ්ලථිථයථට ගිශේ  කිසිම 
වි ්ශේ ණයක් ථරල  ශනොශවයි කියන එථයි මශ  වි ්ව සය. 
ඒථ නිස  අද ඇතිශවල  තිශබන තත්ත්වයට අපි සියුශදන ම වග 
කිය් න ඕනෑ. 

ඒ ව ශ ම ශගොේශෆේස් පියේශේ  පීවීත්ශවන අරගළය; 
නි්ලප ක්ෂිථයි කියන ඒ අරගළය සීබවි් ම නි්ලප ක්ෂිථද? 
නි්ලප ක්ෂිථ ථණ්ඩ යන ඇති. ථල ථරුව්   විද්වු ්  වීනි 
ථණ්ඩ යන නි්ලප ක්ෂිථ ඇති. තීබීයි  පසුගිය ථ ලශේ  වුණු 
සිුරවීන එක්ථ බීුශවොත්  එහි අතිබහුතරයක් නි්ලප ක්ෂිථද කිය  
අපට පීතීිනලියි ශ් . ඒ ව ශ ම ව්ලතම නශේ  ඒ වුණු සිුරවීනවලට 
වග කිය් න ඕනෑ ථණ්ඩ යන ගණන වක් ඉ් නව .  

අද සියුශදන ම පසුගිය 9වීනි ද  අරලියගත ම් ිනරය 
ඉස්සරත වුණු සිුරවීම එථ ථණ්ඩ යමථට විතරක් බීර ථර් න 
පත්ස ත ථරනව . අරලියගත ම් ිනරය ඉිනරිපිට එද  ඒ සිුරවීම 
වනශථොටත් ශගෝේශෆේස් පියේශේ  දවස් තිතථට වීයෝ ථ ලයක් යන 
මතව ද ඉිනරිපත් ථරමි්  ථේයේයක් අරගළ ථළ . යට ශපර  ජනත  
විුතක්ති ශපරුතශණ් නුශ ශගොඩ තිබුණු රැලිශේ   ශබොශතොම 
පීතීිනලිව කියපු ශදයක් තමයි  "වයවස්න ව කිය් ශ්  
ථඩද සියක් පමණයි" කියන එථ. "ශන වයවස්න ශව්  අශ  
අරුතණුවලට ය් න බීරි නන  මති ශරගුල සි ඔක්ශථෝම ථීලයට 
විසි ථරල  ශන මවයවස්න වම කියන ලියවිේලත් ඉරල  ද ල   අපි 
මත ප ශ්ලින බල  ගනිුත." කියල  එද  ප්රථ  යක් ථළ . එශතම 
නන  පසුගිය 9වීනි ද  වුණු සිුරවීශන - [බ ධ්  කිරීමක්]  මම ඒ 
ගීන ශදවනුව කිය් නන. ඒ සිද්ධිය සනබ් ධ්ශය්  ශන රශේ 
සියුශදන  යන යන වගකීන භ රග් නට ඕනෑ කියල  ම  
හිතනව . අපර ධ්ථරුව්   ගිනි තියපු අය  වින  ථ රී්  
පස විශය්  එළියට එනශථොට  මතිශේ  ශදවඟන ඉිනරිශේ  මතිය 
ශවනුශව්  ශපම සියේන මති සගගන  මතිඥවරු්  ඒ අය අත්පුයෝ 
ගතල  පිළිග් නශථොට අපට ශමොනව ද කිය් න තිශබ් ශ් ? අපි 
ඉ් ශ්  එවීනි සම ජයථ නන  ස ධ් රණය ඉ ්ට ශව් න ඕනෑය 
කියල  ථෑ ශමොර ගතන අයට ස ධ් රණයක් ඉ ්ට ශවයිද? යනකිසි 
ශථශනුග චූිනතයුග තීයේයට ඉ් ශදද්  ඒ චූිනතය  අත්පුයෝ ගතල  
පිළිග් න  මති පද්ධ්තියක් නන ශන රශේ තිශබ් ශ්   ශන රටට 
ශදවිය් ශ ම පිහිටයි කියල  තමයි කිය් න ශව් ශ් .  

හිටපු ජනම ධ්ය ඇමතිවරශයුග තීයේයට ශන ර ශේ ම ධ්ය 
ගීනත් ම  ථනග ටු ශවනව . අු ශථෝරළ මීතිු ම ශ  මරණය 
ශවල ශද මගජුල බස්න යථ කියන ම ධ්යශදිනය  පීතීිනලිව ප්රථ    
ථළ   "එු ම ශ  ු වක්ුගශව්  ශවයෝ තිය ශගන සිය ිනවි නස  
ගත්ත " කියල . අපි ථනග ටු ශවනව   ඒ ගීන. ශතොඳ ශවල වට 
ගිනි තිය් න තනබ වුශණ් නීතී. සමතර විට ගිනි තිබ්බ  නන  
ශතොය  ග් නත් බීරි ශවයි; ඒථම ස්න වර ශව් නත් තිබුණ . අප 
සියුශදන  වගකීන රහිතව ථටුතු  ථරන ථණ්ඩ යමක් බවට  
පත් ශවල  තිශබන නිස  ශන ශවන ශථොට අපට ඒ වගකීන භ ර 
ග් න සිුරශවල  තිශබනව .   

ගරු ථන න යථු මනි  අපි පිළිග් න ඕනෑ තව ශදයක් 
තිශබනව . අපි දීක්ථ   සම ජ ක්රිය ථ රි්  ව ශය්  තඳු් ව  ගත් 
56ශදශනක් වියේ්  විට  "අතවල ශ  නිවසට තවම ගිශේ  නීද්ද?" 
කියල  අතනව . ශන ප්රජ ත් ත්රව දයද? ශන අය නිදතස ්අරගළශේ   
ආදරය වපුරණ ආදරණීය අරගළශේ  ඇේමි් වරු්  කියන අය. 
"අතවල ශ  නිවසට ගිශේ  නීද්ද? අතවල ශ  නිවස අතවේ තීන 
තිශය් ශ් . තවම එතීනට ගිශේ  නීද්ද?" කියන තීනට ශන රට 
ශගන ගිය  නන  තව ශමොනව ද ශන ථන ? ඒථ 
ස ධ් රණීයථරණය ථර් න ශන ප ්ලලිශන් ු ශද ථවුරු තරි ථන  
ථරනව  නන  ඒ ගීන ම  ථනග ටු ශවනව . හුඟ ශදශනක් 
කියනව  ව ශ   තම් ශ  ශගදරට එනථේ  තම් ශ  ශදපු ල 
ළඟට එනථේ තම්  හිතනව   ශන ක්රමශදදය තරි කියල . 
System change කියල  ඕනෑ ශදයක් ථර් න පුුවව් . තීබීයි  
මතථ තිය  ග් න  ඒ ශද්වේ ථර් ශ්  ශථොයි ආථ රශය් ද 
කියල . ශන ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ ප්රජ ත් ත්රව දය ගීන ථන  ථරන 
අය  එළිශයින ප්රජ ත් ත්රව දය ගීන ථන  ථරන අය ඒථ 
ක්රිය ත්මථ ථරන එථ ක්රමයක් මට කිය් න. ශන ප ්ලලිශන් ු ශද 
225ශදන ම එප  කියනව  නන  ඒ එප  කියන අය රටථ 
පරිප ලනය ශගන ය් ශ්  ශථොශතොමද කියල  ථරුණ ථර අපට 
කිය් න.  
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ප්රජ ත් ත්රව  ව ආණ්ඩුවක් පත් ථර ග් නව   අවුරුුර 
තතරථට ශතෝ පතථට. ඒ ථ ලය ු ළ ජනත වශ  ඡ් දශය්  පත් 
ශවල  එන අපිට වගකීන භ ර ශදනව . ඒ වගකීන ඉ ්ට ශව් ශ්  
නීත්නන  ආණ්ඩුක්රම වයවස්න ව ු ළම තමයි ඒ ශවනස්ථන 
ථර් න ඕනෑ. මම ශන කියන ථ රණය ලියල  තිය  ග් න. ශන 
රට ආණ්ඩුක්රම වයවස්න ශව්  බීතීරව ගම්  ථශළොත්  ලිබිය ව  
ඉතිශයෝපිය ව ව ශ  රටවලට වඩ  අ් ත තත්ත්වයථට පත් ශවයි. 
කිසි ශථශනුගට ආණ්ඩු ථර් න තනබ ශව් ශ්  නීතී  ශන රශේ. 
ග ු ුතවශදොර තිශබන ඔය ශප්රේමශේ  අරගළය කියන ථණ්ඩ යන 
අශනක් අතට තීශරන ථ ලය ඒ තරන ඈත නීතී. ඒථත් මතථ 
තිය  ග් න. ශනථ  අප සියුශදන  එථු  විය ුතු  අවස්න වක්.  

ශන ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු 225ශදන ට විවිධ් මත තිශබ් න 
පුුවව් ; විවිධ් අදතස ් තිශබ් න පුුවව් . ථරුණ ථර ශන 
225ශදන ට එථට  එක්ථ සු ශව් න බීරි නන රට ගීන අමතථ 
ථර් න. ශතට දවස ගීන වි ්ව සයක් තිය් න එප . එථ 
පක් යක්  එථ ථණ්ඩ යමක් ඇවිේල  ශන රශේ ප්ර ්න විසඳ් න 
පුුවව්   ශන පක් යට  ශන ථණ්ඩ යමට ප්රත ර එේල ථරල   ථඩ  
වීයේල  ඉ් න නිස  අපට පුුවව්  කියල  හිතනව  නන ඒථ මම 
හිත් ශ්  ශලොුග වීරැ මක්. ථරුණ ථර ඔබු ම් ල  මතථ තිය  
ග් න  අපි ඔක්ශථොටම එථට එක්ථ සු ශව් න පුුවව්  නන අපිට 
ශලෝථය ඉිනරියට ය් න පුුවව්  බව. අපිට පුුවව්   ග ු 
ුතවශදොරට ය් න. අපිට පුුවව්   විශදචන ත්මථව ශන system 
change කියන එථ ගීන හිත  බල් න; ඒ ගීන ථන  ථර් න. පටු 
ශද් ප ලනශය්  බීතීර ශවල   ශන රශේ ප් නතිය ශවනුශව්  
ශන රට වීයේල  තිශබන තත්ත්වශය්  ශගොඩ ග් නට අපි එථ  ශසේ 
එක්ව ථටුතු  ථළ ුතු  ථ ලය දී්  එළඹිල  තිශබනව ය කිය  මම 
හිතනව . මිලියන 22ක් වූ ජනත ව ඒ වගකීම බ ර  ල  තිශබ් ශ්  
ශන 225ශදන ට නන ප්රජ ත් ත්රව  ව අපි ඒ ශදය ථළ ුතු යි.  

ගරු ථන න යථු මනි  මම ශන අවස්න ශද  ශපෞද්ගලිථ 
ථ රණයක් පිළිබඳව ථන  ථර් න බල ශපොශරොත්ු  වුශණ් නීතී. 
ඒ ශථශසේ ශවතත් මම හිු ව   මිනිත්ු  කීපයක් ශතෝ අරශගන මම 
ශන ථ රණය ගීන ථන  ථළ ුතු යි කියල . ලක් ්ම්  කිරිඇේල 
මීතිු ම  මශ  නිවස ගීන ථන  ථළ . මශ  නිවස තීුරශද මම 
ශද් ප ලනයට එ් න ඉස්ශසේල . 1991 අවුරුද්ශද්  architecture 
awards තයක් මට ලීබුණ . මම 1976 අවුරුද්ශද්  පප ධිය ලබ  
ගත්ත . ඉ්  පසුව 1978 අවුරුද්ශද්  මම ලගථ ශද ළ බ ලතම 
චිත්රපට නි ්ප දථය  බවට පත් වුණ . අදත් මම තමයි අශ  රශේ 
ළ බ ලතම චිත්රපට නි ්ප දථය . ඒ නිස  මම ශද් ප ලනශය්  
කියල  අුති්  ශදයක් තනබ ථරශගන නීතී. අවුරුුර තතරක් 
තිස්ශසේ මම මශ  නිවස තීුරව . 1990  එම නිවශසේ වීඩ මම නිම 
ථළ . ත න පතිවරශයක් ඇවිේල  මශ  නිවස බලල  කිදව   
"This is not a house. This is a museum. If this was in our 
country, this would have been in the preserved list" කියල . 
මීයි ම සශේ  09 වීනි ිනන එවීනි තත්ත්වයක් ඇති වුශණ් ය්ල ය ව 
ත  ශක්රෝධ්ය නිස ය කිය  මම හිතනව . ශමොථද  අද වනශථොට ඒ 
සිද්ධියට සනබ් ධ් වුණු සියු ශදන ශ  වතශගොත පිළිබඳව 
ආරගචිශවල  තිශබනව . එක් ශථශනුග මශ  ශගදර ඇු ශළේ ඉඳල  
කියනව   "යශථෝ  map එථක් ඕනෑ ශ්  ශන ශගදර  ථ මර ශතොය  
ග් න" කියල . තව ශථශනුග කියනව   "යශථෝ  ලා මතර ජ 
ශථශනක් ව ශ  ශ්  ජීවත්ශවල  තිශබ් ශ් . ගතපිය  ශථොටපිය  
නීති ථරපිය" කියල . ඒ ඔක්ශථොම ව ්ලත ශවල  - record ශවල  - 
තිශබනව . ශන වනශථොට ථණ්ඩ යන 16ක් විතර අත් අඩගගුවට 
අරශගන  තිශබනව . මම ථනග ටු වනව   ප්රගතිශීලී ථණ්ඩ යන 
කියන අය ශථෝ ශද්සි විරහිතව ඔවු්  නිදතස් ථර් න කිය  
ඉේල  සිම.ම සනබ් ධ්ව. ශමොන මතියක්ද ශන රශේ තිශබ් ශ් ? 
මම ශන ථ රණය කියනශථොට ථවුරු ශතෝ කියයි   මම "නය  
ද නව " කියල . නුතත් මම ප ්ලලිශන් ු වට ආශදත් ශබ් ස් 
එථථ. ශතට දවශසේත් මම ප ්ලලි ශන් ු වට එ් ශ්  ශබ් ස් 
එථථ. ඒ  මශ  ජීවන රට ව. මට ඒ ආථ රශය්  ජීවිතය පවත්ව  
ශගන ය් න පුුවව්  කියන එථ මම නිතතම මව ප්රථ   ථරනව . 

අපි එශතම වේට් න අම රුයි. අපි එශතම වීශටන ථණ්ඩ යමුගත් 
ශනොශවයි. ඒ නිස  ශන සියු ශද් නිවීරැින ථර ග් න ඕනෑ නන අපි 
සියුශදන  එථට එක්ථ සුශවල  ශන ප්ර ්නයට විසඳුමක් 
ශතොය් න ඕනෑ. මම වි ්ව ස ථර් ශ්  නීතී  ලක් ්ම්  
කිරිඇේල මීතිු ම  කිදව  ව ශ   ශවනත් ථණ්ඩ යමථට ශතට 
රට බ ර ුර් න  කියල  ශන රටට ශතේ නීද ශපෝලිශන එයි කියල . 
ශන රට ශඩොල්ල බිලියන 53ක් ණයයි. මම ුතල  කිදව  ව ශ  ශන 
ගත්ත ණය එක් ශථශනුගට බීර ථර් නට බීතී. වියේ්  විට ණය 
ගත්තත් අපි යනකිසි විධියථ ප ලනයක් ශගන ය් න ඇති. යන යන 
තී් වල වරින් න ඇති. තීබීයි  ථවද වත් එථ ථණ්ඩ යමක් 
තීයේයට අපිට ශන ගමන ඉිනරියට ය් න බීතී. මම 
තුත් න ් ශසේල ශග්  ඉේල  සියේනව   අපි සියුශදන ම 
එක්ථ සු ශවල  ශන ථටුතත්ත ථරුත කියල .  

තීබීයි  අපි මතථ තිය  ග් න ඕනෑ  1971 ථර් න බීරි වුණු 
ශද්  1988-1989 ථර් න බීරි වුණු ශද් තමයි ශන අරගළථරුව්  
දී්  ථර් න පත්ස ත ථර් ශ්  කියල . 1987 ඉ් ුර-ලගථ  
ගිවිසුම අත්ස්  ථළ ශවල ශද ව ශ ම ජනත  විුතක්ති ශපරුතණ 
තතනන සගවිධ් නයක් ථරපු ශවල ශද ශපෞද්ගලිථව ථනග ටු 
ශව්චච පුද්ගලශයක්  මම. මම ප්රජ ත් ත්රව දය ගීන වඩ  පුුවේ 
විධියට වි ්ව ස ථරනව . 1987 ඔවු් ට නිදතස  ල   
ප්රජ ත් ත්රව   ප්රව තයට ආව ම ඒථ ඉත  ශතොඳ ශදයක් කියල  මම 
වි ්ව ස ථළ . ශේ.ආ්ල. ජයව්ලධ්න මීතිු ම  එය තතනන ථළත් 
නීවත එය ප්රජ ත් ත්රව   ප්රව තයට ශගන පු එථ ශතොඳ ශදයක් 
කිය  මම වි ව් ස ථළ . තීබීයි  ඔවු් ශ  ශද් ප ලන ගමශ්  
අවස නය  සිද්ධ් වනශථොට -ඡ් ද ප්රති තය සියයට ු නට බහින 
ශථොට- අපි දීක්ථ   නීවත වරක් බලය ලබ  ගීමශන 
ශ්චතන ශව්  ථටුතු  ථරනව . එශලස බලය ලබ  ගීමම සඳත  
ුගමන ආථ රශය්  ශතෝ වයවසන් ව ඉර  දමල   වයවස්න ශව්  
බ හිරව ඒ ශදය ලබ  ග් න පත්ස ත ථරනව  නන ශන රශේ 
පුරවීසිශයුග තීයේයට අපි සියු ශදන ටම වගකීමක් තිශබනව   
එයට සරිලන විධිශේ  වීඩ ක්රමයක් -යනකිසි ක්රමශදදයක්- සථස් 
ථරල   රට ඉිනරියට ශගන ය් න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
(Dr.) Suren Raghavan to the Chair? 
 

ගුණ ජය්දත කැතවගොඩ මහසතා  
(ேொண்புேிகு ஜயந்த தகட்டதகொட) 

(The Hon. Jayantha Ketagoda) 

Sir, I propose that the Hon. (Dr.) Suren Raghavan do 
now take the Chair. 
 

ගුණ රාජිකා වි්රමසසහස මහස්,මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) ரொஜிகொ விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 
 

විස්ද ්පථිර කරන ලදී 
ஆமேொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලා්නවය්ද ඉව්, වූවය්ද  ගුණ 
ිණචාර්ය) සුවර්්ද රාඝව්ද මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சபொெொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு (கலொெிதி) சுமரன் 

ரொகவன் அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
(DR.) SUREN RAGHAVAN took the Chair. 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ගුණ වකවහසළිය රඹුක්වැල්ල  මහසතා  
(ேொண்புேிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  මම මීට වඩ   ්ලඝ ව ශය්  

ථන  ථර් න බල ශපොශරොත්ු  ශව් ශ්  නීතී. අද ශන ඇතිශවල  

තිශබන තත්ත්වය සනබ් ධ්ව ඔබු ම් ල  සියුශදන ම 

අවධ් නශය්  සියේනව  කිය  ම  හිතනව . ඉිනරිශේ   -ශතට දවශසේ - 

ශන රට නිවීරින තීනථට ශගන ය් න ඕනෑ නන සියුශදන  

එක්ථ සු ශවල  ථටුතු  ථර් න කිය  අවස න ව ශය්  ඉේල  

සියේමි්   ම  නිතප ශවනව .  

ශබොශතොම ස්ු තියි. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
அடுத்து, தகௌரவ சித்தொர்த்தன் அவர்கள்! உங்களுக்கு 7 

ெிேிடங்கள் உண்டு.  
 

[பி.ப. 12.02] 
 

ගුණ යර්මලිසගම් සද්යාර්ථ්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு தருேலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ென்றி, தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள! 

இறுதி யுத்தத்தின்மபொது முள்ளிவொய்க்கொலில் உயிொிழந்த தேிழ் 

ேக்கமள ெிமனவுகூருகின்ற ெிகழ்வு மெற்று அங்கு ேிகவும் 

உணர்வுபூர்வேொக இடம்தபற்றது. அங்கு ேொத்திரேல்லொது வட, 

கிழக்கின் ஏமனய பகுதிகளிலும் இந்ெிகழ்வு இடம்தபற்றது. 

விமசடேொக, இம்முமற இந்ெிகழ்வு கொலிமுகத்திடலிலும் 

இடம்தபற்றது. அங்குள்ள இமளஞர்கள் யுத்தத்திமல இறந்த 

தேிழ் ேக்களுக்குத் தங்களுமடய அஞ்சலிமயச் தசலுத்தி 

இருக்கிறொர்கள். இது இந்த ெொட்டில் இன ஒற்றுமேக்கொன 

ெல்லமதொர் அறிகுறியொக இருக்கிறது. இதமன ெல்லமதொர் 

ஆரம்பேொகமவ ெொன் பொர்க்கிமறன். கடந்த கொலங்களில் வட, 

கிழக்குக்கு தவளிமய இத்தினம் யுத்த தவற்றி தினேொகப் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு, தகொண்டொடப்பட்டு வந்தது. 

கொலிமுகத்திடலில் மபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் தகொண்டிருக் 

கின்ற இமளஞர்களொல் மேற்தகொள்ளப்பட்ட இச்தசயற் 

பொடொனது, ததன்னிலங்மகயிமல தசயற்பட்டுக் தகொண்டிருக் 

கின்ற அரசியல்வொதிகளுக்கு முன்ேொதிொியொக அமேந்திருக் 

கிறது. அந்த இமளஞர்களுமடய தசயற்பொட்மட அங்கீகொித்து, 

இந்த ெொட்டிமல இன ஒற்றுமேமய ஏற்படுத்துவதற்கொன 

முயற்சிகமள அவர்கள் எடுப்பொர்கள் என்ற ெம்பிக்மக 

எங்களிடம் துளிர்விட ஆரம்பித்திருக்கின்றது.  

  

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අශනක් ගරු ම් ්රීවරු්  ථථිථය ට බ ධ්  ශනොවන විධියට 

ථටුතු  ථර් න කිය  ඉත ම ඕනෑථමි්  ඉේල  සියේනව . 

 

ගුණ යර්මලිසගම් සද්යාර්ථ්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு தருேலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
இந்த ெொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொர 

தெருக்கடியின் விமளவொல் உருவொன அரசியல் தெருக்கடிக்குப் 

பின்னர், ஆட்சி முமறமே ேொற்றம் சம்பந்தேொகப் 

மபசப்படுவமத எங்களொல் அவதொனிக்கக் கூடியதொக 

இருக்கிறது. ெிச்சயேொக ஆட்சி முமறமேயில் ேொற்றம் 

ஏற்படுத்தப்பட மவண்டும். ெிமறமவற்று அதிகொர சனொதிபதி 

முமறமேமய ஒழிப்பது ேொத்திரேல்லொது, மதசிய இனப் 

பிரச்சிமனக்கும் ஒரு ெியொயேொன தீர்மவ முன்மவக்க 

மவண்டும். சேஷ்டி முமறயிலொன ஒரு தீர்மவ முன்மவத்தொல், 

"ெொங்களும் இந்த ெொட்டுப் பிரமஜகள்; எங்களுக்கும் இந்த 

ெொட்டிமல சே உொிமே இருக்கிறது" என்று தசொல்லி, தேிழ் 

ேக்களும் இந்த ெொட்டின் தபொருளொதொர வளர்ச்சிக்குத் 

தங்களொலொன முழுமேயொன பங்களிப்மபச் தசய்வொர்கள். 

இங்கு வொழுகின்ற தேிழ் ேக்கள் ேொத்திரேல்லொது, தவளி 

ெொடுகளில் புலம்தபயர்ந்து வொழுகின்ற தேிழர்களும் இந்த 

ெொட்டின் தபொருளொதொர வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்புச் தசய்வதற்கு 

முன்வருவொர்கள்.  

தடொலர் தட்டுப்பொடு கொரணேொக இன்று ெொடு 

வங்குமரொத்து ெிமலமய அமடந்திருக்கின்ற இந்தச் 

சூழ்ெிமலயில், புலம்தபயர்ந்து வொழும் ேக்களிடேிருந்து 

ெொட்டுக்குத் மதமவயொன ெிதிமய எப்படிப் தபறுவது என்பது 

ததொடர்பொக இந்தச் சமபயில்கூடப் மபசப்பட்டது. இன்று 

தபருவொொியொன புலம்தபயர் தேிழர்கள் ஓரளவுக்கு வசதியொக 

வொழுகிறொர்கள். அவர்கள் தங்களொல் இயன்றளவு 

பொொியளவிலொன முதலீடுகமள இங்மக தசய்வதற்குத் தயொரொக 

இருக்கிறொர்கள். ஆனொல், தங்களுமடய முதலீடுகளுக்கும் 

உயிர்களுக்கும் உத்தரவொதம் இல்மல என்ற பயம் 

அவர்களிடம் இருக்கிறது. யுத்தம் முடிந்த பின்பு, அவர்கள் 

இங்கு வந்திருந்தொர்கள். எனினும், அவர்கள் இங்கு 

முதலீடுகமள மேற்தகொள்ளமுடியொத அளவுக்குத் தமடகள் 

மபொடப்பட்டிருந்ததொல், ெம்பிக்மக இழந்து திரும்பிச் 

தசன்றுவிட்டொர்கள். எனமவ, அவர்களிடம் ெம்பிக்மகமயக் 

கட்டிதயழுப்ப மவண்டும். அப்படியொயின், அரசொங்கம் உட்பட 

இங்கிருக்கக்கூடிய அமனத்துக் கட்சியினரும் ஒன்றிமணந்து 

இனப்பிரச்சிமனக்கொன ஒரு ெியொயேொன தீர்மவ ெிச்சயேொகக் 

தகொண்டுவர மவண்டும்.  

சுதந்திரம் அமடந்த ெொள் ததொடக்கம் இன்றுவமர ேொறி 

ேொறி ஏமதொ ஒரு விதத்திமல இந்த ெொடு அழிவுகமளச் 

சந்தித்துக்தகொண்டுதொன் இருக்கிறது என்பது அமனவருக்கும் 

ததொியும்! கமடசியொக, அதிகொரப்மபொட்டி கொரணேொக கடந்த 

09ஆந் திகதி ேிகப் பொொிய அழிவு ெொட்டில் ஏற்பட்டது.   

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் 

இரண்டு ெிேிடங்கள் உண்டு.  
 

ගුණ යර්මලිසගම් සද්යාර්ථ්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு தருேலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஏழு ெிேிடங்களும் முடிவமடந்து 

விட்டதொ? 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
இல்மல! ஐந்து ெிேிடங்கள் முடிவமடந்துவிட்டது. 

இன்னும் இரண்டு ெிேிடங்கள் உண்டு. 
 

ගුණ යර්මලිසගම් සද්යාර්ථ්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு தருேலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

Okay.  

அமனவருடனும் அன்பொகப் பழகிய தபொலன்னறுமவ 

ேொவட்டப் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் அேரகீர்த்தி அதுமகொரல 

அவர்கள் இந்த வன்முமறயின்மபொது அெியொயேொகப் 

படுதகொமல தசய்யப்பட்டொர். அவர் ேிகவும் அமேதியொனவர். 
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அவருக்கு எனது கட்சி சொர்பில் ெொன் அஞ்சலி தசலுத்துவ 

மதொடு, அவருமடய குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த 

அனுதொபங்கமளயும் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன். இப்படியொன 

தகொமலகள் இந்த ெொட்மட ெிச்சயேொக முன்மனற்றப் 

பொமதயில் தகொண்டுதசல்லொது. பொொியளவில் வீழ்ச்சியமடந் 

திருக்கின்ற இந்த ெொட்டின் தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்ப 

பலரும் முயற்சித்துக்தகொண்டிருக்கின்ற இந்த மெரத்தில், 

இப்படியொன கலவரங்கள் ெிச்சயேொக தவளிெொடுகளுக்கு ஒரு 

ெல்ல தசய்திமயக் தகொடுக்கொது; தகொடுக்கப் மபொவதுேில்மல. 

தவளிெொட்டவர்கள் இவற்மறப் பொர்த்தொல், அவர்கள் எேது 

ெொட்டில் முதலீடுகமளச் தசய்வதற்கு ேிகவும் தயக்கம் 

கொட்டுவொர்கள். ஏதனனில், இந்த ெொட்டு ேக்கள் இன்னும் 

திருந்தவில்மல என்ற அபிப்பிரொயத்மதத்தொன் இமவ 

தகொடுக்கப்மபொகிறது. 

இந்த ெொட்டில் ஆட்சி ேொற்றதேொன்று ஏற்படுத்தப்பட 

மவண்டுதேன்று ேக்களொல் மகொரப்படுகிறது. பிரதேர் பதவிமய 

ஏற்கப் பலரும் ேறுத்த ெிமலயிமல தகௌரவ ரணில் 

விக்கிரேசிங்ஹ அவர்கள் அந்தப் பதவிமயப் தபொறுப்மபற்றொர். 

அவர் தபொருளொதொரத்மத ேறுசீரமேக்கக்கூடிய ஆற்றல் 

உமடயவர்; அதில் வல்லவர்; அமதப் பற்றி அறிந்தவர் என்ற 

அபிப்பிரொயம் தபொதுவொகப் தபரும்பொலொன ேக்கள் ேத்தியிமல 

இருக்கிறது. எனினும், ேந்திரத் ததொப்பிமூலம் தபற்மறொமலயும் 

எொிவொயுமவயும் உணவுப் தபொருட்கமளயும் தபற்றுத் 

தருவதற்கு அவர் ஒரு ேந்திரவொதியல்ல. இருந்தமபொதிலும், 

அவர் வீழ்ச்சியமடந்திருக்கின்ற இந்த ெொட்டினுமடய 

தபொருளொதொரத்மத ஓரளவுக்மகனும் சீர்தசய்யக்கூடியவர் என்ற 

ெம்பிக்மக எங்களுக்கு இருக்கிறது. அதுேொத்திரேன்றி, 

மேற்குலக ெொடுகளுக்கும் அவர்ேீது ெம்பிக்மக இருக்கிறது. 

அதன் கொரணேொக அவர் சில விடயங்கமளச் தசய்யக்கூடியவர் 

என்ற ெம்பிக்மக எனக்கும் இருக்கிறது. தனிெபர் ஒருவர்ேீது 

ேொத்திரம் ெம்பிக்மக மவத்து, இந்த ெொட்மடச் சிறந்த 

முமறயில் முன்மனற்ற முடியொது.  
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு வழங்கப் 

பட்ட மெரம் முடிவமடந்துவிட்டது. தயவுதசய்து, உமரமய 

முடித்துக் தகொள்ளுங்கள்!  

 

ගුණ යර්මලිසගම් සද්යාර්ථ්ද මහසතා 
(ேொண்புேிகு தருேலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
சொி. தனிமய ஒருவரொல் அமதச் தசய்ய முடியொது. இந்தச் 

சமபயில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் அமனவரும் 

ஒற்றுமேயொக, சொியொன முமறயில் தசயற்பட மவண்டும். ஆகக் 

குமறந்தது, இந்த ெொட்டின் தபொருளொதொர ொீதியொன 

வங்குமரொத்து ெிமலமய ென்றொக உணர்ந்து தசயற்பட 

மவண்டும். அமத மவத்து அரசியல் தசய்வமத விடுத்து, இந்த 

ெொட்டின் தபொருளொதொரத்மதச் சிறந்த முமறயில் கட்டிதயழுப்ப 

முயற்சிக்க மவண்டும்.  இன்றிருக்கக்கூடிய தபொருளொதொரப் 

பிரச்சிமனயொனது, ெீண்டகொலேொக இருந்துவந்தொலும் 

அண்மேயிமலதொன் இந்தளவுக்கு வங்குமரொத்து ெிமலக்குப் 

மபொயிருக்கிறது. ஆனொல், எங்களுமடய தேிழ்த் மதசிய 

இனத்தின் பிரச்சிமன என்பது ேிக ெீண்டகொலப் 

பிரச்சிமனயொகும். அமதத் தீர்ப்பதன்மூலம்தொன் இந்த 

ெொட்டிமல ஒரு ெிரந்தர தபொருளொதொரக் கட்டமேப்மபக் 

கட்டிதயழுப்ப முடியும்; இந்த ெொடு சுபிட்சத்மத மெொக்கிப் 

பயணிக்க முடியும். ஆகமவ, அமதத் தீர்க்க மவண்டுதேன்று 

மகட்டு, விமடதபறுகிமறன். ென்றி. வணக்கம்.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ென்றி. அடுத்து, தகௌரவ டக்ளஸ் மதவொனந்தொ அவர்கள்! 

உங்களுக்கு எட்டு ெிேிடங்கள் உண்டு.  

 

[பி.ப. 12.10] 

 

ගුණ ඩ ල්ප වද්වාන්දාා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)  
(The Hon. Douglas Devananda) 
ென்றி, தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள! 

தெருக்கடி ேிகுந்த இன்மறய கொலச்சூழலில் இருந்து ேீண்டு 

வரத்துடிக்கும் அமனத்து இலங்மக ேக்களின் சொர்பொகவும் 

ெொன் இந்த உயொிய சமபயில் சில விடயங்கமள முன்மவக்க 

விரும்புகிமறன்.  

ெீதிக்கொகவும் தபொருளொதொரச் சுரண்டலுக்கு எதிரொகவும் 

இன, ேத, சமூக, தபண்ணிய ஏற்றத்தொழ்வுகளுக்கு எதிரொகவும் 

அன்று ெொமும் உொிமேப் மபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்மதொம். 

ஆனொலும், வன்முமறகளின் கூடொரங்களொகத் தேிழொின் 

வொழ்விடங்கள் ேொற்றப்பட்டிருந்த ெிமலயில், ெீதியொன எேது 

உொிமேப் மபொரொட்டம் அெீதிமய மெொக்கிய அழிவு யுத்தேொக 

திமசதிருப்பப்பட்டிருந்த ெிமலயில், இலங்மக - இந்திய 

ஒப்பந்தம் என்ற அொியததொரு வொய்ப்மபயடுத்து மதசிய 

ெீமரொட்டத்தில் கலந்துதகொண்டு, மதசிய ெல்லிணக்க அரசியல் 

வழிமுமறயில் ெொம் பயணிக்க ஆரம்பித்மதொம். அன்று எேக்கு 

இலங்மக - இந்திய ஒப்பந்த ெமடமுமறகமளச் சொியொன திமச 

மெொக்கி ெகர்த்திச் தசல்லும் உொிமே  வன்முமறச் தசயற் 

பொடுகளொல் ேறுக்கப்பட்டிருந்ததொலும், அந்த ஒப்பந்த ெமட 

முமறகளில் ெொம் பங்தகடுக்கொதிருந்தொலும், அன்றிலிருந்து 

வன்முமற வழிமுமறயினூடொக எேது பிரச்சிமனகளுக்குத் 

தீர்வு கண்டுவிட முடியொது என்பமத ெொம் எேது கட்டொயக் 

கட்டமளகளொக ஏற்றுக்தகொண்மடொம்.  

அரசியல் ேக்கமளப் பிொிக்கிறது; தபொருளொதொரம் ேக்கமள 

ஒன்றிமணக்கிறது. இன்று ெொம் எதிர்தகொள்ளும் தபொருளொதொர 

தெருக்கடி இலங்மகத் தீவில் வொழும் தேிழ், முஸ்லிம், சிங்கள 

ேக்கள் அமனவமரயும் ஒமர புள்ளியில் இமணத்து 

மவத்திருக்கிறது. இத்தமகய இடர்கொலச் சூழலிலிருந்து 

அமனத்து இன, ேத, சமூக ேக்களும் ேீண்டுவர மவண்டும். 

சொதொரண ேக்களின் உணர்வுகமள ெொன் என்றும் 

ேதிப்பவன். அமேதி வழியில் மபொரொடும் சுதந்திரம் எவருக்கும் 

உண்டு. ஆனொல், வன்முமறகள் எந்த வடிவத்தில் யொரொல் 

முன்தனடுக்கப்பட்டொலும், அமவ குறித்து விேர்சனங்கமள 

முன்மவப்பவன். இது குறித்து யொருமடய உணர்வுகமளயும் 

ெொன் தகொச்மசப்படுத்துவதொக எண்ணிவிடேொட்டீர்கள் என்று 

ெிமனக்கின்மறன். ெொம் வகுத்திருந்த மதசிய ெல்லிணக்க 

வழிமுமறமய 'சரணொகதி அரசியல்' என்று சிலர் எம்மேக் 

தகொச்மசப்படுத்தினொலும், அது குறித்து ெொன் வருத்தப்படப் 

மபொவதில்மல. “மபொற்றுமவொர் மபொற்றட்டுு்ம், புழுதி வொொி 

எம்மேத் தூற்றுமவொர் தூற்றட்டும்” என்பதற்கிணங்க, ெொம் 

தசல்லும் வழி ெமடமுமறச் சொத்தியேொன, சொியொன 

வழியொகமவ இருக்கும். அமத வரலொறு ெிரூபித்து வருகின்றது. 

ஆளும்கட்சியுடன் ேட்டுேன்றி, எதிர்க்கட்சிகளுடனும் சிங்கள, 

முஸ்லிம்  ேக்களுடனும் எேது மதசிய ெல்லிணக்க உறவுக்கொன 

மெசக்கரங்கமள ெொம் ெீட்டிமய வருகின்மறொம். இத்தமகய 

மதசிய ெல்லிணக்க உறமவ மதசிய இனப்பிரச்சிமனத் 

தீர்வுக்கொன திறவுமகொலொக இருக்க முடியும்.  
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அண்மேயில் ெடந்த வன்முமறகளின்மபொது தகொல்லப் 

பட்ட சிங்களச் சமகொதரர்களுக்கு ெொன் அஞ்சலி தசலுத்து 

கின்மறன். தொக்கப்பட்டு, கொயப்பட்டு, உமடமேகமள 

இழந்திருப்மபொருக்கு ஆறுதல் கூறுகின்மறன். அமதமவமள, 

எேது ெீதியொன உொிமேப் மபொரொட்டத்தில் ஆகுதியொன 

அமனத்து விடுதமல இயக்கப் மபொரொளிகளுக்கும் தபொது 

ேக்களுக்கும் அஞ்சலி தசலுத்துகின்மறன். அழிவுகளும் 

அவலங்களுேற்ற உொிமேயுடன் வொழ முடிந்த சேொதொன பூேிமய 

எேது ேக்களின் கனவொகும். இத்தமகய எேது ேக்களின் 

ஆக்கபூர்வேொன விருப்பங்களுக்கு ேொறொக, முள்ளிவொய்க்கொல் 

அழிவுகள் வமர எேது ேக்கமள  "உொிமேப் மபொரொட்டம்" என்ற 

தபயொில் இழுத்துச் தசன்ற வடுக்கள் ெிமறந்த அந்த இருண்ட 

ெொட்கமள ெொன் ெிமனத்துப் பொர்க்கின்மறன். அந்த இறுதி 

அழிவு யுத்தத்தில் பலியொகிப்மபொன எேது பிஞ்சுக் குழந்மதகள், 

இமளமயொர்கள், முதிமயொர்கள் உட்பட அமனத்து ேக்களுக்கும் 

எனது ஆழ்ேன அஞ்சலிமயச் தசலுத்த விரும்புகின்மறன்.  

யுத்தத்தில் இறந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி தசலுத்துவது 

என்பது, எேது ேக்களின் ஜனெொயக உொிமே! அமத ெொன் 

ஒருமபொதும் ேறுத்ததில்மல. ஆனொலும், இறந்த ேனித 

உயிர்களுக்கு அஞ்சலி தசலுத்துவது என்று கூறிக்தகொண்டு, 

எேது ேக்களின் அழிவுகமள மவத்து அரசியல் பிமழப்பு 

ெடத்துவமத ெொன் ஒருமபொதும் ஏற்கப்மபொவதில்மல. ெொன் 

புலிகளின் தமலமேமய எேது ேக்களின் ெலன்சொர்ந்மத 

ஒளிவுேமறவின்றி மெரடியொக விேர்சித்து வந்திருக்கிமறன். 

அவர்களின் தசயற்பொடுகள் ேக்கமளயும் அழித்து, 

அவர்கமளயும் அழிக்கப்மபொகின்றன என்பமத ெொன் அன்மற 

கூறிமனன். அமத வரலொறும் ெிரூபித்திருக்கிறது. அவர்களின் 

இறப்மபயிட்டு ஒருமபொதும் ேகிழ்ச்சியமடந்தவன் அல்லன். 

ஆனொலும், “அண்ணண் எப்மபொது சொவொன்; திண்மண 

எப்மபொது கொலி” எனக் கொத்திருந்தவர்களும் முள்ளிவொய்க்கொல் 

முடிவுகளின்மபொது, ஆனந்தக் கூத்தொடி உள்ளூர 

ேகிழ்ந்தவர்களும் இன்று முள்ளிவொய்க்கொல் முற்றம் என்று 

கூறி, அங்கு கூடிெின்று ெிமனமவந்தல் தசய்கிறொர்கள். தேது 

உறவுகமள இழந்து தவிக்கும் சொதொரண தபொதுேக்களின் 

முள்ளிவொய்க்கொல் ெிமனமவந்தமல ெொன் ேதிக்கிமறன்.  

"யுத்தத்தில் உயிொிழந்த ேக்கமள ெிமனவுகூரவும், தேது 

ேதக் கடமேகமளச் தசய்யவும் அவர்களது உறவுகளுக்கு 

ஏற்பொடு தசய்யப்பட மவண்டும்" என்ற மெொக்கில் ஒரு தனிெபர் 

பிமரரமணமய ெொன் 2016ஆம் ஆண்டு இந்த 

ெொடொளுேன்றத்தில் தகொண்டுவந்மதன். ஆனொல், துரதிருஷ்டவ 

சேொக அன்று தேிழ் உறுப்பினர்கள் ெொடொளுேன்றத்திலிருந்து 

ஓடிதயொளிந்துவிட்டொர்கள். அதிருஷ்டவசேொக ததன்னிலங்மக 

ெொடொளுேன்ற உறுப்பினர்கள் அமத ஆதொித்தொர்கள். 

அவர்களுக்கு இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ென்றி கூறிக் 

தகொள்கின்மறன்.  

அந்தச் தசயற்பொட்மட ெொன் முன்தனடுத்தபடியொல்தொன் 

மெற்று கொலிமுகத்திடலில் அமனத்து இன ேக்களும் 

யுத்தத்திமல இறந்த சகல ேக்கமளயும் ெிமனவுகூரக்கூடிய 

வமகயில், முள்ளிவொய்க்கொல் ெிகழ்மவ ஞொபகப்படுத்தக்கூடிய 

வமகயில் ெிகழ்தவொன்று ெடந்திருக்கிறது. அதற்கு 

என்னுமடய ேொியொமதமயயும் தசலுத்துகிமறன். அத்மதொடு, 

ேொறி ேொறி ெடந்து முடிந்த இனக்கலவரங்களினொலும் தேிழ் 

ேக்களின் உொிமேப் மபொொின் தபயரொல் ெடத்தப்பட்ட சமகொதர 

இயக்கப் படுதகொமலகளொலும் உள்ளியக்கப் படுதகொமல 

களொலும் இஸ்லொேியச் சமகொதர ேக்கள் ேீதொன படுதகொமல 

களொலும் அப்பொவிச் சிங்களச் சமகொதர ேக்கள் ேீதொன 

படுதகொமலகளொலும் ேரணித்துப்மபொன அமனத்து ேனித 

உயிர்கமளயும் ெிமனவுகூர்கின்மறன். அழிவு 

யுத்தத்தின்மபொது கொணொேலொக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகளின் 

கண்ணீருக்குப் பொிகொரம் மதடுமவொம். ஆகுதியொன அமனத்து 

ேக்கமளயும் தெஞ்சில் ெிமனமவந்தி, அழகொர்ந்த சேத்துவ 

மதசத்மத உருவொக்குமவொம்.  ென்றி.   

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ேிக்க ென்றி. මීළඟට  ගරු ගය් ත ථරුණ තිලථ ම් ්රීු ම . 

ඔබු ම ට වින යෝ දතයථ ථ ලයක් තිශබනව . 
 

[අ.භ . 12.17] 

 

ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා 
(ேொண்புேிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  තයවීනි වත වටත් අශ  රශේ 

අග්ර ම තය ුරරශේ  වීඩ භ ර ගත් ව්ලතම න අගමීතිු ම  ජ තිය 

අමතද් ත්  ඒ ව ශ ම ශන සභ ශද වියේ්  විට ථළ ප්රථ  වල ත් 

අද අශ  රට පත් ශවල  තිශබන භය නථථශන  බරපතළථශන 

තත්ත්වය ශථෝච්චරද කියල  විසත්ර ථළ . පසුගිය ථ ලශේ  ශන 

රශේ ආ්ලථිථය ශමොන තරන අදූරද්ලශී විධියටද ශමශතයව  

තිශබ් ශ්  කියන එථත් ඒ ථන වලි්  අපට ශත්රුණ . ඒ 

ව ශ ම එු ම  කිදව  ශන රශේ ඉිනරි ම ස තතරට අතයව ය 

ශබශතත් මිලට ගීමමට සීලීසම්ක්වත් තිබී නීති බව. ඒ තීම 

ප්රථ  යකි් ම කියීවුශණ් ශන රශේ ආ්ලථිථය ගීඹුර 

ශනොශපශනන  පු ල ශනොශපශනන අග ධ්යථට ඇද දම  තිශබන 

බවයි. ලාල සන රූඪ ග රු ම් ්රීු මනි  එු ම ශ  ඒ පීතීිනලි 

කිරීනවලි්  ශප් ව  ුර් ශ්  ශන රජශේ  තිබුණු ආ්ලථිථ 

ථළමන ථරණශේ  අසමත්ථමයි. 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  සමගි ජන බලශදගශේ  අපිත් 

අවුරුුර ශදථක් තිස්ශසේ වචන ශදථකි්  ශන සීලීස්මක් නීති  

අදූරද්ලශී  අසමත් ගමන පිළිබඳව ිනගටම ථන  ථළ . ඒ නිස  තමයි 

සමගි ජන බලශදගය මීට ථලථට ශපර කිදශද "ස්ල ශෆේේ" 

කියල . ශන තරන අග ධ්යට  අඳුරු ුතගයථට ුතුව රටම ඇද දීමීමට 

ප්රධ් න වගකිව ුතත්ත  වන ජන ධිපතිවරය  ඉවත් කිරීශන 

අරගළයත් තවම අවස්  ශවල  නීතී. විශ ේ ශය් ම ඒ අරගළ 

ථරන තරුණය් ශ  ශබොශතොම ස ධ් රණ  ඉත ම ආද්ල වත්  

නි්ලම ණශීලී  අ ණ්ඩ අරගළය ජයග්රතණයකි් ම ශථළවර 

ශවනව  දකි් නයි ශද් ප ලන පක් යක් තීයේයට අපිත් ථීමති 

ව් ශ් . ඒ නිස  තමයි පසුගිය දවස්වල විවිධ් ශද්වේ භ ර ග් න 

කියන ශථොට අපි ශථෝ ශද්සි දීනශන.  

අදටත් ජන ධිපතිවරය ත්  ආණ්ඩුවත් ශවනස් ශවල  නීතී. 

එථ ුතහුණක් විතරක් ශවනස ් ථර තිශබනව . ඇත්තටම ඒ 

ජන ධිපතිවරය  එක්ථම ඔුව ශගයෝ  එශතේ-ශමශතේ ථරල  ඒ 

ආණ්ඩුවම තදපු එථ තමයි දී්  සිද්ධ් ශවල  තිශබ් ශ් . ශන 

අ්ලබුදය ගීන අපි ඒ දවස්වල අතන ශථොට  09 වීනි ද ට ශපර 

තිබුණු ආණ්ඩුශදත්  09 වීනි ද යි්  පසුව තිශබන ශන 

ආණ්ඩුශදත් ඉ් න  අය තමයි අපට කිදශද  "ශන ශඩොල්ල ප්ර ්නය 

අපට සුුව ශදයක්. ඒථ දවසකි්   ශදථකි්  විසඳ් න පුුවව් " 

කියල . ථලි්  ආණ්ඩුශද ප්රධ් න වගකීන දරපු පදවිය ථන  ථළ 

තීයේ අපට මතථයි.  ආණ්ඩු පක් ශේ  සගවිධ් යථවරය  එද  

නීඟිට  නීඟිට ිනගි්  ිනගටම කිදව   "ථවුද  කිය් ශ්  අශ  

ආණ්ඩුවට සේලි නීතී කියල ? අශ  ආණ්ඩුවට ඕනෑ තරන සේලි 

තිශබනව ." කියල . ශබොශතොම පජ රුවට එශතම කියපු තීයේ මට 

මතක් ශවනව . එශතම කිය කිය  ශන ආ්ලථිථ අ්ලබුදය ශබේලටම 

299 300 

[ගරු ඩ ලස් ශද්ව න් ද  මතත ] 
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හිර ශවනථන  ශද් ප ලන අ්ලබුදයක් බවටත් පත් ශවනථන ශන 

ආ්ලථිථශේ  යන ්ලනය තගගපු ආථ රය තමයි අපට දකි් න 

ලීබුශණ්. ත වථ ලිථව ශන යන ්ලනය තගග  තගග  සිම.ශන ප්රතිලලය 

අද අපිට රටක් ශලස ශතොඳටම විඳි් න සිද්ධ් ශවල  තිශබනව .  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශන වන විට එහි ප්රතිලල ශලස 

අපි දකි් ශ්  ශමොනව ද? රශේ ජන ධිපතිවරය  බගථරයථට 

හිරශවල  ව ශ  ඉ් නව ; එළියට බීතී ග් න විධියක් නීතී. 

ආරක් ථ වළු ගණන වක් මීද්ශද්යි  අද ශන ප ්ලලිශන් ු වට 

රැස් ශව් න ශවල  තිශබ් ශ් . ුතද තුතද ශද ආරක්  ව  න විථ 

තුතද ශද ආරක්  ව  ශපොලිස් ආරක් ථ වළු කිහිපයක්  ඒ 

ව ශ ම දීවී් ත යථඩ වීටවේ මීද්ශද්යි ජනත  නිශයෝජිතය් ට 

අද රැස් ශව් න සිුරශවල  තිශබ් ශ් . ලාල සන රූඪ ගරු 

ම් ්රීු මනි  බල් න  ශනථ ශමොන තරන ථනග ටුද යථ 

ථ රණයක්ද කියල . ශන සභ ව රැස් වුණු ශන ිනන ු ශ්  ම අපට 

අත් න ලීබුණ   මතජන නිශයෝජිතය්  රැසථශ  ශගවේ 

ශදොරවේ ගි් ශන්  දීවුණු ආථ රය ගීන. ඒ අයට ස ධ් රණ 

ශදදන වක් තිශබනව . ඇත්ත ව ශය් ම එද  පශද් ඒ ශීල ච ර 

අරගළයට එේල ථරපු අශීල ච ර ප්රත ර ගීන අපි ථනග ටු 

ශවනව . ඉ් පසුව ඇති ශව්චච ගිනි දීේ දකිනශථොටත් අශ  

තදවත ථනප  වුණ ; මනුස්සථම තිශබන සෑම ශථශනුගශ ම 

තදවත් ථනප  වුණ . ඒ ව ශ ම  ශන ශමොශතොත වන විට රට පුර ම 

ස ති ය බහුතරයක් ජනත ව යට ශනොශදශවනි වි  ල ගි් දරකි්  

දීශවමි්  සියේන බවත් අපට ශමොන විධියථටවත් අමතථ ථර් න 

බීරි ථ රණයක්. අපි දකිනව   ශවනද ට ව තන තිත තතළිතක් 

තිබුණු ඉ් ධ්න ශපෝලිම අද වන විට කිශලෝමීටර ගණන වක් 

ඈතට ින ගීස්සිල  තිශබන ආථ රය.  නිජ ශතේ ඇමතිු ම  

කියනව   අද සත ශතට ශපට්රේ ග් න  ගෑස් ග් න ශපෝලිනවලට 

එ් න එප  කියල . ඒත් අද මිනිස්සු ශපෝලිනවලට ශවල  බල ශගන 

ඉ් නව . එිනශනද  අව යත  ඉටු ථර ග් න විධියක් නීු ව 

මිනිස්සු ශපෝලිනවල රස්තිය ුර ශවනව .  

අද පීය ගණනක්  විුරලිය ථපනව . රට ථුවවශ්ල. ඒ වශ ම 

ශරෝතේවල දීයෝ සත්ථ ර ඒථථ අථ්ලමණය වන බවට ව ්ලත  පළ 

ශවනව . වීයෝහියේය් ට  ශරෝගීත් ට තම් ශ  ශබශතත් ශදල 

ග් න බීරුව අසරණ ශවල . අගමීතිු ම  යශේ  කිදව  වශ  

සමතර අතයව ය ඖ ධ්වල වි  ල හිඟයක් පවතිනව .   

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශදොස්තර මතත්තය  

සමතරු් ට ිනන තතථට ශබශතත් ු ණ්ඩුව ලිය  ුර් න ම 

ෆ මසියට ගිහි්  ිනන ශදථථට ු නථට විතරයි ශබශතත් ග් ශ් . 

ඒ  ශබශතත් නීති නිස   එශතම නීත්නන පවතින මිලට ශබශතත් 

මිල  ගීමමට බීරිථම නිස . අද බල් න  අශ  රශේ 

විශ්ර මිථය් ට තම් ශ  විශ්ර ම වීටුශප්  ශබශතත් යේථ ග් න 

වියදන ථශළොත් ආත ර යේථ මිලට ග් න බීරි ශවල  තිශබනව . 

ආත රවලට -ථෑම බීමට- වියදන ථශළොත් ශබශතත් යේථ ග් න 

බීරි ශවල  තිශබනව . ශනොථ  ශනොබී මීශරනව ද  ශබශතත් 

ශනොශගන මීශරනව ද කියල  ථේපන  ථර ථර ළතීශව් න අද 

විශ්ර මිථය් ට  වීයෝහියේය් ට සිද්ධ් ශවල  තිශබනව .  

ශන රජශේ  හිු වක්ථ ර  අමශනෝඥ ීන් ුර ීනරණ නිස  ශගොවි 

ජනත වට යළඟ ථ් නයට ශපොශතොර ලීශබයිද කියල  අද 

ශදගියෝය ශව්  පසුශව් න සිද්ධ් ශවල  තිශබනව .  අද පශද් 

ප ්ලලිශන් ු ශද සමතරු කිදව  වශ  ශගොවිතී්  ථරන මිනිසු් ට 

ඒ ය් ත්ර සූත්රවලට අව ය ථරන ඉ් ධ්න යේථ ලබ  ග් න බීරුව 

ඒ ථටුතු ත් අථ්ලමණය ශවල  තිශබනව . ුගඩ  ශත් වු හිමිය්  

ගත්තත්  ුගරුඳු වග ථරුව්  ගත්තත්  සුුව අපනයන ශභෝග 

වග ථරුව්  ගත්තත් ශපොශතොර ප්ර ්නය අද ඒ ශගොේල් ට බලප  

තිශබනව . ශපොශතොර හිඟය විතරක් ශනොශවයි  පවතින මිලට 

ශපොශතොර දම් න පුුවව් ද කියන ථ රණයත් අද අ්ලබුදයක් බවට 

පත්ශවල  තිශබනව . ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  අතන අතන 

තීන  බලන බලන තීන තත්ත්වය ශන ව ශගයි. ර ජය ශසේවථශයෝ 

එක්ථ ථන  ථළත්  ශපෞද්ගලිථ අග ය ගත්තත්   සුුව ත  මධ්ය 

පරිම ණ වය ප රිථශයෝ ගත්තත් -ශන සියු ශදන ම- අද වි  ල 

අසතනයකි්  ත  පීඩ වකි්  තමයි ජීවත් ශව් ශ්  කියන එථ 

තුත් න ් ශසේ ශතොඳට ද් නව .  බලන බලන ක්ශ ේත්රය ථඩ  

වීයේල . ශබ්ථරි ථ්ලම ් තය ආශ්රිතව යීශපන පදවිය එක්ථ ථන  

ථශළොත්  ඒ ශගොේල් ශ  ප්ර ්න. සිශම් ති මිල ඉතළ ය ම නිස  

ඉිනකිරීන ක්ශ ේත්රශේ  වි  ල ථඩ  වීම.මක් තිශබනව . ඒ ආශ්රිතව 

ආද යන ලීබූ තීශමෝම අද අසරණ ශවල  තිශබනව . ත්රි ශරෝද රන 

තිය ශගන තය්ල එශථ්  ජීවත් ශව්චච මිනිසු් ට අද ජීවත් ශව් න 

බීරි ශවල  තිශබනව . පීය ගණ්  ශපෝලිනවල ඉ් නයි ඒ 

මිනිසු් ට සිද්ධ් ශවල  තිශබ් ශ් .  රට පුර ම ස්වයග රැකිය වල 

නිරත ශවල  හිටපු ලක්  සග ය ත පිරිසක්  අ් ත අසරණභ වයට 

පත් ශවල  තිශබනව   ශන ආ්ලථිථ අ්ලබුදය තුතශද. සගච රථ 

වය ප රශේ  ශයින්චච මිනිස්සු න් නත්ත ර ශවල . ධීවර 

ථ්ලම ් තය ගත්තත් එශතමයි. ථෘෂිථ්ලම ් තය ගත්තත්  වීවිලි 

ථ්ලම ් තය ගත්තත් ශන සියුම ක්ශ ේත්රවල ශන අ්ලබුදය අද 

ඔඩුුරව  තිශබනව . 

දීයෝ පීඩනයකි්  තමයි මිනිසු්  ජීවත් ශව් ශ් . ශලොුග 

ගි් දරක් ඒ මිනිසු් ශ  තදවත් පුර  අද ගම්  ථරනව . නිව ස 

ණය ගත්ු  මිනිසු් ට ඒථ ශගව  ග් න බීරි ශවල . සමතර 

මිනිස්සු ථේබුර ක්රමයට ව තන මිලට ගත්ත   ය් ත්ර සූත්ර මිලට 

ගත්ත . අද ථේබුර සම ගන ඒ මිනිසු්  පස්ශස්  එනව   ඒ ශගවීන 

ශනොථරපු හි් ද . ඒ නිස  ඒ මිනිසු් ට ප්ර ්න ඇති ශවල  

තිශබනව . බීගුග ණය අර්  තිශබන අය වි  ල ප්ර ්නයථට මීින 

ශවල . ශථොශතොමද ඒව  ශගව් ශ් ? ශථොශත් ද ආද යම 

ලීශබ් ශ් ? තීම පීත්ශත් ම මිනිස්සු හිර ශවල . ශමකී ශනොකී 

සෑම ක්ශ ේත්රයථම මිනිසු්  ජීවත් ව් ශ්  වි  ල පීඩ වකි්  කියන 

එථ  ශලොුග ගි් දරක් එක්ථ කියන එථ මම අුතු ශව්  කිව ුතු  

නීතී. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම් ්රීු ම   ඔබු ම ට නියමිත ථ ලය අවස් . නුතත් මට 

තව වින යෝ ු නක් ඔබු ම ට ලබ  ිනය තීකියි. 
 

ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා 
(ேொண்புேிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශබොශතොම ස්ු තියි  ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි.   

අද ශදමදපිය් ට තම් ශ  දරුව් ශ  අධ්ය පනය ගීන 
ශලොුග ප්ර ්නයක් තිශබනව . බ හිර ප් තිවලට යව් ශ්  
ශථොශතොමද  ප සේ වෑ්  රනයට ශගව් ශ්  ශථොශතොමද  ශපොත් 
පත්  පපථරණ මිලට ග් ශ්  ශථොශතොමද කියන ප්ර ්න 
තිශබනව . ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශතට අනිද්ද  අශපොස ස ම නය 
ශපළ විභ ගයට ලියන  ප ඩන ථරන දරුව් ට ලයිේ එළිය නීතිව 
ථරුවශළේ ඉ් න ශවල  තිශබනව . ුග පි ල නපුවක් පත්ු  
ථර් න විධියක් නීතී; භූමිශතේ නීතී. ඉයේප් දමක් ශසොය  
ග් න නීතී. සමතර තී් වල ගිනි ශපේයේයක්වත් නීතී. එවීනි 
බරපතළ ප්ර ්න තමයි තීම තීනම දකි් න ලීශබ් ශ් . ශනව ට 
විසඳුන ශද් නට අව යයි.  

අද ප ්ලලිශන් ු ව ිනත  මිනිස්සු බල ශගන ඉ් නව   සති 
ගණ්  රැස් ශවල  ශමොථක්ද  පු පත්තරය කියල  දීන ග් න. ඒ 
නිස  ශන ප ්ලලිශන් ු ශද මතජන නිශයෝජිතයි් ට ශලොුග වග 
කීමක් තිශබනව  කියන එථ මම අුතු ශව්  කිය් න ඕනෑ නීතී. 
ජනත වශ  ප්ර ්න විසඳීම සදත  අව ය වීඩ පිළිශවළ සථස් ථරන 
එථ අග්ර ම තයු ම ශ  රජශේ  වග කීමක්.  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

අපි ශද් ප ලන පක් යක් තීයේයට ප්රසිද්ධිශේ  කිදව   අපි 

ීනරණයක් ගත්ත  කියල . මඇමති තනු රු  වරද න  වරප්රස ද 

ශනොශවයි අපට අව ය ව් ශ් . ඒ කිසිවක් නීතිව ශන රට ශගොඩ 

ගීමම සඳත  ථරන ඕනෑම ශදයථ  අශ  පූ්ලණ සතශයෝගය රට 

ශවනුශව්  අපි ලබ  ශදනව ම කියල  අශ  සතශයෝගශේ  දෑත අපි 

ිනගු ථර තිශබනව . ප ්ලලිශන් ු ශද අප එථු  ශවල  ශන 

ප්ර ්නවලට විසඳුන ඉක්මනි්  ශතදශද නීත්නන ආරක් ථ වළු  

ආරක් ථ වීටවේ ගතමි්  තමයි අපට ිනගටම රැස් ශව් න සිුර 

ව් ශ් .  

අශනථ  ශන ප ්ලලිශන් ු ව අද ශමොන තරන තෑේුවට ලක් 

ශවල  තිශබනව ද? යශේ  ශපශ්ලද  එක්ශථශනක් කියනව  මම 

දීක්ථ   මප ්ලලිශන් ු ව නීමීති ගුබ්බෑයමම කියල . අද මිනිසු්  

අප ිනත  බල් ශ්  වපර ඇහි් . ඒ නිස  අපි මත ජනත වශ  

ආථේපය අව ශබෝධ් ථරශගන ප ්ලලිශන් ු ශද ථටුතු  ථළ 

ුතු යි. මම කිය් න ථීමීතියි  අතශළොස්සථශ  තීසිරීන නිස  

225ශදන ම ඒ ශබෝේටුවට වීයේල  තිශබන බව. ශද් ප ලනශය්  

සත පතක්වත් තනබ ශනොථළ  වගච  දූ ණ ථරපු නීති මිනිස්සු ශන 

ප ්ලලිශන් ු ශද අන් තවත් ඉ් නව . ඒ තීශමෝම ශතොරු 

ගණයට තමයි අද වීයේල  තිශබ් ශ් . ශීල ච රව ඉ් න මිනිසු්  

ිනත ත්  මිනිසු්  අද බල් න පට්  ශගන තිශබ් ශ්  අර 

අතශළොස්සශ  ගණයට දමල . අපි ශනව  ගීන ථේපන  ථළ 

ුතු ව තිශබනව .  

විශ ේ ශය් ම ම ධ්යයටත් ශලොුග වගකීමක් තිශබනව . අද 

ප ්ලලිශන් ු ශද තරවත් ශද්වේ ථන  ථශළොත්  අ්ලනවත් ශද්වේ 

ථන  ථශළොත් ඒව ට තීනක් නීතී. ුගණු රසය තිශබන ශද්වේ 

ථන  ථශළොත්  ඒව ට ශලොුග තීනක් තිශබනව .  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ගරු ථන න යථු ම  ප්රථ   

ථළ   අද ිනනශේ  ිනව  ආත ර විශදථය ලබ  ශනොශගන සභ ශද 

ථටුතු  ිනගටම ථරශගන යනව  කියල . 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔද. මට ඒ දීනුන  ම ථළ . ඔබු ම ශ  ථන ව දී්  අවස්  

ථළ ුතු යි.  

 

ගුණ ගය්දත කුණණාිනලක මහසතා 
(ேொண்புேிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මම දී්  ථන ව අවස්  ථර් නන  ලාල සන රූඪ ගරු 

ම් ්රීු මනි.  

ශන ප ්ලලිශන් ු ශද ප්රතිරූපය ගීන ජනත ව ු ළ තිශබන 

අදතස්වලට අප ථ්  ිනය ුතු ව තිශබනව . බල් න  අද 

ප ්ලලිශන් ු ශද ථී් යේම ගීන ශථෝචචර අප්රස දයකි් ද මිනිසු්  

ථන  ථර් ශ්  කියල . එය වස  දම  තරි ථමක් නීතී  අපි ඒ මත 

ජනත ව කියන විධියට තීසිශරුත. ඒ මිනිසු් ශ  නිශයෝජිතශයෝ  

අපි. ඒ ශගොේල් ට ඕනෑ විධිය ශමොථක්ද කියල  අපි අවශබෝධ් 

ථර ගනිුත.   

අවස න තත්පර කීපය ු ළ මම ඉේලීමක් ථරනව . අද ඉත ම 

වයේන  දවසක්. තිස්වසරක් පීවීති ුතද්ධ්ය මීට අවුරුුර 13ථට 

ඉස්ශසේල  අශ  රණ විරුව්   අශ  රජය ඇු ුව ඔක්ශථොම එථු  

ශවල   ජනත වශ  සතශයෝගය පපරිම ව ශය්  ලීබිල  

විජයග්රතණය ථශළේ අද ව ශ  දවසථ. මට මතථ විධියට  එවථට 

සියේ ර ජය න යථය   අතිගරු ජන ධිපතිවරය  ශන සභ ව අමත  

ථන  ථරපු දවස  අද. අපි මීට අවුරුුර 13ථට ඉස්ශසේල  

ස්ව්ලණමය අවස්න වථට හිමිථන ලීබුව . අපි මීට අවුරුුර 13ථට 

ඉස්ශසේල  හිු ශද ශථොශතොමද? අද වන  ශථොට ශන රට 

සුරපුරයක් ශවයි කියල . ඒ ලීබි්චච ස්ව්ලණමය අවස්න  

ඔක්ශථෝටම අපි පයි්  ගීහුව . එ නිස  අපි අද ශන තත්ත්වයට පත් 

ශවල  තිශබනව ; බගශථොශලොත් තීනථට ඇවිත් තිශබනව .   

ඒ නිස  අවස න ව ශය්  මම කියනව   අපි 225ශදන ම 

එථු  ශවල   ශන  ඇති ශවල  තිශබන තත්ත්වශය්  ජනත ව 

ශගොඩ අරශගන රශේ ආ්ලථිථ අ්ලබුදයයි  ශද් ප ලන අ්ලබුදයයි 

ජයග්රතණය කිරීමට අව ය ථටුතු  ථරුත කියල . තවුරරටත් එථ 

තත්පරයක්වත්  එථ වින යෝයක්වත් අනව ය ශද්වේ ථන  ථර ථර 

ඉ් ශ්  නීතිව  ශන සභ ව පපරිම ප්රශයෝජනයට අරශගන රට 

ශගොඩ ගීමම සඳත  ථටුතු  ථළ ුතු  අවස්න වථයි අප  ඉ් ශ්   

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි. ඒ ථ රණය සියු ශදන ටම මතක් 

ථරමි්  ම  නිතප ශවනව . 

 ස්ු තියි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්ු තියි  ඔබු ම ශ  ද යථත්වයට. මීළඟට  ගරු චමේ 

ර ජපක්  ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 8ථ ථ ලයක් තිශබනව . 

 

[අ.භ . 12.32] 

 

ගුණ චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  අපි දී්  තීම ද ම පශද්ට ශන 

සභ ශද වරුවක්ම ගත ථරනව  විවිධ් ප්ර ්න මු  ථරමි්   නය ය 

පත්රශය්   එශතම නීත්නන සන් වර නිශයෝගවලි්  බීතීරව 

ථටුතු  ථර් නට. තීබීයි ඒ ථ ලය ු ළ රශේ ප්ර ්න  ජනත වශ  

ප්ර ්න පිළිබඳව ථන  ථර් ශ්  නීතී. මම හිතනව  අපි ඒ අඩු 

ප ඩුව තද  ග් න ඕනෑ කියල . ම  හිතනව  අප නීවත ආපසස්ට 

ය් න ඕනෑ කියල . ඒ  1931 පමණ තිබුණු ශඩොනශමෝ්ල ක්රමය 

ව ශ  ක්රමයථට. ශමොථද  ප ්ලලිශන් ු වට ුගමන පක් යකි්  

ශත්රී පත් ශවල  ම් ්රීවරු්  පීමිණියත් අප තීශමෝටම එථ 

වගකීමක් තිශබනව . නුතත්  විපක් යට ගිය ට පස්ශසේ වගකීමක් 

නීතී. විපක් ශේ  වගකීම ශවල  තිශබ් ශ්  පවතින ආණ්ඩුව 

පර ජය ථර් ශ්  ථවද ද කිය  සීලසුන ථරන එථයි. අපි විවිධ් 

අම තය ග  ශතෝ විවිධ් වි යය්  යටශත් ථමිටුවලට ශබිනල  ඒ 

ථමිටුවලි්  අශ  අම තයවරය  ශතෝර  ග් නව  නන  ජ තිථ 

ප්රතිපත්තිය අනුව වීඩ ථර් න පුුවව්  ශවයි කියල යි ම  

හිත් ශ් . එශතම වුශණොත් සමඟිව  රටට වීඩද යථව රශේ ප්ර ්න 

විසඳ  ග් න පුුවව්  ශවයි. අුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්න වක් තදන 

ශථොට ඒ පිළිබඳව අවධ් නය ශයොුත ථර් න කියල  මම තීම 

පක්  න යථයුගශග් ම ඉේල  සියේනව .  

අද තිශබ් ශ්  තරුණ අරගළයක්. එහි විශ ේ ශය් ම 

ශපරටුග මි්   ජනත  විුතක්ති ශපරුතණ ඉ් නව . ඒථ ආශේ  

තගග් න ශදයක් නීතී. ඒ අයශ  යන යන බල ශපොශරොත්ු  

තිශබනව . ඒ අයට ථතිරශය්  බලයට පත් ශව් න බීතී. ඒ නිස  

ඒ අයට අව ය ශවනව  ශපරළි ථරල   ථීරලි ගතල  තම් ශ  

මතය ඉස්මු  ථරව් න  ජයග්රතණය ථරව් න. සමතර විට ඒථත් 

ශතොඳ ශව් න පුුවව් . තීබීයි ශන ප ්ලලිශන් ු  ක්රමය තිශබන 

ත ක් ථේ  ස්ලවජන ඡ් ද බලය තිශබන ත ක් ථේ ඒථ 

ථර් නත් බීතී.  

303 304 

[ගරු ගය් ත ථරුණ තිලථ මතත ] 

(6th start) 
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ආණ්ඩුවක් පිහිටුව ගත්ත ම  ඒ ආණ්ඩුශද ප්රතිපත්තිය 

ක්රිය ත්මථ ථර් න ඕනෑ; අපි තීශමෝම එහි වීරැින ශප් ව   ල  

ඒව  තද  ග් න ඕනෑ. නුතත් මම දකිනව  ශන තීම ප්ර ්නයථටම  

ශන මිනිසු් ශ  ශනොස් සු් ත වට අශ  ආ්ලථිථශේ  ථඩ  වීම.ම 

ශලොුග බලපෑමක් ථර තිශබන බව. එයට නිලධ් රිනුත් වග 

කිය් න ඕනෑ. ව්ල  1994 ඉඳල  2001 වනථේ පපශදස් ුර් ශ්  

එථ ආ්ලථිථ පපශද් ථශයක්. ඒ  බී.පී. ජයසු් දර මතත්මය . 

2001 ව්ල ශේ   අපට හිමි වුශණ් ඍණ ආ්ලථිථයක්. ආපහු ව්ල  

2005 ඉඳල  2015 දක්ව  ුතදේ අම තය ග ශේ  ශේථනවරය  

විධියට පපශදස් ශදමි්  ථටුතු  ථශළේත් පී.බී. ජයසු් දර 

මතත්මය . එතශථොට අපට අත් වුශණ් ණය ආ්ලථිථයක්. දී්  

2022 ව්ල ශේ   ඇති ශවල  තිශබ් ශ්  බගශථොශලොත් 

ආ්ලථිථයක්. ශන නිස  තමයි ප්ර ්න ශගොඩක් මු  ශවල  

තිශබ් ශ් . අද මිනිසු් ට ජීවත් ශව් න අම රුයි; ුතදේ නීතී  

ආද යන ම ්ලග නීතී. ගනවල වුණත් ථෑම බීම හිඟයි. අද ගෑස ්

ශපෝලින  ශපට්රේ ශපෝලින තිශබනව ; විුරලිය නීතී; ළමයි් ට 

අධ්ය පන ථටුතු  ථරග් න බීතී. ඒ නිස  අ ප ශදශගොේල් ම 

එථු  ශවල  අශ  අවධ් නය ශයොුත ථරල  ශන ප්ර ්න විසඳ් න 

ථටුතු  ථර් න ඕනෑ.  

මට තිශබනව  අත් දීකීන ශගොඩක්. 1971 ථීරැේල සිුර ශව්චච 

ශවල ශද මම ශපොලිස් පරීක් ථවරශයක්. මම ඒ ශමොශතොශත් 

සිරිම ශවෝ බණ්ඩ රන යථ මීතිනියශ  ආරක් ථ අග ශේ  ථටුතු  

ථශළේ. ඒ ථීරැේශේ ථටුතු  අපි දීක්ථ . ඒ ථීරැේශල්  සිුර 

ශව්චච විපත් අපි දීක්ථ . ඒ ව ශ ම  1977  ශේ.ආ්ල. ජයව්ලධ්න 

මතත්මය  බලයට පත් වුණ ම එු ම  ප්රථ  යක් ථළ  සති ශදථක් 

ශපොලීසියට නිව ඩු ශදනව  කියල . එද  ශගවේ ශදොරවේ ගිනි 

තිබ්බ   විපක් ශේ  අයව  තම් ශ  විරුද්ධ්ව ින මිනිසු් ව මීරුව . 

ඒ සගස්ථෘතියත් ඉ්  පසුව පීවීති තීම මීතිවරණයකි්  පසුවම 

ඉිනරියට එ් න පට්  ගත්ත .  අපි එද  ශනව  දීක්ථ . අපි ථ ශ ත් 

වීරැින තිශබනව . 1987 ථුව ජූලිශේ   මශ  ඇහි්  දීක්ථ   න වල 

ත් ිනශේ   දමිළ ශථශනුගට ගිනි තියල   ඇශේ තීම තීනම ගිනි 

ගනිද්  එය  ථෑ ගතමි්  තීම තීනම ුරවන තීයේ. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම් ්රීු ම   ථුව ජූලිය ඇති වුශණ් 1983 . 
 

ගුණ චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
ඔද  1983 . ඒ ව ශ  නශේ්චඡ ක්රිය  ශන ශථොළඹ නගරශේ ත්  

අවටත් සිුර වුණ . අපි ශනව යි්  ප ඩන ඉශගන ශගන නීතී. ඒ 

ව ශ ම  1987-1990 ථ ලශේ  අවුරුුර ශදථතම රක්  ු නක් විතර 

ුතුව රටම අක්රිය වුණ .  

සමතර ශවල වට  ර ත්රියට  ශගවේවල ලයිේ නිව් න කියල  

අණ  ල  තිශබද්   දරුශවුගට කිරි යේථ තද් න ලයිේ පත්ු  ථළ  

නන  ඇවිේල  මීරුව . ඒ ව ශ ම ඉත  වීදගත් පුද්ගලය්  මරල  

දීනම . අශනක් පීත්ශත්   ඒව  ම්ලදනය ථර් න ථටුතු  ථරන 

තීම ශථශනුගම අරශගන ඇවිේල  මරල  ඒ මළ මිම තීම 

ත් ිනයථම ටය්ල දමල  පු්චචල   දීනම . මට මතථයි  එථ දවසක් 

තනබ් ශතොට ිනස්ත්රික්ථශේ  ස්න න -ත් ින- ු ් සිය ගණනථ  

තරුණ තරුණිය්  ගණන වක් මරල  ටය්ල දම  ගිනි තබ  තිබුණ . 

අපි ඒව  දීක්ථ . ඇයි  ශමශතම තත්ත්වයක් නීවත පද  ථර් න 

පත්ස ත ථර් ශ් ? ඒ ව ශ ම  1983 සිට 2009 මීයි 19වන ද  

වනු රු රශේ තිබි්චච තත්ත්වය අපි දීක්ථ  ශ් . පු ර  

නී ශඟනහිර ුතද්ධ්යක් තිබුණ . ඒ අශ ම සශතෝදරශයෝ. අපි එථ 

රටථ ජීවත් ව් ශ් . ඔවු් ශ  ප්ර ්න තිශබනව . ඒ ප්ර ්න ිනත  

සධ් රණව බල  විසඳුන ශද් න පුුවව්  නන අපට ශන ප්ර ්න ඇති 

ශව් ශ්  නීතී. නුතත් අපි ඒ ිනත  බල් ශ්  නීතී. බලශේ  

සියේද්  හිශතනව   තීම ද ම බලශේ  ඉ් න. ඒථ තමයි අශ  

තිශබන එථම ුර්ලවලථම. තීශමෝශ ම ප්ර ්න ිනත  ස ධ් රණව බල  

විසඳ් න තීකි නන ශන ථටුතු  ස ්ලනථව  ථර ශගන ය් න අපට 

පුුවව්  ශවනව .  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  2009 මීයි 19වීනිද   පු ර  

නී ශඟනහිර පීවීති ුතද්ධ්ය තම ර ථර රට නීවත ශගොඩනීඟුව . 

නුතත්  අද ඇති ශවල  තිශබන තත්ත්වය බල් න.  පසුගිය මීයි 09 

වීනිද  ඇති වුණු සිද්ධිය  -අරලියගත ම් ිනරයට රැස්වූ පිරිස අරගළ 

ථරපු අයට පතර ශද් න ගිය එථ- පිළිබඳව මම ථනග ටු ශවනව . 

ථ ශ  ශතෝ වීරැින පපශදසක් මත තමයි ඒථ ක්රිය ත්මථ වුශණ්. 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ගශන ඉඳල  ආශද අහිගසථ අය; 

ප ක්ෂිථශයෝ. ඔවු්  ආශද අගමීතිු ම  අගමීති ුරරශය්  

අස්ශවන නිස  ඔවු් ශ  ථනග ටුව ප්රථ   ථර් න හිත ශගන.  

නුතත් එතීන  ඇති ශව්චච සිුරවීම යන පසි ගී් වීමක් නිස  

ශමොශතොතකි්  ඇති ශව්චච ශදයක්. බල් න  ඒථ නිස  ඇති 

ශව්චච ප්ර ්නය. එද  තී් දෑශද 6.30ත් 8.00ත් අතර ලගථ ව පුර ම 

-තීම තීනම- ශපොුරජන ශපරුතශණ් ප්ර ශද්ශීය සභ වල 

සභ පතිවරු් ශ  ශගවේවලට ගිනි තීබුව ; ම් ්රීවරු් ශ  

ශගවේවලට ගිනි තීබුව ; ප ක්ෂිථය් ශ  ශගවේවලට ගිනි 

තීබුව ; ඔවු් ට ගීහුව ; සමතර අය මීරුව . ශන ව ශ  

තත්ත්වයක් ඇති වුශණ් ඉව.ම නීතිථශම් .   අපි  තීම 

ශථශනුගම ශනථට වගකිය් න ඕනෑ.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  එද  ඇති වුණු ඒ තත්ත්වය 

නිස  තනබ් ශතොට ිනස්ත්රික්ථශේ ත් සිුරවීන ර ශියක් ශවල  

තිශබනව . මශ  ශගදරට ශගවේ තතරක් විතර එත යි්  ඉ් ශ්  

වීරථීයේය ප්ර ශද්ශීය සභ ශද සභ පතිු ම . එු ම ශ  ශගදරට 

සනපූ්ලණශය් ම ගිනි තීබුව . ඒ සඳත  න යථත්වය ගත්ශත් 

භික්ෂූ්  වත් ශසේනමක්. ඒ ශගදර සනපූ්ලණශය් ම ගිනි ගත්ත . 

පළ ත් සභ  ම් ්රීු ම ත්  ඉ් ශ්  ඒ අසළ. එු ම ශ  ශගදරටත් 

ගිනි තීබුව . එු ම ට අයත් බස් රනවලට ගිනි තීබුව ; ව තනවලට 

ගිනි තීබුව . ඒ ව ශ ම එතීන  යන සිුරවීමක් වුණ .  යන 

ශථශනක් ශවයෝ තීබුව ; ශදශදශනුගට වීුරණ . ඔවු් ශග්  

එක්ශථශනක් අවුරුුර 39ක් විතර වයස ජනත  විුතක්ති ශපරුතශණ් 

ගුරුවරශයක්. අශනක් එක්ශථන  යක්ගස්ුතේල ගශන -අශ  

අේලපු ගශන- ුතස්ලින තරුණශයක්. තවත් ුතස්ලින තරුණශයුගට 

ශවයෝ වීුරණ . මම හිත් ශ්  ඔහු තවමත් අස ධ්ය තත්ත්වශය්  

තමයි ඉ් ශ් . ඒ ව ශ ම ශවයෝ වීිනල  ු ව ල ශව්චච අය තවත් 

සියේය   ඔවු්  එථ එථ ශද් ප ලන පක් වල අය. ඒ  එථ 

සිද්ධියක්.  

යළඟට  තිස්සමත ර ම ප්ර ශද්ශීය සභ ශද සභ පතිු ම ශ  

ශගදරට ගිනි තීබුව ; ඒ ශගදර ඉ් න අයට ගීහුව . ඒ ශගදර 

දරුව්  තම් ශ  ශගදරට ආපු ශද් ප ලන පක්  න යථය  තඳුන  

ගත්ත . ඒ දරුව්  වීඳල  කිය  තිශබනව   "ුගුතුර ම ශන ශගදරට 

ගිනි තිය් න එප   ශන ව තනවලට ගිනි තිය් න එප   ශනව  අශ  

ත ත්ත  ණයට ගත්ත ඒව   ණය ශගව් න ඕනෑ" කියල . 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  මුගුතුරම කිය් ශ්  ජනත  විුතක්ති 

ශපරුතශණ් තිස්සමත ර ම ප්ර ශද්ශීය සභ ශද හිටපු ම් ්රීවරශයක්. 

ව්ලතම නශේ  එම පක් ශේ  ස ම ජිථශයක්. ශනව  ථ ටවත් 

තගග් න බීතී.  ශනව ට න යථත්වය ුර් ශ්  ථවුද? ශථෝචචර 

නිශදොස් ශව් න ථන  ථළත් ශන ස ක්ෂි ප්රම ණවත්. ඒ ව ශ ම 

ශපොලිස් නිලධ් රි්  ඒ තීම තීනම ව ශ  සියේය . ශපොලිස් 

නිලධ් රී්  ශන සිද්ධි ිනත  බල ශගන සියේය . ඔවු් ට තිබුණ   ඒව  

නතර ථර් න. ශපොලීසිය බල  ශගන සියේයත්  ඔවු්  එථ 

පීත්තකි්  ඒ පීමිණි ශමෝට්ලසයිථේ ඇු ුව ව තන ආින 

සියේලශ ම අගථ ලිය  ශගන තිශබනව . දී්  ඒ අය ඒව  trace 

ථරශගන සිද්ධියට සනබ් ධ් පුද්ගලය්  අත්අඩගගුවට ග් න 

ථටුතු  ථරමි්  සියේනව .  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශපොලීසිය නි ් බ්ද වුශණ් 

ඇයි? අරලියගත ම් ිනරශේ  ඉඳල  Galle Face පීත්තට ගිය අයව 

ශපොලීසිය නතර ශනොථ ශළේ ඇයි? ශපොලීසිශේ  ර ජථ රිය 

ශමොථක්ද? ශපොලීසිය ර ජථ රිය පීතීර තීර තිශබනව .  

ඒ නිස  අශ  පීත්ශත් අය දී්  කියනව   ශපොලීසිශේ  ඉ් ශ්  

IGP ශනොශවයි  "PIG" කියල . මම ද් ශ්  නීතී  ඒශක් ශත්රුම 

ශමොථක්ද කියල . එශතම තමයි දී්  කිය් ශ් . IGP ශනොශවයි  

"PIG" කියල  කියනව . ශමොථක්ද  "PIG" කිය් ශ් ? නම 

ශවනස් ථරල . ඇයි  එශතම කිය් ශ් ? පතර ශද් න ඉඩ ශද් න 

කියල  ථවුරු තරි නිශයෝග ුර් න ද? ඒ ගීන ශසොය් න ඕනෑ. ඒ 

සඳත  වගකිව ුතු  අය ඉ් න ඕනෑ. ආරක් ථ ශේථනවරශයක් 

ඉ් නව . ඒ අය අව ය විධියට ථටුතු  ථළ  නන  ශන ජීවිත ත නි 

සත ශද්පළ අල භ ත නි නතර ථර ග් න තිබුණ .  අපි ඒව  ගීන 

ශසොය් න ඕනෑ. ශන සනබ් ධ් විම්ල න ථටුතු  ඒ අයටම භ ර 

ුර් ශනොත්  ශමොනව  සිුර ශවයිද කියල  ද් ශ්  නීතී. 

ශන ශගවේ ගිනි තියන  මගශථොේල ථන  ශද්පළවලට ත නි 

ථරන  ජීවිත නීති ථරන අය ශවනුශව්  පස විය ක්රිය  ථරන 

ආථ රශයනුත් ඔවු් ට යන කිසි අනුබලයක් ශදනව ද කියල  

හිශතනව . ශමොථද  ඉේලපු ගම්  ඇප ශදනව . මතිඥ මතත්වරු 

ගිහිේල  ඒ අය ශවනුශව්  ථන  ථරනව   මතිඥ මතත්වරු .යක් 

ශද.යක් ඔවු්  ශවනුශව්  නීඟී සියේනව . සමතර අය නිදතස ්

ථළ ම ඇවිේල  අතට අත ශදනව   මේ ම ල  දමනව . ශනව  

 ශතොඳ ලුගණු ශනොශවයි. මතියක් නීති වුශණොත් අපි ථ ටවත් 

රශේ - 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම් ්රීු මනි  ඔබු ම ට තව ථ ලය අව ය නන අපට 

ථ ලය ලබ  ශද් න පුුවව් . 
 

ගුණ චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශනව  අත්දීකීශම්  අපි දීථපු ශද්වේ. පක්  ශේදයකි්  

ශතොරව අපට ශනව  ගීන හිත් න ශවනව . ර ජපක් ල ශ  

ශද් ප ලනය ගීන කිය් න ඕනෑ නීතී ශ් . අපට අවුරුුර 

90ථටත් වඩ  එත  ගිය ශද් ප ලනයක් තිශබනව . 1931   විතර 

තමයි අශ  අය ශද් ප ලන ථටුතු  පට්  ගත්ශත්. එශතම 

නීත්නන ථවද වත් ශම්චචර ථ ලයක් ශද් ප ලනය ථර් න 

බීතී. ිනශ්  ් ගුණව්ලධ්න මීතිු ම ශ  පිය ණ්  වන පිලි  

ගුණව්ලධ්න මීතිු ම  ශද් ප ලනය ථළ . අපි ශද් ප ලනය 

ආරනභ ථරල  තිශබ් ශ්   අපට තිබුණු  ශද්පළ පථස් ථරල   

ඒව  මීතිවරණ ථටුතු  සඳත  ශයොද ශගන. අපට තවමත් 

ශබ්ර ග් න බීරි වුණු ශද්වේ තිශබනව . පථස් ථරපු සමතර 

ශද්වේ නිදතස් ථර ග් න බීරිශවල  තිශබනව . අපි අවගථව 

ශද් ප ලනය ථරපු නිස  තමයි  ඒ ඒ ිනස්ත්රික්ථවල එද  ඉඳල  අද 

ශවනථේ අපට ශද් ප ලනය ථර් න තීකිශවල  තිශබ් ශ් . 

හිටපු අගමීතිු ම   එු ම  ශදවරක්  ජන ධිපති ුරරය දීරීශම්  

පසුව ශද් ප ලනශය්  සුතගත්ත  නන මීටත් වීයෝය ශතොඳයි. 

එශතම වුශණ් නීති නිස  තමයි අද ශන සියු ුරක් ශදදන වලට 

ුතහුණ ශද් න සිුරශවල  තිශබ් ශ් . අවුරුුර 50ක් විතර වන 

ශද් ප ලන ඉතිත සශේ  එු ම  වි  ල පරිතය ගයක් ථරල  

තිශබනව . නුතත්  අද ඒ සියේලම නීතිශවල  තිශබනව . අපි 

අත්තීරීමත් පුරුුර ශව් න ඕනෑ. අපි ශන ශද් ප ලනශේ  නිරත 

ශවනව  නන  අශ  ධ්්ලමය අනුව අත් තීරීමත් පුරුුර ශව් න ඕනෑ. 

ගරු ඉනතිය ස් බ කී්ල ම ථ ්ල ම් ්රීු මනි   ඔබු ම් ල ශ  

ධ්්ලමය ශමොථක්ද කියල  මම ද් ශ්  නීතී. එශතම නීතිව   අපි 

ශන තනු රුවලට ශලෝභී වුශණොත් අපට ශමවීනි ශද්වේවලට 

ුතහුණ ශද් න සිුර ශවනව . නියම ශවල ශද   සුුරසු ශවල ශද  

තනු රුවලි්  ඉවත් ශව් නත් අපි පුරුුර වුශණොත්  අපට ශන 

ශද් ප ලනය ථර් න පුුවව්  ශවයි. 

 බල් න  රනිේ වික්රමසිගත අගමීතිු ම  තරිම ව සන ව් තයි. 

එද   2015  ත් majority එථක් නීතිව එු ම  අගමීති වුණ . අද 

ශවනත් එක් ම් ්රී ුරරයක් ශතෝ නීු ව එු ම  අගමීතිශවල  

තිශබනව . ඒථත් ව සන වක්. ඒථ එු ම ශ  ව සන ව. එු ම  

විතරක් ශනොශවයි  දී්  අපි ඔක්ශථෝම එථු ශවල  ශන වීශේ 

ථරුත. එශතම නීති වුශණොත් අන ගත තරුණය් ට වුණත් ශන රට 

භ ර අරශගන ථර් න බීරි ශවනව . ඒ නිස  මම ඉත ම 

ඕනෑථමි්  ඉේලනව   අපි තීම තිස්ශසේම  ශන සභ ශද විනය 

රකිුත කියල . විශ ේ ශය් ම රශේ ජනත වශ  ප්ර ්න ගීන 

අවධ් නය ශයොුත ථරල  ථටුතු  ථරුත.  ගරු ලක් ්ම්  කිරිඇේල 

ම් ්රීු ම   එු ම ශ  පක් ශේ  නවථ ම් ්රීවරු්  තසුරුව  

ගීමම ථළ ුතු  ශවනව . එශතම වුශණොත් අපට පුුවව්  ශවනව   

ශන ථ ලය ු ළ වීයෝ වීයෝශය්  ජනත වශ  ප්ර ්න ගීන ථන  

ථරල  ඒව ට විසඳුන ශසොය් න. ශන ප්ර ්න විසඳ් න අපි 

ඔක්ශථෝම එථු  ශවුත. එශතම නීත්නන ශන ප්ර ්න 

ඔබු ම් ල ටත් බරක් ශවනව . මම මීට වඩ  ථ ලය ග් ශ්  

නීතී. අවස න ව ශය්   එද  තනබ් ශතොට ිනස්ත්රික්ථශේ  සිුර 

වුණු ඒ අපර ධ් පිළිබඳ ශතොරු රු ඇු ළත් ලීයිස්ු ව මම 

්භාගත* ථරනව . 

ස්ු තියි. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ස්ු තියි. அடுத்ததொக,  தகௌரவ றவுப் ஹகீம் அவர்கள், 

உங்களுக்கு 10 ெிேிடங்கள் உண்டு.  
 

[අ.භ . 12.46] 

 

ගුණ රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

බිස්මිේල හි්ල රත්ම නි්ල රහීන.  

 ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශන ප ්ලලිශන් ු ශද 

ථන න යථවරශයක් විධියට ථටුතු  ථරපු  ඒ ව ශ ම ථෘතතස්ත 

ශද් ප ලනඥශයක් විධියට ථටුතු  ථරමි්  වි ශ ේ ශය් ම ශන 

ආණ්ඩුශද ුතේ ථ ලශේ   ආරක් ථ අම තය ග ය භ රශගන එහි 

වගකීන දරපු ගරු චමේ ර ජපක්  මීතිු ම ශ  ථන ශව්  පසුව 

මට ථන  කිරීමට ලීබීම ම  ලද භ ගයයක් ශථොට සලථනව . 

එු ම  කියූ පරිින  නව අග්ර ම තය රනිේ වික්රමසිගත මීතිු ම  තරිම 

ව සන ව් ත ශථශනක්. 6වීනි වත වටත් එු ම ට අග්ර ම තය 

ුරරයට පත්වීමට ව සන ව ලීබුශණ් ර ජපක්  පවුලට ඇතිශවල  

තිශබන ඉරණම පඩයි කියන එථ අපි ථවුරුත් ද් නව . ඇත්ත 

ව ශය් ම අශ  ගරු චමේ ර ජපක්  මීතිු ම  කියූ පරිිනත්  නව 

අග්ර ම තයු ම  කියූ පරිිනත් ශන ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ තිශබන 

සගස්ථෘතිය අපි ශවනස් ථළ ුතු යි කියන එථ අපි පිළිග් නව . 

ඒත් එක්ථම පක්   විපක්  අපි සියු ශදන ත් ශද් ප ලන 

සද ච රය පිළිපින් න ඕනෑ.  

307 308 

[ගරු චමේ ර ජපක්  මතත ] 

————————— 
*  පු්පතකාලවහ තනා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  විශ ේ ශය් ම නව 

අග්ර ම තයු ම ත් ශන සභ ශද ව යෝශවල  ඉ් න අග්ර ම තයු ම ශ  

ප් ති සගය  වන අශ  සභ න යථු ම ත් වග බල  ග් න ඕනෑ  

ඇමති ුරර ශප් වමි්  ම් ්රීවරු බිලී බ  ගීමශන ථටුතත්ශත්  

වළකි් න. ඒථ තමයි ශද් ප ලන සද ච රය. ුතලි් ම  අම තය ුරර 

සග ය ව 15ථට .ම  ථරනව  කිදව . යට පස්ශසේ ඒ සග ය ව 18යි 

කිදව . ම් ්රීවරු බිලී බ ශගන දී්  විසිශදශදශනුගශග්  

සම් විත ඇමති මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට සූද නන ශවනව . අ් න 

ඒශථ්  වළකි් න. ඒථ තමයි ශද් ප ලන සද ච රය. ගරු චමේ 

ර ජපක්  මීතිු මනි  ඔබු ම  කියන පරිින අපි ශන ශද් ප ලන 

සගස්ථෘතිය ශවනස් ථරුත. අපි ඒථට සූද නන. අපි ශන විධ් යථ 

සභ  පිහිටුවල   තීම පක් යක්ම එථු ශවල  ශන රට ශගොඩ නඟුත. 

ඒථට අපි සූද නන. නුතත් පක් -විපක්  කියන එථ; ආණ්ඩු 

පක් ය-විපක් ය කියන එථ අපි එශලසම ඉිනරියට පවත්ව ශගන 

යුත. රට ශගොඩ නීඟීශන වීඩ පිළිශවළට එක්ශව් න නන 

ම් ්රීවරු බිලී බ  ගීමශන වීඩ පිළිශවළි්  ඉවත්ව ථටුතු  

ථර් න කියන ඉේලීම මම ථරනව .  

සභ න යථු ම ශග්  මම ඉේල  සියේනව   ඒ ථ රණය ගරු 

ජන ධිපතිු ම ට දීනුන ශද් න කියල . ශ න අව ය නීතී. ග ු 

ුතවශදොර පියේශේ  තිශබන නව අරගළ භූමිශේ  ඉඳල  අපට එන 

පණිවුඩයත් ඒථයි. ඔවු්  කිය් ශනත් ශ න එප  කියල . ශන 

විථට ශසේලන අපි ඉිනරියට නවත  දමුත කියල  මම ඉේල  

සියේනව .  

  යශේ  ශවනශථොට ප්රනම වත වට අශ  ආණ්ඩුව ඇු ුව රට 

බගශථොශලොත් වුණ . ඒ කිය් ශ්  නිල ව ශය්  අපට ණය 

ව රිථයක් ශගව් න බීරිව අපි මතයනුකූලව බගශථොශලොත් රටක් 

බවට පත් වුණ . යශේ  සිට අපට ඒ න ම වලිය ලීබිල  ඉවරයි. 

නුතත්  අද අපි  ුතද ජයග්රතණශේ  13වීනි වසර සමරනව . ඒථත් 

බල් න  ුතගශේ  ඇතිශවල  තිශබන අුත් ශවනස. යශේ  ග ු 

ුතවශදොර පියේශේ  ශවේලුතේලිවයික්ථ ේ සීමරුම පීවීත්වූව . 

කිසිම ශේදයකි්  ශතොරව තීමශදන ම ශවනුශව්  තමයි ඒථ 

සීමරුශද.  

ශථොයේ සගවිධ් නශේ  මීරුණු අයටත්  ඒ ව ශ ම ුතද තුතද ශද 

ිනවි පිදූ අශ  වීශරෝද ර ශසොේද ුරව්  ඇු ුව මියගිය සියුශදන  

ශවනුශවනුත් එථශසේ ඒ සීමරීන සිුර වුණ . ගිය අවුරුද්ශද් 

ය පනශේ   "ශවේලුතේලිවයික්ථ ේ සීමරුම" සිුර ශවනශථොට 

තුතද ව ඇවිත් ඒථ වීළීක්වූව . ඒථ සමරපු අය ශගනීවිත් ශපොලිස ්

කූඩුශද දීුතව . නුතත් ශන අවුරුද්ශද් ඒ සීමරුම ග ු ුතවශදොර 

පියේශේ   ජන ධිපතිු ම ශ  නිල ථ ්ලය ලය ඉිනරිපිට යශේ  සිුර 

වුණ . ශනථ තමයි ුතගශේ  ශවනස. ශනථ තමයි අුත් සගඥ ව. අපි 

ඒථ පිළිගනිුත. ඒ එක්ථම අපි ඉිනරියට යුත. එශසේ ඉිනරියට ය් න 

නන ශන ශද් ප ලන සද ච රය පිළිබඳව තඳුන  ගනිමි්   මි්  

ඉිනරියට ශවන ශද්වේ වළක්ව ශගන අපි එථට ථටුතු  ථරුත. අපි 

විධ් යථ ථමිටු ක්රමයට සූද නන. ප ්ලලිශන් ු ශද අපි නීවත 

ව රයක් ඒ ශවනුශව්  අවීන්ලණ ශවුතයි කියල  මම කිය  සියේනව . 

පරිව්ලතමය ශවනසක් ඇති ථර් න අද අපට අවථ  ය පද ශවල  

තිශබනව .  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  අමරකී්ලති අු ශථෝරළ 

ම් ්රීු ම ට වූ සිුරවීම අපිව ථනපනයට පත් ථළ . එු ම ශ  

පවුශේ අයට අපශ  ශ ෝථය ශන අවස්න ශද පළ ථර සියේනව . 

එු ම ට අත් වුණු ශේදව චථය ශතට අපටත් ශව් න පුුවව් ; අපි 

ථ ටත් ශව් න පුුවව් .   

ඉත ම භය නථ භී ණ සමයක් බවට ශන ථ ල වථව නුව 

පරිව්ලතනය ශව් න පුුවව් . ඒථ වළක්ව  ග් නට නන  අපි අද 

සිටම ප ්ලලිශන් ු ශද අුත් සගස්ථෘතියක් ඇති ථර් න ඕනෑ. ඒ 

සඳත  මීට ශපර ම  කියූ පරිින ථටුතු  ථරුත. අපි ුතද්ධ්ය අවස්  

ථරල  යශේ  දවසට අවුරුුර 13ක් නිම  වුණ . මශ  මතථයට 

එනව   ම ්ලයේ්  ලූත්ල කිග ශ  කියමනක්. “Peace is not the 

absence of war but the presence of justice” කියල  ම ්ලයේ්  

ලූත්ල කිග කිදව . "ස මය කිය් ශ්  ුතද්ධ්ශේ  නිම ව විතරක් 

ශනොශවයි  ුතක්තිය ඉටුවීම" කියල  එු ම  කිදව . නුතත්  

ස මශය්  පසු අපි ුතක්තිය දීක්ශක් නීතී. අපි ස මය ිනන  

ගත්ත ය කිය  කිදව ට ඒථ නිථන ශප්රෝඩ වක් විතරයි. අපි ුතද්ධ්ය 

ිනන  ගත්ත . තවත් කියමනක් තිශබනව  “You win the war but 

lose the battle” යනුශව් . That is what happened to the 
Rajapaksa family.  

අශ  ථෘතතස්ත ශද් ප ලන න යථශයක් තමයි හිටපු 
අග්ර ම තයු ම ; හිටපු ජන ධිපතිු ම . එු ම  අරලියගත 
ම් ිනරශේ   ථළ ථන ශද කිසිම වරදක් මම දීක්ශක් නීතී. 
එු ම ශ  ථන ශද කිසිම වරදක් තිබුශණ් නීතී. නුතත්  එු ම ශ  
ථන ශව්  පසුව ථන  ථරපු අය විසි්  ථරපු ුගපිත කිරීම මත 
තමයි ඒ සිද්ධිය වුශණ්. එු ම ශ  වීයෝමතේ සශතෝදරය  වන 
චමේ ර ජපක්  මීතිු ම  ඒථට ස ක්ෂි දරයි කිය  ම  හිතනව . 
ශනථ ඇත්තටම වි  ල අපර ධ්යක්. ඒ සිුරවීම වළක්ව ග් න 
තිබුණ .  

බල් න  ශද් බ් ුර ශත් නශථෝ්  කියන නිශයෝජය 
ශපොලිස්පතිවරය ශ  ක්රිය  ථල පය. එු ම  ශපොලිස්පතිවරය ට 
ශදොස් කියනව . ශපොලිස්පතිු ම  එු ම ට ශදොස් කියනව . 
ආරක් ථ ශේථනු ම ශ  නමත් ඒථට පටලව  ග් නව . ශන 
ශමොන විථ රයක්ද? මතජන ආරක් ථ අම තය ග ශේ  ශේථන අග්ර 
විනි ්චයථ රු ම ට ලිුතමක් යව  තිශබනව  අශ  
මශතස්ත්ර ත්වරු් ට ශදොස් කියල . ශන පද්ශඝෝ ණ පීවීත්වීම 
නවත්ව් න මශතස්ත්ර ත්වරු් ශග්  තතනන නිශයෝග ඉේුව ම 
ුර් ශ්  නීතී ු. අග්ර විනි ්චයථ රු ම  ඒ සනබ් ධ්ශය්  පළ 
ථළ අදතසක් අද පුවත් පතථ පළ ශවල  තිශබනව . එහි  අග්ර 
විනි ්චයථ රු ම  මතිපතිු ම ශග්  ඉේල  තිශබනව   ශන 
ශේථනු ම ට විරුද්ධ්ව අධිථරණයට අපත ස කිරීශන නඩුවක් - 
contempt of court case එථක් - දම් න කියල . ශන වථව නුශද 
ථර කිය  ග් න ශදයක් නීතිව එක් එක්ශථන   එක් එක්ශථන ට 
වරද පුතණුවීශන වීඩ පිළිශවළක් තමයි ය් ශ් . ශනශථ්  අශ  
නූතන අරගළශේ  ශය  සියේන මු  පරනපර වට ශද් ශ්  වීරින 
පූ්ලව ද්ල යක්. ඒශථ්  අපි වීළශථ් න ඕනෑ. ශන 
ප ්ලලිශන් ු ශද සියේන පක්   විපක්  ම් ්රීවරු අතර අපි අුත් 
එථඟත්වයක් ඇති ථර ගනිුත. 

මම දීක්ථ   ශපශ්ලද  අශ  නිශයෝජය ථන න යථු ම  
 ශතෝරන ඡ් දශේ   එු ම ට පක් ව ඡ් ද 109ක් ලීබුණ . යට 
පසුව ගත්ත අනික් ශයෝජන ව සඳත  ඡ් දය විම.ශන  ඒථට ඡ් ද 
119ක් ලීබුණ . ඒ ඡ් ද 10ථ පරතරය ඇති වුශණ් ශථොශතොමද? 
ශන Lobby එශක්ින මම දීක්ථ   ඇමති ථටු බල ශගන ඉ් න අය 
තමයි ඒ දතශදන  කියල . ඇමති ථටුවලට ආස ශව්  තමයි ඒ 
අවස්න ශද තවත් වීයෝ ඡ් ද දතයක් ලීබුශණ්. ඒථයි වුශණ්. 
එශතම ඇමති ථටු බල ශගන සියේන අයට ඇමතිථන  ල  ශනථ 
ශබ්රුමක් ථර ග් න බීතී. ඒථ ශත්රුන ග් න. බහුතරයක් 
ගත්ත ට ශත්රුමක් නීතී. මත ශපොශළොශද  මත ප ශ්ල ඒථ 
සනපූ්ලණශය්  ම වය්ලන ශවල  ඉවරයි. අපට ුර්  ජන වරම -ශන 
225ශදන ටම ලීබී තිශබන ජන වරම- ආපස්සට තරවල  ඉවරයි. 
අපි ශන ථන  ථරන ිනත  ජනත ව ඉත ම පිළිුගශල්  බල  
සියේනව . ඒථ නිස  ථරුණ ථර අපි අද ඉඳ ල  අුත් සගස්ථෘතියක් 
පට්  ගනිුත. ම් ්රීවරු්  බිලී බ ග් න ඇමතිථන ශද් ශ්  
නීතිව අපි එථට ථටුතු  ථරුත   එු ළි්  රට ශගොඩ නඟුත කිය  
කියමි්  මශ  ථන ව සම  ත ථරනව .  

ස්ු තියි.  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්ු තියි  ඔබු ම ශ  ද යථත්වයට.  

 ගරු ජගත් සමරවික්රම ම් ්රීු ම  - [සභ  ග්ලභය ු ළ නීත.] 

මීළඟට  ගරු බී.වයි.ජී. රත්නශසේථර ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට 

වින යෝ තතථ ථ ලයක් තිශබනව .     
 

[අ.භ . 12.56] 

 

ගුණ බී.වයි.ජී. ර්,නව ේ්කර මහසතා 
(ேொண்புேிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னமசக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 
ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි, ශන රටට නිදතස ලීබීශම්  

පසු, ශබිනල  ශව්  ශවල  තිබුණු රට යළි එක්ශසේසත් ථරල  ශන 

ශමොශතොත වන විට වසර 13ක් ගත ශවල  තිශබනව . ශන රට 

නිදතස් ථරල  ඒකීය ථර් න ද යථ වුණු එවථට හිටපු 

ජන ධිපතිු ම ටත්, එවථට හිටපු ආරක් ථ ශේථනු ම ටත්, ත්රිවිධ් 

තුතද පතිවරු් ටත්,  ඒ ශවනුශව්  ිනවි ුර්  රණ විරුව් ටත්, 

සද ථ ලිථ ආබ ධිත තත්ත්වයට පත් ශවල  ඉ් න රණ 

විරුව් ටත්, ඒ සඳත  ද යථත්වය ුර්  සියු රණ විරුව් ටත් 

ුතලි් ම මශ  ප්රණ මය පුද ථරනව .  

අවුරුුර 13ථට ශපර එශසේ ශබ්ර ගත් රට නීවතත් වින   

ශවමි්  පවතින ශමොශතොතථ තමයි  අපට ශන විව දයට සතභ ගි 

ශව් න ලීශබ් ශ් .  අද දක්ව  කිසිුර වරදක් ථර නීති මශ  

ශතේයේශපොළ තිබුණු  ථ ්ලය ලය සහිත නිවස ඒ වයසනශය්  

වින  යට පත් වුණ . මට ඒ ගීන කිසි ගීටුවක් නීතී. මම 

ශතරුව්  සරණ ගිය යන අවශබෝධ්යක් ලබ ගත් ශබෞද්ධ්ශයක්. 

අනිතය ජීවිතයක් අරශගන ආපු අපට ශභෞතිථ ශද්වේ අනිතයයි. ඒ 

නිස  අපට කිසි ගීටුවක් නීතිව හිත තද  ග් න පුුවව් . නුතත්  

අපට ගීටුවක් තිශබනව . ඇයි එශතම ථශළේ  ථවුද එශතම ථශළේ  

ශමොථක්ද ශතේු ව  ශමොථක්ද ඒශථ්  අරගළයට ලීශබන සත ය 

කියන එථ මට අදටත් ශත්රුන ග් න බීතී. ඒ ආපු පිරිසශ  

රූපර ුත අපි ළඟ තිශබනව . ශබොශතෝ ශද් ප ලන පක් වලට අයිති 

අය ශමතීන ඉ් නව . ඒ පක් යථ නමක්වත් කිය් න මම 

ථීමීති නීතී. නුතත්  මට තිශබන ගීටුව ශනථයි. මම නි්ලභයව 

කියනව   මම එථ රුපියලක් ශතොරථන ථරපු ශථශනක් ශනොශවයි  

එථ රුපියලථ ශථොමිස් ුතදලක් ගත්ත ශථශනක් ශනොශවයි  

ශථෝ ත්ර ත්ු වක් ථරපු ශථශනක් ශනොශවයි  වගච   දූ ණ  

අක්රමිථත  කිසි ශදයථට සනබ් ධ් වුණු ශථශනක් ශනොශවයි 

කියල . එශතම ශථශනුග ශපෞද්ගලිථව පපය  ගත් ශද් වින   

කිරීශම්  ලීබුණු ලලය ුගමක්ද? ශනථ අරගළශේ  ශථොටසක්ද 

එශතම නීත්නන ශනථ හුශදක් ශද් ප ලනිථද? මශ  ස ම නය 

අවශබෝධ්ය අනුව නන  ශනථ යන ආථ රයථ ශද් ප ලනිථ 

සිුරවීමක්  අරගළයටත් ුතව  ශවමි්  සිද්ධ් ථළ වයසනයක් තීයේයට 

තමයි ගණ්  ග් ශ් . ශථශසේ වුවත්  ඒ සනබ් ධ්ශය්  මට 

එතරන ුරථක් නීතී. තීබීයි  අපට ුරථක් තිශබනව   රට තව තවත් 

අග ධ්යට පත් වීම සනබ් ධ්ශය් . ශන රට ශගොඩ ගීමමට  බීරි 

තත්ත්වයට වින   ශවමි්  තිශබ් ශ් . මම හිතන විධියට අද අපට 

වග කීමක් තිශබනව . ශන රට අද වනශථොට ඉත  වයසන 

තත්ත්වයථට පත් ශවල  තිශබනව . ශන රටට ඉත  ඉක්මනි්   

දවසක්වත් ගත ථර් ශ්  නීතිව යළිත් ස මය ඇති වීම අව යයි.  

අද විශද්  විනිමය පීත්ශත්  අපි දීවී් ත අ්ලබුදයථ 

ඉ් නව . විශද්  විනිමය යේථක් ශතොය  ග් න  ණය ුතදලක් ග් න 

ශද් ප ලන ස්න වරභ වය ත  සම ජය ු ළ ස මය ඇතිවීම අව යයි. 

කිසිුර රටක් ශන ව ශ  ගිනිදීේ මීද්ශද්  ගත ථරන රටථට  

ගිනිදීේ සහිතව ගත ථරන රටථට විශද්  ුතදේ ප්රම ණයක් ණයට 

ශද් ශ්  නීතී  ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි. ඒ ව ශ ම 

ජ තය් තර ලාලය අරුතදල වීනි ආයතන ශන ව ශ  වයසන 

තත්ත්වයක් තිශබන අපි ව ශ  රටථට ණය ශද් ශ්  නීතී. ඒ 

ව ශ ම විපක් ශයනුත් කිදව   "අපි ණය ශබ්ර් න බීතී" කියල  

ප්රසිද්ධිශේ  කියපු රටක් බව. අගමීතිු ම  ශනොශවයි  ථවුරු ආවත් 

ප්ර ශයෝගිථව ශන රටට ණය ුතදේ අරශගන විශද්  ුතදේ ශතොය  

ගීමශන තීකිය ව දී්  ක්රමශය්  අඩු ශදශගන යනව . ඒ අතශ්ල 

අපට යන යන ශතොරු රු ලීශබනව   ශථොළඹ වර යට එන නීද 

ප්රම ණයත් ක්රමශය්  අඩු ශවමි්  ඒව  ශවනත් වර ය  ථර  

රැශගන යෑශන සීලීස්මක්  පප යක් තිශබන බවට. ශන රශේ 

තිශබන ශන වයසන තත්ත්වයට අපි සියුශදන   අතිවි  ල පිරිසක් 

වග කිය් න ඕනෑ කියල  ම  හිතනව . එශතම වග කිය් න ඕනෑ 

වීරිනථරුශවෝ ශගොඩක් ඉ් නව . විශ ේ ශය් ම ශන ආ්ලථිථ 

වයසනය ඇති ථරපු  ශන ආ්ලථිථ  පීඩනය ඇති ථරපු සියුශදන  

ුතලි් ම ශනථට වග කිය් න ඕනෑ. ඒ තරත  අරලියගත 

ම් ිනරශේ   ශන වයසනයට පත්ශත්ජනයක් ඇති ථරපු අය ශනථට 

වග කිය් න ඕනෑ. අරලියගත ම් ිනරශේ  ඉඳල  ශන පිරිස Galle 

Face එථට යනශථොට ඒථ වීළීක්වූශේ  නීති සියුශදන ම 

ශනථට වග කිය් න ඕනෑ. ඒ ව ශ ම අරලියගත ම් ිනරශේ  ඉඳල  

ගිහිේල  යන ප්රත රයක් එේල ථළ  නන  ඒ අයත් ශනථට වග 

කිය් න ඕනෑ. ඒ අයත් වීරිනයි. ඒ ව ශ ම ශබොශතෝ තී් වලට 

ගිහිේල   නිව ස පු්චචල   ශද්පළ වින   ථරල  මත  වයසනයක් 

ඇති ථර් න පත්ශත්ජනයක් ඇති ථළ සියු අය වීරිනයි. 

විපක් ශේ  ශව් න පුුවව්   ආණ්ඩු පක් ශේ  ශව් න පුුවව්  

ශනථට යන පත්ශත්ජනයක් ඇති ථළ  නන ඒ සියුශදන  වීරිනයි. 

මම පීතීිනලිවම ශචෝදන  ථරනව   විපක් ශේ  සියේන ම් ්රීවරු  

ථල ථරුශවෝ  සමතර මතිඥ සගගන ශනථට පත්ශත්ජනයක් 

ුර් න  කියල .  

අපි ඒව  දීන ගත්ත . ශමොථද   ශන විස්තර ඔක්ශථෝම සම ජ 

ම ධ්යවල තිශබනව . ශමශතම ශන රට තද් න බීතී.  මම තීම 

ද ම කිදශද  "විපක් යක් නීති ප ්ලලිශන් ු වක් තද  ගනිුත" 

කියල . තීම පක් යක්ම නිශයෝජනය ථරන ආණ්ඩුවක් තදල   

වීඩ පිළිශවළක් තදල  ජන ධිපතිු ම ට ශදුත. එතශථොට 

ජන ධිපතිු ම  ථීමති වුණත් නීතත් ඒ වීඩ පිළිශවළ ක්රිය ත්මථ 

ථර් න ශවනව . ඒ නිස  ශන ප ්ලලිශන් ු වට තමයි ඒ වග කීම 

තිශබ් ශ් . අපි ශද්ශීය ව ශය්   ර ජය ආද යම වීයෝ ථරශගන  

වියදන අඩු ථරල  ශන ආ්ලථිථ අ්ලබුදයට යන ආථ රයථට ශතෝ 

ුතහුණ ශදන වීඩ පිළිශවළක් තද  ගත ුතු මයි. විශද්  විනිමය 

ලීබීන වීයෝ ථරල   ශගවීන අඩු ථරල  ශන විශද්  විනිමය අ්ලබුදය 

අපි  විසඳ ගත ුතු යි. 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  යශේ    ගරු අගමීතිු ම  

කියපු ථරුණු මම අතශගන හියේය . අගමීතිු ම ශ  පත්වීම  

සනබ් ධ්ශය්  අපට ගීටු ත ා ශබනව . ඒ ගීන අශ  පූ්ලණ 

එථඟත වක් නීතී. නුතත්  ශන ශවල ශද අගමීති ුරරය අරශගන 

ථවුරු්  ශතෝ ආණ්ඩුවක් ථළ  ුතු යි. නීත්නන රට වයසනයට 

පත් ශවනව .  අපට ශවනත් ථටුතත්තථට ුර් න ශඩොල්ල මිලියන 

160ක්  ඉ් ධ්නවලට ප වි්චචි ථළ තීකි ද කියල  බලන 

තත්ත්වයට අපි පත් ශවල . ශනා  අපට විසඳුන ශනොශවයි. ඒ නිස  

හුශදක් මිලියන  150ථ  මිලියන 200ථ ණය ුතදලක්  ශන 

ශවල ශද අපට වීදගත්. නුතත්  ඒථත් විසඳුම ශනොශවයි. ඒ නිස  

ඉත ම ඉක්මනි්  විශද්  විනිමය ලීබීන වීයෝ ථරල   ශගවීන අඩු 

ථරල  ශන විශද්  විනිමය අ්ලබුදය විසඳන වීඩ පිළිශවළක් අපි 

තද  ගත ුතු යි. ශනථට වීඩ පිළිශවළ  තිශබනව .  

තීබීයි  මශ  අදතස ශනථයි. ශන ප ්ලලිශන් ු ශද ශන 

ශවනුශව්  ලලද යී ස ථ්චඡ වක්  නීතී. ශන ශවනුශව්  ශතොඳ 

සීලීස්මක් නීතී. ඒ නිස  අදටත් මම වි ්ව ස ථර් ශ්   අපි ශන 
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ශද් ප ලන අ්ලබුදය විසඳ  ග් න දඟලනව  වින   ශන අ්ලබුදයට 

ශතේු  ප දථ වූ ආ්ලථිථ වයසනය වළක්ව  ග් න කිසිුර වීඩ 

පිළිශවළක්  කිසිුර ශයෝජන වක්  කිසිුර සීලීස්මක් නීතී කියන 

එථයි. ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශන සමසත් 

ප ්ලලිශන් ු වම පරිව්ලතනය ථර් න  ශන  ප්ර ්න විසඳන වීඩ 

පිළිශවළක් ශතොයන තීනට එ් න. ශන සඳත  සීලීසම්ක් තදන 

තීනට එ් න. එශතම නීත්නන තව සතියක් ශදථක් යනශථොට 

මට නන හිශතයි ශන ප ්ලලිශන් ු ශද ඉ් න එථ කිසිුර ලලක් 

නීතී කියල . සමතර විට එද ට මම ීනරණයක් ග් න ඉඩ 

තිශබනව . ඒථ යළඟ ප ්ලලිශන් ු  ව රශේ    ශව් න පුුවව් . 

අපි ශන ශගවන ථ ලශය්  අපට ප්රශයෝජනයක් තිබිය ුතු යි.  ඒ 

නිස  අපි වීඩ පිළිශවළක් තද  ගනිුත. ඒථට සමස්ත 

ප ්ලලිශන් ු වම ද යථ ශව් න කියන ඉේලීම ථරමි්   මට ශන 

අවස්න ව ලබ   ම ගීන  ස්ු තිව් ත ශවමි්  ම  නිතප ශවනව .  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තිස්ස අත්තන යථ ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 10ථ 

ථ ලයක් තිශබනව .  

 

[අ.භ . 1.03] 

 

ගුණ ින්ප් ව්,තනායක මහසතා  
(ேொண்புேிகு திஸ்ஸ அத்தெொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   
ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි, ඇත්තටම  මශ  ථන ව පට්  

ග් න ථේපන  ථරපු විධියට ශනොශවයි ථන  ථර් න 

බල ශපොශරොත්ු  ශව් ශ් . අශ  ගුණප ල රත්නශසේථර 

ම් ්රීු ම  කියපු ථ රණ   සනබ් ධ්ශය්  මම නන සියයට 

සියයක් එථඟයි. ශන සිුරවීන සිුරශවල  සති ගණන වක් ගිහිේල ත් 

ශන ශවනු රුම ශන ප්ර ්නවලට විසඳුමක් ශසවීම සඳත  ථන  

ථරනව ට වඩ  ශනව  පිළිබඳ එත  ට ශමත ට බීණ ගීමම, 

ශදෝ  ශරෝපණය කිරීම, විශදචනය ථර ගීමම පමණයි සිුර ශවල  

තිශබ් ශ් . ඉති් , ලගථ ශද මිනිස්සු බල ශපොශරොත්ු  ශව් ශ්  

ශනථද? ලගථ ශද මිනිස්සු බල ශපොශරොත්ු  ශව් ශ්  ශන ඇති 

ශවල  තිශබන අ්ලබුදශය්  අපි ශගොඩ එ් ශ්  ශථොත ශාා මද 

කියල  ථතිථ වක් ඇතිවීමයි. ඒව ට විසඳුන ශසවීමයි. ඉතිත සශේ  

ශබොශතෝ ශද්වේ සිුර ශවල  තිශබනව . නුතත් ඉතිත සයට බීණල , 

ඉතිත සයට ශදොස් කියල  ව්ලතම නය ජයග් න පුුවව්  කියල   

හිතන තත්ත්වයට  අපි පතතට ඇදශගන වීම.ම තමයි ශන සියු 

අ්ලබුදවලට ශතේු ව කියල  මම හිතනව . අුති්  හිත් ශ්  නීතී. 

බල් න, මීයි 9ශවනි ද  ශමොථක්ද වුශණ්? මීයි 9ශවනි ද  ඇති වූ 

සිුරවීම තරත  ුතුව රටම ගිනි ගත්ත  ශ් . අපට මතක් ශව් ශ්  අර 

ථුව ජූලිය ව ශ  අවස්න වක් ශ් . එථ ශමොශතොතකි් , එථ 

සිද්ධියකි් , ඒ ශගෝේශෆේස් අරගළයට  පතර ශද් නට පීමිණිය ය 

කියන සිද්ධිය පදනන ථරශගන ුතුව රටම ගිනි ශගන, අද ශන රට 

පිළිබදව තිශබන වි ්ව සය එශතම පියේ් ම බිඳ වීයේල  තිශබනව .   

ශන අව සන ව් ත තත්ත්වය නි්ලම ණය වුශණ් වග කීන 

විරහිතව අරලිය ගත ම් ිනරශය්  එළියට ඇවිේල  ශගෝේශෆේස්  

පිේටනිශේ  ස මථ මී පද්ශඝෝ ණයථ ශයිනල  හිටපු අයට පතර  පු 

නිස ය කියන එථ දී්  රට ද් නව . තීබීයි  ඒශක් ප්රතිලලය 

අශනක් පීත්තට ගිය . ඒ නිස  තමයි රශේ ගිනි දීේ ජ ල වක් මු   

ශවල   ආශයත් අවුරුුර ගණන වක් රට ආපස්සට ගිහිේල  

තිශබ් ශ් . මම වි ්ව ස ථරන තීයේයට ශන සිද්ධිය ඉත ම  දරුණු 

සිද්ධියක්. විශ ේ ශය් ම එද  අශ  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරශයක් 

ඝ තනයට ලක් වුණ . මශ  මතථශේ  තීයේයට ප්ර ශද්ශීය සභ  

සභ පතිවරු ශදශදශනක් ඝ තනයට ලක් වුණ . ශපොලිස් 

නිලධ් රිශයක් ඝ තනයට ලක් වුණ . ඒත් එක්ථම ස ම නය 

පුරවීසිය්   තය  තත් ශදශනක් ඝ තනයට ලක් වුණ . වි  ල 

පිරිසක් ු ව ල ලීබුව . ඒ ව ශ ම  ම  හිතන තීයේයට ශථෝයේ 

2 000ථ විතර වයේන  ශද්ශපොළ මත  වින  යථට ලක් ශවල  

තිශබනව . ඉති්   අපි තව ුරරටත් ශන පිළිබඳව ථන  ථරමි්   

විශදචනය ථරමි්  සියේනව ට වඩ   ප්රතිලලද යථ ශද්ථට අවීන්ලණ 

ශවනව  නන ශමොන තරන ශතොඳ ද කියල  මම හිතනව .  

අශ  ුගම ර ශවේගම මීතිු ම ටත් පතර ුර් න . එු ම  
තවමත් ශරෝතශේ. සුජිත් සගජය ශපශ්ලර  මීතිු ම ටත් 
අථරතීබ්බයක් වුණ   එු ම  ශනොකිය  හියේය ට. ඉති්  ඒ ව ශ  
සිුරවීන ගණන වක් සිුර වුණ .  

ම  හිතනව   ශන සිුරවීන යළි ඇති ශනොවිය ුතු  බව.  ශමොථද  
ථවුරු තරි මතිශේ  ආධිපතයය අතට ග් න තදනව  නන  එතීන 
ුතක්තියක් ඉටු ශව් ශ්  නීතී. ුතක්තිය ඉටු ථර් න නන   
මතිශේ  ආධිපතයය  ක්තිමත් ථර් න ඕනෑ කිය  ම  වි ්ව ස 
ථරනව . ඒථ ක්රිය ත්මථ ශව් න ඕනෑ. ඒථ පුරවීසිය ශග්  
පුරවීසිය ට ශවනස් විය ුතු  නීතී; අවස්න ශව්  අවස්න වට 
ශවනස් විය ුතු ත් නීතී. ඒ  මතිය ක්රිය ත්මථ කිරීම ථ ටත් 
ස ධ් රණව ඉටු ථර් න කියල  මම කියනව . ශමොථද  විපක්  
න යථු ම  Galle Face පියේයට ගිය ම එු ම ටත් පතර ුර් න 
ආථ රය අපි රූපව හිනිශය්  දීක්ථ . ඔබු ම් ල ත් ඒථ දකි් න 
ඇති. එද  ඉත  බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති වුණ . ලාල සන රූඪ ගරු 
ම් ්රීු මනි  දී්  අපි ශමොථක්ද ථර් ශ් ? ශන අරගළථරුව්  
පමණක් ශනොශවයි  ුතුව රටම ශන කියන අ්ලබුදශේ  යන ්ලනය 
ශත්රුන ශගන නීතී; මම වි ්ව ස ථරන විධියට  තවම ශත්රුන 
ශගන නීතී.   

අද අශ  රශේ ශද් ප ලන අස්න වරත්වයක්  ආ්ලථිථ බිඳ 
වීම.මක්  ුතදේ හිඟයක් තිශබ් ශ් .  අගමීතිු ම  කියන තීයේයට  
ඉිනරි සති කිහිපය ු ළ ශන අ්ලබුදය දීවී් ත ශලස වීයෝ ශවනව . 
අද ශථොළඹ නගරය ිනත  බල් න කිදව ට  එථ පීත්තකි්  
භයුගත් හිශතනව . ඒ ඇයි? ශථොළඹ නගරශේ  ජීවත් ශවන  සියු 
ජනත ව අද ගෑස් තමයි ප වි්චචි ථර් ශ් .  ඔවු්  ඉවුන පිහුන 
ථර් ශ්   ෛදනිථ තවත් ථටුතු  ථර් ශ්  ගෑස්වලි් . ශන ගෑස් 
හිඟය සති ගණන වථ සිට පීවතිල  අද ශවනශථොට මිනිස්සු ප රට 
බීතීල  පද්ශඝෝ ණ ථරනව   ගෑස් යේථ ශද් න කියල . 
ශතේවලටත් වඩ  එත  ගිහිේල  ඒ ප්ර ්නය. ශන පීඩනය නිස  
මිනිස්සු ප රට බීතීල  අරගළ ථර් න පට්  ගත්ශතොත්  ශථොළඹ 
නගරය එශතම පියේ් ම අක්රිය ශවනව . ශන තත්ත්වය ප ලනය 
ථරග් න ශවනව . ථයෝනමි්  ශන ප්ර ්නය විසඳ් ශ්  
ශථොශතොමද කියල  තවම ථථිථ වක්වත් තිශබනව ද කියල  ම  
ද් ශ්  නීතී. අද ශන අ්ලබුදය ගීන අබමේ ශ්ලණුවථ තීඟීමක් 
තිශබනව  නන  ථවුරුවත් ශන අව සන ව් ත තත්ත්වය තවුරරටත් 
ඉස්සරතට ශගනිය් න පත්ස ත ථරන එථක් නීතී කියල  මම 
හිතනව .   

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  අපට තිශබ් ශ්  ශතේ 
අ්ලබුදයක්. ශපට්රේ යේථ නීතී  සලසේ යේථ නීතී. අපට තිශබ් ශ්  
ගෑස් අ්ලබුදයක්  විුරලි බලය පිළිබඳව ප්ර ්නයක්. ශපොශතොර  
ප්ර ්නයක්  ජීවන වියදම වීයෝථශන ප්ර ්නයක්. අපිට තිශබ් ශ්  
ශන ව ශ  ලාලිථ ප්ර ්න 4ක්  5ක්. ඇයි ශනව ට විසඳුන ශසොය් ශ්  
නීත්ශත්?  අගමීතිු ම  අුශත්  පත් වුණ ; ථීබිනේ ඇමතිවරු 
කිහිපශදශනුගත් පත් වුණ . දී්  ආණ්ඩුවක් තිශබනව . ශන ප්ර ්න 
කිහිපය සඳත  විසඳුමක් නීතී. ඉිනරියට ක්රිය ත්මථ ථරන 
සීලසුමක්වත්  අපි ද් ශ්  නීතී.  "අපි ලබන සතිශේ  තනබ ශවුත. 
එන සතිශේ  තනබ ශවුත" කියල  ශන ප්ර ්න විසඳ් න බීතී.  අපි 
ඉේල  සියේ් ශ්   ශන ලාලිථ ප්ර ්න යේථ විසඳ් න කියල . ශන 
තිශබන ප්ර ්න  තතර පත විසඳුව  නන  රශේ ප්ර ්න ඔක්ශථොම ඉවර 
ශවනව  කියල  ශනොශවයි ම  කිය් ශ් . ශමශතම ථශළොත් අඩු 
ගණශ්  දීශවන ප්ර ්න කිහිපයථට තරි පත්තරයක් ශතොය ග් න 
අවථ  යක් ලීශබනව .  නුතත් ශන ප්ර ්න විසඳීම සඳත  තවම 
ප්රධ් ම්  තනබ ශවල  ථන  ථරනව වත් මම දීක්ශක් නීතී.  

313 314 



ප ්ලලිශන් ු ව 

මම දීක්ථ   අද පශද් අගමීතිු ම  කියනව   ුතහුශද් නීවථ 

තිශබන ඒ ලීබි්චච ගෑස් යේථ ශබද  තරින ක්රමශදදය පිළිබඳව 

ලිශට්රෝ  සම ගමට කිදව ට  ඒ අය අද පශද් ශවනු රු ශමොුගත් 

ථශළේ නීතී කියල . ඒථ අපිට කියල  තරි යනව ද? ඒථට ශ්   

අුත් අගමීති ශථශනක් පත් ථශළේ. ඒථට ශ්    ශන අුත් 

ඇමතිවරු පත් ථරල  තිශබ් ශ් . තීම වින යෝයථම ශන ප්ර ්න 

විසඳීම සඳත  මීිනතත් ශනොශවනව  නන  සගස්න වල සභ පතිවරු 

පත් ථරශගන තිය ශගන ඉ් ශ්  ශමොථටද? ලිශට්රෝ ගෑස් ලගථ  

සම ගම රජශේ  ආයතනයක්. ඒ ආයතනය ශන ගෑස් අ්ලබුදය 

විස ම සඳත  තීම මිනිත්ු වක්ම ප වි්චචි ථරල  ඒ ලීබි්චච ගෑස ්

යේථ ශබද  තීරල  ප්ර ්නය අඩු ථර ග් න පත්ස ත ථරනව  

ශවනුවට  අද පශද් ශවනශතක් ඒථට පියවර ගත්ශත් නීතී කියල  

ඒ නිලධ් රි් ව "ශථෝ " ථමිටුවට ශගනීේල  ප්ර ්න ථර් න  

ව ්ලත වක් ථීඳව් න කියල  අගමීතිු ම  ශයෝජන  ථළ . ඒථ 

ශනොශවයි අපි බල ශපොර ත්ු  ශව් ශ් ? මිනිසු් ශ  ශන 

ප්ර ්නවලට පත්තරයි අපි බල ශපොශරොත්ු  ශව් ශ් . ථරුණ ථර 

ශන ලාලිථ ප්ර ්න යේථට ග් න පියවර ශමොථක්ද කියල  අපිට 

කිය් න. අපි ථීමතියි  අපිට පුුවව්  තීයේයට ඒථට ද යථත්වය 

දක්ව් න.  

දී්  ශගෝඨ ශගෝගම ඉ් න අරගළථරුව්  පමණක් 
ශනොශවයි  රශේම ජනත ව ර ජය ප්රතිසගස්ථරණයක් ඉේලනව . 
තීබීයි එවීනි ශදයක් අපට ශපශන් ශ්  නීතී. ඇයි අපිට 
ඉක්මනි් ම ශන ර ජය ප්රතිසගස්ථරණ යේථ ශගශන් න බීරි? 
විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය ශගශන් න කියල  
කියනව . ආණ්ඩුව  විපක් ය -ශන තීශමෝම- එථු  ශවල  
විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය වත ම ශගනීේල   
සනමත ථරල   අපි ඔ් න ප්රතිසගස්ථරණවලට අවීන්ලණ වුණ  
කියල  රටට ශප් ව් න බීරි ඇයි?  ඒථ තවමත් නය ය පුස්තථය 
ඇු ශළේ  හිර ශවල  දඟලනව . පසුගිය මීයි 09වීනි ද  සිද්ධිය 
ශවල  දී්  දවස් කීයක් ශවනව ද? ඒ සිද්ධිය ශවල  10වීනි දවශසේ 
අපි ශන ථන  ථර් ශ් . ර ජය ප්රතිසගස්ථරණ යටශත් විසිඑක්වන 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය පමණක් ශනොශවයි  ඒථ බද්ධ් 
වීඩ පිළිශවළක් ගීනත් අද ථන  ථරනව . ලාල සන රූඪ ගරු 
ම් ්රීු මනි   මම වි ්ව ස  ථරනව   ශනථ golden opportunity 
එථක් කියල . ඇයි? අරගළයකි්  පස්ශසේ තීශමෝම ථේපන  
ථරනව   ඉක්මනි්  ශන රශේ ශවනස්ථන ථළ ුතු යි  ශන ශප් ව  
ශදන ථ රණ  විසඳ් න ඕනෑ කියල . දී්  ශද් ප ලන මතයට 
වඩ  මිනිසු් ශ  අරගළය  මිනිසු් ශ  තප ඉක්ම්  ශවල  
ඉස්සරතට ඇවිේල  තිශබනව . 

මිනිසු් ශ  තපට ඇහුනථ්  ශදනව  නන  එථ වින යෝයක්වත් 
පහු ථර් ශ්  නීතිව ඇයි අපට ශන සඳත  වීඩ පිළිශවළක් 
ශ ් න බීරි? පක් යකි්  ථර් ශ්  නීත්නන  ආණ්ඩුව 
ථර් ශ් ත් නීත්නන අපි ඉේල  සියේ් න ථීමීතියි  අඩු ගණශ්  
ථන න යථු ම  ුතේ ශවල  ශතෝ ශන ප්රතිසගස්ථරණ යේථ 
ප ්ලලිශන් ු වට ශ ් න කියල . අපි එථ දවසථ පශද්ට රැස් 
ශවල  පහුවද  පශද් වනශතක් තරි ථන  ථරල  ශන ප්රතිසගස්ථරණ 
යේථ ශගන ශවොත් මිනිස්සු වි ්ව ස ථරයි  අපි ශමොනව  තරි 
ථර් න පත්ස ත ථරනව  කියල . දී්  කිය් ශ්   "ුත්  එථු  
ශවල  ථන  ථරනව   ආපහු යනව   කිසි ශදයක් ශව් ශ්  නීතී" 
කියල යි. ඒථයි ශන ප ්ලලිශන් ු වට ශදෝ  ශරෝපණය ථර් ශ් . 
ඒථ නිස  මම වි ්ව ස ථරනව   ශන golden opportunity එථ 
ප වි්චචි ථර් න ඕනෑ කියල . තවුරරටත් ශන ප්ර ්නවලට 
පීලීස්තර අලව් න එප . ඒව ශය්  විසඳුන ලීශබ් ශ්  නීතී. 
අපට තිශබ් ශ්  ශඩොල්ල හිඟයක්. ශන ශඩොල්ල හිඟය මඟ තරව  
ගීමම සඳත  අපි ශමොථක්ද ථර් න ඕනෑ? ඒ සඳත  ථළ ුතු  
පළුතවීනි ථටුතත්ත ශනථයි. විශද්  රටවල සියේන ශ්රී ල ගකිථය්  
දී්  ශමරටට ුතදේ එව් ශ්  නීතී. ඒ  ඇයි? ඔවු් ට ආණ්ඩුව 
ශථශරහි වි ්ව සයක් නීතී  රශේ වීඩ පිළිශවළ ගීන වි ්ව සයක් 

නීතී. ඒ  වි ්ව සය ශගොඩ නී ශඟන ආථ රයට අපි තීසිශර් න 
ඕනෑ; ක්රිය  ථර් න ඕනෑ.  

ශදවීනි ථරුණ ශමයයි. තවත් සෑශතන ථ ලයථට අශ  රටට 
සගච රථශයෝ එයි කිය  හිත් න අම රුයි. ශමොථද  ශන වනශථොට 
අශ  රශේ ශද් ප ලන ස්න වරත්වයක් නීතී. ශමශතම ගිනි 
ග් න  ශද් යථට ඇවිේල  බඩගි් ශ්  ඉ් න ඔවු්  ථීමීති 
නීතී. ඒ තත්ත්වය අපි තද් න ඕනෑ.  යළඟට  අපනයන ආද යම 
වීයෝ ථර ග් න නන අපි ශමොනව ද ථර් න ඕනෑ කිය  අපි ථන  
ථරල  තිශබනව ද? කිසි ශදයක් සිුර ව් ශ්  නීතී. අපට විශද්  
ආධ් ර ලීශබ් ශ්  ශථොශතොමද? ස්න වර ආණ්ඩුවක් නීතී. ඒ 
විතරක් ශනොශවයි. ජ තය් තර ලාලය ශවශළඳ ශපොශළේ අශ  රට 
ශථශරහි වි ්ව සයක් තිශයයිද? යශේ  වනශථොට රට බගශථොශලොත් 
තත්ත්වයථට ගිහිේල  තිශබනව .  ශන සඳත  අපට තිශබන විසඳුන 
තතර පත තද  ග් ශ්  නීතිව අපට ඉස්සරතට ය් න බීතී.  ශන 
ප්ර ්න විසඳ  ගීමමට ණය ප්රතිවයුතගත ථර් න  ලාලය ශවශළඳ 
ශපොළට ආපහු ගිහිේල  ථන  ථර් න  රශේ ශලෝථශේ  පිළිගත් 
වීඩ පිළිශවළථට අවීන්ලණ ව් න ශන දවස් තතර පත ු ළ අපි 
අනුගමනය ථළ ක්රිය  ම ්ලගය ශමො ථක්ද? කිසි ශදයක් ථරල  
නීතී  ඒ ශවනුශව් . අඩු ගණශ්  ණය ප්රතිවයුතගත කිරීමට 
විශ ේ ඥ දීනුම තිශබන ථණ්ඩ යමක් පත් ථළ  කිය  
ප ්ලලිශන් ු වට ව ්ලත  ථරල වත් නීතී. එතශථොට අපි 
බගශථොශලොත් කියන එථ පීතීිනලියි ශ් ?  

 ශන වනශථොට අශ  රට ඉත ම නරථ තත්ත්වයථට ගම්  
ථරමි්  තිශබ් ශ් . මම කිය් න ථීමීතියි  සමස්ත ශද් ප ලන 
ක්රිය වලියම ශන ශමොශතොශත් විථෘති ශවල  තිශබන බව; තෑේු 
ශවල  තිශබන බව. එම නිස  අපි වගකීමකි්  ුතු ව වීඩ ථර් න 
ඕනෑ. විශ ේ ශය් ම ජ තිථ වගකීම ඉටු කිරීම සඳත  අපි ලෑස්තියි  
ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ  අව ය සියු සතශයෝගය ලබ  ශද් න. අපි 
ශන රට ශගොඩ ග් න ඕනෑ; පළුතව රට  ශදවනුව ශද් ප ලනය. 
ඒථ ඉත ම පීතීිනලිව අපි කිය් න ථීමීතියි. ශන අ්ලබුදය 
ශවනුශව්  යන ආථ රයථ ශද් ප ලන සත ආ්ලථිථ 
ප්රතිසගස්ථරණ යේථ ශ නව  නන ඒ ශවනුශව්  ජනත ව ගීන 
හිත   රට ගීන හිත   සමගි ජන බලශදගය තීයේයට අපි පදද 
ථර් න ථීමීතියි. තීබීයි  ඒ පදද ග් න ුතව ශව්  ථවුරු තරි 
පක් වල සියේන ම් ්රීවරු බිලී බ ග් න පත්ස ත ථරනව  නන  
ඒථට අපි සනපූ්ලණශය් ම විරුද්ධ්යි. ඒථට ඉඩක් ශද් න අපි 
ථීමීති නීතී කියල ත් ශන අවස්න ශද  මම මතක් ථරනව .  

ස්ු තියි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සනපත් අු ශථෝරල ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ තතථ 

ථ ලයක් තිශබනව . 

 

[අ.භ . 1.14] 

 

ගුණ ්ම්ප්, වතුවකෝරල මහසතා 
(ேொண்புேிகு சம்பத் அதுமகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි, ප ්ලලිශන් ු වට පීමිණි 

දවශසේ සිට මශ  ආසනයට ය බද ආසනශේ  අසු්  ශගන හිටපු, 

ශන ප ්ලලිශන් ු වට පීමිණි පළුතශවනි දවශසේම නවථ 

ම් ්රීවරයුග විධියට දීන තඳුන  ගත් මශ  සශතෝදර හිටපු 

ම් ්රීු ම  -අමරකී්ලති අු ශථෝරළ මීතිු ම - නශේ්චඡ 

ඝ තනයථට ලක් වීම පිළිබදව පළුතශව් ම මශ  බලවත් 

ථනග ටුව ප්රථ   ථර සියේනව . ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරයුග 

විධියට එු ම  අපිට ආරක්   ථර ග් න ශනොතීකි වීම ගීනත් අපි 

ථ ටත් බලවත් ථනග ටුවක් තිශබන බවත් මම කිය් න ඕනෑ.  

315 316 

[ගරු තිසස් අත්තන යථ මතත  ] 
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 පසුගිය නවවීනි ද  මශ  වියපත් ශදමදපිය්  ශදශදන  

මරණශය්  ශබ්රුණ ට, මශ  ත ත්ත  එළවු ශවශළ් ශදක් 

විධියට ශපොශළේ ශවශළඳ න ථර අවුරුුර 50ක් පුර  ඉපීයූ සියු ශද් 

එථු  ථරල  තදපු නිවස ක් ණයකි්  සුනුවිසුනු ථළ . ඒ ශද්වේ 

ථරපු කිසිම ශථනුග ගීන මශ  සිශත් ෛවරයක්, ශක්රෝධ්යක් 

නීති වුණ ට ශන අරගළය ශේ වීගිරීමථට, එශතම නීත්නන 

නශේ්චඡ තීනථට අරශගන ගිය ශන ථණ්ඩ යම පිළිබඳව මට 

තිශබ් ශ්  බලවත් ථනග ටුවක්.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි, මම මශ  ුතුව තරුණ ථ ලයම  

ශද් ප ලනයට ථීප ථළ . 1997  ප්ර ශද්ශීය සභ  ම් ්රීවරයුග 

විධියටයි මශ  ශද් ප ලන ගමන ආරනභ ථශළේ. විසිපස ්

අවුරුද්දථ ඒ ශද් ප ලන ගමශ්    එථ රුපියලක්වත් අයන  

විධියට පපය් න, ජනත වශ  ුතදේ වගච  ථර් න මම ථටුතු  

ථරල  නීතී.  

අශ  ිනස්ත්රික්ථය නිශයෝජනය ථරන ගය් ත ථරුණ තිලථ 

ම් ්රීු ම ත් ශන ශවල ශද සභ ශද ඉ් නව . ම  වි ්ව ස ථරනව   

අපි ජීවත්වන සම ජ පරිසරය  සම ජ වටපිට ව පිළිබඳව මම කියපු 

ඒ  ශතොරු රු ගීන එු ම් ල  ස ක්ෂි දර වි කියල . මීතිවරණ 6ක් 

ජයග්රතණය ථළත්  විරුද්ධ් ප ක්ෂිථයුගට අඩු තරශන ූවවක් 

කිය් නවත් ජනත ව පසි ගී් වූශද නීති ශථශනුග විධියට  

ප්ර ශද්ශීය සභ ශද සිට ශන ප ්ලලිශන් ු වට ඒම දක්ව  වන ථ ල 

වථව නුව ු ළ සද ච ර ත්මථ ශද් ප ලනයක් ථර් න මත් සි 

ගත් ශථනුග විධියට  ශන මත ශපොශළොශද පුරවීසියුග විධියට  

තවමත් මශ  ත ත්ත  ජීවත්වන අක්ථර භ ගය තීශර් න එථ බින 

අඟලථ අයිතියක් නීති ශථනුග විධියට  මශ  ත ත්ත  ප වි්චචි 

ථරන යු රු පීිනය තීශර් න එථ ව තනයථ  යු රු පීිනයථ 

අයිතියක් නීති ශථනුග විධියට ම  ථනග ටු ශවනව   

ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරය  පිළිබඳව ෛවරය වපුර් න පසුගිය සති 

කිහිපය තිස්ශසේම සම ජ ම ධ්ය පමණක් ශනොශවයි  ශන ර ශේ වග 

කිව ුතු  ම ධ්ය ආයතනත් ථටුතු  කිරීම පිළිබඳව. 

එද  ජවිශප ථීඳවීම අනුව එථු  වුණු තරුණ ථණ්ඩ යන ශන 

රශේ ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු 80ශදනුගශ  පමණ නිව ස ඇු ුව 

ශද්ශපොළ ගිනිබත් ථර වින   ථළ  විතරක් ශනොශවයි  ජීවිත 

ගණන වුගත් පුරර  ගත්ත . ඒ පුරර ගත් ජීවිත අපට නීවත 

ලීශබ් ශ්  නීතී. ශන ශවල ව මත ශපොශළොශද බරපතළ ප්ර ්න 

ර ශියක්  අ්ලබුද ර ශියක් තිශබන ශවල වක්. ඒථ ශනොශත්ශරන 

මිනිස්සු විධියට පසුගිය ප ්ලලිශන් ු  ව ර තතශ්ලම ථටුතු  ථළ ය 

කියන ශචෝදන ශව්  අපට ගීලවීමක් නීතී. මිරිත ශ්  සිද්ධිශය්  

පස්ශසේ සති 4ක් ප ්ලලිශන් ු ව රැස් වුණ . ඒ සති තතශ්ලම 

විපක් ශේ  ඉ් න ඔබු ම් ල  බලය පුරර  ග් න මත් සි 

ග් නව  තීශර් න  බලයට පත් ශව් න ශථයේ ම ්ලග ශසොයනව  

තීශර් න ශන ගීටුව විසඳීම සඳත  ශන ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ 

ශථොතීනථ වත් ස ධ් රණ ස ථ්චඡ වක් ථරනව  අපි දීක්ශක් 

නීතී. ජනත වශ  ශථෝපය වීයෝවන තරමටයි  ඔබු ම් ල  

ථීමීති ව ා ශණ්. ප ්ලලිශන් ු ව රැස්වන ිනනයක් ප ස  සිුර ව් ශ්  

ජනත වශ  ෛවරය වීයෝ වීමක්  ෛවරය වීපිරීමක් පමණමයි. 

එයට ශතොඳම පද තරණය තමයි යශේ  පදෑ සන සිද්ධිය. නිව ස ගිනි 

ගත් ම් ්රී  ථණ්ඩ යමක් ථීඳවල  පවත්වපු රැස්වීමක් ළඟට අශ  

ම ධ්ය සගයි්  ශදශදනුග ථීමර  අරශගන ගිය ම  ඒ රැසව්ීශම්  

පසුව එයි්  පිටතට එන ම් ්රීවරු් ශ  ගිනිශගන තිබුණු තදවත් 

නීවතත් ගිනිගත්ත .  

ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු් ට අඩු මිලට ඉ් ධ්න සපයනව ය 

කියන ථ රණ ව යශේ  ර ත්රිශේ  සිට එථ ම ධ්ය ආයතනයක් විසි්  

සම ජගත ථළ  විතරක් ශනොශවයි, රශේ ජනත වශ  තදවත්වල 

නීවත ගිනි ඇවිුවව . එය වුවමන ශව්  තද පු ම තෘථ වක්. එශතම 

නන, ගරු ථන න යථු ම  ශන ප ්ලලිශන් ු වට කිය් න ඕනෑ, 

අඩු මිලට ඉ් ධ්න ලබ ගත් ම් ්රීවරු ථවුද කියල . 

ප ්ලලිශන් ු ශද ශදන ථෑම ශදල පිළිබඳව ම ධ්යවල ථන  

ථරමි් , ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරය  අ.මිත වරප්රස ද ලබන 

ශථනුග විධියට ශන සම ජයට ශප් ව  ශදමි්  ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරය  පිළිබඳව ෛවරය වීපිරුව . එද  මම ප ්ලලිශන් ු ශද 

ිනවුරුන ශදන දවශසේ මශ  අනම  ප ්ලලිශන් ු වට ඇවිේල  ශන 

ශගොඩනීඟිේශේ අතර මග ශවල  ඉ් නශථොට රගජිත් මද්ුරම 

බණ්ඩ ර ම් ්රීු ම ශ  ශනෝන  තමයි මශ  අනම ව එක්ථ ශගන 

ආශද. මශ  අනම  එද  ථෑම ශදල ථෑශදත් නීතී. ුතුව රශේම 

විුරලිය ථපල , ම ිනශවල ම් ්රී නිව සවල විුරලිය ථප් ශ්  නීති 

බව කියල  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරය  පිළිබඳ රශේ ජනත වශ  

ශථෝපය, ෛවරය වීයෝ ථළ . එශතම ථශළේ ථවුද? ම ධ්ය ආයතන 

සත ෛවරය වපුරන ථණ්ඩ යන විසිනුයි ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරය  පිළිබඳව ශන ෛවරය වීපිරුශද. ඒ නිස  

ප ්ලලිශන් ු ව රැස්වන දවසක් ප ස  සිද්ධ් ශව් ශ්  ජනත වශ  

ෛවරය, ශථෝපය වීයෝවන එථ විතරයි.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  එම නිස  අපි ගරු 

ථන න යථු ම ට කිය් ශ්   ප ්ලලිශන් ු වට නිව ඩු ශද් න 

කියල .  යන ථ ලයථට ප ්ලලිශන් ු ව වතල  ශන සියු පක්  

එථු  ථරල   විධ් යථ සභ ව රැස් ථර් න; අගමීතිු ම  ඇු ුව 

ථීබිනේ මණ්ඩලය එථු ශවල  ආගශිථ අධීක් ණ ථ රථ සභ  

යේථ රැස් ථර් න. ශමු ම් ල ශ  ඉ් නව  ම ධ්ය ආයතන 

නිශයෝජනය ථරන ඒජ් තවරු යේථක්. ම ධ්ය ආයතනවලි්  

ප්රච රය ශව් න ඕනෑ පණිවුඩය තීම ද ම ශමතීනට ඇවිේල  ථෑ 

ගතල  කියල  තම් ශ  voice-cut එථ ම ධ්යශේ  ද ශගන රශේ 

ගිනි අවුළනව . ඒ මතත්වරු අද ශමතීන නීතී. පශද්ට ම ධ්ය 

ආයතනවලට අව ය ශද් ථන  ථරල   රශේ ගිනි අවුළව  

එු ම් ල  ප ්ලලිශන් ු ශව්  යනව . ඒ නිස  අපි ඉේලනව   ශන 

අපර ධ්ය නීවත නීවත ශව් න ශද් න එප  කියල . විධ් යථ 

සභ ව රැස් ථරල   ආගශිථ අධීක් ණ ථ රථ සභ  රැස් ථරල   

අව ය බලතල  ල   ප ්ලලිශන් ු වට නිව ඩු ශද් න. 

ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු් ශ  වීටු    මන  සියේල නීති ථර 

දම් න. ඒථට ථමක් නීතී. ප ්ලලිශන් ු වට නිව ඩු  ල   

ප ්ලලිශන් ු ව වතල  ශන ගීටු විසඳ් න.   

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශන ප්ර ්නය අවස්  නීතී. 

ජනත වශ  ගීටු විසඳන ථේ ශන ප්ර ්නය අවස්  ශව් ශ්  

නීතී කිය  අපි වි ්ව ස ථරනව .  

ස්ු තියි. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ස්ු තියි  ඔබු ම ශ  ද යථත්වයට. 

அடுத்ததொக, தகௌரவ இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர் அவர்கள். 

உங்களுக்கு10 ெிேிடங்கள் உள்ளன.  

 

[අ.භ . 1.22] 
 

ගුණ ඉම්ිනයා ප් නාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ස්ු තියි, ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි. 

පද්ශඝෝ ණ ථටුතු වලට සනබ් ධ්ව ථටුතු  කිරීම නිස  

ජීවිත අහිමි වූ පදවිය ශවනුශව්  එම පවුේවල අයටත්, ු ව ල ලබ  

ශදදන  විඳින, ශද්පළ ත නි ශවල  තිශබන සියුශදන  ශවතත් 

අශ  ශ ෝථය පළ ථර් න මම ශමය අවස්න වක් ථර ග් නව .  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

විශ ේ ශය් ම මම ශන අවස්න ශද අශ  අමරකී්ලති අු ශථෝරළ 

මීතිු ම  මතක් ථළ ුතු යි. එු ම  ශබ්රුවල ප්රශද් යටත් 

සනබ් ධ් ශථශනක්. එු ම ශ  ශව්  වීම ගීන අශ  ශ ෝථය එම 

පවුශේ අය ශවත ද් ව් න කියල , ඔබු ම ශග්  ම  ඉේල  

සියේනව . එශම් ම, බරපතළ ශලස ු ව ල ලබ  තවමත් 

ශරෝතේගතව සියේන ථුවතර ිනසත්්රික් ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රී අශ  

ගරු ුගම ර ශවේගම මීතිු ම ත් මට ශන ශමොශතොශත් සිහිපත් 

වනව . එවීනි ප්රත රවලට ලක්ශවල  ශදදන  විඳින ඒ 

සියුශදන ටත්  ම  ඉක්ම්  සුවය ප්ර ්ලනන  ථරනව . 

ප්රචණ්ඩත්වය ථවුරු සිුර ථළත් එය අපි ශතළ  දීකිය ුතු යි. 

ශබෞද්ධ්, හි් ුර, ඉස්ල න ත  ක්රිස්තිය නි වීනි ශශ්රේ ්ඨ ආගන 

තතරකි්  ශපෝ ණය වූ සම ජයක් ු ළ ශමවීනි ප්රචණ්ඩ ක්රිය  

නිතර නිතර මු  වීම ථනග ටුද යථ තත්ත්වයක්. රටක් තීයේයට 

සෑශතන ථ ලයක් තිස්ශසේ අපි අත්විඳ ඇති ඒ අප්රස් න අත් දීකීන 

ගීන මම අුතු ශව්  සඳත්  ථර් න වුවමන වක් නීතී.  දී් වත් 

ශන නශේ්චඡ, තිරිස් සතගත සගස්ථෘතිශය්  සම ජයක් ශලස අප 

මිිනය ුතු ව තිශබනව . ශන ගීන සඳත්  කිරීශන  අප අදතන 

ශශ්රේ ්ඨ ආගනවල එන වයේන  මඟ ශප් වීන මශ  සිහියට එනව . 

ධ්නම පදශේ  එන "නහී ශදශ්ලන" ග න ව මට සිහිපත් වනව . ඒ 

ු ළි්  කියීශවන, ෛවරය ජයගත ුතත්ශත් අෛවරශය් ම වන 

බවට වූ අදතස මට මතක් වනව . ශක්් ති ගීමන ු ළි් , ෛවර 

කිරීන ු ළි්  සීන.මක් ලබ් න බීරි බව අශ  සියු ආගන අපට 

පග් වනව . හි් ුර ආගශන "ථරුශනයි" ව ශය්  ථරුණ ව 

පිළිබඳ අදතස ඉතළි් ම දක්වනව . ක්රිස්තිය නි දතම ද  ශප්රේමය  

ථරුණ ව  -love, mercy-  පිළිබඳව අවධ් රණය ථරනව . 

ඉස්ල මයද "රත්ම " ශතවත් "ථරුණ ව" පිළිබඳ සගථේපය 

ඉතළි් ම දක්ව  තිශබනව . ශමහි  නබිු ම් ශ  වද්  මට මතක් 

ශවනව . "භූමිශේ  සියේන අයට ථරුණ ව දක්ව් න. එවිට ඉතළි්  

සියේන ශදවිය් ශ  ථරුණ වට ඔබ ප ත්ර වනු ඇත." ඒ 

නබිු ම් ශ  වද් .  

ඇත්ශත් ම ශගෝේ ශෆේස් භුමිශේ  ශථශරන පද්ශඝෝ ණය  ඒ 

විශරෝධ්ය අශ  රශේ පු ශ්ලත්  දුගශණ්ත් අප ථලි්  ථල දීථ 

ඇති තරුණය් ශ  ප්රචණ්ඩ විශරෝධ්ත  ත  සලථන ථළ ශවනස් 

මඟක් ගත් ස මථ මී පද්ශඝෝ ණයක් වුණ . එය අප සම ජශේ  

ප්රජ ත් ත්රව   පීවීත්ශන යන ුතහුුගර  ය මක් ප්රද්ල නය ථළ 

අවස්න වක් වුණ . ම සයථ ථ ලයක් තිස්ශසේ පීවශතන ඒ 

පද්ශඝෝ ණයට ුතුව ශලෝථශේ ම අවධ් නය ශයොුත වුශණ් එහි තිබූ 

ස මථ මී බව  අවිහිගස ව   බව ත  නි්ලම ණශීලි බව ශතේු ශව් . 

ශන පද්ශඝෝ ණ ු ළි්  ශප් නුන ශථරුශණ් තම්  සු  

ප්රජ ත් ත්රව   අයිතිය භ විත කිරීමක්.  

අද ශලෝථශේ  ත ක් ණය ිනුතණුයි. ඒ නිස  ඒ ීනරණ ත්මථ 

ිනනශේ  සිුර වුශණ් ුගමක් ද කිය  ථ ටවත් වස්  ථර් න 

පුුවව් ථමක් නීතී. ුතුව රටත්  ශලෝථයත් ඒ ද්ල නය සජීවී 

විධියට දීක්ථ . එද  ශගෝේ ශෆේස් පද්ශඝෝ ණයට පීමිශණමි්  

සියේ වි ්වවිදය ල ශි යයි් ශ  පීමිණීම ආරක් ථ අග  විසි්  

සනපූ්ලණශය් ම වීළීක්වූව . එශතත්  අරලියගත ම් ිනර ය ශදසි්  

ශපොු  ුතගුරු රැශගන පීමිණි ඒ පිරිස් වළක්ව් න මතිය ත  ස මය 

රැකීශන වගකීම පීවරී ඇති බලධ් රි්  අසමත් වුණ . ඒ සිුර වූ දෑ 

ගීන කිසිුර ප ්ල ්වයථශග්  ථරුණු දීක්වීම අව ය නීතී. ිනුතණු 

ත ක් ණයට පි්  සිුර ව් න රටම දීක්ථ  සිුර වූ ශද්.  දී්  සිුර විය 

ුතත්ශත් වග කිව ුතත්ත් ශ  වචන තරඹවලි්  ශතෝ ථ ලය  විසි්  

ශන සියේශේ පණුසුම නිවී යනු ඇතීයි සිතමි්  පප ය ම ්ලග  

ප පරවීයේ ශය ම ශනොව  ස ධ් රණත්වය ත  ුතක්තිය ඉටු කිරීම 

සඳත  මතිය තර තිරම ශනොබල  නිවීරිනව ක්රිය වට නීඟීමයි. 

ශමශලස අශ  සම ජය නිතර නිතර ප්රචණ්ඩත්වයට යෑම  

නශේ්චඡ  අශි ්ට තීසිරීනවලට යෑම නතර ථර ගී් ශන 

අව යත ව ගීනයි ම  ශන සභ වට අවධ් රණය ථර් ශ් . ඒ 

පද්ශඝෝ ණ ත  සනබ් ධ් ඝ තන  වද හිගස  පීමිණවීන  ශද්පළ 

ත නි ගීන සීලකිලිමත් ශවනව  ව ශ ම එම තත්ත්වය්  

නි්ලම ණය වීමට ුතේ ශව්චච ශරෝග නිධ් න ද අප ඇමතිය ුතු ව 

තිශබනව . ඒ ලාල ශතේු ්  අමත් ශ්  නීතිව  එම තත්ත්වය්  

ශතොඳි්  විග්රත ථර ගීමමකි්  ශතොරව ඒ තත්ත්වය්  මු  පියේ්  

පමණක් අමත් නට ය ම නි ්ලල ථරුණක් ශවනව . 1950 

ද ථශේ  ත් අශ  සම ජය නශේ්චඡ තීසිරීනවලට ුතහුණ   

තිශබනව . 1983 ත් අශ  සම ජය ශන අශි ්ට  නශේ්චඡ අත් 

දීකීන අත් විඳ තිශබනව . ඒ අවසන් වල ත්- 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අවධ් නයට! සම ශව් න  ඔබු ම ශ  ථන වට බ ධ්  

ථරනව ට. ශන අවස්න ශද  ගරු නිශයෝජය ථන න යථු ම  

ුතලසුන ග් නව  ඇති. 
 
වනතුුණව ගුණ ිණචාර්ය) සුවර්්ද  රාඝව්ද මහසතා මූලා්නවය්ද 

ඉව්, වූවය්ද  නිවයෝජය කථානායකතුමා [ගුණ වජි්, රාජපක්ෂ 
මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு (கலொெிதி) சுமரன் ரொகவன் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்  

[ேொண்புேிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ]  தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) SUREN RAGHAVAN left the Chair 
and DEPUTY SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] took the 
Chair. 

 

ගුණ ඉම්ිනයා ප් නාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි, ඔබු ම ට සුබ පත් නත් 

ම  ශමය අවස්න වක් ථර ග් නව . ප ්ලලිශන් ු ශද 

සනප්රද යය් , මති රීති ආරක්   ථරශගන අප තීශමෝටම 

ස ධ් රණය ඉටු වන විධිශේ  ථ ්ලය භ රයක් ඔබු ම ශග්  සිුර 

ශවයි කියල  අපි තරශේ ම වි ්ව ස ථරනව . ඔබු ම ට සුබ පීු න!  

මම කිදශද  1983 ත් අශ  සම ජය ශන අශි ්ට  නශේ්චඡ අත් 

දීකීන අත් විඳ තිශබනව  කියල යි. ඒ අවස්න වල ත් අශ  මතිය 

ත  ස මය රකින අග වල තීසිරීන ගීන ප්ර ්න මු  වුණ . ඒ සිුරවීන 

නිස  දුගශණ් සියේ පදවිය පු රටත්  පු ශ්ල සියේ පදවිය දුගණටත් 

තම නිව ස  වය ප ර  ථ්ලම ් ත  ශද්පළ ඇු ුව සියේල අත් තීර 

ය ම සිුර වුණ . තවත් ශබොශතෝශදන  රට අත් තීරල  

සරණ ගතය්  ශලස විශද්  රටවලට ගිය . ව්ලගව   අරගළ 

ව ශ ම පු ශ්ලත්  දුගශණ්ත් ඇති ශව්චච ප්රචණ්ඩ තරුණ ථීරැලි 

මු  වුශණ් ඇයි  ඒව ට ශතේු  ශමොනව ද  ඔවු්  ඒ තත්ත්වයට පත් 

කිරීම පිටුපස තිබුණු අරුතණු ශමොනව ද  ඒ තත්ත්වය්  සඳත  පසු 

බින සීථසුශණ් ශථොශතොමද යන   ප්ර ්න ශදස අප ස ධ් රණව 

බීලිය ුතු  ශවනව . සම ජයක් ශලස අප අප ශදසම තීරී බීලිය 

ුතු ව තිශබනව . අවගථවම අශ  රශේ මතිය ත  ස ධ් රණය ඉටු 

වීම පිළිබඳව  මතිශේ  ආධිපතයය ගීන ගීටු තිශබනව ද  

ශවනස්ථනවලි්  ශතොරව සීමට සමව සීලකීම ගීන ප්ර ්න 

තිශබනව ද  ප්රජ ත් ත්රව   පීවීත්ම ගීන ප්ර ්න තිශබනව ද  

ශසොරථමට  වගච වට මීර බලයට ඉඩ  ම වීනි අස ධ් රණ 

තත්ත්වය් ට ඉඩ   තිබීම ගීන ගීටු තිශබනව ද යන ලාල ශතේු  

ශදස ශනොබල  තත්ත්වය්  ශදස මු  පියේ්  බීලීශන ලලක් 

ඇත්ශත්ම නීතී. රට පුර  ජනත ව කිසිුර ස නප්රද යිථ ශද් ප ලන 

බලශදගය් ශ  ුතල පිරීමකි්  ශතොරව වීින බීස්ශසේ ඇයි? හිස ්

ශගෝේශෆේස් පියේයට ආශද ඇයි? තම් ශ  එිනශනද  ජීවන 

අරගළය  පවුේ ජීවිතය  ශවනත් ථටුතු  අමතථ ථරල   
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ම සයථට අධිථ ථ ලයක් තිස්ශසේ ශගොේශෆේස් පියේශේ   ඒ ව ශ ම 

රට පුර  විවිධ් ස්න නවල නිින වරමි්   අදවට  වීස්සට ුතහුණ 

ශදමි්   වි  ල ථීපවීමකි්   අවිහිගස ව  ව ශන පද්ශඝෝ ණවලට 

ශපළඹුශණ් ඇයි? ඒ ගීන අපි අවගථව ථේපන  ථළ ුතු ව 

තිශබනව . ශන ජනත ව නඟන තප අපි ශත්රුන ගත ුතු ව 

තිශබනව . ආණ්ඩු ශවනස් වුණ ම දූෂිත ගනු ශදනු  අයන  

ශපොශතොසත්වීන ආිනය සනබ් ධ්ශය්  ශචෝදන  ලීබූ ශද් ප ලන 

බලවු ්  නිශදොස් ශථොට නිදතස් ථර යීවීම බුරුු  පියේ්  සිුර වීම 

ශදස ශන රශේ ජනත ව බල ශගන හියේය . ස්ව ධීන ශථොමි ්  සභ  

අශතෝසි ථරල   ප ්ලලිශන් ු ව ශබලහීන ථරල   අධිථරණය  

ශපොලීසිය  මීතිවරණ ශථොමිසම ඇු ුව සියු ප්රජ ත් ත්රව   

ආයතන විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය ු ළි්  

අධිපතිව ින ග්රතණයට ගීමම ශදස ඔවු්  බල ශගන හියේය . 

විධ් යථ ජන ධිපති බලය  ප ්ලලිශන් ු ශද ු ශන්  ශදශක් බලය 

විසි්  ග් න  වූ පද්ධ්්චච  අදූරද්ලශී  දූෂිත ීන් ුර ීනරණ රට 

ප්රප තයටත්  අග ධ්යටත් ශගන යන තීයේ ඔවු්  බල ශගන හියේය . 

ශගෝත්රිථ ප ලනයක් ු ළි්  ප්රජ ත් ත්රව   සම ජයථ පීවීත්ම 

රශේ පුරවීසිය් ට අහිමි ථරමි්  තිශබන අුතරු ඔවු්  බල ශගන 

හියේය . අද ඉ් න පරනපර ව හිස් වචනවලි්   ශබොරු වචනවලි්  

රවට් න පුුවව් ථමක් නීතී. රශේත්  ශලෝථශේ ත් සිුර වන දෑ 

ගීන ඔවු්  ඉ් ශ්  අවිනශය් ; ඔවු්  දීනුවත්. ඉව.ශන ම යිමට  

.ම වට පීමිණි ඔවු්  තම් ශ  තප අවින ථර් න පට්  ගත්ත . 

ඒ ප්රජ ත් ත්රව   විධියට  තම් ට පරුම අයිතිය අවිහිගස ව  ව 

භ විත ථරමි් . ඔබු ම් ල  ඒ තප ශත්රුන ග් න පත්ස ත ථශළේ 

නීතී.  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම් ්රීු මනි  ඔබු ම ට තවත් වින යෝ ශදථථ ථ ලයක් 

තිශබනව . 
 

ගුණ ඉම්ිනයා ප් නාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ශතොඳයි, ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි. 

පසුගිය 09 වීනි ද  පශද් සීලසුනසතගත විධියට, පුරුුර 
ශලසි් , ස නප්රද යිථ විධියට ස මථ මී තප නීඟීම, පද්ශඝෝ ණය, 
මීර බලශය්  යටපත් ථර් නට, ම්ලදනය ථර් නට ඔබු ම් ල  
ථටුතු  ථශළේ මතිය ත  ස මය රකි් නට සියේන බලධ් රි්  
තම් ශ  අණසථට ගනිමි්  බව ජනත ව දීක්ථ . එය ජනම ධ්ය 
මඟි් , සම ජ ම ධ්ය මඟි්  සජීවිව දීක්ථ . අශ  රශේ ජනත ව 
පමණක් ශනොශවයි, ශලෝථයත් දීක්ථ . තවුරරටත් රටත්, 
ශලෝථයත් ුතළ  ථර් න තද් න එප .  

වරක් ිනන 52ථ ුගම් ත්රණයකි්  බලය ග් න තීුරව . ඒ 
ුගම් ත්රණශේ   ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ වූ තීසිරීම වීනි තීසිරීමක් 
තමයි අපි පසුගිය 09 වීනි ද  අරලියගත මීුරශර්  පිටතට පීමිණි 
ශපළප ළිය ු ළි්  දීක්ශක්. ිනන 52 ුගම් ත්රණශේ  ප්රධ් න 
වි් ිනතය  වූ පුද්ගලය  අද ඔශබ් ගීලවුනථරුව  ථරග් නට 
තදනව ද යන ප්ර ්නය දී්  සම ජය විසි්  මු  ථර තිශබනව  අපි 
දකිනව .  

ඇත්ශත් ම එය ෛදවශේ  සරදමක්. ශද් ප ලන පක්  ථඩ  
බිඳ දමමි්   ුතදශේ බලශය්  තනු රු  වරප්රස ද ලබ  ශදමි්  
පද්ධ්්චච  දූෂිත ප ලනයථ පීවීත්ම තවුරරටත්  ්ලඝ ථරගීමම 
පශදස  ග් න  වූ පත්ස ත ශේ  නිරුවත අද ජනත ව දකිමි්  
සියේනව . දූෂිතය් ශ  වගවීම ගීන  දූෂිත ගනුශදනුවලි්  අහිමි 
ශව්චච ුතදේ ථ් දර ව නීවත අශ  රටට ලබ  ගීමම ගීන රට 
පුර  සත ශලොව පුර  සියේන ශ්රී ල ගකිථය්  තප නඟමි්  සියේන 
ව ත වරණයථ හිස ්වචන තරඹවලි්  තවුරරටත් ජනත ව රවට් න 
පුුවව් ථමක් නීතී. ජනත ව රැවම.මට පත්ස ත ථළ  දී්  ඇති. 

දී් වත් ඒ පත්ස තශය්  ඈත් ශව් න; ජනත ව නඟන 
ප්ර ්නවලට පිළිු රු ශද් න; ජනත වට සගශද  ව් න. ම්ලදනය 
ු ළි්  බලශේ  සිම.ශන අදතස අත් තරි් න. ප්රජ ත් ත්රව දශේ  
පීවීත්මට ඉඩ   සියේ් න. ප ්ලලිශන් ු ව ු ළත් ම ධ්යශද ්  බිය 
ගී් වීශන දඩයම නතර ථර් න. පසුගිය ද  ප ්ලලිශන් ු  
ව ්ලත ථරණශේ  ශය  සියේ "සිරස" න ළිථ ශද ථසු්  සමරවීර සත 
ප ්ලලිශන් ු  ම ධ්යශද ් ශ  සගගමශේ  සභ පති ප්රගීතත් ශපශ්ලර  
යන ශදශදන  ප ්ලලිශන් ු  ව ු ළ  ුතහුණ ුර්  තත්ත්වශය්  
ශප් නුන ථර් ශ්  අශ  රශේ ම ධ්ය  නිදතස අද   ුතහුණ   ඇති 
බීරෑරුන අභිශයෝගයයි. ශමය ථනග ටුද යථයි. ශමවීනි තත්ත්ව 
ප්රජ ත් ත්රව දශේ  ශදශවොල ශලස සීලශථන ප ්ලලිශන් ු  ව ු ළ 
මි්  පසු ඇති ශනොවිය ුතු යි.  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබු ම ට නියමිත ථ ලය අවස්  වනව   ගරු ම් ්රීු ම . 
 

ගුණ ඉම්ිනයා ප් නාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ேொண்புேிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ேொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  
ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ශන ථ රණයත් කියල  

මශ  ථන ව අවස්  ථරනව .  

ම ධ්යශද ් ශ  නිදතස ශන පත්තරීතර ස්න නය ු ළ 
සුරැකීමට ගරු ථන න යථු ම ට පීවශර් ශ්  ශලොුග වගකීමක්. 
මශ  ථන ව අවස්  කිරීමට ශපර මම ශන අවස්න ශද සිහිපත් 
ථර් න ථීමීතියි  ශලොව පුර  ම ධ්යශද ්  ුතහුණ   ඇති 
බීරෑරුන අභිශයෝග ශප් නුන ථරමි්  පසුගිය සතිශේ  සිුර වූ ප්රවීණ 
ජ තය් තර ම ධ්යශදිනනියථශ  ඝ තනය ගීන. ඒ  ඇශමරිථ නු 
පුරවීසිශයුග වන ක්රිස්තිය නි භක්තිථ පලස්ීනන සනභවය ඇති අේ 
ජ.ර  ම ධ්යශදිනනියථ වන Shireen Abu Akleh යන අයශ  
ඝ තනයයි. යටත් විජිතව   ප්රතිපත්ති අනුගමනය ථරමි්  අත්පත් 
ථරශගන සියේන පලස්ීනන භූමිය ු ළ යශ්ර යල තුතද  සිුර ථර ඇති 
ශන අපර ධ්ය ු ළි්  ශප් නුන ථර් ශ්  ම්ලදනයට සත වධ් 
හිගස වලට ලක් වී සියේන ශලොව පුර  ජනත වශ  තප නිතප කිරීමට 
සිුර ශථශරන නශේ්චඡ ක්රිය  ද මයයි. ශන ඝ තනය ශලෝථ 
ජනම ධ්ය ප්රජ වශ  පමණක් ශනොව ශලෝථව සි සියුශදන ශ  
තෘදය ස ක්ෂියට ඇති ථර් ශ්  මත  ථීලීලක්. ශලෝථය පුර  
සෑම තීනථම ජනම ධ්යශද ් ට නිද තශසේ සත ආරක්ෂිතව තම 
වගකීන ඉටු ථර් නට අවථ  ය තිබිය ුතු යි කියන ථ රණය 
ශලෝථශේ  ප්රජ ත් ත්රව   වයේන ථන අගය ථරන සියුශදන  ත  
එක්ව ශ්රී ලගථ ශද ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ සියේන අපද අවධ් රණය 
ථරන බව ප්රථ   ථරමි්  මශ  අදතස් දීක්වීම සම  ත ථරනව .  

ස්ු තියි. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට  ගරු ජගත් සමරවික්රම ම් ්රීු ම ශ  ප ්ලලිශන් ු  

සනප්ර  තිශේ  පළුත ථන ව සිුර කිරීශන අවස්න ව. ඔබු ම ට වින යෝ 

7ථ ථ ලයක් තිශබනව   ගරු ම් ්රීු ම . 

[අ.භ . 1.34] 
 

ගුණ ජග්, ්මරවි්රම මහසතා  
(ேொண்புேிகு எஸ். ஜகத் சேரவிக்ரே) 

(The Hon. Jagath Samarawickrama)  
ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරශයුග ශලස ිනවුරුන  ශම්  අනු රුව මගගල ථන ව සිුර 

කිරීමට ම තට ථ ලය ලබ   ම ගීන මම පළුතශව් ම ඔබු ම ට 

ස්ු තිව් ත වනව .  

321 322 



ප ්ලලිශන් ු ව 

ුතලි් ම  ශපොශළෝ නරුව ිනස්ත්රික්ථශය්  ශත්රී පත්ව ශමම 

ගරු සභ ව නි ශයෝජනය ථරන ලද ිනවගගත ගරු අමරකී්ලති 

අු  ශථෝරළ මීතිු ම ශ  අභ වය පිළිබඳව මශ  ශ ෝථය පළ ථර 

සියේනව . එු ම  අශ  ිනස්ත්රික්ථශේ  ඉත ම ශතොඳි්  ශද් ප ලනය 

ථරපු  තීශමෝම එක්ථ ශබොශතොම සමීපව ඇසුරු ථරපු  ශථශනක්. 

මශ  ථන ව ආරනභශේ  ම  එු ම ට අජර මර නිව්  සුව අත් 

ශදව යි කිය  ම  ප්ර ්ලනන  ථරනව .   

මට මන ප 38 338ක් ලබ  ුර්  පුලතිසි පුරවරශේ  ආදරණීය 

ජනත ව මම ශන අවස්න ශද  ශබොශතොම ශගෞරවශය්  සිහිපත් 

ථරනව . ඒ විතරක් ශනොශවයි  ඔවු්  ම  ශථශරහි තීබූ වි ්ව සය 

ිනවි හිමිශය්  ආරක්   ථරන බවත් මම අද කිය් න ථීමීතියි. 

පසුගිය ිනනවල ඇති වූ අව සන ව් ත සිුරවීන එක්ථ යන පිරිසක් 

මශ  නිවසට ත  වය ප රිථ සන් නයට ද අල භ ත නි සිුර ථළ . 

මමත්  මශ  බිරිඳ ත  දරුවනුත් ිනවි ගලව  ගත්ශත් අනූනවශය්  

කිදශවොත් ම  නිවීරැිනයි. මශ  නම ම් ්රීවරශයුග ශලස ගීසේ 

පත්රශේ  පළ ථළ ම ම  ථේපන  ථළ   ශමම ුරරය බ ර ග් නව ද  

නීද්ද කියල . ශමොථද  ඒ තරමටම අශ  පවුශේ අය  අශ  

හිතවු ්  ශන ත්රස්තව   ක්රිය වලි්  පීඩ වට පත් වුණ . නුතත් 

මශ  බිරිඳ ඇු ුව පවුශේ අය ව ශ ම අශ  ිනස්ත්රික් න යථ ගරු 

ශරො  ්  රණසිගත මීතිු ම  ශන අ.රු අවස්න ශද  ම  ිනරිමත් 

ථළ . අතිගරු ජන ධිපතිු ම   ගරු මහි් ද ර ජපක්  මීතිු ම  

ඇු ුව ශ්රී ලගථ  ශපොුරජන ශපරුතණ නිශයෝජනය ථරන මීති 

ඇමතිවරු්  සියුශදන ට ශන අවස්න ශද  මශ  ස්ු තිය පුද 

ථරනව . ම  ශවනුශව්  මන පය පළ ථළ ජනත ව ශවනුශව්  

ව ශ ම  ිනවගගත අමරකී්ලති අු ශථෝරළ මීතිු ම  ශවනුශව්  

ශපම සියේ ශපොශළෝ නරුව ජනත වශ  සිු න පීු න ඉටු කිරීම 

ශවනුශව්  ථටුතු  ථර් නට අවස නශේ  මම ීනරණය ථළ .  

ව්ලග කිශලෝමීටර 3 466ක් පුර  පීතිරුණු ප්ර ශද්ශීය ශේථන 

ශථොේඨ ස 7ථ  ග්ර ම නිලධ් රි වසන 295ථ ජීවත් වන 

ශපො  ශළෝ නරු ිනස්ත්රික්ථශේ  සියු ජනත වට ශසේවය කිරීමට 

මශ  පපරිම  ක්ති ප්රම ණශය්  ථීප වන බවට මම ශපොශරෝ ුර 

වනව . 

අශ  ිනස්ත්රික්ථශේ  මිනිසු් ශ  ප්රධ් නතම ජීවශනෝප ය වී 

ශගොවිතීනයි. රැකිය වල නිරත මිනිසු් ශග්  සියයට 40ක් විතර 

ඍජුවම ථෘෂිථ්ලම ් තශය්  තමයි තම් ශ  දරු පවුල නඩත්ු  

ථර් ශ් . ථෘෂිථ්ලම ් තය විතරක් ශනොශවයි  ථ්ලම ් ත සත 

ශසේව  ක්ශ ේත්රශේ  ිනුතණුව ශථශරහිත් අවධ් නය ශයොුත ථරල  

සමස්ත ිනස්ත්රික්ථශේ ම තත්ත්වය ඉතළට ශගන එ් න අශ  

ිනස්ත්රික්ථය නිශයෝජනය ථරන සියු ම් ්රීවරු්  එක්ථ  ඒ 

ව ශ ම ශන ගරු සභ ව නිශයෝජනය ථරන සියු ශදන  එක්ථ 

එක්ව වීඩ ථර් නට මම සූද නන.  

අශ  ිනස්ත්රික්ථශේ  අධ්ය පන මේටම ඉතළ තත්ත්වයථ 

තිශබනව  කිය  මම පද්  අන් ශ්  නීතී. පළ ත් සභ ව සමඟ 

එථු  ශවල  ුරව -දරුව් ශ  අධ්ය පන මේටම ඉතළ නීගවීමට 

ථටුතු  ථර් න අපිට සිුර ශවනව . අධ්ය පනය තමයි සම ජයථ 

ිනුතණුශද ුතේ පියවර. ඒ විතරක් ශනොශවයි   මතවීලි ශගොවි ජනපද 

වය ප රශේ  ු ් වන පරනපර ව ජීවත් වන ිනස්ත්රික්ථයථ අද 

වනවිට තිශබන ඉඩන ගීටු විසඳීමට නිලධ් රි්  එක්ථ ුතහුසුුවව 

ථටුතු  ථර් නට තිශබනව . ිනස්ත්රික්ථය ගිල ගනිමි්  තිශබන 

අව සන ව් ත වුගගඩු ශරෝගය අද අශ  මිනිසු් ට තිශබන තවත් 

ප්රබල අභිශයෝගයක්.  ශන ව ශ  දතසක් ගීටු තිශබන 

ිනස්ත්රික්ථයථ  රටට බත සපයන ශගොවි ජනත ව නිශයෝජනය 

ථරමි්  ශමම ගරු සභ ශද ථටුතු  කිරීමට ලීබීම මම ශගෞරවයක් 

ශථොට සලථනව . ඒ ව ශ ම මශ  ිනස්ත්රික්ථශේ  ජනත ව ම  

ශථශරහි තීබූ වි ්ව සය ඒ ආථ රශය් ම සුරකිමි්  ථටුතු  

කිරීමට ශපොශරෝ ුර ශවමි්   ම තට  සත ය දීක්වූ සියු ශදන ට 

මශ  අවගථ ආදර ස්ු තිය පුද ථරමි්  ම  නිතප ශවනව .  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ස්ු තියි  ගරු ම් ්රීු මනි. මම ඔබු ම ට සුබ පතනව . 

ප ්ලලිශන් ු ශද සනප්රද ය්  ත  ස්න වර නිශයෝග රකිමි් ; ඒ 

සතශයෝගය ලබ  ශදමි්  නවථ ම් ්රීවරයුග ශලස ඔබු ම ශ  

ිනස්ත්රික්ථශේ  ජනත වට ශසේවය කිරීමට  තීකිය ව ලීශබ්ව යි 

කිය ත්  ප්ර ්ලනන  ථරනව .  

මීළඟට  ගරු (ආච ්ලය) වී. ර ධ් ක්රි ්ණ්  මීතිු ම . ඔබු ම ට 

වින යෝ තයථ ථ ලයක් තිශබනව .  

 
[1.38 p.m.] 

 

ගුණ ිණචාර්ය) වී. රායාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொெிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
Sir, first of all, I congratulate you on being selected as 

the Deputy Speaker of Parliament.    

கடந்த 9ஆம் திகதி இந்த ெொட்டிமல ஏற்பட்ட அசொதொரண 

சூழ்ெிமல கொரணேொக அேரத்துவம் அமடந்த அேரகீர்த்தி 

அத்துமகொரல அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எங்களுமடய 

ஆழ்ந்த அனுதொபங்கமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறொம். 

அமதமபொல, பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்கள் தொக்கப்பட்ட 

மேக்கும் அவர்களது தசொத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டமேக்கும் 

எங்களுமடய விசனத்மதத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறொம். இது 

ஒன்றும் இலங்மகயிமல புதிதல்ல. 1977ஆம், 1988ஆம் 

ஆண்டுகளிமல ெமடதபற்ற வன்தசயல்களின் மபொது, 

பல்லொயிரக் கணக்கொன தேிழ் ேக்கள், சிங்கள ேக்கள் ேற்றும் 

முஸ்லிம் ேக்கள் தொக்கப்பட்டு, ேிக மேொசேொன சூழ்ெிமலயில் 

இருந்தமத ெொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருந்தது. எது 

எப்படியிருந்தமபொதிலும், இந்த ெொட்டில் இவ்வொறொன 

வன்தசயல்கள் இடம்தபறுவமத ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது.  

தற்மபொது ெொட்டிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொர 

தெருக்கடி, அதனொல் உருவொன அரசியல் ஸ்திரேின்மே 

என்பவற்றின் கொரணேொகத்தொன் இந்த அசம்பொவிதம் ெமட 

தபற்றிருக்கிறது. ஆமகயொல், முதலில் அரசியல் 

ஸ்திரத்தன்மேமய உருவொக்குவதற்கு இந்த ெொட்டிமல 

இருக்கின்ற சகலரும் ஒத்துமழக்க மவண்டும். அதற்கு 

ெொங்களும் எங்களுமடய முழுமேயொன ஒத்துமழப்மப 

வழங்குமவொம். அண்மேயில் ெொட்டில் ஏற்பட்ட சூழ்ெிமலக்கு 

கொரணகர்த்தொவொக இருக்கின்ற சனொதிபதி மகொட்டொபய 

ரொஜபக்ஷ அவர்கள், சனொதிபதி பதவியிலிருந்து விலக 

மவண்டும் என்று தபரும்பொலொன ேக்கள் மகொருகின்றமபொதும் 

ததொடர்ந்து அவர் அப்பதவியில் இருப்பதுதொன் இந்தச் 

சூழ்ெிமல ஏற்படுவதற்கு ேிக முக்கிய கொரணேொகும். சனொதிபதி 

அவர்கள், பிரதேர் பதவிமய ரணில் விக்கிரேசிங்க 

அவர்களுக்குக் தகொடுத்துவிட்டுத் தன்னுமடய தபொறுப்பு 

தீர்ந்துவிட்டதொக ெிமனக்கக் கூடொது. அரசியலமேப்புக்கொன 

20ஆவது திருத்தத்தின்படி, அவர் இன்றும் ெிமறமவற்று 

அதிகொரமுள்ள சனொதிபதியொகமவ இருக்கிறொர். ஆமகயொல், 

அவர் அரசியலமேப்புக்கொன 19ஆவது திருத்தத்திலிருந்த 

ஏற்பொடுகமள ேீளவும் தகொண்டுவந்து, சனொதிபதிக்குள்ள 

அதிகொரங்கமளக் குமறத்த பிறகுதொன், அவர் தன்னுமடய 

தபொறுப்பிலிருந்து தப்பிக்கலொமே தவிர, அதற்கு முன்பு 
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எக்கொரணம் தகொண்டும் அவரொல் தப்பிக்க முடியொது. தற்மபொது 

ெொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற சூழ்ெிமலக்கு அவர்தொன் 

தபொறுப்புக்கூற மவண்டும்.  

லிபிய ெொட்டின் முன்னொள் சனொதிபதி கடொபி அவர்கள் 

அந்த ெொட்டு ேக்களுக்கொகப் பல்மவறு அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கமள மேற்தகொண்டமபொதிலும், அவர் ஒரு சர்வொதிகொர 

சனொதிபதியொக இருந்த கொரணத்தினொலும் தன்னுமடய 

குடும்பத்தினமர அரசியலுக்குக் தகொண்டுவந்து அவர்களுக்கு 

முக்கியத்துவம் தகொடுத்த கொரணத்தினொலும்தொன் அன்று 

அவமர அந்த ெொட்டு ேக்கள் தவறுத்து, ெடுவீதியில் மவத்து 

அடித்துத் துன்புறுத்தினொர்கள். அந்த ெிமலமே இந்த ெொட்டு 

சனொதிபதிக்கும் ஏற்பட்டுவிடக்கூடொது என்மற ெொங்கள் 

ெிமனக்கின்மறொம். அப்படியொன ஒரு ெிமலமே அவருக்கு 

வரொேல் இருக்க மவண்டுேொனொல், அவர் ெொட்டு ேக்களுக்கு 

ெல்லமதச் தசய்யமவண்டுதேன ெொன் இங்கு தசொல்லிக் 

தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.  

தபொருளொதொர தெருக்கடியொல் பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

எேது ெொட்டுக்கு இன்று பல ெொடுகள் உதவி தசய்கின்றன.  

அந்த வமகயில், இந்தியொ தபருேளவிமல உதவிகமளச் 

தசய்துதகொண்டிருக்கிறது. இந்தியொவினுமடய உதவியொனது 

எேது ெொட்டுக்கு ேிக முக்கியேொக இருக்கிறது. இந்தியொ எேக்கு 

உதவொதிருந்தொல் எங்களுக்குப் பல்மவறு பிரச்சிமனகள் 

ஏற்பட்டிருக்கும். அதற்கொக இந்திய அரசுக்கு எங்களது 

ென்றிகமளத் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறொம். அமதமபொல, தேிழ் 

ெொட்டு அரசொங்கமும் எேது ெொட்டுக்குப் பல்மவறு உதவிகமளச் 

தசய்திருக்கிறது. ெொன் மெற்று முன்தினம் TVஇமல ஒரு 

தசய்திமயப் பொர்த்மதன். அதொவது, தேிழ் ெொட்டிமல யொசகம் 

தபறுகின்ற ஒருவர் Chief Minister ெிதியுதவிக்கு 10,000 

ரூபொமய ென்தகொமடயொகக் தகொடுத்திருக்கிறொர். அவ்வொறொன 

உதவிகமளப் தபற்றுத்தொன் ெொங்கள் இன்று சொப்பிடமவண்டிய 

சூழ்ெிமல ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு மேொசேொன ெிமலமே 

யொகும்.    

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබු ම ට තව මිනිත්ු  ශදථථ ථ ලයක් තිශබනව   ගරු 

ම් ්රීු ම . 

 

ගුණ ිණචාර්ය) වී. රායාක්රිෂපණ්ද මහසතා  
(ேொண்புேிகு (கலொெிதி) வீ. இரொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
අශ් ! මම ථන ව පට්  ග් නශථොටම තව මිනිත්ු  ශදථයි 

කියල  කියනව  ශ් . 

ெொட்டில் பல்மவறு பிரச்சிமனகள் ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

இச்சூழ்ெிமலயில் எேக்கு உதவிய தேிழக Chief Ministerஇற்கும் 

Deputy High Commissioner தவங்கமடஸ்வரன் அவர்களுக்கும் 

எங்களுமடய ென்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறொம்.  

இன்று இந்த ெொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற தபொருளொதொர 

தெருக்கடி கொரணேொக விவசொயம் ேிக மேொசேொகப் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விவசொயம் தசய்வதற்கு உரம் 

இல்மல. அதற்குப் பயன்படும் இயந்திரங்கமள இயக்குவதற்கு 

தபற்மறொல் இல்மல; டீசல் இல்மல. இதற்கு மூலகொரணேொக 

இருப்பது சனொதிபதி அவர்களுமடய ெிதர்சனேற்ற தகொள்மக 

யொகும். எதிர்கொலத்தில் இலங்மகமயக் கட்டிதயழுப்புவது 

என்பது, ேிகவும் கஷ்டேொன ஒரு விடயேொக இருக்குதேன ெொன் 

ெிமனக்கிமறன். இன்று இலங்மக தபொருளொதொர ொீதியில் 

வங்குமரொத்து ெிமலமய அமடந்திருக்கிறது. அந்த ெிமலயி 

லிருந்து ேீண்டு வரமவண்டுேொனொல், அரசியல் ஸ்திரத்தன்மே 

ஏற்படுத்தப்பட மவண்டும். அதற்கொக உறுப்பினர்கமள 

விமலக்கு வொங்கி அல்லது தமலகமள ேொற்றி அரசியல் 

தசய்வது மேொசேொன சூழ்ெிமலமயமய ஏற்படுத்தும் என்பமத 

ெொங்கள் புொிந்துதகொள்ள மவண்டும். ஆகமவ, இதமன 

ேொற்றுவதற்கு ெடவடிக்மக எடுக்கப்பட மவண்டும்.  

இந்த ெொட்டில் ேிக முக்கிய ெபரொக இருந்த அேரர் 

ரொஜேமகந்திரன் அவர்களுமடய பிறந்தெொள் இன்றொகும். அவர் 

இந்த ெொட்டுக்குப் பல்மவறு சந்தர்ப்பங்களில் தபொறுப்புேிக்க 

பல மவமலகமளச் தசய்திருக்கிறொர். அவர் 

ஊடகத்துமறயிலும் இந்த ெொட்டின் தபொருளொதொரத்மதக் 

கட்டிதயழுப்புவதிலும் முன்னின்று தசயற்பட்ட ஒருவர். இன்று 

அவர் உயிருடன் இல்லொவிட்டொலும், அவருமடய 

ெிறுவனத்தினுமடய மசமவ எங்களுக்கு ேிகவும் அவசியேொக 

இருக்கிறது. இந்த ெொட்டிமல இருக்கின்ற சகல ேக்களும் 

ஒற்றுமேப்படுவதற்கு இதுதவொரு ெல்ல சந்தர்ப்பேொகும். 

அதற்கொன வழிமய அரசியல்வொதிகளொல் ேட்டும்தொன் 

ஏற்படுத்த முடியும். இன்று எல்லொப் பொரொளுேன்ற 

உறுப்பினர்கமளயும் தவறுக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் உருவொகி 

யிருக்கிறது. அதில் ேொற்றத்மதக் தகொண்டுவருவதற்கு ெொங்கள் 

முன்ேொதிொியொகச் தசயற்படமவண்டிய மதமவ இருக்கிறது 

என்பமத இங்கு தசொல்லி,  என்னுமடய மபச்மச தசவிேடுத்த 

அமனவருக்கும் ென்றி கூறி, விமடதபறுகின்மறன்.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු (මත ච ්ලය) තිස්ස විත රණ මීතිු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 

අටථ ථ ලයක්  තිශබනව . 
 

[අ.භ . 1.45] 

 

ගුණ ිමහසාචාර්ය) ින්ප් විතාරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) திஸ்ஸ விதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ස්ු තියි, ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි.  

ුතලි් ම මශ ත්, අශ  පක් ය වන ලගථ  සමසම ජ 

පක් ශේ ත් ථනග ටුව ප්රථ   ථරනව , මෑතථ  ඇති වුණු 

අපර ධ්ථ රී සිුරවීන ගීන. ඒථ අශ  රටට සිද්ධ් වුණු ශලොුග 

පුද්දක්; අශ  රශේ, අශ  ජනත වශ  ශතොඳ නම නීති ථරන 

සිද්ධියක්. ශනථට ආ්ලථිථ, සම ජයීය ත  ශද් ප ලනිථ ව ශය්  

විවිධ් ශතේු  තිශබනව . නුතත් ශමවීනි තත්ත්වය්  ඇතිවීම 

පුුවව්  තරන වීළීක්වීමට ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු්  තීයේයට 

අශ  පීත්ශත්  අපට වගකීමක් තිශබනව . සම ජය ු ළ ඇති 

ශවන ප්ර ්න ගීන අපි මීට වඩ  අවධ් නය ශයොුත ථරල ,  ථේ 

ඇතිව නිසි විසඳුන ඉිනරිපත් ථශළොත් ශමවීනි ශද්වේ අපට 

වළක්ව  ග් න පුුවව්  ශවයි කියල  මම හිතනව .  

ශන ශවල ශද අශ  රශේ තිශබන දරුණු ආ්ලථිථ අ්ලබුදය ගීන 

අපි සියු ශදන ම ද් නව . දී්  අශ  රශේ ණය බර ශඩොල්ල 

මිලියන 52,000 ඉක්මව  ගිහි්  තිශබනව . ගිය අවුරුද්ශද් අපට 

ශන ණයවලට ශඩොල්ල බිලියන තයක් ශගව් න සිද්ධ් වුණ . ශන 

තත්ත්වය පඩ ශඩොල්ල හිඟයක් ඇති ශවල  ඒ ශතේු ශථොට ශගන 

ශනොශයක් ප්ර ්න අප රට ු ළ ඇති වුණු බව අපි ථවුරුත් ද් නව . 

අද ශපෝලින ප්ර ්න  ශගවේවල පය ග් න බීරි ප්ර ්න වීනි 

ශනොශයුගත් අපතසුථනවලට ජනත වට ුතහුණ ශද් න සිුර ශවල  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

තිශබනව . ශඩොල්ල හිඟය පිළිබඳ ප්ර ්නය ඇති ශව් ශ්  අශ  

අපනයනවලි්  ලීශබන ආද යමට වඩ  අපි ආනයන ශවනුශව්  

වීය ථරන නිස . සමතර විට ඒථ ශදගුණයථටත් වීයෝයි. රටක් 

තීයේයට අපි ශනථ ශත්රුන අරශගන  විශ ේ ශය්  අනව ය භ ණ්ඩ 

අ ශ  රටට ශග් වීම නතර ථර් න ඕනෑ. ඒථට ආණ්ඩුව මීිනතත් 

ශවල  ක්රිය  ථශළොත් ශතොඳයි. අතයව ය ශද් පමණයි අපි ශ ් න 

ඕනෑ. ඒ ඇයි? අපි ශත්රුන ග් න ඕනෑ  බගශථොශලොත් තත්ත්වයට 

කිේටුව තමයි අශ  ආ්ලථිථය දී්  තිශබ් ශ්  කියල . ඒ අනුව 

අශ  ජීවිතය තීඩගස්ස  ග් න ඕනෑ. පද තණයක් තීයේයට  

අනව ය ශද්වේවලට ථරන වියදම අවම මේටමථට බස්සල  

අව ය ශදයට විතරක් වියදන ථරන පුරුද්දක් රට ු ළ ඇති ථළ 

ුතු යි. ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු්  තීයේයට අපට  ථනග ටුශව්  

වුවත් පිළිග් න ශවනව   අභය් තරව ජනත ව ුරක් විඳින බව.  

ෛවදය ප්ලශේ  ණ ආයතනශේ  සග ය ශේ න අනුව අප රට 

ු ළ පවුේ සියයට 60ථට වඩ  දරිද්රත  ශ්ල  වට පතළ 

ආද යනල භී් . ඒ කිය් ශ්   ුර පත් පවුේ. ඒ අයට තම් ශ  

ජීවිතය ශගන ය් න අව ය ආද යම නීතී. ඒ එක්ථම තවත් 

ථ රණයක් ගීන මම ථනග ටු ශවනව . ශන ථ රණය ගීන මට 

ආණ්ඩුවට ශදොස් කිය් න ශවනව . ප රිශභෝගිථය් ට සතන 

සීලශසන විධියට බඩු මිල අඩු ථර් න ශයෝජන  ථරනව  

ශවනුවට  ශවශළ් ද් ට තනබ ථර් න කියල  ප්රසිද්ධිශේ  

ශයෝජන  ථරනව . ශනථ ථනග ටුද යථයි. මීද මිනිත ශ  ගස  

ථෑම ු ළි්  එථ පීත්තකි්  ශගොවිය ට තම නි ්ප දනවලට නිසි 

මිල ලීශබ් ශ්  නීතී. අශනක් පීත්ශත්   ප රිශභෝගිථය් ට 

අධිථ ුතදලක් ශගව් න සිුර ශවල  තිශබනව . ඒථ ප ලනය 

කිරීමට ආණ්ඩුව මීිනතත් ශව් න ඕනෑ. සුතපථ ර වය ප රය 

 ක්තිමත් ථරල   ස ධ් රණ මිලට අතයව ය ශද් ලබ   මටවත් අපි 

ථටුතු  ථර් න ඕනෑ. ස ධ් රණ මිලථට බඩු ලබ  ශද් න ඒ 

ථ ලශේ  අශළවි ශදප ්ලතශන් ු ව  ආත ර ශදප ්ලතශන් ු ව 

තිබුණ . දී්  ඒව  ශමොුගත්  නීතී.  යළිත් ඒව  ක්රිය ත්මථ 

ථර් න දී්  ථ ලය ඇවිත් තිශබනව .  

ෛවදයවරශයක් තීයේයට මම ඖ ධ් ප්ර ්නය ගීනත් වචනයක් 

කිය් න ඕනෑ. මම ශසොය  බලනශථොට දීන ගත්ත   රජශේ  ඖ ධ් 

සීපයීන අග යට ලීශබන ුතදේ ප්රම ණය .මිතයි කියල . 

අතයව ය ශබශතත් ව්ලග විස්ස ලබ  ග් න ථටුතු  ථරනව . 

නුතත්  ශරෝග 200ථට වීයෝ ප්රම ණයථට ප වි්චචි ථරන ශබශතත් 

ව්ලග අව යව තිශබනව . ඒව  ලබ  ගීමම .ම  ථර් න සිුර ශවල  

තිශබනව . ශනථ ශතොඳ තත්ත්වයක් ශනොශවයි. අපට තිශබ් ශ්  

නිදතස් ශසෞ ය ශසේවයක් නන  අපි ශථොශතොම තරි ුතදේ ශව්  

ථරල  ශද් න ඕනෑ  ඒ ශබශතත් ලබ  ශද් න. අශ  ුතදේ ශව්  

කිරීශන  ශසෞ යය පළුතවීනි තීන ගත ුතු යි.  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබු ම ට නියමිත ථ ලය අවස නයි. 

 

ගුණ ිමහසාචාර්ය) ින්ප් විතාරණ මහසතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) திஸ்ஸ விதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ථරුණ ථරල  මට තව වින යෝයක් ශද් න. 

අශ  බඩගි් න ගීන ප්ර ්නය ගීනත් මම වචනයක් කිය් න 

ඕනෑ. ම් ද ශපෝ ණයත් සියයට 18.4 දක්ව  වීයෝ ශවල  

තිශබනව . ඒ කිය් ශ්  ළමයි පස් ශදශනුගශග්  එක්ශථශනක් 

ම් දශපෝ ණශය්  ශපශළනව . ශනථ අන ගතයට ශතොඳ නීතී. 

ශනව  වළක්ව් න අපි දී්  ක්රිය  ථර් න ඕනෑ. ුර පත් 

පවුේවලට සතිපත  වියළි ආත ර මේලක්වත් ශද් න ථටුතු  

ථර් න කියල  ආණ්ඩුවට ශයෝජන  ථරමි්  මශ  වචන 

ස්වේපය අවස්  ථරනව .  

ස්ු තියි. 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ප ඨලී චනපිථ රණවථ මීතිු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 10ථ 

ථ ලයක් තිශබනව . 
 

[අ.භ . 1.45] 

 

ගුණ පාඨලී චම්පික රණවක  මහසතා 
(ேொண்புேிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අපි ඉත  ථනග ටුශව්  

වුණත් පිළිග් න ඕනෑ  ශන ථන  ථරන නිශන ය වන විට ශ්රී 

ලගථ  ර ජයය බගශථොශලොත්භ වය ට පත් ශවල  තිශබන බව. 

පසුගිය අශප්රේේ 12ශවනි ද  ආණ්ඩුව විසි්  ශගවිය  ුතු ව තිබුණු 

විශද්  ණය ප්රම ණය වන ශඩොල්ල බිලියන 38.1කි්  ශඩොල්ල 

බිලියන 26ක් ආපසු ශගව් න තීකිය වක් ශනොමීති බව ප්රථ   

ථළ ශමොශතොශත් සිට අපි බගශථොශලොත් රටක් විධියට නන ශවල  

ඉවරයි.  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ශමශතක් ථ ලයක් ශන 

රශේ පීවති ස නප්රද යිථ ශද් ප ලන ක්රමය අද බිඳ වීයේල  

තිශබනව . ඒථ නිස  තමයි  ශන ප ්ලලිශන් ු ව අපට එප   ශන 

ප ලන ක්රමය අපට එප   මතිය ජනත ව අතට අරශගන ථටුතු  

ථළ ුතු ය කියන තීනට රට පත් ශවල  තිශබ් ශ් . ඉත ම 

භය නථ ශද් ශනථයි. ශපොලීසිය  ආරක් ථ අග  වීනි මතිය 

රකි් න ඉ් න පිරිස්වලට පව  අද ශන ශදදන ව්  ගම්  ථරල  

ඒ අය ශන ක්රිය වලිය පිළිබඳව ශදගියෝය වකි්  සියේනව   අප ුගමක් 

ථළ ුතු ද කියල .   එක්තර  ආථ රයථ අවිච රී  අර ජිථ 

සමයථටයි අපි ශන ගම්  ථරමි්  සියේ් ශ් . අපට පුුවව් ද  

2019  ව ශ  ශපෝලින නීතිව ශතේ ග් න? ශපෝලින නීතිව ගෑස් 

ග් න? 24 පීයම විුරලිය ග් න  ඖ ධ් යේථ ලබ  ග් න  විශද්  

ගම් -බිම්  ය් න? ඒ තත්ත්වයට අපට ආපසු ගම්  ථර් න 

පුුවව් ද කියන එථ ගීන අපට ශලොුග හීනයක් තිශබනව . ඒ 

හීනය ථර  ය් න තිය  අඩු තරමි්  2019 තිබුණු තීනටවත් යෑම 

අති යි් ම ුර ්ථර වී තිශබනව . එවීනි ුර ්ථර  භයගථර 

තත්ත්වයථට දී්  ශන රට පරිව්ලතනය ශවමි්  තිශබනව .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ඇතීන විට ශනථ අශ  නව 

ජීවන ක්රමය ශලස පිළිග් න ශවනව . ශථොවිේ වසගගතශය්  

පසුව නව ජීවන ක්රමයක් - new normal - කියල  ආව . ඒ ව ශ   

අශ  අන ගතයටත් නව ජීවන ක්රමය තීයේයට ශන තත්ත්වය 

භ රග් න ශවනව   තරියට ග්රීසිය ව ශ ; ශලබනනය ව ශ ; 

ආ්ලජ් යේන ව ව ශ ; බගශථොශලොත් ශව්චච අශනක් රටවේ 

ව ශ . යළඟ ද ථශේ  අශ  දරුව් ටත් ඒ රටවල ව ශ  මත 

ප රවල ජීවත් ශව් නද සිුර ශව් ශ්  කියන ප්ර ්නය  ගීටුව දී්  

අපට තිශබනව . පසු ගිය ද  ශලබනනශේ  මීතිවරණය 

පීවීත්වුණ . ඒශථ්  එරශේ ස නප්රද යිථ ශද් ප ලන පක්  

ශදථම පසුපසට යවල  අුත් ශද් ප ලන වය ප රවලට 

ප ්ලලිශන් ු ශද ඉඩතසර විවෘත වුණ . ග්රීසිශේ ත් එශතම වුණ .  

ඒ අනුව අපි මතථ තබ  ගත ුතු යි  ශන සිුරශවමි්  පවති් ශ්  

සනප්රද ය බිඳ වීම.මත් එක්ථ  ස නප්රද යිථ ශද් ප ලන පක් වල 
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බිඳ වීම.මත් එක්ථ අුත් ජීවන ක්රමයථට රට තීඩගීශතමි්  යන 

ක්රිය වලියක් බව. ශමොථක්ද අශ  පළුතවීනි පප ය ම ්ලගය 

වුශණ්? 2020  2021  2022 පළුත ම ස කීපශේ  ශමොථක්ද අශ  

පප ය ම ්ලගය වුශණ්? බීසිේ ර ජපක්  මීතිු ම ශ  පප ය 

ම ්ලගය වුශණ් ශමොථක්ද? ශමොථක්ද එු ම  ථශළේ? අ්ලබුදය 

ම සයථට  ශදථථට  ු නථට ථේ දම  ගීමම සඳත  අතීනි්  

ශමතීනි්  අතම රු අරශගන ථටුතු  ථරන ක්රිය ම ්ලගයක් තමයි 

එු ම ට තිබුශණ්. අපි දීක්ථ   එහි  ශඩොල්ල මිලියන 250ක් 

ශවනුශව්  රශේ ප්රධ් න විුරලි බල ග රයක් පවර  ුර් න . ඒ 

ව ශ ම අුත් බල ග රයක් පවර  ුර් න . යළඟට ගෑස් සීපුතම 

පිළිබඳ අධිථ රිය ලබ  ුර් න . දී්  ඒ New Fortress Energy 

කියන එථ ගීන අත් නවත් නීතී  ථන  ථර් ශ් වත් නීතී. 

ශමොථද  එථ සනපූ්ලණ වගච වක්. එතීන වුශණ් සනපූ්ලණ 

ශබොරුවක්. යළඟට  තවත් ශඩොල්ල මිලියන 250ක් ශවනුශව්  අපි 

ශථොළඹ වර ශේ  ජීයේ ලබ  ුර් න . තවත් ශඩොල්ල මිලියන 250ක් 

ශවනුශව්  ත්රිුගණ මලශේ  ශතේ ටීගකි ලබ  ුර් න . තවත් 

ශඩොල්ල මිලියන 250ක් ශවනුශව්  දුගණු ත්රිුගණ මලශේ  සූ්ලය 

බල ග රයථට කියල  දීවී් ත ඉඩන ප්රම ණයක් ලබ  ුර් න . 

තවත් ශඩොල්ල මිලියන 500ථට පුත්තලශන සිට පුනගරි දක්ව  ශන 

රශේ අන ගතශේ  ශගොඩනග් න තිශබන සුළග බල ග ර පද්ධ්තිය 

ලබ  ශද් න යනව   තනි ශථොනපීනියථට; තනි සම ගමථට. 

තීබීයි  මතථ තිය  ග් න ඕනෑ  ශනව  ප්රසනප දන ක්රිය වලි 

ු ළි්  ථළ  නන  නිවීරිනව ථළ  නන ශනව යි්  ලබ ගත තීකි 

ප්රශයෝජනය අතිවි  ල බව. විශ ේ ශය් ම මම මතක් ථර් න 

ඕනෑ  සුළග බල ග ර ගීන. දීනට ශන සඳත  තරගථ රි පදනමි්  

අපට ලගසු ඇවිේල  තිශබ් ශ්  ඒථථයට රුපියේ 12ක් නන  තනි 

ථීමීත්තට යයේ ගිවිසුනගතව ලබ  ශද් න යන අද නි සම ගම 

ඉිනරිපත් ථරල  තිශබනව  ඒථථයථට රුපියේ 36ක්; ු ්  

ගුණයක් වීයෝයි. අපි මතථ තබ  ග් න ඕනෑ  2005 - 2015 

ථ ලශේ   ඒ ථරපු ඇස් ථඩ  වීශටන සගව්ලධ්න ථටුතු  නිස  එථ 

පරපුරක් අතරමග වුණු බව. දී්  ඒශථ්  ගලව  ගීමම සඳත  

ථරන ශන ත වථ ලිථ පිළියනවලි්  තව පරපුර  ශදථක් ශතෝ 

ු නක් අතරමග කිරීමයි ශන සිුරශවමි්  තිශබ් ශ් . අපි එයි්  

වත ම ගීලශව් න ඕනෑ.  

ඒ ව ශ ම නව අගමීතිු ම  සනබ් ධ්ශය්  යන ධ්න ත්මථ 

බල ශපොශරොත්ු  අපි දීක්ථ . යශේ  J.P. Morgan සම ගම යනකිසි 

ධ්න ත්මථ තඳු් ව  මක් ථරල  තිබුණ . ඒව  මඟි්  යන 

බල ශපොශරොත්ු වක් සම ජශේ  ඇති වුණ . එු ම ට පුුවව්  ශවයි 

ජ තය් තර මිු රු බලශදගවලි්   ආධ් ර සුතුවවලි්  ශන රශේ 

ශන ශමොශතොශත් තිශයන ශන තත්ත්වය පියම්  ථර් නට ශඩොල්ල 

බිලියන ු න තතරක් නීත්නන පතක් ලබ  ග් න. තීබීයි   ගරු 

නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අපි මතථ තිය  ග් න ඕනෑ ශන 

ථ රණය. ඔබු ම  හියේයත් ථනග ටුශව්  වුණත්   කිය් න ඕනෑ  

නිශයෝජය ථන න යථ ුරරයට ශතෝර  ගීමශන සිද්ධිශේ   

තීසිරුණ  ව ශ   "මම තමයි ශමතීන ශපොර" කියන එථ ශප් වීම 

සඳත  පිටුපස්ශසේ ඉඳශගන ථටුතු  ථශළොත්  අශ  කී්ලතින මය  

ශද් ප ලන ස්න වරත්වය තවත් පතළට යනව . ඒ නිස  

අග්ර ම තයු ම  ඇු ුව ආණ්ඩුවට ශන ශමොශතොශත් තිශබන 

බලගු ම ශද් තමයි අඩුම තරමි්  විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසන්  

සගශ ෝධ්නය විධිමත්ව ශගනීේල  තම් ට ශද් ප ලන 

ස්න වරත්වයක් තිශබන බව ශලෝථයට ප්රථ   කිරීම. එශතම 

නීු ව   ථඩ  වීශටන  බිඳ වීශටන  අවුේසතගත  වියවුේසතගත  

ථෑ ශථොස්ස්  ගතග් න ආණ්ඩුවථට  විපක් යථට කිසිම රටක් 

ආධ් ර ලබ  ශද් ශ්  නීතී. අපි බලුත  අශ  රටට එශතම ආධ් ර 

ලබ  ශදන තත්ත්වයක් තිශබනව ද කියල . අපට තිශබනව   

ජප නයට ශගව් න බිලියන 3ථට වඩ  ණයක්.  චීනයට ශගව් න 

තිශබනව  බිලියන 7ථට වඩ  ණයක්. ඉ් ිනය වට ශගව් න 

තිශබනව  බිලියන 4ථට වඩ  ණයක්.  ගිය අශප්රේේ 12ශවනි ද  අපි 

කිදව   ජප නශේ  ණය ශගව් ශ්  නීතී කියල . ගිය අශප්රේේ 

12ශවනි ද  අපි කිදව   චීනශේ  ණය ශගව් ශ්  නීතී කියල .  

ගිය අශප්රේේ 12ශවනි ද  අපි  කිදව   ඉ් ිනය ශද ණය ශගව් ශ්  

නීතී කියල . ඉති්  අපට පුුවව් ද නීවත ගිහිේල  අපට ආධ් ර 

ථර් න කියල  ඉේල් න? ථ ශ  සේලිද ශන? ඒව  ඒ රටවල බුර 

අය ථරල  ලබ ගත්ත සේලි. ඒ නිස   අපි ණය ශගව් ශ්  නීතී  

කියන ප්රථ  ය ථරපු තීයේශේ ම  නීවත ඒ රටවලි්  අපට ආධ් ර 

කිරීම අති ය ුර ්ථර  ථළ ශනොතීකි ථ ්ලයයක් වනව .  

අපට අද ඉු රු ශවල  තිශබ් ශ්  එථ ම වතයි. එථම එථ 

ශපොේඩයි ඉු රු ශවල  තිශබ් ශ් . ඒථ තමයි ශලෝථ බීගුගව සත 

ආසිය නු සගව්ලධ්න බීගුගව විසි්  අපට ලබ   ල   අපි ශමශතක් 

වියදන ශනොථර සගව්ලධ්නයට ලබ  ශනො  තිශබන ශඩොල්ල මිලියන 

1 900ත්  2000ත් අතර ගණන. අශ  ආණ්ඩුවට ස ලාහිථ 

පත්ස තයක් මඟි්  අශ  ප්රතිරූපය ශගොඩ නගව ශගන ශන ශඩොල්ල 

මිලියන 1 900 repurpose ථර ග් න පුුවව්  නන  - ඒථට අපි 

කියනව   repurpose ථරනව  කියල . - අපට ශන ඉිනරි ම ස ු න  

නීත්නන තතරට අව ය  ශතේ  ගෑස් සත විුරලිය ලබ   මට තීකියි. 

ඒථ අපට ථර ග් න බීරි වුශණොත්  අපි තවත් අග ධ්යථට යනව . 

දීනටමත් ශලෝථ බීගුගව ශඩොල්ල මිලියන 400ක් පමණ ශද් න 

ශපොශරෝ ුර ශවල  තිශබනව . නුතත් එය කිසිශසේත් ප්රම ණවත් 

ව් ශ්  නීතී. ඒ නිස  අර සමස්ත ක්රිය වලියම ථරගත ුතු යි. අපි 

මඳථට පපථේපනය ථශළොත්  ඒ ම ්ලගයත් අස ්ලනථ වුශණොත්  

අශ  මිු රු ර ජයය්  අප ගලව  ගීමම සඳත  ඉිනරිපත් 

ශනොවුශණොත් ශමොථක්ද අපට ඇති ශවන තත්ත්වය? ගරු 

නිශයෝජය ථන න යථු මනි   බල් න අද ඇශමරිථ  එක්සත් 

ජනපදශේ  ආ්ලථිථය පතළි්  පතළට යනව . අපගමනයක් ඇති 

ශවල  තිශබනව . ුතශරෝපය ුතද්ධ්යථ; චීනය ශථොවිේ නිස  

පසුබෑමථ ඉ් නව .   

ඉ් ිනය ශදත් අද විුරලි බලය නීතී. විුරලි බලය සපය  ග් න 

ශනොතීකි තත්ත්වයට අද ඒ රට පත් ශවල  තිශබනව .   ඒ අ්ලබුද 

එක්ථ ඒ අයශග්  අපට පපථ ර ලබ  ග් න තිශබන ඉඩථඩ .ම  

සහිතයි. එශතම නන ශමොථක්ද අපට ඉු රුශවල  තිශබන මඟ? 

අපට ඉු රු ශවල  තිශබ් ශ්  අපි ගීන වි ්ව සය තියල   ශන රට 

ගීන වි ්ව සය තියල   ශන රශේ ජනත ව ගීන වි ්ව සය තියල   

අශ  ආනයන අපනයන සත ණය ශගවීන ප ලනය ථර ගීමම 

සඳත  වූ ගමනක් ය් නයි. අපි ලෑස්තිද අශ  පරිශභෝජනශය්  

සියයට 25ක් තුගුවව  ග් න? අපි ලෑස්තිද කිසිම තිරිගගයක් නීු ව 

පේලමථට ථඩ  වීශටන ශන ගමන ශබේල ථඩ   ග් ශ්  නීු ව 

ශබ්ර  ග් න? ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  එථම එථ 

ක්ශ ේත්රයයි තවම ශබ්රිල  තිශබ් ශ් . ඒ තමයි බීගුග ක්ශ ේත්රය.  

ආ්ලථිථය කිය් ශ්  ශද්තයක් නන  එථ පීත්තකි්  බල ක්තිය 

ක්රිය ත්මථ ශවනව  එහි තදවත ව ශ   ඒ ව ශ ම  ලාලය ක්ශ ේත්රය 

ක්රිය ත්මථ ශවනව  ශමොළය ව ශ .  අද  ශන ශදථම එථවිට 

අථ්ලමණය ශවමි්  තිශබ් ශ් .  බීගුග ක්ශ ේත්රය ථඩ  වීම.මට 

ඉඩ ශනො  ගලව  ගීමම අතයව යයි. එශතම ශනොවුශණොත් අපි 

බිඳ වීශටනව . එශතම නන අපට සිද්ධ් ශවනව   අවම ඖ ධ් 

ප්රම ණයක් ශතෝ ලබ   ල  ශසෞ ය සුරක්ෂිතත ව ලබ  ග් න; 

ආත ර සත ශපොශතොර සඳත  අවම ආනයන බිල ශගව් න; ඉ් ධ්න 

සත ගෑස ් සඳත  අවම ක්රිය වලියක් තඳු් ව  ශද් න.  අපි අශ  

ප්රුත ත  තඳුන  ගත ුතු යි.  

ශන රශේ බස් දතඅට දතසක් තිශබනව   ්රීවීල්ල දසලක් යක් 

තිශබනව   ශමෝට්ල සයිථේ තතළිස් ලක් යක් තිශබනව . ඒ නිස  

අපි ීනරණය ථළ ුතු යි  ුරනරියටද අපි ුතලි්  ශතේ ශද් ශ්   බස් 

එථටද අපි ුතලි්  ශතේ ශද් ශ්   බී.එන.ඩබ්ලිද සත ජගුව්ලවලටද 

ශතේ ශද් ශ්    ්රීවීල්ලවලටද  ශමෝට්ලසයිථේවලටද අපි ුතලි්  

ශතේ ශද් ශ්  කියල . ශන ප්රුත ත ව  තඳුන  ග් ශ්  නීු ව 

තීමශථන ටම ශතේ ශද් න ථන  ථශළොත් අපට ශන ථටුතු  

ඉිනරියට ශගනි ය් න බීතී.  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

විුරලිබල ක්ශ ේත්රශේ ත් එශතමයි. ඒථථ 300ට වීයෝශය්  

ප වි්චචි ථරන  ඒථථ 180ට වීයෝශය්  ප වි්චචි ථරන ශදලක්  

පනස්දතසක් ශන රශේ ඉ් නව .  ඒථථ 60ට වීයෝශය්  ප වි්චචි 

ථරන ුරගීත ුර පත් ජනත ව තිස්එක් ලක් යක් ඉ් නව . ශන තිස ්

එක් ලක් යයි  ශදලක්  පනස්දතසයි ශදශගොේල් ම සියයට තය 

බීගි්  ප වි්චචි ථරනව . ශන තත්ත්වය ශවනස් ථර ගීමම සඳත  

අපි ප්රුත ත ව තඳුන  ගත ුතු යි. ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  

solar initiatives වීනි ශනොශයක් ශද්වේ ශලෝථශේ  තිශබනව .  

අඩුම ගණශ්  ඉතළ ආද යන ලබන පනස්දතසථ පමණ පිරිසක් 

අශ  grid එශථ්  අයි්  ථශළොත් - ඒ ශගොේල්  off grid 

ඇරිශයොත් - ශන විුරලිබල ථ ප ුරව අපට ප ලනය ථර ග් න 

පුුවව් . ඒ ව ශ  නීවුන විසඳුනවලට අපි එ් න ඕනෑ. අශ  

ජනත ව ගීන වි ්ව සය තියල   ශන රටට ශප්රේ ණ එව් ශ්  

නීු ව මඟ තීරල  ඉ් න ජනත වට ආය චන  ථරල  අශ  රට 

ු ළ අපි විසඳුන ශතොය  ග් න ඕනෑ. ඒ ක්රිය වලියට අපි 

ථීමීත්ශත්  එක්විය ුතු යි. ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  

ය.එෆ්. ෂුම ථ්ල 1970  කිදව  "පුගචි නන ලස්සනයි" කියල . ඒ 

"පුගචි නන ලස්සනයි" ක්රිය වලියට සම ජීය එථුතු වක් අරශගන  

ගලව  ගීමශන මඟක් අපි තන  ගත ුතු යි. එශතම නීු ව ශන 

ප්ර ්නවලට ශථයේ ථ ලීන විසඳුන මශ  ඇස් ම නශේ   නන නීතී. ඒ 

නිස   රජය විසි්  ග් න  ශන රට ගලව  ගීමශන ඕනෑම 

ශමශතවරථට අශ  සතශයෝගය  ලබ  ශදනව  කියල  මම ප්රථ   

ථර් න ඕනෑ. ශමොථද  ඒ අශ  මු  පරපුර ශවනුශව් . 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සම් ප්රිය ශතේරත්  ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 8ථ 

ථ ලයක් තිශබනව . 
 

 

[අ.භ . 2.05] 

 

ගුණ ්ම්දප්රිය වහසේර්, මහසතා 
(ேொண்புேிகு சேன்பிொிய மஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි, ශන ප ්ලලිශන් ු ශද 

අහිගසථම ම් ්රීවරශයක් තමයි අමරකී්ලති අු ශථෝරළ මීතිු ම . 

එු ම  අපිත් සමඟ එථට ථටුතු  ථළ . එු ම ශ  අභ වය 

පිළිබඳව එු ම ශ  පවුශේ සියුශදන ට අශ  ථනග ටුව ප්රථ   

ථරනව . ඒ ව ශ ම, පසුගිය 09වීනි ද  පීවීති අගමීතිු ම ට 

සුත ශන පත්සවයට සතභ ගි ශව්චච ුගලිය පියේය ආසනශේ  පිනගචිව 

සියේ සත්ුගම ර කියන තරුණය  මිය ගිහිේල  තිශබනව . ඔහුත් ශන 

අවස්න ශද  සිහිපත් ථර් න ඕනෑ. ඔහුශ  පවුශේ සියුශදන ටම 

ශ ෝථය පළ ථර් නත් ම  ශමය අවස්න වක් ථර ග් නව . 

09වීනි ද  ඇති ශව්චච සිද්ධිය නිස  ඇඳිවතත් අහිමි ශව්චච 

පුද්ගලයුග විධියටයි මම අද ශමතීන ථන  ථර් ශ් . ඒ ගීන ම  

ඉත ම ථනග ටු ශවනව .  

අද අපි බල ශපොශරොත්ු  වන ශද්වේ ශන ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ 

ඉ ්ට ශවමි්  පවතිනව ද කියන ථ රණය සනබ් ධ්ශය්  අපි 

ශදවත වක් හිත් න ඕනෑ.  අපි ශදපීත්තථට ශවල , එත ට 

ශමත ට පතර ගත ගීමශම්  ශන ප්ර ්නවලට කිසිම විසඳුමක් 

ලීශබ් ශ්  නීතී.  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි,  2006  තමයි මම 

ඉස්ශසේල ම ුගලිය පියේය ප්ර ශද්ශීය සභ ව නිශයෝජනය ථශළේ. 

මශ  පිය  වන මහීප ල ශතේරත් foot cycle එශථ්  ගිහි්  

ශද් ප ලනය ථරපු ශථශනක්. විශ ේ ශය් ම සඳත්  ථර් න 

ඕනෑ   මතජන ුතදේ සත පතක් අද වනු රු අපි අයන  විධියට 

තනබ ථරල  නීතී. මම ජීවත් ශව් ශ්  මශ  බිරිඳට ලීබි්චච 

අක්ථර ු ්  ථ ලථ ඉඩමථ. මශ  නිවස තද  ගත්ශත් 2005 

ව්ල ශේ . 2005 ව්ල ශේ  තද  ගත්ශත් ථ මර ශදථයි. ගරු 

නිශයෝජය ථන න යථු මනි  පළ ත් සභ  ම් ්රීවරයුග විධියට 

මම ථටුතු  ථළ ; පළ ත් සභ ශද සභ න යථවරය  විධියට 

ථටුතු  ථළ . යට පසුව ශන ප ්ලලිශන් ු වට ආව .  අද වනු රු 

කිසිම මතජන ශද්පළක් -ශපොුර ශද්පළක්- වින   ථර් න කිසිම 

ආථ රශේ  ද යථත්වයක් ලබ  ශනොුර්  ම් ්රීවරශයක්  මම. ඉත  

ථනග ටුශව්   මම ශන ථ රණය කිය් ශ් . මට ශථෝචචර නීති 

වුණත්  පළ ත් සභ ශද ඉ් නශථොට මට ලීබුණු ව තන බලපත්රය 

විුගණල  මම ජනත වට යන ශදයක්  ල  තිශබනව . ඒථ 

විුගණල  මිනිසු් ට නිව ස තද ග් න මම පදද ථරල  තිශබනව . 

ඒ ගීන මට ශබොශතොම අභිම නශය්  ථන  ථර් න පුුවව් .   

2022 මීයි 9වීනිද  සිද්ධිය ඇති වුණු අවස්න ශද ථ ටවත් 

ගත් න අපි Galle Face ගිශේ  නීතී කියන එථ මම මතක් 

ථරනව . මශ  පක් ශේ  න යථය  යන ඉේලීමක් ථළ . එම නිස  

එු ම ට සුත ශන පත්සවයට සතභ ගි ශව් නයි අපි ආශද. ඒ 

අවස්න ශද  සම ජ ම ධ්ය ශන සම ජයට බරපතළම අනු ර සිද්ධ් 

ථරනව  මම දීක්ථ . අද බුද්ධිථ පතිරණ ම් ්රීවරය  ථන  ථරන 

ශද්වුත් මම අතශගන හියේය . එු ම  ම ධ්යයට ථන  ථර් ශ් . 

ම් ්රීවරු් ට රුපියේ 121 ගණශ්  සලසේ  ශපට්රේ ශදනව ය 

කියනව . ශන ථේයේය ම ධ්යයට ථන  ථරල  අ් තිමට ශමතීන 

ඉ් ශ් ත් නීතී  යනව . අනික් ථ රණය ශනථයි  ගරු නිශයෝජය 

ථන න යථු මනි. ශන බරපතළම ත නිය සිද්ධ් ථර් ශ්  ම ධ්ය 

ආයතන. ඒථ ශබොශතොම වගකීශම්  මම කිය් න ඕනෑ. ඔවු්  

තමයි මීයි 9වීනිද  කිදශද  ම් ්රීවරු් ශ  ශගවේවලට ගත් න 

ලීතීස්ති ශව් න කියල . සම ජ ම ධ්ය එශතම ක්රිය ත්මථ ශවද්   

සමතර ම ධ්ය ආයතන කිදව   අතවේ ම් ්රීවරය ත් එතීනට 

ගිහිේල  තිශබනව  කියල . ඒ විධියටයි ඔවු්  ක්රිය  ථශළේ. 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  9වීනිද  වුණු සිද්ධිවල  මම 

නිශයෝජනය ථරන ුගලිය පියේය ආසනශේ  ඉඳුනිේ ුගම රු ගග 

ප්ර ශද්ශීය සභ  ම් ්රීු ම ශ   තරගග ිනස න යථ ම් ්රීු ම ශ   

ශගවේ වින   ථරල  තිශබනව . මශ  ථ ්ලය ලශේ  වීඩ ථරන 

සනබ් ධීථරණ ශේථන න ලථ මතත්මය ශ  නිවසත් වින   

ථරල  තිශබනව . මම පීතීිනලිව කිය් න ඕනෑ  ජනත  විුතක්ති 

ශපරුතශණ් අනුර ිනස න යථ මතත්මය  අත් ශදථ ථලිසන 

ස ක්ුගවට දම ශගන පඩ පීන පීන ථන  ථළ ට  ඔහුත් ඒ වගකීම 

භ ර ග් න ඕනෑ ශථශනක් බව. ඒ ව ශ ම  මශ  නිවසට ගිනි 

තිය් න එක්සත් ජ තිථ පක් ශේ  අයත් ආව . තීබීයි  සජබ 

නිශයෝජනය ථරන ුගලිය පියේය නගර ධිපතිු ම  කිදව   මශ  

ශගදරට ගත් න එප  කියල . මශ  ථ ්ලය ලයට පතර ශද් න 

යද්  එු ම  කිදව   ඒ වීශේ ථර් න එප  කියල . මම ඒථත් 

කිය් න ඕනෑ. ඒ ව ශ ම  ශ්රී ලගථ  නිදතස් පක් ශේ  ුගලිය පියේය 

බටහිර ශථොේඨ සශේ  සගවිධ් යථවරය  වන සනපත් 

ථීටවලශගදර ඒ පසිගී් වීම ථළ . ඒ ව ශ ම එතීන අුතු  

ජනර ශියක් ථළ . Loudspeakers බීඳශගන මිනිස්සු ප ශ්ල එත  

ශමත  ගිය ; තම් ට ඕනෑ ශද්වේ ථළ ; හිතූ හිතූ ශද්වේ ථළ . අද 

මතිශේ  ආධිපතයය බිඳ වීයේල . මම ශන අවස්න ශද මතිඥ 

සගගමශේ  සභ පතිු ම ට කිය් න ඕනෑ  අද ඔබු ම් ල  

ථර් ශ්  වීරැින වීඩක් බව. බල් න  මශ  නිවසට ගිනි තබ  

තිශබනව   මශ  ථ ්ලය ලය සනපූ්ලණශය් ම වින   ශවල  

තිශබනව . මට තිශබ් ශ්  ප්ලචස් 40යි. මශ  ථ ්ලය ලය තිශබන 

භූමිය විතරයි මශ  නමට තිශබ් ශ් . ඕනෑම තීනථට ගිහි්  

බල් න පුුවව්   මට තිශබන ශද්පළ ශමොනව ද කියල . ඕනෑම 

තීනථට ගිහි්  බල් න පුුවව්   මශ  බිරිඳට තිශබන ශද්පළ 

ශමොනව ද කියල . ඕනෑම ගිණුමක් පරීක්   ථරල  බල් න 

පුුවව්   මට ුතදේ ශථෝචචර තිශබනව ද කියල . මශ  තත්ුතු  
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පරනපර ශද ථවුරු තරි ඉ් නව  නන  ඒ සෑම ශථශනක් ගීනම 

පරීක්   ථරල  බල් න පුුවව්   මට ශමොනව ද තිශබ් ශ්  

කියල . මම පත්තරවලට කිදශද නීති වුණ ට  Facebook එශක් 

කිදශද නීති වුණ ට  අද මම ඒ ඇත්ත තත්ත්වය කියනව . සමතරු 

කියනව  ශ්   "මශ  ගිණුම පරීක්   ථර් න  මට තිශබන 

වත්ථන පරීක්   ථර් න" කියල . ශන ප ්ලලිශන් ු ශද එශතම 

ථන  ථරන ශබොශතෝ ශදශනක් ශතොරු. ඒථ මම පීතීිනලිවම 

ද් නව . ඕනෑ ශදයක් කිය් න පුුවව් . මශ  ිනස්ත්රික්ථය 

නිශයෝජනය ථරන තීම ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරශයුගශ ම 

වත්ථන ගීන මට කිය් න පුුවව් . නුතත්  ඒ වින  ශේ  ශගොුරරු 

බවට පත් වුශණ් අපි. 

  මශ  පුත  ලබන ශදසීනබ්ල ම සශේ  O/L ථරනව   ගරු 

නිශයෝජය ථන න යථථු මනි. ඒ ළමය  අද නිද  ග් ශ්  නීතී. 

අද ඒ ළමය ට ප ඩන ථරග් න බීතී. හීශන්  භයශවල  

නීඟියේනව . මශ  ුගඩ  ුරව 7 වසශ්ල ඉශගන ග් ශ් . මශ  චූයේම 

ුරව ඉශගන ග් ශ්  3 වසශ්ල. අද ඒ ළමයි භයශවල  ඉ් ශ් . අපි 

ශද් ප ලනය කිරීශන වරදට දු වන අශ  දරුව් ට ශද් න බීතී. 

දී්  බල් න  ඒ සියුම සීථථරුව්  අේලනව . ුගලිය පියේය 

ශපොලිස් ස්න න ධිපතිු ම  මට කියනව   "ස්ල  ඔබු ම ශ  

ථ ්ලය ලය ශබ්ර ග් න බීරි වුණ . නුතත් මත ශගදර ගිනි තිය් න 

ුර් ශ්  නීතී" කියල . ඒ මිනිස්සු බල ශගන ඉ් නශථොට තමයි 

ගිනි තීබුශද. ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  එම නිස  

ඔබු ම ට වගකීමක් තිශබනව   ශපොලීසිශේ  ර ජථ රි ථරන අයත් 

ශනථට ස ක්ෂිථ රශයෝ. ශන සියු ශදන ම ස ක්ෂිථ රශයෝ. ශන 

සියු ශදන ම බල ශගන සියේය  තමයි මශ  ථ ්ලය ලයට ගිනි 

තීබුශද. න රනමල ශපොලිස් බලප්රශද් යට තමයි මශ  නිවස අයත් 

ශව් ශ් . න රනමල ශපොලීස්  ස්න න ධිපතිවරය  බල ශගන සියේය  

තමයි මශ  ශගදරට ගිනි තිය් ශ් . අද ඒ සියු ශදන  ශනශක් 

ස ක්ෂිථ රශයෝ. එම නිස  පීතීිනලිව මතිශේ  ස ධ් රණත්වය අපට 

අව ය ථරනව . 

අද මට සීථයක් තිශබනව   මතිශේ  ශදවඟන අශත් තිශබන 

තර ිනය ශථොත ටද බර ශව් ශ්  කියල . අේලල  පස වියට ද න  

ශන සියුම ම් ්රීවරු් ශ  තීම ශථශනුගටම අද ඇප ශදනව . 

සල.බී. ශතේරත් ම් ්රීු ම  මට යශේ  කියනව   "වීඩක් නීතී මේලී  

අපට මතිශේ  ස ධ් රණත්වයක් ඉ ්ට ශව් ශ්  නීතී. ඒ හි් ද  

අපි ශථොශතොම තරි ශගොඩනී ශඟුත" කියල . දී්  ශන 

ප ්ලලිශන් ු ශද 225ශදන ම ශතොරු බවට පත් ථරල යි 

තිශබ් ශ් . අපි ශතොරු ශනොශවයි.  අපි ශතොරු ශනොශවයි කියල  

මට අභිම නශය්  කිය් න පුුවව් . 

අපි ශද් ප ලනශය්  තනබ ථර ගත්ත ශදයක් නීතී. අපි 

ශමතීනට ඇවිේල  තිශබ් ශ්  අවගථව ජනත වට වීඩ ථරල . ඒ 

ශවනුශව්  අපට ලීබුණු ප්රතිලලය තමයි අශ  ශගවේවලට ගිනි 

තීබීම. අශ  ශගවේවලට ගිනි තිබ්බ . ඒ නිස  අද අපට ඉ් න 

තීනක් නීතී. අද අපට ඉත ම ශ ෝචමය තත්ත්වයථටයි ුතහුණ 

ශද් න ශවල  තිශබ් ශ් . සමස්ත රශේම ජනත ව අද ුරක් 

විඳිනව . අපි ඒථ පිළිග් න ඕනෑ. තීබීයි  ශන විධියට මතිය අතට 

අරශගන ථටුතු  ථරනශථොට ශමොථක්ද ශව් ශ් ? මතිඥ 

සගගමශේ  සභ පතිු ම  මතිඥවරු යවනව   ශන වරද ථරපු 

එවු් ටම ස ධ් රණත්වය ඉ ්ට ථර් න කියල . ශමොථක්ද රශේ 

තිශබන මතිය? මතිශේ  ආධිපතයය අද ථඩ  වීයේල . එශතම 

ශව් න ශද් න බීතී. විනිසුරුවරු් ටත් මම ශනථ කිය් න 

ඕනෑ. ග ු ුතවශදොර අරගළ භූමියට පතර පු ශදශදශනක් ශන වන 

විට දවස් 7ථට රිම ් ේ ථරල  තිශබනව . අශ  ගරු සත්  ප්ර   

ම් ්රීු ම ත් සභ ශද ඉ් නව . ශන නිව ස ගිනි තීබූ සීථථරුශවෝ 

අේලල  තිශබනව  ද? ඒ අය ශපොලීසිශය්  අේලපු ගම්  ඔවු් ට 

ඇප ශදනව . මශ  නිවසට ගිනි තිබ්බ සීථථරුව්  පස වියට 

ඉිනරිපත් ථරද්  acting Judge විධියට හියේශේ  නගර ධිපතිවරය ශ  

මස්සින . ශන ව ශ  මිනිස්සු් ට ද අද වීඩ බල් න   ල  

තිශබ් ශ් ? යළඟට  පපුේ අලගියව් න කිය් ශ්  ථවුද? පපුේ 

අලගියව් න කියන මතිඥු ම  එක්සත් ජ තිථ පක් ශේ  හිටපු 

ම් ්රීවරශයක්. ඒ අයශග්  අපට ස ධ් රණයක් බල ශපොශරොත්ු  

ශව් න පුුවව්  ද? මම ශන ප ්ලලිශන් ු වට ආශද ඉත ම ුර පත් 

ම් ්රීවරශයක් විධියටයි. මම foot cycle එශක් ගිහිේල  

ශද් ප ලනය ථරපු මිනිශතක්. ඒ විධියට ශද් ප ලනය ථරපු ම ව 

ශමතීනට ශගන ශද අශ  ජනත ව. අපටත් මතිශේ  

ස ධ් රණත්වයක් ලීශබ් ශ්  නීත්නන  ශන සම ජශේ  අශනක් 

අයට මතිශේ  ස ධ් රණත්වය තනබ ශවනව  ද කියන ථ රණය 

ගීන අපි ශන අවස්න ශද  හිත් න ඕනෑ. අපි ම් ්රීවරු වීම තමයි 

අද වීරැද්ද ශවල  තිශබ් ශ් . අද පස වියථට ගිය ම පස විශේ  ඒ 

විනිසුරුවරු් ශග්  ස ධ් රණත්වය ඉටු ව් ශ්  නීත්නන  

ශබොශතෝ මතිඥවරු් ශග්  අපට ස ධ් රණත්වය ඉටු ව් ශ්  

නීත්නන ශමොථක්ද ශව් ශ් ? අද ශන රට ප ලනය ථර් ශ්  

මතිඥ සගගමශේ  සභ පතිු ම  ද? ථවුද  අද ශන රට ප ලනය 

ථර් ශ් ? න රනමල ශපොලීසිශේ  ස්න න ධිපතිු ම  මශ  ශගදරට 

ආපු ශවල ශද ශපොලීසිශේ  ආරක් ථශයෝ ශදශදශනක් මශ  ශගදර 

හියේය . මම කිදව   "ශන ශදශදන  ආපහු ශපොලීසියට ථීඳව් න" 

කියල . ශමොථටද ඒ ආරක් ථශයෝ? ඒ අය කියනව   "අපට 

ු වක්ුග පස්ස් න එප  කිදව " කියල . අඩුම ග ශ්  පඩට 

ශවයෝේලක්වත් තිබ්ශබ් නීතී. මශ  බිරිඳයි  දරුශවෝ ු ් ශදන යි 

එද  ශගදර හියේශේ . ඒ නිස  මට අද ශපොලීසිශේ  ආරක්  ව ගීනවත් 

වි ්ව සයක් නීතී. අද අුතු  ජනර ශිය ගීන කියනව .   නුතත්  

ශනව  කිසිම එථථට ස ධ් රණත්වයක් ශවල  නීතී. අද කිසිම 

ආථ රයකි්  මතිශය්  ස ධ් රණත්වයක් ශන අයට ඉ ්ට ශවල  

නීතී.  

මම හිටපු නිවස තද  ගත්ශත් මමයි  මශ  බිරිඳයි එථු ශවල . 

අපි ඒ ශගදර තදද්  අත්වීඩ ුර් න . ඒ නිස  අශ  ශගදර ගිනි 

තීබීම ගීන අපට ශදදන වක් තිශබනව . අශ  දරුශවෝ ශනව ට 

පළි නීතී. මශ  පුත ව ශතොයල  තිශබනව  මර් න කියල . 

ශමොථක්ද ඒ ළමය  ථරපු වීරැද්ද? "ඕථ ට ප ඩමක් පග් ව් න 

ඕථ ශ  පුත ව එළියට අරශගන මරුත." කියල  කිදව  ු. ඒ දරුව  

තවමත් භයශවල  ඉ් නව . ථවුරු තරි ශථශනක් කියනව  නන 

ප ්ලලිශන් ු ශද ඉ් න ම් ්රීවරු 225ශදන ම ශතොරු කියල   ඒ 

ශේබලශේ  මම නීතී කියන එථ මම ශබොශතොම අභිම නශය්  

කියනව . අපි ථ ටවත් රුපියලකි් වත් වගච වක් ථරල  නීතී. අපි 

ප රවේ තද් න ශථෝ ත්ර ත් අරශගන ඒව යි්  ගස ථ ල  නීතී; 

ප රවේවලට ශබොරු ද ල  ශථොමිස් අරශගන නීතී. ඒ හි් ද  

අපට අභිම නයක් තිශබනව   එශතම ථන  ථර් න.  

ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ අභිම නවත් ම් ්රීවරු කිහිප ශදශනක් 

ඉ් නව  නන  සම් ප්රිය ශතේරත් කිය් ශ්  ඒ ම් ්රීවරු කිහිප 

ශදන  අතරි්  ශථශනක්.  

ශන ශද්වේ ශවනුශව්  ස ධ් රණත්වයක් ඉ ්ට ශව් නම 

ඕනෑ. අද ම නව හිමිථන ශථොමිසශන නිලධ් රි්  ගිහිේල  

අපර ධ්ථරුශවෝ ශවනුශව්  ශපම ඉ් නව . ඒ ශද් ථර් න එප  

කියල  අපි කියනව . අුතු  ජනර ශියක් තිබුශණොත් ම නව හිමිථන 

ශථොමිසශන නිලධ් රි්  එතීනට ගිහිේල  ශපම ඉ් නව . ඉති්   

ශමොථක්ද මතිශේ  තිශබන ස ධ් රණත්වය?  රටක් ශමශතම 

පවත්ව ශගන ය් න පුුවව්  ද? අපි ශන සනබ් ධ්ශය්  

ප ්ලලිශන් ු ශව් වත් ස ධ් රණයක් බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . 

දී්  නිදතස් ථරපු ශබොශතෝ ශදශනක් කියනව  ු  "අපිට ඕනෑ 

එථථට ඇප ග් න පුුවව් . පස වියට දීනම ට පස්ශසේ අපට ඇප 

ශදනව . ඒ හි් ද  අපි යළඟ එවු් ශ  ශගවේ යේථත් ුගඩු ථරල  

වීශේ පට්  ගනිුත." කියල . මට අද සවස ලීබුණු ආරගචිය ඒථයි.  

තුත් න ් ශසේල  හිත් න එප  ඔය පීත්ශත් හියේය  කියල  

තුත් න ් ශසේල ට ශන ශද් ශනොශවයි කියල . 

තුත් න ් ශසේල ටත් ඒ ආනි ගසයම තමයි ලීශබ් ශ් . 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

තුත් න ් ශසේල ට අශ  පිටට තේටුවක් ද ල  කිය් න පුුවව්   

"ථනග ටුයි" කියල . තීබීයි  ඒ ථනග ටුව තිශබශ්  ්  යේථ 

දවසයි. ඒ ථනග ටුව තුත් න ශ්  සේල  ශ  පීත්තටත් එනව . ශන 

සිුරවීනවලට අනුර  ිනස න යථ  ම් ්රීවරය ත් සනපූ්ලණශය් ම වග 

කිය් න ඕනෑ; ඒ ව  ශ ම සජිත් ශප්රේමද ස මතත්මය ත්. රනිේ 

වික්රමසිගත මතත්මය ශ  පක් ය නිශයෝජනය ථරන අයත් ශනථට 

ආව . ඒ බවත් මම පීතීිනලිව කිය් න ඕනෑ. අපි එු ම ට 

සතශයෝගය ශදනව  ආණ්ඩුශද වීඩ ථටුතු  ථරශගන ය් න. 

නුතත්  ුගලිය පියේය ආසනශේ  එු ම ශ  පක් ය නිශයෝජනය 

ථරන අයත් ආව   එද .  

 අද කිසිම ආථ රයකි්  මතිශේ  ස ධ් රණත්වයක් අපට 
ලීශබ් ශ්  නීතී. තීබීයි  අශ  මිනිස්සුත් ගිහිේල  
"අතවු් ශ  ශ  ගිනි තියුත  ථඩුත." කියල  කිදශවොත් 
ශථොශතොමද තත්ත්වය? එවීනි තීනථට ගිශයොත් ශන රට වින   
ශවල  නවතිශ්  ්  ශථොතීනි් ද කියන එථ ගීන අපි හිත් න 
ඕනෑ. අපිත් යන පත්ශත්ජනයක් අශ  අයට  ල  කිදශවොත්  
"පඹලත් ගිහිේල  ඒ ශගවේවලට ගතපේල " කියල   ශමොථක්ද 
ශව් ශ් ? මම 2020 මත මීතිවරණය ජයග්රතණය ථරල  
ුගලිය පියේශේ  නගරයට රතිඤ්ඤයක්වත් පත්ු  ථර් න ගිශේ  
නීතී. එවීනි වගකීමකි්  අපි වීඩ ථළ . ථ ශ වත් ශගවේවලට 
අපි එද  පතර ුර් ශ්  නීතී. ඒ ව ශ ම  කිසිම ශථශනුගට 
ූවවක්වත් කිය් න අපි ඉඩ ුර් ශ්  නීතී. 

අකිල විර ේ ථ රියවසන මතත්මය  ඒ ශවල ශද මට සුතපථ ර 
ඡ් දය ථර් න ුර් ශ්  නීතී. අශ  ප්ර ශද්ශීය සභ ශද ඉඳුනිේ 
ුගම රු ගග ම් ්රීු ම  ඇු ුව 16ශදශනුගශ  අතපය ථඩල  
ඇු ළට දීනම . අපට ගිහිේල  පීමිණිේලක් දම් නවත් ඉඩ 
ුර් ශ්  නීතී. තීබීයි  අපි එශතම ශද්වේ ථරල  නීතී. මම 
ඉත ම වග කීශම්  කියනව  ශන ඇති ශවල  තිශබන ශද්වේවලට 
අනිව ්ලයශය්  ශපොලීසිය වග කිය් න ඕනෑ බව. ශපොලීසිශේ  
ස්න න ධිපතිවරය  බල ශගන ඉ් දීද් යි මශ  ථ ්ලය ලයට ගිනි 
තීබුශද. න රනමල ශපොලීසිශේ  ස්න න ධිපතිවරය  බල  ඉ් දීද් යි  
මශ  ශගදරට ගිනි තීබුශද. ආරක්  වට ආපු අය තමයි අද 
ස ක්ෂිථ රශයෝ බවට පත් ශව් න ඕනෑ. ඒ ස ධ් රණත්වය ලබ  
ශද් න කියල  මම  ප ්ලලිශන් ු ශව්  සත ඔබු ම ශග්  
ශබොශතොම ශගෞරවමයව ඉේල  සියේනව .  එපමණයි මට ඒ 
සනබ් ධ්ශය්  කිය් න තිශබ් ශ් .  

අද මතජනත ව ඉ් ශ්  ඉත ම පීඩනශය් . ඒ පීඩනය 
අවුස්ස් ශ්  සමතර ශගවලශයෝ විසි් . 

 

[මූලා්නවහ වණ පරිදි ඉව්, කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිය් ශ්  ශගවලශයක් ඇත්තටම. ඒථ මම කිය් න ඕනෑ. TV 

channelsවලට ථන  ථරල   ජන ම ධ්යයට ථන  ථරල   ඒ ව ශ   

ශද්වේ කියල  ගිය ම අහිගසථ ම් ්රීවරු වන අපට ගුයේ ථ් න 

ශවනව . ශන ව ශ  
 

[මූලා්නවහ වණ පරිදි ඉව්, කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ප ්ලලිශන් ු වට ඇවිේල  ඒ විධියට  තම් ශ  ප්රතිරූපය 
ශගොඩනඟ  ග් න තදනව  නන ඒථ වීරින වීඩක්. ඒ ව ශ ම  එථ 
එථ channelsවලි්  ජීවත් වන අය ඉ් නව  ශමතීන. ඒ අය නිස  
තමයි ශන අපර ධ් ශවල  තිශබ් ශ් . සමතර ම ධ්ය ආයතන 
තිශබනව   කිසිම වග කීමක් නීතිව ථටුතු  ථරන. ශමොථක්ද  ශන 
ථරන විගඩම? ශමශතම රට තද් න පුුවව් ද? සමතර ම ධ්ය 
ආයතනවලි්  ජනත වශ  ශක්් තිය අවුස්සනව . ශමශතම රටක් 

ථර් න පුුවව් ද?  ශනව ට එශරහිව අනිව ්ලයශය් ම මතිය 
ක්රිය ත්මථ ශව් න ඕනෑ. අපට සිුර වුණු අස ධ් රණය ථවද වත් 
වචනවලි්  විස්තර ථර් න බීතී. ශගයක් ගිනි තියනව  
කිය් ශ්  ඒ ශගදර පවුශේ සමඟිය   ක්තිය සනපූ්ලණශය්  
වින   ථර දීමීමක්. ඒථ නීවත ශගොඩනඟ් න බීතී.  ඒථ  
ම නසිථව ආපසු තද් න පුුවව්  ශදයුගත් ශනොශවයි. ඒ නිස  
මතිශේ  ස ධ් රණත්වය අපට ලීශබ් න ඕනෑ. ශමතීන සියේන 
ඕනෑම ශථශනුගට ඕනෑ ශදයක් කිය් න පුුවව් ; ප ්ලලිශන් ු  
වරප්රස දවලට ුතව ශවල  ඕනෑ ශදයක් කිය් න පුුවව් . ඒ අයටත් 
මම කියනව   අද ඔය විධියට ථන  ථළ ට ප ශ්ල ගුයේ ථ් න වන 
දවස වීයෝ ඈතථ ශනොශවයි කියල .  එථ එක්ශථන ට එථ එථ 
ශද්වේ කිය් න පුුවව් . ප ්ලලිශන් ු ශද සියේන අය ශතොරු බවට 
පත් ථර තිශබ් ශ්  ශන ඉ් න සමතර අය විසි් මයි. එශතම 
නීතිව ශවන ථවුරුවත් ශනොශවයි. ශමතීන ථන  ථරන සමතර 
අය තමයි ශන ප ්ලලිශන් ු ශද සියේන අය ශතොරු බවට පත් ථර 
තිශබ් ශ් . ඒ අය ඒ පණිවුඩය තමයි සම ජයට ශද් ශ් .  ඒථ 
නිවීරැින ථර ග් න ඕනෑ ශමතීනි් මයි. ඒථ නිවීරැින ථර ග් න 
සියුශදන ම එථු  ශව් න කියන ශගෞරවමය ආර ධ්න වත් මම 
ථරනව .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අපි ශන ථන  ථර් ශ්  
තදවශත් පෑශරන ු ව ලයක් තිය ශගන. ඉත ම ශදදන ශව්  අපි 
ථන  ථර් ශ් . මම ව ශ ම අස ධ් රණයට ලක් වුණු  ම් ්රීවරු 
වි  ල පිරිසක් ශන ගරු සභ ශද ඉ් නව . සමතර ම් ්රීවරු 
ව තනශේ  යද්  තීති ගී් විල  ඉ් ශ් . එද  -1988- 1989 
ථ ලශේ - ශව්චච ශද්මයි ශන සිුර ශව් ශ් . ශවන ශදයක් 
ශනොශවයි.  1988-1989 ථ ලශේ  ශගවේවලට ගිහිේල  
ු වක්ුගශව්  ශවයෝ තීබුව . ඒ ශදය තමයි අද මත ප ශ්ල 
ශව් ශ් . අමරකී්ලති අු ශථෝරළ ම් ්රීු ම  ශන 
ප ්ලලිශන් ු ශද හිටපු අහිගසථම ම් ්රීු ම . එු ම  එද  
ජීවිතශය්  ව් ින ශගදව . ශතට අනිද්ද  ශවනශථොට කී ශදශනුගට 
ජීවිතශය්  ව් ින ශගව් න සිුර ශවයිද ද් ශ්  නීතී. ඒ නිස  ශන 
ගීන ශවනද ටත් වඩ  අවධ් නය ශයොුත ථර් න කියල  අපි  
ඉේල  සියේනව .   

 මම නීවතත් කිය් න ථීමීතියි  අපි ශතොරු ශනොශවයි 
කියල . ශමතීන සියේන ශබොශතෝ ම් ්රීවරු අහිගසථ අය. සමතර 
අයට ය් න ව තනයක් නීතී. ඒව  ගීන ථවුරුවත් ථන  
ථර් ශ්  නීතී. සමතර අය ජීවත් ව් ශ්  ශබොශතොම 
අම රුශව් . ඒව  ගීන ථවුරුවත් ථන  ථර් ශ්  නීතී. තීම 
ශදන ටම මශතොරු  ශතොරුම කියද්  ථවුරු ශතෝ ඇවිේල  ඒථට 
පත්ශත්ජනයක් ශදනව . අද ුර් ශ්  ඒ පත්ශත්ජනයයි. 
ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු රුපියේ 121ට සලසේ ගත ග් නව  
කියල  ඒ පත්ශත්ජනයයි ුර් ශ් . ඒ නිස  අපට මතිශේ  
ස ධ් රණත්වය අනිව ්ලයශය්  ඉ ්ට ශව් න ඕනෑ. ශන රට 
ප ලනය ථර් න ඕනෑ මතිඥ සගගමයවත්  NGOථ රශයෝවත්  
එශතම නීත්නන ශථොශතේවත් සියේන මිනිස්සු පිරිසක්වත් ශනොශවයි. 
ශන රශේ ජනත ව අපට වග කීමක්   ල  තිශබනව . ඒ වග කීම 
තරිය ථ රව ශත්රුන අරශගන  ශන රට ප ලනය ථර් න අව ය 
 ක්තිය සියුශදන  විසි් ම ලබ  ශද් න කියන ශගෞරව මය 
ආය චනය ථරමි්   මට වීයෝපුර ථ ලය ලබ   ම ගීන ගරු 
නිශයෝජය ථන න යථු ම ට මශ  ශගෞරවමය ස්ු තිය පුද 
ථරමි්  ම  නිතප වනව . 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු ච් න ජයසුමන මීතිු ම ශ  ථ ලශය්  තමයි  

ඔබු ම ට වීයෝපුර  ශවල ව ලබ  ුර් ශ් . 

මීළඟට  ගරු ශරෝහිණී ුගම රි විශේරත්න ම් ්රීු මිය. 

ඔබු මියට වින යෝ තයථ ථ ලයක් තිශබනව .  
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ගුණ වරෝහිණී ුගමාරි විවේර්,න මහස්,මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மரொஹினி குேொொி விமஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ස්ු තියි  ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි.  

ස්  ේසුශ  "ුතද ථල ව" ශපොශත් තිශබනව   "වරක් වින   

වුණු ර ජයයක් නීවත කිසි ිනනථ බිහිවිය ශනොතීථ" කියල . 

මළවු්  නීවත නීඟිටව් නටත් බීතීයි  කියනව . ුතද්ධ්යක් 

ශප් ව  ශන රට විුගණ ශගන ථ් න පට්  අරශගන දී්  වසර 

13යි. 74 වසරක් තිබුණු ර ජයය දී්  බගශථොශලොත් ශවල  

තිශබනව ; වින   ශවල  තිශබනව . ශතට අුත් ශලෝථයක් බිහි 

ශවයි කිය  අපි බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . 

අශ  රට දී්  නිල ව ශය්  බගශථොශලොත් ර ජයයක්. ථ් න 

නීති  ඉ් ධ්න නීති  ගෑස් නීති  ඖ ධ් නීතිව ශරෝගීත්  මිය යන 

ර ජයයක්. වි  ල  මතනුවරක් බවට ශන රට පත් ශවල  තිශබනව .  

ප්රව තන පතසුථන පිළිබඳ ගීටුවක් තිශබන නිස  ශතට අනිද්ද  

O/L විභ ගයට ශපම සියේන ළමයි් ට නියමිත ශවල වට විභ ගයට 

ය් න පුුවව්  ශවයි ද කියන ගීටුව තිශබනව . විුරලිය ථීපීම 

නිස  ඒ ළමයි් ට ර ත්රියට ප ඩන ථර් න බීරි තත්ත්වයක් 

තිශබනව . ශන ශමොශතොත වන විට රුපියේ 30කි්  ප ්  ශගයෝයථ 

මිල වීයෝ ශවල  තිශබනව . දී්  ප ්  ශගයෝයථ මිල රුපියේ 

160ථට වීයෝ ගණනක් ශවනව .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  රට ගිනි ග් න  ශමවීනි 

තත්ත්වයක් ු ළත් ශන ප ්ලලිශන් ු ව ශථෝලන මඩුවථ 

ස්වරූපයක් ගීමම පිළිබඳව අපට ථනග ටුවක් තිශබනව .  රජයට 

එශරහි  අරගළය පට් ශගන අදට ිනන 41යි.  ශගෝේ ශෆේස්  

මතනුවර  ග ේශේ තිශබන මශගෝඨ ශගෝගමම විසි්  එම අරගළය 

ඉිනරියට ශගන යනව . ශගෝේ ශෆේස්  ත  මතනුවර ශගෝඨ ශගෝගන 

ශදථට ගතල  අදට දවස් 10යි. තවම ුතක්තිය ඉටු වුශණ් නීති රටක් 

ශනථ.  

ස්  ේසු ථු වරය ශ  "ුතද ථල ව" ශපොශත් සඳත්  ශවල  
තිශබනව  ව ශ  අශ  අරගළථරුව්  ශගෝඨ භය ර ජපක්  ඇු ුව 
ර ජපක්  පවුල ත  ඔවු් ශ  ශතගචයිය්  තම් ශ  සු ර්  
විධියට සලථනව . ඒ ව ශ ම එය නිවීරිනව තඳුන  ශගන 
තිශබනව . ඒ අය තමයි ජනත වශ  තු ශරෝ. ථනග ටුවට ථරුණ 
ශන රශේ පක්  ශද් ප ලනඥය්   ශද් ප ලන න යථශයෝ ශනථ 
තඳුන ශගන ශනොමීතිථමයි. ශන සීබෑ අරුත ඒ අය තඳුන  ශගන 
නීතී. පක්  න යථශයෝ එථු  ශවල  ශන රට ශවනුශව්  විසඳුන 
ශතොය් න ඕනෑ අවස්න වක් ශනථ.  තු ර  නිවීරිනව ද් න  නිස  
ශගෝේ ශෆේස් අරගළථරුව්  මතනුවර  ග ේල අරගළ විතරක් 
ශනොශවයි  එවීනි සට්  තව සියයක්වත් ඉිනරියට ශගන යයි. 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  වු ශර්  වට ශව්චච ශන 
සු් දර ම් ිනරය ගීනත් මම වචනයක් කිය් න ඕනෑ. ගරු 
ථන න යථු ම ත්  ඔබු ම ත් ප ්ලලිශන් ු  පුස්තථ ලයට 
ගිහිේල  "අ්ලස්කි්  ශන" ශ  ශපොත අරශගන කියව් න. ඒ ශපොත 
ඉත ම වයේනව .  අ්ලස්කි්  ශන  ශක්.බී. රත්න යථ  ශමොතමේ 
අබ්ුරේ බ කී්ල ම ථ ්ල  වි.ජ.ුත ශලොුගබණ්ඩ ර  අනුර 
බණ්ඩ රන යථ මීතිු ම් ල  ශසොශතොශන්  නීඟිටල  
ිනයව් න වට පනිනව  ශන සිුර වන ශද්වේවලට. ශමොථද  
නිශයෝජය ථන න යථ තනු රට ම් ්රීවරයුග ශතෝරන 
ථටුතත්තට දවස් ශදථක් තිස්ශසේ පීය තතතම රථ ථ ලයක් වීය 
වුණ .  පර ජිතය  වූ මශ  ථන වට අවස්න  6ථ  ථන න යථු ම  
බ ධ්  ථළ . ශනව  තරිම විහිුව. මට තිශබන ප්ර ්නය ශමයයි. 
ශේ.ආ්ල.ජයව්ලධ්න මතත්මය  එක්ථත් තී පුණු ශථශනක් තමයි 
ථන න යථු ම . එු ම ට අද ශමොථක්ද ශවල  තිශබ් ශ්  කියන 
එථ ගීන මට ගීටුවක් තිශබනව .  

අීනතශේ  ව ශ  තී් පත් ධ්නශය්   ශපොලිශය්  අද 
ශද් ප ලනය ථර් න බීතී. අද තී් පත් ධ්නශය්  ශතෝ  
ශපොලිශය්  මිනිසු් ට ජීවත් ශව් නත් පුුවව් ථමක් නීතී කියන 
එථ ශන ශවල ශද මතක් ථර් න ඕනෑ. අ්ලනස ධ්ථ අරුතදල 
බීගුගශද ද ල  ලීශබන ශපොලිශය්  මනුස්සශයුගට අද ු ්  
ශදලක් තිය  ශදේ ශදථක්වත් ථ් න බීතී. එශතම තත්ත්වයථට 
අද රට වීයේල  තිශබනව . විශ්ර ම ප රිශතෝෂිථය බීගුගශද ද ල  
ග් න ශපොලිශය්  දී්  දවසථට කිරි ශත් එථක්වත් ශබෝ න බීරි 
තත්ත්වයක් තිශබ් ශ් .   

ගරු  නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අප අතරි්  විශයෝ වූ 
අමරකී්ලති අු ශථෝරළ ම් ්රීු ම  මශ  ආසනයට අේලපු 
ආසනශේ  ශථශනක්. එු ම  අහිගසථ පුද්ගලශයක්. 
ශපොශළෝ නරුශද හිටපු අහිගසථ මනුස්සශයක්; හිත ශතොඳ 
මනුස්සශයක්. අපි ථන න යථු ම ශ  ථ මරයට ගිහිේල  කිදව   
"ශන රට ශේ විලක් වනු රු බල ශගන ඉ් න එප . ීනරණයක් 
ග් න" කියල . අද ශන ශමොශතොශත්ත් ප ්ලලිශන් ු ව වට ථර 
තිශබන ශවල වථයි මම ශන ථන  ථර් ශ් . "ශන රට ශේ විලක් 
වනු රු ද බල ශගන ඉ් ශ් ?" කියල  මම එද ත් 
ථන න යථු ම ශග්  ඇහුව . ශමොථද  එශවශේ අපට ශවන 
කිය් න ශථශනක් හියේශේ  නීති නිස .  "ප ්ලලිශන් ු ව වශේ 
ඉ් න තරුණය් ට ගත් න එප  කිය් න. තරුණය් ට 
ගතනු රු තීගගිල  ඉ් න එප " කියල  ථන න යථ ථ ම රශේ  
හිටපු ථන න යථු ම ට අපි කිදව .  ුතක්තිය ඉටු ශනොවන බව 
තරුණශයෝ දීක්ථ . අරලිය ගත ම් ිනරශේ  සිුර ශව්චච ශද් අපි 
දීක්ථ ; ුතුව රටම දීක්ථ .  ඒ නිස  අමරකී්ලති අු ශථෝරළ 
මීතිු ම  ඝ තනය වුණ .  අද ම් ්රීවරු් ශ  ශද්ශපොළ වින   
ශවල  තිශබනව . ථන න යථු ම ශ  ක්රිය  ථල පයත් ඒථට 
පත්ශත්ජථයක් වුණ . එද  ඒ ශද්වේ එශතම ශනොවුණ  නන ශන 
ප ්ලලිශන් ු ශද හිටපු අහිගසථ ම් ්රීු ම  ඝ තනය ශනොව් න 
තිබුණ .  

මීයි 09 වීනිද  ශගෝේ ශෆේස් හි පීවීති ස මථ මී අරගළශේ   
මීර ප්රත රයට ලක් වූ ෛධ්්ලයව් ත  අරුතණක් සහිත තරුණ-
තරුණිශයෝ මම ශගෞර වශය්  මතක් ථරනව . ඒ අතර ඉඳුනිේ 
බණ්ඩ ර ම ර ් තිථ ශලස ු ව ල ලබ  සියේනව .   ලිථ අනුරගග 
අස ධ්ය මේටශන සියේනව .  ..පී. ච මර  වි ්ව ශද්වි් ද  මලනුව්  
ුතණසිගත   නිේ ශ්රීම ේ  ිනලගථ මුරරගග  මේලිථ රත්න 
ශමශනවිය  නිුක්ෂින  ශමශනවිය  ථසු්  ච මිථර  ච් ින ගමශ   
පිුතනි සුගනිථ   ඉසුරු රු  ්  ථපුදූව  සුග්  ද සිේව   සතජ 
මුර ගථ  එස්. එේ. සගජය  වි ව්ජිත් කියන තරුණ-තරුණිශයෝ 
ු ව ල ලබ  තිශබනව . 

තීබීයි මම ශන තරුණය් ශගනුත් ඉේල  සියේනව   ශන රට 
යතපත් තීනථට ශගන ඒම සඳත  ඔබශ  අරගළය ශගන ය් න 
කියල . තීබීයි ශන අරගළශේ  න මශය්  ශබොර ිනශේ  ම ුව බ න 
අවස්න ව  ් ශ  අතශථොුවවක් ශව් න එප  කියල  මම ඒ 
දරුව් ශග්  ඉේල  සියේනව . අද ඒ දරුව්  ම ර ් තිථ ු ව ල 
ලබ  තිශබනව   ශේ ශපර ශගන වීයේල  ඉ් නව   හිස් ථබේ ුගඩු 
ථරශගන තිශබනව . ඔවු් ශ  අත් ථුගේ ථීසල තිශබනව . 
තතරශදශනුගට නිුතශමෝනිය ව තීශද් න ගතල  තිශබනව . 
තයශදශනුගට ස්න ුත ආබ ධ් ඇති ශවල  තිශබනව . ශන 
ඔක්ශථොම පගත් තරුණ තරුණිශයෝ; පප ධිධ් රි්   ප ්ච ත් 
පප ධිධ් රි් . ඒ ව ශ ම  ශන වනශථොට රඹුක්ථන මීරි්චච 
තරුණය ට අමතරව එතීන 10ශදශනුගට ශවයෝ වීිනල  තිශබනව .  

අද ශන රශේ වුශණ් ශතොඳක් ශනොශවයි. ශගොේශෆේස් බිමට පතර 

ුර් නු තීයේ  නිලධ් රි්  ර ජථ රිය පීතීර තීරපු තීයේ ශථොශතොමද 

කියල  යශේ  රශන ් පතිරණ ම් ්රීු ම  කිදව . අපි එය දීක්ථ . 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ඔබු ම ත් ඒථ දකි් න ඇති. 

මිරිත ශ්  බස් ගිනි තීබුශද  අ් තරයට ගීහුශද  ශගෝේශෆේස් 

එශක් ඔුව පීුවශද අර බි වස් ත. ඒ ව ශ ම    ් ත ශතෝමස් 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

විදය ලශේ  පියු ම ට ගීහුශද අනබල් ශගොඩ ප්ර ශද්ශීය සභ ශද 

සභ පතිු ම . දරුව් ට ගීහුශද මත ම ්ලග අම තය ග ශේ  

 ශේථනු ම  එක්ථ ආපු මීරශයෝ.  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබු මියට නියමිත ථ ලය අවස්  වනව   ගරු ම් ්රීු මිය. 

දී්  ථන ව අවස්  ථර් න.  
 

ගුණ වරෝහිණී ුගමාරි විවේර්,න මහස්,මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மரொஹினி குேொொி விமஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  මට ශන ථ රණ  යේථ 

කිය් න අවස්න ව ශද් න.  

මතථ තිය ග් න  ශන එක්ශථශනුගවත් තවම අේල  නීතී 
කියන එථ. අඩුම තරමි්  මත ම ්ලග අම තය ග ශේ  ඒ අයට විනය 
පරීක් ණයක්වත් ථළ ද කියල  අත් න ඕනෑ. ශමොථද අපි ද් ශ්  
නීතී  ර ජපක් වරු්  මත ම ්ලග අම තය ග ශේ  ශේථනට බයද  
නීත්නන ආදශරයිද කියල . ශමොථද  ශන රශේ මිනිසු් ට ථ් න 
නීති වනශථොටත්   කිරි පියේවල  ශපොශතොරවල  ත ේවල  .නිවල  
ප ්  ශගයෝශේ  මිල ඉතළ යනශථොටත් ත ර ශගනීේල  ශද් න 
තරමට ඒ අය ඔහුට ශබොශතොම ආදශරයි.  

අවස න ව ශය්  මම තව එථ ථ රණයක් මතක් ථර් න 
ඕනෑ. දී්  ශපොලීසිය ශගෝේශෆේස් එශක් අරගළථරුව්  දඩයන 
ථර් නත් පට් ශගන තිශබනව . මීරය්  පතර ශදනශථොට  
ශගෝේශෆේස් එථට එ් න කියල  post එථක් ද පු අයව අද දඩයන 
ථරනව  අපි දීක්ථ . "ගිනි තිය පියද ුතුව රටම. ඒථ තමයි 
ශව් ශන. ඒත් අපි එථ ගේ ථීටයක්වත් අතට ග් නෑ" කියල  
ප්රසිද්ධ් නිළියක් ද පු වීයෝශයෝශද "අපි එථ ගේ ථීටයක්වත් අතට 
ග් නෑ" කියල  කියපු ශථොටස අයි්  ථරල  ුතල ව ථයය විතරක් 
ද පු වීයෝශයෝවක් ප්රච රය ථරල  අද එු මිය අත් අඩගගුවට ග් න 
තදනව . ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  මම ශන අවසන් ශද  

එු මියශ  සනපූ්ලණ ථන ව ්භාගත* ථරනව .  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නියමිත ථ ලය අවස්  ශවල  තිශබනව   ගරු ම් ්රීු මියනි. 
 

ගුණ වරෝහිණී ුගමාරි විවේර්,න මහස්,මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மரொஹினி குேொொி விமஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

මම  අවස්  ථර් නන.  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ම  ශන ථ රණයත් කිය් න 
ඕනෑ. සලම්  ආන් දශ  ශපොත්වල සඳත්  ශවනව   ථුව වවුශලුග 
ගීන. ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ඔබු ම ත් අතල  ඇති. ඌ 
රෑට එළියට එන  පිය ඹල  යන  ථුව ප ට  ශේ පර  ශබොන 
වවුශලක්. අද ශන ප ්ලලිශන් ු ව ප ලනය ථර් ශ් ත් ඒ ථුව 
වවුල ; අර ම  කියපු ථුව ුගරුේල . දවේට ඉ් න ථපුට ට වඩ  
රෑට එන ශන ථුව වවුල  තරි භය නථයි; ශේ පර  ශබොනව   ඒ 
ව ශ ම තප ථරනව . මම කිය් න ඕනෑ  අද ශන රටත් ඒ තීනට 
පත් ථර තිශබන බව. ශන ප ්ලලිශන් ු ශද බහුතරය තිශබ් ශ්  
ශන ථුව වවුල ටද කියන එථ ශන ථරන සමතර වීඩවලින  අපට 
ශත්රුන ග් න අම රුයි.  

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ථන ව දී්  අවස්  ථර් න  ගරු ම් ්රීු මියනි. වීයෝපුර 

වින යෝ ශදථුගත් ගිහි්  තිශබනව .  

 

ගුණ වරෝහිණී ුගමාරි විවේර්,න මහස්,මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மரொஹினி குேொொி விமஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

අවස න ව ශය්  ම  ශන ථ රණයත් කිය් න ඕනෑ.  

අගමීතිම ට මම එද ත් කිදව   ශන ථුව ුගරුේල ශග්  

ශබ්ශර් න කියල . ශමොථද  එු ම  කිදව   හුණු වටශේ  ථන ශද 

ගෲ  ශ  චරිතය තම්  අද රඟප නව  කියල . තීබීයි ගෲ  ශ  

තීබෑ අනම  ශව්චච නත ලිය ට වඩ  ගෲ   දරුව ට ආදශ්ල බව අපි 

ද් නව . අසඩක් ඔබු ම ට ශතොඳ ීන් ුරවක් ලබ  ශද්වි.  

මම පක්  න යථය් ශගනුත් ශන ශවල ශද ඉේල  සියේනව   

අද ශන රශේ සීබෑ ප්ර ්නය ශත්රුන ග් න  තම් ශ  පටු  

අවස්න ව   නය ය පත්රවල ඉ් ශ්  නීතිව එථු  ශව් න කියල ; 

අද ශන රශේ පත්ු  ශවල  තිශබන ගිනි ශගොඩ නිව් න සතශයෝගය 

දක්ව   එථු  ශවල  ීනරණයක් ග් න කියල . 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ගරු යෝල ්  ශපශ්ලර  ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 

8ථ ථ ලයක් තිශබනව . 
 

[අ.භ . 2.31] 
 

ගුණ ඩිලා්ද වපවර්රා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  මම සලම්  ආන් දශ  

ශපොත් කියව  නීති නිස  සලම්  ආන් දශ  ශපොත්වල තිශබන 

ඒව  ගීන මම ද් ශ්  නීතී. මම  ශගොඩක් ශපොත් කියවල  

තිබුණත්  සලම්  ආන් දශ  ශපොත් නන කියවල  නීතී. සලම්  

ආන් දශ  ශපොත් කියව් න එප  කියල  තමයි අශ  අනමල  ඒ 

ථ ලශේ  අපට කිදශද. ඒ නිස  ඒ ශපොශත් තිශබන ශද්වේ මම 

ද් ශ්  නීතී. ඒ ශපොශත් තිශබන ශද්වේ ද් ශ්  නීති වුණත්  

මම පසුගිය අශප්රේේ ම සශේ  5 වීනි ද ත්  අශප්රේේ ම සශේ  3 වීනි 

සතිශේ ත්  ප ්ලලිශන් ු ශද  වරි්  වර  වරි්  වර කිදව   

"ප ්ලලිශන් ු ශද ඉ් ශ්  අ් ධ්ශයෝ  ශමෝඩශයෝ  ශගොබ්බශයෝ  

බීශරෝ කියල  එළිශේ  ඉ් න අය කියනව ; ශගෝේශෆේස් 

අරගළථරුශවෝ කියනව ; ශන රශේ තරුණ පරනපර ව කියනව . 

අපි ඒථ ිනගි්  ිනගටම ඔ පු ථරනව  ශ් ද?" කියල . මම 

තවුරරටත් කිදව   "ඒ නිස  අපි දී් වත් එථු  ශවල  සියු 

පක් වලි්  සීුරන ලත් ආණ්ඩුවක් තද  ගනිුත  අුත් 

අගමීතිවරශයුග පත් ථර ගනිුත" කියල . ඒථ ශමතීන කියල  

අවස නශේ  මම ගිහිේල  ගරු ථන න යථු ම ශ  ථ මරශේ   

ලිඛිතව එු ම ට ලිපියක් භ ර ුර් න   "විශ ේ  ථ රථ සභ වක් පත් 

ථර් න  ඒ විශ ේ  ථ රථ සභ වට ිනන 5ථ ථ ලයක් ශද් න. 

ජන ධිපතිු ම   අගමීතිු ම  යන ීන් ුරවක් ග් ශ්  නීත්නන අපි 

එථු  ශවල  ීන් ුරවක් අරශගන ශන අ්ලබුදයට විසඳුමක් ශතොයුත" 

කියන ථ රණය සඳත්  ථරල .  

 අවස නශේ   අුත් අගමීතිවරශයුග පත් ථරන ථටුතත්ත 
සිද්ධ් වුශණ්  අශ  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරශයුග මීරිල   

ප ්ලලිශන් ු ශද සියේන ම් ්රීවරු්  තීත්තෑ ගණනථශ  ශගවේ 

ගිනි තියල   ශරෝහිණී ථවිරත්න ම් ්රීු මිය කියපු විධියට 

අරගළශේ  ඉ් න තරුණ තරුණිය්  ර ශියථට ු ව ල ශවල  ඉවර 

339 340 

[ගරු ශරෝහිණී ුගම රි විශේරත්න මතත්මිය] 

————————— 
*  පු්පතකාලවහ තනා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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වුණ ට පස්ශසේ. මිනිසු්  මරල   ු ව ල ථරල   ගිනි තියනථේ 

ඉ් න අපට සිද්ධ් වුණ   අුත් අගමීතිවරශයුග පත් ථරග් න. 

මහි් ද ර ජපක්  මීතිු ම  09වන ද  පශද් 9.00ට ඉේල  අස් වුණ  

නන ශන ුතුගත් ශව් ශ්  නීතී. ඒ නිස  එු ම ත් ශනථට වග 

කිය් න ඕනෑ. ඒශක් ශදථක් නීතී. අරලියගත ම් ිනරශේ   අශ ම 

සමතර ම් ්රීවරු  ඇමතිවරු ඒ ආපු අය අවුස්සන විධියට ථන  

ථළ . යට පස්ශසේ  අශි ්ට විධියට Galle Face අරගල භූමියට පතර 

ුර් න . ඒථ අශි ්ටයි. තීබීයි  යට පස්ශසේ වූ ප්රතික්රිය ව ගීන ථන  

ශනොථර ඉ් න බීතී. ශමොථද  ප්රතික්රිය ශද සමතර තී්  යටත් 

වඩ  අශි ්ටයි. අරගළථරුව්  "Gota, go home!" කියල  තමයි 

Galle Face එශක් ඉ් ශ් . "Gota, go home!" කියල  

අරගළථරුව්  කිය් න ඉස්ශසේල  "Gota, go home!" කියල  

ුතලි් ම කියපු ශවේගම ම් ්රීු ම ටත් ඇඳුන ගලවල  ගීහුව . 

එු ම  තවම ඉ් ශ්  ICU එශක්. ශම්චචර ශදයක් ශවල ත්  අුත් 

අගමීති ශථශනුග පත් ථරල ත්  තවම  අපි ප ්ලලිශන් ු ශද  ථන  

ථර් ශ්  ශමොනව ද? එථ   ප ්ල ්වයථට ශව්චච ත නිය ඒ 

පීත්ශත්  කියනව ; අශනක් ප ්ල ්වයට ශව්චච ත නිය අශනක් 

පීත්ශත්  කියනව .  

 ශන රශේ ශන ඔක්ශථොටම ත නි ශව්චච එථ ගීන අපි 

සියුශදන ම ථනග ටු ශව් න ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි  ශන 

සභ ශද සියේන අපි 225ශදන ම ලේජ  ශව් නත් ඕනෑ. 

ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරශයුග මීරිල ත්  ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරශයුග ගුයේ ථ ල ත්  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු්  තීත්තෑ 

ගණනථශ  ශගවේ පු්චචල  යන එන මග නීති ථරල  තිබිය ත්  

අරගළශේ  නියීශළන දරුව් ට ගතල  තිබිය ත් තවම අපට බීරි 

වුණ   ස්ලව ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුව තරියට තද ග් න. සමතර අය 

ආසයි බයයි! අද "ඔද" කියනව   ශතට "බීතී" කියනව .  

ශන ප ්ලලිශන් ු ශද සියේන 225ශදන ශග්  රනිේ වික්රමසිගත 
මතත්මය ව විශදචනය ථරපු අය ඉ් නව  නන  ඒ අතර මම තරන 
ශථශනක් නීතී. මම රනිේ වික්රමසිගත මතත්මය ව විශදචනය 
ථරල  ඒ දවස්වල එථ එථ ඒව  කියන ශථොට විරුද්ධ් පක් ශේ  
ඉ් න අය මට බීණල  තිශබනව . ඒ නිස ශදෝ  එු ම  ශන 
ආණ්ඩුශද අගමීති ශවල ත්  අවුරුුර 28ක් ප ්ලලිශන් ු ශද ඉ් න 
මට තවමත් ථන  ථරල  නීතී. තීබීයි  ම  කියනව   ශන 
ශවල ශද අපට රනිේ වික්රමසිගත මීතිු ම ශග්  ග් න පුුවව්  
ප්රශයෝජනයක් තිශබන බව. එු ම  ලගථ ශද ශද් ප ලනය ු ළ 
පර දයි  ුගජීතයි  බගශථොශලොත්! තීබීයි  අද ශන ප්ර ්නයට ශථයේ 
ථ ලීනව විසඳුන ශසොය් න තිශබනව . ශඩොල්ල ශග් ව  ශගන 
ජ තය් තරශේ  ජයග්රතණ ලබ  ග් න පුුවව්  ශතොඳම ශථන  
තමයි  එු ම . එු ම  ම ත් එක්ථ ථන  ශනොථළත්  එු ම ශ යි 
මශ යි ශමොන ශමොන ශද් ප ලන විරුද්ධ්ව ිනථන තිබුණත්  ඒථ 
ශවනම ප්ර ්නයක්. ශන ශවල ශද අපි එු ම ට සතශයෝගය ශද් නට 
ඕනෑ. ශමොථද  එු ම  අගමීති ව ශය්  පත් ශවල  වින යෝ 10කි්  
ඇශමරිථ නු ත න පතිු මිය එු ම ව endorse ථළ . සියු 
ත න පති ථ ්ලය ල එු ම ව endorse ථළ . ඒ නිස  අපි එු ම ට 
අව ය සතශයෝගය ශදුත. "ආසයි බයයි!" ථේයේයට ඉ් න කියල   
සජබ ශේ  සියේන ශන ප්ර ්නය ශත්රුන ගත් ම් ්රීු ම් ල  ඇවිේල  
එු ම ශ  ආණ්ඩුශද ඇමතිථන භ ර ග් න. චනපිථ රණවථ 
මීතිු ම ල  ඇවිේල  ඇමතිථන භ රග් න. ඇයි ඒ? ශන 
අරගළථරුව්  ු ව ල ශවල  ඉ් න ශවල ශද  ම් ්රීවරු් ශ  
ශගවේ ගිනිබත් ථරල  තිශබන ශවල ශද අමරකී්ලති අු ශථෝරළ 
ම් ්රීු ම ට අපි ඇත්තටම ශගෞරව ථරනව  නන දී් වත් අපි 
එථු  ශවල  ස්ලව ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුවක් ත වථ ලිථව තද  ගනිුත. 
එශතම ථර් ශ්  නීත්නන  අපි ශන ශබොරු ථර් ශ් . අපි ශබොරු 
ථර් ශ් ! ශබොරු ථර් ශ්  නීතිව  ශබොරුවට ම ධ්යවලට නම 
දම  ග් න ථෑ ගත් ශ්  නීතිව අපි ඇත්ත ථන වට අවීන්ලණ 
ශවුත.  

මමයි  මශ  බිරිඳයි ශපෝලිශන ඉඳල  ශපට්රේ ගතල  තිශබනව . 
තීබීයි  ලීටරයක් රුපියේ 121ථ මිලට අපි ශපට්රේ ගීහුශද නීතී. 

ලීටරයක් රුපියේ 338.10 මිලට තමයි අපි ශපට්රේ ගීහුශද. 
බුද්ධිථ පතිරණ ම් ්රීු ම ට ඕනෑ නන මම ඒ බිල ශප් ව් නන. 
ම  ළඟ තිශබනව  බිල. බුද්ධිථ පතිරණ ම් ්රීු ම   ඕනෑ නන 
කිය් න. මම ඇවිේල  ඔබු ම ට එය ශප් ව් නන. මට ඔබු ම  
ගීන තිශබන ගරුත්වයත් නීතිව ගිය . ථරුණ ථර ශබොරු ල භ 
ප්රශයෝජන සඳත  නිථන ගිනි තිය් න එප .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු්  
ආත ර ග් න  ථී් යේම වස  දම් න. ඔබු ම  ඉතිත සගත 
ශවනව . ශමොථක්ද ශතේු ව? අපි ඔය ථී් යේමට ගිහිේල  ඉඳශගන 
ථෑම ථන හි් ද  ුතුව ප ්ලලිශන් ු වටයි  අශ  පවුේවල අයටයි  
අශ  දරුව් ටයි එළිශේ  ඉ් න අය කිය් ශ්   "ශදයියශ්   ශතණ 
තත වීිනය් !" කියල .  

ඒ නිස  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු් ට ආත ර ශදන ථී් යේම 
වස  දම් න. ඒථ අව ය නීතී. ඒ ව ශ ම  ප ්ලලිශන් ු  
ම් ්රීවරු් ශ  වීටුශප්  සියයට 50ක් අඩු ථර් න. ශමොථද  
ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු්  කිය් ශ්   වි  ල වරප්රස ද ලබන  
වි  ල ව ශය්  සීප විඳින පිරිසක් කියල  තමයි හිත් ශ් . 
තීබීයි  ඇත්ත ථන ව ශමොථක්ද?  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු 
ඉ් ශ්   මරණ වශර් ු ව අශත් තිය ශගන. මශ  අනම ශ  වයස 
අවුරුුර 88යි. මශ  ත ත්ත  මිය ගිශේ  ගිය අවුරුද්දට ථලි්  
අවුරුද්ශද්. මශ  අනම  මම ප ්ලලිශන් ු වට ආව ම පීශය්  පීය 
telephone එශථ්  අතනව   "පුත   ශතොඳි් ද?" කියල .  මශ  
අනම  හිතනව   මම ප ්ලලිශන් ු  ආව ම  ශථොයි ශවල ශද තරි 
මීශරයි කියල . 

ශමොරටුශද නගර ධිපතිු ම ශ  ශ  විතරක් ශනොශවයි  
ශමොරටුව නගර සභ වත් මිනිස්සු ගිනි තීබුව . දී්  යළඟ සීලීස්ම 
එ් ශ්  ප ්ලලිශන් ු වත් ගිනි තිය් න. ප ්ලලිශන් ු ව ගිනි 
තියනව  කිය් ශ්  ශන රශේ ප්රජ ත් ත්රව දය ගිනි තබනව  ව ශ  
වීඩක්. ශන රශේ මිනිසු් ට ඡ් දය ශද් න තිශබන අයිතියට ගිනි 
තබනව  ව ශ  වීඩක්. 225ශදන ම එප  කිය  මිනිස්සු කිය් ශ්  
නිථන ශනොශවයි. රට එ් න එ් නම ආ්ලථිථ ව ශය්  ප්රප තයට 
යනශථොට අපි 225ශදන ම එකිශනථ ට ඇඟිේල ිනගුථර ගනිමි්    
එකිශනථ ට බීණ ගනිමි්   ශමතීන ථ ලය න ස්ති ථළ   විගඩන 
නීටුව . ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  එම නිස  අපි දී් වත් 
ශනශක් ඇත්ත ශත්රුන ගනිුත. දී්  රට ඉවරයි. රට ඉවර කිරීම 
ගීන ථවුද වගකිය් න ඕනෑ? මහි් ද ර ජපක් ද? එශතම 
නීත්නන අවුරුුර තීත්තෑ ගණනක්ම හිටපු අයද? ඒථට වග 
කිය් න ඕනෑ ථපුට ද  වවුල ද  එශතම නීත්නන ගීඩවිල ද  අලි 
ම් තරය කියන අයද කියන එථ ශනොශවයි දී්  තිශබන ප්ර ්නය.  

මීතිවරණය පීරිනල  ජ තිථ ලීයිස්ු ශව්  ආ රනිේ 
වික්රමසිගත මතත්මය  ළඟට අපට ය් න සිුරවුණ   ශන ප්ර ්නය 
විසඳ  ග් න. ඒ  ඇයි? ශන 225ශදන  අතර සියේන මීතිවරණශය්  
ිනනපු ථණ්ඩ යම එළිශේ  සියේන අය පිළිග් ශ්  නීතී. ඒ ව ශ ම 
ජ තය් තරශය්  පිළිග් ශ් ත් නීතී. එම නිස  අපට එු ම  
ළඟට ය් න වුණ . නුතත්  අපට ඒථ පිළිග් න බයයි. පශද්ට 
කියනව   මත ම කියල . තී් දෑවට කියනව   මබෑම කියල . "ආසයි-
භයයි  ඒ ශබෝේටුශද නමයි".  දී්  "ආසයි-භයයි" කිය් ශ්  
ශබෝේටුශද නම ශනොශවයි  විපක්  න යථු ම ශ  නම. 
මිත්රවරුනි  ඒ හි් ද  දී් වත් හිත ග් න  අමරකී්ලති අු ශථෝරළ 
හිටපු ම් ්රීු ම ට ශව්චච ශද් අපට ශව් න වීයෝ ථ ලයක් 
ය් ශ්  නීති බව. ප ්ලලිශන් ු ව ඇු ශළේ තවමත් ශද් ප ලනය 
ඔුවශද තිය ශගන ම ධ්යවලට voice cuts ශදමි්  ථරන ශන 
විගඩම නිස  අමරකී්ලති අු ශථෝරළ මීතිු ම ට ශව්චච ශද් අපට 
ශව් න වීයෝ ථ ලයක් ය් ශ්  නීති බව මතථ තබ  ග් න. 
මශ  ශගදරට ථවුරුවත් ගීහුශද නීතී. තීබීයි  මශ  ශගදරට 
ගීහුශද නීතී කිය  මට මත  ථ ලථණ්ණි සු ටක් නීතී. ශමොථද  
ශමතීන ම ත් එක්ථ එථට ථන ශබොන   ජීවත් වන 
ම් ්රීවරු් ශ  ශගවේ පු්චචල  තිශබනව . සමතරු් ට ඉතිරි 
වුශණ් ඇඳිවත පමණයි. ිනශ්  ් ගුණව්ලධ්න ඇමතිු ම  කිය් ශ්  
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ගුණව්ලධ්න පවුශේ තිශබන ශද්වේ විුගණ  ශද් ප ලනය ථරපු 
ශථශනක්. සම් ප්රිය ශතේරත් ම් ්රීු ම  දී්  ථන  ථළ . මශ  
ඇස්වලට ථඳුුව ආව . ශන  ඒ ව ශ  මිනිසු් .  ජනත ව එතීනට 
තේු ථශළේ ථවුද? අපිමයි. අපි කිදශද පක්   විපක්  අපි 
ශදශගොේල් ම. සිගතල  ුතස්ලින  ශදමළ කියන ජ ීන්  ු නම.  

අද අපි රණ විරුව් ශ  ිනනය සමරනව . ශන රට ශවනුශව්  
ිනවි පිදූ රණ විරුව්  ශන ශවල ශද මම  සිහිපත් ථරනව . ඒ 
ව ශ ම වීරැින ම ්ලගයක්  වීරැින ද්ල නයක් අනුගමනය ථරමි්  
ප්රභ ථර්  පස්ශසේ ගිය සමතර අහිගසථ ශදමළ දරුවනුත් සියේය .  
අපි අද ිනනශේ  ඒ අයත් සිහිපත් ථර් න ඕනෑ. එශතම නීත්නන 
ථවද වත් ශන ප්ර ්නයට විසඳුමක් ලීශබ් ශ්  නීතී.  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දී්  ථන ව අවස්  ථර් න  ගරු ම් ්රීු මනි. 

 

ගුණ ඩිලා්ද වපවර්රා මහසතා 
(ேொண்புேிகு டிலொன் தபமரரொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
මම ඉක්මනි්   අවස්  ථරනව   ගරු නිශයෝජය 

ථන න යථු මනි.   

අද ඔබු ම  නිශයෝජය ථන න යථවරය  තීයේයට පත් ශවල  

තිශබනව . ඔබු ම  ඔය පුටුවට ගිය ට පස්ශසේ ඔබු ම  ස්ව ධීනයි. 

අපට අව ය ථර තිශබ් ශ්  ශද් ප ලනශය්  ශතොර වූ ස්ලව 

ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුවක්. රනිේ වික්රමසිගත මතත්මය  දී්  ඒථ 

තද ශගන යනව . යෝල ්  ශප ශ්ලර  වන මට රනිේ වික්රමසිගත 

මතත්මය ට ථීමීති ශව් න පුුවව්  නන  ශන 225ශදන ටම 

පුුවව්  රනිේ වික්රමසිගත මතත්මය ට ථීමීති ශව් න. ශමොථද  

ම  තරන රනිේ වික්රමසිගත මතත්මය ව විශදචනය ථරපු ශවනත් 

කිසිම ශථනුග ශන ශදපීත්ශත්ම නීතී. එම නිස  ඔබු ම  ඔය 

පුටුශද ඉඳශගන ස්ලව ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුවක් ත වථ ලිථව තදන 

අතශ්ල  ශන ප ්ලලිශන් ු ව ශථශරහි ජනත ව ු ළ ඇති ශවල  

තිශබන  අවි ්ව සය නීති ථර් නත් ථටුතු  ථර් න ඕනෑ. මම 

කිදව  ව ශ   එහි පළුතවීනි පියවර තීයේයට මත ශේථනු ම ත් 

එක්ථ ථන  ථරල  ප ්ලලිශන් ු ශද ම් ්රීවරු ආත ර ග් න  

ථී් යේම වත ම වස  දම් න. ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු් ට තිශබන 

වරප්රස ද තව අඩු ථර් න ඕනෑ නන ඒථත් ථර් න. එශතම 

ථරල වත් අඩු ගණශ්  ප්රජ ත් ත්රව  ව මිනිසු්  ශතෝර  ග් න  

ශන ස්න නය අපි රැථ ග් න ඕනෑ. අපි නීති ශවයි. අපි මර  දම වි. 

අපි නීවත ශද් ප ලනය ථරන එථක් නීතී. මට නන දී්  ශන 

ශද් ප ලනය තිත්තයි. 

තීබීයි  ශන ස්න නය තිශබ් න ඕනෑ. ශනථ තමයි 

ප්රජ ත් ත්රව දශේ  ශද්ව ලය. ජනත ව තම් ශ  ඡ් දශය්  

ම් ්රීවරු්  පත් ථරන ශද්ව ලය ශනථයි. ශන ශද්ව ලය ආරක්   

ථර ග් නට ගරු ථන න යථු ම   ඔබු ම  ඇු ුව සියු ශදන  

මීිනතත් ශව් න කියන ඉේලීම ථරමි්  මශ  ථන ව අවස්  

ථරනව   ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි.  

ස්ු තියි. 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු අබ්ුරේ තලීන ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ තයථ 

ථ ලයක් තිශබනව . 

ගුණ වේුරල් හසලීම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

මට තිශබ් ශ්  වින යෝ තයක්ද  අටක්ද? 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

වින යෝ තයයි. 

 
[අ.භ . 2.43] 

 
ගුණ වේුරල් හසලීම් මහසතා 
(ேொண்புேிகு அப்துல் ஹலீம்)  

(The Hon. Abdul Haleem)  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ප්රනමශය් ම ඔබු ම ට 

මශ  ශුභ පීු න පිරිනමනව . පසුගිය ිනනවල ශන රශේ පීතිරුණු 

ප්රචණ්ඩත්වය නිස  ශපොශළෝ නරුව ිනස්ත්රික් ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රී 

ගරු අමරකී්ලති අු ශථෝරළ ම් ්රීු ම ත්  එු ම ශ  ආරක් ථ 

නිලධ් රිය ත් ජීවිතක් යට පත් වුණ .  එම පවුේවල අයට ශන 

අවස්න ශද  මශ  ශ ෝථය පළ ථර සියේනව .  

ශමම අරගළයත් එක්ථම සිුර වුණු යන යන ථලතථ රී 

තත්ත්වය්  ු ළ සමතර අයශ  නිව ස  ශද්ශපොළ  ඒ ව ශ ම 

ව තන වින   වුණ . විශ ේ ශය් ම මීති ඇමතිවරු් ශ ත්   

තවත් මතජන නිශයෝජිතයි්  ශබොශතෝ ශදශනුගශ ත් නිව ස 

වින   වුණ . ඒ සියුශදන ටම ම ශ  ථනග ටුව ප්රථ   ථරනව .  

ශන සිද්ධියට ුතල පිරුශණ්  හිටපු අග්ර ම තයු ම ශ  

ප්රධ් නත්වශය්  අරලියගත මීුර ශ්ල පීවීත්වූ ඒ රැස්වීමයි කියල  

අපි තීශමෝම ද් නව . එම රැස්වීශන ප්රතිලලයක් තීයේයට තමයි 

Galle Face පියේශේ  පීවීත්වූ අරගළයට ප්රත ර එේල ථර් න ඒ 

අය සීරසුශණ්. ශථයේශය්  කියනව  නන  තරියට ශදබරයට ගේ 

ගීසුව  ව ශ  ඒ ප්රචණ්ඩත්වය තීම තීනම පීතිරී ගිය .  ශන 

සිද්ධිය නිස  වි  ල වින  යක් වුණ . තම් ශ  ශද්ශපොළ අහිමි 

වුණු  වින  යට පත් වුණු ම් ්රීවරු් ශ  ථන  ඉත ම ුරක්බරයි  ඒ 

ව ශ ම ශ ෝචමයයි. සමතර අය තම් ශ  ජීවිත ථ ලය පුර ම 

තනබ ථරගත් ශද්වේ ශද් ප ලනය නිස ම අද ඒ අයට අහිමිශවල  

තිශබනව . එය ශථොතරන අව සන ව් ත ශදයක්ද කියල  අපට 

හිත් න සිුර ශවනව . ශන  සනබ් ධ්ශය්  අද ශපොලීසිය ක්රිය  

ථරනව . පසුගිය ථ ලශේ  නන ශපොලීසිය ක්රිය   ථශළේ වීරැින 

පීත්ශත් . නුතත්  දී්  ශපොලීසිය ශදප ්ල ්වශය් ම ශතොරු රු 

ලබ  ශගන ඒව  විභ ග ථරමි්  ස ධ් රණය ඉ ්ට කිරීමට ථටුතු  

කිරීම ගීන අපි සු ටු ශවනව .  ශනශථින තර තිරම ගීන 

බල් ශ්  නීු ව වීරැිනථරුව් ට අනිව ්ලයශය් ම දු වන ලබ  

ිනය ුතු යි.   

විශ ේ ශය් ම ශගෝඨ ශගෝගමට පතර  ම ගීන ම  යමක් 

කිය් න ඕනෑ. ශගෝඨ ශගෝගම අද ශන රශේ බහුතරයථශ  

ප්රස දයට පත් වුණු ගමක් බවට පත්ශවල  තම රයි.  ඒ ගමට 

ආශි්ලව ද කිරීම සඳත  විවිධ් ආගමිථ න යථය්  පීමිණ සියේනව  

පසුගිය ිනනවල අපි දීක්ථ . ඒ ව ශ ම විවිධ් ක්ශ ේත්රය් හි නියීී 

සියේන අය ඒ අයට ප්රස දය දීක්වූව . ඒ නිස  ශගෝඨ ශගෝගමට අත 

තීබුශවොත් මම හිතන තීයේයට ඒථ ුතුව රටටම දීශනනව . ඒ නිස  

තමයි  ශන සිුරවීම සිුර වුශණ්. මමම හිතන විධියට තවත් ථේ 

මර් ශ්  නීු ව ශගෝඨ ශගෝගශන අරගළය සිුර ථරන තරුණය්  

සමඟ ස ථ්චඡ  ථරල  ශතෝ රජය යන සනුතතියථට ඇවිේල  ඒ 

අයශ  ඉේලීන ඉටු ථර් න ථටුතු  ථර් න ඕනෑ. එශසේ 

ශනොථශළොත් ඉිනරිශේ   අපට තවත් ප්ර ්න ර ශියථට ුතහුණ 

ප ් න සිුරශවයි.   

343 344 

[ගරු යෝල ්  ශපශ්ලර  මතත ] 
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ශන සියු ශද්වේ ගීන අපි සිත  බල් න ඕනෑ. අවුරුුර තිතථ 

පමණ  ්ලඝ ථ ලයක් තිබුණු ුතද්ධ්ය අවස්  ථරපු ිනනය අපි යශේ  

සීමරුව . ුතද්ධ්ය අවස්  වුණ ට පස්ශසේ අපි හිු ව   ශන රට 

ශීඝ්රශය්  ිනුතණුවට පත් ශවයි කියල . ඒ හීනය අද ශබොඳශවල  

ගිහිේල  තිශබනව . එද  අපි හිු ව   අශ  රට තවත් සිගග පූරුවක් 

බවට  පත් ශවයි කියල . නුතත්  එශතම වුශණ් නීතී. අද අපි 

බගශථොශලොත් වුණු රටක්. ශන රට බගශථොශලොත් වීමට ශතේු  

වුශණ්  පසුගිය ථ ලශේ  ර ජය ථළමන ථරණශේ  තිබූ ුර්ලවලත .  

රශේ ආ්ලථිථය ථඩ  වීම.ම ඉස්ශසේල ම සම ජයීය ව ශය්  

ඉස්මු  වුණත්  දී්  ඒථ ශද් ප ලන අ්ලබුදයථට තීරිල  

තිශබනව . ශන ශද් ප ලන අ්ලබුදය ඇතිශවල  දී්  ම සයථට 

වීයෝ ථ ලයක් ගතශවල  තිශබනව . ප ්ලලි ශන් ු ව රැස්ශවල  

ශදපීත්ශත්ම අය -විරුද්ධ් පක් යයි  ආණ්ඩුව පීත්තයි- විශදචනය 

ථරගනිමි්  ඉ් නව  මිසක්  අපි තවම ශතොඳ ීන් ුරවක් අරශගන 

නීතී. අද  කියනව   අපි තීශමෝම එථු  ශව් න ඕනෑ කියල . අපි 

ථීමීතියි. අශ  න යථු ම ත් ඒ සනබ් ධ්ව ද් වල  තිශබනව . 

පක් යක් ව ශය්  අශ  සමගි ජන බලශදගය බල ශපොශරොත්ු  

වනව  ශන රශේ ස්න වරත්වය ශගොඩනීගීතමට අශ  අගමීතිු ම ට 

සනපූ්ලණ සතශයෝගය ලබ  ශද් න. රශේ ස්න වරත්වය ඇති 

වුශණොත් පමණයි ජ තය් තරශය්  ණය ලබ ශගන අපට ශන රට 

ඉස්සරතට ශගන ය් න පුුවව්  ශව් ශ් . අද සිුර විය ුතත්ශත් 

ඒථයි. ශරෝගයට ප්රනම ධ් රයක් පමණයි අපි තවම ලබ  ශද් ශ් . 

නිද් ගත ශරෝගය අපි තඳුන  ගත්ත ට ශරෝගයට තවම ප්රතිථ ර 

ලබ   ල  නීතී. අව ය ප්රතිථ ර ලබ   ම සඳත  ථටුතු  ථර් න 

අපට සිුර වනව . 

පසුගිය ථ ලශේ  අපි ථන  ථළ   IMF එථ ගීන. එද  අපි 

තීශමෝම කිදව   IMF එථට ය් න කියල . අශ  නව අගමීතිු ම  

වුණත් එද  කිදව   IMF එථට ය් න කියල . නුතත් ඒ රජය යට 

ඇහුන ථ්  ුර් ශ්  නීතී. තීබීයි  පරක්ුගශවල  ශතෝ දී්  IMF 

එථට ගිහි්  තිශබනව . නුතත්  ඒ ශයෝජන  කිසිවක් ක්රිය ත්මථ 

කිරීම තවම ආරනභ ශවල  නීතී. ඒ සනබ් ධ්ව රජශේ  අවධ් නය 

ශයොුත ථර් න කියල  ඉේල  සියේමි්  ම  නිතප වනව . 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු වීරසුමන වීරසිගත ම් ්රීු ම  - [සභ  ග්ලභය ු ළ නීත.] 

මීළඟට  ගරු සත්  ප්ර   විත න ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 

අටථ ථ ලයක් තිශබනව . 
 

[අ.භ . 2.50] 
 

ගුණ එම්.ඩේලිේ.ඩී. ්හස්ද ප්රදී්  විතාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதொன)  

(The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana)  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අශ  මිත්රශයක් වන ඔබු ම  

නිශයෝජය ථන න යථ ුරරයට පත්වීන පිළිබඳව මශ  සුබ පීු න 

පිරිනමනව . 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශතොම ස්ු තියි. 

 

ගුණ එම්.ඩේලිේ.ඩී. ්හස්ද ප්රදී්  විතාන මහසතා 
(ேொண்புேிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதொன)  

(The Hon. M. W. D. Sahan Pradeep Withana)  

අපි තීම ශවල වථම ස ධ් රණයට සත ුතක්තියට ගරු ථරන 

ම් ්රීවරු. තීබීයි  9වන ද  මශ  නිවසත් ශථොේල ථ ල   

ගිනිබත් ථළ . අද මට ඇඳිවත විතරයි ඉු රු ශවල  තිශබ් ශ් . 

එව්  ශමොශතොතථ මට ථන  ථර් න ශන අවස්න ව ලබ   ම 

පිළිබඳව ඔබු ම ට ස්ු තිව් ත වනව . 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  මශ  නිවස විතරක් 

ශනොශවයි. මතර ආසනශේ  අශ  ප්ර ශද්ශීය සභ ශද සභ පතිු මිය  

සිරිනිමේ ම් ්රීු ම   අමිත් ම් ්රීු ම   අනූ   ම් ්රීු මිය ත  

  ් ත ම් ්රීු ම  ඇු ුව ම් ්රීවරු ගණන වථශ  ශගවේ 

මගශථොේල ථ ල   ගිනිබත් ථර තිශබනව . මතර ආසනය ඇු ුව 

ගනපත ිනස්ත්රික්ථශේ  වි  ල පිරිසථශ  ශගවේ ශන වන විට අුව 

දූවිලි ථරල  තිශබ් ශ් . ඒ සියු ශදන ටම මශ  ථනග ටුව 

ප්රථ   ථරනව . ඒ ව ශ ම ශන ප ්ලලිශන් ු ශද අපිත් එක්ථ 

ශතොඳ සශතෝදරශයක්  මිත්රශයක් ව ශ  සියේ අමරකී්ලති අු ශථෝරළ 

ම් ්රීු ම ශ  ඝ තනය පිළිබඳවත් අපි දීයෝ ශසේ ථනප  ශවනව . 

එම පවුශේ අයට මශ  ස ති ය සගශදගය ප්රථ   ථරනව .  

අරගළ භූමිශේ  හිටපු ඒ තරුණ-තරුණිය් ට එේල ථළ 

ප්රත රය පිළිබඳව මම සු ටු ශව් ශ්  නීතී. ඒ ක්රිය ව මම අනුමත 

ථර් ශ් ත් නීතී. ශමොථද  ගෑස ්යේථ නීති වන ශථොට  ශපට්රේ 

යේථ නීති වන ශථොට  බඩු මිල ඉතළ යන ශථොට මිනිසු්  විඳින 

ුරථ සත ශදදන ව තමයි එතීන පිට ථර් ශ් . ඒථ නිස  ඒ 

ප්රත රය අපි අනුමත ථර් ශ්  නීතී. එද  මශ  wedding 

anniversary එථ. අගමීතිු ම  සුතග් නව ය කියපු නිස  මම එද  

පශද්  ඇවිේල  එු ම ට සුබ පතල  නුවර ශගදර ගිය . නුවර 

ඉඳ්  මම ශථොළඹ එන ශථොට මශ  ශගදර මගශථොේල ථ ල   

සනපූ්ලණශය් ම ුගඩු පේටන ථරල    ගිනිබත් ථරල  ඉවරයි. 

ඒ ව ශ  අව සන ව් ත සිද්ධියථට ුතහුණ ශද් න මට සිුර 

වුණ . ඒ පිළිබඳව මම දීයෝව ථනග ටු ශවනව   ගරු නිශයෝජය 

ථන න යථු මනි. මම පුගචි පවුලථ ශථශනුග තීයේයටයි 

ශද් ප ලනය පට්  ගත්ශත්. පක් -විපක්  ශේදයකි්  ශතොරව 

තීම ශථශනුගටම ස්ලව ස ධ් රණව  ථර් න පුුවව්  තීම 

පදදවක්ම ථරපු ශථශනක්  මම. ශගවේ සිය ගණනක් මම තදල  

 ල  තිශබනව . අශ  ගනපත ිනසත්්රික්ථශේ  ම් ්රීු ම් ල  ඒථ 

ද් නව . කිසිම දවසථ  කිසිම ශවල වථ අශ  ආසනශේ  එථ 

ුගඹුරක් පුරව් න ඉඩ ුර් ශ්  නීතී. ථ ටවත් සත පතක් ශථොමිස් 

ග් න ඉඩ ුර් ශ්  නීතී. අශ  අජිත් ම ් න ශපරුම ම් ්රීු ම  

ද් නව   ත්ල ණ ර ජථරුණ  ම් ්රීු ම  ද් නව   ම ළිග තී් න 

ගල  දනවුථ් ද ගල රැථ ග් න  පරිසරය රැථ ග් න අපි ශමොන 

තරන ථටුතු  ථළ ද කියල . අශ  පපුේ මශතේ් ද්ර ර ජපක්  

ම් ්රීු ම  ද් නව   අශ  ථ ිනනේු ම  ද් නව   ිනස්ත්රික් 

ථමිටුශද සභ පති තීයේයට ුතු ර ජශවල රැථ ග් න මම ශමොන 

තරන සටනක් ථළ ද කියල . ඒ ව ශ  ස ධ් රණ විධියට 

ශද් ප ලනය ථළ අපටත් ශමවීනි නශේ්චඡ ප්රත රයක් එේල 

වුණ ම ශද් ප ලනය පිළිබඳව වි  ල ථලකිරීමක් ඇති ශවනව   

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි.  

 එද  ඒ සිද්ධියට සනබ් ධ් වුණ ද  නීද්ද කියල  ශතදශද 

නීතී  තීම ශථන ටම ප්රත ර එේල ථළ   ගරු නිශයෝජය 

ථන න යථු මනි. අශ  ුගම ර ශවේගම හිටපු ඇමතිු ම  ිනගි්  

ිනගටම රජයත්  ජන ධිපතිු ම ත් විශදචනය ථළ . අ් තිශන  

එු ම ටත් ගීහුව . ථ ටද ශනොගීහුශද? තීම ශථශනුගටම ගීහුව . 

ශමවීනි තත්ත්වයක් ු ළ ශන රටට ඉිනරියට ය් න පුුවව් ථමක් 

නීතී. පීතීිනලිව ම  ඒශක් වරද ප ්ලලිශන් ු ශද ම් ්රීවරු 

ශදසිය විසිපස්ශදන ටමත් ශගොනු ථරනව . ම  රජශේ  ුතදේ පිළිබඳ 

ථ රථ සභ ශද හිටපු ස ම ජිථශයක්. මම ඒශථ්  ඉේල  අස් 

වුණ   ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි. අපි ද් නව   රජශේ  

ුතදේ පිළිබඳ ථ රථ සභ ශව්  ඉටු විය ුතු  ථ ්ලය භ රය 

ශමොථක්ද කියල . ඒ ථ ්ලය භ රය ඉ ්ට වුශණ් නීතී. අය වීය 

පරතරය පිළිබඳව ථන  ථශළේ නීතී. පවත්න  ව්ල ශේ  තිශබන 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

අය වීය පරතරය පිළිබඳව  අය ශී්ල  පිළිබඳව  වීය ශී්ල  පිළිබඳව  

ශන රශේ ඇති ශව් න යන තත්ත්වය පිළිබඳව ඒශථින ථන  ථශළේ 

නීතී. එශතම ශනොථර  ුතදේ අම තය ග ශය්  එන තීම 

ශයෝජන වක්ම අනුමත ථළ . මම ඒ ථමිටුශද ස ම ජිථශයක් 

තීයේයට ිනගි්  ිනගටම කිදව   ශනථ ශව් න ශද් න එප  කියල . 

බීරිම තීන මම ඉේල  අස්වුණ .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ම  සියු ම් ්රීවරු් ශග්  

ඉේලීමක් ථරනව  . ඇයි  අපි ශන ශබිනල  ශව්  ශවල  ඉ් ශ් ? 

ජ ති තීයේයට ශබිනල   පක්  තීයේයට ශබිනල   සගවිධ් න තීයේයට 

ශබිනල   ශි ය සගගන තීයේයට ශබිනල  ඉ් ශ්  නීු ව දී් වත් 

ඔක්ශථෝම එථු  ශවල  ශන රට ශගොඩ නඟ් න ඕනෑ. අපට 

ශඩොල්ල බිලියන පතථ  තයථ ප්ර ්නයක් තිශබ් ශ් . ඒ ශඩොල්ල 

බිලියන පත  තය ශතොය  ග් න අනුර ිනස න යථ මතත්මය ටත් 

පුුවව්  නන  සජිත් ශප්රේමද ස මතත්මය ටත් පුුවව්  නන  ශන 

ඉ් න අශනක් න යථය් ටත් පුුවව්  නන  ශන රට ශගොඩ 

නඟ් න පුුවව් . ඒථට ථණ්ඩ යන එථු  ශවල  ස ථ්චඡ  ථරල   

විශද්  රටවල ත න පතිවරු එක්ථ ථන  ථරල   එථ ථණ්ඩ යමක් 

තීයේයට  එථ මියේයක් විධියට ඉඳල  ශන රට ශගොඩ ග් න පත්ස ත 

ථර් ශ්  නීු ව  තීම ද ම පශද්ට ඇවිේල  තම් ශ  නය ය 

පත්රවලට ථන  ථරල   ඒ දවශසේ තිශබන හිේ ශවන වචන යේථක් 

මීයෝය වලට කියල  ශමතීනි්  යනව . කිසිම ශථශනුග ශන 

වගකීම භ ර ග් ශ්  නීතී. ඒථ නිස  මම විශ ේ  ස්ු තියක් 

ථරනව   ගරු රනිේ වික්රමසිගත මීතිු ම ට. එු ම  තනි 

පුද්ගලශයුග තීයේයට ජ තිථ ලීයිස්ු ශව්  ආවත් බය නීු ව ඒ 

වගකීම භ ර ගත්ත .  

තීශමෝම එථු  ශවල  අශ  නව අගමීතිු ම ට සතශයෝගය 

ුර් ශනොත්  ශන රට ඉිනරියට ශගන ය් න පුුවව් . අරගළ බිශන 

ඉ් න තරුණය් ශගනුත් ම  ඉේලීමක් ථරනව . ශන රට ඔබටයි 

භ ර. ශන ඔබ සත අන ගත දරුව් ශ  රට. ශන රට වින  යට පත් 

වුශණොත්  වින  යශය්  වින  යට ගිශයොත්  ශන රට යළි ශගොඩ 

නඟ් න පුුවව් ථමක් ලීශබ් ශ්  නීතී. ඔබ තීමශදන ම ුරක් 

විඳිනව . ඒථ නිස  ශන අරගළ සියේල පීත්තථට ද ල   ශන රට 

ශගොඩ නඟන වීඩ පිළිශවළක් තිශබනව  නන ඒ වීඩ පිළිශවළ 

අරශගන ඉස්සරතට එ් න. ශන ප ්ලලිශන් ු ශද අම තය ග යීය 

පපශද් ථ ථ රථ සභ වලට ඒ අය එථු  ථරශගන  ඒ අයශ  

අදතස් පදතස් අරශගන ශන රට ශගොඩ නඟ් න  ඒ ථ ්ලය භ රය 

ථර් න කියන ඉේලීම මම ථරනව   ගරු නිශයෝජය 

ථන න යථු මනි.  

අපි කිසිශවුග ශන නශේ්චඡ ත්රස්තව   ක්රිය  අනුමත ථර් ශ්  

නීතී. අද වි  ල පිරිසථට ඇඳිවත පමණයි ඉතිරි ශවල  

තිශබ් ශ් . අපිත් එශතමයි. ශන ථනපනය අද ශන රශේ මිනිසු් ට 

පුුරම විධියට දීනිල යි තිශබ් ශ් . අද ශන රශේ ඇති-නීති 

පරතරය විසි්  ෛවරයක් බිහි ථරල යි තිශබ් ශ් . ඒථ නිස  ශන 

ථ රණය ශතොඳට මතථ තිය  ග් න. අද ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරු් ට ශන සිුරවීම වුණ  ව ශ ම ශතට දවශසේ ශපොශතොසත් 

මිනිශතුගට ගශන ජීවත් ශව් නත් පුුවව් ථමක් ලීශබ් ශ් ත් 

නීතී. යමක් ථමක් අම රුශව්  තනබ ථරපු මිනිශතුගට ගශන 

ජීවත් ශව් න පුුවව් ථමක් ලීශබ් ශ්  නීතී  ගරු නිශයෝජය 

ථන න යථු මනි.  

ඒ තීම ශථශනුගටම ෛවරය පු රුවනව . ඒ නිස  ඒ අයත් 

ශන රට ද ල  ය වි. අවස නශේ  ශන රටට ශමොථද ශව් ශ් ? ඒ 

නිස  ශන තරුණය් ශ  ෛවරය ස් සිඳුවන වීඩ පිළිශවළක් 

ප ්ලලිශන් ු ශව්  ඇති ථර් න ඕනෑ. ප ්ලලිශන් ු ශද 

ම් ්රීවරු් ශ  වරප්රස ද අයි්  ථර් න. අපට වීටුපක් ඕනෑ 

නීතී. වීටුප අව ය නීතී. ඒව  අයි්  ථර් න. ෛවරය ඇති වන 

සෑම ක්රිය වක්ම නතර ථරල   ප ්ලලිශන් ු ශව්  ශගවන තීම 

සතයක්ම අයි්  ථරල   අර කිදව  ව ශ  ශන ථී් යේ්  එථත් 

වතල  ද ල  මිනිසු් ට ශන ප ්ලලිශන් ු ව ස ම නය තීනක් බවට 

පත් ථර් න. යළඟ පරනපර ව ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු තීයේයට 

එනශථොට ඒ අය පිළිබඳවත් මිනිස්සු ු ළ ඇති වන ෛවරය නීති 

ථරන විධිශේ  වීඩ පිළිශවළක් සථස් කිරීශන වගකීම ව්ලතම න 

ප ්ලලිශන් ු ශද ඉ් න අපි තීශමෝශ ම ථර මතට පීටශවනව .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අශ  අමරකී්ලති 

අු ශථෝරළ ම් ්රීු ම ට ගතල   ඇදශගන ගිහිේල  මරල    ශන 

රශේ මිනිස්සු නශේ්චඡයි  පපු ථීවුු  නීති මිනිස්සු  කියන එථ 

ශලෝථයට ප්රද්ල නය ථළ සිුරවීන යළිත් ශන රශේ ඇති 

ශනොව් නටත්   ථනපනශය්  ුරථට පත්  වුණු  පත ශපොත නීති 

වුණු  අධ්ය පනය අහිමි වුණු ඒ දරු පිරිසශ  ථනපනය යළි ශන 

රශේ ඇති ශනොව් නට  ථටුතු  කිරීමටත් අපි සියුශදන  වග 

බල  ග් නට ඕනෑ.   

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  මශ  ශගදර ළිඳට සලසේ 

ද ල  ගිනි තියල  තිශය් ශ් . අපි ද් නව   මිනිස්සු ථවද වත් 

වු රට කිසිම ත නියක් ථර් ශ්  නීතී. ළිඳට සලසේ ද ල  ගිනි 

තිය් න තරන ෛවරයක් අපි ශථශරහි තිශබ් ශ්  ශථශසේද 

කියල  අපට හිත  ග් නවත් බීතී. අපි දවශසේ පීය 24ම ජනත ව 

ශවනුශව්  ශසේවය ථළ . ශථොවිේ වසගගතය පීවති ථ ලශේ  

ථ් න තිශබන බත් පතත් අපි මිනිස්සු් ට ුර් න . එශතම ථරපු 

අපටත් ශන ව ශ  ශදයක් ථළ  නන ඉිනරිශේ   තීම ශථශනුගටම 

ශන තත්ත්වයට  ුතහුණ ශද් න සිද්ධ් ශවනව   ශන ෛවරය නිස . 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ඒ නිස  අපි සියුශදන  

එථු ශවල  ශන ෛවරය මිනිසු් ශ  තදවත් ු ළි්  ඉවත් වන 

විධියට ථටුතු  ථළ ුතු යි. පක්  න යථය්   එථට එථු ශවල  

ශන පිළිබඳව ථන  ථළ ුතු යි. සමගි ජන බලශදගය බලය 

ග් නව ද  ජනත  විුතක්ති ශපරුතණ බලය ග් නව ද  

ශපොශතොේටුව බලය ග් නව ද  එක්සත් ජ තිථ පක් ය බලය 

ග් නව ද  ථවුද ශන බලය ග් ශ්  කියන එථ  ශනොශවයි 

මිනිසු් ට ඕනෑ ශවල  තිශබ් ශ් . මිනිසු් ට ඕනෑ  තමතම් ශ  

ථයිව රුථන කියල  ඒව  ම ධ්යශේ  පළ ථර ග් න අය ශනොශවයි. 

මිනිසු් ට ඕනෑ  දීශවන ප්ර ්නවලට විසඳුන. වීස්ශසේ ශතමි ශතමී  

අදශද ශදළි ශදලි  ත ර රත් වූ මත ශපොශළොශද මිනිස්සු දවස ්

ගණන ා වක් ශපෝලිනවල ඉ් නශථොට ඒ මිනිසු් ශ  ඉත ශමොළ 

රත් ශවනව . ඒ අයට ඒ ප්ර ්නවලට විසඳුන ඕනෑ. නුතත් ඒ විසඳුන 

පිළිබඳව ශන ප ්ලලිශන් ු ශද  ථන  ථර් ශ්  නීතී. ඒ විසඳුන 

පිළිබඳව එථ වචනයක් ශන ප ්ලලිශන් ු ශද  ථන  ථර් ශ්  

නීතී. ශමොනව ද ශන ථර් ශ් ? ඒ නිස  ශන ථ රණ  පිළිබඳව 

ථන  ථරල   ශඩොල්ල බිලියන පත තයක් ශතොයල   ශන 

මිනිසු් ශ  ප්ර ්න විසඳ  ග් න පුුවව්  වීඩ පිළිශවළක් ස ථ්චඡ  

ථර් න කියල  සියු පක්  න යථය් ශග්  ශගෞරවශය්  

ඉේල  සියේමි්  මශ  ථන ව අවස්  ථරනව .  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අජිත් ම ් න ශපරුම ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 

තයථ ථ ලයක් තිශබනව . 

 
[අ.භ . 3.01] 
 

ගුණ වජි්, මා්දන් වපුණම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  පළුතශව් ම ඔබු ම  නව 

ුරරයට පත්වීම සනබ් ධ්ශය්  මශ  සුබ පීු න පිරිනමනව . 
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ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශතොම ස්ු තියි. 

 

ගුණ වජි්, මා්දන් වපුණම මහසතා 
(ேொண்புேிகு அஜித் ேொன்னப்தபருே) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

 ගරු අමරකී්ලති අු ශථෝරළ මීතිු ම ශ  තිනසි අභ වය 

පිළිබඳව මශ  ශ ෝථය ප්රථ   ථරනව . එද  අමරකී්ලති 

අු ශථෝරළ මීතිු ම ශ  මරණය විතරක් ශනොශවයි සිුර වුශණ්. 

අරගළථරුව්  ව  ශ ම ස ම නය මිනිස්සුත් මරණයට පත් වුණ . 

ඒ සියුශදන ශ  ශද්පළවලට ත නි  වුණ . ඒ පිළිබඳවත් මම 

ථනග ටුව ප්රථ   ථරනව . ඒ ව ශ ම ආපසු එවීනි සිුරවීමක් 

ශනොව් නට රශේ ආ්ලථිථය නි්ලම ණය ථර ග් න ඕනෑ බව මම 

විශ ේ ශය්  සඳත්  ථරනව .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අද වීයෝහියේ පිරිස    ශබශතත් 

යේථ නීති ශවයි කියල  බශය්  ඉ් නව . ශබශතත් නීති නිස  

ශනොශවයි  ශබශතත් නීති ශවයි කියන බිය නිස  මිය ය් න 

පුුවව්  ථණ්ඩ යන අද රශේ ඉ් නව . ශපොශතොර ප්ර ්නශය්  

 පට්  ශගන අද දක්ව  ශන රශේ පද්ගත වුණු ප්ර ්න නිස  මත ප රට 

ඇද වීයේ්චච පිරිස් ඉ් නව .  වි ශ ේ ශය් ම ඒ අය ගීනත් 

ථනග ටුව ප්රථ   ථරමි්   ඒ අයට සීනසුමක් ලීශබ් න පුුවව්  

ව ත වරණයක් නි්ලම ණය ශව් න කියල  මම ප්ර ්ලනන  ථරනව .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අද රශේ ීනරණ ත්මථ 

අභිශයෝග ශදථක් තිශබනව . 

එථක්  ශද් ප ලන අ්ලබුදය. අනිථ ආ්ලථිථ අ්ලබුදය. 

ඇත්තටම ආ්ලථිථ අ්ලබුදය නිස  තමයි ශද් ප ලන අ්ලබුදයක් 

නි්ලම ණය වුශණ්. තීබීයි  අද ශවනශථොට  ශද් ප ලන අ්ලබුදයට 

පිළිු රු ශතොය් න බීතී  ආ්ලථිථ අ්ලබුදයට පිළිු රු ශතොය් ශ්  

නීු ව. ඒ ව ශ ම ආ්ලථිථ අ්ලබුදයට පිළිු රු ශතොය් නත් බීතී 

ශද් ප ලන අ්ලබුදයට පිළිු රු ශතොය් ශ්  නීු ව. ශනථ එථම 

ථ සිශේ  ශදපීත්ත ව ශ .  

අද ශවනශථොට රශේ ප්ර ්න ර ශියක් තිශබනව . තීබීයි  

ඇමතිවරු්  පත් ථර ගීමමට ශනොතීකිය වක් තිශබනව . ඒ 

තරමට ශද් ප ලන වි යශය්  ශන රට බගශථොශලොත්භ වයථට 

පත් ශවල  තිශබනව   ආ්ලථිථය ව ශ ම. අද රට අසන් වර ශවල  

තිශබනව . ඇත්තටම ශන තීම ශද්ටම වගකිව ුතත්ශත් පසුගිය 

අවුරුුර ශදථතම ර ු ළ පීවති ලාලය ථළමන ථ රිත්වය තමයි. 

නිවීරින ලාලය ථළමන ථ රිත්වයක් තිබුණ  නන   එද  ුගඹුශ්ල ථෑ 

ගතපු   ශගොවිබිශන ථෑ ගතපු ශගොවිය ශ  තපට  ශන රශේ සියු 

ජනත වශ  තපට ථ්  ශද් න පුුවව්  න යථශයක් ශන රට 

ප ලනය ථළ  නන  ශමවීනි අස්න වරභ වයක් සිද්ධ් ශව් ශ්  

නීතී කියල  මම හිතනව .  

පසුගිය ථ ලශේ  බුර සගශ ෝධ්නය ථළ .  2019   ශගෝඨ භය 

ර ජපක්  ජන ධිපතිවරය  ඇවිේල  බුර සගශ ෝධ්නය ථළ . බුර 

සගශ ෝධ්නශය්  විතරක් ර ජය ආද යම රුපියේ බිලියන 800ක් 

අහිමි වුණ . එු ම  පස්ශසේ සම ව ගත්ත . නුතත් ඒ ශතේු ව නිස  

රශේ මිනිසු් ට තවමත් ුරක් විඳි් න සිද්ධ් ශවල  තිශබනව . ුතදේ 

අ්චචු ගතල   පද්ධ්මනය වීයෝ ශවල  තිශබනව . ඒ ව ශ ම ශඩොල්ල 

එථ ථෘත්රිමව ප ලනය ථළ . ඒ නිස  ුතදේ අ්චචු ගත් න සිද්ධ් 

වුණ . රශේ ශඩොල්ල නීති වුණ . අතයව ය ආත ර ද්රවය 

ශගශන් න බීරි වුණ . ශතේ යේථ ශගශන් න බීතී  ගෑස් යේථ 

ශගශන් න බීතී  ශබශතත් යේථ ශගශන් න බීතී. රටටම ුතදේ 

අශතේනියක් ඇති වුණ . ශන ඔක්ශථෝටම  ශතේු   විධියට අපි 

දකිනව   වීරින ලාලය ථළමන ථ රිත්වය ව ශ ම   ශන රශේ 

පසුගිය ථ ලශේ  සිුර ශව්චච වගච  සත දූ ණ සත සගව්ලධ්න 

වය පෘති.  ශන අම රුශව්  ුරවන රටට වි  ල සගව්ලධ්න වය පෘති 

ශගන ව   පසුගිය ථ ලශේ . ප රවේ ථ පේ ථරන ඒව   අරව -

ශනව  ව ශය්  ශථොමිස්  එන වය පෘති තමයි ශගන ශද. අපි 

දීක්ථ   ගෑස් වගච  පිළිබඳ පසුගිය ථ ලශේ  ශතළිදරද වුණ . 

විුරලිය පිළිබඳ ම ෆිය වක්  ශතළිදරද වුණ . ".නි බුර සතන" 

කියල  වගච වක් සිද්ධ් වුණ . "ශපොේ ශතේ බුර සතන" කියල  

වගච වක් සිද්ධ් වුණ . COVID-19 වසගගතය පීවීති ථ ලය ු ළ 

ශගන  ශබශතත් බඩුවලිනුත් ශතොරථන ථර් න පට්  ගත්ත  

කියල  ශතළිදරද වුණ . ශන ශතළිදරද වුණු වගච  ත  දූ ණ 

විගණන ව ්ලත වලි්  ශප් ව  තිශබනව   COPE ව ්ලත වලි්  

 එළි දක්ව  තිශබනව . නුතත් ශනව  ගීන ථයෝනමි්  මතිය 

ක්රිය ත්මථ ශව් ශ්  නීතී. රශේ ජනත ව එය බල ශපොශරොත්ු  

ශවනව . රශේ ජනත ව ුරක් විඳිනව   ුරක් විඳිනව   ුරක් විඳිනව   

ශතනපර ුර ශවන තරමට ුරක් විඳිනව .  තීබීයි  ඒ ප්ර ්න විසඳ් න 

රජය පියවර ගත්ශත් නීතී; ශතොරු අේල් න දීඟුශද නීතී. 

ශඩොල්ල මිලියන ගණ් වලි්  ශතොරථන ථරපුව  Pandora 

papersවලි්  එළි දීක්වූව . ශන රශේ න යථය  ඒ ගීන ම සයකි්  

ව ්ලත වක් ශද් න කිදව  මිසක්    අද ශවනථේවත් -ම ස 

ගණනක් ගියත්- ඒ  ව ්ලත ව  ල  නීතී. ඒ විතරක් ශනොශවයි  

දතනව වන සගශ ෝධ්නය අවලගගු ථරල  මතිය ක්රිය ත්මථ ථරන 

නිලධ් රි්  ශද් ප ලන අතශථොුව බවට පත් ථළ . අපි දීක්ථ   

පසුගිය දවස්වල -ශන අවුරුුර ශදථතම ර ු ළ- නඩුවලි්  ිනගි්  

ිනගටම  ිනගි්  ිනගටම නිදතස ් ශවන ආථ රය. මතිය තිශබ් ශ්  

ශථොශතේද කියල   ශන රශේ මතිය ශථෝ කියල  අශ  

ම් ්රීවරශයක් ථන  ථරනව  අපට ඇහුණ . ඇත්ත. ශන මතිය 

නීති වුශණ් අවුරුුර ශදථතම රථට ථලි් . විසිවන සගශ ෝධ්නය 

ශගන ව ට පසුව තමයි රශේ මතිය ශද් ප ලන අතශථොුව බවට 

පත් වුශණ්. ඒථ ප්ර ශයෝගිථව අපි දීක්ථ . 09වීනි ද  ශව්චච 

සිද්ධිය විතරක් ශනොශවයි  එද  ඉඳල ම ශන ශද්වේ සිද්ධ් වුණ . 

ඒ විතරක් ශනොශවයි  ශපොලිස ් නිලධ් රි්  ශද් ප ලන 

අතශථොුව බවට පත් වුණ . ම් ්රීවරු්  ඒ ගීන ප්රථ   ථළ . ඒ 

නිලධ් රි්  මතිය අනුව ශනොශවයි ථටුතු  ථශළේ  තෘදය ස ක්ෂිය 

අනුව ශනොශවයි ථටුතු  ථශළේ කියල  අපි දීක්ථ . ඔවු්  

ශද් ප ලන බලපෑන මත ථටුතු  ථරනව ය කියන එථ අපට 

ශත්ශර් න පට්  ගත්ත .  

දී්  බල් න  COPE එශක් සභ පතිථම  ල  තිශබ් ශ්  

ආණ්ඩුශද ම් ්රීවරශයුගට. ඉති්  ශථොශතොමද  ආණ්ඩුව ථරන 

වීරැද්දක් ගීන ශතළිදරද ශව් ශ් ? තරුණශයෝ අරගළ 

ථර් ශ්  ඒථයි. ස ධ් රණයක් රශේ තිශබ් න ඕනෑය කියන 

එථයි කිය් ශ් . ආණ්ඩුශද ඇමතිවරශයුගට විරුද්ධ්ව COPE 

ව ්ලත වක් ක්රිය ත්මථ ථර් ශ්  ශථොශතොමද? විගණන 

ව ්ලත වලි්  ශප් ව  ශදන වගච  ත  දූ ණවලට වගකිව ුතත්ත්  

මතිය තුතවට පුතණුව් ශ්  ශථොශතොමද? නඩුත් ත ුතුරරුව් ශ   

බඩුත් ත ුතුරරුව් ශ . ශනව  තමයි ශවනස් ථළ ුතත්ශත්.  

ශගෝේ ශෆේස් අරගළ භූමියට ගිහිේල  ශපොුවලි්  ගීහුව . 

රශේම ජනත වශ  අදතස් තමයි නිශයෝජනය ථශළේ අරගළ භූමිය 

ු ළ. තීබීයි  ශපොුවලි්  ගතල  ශන ප්ර ්නය විසඳ් න බීතී. 

රශේ මතිය කියන එථ ථ ටත් ක්රිය ත්මථ වන  වගච ව ත  දූ ණය 

පිටු දකින වීඩ පිළිශවළක් ශව් න ඕනෑ. ඒ නිස  මම විශ ේ ශය්  

කියනව   අධිථරණය සව් ධීන ථර් න ඕනෑ කියල . ර ජය 

නිලධ් රිය ට පගත්ථම  බුද්ධිය මත වීඩ කිරීශන අවථ  ය 

නි්ලම ණය ථරල  ශද් න ඕනෑ. එශතම නීු ව ශන අරගළ භූමිශේ  

අයට පත්තර ශද් න බීතී කියන එථ මම විශ ේ ශය්  කියනව . 

ඒ ව ශ ම වගච  ථරපු අයට දු වන  මට මති තීශද් න ඕනෑ. 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

විසිඑක්වන සගශ ෝධ්නය ශගශනන ශථොට ඒ ගීනත් බල් න 

ඕනෑ. ශන රශේ මත පරිම ණශේ  ලාලය වගච  සිුර ශව් ශ් . ඒව  

ශපොයෝ මිනිසු් ශ  ශතොරථන ශනොශවයි. ශථෝයේ-ප්රශථෝයේ ගණනි්   

ශඩොල්ල මිලියන ගණනි්  සිුරශවන වගච   නීති ථර් න අව ය 

පසුබිම නි්ලම ණය ථර් න ඕනෑ. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි  පසුගිය යත ප ලන ආණ්ඩුව ථ ලශේ  

එිනශනද  නඩු අතන පස වි ු නක් අනුමත ථළ ; එයි්  ශදථක් 

ක්රිය ත්මථ වුණ . ඉති්   පසුගිය ථ ලශේ  සිද්ධ් වුණු වගච   

දූ ණවලට ශන පස වි ක්රිය ත්මථ ශනොව් ශ්  ඇයි? අ් න ඒථයි 

රශේ ජනත ව බල ශගන ඉ් ශ් ? "ඇයි  අපි ුරක් වි් ද ; අපට 

ශතේු වක් කිය් න. අපි දකි් ශ්  ශතොරථම. ශන රජය ශතොරථමට 

වීට බඳි් ශ්  නීතී;  ශතොරු් ට දු වන ශද් ශ්  නීතී. අපට 

ුරක් විඳි් න පුුවව්   ඇත්තටම අපි ඔක්ශථෝම ුරක් විඳිනව  නන. 

නුතත්  එථ ශතොරු ථණ්ඩ යමක් ශමහි වීජශඹනව  නන  අපි ුරක් 

විඳින එශක් ශත්රුම ශමොථක්ද?" කියල  තමයි අරගළශේ  ථන ශද 

කිය් ශ් .   රශේ වයසනයක් තිශබන අවස්න ශද  අම රු 

ථ ලයක් තිශබන අවස්න ශද ශන රශේ ජනත ව සූද නන ඒථට 

ුතහුණ ශද් න. ශතොරථම  වගච ව ශන රයේ්  ු ර්  ථර් න 

කියල යි ඔවු්  කිය් ශ් .  ඒ විතරක් ශනොශවයි  ර ජය 

න යථය ශ  තිශබන ම් දග මීත්වයත් ශනථට එථ ශතේු වක්. බීරි 

අලිය ට වීණ  ව දනය ථර් න  ව ශ  මිනිස්සු තම් ශ  

අශඳෝන ව කියනව . ඒ නිස  තමයි මිනිස්සු කිදශද “Gota, go 

home!” කියල . ශනථට ශවන පත්තරයක් නීතී. ඒ හි් ද  මම 

කියනව   ශමොන විධිශේ  ආණ්ඩු තීුරවත්  ස්ලව ප ක්ෂිථ ආණ්ඩු 

තීුරවත්  සමඟි ආණ්ඩු තීුරවත්  ඒථ බද්ධ් ආණ්ඩු තීුරවත්  

ශගෝඨ භය ර ජපක්  මතත්මය  ශගදර යනථන ශනථට 

පත්තරයක් එ් ශ්  නීති බව. ශමොථද  අවුරුුර ශදථතම රථ 

එු ම ශ  ජන ධිපති ුරර ථ ලය ු ළ ඒථ ඔ පු ථරල  රටට 

ශප් වල  තිශබනව ; ජනත වශ  තදවතට ථ වද්දල  තිශබනව  

කියන එථ මම විශ ේ ශය්  කියනව . කිසිම ශදයකි්  ශනථ 

ශගොඩ ද ් න බීතී; ශගොඩග් න බීතී. පළුතශව් ම  ශගෝඨ භය 

ර ජපක්  මතත්මය  ඉවත් ශවල  යන දවස ප්රථ   ථරන ශලස 

ඉේල  සියේමි්  ම  නිතප ශවනව . 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ගරු වීරසුමන වීරසිගත මීතිු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 

8ථ ථ ලයක් තිශබනව . 

 

[අ.භ . 3.09] 

 

ගුණ වීරසුමන වීරසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு வீரசுேன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ඔබු ම  1997 ඉඳල  අශ  

ශද් ප ලන සගශයක් විධියට ථටුතු  ථරනව . එද  ඔබු ම  

අනබල් ශතොට ප්ර ශද්ශීය සභ ශද සභ පතිවරය  විධියට ථටුතු  

ථළ . ලගථ ශද ළ  බ ලම සභ පතිවරය  විධියට එද  ඔබු ම  

ථටුතු  ථළ . එතශථොට මම ශථොටශපොළ ප්ර ශද්ශීය සභ ශද ළ  

බ ලම පපසභ පතිවරය  විධියට ථටුතු  ථළ . අපි එථට 

ශද් ප ලන සබඳත  පවත්වපු පදවිය. අද ඔබු ම  ශන පත්තරීතර 

ප ්ලලිශන් ු ශද ශදවීනි පුරවීසිය  බවට පත්ශවමි්  නිශයෝජය 

ථන න යථ ුරරයට පත් ශවල  සියේන ශවල ශද ඔබ අභිුතව ථන  

ථර් න ලීබීම ව සන වක්. ඔබු ම ශ  ශද් ප ලන ජීවිතයට 

මශ  තෘදය ගගම සශතෝදර ත්මථ සුබ පීු න පිරිනමනව . 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශතොම ස්ු තියි  ගරු ම් ්රීු ම . 
 

ගුණ වීරසුමන වීරසසහස මහසතා 
(ேொண்புேிகு வீரசுேன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  ඔබු ම  අපි ව ශ ම අශ  

ථඳවුශ්ල හිටපු  අශ  සශතෝදර ගරු අමරකී්ලති අු ශථෝරළ 

මීතිු ම -ශපොශළෝ නරු ිනස්ත්රික් ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීු ම - 

නශේ්චඡත්වශේ  ශගොුරරක් බවට පත් ශවල  ලගථ  ඉතිත සශේ  

තිරිස්  ආථ රශේ  ඝ තනයථට ලක් වුණ . එු ම ත් එු ම ශ  

ආරක් ථ නිලධ් රිය ත් ඒ ථුව මීයි 09 ශවනිද  නශේ්චඡ 

ත්රස්තව  ් ශ  ශගොුරරක් බවට පත් වුණ . නශේ්චඡය්   ර ජය 

ත්රස්තව  ්  නිස   පීඩ වට පත් ශව්චච සියු ශදන  ශවනුශව්  

මශ  ථනග ටුව ප්රථ   ථර් නත් ශමය අවස්න වක් ථර 

ග් නව .  

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  මම ශන නව වන 

ප ්ලලිශන් ු වට ආ පළුත දවශසේම  එනන 2020 අශගෝස්ු  විසි 

වන ිනන මට ව සන ව ලීබුණ   ප ්ලලිශන් ු ව අමත් න. ඒ 

මශ  පක් ය වන ශ්රී ලගථ  ශථොමිුතනිස්ේ පක් ය ශවනුශව්  

ථන න යථවරය ට සුබ පතන ථන ව ඉිනරිපත් ථර් නයි.  මම අද 

දවශසේ නීවත ඒ ථන ව ඇහුව . එද  මම ථ රණ  ගණන වක් 

කියල   එථ තීනථ මම ථන න යථු ම ශග්  ඉේලනව   

වයවස්න  ශවනසක් ගීන ජනත ව බල ශපොශරොත්ු  ශවනව ; අපි 

ශපොශරෝ ුරවක්  ල  තිශබනව ; ඒ නිස  එය ඔබු ම ශ  පළුත 

ථ ්ලය බවට පත් ථර් න; ශන ප ්ලලිශන් ු ශද 224ශදන ම 

එථට එථු ව තිය ශගන අුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්න වක් සඳත  

යන ගමනට න යථත්වය ශද් න කියල . ඒථ කියල ත් දී්  

අවුරුුර ශදථථට ආස් න ථ ලයක් ශවනව   ඒ ක්රිය වලිය ශන 

ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ තවම සිද්ධ් වුශණ් නීතී. ශන 

ප ්ලලිශන් ු ශද මම අවස නයට ථන  ථශළේ 2022 මීයි ම සශේ  

04 ශවනිද . ශන ආ්ලථිථ අ්ලබුදය ගීන ථන  ථරපු අශප්රේේ ම සශේ  

ප ්ලලිශන් ු  සති ශදථුගත්  මීයි ම සශේ  ශදවන ප ්ලලිශන් ු  

සතියත් තමයි ශන ගත ශව් ශ් . 2022 මීයි 04 ශවනිද  ථරපු 

ථන ව මම නීවතත් ශ්රවණය ථරනශථොට මට ථරුණු ගණන වක් 

මතක් වුණ . එද  මම මශ  ථන ශද  ථ රණ  ගණන වක් කිදව . 

ශන ශව් න පුුවව්  ශද්  Galle Face අරගළශේ  තිශබන ස ධ් රණ 

බව මම සඳත්  ථළ . ඒථ ම්ලදනශය්  යටපත් ථර් න පත්ස ත 

ථර් න එප ; තීබීයි  අපට ආ්ලථිථ අ්ලබුදයක් ඇවිේල  

තිශබනව ; ඒ ආ්ලථිථ අ්ලබුදය ශද් ප ලන අ්ලබුදයක් බවට පත් 

ශවල  තිශබනව ; අර ජිථත්වයට පත් ශව්චච  ථීබිනේ 

මණ්ඩලයක් නීති හුදථල  ශව්චච රටක් බවට අද ශන රට පත් 

ශවල  තිශබනව . දී්  සතියක්  තම රක් ශවනව   ථීබිනේ 

මණ්ඩලයක් පත් ථර ග් න බීතී. අගමීතිවරය  පත් ථළ . නුතත් 

දී්  අගමීතිවරය  ථීබිනේ මණ්ඩලය පත් ථර් න මිනිස්සු 

ශතොයනව ; පක්  ශතොයනව ; ගණ්  ශතොයනව . ඒ නිස  ශන 

ශද් ප ලන අ්ලබුදය නියත ව ශය් ම සම ජ අ්ලබුදයක් බවට 

ගිහිේල  නශේ්චඡත්වයට පත් ශවනව . ඒ ව ශ ම මම එද  -මීයි 

04 ශවනිද - කිදව   රට ශේ විලක් බවට පත් ශදවි  එතීනට 

ය් න ශද් ශ්  නීු ව ශන 225ශදන ශග්  ශන ගනුශදනුව ශබ්ර  

ග් න කියල . නුතත් අව සන වථ තරම  අශ  රටම ශේ විලක් 

බවට පත්ශවල  තවමත් ඒ ප්ර ්නයට පත්තර නීති 

ථ ලපරි්චශේදයථ තමයි අපි ශන ථන  බත ථරමි්  සියේ් ශ් .  

මීයි 09 ශවනිද  සිුරවීම සත ඒ ආශ්රිතව වූ සිුරවීන 

සනබ් ධ්ශය්  තමයි අපි ප්රධ් න ව ශය්  අද ථන  ථර් ශ් .  

අරලියගත ම් ිනරයට ශසනඟ රැස් ථරල  ඒ ඇති ශව්චච ර ජය 

ත්රස්තව දය පීතීිනලිවම ශන සමසත්ශේ  පිපිරීශන තීරවුන ලක් යය 

351 352 

[ගරු අජිත් ම ් න ශපරුම මතත ] 
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බවට පත් වුණ . ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  මශ  ජීවිතශේ  

ශබොශතොම ගරු ථරන ශථශනක් මහි් ද ර ජපක්  හිටපු 

ජන ධිපතිු ම  -හිටපු අග්ර ම තයු ම . නුතත් ශන ප ්ලලිශන් ු ශද 

එු ම   ඉස්සරතම මට කියීවුණ   ඔබු ම  වි  ල ථ ්ලය භ රයක් 

ථළ   නුතත් ශන ජනමතයට හිසනම් න ඔබු ම ට සිද්ධ් ශවනව  

කියල .  ඒ ජන මතයට හිස නම් න සූද නන ශව්චච මහි් ද 

ර ජපක්  මීතිු ම  ආපස්සට තරවපු ඒ අමන  තථීනරු  
 
[මූලා්නවහ වණ පරිදි ඉව්, කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මහි් ද ර ජපක්  මීතිු ම  විතරක් ශනොශවයි  ශන රශේ ප්රගතිශීලි 

ශද් ප ලන වය ප රයත් තනිථරම වින  යට පත් ථරල   යන 

යථ  ශථොරතත් බිඳශගන යනව  ව ශ  තමයි 2022 මීයි ම සශේ  

නවවීනි ද  වින  ය සිද්ධ් ථශළේ. මීයි මස නවවීනි ිනන සිුර වූ ඒ 

ස පර ධී අපර ධ්යට සනබ් ධ් තීම ශථශනුගටම තර තිරම 

ශනොබල  දු වන ලබ  ශද් න කියල  තමයි ශන පත්තරීතර 

ප ්ලලිශන් ු ශව්  මම ඉේල් ශ් . ඒ ර ජය ත්රස්තව දය 

ක්රිය ත්මථ වීශන සිුරවීමට පසුව සිුර වූ සිුරවීන ම ල ව සනබ් ධ්ව  

ප ්ලලිශන් ු ශද ඇතීන පුද්ගලය්  දී්  සුුර හුනු ග ් න තදනව ; 

තම් ශ  ප රිශුද්ධ්ත්වය  නි්ලශදෝෂිත්වය ප්රථ   ථර් න තදනව . 

ඒ සිුරවීනවල තිශබන ශේදමය තත්ත්වය ශලශතසි පතසු 

ථ රණ වක් ශනොශවයි. ශන රශේ මතජන නිශයෝජිතය්  වි  ල 

සග ය වථට  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු සියයථට ආස් න 

සග ය වථට -ඒ මත  දීවී් ත මිනිසු් ට- ජීවිත ත නිවල සිට 

දීවී් ත ත නි සිුර ථරපු ඒ සගවිධ් න ත්මථ අපර ධ්ය  පීතීිනලිවම 

එක් ථඳවුරකි්  ශතෝ ශදථකි්  තමයි සිුර ථශළේ. ඒථ අපට 

ශ ් න තිබුණ . අපට ශද් ප ලන විදය ව ගීන යන අවශබෝධ්යක් 

තිශබනව   සගවිධිත ශද් ප ලන පක් යථ ස ම ජිථය්  විධියට. 

අපි පසුගිය ථ ල පරි්චශේදශේ  ශන ගීන ථන  බත ථළ . ශනථ 

ශමතීනට  තේු ශවයි කියන භයට තමයි අපි ශන පත්තරීතර 

ප ්ලලිශන් ු ශද අවස්න  ගණන වථ තීඟීනබරව සත ඉත ම 

ඕනෑථමි්  ආශදග ත්මථව කිදශද  ශන 225 ශදන  ු ළි්  ශනථ 

ශබ්ර  ග් න පත්ස ත ථර් න කියල . අපි වී් ශද් නීති එථ 

විතරයි; වී් ශද් නීති එථ විතරයි.  අද විපක් ශේ  ඉස්සරත  

ශ ළිශේ  ඉ් න සියුම පක්  න යථය්  ළඟට ගිහි්   ඔවු්  

සමඟ ස ථ්චඡ  ථරල   ශන අ්ලබුදයට විසඳුන ශද් න එථට 

එථු ශවල  වීඩ ථර් න කියල  අපි ථණ්ඩ යමක් විධියට කිදව . 

අපි -ප ්ලලිශන් ු ශද ස්ව ධීන වුණු ම් ්රී ථණ්ඩ යම- සජිත් 

ශප්රේමද ස මතත්මය ත් එක්ථ ව ර ගණන වක්  ථන  ථළ . අශ  

ශද් ප ලනශේ   ථවද වත් අපි සජිත් ශප්රේමද ස මතත්මයල  එක්ථ 

ශද් ප ලනය ථර් න හිු ශදවත් නීතී  රනිේ වික්රමසිගත 

මතත්මය ත් එක්ථ ගනුශදනු ථර් න අපි හිු ශදවත් නීතී. නුතත් 

ශන අ්ලබුදයට විසඳුම ස්ලව ප ක්ෂිථ අ් ත්ල ථ ලීන ආණ්ඩුවක් 

කියන ථ රණ ව මත ප්රතිපත්තිමය ව ශය්  සිට  ඒ ශවනුශව්  

පසුගිය ම ස එථතම රථ ථ ල .ම ව ු ළ අපි අපරිමිත  ථීප 

කිරීමක් ථළ . අපට ශමොන අව සි සිද්ධ්   වුණත් අපි ඒ ථටුතත්ත 

ථළ . අපි ම.එ් ඒ එථ එක්ථ ථන  ථළ ; ශේවීපී එථ සමඟ ථන  

ථළ . සියු ුතස්ලින ශද් ප ලන පක්   ශදමළ ශද් ප ලන පක්  

න යථය්  එක්ථ ව ර ගණන වක් ථන  ථළ . ජන ධිපතිු ම  

සමඟ සත අශනුගත් සියුශදන  එක්ථ ථන  ථළ . ස්ලව ප ක්ෂිථ 

අ් ත්ල ථ ලීන ආණ්ඩුවක් තද් න ඔ් න ශම් න කිය  තිබිය   

ඒථ වින   ථර් න තමයි මීයි නවවීනි ද  තීම පීත්ශත් ම ඒ 

ප්රත ර එේල ථශළේ. තීශද් න තිබුණු ස්ලව ප ක්ෂිථ අ් ත්ල 

ථ ලීන ආණ්ඩුව වින   ථර් න තමයි ථටුතු  ථශළේ. දී්  අුත් 

ආණ්ඩුවක් තීිනල  තිශබනව . ඒථ තවම භ ශගට තීුරණු 

ආණ්ඩුවක්. ථීබිනේ මණ්ඩලයක් තවම පත් ථරල  නීතී. අද 

ශතෝ ශතට පත් ශවයි  ථමක් නීතී. අපි අශ  පීත්ශත්  ආශි්ලව ද 

ථරනව . අශ  බල ශපොශරොත්ු වක් නීතී ආණ්ඩුශද 

ශථොටස්ථ රය්  බවට පත් ශව් න ශතෝ ඇමති මණ්ඩලයට 

එ් න. නුතත් අපි ඉිනරිපත් ථරපු ශයෝජන  ප්රම ණයක් එතීන 

ක්රිය ත්මථ ශවනව . ජ තිථ සභ ව  ආගශිථ ථ රථ සභ  සත 

ශවනත් ථ රණ ව් ට ද යථත්වය ලබ  ශද් න අපි කිසි ශලසථ 

පීකිශල් ශ්  නීතී.   ශන අ්ලබුදශය්  ශගොඩ එ් න ථරන 

පත්ස තය් හි  ඒව ට බ ධ්  ථර් න අපි සූද නන නීතී. ඒ නිස  

ශන ශමොශතොශත්වත් සියුශදන  එථට එථු  ශවල  ශන ශද්වේ 

ථළ ුතු යි කියන ථ රණ ව මම සඳත්  ථරනව .  

ශන අ්ලබුදශය්  ශගොඩ එ් න අපට තිශබන ප්රධ් න බ ධ් ව 

ශමොථක්ද? සේලි නීතී. අපි  සේලි නීතී කියල  

ප ්ලලිශන් ු ශද  කිදව ; ආණ්ඩු පක්  ථණ්ඩ යන රැස්වීශන  

කිදව . පද්ධ්්ච්ච න යථ  පද්ධ්්චච ුතදේ ඇමති බීසිේ ර ජපක්  

මතත්මය  කිදව   "නීතී. එශතම ප්ර ්නයක් නීතී. ශබොරු 

කිය් න එප . මිනිසු්  භය ථර් න එප " කියල . අපි කිදව   

රශේ ආ්ලථිථ අ්ලබුදයක් තිශබනව  කියල . මශ  පක් ශේ  න යථ 

යෝද ගුණශසේථර  සශතෝදරය  2020 ශදසීනබ්ල ම සශේ  ශථොවිේ 

අ්ලබුදය පග්ර ශවල ශද  කිදව   "ශන ශථොවිේ ප්ර ්නය අපට 

විසඳ් න පුුවව් . යට වඩ  ප්ර ්නයක් එනව   ආ්ලථිථ අ්ලබුදයක් 

එනව . ථීබිනේ මණ්ඩලය  ආණ්ඩු පක් ය සූද නන ශව් න" 

කියල . ඒථ බීරි අලි් ට වීණ  වයනව  ව ශ  වුණ . ඒථ 

නවත්ව් න කියල  ශමශලෝ ශදයක් ථශළේ නීතී. බිත්තියට 

ශතේත්ු  ශවනථන අතථ බල ශගන හියේය . අවස නශේ  අද සිද්ධ් 

ශවල  තිශබ් ශ්   ශමොථක්ද?  අද ශන ශවනුශව්  ශ ් න තදන 

පත්ස තය්   විථේපය්   එශතම නීත්නන පත්තර තවත් අ්ලබුද 

ගණන වථට ශතේු  ප දථ ශවන ථ රණ  බවට ශ ් න තිශබනව .  

ශන ප්ර ්න විසඳ් න ගරු අගමීතිු ම  වි  ල පත්ස තයක් 

දරන බව ඇත්ත. එු ම ශ  ප්රථ  ශේ  ශන අ්ලබුදශේ  යන යන 

ථ රණ  සඳත්  වුණ . එු ම ශ  ක්රිය වලිය අපට තවම පීතීිනලි 

නීති වුණත්  යන ක්රිය වලියක් පීතීිනලියි. එථ ශදයක් තමයි IMF 

එථට තිශබන වි ්ව සය සත ඒ ශථෝ ශද්සි ක්රිය ත්මථ කිරීම. ඒ 

ශථෝ ශද්සි ු ළ එු ම  කියනව   ශ්රීල් ථ්  ගුව්  සම ගම 

විුගණ් න ඕනෑ කියල . ප ඩු ලබන ආයතන ගීන අපි ශදවනුව 

කියුත. තීබීයි  ලබ්බට තියපු අත පුහුලටත් තියල  ශන රශේ සියු 

ර ජය ආයතන ථ බ සිනිය  ථරල  විුගණන නය ය පත්රය  

ක්රිය ත්මථ ථරනව  නන  ඒථ මත අ්ලබුදයථ තවත් ශථොටසක් 

බවට පත් ශවයි.  

අශ  ශන අ්ලබුදශේ  ප්රධ් න ථ රණ ව ශවල  තිශබ් ශ්  

විශද්  ණය ගීමම. ඒ නිස  ශන ප්ර ්නයට පත්තරය තවත් ණය 

ගීමම නන  ශනථට පත්තර ශතොය් ශ්  ණශය්  නන  ඒථ 

තරියට ඉඟුරු  ල  මිරිස් ගත්ත  ව ශ  මත  දීවී් ත 

ශේදව චථයක් ශවනව .  

අපි කිය් න ඕනෑ ප්රධ් න ථ රණ ව තමයි ශඩොල්ල නීති 

ප්ර ්නය. අශ  රටට ආපු ශප්රේ ණ  එශතම නීත්නන විශද්ශීය 

ශ්රමිථය් ශග්  ආපු ුතදේ ප්රම ණය සගවිධ් න ත්මථව නතර 

ථර් න ථටුතු  ථළ . 2020 ශථොවිේ අ්ලබුදය තිශබන 

ශවල ශදත් ශඩොල්ල බිලියන 7ථට ආස් න ප්රම ණයථ විශද්  

ශප්රේ ණ අශ  රටට ආව .  

පසුගිය අවුරුද්ද -2021- ශවනශථොට ඒථ බිලියන 3.5ථට අඩු 

ශවල  තිශබනව . සගවිධ් න ත්මථවයි ඒ විශද්  ශප්රේ ණ නතර ථර 

තිශබ් ශ් . අශ  රශේ ලක්  18ථට ආස් න පිරිසක් විශද් වල 

රැකිය  ථරනව . තව ශන රශේ පුරවීසිය්  ලක්  ගණනක් පිට 

රටවල ජීවත් ශවනව . අපි ශන ශවල ශද ඒ අයශග්  ඉේලීමක් 

ථරනව . ඔශබ් අනම  ත ත්ත   සශතෝදරය  සශතෝදරිය  ඥ තිවරු 

තමයි අද ශන රශේ ශතේ ශපෝලිනවල  ශබශතත් ශපෝලිනවල 

ඉ් ශ් ; ඉස්පිරිත ලවල ශබශතත් නීතිව මිය යන තත්ත්වයට පත් 

ශවල  තිශබ් ශ් . අඩුම තරමි්  ඒ මිනිස්සු ගීනවත් හිතල  

353 354 



ප ්ලලිශන් ු ව 

තම්  ළඟ තිශබන ශඩොල්ල යේථ නිසි ම ්ලගශය්   ක්රම නුකූලව 

බීගුග තරත  ශන රටට එව් න කියල  ශදවිය් ශ  න මශය්  අපි 

වීඳල  ඉේලනව . මම වි ්ව ස ථරනව   එශතම ථශළොත් සතියක් 

ු ළ ශඩොල්ල බිලියනයක් ශදථක් ශසොය ග් න අම රු ශව් ශ්  

නීතී කියල . තීබීයි  ශන ශද් ශවනුශව්  අපි ජ තියක් විධියට 

පත්ස ත ථර් න ඕනෑ  ජ තියක් විධියට මීිනතත් ශව් න ඕනෑ. 

එහි  රජය පීත්ශතනුත් වගකීමක් තිශබනව   පද්ධ්්චචථම නීති 

ථරශගන ශන යන වීඩ පිළිශවළට යන ස ධ්මය ද යථත්වයක් 

ශද් න. 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  අශ  රටට තිශබන යළඟ 

අ්ලබුදය තමයි ආත ර අ්ලබුදය. තී් ස ේ ව ්ලත ගත වන නිස  ශන 

ථ රණය විශ ේ ශය්  මම කිය් න ඕනෑ. මතථ තිය  ග් න  තව 

ම ස තයක් යනශථොට අපට ථ් න ශද්වේ නීති ශවනව  කියන 

එථ. පසුගිය ථ ලවල ආණ්ඩුශද හිටපු ඇමතිවරු කිදව   

"ස ගතයක් නීතී  ප්ර ්න නීතී  ආත ර අ්ලබුදයක් නීතී" කියල . 

අද ශලෝථ ආත ර වීඩසටතන කියනව  2024 ශවනථන භය නථ 

ආත ර අ්ලබුදයක් ශලෝථශේ ම තිශබනව  කියල . ශලෝථශේ  

රටවේ ඒථට සූද නන. අශ  අසේවීසි රටවේ බීජ එථු  ථර 

ගීමශන අරුතණි්  බීජ අපනයනය නතර ථර තිශබනව . ආත ර 

ඉතිරි ථර ගීමශන අරුතණි්  ආත ර අපනයනය නතර ථර 

තිශබනව . නුතත්  අපට කිසිම වීඩ පිළිශවළක් නීතී. එම නිස  

වව් න පුුවව්  තීම බින අඟලථම වව් න. ශථයේ ථ ලීන  මධ්ය 

ථ ලීන ශබෝගවලට ශපලශඹන වග  සගග්ර මයක් වත  වත  අපට 

අව යයි. අපි අරගළ ථරුත. ප ශ්ල අරගළ ථරුත  Galle Face එශක් 

අරගළ ථරුත. ඒ ඕනෑ තීනථ අරගළ ථරුත. නුතත් මිනිස් ජීවිත 

රැථ ග් න අපි සියුශදන  එථට එථු  ශවුත කියන ආර ධ්නයත් 

ථරනව .  

 ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  මීයි 09 වීනිද  ශව්චච 

වින  ය ස පර ධී අපර ධ්යක්. එහි ුතල  මීද  අග තරි විධියට 

විම්ල නය ථර් න ඕනෑ. අපි -ආණ්ඩුශද සිට ස්ව ධීන වුණු පක්  

10හි ම් ්රී ථණ්ඩ යම- අද ජන ධිපතිු ම ට ලිඛිතව දීනුන ුර් න  

ඒ ශවනුශව්  විශ ේ  ජන ධිපති ශථොමිසමක් පත් ථරල               

ශමහි සතයය ශසවීම සනබ් ධ්ශය්  වූ ශථොමිසමක් -Truth 

Commission එථක්- පත් ථරල  සීබෑ වරදථරුව්  ශසොය් න 

මීිනතත් ශව් න කියල . එශතම ශනොවුශණොත් ඉිනරිශේ   ශන  

තත්ත්වය තවත් ව්ලධ්නය ශවල  ශේ විලකි්  අවස්  ශව් න 

පුුවව් . ඒ පිළිබඳවත් අවධ් නය ශයොුත ථර් නය කියන ථ රණය 

මතක් ථරමි්   ශදල ව ලබ   ම ගීන ගරු නිශයෝජය 

ථන න යථු ම ට ස්ු තිව් ත ශවමි්  මශ  ථන ව අවස්  

ථරනව .  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ගරු ඉර ්  වික්රමරත්න මීතිු ම . ඔබු ම ට ගරු 

ශතක්ට්ල අ පුත මි ම් ්රීු ම ශ ත්  ගරු ෛවදය ථවි් ද ශතේ  ්  

ජයව්ලධ්න ම් ්රීු ම ශ ත් ථ ලය ලබ  ශද් න කිය  ඉේල  

තිශබනව . ඒ සියේල එථු  ථරල    ඔබු ම ට වින යෝ 17ථ 

ථ ලයක් ලීශබනව . 
 

ගුණ ඉරා්ද වි්රමර්,න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ශබොශතොම ස්ු තියි  ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි.   

ම  ඔබු ම ට සුබ පතනව  නිශයෝජය ථන න යථ ුරරයට පත් 
වීම සනබ් ධ්ශය් . ඔබු ම ශ  ථ ්ලය භ රය මීනවි්  ඉටු 
කිරීමට තීකි ශදව  කිය  ප්ර ්ලනන  ථරනව .   

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශතොම ස්ු තියි. 
 

[අ.භ . 3.20] 
 

ගුණ ඉරා්ද වි්රමර්,න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ුතලි් ම මම  අශ  හිටපු ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රී  ගරු අමරකී්ලති 

අු ශථෝරළ මීතිු ම ශ  අභ වය පිළිබඳව එු ම ශ  පවුශේ අයට 

ශ ෝථය පළ ථර සියේනව .  

මීයි ම සශේ  10වීනි ද  මට ුතණ ගීහුණ  ගරු රශන ් පතිරණ 
මීතිු ම  සත ගරු න ලථ ශගොඩශතේව  මීතිු ම . මම එු ම් ල ව 
ශතොඳි්  ද් නව . එු ම් ල ශ  නිව ස ගිනිබත් ථර තිශබනව  
කිය  දීනග් න ලීබුණ . ඒ ව ශ ම හුඟ ක් ම් ්රීවරු් ශ  
නිව සවලට අල භ ත නි ථර තිශබන බව දීන ග් න ලීබුණ .  ඒ 
අයශ  පවුේවල පදවියට ුතහුණ ශද් න වුණු සිුරවීන ගීනත් අපි 
ථනග ටු ශවනව . සමතර අයට ුගඩ  දරුව්  සියේනව ; අනමල  
ත ත්තල  ඉ් නව ; වයසථ පදවිය -ආ්චචිල   .යල - ඉ් නව . ඒ 
අයට ුතහුණ ශද් න වුණු සිුරවීන ගීනත් අපි ථනග ටුව ප්රථ   
ථරනව . ඇත්තටම ඒ ුතහුණ ශද් න වුණු අම රු සිද්ධී්  ගීන 
වචනවලි්  කිය  අපට ගීලශව් න බීතී කිය  ම  ද් නව . 
ශමොථද  ශනථ අශ  සම ජශේ  තිශබන ශලොුග ගීටුවක්.  

ිනශ්  ් ගුණව්ලධ්න මීතිු ම ශ  නිවසටත් ප්රත රයක් එේල වී 
තිශබනව . ඒ ගීනත් ම  ථනග ටු ශවනව . ශමොරටුශද 
නගර ධිපති සම් ල ේ ප්රන ් ුර මීතිු ම ශ  නිවසත් ගිනිබත් 
ථර තිශබනව . ශමොරටුව ඇු ුව ශථොළඹ ිනස්ත්රික්ථය නිශයෝජනය 
ථරන ම් ්රීවරශයක් තීයේයට ඒ පිළිබඳව සනපූ්ලණශය් ම මශ  
විශරෝධ්ය  ප්රථ   ථරනව . 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශන අවස්න ශද  ථවුරු්  ශතෝ ගරු 

ම් ්රීවරශයක් ලාල සනය සඳත  ගරු වීරසුමන වීරසිගත 

ම් ්රීු ම ශ  නම ශයෝජන  ථර් න. 
 

ගුණ වකෝකිලා ගුණවර්යන මහස්,මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மகொகிலொ குணவர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි  "ගරු වීරසුමන වීරසිගත 

ම් ්රීු ම  දී්  ලාල සනය ගත ුතු ය" යි මම ශයෝජන  ථරනව . 

 

ගුණ ඉම්රා්ද මහසරූෆප මහසතා 
(ேொண்புேிகு இம்ரொன் ேஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
 

විස්ද ්පථිර කරන ලදී. 
ஆமேொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වනතුුණව ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා මූලා්නවය්ද ඉව්, 

වූවය්ද  ගුණ වීරසුමන වීරසසහස මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொெொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு வீரசுேன வீரசிங்ஹ 
அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள்.    

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 
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ගුණ ඉරා්ද වි්රමර්,න මහසතා  
(ேொண்புேிகு இரொன் விக்கிரேரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  නගර සභ ශද ව තන 

කිහිපයුගත් ගිනිබත් ථරල  තිශබනව . ඒ පිළිබඳවත් මශ  

විශරෝධ්ය ප්රථ   ථරනව . අපි ථවද වත් ප්රචණ්ඩත්වය අනුමත 

ථර් ශ්  නීතී. මම එයට විරුද්ධ්යි. ඒ ව ශ ම පක් යක් 

තීයේයටත් අපි ප්රචණ්ඩත්වයට විරුද්ධ්යි.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශ්රී ලගථ ශද ශපොලිස් ස්න න 

සඳත  ස්න න ධිපතිවරු පත් කිරීශන වගකීම තිශබ් ශ්  

ශපොලිස්පතිවරය ටයි. එශතමයි අපට අන වරණය ශවල  

තිශබ් ශ් . ශම් න ශනථ ශබොශතොම අව සන ව් ත ථ රණයක්. 

2021.12.06 වීනි ිනශන්  ුතු ව "රතසිගතයි" යනුශව්  සඳත්  

ථරල   මශ්රී ලගථ  ශපොලීසිශේ  පරිප ලනය පවත්ව  ශගන ය ම සත 

ශපොලිස් ස්න න ධිපතිවරු්  පත් කිරීම පිළිබඳව ථරුණු පීතීිනලි 

කිරීමම මීශය්  ශපොලිස්පතිවරය  විසි්  ශේථන  මතජන 

ආරක් ථ අම තය ග ය අමත  ලිපියක් ශයොුත ථර තිශබනව . ඒ 

ලිපිය ශන ිනනවල සම ජ ම ධ්ය ු ළ සගසරණය ශවනව . 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්න ශද 57(1) වයවස්න ශද නියමය් ට 

අනුකූලව  ශ්රී ලගථ  ශපොලිස් නිලධ් රි් ශ  සත ශපොලිස් 

ශදප ්ලතශන් ු ව ු ළ සියේන නිලධ් රි් ශ  පත් කිරීන  පසස ්

කිරීන  ම රු කිරීන  විනය ප ලනය සත ශසේවශය්  පත කිරීශන 

බලය ර ජය ශසේව  ශථොමි ්  සභ ව සු යි. යට අද ළ බලතල 

2204/24 සත 2020 ශනොවීනබ්ල 20 ිනනීති ගීසේ පත්රය මඟි්  

ශපොලිස්පතිවරය ට පවර  තිශබනව . තව විධියථට කිදශවොත්  

ර ජය ශසේව  ශථොමි ්  සභ  ශද වගකීම මම දී්  සඳත්  ථරපු 

ගීසේ පත්රය -2020 ශනොවීනබ්ල 20 ිනනීති ගීසේ පත්රය- තරත  

ශපොලිස්පතිවරය ට පවර  තිශබනව . ඒ බලතල ක්රිය ත්මථ 

කිරීශන  ඇති වූ තත්ත්වය පක්තව සඳත්  ථළ 

ශපොලිස්පතිවරය ශ  ලිපිය මඟි්  අපට ශපශනනව .  ශමමඟි්  

අපට ශපම ය් ශ්  මතජන ආරක්  ව  ජ තිථ ආරක්  ව ශම් ම 

ලාලිථ මිනිස් අයිතිව සිථන බරපතළ ගීටුවථට ත  අවද නමථට 

ලක් ශවල  තිශබන බවයි. ඒථ අුති්  කිය් න තිශබන ශදයක් 

ශනොශවයි.  ශන ව ශ  ශදයක් මීට ශපර අපි ශන රශේ දීථල ම 

නීතී කියල ත් මට කිය් න සිුර ශවනව . එබීවි්   ර ජය ශසේව  

ශථොමි ්  සභ ව තම වගකීම පීතීර තීර  තිශබනව  කියන එථ  

මම සඳත්  ථර් න ඕනෑ. එය නිරීක් ණය වන අතර  යට අද ළ 

පීතීිනලි කිරීමක් ප ්ලලිශන් ු වට ත  ආණ්ඩුක්රම වයවසන්  සභ ව 

ශවත සිුර ථරන ශලස ර ජය ශසේව  ශථොමිසමට පපශදස් ශද් න 

කියල  මම ගරු ථන න යථු ම ශග්  ඉේල  සියේනව . ශමොථද  

ශනථ බරපතළ ප්ර ්නයක්. එද  සිද්ධිශේ   ශපොලීසිය ක්රිය ත්මථ 

වුශණ් නීතී. ශපොලීසිය තරියට ක්රිය ත්මථ වුණ  නන  ඒ සිුර වුණු 

ත නි හුඟ ක් ුරරට වළක්ව  ග් න තිබුණ  කියන එථයි අශ  මතය.  

මම ගරු ථන න යථු ම ශග්  ඉේල  සියේනව   ථරුණ ථර ර ජය 

ශසේව  ශථොමි ්  සභ ශද නිලධ් රි්  ථීඳව  ශන විධියට වගකීන 

පීතීර තීරීමක් ථශළේ ඇයි කියන එථ ගීන විමස් න කියල .  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  මම  ඉශගන ගත්ශත් ජ තිථ 

ප සලථ. මම ඒ ප සශේ ප්රධ් න ශි ය න යථය  වුණ ; ්රීඩථශයක් 

තීයේයටත් හියේය . මට විහිුව ථළ   ශගෝේ ශෆේස් එථට ගිය ම මටත් 

පතර ගීහුව  කියල .  ඒ ශවල ශද මට ුරව් න සිුර වුණ . මම ඒථ 

ලේජ ශව්  කියන ශදයක් ශනොශවයි. නුතත්  ඒ ශද්ත් ථර් න 

වුණ . එතීන සියේන ස මථ මී අරගළථරුව් ට පතර ශදනව  

කියන විස්තරය ආපු ගම් මයි අපි එතීනට ගිශේ . එශතම නීු ව 

අපි ම සයකි්  පමණ ඒ අරගළ භූමියට ගිශේ ම නීතී  සිවිේ 

සම ජශේ  අරගළයට ශගෞරවයක් තීයේයට.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ල් ඩ්  වි ්වවිදය ලශේ  

ප ්ච ත් පප ධිය ලබ ශගන එවථට ශලෝථශේ  තිබුණ වි  ලතම 

බීගුගව වන "සියේ" බීගුගශද පප සභ පතිවරයුග ව ශය්  මම 

ථටුතු  ථළ .  යට පසුව  NDB බීගුගශද නි්ලම තෘ ශවල    NDB 

- ජ තිථ සගව්ලධ්න බීගුග - සලාත වය ප රශේ  ප්රධ් න විධ් යථ 

නිලධ් රී විධියට ඉ් නශථොට තමයි එක්සත් ජ තිථ පක් ශේ ත්  

රනිේ වික්රමසිගත මීතිු ම ශ ත් ආර ධ්න ව පඩ මම ශන 

ප ්ලලිශන් ු වට ආශද. යට පසුව 2015  මතජන ඡ් දශය්  මම 

ශන ප ්ලලිශන් ු වට ආව . මම ප ්ලලිශන් ු වට ආශද 

වි ්වවිදය ලශය්  මට ලීබුණු දීනුම  මශ  වෘත්ීනමය දීනුම 

භ විත ථරල යි.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශන රශේ ශද් ප ලන  ප ලන 

සගස්ථෘතිශේ  ශවනසක් ශව් න ඕනෑ.  

ඒ ව ශ ම  ශන ර ශේ ජනත වශ  ජීවන තත්ත්වය ඉතළ 

තීනථට ශගන ය් න ඕනෑ කියන අදතසත් ඇතිවයි ම  

ප ්ලලිශන් ු වට ආශද. මම ද් නව   ශන කිදව  ව ශ  සුුරසුථන 

තිශබන අය ශන වත ශද ශපොශතොේටුව ලුගණ පක් ශයනුත් 

ප ්ලලිශන් ු වට පීමිණි බව. පීත්ත ශමොථක් වුණත්  එවීනි අයට 

ක්රිය  කිරීමට ශන ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ  ශන ක්රමය ු ළ වි  ල 

බ ධ්ථ තිශබනව . ඒ බ ධ්ථවලි්  එථක් තමයි  සුුරසුථමට  සුුරසු 

පුද්ගලය ට තීනක් ශනො ම. ථීබිනේ පත්වීන ශව් න පුුවව්   

නිලධ් රි පත්වීන ශව් න පුුවව්   අශනුගත් පත්වීන ශව් නත් 

පුුවව්  ශන ප ්ලලිශන් ු ව ථ ලශේ ත් -ශන රජය ථ ලශේ ත්- 

ලබ  ුර්  පත්වීන ිනත  බීුශවොත් ශපශනනව   සුුරසු පුද්ගලය ට 

සුුරසු තීන ශනොලීබුණ  කියල .  පළුතවීනි ප්ර ්නය -පළුතන 

ගීටුව- ඒථයි. අද අරගළශේ  නිරත අය කිය් ශ්   ශවනසක් 

ථර් න ඕනෑ බවයි. ඒ ශවනස ථර් න නන  සුුරසු පුද්ගලය්  

සුුරසු තීන සියේය ුතු යි. නීත්නන ඒ ශවනස ථර් නට බීතී.  

ශදවීනි බ ධ්ථය -ශදවීනි ප්ර ්නය- තමයි  න යථය්  

බල ශපොශරොත්ු  වන ශද් ථළ ුතු ය කියල  අශ  රශේ 

ශද් ප ලන සගස්ථෘතියක් ඇති ථර තිබීම. ඔය පීත්ශත් ශව් න 

පුුවව්   ශන පීත්ශත් ශව් නත් පුුවව්  ශන ප ්ලලිශන් ු වට එන 

අය නිවටයි්  තීයේයට තීසිරිල  න යථය් ශ  බල ශපොශරොත්ු  

ඉ ්ට ථර් න ඕනෑ කියන සගස්ථෘතියක් තමයි අද ඇති ශවල  

තිශබ් ශ් . ශන රට ශගොඩ ග් න නන ප ්ලලිශන් ු වට 

ම් ්රීවරු්  එ් න ඕනෑ  න යථය් ට අව ය ශද් ශනොව රටට 

ශතොඳ ශද්  රටට සුුරසු ශද් ථර් නයි. න යථය් ශ  මත ශනොව 

රටට ව සි මත ඉිනරියට ශගන ය් න  න යථය් ට ව සි ීනරණ 

ශනොව රටට ව සි ීනරණ ග් න තීකි වන පරිින අප ශන ශද් ප ලන 

සගස්ථෘතිය ශවනස් ථර් නට ඕනෑ. ශමොථද  අපි ශන ශද් ප ලන 

සගස්ථෘතිය ශවනස් ථශළේ නීත්නන ශන රට ඉිනරියට ශගන 

ය් නට බීතී. 

ශන ක්රමය ශවනස් ථර් න ඕනෑ කිය  අරගළශේ  ශය  සියේන 

ශබොශතෝ අය හිතන බව මම ද් නව . අරගළය ශගන යන අය 

"Gota, go home!" කියනව ; "Rajapaksas, go home!" කියනව ; 

ශද් ප ලන සගස්ථෘතිය ශවනස් ථර් න කියනව ; ර ජපක් ල  

නීති ආණ්ඩුවක් පිහිටුව් න කියනව ; ඒ ව ශ ම  දූ ණයට  

ශතොරථමට  වගච වට තිත තියල  පිරිසිුර ආණ්ඩුවක් ඇති ථර් න 

කියනව .  අුත් අයට තීනක් ශද් ශ්  නීු ව ශථොශතොමද ඒථ 

ථර් ශ් ? සුුරසු අය ඉිනරියට ශ ් ශ්  නීු ව ශථොශතොමද ඒ 

ශවනස ථර් ශ් ? ඔය පවතින ක්රමයම තිය ශගන ගිශයොත් 

ඇත්තටම ඒ ශවනස ථර් න බීතී. 

සමතර අය ශන අ්ලබුදය ිනත  බල  කියනව   "ශනථ ආ්ලථිථ 

අ්ලබුදයක්" කියල . මශ  අදතස සනපූ්ලණශය්  ශවනස්. ශමොථද  

ශන ශථොවිේ සමය ිනත  බීුශවොත් -ශන අවුරුුර ශදථතම ර ු ළ - 

ශපශනනව   අශ  රශේ විශද්  සගචිතය සියයට 100කි් ම -ම  

ඉස්ශසේල  කිදශද  සියයට 80කි්  පතළට ගිය  කියල .- පතළ 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ගිහි්  තිශබන බව.  ව්ල  2019   විශද්  සගචිතය ශඩොල්ල බිලියන 

7.6යි. ඒ  එද  අපි ශන රට භ ර ශදනශථොට තිබුණු විශද්  සගචිතය. 

මම එද  ුතදේ ර ජය ඇමති. 2021 වනශථොට එය සියයට 80ක් 

දක්ව  අඩු ශවල  තිශබනව . අපි ද් නව   අද ශන රට 

බගශථොශලොත් රටක් කියල  ප්රථ   ථර තිශබන බව. ශමොථද  

විශද්  සගචිතය බි් ුරවටම වීයේල  තිශබනව . ඉති්  ශන ව ශ  

සිුරවීමක් ශවල  තිබීම ශබොශතොම අව සන ව් තයි. 

අපි බලුත  රශේ ආද යම ගීන. රශේ ආද යම අද පතළටම 

බීතීල  තිශබනව ; හිත් නවත් බීරි ප්රම ණයථට බීතීල  

තිශබනව . අගමීතිු ම  දවස් ශදථථට පඩ  ප ්ලලිශන් ු ශද  

ප්රථ  යක් ථළ   ණය ගීමශන .ම ව ්රිලියන 3.2 ඉඳල  ්රිලියන 4 

දක්ව  ඉතළ දම් න ඕනෑ කියල . තව විධියථට කිදශවොත්  තවත් 

සියයට 25කි්  ඉතළට දම් න ඕනෑ කියල  රනිේ වික්රමසිගත 

අගමීතිු ම  ශන සභ වට ඇවිේල  සඳත්  ථළ . ශනථ ශලොුග 

ගීටුවක්; ප්ර ්නයක්. මත බීගුගව ආණ්ඩුවට  ල  තිශබන ණය 

ප්රම ණය ශගන බීුශවොත්  එය ්රිලියන 1.8යි. මත බීගුගව 

ශපෞද්ගලිථ අග යට  ල  තිශබන ණය ප්රම ණය බිලියන 700යි. 

ශදථම එථු  ථශළොත්  මත බීගුගව  ල  තිශබන ණය ප්රම ණය 

්රිලියන 2.5ත් ඉක්මව  යනව . ශම් න  අපට තිශබන ගීටුව. 

පද්ධ්මනය ගීන මම කිය් න ඕනෑ නීතී. පද්ධ්මනය සියයට 

30යි; සියයට 40යි. ආත ර පද්ධ්මනය යටත් වඩ  වීයෝයි. ඉති්   

අපි ශථොශතොමද ශන ප්ර ්න ඇත්තටම විසඳ් න ය් ශ් ? මම 

ථලිනුත් කිදව  ව ශ  සමතර අය හිතනව   ආ්ලථිථ අ්ලබුදය නිස  

ශද් ප ලන අ්ලබුදයක් ඇති ශවල  තිශබනව  කියල . 

 නීත! පරිප ලන අ්ලබුදයක් නිස  තමයි ශන ආ්ලථිථ අ්ලබුදය 

ඇති ශවල  තිශබ් ශ් . ඒ නිස  තමයි අපි ශනථ විසඳ  ග් න 

ඕනෑ. තිශබ් ශ්  පරිප ලන අ්ලබුදයක්. ජන ධිපතිවරය  

අතිබහුතර ඡ් දයකි්  පත් ශවනව . ඒ ජන ධිපතිු ම ට ු ශන්  

ශදථථ ඡ් ද බලයක් සහිත ප ්ලලිශන් ු වක් ඒ පක් ශය් ම 

තිශබනව . ඒ තීර  ජන ධිපතිු ම  තම ශ  බලතල තවත් වීයෝ ථර 

ගත්ත ; විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය ශගනීේල  

ආණ්ඩුක්රම වයවස්න වත් ශවනස් ථරල  බලතල තවත් වීයෝ ථර 

ගත්ත . ඒ ඔක්ශථෝම ථරල ත් අ් තිමට ශමොනව ද ශවල  

තිශබ් ශ් ? ශලොුග ආ්ලථිථ අ්ලබුදයක් ඇති ථරශගන තිශබනව . 

ජන ධිපතිු ම  හිු ව  ප ්ලලිශන් ු ව මඟ තීරල   එු ම ශ ම 

ථීබිනේ මණ්ඩලය මඟ තීරල   නිලධ් රි්  4ශදශනුග එක්ථ රට 

ප ලනය ථර් න පුුවව්  කියල . නුතත් රශේ තිශබන ප්ර ්න 

සගකී්ලණයි. ශන ප්ර ්න සගකී්ලණ නීත්නන ඉශගන ග් න ප සේ 

ය් න ඕනෑ නීතී; වි ්විදය ලවලට ය් න ඕනෑ නීතී; ප ්ච ත් 

පප ධි ලබ් න අව ය නීතී; වෘත්ීනයශද ්  වෘත්ීනය විභ ගවලට 

ශපම සිම.ම සඳත  ඉශගන ග් න අව ය නීතී. රශේ ප්ර ්න තීම 

එථක්ම ශබොශතොම පතසු ප්ර ්න නන  ඒව  පතසුශව්  විසඳ් න 

පුුවව්  නන  ශන ප්ර ්න ඔක්ශථෝම එථ පුද්ගලශයුගට විසඳ් න 

පුුවව්  නන අත් දීකීන තිශබන අය ප ්ලලිශන් ු වට එ් න ඕනෑ 

නීතී. නුතත් ශන ප්ර ්න සගකී්ලණයි. ශමොථක්ද අපට වුශණ්? ශන 

ප ලනශේ  තිශබන අ්ලබුදය නිස  තමයි අපට ආ්ලථිථ අ්ලබුදයක් 

ඇති ශවල  තිශබ් ශ් . මම ථලිනුත් කිදව   2019 ව්ල ශේ   

අශ  රශේ විශද්  සගචිතය ශඩොල්ල බිලියන 7.6යි කියල . ශන 

ථ ලය ු ළ ම -ශන අවුරුුර ශදථ ු ළ ම- බග ල ශද් ශේ  විශද්  

සගචිතය සියයට 41කි්  වීයෝ වුණ . ඉ් ිනය ව සත ප කිස්ත නය 

තමයි ආසිය ශද තිශබන ශලොුගම රටවේ ශදථ. ඒ රටවලත් විශද්  

සගචිත සියයට 30කි්   35කි්  වීයෝ වුණ . ඇෆ්ගනිස්ත නය තීර 

ආසිය ශද තිශබන තීම රටථම විශද්  සගචිතය ශන අවුරුුර ශදථ 

ු ළ ඉතළට ගිය . ඒ තීම  රශේම විශද්  සගචිත ඉතළට ගිය . ඒථ 

ශථොශතොමද වුශණ්? ලගථ ශද විතරයි ශන අ්ලබුදය ඇති ශවල  

තිශබ් ශ් . එශතම නන  ආ්ලථිථ අ්ලබුදය ශනොශවයි ගීටුව; 

ප ලනශේ  අ්ලබුදයයි ගීටුව. ප ලනශේ  අ්ලබුදය විසඳ් ශ්  

නීතිව ආ්ලථිථ අ්ලබුදශය්  ඉසස්රතට එ් න දී්  අපට බීතී. 

මම ද් නව  ඒ සඳත  වෑයමක් දරනව  කියල . නුතත් අප ප ලන 

අ්ලබුදය විසඳ  ගත්ශත් නීත්නන ඒ වෑයම ස ්ලනථ ව් ශ්  නීතී.  

මම අගමීතිු ම ශග්  අත් න ථීමීතියි  ශන අ්ලබුදශය්  

ශගොඩ එ් න ඔබු ම ට සීලීස්මක් තිශබනව  ද කියල . 

සීලීස්මක් තිශබනව  නන ඒ සීලීස්ම ප ්ලලිශන් ු වට ඉිනරිපත් 

ථර් න; ඒ සීලීස්ම ජනත වට ඉිනරිපත් ථර් න. අපට දකි් න 

ඕනෑ ඒ සීලීස්මයි. එථ පුද්ගලශයුගශ  ුතහුණ ඉිනරියට ද ල  

රටථ තිශබන ප ලන අ්ලබුදය නිස  ඇති වූ වි  ල ආ්ලථිථ ප්ර ්නය 

විසඳ් නට බීතී. සීලීස්මක් තිශබනව  නන ඒ සීලීස්ම ඉිනරිපත් 

ථර් න. ජ තය් තර ලාලය අරුතදශේ  - IMF එශක් - තවත් වීඩ 

පිළිශවළථට ය් න අපට සිුර ශවනව . එශතම යන එථ ශතොඳයි. 

එතීනට ගිහි්  ජ තය් තර ලාලය අරුතදලි්  ලබ  ග් න පුුවව්  

සියේල ලබ  ග් නට තීකි ශදව  කිය  තමයි විපක් ශේ  ඉඳ්  

අපිත් ප්ර ්ලනන  ථර් ශ් . එථ ප රක් එහි ගිහිේල  ආව . නුතත්  

ආශයත් එතීනට ය් න ඉස්ශසේල  ඒ ථරුණු ථ රණ  දී්  

ප ්ලලිශන් ු වට ඉිනරිපත් ථර් න. ශමොථද  ර ජය ලාලයය පිළිබඳ 

ප ලනය ආණ්ඩුක්රම වයවසන් ශව්   ල  තිශබ් ශ්  

ප ්ලලිශන් ු වටයි. ශගෝඨ භය ර ජපක්  ජන ධිපතිු ම  ඒථ මඟ 

තීරිය ට අුත් අගමීතිු ම  ප්රුත  ආණ්ඩුවට ඒ වගකීම පීතීර 

තරි් න දී් නන කිසිම ශතේු වක් නීතී. ඒ ථරුණු 

ප ්ලලිශන් ු වට ඉිනරිපත් ථර් න කිය  මම අගමීතිු ම ශග්  

ඉේල  සියේනව .  

ථමිටු පත් ථරල  නන ප්ර ්න විසඳ් නට බීතී  ලාල සන රූඪ 

ගරු ම් ්රීු මනි. මමත් හිටපු පසුගිය ආණ්ඩුශද  අපි කිදව   

ආණ්ඩුක්රම වයවස්න ව ශවනස් ථරුත කියල . ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්න ව ශවනස් කිරීම සඳත  අපි ථමිටු කිහිපයක්ම පත් ථළ . 

අප අවුරුුර 5ථට කිේටු ථ ලයක් ආණ්ඩුශද සියේ නුතත් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්න ව නන ශවනස් වුශණ් නීතී. ථමිටු පත් ථරල  ශනව  

ථරනව  කිය් න බීතී. ජනත ව අපට ඡ් දය ශදනශථොට කිදව   

"ශතොරු අේල් න" කියල . අපි ඒථට ථමිටු පත් ථළ . දූ ණ 

විශරෝධී ථමිටුව පත් ථළ . ම ත් පත් ථරල  තිබුණ . මට ඒථ 

දීනග් න ලීබුශණ් ම  විපක් ශේ  ව යෝ වුණ ට පස්ශසේ. ම  පත් 

ථරල  තිබුණ  Subcommittee එථථට  දූ ණය පිළිබඳව 

ශසොය් න. ම  ශථොමි ්  සභ වට ථීඳවූ අවස්න ශද  තමයි මම 

දීනගත්ශත් ම වත් එම ථමිටුවථට පත් ථරල  තිශබනව  කියල .  

එශතක් මමවත් දීනශගන සියේශේ  නීතී   පසුගිය ආණ්ඩුව 

ම ව පත් ථරල  තිබුණ  කියල . ථමිටු පත් ථරල  ශනථ ථර් න 

බීතී. ථමිටු පත් ථළ . නුතත්  එථ ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරයුග  

ඇමතිවරයුග ශතෝ එථ ඉතළ නිලධ් රියුග  අධිථරණයථට ශයොුත 

ථරල  වීරිනථ රශයක් බවට පත් ථරල  දු වමක් ුර් න ද? ශනව  

ථමිටුවලි්  ථර් න  බීතී. ඒ නිස  තමයි අගමීතිු ම ට මම 

කිය් ශ්     අපි දකි් ශ්  නීති ජ තය් තර ලාලය අරුතදශේ වීඩ 

පිළිශවළථට අපි එථඟ ව් ශ්  නීතී කියල . ඒ නිස  ඒව  

ප ්ලලිශන් ු වට ශගශන් න. ඒව ශේ  විනිවිදභ වයක් තිශබ් න 

ඕනෑ. මත බීගුගව ශථොත්ත්ර ත් ගතනශථොට  swaps ගතනශථොට 

ශථෝ ශද්සිවලට එථඟ ශවනව . ඒ ශථෝ ශද්සි ප ්ලලිශන් ු වට 

ශගශන් න. මම අගමීතිු ම ශග්  ඉේලනව   ථ ල ර ුතවක් - 

timeline එථක් - ශද් න කියල . ශමොථද  ඒ ථ ල ර ුතව වීදගත් 

ශවනව . ශන ප්ර ්නය විසඳ් නට යනව  නන අවිනි ්චිතභ වශය්  

සියේ් න බීතී. අපි සීථය ුරරු ථර් න ඕනෑ. එු ම  දවසක් 

ප ්ලලිශන් ු ශද  කිදව   සතන ධ් ර Budget එථක් ඉිනරිපත් 

ථරනව  කියල . තව දවසථ  කිදව   ුතදේ අ්චචු ගත් න සිුරශවල  

තිශබනව  කියල . ඒ නිස  තමයි මම අත් ශ්   සීලීස්මක් 

තිශබනව ද කියල . අපට පීතීිනලි වුණු එථම සීලීස්ම නන  
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ගිහිේල  මිත්ර රටවලි්  ආධ් ර ඉේලනව  කියන එථයි. නුතත්  අපි 

ඒථට වඩ  එත ට ය් න අව යයි. අගමීතිු ම  ම කිදව   

නිලධ් රි්  වීරින දත්ත ශදනව  කියල . සග ය ශේ න වි ්ව ස 

ථර් න බීතීයි කියල  කිදව . මම එු ම ට කියනව   එවීනි 

නිලධ් රි්  ප ්ලලිශන් ු වට ශග් වල  ප්ර ්න ථර් න කියල . 

ශමොථද  අපට ශන ශබොරුව ථර් න බීතී. ශන රට ඉස්සරතට 

යනව  නන ශබොරු ථර් න බීතී.  

මම අවස න ව ශය්  ශන ථ රණය සඳත්  ථර් නට 

ථීමීතියි. ප ලනශේ  ප්ර ්නයක් ශන තිශබ් ශ් . මම නීවතත් 

කියනව   ලාලිථ ස ධ්ථයක් තීයේයට ශගෝඨ භය ර ජපක්  සත 

ර ජපක් වරු්  නීති ප ලනයක් ඇති ථර් න ඕනෑ බව. ඒථයි අද 

රශේ තිශබන ඉේලීම. අද තීම තීනම ශපෝලින තිශබනව . මත 

ප රවේ වතල  තිශබනව . ප ්ලලිශන් ු වට එ් න තිශබන 

අපතසුත ව ඔබු ම් ල  ද් නව . වග කීමක් ඉටු ථර් න ඕනෑ 

නිස  තමයි අපි ප ්ලලිශන් ු වට ඇවිේල  තිශබ් ශ් . ඒ නිස  

ඉස්සර ශවල ම ප ලන ත් ත්රය ශවනස් ථර් න. ර ජපක් ල  

නීති සලාත ආණ්ඩුවක් තදුත. අපි විපක් ශේ  ඉඳල  ඒ ආණ්ඩුශද 

ශථොටස්ථ රශයෝ ශවනව . එතීනි්  පට්  අරශගන තමයි ථටුතු  

ථර් න ඕනෑ. ශලෝථයට  ජ තය් තර ුතලය අරුතදලට  අශ  මිත්ර 

රටවලට  ලගථ ශද රටවීසිය ට  අරගළය ථරන අයට වි ්ව සයක් 

ඇති ව් ශ්  ඒ තරත යි. අපි අරගළශේ  අරුතණු එක්ථ සියේනව . 

ශමොථද  ශවනසක් සිුර විය ුතු යි.  

ස්ු තියි  ගරු නිශයෝජය ථන න යථු මනි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිමේ පියතිස්ස ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ අටථ 

ථ ලයක් තිශබනව . 

 

[අ.භ . 3.40] 

         

ගුණ නිමල් පියින්ප් මහසතා 
(ேொண்புேிகு ெிேல் பியதிஸ்ஸ)  

(The Hon. Nimal Piyathissa) 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි,  ශන ිනන කිහිපය ු ළ රශේ 

මු  ශව්චච ඉත ම අව සන ව් ත තත්ත්වයක් පිළිබඳව විව ද 

ථරන ශමොශතොතක්, ශනථ.  අපි ශනොසිතූ අවස්න වථ,  වි ්ව ස 

ථර් න බීරි පණිවුඩයක් අපට ලීබුණ .  අශ  ශන සභ  ග්ලභය 

ු ළ හිටපු, ඈත තද්ද  පියේසර ගීමි ිනස්ත්රික්ථයථ ශගොවි ප්රශද් යක් 

නිශයෝජනය ථරපු ම් ්රීවරයුග  වු අමරකී්ලති අු ශථෝරළ 

මීතිු ම  පසුගිය  නවවීනිද  සවස් ශවනශථොට මිමමරුව්  

පිරිසක් විසි්  ඉත ම පීසිස්ේ ත ලයට ඝ තනය ථරනු ලීබුව . ඒ 

ථනපනයත් එක්ථ එම අවස්න ශද  රට පුර  ශනොස් සු්  

තත්ත්වයක් නි්ලම ණය ශවල  තිබුණ .  යට ප දථ වුශණ්,  නුසුුරසු 

ශවල වථ නුසුුරසු ථීඳවීමක් යටශත්  නුසුුරසු විධියට අරලියගත 

මීුරරට පීමිණි ආධ් රථරුව්  ප්රශථෝප ථර Galle Faceහි 

පීවීත්ශවමි්  තිබූ නිර ුතධ්  අවිහිගස ව   අරගළයට ථඩ  

පීමමයි.  කිසිුර ඉව.මක්  සගයමයක්  විනයක් ශනොමීතිව ථරන 

ලද ඒ අපර ධ්ශේ  ප්රතිලලයක් විධියට රට බල ශපොශරොත්ු  

ශනොවුණු  අපි බල ශපොශරොත්ු  ශනොවුණු අව සන ව් ත අමිහිරි 

අත්දීකීන ශගොඩථට අපි ුතහුණ ුර් න . ඒ නිස  අරලියගත 

ම් ිනරයට ඒ ආථ රශය්  අපරිණත විධියට ථීඳවල   ඒ අය 

ප්රචණ්ඩථ රිත්වයථට ශයොුත කිරීම තරත  ඇති වුණු ඒ සිද්ධිය අපි 

දීයෝ පිළිුගශල්  ුතු ව ශතළ  දකිනව .   යට ප්රතිච රයක් විධියට  

ශන ස මථ මී අරගළය ප දථ ථරශගන  ඒථට ුතව  ශව්චච විවිධ් 

ථේලි ථණ්ඩ යන  ප්රචණ්ඩත්වයට ථීමති විවිධ් 

මගශථොේලථ රයි්   මිමමරුව්  විසි්   මිමමීරුන  ස තසිථ 

ක්රිය   මගශථොේලථෑන සිුර ථරනු ලීබුව . ඒ සියේල අපි දීයෝ 

පිළි ුගශළ්  ුතු ව ශතළ  දකිනව .   

අපි ද් නව    1977 ඉඳල  ශන ශවනශතක් පවත්ව  ශගන එනු 

ලබන "විවෘත ආ්ලථිථ ක්රිය වලිය" නීමීති රටට ශනොගීළශපන  

අපට ශනොගීළශපන අශ  රශේ සභයත්වයට  සගස්ථෘතියට පව  

ශනොගීළශපන ආ්ලථිථ ක්රමශදදයක් ථරපි් න  ශගන ඒශම්  

අශ  රටට අත්විඳි් න සිුර වූ ප්රතිලල ශමොනව ද කියල .  ඒ 

ක්රිය වලිශේ  අවස්  ප්රතිලලයක් විධියට අද අශ  රට ජ තිථ 

ආ්ලථිථයක් නීති  නි ්ප දන ආ්ලථිථයක් නීති රටක්  සම ජයක් 

බවට පරිව්ලතනය ශවල  තිශබනව . ශන නිස ම අපට එේල වන 

අභිශයෝගවලට ුතහුණ ශද් න බීරි ව ත වරණයක් රට ු ළ 

නි්ලම ණය  ශවල  තිශබනව . ගත වූ ථ ල පරි්චශේදය පුර වටම  

ශන රශේ සියේ න යථශයෝ සත ආණ්ඩු ශන තත්ත්වයට වග 

කිය් න ඕනෑ. තීබීයි  ශන සමසත් අනු ර   සමස්ත ශේදව චථය 

තඳුන ග් න ථවුරුවත් සමත් වුශණ් නීතී.  විශ ේ ශය් ම 1970 

ද ථය  1980 ද ථය  1990 ද ථය  ශන 2000 ද ථය ගත්ත ම  

ඒ ථ ල පරි්චශේදය ු ළ  පවත්ව ශගන ආපු ශන වීරින ආ්ලථිථ 

ක්රමය ශවනස් ථරල  රටට ගී ළශපන ආථ රයට ශන ක්රමශදදය 

සථස් ථර් න   රශේ මතශපොශළොවට  ස්වශද්ශිථ ජනය ට 

ගීළශපන විධියට එය ප්රතිනි්ලම ණය ථර් න ඒ සියු ආණ්ඩු සත  

න යථශයෝ අසමත් වුණ . තීබීයි  2019 වන විට ශන රශේ 

ජනත ව අුත් බල ශපොශරොත්ු වක් ඇති ථර ගත්ත . 69 

ලක් යථශ  ජන මතයට අනුකූලව නව ජන ධිපතිවරශයක්  

ශද් ප ලථශයක් ශනොවන ජන ධිපතිවරශයක් ජනත ව ශන රටට 

පත් ථර ගත්ත . ශන රශේ තරුණ පරපුර  ර ජය ශසේවථශයෝ  මත  

සගඝරත්නය ඇු ුව සමස්ත ජනත ව වි  ල බල ශපොශරොත්ු වක් 

තබ  ගනිමි්  තමයි එු ම ට ශන අවස්න ව ලබ  ුර් ශ් . එු ම ට 

ඒ අවස්න ව ලබ  ුර් න ට පස්ශසේ 2020    ප ්ලලිශන් ු  

මීතිවරණයත් පීවීත්වූව . ඒ  මීතිවරණශේ   ත් ශන රශේ 

ජනත ව ු ශන්  ශදථථ ප ්ලලිශන් ු  බලයක් අතිගරු 

ජන ධිපතිු ම ට ලබ   ුර් න . ඒ   ශන රටට අව ය ථරන 

පරිව්ලතනය්  ථර් නයි. ඒ ු ශන්  ශදථථ බලය  ල  එතීනි්  

පස්ශසේ ප ්ලලිශන් ු ශද ඒ බලය ප්රම ණවත් ශනොවන නිස  නීවත 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය ශගන ව .  විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නය යටශත් නීවත වත වක් පූ්ලණ 

විධ් යථ බලතල සහිත ජන ධිපතිවරශයක් විධියට ඒ අව ය ථරන 

බලතලත් එු ම ට ලබ  ුර් න . ඒ බලතල ලබ  ගීමශම්  

අනු රුව ඒ කියපු ප්රතිනි්ලම ණය ලබ  ශදයි කියල  තීශමෝම 

බල ශපොශරොත්ු  වුණ ; රට බල ශපොශරොත්ු  වුණ .  තීබීයි  

අව සන වථට අප ථවුරුත් බල ශපොශරොත්ු  ශනොවුණු ආථ රයට  

එු ම ව බලයට ශගශන් න වීඩ ථරපු  ශද් ප ලන ව ශය්  

ප්ර ස්ත අත් දීකීමක් තිබුණු  ිනගු ථ ලීන අත් දීකීන තිබුණු  

ප්රතිනි්ලම ණයට අව ය ථරන මශනෝභ වය ත  නීණ නුවණ 

තිබුණු බලශදග  ඒ බලශදගවල න යථශයෝ ශනොසලථ  තීරල  

කීප ශදශනුග පමණක් වශේට තිය ශගන එු ම  තනි ගමනක් 

ආරනභ ථළ . ඒ විධිශේ  තනි ගමනක් යමි්  රශේ 69 

ලක් යථශ  ජන මතයට පිටුප ල  තමයි වීඩ ථශළේ. එහි  ගත්ත 

ීන් ුර ීනරණ තම් ශ  ශපෞද්ගලිථ අභිමතයට සරිලන පරිින ගත්ත 

ීන් ුර ීනරණ බවට පත් වුණ . ම ර ් තිථ ශථොවිේ වසගගතය ු ළ 

ථර් න ඕනෑ ශද්වේ ශනොශවයි  ග් න ඕනෑ ීන් ුර ශනොශවයි 

ගත්ශත්. විශ ේ ශය් ම  රටට බත සපයන  රටට ආත ර සපයන  

රටට අව ය  එළවු යේථ සපයන  ශගොවි ජනත ව ඉලක්ථ ථරල  

ීන් ුර ීනරණ ගත්ත .  ඒ ශගොවි ජනත ව සට්  භූමියථට යන 

ම ්ලගය නි්ලම ණය ථරල   ශගොවිය  ඒ සට්  භූමියට ඇද දමන 

ීනරණයක් ගත්ත .  එය අපරිණත ීනරණයක්. ශගොවි ජනත ව හුරු 

පුරුුර ශවල  හිටපු වග  රට ශව්  ඉවත් ථරල   රස යනිථ 

ශපොශතොරවලි්  ඉවත් ථරල  ඉත  ක් ණිථ ක්රිය වලියක් විධියට 

තමයි ඒ ථ බනිථ ශපොශතොර භ විත ථර් න කියන ථටුතත්තට 

අවීන්ලණ වුශණ්.  රශේ ජනගතනශය්  සියයට 70ථට  වීයෝ 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ප්රම ණයක් වූ ශගොවි ජනත ව ප රට ඇදල  දීනම . ඒ නිස    

විපක් යට එේශල් න වීශේ වීේ ශනොතිබුණු අවස්න වථ  

ජන ධිපතිු ම  තමයි සට්  භූමි තදල  විපක් යට ස්ව්ලණමය 

අවස්න වක් සලස  ුර් ශ් .  

ඒ විතරක්  ශනොශවයි. ශවනත් ක්ශ ේත්රයථට අද ළ ීනරණ 

ග් නශථොට ඒථත් එක්ථ ගීට ගීශතන වීටු  වි මත ව පිළිබඳව 

සලථ් ශ්  නීතිව ුතුව රට පුර  විසිරිල  ඉ් න ගුරුවරු 

පිළිබඳවත් අපරිණත ීනරණයක් ගත්ත . ඒථට විරුද්ධ්ව ගුරුවරු  

විුරතේපතිවරු මත ප රට බීස්ස ; නගරවලට බීස්ස . අ් න! 

සට්  භූමියක් තදල  ුර් න . ශගොවිය් ට  ගුරුවරු් ට සට්  භූමි 

තදල  ුර් න  විතරක් ශනොශවයි  තවත් විවිධ් ක්ශ ේත්ර නිශයෝජනය 

ථරන විවිධ් වෘත්තිථය් ට සට්  භූමි නි්ලම ණය ථරල  ුර් න . 

තම්  විසි් මයි ආණ්ඩු විශරෝධී සට්  භූමි නි්ලම ණය ථරල  

ුර් ශ් . ඒථ නිස  ශන ගත ශව්චච ථ ල පරි්චශේදය ු ළ තම් ව 

බලයට ශගශන් න ථටුතු  ථරපු ඒ න යථශයෝත් එක්ථ ස ලාහිථ 

ගමනක් ගිය  නන  ස ලාහිථ ීන් ුර-ීනරණ ගත්ත  නන  අද ශන 

ශේදව චථයට ශන රශේ ජනත ව ුතහුණ ශද් ශ්  නීතී.  

ඒ විතරක්  ශනොශවයි  අම තය මණ්ඩලය පත් ථරපු දවශසේ 

ඉඳල  අපට දීශන් න පට්  ගත්ත   ය් ශ්  වීරින ගමනක් 

කියල . ඒ ගම්  ම  ශේ ිනගි්  ිනගටම එනශථොට අපට ශපනුණ   

වීරින ගම්  මඟථ යනව  කියල . ඒථ නිස  අද ශන ඇති ශව්චච 

ව ත වරණය අපි ශබොශතොම ථ ලයථට ථලි්  -ිනගු ථ ලීනව- 

දීථපු අනු රක්. ඒ අනු ර තමයි  අශ  ශඩොල්ල සගචිතය පිළිබඳව 

සත රශේ ආද යම පිළිබඳව අ්ලබුදයක් එනව  කියන එථ. එශතම 

ගීටු  අනු රු තිබුණ . එශතම ගීටු  අනු රු තිබිය  2020්  

පස්ශසේ ථීබිනේ මණ්ඩලයට පත් ථරපු ඇමතිවරු  ර ජය න යථය  

යළඟ අනු රට  යළඟ අභිශයෝගයට ුතහුණ ශද් න ඕනෑ. තීබීයි  

ඒ අනු රට ුතහුණ ශදන  ඒ අභිශයෝගයට ුතහුණ ශදන නිවීරින 

ථළමන ථරණයක් තිබුශණ් නීතී. අපි ඒථ දීක්ථ . ඒථ නිස  

එථ එක්ශථන ට ඕනෑ විධියට බලථඳවුරු තද ශගන  බලශක්් ද්ර 

ශදථක්  ු නක් එථම පවුල ු ළ නි්ලම ණය ථරශගන ආපු වීරින 

ගම්  මඟ ඇු ශළේ තමයි ශන සියු තත්ත්වලට අපට ුතහුණ 

ශද් න සිුර ශවල  තිශබ් ශ් . 1977 ඉඳල  ආපු  වීරින ආ්ලථිථ 

ක්රිය වලියත් එක්ථ අද අශ  රට ආ්ලථිථ ව ශය්  බරපතළ 

තීනථට ඇද වීයේල  තිශබනව . ශන සමස්තශේ  වීරැද්ද 

ගත්ශතොත්  ශනථ එථ ථණ්ඩ යමථට  එථ පක් යථට ලඝු 

ථර් න බීතී. ශන ගත ශව්චච ුතුව ථ ල පරි්චශේදය ු ළ හිටපු 

ආණ්ඩුවල න යථය් ශ  ඉඳල  ඇමතිවරු දක්ව  ශන අ්ලබුදයට 

වග කිය් න ඕනෑ. ශගොවි ජනත වට එශරහිව ශගොවි ජනත ව තතර 

ග ශත්  ඇද වේටන ක්රිය ම ්ලග ශතෝරනශථොට ථෘෂිථ්ලම 

ඇමතිවරය  තීයේයට මහි් ද න් ද අුත්ගමශ  මීතිු ම ට 

වගකීමක් තිබුණ   ඒව  වළක්ව් න. ඒ ථටුතත්ත ඒ විධියට 

ගිශයොත්  රටත්  අපිත්  ශගොවිය ත් ඉවරයි කියල  කිය් න තිබුණ . 

එු ම  ඒථ වළක්ව් න ශනොශවයි පත්ස ත ගත්ශත්. ඒථ නිස  ඒ 

අම තය මණ්ඩලය ඒව ට වග කිය් නට ඕනෑ. ශන ව ශ  ථටුතු  

සිද්ධ් ශවනශථොට ඒ අම තය මණ්ඩලය ඇු ශළේ ඉඳශගන ගරු 

විමේ වීරවග  මීතිු ම   පදය ගනම් පිල මීතිු ම   ව සුශද්ව 

න න යක්ථ ර මීතිු ම  ව ශ ම ඍජුව ශපොශතොේටුව නිශයෝජනය 

ථරන මීති-ඇමතිවරු ඒව  වීළීක්වීම සඳත  පත්ස ත ගත්ත . 

නුතත් එු ම් ල ට ඒව  ශවනස් ථර් න බීරි වුණ . ශවනස ්

ථර් න බීරි ශව්චච එශක් ප්රතිලලය අද අපි සියුශදන  භුක්ති 

විඳිනව .   

ඒථ නිස  ශන ඇති ශවල  තිශබන ව ත වරණය පිළිබඳව  

ආපස්සට තීරිල  බලද්  අපට ශපශනනව   ප ්ලලිශන් ු ව 

අභය් තරශේ  ආණ්ඩු පක් ශේ  ව ශ ම විපක් ශේ  තීම 

ශථශනක්ම ශන ප්ර ්නය නිර ථරණය ථර් න  ඒථට විසඳුන ලබ  

ශද් න පත්ස ත ශනොග් න  බව. ඒ නිස   අපි ථවුරුත් එථට 

එථු  ශව්චච -එථට ඒථ බද්ධ්  ශව්චච- නව වීඩ පිළිශවළක් 

යටශත් සීබෑ අරගළථරුව්  බල ශපොශරොත්ු  ශවන  රශේ තරුණ 

ජනය  බල ශපොශරොත්ු  ශවන ශන ක්රමශේ  නව ප්රතිනි්ලම ණයක් 

ථරල  රට නිවීරින ින  වට ශයොුත ථරුත කියල  මම 

සියුශදන ශග් ම ඉේල  සියේනව . ශන අවස්න ව ලබ   ම 

පිළිබඳව ඔබු ම ට ස්ු තිව් ත ශවමි්  මශ  අදතස් දීක්වීම 

අවස්  ථරනව   ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි.    
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු ඉනර ්  මතරුෆ ්මීතිු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 6ථ 

ථ ලයක් තිශබනව .  

 

[பி.ப. 3.51] 

 

ගුණ ඉම්රා්ද මහසරූෆප මහසතා 
(ேொண்புேிகு இம்ரொன் ேஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, எேது 

சக பொரொளுேன்ற உறுப்பினரொன அேரகீர்த்தி அத்துமகொரல 

அவர்களது ேமறவு எேக்கு அதிர்ச்சிமயயும் கவமலமயயும் 

தருகின்றது. அன்னொரது குடும்பத்தொருக்கும் உறவினர் 

களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கமல இந்த மெரத்தில் 

ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.   

இன்று இந்த ெொட்டிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற தெருக்கடியொன 

சூழ்ெிமலக்கு ேத்தியில், ெொட்டில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற ெிமலமே 

சம்பந்தேொன விவொதம் இங்கு இடம்தபறுகின்றது.  

இதன்மபொது, பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களுமடய 

கருத்துக்கமளக் கூறினொலும், இந்தப் பொரொளுேன்றத்திமல 

ெொங்கள் எவ்வொறொன முடிவுகமள எடுக்கப்மபொகின்மறொம்? 

என்ற மகள்வி ேக்கள் ேத்தியில் கொணப்படுகின்றது. தற்மபொது 

ெொட்டிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற ெிமலமேக்கு யொர் 

தபொறுப்புக்கூற மவண்டும்? இந்தப் பிரச்சிமனக்கொன தீர்வு 

என்ன? என்பமத முதலில் ெொங்கள் விளங்கிக்தகொள்ள 

மவண்டும்.  குறிப்பொக, தற்மபொமதய அரசொங்கம் கடந்த 

அரசொங்கத்மதக் குமறகூறிமய ஆட்சிக்கு வந்தது. ேத்திய 

வங்கிக் தகொள்மளயுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கமளக் மகது 

தசய்மவொம், ‘ஈஸ்டர்’ குண்டுத் தொக்குதலின் பிரதொன 

சூத்திரதொொிகமளக் மகது தசய்மவொம் என்று கூறி ஆட்சிக்கு 

வந்தவர்களினொல் இன்று இந்த ெொடு எந்த ெிமலக்குச் 

தசன்றிருக்கிறது என்பமத ெொங்கள் சிந்திக்க மவண்டும். 

ென்றொக இருந்த எங்களுமடய ெொடு, இன்று சீரழிந்து 

கொணப்படுகிறது.  

மதயிமல, மதத்த ஆமட என்றொல் ெிமனவுக்கு வருகின்ற 

ெொடு இலங்மக! அப்படியிருந்த எங்களுமடய ெொட்மட இன்று 

கடன் தபறுகின்ற ஒரு ெொடொக ேொற்றியிருக்கிறொர்கள். அந்தச் 

சூழமல ஏற்படுத்தியவர்கள் யொர் என்பமத ெொங்கள் 

விளங்கிக்தகொள்ள மவண்டும். இன்று ேக்கள் வீதிக்கு இறங்கி, 

சனொதிபதி பதவி விலக மவண்டுதேன்று 

மகொஷதேழுப்புகிறொர்கள். எதிர்க்கட்சித் தமலவர் பிரதேர் 

பதவிமய ஏற்பதற்கு ஏன் அஞ்சினொர்? என்ற மகள்வி 

இப்தபொழுது பரவலொக மகட்கப்படுகின்றது. பிரதேர் பதவி 

என்பது, சனொதிபதி அவர்களொல் கூறுமபொட்டு விற்பமன 

தசய்யக்கூடிய ஒரு வியொபொரப் தபொருளல்ல. தற்மபொமதய 

சூழ்ெிமலயில் பிரதேர் பதவிமய ஏற்று ெொட்மடச் சீரொக 

வழிெடத்துவததன்பது இலகுவொன ஒரு விடயேல்ல. ெொட்டிமல 

கொணப்படுகின்ற தெருக்கடி ெிமலமேமயச் சீரொக்கக்கூடிய 
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ஒருவரொல் ேொத்திரம்தொன் அதுததொடர்பொன ெடவடிக்மககமள 

முன்தனடுக்க முடியும். மகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ அவர்கமள 

இந்த ெொமட மவண்டொதேன்று தசொல்கின்றது. அப்படியிருக்க, 

அவர் சனொதிபதியொக இருக்கின்றதபொழுது, பிரதேர் பதவிமய 

ஏற்று, இந்த ெொட்மட எவ்வொறு வழிெடத்த முடியும் என்பமத 

விளங்கிக்தகொள்ள மவண்டும்.   

இந்த அரசொங்கம் ேொறி புதியமதொர் அரசொங்கம் வந்தொல், 

மபச்சுவொர்த்மதக்குத் தயொர் என்று IMF கூறுகிறது. இந்த 

அரசொங்கத்திற்குத் தங்களுமடய  ஆதரவு இல்மல என்பமதச் 

சில தவளிெொட்டுத் தூதுவர்கள் பகிரங்கேொகமவ 

தசொல்கிறொர்கள். ஆனொல், அரசொங்கத்மத ெடொத்துவதொக 

ெடித்துக்தகொண்டிருப்பவர்கள் அவர்கமளச் சந்தித்துக் 

கடன்தபறுவதுமபொன்று ஒரு ெொடகத்மத 

அரங்மகற்றுகிறொர்கள். யொர் பிரதேரொக வந்தொலும், எந்த 

அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தொலும் மகொட்டொபய ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள் சனொதிபதியொக இருக்கும்வமர இந்த ெொட்டின் 

ெிமலமய ேொற்ற முடியொததன்பமத ெொங்கள் ததளிவொக 

விளங்கிக்தகொள்ள மவண்டும். அதனொல்தொன், எதிர்க்கட்சித் 

தமலவர் அவர்கள் சில ெிபந்தமனகமள முன்மவத்து, 

அவற்றுக்கு இணங்கினொல், எல்மலொருடனும் மசர்ந்து சர்வகட்சி 

அரசொங்கத்மத அமேப்பதற்குத் தயொர் என்றொர். எல்மலொரும் 

மசர்ந்து சர்வகட்சி அரசொங்கத்மத அமேக்க மவண்டும் என்று 

தசொல்பவர்கள், ேக்களுமடய மகொொிக்மகக்கு ஏன் 

தசவிசொய்க்கொேல் இருக்கிறொர்கள்? இன்று ேக்கள் "Gota, go 

home!" என்று தசொல்கிறொர்கள். ேக்களுமடய அந்தக் 

மகொொிக்மகமயப் புறக்கணித்துவிட்டு, பிரதேர் பதவிமய ஏற்று 

உங்களொல் அரசொங்கத்மத ெடொத்தலொம்! பிரதேர் பதவிமய ஏன் 

ஏற்கவில்மலதயன்று எங்கமளக் மகட்பது உண்மேயிமலமய 

மவடிக்மகயொன ஒரு விடயேொகும். 

தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இந்த 

மெரத்திமல ெொன் ஒரு விடயத்மதச் தசொல்ல மவண்டும். கடந்த 

9ஆம் திகதி ெமடதபற்ற அசம்பொவிதேொனது உண்மேயிமலமய 

கண்டிக்கத்தக்கது. இதன்மபொது, எங்களுமடய சக 

பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் அேரகீர்த்தி அதுமகொரல அவர்கள் 

அடித்துக் தகொல்லப்பட்டொர். இவ்விடயம் இன்று எப்படிப் 

பொர்க்கப்படுகின்றது? உண்மேயிமலமய இது பிமழயொன ஒரு 

விடயேொகும்.  

அண்மேயில், பொகிஸ்தொனில் இலங்மகப் பிரமஜ ஒருவர் 

அடித்துக்தகொல்லப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில், சிலர் அதமன 

இனவொதக் கண்மணொட்டத்துடன் மெொக்கினொர்கள்.  “முஸ்லிம் 

ெொடுகளிமலதொன் இவ்வொறு ெமடதபறும்; முஸ்லிம்கள்தொன் 

இவ்வொறொன தசயற்பொடுகமளச் தசய்வொர்கள்” என்று 

கூறினொர்கள். இன்று எங்களுமடய ெொட்டிலும் அவ்வொறொன 

ஒரு சம்பவம் இடம்தபற்றுள்ளது. அன்று அவ்வொறு 

மபசியவர்கள் இதற்கு என்ன விளக்கத்மதச் தசொல்லப் 

மபொகிறொர்கள்? ஆமகயொல், இவ்வொறொன சம்பவம் எந்த 

ெொட்டில் ெடந்தொலும், எந்த இனத்தில் ெடந்தொலும், எந்த 

ேதத்தில் ெடந்தொலும் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொது. இவ்வொறொன 

விடயங்களுக்கு ெொங்கள் எதிர்ப்புத் ததொிவிக்க மவண்டும்; 

முற்றுப்புள்ளி மவக்க மவண்டும். ஆமகயொல், தயதுதசய்து 

அரசியலுக்கொக இவ்வொறு இனவொதம் மபசுவமத உடன் 

ெிறுத்திக்தகொள்ள மவண்டும் என்று ெொன் இந்த இடத்திமல 

மகட்டுக்தகொள்கிமறன்.  

இன்று இந்த ெொட்டிமல எல்லொவற்றுக்கும் தட்டுப்பொடு 

ெிலவுகின்றது. ஒவ்தவொரு ெொளும் தபொருட்களுமடய விமல 

அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றது. அது ேொத்திரேல்லொேல், 

அதற்கொன வொிமசயும் ெீண்டுதகொண்டு தசல்கின்றது. இன்று 

பிரதே ேந்திொி உட்பட அமேச்சர்கள் ேொறியிருக்கிறொர்கள். 

எனினும், பிரச்சிமனகளுக்கு எந்ததவொரு தீர்வும் இதுவமர 

பொரொளுேன்றத்தில் முன்மவக்கப்படொேலிருப்பது 

உண்மேயிமலமய கவமலக்குொிய விடயேொக கொணப்படுகிறது. 

ஆகமவ,  ெொங்கள் இந்த விடயம் ததொடர்பொகவும்  சிந்திக்க 

மவண்டும். இந்த ெொடு எந்த ெிமலக்குச் தசன்றிருக்கிறது? 

ெொட்மடக் கட்டிதயழுப்புவதற்கு எவ்வொறொன விடயங்கமள 

முன்தனடுக்க மவண்டும்? என்பன ததொடர்பிலும் ெொங்கள் 

மயொசிக்க மவண்டும்.  

ரணில் விக்கிரேசிங்ஹ அவர்கள் புதிய பிரதேரொகப் 

பதவிமயற்றொலும், அவர் தசொல்லுகின்ற விடயம்கூட remix 

தசய்யப்பட்ட  விடயேொகமவ கொணப்படுகிறது. இதற்கு 

முன்னர் இருந்த பிரதேர் என்ன தசொன்னொொ? பணத்மத 

அச்சிடத்தொன் மவண்டும் என்று தசொன்னொர். தற்மபொமதய 

பிரதேர், அரச உத்திமயொகத்தர்களுக்குச் சம்பளம் 

வழங்குவதற்கொக பணத்மத அச்சடிக்கப்மபொவதொகச் 

தசொல்கிறொர். தசொல்லப்படுகின்ற விடயம் remix முமறயில் 

தசொல்லப்படுகின்றமததயொழிய, பிரச்சிமனகளுக்கொன தீர்மவ 

இன்னும் அவர் முன்மவக்கவில்மல.  பிரதேரொகப் 

பதவிமயற்று ஒரு வொரம் ஆகின்றமபொதிலும், பிரச்சிமனகமள 

எவ்வொறு தீர்க்கப்மபொகிறொர் என்ற விடயத்மத இன்னும் அவர் 

ததளிவுபடுத்தொேல் இருக்கிறொர். ஆமகயொல், எதிர்கொலத்தில் 

முன்தனடுக்கப்மபொகும் திட்டங்கமள எங்களுக்கும் 

ேக்களுக்கும் ததளிவுபடுத்துேொறு தகௌரவ பிரதே ேந்திொிமயக் 

மகட்டு, எனது உமரமய ெிமறவுதசய்கின்மறன். ென்றி. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගුණතිලථ ර ජපක්  ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ අටථ 

ථ ලයක් තිශබනව . 

 

[අ.භ . 3.59] 

 

ගුණ ගුණිනලක රාජපක්ෂ මහසතා 
(ேொண்புேிகு குணதிலக ரொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශලෝථ ශබෞද්ධ් ජනත වශ  

පු න වූ ම සයක් තමයි  බුුර ශතමඟුල සිහි ථරන මීයි ම සය. 

ශලෝථයට අවිහිගස ව දය කිය  ුර්  අප බුුර්  වත් ශසේශ  

ශතමඟුල රටම සමරන ශමොශතොශත්  මශ  අවුරුුර 31ථ 

ශද් ප ලන ජීවිතශේ  ශ ෝථ ත්මථ ිනනය වුශණ් පසුගිය මීයි 

09වන ද . මම එශතම කිය් ශ්  ඇයි? මශ  ම ිනශවල නිවස 

ඉිනරිපිට තමයි  අශ  අමරකී්ලති අු ශථෝරළ කියන ම නව හිතව   

මිනිස  ජීවත් වුශණ්. එිනන එු ම ත්  මමත්  අශ  හිටපු ර ජය 

අම තය සිරිප ල ගනලත් මීතිු ම ශ  නිවසි්  -මට මතථ තීයේයට 

දවේ 12.00ට  12.30ට විතර - ිනව  ආත රය  ගත්ත . ඒ ශවල ශද 

රශේ ශමොුගත් ථලබලයක් ශපශන් න තිබුශණත් නීතී. එු ම  

ශපොශළෝ නරුශද යන බව මට කිදව . මම කිදව   "ශන කිසිවක් 

ශනොදීන ය් න එප   ශතට ය් න ඉ් න" කියල . "නීතී  මට 

මළ ශගවේ කිහිපයථ ය් න තිශබනව   මම ය් නම ඕනෑ. 

ශථොළඹ ශතොරු රු ශමොනව  තරි තිශබනව  නන මම තවස ථන  

ථර් නන" කියල  පිටත් ශව්චච මනුස්සය  පීය ගණනකි්  

නිේටඹුශද  සදතටම අශප්  සුත ගත්  විත්තිය මට ආරගචි වුණ . 

එථ පීත්තකි්  ශන ශවසක් ම සය.  

අපි අතපු ථ රණයක් තිශබනව . මීට ම ස ගණනථට පඩ  

අශ  රශේ ඉගජිශ් රුවරයුග ප කිස්ත නශේ   මර  දමපු ආථ රය 

අපි වීයෝශයෝ තීයේ මඟි්   දීථ ගත්ත . ශ්රී ල ගකිථය්  තීයේයට අපි 

ඒ වීයෝශයෝ පටය නරඹල  ශථෝචචර ුරථට පත් වුණ ද?  අශ් ! 

365 366 



ප ්ලලිශන් ු ව 

අශ  රශේ නන ශමශතම මිනිස්සු නීතී කියල යි අපට හිු ශණ්. 

ඒත් යට එත  ගිය ප පතර  අමශනෝඥ  තිරිසනු් ටත් වඩ  තිරිස්  

මිනිස්සු ශන අහිගසථ මනුස්සය  මර  දම  තිශබන ආථ රය මට 

ඇත්තටම වීයෝශයෝ එථ ු ළි්  දකි් න තරන  ක්තියක් නීතී. ඒ 

තරන කිය් න බීරි ථෘාෘර විධියට එු ම ශ  ජීවිතය ශන 

ථ ලථණ්ණි පුරර  ගත්ත . අශ  හිටපු ම් ්රීවරයුග වන  

ප ්ලලිශන් ු වට ඉස්ශසේල ම ආපු ශථශනුග වන  ශගොවි පුශතුග 

වන එු ම  ගීන මම තරන ද් න  ශථශනක් නීතිව ඇති. මම 

එු ම ශ  නිවස ඉිනරිපිට සියේන නිස  තීම ද ම එු ම ශ  ශගදරට 

පශද්ටත් යනව   තවසටත් යනව . මම පශද්ට ගියත්  තවසට 

ගියත්  මට ශපශනන ද්ල නයක් තිශබනව . ඒ තමයි  එු ම  මේ  

පුදල    බුුර්  වඳිනව   පශද්ට. එශතම ථරල  තමයි එළියට 

ය් ශ් . තවසටත් එු ම  ඒ ශද් ථළ . එු ම  ඒ තරන ශබෞද්ධ් 

ද්ල නයට අනුකූලව ජීවත් ශව්චච රත්තර්  මනුස්සශයක්. ශන 

මනුස්සය ට ශමශතම ශදයක් ශවයි කියල  අපි කිසි ශථශනක් 

හීශන් වත් හිු ශද නීතී. ඒත් බල් න ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරයුග වන එු ම  මර  දමල  නිේටඹුශද නගරශේ  ප ශ්ල 

අයිනථ දමල   යන මිනිසු් ට ශථළ ගතල  ය් න ඉඩ සලස්වල   

ඒථ වට ථරශගන ශන ථ ලථණ්ණි ඉඳල  තිශබනව . 

එු ම ශ  මළ සිරුර ග් නවත් ඉඩ ුර් ශ්  නීතී. ශමොථක්ද 

අශ  රශේ තත්ත්වය? ශනථට ථවුද වගකිය් න ඕනෑ? ඒ අහිගසථ 

ම් ්රීවරය ශ  මළ සිරුර ගත්ශත්ත් මත රෑ STF එශථ්  

ඇවිේල . STF එශථ්  තමයි වු පියේවල ශරෝතලට එු ම ශ  මළ 

සිරුර අරශගන ගිශේ . ඒ තරමට ශව් න එු ම  ථළ ප පථ්ලමය 

ශමොථක්ද කියල  අපට හිශතනව . එද  තරියට අශ  රශේ 

ආරක් ථ අග  ක්රිය ත්මථ වුණ ද කියන එථ ගීන මට ශලොුග 

සීථයක් තිශබනව .  

මට මතථයි  1987  තරුණයුග තීයේයට මම ඉ් ුර-ලගථ  

ගිවිසුමට විරුද්ධ්ව මශ  ත රිස්පත්ු ශද ගශන සිට මතනුවර දළද  

ම ළිග වට ශපළප ළියකි්  ආව   සතයග්රතයක් ථර් න. නුතත්  

මට නුවරට එ් න තනබ වුශණ් නීතී. ථටුගස්ශතොට ශපොලීසිය 

අසල  පඩට ශවයෝ තියල  අප ප් න  ගත්ත . තීබීයි  මට ශගදරට 

ය් න බීරි වුණ . ශගදර තිබුශණ් තව කිශලෝමීටර තයක් තතක් 

ඈති් . මඟ ම ම  අත්අඩගගුවට ගත්ත . ශමොුගත් ථටපත්තර 

ගත්ශත් නීතී. එද  ඒ ළඟම තිබුණු ථටුගස්ශතොට ශපොලීසියට මම 

අරශගන ගිහිේල  තිය ශගන හියේය . එද  රෑද  පහුවද  පශද්ද කියල  

මට දී්  මතථ නීතී  1987   වූ සිද්ධියක් නිස . ඉ්  පසු 

ශථළි් ම ශබෝගනබර බ් ධ්න ග රශේ   මට ම ස ු නක් ඉ් න 

සිද්ධ් වුණ . එද  ශන ම නව හිමිථන නීතී. එද  පතසුථන අඩුයි. 

ුරරථනන පතසුථනවත් නීතී. නුතත් එවථ පීවීති රජය ඒ මතිය 

ක්රිය ත්මථ ථළ   විරුද්ධ්ව  ් ශග්  පළිග් න. මම ඒථ ශතොඳයි 

කියනව  ශනොශවයි. නුතත්  අද ශමොථක්ද වුශණ්? අද ශන රශේ 

සියු සිුරවීන ඔක්ශථෝම අනික් පීත්තට ය් ශ් . Galle Face එථ 

අසල තිශබන අරගළය  අරගළයක්ද කියන එථ අපි ඔක්ශථෝටම 

ප්ර ්නයක්. එද  ශන පිරිස  ඒඅරගළ භූමියට ගිය  කියන එථ 

පිළිබඳව මම ථන  ථර් න ය් ශ්  නීතී. එද ම ශන රට ු ළ 

ශව්චච ශද්වේ බල් න. ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු් ශ  නිව ස 

ඇු ුවව නිව ස එථසිය ගණනක් ගිනිබත් ථරල  අශ  රශේ 

ආ්ලථිථය ථබශල්  ළිපට ඇදල  දීනම ; බි් ුරවටම ඇදල  දීනම .  

අශ  රශේ තිබුණු ශන ප්ර ්න අපි ද් නව . ශනොද් නව  ශනොශවයි. 

ඉ් ධ්න ගීටු  ගෑස් ගීටු  විුරලිය ගීටු තිබුණ . ඒව  තිබුණ . 

ඒථ පක්  විපක්  ම් ්රීවරු 225ශදන ම ද් නව . ශනොද් න  

ථ රණයක් ශනොශවයි. යශේ  තරි්  ප්රන ් ුර ම් ්රීවරය  කියනව  

මම අතශගන හියේය   අපි ම ස ු නථට තරි එථට එථු  ශවල  ශන 

ප්ර ්න යේථ විසඳුත කියල ා . ඒථ ශතොඳ ශයෝජන වක්. එු ම ශ  

සමතර ථ රණ වලට අපි එථඟ ශනොවුණත්  ශන ථ රණයට අපි 

එථඟයි.  ශන ප්රධ් න ප්ර ්න යේථ විසඳ් න ම ස ු නථට තරි ඇයි 

අපට එථු  ව් න බීරි? ථවුරු බලශේ  ඉ් නත්  ථවුරු ආණ්ඩු 

ථර් නත් අපට රටක් තිශය් න ඕනෑ.  

යශේ  එක්තර  ම ධ්යයථ ප්රච රය වනව  මම දීක්ථ   

ම් ්රීවරු් ට ශපට්රේ ලීටරයක්  සලසේ ලීටරයක් රුපියේ 

121.19ට ශදනව  කියල . බල් න  ශනථ ම් ්රීවරු් ට රට පුර  

ශථොපමණ විනයක් වුණ ද කියල . මම ගශන ඉ් න 

ම් ්රීවරශයක්. මටත් ශපට්රේ නීතී  සලසේ නීතී. මමත් ගමට 

ය් න ඕනෑ. ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරයුග ව ශය්  මමත් සලසේ 

යේථක් ගත් න ව තනය යීදව . එතීනට යනශථොට ශමොථක්ද 

කිදශද? එතීනට මිනිස්සු ඇවිේල  වට ථරල  කිසිම ශථශනුගට 

සලසේ ශද් ශ්  නීතී කිදව . අද මට ම් ්රීවරයුග ව ශය්  

මශ  ගමට ය් න බීරි තත්ත්වයක් ඇති ශවල  තිශබ් ශ් . 

ශනථ තමයි ඇත්ත. ශමොථද මට ගිහිේල  ශපට්රේ ශ ේ එථක් 

අසල ශපෝලිශන ඉ් න ක්රමයක් නීතී  දී්  ශන රශේ තිශබන 

ව ත වරණය අනුව. මට විතරක් ශනොශවයි  ශමතීන සියේන 

225ශදන ශ ම තත්ත්වය ඒථයි. එශතම නන අපට සලසේ 

යේථක්වත්  ශපට්රේ යේථක්වත් ග් න බීරි තත්ත්වයට අද ජනත ව 

ප්රශථෝප ථරල  තිශබනව   අපට අඩු මිලථට ඉ් ධ්න ලබ  

ශදනව  කියල . ශන විධියට අද මතිය අමතිය බවට පත් ශවල  

වීරැින මතයථට රට ශගන ගිහිේල  තිශබනව .  

බිලියන 53ක් කිය් ශ්  ශපොයෝ ගණනක්ද? ශන ුතදල 

ශථොශතොමද අපි balance ථරශ්  ්   ශන ුතදල ශථොශතොමද අපි 

ශගව් ශ්   අපි ශථොශතොමද රට ඉස්සරතට අරශගන ය් ශ්  

කියන තීනට අපි එථු  ව් ශ්  නීතිව  එථ එක්ශථන ට ඕනෑ 

විධියට අද ශන රට ප ලනය ථර් න පට්  ශගන තිශබනව . 

බල් න  රණවිරු ිනනය අදයි. මට මතථයි  එද  2009 මීයි 

ම සශේ  18වන ද  තිස් අවුරුුර ුතද්ධ්ය නිම ථළ ට පස්ශසේ ුතුව 

රශේම සිගතල  ශදමළ  ුතස්ලින සියුශදන ම ප රට බීතීල   

ජ තිථ ශථොයෝය අතට අරශගන ව තන 200  300 ශපළප ළි ගිය ; 

ත් ිනයක්  ත් ිනයක් ග ශ්  කිරි බත් ඉදව . මට ඒ සිද්ධිය මතක් 

වුණ . ද ථ ු නක් තිස්ශසේ ශන රශේ තිබුණු ුතද්ධ්ය එද  තම ර 

ථරල   රට ය් තන හුස්ම ග් න තීනථට ශගන ව . යට අවුරුුර 

ගණනථට පස්ශසේ දී්  නීවතත් අශ  රටට සිද්ධ් ශව් ශ්  

ශමොථක්ද? පසුගිය 04වන ද  මම ප ්ලලිශන් ු ශද ථන වක් ථළ . 

ඒ අවස්න ශද ත් මම කිදව   ශන රශේ අවුරුුර 10ථට  15ථට 

වරක් ශමොථක් ශතෝ අගචියක් ඇදල  ශන රට වින   ථර් න යන 

යන ශද් ප ලන ථණ්ඩ යන එථට එථු ශවල  ඉ් නව  කියල . 

ඒථ තරියටම තරි. 1971  1988-1989 ථ ල වථව නු ු ළ අශ  රට 

ශවනුශව්  ශන රශේ මිනිසු්  කී දතසක් ජීවිත පූජ  ථර් න 

ඇද්ද? ඉති්   ශන අ්ලබුදය ශමතීනි් වත් අවස්  ව් ශ්  නීද්ද?  

ශද් ප ලන ශේදයකි්  ශතොරව අපි ඔක්ශථොම එථු ශවල  

ශනථට තිතක් තබුත. අශ  රශේ ජනත වශ  ශන දීශවන 

ප්ර ්නවලට අපි ඉක්මනි්  විසඳුමක් ශදුත. යට පස්ශසේ ඕනෑ 

ශථනුගට  ඕනෑ ශවල වථ මීතිවරණයථට ය් න පුුවව් . 

එතශථොට ජනත ව ීනරණය ථරයි ථවුද පත් ථරග් න ඕනෑ 

කියල . ඒ නිස  අද ඉඳල වත් අපි ඔක්ශථොම එථට එථු ශවල  

අශ  ආදරණීය ම තෘ භූමිය රැථ ග් න -ආරක්   ථර ග් න- 

ශපළ ගීශසුත. එ්චචරයි මම ඔබු ම් ල  ශග්  ඉේල  සියේ් ශ් . 

ස්ු තියි. 

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ත්ල ණ ර ජථරුණ  ම් ්රීු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 13ථ 

ථ ලයක් තිශබනව . 
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[අ.භ . 4.11] 

 

ගුණ හසර්ෂණ රාජකුණණා මහසතා 
(ேொண்புேிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මට ශන අවස්න ව ලබ   ම පිළිබඳව ඔබු ම ට ස්ු තිව් ත 

ශවනව   ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි.  

ථුව මීයි 09වන ද  ඉත ම අව සන ව් ත ිනනයක්. මීයි 09වන 

ද   අශ  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරයුග අපට නීති වුණ . ඒ ව ශ ම 

තවත් ජීවිත ගණන වක් අහිමි වුණ . ඒ සියු ශදන ශ  පවුේවලට 

ශන අවස්න ශද  මශ  ථනග ටුව  ප්රථ   ථරනව . ඒ ඉත ම 

අව සන ව් ත සිුරවීන ගීන ථන  ථරනශථොට  දී්  අපට 

ඉතිරිශවල  තිශබ් ශ්  මති ය අුගරට ක්රිය ත්මථ කිරීම පමණයි. 

මතිය අුගරට ක්රිය ත්මථ කිරීශන  එද  පශද් වරුශද වුණු සිුරවීන 

සත සවස් වරුශද වුණු සිුරවීන පිළිබඳව ස ධ් රණ පරීක් ණයක් 

ඕනෑ. අද අපි ථවුරුත් ද් නව   අරලියගත ම් ිනරශේ   සිුර ථළ ඒ 

ප්රශථෝපථ රී වීඩ පිළිශවළ නිස  තමයි සවස් වරුශද ඒ 

ප්රචණ්ඩත්වය ක්රිය ත්මථ වුශණ් කියල . ම  කිසි ශසේත්ම අනුමත 

ථර් ශ්  නීතී  සවස් වරුශද සිුර වුණු ප්රචණ්ඩත්වය. යට වඩ  

අනුමත ථර් ශ්  නීතී  පශද් වරුශද සිුර වුණු ශද්. පශද් වරුශද 

සිුර වුණු ශද් පිළිබඳව මතිය ක්රිය ත්මථ ථරයිද කියල  ුතුව රටම 

බල ශගන ඉ් නව . අද ප ්ලලිශන් ු ශද ඉ් න ඔබු ම් ල  

ද් නව   දී්  ශදශදනුග අත් අඩගගුවට ශගන තිශබනව ය කියල . 

ඒථ තරියට ුතහුශද් ඉ් න ත ේ මීස්ස්  ශදශදනුග අත් අඩගගුවට 

ගත්ත  ව ශගයි. ශතෝරු  ශමෝරු යේථ තවම නිදීේශේ ඉ් නව . ඒ 

ශතෝරු  ශමෝරු යේථ තවම නිදීේශේ සියේය  ත ේ මීස්ස්  

ශදශදනුග අත් අඩගගුවට ගීමම මතිය ක්රිය ත්මථ කිරීම 

ශනොශවයි. මතිය අුගරට ක්රිය ත්මථ ශවනව  නන  අද ශන ඉිනරිශේ  

ඉ් න ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු්   හිටපු ථීබිනේ ඇමතිවරු්   

හිටපු අග්ර ම තයවරු්  ඇු ුව සියුශදන  අත් අඩගගුවට ග් න 

ඕනෑ. එශතමයි මතිය ක්රිය ත්මථ ශව් න ඕනෑ; එශතමයි 

ස ධ් රණය ගීන ථන  ථර් න ඕනෑ.  

අපි ප ්ලලිශන් ු ශද ශන දවස් ු න පුර  ථන  ථළ ශද්වේ ිනත  

බීුව ම ආපසු ප්රචණ්ඩත්වය  ක්රිය ත්මථ ශවයිද කියන සීථය මට 

තිශබනව . මීයි 09වන ද  ශන ප ්ලලිශන් ු ශද ආණ්ඩු පක් ශේ  

හිටපු මීති ඇමතිවරු් ටත්  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු් ටත් ුතහුණ 

ශද් න සිුර වූ ඒ අව සන ව් ත   සිද්ධිය  අපි අනුමත ථර් ශ්  

නීතී.  ශන රශේ ජනත ව ම ස ගණනක් ඔය ශදදන ශව් ම තමයි  

ජීවත්ශවල  තිශබ් ශ් . 

ශනථ නිථන සිුර වුණු ශදයක් ශනොශවයි. එද  

තුත් න ් ශසේල ශ  නිව සවලට ශව්චච ඒ සිද්ධී්  අපි අනුමත 

ථර් ශ්  නීතී. ඒ ගීන විව දයක් නීතී. ඒ ශදදන ව අපට 

ශත්ශරනව . ඒ වුණ ට කිය් න ඉත  ථනග ටුයි  ශන රශේ 

ජනත ව ම ස ගණන වක් තිස්ශසේ ශදදන ශව්  ජීවත් ශව් ශ් . 

තම් ට විසඳුන ලබ  ශද් ශ්  ථවද  ද කියල  ඒ ජනත ව  

බල ශගන ඉ් නව . විශ ේ ශය් ම ශන ප ්ලලිශන් ු ව ිනත  

බල ශගන ඉ් නව .  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශපට්රේ ශපෝලිම පට් ශගන 

ශන වන ශථොට ම සයථට  වීයෝයි. දී්  ඒ ශපෝලින ු ්  ගුණයක් 

දක්ව  ිනක්ශවල . ගෑස් ශථා යි ශවල ශද එයි ද කියල  බල ශගන 

ඉ් නව . අද අම තයු ම  කියනව   ශපෝලිනවල  -ගෑස ්

ශපෝලිනවල  ශපට්රේ ශපෝලිනවල- ඉ් න එප  කියල . නුතත්  ්රී 

වීල්ල රැකිය ශව්  තම් ශ  ජීවිතය ගීට ගත ග් න ශථශනක් 

ශපෝලිශන ශනොසිට ශමොනව  ද ථර් ශ් ? ුතහුදට යන ධීවරය්  

ශපෝලිශන ශනොසිට ශවන ශමොනව  ද ථර් ශ් ? ශපෝලිශන ඉඳල  

ශථොශතොම තරි ශපට්රේ  සලසේ යේථ ලබ  ග් නව  තීශර් න ශවන 

ශමොනව  ථර් න ද? ඒ අයට ශපෝලිශන ඉ් න එප  කිදව ට  ඒ 

පවුේවල දූ දරුව් ට ථ් න යේථ ලබ  ශද් ශ්  ථවුද? ඔවු්  

තම් ශ  දවශසේ වියදම ශථොශතොම ද ශතොය  ග් ශ් ? ඒ සඳත  

වීඩ පිළිශවළක් නීු ව  ශපෝලිශන ඉ් න එප  කියන එථ ද 

විසඳුම? ඒ නිස  අපි ශන තත්ත්වය ිනත  මීට වඩ  පුුවේ ශලස 

බල් න ඕනෑ.  

මීයි 9වීනි ද  සිුරවීම නිස  ඇති වුශණ් ඉත  ථනග ටුද යථ 

තත්ත්වයක් බව අපි කියනව . ඒ නිස  අශ  ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරශයුග අපට නීති වුණ . තවත් ජීවිත ගණන වක් නීති 

වුණ . ඒ ව ශ ම ශද්පළ වින   වුණ . තීබීයි  ශනථ ආරනභ 

වුශණ් අරලියගත ම් ිනරශය් . එද  අරලියගත ම් ිනරශේ   

ප ක්ෂිථය්  පසි ග් වපු සියුශදන  ඒථට වග කිය් න ඕනෑ. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. අද ආණ්ඩු පක් ශේ  අයම කියනව   

ජන ධිපතිු ම  ශමශතම ථර් න හියේශේ  නීතී  අගමීතිු ම ශ  

ථණ්ඩ යම තමයි ඒ සඳත  පසි ගී් වූශේ  කියල .  සමතර අය 

තවත් ථන වක් කියනව . ඒ තමයි  අගමීතිු ම ශ  ථණ්ඩ යම 

නිස  ශනොශවයි  ජන ධිපතිු ම ශ  ථණ්ඩ යම නිස යි ශනථ 

වුශණ් කියල . තවත් සමතර අය කියනව   ශපොලිස්පතිු ම  

ශනොශවයි  නිශයෝජය ශපොලිස්පතිු ම  තමයි ශනථට වග කිය් න 

ඕනෑ කියල . තවත් සමතර අය කියනව   නිශයෝජය 

ශපොලිස්පතිු ම  ශනොශවයි  ශපොලිස්පතිු ම  තමයි ශනථට වග 

කිය් න ඕනෑ කියල . ඒ සනබ් ධ්ව පරීක් ණයක් ථරල  ශන 

රශේ ජනත වට ඇත්ත ඇති සීයේශය්  ප්රථ   ථරල   

වරදථරුව්  සියුශදන ට දු වන ලබ  ිනය ුතු යි. දු වන  ශන  

නිලධ් රි්  ද  ශද් ප ලනඥය්  ද කියල  අද ළ ශව් ශ්  නීතී. 

අපි ඉත  පීතීිනලිව කියනව   ශන පිටුපස ඉ් න බලවු ්  

සියුශදන ට දු වන ලබ  ිනය ුතු  බව. එයට මහි් ද ර ජපක්  

හිටපු අගමීතිු ම  වග කිව ුතු  ද  න මේ ර ජපක්  මීතිු ම  වග 

කිව ුතු  ද  ශජෝ ස්ට්  ප්රන ් ුර මීතිු ම  වග කිව ුතු  ද  ඒ 

ථවුරු වුණත් වීරැද්ද ථරපු සියුශදන ටම දු වන ලබ  ිනය ුතු යි.  

එම ප්රත රයට ලක් වූව්  තවමත් ශරෝතේවල ඉ් නව . ඒ 

ස මථ මී අරගළය ශවනුශව්   ඒ අරුතණ ශවනුශව්  අපි 

සියුශදන  ශපම සියේනව . ඒ ගීන විව දයක් නීතී. ඒ නිස  

ථරුණ ථරල  මතිය ක්රිය ත්මථ ථර් න. මතිය ක්රිය ත්මථ 

ථරන ශථොට මම ඉස්ශසේල  කිදව  ව ශ   පුගචි මිනිත ට විතරක් 

මතිය ක්රිය ත්මථ ශව් න බීතී. මතිය ආථ ර කීපයකි්  

ක්රිය ත්මථ ශව් න බීතී. ශමොථද  ශතෝරු ශමෝරු යේථ තවම 

නිදීේශේ. ඒ අයට මතිය ක්රිය ත්මථ කිරීමක් සිුර ශව් ශ්  නීතී.  

ශන රශේ ජනත ව අද ඉත  අම රුශව්  ජීවත් ශව් ශ් . ඒ 

ශදදන ව ශථොයි ශමොශතොශත් ථීරැේලක් බවට පත් ශවයි ද කියල  

අපට හිත  ග් නවත් බීතී. ඒ තරන ශදදන ශව්  ශන රශේ 

ජනත ව ජීවත් ශව් ශ් . ඒ ජනත වට සතනයක් ලබ  ශද් න  

නව අග්ර ම තයවරය  ඇු ුව ශන ආණ්ඩුවට විශ ේ  වග කීමක් 

තිශබනව . රනිේ වික්රමසිගත මීතිු ම  අග්ර ම තය  පුටුවට පත් 

ශව්චච ආථ රය මම අනුමත ථර් ශ්  නීතී. එු ම  වීදගත්  ඒ 

ව ශ ම ශතොඳ අත් දීකීන තිශබන න යථශයක්. ඒ ගීන විව දයක් 

නීතී. නුතත්  ප ්ලලිශන් ු ශද ස්න වරත්වය  ඒ ව ශ ම 

ප ්ලලිශන් ු ශව්  පිටත ස්න වරත්වය එථ ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරශයක් තීයේයට එු ම ට ඇති ථළ තීකි ද කියන එථ ගීන 

ශලොුග සීථයක් අපට තිශබනව . 

ඒ ස්න වරත්වය ප ්ලලිශන් ු ශදත් නීතී  ප ්ලලිශන් ු ශව්  

පිටතත් නීතී. එු ම ට ඒ තනු ර ලබ  ුර් ශ්   ශගෝඨ භය 

ර ජපක්  ජන ධිපතිවරය . අපට ශගෝඨ භය ර ජපක්  

ජන ධිපතිවරය ශග්  මීට වඩ  ශදයක් බල ශපොශරොත්ු  ශව් නත් 

බීතී  ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි. ශමොථද  ශගෝඨ භය 

ර ජපක්  ජන ධිපතිවරය  ශන රශේ ජන ධිපති පුටුශද ව යෝ වුණු 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

දවශසේ ඉඳල ම ගත්ශත් වීදගත් ීන් ුර ශනොශවයි. ශථොයේ් ම 

කිදශවොත් ශවන ශමොනවත් ශනොශවයි  
 
[මූලා්නවහ වණ පරිදි ඉව්, කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 පට්  ගත්ත දවශසේ ඉඳල   ජන ධිපතිවරය  වීරැින ීන් ුර ගත්ශත්. 

ඒ නිස  ශන ීන් ුරව තරියට ගනියි කියල  අපි වි ්ව ස ථශළොත්  අපි 

තමයි වීරැින. ඒ කිය් ශ්  එු ම  ප්රබුද්ධ් ීන් ුර ීනරණ ගමවි කිය  

අපි වි ්ව ස ථරනව  නන  වීරැද්ද අශ .  රනිේ වික්රමසිගත 

මීතිු ම ට තිබුශණ්  ශගෝඨ භය ර ජපක්  මීතිු ම ට තිබුශණ්  

සජිත් ශප්රේමද ස මීතිු ම  ප්රුත  ථණ්ඩ යමට ආණ්ඩුව භ ර 

ශද් නයි. ශමොථද  ඒ ථණ්ඩ යශන ම් ්රීවරු 50ක්  60ක්  

ඉ් නව . එතශථොට ආණ්ඩුවට ප ්ලලිශන් ු ශද ස්න වරත්වයක් 

තිශබනව . රනිේ වික්රමසිගත මීතිු ම ට තිබුණ   ඒ ආණ්ඩුශද 

ථීබිනේ අම තය ුරරයක් ලබ  ග් න. විශද්  ථටුතු  අම තය 

ුරරය ව ශ  ුරරයථ ථටුතු  එු ම ට ඉත  ස ්ලනථව ඉටු ථර් න 

තිබුණ . එතශථොට රශේ ස්න වරත්වයක්  ඇති ශවනව . 

ප ්ලලිශන් ු ව ු ළත්  ඉ්  පිටත ත් ඒ ස්න වරත්වය  එක්ථ 

ථටුතු  ථර් න තිබුණ . ඒ විතරක් ශනොශවයි. සව් ධීන 

ථණ්ඩ යමත් එථු  ථරශගන  ස්ලව ප ක්ෂිථ විධියට සියුශදන  

එථු  ථරශගන ආණ්ඩුව තද  ග් න තිබුණ . නුතත් ශගෝඨ භය 

ර ජපක්  මීතිු ම  නීවතත් -පසුගිය අවුරුුර ශදථතම ශ්ල  

ව ශ ම- වීරැින ීන් ුරවක්  ගත්ත . ඒථයි අද ඇත්තටම සිුර ශවල  

තිශබ් ශ් . ශථශසේ ශවතත් රනිේ වික්රමසිගත මීතිු ම ට දී්  

අග්ර ම තය ුරරය ලබ   ල  තිශබනව . අපි අම තය ුරර ලබ  

ශනොගත්තත් විපක් යක් තීයේයට ප ්ලලිශන් ු  ථටුතු වල  

පපරීම සතශයෝගය ලබ  ශදනව . ශන රට ශවනුශව් ; ශන රට යළි 

යන  තත්ත්වයට ශගොඩ නීඟීම ශවනුශව්  අශ  පපරීම 

සතශයෝගය ලබ  ශදනව .  

අපට තිශබන .මිත ශඩොල්ල ප්රම ණය වියදන කිරීශන  

ප්රුත ත්වය ලබ  ිනය ුතු  ථ රණ  තිශබනව . විශ ේ ශය් ම 

ඖ ධ්වලට ප්රුත ත්වය ලබ  ශද් න ඕනෑ. ශන වන විට ශඩොල්ල 

ප්ර ්නය නිස  ජීවිත යේථ ශබ්ර  ග් න තිශබන ඖ ධ් යේථ ලබ  

ග් න බීරි ශවල  තිශබනව . එය ඉත  අව සන ව් ත 

තත්ත්වයක්.  තීබීයි  ථනග ටුශව්  වුවත් කිය් න ඕනෑ  

ආණ්ඩුව පසුගිය ථ ලශේ  අසූචි නීවථට ශඩොල්ල මිලියන ගණනක්  

ලබ  ුර් න  කියන එථ. ශපොශතොර කියල  අසූචි නීවථට ශඩොල්ල 

මිලියන ගණනක්  ලබ  ුර් න . ඒ විතරක් ශනොශවයි. අධිශදගීත 

ම ්ලග - highways - තද් නත් ශඩොල්ල මිලියන ගණනක් වීය 

ථළ . අපි ථට ථීශඩනථේ කිදව   ශන ථටුතු  ථර් න එප   

අනව ය වියදන ථර් න එප  කියල . අපි කිදව   "ශන ශවල ශද 

ජින ථේටල අව ය නීතී  ඇවිිනන මගීනරු අව ය නීතී  highways 

අව ය නීතී  ඒ අනව ය වියදන නතර ථර් න" කියල . නුතත් 

ඇහුශද නීතී. අද ඒව ශේ  විප ථවලට තමයි අපට ුතහුණ ශද් න 

ශවල  තිශබ් ශ් . ඒ නිස  අශ  තිශබන ුතදේ ප්රම ණය  ඒ 

තිශබන ශපොයෝ ප්රම ණය වුණත් අනව ය -අතයව ය ශනොවන- 

භ ණ්ඩ ශග් වීමට වීය ථර් න එප  කියල  අපි කියනව . ඒ 

ථටුතු  තවම නතර ශවල  නීතී. තවමත් අනව ය භ ණ්ඩ 

ආනයනය ථර් න අවසර ලබ  ශදනව .  අනව ය භ ණ්ඩ 

ආනයනය කිරීම වත ම නතර ථර් න.  ඖ ධ්වලට ප්රුත ත්වය 

ලබ  ශද් න. ඉ් ධ්න -ශපට්රේ  සලසේ-  ගෑස්   භූමිශතේ ශන රශේ 

ජීවත් වන සියුශදන ට අතයව යයි. එථ පීත්තකි්   

ගමන ගමනය සඳත  ශව් න පුුවව් . අශනක් පීත්ශත්   ප්රධ් න 

ව ශය්  අද රශේ ශඩොල්ල පපයන ථ්ලම ් ත  ල  ගණන වක් 

තිශබනව   ඒව ට ශව් න පුුවව් .  විශද්  ශ්රමිථය් ශග්  

තීරුණු විට ඒ ථ්ලම ් ත  ල වලට පි්  සිුර ශව් නයි අපට 

ශඩොල්ල ලීශබ් ශ් . විුරලිය ථීපීමත් එක්ථ අද ඒ 

ථ්ලම ් ත  ල  වි  ල අවද නමථට ුතහුණ  ල  තිශබනව . ඒ 

ථ්ලම ් ත  ල වල ශජනශ්ලට්ලවලට අව ය ඉ් ධ්න යේථ ලබ  

ග් න විධියක් නීතී. ඒ ථ්ලම ් ත  ල  වීහුශණොත් අර 

ලීශබමි්  තිබුණු ශඩොල්ල යේථත් ලබ  ගීමමට ශනොතීකි ශවනව . 

ශන ප්ර ්නය තවත් දරුණු අතට තීශර් න පුුවව් . ඒ නිස  අපි ඒ 

ථ්ලම ් ත  ල  යේථ ආරක්   ථර් න ඕනෑ.  

BOI එථ තරත  ශතෝ  රජශේ  ශවනත් ආයතනයක් තරත  ඒ 

ථ්ලම ් ත  ල වලට අව ය ඉ් ධ්න යේථ ලබ  ශද් න. ශමොථද  

ඒ ථ්ලම ් ත  ල  යේථ වීහුශණොත්  එථ පීත්තකි්  ශඩොල්ල නීති 

ශවනව  ව ශ ම රැකිය  දසදතස් ගණනක්  ලක්  ගණනක් අපිට 

නීති ශව් න පුුවව් . එශතම වුශණොත් ශන රශේ තිශබන අ්ලබුදය 

තවත් වීයෝ ශව් න පුුවව් . ඒ නිස  ඒ ශවනුශව්  වීඩ 

පිළිශවළක් අව යයි. තවමත් අපිට ඒ ශවනුශව්  වූ වීඩ 

පිළිශවළක් ශපශන් න නීතී. විපක් ශේ  අපි සියුශදන  අපිට 

තිශබන අත්දීකීන අනුව  ලබ  තිශබන අධ්ය පන මේටන අනුව ශන 

නව ආණ්ඩුවට පපරිම සතශයෝගය ලබ  ශද් න සූද නන. 

ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු තීයේයට විපක් ශේ  ඉඳශගන අපිට ඒ 

ථටුතත්ත ථර් න පුුවව් . සමතර අය ශචෝදන  ථර් න පුුවව්   

අපි ආණ්ඩුවට එථු  ශනොවීම ගීන. ආණ්ඩුවට එථු ශවල  

අම තය ුරර ලබ  ගීමමට පමණක් අපි .ම  ශව් න අව ය නීතී.  

ප ්ලලිශන් ු  ව  ක්තිමත් ථර් න ඕනෑ. තුත් න ් ශසේල  

පසුගිය අවුරුුර ශදථතම රථට ආස් න ථ ලය ු ළ  ප ්ලලිශන් ු  

ක්රමය  ක්තිමත් ථශළේ නීතී. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  

සගශ ෝධ්නය ශගනීේල   "ශන රශේ වීඩ ථර් න ඕනෑ නන 

ප ්ලලිශන් ු වට ශනොව  එථ පුද්ගලශයුගට ඒ බලය අව යයි" 

කියල  ජන ධිපති ුරරය තවත්  ක්තිමත් ථළ . අශ  යත ප ලන 

ආණ්ඩුව පීවීති ථ ල .ම ශද  අපි ආගශිථ අධීක් ණ ථමිටු පත් 

ථළ . අපි ඒ ආගශිථ අධීක් ණ ථමිටු  ක්තිමත් ථළ . නුතත් 

තුත් න ් ශසේල  ඒ එථක්වත් ක්රිය ත්මථ ථශළේ නීතී. දී්  අපි 

ඉිනරියට ය් න ඕනෑ. අපි විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  

සගශ ෝධ්නය ශගශන් න ඕනෑ. ප ්ලලිශන් ු ශද බලය රැථ 

ග් න ඕනෑ. ප ්ලලිශන් ු   බලය කිය් ශ්  ශන  ම් ්රීවරු 

225ශදන  පමණක් ශනොශවයි. ප ්ලලිශන් ු ව කිය් ශ්  ශන 

රශේ ජනත ව නිශයෝජනය ථරන තීන. ශනථ ඉත  වීදගත් 

තීනක්. අපි මතජන ඡ් දශය්  ශත්රී පත්ශවල  ඉ් ශ්  ශන රශේ 

ජනත ව ශවනුශව්  ශසේවය කිරීමටයි. ඒ නිස  විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්න  සගශ ෝධ්නයත් ශගනීේල   ජන ධිපති ක්රමය 

අශතෝසි ථරල   අපි සියුශදන ම එථු ශවල  වීදගත් ීන් ුර 

ීනරණ යේථක් ඉිනරි ම ස ු න  තතර වනශථොට ශන රටට ලබ  ිනය 

ුතු යි. එශසේ ථටුතු  ථර  ශන රට යළි ස්න වර රටක් බවට පත් 

ථර ග් න අපි සියුශදන ම එථු   ශවුතයි කිය  ප්රථ   ථරමි්  

ම  නිතප වනව .  

ස්ු තියි. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ර ජිථ  වික්රමසිගත මීතිනිය. ඔබු මියට වින යෝ අටථ 

ථ ලයක් තිශබනව . 

 

[අ.භ . 4.26] 

 

ගුණ රාජිකා වි්රමසසහස මහස්,මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) ரொஜிகொ விக்கிரேசிங்ஹ) 

(The Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe) 
ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ඉත  ශේදජනථ තත්ත්වයක් 

පවතින ශමොශතොතථයි අපට අද ථන  ථර් න සිුර වී තිශබ් ශ් . 

ශමොථද  මීයි ම සශේ  09වීනිද  ඉතිත සශේ  තවත් ඉත  අඳුරු 
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[ගරු ත්ල ණ ර ජථරුණ  මතත ] 
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ිනනයක් ශලසටයි අපිට සටත්  ථර් න ශව් ශ් . ුරක් විඳින 

ජනත ව ගීන මත  ශලොුග ආලයකි්  ථන  ථරපු අය රටට ථරපු 

වින  ය සත ජීවිත අහිමි ථරපු තීයේ අපි සියීසි්  දීක්ථ . ආ්ලථිථ  

ශද් ප ලන  සම ජයීය  ආගමිථ අ්ලබුද ගීන කියමි්  එකිශනථ  

පසි ග් වමි්   එකිශනථ  මර  ගීමම  ශද්පළ වින   කිරීම ශන 

රශේ ආ්ලථිථ අ්ලබුදයට විසඳුමක්ද කිය  අපි අත් න ඕනෑ.  අපිත් 

එක්ථ හිටපු අමරකී්ලති අු ශථෝරළ ම් ්රීු ම  ශන බිහිසුනුථ රී 

තත්ත්වය නිස  ඝ තනයට ලක් වුණ . එය ඉත ම ථනග ටුද යථයි. 

එු ම ශ  අභ වය ශවනුශව්  එු ම ශ  බිරිඳ  දරුව  ඇු ුව 

පවුශේ ඥ ීන් ටත්  ශමම සිද්ධිශේ   ජීවිත අහිමි වූ අශනුගත් 

සියුශදන  ශවනුශව්  ඒ පවුේවල පදවියටත්  අශ  ශ ෝථය -

ථනග ටුව- ශන අවස්න ශද  ප්රථ   ථරනව . 

මමත් ථෑගේල ිනස්ත්රික්ථය නිශයෝජනය ථරන ම් ්රීු මියක්. 

අ ශ  ිනස්ත්රික්ථය නිශයෝජනය ථරන ථනථ ශතේරත් මීතිු ම ශ   

ත රථ බ ලසූරිය මීතිු ම ශ  නිශවස්වලට ව ශ ම මශ  

නිවසටත්  අ ශ  නගර ධිපතිු ම ශ  ශම් ම තව ශබොශතෝ 

ප්ර ශද්ශීය සභ  ම් ්රීවරු් ශ  නිව සවලටත් දීයෝ අල භ ත නි සිුර 

ථර තිශබනව .  අරගළය ු ළි්  ජනත ව බල ශපොශරොත්ු  ව් ශ්  

ශනථද කිය  ම  අතනව . ජනත ව තව තවත් පීඩ වට පත් ථරල   

අසරණ ථරල    ශන රට ආ්ලථිථ ව ශය්  අයෝශය්  අයෝය  

පසුපසට ඇද දමන එථද බල ශපොශරොත්ු  ව් ශ්  කියල  අපි 

අතනව .  ප ්ලලිශන් ු ශද ඉ් න ම් ්රීවරු 225ශදන ම එප  

කියනව  නන ඒථ ජනත ව ීන් ුර ථළ ුතත්ශත් යළඟ ප ්ලලිශන් ු  

මීතිවරණශේ  යි. ශමොථද  අපි ප ්ලලිශන් ු වට පයෝ්  ආශද 

නීතී. අපි ආශද ජනත වශ  ඡ් දශය් . ප්රජ ත් ත්රව   රටක් 

විධියට ව ශ ම ජනත වශ  අයිීන්  රැථ ශදන ස මථ මී රටක් 

විධියට යළඟට ප ්ලලිශන් ු වට එන 225ශදන  ථවුද කියන එථ 

ීන් ුර ථර් න ඕනෑ ජනත වයි.  

ශබොශතෝ ශදන  අද ථන  ථර් ශ්  තම් ශ  අරුතණු 

ශවනුශව්  සත තම්  ශමශතයවන න යථත්වය ඉිනරියට 

ශගශන් නයි. අද ශන ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ සියේන මතජන 

නිශයෝජිතය්   කියන ශද්වේ අතශගන ඉ් නශථොට අපට දීයෝ 

ථනග ටුවක්  ුරථක් දීශනනව . ථවුරුවත් ථන  ථර් ශ්  නීතී 

ජනත ව දීයෝ පීඩනයට පත් ශවල  ඉ් ශ්  ආ්ලථිථ අපතසුත  රටට 

බලප  තිශබන නිස ය කියන ථ රණය ගීන. ජනත වශ  

ප්ර ්නවලට විසඳුන ශද් ශ්  ශථොශතොමද කියන එථ ගීන පශද් 

ඉඳ්  තවස් වරුව වනථේ ශමතීන පීය ගණනි්  අශ  ථ ලය 

වීය ථරමි්  ථන  ථළ ට ජනත වශ  ප්ර ්නවලට විසඳුන ශදන 

බවක් නන අපි ද් ශ්  නීතී. අරගළය තරත  ජනත ව තව තවත් 

ුගපිත ථරන ආථ රයක් සත තම් ශ  ශද් ප ලන වටපිට ව 

ශගොඩනග  ග් න  ආථ රයක් තමයි ශන තීශමෝශ ම ථන වලි්  

අපට ශපශන් න තිශබ් ශ් . ඒ තීම ථන වක් ු ළි් ම අප 

දීක්ශක් එයයි. මීට ප්රනම ථන  ථළ තීම ශදන ම ප ශතේ දීයෝ 

ෛවරයකි්  ව ශ  තමයි ථන  ථශළේ. ෛවරශය්  ථන  කිරීම 

ු ළ ජනත ව තව තවත් ුගපිත ශවනව . ඒ නිස  ශන රටට සීබෑ 

ශලසම ආදරය ථරන ශථශනුග විධියට ත  ජනත ව දීයෝ 

පීඩනයකි්  ශපශළනව  කියන එථ ශත්රුන ගත් ශථශනුග විධියට 

ම  ඉත ම ශගෞරවශය්  ඉේල  සියේනව  එවීනි ප්රථ   නිුගත් 

ථර් න එප  කියල . ශන පත්තරීතර ප ්ලලිශන් ු ව නිශයෝජනය 

ථරන අපි 225ශදන ම ජනත ව ශවනුශව්  ථටුතු  ථරන පිරිසක් 

බවට  හිත් පිත් ඇති පිරිසක් බවට පත් ශවනව  නන  ශන ථ ල 

වථව නුශද විය ුතත්ශත් එය බවයි ම  වි ්ව ස ථර් ශ් . අපට 

ශද් ප ලනය ථර් නත් රටක් තිශබ් න ඕනෑ. ඒ නිස  පක්   ප ට 

ශේදයක් නීු ව  ජ ති ආගන  ුගල ශේදයක් නීු ව අපි එථු  

ශවල  ථටුතු  ථර් න ඕනෑ. 

ශන රශේ අන ගතය සුරක්ෂිත ථර් න ශන 225ශදන ට -අප 

සියු ශදන ට- වගකීමක් තිශබනව ; ුතු ථමක් තිශබනව . අද අප 

අථමීති ශද් ප ලන වටපිට වක් ු ළ  අථමීති අදතස් තිශබන 

ශද් ප ලන න යථත්වයක් එක්ථ ථටුතු  ථර් න අපට සිුර 

වුණ ට අප අථමීත්ශත්  වුණත් එශසේ එථු  ව් ශ්  රටක් 

විධියට  ජ තියක් විධියට එථට ඉඳිමි්  ශන රට ආ්ලථිථ ව ශය්  

 ක්තිමත් ථරමි්  අශ  ුරව  දරුව් ට සුරක්ෂිත රටක් නි්ලම ණය 

ථර ශද් න ඕනෑ නිස යි. අවුරුුර 30ක් තිබුණු ුතද්ධ්ය නීවත ඇති 

වනව  දකි් න  එවීනි බිහිසුණු සිුරවීන නීවත ඇති වනව  දකි් න 

ථ ් ත ව්  විධියට අපි කිසි ශසේත් ථීමීති ශව් ශ්  නීතී. ඒ 

නිස  ඒ එථු  වුණු පිරිසත් එක්ථ ශන රට නිවීරැින ම වතට ශගන 

ය් න  ආ්ලථිථය  ක්තිමත් ථරන ුතගයථට ශන රට ශගන ය් න 

ශමොන ශද් ප ලන මති මත ් තර තිබුණත් අප සියු ශදන  එථු  

ශව් න ඕනෑ කියන එථ තමයි අප තීම පක් යථම 

න යථය් ශග්  ඉේල  සියේ් ශ් . ඒ මිස  පසුගිය ථ ලශේ  ථරපු 

වීරැින පුන පුන  කීම ු ළි්  ශන ආ්ලථිථ ප්ර ්නයට විසඳුමක් 

ලීශබ් ශ්  නීතී කියන එථ අපි ඔබ සියු ශදන  ශත්රුන 

ග් න ඕනෑ. 

අද වන විට තරුණ පිරිසක් ශගෝේශෆේස් පිේටනිශේ  දවස් 

ගණන වක් තිස්ශසේ අරගළයක් ථරමි්  සියේනව . තීබීයි  ඒ 

ශගොේල් ශ  අරුතණ ශමොථක්ද? ශන රශේ ආ්ලථිථය ථඩ  වීම. 

තිශබන ශමොශතොතථ ඒ ශගොේල් ට ආ්ලථිථයට ශද් න පුුවව්  

ද යථත්වය ශමොථක්ද  ඒ වීඩ පිළිශවළ ශමොථක්ද කිය  කියනව  

නන ම  හිත් ශ්  ඒථ තමයි ශන ශමොශතොශත් වඩ ත්ම සුුරසු 

ව් ශ් . එශතම නීතිව ශන රශේ ම ්ලග යේථ තරස ්ථරල  ප රක් 

ප රක් ගණශ්   පද්ශඝෝ ණ කිරීම ු ළ ජනත වමයි තව තවත් 

අපතසුත වට පත් ව් ශ් . ඒ නිස  එතීන අරගළ ථරන පගත්  

බුද්ධිමත් පිරිස සීබෑ ශලසම රටට ආදශරයි නන  ජනත වට 

ආදශරයි නන ථර් න ඕනෑ අරගළ ථරන එථවත්  ජනත ව 

තවතවත් ුගපිත ථරන එථවත්  තම් ශ  අරුතණ  ශද් ප ලන 

න යථත්වය ඉස්සරතට ශගශන් න ථටුතු  ථරන එථවත් 

ශනොශවයි. ශන රට ස ම නය තත්ත්වයට ශගශන් න සත ආ්ලථිථ 

ව ශය්   ක්තිමත් ථර් න නන  පවතින ශද් ප ලන 

න යථත්වයත් එක්ථ එථු  ශවල  ඒ වීඩ පිළිශවළට සත ය ශදන 

එථ තමයි ම  හිතන විධියට අප සියු ශදන  ශන ශමොශතොශත් ථළ 

ුතු  ව් ශ් . ඔබ අරගළ කිරීම ු ළි්  තවත් පීඩ වට පත් ව් ශ්  

අශ  අහිගසථ  ුර පත් ජනත වයි.  

 ශගෝේශෆේස් පියේශේ  අරගළ ථරන ඒ පගත්  බුද්ධිමත් තරුණ 

පිරිසශග්  මම ඉේලීමක් ථරනව . ශතට අනිද්ද  O/L විභ ගය 

පවත්වනව . අශ  රශේ අන ගතය භ ර ග් න සියේන තරුණ ුරව  

දරුව්  තමයි එම විභ ගයට ුතහුණ ශද් ශ් . ඔශබ් අරගළය ඔශබ් 

ඒ සශතෝදර සශතෝදරිය්  ශවනුශව්  ශන රට ඉතිරි ථර  ම සඳත  

නන  ශන ශමොශතොශත් ඔබ ථළ ුතු  ව් ශ්  ස මථ මීව අරගළ 

ථරන එථයි. ඔබ අරගළ ථරනව  නන ස මථ මීව අරගළ 

ථර් න. ඒථට අශ  කිසිම විරුද්ධ්ත්වයක් නීතී. ඔබ අරගළ 

කිරීම ු ළ රටට යතපතක් වනව  නන  අපිත් එතීනට ඇවිේල  

අරගළ ථරනව . ශමොථද  අපට ඕනෑ ථර් ශ්  නිදතස්  නිවතේ 

සත ආ්ලථිථය  ක්තිමත් ශව්චච රටක් අශ  දරුව් ට -අන ගත 

පරපුරට- ද ය ද ථර  මයි. ඒ නිස  අප ඒ තරුණ පිරිසශග්  

ඉේල් ශ්  එම වගකීම  ුතු ථම ඔබ ඉ ්ට සිද්ධ් ථර් න 

කියල යි. ශන ශමොශතොශත් ඔබශ  වගකීම එය බව විශ ේ ශය්  

මතක් ථර් න ඕනෑ. 

එශතම නීතිව  අප ඔබ ෛවරශය්  ශන ථරුණු ථ රණ  ිනත  

බීුව  කියල  ශන ප්ර ්නවලට විසඳුන ලීශබ් ශ්  නීතී. 

ශගෝඨ භය ර ජපක්  ජන ධිපතිු ම  ශගදර ගිය  කියල  ශන 

ප්ර ්නවලට විසඳුන ලීශබනව  නන එු ම  ශගදර යයි. තීබීයි  

එු ම  ශගදර යනශථොට ඔශබ් වීඩ පිළිශවළ ු ළ රශේ ථඩ  

වීයේ්චච ආ්ලථිථය ශගොඩ නඟ් න පුුවව්  ක්රමශදදය ශමොථක්ද 

කියන එථ ප්රසිද්ධ් ම ධ්යයට ඇවිේල  ශන රශේ ජනත වට 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ශතොඳ ථ රව පීතීිනලිව ප්රථ   ථර් න ඔබු ම් ල ට පුුවව්  

නන ඒථ පිළිග් න අපි ලීතීස්තියි. බුද්ධිමත් තරුණ පිරිසක් 

විධියට ඔබ ථටුතු  ථළ ුතත්ශත්  අරගළ ථරල   ජ ති  ුගල ශේද  

ආගනව දය ඇදශගන ශන රට යළිත් අුත ශසොශතොනක් බවට පත් 

ථර් ශ්  නීති ආථ රයට බව අපි විශ ේ ශය්  කිය් න ඕනෑ. 

අරගළය ු ළ ජීවිත අහිමි වුණු සියුශදන ශ  පවුේවල 

ස ම ජිථය්  ශවනුශව්  ව ශ ම ශද්පළ අහිමි වුණු සියු ශදන  

ශවනුශවනුත් අපි අශ  ථනග ටුව ශන ශමොශතොශත් නීවත නීවත 

ප්රථ   ථරනව . ශන ශදපීත්තටම ස ධ් රණය ඉටු ථර් න කිය  

අපි අශ  මතිඥු ම් ල ශග්  විශ ේ ශය්  ඉේල  සියේනව .  

රට ිනත  බල ශගන ඉ් නශථොට අපට හිශතනව  අද අශ  රශේ 

මතිය වේ වීිනල ද කියල   ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි.  

ශමොථද  තීම ශථශනුගටම එථ ආථ රයට ස ධ් රණය ඉ ්ට 

ව් ශ්  නීතී. මතිඥ මතත්වරු්  තම් ශ  වෘත්තිය ු ළ නිවීරැින 

ආථ රශය්   බුද්ධිමත් ආථ රශය්  ථටුතු  ශනොකිරීම නිස  සිුර 

ව් ශ්  ුගමක්ද? ශමවීනි වයසනථ රී ථලශථෝල තල ඇති 

ථර් න තව පිරිසක් බල ශගන ඉ් නව  නන ඒ පිරිසට 

ශපළඹවීමක් තමයි ඔබ මතිය අතට ගීමශම්  සිුර ථර් ශ්  

කියන එථ ථනග ටුශව්  වුණත් ප්රථ   ථර් න ඕනෑ.  

අරගළ භූමිය ු ළ වුණු සිුරවීම ගීන පගත්  බුද්ධිමත් පිරිසක් 

විධියට අපි ථනග ටු ශවනව . අපි එය අනුමත ථර් ශ්  නීතී. 

තීබීයි  ඒ තරත  අශ  අහිගසථ නවථ ම් ්රීවරු් ට වශ ම  හිටපු 

ම් ්රීවරු් ටත් දීයෝ ථනග ටුද යථ තත්ත්වයථට ුතහුණ ශද් න 

සිුර වුණ . ඒ සියු ශදන  ශවනුශව්  මතිය මඟි්  එථ 

ආථ රශය්  ස ධ් රණය ඉ ්ට ශව් න ඕනෑ කියල යි ම  

හිත් ශ් . එමඟි්  තමයි රශේ සමගිය ආරක්   ථර් න පුුවව්  

ව් ශ් . ජනත වට යන වූ සතනයක් ලබ  ශදමි්  ශද් ප ලන 

ශේදයක් නීතිව සියු ශද් ප ලන පක්   සියු ශද් ප ලන 

න යථය්  එථු  ශවල  ශන රට නිවීරැින තීනථට ශගන ය  ුතු  

ථ ලය තමයි දී්  පද  ශවල  තිශබ් ශ් . 

අශ  රට ශබෞද්ධ් රටක්. ශබෞද්ධ්ය්  විධියට අප වරදට සම ව 

ශද් න ඕනෑ පිරිසක් බව අපි ශතොඳ ථ රව ද් නව . ඒ නිස  රටක් 

විධියට  ක්තිමත්ව ඉිනරියට ය් න නන අපි ශන සියු ශද්වේ 

දර ශගන  ශන සියු මතිමත ් තර පීත්තථ තියල  ථටුතු  ථරුත. 

වත්ම්  න යථය්  ශලස ගරු ශගෝඨ භය ර ජපක්  

ජන ධිපතිු ම ත්  ගරු රනිේ වික්රමසිගත අග්ර ම තයු ම ත් අද අපට 

ඉ් නව . ශන ශදපළ එක්ථ සියු ශදන  එථු  ශවල  අශ  රශේ 

ආ්ලථිථය  ක්තිමත් ථරල  ශදුත. යට පස්ශසේ තව අවුරුද්දක් 

ශදථක් යනශථොට ශද් ප ලනය ථර් නම ඕනෑ නන  ඔශබ් 

ශද් ප ලන මතය ඉිනරියට ශගන ය් න ථටුතු  ථර් න පුුවව් . 

යට ශපර අශ  දරුව් ට රටක් තිශබ් න ඕනෑ. ඔබ සියු ශදන  

ශමොන මතිමත ් තරවල හියේයත් ශන රට ශවනුශව්  එථට එථු  

ශවල  රශේ ආ්ලථිථය  ක්තිමත් ථර් න ථටුතු  ථර් න. මීයි 

09වන ද  වුණු සිද්ධී්  වීනි සිද්ධී්  නීවත ශන පුගචි රශේ ඇති 

ශනොව් න වග බල  ගමශන වගකීමක් සත ුතු ථමක් ශන රශේ 

සියු ජනත වට තිශබනව .  

අපි ද් නව   එළිශේ  ඉ් න ජනත ව අද ශබොශතෝ 

අපතසුත වලට ුතහුණ   සියේන බව. ප ශ්ල එනශථොට අපි දකිනව   

ජනත ව ඉත ම අපතසුශව්  ථටුතු  ථරන ආථ රය.  අපි පත්ස ත 

ථරනව  තීශමෝටම විසඳුන ලබ  ශද් න. ඒ  ජනත වට අශ  

ථනග ටුව ප්රථ   ථරන ගම්  ඉත ම ඉව.ශම්  ථටුතු  ථර් න 

කියල ත් ඉේල  සියේනව . රටට ආදරය ථරන ව ශ ම ඔබට 

ආදරය ථරන පිරිසක් ඔබ ශවනුශව්  ශන ප ්ලලිශන් ු ව ු ළ 

ඉ් නව . එම නිස  ඒ සියු ශදන  එථු  ශවල  ඔබට යන 

සතනද යී ථ ලයක් ඉත  ඉක්මනි්  පද  ථර ශද් න ථටුතු  

ථර වි කියන එථ මතක් ථරමි්   මට ථ ලය ලබ   ම පිළිබඳව 

ඔබු ම ටත් ස්ු තිව් ත ශවමි්  ම  නිතප වනව   ලාල සන රූඪ 

ගරු ම් ්රීු මනි. 
 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු ලලිත් ව්ලණ ුගම ර මීතිු ම . ඔබු ම ට වින යෝ 

8ථ ථ ලයක් තිශබනව . 
 

[අ.භ . 4.38] 
 

ගුණ ලලි්, වර්ණ ුගමාර මහසතා 
(ேொண்புேிகு லலித் வர்ண குேொர) 

(The Hon.Lalith Varna Kumara)  

ස්ු තියි  ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි. 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  පසුගිය ිනනවල ශන රශේ ඇති 

ශව්චච ඒ බිහිසුණු තත්ත්වය පිළිබඳව දී්  දවස් ු නක් තිස්ශසේ අපි 

ප ්ලලිශන් ු ශද ව ද විව ද ථරනව . විශ ේ ශය් ම අශ  

ජීවිතශේ  ථවද වත් අමතථ ථර් න බීරි ථ රණය තමයි අශ  

හිතවත් ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීු ශමුග නශේ්චඡ විධියට ජීවිතක් යට 

පත් වීම. ඇත්තටම එු ම  ශන ප ්ලලිශන් ු ශද හිටපු අහිගසථ 

ම් ්රීවරශයක් යීයි කිදශවොත්  ම  නිවීරැිනයි. එු ම    තීම 

ශථන ටම ගරුත්වය  ල  ඉත ම අහිගසථ විධියට ජීවත් ශව්චච 

ශථශනක්; මතත්ම  ශද් ප ලනයක් ථරපු අශ  සශතෝදරශයක්. 

ඇත්තටම අපි ශනොහිතපු ආථ රයට තමයි ඒ සිුරවීම  වුශණ්. එද  ඒ 

සිුරවීමට පීය ශදථ ු නථට ඉස්ශසේල  අපිත් එක්ථ එථට ඉඳල   

එථ බීම එථ බීල  එළියට ගිය අශ  අමරකී්ලති අු ශථෝරල 

ම් ්රීු ම ශ  අභ වය ඇත්තටම අපට ශලොුග ශ ෝථයක්. ඉති්   

මම ශන අවස්න ශද එු ම ශ  භ ්ලය වට  දරුව් ට  ඥ ීන් ට  

ශපෞද්ගලිථව මශ  ශ ෝථය ප්රථ   ථරනව . ඒ ව ශ ම මිය ගිය 

එු ම ශ  ආරක් ථ නිලධ් රිය ශ  පවුශේ අයටත් මශ  ශ ෝථය 

ප්රථ   ථරනව .  ඒ ව ශ ම පළ ත් ප ලන ආයතනවල 

සභ පතිු ම් ල   ම් ්රීු ම් ල   අශ  ප ක්ෂිථයි්  ඇු ුව ඒ 

සිද්ධිශේ   මිය ගිය අනික් සියුශදන ශ  පවුේවල අයටත් ශන 

අවස්න ශද   මශ  ශ ෝථය ප්රථ   ථරනව .  

පසුගිය 9වීනි ද  අශ  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීු ම් ල   

ම් ්රීු මියල  වි  ල පිරිසථශ  නිව ස සියේල බිමටම සමතල  

ශවන තරමටම වි  ල වින  යක් සිද්ධ් වුණ . ඒ ශබොශතෝ අයට 

තම් ශ  ඇඳිවත පමණයි ඉතිරි වුශණ්. ඒ විතරක් ශනොශවයි  

අශ  සමතර ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීු ම් ල ශ   ම් ්රීු මියල ශ   

අශ  හිටපු පළ ත් සභ  ම් ්රීු ම් ල ශ  ශථෝයේ ගණ්  වයේන  

ව තන ඒ අයශ  ඇස් ඉිනරිපිට ම ගිනිබත් ථළ බව මම 

ශපෞද්ගලිථව ද් නව . ඒ ව ශ ම ප්ර ශද්ශීය සභ වල 

සභ පතිවරු් ශ   නගර සභ වල සභ පතිවරු් ශ   මතජන 

නිශයෝජිතය් ශ   ගශන ශද් ප ලනයට ය් තන ශතෝ සනබ් ධ් 

ශව්චච වි  ල පිරිසථශ  නිව සත්  ගිනිබත් ථළ . ඒ 

සියුශදන ටම ශන අවස්න ශද අශ  ථනග ටුව ප්රථ   ථරනව .  

ඒ ව ශ ම ථුවතර ිනස්ත්රික්ථශේ  අශ  ශජය ්ඨ ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරයුග  සත හිටපු ඇමතිවරයුග වන ුගම ර ශවේගම 

මීතිු ම  තවමත්  දීයෝ සත්ථ ර ඒථථශේ  - ICU එශක්- ඉ් ශ් .  

එු ම ටත් ඉක්ම්  සුවය ප්ර ්ලනන  ථරනව . ඒ ව ශ ම ශන 

අ්ලබුදශය්  ු ව ල ලබ  සියේන ශදප ්ල ්වශේ  සියුශදන ටම 

ඉක්ම්  සුවය ලීශබ්ව යි කිය ත් මම ප්ර ්ලනන  ථරනව .  

 ඇත්තටම මශ  නිවසට ගිනි තිය් න බීරි වුණ ට   ථර් න 

පුුවව්  පපරිමය වින   ථර් න ශන ශථෝල තල ථළ ථේයේය 

අමතථ ථශළේ නීතී.  මශ  ශනෝන ට ඇයශ  ශදමදපිය් ශග්  

ලීබුණු ශගයක් ශතොරණ තිබුණ .  ශද් ප ලනය ථරන 
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ආසනශේ ම ඉ් න ඕනෑ කියන මතය නිස  ඒ ශ  විුගණල  

බුලත්සිගතල ආසනශය්  ශපොයෝ ඉඩන ප්රම ණයක් අරශගන අපි 

ශගයක් තද ගත්ත . ඒ ශගදරට ථර් න පුුවව්  පපරිම වින  ය 

ථරල  තිශබනව . ඇත්තටම ඒ ගීන ථනග ටු ශවනව  ශවනුවට 

අපි ඒථ  ක්තියක් ථර ග් නව . මතජන නිශයෝජිතය්  තීයේයට 

අපි ඒථ දර ගත ුතු  ශවනව . අපි ඉ් ශ්  ජනත ව ශවනුශව් . 

තීබීයි  තීශමෝම එශතම නීතී. අුත් විධියට හිතන පතන  

ශවනස් විධියට හිතන පතන ශබොශතොම සුුව ශථොටසක් සියේන නිස  

ඇත්තටම මම මීට වඩ  ඒ ගීන ථන  ථර් න පත්ස ත ථර් ශ්  

නීතී.  

නවවීනි ිනන අරලියගත ම් ිනරශේ   වුණු සිද්ධියත් එක්ථ ශන 

සිුරවීන සනබ් ධ් ථර් න ශගොඩක් අය  පත්ස ත ථළ . ශන 

ශමොශතොත ශවනශථොට අශ  ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු්  

ශදශදශනුග බ් ධ්න ග රගත ථර තිශබනව . තීබීයි  ස මථ මි 

යීයි කියන පද්ශඝෝ ණයට පතර  මට ගිය එථ මම අනුමත 

ථර් ශ් ත් නීතී.   අපට  ඒථ අද ළ නීතී.  ඇත්තටම අපි ඒ 

ශවල ශද ගිශේ  ුතද්ධ්ශය්  අපව ශබ්ර ගත්ත  අපට අභය ද නය  පු 

න යථය ට සුතශද් න.   

අපි අද ිනනශේ  තරි නන ථන  ථර් න ඕනෑ ශනව  ගීන 

ශනොශවයි.   තිස් වසරථ ුතද්ධ්ය නිම  ශවල  අදට අවුරුුර 13ක් 

ශවනව . අශ  රණ විරුව්  ගීන අපි එද  අභිම නශය්  ථන  

ථරල   ත් ිනයක් ත් ිනයක් ග ශ්  cut-outs ගතල   සුබ පතල  

කිරිබත් ථ පු දවස් තමයි  යශේ    සත අද ිනන අපි සිහිපත් 

ථර් ශ් .  නුතත් ඇත්තටම අද අපට ථන  ථර් න සිුර ශවල  

තිශබ් ශ්  යට වඩ  එත  ගිය ශදයක් ගීනයි. අශ  හිටපු 

අගමීතිු ම  සුතග් නව  කිදව ම  අපි ශගෞරව ් විත විධියට 

එු ම ට සුබ පතල  එ් න ගිය අවස්න ශද තමයි ඒ තත්ත්වය පද  

වුශණ්. එතීනි්  එත ට සිුර වුණු ශද්වේ ශපෞද්ගලිථව මම අනුමත 

ථර් ශ් ත් නීතී. නුතත්  ශමතීන තිශබ් ශ්  9වීනි ද  සිද්ධිය 

පමණක් ශනොශවයි  ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි. අශ  

ප ්ලලිශන් ු  ම් ්රීවරු කිහිප ශදශනුගශ ම ශගවේවලට ගිනි 

තිය් න පට්  ගත්ශත්  ගත් න පට්  ගත්ශත් අශප්රේේ 

තතරවීනිද  ඉඳල . එද  ඉඳල  ඒ සියු ශදන ශ  නන ගන එක්ථ 

සියු ශතොරු රු  රූප ර ුත ශපොලීසිවලට ලබ   ල  තිබුණ . නුතත් 

ශථොයිම ශවල වථවත් ඒ අය අත් අඩගගුවට ග් නවත්  ඒ අය 

ශවනුශව්  ක්රිය ම ්ලගයක් ග් නවත් ශපොලිස් ශදප ්ලතශන් ු ව  

ක්රිය  ථශළේ නීතී. එශතම ක්රිය  ථරල  තිබුණ  නන  ශන ශද්වේ 

මීට වඩ  ශවනස් ශව් න තිබුණ . බය  සීථ ඇරිල  තිබුණු නිස  

තමයි ශන විධියට දරුණු වුශණ්.  අශ   ශගවේවලට ගත් න ආපු 

ශන ඔක්ශථොම අය එථ මතයථ ශනොශවයි ඉ් ශ් . තීබීයි  ඒ 

අයට රශේ  ගශන ප්ර ්නයක් තිශබන බව අපි ද් නව . 

අද අපි  ශ ේ එථක් ළඟි්  ය් න තරි භයයි  ගෑස් ශපෝලිමක් 

ළඟි්  ය් න භයයි. ඒ ප්ර ්නවලට අපි පත්තර ශද් න ඕනෑ. 

එතීන තීශළන  එතීන ශපොයෝ ශවන පිරිසක් ඉ් නව . අපි 

ඉ් ශනත් එය ල ශ  පීත්ශත්. තීබීයි  ඒ ු ළ ඔවු් ටත් 

ශනොශත්ශර් න ඒ අයශග්  ප්රශයෝජන ග් න සමතර ශද් ප ලන 

පක්  ක්රිය  ථළ .   පසු ගිය ිනන කිහිපය ු ළ අපි ඒථ දීක්ථ .   

එද ත් අපි දීක්ශක් නීති වුණ ට  1970 ගණ් වල සිරිම ශවෝ 

බණ්ඩ න යථ මීතිනිය ආණ්ඩුව භ රශගන ම ස කිහිපයක් 

යනශථොට ජනත  විුතක්ති ශපරුතණ ථීරලි ගතපු නිස  එු මිය 

ථරශගන ආපු වීඩ පිළිශවළ ක්රිය ත්මථ ථර් න බීරි වුණ . යට 

පස්ශසේ නි ්ප දන ආ්ලථිථයක් ශගොඩනඟ් න තදනශථොට ඒ 

නි ්ප දන ආ්ලථිථයට විරුද්ධ්ව එද ත් ශන ව ශ ම ථීරලි ගතල   

ශනොශයක් මතශේද ඇති ථරල  එු මියශ  ආණ්ඩුව ශවනස් 

ථරල  තශය්  පතථ බලයක් සහිත රජයක් පිහිටුව් න ශේ.ආ්ල. 

ජයව්ලධ්න ජන ධිපතිු ම ට අවස්න ව තදල  ුර් න . එු ම  

ශගන පු විවෘත ආ්ලථිථ ප්රතිපත්තිය ු ළ අද අපටත් ුරක් විඳින වට 

පිට වක් ශගොඩ නීඟිල  තිශබනව   ඒශක් ල භ ප්රශයෝජන ශථශසේ 

ශවතත්.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි   එක්දතස් නවසිය තීත්තෑ 

ගණ් වල සිුර වූ  ජනත  විුතක්ති ශපරුතශණ් ක්රිය  ථල පය අපි 

ශනොදීථ  තිබුණ ට    1988-89 ථ ලශේ  ඒ අය තීසිරුශණ් ශථොයි 

ආථ රශය් ද කියල  අපට ශතොඳට මතථයි. අශ  ශදමදපිය්  

ශලෝභ නීතිව  මශ  වීයෝමතේ අයිය  ස සනයට පූජ  ථරල  

තිබුණ   ස්ව මී්  වත් ශසේ නමක් තීයේයට. තීබීයි  ඒ අරගළය 

ු ළ අද ශවනථන ප්  වත් ශසේ ආ ගිය අතක් නීතී. ඒ නිස  එද  

ඇති වුණු වින  ය අපි දීක්ථ . තරුණයි්  ලයිේ ථණුවල බීඳල  

තිබුණ   "ල් ථේ" එථ පියේ් . ඒ ව ශ ම  තරුණය් ශ  ඔුවව 

එථ තීනථ  ථඳ එථ තීනථ තිබුණ . බස ්කීයක් ගිනි තිබ්බ ද? 

ට්ර ් ස්ශෆෝම්ල කීයක් ගිනි තිබ්බ ද? ඒ ව ශ    රජය සු  ශද්වලට 

ශමොන තරන අල භයක් ථළ ද? ඒථම තමයි පසුගිය 9ශවනි ද ත්  

10ශවනි ද ත් අතර ථ ලශේ  සිද්ධ් වුශණ්. අශ  අුත් ුරව  දරුව්  

ඇත්තටම ඒ ගීන ද් ශ්  නීතී. ශදමදපිය්  කිදවත් ඒ අයට 

ඒථ ශත්ශර් ශනත් නීතී  ශත්රුන ග් න අව යත වුගත් නීතී  

ශත්රුන ග් න  ක්තියුගත් නීතී. තීබීයි  අද ඒ ශගොඩක් අයට 

ශත්ශර් න ඕනෑ අපි එද  කිදශද ශම් න ශන ථ රණ වයි කියන 

එථ. ශන රශේ හිටපු බුද්ධිමත් තරුණ තරුණිශයෝ 60 000ක් එද  

ශන ශපොශළොව යට මිහිද්  ථර් න සිද්ධ් වුණ . පගත්  ඉශගන 

ගත්ත තරුණශයෝ  ඉගජිශ් රුවරු  ශදොස්තරුවරු ව ශ  ශන රට 

භ ර ග් න හිටපු වි  ල පිරිසක් එද  රටට අහිමි වුණ . 2022ත් ශන 

ථර් න තද් ශ්  ඒ ශද්මයි. ඒ නිස  අපි විශ ේ ශය් ම අශ  ුරව  

දරුව් ට කියනව    බුද්ධිය ප වි්චචි ථර් න   බුද්ධිමත්ව හිත් න 

කියල . ඔය ශගොේල් ශ  අරගළයක් තිශබනව   ඇත්තටම අපි 

ඒථටත් එථඟයි. අපි සියුශදන  එථු  ශවල  ශන රට තිශබන 

තීනි්  ශගොඩග් න ඕනෑ. ඒථට අපි තීශමෝම එථඟයි. තීබීයි  ඒ 

ු ළි්  අවස්න ව   ශද් ප ලනය ථර් න ශද් න එප . ථවද වත් 

ඡ් දයකි්  බලයට එ් න බීරි  ප්රජ ත් ත්රව දයට ගරු 

ශනොථරන  ශවනත් වීඩ පිළිශවළ තරත  බලයට එ් න තදන 

අයට අහු ශව් න එප . ශමොථද   පසුගිය දවස්වල  සමතර 

පක් වල න යථශයෝ කියන ථන  අපට ඇහුන . ප ශ්ලින බල  

ගනිුත කියනව   ප්රජ ත් ත්රව දශය්  ශනථ ග් න බීතී  

අරගළශය්   ථීරලි ශථෝල තලවලි්  තමයි ග් න ඕනෑ 

කියනව . ඒ සියු ශද් ශථශසේ ශවතත් ඇත්තටම අපි ශන වීඩ 

පිළිශවළ ු ළ රජය අපතසුත වට පත් ශවන  ර ජය ශද්ශපොළ 

වින   ශවන එථ වළක්ව් න ථටුතු  ථර් න ඕනෑ.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  මම මතක් ථර් න ඕනෑ   

එද   1988-89  ත්රිවිධ් තුතද ව  ශපොලීසිය ුතලි්  ථීරලිථරුව් ට 

සතශයෝගය පළ ථරන ආථ රයක් තිබුණු බව. තීබීයි  අ් තිමට 

තම් ශ  අනම ත ත්ත   දූල  පුත ල  ශ  ඇු ළට ද ල  ගිනි 

තිබ්බ ම තමයි ඒ අයට ශත්රුශණ් ශනථට මීට වඩ  ශවනස ්

විධියථට පත්තර ශද් න ඕනෑ කියල . ඇත්තටම අද ශව් ශ්  ඒ 

ත  සම න ශදයක්ද කියල  හිශතනව . ශමොථද  මශ  ශගදරට 

ගත් න එනව  කියල  පීයථට විතර ඉස්ශසේල  මට ආරගචි 

වුණ . යට පස්ශසේ ශපොලීසිශය්  කිදව  ඔ් න එනව   ජී  එශක් 

තයශදශනක් ආව  කියල . ඇත්තටම ශපොලීසිශය්  ආව  නන 

ප්රත රයක් එේල ශව් ශ්  නීතී. ඒථ ථරල  ගිය ට පසුව මම 

ඇහුව   ශථෝ ශපොලි.ය කියල . ජි  එථ එළියට ග් න එප  

කියල  අපට පපශදස්  ල  තිශබනව  කිදව . ඔ් න ඔය 

ආථ රශය්  ථටුතු  ථළ නිස  තමයි ශන ව ශ  වින  යක් සිුර 

වුශණ්. මම කිය් ශ්   ශපොලිස්පතිු ම ත්  තුතද පතිු ම ත් ශන 

වින  යට ඍජුවම වග කිය් නට ඕනෑ කියල .  ඒ අයශ  

ර ජථ රිය ු ළ ඒ අය ශථොපමණ ඒ අද ළ ථටුතු  ථළ ද කියන 

එථ ගීන ඍජුවම වග කිය් නට ඕනෑ. 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

අවස න ව ශය්  මම ශන ථ රණයත්  මතක් ථර් න 

ථීමීතියි. ප ්ලලිශන් ු  වරප්රස දවලට ආවරණය ශවල  සම ජ 

විශරෝධී ශද් ප ලනඥය්  ෛවරය ඇති ථරන ශද්වේ කියල  

යනව . අද මම අතනව   ශන ශමොශතොශත් විපක් ශේ  එථ 

ම් ්රීවරයුගවත් ශන සභ ශද ඉ් නව ද? තීබීයි  පශද් වරුශද 

ඇවිේල  ශතොඳට ශබොරු යේථක් කියල  යනව .  ප ්ලලිශන් ු  

ම් ්රීවරු් ට ශන ග ණට ශපට්රේ ශදනව  කියල  කිදව . ඒ  

ප්ර ්නය ඇති ශවල  තිශබ් ශ්  ය වත්ථ ලීන ශනොවුණු 

ශපොනපයක් නිස  කියල  දී්  පීතීිනලිව කිදව . මම ශපෞද්ගලිථව 

ද් නව   ලගථ  ගමන ගමන මණ්ඩලශේ  සමතර යෝශපෝවල ගතල  

තිශබනව  ලීටරයථ මිල ශම්චචරයි කියල .    

නුතත් එශතම ශනොශවයි  ලීට්ල ගණනට ගීහුව ම අද පවතින 

මිලට තමයි ුතදේ ග් ශ් . ශමවීනි අසතය ථ රණ  කියල  පටු 

විධියට ජනත ව ුගපිත ථරනව . ශන  අරගළශේ  ඉ් න දරුව් ශ  

ප්ර ්නවලට  ශන රශේ ප්ර ්නවලට පත්තර බඳි් න එථට එථු  

ශව් න බීතී. තීබීයි  පශද්ට ශන සභ වට ඇවිේල  ජනත ව 

ශථෝප ථරල   ෛවරය ඇති ථරල   දවේට ශමශත්  ථ ල  

යනව . ශන ශමොශතොශත්  විපක් ශේ  එථ ම් ්රීවරශයක්වත් ශන 

සභ ශද නීතී. මම කිය් ශ්  ශනථයි. ජනත වට අපි ගීන 

ෛවරයක් ඇති ථරවන වරප්රස ද ශමොුගත් අපිට එප . ශතට ඉඳල  

ප ්ලලිශන් ු ශද අශ  ථී් යේම වත් න  අපට ථෑම ඕනෑ නීතී. 

අපි ශගදරි්  බත් ුතලක් අරශගන එ් නන. අපට එශතම 

අව යත වක් නීතී. අපට වරප්රස ද එප . ශන සියුශද්වේ 

පීත්තථට දමල  ශන රශේ තිශබන ප්ර ්නයට විසඳුමක් ශතොය් න 

ඕනෑ. විශ ේ ශය් ම ඉ් ධ්න ශපෝලින  ගෑස් ශපෝලිනවලට 

විසඳුමක් ශනොුර් ශනොත්  අරගළශේ  ඉ් න අයත් අනු් ශ  

ශද් ප ලන ක්රමයථට එථු  ශවනව . ඒ අයත් ඒ සග ය වට 

වීශටනශථොට ඔවු්  හිතනව  ශන සියුශදන ම එථ මතයථ 

තමයි ඉ් ශ්  කියල . ඒථ නිස  රජයක් තීයේයට අශපත් වගකීමක් 

ත  ුතු ථමක් තිශබනව   ඒව ට ඇහුනථ්   ල  ථටුතු  ථර් න. 

අශ  අගමීතිු ම ත්  වි ය භ ර ඇමතිු ම ත් කිදව  ශ්  "ශන දවස ්

ු නට ශපට්රේ නීතී  ඒථ නිස  ශපෝලිනවල ඉ් න එප " කියල . 

නුතත් අව සන වට එශතම කියනශථොට ඒ දවස් ු ශ් ම තමයි 

වීයෝම ශසනඟක් ඇවිේල  ශපෝලිනවල ඉ් ශ් . ශමොථක්ද ශන 

ුගම් ත්රණය කියල  අපි ද් ශ්  නීතී. ඇත්ත අත් ශ්  නීු ව 

ශබොරුව අතල  ඉිනරිශේ   ශන රට තවත් වින  යට පත් ශවයි 

කියල  මම හිතනව . ඒථ නිස  සියුශදන ම එථු ශවල  ශන රට 

ශගොඩ නඟ් න පපරිම අුතරි්  ථීප ශව් න ඕනෑ බව මම මතක් 

ථරනව . මට ශන අවස්න ව ලබ  ුර් න ට ස්ු තියි  ලාල සන රූඪ 

ගරු ම් ්රීු මනි.  

 

ගුණ මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ගරු ග මිණී වශේශබොඩ මීතිු ම .  

 

[අ.භ . 4.50] 

 

ගුණ ගාමිණී වවල්වනොඩ මහසතා 
(ேொண்புேிகு கொேினி வமலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ඔබු ම ට ස්ු තියි, ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි.  

ඇත්තටම අශ  රට ඉත  ශ ෝචමය ථ ල වථව නුවක් පහු 

ථරන අවස්න වථ තමයි මීයි ම සශේ  9වීනි ද  සිුර වුණු ඒ 

වයසනය පිළිබඳව අපි ශන ප ්ලලිශන් ු ශද ව ද ථර් ශ් . 

ුතලි් ම මම ශන ථ රණය කිය් න ථීමීතියි. 2020   පවත්වපු 

මත මීතිවරණශය්  අපිත් එක්ථම ශන ප ්ලලිශන් ු වට පත් 

ශවල  ඇවිේල , සශතෝදර බීඳීශම්  ථටුතු  ථරමි් , 

මතත්මශයුගශ  චරිතය නිරූපණය ථරමි්  සියේ ශපොශළෝ නරුව 

ිනස්ත්රික්ථශේ  අශ  අමරකී්ලති අු ශථෝරළ ම් ්රීු ම ශ  ඝ තනය 

අපි ශතළ  දකිනව . එු ම ශ  පවුශේ පදවියට අශ  බලවත් 

ශ ෝථය ශන අවස්න ශද  ප්රථ   ථරනව .  එම පතර ම නිස  

ජීවිතක් යට පත් වූ එු ම ශ  ආරක් ථ නිලධ් රිය  ඇු ුව එද   

මිය ගිය සිවිේ වීසිය් ශ  පවුේවලටත් අශ  ශ ෝථය ප්රථ   ථර 

සියේනව . ඒ සිද්ධිය වුණු ිනනශේ  ප ් දර  ශ්රී ලගථ ව පුර  විහිිනල  

හිටපු අශ  ප ක්ෂිථය් , ඡ් ද ද යථය්  එථු  ථර රැස්වීන 

පවත්වල , යට පසුව ඔවු් ශ  අතට ශපොු ුතගුරු  ල , අහිගසථ 

අරගළයථ නිරත ශවල  ඉ් න ථණ්ඩ යනවලට පතර ුර් න .   

ර ජය ත්රස්තව දශේ  භී ණයට ලක්ශවල  පතර ථ පු ඒ තරුණ 

ථණ්ඩ යනවලට, ඒ ප්රත රශය්  ු ව ල ශව්චච අයට අශ  

ථනග ටුව ශන අවස්න ශද  ප්රථ   ථරනව . 

ශමය නි්ලම ණය ථරපු භී ණයක්, ලාල සන රූඪ ගරු 

ම් ්රීු මනි. එද  ශන තත්ත්වය නි්ලම ණය ශදශගන එනශථොට 

අපට  ලීබුණු ශතොරු රු අනුව රජශේ  ඇමතිවරු් ට, ඉතළ 

නිලධ් රී් ට, ශපොලීසිශේ  අයට ථන  ථරල  කිදව , "ශමශතම 

තත්ත්වයක් නි්ලම ණය ශව් න ශද් න එප , ශමය මත  

වයසනයක් බවට පත් ශවල  රට තීම තීනම වය  ත ශදවි" 

කියල . නුතත් ඒථට ඒ ශවල ශද ථවුරුවත් ඒථට ඇහුනථ්  

ුරශ්  ්   නීතී. ථීබිනේ ඇමතිවරු ජන ධිපතිු ම  සමඟ ස ථ්චඡ  

ථරපුව  දී්  ශමතීන ශතළිදරද ථරනව ; ශපොලිස්පතිු ම ට 

කියපු ශද්වේ දී්  ශතළිදරද ථරනව ; තුතද පතිු ම ට කියපු 

ශද්වේ දී්  ශතළිදරද ථරනව . 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි, ිනගු ථ ලීන සීලීස්මථ 

ශථොටසක් තමයි එද  ක්රිය ත්මථ ථශළේ. එහි ප්රතිලලයක් විධියට අද 

ුතුව රශේම වි  ල වයසනයක් ශවල  තිශබනව . ලාල සන රූඪ 

ගරු ම් ්රීු මනි, ශන  ථරුණ පිළිබඳව ථන  ථර් න ථලි්  

අගමීතිු ම ශ ත්, ජන ධිපතිු ම ශ ත් අවධ් නය ශයොුත 

ථරවමි්  ප්රධ් න ථරුණු ශදථථට ප්රශද  ශව් න ම  ථීමීතියි. 

ථීබිනේ මණ්ඩලය ු ළ අද අධ්ය පන ඇමති ශථශනක් නීතී. 

ලබන සඳුද  -23 වීනිද - සිට ජූලි 01 වීනිද  දක්ව  ශි ය ශි ය ව්  

-අශ  දූ දරුව් - තය ලක්  විසිප් දතසක් අශපොස ස ම නය ශපළ 

විභ ගයට ශපම ශවනව .  

විභ ග මධ්යස්න න 3 800ථ  ිනන 9ක් පුර  සිසු්  625 000ක් 

ශමම විභ ගයට ව යෝ ශවනව . නුතත්  අද වනු රුත් සමතරු් ට 

admission තනබශවල  නීතී. ඇයි? ප්රව තන පතසුථන නීතිථම 

නිස  admission ශබද් න පුුවව්  ශවල  නීතී. අද අධ්ය පන 

ඇමතිවරශයක් නීතී. අධ්ය පන අම තය ග ශේ  ශේථන ථපිල 

ශපශ්ලර  මීතිු ම  සත විභ ග ශථොමස රිස් එේ.එන.සල. ධ්්ලමශසේන 

මතත්මය  සමඟ අපි ස ථ්චඡ  ථළ . එු ම් ල  ශදශදන  

එථු ශවල  වි  ල ථීප වීමකි්  විභ ගය ශතොඳි්  පවත්ව් න 

සූද නමි්  ඉ් නව . නුතත් මම ශම් න ශන ථ රණය මතක් 

ථර් න අව යයි. සමතර දරුව් ට කිශලෝමීටර 40  50 ුරර 

ශගව ශගන තමයි  විභ ග මධ්යස්න නයට ය් න ශවල  

තිශබ් ශ් . නුතත්  ප සේ බස් රනවලට අද ඉ් ධ්න නීතී. 

යෝශපෝවලට ඉ් ධ්න තනබශවල  නීතී. එම නිස  දතස් සග ය ත 

ළුත්  පිරිසථට ලබන සඳුද  පවත්වන විභ ගයට ශපම සිම.ශන 

අවස්න ව  අහිමි වීශන අවද නමක්  තිශබනව . එම නිස  මම ගරු 

අග්ර ම තයු ම ශ ත්  ජන ධිපතිු ම ශ ත්  ශන සනබ් ධ් 

බලධ් රි්  ථවුරු තරි ඉ් නව  නන ඒ අයශ ත් අවධ් නයට ශයොුත 

ථරනව   වත ම ශන පිළිබඳව අවධ් නය ශයොුත ථරල  ඒ ළුත් ශ  

අන ගතය අඳුරු ශව් න ශද් ශ්  නීු ව ඒ අයට විභ ගය සඳත  

ශපම සියේ් න අව ය පතසුථන ඉිනරි ිනන කිහිපය ු ළ    සපය  

ශද් න කියල .  

379 380 

[ගරු ලලිත් ව්ලණ ුගම ර මතත ] 
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 අනික් ථ රණය ශනථයි  ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි. 

ශනථ ගගවු ර ආපද  ඇතිවන ථ ලය. විශ ේ ශය් ම රත්නපුර 

ිනස්ත්රික්ථය ගත්ශතොත්  ශන වන විට ථ ලගුණය පීත්ශත්  ඉත  

නරථ තත්ත්වයක් නි්ලම ණය ශවල  තිශබනව . ථුව ගඟ ගලල  

රත්නපුර ිනස්ත්රික්ථයට වි  ල ගගවු ර ත්ලජනයක් ඇවිේල  

තිශබනව . ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ඔබු ම ශ  

ිනස්ත්රික්ථශේ  තිශබන ගිග ගඟත් ගලල  තිශබනව . හිනිඳුම ප්රශද් ය 

ආපද වට ලක්ශවල  තිශබනව . ඒ ව ශ ම ශදනිය ය ප්රශද් ශේ  

න ය ගිහිේල  තිශබනව . රත්නපුර ිනස්ත්රික්ථය විතරක් ගත්ශතොත්  

පවුේ 2 000ක් අවතී්  ශවල  තිශබනව . මරණ එථක් ව ්ලත  

ශවනව . ඒ ව ශ ම නිව ස 250ථට ආස් න ප්රම ණයක් ථීසල 

ශගොස් තිශබනව . රත්නපුර නගරය  ඇලප ත  කිරිඇේල  

නිවිතිගල  අයගම  ථලව න  ශථොශලෝ න  වීලිශගශපොල  

බලගශගොඩ කියන තීම ප්රශද් යථම විභ ග මධ්යස්න නවලට 

විතරක් ශනොශවයි  ළුත් ටත්  ඒ ළුත් ශ  ශගවේවලටත් අල භ 

ත නි ශවල  තිශබනව . ආපද  ගීන ථන  ථර් න අද 

ඇමතිවරශයක් නීතී. ශනව ට පත්තර ශද් න වගකිව ුතත්ශතක් 

නීතී. මම අගමීතිු ම ශ ත්  ජන ධිපතිු ම ශ ත් අවධ් නය 

ශයොුත ථරවනව   ථරුණ ථර ිනස්ත්රික් ශේථනවරු  ප්ර ශද්ශීය 

ශේථනවරු තරත  ශන තී්  පිළිබඳව ශසොය  බල් න  න විථ 

තුතද ව ශයොදව් න  ගුව්  තුතද ව ශයොදව් න කියල . ඒ අයට 

ආත ර නීතී  ශන ශවනශථොට ඉ් ධ්න නීතී. ශන තත්ත්වය ු ළ 

ඔවු්  ජල ගීලීශන ආපද වටත් ලක් වුණ ම  ඒ අයශ  ජීවිතවලට 

ථවර තත්ත්වයක් ඇති ශවයිද කියන ප්ර ්නය මු  ශවනව . දී්  ඒ 

අය ථබශල්  ලිපට වීයේල  තිශබනව . රජයක් විධියට ශන 

ප්ර ්නයට පිළිු රු ශද් න  නීත්නන ශන ගීටු විසඳ  ඔවු් ට 

පිළිසරණක් ශව් න කිය  මම ඉේල  සියේනව . ප්රධ් න ව ශය්  

එම ථරුණු ශදථ මතක් ථරමි්   ශන ආ්ලථිථ ආපද ව  පිළිබඳව 

ථන  ථර් න මම දී්  ථීමීතියි. 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  අපි ම් ්රීවරු විධියට ශන 

ප ්ලලිශන් ු වට පත්ශවල  එ් න ීනරණය ථර් ශ් ම ශගෝඨ භය 

ර ජපක්  මීතිු ම  වෘත්තිථශයක් විධියට ශද් ප ලනයට ප්රශද  

වූ නිස . වියත් මඟ ශව් න පුුවව්   ශවනත් සගවිධ් න ශව් න 

පුුවව්   වෘත්තිථය්   ඉගජිශ් රුවරු  ෛවදයවරු ඉත  වි  ල 

පිරිසක්  වරලත් ගණථ ධිථ රි්  ව ශ  ර ජය ශසේවථයි්   

ථණ්ඩ යන වි  ල ප්රම ණයක් ශමවර ප ්ලලිශන් ු වට ආව . අශ  

අශ ක්  ව වුශණ්  ශන රශේ තිශබන ආ්ලථිථ ගීටුවලට විසඳුන 

 ල   ජ තිථ නි ්ප දනය වීයෝ ථරල  ඌන සගව්ලධිත රටක් විධියට 

තිබුණු ශන රට ඉතළ තලයට ඔසව  තීබීමයි. 2019 අග  නීත්නන 

2020 ව්ල ශේ  ුතල  ක්රිය ත්මථ ථළ බුර ප්රතිපත්තිය ු ළි් ම අපි 

දීනගත්ත   ශන ආ්ලථිථය ථඩ ශගන වීශටනව  කියල . 

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  අපි එථු ශවල  

ශයෝජන වලියක් තද ශගන ගිහිේල  ජන ධිපතිු ම ට කිදව   

"ජන ධිපතිු මනි  ශන බුර සගශ ෝධ්න වීරැිනයි  ශන බුර සගශ ෝධ්න 

ක්රිය ත්මථ ථශළොත් රශේ ආ්ලථිථය ථඩ ශගන වීශටනව " 

කියල . ඔබු ම ට ඒථ මතථ ඇති. ර ජය ආද යශම්  සියයට 

95ක්ම ශතොයල   පු ශද්ශීය ආද යන ශදප ්ලතශන් ු ව  ශ්ලගු 

ශදප ්ලතශන් ු ව  සුර බුර ශදප ්ලතශන් ු ව අථ්ලමණය ථළ . ඒ 

ආයතන එක්ථ කිසිම ස ථ්චඡ වක් පීවීත්වූශේ  නීතී. 

ජන ධිපතිු ම ත් එක්ථ ශන ස ථ්චඡ ව පවත්වනශථොට ජන ධිපති 

ශේථන පී.බී. ජයසු් දර මතත්මය ත් සියේය . අශ  ම් ්රීවරු 20ක් 

සියේය . අශ  ශයෝජන ව ශනථයි කියල  මම කිදව ම  ජන ධිපති 

ශේථන පී.බී. ජයසු් දර කිදව   "ම් ්රීු මනි  අපි ආ්ලථිථය ගීන 

බල ග් නන  ඔබු ම් ල  ශද් ප ලනය ගීන බල ග් න" කියල . 

අපට ථන  ථර් න ුර් ශ්  නීතී  ජන ධිපතිු ම  ඒථ අනුමත 

ථළ . අපි එද  එු ම ට කියල  ආව   "ජන ධිපතිු මනි  ථවද  තරි 

ඔබු ම ටත් ශගදර ය් න සලස්ව් ශ්  ශන නිලධ් රිය " කියල . 

ඔබු ම  එද  ඒථ පිළිගත්ශත් නීතී. අද ඔබු ම ට ශගදර යන 

තත්ත්වයට  එළියට බහි් න බීරි තත්ත්වයට පත් ථළ ට 

පස්ශසේවත් ඒ තත්ත්වය පිළිග් නව  නන ශතොඳයි කියන එථ 

තමයි අපට කිය් න තිශබ් ශ් . ශන විධියට  ඔබු ම ට 

ශත්ශර් ශ්  නීති විධියට ශපොශතොර ප්ර ්නය ශගන ව . ඔබු ම ට 

යන එන මග නීති ථළ . 

යළඟට  රස යනිථ ශපොශතොර ප්ර ්නය ආව ; ඔබු ම ට යන 

එන මග නීති ථළ . ආ්ලථිථය ථ බ සිනිය  ථරල  අභය් තර 

අරගළයක් ු ළි්   ශගෝඨ භය ර ජපක්  ස ්ලනථ ර ජය 

න යථශයක් ශවන එථ  ඔබු ම ශ  පක් ශේ  න යථත්වය 

පසුලපු අය විසි් ම වින   ථළ . ඒ වින   කිරීශන ප්රතිලලයක් 

විධියට තමයි අද ආ්ලථිථ අ්ලබුදයක් ඇතිල   ශද් ප ලන 

අ්ලබුදයක් බවට පත් වුශණ්. ථීබිනේ ඇමතිවරු වි  ල සග ය වක් 

ප ්ලලිශන් ු ශද  ශන තත්ත්වය පීතීිනලි ථරල  ුර් න .  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  පසුගිය 9වීනි ද  සිද්ධ් ශව්චච ශද් අපි 

දීක්ථ . පීවීති තත්ත්වය ව්ලධ්නය ශවල   ව්ලධ්නය ශවල   

ව්ලධ්නය ශවල  ර ජය ත්රස්තව දයක් නි්ලම ණය ථරන තත්ත්වයට 

ඇවිේල   අරලියගත ම් ිනරයට ජනත ව එථු  ථරල   අර 

අහිගසථය් ට පතර ශදන තත්ත්වයට  ව්ලධ්නය ශවන ශතක් 

ථළමන ථරණය ථර ග් න බීරි ශව්චච ශතෝ ථළමන ථරණය  

ථර ශනොගත්ු  රජය ප ලනය ථරපු සියුශදන ම ශන තත්ත්වයට 

වග කිය් න ඕනෑ. ඒ විතරක් ශනොශවයි    විපක් යත් වග 

කිය් න ඕනෑ. ශන තත්ත්වය වටත  ගත්ත ට පස්ශසේ තමයි අපි 

නිශයෝජනය ථරන ශද් ප ලන ධ් ර ශද ජ තිථ නිදතස් 

ශපරුතශණ් විමේ වීරවග  මීතිු ම  ඇු ුව ම් ්රීවරුත්  ව සුශද්ව 

න න යක්ථ ර මීතිු ම   අශ  ශථොමිුතනිස්ේ පක් ශේ  වීරසුමන 

වීරසිගත මීතිු ම  ඇු ුව ම් ්රීවරු එථු ශවල  ස්ව ධීන ම් ්රී 

ථණ්ඩ යමක් තද ශගන ස්ලව ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවල  ශන 

ගීටු  විසඳ් න ශයෝජන  ම ල වක් ඉිනරිපත් ථශළේ. ඒ ශයෝජන  

ම ල ව ක්රිය ක්මථ ශවන එථ සනපූ්ලණශය් ම වීළීක්වූශද 

ශපොුරජන ශපරුතශණ් න යථත්වය පසුලන ශන ථණ්ඩ යම විසි් . 

ඒථ වීළීක්වූව  විතරක් ශනොශවයි  අදටත්   ශන ගීටු විසඳල   

ශන ආ්ලථිථය ථළමන ථරණය ථරශගන ය් න පත් ථරපු 

ව්ලතම න අග්ර ම තයවරය ටවත් ථටුතු  ථරශගන ය් න ඉඩශදන 

බවක් අපට ශපශන් න නීතී.  

ශන ම් ්රීවරු අද අසරණ ථරල  තිශබනව . ම් ්රීවරු 

ඉස්ශථෝශේ යන ශි යශයෝ බවට පත් ථරල  තිශබනව . පක්  

න යථය්  විසි්   විපක් ය විසි්  ශන තත්ත්වය ගිලශගන ඒ 

පීත්ශත්  ශමත ට  ශන පීත්ශත්  එත ට ඇඟිලි ිනගු ථරනව  

විතරයි. ම ස ගණනක් තිස්ශසේ ශන ගීන ව ද විව ද ථළ   

ශමොනව ද ගත්ත විසඳුන? ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  ශන 

රශේ ජනත වට ශගවුන ශ ේ  ප්ර ්නය  දළ ජ තිථ ආද යම 

අහිමිවීම  එා්ථ පුද්ගල ආද යම වීයෝවීම  ශඩොල්ල ණය ආ  ශනව  

පිළිබඳ ගීටුවක් ශනොශවයි තිශබ් ශ් . අපි ද් නව   අපි 

ශථොතීනථට තරි ගිහිේල  පීයක් හිටශගන ඉ් න වුශණොත් අපි 

පත්වන අපතසුත ව ශථෝචචරද කියල . පීය ු න තතරක් ගෑස් යේථ 

ග් න හිටශගන ඉ් නශථොට  පීය ු න තතරක් ශතේ යේථ ග් න 

හිටශගන ඉ් නශථොට  පීය ශදථ ු නක් ප ්  පියේ යේථ ග් න 

හිටශගන ඉ් නශථොට ජනත ව ශථොයි තරන අපතසුත වට පත් 

ශවනව  ද කියල  අපි හිත් න ඕනෑ. ශථොස් ගතක් නීති  ශදේ 

ගතක් නීති  මඤ්ශඤොක්ථ  අලයක්  බතල අලයක් ග් න ගසක්  

වීලක් සිටුව  ග් න කිසිම භූමියක් නීති තේටු නිව සවල ජීවත් 

ශවන අයට විුරලිය නීතිථමි්  හුළග ශපොදක් නීතිව  ළමයි 

නිිනථරව් න වඩ ශගන ප ශ්ල ඇවිිනනශථොට ඒ අයශ  

ම නසිථත්වය ශමොන ව ශ ද කියල  අපි හිත් න ඕනෑ. ඒව  ගීන 

බලල  තමයි  වයවස්න ද යථය ු ළ ඉඳශගන ථන  ථරල  

විධ් යථය විසි්  ීනරණ අරශගන ක්රිය ත්මථ ථර් න ඕනෑ. 

අව සන ව ශවල  තිශබ් ශ්  අපි පසුශපළ ම් ්රීවරු විධියට ශන 
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ප ්ලලිශන් ු ව 

ථරුණු ශථෝචචර තප ග  ශන රටට කිදවත්  ශථෝචචර තප ග  ශන 

න යථත්වය් ට කීවත් බීරි අලි් ට වීණ  ව දනය ථරනව  ව ශ  

ශවල  තිශබන එථයි. විපක් ය ශනව ට ඇහුනථ්  ශද් ශ් ත් 

නීතී. ආණ්ඩු පක් ය ශනව ටඇහුනථ්  ශද් ශ් ත් නීතී. 

තම් ශ  බලය තතවුරු ථර ග් න  තම් ශ  වරප්රස ද තතවුරු 

ථරග් න  තම්  භුක්ති විඳපු වරප්රස ද අ ණ්ඩව පවත්ව ා ශගන 

ය් ශ්  ශථොශතොමද කියන එථ ගීන ථේපන  ථරමි්  ථටුතු  

ථරනව  විතරක් තමයි ශපශන් න තිශබ් ශ්  කියන එථ 

ථනග ටුශව්  වුණත් ශන අවසන් ශද  ප්රථ   ථර් නට සිද්ධ් 

ශවනව   ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි.  

අද ශන තිශබ් ශ්  අවශ ේ  ගීටුවක්  ශනොශවයි. ශනථ 

මිලියන 22ථ -ලක්  220ථ- ජනත වථශ  ජීවන වෘත්තිය පිළිබඳ  

ඔවු් ශ  ජීවිත පිළිබඳ  ඔවු් ශ  දූ දරුව් ශ  අන ගතය පිළිබඳ 

ප්ර ්නයක් බවට පත්ශවල  තිශබනව . අද සෑම ශගදරක්ම අශ  

රජයට විරුද්ධ්ව නීගීත සියේනව . අද සෑම ගමක්ම ශන රජයට 

විරුද්ධ්ව නීගීත සියේනව . ශන ප්ර ්නවලට අපි විසඳුන ශසොයයි කියල  

ඒ අය බල ශපොශරොත්ු  ශවනව . අපි සියුශදන  එථ ශගොඩථට 

ද ල  රශේ ජනත ව අපි සියුශදන ටම එථ විධියටයි සලථ් න 

පට්  අර්  තිශබ් ශ් . ජනත ව හිත ශගන ඉ් ශ්  ම් ්රීවරු 

කිය් ශ්  ප ්ලලිශන් ු වට ඇවිේල  පක්  න යථය්  ඇු ුව 

රජය ඉිනරිපත් ථරන සියු ශද්වේ පිළිශගන ක්රිය ත්මථ ථරන 

පිරිසක් කියල යි. රශේ ජනත ව ශම තත්ත්වය දීනග් න ඕනෑ.  

අද බල් න  ආණ්ඩු පක් ශේ  ථවුද ඉ් ශ්  ශන ථන ව අතශගන 

ඉ් න? ශන ශමොශතොශත් ආණ්ඩු පක් ශේ  කිසිම ශථශනක් නීතී. 

ශන කියන ශද්වේ අතශගන ඉ් න ආණ්ඩු පක් ශේ  කිසිම 

ශථශනක් නීතී. ශන කියන ශද්වේ අතශගන ඉ් න විපක් ශේ ත් 

කිසිම ශථශනක් නීතී. ශනථ තමයි පහුගිය අවුරුුර ශදථ ු ළ  අපි 

අත්දීථපු ශද්.  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  රශේ වයවස්න ද යථය 

තිශබනව . ශන අපි ඉ් ශ්  වයවස්න ද යථශේ . ලාලය බලතල 

තිශබනව  කියල  කිය් ශ්  වයවස්න ද යථයට. ශමතීනි්  තමයි 

මති තදනව  කිය් ශ් . යළඟට  විධ් යථය තිශබනව . යළඟට  

අධිථරණය තිශබනව . යළඟට  මත බීගුගව තරත  ක්රිය ත්මථ 

ශවන රශේ ශවනම  ලාලය ප්රතිපත්තියක් තිශබනව . යළඟට  ුතදේ 

අම තය ග ය තරත  ක්රිය ත්මථ ශවන පිස්ථේ ප්රතිපත්තිය කියල  

එථක් තිශබනව . පසුගිය ථ ලශේ  අපි දීථපු ශද් ශමොථක්ද? ශන 

වයවස්න ද යථය  විධ් යථය  ථීබිනේ මණ්ඩලය  ුතදේ 

ප්රතිපත්තිය  පිස්ථේ ප්රතිපත්තිය කියන සියේල එථ 

පුද්ගලශයුගශ  අතට අරශගන තමයි ක්රිය ත්මථ ථශළේ. ඒ 

පුද්ගලය ශ  ක්රිය ථල පශේ  සීලසුන සතගත ප්රතිලලයක් තීයේයට 

තමයි ඉ් ුර-ඇශමරිථ නු නය ය පත්රයට රට යටත්ශවල   අද අපි 

යටත් විජිතයක් බවට පත් ශව් න ඔ් න ශම් න තත්ත්වයට පත් 

ශවල  තිශබ් ශ් . 

ඒථ තමයි එද  විමේ වීරවග  හිටපු ගරු ඇමතිු ම  ශන ගරු 

සභ ශද  ප්රථ   ථශළේ   ශම් න ශන තත්ත්වය සීලකිේලට 

ග් න කියල . ශන ආ්ලථිථ ආපද ව  ම නව ආපද වක් බවට පත් 

ථරල  ඒශථ්  ප්රශයෝජන ග් න බල ශගන ඉ් න විශද්  

බලශදගවලට අවස්න වක් ශද් න එප  කියන එථයි එු ම  ඉේල  

සියේශේ . තීබීයි  අද විපක් ය ඒථට ඇහුනථ්  ශදනව ද? 

ඇහුනථ්  ශද් ශ්  නීතී. ඒ ශගොේල්  ඒථට සලථ් ශ්  

නීතී.  

ගරු අග්ර ම තයු ම ට  රනිේ වික්රමසිගත මීතිු ම ට අපි සුබ 

පතනව   එු ම  භ රගත් ශන අභිශයෝගය ජය අරශගන රශේ 

ආ්ලථිථ ස්න වරත්වයක් ශගොඩනඟ් නට එු ම ට තීකිශදව  

කියල . ස්ව ධීන වුණු ම් ්රී ථණ්ඩ යම විධියට අපි ීන් ුර ථරල  

තිශබනව   ඒ සඳත  අපට ලබ  ශද් නට පුුවව්  පපරිම 

සතශයෝගය ශමොන ආථ රශය් ද එු ම ට ලබ  ශද් න ඕනෑ  ඒ 

ඕනෑම ආථ රයකි්   ලබ  ශද් න. ඒ අනුව අපි එු ම ට ශයෝජන  

ම ල වක් භ ර ුර් න . ඒ ශයෝජන  ම ල ශව්  අපි ඇත්තටම 

ඉේල  සියේ් ශ්  ශනථයි. දී්  ශඩොල්ල හිඟයක් තිශබනව . ශතේ 

යේථ ශගශන් න බීතී  ගෑස් යේථ ශගශන් න බීතී  ශඩොල්ල 

නීතී. එු ම  ඒ බව ප්රථ   ථළ . එපමණක් ශනොශවයි  රුපියේ 

හිඟයුගත් තිශබනව . පසුගිය අවුරුුර ශදථ ු ළ  රුපියේ ්රිලියන 

ු නථට ආස් න ප්රම ණයක් ුතද්රණය ථරල  රටට ුතද තීර 

තිශබනව . ඒ ශවනශථොට රශේ සගසරණය වුණු ුතදේ ප්රම ණය 

ව ශය්  ්රිලියන පතථ  තයථ ුතදේ ප්රම ණයක් තිබුණ . ශන යේථ 

ඔක්ශථෝම එථු  ථරපුව ම ශන රුපියේ ප්රම ණය රට ු ළ විවිධ් 

ලාලය ආයතන සත පුද්ගලය්  අශත් සීරිසරමි්  තිබුණ  වුණත්  

රජයට වීටු  ශගව  ග් නටවත් ආද යම ශනොලීශබන ආථ රයට 

බුර සගශ ෝධ්නය ථළ නිස   ඒ රුපියේ ආද යමත් රජයට 

නීතිශවල  තිශබනව . රජයට ශඩොල්ල නීතී ව ශ ම රුපියුත් 

නීතී. ඒ නිස  අපි එු ම ට ශයෝජන  ථළ   වත ම ශද්ශීය ආද යන 

ශදප ්ලතශන් ු ව  ශ්රී ලගථ  ශ්ලගුව සත ශ්රී ලගථ  සුර බුර 

ශදප ්ලතශන් ු ව ඒථ බද්ධ් ථරමි්  ඒ සගශ ෝධ්නය ථළ බුර -

ථප  තීරපු බුර- නීවත අය ථර ගීමමට අද ළව බුර සගශ ෝධ්න 

ශගනීේල   වත ම ප ්ලලිශන් ු වට අුත් අය වීයක් ඉිනරිපත් 

ථරල   ශන රශේ ර ජය බුර ආද යම වීයෝ ථර ග් න ථටුතු  

ථර් න කියල .  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  රජශේ  බුර ආද යමි්  සියයට 

85ක් පමණ ලීශබ් ශ්  ලගථ ශද තිශබන සම ගන 150ක් වීනි 

සුුව ප්රම ණයකි් . ඒ කිය් ශ්  ලගථ ශද දළ ජ තිථ 

නි ්ප ිනතශය්  සියයට 80ක් තසුරුව් ශ්  ශන රශේ ආද යන 

පත්ප දනය ථරන අයශග්  සියයට පතථට වඩ  අඩු ප්රම ණයක්. 

ඉති්   ශන අයශග්   ශන බද්ද එථු  ථර ග් න බීරිද? එථු  ථර 

ග් න පුුවව් . ශම් න ශන අයට බුර සතන ශද් න බුර 

සගශ ෝධ්න සිුර ථළ ය කියන එථ ඇත්ත. ශනථ තමයි තිත්ත 

ඇත්ත. ඒ නිස  ඒථ ආපසු තරව් න ඕනෑ. ඒථ ආපසු තීරවීශම්  

ආ්ලථිථ ශේ  අභය් තර ලාලය ස්න වරත්වය ශගොඩනඟ් න 

පුුවව් . ඒථට අපට සත ය ශද් න පුුවව් . ඒථට අව ය දීනුම 

අපි ළඟ තිශබනව . අපි අවුරුුර 25ක් තිස්ශසේ එථු  ථර ගත්ත 

දීනුම ඔබු ම ට ශද් න සූද නන. අපි ජන ධිපතිු ම ට කිදව   

ජන ධිපතිු ම  ඒව  ගත්ශත් නීතී. ුතදේ ඇමතිු ම ට කිදව   

ුතදේ ඇමතිු ම  ඒව  ගත්ශත් නීතී. 2021 අය වීයට ශන 

ශයෝජන  ඉිනරිපත් ථළ   ඒව  සීලකිේලට ගත්ශත් නීතී. අපි 

2022 අය වීයටත් ශන ශයෝජන  ඉිනරිපත් ථළ   ඒව  සීලකිේලට 

ගත්ශත් නීතී. ඒ ශවල ශද අප රැවටුව .  

ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි  මට මතථයි 2022 අය වීය 

ශයෝජන  තදනශථොට අපි ජන ධිපතිු ම ට කිදව   

"ජන ධිපතිු මනි  ශන ආද යම ස්න වර ථර ග් නට අව යයි. 

ඒථට ම් ්රීවරු් ශග්  ථමිටුවක් පත් ථරල  ශන ආයතන යේථට 

යව් න. එශතම යවල  ඒ ආයතන ප්රධ් නි්  සත වෘත්ීනය සමිති 

යන සියේල් ටම  ශයෝජන  ඉිනරිපත් ථර් න කියල   ඒ ශයෝජන  

යේථ ශගනීේල  අය වීයට ඇු ළත් ථරල   අපි ශතොඳ 

ශයෝජන වලියක් ක්රිය ත්මථ ථරුත" කියල . ජන ධිපතිු ම  

කිදව   "තරි  ඒ සඳත  ථමිටුවක් පත් ථර් න කියල  මම ුතදේ 

ඇමතිු ම ට කිය් නන" කියල . ඒ අනුව ථමිටුවක් පත් ථළ . අපි 

දතශදොශළොස් ශදශනක් ඒ ථමිටුශද සියේය . අශ  හිටපු ුතදේ ර ජය 

ඇමතිු ම  තමයි ඒ ථමිටුශද සභ පති විධියට සියේශේ . අපි ආයතන 

10ථට  15ථට ගිය ; ශතොරු රු එථු  ථළ ; ව ්ලත ව තදල  

ුර් න . යශේ  ශපශ්ලද  දවසථ මට තුතවුණ  ඒ එක් ආයතනයථ 

ප්රධ් නිශයක්. එු ම  මශග්  ඇහුව   "ම් ්රීු ම   අර  පු 

ශයෝජන වලි්  ශමොනව  ශතෝ ක්රිය ත්මථ වුණ ද  ඒව  ගත්ත ද?" 

383 384 

[ගරු ග මිණී වශේශබොඩ මතත ] 



2022 මීයි 19 

කියල . මම කිදව   "නීතී ශ් " කියල . "ඒව  ක්රිය ත්මථ 

ශව් ශ්  ශථොශතොමද  ඔබු ම් ල  එනශථොට ුතදේ 

අම තය ග ශය්  අපට ථන  ථරල  කිදව  ු  ශම් න ශමශතම 

ම් ්රී ථණ්ඩ යමක් එවනව   ඒ ශගොේල් ට ශමොනව  ශතෝ 

ශයෝජන  යේථක්  ල  එව් න  ඒ ශගොේල් ශග්  ථනක් 

ඇශත් න නීතිථමට එව් ශ්   ඔයශගොේශලෝ ථීමීති ශදයක් 

 ල  එව් න  ඒථ ප්ර ්නයක් නීතී" කියල .  ශම් න  ම් ්රීවරු 

රවටපු විධිය. ශම් න  ුතදේ අම තය ග ශය්  ර ජය ඇමතිවරු 

රවටපු විධිය. ශමශතම තමයි පසුගිය ථ ලශේ  රට ථර ශගන ගිශේ . 

ඒශක් ප පය තමයි ශන රශේ මිලියන 22ක් වූ ජනත වට ශගව් න 

සිද්ධ්ශවල  තිශබ් ශ් .  වුවමන ශව්   තේු ථර ශගන ගිය ශන 

අ්ලබුදය දී්  ශගොඩග් න බීරි තීනටම පත් ශවල  තිශබනව . 

ජ තය් තර ලාලය අරුතදශේ පපශදස් අනුව අශ  ශනොශයුගත් 

සනපත් විුගණන තීනට ය් න ශදවි  සම ජ සුබස ධ්නය ථ ප ුර 

ථර් න සිද්ධ් ශදවි. ඒ ව ශ ම බුර ආද යම තරත  සිද්ධ් වන 

බලපෑම රශේ ජනත වට අහිතථර විධියට යන ප්රම ණයථට 

බලප ් න පුුවව් . ශන සියු තත්ත්වය  සීලකිේලට අරශගන 

ථටුතු  ථළ ුතු යි. අම රු ථ ල පරි්චශේදයක් අපි දී්  ගත 

ථරමි්  තිශබ් ශ් .    

අපි විපක් යටත් ආර ධ්න  ථරනව   ශථෝ ශද්සි දමමි්  

ඉ් න එථ පීත්තථ තියල  ශන වීඩ පිළිශවළට සතශයෝගය ලබ  

ශද් න කියල .   

 අද විධ් යථ බලතල පිළිබඳවත් ගීටුවක් පීන නීඟිල  

තිශබනව . අපි අතිගරු ජන ධිපතිු ම ශග්  ඉේල  සියේනව    ගරු 

ජන ධිපතිු මනි  ඔබු ම  ප ්ලලිශන් ු වට ප්රථ  යක් ථර් න  

ම ස 6ක් ු ළ  අවුරුද්දක් ු ළ ශන බලතල සගශ ෝධ්නය ථරනව   

අුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්න වක් ශගශනනව  කියල . පක් -විපක්  

සියු ම් ්රීවරු එථු  ශවල  ස්ලව ප ක්ෂිථ ආණ්ඩුශද වීඩ 

පිළිශවළ ක්රිය ත්මථ ථරන තීනට ගිශේ  නීත්නන  අපිට ශන  

අ්ලබුදය ජය ග් න ලීශබ් ශ්  නීතී. එශතම වුශණොත්  ශන රට 

අග ධ්ශය්  අග ධ්යට ගිහිේල  ශේ විලක් බවට පත් ශවන එථ 

වළක්ව් න බීරි ශවයි. ජනත ව ඒ තරමටම ුගපිත ශවල  

තිශබ් ශ්   ලාල සන රූඪ ගරු ම් ්රීු මනි. ඒ ුගපිත ශවන 

ජනත වශග්  ථ ටවත්ම ශබ්ශර් න ලීශබ් ශ්  නීති 

තත්ත්වයක් එනව . ඒථට තරියන විධියට විපක්  ශේ  ඇතීන 

ථටුතු  සිද්ධ් ශවමි්  පවතිනව . ඒ අය තීම ශවල ශදම තම්  

රජය භ ර ගත්ත ට පස්ශසේ ථරනව   එශතක් ශනශක් වගකීම ශවන 

අය දර් න ඕනෑ කියන මතශේ  ඉ් ශ් . නුතත්  ඒථ ශනොශවයි 

ඇත්ත තත්ත්වය. අපි ථ ටත් ශන පිළිබඳ වග කීමක් තිශබනව . ඒ 

වගකීම භ රශගන ථටුතු  ථර් න ඕනෑ වනව .  

  ශන ිනනවල අපට තවත්  ප්ර න්යක් තිශබනව . මීණික් 

අපනයනය තරත  අශ  රටට වි  ල ශඩොල්ල ප්රම ණයක්  

ලීශබනව . ශන දවස්වල ඒ ථ්ලම ් තය ුතුවමනි් ම ථඩ  වීයේල  

තිශබනව . ඒ ගීන අපට ථන  ථර් න ශථශනක් තීතී. ශමොථද  

මීණික් ථ්ලම ් තයට අව ය ඉ් ධ්න  -සලසේ සත ශපට්රේ- ලබ  

ගීමම සඳත  බලපත්ර   ම ඇනහිටල  තිශබනව . ඒ නිස   රටට 

ලීශබන ශඩොල්ල ප්රම ණය නීති ශවල  තිශබනව . Garment 

factoriesවල නි ්ප දනය පිටරට යව  ග් න විධියක් නීති ශවල  

තිශබනව . ඒ ශගොේල් ශ  ථ් ශේන්ල යේථ ප්රව තනය ථර 

ග් න බීරි තත්ත්වයක් පද  ශවල  තිශබනව . ඒ නිස  ශන ශද්වේ 

සඳත  ප්රුත ත ව  ල  ුතදේ ථමිටුව පත් ථර් න. ගරු 

අගමීතිු මනි  ආද යම නීවත ප්රති ්ඨ පනය ථරල  නිවීරින 

අභය් තර ලාලය ථළමන ථරණයක් සඳත  ඒ තත්ත්වය ස්න වර 

ථර ගීමම සඳත  ඒ අව ය සත ය  ලබ  ශද් න අපි සූද නන. ඒ 

ථමිටු පිහිටුව් න. අපි ඒව ට සනපූ්ලණ සතශයෝගය ලබ  ශදනව . 

ලාලය ස්න වරත්වය අපට ම ස ශදථ ු නක් ව ශ  ථ ලයථ   ලබ  

ග් න පුුවව් .  ඔබු ම  ජ තය් තරයට ගිහිේල   යන ශඩොල්ල 

ප්රම ණයක් අරශගන ඇවිේල  ශබශතත් ප්ර ්නය  ගෑස් ප්ර ්නය  

ශතේ ප්ර ්නය  ආත ර ප්ර ්නය විසඳ් න. ඒ සඳත  අව ය  ක්තිය  

ෛධ්්ලය ලීශබ්ව  කියල  මම ප්ර ්ලනන  ථරනව .  

එද  ර ජය ත්රස්තව දය වපුරපු අයටත්  ඒ ව ශ ම අහිගසථ 

ම් ්රීවරු් ශ  ශද්පළ  ශපොුර සම ජ ශද්පළ වින   ථරපු සියු 

ශදන ටත්  ජන ධිපතිු ම ශ  විධ් නය සත රශේ තිශබන මතිය 

අනුගමනය ශනොථරපු සියු ශදන ට එශරහිව එථ ත  සම නව 

මතිය ක්රිය ත්මථ ථරල   අස ධ් රණයට ලක් වුණු සියු ශදන ට 

ස ධ් රණය ඉ ්ට ථර් න කියල  ඉේල  සියේමි්    මම නිතප 

වනව .  

ශබොශතොම ස්ු තියි.  
 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද  ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිවම්්දතුව ඊත වනුකූලව ව. භා.  5.11ත  2022 මැයි 20 වන 

සුගරාාා  පූ. භා.  10.00  වන වතක් කල් ගිවහය. 
 

அதன்படி பி. ப. 5.11 ேணிக்கு பொரொளுேன்றம், 2022 மே 20, 

தவள்ளிக்கிழமே மு.ப. 10.00 ேணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

Parliament adjourned accordingly at 5.11 p.m. until 10.00 a.m. on 
Friday, 20th May, 2022.  
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්ැ.යු. 
 

ශමම ව ්ලත ශද අවස න ුතද්රණය සඳත  ස්වකීය ථන වල නිවීරින ථළ ුතු  තී්  දක්වනු රිසි ම් ්රී්  මි්  පිටපතක් ශගන 
 නිවීරින ථළ ුතු  ආථ රය එහි පීතීිනලිව ලුගණු ශථොට  පිටපත ලීබී ශදසතියක් ශනොඉක්මව   

හසැ්ද්ාඩ් සගස්ථ රථ ශවත ලීශබන ශසේ එවිය ුතු ය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தேது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தேது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

වකො ඹ 5  වපොල්වහසේ්දවගොඩ  කිුණ පන පාර  වසක 163 ාරන ්පථානවයහි පිහිටි 

රජවහ ප්රවෘ්,ින වාපාර්තවම්්දතුවේ පිහිටි රජවහ ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්වය්ද  

මිල දී ගත හසැක. 
 

වමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ වඩවිවය්ද  

නාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமேந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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