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(ஹன்சொட்) 
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පූ. භා. 10.00ට පාර්ලිවම්න්තුව රැස් විය.   
කථානායකතුමා [ගුණ මහින්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා] 

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

சபொநொயகர் அெர்கள் [ேொண்புேிகு ேஹிந்த யொப்பொ அமபெர்தன] 

தமலமே ெகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
නිවේදන 

அறிெிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

කථානායකතුමාවේ සහතිකය 
சபொநொயகரது சொன்றுமர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ාාකා රාාතාන්්රික සමාාඉාම  ානොශආ ාඩුක්රම 
ඉයඉසථථාශ  99 ඉයඉසථථාඉ රකාෙඉ  2022 මැයි 8  රින මවිසින් 
“ශ්රී  ාකයසිාහාොම විහාෙසථථ කා්යයය සා ක සාවි ානය 
(සාසථථාරත කිරීශබන)” නැමැති පන ක ශකටුබනපශතහි සහතිකය 
සටහන් කෙන ාද  ඉ දන්ඉනු කැමැ කශතමි.  

 
II 

 

මන්ත්රී වභෝජනාගාරවයන් ාහාර ලබා මම 
සම්බන්ධාව ඉදිරිපත් කළ ලිපිය 

உறுப்பினர் உணெமறயில் சொப்பொடு 

தபற்றுக்தகொள்ெது ததொடர்பில் மகயளிக்கப்பட்ட 

கடிதம் 
LETTER REGARDING PROVISION OF MEALS FROM MEMBERS’ 

DINING 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රී   ශ ෝානාරාෙශයන් ාහාෙ ා ා රැනීම 
රතික්ශෂේප කෙමින් 2022.0..89ඉැි  රින ශ්රී ාාකා ශපොදුාන 
ශපෙමුශඩු මන්ත්රීඉන්න් .ෙශදශනගේශේ අ කසි න් තුතුඉ පිපියක් 
මා ශඉත  ාෙ ම  ඇත. එම පිපතසථ සඳහා මන්ත්රී ශ ෝානාරාෙශආ 
ාහාෙ ා ා ම ම නතෙ කිරීමට කටතුතු කෙන අතෙ  ඒ 
සබන න් ශයන් ිරිපත පක්ෂ නායක රැසථවීමකම  සාකච්ඡා ශකොට එම 
තීෙණය සියලු මන්ත්රීඉන්න් සඳහා රියා කමක කෙනඉාද  නැදද 
යන්න පිළි ඳඉ ශමම රන් ස ාඉ දැනුඉ ක කිරීමට කටතුතු කෙනු 
ාැශේ.  

විගණකාධිපතිවරයාවේ වාර්තාව 
கணக்கொய்ெொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ාාකා රාාතාන්්රික සමාාඉාම  ානොශආ ාඩුක්රම 

ඉයඉසථථාශ  8.(()) ඉයඉසථථාඉ රකාෙඉ - 

• 200  මුදල් ඉ්යෂය සඳහා විරණකාධිපතිඉෙයාශේ 
ඉා්යතාශ  නඉඉැි  කාඩුඩශආ I ශකොටස;  

• 2089 මුදල් ඉ්යෂය සඳහා විරණකාධිපතිඉෙයාශේ 
ඉා්යතාශ  ශතඉැි  කාඩුඩශආ XV ශකොටස  ශදඉැි  
කාඩුඩශආ XXX ශකොටස සහ නඉඉැි  කාඩුඩශආ XXV 
ශකොටස;  

• 208  මුදල් ඉ්යෂය සඳහා විරණකාධිපතිඉෙයාශේ 
ඉා්යතාශ  ශතඉැි  කාඩුඩශආ XVI ශකොටස සහ නඉඉැි  
කාඩුඩශආ XXX හා XXXI ශකොටසථ;  

• 2019 මුදල් ඉ්යෂය සඳහා විරණකාධිපතිඉෙයාශේ 
ඉා්යතාශ  ශදඉැි  කාඩුඩශආ XXXV හා XXXVI 
ශකොටසථ සහ නඉඉැි  කාඩුඩශආ XXVII හා XXVIII 
ශකොටසථ; සහ 

• 2020 මුදල් ඉ්යෂය සඳහා විරණකාධිපතිඉෙයාශේ 
ඉා්යතාශ  ශදඉැි  කාඩුඩශආ XXVII, XXVIII හා 
XXIX ශකොටසථ  ශතඉැි  කාඩුඩශආ XV ශකොටස සහ 
නඉඉැි  කාඩුඩශආ XV, XVI  හා XVII ශකොටසථ මම 
ිරිපතප ක කෙමි. 

 
ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා (රාජය පරිපාලන  ස්වවශ  
කටයුතු  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතය සහ 
පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன - தபொது நிருெொக, 

உள்நொட்டலுெல்கள், ேொகொண சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் சமப முதல்ெரும்)  

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

රන් කථානායකතුමි   "එකී ඉා්යතා මුද්රණය කල තුතුය"යි 

මම ශයෝානා කෙමි. 
 

ප්ර න්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තා මුද්රණය කළ යුතුයයි නිවයෝග කරන ලම. 
அறிக்மக கள் அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  

Ordered that the Reports be printed. 
 

 

 රජවේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ 
වාර්තාව 

அரசொங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுெின் 

அறிக்மக 
REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 

ACCOUNTS 
 

ගුණ (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொசிொியர்) திஸ்ஸ ெிதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

රන් කථානායකතුමි , නඉඉැි  පා්යපිශබනන්තුශ  ශදඉැි  

ස ා ඉාෙය සඳහා ො ශආ ගිණුබන පිළි ඳ කාෙක ස ාශ  පලමුඉැි  

ඉා්යතාඉ මම ිරිපතප ක කෙමි. 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

රන් කථානායකතුමි   ශබන ශමොශහොශ ක මට කන්ණු ශදක 
තුනක් කියන්න තිශ නඉා  ක්ෂණිකඉ ඒ රැන රියා කෙන්න ෑන  
ි සා. සුො  දු ශදපා්යතශබනන්තුඉ කියන්ශන් අපශේ දල ශදශීය 
ි ෂථපාරිතශයන් සියයට 9..ක් ා ා ශදන ායතනයක්. අපි 
 ැලුශඉො ක  එම ශදපා්යතශබනන්තුශ  පමණක් ශනොශඉයි  ශබන 

කාාශආ සියලු ශදපා්යතශබනන්තු සහ අමාතයාා ඉා ශසේඉක 
ඇ  ්යතු පුෙඉාා නැහැ.  

උදාහෙණයක් හැටියට ර කශතො ක  සුො  දු ශදපා්යතශබනන්තුශ  
ඉැටලීබන රමාණය  එහි ිාක්කයට ුඟකක් අක්ශඉන් තමයි සිද  
කොා තිශ න්ශන්. සුො  දු ශදපා්යතශබනන්තුශ  පමණක් 
ශනොශඉයි  අශනගේ ක ශදපා්යත-- ශබනන්තුඉා පුෙප්පාක් සාඛ්යාඉ ක 
පිෙවිය තුතුයි. පුෙප්පාක් පුෙඉන්ශන් නැති ි සා එම ායතන මඟින් 
කෙන ශසේඉා කටතුතු  ාදායබන ා ා රැනීබන පඉා අතපසු ඉනඉා.  

ඊලකට  කනරාටුශඉන් වුණ ක මට කියන්න සිද  ඉනඉා  

රාථමික ශස්ඛ්ය අා ශආ ක  ඉසාරත  ශෙෝර හා ශකොවි් - 89 
සබන න් ඉ  රියා කිරීශබනම  වුණ ක ඒ ඇ  ්යතු ර ථනයම  ාපා 
තිශ න  ඉ. ශමොකද  හපතයාකාෙඉ ඒ අා  රියා කමක ශඉාා 
තිබුශඩු නැහැ. එඉැි   ර ථන තිශ නඉා.  

අඉසාන ඉ ශයන් මම තඉ එක කන්ණක් සඳහන් කෙන්න 
කැමැතියි  පපතසෙ අමාතයාා යට අදාලඉ. ඇ කතටම පපතසෙය 
පැ කශතන් ර කතාම ස ශහන ඉැඩ ශකොටසක් කෙන ායතන 
තිශ නඉා. උදාහෙණයක් හැටියට අපද්රඉය පාානය ඉැි  ශදඉල් 
පපතසෙය රැක රැනීමට අතයඉ යයි. එශහම ශනොවුශණො ක  

ශස්ඛ්යය පැ කශතන් ඉාශේම තඉ ක ශනොශයගේ ක ර ථන 
ඇතිශඉන්න පුළුඉන්.  

නමු ක  ඒ රැන ි සි සැාකිල්ාක් දක්ඉන්ශන් නැහැ. ඒ 
සබන න් ශයන් මම ඇමතිඉන්න්ට දැනුබන ම ාා තිශ නඉා. ඒ පිළි ඳ 
ඉහාම පියඉෙ රන්න කියා මම ිල්ාා සිටිනඉා.    සථතුතියි. 

 

ගුණ දිවන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රන් කථානායකතුමි   "එකී ඉා්යතාඉ මුද්රණය කල තුතුය" යි 

මම ශයෝානා කෙමි. 
 

ප්ර න්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය කළ යුතුයයි නිවයෝග කරන ලම. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

ගුණ දිවන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රන් කථානායකතුමි   ශබන අඉසථථාශ  මා විශ ේෂ කාෙණයක් 
කියන්න කැමැතියි. ොය හැටියට අපි අද රිනශආ ශහෝ ා න 
සතිශආ සථථාඉෙ ි ශයෝර සාශ ෝ නයක් කෙන්න  ාෙ ශදනඉා. 
දැනට කෙ තිශ න සාකච්ඡා අනුඉ  ොශආ ගිණුබන පිළි ඳ කාෙක 

ස ාඉට  ශපොදු ඉයාපාෙ පිළි ඳ කාෙක ස ාඉට සහ අි ගේ ක කාෙක 
ස ාඉාට ඉැඩි  ාතා පැඉරීම සඳහා කටතුතු කෙනඉා. රන් 
කථානායකතුමි   ඔ තුමා ක එයට එකක ශඉයි. දැනට එම කාෙක 
ස ාඉා රන් ස ාපතිතුමන්ාා වි ාා ශසේඉාඉක් කොා  
සාබනරදායික ශාස පා්යපිශබනන්තුඉට ඉා්යතාඉක් ිරිපතප ක කෙනඉා. 
හැ ැයි  එතැි න් එහාට කටතුතු කෙන්න අඉ ය  ාතා ඒ කාෙක 
ස ාඉාට නැහැ. ඒ ි සා ඒ  ාතා රමාණය පා්යපිශබනන්තුශ  
අදාල කාෙක ස ාඉාට ා ා රැනීම සඳහා -ඒ සබන න් ශයන්- 
ස ානායකඉෙයා හැටියට මා  සාකච්ඡා කලා. ඒ ශකටුබනපත අපි 

ඔ තුමාට  ාෙ ශදනඉා. ඊට පසු ඉඩා ක ඵාදායී ශාස කටතුතු 
කෙන්න පුළුඉන් ශඉයි කියාා මා හිතනඉා. 

ගුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබන ශඉාාශ  points of Order ිරිපතප ක කෙන්න  ැහැ  රන් 

මන්ත්රීතුමා. විඉාදය පටන් ර කතාට පසුඉ ඔ තුමාශේ රීති ර ථනය 

ිරිපතප ක කෙන්න. 

 

වපත්සම් 
ேனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් ශාොහාන් ෙ කඉ කශ ක මහතා - [ස ා ර්ය ය තුල නැත.] 

රන් එච්.එබන.එබන. හරීසථ මහතා - [ස ා ර්ය ය තුල නැත.] 

රන් ශරේබනනා ක . . ශදොාඉ කත මහතා. 
 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රන් කථානායකතුමි   අද උශද ිඳන්- [ ා ා කිරීබන] 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කන්ණාකෙ ි  ථ ේද ශඉන්න. විඉාදය පටන් ර කතාට පසථශසේ 

ඔ තුමාශේ රීති ර ථනය මතු කෙන්න. 
 

ගුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රන් කථානායකතුමි   එශහම  ැහැ ශන්. අපට පැහැරිපි කෙ 

රන්න අඉසථථාඉ ශදන්න.  [ ා ා කිරීබන] Point of Order එකක්  

ශබනක. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමයි. රීති ර ථනය පසුඉ මතු කෙන්න. දැන් නයාය පරශආ 

ර ාන ඉැඩ කටතුතු අඉසන් කෙන්න ිඩ ශදන්න. රන් ශරේබනනා ක 

. . ශදොාඉ කත මහතාශේ ශප කසම ිරිපතප ක කෙන්න. 
 

ගුණ වප්රේම්නාත් . . වදවලවත්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

රන් කථානායකතුමි   මහනුඉෙ  හීරැසථසරා පාෙ  අාක 

8ෙ0/88 දෙන සථථානශයහි පරිාචි එබන. අජි ක සිසිෙ ගේමාෙ අල්විසථ 

මහතාශරන් ාැබුණු ශප කසමක් මම පිළිරන්ඉමි.  
 

ගුණ යදාමිණී ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு யதொேிணீ குணெர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

රන් කථානායකතුමි , ඉර, ශනළුඉ කතුක්ඉ, අාක 809 දෙන 

සථථානශයහි පරිාචි ඩී.එබන.ඒ. ඈන් ශහේටිාෙච්චි මහ කමියශරන් 

ාැබුණු ශප කසමක් මම පිළිරන්ඉමි. 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සම්  මහජන වපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිවයෝග කරන  ලම. 

சேர்ப்பிக்கப்பட்ட ேனுக்கமளப் தபொதுேனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද රිනට ි යමිත ඉාචික පිළිතුන් අශප්ක්ෂා කෙන ර ථන 

ශඉන ක රිනයකට ශයොමු කෙනු ාැශේ. 
 

ගුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රන් කථානායකතුමි   I rise to a point of Order.  ඔ තුමා 

අපක්ෂපාතී ශඉන්න ෑන  ශන්. කන්ණාකෙ මට විනාඩියක් 

ශදන්න. මට මුදල් ඇමතිතුමාශරන් පැහැරිපි කෙ රැනීමක් 

කෙරන්න අඉ යයි. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමා ශපෝඩක් ින්න. 

නයාය පරශආ ශයෝානා අාක 08  රන් ස ානායකතුමා.  

 
පාර්ලිවම්න්තුවේ රැසව්ීම් 

பொரொளுேன்ற அேர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

ගුණ දිවන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රන් කථානායකතුමි   මා පහත සඳහන් ශයෝානාඉ ිරිපතප ක 

කෙනඉා: 

"පා්යපිශබනන්තුශ  සථථාඉෙ ි ශයෝර  හි විධිවි ානඉා සහ 2022 

ානඉාපත 89 රින පා්යපි ශබනන්තුඉ විසින් සබනමත කෙන ාද ශයෝානාශඉහි 

ගේමක් සඳහන්ඉ තිබුණ ද  අද රින රැසථවීබන පැඉැ කශඉන කාා ශ ාාඉ පූ. ා. 

80.00 සිට අ. ා. 82.ෙ0 දක්ඉා ද  අ. ා. 8.ෙ0 සිට අ. ා. ..ෙ0 දක්ඉා ද විය 

තුතු ය. පූ. ා. 88.00ට පා්යපි ශබනන්තුශ  සථථාඉෙ ි ශයෝර  (.) රියා කමක 

විය තුතු ය. අ. ා. ..ෙ0ට කථානායකතුමා ර ථනය ශනොවිමසා 

පා්යපිශබනන්තුඉ කල් තැබිය තුතු ය." 
 

ප්ර න්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගුණ දිවන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රන් කථානායකතුමි   "පා්යපිශබනන්තුඉ දැන් කල් තැබිය 

තුතුය" යි මා ශයෝානා කෙනඉා. 
 

ප්ර න්ය සභාිමමු  කරන ලම. 
ெினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් විඉාදය ාෙබන  කෙන්න. 

 
ගුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් මන්ත්රීඉන්ි   විඉාදශආම -  [ ා ා කිරීමක්] 
 
ගුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රන් කථානායකතුමි   මට විනාඩියක් ශදන්න. ශමොකක්ද  

ශබන කෙන්ශන්? ඔ තුමා අපක්ෂපාතීද? 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් මන්ත්රීඉන්ි   විඉාදශආම  තමුන්නාන්ශසේාාට ෑන  ශදයක් 

කථා කෙන්න පුළුඉන්. හැ ැයි  ශමතැනට පැමිණීමට අඉසෙ නැති 

ොශආ ි ා ාපතන් සබන න් ශයන් කථා කෙනශකොට රශ  ශමන් 

කථා කෙන්න. එශහම නැති වුශණො ක ඒක ඒ අයට කෙන 

අසා ාෙණයක් ශඉනඉා. [ ා ා කිරීමක්] ඒ රැන ොශආ 
ි ා ාපතන් සියලුශදනාම තමන්ශේ අසතුට රකා  කොා 

තිශ නඉා.  

 
ගුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Point of Order එකක් මතු කෙන එක මශේ ඉෙරසාදයක්. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපෝඩක් ින්න. ිසථසෙ ශඉාා රන් සබනප ක අතුශකෝො 

මන්ත්රීතුමාශේ ර ථනය ිරිපතප ක කෙන්න.  

 
ගුණ සම්පත් අතුවකෝරල මහතා 
(ேொண்புேிகு சம்பத் அதுமகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

රන් කථානායකතුමි , පා්යපිශබනන්තුශ  රන් මන්ත්රීතුමන්- 

ාාශේ ශර්ෙඉය සහ පා්යපිශබනන්තුශ  ශර්ෙඉය ාෙක්ෂා කිරීම 

රන් කථානායකතුමා විධියට ඔ තුමාශේ පෙම ඉරකීමක් කියා                

මා වි ථඉාස කෙනඉා. ඊශආ උද සන ශමම රන් ස ාශ ම  

මන්ත්රීඉෙශයක් රකා  කලා, පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන්න්ට 

නාොශහේන්පිට ශපොපිසථ ින් න පිෙවුබනහශාන් න්පියල් 828ක් 

ඉැි  අක් මුදාකට ින් න ා ා ශදනඉා කියාා. පා්යපිශබනන්තු 

මන්ත්රීඉන් කාටඉ ක මහ මක යන්න  ැපත ඉන විධියට ඊශආ නැඉත 

ඉතාඉක් ශබන පා්යපිශබනන්තුශ ම මන්ත්රීඉෙශයගේ විසින් ශබන රන් 

ස ාඉ ශනොමක යැ ඉා විතෙක් ශනොශඉයි, මුළු ෙටම ගිි  ති ඉා. 

ඒක අශප් ඉෙරසාද කඩවීමක්. ඉෙදක් ශනොකල මිි සථසු විධියට 

අපට පාශ්ය  ැහැාා යන්න තිශ න ිඩකඩ නැති කලා, ඒ 

රකා ශයන්. ඊලකට, ඊශආ පා්යපිශබනන්තුශ ම  මන්ත්රීඉන්න්ට 

ශහෝටල් කාමෙ ිල්ාාා කවුන් හපත මන්ත්රීඉෙශයගේ ඔ තුමාශරන් 

ිල්ලීමක් කලාද කියාා මා දන්ශන් නැහැ; ශබන පා්යපිශබනන්තුශ ම  

එශහම රකා යක් වුණාද කියාා මා දන්ශන් නැහැ, රන් 

කථානායකතුමි .  

ඊශආ මා යඉා පල වුණා  පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන්න්ට 

ශහෝටල් කාමෙ ිල්ලුඉා කියාා. අපි අමනුෂයයන් ශඉන්න ෑන   

ානතාඉ පීඩාඉට ප කශඉාා සිටියම  අතුතු විධියට ඉෙරසාද ා ා 

රන්න පිපතසක්  ඉට ප ක ශඉනඉා නබන. ගිි  තියපු ි සා හාි  

ශඉච්ච ි ඉසකට ඉන්රි ිල්ාා පා්යපිශබනන්තුශ ම  කවුන්න් ශහෝ 

මන්ත්රීඉෙශයක් ඔ තුමාශරන් ිල්ලීමක් කොා තිශ නඉාද?  

ඒ විතෙක් ශනොශඉයි  අපිට ක ම ශදන ශ ෝානාරාෙය ඉහන්න 

කියාා අපි පණසථ තුන්ශදශනක් අ කසන් කොා ඔ තුමාට පිතුමක් 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

 ාෙ දුන්නා  රන් කථානායකතුමි . අපි ඒ පිතුම  ාෙ දුන්ශන් අපි 

පණසථ තුන්ශදනා විතෙක් ශ ෝානාරාෙයට ශනොයන්න ශනොශඉයි. 

අපි ිල්ලුශ  ශබන ශ ෝානාරාෙය ඉහාා දාාා  අඉ ය 

මන්ත්රීඉෙශයගේට සා ාෙණ මිාකට ක ම පා්යසායක් ශරනැල්ාා 

ශදන්න කියාා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සබන න් ශයන් පක්ෂ නායක රැසථවීශබනම  සාකච්ඡා කොා 

තීෙණයක් ශදනඉා.   

 
ගුණ සම්පත් අතුවකෝරල මහතා 
(ேொண்புேிகு சம்பத் அதுமகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ඔ තුමාට සථතුතිඉන්ත ඉනඉා, ඒ සබන න් ශයන් රකා යක්  

කිරීම පිළි ඳඉ.  

රන් කථානායකතුමි , අකහන්ඉාදා උද සන ඒ මා ය 

සශහෝදෙඉන් ශදන්නා එතැනට යැ ශ  ශබන  ින්න මන්ත්රීඉන් කීප 

ශදශනක්. පා්යපිශබනන්තුශ  කාෙක ස ා කාමෙ අාක 08 ලකම  

කඉදාඉ ක -කිසි දඉසක-  වීඩිශයෝ කොා නැහැ. Corridor එශක්ම  

වීඩිශයෝ කෙන  ඉ ඇ කත. කැමො අශ ක තියාශරන මහ කඉන් 

corridor එශක් ින්නඉා අපි දැකාා තිශ නඉා. හැ ැයි, ශබන 

කාෙක ස ා කාමෙ අාක 08 ලකට -ශබන කඩුඩායබන රැසථවීම ලකට- 

ශබන මා ය සරයන් යැ ශ  පා්යපිශබනන්තුශ ම මන්ත්රීඉන් කීප 

ශදශනක්. මා යඉාට අඉ ය ශදඉල් ටික හැම දාම උශද ඉන්ශ  

හදාා ශදන කඩුඩායමක් ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  ින්නඉා. හැම දාම 

ශබන රන් ස ාශ  උශද  කාාය නාසථති කෙන්ශන් ශමතැන වඉෙය 

ඉපුෙන්න. ඔ තුමා ඒක පාානය කල තුතුයි. පා්යපිශබනන්තු ඉ 

රැසථඉන දඉසක් රණශන්ම -හැම දඉසකම- ානතාඉශේ වඉෙය, 

ශකෝපය ඉැඩි ඉන එක විතෙයි ශඉන්ශන්, රන් කථානායකතුමි . 

පා්යපිශබනන්තුඉ රැසථ ඉන හැම දඉසකම ානතාඉශේ හදඉ කඉා 

ගින්දෙ අවුළුඉන එකයි ශබන ශඉන්ශන්. ඒ  කඩුඩායම කෙන ඉැශ් 

ඉැරැරියි.  

ඊශආ එක මන්ත්රීඉෙශයක් ින් න රැන රකා යක් කොා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ ගිි  තිේ ා. අපි කාශේ ක ඉෙරසාද තමයි ශබන කඩ 

ශඉන්ශන්. රන් කථානායකතුමි , ඒ මන්ත්රීතුමා ඒ රකා ය කිරීම 

රැන සමාඉ රන්න ෑන . කවුන් ශහෝ මන්ත්රීඉෙශයක් අක් මිාට 

ින් න රහශරන තිශ නඉා නබන ඒ මන්ත්රීඉෙයා කවුද කියාා 

පැහැරිපිඉ කියන්න ෑන . එශහම නැ කනබන, නාොශහේන්පිට 

ශපොපිසථ රඉාහන ශකොේාා සශආ ින් න පිෙවුබනහශාන් ින් න 

ර කත මන්ත්රීඉන් කවුද කියාා කියන්න ෑන .  

නාොශහේන්පිටින් ින් න ර කත මන්ත්රීඉන්න් කවුද කියාා 

කියන්න ෑන . ශබන ෙට  ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ ගිි  තිේ  එකට ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශඉන් සමාඉ රන්න ෑන   ඒ මන්ත්රීඉෙයා. එශහම 

ශදයක් වුණා නබන  එශහම ින් න රැුඟශ  කවුද කියාා කියන්න 

ෑන  ශබන පා්යපිශබනන්තුශ ම . කවුද  එශහම ශතල් රැුඟශ  රන් 

කථානායකතුමි ? ඒශකන් ශබන කාට ක අඉනබනබුඉක් ශඉන්ශන්. 

වඉෙය ඉපුෙන්ශන් ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුල. එශහම වඉෙශයන් 

ශබන ෙශේ මිි සුන්ශේ හදඉ ක ගිි  තියන්න ශදන්න එපා.  

අශනක රන් කථානායකතුමි   ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  ශකොයි 

මන්ත්රීඉෙයාද ිල්ලුශ  ශරදෙ අයට  පවුශල් අයට ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශඉන් කන්න ශදන්න කියාා? එශහම අදහසක් ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශඉන් ගියා  පසුගිය දඉසථඉා. ශකොයි මන්ත්රීඉෙයාද  

ිල්ලුශ  එශහම? මම රිවුන්බන දුන්න දඉශසේ මශේ අබනමා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉට ාඉා. මශේ අබනමාඉ ක ශබන පා්යපිශබනන්තුශ    ක 

එක ක ශ  නැහැ. ශබන මන්ත්රීඉන්න් කවුන්ඉ ක තමන්ශේ පවුශල් 

ශකශනක් එක්ක ඇවිල්ාා ශබන පා්යපිශබනන්තුශඉන් කාාා 

තිශ නඉා නබන  එශහම ශබන පා්යපිශබනන්තුශ    ක ක ශ  කවුද 

කියාා කියන්න ෑන   රන් කථානායකතුමි . ඔ තුමා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශර්ෙඉය ාෙක්ෂා කෙන්න.  

ශ ොශහොම සථතුතියි. [ ා ා කිරීබන] 

 
ගුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රන් කථානායකතුමි   අෙ මා යශ ම න් ශදශදනා රැන කථා 

කෙපු ි සා මම ශබන කාෙණය කියන්ශන්. මම ඒ මා යශ ම න් 

ශදශදනාට කථා කලා. ඒ මා යශ ම න් ශදශදනා බි කතියට හිෙ 

කොා තමයි දුෙකථනය පැහැෙ ශරන තිශ න්ශන්. ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ක අපො  නීතිය ඉාාගුයි. සමහෙ අය 

හිතාශරන ින්ශන් ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ ඇතුශලේ ෑන  එකක් කොා 

ශේශෙන්න පුළුඉන් කියාා. එශහම ශදයක් නැහැ. එම ි සා - 
[ ා ා කිරීමක්]- එම ි සා ශබන මා යශ ම න් ශදන්නාට 

සා ාෙණයක් කෙන්න  ඔ තුමා. එච්චෙයි.  

 
ගුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

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

(The Hon. Speaker) 

කියන්න  ශමොකක්ද ඔ තුමාශේ point of Order එක? 

 
ගුණ එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(ேொண்புேிகு எஸ்.எம். ேொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

රන් කථානායකතුමි   මට හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාශරන් 

පැහැරිපි කෙරැනීමක් අඉ යයි. අද Fitch Ratings ායතනය ශබන 

ා්යථික අ්යබුදය හමුශ  ශ්රී ාාකාඉ "C" ත ක කඉශයන් "RD" 

ත ක කඉයට දාාා තිශ නඉා.  ඒශකන් ශඉන්ශන් ශමොකක්ද කියාා 

එතුමාශරන් පැහැරිපි කෙ රැනීමක් කෙ රන්න අඉ යයි.  

ඒ ඉාශේම  රන් කථානායකතුමි   ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  

සමහෙ මන්ත්රීඉන් ති යම  "ශපොෙ" ශඉන්න හිතාශරන ශබනකට 

දඉසට ාක්ෂ 90ක් වියදබන යනඉා කියාා  mediaඉාට කියනඉා.  

රන් කථානායකතුමි   පා්යපිශබනන්තුඉ රැසථ වුණ ක  නැත ක 

ශසේඉකයන් එක්දහසථ රණනක් පා්යපිශබනන්තුශ  ඉැඩ කෙනඉා. ඒ 

අය හැමදාම එනඉා.  ඒ අයට ක ම බීම හදනඉා. ඒ ි සා ඔ තුමා 

ෙටට ශහළි කෙන්න පා්යපිශබනන්තුඉ රැසථ ශඉන දඉසට වියදම 

කීයද  පා්යපිශබනන්තුඉ රැසථ ශනොඉන දඉසට වියදම කීයද කියාා. 

එතශකොට සතය ත ක කඉය ශමොකක්ද කියාා ඇ කත ශ කන්බන 

කෙන්න පුළුඉන්.  මීට ශපෙ අඉසථථාඉක  මන්ත්රීඉන්න්ශේ 

ක මඉාට න්පියල් පන්දහසථ රණනක් යනඉා කි ඉා. නමු ක මම 

ඔ තුමාශරන් ිල්ලීමක් කලාට පසුඉ ඔ තුමා  ඒ රැන පැහැරිපි 

කිරීමක් කලා. මට දැන් මතක නැහැ  ඒ මුදා න්පියල් 900 

රණනක්ද න්පියල් 200 රණනක්ද කියාා. ඒ ි සා පා්යපිශබනන්තුඉ 

තිශයන දඉශසේ වියදම සහ නැති දඉශසේ වියදම පිළි ඳ ශ කන්බන 

කෙන්න. ශමොකද රැසථවීබන දඉසට ශබන ස ාශ  air conditioning 

සඳහා යන වියදම සහ  පපතපාාන කටතුතු සඳහා යන වියදම 

විතෙයි අතිශ්යකඉ යන්ශන්. ිතින් ඇ කත  එළි කෙන්න. නැ කනබන 

සමහෙ අය ති යම "ශපොෙ" ශඉන්න ගිහිල්ාා ඔක්ශකෝශේම 

ා කම රන් කඉය නැති කෙනඉා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැරිපිඉම ඔ තුමා ි ඉැෙරියි. 
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ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order.   

රන් කථානායකතුමි   සථථාඉෙ ි ශයෝර 8ෙ(ට ඔ තුමාශේ 
අඉ ානය ශයොමු කෙඉනඉා.  ස ානායකතුමා ශබන සථථාඉෙ ි ශයෝර 
සාශ ෝ නයක් රැන කියනඉා. හැ ැයි  රන් ස ානායකතුමා ඒ 
සාශ ෝ නය කල තුතු රියාමා්යරශයන්  ැහැෙ ශඉාා තිශ නඉා. 
යබනකිසි මන්ත්රීඉෙශයක් ශයෝානාඉ ශරනැල්ාා ඒ ශකටුබනපත 
ස ාරත කෙන්න ෑන . ින්පසථශසේ ඒක කාෙක ස ාඉකට යන්න 
ෑන . දැන් අපට ශපශනනඉා රන් කථානායකතුමි   ශබන ෙශේ 
ර ථනය යට රහන්න කථානායකතුමා ක පාවිච්චි කොා ශබන 
සථථාඉෙ ි ශයෝර තමන්ට ෑන  විධියට  ුඟශදක්ම ෙි ල් විරමසිාහ 
මහ කමයාට ෑන  විධියට හදා රන්න යබන උ කසාහයක ශයශදන 
 ඉ. ඒක කෙන්න  ැහැ. මම දන්නා විධියට සථථාඉෙ ි ශයෝරඉා 

ශකොතැනකඉ ක කියාා නැහැ   රීති ර ථනයක් අහන්න ශඉාාඉක් 
ශහෝ කාායක්. මා ඉැෙරි නබන ඔ තුමා මාඉ ි ඉැෙරි කෙන්න. රන් 
කථානායකතුමි   ඒ රීති ර ථනය ෑන  ශ ාාඉක අහන්න පුළුඉන්. 
ඒඉා ඇතුළු කෙන්න. ඒක ශහොඳයි. ශබන සදාචාෙය  හැශදනඉා නබන 
ශහොඳයි  ෙටට රැලශපන විධියට.  

හැ ැයි  ශහොන්න්ට  ශහොන් ාෙක්ෂා කෙන ාඩුක්ඉට 
රැලශපන විධියට ශබනඉා හදනඉා නබන  පා්යපිශබනන්තුඉ ක ගිි  
තිේ ාට කමක් නැහැ. පා්යපිශබනන්තුඉ ි ශයෝානය කෙන 
මන්ත්රීඉෙශයක් විධියටයි මම ශබන කියන්ශන්. ශමොකද  අපි ානතා 
ි ශයෝජිතයන් හැටියට -[ ා ා කිරීමක්]  මට අඉසථථාඉ ශදන්න. 
රීති ර ථනයක් නබන කියන්න කියාා ශන්  ඔ තුමා කි ශ . ිතින් 
මම රීති ර ථනයක් ශබන මතු කෙන්ශන්. රන් කථානායකතුමි   

ශමම සථථාඉෙ ි ශයෝර ශපොත හැශදන්න ෑන   ශබන ෙශේ මිි සුන්ට 
තිශ න ර ථන විසඳන්න පුළුඉන් විධියටයි. ෙි ල් විරමසිාහ 
මැතිතුමා ශමතැනට  ඇවි ක ශබන දඉසථ හතශ්ය පශහේ කථා කෙනඉා  
ශරඉල් ගිි  තියපු එක රැන. අපි හිතුශ  නැහැ  එතුමා ශබන ශදඉල් 
රැන දඉසථ හතෙක් කථා කෙයි කියාා. එතුමා පසුගිය අවුන්දු 
එකහමාෙ තුල ඉයාරශයන්  ශහොශෙන් ාඩුක්ඉට කශ් ගියා. අපි 
හිතුඉා  එතුමා අරමැතිඉෙයා ඉ ශයන් ප ක වුණාට පසථශසේ ෙටට 
රැලශපන ශදඉල්  ශබන දඉසථ හතශ්ය ශයෝානා කෙයි කියාා. නමු ක   
ඒඉා ශඉන්ශන් නැහැ. අද එක එක්ශකනා ශඉන ශඉන කාෙණා 

රැන තමයි කථා කෙන්ශන්. ාාතික ාඩුක් හදන්න හදනඉා. රන් 
කථානායකතුමි   ඔ තුමා ඉැදර ක නායකශයක්. ඔ තුමාශේ  
අශප් ශරඉල් ිතිපත වුශඩු  ඔ තුමන්ාා  අපි යබන මේටමකින් ෙටට 
යමක් කෙයි කියාා මිි සථසු හිතපු ි සා. හැ ැයි  ඊලකට නබන 
එශහම හිතන එකක් නැහැ  සියල්ා ගිි  තියයි. ඒ ි සා සථථාඉෙ 
ි ශයෝර හදන්න ශදන්න එපා  රන් ස ානායකතුමාට ෑන  
විධියට. හැ ැයි  අපි කට අපතන්ශන් නැහැ  පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් 
ශකොශහොමද ඉෙරසාද රන්ශන් කියන එක පිළි ඳඉ. තමුන්නාන්ශසේ 
ශබන ඉනවිට ශබන අයට ශරඉල් ම ාා තිශ නඉා. ඒ ශකොශහේද කියාා 

අපි කියන්ශන් නැහැ. ඒඉා කෙන්න එපා. ශබන ෙශේ මිි සුන්ට අද 
කන්න ශ ොන්න නැහැ. ඒ ර ථන විසඳන්න  රන් කථානායකතුමි . 
අපි ෑන  කැපකිරීමක් කෙන්නබන. ඒකට අඉ ය ෑන  සථථාඉෙ 
ි ශයෝරයක්  නීතියක්  ශකටුබනපතක් ශරනැල්ාා  පා්යපිශබනන්තුශ  
සබනමත කෙ රන්න. අඉ ය නබන ශහට ක පා්යපිශබනන්තුඉ රැසථශඉාා 
ඒ කටතුතු ිඉෙ කොා දාන්න. එතශකොට ෙශේ මිි සථසු අපට 
ශර්ෙඉ කෙයි; ඔ තුමාට ශර්ෙඉ කෙයි; ශබන ාඩුක්ඉට ශර්ෙඉ 
කෙයි.    

 
ගුණ බුශධික පතිරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
රන් කථානායකතුමි   මට ක ඉැදර ක කාෙණයක් කියන්න 

තිශ නඉා. මම ඔ තුමාශේ අඉ ානය ශයොමු කෙඉනඉා  සථථාඉෙ 

ි ශයෝර 88(. (8) (උ)  (ඌ)  (එ) ශකශෙහි. රන්  තිසථස විතාෙණ 

මැතිතුමාශේ ස ාපති කඉශයන් තුතු ොශආ ගිණුබන පිළි ඳ කාෙක 

ස ාශ  සාමාජිකශයක් විධියට මම ශබන කාෙණය කියන්ශන්.  මම 

මුපින් සඳහන් කල ශබන උප ඉරන්ති තුන යටශ ක තිශ න කාෙක 

ස ාඉපින් රන්නා වූ රියාමා්යර සබන න් ශයන් පසුවිපෙමක් 

කිරීම ිතා ඉැදර ක.  

මට මතකයි  2080 පා්යපිශබනන්තුශ  හිටපු මන්ත්රී නීති  

ාානක  ඩුඩාෙ මැතිතුමා ඉෙක් අසථවු ශඩු  මහාන ශප කසබන 

පිළි ඳ කාෙක ස ාශ  තීන්දු තීෙණ රියා කමක ශනොවීම ි සායි. 

ශබන සථථාඉෙ ි ශයෝර හදදම  අද ශබන ෙශේ ශපොදු ානතාඉ කියන 

ශදඉලු ක සාකන්න. රන් කථානායකතුමි   "ස්යඉපාක්ෂික 

අෙරලකන්ශඉෝ" යන පිපි ශී්යෂශයන් තුතුඉ ශයෝානාඉපියක් 

ඔ තුමාට  ාෙ ශදන්න ගිහිල්ාා තමයි  ශපොලීසිය ඒ අයට රැුඟශ ; 

පහෙ ක මට ාක් වුශඩු  එළියට යන්න ගිහින්. ශබන අඉසථථාශ ම  

මම ඒ ශයෝානාඉපිය සභාගත* කෙනඉා. 

ශබන ශයෝානාඉපිය තුල ක අදාල කෙ රත තුතු කාෙණා 

තිශ නඉා. සථථාඉෙ ි ශයෝර ශඉනසථ කෙනශකොට සමාාශආ 

සිි ටින විදඉතුන්  ාචා්යය මහාචා්යයඉන්න්  වි ථඉවිදයාා රාාඉ 

සහ රාමාණික බුදධිමතුන්ශේ අදහසු ක රන්න. 2080 සිට 208. 

ශඉනකබන සථථාඉෙ ි ශයෝර ටිකක් රියා කමක වුණා. ඊට කපිනු ක 

රියා කමක වුණා. 208  ම  ශරනා සථථාඉෙ ි ශයෝර දැන් අපි 

ාශය ක ශඉනසථ කෙන්න යනඉා. ශබන ාඩුක්ඉ  ායට පැමිණි 

කාාශආ ිඳාාම ාාශික අධීක්ෂණ කාෙක ස ා යට ගියා. රන් 

කථානායකතුමි   මම ශප්දරපිකඉ ඔ තුමා හමු ශඉාා කි ඉා  

ාාශික අධීක්ෂණ කාෙක ස ා කියන්ශන් ිතා ඉැදර ක ශදයක් 

කියාා. එතශකොට ඔ තුමා මට කි ඉා  "තඉම ාාකාඉ ඒ තෙමට 

mature ශඉාා නැහැ" කියාා. ශ ොශහෝ අය එශහම කි ඉා. 

හැ ැයි  දැන් ාශය ක ඒ කාෙක ස ා ශේන්න යනඉා. ඒ ි සා ශබන 

සථථාඉෙ ි ශයෝර ශපොදුශ  හදන්න.  

ඊලකට  න්පියල් 828ට ඩීසල් ශදනඉා කියාා මම කියපු කථාඉ 

රැන හපතයට ශහොයා  ාන්න. මම මුපින් ඒ රැන කි ඉාට පසථශසේ 

මන්ත්රීඉන්න් ඒ රැන විවි  අදහසථ දැක්වූඉා. ඊට පසුඉ  මම ශදඉැි  

සැශ්යට ක නැඟිටාා ඔ තුමාශේ අඉසෙ අෙශරන  මම කියපු ශද 

පැහැරිපි කලා. පැහැරිපි කෙමින් මම කි ශ   අපට ඒ විධියට 

ශතල් රන්න වුඉමනාඉක් නැහැ  අපි එශහම අෙශරන ක නැහැ. 

න්පියල් 828ට  ශදන්ශන් නැ කනබන එශහම ශදන්ශන් නැහැ 

කියන්න  ඒ යන්රශආ ඉැරැදදක් තිශ නඉා නබන ඒක පැහැරිපි 

කෙන්න කියාා. ඊශආ ශඉනකබන මන්ත්රීඉන් ශතල් රහ 

රන්නශකොට ශමශහම ර ථනයක් තිබුශඩු නැහැ. මන්ත්රීඉන් 

පුළුඉන් විධියට ශතල් රහ ර කතා. හැ ැයි  දැන් ඔ තුමාශේ නමින් 

පිතුබන ගිහින්  ඒ පිතුබන මා යඉාට ක ගිහින් තිශ න්ශන්. ශතල් 

රහන තැනක් ශබන විධියට දඩිබිඩිශආ  කඩිමුඩිශආ ඇති කලාම 

ශමොකක්ද ත ක කඉය?  රසන්න ෙණතුාර මැතිතුමා කි ඉා ඒක 

කශලේ මන්ත්රීඉන්න්ශේ ාෙක්ෂාඉට කියාා. මම හිතන විධියට ඒක 

කල රමය උචිත නැහැ. ශබන ශතල් ශපෝපිබන ඇති වුශඩු අද ඊශආ 

ශනොශඉයි ශන්? ශතල් ශපෝපිබන ඇති ශඉාා දැන් මාස ශදකක් විතෙ 

ශඉනඉා.  

ඒ මාස ශදශක්ම ම මන්ත්රීඉන් ශතල් රහ ර කත යබන රමයක් 

තිබුණා ශන්. එශහම තිශයදම  මන්ත්රීඉන්න්ට විශ ේෂශයන් ශතල් 

රහරන්න රමයක් ඇති කෙපු එකයි ඉැරැදද. ඒ ි සා තමයි 

ානතාඉ අතෙ ශකෝපයක් ඇති වුශඩු. ඉැරැරි ඉැඩක් ඉැරැරි විධියට 

කොා හ ක ශපොශලේ රා ශරන මට ශදොසථ කියාා ඉැඩක් නැහැ. ඒ 

තීන්දුඉයි ඉැරැරි. ඒ ශද ඉැරැරියි  ඉැරැරියි  ඉැරැරියි. ඒශක් ශදකක් 

නැහැ. මාස ශදකක් තිසථශසේ ශපෝපිබන තිශ දම  ක මන්ත්රීඉන් ශතල් 

රහර කත රමයක් තිබුණා. මන්ත්රීඉන් තම තමන්ට පුළුඉන් විධියට 

ශතල් රහ ර කතා. දැන් ඒකට අලු ක රමයක්  ානතාඉශේ හි කඉා 

වඉෙය ඇති ශඉන රමයක් ශරනාපු එකයි ඉැරැදද. 
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————————— 
*  පුසත්කාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමා  එක මන්ත්රීඉෙශයගේට ශහෝ අක් මිාට ශතල් 

ාැබුණා කියාා ඔ තුමාට දැන රන්න ාැබුණාද? [ ා ා කිරීබන] 
 

ගුණ බුශධික පතිරණ මහතා 
(ேொண்புேிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
රන් කථානායකතුමි   මම කියාා නැහැ න්පියල් 828ට 

මන්ත්රීඉන් ශතල් රහ ර කතා කියාා. මම කියපු එක  ශපෝඩක් 

අහාා  ාන්නශකෝ. ඊශආ මම ශදඉතාඉක් කථා කෙ තිශ නඉා. 

ඒඉා අහාා  ාන්න. මම කියපු එක කාෙණයක් තමයි  න්පියල් 

828 කථාඉ. ඒ මිා 828 ශනොශඉයි නබන  ඒ යන්රශආ ඉැරැදදක් 

තිශ නඉා නබන  ශබන ස ාශ ම  ඒ ඉැරැදද කියන්න. ඒක රැන 

 ා ක්ති ඇමතිතුමා පැහැරිපිඉ කි ඉා. ඊට පසුඉ ඒ ර ථනය 

අඉසන් වුණා. ශදඉැි  කාෙණය තමයි මන්ත්රීඉන්න්ට එතැි න් 

ශතල් රහරන්න දුන්න එක. මම ඇුඟශ  ශබනකයි  රන් 

කථානායකතුමි . මාස ශදකක්  ශදකහමාෙක් තිසථශසේ ශතල් 

ශපෝපිබන තිබුණා. එශහම ශපෝපිබන තිශ දම  ක මන්ත්රීඉන්න් ශතල් 

රහ ර කත රමයක් තිබුණා ශන්. එශහම ශතල් රහරි දරි ක 

මන්ත්රීඉන්න්ට විශ ේෂ රමයක් හුනන්ඉා දුන්නා. මුජිබු්ය ෙුඟමාන් 

මන්ත්රීතුමා කි ඉා  මුළු ශකොල ම ින්ශන් පීඩනයකින් කියාා. 

අරමැතිතුමා කි ඉා  ඇමතිඉන්න්ශේ ඉෙරසාද අක් කෙනඉා කියාා. 

රසන්න ෙණතුාර ඇමතිතුමා කි ඉා - 

 
ගුණ  සිසිර ජයවකවඩි මහතා   
(ேொண்புேிகு சிசிர ேயதகொடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් සිසිෙ ායශකොඩි මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාශේ ාසනයට 

ගිහින් කථා කෙන්න. ඔය ඔ තුමාශේ ාසනය ශනොශඉයි. 

 
ගුණ  සිසිර ජයවකවඩි මහතා   
(ேொண்புேிகு சிசிர ேயதகொடி)  
(The Hon. Sisira Jayakody) 
ශහොඳයි.  

රන් කථානායකතුමි   ශබන ස ාඉට අසතය රකා  කෙනඉා 

නබන  සමාාය ශනොමක යඉනඉා නබන  සථථාඉෙ ි ශයෝර අනුඉ 

බුදධික පතිෙණ මන්ත්රීතුමා ශබන රන් ස ාශඉන් සමාඉ ිල්ාන්න 

ෑන .  

ඊශආ ඉැෙරි රකා යක් කොා ශබන ෙට ගිි  තිේ ා. ඊශආ 

අන්ත්ය වි ථඉවිදයාා ශිෂය  ාමඩුඩාශආ උදශෂෝෂණශආ 

ර ානම සටන් පාාය වුශඩු  "මන්ත්රීඉන්න්ට න්පියල් 828ට 

ශපට්රල් ශදනඉා  අශප් ෙශේ ානතාඉ දුක් විිනනඉා" කියන එක. 

බුදධික පතිෙණ මන්ත්රීතුමාශේ ඒ ඉැෙරි  අසතය රකා  ි සායි 

ඊශආ ඒ විධියට ෙට ගිි  ර කශ ක. එතුමා ශකශෙහි අශප් ශර්ෙඉයක් 

තිබුණා. ශබන රන් ස ාඉට එතුමා රැන ශර්ෙඉයක් තිබුණා. මා ය 

එකතු කෙර කත කිහිප ශදශනක්  මා ය හෙහා පිබනබුණු කිහිප 

ශදශනක් හැමදාම ක උශද පාන්දෙ දැන දැනම අසතය කියමින් 

පා්යපිශබනන්තුශ  මන්ත්රීඉන් 22. ශදනාට වින්ද ඉ වඉෙය 

ඉපුෙනඉා.  

රන් කථානායකතුමි   පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන්න්ට ාහාෙ 

සැපයීම පිළි ඳ වූ කාෙණයට අදාලඉ අපි ඊශආ ඔ තුමාට පිපියක් 

 ාෙ දුන්නා. පා්යපිශබනන්තු කා්යය මඩුඩාශආ සාමාජිකයන් 

900ශදශනක් ින්නඉා. ඒ 900ශදනාට ක එක්කයි ාහාෙ 

සපයන්ශන්. රන් කථානායකතුමි   මන්ත්රී ශ ෝානාරාෙයට 

ගිහිල්ාා  ාන්න  මන්ත්රීඉන් .0ශදශනක්ඉ ක ාහාෙ රන්ශන් 

නැහැ. නමු ක කා්යය මඩුඩාය හා පිටසථතෙ පුදරායන් යබන 

රමාණයක් ඇතුළුඉ දඉසකට 8 200ක පමණ පිපතසක් 

පා්යපිශබනන්තුශඉන් ාහාෙ රන්නඉා. එම ි සා ඉැෙරි  අසතය 

රකා  කෙමින් පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් පිළි ඳඉ දශ  යක් ඇති 

කෙන එක ඉැෙරියි. එල්ටීටීඊ එක ක එක්ක එකතු ශඉාා ෙට ගිි  

තැබූ මා ය ායතන සමක එකතුශඉාා මන්ත්රීඉන් කිහිපශදශනක් 

හැම දාම ක ශබන විධියට අසතය රකා  කෙනඉා. ශබන රන් ස ාඉ ශබන 

විධිශආ පහ ක ත ක කඉයකට ප ක කෙන්න එපා. ශබන ෙශේ 

මහානයාශේ මුදල් අ මල් ශ්යණුඉක තෙමින්ඉ ක  ඉැපි කැටයක 

තෙමින්ඉ ක ශහොෙකබන ශනොකෙ ශර්ෙඉශයන් ජීඉ ක ඉන මන්ත්රීඉන් 

ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  ින්නඉා. නමු ක  අද ඒ අයශේ ශරඉල්ඉාට 

පඉා ගිි  ත නඉා. සමහෙ මන්ත්රීඉන් සමහෙ මා ය එක්ක 

එකතුශඉාා ශනොශහොබිනා  අසතය  දශ  ය ඉපුෙන කථා 

කියනඉා. ශබන සබන න් ශයන් පියඉෙ රන්න කියා අපි ිල්ාා 

සිටිනඉා. 

 
ගුණ වප්රේම්නාත් . . වදවලවත්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

Sir, I rise to a point of Order.  

රන් කථානායකතුමි    විශ ේෂශයන් පසුගිය කාාය පුොඉටම 
සිදු වූ කාෙණා සබන න් ශයන් ඉරකිඉ තුතු මන්ත්රීඉන් 
ානතාඉශරන් සමාඉ  ානය කෙන්න ෑන . විශ ේෂශයන් ශබන රන් 
ස ාශ ම  බුදධික පතිෙණ මන්ත්රීතුමා කියපු කාෙණය 

සබන න් ශයන් එතුමා ි ඉැෙරි කිරීමක් කෙන්න ෑන .   

 ශාෝකශආ ෑන ම ෙටක සාමානය පා්යපිශබනන්තු සබනරදාය 
තමයි අක් මිාට ාහාෙ ා ා ම ම. ශනොමිාශආ ක ාහාෙ ා ා 
ශදනඉා.  ශබන ස ාඉට එන මන්ත්රීඉන් ශමන්ම ශබන ායතනශආ 
ශසේඉය කෙන ොශආ ශසේඉකශයෝ -ශබන ෙශේ මිි සථසු- තමයි ශබන 
ායතනශයන් ක ම කන්ශන්. හැ ැයි  පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් 
සබන න් ශයන් විතෙක් වි ාා දශ  යක් ඇති කෙපු ි සා තමයි 
අපි .ෙශදනගේ විසින් ශයෝානාඉක් ිරිපතප ක කශලේ. ඒ 
සබන න් ශයන්  ඔ තුමා ර ක තීෙණය ිතාම ි ඉැෙරියි කියා අපි 

හිතනඉා. ඒ තීෙණය කඩිනමින් රියා කමක කෙන්න කියාා ක අපි 
මතක් කෙනඉා. 

රන් කථානායකතුමි   ශබන ෙශේ ඉයඉසථථාදායකශආ                        
-පා්යපිශබනන්තුශ - මන්ත්රීඉෙශයක්ඉ සිටි රන් අමෙකී්යති 
අතුශකෝෙල මැතිතුමා මහ මරම  බනශල්ච්ඡ ශාස ෂාතනය කල  ඉ 
අපි කවුන් ක දන්නඉා. රන් කථානායකතුමි   ශබන ෙශේ තුන්ඉැි  
පුෙඉැසියා ඉන ඔ තුමාශරන් මම ිල්ලීමක් කෙනඉා. අපි දන්නඉා  
සාමානය අධිකෙණ රියාඉපිය අනුඉ  මහාධිකෙණශආ නක්ඉක් 
පඉො කටතුතු කෙන්න ගිශයො ක අවුන්දු රණනාඉක් රත ඉන  ඉ. 

සමාායම  ශාෝකයම කැා ූ ෂාතනයක් වුණා  ඒක. ශමඉැි  
බනශල්ච්ඡශයෝ ාාකාශ  ින්නඉා කියන එක එදා ශාෝකය 
දැනර කතා. වීඩිශයෝඉපින් අපි කවුන් ක ඒ ෂාතනය දැක්කා. විශ ේෂ 
්රිපුදරා මහාධිකෙණ විි  ථචය ස ාඉක් - special Trial-at-Bar 
- පිහිටුඉාා අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මන්ත්රීතුමාශේ ෂාතනය 

සබන න් ශයන් ඒ අදාල අධිකෙණ රියාඉපිය සිදු කිරීශබන 
අතයඉ යයි  රන් කථානායකතුමි . ඒ සඳහා අශප් ෙශේ නීතිමය 
රතිපාදන තිශ නඉා. ඒ සබන න් ශයන් ශරේෂථාාධිකෙණශආ අර 
විි  ථචයකාෙඉෙයාට අදාල විම. ම ශයොමු කෙන්න කියාා මා ශබන 
අඉසථථාශ ම  ඔ තුමාශරන් ිල්ාා සිටිනඉා.  
 

ගුණ ජගත් කුමාර සුමිත්රාාරචි ම මහතා 
(ேொண்புேிகு ேகத் குேொர சுேித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

රන් කථානායකතුමි   පා්යපිශබනන්තුඉ පිළි ඳඉ ානතාඉ 

වි ථඉාසය ත ා තිබුණා වුණ ක  ශබන ස ාඉ තුල ඇතැබන මන්ත්රීඉන් 
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හැසිශෙන ාකාෙශයන් ශබන ස ාඉ පිළි ඳ තිශ න ශර්ෙඉය  

මන්ත්රීඉන් පිළි ඳ තිශ න ශර්ෙඉය හ ල්ලුඉට ාක් ශඉනඉා.              

අපි නඉක මන්ත්රීඉන් විධියට ශබන ස ාඉට ඇවිල්ාා දැන් 

අවුන්දදගේ ක මාස අටක්  නඉයක් පමණ ශඉනඉා. අපි ාඩුක් 

පක්ෂශආ හිටිය ක එක න්පියාක ඉෙරසාදයක් අෙශරන නැහැ  රන් 

කථානායකතුමි . අපි ඉාහන අ ෙශරන නැහැ  ඉාහන ප්යමිේ 

අෙශරන නැහැ  අමතෙ ඉාහන අෙශරන නැහැ. පසුගිය කාාශආ 

අධීක්ෂණ මන්ත්රී ම මනා ඉ ශයන් න්පියල් ාක්ෂ ශදක රණශන් 

ම ාා තිශ නඉා  අපි ඒඉා අෙශරන ක නැහැ. Revolvers අෙශරන ක 

නැහැ. ඒ කිසිඉක් අෙශරන නැහැ. හැ ැයි  පා්යපිශබනන්තුශ  ින්න 

මන්ත්රීඉන් 22. ශදනාට තමයි අපි ක අයිති ශඉන්ශන්. ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශඉන් ක ම ක ශ  නැහැ කියාා අපි මක මැපතාා 

ඉැශටන්ශන් නැහැ. ඒ ි සා අපි ශර්ෙඉශයන් ිල්ානඉා  

කන්ණාකෙ ඔ තුමන්ාා පක්ෂ නායකයන් එක්ක කථා කොා ශබන 

ාහාෙ ර ථනය පිළි ඳ තීෙණයක් රන්න කියාා. ඇ කත  ෙශේ 

මිි සථසු දුක් විිනනඉා. ශතල් ර ථනයක් තිශ නඉා  විදුපිය ර ථනයක් 

තිශ නඉා  ර සථ ර ථනයක් තිශ නඉා. මිි සුන්ට ජීඉ ක ශඉන්න 

 ැපත ත ක කඉයක් ඇති ශඉාා තිශ නඉා. ශබන සමහෙ අය කියන 

කථා ි සා ඒ මිි සථසු අපට වඉෙ කෙන එක සා ාෙණයි. ඒ ි සා 

මිි සුන්ශේ ර ථන විස ශඳනකබන ශබන කන ශ ොන ඒඉා රැන කථා 

ශනොකෙ  ඒඉා නඉ කඉාා  ා ාශදන ම මනා සියල්ා ක නඉ කඉාා  

පා්යපිශබනන්තුඉට ශර්ෙඉයක්  ශඉන විධියට  ාද්ය යක් ඇතිඉ 

කටතුතු කශලො ක තමයි ානතාඉ පා්යපිශබනන්තුඉ ශකශෙහි 

වි ථඉාසය ත න්ශන්. ඒ අනුඉ ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ හසුන්ඉන්න 

කියාා මම ඔ තුමාශරන් ශර්ෙඉශයන් ිල්ාා සිටිනඉා. 

 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා (නාගරික සගවර්ධාන හා 
නිවාස අමාතය සහ ාණ්ු  පාර් ව්වේ ප්රධාාන 
සගවිධාායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிெிருத்தி ேற்றும் 

வீடமேப்பு அமேச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் 

முதற்மகொலொசொனும்) 

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

රන් කථානායකතුමි   බුදධික පතිෙණ මන්ත්රීතුමා මශේ නම 

සඳහන් කල ි සා ශබන පැහැරිපි කිරීම කෙන්න ෑන ය කියා මා  

හිතුඉා. ඊශආ අන්ත්ය වි ථඉවිදයාලීය ශිෂය  ාමඩුඩාශආ ලමයින් 

පාශ්ය කල උදශෂෝෂණශආම  ශචෝදනා කලා  න්පියල් 828ට අපට 

ින් න ශදනඉා කියාා.  

ඒ ඉාශේම ඒ කාෙණය ශ ේසථබුක් ඇතුළු සමාා මා ය තුළින් 

රචාෙය කොා රණන් හදාා ඔවුන් ශපන්ඉනඉා  "මුන් ි සා 

ශමච්චෙ පාක්ඉක් ශඉනඉා" කියාා. රන් කථානායකතුමි   

ශමශතක් කල් කිසිම මන්ත්රීඉෙශයක් විශ ේෂ ඉෙරසාද යටශ ක 

එශහම ින් න ා ා ර කශ ක නැහැ. අපි ඇතුළු ශ ොශහෝ මන්ත්රීඉන් 

ශපෝපිබනඉා ිඳාා තමයි ින් න ා ා ර කශ ක. නමු ක  පසුගිය 09 

ශඉි දා ශඉච්ච සිදධිශයන් පසථශසේ මන්ත්රීඉන්න්ශේ ාෙක්ෂාඉ 

පිළි ඳඉ රැටලුඉක් ඇති වූ ි සා  "අපට  ින් න ා ා රන්න 

විධියක් හදා  ශදන්න" කියාා ශ ොශහෝ මන්ත්රීඉන් ිල්ලීමක් කලා.  

විශ ේෂශයන් මන්ත්රීඉපතයන් ඇවිල්ාා මශරන් ඒ ිල්ලීම කලා. 

විපක්ෂශආ ර ාන සාවි ායකතුමාශේ පැ කශතනු ක ඒ පිළි ඳ 

ිල්ලීමක් කලා. නීතයනුූලාඉ ශපොලීසියට හැකියාඉක් නැහැ 

ශපොපිසථ ින් න හශාන් කාටඉ ක ින් න ා ා ශදන්න. ඒ ි සා 

තමයි රන් කථානායකතුමි   ඔ තුමා හෙහා විශ ේෂ අඉසෙයක්  

ඛ්ි ා ශතල් විෂය ාෙ ඇමතිතුමාට යැ ශ . එතුමා උපශදසථ ම ාා 

තිශ න්ශන්  ඒ අඉ ය මන්ත්රීඉන්න්ට තාඉකාපිකඉ  රින 

කිහිපයකට පමණක්  නීතයනුූලා රමශ දයක් අනුරමනය කොා 

කටතුතු කෙන්න කියාායි. කවුන්න් ශහෝ ශකශනක් එතැන පින්තූෙ 

අෙශරන තිශ නඉා.  

රන් කථානායකතුමි   වි ථඉවිදයාා දන්ශඉෝ වුණ ක  

"කියන්නා ශකශසේ කි ඉ ක අසන්නා සිහි බුදධිශයන් ඇසිය තුතුයි" 

කියන කාෙණාඉ මතක ත ා රත තුතුයි.  ශබන ඉාශේ ශදඉල් කොා 

වඉෙය ඉැපිරීම ි සා පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් 22.ශදනාටම 

ානතාඉ  ණිනඉා. ශබනශකරි ශමොකක්ද වුශඩු කියන එක රැන 

ඔ තුමා ක දන්නඉා  අපි හැශමෝම ක දන්නඉා. නමු ක  යබන 

කඩුඩායමක් ශබන රන් ස ාඉ ඇතුශලේ කෙන රකා  හෙහා ෙටට 

ඉැෙරි මතයක්  යනඉා. අද ෙශේ ඇති ශඉාා තිශ න ත ක කඉය 

අනුඉ  පා්යපිශබනන්තු සතිය තුල මන්ත්රීඉන්න්ට -විශ ේෂශයන්ම 

මන්ත්රීඉපතයන්ට- ශතල් ශපෝපිබනඉා ින්න  ැහැ. ශ ොශහෝ අය 

පතයැදුෙන් යඉා ශතල් රහ රන්නඉා. අද පාෙඉල්ඉා හන්රි හන්රි 

රාශන් ානතාඉ උදශෂෝෂණ කෙනඉා. ඒ ත ක කඉය ි සා ක ඒ 

අයට යන්න  ැහැ. රන් කථානායකතුමි   ඒ ි සායි ිහත සඳහන් 

කල කාෙණාඉ සිදු වුශඩු. ඒ ි සා ඉැෙරි අ්යථකථන ම ාා 

මන්ත්රීඉන්න්ට වින්ද ඉ සමාාශආ මතඉාදයක් ශරොඩ නකන්න ිඩ 

ශදන්න එපා කියාා මා ඔ තුමාශරන් ිල්ාා සිටිනඉා.  

 
ගුණ වරෝහණ දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு மறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

Sir, I rise to a point of Order.  

රන් කථානායකතුමි   ින් න ි සා දැන් ෙශේ වි ාා 

ර ථනයක් මතු ශඉාා තිශ නඉා. හැ ැයි  අරමැතිතුමා ක  අශප් 

විදුපි ා හා  ා ක්ති ඇමතිතුමා ක ින් න ශ දා හැරීමට අඉ ය 

ඉැඩ පිළිශඉල දැන් රියා කමක කෙමින් සිටිනඉා.  

මශේ ඉාහනයට ශතල් රහන්න අද මම ගිශආ උශද පාන්දෙ 

ෙ.00ට. ින් න පිපතවුබනහශල් පාන්දෙ ෙ.00ට ශතල් තිබුණා. 

හැ ැයි උශද ).00ට තමයි ඒ ින් න පිෙවුබනහා විඉෘත කෙන්ශන්. 

දැන් ශබන ෙශේ තිශ න ින් න පිෙවුබනහල් එක්දහසථ එකසිය 

රණන අතපතන් පසුගිය අවුන්දු ශදක තුන ඇතුලත අලුතින්  ාපර 

ා ාර ක ින් න පිෙවුබනහල් එකසිය රණනකට තමයි පැය 2( 

පුො ින් න ි ගේ ක කිරීශබන අඉසෙ ම ාා තිශ න්ශන්. ින් න 

පිෙවුබනහල් නඉසිය රණනකට  ාපර ා ා ම  තිශ න්ශන් උශද 

).00 ිඳන් ෝරි 80.00 දක්ඉා ින් න ි ගේ ක කල හැකි 

ාකාෙයට. ශබන ෙශේ ින් න පිෙවුබනහල්ඉාට අදාලඉ පඉතින 

loading සහ unloading ත ක කඉය ර කතාම  නරෙඉා තිශ න 

ඉාහන තද දය රිහා  ැලුඉාම  ශතල්  වුසෙය පැමිණ ින් න 

පිෙවුබනහාට ශතල්   ශබන කටතු කත අඉසන් කෙපු රමන්  ශතල් 

ා ා රැනීමට ඇවි ක තිශ න ඉාහනඉාට ශතල් ා ා ම මට ඉැඩ 

පිළිශඉලක් ශබන ෙශේ අලුතින්ම රියා කමක කෙනඉා නබන එය 

ඉඩා ක සුදුසුයි කියා මම හිතනඉා. එශහම කශලො ක  මා්යරඉා රිඉා 

කාාශආ තිශ න ඉාහන තද දය වි ාා ශාස අක් කෙ රන්න අපට 

පුළුඉන් ශඉයි කියා මම හිතනඉා. අනඉ ය රැටලු  අනඉ ය 

ශපෝපිබන  අනඉ ය ඉාහන තද දය ඒශකන් අක් කෙ රන්න 

පුළුඉන්. ඒ ි සා කාලීන අඉ යතාඉක් ඉ ශයන් සාකා හැම 

ින් න පිෙවුබනහාකටම උශද ).00 සිට ෝරි 80.00 දක්ඉා 

ශනොශඉයි  පැය 2( පුො ශතල් ශ දා ම මට පුළුඉන් ඉන විධිශආ 

ඉැඩ පිළිශඉල රියා කමක කෙන්න කියා මා ිතාම ශර්ෙඉශයන් 

ිල්ාා සිටිනඉා  රන් කථානායකතුමි .  

 
ගුණ සජිත් වප්රේමදාස මහතා (විුණශධා පාර් ව්වේ 
නායකතුමා)  
(ேொண்புேிகு சேித் பிமரேதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
රන් කථානායකතුමි   ශබන  කාෙණය රැන ශනොශඉයි ශඉන ක 

රැටලුඉක් පිළි ඳඉ මට කන්ණු කීපයක් දැනරන්න තිශ නඉා.  ඒ 

සඳහා මට විනාඩි කීපයක් ා ා ශදන්න.  

අපි සේපත මැතිතුමා ක ස ාශ  සිටින ශබන ශමොශහොශ ක මා ශබන 

කාෙණය විශ ේෂශයන්ම කියන්න ෑන . ඊශආ රිනශආ සාචාෙක 

ක්ශෂේරශආ පා්ය ථඉකන්ඉන් රණනාඉක් මාඉ හමු වුණා. 

ඔ තුමන්ාා දන්නඉා  ශාෝක ත ක කඉය ර කශතො ක  සාචාෙක 

399 400 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

ක්ශෂේරය කියන්ශන් ඇශමපතකානු ශඩොා්ය බිපියන .කට ඉඩා 

වදි ක ාදායමක් ා න ක්ශෂේරයක්  ඉ. සාචාෙක ක්ශෂේරශයන් 

ශාෝකශආ මිපියන ෙෙ0කට රැකියා ාැශ නඉා; ශාෝක 

ි ෂථපාදනයට ිහල රති තයක් ාැශ නඉා.  

අශප් ෙට රිහා  ැලුශඉො ක  සාචාෙක ක්ශෂේරය කියන්ශන් 

ිහලම විශද  විි මය ා න ක්ශෂේරයක්; ජු  සහ ඉර රැකියා 

ාක්ෂ .කට ඉඩා ා ා ම  තිශ න ක්ශෂේරයක්. ඒ ඉාශේම  ශබන 

ක්ශෂේරශආ dependentsාා  ඒ කියන්ශන් ශබන ක්ශෂේරය තුළින් 
සහන ා න   ක්තිය ා න අය ාක්ෂ ෙ0ක් පමණ අශප් ෙශේ 

සිටිනඉා. විශ ේෂශයන්ම කාන්තා පා්ය ථඉය ක  තන්ණ පා්ය ථඉය ක 

ඇතුළු හැම ශකොේාාසයක්ම සාචාෙක ක්ශෂේරශයන් ශාොගේ 

හයියක් ා නඉා. ඒ ඉාශේම  සාචාෙක ක්ශෂේරය  ගේඩා හා ම ය 

පපතමාණ ඉයාපාෙ ක්ශෂේරශආ ඉැදර ක ශකොටසක්.  

සාචාෙක ක්ශෂේරශආ අයශේ හැීමමක් තිශ නඉා  තම ක්ශෂේරය 

ශනොසාකා හපතනඉා කියාා. එශසේ ශනොසාකා හපතනඉා කියන 

කාෙණාඉ රැන කියන එතුමන්ාාශේ ශයෝානාඉගේ ක තිශ නඉා. ඒ 

ක්ශෂේරයම දැන් එක තැනක නතෙ ශඉාා තිශ නඉා. අපට අහන්න 

ාැශ නඉා  ශබන ඉන විට එම ක්ශෂේරය තුල සියයට 90ක් පමණ 

cancellations තිශ න  ඉ. ඒ අයශේ ිල්ලීමක් තිශ නඉා  ඒ 

ශරොල්ාන්ට දුන් ණය ශරවීශබන සහන කාාය - moratorium එක - 

තඉ මාස )කින් රිගු කොා ශදන්න කියාා. ශමොකද  එශසේ 

ශනොකශලො ක  ශහෝටල් ක්ශෂේරය සබනපූ්යණශයන් කඩාශරන 

ඉැශටනඉා; ශහෝටල් ටික ඉැශහනඉා. සාචාෙක ශහෝටල් 

ක්යමාන්තශආ හිමිකන්ඉන් ශබන ඉන විට  ඒ ශහෝටල් ක්ශෂේරශආ 

රැකී ෙක්ෂා කෙපු අයශේ පඩි නඩි ශරඉන්ශන් ක ශ ොශහොම 

අමාන්ශඉන්.  Moratorium එක මාස )කින් රිගු කෙන්න කියන 

ිල්ලීම ඉාශේම ඒ අය තඉ ක ිල්ලීමක් කෙනඉා  පාසථගේ ින්රින 

රහාෙශයන් පසුඉ ඒ එකතු වුණු ණය ශපොපිය සබනපූ්යණශයන් ිඉ ක 

කෙන්න - waive off - කියාා. ඒ ඉාශේම  සාචාෙක ක්යමාන්ත 

ක්ශෂේරය සබන න් ශයන් ම ්යෂ කාලීන ණය 

රතිඉයුහරතකෙණයකට රශ   ඉන්න කියා ක ඔවුන් ිල්ාා 

සිටිනඉා. එනබන  2089 රාේ නය තිබුණා  බිපියන ෙ00ක්. ඒ අය 

අනුමාන කෙනඉා  2022 මැයි මාසය ඉන ශකොට එය බිපියන .00ක් 

කියාා. ඒ ි සා ශමය රතිඉයුහරත - restructure - කෙන්නට යබන 

පියඉෙක් රන්න කියා ඔවුන් ිල්ාා සිටිනඉා. ඒ ඉාශේම  මම 

ඔ තුමන්ාාට දැනුබන ශදන්න කැමැතියි  ශබන interest waiver එක 
ඔ තුමන්ාාශේ ොය කාාශආම  - 2028 මා්යතු මාසශආම -  
Monetary Board එක ර ක තීන්දුඉක්  ඉ. Monetary Board එක 
ර ක ඒ තීන්දුඉ සහ පිපි ශල්ඛ්න ශබන අඉසථථාශ  මා  සභාගත* 
කෙනඉා. 

Monetary Board ර ක ඒ තීන්දුඉ ික්මි න් රියා කමක 
කෙන්න කියා ක මම ිල්ාා සිටිනඉා. 

ඔ තුමා දන්නඉා  ශබන ඉන විට විවි  විශදශීය ෙටඉල් travel 
advisories දමා තිශ න  ඉ. ඒ කියන්ශන්  අශප් ෙට විශදශීය 
සාචාෙකයන්ට පැමිශණන්නට අඉදානබන ෙටක් හැටියට ඒ අය විවි  

ශකොන්ශදසි  විවි  ශෙගුාාසි පනඉා තිශ නඉා. ශමන්න ශබන 

ත ක කඉය තුල එශහම travel advisories දමන්න ශහේතුඉක් නැහැ 
කියන එක අප සියලුශදනාම එකතු ශඉාා තානාපති කා්යයාාඉාට 

කථා කොා අපි ශපන්ඉා ශදන්න ෑන . අපට අරහිකතා  අක් 

පාක්කබන තිශ නඉා. නමු ක  අපි positive message එකක්  

 නා කමක message එකක් ාාතයන්තෙයට ශදන්න ෑන . ශබන 

ර ථනය පිළි ඳඉ විශද  කටතුතු ඇමතිඉෙයා ක proactive role 
එකක් කෙන්න ෑන  කියා මම හිතනඉා.  

ඊලකට  foreign airlinesඉා ර ථනයක් තිශ නඉා. ඔ තුමා 
දන්නඉා ඇති   කටා්ය  එමිශ්යේසථ ඉැි  foreign airlines 
රණනාඉක් අශප් ෙටට එන රමන් ඉාෙ රමාණය අක් කෙ තිශ න 

 ඉ. ඒ ඇයි කියනඉා නබන  විශ ේෂශයන්ම accumulated funds 
repatriate කිරීශබන රැටලුඉක් තිශ නඉා. ඒ ි සා ශබන පිළි ඳ ඉැඩ 

පිළිශඉලක් ශයොදන්න ෑන . ඒ ඉාශේම අශනගේ ක Line 
Ministries සමක ඒකා ද ඉ tourism sector එක රැන 

integrated programme එකක් හදන්න ෑන . Tourism 
Ministry එකයි  Aviation Ministry එකයි  අශනගේ ක 

අමාතයාා  ක සමක සාකච්ඡා ශනොශකොට ුඟදකාාඉ තීන්දු-තීෙණ 

රැනීශමන් ර සථත තැනකට එන්න පුළුඉන් කියාා මම හිතන්ශන් 

නැහැ. ඒ ි සා විශ ේෂශයන්ම  ෙටක් හැටියට ශරොඩ එන්න පුළුඉන් 

ශහොඳම ක්ශෂේරය සාචාෙක ක්ශෂේරයයි කියන එක මම ඔ තුමාට 

කියන්න කැමැතියි. සාචාෙක ක්ශෂේරය රඉ්ය නය කිරීම තුළින් 

ාපසු ශපෙ ත ක කඉයට සහ ශපෙ ත ක කඉය පසු කෙශරන ශාොගේ 

රරතියක් ා ාරන්නා ත ක කඉයකට අපට යන්න පුළුඉන්. 

විශ ේෂශයන්ම අපට ඇශමපතකානු ශඩොා්ය බිපියන පහක capacity 

එකකට ඉඩා ඉැඩි  ාදායමක් ා ාරන්න තිශ නඉා. ඒ සඳහා 

විශ ේෂශයන්ම ිරිපත කාාය තුල ශකටි කාලීන  ම ය කාලීන සහ 

ම ්යෂ කාලීන සැාැසථමක් සකසථ කෙ රන්න කියන ිල්ලීම 

කෙනඉා.  ඉර කීශමන් කටතුතු කෙන ශකශනගේ හැටියට අශප් 

හිටපු මුදල් ඇමති අපි සේපත මැතිතුමාට මම නැඉත නැඉත ක 

කියනඉා  කන්ණාකෙ Monetary Board එක ර ක decision එක  
ඒ interest waiver එක ඉහාම රියා කමක කෙන්න කියාා.  

ඒ ඉාශේම ණය සහනය - moratorium එක - ශබන අවුන්දශද 
ශදසැබන ්ය මාසය දක්ඉා ම ්යෂ කෙන්න ෑන . ශබනඉා මුදල් 

අමාතයාා ශයන් ශකශෙන්න ෑන  ශදඉල්. මම දන්ශන් නැහැ  

දැන් ශබන ෙශේ මුදල් ඇමතිඉෙයා කවුද කියාා. රන් අපි සේපත 

මැතිතුමි   ඔ තුමා හිටපු මුදල් ඇමතිඉෙයා ි සා ශබන පණිවුඩය 

Central Bank Governorට සහ Secretary  to the Treasuryට 
ා ා ශදන්න. ඒ ඉාශේම Easter Sunday attack එශකන් පසථශසේ 
ඒ accumulated වුණු interest එක waive off කෙන 

ඉැඩසටහනක් රියා කමක කෙන්න. ඒ ඉාශේම ණය රතිඉයුහරත 

කෙන ඉැඩසටහනට ක රශ   ඉන්න. මම දන්නඉා  ශබනඉාට සල්පි 

අඉ ය  ඉ.  

විශ ේෂශයන්ම මම ඔ තුමාට තඉ ක කන්ණක් කියන්න 

කැමැතියි. ඇ කත ඉ ශයන්ම ADB එක මීට ඉසෙකට ශපෙ 

සූදානබන වුණා  ශබන tourism industry එකට ශාොගේ සහශයෝරයක් 
ා ා ශදන්න. මම දන්ශන් නැහැ  ඒකට ශමොකක්ද වුශඩු කියාා. 

ADB එකට කථා කලාම කියනඉා  positive response එකක්  ඒ 
කියන්ශන්  නා කමක රතිචාෙයක් ාඩුක්ශඉන් ාැබුශඩු නැහැ 

කියාා. ශබන  සාචාෙක ක්ශෂේරශආ පා්ය ථඉකන්ඉන් මට ා ා දුන් 

ශතොෙතුන්. එම ි සා ශබන සියල්ාක්ම ඔ තුමාශේ අශ ක ත මින්  

අශප් ශහෝටල් ටික ඉැශහන්න ශපෙ ශබන ර ථනයට ික්මන් 

විසුනමක් ා ා ශදන්න කියාා මම ිල්ාා සිටිනඉා. ශහෝටල් ටික 

ඉැුඟශණො ක ඒක දැඉැන්ත කඩා ඉැටීමක් ශඉයි. මුළු සාචාෙක 

ක්ශෂේරයම ඉැශටනඉා කියන්ශන් අශප් ෙටට ාැශ න්න තිශ න 

විශද  විි මය ිතාම අක් මේටමකට යන  ඉයි. දැනටම ක ඒ 

රමාණය ශරොඩක් අක්යි. නමු ක  අපි ශබන ක්ශෂේරය ශකොශහොම හපත 

ශරොඩ රන්න ෑන . සාචාෙක ක්ශෂේරය රැක ර කශ ක නැ කනබන  

ෙටක් හැටියට අපි ශාොගේ අමාන්ඉක ඉැශටනඉා.   සථතුතියි. 
 

ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රන් කථානායකතුමි   - 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න  රන් මන්ත්රීතුමා. 

401 402 

[රන් සජි ක ශරේමදාස මහතා] 

————————— 
*  පුසත්කාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රන් කථානායකතුමි   විශ ේෂශයන්ම පසුගිය රින කිහිපශආම 

ශබන ා්යථික අ්යබුදය හමුශ  අපි විශ ේෂශයන්ම කථා කෙපු 

කාෙණය තමයි  ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ ි ශයෝානය කෙන සියලු 

ශදනා එකට එකතු ශඉාා අශප් ෙශේ ා්යථිකය ශරොඩ රන්න  

ානතාඉශේ පීඩනය මුදා හපතන්න  නැ කනබන පීඩනය නැති කෙන්න 

කටතුතු කෙන්න ෑන ය කියන එක. අද විශ ේෂ දඉසක්. ශමොකද   

එක  නා කමක රශ  යකට අද ඇවිල්ාා තිශ නඉා. ශබන 

ඉනශකොට ඉ්යතමාන ාඩුක්ඉ  ක්තිම කඉ ිරිපතයට ශරන ය ම 

සඳහා සමගි ාන  ාශ රශආ මන්ත්රීඉන්නු ක  ඒ ඉාශේම ශ්රී ාාකා 

ි දහසථ පක්ෂශආ මන්ත්රීඉන්න් ඇතුළු සථඉාධීන වූ මන්ත්රීඉන්නු ක 

ඒක ශහොිනන් ශ කන්බන ශරන සමඟිශයන් ශබන ෙට ිරිපතයට ශරන 

ය ම සඳහා ශබන ඉනශකොට අමාතය මඩුඩාය සමක එකතු ශඉාා 

තිශ නඉා කියන එක මම ශබන ශඉාාශ ම  මතක් කෙන්න 

කැමැතියි. ඒක ෙට ශඉනුශඉන්  ෙශේ ානතාඉ ශඉනුශඉන් ර ක 

 නා කමක රශ  යක්  රන් කථානායකතුමි .    

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් ඩාසථ අාහප්ශපන්ම මැතිතුමි   ඔ තුමා දැන් කථා 

කෙනඉාද? 

 
ගුණ ඩලස ්අලහප්වපුණම මහතා  
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

රන් කථානායකතුමි   අපි සේපත මැතිතුමා කථා කලාට 

පසථශසේ මම අඉසථථාඉ රන්නබන. 

 

ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහතා  
(ேொண்புேிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
රන් කථානායකතුමි   ශබන ෙට ප ක ශඉාා තිශ න ශබන 

 ැරෑන්බන ත ක කඉය පිළි ඳඉ රන් විපක්ෂ නායකතුමා සාචාෙක 

ක්ශෂේරයට සබන න්  විවි  අය ක එක්ක සාකච්ඡා කොා   ඒ 

ඇ කත ත ක කඉය අද ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට ිරිපතප ක කලා. ඒ 

පිළි ඳඉ එතුමාට මම සථතුතිඉන්ත ඉනඉා.  

ඒ ි සා තමයි අපි රිගින්-රිරටම කි ශ   ශබනක අශප් ෙශේ ඇති 

වුණු වි ාාතම ා්යථික අ්යබුදයයි කියාා. ඒශක් කථා ශදකක් 

නැහැ. ඒ ි සා අපි සියලුශදනාම එකතුශඉාා ශබන සතයය 

පිළිරන්නට ෑන . එළිශආ ින්න මිි සුන්ට ශ කශෙනඉා  ඔවුන්ට 

ශපශනනඉා  ඔවුන්ට රිනපතාම තිශ න ර ථන. ඔවුන් මිපතශකනඉා. 

න්පියා අඉපාතශඉාා තිශ නඉා  ාහාෙ මිා ිහල ගිහින් 

තිශ නඉා  ර සථ නැහැ  fuel නැහැ  electricity නැහැ. ඔවුන් 

ිතාම දැඩි පීඩනයකට ාක්ශඉාා සිටිනඉා. ඒක අපි හැමශදනාටම 

ශපශනනඉා. නමු ක ඇ කත ඉ ශයන්ම අපි ශකොශහොමද  ශබන 

අ්යබුදශයන් එළියට එන්ශන්? ශබන අ්යබුදශයන් එළියට එන්න ෑන  

නබන  ා්යථිකශආ ශඉනසක් ශඉන්න ෑන . That is what we have 
been saying throughout. This is not simply a political 
crisis; this is an economic crisis. The economic crisis has 
led to this political crisis. That is why we have been 
begging all political parties across the board to get 
together and work on that. - [Interruption.] Please, let me 
finish. - [Interruption.] ශපෝඩක් ින්නශකෝ. ඊට පසථශසේ කථා 
කෙන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමන්ාා ඉැදර ක විධියට කටතුතු කෙන්න. 

ගුණ එම්.යූ.එම්. අලි සේරි මහතා  
(ேொண்புேிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
රන් කථානායකතුමි   ඒකයි මා කි ශ  අපි එකිශනකාට 

ඇඟිල්ා රිගු කෙන්න ගිශයො ක විාය ාපු දඉශසේ ිඳාා ශබන ෙට 

පාානය කල සියලුශදනාට ඇඟිල්ා රිගු කෙන්න පුළුඉන් කියාා. 

ඒක තමයි ඇ කත. මිි සුන්ට ඇ කත කියන්න ෑන .  අපි ශබන තුළින්  

ශද පාාන ඉාසි රන්න ගිශයො ක ඔවුන් තෙහශඉාා අපට පහෙ 

රහනඉා. රහනශකොට මශරන් අහනඉා    යයිද කියාා. ඔ   මම 

 යයි. මම ාශ  තුද  කෙන්න ශනොශඉයි. මම  යයි  මා 

ශඉනුශඉන්;  මම  යයි  මශේ දන්ඉන් ශඉනුශඉන්;  මම  යයි  

මශේ ශදම පියන් ශඉනුශඉන්. මම ශද පාානශයන්  ත 

පහක්ඉ ක ඉාචා කොා නැහැ.   

රන් කථානායකතුමි    ශබන ධුෙය  ාෙ රන්න ිසථශසල්ාා 

අවුන්දු .ක් තුල මශේ ාදායබන  දු හැටියට න්පියල් මිපියන (2ක් 

මම ශරඉාා තිශ නඉා. හැම  තයකටම ශරඉාා තිශ නඉා. 

ශද පාානශයන් මම එක න්පියාක් හබන  කොා නැහැ. ශබන 

සියලු ඉෙරසාද ක එක්ක  ැලුඉ ක  මම ාැබූ ාදායශමන් සියයට 

80ක්ඉ ක මට ාැබිාා නැහැ. මම වි ථඉාස කලා  ශබන ෙට 

ශඉනුශඉන් මට  යබන ශදයක් කෙන්න පුළුඉන් කියාා. ඒ ෑන කම 

ි සායි මම ශද පාානයට ාශ . අශප් සමහෙ මිි සථසු; ිශරන 

ර ක මිි සථසු යයි කියාා කියන අය  සමහෙ නීති ඉන් 09ඉන දා 

අපි සේපත ෙහීබන මැතිතුමාශේ ශරදෙ ගිි  ර කතාම මහ උාාන්ශඉන් 

සිටියා.  ි තින්  ශමොන ෙටක්ද  ශබන? ශමොකක්ද  ශබන ෙට? ශබන ෙට 

බුදු හාමුදුන්ශඉෝ පය ත පු ෙට; සියලු ස කඉශයෝ ි දුක් ශඉ කඉා! 

නීශෙෝගී ශඉ කඉා!යි කියපු ෙට. අශනක් මිි සුන්ශේ ශරඉල් ගිි  

රන්නශකොට කාට ශහෝ උඩ පි න්න පුළුඉන් ෙටක්ද  ශබන ෙට? 

ශමොකටද  අපට ශබන ශද පාානය? අපට ශම ශාෝ ශදයක් ෑන  

නැහැ. අපි සද ාඉශයන් වි ථඉාස කලා  ශබන ෙටට යබන ශදයක් 

කෙන්න පුළුඉන් කියාා.  

ඒක ඉෙදක් ශනොශඉයි. මම විතෙක් ශනොශඉයි  

හැටනඉාක්ෂයක ානතාඉක් වි ථඉාස කලා. මම පිළිරන්නඉා  

ා්යථික කලමනාකෙණශආ යබන යබන අක් පාක් තිබුණ  ඉ. හැ ැයි  

අපි ඉෙදක් කෙ තිශ නඉා නබන අපඉ උසාවිය ිසථසෙහට අෙශරන 

යන්න. අපි හැශමෝම ා සථතියි  සාමූහිකඉ ඉරකියන්න. නමු ක  

කාටද  ාය ම ාා තිශ න්ශන් පාශ්ය යන ඉාහන නඉ කඉාා මූ කවුද 

කියාා check කෙ  ාන්න. ඒ ඉාශේම පා්යපිශබනන්තුඉට එන 

මිි සුන් ඉලක්ඉන්න. ඔවුන්ට එක ි දහසක්  අශනක් අයට තඉ 

ි දහසක් ද? ශරඉල් ගිි  තිේ ාම ශබන ර ථනය විස ශඳනඉා ද? 

මශේ දන්ඉන්ශේ අනාරතය සුෙක්ෂිත නැ කනබන මට ශමොකට ද ශබන 

ධුෙය? මම මැශෙන්න  ය නැහැ. ිසථාාබන  ක්තිකශයක් හැටියට 

මම වි ථඉාස කෙනඉා  මම ශබන ශාෝශකට එන්න ිසථශසල්ාා 

දඉශසේ ිඳාාම මම මැශෙන දඉස ි  ථචය කොා ිඉෙයි කියාා. 

නමු ක  මශේ දන්ඉන්ශේ අනාරතය ක  මශේ මඉශේ සහ පවුශල් 

අයශේ ාෙක්ෂාඉ රැන ක හිතන්න ෑන . ඒ හින්දා ශබන අසතය 

රකා  කෙන එක නඉ කඉන්න ෑනැ. අසතයශයන් ශබනක විසඳන්න 

 ැහැ. අපි ශබනකට විසුනබන ශසොයන්න ෑන .  

රන් කථානායකතුමි   "ේවිට්ය"හි මහා ශාොගේඉට "Proud 
Sri Lankan" යනුශඉන් කියා රන්නා පුදරාශයක් ශමන්න 
ශමශහම අහනඉා  I quote: 

"Do you know where Ali Sabry resides?" 

එයට Rikaz Rumy කියාා මනුසථසශයක් ශමශාස reply 
කෙනඉා  I quote: 

"Yes just wondering if it's a nice house. Must see it noh."  

තඉ ක ශකශනක් ශමශාස tweet කෙනඉා: 

"Must be a real nice one...." 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

එම පණිවුඩ ුඟඉමාන්ශඉන් ා ාර ක ඡායා පිටපතක් මම 

සභාගත* කෙනඉා. 

ශබන පණිවුඩ ුඟඉමාන්ඉ යන්ශන් පසථ ඉන් හතට  ි ඉස ගිි  

ඇවිශාන ශකොට. ශමොකක්ද ඒ ා න කාාකඩුණි සතුට? 

මිි සුන්ශේ ශරඉල් විනා  කිරීශමන් විසුනමක් ාැශ නඉා ද? ඒ 

විධියට පුළුඉන් ද ශබන ර ථනය විසඳන්න? අශප් ර ථනය ඊට ඉඩා 

 ෙපතලයි  රන් කථානායකතුමි . මම එදා කි ඉා ඉාශේ  අශප් 

ාදායමට ඉඩා තුන් හතෙ ගුණයකින් වියදම ඉැඩියි. අපි  ඒක 

විසඳන්නට ෑන . 89(  ම  ශබන ෙට ි දහස ා න ශකොට 

88ෙශදශනගේට එක ොාය ශසේඉකයායි හිටිශආ. අද ින්නඉා 

8ෙශදශනගේට එක ොාය ශසේඉකශයක්. ශබනඉා ිතා  ෙපතල 

රැටලු. ඒ අයට ඉැටුප් ශරඉන්න මුදල් ශහොයා රන්ශන් 

ශකොශහොමද?  

අපට විශද  විි මය ාැශ න ර ාන ාකාෙ තුනක් තිශ නඉා. 

ඒ සියල්ා අද ඉැහිාා. මම රන් විපක්ෂ නායකතුමාට සථතුතිඉන්ත 

ඉනඉා. එතුමා එක ක්ශෂේරයක් පිළි ඳඉ කථා කලා. ඒ තමයි  

සාචාෙක ක්ශෂේරය. 208  ඉ්යෂශආම  අපට සාචාෙක ක්ශෂේරශයන් 

ඇශමපතකානු ශඩොා්ය බිපියන (.(ක පමණ ාදායමක් ාැබුණා. ශ්රී 

ාාාකිකශයෝ ශමෙටින් යන ශකොට ඒශකන් යබන රමාණයක් වියදබන 

වුණා. සාචාෙකයන් ාක්ෂ 2ෙක් ාාකාඉට ාඉා. සාචාෙකයන්ශේ 

පැමිණීම සබනපූ්යණශයන්ම නැඉතුණා. පසුගිය අවුන්දු ශදකහමාෙ 

තුල අපට ඇශමපතකානු ශඩොා්ය බිපියන 9..ක සාචිත තිබුණා. ඒක 

හපත. නමු ක අපි ඇශමපතකානු ශඩොා්ය බිපියන  ක් ශරඉාා ක 

තිශ නඉා. ඒක තමයි ඇ කත. 

එතැනම  එකිශනකාට ඇඟිල්ා රිගු කෙන්න  ැහැ. අපට ශපොඩි 

ිඉ. මක් තිශ න්න ෑන . සාචාෙක ක්යමාන්තය නැඉත 

ශරොඩනකන්න ෑන . රන් කථානායකතුමි   මා මුදල් අමාතය 

ධුෙය දෙන ශකොට සබනපූ්යණ ත ක කඉය පැහැරිපි කෙමින් රන් 

විපක්ෂ නායකතුමා සහ රන් හ්යෂ ද සිල්ඉා මැතිතුමා දැනුඉ ක 

කිරීම සඳහා මා එතුමන්ාා සමක සාකච්ඡා කලා. මහ  ැාගේ 

අධිපතිතුමා ක   ාඩුඩාරාෙශආ ශල්කබනතුමා ක පැය තුනක් විතෙ 

තිසථශසේ එකක් න ෙ සියලු ශදඉල් පිළි ඳඉ  ඇ කත ඇති ාකාෙයට 

පැහැරිපි කොා දුන්නා. මා එතුමන්ාාට සථතුතිඉන්ත ශඉනඉා. 

එතුමන්ාා ඉාඩි ශඉාා ඒ පිළි ඳඉ අ යයනය කලා. අපට වි ාා 

ර ථන ොශියක් තිශ නඉා.  

අපි debt restructuring කියනඉා. අපට ඇශමපතකන් ශඩොා්ය 
බිපියන .8ක් ශරඉන්න තිශ නඉා. ඒ ණය රතිඉයුහරත කෙන්න 

ෑන . මා දැක්කා  අපි IMF එක ක එක්ක රිරටම සාකච්ඡා කලාට 

පසුඉ ඊශආ ඔවුන් සා නීය පිළිතුෙක් ා ා ම ාා තිශ නඉා. 2(ඉැි  

දා ඉනශකොට ඔවුන්ශේ technical level negotiations close 
කෙනඉාය කියාා තිශ නඉා. ඊශආ මහ  ැාගේ අධිපතිතුමා කි ඉා  

RFPs  call කොා  legal advisersාා  financial advisersාා 
රන්න එක අද නැ කනබන ශහට කැබිනේ මඩුඩායට ිරිපතප ක 

කෙනඉා කියාා. කඉදා හපත කැබිනේ මඩුඩාය රැසථ වුණාම ඒක 

කොවි. අපට ඒ කටතු කත ික්මනට කෙශරන යන්න සිදු ශඉනඉා. 

කවුන්  ාශආ හිටියාද කියන එක අදාල නැහැ. ඒ debts ටික කපා 

රන්න සිදු ශඉනඉා. ිරිපතශආම  ශඉන ක ාකාෙයකට මුදල් ාැශ න 

විධියට අපට කටතුතු කෙන්න සිදු ශඉනඉා. Extended Fund 
Facility - EFF - එක යටශ ක අවුන්දු තුනක් ඇතුලත බිපියන (ක්  
.ක් පමණ අපට ාැශ යි කියාා අපි වි ථඉාස කෙනඉා. ඒක 

එනකල් අපට තිශ න වි ාාම රැටලුඉ තමයි bridge financing. 

ශතල්ඉාට මුදල් ටික ා ා රන්ශන් ශකොශහොමද  ශපොශහොෙ සඳහා 

මුදල් ටික ා ා රන්ශන් ශකොශහොමද කියන රැටලුඉ අපට 

තිශ නඉා. ඒක ි සා මා ිතාම ශර්ෙඉශයන් ඔ  

සියලුශදනාශරන් ිල්ාා සිටිනඉා  ශබන ඇ කත ත ක කඉය - 

යථා්යථය - ශ කන්බන රන්න කියාා.  

මිි සථසු තෙහා ශඉාා ින්න එක  ඔවුන්ට ශක්න්ති ගිහිල්ාා 

තිශ න එක  ඔවුන්ට ිඉසිපි නැති එක අපට පිළිරන්න පුළුඉන්. 

අපි හැශමෝටම එශහමයි. මශේ ඩ්රයිඉ්යසථාා ක උශද හයට ගියාම 

හඉස හය විතෙ ශඉනකල් ිඳාා එන්ශන්. ඊශආ රෑ හත ශඉනකල් 

ිඳාා ශපට්රල් රහ රන්න  ැන්ඉ ාඉා. හැශමෝටම එශහමයි. අපි 

ජීවිශ කට ශකොශහන්ඉ ක අක්ශඉන් ශපට්රල් රැුඟශ  ක නැහැ  ශඉන 

තැන්ඉාට ගිහිල්ාා ශපට්රල් රැුඟශ  ක නැහැ. ශබන අවුන්දු ශදකක 

කාාය තුල මම දඉසථ දහයක් විතෙ ශබන කැන්ටින් එශකන් ක ම 

කාාා ඇති. ශමතැන කවුන් ක එශහම කන්ශන් ක නැහැ. මා විතෙක් 

ශනොශඉයි  ඒ ඉාශේ අතිවි ාා සාඛ්යාඉක් ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  

ින්නඉා. ඒක ි සා හැශමෝටම එක හැන්ශදන් ශ දන එක ශහොඳ 

නැහැ. මශේ දන්ඉන් නබන පා්යපිශබනන්තුඉට ඇවිල්ාා ක නැහැ  

ශබනක දැකාා ක නැහැ; Ministry එක පැ කත පලාශ ක ගිහිල්ාා ක 
නැහැ; කඉදාඉ ක ඒ ඉාහනයක ගිහිල්ාා ක නැහැ.  

ශබන ඉාශේ කටතුතු කෙන්න ශනොශඉයි  අපි පා්යපිශබනන්තුඉට 

ඇවිල්ාා ින්ශන්. අපට ක අි ක් හැශමෝටම ඉාශේ අයිතියක් 

තිශ නඉා  ශද පාාන ද්ය නයට අනුඉ උ කසාහ කොා  ාන්න. 

 ැපත වුශණො ක ශරදෙ යනඉා. ඉෙදක් කොා තිශ නඉා නබන  

ඉාචාඉක් කොා තිශ නඉා නබන  පරා අෙශරන තිශ නඉා නබන 

ෑන ම පරීක්ෂණයකට මුුඟණ ශදන්න අපි හැශමෝටම සිදු ශඉනඉා. 

නමු ක නීතිය අතට රන්න කාටද අයිතිය තිශ න්ශන්? කාටද 

අයිතිය තිශ න්ශන් එක එක්ශකනාශේ ශරඉල්ඉා  locations 
share කෙන්න? කාටද අයිතිය තිශ න්ශන්  එක එක්ශකනාශේ 

ශරඉල්ඉා locations share කෙශරන මිනී මෙන්න? එශහම 
කෙන්න ිඩ ශදන්න  ැහැ. එත ශකොට ශබනශක් . මාඉක් නැතිශඉාා 

යනඉා. 

රන් කථානායකතුමි   ඒක ි සා මම ිතා ශර්ෙඉශයන් 

ඔ තුමාශරන් ිල්ාා සිටිනඉා  ශබන සබන න් ශයන් යබන ඉරකීමක් 

ඇතිඉ නායක කඉය ශරන කටතුතු කෙන්න කියාා. ඊලක මාස හය  

නඉය හා ශදොලහ කියන්ශන් අරමැතිතුමා කියපු ාකාෙයට අපට 

ිතා අමාන්  අඉාසනාඉන්ත කාා පපතච්ශේදයක්. ඒ කාා 

පපතච්ශේදය තුල තඉදුෙට ක ඇවිශලන ගින්නට පිදුන් දමන්ශන් 

නැතිඉ ශබන ගින්න ි ඉන්න උ කසාහ කෙන්න. ර ථනය ඔක් දුඉන්න 

ශදන්ශන් නැතිඉ ඒ ර ථනයට උ කතෙ ශහොයන්න. මම නැඉත 

ඉතාඉක් විපක්ෂ නායකතුමාට සථතුතිඉන්ත ශඉනඉා  ශපශ්යදා 

එතුමා කල කථාඉ සබන න ථ ශයන්. එතුමා කි ඉ ාකාෙයට 

සාමානය  ැාගේ ක්ශෂේරය හෙහා ශඩොා්ය ටික දමන්න කියාා 

මිි සුන්ට කියන්න; සාචාෙක ක්ශෂේරය යළි ශරොඩ නකා රැනීම 

සඳහා අඉ ය පසුබිම සාසථඉන්න; ාශයෝානය සඳහා අඉ ය 

පසුබිම සාසථඉන්න; sustainable energyඉපින් electricity ා ා 

රන්න ාකාෙය පිළි ඳඉ ඉැඩිදුෙ කටතුතු කෙන්න; ඒකකයකට 

න්පියල් (ෙක් ශරඉා ින් න මඟින් ි පදඉන විදුපි  ාය ශඉනුඉ ට 

ඒකකයකට න්පියල් 82ට අක් මුදාක් ඉැය ඉන සූ්යය  ාය  සුලා 

 ාය ශයොදාශරන විදුපිය ි පදවීශබන කටතු කත සඳහා නායක කඉය 

ා ා ශදන්න.  

Politiciansාා පසුපස විතෙක් පන්නන්න එපා. ඔවුන් 
පසුපස ක පන්නන්න. අි ක් අයශරනු ක අහන්න  තමන් tax 
ශරඉනඉාද කියාා. Inland Revenue Department එශක් ින්න 
අයශරන් අහන්න  ඔ  tax ටික අය කෙ රන්නඉාද කියාා. Excise 
Department එශක් අයශරන් අහන්න  ඔශේ ෙසථසාඉ හපතයට 
කොා ඔ  ෙටට අයවිය තුතු ඒ මුදල් රමාණය අය කෙ රන්නඉාද 

කියාා. Sri Lanka Customs එශකන් අහන්න  ඔ  අය කෙන 

405 406 

[රන් එබන.යූ.එබන. අපි සේපත  මහතා] 

————————— 
*  පුසත්කාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මුදල් සඳහා ඔ  ඉර කියනඉාද කියාා. ශද පාාන යන් විතෙද  

පාෙදෘ ය ාඉයට මුුඟණ ශදන්න ෑන ? ශබන ෙශේ 

ශද පාාන යන් ින්ශන් ශදසිය විසිපසථශදනායි. ඔවුන් 

සියලුශදනා ශඉනුශඉන් -හැම ශදයටම- ඉැය ශඉන්ශන් බිපියන 

)..යි. ඒ මුදල් රමාණය ක ෑන  නබන කපා දමන්න. හැ ැයි  
ඒශකන් ශබන ර ථනයට විසුනමක් ාැශ න්ශන් නැහැ. අශප් 

සබනපූ්යණ ාදායම ට්රිපියන 8.(යි. නමු ක වියදම ට්රිපියන ෙ.(යි. 

ශමන්න  ර ථනශආ  ෙපතලකම! ඒ ර ථනඉාට විසුනබන ශදන්න. 

සිහින මාළිරාඉා ිඳාා  පාෙඉල්ඉා උදශෂෝෂණ කිරීශමන් 

විතෙක් ශබන ර ථනඉාට උ කතෙ ාැශ න්ශන් නැහැ. මම නබන ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ පැ කත පලාතඉ ක  ාන්ශන් නැහැ. මට ශබනඉා 

ෑන  ක නැහැ. අපි ාශ  ශබනඉා  ාන්න ශනොශඉයි. අපට ශබනඉා 

ෑන  ක නැහැ. නමු ක අනාරතශආ දඉසක කවුන්හපත ශබන ෙට රැන 

හිතාා  tax ශරඉපු  තමන් ශඉනුශඉන් ඉැඩ කෙපු අයට ශසේඉය 

කිරීමට හිතනඉා නබන  ෙටට ාදෙය කෙන එඉැි  මිි සුන්ට ශබනකට 

එන්න අඉ ය පාෙ සාසා ශදන්න. අපි නබන එන්ශන් නැහැ ශබන 

පැ කත පලාශ කඉ ක මීට පසථශසේ. මට හිතාරන්නට  ැහැ  මශේ 

ක්ශෂේරශආ ින්න සමහෙ නීති ඉන්  අපි සේපත ෙහීබන මහ කමයාශේ 

ශේ ගිි  රන්න ශකොට  ඒක share කෙනඉා. බුදු හාමුදුන්ශඉෝ පය 
තියපු ශබන  ෙශේ   ාන්තිය  සමාදානය රැන කියන ශබන ෙශේ 

මිි සථසු ඒඉාශයන් ශකොශහොමද සන්ශතෝෂ ශඉන්ශන්? අෙ 

ශාොගේශේ මහ කතයාශේ  එතුමාශේ දන්ඉාශේ  එතුමාශේ 

සශහෝදපතයශේ ශදපල ගිි  තිේශ  ශමොකටද? ඒ මිි සථසු ශමොනඉා 

කලාටද? මශේ දන්ඉා ින්න ඇශමපතකාශ . ඒ දඉශසේ අශප්  

මිි සථසු  අශප් න ශයෝ  අශප් යාළුශඉෝ ඒ දන්ඉාශේ WhatsApp 
එකට යඉනඉා  "අන්න තමුශසාාශේ ශරදෙ ගිි  රන්නඉා!" 

කියාා. ශමොන තෙබන තිපතසන් සමාායකද අපි ශබන ින්ශන්? ශබන 

තිපතසන් සමාාශයන් අපට ිසථසෙහට යන්න පුළුඉන්ද? ශ ොන්ඉක් 

ශබනක. ශබන ශ ොන්ඉට අුඟශඉන්න එපා.  

ශබනක ශබන ශද පාාන ශයෝ 22. ශදනා විතෙක් කෙපු ශදයක් 

ශනොශඉයි. ශබන ෙශේ හැම මනුසථසයාම ශබනකට ඉරකියන්නට ෑන . 

ඒ අය තමන්ශේ ෙසථසාඉ හපතයට කෙනඉාද? තමන් රන්නා පඩියට 

තුතුකමක් ිෂථට කෙනඉාද? දැන් ශබන ශ ොන්ඉ කොා ාගේණු 

දමාශරන එකිශනකාට ඇඟිල්ා රිගු කෙ-කෙ ශකොශහේටද අපි ශබන 

ෙට අෙශරන යන්ශන්? ශකොශහේටද  අපි ශබන ෙට අෙශරන යන්ශන් 

රන් කථානායකතුමි ? අපි මහන්සි ශඉාා ඉැඩ කශලේ නැ කනබන 

ශබන තිශ න ණය ටික පෙබනපො රණනකටඉ ක ශරඉා රන්න  ැපත 

ශඉයි. ඒ ි සා ශබන ශ ොන්ඉ නඉ කඉන්නට ෑන .  

රන් කථානායකතුමි   ඒ ි සා මම ශර්ෙඉශයන් ිල්ාා 

සිටිනඉා  ශබන ෙශේ සියලුශදනාටම ශබන ඇ කත දැනරන්න 

සාසන්න කියාා. "ඔඉා ශදනු පෙහට-තමා සබනමශතහි පිහිටා සිට"  

ශමන්න ශබනක අපි හැම ශදනාශරන්ම ිල්ාා සිටිනඉා. අශනක් 

අයට කියන්න ිසථශසල්ාා තමන්ශේ තුතුකබන ිෂථට කෙනඉාද  

තමන්ශේ ෙසථසාඉ හපතයට කෙනඉාද   තමන්ශේ tax ටික 

ශරඉනඉාද  ාන්න. හැශමෝම එශහම හිතන දඉසකට පුළුඉන් 

ශඉයි ශබන ෙට ශරොඩදමන්න. අපි රිගින් රිරටම කශලේ ශමොකක්ද? 

හැම දාම  ැලුශ  ාඩුක්ඉ පන්නාා අලුතින් ාඩුක් හදන්න 

මිසක  ාඩුක් කෙන එක පිළි ඳඉ ශනොශඉයි. ඒක තමයි ඇ කත. 

විපක්ෂශආ ින්න ශකොට  හැශමෝම උ කසාහ කෙන්ශන් ාඩුක්ඉක් 

පෙදඉන්නයි  ඊලක campaign එක රැනයි. ාඩුක්ඉක් රින්නාට 

පසුඉ ඒ එන ාඩුක්ඉ කෙන්ශන් ශමොකක්ද  ඒ ාඩුක්ශ  සැාැසථම 

ශමොකක්ද කියන එක පිළි ඳඉ කල්පනා කොා  ාන්ශන් නැහැ. 

අශප් ාඩුක්ඉ ක ඒ ඉෙද ඒ ාකාෙයටම කලා. අපට ක හිතාරන්නට 

 ැහැ  ඇයි ශබන ා්යථිකය කියඉා ර කශ ක නැ කශ ක කියන එක.  

ඒක තමයි ඇ කත. කිහිප ශදශනගේ අතින් ශබනඉා කලා.  

සබනපූ්යණශයන්ම ශබන රැන දැනරන්න ශකොට  අපි ක study කෙන 
ශකොට කාාය රමාදයි. ඒ රමාද වුණු රමාණයට අපි සමාඉ 

ිල්ාන්න ෑන .  

අපි ශබන ා්යථිකය කියඉා ර කශ ක නැහැ. අපි විතෙක් 

ශනොශඉයි  හැශමෝම කියඉා ර කශ ක නැහැ. ගිය අවුන්දු හතෙට 

ශඩොා්ය බිපියන 8.ක් ණය ර කතා. ශඩොා්ය බිපියන 82ක් ශර ඉා.  

ශඩොා්ය බිපියන  ට තිබුණු Reserves ටික ශඩොා්ය බිපියන 9ට 

අක් වුණා. ිතින්  ශබන කාාශය ක ඒ හා සමානයි. හැ ැයි  IMF 

එකට ශඉාාඉට ශනොගිය එක  tax ටික අක් කෙපු එක අපි කෙපු 
ඉැෙරි. මම ඒක එදා ක කි ඉා; අද ක කියනඉා. ශ ොන් කියාා ඉැඩක් 

නැහැ.  

රන් කථානායකතුමි   මට නබන ශබන සබනපූ්යණ ශද පාාන 

සාසථකෘතියම පිළි ඳ තිශ න්ශන් මහ ශාොගේ අරසාදයක්; 

කාකිරීමක්. ශබන  අපි  ාාශපොශෙො කතු ශඉච්ච ශදයක් ශනොශඉයි. 

අපට ක පුළුඉන් ඉාඩි ශඉාා social mediaඉා  posts දමමින් 

"ශපොෙඉල්" ශඉවී ින්න. ඒශකන් ෙටට ශඉන ශදයක් නැහැ. 

නමු ක මම කියන්නට ෑන   පමා ශඉාා හපත සියලුශදනා එකතු 

ශඉාා ශබන ෙට ශරොඩදාන්න කියාා. ෙට ශරොඩදැමීම සඳහා එකතු 

ශඉාා කටතුතු කෙන්න. රන් විපක්ෂ නායකතුමි   ශබන අඉසාන 

අමාන් අඉසථථාශ  ෙට ශරොඩනැගීම සඳහා ඔ තුමා ක එකතු ශඉාා 

කටතුතු කෙන්න කියාා ිල්ාා සිටිමින් මා ි හඬ ශඉනඉා. 

 
ගුණ ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමා ශහොඳ කථාඉක්  කශලේ. 

රන් කථානායකතුමි    ාන්ත  ඩුඩාෙ මැතිතුමාට මම 

උ කතෙයක් ශදන්න ෑන . ාඩුක්ඉට එකතුවීම සමගි ාන 

 ාශ රශආ  සමඟි සන් ානශආ රතිප කතිය ශනොශඉයි. අපි 

තීෙණයක් ර කතා  ාඩුක්ඉට එකතු ශඉන්ශන් නැතුඉ විපක්ෂශආ 

ිඳාා  නා කමක රතිචාෙයක් ශදන්න. ඒක අශප් පක්ෂ 

නායකතුමා දැනටම ක පිඛිතඉ දන්ඉා තිශ නඉා. ඒ ඉාශේම අඉ ය 

ාකාෙයට උද  කිරීමට  ිසථපිපතතාාඉාට අඉ ය ශ ශහ ක 

ා ාම මට ශපොශෙොන්දු ශඉාා තිශ නඉා. හැ ැයි  අශපන් අසථ 

ශඉාා  ගිය අයට මම කියන්න කැමැතියි   විපක්ෂ නායකතුමාශේ 

අඉසෙය ඇතිඉ ඒ අයට වින්ද ඉ විනයානුූලා පියඉෙ රන්නා  ඉ. 
  
ගුණ ඩලස ්අලහප්වපුණම මහතා  
(ேொண்புேிகு டலஸ் அழஹப்தபருே) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

රන් කථානායකතුමි   අපි සේපත මශේ සශහෝදෙ 

මන්ත්රීතුමාශේ අදහසථ මුළුමි න්ම අනුමත කෙමින්  එකක ශඉමින් 

ශයෝානා ශදකක් ඔ තුමාට ිරිපතප ක කෙන්නයි මා 

 ාාශපොශෙො කතු ශඉන්ශන්.  

රන් කථානායකතුමි   පලමු ශයෝානාඉ ශබනකයි.  අද  අපි ශබන 

ෙශේ ශබන අ්යබුදය පිළි ඳඉ කථා කෙන  හතෙ ශඉි  පා්යපිශබනන්තු 

සතිශආ අඉසාන රිනය. අපි සති හතෙක් ෙශේ ර ථන  රැන කිසිදු 

ි  ථචිත නයාය පරයක් නැතිඉ කථා  හ කොා තිශ නඉා. 

එකිශනකාට ඇඟිල්ා රිගු කොා තිශ නඉා.  රන් 

කථානායකතුමි   මම අද ක දැක්කා  සමාා මා ය 

පා්යපිශබනන්තුශ  පලමු පැය හුනන්ඉාා තිශ න්ශන් 

'කාාකඩුණින්ශේ ශහෝොඉ' කියාා. 

සජීවීඉ පා්යපිශබනන්තු රැසථවීබන  විකා නය කෙන්න තීන්දුඉ 

රන්නශකොට අපි හිතුඉා  ිතාම හෙඉ කඉ  ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  

ඉටිනාකම සමාායට දැශනන විධියට කටතුතු ශඉයි කියාා.            

නමු ක  ඒක ශනොශඉයි විශ ේෂශයන්ම පලමුඉැි  පැශආම                        

ශඉාා තිශ න්ශන්. රන් කථානායකතුමි   ශබනක දැන් 

ශමොන්ටිශසෝපතයක්  ඉට ප ක ශඉයි. ඔ තුමාට කථානායකතුමා 

කියනඉා ශඉනුඉට ශමොන්ටිශසෝපත  ගුන්තුමා කියාා කියන්න පටන් 

රි වි. ඒ ි සා ඔ තුමා  විශ ේෂශයන්ම පලමුඉැි  පැය ඇතුශලේ 

පා්යපිශබනන්තුඉ ශමශහයවීශබනම  සථථාඉෙ ි ශයෝරඉාට එකකඉ 

දැඩිඉ කටතුතු කෙන්න. වි ථඉසනීය ාඉය  පිළිරැනීම  ඉයඉසථථාශ  

407 408 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

තිශ න "උ කතරීතෙ" කියන ඉචනය ි කබනම නාම වි ශ ේෂණයක් - 

adjective එකක් - කෙන්ශන් නැතිඉ පඉ කඉා ශරන ය ම සඳහා 

ඔ තුමා නායක කඉය ශදන්න කියන එක තමයි පලමුඉැි  ිල්ලීම.  

අපි ශබන සති හතෙක් තිසථශසේ කශලේ ශමොකක්ද? එකිශනකාට 

ඇඟිල්ා රිගු කලා  එකිශනකා වි කති ූලක්ඉට නැේගුඉා  ක ම එක 

රැන කථා කලා  අශප් ින් න රැන කථා කලා  ඉෙරසාද රැන 

කථා කලා   ැණ ර කතා. රන් කථානායකතුමි   ශඉන කිසිම 

ශදයක් ශබන සති හතෙක කාාශආ අඉසන් දඉස ඉන විට ක සිද  

ශඉාා නැහැ  පා්යපිශබනන්තුශ  අශප් සශහෝදෙශයක් ෂාතනය වීම 

ඉාශේ ශදඉල් හැෙ. ඒ ි සා පලමුඉැි  කාෙණය විධියට ිතාම 

ශර්ෙඉශයන්  කන්ණාශඉන්  ඉරකීබන සහරතඉ ශබන ිල්ලීම 

කෙනඉා.  

ශදඉැි  කාෙණය අපි අද  ඊශආ  ශපශ්යදා රිරටම කථා කෙපු 

කාෙණාඉාට ඉඩා  ෙපතල කාෙණාඉක්. රන් කථානායකතුමි   

විපක්ෂ නායකතුමි   සුනදා ශබන ෙ ශේ දූ පුතුන් හයාක්ෂයක් 

වි ාරයට යනඉා. සාමානය ශපල වි ාරය කියන්ශන් ජීවිතශආ 

කඩිම. හැ ැයි  අද අවිි  ථචිත ාඉයකින් ඒ දන්ශඉෝ ින්ශන්. 

පාසාට යන්න අපට   සථ එකක් තිශයයිද  තා කතා ක එක්ක යන්න 

ශරදෙ  යිසිකශල් ශපට්රල් තිශයයිද  පාඩබන කෙන්න ායිේ 

තිශයයිද  කන්ඉශල් ින්න ශඉයිද  වි ාර පරීක්ෂකඉන්න්ට වි ාර 

 ාාාඉට යන්න පුළුඉන්කමක් තිශයයිද  පාශ්ය ශපලපාළි තිශයයිද 

යනාරි ඉ ශයන්  ෙපතල රැටලුඉක් සමාාශආ තිශ නඉා  රන් 

කථානායකතුමි .  

රඉාහන ඇමතිඉෙශයක් තඉම ප ක ශඉාා නැහැ. අද උශද 

අ යාපන ඇමතිඉෙශයක් ප ක වුණු  ඉ ඉා්යතා ශඉාා තිශ නඉා. ඒ 

ි සා  ාඩුක්ශ  කටතුතු එශසේ යන්න තිබියම   ඔ තුමා ශබන 

ශමොශහොශ ක නායක කඉය ම ාා  ාක්ෂ හයක් ඉන දන්ඉන්ශේ 

සාමානය ශපල වි ාරය  ජීවිතශආ පෙම කඩිම පිළි ඳ අදාල 

පා්ය ථඉ ශරනැල්ාා ඉැඩ පිළිශඉලක් හදන්න. සුනදා ිඳාා රින 

80ක් ශබන වි ාරය පඉ කඉනඉා. මහාන උපශයෝගිතා ශකොමිෂන් 

ස ාශඉන් ි ශ දනයක් කලා  ිල්ලීමක් කලා  විදුපිය 

කප්පාදුඉකින් ශතොෙඉ ා ා ශදන්න කටතුතු කෙන්න කියාා. 

කාචන විශේශසේකෙ ඇමතිතුමා ක ඒ පිළි ඳ විශ ේෂ රකා යක් 

කලා. රන් කථානායකතුමි   ඔ තුමාශේ නායක කඉශයන් ඒ 

අදාල පා්ය ථඉ එකක කෙශරන  අඉ ය නබන අපි ඔක්ශකෝම  අය 

එකතු ශඉාා ශබන කාෙණාඉට රමුඛ් කඉය ශදමු. ක මද  ින් නද  

ඉෙරසාදද කියන ඒඉාට ඉඩා ශබන ශඉාාශ  ෙටට අශප් දන්ඉන්ශේ 

ශබන රින 80 ඉටිනඉා  රන් කථානායකතුමි .  

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

 
ගුණ (ාචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) பந்துல குணெர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

 රන් කථානායකතුමි   රන් ඩාසථ අාහප්ශපන්ම හිටපු 

අ යාපන ඇමතිතුමාශේ ිල්ලීමට මම ක එකතු ශඉන්න කැමැතියි. 

විශ ේෂශයන්ම ඔ තුමාශේ අඉ ානය ශයොමු කල තුතු ර ාන  

ර ථනය ශඉන්ශන්  ශබන දන්ඉන්ට වි ාර ම යසථථාන කො යන්න 

තිශ න රඉාහනය පිළි ඳ ර ථනයයි. ඈත එපිට රබනමානඉා ින්න 

දන්ශඉෝ සාමානයශයන් රඉාහන පහසුකම  සපයා රන්ශන් ශපොදු 

රඉාහනය මඟින්. ඒ ශපොදු රඉාහන ශසේඉාඉාට ින් න ා ා 

රන්න  ැපත වුශණො ක  දන්ඉාට ශ ාාඉට වි ාර  ාාාඉට යන්න 

 ැපත ශඉනඉා. එම ි සා ඔ තුමා මැරිහ ක ශඉාා රඉාහන අා  සමක 

සාකච්ඡා කොා ඒ රඉාහන ර ථනය විසීමම සඳහා පියඉෙ රැනීම 

පලමුශඉි  කාෙණයයි  රන් කථානායකතුමි . 

ශදඉැි  කාෙණය  වි ාරය පඉ කඉන අඉසථථාශ  උශද සිට 

හඉසථ ඉනශතක් ඒ අතෙ කාා පපතච්ශේදය තුල විදුපිය කැපීශබන 

කාා සටහන ශඉනසථ කෙ රන්නා ශාස මහාන උපශයෝගිතා 

ශකොමිෂන් ස ාඉ හෙහා අදාල  ා ාපතන්ට දැනුබන ම ම. එතශකොට 

වි ාරය පැඉැ කශඉන කාා . මාඉ තුල විදුපි කප්පාදුඉක් සිද  

ශනොශඉන අතෙ  දන්ඉන්ට වි ාර  ාාාඉට පැමිශණන්න අඉසථථාඉ 

ාැශ නඉා. අද ප ක ශඉන නඉ අ යාපන ඇමතිතුමා ඉන රන් 

සුසිල් ශරේමායන්ත ඇමතිතුමා සමක එකතු ශඉාා ශබන සියලු 

ායතන සබන න්ධීකෙණය කෙශරන සුනදා සිට ශබන දන්ඉන්ට 

 ශයන් හා සැකශයන් ශතොෙඉ වි ාරයට මුුඟණ ශදන්න අඉ ය ඉට 

පිටාඉ සාසන්න කටතුතු කෙන්න  රන් කථානායකතුමි .  

ඒ ඉාශේම  ෙශේ අනාරතය ඉන දන්ඉන්ශේ වි ාරය 

කඩාකප්පාල් වීමට අදාල කිසිදු රියාඉක ි ෙත ශඉන්න එපා 

කියන ායාචනය උදශෂෝෂණකන්ඉන්ශරනු ක කෙමින්  ඒ 

කන්ණුඉාට ඔ තුමාශේ මැරිහ ක වීම අපි  ාාශපොශෙො කතු 

ශඉනඉා  රන් කථානායකතුමි .  
 

ගුණ අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
රන් කථානායකතුමි   හිටපු අමාතය රන් අපි සේපත මැතිතුමා  

කෙපු අනුමත කෙමින් මම ක කියන්ශන්  අපි ිතාම  ෙපතල 

සමාා ර ථනයකට ක  ා්යථික ර ථනයකට ක  ශද පාාන 

ර ථනයකට ක මැරි ශඉාා ින්න  ඉයි. ශමතැනම  අපට අඉ යයි 

ෙට ිරිපතයට ශරන ය ම සඳහා රියා කෙන්න. මම ක හිතන්ශන් 

නැහැ අපට අනාරතශආම  ණය ාැශ යි කියාා. ණය රැනීබන 

අඉසන්. අපට අශප්ම ශදඉල් මත ජීඉ ක ශඉන්න සිද  ශඉනඉා. ඒ 

ි සා අශප් ජීවිතඉා යබන ශඉනසථකබන ඇති ශඉනඉා; අක් පාක් ඉැඩි 

ශඉනඉා. ානතාඉට ශබනඉා පැහැරිපි කොා ම ාා ානතාඉ සබන න්  

කෙශරන අපි ශබන ිරිපත රමන යා තුතුයි කියාා මම වි ථඉාස 

කෙනඉා. ශමොකද  ශබන සමාා පිපිරීම ිතා  යානකයි. අපි වි ාා 

අනතුෙකින් පසථශසේ තමයි ශබන රැසථ ශඉන්ශන්.  

ඩාසථ අාහප්ශපන්ම හිටපු ඇමතිතුමා කි ඉා ඉාශේ  ශබන 

ස ාශ  පලමුඉැි  පැය තුල අනඉ ය ශදඉල් කථා කෙන්ශන් 

නැතිඉ  ටීවී එකට විතෙක් තමන්ශේ අදහස කියන්ශන් නැතිඉ  

හෙ ෙ ශාස  ි ඉැරැරිඉ ශබන ර ථනය ශ කන්බන රන්න උ කසාහ කෙයි 

කියාා මම ක හිතනඉා. එතැනම   ඒ ශඉනුශඉන් කටතුතු කෙන 

ඇ කතන්ට අශප් සහාය ා ා ශදන  ඉ පැහැරිපිඉ මම මතක් 

කෙනඉා. ඒ ඉාශේම කඩාකප්පල්කන්ඉන් ින්නඉා නබන  ඒ 

ශදඉල්ඉාට ක අපි  වින්ද  ශඉනඉා කියන එක ක ශබන අඉසථථාශ  

මම කියන්න කැමැතියි. 
 

ගුණ ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(ேொண்புேிகு இஷொக் ரஹுேொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

රන් කථානායකතුමි   මට ක විනාඩියක් ශදන්න.  

දැනට මතු ශඉාා තිශ න තඉ ක  ෙපතල ර ථනයක් රැනයි 

මම ශබන කියන්ශන්. කෘෂික්යමයට සබන න්   අයට ක  ඒ ඉාශේම 

ගේලී පදනම යටශ ක ඉාහනඉා ශසේඉය අයට ක  ලීසිා පහසුකබන 

යටශ ක ක්යමාන්ත සඳහා ඉාහන මිාම  ර කත අයට ක ඒ ලීසිා ඉාපතක 

ශරඉා රන්න  ැපත වීශමන් දැන් වි ාා ර ථනයක් මතු ශඉාා 

තිශ නඉා. ඒ ි සා ඔ තුමාශරන් මම ිල්ලීමක් කෙනඉා  රන් 

අරාමාතයතුමා ක සමක ශබන පිළි දඉ සාකච්ඡා කොා ශබන අයට 

සහනයක් ා ා ශදන්න කටතුතු කෙන්න කියාා. එශහම නැති 

වුශණො ක ශබන ඉාහන මිාම  ර කත අයට එල්පිාා මැශෙන්න තමයි 

සිද  ශඉන්ශන්. ඒ ි සා ඔ තුමාශරන් මම ිල්ාා සිටිනඉා  ශබන 

අයට උද  කෙන්න කියාා.   
 

ගුණ වරවෂාන් රණසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

රන් කථානායකතුමි   රන් අරාමාතයතුමා ක  රන් 

ස ානායකතුමා ක ශබන ශමොශහොශ ක ස ාශ  නැති වුණ ක ඔ තුමා 

මැරිහ ක ශඉාා ශහෝ අද රින ශබන කාෙණය සබන න් ශයනු ක 

රකා යක් ා ා ශදන්න කටතුතු කෙන්න කියාා මම ිල්ාා 
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සිටිනඉා. ශමොකද  ශබනක ශරොවි ානතාඉ රිගින් රිරටම කෙන 

ිල්ලීමක්. දැන් ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික්කශආ  ගේරුන් ඉපුෙන්න 

පටන්ශරන තිශ නඉා. අශනක් රිසථ්රික්ඉා ගේරුන් ඉපුො අඉසන් 

ශඉාා තිශ නඉා. අපට දැනරන්න ාැබුණා ින්රියාශඉන් 

නයිට්රාන් ශපොශහො ෙ ාැශ න  ඉ. ඒ ි සා ි යත ඉ ශයන්ම ඒ 

ශපොශහොෙ ශ්රී ාාකාඉට ශරොඩ ාන රිනය  ශරොවිාන ශසේඉා 

ම යසථථානඉපින් ඒ ශපොශහොෙ ා ා රත හැකි ි  ථචිත රිනය 

යනාරිය පිළි ඳඉ ශබන ස ාඉ දැනුඉ ක කෙනඉා නබන ිතා ඉැදර ක 

ශඉයි. ඒ ඉාශේම ඉපුොා රින ෙ.කින්  ඩුඩි ශපොශහොෙ  ඒ 

කියන්ශන් යූපතයා  සහ  මිතුපතශආේ ඔ ථ  ශපොට ෂථ කඉාබන කොා 

ශයොදන ශපොශහොෙ ඉ්යරය ශහක්ශටයාෙයකට කිශාෝ (0ක් පමණ 

අඉ ය ශඉනඉා. ඒ සබන න් ශයනු ක ස ාඉ දැනුඉ ක කෙන්න. අද 

රිනය ඇතුලත අරාමාතයතුමාශරන් උපශදසථ ා ා ශරන ඒ රැන 

දැනුඉ ක කෙනඉා නබන ිතා ඉැදර ක ශඉයි  රන් කථානායකතුමි .    
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2022.05.17ඉන රින ස ාඉ කල් තැබීශබන විඉාදය තඉදුෙට ක 

පැඉැ කවීම.  

විඉාදය ාෙබන  කිරීමට ශපෙ සියලුම මන්ත්රීතුමන්ාාශරන් මම 

ිල්ාා සිටිනඉා ොශආ ඉැදර ක ි ා ාපතන්  උසසථ ි ා ාපතන්ශේ 

නබන සදහන් කෙන්ශන් නැතිඉ  ඔවුන් අපහසුතාඉට ප ක කෙන්ශන් 

නැතිඉ කථා කෙන්න කියාා.  ි ඉැරැරි පරීක්ෂණයක් ඇතිඉ කථා 

කෙනඉා නබන කමක් නැහැ. ි ඉැරැරි  පරීක්ෂණයක් නැතිඉ එක එක 

අයශේ නබන සඳහන් කිරීශමන් ඉලකින්න කියාා මම ිල්ාා 

සිටිනඉා. 

රන් ශේ.. . අාඉතුඉා මන්ත්රීතුමා.   
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ென்முமறச் சம்பெங்கள் ததொடர்பில் 

ஆரொய்ெதற்கொன ததொிகுழு 
A SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO THE RIOTOUS 

INCIDENTS ON 09TH MAY, 2022  
 

[පූ. ා. 88.80] 

 
ගුණ වේ.. . අලවතුවල මහතා 
(ேொண்புேிகு மே.சீ. அலெத்துெல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

රන් කථානායකතුමි   අද රිනශආ ශමම විඉාදය ාෙබන  

කිරීමට මට අඉසථථාඉ ා ා ම ම පිළි ඳඉ ඔ තුමාට සථතුතිඉන්ත 

ශඉනඉා.  

ෙටක් හැටියට අද අපි ිතාම අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉයකටයි 

මුුඟණ ම  සිටින්ශන්. එක පැ කතකින්  ා්යථිකමය ඉ ශයන් ිතාම 

 යානක ත ක කඉයකට ක  අශනක් පැ කශතන් ශද පාාි ක 

ඉ ශයන් ඉයාූලා ත ක කඉයකට ක අද අපි මුුඟණ ම  සිටිනඉා. මැයි 

9ඉැි දා ඒ අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉය අෙපියරහ මන්රිෙශයන් තමයි 

පටන් ර කශ ක. ශබන මන්ත්රීතුමන්ාාශේ කථාඉපින් අපට ශ කන්ණා  

හිටපු අරමැතිඉෙයාට සු  පතන්න පැමිණි කඩුඩායශමන් යබන 

පිපතසක් උසි රැන්වීම ි සා Galle Face අෙරලකන්ඉන්ට පහෙ 

ම ශමන් ිතාම අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉයක් ඇති වුණු  ඉ. ශමම 

කල්තැබීශබන විඉාදය පඉ කඉන්ශන් ක ඒ සිදධිය පිළි ඳඉයි.  

රන් කථානායකතුමි   Galle Face පිටිශආ පහෙ ම මට ඉරකිඉ 

තුතු යබන පිපතසක් ශබන ශඉනශකොට අ කඅඩාගුඉට අෙශරන 

තිශ නඉාය කියා අපට ාොචියි.  අි ක් පිපතස ක ිතාම ික්මි න් 

අ කඅඩාගුඉට අෙශරන ශබන ෙශේ නීතිය රියා කමක ශඉන  ඉ 

ශපන්වීම අඉ යයි. ින් පසුඉ ඇති වුණු සිදධීනු ක ඒ ඉාශේමයි. අපි 

දැක්කා  ශබන සිදධිඉාම   සථ ෙථ රණනාඉකට ගිි  තැබුඉා. 

පා්යපිශබනන්තුශ  හිටපු ිතාම ි හතමානී  අහිාසක මන්ත්රීඉෙශයක් 

ශබන සිදධිය ි සා අඉාසනාඉන්ත ශාස ෂාතනය වුණා. එදා හඉස 

ශරඉල් රණනාඉක් ගිි   ක වුණා. ඊට පසුඉදා ක ඒ ත ක කඉය ශබන 

ෙට තුල ඇති වුණා. රන් කථානායකතුමි   විශ ේෂශයන්ම ශබන 

සිදධි ශදකටම අදාලඉ ශබන ෙශේ නීතිය රියා කමක කල තුතුයි. 

අපට හපතයට නීතිය රියා කමක කෙන්න  ැපත වුශණො ක  ශබන 

ත ක කඉය ශකොතැි න් නඉතීවිද කියාා හිතාරන්න  ැහැ. එශහම 

වුශණො ක  ිරිපතශආම  නැඉත ඉතාඉක් ශබන ෙට තුල වි ාා ශල් 

ඉැගිරීමක් ශඉාා තමයි නඉතින්ශන්. අපි ශබන ෙශේ අවුන්දු ෙ0ක් 

තුද  කොා තිශ නඉා. ශබන ෙශේ උතුශ්ය  දගේශඩු  තන්ණ-

තන්ණියන් වි ාා සාඛ්යාඉක් මැපතාා තිශ නඉා. ඊලකට  8998 

කැරැල්ශල්ම  සහ 89  - 9 කාා ශආම  අශප් තන්ණ-තන්ණියන් 

)0 000කශේ විතෙ ජීවිත අහිමි වුණා. ඒ ඉාශේම  රසථතඉාම  රියා 

ි සා ශබන ෙශේ විසූ ඉැදර ක පුෙඉැසියන් රණනාඉකශේ ජීවිත අහිමි 

වුණා. එඉැි  ඉාතාඉෙණයක් අශප් ෙට තුල නැඉත ඇති 

ශනොශඉන්න නබන  ශබන කන්ණු කාෙණා හපතයට අඉශ ෝ  කෙශරන 

අපි කටතුතු කෙන්න ෑන .  

රන් කථානායකතුමි   ශබන ඉන විට අශප් මන්ත්රීතුමන්ාා 

සබන න් ශයන් ෙට තුල ිතාම අහිතකෙ මතයක් පඉතින්ශන්. 

සාවි ානා කමක කඩුඩායබන පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන්න්ශේ කථාඉ  

හැසිරීම ිතාම අශ ෝ න ාකාෙයට දකිනඉා. ඒ ි සා 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් 22.ශදනාම ඉැෙරිකාෙශයෝ කියාා තමයි 

සමාාශආ වි ාා පිපතසක් හිතන්ශන්. ඊශආ-ශපශ්යදා ඇති ශඉච්ච 

සිදධිය සමාා මා ය තුල විතෙක් ශනොශඉයි  ර ාන මා ය තුල ක 

පලවූ ාකාෙය ඔ තුමා දකින්න ඇති  රන් කථානායකතුමි .  

මන්ත්රීඉන්න්ට ින් න ා ා ම ම සබන න් ශයන් ඊශආ රිනශආ ශබන 

ස ාශ  යබන ර ථනයක් මතු වුණා. මම කියන්න ෑන   ලීටෙය 

න්පියල් 828 රණශන් කිසිම මන්ත්රීඉෙශයක් ින් න රහාා නැති 

 ඉ. නමු ක අද සමාාශආ තිශ න මතය ශමොකක්ද? "අපි 

ඔක්ශකෝම න්පියල් 828ට ශතල් රහනඉා." කියා ි ායි ෙශේ 

මිි සථසු හිතන්ශන්. එඉැි  ත ක කඉයක් ඇති කොා තිශ නඉා. 

ශබනක ිතාම  යානකයි. අපි කෙන්න ෑන  ශබන  යානක 

ත ක කඉය තඉ තඉ ක ඉැඩි කෙන එක ශනොශඉයි. රාාතන්රඉාදය 

ිසථසෙහට රියා කමක කෙන්න නබන ශබන පා්යපිශබනන්තු රමය ශබන 

ෙශේ ානතාඉට වි ථඉාසඉන්ත ඉන ාකාෙයට අපි කටතුතු කෙන්න 

ෑන . ඒකට ාඩුක්ඉ ද  විපක්ෂය ද කියන එක අදාල නැහැ. ඒ 

ි සා අපි පැහැරිපිඉ කියනඉා  අපි හැම ශකනාටම ශබන 

සබන න් ශයන් සුවි ාා ඉරකීමක් තිශ න  ඉ. විශ ේෂශයන්ම 

කථානායකඉෙයා හැටියට ඔ තුමාට ශබන සබන න් ශයන් වි ාා 

ඉරකීමක් තිශ නඉා. ඒ ඉාශේම  පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් ඉන 

අපට ක ශබන සබන න් ශයන් ඉරකීමක් තිශ නඉා. අද ශාෝකශආ 

රාාතන්රඉාදය තිශ න ෙටඉා පා්යපිශබනන්තුඉට ිතාම 

රන් කඉශයන් තමයි ඒ ෙටඉා ානතාඉ සාකන්ශන්. තමන් 
පා්යපිශබනන්තුඉට ශතෝො ප ක කෙ එඉපු ි ශයෝජිතයන් 

ානතාඉශේ ර ථන විසඳන පුදරායන්  ඉ ඒ ෙටඉා ානතාඉ 

වි ථඉාස කෙනඉා. ඒ ි සා තමයි ඒ ෙටඉා මහාන ි ශයෝජිතයන් 

අද එතෙබන පිළිරැනීමකට ප කශඉාා තිශ න්ශන්. අද අපට ඒ 

පිළිරැනීම ිතාම අඉාසනාඉන්ත විධියට අහිමි ශඉාා තිශ නඉා. 

ඒකට කන්ණු කාෙණා රණනාඉක් තිශ නඉා. අශප ක ඉැෙරි 

තිශ නඉා. අද ෙශේ දැශඉන ර ථන රණනාඉක්  තිශ නඉා. අපි 

ඒක පිළිරන්න ෑන . ශබන දැශඉන ර ථන ි සා අශප් ෙශේ 

ානතාඉට එරිශනදා ජීවිතය පඉ කඉාශරන යන්න  ැපත ත ක කඉයක් 

උදා ශඉාා තිශ නඉා. අද  ඊශආ ිඳාා ශනොශඉයි  පසුගිය මාස 

කිහිපශආ ිඳාාම  සිාහා අලු ක අවුන්දු කාාශආ ිඳාාම රිගු 

ින් න ශපෝපිබන  රිගු ර සථ ශපෝපිබන තිශ නඉා. ශබන ඉනශකොට ර සථ 

හිකයක්; ින් න හිකයක්  තිශ නඉා.  ාඩුඩ මිා ිහල ගිහින් 

තිශ නඉා. ශබන ත ක කඉය තුල ශබන ෙශේ ශපොදු ානතාඉ වි ාා 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

පීඩාකාරී තැනකයි සිටින්ශන්. එශහම නබන  ශබන ර ථනඉාට අපි 

විසුනබන ා ා ශදන්න ෑන . පසුගිය ොශආ කටතුතු කල අයට ක ශබන 

ඉර කීශමන්  ැහැෙ ඉන්න  ැහැ. විපක්ෂශආ අපි  හිටපු මුදල් 

අමාතයඉෙයාශරන්  පා්යපිශබනන්තුශ ම  ර ථන ඇුඟඉාම  එතුමා ශබන 

 යානක ත ක කඉය සබන න් ශයන්; අශප් ෙශේ ා්යථිකශආ ශබන 

කඩා ඉැටීම සබන න් ශයන් මාස තුනක් යනකල් ඉචනයක්ඉ ක 

කථා කශලේ නැහැ. ඒකද තුතුකම? විපක්ෂශයන් ශබන රන් ස ාශ ම  

මුදල් ඇමතිඉෙයාශරන් ර ථන අහනශකොට  එතුමාට ර ථන ශයොමු 

කෙනශකොට ඒඉාට සා ාෙණ පිළිතුෙක් ශදන්න ෑන .  ැසිල් 

ොාපක්ෂ මුදල් අමාතයඉෙයා මාස තුනක් යනකල් ශබන  යානක 

ත ක කඉය රැන පා්යපිශබනන්තුඉට ඉචනයක්ඉ ක කි ශ  නැහැ. ඒ 

ි සා තමයි ශබන ෙට ිතාම  යානක තැනකට ගිශආ.  

අශප් විපක්ෂ නායකතුමා ශබන ෙශේ ඇති ශඉන්න යන ත ක කඉය 

සබන න් ශයන් හිටපු මුදල් ොාය ඇමතිඉෙයාට ර ථන රණනාඉක් 

ශයොමු කලා. විපක්ෂශආ මන්ත්රීතුමන්ාා ඉාශේම ාඩුක් පක්ෂශආ 

මන්ත්රීතුමන්ාා ක ඒ රැන කථා කලා. කේොල් ොාය ඇමතිඉෙයා 

ශමොකක්ද කි ශ ? එතුමා ඒඉා විහිළුඉට ාක් කලා. එතුමා ොාය 

ඇමතිකශබන ිඳාා ඊට පසු මහ  ැාගේඉට ගියා. එතුමා මහ  ැාගේශ  

අධිපතිඉෙයා ශාස ප ක කලා. එතශකොට ඔුඟ ශමොකක්ද කි ශ ? 

ශබන  ත ක කඉශයන් අපට ශරොඩ යන්න මාස හයක ඉැඩ පිළිශඉලක් 

තිශ නඉා කි ඉා. නමු ක  අද ශමොකක්ද ශඉාා තිශ න්ශන්? ෙශේ 

 ාඩුඩාරාෙශආ  ඒ ඉාශේම මහ  ැාගේශ  ශඩොා්ය සාචිතය සතයට 

හි ශඳනකබන  කේොල්  ශබන ෙශේ ානතාඉට කිසි ශදයක් කියන්ශන් 

නැතිඉ  ඒඉා ාඩුක්ශඉන් ඉසන් කොා හිටියා. අද සදද නැතිඉ 

ින්නඉා. අද ඒඉාට ඉන්රි ශරඉන්න සිදු ශඉාා තිශ න්ශන් ශබන 

ෙශේ ශපොදු ානතාඉට. ඒ ඉාශේම මහාන ි ශයෝජිතයින්ට.  

රන් කථානායකතුමි   ශබන ර ථනයට අපි විසුනබන ශසොයන්න 

ෑන . ශබන ත ක කඉය ශබන තෙබන දන්ණු ශඉනකල් ශබනඉා රැන හපත 

අඉශ ෝ යකින් ශතොෙඉ කටතුතු කෙමින්  ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට 

කන්ණු ඉසන් කෙමින් කටතුතු කල ඉර කිඉ තු කතන්ට  -

විශ ේෂශයන්ම හිටපු මුදල් අමාතයඉෙයා ඉන  ැසිල් ොාපක්ෂ  ඒ 

හා සබන න් ඉ හිටපු ි ා ාපතන්  මහ  ැාගේ අධිපතිඉෙයා වූ අජි ක 

ි ඉා් කේොල්  මුදල් අමාතයාා ශආ ශල්කබනඉන් ඇතුළු ශබන හැම 

ශකනාටම- වින්ද ඉ ශබන ෙශේ නීතිය රියා කමක ශඉන්න ෑන . 

ශමොකද  ඒ අය තමයි ශබන සඳහා ර ාන ඉර කිඉ තු කතන් ඉන්ශන්.  

අපි දැක්කා  ශබන ෙශේ ානතාඉ ානාධිපතිඉෙයාට මුපින්ම 

කි ඉා    "ස්ය ශ ේල්" කියාා. ශරොවියා අද ශකොයි තෙබන අසෙණ 

ත ක කඉයකට ප කශඉාා ින්නඉාද  ාන්න. ශරොවියාට අඉ ය 

ශපොශහොෙ ටික ාැබුශඩු නැහැ. ෙසායි ක ශපොශහොෙ එක රැයකින් 

තහනබන කලා. එශසේ තහනබන කිරීශමන් ශමොකක්ද වුශඩු? අශප් 

ෙශේ ශරොවියා අසෙණ වුණා. අද ඉන විට වී ශරොවිතැන ට විතෙක් 

ශනශඉයි ශබන ත ක කඉය උදාශඉාා තිශ න්ශන්. ි දහස ාැබුණාට 

පසු අපි ායරහණ කිසිඉක් අෙශරන නැහැ කියාා ශ ොශහෝ 

ශදශනක් කථා කෙනඉා. රන් කථානායකතුමි   එශහම නැහැ. 

ඩී.එසථ. ශසේනානායක මැතිතුමා ශමන්ම එතුමාශරන් පසුඉ  ායට 

පැමිණි ස ම පක්ෂයකම නායකශයෝ ශනොශයගේ ක ායරහණ ා ා 

ර කතා.  

ි දහස ා ා රන්නශකොට  ශබන ෙශේ සහල් ි ෂථපාදනය තිබුශඩු 

අශප් ෙශේ ානරහනශයන් සියයට ෙ9කශේ පපතශ ෝානයට 

විතෙයි.  ඒ ි සා තමයි  ඊට පසු  ායට ප ක ාඩුක්ඉපින් ශරොවි 

ානපද හදාා  මහඉැපි ඉයාපාෙය රියා කමක කොා ඒ රියාඉපිය 

ිසථසෙහට ශරන ගිශආ. පසුගිය කාාය ශඉනශකොට අපි සහල්ඉපින් 

සථඉයාශපෝෂිත වුණා. 89( ම  අශප් ෙශේ ානරහනය ිතා අක් 

රමාණයක්  හිටිශආ. නමු ක  අද අශප් ෙශේ ානරහනය ාක්ෂ 

222ක් පමණ ශඉනඉා. ඒ ාක්ෂ 222කටම පපතශ ෝානය කෙන්න 

පුළුඉන් හාල් රමාණය  අශප් ෙශේ ි ෂථපාදනය කලා. ඒ ි සා 

ි දහසින් පසුඉ අපි කිසිදු ායරහණයක් ා ා නැහැ කියන කථාඉ 

අසතයයක්. මම ශබන එක උදාහෙණයක් විතෙයි කි ශ . තඉ ක අා  

රණනාඉක් අපි ිසථසෙහට ශරනැල්ාා තිශ නඉා.   

අද ශ ොශහෝ ශදනා තමන්ශේ පටු ශද පාාන වුඉමනා එපාකබන 

ිටු කෙ රැනීම ශඉනුශඉන් ශබන ෙශේ සමාාශආ තන් ණශයෝ   

ශනොමක යඉන ත ක කඉයට ප ක ශඉාා තිශ නඉා. රන් 

කථානායකතුමි   ඒ ත ක කඉය තුල ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  අපි හැම 

ශකනාම ඉර කීශමන් කටතුතු කෙන්න ෑන . ශසල්ාබන කලා 

ශහොඳටම ඇති. දඉසින් දඉස ශබන ෙට ිතාම අඉාසනාඉන්ත 

තැනකටයි යන්ශන්.  

පසුගිය රැසථවීබන සතිශආ අපි පා්යපිශබනන්තුශ  විඉාද 

කෙනශකොට තිබුණු ත ක කඉයට ඉඩා අමාන් ත ක කඉයක් තමයි අද 

තිශ න්ශන්.  ඒ ඉාශේම අද භීෂණයක් ඇති ශඉාා තිශ නඉා. 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉෙශයක් ෂාතනය ශඉාා තිශ නඉා. ෙශේ 

පුෙඉැසියන් 80 ශදශනක්  88 ශදශනක් ෂාතනය ශඉාා තිශ නඉා. 

ඒ ත ක කඉය තුල ා න සතිය ශඉනශකොට ශබනක තඉ එහාට යන්න 

පුළුඉන්. මීට ශපෙ කිශාෝමීටෙයක් දුෙට තිබුණු ශපෝපිබන අද ඉන 

විට කිශාෝමීටෙ ශදක  තුනක් දුෙට ගිහිල්ාා තිශ නඉා. ශමතැනදෘ  

විපක්ෂය හැටියට අපට ක ඉර කීමක් තිශ නඉා. විපක්ෂ 

නායකතුමා අද සාචාෙක ඉයාපාෙය රැන කථා කලා. එතුමා කි ඉා  

"ඒ සබන න් ශයන් අඉ ය සහශයෝරය අපි ා ා ශදනඉා" කියාා. 

ඒ ඉාශේම අරමැතිතුමා ශපශ්යදා රන් විපක්ෂ නායකතුමාශරන් 

කල ිල්ලීම අනුඉ එතුමා "ුඟසථම" ඉැඩසටහන තුළින් ශෙෝහල්ඉාට 

න්පියල් ාක්ෂ 8 (00ක් ඉටිනා අතයඉ ය උපෙකෙණ ා ා ශදන්න 

කටතුතු කෙශරන යනඉා. ඒ  ඉාශේම එතුමා ාැහැසථතියි අශප් 

මිරයින්ශරන්  හිතඉතුන්ශරන්  විශද ඉා ින්න අයශරන් 

උපකාෙ අෙශරන ශෙෝහල්ඉාට අතයඉ ය ශ ශහ ක ා ා ම මට 

කටතුතු කෙන්න.  

අපි ාඩුක්ශ  ඇමතිකබන ර කශ ක නැති වුණාට  ශබන 

අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉශයන් ශරොඩ ඒම සඳහා ෙට ශඉනුශඉන්  

ෙශේ ානතාඉ ශඉනුශඉන් විපක්ෂය හැටියට අපට ශදන්න පුළුඉන් 

උපරීම සහශයෝරය ා ා ශදන්න අපි ාැහැසථතියි. පා්යපිශබනන්තුඉ 

තුල ක  පා්යපිශබනන්තුශ  කමිටු හෙහා ක ඒ කා්යයය කෙන්න අපට 

ඇමතිකබන රන්නම අඉ ය  නැහැ.  ඒ සඳහා විපක්ෂ නායකතුමා 

එක්ක අශප් කඩුඩායම අද කථා කොා එකක ශඉාා තිශ නඉා. 

අපි කාශේඉ ක කගේශාන් අරින්න ාැහැසථති නැහැ. ඒක 

පැහැරිපිඉම කියන්න ෑන .  ෙශේ ානතාඉ ශඉනුශඉන් ඉන ඉැඩ 

පිළිශඉල රියා කමක කෙන්න අශප් උපපතම සහශයෝරය ඉ්යතමාන 

ොයට ා ා ශදනඉා. ඒක වි ාා ායරහණයක්.  

රන් කථානායකතුමි   අද තිශ න ත ක කඉය අනුඉ අශප් ෙටට 

එරිශනදා අඉ ය ශදඉල් ශරශනන්නඉ ක  ැපත ත ක කඉයක් 

තිශ න්ශන්. ශබන සඳහා ාහි ාහිශආ රතික්යම ශයරිය තුතු ශඉනඉා. 

අශප් ෙටට ර ාන ඉ ශයන්ම ාදායබන ාැශ න්ශන් විශද  රැකියා 

ක්ශෂේරශයන්. ශබන විශද  රැකියා ක්ශෂේරශආ ින්න අයට පසුගිය 

ොය ශකොශහොමද සැාගේශ ? ශමන්න ශබන ර ථනය රැන අපි කථා 

කෙන්නම ෑන . ශකොවි් ඉසාරත කාාශආ විශද  රැකියා 

ක්ශෂේරශආ හිටපු අයට තමන්ශේ ෙටට එන්න  ිඩ දුන්ශන් නැහැ. 

ඉැෙරි තීන්දු ර කතා. ඒ ි සා ඔවුන් ිතා අසෙණ වුණා. ඒ ි සා 

තමයි ඔවුන්ශේ ශ තනය -ශරේෂණ- ි යම රමයට ාාකාඉට 

එ ශ  නැ කශ ක. ඒ තෙහ ඔවුන්ට තිශ නඉා. විපක්ෂ නායකතුමා 

ඊශආ ඒ අයශරන් ිල්ලීමක් කලා. එතුමා ගේහක කඉශයන් ශතොෙඉ 

ඒ ිල්ලීම කලා. එතුමා ෙටට ාදශ්ය ි සා  ෙශේ ානතාඉට ාදශ්ය 

ි සා විශද ඉා රැකියා කෙන අශප් අයශරන් ිල්ලීමක් කලා  

තමන්ශේ ශරේෂණ නීතයනුූලා රමයට ෙටට එඉන්න කියාා. 

ශමොකද  ඒක ිතා ඉැදර ක ශඉනඉා.  2089 අවුන්දශද ඇශමපතකානු 

ශඩොා්ය බිපියන 9..ක් අශප් ෙටට එඉා තිශ න්ශන් අශප් ෙශේ 

අබනමාා  සශහෝදෙශයෝ විශද  ෙටඉා ගිහිල්ාා ඉැඩ කොා. ඒ 

මුදල් අපට ිතා ඉැදර ක. අපිට ඒක තඉ ඉැඩි කෙ රන්න රම 

රණනාඉක් තිශ නඉා  රන් කථානායකතුමි .  
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[රන් ශේ.. . අාඉතුඉා මහතා] 
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අපි විපක්ෂශආ හිටිය ක කමිටු හෙහා ිරිපතප ක කල ශයෝානා 

රණනාඉක් තිශ නඉා. අපි ඉහ ඉහා අද විශද  රැකියා ක්ශෂේරශආ 

තිශ න barriers අයින් කෙන්න ෑන . රාශදශීය ශල්කබන කා්යයාා 

මේටශබන ිඳාාම ශනොශයගේ ක barriers දාාා තිශ නඉා  ශබන 

ක්ශෂේරයට.  අද ෙශේ තිශ න ා්යථික ත ක කඉය ි සා ශබන ෙශේ 

ජීඉ ක ශඉන්න  ැපත වි ාා පිපතසක් ින්නඉා. ඒ  අතෙ තන්ණ 

තන්ණිශයෝ වි ාා පිපතසක් ින්නඉා. අපි ඒ අයට ශබන විශද  රැකියා 

ඉැඩිපුෙ ා ාශදන ඉැඩ පිළිශඉලක් රියා කමක කෙන්න  ෑන . 

ඒකට ොය පැ කශතන් වි ාා සහශයෝරයක් අඉ ය ශඉනඉා. 

විශද  රැකියාඉාට යන්න  ැපත ඉන විධියට දැනට නීති රීති 

රණනාඉක් දාාා තිශ නඉා. අද තිශ න ත ක කඉශආ හැටියට ඒඉා 

පිහිල් කොා සුදුසු ඉැඩ පිළිශඉලක් රියා කමක කශලො ක  විශද  

රැකියා ක්ශෂේරශයන් අපට ඇශමපතකානු ශඩොා්ය  බිපියන 9..ක් 

ශනොශඉයි  ඊට ඉඩා උපයා රන්න පුළුඉන් ශඉයි කියා මා වි ථඉාස 

කෙනඉා.  

ගේන්ණ රා රශද ශආ විශද  රැකියා ඒාන්සි ශදසිය රණනක් 

තිශ නඉා. ාාකාශ ම ඒඉා  තිශ න්ශන් හාෙසිය රණනයි.  ඒ 

අය ක එක්ක අපි දැනට සාකච්ඡා කෙනඉා. අශප් ෙටට ිතා 

ික්මි න් -මාස )ක් ඇතුලත- ඇශමපතකානු ශඩොා්ය බිපියන 80ක් 

ශරශනන්න පුළුඉන් විධිශආ ඉැඩ පිළිශඉලක් අපිට රියා කමක 

කෙන්න පුළුඉන්. අන්න ඒ ඉැඩසටහන තමයි අපි ිසථසෙහට 

රියා කමක කෙන්න ෑන . එශහම ශනොවුශණො ක  අපි ශබන ින්න 

තැි න් තඉ ක පහලට ඉැශටන්න පුළුඉන්.  

අද අශප් විපක්ෂ නායකතුමා කථා කලා  සාචාෙක ක්ශෂේරය 

සබන න් ශයන්. එතුමා ඊශආ ඒ පිළි ඳ රවීණයන් එක්ක සාකච්ඡා 

කොා  ඒ සබන න් ශයන් ඉා්යතාඉක් ිරිපතප ක කලා. රන් 

කථානායකතුමි   පසුගිය 208.-2089 ොය කාාශආ -208  

ශඉනශකොට- අශප් ෙට ශාෝකශආ ශහොඳම සාචාෙක රමනාන්තය 

 ඉ "Lonely Planet" සකොඉ සඳහන් කලා. ඒ ක එක්කම සාචාෙක 

ක්ශෂේරශයන් ඇශමපතකානු ශඩොා්ය බිපියන (..ක් අපිට ාැබුණා. 

අපිට ඒක තඉ ඉැඩි කෙ රන්න තිබුණා. පාසථගේ ිපතදා සිදු වූ 

අඉාසනාඉන්ත රහාෙයක් එක්ක සාචාෙක ක්ශෂේරශආ යබන 

පසු  මක් ඇති වුණ ක  ඒ අවුන්දශදම අපි ාපසු ිසථසෙහට ගියා.   

රන් කථානායකතුමි   විපක්ෂශආ ශබන සහාය ම ම ක එක්ක ශබන 

ෙශේ ශද පාාන සථථාඉෙ කඉයක් ඇති කෙ රන්න පුළුඉන් 

වුශණො ක  ශබන තිශ න කා ාකාරී ත ක කඉය සාසිුනඉා රන්න 

පුළුඉන් වුශණො ක  සාචාෙක ක්ශෂේරය එතැි නු ක එහාට අෙශරන 

යන්න පුළුඉන් ත ක කඉයක් ඇති ශඉයි. ඒ ි සා රන් 

කථානායකතුමි   ශමන්න ශබන මුදල් උපයන මා්යර පැහැරිපිඉ 

හුනනාශරන ඒ සඳහා ශඉන ශඉනම ඉැඩසටහන් රියා කමක කල 

තුතුයි. නමු ක  පසුගිය  අවුන්දු ශදකක කාාය තුල ශබනඉා එකක්ඉ ක 

සිද  වුශඩු නැහැ. ශබන ඉාශේ ඉැදර ක ක්ශෂේර රණනාඉක් 

තිශ නඉා . අපි ඒඉා හුනනා රන්න ෑන . 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට ශඉන් කෙ තිශ න කාාය 

අඉසානයි. 

 
ගුණ වේ.. . අලවතුවල මහතා 
(ேொண்புேிகு மே.சீ. அலெத்துெல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

රන් කථානායකතුමි   මට තඉ විනාඩියක් ශදන්න. 

අද ාඩුක්ඉට අලුශතන් ඇමතිඉන් ප ක ශඉාා තිශ නඉා. ඒ 

ඉාශේම  විපක්ෂයක් හැටියට අපි ශබන ෙශේ අද ඇති ශඉාා තිශ න 

අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉශයන් ශරොඩ එන්න ාඩුක්ඉට සහාය 

ශදනඉා. ශබන ත ක කඉය තුල අපි ශද පාානය කෙන්න 

 ාාශපොශෙො කතු ඉන්ශන් නැහැ. ශබන අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉශයන් 

ශබන ෙට ශරොඩ රන්න ෑන . ඒක කෙන්ශන් මාස )කින්ද   කින්ද  

80කින්ද කියන එක ශනොශඉයි ඉැදර ක. ිසථසෙහට ඒ ත ක කඉය 

උදා කෙ ර කශතො ක තමයි අපිට ශබන ෙශේ ශද පාානයක් කෙන්න 

පුළුඉන් ඉන්ශන්  රන් කථානායකතුමි . ඒක ශහොඳට අඉශ ෝ  

කෙශරන තමයි විපක්ෂ නායකතුමා සහ විපක්ෂශආ මන්ත්රීතුමන්ාා 

කටතුතු කෙන්ශන් 

ඒ විතෙක් ශනොශඉයි. අද අපට විශද  විි මය ාැශ න අශප් 

අපනයන ක්ශෂේර කඩා ඉැශටනඉා. ශමොකද  ඒඉාට අඉ ය 

පහසුකබන නැහැ. අපි දැක්කා  ඊශආ ශඉනශකොට ඇකලුබන 

ක්ශෂේරශආ කන්ශේන්ය ෙථඉාට අඉ ය ින් න නැති  ඉ. ඒඉා 

රමාද ශඉාා තිශ නඉා. එශහම වුණාම ඔවුන්ට ාැශ න order 

එක cancel ශඉනඉා. එශහම වුශණො ක අපි ශබන තිශ න 

ත ක කඉශයනු ක  පහලට යනඉා. එශහම නබන රන් කථානායකතුමි   ශබනඉා 

සබන න් ශයන් විශ ේෂ සැාසුබන සකසථ කොා  අඉ ය පියඉෙ 

රන්න ෑන . අශප් ෙට ශමතැි න් එහාට ශරන යන්න අඉ ය ඉැඩ 

පිළිශඉලට අශප් විපක්ෂ නායක රන් සජි ක ශරේමදාස මැතිතුමා 

ඇතුළු අශප් කඩුඩායම ෙශේ ානතාඉ ශඉනුශඉන්  ෙට ශඉනුශඉන් 

උද  කෙනඉා කියන කාෙණය මතක් කෙමින්  මට ශබන අඉසථථාඉ 

ා ා ම ම පිළි ඳඉ ඔ තුමාට සථතුතිඉන්ත ශඉමින් මශේ ඉචන 

සථඉල්පය අඉසන් කෙනඉා. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් රිශන්ෂථ ගුණඉ්ය න ඇමතිතුමා. 
 

[පූ. ා. 88.29] 
 

ගුණ දිවන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහතා (රාජය පරිපාලන  ස්වවශ  
කටයුතු  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතය සහ 
පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன - தபொது நிருெொக, 

உள்நொட்டலுெல்கள், ேொகொண சமபகள் ேற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அமேச்சரும் பொரொளுேன்றச் சமப முதல்ெரும்)  

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

රන් කථානායකතුමි   අශප් ෙශේ ඇති වී තිශ න 

කනරාටුදායක විපත පිළි ඳ පුඉත හතෙඉැි  රිනයට ක 

පා්යපිශබනන්තු ශ රිකාශ  සාකච්ඡා ඉන අඉසථථාශ  අප ද ඒ 

පිළි ඳඉ කථා කිරීම අශප්  ැිනයාඉ ශාස සාකනඉා  ශපොදු 

ානතාඉ මුුඟණ ශදන ත ක කඉය ක  අශප් ෙශේ පාාන තන්රය 

මුුඟණ ශදන ත ක කඉය ක පිළි ඳ දැඩි අඉ ානය ශයොමු කෙවීම 

සඳහා. ශපොශලොන්නන්ඉ මැතිඉෙණ ශකොේාාසශආ ශ්රී ාාකා 

ශපොදුාන ශපෙමුශඩු පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රී රන් අමෙකී්යති 

අතුශකෝෙල මැතිතුමා පසුගිය 09ඉන රින ෂාතනයට ාක් වුණා  

අශප් ෙශේ ඇති වූ දන්ණුතම රචඩුඩකාරී රියාඉපියක රතිඵායක් 

ශාස. එතුමාශේ ජීවිතය පැහැෙ ර ක  ඉ ක  ඒ පැහැෙ රැනීශබන 

රියාඉපිය රියා කමක කල ාකාෙය පිළි ඳ  එතුමාශේ විශයෝඉ 

පිළි ඳ ශ ෝකය පල කෙන්න එකතු වීමට විතෙක් ශනොඉ  එඉැි  

ශ ෝකයක් යළි ඇති ශනොඉන්නට මැරිහ ක ඉන ඉර කීම ද අශප් 

ෙශේ ොාය පාානශආ සැමශදනාටම තිශ නඉා. රන් කථානායකතුමි   ඒ 

ඉර කීම ඔ තුමාට ක තිශ නඉා. ශබන ාෙක්ෂක ත ක කඉය රැන 

පක්ෂ නායකයන් රැසථ වූ හැම අඉසථථාඉකම මමයි  ාඩුක් 

පක්ෂශආ ර ාන සාවි ායකතුමායි ඔ තුමාට සඳහන් කලා. ඇයි 
ඒ? ශමය 09ඉන දා හරිසිශආ ඇති වූ ත ක කඉයක් ශනොශඉයි. ශබනක 
අඩිශයන් අඩිය  පසුගිය මාසය පුොම ඉ්ය නය වුණු ත ක කඉයක්. 

විටින් විට  සතිශයන් සතිය  විවි  මන්ත්රීඉන්න්ශේ ි ශඉසථ කො 

ශනොශයක් මා්යරඉපින් මැරිහ ක වුණු සිදධීන්ඉා ඉ්ය නය රැන 

කිසිම සැාකිල්ාක්  ෙපතල ශාස දැක්වූශආ නැහැ. 

415 416 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

ානාධිපතිතුමාශේ ි ඉස ඉට කොා  එතුමාශේ ි ඉස අසාට මහ 

ෝරිය දක්ඉා රහාෙයක් එල්ා කලා. එදා ිහලට ශඉඩි තියන්න 

පුළුඉන්කම තිබුණු ශපොලීසිය ඊට පසථශසේ ිහලට කිසිදු ශඉඩි 

තැබීමක් කශලේ නැහැ. ඒ ි සා අශප් මන්ත්රීතුමාශේ මෙණය සිදු 

කෙදම  එතැනට ලා ශඉන්න  ැපත වුණා කියන උ කතෙය ශපොලීසිය 

දුන්න ක  ිහලට ශඉඩි තැබීශමන් සාමානයශයන් කිසිඉගේට 

අනතුෙක් ශඉන්ශන් නැති  ඉ දැන සිටිය ක  එඉැි  අඉම රියා 

මා්යරයක් ශහෝ ර කශ ක නැහැ. මම මීට ඉඩා ඒ රැන කථා 

කෙන්ශන් නැහැ.  

ශදපා්ය ථඉශආම මන්ත්රීඉන් ශබන ඇති වූ කනරාටුදායක 

ත ක කඉය  ාෙක්ෂක ත ක කඉය පිළි ඳ සඳහන් කල තුතුයි. එඉැි  

ත ක කඉයකට ඇයි අපි රමන් ක ශලේ? හරිසිශආම ශමශහම 

ත ක කඉයක් ඇති වුශඩු නැහැ ශන්. පසුගිය කාාශආ ඇති වුණු 

ත ක කඉයන් තිශ නඉා. විශ ේෂශයන් ර සථ පිළි ඳ අ්යබුදශආම  මා 

ි ශයෝානය කෙන  සථනාහිෙ පලාශ ක ශකොල  රිසථ්රික්කය තුල 

එරිශනදා ාහාෙ පි. ශබන රියාඉපිය ර සථඉපින් පඉ කඉාශරන යන 

ස ම ශරයකම ශදම පියන්  ඉැඩිහිටියන්  තන්ණයන්   ාායන් 

සමහෙ දඉසථඉා ට එළියට  ැහැාා ෝරිය රත කලා. අපි ශබන 

කාෙණා ොය ට කි ඉා. ානතාඉට එළියට  ැහැාා කාාය රත 

කෙන්න වුශඩු ඇයි? විදුපි  ාය කපා හපතන ි සා. ඔ ටයි  අපටයි 

කල්පනා කෙ  ාන්න පුළුඉන්. මා කාා ශ ාාඉ ඉැඩිය රන්ශන් 

නැහැ. එඉන් ත ක කඉයකම  ඇති ඉන ශ දනාඉ අඉසානශආම  ශකොයි 

තෙබන දුෙට ඉ්ය නය ඉනඉාද කියා අපි දන්නඉා. දඉසක් ශදකක් 

ශනොශඉයි  සති රණනාඉක් ශබන ත ක කඉය ඉ්ය නය ශඉමින් ගියා. 

ඒ සමකම භූමිශතල්  ශපට්රල්  ඩීසල් ර ථනය හපතයාකාෙඉ 

විසඳාරැනීමට ශනොහැකි අ්යබුදයකට ාඉා. එයට ර ානතම 

ශහේතුඉ  අපට විශද  විි මය අ්යබුදයක් තිබීමයි. ඒ විශද  විි මය 

අ්යබුදයට මැරිහ ක ඉන්නට රත තුතුඉ තිබුණු රියා මා්යර 

සැාකිල්ාට ර කතා ද කියන ශද අද ක ඉාද විඉාදයට රැශනන  

සාකච්ඡා ඉන කාෙණාඉක්. 

ශබන අ්යබුදශආ අන්තිම කාාශආම  අමාතය මඩුඩාශආ 

ශඉනසථකබන ොශියක් වුණා. අමාතයඉන්න් ශඉනසථ කලාට ර ථනය 

ිඉෙ නැහැ. ශබන මාතෘ භූමිශආ අපි බුදුන් ඉහන්ශසේශේ  ්යමශයන් 

ඉසෙ 2 .00ක් ති සථශසේ ිශරන ශරන තිශ නඉා  ශහේතුඉ ශහොයා 

 ාන්න. ශහේතුඉට විසුනබන ශදන්ශන් නැතිඉ අපි දකින ශදට විසුනබන 

දුන්නාට ඉැඩක් ශඉන්ශන් නැහැ. ශබනක තමයි අඉසානශආම  09 

ඉැි  දා දක්ඉා ා මහා අ්යබුදශආ රතිඵා  ඉට ප ක වුශඩු.  

මා ක එකතු ශඉනඉා  හිටපු අ යාපන ඇමතිතුමන්ාා ශදශදනා 

සමක. සුනදා පැඉැ කශඉනඉා  අශපොස සාමානය ශපල වි ාරය. මා 

විෂය  ාෙ අමාතයඉෙයා ශඉාා  ශ ොශහොම අමාන්ශඉන් ශබන 

අවුන්දශද කාාසටහන ිඉෙ කෙන්න සාවි ානය කෙන 

අඉසථථාශ ම  ශකොමසාපතසථතුමන්ාා ඒකට සහශයෝරය දැක්වූඉා. 

ශමොන අමාන්කබන තිබුණද හැම ශද පාාන පක්ෂයම  හැම 
ශදම පිශයක්ම ඒ වි ාරය සා්යථකඉ පැඉැ කවීම තම දන්ඉන්ශේ 

අ යාපන ක්ශෂේරශආ අනාරත රිතුණුඉට ශහේතු ඉනඉාය කියන 

කාෙණය පිළිරන්නා  ඉ ශබන අඉසථථාශ  මම සඳහන් කෙනඉා. 

දන්ඉන් යනු  අශප් ෙශේ අනාරතයයි. රන් කථානායකතුමි   අපට 

තිශ න අ්යබුදය ක ඒ අය සබන න් ඉයි. සියයට ෙ0කට කිේටු 

ශඉන්න සිටින  ාාකාශ  තන්ණ පෙබනපොඉ -තන්ණ තන්ණියන්- 

අද සමාායට  ාප මක් කෙනඉා. අපි ිහළින් ිඳශරන ඒක 

දකින්ශන් නැහැ. තන්ණ පෙබනපොඉ  ාප මක් කෙනඉා  "අශප් 

ර ථනඉාට විසුනබන ා ා ශදන්න" කියාා. එඉැි  ත ක කඉයන් 

ඉ්ය නය ඉනශකොට අි ඉා්යයශයන්ම සමාා ර ථන ඇති ශඉනඉා; 

සමාාය සන්සුන්ඉ තිශ න්ශන් නැහැ. අපි පසුගිය දඉසථඉා   

දැක්කා  ශද පාාන ක්ශෂේරය ශනොසන්සුන් වුණා; ාඩුක්ඉ 

අකා්යයක්ෂමතාඉකට පපතඉ්යතනය කිරීශබන ත ක කඉය උදා වුණා. 

එකට ඉැඩ කෙපු අය ශඉන්ඉ ගියා. ශඉන්ඉ ගිහිල්ාා ශබන ත ක කඉය 

තඉ ක ඉ්ය නය ශඉාා ා්යථික ත ක කඉය දු්යඉා වීමට හා 

ශද පාාන අ්යබුදය තඉ ක උ කසන්න වීමට පටන් ර කතා. මම ශබන 

සඳහන් කශලේ කාෙණා එකක් ශදකක් පමණයි.  

රන් කථානායකතුමි   මම නබන අවුන්දු .0ක් ශඉනඉා  

ශද පාාන භූමිශආ ඉැඩ කටතුතු කෙන්න පටන් ශරන. ඔ තුමායි 

මමයි පා්යපිශබනන්තුඉට ාශ  එක දඉශසේයි. මට ඒක ක මතක් 

වුණා අද උශද. 89 ෙ මැයි මාසශආ 8  ශඉි  දා -ශපශ්යදා ඉාශේ 

දඉසක- පැඉැති අතුන් මැතිඉෙණය රිනාායි අපි පා්යපිශබනන්තුඉට 

ාශ . මැයි මාසශආ 89 ශඉි  දා -ඊශආ ඉාශේ දඉසක- තමයි ඡන්ද 

රතිඵාය ාශ . මැයි මාසශආ 20ඉන දා ඉන අද ශබන රැන කථා 

කෙන්න ාැබීම ක වි ශ ේෂ කඉයක්.  

අප ි ශයෝානය කෙපු ානතාඉට අපි අ මල් ශ්යණුඉක 

හාි යක් කොා නැහැ. අශප් පාක්ෂිකයන් ශඉනුශඉන් පමණක් 

ශනොඉ  අශප් රතිවින්ද  පාක්ෂිකයන් ශඉනුශඉනු ක අපි මහාන 

මන්ත්රීඉන්න් හැටියට අශප් තුතුකබන ශකොටස ිෂථට කොා 

තිශ නඉා. ොාකාපතය එකක්. තුතුකම තඉ ක එකක්. තුතුකබන 

දන්ශන් නැති මිි සථ සමාායකටද අපි ශබන රමන් කෙන්ශන්? 

මනුසථසකම පිළි ඳ හැීමමක් නැති සමාායකටද අපි ශබන රමන් 

කෙන්ශන්? රන් කථානායකතුමි   ඔ තුමා ක දන්නඉා  අශප් 

කාාය තුල ශකොපමණ නබන උදශෂෝෂණ තිබුණාද කියාා. අපට 

ඇිනපත නීතිය යටශ ක ජීඉ ක ශඉන්න සිද  වුණා; අශප් ොාකාපත 

කෙන්න යන්න සිද  වුණා. නමු ක  ශමඉන් ාකාෙයකට හැසින්ණු 

කාා පපතච්ශේදයක් රැන ම ත කාාශආම  අපට සිතන්න  ැහැ. ඒ 

ඉාශේම  අද අරසිද  තුද යගේ ක රකා  කෙ තිබුණා.  

මශේ හා ගීතාාාන හිටපු මන්ත්රීතුමාශේ ශ ොෙලුශරොඩ ි ඉස ක 

ගිි   ක කලා. මශේ ි ඉස ගිි   ක කිරීම රැන මට රැටලුඉක් 

නැහැ. අමාන්ශඉන් ශකොශහන් හපත කාශරන් හපත මුදාක් ණයට 

ිල්ාා ශරන හපත ි ඉසක් හදන්න පුළුඉන්. නමු ක  අවුන්දු 800කට 

ඉඩා පැරැණි ාාතයන්තෙ ක්ශෂේරය පඉා reference කෙන මශේ 

පුසථතකාාය ක ගිි   ක කලා. ශබනකද  සාසථකෘතිය? මිි සුන්ශේ 

සාසථකෘතිය කියන්ශන් ගේමක්ද? අමනුෂය කඉයද? සාසථකෘතිශආ 

ඉටිනාකමක් ාාතියකට එන්ශන් විවි  කඉශයන් පින්ණු ඒ ාාතිශආ 

ිතිහාසය පිළි ඳ යබනකිසි ශතොෙතුන් සබන ඉයන් පිළි ඳ 

අඉශ ෝ යක් තිබුශණො ක පමණයි. එශහම අඉශ ෝ යක් නැතිඉ 

භූමිශතල් ගේප්පියකට හා ගිි  ශපේටියකට අශප් ෙශේ සාසථකෘතිය 

ඉැටී තිශ නඉා නබන අද අපි ඉැටී තිශ න කනරාටුදායක ත ක කඉය 

ශකොතෙබනද? අශප් මන්ත්රීඉන් නැඟිට නැඟිට ශබන දඉසථ තුශන් කියපු 

කතන්දෙය අප කාට ක ශ දනාඉක් පමණක් ශනොඉ  මනුෂය කඉය 

පිළි ඳඉ ක සුවිශ ේෂ ර ථනයක්. අපි ඒ රැන රැරුපතන් කල්පනා 

කෙන්න අඉ යයි. 

ශරොඩනැඟිපි  ශරඉල්-ශදොෙඉල් විනා  ශඉන්න ඇති. මා 

ජීඉ කඉන  යදාමිනී මන්ත්රීතුමාශේ කින්ලපන ශරදෙට ඇතුළු වුණු 

පිපතස පලමුඉන ඉෙට ශනොශඉයි එහි ාශ . ශපොලීසිය ඒ රැන 

දන්නඉා. දඉසථ රණනකට කපිනු ක ාඉා. මට රන් ස ාඉට ශබන 

රැන  කියන්න පුළුඉන්  ශමොකද  අද දක්ඉා ශපොලීසියඉ ක ශබන රැන 

දන්ශන් නැති ි සා. ශමහි  ෙපතලකම ගේමක්ද? Drones were 

flying a few days before that. මශේ ශරදෙ රැන විතෙක් 

ශනොශඉයි ශස ශ .  සමහෙ විට ශබන මන්ත්රීඉන්න් ඒ රැන දන්ශන් 

නැතුඉ ඇති.  ඒ රමන් කල dronesඉපින් තමයි ශරඉල්-ශදොෙඉල්  

මා්යර සියල්ා රැන සියලු සිතියබන ා ා ර කශ ක.  ශමන්න  අද අපි 

මුුඟණ ශදන ත ක කඉශආ  ෙපතලකම. දුප්ප කකමට මාශකොල්ා 

කාාා ජීඉ කඉන මිි සුන් ටිකක් ඇවිල්ාා එඉැි  ශදයක් සිදු 

කලාට  ඔවුන් සමක ාපු නායකශයෝ තමයි ඒශක් 

සැාසුබනකන්ශඉෝ. සැාසුම රැන ශසොයන්ශන් නැතුඉ   

ශකොතැි න්ද පටන්ශරන තිශ න්ශන් කියා ශසොයන්ශන් නැතුඉ   

සමහෙ විට ඒ ාපු මාශකොල්ාකාෙයින් ටිකක් පමණක් ශපොලීසිය 
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අ ක අඩාගුඉට ශරන ඇතුලට දමයි. නමු ක ශබනක  ිතා ශහොඳ 

සැාැසථමක් ඇතිඉ  ිතා තිතුණු සැාැසථමකින් කෙපු රියාදාමයක්. 

ඒ  ඒ රශද ඉාට පිටින් මිි සුන් ශරනාඉා. ශබනඉා රැන ශසොයා 

 ාන්ශන් ශකශසේද? ශබන ශතොෙතුන් සබන ාෙය පිළි ඳඉ ශසොයා 

 ායිද  ශනො ායිද? ශබන අවිි  ථචිත ත ක කඉශයන් අද රින විඉාදය 

ිඉෙ ශඉයි.  

රන් කථානායකතුමි   මට කථා කෙන්න ාැබී ති ශ න කාාය 

අඉසන් ශඉමින් යනඉා. මා මීට ඉඩා කාාය රන්ශන් නැහැ. මට 

ාැබී තිබුණු ශ ්ද  පිළිම රණනාඉක් මහ ශපොශලොඉට සමතාා 

කොා තමයි ඒ අය ගිශආ. තඉ උපකෙණ ොශියක් ශරන ගිහින් 

තිශ නඉා. අපට මනුෂය ජීවිතය තිශ න ි සා  බුදු ොාණන් 

ඉහන්ශසේ අපට ශද නා කෙපු උේාාන වී්යයශයන් ඒඉා ාපසු 

හදාරන්න අපට පුළුඉන්. අශප්  ජීවිතයට වඉෙකාෙශයෝ නැහැ. 

ගේමකටද අපි වඉෙ කෙන්ශන්? අපි වඉෙ කොා ක නැහැ.  

මා යළි ක අහන්ශන් ශබනකයි. ශබන සාසථකෘතිය ශමොකක්ද? ශබන 

මනුෂය චින්තනය ශමොකක්ද? පාසල් ජීවිතශආ ම  ි ශරන ර ක 

මිි සථසු හැසිශෙන්ශන් ශමශහමද? ිශරන ර ක මිි සුන්ට 

උරන්ඉන මිි සථසු හැසිශෙන්ශන් ශමශහමද? අමතක කල තුතු 

නැති අභ ශයෝරයක් හමුශ  තමයි අපි ින්ශන්. තනතුන් පිළි ඳඉ 

අපට ඉාද විඉාද කෙන්න පුළුඉන්. එදා සිට මශේ ි ඉසට ාපු විවි  

අය රැන මා සිහිප ක කෙන්ශන් නැහැ. හැම ාන ශකොේාාසයකම 

නායකශයෝ අශප් ි ඉසට ඇවිල්ාා කථා කොා තිශ නඉා. ඒ 

අයශේ ාෙක්ෂාඉට මශේ ඉාහනඉා ඒ අය ශරන ශරොසථ 

තිශ නඉා. එදා ටීඑන්ඒ මන්ත්රීඉන්න් ශදශදශනක් එතුමන්ාාශේ 

ාෙක්ෂාඉට මශේ ශරදෙට ාඉා. ඊට පසථශසේ එතුමන්ාා ශදශදනා 

ාාකාඉ අ කහැොා ින්රියාඉට ගිහින් තමයි ජීවිතය ශේො ර කශ ක. 

මා එශසේ කශලේ ඒ ශදශදනා අශප් පක්ෂශආ අය ි සා ශනොශඉයි  ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ශහෝ ින් පිටත අපි ක එක්ක කටතුතු කල 

ි සායි. ශමදා ඒ සැාසුබන රැන රැරුපතන් ශස ශ  නැ කනබන  ඒ 

සබන න් ශයන් ාෙක්ෂක ශසේඉාඉන් විසුනබන ර කශ ක නැ කනබන    

අපි ශමශහම කථා කෙන එශක් ශ කන්මක් නැහැ  රන් 

කථානායකතුමි . 

අද අපි කථා කෙනඉා that the Twenty First Amendment 
to the Constitution must come, the Nineteenth 
Amendment to the Constitution must come and so on. All 
that will come, but we are not addressing the particular 
issues. We shall pass all those legislations as agreed by 
His Excellency the President in his announcement and the 
Prime Minister. But, all that is not going to solve the 
issues.  

There was the biggest constitutional crisis of our time 
over free education because the Executive Committee 
System under the Donoughmore Constitution brought 
about national consensus and creative legislation in the 
country. There was a battle whether the Executive 
Committee system should be allowed to function under a 
Cabinet Government under the Soulbury Constitution. 
And, it shifted to a Cabinet Government from the 
Executive Committee system. Are we agreeable to go 
back to that Executive Committee system where every 
MP in this House would have a role to play in decision-
making and development?  ශබන කථාඉක් විතෙක්ද? සැ ැවින්ම 
අපි එයට එකකද? එකක නබන  අපට එය ිටු කල හැකියි  රන් 
කථානායකතුමි . ඒකයි මා උශද කි ශ . ස ානායකඉෙයා 
හැටියට මා  ාාශපොශෙො කතු ශඉනඉා  සථථාඉෙ ි ශයෝර ශඉනසථ 
කොා ශබන කටතු කත ිටු කෙන්න ඉැඩ කටතුතු ඉහාම ාෙබන  
කෙන්න. ඔ තුමන්ාා සහශයෝරය ශදනඉා නබන අපට එකතුශඉාා 
ශබන කටතු කත කෙන්න පුළුඉන්.  

පසුගිය 09ඉැි  රිනට දඉසථ තුනකට ිසථශසල්ාා අපි රන් 

කථානායකතුමාශේ ි ා කාමෙශආ හරිසි රැසථවීමක් කැ ශඳ ඉා. 

විපක්ෂශආ අි ගේ ක පක්ෂඉා නායකතුමන්ාා ක එයට පැමිණ 

සිටියා. අපි සාකච්ඡා කලා  අපි ශබන තීෙණ ර කශතෝතින් අශප් 

පා්යපිශබනන්තුඉ මීට ඉඩා කා්යය  ාෙයක් කෙන පා්යපිශබනන්තුඉක් 

 ඉට පපතඉ්යතනය ඉන  ඉ. ඔ තුමා මා ක එක්ක එකක වුණ ක  

නැති වුණ ක මම කනරාටුශඉන් වුඉ ක කියන්න ෑන   තඉම 

මැතිඉෙණ රතිසාසථකෙණ ශකොමිෂන් ස ාශ  ඉා්යතාඉ ශදන්න 

 ැපත වුණා  මූපික කන්ණුඉාට එකක වුණාට. තිශ න්ශන් දූෂිත 

මැතිඉෙණ රමයක් කියාා සියලු ශදනාම කියනඉා. ශමය වි ාා 

වියදමක් සහිත මැතිඉෙණ රමයක් කියාා කියනඉා. ශකොශහොමද 

වියදබන කෙන්ශන්? වියදබන කෙපු මුදල් ාපසු  ශසොයා රන්ශන් 

ශකොශහොමද කියාා මන්ත්රීඉන් හිෙශඉාා ින්නඉා.  අපි ඒක 

ශඉනසථ කෙන්ශන් නැ කශ ක ඇයි? දැන්ඉ ක -ශබන විනා ශයන් 

පසථශසඉ ක- ඒ සඳහා එක්ඉ කටතුතු කිරීශමන් අලු ක කාා 

පපතච්ශේදයකට රමන් කෙන්න පුළුඉන් ශඉයි. එශහම නැ කනබන  

අපි ශබන මුුඟණ දුන්  ෙපතලම ත ක කඉයට නැඉත ඉෙක් ශහෝ  ඉාෙ 

රණනාඉක් මුුඟණ ශදන්න යළි යළි ිඩ කඩ තිශ නඉා. 

දැන් අශප් මන්ත්රීඉන් හැම ශදනාම සඳහන් කලා  ශපොලීසිය 

රමාද වුණා කියාා. ඒ ඉාශේම ඇිනපත නීතිය පැශන ඉා  හරිසි නීතිය 

පැශන ඉා. නමු ක  ඒඉා රියා කමක වීශබනම  රමාද වීබන සිදුවුණා 

කියාා කි ඉා. ඒඉා පිළි ඳඉ සාකච්ඡා ශඉන්ශන් නැහැ. 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන්න්ශේ  රාශදශීය ස ා සහ මහ නරෙ ස ා 

මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල් ශදොෙඉල් ගිි   ක කොා  ශරඉල් මහ 

ශපොශලොඉට සමතාා කොා  ඒ අයට උන්හිටි තැන් නැති කලා.   

ශබන පිළි ඳඉ රන්න පුළුඉන් රියා මා්යරය ශමොකක්ද? ඒ රැන 

තඉම එකකතාඉක් ඇතිශඉාා නැහැ. රන් කථානායකතුමි   අපිට 

අි ඉා්යයශයන්ම ාඩුක්රම ඉයඉසථථාශ  ශඉනසකට පපතඉ්යතනය 

වීමට සිද  ඉනඉා.  

රන් කථානායකතුමි   මශේ කථාඉ අඉසන් කිරීමට ශපෙ මම 

ශබන කාෙණය ක කියන්න කැමැතියි. මා කපින් සඳහන් කල විධියට 

ශදපල විනා  කිරීම සබන න් ශයන්  ශ ොශහෝ විට ඒ රශබන ශහෝ 

එම රශද ශආ  අය ශනොශඉයි  නායක කඉය ර කශ ක. පිටින් ාපු 

සැාසුබන සහරත කඩුඩායබන තමයි ඒඉා කශලේ. ඒ අය කවුද කියාා 

ශසොයා  ාන පතුාට අපට  හින්න  ැපත නබන පා්යපිශබනන්තුඉ 

ඒකට මැරිහ ක වී ඒ කටතු කතට  ැසිය තුතුයි.  අපි තමයි ශබන 

ායතන ඔක්ශකෝම හදාා තිශ න්ශන්. නීතිශආ හැටියට අපි තමයි 

ශබන අශනක් ායතන හදාා තිශ න්ශන්. ඒ  ාය මත අපි ශමයට 

මැරිහ ක වුශඩු නැ කනබන  රාාතන්රඉාම  පා්යපිශබනන්තු රමය 

අ ාඉයට යන්නට පුළුඉන්.  එය කනරාටුදායක ගිාා  ැසථමකට 

පපතඉ්යතනය වී අශප් ෙට අොජික ෙටක්  ඉට පපතඉ්යතනය ශඉන්න 

පුළුඉන්. 

අපි ශරඉා රන්න  ැපත ශාස ණය අෙශරන තිශ නඉා. අපි ඒ 

ණය ශරවීම සඳහා ිටු කෙන්න  ැපත  එකකතාඉාට ඇවි ක 

තිශ නඉා; debts, loans, defaults and other commitments 
and responsibilities that we have to fulfil are beyond what 
we can afford. අශප් කශෙන් ශරන යන්න පුළුඉන් තෙමට ඉඩා 
අපි  ෙ පටඉාශරන තිශ නඉා. අපි එශාස වියදබන කෙමින් පඉතින 

ෙටක්. ශදශීය ාදායම වියදමට මරි. ාාතයන්තෙ ාැබීබන මරි. ශබන 

ත ක කඉශයන් අපි ශරොඩ ා තුතුමයි  රන් කථානායකතුමි . ඒ 

සඳහා අපි එකතුශඉාා ඉැඩ කෙන්න ෑන  කියන එක තමයි පසුගිය 

රින රණනාඉ තුල අපි කියා ප ශ . මම මශේ පසුගිය කථා 

අඉසානශආ ම  ක රිරටම සඳහන් කලා ශසේ අද ක මශේ කථාඉ 

අඉසන් කෙමින්  මම කියනඉා  හැම මන්ත්රීඉෙශයගේම නකපු හඬ 

තමයි  නීතිය හා සාමය කඩා ඉැටිාා තිශ නඉාය කියන කාෙණය. 

ඒ ඉාශේම  we have to go for debt restructuring and find 
new avenues to enter into new barter agreements with 
some of our friendly countries. India is giving a 
tremendous support to Sri Lanka. I would like to once 
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again stress in this House that for the sovereign funds 
available in a few countries, we should canvass and get 
their assistance. There is good news coming in today that 
the G7 is ready to support Sri Lanka in this crisis. There is 
also a good report coming from India that we can 
consider repayment in rupees rather than in dollars.  

අපි එකමුතුශඉන් ශබන  ක්තිය ඉ්ය නය කෙශරන  සාමූහිකඉ 

ශබන කටතු කතට  හිමු. අපි තඉම ක ශතල් ශහොයා ර කත ෙටක් 

ශනොශඉයි. ශතල් ශහොයා ර කත ක තඉ අවුන්දු රණනාඉක් යාවි  

ශතල් උඩට ශරශනන්න. අපි සල්පි වියදබන කෙන්ශන්  ශතල් 

පුච්චන්න. නමු ක අපට අද දක්ඉා රඉාහන රතිප කතියක් නැහැ. 

අශප් රඉාහන රතිප කතිය ශමොකක්ද  ින් න රතිප කතිය 

ශමොකක්ද  විදුපි රතිප කතිය ශමොකක්ද කියාා ඇුඟශඉො ක  උඩ බිම 

 ානඉා. අපි අනඉ ය විධියට ඉාහන පාවිච්චි කෙනඉා.  ශපොදු 

රඉාහනය රැන අශප්  කිසිම තැකීමක් නැහැ. රන් කථානායකතුමා 

ඇතුළු මන්ත්රීඉන්  ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  ි ා ාපත මහ කඉන් ෙට 

ගියාම ශ ොශහෝ විට යන්ශන් Underground එශක්  ශපොදු 

රඉාහනශආ. ාන්ඩන් නුඉෙට ගිශයො ක   සථ එ ශක් යනඉා. ඒ ෙටඉා 

ශපොදු රඉාහන ශසේඉය ශඉාාඉට එනඉා; ශඉාාඉට තැනට යනඉා. 

ශකොයි තෙබන ිතිපතයක්ද  ින් නඉාට ඒ මඟින් ශකශෙන්ශන්? 

ශබනඉා රියා කමක කෙ රන්න  ැන්ඉ හිෙ වී තිශ න්ශන් ගේමක් 

ි සාද?  ශබන ෙට ඉාචාකාෙයන්  ශක්ාාබනකාෙයන්  කප්පබනකාෙයන් 

ි සා විනා  වූ ෙටක්  ඉට පපතඉ්යතනය වීම ඉලක්ඉා රන්න 

දැන්ඉ ක ශබන පා්යපිශබනන්තු ස ාශ  මහාන ි  ශයෝජිතයන්ශේ හිත 

ශයොමු කෙනු ඇතැයි කියා අපි  ාාශපොශෙො කතු ශඉනඉා.  

අශප් ෙ ශේ තිශ න ර ාන ර ථනයක් තමයි ඇ කතන්ශේ හා 

නැ කතන්ශේ පෙතෙය ඉැඩි වීම. පසුගිය හැම කථාඉකම ම මා ශබන 

කථාඉ පා්යපිශබනන්තුශ ම  කි ඉා. ඇ කතන්ශේ හා නැ කතන්ශේ 

පෙතෙය ඉැඩි ඉනශකොට සමාා කැෙපි ඇති වීම ඉලක්ඉන්න  ැහැ 

කියාා ිතිහාසය පුොම කියැවී තිශ නඉා.  

රන් කථානායකතුමි   මට කථා කෙන්න අඉසෙ ම ම රැන 

සථතුතිඉන්ත ශඉමින් අඉසාන ඉ ශයන් ශබන කන්ණු ටික ක කියන්න 

කැමතියි.  The first Address of John F Kennedy, the 
famous US President, was drafted by Theodore Sorensen, 
J.K. Galbraith Arthur and Adlai Stevenson, which read, 
“Man has taken into his mortal hands the power to 
exterminate the entire species over and over many a time. 
Man holds in his mortal hands the power to abolish all 
forms of human poverty and all forms of human life”. 
රාාතන්රඉාම  පා්යපිශබනන්තු රමශආ සියල්ා අඉරි කල ඒ ගුණාාර 

රැන  ටහිපතන් කියන එඉැි  කථාඉක් සහ අ ශප් ෙශේ 

සු ාෂිතශයන් කවියක් කියඉා මා කථාඉ අඉසන් කෙනඉා.  

 “අමිත ගුණ නුඉණ තුතු උතුශමෝ  ප ඳ  

 අනත ශඉශහස ාදුඉ ක ශනොම ශඉති  දුහඳ  

 රිරත පතල සුඉඳැති ශසොඳ සුනන්  කඳ  

 සිිනත මඩිත එක ශාස පැතිශෙයි  සුඉඳ” 

එම කවිශයන් කියන්ශන් ශබනකයි. 

 “අරමාණ ගුණශයන්  හා නුඉණින්  තු ක  සුරසිද  උතුශමෝ 

ශකලඉෙක්  නැති හිපතහැෙඉාට මුුඟණ ප ඉද  නපුන් හිතක්  ඇති කෙ 

ශනොරි ති. ිමිහිපත සුඉිනන්  තුතු සුනන්  කඳ කපන විට ක   ගේක් කෙන 

විට ක  එක විරියටම සුඉඳ පතුෙඉයි.”   

මිි සථ ජීවිතය යළි ශරොඩ නකන  යහප ක මිි සථ සමාායක් 

ඇති  රාාතන්රඉාම  සමාාය  ක්තිම ක කෙන පා්යපිශබනන්තුඉක් 

හෙහා අපි අනාරතයට රමන් කෙමු. අපි ඊශආ රත කොා ිඉෙයි  

රන් කථානායකතුමි . යළි ඊශආ එන්ශන් නැහැ. අද ක රත කොා 

ිඉෙයි. ශහට රිනය නමැති අනාරතයට අශප් ෙ ට ශරන යාශබන 

ඉරකීමට පලල් එකකතාඉකින් ඉැඩ කෙන්න පුළුඉන් 

රියාදාමයකට අනුඉ අපි පා්යපිශබනන්තුඉ ඇතුශලේ ඉැඩ කෙමු. ඊට 

ිහළින් අමාතය මඩුඩාඉා ඉැඩ කෙමු. නමු ක පා්යපිශබනන්තුඉ 

ිතා විශ ේෂයි. පා්යපිශබනන්තුශ  තමයි ර ාන ශද පාාන 

රඉාහයන් හා ගේඩා ශද පාාන රඉාහයන් යන සියල්ා සිටින්ශන්. 

ඒක ි සා මම ඔ තුමාශරන් අඉසාන ඉ ශයන් ිල්ාා සිටින්ශන්  

ඒ සියලුශදනා එක්කෙශරන අඉ ය ගේඩා හා මහා පපතමාණ 

රතික්යමයන් ඇති කිරීශබන රියාඉපියට ශ රඉ ක  ක්තියක් ා ා 

ශදන්න කියායි. 

සථතුතියි.  

 
[පූ. ා. 88..8] 

 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

රන් කථානායකතුමි   රථමශයන්ම  පසුගිය 09ඉැි දා 

ෂාතනයට ාක් වූ අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මන්ත්රීතුමා ශේ පවුශල් 

අයට මශේ ශ ෝකය රකා  කෙ සිටිනඉා. එහිම  මිය ගිය එතුමාශේ 

ාෙක්ෂක ි ා ාපතයාශේ පවුශල් සාමාජිකයන්ට ක  එදා දඉශසේම  

ෂාතනයට ාක් වූ අශනක් සියලු අයශේ පවුල්ඉා 

සාමාජිකයන්ට ක මශේ ශ ෝකය පල කෙ සිටිනඉා. ඒ ඉාශේම  එම 

රහාෙඉාට ාක් වී තුඉාා ාැබූ අයට ක  අාා  හාි  සිදු වූ  සියලු 

පක්ෂඉා පාක්ෂිකයන් හැම ශදනාටම ක මශේ කනරාටුඉ රකා  

කෙනඉා. ඒ ඉාශේම  එදා Galle Face එශක් පැඉති 

"ශරෝාාශරෝරම" සහ "මයිනාශරෝරම" ට එල්ා වූ රහාෙය ක මම 

තෙශආ ශහලා දකිනඉා. ඒක ොය විසින් කෙපු රහාෙයක්  ඉ ිතා 

පැහැරිපිඉ ොශආ මන්ත්රීඉන්න්ම  ඇමතිඉන්න්ම ශබන ඉනශකොට 

පිළිශරන තිශ නඉා. ඇ කතටම ඒ ි සා තමයි අපි පසුගිය 

අකහන්ඉාදා උද සන පා්යපිශබනන්තුඉට Motion එකක් ශරශනන්න 

හැදුශ   ශබන සියල්ාටම ඉර කිඉ තුතු පුදරායා ඉන ශරෝාා ය 

ොාපක්ෂ මැතිතුමාට  වින්ද ඉ. එදා මන්ත්රීඉන්න්ට ශඉච්ච සිදුවීබන 

පිළි ඳඉ සාකච්ඡා කෙන හතෙඉැි  දඉස අදයි. අපි ඒකයි 

ිල්ලුශ   ාාකාශ  ානතාඉට - Galle Face එශක් හිටපු 

ශසනකට  "මයිනාශරෝරම" හිටපු ශසනකට  ාාකාඉ පුොම සිටින 

ඒ ගුටි ක  මිි සුන්ට - ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමා ිඉ ක 

ශනොවීම ි සා ඇති ශඉච්ච සිදුවීම රැන දඉසින්  ාරයක් ශහෝ 

ශඉන් කෙශරන කථා කොා  ඊ ට පසුඉ මන්ත්රීඉන්න්ට ශඉච්ච 

අසා ාෙණය රැන කථා කෙන්න අඉසථථාඉ ා ා ශදන්න කියාා. 

මන්ත්රීඉන් 828ශදශනගේ එකතුශඉාා අපි එශාස ශරනාපු ඒ 

Motion එක  එදා ශරශනන්න එපා කියාා කි ඉා. මන්ත්රීඉන් 

සියලුශදනාම ශබන කාෙණය මතක තියා රන්න ෑන . ශබන 

රහාෙඉාටයි  ඒ අඉසථථාශ  තිබුණු violenceඉාටයි -සියලු 

ශදයටම- මුා ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමා  මහින්ද ොාපක්ෂ 

මැතිතුමා රමුඛ් ොාපක්ෂ පවුා. ඒ සියලුශදනා තමයි ශබනකට ඉර 

කියන්න ෑන  කියන කාෙණය ඔ තුමන්ාා මතක තියා රන්න.  

පසුගිය දඉසථ ශදක තුන තිසථශසේම අශප් මන්ත්රීඉන් කියනඉා මම 

දැක්කා  "ශබනඉා අපි අමාන්ශඉන් හබන  කොා හදා ර ක ශරඉල්. 

අපි අමාන්ශඉන් මහන්සිශඉාා ර කත ශරඉල්. අපි ශහොෙකබන 

කොා ර කත ශරඉල් ශනොශඉයි" කියාා. ඒක තමයි ශඉන්න ෑන . 

ශකොයි මන්ත්රීතුමාටද ශහොෙකබන කොා ශරඉල් හදන්න 

permission ම ාා තිශ න්ශන්? මන්ත්රී ශකශනක් කි ඉාම හැම 

මන්ත්රීම එශහම තමයි. තමන්ශේ සල්පිඉපින් තමයි ශරඉල් හදා 

රන්න ෑන ; තමන්ශේ සල්පිඉපින් තමයි ඉාහන රන්න ෑන . 

"අපි ශහොෙකබන කෙපු නැති මන්ත්රීඉන්" කියාා ශමතැනට ඇවිල්ාා 

ානතාඉට කියන එක කිසිශසේ කම අපි අනුමත කෙන්ශන් නැහැ. 

මන්ත්රී ශක ශනක් වුණ ක තමන්ශේ  සල්පිඉපින් ශරඉල් හදා රන්න 

ෑන . එශහම නැතිඉ  ශහොෙකබන කොා අපි ශරඉල් හැදුශ  නැහැ 
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[රන් රිශන්ෂථ ගුණඉ්ය න  මහතා] 
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කියාා කියන එක මහා විහිළුඉක්. හැ ැයි  හැශමෝම මතක තියා 

රන්න ෑන   මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල්ඉාට පහෙ දුන්ශන් ශහොෙකබන 

කොා ඒඉා හැදුඉා කියන එක මත ශනොඉන  ඉ. මන්ත්රීඉන්න්ශේ 

ශරඉල්ඉාට පහෙ දුන්ශන් ඒශරොල්ාන් ශහොෙකබන කොා  ඒ 

ශරඉල් හැදුඉා කියාා ශනොශඉයි. මන්ත්රීඉෙශයක් කියන්ශන් ානතා 

ි ශයෝජිතශයක්. පා්යපිශබනන්තුඉට මන්ත්රීඉෙශයක් ශාස එඉන්ශන් 

ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ඒ ානතාඉ ි ශයෝානය කෙන්න. 

පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ානතාඉ ශඉනුශඉන් කථා කෙන්න තමයි  ඒ 

මන්ත්රීඉන් ශමතැනට එඉන්ශන්. හැ ැයි  ඒ මන්ත්රීඉන් පසුගිය 

අවුන්දු එකහමාෙ තුල ඒ ානතාඉ දුන්නු ඉරකීම ිෂථට ශනොකිරීම 

ි සා තමයි මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල්ඉාටයි  ඇමතිඉන්න්ශේ 

ශරඉල්ඉාටයි  ඉාහනඉාටයි රහාෙ එල්ා කශලේ. අපි පැහැරිපිඉ 

පිළිරන්න ෑන   මන්ත්රීඉන් පා්යපිශබනන්තුඉට එ ශ  ානතාඉ 

ි ශයෝානය කෙන්න මිසක් ොාපක්ෂ පවුා ි ශයෝානය 

කෙන්නඉ ක  ොාපක්ෂ පවුශල් campaign එක ශරන යන්නඉ ක     

ශ්රී ාාකා ශපොදුාන ශපෙමුණ ාෙක්ෂා කෙන්නඉ ක ශනොඉන  ඉ. 

අද රිශන්ෂථ ගුණඉ්ය න ඇමතිතුමා කථා කෙනශකොට කි ඉා  

TNA එශක් මන්ත්රීඉන් ශදන්ශනගේ ක ශ ොශහොම අමාන්ශඉන් තමයි 

එදා ගිශආ කියාා. එතුමන්ාා කිසිම අමාන්ඉකින් ශනොශඉයි එදා 

ගිශආ. ඒ මන්ත්රීඉන් ශදශදනා shutters පහලට දාාා  "අපි TNA 

එශක්" කියපු විරස පාෙ clear  කොා දුන්නා  යන්න කියාා. ඒ 

ශමොකද? අපි ි ශයෝානය කෙන උතුන් - නැ ශකනහිෙ ානතාඉ 

ඒක පිළිර කත ක - 

 
ගුණ දිවන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு திமனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රන් කථානායකතුමි   මම හිතන විධියට translation එක 

ඉැෙරිාා ඇති. ොසමාණික්කබන මන්ත්රීතුමාට සිාහා ශ කශෙනඉා. 

මම සිාහශාන් කථා කශලේ. ඔ තුමා රැන ශහෝ අද රැන ශනොශඉයි 

මම කථා කශලේ. ඒ මන්ත්රීඉන් ශදශදනා ශබන රන් ස ාශ  ින්නඉා. 

එතුමන්ාා ඒ කාාශආ ජීවිත ාෙක්ෂාඉට ින්රියාඉට ගියා. [ ා ා 
කිරීමක්] ඔ තුමා ශපෝඩක් ින්න  ශනොදන්නා ශදඉල්  කථා 
ශනොකෙ  ොසමාණික්කබන මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමා ිපරිාාද දන්ශන් ක 

නැහැ  ඒ කාාශආ. ඔ තුමා ඒ ඉනවිට ිපරිාා ක නැතිඉ ඇති. අපි 

මන්ත්රීඉන් හැටියට පක්ෂ රැන  ාාා ශනොශඉයි කටතුතු කොා 

තිශ න්ශන්. මම ිතාම අඉ ාෙණශයන් ඒ කාෙණය කියන්ශන්.  

 
ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

සථතුතියි  රන් ඇමතිතුමා.  

ද්රවිඩ ාාතික සන් ානශආ මන්ත්රීඉන් ඉන සිද ා්යථන් 

මන්ත්රීතුමා සහ ශසල්ඉබන අවඩක්කානාදන් මන්ත්රීඉෙයා තමයි 

එදා හිටිශආ. ඔ තුමා ඒ මන්ත්රීඉන් TNA එශක් මන්ත්රීඉන් කියාා 

තමයි කි ශ . මට ඒක සිාහශාන් කියන්න  ැහැ ශන්. TNA 

කියන්ශන් ිාග්රීසි අගේන් තුනක්. මට  ි ාග්රීසි ක ශ කශෙනඉා; සිාහා ක 

ශ කශෙනඉා. හැ ැයි  ඔ තුමා "TNA මන්ත්රීඉන්" කියාා කි ශ . 

TNA මන්ත්රීඉන්න්ට එදා එශහම අපහසුතාඉක් වුශඩු නැහැ කියායි 

මම කියන්ශන්. හැ ැයි  ඔ තුමා ඒ ක point එක miss කලා. 

ඔ තුමා ඒ මම කියපු ර ාන කාෙණය miss කලා. TNA එශක් 

මන්ත්රීඉන්න්ට කවුන්ඉ ක රහාෙ එල්ා කෙන්න එන්ශන් නැ කශ ක 

අපි ානතාඉ ක එක්ක හිට රන්න ි සා කියායි මම කි ශ . අපි 

උතුෙ-නැ ශකනහිෙ ජීඉ ක ඉන ානතාඉ ශඉනුශඉනු ක හිට රන්නඉා; 

ාාකාශ  සියලුශදනා ශඉනුශඉනු ක හිට රන්නඉා. ානතාඉශේ 

ර ථන කථා කෙන මන්ත්රීඉන් කාටඉ ක රහාා නැහැ.  

අශප් න. ්ය අහම් මන්ත්රීතුමාශේ ශරදෙට ඉාශේම office 

එකට ක ගිි  තැබුඉා. එතුමා ඒ ර කත තීෙණ ි සා තමයි එශහම 

කශලේ. එශහම නැතිඉ  එතුමා ශහොෙකබන කලා කියා ඒඉාට  ගිි  

තැබුඉා කියාා මම හිතන්ශන් නැහැ. එතුමා ශහොෙකබන කලාද  

නැදද කියන එක මට අදාල නැහැ. මම ඒ රැන ඉාද කෙන්න 

යන්ශන් නැහැ. හැ ැයි  එතුමාශේ ි ඉසට ගිි  තැබුශ  එතුමා හපත 

තැන හිට ර කතා කියාා ානතාඉ පිළිර කශ ක නැති ි සායි. 

මම දැක්කා අශප් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා  හිටපු නීතිය පිළි ඳ 

ඇමතිතුමා අද උශද ශාොගේ කථාඉක් කලා. විසිඉන සාශ ෝ නය 

ශරශනන ශකොට එතුමා ශකොශහොමද කථා කශලේ? අද 

ඒශරොල්ාන්ශේ පක්ෂශයන්ම විසිඉන සාශ ෝ නය එපා කියන 

ත ක කඉයට ඇවිල්ාා තිශ නඉා. විසිඉන සාශ ෝ නය ඉාශේ ෙටට 

අහිතකෙ ශදඉල්ඉාට ඡන්දය දුන් ි සා තමයි ශරඉල් ගිි  තිේශේ. 

2020 Budget එක  2028 Budget එක කියන ශබන හැම Budget 

එශක්ම  ා්යථික ඉැෙරි රතිප කති තිබුණා. 2020  2028 Budgets 

ශදකටම අත උසථසපු ි සා තමයි මිි සථසු ශරඉල් ගිි  තිේශේ. 

ශමොකද  ඒ Budgetsඉා ඉැෙරි රතිප කති තිබුණා. අපි සේපත 

මැතිතුමා දැන්  අත රික් කොා මට ශමොකක්ද කියනඉා. පුළුඉන් 

නබන ානතාඉ ිසථසෙහට ගිහිල්ාා කියන්න  "ඒක එශහම 

ශනොශඉයි." කියාා. දැන් ඔ තුමා මට අත උසථසාා ශමොකක්ද 

කි ඉා ශන්. පුළුඉන් නබන ානතාඉ ිසථසෙහට ගිහිල්ාා ඔශහොම 

කොා "විසථස ශරනාපු එක හපත." කියාා කියන්න. නමු ක  කියන්න 

 ැහැ.   ානතාඉ පාඉා ම ම ි සා තමයි  ඒ ානමතය පාඉා ම ම ි සා 

තමයි ඒ ශද ඔයශරොල්ාන්ට වුශඩු කියන එක මතක ත ාරන්න.  

හැ ැයි  අදට ක සමහෙ මන්ත්රීඉන්න් තඉම හැරිාා නැහැ. 

ානාධිපතිඉෙයාට වින්ද ඉ  ානාධිපතිතුමා ශකශෙහි තිශ න අශප් 

අරසාදය - displeasure එක - පල කිරීම සඳහා ශරශනන 

ශයෝානාඉට වින්ද ඉ ක මන්ත්රීඉන්න් 820ශදශනක් ඡන්දය දුන්නා 

කියන්ශන් තඉම ඒ මන්ත්රීඉන්න් ිශරන ශරන නැහැ  ානතාඉ ක 

එක්ක හිටරන්න. ඊට ඉඩා ඉැදර ක ශඉාා තිශ න්ශන් 

මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල්ඉාට පහෙ දුන් එක රැන දඉසථ (ක් 

ශමතැන කථා කෙන එක තමයි.  

ඊලකට  ඊට ඉඩා ශාොගේ පාඉාම මක් රැන අද කථා කෙන්න 

තිශ නඉා. ඒක  ශාොගේම ශාොගේ පාඉාම මක්. මන්ත්රීඉන්න් ානතාඉ 

පාඉා දුන්නා ඉාශේ අද Galle Face අෙරලය පාඉා ම ාා තිශ නඉා  

ෙි ල් විරමසිාහ අරමැතිතුමා. ෙි ල් විරමසිාහ අරමැතිතුමා අද 

ාාකාශ  ින්න සියලු ානතාඉ පාඉා ම ාා තිශ නඉා  එතුමා 

අරමැති ශඉන්න ෑන  ි සා; එතුමාශේ අරමැති සිහිනයට. හයඉැි  

ඉෙට ක අරමැති ශඉන්න ෑන ය කියන ඒ සිහිනය ශඉනුශඉන් 

එතුමා අද Galle Face එශක් ින්න ානතාඉ පමණක් ශනොශඉයි  ශ්රී 

ාාකාශ  ින්න සියලු ානතාඉ පාඉා ම ාා තිශ නඉා. මම එශහම 

කියන්ශන් ශමොකද? ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයා ිල්ාා 

අසථශඉන්න ඔන්න-ශමන්න හිටිශආ කියන එක අපිට පැහැරිපියි. 

මුළු ාාකාඉම ඒක දන්නඉා. මුළු ාාකාඉම දැනශරන සිටියා  එතුමා 

ිල්ාා අසථශඉන්න ඔන්න-ශමන්න හිටියා කියාා. එළියට යන්න 

විධියක් නැතුඉ හිටිශආ. හිෙ ශඉාා හිටිශආ. එතශකොට සමගි ාන 

 ාශ රය ශමොනඉාද  කශලේ? අපි රන් කෙනඉා  සමගි ාන 

 ාශ රය ඒ රතිප කතිය ක එක්ක හිටපු එකට. සමපි ාන 

 ාශ රය කි ඉා  "ෙශේ ානතාඉ ිල්ාන්ශන් 'Go home, Gota!'. 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ එක්ශකෝ ිල්ාා අසථශඉන්න ෑන . ිල්ාා 

අසථශඉන රිනයක් ශදන්න  අපි  ාෙ රන්නබන" කියාා. රතිප කති 

තිශ න පක්ෂයක්. ශේවීපී එක ශමොනඉාද  කි ශ ? ශේවීපී එක 
කි ඉා "අපි ෙට  ාෙරන්න ාැහැසථතියි. හැ ැයි  ශරෝාා ය ිල්ාා 

අසථශඉන්න.   ඒක තමයි ානතාඉ ිල්ාන්ශන්" කියාා. TNA 

එශකන් ශමොනඉාද කි ශ ? "අපි ාඩුක්ඉාට එකතු ශඉන්ශන් 

නැහැ. හැ ැයි   හපත ශද කෙනඉා නබන අපි සබනපූ්යණ සහශයෝරය 

ශදන්නබන. හැ ැයි  ශරෝාා ය ිල්ාා අසථශඉන්න. ශමොකද  ඒක 

තමයි ාාකාඉම ිල්ාන්ශන්" කියාා TNA එක කි ඉා. ඒ වුණාට 

ෙි ල් විරමසිාහ ශමොනඉාද කශලේ? කිසිම ශකොන්ශදසියක් නැහැ. 

ගියා  අරමැතිකම ර කතා. නවීන් රිසානායක මැතිතුමා Twitter 

එශක් දමා තිශ නඉා මම දැක්කා  UNP එශක් ින්න 

රියාකාපතන්ඉ ක දන්ශන් නැහැ ලු  එතුමා අරමැතිකම රන්න යනඉා 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

කියාා. එතශකොට කාශරන්ඉ ක -කිසි ශකශනගේශරන්- අහන්ශන් 

නැතුඉ එතුමා ගිහිල්ාා අරමැතිකම අෙශරන තිශ නඉා.  

එතුමා අද අරමැති ශඉාා ශමොනඉාද කෙන්ශන්? එතුමා අරමැති 

ශඉාා ෙටට සතයය රකා  කෙනඉා කියාා ශාොගේ රකා යක් කෙ 

තිශ නඉා. ශබන සතයය තමයි අපි අවුන්දු එකහමාෙක්-ශදකක් 

තිසථශසේ කි ශ . අද අරමැති පුටුශ  ඉාඩිශඉාා ශබන සතයය රකා  

කෙන්න එතුමා අඉ ය නැහැ. Speech එකක් දුන්න රමන් 

කියනඉා,"He is being honest. He stated the real situation of 
this country".  We knew this situation; the country knew 
this situation, which is why they were protesting at the 
Galle Face. We did not need a Prime Minister to come 
and sit in his chair and say all this; we did not need him to 
do that.  

එතුමා ඒ පුටුඉට එනඉා නබන අපි එතුමාශරන්  ාාශපොශෙො කතු 

වුශඩු ශමොනඉාද? අපි හිතුශ   අපි  ාාශපොශෙො කතු වුශඩු එතුමා 

ාපු රමන්  "Right, මම ශබන ශබන ෙටඉල් එක්ක කථා කොා 

තිශ නඉා. සති තුනක් ඇතුලත මම ර සථ හිකය නඉ කඉනඉා. 

මාසයක් ඇතුලත මම ශපට්රල් හිකය නඉ කඉනඉා. මම මාස 

කිහිපයක් ඇතුලත ශබන ශ ශහ ක හිකය නඉ කඉනඉා. මම ශබන ඉැඩ 

පිළිශඉල රියා කමක කෙනඉා." යනුශඉන් කියාවි කියාායි. ඒ 

වුණාට අද එතුමා ඇවිල්ාා ශමොනඉාද  කි ශ ? "ශපට්රල් නැහැ. 

ජීවිතශආ අමාන්ම මාස තුන ශබන ිරිපත අනාරතශආ තිශ න්ශන්" 

කියාා තමයි එතුමා කි ශ . ඒක අපි දන්නඉා. අරමැතිතුමි   

ඔ තුමාට අරමැතිකම රන්නඉා නබන agreements හදාශරනයි 

එන්න තිබුශඩු   ශබන ෙට ශබන ා්යථික ර ථනශයන් ශරොඩරන්න. 

ශ ශහ ක ශරශනන්න රමයක් ඔ තුමාට හදාශරන එන්නයි 

තිබුශඩු. ශතල් ශරන්ඉන රමයක් ඔ තුමාට හදාශරනයි එන්න 

තිබුශඩු. ඔ තුමා ඇයි ඒ තනතුෙ ර කශ ක? ඔ තුමා ඒ තනතුෙ 

ර කශ ක ශබන කිසිම ශදකට ශනොශඉයි. ඔ තුමා තනතුෙ ර කශ ක  

ොාපක්ෂ පවුා ශේො රන්න. ඒක මම ශමතැන  ය නැතුඉ 

කියනඉා. ඒ පවුා ශේො රන්න තමයි ඔ තුමා ඒ තනතුෙ ර කශ ක. 

බි කතියට ශහේ කතු කොා තිබුණු ඒ ොාපක්ෂ පවුා ශේො රන්න 

තමයි ඔ තුමා ඒ තනතුෙ ර කශ ක.  

ඔ තුමා ශරන් මම ිල්ලීමක් කෙනඉා. ෙටට සතයය රකා  

කෙනඉා කියාා ඔ තුමා එදා මා ය ිසථසෙහ ශාොගේ රකා යක් 

කලා  "ෙශේ ඇ කත ත ක කඉය ශබනකයි" කියාා. ඔ තුමා අද ෙටට 

රකා  කල තුතු සතයය ශඉන ශමොනඉ ක ශනොශඉයි. ඔ තුමා ශබන 

ොාපක්ෂ පවුා ක එක්ක දාපු ඩීල් එක ශමොකක්ද කියන එක රකා  

කෙන්න. ශමොකක්ද ඔ තුමා ශබන ොාපක්ෂ පවුා ක එක්ක ාපු 

agreement එක කියන සතයය පුළුඉන් නබන රකා  කෙන්න. 

ා්යථිකය පිළි ඳ සතයය අපි සියලු ශදනාම දන්නඉා. We all 
know the state of the economy. We do not need you to 
come and tell us that. You just reveal to us, be honest to 
us about the deal that you made with the Rajapaksa 
family, the deal that you made with the SLPP. You come 
and tell us what that deal is; tell the country and the world 
the truth about what you have agreed upon. If you do not 
want to say that, ඔ තුමා ඒක කියන්න කැමැති නැ කනබන  මට 
පුළුඉන් ඒ ටික ශමතැනම  කියන්න.  

පලමුශඉි  එක තමයි   ාකෙයක හැාගිාා හිටපු ශරෝාා ය 

ොාපක්ෂට එළියට එන්න ඔ තුමා අඉසථථාඉ හදා දුන්නා. ඒක 

තමයි පලමුශඉි  deal එක. නාවික හමුදා කඳවුෙක හැාගිාා හිටපු 

නාමල් ොාපක්ෂට සහ මහින්ද ොාපක්ෂට පා්යපිශබනන්තුඉට 

එන්න අඉකා ය හදාා දුන්න එක තමයි ඔ  කෙපු ශදඉැි  එක. 

ි ශයෝාය කථානායක ධුෙය සඳහා පැඉති ඡන්දශආම   ැසිල් 

ොාපක්ෂ මහ කමයාට  "ශ්රී ාාකා ශපොදු ාන ශපෙමුණ මශේ අශ ක 

තඉම තිශයන්ශන්"  කියන එක ෙටට ශපන්ඉන්න අඉසථථාඉ තමයි 

ඔ  හදාා දුන්ශන්.  ඔ තුමා කි ඉා ි ශයෝාය කථානායක ධුෙයට 

කාන්තාඉක් ප ක කෙමු කියාා. අශප් ශෙෝහිණී ගේමාපත විශේෙ කන 

මන්ත්රීතුමියට අපි ිතාම රන් කෙනඉා. එතුමිය ශ්රී ාාකාඉ 

ශඉනුශඉන් එතුමියශේ නම එතැනට දැබනමා;  ය නැතුඉ දැබනමා. ඒ 

ි සා එතුමියට අශප් රණාමය පුද කෙන්න ෑන .   ඇය  ය නැතුඉ 

ාඉා.  රිනුඉ ක එකයි  පැෙදුණ ක එකයි මශේ නම ශදන්නබන ෙට 

ශඉනුශඉන් කියාා ඇය කි ඉා. ඒ ි සා අපි එතුමිය අරය කෙනඉා. 

හැ ැයි  අරමැතිතුමා ඒ නම propose කොා  ෙශේ ානතාඉටයි  
ශපොදු ාන ශපෙමුශඩු ඔය  ය ශඉාා හිටපු මන්ත්රීඉන්න්ටයි ඒ 

confidence එක දුන්නා   ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කතයාශේ අශ ක 
තමයි අදට ක පක්ෂය තිශ න්ශන් කියාා. ඒක තමයි එතුමා කෙපු 

තුන්ශඉි  එක.  ඒ ි සා ශමතැි න් එහාට තඉ ශරොඩක් ශදඉල් 

අපට කියන්න පුළුඉන්  ශදඉල් තිශයනඉා. අපට ාොචියි එතුමා 

එදා Group Meeting එකටඉ ක ර කශ ක නැහැ කියාා. ඇ කත ද 
ඒක?  උශද Parliament එශක් තිබුණු Group Meeting එකටඉ ක  
ෙි ල් විරමසිාහ ර කශ ක නැති ලු. අශන් ප ! එක මන්ත්රී ශකනා 

ශන්. මම හිතන්ශන් එතුමාශේ Group Meeting එතුමා ති යම 
කාමශ්ය තියාරන්න ඇති. ශපොදු ාන ශපෙමුශඩු Group Meeting 
එකටඉ ක ර කශ ක නැහැ ලු. ඒක ඇ කතද   ැසිල් ොාපක්ෂ 

මැතිතුමා?  ඔ තුමා  එතුමා  ර කශ ක නැදද? ඒකයි අශප් ෙශේ 

ානතාඉට කියන්ශන්.  

ඊට අමතෙඉ  එතුමා දාාා තිශ න ඩීල් එක තමයි 

"ශරෝාාශරෝරම" කියන එක ශ දන එක. එතුමා හපත 

ශමොලකාෙයා. අෙ   "අපි ො ිේශ ෝ" කියාා කාටූන් එකක් 

තිශ නඉා. ඒශක්   ශ් තමයි ශමොලකාෙයා ින්ශන්.  

ශමොලකාෙයා machine එක අසථශසේ ින්ශන්.  ශමොලකාෙයා 
ින්නඉා ඇවිදරන්න  ැහැ. හැ ැයි  ශමොශලේ තිශ නඉා. මම 

කියන්ශන් කාටූන් එශක් ින්න එක්ශකනාට තමයි ඇවිද රන්න 

 ැපත.  එශහම නැතුඉ මම එතුමාට ඇවිදරන්න  ැහැ කි ශ  නැහැ. 

එතුමා කාටූන් එශක් ින්න ශමොලකාෙයා ඉාශේ. අද 

"ශරෝාාශරෝරම" ශ දන්න එතුමා සියලු ඉැඩ පිළිශඉල කොායි 

තිශයන්ශන්. "ශරෝාාශරෝරම" ින්න අයට කියාා තිශ නඉා ලු  

proposals එඉන්න  කමිටුඉක් හදාා තුන්ශදනා තුන්ශදනා දාන්න 

කියාා. ිතින් ෙ0 000ක් ින්න තැනක තුන්ශදනා තුන්ශදනා  

දානශකොට  ඒ කමිටු අසථශසේම කවුද යන්ශන් කියාා තෙරයක් ශන් 

තිශ න්ශන්. "ශරෝාාශරෝරම" ාෙක්ෂාඉ සපයන්නයි  

"ශරෝාාශරෝරම" අඉ ය facilities සපයන්නයි කමිටුඉක් ප ක 

කොා තිශ නඉා ලු. ඇයි  ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමි   ඔ තුමා 

හිතුඉාද "ශරෝාාශරෝරම" ින්න අය මැශෙනකබන එතැන ින්නයි 

ාශ  කියාා? කමිටුඉක් ෑන  නැහැ. ශරෝාා ය ොාපක්ෂ 

මහ කමයාට ශරදෙ යන්න කියාායි ඔවුන් ඇවිල්ාා ින්ශන්. 

ඔ තුමා ශඉන කමිටු ප ක කෙන්ශන් නැතුඉ  ශරෝාා ය ොාපක්ෂ 

මහ කතයාට ශරදෙ යන කමිටුඉක් ප ක කෙන්න. එශහම නැතුඉ ඒ 

අෙරලකාෙයන්ට ක ම බීම ශදන්න කමිටු අඉ ය නැහැ. ඔ තුමා 

ඊට අමතෙඉ ශඉන ශමොනඉාද කොා තිශ න්ශන්?   මම දන්නඉා  

පැහැරිපිඉම. මීට මාසයකට කපින් ි ශයෝාය කථානායක ධුෙය 

සඳහා පැඉැති ඡන්දයට කපින් "Well done, Sir!,  සු  පැතුබන ස්ය  
ස්ය ඉාශේ කේටිය අපට ෑන " කියාා රහපු social media pages 
අද මට "ශකොටියා" කියාා පහෙ රහනඉා. ඇයි ඒ? ෙි ල් 

විරමසිාහ මහ කමයාට වින්ද ඉ ඉචනයක් කියපු රමන් අද මට 

ශකොටියා කියාා පහෙ රහනඉා. ඒ media pagesම තමයි. මා ලක 
ඒ screenshots තිශ නඉා. ඒ pagesම තමයි කි ශ   "ි යමයි  

ස්ය ඉාශේ ශකොන්ද පණ තිශයන මිි සථසු අපට ෑන " කියාා. 

නමු ක අද මම ශකොටියා. ඇයි? ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයාශේ 

ඉැෙරි අපි එළිශආ කථා කෙනශකොට  අපි ශකොටියා. ඇ කතටම මට 

එතුමා ක එක්ක කිසිම ශප්දරපික අමනාපයක්ඉ ක  කිසිම 

තෙහක්ඉ ක නැහැ. මට තිශ න ර ථනය ශබන ාක්ෂ රාණක් තන්ණ 

තන්ණිශයෝ කෙපු ශබන අෙරලය පාඉා ම මයි. ශබන පාඉාම ම තමයි මට 

425 426 

[රන් ෂාණක්කියන් ොාපු කතිෙන් ොසමාණික්කබන මහතා] 



2022  මැයි  20 

තිශ න ර ථනය. ශඉන කිසිම ර ථනයක් නැහැ. ශමොකද  අද එතුමා 

ශබන breathing space එකක් තමයි අෙන් ම ාා තිශ න්ශන්. 
ඉැඩිකල් යන්න කපින්   ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයා අරමැති 

ශඉයිද දන්ශන් ක නැහැ.  ඉැඩිකල් යන්න කපින්  නාමල් ොාපක්ෂ 

මහ කමයා විපක්ෂ නායක ශඉයිද දන්ශන් ක නැහැ. ිතින් ඒ 

ශමොනඉා හපත කෙපු  ඩීල් ටික ඔ තුමා ාාතියට කෙපු ඒ අඉාක 

රකා  ඉාශේ පුළුඉන් නබන ඇවිල්ාා ෙටට කියන්න. ඔ තුමා 

ශමොන පදනම මතද ශබන තනතුෙ  ාෙ ර කශ ක කියාා ෙටට 

කියන්න. ඔ තුමාට ඒක කියන්න  ැහැ.  

 රන් කථානායකතුමි   ශකොල  මහ නරෙ ස ාශ  සමහෙ 

මන්ත්රීඉන් මට කි ඉා   "GotaGoHome" අෙරලයට යන්න එපා 

කියාා ක කියාා තිශ නඉා  කියාා. ඒ ඉාශේ පහ ක ඉැඩ කෙන්න 

එපා. ඒ තන්ණ මන්ත්රීඉන්න්ට ඒ අඉකා ය ා ා ශදන්න. ඒ 

මන්ත්රීඉන්න් ශරෝාාශරෝරමට ගිශයො ක යූඑන්පී එශක් තිශ න 

තනතුන් නැතිශඉයි කියාා ඔවුන්ට කියාා තිශ න  ඉට අපට 

ාොචි මා්යර තිශ නඉා. ඒ ඉාශේම ශ්රී ාාකාශ  සමහෙ ානතාඉ 

ින්නඉා  ෙි ල් විරමසිාහ මහ ශමොලකන් කියාා හිතන. ඒ 

ශකොල  හශ ක ශඉන්න පුළුඉන්; ශකොල  අඉට ින්න ානතාඉ 

ශඉන්න පුළුඉන්. ෙි ල් විරමසිාහ ශහන ඉැ්ශඩක්  එයාට පුළුඉන් 

ෑන  ශදයක් කෙකඉන්න  එයා ශාොගේ ශමොලකාෙශයක්  එයාට 

විතෙයි ශබනක කෙකඉන්න පුළුඉන් කියාා කියන මිි සුන්ශරන් 

මම ර ථන කිහිපයක් අහන්න කැමැතියි. ඒ ර ථන අහන්න කපින් 

තඉ එකක් කියන්න ෑන . අද ශමතැන ින්ශන් ති  ෙි ල් 

විරමසිාහ. පසුගිය කාාශආ එතුමා හිටියා ඉාශේ ශනොශඉයි. එතුමා 

ාාකාශ  පැෙණිම පක්ෂශආ නායකයා.  මන්ත්රීඉන් 90ශදශනක්  

800ශදශනක් ින්න පක්ෂයක නායකශයක් ශනොශඉයි අද ශමතැන 

ින්ශන්. අද ින්ශන් ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයාශේ 

හිෙකන්ඉා!  අද ින්ශන් ශ්රී ාාකා ශපොදු ාන ශපෙමුශඩු හිෙකන්ඉා. 

ශබන ෙි ල් විරමසිාහ ිසථසෙ හිටපු ෙි ල් විරමසිාහ ශනොශඉයි. 

එතුමාට එක මන්ත්රී ශකශනක්ඉ ක නැහැ. අද ෙි ල් විරමසිාහ 

ඔළුශ  තියාශරන නටන මිි සුන්ශරන් මම ශබනක අහන්ශන්. 

ඔ තුමන්ාා හිතනඉාද එතුමා ශහට ශබන SLPP ාඩුක්ඉට 

වින්ද ඉ පන ක ශකටුබනපතක් ශරනාශඉො ක ඒ මන්ත්රීඉන් 88ෙශදනා 

ඒකට support කෙයි කියාා? Support  කෙන්ශන් නැහැ. [ ා ා 
කිරීමක්] මන්ත්රීතුමා  පසුඉ කථා කෙන්න. මශේ කාාය නාසථති 
කෙන්න එපා.  

මන්ත්රීඉන් 88ෙශදනා support  කෙයි කියාා හිතනඉාද? මම 
හිතන්ශන් නැහැ  support කෙයි කියාා. කිසිශසේ කම support 
කෙන්ශන් නැහැ. [ ා ා කිරීමක්]  පසුගිය කාාශආ අපි ශද පාාන 
සිෙකන්ශඉෝ ි දහසථ කෙන්න කියාා තමයි ඉැඩිපුෙ ිල්ලුශ . 

හැ ැයි  මම ශබන අඉසථථාශ  ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයාශරන් 

ිල්ානඉා  පුළුඉන් නබන ා න ශපොශසොන් ශපෝයට ෙි ල් 

විරමසිාහ කියන සිෙකන්ඉාට ි දහස ශදන්න කියාා. ශමොකද  ෙට 

ශඉනුශඉන්. ශමච්චෙ කල් අපි ිල්ලුශ  ශද පාාන සිෙකන්ඉන්ට 

ි දහස ශදන්න කියාා. දැන් අලු ක සිෙකන්ශඉක් ින්නඉා. ඒ  

ශපොදුාන ශපෙමුශඩු සිෙකන්ඉා; ශරෝාා ය ොාපක්ෂශේ 

සිෙකන්ඉා. පුළුඉන් නබන එතුමාට ශබන ශපොශසොන් ශපෝය ශඉන්න 

කපින් ි දහස ශදන්න. ශමොකද  ෙට ශඉනුශඉන් අපි ශබන ිල්ලීම 

කෙන්ශන්. එතුමාට පුළුඉන්ද ශහොන් අල්ාන්න? අද ෙශේ ානතාඉ 

ිල්ාන්ශන් ශමොකක්ද? ෙශේ ශසොෙකබන කෙපු සල්පි ශේන්න  

ශහොෙකබන කෙපු සල්පි ශේන්න කියාා කියන්ශන්. ශහොෙකබන කෙපු 

සල්පි ශේන්න  එතුමාට ඒ ශහොන් අල්ාන්න පුළුඉන්ද?  

අරමැතිතුමා රිවුන්බන දුන්නාට පසථශසේ ාශි්යඉාද රන්න 

ඉාලුකාොමය පන්සාට ගිය අඉසථථාශ  එතුමාට එහා පැ කශ ක දයා 

රමශේ කියන හිටපු ඇමතිඉෙයා ින්නඉා අපි දැක්කා. මම පසුගිය 

සතිශආ COPE එකට යනශකොට මහාන  ැාගේඉ සබන න් ශයන් 
ිරිපතප ක කෙ ඇති Audit  Report එක රැන සාකච්ඡා කෙමින් 
සිටියා. මහාන  ැාගේශ  ඉැඩිපුෙම ශ ොල් ණය තිශ න 

companies 80න් හතෙඉැි යාට ශහෝ පසථඉැි යාට තිශ න්ශන් 

දයා රමශේ මහ කමයාශේ company එකක්. න්පියල් බිපියන 
ෙ..කට අවුන්දු පහකින් න්පියාක්ඉ ක ශරඉාා නැහැ. එතුමාට 

assets තිශ නඉා. අද ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා කියනඉා 

අතයඉ ය ශ ශහ ක ශේන්න න්පියල් බිපියන ෙ.2ක් ෑන  කියාා. 

අශන් ශදවියශන්! ඔ තුමාශේ යාළුඉාට කියන්න choppers ටික 

විගේණාා ෙටට සල්පි ශදන්න කියාා.  ශබන ශ ොල් ණය. ොාපක්ෂ 

ාඩුක්ඉ තිශ නශකොට දයා රමශේ මහ කමයා මහාන  ැාගේඉට 

න්පියාක්ඉ ක ශරඉාා නැ කනබන දැන් ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා 

ින්නශකොට ශරඉයි කියාා හිතනඉාද? ඒ ඉාශේ මනුසථසශයක් 

ශකොශහොමද ශහොන් අල්ාන්ශන්? එතුමාට ශහොන් අල්ාන්න 

පුළුඉන්ද? ශමොකද  ශබන ෙශේ ානතාඉ අද ිල්ාන්ශන් ශහොන් 

අල්ාන්න කියාා. 

 ඊට අමතෙඉ එතුමාට පුළුඉන්ද  මහ  ැාගේශ  කෙපු ඒ 

ශකොල්ාක ම රැන පරීක්ෂා කෙන්න? එතුමාට ශන් ඇඟිල්ා රිගු 

ශඉන්ශන්. ඒ ාාකාශ  සල්පි ශන්. අඉ ය සල්පි ශන්. එතුමාට 

පුළුඉන්ද ඒ සල්පි ටික ාපුඟ ශේන්න? එතුමාට පුළුඉන්ද   

ි ශදොසථශකොට ි දහසථ කෙපු ශබන සියලු cases ටික පටන් රන්න? 

එතුමාට පුළුඉන්ද කියන්න? කෙන්න  ැහැ ශන්. ශමොකද  ඒඉා 

කෙන්න ගිශයො ක ශබන 88ෙශදනාශේ සහාය නැති ශඉනඉා. එතුමාට 

ශරදෙ යන්න ශඉනඉා. ඒක තමයි ශඉන්ශන්. ඒ ි සා එතුමාට ඒක 

කෙන්න  ැහැ.  

ඊලකට  පාසථගේ රහාෙශයන් පීඩාඉට ප ක වූ පවුල්ඉා මිි සුන්ට 

සා ාෙණයක්  ිෂථට කෙන්න එතුමාට පුළුඉන්ද? එතුමාට ඒක 

කෙන්න ක  ැහැ. මශරන් ඊශආ-ශපශ්යදා ශකශනක් ඇුඟඉා  "අශන් 

ස්ය  ශෙෝහිත ොාපක්ෂ යඉපු ශෙොකේ එකට ශමොකද වුශඩු කියාා 

දන්ශන් නැහැ  ඒ සල්පි ක ශබන ෙි ල් විරමසිාහ ශහොයයිද දන්ශන් 

නැහැ ශන්ද?" කියාා. පුළුඉන්ද ශහොයන්න? ශහොයන්න  ැහැ. 

ඇයි ? ශහොයපු රමන් 88ෙශදනාශේ සහශයෝරය ිඉෙයි. ශමතුමා 

ශරදෙ. එතුමාට පුළුඉන්ද කෙන්න?  කෙන්න  ැහැ.  

ඊට අමතෙඉ  ශබන ා්යථික ත ක කඉය ඇති වීම රැන ඉරකිඉ තුතු 

අය ඉන ශරෝාා ය ොාපක්ෂ සහ හිටපු මුදල් ඇමතිඉන් ශදන්නා  

-මහින්ද ොාපක්ෂ   ැසිල් ොාපක්ෂ- අජි ක ි ඉා් කේොල් සහ 

ඊට අමතෙඉ දැන්  කියනඉා  පී.බී. ායසුන්දෙ කියාා. ඔය 

පසථශදනාශරන්  එතුමාට ර ථන කෙන්න පුළුඉන්ද? අශප් අපි සේපත 

ඇමතිතුමා ක  ඒකට දාරි මු. ඔය පසථශදනාඉ නීතිය ිසථසෙහා 

හිටඉන්න පුළුඉන්ද? එශහම නීතිය ිසථසෙහා හිශට ශඉො ක එතුමාට 

ශරදෙ යන්න ශඉනඉා කියන එක අපි මතක තියාරන්න ෑන . ඒ 

ි සා ඉැඩිකල් යන්න කපින් ශබන ශද පාාන සිෙකන්ඉා ි දහසථ 

කෙන්න. ශමොකටද? ශ්රී ාාකාඉ කියන ශබන ෙට ශඉනුශඉන්.  

අපි පා්යපිශබනන්තුඉ රැන කථා කශලො ක  එතුමාට පුළුඉන්ද  

විසිඑක්ඉන ාඩුක්රම ඉයඉසථථා සාශ ෝ නය ශේන්න? දැන් 

කියනඉා ශන්  විසිඑක්ඉන ාඩුක්රම ඉයඉසථථා සාශ ෝ නය 

ශේනඉා කියාා. දහනඉ ඉන ාඩුක්රම ඉයඉසථථා සාශ ෝ නශආ 

තිබුණා දවි කඉ පුෙඉැසිශයගේට ාාකාශ  පා්යපිශබනන්තුඉට එන්න 

 ැහැ කියාා. ිතින්  දවි කඉ පුෙඉැසි ාඉය තිශ න ශකශනගේට 

පා්යපිශබනන්තුඉට එන්න  ැහැ කියන එක එතුමා නැඉත 

ශරශනයිද? එතුමා ඒක ාපසු ශරනාශඉො ක ශමොකද ශඉන්ශන්? ශබන 

රන් ස ාශ   ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයා ින්නඉා. ඔ තුමා ඒකට 

සහශයෝරය ශදන්න කියාා ඔ තුමාශේ මන්ත්රී කඩුඩායමට 

කියනඉාද? මම  නබන හිතන්ශන් නැහැ කියයි කියාා. කි ශඉො ක 

ඔ තුමාට පා්යපිශබනන්තුශ  ින්න  ැපත ශඉනඉා ශන්  ශන්ද?  

ඊට අමතෙඉ ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා අද කියනඉා  "මම 

ඇමතිඉන්න්ශේ වියදබන කපා හැොා තිශ නඉා.  න්පියල් මිපියන 

29.ක් තිබුණු එක මම අරමැති ශඉච්ච රමන් න්පියල් මිපියන 90ට 

ශරනාඉා" කියාා. අශන් ශදවියශන්! ාාකාශ  ශඩොා්ය 

මිපියනයක්ඉ ක නැ කනබන ශමොකටද කැබිනේ ඇමතිඉන්? 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

අ යාපනය  ාෙක්ෂාඉ ශස්ඛ්යය ඉැි  ඉැදර ක විෂයඉාට  

අි ඉා්යයශයන්ම කැබිනේ ඇමතිඉන් ෑන . සාඉ්ය න ඉැඩ කටතුතු 

කෙන්න ඇමතිඉන් ශමොකටද? අඉ ය නැහැ ශන්. ශමොකටද? 

ශමොනඉාද කෙන්ශන්? ශමොන සල්පිඉපින්ද සාඉ්ය නය කෙන්න 

යන්ශන්? ඒක කෙන්ශන් ඇයි? ඒ ඇමතිකබන දුන්ශන් නැ කනබන 

ශපොදුාන ශපෙමුශඩු 88ෙශදනා එතුමාට නැති ශඉනඉා.  

දැන් ොාය ඇමතිඉන් ක රිවුන්බන ශදන්න යනඉා කියාා 

ාොචියක් තිශ නඉා. කැබිනේ ඇමතිඉන් ෑන  නැ කනබන 

ශමොකටද ොාය ඇමතිඉන්? ොාය ඇමති තනතුන් දුන්ශන් 

නැ කනබන ාපසු 88ෙ නැති ශඉනඉා. ශබන ෙට රැන ශනොශඉයි. එතුමා 

හයඉැි  ඉතාඉට ක අරමැතිශඉාා ින්න ෑන  ි සා එතුමාශේ 

සියලු ඉැඩ පිළිශඉල කෙශරන යනඉා.  

ඊට අමතෙඉ රිසථ්රික් සාඉ්ය න කමිටු ඉා සම ස ාපතිඉන්න්ට 

ඉාහන ම ාා  ඩීසල් ම ාා  සල්පි ම ාා ඔක්ශකොම පහසුකබන ම ාා 

කටතුතු කෙනඉා. රිසථ්රික්කශආ තිශ න මුදල් ඔක්ශකොම ානතාඉට 

සහනයක් ඉ ශයන් ශදනඉා නබන  රිසථ්රික් සාඉ්ය න කමිටුඉට 

ස ාපති ශකශනක් ශමොකටද? පැහැරිපිඉ අපි දන්නඉා  ඒ ටික 

දුන්ශන් නැ කනබන එතුමාට 88ෙ  නැති ශඉනඉා කියාා. ඇ කතටම 

අද ශබන crisis එක විසඳන්න ශමොනඉාද කොා තිශ න්ශන්?  අද 

ෙශේ crises ශදකක් තිශ නඉා. එකක් තමයි political crisis එක; 
අශනක තමයි economic crisis එක. ශබන economic crisis එක 
resolve කෙන්න political crisis එක අි ඉා්යයශයන්ම විසඳන්න 
ශඉනඉා. අද උශද මම "NewsWire"  website එශක් article 
එකක් දැක්කා  "JPMorgon backs Sri Lanka bonds on bets 
that crippling crisis to ease" කියාා. ඒශක් තිශ න ර ානම 

කාෙණාඉ තමයි  "JPMorgan analysts said: political stability 
should pave the way...."  ඒ කියන්ශන් ශද පාාන 

 සථථාඉෙ ාඉය තිශ න්න ෑන  කියන එක. ශමය කියන්ශන් 

JPMorgon.  ඊට අමතෙඉ තිශ නඉා  "G7 backs debt relief 
efforts for Sri Lanka - Reuters" කියාා. ශමොකක්ද ඒශක් 
කියන්ශන්? ඒශක් කියනඉා  "IMF එකට ගිහිල්ාා programme 
එකක් පටන් රන්න. IMF එශක් programme එශකන් පසථශසේ අපි 

ශබනඉා රැන කථා කෙමු" කියාා. ඊට අමතෙඉ තඉ news එකක් 

ඇවිල්ාා තිශ නඉා. ඒ සබන න් ශයන් මම ෙි ල් විරමසිාහ 

මහ කමයාටයි  ශපොදුාන එක්ස ක ශපෙමුණටයි සු  පතන්න ෑන . 

ශ්රී ාාකාඉ තමයි ශබන සියඉශසේ ාසියාශ  පලමුශඉි  ෙට  debt 

default එකක් කෙපු.  මම ඔ  සියලුශදනාටම සු  පතනඉා. Well 

done! ශමොකක්ද ාාකාඉට කි ශ ? "The Wonder of Asia" 

කි ඉා. ාාකාඉ ාසියාශ  ා ථච්යයය කලාට ශ ොශහොම සථතුතියි. 

ශබන සියඉශසේ ාසියාශ  පලමුශඉි  ෙට අශප් ෙට තමයි  debt 

default කෙපු. ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා අරමැති කාාශආ වුණු 

ශදයක්  ශබනක. දැන් එතුමාට ඒක ක රන්න පුළුඉන්.  

ශබන ා්යථික crisis එක විසඳන්න නබන ිසථසෙශඉාාම ශබන 

political crisis එක විසඳන්න ෑන . ශබන political crisis එක 

විසඳනඉා නබන political stability ෑන . Political stability 

කියන්ශන් අලු ක කැබිනේ මඩුඩායක් ප ක කෙන එකඉ ක  

අරමැති ශකශනක් ප ක කෙන එකඉ ක ශනොශඉයි; පා්යපිශබනන්තුශ  

88ෙක  ුඟතෙයක් තිශ න එක ක ශනොශඉයි. ෙශේ ානතාඉ වි ථඉාස 

කෙන ාඩුක්ඉක් තිශ න්න ෑන .  ෙශේ ානතාඉට වි ථඉාසයක් 

තිශ න ාඩුක්ඉක් නැ කනබන ශබනක විසඳන්න  ැහැ. ශදමල ාාතික 

සන් ානශආ අපි හැම දාම කියනඉා  "ශබනක කඩාකප්පල් කෙන්න 

අපි කිසිම ශදයක් කෙන්ශන් නැහැ. ශහොඳ ශදඉල්ඉාට  

සහශයෝරය ශදනඉා" කියාා. ඒ කියන්ශන් ශහොඳ ඉැඩ 

පිළිශඉලකට අපි සහශයෝරය ශදනඉා කියාා ක කියාා තිශ නඉා. 

හැ ැයි  ෙශේ සථථාඉෙ ාඉයක් නැ කනබන IMF එක ශකොශහොමද 

ාාකාඉ ක එක්ක ඉැඩ කෙන්ශන්? ඔ තුමන්ාාට ාාකාශ  මිි සුන් 

ෙඉටන්න පුළුඉන්  "අරමැති  ශකශනක් ින්නඉා  කැබිනේ එකක් 

ින්නඉා  ඒක ි සා දැන් ෙශේ ශද පාාන සථථාඉෙ ාඉය 

තිශ නඉා" කියාා. හැ ැයි  IMF එක ිල්ාන සථථාඉෙ ාඉය ඒක 

ශනොශඉයි. ඒක මැයි 09ශඉි  දායින් පසුඉ තඉ ක ශඉනසථ ශඉාා 

තිශ න්ශන්. ෙශේ සථථාඉෙ ාඉය කියාා කියන්ශන්  ෙට පිළිරන්න 

ානාධිපතිඉෙශයක්  ෙට පිළිරන්න අරමැතිඉෙශයක්  ෙට පිළිර ක 

කැබිනේ එකක්  සියලු පක්ෂ එකතු කෙ ර ක ාඩුක්ඉක් ඉාශේ 

ශදයක් ශඉන්න ෑන . අද ඒක  ශනොශඉයි ශඉාා තිශ න්ශන්. අද 

සියලු පක්ෂ එකතු කෙ ර කත කැබිනේ එකක් රන්න  ැපත ි සා 

පක්ෂඉා ින්න එක්ශකනා ශදන්නා උසථසාා රන්නඉා. පක්ෂඉා 

ිඳාා උසථසාා රන්න ඒ එක්ශකනා ශදන්නාට ක කියන්න ෑන  

ශදයක් තිශ නඉා. මතක තියා රන්න  ෙශේ ානතාඉ එදා 

ඔ තුමන්ාාශේ ශරඉල් ගිි  තිේශේ නැහැ; ෙශේ ානතාඉ 

ඔ තුමන්ාාට වින්ද ඉ කථා කශලේ නැහැ. හැ ැයි  ඔ තුමන්ාා ක 

ෙශේ ානතාඉශේ අෙරලය පාඉා දුන්ශනො ක  අනාරතශආම  

ශමොනඉා ශඉයිද දන්ශන් නැහැ.  

මම තඉ ශදයක් කියන්න ෑන . උතුෙ -නැ ශකනහිෙ ද්රවිඩ 

මන්ත්රීඉන්න් එක් ශකශනගේටඉ ක කිසිම කෙදෙයක් ඒ උතුෙ -

නැ ශකනහිෙ මිි සථසු කශලේ නැහැ. අපට violence එපා. අපට ඒඉා 

දැකාා දැකාා  රහනඉා දැකාා එපා ශඉාා. ඊශආ ශපශ්යදා අපට 

තන්ණශයෝ ඉරයක් හබන  ශඉාා කි ඉා  " ාන්න ස්ය  එදා අපට 

ශපොලීසිශයන් රැුඟඉා" කියාා. මම කි ඉා  ිතින් අශප් රශබන 

ශකොල්ශාෝ ි තෙම ගුටි කනඉාශන් කියාා. In solidarity with 

Colombo attacks,  උදශෂෝෂණ කලාම අශප් රශබන ශකොල්ාන්ට 

ශපොලීසිශයන් රහන එක රැන අශපන් මඩකලපුශ  අය  අහනඉා  

"අපි උදශෂෝෂණ කෙන්න ගියාම හැම දාම ගුටි කන එක ශන්  ස්ය. 

ිතින් ශමොකක්ද අලු ක ශද?" කියාා.  ඒක ි සා  we do not want 

to see any more violence. අපි ශබන රචඩුඩකාපත ශදඉල් දකින්න 

ාසා නැහැ.  නැ ශකනහිෙ පලාශ ක අශප් රන් මන්ත්රීතුමා -එසථ. 

වියාශල්න්ද්රන් මැතිතුමා- ස ාශ  ින්නඉා. වියාශල්න්ද්රන් 

මන්ත්රීතුමාශේ ශේ ිසථසෙහා තන්ණශයෝ 8.0ශදශනක් විතෙ 

හිටියා; නමු ක ඒ අය කිසි ශදයක් කශලේ නැහැ  ඒ ශරොල්ාන් 

අශනක් පැ කතට හැපතාා ගියා. තන්ණශයෝ 8.0ශදශනක් විතෙ 

හිටියා. එතුමා ෑන  නබන ඒ රැන කියයි. කිසිම ශදයක් කශලේ නැහැ. 

ශපොදුාන එක්ස ක ශපෙමුශඩු ශ ෝ් ඉරයක් තිබුණා. ඒ 

තන්ණශයෝ කේටිය  රශබන මිි සථසු ටික ඒ ශරදෙ මනුසථසයාට 

කියාා තිබුණා  "ශබනඉා තියා රන්න එපා. තියාර කශතො ක ශඉන 

කඩුඩායමක් ඇවිල්ාා රෑට ඔයශරොල්ාන්ශේ ශරදෙට ක එක්ක 

රහයි. ඒ ශ ෝ් ටික අයින් කෙන්න" කියාා. ඒ ශ ෝ් ටික විතෙක් 

අයින් කොා තිබුණා. අපි උතුෙ-නැ ශකනහිෙ කිසිම රචඩුඩ 

රියාඉකට ිඩ දුන්ශන් නැහැ.  

අඉසාන ඉ ශයන් මම ශබන කාෙණය ක කියන්න ෑන . ෙි ල් 

විරමසිාහ මහ කමයා පසුගිය කාාශආ අරමැති ශඉාා සිටි හැම 

අඉසථථාඉකම ශහොඳ විධියට නබන ශනොශඉයි ශරදෙ ගිහින් 

තිශ න්ශන්. ෙි ල් විරමසිාහයි  චන්්රිකා ගේමාෙතුාර මහ කමියයි 

හිටපු ාඩුක්ශඉන් එතුමාඉ අයින් කල ශඉාාශ  ෙශේ තිබුණු 

ත ක කඉය මට මතකයි. මට එතශකොට ඉයස අවුන්දු 8(යි. නමු ක 

මට ඒ රැන මතකයි. ඊට පසථශසේ වමත්රීපාා සිපතශසේන මහ කමයා ක 

එක්ක හිටපු කැබිනේ එශකන් පසථශසේ එතුමා එළියට යනශකොට 

ෙ ශේ තිබුණු ත ක කඉය ක අපට මතකයි. දැන්  ශරෝාා ය ොාපක්ෂ 

මහ කමයා ක එක්ක එතුමා ක ශරදෙ යන එක ෂුඉ්ය.  කඉදාද 

යන්ශන් කියාා  ඒ ශරොල්ාන්ට තඉම දැි ාා නැහැ  ඒක. තඉම 

plan කෙශරනයි යන්ශන්. එතුමන්ාාට ශෂොේ එක ශදන කාාය 

ලකීමම එනඉා. ඒ ශෂොේ එක දුන්නාම ෙටට ශමොනඉා ශඉයිද කියන 

එක තමයි අපට තිශ න ර ථනය. ඒ ි සා ෙට රැන හිතාා තීන්දු-

තීෙණ රන්න කියාා මම ිල්ාා සිටිනඉා.  

ශබන අෙරල කෙන මිි සුන්ට ක මට කියන්න ශදයක් තිශ නඉා. 

මීට දඉසථ ශදක තුනකට කපින් මම ශදහිඉා ගුඉන් පාාම යටින් 

ගියා. ත්රී වීා්ය තුනක් ගුඉන් පාාම යටින් දාාා පාෙ  block කොා 

තිබුණා. මම ඒ අෙරල කෙන අයට ක කියන්ශන් ත්රී වීා්ය තුනක් 

429 430 

[රන් ෂාණක්කියන් ොාපු කතිෙන් ොසමාණික්කබන මහතා] 
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දාාා ගුඉන් පාාම යට block කෙන එශකන් ෙශේ අශනක් 

ානතාඉට තමයි අපහසුතා ඇති ශඉන්ශන්. වම්වාට වග කියන්න 
ඕනෑ රනිල් වික්රමසිගහ මහත්තයා වාවේ ක්ටියය block කළාට අපි 
වමවනවත් කියන්වන් නැහැ. "ශරෝාාශරෝරම" තිශ නඉා. 

"මයිනාශරෝරම" තිබුණා. මම හිතන්ශන් ශහට අි දදා 

"ෙි ල්ශරෝරම" එයි; අි ඉා්යයශයන් එන්න ශඉයි. ශමොකද  ත්රී 

වීා්ය දාශරන  ඉාහන දාශරන   පාෙ  block කොා ර සථ 

ශපෝපිබනඉා ින්න මිි සථසුන්ට අපහසුතා ඇති කෙන්න එපා. 

ශකොශහොම ක ශපට්රල්  සති තුනකට නැහැශන්. [ ා ා කිරීමක්] 
තිේ  ක නැහැ. පැය හතෙක් ශපෝපිශබන ගිහින් ශපොබනපය ලකට 

යනශකොට ශපට්රල් නැහැ කියාා කියනඉා. ි කබන සති තුනක් 

ශරදෙ ින්න එශක් ඔ තුමන්ාා ගිහිල්ාා ෙි ල් විරමසිාහ 

මහ කමයා ක එක්ක ශාොපිශආ chat එකක් දා ශරන ින්න. 

එතුමාශේ ශේ ිසථසෙහට ශඉාා දඉසථ කිහිපයක් ින්න. එතුමාට 

කියන්න අපිඉ පාඉා ශදන්න එපා කියාා. ඇති ශන් දැන්  හිටියාශන් 

පසථ පාෙක් හය පාෙක් අරමැති ශඉාා  record එකක් තිේ ාශන්. 

දැන් යන්න. ෙශේ ානතාඉ පාඉා ශදන්ශන් නැතිඉ  ාේාා නැති 

ඉැඩ කෙන්ශන් නැතිඉ යන්න. ශබන ඩීල් ඇති. "No Deal රම" 

කියා ක එකක් තිශ නඉා. දැන් යන්න ශරදෙ. මම ඉැඩිදුෙ ශබන 

රැන කථා කෙන්න කැමැති නැහැ.  

මට අඉසාන ඉ ශයන් කියන්න තිශ න්ශන් ශමච්චෙයි. දැනට 

මුදල් ඇමති ශකශනක් නැති ි සා කවුන් ශහෝ ඇමති ශකශනක් 

ගිහින් ශබනක කියන්න. World Bank එශකන් ශඩොා්ය මිපියන 

890ක්ද ශකොශහේශදෝ ශබන සතිය ඇතුලත ාාකාඉට ශදනඉා කියාා 

තිබුණා. දැන් ඒක ාැබිාා ද දන්ශන් නැහැ. මම හිතන විධියට දැන් 

ඒක ාැබිාා තිශ න්ශන්. හැ ැයි  ඒ සල්පි ඛ්ි ා ශතල් ශේන්න 

 ාවිත කෙන්න  ැහැ කියාා ක notice එකක් තිශ නඉා මම 

දැක්කා. ඇ කතටම ඒ සල්පිඉපින් ෙශේ ානතාඉට සහන ශදන්න  

ඒ කියන්ශන් cash transfer හැටියට ශදන්න කියාායි තිශ න්ශන්. 

ාාකාඉ ෙශේ ානතාඉ සමක cash transfer කෙන ශකොට 

ශඩොා්යඉපින් ශදන්ශන් නැහැ ශන්; rupeesඉපින් තමයි ශදන්ශන්. 

ඒ ි සා ඒ ශඩොා්ය මිපියන 890 ශකොයිම ශහෝ අඉසථථාඉක 

rupeesඉාට convert ශඉන්න ෑන . පුළුඉන් නබන ාාකාඉට අඉ ය 

ින් න ශහෝ ශ ශහ ක ා ා රැනීමට  එශහම නැ කනබන ාහාෙ 

ා ා රැනීම ශඉනුශඉන් ඒ ශඩොා්ය මිපියන 890   ාවිත කෙන්න 

පුළුඉන් රමශ දයක් හදා රන්න කියාා මම ිල්ලීමක් කෙනඉා. 

එශහම නැ කනබන පසුගිය කාාශආ Indian Credit Line එශකන් 

ශරනාඉා ඉාශේ කවුන් හපත ඉයාපාපතකශයක් ඒශකනු ක කබනබි 

ශරශන්වි.  කබනබි ශරනැල්ාා construction ඉැඩ ටිකගේ ක පටන් 

රනීවි. ඒ ි සා ඒ රැන ක ශහොයා  ාන්න කියාා මම ිල්ාා 

සිටිනඉා. 

රන් කථානායකතුමි   තඉ ක  ිතා ඉැදර ක කාෙණයක් 

කියන්න තිශ නඉා. "Colombo Telegraph" website එශක් පල වී 

තිශ න article එකක් මම දැක්කා. ඒක මැයි 8  ඉැි  දා "Gota's 

Goon Blasts Chief Justice; AG Refuses To File Contempt 

Charges" යන caption එක යටශ කයි පියාා තිශ න්ශන්. This is 

a very serious case. I will read out the first section, which 

states, I quote:  
 
"Major General Jagath Alwis, ....."  

Another lackey of Gotabaya Rajapaksa.  

".....Secretary to the Ministry of Public Security slammed the 
judiciary in a high-handed letter addressed to Chief Justice Jayantha 
Jayasuriya, accusing lower court judges of being responsible for the 
violence that unfolded in Sri Lanka, after SLPP led mobs attacked 
peaceful  protestors at Galle Face on 9 May."  

ශරෝාා ය මහ කමයා appoint කෙපු ාර ක අල්විසථ කියන 

ශල්කබන තමයි පියාා තිශ න්ශන් SLPP-led mobs attack කලා 

කියාා.  ශබනක ෙශේ ානතාඉ අහරන්න.   

This article further states, I quote: 

"Rather than investigating and prosecuting the suspect as advised by 
the highest court in the land, Rajaratnam instead colluded with the 
suspect against the victims to shield Alwis from prosecution."    

 
To:  

ඒ කියන්ශන්  Secretary to the Ministry of Public Security, 

ාර ක අල්විසථ ාාකාශ  තිශ න ිහලම අධිකෙණයට  ඒ 

කියන්ශන් ශරේෂථාාධිකෙණයට - Judiciary එකට  Chief Justice 

Jayantha Jayasuriyaට  අරවිි සුන්ට - පිතුමක් පියා තිශ නඉා 

උසාවිඉා ින්න judgesාා කෙපු ඉැරැදශදන් තමයි mobs 

නඉ කඉන්න  ැපත වුශඩු කියාා. එතශකොට  ශබන දන්ණු පිතුමක්  

high-handed letter එකක්  තමයි පියාා තිශ න්ශන්. රන් 

කථානායකතුමි   අපි දන්නඉා ෙන්ාන් ොමනායක ඉැි  අය අද 

contempt of court ශහේතුශඉන් හිශ්යට ගිහිල්ාා ින්නඉා කියන 

එක. ශබන article එශක් සඳහන් ඉන්ශන්  "...Rajaratnam instead 

colluded..." කියාා. මම හිතන්ශන් ොාෙ කනබන කියන්ශන් 

Attorney-General.  ොාෙ කනබන කියනඉා ලු  අපි ශබනක සාමදානඉ 

විසඳාරමු කියාා. හිටපු Justice Minister ක ශබන රන් ස ාශ  

ින්නඉා.  ාපසු Justice Minister ශඉන්ශන් ක එතුමාද දන්ශන් 

නැහැ. අපි එතුමාට ක කියන්ශන්   President's Counsel ශකශනගේ 

ඉ ශයන් ශබන අසා ාෙණය පිළි ඳඉ  ශබන double standards 

පිළි ඳඉ ශපෝඩක් ශහොයාා  ාන්න කියාායි. එශහම ශදයක් 

සිදුශඉාා තිශ නඉා නබන  ශබනක ඇ කතක් නබන ාර ක අල්විසථට 

වින්ද ඉ contempt of court charges දමන්න ෑන . Bar 

Association එශකන් හැම ශදටම කථා කෙ කෙ යනඉා අපි 

දකිනඉා. ශබනකට ක පුළුඉන් නබන action එකක් රන්න කියාා අපි 

කියනඉා. තන්ණ තන්ණියන් arrest කලාම Bar Association 

එශකන් ගිහිල්ාා ඔවුන් ශඉනුශඉන් ශපනී සිටියා ඉාශේ ශබනකට ක 

action එකක් රන්න. ශබනක ෙශේ ිහලම අධිකෙණය පිළි ඳ 
කාෙණයක්. ඒ ි සා Bar Association එශක් ින්න කේටිය ක ශබන 

රැන ශහොයාා  ාන්න කියාා ශබන අඉසථථාශ ම  මම ිල්ාා 

සිටිනඉා.  

 රන් කථානායකතුමි    මා ය ි දහස ා ා ශදනඉාය කියමින් 

අරමැතිතුමා මා ය රැන ශ ොශහෝ ශදඉල් කථා කලා.  නමු ක  

පසුගිය දඉසථඉා Parliament එක ඇතුශලේම  මා යශ ම න්ට සිදු කල 

පහෙ ම මක් පිළි ඳඉ අපට දැන රන්න ාැබුණා. ඒ විතෙක් 

ශනොශඉයි  ශස්ඛ්ය ඇමති ඉ ශයන් අලුශතන් ප ක ශඉච්ච 

ශකශහළිය ෙරුක්ඉැල්ා මැතිතුමා - ප   අෙ හිටපු ඇමතිතුමාට 

කටතුතු කෙන්න පුළුඉන් වුශඩු මාසයයි.-  ඊශආ  රකා යක් කලා. 

එතුමා කියනඉා  අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමාශේ මෙණය 

suicide එකක් කියාා "News Center" කෙන මාු ා  සථනායක 

සඳහන් කලා කියාා.  මශේ ලක තිශ නඉා මාු ා  සථනායකශේ 

 Facebook ගිණුශබන ඒ අදාල පිටුශ  ඡායා පිටපතක්. ඒක ක එක්ක 

මා ිහත සඳහන් කල කාෙණාඉාට අදාල documents සියල්ා ක 

ශබන අඉසථථාශ   සභාගත* කෙනඉා. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over.  
 

ගුණ ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් මහතා 
(ேொண்புேிகு சொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொசேொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Okay, Sir. I am finishing. Just give me one more 
minute.  

431 432 

————————— 
*  පුසත්කාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

ඒ ශඉාාශ  ඔුඟ විතෙක් ශනොශඉයි  ාාකාශ  තිශ න සියලු 

මා ය ායතන  ඒ රඉෘ කතිය පල කෙ තිශ නඉා. ශබන මා යශ රියා 

පල කෙ තිශ න්ශන් අශනගේ ක මා ය ායතනඉපිනු ක පල කල 

news එකක්. නමු ක එතුමා විතෙක් ති  කොා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ ම  ඒ රකා ය කිරීම තෙශආ ශහලා දකින්න ෑන . 

ඒක පිළි ඳඉ ෙශේ ානතාඉට නැඉත පැහැරිපි කිරීමක් කෙන්න 

ෑන . ශමොකද  මාු ා  සථනායක කියන්ශන් මා යශ රිශයක්; 

News හැම එකක්ම report කෙන මා යශ රිශයක්. ඒ 

මා යශ රියා ශමශහම news එකක් පල කලාය කියා ශප්දරපිකඉ 

single out  කලාම අද ශබන ෙශේ සිටින මිි සුන්ට තිශ න තෙහ ක 

එක්ක යබන ර ථනයක් ඇති ශඉන්න පුළුඉන්. අි ඉා්යයශයන්ම 

ශපොදුාන ශපෙමුශඩු thugsාා ක ඇති ශන්. ඒ thugsාා ගිහිල්ාා 

මාු ා  සථනායකශේ ශරදෙටඉ ක පහෙ දුන්ශනො ක ශමොකද 

ශඉන්ශන්? ඒ ි සා ඒක ිතා  ැරෑන්බන රකා යක්. ශමොකද ඒක ඒ 

මා යශ රියා විතෙක් ඉා්යතා කෙපු ශදයක් ශනොශඉයි.  සියලු 

මා යඉපින් ඉා්යතා කෙපු එකක් තමයි එතුමා ක ඉා්යතා කශලේ. ඒ 

ි සා ති  කොා එතුමාශේ නම විතෙක් කියපු එක ිතාම ඉැරැරියි. 

ශබනක මා ය ම්යදනය කිරීමක්. එතුමා  ය නැතුඉ නැඉත article 

එකක් පියන්ශන් ශකොශහොමද? පා්යපිශබනන්තුඉට ඇවිල්ාා single 

out කොා එතුමාශේ නම කි ඉාම ශකොශහොමද නැඉත article 

එකක් පල කෙන්ශන්? අි ක  අමෙකී්යති අතුශකෝෙල 

මහ කමයාශේ  ා්යයාඉ ක ශපොලීසියට කට උ කතෙ ම ාා 

තිශ න්ශන්  "පලමුශඉන්ම අපට news එක ාශ  suicide එකක් 

කියාා තමයි" යනුශඉන්. එතුමිය එශහම කියාා තිශ නඉා. එම 

ි සා මාු ා  සථනායක විතෙක් single out කෙපු එක අපි තෙශආ 

ශහලා දකිනඉා. 

ஏன், சொணக்கியன் அெர்கள் ரணில் ெிக்கிரேசிங்ஹ 

அெர்கமள இவ்ெளவு தொக்கிப் மபசுகிறொர் என்று இன்று 

ெடக்கு, கிழக்கிமல ெொழும் தேிழ் மபசும் ேக்கள் சிந்திப்பொர்கள். 

2015 ததொடக்கம் 2019 ெமரயொன கொலப்பகுதியில் இருந்த 

ரணில் ெிக்கிரேசிங்ஹ இப்மபொது ேொறியிருக்கிறொர். இன்று 

அெர் மகொட்டொபய ரொேபக்ஷ அெர்களுமடய பணயக் 

மகதிமபொல தசயற்படுகிறொர். அதனொல்தொல் அெமரத் தொக்கிப் 

மபசுகிமறன். எங்களுமடய தேிழ் அரசியல் மகதிகமள 

ெிடுதமல தசய்யுேொறு நொங்கள் கடந்த கொலத்திமல 

மகட்டிருந்மதொம். தேிழ் அரசியல் மகதிகமளப்மபொல் அல்லொது 

இெர் ஓர் மகெலேொன அரசியல் மகதி! ரொேபக்ஷ 

குடும்பத்தினமரக் கொப்பொற்றுெதற்கொகக் தகொடுக்கப்பட்ட 

contractதொன் இந்த பிரதேர் பதெி! இந்த நிமலயிலிருந்து அெர் 

ெிடுபட மெண்டுதேனக் மகட்கிமறொம். அெரொல் இந்த 

நொட்மடக் கட்டிதயழுப்ப முடியொது. கடந்த அரசொங்கத்தில் 

அெருடன் 90 MPs இருந்தொர்கள். அப்மபொது அெர் ஒரு 

கட்சியினுமடய தமலெர்! ஆனொல், இன்று அெர் தனிதயொரு 

ஆளொக இருக்கிறொர்.  நீண்ட கொலத்துக்கு இந்தப் பதெியில் 

அெர் இருக்க ேொட்டொர். இன்று அெருடன் கிழக்கு 

ேொகொணத்மதச் மசொோ்ந்த பொரொளுேன்ற உறுப்பினர்களும் 

இருக்கிறொர்கள். ரணில் ெிக்கிரேசிங்ஹ அெர்களுமடய 

அரசொங்கத்தில் அமேச்சுப் பதெிகமள எடுத்தீர்கதளன்றொல், 

அவ்ெமேச்சுப் பதெிகளில் நீங்கள் நீண்டகொலம் இருக்க 

ேொட்டீர்கள். இலங்மகயின் ெரலொற்றில் ஆகக்குமறந்த கொலம் 

அமேச்சுப் பதெிகமள ெகித்தெர்கதளன்ற தபயமரப் தபற்றுக் 

தகொள்வீர்கள். இதமன நொன் முன்பும் தசொல்லியிருக்கிமறன். 

அமதத்தொன் இப்தபொழுதும் தசொல்கிமறன்.  நன்றி.   

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීලකට  රන් වමත්රීපාා සිපතශසේන මැතිතුමා. 

[අ. ා. 82.2ෙ] 
 

ගුණ මමත්රීපාල සිරිවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு மேத்திொிபொல சிறிமசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
රන් කථානායකතුමි   විශදශීය ාරමණඉපින් පසු අශප් ෙට 

ිතාම  ෙපතල ත ක කඉයකට ප ක වුණු අඉසථථාඉකයි අපි ශබන කථා 

කෙන්ශන්. ර ාන ඉ ශයන්  මැයි 09ඉැි දා ශබන ෙශේ ඇති වූ 

ිතාම අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉය පිළි ඳඉ අපි කනරාටු ශඉනඉා 

ඉාශේම එය ශහලා දකිනඉා. මශේ රිසථ්රික්කශආ සශහෝදෙ 

 මන්ත්රීඉෙයගේ වුණු රන් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා ඇතුළුඉ 

මශේ මතකශආ හැටියට අටශදශනක් ශහෝ නඉ ශදශනක් ඒ සිදධිය 

ි සා මිය ගියා. ඒ ත ක කඉය ිතාම අඉාසනාඉන්තයි. අමෙකී්යති 

අතුශකෝෙල මැතිතුමා ිතාම අහිාසක  ි හඬ පුදරාශයක්. 

කඉදාඉ ක හයිශයන් කථා ශනොකල ශකශනක්.  එතුමා සමාාශආ 

ශ ොශහොම ාද්ය ඉ ක විධියට හිටපු මන්ත්රීඉෙශයක්. එතුමාශේ 

ෂාතනය ඉාශේම  අශනගේ ක ෂාතන ශ ඉා  මෙණ ශ ඉා  ඒ 

සියල්ා පිළි ඳඉ ක අශප් කනරාටුඉ පල කෙනඉා ඉාශේම ඒ 

සිදුවීබන අපි දැඩි ශාස ශහලා දකිනඉා. 

අද ශබන ෙට ිතාම අවුල් සහරත ත ක කඉයකට ප ක ඉ 

තිශ නඉා. අරාමාතය ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා ඊශආ ක  

ශපශ්යදා ක ශබන ෙශේ ා්යථික ත ක කඉය   ාඩුඩාරාෙශආ ත ක කඉය 

ඇතුළු ශනොශයගේ ක ශදඉල් පිළි ඳඉ කන්ණු ිරිපතප ක කලා. ඒ 

කන්ණු ි සා ෙශේ ානතාඉ දැඩි තැති රැන්මකට සහ බියකට 

ප කශඉාා තිශ නඉා. අතයඉ ය ාහාෙ ා ා ම ම ක තඉ සතියක් 

ශදකක් යන විට කෙන්න  ැපත ත ක කඉයක් ඇති ශඉයි කියා එතුමා 

රකා  කලා. එම ි සා  හිටපු මුදල් අමාතය රන් අපි සේපත 

මැතිතුමාශේ කථාශ ම  සඳහන් කල පපතරි  ශබන ෙට ශබන තිශ න 

ත ක කඉශයන් ශරොඩ රන්න  ශබන දුක්ඛිත ත ක කඉශයන් ානතාඉ 

ශේොරන්න නබන  ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට එන විශ චන   ැණුබන  

අරසාද සියල්ා නැති කෙශරන ශබන ඉාශේ අඉසථථාඉක සියලුශදනා 

එක හඬින් කටතුතු කල තුතුය කියන එකයි මම ක කියන්ශන්. 

ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ ශහොඳ එකක්ද  නෙක එකක්ද කියාා මා 

දන්ශන් අවුන්දු තිසථ රණනක ිඳාායි. ශබන අවුන්දු තිසථ රණශන්ම 

ඒ ඒ කාාඉා පැඉැති පා්යපිශබනන්තු ශකොයි විධියට හැසින්ණා ද? 

නමු ක ඒ රැන ශකොච්චෙ කථා කල ක පා්යපිශබනන්තුඉ ි ශයෝානය 

කෙන මන්ත්රීඉන් 22.ශදනා -හැම ශකශනක්ම- පා්යපිශබනන්තුඉට 

ඇවිල්ාා  විනයක් ඇතිඉ  සාඉෙයක් ඇතිඉ  විනයරන්කඉ ෙශේ 

ානතාඉශේ ර ථන පිළි ඳඉ ිතාම සුහදඉ සාමකාමීඉ සාකච්ඡා 

කොා  'අසෙණ ාඉයට ප ක වී සිටින ානතාඉ සහ ෙට අපි ශේො 

රි මු' කියන එක මතයට එන්ශන් නැහැ. ශබන සියලුශදනා එම 

මතයට ශරන ඒමට තඉම ක අමාන් ශඉාා තිශ නඉා. ඒක මහා 

ශේදඉාචකයක්. ශබන ෙට අද මහා ශේදඉාචකයකට  දුක්ඛිත 

ත ක කඉයකට ප ක ශඉාා තිශ න්ශන්. ශබන ත ක කඉය රැන කථා 

කෙන විට මම විශ ේෂශයන්ම ශබන කාෙණය ක කියන්න ෑන . මට 

අද උශද ක ශපොශලොන්නන්ශ  ශරොවීන් කථා කලා. රන් 

කථානායකතුමි   ශපොශලොන්නන්ශ  ශරොවි ානතාඉ කියන 

ශදයක් තමයි  "ශපොශහොෙ තිශ නඉා  ශපොශහොෙ ශදනඉා කියනඉා . 

නමු ක  තඉම ාැබිච්ච ශදයක් නැහැ." කියන එක. ඔවුන් කියනඉා  

ශපොශහොෙ තිශ නඉාද  ඉල්නා ක තිශ නඉාද  කෘමිනා ක 

තිශ නඉාද කියා කෘෂික්යම අමාතයාා ශආ ි ා ාපතන් ශහෝ ොශආ 

පිපතසක් ශපොශලොන්නන්ඉට ඇවිල්ාා  ාන්න කියාා. ඒ ඉාශේම  

ගේරුන් .  ස ම සහ ඒ කටතුතු ුඟකක් ශකශෙන්ශන් පුාචි 

යන්රඉපින්  මැෂින්ඉපින්. අද ඒඉාට අඉ ය ින් න නැහැ; ඩීසල් 

නැහැ. ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික්කශආ තිශ න ඒ ත ක කඉය තමයි 

ෙශේ ස ම රශද යකම ඇති ශඉාා තිශ න්ශන්. ඒ අනුඉ අපට එක 

ශදයක් ශ ොශහොම පැහැරිපියි. අශප් අසථඉැන්න ිතාම පහලට 

ඉැටිාා ිතාම අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉයකට ෙට ප ක ශඉයි කියන 

පණිවුඩය තමයි අපට ශදන්න තිශ න්ශන්.  

433 434 
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මූපික ඉ ශයන්ම ෙශේ ර ාන ර ථනයක්  ෂෂ  සහ ාහාෙ 

හිකය. ෂෂ  සහ ාහාෙ හිකය කියන ර ථනය ඉහාම විසීමම සඳහා 

අප කටතුතු කල තුතු ශඉනඉා. ශබන කාා . මාඉ  අශප් මුළු ෙශේම 

ානතාඉ  ාාශපොශෙො කතු සුන්ඉ  අශප්ක්ෂා  ාර කඉයට ප ක ශඉාා 

කුනළු ශහලන කාා . මාඉක්. අද ශතල් ශපෝපිබනඉා ින්න සමහන් 

මැරී ඉැශටනඉා. අද  පුාචි ලමයි පඉා ශතල් ශපෝපිබනඉා ින්නඉා. 

ශහට අි දදා  පැඉැ කශඉන අශපොස සාමානය ශපල වි ාරයට 

යන්න ින්න දන්ශඉගේ තා කතා එක්ක ශතල් ශපෝපිමකට ඇවිල්ාා 

ින්න ාකාෙය මම ඊශආ මා යඉපින් දැක්කා. ඒ ලමයා ශමෝට්ය 

සයිකාශආ . ේ එක උඩ තියාශරන ශපොතක් කියඉනඉා. ශතල් 

ශරන යන්න ර කත can එකක් තා කතා අශ ක තියාශරන ින්නඉා. 

අද ඒ ත ක කඉයට ෙට ප ක ශඉාා තිශ නඉා. මුළු ෙටම හඬන 

ශඉාාඉක්  ශබන ශඉාාඉ. ඒ ි සා අපි  ාන්න ෑන  ශබන ත ක කඉයන් 

තුල අපි ශකොයි ාකාෙයට කටතුතු කල තුතු ද කියන කාෙණාඉ 

රැන.  
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  Order, please! වින්ද  පා්ය ථඉය ක  ාඩුක් පා්ය ථඉය ක දන්ඉා 

තිශ නඉා  අද රින රිඉා ාහාෙ විශ කය ා ා ශනොශරන ස ාශ  

කටතුතු පඉ කඉාශරන යමු කියාා. ඒ සඳහා ස ාඉ එකක ද? 

 

ගුණ මන්ත්රීවුණ  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් වමත්රීපාා සිපතශසේන මැතිතුමි   ඔ තුමා කථා කෙන්න. 
 

ගුණ මමත්රීපාල සිරිවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு மேத்திொிபொல சிறிமசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
රන් කථානායකතුමි   ඔ තුමාට සථතුතියි  එම එකකතාඉ 

ස ාශඉන් ා ා රැනීම පිළි ඳඉ.  

'අපි ෙටක් විධියට ාහාෙ ශ ෝර ඉරා කෙමු' කියාා කි ඉාට 

ඉැඩක් නැහැ. ඊශආ අරමැතිතුමා කියනඉා මම අහශරන හිටියා  

"අපි ාහාෙ ශ ෝර ඉරා කෙමු" කියාා. වී ද  පාතුන් ද  එලඉලු ද  

 ානය ඉ්යර ද කියන එක ශනොශඉයි  ගේමන ාහාෙ ශ ෝරයක් ශහෝ 

ශ ඉා -ඒ සියල්ා- ඉරා කෙන්න මූපික ඉ ශයන්ම ශපොශහොෙ 

අඉ ය ශඉනඉා. ඒ ඉාශේම  ඉරාඉට සුදුසු ාකාෙයට ඒ භූමිය 

හදන්න මැෂින්ඉාට ඩීසල් අඉ ය ශඉනඉා. ඒ ශදක නැතිඉ 

ශරොවීන්ට ශබන කටතු කත කෙන්න පුළුඉන්කමක් නැහැ.  

ඒ එක්කම  අපි ශමන්න ශබන කාෙණය ක පැහැරිපිඉ ශ කන්බන රත 

තුතුයි. ෙටක් ඉ ශයන් ර ක විට ිතිහාසශආ ශනොශයගේ ක 

ාරමණඉාම   විශද  ාරමණඉාම  අපි එකට එකතු ශඉාා ඒඉාට 

මුුඟණ ම  තිශ නඉා. එඉැි  අඉසථථාඉක් තමයි අද ක ඇවිල්ාා 

තිශ න්ශන්. ඒ ත ක කඉය තුල ශබන ෙශේ සියලු ශද පාාන පක්ෂ 

කිසිදු ශේදයක් නැතිඉ ෙට ශරොඩ රැනීම සඳහා ඉැඩ පිළිශඉලක් 

සකසථ කිරීම අඉ යයි. 

ශ්රී ාාකා ි දහසථ පක්ෂය විධියට අප මීට මාස රණනකට 

ශපෙ ක ශයෝානා ිරිපතප ක කොා  ානාධිපතිතුමා එක්ක සාකච්ඡා 

කශලේ ක ස්යඉ පාක්ෂික ාඩුක්ඉක්  එශහම නැ කනබන 

අන්ත්යකාලීන ාඩුක්ඉක් හැම ම රැනයි. නමු ක දැන් හදාා තිශ න 

ාඩුක්ඉ  -හදාශරන යන ාඩුක්ඉ- ස්යඉ පාක්ෂික ාඩුක්ඉගේ ක 

ශනොශඉයි  අන්ත්යකාලීන ාඩුක්ඉගේ ක ශනොශඉයි. ශමොකද  ඒකට 

ාාතික ස ාඉක් ප ක කෙන්න තීන්දු කලා. ස ම පක්ෂයකම 

නායකයන් ාාතික ස ාඉට එන්න ෑන  කියාා ඒ ශයෝානාශ  

සඳහන් කෙ තිබුණා. දැන් අපට ශපනී යනඉා ශ ොශහෝ ශඉාාඉට 

හැ ශදන්ශන් කපින් තිබුණු ාඩුක්ඉම තමයි කියාා. ඒ ත ක කඉය 

ර කතාම  ාඩුක්ඉ ශකශෙහි ානතාඉශේ වි ථඉාසය නැතිඉ යනඉා.  

අරමැතිතුමා ර ාන ඉ ශයන්ම කෙන ාද රකා  සමහෙ 

ශඉාාඉට ශ්රී ාාකා ශපොදුාන ශපෙමුශඩු මන්ත්රීඉන්  ඇමතිඉන් 

ශඉනසථ විධියකට අ්යථ දක්ඉනඉා. එයින් ශපනී යනඉා අරමැතිතුමා 

සහ ශපොශහොේටුශ  -ශ්රී ාාකා ශපොදුාන ශපෙමුශඩු- ඉැඩ කෙන 

අය අතශ්ය ක යබන යබන රැටුබන සහ ර ථන තිශ න  ඉ. ශබන කන්ණු 

කාෙණා ි සා අපි ිතාම අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉයකටයි ප ක ශඉාා 

තිශ න්ශන්.  මට කථා කෙන්න . මිත කාායක් ාැබී තිශ න්ශන්  

රන් කථානායකතුමි . තඉ ක ඉැදර ක කන්ණු ශදක තුනක් මට 

කියන්න තිශ නඉා.  

ඊලකට මම පැහැරිපිඉ කියන්නට ෑන   පක්ෂයක් විධියට 

සහශයෝරය ම ම තමයි අප කෙන්ශන් කියාා. අද උශද අශප් 

මන්ත්රීඉන් කිහිප ශදශනක් ඇමතිඉන්න් විධියට රිවුන්බන දුන්නා. ඒක 

අශප් පක්ෂ තීන්දුඉට පටහැි ඉයි කශලේ. අපි විශ ේෂශයන්ම 

ඇමතිකබන රැනීම පිළි ඳඉ තීෙණයක් ර කශ ක නැහැ. පක්ෂශආ 

ම යම කාෙක ස ාඉ තීන්දු කශලේ ොයට අඉ ය සහශයෝරය අපි 

ා ා ශදමු  පා්යපිශබනන්තුශ ම  ඡන්දය ශදන්න ෑන  නබන ඡන්දය 

පාවිච්චි කෙමු  නමු ක අමාතය ධුෙ  තනතුන් ා ා රැනීම අඉ ය 

නැහැ කියන එකයි. ඒ පිළි ඳඉ ක මා ශබන අඉසථථාශ ම  මතක් 

කෙනඉා.  

අශප් ෙට ශරොඩ රැනීම සඳහා අප ශරන යන ඉැඩ පිළිශඉල 

කා්යයක්ෂම කිරීම අඉ යයි; ික්මන් කිරීම අඉ යයි. ඊට ශහේතුඉ 

තමයි  ාහාෙ හිකයක් ඇති වීශබන අඉදානමක් තිබීම. ෙට පුො ාක්ෂ 

රණනක් මිි සුන්  ඩගින්ශන් ින්නඉා; ාක්ෂ රණනක් හඬනඉා. 

ාක්ෂ රණනක් පාසල් දන්ශඉෝ හඬනඉා  තමාඉ ිසථශකෝශාට 

රැශරන යන ඉාහනඉාට  වි ාරඉාට රැශරන යන ඉාහනඉාට 

ඩීසල් නැහැ කියාා. ශබන සියලු ත ක කඉයන් සාකා  ාාා  

විශ ේෂශයන්ම ශරොවි ානතාඉ මුුඟණ ම  තිශ න මහා 

ශේදඉාචකශයන් ඔවුන් මුදාශරන ඔවුන්ශේ දුක් කුනළු පිස දා ඔවුන් 

සැනසුශ  නැ කනබන  ඔවුන්ට අඉ ය ශද දුන්ශන් නැ කනබන  ඔවුන් 

විතෙක් ශනොශඉයි  මුළු ෙටම හඬන ත ක කඉයක් ඇති ශඉයි. එශහම 

වුශණො ක  ෙශේ ම සිටින ානතාඉට ජීඉ ක ශඉන්න ාහාෙ නැති 

ත ක කඉයක් ඇති ශඉයි. ශබන හැම ශදයක් පිළි ඳඉම ොශආ 

අඉ ානය ශයොමු කිරීමයි අඉ ය ඉන්ශන්. ශබන ත ක කඉශයන් ෙට 

ශරොඩ රැනීම සඳහා පක්ෂයක් විධියට අප ස ම විටම අශප් 

සහශයෝරය ා ා ශදනඉා කියන කාෙණය රකා  කෙමින් මශේ 

කථාඉ අඉසන් කෙනඉා.  

සථතුතියි. 

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීලකට  රන් අජි ක ොාපක්ෂ මැතිතුමා. 

 
[අ. ා. 82.ෙ.] 
 

ගුණ අජිත් රාජපක්ෂ මහතා (නිවයෝජය කථානායකතුමා 
සහ කාරක සභාපතිතුමා) 
(ேொண்புேிகு அேித் ரொேபக்ஷ - பிரதிச் சபொநொயகரும் 
குழுக்களின் தெிசொளரும்) 

(The Hon. Ajith Rajapakse - Deputy Speaker and Chairman 
of Committees)  

රන් කථානායකතුමි   පසුගිය 09 ඉැි  දා ශඉච්ච සිදුවීබන 

සබන න් ශයන් අශප් රන් ඩී. වීෙසිාහ මන්ත්රීතුමා ස ාඉ කල් ත න 

අඉසථථාශ  ශයෝානාඉක් ිරිපතප ක කොා අපි අද ක ඒ පිළි ඳඉ 

කථා කෙනඉා. ඒ ශයෝානාශ  සඳහන් ශඉනඉා ඒ සිදධිය වුණු 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

දඉශසේ අශප් ෙශේ ජීවිත 9ක් අහිමි වුණු  ඉ. ඒ නඉශදනා අතෙ ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ ි ශයෝානය කෙපු  අපි ක එක්ක ිතාම 

සශහෝදෙ කඉශයන් ලඟින්ම ාරය කෙපු  අමෙකී්යති අතුශකෝෙල 

මැතිතුමා ක ින්නඉා. එතුමා අඉාසනාඉන්ත විධියට ඒ බනශල්ච්ඡ 

රසථත රියාඉට ශරොදුන් වුණා. මශේ ශප්දරපික මතය ඒක රසථත 

රියාඉක් යන්නයි. එතුමා ඇතුළු 9ශදශනක් මිය ගියා. ඊට අමතෙඉ 

ශදපල හාි  සහ විවි  හාි  වි ාා රමාණයක් සිදු වුණා. ශමම 

විඉාදශආ හතෙඉැි  දඉස අද. ශබන විඉාදශආ හතෙඉැි  දඉස ඉන අද 

ඉන විට ඒ මෙණ සාඛ්යාඉ 80ක් ශඉාා. ශමම සිදධිශආම  මිය ගිය 

තඉ ක එක් මහ කමශයගේශේ ාදාහන උ කසඉය ඊශආ ගේන්ණ රා 

රශද ශආ පැඉැ කවුණා. ඒ ි සා මෙණ සාඛ්යාඉ 9ක් ශනොශඉයි  

දැන් 80ක් ශඉාා. එම ි සා අශප්  ශයෝානාශ  ඒ මිය ගිය සාඛ්යාඉ 

80ශදශනගේ හැටියට සාශ ෝ නය වුණා නබන ශහොඳයි කියා මා 

හිතනඉා. ිසථසෙහට තඉ කී ශදශනගේ එශසේ නැති ශ විද දන්ශන් 

නැහැ. මා දන්නා විධියට ඒ තෙබන  ෙපතල ශාස ශ ොශහෝශදශනක් 

ඒ රහාෙයට ාක් වුණා.             

ඒ සමහෙ අය තඉම ශපොලීසියට ගිශආ ක නැහැ  තඉම 

ශරඉල්ඉාට ඇවිල්ාා ක නැහැ. ඒ සිදධිය වුණු දඉසථඉා මම දැකපු 

ශදයක් තිශ නඉා. අබන ාන්ශතොට අශප් තන්ණශයක් හිටියා නවීන් 

කියාා. ඔුඟ ඇකපත ශරොඩාක් මහත ශකශනක්. ඔුඟට රහාා 

තිශ නඉා. සමාා මා ය තුළින් ඔුඟට පුදුම විධියට අපහාස කලා. 

දැන් ඔුඟ ශරයින් එළියට  හින්ශන් ක නැතිඉ ශේ ඇතුලට ශඉාා 

ින්නඉා. ඒ තෙබන ඔුඟට රහාා. පසුගිය දඉසක මම ගියා ඔුඟ 

 ාන්න. යනශකොට ඔුඟ ශේ ඇතුලට ශඉාා ින්නඉා. මම ඇුඟඉා  

"මල්පි   පැමිණිල්ාක් දමන්න ශපොලීසියට ගිශආ නැදද?" කියාා. 

"අශන් තඉම නැහැ  මම ශපොලීසියට යන්ශන් නැහැ" කියාා ඔුඟ 

කි ඉා. ඔුඟ ෂ්යේ එක රාඉාා ශපන්නුඉා.  ඔුඟශේ පිටිපසථස 

පැ කතට රහාා  රහාා එකම රානට ඇක තාාා තිශ න්ශන්. ඒ 

තෙමට ඔුඟට රහාා. සමහෙ ශඉාාඉට එක  "ශෂොේ" එකට ශපොලු 

විසථසක් විතෙ ඉැරිාා තිබුණා. ඒ තෙබන අමානුෂික විධියට ඔුඟට 

රහාා තිබුණා. අන්තිමට ඔුඟ ශරදෙකට ගිහින් දාාා තිශ නඉා. ඒ 

ශරදෙ තඉ ඒ ඉාශේ ගුටි කාපු මිි සථසු වි ාා රමාණයක් ිඳාා 

තිශ නඉා. පසථශසේ  ඇබනබිතුාන්සථ එකක් ශරනැල්ාා ඒ අය ඒශක් 

දාාා තමයි යඉාා තිශ න්ශන්. ඇබනබිතුාන්සථ එක එතැන ිඳාා 

ිසථපිපතතාශාට යනශකොට ශදශපොලකම  නඉ කතාා ඒ අයට රහාා 

තිශ නඉා. අන්තිමට ිසථපිපතතාශල් ශේේටුඉ ලකම  ක රහාා 

තිශ නඉා. ඉාේටුඉට ගියාම ඉාේටුඉ ඇතුශලේ ම  ක රහාා තිශ නඉා. 

අශප් ෙශේ ොාය ශසේඉය සමහෙ අයශරන් ශබන විධියට පළිර කත 

දඉසක් ම ත ිතිහාසශආ නබන නැතිඉ ඇති. ශාශ්ට ශ ශහ ක 

ටිකඉ ක ි දහශසේ ා ා රන්න  ැපතඉන විධියට සමහෙ වඉදයඉන්  

ශෙෝහල්ඉා ඉැඩ කෙන අය ිතා අන්තඉාම  විධියට තමයි 

හැසින්ශඩු.  

රන් කථානායකතුමි   ශබන සිදුවීම ශාශහසිශයන් පහසුශඉන් 

අපට අමතක කෙන්න  ැහැ. ඒකට ශහේතුඉක් තිශ නඉා. ශබන 

සිදධිශආම  ෂාතනය වූ අශප් සශහෝදෙ මන්ත්රීඉෙයා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  අපි ක එක්ක ශ ොශහොම ලඟින් සිටි ශකශනක්. 

ශබන සිදුවීශබන තිශ න  ෙපතලකම ශකොච්චෙද කියනඉා නබන  අක්ම 

රණශන් අපට එතුමාශේ මල ශරදෙට යන්න තෙබනඉ ක සමාා ඉට 

පිටාඉක්  තිබුශඩු නැහැ. ඒ කාාය ඒ තෙබන ම ශබන සමාාය මහ 

අමනුසථස විධියට හැසින්ණු කාා පපතච්ශේදයක්. අපට එතුමාශේ 

මල ශරදෙඉ ක යන්න  ැපත වුණා. මහාන ි ශයෝජිතයන්  ඉ ශයන් 

අපි  අපට ඡන්දය දුන්  අපට උදවු කල  අපි දන්න කියන හැම 

ශකශනගේශේම මල ශරඉල්ඉා යනඉා. නමු ක  අශප්ම 

සශහෝදෙයාශේ මල ශරදෙට යන්න අපට පුළුඉන්කමක් තිබුශඩු 

නැහැ. ඒ ි සා අපට එතුමා මතක් ශඉන  මතක් ශඉන ඉාෙයක් 

පාසා අශප්ම සශහෝදෙයාට අශපන් අක්ඉක් සිදු වුණා ශන්ද කියන 

එක රැන හදඉශ ක ශාොගේ කැක්ගේමක් තිබුණා. රන් 

කථානායකතුමි   එම ි සා අපි ඊශආ ෝරිශආ හාමුදුන්ඉන් 

ඉහන්ශසේ නමක් ඉඩබනමාා  එතුමාශේ මාරිශඉා ි ඉස ිසථසෙහා 

මිදුශල්  ණක් කියාා  පැන් ඉඩාා   ඒ පිළිශඉ ක සිද  කලා. දැන්  

අශප් හි කඉාට ශපොඩි ි දහසක් තිශ නඉා  අශප් සශහෝදෙයා 

ශඉනුශඉන් පුාචි ශහෝ තුතුකමක් කෙන්න පුළුඉන්කම ාැබුණා 

කියාා. ඒ ඉාශේම අනාරතශආ අපට එතුමා ශඉනුශඉන් කැපවීබන 

ශරොඩාක් කෙන්න සිද  ශඉනඉා.  

ශබන සිදධිය එක් රිනක් තුල ශඉච්ච සිදුවීමක් හැටියට විතෙක් 

අපට නබන කෙන්න  ැහැ  රන් කථානායකතුමි . අපට දැනරන්න 

තිශ න ශතොෙතුන් අනුඉ  ිරිපතයට ශබන ඉාශේ ශරොඩාක් ශදඉල් 

සිද  ශඉන්න ිඩ තිශ නඉා. ඒ ඉාශේම පසුගිය කාාශආ අපි 

දැකපු ශදයක් තමයි  සමහෙ ශද පාාන පක්ෂ ෙශේ  ාය රන්න 

ශරොඩක් ශඉාාඉට රාාතන්රඉාම  ඉයුහයට එන්න උ කසාහ 

ශනොකිරීම. එශාස රාාතන්රඉාම  ඉයුහයට එනඉා කියාා 

ශපන්වුඉ ක  සමහෙ ශඉාාඉට සමාාය ඇතුශලේ රපතල්ාා ශමශහතුබන 

ශරොඩාක් රියා කමක ශඉනඉා. පසුගිය කාාශආ අපි දැක්කා  ඔය 

කියන සමාා කඩුඩායබන රම ඇතුශලේ විසථශසේ කඩුඩායබන හදනඉා. 

ඒ 20 කඩුඩායමට නායකශයක් ප ක කෙනඉා. .0 කඩුඩායබන 

හදනඉා. ඔය විධියට ශනොශයක් ාාා හදාා තිශ නඉා.  ඒ ාාාඉා 

එක අඉසථථාඉක් තමයි ශකොල  සිදුවීම. ඒ සිදුවීම සිද  

ශඉනශකොට මුළු ෙශේම හැම තැනකින්ම ශපොලු  මුගුන් රැර ක 

කඩුඩායබන  මහ පාෙට  ැහැාා මහාන ි ශයෝජිතයන් ශසොය 

ශසොයා පහෙ ශදන්න පටන් ර කතා. පැය කිහිපයක් ඇතුලත එඉැි  

සාසථකෘතියක් ශබන ෙශේ ඇති කෙන්න පුළුඉන්කම ාැශ න්ශන් ඒ 

කියන සාවි ාන ාාාය ි සාය කියාා මා වි ථඉාස කෙනඉා.   

රන් කථානායකතුමි   ශබන හා සමානම සිදුවීබන මාාාඉක් 

89     9 කාාශආ ක සිද  වුණා අපි දැක්කා. එදා ශරොඩක් 

ශඉාාඉට ශබන ඉැශ් කශලේ ොත්රී කාාශආ. එම සිදුවීබන ශරොඩාක් 

කශලේ ශහොෙ ෙහශසේ. සමහෙ ශඉාාඉට කඩයක් ඉහන්න කියාා   

නැ කනබන "මෙනඉා" කියන ි ශ දනය ශරදෙට ශරනැවි ක 

ශදන්ශන් රෑට. හැ ැයි  ශබන සිදුවීබන සියල්ා සිද  ශඉන්ශන් මහ 

දඉාශල් මහ ානයා ිසථසෙහා. එදා කඩ ඉහන්න කියාා ශහොශෙන් 

තමයි තුඩුක් ටික ශ දාශරන ගිශආ. හැ ැයි  ශබන සැශ්ය දහඉල් 

කාාශආ ඉාහනයක සථපීකෙයක්  ැඳශරන "කඩඉල් ඉහපල්ාා" 

කියාා  ාහ කකාෙශයන් ඉැසථසුඉා.  කඩඉල් ඉහන්ශන් නැ කනබන 

ඒ අයට ක දඬුඉබන ශදනඉා. එශහම ත ක කඉයක් තමයි පසුගිය දඉසථ 

කිහිපශආම තිබුශඩු. ඒ ි සා අපට ශපශනනඉා  ෙශේ මහාන 

ි ශයෝජිතයන් ිාක්ක කෙර ක  රසථත විාාසයකින් හැසිශෙන  

දැඉැන්ත සමාා ෙටාඉක් හැරිාා තිශ න  ඉ. එහි රතිඵාය තමයි 

අපි ශබන දැක්ශක්. ඒ ි සා ශබනඉාට ඉහා විසුනබන ා ා ශදන්න නබන   

ශබන සිදුවීම අසථශසේ සිද  ශඉච්ච ෙහසථ ශදඉල් සියල්ාම ශසොයන්න 

ෑන . 

සමහෙ ශඉාාඉට අපි හිතාශරන ින්නඉා අශප් ෙශේ සමහෙ 

මා ය ායතන  ඒ ඉාශේම සමාා මා යඉා සිටින අය ශ ොශහොම 

ශහොඳ ස කගුණඉ ක අය කියාා. නමු ක  ඒ ස කගුණඉ ක අය අතශ්ය 

මා ය පාවිච්චි කෙන්න දන්ශන් නැති අස කපුන්ෂ කඩුඩායබන 

රණනාඉක් ින්නඉා.  හැ ැයි  සමහෙ මා ය ඉර කීශමන් ඉැඩ 

කෙනඉා කියාා අපි හිතනඉා. නමු ක  අශප් රන් අමෙකී්යති 

අතුශකෝෙල මන්ත්රීතුමා එදා අමානුෂික විධියට ෂාතනය කලාට 

පසුඉ   ශබන ෙශේ තිශ න ඔය ඉර කීශමන් ඉැඩ කෙනඉාය යයි 

කියන  මා ය විසින් ශබන ෙශේ මහානතාඉ අතෙ රචාෙය කශලේ  

"අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මන්ත්රීඉෙයා සියරිවි නසා ර කතා" 

කියාායි. ඒ  ඉර කීශමන් කටතුතු කෙන මා ය ායතනඉා 

හැසිරීමක්ද? නැහැ. සමහෙ අඉසථථාඉා "ගේන්ණ රා රිසථ්රික්කශආ 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල්  ශසේෙම දැන් පුච්චාා 

ිඉෙයි"  කියන අදහසක් මා යශයන් රකා  කලා. එතශකොට ඒ 

රඉෘ කතිය  ාන අය හිතනඉා  "අශප් රිසථ්රික්කශආ ශරඉල් 

එකක්ඉ ක පුච්චාා නැහැ ශන්. අපි ක ඒ විධියට ශරඉල් පුච්චන්න 

ෑන " කියාා.  මා යශයන් රණන් හදාා කියනඉා  රාශදශීය ස ා 

ස ාපතිඉන්න්ශේ ශරඉල් ශමච්චෙ පුච්චාා තිශ නඉා කියාා.  
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එතශකොට අශනක් අය හිතනඉා "අශප් රශබන ස ාපතිශේ ශරදෙ 

පුච්චාා නැහැ  අපි ඒක ක පුච්චන්න ෑන " කියාා. සමහෙ 

ශඉාාඉට රශබන සිටින මන්ත්රීඉන්න්ශේ නබන ාැයිසථතුඉම කියඉනඉා. 

එශහම නබන කිශය ඉාම අශනක් රිසථ්රික්කඉා මිි සථසු ක ඒ ශදම 

කෙන්න ාැහැසථති ශඉනඉා. අශප් ෙශේ මා ය හැසිරීම රැන කථා 

කශලො ක  මා යශආ සදාචාෙය තියා ර කශ ක නැති දඉසක් හැටියට 

මම එදා දඉස දකිනඉා. ශබන ඉාශේ ගින්නක් ඇවිශාන ශඉාාඉක  

ඒක ි ඉන ත ක කඉයකට ශබන සමාා පපතසෙය ි ්යමාණය කිරීම  

හදඉතට එකකඉ හැම ශකශනගේශේම ඉර කීමක්  ඉට ප ක 

ශඉන්න ෑන . එශහම ඉරකීබන ිෂථට කෙපු සථඉරූපයක් අපට ඒ 

අඉසථථාශ  ශපශනන්න තිබුශඩු නැහැ.    

රන් කථානායකතුමි   ශබන සිදධිය අසථශසේ මශේ සශහෝදෙයාට 

අයිති  සථ ෙථයක් ශපෙලාා  ගේක් කොා  එහි සිටි මිි සුන්ට 
රැුඟඉා. ශබන  සථ ෙථය අවුන්දු ෙ0ක් තිසථශසේ ශකොල  - සූපතයඉැඉ 

දුඉන  සථ එකක්. ඒශක් ශබන අෙරලයට ාපු කවුන්ඉ ක සිටිශආ 

නැහැ. ඒක  මහ පාශ්ය මගීන් ශරන යන  සථ ෙථයක්. ඒ  සථ ෙථශආ 

"ොාපක්ෂ" කියන නම විතෙයි තිබුශඩු. ඒක පිටශකොටුශඉන් 

පසථඉන් 8..0ට ශසනක පටඉා ශරන රශබන යන  එශහම නැ කනබන 

සූපතයඉැඉට යන  සථ එක.  එම  සථ ෙථය එනශකොට Police Park 
එකට ිසථසහෙ ම  එම  සථ එක ට ිසථසෙහින් ාපු   සථ එකට ක 

රහාා ගේක් කොා තිබුණා. ශබන  සථ එකට ක රහාා  

පිටශකොටුශඉන්  සථ එකට නැකාා සිටි අහිාසක මිි සුන්ට ක 

රහාා   සථ එක ගේක් කොා තිබුණා.  බන ාපිටිය ශපොපිසථ 

සථථානශආ තිශ න  සථ පශහන්  සථ තුනක්ම සාමානය විධියට 

 ාඉනය වුණු  සථ ෙථ. එතශකොට ශබන රසථත රියාකාෙකම සිද  

වුශඩු  ශබන අෙරලයට ාපු මිි සුන්ට විතෙක් ශනොශඉයි. මහ පාශ්ය 

ි දහශසේ රමන් කල මිි සුන්ට ක එදා පහෙ දුන්නා.  Expressway 

එශක් යනශකොට  ඉාහන අාකශආ දගේණු පලාතට ාශ ණික "SP" 

කියාා රහාා තිබුණා නබන  ඒකම ඇති එදා ගුටි කන්න. "SP" 

කියාා ඉාහන අාකශආ  සඳහන් නබන  දගේණු පලාතට නබන යන්ශන්   

ඒ මිි සථසු ශකොල  මඟුල් ශරදෙකට ගියා වුණ ක කමක් නැහැ  

ශඉන ක රිහාඉක ගියා වුණ ක කමක් නැහැ  "SP" කියාා සඳහන් 

කෙ තිබීමම  ශහේතුඉක් වුණා  එදා  ගුටි කන්න.  Expressway එශක් 

සිටි බනශල්ච්ඡශයෝ ටික තමයි රැුඟශ . Identity Cards  ාමින්   

ශපෙල ශපෙලා රැුඟඉා. අපි දැක්කා  Expressway  එකට ඇතුළු 

ශඉන තැන  ශකොේටාශ  තිශ න ර ාන  සථ නැඉතුබන ශපොශලේ ම  

අතුන්ගිපතශයන් සහ  ඊට එහා සිට පැමිණි සියලු ඉාහන නඉ කඉා   

මිි සථසු දහසථ රණනක් පාශ්ය ිඳශරන  සථඉා ාපු අයශේ  

Identity Cards  ානඉා. ශෂෝේ ඇඳ ශරන  උක් කයට කිසිම 

ඇුනමක් ඇඳාා නැතිඉ සිටි  තන්ණයන් අශීාාචාෙ විධියට මහ 

පාෙට  ැහැාා ඒ සියලු රියාකාෙකබනඉා ශයදුණා. අශප් රාශදශීය 

ස ාඉා ස ාපතිඉන්න්ට රහාා ඇුනබන නැතිඉ පාශ්ය 

ශරි යනශකොට ශපොලීසිය  ාාශරන සිටියා. ශපොලීසිශආ මහ කඉන් 

ශකොේටාඉ  මුෙශපොශලේ   කන්ශේන්ය ශපේටිය ඇතුලට දාාා ශේො 

ර කත ශ ොශහෝ ශදශනක් ින්නඉා.  ඒ තෙමට බනශල්ච්ඡ 

ත ක කඉයක්  එදා  තිබුශඩු.  ඒ ි සා අශප් ෙශේ ශබන ශිෂථට සමාාය 

තුල ශබන ඉාශේ ත ක කඉයන් ඇති ශඉන්න කඉදාඉ ක ිඩ තියන්න 

ශහොඳ නැහැ.  

ශබන දඉසථඉා අශප් ෙශේ වි ථඉවිදයාාඉා ිශරන රන්නා 

තන්ණයන් හැසිශෙන්ශන් හපතයට ගේලී හමුදාඉක් ඉාශේ  රන් 

කථානායකතුමි . අතැනට යන්න කියනඉා  ශමතැනට යන්න 

කියනඉා.  ශපලපාළි යන සථඉරූපයට අශප් ෙශේ - [ ා ා කිරීමක්]   
ඒක තමයි. ඒ තෙමටම ශිෂය පෙබනපොඉ ගේලී ශහේඉායන් පිපතසක් 

 ඉට ප ක කොා සමහෙ ශද පාාන පක්ෂඉා රියාකාෙකබනඉාට 

ශයොදා ශරන තිශ නඉා. ශබනක ශබන ෙශේ අනාරතයට ශහොඳ ශදයක් 

ශනොශඉයි. ශබන ෙශේ අනාරත පැඉැ කම සඳහා බුදධිම ක පිපතසක් 

ශරොඩනකන්න යන රමනට ශබනක ශහොඳ ත ක කඉයක් ශනොශඉයි.  

අද උශද  අශප් අපි සේපත මැතිතුමා කථා කලා. එතුමා 

පැහැරිපිඉ  කි ඉා  "අපි ශදශරොල්ශාෝ ශදපැ කතකට ශ රිාා  පක්ෂ 

හැටියට ශ රිාා කටතුතු කෙන්න ශහොඳ නැහැ. ඒ තුළින් අපි 

සමාායට ශදන පණිවිඩය ශමොකක්ද?  ශබන ෙශේ  හැශදන සමාායට 

ශදන පණිවුඩය ශමොකක්ද? දැන් තිශ න  ශබන ත ක කඉය  නැති කෙ 

රන්න නබන අපිම ඉරකීබන ි ්යමාණය කෙ රන්න ෑන " කියාා.  

හැ ැයි  ඒක කියාා විනාඩි රණනක් ඇතුලත ඒකට 

රතිවින්ද ඉ  ඒ කන්ණු ශ කන්බන ර කශ ක නැති ඉචනමයි ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  කියැශඉන්ශන්. එශහම ශඉන්න ෑන  නැහැ. අපි 

මීට ඉඩා ශිෂථට විධියට පා්යපිශබනන්තුශ  හැසිශෙන්න ෑන . ඒක 

ි සා  තමයි  පා්යපිශබනන්තුශ  ින්න මන්ත්රීඉන්න් 22.ශදනාම 

මෙන්න ෑන   එලඉන්න ෑන  කියාා කථා කෙන සමාායක් අද 

ඇති ශඉාා තිශ න්ශන්. අපි ශමතැි න් එළියට යන්නබන. ඊලකට 

කවුද ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට එන්ශන්? දැන් තිශ න සමාාය රිහා 

 ැලුශඉො ක රැේටාා   ැේටාා ඉාශේ කඩුඩායමක් එයි. රැවුල් 

ඉඉාර කත  ශකොඩුශ් ඉඉාර කත මහා අශීාාචාෙ විධියට හැරිච්ච  

රල් තුරශආ  ඉැරි තුරශආ ජීඉ ක ශඉන මිි සථසු ටිකක් ශබනකට එයි. 

ශරොඩක් අය හිතාශරන ින්ශන් ඒ ශරොල්ාන් "ශපොෙඉල්" කියාා. 

එශහම "ශපොෙඉල්" කෙන සමාායක් තමයි ශබන ෙශේ හදාා 

තිශ න්ශන්. එශහම අය ාශඉො ක  ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුළින් 

රාාතන්රඉාම  ශහොඳ ෙටක් ි ්යමාණය කෙන්න ඉැදර ක තීන්දු 

රන්න පුළුඉන් මේටමක් හැශදයි කියා අපට වි ථඉාස කෙන්න 

 ැහැ. අපි ශබන  පා්යපිශබනන්තුඉට ඇවිල්ාා තඉම මාස රණනයි. අපි 

ශහොන්ද? අපි ශහොෙකබන කොාද ශමතැනට ාශ ? අපි අවුන්දු 

රණනක් තිසථශසේ මිි සුන්ශේ මල ශරඉල්ඉාට  මඟුල් 

ශරඉල්ඉාට ගිහිල්ාා  ශබන සමාාශආ තිශ න ඉරකීබන ටික ිෂථට 

කොා  ානතාඉශේ වි ථඉාසය රිනාශරන හදාර කත සමාා 

පපතසෙශයන් තමයි ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  මහාන ි ශයෝජිතයන් 

විධියට ප ක ඉන්ශන්. මිි සථසු  ාහ කකාෙශයන් අපිඉ ප ක කශලේ 

නැහැ. මිි සථසු ගිහිල්ාා ශහොොට තමන්ශේ පක්ෂය ිසථසෙහා  

අශප්ක්ෂකයාශේ අාකය ිසථසෙහා  -ශබන හැම ශකශනගේටම ඡනශද 

ිල්ානශකොට අාකයක් තිශ නඉා.- හදඉතට එකකඉ රහපු 

මනාපශආ රතිඵායක් හැටියට තමයි අපි ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට 

එන්ශන්. හැ ැයි  අපට ඡන්ශද ම පු මිි සථසු අද පුදුම ශඉාා 

 ාාශරන ින්නඉා  ශබන ෙශේ අපට වින්ද ඉ සමහෙ කඩුඩායබන 

ශමශහයඉන එක රැන.  

අපි වි ථඉාස කෙනඉා  අපට ඡන්දය ම පු මිි සථසු  ශබන කියන 

එකකටඉ ක එකක ශඉන්ශන් නැහැ  ඒ අය අපිඉ ෙකින්න -අපිඉ 

ාෙක්ෂා කෙන්න- ින්නඉා  ඒ අය අපි රැන වි ථඉාසය ත ාා 

ින්නඉා කියාා. අපි ශහොන් නබන අපට ඡන්දය ශනොම  ඒ ශඉාාශ ම 

එළියට යඉන්න තිබුණා ශන්. ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට ාපු අලු ක 

මන්ත්රීඉන් ශකොච්චෙ ින්නඉාද? ශබන අය ිතා අහිාසක විධියට 

තමන් ශරොඩ නකාශරන තිබූ සමාා පපතසෙය තුල ඉරකීබන ිෂථට 

කෙන්නයි  පා්යපිශබනන්තුඉට ාශ . අද ඉැෙරි මතයක්  ඉැෙරි සමාා 

රතිරූපයක් ශබන ෙශේ ශරොඩනකාා තිශ නඉා. ඒ ශරොඩනකපු 

රතිරූපය ශඉනසථ කෙන්න පුළුඉන් ශඉන්ශන් අපි සියලුශදනා එක 

කඩුඩායමක් හැටියට පා්යපිශබනන්තුශ  ඉැඩ කශලො ක පමණයි. 

රන් කථානායකතුමි   මම ිතා ශර්ෙඉශයන් ිල්ාා සිටින්ශන් 

ශමච්චෙයි. දැන් අපි ශහොඳම පපතප්පුඉ කාාා ින්ශන්. ඒක ි සා අපි 

සියලුශදනාම එකතුශඉාා  ෙට ශරොඩනකාා  ාාතියට පණ ශදන්න 

පුළුඉන්  ශබන ෙට ිසථසෙහට ශරි යන්න පුළුඉන් ඉැඩ පිළිශඉලකට 

දායක ශඉමුයි කියා ශර්ෙඉශයන් ිල්ාා සිටිමින් මා ි හඬ 

ශඉනඉා.  

සථතුතියි. 

 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ සරත් ව වන්වසේකා මහතා 
(பீல்ட் ேொர்ஷல் ேொண்புேிகு சரத் தபொன்மசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Member, what is the point of Order?  
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ සරත් ව වන්වසේකා මහතා 
(பீல்ட் ேொர்ஷல் ேொண்புேிகு சரத் தபொன்மசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

රන් කථානායකතුමි   පා්යපිශබනන්තුශ  ශබන දඉසථ ශදශක්ම  

තුශන්ම සිදු කෙපු කථා අනුඉ තඉම ක ශබන වඉෙය ඉැපිරීම තමයි 

රිගින් රිරටම සිද  ශඉන්ශන්. Galle Face එශකන් ශබන සිදුවීබන 

ාෙබන  වුශඩු ශකොශහොමද කියාා තමුන්නාන්ශසේාා ක දන්නඉා; 

අපි ක දන්නඉා; අපි සියලුශදනාම ක දන්නඉා. ඒ රැන කියමින් 

ශදපැ කතට ශ ෝාය පාසථ කෙ කෙ වඉෙය ඉපුො රන්ශන් නැතිඉ 

කාට ක සා ාෙණයක් ශඉන විධියට ශබනඉා විසශඳන්න ෑන . 

අ කඅඩාගුඉට රන්න කියාා Galle Face එශක් හිටපු ලමයි 

තුන්ශදශනගේශේ නබන තුනක් මා ය විසින් දමාා තිශ නඉා මම 

දැක්කා. රන් කථානායකතුමි   රහනශකොට කවුද කගේල් ශදක 

අල්ාාා ඉිනන්ශන්? ශකොල්ශාෝ ශන්. උන්ට රහනශකොට උනු ක 

ශපොල්ාක් අතට රන්නඉා තමයි. ඒ පින්තූෙයක් මා යඉා දාාා 

ඔවුන්ඉ අ කඅඩාගුඉට රන්න කියනඉා. ශබනඉා ශරොඩින් ශේෙන්න 

ශඉනඉා  රන් කථානායකතුමි   ශබන විධියට ශදපැ කශතන් 

ශදපැ කතට ශ ෝශල් පාසථ කෙකෙ අ කඅඩාගුඉට රන්න  හිශ්ය 

දාන්න ගිශයො ක ශබනශක් ශකලඉෙක් නැහැ. ඒක ි සා අපි 

තමුන්නාන්ශසේාාශරන් ිල්ාා සිටින්ශන්  කාට ක සා ාෙණය ිෂථට 

ශඉන විධියට ශබනක සමනයට ප ක ශඉන රමශ දයක් සකසථ 

කෙන්න කියායි.   

 
ගුණ ප්රමිත බණ්ඩාර වතන්නවකෝන් මහතා 
(ேொண்புேிகு பிரேித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
 

නැඟී සිියවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න  රන් රමිත  ඩුඩාෙ මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ ප්රමිත බණ්ඩාර වතන්නවකෝන් මහතා 
(ேொண்புேிகு பிரேித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

රන් කථානායකතුමි   ඒක සමනයට ප ක කෙන්න කියන 

කථාඉට මම එකක ඉන්ශන් නැහැ. ඔවුන් අශප් ි ඉසට එදම  අවි 

ාතු  අෙශරන තමයි ාශ . දරුල්ශල් නරොධිපතිතුමාශේ ි ඉසට 

ශ ෝබන යගේ ක රහාා තිශ නඉා. සමහෙ තැන්ඉා එශහම සිදුවීබන 

ශඉාා තිශ නඉා  රන් කථානායකතුමි . ඒ ත ක කඉය යටශ ක 

අපට කෙපු අාා  හාි  ශකොච්චෙද? ඒක රසථතඉාම  රියාඉක්  රන් 

කථානායකතුමි . ශේශ්ය ඉැඉ ලකරි පහෙ දුන්න ගේපියාපිටිශආ 

පුදරාශයක් ඊශආ මිය ගියා. ඒක සමනය කෙන්ශන් ශකොශහොමද  

රන් කථානායකතුමි ? ෂාතනය කෙපු ශකනාට සා ාෙණය ිෂථට 

කෙන්න ෑන . ඒකට සබන න්  ශඉච්ච අයඉ අ කඅඩාගුඉට රන්න 

ෑන . නීතිය රියා කමක කෙන්න ෑන . මම ශබනක ශ ොශහොම 

ඉරකීශමන්  කනරාටුශඉන් කියන්ශන්. ශපොලීසිය  ාාශරන ින්න 

ශකොට තමයි ශබනඉා කශලේ; ි ඉාස ගිි  තැබුශ . හමුදාඉ  ාාශරන 

ින්න ශකොට තමයි ි ඉාස ගිි  තැබුශ . ඒඉාට යබනකිසි 

රියාමා්යරයක් රන්න ෑන . කැා  නීතිය ො කෙන්න ශදන්න 

පුළුඉන්කමක් නැහැ. වින්ද  පා්ය ථඉය පැ කශ ක වුණ ක  ශබන 

පැ කශ ක වුණ ක  ශමොන පැ කශ ක වුණ ක කවුන් ශහෝ ශබනකට 

සබන න් යි නබන ඒ අය අ කඅඩාගුඉට අෙශරන නීතිය රියා කමක 

කශලේ නැ කනබන  අපි ශබන ෙටට ශදන පණිවුඩය ශඉන්ශන්  "උ ාාට 

ෑන  ශදයක් ෑන  විධියට කෙන්න පුළුඉන්" කියන එකයි.  

රන් කථානායකතුමි   හිටපු හමුදාපතිතුමාට මම ශ ොශහොම 

රන් කෙනඉා. රන් සෙ ක ශ ොන්ශසේකා මැතිතුමි   එශහම 

කෙන්න විධියක් නැහැ. රන් කථානායකතුමි   ශමොන පැ කශ ක 

පුදරායගේ වුණ ක ඉෙදක් කෙ තිශ නඉා නබන  අපි ඔ තුමාශරන්  

ශපොලීසිශයන්  හමුදාශඉන් එශහම නැ කනබන ොශයන් ිල්ාන්ශන් 

ඔවුන් අ කඅඩාගුඉට අෙශරන නීතිය රියා කමක කෙන්න කියාායි. 

එශහම නැති වුශණො ක ොායය බිඳ ඉැශටනඉාමයි. ඒක 

ඉලක්ඉන්න  ැපත ශඉයි. අද ඉනශකොට ශපොපිසථ ි ා ාපතශයගේට 

අක්ම තෙමින් speeding ticket එකක්ඉ ක ශදන්න  ැහැ. ඊශආ ක 

ශපොපිසථ ි ා ාපතන්ට පහෙ දුන්නා. එශහම වුණාම ඒ uniform 

එශක් රන් කඉය නැති ඉනඉා. එතශකොට ශබන ෙශේ පාානයක් නැති 

ඉනඉා. ඒක අපි මතක තියාරන්න ෑන   රන් කථානායකතුමි . 

එම ි සා ඉරකීශමන් තුතුඉ අපි සියලුශදනා ඉැඩ කෙමු කියා මම 

ශ ොශහොම ශර්ෙඉශයන් ිල්ාා සිටිනඉා. 

  
ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு நொேல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රන් කථානායකතුමි   මට ක පැහැරිපි කිරීමක් කෙන්න 

තිශ නඉා. විශ ේෂශයන්ම ශබන මතු කෙපු කාෙණය සබන න් ශයන් 

ඉර කිඉතුතු ශදශකොේාාසයක් ින්නඉා. ශද පාාන ශහෝ ශඉන ක 

අෙමුණක් ඇතිඉ ශබනක ශමශහයඉපු  ශබන සබන න් ශයන් කටතුතු 

කෙපු ශකොටසක් ින්නඉා. රමිත  ඩුඩාෙ මන්ත්රීතුමා සඳහන් කල 

පපතරිම කක්-මුගුන් අෙශරන  ශපට්රල් ශ ෝබන  අෙශරන ඇවිල්ාායි 

ඒ අය ශරඉල්ඉාට රැුඟශ . ශමොන පක්ෂය ි ශයෝානය කල ක ඒ 

අයට එශෙහිඉ නීතිය රියා කමක විය තුතුයි. එශහම ශනොවුශණො ක 

සිදු ඉන්ශන් ශමොකක්ද? අෙරලයක මුඉාශඉන් ජීවිත විනා  

කෙන්න පුළුඉන් නබන  අෙරලයක මුඉාශඉන් ශරඉල්-ශදොෙඉල් ගිි  

ත ා ඔවුන්ට ි දහස ා ා රන්න පුළුඉන් නබන  අ කපුඩි රසා 

එළියට රන්න පුළුඉන් නබන  සමසථත ොාය පද තිය සහ නීතිය බිඳ 

ඉැශටනඉා. රන් කථානායකතුමි   ඒ එක්කම කිසිම ශදයක් 

ශ කන්බන ශනොශරන  කිසිම ශදයක් ශනොදැනුඉ කඉ ඒ අය පසුපස 

හ ා ගිය පිපතසගේ ක ින්නඉා. මා මුපින් සඳහන් කල අයට නීතිය 

රියා කමක ඉනඉා ඉාශේම මා පසුඉ සඳහන් කල අය 

පුනන් කථාපනය කෙ නැඉත සමාාරත කිරීශබන ඉැඩ පිළිශඉලගේ ක 

රියා කමක ශඉන්න ක ෑන .  

ශබන ඉනශකොට රන් මන්ත්රීඉන්න්ශේ ාෙක්ෂාඉ  ශබන ෙශේ 

ාෙක්ෂාඉ  මහානතාඉශේ ාෙක්ෂාඉ බිඳ ඉැටී තිශ නඉා  රන් 

කථානායකතුමි . ඊශආ අපි දැක්කා ශන්  ශපොපිසථ ි ා ාපතන්ට 

රහපු විධිය. ශකොල  රිසථ්රික්කය  ාෙ ඒ ශපොපිසථ ි ා ාපතයාශේ 

ඔළුඉ පැශලන්න රහන ාකාෙය අපි දැක්කා. ඒ ඉාශේ ශදඉල් 

කෙන අයට ක නීතිය රියා කමක ඉන්ශන් නැ කනබන  නීතිය රැන 

අපට වි ථඉාසයක් නැතිඉනඉා. අශප් ශරදෙට රහපු ශකනාට  අපට 

ශඉඩි තැබූ ශකනාට  ශරඉල් ගිි  තැබූ අයට  අශප් පා්යපිශබනන්තු 

මන්ත්රීඉෙයගේ මෙපු ශකනාට නීතිශයන් දඬුඉමක් ාැශ න්ශන් 

නැ කනබන ඊට පසථශසේ ශඉන්ශන් ශබන සමාායම බිඳ ඉැටීමයි. රන් 

කථානායකතුමි   ඒක ි සා සමාාය බිඳ ඉැශටන්න ශදන්න එපා. 

ඒ ඉාශේම සාවි ානා කමකඉ ශබන ශදඉල් ශමශහය වූ අය පිටුපස 

ශබන කිසිම ශදයක් ශ කන්බන ශනොශරන සහ ශනොදැනුඉ කඉ රැල්ාට 

ගිය දන්ඉන් පුනන් කථාපනය කෙ නැඉත සමාාරත                        

කිරීම ක කෙන්න ෑන . ඒශක් කිසිම ර ථනයක් නැහැ. රන් 

කථානායකතුමි   හැ ැයි ශබන ශදඉල් ශමශහය වූ අයට  ගිි  තැබූ 

අයට  මෙපු අයට එශෙහිඉ කිසිම ශද පාාන පක්ෂ ශේදයක් 
 ාන්ශන් නැතිඉ නීතිය රියා කමක කෙන්න කියාා මම ිල්ාා 

සිටිනඉා.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගුණ සරත් ව වන්වසේකා මහතා 
(பீல்ட் ேொர்ஷல் ேொண்புேிகு சரத் தபொன்மசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

රන් රමිත  ඩුඩාෙ ශතන්නශකෝන් මන්ත්රීතුමි   ශබන ශදඉල් 

කෙපු අයට එශෙහිඉ නීතිය රියා කමක කෙන්න එපා කියාා මම ක 

කියන්ශන් නැහැ. මම කි ශ   ශදපා්ය ථඉයටම සා ාෙණ විධියට 

441 442 



2022  මැයි  20 

නැඉත ක වඉෙයක් ඇති ශනොඉන විධියකට ශබන ර ථනය විසඳන්න 

කියාායි. මම ඔ තුමා කියපු කාෙණයට එකක ශඉනඉා. 

අි ඉා්යයශයන්ම නීතිය රියා කමක ඉන්න ෑන . අාා  හාි  

ශඉච්ච අයට ඉන්රි ශරඉනඉාට ක මම නබන වින්ද  නැහැ. 
 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රන් කථානායකතුමි  - 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට කථාඉක් තිශ නඉා ශන්? [ ා ා 
කිරීබන] රන් පාි  රිරබන ෙබන මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(ேொண்புேிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  

ඔ තුමා ශපෝඩක් ින්න, මම කථා කොා ිඉෙ කෙන්නබන. 
 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මට විනාඩියක් ශදන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ තුමාශේ point of Order එක ශමොකක්ද? 
 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රන් කථානායකතුමි   දැන් නාමල් ොාපක්ෂ හිටපු ඇමතිතුමා 

කියපු කාෙණාඉාට ඔ තුමා හපතයට සඉන් දුන්නා නබන  ඒ  තුල 

ිතා ඉැදර ක කාෙණයක් තිශ න  ඉ ඔ තුමාට ක ශ කන්බන යන්න 

ඇති. හැ ැයි  ඒක රාශයෝගිකඉ රියා කමක ශඉන්ශන් නැහැ. නීතිය 

කාට ක එකයි කි ඉා. අද CID එක ශහොයන කී ශදශනගේ ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  හැාගිාා ින්නඉාද? එශහම නබන  නාමල් 

ොාපක්ෂ මන්ත්රීතුමාට මම කියනඉා  ඔ තුමා ඔවුන්ට කියන්න 

ගිහිල්ාා  ාෙ ශඉන්න කියාා. 
 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு நொேல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රන් කථානායකතුමි   එතුමා මශේ නම සඳහන් කලා. රන් 

චමින්ද විශේසිපත මන්ත්රීතුමි   CID එක කටඋ කතෙ රන්න කියාා 

සඳහන් කෙපු හැම පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉෙයගේම කටඋ කතෙ ා ා 

ම ාා තිශ න  ඉ මම පැහැරිපිඉ කියන්න ෑන . ඒ ඉාශේම  ාෙ 

ශඉන්න කියපු හැම මන්ත්රීඉෙයගේම ශපොලීසියට  ාෙ ශඉාා 

තිශ නඉා. අපට නීතිය කඩන්න කිසිම ශච්තනාඉක් නැහැ. අපට 

නීතිශයන් හැාශරන්න ක කිසිම වුඉමනාඉක් නැහැ. අපි ශබන 

පරීක්ෂණ කටතුතුඉාට උපපතම සහශයෝරය ා ා ශදනඉා. රන් 

කථානායකතුමි   මා ඇතුළුඉ අපි හැම ශකශනගේම අපට එන්න 

කියපු හැම ශඉාාඉකම ගිහිල්ාා කටඋ කතෙ ා ා ම ාා ඒ පරීක්ෂණ 

කටතුතුඉාට සා ාෙණයක් කොා තිශ නඉා. අශප් කටඋ කතෙ 

සටහන් කෙ රන්නඉා හා සමානඉම  පා්යපිශබනන්තුශ  මන්ත්රීඉන් 

අ කඅඩාගුඉට රන්නඉා හා සමානඉම  රාශදශීය ස ාශ  මන්ත්රීඉන් 

පින්තූෙ  ා  ාා අ කඅඩාගුඉට රන්නඉා හා සමානඉම අි ක් 

පා්ය ථඉයනු ක අ කඅඩාගුඉට රන්න ෑන . ශරඉල් ගිි  තැබුඉා 

කියාා  අේටාා කැක්ඉා කියාා අ කඅඩාගුඉට ර ක මන්ත්රීඉන් පඉා 

ශබන අතෙ ින්නඉා. 

ඒ ඉාශේම  පහෙම බනඉාට සැක පිට රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන්  

අ ක අඩාගුඉට අෙශරන තිශ නඉා. එශහම නබන  ශරඉල් ගිි  තියපු  

මිනී මෙපු  රසථතඉාරින් විධියට හැසින්ණු අයඉ ක අ ක අඩාගුඉට 

රන්න කියාායි අපි කියන්ශන්. රන් කථානායකතුමි   අපි ඉර 

කීශමන් කියනඉා  කිසි ශසේ කම ශබන කිසිම පරීක්ෂණ කටතු කතක් 

මක හපතන්න ශබන කිසි ශකනගේ සූදානබන නැහැ කියාා. අපි ඒ 

පරීක්ෂණ කටතුතුඉාට මුුඟණ ශදනඉා විතෙක් ශනොශඉයි  ඒ සඳහා 

අශප් පූ්යණ සහශයෝරය ක ා ා ශදන  ඉ මම මතක් කෙනඉා.  

 
ගුණ මධුර විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேதுர ெிதொனமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

රන් කථානායකතුමි   මට ක ඉැදර ක කාෙණයක්              

තිශ නඉා  කියන්න. ශබන Galle Face සිදධිය පිළි ඳ            

කාෙණාශ ම  මා ශප්දරපිකඉ මැරිහ ක වුණා. අපො  පරීක්ෂණ 

ශදපා්යතශබනන්තුශඉන් නබන කෙපු සියලුශදනා ශබන ඉනශකොට අ ක 

අඩාගුඉට ශරන තිශ නඉා. ඒ ඉාශේම ඒ සබන න් ශයන් අධිකෙණ 

කටතුතු ි සි පපතරි ශකශෙනඉා. ඒ කටතුතු සඳහා කිසිම මැරිහ ක 

වීමක් නැහැ. ශ ොශහොම සථඉාධීනඉ ඒ කටතුතු ශකරීශරන යනඉා. 

ශබන ඉන විට ඒ සියලුශදනාම 2.ඉන රින දක්ඉා ෙක්ෂිත 

 න් නාරාෙරත කොා තිශ නඉා. හැ ැයි  කියන්න කනරාටුයි  

ඒ ශරඉල් ගිි  තියපු  අපො ඉාට සබන න්  සමහෙ පුදරායන් 

ශබන ඉන විට විපක්ෂශආ මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල්ඉා හාරාශරන 

ින්නඉා. අපො  පරීක්ෂණ ශදපා්යතශබනන්තුශඉන් දැනුබන ම ාා 

තිශ නඉා  ඒ අය ශසොයා රන්න සහාය ශදන්න කියාා. අපි 

ශ ොශහිාම ි ්ය යඉ ඒ කටතුතුඉාට සහාය දුන්නා. නමු ක 

කියන්න කනරාටුයි  එක්ස ක ාාතික පක්ෂයට  සමගි ාන 

 ාශ රයට  ඒ ඉාශේම ානතා විමුක්ති ශපෙමුණට සබන න්  

සියලුශදනා ශබන ඉන විට හැාගිාා මන්ත්රීඉන්න්ශේ රැකඉෙණය මත 

ින්නඉා. ඒ පිළි ඳඉ අශප් අරසාදය පල කෙනඉා.  

 
ගුණ කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රන් පාි  රිරබන ෙබන මන්ත්රීතුමා.   

 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 
අනතුුණව ගුණ කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්  

නිවයෝජය කථානායකතුමා [ගුණ  අජිත් රාජපක්ෂ මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சபொநொயகர் அெர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமெ, பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் [ேொண்புேிகு அேித் 

ரொேபக்ஷ] தமலமே ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE] took the Chair. 

 
[பி.ப. 12.58] 

 

ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(ேொண்புேிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  
தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கமள, கடந்த 9ஆம் திகதி 

நொட்டில் நடந்த ென்முமறச் சம்பெங்கமள நொங்கள் 

ென்மேயொகக் கண்டிக்கிமறொம். அந்தச் சம்பெம் கொரணேொக 

ஒருசில அமேச்சர்களினதும் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் 

களினதும் வீடுகள் ேற்றும் தசொத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டன. 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

தங்களுமடய தசொத்துக்கமள இழந்த பிறகுதொன் அெர்கள் 

அதன் ெலிமய உணர்ந்திருக்கிறொர்கள். ஆனொல், 39 

ெருடங்களுக்கு முன்மப அதன் ெலிமய நொங்கள் உணர்ந்திருக் 

கிமறொம். 1983ஆம் ஆண்டு இடம்தபற்ற கறுப்பு ேுமல 

கலெரத்மத நொங்கள் மநரடியொகப் பொர்த்மதொம். அதன்மபொது, 

தேிழ் ேக்களுமடய வீடுகமளயும் தசொத்துக்கமளயும் 

எொித்தொர்கள். அது ேொத்திரேன்றி, அெர்கமளக் தகொன்று 

குெித்தொர்கள். அதற்கொக நொங்கள் இந்தச் சம்பெத்மத 

நியொயப்படுத்தெில்மல. இதனுடன் ததொடர்புமடயெர்களுக்கு 

கட்டொயம் தண்டமன தபற்றுக்தகொடுக்க மெண்டும். அந்த 

ென்முமறச் சம்பெம் எப்படி நடந்தது? முன்னொள் பிரதேர் 

அெர்களும் முன்னொள் அமேச்சர்கள் சிலரும் அலொி 

ேொளிமகக்கு கொமடயர்கமளயும் குண்டர்கமளயும் அமழத்து 

ெந்து Galle Faceஇமல அமேதியொன முமறயில் மபொரொட்டத்தில் 

ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருந்தெர்கள்ேீது தொக்குதல் நடத் 

தியதனொமலமய இந்த அசம்பொெிதம் நடந்தது. இதற்குக் 

கொரணம், அநுர திஸொநொயக்க அெர்கள் தமலமேயிலொன 

JVPதொன் என்று நிமறயப் மபர் தசொல்கிறொர்கள். அப்படி 

என்றொல், அெர்கள் இதற்கு முன்னமர இப்படிச் தசய்திருக்க 

மெண்டும். Galle Faceஇல் அமேதியொன முமறயில் நடக்கும் 

மபொரொட்டத்மத இந்த நொட்டிலுள்ள அமனத்து ேக்களும் 

ஏற்றுக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். அந்தப் மபொரொட்டத்தில் ஈடு 

பட்டிருந்தெர்கமளத் தொக்கியதனொல் ேக்கள் தகொதித் 

ததழுந்தொர்கள். இன்று ேக்களுக்கு தபற்மறொல் இல்மல; டீசல் 

இல்மல; மபொதுேொன அளவு அத்தியொெசிய உணவுப் 

தபொருட்கள் இல்மல. ேக்கள் ெிரக்தியமடந்த நிமலயில் 

இருக்கிறொர்கள்.   

நொன் என்ன தசொல்கிமறன் என்றொல், வீடுகள் ேற்றும் 

தசொத்துக்கமள எொித்தெர்களுக்குத் தண்டமன தபற்றுக் 

தகொடுக்கின்ற அமதமநரம், இந்தப் பிரச்சிமனக்குக் கொரணேொக 

இருந்த நிகழ்மெ Temple Treesஇல் ஏற்பொடு தசய்த முன்னொள் 

பிரதே அமேச்சர், முன்னொள் அமேச்சர்கள் ேற்றும் அதில் 

கலந்து தகொண்ட கொமடயர்கள் என அமனெருக்கும் 

தண்டமன தபற்றுக்தகொடுக்க மெண்டும் என்றுதொன். 

அப்மபொதுதொன் நிமலமே சீரொகும்.  

இப்மபொது, இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற பொொிய பிரச்சிமன 

தபொருளொதொரப் பிரச்சிமனயொகும். ேக்கள் பட்டினி கொரணேொக 

ேரணிக்கக்கூடிய நிமலமேயில் இருக்கிறொர்கள். இந்தப் 

பிரச்சிமனக்குக் கொரணம் இந்த அரசொங்கம்தொன். "மெண்டிய 

அளவு பணம் இருக்கிறது; நொங்கள் இந்த நொட்மடக் 

கொப்பொற்றுமெொம்" என்று முன்னொள் அமேச்சர் தபஸில் 

ரொேபக்ஷ அெர்கள் தசொன்னொர். கமடசியில் நொடு 

ெங்குமரொத்து ஆகிெிட்டது. இதற்கொன முழுப் தபொறுப்மபயும் 

இந்த அரசொங்கம் ஏற்க மெண்டும். இன்னும் ஓொிரு ேொதங்களில் 

உணவுப் பற்றொக்குமற ஏற்படும் என்று தகௌரெ பிரதேர் 

அெர்கள் தசொல்லியிருக்கிறொர். உணவுப் பற்றொக்குமற 

ெந்தொல், தபருந்மதொட்ட ேக்கள் ேிகவும் கஷ்டப்படுெொர்கள். 

ஆமகயொல், தபருந்மதொட்டங்களிமல இருக்கின்ற தொிசு 

நிலங்கமள அந்த ேக்களுக்குப் பிொித்துக் தகொடுக்குேொறு நொன் 

தகௌரெ பிரதேர் அெர்கமளக் மகட்டுக்தகொள்கிமறன். அப்படி 

அெற்மறப் பிொித்துக்தகொடுத்தொல், அெர்கள் அதில் ெிெசொயம் 

தசய்து அல்லது ஏமதொ ஒரு ெழியில் ெருேொனத்மதப் தபற்று 

தங்களுமடய ெொழ்க்மகமயக் தகொண்டுமபொெொர்கள்.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මා සිාහා  ාෂාශඉන් ඉචන 

කිහිපයක් කථා කෙන්න කැමැතියි. අශප් පැ කශ ක අය පුන-පුනා 

කි ඉා  "ශරෝාා ය ොාපක්ෂ  ශ ේල් " "ස්ය   ශ ේල් " “Gota, go 

home!” කියාා. අද ාේාා නැතුඉ ගිහින් ශ ේල් ශඉච්ච  ස්යශරන් 

ඇමතිකබන ර කතා. ඒ ඉාශේම  “Gota, go home!” කියාා එයාශේ 

ශරදෙ  ගිහිල්ාා ඇමති ධුෙ ර කතා. මා දන්ශන් නැහැ  ශබන 

ශමොකක්ද කියාා. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මට 

විනාඩියක් ශදන්න. දැන් එළිශආ ිඳශරන කියනඉා  මන්ත්රීඉන්න් 

22.ශදනාම එපා කියාා  "පේට  ශහොන්" කියනඉා. ඒක ඇ කත 

කථාඉ. එතුමන්ාා ෙට ශඉනුශඉන්  හිටිශආ නැහැ. තමන් 

ශඉනුශඉන් තමයි ඇමති ධුෙ ර කශ ක. ාේායි  ාේායි. එශහම නබන 

කියන්න ෑන   ශරෝාා ය ොාපක්ෂ ශහොඳ මිි හා  ශ ේල් ශඉච්ච 

නැති මිි හා කියාා. ාේාා නැතිඉ ගිහින් ඇමතිකබන රන්නඉා. ශබන 

අය දන්නඉා  ිසථසෙහට ශමොනඉාද ශඉන්ශන් කියාා. මා 

හිතන්ශන්  ශබන ාඩුක්ඉ රිරටම ශරන යන්න  ැහැ. අරමැතිතුමා ක 

ින්නඉා. අරමැතිතුමා අරමැති වුණු රමන් කියනඉා  ශබන ෙට 

ශඉනසථ කලා  කියාා. 

 
ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு நொேல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

රන් මන්ත්රීතුමි   මම පැහැරිපි කිරීමක් කෙන්න ෑන . 

ඔ තුමා  ශබන ස ාඉ සබනපූ්යණශයන් ශනොමක යඉන්න උ කසාහ 

කෙනඉා. ඔ තුමන්ාා තමයි කි ශ   සියලුශදනාම එකතුශඉාා 

ා්යථික අ්යබුදශයන් ශබන ෙට ශරොඩ දමන්න කටතුතු කෙන්න 

ෑන ය කියාා. ඒ අනුඉ තමයි  ඔ තුමන්ාාශේ පැ කශතන් 

කිහිපශදශනක් ඇවිල්ාා තනතුන්  ාෙ ර කශ ක. අද දැන් ශඉන 

කථාඉක් කියනඉා. 

 
ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(ேொண்புேிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , මට ක ාේාා හිශතනඉා 

පා්යපිශබනන්තුඉට එන්න. ඊලක ඉතාශ  ඇ කතටම ශබන 

ශද පාානශයන් අයින් ශඉන්න ෑන . ශබන පැ කශතන් තමයි පටන් 

ර කශ ක, “ස්ය ශ ේල්”  “ස්ය ශ ේල්”  “Gota, go home!", “Gota, 

go home!!” කියාා. එතුමන්ාා දැන් ශකොශහේද ින්ශන්? 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමාශේ පැ කතට ගිහින් ඇමති ධුෙ 

 ාෙශරන ින්නඉා. ාේාා හිශතනඉා. [ ා ා කිරීමක්] ඔ තුමා 
ශනොශඉයි. ඔ තුමා ශමශහේට එන්න. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , අරමැතිතුමා කි ඉා, ා ාෙ 

නැති ශඉනඉා  කියාා.  
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(ேொண்புேிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  

ඔ තුමා ශපෝඩක් ින්නශකෝ. 
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔ තුමාශේ ශාොක්කාශේ අතට දුන්නා. 
 

ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(ேொண்புேிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  

අතට දුන්ශන් නැහැ. අශප් නායකයා ඇවිල්ාා කි ඉා, [ ා ා 
කිරීමක්] නැහැ. [ ා ා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. අශප් ශාොක්කා 
 ැහැ කි ශ  නැහැ. ශබනක set කෙපු එකක්. ශඉන ශමොගේ ක 
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ශනොශඉයි. ශමොකද දන්නඉාද? අශප් ශාොක්කා ාශඉො ක ුඟකක් 

කේටියට හිශ්ය යන්න ශඉනඉා කියාා දන්නඉා. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාශේ කථාඉ දැන් අඉසන් කෙන්න. 

 
ගුණ පලනි දිගම්බරම් මහතා 
(ேொண்புேிகு பழனி திகொம்பரம்)  

(The Hon. Palani Thigambaram)  

ඒක නැති කෙන්න තමයි, ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා අරමැති 

කශලේ.  

අරමැතිතුමාශරන් මා ිල්ලීමක් කෙන්න කැමැතියි. ඉතුකෙශආ 

තිශ නඉා ිඩබන  ි කබන. ඒඉා ානතාඉට දුන්නා නබන, ඒ  ිඩබනඉා 

ඒ ශරොල්ශාෝ ඉරා කෙයි. ඒ ශරොල්ශාෝ ජීඉ ක ශඉන්න ශමොනඉා 

ශහෝ කෙයි. ඒ ි සා RPCsඉාට ඉහාම කථා කොා  ඒ හිසථ ිඩබන 

ටික ානතාඉට ශදන්න කියාා මම ිල්ාා සිටිනඉා.  

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් රසන්න ෙණතුාර ඇමතිතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 80ක 

කාායක් තිශ නඉා. 

 
[අ. ා. 8.0(] 

 

ගුණ ප්රසන්න රණතුගග මහතා (නාගරික සගවර්ධාන                      
හා නිවාස අමාතය සහ ාණ්ු  පාර් ව්වේ ප්රධාාන 
සගවිධාායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிெிருத்தி ேற்றும் 

வீடமேப்பு அமேச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற் 

மகொலொசொனும்) 

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

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   පසුගිය 9ඉැි  දා ෙශේ ඇති 

වුණු ත ක කඉය පිළි ඳඉ සාකච්ඡා කෙන ශබන අඉසථථාශ   මම ක ඒ 

සබන න් ශයන් අදහසථ කීපයක් ිරිපතප ක කෙන්න  ාාශපොශෙො කතු 

ඉනඉා.  

අශප් ෙශේ අද තිශ න්ශන් ා්යථික ා්යබුදයක් සහ ශද පාාන 

අ්යබුදයක්  ඉ කවුන් ක දන්නඉා. අපි  ායට ාපු කාා . මාඉ 

තුලම ම ශබන ෙශේ ා්යථික අ්යබුදය අපි හුනනා ර කතා. එයින් ශරොඩ 

ඒම සඳහා අඉ ය ඉැඩ පිළිශඉල අපි රියා කමක කලා. ශරෝාා ය 

ොාපක්ෂ මැතිතුමා ශබන ෙශේ ානාධිපතිඉෙයා හැටියට ප ක වුණාට 

පසථශසේ  අපි ශබන ෙටට ඉාහන ානයනය කිරීම නැඉැ කවූඉා; 

අනඉ ය  ාඩුඩ ානයනය කිරීම තහනබන කලා. ඒ ඉාශේම වියදබන 

අක් කෙන්න කටතුතු කලා. එතුමා ානාධිපතිඉෙයගේට තිශ න 

ඉෙරසාදඉපින්  ාරයක්ම අක් කොා  ශබන කියන ා්යථික අ්යබුදයට 

මුුඟණ ශදන්න ඉැඩ පිළිශඉල සකසථ කලා. අඉාසනාඉට ශකොවි් 

ඉසාරතය ාඉා. ඒ ි සා අශප් ෙටට සාචාෙකශයෝ එන එක 

නැඉතුණා; අපට එන foreign remittances නැඉතුණා; අපිට 

ඇකලුබන ක්යමාන්තඉපින් එන මුදල් රමාණය නැති වුණා. ශබන ි සා 

අශප් ශඩොා්ය සාචිත අක් වුණා; ා්යථික අ්යබුදය පටන් ර කතා. 

එඉන් ත ක කඉයක් තුල ශබන පඉතින ා්යථික අ්යබුදයට අපට මුුඟණ 

ශදන්න සිදු වුණා. ශබනඉා හාරාා කථා කෙන්න ෑන  නැහැ. ශබන 

ාඩුක්ඉ ාඉට පසථශසේ ශබන අ්යබුද ඇති වුණ  ඉයි හැශමෝම 

උලුප්පා ශපන්ඉන්න හදන්ශන්. නමු ක  අවුන්දු රණනක් තිසථශසේ 

තිබුණු අශප් ඉැෙරි ා්යථික රතිප කති සහ ශනොශයගේ ක කන්ණු 

කාෙණා උඩයි ශබන ත ක කඉය ඇතිශඉාා තිශ න්ශන්.  

අශප් ාඩුක්ශඉ ක ා්යථික රතිප කතිඉා අක් පාක් තිශ නඉා 

කියාා හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා කි ඉා. ඒ ි සා ශබන ා්යථික 

අ්යබුදයට මුුඟණ ශදන්න අපට සිද ශඉාා තිශ නඉා. ශබන ා්යථික 

අ්යබුදය ාය රන්න තමයි ශබන හැශමෝම ිල්ාන්ශන්  අපි 

එකතුශඉාා කටතුතු කෙමු කියාා. අපට ිරිපතශආම  ාහාෙ 

හිකයකට මුුඟණ ශදන්න සිද  ශඉයි. එම ි සා අපට දැන්ම 

සැාසුබන හදා රන්න ශඉනඉා. අපිට හදා රන්න ශඉනඉා සැාසුමක්  

ිසථශසල්ාාම කෘෂි ක්යමාන්තය ඉැටී තිශ න තැි න් අපි ශරොඩ 

රන්ශන් ශකොශහොමද සහ ශබන ා්යථික අ්යබුදයට අපි ශකොශහොමද 

මුුඟණ ශදන්ශන් කියන එක රැන. ඒ සඳහා ශබන රන් 

මන්ත්රීඉන්න්ශේ අදහසථ තිශ නඉා. අශප් ි ා ාපතන් එක්ක 

සබන න්  ශඉාා  අපි ඒ සබන න් ඉ කටතුතු කෙන්න ෑන . UDA 

එශක් තිශ න පාවිච්චි ශනොකෙන ිඩබන රාශදශීය ශල්කබනඉන්න් 

හෙහා ඒ ර  ෙරාශදශීය ශල්කබනඉන්න් හෙහා ඒශිශද ඉා කෘෂි 

ක්යමාන්තශආ ශයශදන අයට ා ා ම ාා කෘෂි ක්යමාන්තය අතින් 

ශබන ෙට ශපෝෂණය කෙන ශකටි කාලීන හා ම ්යෂ කාලීන 

ඉැඩසටහන් ිරිපත මාස කීපය තුල අපි හදන්න ෑන . මම 

අරමැතිතුමා එක්ක ඒ රැන කථා කලා.  

දැන් අලු ක අය ඉැයක් ශරශනන්න ශයෝානා ශඉාා තිශ නඉා. 

ශයෝානා කෙ තිබූ mega projects අක් කොා  ශබන ෙටට සු සා න 

අය ඉැයක් ිරිපතප ක කෙන්න අපි කටතුතු කෙන්න ෑන . ානතාඉ 

අද වි ාා අ්යබුදයකට මුුඟණ ම ාා තිශ නඉා. අපි ඉාහනඉා යන 

ශකොට දකිනඉා  ින් න ශපෝපිබන. අපි දකිනඉා  ර සථ ටික එනකල් 

මිි සුන් ශපෝපිබනඉා  ාාශරන ින්න හැටි.  ක් මිා ිහල යාම 

ි සා මිි සුන් අ්යබුදයකට මුුඟණ ම ාා ින්නඉා. අද මිි සුන්ට 

ජීඉ ක ශඉන්න  ැපත ත ක කඉයක් උදාශඉාා තිශ නඉා. අපට ශබනඉා 

ශනොශ කශෙනඉා ශනොශඉයි  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 

මිි සුන් හිතාශරන ින්නඉා  පා්යපිශබනන්තුශ  මැති ඇමතිඉන් 

සුශඛ්ෝපශ ෝගී ජීවිත රත කෙනඉා කියාා. එශහම ජීඉ ක ශඉන්ශන් 

නැහැ. ශබන සමහෙ මන්ත්රීඉන්  ණයට මුදල් අෙශරන ජීඉ ක 

ශඉන්ශන්. එශහම අය ින්නඉා. ඒ ඉාශේම තමන්ශේ වියදම 

ාඉෙණය කෙ රන්න  ැපත අය ින්නඉා. ශමොකද  අපි ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉට ප ක වුණාට පසථශසේ ශරෝාා ය ොාපක්ෂ 

ානාධිපතිඉෙයා කි ඉා  කිසිම මන්ත්රීඉෙයගේට විශ ේෂ ඉෙරසාද 

ා ා ශදන්න එපා කියාා. පුඟගිය ොශආ -යහ පාාන ාඩුක්ශ - 

හිටපු අය අද අශප් ිසථසෙහා ින්නඉා. අධීක්ෂණ මන්ත්රීඉන් 

හැටියට එතුමන්ාා ශකොපමණ මුදල් ාැබුඉා ද? හැ ැයි  ඒ සියලු 

ශදඉල් අශප් ාඩුක්ඉ කප්පාදු කෙ තිශ නඉා. ශබන ා්යථික අ්යබුදය 

ායරහණය කෙන්න නබන  ශද පාාන අ්යබුදයට මුුඟණ ශදන්න 

අපට සිදු ඉනඉා. ඒ සඳහා විසුනමක් ශදන්න ඉනඉා. අපි  ක්තිම ක 

ෙටක්   ක්තිම ක ාඩුක්ඉක් හැටියට ශාෝකය පිළිරන්න ෑන . සිදු 

වුණ ශද ිඉෙයි. ඒඉා පිළි ඳඉ ශහොයන්න ෑන . කවුන් ශහෝ 

ශහොෙකබන කොා තිශ නඉා නබන  කවුන් ශහෝ ඉැෙරි ඉැඩ කෙ 

තිශ නඉා නබන  ඒඉා විරණනය කොා ෙටට ශහළිදෙ  කොා 

නීතයනුූලාඉ කටතුතු කෙන්න ෑන   රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . ඒ අදහශසේ අපි ින්නඉා.  

අද ශද පාාන අ්යබුදය රැන කථා කෙන ශකොට  රන් ෙි ල් 

විරමසිාහ අරමැතිතුමා රැන අපි කථා ශඉනඉා. ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ක  එළිශආරි ක මම තෙබන එතුමාඉ විශ චනය 

කෙපු ශකශනක් නැතුඉ ඇති. අශප් ෙට ශබන ත ක කඉයට ප ක ඉන 

ශකොට ාඩුක්  පක්ෂ ය ක  විපක්ෂය ක කියන ශදශරොල්ශාෝම 

ිල්ලීමක් කලා  අපි එක්කුඟශඉාා ශබනකට මුුඟණ ශදමු කියාා. 

නමු ක  ශමතැන කථා කෙදරි ක ඉරාකාෙශයන් ශදපැ කතට මඩ රහ 

රැනීබන කෙන්ශන්. අපි විපක්ෂ නායකතුමාට ශයෝානා කලා  ඇවි ක 

ාඩුක්ඉ  ාෙ රන්න කියාා. විපක්ෂශආ රන් මන්ත්රීඉන්න්ට කි ඉා. 

නමු ක   ාෙ ර කශ ක නැහැ. ශකොන්ශදසි දමමින්  තමන්ශේ 

ශද පාාන නයාය පරඉාට අනුඉ ඉැඩ කෙන්න තමයි ඒ අය 

උ කසාහ ර කශ ක. ඒක සිදු ශනොවිය තුතු ශදයක්. ශබන ෙශේ 

ාඩුක්රම ඉයඉසථථාඉක් තිශ නඉා. ඒ අනුඉ ඉයඉසථථාදායකය 

කටතුතු කෙන්න ෑන . අද "Gota, go home!" කියා ක  රහනඉා. 

ශබන ෙශේ )9ාක්ෂයක් ානතාඉ එතුමාට ඡන්දය ම ාා  ාඩුක්රම 

ඉයඉසථථාඉට අනුූලාඉයි එතුමා ප ක කෙ ර කශ ක.  
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

මා දැක්කා  අශප් රන් මන්ත්රීඉන් කියනඉා  ශබන ෙශේ ාන 

මතයට කන් ශදන්න කියාා. ාන මතයට කන් ශදන්න ෑන . 

හැ ැයි  උදශෂෝෂණ කෙන දහපහශලොසථදහසක් -උපපතමය 

ාක්ෂයක්- ඉාශේ පිපතසකශේ අඉ යතාඉද  ාක්ෂ ශදසිය විසිඑකක් 

පමණ ින්න ෙශේ කෙන්න ෑන ? මන්ත්රීඉන්න්ට රහාා  මොා  

 ය කොාද  තමන්ශේ අෙමුණු ිටු කෙ රන්න යන්ශන්? ිතිහාසය 

අමතක කෙන්න එපා. 89 ෙ කළු ජූපිශආම  ශමොකක්ද වුශඩු? මම 

එතශකොට ිසථශකෝශල් යන ලමශයක්. මහ පාශ්ය ටය්ය දමාා පණ 

පිටින් ශදමල මිි සථසු පුච්චපු හැටි මම එදා දැක්කා  89  -89 9 

භීෂණ කාාශආම . රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මා 

ාඩබන ෙශයන් කියනඉා  අපි ඉාමාාශික ශද පාාන පක්ෂය 

ි  ශයෝානය කලා. අපි ශ්රී ාාකා ි දහසථ පක්ෂය ක එක්ක 

ශද පාානය ාෙබන  කොා  අද ශපොශහොේටුඉ ක එක්ක එකතු 

ශඉාා ින්නඉා. ඒ පක්ෂ ශදකම කඉදාඉ ක මිනී මොා නැහැ. 

හැ ැයි  එක්ස ක ාාතික පක්ෂය එදා 89  -89 9 ාඩුක්ඉ 

කාාශආම  තමන්ශේ  ාය පාවිච්චි කොා  ශබන ෙශේ අහිාසක 

මිි සථසු දහසථ රණනක්  මැන්ඉා. අපි ක එක්ක හිටපු අය පඉා 

මැන්ඉා. එශහම තමයි ඒ අය කටතුතු කශලේ. ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණ එදා කල ශදඉල් තමුන්නාන්ශසේාාට   මතක ඇති. 

තමන්ශේ අණ ශනොතකා කටතුතු කලා නබන  තුඩුක් ක ල්ා ම ාා 

කශ් ඉහන්න කි ඉාම ඉැුඟශ  නැ කනබන  අල්ාාශරන ඇවිල්ාා 

ශඉඩි තියාා මොා ායිේ කණුඉා එල්ලුඉා. ඒ පක්ෂ ශදකම මිනී 

මෙපු පක්ෂ ශදකක්. හැ ැයි  අපි ාඩබන ෙශයන් කියනඉා  ශ්රී ාාකා 

ි දහසථ පක්ෂයඉ ක  අද ශ්රී ාාකා ශපොදුාන ශපෙමුණඉ ක ඒ ඉාශේ 

ශදඉල්ඉාට හවුල් ශඉාා නැති  ඉ. යබන යබන සිදධි ශඉන්න ඇති. 

නමු ක අපි කඉදාඉ ක මිනී මොා නැහැ. පසුගිය දඉසථඉා 

අෙරලඉාට සහශයෝරය ශදන්න රබනඉා කඩ ඉැුඟශ  නැති වුණාම 

ගිහිල්ාා ඒ කඩකාෙයන්ට රහන්න ගිහිල්ාා  ඒ මිි සථසු  ය 

කොා  තමන්ශේ අෙරලඉාට සබන න්  කෙ රන්න කටතුතු කලා. 

ඒ ඉාශේ ශදඉල් ෙශේ ශඉන්න ෑන  නැහැ. ඒකයි ශබන ාඩුක් 

පක්ෂශආ මන්ත්රීඉන් කියන්ශන්. තමන්ශේ ශරදෙට රහන්න 

එනශකොට ශපොලීසිශයන්  හමුදාශඉන් හිටියා. නමු ක නීතිය 

රියා කමක කශලේ නැහැ; අඉම  ායඉ ක පාවිච්චි කශලේ නැහැ. 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ ානාධිපතිඉෙයා ානාධිපති වුණාට පසුඉ 

කි ශ   ශිෂය අෙරලඉාට පහෙ ශදන්න එපා කියාායි. ඊට ිසථසෙ 

ශඉාා හැම ාඩුක්ඉක්ම ඒක කලා. මතක තියා රන්න  ශබන අප 

සියලුශදනාම එක්කාසු ශඉාා ඉැඩ කෙන්න ෑන  තුරයක්.  

අපි අද ශබන ඇමතිකබන ර කශ ක  අමාන් ශඉාාශ  දාාා යන්න 

 ැපත ි සා මිසක්  ා තඩුහාඉට ශනොශඉයි  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . ශහට විපක්ෂශයන් කවුන් හපත ඇවිල්ාා 

කියනඉා නබන අපි ාඩුක්ඉට එනඉා  අපට ඇමතිකමක් ශදන්න 

කියාා  ශබන ඇමති ධුෙශයන් අයින් ශඉාා යන්න මා සූදානබන  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි . මා ශබන කාෙණා මතක් කශලේ  සමහෙ 

අය කියන යබන යබන ශදඉල් ි සා.  අරමැතිතුමා ති  පුදරාශයක් 

ශඉන්න පුළුඉන්. හැ ැයි  අශනක් අය  ාෙ රන්න  ැහැ 

කියනශකොට එතුමා ශබන අභශයෝරය  ාෙ ර කතා නබන  අපි කැමති 

ශහෝ අකමැති ශ ඉා  සියලුශදනාම එක්කාසු ශඉාා එතුමාට උද  

කෙන්න ෑන . අපි එතුමාට අඉසථථාඉක් ශදන්න ෑන . පක්ෂ 

හැටියට යබන යබන කඩුඩායබන අද එක එක ශදඉල් කියනඉා. මට 

මතකයි  තුද  කාා . මාශ ම  කන් ායසූපතය මහ කමයා 

දහතුන්ශදශනගේ එක්ක ාඩුක්ඉ පැ කතට ඇවිල්ාා  තුද ය 

ායරහණය කෙන්න මහින්ද ොාපක්ෂ හිටපු ානාධිපතිතුමාට උද  

කලා. ශබන ශඉාාශ  ා්යථික අ්යබුදයට විසුනමක් ා ා ශදන්න 

ඔ තුමන්ාා -විපක්ෂශආ- එන තෙමක් ඇවිල්ාා අපට සබන න්  

ශඉාා  ශබන ා්යථික අ්යබුදශයන් ෙට ශරොඩ රන්න උද  කෙන්න. 

අපි රාාතන්රඉාම  ෙටක් හැටියට කටතුතු කෙන්න ෑන . එශහම 

නැතුඉ එක එක්ශකනාට වුඉමනා විධියට  ය කොා  මිි සුන්ට 

ත්යානය කොා ශබන කටතුතු කෙන්න  ැහැ.  

අද ශ ොශහෝ ශදශනගේ උ කසාහ කෙනඉා  පසුගිය මැයි නඉ 

ඉැි දා සාමකාමී අෙරලයට පහෙ ම පු ි සා ශබන ෙශේ ශබන ත ක කඉය 

ඇති වුණා කියාා කියන්න. හැ ැයි රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි   ඒ සිදධිය ාෙබන  වුශඩු  පසුගිය අශරේල් 

මාසශආ ෙ0 ඉැි දා. එදා ශරෝාා ය ොාපක්ෂ ානාධිපතිතුමාශේ 

ශප්දරපික ි ඉසට ගිහිල්ාා  රහාා  එතැන විශෙෝ තා කොා  

අඉසානශආම  එතුමාශේ ශරදෙට රහන්න යනශකොට තමයි ඒ අය 

විසුන්ඉා හපතන්න එතුමා කටතුතු කශලේ. එදායින් පසුඉ ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  ාඩුක් පක්ෂය ි ශයෝානය කෙන ශ ොශහෝ 

ශදශනගේශේ ශරඉල්ඉාට ගිි  තිේ ා; ශරඉල්ඉාට රැුඟඉා. 

ි ොරමික  ි ්යපාක්ෂික කියන අෙරලයට එදා රහපු ි සා ශබන 

සිදධි වුණාය කියනඉා. පාසථගේ රහාෙශයන් තුන්සියයක් විතෙ 

මැන්ණා; වි ාා පිපතසක් තුඉාා ාැබුඉා. එදා රිසථතියාි  ානතාඉ 

පාෙට  ැහැාා මුසථපිබන මිි සථසු ටික මැන්ඉා නබන  අද  ශබන ෙශේ 

මුසථපිබන මිි ශහක්  ිතුන් ශඉන්ශන් නැහැ. අශප් සිාහා මිි සථසු 

එශහම ඇවිසථශසන මිි සථසු ශනොශඉයි; ඇවිසථසුශඉො ක ඇවිසථශසන 

මිි සථසු. ඒක තමයි පසුගිය මැයි නඉ ඉැි දා වුශඩු  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි .  

එදා මශේ ි ඉසට ක ගිි  තිේ ා. නමු ක මට ඒක පුන්දුයි. 

8999ම  මට අවුන්දු දහයයි  මශේ ශරදෙට රල් රැුඟඉා මට මතකයි. 

තඉම ඒ සදදය මශේ කශන් ශදෝාකාෙ ශදනඉා. එදා මශේ තා කතා 

එක ශදයයි කි ශ . ඒ අඉසථථාශ ම  ශරදෙ ාතු  තුනක් තිබුණා. 

නමු ක පාවිච්චි කෙන්න ිඩ දුන්ශන් නැහැ. තා කතා කි ශ   

මිි සථසු මැන්ශණො ක අපට ඒශකන් රැාශඉන්න  ැහැ  ශරඉල් 

ගේක් කොා යාවි කියාා. අඉසානශආ ශරදෙට ඇවිල්ාා අපිඉ 

මෙන්න හදනශකොට තමයි තා කතා තුඉක්ගේඉ අෙශරන උඩට ශඉඩි 

තියාා අශප් ජීවිත ශේො ර කශ ක.  

මම කනරාටු ඉනඉා   ශපොශලොන්නන්ශ  අමෙකී්යති 

අතුශකෝෙල මන්ත්රීතුමාට අ ක වුණු ිෙණම පිළි ඳඉ. එතුමා 

බනශල්ච්ඡ ශාස ෂාතනය කලා. ඒ ඉාශේම  ාන්න  මැන්ණු 

මිි ශහගේට කෙපු ශද? ඒශකරි පාකිසථතානශආ මිි සථසුන්ශේයි  

අශප් මිි සථසුන්ශේයි ශඉනසක් නැහැ. ඒ ි සා තමයි අපි හැශමෝම 

කියන්ශන් ශබන රැන විශ ේෂ කමිටුඉක් ප ක කොා  අඉ ය සියලු 

කටතුතු කොා අධිකෙණය හෙහා ඒ අදාල පුදරායන්ට මෙණීය 

දඩුඩනය රිය තුතුයි කියාා. ශමොකද  ශබන ශදඉල් අශප් ෙශේ විය 

තුතු ශදඉල් ශනොශඉයි. එදා පාකිසථතානශආ ශඉච්ච ඒ සිදධිය රැන 

අශප් අය ක  රැුඟඉා. Facebook එශක්  දැබනමා "ශබනක බනශල්ච්ඡ 

රියාඉක්.  ශබනකට සබන න්  අයට දඬුඉබන කෙන්න ෑන " කියාා. 

පාකිසථතාන අරමැතිට සහ ානාධිපතිඉෙයාට පුළුඉන්කම තිබුණා  

ඒ කටතු කත කෙන්න. අශප් ෙශේ ෂාතනයට ාක් වුණු  ඒ 

මන්ත්රීතුමා ිතාම අහිාසක මන්ත්රීඉෙශයක්. එතුමාට  සිදු වුණු ශද 

රැන ිතාම කනරාටුයි.   ඒ පිළි ඳඉ නීතිමය පියඉෙ ඉහාම රත 

තුතුයි. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන සිදධිය මැයි මාසශආ 

09ඉැි දා තමයි වුශඩු. නමු ක  මා දැක්කා පැතුබන ක්යන්ය මා ය 

සාකච්ඡාඉකම  කි ඉා  "අපි ශබන අෙරලය පටන් ර කශ ක 2028 

ානඉාපත මාසශආ ිඳාා" කියාා. එදා ිඳාා සිාහා  ශ ්ද  

නායකශයක් ශබන ෙශේ නායක කඉය රන්නඉාට වින්ද  වුණු 

කඩුඩායබන  ාාතයන්තෙ ොාය ශනොඉන සාවි ාන එක්ක 

එක්කුඟශඉාා කෙපු රියාදාමයක රතිඵායකටයි අපි ශබන මුුඟණ 

ශදන්ශන්.  

සජි ක ශරේමදාස මැතිතුමා ඊශආ-ශපශ්යදා රකා  කෙ තිබුණා  

අපිට ශබන ා්යථික අ්යබුදශයන් ශරොඩ එන්න පිට ෙටඉා ින්න අය 

උන්ඩියල් රමයට සල්පි එඉන්ශන් නැතිඉ විධිම ක රමශ දයකට 

සල්පි එඉන්න කියාා. ඒ රකා ය කිරීම සබන න් ශයන් මම 

එතුමාට සථතුතිඉන්ත ඉනඉා. හැ ැයි  ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු 

සුි ල් හුනන්ශන කති හිටපු මන්ත්රීතුමා මීට මාස කීපයකට ිහතම  

449 450 

[රන්  රසන්න ෙණතුාර මහතා] 
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කියා තිබුණා  "මාස ශදකක් ාාකාඉට සල්පි එ ශ  නැ කනබන අපිට 

ශබන අෙරලය ායරහණය කෙන්න පුළුඉන්" කියාා.  අනුෙ ගේමාෙ 

මන්ත්රීතුමා කියා තිබුණා  "මහ පාෙට අෙරලය ශරශනනඉා" 

කියාා. ශබනක ඉැරැරියි. අශප් ශරඉල්ඉාට රැුඟශ  ගේක්කාෙශයෝ 

 ඉ අද ඔප්පුශඉාා තිශ නඉා  අ ක අඩාගුඉට ර ක අය රිහා 

 ැලුඉාම. අශප් රිසථ්රික්කශආ මා ි ශයෝානය කෙන ාසනශආ 

අයට මා හැම දාම කියා තිශ නඉා   "ම ක ද්රඉයඉාට මම ිඩ 

ශදන්ශන් නැහැ" කියාා. ශපොලීසිය සබන න් ශඉාා කෙපු 

ඉැටලීමකින් පලමුශඉන්ම ම ක ද්රඉය ඇල්ලුශ   මිනුඉන්ශරොඩින්. ඒ 

අඉසථථාශ  සිටම මම ම ක ද්රඉයඉාට වින්ද ඉ කටතුතු කලා. මම  
 සථනාහිෙ පලා ක ස ාශ  අ යාපන ඇමතිඉෙයා හැටියට කටතුතු 

කලා. අද රාමීය පාසල්ඉා දන්ඉන්ශේ අ යාපනයට  ා ාඉක් 

ශඉාා තිශ න්ශන් ම ක ද්රඉය. ඒ ි සා මම ම ක ද්රඉයඉාට වින්ද  

වුණා.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මම ාක්ෂ තුනකට ඉැඩි -

ෙ). 000ක් සහ ෙ80 000 - ඡන්ද රමාණයක් අෙ  ශරන අඉසථථා 

ශදකකම  ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට ාපු ශකශනක්.  ඡන්ද 8 ) 000ක් 

හා 290 000ක් අෙශරන අඉසථථා ශදකකම  පලා ක ස ාශ  මහ 

ඇමතිඉෙයා ඉ ශයන් කටතුතු කල ශකශනක්. ානතා රසාදය 

එක්ක අපි කටතුතු කලා. අපි ශහොෙකබන ක ලා නබන මිි සථසු අපිට 

ඡන්දය ශදන්ශන් නැහැ  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . මම 

ජීඉ ක ශඉන්ශන් මශේ තා කතාශරන් හබන  වුණු ශරදෙ. මශේ 

ශරදෙම  අශපොස සාමානය ශපල වි ාරයට  අශපොස උසසථ ශපල 

වි ාරයට  පහ ඉසෙ ශිෂය කඉයට ිරිපතප ක ඉන දන්ශඉෝ දහසථ 

රණනකට ශනොමිශල් අ යාපනය ා ා ම ාා තිශ නඉා. අද ගිි   ක 

කෙ තිශ න අශප් ශරදෙ තිශ න hall එශක් අපි ඒ දන්ඉන්ට 

අ යාපනය ා ා දුන්ශන් සල්පිඉාට ශනොශඉයි. ඒ hall එක අපි 

පාවිච්චි කශලේ ා්යථික අපහසුතා තිශ න දන්ඉන්ට අ යාපනය 

ා ා ශදන්නයි. ඒ ඉාශේම අපි මහාන රිනය පැඉැ කවීම සඳහා 

පාවිච්චි කශලේ මශේ ශරදෙ තිශ න ඒ කා්යයාායයි. 89  - 9 

භීෂණ කාාශආම  රැයකට .00ක්  )00ක් ඇවිල්ාා  බුරියාශරන 

තිශ නඉා ජීවිත ාෙක්ෂා කෙ රන්න.  ඒ ශරදෙ ශපොදු තැනක් 

හැටියටයි තිබුශඩු. රබනපහ රිසථ්රික්කශආ මන්ත්රීඉන් ඒ ශඉනුශඉන් 

සාක්ෂි දෙනඉා. ඒ ශරදෙට ාපු මිි සථසු ිසථසෙහා සාාශයන් 

ඇවිල්ාා  පිටුපස ගේසථසිශයන් තමයි ාපසු යන්ශන්. කා්යයාාය 

තමන්ශේ ඉාශේයි පාවිච්චි කශලේ. ඉ කත පිපතසිදු කෙශරන හිටිශආ ඒ 

මිි සථසු. ඔය  ශරදෙ repairs කෙනශකොට මිි සථසු අ ක උද  ශදමින් 

ශනොමිශල් තමයි ඒ කටතු කත කශලේ. ඒ කටතුතුඉාට 

සබන න් ශඉාා උද  කෙපු මිි සථසුන්ට මට ඉඩා ශ දනාඉක් 

තිශ නඉා. ඒ මිි සථසු අද මට කථා කෙනඉා.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි    ඔ තුමා මශේ මුුඟණ 

 ාන්ශන් කාා ශඉාාඉ පිළි ඳ ර ථනයක්  තිශ න ි සාය කියා මා 

දන්නඉා.   ශබන කාෙණය ක කියාා මශේ කථාඉ අඉසන් කෙන්නබන. 

මශේ ි ඉසට ගිි  තියපු අයට මම ශබන ශඉාාශ  එක ශදයක් 

කියනඉා. "ජීවිතශආ ගේණු රඳ රසන ශ ොශහෝ අය අනුන්ශේ ගේණු 

ශසොයා සතුටු ශඉති. මඩ නා ර ක අය අනුන්ට මඩ රසා සතුටු ශඉති. 

මනුසථසකමක අරය ශනොදන්ශනෝ ි න්දා අපහාස කෙ සතුටු ශඉති." 

ශබන කාෙණය විතෙයි ම ශේ ශරදෙට ගිි  තියපු අයට මට කියන්න 

තිශ න්ශන්.  අශප් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා කි ඉා  තමන්ශේ 

යහළුඉන් හා  ාතීන් තමයි ශමශහම ශදයක් වුණාම මුපින්ම 

Facebookඉා දමන්ශන් කියාා. එතුමා කියපු කථාඉ ඇ කත. 

එශහම කෙන්ශන් ඊ්යෂයාඉ ි සායි. අශප් දන්ඉන් වි ථඉවිදයාායට 

ගිහිල්ාා උපාධිය රන්නශකොට අඉට ින්න අශප්  ාතීන්ට 

කනරාටුඉක් ඇති ඉනඉා. ශමොකද  ඊ්යෂයාඉ ි සා. "යශකෝ මුශේ 

දන්ඉාට උපාධිය තිශ නඉා. අශප් උන් ගේක් රහනඉා" කියාා 

ඊ්යෂයාඉක් ඇති ඉනඉා. අන්න එශහමයි මතඉාදය හැශදන්ශන්. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අශප් ශරඉල්-ශදොෙඉල්ඉාට 

රහන්න ාපු මිි සථසුන්ට අපි දඬුඉබන ශදන්න ෑන  නැහැ. 8999ම  

අශප් ශරඉල්ඉාට ගිි  තැබූ මිි සථසු මැන්ශඩු පණුශඉෝ රහාා. ඒ 

ශඉාාශ  ක අශප් තා කතා ගිහිල්ාා උද  කලා. ිසථපිපතතාා රාශන් 

ගිහිල්ාා මිි සථසුන්ට උද  කලා. ඒ ි සා  කසිප්පුකාෙයන්  

ගේක්කාෙයන් අශප් ි ඉාස ගිි   ක කලාට අශප් ශද පාාන රමන 

නඉ කඉන්න ඒ කිසි  ශකශනගේට  ැහැ කියන කාෙණය මතක් 

කෙමින් මා ි හඬ ශඉනඉා.  

සථතුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් නපින්  ඩුඩාෙ ායමහ මැතිතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 

විසථසක කාායක් තිශ නඉා. 

 
 

[අ. ා. 8.20] 
 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ேயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මුපින්ම මා ඔ තුමාට සු  

පතනඉා ඔ තුමා ි ශයෝාය කථානායක ධුෙයට ප ක වීම පිළි ඳඉ. 

සු  පැතුඉ ක යබන කනරාටුඉගේ ක තිශ නඉා. ශමොකද  තඉ ක 

ොාපක්ෂඉෙශයක් ාපු ි සා. ඒ රැන කි ඉාට සමා ශඉන්න. 

ඔ තුමාට ශපොඩි න කමක් තිශ නඉා කියාා ාොචියි.  

 රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අපි අද කථා කෙන්ශන් ශබන 

ෙට ගිි  ශරොඩක්  ඉට ප ක වී තිශ න අඉසථථාඉක  ඒ ඉාශේම ශබන 

ෙශේ ානතාඉ දන්ණු ා්යථික ාපදාඉකට  ා්යථික රපාතයකට 

ඉැටී තිශ න අඉසථථාඉක. විශ ේෂශයන් පසුගිය කාාශආ සිදධි 

පිළි ඳ ාඉ්යානයගේ ක එක්කයි අපට අද කථා කෙන්න ශඉන්ශන්.  

ඇයි  අශප් ෙට ශබන ත ක කඉයට ප ක වුශඩු කියන එක රැන 

කථා කෙන ශකොට  සමහන් පසුගිය අවුන්දු 9(ක කාායට  ාප 

කෙනඉා. තඉ සමහෙ අය අවුන්දු 2 කට  ාප කෙනඉා. තඉ ක 

සමහන් අවුන්දු 02කට  ාප කෙනඉා. හැ ැයි  ශබන ඉාශේ  ෙපතල 

ත ක කඉයකට ෙට ප ක වුශඩු ශබන ොාපක්ෂ පාානය රියා කමක 

වුණු ඉසෙ රණනාඉ තුලයි කියන එක ශ ොශහොම පැහැරිපිඉ  ඔප්පු 

කෙන්න කන්ණු-කාෙණා රණනාඉක් තිශ නඉා.  

ගිය සතිශආ ඇති වුණු ශබන ත ක කඉයට ශහේතුඉ ශමොකක්ද  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි ? අපි දන්නා විධියට ශදඉැි  ශාෝක 

තුද යට ක ාසන්නම ශහේතු තිබුණා  ම ්යෂ කාලීනඉ  ාප  ශහේතු ක 

තිබුණා. එදා -09 ඉැි  දා- සිදධියට ාසන්නම ශහේතුඉ ශමොකක්ද? 

ශබන ෙශේ ානතාඉ දන්ණු අ්යබුදයකට  දන්ණු ා්යථික 

අඉපාතයකට ාක් ශඉාා සිටියම   ානතාඉශේ එරිශනදා අඉ යතා 

ටික ිෂථට කෙරන්න  ැපත ත ක කඉයට ප ක ශඉාා සිටියම   එශහම 

නැ කනබන යකඩය ෙ ක ශඉාා තිබියම  ඒ යකඩයට ශපට්රල් දැමීම 

තමයි ශබන ත ක කඉය ඇති ශඉන්න ශහේතුඉ. ඒක තමයි එදා සිදුවීමට 

ාසන්නම ශහේතුඉ. මම කියන්ශන් නැහැ  ශබන ස ාශ  සිටින 

 ුඟතෙයක් ඒකට සබන න් යි කියාා. හැ ැයි  ොාපක්ෂඉන්න්ශේ 

 ැාශමශහඉෙකබන කෙපු  ොාපක්ෂඉන් කෙන  කෙන ශදඉල්ඉාට 

"එශහයි" කියපු  ොාපක්ෂඉන්න්ශේ අඉ යතා ිෂථට කෙපු 

සුළුතෙයක් හිටියා. ඒ සුළුතෙශආ රියාමා්යර විසින් තමයි එදා ඒ 

 ෙපතල ත ක කඉයට ෙට ඇද දැබනශබන. ෙශේ මිි සථසු ශබන විධියට 

පාෙට  හින්න ශහේතු වුණු ශඉන ක කාෙණාඉක් නැහැ. ෙශේ 

මිි සථසු ශබන විධියට රශකෝප ශඉන්න  ගේපිත ශඉන්න  ශහේතු වුණු 

ශඉන ක කාෙණාඉක් නැහැ. ර ථන රණනාඉකට ානතාඉ මුුඟණ 

ශදමින් සිටියා. ඒ ත ක කඉය තුල  ෙ කවුණු යකඩයකට ශපට්රල් 

දැබනමා ඉාශේ  ගිි  ශපශනල්ා දැබනමා ඉාශේ ඉැඩක් තමයි එදා 

වුශඩු.  බුදුොාණන් ඉහන්ශසේශේ ශහේතුඵාඉාදශයන් ශබන කාෙණය 

ඉඩා ක පැහැරිපි ශඉනඉා. ඒ විතෙක් ශනොශඉයි  ි  ටන් කියා 

තිශ නඉා  ස ම රියාඉකටම සමාන වූ ක රතිවින්ද  වූ ක 

451 452 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

රතිරියාඉක් තිශ නඉා කියාා. ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු 

ශෙෝහණ විශේවීෙ කියා තිබුණා  රහාෙශආ අශිෂථට කඉය තිබියම  

රතිරහාෙශආ ශිෂථට කඉය රැන ශහොයන්න එපා කියාා. රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි   එදා වුශඩු අන්න ඒ සිදුවීමයි කියන 

එක ශ ොශහොම පැහැරිපිඉ කියන්න ෑන .  

ෙට ශමතැනට ඇද දැමූ ශබන ොාපක්ෂ පාානය  විශ ේෂශයන්ම 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ ශබන සිදධිශආ පලමු වි කතිකන් විය තුතුයි.  

ෙශේ ාාතික ාෙක්ෂාඉ කෙපින්නා ශරන ාපු ශරෝාා ය 

ොාපක්ෂට  ැන්ඉ ගියා  එදා තමන්ශේ පා්ය ථඉශආ මන්ත්රීඉන්න්ශේ 

ශරඉල් ටික ාෙක්ෂා කෙරන්න. තමන්ශේ පා්ය ථඉශආ 

මන්ත්රීඉෙශයක් මැන්ණා. ඒ විතෙක් ශනොශඉයි  ඔ තුමන්ාාශේ 

සමුම ශබන උ කසඉයට අෙපියරහ මන්රිෙයට ාපු  ගේපියාපිටිශආ 

රයියාශල් තන්ණශයක් ඊශආ මැන්ණා. මම අද එනශකොට  ඒ රැන 

ශසොයා  ැලුඉා. ඔුඟ කබනකන්ශඉක්. ඔුඟ ාශ  ශමොනඉාටද  කියාා 

මම ශහොයා  ැලුඉා. ඔුඟ ඇවිල්ාා තිශ න්ශන්  න්පියල් . 000ටයි  

අෙක්ගේ ශ ෝතායකටයි. මම ශබන ඉරකීශමන් කියන්ශන්. න්පියල් 

. 000 සහ අෙක්ගේ ශ ෝතාය ර ක එක පුදරාශයක් මගින්  ැහැාා 

ගිහිල්ාා ක තිබුණා. එශහම පිපතසක් ශයොදා ශරන කෙපු රියාඉක 

රතිරියාඉාට තමයි  එදා මුුඟණ ශදන්න සිදු වුශඩු. ඒ ි සා ශබන 

සිදධියට ොාපක්ෂඉන්  සබනපූ්යණශයන් ඉරකිඉ තුතුයි.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   දැන් ශබන ර ථනය විසිනාා 

තිශ නඉාද? ඔ තුමන්ාාශරන් මම අහනඉා  ශබන ර ථනය විසිනාා 

තිශ නඉාද කියාා. ර ථනය විසිනාා නැහැ. ශඉනසකට ශඉාා 

තිශ න්ශන්  ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා ාඩුක්ඉ පැ කතට ගිහින් 

අරමැතිකම රැනීමයි. සමහන් කියනඉා  අශන්! සජි ක මහ කමයා 

 ාෙ ර කශ ක නැහැ ශන්; රමාද වුණා ශන් කියාා. ඒක පේටපල් 

ශ ොන්ඉක්. ශබන පවුල් අතෙ ශබන  ා ුඟඉමාන්ඉ සබන න් ශයන් 

සාකච්ඡා කොා තිබුශඩු  එකක ශඉාා තිබුශඩු මීට මාසයකට 

ශදකකට කපින්. මීට මාසයකට ශදකකට කපින් තමන්ට ඉඩාම 

පහසු පිටවීශබන ශදොෙටුඉ ි ්යමාණය කෙශරන තිබුණා. ශමොකද  ශබන 

අ්යබුදය පිළි ඳඉ අනාඉැකි පල කොා තිබුණා. බුදධි අා  කියාා 

තිබුණා  සමාා නැගිටීමක් සමාා අෙරලයක් එනඉා කියාා. ශබන 

කන්ණු කාෙණා අනුඉ ොාපක්ෂ පවුා තීන්දු කලා  තමන්ට පහසු 

පිටවීශබන ශදොෙටුඉක් ි ්යමාණය කෙරන්නඉා නබන  ඒ ශදොෙටුඉ 

ි ්යමාණය කොා ශදන්න පුළුඉන් කාටද කියාා. හැමදාම 

තමන්ශේ ශපලැන්තිය ාෙක්ෂා කෙපු  තමන්ශේ පවුා ාෙක්ෂා 

කෙපු ෙි ල් විරමසිාහ  මහ කමයා තමයි ඒ පහසු පිටවීශබන 

ශදොෙටුඉ කියන එක අඉශ ෝ  කෙශරන තිබුණා. ඒ ි සා තමයි 

ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයාට අරමැතිකම දුන්ශන්.  

අපි ශ්රී ාාකා නීති  සාරමය ක එක්ක සාකච්ඡා කෙමින් හිටියා. 

ඒ ඉාශේම මහා සාෂ ෙ කනය ක එක්ක  අනයාරමික පූාකඉන්න් 

එක්ක අපි කටතුතු කෙමින් හිටියා. ඒ රියා දාමය රියා කමක 

ශඉන්න කපින්  ඒ රියා දාමය සා්යථක ශඉන්න කපින් ිතා 

හරිසථසිශයන් ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයාට අරමැති ධුෙය දුන්නා. ඒ 

තෙමට තිබුණු හරිසථසිය ශමොකක්ද? අද ෙට යථා ත ක කඉයට ප ක 

ඉන්ශන් නැ කශ ක ඇයි? අද ෙශේ ශපෝපිබනඉා ින්න ානතාඉ 

ගේපිත ඉන්ශන් ඇයි? අද ෙශේ ානතාඉ පාෙට  හින්ශන් ඇයි? ඒ 

ශරොල්ශාෝ සියලු ශදනා දකිනඉා  ශබනක ොාපක්ෂ පාානයක් 

කියාා; ශරෝාා ය ොාපක්ෂ පිළිාය  පිළිකාඉ  
 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
තඉම තිශ නඉා කියාා; මහින්ද ොාපක්ෂ පිළිකාඉ 

 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශබන ෙශේ  රීෙශයන් ිඉ ක කලාට ොාපක්ෂ පවුා ශබන ෙශේ 

ා්යථිකය විනා  කලා කියාා ෙශේ ානතාඉ දන්නඉා. ශරෝාා ය 

ොාපක්ෂ ානාධිපති පුටුශ  ින්නඉා නබන  ොාපක්ෂඉන්න් ශබන 

පාානයට ි යමශයන් ශහෝ අි යමින් උද  කෙනඉා නබන ශබන 

ෙශේ ානතාඉ කිසි දඉසක ශබන පාානය පිළිරන්ශන් නැහැ. ඒක 

තමයි ඇ කත. අද ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයාට හයිය ශදන්න තඉ 

ශදන්ශනක් ගියා. ඒ අශප් හපතන් රනාන්දු මහ කමයා සහ මූෂෂ 

නානායක්කාෙ මහ කමයායි. මම උශද ශපොඩි message එකක් 

දැබනමා. අද තිශ න ාඩුක් පක්ෂයට බුදු හාමුදුන්ශඉෝ ඉැඩාා 

ශදපැ කශතන් අර ස  සැපතතු ක මුරාන් මහ ෙහතන් ඉහන්ශසේාා 

ශදනම ඉැඩිය ක පිටිපසථශසේ ින්න ශහොන් ටික  පිටිපසථශසේ ින්න 

ාාඉාෙබනකාෙශයෝ ටික  පිටිපසථශසේ ින්න ොාපක්ෂඉන්න් ටික 

දකිනඉා නබන  -ඔ තුමන්ාා ශසේෙටම ශනොශඉයි කියන්ශන්- ඒ 

රූපය දකිනඉා නබන  ඒ පින්තූෙය දකිනඉා නබන  ශබන ෙට  ශබන 

ශාෝකය ඒ ාඩුක්ඉ පිළිරන්ශන් නැහැ. ඒක තමයි ඇ කත. ඒ 

ාඩුක්ඉ පිළිරන්ශන් නැහැ. හපතන් රනාන්දු මහ කමයා රැන නබන 

මට ශාොගේ ශ දනාඉක් තිශ නඉා. හැ ැයි  මූෂෂ රැන නබන මම 

ඉැඩිය හිතන්ශන් නැහැ. ශමොකද  මූෂෂ 2088ම  දහඅටඉන 

ාඩුක්රම ඉයඉසථථා සාශ ෝ නයට අත උසථසන්නයි ගිශආ. 

අශපන් රිනාා දහඅටඉන ාඩුක්රම ඉයඉසථථා සාශ ෝ නයට අත 

උසථසන්නයි ගිශආ. දහඅටඉන ාඩුක්රම ඉයඉසථථා 

සාශ ෝ නශයන් ශමොනඉාද ශකන්ශ ? ොාපක්ෂඉන්න්  ක්තිම ක 

කෙන කාෙණා තමයි ඒශකන් ශරනාශ . ොාපක්ෂඉන්න්ට 
හැමදාම  ාශආ ින්න පුළුඉන් විධියට  මහින්ද ොාපක්ෂ 

මහ කමයාට ශදඉෙක් ශනොශඉයි  දහඉෙක් ශහෝ ානාධිපති ශඉන්න 

පුළුඉන් විධියට කෙපු ඉයඉසථථා සාශ ෝ නය  ක්තිම ක කෙන්න 

ගිය මූෂෂ නානායක්කාෙ මහ කමයා තමයි අද ෙට ාාතිය රැන 

පුදුම ශලන්රතුකමකින් ාදෙශයන් කටතුතු කෙන්ශන්. එතුමා 

පසුගිය ටිශක්ම අශප්  මන්ත්රීඉන්න්ට කථා කොා තිශ නඉා. 

එතුමාට ෙට  ාාතිය ශේො රන්න පුදුම කැක්ගේමක් තිබුශඩු. 

අශන්! 2088ම  ක එතුමාට ඔය ාදෙය තිබුණාද කියා මට ශබන 

ශඉාාශ  මතක් ශඉනඉා.  

අද අශප් ෙශේ ානතාඉ ින්ශන්  ෙපතල අ්යබුදයක. අපි 

දන්නඉා  මිි සුන් ජීඉ ක ඉන්ශන් හීන එක්ක  ඉ. රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි   මට මතකයි  මම O/L කෙන ශකොට අශප් 

ශරදෙට කෙන්ේ එක තිබුශඩු නැහැ. මශේ පියා සමුපකාෙ 

පිපිකන්ශඉක්. ඔුඟශේ හීන වුශඩු  ශරදෙට කෙන්ේ එක                 

රන්ශන් ශකොශහොමද  ශමෝට්යසයිසිකායක් රන්ශන් ශකොශහොමද  

තමන්ශේ පුතා ොශආ ශසේඉයට සබන න්  කෙන්ශන් ශකොශහොමද 

කියන ඒඉායි. ඒඉා තමයි අශප් ශදම පියන්ට තිබුණු හීන. ඒ ඉාශේ 

තමයි ෙශේ ානතාඉශේ හීන ක. ෙශේ ානතාඉ හීන ක එක්ක ජීඉ ක 

ඉන්ශන්. නමු ක අද මිි සථසු ශමොනඉාද හිතන්ශන්? තමන්ශේ 

දන්ඉාට උරන්ඉන්ශන් ශකොශහොමද  දන්ඉා පාසාට යඉන්ශන් 

ශකොශහොමද  තුන්ශ ාම කන්න ම ාා ඒ අය ජීඉ ක කෙඉන්ශන් 

ශකොශහොමද කියාා ඒ අය හිතන්ශන්. ශමන්න ශබන ඉාශේ හීන 

එක්ක ජීඉ ක ඉන මිි සුන්ශේ ඒ  ාාශපොශෙ ි ා කතු තමයි ශබන 

ොාපක්ෂඉන් නැති කොා දැබනශබන. ශබන ඉාශේ අයට ශබන ෙශේ 

ා්යථිකය ශමශහයඉන්න ම පු ඒශක් රතිඵා තමයි අද අපි අ ක 

විිනමින් ින්ශන්. අද  ශ ොශහොම පැහැරිපිඉ අපට දකින්න 

තිශ න්ශන් පෙණ ඉයින්ම අලු ක ශ ෝතල් කිහිපයකට දාාා ඒ 

පෙණ ඉයින්ම පාවිච්චි කෙන ාකාෙයක්. 

අපට ශබන ෙට ශඉනසථ කෙන්න ෑන  නබන  ශමන්න ශබන 

ිසථසෙහා තිශ න ාඩුක් පක්ෂය කියන පින්තූෙය ශ ොශහොම 

පැහැරිපිඉ ශඉනසථ කෙන්න ෑන . ඒ පින්තූෙය ශඉනසථ කෙන්න 

මහා සාෂ ෙ කනය ඇතුළු අනයාරමික නායකශයෝ  ඒ ඉාශේම අශප් 

නීති  සාරමය - Bar Association එක - ශහොඳ ඉැඩ පිළිශඉලක් 

ිරිපතප ක කලා. ඒශක් තිබුශඩු කැබිනේ මඩුඩාශආ සාමාජිකයන් 

80ක්  82ක් පමණ සාඛ්යාඉක්. ඒශක් ි ශයෝාය ඇමතිඉන්න්  

ොාය ඇමතිඉන්න් හිටිශආ නැහැ. අශන්! අද ෙි ල් විරමසිාහ 

මහ කමයා 8.න් පටන් ර කතා කියන කැබිනේ මඩුඩාය දැන් 2. 
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[රන් නපින්  ඩුඩාෙ ායමහ මහතා] 
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දක්ඉා යනඉා ලු. ොාය ඇමතිඉන්න් 20ක් ද  ෙ0ක් ද එනඉා ලු. 

එශහම නබන  ශබන ශමොකක්ද රියා කමක ශඉන්ශන්?  ොාපක්ෂාා 

ෙකින නයාය පරයයි. ොාපක්ෂාා ෙකින ශබන නයාය පරය ෙට 

දකින කල්  ශාෝකය දකින කල් සාචාෙකයන් ශබන ෙටට ශරන එන 

ඉැඩ පිළිශඉල  රියා කමක කෙන්න අපට  ැහැ. සාචාෙකශයෝ 

එන්ශන් නැහැ. ශමොකද  ෙට තුල ශබන අ්යබුදය රිරටම තිශ නඉා. 

අශප් ෙටට විශද  විි මය ශනොඑන එක නතෙ කෙන්න  ැහැ; 

විශද  ාශයෝාන ශනොඑන එක නතෙ කෙන්න  ැහැ.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මම ටික කාායක් සාඉ්ය න 

උපාය මා්යර සහ ාාතයන්තෙ ශඉශලඳ ි ශයෝාය අමාතයඉෙයාඉ 

සිටියා. අපි දන්නඉා ඇමතිකබන දෙමින් අවුන්දු රණනාඉක් හිටපු 

සමහෙ අය තමන් ඒ අමාතයාා ශආ කටතුතු කලා කියාා කියන්න 

ශදයක් ිතිපත කොා නැති  ඉ. හැ ැයි  නපින්  ඩුඩාෙට සතුටින් 

කියන්න පුළුඉන් කාෙණයක් තිශ නඉා. මම හිටපු ටික කාාශආ 

මට පුළුඉන් වුණා  ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයාශේ ඉැඩ පිළිශඉලක් 

වූ අපනයන සැකසුබන කාාප ි ්යමාණය කිරීශබන ඉැඩ පිළිශඉල 

යටශ ක ාාකාශ  8(ඉැි  අපනයන සැකසුබන කාාපය බිාගිපතශආ 

ි ්යමාණය කෙන්න. එශසේ ඉැඩ කෙපු අය ශබන ාඩුක්ශ  ක  

විපක්ෂශආ ක යබන රමාණයක් ින්නඉා. හැ ැයි  ඉැඩ ශනොකෙපු අය 

තමයි  ුඟතෙයක් ින්ශන්.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අද පා්යපිශබනන්තු 

මන්ත්රීඉන්න්ට ශරඉල් අහිමි ශඉාා තිශ නඉා. අද අප 

22.ශදනාටම මිි සථසු  ණිනඉා. හැ ැයි  ශබන 22. අතෙ දක්ෂශයෝ  

කැප කිරීබන කෙපු අය ෑන  තෙබන ින්නඉා. එශහම අය ින්නඉා. 

අමාන්ශඉන් නැඟිටපු අය ින්නඉා. ඒකට ශහොඳ උදාහෙණයක්  

මම. ශබනඉා කි ඉාම අපට මඩ රහන්න පුළුඉන්. මම Advanced 

Level වි ාරයට mathematics කොා පලමුඉැි  ඉතාශ  සම ක 

වුණා. ශදඉැි  ඉතාඉට වි ාරය කෙන්න  ැපත වුණා  අශප් ා්යථික 

ත ක කඉය ක එක්ක. මම එළියට  ැසථසා. මම රැකියා කලා: ඉයාපාෙ 

කලා  ොශආ ගුන්ඉෙශයගේ විධියට ඉැඩ කලා. මම ශද පාානයට 

එන්න කපින් 200   ඉ්යෂය ඉන ශකොට ශසේඉකයන් 900ක් හිටපු 

ායතනයක අයිතිකන්ශඉක්. හැ ැයි  2080 පා්යපිශබනන්තුඉට 

ාඉාට පසථශසේ මම ශකොන්රා ක කශලේ නැහැ. 208.-2020 ොශආ 

ශකොන්රා ක රන්න මට ක අඉසථථාඉ තිබුණා. මම ශකොන්රා ක කිරීම 

නතෙ කලා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 2080 ඉ්යෂය 

ඉනශකොට මට ි ඉාස ශදකක් තිබුණා. මීට මාස ශදකතුනකට 

කපින් මශේ ගේපියාපිටිශආ ි ඉස වික්කා. 208ෙ ඉ්යෂශආම  මම 

නුඉෙඑළිශආ මශේ ශදපලක් වික්කා. මශේ සමාරශබන තිබුණු යන්ර 

සූර රණනාඉක් වික්කා. ිතිපත ශඉාා තිශ න යන්ර සූර ටික rent 

කොා තමයි මම අද ජීඉ ක ඉන්ශන්. එශහම ා්යථිකයක් මට 

හදාරන්න පුළුඉන් වුණා. නමු ක  එදා ශද පාානයට  න වි ක සිටියා 

නබන අද මම ර ාන සමාරමක්  ඉට ප ක ඉන ායතනයක 

හිමිකන්ශඉක්. හැ ැයි  එශහම ශනොවුණා කියා මම පසුතැවිපි 

ශඉන්ශන් නැහැ. මා ඉාශේම දක්ෂ අය ෑන  තෙබන ින්නඉා. අපට 

එක එක විධියට මඩ රහන අය ින්නඉා. මම දන්නඉා මඩ රහපු 

කටඉල් තිශ න සියලුශදනාට ශබන සැශ්ය ශෂොේ එක ඉැදුණු  ඉ. 

එශහම මඩ රහන්න නබන පුළුඉන්. ිරිකිරීබන සමාරමක් විධියට ගේඩා 

විදුපි  ාාරාෙ හතෙක් හදපු ශකශනක් මම. මිි සුන්ට මඩ රහන්න 

කපින් ශපෝඩක් හිතන්න ෑන . මඩ රහන්න නබන පුළුඉන්. 

ඒශකන් ශබන 22.ශදනාම තමයි විනා  ඉන්ශන්.  

අද අපි සේපත මහ කමයා ශහොඳ කථාඉක් කලා; ිතාම ශහොඳ 

කථාඉක් කලා. හැ ැයි  එතුමා කි ඉා ා්යථික අ්යබුදය මිස 

ශද පාාන අ්යබුදයක් ශනොශඉයි තිබුශඩු කියාා. ඒක හපත  අපි 

සේපත මැතිතුමි . හැ ැයි  ා්යථික අ්යබුදය ඇති ඉන තැනට ෙට 

ප ක වුශඩු ශකොශහොමද? ඔ තුමාට ක ශබන ඇ කත අ්යබුදය දකින්න 

පුළුඉන් වුශඩු ඔ තුමා මුදල් ඇමතිඉෙයා  ඉට ප ක වුණාට 

පසථශසේ. හැ ැයි  හ්යෂ ද සිල්ඉා මහ කමයා ෙි ල් විරමසිාහ 

අරමැතිතුමා කියන්න කපින් ශබන අ්යබුදය දැක්කා. එතුමා  ඒ ර ථන 

රැන රිගින් රිරටම කි ඉා. ඒඉාට විසුනබන ශයෝානා කලා. න්පියා 

පා කෙන්න කියාා කි ඉා; IMF එකට යන්න කි ඉා. 

එක්ශකශනක්ඉ ක ඒඉා ඇුඟශ  නැහැ. ඒක තමයි ඇ කත.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අශප් ාඩුක්ඉ කාාශආ 

ශමතුමන්ාාට ශමොනඉාද තිබුණු ර ථන? එදා ශමතුමන්ාාට තිබුණු 

ර ථනයක් තමයි අප අ කසන් කල සිාරප්පූන්-ශ්රී ාාකා ි දහසථ 

ශඉශලඳ ගිවිසුම. ඔන්න තිබුණු ර ථන. අද අපට ශඉශලඳ ගිවිසුබන 

නැති ර ථනය  ාශයෝාන නැති ර ථනය තමයි තිශ න්ශන්. අද 

ින් න ර ථනය රැන කථා කෙනඉා. අශප් කාාශආ අපි දැඉැන්ත 

ාශයෝානයක්  එනබන ශඩොා්ය බිපියන 82කට ාසන්න 

ාශයෝානයක් ශරනාඉා. ඒ  Silver Park International (Pvt.) 

Limited එක. ඒ ශඉාාශ  එහි ාෙබන ක උ කසඉයට Omanඉා 

Minister of Oil and Gas ාශ . ඒක ශබන ෙටම දැක්කා. ඒ ශඩොා්ය 

බිපියන 82 ාශයෝානයට ශමොකද වුශඩු? මාස හතඅටකින් අශප් 

ාඩුක්ඉ ශඉනසථ වුණාට පසුඉ ඒ ාශයෝානයට ශමොකද වුශඩු? 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ඔ තුමා ඒ රැන ශසොයා 

 ාන්න. ඔ තුමා හබන න්ශතොට ශන්. ඒ ාශයෝානයට ශමොකද 

වුශඩු කියාා ශසොයා  ාන්න. ශමොකද  කප්පබන ශදන්ශන් නැතිඉ  

ශකොමිසථ ශදන්ශන් නැතිඉ ශබන ාඩුක්ඉ යටශ ක ාශයෝාකශයගේට 

කටතුතු කෙන්න  ැහැ. හැ ැයි  අශප් කාාශආ වි ාා ාශයෝාන 

ාඉා. 

අශප් කාාශආ පටන් ර ක හබන න්ශතොට සිශමන්ති 

ක්යමාන්ත ාාාඉ දැන් ඉැඩ පටන් අෙශරන තිශ න  ඉ ඔ තුමා 

දන්නඉා ඇති  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . ටය්ය 

ක්යමාන්ත ාාාඉ ඉැඩ පටන් අෙශරන තිශ නඉා.  ඒ ඉාශේම  

අශප් කාාශආම  ශඩොා්ය බිපියනයක ඉාශන් ක්යමාන්ත ාාාඉක් 

්රිගේණාමාශආ ාෙබන  කිරීමට ි යමිතඉ තිබුණා. ෙි ල් විරමසිාහ 

මහ කමයා ශබන කථාඉ අහශරන හිටියා නබන ශහොඳයි. අද ක ඒ ර ථන 

ශබන ෙශේ තිශ න ි සා තමයි මම ශබන කියන්ශන්. ඒ ශඩොා්ය 

බිපියන එකක ඉාශන් ක්යමාන්ත ාාාඉ නතෙ වුශඩු ශමොකද? 

මශේ කැබිනේ ඇමතිඉෙයා ශාස සිටිශආ මපික් සමෙවිරම 

මහ කමයා. ඒ ඉාශන් ක්යමාන්ත ාාාඉට අඉ ය ිඩබන 

්රිගේණාමාය රශද ශයන් ශදන්න ි යමිතඉ තිබුණා. එඉකට 

ඉොය විෂය  ාෙ ඇමති ශාස හිටිශආ සාරා ෙ කනායක මහ කමයා. 

එතශකොට ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයාට ඉඩා ිහළින් තමයි  සාරා 

ෙ කනායක මහ කමයා සිටිශආ. මහින්දානන්ද අලු කර මශේ 

මන්ත්රීතුමි   ඒ ි සා අපට ශඩොා්ය බිපියන එකක ාශයෝානයක් 

අහිමි වුණා. ්රිගේණාමාය ඉොශආ ිඩබන ඒ ාශයෝාකයාට ශදන්න 

සාරා ෙ කනායක මහ කමයා කැමැති වුශඩු නැහැ. ෙි ල් 

විරමසිාහ මහ කමයාශේ ාඩුක්ශ  සිටියම   අපි ශබන  අ යන්තෙ 

අෙරලඉා සිටියා.  

 ා ක්තිය රැන කථා කෙනඉා නබන  අද අපට  ා ක්තිය 

නැහැ. මම රිගින් රිරටම කි ඉා   සාබනපූ්ය රල් අඟුන්  ාාරාෙය 

ිරිකල තු කතක් කියාා. ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා ශද පාාන 

තීන්දුඉක් අනුඉ ඒක නතෙ කලා. අද අපි ඒ  ා ක්ති ර ථනශආ හිෙ 

ශඉාා ින්නඉා. ඔ තුමන්ාා ක  ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයා ක 

ඒඉා ිසථසෙහට අෙශරන ශනොයන්න තීන්දු කලා. ඒ ි සා අද අපි ඒ 

ර ථනශආ හිෙ ශඉාා ින්නඉා. මහින්දානන්ද අලු කරමශේ 

මන්ත්රීතුමි   ශනොශෙොච්ශචෝශල්  ාාරාෙය රැන ඔ තුමා දන්නඉා. 

ශමරාශඉොේ ෙ00ක් ශදන්න පුළුඉන් හතෙශඉි  plant එක  ඒක 

ඇතුශලේ හදන්න පුළුඉන්. සියලු යටිතා පහසුකබන තිශ නඉා. දැන් 

220 kV transmission line එක ශ යන්ශරොඩ දක්ඉා ඇවිල්ාා 

තිශ නඉා  අශනක් පැ කශතන්  අනුො පුෙය දක්ඉා ගිහින් 

තිශ නඉා. 

 
ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඇයි ඔ තුමන්ාා හැදුශ  නැ කශ ක? 

455 456 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ேயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔ තුමා අහශරන ින්නශකෝ.  

එතශකොට ශබනක රියා කමක කශලේ නැහැ. ඔ තුමන්ාාශේ 

කාාශආ කශල ක නැහැ; අශප් කාාශආ කශල ක නැහැ. ඒ ඉැෙරි අපි 

දැක්කා. අපි ඒඉා රැන කථා කලා. විදුපි  ාය පද තියට එය 

එකතු වුණා නබන අද අපට ශබන ර ථන නැහැ. ඒ ි සා අපි ශබන ර ථන  

දකින්න ෑන . මම ඊශආ ක  ශපශ්යදා ක ඇුඟඉා ශකෙඉලපිටිශආ 

ශමරාශඉොේ ෙ.0ක "ශසො ාදනවි" විදුපි ාාරාෙය රැන.  දැන් ඒක 

හදන්න පටන් අෙශරන තිශ නඉා.  ඒකට විශද   ැාගේඉකින් 

ශඩොා්ය මිපියන 8ෙ0ක් ශදන්න ණය ගිවිසුමක් අ කසන් කොා 

තිශ නඉා. රන් අපි සේපත මැතිතුමි   අපි hard default 

ත ක කඉයක ි සා ඒ සල්පි රන්න  ැපත ත ක කඉයක් උදා ශඉාා 

තිශ නඉා. එශහම නබන අපට ා න අවුන්දශද ක  ඒ ශමරාශඉොේ 

ෙ.0 එකතු කෙ රන්න  ැපත  ශඉනඉා. කවුද ශබනඉාට විසුනබන 

ශදන්ශන්? අද න්පියා අඉරමාණය ශඉාා තිශ න ි සා ඒ 

ඉයාපෘතියට  අතිශ්යකඉ න්පියල්ඉපින් බිපියන 82ක් අඉ ය ශඉාා 

තිශ නඉා. අපි ශබන විදුපි ර ථනය විසඳන්න ඉහාම කටතුතු කෙන්න 

ෑන .   

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමා  ඔ තුමාට තඉ විනාඩි ශදකක කාායක් 

තිශ නඉා. 
 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ேயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මට තඉ විනාඩි කිහිපයක් ිතිපත ශඉාා තිශ නඉා. 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කාශරන්ද?  ඔ තුමාට විනාඩි 20ක් තිබුණා ශන්.  

 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ேயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඊට අමතෙඉ විනාඩි )ක් ිතුන් ශඉාා තිශ නඉා. 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ කාශේ ශ ාාශඉන්ද කියාා කියන්න.  
 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ேயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

පක්ෂශආ quota එශක් තිශ නඉා. 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

පක්ෂශආ quota  එක ශ දාා තිශ න්ශන්. අශනක් අයශරනු ක 

විනාඩිය විනාඩිය අක් කොා තිශ න්ශන්.  ඔ තුමාට තඉ විනාඩි 

2යි තිශ න්ශන්. 
 

ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ேயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශහොඳයි.    

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අද අපට ර සථ පපතශ ෝානය 

අඉම කෙන්න ඉැඩ පිළිශඉලක් රියා කමක කෙන්න සිදු             

ශඉනඉා. ශබනඉාට විසුනබන ශසොයන්න ෑන . රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි   ඔ තුමා ක දන්නඉා ඇති  ඉැඩිම තාපයක් 

ි ෂථපාදනය කෙන්න පුළුඉන් දැඉ ඉ්යරයක් තමයි ගිි . පතයා. 

ගිි . පතයා  අශප් ෙශේ ශහොඳට ඉැශඉනඉා. ශ ක ඉතුඉා ඉැශඉනඉා  

ශපොල් ඉතුඉා ඉැටඉා ඉැශඉනඉා. අපට ශබන ගිි . පතයා ශ ාාා 

පාවිච්චි කෙන්න පුළුඉන්.  ගේඩා කැ පි  ඉට ප ක කොා  ඒකට 

රැලශපන දෙ ශපෝෙණුඉක් ි ්යමාණය කොා ශකොල  ඉාශේ 

රශද ඉා වුණ ක ශබනඉා පහසුශඉන් පාවිච්චි කෙන්න පුළුඉන්.  

ගිි . පතයා  ාවිතය ඉැඩි කොා  ඒඉා සැපතුබන කෙන්න පුළුඉන් නබන 

අපට ර සථ  ාවිතය යබන රමාණයකට අක් කෙ රන්න පුළුඉන්. ඒ 

ඉාශේම විදුපි බිා සියයට .0කින් අක් කෙන්න campaign එකක් 

කෙන්න පුළුඉන් නබන ශබන විදුපි අ්යබුදයට යබන විසුනමක් ශසොයා 

රන්න අපට පුළුඉන්. මහින්දානන්ද අලු කරමශේ මැතිතුමි   අපට 

ශරඉල්ඉා විදුපි බිා සියයට .0කින් අක් කෙන්න පුළුඉන්. මම 

ඒක කලා ගිය මාසශආ. ශඉන දාට න්පියල් 89 000ක්  8  000ක්  

89 000ක් එන විදුපි බිා මම න්පියල්   000ට අක් කලා.  ාවිතය 

අක් කිරීම හෙහා ඒකට විසුනමක් ශසොයන්න පුළුඉන් වුශණො ක 

ශහට අපට ශබන ෙශේ පැය 2(ම විදුපිය ා ා රන්න පුළුඉන්. 

ාඩුක්ඉ විධියට ශමොකක්ද ශබනකට හදාා තිශ න campaign  එක  

ඉැඩ පිළිශඉල? අපි විදුපි  ාවිතය අක් කෙන්න ඉැඩ පිළිශඉලක් 

ෙටට ශයෝානා කොා තිශ නඉාද  මිි සුන්ශරන් ඒකට සහාය 

ිල්ාාා තිශ නඉාද? කවුන් ක ිල්ාාා නැහැ  ොයක් විධියට 

මැරිහ ක ශඉාා නැහැ. ොශආ මැරිහ ක වීම තිශ න්න ෑන . ායිේ 

පහක් ෑනැ ශරදෙ  එයින් ශදකක් ි ඉන්න පුළුඉන් නබන  A/C එක 

ශඉනුඉට fan එකක් සවි කෙ රන්න පුළුඉන් නබන  අපට පැය 

විසිහතශ්යම විදුපිය ා ාශදන ෙටක් ි ්යමාණය කෙ රන්න 

පුළුඉන්. ඒ ි සා පැහැරිපිඉම අපි ශමතැි න් එහාට යන්න ෑන . 

ශමතැි න් එහාට යන්න නබන ිසථශසල්ාාම ශබන පිළිාය; 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ  
 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අයින් ශඉන්න ෑන . ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා එදා අරමැතිකම 

 ාෙ ර කශ ක නැ කනබන ශමාහකට ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයා 

අයින් ශඉාා.  
 

එශහම නබන අද ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයා නැති  ස්යඉ 

පාක්ෂික ාඩුක්ඉක් හැශදන්ශන්.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට ි යමිත කාාය අඉසන්.  

 
ගුණ නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ேயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 මට තඉ විනාඩියක් ශදන්න  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . 

ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  ින්න ශහොඳ මිි සථසු ටික එකතු කොා 

ඇ කත  ස්යඉ පාක්ෂික ාඩුක්ඉක් හැදුඉා නබන  මිි සථසුන්ට අද 

ශපෝපිබනඉා ින්න ශඉන්ශන් නැහැ. අක්ම රණශන් ානතාඉ අපට 

මාස හයක් කල් ශදවි. එශහම නබන අද ෙට තුල ශමශහම අ්යබුදයක් 

ි ්යමාණය ශඉාා මිි සුන් ශපලපාළි යන්ශන් නැහැ; උදශෂෝෂණ 

ඇති ශඉන්ශන් ක නැහැ. ශමොකද  මිි සථසු හිතනඉා  "අද අලු ක 

ාඩුක්ඉක් තිශ න්ශන්  අලු ක මුුඟණු ටිකක් ින්ශන්  

ොාපක්ෂඉන් නැහැ  ශබන පිළිකාඉ තුෙන් ශඉාා. ශබන අයට දඉසින් 

ශදශකන් ශබනක කෙන්න  ැහැ. ඒ ි සා අපි මාස හයක්ඉ ක කල් 
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ශදන්න ෑන " කියාා. ඒ ඉාශේම ෙටට සාචාෙකශයෝ එයි; 

ාශයෝාකශයෝ එයි. ඒ ි සා ශබන ොාපක්ෂ පිළිාය  ඒ පිළිකාඉ-  
 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තියාශරන ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා ශනොශඉයි  බුදුන් ඉැඩිය ක 

ශබන ෙට ශරොඩරන්න  ැහැ.  සාටක පින්තූෙය ශප්නකබන ෙට ශරොඩ 

නකන්න  ැහැ. ඒක තමයි ඇ කත කථාඉ.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මම මීට ඉඩා ම ්යෂඉ කථා 

කෙන්ශන් නැහැ. අඉසාන ඉ ශයන්  මම කියන්ශන් ශමච්චෙයි. 

ශබන ත ක කඉය හැකි ික්මි න් අඉසන් කෙ ර කශතො ක අශප් ෙට 

ශමතැි න් ිහලට අෙශරන යන්න පුළුඉන් ශඉයි. එශහම නැ කනබන  

ශබන ොාපක්ෂඉන් ර වුණු ාඩුක්ඉකට ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා 

ශනොශඉයි කවුන් ාඉ ක  සුනාමි පලමු රැල්ශාන්  ඇති වූ හාි යට 

ඉඩා   ෙපතල හාි යක්  අනතුෙක් අශප් ෙටට සිදුඉන  ඉ මතක් 

කෙමින් මා නඉතිනඉා.  

සථතුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මහින්දානන්ද අලු කරමශේ මැතිතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි  ක 

කාායක් තිශ නඉා. 

 
[අ. ා. 8.(8] 

 
ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   නඉ ධුෙයට ප කවූ ඔ තුමාට 

මම සු  පතනඉා.  

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   2022 මැයි මාසශආ 09 

ඉැි දා ශබන ෙශේ සිදු ශඉච්ච අඉාසනාඉන්ත සිදුවීබන පිළි ඳඉ අද 

හතෙඉැි  රිනයට තමයි අපි කථා කෙන්ශන් පා්යපිශබනන්තුශ  

හිටපු ිතාම අහිාසක මන්ත්රීඉෙයගේ ඉන අමෙකී්යති අතුශකෝෙල 

මැතිතුමාශේ සහ අශප් රාශදශීය ස ාශ  ස ාපතිතුමාශේ මෙණය 

පිළි ඳඉ මුපින්ම මශේ  ාඉ ක කනරාටුඉ රකා  කෙනඉා. 

අමෙකී්යති මන්ත්රීතුමා ෂාතනය කෙ තිබූ ාකාෙය  ඒ සාශ ම  දසුන 

මශේ මතකයට එනශකොට මට හපතම කනරාටුයි. එතුමා තේටු 

හතෙක බිල්ඩිමක ිඳාා ඇදශරන ඇවිල්ාා  රහාා  තාාා  

ෂාතනය කෙ තිබුණා. බනශල්ච්ඡ රසථතඉාම න්ටඉ ක එශහම කශලේ 

නැහැ. එඉැි  ාකාෙයට අමානුෂික ශාස  පහ ක  ි න්රිත ශාස 

පඩි ශපල රිශේ එතුමා ඇදශරන ගිහිල්ාා  රහාා  රහාා  රහාා 

ෂාතනය කෙ තිබුණා. ඊලකට  අශප් මිර ගේමාෙ ශඉල්රම 

සශහෝදෙයා ක තඉම ිතා අමාන්ශඉන් හරිසි අනතුන් ඒකකශආ 

රතිකාෙ ා නඉා. එතුමාට ක ික්මන් සුඉය රා්යථනා කෙනඉා.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි    මැයි මාශසේ 09ඉැි දා වුණු 

සිදධිය පිළි ඳඉ ඔ තුමා ක දන්නඉා.  හිටපු අරාමාතය රන් මහින්ද 

ොාපක්ෂ මැතිුනන්ට ශර්ෙඉයක් හැටියට  එතුමාට කෙන 

උපහාෙයක් හැටියට එදා උශද අෙපියරහ මන්රිෙයට ානතාඉ ඒක 

ොශි කලා. එතැි න් පසුඉ සිද  ශඉච්ච අඉාසනාඉන්ත සිදධියක් 

ි සා ශරෝල්ශ ේසථ එකට ඇවිල්ාා එහි ි දහසථ අෙරලශආ හිටපු 

අහිාසක තන්ණයන්ට පහෙ දුන්නා. ඒ පහෙ ම ම ිතා පහ ක  

ි න්රිත රියාඉක් හැටියටයි මම දකින්ශන්. ඒක අපි අනුමත 

කෙන්ශන් නැහැ. ඒ සිදධිය ශඉාා පැය රණනක් යදරි අශප් ෙශේ 

දහසථ සාඛ්යාත ානතාඉකශේ ශදපලඉාට ගිි  තියාා  ඒ අයට 

පහෙ ම ාා  ෂාතන සිදු කොා ශාොගේ විනා යක් වුණා. ඒක තමයි 

ශබන ෙශේ සිදු ශඉච්ච අඉාසනාඉන්තම සිදධිය  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . 

ශබන ශඉනශකොට ඒ සිදධියට අදාලඉ සිදුවීබන  82ක් සිද  ශඉාා 

තිශ නඉා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 8 0.) ශදශනක් 

අ කඅඩාගුඉට අෙශරන තිශ නඉා. එයින් (.2කට ඇප ම ාා 

තිශ නඉා. (9ෙශදශනක් අද අ කඅඩාගුශ  සිටිනඉා. අ කඅඩාගුශ  

සිටින අය අතෙ ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු  රාශදශීය ස ා 

මන්ත්රීඉන්න් අට ශදශනක් ින්නඉා. නාඉාපිටිශආ තිශ න මශේ 

කා්යයාාය ගිි  තියන්න ාශ  සමගි ාන  ාශ රශආ නාඉාපිටිය 

ාසන සාවි ායක -තමුන්නාන්ශසේාාශේ පක්ෂශආ ාසන 

සාවි ායක- අසාක සබනප ක.  ඔුඟ ඇතුළු සා  රාශදශීය ස ා 

මන්ත්රීඉන් හතෙ ශදශනක් අ කඅඩාගුශ  ින්නඉා; අන්ත්ය 

වි ථඉවිදයාා ශිෂය  ා මඩුඩාශආ ර ායන් වි ාා පිපතසක් 

අ කඅඩාගුශ  ින්නඉා. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන 

සිදධියට අදාල අයශේ නබන මම ඔ තුමාට කියන්න ගිශයො ක 

ස ශහන පිපතසක් ින්නඉා. ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු අා ඉ 

රාශදශීය ස ාශ   නන්දසිපත මන්ත්රීඉෙයා  කාල්ටන් ි ඉසට පහෙ 

ම මට ාපු ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු වීෙකැටිය  රාශදශීය ස ා 

මන්ත්රීඉෙයා  ශමොෙටුඉ නරොධිපතිතුමාට පහෙ ශදන්න ාපු ානතා 

විමුක්ති ශපෙමුශඩු ශමොෙටුඉ නරෙ ස ාශ  මන්ත්රීඉෙයා  ානතා 

විමුක්ති ශපෙමුශඩු ශදවිනුඉෙ රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉෙයා  

ගේන්ණ රා නරොධිපතිතුමාශේ ශරදෙට ගිි  තියන්න ාපු ානතා 

විමුක්ති ශපෙමුශඩු ගේන්ණ රා නරෙ ස ා මන්ත්රී ෙනුක සාාය 

ාම  ඉ ශයන් වි ාා පිපතසක් ින්නඉා. ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුශණන් විතෙක් මන්ත්රීඉන් අට ශදශනක් අ කඅඩාගුඉට 

අෙශරන තිශ නඉා. ඒ විසථතෙ ඇතුල ක ශල්ඛ්නය මා ලක 

තිශ නඉා.  එම ශල්ඛ්නය මම  සභාගත* කෙනඉා.  

ඒ ඉාශේම අනුො පුෙ රිසථ්රික්කශආ ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු 

සහ සමගි ාන  ාශ රශආ රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන් ඇතුළු 

රියාකාරීන් ශබන ගිි  තැබීශබන සිදධිඉාට සබන න් යි.  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මා ලක තිශ නඉා ශපොතක්. මම 

විපක්ෂ නායකතුමාට ක ශබන ශපොත දුන්නා. ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුශඩු අනුෙ රිසානායක මන්ත්රීතුමා ශබන ශඉාාශ  ස ාශ  

නැති ි සා එතුමාශේ සරයා ඉන විජිත ශහේෙ ක මන්ත්රීතුමාට මම 

ශබන ශපොත  ාෙ ශදනඉා. ශබනශක් තිශ නඉා තමුන්නාන්ශසේාා 

එකතුශඉාා කෙපු ශදඉල්.  

ශබන ශපොශ ක තිශ නඉා  අශප් මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල්ඉාට 

ගිි  තියපු ඒ විසථතෙ; පලා ක ස ා මන්ත්රීඉන්න්ශේ ගිි  තැබූ 

ශරඉල් පිළි ඳ විසථතෙ; රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන්න්ශේ ඒ ගිි  තැබූ 

ශරඉල් පිළි ඳ විසථතෙ. අහිාසක මිි සුන්ට ඉැෙරි කෙපු අයට 

දඬුඉබන ශදන රමයක් තිශ නඉා. ගිි  තියපු ශරඉල් සියල්ා පිළි ඳ 

විසථතෙ අපි ශබන ශපොශ ක සඳහන් කෙ තිශ නඉා. එම ි සා මම 

සමඟි ාන  ාශ රශආ නායක සජි ක ශරේමදාස මහ කමයාට ක  

ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු නායක අනුෙ රිසානායක 

මන්ත්රීඉෙයාට ක එක කාෙණයක් කියන්න කැමතියි. අනුෙ 

රිසානායක මන්ත්රීතුමා කි ඉා  'අපි රාාතන්රඉාම  පිළිශඉතකට 

459 460 

————————— 
*  පුසත්කාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

ඇවිල්ාා' කියාා. තමුන්නාන්ශසේාා ෙට  ාෙ රන්න කැමතියි 

කියාා ිල්ලුඉා. තමුන්නාන්ශසේාා ෙට  ාෙ රන්න කපින්  පුළුඉන් 

නබන අපො  කොා මිනී මෙපු  ඒඉාට නායක කඉය දුන්  ශරඉල් 

ගිි  තියන්න සබන න්  වුණු රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන්න්ශේ 

සාමාජික කඉය අඉාාගු කෙන්න කියාා අපි කියනඉා. 

තමුන්නාශසේාාට පුළුඉන් නබන ඒක කෙන්න. ශබන ශපොශ ක ඒ සියලු 

විසථතෙ තිශ නඉා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි .  

ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන්  සමගි 

ාන  ාශ රශආ ාසන සාවි ායකඉන්  සමගි ාන  ාශ රශආ 

රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන්  අන්ත්ය වි ථඉවිදයාා ශිෂය 

 ාමඩුඩාශආ රියාකාරීන් ඇතුළු ඒ සියලුශදනා ශබන ශඉනශකොට 

අ කඅඩාගුඉට අෙශරන නීතිය රියා කමක කෙන්න කටතුතු කෙ 

තිශ නඉා. කිසි ශකශනක් ශමඉැි  පහ ක ත ක කඉයකට ප ක 

ශඉන්න එපා.  

අපි ාඩුක් කොා තිශ නඉා. අපි ාඩුක් රිනාා තිශ නඉා. 

මට මතකයි  පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉෙශයක් විධියට හිටපු මශේ 

අප්පච්චි 8999 ම  පැෙදුණාට පසථශසේ මිි සථසු අශප් ශරදෙට තුන් 

ඉතාඉක් ඇවිල්ාා රහාා ගිි  තිේ ා. එදා මශේ ඉයස අවුන්දු )යි. 

මට අද ඉාශේ මතකයි   යට එදා මශේ කපිසශබන මුරා ගියා. ඒක 

මට අද ඉාශේ මතකයි. මම ශපොඩි ශකොල්ාා කාාශආ අශප් ශරඉල් 

කඩාා ගිි  තැබුඉා. මශේ ාසනශආ විතෙක් ශරඉල් ((2ක් කඩාා 

ගිි  තැබුඉා. අපි සති රණන් කැශල් හැාගිාා සිටියා. 

තමුන්නාන්ශසේාා  ායට ප ක වුණු හැම විටකම  ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණට හැකියාඉක් ාැබුණු හැම විටකම ශමශහම රචඩුඩකාරී 

ශාස තමයි  කටතුතු කශලේ. තමුන්නාන්ශසේාා අද ක ශබන ෙට 

එතැනට ශරි යන්න එපා. එක්ස ක ාාතික පක්ෂශආ ිතිහාසය 

ර කත ක  ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු ිතිහාසය ර කත ක 

ඔ තුමන්ාා එතැනට ගියා. ඒක අද ක කෙන්න එපා. ඒක 

ශනොශඉයි  ශබන ෙශේ මිි සථසු  ාාශපොශෙො කතු ශඉන්ශන්. එශහම 

කෙන්න එපා කියාා මම තමුන්නාන්ශසේාාශරන් නැඉත නැඉත ක 

ිල්ාා සිටිනඉා.  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට තඉ විනාඩි ශදකක කාායක් 

තිශ නඉා.  
 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඊට අමතෙඉ මට තඉ විනාඩි ශදකක් විතෙ ශදන්න  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි .  

අතිරන් මහින්ද ොාපක්ෂ මැතිතුමා ශබන ෙශේ අපි කාශේ ක 

ාදෙයට පාර වුණු නායකශයක්. ශබන ෙශේ තුර බිහි කෙපු 

නායකශයෝ ින්නඉා. දුටුරැමුණු ෙේු න්ඉන්ශේ ිඳාා ර කතාම 

එඉැි  තුර පුන්ෂශයෝ සිටියා. මහින්ද ොාපක්ෂ කියන්ශන් ක එඉැි  

තුර පුන්ෂශයක්. අවුන්දු තිහක තුද යක් අඉසන් කොා ශබන ෙටට 

සාමය උදා කොා  ශබන ෙශේ දැඉැන්ත පපතඉ්යතනයක්  ශබන ෙටට 

නඉ තුරයක් උදා කෙපු ඒ ශර්ෙඉනීය නායකයකයාශේ සමුරැනීම 

අශප්ම අදෘ යමාන  ාශ රයක් විසින් විනා  කලා. උද ච්චකම 

ි සා   ාශාෝභීකම ි සා එතුමාට ශර්ෙඉාන්විතඉ සමුරන්න 

තිබුණු අඉසථථාඉ ශඉනසථ කොා එතුමාඉ අඉාසනාඉන්ත තැනකට 

ශරනයන්න කටතුතු කලා. ඒ පිළි ඳඉ අපි ින්ශන් දැඩි 

කාකිරීමකින්  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . මහින්ද 

ොාපක්ෂ මැතිතුමා ඉැි  ශර්ෙඉනීය නායකශයගේට එඉැි  සමු 

රැනීමක් ශනොශඉයි තිබිය තුතුඉ තිබුශඩු. එතුමා ශබන ෙටට කෙපු 

ශදඉල් අපි අමතක කෙන්න ශහොඳ නැහැ.  

තුද ය අඉසන් ශඉාා අපි ි දහශසේ ජීඉ ක ශඉන්ශන් මහින්ද 

ොාපක්ෂ මැතිතුමාට පින් සිද  ශඉන්නයි. එතුමාට ඒ ශදය සිද  

කලා විතෙක් ශනොශඉයි  ශබන ා්යථීක අ්යබුදශයන් ශරොඩ එන්න 

ානාධිපතිතුමා ස්යඉ පාක්ෂික ාඩුක්ඉක් හදාා සියලු ශද පාාන 

පක්ෂ එක ශබනසයකට ශේන්න කටතුතු කෙනශකොට  ඒක ක 

කඩාකප්පල් කෙන්න  ඒක සුනු විසුනු කෙන්න ශබන  ාශ ර 

කටතුතු කලා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . දැන්ඉ ක අපි 

ශබනක ශ කන්බන රන්න ෑන .  දැන්ඉ ක   මිි සුන්ට ායිේ ටික  ඉතුෙ 

ටික  ර සථ ටික ශදන්න  ැපත නබන අපි ශද පාානය කොා ක ඉැඩක් 

නැහැ. අපි ශබන අ්යබුදය දැක්කා. රන් අපි සේපත හිටපු ඇමැතිතුමා 

කි ඉා  අශප් කැබිනේ මඩුඩාය කි ඉා  "අපි ාාතයන්තෙ මූාය 

අෙමුදාට යන්න ෑන " කියාා.  දු සහන ම පු එක රැන අපි 

කි ඉා. අපි කි ඉාට ඇුඟශ  නැහැ. ඒඉා "බීපත අපින්ට වීණා 

ඉාදනය කෙනඉා ඉාශේ" වුණා.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි    අඉසානශආ ශමොකක්ද 

වුශඩු? අද අශප් අහිාසක මන්ත්රීඉන් හිශ්ය. අශප් මිි සුන්ශේ 

ශරඉල් නැහැ. අශප් මිි සුන්ශේ දන්ඉන්ට කන්න නැහැ. අශප් 

මන්ත්රීඉන්න්ශේ දන්ශඉෝ මානසිකඉ ඉැටිාා. අශප් දන්ශඉෝ 

ශරඉල්ඉා නැහැ. ශබනක ඔ තුමන්ාාට ශ කශෙන්ශන් නැහැ. 

ඔ තුමන්ාාට ක ශබන ශද සිදු වුණා නබන ශබන ශ දනාඉ 

ඔ තුමන්ාාට ක දැශන්වි.   මම අඉසාන ඉ ශයන් කියනඉා  ශබන 

ෙට ශමඉන් අඉාසනාඉන්ත ත කඉයකට ප ක කල සියලුශදනාටම 

නීතිය රියා කමක විය තුතු  ඉ.  Galle Face අෙරලයට පහෙම ම  

ශරඉල්ඉාට ගිි  තැබීශබන සිදධි පිළි ඳඉ පරීක්ෂණයක් කෙන්න. 

ඒඉා ශසොයන්න පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ශඉනම කමිටුඉක් ප ක 

කෙන්න කියාා අපි ශයෝානා කෙනඉා  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . ශබන  ාශ ර පිටුපස සිටිශආ කවුද? ශබනඉා 

ශමශහයවූශආ කවුද? ශබන සියල්ා පිළි ඳඉ ශසොයා  ාන්න ෑන . 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අපි ශබන ශද පාානය කඉදා හපත 

නඉ කඉන්න ෑන ; ශබන ගේපාඩි ශද පාානය  පහ ක  ි න්රිත 

ශද පාානය අපි නඉ කඉන්න ෑන .  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් කථාඉ අඉසන් කෙන්න  රන් මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා  
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම ික්මි න් අඉසන් කෙනඉා  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි .  

අතිරන් ානාධිපතිතුමා සිටින ානාධිපති මන්රිෙය ිසථසෙහා 

තන්ණ-තන්ණියන් දඉසථ (2ක් තිසථශසේ උපඉාස කෙනඉා. එතැන 

උපඉාස කෙපු  ි දහශසේ අෙරලය කෙපු කිසිශඉගේට ඉැපි 

ඇටයකින්  අ  ඇටයකින් හාි යක් ශඉන ශදයක් කශලේ නැහැ. 

එතුමා ාාතිය අමතා කි ඉා  "අෙරලය සා ාෙණයි" කියාා. 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමා රැන සමහෙ අය ශමොනඉාද 

කි ශ ? සුදු ඉ න්ඉපින් ාශ  කි ඉා; මිි සථසු ෂාතනය කෙනඉා 

කි ඉා. එශහම කෙනඉා කියපු නායකයා අෙරලයට අ  

ඇටයකින්  ඉැපි ඇටයකින් කෙදෙයක් කශලේ නැහැ. දඉසථ (2ක් 

තිසථශසේ එතුමා රැකශරන ාපු ඒ ශර්ෙඉය අශප් කඩුඩායමක් 

විසින් ශකශාසුඉා; විනා  කලා  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . 

අද අතිරන් ානාධිපතිතුමා ශබන ෙශේ ා්යථිකය නැඉත ශරොඩ 

නකන්න කටතුතු කෙනඉා. එතුමා සියලු ශද පාාන පක්ෂ එක 

ශ රිකාඉකට ශරනැල්ාා තිශ නඉා. අශප් ා්යථිකය ශරොඩ 

නකන්න එතුමා ශරන යන ශබන ඉැඩ පිළිශඉලට පා්යපිශබනන්තුශ  

අපි ඔක්ශකෝම එකට එකතු ශඉාා සහශයෝරය ා ා ශදමු. ශඉන ක 
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[රන් මහින්දානන්ද අලු කරමශේ මහතා] 
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ශද පාාන නයාය පර නැතිඉ  ශබන ඉැඩ පිළිශඉල කගේශලන් 

අරින්ශන් නැතිඉ ශබන රමන යන්න සියලුශදනාශේම සහශයෝරය 

ා ා ශදන්න කියන ිල්ලීම කෙමින් මම ි හඬ ශඉනඉා.  

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් විජිත ශහේෙ ක මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 8.ක කාායක් 

තිශ නඉා. 

 
[අ. ා. 8..8] 
 

ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන ෙශේ ාක්ෂ සාඛ්යාත 

ානතාඉක් අද ර සථ ටික නැතිඉ  ශපට්රල් ටික නැතිඉ  ඩීසල් ටික 

නැතිඉ  විදුපිය නැතිඉ වි ාා පීඩාඉකට ාක්ශඉාා තිශ නඉා.  

පා්යපිශබනන්තුශඉන් ඒකට කිසිදු උ කතෙයක් ාැබුශඩු නැහැ. දැන් 

අලු ක කැබිනේ මඩුඩායක් ප ක කලා. ඒ කැබිනේ මඩුඩාශආ 

ශමොකක්ඉ ක ශඉනසක් නැහැ. පෙණ හිටපු ඇමතිඉන් තමයි නැඉත 

ප ක කශලේ. විායදාස ොාපක්ෂ මැතිතුමාට එදා අධිකෙණ අමාතය 

ධුෙයට ාැබුණා නබන  එතුමාට ක ඔය ර ථනය එන්ශන් නැහැ. රන් 

අපි සේපත මැතිතුමි   ඔ තුමාට අධිකෙණ ඇමතිකම ම පු එක තමයි 

එතුමාට තිබිච්ච ර ථනය. එතුමාට දැන් අධිකෙණ ඇමතිකම හබන  

වුණා ශන්. ශබන හැශමෝම ශපොශහොේටුශ  කේටියම තමයි. අලුතින් 

ාඩුක්ඉට එකතු වුශඩු මූෂෂ නානායක්කාෙ මන්ත්රීතුමායි  හපතන් 

රනාන්දු මන්ත්රීතුමායි විතෙයි. ශබන පෙණ තැටියම තමයි යන්ශන්. 

ශබනශකන් අශප් ෙශේ ානතාඉශේ ර සථ ර ථනයට  ින් න 

ර ථනයට උ කතෙ හබන  ශඉන්ශන් නැහැ. ානතාඉ  ාාශපොශෙො කතු 

ශඉච්ච ඇ කත ා්යථික අ්යබුදයට ශබනශකන් කිසිදු උ කතෙයක් 

ාැශ න්ශන් නැහැ. ඒ ානතාඉශේ ර ථන තඉ ක ඉැඩිවීමක් තමයි 

ශඉාා තිශ න්ශන්. අරමැතිඉෙයා රිවුන්බන දුන්නා විතෙයි දඉසථ 

ශදක  තුනකින් පාන්පිටි කිශාෝර බන එකක් න්පියල් (0කින් ඉැඩි 

වුණා. දැන් පාන් ශරඩිය න්පියල් ෙ0කින් ඉැඩි ශඉාා තිශ නඉා. 

 ි සථ ශරඩිය  මාළු පාන් ශරඩිය  ාප්පය ඉැඩි ශඉනඉා. ක ම එක 

ඉැඩි ශඉනඉා. න්පියල් 890යි පාන් ශරඩියක්. ශබන ශදඉල් 

මිි සුන්ට දො රන්න  ැහැ. ශමතැනම  ශද පාාන පක්ෂ ශේදයක් 

නැහැ. සිාහා  ශදමල  මුසථපිබන   ්යර්ය  මැශල් හැම ානතාඉක්ම  

UNP එක  ශ්රී ාාකා ි දහසථ පක්ෂය  JVP එක ඇතුළු අි ක් හැම 

පක්ෂයක්ම ි ශයෝානය කෙන ානතාඉ අද පීඩාඉට ප ක ශඉාා 

තිශ නඉා. ඒ ානතාඉශේ ඇ කත ර ථනයට ශබන ාඩුක්ඉ උ කතෙ 

සපයන්න සම කශඉාා නැහැ.  

 අරමැතිඉෙයා ඉ ශයන් කවුන් ප ක කල ක  ශමොන ශමොන 

ගේමන්රණ ඇති කල ක  ඇමතිඉන් අලුතින් රිවුන්බන දුන්න ක ශබන 

ර ථනඉාට විසුනමක් නැ කනබන ානතාඉශේ සටන නතෙ ඉන්ශන් 

නැහැ; ඔවුන්ශේ විශෙෝ ය නතෙ ඉන්ශන් නැහැ. ශඉන ශඉන ඉැල් 

 යිාා කියාා  ශමොන ශද කියාා ශබනක ඉහන්න හැදුඉ ක ඒක 

ඉහන්න  ැහැ. ශමොකද  ානතාඉශේ ඇ කත ර ථනය  කැක ශෙන 

ර ථනය එශහමම තිශ න ි සා. ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා  

අරමැති වුණාට පසථශසේ දැන් අපට ාාතයන්තෙ සහශයෝරය 

තිශ නඉා  හැම ෙටක්ම උද  කෙනඉා කියාා ශපන්ඉන්න 

උ කසාහ කෙනඉා. ාපානශයන් බිපියන (ක් එනඉා කියාා ශබන 

දඉසථඉා කථාඉක් යනඉා. ාපන් තානාපතිතුමා ඒකට තමයි 

ාපානයට ගිශආ කියාා කියනඉා. ඒක පේටපල් ශ ොන්. ාපානශආ 

තානාපති කා්යයාාශආ තානාපති ඇතුළු ි ා ාපතන් අවුන්දදක් ඉැඩ 

කලාම ඒ අයට මාසයක ශස්ඛ්ය ි ඉාක්ඉක් හබන  ශඉනඉා. ඒ 

ශස්ඛ්ය ි ඉාක්ඉට තමයි එතුමා ාපානයට ගිශආ. එශහම නැතිඉ 

සල්පි ශේන්න ශනොශඉයි. ශ ොන් මත හදාා ානතාඉ ෙඉටන්න 

හදනඉා. 200. සිට 2089 ශඉනකබන ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා 

අරමැතිඉෙයා විධියට හිටියා ශන්. ඔය කියන ාාතයන්තෙ 

සබන න් කබන  යහළුකබන තිශ නඉා නබන එතුමා ඒ කාාශආ ෙට 

හදන්න එපා යැ; ා්යථිකය ශරොඩ රන්න එපා යැ. ශමොකටද අපිඉ 

තඉ ක ණය උගුලක හිෙ කශලේ? එදා ක තුශනන් ශදකක  ාය 

තිබුණා ශන්.  

වි ායක ානාධිපතිඉෙයා ඇතුළු තුශනන් ශදශක්  ායක් එදා ක 

ෙි ල් විරමසිාහ අරමැතිඉෙයාට තිබුණා ශන්. ශකෝ   ෙට හැදුඉා ද? 

නැහැ. ඒක ි සා ශ ොන් ාශටෝප සාශටෝපඉපින් ානතාඉශේ 

දැශඉන ර ථන විසඳන්න  ැහැ. අද ඒක තමයි ානතාඉශේ 

කැක ශෙන ර ථනය.  

ශබන ානාධිපතිඉෙයා ර කත තීන්දු  තීෙණ සබන න් ශයන් දැන් 

ශමොකක්ද කියන්ශන්? පසුගිය දඉසථඉා කි ඉා  "මට ඉැෙදුණා  

ෙසායි ක ශපොශහොෙ ශරන්ඉන එක නඉ කඉපු එක මශේ 

ඉැරැදදක්." කියාා. අපි සේපත හිටපු මුදල් ඇමතිඉෙයා කි ඉා  

"ාඩුක්ඉ ර කත සමහෙ තීන්දු ඉැෙරියි; සමහෙ ඒඉා ඓතිහාසික 

ඉැෙරි" කියාා. ශබන විධියට ගිශයො ක  ානතාඉශේ ර ථන විසඳන්න 

ශබන අයට  ැපත ශඉනඉා. දැන් කැබිනේ මඩුඩායක් අටඉාශරන  

ශමතැන විකාෙයක් කොා තඉ මාස ශදක තුනකින් නන්දශසේන 

ශරෝාා ය මහ කමයා කියයි  "ෙි ල් අරමැති කෙපු එක ක ඉැෙරියි  

මට ඉැෙදුණා. ශබන කැබිනේ මඩුඩායක් අටඉාශරන කෙපු ශද ක 

ඉැෙරියි  ඒක ක මට ඉැෙදුණා." කියාා.  

අි ඉා්යයශයන් ඒක කියනඉා. තඉ මාස ශදක  තුනකින් අපි 

 ාමු.  ඒ පිසථසු විකාෙ තැනට දැන් ෙට ප කශඉාා තිශ න්ශන්. ඒ 

ි සා ශඉන ශඉන විකාෙ කියඉන්ශන් නැතිඉ ානතාඉශේ 

ර ථනඉාට ඇ කත උ කතෙ ශදන්න. ානතාඉ ාක්ෂ රණනක් පාශ්ය 

 ාාශරන ින්නඉා   දඉසථ හතෙක් තිසථශසේ පා්යපිශබනන්තුඉ රැසථ 

වුණ ක ශකෝ අශප් ර ථනඉාට උ කතෙ කියාා. ඒඉාට උ කතෙ ම ම 

තමයි ාඩුක්ශ  ඉර කීම. ඒඉා විසඳන එක තමයි ාඩුක්ශ   ඉර 

කීම. පැය ශදක  තුනක් ශපෝපිබනඉා ින්න මිි සථසු සාප කෙමින් 

කැක ශෙන වඉෙශයන් කථා කෙන්ශන් ඒකයි. ඒකට               

උ කතෙ ශදන්න. එශහම නැතිඉ ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ කැඳඉාා  

මන්ත්රීඉන්න්ට නඉතින්න ශහෝටල් රැන කථා කෙන්නයි  

මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල් රැන කථා කෙන්නයි  මන්ත්රීඉන්න්ශේ 

ක ම රැන කථා කෙන්නයි එපා. ඒක ශනොශඉයි ානතාඉ 

 ාාශපොශෙො කතු ශඉන්ශන්. ානතාඉ ඇ කතටම ිල්ාන්ශන්  

විදුපිය  ර සථ ටික  කිපත පිටි ටික    ඉාහනශආ යන්න ශතල් ටික. ඒ 

ර ථනඉාට උ කතෙයක් ශදන්න. කනරාටුයි කියන්න   ඒඉා රැන 

නැතිඉ අද ශඉන ශදඉල් කථා කෙන්න  ශඉාා තිශ න එක රැන. 

ශඉන ශදඉල් කථා කෙමින් විවි  ශචෝදනා නකන්න ක පටන් 

අෙශරන තිශ නඉා.  

අකමැ කශතන් වුණ ක ඒ ශචෝදනා පිළි ඳඉ යබන අදහසක් පල 

කෙන්න කැමැතියි. පසුගිය කාාය පුොඉටම ොාපක්ෂ ාඩුක්ඉ 

පිළි ඳඉ ෙශේ ානතාඉශේ තිබුශඩු  ාඉ ක කාකිරීමක්  

විශෙෝ යක්  අරසාදයක්. ාාතික ාන  ාශ රය  ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණ සබන න් ශයන් ානතාඉශේ තිබුශඩු රසාදයක්  

කැමැ කතක්. ඒක එන්න එන්නම ඉැඩි ශඉමින් තිබුශඩු. එශහම 

ත ක කඉයක් තුල  අපි ශද පාාන අඉාසියක් ඉන තීන්දු තීෙණ 

රන්ශන් ශමොකටද? ඒක ශද පාාන ශමෝඩකමක්. අපට එශහම 

කිසිම න්දාඉක් නැහැ. කවුන් හපත හිතනඉා නබන  ශබන රචඩුඩ රියා 

ඇති කෙන්න ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ මැරිහ ක ශඉනඉා කියාා  

අපට ශමොකක්ද එයින් ාැශ න ශද පාාන ඉාසිය? අපට තිබුශඩු 

රාාතන්රඉාම  රඉාහය තුල ඉැඩ කිරීම තුළින් ාැබුණු ානතා 

රසාදයක්. ඒක නැති කෙ රන්න අපි ශමෝඩ ශද පාාන තීන්දු 

රන්ශන් නැහැ. ඒ ි සා ශබන ශමෝඩ කථාඉ තඉ ක කියන්න එපා. 

එශහම කියාා ි කබන සවු කතු ශඉන්ශන් තමන් ම තමයි. ශබන 

කථාඉ ිතිහාසශආ ක කි ඉා. 899 න් පසු අපි සාඉ්ය න ස ා 

ඡන්දයට ිල්ලුඉා. ඒ ඉාශේම ාසන මේටමින් තිබුණු ඡන්දඉාට 

ිල්ලුඉා. ඒ සාඉ්ය න ස ා ඡන්දයට තෙර කොා අශප් 

463 464 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

ි ශයෝජිතයින් 8ෙශදශනක් ායරහණය කලා. අපි ානාධිපති- 

ඉෙණයට ිරිපතප ක වුණා. ානමත විචාෙණශආම   ඒ ඊි යා ානමත 

විචාෙණශආ ඉැරැදද රැන අපි පැහැරිපිඉ සටන් කලා  

රාාතන්රඉාම ඉ මැරිහ ක වුණා. අපි ඒකට ශරේෂථාාධිකෙණයට ගියා. 

නක්ඉක් පැඉන්ඉා.  8   2 කාා ඉකඉානු ශඉනශකොට අපි 

ශ රශයන් ඉ්ය නය ශඉමින් ාපු ශද පාාන ඉයාපාෙයක් වුණා. 

ඒක ශ කන්බන ර කත ශේ.ා්ය. ායඉ්ය න  ශමොකක්ද කශලේ?  ෙ ඇති 

ශඉච්ච කළු ජූපිය පාවිච්චි කොා  -තමන්ශේම මැෙ කඩුඩායබන 

ශමශහයඉපු ඒ කළු ජූපිය පාවිච්චි කොා- අප තහනබන කලා. 

හැ ැයි  ඊට පසථශසේ මැතිඉෙණ ශකොමසාපතසථ ඉා්යතාඉක් ිරිපතප ක 

කලා. ඒ ඉා්යතාශඉන් ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු කිසිදු 

සාමාජිකශයන් ඒ  ෙ ශකෝාාහාඉාට සබන න් යි කියාා 

සාක්ෂියක් ශහෝ ශතොෙතුෙක් ශහෝ ශපොලීසියක පැමිණිල්ාක් 

නැහැයි කියාා ඔප්පු වුණා. ඒ  යිාාඉම ශන් දැන් ශබන 

රහන්ශන් ක.  ාන්න  මිපතහාශන් සිදධිය ඇති වුණු රමන් අපට 

 ශචෝදනා කලා. නමු ක අද ශඉනකල් ානතා විමුක්ති ශපෙමුණට 

සබන න්  එක පුදරාශයක් ශහෝ අ කඅඩාගුඉට අෙශරන 

තිශ නඉාද? නැහැ. එදා  ඒ රැන පා්යපිශබනතුඉ ගිි  තැබුඉා. කවුද 

ගිි  තැබුශ ? ශබන ාඩුක්ශ ම මන්ත්රීඉන්  ඇමතිඉන්. හැ ැයි  අද 

ශඉනකල් ඒකට අශප් සබන න් යක් නැහැ  එශහම ඔප්පු කොා ක 

නැහැ.  

නඉඉැි  දා උශද යබන සිදධියක් වුණා. ඒ  සිදධිය ිතාම 

බනශල්ච්ඡ  අමානුෂික පහෙම මක්. ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  මන්ත්රීඉන් 

ගිහිල්ාා එතැන හිටපු අහිාසක කාන්තාඉන්ට ශපොල් පිතිඉපින් 

රැුඟශ . ඒ වීඩිශයෝ පට සාක්ෂි සහිතඉ තිශ නඉා. මම ශබනඉා 

ි කබන කියනඉා ශනොශඉයි. ඒඉාට නීතිය රියා කමක වුශඩු නැහැ. 

නීතිපතිඉෙයා දහඉැි  දා ම ි ශ දනයක් ි ගේ ක කලා. ඒ 

ි ශ දනශආ ිතා පැහැරිපිඉ කි ඉා  ශමතැන අපො මය ඉෙදක් - 

penal offence එකක් - කොා තිශ නඉා  අදාල අය ඉහාම 

අ කඅඩාගුඉට රන්න  නීතිය රියා කමක කෙන්න කියාා. දඉසථ 

හතක් යනකල් කවුන් ක අ කඅඩාගුඉට ර කශ ක නැහැ. එක් ශකනයි 

අ කඅඩාගුඉට ර කශ ක. ඒ ශමොෙටුඉ නරෙ ස ාශ  ශසේඉකශයක් 

විතෙයි. ඊට පසථශසේ ෙශේ ානතාඉශේ පැ කශතන්  නීති  

සාරමශයන්  පපතපාාන ශසේඉා සාරමශයන් ාම  විවි  පැතිඉපින් 

 ාප බන ාඉාට පසුඉ තමයි තුන් හතෙ ශදශනක් අ කඅඩාගුඉට 

රන්න පටන් ර කශ ක. නීතිය පක්ෂරාහීඉ රියා කමක ශඉන්න 

පටන් ර කතා. ශපොලීසිය ඒඉාට ශකොශහොමද මැරිහ ක වුශඩු කියාා 

අපි දැක්කා. අපි ිතා පැහැරිපිඉ කියනඉා  නඉඉැි  දා උශද  සිද  

වූ ඒ බනශල්ච්ඡ රහාෙයට වින්ද ඉ අපි සාමානය ානතාඉ එක්ක 

විශෙෝ තා දැක්වූ  ඉ. අශප් සාමාජිකශයෝ සමක අපි ක ඒ සිදු වුණු 

අමානුෂික පහෙම මට එශෙහිඉ ාඩුක්රම ඉයඉසථථාශ  8(.(8) 

ඉයඉසථථාඉට අනුඉ අපට තිශ න විශෙෝ ය දැක්වීශබන අයිතිය 

පාවිච්චි කලා. ඒක රාාතන්රඉාම  අයිතියක්. ඒක කාටඉ ක 

 ාහ කකාෙශයන් නතෙ කෙන්න  ැහැ. ඒ ශඉනුශඉන් අපි මැරිහ ක 

වුණා. එශහම තිබියම  තමයි  අන්න්රික රනාන්දු මන්ත්රීතුමා 

ශපශ්යදා -8 ඉැි  දා- ශබන පා්යපිශබනන්තුශ ම  කි ශ   "(.0ක් 

අ කඅඩාගුඉට ර කතා  එයින් 8.0ක් ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු  

ශපොපිසථපතිඉෙයා එතුමාට ඒක කි ඉා" කියාා. ඒක අමූපික 

ශ ොන්ඉක්. ශපොපිසථ මා ය රකා කඉෙයාශරන් මම අද උශද ක 

ඇුඟඉා. ඒ අනුඉ 8 ඉැි  දා උශද ශඉනශකොට ඒ රචඩුඩ රියාඉාට 

සබන න් ඉ   ෙශදශනක් අ කඅඩාගුඉට අෙශරන තිශ නඉා. 

අන්න්රික රනාන්දු කි ඉා  "(.0ක් අ කඅඩාගුඉට ර කතා  ඒශකන් 

8.0ක්  JVP"කියාා. ශකොශහේද තිශ න්ශන් ඒ ශද පාාන පසුබිම 

පිළි ඳ විසථතෙ? මම ඇුඟඉා  ශපොපිසථ මා ය රකා කඉෙයාශරන්  ඒ 

අ කඅඩාගුඉට ර ක අයශේ ශද පාාන පසුබිම ශකොශහේ ශහෝ සඳහන් 

කෙ තිශ නඉාද  කියාා.       

එතුමා කි ඉා  නැහැ  මම නබන දන්නා විධියට එශහම එකක් 

නැහැ කියාා. ඒ ි සා අමූපික ශ ොන් කියන්න එපා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉට. ශමතුමා දැන් කි ඉා  අශප් මන්ත්රීඉන්  ශදශනක් 

අ කඅඩාගුඉට අෙශරන ින්නඉා කියාා. ඒක අමූපික  ශ ොන්ඉක්. 

අා ශ  අශප් පක්ෂශආ  මන්ත්රීඉන් ශදන්ශනක් ින්නඉා. ඒ අජි ක 

පෙණරම මහතා සහ ගේමාෙ නන්දසිපත මහතා. ගේමාෙ නන්දසිපත 

මහතා අ කඅඩාගුඉට ර කතා කි ඉා. ඒක පේටපල් ශ ොන්ඉක්. 

ගේමාෙ නන්දසිපත තඉම ක ශරදෙ ින්නඉා. ඒ ි සා ශබන විධියට 

ශ ොන් කියන්න එපා. ශමොෙටුඉ නරෙ ස ාශ  අශප්  

මන්ත්රීඉෙශයක් අ කඅඩාගුඉට ර කතා කි ඉා. ඒක ක අමූපික 

ශ ොන්ඉක්. එතුමා දැනු ක ශරදෙ ින්නඉා. මම දැන් 

දුෙකථනශයනු ක කථා කලා. ඒ ි සා ශබන විධියට අමූපික ශ ොන් 

කියන්න ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  ිඩ තියන්න එපා. ශබනක ඉැෙරියි. 

අන්න්රික රනාන්දු මන්ත්රීතුමා ශකොශහොමද කියන්ශන් (.0ක් 

අ කඅඩාගුඉට ර කතා කියාා? ශපොලීසියම කියනඉා  එදා උශද 

ශඉනශකොට -8 ශඉි  දා උශද ශඉනශකොට-   ෙ ශදශනක් 

අ කඅඩාගුඉට ර කතා කියාා. අද උශද ශපොපිසථ මා ය රකා ක 

ි ා ඉ ශයන් දැනුබන දුන්නා  8220ක් අ කඅඩාගුඉට අෙශරන 

තිශ නඉා කියාා. මම ඇුඟඉා   ශබන අයශේ ශද පාාන පසුබිම 

සඳහන් කොා තිශ නඉා ද කියාා. එතුමා කි ඉා   නැහැ 

මන්ත්රීතුමා  එශහම එකක් නබන නැහැ කියාා. ඒ ි සා ශබන සිදධි 

ශබන ශද පාාන පක්ෂඉාට  ැෙ කෙන්න හදන්න එපා. ඒ 

අසා්යථක උ කසාහශයන් සවු කතු ශඉන්ශන් ඔ තුමන්ාාම තමයි.  

ඒ ඉාශේම ශබන ශයෝානාඉ ශරනාපු ඩී. වීෙසිාහ මන්ත්රීඉෙයා 

ඊශආ ෝරිශආ  "හින්"  ටීවී එශක් " ාය" ඉැඩසටහශනහි ම  අමූපික  

ශ ොන්ඉක් කියාා තිබුණා.   එතුමා එක පුදරාශයක් රැන කි ඉා. 

ෙජි ක ාපතයපාා කියන පුදරායා ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු 

සාමාජිකශයක්. එයා තමයි එතුමාශේ ශරදෙට ගිි  තියන්න ාශ  

කියාා එතුමා කි ඉා. ශබන පා්යපිශබනන්තුශ ම  ක ඒක කියාා 

තිබුණා. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මම ඔ තුමාට ිතා 

පැහැරිපිඉ ඉර කීශමන් කියනඉා  ෙජි ක ාපතයපාා ශ ේසථබුක් එශක් 

ත ා ඇති සටහන රැන. ඩී.වීෙසිාහ මන්ත්රීඉෙයා  ඊශආ ෝරිශආ   

" ාය" ඉැඩසටහශන් ම  ඒ රැන කි ඉාට පසථශසේ එතුමා දාපු 

රකා ය.  

"ඩී. වීෙසිාහ මන්ත්රීතුමා " හින්"  ටීවී " ාය" ශද පාාන 

සාඉාදශආම  මා පිළි ඳ දැක් වූ අදහසථ සබන න් ඉ ශ ොශහොම 

සථතුතිඉන්ත ශඉමි. මන්ත්රීතුමා  ශමතැන තිශ නඉා ඔයායි  මමයි 

නුඉෙ ිඳන් ශකොල ට පා රමන් ගිය පින්තූෙයක්  මහින්ද 

ොාපක්ෂ අරමැති කෙන්න. ශමතැන තිශ නඉා ඔ තුමා පලා ක 

ස ාඉට ිරිපතප ක ශඉදම  මැතිඉෙණ ශ රිකාශ ම  ඔයා ක එක්ක 

රහපු පින්තූෙයක්. ශමතැන තිශ නඉා  අඉසන් ඉෙට තිබුණු පලා ක 

පාාන මැතිඉෙණශආ විමාවීෙ රිසානායක එක්ක උහන ොජි 

අයියාශේ රැසථවීශබන රහපු පින්තූෙයක්. ශමතැන තිශ නඉා  

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ ානාධිපති කෙන්න මැතිඉෙණ ඉයාපාෙශආම  

හදපු පින්තූෙයක්. ශමොකද  මහින්ද ොාපක්ෂ යළි ශද පාානයට 

ශරශනන්න  ශරෝාා ය ශබන ෙශේ ානාධිපති කෙන්න මම ඉැඩ 

කශලේ සථශ ච්ඡාශඉන්. එදා ක ශබන සටන අද ඉාශේම මම 

 ක්තිශයන් කලා. අපි අද ක ඒක කෙනඉා."  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශරොඩක් විසථතෙ තිශ න 

ි සා මම සමහෙ ශදඉල් මක හැොා කියන්නබන. එතුමා තඉ දුෙට ක 

ශ ේසථබුක් එශක් ශබන විධියට  සටහන් කෙ තිශ නඉා.  

"ඔ තුමාට තිශ න්ශන් මශේ ක එක්ක ශප්දරපික 

ර ථනයක්." එතුමා ශබන කියන්ශන් ඩී. වීෙසිාහ මන්ත්රීඉෙයාට. කවුද 

කියන්ශන්? ෙජි ක ාපතයපාා. ශමතුමා ක එක්ක එකට ශ රිකාශ  

ශමතුමාශේ ායරහ ණය ශඉනුශඉන් ඉැඩ කෙපු ශකනා  කියන්ශන් 

ශමොකක්ද? ඒ ශප්දරපික ර ථනය ශමොකක්ද? එතුමා කියන්ශන් 

ශමශහමයි.  

"ශඉන ශමොගේ ක ශනොශඉයි  2089 මහ මැතිඉෙණශආම  

න්ක්ෂාන් මපින්ද ශඉනුශඉන් ශපනී හිටපු එක. මම ශද පාානය 

465 466 

[රන් විජිත ශහේෙ ක මහතා] 
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ශතෝෙන්ශන් රිනන උන් ලකට ගිහිල්ාා ාගේණු දා ශරන ශල්කබන 

ශඉන්නඉ ක  ඉැපි ප්යමිේ  පසථ ප්යමිේ දා ශරන ජීඉ ක ශඉන්නඉ ක 

ශනොශඉයි. අපි හැම ශමොශහොතකම ශකොන්ශදසි විෙහිතඉ ශපනී 

සිටිශආ රිනඉන්න ෑන  එකා රිනඉන්න මිසක් රිනන එකා  ට ාැක් 

රහන්න ශනොශඉයි."   

එයාශේ සටහශන් ඒ විධියට තිශ නඉා. 

මම " හින්"  මා ය ායතනශයන් ිල්ාා සිටිනඉා  අද ශබන 

ටික ක  මා යශආ දාන්න කියාා. 

 
ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  
Sir, I rise to a point of Order. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   එතුමා මශේ නම සඳහන් 

කලා. ඔය කියන ෙජි ක ාපතයපාා කියන ශකනා ිසථශසල්ාාම 

ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු හිටියා. ඊට  පසථශසේ විමල් වීෙඉා  

ඇමතිතුමාශේ පාටියට ාඉා. ඇවිල්ාා ානාධිපතිතුමා ශඉනුශඉන් 

විමල් වීෙඉා  මැතිතුමා සහ අපි ක එක්ක ඉැඩ කලා. ඒ  මැතිඉෙණ 

අඉසථථාඉා ර කත ඡායාරූප රහාා තමයි ශබන ශ ේසථබුක් එශක් දාාා 

තිශ න්ශන්. අද ශමතුමන්ාාශේ ඒ රශද ශආ සාවි ායකඉෙයා 

ශරඉල් ගිි  තියන්න හැදුඉා. දැන් ාේාා නැතිඉ ඇවිල්ාා එතුමා 

රැන කියන්න එපා. මන්ත්රීතුමා  ඔ තුමාශේ රාශදශීය ස ා 

අශප්ක්ෂකයා මශේ ශරදෙ  ගිි  තියන්න ඇවිල්ාා අ කඅඩාගුඉට 

අෙශරන තිශ නඉා. ඒ ඉාශේම ඔ තුමන්ශේ රශද ශආ 

සාවි ායකඉෙයා පතෂාන් අ කඅඩාගුඉට අෙශරන තිශ නඉා. ඒ 

ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු අය. අ කඅඩාගුඉට ර කත 

හ කශදනාශරන් හතෙ ශදශනක් ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු. ඒ ි සා 

දැන් ඇවිල්ාා ශ ොන් කියන්න එපා. ගිි  තියාා  මිි සථසු මොා. 

ෙටම ගිි  තියාා ශමතැන ඇවිල්ාා  ණ කියන්න එපා  ෑඉා 

ශපන්ඉාා. තමුන්ශේ සාමාජිකයන් සුද  කෙන්න එපා. ානතා 

විමුක්ති ශපෙමුශඩු ශරෝි බිල්ාා -[ ා ා කිරීමක්]  

 
ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශමන්න තිශ නඉා පින්තූෙය  ඩී. වීෙසිාහ ක එක්ක කෙට අත දා 

ශරන යන්ශන් ෙජි ක ාපතයපාා. ශමන්න තිශ නඉා පින්තූෙය  ි ල් 

පාට ශතොප්පිය දාශරන යන්ශන්. ශබන ින්ශන් ෙජි ක ාපතයපාා. 

ශමතුමාශේ ශ රිකාශ  කථා කෙන පින්තූෙය තිශ නඉා. ශමන්න 

තිශ නඉා ශපෝසථටෙයක්  ශපොල්ඉ කත පාසල් හන්රිශආ ම  ෙජි ක 

ාපතයපාා - 

 
ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  
රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , මට අඉසථථාඉ ශදන්න. ඒ 

කෙට අත දා ශරන එන්ශන් කවුද? නුඉෙ ිඳන් ශකොල ට පයින් 

එදම  විමල් වීෙඉා  ඇමතිතුමාට සහාය දුන්ශන්. ඒ ශඉාාශ  තමයි 

 ශාන් ඇවිල්ාා ම ශේ කෙට අත දාාා ශ ොශටෝ  එකක් ර කශ ක. 

ඒඉා ශපන්ඉාා ශදකයි පනශහේ කථා කියන්න එපා. ගිි  තියාා 

මිනී මොා. ශරෝි බිල්ශාෝ.  
 

ගුණ අව ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
රන් අශ ෝක ප්රියන්ත මන්ත්රීතුමා. 

ගුණ අව ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ඔ තුමා අඉසෙ ශදනඉා නබන - [ ා ා කිරීමක්]  මට ශඉාාඉ 

තිශ නඉා   ඔ තුමා අඉසෙයක් ශදනඉා නබන මශේ ශඉාාශඉන් - 

ශමශහමයි. අපි ගින්දෙට ඇවිපිච්ච මිි සථසු. ශේෙන්න එපා. ශේවීපී 

එශක් ක  ශරොඩක් අය ශබන සිදධිශආ ින්නඉා. ඒඉා ශේෙන්න එපා. 

අපි ගින්දෙට ඇවිළිච්ච මිි සථසු. ඒ ි සා අපි හැමශදනාටම ශපොදුශ  

නීතිය රියා කමක කෙමු.   
 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு நொேல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
 

නැඟී සිියවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් නාමල් ොාපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  
(ேொண்புேிகு நொேல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   දැන් ශමතුමන්ාා පිළි ඳ 

කාෙණය ිසථමතු වුණා ශන්. ශපොශහොේටුඉ සබන න් ශයනු ක 

ශචෝදනාඉක් ිරිපතප ක වුණා. ඒ අය අපි ශපොලීසියට  ාෙ දුන්නා. 

ශමතුමන්ාාට පුළුඉන්  ඒ සිදුවීබනඉාට අදාලඉ ශමතුමන්ාාට 

සබන න්  අය ින්නඉා නබන  සා යට සබන න්  අය  ින්නඉා 

නබන  ශබන කියන සාක්කි ටික ක  ාාා  ඒ කියන නබන තිශ න අය 

ශපොලීසියට  ාෙ ශදන්න. එතශකොට ශබන ර ථනය ිඉෙයි ශන්. රන් 

විජිත ශහේෙ ක මන්ත්රීතුමි   එශහම නැතුඉ අපි ශදශරොල්ශාෝ 

ශ ෝශල් පාසථ කෙශරන ඉැඩක් ශඉන්ශන් නැහැ. දැන් ශබන පැ කශ ක 

අය    ාෙ දුන්නා. ශබන පැ කශ ක අය  ාෙ දුන්නා කියන්ශන් රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශරෝල් ශ ේසථ සිදධියට සබන න්  

ශචෝදනා තිශ න අය  සැක පිට ශහොයන අය  ාෙ දුන්නා කියන 

එකයි. ඒ ි සා  ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු ශඉන්න පුළුඉන්  

සා ශආ ශඉන්න පුළුඉන් ඔ තුමන්ාාශේ පැ කශ ක ින්න ශබන 

සිදුවීබනඉාට සබන න් යි කියාා ශචෝදනා තිශ න අය ක ලකම 

තිශ න ශපොලීසියට  ාෙ ශදන්න ඔ තුමන්ාාට පුළුඉන්. එතශකොට 

ශබන ර ථනය ිඉෙයි.  
 

ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ පුදරායා  ශාන් කෙට අත දැබනමා කියාා වීෙසිාහ 

මන්ත්රීතුමා කි ඉා. නැහැ. ශබන මන්ත්රීඉෙයා තමයි ඒ පුදරායාශේ 

කෙට අත දාශරන ින්ශන්. ශබන තිශ න්ශන් ඒ පින්තූෙය.  ශාන් 

අත දාන්ශන් ශකොශහොමද? ශමතුමා ශන් කෙට එයාශේ අත දාශරන 

තිශ න්ශන්. ඒ ි සා ි කබන පේටපල් ශ ොන් කියන්න එපා.[ ා ා 
කිරීමක්] ශබන පුදරායා කිසි දඉසක ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු 

සාමාජිකශයක් ශඉාා ිඳාා නැහැ.[ ා ා කිරීමක්]  මම ඒක 
ඉරකීශමන් කියනඉා.  

 

ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මිනී මැන්ඉා -[ ා ා කිරීමක්]  
 

ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මිනී මැන්ශ  ශකොශහොමද කියාා [ ා ා කිරීමක්] 

තමුන්නාන්ශසේශේ ිතිහාසය මශරන් අහරන්න එපා. ඒක 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

දන්නඉා  අබනපාශ්ය ානතාඉ. අහිාසක කාන්තාඉක් සහ 88 

පන්තිශආ හිටපු ඇශේ දුඉ -අබනමයි  දුඉයි- දූෂණය කොා  මොා 

දාපු  
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ිතිහාසය ශබන ෙශේ මිි සථසු දන්නඉා. එතශකොට ඔ තුමා හිටිශආ 

එක්ස ක ාාතික පක්ෂශආ.   ඒ රැන ඒ රශද ශආ ානතාඉ උ කතෙ 

ශදයි.  
 

ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

අහිාසක මිි සථසු ශනොශඉයි  ඔය කියන ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණ ඇවිල්ාා තමයි මශේ තා කතා මැන්ශ . හපතද? තමන් 

ි ්යශදෝෂී ශඉන්න අද ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට ඇවිල්ාා සුදනා 

ශඉන්න එපා. ශරඉල් ගිි  තියාා  මිි සථසු මොා තඉ ක ශමොකක්ද 

ශපන්ඉන්න හදන ි ්යශදෝෂී ාඉය?  
 

ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ සිදුවීශබන  ිතිහාසය අබනපාශ්ය ානතාඉ දන්නඉා. ඒ ි සා 

මශරන් ඒඉා අවුසථසරන්න එපා. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   

ශබන ෙජි ක ාපතයපාා කියන පුදරායා ශපෝසථට්ය එක රහාා 

තිශ න්ශන් ශරෝාා ය ොාපක්ෂ රිනඉන්න කෙන ඉැඩ පිළිශඉල 

රැන. ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ කිසි දඉසක ඒ ඉාශේ ඉැඩ කශලේ 

නැහැ කියාා මම ඉරකීශමන් කියනඉා. ඒ ි සා පේටපල් ශ ොන් 

ශමතැන කියන්න එපා. ශබනශකන්ම ත්යකානුූලාඉ පැහැරිපියි  ශබන 

කෙන ශචෝදනාඉ අභූත ශචෝදනාඉක් කියාා.  අපි ිතා පැහැරිපිඉ 

ශපොපිසථපතිඉෙයාට දැනුබන ම  තිශ නඉා  අශප් කන්ණු ිරිපතප ක 

කෙන්න සාකච්ඡාඉක් ශදන්න කියාා.  

 
ගුණ ප්රමිත බණ්ඩාර වතන්නවකෝන් මහතා 
(ேொண்புேிகு பிரேித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් රමිත  ඩුඩාෙ ශතන්නශකෝන් මන්ත්රීතුමා.  

 
ගුණ ප්රමිත බණ්ඩාර වතන්නවකෝන් මහතා 
(ேொண்புேிகு பிரேித்த பண்டொர ததன்னமகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

රන් මන්ත්රීතුමි   සමා ශඉන්න. මම කඉදාඉ ක කථාඉාට  ා ා 

කෙන්ශන්  නැහැ. දරුල්ශල් අශප් ි ඉසට පහෙ ම මට ාපු එකට  

ාවිශප නාරපතක මන්ත්රී පියතිාක අ කඅඩාගුඉට අෙශරන 

තිශ නඉා. දරුල්ා නරොධිපති ාාපිය ෑපාතශේ ශරදෙට  ශ ෝබන  

රැුඟඉා කියාා ක එතුමාට ශචෝදනා තිශ නඉා. රන් මන්ත්රීතුමි   

ඔ තුමාට අපි රන් කෙනඉා. ඒ ි සා කන්ණාකොා හැමශකනාම 

සුදද  කෙන්න යන්න එපා.  

 

ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
සුදද කෙන්න ෑන  නැහැ. නමු ක අභූත ශචෝදනා නකන්න එපා. 

ඒඉා උසාවිශආම   ශපොලීසිශආරි ඔප්පු කෙන්න. ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුශඩු සාමාජිකශයෝ ිතා පැහැරිපිඉ පසුගිය මැයි 09ඉැි  දා 

උශද සිදධියට විශෙෝ ය දක්ඉන්න නරෙඉා සහ ර ාන තැන්ඉා 

උදශෂෝෂණය කලා. අපි විතෙක් ශනොශඉයි  ශකොල  ාාතික 

ශෙෝහශල් ශස්ඛ්ය කා්යය මඩුඩාශආ ශදොසථතෙ මහ කඉන් ක 

එළියට  ැහැාා උදශෂෝෂණය කලා. ඒ පහෙ ම මට වින්ද ඉ 

ශරෝල් ශ ේසථ පිේටි යට ශපලපාළියකින් ගියා. අශප් මන්ත්රීඉන් ක 

උදශෂෝෂණය කලා. ඔ තුමන්ාා දඩයබන කෙන්ශන් අශප් 

මන්ත්රීඉන්න් විතෙයි. ඒකට අපි අුඟ ශඉන්ශන් නැහැ. ඒකට අපි  ය 

ශඉන්ශන් ක නැහැ. ශබන සිදධි ඒ මේටමට අෙශරන අශප් 

ශද පාානය නතෙ කෙන්න  ැහැ.  

මම ශබන කාෙණය ක කියනඉා. ශදි යාශආ [ ා ා කිරීබන] ි පුණ 

ෙණඉකශේ ශරදෙට ගිි  තැබුඉාය කියාා අ කඅඩාගුඉට ර කශ ක 

කවුද? ඒ ශදි යාශආ ි පුණ ෙණඉකඉම ායරහණය කෙඉන්න 

මැරිහ ක ශඉච්ච සමාා මා ය ශමශහතුබනකන් ිසුන් ශක්ෂාල්. 
කවුද ශබන? ඒ ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු ශකශනක්ද? ඒ ි සා 

ඔ තුමන්ාා ශල් ල් රහාා  අපට ශචෝදනා නකාා 

ඔ තුමන්ාාශේ  ැපතකශමන්  ානතාඉශේ ඇ කත ර ථන විසඳන්න 

 ැපත ශඉච්ච එශකන් ශේශෙන්න හදන්න එපා. අපි ිතා ඉරකීශමන් 

කියනඉා  09ඉැි  දා උශද ශඉච්ච සිදධිය ක  හඉස ශඉච්ච සිදධිය ක 

පිළි ඳ අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පඉ කඉන්න  අපක්ෂපාතී 

පරීක්ෂණයක් පඉ කඉාා ඒ ශචෝදනාඉාට ාක් ශඉච්ච අයට දඬුඉබන 

ශදන්න කියාා. ඒශකරි පක්ෂ පාට ශේදයක් නැහැ.  දැන් නාමල් 

ොාපක්ෂ මන්ත්රීතුමා කියපු ශදට අපි සබනපූ්යණ එකකයි. හැ ැයි 

ඒක ඉරකීශමන් කෙන්න. නමු ක ශබනක ශද පාාන දඩයමක් 

කෙරන්න එපා. පරීක්ෂණ මුඉාශඉන්- 
 

ගුණ නිපුණ රණවක මහතා 
(ேொண்புேிகு நிபுண ரணெக)  

(The Hon. Nipuna Ranawaka)  
 

නැඟී සිියවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් ි පුණ ෙණඉක මන්ත්රීතුමා. 
       

ගුණ නිපුණ රණවක මහතා 
(ேொண்புேிகு நிபுண ரணெக)  

(The Hon. Nipuna Ranawaka)  

ශදි යාශආ සිදුවීම සබන න් ශයන්  රකා යක් කෙපු ි සා මම 

ිතා ශකටිශයන් අදහසථ දැක්වීමක් කෙනඉා  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . මශේ ශරදෙට කිසිම හාි යක් කවුන් ක කොා 

තිබුශඩු  නැහැ. ගිි  තැබීමක් ශඉාා තිබුශඩු නැහැ.  ශදි යාශආම  

කාහකාරී විධියට හැසිපතච්ච කඩුඩයශබන අපට සබන න්  කිසිම 

පුදරාශයක් හිටිශආ නැහැ. එක්ස ක ාාතික පක්ෂශආ මන්ත්රී 

ශකශනක් ිඳාා තිශ නඉා. සමහෙ විට මශේ ශරදෙ ගිි  රන්ශන් 

නැතුඉ ිතුන් වුශඩු ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු සාමාජිකයන් 

හිටපු නැති හින්දා ශඉන්න පුළුඉන් කියාා මම රකා  කෙනඉා.    
  

ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශමතුමා කි ඉා 

එතුමන්ාාශේ කවුන්ඉ ක සබන න්  නැහැ කියාා. ශමතුමන්ාාශේ 

දමන රාශදශීය ස ාඉට ඡන්දය ිල්ාපු ාක්ෂථමන් කියන 

පුදරායා අ කඅඩාගුඉට ශරන තිශ නඉා. ශමතුමන්ාාශේ -ානතා 

විමුක්ති ශපෙමුශඩු- දමන  සාවි ායක ට්රිෂාන්ත දැන් අ කඅඩාගුඉට 

අෙශරන ෙක්ෂිත  න් නාරාෙ රත කෙ තිශ නඉා. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් විජිත ශහේෙ ක මන්ත්රීතුමා  ශකටිශයන් කියන්න. 
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[රන් විජිත ශහේෙ ක  මහතා] 
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ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මම ශකටිශයන් කියන්නබන  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි .  

ාක්ෂථමන්  කියන්ශන් වීෙසිාහ මන්ත්රීතුමාශේ ශරදෙ ිඳාා 

කිශාෝමීටෙ හතෙක් එහා පැ කශතන් ින්න පුදරාශයක්. ඒ 

රශමන් 82ශදශනක් අ කඅඩාගුඉට අෙර කතා.  

 
ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

දැනට හ කශදනයි අ කඅඩාගුඉට අෙශරන තිශ න්ශන්. 

 
ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ 82ශදනා ඇතුළු මුළු රබනඉා. න් ඔය සිදධිය ඉන ශඉාාශ  

එතුමාශේ ශරදෙ ිසථසෙහපිට හිටිශආ. මුළු රමම  ාාශරන 

ින්නඉා  වීෙසිාහ රමට එනකල්. "උ  ඉශෙන් අශප් රමට  අපි උ  

 ාාරන්නබන" කියාා  ාාශරන ින්නඉා.   මුළු රමම දන්නඉා ඒ 

ඉනශකොට ාක්ෂථමන් හිටිශආ - 

 
ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මට අඉසථථාඉ ශදන්න  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමා. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අනඉ ය රැටුමකට යන්න ා සථති ශඉන්න එපා රන් 

මන්ත්රීතුමා. රන් මන්ත්රීතුමන්ාාශේ ශර්ෙඉය රැශකන විධියට කථා 

කෙන්න. රැටුබනඉාට යන විධියට කථා කෙන්න එපා.  

ඊලකට  රන් ගීතා සමන්මලී ගේමාෙසිාහ මන්ත්රීතුමිය. 

ඔ තුමියට මිි  කතු හතක කාායක් තිශ නඉා. 

 
ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මම රශබන ිඳාා ාශ  හපතද? මම රශබන ිඳාා ාශ . පුළුඉන් 

නබන කොා  ාන්න. මශේ තා කතා මැන්ඉා ඉා  ශේ - [ ා ා 
කිරීමක්] එච්චෙ හපතයක් කෙන්න  ැහැ. පුළුඉන් නබන මා ක මෙපන්.  

[ ා ා කිරීබන] 

 
ගුණ මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ශබන  මූට රහපන්.   
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමා ි  ථ ේද ශඉන්න.[ ා ා කිරීබන] 

 
ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මා ක මෙපන් පුළුඉන් නබන. මශේ තා කතා ක මැන්ඉා [ ා ා 
කිරීමක්] 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! රන් මන්ත්රීතුමන්ාා ි  ථ ේද ශඉන්න.  
 

ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

දැනරි න්  හපතද? ශපොන්නයා.  
 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ ා ා කිරීමක්] උශේ තා කතා මැන්ඉා ද ක රහන්න. [ ා ා කිරීබන] 
 

ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
දැන් රචඩුඩ කඉය ශපන්ඉන්ශන් මමද? [ ා ා කිරීමක්] 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීලකට  රන් ගීතා සමන්මලී ගේමාෙසිාහ මන්ත්රීතුමිය. [ ා ා 
කිරීමක්] 
 

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිගහ මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) கீதொ சேன்ேலீ குேொரசிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 
රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , මට අඉසෙ ශදන්න. [ ා ා 

කිරීමක්]   
 

ගුණ  සනත් නි ාන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு சனத் நிசொந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
රනුශදනු ශේෙරන්න. රමට යන්න  ැහැයි කියන්ශන් -[ ා ා 

කිරීමක්] 
 

ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිගහ මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) கீதொ சேன்ேலீ குேொரசிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 
රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , ි  ථ ේද වූ විට මම කථා 

කෙන්න පටන් රන්නබන. තඉම ක,-  [ ා ා කිරීමක්] 
 

ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මට අඉසථථාඉක් ශදන්න 

කථා කෙන්න. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් ඩී.වීෙසිාහ මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මම කියන්ශන් ශබන ස ාශ  

කියපු ශද. මශේ තා කතා මැන්ඉා ඉාශේ  මම ක රමට එනකල් 

ින්ශන් කි ඉා. එශහම මෙන්නද හදන්ශන්. මම රමට ගිහිල්ාා 

ාශ . මම රමට එනකල්  ාාශරන ින්නඉා  මෙන්න. මට 

ාෙක්ෂාඉ ෑන   රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . JVP එශක් අය 

 ාාශරන ින්නඉා  මම රමට එනකල්  මෙන්න. මශේ තා කතා 

මැන්ශඉ ක ශබන අය එශහම කියාා. ඒක හැන්සා් රත කෙන්න 

ෑන .  
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ විඉාදය ඇති වූ ශඉාාශ  පාවිච්චි කෙපු ඉචන රැන විශ ේෂ 

විම්ය නයක් කොා කටතුතු කෙන්න  ඒ රැන ශසොයා  ාන්න 

කියාා ශබන අඉසථථාශ  මම රන් කථානායකතුමාට දන්ඉා සිටිනඉා.    

 
ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රශබන ානතාඉ  ාාශරන ින්නඉා.  [ ා ා කිරීමක්] 

 
ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

මම රශබන ිඳාා ාශ . මම ශහට ක යනඉා  පුළුඉන් නබන 

මෙපන්. [ ා ා කිරීබන] පුළුඉන් නබන මෙපන් තා කතා මැන්ඉා ඉාශේ. 

[ ා ා කිරීබන] 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමන්ාා ි  ථ ේද ශඉන්න. 

 
ගුණ ඩී. වීරසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு டீ. வீரசிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

උ ාාශේ චඩුඩිකබන. මිනීමන්ශඉෝ. මූඉ එළියට දමන්න. 
 
[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් ගීතා ගේමාෙසිාහ මන්ත්රීතුමිය  ඔ තුමිය කථාඉ ාෙබන  

කෙන්න. [ ා ා කිරීමක්] 

 
[අ. ා. 2.82] 

 
ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිගහ මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) கீதொ சேன்ேலீ குேொரசிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 
රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , අශප් පා්යපිශබනන්තුශ  හිටපු 

ිතා අහිාසක, කාන්ණික මන්ත්රීඉෙශයක් ඉන රන් අමෙකී්යති 

අතුශකෝෙල මන්ත්රීතුමාශේ ෂාතනය පිළි ඳ, එතුමාශේ මෙණය 

පිළි ඳ, එතුමාඉ මො දැමීම පිළි ඳ මශේ සාති ය කනරාටුඉ ශබන 

අඉසථථාශ ම  රකා  කෙනඉා.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  සිටින, 

අශප් පක්ෂශආ ශ ොශහෝශදශනගේට අද මුුඟණපාන්නට සිදු වී 

ඇ කශ ක අති යින්ම බියකන්, රාසානක,  යානක ර ථනඉාට. 

ඔ තුමන්ාා සියලුශදනාම දන්නඉා, එදා මැයි 09ඉන දා අශප් අයට 

පහෙ දුන්  ඉ. එය කවුන් කලාදැයි මම දන්ශන් නැහැ. එදා ඒ කෙපු 

පහෙම බන සියල්ා පිළි ඳඉ ක, ශරෝල් ශ ේසථ පිේටි ශආ හිටපු 

උදවියට පහෙ ම ම පිළි ඳඉ ක මම ිතා කනරාටු ශඉනඉා. ඊට 

සථඉල්ප ශඉාාඉකට පසථශසේ ම ශේ ශ න්තෙ, හබුන්රා පිහිටි 

ි ඉසට සියශදශනක් පමණ ඇවිල්ාා පහෙ ශදන්න පටන් ර කතා. 

මම ශබන රන් ස ාශ  කියනඉා, ති  රැහැි යක් ජීඉ ක ශඉච්ච 

ි ඉසක් ඒක. මශේ සැමියා ශහෝ සශහෝදෙශයක් ශහෝ පුශතක් ශහෝ 

කවුන්ඉ ක මට හිටිශආ නැහැ.  

ගුණ වප්රේම්නාත් . . වදවලවත්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  
 
 

නැඟී සිියවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් ශරේබනනා ක . .ශදොාඉ කත මන්ත්රීතුමා.  

 
 

ගුණ වප්රේම්නාත් . . වදවලවත්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   විජිත ශහේෙ ක මැතිතුමා 

 ාවිත කෙපු ඉචන රැන මම ිතාම කනරාටු ඉනඉා. ඒ  "අපි 

 ාාරන්නබන   රමට එන්න එපා" කියන ඉචන.  රමට එන්න එපා 

කි ඉාට අපි තඉම ක රශබන ින්ශන්.  

 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ රැන රියා කෙන්න කියාා රන් කථානායකතුමාට දැනුබන 

ශදනඉා. 
 
 

ගුණ වප්රේම්නාත් . . වදවලවත්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு பிமரம்நொத் சி. ததொலெத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ඒ සබන න් ශයන් දැන්මම 

ඔ තුමා රන් කථානායකතුමාශේ අඉ ානය ශයොමු කෙන්න ෑන . 

ශමතුමන්ාා ශමශහම කථා කොා මිි සථසු ගේපිත කෙඉනඉා. ශබන 

ශඉාාශ  අපි හැශමෝටම ර ථනයක් තිශ නඉා. ශබනක ශද පාාන 

ර ථනයක් ශනොශඉයි. [ ා ා කිරීබන] 
 

 
ගුණ විජිත වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிேித மஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   එතුමා දැන් මශේ නම 

සඳහන් කලා. මම ිතා පැහැරිපිඉ කි ශ   වීෙසිාහ මන්ත්රීඉෙයා 

රමට එනශතක් ඒ රශබන ානතාඉ  ාාශරන ින්නඉා කියාායි. 

ශමොකද  රශබන අහිාසක මිි සුන් අ කඅඩාගුඉට අෙශරන තිශ නඉා. 

වීෙසිාහ මන්ත්රීඉෙයාශේ ශරදෙට ගිි  තියන ශඉාාශ  'ාක්ෂථමන්' 

කියන අශප් පක්ෂශආ සාමාජිකයා රශබන මිි සථසු ක එක්ක එකට 

හිටිශආ. ඔය කියන සිදධියට ඒ පුදරායා සබන න්  නැහැ. රශබන 

මිි සථසු තමයි කියන්ශන් වීෙසිාහ මන්ත්රීඉෙයා රමට එනශතක් 

 ාාශරන ින්නඉා කියාා. 
 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් ශරේබනනා ක . . ශදොාඉ කත මන්ත්රීතුමි    ඔ තුමා කියපු 
කාෙණාඉ රැන රන් කථානායකතුමා විධිම ක පරීක්ෂණයක් කෙයි. 

[ ා ා කිරීබන] 
 
 

රන් ගීතා ගේමාෙසිාහ මැතිි ය කථා කෙන්න.  
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ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිගහ මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) கீதொ சேன்ேலீ குேொரசிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 
රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , ති  රැහැි යක් ඉන මා 

ජීඉ ක වුණු ශ න්තෙ, හරුන්රා පිහිටි  ි ඉසට පිපතමි සියශදනගේ 

පමණ ඇවිල්ාා වීදුන් සියල්ා කඩා බිඳ දමමින් පහෙ දුන්නා.  

මශේ ශරදෙ තිශ න CCTV camerasඉා සටහන් ශඉාා 

තිශ නඉා  ඒ කවුද කියාා. මශේ ශරදෙට ශපශනන දුපතන් තමයි 

ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු මන්ත්රීතුමා ින්ශන්. ඒ  සුොර. 

සා ශආ ශකනා ක ින්නඉා  ඊට ටිකක් එහායින්. ඒශරොල්ාන් 

තමයි posts දාාා මිි සථසු එකතු කශලේ. මම ඒ දන්ඉන්ශරන් 

අහන්න කැමැතියි   ඔයශරොල්ාන්ට අබනමා ශකශනක් ින්නඉාද 

කියාා.  මශේ ශරදෙ කිසිම පිපතමිශයක් නැති ශරදෙක්. මම දහතුන් 

අවුන්දදක් ශද පාානය කශලේ  පලා ක ස ාඉට ගිශආ   ශදඉතාඉක් 

පා්යපිශබනන්තුඉට ාශ  ති  කාන්තාඉක් හැටියට සටන් කොායි. 

ශ න්තෙ  හරුන්රා මම ශරයක් හැදුශ  මශේ ාදෙණීය 

ශදම පියන් දුන් ිඩමක. මම ඒ ි ඉස හැදුශ  අහිාසක මිි සුන් 

ශඉනුශඉන් ඉැඩක් කෙන්න මට ඒ ි ඉස ි සා  ක්තිය ාැශ නඉා 

කියා හිතාශරනයි. මට ින්ශන් එක දුශඉක් විතෙයි. ඇය 

සථවිේස්යාන්තශආ පුෙඉැසි ාඉය හිමි සථවිේස්යාන්තශආ 

පරිාචිකාපතයක්. ශ න්තෙ ි ඉස  ාන්න කඉදාඉ ක ඇය ාශ  

නැහැ. මම තීෙණය කෙ ශරන හිටිශආ කඉදා ශහෝ ඒ ි ඉස ක  

අක්කෙ තුනක ිඩම ක කාායතනයක් පඉ කඉාශරන ය ම සඳහා 

පපතතයාර කෙන්නයි. එශහම නබන  මශේ ි ඉසට රහපු අයට මම 

කියන්න ෑන    ඔයශරොල්ාන් රැුඟශ  ඔයශරොල්ාන් ශඉනුශඉන් 

හදපු ශරදෙටයි කියන එක. මට ශදන්න  ෙකින්න පෙපුෙක් නැහැ. 

මම ති  රැහැි යක් හැටියටයි ශබන කටතුතු කශලේ. මශේ ශරදෙට 

වි ාා ශාස අාා හාි  කොා  තිබිච්ච ඉාහන ක පුච්චාා වි ාා 

විනා යක් කොා  තිශ නඉා. මම අද ශබන ශදඉල් කියන්ශන් 

ඔ තුමන්ාාශේ දැන රැනීමට සහ මා යයට.  

ද ක හතෙකට ඉැඩි කාායක් සිනමාඉ ශපෝෂණය කල මම 

උපයා ර ක ඒ මුදල්ඉාට ඉඩා මශේ සබනමාන ටික මට ඉටිනඉා. මම 

ාාතික සබනමාන ෙ0ක්  (0ක් ා ා ර කත ශකශනක්. ඒ ඉාශේම මම 

ාාතයන්තෙ සබනමාන ක ා ා ශරන තිශ නඉා. මශේ සබනමාන ටික 

ශපොශලොශ  රහාා ගේක් කොා ගිශආ ඇයි? මට ඒඉා කඉදාඉ ක ශබන 

ජීවිතශආම  නැඉත රන්න හබන  ඉන්ශන් නැහැ. මශේ ි ඉස කඩා 

සියල්ා සුනු විසුනු කලා. නමු ක  ඇයි මශේ සබනමාන ටික ගේක් 

කොා ගිශආ? මම අහන්න ා සථතියි  පුශ ක  නු ාාට අබනමා 

ශකශනක් හිටිශආ නැදද  කියාා. මශේ ජීවිතයම කැප කොා 

සථවිේස්යාන්තශආ පුෙඉැසි ාඉය පඉා අයින් කෙශරනයි මම 

ාාකාඉට ාශ . ශබන ශද පාාන ිතිහාසශආ  ශබන පා්යපිශබනන්තු 

ිතිහාසශආ කවුන්ඉ ක ඒ ඉාශේ ශදයක් කශලේ නැහැ. මම 

සථවිේස්යාන්තශආ පුෙඉැසි ාඉය අයින් කෙශරන ශ න්තෙට 

ගිහිල්ාා පරිාචි වුශඩු මිි සථසු ශඉනුශඉන්. මට සිනමාශඉන් 

ාැශ න්න තිබුණු හැම ශදයක්ම මම ා ාශරනයි සිටිශආ. මම 

මුදාක් හබන  කලා නබන හබන  කශලේ  මම ි ෂථපාදනය කල විශිෂථට 

සිනමා කෘතිඉපින්. ඒඉායින් හබන  කල මුදල් තමයි මම රශබන 

මිි සුන්ට වියදබන කශලේ. මල ශරදෙකට ගිය ක මනුසථසශයගේශේ 

අශ ක න්පියල් . 000ක් තියපු රැහැි යක් මම. ශබන 

ශද පාානශයන් මම ශමොනඉා රන්නද? සථවිේස්යාන්තශආ හිටියා 

නබන  සථවිේස්යාන්තශආ පුෙඉැසි ාඉශයන් මට ාක්ෂ පහක 

pension එකක් හබන  ඉනඉා. 

ඒ ශසේෙටම මා පයින් රහාා වීසි කලා. මට ෑන  වුශඩු  මශේ 

මිි සථසු ශඉනුශඉන් ඉැඩ කෙන්නයි. හබුන්රා මශේ ි ඉස ක පි 

ක පිඉාට කැක්ඉා. මශේ සබනමාන ටික ශපොශලොශ  රහාා  රහාා 

ගේක් කලා. මට ශමශහම කශලේ ඇයි? මා කල ඉැරැදද ශමොකක්ද? 

JVP එශක් මන්ත්රීතුමන්ාා මරම  දැක්ක ක  අශන් මල්පි  

ශකොශහොමද කියාා මා අහනඉා. සා ශආ මන්ත්රීතුමන්ාා දැක්ක ක 

එතුමන්ාා එක්ක ක කථා කෙනඉා. මා කඉදාඉ ක අ  මල් 

ශ්යණුඉක ඉැරැදදක් ඒ මිි සුන්ට කශලේ නැහැ. හිනාශඉාා ඒ 

ශරොල්ාන් එක්ක කථා කෙන එක මශේ පුන්දදක්. ිතින් ඇයි  

ශමඉැි  අපො යක් කශලේ? මට කිසි දඉසක ශබන නැති වුණු ශදඉල් 

ා ා රන්න  ැපත විධියට ශබන අපො ය කශලේ ඇයි? ශමහි තිශ න 

ශ ෝකානකම ශද ඒකයි. දහතුන් අවුන්දදක් පලා ක ස ාශ  ිඳාා 

ශබන රමන ාශ  ති  රැහැි යක් හැටියට සටනක් කොායි.  

අෙරල කෙන්න හැම ශදනාටම පුළුඉන්. ශරෝල් ශ ේසථ එශක් 

කෙන්ශන් ක අෙරලයක්. මම ක කශලේ අෙරලයක්. මා ශබන දහතුන් 

අවුන්දද පුොඉටම ක කශලේ අෙරලයක්. ශබන අෙරලශආම  මට ක 

අයිතියක් තිශ නඉා  මා කැමැති පක්ෂයකින් ඒ අ ෙරලය කෙන්න. 

ශරෝල් ශ ේසථ එශක් ින්න අයට ක අයිතියක් තිශ නඉා  ඒ 

ශරොල්ාන්ශේ අෙරලය ඒ විධියට කෙශරන යන්න.  

මශේ ශරදෙ CCTV camerasඉපින් හුනනා ර ක අය රැන මා 

ශපොලීසියට කි ශ  නැහැ. මා වඉෙ කෙන්ශන් නැහැ  කාටඉ ක. 

මා තෙහ ක නැහැ. අද පා්යපිශබනන්තුශ ම  ඒ ශරොල්ාන්ශේ නබන 

කි ඉාට  කඉදාඉ ක ඒ ශරොල්ාන් අ කඅඩාගුඉට රන්නඉ ක  

පතමාන්් කෙන්නඉ ක කි ශ  නැහැ. සියයට සියයක්ම දන්නඉා  

ඒක පිටි පසථශසන් හිටිශආ කවුද කියාා. මා ති යම කාමෙශආ 

මුල්ාකට ශඉාා හැාගිාා ශඉවුා-ශඉවුා හිටියා. එදා විාය 

ගේමාෙතුාරයන් මො දමාපු හැටි ඒ අඉසථථාශ  මශේ හිතට ාඉා.  

මශේ ි ඉසට ාපු අය  කක්  කිණිසි අෙශරනයි ාශ .  ඇවිල්ාා 

කි ඉා  " ැහැපා එළියට. උ   මෙනඉා"යි කියාා. මා වි ාා 

ඉ ශයන්  යට ප ක වුණා. අබනමා ශකනගේටයි ඒ මෙණ බිය ඇති 

කශලේ. මා හිතන හැටියට මා සිනමාඉට එනශකොට ඒ දන්ඉන් එක් 

ශකනගේඉ ක ිපරිාාඉ ක නැතුඉ ඇති; ඒ ශරොල්ාන්ශේ 

අබනමාාඉ ක  තා කතාාඉ ක ිපරිාා නැතුඉ ඇති. සිනමාඉ 

ශඉනුශඉන් ජීවිතශආ ඉැඩි කාායක් කැප කොා - කැප කොා 

පා්යපිශබනන්තුඉට ාශ  මිි සුන් ශඉනුශඉන් අඉාකඉම යමක් 

කෙන්නයි. අශනක් නළු ි ළියන් ඉාශේ මට ක තිබුණා  තම-

තමන්ශේ ශරඉල්ඉාට ශඉාා සැශපන් ජීඉ ක ශඉන්න. මශේ 

ජීවිතශආ දහතුන් අවුන්දදක් කැප කශලේ ානතාඉ ශඉනුශඉන්.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමියි   ඔ තුමියට ශඉන් කල කාාය දැන් 

අඉසන්.  කථාඉ අඉසන් කෙන්න. 

 
ගුණ ගීතා සමන්මලී කුමාරසිගහ මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) கீதொ சேன்ேலீ குேொரசிங்ஹ)  

(The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe) 
මා හිතන්ශන් මා ශද පාානශයන් සමු රත තුතුය කියායි. 

ානතාඉ තඉදුෙට ක ශබන විධියට කටතුතු කෙදම  අපි ශකොශහොමද, 

ිරිපතයට ශද පාානය කෙශරන යන්ශන්? මනුෂය කඉය නැති 

අමනුෂයයන් ිරිපත ශආ  ශද පාානය කිරීම රැහැි යකට ිතාම 

අ. න් කා්යයයක්. ශද පාානයට කාන්තාශඉෝ අඉ යයි ලු. 

කාන්තාඉට තැනක් ශදන්න ලු. කාන්තාශඉෝ රශ  බන කෙ රන්න 

ෑන  ලු. ඒ ක ශමන්න කාන්තාඉන්ට කෙපු ශද ! පිපතමි සියශදනගේ 

ඉටශඉාා මශේ ි ඉසට රැුඟඉා. ති  මම හැාගිාා  ාාශරන 

සිටියා. මා ශබන කාෙණය අහනඉා. ානතාඉ මට ම පු සබනමාන ටික 

ශපොඩි කල මිි සුන්ට, මා රිනාර ක සබනමාන ටික ශපොඩි කල 

මිි සුන්ට ානතාඉ සමාඉ ශදයිද? ානතාඉ ඔවුන්ට සමාඉ 

ශදනඉාද? එච්චෙයි, මට අහන්න තිශ න්ශන්.  

සියලු  ශදනාටම සථතුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් චමින්ද විශේසිපත මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට මිි  කතු 8(ක 

කාායක් තිශ නඉා. 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

[අ. ා. 2.2(] 
 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

සථතුතියි  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි .  

මා මුපින්ම ඔ තුමාට ශු  පතනඉා  නඉක මන්ත්රීඉෙයගේ 

හැටියට කටතුතු කෙන ඔ තුමා ි ශයෝාය කථානායක ධුෙයට 

ශ කරී ප කවීම පිළි ඳඉ.  

ඒ එක්කම  රන් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල හිටපු මන්ත්රීතුමාශේ 

අ ාඉය පිළි ඳඉ මශේ කනරාටුඉ ක  ශ ෝකය ක පුද කෙනඉා.  

ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා අරාමාතය ධුෙයට ප ක වුණාට 

පසථශසේ  පා්යපිශබනන්තුඉ රැසථවූ  රින හතපතන් අඉසාන රිනය අදයි. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන ශරවුණු රිනඉා මා දැක්ශක්  

ශබන ස ාශ   ගුණ කථන සිදු කල ාකාෙය. සාමානයශයන් ගුණ 

කථන කෙන්ශන්  කවුන්න් ශහෝ මිය ගියාම ඒ මල ශරදෙට 

ගිහිල්ාා  ඒ මිය ගිය පුදරායා රම ශඉනුශඉන්  පලාත ශඉනුශඉන්  

ෙට ශඉනුශඉන් කෙපු ශදඉල් රැනයි. නමු ක ශබන පා්යපිශබනන්තු 

සතිශආ ශබන අඉසාන රින ශආ අඉසාන ශමොශහොත දක්ඉා ක සිද  

ශඉන්ශන් ශමොකක්ද? අශප් රන් ගීතා සමන්මලී ගේමාෙසිාහ 

මන්ත්රීතුමිය හැ ක කුනළින් කියන්න උ කසාහ දෙන්ශන් ශමොකක්ද? 

ානතා ි ශයෝජිතයගේ හැටියට පා්යපිශබනන්තුඉට ශ කරී ප කශඉාා 

ාපු අපට ශමශහම වුශඩු ඇයි කියන එකයි. රන් මන්ත්රීතුමියි   ඒ 

ර ථනය අපි හැමශදනාටම තිශ නඉා. 

 අපි ඒ ර ථනය තඉම ශ කන්බනශරන නැහැ  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . අශප් ගුණ කථන අද අපටම කෙන්න සිද  

වුශඩු ඇයි? චමින්ද විශේසිපත කියන්ශන්  රාශදශීය ස ාශඉන්  

නරෙ ස ාශඉන්  පා්යපිශබනන්තුඉට ා ශකශනක්. සමහෙ 

මන්ත්රීතුමන්ාාට ඉාශේ තා කතා  අබනමා   ාප්පා ිඳාා 

පා්යපිශබනන්තුඉට ා ශකශනක් ශනොශඉයි  මම.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මා අ.ශපො.ස. (සාමානය 

ශපල) වි ාරය පියා සම ක වීම ශඉනුශඉන් මශේ තා කතා මට 

දුන්ශන් ඉටිනාකමින් තුතු  යිසිකායක්. අ.ශපො.ස. (උසසථ ශපල) 

වි ාරය පියා සම ක වුණාට පසථශසේ මට දුන්ශන් කා්ය එකක්. 

අලුතින් ි ෂථපාදනය කොා ශබන ෙටට එන හැම ඉාහනයක්ම ඉාශේ 

මශේ තා කතා පාවිච්චි කලා. නමු ක අද යන්ශන් එන්ශන් ඇල්ශටෝ 

කා්ය එකක. චමින්ද විශේසිපත එන්ශන් අශප් පා්යපිශබනන්තු 

මන්ත්රීඉන්න්ශේ ඉාහනඉා. ඒ  ඉට ශබන පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් 

සාක්ෂි දෙයි. මම ශබන ශදඉල් කි ශ   මශේ කථාඉ  මශේ ශදඉල්  

මශේ ගුණ කථනය මම ම කශලේ ඇයිද දන්නඉාද  අශප් ගීතා 

ගේමාෙසිාහ මන්ත්රීතුමිය? සමාායට මශේ ශරදෙට ක ගිහින් රල් 

රහන්න තිබුණා. අපි ක එදා හැාගිාා ගිශආ.  

එශහම නබන  අප ශ කන්බන රන්න ෑන  ශද ශමොකක්ද  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි ? අප ි ශයෝානය කෙන කඳවුශ්ය 

සිද  ඉන්ශන් ඉැරැරි ඉැඩක් නබන  ශහොෙ ඉැඩක් නබන  ඉාචි ක 

ඉැඩක් නබන  දූෂිත ඉැඩක් නබන  ඒ ශඉනුශඉන් ශපනී ශනොසිටීශබන 

ඉන්රිය ශරඉන්න සිදු ඉනඉා කියන එකයි අප ශ කන්බන රන්න ෑන . 

අබනපාෙ ි ශයෝානය කෙන රන් මන්ත්රීතුමි   අන්න ඒ ඉන්රිය 

තමයි අපට ශරඉන්න සිද  වුශඩු. ස ම ාඩුක්ඉකම සිදු ඉන 

ශහොෙකබන  මැෙකබන  ඉාචා හා දූෂණඉාට වින්ද ඉ හිටරන්ශන් 

නැ කනබන  ඒ ාඩුක්ඉ ශඉනුශඉන් හිට රන්නඉා නබන ඒ දඬුඉම 

ාැශ නඉා. එශහම වුශණො ක  ඒක ශබන චමින්දට ක ිරිපතශආම  සිද  

ශඉන්න පුළුඉන්. ඒශකන් අප ශ කන්බන රත තුතු කාෙණය ශබනකයි. 

තමන් ි ශයෝානය කෙන කඳවුශ්ය ශකශෙන ශහොෙකබනඉාට  

ඉාචාඉාට හා දූෂණඉාට විශෙෝ ය පාාා ශබන ෙශේ අනාරතය 

ි ්යමාණය කෙන්න කියන පණිවුඩය තමයි ශබන මහ ානතාඉ 

දුන්ශන්. ඔය කියන විධියට හැශමෝටම අත රිගු කෙනඉා නබන  මම 

අහනඉා  ඒක කවුද ාෙබන  කශලේ   ඒ ාෙබන යට මක ශපන්වූශආ 

කවුද කියාා. ඒක සමාාය දන්නඉා; ෙට දන්නඉා; තමන් දන්නඉා. 

ඒ ි සා  ඒ ඉැරැරිකාෙයන්ට දඬුඉබන ශදනඉාට ඉඩා තමන්ට සමාාය 

දුන් පණිවුඩය ශ කන්බන ශරන ශබන රමන ිසථසෙහට යා තුතුයි කියන 

කාෙණය තමයි මම ශ කන්බන ර කශ ක. මම ශමොන කැප කිරීබන 

කොා කටතුතු කල ක මා ි ශයෝානය කෙන කඳවුෙ ඉැරැරි 

කෙනඉා නබන  ඒ ඉැරැදද ශපන්ඉා ම ාා ඒක ි ඉැරැරි කිරීශබන හයිය 

ශද පාාන කඳවුෙ තුල ි ්යමාණය ශනොවුශණො ක  ිරිපතශආම   මීට 

ඉඩා  ෙපතල අෙරලයක් ඇති ඉන  ඉට සමාාය විසින් 

පණිවුඩයක් ශදමින් තිශ නඉා. 

Galle Face එශක් අෙරලයට ඉැඩිශයන්ම ගිශආ කවුද? කවුද 

පාශපොච්චාෙණය කශලේ? රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   Galle 

Face එශක් අෙරලයට හැමදාම ඉාශේ ගිහිල්ාා කල 

පාශපොච්චාෙණ අපි දැක්කා. "මම ශපොශහොේටුඉට ඡන්දය දුන්නා. ඒ 

ි සා ෙට විනා යි. ශරෝාා ය මහ කමයා ෙට විනා  කලා. අපි 

ශබනක ි ඉැරැරි කෙනඉා" කියාායි එතැන හිට ර කශ ක. එශහම නබන 

අපට ශචෝදනා කෙන්න පුළුඉන්  Galle Face එශක් අෙරලයට ා 

ෙට පුො ශඉශසන ාක්ෂ ෙ0කට එහා ානතාඉ  ශපොශහොේටුඉට 

කතිෙය රහාා ඒ කතිෙය රහපු ඉැරැදද පිපතමහන්න ශපොශහො ේටුශ  

උදවියශේ ශරඉල්ඉාට ගිහිල්ාා එශහම කටතුතු කලා කියාා. 

අපට එශහම හිතන්න  ැපත ද  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි ? 

ශබන එක එක පක්ෂඉාට ශචෝදනා කෙන ශකොට  එශහම ශචෝදනා 

කෙන්න ක  ැපත ද? නමු ක  අපි එශහම ශචෝදනා කෙන්න යන්ශන් 

නැහැ. ශමොකද  ඉැරැරිකාෙශයෝ ින්නඉා; ඒ සා ාෙණ අෙරලය 

හෙහා තමන්ශේ පටු අෙමුණු ිෂථට සිද  කෙ ර කත මිි සථසු 

ින්නඉා. ඒ අයට දඬුඉබන ශදන්න ෑන . ශ්රී ාාකා ශපොදුාන 

ශපෙමුශඩු -ශපොශහොේටුශ - ඡන්දදායකශයෝ තමන් කෙපු ඉැරැදද 

ි ඉැරැරි කිරීම ශඉනුශඉන් ශපනී සිටියා කියන කාෙණය කියදම  

අපට කියන්න තිශ න්ශන්  ඒ ගිහිල්ාා රැුඟශ  ශඉන ක කවුන්ඉ ක 

ශනොශඉයි  ශපොශහොේටුශ ම ානතාඉ  ඉයි. ශපොශහොේටුඉට 
ඡන්දය ම පු ි සා  ඒ අයට ශරදෙ ින්න  ැහැ. ශපොශහොේටුඉට 

ඡන්දය ම පු ි සා ඒ අයට හන්රිශආ කශ්ට යන්න  ැහැ. ඒ ි සා 

තමයි තමන් ප ක කල ානතා ි ශයෝජිතයාශේ ශරදෙට ගිහිල්ාා 

විශෙෝ ය රකා  කිරීශමන් පණිවුඩයක් දුන්නා කියන කාෙණය 

තමයි මට නබන හිශතන්ශන්. ඒ මිස ශඉන කවුන්ඉ ක ඒ අයට 

රැුඟශ  නැහැ.  

ශමතැන තිශ නඉා සැ   අ්යබුදයක්. එය එක් පවුාක 

අ්යබුදයක්. ශබන පවුශල් ශබන ර ථනය විස ශඳන්ශන් නැති ි සා තමයි 

අද මුළු ෙටම දැශඉන්ශන්. ඒකට විසුනම ශසොයනතාක් කල් ශබන 

ෙශේ ා්යථික සහ ශද පාාන ර ථනය විස ශඳන්ශන් නැහැ  රන් 

ි ශයෝාය කථානායතුමි . ශමොකක්ද ඒ ර ථනය? අපි යමු 

ිතිහාසයට. ශකොශහොමද  ොාපක්ෂ මහ කමයාාා ාශය ක  ායට 

ාශ ? ශරෝාා ය මහ කමයා  ායට එන්න පටන් ර කශ ක 

ශකොශහොමද? ශබන ෙශේ ාාති ඉාදය  අන්තඉාදය  රසථතඉාදය හදාා; 
ශ ෝබන  රහාා 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයා ානාධිපති වුණාට පසු  විසිඉන 
ාඩුක්රම ඉයඉසථථා සාශ ෝ නශයන්  පා්යපිශබනන්තුඉට ාඉා 
දවි කඉ පුෙඉැසිශයක්. ශමන්න ශබන පුදරායා තමන්ශේ පවුා 
ඇතුශලේ තිශ න ර ථනය විසඳාරන්ශන් නැ කනබන; ශබන ා්යථික 

ර ථනය ක  ශබන ා්යථික ර ථනශයන් ෙට ශරොඩ රන්න ි ්යමාණය 
ශඉච්ච ශබන ාඩුක්ඉ ක ශරොඩ යන්ශන් නැහැ. ඒක තමයි හිටපු 
කෘෂික්යම ඇමතිතුමා කි ශ . එතුමන්ාා දැන් ශනොශඉයි  ඒඉා 
කියන්න ෑන . කෘෂික්යම ඇමතිතුමා කි ඉා ශන්  "අපි ශයෝානා 
කලා. ඒඉා පිළිර කශ ක නැහැ. අපි කල හැම ශදම අසා්යථකයි" 
කියාා. ඒඉා සැාසුබන සහරතඉයි කෙන්ශන්. ඒ ඇයි? ෙශේ 
ා්යථිකය ඉැටුණාම ෙශේ ා්යථිකය ශරොඩ රන්න ෑන  කියාා 
ාශ  කවුද? ාශ  ශමොල හතාශණෝ. අඉසානශආ ෙට විනා යි. 
හැ ැයි  අඉසානශආ ගේමන්රණකාරීඉ එතැන ඉාඩි ශඉන්න 

 ාාශරන  ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයා තමන්ශේ පවුා ඇතුශලේ 
පක්ෂයක් ශරොඩ නකන රමන් හැශමෝටම රහාා එශල ඉා. අද 
ශඉාා තිශ න්ශන් ශමොකක්ද  ාන්න.  
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අප දන්නා විධියට මහින්ද ොාපක්ෂ මහ කමයා මීට අවුන්දු 

එකහමාෙකට කපින් ශර්ෙඉනීය ශාස  හැම හන්රියක් රණශන්ම 

පිළින්ඉක් තියාා මිි සුන් ඉිනන ත ක කඉයට ප ක වූ අයගේ ශාස 

ිල්ාා අසථ ශඉන්නයි සිටිශආ. නමු ක එතුමා ගිශආ නැ කශ ක ඇයි? 

එතුමාශේ තනතුෙට එන්ශන්  ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයා ි සායි. 

 ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයාට එම තනතුෙ ශනොශදන ි සා එතුමා 

එතුමා ශේ පක්ෂය ඇතුශලේ ශබන ගේමන්රණය කෙනඉා. ශබන 

ගේමන්රණශආ  ාප ම තමයි  ඒ පීඩනය තමයි අදට ක ශබන ෙටට 

 ාපා තිශ න්ශන්. ඒ ි සා තමයි ශබන හැම ශපෝපිමක්ම ි ්යමාණය 

වුශඩු; ශබන හැම ා්යථික ර ථනයක්ම ි ්යමාණය වුශඩු. අද 

තමන්ශේ පක්ෂශආ අයශේම ශරඉල් ටික ගිි  තියා රන්න සිදු 

වුශඩු  ැසිල් ොාපක්ෂ කියන මහ කමයා ි සායි. එතුමාශේ 

ශරයක් පිච්චුණු තැනක් කියන්න. මල්ඉාශන් ශරදෙ ොාසන්තක 

ශරයක්. එතුමාශේ ශරඉල් ගිි  තියන්න නබන ශකොශහේටද යන්න 

ෑන ?  

ාඩුක් පක්ෂශආ මන්ත්රීතුමන්ාා මතක තියා රන්න  

ඔ තුමන්ාා හැම දාම ශබන ර ථනයට විසුනබන ශස ඉ ක ඒකට විසුනම 

තිශ න්ශන් ඔ තුමන්ාා අශ කම  ඉ. එතුමාශේ  එක ශරයක්ඉ ක 

පිච්චුශඩු නැහැ. එතුමාශේ සියලු ශරඉල් තිශ න්ශන් 

ඇශමපතකාශ . ඒ ි සා එතුමා අඉසාන ශමොශහොත ඉනතුන් ශබන ෙට 

විනා  කොා  තමන්ශේ ිාක්කරත සැාසුමට යන්න අඉ ය 

ෑන ම මකක්  ෑන ම ඉැඩ පිළිශඉලක්  ෑන ම ාො ඉැඩක් 

කෙනඉා. එතුමාට මීට අවුන්දු එක හමාෙකට කපින් එම තනතුෙ 

දුන්ශන් නැහැ. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මැදමුාශන් ශරදෙ ක  ැසිල් මහ කමයාශේ තමයි. 

 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
රන් ි  ශයෝාය කථානායකතුමි   එතුමාට ඒ තැන දුන්ශන් 

නැති ි සා තමයි ශබන රහාෙය එල්ා කොා  තමන්ශේ සශහෝදෙයා 

එලඉා අරමැති පුටුශ  ඉාඩි ශඉන්න උ කසාහ කශලේ.   සශහෝදෙයා 

එලඉා ඒ පුටුශ  ඉාඩි ශඉන්න යන ශකොට තමයි රෲෂා දන්ඉා ක 

අෙශරන ශබන ෙට ශේො රන්න ඉැල් පාාශබන යන්න එන්ශන්. මතක් 

කෙරන්න  ඔය රෲෂා ඉාෙ හයක් ශබන ෙශේ අනාරතය ශඉනුශඉන්  

ෙට ශඉනුශඉන්  පාක්ෂිකයන් ශඉනුශඉන් ශමොනඉාද කශලේ කියන 

කාෙණය. රෲෂා නටාපියාශේ දන්ඉා  අෙශරනයි එන්ශන්. නමු ක 

ශබන නබන නටාපියාශේ දන්ඉා ශනොශඉයි  ශිෙන්ති ොාපක්ෂ 

ශනෝනාශේ ශාොගේ දන්ඉා -නාමල් ොාපක්ෂ මහ කමයා- තමයි ශබන 

උගේශල් තියාශරන එන්ශන්. මතක තියා රන්න  ෙි ල් විරමසිාහ 

මහ කමයා ඒ ශකොන්රා කතුඉ රන්නයි එන්ශන්. ඒ ශකොන්රා කතුඉ 

රන්න ඇවිල්ාා ඉාඩි ශඉච්ච ි සා තමයි ි ශයෝාය 

කථානායකඉෙයා ශ කරීශබනම  එකකතාඉ පල ශඉච්ච ශද තිබියම  
ඡන්දයකට ගිහිල්ාා තමුන්නාන්ශසේ ඔය පුටුශ  ඉාඩි ශඉන්ශන්. 

 ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයා අද කියනඉා  "Right, ෙි ල් මට ා ා 

රන්න තිබුණු ශද තමයි ඔයා අෙශරන තිශ න්ශන්. ඔයාාාම 

ඔයාාා රැක රන්නඉා" කියාා. ඒකට ශහොඳම උදාහෙණය 

ශමොකක්ද? 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒක අශප් පක්ෂශආ තීන්දුඉක්. 

 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The  Hon. Chaminda Wijesiri) 
අද අ කඅඩාගුඉට ශරන තිශ න්ශන් කවුද?   

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි  - 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The  Hon. Deputy Speaker) 

රන් ශහක්ට්ය අප්පුහාමි මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඔ තුමා ශමොකක් හපත කථාඉක් කි ඉා   ැසිල් ොාපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ ශරදෙ රැන කියන ශකොට. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The  Hon. Deputy Speaker) 

රන් චමින්ද විශේසිපත මන්ත්රීතුමා දැන් කි ඉා ශන්   ැසිල් 

මහ කමයාට හාි යක් සිදු ශඉාා නැහැ කියාා? මැදමුාශන් මහ 

ශරදෙ ක  ැසිල් ොාපක්ෂ මැතිතුමාශේ මහ ශරදෙ තමයි. 
 

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඔ තුමාට ඔය Chair  එශක් ිඳශරන ඒ කථාඉ කියන්න 

පුළුඉන්ද? 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The  Hon. Deputy Speaker) 

මම රශබන ශකශනක් ි සා කි ශ . 
 

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The  Hon. Hector Appuhamy) 

ඔ තුමාට රශබන ශකශනගේ හැ ටියට කථා කෙන්න  ැහැ  

මූාාසනශආ ිඳශරන. [ ා ා කිරීමක්] තමුන්නාන්ශසේ මූාාසනශආ 
ශනොසිටිනඉා නබන   එශහම කි ඉාට කමක් නැහැ. 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The  Hon. Deputy Speaker) 
රන් ශහක්ට්ය අප්පුහාමි මැතිතුමා  මම මූාාසනශආ ින්න 

අඉසථථාශ ම  අසතයයක් කියන  ශකොට - [ ා ා කිරීමක්]  
 

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූාාස නශආ ිඳශරන එශහම කියන්න  ැහැ. [ ා ා කිරීබන]   
මූාාසනශආ ශනොසිටින විශටක ඔ තුමා එශහම කි ඉාට කමක් 

නැහැ. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The  Hon. Deputy Speaker) 

 ැසිල් ොාපක්ෂ මැතිතුමාශේ පියාණන් ඉන ඩී.ඒ. ොාපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ පිළින්ඉ ශපෙලා දැබනමා. අසතයයක් කියන ශකොට ඒ 

රිසථ්රික්කශආ ශකශනගේ හැටියට මා දන්නා ශද ශනොදන්නඉා 

ඉාශේ අහශරන ින්න  ැහැ  මූාාසනයට ශඉාා. මීට කපින් 

දඉසක ක ශපොපිසථ ි ා ාපතශයගේ සබන න් ඉ කි ඉා. මා එතුමා 

දන්නා හින්දා  ඒ පිළි ඳඉ පැහැරිපි කලා.  

රන් චමින්ද විශේසිපත මැතිතුමා  කථාඉ කෙශරන යන්න. 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ඔ තුමා ක අජි ක 'ොාපක්ෂ' ශන්. එශහම ශන්ද?  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔ . මම අජි ක ොාපක්ෂ තමයි. 
 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ිතින් ොාපක්ෂාා රැන කියන ශකොට ොාපක්ෂාාට 

ඇවිශලන එක සා ාෙණයි. හැ ැයි  අප දන්නා රීතිය අනුඉ 

ඔ තුමාට ඔය ඉාශේ comments ශදන්න  ැහැ. ශමොකද  ඔ තුමා   

එදා ඔය තනතුෙ  ාෙ රි දම  කෙපු කථාශ ම  ක කි ශ  එශහම 

කෙන්ශන් නැහැ කියාායි.  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Comments ම මක් ශනොශඉයි  ි ඉැරැරි කිරීමක් මා කශලේ. 
 

ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන ෙශේ තිශ න්ශන් සැ   

ර ථනයක්. අපි පාශ්ය යනශකොට මිි සථසු අහනඉා  ශබන ර ථනය 

විස ශඳන්ශන් ශකොශහොමද කියාා. ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට එන 

ි ා ාපතන් අහනඉා  ශබන ර ථනය විස ශඳන්ශන් ශකොශහොමද කියාා. 
ශබන ර ථනය විස ශඳන්ශන්  ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයා ශබන ෙ ටින් 
ගිය දාට.  

අද ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා හිතනඉා  එතුමාට ශබන 

කටතු කත කෙන්න පුළුඉන් කියාා. නමු ක එතුමාට කෙන්න  ැහැ. 

ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා දැබනශබන ඇයි? දන්ඉා අශ ක තියාශරන 

ඉැල් පාාශබන යන්න.  ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයා ඒ පුටුශ  ඉාඩි 

වුශණො ක ශහට අි දදාට ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයා ශබන ෙට 

දාාා යනඉා. ශමොකද  එතුමාශේ පුතා එතුමාට එන්න කියාා 

තිශ න්ශන්. ඊලකට ානාධිපති ශඉන්ශන් කවුද?  ැසිල් ොාපක්ෂ 

මහ කමයා ඒ සිහිනය දකිනඉා. ඒ සිහිනය දකින   ශබන ෙශේ බිබන 

අකාක් නැති  ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයා ශබන ෙට  ශබන ෙශේ 

අනාරතය විනා ය කො ශරන යනඉාමයි කියන කාෙණය තමයි 

කියන්න තිශ න්ශන්. ශබන ෙශේ තිශ න ශබන ා්යථික ර ථනය 

විසඳන්න ාශ  නැහැ  ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා. පවුශල් 

ර ථනය විසඳන්නයි එතුමා ාශ . එතුමා හැම දාම ඒක කලා. 

එතුමා ිරිපතයට ක ඒක කෙනඉා. ඒ හැෙ එතුමාට ශඉන ක ශදයක් 

කෙන්න නැහැ.  

අශප් රන් සජි ක ශරේමදාස නායකතුමා "ුඟසථම" ඉැඩසටහන 

තුළින් ුඟසථම දුන්නා  ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයාට. ඒ ි සා අපි 

කියනඉා  අනාරතශආ ශබන ෙශේ සියලු ානතාඉට ුඟසථම ශදන්න 

ින්න එකම නායකයා සජි ක  ශරේමදාස මහ කමයාය කියන 

කාෙණය. ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා පා්යපිශබනන්තුඉට ාශ  

ශකොශහොමද? එතුමාට පසුගිය මැතිඉෙණශයන් පා්යපිශබනන්තුඉට 

එන්න  ැපත වුණා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . එතුමා 

කියනඉා  අපි ගේමන්රණ කෙනඉා කියාා. නැහැ. ෙි ල් විරමසිාහ 

මහ කමයා හිටියා නබන මම කියනඉා  එතුමා ශරදෙ යැ ශ  

පාක්ෂිකයා  ඉ. ශරදෙ යඉපු එතුමා අවුන්දු එකහමාෙක් තිසථශසේ 

ශහොෙ ෙහසින්  අි යමින් උදවු කලා  ශබන ාඩුක්ඉට.  

එතුමා එදා විපක්ෂශආ සිටිමින් කි ඉා  ''මම විපක්ෂශආ 

ශනොශඉයි'' කියාා. අවුන්දු එකහමාෙක් තිසථශසේ පා්යපිශබනන්තුඉට 

එන්න කපින් සිටම ශබන ාඩුක්ඉට උද  කලා නබන  ඒ උද ඉපින් 

ශබන ා්යථිකය ශරොඩරන්න  ැපත වුණා නබන  ාශය ක ශමොන ශදයක් 

ශඉයිද  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි ? ඒක කෙන්න  ැහැ. 

එතුමා ශබන ර කශ ක එකම ශකොන්රා කතුඉයි. ඒ ශකොන්රා කතුඉට 

අනුඉ ගිහිල්ාා ෙට හදන්න ෑන   ෙශේ අනාරතය හදන්න ෑන   

 ාාශරන ින්න  ැහැ කියාා සමහන් ගිහිල්ාා අ කඉැල් 

 ැඳශරන තිශ නඉා. ඒ අය හැසින්ණු විධිශයන් ඔවුන්ශේ 

ිතිහාසයම කියැශඉනඉා. ඒ ි සා ඒ පාඉා ම ම කල මන්ත්රීඉන්න්ට 

රිේාදබනම ශ දනීය ක්යමය ිරිපතශආ ම  ි ්යමාණය ශඉයි   

ානතාඉ ක අඉ ය පණිවුඩය ශදයි. මම ඊට ඉඩා ඒ රැන කියන්න 

යන්ශන් නැහැ. 

අද විපක්ෂශආ ඉාඩිශඉාා සිටින සමහෙ  සථඉාධීන 

කඩුඩායබනඉා අය  ඒ අය ශමොගේ ක කොා නැහැ  ඒ අය ශමොගේ ක 

දන්ශන් නැහැ ඉාශේ ක  රහනඉා. ශබන දවි කඉ පුෙඉැසියාශේ 

ගේමන්රණය පිළි ඳඉ දැන් තමයි එතුමන්ාා කියන්ශන්. 

එතුමන්ාා තමයි සබනපූ්යණශයන් ශබනකට ඉරකියන්න ෑන . විමල් 

වීෙඉා  මහ කතයාාට අද ශතො කත   ාාා ශඉන්න  ැහැ. 

එතුමන්ාා දන්නඉා ශබන සිදධිය ශඉන  ඉ. එතුමන්ාා ඒ ි සා 

තමයි ානාධිපති අශප්ක්ෂකයා ශඉනසථ කෙන්ශන්. ානාධිපති 

අශප්ක්ෂකයා ශඉන්න සිටිශආ කවුද? එතුමන්ාා ඒක දන්නඉා. ඒ 

දවි කඉ පුෙඉැසි ාඉය තිශ න ශකනා ශරනැල්ාා ඉාඩි කෙඉාා  

මුදල් ඇමති කෙඉාා ඒ සිහින ශඉනුශඉන් සටන් කෙපු උදවිය 

තමයි ඒ අය. එදා තමුන්නාන්ශසේ තෙර කල ි ශයෝාය කථානායක 

ධුෙය සඳහා වූ ඉැඩ පිළිශඉල  ැසිල් ොාපක්ෂ මහ කමයාශේ 

ගේමන්රණයක් කියාා පැහැරිපිඉම කියනඉා. හැ ැයි   ැසිල් 

ොාපක්ෂ මහ කමයාශේ ඒ ගේමන්රණය පොාය කෙන්න 

එතුමන්ාා ඡන්දය දුන්ශන් ශකොශහොමද? ගිහිල්ාා ඡන්දය කටු 

ර ඉා. ඒ ි සා ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට ඇවිල්ාා ක  රැුඟඉාට   ැසිල් 

ොාපක්ෂ මහ කමයාශේ සල්පිඉාට යට ක ශඉච්ච ඒ ගේහක 

ශද පාාන ාාතිඉාම  කඳවුෙ තමයි ශබන ෙශේ අනාරතය කන 

අශනක් අය.   

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මතක ත ා රන්න. ශබන ෙට 

හදන්න පුළුඉන් ඉැඩ පිළිශඉල අපි විපක්ෂශආ ිඳාා ශයෝානා 

කලා. ඒ ඉරකීම හ්යෂ ද සිල්ඉා මන්ත්රීතුමා  ාෙ ර කතා. එතුමා 

කි ඉා  ාාශික අධීක්ෂණ කාෙක ස ාඉා තනතුන් අෙශරන  ෙ ට 

යන රි ානතිය  ා්යථිකය යන රි ානතිය හදාා ශපන්ඉන්න 

පුළුඉන් කියාා. ඒ ි සා තමයි අපි කි ශ   ශකොන්ශදසි විෙහිතඉ 

අශප් සහශයෝරය ශදනඉා කියාා. එශසේ කියදම  ක  තනතුෙඉාට 

ගිු  ාඉය තිබුණු සමහන් අද ානතාඉට දුන් තීන්දු පාඉා ම ාා ගිහින් 

හිටරැනීම පිළි ඳඉ අපි කනරාටු ශඉනඉා  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . 

දැන් රිගින් රිරටම සිද  ශඉන ශබන සිදුවීබන රිහා  ාන්න. 

පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ශබන සතිය රත කශලේ ක ගුණ කථන සඳහා 

නබන  ිරිපත සතිය තුල සිද  ශඉන්ශන් ක ශබන ඉාශේ ගුණ කථන 

නබන  ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුල සිද  ශඉන රියාදාමය අනුමත 

කෙනඉාද කියන එක පිළි ඳඉ එළිශආ සිටින ානතාඉ  ාාශරන 

සිටිනඉා.  පක්ෂ-විපක්ෂ සියලු ශදනා  ශබන ර ථනඉාට විසුනබන 

ශහොයනඉා ශඉනුඉට   හැම දාම ගිහිල්ාා කථා  හ කොා   එකට 

ශකෝපි බීාා එනඉාය කියාා තමයි එළිශආ සිටින ානතාඉ 

කියන්ශන්. ඒ ි සා අපි ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයාට කියනඉා  

විපක්ෂ ය ිරිපතප ක කෙන ශයෝානා ටික ා න පා්යපිශබනන්තු ඉාෙය 

තුලම  පා්යපිශබනන්තුඉට ශරශනන්න  ශබන නයාය පරයට ඇතුල ක 

කෙන්න; ෙට විසුනබන ිල්ාන ර ථන ටික ශපල රසථඉන්න කියාා. 

විපක්ෂශයන් සහ ෙශේ අශනක් පක්ෂඉපින්  ාාශපොශෙො කතු ඉන 

සා්යථක රමන ශමොකක්ද කියාා ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  නයාය 

පරය තුළින් කථා කෙන්න අඉසථථාඉක් කෙරන්න.  එශහම නැති 

වුශණො ක ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට ක සිද  ශඉන්ශන් ාඩුක් පක්ෂශආ 

මන්ත්රීඉන්න්ට ශඉච්ච ශද තමයි කියන කාෙණය මතක් කෙමින්  

ශබන ශ ාාඉ ා ා ම ම රැන සථතුතිඉන්ත ශඉමින් මා ි හඬ ශඉනඉා.  
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ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The  Hon. Deputy Speaker) 

රන්  ාන්ත  ඩුඩාෙ මැතිතුමා. ඔ තුමාට මිි  කතු අටක 

කාායක් ශඉන් කෙ තිශ නඉා.  

 

[අ. ා. 2.ෙ ] 
 

ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මා මුපින්ම  ඔ තුමාට සු  

පතනඉා. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි. 
 

ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The  Hon. Shantha Bandara) 

පසුගිය දා පාකිසථතානශආම  ප්රියන්ත ගේමාෙ ෂාතනය කලාට ක 

ඉඩා අමානුෂික විධියට  ිතා අඉාසනාඉන්ත විධියට ෂාතනය 

කෙපු  රහාා මෙපු  ශපොශලොන්නන් රිසථ්රික් පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රී 

අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා ශඉනුශඉන් අපශේ සාශ රය ශබන 

අඉසථථාශ ම  පල කෙනඉා. 

අපි දන්නඉා  ශබන අඉසථථාඉ අශප් ෙට දන්ණු ා්යථික 

අ්යබුදයකට මුුඟණ ශදන අඉසථථාඉක්  ඉ. ශාෝකශආ ෙටඉල් 

ා්යථික අ්යබුදඉාට මුුඟණ ශදනඉා. 8990-8998 කාාශආ 

ින්රියාඉ දන්ණු ා්යථික අ්යබුදයකට මුුඟණ දුන්නා. චීනය  

ාපානය ඇතුළු ෙටඉල් රණනාඉක් ශමඉැි  අ්යබුදඉාට මුුඟණ 

ම ාා තිශ නඉා. ඒ ඒ අඉසථථාඉාම  ඒ ඒ ා්යථික අ්යබුදඉපින් ශරොඩ 

එන්න ඒ ෙටඉා හිටපු සියලු ශද පාාන පක්ෂ  ඒ ඉාශේම සියලු 

ාරමික නායකශයෝ  ශද පාාන නායකශයෝ  ොාය ි ා ාපතන්  

ඉරකිඉ තු කතන් ඇතුළු සාමානය ානතාඉ කියන ශබන සියලුශදනාම 

එකට අ කඉැල්  ැඳ ර කතා. මුළු ෙටම ා්යථික ඉ ශයන් ගිශාදම   

එක පා්ය ථඉයකට විතෙක් සතුටු ශඉන්න  ැහැ. ශබන සඳහා විවි   

ඉර උ කතෙකන්ඉන් ින්න පුළුඉන්. ශබන සබන න් ඉ අපට එක එක 

ාඩුක්ඉාට ශදොසථ පඉෙන්න පුළුඉන්  8999න් පසුඉ ාපු සියලු 

ාඩුක් ශමහි ඉරකීම  ාෙරන්න ෑන ය කියන්න පුළුඉන්. හැ ැයි  

තිශ න විසුනම ගේමක්ද? ඒ ි සා  අපි ශබන ශ ාාශ   

පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ශ ශදන්ශන් නැතුඉ කටතුතු කෙමු. මම රිගින් 

රිරටම කි ශ  ඒකයි. අශප් ශබන මාතෘ භූමිය ා්යථික ඉ ශයන් 

ගිශාන්න යනඉා.  

එශසේ ගිශානඉා ශපි  ශපනී  අශප් ානතාඉ දුක් විිනනඉා ශපි  

ශපනී  ඒක අපට ශහොඳටම දැි  දැනී ශදපැ කතට ශඉාා ඉාද කෙ 

රන්නඉාට ඉඩා එහා ගිය තුතුකමක් අපට තිශ නඉා. ඒ ි සා 

මහාන ඡන්දශයන්  ගේන්ණ රා රිසථ්රික්කශආ ානතාඉශේ 

ඡන්දශයන් ශ කරී ප ක වුණු මන්ත්රීඉෙයගේ හැටියට මා තීෙණය කලා  

ශබන ශඉාාශ  විපක්ෂයට ගිහිල්ාා වීෙශයක් ශඉනඉාට ඉඩා  

විපක්ෂයට ගිහිල්ාා වීෙශයක් ඉාශේ කථා කෙනඉාට ඉඩා 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ ානාධිපතිතුමාට හයිය ම ාා  ශබන ාඩුක්ඉ 

සථථාඉෙ ාඩුක්ඉක්  ඉට ප ක කොා  ඒ තුළින් අශප් ෙශේ ා්යථික 

සථථාඉෙ ාඉය ඇති කිරීමට කටතුතු කෙන්න ෑන ය කියාා. ෙට 

ශඉනුශඉන් මන්ත්රීඉෙයගේ හැටියට පුාචි ශදයක් හපත කිරීශබන 

අභාාෂශයන් තමයි මා ශ්රී ාාකා ි දහසථ පක්ෂශආ මතයට ක එහා 

ගිහිල්ාා එම තීෙණය ර කශ ක.  

එම තීෙණය ර කතාට පසුඉ අතිරන් ානාධිපතිතුමා මට 

ශපොශහොෙ විෂය  ාෙ දුන්නා  කෘෂික්යම ොාය අමාතයඉෙයා 

හැටියට. එහිම  මාසයකට ක අක් ශකටි කාායක් තුල ශබන ෙශේ 

ශරොවි ානතාඉ ශඉනුශඉන් රන්න තිශ න ඉඩා සා නීය 

රියාමා්යර ටික මා ර කතා  අශප් ාානක ඉක්ගේරුෙ කෘෂික්යම 

අමාතයතුමාශේ ක සහශයෝරය ඇතිඉ. අතිරන් ානාධිපතිතුමා 

ින්රියානු ණය ා ාෙ ඉැඩසටහන යටශ ක ශබන ෙටට අඉ ය 

ශපොශහොෙ ශරන ඒම සඳහා අඉ ය පසුතාය ි ්යමාණය කොා 

දුන්නා. ඒ අනුඉ තමයි ශපොශහොෙ ශමට්රික්ශටොන් ). 000ක් 

ින්රියානු ණය පහසුකබන යටශ ක අශප් ෙටට ා ා රන්න 

පුළුඉන්කම ාැශ න්ශන්. ඒ ඉාශේම අපි යූපතයා ශඉනම 

ශරශනන්න ක  KCl නැ කනබන  ඩුඩි ශපොශහොෙ ශරන ඒම 

සබන න් ඉ ක  ඒ ඉාශේම ශරොවීන්ට ඉන්රි ා ා ම ම සබන න් ඉ ක 

සියලු කටතුතු සූදානබන කලා. අඉාසනාඉකට පසුගිය 9ඉැි  දා 

තමයි කැබිනේ මඩුඩාශආම  ඒ තීන්දු  ා ා රන්න තිබුශඩු. නමු ක 

9ඉැි  දා කැබිනේ මඩුඩා රැසථවීම පඉ කඉන්න හැකියාඉක් 

ාැබුශඩු නැහැ. 9ඉැි  දා කැබිනේ මඩුඩා රැසථවීම පැඉැ කවුණා 

නබන  ශබන මාසශආ 2.ඉැි  දා ඉනශකොට අශප් ෙශේ ශරොවි 

ානතාඉට අඉ ය ශපොශහොෙ ටික ාැශ නඉා. මා ඒ රැන එච්චෙයි 

කථා කෙන්ශන්. 

පසුගිය 9ඉැි  දා ඇති වුණු ඒ අඉාසනාඉන්ත සිදුවීම පිළි ඳඉ ක  

ශබන පා්යපිශබනන්තුශ ම  මා කථා කෙන්න ෑන . මා එදා උශද 

ඉන්ශ  ක රල්ා රිසථ්රික්කශආ විඉාහ මාරා උ කසඉයකට සහ ාගි 

ශඉාා සිටියා. සමහෙ අය කියනඉා  9 ඉැි  දා ශරෝල්ශ ේසථ එශක් 

ඇති වුණු ර ථනය ක එක්ක තමයි එදා ඒ සිදුවීබන වුශඩු කියාා. යබන 

රමාණයකට එය ි ඉැරැරි ශඉන්න පුළුඉන්. හැ ැයි  මශේ ි ඉසට 

පහෙ ශදන්න පලමුශඉන්ම ාශ   පසුගිය සිාහා හා හින්දු අලු ක 

අවුන්දද දඉශසේ. ඒ කියන්ශන් පසුගිය අශරේල් 8(ඉැි  දා. 8(ඉැි  

දා බීමතින් මැෙ පිපතසක් ඇවිල්ාා ි ඉස ිරිපතපිට ගේණුහන්ප 

කියාා  ෙතිඤථඤා ප කතු කොා   වි ාා ඉ ශයන් අප  පීඩාඉට ප ක 

කලා. අපි ිඉසාශරන සිටියා. නැඉත 89ඉැි  දා ක ාඉා. මැයි 

මාසශආ )ඉැි  දා ක ාඉා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 

අන්තිමට 9ඉැි  දා ඒ පිපතසථ සාවි ාන  ශඉනඉා කියාා මා දැන 

ර කතා. මා ශපොලීසිශආ සියලු ි ා ාපතන්ට කි ඉා  කන්ණාකොා 

ඒ සබන න් ඉ කටතුතු කෙන්න  ි ඉසට ාෙක්ෂාඉ ා ා ශදන්න 

කියාා. ඒ අය අශප් ි ඉසට යන ඒඉා ඔක්ශකෝම Facebook එශක් 

මා live දැක්කා. ඒඉා කාටඉ ක හාරන්න  ැහැ.  මශේ ි ඉසට ගිි  

තියන කටතු කශ කම  ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු අා ඉ රාශදශීය 

ස ාශ  මන්ත්රීඉෙශයගේ ජු ඉම සබන න්  වුණා. මා ඒ නම 

කියන්ශන් නැහැ අපට යබන සදාචාෙයක් තිශ න ි සා  

අධිකෙණශආ කටතුතු සිදුඉන ි සා. සමගි ාන  ාශ රශආ 

මන්ත්රීඉෙශයක් තමයි මශේ ි ඉශසේ ර ාන ශදොෙ කැක්ශ . ඒ 

ඉාශේම මන්ත්රීඉපතයක් මකට ඇවිල්ාා ඒඉා ඔක්ශකෝම සාවි ානය 

කොා ාපසු ගියා. සමගි ාන  ාශ රශආ රියාකාරී කඩුඩායමක් 

සහ ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉෙයගේ ඇතුළු 

රියාකාරී කඩුඩායමක් තමයි එදා ාශ .  

ශ ්ද ශයගේ වීම රැන මා අද කනරාටු ශඉනඉා  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි . අශප් අතුෙපිශආ ෙතන හාමුදුන්ශඉෝ 

ශබන රන් ස ාශ  ින්නඉා. ඔ ඉහන්ශසේ කියන්න  අශප් මහා 

නායක හාමුදුන්ඉන් කියන්න  රාාතන්රඉාම  ශද පාාන මතයක් 

දෙන ශකශනගේශේ ි ඉසක් ගිි   ක කෙන්න කියාා 

හාමුදුන්නමකට  එශහම නැ කනබන චීඉෙයක් දොශරන සිටින 

ශකශනගේට -පැවිරි ශකශනගේට- බුදු දහශබන ශකොතැනද කියා ම ාා 

තිශ න්ශන් කියාා? අශප් ි ඉස ගිි   ක කෙන්න ාපු ශපෙටුරාමී 

සමාාඉාම  කඩුඩායමට නායක කඉය ා ා දුන් ඒ හාමුදුන්ශඉෝ - මා 

නම කියන්ශන් නැහැ  අපට යබන සදාචාෙයක් තිශ න ි සා- 

ශපට්රල් ක න් එකක් අෙශරන තමයි අශප් ි ඉස ලකට ාශ   අශප් 

හාමුදුන්ඉශන්. "ඉැඩියා" කියන්න ක මට ාේායි  ශ ්ද ශයගේ 

හැටියට. මුළු  ා රද ශආම සියලුශදනා දන්නඉා  ාශ  කවුද  

ශරට රැුඟශ  කවුද  ගිි  තිේශේ කවුද කියාා. අශප් කා්යයාාය 

සබනපූ්යණශයන් විනා  කලා. එහි තිබුණු  ක් ඔක්ශකෝම - 

computers, laptops  -  අෙශරන ගියා. ශරට ගිි  තියන්න කපින් 

තිබුණු ඔක්ශකෝම  ක්  ශකොල්ා ක ඉා. 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

ශරදෙ තිබුණු ඉටිනා කියන  ශරි යන්න පුළුඉන් සියලු ශදඉල් 

ශරි ච්චා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . එළිශආ තිබුණු ඉතුෙ 

ශමෝටෙය රාඉාශරන ගියා. දැන් ඒඉා අුඟශඉාා තිශ නඉා. අා ඉ 

ශපොලීසිශආ ඒඉා තිශ නඉා. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   

ශරදෙ හිටපු  ල්ා ක ශරි ච්චා. ශබන අය අෙරලකන්ශඉෝ 

ශනොශඉයි  පේටපල් ශහොන්; මාශකොල්ාකාෙශයෝ.   

89 0ට පසුඉ ිපරිච්ච තන්ණ-තන්ණිශයෝ 89  -89 9 කාාශආ 

ශඉච්ච ශදඉල් දන්ශන් නැහැ. 89  -89 9 කාාශආ ශඉච්ච 

ශදඉල්ඉපින් සියයට බිාදුඉයි ද ම එකක් ශපන්නුබන කෙපු දඉසක් 

තමයි මැයි 09ශඉි  දා කියන්ශන්. ඒක ි සා මම තන්ණ-

තන්ණියන්ට කියනඉා  අෙරලය කියන්ශන් ශබනක ශනොශඉයි 

කියාා.  

මම 200( ශදසැබන ්ය 8 ඉැි  දා තමයි ද ශදණිය ාසනශආ 

සාවි ායකඉෙයා  ඉට ප ක වුශඩු. මම මැතිඉෙණ රණනාඉක් 

රිනුඉා. ානාධිපතිඉෙණ  මහ මැතිඉෙණ  පලා ක ස ා මැතිඉෙණ  

රාශදශීය ස ා මැතිඉෙණඉාම  අශප් පාක්ෂිකයන් 9000ක්   000ක් 

පමණ රමාණයක් ශපලපාළි  ගියා. අපි එක ශරදෙකට රාක් 

රහන්න දුන්ශන් නැහැ. අපි විපක්ෂශආ අයයි ඉැඩිශයන් ාෙක්ෂා 

කශලේ. ඒ එක ශරදෙකට රාක් රහාා තිශ නඉා නබන  අද ශබන 

කථාඉ අහශරන ින්න ද ශදණිය ාසනශආ ශකශනක් කියන්න  

" ාන්ත  ඩුඩාෙ මැෙශයො ක එක්ක ඇවිල්ාා මශේ ශරට රැුඟඉා" 

කියාා. අපි එශහම ඉැපි කැටයක  අ මල් ශ්යණුඉක ඉැරැදදක් 

ශද පාාන ඉ ශයන් කෙපු අය ශනොශඉයි. ද ශදණිය ාසනශආ 

විදුපිය තිබුශඩු නැහැ. මම ාසනශආ නායකයා ශඉනශකොට 

සියයට ෙ0යි විදුපිය තිබුශඩු. අද සියයට 800 දක්ඉා විදුපිය ම ාා 

තිශ නඉා. හැම ලමශයගේටම පාඩබන කොා ිශරන රන්න පුළුඉන් 

ඉන විධිශආ ඉාතාඉෙණය ි ්යමාණය කලා. නරෙ ටික හැදුඉා.  

අහිාසක ානතාඉ ශඉනුශඉන් ි ඉාස වි ාා රමාණයක් අපි 

සකසථ කොා දුන්නා. නමු ක මට රහන්න ාපු අය ාශ  මම හදාපු 

පාෙඉා. මම හදාපු කාපේ පාෙඉා ඇවිල්ාා මශේ ශරදෙ ගිි  

තියාා ගියා. අපි ඒඉාට වඉෙ කෙන්ශන් නැහැ. අපි ඒඉාට 

රතිරහාෙ එල්ා කෙන්ශන් ක නැහැ. හැ ැයි  අධිකෙණශයන් මම 

සා ාෙණය ිල්ානඉා. අධිකෙණයට ශාොගේ ඉරකීමක් තිශ නඉා. 

ශබන ශඉාාශ  අශප් විි සුන්ඉන්න් තමන්ශේ ශරට ගිි  තිේශ ො ක 

ඇති ශඉන ත ක කඉය පිළි ඳ කල්පනා කෙන්න. ඒ ඉාශේම 

ශපොලීසිශයන් මම ිල්ානඉා  කිසිම විධියකට මම කියන ශද 

අහන්න එපා  හපතයට සා ාෙණඉ පරීක්ෂණ කෙන්න කියාා. 

සා ාෙණ පරීක්ෂණ කොා ඒ අයට දඬුඉබන කෙන්න කියා මම 

ිල්ාා සිටිනඉා. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි    ශබන ි ඉස හදාා අවුන්දු 

.0ක් විතෙ ඇති. මශේ ශදම පිශයෝ  ඉැඩිහිටිශයෝ  ශබන ි ඉස හදපු 

අය ි ඉස හදන්න ි ඉාස ණය තුනක් ර කතා කියාා මම ඊශආ-

ශපශ්යදා මා යයට ක කි ඉා. ඒකට ශාොගේ ිඩක් ම ාා තිබුණා  

ශකොශහොමද ි ඉාස ණය තුනක් රන්ශන් කියාා. මම කියන්නබන  

ශකොශහොමද ි ඉාස ණය තුනක් ර කශ ක කියාා.  සමුපකාෙ 

සමිතිශයන් එක ණයක් ර කතා. ඒක ශරඉාා ිඉෙ ශඉාා 

නාෙබනමා මහාන  ැාගේශඉන් තඉ ණයක් ර කතා. ඒක ශරඉා 

අඉසන් ශඉාා ාාකා  ැාගේශඉන් තඉ ක ණයක් අෙශරන තිශ නඉා. 

ඔය අනුන්ශේ ගේණු ශහොයන අයට මම කියනඉා  ාාකා  ැාගේශ  

පා්යපිශබනන්තු  ාඛ්ාඉට කථා කොා ඒ විසථතෙ අහන්න කියාා. 

ඔවුන් අඉ ය උ කතෙය ශදයි. ණය තුනක් ර කශ ක එකඉෙ 

ශනොශඉයි  තුන් ඉතාඉකට.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දැන් කථාඉ අඉසන් කෙන්න  රන් මන්ත්රීතුමා 

ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මශේ කථාඉ අඉසන් 

කෙනඉා.  

8(ඉැි  දා -අවුන්දද දඉශසේ- මශේ ශේ ඉට කොා ගේණුහන්ප 

කියාා ක  රහදම   මශේ පුාචි රියණිය කබනපාඉට ප ක වුණා. ඒ 

කබනපාඉට ප කවීම රැන මම මා යයට කියන්න ගියාම මශේ 

ඇසථඉාට කුනළු ාඉා. ෙශාක් වුණ ක  ානාධිපති වුණ ක  අරමැති 

වුණ ක  දාමපතකශයක් වුණ ක  ශහොශෙක් වුණ ක  කබනකන්ශඉක් 

වුණ ක තමන්ශේ දන්ශඉක් කබනපනයට ප ක වුණාම ශනතට 

කුනලක් එන්ශන් නැ කනබන ඒ ි යම පිශයක් ශනොශඉයි. නමු ක 

එය ක හාසයයට ාක් කොා තිබුණා. මශේ යහළුශඉක් කි ඉා  

"ෑඉා රණන් රන්න එපා  හපතයට දන්ශඉක් හදන්න පුළුඉන් 

එශකක් හපත එශහම නැ කනබන හපත ශදම පියන්ශරන් ාාතක ශඉච්ච 

ශකශනක් හපත ඔශහොම කියන්ශන් නැහැ  ඒක ි සා ි යම විධියට 

දන්ශඉක් ාාතක කෙන්න  ැපත ශඉච්ච  දන් ශසශනහස  පිය 

ශසශනහස හුනනන්ශන් නැති අය තමයි ඔශහොම කියන්න 

ඇ කශ ක" කියාා. 

අෙරල කෙන සශහෝදෙඉන්න්ට මම ශබන කාෙණය කියනඉා. 

දැන් ානාධිපති ශල්කබන කා්යයාාශආ ශදොෙ විතෙක් ශනොශඉයි 

ඉැහිාා තිශ න්ශන්. සාචාෙකශයෝ ාාකාඉට එන ශදොෙ ක ඉැහිාායි 

තිශ න්ශන්. ාශයෝාකයන් එන ශදොෙ ක ඉැහිාායි තිශ න්ශන්. 

ශච් ගුශ ො කියන්ශන් ශරොඩක් තන්ණශයෝ ාදෙය කෙන 

ශකශනක්. ශච් ගුශ ො කියපු කථාඉකින් -ශප්ළි ශදකකින්- මශේ 

කථාඉ අඉසන් කෙනඉා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 

ශච් ගුශ ො කියනඉා  "සතය විප්ාඉඉාරිශයගේට මක 

ශපන්ඉන්ශන් ාදෙය  උසසථ හැීමබන  මනුෂය කඉය  තුක්තිශආ සහ 

සතයශආ ාදෙ හැීමබන.  ශබන ගුණාාර නැතිඉ සැ   විප්ාඉඉාරිශයක් 

පහල ඉන්ශන් නැහැ" කියාා. මා ශනොශඉයි  ශච් ගුශ ොයි එශහම 

කියාා තිශ න්ශන්.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මශේ කථාඉ ික්මි න්ම 

අඉසන් කෙනඉා. අනුන්ට අපහාස කෙමින් සතුටු ශඉන්ශන් 

තමන්ශේ ජීවිතය අසා්යථක ශඉච්ච පුදරායන්. මශේ රතිප කතිය 

ශඉාා තිශ න්ශන්  "සතය තුල ජීඉ ක ශඉන්න. එය කිසිදා 

කිසිශඉගේට පොාය කල  ශනොහැක" කියන එකයි. ඒ අනුඉ තමයි 

මම ජීඉ ක ශඉන්ශන්. ඒක ි සා ශබන  ාශ රඉපින්  ශබන 

උ කසාහඉපින්  ශබන ඉාශේ පහෙම බනඉපින්  ගිි  තැබීබනඉපින් අශප් 

ශද පාානය නඉ කඉන්න  ැහැ. මම ශද පාානශයන් සමුරන්න 

හිතුශ   ශබන නඉඉන පා්යපිශබනන්තුශඉන්.  ඒ පිළි ඳඉ ක ානතාඉ 

එක්ක කථා කොා ිරිපතශආම  තීන්දුඉක් රන්නඉාය කියන එක 

මතක් කෙමින් මා ි හඬ ශඉනඉා.  

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් අශ ෝක ප්රියන්ත මැතිතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 9ක 

කාායක් තිශ නඉා.  

රන් මන්ත්රීතුමන්ාා සියලුශදනාශරන් ශ ොශහොම 

ශර්ෙඉශයන් ිල්ලීමක් කෙනඉා. අශප් ාඩුක් පක්ෂශආ තඉ 

මන්ත්රීඉන් 20ශදශනක් කථා කෙන්න ින්නඉා. විපක්ෂශආ ක 

මන්ත්රීඉන් තිශදශනක් ින්නඉා. ඒ ි සා කාාය හපතයට 

කලමනාකෙණය කෙ රන්න. හැශමෝටම එකම විධිශආ දුක් 

ශ දනා කන්දක් තිශ නඉා. ි යමිත ශඉාාශ  ශඉනසක් වුශණො ක 

අශප් තඉ ක මන්ත්රීඉෙශයගේටම තමයි අසා ාෙණය ශඉන්ශන්.   

485 486 

[රන්  ාන්ත  ඩුඩාෙ  මහතා] 
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ගුණ චමින්ද වි වේසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு சேிந்த ெிமேசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

“අශප් ාඩුක් පක්ෂශආ" කියන්ශන් ඔ තුමාශේ -  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ාඩුක් පක්ෂය  විපක්ෂය කියාා ශදකම කි ඉා. [ ා ා 
කිරීමක්] මම ාඩුක් පක්ෂශයන් ශන් ශමතැනට එන්ශන්. 

ඔ තුමන්ාා විපක්ෂශආ. ශදකම කි ඉා. ඒ රැන  ය ශඉන්න එපා. 

රන් අශ ෝක ප්රියන්ත මැතිතුමි   ඔ තුමා කථා කෙන්න. 

 
ගුණ අව ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මශේ ශඉාාඉ දැන් සිට 

සටහන් කෙන්න. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

හපත. දැන් ශඉාාඉ ශදකයි පනසථ ශදකයි. 
 

[අ. ා. 2..2] 
 

ගුණ අව ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මට ශබන අඉසථථාඉ ා ා ම ම 

පිළි ඳඉ ඔ තුමාට පලමුශඉන්ම සථතුතිය පල කෙනඉා. ඒ ඉාශේම 

ඔ තුමාට ශමම තනතුෙ ාැබීම පිළි ඳඉ ශු ාශිාසන එකතු 

කෙනඉා.  

පා්යපිශබනන්තුශ  අපි ක එක්ක හිටපු මන්ත්රී අමෙකී්යති 

අතුශකෝෙල අයියාට ි ඉන් සුඉ රා්යථනා කෙනඉා. මම අද ශබන 

විඉාදයට එකතු ශඉන්ශන්  මාශකොල්ා කාපු  විනා  කෙපු  ගේක් 

පේටබන කෙපු  අළු ගේක් සහිත මශේ ි ඉස පිළි ඳ කථාඉ ක එක්කයි. 

නමු ක මම ඒ කථාශ  දුක ශබන ස ාශ  ඉැඩිය කියන්න උ කසාහ 

කෙන්ශන් නැහැ. ඒඉා කල අයට මම වඉෙ කෙන්ශන් ක නැහැ. 

2088ම  රාශදශීය ස ාශඉන් ශද පාානය ාෙබන  කෙපු  208ෙම  

පලා ක ස ාඉ ි ශයෝානය කෙපු  208.ම  එක්ස ක ාාතික 

පක්ෂශයන් පා්යපිශබනන්තු ාපු  2020ම  ශ්රී ාාකා ශපොදුාන 

ශපෙමුශණන් පා්යපිශබනන්තු ාපු මම ඒ මැතිඉෙණ හතෙම 

ායරහණය කොා කිසිදු ශරදෙකට රල් කැටයක්ඉ ක රහාා නැහැ  

රන් චමින්ද විශේසිපත මන්ත්රීතුමි . රන් ශහක්ට්ය අප්පුහාමි 

මන්ත්රීතුමා ඊට සාක්ෂි දෙයි. නමු ක පසුගිය රිනඉා වූ සිදුවීබන ශඉාා 

 ි ඉෙයි. ඒ තුළින් කාට ශහෝ ශමොනඉා හපත ාැබුණා නබන  ඒ තුළින් 

ශබන ෙශේ ර ථන විසුනණා නබනථ ඒශකන් ිතිහාසයට  අනාරතයට 

කථාඉක් ශරි යන්න පුළුඉන්කම ාැශ නඉා. නමු ක ඒ තුළින් 

කිසිදු ර ථනයක් විසුනශඩු නැහැ. ිතිපත වුශඩුථ ශබන ෙශේ තඉ ක 

ශේදනීය දඉසක ශේදනීය සිදුවීමක් විතෙයි. මශේ ි ඉශසේ තිබුණු 

ොයට අයිති ඉාහනය ගේක් කශලේ "අශ ෝකයා ඉාහනයක් 

ශරනැල්ාා හාරාා" කියාා.   ොයට අහිමි වුණු ාක්ෂ 8  00ක 

විතෙ ශදපල ගේක් කෙ ර කශ ක ඔවුන්ශේම ශදපල.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන කථාඉ ශමතැි න් නතෙ 

කෙ රන්න පුළුඉන් රමයක් අපට ෙශේ ශරොඩ නකන්න පුළුඉන් 

නබන  මම වි ථඉාස කෙනඉා ඒක තමයි ායරහණය කියාා. ඒක 

කෙන්න දැනට ඉරකීම තිශ න්ශන් ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට. ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  ින්න 22.ශදනා තුළින් තමයි ඒකට විසුනබන 

ශසොයන්න පුළුඉන්කම තිශ න්ශන්. මම ාො නා කෙනඉා  අපි 

22.ශදනා එකතු ශඉාා ශබන ෙශේ මිි සුන්ශේ ින් න ර ථනයට  

ශබන ෙශේ මිි සුන්ශේ විදුපිය ර ථනයට  ශබන ෙශේ මිි සුන්ට 

ිරිපතශආම  මුුඟණ පාන්නට සිදුඉන ාහාෙ ර ථනයට විසුනබන 

ශසොයන්න කාායක් ශඉන් කෙන්න කියාා. ාේාා නැදද  

ශදතුන්දහසක් ඉටකෙර කත   ැපතය්ය දාාා  කණු   ැඳාා සථථිෙ 

 ා ක ශයොදාා තිබියම  ඒඉා අසථශසන් ටී ෂ්යේ එකක් දාශරන  ශබන 

ඇුනම හාරාශරන ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට එන්න සිදුවීම පිළි ඳඉ? 

ශහොඳට හිතාා  ාන්න. මම විතෙක් ශනොශඉයි  ශ ොශහෝ 

ශදශනක් ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට එන්ශන් එශහමයි.  

අද උද සන මම ති යම ඉාහනශආ එදම  දැක්කා  මීට ශපෙ 

ඩිශ න්ඩ්ය ෙථ ශදක  තුනකින් ඇවි ක අපි ඇතුළු ශඉන ශපෝටිශකෝ 

එක ලක  ැහැපු  මැති-ඇමතිඉන් රොේ එශකන්  ැහැාා හැාගිාා 

එනඉා. ිසථසෙ ශබන මැති-ඇමතිඉන්න්ශේ  ඉාහනඉා ශදොෙ අපතන්න  

  ේ රන්න කේටිය  ාාශරන හිටියා.  ාේාා නැදද? ඒ ි සා අපි 

හැශමෝම එකතු ශඉාා ශමන්න ශබන ර ථනය අඉසන් කෙමු. එශහම 

කෙන්න  ැපත නබන තිශ න  ාතා පාවිච්චි කොා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ මාස ශදකකට  තුනකට  හතෙකට  පහකට ශහෝ 

ඉහාා අපි ශබන ර ථන  විසඳමු. 

ඒ විසුනබන ශදන්න මහාන ි ශයෝජිතයන් විධියට අපි 

22.ශදනාට ඉරකීමක් තිශ නඉා. රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි   ඒ ඉාශේම ඒ පිළි ඳ අශනගේ ක සියලු මහාන 

ි ශයෝජිතයන්ට ඉරකීමක් තිශ නඉා  ොාය ායතනඉාට 

ඉරකීමක් තිශ නඉා  ොාය ි ා ාපතන්ට ඉරකීමක් තිශ නඉා  

වි ථඉවිදයාා ශිෂයයන්ට ඉරකීමක් තිශ නඉා  ඔවුන්ට උරන්ඉන 

ාචා්යයඉන්න්ට ඉරකීමක් තිශ නඉා. ඒකට ඒ වි ථඉවිදයාාය  

ශමොකක්ද කියන එක අදාල නැහැ.  සමහෙ විට අද දඉසින් පසථශසේ 

මශේ ශාොගේ පුතා වි ථඉවිදයාා අ යාපනයට සමු ම ාා ශරදෙ එයි; 

ඔුඟට වි ථඉවිදයාා අ යාපනය කෙන්න  ැපත ශඉයි. 2ෙශඉි  දා 

පැඉැ කශඉන අ.ශපො.ස. සාමානය ශපල වි ාරයට ශපනී සිටින්න 

මශේ දුඉට ශකොල ක ල්ාක්ඉ ක ිතුන් කශලේ නැහැ. ඒඉා අපි විද 

දො රන්නබන. හැ ැයි  තඉ ක පෙබනපොඉකට ශබන ර ථනය ිතුන් 

කෙනඉා නබන අපි ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ ි ශයෝානය කොා  අපි ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ තුල නීති සබනපාදනය කොා  ඒ නීති රියා කමක 

කෙන ායතනඉාට ශබන නීති අනුමත කොා යඉාා ඉැඩක් නැහැ 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . නීතිය රියා කමක වීමක් සිදු ඉන 

 ඉ ශකොශහේඉ ක ශපශනන්ශන් නැහැ. ොයට  ොාය ි ා ාපතන්ට  

මහාන ි ශයෝජිතයන්ට  ෙශේ පුෙඉැසියන්ට නීතිය රියා කමක 

කෙන අක් ඉැඩි තැන් රැන කිසිම පැහැරිපිතාඉක් නැහැ.  

මම කවුන්ඉ ක ශුද  කෙන්න  ාාශපොශෙො කතු ශඉන්ශන් 

නැහැ. නමු ක  මම අශප් විජිත ශහේෙ ක මන්ත්රීතුමා ක එක්ක එකක 

ශඉන්ශන් නැහැ. එතුමාශේ කථාශ ම  එතුමා උ කසාහ කශලේ 

තමන්ශේ පාක්ෂිකයන්  ි ්යශදෝෂී කෙන්නයි. ඒක එශහම කෙන්න 

ශදන්න එපා. ශාොගේ ගේඩා කාට වුණ ක තොතිෙමකින් ශතොෙඉ 

නීතිය රියා කමක කොා  නැඉත ශමඉැි  ත ක කඉයක් ෙට තුල 

රියා කමක ශනොශඉන ාකාෙයට නීතිය සැමට ශපොදුශ  

රියා කමක කොා පූ්යඉාද්ය ක් ම ාා  ශබන ෙට ශරොඩ නකන්න 

පුළුඉන් මාඉතක් ි ්යමාණය කෙන්න. මම ඉැඳාා ිල්ානඉා.  

ශබන ෙට ශරොඩ නකන්න පුළුඉන්. විශ ේෂශයන්ම දන්ඉන්ශේ 

අ යාපනය හෙහා ශබන ෙට ශරොඩ නකන්න පුළුඉන් ගුන්ඉන් 

තමන්ශේ අයිතිඉාසිකබන  අඉ යතා පශසක දාාා දන්ඉන් හදන්න 

කටතුතු කෙන්න. දන්ඉන්ට කියාා ශදන්න සමාාශආ ඉැදර කකම    

සමාාශආ ඉටිනාකම  ශබන ෙශේ අයිතිය පිළි ඳඉ. ශබනඉා කියාා 

ශදන්න. පිරිය තු කතන්ට පුදන්න  රන් කල තු කතන්ට රන් කෙන්න 

ඔවුන්ට කියාා ශදන්න. වි ායකය  ඉයඉසථථාදායකය  

අධිකෙණයට රන් කෙන්න  ඒ ායතන රියා කමක ශඉන ාකාෙය 

ඔවුන්ට කියාා ශදන්න. ශමතැි න් පසශසේඉ ක අපි මහාන 

ි ශයෝජිතයන් විධියට ාද්ය ඉ ක ශඉමු. එතශකොට මහාන 

ි ශයෝජිතයගේ විධියට එන්න තඉ අශයක් කැමැති ශඉයි. අද ශඉදම  
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

මහාන ි ශයෝජිතශයක් ශඉන්න කවුන් ක කැමැති නැහැ. රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබනක ශේදනීය ත ක කඉයක්. 

අනාරතශආ ශබන 22.ශදනා නැතිඉ ශබන ෙට පාානය කෙන්න  ැහැ. 

මට අනාරතය රැන  යක් තිශ නඉා  ශබන 22. තුලට කවුන් 

ඇවිල්ාා ිඳරනීද  කවුන්  ශබන 22.ශදනා ි ශයෝානය කෙයිද 

කියාා රන් ශහක්ට්ය අප්පුහාමි මන්ත්රීතුමි . ඒ ි සා අපි                

හැශමෝම පාට-පක්ෂ ශේදයකින් ශතොෙඉ ශබන 22.ශදනාශේ 

ශර්ෙඉාන්විත ාඉය රැකාා  එයින් පණිවුඩයක් සමාාරත කෙන්න 

ෑන  ශබන ෙට ශරොඩ නකන්න අපි හැශමෝශේම  ක්ති රමාණය 

එකතු කෙන්න. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔ තුමාට තඉ මිි  කතු ශදකක කාායක් තිශ නඉා. 

 
ගුණ අව ෝක ප්රියන්ත මහතා 
(ேொண்புேிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

මම අඉසන් කෙනඉා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 

ශබන 22.ශදනා තුල රවීණශයෝ ින්නඉා  දක්ෂ අය ින්නඉා  

ි ්යමාණශීපි හැකියා තිශ න අය ින්නඉා. ශබනක ශබන හැශමෝටම 

එකතු ශඉන්න කාායයි. මම අද දැක්කා සා ශආ හපතන් රනාන්දු 

මැතිතුමන්ාා ඉාශේ අය ඇමතිකබන ර කතා  ශ්රී ාාකා ි දහසථ 

පක්ෂශආ මන්ත්රීඉන් ඇමතිකබන ර කතා  ඒ ඉාශේම ශපොශහොේටුශ  

මන්ත්රීඉන් ඇමතිකබන ර කතා  සථඉාධීන කඩුඩායශබන අය ඇමතිකබන 

ර කතා. ශබන ඇමතිකබන අෙශරන සද ාඉශයන් ෙශේ පුෙඉැසියාට ඒ 

පණිවුඩය ශරි යන්න කටතුතු කෙන්නට ෑන .  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන සියල්ාටම ඉඩා  

ශදශකෝටියකට එහා ගිය පුෙඉැසියන්ට ක ඉරකීමක් තිශ නඉා. 

 ාන්න අද පුෙඉැසියාශේ රියාකාෙකබන ි සා ොාය ශදශපොල  

ොාය  නය  ොාය ි ෂථපාදනය සහ ොයට උපයන්න තිබුණු 

ශ ොශහෝ ශද ශබන සමාායට අහිමි ශඉාා තිශ නඉා. ඒ අෙරලය 

තුල රින රණන සටහන් කලාට ඉැඩක් නැහැ. ඒ රින  රණන තුල 

ශබන ෙට ාපසථසට ගියා මිසක් ිරිපතයට යන්න පුළුඉන්කමක් 

ාැබුශඩු නැහැ.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මශේ අඉසන් පණිවුඩය 

ශමයයි. අපි හැශමෝම එකතු ශඉාා නැඉත ාේාා සහරත නැති 

පා්යපිශබනන්තුඉක් බිහි කෙමු. ඔසථශාෝහි පිහිටි ශනෝ්යශ  ොායශආ 

පා්යපිශබනන්තුශ  ශේේටුඉ ලකට  ඒ කියන්ශන් පා්යපිශබනන්තුඉට 

ඇතුළු ශඉන ර ාන ශදොෙ ලකට  එනශතක් පයින් එන්න පුළුඉන්. 

නමු ක  අපට තුන් හාෙදහසක් මැදශද හපතම ාේාා සහරත ශාසයි 

ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට එන්න ශඉාා තිශ න්ශන්. අපි හැශමෝ ටම 

එකතු ශඉාා ශබන ත ක කඉය අඉසන් කෙන්න පුළුඉන්. අපි ඒ 

කටතු කත කෙමු කියන ාො නය කෙමින් මශේ කථාඉ අඉසන් 

කෙනඉා. හැශමෝටම ශ ොශහොම සථතුතියි.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් ශහක්ට්ය අප්පුහාමි මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට මිි  කතු 8(ක 

කාායක් තිශ නඉා.  

Order, please! ශබන අඉසථථාශ ම  කවුන්න් ශහෝ රන් 

මන්ත්රීඉෙශයක් මූාාසනය සඳහා රන්  ාන්ත  ඩුඩාෙ 

මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝානා කෙන්න. 

ගුණ ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(ேொண்புேிகு ேொனக ெக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   "රන්  ාන්ත  ඩුඩාෙ 

මන්ත්රීතුමා දැන් මූාාසනය රත තුතුය"යි මම ශයෝානා කෙනඉා. 

 
ගුණ වලවහාන් රත්වත්වත්  මහතා   
(ேொண்புேிகு தலொஹொன் ரத்ெத்மத)  

(The Hon. Lohan Rathwaththe) 

 

විසින් සථ්ිර කරන ලම. 
ஆமேொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්ර න්ය විමසන ලදින්  සභා සම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුණව ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වූවයන්  ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர அெர்கள் 

தமலமே ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. SHANTHA BANDARA took the Chair. 

 

[අ. ා. ෙ.00] 

 

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූාාසනය ශහො ඉන රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට සථතුතිඉන්ත 

ශඉනඉා අඉසථථාඉ ා ා ම ම සබන න් ඉ. විශ ේෂශයන්ම අද ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  කථා කෙන්නට තිශ න ර ථන ශකොතැි න් 

පටන් අෙශරන ශකොතැි න් ිඉෙ කෙන්නද කියාා හිතා රන්න 

 ැහැ.  

අද පා්යපිශබනන්තුශ ම  ශ දනාශඉන් කථා කෙන 

මන්ත්රීතුමන්ාා ඉැඩියි. 

ඒ අයශේ ි ශඉසථඉාට  ඒ අයශේ ශදපලඉාට ඉාශේම  

සමහෙ අයශේ ජීවිත හාි  ශඉච්ච සිදධි තමයි අද  ඉැඩිශයන් කථා 

කෙන්ශන්. ඒ ි සා අශප් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල රන් මන්ත්රීතුමා 

ශබන අඉසථථාශ ම  සිහිප ක කල තුතුයි කියාා මම හිතනඉා. එතුමා 

ිතා ි හතමානී  අහිාසක මන්ත්රීඉෙශයක්. රසථතඉාම න්ශේ අතින් 

මිය යන විධියට තමයි එතුමා මිය ගිශආ. ශබන ශමොශහොශ ක එතුමා 

සිහිප ක කෙන එක මශේ තුතුකමක් හැටියට සාකනඉා. එතුමාශේ 

ෂාතනයට අදාල සිදධිය සමාා මා ය ාාා හෙහා දැක්කාම මට 

එක විශටක හිතුණා   ඉ්යතමාන ශ්රී ාාකාශ  ශමඉැි  ශදඉලු ක 

සිද  ශඉනඉාද කියාා. හැ ැයි ඒක සිද  වුණා. අපි 

සියලුශදනාටම ශබනක ශහොඳ පාඩමක් කියාා මතක තියා රන්න. 

ශමොකද  ශමඉැි  ාකාෙශආ සිදුවීබන ශඉන්න  කවුන් ශහෝ 

කඩුඩායමක් ඒකොශී ශඉාා ඒ ඉැශ් කෙන්න  ශබන ෙශේ ානතාඉ 

ඒඉාට සහශයෝරය ශදන්න ශපල රැ.  තිශ න ාකාෙය රිහා 

 ැලුඉාම  අපි සියලුශදනාම ඉරකීශමන්  ාෙ රන්න ෑන  

ර ථනයක් තිශ නඉා. "ඇයි ඒක ශමශහම වුශඩු" කියන ර ථනය 

අපට තිශ නඉා. ශබන ශදඉල් ශමශහම කෙ ර කශ ක අපි 

සියලුශදනාම එකතුශඉාා. ශබන ඡන්ද රමය ක එක්ක  ඒ හා 

සමානඉම ශබන ශද පාාන රමය ක එක්ක ිරිපතයට යන්ශන් ශබන 

ඉාශේ ශදඉල් තමයි. ඒක පා්යපිශබනන්තුඉට විතෙක් . මා ශඉච්ච 

කාෙණාඉක් ශනොශඉයි. මම කියපු විධියට සමසථත ශ්රී ාාකාඉටම 

සබන න්   කාෙණාඉක්.  

489 490 

[රන් අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා] 
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මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   අපි දන්නඉා ඡන්දයකම  

ානතාඉ ඡන්දය රකා  කෙන්ශන් ශකොශහොමද කියාා. අපි 

දන්නඉා  ඡන්දයකම  අෙක්ගේ ශ ෝතායට තිශ න තැන  ක ම 

පා්යසායට තිශ න තැන  මුදල්ඉාට තිශ න තැන. මතක තියා 

රන්න  තමුන්නාන්ශසේාා එදා හැටනඉ ාක්ෂයක් ඡන්ශද 

රන්නශකොට තමුන්නාන්ශසේාා අතින් ශබන ෙටට වි ාා ඉැරැදදක් 

සිද  වුණා. එදා  ශ රිකාඉා තමුන්නාන්ශසේාා කියපු කථා ටික  ඒ 

පේටපල් ශ ොන් ටික තමුන්නාන්ශසේාා ායරහණය කොා 

ශමතැනට ඇවිල්ාා ඉාඩි වුණාට පසථශසේ ක  ාප ඉා. ඒක සමසථත 

පා්යපිශබනන්තුඉටම  ාප ඉා; සමසථත ෙටටම  ාප ඉා.  

අද අපට සමහෙ ශදඉල් දැක්කාම හිපතකිතයි. අපි ින්න 

පක්ෂශආ සිදුඉන සමහෙ ශදඉල් දැක්කාම හිපතකිතයි.  

තමුන්නාන්ශසේාා දන්නඉා ෙශේ සිද  ශඉච්ච ශදඉල්  අතීතශආ 

සිද  ශඉච්ච ශදඉල් සහ තමුන්නාන්ශසේාා  ායට ාඉාට පසුඉ 

සිද  ශඉච්ච ශදඉල්. ඒ කිසිම ශදයක් හාරන්න ෑන  නැහැ. 

ඉ්යතමාන ානාධිපතිඉෙයා  ායට ප ක වුණාට පසුඉ ර කත ඉැරැරි 

තීන්දු තීෙණඉා ඉරකීම තමුන්නාන්ශසේාා  ාෙ රන්න ෑන .  

තමුන්නාන්ශසේාා කියන ශදඉල් අහපු නැති එක  ඒකාධිපතිශයගේ 

බිහි කෙපු එක  ඒ බිහිවීම හෙහා ර කත තීන්දු තීෙණඉපින් සමසථත 

ානතාඉටම ඉැරැදුණ එශක් ඉරකීම තමුන්නාන්ශසේාා රන්න ෑන . 

ඒ ඉාශේම තමුන්නාන්ශසේාා විසිඉන ාඩුක්රම ඉයඉසථථා 

සාශ ෝ නය ක ශරනැල්ාා  ොාපක්ෂාාශේ පවුශල් තඉ ක 

ශකශනක් ශරනැල්ාා ඇතුලට දමාශරන  ඉෙදදා ර කතා. ඒ ඉෙදදා 

රැනීම රිරටම එනඉා.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   පාසථගේ රහාෙය සිද  ශඉාා 

අවුන්දු තුනක් රත ශඉාා තිශ නඉා. පාසථගේ රහාෙශයන් එදා ඒ 

ශදඉසථථාන ක එක්ක ශහෝටල් ටික ක ගිි  අෙශරන ශබන ෙශේ 

අහිාසක මිි සථසු මහ ශපොශලොශ  ඉැටිාා  ශල් මත මැරී ඉැටිාා 

අවුන්දු තුනක් රතශඉනශකොට  මුළු ාාකාඉම එකට ගිි  ර කතා. 

මතක තියා රන්න  මුළු ාාකාඉම එකට ගිි  ර කතා. ඒ කන්ණු 

කාෙණා සබන න් ඉ අපි සියලුශදනාම නැඉත නැඉත ක හැපතාා 

 ාන්න ෑන   ශමොකක්ද ශබන තිශ න ර ථන ටික කියාා. 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   විශ ේෂශයන්ම කථා කල තුතු 

ශදයක් මට තිශ නඉා ඉාශේම ඉ්යතමානශආ ර ථනයගේ ක 

තිශ නඉා.  කවුද ශබන ෙශේ ානාධිපතිඉෙයා?  

 

ගුණ මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමා.  
 

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඇමතිඉෙශයක් ප ක කෙදම   ඒ ප කවීම ශදන්න අ කසන් 

කෙන්ශන් කවුද? 
 

ගුණ මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ානාධිපතිතුමා. 
 

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

කවුද එතශකොට ානාධිපති? 

 

ගුණ මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමා.  

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඇමතිඉෙශයක් රිවුන්බන ශදන්ශන් කවුන් ිරිපතපිටම ද? 

 

ගුණ මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ශරෝාා ය ානාධිපතිතුමා ිරිපතපිට. 

 
ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
ිතින් ශරෝාා ය ානාධිපතිතුමා ශ ේල්ද? 

 
ගුණ මන්ත්රීවරවයක් 
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 
ශ ේල් කි ශ  කවුද? 

 
ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

කළු පටියක් දාශරන හිටියා. ශ ේල්ද? අපට ර ථනයක් 

තිශ නඉා එතුමා ශ ේල්ද පාසථද කියාා. [ ා ා කිරීමක්] දැන් ශබනක 
ර ථනයක්. එතුමා ශ ේල්ද පාසථද කියන එක ර ථනයක්. දැන් අපි 

ශකොශහේද ින්ශන්? අපි ශමොනඉාද කියන්ශන්? අපට ශමතැන 

ිඳශරන ශමොනඉා හපත කියන්න පුළුඉන්ද? අපට ශමතැන ිඳශරන 

ශමොනඉා හපත කියන්න  ක්තියක් තිශ නඉාද?[ ා ා කිරීමක්]  
තමුන්නාන්ශසේාාට විතෙක් ශනොශඉයි  ඒක අපට ක ර ථනයක්  

මතක තියා රන්න. ශබන ෙට අද ශමොනඉාද ිල්ාන්ශන්? 

ශද පාාන  ඩශරෝසථතෙඉාම   ශබන කාාකඩුණි ශද පාාන රමය 

නැති කෙන්න කියාායි ිල්ාන්ශන්. එශහම එකක්  තමයි 

ිල්ාන්ශන්. 

හැ ැයි එශහම ිල්ානශකොට නැඉත ඉතාඉක් ඒ කාාකඩුණි 

රමයටම  ඒ ශද පාාන රමයටම යනඉා නබන  තමුන්නාන්ශසේාා 

අපි ශමතැන ිඳශරන ශමොන  ශදයක්ද කෙන්ශන්? අපි ශමොනඉාද 

ෙටට කියන්ශන්? ශබන ෙශේ අශප් ඉරකීම ශමොකක්ද? ශබන ෙශේ 

අශප් ඉරකීම තමයි  දැන් ශබන ෙටට ශඉාා තිශ න ර ථනඉාට 

පිළිතුන් ශදන එක. එදා අෙපියරහ මන්රිෙශආ තමුන්නාන්ශසේාා 

ඒකොශි ශඉාා අරාමාතයඉෙයාට යන්න කියාා සු  පතාා  

එශහම නැ කනබන එතුමා කෙපු ශසේඉය අරය කිරීමකට ාක් කොා  

ඊට පසථශසේ කවුන් හපත කඩුඩායමක් අෙශරන ගිහිල්ාා 

"GotaGoGama"ට රහපු ි සා තමයි එකපාෙටම ෙට තුල ශබන 
විනා ය සිදු වුශඩු  සියලු ශද ගිි  ර කශ ක. එදා මුළු ාාකාඉම 

පාෙට ඇවිල්ාා උදශෂෝෂණය කෙන්න පටන් ර කශ ක ශරඉල් ගිි  

තියන්න ශනොශඉයි. හැ ැයි  කඩුඩායමක් ගිහිල්ාා ශරඉල් ගිි  

තැබුඉා. එම ි සා මම ඔ තුමන්ාාශරන් ිල්ානඉා  ශරඉල් ගිි  

තියපු මිි සථසු කවුද කියාා හපතයටම හුනනා රන්න කියාා. සමහෙ 

අය එක එක්ශකනා සමක තිශ න තෙහ ි සා ඇවිල්ාා කියනඉා  

"අෙයා ඇතුලට දාන්න  ශමයා  ඇතුලට දාන්න" කියාා. ශබන 

ශඉාාශ  ඒ ඉාශේ ශදඉල් කෙනඉා. ඒඉාට අුඟශඉන්න එපා. 

ශමොකද  එතශකොට ි යම ඉැෙරිකාෙයා එතැි න් පිසථසාා යනඉා; 

ඉැෙරිකාෙයා හැමදාම ශේශෙනඉා. එම ි සා ි යම ඉැෙරිකාෙයන් 

අල්ාාශරන තමුන්නාන්ශසේාා ඒ ඉැශ් කෙන්න. හැ ැයි මතක 

තියාරන්න. තමුන්නාන්ශසේාාශරන් ශඉච්ච ඉැරැදද  අෙපියරහ 

මන්රිෙශආ ිඳාා "GotaGoGama"ට ගිහිල්ාා රහාා කෙපු 
ඉැරැදද කඉදාඉ ක ි ඉැෙරි කෙන්න  ැහැ. එම ි සා ඒ පාඩම 

තමුන්නාන්ශසේාා සියලුශදනාම ිශරනරන්න  ෑන . ඒ විතෙක් 

ශනොශඉයි. ෙශේ සාමකාමී උදශෂෝෂණයට ාපු කඩුඩායබනඉාට  

ඒ අයශේ මතයට තමුන්නාන්ශසේාා රන් කෙන්න ෑන . එම ි සා 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

"Gota, go home!" කියන එක අපි හැමදාම කියනඉා. ඒ ානතාඉ ක 

එක්ක හිටශරන අපි කියනඉා  "Gota, go home!" කියාා. අපට 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමා ිසථසෙහට ගිහිල්ාා රිවුන්බන ශදන්න 

නබන  ැහැ  ඇුනමක් ඇඳශරන. ඒක පැහැරිපිඉ කියන්න ෑන . 

රිවුන්බන ශදන්න නබන  ැහැ  ඇුනමක් ඇඳශරන. ශමොකද ශහේතුඉ  

අපට රතිප කතියක් තිශ නඉා. රතිප කතිරන්කඉයි අපි 

ශද පාානය කෙන්ශන්. එම ි සා මම විශ ේෂශයන්ම කියනඉා  

ශබන ශඉාාශ  ෙශේ තිශ න ර ථන ටික අපි හපතයට හුනනා රන්න 

ෑන . 

ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා ති  මන්ත්රීඉෙයගේ හැටියට ගිහිල්ාා 

අරමැති ධුෙය  ාෙ ර කතා. ඒ  ාෙ ර කශ ක එතුමාට කෙන්න 

පුළුඉන් ි සායි. හපත  සමඟි ාන  ාශ රය හැටියට අපි සූදානබන  

අඉ ය සහශයෝරය සබනපූ්යණශයන්ම ාඩුක්ඉට ශදන්න. එතැනම  

අමුතු ශදයක් කෙන්න නැහැ. අපි ශමතැනට ඇවිල්ාා 

තමුන්නාන්ශසේාා රන්න තීන්දු තීෙණඉාට තමුන්නාන්ශසේාා 

ිරිපතපිට ිඳශරන සහශයෝරය ශදනඉා නබන  ඊට ඉඩා ශමොනඉාද 

කෙන්න තිශ න්ශන්? ඒ කාෙණාඉ තමයි ශබන ශඉාාශ  විපක්ෂයට 

කෙන්න තිශ න්ශන්. හැ ැයි  ානතාඉ අප ප ක කශලේ  විපක්ෂශආ 

ිඳශරන විපක්ෂශආ කා්යය  ාෙය කෙන්නයි. ානතාඉ අප ප ක 

කශලේ නැහැ  ාඩුක්ඉ කෙන්න. අපි විපක්ෂශආ ිඳශරන අශප් 

ඉරකීම -විපක්ෂශආ ඉරකීම- හපතයට ිෂථට කෙනඉා. ඒ විතෙක් 

ශනොශඉයි. ෙට ශඉනුශඉන්  ානතාඉ ශඉනුශඉන් ඉ්යතමාන 

ාඩුක්ඉට අඉ ය උද  ටික ා ා ශදන්න ක අපි සූදානබන. ශපෝපිබන 

ටික නැති කෙන්න  ර සථ ටික ශරනැල්ාා ශදන්න  ශ ශහ ක ටික 

ශරනැල්ාා ශදන්න  ලමයින්ට  අ යාපනය හපත විධියට හදන්න   

දුප්ප ක  අහිාසක මිි සුන්ට අඉ ය ක ම ටික ශදන්න   ක් මිා 

පහලට දමන ඉැඩ පිළිශඉල රියා කමක කෙන්න අපට ශදන්න 

පුළුඉන් ස ම ශදයක්ම ශදන්න අපි සූදානබන. එක එක්ශකනා 

කතන්දෙ කියනඉා. ානාධිපතිඉෙයා අශප් නායකයාට අරාමාතය 

ධුෙය  ාෙ රන්න කියනශකොට  ඔ තුමන්ාාශේ අරාමාතයඉෙයා 

ිඉ ක ශඉාා හිටිශආ නැහැ. එශහම කි ඉාම අපි ානාධිපතිතුමාට 

දන්ඉාා යැ ශ  නැහැ  අපි  ාෙ රන්ශන් නැහැ කියාා. දඉසථ 

හතෙක විතෙ කාායක් අපි ශබන රැන සාකච්ඡා කලා. අපි ා්යථික 

විශ ේෂ යන් ශරනල්ාා සාකච්ඡා කලා. අශප් පක්ෂශආ අය 

විතෙක් ශනොශඉයි  පිටින් සියලුශදනා ශරනැල්ාා සාකච්ඡා කලා. 

මහ  ැාගේශ  අධිපතිඉෙයා ශරනාඉා  මුදල් අමාතයාා ශආ 

ශල්කබනඉෙයා ශරනාඉා. ඒ සියලු විශ ේෂ යන් ශරනැල්ාා අපි 

සාකච්ඡා කලා; තානාපතිඉන් එක්ක සාකච්ඡා කලා  ශාෝක 

සාවි ාන එක්ක සාකච්ඡා කලා. එඉැි  අය එක්ක සාකච්ඡා කොා 

අපි ඉැඩ පිළිශඉලකට ාඉා. ඒ ඉැඩ පිළිශඉල අඉසානශආ තීන්දුඉක් 

රන්නකල් තමයි අපි සිටිශආ. අපට එකපාෙටම දුන්නා කියාා   

ෙටම විනා  කෙන්න නබන ෙශේ අරාමාතය ධුෙය රන්න අපට 

අඉ ය නැහැ. ශබන ෙශේ මිි සථසු ක පාඉා ම ාා  අශප් පක්ෂශආ 

මිි සථසු ක පාඉා ම ාා ාඩුක්ඉ පැ කතට ගිහිල්ාා ඉාඩි ශඉන්න අපට 

වුඉමනාඉක් නැහැ. අපට ෑන  ශබන ෙට හදන්න   ෙට ශේො රන්න. 

අන්න ඒ ඉරකීබන ටික  ාෙරන්න අපි සූදානබන වුණා. එම ි සා තමයි 

අපි කාායක් ර කශ ක. අපි හැම ශකනාශරන්ම ඇුඟඉා  මාස තුනක්  

හතෙක්  පහක්  හයක් යනශකොට ශබන ශපෝපිබන ටික නැති කොා  

ශබන ෙශේ මිි සුන්ට කන්න අිනන්න  ශ ශහ ක ටික  ශතල් ටික  

ර සථ ටික ශදන්න පුළුඉන්ද කියාා. ඒ හැම ශකශනක්ම කි ශ   

එශහම එක පාෙටම ශදන්න  ැහැ  ඒ සඳහා යබන කිසි කාා . මාඉක් 

යනඉා කියන එකයි. ඒ කාා . මාඉ ශපලරසථඉාශරන  ඒ මිි සුන්ට 

ඒ ඉරකීබන ටික  ාෙ ශදන්න  ඒ ායතන ක එක්ක අදාල ඉරකීම 

 ාෙ ශදන්න අඉ ය කමිටු ටික හදාා  ඒ සියලු ශද හදාා තමයි අපි 

ානාධිපතිඉෙයාට පිපිය ඇපතශආ  "දැන් ශදන්න  අපි ඉරකීබන  ාෙ 

රන්නබන" කියාා. 

හැ ැයි  ශබන ෙශේ එක එක්ශකනාට ශපොශෙොන්දු ශදන්න 

ානාධිපතිඉෙයාට පුළුඉන්ද? ඒ ශපොශෙොන්දුඉ තිශ න්න ෑන  ශබන 

ෙශේ සියලු ානතාඉ මත. ඒ ශපොශෙොන්දුඉ තිශ න්න ෑන  

ශප්දරපික ශකශනක් එක්ක  ශනොශඉයි. හැ ැයි  ශපොශෙොන්දුඉක් 

ම ාා තිශ න ි සා ඒක කෙන්න  ැහැ කි ඉා. දැන් ශබනක        

අසථශසේ තිශ න ගේමන්රණය අපි දන්ශන් නැහැ. හැ ැයි 

තමුන්නාන්ශසේාාශේ කඩුඩායමක් කි ඉා කියාා අපට අහන්න 

ාැබුණා  "තඉ මාස .ක්  )ක් යනශකොට ෙි ල් විරමසිාහ 

මහ කමයා ශනොශඉයි අරාමාතය ධුෙශආ ින්ශන්  අරාමාතය ධුෙශආ 

ින්ශන් අශප් මිි ශහක්. ඒ ි සා උ ාා කා ා ශඉන්ශන් නැතිඉ 

හිටපල්ාා. අපි නැඉත ඉතාඉක් එතැනට එනඉා." කියාා. ඒ ි සා 

ශබනක ශේමක් ද  නැදද?  

මශේ අඉසන් විනාඩි ශදශක්ම  මම විශ ේෂශයන්ම ශබන 

කාෙණය ක කියන්න ෑන . අපි කථා කෙන ශබන ශමොශහොශ ක ක 

ෙශේ වි ාා ර ථනයක් තිශ නඉා. අපනයනශආම  අපනයනය 

රිපතම ක කෙන ඉැඩසටහන් රියා කමක කෙනඉා. අපි ධීඉෙ ක්ශෂේරය 

අෙශරන  ාමු. මට ශරොඩක් සමීප ක්ශෂේරයක් ි සායි මම ශබන 

රැන කියන්ශන්. ශබන ශඉනශකොට  ුඟරින යාරා 200ක්  ෙ00ක්  

(00ක් විතෙ  මුුඟදට යන්ශන් නැතිඉ නතෙ කොා තිශ නඉා. 

හැ ැයි මතක තියා රන්න  2028ම  ම කසය අපනයනශයන් අපි 

ශඩොා්ය මිපියන ෙ 0කට ඉඩා ාදායමක් ාැබූ  ඉ. නමු ක අද ශබන 

ඉන විට ශතල් මිා ිහල ය ම ක  කාට ශ ාාඉට ශතල් ා ා 

ශනොම ම ක  ිතාම  අධික ශාස අමතෙ ශකොටසථ  මිා ිහල ය ම ක  

ශ ෝේටුඉක් පිට ක කෙන අඉසථථාශ ම  අඉ ය ශදඉල් ටික 

අෙරන්න වි ාා මුදාක් යන ි සා ක  ශබන අයට ශ ෝේටු පිට ක 

කෙරන්න  ැපතඉ නතෙ ශඉාා තිශ නඉා. ශමශහම නතෙවීම ි සා 

ම කසය සබනපත ශරොඩට ශේන්න රමයක් නැහැ. ඒ  රමය නැති 

වුණාම අපට නැති ශඉන්ශන් ශමොකක්ද? විශද  විි මය 

හබන ශඉන එකයි අපට නැතිඉ යන්ශන්. එතශකොට අපි ශබන නැති 

කෙ රන්ශන් විශද  විි මයයි. හැ ැයි  අපි ශබන සබන න් ශයන් 

ි සි රමයක් සකසථ කොා නැහැ. ධීඉෙයන්ට වි ාා ශ ෝේටු 

මුුඟදට අෙශරන යන්න අඉ ය  ඉැඩ පිළිශඉලට වුඉමනා  ක්තිය 

ි ්යමාණය කෙ රන්න ෑන  කෙන සැාසුබන අපි තඉම හදාා නැහැ. 

මම ශබන එකක් රැන විතෙයි කියන්ශන්. අපනයනය කොා විශද  

විි මය ා ා රන්නා අා  සියල්ාම අද ඉන විට ශබන ාකාෙයට 

කඩා ඉැටිාා තිශ නඉා. තඉම ඒඉාට සැාසුමක් හදාා නැහැ. 

තඉම ඒ ශඉනුශඉන් ශමතැන සැාසුමක් නැහැ. අපි ිල්ාන්ශන් ඒ 

සැාසුබන ටික ශබන ෙට ශඉනුශඉන් ශදන්න කියාායි.  අශප් සාමානය 

ධීඉෙ ානතාඉ ක මුුඟදට ගියා නබන  අද ෙශේ ානතාඉට මාළු ටිකක් 

ාාශ ට කන්න තිශ නඉා. නමු ක ධීඉෙයාට ශතල් ටික ශඉාාඉට 

ශදන්න රමයක් ශබන ාඩුක්ඉ සකසථ කොා නැහැ. ඒ ි සා මම 

ිල්ානඉා   ුඟරින යාරා හිමියන් විශද  ෙටඉාට  ම කසය සබනපත 

අපනයනය කොා එකතු කෙ රන්නා ශඩොා්ය පාවිච්චි කොා  

අක්ම රාශන් ඒ අයට ශඉනම ශතල් ා ාශදන ඉැඩ පිළිශඉලක්ඉ ක 

සකසථ කෙන්න කියාා. ශබන අා ශයන් අශප් විශද  විි මය ඉැඩි 

කෙ රන්න නබන  අපි ම කසය අපනයන  ක්තිම ක කෙන්න ෑන .  

ඒ ක එක්කම ශපොශහොෙ ර ථනය ි සා අද අශප් කෘෂි 

ක්යමාන්තය ක කඩා ඉැටිාා තිශ නඉා. ශබන සඳහා ශරඉතු ඉරාඉ ක 

එක්ක ිරිපතයට යන ඉැඩ පිළිශඉලක් හදන්න ෑන . 

තමුන්නාන්ශසේාා විපක්ෂශආ අපට ඉරකීමක්  ාෙ ශදන්න. අපි 

සූදානබන ඒ ඉරකීබන ටික  ාෙ රන්න. අපට රිසථ්රික්ක ඉ ශයන් 

ඉරකීබන ටිකක් ශදන්න; අපට ාසන ඉ ශයන් ඉරකීබන ටිකක් 

ශදන්න. ඒකයි අපි කෙන්න ෑන . එශහම නැතිඉ අමාතයාා  

අෙශරන  ඉෙරසාද අෙශරන ඒ ඉැඩ අපට කෙන්න අඉ ය නැහැ. 

අපි කැමතියි  විපක්ෂශආ ශමතැන ඉාඩිශඉාා ිඳශරන අපට කල 

හැකි ශද කෙන්න. තමුන්නාන්ශසේාා දන්නඉා  අශප් "ුඟසථම" 

ඉැඩසටහන යටශ ක ශබන ෙශේ ශෙෝහල් පද තියට අඉ ය සමහෙ 

ශ ශහ ක ඉ්යර ා ා ශදන්න කටතුතු කල  ඉ. අරාමාතයතුමාශේ 

ිල්ලීම පපතරි  අශප් නායක සජි ක ශරේමදාස මැතිතුමා 

තමුන්නාන්ශසේාාශේ ාඩුක්ඉට අඉ ය ඒ  ක්තිය ා ා දුන්නා. 

අපි යබන ශ ශහ ක රමාණයක් ාාකාඉට ශරනැල්ාා ානතාඉ 

ශඉනුශඉන් ශෙෝහල් පද තියට ා ා දුන්නා. 
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ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් ි යමිත කාාය අඉසානයි  රන් මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ වහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

අඉසාන ඉ ශයන් මම කියන්න ෑන   තමුන්නාන්ශසේාාට ඒ 

ඉාශේ උද  කෙන්න අපි සූදානබන කියාා. අපි උද  කෙන්ශන් 

ශප්දරපිකඉ තමුන්නාන්ශසේාාට  ශනොශඉයි  ශබන ෙශේ සමසථත 

ානතාඉට. ිරිපතයට ක අපි ශබන විධියට උද  කෙන්න සූදානබන. අපි 

එශහම උද  කෙන්ශන් ශබන ෙශේ ානතාඉ ජීඉ ක කෙඉන්නයි; 

ානතාඉශේ අනාරතය සකසථ කෙන්නයි. ශබන තිශ න ර ථනඉපින් 

මිරිාා අපි ිසථසෙහට යන්න ෑන . ඒකට අපි සූදානබන කියන 

පණිවුඩය ක මම අඉසාන ඉ ශයන් ශදනඉා. මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි   මට කාාය ා ාම ම  රැන ඔ තුමාට ශ ොශහොම 

සථතුතියි. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් ින්රික අනුන්ද  ශහේෙ ක මන්ත්රීතුමා කථා කෙන්න. 

ඔ තුමාට විනාඩි  ක කාායක් තිශ නඉා. 

 

[අ. ා. ෙ.8.] 
 

ගුණ ඉන්දික අනුුණශධා වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මට අඉසථථාඉ ා ා ම ම පිළි ඳඉ ඔ තුමාට ශ ොශහොම සථතුතියි  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි .  

ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික්කය ි ශයෝානය කෙමින් 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉෙයගේ විධියට ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට පැමිණ 

අපි ක එක්ක කටතුතු කෙපු  ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  හිටපු අහිාසකම 

මන්ත්රීතුමා විධියට අපි සාකන රන් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල 

මන්ත්රීතුමා ශබන අඉසථථාශ  මම මුපින්ම සිහිප ක කෙන්න ෑන . 

කාාකඩුණි අඉ යතා ශඉනුශඉන් මඉා පා ර කතු අෙරලයක් 

ි ්යමාණය කෙපු කඩුඩායබන අතින් ිතා අඉාසනාඉන්ත ශාස අප 

අතපතන් එතුමා සමුඅෙශරන තිශ න ි සා මුපින්ම මම එතුමා  

සිහිප ක කෙන්න ෑන . 

ශබන වඉෙය ඉපුෙන්න ර කශ ක ශබන පා්යපිශබනන්තුඉඉ ක  කපින් 

පා්යපිශබනන්තුඉඉ ක ශනොශඉයි. ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ 

ිතිහාසශආ හැ කත  රණන්ඉා ිඳාාම ශබන ඇති නැති පෙතෙය 

ශපන්ඉමින් දන්ණු විධියට කටතුතු කලා. ෑන ම පා්ය ථඉයක් 

ාඩුක් කෙදම   ෙට පාානය කෙදම  ඒ අය වි ථඉවිදයාාශයන්ම 

පටන් අෙශරන  ශබන ඇති නැති පෙතෙය ශපන්ඉමින් කටතුතු කලා. 

අපි ගේඩා කාාශආ "ශකොල ට කිපත- රමට කැකිපත" යනුශඉනු ක  

දැන් ශඉන ක විධියකට ක ඒශරොල්ාන් සමාාරත කෙපු ශද ි සා 

එදා ඉාශේම අද ක ජීවිතඉපින් ඉන්රි ශරඉන ත ක කඉයට ක  ෙට 

අන්ත අසෙණ ාඉයට යන ත ක කඉයට ක ප කශඉාා තිශ නඉා.  

මම කියන්න කැමැති නැහැ මට නැති වුණු ශදඉල් රැන. ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  කටතුතු කෙන මන්ත්රීතුමන්ාාශරන් හැට හැ කත  

ශදනගේට පමණ  සමහෙවිට ඊට ක ඉඩා පිපතසකට ඒ අඉාසනාඉන්ත 

සිදුවීබනඉාට මුුඟණ ශදන්න සිදු වුණා. ඒ අතපතන් එක්ශකශනක් 

විතෙයි  මම.  ඒ සිදුවීබන ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  මුුඟණට මුුඟණ 

සිටිමින් රියා කෙන අපට පමණක් සිදු වුණා නබන දොරන්න 

පුළුඉන්. හැ ැයි  ඒ ශදඉල් හය හතෙ දන්ශන් නැති අශප් දන්ඉන්ට 

දොරන්න  ැහැ. ශමොකද ශබන ශදඉල්ඉාට ඒ දන්ශඉෝ ඉර කියන්න 

ෑන  නැහැ; ශදමවුපිශයෝ ඉර කියන්න ෑන  නැහැ. වඉෙය ඒ 

තාක් දුෙට ශරන ගිශආ කවුද? අවුන්දු 8(  8.  8) ිඳාා අවුන්දු 2. 

දක්ඉා තන්ණයන්ශේ  තන්ණියන්ශේ ඇකට ශබන වඉෙය 

කාඉදදාා තිබුණා.  

මම කශතෝපිකශයක්. මම කියනඉා  ඇතැබන කශතෝපික 

පියතුමන්ාා ශබන ශඉච්ච ඉයසනයට ජු ඉ ඉර කියන්න ෑන  

කියාා. ඇතැබන පියතුමන්ාා පල්පිඉා . නු රහාා  ානතාඉ 

ඒකොශි කලා. ශද නා කෙ කෙ යන එක් පියතුශමක්  ශද නඉාම  

සශහෝදෙතුශමක් එතුමාශේ මුුඟණු ශපොශ ක දමාා තිබුණා  -එතුමා 

අවුන්දු රණනක් ාදෙ ඉැසථස තමයි කශලේ- "ඔන්න ශකොල  ිඳාා 

රමට එනඉා  දැන් ඉැශ් පටන්රන්න" කියාා. අපි ාදෙය කෙන 

කාාකාෙශයෝ ක මුුඟණු ශපොශ ක යබන යබන ශද දමාා තිබුණා. 

ශකෝකිාා ගුණඉ්ය න මන්ත්රීතුමියශේ ශරදෙට  මශේ කා්යයාායට 

ශපට්රල් ක න් එක අෙශරන ඇවිල්ාා ගිි  තියන ත ක කඉයට 

ඇතැබන භක්ෂූන් ඉහන්ශසේාා කටතුතු කලා. ශබන වඉෙය 

ශකොශහොමද ාශ ?  

මම ාදෙණීය ශදමවුපියන්ශරන් ිල්ාා සිටිනඉා  අබනශබන  

තා කශ ක ශබන රැන ශහොඳට හිතාා  ාන්න කියාා. තමුන්ශේ 

දන්ඉා උසසථ අ යාපනයට ශයොමු කොා -වි ථඉවිදයාා 

අ යාපනයට ශයොමු කොා- ෙටට වඉදයඉෙශයක්  

ිාජිශන්න්ශඉක්  නීති ඉෙශයක්  එශහම නැ කනබන ෙටට ඉර 

කියන පුදරාශයගේ  ඉට ප ක කෙන්න තිශ න අවුන්දු හතෙක 

පහක  කාාය ශබන 'අන්තශ්ය' 'මන්තශ්ය' කිය කියා කෙශරන යන 

ඉැඩ පිළිශඉල  ි සා අවුන්දු 9ට   ට  80ට  8.ට ම ්යෂ ශඉනඉා. 

ශබනඉා ඇතුශලේ දන්ශඉෝ තියාශරන දන්ඉන්ශේ ඔළු විනා  කෙමින් 

කටතුතු කෙනඉා. ශබන ෙශේ ශරනාපු රියාඉපිය ාපසථසට 

ශරි යන්න කටතුතු කෙනඉා. ඒ ශරොල්ාන් ශරනාපු ඒ වඉරී 

ශද පාානය අද රම දක්ඉා  රශබන සිටින අහිාසකයා දක්ඉා 

පැතිපතාා තිශ නඉා. පා්යපිශබනන්තුශ  සිටින මන්ත්රීඉන් කන්ශන් 

ශමොනඉාද  වියදබන කෙන්ශන් ශකොශහොමද  යන්ශන් ශමොන 

ඉාහනශආද  ඇමතිඉන්න්ට තිශ න ඉෙරසාද ශමොනඉාද කියාා 

විශ චනය කෙන්න තෙබන ඒ වඉෙය රමට ශරි හිල්ාා 

තිශ නඉා. ඒ වඉෙය ශරන යන රමාණය අනුඉ රශද ශආ 

මහාන ි ශයෝජිතයා ශරයක් හදාා දුන්නාද  පාෙක් හදාා 

දුන්නාද  එශහම නැ කනබන ශඉන ක ශදයක් කොා දුන්නාද කියන 

කාෙණා අදාල නැහැ  ඒ ශරඉල්ඉාට පතාරාා  ක් මුේටු ශපොඩි 

පේටබන කෙපු ාකාෙය අපි දැක්කා. එතැන තිශ න්ශන් 

 සුශඛ්ෝපශ ෝගී ඉාහන ද  දන්ශඉෝ පාඩබන කෙන ශබනසය ද  ශපො ක 

ප ක ද  එශහම නැ කනබන කාාකාපති යක් විධියට ගීතා ගේමාෙසිාහ 

මැතිි ය ඉාශේ අයශේ ි ්යමාණ සඳහා ාැබුණු සබනමාන ද කියන 

එක අදාල නැහැ. ඒ  සියල්ා ගේක් පේටබන කෙ දමන තෙමට 

වඉෙය ඉැඩි කොා තිබුණා. අපි දැක්කා  ශබනක ශද පාාන 

පක්ෂයක රියාඉක්  ඉ. ඒ ශද පාාන පක්ෂයට පා්යපිශබනන්තුශ  

තුන්ශදනායි ින්ශන්. ඊශආ අනුෙ ගේමාෙ රිසානායක කි ඉා ඒඉාට 

සබන න්  එක් ශකශනක් ශහෝ නබන කෙන්න කියාා. එක් 

ශකශනක් ශනොශඉයි  8.0කට ඉඩා සිටියා. තිසථසමහාොම 

රාශදශීය ස ාශ  මන්ත්රීඉෙශයක්  ඇලිපිපිටිශආ මන්ත්රීඉෙශයක්  

තඉ ක රශද  රණනාඉක රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන් ඒඉාට 

සබන න්  ශඉාා කටතුතු කෙ තිශ නඉා. මූාාසනශආ සිටින 

ඔ තුමා ක ඒ රැන කි ඉා. ඇයි එශහම වුශඩු? වඉෙය ඉැඩි 

කොා තිශ න ි සායි.  

මශේ රශබන පාසශල් ගුන්ඉපතයක් අෙරලයට සබන න්  විසථතෙ 

මුුඟණු ශපොශ ක රද්ය නය කෙනඉා මම මාස රණනාඉක ිඳන් 

දැක්කා. මශේ දන්ඉා ක ඒ ගුන්ඉපතයශරන් අ යාපනය ා නඉා. ඒ 

ගුන්ඉපතය අෙරල භූමියට ගිහිල්ාා පින්තූෙ අෙශරන  ශසල්ෆි 

අෙශරන ඒඉා රමට ශරනැල්ාා  රශබන පල්පියට ශරනැල්ාා  දහබන 

පාසාට ශරනැල්ාා ශපන්ඉාා  ඒ දන්ඉන්ට එතැන තිශ න 

ඉටිනාකබන රැන කියා ම ාා තිශ නඉා. ඒ ගුන්ඉපතයශේ 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

සශහෝදෙයාට ඉයස අවුන්දු 89යි. අශන්! ඒ සශහෝදෙයා 09ඉැි  දා 

අෙරලශආ උච්චතම අඉසථථාශ ම  ශඉඩි ඉැරිාා මිය ශරොසථ 

තිශ නඉා. ඒ ජීවිතඉාට ඉර කියන්ශන් කවුද? ඒ සියලු සිදධිඉාට 

ඉර කියන්ශන් කවුද? ශ ොශහෝ අය ඒ ඉර කීම ක ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉට යි එඉන්ශන්; ශබන ශද පාානයටයි එඉන්ශන්.  

 ාන්න  ඒ වඉරී හැීමබන ශකොච්චෙ උ කසන්න කොා  තිශ නඉාද 

කියාා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට ශඉන් කෙ තිශ න කාාය 

අඉසානයි. 

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණශධා වහේරත් මහතා 
(ேொண்புேிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මට තඉ විනාඩි ශදකක් 

ශදන්න.  

මම ශබන අඉසථථාශ  ශදම පියන්ශරන් ිල්ලීමක් කෙනඉා. ශබන 

වඉරී හැීමබන ශබන විධියට ිරිපතයට ශරි හිල්ාා පාවිච්චි කෙන්න 

ශදන්න එපා. ඒ අය වි ථඉවිදයාායට යන දන්ශඉෝ; ිශරන රන්න 

දන්ශඉෝ. ශබන සිදධි ි කබනම ඇති වූ ශදඉල් ශනොශඉයි මූාාසනාරූඪ 

රන් මන්ත්රීතුමි . ශබන සිදධි මා්යතු මාසශආ අඉසානශආ  

ානාධිපතිතුමාශේ ශේ ලඟින් පටන්ශරන  ඔ තුමාශේ ශේ 

ලකට ක ඉපතන් ඉෙ ඇවිල්ාා  මශේ ශරඉල් ලකට ක ඉපතන් ඉෙ 

ඇවිල්ාා කෙශරන ගියා. එශහම පටන් ශරන ශඉච්ච සිදධි දාමයක් 

ශබනක. ශබනක පසුගිය මැයි 09ශඉි  දා සැාසුබන කෙපු එකක් 

 ශනොශඉයි. ශබනශක් සැාසුශබන ාෙබන ය අවුන්දු රණනාඉක් පසථසට 

යනඉා. අවුන්දු රණනාඉක් පසථසට ගිහිල්ාා ශහොයාා  ාපුඉාම 

තමයි ඒ අයශේ සැාසුශබන ාෙබන ය හමු ශඉන්ශන්. ශබන රහාෙඉාම  

පක්ෂ ද  විපක්ෂ ද කියන එක අදාල ශඉාා නැහැ. ශබන රන් 

මන්ත්රීතුමන්ාා ඒක මතක තියා රන්න.  පක්ෂ ද  විපක්ෂ ද කියා 

 ාාා නැහැ. එදා විපක්ෂ නායකතුමාට ක රැුඟඉා.  

මම මීට ශපෙ ක මශේ කථාඉකම  කි ඉා  ශරදෙ ින්න  ල්ාා 

පාන්කාෙයා කවුද  මාළුකාෙයා කවුද කියාා ශහොිනන් හුනනනඉා 

කියාා.  මාළුකාෙයා මාළු ක ල්ාක් ශදන ි සා  ල්ාා මාළුකාෙයා 

ාඉාම නගුට ඉනනඉා. පාන්කාෙයා ාඉාම බුො ශරන ිරිපතයට 

යනඉා.  එදා අනුෙ ගේමාෙ රිසානායක මන්ත්රීතුමා අෙරල භූමියට 

යදම  ඒ අය සාදෙශයන් පිළිර කතා. එදා කවින්දාා යදම   විපක්ෂ 

නායකතුමා යදම  රල් මුගුන් අෙශරන   කැති ශපොලු අෙශරන  කක් 

පිහි අෙශරන  මන්නා අෙශරන දුඉන්න රැුඟඉා; පන්න පන්න 

රැුඟඉා. ශබනක තමයි ත ක කඉය.  අද තුන් ශදශනක්  කෙන ශබන 

විප්ාඉය  ශබන ෙටට කෙන අසා ාෙණය 8990ම  ක අපි දැක්කා; 

89  ම  ක දැක්කා; 2022ම  ක දැක්කා.  

අද ශහක්ට්ය අප්පුහාමි මන්ත්රීතුමා කි ඉා   තනතුන් තානාන්තෙ 

ශනොශඉයි ඉදර ක ශඉන්ශන්  ඉර කීමයි ඉැදර ක ශඉන්ශන් කියාා.  

ර සථ  නැ කනබන අහිාසක මිි හාට ඒක දැශනනඉා. ශපට්රල් ටික  

ඩීසල් ටික නැ කනබන ඒක දැශනනඉා. ඒ ි සා ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ 

අක්ම  තෙමින් ිරිපත අවුන්දු ශදකහමාෙටඉ ක ශපොදු රතිප කතියක් 

ඇතිඉ  එක ඉැඩ පිළිශඉලක් ඇතිඉ කටතුතු කල තුතු ඉනඉා. අපි 

පක්ෂ  ාරබන  ගේා  ාාති ඉ ශයන් ශඉන් ශඉන්ශන් නැතිඉ  එකට 

එකතු ශඉාා යබන කිසි ඉැඩ පිළිශඉලක් ශරන යමු. එතැි න් පසථශසේ 

අපට ශද පාානය ෑන  නැහැ. එතැි න් පසථශසේ ශද පාානයට 

අශප් ා ාඉක් නැහැ. අපි ශද පාානය කෙන කාාශආ තමයි ශබන 

කාාකඩුණි සිදධිය ෙටට  වුශඩු. ඒඉා ශබන මුළු මහ ක ෙටක්  

ශාෝකයක් දැක්කා. ඒ ි සා අපි  එකතු ශඉාා ශබන ත ක කඉශයන් 

ශරොඩ ඒම සඳහා යබන කිසි ඉැඩ පිළිශඉලක් ශරන යමු කියා 

කාන්ණිකඉ ිල්ානඉා.  සියලුශදනා ඒ ශඉනුශඉන් එකතු වීම 

තමයි අපට ශබන ඉයසනශයන් රන්න පුළුඉන් එකම පාඩම. 

අන්තඉාම ඉ කටතුතු කෙපු සියලුශදනාට මම අනුකබනපා කෙනඉා. 

හැ ැයි  අපි අදහන ාරශබන හැටියට අපි  ාාශපොශෙො කතු ශඉනඉා   

ශදවියන් ඉහන්ශසේ යබන තැනක ිඳශරන ඒකට විි  ථචය ශදයි 

කියාා.   

ශ ොශහොම සථතුතියි.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 රන් රසන්න ෙණවීෙ මැතිතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි  ක 

කාායක් තිශ නඉා. 

 
[අ. ා. ෙ.2(]  
 

ගුණ ප්රසන්න රණවීර මහතා  
(ேொண்புேிகு பிரசன்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   අශප් සශහෝදෙ මන්ත්රීඉෙශයක් 

වුණු  ඒ ඉාශේම ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  හිටපු අහිාසකම 

මන්ත්රීඉෙයා වුණු ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික්කය ි ශයෝානය කල 

රන් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා පසුගිය 09ඉැි  දා සිදු වුණු 

බනශල්ච්ඡ රියා ශහේතුශඉන් අපි අතපතන් සමුර කතා. අපි ඒ පිළි ඳඉ 

අශප්  ාඉ ක කනරාටුඉ රකා  කෙනඉා. ඒ ඉාශේම එරින සිදු කල 

රහාෙඉාම  ජීවිතය පමණක් ිතිපත වුණු මා ඉාශේ තඉ ක වි ාා 

පිපතසක් අද ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ින්නඉා. වඉරී ශද පාානය 

විසින් ඉපුෙන ාද බීාඉා රතිඵායක් විධියටයි පසුගිය 09ඉැි  දා 

ශබන ෙශේ අපි සියලු ශදනාටම ඒ සිදුවීබනඉාට මුුඟණ ශදන්න  

වුශඩු.  

අතීතශආ අප අසා තිබුණු  දැක තිබුණු  ගිි  තියන  කපන 

ශකොටන  මෙණ ඒ කැත ශද පාාන සාසථකෘතිය නැඉත ඉෙක් 

අශප් ෙශේ ිසථමතු ශඉමින් පඉතිනඉා. සමහෙ අය පසු ගිය 09ඉන 

දා 'ශරෝාා ශරෝ රම' සබන න් ශයන් වූ සිදධියට ශබන රහාෙය ාු 

කෙන්න හදනඉා. මා හිතන විධියට එය එශහම ාු කිරීම 

ශ ොශහොම ඉැරැරියි. එදා ඒ සිදුවීම වුණා. අපි කියන්ශන් නැහැ 

පසුගිය 09ඉන දා වූ ඒ සිදුවීම හපත කියාා. නමු ක ඊට ශපෙ ිඳන්ම 

ිතා සැාසුබනසහරත විධියට තමයි කටතුතු සිදු ශඉමින් 

පැඉැතු ශඩු. අපි සො උදාහෙණයක් රි මු. පසුගිය (ඉන දා අශප් 

සශහෝදෙ ශෙොෂාන් ෙණසිාහ මන්ත්රීතුමාශේ ි ඉසට රහාෙයක් 

එල්ා කලා. එතුමා එදා ි ඉශසේ හිටියා නබන  එතුමා  මෙණඉා. ඒ 

එක්කම  අශප් රාමිණී ශාොගේශේ හිටපු ඇමතිතුමාශේ ි ඉසට ක 

රහාෙ එල්ා කලා. ඒ විධියට තඉ කිහිපශදශනගේශේම 

ි ශඉසථඉාට රහාෙ එල්ා කලා. නමු ක  පසුගිය 09ඉන දා 'ශරෝාා 

ශරෝ රම' සබන න් ශයන් වූ සිදධිය ි සා තමයි ෙටට ශබන ඉාශේ 

වි ාා හාි යක් සිදු වුශඩු කියාා  ඒ සිදධියට ශබන රහාෙය ාු 

කෙන්න අද සමහෙ අය හදනඉා. අශප් පා්යපිශබනන්තුශ  පක්ෂ 

විපක්ෂ මන්ත්රීඉන්න් තුශනන් එකක පමණ පිපතසකට වි ාා අාා  

හාි යක් එක දඉසක් තුල  එක රැයක් තුල සැාසුබනසහරතඉ 

කෙන්න පුළුඉන් ශඉාා තිශ නඉා. එදා පිපතසක් ශරෝාා ශරෝ රමට 

ගිය පමණින් ශමඉැි  රහාෙයක් සාවි ානා කමකඉ ෙට තුල 

රියා කමක ශඉන්න  ැහැ. අපි ශ ොශහොම පැහැරිපිඉ කියන්න 

ෑන   ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු ක  ශපෙටුරාමී සමාාඉාම  

පක්ෂශආ ක  සමඟි ාන  ාශ රශආ සමහෙ ශකොටසගේ ක -එහි 

හැශමෝම කියාා අප කියන්ශන් නැහැ- එකතු ශඉාා තමයි ශබන 

රචඩුඩ කඉය සිදු කශලේ කියාා. 

අශප් ශරඉල් ශදොෙඉල් සියල්ා විනා  කොා ිඉෙයි. මශේ 

ඉයාපාෙ ඇතුළු සියල්ා විනා  ශඉාා ිඉෙයි. අපි ඒ පිළි ඳඉ 
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තකන්ශන් නැහැ. නමු ක මම එක ශදයක් රැන කනරාටු ශඉනඉා. 

අප රැන ශමොන කථා ද  ශබන ෙශේ තිසථඉසෙක තුද ය ි මා කෙපු 

මානඉ හිතඉාම  ොාය නායකයා ඉන අශප් මහින්ද ොාපක්ෂ 

මැතිතුමාට ක ශබන ඇති ශඉච්ච ර ථන හමුශ  ්රිගේණාමාය 

රශද යට ගිහිල්ාා නාවික හමුදා කඳවුශ්ය ාෙක්ෂිතඉ ින්න  

සිද  වීම රැන  ාදම . ිසථසෙ තුද ය තිබුණු ඒ රශද ශආ ානතාඉ 

ජීඉ ක වුණු ාකාෙය අපි සියලුශදනා දන්නඉා. එදා ඒ මිි සථසු 

 ාක්යඉා සිටිශආ. රෑට කැශල් සිටිශආ. තුද ය අඉසන් කල 

එතුමා ක ඇදාා අෙශරන  රඩාෆිට කලා ඉාශේ ඇසථ උගුල්ාා 

මෙන්න වුණ ක පුළුඉන් ාාතියක් ි ්යමාණය කෙපු  ඒ වඉරී 

ශද පාානය ශබන ෙට තුල සථථාපනය කෙන පිපතසක් ි ්යමාණය 

කෙපු පක්ෂ ශදකක් තමයි ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ සහ 

ශපෙටුරාමී සමාාඉාම  පක්ෂය කියන්ශන්.  අපි ඒ  ඉ ශ ොශහොම 

පැහැරිපිඉ කියන්න ෑන . ශ ්ද යන් විධියට අපට පුළුඉන්ද 

එශහම කෙන්න? යශමගේ අපට   ක පතක් කන්න දුන්නා නබන  අපි 

කඉදාඉ ක ඔුඟට ඒ ඉාශේ පාහෙ ඉැඩක් කෙන්න යන්ශන් නැහැ. 

නමු ක ඒ ත ක කඉය වඉරී ශද පාානය විසින් නැති කොා 

තිශ නඉා.   

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මම ශබන කාෙණය ක කියන්න 

ෑන . එදා රැල්ාට ා දන්ඉන් රැන මම නබන තකන්ශන් නැහැ. 

ඒකට මූපික ඉසථතු බීාය ඉැපිරීම සැාසුබනසහරත විධියටයි කශලේ. 

ශමොකද  මශේ ි ඉස ගිි  තියන්න ාශ  තුන්හතෙ ඉතාඉක් 

ඇවිල්ාා ශසොයා  ාායි. සමාා මා ය ාාා හෙහා වඉෙය 

ඉැපින්ඉා. ඒ ි සා තමයි ඒ අය ඇවිල්ාා ශබන බිහිසුණු රහාෙය 

එල්ා කශලේ. ඒ ි සා ශබන රහාෙය පටු ශද පාානයට ාු කෙන්න 

එපා. අප 22.ශදනාටම ශබන ිෙණම අ ක ශඉන්න පුළුඉන්. එශහම 

නැ කනබන රඩාෆිශේ ත ක කඉයම අප සියලුශදනාට ක අ ක විිනන්න 

සිදු ශඉන්න පුළුඉන්. ඒ ි සා අපි ඔක්ශකොම ශබන අඉසථථාශ  එකතු 

ශඉන්න ෑන .  

අපි දන්නඉා  අද අශප් ෙශේ ර ථන තිශ න  ඉ. අපි දන්නඉා 

මිි සුන්ට අද ජීඉ ක වීශබන අෙරලයක් තිශ න  ඉ. ර සථ ර ථනය 

තිශ නඉා  විදුපි ාය පිළි ඳ ර ථනය තිශ නඉා  ශතල් මිශල් 

ර ථනය තිශ නඉා. ශබන ාරි විධියට වි ාා ර ථන ොශියක් 

මිි සුන්ට තිශ නඉා. අප සියලුශදනා එකතු ශඉාා ඒඉාට විසුනබන 

ශහොයන්න ෑන . එශහම කෙන්ශන් නැතිඉ ශමශහම ගිශයො ක අශප් 

ෙට කඉදාඉ ක ශරොඩ රන්න  ැපත ත ක කඉයකට ප ක ශඉනඉා.  

අපි ානතා විමුක්ති ශපෙමුණට ශ ොශහොම පැහැරිපිඉ 

කාෙණයක් කියනඉා. ඔවුන් අද පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ක  පිටත ක 

සුදනන් ශඉන්න හදනඉා. අශප් සශහෝදෙ වීෙසිාහ මන්ත්රීඉෙයාට 

විජිත ශහේෙ ක මන්ත්රීඉෙයා ිසථශසල්ාා ශ ොශහොම පැහැරිපිඉ 

කි ඉා  "රමට එන්න. අපි  ාාරන්නබන" කියාා. ඒ අනුඉ අද 

එතුමාශේ ජීවිතය ක අනතුශ්ය දාාා තිශ නඉා. ශමොවුන් ශබන 

ඉාශේම සාවි ානා කමක ශදඉල් තමයි කශලේ. අද ශමතැන කෙන්න 

 ැපත ශද රම ාඉා කෙඉන්න හදනඉා. ඔවුන්ට ඒ පුන්දද තිශ නඉා. 

රශබන තමන්ශේ මිි සුන් ාඉා රසථතඉාම  විධියට බනශල්ච්ඡ කඉය 

තුළින් ෂාතන කෙන්න ඔවුන් අද සැාසුබන කෙනඉා. ශබන පටු 

ශද පාානය  වඉරී ශද පාානය නඉ කඉන්න ෑන .  

ානතා විමුක්ති ශපෙමුණට ාන මතයකින් -ානතා ඡන්දයකින්

- කඉදාඉ ක  ායට එන්න  ැපත  ඉ අපි දන්නඉා. ඔවුන් සූදානබන 

ඉන්ශන් ශබන විධියට කාහකාපත ශාස ානතාඉ බිල්ාට ම ාා  

තන්ණයන් බිල්ාට ම ාා ඒ තුළින්  ාය රන්නයි. ශ ්ද යන් 

හැටියට අප සියලුශදනා කියන්ශන්  "නහී ශ ශ්යන ශ ොි " 

කියාායි. ඒ ි සා පළිරැනීශබන ශච්තනාඉක් අපට නැහැ. හැ ැයි  

ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  රන් කථානායකතුමාට අපි කියනඉා  ශබන 

සිදධිඉාට සබන න්  සියලුශදනා නීතිශආ ාධිපතයයට නතු 

කෙන්න ෑන ය කියාා.  

අද නීතිය පිළි ඳ ර ථනයගේ ක තිශ නඉා. අපි ක-ඔ තුමන්ාා ක 

ඒ  ඉ දන්නඉා. අද නීතිය කඩා ඉැටිාා. අපි දන්නඉා  මීට ශපෙ 

තිබුශඩු කිවිසුමක්ඉ ක අපතන්න  ැපත උසාවියක්  ඉ. අද සමහෙ 

පුදරාශයෝ  නීති ශයෝ උසාවි තුලට චූරිතයන් එනශකොට  ඔවුන්ට 
දඬුඉබන ශදනශකොට අ කපුඩි රහන තැනට ප ක ශඉාා තිශ නඉා. 

ශබනක නීතිශආ ාධිපතයය පිළි ඳ  ෙපතල ර ථනයක්. අපට 

යබනකිසි අසා ාෙණයක් වුණා නබන  අපට තිබුණු එකම සැන. ම 

වුශඩු නීතිය ිරිපතයට ය ම විතෙයි. නීතිය චූරිතයන් ශඉනුශඉන් 
ශපනී සිටින ෙටක ත ක කඉයට අද ශබන ෙට ප ක ශඉාා තිශ නඉා. ඒ 

ි සා එක ශබනසයක ඉාඩි ශඉාා නීතිශආ ාධිපතයය රැකීම පිළි ඳඉ 

අප කථා කල තුතුය කියා මම ශ ොශහොම පැහැරිපිඉ රකා  

කෙනඉා. ඒ සිදුවීබනඉාට සබන න්  සියලුශදනාට තොතිෙම 

ශනො ාා දඬුඉබන ා ා ශදන්න කටතුතු කෙන්න කියන ිල්ලීම ක 

මම කෙනඉා.  

ශ ොශහො ම සථතුතියි.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් (වඉදය) කවින්ද ශහේෂාන් ායඉ්ය න මන්ත්රීතුමා. 

ඔ තුමාට විනාඩි 8(ක කාායක් තිශ නඉා. 

 
[අ. ා. ෙ.ෙෙ] 

 
ගුණ (මවදය) කවින්ද වහේෂාන් ජයවර්ධාන මහතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) கெிந்த மஹஷொன் 

ேயெர்தன)  

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මට ශබන කාාය ා ා ම ම රැන 

ඔ තුමාට ශ ශහවින් සථතුතියි. අද පා්යපිශබනන්තුඉ අමතන ශබන 

ශමොශහොත ඉනවිට ිතාම කනරාටුදායක අඉසථථාඉකට තමයි 

ෙටක් හැටියට අප මුුඟණ ම ාා ින්ශන්. අශප් සශහෝදෙ 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉෙයගේ ඉන අමෙකී්යති අතුශකෝෙල 

මැතිතුමාශේ ජීවිතය අහිමි ශඉාා තිශ නඉා. එතුමා ාඩුක් 

පක්ෂශආ වුණ ක  විපක්ෂශආ අප සමක ශමොන ශද පාාන 

ශඉනසථකබන තිබුණ ක මා කියනඉා  එතුමා ශ ොශහොම ශහොඳ 

ශකශනගේ  ඉ. ශ ොශහොම අහිාසක  ඒ ඉාශේම පිපතසිදු 

ශද පාානයක් කෙපු පුදරාශයගේ හැටියට තමයි 

ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික්කශආ ානතාඉ එතුමා හුනන්ඉන්ශන්. 

එතුමාශේ ාරම අනුඉ අපි එතුමාට ි ඉන් සුඉය රා්යථනා 

කෙනඉා; මශේ ාරම අනුඉ ශමොක් සුඉ රා්යථනා කෙනඉා.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   අද ශ ොශහෝශදනා "ශරෝාා 

ශරෝ රම" රැන ක  ශබන අෙරලය රැන ක කථා කෙනඉා. හැ ැයි  

"ශරෝාාශරෝරම"  එශහම නැ කනබන "මයිනාශරෝරම"  එශහම ක 

නැ කබන ශබන අෙරලය පිළි ඳඉ කථා කිරීශබනම  ර ථනශආ මුාට 

යන්නට අපට සිදු ශඉනඉා.   

අපට මතක් ශඉනඉා  2089 ඉසශ්ය පැඉැති ානාධිපතිඉෙණය 

අඉසන් ශඉාා ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමා ශබන ෙශේ ානාධිපති 

වුණාම එතුමාශේ මැතිඉෙණයට සහශයෝරය දුන්  එතුමාශේ 

ායරහණය ශඉනුශඉන් කටතුතු කල ශකෝටිපති ඉයාපාපතකයන්ට 

 දු සහන දුන් ාකාෙය. එදා VAT එක අයින් කලා  Withholding 

Tax එක අයින් කලා  Super Gain Tax එක අයින් කලා. ඒ ක 

එක්කම ොාය ාදායම කඩා ඉැටුණා. න්පියල් බිපියන 2 000ක්ඉ 

තිබුණු ොාය ාදායම න්පියල් බිපියන 8 000ක් දක්ඉා අක් වුණා. 

ශබන ි සා ොාය ශසේඉකයන්ට පඩි ශරඉන්න විධියක් නැති වුණා; 

ොාය ායතන නඩ කතු කෙන්න විධියක් නැති වුණා. එතශකොට 

ොය ශමොකක්ද කශලේ? න්පියල් ට්රිපියන තුනක සල්පි අච්චු 

රැුඟඉා. මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ඒ ක එක්කම ෙශේ 

උද මනය ඉැඩි වුණා. ඒ ි සා ෙශේ ානතාඉට අතයඉ ය 

499 500 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

 ාඩුඩඉාට අධික මිාක් ශරඉන්න සිදු වුණා; ානතාඉ රිළිුන වුණා. 

ඒ ඉාශේම  ශඩොාෙය න්පියල් 20ෙක් ශාස කෘ්රිමඉ අල්ාාශරන 

හිටියා. ඒ අඉසථථාශ ම  අපි කි ඉා  ඒ ශද කෙන්න එපා කියාා. 

හැ ැයි  ොය ශමොනඉාද කශලේ? අජි ක ි ඉා් කේොල් කියන 

පුදරායා ාාතික ාැයිසථතුශඉන් ශරනැල්ාා  මුදල් ොාය 

ඇමතිඉෙයා හැටියට ප ක කොා එතුමාට ශදන්න ෑන  ඉෙදාන  

ඉෙරසාද සියල්ා ා ා දුන්නා.  ඊට පසථශසේ එතුමා මහ  ැාගේශ  

අධිපති කලා. කැබිනේ ඇමතිඉෙයගේශේ තනතුෙකට ශදන ඉෙදාන 

සියල්ාක්ම ඔුඟට ා ා දුන්නා. විශ ේෂශයන්ම විරාම ඉැටුප 

ඇතුළුඉ ශකෝටි රණනක මුදල් ඔුඟට ා ා දුන්නා. ෙශේ ා්යථිකය 

රැන  ැලුශ  නැහැ. ඒක ක එක්ක ෙශේ ා්යථිකය කඩාශරන 

ඉැටුණා.  

විශ ේෂශයන්ම ශරොවීන්ට ශපොශහොෙ ටික දුන්ශන් නැහැ. 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ශරොවීන්ට ශපොශහොෙ ටික 

ශදන්ශන් නැති වුණාම ශබන ෙශේ කෘෂි ක්යමාන්තය කඩාශරන 

ඉැටුණා. ශබන ෙශේ කෘෂි ක්යමාන්තය කඩාශරන ඉැශටනශකොට 

ාහාෙ ි ෂථපාදනය ක කඩාශරන ඉැටුණා. මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි   ාහාෙ ි ෂථපාදනය කඩාශරන ඉැශටනශකොට ාහාෙ 

මිා ිහල ගියා. න්පියල්  0ට තිබුණු හාල් කිශාෝඉක් දැන් න්පියල් 

200ටඉ ක රන්න  ැහැ. දැන් පාන් ශරඩියක් න්පියල් 890ක්  8 0ක් 

දක්ඉා  මිා ඉැඩි වුණා. ශබන ාකාෙශයන්  ෙශේ අතයඉ ය  ාඩුඩ 

මිා ඉැඩි වුණා. මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ඒ ක එක්කම ශබන 

ෙශේ  ාඩුඩ හිකයගේ ක ි ්යමාණය වුණා. ශබන  ාඩුඩ හිකය ක 

එක්ක ර සථ ටික නැති වුණා  ඩීසල් ටික නැති වුණා  ශපට්රල් ටික 

නැති වුණා  කිපතපිටි ටික නැති වුණා  . ි  ටික නැති වුණා  ශතල් 

ටික නැති වුණා  විදුපිය නැති වුණා. එම ි සා ෙශේ ානතාඉ දැඩි 

පීඩනයකට ාක් වුණා. ශබන පීඩනය ක එක්ක න්පියල් (0 000ක   

එශහම නැ කනබන න්පියල් 20 000ක ාදායමක් ා පු 

පුදරායගේශේ ජීඉන ෙටාඉ ඒ ාකාෙශයන් පඉ කඉාශරන යන්න 

අඉම ඉ ශයන් න්පියල් .0 000ක ශහෝ න්පියල් )0 000ක 

ාදායමක් ශහොයා රන්න සිදු වුණා. ශබන ශදඉල් එක්ක ශබන ෙශේ 

අහිාසක මිි සුන් මහපාෙට  හින්න ඔන්න ශමන්න තිබුණු 

අඉසථථාඉක තමයි විපක්ෂය හැටියට අපි පැහැරිපිඉ කි ශ  ශබන 

ර ථනයට   එශහම නැ කනබන ශබන ා්යථික රැටලුඉට විසුනමක් 

ශහොයන්න අඉ යයි කියාා. හැ ැයි  තමුන්නාන්ශසේාාශේ ොය 

ශමොකක්ද කශලේ? අපි ිතිපත කෙපු ශඩොා්ය බිපියන 9..ක 

සාචිතශයන් ෙශේ ණය ශරඉන්න කටතුතු කලා. ාාකා ිතිහාසශආ 

ශමශතක් පැඉැති කිසිම ොයක්  විශද  සාචිතඉපින් ෙශේ ණය 

ශරඉා තිබුශඩු නැහැ  මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි .  ඒ විධියට 

ශමතුමන්ාා ශබන ෙශේ විශද  විි මය අඉ ාවිත කලා. ඒක ක 

එක්ක තමයි  ශඩොාෙශආ පාානය එකපාෙට අතහැපතශආ. ඒ සමකම 

අශප් ෙටට එන්න තිබුණු තඉ ක විශද  විි මය අපට නැති වුණා. 

ෙශේ ශද පාාන අසථථාඉෙ ාඉයක් ඇති වුණා. එම ි සා ශබන ෙටට 

ාශයෝාකයන් ාශ  නැහැ. ශබන ෙශේ මුදල් ාශයෝානය කෙන්න 

මිි සුන්  ය වුණා. විශ ේෂශයන්ම විශදශිකයන්  ය වුණා  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි . ශබන පීඩනය ෙශේ ානතාඉට දො 

රන්න  ැහැ. ශරදෙ යනශකොට බිපතඳ කියනඉා  ර සථ ටික නැහැ 

කියාා.  දන්ශඉෝ කියනඉා  පාඩබන කෙන්න විදුපිය නැහැ කියාා. 

මනුසථසයාට ඉැඩට යන්න  යිසිකාශආ ශපට්රල් නැහැ. ශබන 

පීඩනය ක එක්ක තමයි "ශරෝාාශරෝරම" කියන concept එක 

ි ්යමාණය වුශඩු. සථඉාධීන  අපක්ෂපාතී පිපතසක් ගිහිල්ාා ඒ 

අෙරලය පටන් ර කතා  මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි .  

පසුගිය මැයි 9ඉැි  දා හිටපු අරාමාතය මහින්ද ොාපක්ෂ 

මැතිතුමා අෙපියරහ මන්රිෙයට ානතාඉ කැඳවූඉා. මම වි ථඉාස 

කෙනඉා  එතුමා යබන ාකාෙයකට අරාමාතය ධුෙය අ කහැෙ යන්න 

කටතුතු කෙන්න තමයි එරින ශයම  තිබුශඩු කියාා. නමු ක යබන 

පිපතසක් එතුමාට කි ඉා  "නැහැ  ඔ තුමා අ කහපතන්න එපා. අපි 

ඔ තුමාට  ක්තිය ශදනඉා" කියාා. ඒ ක එක්කම  යබන පිපතසක් යබන 

ාකාෙයකට ශද පාාන ඉ ශයන් හැසිශෙ ඉා  ගිහිල්ාා 

"මයිනාශරෝරමට" ක  "ශරෝාාශරෝරමට" ක රහන්න කියාා. 

ඒක ක එක්ක තමයි ශබන අෙරලය තඉ ක පැ කතකට යන්න පටන් 

ර කශ ක. මම ඒ ශඉාාශ  හිටිශආ විපක්ෂ නායක කා්යයාාශආ. අපි 

Facebook එශකන්  තඉ ක සමාා මා යඉපින් දැක්කා  ශබන 

අහිාසක පිපතසට අල්ාාශරන රහනඉා. එතශකොට අපි ශමොකක්ද 

කශලේ? මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ඒ ානතාඉශේ ිල්ලීම 

ශඉාා තිබුශඩු ශද පාාන යන් සහ ශද පාාන පක්ෂ එතැනට 

එන්න එපා කියන එකයි. ඒ ශර්ෙඉය තියාශරන  එශතක් අපි 

පැ කතකට ශඉාා සිටියා. හැ ැයි අපි දැනර කතා  ශබන 

"ශරෝාාශරෝරමට" ක  "මයිනාශරෝරමට" ක රහන්න සැාැසථමක් 

තිශ න  ඉ. අශප් පක්ෂශආ නායකතුමා  මැයි පලමුශඉි  දා 

පැහැරිපිඉ රති ාඉක් ම ාා තිබුණා  එශහම කෙදෙ කශලො ක අපි  

එතැනට ිරිපතප ක ඉනඉා කියාා. ඒ අනුඉ තමයි රන් සජි ක 

ශරේමදාස මැතිතුමා ඉහාම රියා කමක ඉන පපතරි එතැනට යන්න 

කටතුතු කශලේ. අපි හැාගිාා පිටුපස ශදොශෙන් ශනොශඉයි එතැනට 

ගිශආ. අපි ිසථසෙහින් ගිශආ. මම එතුමා ක එක්ක හිටියා. හැ ැයි  

යබන මැෙශයෝ පිපතසක් අපට මාොන්තික රහාෙයක් එල්ා කලා. අප 

ඒ ශඉාාශ  අුඟවුණා නබන රහාා මෙනඉා. මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි   ශබනක තමයි ඇ කත. හැ ැයි මතක ත ා රන්න  

රැුඟශ  කවුද කියාා අපි දන්නඉා. ඒ අයශේ ඡායාරූප තිශ නඉා  

වීඩිශයෝ පට තිශ නඉා. ශබන ෙශේ ශපොලීසියට ඉරකීමක් 

තිශ නඉා  ඒ අය අ කඅඩාගුඉට අෙශරන නීතිය රියා කමක 

කෙන්න.  හැ ැයි  පැහැරිපිඉම ශබන සිදධිය ක එක්ක ගේපිත ශඉාා 

මුළු ෙටම ගිි ර කතා. මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   හැ ැයි ශබන 

පුදරායන් ඔ තුමාශේ  ශරය ක ඇතුළුඉ අශනගේ ක 

ශද පාාන යන්ශේ ශරඉල් ගිි  තැබුඉා;  ශදපල ගිි  තැබුඉා; 

යාන ඉාහන ගිි  තැබුඉා. මතක ත ාරන්න  ශබන කිසිම ශදයක් 

සමගි ාන  ාශ රය හැටියට අපි අනුමත කෙන්ශන් නැහැ කියන 

එක.  අශප් පක්ෂශආ මහ ශල්කබනතුමා පැහැරිපි රති ාඉක් දුන්නා  

සමගි ාන  ාශ රශආ යබනකිසි පුදරාශයක් ශබන කඩාකප්පල්කාරී 

රියාදාමඉාට එකතුශඉාා තිශ නඉා නබන අපි පක්ෂය තුල නීතිය 

රියා කමක කෙනඉාය කියාා.  

ඒ විතෙක් ශනොශඉයි. අපි දැක්කා  ශබන අෙරලශආම  යබනකිසි 

පිපතසක් කියනඉා  මන්ත්රීඉන් 22.ශදනාම එපා  කියාා. ර ථනයක් 

නැහැ  ශබන 22.ශදනා එපා නබන අලු ක 22.ශදශනක් ප ක කෙ 

රන්න. හැ ැයි  රාාතන්රඉාම  ොමුඉක් තුල මැතිඉෙණයක් 

පඉ කඉන්න. ඒ මැතිඉෙණයට මුුඟණ ශදන්න. ඔය ශරොල්ාන්ට 

පුළුඉන්  ඒ මැතිඉෙණයට මුුඟණ ශදන්න සහ ානතාඉශේ 

රසාදශයන් පා්යපිශබනන්තුඉට එන්න. පා්යපිශබනන්තු   ාය 

ා ාශරන පා්යපිශබනන්තුඉ තුළින් ශබන ෙටට අඉ ය ශසේඉය 

කෙන්න.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   කවුන්න් ශහෝ කියනඉා නබන 

අවුන්දු 9(ක් ශබන ෙශේ කිසිම සාඉ්ය න ඉයාපෘතියක් කශලේ නැහැ  

ශබන ෙශේ ශද පාාන යන්  කශලේ ශහොෙකබන කිරීම විතෙයි 

කියාා  ඒක අපට වි ථඉාස කෙන්න පුළුඉන් කාෙණයක් ශනොශඉයි. 

අපට මතක් ශඉනඉා  ෙණසිාහ ශරේමදාස මැතිතුමා උදාරබන 

ඉයාපාෙය යටශ ක ශරඉල් හදා ම ාා  රාමිණී රිසානායක මැතිතුමා 

ශබන ෙටට විදුපිය ා ා ම ාා  ාපි ක ඇතුා කමුදපි මැතිතුමා 

මහශපොල ශිෂයා ාෙ ඉැඩසටහන ාෙබන  කොා  යහ පාාන ොය 

යටශ ක පඩි ඉැඩි කොා  රැකියා ා ා ම ාා ශබන ෙටට අඉ ය  

ඉැඩසටහන් ශ ොශහොමයක් රියා කමක කල  ඉ. හැ ැයි   දූෂිත 

ශද පාාන යන් ින්නඉාය  දූෂිත ි ා ාපතන් ින්නඉාය කියන 

එක ක අපි පිළිරන්නඉා. දූෂිත ශද පාාන යන්  දූෂිත ි ා ාපතන් 

ඉාශේම දූෂිත ඡන්දදායකයනු ක සිටිනඉා. ඒ ි සා  දූෂණශයන්  

ඉාචාශඉන් ශතොෙ සමාායක් ශරොඩ නකන්න අපට ඉර කීමක් 

තිශ නඉා. ඒ සඳහා  තමයි අප ඉැි  ශද පාාන යන් ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉට ඇවිල්ාා ින්ශන්.  
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මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මා වඉදයඉෙශයක්. මශේ 

පියා ක වඉදයඉෙශයක්. අපි ශහොෙකබන කොා නැහැ  ඉාචා කොා 

නැහැ  දූෂණ කොා නැහැ  මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි .  ශබන 

ෙශේ නඉ ශද පාාන සාසථකෘතියක් ි ්යමාණය කිරීම සඳහා ශබන 

ෙටට ාදෙය කෙන පිපතසථ සිටිනඉාය කියාා මා වි ථඉාස කෙනඉා.  

ශද පාානය කියන්ශන් මඩ ශරොශහොන්ඉක් කියාා අපි දන්නඉා. 

හැ ැයි  ශබන මඩ ශරොශහොන්ඉට  ැහැාා  ඒක ශුද  කොා  ශබන ෙට 

ශරොඩ රැනීම සඳහා රියා කමක ශඉන්න ෑන . ශමතැි න් ාෙබන  

වුණු ශද පාාන අ්යබුදය ක එක්ක සමගි ාන  ාශ රය හැටියට 

අපි ගේමන්රණ  කශලේ  නැහැ.  

අපට ානාධිපතිඉෙයා ාො නා කලා  ාඩුක්ඉක් පිහිටුවීම 

සඳහා අරමැති ධුෙය  ාෙ රන්න කියාා. අපි ඒක රතික්ශෂේප කලා. 

අපි ශයෝානා හතෙක් ිරිපතප ක කලා. ඒ ශයෝානා හතශෙන් 

පලමුඉන ශයෝානාඉ තමයි  රන් ානාධිපතිතුමා යබනකිසි කාායකම  

ිල්ාා අසථ විය තුතුයි කියන  ශයෝානාඉ. ශමොකද  ශබන Galle Face 

අෙරලශආ පලමුඉන ශ කමාඉ තමයි "GotaGoHome" කියන එක. 

අශප් ශබන ශයෝානාඉ එතුමා  ාෙ ර කශ ක නැහැ. හැ ැයි  අශප් 

හිටපු නායකතුමා  ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා අරමැති ධුෙය  ාෙ 

ර කතා. සමගි ාන  ාශ රය ක  සජි ක ශරේමදාස මැතිතුමා ක 

එතුමාට පිඛිතඉ රති ාඉක් ා ා දුන්නා. ඒ තමයි  

තමුන්නාන්ශසේාා කෙන ශහොඳ කටතුතුඉාට අශප් සහශයෝරය 

ා ා ශදනඉා  කියාා. නමු ක ශමොකක්ද වුශඩු? ශහොඳ ශදඉල්ඉාට 

අපි ශබන ොයට අශප් සහශයෝරය ා ා ශදනඉා කියාා කියදම  ක  

ශ ශහ ක ටික ෑන ය කියනශකොට "ුඟසථම" ඉැඩසටහන යටශ ක 

ශ ශහ ක ා ාශදනඉාය කියාා කියදම  ක   මුදාට මන්ත්රීඉන්න් බිලී 

 ා රැනීම නැඉත ඉතාඉක් ාෙබන  කලා  මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි . මන්ත්රීඉන්න් 88ෙශදනා හදා රන්න  ැපතඉ නැඉත 

ඉතාඉක් අශප් ෙශේ ශද පාාන යා එපා කෙන ත ක කඉය  

මන්ත්රීඉන්න් 22.ශදනාම එපා කෙන ත ක කඉය ෙශේ ානතාඉට 

නැඉත ඉතාඉක් ශපන්ඉන්න ශබන අය කටතුතු කලා. ඉෙදානඉාට  

ඉෙරසාදඉාට  මුදල්ඉාට විකිශණන මන්ත්රීඉන්න් තඉම ක ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  සිටිනඉාය කියන එක නැඉත ඉතාඉක් ඔප්පු 

කොා ශපන්නුඉා. මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි    "ස්ය ශ ේල්" 

කියාා කියපු අය දැන් ස්ය ලකට ගිහින් තිශ නඉා. එදා පාසථගේ 

රහාෙය කශලේ ස්ය කියාා කියපු හපතන්ාා අද ගිහින් ස්යශරන් 

ඇමති ධුෙ  ාෙ රන්ශන් ශකොශහොමද කියන එක අපි අහනඉා. අපි 

ශබන ෙටට පැහැරිපිඉ කියනඉා  ශබන ෙශේ ානතාඉශේ ාදෙශයන් 

ප ක වුණු ර ාන විපක්ෂය තමයි සමගි ාන  ාශ රය කියාා. අපි 

සමගි ාන  ාශ රය කැශඩන්න ශදන්ශන් නැහැ. සජි ක ශරේමදාස 

මැතිතුමා ඉේටන්න ශදන්ශන් නැහැ. සජි ක ශරේමදාස මැතිතුමා ක 

එක්ක  ක්තිම කඉ ශබන ෙට ශරොඩනැීමම සඳහා විපක්ෂය හැටියට 

විපක්ෂශආ කා්යය ාෙය ශබන ෙට ශඉනුශඉන් ිෂථට කෙනඉාය කියන 

එක ශබන අඉසථථාශ  ම  මතක් කෙ ශදනඉා  මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි . අපට හෘදය සාක්ෂියක් තිශ නඉා. ඒ හෘදය සාක්ෂිය 

තමයි  අපට ඡන්දය දුන් අශප් අහිාසක ඡන්දදායකයා ශඉනුශඉන් 

ශපනී සිටීම. එශහම නැතුඉ ඩයනා කෙපු ශද අශනක් අය කෙන 

කල්  ාාශරන සිටින පිපතසක් ශනොශඉයි  අපි. අපට ශකොන්දක් 

තිශ නඉාය කියන එක ශබන අඉසථථාශ ම  මතක් කෙ ශදනඉා. අශප් 

අහිාසක පාක්ෂිකශයෝ එදා දහසක්  ාාශපොශෙො කතු ත ාශරන 

තමයි සජි ක ශරේමදාස මැතිතුමාට ශබන ෙශේ  ාය ා ාරැනීම සඳහා 

ඡන්දය ා ා දුන්ශන්. ඒ ඉාශේම සමගි ාන  ාශ රය එක්ස ක 

ාාතික පක්ෂශයන් ශඉන්ශඉාා එනශකොට අපි ක එක්ක අශප් 

පාක්ෂිකශයෝ ාශ   අශප් නායකතුමා ඇතුළු සා  කඩුඩායම ශබන 

ෙට නැඉත ඉතාඉක්  ක්තිම ක කෙයි කියාායි. මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි   විපක්ෂයට ඇවිල්ාා ඒ ශද කෙන්න පුළුඉන්කම අපට 

තිශ නඉා. ඒ ි සා අපි පැහැරිපිඉ කියනඉා  අනාරතශආ ශබන ෙශේ 

ඉරකීම  ාෙ රන්න ර ාන පක්ෂය හැටියට අපි වික්ෂශආ ිඳශරන 

ශබන ෙටට අඉ ය ශහොඳ තීන්දු තීෙණ රැනීම සඳහා අශප් උපපතම 

සහශයෝරය ා ා ශදන  ඉ. එශසේ කියමින්  මට ශබන කාාය ා ා 

ම ම පිළි ඳඉ ඔ තුමාට සථතුතිඉන්ත ශඉමින් මශේ ඉචන සථඉල්පය 

ශමයින් අඉසන් කෙනඉා. 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් සුමි ක උක්ගේරුෙ මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි හයක 

කාායක් තිශ නඉා.  

 
[අ. ා. ෙ.()] 

 

ගුණ යූ.වක්. සුමිත් උු කුඹුර මහතා 
(ேொண்புேிகு யூ.மக. சுேித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   9ඉැි  දා සිදුවීම පිළි ඳඉ        

කල් තැබීශබන විඉාදය පැඉැ කශඉන අද ක  විශ ේෂශයන්ම ශබන 

ශමොශහොශ ක ක අපට සිහි ශඉනඉා  අපි ක එක්ක නඉක 

මන්ත්රීඉෙශයගේ ශාස පැමිණි ශපොශලොන්නන් රිසථ්රික් 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රී අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා. එතුමා ිතා 

සාහසික විධියට ෂාතනයට ාක් වුණා. අපි ක එක්ක ශ ොශහොම 

සුහදශීපි මිරයගේ හැටියට ක  ශ ොශහොම ි හතමාි  

ශද පාාන යගේ හැටියට ක කටතුතු කල එතුමාශේ ෂාතනය 

පිළි ඳඉ අපි ිතා ශ ෝකයට ප ක වුණා. මුපින්ම මා එතුමාට 

අාොමෙ ි ඉන් සුඉ රා්යථනා කෙනඉා. 

පසුගිය 9ඉැි  දා ෙශේ ඇති වුණු ත ක කඉය ක  ින් පසුඉ ඇති වූ 

ත ක කඉය ක සබන න් ශයන් විඉාද කෙන ශබන ශමොශහොශ ක මා 

විශ ේෂශයන් ශබන කාෙණය මතක් කෙන්න ෑන . 9ඉැි  දා 

සිදධිශයන් පසු  80ඉැි  දා හඉසථ ඉන්ශ  මශේ ි ඉස ක  මශේ 

කා්යයාාය සහිත ි ඉස ක  මශේ ඉාහන ඇතුළු අශනගේ ක 

ශදපල ක  ඒ ඉාශේම මශේ මිරයන්ශේ  අශප් ශද පාාන 

හිතඉතුන්ශේ  රාශදශීය ස ා ස ාපතිඉන්න්ශේ සහ 

මන්ත්රීතුමන්ාාශේ ශරඉල් ඇතුළු ශදපල මුළුමි න්ම විනා  කලා.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මම ශබන අඉසථථාශ  

විශ ේෂශයන්ම මශේ ශද පාාන රමන් මක රැන මතක් කෙන්න 

කැමැතියි. මම ිතා පුාචි තැි න් ශද පාානය පටන් ර කශ ක. මම 

200)ම  එක්ස ක ාාතික පක්ෂශයන් -අශප් ඉ්යතමාන 

අරාමාතයතුමාශේ පක්ෂශයන්- රාශදශීය ස ා මැතිඉෙණයට 

ිරිපතප කශඉාා ඒ මැතිඉෙණශආම  අශප් කඩුඩායශබන ඉැඩිම මනාප 

ර කත අශප්ක්ෂකයා හැටියට රාශදශීය ස ාශ  විපක්ෂ නායක 

ධුෙයට ප ක වුණා. ින් පසථශසේ මහින්ද ොාපක්ෂ ානාධිපතිතුමා ක 

එක්ක එකතුශඉාා  ශ්රී ාාකා ි දහසථ පක්ෂශයන් රාශදශීය ස ා 

මැතිඉෙණයට ිරිපතප ක වුණා. එහිම  පක්ෂ ශේදයකින් ශතොෙඉ 

ඉැඩිම මනාප අෙශරන රාශදශීය ස ාශ  ස ාපති හැටියට ප ක 

වුණා. ින් අනතුන්ඉ 208 ම  ශ්රී ාාකා ශපොදුාන ශපෙමුශණන් 

මැතිඉෙණයට ිරිපතප ක ශඉාා ඉැඩිම මනාප රති තය ා ා ර කත 

අශප්ක්ෂකයා හැටියට නැඉත ඉෙක් ස ාපති ධුෙයට ප ක වුණා. 

මම ානතාඉශේ ඉැඩි කැමැ කශතන් ප ක ශඉාා  තනතුන් 

ා ාශරන ශද පාාන රමන් මශේ ශ ොශහොම ි හතමාි ඉ 

ිරිපතයට ාපු ශකශනක්. මා කල ානතා ශසේඉය දැකාා පසුගිය       

මහ මැතිඉෙණශආම  ගේන්ණ රා රිසථ්රික්කශආ ානතාඉ මා  

පා්යපිශබනන්තුඉට ප ක කෙ එ ඉා. ිතිහාසශආ පලමු ඉතාඉ ට 

රා ශිඉශදශීය ස ාඉක ස ාපතිඉෙශයක් පා්යපිශබනන්තුඉට ාඉා. ඒ 

අඉසථථාඉ මට ා ා ම ාා මා ායරහණය කෙඉන්න ගේන්ණ රා 

රිසථ්රික්කශආ ානතාඉ පක්ෂ ශේදශයන් ශතොෙඉ මට සහශයෝරය 

දුන්නා. ඒ අශප් ශ ොශහොම ි ඉැෙරි ශද පාාන රමන දැකාා. 

අපි ශබන ශදපල අශප්  ක්තිශයන් ශරොඩනැඟුශ . මම ඉයාපාෙ 

පවුාකින් පැඉත ාපු ශකශනගේ හැටියට  ශදමාපියන් ා ා දුන්නු 

ඉයාපාෙ එක්ක ශරොඩනැඟිාා  ශ ොශහොම  ක්තිම කඉ ඒ කටතුතු 

කෙශරන ිරිපතයට එදම  සමාාශආ ශපොදු රියාකාපතකයන් එක්ක 

එකතුශඉාා සමාා ශසේඉයට ශයොමු වුණා. සමාායට දුන් 

නායක කඉය ි සා ානතාඉශේ ිල්ලීම ක එක්ක ශද පාානට 

ඇවිල්ාා තමයි මා ශබන තනතුන් ා ාශරන හැම අඉසථථාශ ම 

503 504 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

ානතාඉට ශසේඉය කශලේ. ඒක ි සා තමයි ානතාඉ හැම 

අඉසථථාශ ම පක්ෂ ශේදයකින් ශතොෙඉ මට අඉ ය සහශයෝරය 

ා ා දුන්ශන්.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   සිදු වූ ඒ මහා විනා ශආ 

ඉරඋ කතෙකන්ඉන් ඉන්ශන් ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු 

සාමාජිකයන්. ඔවුන් තමයි වඉෙශයන්  බනශල්ච්ඡ විධියට හැසිපතාා 

මශේ ි ඉාස  ශදපල සියල්ා විනා  කෙන්න නායක කඉය 

ර කශ ක  එය ශමශහයවූශආ කියාා මම ශබන උ කතරීතෙ 

පා්යපිශබනන්තුශ ම  රකා යට ප ක කෙන්න ෑන . එය ශමශහය වූ 

අය නබන රබන සහිතඉ රකා යට ප ක කෙන්න ෑන . ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුශණන් ඡන්දය ිල්ාපු අය  ඒ අයශේ සාමාජිකශයෝ හා 

නායකශයෝ මශේ ි ඉසට රහාෙ එල්ා කෙන්න  ගිි  ත න්න 

කටතුතු කල ඒ අය ශමශහයවූඉා. එදා සමගි ාන  ාශ රශආ 

සාමාජිකශයනු ක ාඉා. ඒක ඇ කත. ඒ අය ක ාඉා. හැ ැයි  ඒ අය 

තුල බනශල්ච්ඡ කඉය නැහැ. බනශල්ච්ඡ කඉය  මිනීමන් ශද පාානය 

තිශ න්ශන් ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු. ඒ මහා විනා ය අද ාු 

කෙන්න හදනඉා  9ඉැි  දා සිදධියට. මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි   ඒ විනා ය 9ඉැි  දා සිදධියට විතෙක් ාු කෙන්න 

 ැහැ. ඒ විනා ය  පිටුපස මහා ගේමන්රණයක් තිශ නඉා. ශමොකද  

ානතා විමුක්ති ශපෙමුණට කඉදාඉ ක රාාතන්රඉාම  රමය තුළින් 

 ායට එන්න  ැහැ. ඒක ි සා සමාා පීඩනය අවියක් කෙශරන  

මිනීමන් ඉැඩ පිළිශඉලක් ෙශේ රියා කමක කොා  රචඩුඩ කඉය 

ඇති කොා  මිි සථසු මොා  ෙශේ ශල් ඉගුොා  ශල් මතින් ාපුඟ 

 ායට එන්න හදන මහා ගේමන්රණයක් තිශ නඉා. 

ඒක ි සා සමගි ාන  ාශ රශආ නායක සජි ක ශරේමදාස 

මැතිතුමාට මා විශ ේෂශයන් කියා සිටිනඉා  ඔ තුමා ක අඉසථථාඉාම  

ශද පාානය කෙන්න එපා කියාා. ශබන ශඉාාශ  අපි පක්ෂ  පාට 

ශේද අමතක කොා  පා්යපිශබනන්තුඉක් හැටියට ඔක්ශකෝම එකතු 

ශඉාා  ශපොදු ඉැඩ පිළිශඉලක් සකසථ කොා  ශබන සමාාශආ තිශ න 

දූෂණ  මතඉාද අඉසන් කොා  ි ඉැරැරි නායක කඉයක් ම ාා ශබන ෙට 

ශරොඩනකන්න ෑන . අඉසථථාඉාම  පටු ශද පාානය කෙන්න 

කෙන්න පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන්න් හැටියට අපි ානතාඉ ිරිපතශආ 

ිතාම අපහසුතාඉට ප ක ශඉනඉා. ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  සියලු 

පක්ෂ රැන අපට වි ථඉාසයක් තිශ නඉා. හැ ැයි  ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණ කඉදාඉ ක රාාතන්රඉාම  රඉාහය තුලට එන්ශන් නැහැ. 

අද ශඉදම  දැඉැන්ත ගේමන්රණයක් ශබන ෙට තුල රියා කමක 

කෙනඉා. ඔ තුමන්ාා කවුන්ඉ ක හිතන්න එපා  ඒක නතෙ ශඉාා 

තිශ නඉා කියාා. ඒක අද ක  ශහට ක රියා කමකයි. ඒක ි සා 

සියලු පක්ෂ එකට එකතු ශඉාා ශබන රියාදාමය අඉසන් කෙන්න 

අඉ ය සහශයෝරය ා ා ශදන්න ෑන ය කියාා මා කියා සිටිනඉා.  

ශද පාාන යගේ ඉන මශේ ශරඉල් ගිි  තියන්න පුළුඉන්. 

ශදපල විනා  කෙන්න පුළුඉන්. ඒඉා ෑන  එකකට මුුඟණ ශදන්න 

සූදානබන ශද පාාන ශයක් මම. හැ ැයි  අශප් දන්ඉන්ශේ 

ශපො කප ක ටික ගිි  තියන එක අපට ිඉසන්න  ැහැ. ඒඉා විනා  

වුණාම දන්ශඉෝ අහන ර ථනඉාට උ කතෙ නැති වුණාම අශප් 

හදඉ ක සාශ ම  ශඉනඉා. ඒ ඉාශේම අශප් අසල්ඉැසියා  අශප් 

ශද පාාන සහායකයාශේ  අශප් මන්ත්රීතුමාශේ ි ඉස පුච්චාා 

ගිි  තිේ ාම  ඒ දන්ඉන්ශේ විාාපය  ඒ දන්ඉන්ට සිදු ඉන 

අසා ාෙණය අපට ිඉසන්න  ැහැ. අපට ශමොන තෙබන ර ථනඉාට 

මුුඟණ ශදන්න පුළුඉන් වුණ ක අශප් අනුරාමිකයන්ට කෙන 

අසා ාෙණය අපට ිඉසන්න  ැහැ. ඒ පිළි ඳඉ අපි ශ ොශහොම 

කනරාටු ශඉනඉා; දුක් ශඉනඉා. මා එක්ක හිතඉ කඉ හිටපු  අපට 

සහශයෝරය දක්ඉන අයශේ ශරඉල් ගිි  තිේ ා; ඉාහන ගිි  තිේ ා. 

රාශදශීය ස ාශ  ස ාපතිතුමන්ාාශේ ශරඉල්ඉාට රැුඟඉා; 

මන්ත්රීතුමන්ාාට රැුඟඉා. අහිාසක ශාස ශද පාානය කෙන අයට 

බනශල්ච්ඡ විධියට පහෙ දුන්නා. ඒ රියාදාමය කශලේ  අසා ාෙණ 

ශාස කටතුතු කශලේ ානතා විමුක්ති ශපෙමුණයි කියන එක මම 

මතක් කෙන්න ෑන . 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ශමඉැි  ත ක කඉයක් තිබුණාට 

අපි කඉදාඉ ක සැශාන්ශන් නැහැ. අපි ානතාඉට ශසේඉය කෙන්න 

ින්න අය. ඒක ි සා අශප් ඉරකීම  තුතුකම අපි ි ඉැරැරිඉ ිෂථට  

කෙන්න ා සථතියි. මා විශ ේෂශයන්ම ශබන කාෙණය ක මතක් 

කෙන්න කැමැතියි. ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු සාමාජිකයන් අපට 

ශමොන තෙබන  ා ා කොා  ශරඉල් ගිි  තියාා අශප් ශද පාාන 

රමන නඉ කඉන්න හැදුඉ ක  අපි ඒ කිසිඉකින් සැශාන්ශන් නැහැ. 

ගේන්ණ රා රිසථ්රික්කශආ ානතාඉ අපට තිශ න ාදෙය කඉදාඉ ක 

නඉ කඉන්න  ැහැ. අපශේ ශදපල ගිි  තියාා විනා  කිරීශමන් අපි 

ශපොදු මහානතාඉ ශඉනුශඉන් කෙන  ශසේඉාඉ නඉ කඉන්න ක  ඒ 

ානතාඉට දක්ඉන ාදෙය නඉ කඉන්න ක  ැහැ. මට අඉසථථාඉ ා ා 

දුන් ඔ තුමාට සථතුතිඉන්ත ශඉමින්  මශේ කථාශ  ිතිපත ශකොටස 

සභාගත* කෙනඉා  මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි . 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් ශෙොෂාන් ෙණසිාහ මැතිතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි හයක 

කාායක් තිශ නඉා. 

 
[අ. ා. ෙ..(]  
 

ගුණ වරවෂාන් රණසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   208.ම  යහ පාාන ාඩුක්ඉ 

 ායට ප ක ශඉාා මහ  ැාගේඉ ශකොල්ා ක ම ක සමක වුණු 

දූෂණය ක එක්ක ශබන ෙශේ නැඉත පිපතසිදු ශද පාාන රමනක් 

ාෙබන  කෙන්න ෑන ය කියාා ාෙබන  කල ශද පාාන රමනට 

ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික්කශආ පා්යපිශබනන්තුඉ ි ශයෝානය කෙන 

කිසිම මන්ත්රීඉෙශයක් මට සහායට ශනොසිටි ශඉාාඉක  මට සහාය 

දුන් සශහෝදෙයන් කිහිපශදනාශරන් එක්ශකශනක් තමයි 

අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා. මශේ පලමුඉැි  තුතුකම විධියට 

එතුමා ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට ශරශනන්න  ක්තිය ශදන්න මට 

හැකියාඉ ාැබුණාට  එදා  එතුමා ශ දනාකාරී ශාස අප අතපතන් 

ශඉන් වූ ශමොශහොශ ක එතුමා එයින් ශේො රන්න මට හැකියාඉක් 

නැති වුණා. ශබන අඉසථථාශ ම  අතුශකෝෙල මැතිතුමාශේ පවුශල් 

සියලු ශදනාට මශේ ශ ෝකය රකා  කෙනඉා.  

නැඉත එතුමා පිළි ඳඉ කථා කෙන රිනයක් එන ි සා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ තුලම  අද මම එතුමා රැන ින් එහාට කථා 

කෙන්න  ාාශපොශෙො කතු ඉන්ශන් නැහැ. හැ ැයි  පාකිසථතානශආම  

අශප් ශ්රී ාාාකිකශයගේට ශබන විධියට රහාා  මෙනශකොට සමාා 

මා ය තුල බනශල්ච්ඡ කඉය  වඉෙය  ශරෝ ය සබන න් ශයන් පල 

වූ පණිවුඩ අපි දැක්කා. ඊට එහා ගිය බනශල්ච්ඡ කඉයකින්  

වඉෙයකින්  ශරෝ යකින් තමයි පහෙ පිට පහෙ ම ාා  අමානුෂික 

ශාස ඉ  හිාසා කොා අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා මො දමා 

තිශ න්ශන්.  ශබන ෙශේ යබන ාන ශකොටසක් ශබන ඉාශේ වඉරී 

ත ක කඉයකට ඇද දමන කඩුඩායම කවුද කියාා පැහැරිපි 

ර ථනා්යථයක් තිශ නඉා. 

අපි පැහැරිපිඉම දන්නඉා  ශබන ඉනශකොට සමාා අසහනයක් 

තිශ න  ඉ. ශතල් නැති ඉනශකොට  ර සථ නැති ඉන ශකොට  විදුපිය 

කප්පාදු කොා කළුඉශ්ය ින්න ඉනශකොට සමාා අසහනයක් 
තිශ නඉා. ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  ින්න 22.ශදනාශරන් යබන 

ශකශනක් ඒ සමාා අසහනයට ශකෝපය  වඉෙය එකතු කශලො ක  

ඒක රචඩුඩ කඉයක් කො යනඉා. අශරේල් මාසශආ 0(ඉැි  දා මම 

රකා  කලා අශප් ි ඉසට පහෙ දුන්ශන් කවුද  කියාා. එදා මම 

505 506 

[රන් යූ.ශක්. සුමි ක උක්ගේරුෙ මහතා] 

————————— 
*  පුසත්කාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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කි ඉා  රචඩුඩ කඉයකට යන්න ිඩ තියන්න එපා. ි ඩ ශදන්න ක 

එපා කියාා. ශබන රහාෙඉාට සබන න්  සාවි ානා කමක 

කඩුඩායමක් ින්නඉා. නමු ක ශබන අය ඉෙදකන්ඉන් විධියට 

අුඟශඉන්ශන් නැහැ. මෙපන්  කපපන්  ශකොටපන්  ගිි  තියපන් 

කියාා අහිාසක තන්ණයන් ටික ශපොා ඉාා ශබන අය අතුන්දහන් 

ඉනඉා;  එතැි න් ි ක්ම යනඉා. ශබන සාවි ානා කමක සැාැසථම  

කෙන බනශල්ච්ඡ කඉශයන්  වඉෙශයන් ින්න කඩුඩායම ශබන රින 

රණශන්ම -අද ක   ඊශආ-ශපශ්යදා ක- පා්යපිශබනන්තුඉට ාඉා. ශබන 

සබන න් ශයන් සියලුශදනාශේම අඉ ානය තිබිය තුතුයි.  

අපි දන්නඉා  ානාධිපතිතුමා දැන් නඉ අරාමාතයඉෙශයක් ප ක 

කොා තිශ න  ඉ. අපි පසුගිය රිනඉා ශබන පා්යපිශබනන්තුශ ම  

රිගින් රිරටම කි ඉා  සජි ක ශරේමදාස මැතිතුමාට -විපක්ෂ 

නායකතුමාට- ශබන ෙශේ ඉරකීම  ාෙ රන්න කියාා. මම එතුමාට 

කි ඉා  ශප්දරපිකඉ මශේ සහශයෝරය ා ා ශදනඉා  අි ක් 

මන්ත්රීඉන් ක අි ඉා්යයශයන්ම ඔ තුමාට සහ ශයෝරය ා ා ශදනඉා  

කියාා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔ තුමාට තඉ විනාඩි ශදකක කාායක් තිශ නඉා  රන් 

මන්ත්රීතුමා. 

 
ගුණ වරවෂාන් රණසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ශ කනුක විදානරමශේ 

මැතිතුමාශේ විනාඩි අටක කාාශයන් විනාඩි හයක් මට ශදන්න. 

විනාඩි ශදකක් කපිා අතුශකෝො මන්ත්රීතුමාට ශදන්න. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි . 

 
ගුණ වරවෂාන් රණසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

එතුමා අරාමාතය ධුෙය  ාෙ රන්න රමාද වුශඩු ඇයි  කියන්න 

මම දන්ශන් නැහැ. මීට කපිනු ක මට මතකයි  වමත්රීපාා 

සිපතශසේන මැතිතුමා ානාධිපතිඉෙයා විධියට ින්නශකොට එතුමා 

මා යශයන් රසිදධිශආ කි ඉා  මම සජි ක ශරේමදාස මැතිතුමාට 

තමයි ිසථශසල්ාාම අරමැතිකම  ාෙ රන්න කි ශ   නමු ක එතුමා 

ඒක  ාෙ ර කශ ක නැහැ කියාා. ශබන ශදඉැි  අඉසථථාඉ තමයි එතුමා  

ඒ ඉරකීම  ාෙ ශනොර කත. ශබනක පලමුඉැි  ඉතාඉ ශනොශඉයි. දැන් 

ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා ශබන ෙශේ ානතාඉශේ රැටලු ටික 

විසඳන්න අරාමාතය ධුෙය  ාෙශරන තිශ නඉා. එතුමාට ශදන්න 

පුළුඉන් සහ ශයෝරය අපි ශදනඉා. එතුමා නඉ රතිප කතියක් 

ශරශනයි. එතුමා නඉ රමයක් ශරශනයි. එතුමා ශකශෙහි ශබන ෙශේ 

සියලු  ානතාඉට වි ථඉාසයක් තිශ නඉා. ශබන ශමොශහොශ ක අපට 

තිශ න ර ථන ටික විසඳන්න අා   තා  මඤථශඤොක්කා හිටඉාා 

හපත යන්ශන් නැහැ. අි ඉා්යයශයන්ම ශාෝකශආ ස ම ෙටකම 

සහශයෝරය ශබන ශමොශහො  ශ ක රන්න ශඉනඉා. ාාතයන්තෙ මූාය 

අෙමුදශල් සහශයෝරය රන්න ශඉනඉා. ඒ සහශයෝරය රන්න නබන 

එතුමා  සුදුසුයි  කියාා  ෙශේ ානතාඉ තුල ශාොගේ මතයක් 

තිශ නඉා. ිතින් අපි එතුමාට සහශයෝරය ා ා ශදමු කියන එක 

තමයි විශ ේෂශයන් අපි ශබන ශ ාාශ ම  සිහිප ක කෙන්ශන්. 

රසථතඉාදශයන්  එශහම නැ කනබන රචඩුඩ කඉශයන් 

රාාතන්රඉාදය විනා  කෙ දමාා ශද පාානශආ රමනක් යන්න 

 ැහැ. ාාතයන්තෙ මූාය අෙමුදාට යන්න ක  ාාතයන්තෙ 

අෙමුදශල් සහාය රන්න ක ශද පාාන සථථාඉෙ ාඉය ඉැදර ක 

ශඉනඉා. ශබන ෙශේ ානතාඉ ර ථනඉපින් රාඉා රන්න නබන  ශබන 

ෙශේ ශද පාානශආ සථථාඉෙ ාඉය ඉැදර ක ශඉනඉා  ෙශේ 

සාමකාමී කඉය ඉැදර ක ශඉනඉා.   

අෙරල කෙන අන්ත්ය වි ථඉවිදයාා ශිෂය  ා මඩුඩාශආ 

අයට  ඒ ඉාශේම තාන්ණයයට ශඉනසක්  ාාශපොශෙො කතු ශඉන ඒ 

අයට අපි කියන්ශන් සාමකාමී විධියට ඒ අෙරල  කෙන්න කියායි. 

සාචාෙකයාට ශබන ෙටට ඇවිල්ාා ි දහශසේ යන්න පුළුඉන් ිඩකඩ 

හැදුශ  නැ කනබන  අපට සාචාෙක ාදායම අහිමි ශඉනඉා. එශසේ 

අහිමි ශඉනඉාය කියන්ශන් ශබන ෙශේ ානතාඉ ක ශාන් පිපට 

ඉැශටනඉා කියන එකයි. ඒ ඉාශේම තමයි අපනයනය කිරීමට 

තිශ න පහසුකබන ටික නැති ශඉනශකොට  ශබන ෙටට තිශ න 

ාදායම තඉතඉ ක පහලට ඉැශටනඉා. ඊලකට  ෙශේ 

සාමකාමී කඉය  සථථාඉෙ ාඉය නැති වුශණො ක අපට ශාෝකශආ 

සහශයෝරය රන්න  ැපත ශඉනඉා. යබන යබන ශද පාාන පක්ෂඉාට 

ාඩුක්  ාය අෙශරන ශදන්න කාට ශහෝ වුඉමනාඉක් තිශ නඉා 

නබන  ඒ අයට පුළුඉන්  ඊලක මැතිඉෙණඉාම  ඒ සහශයෝරය ා ා 

ම ාා ඒ පක්ෂ රිනඉන්න. එශහම නැතුඉ මැෙකම  රසථතඉාදය 

තුළින්  ාප බන කොා  ායට එන්න හැකියාඉක් නැහැ. එශහම 

කොා ෙටක් ිරිපතයට ශරි යන්න පුළුඉන්කමගේ ක නැහැ කියන 

එක තමයි විශ ේෂශයන්ම අපි කියන්ශන්.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   උතුෙ  නැ ශකනහිෙ පැතිඉා 

ඉ්යාන ක නැහැ  උදශෂෝෂණ ක නැහැ. ඒක ශහොඳ ාද්ය යක්. 

උතුශ්ය ද්රවිඩ ානතාඉ ෙටටම ාද්ය යක් ම ාා තිශ නඉා. හැ ැයි  

ශාෝකයටම ාද්ය යක් ම පු ාාතියක් අපි. ශේ.ා්ය. ායඉ්ය න 

මැතිතුමා එදා 89.8 සැප්තැබන ්ය මාසශආ පැඉැති සැන් 

ෆ්රැන්සිසථශකෝ සාම සමුළුශ ම   ශාො තුො බුදුොාණන් ඉහන්ශසේ 

ශද නා කල   බනම පදශආ එන රාථාඉක් ඉන "න හී ශ ශ්යන 

ශ ොි " කියන රාථාඉ සඳහන් කලා. එයින් කියැශඉන්ශන් 

වඉෙශයන් වඉෙය සාසි ශඳන්ශන් නැහැ කියන එකයි. ඒක ක 

එක්ක තමයි  ාපානයට ි දහසථ ෙටක් විධියට කටතුතු කෙන්න 

අඉසථථාඉ ාැබුශඩු. උතුන් ශකොපතයාඉ  දගේණු ශකොපතයාඉ ඉාශේ 

ාපානය ශනොශ දුශඩු; ාපානයට සබන ා ක ශනොදැබනශබන. 

ශාො තුො බුදුොාණන් ඉහන්ශසේශේ  ්යමය පඉතින ෙශේ 

ශමශහම බනශල්ච්ඡ කඉයකට  වඉෙයකට  රචඩුඩ කඉයකට යන 

තැනට ිඩ හදන  ඒඉා ශමශහයඉන කල්පි අපි ශහලා දකිනඉා. 

කවුන් කල ක රචඩුඩ කඉය ඉැෙරියි. සාමකාමී අෙරලයට පහෙ ම ම 

- කවුන් හපත ඒක කලා නබන - අපි පිළිගේල් සහරතඉ එය ශහලා 

දකිනඉා.  

ඒ විතෙක් ශනොශඉයි  ශබන රියාඉාම  ශහොඳ සාවි ානා කමක 

සැාැසථමක් තිබුණා. ඒ සැාැසථම  මාස රණනක සැාැසථමක් 

ශඉන්න ඇති. ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට පලමුඉැි  ඉතාශ  ාපු  

වියතුන් ශඉච්ච ඒ අඉාක ශද පාාන යන්ශේ ශමන්ම ශහොෙ 

තක්කඩිකබන කෙපු  -ශහොෙකබන කල අය ශබන 22. ශදනා තුල ඇති.- 
ශබන ෙශේ ශදපල ශකොල්ා කාපු ඒ සමහෙ අයශේ ශරඉල්ඉාට 

කිසි ර ථනයගේ ක නැතුඉ ඇති. හැ ැයි  ශබන ෙට හදන්න ෑන ය 

කියාා අඉාක  පිපතසිදු ශච්තනාශඉන් ාපු ඒ මන්ත්රීඉන්න්ශේ ි ඉාස 

ටික ගිි  තැබීම සබන න් ශයන් කියනඉා නබන  ඒ යන රමන ශහොඳ 

නැහැ කියන එක තමයි විශ ේෂශයන්ම අපි දකින්ශන්. 

අන්ත්ය වි ථඉවිදයාා ශිෂය  ා මඩුඩාශආ ඉසන්ත මුදපිශේ  

ඒ ඉාශේම සමාා රියාකන්ශඉගේ ඉන පැතුබන ක්යන්ය  ඒ ඉාශේම 

ෙකිුන ශසේනාෙ කන  ලහින් වීෙශසේකෙ කියන ශබන අය ශඉනසක් 

ශහොයන තාන්ණයය. ශබන තන්ණයන්ට ඊලක ඉතාශ  

පා්යපිශබනන්තුඉට එන්න පුළුඉන්. හැ ැයි  කඉදා ශහෝ ශබන අය ාපු 

දඉසකට ක ශබන විධියටම නබන ිසථසෙහට යන්ශන්  ඒ අයශේ 

ශරඉල්ඉාට ක ඔය ටික ශඉයි. ශමොකද  ශබනක ඇතුලට ඇවිල්ාා 

 ාන්න ෑන  අපි ශබන ශඉනස කෙන්ශන් ශකොශහොමද කියාා.  
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට ා ා ම  තිශ න කාාය අඉසන්. 

 
ගුණ වරවෂාන් රණසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මට තඉ විනාඩියක් ා ා ශදන්න  මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි .  

ශබන ශඉනස කෙන්ශන් ශකොශහොමද කියාා  ාන්න ෑන . 

ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කමයා  ායට ාඉාට පසථශසේ එතුමා එක 

ශඩොාෙයක්ඉ ක ණයට ර කශ ක නැහැ  2020න් පසථශසේ. දැන් ශබන 

ශරඉන්න තිශ න ණය ශමොනඉාද? ශබනඉා 8999න් පසුඉ ර ක ණය. 

කීයක් තිශ නඉාද? ශඩොා්ය බිපියන .8ක්; මිපියන .8 000ක් 

ශරඉන්න තිශ නඉා. හැම අවුන්දදකම ශඩොා්ය බිපියන තුනක් 

හතෙක් ණය ර කශ ක නැ කනබන ශබන ෙට ිරිපතයට ශරන යන්න 

 ැහැ. එශහම නබන ශඉනස ශඉන්න ෑන  ශකොශහොමද?  අපි 

දකිනඉා  ොාය  ශසේඉක මහ කම-මහ කමීන් පාෙට  ැහැාා 

ශඉනසක් රැන කියන  ඉ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් මන්ත්රීතුමා  ි යමිත කාාය අඉසානයි. 

 
ගුණ වරවෂාන් රණසිගහ මහතා 
(ேொண்புேிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

මට තඉ ත කපෙ ෙ0ක් ශදන්න. 

ොාය ශසේඉශආ ි ා ාරී මහ කම-මහ කමීන්ට ශබන ශඉනසට 

දායක කඉය ශදන්න ශඉනඉා. ශබන ෙශේ ඉැඩ කෙන ානතාඉ  

කැපවීබන කොා  තමන්ශේ ා්යථිකය ක ශරොඩනකාශරන ෙශේ 

ා්යථිකය ක ශරොඩ දමන්න ෑන . අෙ ාපානය ශරොඩ දැබනමා ඉාශේ  

අශප් මිි සථසු ක  කැප වුශණො ක විතෙයි ශබන ෙට ශරොඩරන්න ක 

පුළුඉන් ශඉන්ශන්. ශබන ෙටින් පිට ඉැඩි පිපතසක් ශසේඉය කෙනඉා. 

NASA ායතනශආ ඉැඩ කෙන්ශන් ශ්රී ාාකාශඉන් ගිය අශප් ෙශේ 

උරතුන්  බුදධිමතුන්. ශාෝකශආ ින්න ඒ උරතුන්ශේ උපශදසථ 

ටික අපි රන්න ෑන . ශබන ඉැඩපිළිශඉල  පිළි ඳඉ සාකච්ඡා 

ශබනසයකට ඔවුන් ශේන්න ෑන . එශහම අෙශරන ඇවිල්ාා ශකටි 

කාලීන  ම ය කාලීන හා රිගු කාලීන ඉැඩපිළිශඉලක් තුළින් 

පමණයි අශප් ෙශේ ානතාඉ නරාසිටුඉන්න පුළුඉන් ශඉන්ශන්. ඒ 

ි සා ශබන ෙශේ ානතාඉශරන් අපි ිල්ාා සිටිනඉා  අපි ශබන ඉැටිාා 

තිශ න උගුශාන් ශරොඩ එන්න ශ ොශහොම ිඉ. ශමන් කටතුතු 

කෙමු කියාා. ශබන ෙශේ ානතාඉ ශඉනුශඉන් ඒ සඳහා 

අරාමාතයඉෙයා රන්නා ෑන ම උ කසාහයකට අශප් සහශයෝරය 

ා ා ශදනඉාය කියන පණිවුඩය විශ ේෂශයන් සිහිප ක කෙනඉා.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ශඉනසථ කෙන්න ෑන  තැන් 

තිශයනඉා. Lanka IOC ායතනය  ාා  ා නඉා. අශප්  Ceylon 

Petroleum Corporation එක අන්ත පාක්යි. ඒ ශකොශහොමද? 

Lanka IOC එශක් ඉැඩ කෙන්ශන් ශසේඉකයන් ෙ00යි; අශප් ශතල් 

සාසථථාශ  ශසේඉකශයෝ  000ක් ඉැඩ කෙනඉා. එශහම නබන  ශබන 

ශසේඉකශයෝ ශඉන ක ායතනඉාට දමාා  ශහෝ පාක් ා න ායතන 
ශරොඩරන්න පුළුඉන් ඉැඩපිළිශඉලක් හදන්න ෑන . ොාය ායතන  

ොාය - ශප්දරපික ඉැඩපිළිශඉලකට ශරි හිල්ාා ශබන ෙට 

ශරොඩරන්න system change එකකට යන්න ෑන  කියන එක 

තමයි විශ ේෂශයන් අපි ශමතැනම  සිහිප ක කෙන්ශන්.  

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් මන්ත්රීඉන්ි   කාාය පිළි ඳ ර ථනයක් තිශ නඉා. යබන 

ශකශනක් ඉැඩිපුෙ කාාය ර කශතො ක ඊලකට කථා කෙන්න සිටින 

රන් මන්ත්රීතුමන්ාාට කාාය අක් ශඉනඉා. ඒ ි සා කාාය 

කලමනාකෙණය කෙ රන්න කියා ිල්ාා සිටිනඉා. 

මීලකට  රන් පියල් ි  ාන්ත ද සිල්ඉා මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට 

විනාඩි 0.ක කාායක් තිශ නඉා. 

[අ. ා. (.0 ] 

 
ගුණ පියල් නි ාන්ත ද සිල්වා මහතා  
(ேொண்புேிகு பியல் நிஷொந்த த சில்ெொ)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   
මුාසුන ශහො ඉන රන් මන්ත්රීතුමි   විශ ේෂශයන්ම අපි අද 

කථා කෙන්ශන් ිතාම ශේදනීය සිදධියක් සහ අුනන් රිනයක් 

සබන න් ඉයි. හැ ැයි  මැයි 09 ඉන දා විතෙක් ශනොශඉයි  ද ක 

රණනාඉක් තිසථශසේ ශමඉැි  ිතා අුනන් රින  ි ්යමාණය වීශබන 

හැකියාඉ  අඉ යතාඉ ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුළින්ම මතු කොා 

තිබුණා. ඒ ි සා ශමය ිතාම කනරාටුදායක ත ක කඉයක්.  2022 

මැයි 09 ඉැි  දා ශ්රී ාාකා ශද පාාන ිතිහාසශආ ිතාම අුනන් 

රිනයක් හැටියටයි අපි හුනන්ඉන්ශන්. මුාසුන ශහො ඉන රන් 

මන්ත්රීතුමි   අපි රාාතන්රඉාදය  නීතිශආ ාධිපතය පිළි ඳඉ කථා 

කෙනඉා. ශබන හැම ශදයක් රැනම මහ උාාන්ඉට කථා කලාට අද 

ශබන සාකල්ප  රියශඉාා යන ත ක කඉයකට ප ක ශඉාා තිශ නඉා. 

ශමශහම රියශඉාා යන ත ක කඉයට ප ක ශඉාා තිශ න්ශන් 

ඉ්යතමානය තුල ඇති ශඉාා තිශ න ශද පාාන සහ ා්යථිකමය 

අසථථාඉෙ ාඉය එක්කයි.  ඒ ඉාශේම අපි ශදපා්ය ථඉයම ිතාම 

ඉරකීශමන් කටතුතු කෙන්න ෑන  කියන එක තමයි මශේ මතය. 

ශමොකද  රින කිහිපයක් තිසථශසේ - ශබන රින හතශ්ය  විතෙක් 

ශනොශඉයි- ද ක රණනාඉක් තිසථශසේ ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  කථා 

කෙන ශදඉල්  ැලුශඉො ක සැ   ශාසම ඒඉායින් ෙටට 

ඵාදායීතාඉක්  රශයෝානයක් තිශ නඉා ද? ඒ ඉාශේම ශබන 

උ කතරීතෙ පා්යපිශබනන්තුශ  කථා කෙන ශදඉල් අපි ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශඉන් පිටතට ගිහිල්ාා රියා කමක කෙනඉාද කියන 

එක පිළි ඳඉ තම තමන්ශේ හෘදය සාක්ෂියට අත තියාා 

විමසුශඉො ක ශහොඳයි කියාා මා ම විශ ේෂශයන්ම කියනඉා. 

ශබන Galle Face සිදධිය සමහෙ අය සා ාෙණීකෙණය 

කෙනඉා. ඒ ඉාශේම ඒ සිදධියට රතිවින්ද ඉ ින්න අය ඒ අයශේ  

සා ාෙණය කථා කෙනඉා. හැ ැයි  ශමය සා ාෙණීකෙණය 

කෙන්න ඒ ශදපැ කතටම සදාචාො කමක අයිතියක් ශකොශහ කම 

නැහැ කියන එක ක කියන්න ෑන . Galle Face අෙරලයට පහෙම ම 

සිදු කල පිපතසශේ රියාඉට රතිචාෙ දැක්වීමක් විධියට තඉ ක 

අහිාසක මිි සුන් රණනක් තාා ශපලා පීඩාඉට ප ක කිරීම මම 

කිසිශසේ කම අනුමත කෙන්ශන් නැහැ  මුාසුන ශහො ඉන රන් 

මන්ත්රීතුමි .  

ඒක සාපොධී අපො යක්.  ඒ අපො යට ශරොදුන් වුශඩු අශප් 

ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  හිටපු සුන්දෙම  ශ ොශහොම අහිාසකම 

ශද පාාන චපතතයක්. ඒ තමයි අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා. 

එතුමා හපත සුන්දෙ චපතතයක්. එතුමා  ෂාතනය කලා. ශබන අපො ය 

සාපොධි රියාඉක්. ඒ විතෙක් ශනොශඉයි  ශබන සිදධිය ක එක්ක මැති 

ඇමතිඉන්න්ශේ ශරඉල් ගිි  තියන්න පටන් ර කතා; ඒ  

ා ාෙකන්ඉන්ට පහෙ දුන්නා. ඒ ඉාශේ විවි  ශදඉල් රියා කමක 

කලා. ෙට අමු  ශසොශහොන් පිේටි යක්  ඉට ප ක කෙන්නට කටතුතු 

කලා. ශබන පිළි ඳඉ ඉැඩි අඉ ානයක් ශයොමු කෙන්න ෑන ය කියන 

එක   විශ ේෂශයන් මතක් කෙනඉා.  

509 510 
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මුාසුශන් රන් මන්ත්රීතුමි   මට කථා කෙන්න ා ා දුන් 

ශඉාාඉ මරි. හැ ැයි  මට අඉසාන ඉ ශයන් එක ශදයක් කියන්න 

තිශ නඉා. අපි ශබන හැම ශදයක් රැනම කථා කෙනඉා. හැ ැයි  අද 

දන්ඉන්ට සිදු ශඉාා තිශ න ඒ ශේදනීය ත ක කඉය පිළි ඳඉ කථා 

කෙන්ශන් නැහැ. ාශය ක උදශෂෝෂණ රැල්ාක් එනඉා. දන්ඉන්ට 

නැඉත ක අ යාපනය නැති ශඉනඉා. එතශකොට දන්ඉන්ට පාසල් 

අ යාපනය නැහැ. ශමන්න ශබන පිළි ඳඉ අඉ ානය ශයොමු කෙන්න 

ෑන . ශද පාාන පටු නයාය පර රියා කමක කෙන සමහෙ 

ඉෘ කතීය සමිති නායකයන්ට මම කියනඉා  ශබන  ලු අසික්කිත ඉැඩ 

කෙන්න එපා කියාා. ශබන දන්ශඉෝ අශප් ෙශේ අනාරතය නබන  ශබන 

දන්ශඉෝ අ ශප් ඉටිනාම සබනපත නබන ශබන දන්ඉන්ට අ යාපනය ා ා 

ශදන  ඉැඩ පිළිශඉලකට ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  ින්න මන්ත්රීඉන් 

එකක ශඉන්න ෑන . ඒ පිළි ඳඉ මතක් කෙමින්  ෂාතනයට ාක් වූ 

අශප් මන්ත්රීතුමා ශඉනුශඉන් අශප් ශ ෝකය පල කෙනඉා. ඒ 

විතෙක් ශනොශඉයි. එතුමාට සා ාෙණය ිටු කෙන්න නබන ශබන ෙට 

තුල ශද පාානශආ ශඉනසක් ඇති කල තුතුයි. ඒ ශඉනස ඇති 

කෙන්නට නබන  සියලුශදනා අඉාකඉ  හෘදය සාක්ෂියට එකකඉ 

ිරිපතප ක විය තුතුයි. එශහම නැතිඉ ශබන ත ක කඉය අඉසන් කෙන්න 

 ැහැ කියන පණිවුඩය ා ා ශදමින් මා ි හඬ ශඉනඉා. ශ ොශහොම 

සථතුතියි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රන් ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 82ක 

කාායක් තිශ නඉා.  

 

[අ. ා. (.8ෙ] 

 
ගුණ වහේෂා විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි    මට ශබන කාාය ා ා ම ම 

සබන න් ඉ ඔ තුමාට සථතුතිඉන්ත ශඉනඉා. අපි දැක්කා  අද උශද 

රන් අපි සේපත හිටපු මුදල් අමාතයතුමා ිතා සාශ ම  කථාඉක් 

කෙනඉා. ඒ කථාඉ සිහිප ක කෙමින්  මශේ කථාඉ ාෙබන  කෙන්න 

කැමතියි. ශබන ශඉාාශ  ඒ සාශ ම කම තුළින්  'මම ි ඉැෙරි 

පුදරාශයක්' කියාා කවුන් ශහෝ  ානතාඉට ඒ කතු රන්ඉන්න 

උ කසාහ කෙනඉා නබන  ශබන ශඉාාශ  සමාාය ඒක පිළිරන්න  

සූදානබන නැහැ කියාායි මම හිතන්ශන්  මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි .  අද රන් අපි සේපත හිටපු මුදල් අමාතයතුමා ශබන ෙශේ 

ඉ්යතමාන ත ක කඉය රැන ඇ කත කි ඉාය කියන ශර්ෙඉය රන්න 

සූදානබන ශඉනඉා. ඉ්යත මානශආ ෙශේ තිශ න ා්යථික අ්යබුදය 

පිළි ඳ ඇ කත කථාඉ කි ශ  මමයි කියන ශර්ෙඉය රන්න එතුමා  

සූදානබන ශඉනඉා. ඒක ශහොඳයි. හැ ැයි  රන් අපි සේපත හිටපු මුදල් 

අමාතයතුමාට මම මතක් කෙ ශදනඉා  ශබන ෙශේ ශබන විනා කාරී 

රමන ාෙබන  කෙන්ශන්  ශබන ෙශේ ා්යථිකය විනා  මුඛ්යට 

ඇදශරන ය ශබන කඩුඩායම ි ්යමාණය කෙන්ශන්  එදා නක් ටික 

එළියට ඇදාා දාාා  ොාපක්ෂඉන් දක්කාශරන යන්ශන් ඔවුන්ශේ 

නීති ඉෙශයගේ විධියට සිටි අපි සේපත හිටපු අමාතයඉෙයාම  ඉ.  

එශහම නබන ඔ ට ඒ රැන ක  ශ දනාඉක් තිශ න්න ෑන .  ඒ 

රැන ක ඔ තුමාට පසුතැවීමක් තිශ න්න ෑන . ඔ තුමාශේ නීති  

රාසථතුඉ රැන කියාා  ාදායම රැන කියාා අශප් ෙශේ සමාාය 

තුල ඔ තුමා ශුද ඉන්තශයක් වුණාට  ඔ තුමා මහා වි ාා 

සාශ ම තාඉක් ශපන්නුඉාට  ඒක ශබන ෙට පිළිරන්න සූදානබන නැහැ 

කියන කාෙණාඉ මම මතක් කෙනඉා.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මම ශබන ශඉාාශ  එක 

කන්ණක් විශ ේෂශයන් සඳහන් කෙනඉා. අපි දඉසථ හතෙක 

විඉාදයක් සඳහා  -පා්යපිශබනන්තු සතියක්-  කාාය ශඉන් කෙ 

තිබීශබන අෙමුණ ගේමක්ද? අද සිගේොදා අක්ම තෙමින් අප අතපතන් 

විශයෝ වුණු අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මන්ත්රීතුමා ශඉනුශඉන් 

ශ ෝකය පල කිරීශබන විඉාදයක් තිබුණා නබන  යබන කිසි ඉටිනාකමක් 

තිශ නඉා.  එතුමා ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  හිටපු මන්ත්රීඉෙශයක්. 

ශද පාාන ශයගේට ඉඩා සමාා ශසේඉකයගේ විධියට එතුමා ශබන 

ෙටට කෙපු ශද   අරයන්න අඉසථථාඉක් දුන්නා නබන  ඒක ඉටිනඉා.  

නමු ක  ශබන දඉසථ හතශ්යම අපි කශලේ ශමොකක්ද? ශබන ෙශේ 

රබනමානඉා මිි සථසු එදා ශ ා කන්න  ැපතඉ ින්නඉා.  ශකොල  

අෙරලය ෙට රැන කියන්ශන් ශඉනම කථාඉක්. ානතාඉ ර සථ ටික 

නැතිඉ ින්නඉා; ශතල් ටික නැතිඉ ින්නඉා. ්රි වීා්ය එශක් යන  

 යික් එශක් යන අහිාසක මනුසථසයාට ශතල් ටික නැහැ.  ශබන ෙශේ 

ානතාඉශරන් තුශනන් ශදකකට ඉැඩි පිපතසක් ශහට දඉස රැන කිසි 

 ාාශපොශෙො කතුඉක් නැතිඉ ින්නඉා. ශමඉැි  ඉට පිටාඉක් 

ම යශආ ශබන පා්යපිශබනන්තු සතිශආ දඉසථ හතෙ ශරඉන්ශන් ශබන 

මන්ත්රීඉන්න්ට ඇති ශඉච්ච ර ථනය  එදා අෙරලයට රහන්න ගිහින් 

ඇති ශඉච්ච රැටලුඉ රැන කථා කෙන්නයි. අපි කනරාටු ශඉනඉා 

ශදශපොල හාි  ශඉච්ච ඒ මන්ත්රීඉන් රැන. ඒ ඉාශේම අශප් 

සමාාශආ ින්න අහිාසක මිි සුන්ශේ ක ශදශපොල අහිමි වුණා. අපි 

කනරාටු ශඉනඉා ජීවිත අහිමි වුණු අශප් ෙශේ ඒ පුෙඉැසියන් 

දහශදනා රැන. අපි කනරාටු ශඉනඉා තඉම ක පඉතින ශබන සක්කිපි 

ශද පාානය  කාාකඩුණි ශද පාානය රැන. අපි කනරාටු 

ශඉනඉා  අෙක්ගේ ශ ෝතායක් ශදනඉාය කියන  සමෘදධි 

සහනා ාෙය කපනඉා කියාා  ය කෙන පෙණ ශද පාාන 

සාසථකෘතියට මුඉා ශඉාා  කි න් ඇදශරන වි ක ශකොල ට රාල් 

කෙපු අහිාසක මිි සථසුන්ට ශඉච්ච හාි ය රැන.  

ඒ මිි සථසුන්ට එදා ශේ ශෙ ඉැශ  රඳ රහන ඉතුෙට ඉැශටන්න 

වුශඩු ඔවුන් ඡන්දය ම පු මන්ත්රීඉෙයා කෙපු ඒ කාඩ ඉැශ් ි සා.  

පා්යපිශබනන්තු සතිශආ ශබන දඉසථ හතෙ අපි ශරඉන්ශන් ශබන ෙශේ 

මිි සථසු ශඉනුශඉන් ශනොශඉයි; ශබන සමාාශආ ර ථනයට 

උ කතෙයක් ශසොයන්න ශනොශඉයි; අරමැතිතුමා කි ඉා ඉාශේ ශහට 

අි දදාට විදුපිය  ාය නැතිඉ දුක් විිනන්න ශඉන ානතාඉ 

ශඉනුශඉන් ශනොශඉයි; ශබන තිශ න ශතල් ර ථනයට උ කතෙයක් 

ශසොයන රමයක් රැන කථා කෙන්න ශනොශඉයි  අශප් දුක කියා 

රන්නයි. මන්ත්රීතුමන්ාාට ශඉච්ච හාි ය රැන ශමච්චෙ දුකක් 

දැශනනඉා නබන  -ඒක මට වුණා නබන මට ක දැශනනඉා- අද 

සමාාශආ අහිාසක මනුසථසයාට ඇති ශඉාා තිශ න ත ක කඉය රැන 

අපට ඊට ඉඩා දැශනන්න ෑන . අපි ානතා ි ශයෝජිතශයෝ. අපි 

අපට අයිති නැහැ. අප අයිති අප ි ශයෝානය කෙන ානතාඉටයි. ඒ 

ානතාඉශේ ර ථන රැන කථා ශනොකෙ ශබන දඉසථ හතශ්ය කාාය 

නාසථති කොා මහ අපො යක් කශලේ. මූාාසනාරූඪ රන් 

මන්ත්රීතුමි   අද අන්තිම රිනශආ ස ාඉ අඉසන් ශඉන්න තඉ පැයක 

කාා . මාඉක් ිතුන් ශඉාා තිශ න ශබන ශඉාාඉ ශඉනකබන ඒ මහා 

ශේදඉාචකය ාෙබන  කල ශකනා  ඒකට ඉක කිඉ තුතු ශකනා 

රැන කවුන්ඉ ක කථා කශලේ නැහැ  සුදු ුඟනු ර ඉා මිසක්.  

එදා මහින්ද ොාපක්ෂ අරමැතිතුමාට සමු ශදන්නයි ෙට ඉටින් 

ානතාඉ ශරනාඉා කි ශ . මහින්ද ොාපක්ෂ කියන ශබන ෙශේ 

කී්යතිම ක  කෘතහසථත ශද පාාන නායකයාට ශර්ෙඉනීය සමු 

රැනීමක් ශදන්නයි ශාොන්සථටන් රනාන්දු  සන ක ි  ාන්ත  

ින්රික අනුන්ද  ශහේෙ ක  අශප් රිසථ්රික්කශආ පවිරාශදවි 

ඉන්ි ාෙච්චි මැතිි ය ඇතුළු අය  සථඉපින් ශසනක අෙශරන 

ාශ  කියන එකයි සමාායට කි ශ . හැ ැයි  අපි මහින්ද 

ොාපක්ෂ මහ කතයාශේ කථාඉ රූපඉාහිි ශයන් දැක්කා. එතුමා 

සමු ශදන්න ාපු ානතාඉශරන් අහනඉා "මම යන්නද  එපාද " 

කියාා. ඔ  දකින්න ඇති. "මම යන්නද  එපාද " කියාා අහනඉා. 

ඔ තුමන්ාා ි කමට ශබන රැන කල්පනා කොා  ාන්න. එතැනට 

ඇවිල්ාා ින්ශන් මහින්ද ොාපක්ෂ මහ කතයාට ාදෙය කෙන 

මිි සථසු ටිකක්  රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන් ටිකක්  රාශදශීය ස ා 

ස ාපතිඉන් ටිකක්  ශපොදු ාන ශපෙමුණට ඡන්දය ම පු පාක්ෂිකශයෝ 

ටිකක්. ඒ මිි සථසුන්ශරන් ඇුඟඉාම "මම යන්නද" කියාා  එක් 

ශකනගේඉ ක නැඟිටාා කියනඉාද  "යන්න ස්ය" කියාා? එශහම 

 ානශකොට මහින්ද මහ කතයා තමයි ශබන ෙට ිසථශසල්ාාම 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

ඇන්ුනශ . මහින්ද මහ කතයා ශහොඳට ානතාඉ අන්ඳාා කියනඉා  

"කවුන් ක මට යන්න එපා කියාා ක  රහනඉා. එශහම නබන මම 

යන්න ෑන  නැහැ" කියාා. සමු රැනීම එතැි න් ශකලඉෙ වුණා. 

එතැි න් පසථශසේ පටන් ර කශ ක ශමොකක්ද? ශාොන්සථටන් රනාන්දු 

මන්ත්රීතුමා කියනඉා කෙන්න ෑන  ශද. අශනක් ඇමතිඉන්  

මන්ත්රීඉන් කියනඉා කෙන්න ෑන  ශද. ඒ අහිාසක මිි සථසු ටික 

උසිරන්ඉා යඉනඉා "මයිනාශරෝරම"ට සහ "ශරෝාාශරෝරම"ට 

රහන්න. ඒ රහාෙය සඳහා හදපු මානසික කඉය ශකොච්චෙද 

කි ශඉො ක සමහෙ නරොධිපතිාා  රාශදගීය ස ා ස ාපතිාා 

Facebook එශක් live දාාා කි ඉා "දැන් ශ ාාඉ හපත  රහන්න 

යන්න" කියාා.ිතින් ඒ මිි සථසු ගේාප්පු ශඉාා ගියා. ඒ මිි සථසු 

හිතුශ  නැහැ ශබන ඉාශේ ශේදඉාචකයක් ශඉයි කියාා. අන්තිශබනම  

ඒ තන්ණ පිපතසට රැුඟඉාම  ඒ අය ක එක්ක රැටුමට ගියාම රහන්න 

ාපු දහසථ රණනකට  ශරඉල්ඉාට යන්න  ැපතඉ හිෙ වුණා; දහසථ 

රණනක් තමන්ශේ ශදශපොල නැති කෙ ර කතා. ඒ අතශ්ය ශබන ෙශේ 

මන්ත්රීඉන් රැන වඉෙයක් ි ්යමාණය වුණා. ඒ තුල තිබුණු 

ශද පාානය රැන අපි ශඉනම කථා කෙන්න ෑන .  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි      සා ාෙණ  තුක්ති සහරත 

විධියට ශබන ර ථනය රිහා  ානඉා නබන මහින්ද ොාපක්ෂ 

මහ කතයාශරන් තමයි CID එක ිසථශසල්ාාම කට උ කතෙයක් හපත 

රන්න ෑන . ඇයි  මහින්ද ොාපක්ෂ මහ කතයාශරන් කට 

උ කතෙයක් රන්න  ැපත? එතුමා ශබන ෙශේ හිටපු ානාධිපතිතුමා 

හින්දාද?  

එතුමාට CID එකට කට උ කතෙයක් ශදන්න  ැපත ි සාද? 

නැහැ. මහින්ද ොාපක්ෂ මහ කමයාශරන් ශබනකට අදාලඉ කට 

උ කතෙයක් රන්ශන් නැහැ කියන්ශන්  ශබන ර ථනශආ ඇ කත 

තැි න් අල්ාා රන්ශන් නැහැ කියන එකයි.  ඊශආ 

පා්යපිශබනන්තුශඉන් ටිකක්  කන්ණු කාෙණා ර කතා. දැන් මන්ත්රීඉන් 

ශදශදශනක් පතමාන්් කොා තිශ නඉා. එශහම නබන ශබන ර ථනය 

විසඳන්ශන් ශඉනසථ විධියකට. රහපු මිි හාද නැති මිි හාද කියාා 

නැහැ  අද ශඉනමම කඩුඩායබන ඇතුලට යනඉා. හැ ැයි  ාඩුක්ඉ 

පැ කශ ක ක ින්නඉා  ශබන ෙටට ාදෙය කෙන  ශබන ර ථන රැන 

හපතයට ඇසථ ඇොා  ාන  යබනකිසි අඉශ ෝ යක් තිශ න ඉසන්ත 

යාපා ඩුඩාෙ මන්ත්රීතුමන්ාා ඉැි  අය. ඒ පිපතස ශබන ෙශේ ර ථන 

රැන කථා කලාම අෙ කඩප්පුළිකමට පුන්දු ශඉච්ච  ශබන 

කාාකඩුණි ශද පාාන සාසථකෘතිය තුලම එබිාා ින්න  ාන 

මන්ත්රීඉන්න්ට  ඇමතිඉන්න්ට ඒක ශ කශෙන්ශන් නැහැ. ඒ ි සා  

ෙශේ පඉතින ශබන අ්යබුදය තීව්ර තැනකට අෙශරන ගිශආ මහින්ද 

ොාපක්ෂ මහ කමයා එක්ක හිටපු ශරෝාශයෝ ටිකයි කියාා අපි 

කියනඉා.   

දැන් තඉ කාෙණයක් තිශ නඉා. ශබන  රැන මට නබන ර ථනයක් 

නැහැ. නමු ක මට ශපශනනඉා ශබන අසා ාෙණය. ඒ ි සා මම 

කියන්නබන. මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   දැන් මහින්ද ොාපක්ෂ 

මහ කතයා ශබන ෙශේ ානාධිපතිඉෙයා ශනොශඉයි. ශබන ෙශේ 

අරමැතිඉෙයා ක ශනොශඉයි  ශබන ෙශේ හිටපු අරමැතිඉෙයා. මා 

දන්නා තෙමින් එතුමා ශහපිශකොප්ටෙයකින් ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට 

එනඉා. මල්ලී ානාධිපති හින්දාද කියාා මා දන්ශන් නැහැ  නමු ක 

එය සදාචාො කමකද? අද ්රි වීා්ය පතයැදුෙන් විධියට පවුාක් 

නඩ කතු කෙන අහිාසක මිි සථසුන්ට ශපට්රල් ලීට්ය ශදකක් 

රහරන්න  ැපත ත ක කඉයක් ඇති ශඉාා තිශ නඉා.  ඒ ි සා ඒ 

අහිාසක මිි සථසුන්ට සා ාෙණය ිටු කෙන්න.[ ා ා කිරීමක්]  

 
ගුණ මධුර විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேதுர ெிதொனமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි  - 

ගුණ වහේෂා විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔ තුමාශේ ශ ාාශ ම  කථා කෙන්න. ඔ තුමා මහින්ද 

ොාපක්ෂ මහ කතයා ශනොශඉයි ශන්. [ ා ා කිරීමක්] එශහම 
ශඉාාඉ ශදන්න  ැහැ.  ඔ තුමා ඔ තුමාශේ ශඉාාශ ම  කථා 

කෙන්න. මට ම ශේ කථාඉ කෙශරන යන්න ිඩ ශදන්න. 
 

ගුණ මධුර විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேதுர ெிதொனமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් මධුෙ විතානශේ මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාශේ point of Order 

එක ශමොකක්ද?  
 

ගුණ මධුර විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேதுர ெிதொனமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   රන් ශහේෂා විතානශේ 

මන්ත්රීතුමා මතු කල කාෙණය ඊශආ සමාා මා යඉා ඉා්යතා කෙ 

තිබුණා.  ඒක සතයයක්ද කියාා අපට දැන රන්න ෑන ? හිටපු 

අරමැතිතුමා පා්යපිශබනන්තුඉට ශහපිශකොප්ටෙශයන් ාඉාද කියන 

එක ශසොයා  ාා පා්යපිශබනන්තුඉට දැනුබන ශදන්න කියා මම 

ඉරකීශමන් ිල්ාා සිටිනඉා. 

 

ගුණ වහේෂා විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

තඉම ක ශබනඉා පිළිරන්ශන් නැති  ශබන විධියට කශ් යන පිපතසථ 

හින්දා තමයි ශබන ෙට හැශදන්ශන් නැ කශ ක. ඔය කශ් යන 

කඩුඩායම අක් ශඉනතුන් ශබන ෙට හැශදන්ශන් නැහැ. කශ් යන්න 

එපා කියාා ානතාඉ සා ාඉක් ම ාා තිශ නඉා. ානතාඉ ශහොඳ 

සා ාඉක් දුන්නා  ශ ොන්ඉට කශ් යන්න එපා කියාා. නමු ක  

තඉදුෙට ක කශ් යනඉා නබන ශමොකක්ද ශබන ශඉාා තිශ න්ශන් 

කියන්න මා දන්ශන් නැහැ. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට ශඉන් කෙ ඇති කාාය අඉසන් 

වීශරනයි යන්ශන්. 

 

ගුණ වහේෂා විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මට ාැබී ඇති ශ ාාඉ රැන 

මම  ාමින් ින්ශන්. තඉම විනාඩි දහයයි රත ශඉාා තිශ න්ශන්.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මම ඔ තුමා ශරන් එක 

කාෙණාඉක් අහනඉා. අද ශබන ෙශේ තිශ න ර ථනය ශබනකද? ශබන 

ෙශේ දැන් තිශ න සැ   ර ථනය ශමොකක්ද? ශබන ෙශේ ශඩොා්ය 

අ්යබුදයක් තිශ න්ශන්. ශබන ෙටට ශඩොා්ය ශරශනන්න  ැපතද? ශබන 

ෙටට ශඩොා්ය එන්ශන් නැදද? ශබන ෙටට ශඩොා්ය ශරශනන රමයක් 

තිශ නඉා. ඒ  රමය තමයි ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මහ කතයා ශරදෙ 

යන එක. ොාපක්ෂඉන් ින්නකබන ශබන ෙටට ශඩොා්ය එන්ශන් 

නැහැ.  ාාකාශ  පුෙඉැසියන් අද ාාතයන්තෙශආ වි ාා ඉ ශයන් 

ින්නඉා  ශබන ෙටට උද  කෙන්න  ාාශරන. හැ ැයි  ොාපක්ෂාා 

 ාශආ ින්නකබන එක ශඩොාෙයක්ඉ ක ඒ අය ශේන්ශන් නැහැ. 

ඔ තුමන්ාා දකින්න ඇති  ඊශආ ාාකාඉට එශෙහිඉ කැනඩා 

පා්යපිශබනන්තුශ  සබනමත කෙ ර කත ඒ ශයෝානාඉ. පසුගිය රිශනක 
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ශබන ෙට තුල ෂාතන සිද  වුණාය කියාා ාාකාඉට එශෙහිඉ 

කැනඩා පා්යපිශබනන්තුශ  ශයෝානාඉක් සබනමත කෙ රන්නඉා. 

ිතින් කැනඩාශඉන් අපට උද  කෙයිද? ඇශමපතකාශ  ක  තුශෙෝපීය 

ෙටඉා ක ත ක කඉය ඒකයි.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ශපොපිසථපතිතුමා ඇ කත කි ඉා. 

ශපොපිසථපතිතුමාශේ රකා ය මම හිතන හැටියට ශබන සමාාය 

පිළිරන්න ෑන . ශද පාාන ශයෝ ශබන ශද පාානය ශකොච්චෙ 

නෙක තැනකට අෙශරන ගිහිල්ාා තිශ නඉාද   ාන්න. ශපොපිසථ 

සථථානාධිපති තනතුන් 8 (න්  8 2ක්ම අශප් මධුෙ මන්ත්රීතුමා ඉැි  

අයශේ  යහළුඉන්ශේ -හිතඉතුන්ශේ- ාැයිසථතුඉාට ගියා කියාා 

එතුමා කියනඉා. ශබන ෙශේ ත ක කඉය ඒක නබන ශමොකද ශඉන්ශන්?  

ඇයි ඒ විධියට ශපොපිසථ සථථානාධිපතිඉන් ප ක කෙන්ශන්? ඒ 

ාඩකබන  ශහොෙකබන  මැෙකබන ටික කෙන්න අඉ ය හයිය හදා 

රන්නයි. එශහමනබන ශබන ෙශේ කාටඉ ක සජි ක ශරේමදාස 

මහ කමයාට ඇඟිල්ා රිගු කෙන්න  ැහැ. සජි ක ශරේමදාස මහ කමයා 

ශබන ෙටට කෙපු ඉෙදක් නැහැ. සජි ක ශරේමදාස මහ කමයාට ශබන 

ෙශේ ානතාඉ එක්ක තිශ න එකම ගිවිසුම ශබන ෙට ිරිපතයට  ශරන 

යන්න පුළුඉන්  හයිය තිශ න ාාතියක්  ඉට ශබන ෙශේ ානතාඉ 

ප ක කිරීමයි. 

 
ගුණ මධුර විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேதுர ெிதொனமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  
 

නැඟී සිියවේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් මධුෙ විතානශේ මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ මධුර විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேதுர ெிதொனமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   අපි ශපොපිසථපතිතුමාශරන් 

ිල්ාා සිටිනඉා ඒ නබන ාැයිසථතුඉ කන්ණාකෙ පා්යපිශබනන්තුඉට 

ිරිපතප ක කෙන්න කටතුතු කෙන්න කියාා. සථථානාධිපතිඉන් 

8 (ශදනාශරන් ි සි විධියට ප ක කලාය කියන ශදශදනා කවුද   

ඉැෙරි විධියට ප ක කල 8 2 කවුද කියාා පා්යපිශබනන්තුඉට කන්ණු 

ිරිපතප ක කෙන්න කියන්න. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 රන් ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාශේ කථාඉ දැන් 

අඉසන් කෙන්න. 

 

ගුණ වහේෂා විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு மஹசொ ெிதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මම අඉසන් කෙන්නබන   මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි .  

ඉ කමන් ශපොපිසථපති . .ඩී. විරමෙ කන මැතිතුමාට මම 

කියනඉා  මධුෙ විතානශේ මැතිතුමා ිල්ාපු ශද ක කෙන්න කියාා. 

ශමොකද  එතුමා ශහොඳ ශර්ෙඉනීය ඉැඩක් කශලේ. ශබන ෙශේ 

ශද පාාන යන්ශේ ශෙදද රැශා ඉා. මධුෙ විතානශේ මැතිතුමා 

තඉදුෙට ක ඒ ශද කෙරන්න කැමැතියි.   

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මශේ කථාඉ අඉසන් කෙන  

අඉසථථාශ  මා ශබන කාෙණය ක කියනඉා. සජි ක ශරේමදාස මහ කමයා 

ශබන ෙශේ ශද පාාන යන් විකිශණන ශඉාාඉක  තමන්ශේ 

මන්ත්රීඉන් ටික ාෙක්ෂා කෙ ශරන  විපක්ෂයක් විධියට ශකොන්ද 

ශකළින් තියාශරන ෙශේ දැශඉන ර ථනයට උ කතෙ ශහොයන්න  

ාාතිය ශේො රන්න ිරිපතයට ඇවිල්ාා තිශ නඉා. අන්න ඒ 

ශඉනුශඉන් කටතුතු කෙන සජි ක ශරේමදාසට ශබන මන්ත්රීඉන්න් 

කඩුඩායම ශබන කෙන කඩප්පුළිකමට උ කතෙ ශසොයන්න පුළුඉන්. 

ඉැඩි ඈතක ශනොගිහින් අප ශබන ෙට හදන රමන ාෙබන  කෙනඉාය 

කියන කාෙණාඉ සඳහන් කෙමින් මශේ ඉචන කීපය අඉසන් 

කෙනඉා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීලකට  රන් ඉසන්ත යාපා ඩුඩාෙ මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ. ා. (.2)] 

 

ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   අද ශබන සාකච්ඡාඉට සබන න්  

වීම  සඳහා මට කාාය ා ා ම ම පිළි ඳඉ ඔ තුමාට සථතුතිඉන්ත 

ශඉනඉා.  

2020 අශරෝසථතු 0.ඉැි  දා පැඉැති මහ මැතිඉෙණශයන් පසුඉ 

ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට පිවිසුණු පලමු ශමොශහොශ කම හුනනාර ක 

ිතාම සාශ ම  මිරශයක් තමයි පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රී අශප් රන් 

අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා. ඇ කත ඉ ශයන්ම එතුමා ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  කාශේ ක ාදෙය  ශර්ෙඉය රිනාර ක 

මන්ත්රීඉෙශයගේ  ඉ මම හුනනාර කතා. "ශස් ාරයා ි ෂථපාදන 

රබනමාන" ඉැඩසටහන සබන න් ශයන් එක් අඉසථථාඉක මා එතුමාට 

කියා සිටියා  "අයිශආ  මට ශපොශලොන්නන්ශ  'ශස් ාරයා 

ි ෂථපාදන රබනමාන' ඉැඩසටහන සා්යථකඉ රියා කමක ඉන අඉසථථා 

හුනනා රැනීමට සහ ඒ රශද ය  ැලීමට  එම ක්යමාන්තකන්ඉන් 

මුණරැ. මට අඉ යයි" කියාා. එතුමා දඉස පුො මා සමක කාාය 

රත කෙමින් ඒ ස ම ක්යමාන්තකන්ශඉගේ ලකටම මා එක්කෙශරන 

ගිහින් මට ා ා දුන් සහශයෝරය මම ශර්ෙඉශයන් සිහිප ක 

කෙනඉා. එදා ිඳන් එතුමා ජීඉ ක වුණු අඉසාන දඉස දක්ඉා කාාය  

තුල අප ශඉත දැක්වූ ඒ හෘදයාරම  ැීමම මම ශබන ශඉාාශ  

ශර්ෙඉශයන් සිහිප ක කෙනඉා.  

ඒ පහෙ ම ශබන සිදුවීම ක එක්ක අමෙකී්යති අතුශකෝෙල 

මන්ත්රීතුමා ඉාශේම එතැන හිටපු පුදරායන් ශදශදශනගේ 

ෂාතනයට ාක් වුණා. එම සිදධිය ක  ඒ ඉාශේම ඊශආ දඉස තුල 

අශප් පාක්ෂිකශයගේ ෂාතනය වීම දක්ඉා ඉන ෂාතන රියා රැස ක  ඒ 

සමකම සිදු වූ ශබන ෙට සතු ාාතික  නය විනා  කිරීශබන සාහසික 

රියා ොශිය ක පිළි ඳඉ අපශේ සාශ රය සහ කනරාටුඉ රකා  

කෙමින් මම ශබන සාකච්ඡාඉට අඉතී්යණ ශඉනඉා  මූාාසනාරූඪ 

රන් මන්ත්රීතුමි . ඒ ඉාශේ අති ය බිහිසුණු ාකාෙශආ 

රචඩුඩ කඉයකට ශබන ෙශේ මිි සුන් ශයොමු කල කාෙණාඉාට 

අදාල සිදුවීබන අපි හැම ශකනාම පසුගිය දඉසථ කිහිපය තුල මා ය 

තුළින් දුටුඉා. ඒ ඉාශේම  අද අපට ඒඉා අශප් ඇසථ ිරිපතශආම 

දකින්න ාැශ න අඉසථථා ොශියක් තිශ නඉා.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ශබන ත ක කඉය තුල අපි පසුගිය 

දඉසථඉා ෙ කනපුෙ රිසථ්රික්කශආ  ාාශරොඩ රාශදශීය ස ාශ  

ස ාපතිතුමාශේ ි ඉස ක  ඒ ඉාශේම තඉ ක රියාකාපතන් රැසකශේ 

ගිි   ක වුණු ි ඉාස ක ි රීක්ෂණය සඳහා ශප්දරපිකඉ සහ ාගි 

වුණා. ඔවුන් සමක කථා කොා දැනර ක ශතොෙතුන් සහ ා ාර ක 

අ කදැකීබන අනුඉ මම කියන්න ෑන   අපි පා්යපිශබනන්තුඉට පිවිසිශආ 

සාහසික කඉය ශකොයි පැ කශතන් ාඉ ක එය පොාය කිරීමට  ඉ. 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   අපි එකක් කියන්නට අඉ යයි. 

අපි පසුගිය 89ඉැි  දා රන් ානාධිපතිතුමා හමු වුණා. ශබන ඉාශේ 

සාහසික කඉයකින්  රචඩුඩ කඉයකින් තු ක බිහිසුණු ඉාතාඉෙණයක් 

ෙට තුල උදා ඉන  ඉ යබන යබන ශහේතු සා ක මත අපට දැශනන්නට 

පටන් ශරන තිබුණා. රන් ානාධිපතිතුමාශේ මිපතහාන ි ඉස ඉට 

කිරීම ක සමකම ඇති ශඉච්ච බිහිසුණු ත ක කඉය ෙට පුො ඉයාප්ත 

ශඉන්න පටන් ර කතා. ශ ොශහෝ අඉසථථාඉා ශද පාාන පක්ෂඉා 

නායකයන්  ඉෘ කතීය සමිතිඉා නායකයන් යබන යබන ඉහසි  සථ 

ශදොඩන ශඉාාශ  අපි කියා සිටියා  "ශබන ඉාශේ සාහසික කඉයකට 

මක පාදන ත ක කඉයකට ශපොල ඉන්න එපා" කියාා. ඒ 

ශර්ෙඉනීය ිල්ලීම අපි කලා. අපි පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් 

80ශදශනක් විතෙ ිල්ලීමක් කලා  ස්යඉපාක්ෂික ාඩුක්ඉක 

ාකාෙශයන් ෙශේ පාානය ශරන ගිහින් එළිශආ සිටින ානතාඉට 

වි ථඉාසය ත න්න පුළුඉන් ාකාෙශආ පාානයක් ශරන ා තුතුයි 

කියාා. නමු ක අපි කි ඉා  ශ්රී ාාකා ශපොදුාන ශපෙමුශඩු 

අරාමාතයඉෙයගේ යටශ ක තමයි ඒ ස්යඉපාක්ෂික එකතුඉ ශරොඩ 

නැ ශකන්න ෑන  කියාා. ඒ ක අප කියපු ාකාෙයට ශනොශඉයි ශබන 

පාාන තන්රය ශරොඩ නැඟුශඩු. එය අප කියපු ාකාෙයට 

ශනොවුණා වුණ ක  ශබන ශරොඩ නැ ශකන පාාන තන්රය කඩා බිඳ 

දමන්න  ඒකට අගේල් ශහලන්න අප කිසිශසේ ක උ කසාහ කෙන්ශන් 

නැහැ කියන එක ක අපි ශබන ශඉාාශ  කියන්න ෑන .  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   ශබන ශමොශහොත  එළිශආ සිටින 

මහ ානතාඉ පීඩන රැසකින් ශ ශහවින් පීඩා විිනන ශඉාාඉක්. 

ඔ තුමා දන්නඉා  විශද  සාචිත වි ාා ඉ ශයන් කඩා ඉැටීමට 

ාක් වුණු ෙටකයි අද අප ජීඉ ක ඉන්ශන් කියාා. සිබන ාේශ  

ඇතුළුඉ ශාෝකශආ ිහලම උද මන අරය සහිත ෙටඉල් අතෙට 

අශප් ෙට ද එක් වුණු ශඉාාඉක  ෙශේ ශපොදු මිා මේටම ිහල ගිය 

ශඉාාඉක තමයි අප ශබන සාකච්ඡාඉ කෙන්ශන්.  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   අශප් රන් මන්ත්රීතුමන්ාාශේ  

ඒ රියාකාපතන්ශේ  ඒ ඉාශේම අෙරලයට සබන න්  පා්ය ථඉ ඇතුළු 

ශ ොශහෝ ශදනාශේ ශදපලඉාට හාි  සිදු ශඉාා තිශ නඉා. 

අපි අඉාකඉ කියන්න ෑන   ඒ සිදධිය ශඉච්ච පසුගිය 09ඉැි  දා 

අෙපියරහ මන්රිෙයට ඒ පැමිණිච්ච පිපතසථ අරාමාතයතුමාට 

ශර්ෙඉනීය සමුරැනීමක් ශදන්න හිතාශරනයි ඇ කත ඉ ශයන්ම 

පැමිණිශආ කියන එක. අපි ඒක ශ කන්බන අෙශරන ින්නඉා. නමු ක 

එහිම  ඇති ශඉච්ච සමහෙ ාශ රා කමක කථා පිළි ඳඉ අපට කිසිම 

ාකාෙයක හිවතෂිඉන්ත ාඉයක් නැති  ඉ කියන්න ෑන . ඒ 

සමහෙ කථා ි සා පාක්ෂිකශයෝ කීප ශදශනක් රැටුමකට තුක් ශදන 

ශපා වීමකට ශයොමු ශඉාා තිශ න  ඉ අපි පිළිරන්නඉා  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි . අපි එය ශහලා දකිනඉා. ඒ ඉාශේම 

අපි කියනඉා  ශබන ශමොශහොශ ක ාඩුක්ඉ පැ කතට ක නීතිය 

රියා කමක ශඉාා තිශ න  ඉ. ඒ ඉාශේම අපි කියනඉා  එතැි න් 

එහාට  අෙරලයට සබන න්ධිත පා්ය ථඉයන්ට ක හාි යක් වූ  ඉ. ඒ 

පැ කශතන් දක්ඉපු රතිචාෙය පිළි ඳ ක අපි ඇුඟබනකන් ශදන්න ෑන . 

අපි ශබන ශඉාාශ  ඒ ශදපා්ය ථඉයටම ඇුඟබනකන් ශදන්න ෑන . 

සථඉා ාවික තුක්තිය කියන්ශන් එයයි. ශබන 22.ශදනාම ශතොශාොාචි 

ශඉාා යන්න ෑන   ශබනඉාට ඉර කිඉ තුතු ශබන 22.ශදනාම වි කති 

ූලක්ඉට නේරන්න ෑන  කියමින් කවුන්න් ශහෝ ශචෝදනා කෙනඉා 

නබන  'අපට නීතිය අතට රන්න පුළුඉන්' කියාා කවුන්න් ශහෝ 

වි ථඉාස කෙනඉා නබන  ඔවුන්ට කියන්න ශදයක් අපට තිශ නඉා. 

අපට ාැබී තිශ න ශබන අයිතිය ාැබී තිශ න්ශන් ාඩුක්රම 

ඉයඉසථථාඉ කියන මූපික නීතිය මතයි. ඒ ි සා ශබන ෙශේ මූපික 

නීතිය අබි ඉා යන ශඉන ක අමුතු  ායක් අපට ශහෝ ශඉන ක 

කිසිශඉගේට ාැශ න්ශන් නැහැ. මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   

කවුන්න් ශහෝ කියනඉා නබන අශනකා පිළි ඳඉ තීන්දුඉක් රන්න 

අපට නීතිමය  ාය  අයිතිය තිශ නඉා කියාා  මම ඒ අයට 

ශර්ෙඉශයන් කියනඉා  එය සාඉදයයි කියාා. කවුන් හපත හිතාශරන 

ින්නඉා නබන අශනකාට එශෙහිඉ නීතිය රියා කමක කෙන්න සහ 

දඬුඉබන ා ා ශදන්න තමන්ට පුළුඉන් කියාා  ඒක ඉැරැරියි. ඒ ි සා 

පසුගිය අඉසථථාශ  සාහසික කඉශයන්  රචඩුඩ කඉශයන් ා ා දුන් 

පිළිතුෙ අපි ශහලා දකිනඉා. එය ශනොශඉයි සිදු විය තු කශ ක. 

යබනකිසි ශද පාාන පක්ෂයක් ශමහිම  යටින් ිඳශරන රියා කලා 

කියාා ශබන ශඉාාශ  නන් ශදසින් යබන යබන ශචෝදනා නැශකනඉා. 

ඒ ශචෝදනාඉාට ඔ  ක උශප්ක්ෂාශඉන් පිළිතුන් ශදන්න කියාා 

අපි කියනඉා. අපි රසිදධිශආ කියනඉා  ාඩුක්ඉ පැ කශතන් ද යබන 

යබන ඉැරැරි සිද  ශඉාා තිශ නඉා කියාා. ඔශේ පක්ෂශආ 

රියාකාපතන් රතිසාහසික කඉයක් දක්ඉා තිශ නඉා නබන ඒක 

පිළිරන්න උශප්ක්ෂා සහරත ශඉන්න කියා අපි ෙශේ අශනගේ ක 

ශද පාාන පක්ෂඉපින් ිල්ාා සිටින්න අඉ යයි. ඒ සඳහා ඔ ට ක 

ා කම  ක්තියක් තිශ න්න ෑන . විශ ේෂශයන්ම ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණ ඇතුළු ාාතික ාන  ාශ රය ඉැි  ශද පාාන පක්ෂඉා 

සහ ශපෙටුරාමී සමාාඉාම  පක්ෂය ඉැි  පක්ෂඉා රියාකාපතන් ද 

තමන්ශේ  ාය අබි ඉා රියා කිරීම පිළි ඳ ජීඉමාන සාක්ෂි 

තිශ නඉා නබන  එය පිළිරැනීමට තෙබන ඔ  ක ි හතමානී ශඉන්න 

කියන ිල්ලීම මම කෙනඉා. 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි , අද තිශ න්ශන් විශද  සබනප ක 

පිළි ඳ ර ථනයක්.  

අශප් රන් එල්ාාඉා මන්ත්රීතුමාට ශඉන් කෙ තිශ න විනාඩි 

)ක කාාය ක මට ා ා ශදනඉා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  ඉ මා දැනුඉ ක වුණා  රන් මන්ත්රීතුමි . එතුමාට ශඉන් කෙ 

තිශ න කාාය ක එක්කම තමයි ඔ තුමාට ි යමිත කාාය ම ්යෂ 

කශලේ. තඉ ක විනාඩි ශදකකින් ඔ තුමාට ි යමිත කාාය අඉසන් 

ශඉනඉා. 

 

ගුණ වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 
මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි , ශබන අඉසථථාශ  එළිශආ 

තිශ න ර ථනඉාටයි අප පිළිතුන් ා ා රිය තු කශ ක කියා ඔ තුමා 

දන්නඉා. ශබන ශරොඩ නැ ශකන, අරාමාතය ෙි ල් විරමසිාහ 

මැතිතුමාශේ ොය ක, ඒ පාානය ක එක්ක ාඩුක් පක්ෂශආ අශප් 

මන්ත්රීඉන් ක, විපක්ෂශආ මන්ත්රීඉන් ක එක්ඉ ශරොඩ නකන පාාන 

තන්රය තුල අපි වි ථඉාස කෙනඉා, එළිශආ තිශ න ර ථනඉාට 

ිතාම ශකටි කාායක් ඇතුලත පිළිතුන් ා ා ශදයි කියාා. 

ඔ තුමන්ාා දන්නඉා, අපට තිශ න්ශන් විශද  සාචිත පිළි ඳ 

ර ථනයක්  ඉ. ඒ ි සා ශබන විශද  සාචිතඉා රමාණය ඉහා ිහල 

දමා රැනීමට අප විසින් ි ඉැරැරි රියා මා්යර දැන්ඉ ක රත තුතුයි. 

පසුගිය කාාශආ විශද  සබනප ක ිහල දැමීම පිළි ඳ කාෙණාඉ 

උද ච්චකමින් ශනොතකා හැපතයා. අපට රකා  කශලේ ශබන ර ථනය 

ශාොගේ ර ථනයක් ශනොශඉයි, සතිශයන් ශදශකන් අඉසන් ඉන 

ර ථනයක් කියාායි. නමු ක මහ  ැාගේඉ ඇතුලට පැනාා ඒශක් 

ශතොෙතුන් රත හැකි රමයක් අපට නැහැ.  ා ාපතන් කියන කථා, 

ඒ ඉාශේම අදාල අමාතයඉන්න් කියන කථා මත තමයි සමහෙ 

තීන්දු තීෙණඉාට යන්න අපට සිදු ශඉාා තිශ න්ශන්.  

පසුගිය කාාශආ අ ශප් ෙශේ  විශද  සාචිතඉා රමාණය  ාා 

සිටියම ම පහලට ගියා. ඒ අඉසථථාශ  සිටි මහ  ැාගේශ   ා ාපතන්ට 

ශචෝදනාඉක් කල තුතුයි, මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි . ඔ තුමා 

දන්නඉා, පසුගිය අඉසථථා රණනාඉකම ම -අශප් ාඩුක්ඉට කපින් 

පැඉැති ාඩුක් කාාඉා පඉා- ශමොකක්ද වුශඩු කියාා. ණය 

ශරේණිරත කිරීශබන ායතන අශප් ෙශේ ණය ශරේණිරත කිරීම 

downgrade කලා. Fitch, Moody’s, Standard and Poor’s යන 

සියලු ායතන ශ්රී ාාකාශ  ණය ශරේණිරත කිරීබන පහත දමන හැම 
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[රන් ඉසන්ත යාපා ඩුඩාෙ  මහතා] 
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ශඉාාශ ම මහ  ැාගේශ   ා ාපතන් ශමොකක්ද කි ශ ? ඔවුන් 

ිතාම දන්ණු විධියට කි ශ   ණය ශරේණිරත කිරීබනඉපින් අශප් ෙට 

පහත ශහළීම ිතාම ඉැරැරි සහරතයි  සාඉදයයි  ඉාචි කයි 

කියාායි. මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   මම කියනඉා 

කන්ණාකෙ ඒ සබන න් ශයන් පරීක්ෂණයක් කෙන්න කියාා. 

208  ඉ්යෂශආම  ක  2089 ඉ්යෂශආම  ක  2020 ඉ්යෂශආම  ක - එශසේ 

downgrade කල හැම ශඉාාශ ම - මහ  ැාගේශ   ා ාපතන් යඉපු 

පිපි මම සභාගත* කෙනඉා.  

ඒ පිපි සියල්ා පරීක්ෂණයට  ාාන කොා මහ  ැාගේශ  සිටින 

ි ා ාපතන්ට ි සි දඬුඉබන ා ා ශදන්න කියා මම ිල්ාා සිටිනඉා  

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි . 

සථතුතියි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Naseer Ahamed. You 
have five minutes. 

 
 
[பி.ப. 4.36] 

  
ගුණ න. ර් අහමඩ් මහතා 
(ேொண்புேிகு நஸீர் அஹேட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

தகௌரெ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கமள,              

இன்று நொன் இந்தச் சமபயிமல ேிகவும் ேனமெதமனயுடன் 

எழுந்து நிற்கிமறன். என்னுமடய சக உறுப்பினர்களில் யொர் 

யொதரல்லொம் கடந்த 09ஆம் திகதி இடம்தபற்ற அசம்பொ 

ெிதத்தொல் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கமளொ, அெர்களுக்கு 

என்னுமடய ஆழ்ந்த கெமலமயயும் துக்கத்மதயும் 

ததொிெித்துக்தகொள்கிமறன். இந்தச் சம்பெத்தொல் பொதிக்கப் 

பட்டெர்களில் நொனும் ஒருென் என்ற ொீதியில் இதுமபொன்ற ஒரு 

சம்பெம் இனிமேல் இந்த நொட்டில் இடம்தபற இடேளிக்கக் 

கூடொது என நொன் இந்த நொட்டிலுள்ள அமனத்து ேக்கமளயும் 

மெண்டிக்தகொள்கிமறன். குறிப்பொக, இதன்மபொது உயிொிழந்த 

தகளரெ பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் அேரகீர்த்தி அத்துமகொரல 

அெர்களுமடய குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த அனுதொ 

பத்மதத் ததொிெித்துக் தகொள்கிமறன். இந்தப் பொரொளு 

ேன்றத்திலுள்ள 225 உறுப்பினர்களில்  அகிம்மசெொதியொக, 

அப்பொெியொக அெர் இருந்தொர் என்பமத அெருடன் பழகிய 

இந்த ஒன்றமர ெருட கொலத்திமல நொன் அறிந்துதகொண்மடன்.  

இந்த நொட்டில் ஒருெொிடம் எவ்ெளவு பணம் இருந்தொலும், 

ஒருெருக்கு எவ்ெளவு சலுமககள் இருந்தொலும் 'ஸதகதுல் 

ேொொிய்யொ' என்ற அடிப்பமடயில் ேக்களுக்குச் மசமெ 

தசய்ெதற்கு அரசியல் அதிகொரம் மதமெப்படுகிறது. அந்த 

ெமகயில், அரசியல் அதிகொரத்மதப் தபற்று ேக்களுமடய 

மதமெகமளப் பூர்த்திதசய்ெதில் என்னுமடய ெொழ்க்மகமய 

நொன்அர்ப்பணித்மதன். நொன் என்னுமடய அரசியல் 

ெொழ்க்மகமய ேமறந்த தமலெர் ேர்ஹூம் அஷ்ரப் 

அெர்களுடன் ஆரம்பித்மதன். அெருடன் மசொோ்ந்து இந்த 

நொட்டிலுள்ள முஸ்லிம் சமூகம் உட்பட ஒட்டுதேொத்த 

சமூகங்களுக்கும் பொொிய மசமெகமளச் தசய்மதன். 2012ஆம் 

ஆண்டு நொன் கிழக்கு ேொகொண சமபக்குத் மதொோ்வு தசய்யப்பட்டு, 

அதில் ெிெசொய அமேச்சரொக இருந்மதன். அதன் பின்னர், 

முதலமேச்சரொக இருந்த கொலத்தில் எத்தமனமயொ மபருமடய 

துன்ப துயரங்கமள நீக்கி, அெர்களுமடய ெொழ்க்மகமய 

முன்மனற்றக்கூடிய மெமலத்திட்டங்கமளச் தசய்யக்கூடிய 

ெொய்ப்மப அல்லொஹுத்தஆலொ எனக்குத் தந்தொன். அதில் 

சந்மதொஷப்பட்டென் நொன். நொன் எத்தமனமயொ மபருக்கு                  

job தகொடுத்திருக்கிமறன்.  அதற்கொக யொொிடமும் 5 சதம்                 

கூட ெொங்கிய தில்மல. பள்ளிக்கூடங்கள் கட்டிக் தகொடுத் 

திருக்கிமறன்; hospitals கட்டிக்தகொடுத்திருக்கிமறன். அெற்றுக் 

தகல்லொம் visit பண்ணியுேிருக்கிமறன்.  

ஓர் அங்குல கொணிமயக்கூட தனக்தகன பிடித்து மெத்துக் 

தகொள்ளொத முதலமேச்சர் ஒருெர் கிழக்கு ேொகொணத்திமல 

இருந்திருப்பொர்  என்றொல்,  அது நொனொகத்தொன் இருக்கும். 

அமதயிட்டு நொன் தபருமேயமடகிமறன். இந்த நொட்டிமல 

ஊழல் இல்லொேல் நிர்ெொகம் தசய்ய முடியும் என்பமத நொன் 

நமடமுமறயில் நிரூபித்துக் கொட்டியிருக்கிமறன். இனெொதம் 

இல்லொேல், எந்தெிதப் பொகுபொடுேின்றி மூன்று சமூகத் 

தினமரயும் இமணத்துக்தகொண்டு ேொகொண ஆட்சிமய அன்று 

நொங்கள் நடொத்திக் கொட்டி இந்த நொட்டுக்கு முன்னுதொரணேொகத் 

திகழ்ந்மதொம். அதன் பின்னர் பொரொளுேன்ற உறுப்பினரொகத் 

ததொிவுதசய்யப்பட்மடன்.   

நொன் கிழக்கு ேொகொண முதலமேச்சரொக இருந்த கொலத்தில் 

ேட்டக்களப்பு ேொெட்டத்திமல 20,000 மபருக்கு ததொழில் 

தகொடுக்க மெண்டுதேன்ற தீர்ேொனத்மத எடுத்திருந்மதன். 

அதற்குக் கொரணம், 1982ஆம் ஆண்டு முதன்முதல் சவூதி 

அமரபியொெிற்குப் படிப்பதற்குச் தசன்றமபொது நொன் பயணித்த 

flightஇல் மகட்ட housemaid ஒருெொின் அழுகுரல்தொன். 

இனிமேல் இந்த நொட்டிலிருந்து எெரும் housemaidஆக 

எந்ததெொரு நொட்டுக்கும் மபொகின்ற நிமலமே எழக்கூடொது 

என்று கருதி அன்மற அதமன எனக்குள் செொலொக 

எடுத்துக்தகொண்மடன். அந்த அடிப்பமடயில், கிழக்கு ேொகொண 

முதலமேச்சரொக இருந்த கொலத்தில் ேட்டக்களப்பு 

ேொெட்டத்திமல factories உருெொக்குெதற்கொன மெமலத் 

திட்டத்மத ஆரம்பித்மதன். இன்று அங்கு factories உருெொக் 

கப்பட்டு ெருகின்றன. அமத மசமெமயத் ததொடர்ெதற் 

கொகத்தொன் நொன் பொரொளுேன்றத்திற்கு ெந்மதமன தெிர, பணம் 

சம்பொதிப்பதற்கொக அல்ல. இத்தமன மசமெகமளச் தசய்தும் 

நொன் அெர்களிடேிருந்து plain tea ஒன்மறக்கூட ெொங்கிப் 

பருகியதில்மல.  என்னுமடய தசொந்தக் கொசிமலதொன் -  
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගුණ න. ර් අහමඩ් මහතා 
(ேொண்புேிகு நஸீர் அஹேட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 
தயவுதசய்து, இன்னும் தகொஞ்சம் time தொருங்கள்! 

இந்த நொட்டிமல இன ஒற்றுமே ஏற்படமெண்டுதேன் 

பதற்கொக என்னுமடய மநரத்மதயும் பணத்மதயும் 

தசலெழித்து முன்னுதொரணேொகச் தசயற்பட்மடன். 

ஏறொவூொிலுள்ள ஐயங் மகணியில் அமேக்கப்பட்டுள்ள 

factoryஇல் இன்று முஸ்லிம்கள், தேிழர்கள், சிங்களெர்கள் என 

எல்மலொரும் மெமலதசய்கிறொர்கள் என்றொல், அதற்கு 

என்னுமடய உமழப்புத்தொன் கொரணம். எந்தெிதப் 

பிரதிபலமனயும் எதிர்பொரொது இரவு பகலொக மெமலதசய்து 

அமத அமேத்மதொம். அங்கு ஒமர ஊொில் நொன்கு factories 

அமேத் திருக்கிமறொம். அெற்றில் ஆயிரத்திற்கும் 
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————————— 
*  පුසත්කාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

மேற்பட்டெர்கள் மெமல தசய்கிறொர்கள். இப்படிப் பல 

மசமெகமளச் தசய்த என்னுமடய அலுெலகத்திற்கு அன்று தீ 

மெத்தொர்கள். அந்த அலுெலகம் யொருக்குப் பிரமயொசனேொக 

இருந்தது? ேக்களுக்குத்தொன்! அதனொல் எனக்கு எந்தெிதப் 

பிரமயொசனமும் கிமடயொது. அதில் 5,000இற்கும் மேற்பட்ட 

ெிதமெகளுமடய documents இருந்தது. அத்தமன 

documentsஉம் தீக்கிமரயொகி ெிட்டன. இதனொல் யொருக்கு 

இலொபம்? எத்தமனமயொ மபருக்கு மெமலெொய்ப்புக் 

தகொடுப்பதற்கொக உருெொக்கப்பட்ட அலுெலகம் அது; 

சமூகத்துக்கொக என்னுமடய மநரத்மதச் தசலெழித்த இடம் 

அது.  இன்று நொன் எல்லொெற்மறயும் இழந்து நிற்கிமறன்.  

அமதமபொல், என்னுமடய brotherஇன் ேகனுமடய 

restaurantஇற்கும் தீ மெத்தொர்கள். அெர் ஒரு ெியொபொொி! இந்த 

நொட்டில் மநர்மேயொன முமறயிமல, ஹலொலொன முமறயிமல 

சம்பொதிப்பதற்கு அெர் எத்தமன கஷ்டங்கமளப் பட்டிருப்பொர்! 

யொருடனும் எனக்குக் மகொபம் இல்மல.  இந்த தீமெப்புச் 

சம்பெத்துடன் சம்பந்தப்படொத எந்தமெொர் அப்பொெிமயயும் 

தயவுதசய்து தண்டிக்க மெண்டொதேன்றும் அதனுடன் 

மநரடியொகச் சம்பந்தப்பட்டெர்களுக்கு எதிரொக ேொத்திரம் 

நடெடிக்மக எடுக்குேொறும்  நொன் தபொலிஸ்ேொ அதிபருக்குச் 

தசொல்லியிருக்கிமறன். "அரசியமல மெண்டொம்", "அரசியமல 

ெிட்டு ஒதுங்க மெண்டும்" என்ற நிமலக்கு அன்மறய தின 

சம்பெம் எங்கமளத் தள்ளியிருக்கிறது. இந்தச் சம்பெம் நடந்த 

அடுத்தநொள் என்னுமடய ேகனுக்கு American University of 

Sharjahஇமல exam எழுதமெண்டியிருந்தது. தன்னொல் exam 

எழுத முடியொதிருப்பதொக அெர் எனக்கு call எடுத்துச் 

தசொன்னொர். எனமெ, கமறபடிந்த சிந்தமனயுள்ள ேக்கமள 

இந்த நொடு ெளர்க்கக்கூடொது என்று தசொல்லி  நிமறவு 

தசய்கிமறன்.   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රන් මන්ත්රීතුමි   මම කනරාටු ශඉනඉා ඔ තුමාට ඉැඩිපුෙ 
කාාය ා ා ශදන්නට ශනොහැකි වීම පිළි ඳඉ. ඔ තුමන්ාාට 

අඉ ය කන්ණු රකා  කෙන්නට ශඉාාඉ රමාණඉ ක නැහැ කියන 

එක අපි පිළිරන්නඉා. නමු ක  ශබන අඉසථථාශ  කාාය 

කලමනාකෙණය කෙ රන්නට අඉ යයි.  

මීලකට  රන් ශකෝකිාා ගුණඉ්ය න මන්ත්රීතුමිය. 

 

[අ. ා. (.(ෙ] 
 

ගුණ වකෝකිලා ගුණවර්ධාන මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மகொகிலொ குணெர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

මූාාසනාරූඪ රන් මන්ත්රීතුමි   පසුගිය නඉඉැි  දා ශබන ෙට 

පුොඉටම ඇති වූ බනශල්ච්ඡ සිදධි තුල අශප් පා්යපිශබනන්තුඉ 

ි ශයෝානය කෙපු  අපි හැ ශමෝම ාදෙය කෙපු  ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  හිටපු ි හතමාි  ම මන්ත්රීඉෙයා හැටියට මා 

වි ථඉාස කෙන අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා බනශල්ච්ඡ ශාස 

ෂාතනය කිරීම මම ශහලා දකිනඉා. මා වි ථඉාස කෙන ාරම අනුඉ 

එතුමාට ි ්යඉාණ සුඉය අ කශ ඉා  කියා රා්යථනා කෙනඉා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමා මූාාසනයට පැමිශණනඉා 

ඇති. 

අනතුුණව ගුණ  ාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 
වූවයන්  නිවයෝජය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு சொந்த பண்டொர அெர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமெ, ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் 

அெர்கள்  தமலமே ெகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair and 
THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 

ගුණ වකෝකිලා ගුණවර්ධාන මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மகொகிலொ குணெர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ි ශයෝාය කථානායක 

ධුෙයට ප කවීම පිළි ඳඉ රථමශයන්ම මා ඔ තුමාට සු  පතනඉා. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි. 
 

ගුණ වකෝකිලා ගුණවර්ධාන මහත්මිය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) மகொகிலொ குணெர்தன)  

(The Hon. (Mrs.) Kokila  Gunawardene) 

ශබන අෙරලශආ ාෙබන ය අශප් ෙශේ තිබුණු ා්යථිකමය 

රැටලුඉ මූපික කෙ ශරන පටන් ර ක ශදයක් කියා මා වි ථඉාස 

කෙනඉා. ඒ පටන් ර ක රමන නතෙ වුශඩු අඉසානශආ ශද පාාන 

අ්යබුදයක්  ඉට ප කශඉාා. ොයක් හැටියට අපට ශබන ඉර කීශමන් 

මිශදන්න  එය පැහැෙ හපතන්න  ැහැයි කියන කාෙණාඉ මා වි ථඉාස 

කෙනඉා. ශබන ශද පාාන අ්යබුදය පටන් රන්ශන් ා්යථික 

අ්යබුදයක් එක්ක. විශ ේෂශයන්ම පැය රණනාඉක් විදුපිය 

කැශපනශකොට  ශතල් ටික නැති ශඉනශකොට  ශපොඩි පැට  

අෙශරන අබනමාා ර සථ ටික රන්න පාශ්ය ින්නශකොට   

ශද පාානශආ සිටිය ක අශප් හදඉතට ඒ ශ දනාඉ දැනුණා. දන් 

පැට  ඉැසථශසේ ශතමි ශතමී  ින්නශකොට අපට ඒ ශ දනාඉ 

දැනුණා. ඒ ි සා ශබන ත ක කඉය කලමනාකෙණය කෙ ශරන ෙට 

ිසථසෙහට ශරන යන එක අශප් ඉර කීමක් කියාා මා වි ථඉාස 

කෙනඉා.  

පසුගිය නඉඉැි  දා රන් අරාමාතයතුමා එතුමාශේ ධුෙශයන් 

අසථශඉනඉාය කියාා  එතුමා හමුවීමට එන්න කියාා මට  

ඇමතිඉන්න් කිහිපශදශනක් කථා කොා කි ඉා. මම එන්න 

 ැහැයි කියදම   "එතුමා අසථශඉන්නයි යන්ශන්  ිල්ාා අසථඉන 

ි සා එතුමාට ශර්ෙඉයක් ශදන්න ශබන අඉසථථාඉට සබන න්  

ශඉන්න" කියාා ිල්ාා සිටියා. ඒ ිල්ලීම අනුඉ මම ඒ අඉසථථාඉට 

සබන න්  වුණ ක  ඒ අඉසථථාශ  සිදු වුණු ඉැශ් ශහොඳ නැති  ඉ 

මශේ හිතට දැනුණු ි සා මම එතැි න් කඩිනමින් ි ක්ම යන්නට 

කටතුතු කලා. ශකශසේ ශඉත ක  අඉසාන රතිඵාය වුශඩු හඉසථ 

ශඉනශකොට ශබන ෙට පුොම ගිි  ාාාාඉක් ඇති වුණු එකයි. ශබන ෙට 

පුොම මන්ත්රීඉන් ිාක්ක කෙ ශරන  අශප් පාක්ෂිකයන් ිාක්ක 

කෙ ශරන  රාශදශීය ස ාඉා අශප් ස ාපතිඉන්න් ිාක්ක කෙ 

ශරන දැඉැන්ත භීෂණයක් රියා කමක වුණා. මම කනරාටු 

ශඉනඉා  ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ ඒ සඳහා නායක කඉය දුන් එක 

රැන. රාාතන්රඉාදයට රවිෂථට වුණු ශද පාාන පක්ෂයක් 

හැටියට  අනුෙ ගේමාෙ රිසානායක මහ කමයා ශමොන විධියට ානතා 

විමුක්ති ශපෙමුණ  හුනන්ඉා ශදන්න හැදුඉ ක  මශේ ි ඉසට පහෙ 

ශදන්න ාශ  ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු සථඉාමින්ඉහන්ශසේ 

නමක්  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . මම ශ ො ශහොම  ශහොඳ 

ශ ්ද ශයක්. මම ශ ්ද ශයක් හැටියට ශ ්ද ාරම වි ථඉාස 

කෙන ශකශනක්. සථඉාමින්ඉහන්ශසේාාට රන් කෙන ශකශනක්. 

හැ ැයි  අතුශ ොශද  බනමකි කති කියන ගිපතඋල්ාරම පන්සශල් 

නායක සථඉාමින් ඉහන්ශසේ තමයි මශේ ශරදෙට පහෙ ශදන්න 

ාශ ; ඒ අෙරලයට නායක කඉය දුන්ශන්; මශේ ශරදෙ  ශකොල්ා 

කන්න  ගිි  තියන්න නායක කඉය දුන්ශන්. මශේ ශරය විනා  

කොා දැමුඉාට මට දුකක් නැහැ  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . ශ්රී ාන්කන් ගුඉන් සමාරශබන ඉැඩ කොා  
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අවුන්දු රණනක් මහන්සි ශඉාා තමයි  මශේ ශේ හැදුශ . මම 

ශද පාානශආ ි ෙත වී සිටින ි සා ඒ අ්යබුදයට මුුඟණ ශදන්න සිදු 

වුණාට මට දුකක් නැහැ. හැ ැයි  මශේ අහිාසක අබනමා  තා කතා 

ජීඉ ක වුණු ි ඉස මශේ ි ඉසට අල්ාපු ඉැශේ තිශ න්ශන්. මශේ 

තා කතා යන්ශන් ශෙෝද පුටුඉක. මශේ තා කතාට ඉයස අවුන්දු   ක්. 

මශේ අබනමාට ඇවිදරන්න  ැහැ  යන්ශන් හැෙමිටියක් රහශරන. ඒ 

අය ශේ ඇසථ පනාපිට ඒ අය ජීඉ ක වුණු ි ඉස විනා  කෙන්න 

සථඉාමින්ඉහන්ශසේ අණ දුන්නා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 

ඒ සථඉාමින්ඉහන්ශසේ තමයි නායක කඉය දුන්ශන්. රාාතන්රඉාදය 

කියාා අපි ශබන ෙට ඇතුශලේ  ාාශපොශෙො කතු ශඉන්ශන් ශබනකද? 

ශබන ෙට තුල අපි  ාාශපොශෙො කතු ඉන රාාතන්රඉාදය තිශ න්ශන් 

එතැනද?  

මශේ අබනමාට  තා කතාට අද ින්න තැනක් නැහැ.     

ඒ අය අද අසෙණ ශඉාා. ජීවිශ ක අඉසාන  ාරය ශරඉන මශේ 

අබනමා  තා කතා අද ශ ොශහොම අසෙණඉ ජීඉ ක ශඉන්ශන්. මම 

ශ ්ද ශයක්. මම වි ථඉාස කෙනඉා ක්යමය කියන එක. එයින් 

කාටඉ ක රැාශඉන්න  ැහැ. ානතා විමුක්ති ශපෙමුණට 

වි ථඉාසයක් තිශ නඉා  කඉදාඉ ක ශබන ෙශේ නායක කඉයට එන්න 

 ැහැ කියාා. ඒ ඉාශේම  ශපෙටුරාමී සමාාඉාම  පක්ෂය දන්නඉා   

ඒ අයට ක කඉදාඉ ක පා්යපිශබනන්තුඉ ි ශයෝානය කෙන්නඉ ක 

අඉසථථාඉක් ාැශ න්ශන් නැහැ කියාා. ඒක ි සා තමයි ඔවුන් 

විප්ාඉ කෙමින්  ානතාඉ  ය රන්ඉමින් ශබන කටතුතු කෙන්ශන්. 

ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ ශමඉැි  ශදඉල් කෙපු පලමුඉැි  

අඉසථථාඉ ශමය ශනොශඉයි. හැම දාම තන්ණ අෙරලඉාට 

නායක කඉය ම ාා  ශබන ෙශේ තන්ණයන් විනා  කෙපු පක්ෂයක් 

තමයි ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ කියන්ශන්.  

අපි දන්නඉා  ෙටක් හැටියට ශබන ා්යථික අ්යබුදශයන් අපි 

ායරහණය කෙන්න ෑන   ඉ. ඒ සඳහා අපි ඉැඩ පිළිශඉලක් සකසථ 

කෙන්න ෑන . ඒ රැන අපට ශාොගේ වි ථඉාසයක් තිශ නඉා. අපි 

එදා පක්ෂ ශදකක ින්න ශකොට ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා රැන -

අරමැතිතුමා රැන- අපට රසාදයක් තිබුශඩු නැහැ. හැ ැයි  එතුමා 

ා්යථිකය කලමනාකෙණය කෙන්න පුළුඉන් ශකශනක් කියාා අපි 

වි ථඉාස කෙනඉා. ාාතයන්තෙශයන් උද  අඉ ය ශඉාාඉක අපි 

ින්ශන්. ඒක ි සා ශබන ා්යථික අ්යබුදය ායරහණය කෙන්න රන් 

අරමැතිතුමාට ක සහශයෝරය ා ා ශදන එක පක්ෂ  විපක්ෂ 

මන්ත්රීඉන්න් 22.ශදනාම -අපි සියලුශදනාශේම- ඉරකීම කියාා මා 

වි ථඉාස කෙනඉා. ශබන ා්යථික අ්යබුදය අහඉල් ශකනා ි සා ඇති 

වුණා කියාා කාටඉ ක ාු කෙන්න  ැහැ. 

1977 කාාශආ විඉෘත ා්යථිකය ක එක්ක ාපු රියාදාමය තුල  

කඩා ඉැටුණු ශබන ා්යථිකය නැඉත ශරොඩනැීමශබන ඉරකීම 

මන්ත්රීඉන්න් 22.ශදනාටම තිශ නඉා; ස ම පක්ෂයකටම 

තිශ නඉා. අශප් ෙශේ දන්ඉන්ශේ අනාරතය රැන හිතනඉා නබන  

අලු ක ඉයඉසථථාඉක් එක්ක  අලු ක ඉැඩ පිළිශඉලක් එක්ක  අලු ක 

ශද පාාන සාසථකෘතියක් ාෙබන  කෙන්න ශහොඳම ශඉාාඉ  ශබනක. 

ඒක ි සා මම සියලුශදනාශරන් ිල්ාා සිටිනඉා  ඒ සඳහා 

සියලුශදනාශේම සහශයෝරය   ක්තිය එකතු කෙන්න කියාා. වුණු 

ශද වුණා. අපි ඒඉාට වඉෙ කොා ඉැඩක් නැහැ. අපි 

 ාාශපොශෙො කතු ශඉනඉා  අපට නීතිශආ සා ාෙණ කඉය ිෂථට ශඉයි 

කියාා. ඒ නීතිශආ සා ාෙණ කඉය ිෂථට ශඉන රමන්ම  ශබන ෙට 

ඉැටිාා තිශ න අරා ශයන් ශරොඩ රන්න සියලුශදනාම එකට 

එකතු ශඉාා කටතුතු කෙයි කියන  ාාශපොශෙො කතුඉ මශේ හිශ ක 

තිශ නඉා. හැ ැයි  වි ථඉාසයක් නබන නැහැ  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . සජි ක ශරේමදාස විපක්ෂ නායකතුමාශේ කථා 

අහනශකොට  සා ශආ කථා අහනශකොට  ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුශඩු කථා අහනශකොට ශද පාාන  ාය රන්න වුඉමනාඉ 

මිසක් ෙට ශරොඩනකන්න ඒ අයට සැ   වුඉමනාඉක් තිශ නඉාද 

කියන ර ථනය අශප් හදඉ කඉා ඇති ශඉනඉා. හැ ැයි  ශබන කැපවීම 

අශප් අනාරත පෙබනපොඉ ශඉනුශඉන් කල තුතුම ශදයක් කියාා 

මම වි ථඉාස කෙනඉා.   

මට ශබන කාාය ා ා දුන්නාට ශ ොශහොම සථතුතියි  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි .  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රන්  ශෙෝහණ රිසානායක මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි .ක 

කාායක් තිශ නඉා. 

 
[අ. ා. (..0] 
 

ගුණ වරෝහණ දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு மறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ි ශයෝාය කථානායකතුමා 

ඉ ශයන් ප කවීම පිළි ඳඉ මුපින්ම ඔ තුමාට සු  පතනඉා.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි  රන් මන්ත්රීතුමි . 

 
ගුණ වරෝහණ දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு மறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ශපොශලොන්නන් රිසථ්රික් පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රී  අශප් ාදෙණීය 

ශසොශහොතුන් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල ිතා බනශල්ච්ඡ ශාස ෂාතනය 

කොා අදට දඉසථ කිහිපයක් රත ශඉනඉා. ශබන ශඉාාශ  එතුමාට 

ි ඉන් සුඉය රා්යථනා කෙන අතෙ  කිසිම ා කමයකම  ශමඉන් 

අකල් මෙණයකට එතුමා ශරොදුන් ශනොශ ඉායි කියා මා රා්යථනා 

කෙනඉා.   

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  අශප් 

පක්ෂශආ මැති ඇමතිඉන්න්  වි ාා පිපතසකශේ  ි ඉාස යබන පිපතසක් 

විසින් විනා  කලා. ඒ පිළි ඳඉ ක අශප් කනරාටුඉ රකා  කෙනඉා. 

අපි ඒ ශ ෝකය ශ දා හදා රන්නඉා. ඒ ඉාශේම ඔවුන් ශඉනුශඉන් 

අනාරතශආම  අපට යබනකිසි ශදයක් කෙන්න පුළුඉන්  නබන  ඒ සඳහා 

කඩුඩායමක් විධියට කටතුතු කෙන්න අපි  ාාශපොශෙො කතු 

ශඉනඉා.  එඉැි  අඉසථථාඉක මම ක  ින්නඉාය කියන එක ශබන 

ශඉාාශ  සඳහන් කෙනඉා.  

පසුගිය 09ඉැි  දා හඉස මශේ ශරදෙට ක  පිපතසක් ාඉා  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි . ඇවිල්ාා ිසථශසල්ාාම ශරදෙ 

තිබුණු ටැප් එක කැක්ඉා. වි ාා පිපතසක් ාඉා. "ාදෙණීය 

මනුෂය කඉය" තමයි මශේ මැතිඉෙණ ශ කමාඉ. මම ශද පාානයට 

ාශ  8998ම . එදා ිඳාා අද ශඉනතුන් ාදෙණීය මනුෂයශයගේ 

ඉ ශයක් තමයි මම මාතශල් ානතාඉ ක එක්ක ි ෙන්තෙශයන් 

ශද පාානශආම  කටතුතු කශලේ. හැ ැයි ඒ ාදෙණීය මනුෂය කඉය 

ශකොශහේ ගියාද කියන එක සහ ඔවුන් කටතුතු කෙපු ාකාෙය 

පිළි ඳඉ මට හිතාරන්න  ැහැ. හැ ැයි  එක කාෙණයක් 

තිශ නඉා. ඒ ාපු අයශේ ශ ොශටෝ රහාා  වීඩිශයෝ කොා මට 

එඉාා තිශ නඉා. ඒ ශදඉල් කෙපු අයට මම සමාඉ ශදනඉා. 

හැ ැයි  නීතිය රියා කමක කිරීම ශපොපිසථ ශදපා්යතශබනන්තුඉ ඇතුළු 

නීතිය රියා කමක කෙන්නවුන්ශේ ඉරකීමක්  ඉ ශබන ශඉාාශ  

මම මතක් කෙනඉා.  

අෙරලය කියන එක ාදෙණීය අෙරලයක් කියාා තමයි පටන් 

ර කශ ක. එතැන ින්නඉා  වි ථඉවිදයාාශආ ින්න මශේ 

රියණියශේ ඉයශසේ අය. ඔවුන්ශරන් මම ාදෙණීය ිල්ලීමක් 

කෙනඉා. මිි සථසු මැරීම අෙරලයක් හැටියට කියනඉා නබන  අපි ඒ 

අෙරලයට ශමොකක්ද කියන්ශන්?  

523 524 



පා්යපිශබනන්තුඉ 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ්රිපිටක  ්යමශයන්  ශුද  වූ 

 යි ාශයන්  මුසථපිබන ාරශබන අල්ගේොණශයන්   රඉ ක ගීතාශඉන් 

අවිහිාසාඉ රැන කථා කලා. හැ ැයි  පසුගිය කාාශආ ශනොශයගේ ක 

තැන්ඉා ම  -පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ශඉන්න පුළුඉන්. ින් පිටත 

ශඉන්න පුළුඉන්- ඒ පිළි ඳ ඉරකීමක් තිබුණ අය හැසින්ණු 

ාකාෙය රැන  ැලුඉාම  රඉ ක ගීතාඉ  අල්ගේොණය  ශුද  වූ 

 යි ාය  ්රිපිටකය   බනමපදය යනාරිය පාවිච්චි කෙන අය  ඒඉා 

පපතහෙණය කෙන අය  ඒඉාට නායක කඉය ශදන අය පිළි ඳ අපට 

වි ාා කාකිරීමක් තිශ නඉා  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 

එඉන් නායක කඉයක් ය ටශ ක ශබන තන්ණ-තන්ණියන් යන මක 

පිළි ඳ අපට රැටලුඉක් තිශ නඉා. අපි ඔවුන්ශරන් ාදෙණීයඉ 

ිල්ාා සිටිනඉා   ශබන යථා්යථ ය  ශ කන්බන ශරන   අපි ක එක්ක ෙට 

ිරිපතයට ශරන යන්න ඉරකීබන  ාෙශරන කටතුතු කෙශරන යන්න 

කියාා. ානාධිපතිතුමා  ශරෝාා ය ොාපක්ෂ මැතිතුමා ෙි ල් 

විරමසිාහ මැතිතුමාට ාො නා කලා අරමැතිකම  ාෙ රන්න. රන් 

විපක්ෂ නායකතුමාට ක ාො නා කලා.  හැ ැයි, ෙි ල් විරමසිාහ 

මැතිතුමා ඇවිල්ාා ඒ ඉරකීම  ාෙ ර කතා. අද ක ඇමති මඩුඩායට 

අලුතින් පිපතසක් ප ක කොා තිශ නඉා. ශහට-අි දදා ශඉනශකොට 

තඉ ක කිහිප ශදශනක් ප ක කෙනඉා. ඇමති මඩුඩාය ප ක කලාට 

පසථශසේ ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  අපි හැශමෝම ශඉනසථ විය තුතුයි. ෙටට 

ඔබින ශාස, ෙශේ ානතාඉශේ අඉ යතාඉාට, වුඉමනාඉාට 

සපතාන ශාස, ශද පාාන හා ා්යථික වුඉමනාඉාට අඉ ය පපතරි 

අපි ඔක්ශකොම ශඉනසථ විය තුතු ශඉනඉා. ඒ අභශයෝර අපට  ාෙරත 

තුතු ශඉනඉා. ඒ අභශයෝර  ාෙශරන ෙටට උචිත ශාස ශබන ෙශේ 

ශදශීය ි ෂථපාදන ඉැඩ පිළිශඉල රියා කමක කෙන්න ෑන . 

විදුපි ාය ඇති කෙන්න, පුන්යානනීය  ා ක්තිය ඇති කෙන්න 

ඉාශේම, ශබන ෙශේ ානතාඉට ජු ඉම  සහ ඉරඉ  ාපාන කන්ණු 

කාෙණාඉාට උ කතෙ ා ා ම ම පා්යපිශබනන්තුශ  ින්න අපට 

තිශ න ඉර කීමක්. ොාය ි ා ාපතන් ඔක්ශකෝම එකට එකතු 

කෙශරන කටතුතු කෙන්න පුළුඉන් දක්ෂ  කඩුඩායබන අනන්ත 

අරමාණඉ අශප් ෙශේ ින්නඉා. කබනකන් ානතාඉ එක්ක, ්රිශෙෝද 

ෙථ පතයදුෙන් එක්ක, ගුන්ඉන් එක්ක, සමසථත ොාය ි ා ාපතන් 

එක්ක ශබන රැන කථා කෙන්න ෑන . ඔවුන් විිනන දුක් අපි දන්නඉා. 

අපි ඔක්ශකෝම එකට එකතු ශඉාා ශබන ර ථනඉාට පිළිතුන් සැපයීම 

අද දඉශසේ අශප් ඉර කීමක් කියන එක ශබන ශඉාාශ  මතක් 

කෙන්න ෑන .  

අද මට කථා කෙන්න  ාැබී තිශ න කාාය ශකටියි. නමු ක, 

ිරිපතශආ ම  ශබන රැන කථා කෙන්න  ාාශපොශෙො කතුශඉන් 

ින්නඉා. සමසථත ාදෙණීය ානතාඉ ශඉනුශඉන් අපි ිල්ාා 

සිටිනඉා අපි ඔක්ශකොම එකට එකතු ශඉමු කියාා. ශ රඉ ක 

සාඉ්ය නයක් රියා කමක කෙන්න අපට කෙන්න පුළුඉන් ශද අපි 

කෙමු. මම අඉසාන ඉ ශයන් ශබන ටික කියනඉා. අුනෙට  ාප 

ශනොකෙ පහනක් දැල්වීශමන් පුළුඉන් එළිය ා ා ශදන්න. ඒ සඳහා 

කටතුතු කෙන්න කියාා ිල්ාා සිටිනඉා. ශෙෝහණ රිසානායක 

ින්ශන් එතැනයි. අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශඉාා අන්න ඒ ශද කෙමු 

කියාා මම ශබන ශඉාාශ  ිල්ාා සිටිනඉා.  

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

 
 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීලකට  රන් එසථ. වියාශල්න්ද්රන් මැතිතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 

.ක කාායක් තිශ නඉා.  

[பி.ப. 4.55] 

 
ගුණ  එස.්  වියාවල්න්ද්රන් මහතා  
(ேொண்புேிகு ச. ெியொமழந்திரன்)  

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கமள, நீங்கள் 

இப்பதெிக்குத் ததொிவுதசய்யப்பட்டமேக்கு முதலில் 

உங்களுக்கு எனது ெொழ்த்துக்கமளத் ததொிெித்துக் 

தகொள்கிமறன்.   
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Thank you. 
 

ගුණ  එස.්  වියාවල්න්ද්රන් මහතා  
(ேொண்புேிகு ச. ெியொமழந்திரன்)  

(The Hon. S. Viyalanderan) 
கடந்த 9ஆம் திகதி எம்மேெிட்டுப் பிொிந்த 

தபொலன்னறுமெ ேொெட்டப் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் 

அேரகீர்த்தி அத்துமகொரல அெர்களுக்கு இந்த உயொிய 

சமபயிமல என்னுமடய ேொெட்ட ேக்கள் சொர்பொக நொன் 

அஞ்சலி தசலுத்துகிமறன். ததொடர்ச்சியொக மூன்று தசொப்த 

கொலேொக இந்த நொட்டின் ெடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளில் நடந்த 

யுத்தேொனது, பல உயிர்கமளக் கொவுதகொண்ட நிமலயில், 

2009ஆம் ஆண்டு மே ேொதம் உச்சத்மத அமடந்தது 

உங்களுக்குத் ததொியும். இதன்மபொது உயிொிழந்தெர்களுமடய 

ஆன்ேொக்கள் சொந்தியமடய ஆத்ேொர்த்தேொகப் பிரொர்த்தமன 

தசய்ெமதொடு, அெர்களின் உறெினர்களுக்கு எனது 

ஆறுதமலயும் ததொிெித்துக்தகொள்கிமறன்.   

தகௌரெ பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கமள, இன்று நொடு 

எதிர்மநொக்கியிருக்கின்ற பிரச்சிமனக்குத் தீர்மெப் 

தபற்றுக்தகொடுக்கக்கூடியெர்களொக நொங்கள் ேொறமெண்டும். 

நொன் சிறுெனொக இருக்கும்தபொழுது, மெப்பதெட்டுெொன் 

என்கின்ற என்னுமடய கிரொேத்திமல ஒருெர் bicycleஇல் 

தபட்டிதயொன்மற மெத்துக் கட்டி அதில் பொண் தகொண்டு 

ெருெொர். அெொிடேிருந்து என்னுமடய தொயொர் பொமண ெொங்கி 

எங்களுக்குத் தருெொர். சிலமெமளகளில் கறியில்லொெிட்டொல், 

பொமணப் பிய்த்துத் தண்ணீொில் நமனத்துச் சொப்பிட்டுெிட்டு, 

நொனும் என்னுமடய மூத்த சமகொதரனும் இமளய சமகொதரனும் 

பொடசொமலக்குச் தசல்மெொம். இன்று பொணின் ெிமல ேிகவும் 

அதிகொித்துெிட்டது. ஏமழ ேக்கள் ஒருமெமள சொப்பிடுெது 

என்பதுகூட இன்று மகள்ெிக்குறியொக இருக்கிறது.  

இன்று ேக்கள் டீசல், தபற்மறொல், ேண்தணண்தணய், gas 

ஆகியெற்மறப் தபறுெதற்கு ெொிமசயில் நிற்கின்றொர்கள். 

ஏமழ ேக்கள் உணவுக்குக் கஷ்டப்படுகின்றொர்கள். 

இவ்ெொறொக, ேக்கள் பட்டினிச்சொமெ எதிர்மநொக்கிக் 

தகொண்டிருக்கின்றதபொழுது, இச்சமபயில் மபசியெர்களில் 90 

சதவீதேொனெர்கள் பிரச்சிமனகமளப் பற்றி ேொத்திரம் 

மபசினொர்கமள ஒழிய, அதற்கொன தீர்வுகமளப் பற்றிப் 

மபசெில்மல. இெர்கள் ேக்களுமடய கண்ணீொிலும் துன்பத் 

திலும் அரசியல் தசய்துதகொண்டிருக்கிறொர்கள். அதுேொத் 

திரேன்றி, இறந்தெர்களுமடய பிணத்தின்ேீது ஏறிநின்று 

மபொலித்தனேொன, தெட்கங்தகட்ட அரசியமலச் 

தசய்கிறொர்கள். கொமல 10.00 ேணியிலிருந்து இந்த மநரம்ெமர 

இங்கு நடந்த ெிெொதத்மத நொன் அெதொனித் 

துக்தகொண்டிருந்மதன். இப்தபொழுது, ேொமல 5.00 

ேணியொகிறது. எனக்கு முதலில் 9 நிேிடங்கள் 

ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. அது பிறகு 7 நிேிடங்களொக, அதன் 
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பின்னர் 6 நிேிடங்களொகக் குமறெமடந்து, இப்தபொழுது 5 

நிேிடங்களொக்கப்பட்டுள்ளது. பிரச்சிமனகளுக்கொன தீர் 

வுகமளப் பற்றிப் மபச முற்படுகின்ற எங்களுக்கு 5 

நிேிடங்கள்தொன் தரப்படுகிறது. தங்களுமடய உமரகமள 

முகப்புத்தகத்திமல பதிமெற்றுெதற்கொக, ஊடகங்களுக்கொக 

ேொத்திரம் மபசுகின்றெர்களுக்கு அதிக மநரம் ெழங்கப் 

படுகின்றது. மபொதொக்குமறக்கு அெர்கள் ேற்றெர்களுமடய 

மநரத்மதயும் களதெடுத்துெிடுகிறொர்கள்.   

மநற்று முன்தினம் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் அதொஉல்லொ 

அெர்கள் இங்கு மபசும்மபொது, சந்திொிக்கொ அம்மேயொமரயும் 

இச்சமபக்குக் தகொண்டுெர மெண்டுதேன்று தசொன்னொர். 

அெமர ேொத்திரேல்ல, 1948ஆம் ஆண்டு தபப்ருெொி ேொதம் 

04ஆம் திகதி சுதந்திரம் அமடந்ததிலிருந்து இந்த நொட்மட ேொறி 

ேொறி ஆட்சி தசய்த அரச தமலெர்கள், 

அக்கொலப்பகுதியிலிருந்த நிதி அமேச்சர்கள் ேற்றும் அந்த 

அமேச்சின் தசயலொளர்கள், ேத்திய ெங்கி ஆளுநர்கள் என 

இவ்ெிடயத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகொொிகள் 

அமனெமரயும் அமழத்து அெர்கள் மூலேொகமெ இந்தப் 

பிரச்சிமனகளுக்கொன தீர்வுகமளக் கொண மெண்டும். 

சனொதிபதிக்கு எதிரொக ேொத்திரேல்ல, 225 பொரொளுேன்ற 

உறுப்பினர்களுக்கும் எதிரொகத்தொன் இன்று ேக்கள் வீதியிமல 

ஆர்ப்பொட்டம் தசய்கிறொர்கள். ேனநொயகேயப்படுத்தப்பட்ட 

அமேதி ெழிப் மபொரொட்டத்மத முன்தனடுக்கின்றெர்களொல் 

எழுப்பப்படுகின்ற மகொஷங்கள் 225 மபருக்கும் எதிரொகத்தொன் 

இருக்கின்றன. ஆகமெ, நொம் தற்மபொதுள்ள பிரச்சிமனக்குத் 

தீர்வு கொண மெண்டும். இல்லொெிட்டொல், ேக்கள் 

பட்டினிச்சொமெ எதிர்மநொக்குெொர்கள். எம்ேொல் அமதச் தசய்ய 

முடியெில்மலதயன்றொல், இங்குள்ள 225 மபரும் 

கொலிமுகத்திடலுக்கு அருகில் இருக்கின்ற கடலில் ெிழுந்து 

இறக்க மநொிடும் என்ற ெிடயத்மத நொன் இங்கு கூறிக்தகொள்ள 

ெிரும்புகிமறன்.  

ேக்களொல் ததொிவுதசய்யப்பட்ட நொம் ேக்களின் 

பிரச்சிமனகளுக்கொன தீர்வுகமளப் பற்றிப் மபசுகின்ற இடேொக 

இச்சமபமய ேொற்ற மெண்டும். அதற்குொிய தளேொக 

இச்சமபமயப் பொெிக்க மெண்டும். அமதத்தொன் 20 

ேில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட ேக்கள் எதிர்பொர்க்கிறொர்கள். 

ஆனொல், இங்கு நடப்பது என்ன? 10 நிேிடங்கள், 20 

நிேிடங்கள், 25 நிேிடங்கள், 30 நிேிடங்கள் என தேக்கு 

ஒதுக்கப்படுகின்ற மநரத்தில் பிரச்சிமனகமள ேொத்திரம் மபசி, 

தம்மே ெல்லெர்களொக, வீரர்களொக, சூரர்களொகக் கொட்ட 

முற்படுகிறொர்கள். தங்களுமடய வீரொப்புப் மபச்சுக்கமள 

முகப்புத்தகத்திமல பதிமெற்றி ெங்குமரொத்து அரசியமலச் 

தசய்ெதற்கொன ஒரு தளேொகத்தொன் சிலர் இந்தப் 

பொரொளுேன்றத்மதப் பயன்படுத்துகிறொர்கமள ஒழிய, அப்பொெி 

ேக்களின் பிரச்சிமனகளுக்குத் தீர்வுகமளப் தபற்றுக் 

தகொடுக்கும் இடேொகப் பொர்க்கெில்மல என்ற ெிடயத்மத நொன் 

இங்கு பதிவுதசய்துதகொள்கிமறன். அதிகேொன ெிடயங்கமள 

இங்கு மபச நிமனத்தமபொதிலும் ஐந்து நிேிடங்களுக்குள் 

அெற்மற எல்லொம் கூற முடியெில்மல. என்னுமடய 

மநரத்மதக் களதெடுத்து ெிட்டொர்கள். பிரச்சிமனகளுக்கொன 

தீர்வுகமளச் தசொல்ல ெந்தும் அெற்மறச் தசொல்ல 

முடியெில்மலமய என்ற  மெதமனமயொடும் கெமலமயொடும் 

உமரமய நிமறவுதசய்கிமறன். நன்றி.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 රන් මධුෙ විතානශේ මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි පහක 

කාායක් තිශ නඉා. 

[අ. ා. ..00] 

 

ගුණ මධුර විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேதுர ெிதொனமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

රථමශයන්ම මම ඔ තුමාට සු  පතනඉා  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . 

 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

 

ගුණ මධුර විතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேதுர ெிதொனமக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අද ෙශේ වි ාා ා්යථික 

ර ථනයක් තිශ නඉා. ඒක ෙටම දන්නා කථාඉක්. අද ෙශේ මිි සථසු 

 ාඉ ක ශ දනාඉකින් ින්ශන්. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   

ෙශේ නීතිය අද  ෙපතල ශාස කඩා ඉැටිාා තිශ නඉා. අද එය 

 යානක තැනකට ඇවිල්ාා තිශ නඉා.  ශෙෝහාට ඇතුළු ඉන 

ශෙෝගීන්ට පහෙ ශදන ාකාෙය මැයි 09ඉන දා අපි දැක්කා. ඒ 

ඉාශේම අශප් මන්ත්රීතුමා ෂාතනය කොා පඩිශපල රිශේ ඇදශරන 

යන  තැනට අද සමාාය ඉැටී තිශ නඉා. සමහෙ අය තඉම ක ගිි  

ර ක ෙට තඉදුෙට ක ගිි  තියන්න උ කසාහ කෙන  ඉක් 

ශපශනනඉා. යබන ශකශනගේට  යබන කඩුඩායමකට  ශද පාාන 

ඉයාපාෙයකට කවුන් ශහෝ ිාක්ක කෙශරන  ඒ පුදරායා  

මෙන්න ෑන   ශදපලඉාට ගිි  තියන්න ෑන  කියාා හිතුශණො ක  

එය සමාාය පඉ කඉාශරන යන්න ශහොඳ රමයක් ශනොශඉයි  රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි .  

ඒ ඉාශේම  ශකශනගේට දඬුඉබන ම ම අධිකෙණශආ කා්යය ාෙය 

මිස  කැා  නීතිශයන් කෙන්න ෑන  කා්යය ාෙයක් ශනොශඉයි. 

89     9 කාාශආම  ක ශබන ඉාශේ කැා  නීතිය ො කෙපු අඉසථථා 

අපි දැක්කා.  ිතා සුළු ඉැෙරිඉාට ානතා විමුක්ති ශපෙමුශඩු 

සන්නද  අා ය ඉන ශද ශරේමී ානතා ඉයාපාෙය මිි සථසු 

ෂාතනය කලා ඉාශේම  ගේපතන් ඉ  හිාසා පැමිණුඉා. එල්ටීටීඊ 

රසථතඉාම න් උතුශ්ය අධිකෙණ පිහිටුඉාා  ගේඩා ලමයින් 

විි  ථචයකාෙඉන් කොා  අධිකෙණ පද තිය හ ල්ලුඉට ාක් 

කලා.  ඒ ඉාශේ කාාශයන් කාායට ශබන ඉාශේ කැා  නීති ෙශේ 

රියා කමක ශඉන  ඉ අපි දකිනඉා. ඒ ි සා අපි  ඉහාම  ශබන 

ත ක කඉය අඉසන් කල තුතුයි. එශහම ශනොවුශණො ක අශප් ෙට අුනන් 

අරා යකට යන ත ක කඉයකට ප ක ශ වි. අශප් ෙශේ නීති පද තිය 

අවුන්දු දහසථ රණනක් පෙණ  රමශයන් විකා නය ශඉච්ච රිතුණු 

නීති පද තියක්. විශ ේෂශයන්ම ශෙෝම ාන්ශදසි නීතිය ිාග්රීසි 

නීතිශයන් ශපෝෂණය ශඉාා අද ිතා රිතුණු නීති පද තියක් අශප් 

ෙශේ තිශ නඉා. මම විශ ේෂශයන්ම ශබන කාෙණය කියන්න 

කැමැතියි. අශප් ෙශේ රමුඛ් නීතිය ඉන "ාඩුක්රම ඉයඉසථථාඉ" 

ෙකිනඉා කියාා රිවුොා පා්යපිශබනන්තුඉට ාපු අනුෙ ගේමාෙ 

රිසානායක මැතිතුමා 2022 මා්යතු 2ෙඉන දා නුශේශරොඩ රැපිශආම  

අපූන් රකා යක් කලා. ශබන පා්යපිශබනන්තුශ  කවුන්ඉ ක ඒකට 

අඉ ානයට ශයොමු කොා නැහැ කියාා මම හිතනඉා. ඒ රැපිශආම  

එතුමා කියපු ශද YouTube එශක් තිශ න එතුමාශේ කථාශ  

2ෙඉන විනාඩිශආ ිඳාා  ාන්න  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . අි ඉා්යයශයන්ම පා්යපිශබනන්තුඉ ඒ රැන 

අඉ ානය ශයොමු කල තුතුමයි. එහිම  එතුමා ශමන්න ශමශහම 

කියනඉා. "සාමානයශයන් ාඩුක් ශඉනසථ ශඉන්ශන් ඡන්දඉාම . 

ානාධිපතිඉෙණයට තඉ අවුන්දු ශදකහමාෙක් තිශ නඉා. ඒ 

ඉයඉසථථාශඉන්. මහ මැතිඉෙණයට තඉ අවුන්දු තුනක් තිශ නඉා. 

ඒ ඉයඉසථථාශඉන්. ශාෝකශආ හැම තැනම ඔප්පු කොා තිශ නඉා  

ඉයඉසථථා  නීති රීති  ශෙගුාාසි ික්මඉා යන ශද පාානයක් මතු 

ශඉනඉා. ඒ ඉයඉසථථා  නීති රීති  ශෙගුාාසි පුසථතකාාඉා 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

අ යයනයට ශහොඳයි  මහ ශපොශලොඉට ඉැඩක් නැහැ. ශද පාානය 

ශඉනසථ කෙන්න ෑන . එඉැි  ශද පාානයක් තිශ නඉා. මම එය 

පසුඉ කියන්නබන" කියාා.  ඒ රකා ය කොා දඉසථ හතකට පසථශසේ 

තමයි ානාධිපතිතුමාශේ ි ඉසට රැුඟශ   ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණ ක  ශපෙටුරාමී සමාාඉාම  පක්ෂය ක එකතු ශඉාා.  දඉසථ 

(9කට පසථශසේ මැයි 09ඉන දා ෝරිශආ තමයි සාවි ානා කමකඉ ශබන 

රහාෙ මාාාඉ එල්ා කශලේ.  

මම විශ ේෂශයන්ම කියන්න කැමැතියි  තුක්තිය පසිඳපිය 

හැක්ශක් ශදපා්ය ථඉයට ඇුඟබනකන් ම ාා  නීතිශආ රතිපාදන පිළි ඳ 

සැාකිල්ාක් දක්ඉා සා ාෙණ නක් වි ාරයකින් මිස  ශදපල ගිි  

තියාා  මිි සථසු  ෂාතනය කොා ශනොශඉයි කියන එක. මම               

උර ක නීති යන්ශරන්  මා ය ායතනඉපින්  ගුන්ඉන්න්ශරන්  

වඉදයඉන්න්ශරන් සහ ශබන ෙශේ සියලු  ඉෘ කතිකයන්ශරන් ිල්ාා 

සිටිනඉා  ගිි ර කත ෙට ි ඉන්න උද  කෙන්න  ශබන ගින්න 

ි ඉන්න ඔ ශේ දායක කඉය ා ා ශදන්න  කියාා.  එශහම නැතිඉ 

ශබන ගිි ර ක ෙට උශදට  හඉසට  සැශෙන් සැශ්යට ගිි  තියන්න 

හදන්න එපා. එශහම වුශණො ක අපට ශබන ර ථනය ිඉෙ කෙරන්න 

 ැපත ශඉනඉා.  

මම අඉසාන ඉ ශයන් ශබන කාෙණය ක කියනඉා. අධිකෙණයට 

අද ශාොගේ ඉර කීමක් තිශ නඉා. එශහම ශනොවුශණො ක ශකොයි 

ශඉාාඉක ශහෝ ශබන ත ක කඉය ශඉනසථ ශඉාා හමුදාඉ  ශපොලීසිය 

සහ සිවිල් ානතාඉ අතෙ වි ාා රැටුමක් ඇති ශඉන්න පුළුඉන්  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . එශහම වුශණො ක සිවිල් 

පපතපාානය අි ඉා්යශයන් බිඳ ඉැශටනඉා. දහසථ රණනක් මිි සථසු 

මැශෙන්න පටන් රන්නඉා. ශබන ෙට ශල් විාක් ශඉනඉා. ඒ ඉාශේම 

ද ක රණනාඉකට නැඉත ශබන ඉෙද ි ඉැෙරි කෙ රන්න  ැපත 

ශඉනඉා. ඒ ි සා අශප් සියලුශදනාටම තිශ න පෙම තුතුකම තමයි  

උශද ිඳාා හැන්ද  ඉනකල් ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ අනඉ ය 

සාකච්ඡාඉාට ශයොමු කෙන්ශන් නැතිඉ  ශබන  ැරූන්බන අඉසථථාශ  

අපට තිශ න තුතුකබන සහ ඉර කීබන ිෂථට කෙන එක.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මශේ කථාශ  ිතිපත 

ශකොටස මම සභාගත* කෙනඉා. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් අනුප පසථගේඉල් මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි පහක 

කාායක් තිශ නඉා. 

 
 
[අ. ා. ..0.] 

 
ගුණ අනුප පසක්ුවල් මහතා 
(ேொண்புேிகு அனுப பஸ்குெல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ි ශයෝාය කථානායක ධුෙය 

ාද ඔ තුමාට පලමුශඉන්ම මශේ  ශු ාශිාසන පල කෙනඉා. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

ගුණ අනුප පසක්ුවල් මහතා 
(ேொண்புேிகு அனுப பஸ்குெல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ිතා අුනන් ශමොශහොතක 

තමයි  පා්යපිශබනන්තුශ  අපි ශබන රැසථ ශඉන්ශන්. 

ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික්කශයන් පලා ක ස ාඉ ි ශයෝානය 

කෙපු   ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ ි ශයෝානය කෙපු  ම ්යෂ කාායක් 

ශද පාානය කෙපු  අපි ක එක්ක හිටපු අශප් අමෙකී්යති 

අතුශකෝෙල මැතිතුමා ති  කොා  ිතා  කෲෙ ඉ   න් නයකට 

ාක් කොා  උතුන්කෙශආ සිදු ශඉච්ච රසථතඉාම  රහාෙයක් 

ාකාෙයටම ිතා  බනශල්ච්ඡ විධියට ෂාතනය කලා. ශබන අඉසථථාශ   

එතුමාශේ පවුශල් අයට ක  දන්ඉන්ට ක මශේ ශ ෝකය පල කෙ 

සිටිනඉා. 

පසුගිය දා ෙශේ ඇති වූ සිදධි දාමයට මුල් වුණාය කියන 

අෙපියරහ මන්රිෙශආ සිදධිය ක අපි ිතා  දැඩි ශාස රතික්ශෂේප 

කල තුතුයි.  වීෙ    විශිෂථට   සදාදෙණීය දුටුරැමුණු  ඉැි   වීෙයගේ 

විධියට අපි දකින මහින්ද ොාපක්ෂ මැතිතුමාශේ රතිරූපය බිඳ 

ඉැශටන ාකාෙයට ඒ ශඉච්ච සිදධිය ි සා ශබන ෙට තුලට වි ාා 

හාි යක් සිද  වුණා. ඒක  අඬන්න හිටපු මිි හාට ඇඟිල්ශාන් 

ඇන්නා ඉාශේ ශදයක්. එදා  ගිි   ක වුණා  ශදශපොල රැසක්.  නැති 

වුණා  ජීවිත 9ක්. ඒ ඉාශේම මහ පාෙට ඉැටුණා  පවුල් රණනාඉක්. 

ඒ සියලු ශද අඉසානශආ ම  ශබන සියලු රියාදාම පිටුපසථශසේ ින්ශන් 

ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ කියන එක මූපික ඉ ශයන්ම තහවුන් 

ශඉමින් පඉතිනඉා. එදා ශරෝල් ශ ේසථ එශක්ම  ඇති වූ සිදධිය  ඉාශේ 

දස දහසථ රණනක විනා යක් සිදු කෙන්න කටතුතු කලා. ශරෝල් 

ශ ේසථ විශෙෝ යට රහාෙයක් එල්ා වුණ ක  ඒ රහාෙය ඉාශේ දස 

දහසථ ගුණයක බනශල්ච්ඡ කඉයක් රකා  කෙමින් සාමානය රැටුම 

මිනී මැන්බන දක්ඉා ක  ගිි   ක කිරීබන දක්ඉා ක  ශදශපොල විනා  

කිරීබන දක්ඉා ක  අශප් ඉයාපාෙ  අ ශප් සාචාෙක ඉයාපා  විනා  කිරීම 

දක්ඉා ක රමන් කෙපු ශබන තිෙසථචීන රහාෙය අපි ශහලා දැකිය 

තුතුයි. ඒකට සාමානය තන්ණශයෝ ක සබන න්  වුණා.  

අපි දන්නඉා  ශබන තන්ණ පෙපුෙ රැක රැනීම අතයඉ යම 

ශදයක්  ඉ. ශබන තන්ණ පෙපුෙ ඉැරැරි මාඉතට ශරන යන ශබන ඉැරැරි 

ශද පාානය ශහළිදෙ  කිරීම අතයඉ ය ශදයක්. එශහම 

ශනොවුශණො ක ඉයස අවුන්දු 20-2. සිටින අශප් දන්ශඉෝ ශමොන 

ඉාශේ තැනකට යයිද  ශමොන ඉාශේ විනා යකට යයිද කියාා 

අපට කියන්න  ැහැ. එම ි සා ශබන දන්ශඉෝ අපි දැන්ම 

පුනන් කථාපනය කල තුතුයි.  

අපි දැක්කා  උදශෂෝෂණඉා තිබුණු සටන් පාා. ඒඉාශආ 

ශමොනඉාද තිබුශඩු? "කපා ශකොටා ක පි කපා අප නඉතනු සිතනු 

එපා" ඒ  එක් සටන් පාායක්. අන්ත්ය වි ථඉවිදයාායීය ශිෂය  ා 

මඩුඩා උදශෂෝෂණඉා අපි ක හිටියා. ඒ කාාශආ ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණ ම පු සටන් පාා තමයි ශබනඉා. "ශල් රැලුණ ක පාෙ රිශේ - 

අශප් රමන අපි යනඉා. අපි යන්ශන් ශකොයි පාශ්ය - සිසු වින්ඉන් 

ගිය පාශ්ය." ඒ  තඉ ක සටන් පාායක්. මෙණ   ය නැති කොා 

සටනට පණ ශපොඉා නු ාා  ය නැතිඉ පායල්ාා කියා ඊශආ ක 

අනුෙ ගේමාෙ මහ කමයා කි ඉා. අපි  ය නැහැ  අපි සටන් කෙනඉා 

කියා එදා ක ඔවුන් කි ඉා.  

88-89 කාාශආම  ශමොකක්ද වුශඩු? වි ථඉවිදයාා ශිෂයශයෝ  ඒ 

ඉාශේම උසසථ ශපල හදාෙපු රශබන අසෙණ ශිෂයශයෝ ඉැි  උර ක 

බුදධිම ක )0 000ක් එදා විනා  වුණා. අද තිශ න අ්යබුදයට විසුනම 

සටන ශනොශඉයි. අද තිශ න අ්යබුදයට විසුනම පාෙට  ැහැාා ශල් 

හාාශරන යන එක ශනොශඉයි  ශ ෝබන  රහන එක ශනොශඉයි   මිනී 

මෙන එක ශනොශඉයි. සියලුශදනා එකතු ශඉාා ශබන ෙට ශරොඩ 

නැීමම සඳහා ිඉ. ශමන් හා කැපවීශමන් කටතුතු කෙන එක 

තමයි කල තුතු ඉන්ශන්. ානතා විමුක්ති ශපෙමුණට ශමන්ම 

ශරේමදාස මැතිතුමාශේ වින්ද  පක්ෂයට ක අපට කියන්න 
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[රන් මධුෙ විතානශේ මහතා] 

————————— 
*  පුසත්කාලවේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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තිශ න්ශන් ානතාඉ ගේාප්පු කෙන්ශන් නැතිඉ  තන්ණයන් 

ගේාප්පු කෙන්ශන් නැතිඉ  ඒ අය 'බිපි ශ ෝයිසථාා' කෙන්ශන් 

නැතිඉ සටන් ශපෙමුණට දමාා  තමන්ශේ  ාය ා ා රැනීමට 

ඔවුන් ශපෙමුණක් කෙ රන්ශන් නැතිඉ ඒ දන් පෙපුෙ රැක රන්න 

කටතුතු කෙන්න  ෙට ශරොඩ නකන්න කටතුතු කෙන්න කියන 

එකයි. ශබන විනා ය කො ඇදශරන යන්ශන් අශප් තන්ණ පෙපුෙයි. 

ඒක ි සා ානතා විමුක්ති ශපෙමුණට විශ ේෂශයන්ම මම කියනඉා  

ශබන අපො ය කෙන්න එපා  ශබන අපො ය කශලො ක ශහට දඉසට 

ින්න අශප් දක්ෂම දන් පෙපුෙ තමයි විනා ය කො යන්ශන්  ඒ 

දන්ඉන්ශේ ශමොලය තමයි විනා  ඉන්ශන් කියාා.  ඒ ි සා  

අබනමාා තා කතාාශරන් මම ිල්ාා සිටිනඉා  වි ථඉවිදයාාශආ 

සිටින  එශහම නැ කනබන උසසථ ශපල කෙන තමන්ශේ දන්ඉා රැක 

රන්න  ඒ දන්ඉාට දැනුම ා ා ශදන්න  ිඉ. ම ා ා ශදන්න  

 ්යමශආ මා්යරය කියා ශදන්න කියාා.  

ඔ  සැමට සථතුතියි. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් කපිා අතුශකෝො මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි හතක 

කාායක් තිශ නඉා. 
 

[අ. ා. ..88] 

 
ගුණ කපිල අතුවකෝරල මහතා 
(ேொண்புேிகு கபில அதுமகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   පලමුශඉන්ම මම ඔ තුමාට 

සු  රා්යථනා කෙනඉා. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුල 

අපි ක එක්ක කටතුතු කල ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික් හිටපු 

පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රී රන් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා ිතාම 

ශර්ෙඉශයන් ශබන අඉසථථාශ ම  මම  සිහිප ක කෙන්න ෑන . ඒ 

ඉාශේම එතුමා ක එක්ක මිය ගිය ඒ ාෙක්ෂක  ටයා ක  එදා දඉශසේ 

මිය ගිය තඉ ක අය ක  ශෙෝහල්රත කල  අය ක සිහිප ක කෙන්න මම  

ශමය අඉසථථාඉක් කෙ රන්නඉා. අමෙකී්යති අතුශකෝෙල හිටපු 

මන්ත්රීඉෙයා මශේ ශබන අසුනට ාසන්න අසුශන් ිඳශරන සිටි 

කාාය මට මතක් ඉනඉා. ශබන ශඉාාශ  එතුමාට කෙන ශර්ෙඉයක් 

විධියට මා එතුමා මතක් කල තුතුයි.  ඉැඩි ශදශනක් කියන්ශන් ශබන 

22. ශදනා  අතෙ සිටි අහිාසකම මනුසථසයා එතුමා කියායි. මම 

කියන්ශන් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල ඉාශේ මිි සුන් දැක නැහැ 

කියායි. අශප් ඉාශේ ෙටක ඒ ඉාශේ මනුෂය කඉය පින්ණු  

සශහෝදෙ කඉය පින්ණු මිි සුන් ිතා අල්පයි. රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි   එම ි සා මම එතුමා ශඉනුශඉන් සටහනක් 

ත නඉා  "මිි සුන් විො වූ ශබන මහා මිි සථ ශාොශ  මිි සගේ මල 

ි සායි දුක  මෙණයට ශනොශ " කියාා. තඉ ක එක් ශකශනගේ 

මැන්ණු එකට ශනොශඉයි  ඒ ඉාශේ මනුෂයශයගේ මැන්ණු එක  රැන 

මට වි ාා කනරාටුඉක් තිශ නඉා.  මශේ ාදෙණීය සශහෝදෙයාට 

ි ඉන් සුඉ රා්යථනා කෙන්න මම ශමය අඉසථථාඉක් කෙ රන්නඉා.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන අඉසථථාශ  මශේ 

ාදෙණීය ම තුමිය ක මම සිහිප ක කෙන්න ෑන . ්රිගේණාමාය 

රිසථ්රික්කශආ කන්තශල් කියන රාමය එදා එල්ටීටීඊ රසථතඉාම  

රහාෙයට ාක් ශඉාා තිශයදරි අක් රණශන් රමට විදුපියඉ ක  

ශඉන ක යටිතා පහසුකබනඉ ක ශනොමැතිඉ තිබුණු කාායක අශප් 

අබනමා ඒ රශබන සිටි වින්නරු මාතාඉයි. එශහම නැ කනබන ඒ රශබන 

සිටි  පවුල් ශස්ඛ්ය ශසේවිකාඉයි. ශෙෝහාක්ඉ ක ශනොමැති 

රබනමානයක ාදෙණීය මවු ශකශනගේට දන්ඉගේ රසූත කෙන්න 

ශ දනාඉ එනශකොට  ඒ ශරදෙ සථඉාමිපුන්ෂයා අශප් අබනමා 

ශහොයාශරන සමහෙ ශඉාාඉට එන්ශන් පාන්දෙ එකට ශදකට. 

ුඟළු අ කතගේ ක අශ ක අෙශරන  foot cycle එක පැදශරන 

ගිහිල්ාා ඒ ා ාර ක ඉැටුශපන් හා ිඩබන ි ා ාපතයගේ විධියට මශේ 

තා කතා එල්ටීටීඊ රසථතඉාම  රහාෙයකින් මෙණයට ප කඉන කල්ම 

ර කත ඉැටුශපන් සහ ි ඉාස ණයඉපින් හදපු ශරදෙටයි  එදා ඒ 

අඉසථථාඉාම  මිි සථසු පහෙ දුන්ශන් කියාා විතෙක් මා සි ටුහන් 

කෙනඉා. ශබන ස ාශ  ින්න එක ශද පාාන පක්ෂයකටඉ ක මා 

ශදොසථ කියන්ශන් නැහැ. හැ ැයි  ශබනකට සහශයෝරය දුන්නු  

ශබනකට උ කශ කානය සපයපු කිසිඉගේ ට ඒ ඉැරැදශදන් ි දහසථ 

ශඉන්න විධියක් නැහැ. මා එක්ස ක ාාතික පක්ෂයට ශහෝ සමගි 

ාන  ාශ රයට ශහෝ ාවිශපට ශහෝ ශපෙටුරාමී පක්ෂයට ශහෝ 

තඉ ක පක්ෂයකට ශහෝ ශදොසථ කියනඉා ශනොශඉයි  ඒ නායකයන්ට 

ඇඟිල්ා රික් කෙනඉා ශනොශඉයි. හැ ැයි  ශබන සිදු වුණු ඉැරැදදට 

ශබන හැමශදනාම ඉර කියන්න ෑන .  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මැයි 09ඉන දා ශරෝල් ශ ේසථ 

පිටිශආ සිදු වුණු රහාෙය මම ක අනුමත  ශනොකෙන එකක්. මම ක 

ඒක තෙශආ ශහලා දකිනඉා. හැ ැයි  කවුන් ශහෝ කියනඉා නබන  

එදා ශරෝල් ශ ේසථ පිේටි ශආ හිටපු මිි සුන්ට පහෙ දුන් ි සායි  ශබන 

විනා ය සිද  කශලේ  ඒ තෙබන මිි සුන් සාඛ්යාඉක් මැන්ශ   ඒ 

තෙබන මිි සුන් සාඛ්යාඉක් ශෙෝහල් රත කශලේ  ඒ තෙබන ශදපල 

රමාණයක් විනා  කශලේ කියාා  ඒක  මට විතෙක් ශනිාශඉයි 

කිසිශඉගේට අනුමත කෙන්න  ැහැ.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   එදා මැයි 09ඉන දා 

ශනොශඉයි  ශබන ර ථනය පටන් ර කශ ක. 2022.0ෙ.ෙ0ඉන දා 

ානාධිපතිතුමාශේ ශරය ඉට කලා. ශබන ෙශේ නායකයාශේ ශරය 

ඉට කල ක ඒ සබන න් ශයන් කිසිම action එකක්  නීතයනුූලා 

පියඉෙක් ර කශ ක නැහැ. ඒ ඉාශේම 2022.0(.0(ඉන දා ශෙොෂාන් 

ෙණසිාහ මන්ත්රීතුමාශේ ක  එසථ.එබන. චන්ද්රශසේන ඇමතිතුමාශේ ක 

සහ තඉ ක අමාතයඉන්න්  මන්ත්රීඉන්න් ශ ොශහොමයකශේ ක 

ි ඉාසඉාට හාි  කෙනඉා.  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker)                                                                                                    

රන් මන්ත්රීතුමි   ඔ තුමාට තඉ විනාඩි ශදකක කාායක් 

තිශ නඉා. 
 

ගුණ කපිල අතුවකෝරල මහතා 
(ேொண்புேிகு கபில அதுமகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)                                                                                                  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි ,  රන් ශ කනුක විදානරමශේ 

ඇමතිතුමාශේ ශඉාාශඉන් මට තඉ විනා ඩි ශදකක කාායක් ා ා 

දුන්නා. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker)                                                                                                    

ඔ තුමාට තඉ විනාඩි ශදකක කාායක් තමයි තිශ න්ශන්. 
 

ගුණ කපිල අතුවකෝරල මහතා 
(ேொண்புேிகு கபில அதுமகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)                                                                                                  

ශබන විනා ය  සිද  ඉනශකොට ශනොකල තුතු තඉ ක ශදයක් 

සිද  ශඉනඉා. ඒ තමයි, ශ්රී ාාකා නීතී  සාරමශආ ස ාපති සාපිය 

පීපතසථ මැතිතුමා, සමහෙ මා ය ායතන, සමහෙ ශද පාාන 

නායකයන්, සමාා මා ය රියාකාපතකයන්, සමහෙ ාරමික 

නායකයන්, ොාය ශසේඉකයන් පඉා ඒ ඉැෙරි කෙපු මිි සුන්ට, 

බනශල්ච්ඡ කඉය පතුෙඉපු මිි සුන්ට අතුතු උ කශ කාන සපයන එක; 

ඒකට අඉ ය   සහ ශයෝරය ශදන එක; ඒ මිි සුන් රිපතම ක කෙන 

එක. ඒ ි සා අශප් ශබන ාදෙණීය ම ි ාතෘ භූමිය බනශල්ච්ඡ කඉය 

පින්ණු ශද යක්  ඉට ප ක ශඉනඉා. වඉෙය ඉපුොා අඉසානශආ, 

"ි ශඉමු. ාදෙය කෙමු"යි කියාා කි ඉාට හපතයන්ශන් නැහැ 

කියාා මා ශබන ස ාඉට මතක් කෙනඉා.                                                                                                
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි , ශ ොශහොමයක් ශදඉල් කථා 

කල තුතුඉ තිශ නඉා. අඉසාන ඉ ශයන් මා ඔ තුමාට ශබන 

කාෙණය මතක් කෙනඉා. කථානායකතුමාට ක, කැබිනේ 

මඩුඩායට ක  ඉාශේම, කඩුඩායබන රැසථවීබනඉාම  ක, ශනොශයගේ ක 

තැන්ඉාම  ක අපි ශබන සබන න් ශයන් කථා කොා තිශ නඉා. ශබන 

22.ශදනාම එපා කියන්න ශහේතුඉ ශමොකක්ද? ශහේතුඉක් ඇති. අපි 

ඒ ශහේතුඉ ශසොයමු. අපි ශද පාානය කලා දැන් ඇති. මිි සථසු 

කියනඉා, "225ශදනාම එපා. පඉතින ශද පාාන රමය අපට 

ති කතයි" කියාා. එශහම නබන ශබන රමය ශඉනසථ කෙන්න අපි 

හැමශදනාම එකට එකතු ශඉාා කටතුතු කල තුතුඉ තිශ නඉා. 

පසුගිය රිනඉා සිදු වුණු ඉැරැදද කශලේ ශපොශහො ේටුඉ පක්ෂයද, ශ්රී 

ාාකා ි දහසථ පක්ෂයද, යූඑන්පී එකද, ශපෙටුරාමි පක්ෂයද, 

ාවිශපද, සමගි ාන  ාශ රයද කියාා එකිශනකාට ඇඟිපි රිගු 

කෙර කතා ඇති. ශබන අ්යබුදය මතුශඉාා මාස රණනක් ශඉනඉා. 

ශබන 22.ශදනාම ශකළිශආ පිසථසු. 
 

[මූලාසනවේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලම.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මා ඔ තුමාට මතක් කෙනඉා  

සමහෙ ශද පාාන නායකශයෝ  විපක්ෂය ි ශයෝානය කෙන 

සමගි ාන  ා ශ රය  සමහෙ විට ාවිශප නායකයන් පඉා 

ාසථසනට කථා  හ කලා; ශබන ස ාඉ ාසථසනට ාමන්රණය කලා; 

හයිශයන් කථා කලා; ාශ රශීපිඉ කථා කලා. 
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker)                                                                                                                                                                                                                                    

රන් මන්ත්රීතුමි   දැන් කථාඉ අඉසන් කෙන්න.  
 

ගුණ කපිල අතුවකෝරල මහතා 
(ேொண்புேிகு கபில அதுமகொரல)  

(The Hon. Kapila Athukorala)                                                                                                                                                                                                                                  

ඔවුන් සමහෙ මා ය ිරිපතයට ගිහිල්ාා ිතා ෙස කථා කි ඉා. 

හැ ැයි, ඒ ෙස කථා කියාා, ඒ මිි සථසු සමාා මා ය තුල, 

Facebookඉා  WhatsAppඉා  ප කතෙඉා චපතත ශඉන්න ඇති. 

හැ ැයි  ෙටට  ඉැෙදුණා. අද අපි ඒ රැන කථා කෙමු. ශමතැි න් 

පසථශසේ මන්ත්රීඉන්න්ට සිදු වුණු ර ථන රැන විතෙක්  ශනොශඉයි  

22.ශදනාම එපා කියන්න ශහේතුඉ ශමොකක්ද කියාා  ෙශේ 

මිි සුන්ට තිශ න ර ථන රැන ශබන පා්යපිශබනන්තුඉම එකතු ශඉාා 

කමිටුඉක් ප ක කොා ශහෝ අපි කථා කෙන්න ෑන . එළිශආ ර ථන 

ටිකක් තිශ නඉා.   ශරොවියාට ශපොශහොෙ ටික නැහැ  දන්ඉන්ට හපත 

හමන් අ යාපනයක් ා න්න විධියක් නැහැ  මිි සුන්ශේ ා්යථිකය 

යහප ක නැහැ  මිි සථසු ින් න ශපෝපිබනඉා  ර සථ ශපෝපිබනඉා 

ින්නඉා.                                                                                                                                                                                                                                                               

දැන් ශබන ඇති. සල්පි ම ාා මන්ත්රීඉන්න් බිලී  ාරන්නඉාය 
කියනඉා. ශබන ොය පඉ කඉාශරන යන්න ෙි ල් විරමසිාහ 

මහ කතයාටඉ ක සහශයෝරය ශදන්න අඉ ය ඉටපිටාඉ ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ තුල සකසථ කල තුතුයි. එශහම නැති වුශණො ක   

ශමතැි න් එහාට ගිහිල්ාා ශබන ෙශේ පාශ්ය ින්න මිි සුන් මහ මක 

මොශරන කන ත ක කඉයට ප කඉන බනශල්ච්ඡ කඉයක් ි ්යමාණය 

ශඉන්න පුළුඉන්. ශබන බනශල්ච්ඡ කඉශයන් ිඉ කශඉාා  ශබන 

ඉනචාරී ාඉශයන් ිඉ කශඉාා  ි යම මනුසථසකම  ි යම අශප්කම  

රශබනකම නැඉත ක ශබන ෙට තුල ඇති කෙමුයි කියාා ශයෝානා 

කෙමින් මා ි හඬ ශඉනඉා.   සථතුතියි.                                                                                

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් උපුල් මශහේන්ද්ර ොාපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 

පහක කාායක් තිශ නඉා. 

[අ. ා. ..89] 

 
ගුණ උපුල් මවහේන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා 
(ேொண்புேிகு உபுல் ேமஹந்திர ரொேபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අපි ක එක්ක එකට හිටපු 

මන්ත්රීඉෙයගේ ඉන  ඔ තුමා ි ශයෝාය කථානායක ධුෙයට ප කවීම 

පිළි ඳඉ මශේ සතුට රකා  කෙනඉා.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි  රන් මන්ත්රීතුමි . 

 
ගුණ උපුල් මවහේන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා 
(ேொண்புேிகு உபுல் ேமஹந்திர ரொேபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   කථා කෙන්න කාෙණා 

රණනාඉක් තිබුණ ක කාා ශ ාාඉ නැහැ. මම  පා්යපිශබනන්තුඉට 

ප කශඉාා ශබන ඉන ශකොට අවුන්දදයි මාස අටක් ඉනඉා. මම ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ දැකපු විධිය කියන්න ෑන  කියාායි අද මට 

හිතුශඩු. ෙටක් ිරිපතයට ශරන යන්න පුළුඉන් එහි 

ඉයඉසථථාදායකය ක  වි ායකය ක  අධිකෙණය ක  ක්තිම ක 

වුශණො ක විතෙයි කියාායි මා වි ථඉාස කෙන්ශන්. ඒක තමයි ෙශේ 

පැඉැ කම. ඉයඉසථථාදායකය ඉන ශබන උ කතරීතෙ පා්යපිශබනන්තුඉයි 

අද අපි ි ශයෝානය කෙන්ශන්. එය ිතා ශර්ෙඉනීය තැනක්.  

හැ ැයි මම හිතනඉා  මෙණා ාෙ සමිතියක ක මීට ඉඩා විනයක්  

ශහොඳ නයාය පරයක්  රමයක් තිශ නඉා කියාා. ඒ ි සා ශබන 

පා්යපිශබනන්තු රමය අපි ශඉනසථ කෙන්න ෑන . ශමොකද  මිි සුන් 

අශප් කටතුතු රිහා  ාාශරන ින්නඉා.  

පා්යපිශබනන්තු කටතුතු සජීවීඉ විකා නය කිරීම ගේමක් ශහෝ 

ශහේතුඉක් ි සා සිදු කෙන්න ඇති. නමු ක මා හිතනඉා  ශබන 

පා්යපිශබනන්තුඉ විනා  කෙන්ශන් ඒ සජීවී විකා නයයි  කියාා. අද 

ානතාඉ පා්යපිශබනන්තු ශ ෝානාරාෙය රැන කථා කෙනඉා. අපි 

කි ඉා  ශ ෝානාරාෙය ඉසා දමමු කියාා. ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ ි සි 

තැනට රන්න ෑන . ශබන මන්ත්රීඉන් හැම තිසථශසේම  ැලුශ  

තමන්ශේ රතිරූපය ශරොඩනකා රන්නයි. ඒ ශඉනුශඉන් කථා කලා 

මිසක්  සැ   ශාසම ශබන ෙශේ ානතාඉශේ ර ථන රැන කථා කශලේ 

නැහැ. ඒ අය ෙශේ ර ථන තමන්ශේ ශද පාාන රතිරූපය 

ශරොඩනකා රන්න ශයොදා ර කතා. අද ෙශේ පඉතින ශබන ර ථනඉාට 

උ කතෙ ශහොයන්න නබන කෙන්න ෑන   ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට 

ි ඉාක් ම මයි. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අශප් රන් 

කථානායකතුමාට කියන්න  පක්ෂ නායකශයෝ කැඳඉා  අදාල 

අශනගේ ක අය කැඳඉා  සාකච්ඡා කොා ඒ සඳහා ඉැඩ පිළිශඉලක් 

හදන්න  යබන ශදයකට පා්යපිශබනන්තුශ  අනුමැතියක් ෑන  නබන 

එවිට අප කැඳඉන්න කියාා. එශහම නැතුඉ කඉදාඉ ක ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශඉන් ෙශේ ර ථනඉාට උ කතෙ ශහොයන්න හබන  

ශඉන්ශන් නැහැ. 

වි ායකය සබන න් ශයන් කථා කෙනඉා නබන  ශබන 

පා්යපිශබනන්තු ඉට ානතාඉ ශදොසථ කියදම  ක අපි විසිඉන ාඩුක්රම 

ඉයඉසථථා සාශ ෝ නයට අත ඔසඉාා  ානාධිපතිඉෙයාට ඒ  ාය 

ා ා දුන්නා. එශහම  ාය ා ා දුන් වි ායකය හපතයට රියා කමක 

වුණා නබන  එතුමාශේ ශේ ඉටාන්ශන ක නැහැ  ශරෝල් ශ ේසථ 

පිේටි ශආ අෙරලශආ ශයදුණු දන්ඉන්ට ඒ රහාෙය එල්ා 

ශඉන්ශන ක නැහැ  අශප් ෙශේ මිි සථසු දහශදශනක් මැශෙන්ශන ක 

නැහැ  අශප් රන් මන්ත්රීතුමා අ කතනරල්ශල්ම  මියැශදන්ශන ක 

නැහැ. ශබන ෙශේ වි ායකය ශකොතැනකම  ශහෝ ශකොන්ද ශකළින් 

කෙ ර කශ ක නැති ි සා තමයි ශබන ෙශේ සියලු ශදඉල් සිද ශඉාා 

තිශ න්ශන්. ෙශේ වි ායක  ාය තිශ නඉා නබන  ඇයි ශපොලීසිය 

ි හඬ වුශඩු? ඇයි  හමුදාඉ ි හඬ වුශඩු? ඇයි  අශප් 
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මන්ත්රීඉන්න්ශේ ශරඉල් ගිි  ර කශ ක? ඒ සබන න් ඉ අපට 

ර ථනයක් තිශ නඉා. 

අධිකෙණය ර කත ක  අශප් රන් මන්ත්රීතුමන්ාා සහ ානතාඉ 

කියන කාෙණා අනුඉ අපට අධිකෙණය රැන ක අද වි ථඉාසයක් 

නැහැ. අපි ශන ක ශදක ශෙරිකඩකින්  ැඳපු කනයාඉකශේ අතට 

තොරියක් ම ාා සා ාෙණය  ාාශපොශෙො කතු වුණාට ඒ සියල්ා අද  

සිහිනයක්  ඉට ප ක ශඉමින් තිශ නඉා. අද ෙශේ රියා කමක ඉන 

නීතිය පිළි ඳඉ ක අපට වි ථඉාසයක් නැ කනබන අපි ශකොශහොමද ශබන 

ෙට ිරිපතයට ශරන යන්ශන්? ඒ සබන න්   අපට රැටලු රණනාඉක් 

තිශ නඉා.  

අශප් රන් අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මන්ත්රීතුමා මිය ය ම 

සබන න් ඉ ශබන අඉසථථාශ  මශේ ශ ෝකය  රකා  කෙනඉා. ඒ 

ශේදානක සිදධිය වූශආ මශේ රබන රශද ශආ. අශප් ඒ රන් 

මන්ත්රීතුමා ක  එතුමාශේ ාෙක්ෂකයා ක මිය ගියා. ඒ ඉාශේම ඒ 

අෙරලශආ සිටි තන්ණයගේ ක මිය ගියා. ඒ නැති වුශඩු මිි සථ ජීවිත. 

ගිි  ර කත ශරඉල්  සියල්ා අපට හදන්න පුළුඉන්. නමු ක  නැති වූ 

ජීවිත නැඉත ාැශ නඉාද? හැම මිි සථ ජීවිතයකම වි ාා 

ඉටිනාකමක් තිශ නඉා. 09ඉැි  දා සිදධිශයන් දහ ශදශනගේ මිය 

ගිහින් තිශ නඉා. තඉ ක පිපතසක් ගුටි කාාා තිශ නඉා. ඒ සියල්ා 

අ පි රතික්ශෂේප කෙන්න ෑන . මිය ගිය රන් මන්ත්රීතුමා ඇතුළු ඒ 

සියලුශදනාට අපි ි ඉන් සුඉ පතනඉා.  

අ කතනරල්ා රාශදශීය ස ාශ  ස ාපතිතුමා ඇතුළු රන් 

මන්ත්රීතුමන්ාා සියලුශදනාශේ ි ඉාසඉාට ක සිදු කල රහාෙඉපින් 

ශාොගේ හාි යක් ශඉාා තිශ නඉා. ඒ හැම ශකනාටම 

පා්යපිශබනන්තුඉ ශඉනුශඉන් අශප් කනරාටුඉ මා රකා  කෙනඉා. 

ම ්යෂ කථාඉක් කෙන්න කාාය ශනොමැති ි සා මම ඒ රැන රිගින් 

රිරට කථා  කෙන්ශන් නැහැ. හැ ැයි  ඒඉා ශනොවිය තුතු ශදඉල්. 

ෙශේ නීතිය හැම ශදනාටම හපතයට රියා කමක ශඉන්න ෑන .  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අපි ශද පාානයට ාශ  

ගේසක පිළිසිඳ රන්නා කාාය උපත ා ා  අඉසානශආ මෙණ 

මාචකය දක්ඉා යනශතක් ශසේඉය සපයන්නයි. එශහම කියාා ාපු 

අය අපි. නමු ක  අද ගේසට දන්ශඉගේ පිළිසිඳ ර කතාම ඒ අබනමා ක 

මැසිවිපි නකනඉා  ්රිශපෝෂ ටිකඉ ක නැති ි සා. අද අශප් අහිාසක 

දන්ඉන්ට වි ාරයට යන්න විධියක් නැහැ. ්රි ශෙෝද ෙථ  

රැකියාශඉන් ජීඉ ක ඉන අයට අද ඒ රැකියාඉ කෙ රන්න විධියක් 

නැහැ. අද අශප් ශරොවීන්ට ශපොශහොෙ ටික  ශතල් ටික නැහැ. ඒ 

ි සා ෙශේ සියලු ානතාඉ අද දුකට ප කශඉාා ින්ශන්. ශබනඉාට අපි 

සමාඉ ිල්ාන්න ෑන . ානතාඉ අප ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට එ ශ  

ඔවුන්ශේ ර ථන ශමතැන කථා කොා ඔවුන්ට සහනයක් සපයයි 

කියාායි. ඔවුන්ශේ ඒ ර ථනඉාට අද උ කතෙ නැහැ. ඒ ි සා අද 

අපට පාශ්ය රමන් කෙන්න විධියක් නැහැ. ානතාඉ ින්ශන් 

අසතුශටන්  පීඩනශයන්.  
 

ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් මන්ත්රීතුමා  දැන් කථාඉ අඉසන් කෙන්න. 
 

ගුණ උපුල් මවහේන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා 
(ேொண்புேிகு உபுல் ேமஹந்திர ரொேபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

මට තඉ විනාඩියක් ශදන්න  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි .  

අපට ානතා අඉ යතා ිටු කෙන්න  ැපත වීම සබන න් ඉ  අපට 

ඡන්දය ම ාා ප ක කල ානතාඉශේ මා සමාඉ ිල්ානඉා. රන් 

ි ශයෝාය කථානායගේමි   මම ශද පාානයට ඇවිල්ාා අවුන්දු 

විසථසක් ඉනඉා. හැ ැයි  මශේ ි ඉශසේ අදට ක ශේේටුඉක් දාාා 

නැහැ. අදට ක කැමොඉක් සවි කෙ නැහැ. බුෙන්න  ල්ශාක්ඉ ක 

නැහැ. ිතාම රාමීය රශද යක තමයි මා ජීඉ ක ශඉන්ශන්.  

නමු ක අශප් ි ඉස තුල ශසශනහස තිශ නඉා;ම ශබන ා්යථිකය 

කඩා ඉැටීම. ඒිාම ශබනගිය කාාශආ තිබුණු කාෙණා කාෙණා තුල 

ඇති වුණු දු්යඉා  ාදෙය තිශ නඉා; පෝයථ ච්යයාඉ තිශ නඉා; 

ාරන්තුක ස කකාෙ තිශ නඉා.  එය මිි සුන්ශේ ාන ජීවිතයට 

සමීප ි ඉසක්. එඉන් වූ මශේ ි ඉසට ක පහෙ එල්ා කලා. මා 

හිතන විධියට ඒ දන්ඉන් අපට පණිවුඩයක් ම ාායි තිශ න්ශන්. ඒ 

දන්ශඉෝ ම ශේ ශනෝනා මහ කමයාශරන් ිශරන ර කත දන්ශඉෝ. 

මශේ දන්ඉන්ශේ ඉයශසේ ින්න දන්ශඉෝ ඇවිල්ාා අපට පහෙක් 

එල්ා කොා  පණිවුඩයක් ම ාා ගිහිල්ාා තිශ නඉා. මා ඒ 

දන්ඉන්ට කියන්න ෑන   "දන්ඉ ශන්  ඒක ශනොශඉයි විසුනම. 

නු ාාශේ ජීවිත අකාාශආ විනා  ශඉන්න පුළුඉන්. නීතියට හසු 

වුණාම රැකියාඉකට යන්න ක  ැපත ශඉන්න පුළුඉන්. ඒ ි සා මීට 

ඉඩා බුදධිම කඉ කටතුතු කෙන්න" කියාා.  අඉසාන ඉ ශයන් 

 බනමපද ශයහි පහත රාථා ෙ කනය මා මතක් කෙනඉා. 
 

"මශනො පුේ ාරමා  බනමා - මශනො ශසේාා මශනොමයා 

මනසා ශච පදුේශාන -  ාසති ඉා කශෙොති ඉා 

තශතො නා දුක්ඛ්මන්ශඉති - චක්කාඉ ඉහශතො පදා" 

තමන් ඉැෙරි සිතින් යමක් කශලො ක  ශරොනා පසුපස එන 

කෙ කත ශෙෝදය ඉාශේ තමන් පසුපස දුක හ ා එනඉා. ඒ සියල්ාට 

අපට මුුඟණ ශදන්න සිදු ශඉනඉා. හැශමෝටම එය උන්මයි. අපි 

ශදපලක්  ශහොෙකබන කොා  සක සතු ශදඉල් කාාා තිශ නඉා 

නබන  අපට ක ඒ දුක උන්මයි.  ානතාඉ අපට ි කන්ශඩු කෙදෙයක් 

කලා නබන  ඒ අයට ක ඒ ශද උන්මයි කියන එක මතක් කෙමින්  

නීතිය කාට ක සා ාෙණඉ ිටු ශඉන්න ෑන   ඉ ක කියා සිටිමින් මා 

ි හඬ ශඉනඉා.  

ශ ොශහොම සථතුතියි.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීලකට  රන් (වඉදය) උපුල් රාප්ප කති මැතිතුමා. ඔ තුමාට 

විනාඩි පහක කාායක් තිශ නඉා. 
 

[අ. ා. ..2ෙ] 

 
ගුණ (මවදය) උපුල් ගලප්පත්ති මහතා 
(ேொண்புேிகு (மெத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ශ ොශහොම සථතුතියි  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 

රථමශයන්ම මා ඔ තුමාට ශු ාශිාසන එක් කෙනඉා    ි ශයෝාය 

කථානායක ධුෙයට ප ක වීම සබන න් ශයන්. ඔ තුමා 

හබන න්ශතොට රිසථ්රික්කය ි ශයෝානය කෙමින් ප කවූ ශදඉන 

ි ශයෝාය කථානායකඉෙයායි.  

ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුල හිටපු අවිහිාසක  අඉයාා  ානහිතකාමී 

මන්ත්රීඉෙයගේ වූ අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා සාහහික ශාස 

ෂාතනයට ාක් වුණා. ඒ පිළි ඳඉ සාශ රය පල කෙ සිටිනඉා. ඒ 

ඉාශේම පසුගිය 09ඉැි  දා සිදධිශයන් ශබන ෙට පුො මිය ගිය 

සියලුශදනා ශඉනුශඉනු ක ඒ පවුල්ඉා අයට අශප් කනරාටුඉ පල 

කෙනඉා. පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන්  පලා ක ස ා මන්ත්රීඉන්  

රාශදශීය ස ා මන්ත්රීඉන් ඇතුළු ශබන ෙශේ ශද පාානය තුල 

අවිහිාසාඉාම ඉ කටතුතු කල තඉ ක ශ ොශහෝ ශදනගේට තමන්ශේ 

ශදපල අහිමි වුණා; ින්න හිටින්න තැනක් නැති වුණා.  ි ඉසක්  

කියන්ශන් පවුාකට එක්තො ශාෝකයක්. ශරයක් හදා රන්න ඒ 

මිි සථසු කෙන කැප කිරීම අවුන්දු පහශලොඉක්  විසථසක් තිසථශසේ 

කල ශදයක් ශඉන්න පුළුඉන්. සමහෙ ශඉාාඉට ඊට ක ඉඩා ඉැඩි 

කාායක් කැප කෙනඉා. ඒ ි සා ඒ විනා  කශලේ පවුාක ශාෝකය; 

සිහිනය. ඒ ි සා ඒකට නීතිශයන් ි සි දඬුඉම ශනොාැබුණ ක  බුද  

 ්යමය තුල අප වි ථඉාස කෙන ාකාෙයට ඒ ක්යමය 

රිේා බනමශ දනීය ශාස පල ශදනඉා.  සථඉ ාඉ  ්යමය ඔවුන් රැන 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

 ාා රනීවි. අශප් ගේමාෙ ශඉල්රම මැතිතුමා ක ඒ පහෙක මට ාක් 

වීම තුල ඔ කපල ශඉාා දැනට ක දැඩි ස කකාෙ ඒකකශආ රතිකාෙ 

ා නඉා. එතුමාට ක අපි ික්මන් සුඉය රා්යථනා කෙනඉා. පසුගිය 

මැයි 09ඉැි  දා වුශඩු කිසිශසේ ක සිදු විය තුතු ශදයක් ශනොශඉයි.   

අපි දන්නඉා හෘදය සාක්ෂිය කියන එක ානතා විමුක්ති 

ශපෙමුණ පසුගිය කාාශආ නැ කතටම නැති කොායි තිබුශඩු 

කියන එක. නමු ක අපි මන්ත්රීඉන් දහශදශනගේ හෘදය සාක්ෂියට 

අනුඉ කටතුතු කොා ිසථසෙහට ඇවිල්ාා  ශබන තිශ න ාන මතය 

රැන පා්යපිශබනන්තුශ  කි ඉා; එළිශආරි කි ඉා; පක්ෂ නායකයන්ට 

කි ඉා; පක්ෂ විපක්ෂ සියලුි ශදනාට කි ඉා. අපි කි ඉා  ශබන ාන 

මතය ටිකක් අමාන්යි  ශබන ශඉාාශ  ා්යථික ර ථනයක් 

තිශ න්ශන්  ශබනකට විසුනම ශදන්න නබන අපි ස්යඉ පාක්ෂික 

ාඩුක්ඉකට යමු කියාා. අපි   රිරටම  ඒ මතශආ හිටියා. ඒ ි සා 

ශපොදුාන ශපෙමුශඩු අරාමාතයඉෙශයගේ යටශ ක අපි ස්යඉ 

පාක්ෂික ාඩුක්ඉකට යමු කියා අපි ිල්ාා සිටියා. නමු ක ඒ 

කාෙණා කිසිශසේ ක රණන් ර කශ ක නැහැ. ඊට පසු මැයි 09 ඉැි  දා 

සිදධියක් වුණා. මා හිතන විධියට එය අශිෂථට සබනපන්න  

රාාතන්රඉාදශයන් කිසිදා  ායට ශනොපැමිශණන  පැමිශණන්න 

හැකියාඉක් නැති පිපතසට උඩ ශරඩි ම මක්; උ කශ කානයක් 

සැපයීමක්. ඒ ි සා තමයි ශබන ෙශේ 89 ෙ  89  -89 9 කාාශආ 

ඇති වුණා ඉාශේ භීෂණයක් නැඉත ක ඔවුන්ට පතුෙඉන්න හැකි 

වුශඩු. ඒකට උ කශ කානයක් අප විසින් සැපතුඉා  කියාා මට 

සැකයක් තිශ නඉා. ස්යඉ පාක්ෂික ාඩුක්ඉක් අඉ යයි කියන 

මතශආ අපි එදා ක හිටියා  අද ක ින්නඉා. නමු ක අපි කියපු 

කාෙණාඉපින් එක කාෙණයක් ිෂථට වුශඩු නැහැ. අශප් පක්ෂශආ -

ශපොදු ාන ශපෙමුශඩු- අරාමාතයඉෙශයක් ශඉනුඉට ති  

ාසනයක් තිබුණු ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමාට අරාමාතය ධුෙය 

ා ා දුන්නා. එතුමා සමක මට නබන ශප්දරපික  රතිප කතිමය 

රැටුමක් තිශ නඉා.  

එතුමා 8999 අවුන්දශද ිඳාා  කැබිනේ අමාතයඉෙශයක්. ඒ 

ඉාශේම  එතුමා පසථ ඉතාඉක් අරාමාතයඉෙයා විධියට හිටියා. ශබන  

හයඉැි  ඉතාඉ. එතුමාශේ කාාශආ ශබන ෙට ා්යථික ඉ ශයන් 

ශරොඩ නැඟිාා තිබුණා නබන 8999 ම  න්පියල් 9ක්ඉ තිබුණු ශඩොාෙය 

අද ඉනශකොට න්පියල් ෙෙ0 රණන්  ෙ)0 රණන් දක්ඉා ිහලට 

යන්ශන් නැහැ. ඒ ි සා මම වි ථඉාස කෙන්ශන් නැහැ  එතුමාශේ 

ා්යථික රතිප කතිය රැන. නමු ක අතිරන් ානාධිපතිතුමා ට එතුමා 

රැන වි ථඉාසයක් තිබුණා. ඒ වි ථඉාසය ි සා අපි යබනකිසි කාායක් 

එතුමාට ා ා ශදනඉා. ඒ  අපි ානාධිපතිතුමා වි ථඉාස කෙන ි සා.  

ශබන සතිශආ පා්යපිශබනන්තු රැසථවීබන පැඉැ කවූ ශබන දඉසථ හතශ්ය 

ශබන ෙට ශරොඩ නකන ඉැඩ පිළිශඉලක් රැන අක්ම රණශන් කථා 

වුශඩුඉ ක නැහැ. "ශඩොා්ය නැහැ" කියමින් හඬා ඉැශටනඉා මිස 

ශබන ෙටට ශඩොා්ය ශරශනන ඉැඩ පිළිශඉලක් රැන ශබන රන් 

ස ාශ ම  කථා වුශඩු නැහැ. ඒ රැන මම කනරාටු ඉනඉා. අද ශබන 

ෙශේ ොාය ශසේඉකයාට  ැණ  ැණ ින්නඉා. අශප් ෙශේ ාක්ෂ 

8.ක් පමණ ොාය ශසේඉකශයෝ ින්නඉා. ඒ ඉාශේම ොාය 

ාදායමින් සියයට  (ක් ඔවුන්ට ඉැටුප් ඉ ශයන් ශරඉනඉා. 

හැ ැයි  පුුඟණු ඉෘ කතිකයන් ශාස පිට ෙටඉාට යඉා ඔවුන්ශරන් 

විශද  ාදායමක් උපයා රන්නා ඉැඩ පිළිශඉලක් රැන සාකච්ඡා 

වුශඩු නැහැ. අපි ඒ රැන සාකච්ඡා කල තුතුයි. ඒ ඉාශේම ශබන ෙශේ 

මිි සථසු ාක්ෂ ශදකක්  ාක්ෂ ශදකහමාෙක්  ාක්ෂ තුනක් 

පිටෙටඉා ඉැඩ කෙනඉා. ඔවුන්ට රිපත ම මනාඉක් ා ා ම ාා  

ඔවුන්ශේ ශඩොා්ය ටික ශමශහේට ශරන්ඉා රන්න විධිශආ ඉැඩ 

පිළිශඉලක් පිළි ඳඉ ශබන රන් ස ාශ ම  කථා වුශඩු නැහැ. ඒ රැන 

අපි කනරාටු ශඉනඉා.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන ෙට ිහලට ඔසඉන්න 

ෑන  නබන ි යමිත කාා ොමුඉක් ඔසථශසේ ශබන ෙට ශරොඩ නකන ඉැඩ 

පිළිශඉලකට අපි අි ඉා්යයශයන් යන්න ෑන . හැ ැයි  ශබන දක්ඉා 

ඒ කටතු කත සිදු වුශඩු නැහැ. ශබන සතිශආ පා්යපිශබනන්තුඉ රැසථ 

වුණු ශබන දඉසථ හතශ්ය ක එශහම කශලේ නැහැ. ඒ හා සබන න්  කිසිදු 

සාකච්ඡාඉකින් ශතොෙඉ අද දඉස ක ි මා ඉනඉා. මම වි ථඉාස 

කෙනඉා  අක් රණශන් අලු ක ාඩුක්ශ  අශප් අලු ක ඇමතිඉන්න් 

ශහෝ ශබන රැන සාකච්ඡා කෙයි කියාා. සාකච්ඡා කොා ිරිපත 

පියඉෙක් රනීවි කියාා. ඒ ඉාශේම අපට ක ඒ සඳහා සබන න්  

ශඉන්න අඉසථථාඉ ා ා ශදයි කියාා. ඒ ශඉනුශඉන් ශබන රන් 

ස ාඉට නැණ නුඉණ පහල ශ ඉා කියා රා්යථනා කෙමින් මශේ 

ඉචන සථඉල්පය ි මා කෙනඉා.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීලකට  රන් ශක්.පී.එසථ. ගේමාෙසිපත මැතිතුමා. ඔ තුමාට 

විනාඩි පහක කාායක් තිශ නඉා. 
 

[අ. ා. ..29] 
 

ගුණ වක්.පී.එස.් කුමාරසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு மக.பி.எஸ். குேொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ඔ තුමාට ශබන ශමොශහොශ ක  

මශේ සු  පැතුබන එකතු කෙනඉා  පසුශපල මන්ත්රීඉෙශයගේ හැටියට 

සිටින ඔ තුමා ි ශයෝාය කථානායක ධුෙශයන් පිදුබන ාැබීම 

පිළි ඳඉ.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි. 

 
ගුණ වක්.පී.එස.් කුමාරසිරි මහතා 
(ேொண்புேிகு மக.பி.எஸ். குேொரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
උතුන් මැද පලා ක ස ාශ  ඉසෙ පහකට ාසන්න කාායක් 

සශහෝදෙ මන්ත්රීඉෙශයගේ හැටියට මා සමක කටතුතු කල  ින් 
අනතුන්ඉ ශබන උ කතරීතෙ පා්යපිශබනන්තුශ  අවුන්දු ශදකකට 

ාසන්න කාායක් ශ ොශහොම සශහෝදෙ කඉශයන්  මිර කඉශයන් 

කටතුතු කල ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික් පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රී 

අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මැතිතුමා සාහසිකයන් විසින් මෙණයට 

ප ක කෙනු ාැබුඉා  පසුගිය 09ඉැි  දා. එතුමා ක  එතුමාශේ පතයැදුන් 

හා තඉ ක කීප ශදශනගේ ශබන සිදුවීබනඉපින් ජීවිතක්ෂයට ප ක වුණා. 

අමෙකී්යති අතුශකෝෙල කියන්ශන්  ශ ොශහොම ි හතමාි  

චපතතයක්. ශ්රී ාාකා ශපොදුාන ශපෙමුණ ි ්යමාණය කෙන ශකොට 

එතුමා ශපොශලොන්නන්ඉ රිසථ්රික්කශආ දැඉැන්ත කා්යය ාෙයක් 

කෙපු නායකශයක්. අපි එතුමාට ි ඉන් සුඉ රා්යථනා කෙනඉා. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අද ක අපි කථා කෙනඉා 

පසුගිය 09ඉැි  දා සිදු වුණු  බනශල්ච්ඡ රහාෙය පිළි ඳඉ. ඒ 

රහාෙශයන් ශදපල රැසකට හාි  සිදු වුණා. විශ ේෂශයන්ම මැයි 

මස 09ඉැි  දා සිදු වුණු රහාෙශයන් අශප් සශහෝදෙ මන්ත්රීඉන් 

වි ාා පිපතසකශේ ශදපලඉාට හාි  වුණා. තඉ පිපතසකශේ ජීවිත 

හාි   වුණා. අපි දහශදශනක් හෘදය සාක්ෂිය අනුඉ එකට කටතුතු 

කලා  ශබන පා්යපිශබනන්තුශ . රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අපි 

මුාම ම දැක්කා ශබන ශදඉල් සිදු ඉනඉා කියාා. ඒ ි සා අපි එදා 

ානාධිපතිතුමාට ඒ පිළි ඳඉ කි ඉා; අරාමාතයතුමාට  කි ඉා. අපි 

පක්ෂ නායකයන් හමු වුණා; විපක්ෂ නායකතුමා හමු වුණා. අපි 

හැම ශකශනගේටම ඒ පිළි ඳඉ කි ඉා.  

මැයි මස 09ඉැි  දා රහාෙයට ශපෙ අනුො පුෙ රිසථ්රික්කශආ 

එසථ.එබන. චන්ද්රශසේන හිටපු ඇමතිතුමාශේ ි ඉසට රහාෙයක් එල්ා 

වුණා; චන්න ායසුමන හිටපු ඇමතිතුමාශේ  ි ඉසට ක රහාෙයක් 
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එල්ා වුණා. ඒ  අශරේල් 0(ඉැි  දා . ඒ විතෙක් ශනොශඉයි  ශ හාන් 

ශසේමසිාහ හිටපු ඇමතිතුමාශේ ි ඉසට ක රහාෙයක් එල්ා වුණා. 

අනුො පුෙ මශේ කා්යයාායට ක රහාෙයක් එල්ා වුණා. අශරේල් 

0(ඉැි  දා ඒ සිදධිය වුණාට පසථශසේ නීතිය රියා කමක වුණාද 

කියන ර ථනය අපට තිශ නඉා. එදා හපතයට නීතිය රියා කමක 

වුණා නබන 09ඉැි  දා ශබන රහාෙය සිදු ඉන්ශන් නැහැ. ශරෝල් ශ ේසථ 

එශක් තිබුණු "ශරෝාාශරෝරමට" රහපු එක පිළි ඳඉ අපි සතුටු 

ඉන්ශන් නැහැ. ඒක ිතාම ි න්රිත රියාඉක්. අපි කවුන් ක එය 

ශහලා දකිනඉා. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   එදා ඒ සිදුවීම ක 

එක්ක  ැලුඉාම ශබන ශඉච්ච අපො ය  දැඉැන්ත අපො යක්. මශේ 

ි ඉසට ක රහාෙයක් එල්ා කෙන්න ාඉා. හැ ැයි  මම ශබන 

ශමොශහොශ ක සිහිප ක කෙන්න ෑන   ශනොච්චියාරම ශපොලීසිශආ 

සථථානාධිපතිතුමාඉ. එතුමා  එතුමාශේ උපපතම  ක්තිය ශයොදඉා 

මශේ ි ඉස රින ශදකක් ශේො ර කතා.  

මශේ ි ඉශසේ අක්ම තෙමින් ාශන්ායක වීදුන්ඉක්ඉ ක නැහැ; 

ශදොෙක්ඉ ක දමාා නැහැ. ඒ ි සා ඒ ි ඉසට රහන්න ශදයක් නැහැ. 

මම අවුන්දු 2.ක් ශද පාානය කොා හදාර කතු  මශේ දන්ඉන් 

එක්ක ජීඉ ක ඉන ි ඉස  ඒක. එදා ඒකට ගිි  තිේ ා නබන  අද ශබන 

හැම ශකශනගේටම අ ක ශඉච්ච ිෙණම මට ක අ ක ශඉනඉා. හැ ැයි  

ශනොච්චියාරම ශපොලීසිශආ සථථානාධිපතිතුමා එදා මශේ ි ඉසට 

රහන්න ාපු අයට පැහැරිපිඉ කි ඉා   මශේ මල කඳ උඩින් 

ගිහිල්ාා තමයි ඔ ාාට ගේමාෙසිපත මන්ත්රීතුමාශේ ශරදෙට ගිි  

තියන්න ශඉන්ශන්  කියාා. එදා ඒ විධියට කියාා ශනොච්චියාරම 

ශපොලීසිශආ සථථානාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලු ි ා ාපතන් -ඒ ි ා 

දන්ඉන්- මශේ ි ඉස ශේො ර කතා. ඒ සබන න් ශයන් මශේ 

හෘදයාරම සථතුතිය ශබන උ කතරීතෙ පා්යපිශබනන්තුශ ම  ඒ ශපොපිසථ 

සථථානාධිපතිතුමා ඇතුළු ශපොපිසථ ි ා ාපතන්ට මා පුද කෙන්න 

ෑන .  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මශේ කථාඉට විනාඩි හතක් 

ශඉන් කෙ තිබුණා. ඒ ි සා මට තඉ එක විනාඩියක් ශදන්න.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබනක සහ රහන 

අපො යක්. ශබනකට ඉර කියන්න ෑන   ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ. 

මම  ය නැතිඉ ඒක කියනඉා.   - 9 කාාශආ ජීවිත )0 000කට 

ඉඩා විනා  කලා. 8998ම  ක විනා යක් කලා. 2022 ක ඒ විධිශආ 

විනා යක් කෙන්න හදනඉා  ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ සහ 

ශපෙටුරාමී සමාාඉාම  පක්ෂය. එතැන සමගි ාන  ාශ රය ක 

ින්නඉා. පසු ගිය 09ඉැි  දා අනුො පුෙශආ රහාෙය රිය ක කෙන 

ශකොට  සමගි ාන  ාශ රශආ ර ාන ශපශලේ ශද පාාන 

නායකයන්ශේ රියාකාපතන් සථථිෙ ඉ ශයන් එහි සිටියා. ශ හාන් 

ශසේමසිාහ හිටපු ඇමතිතුමාශේ ි ඉසට පහෙ ශදන ශකොට  

චන්ද්රශසේන හිටපු ඇමතිතුමාශේ ි ඉසට පහෙ ශදන ශකොට  චන්න 

ායසුමන හිටපු ඇමතිතුමාශේ ි ඉසට පහෙ ශදන ශකොට  අහිාසක 

පුදරායගේ වූ නරොධිපති ශසෝමදාස මහතාශේ ි ඉසට පහෙ     

ශදන ශකොට ඒ කියන සියලු ශදනා සිටියා  රන් ි ශයෝාය 

කථානායකතුමි . නන්දශසේන මන්ත්රීතුමාශේ ි ඉසට ක පහෙ 

දුන්නා. සථඉාධීන වූ අපි දහශදනා  ාාශරොඩ අකිා එල්ාාඉා 
මහ කමයාශේ ි ඉසට ක ගියා. එතුමාශේ ි ඉසට ක රහාෙයක් එල්ා 

කෙ තිශ නඉා. ඒක අකිා මන්ත්රීතුමා හදපු ි ඉසක් ශනොශඉයි. 

ඒක එතුමාශේ තා කතා  එනබන පලා  ක ස ාශ  හිටපු මහ ඇමතිතුමා 

හදපු  ි ඉස. ඒක ශපොඩි ි ඉසක්. ඒ විතෙක් ශනොශඉයි   ාාශරොඩ 

රාශදශීය ස ාශ  ස ාපතිඉන්න් ශදශදනාශේ ශරඉල් ශදක බිමට 

සමතාා කෙ තිශ නඉා. එතුමන්ාාට වි ථඉවිදයාායට යන දන්ශඉෝ 

ින්නඉා. අක්ම තෙමින් ඒ දන්ඉන්ශේ උප්පැන්න සහතිකඉ ක 

නැහැ. අපි ඒ පහෙ ම බන ශහලා දකිනඉා.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන කන්ණ ක කියා මම 

කථාඉ අඉසන් කෙන්නබන. අපි දැන් එක එක්ශකනාට ඇඟිල්ා රිගු 

කොා ඉැඩක් නැහැ. අපි පැහැරිපිඉම කියන්න ෑන  කාෙණයක් 

තිශ නඉා. ශබන ෙට ඉැටිාා තිශ න්ශන් ා්යථික අ්යබුදයකට. ඒ 

ා්යථික අ්යබුදය ක එක්ක සමාා අ්යබුදයගේ ක ඇති ශඉාා 

තිශ නඉා. ඒ එක්කම  ශමය ශද පාාන අ්යබුදයක්  ඉට ද ප ක වී 

තිශ නඉා. ඒ ි සායි ශබන ත ක කඉය ි ෙවුල් කෙන්න නබන ස්යඉ 

පාක්ෂික ාඩුක්ඉක් ෑන  කියාා අපි කි ශ . 

 අද ෙි ල් විරමසිාහ මහ කමයා ශබන ෙශේ අරමැතිඉෙයා ශාස 

ප ක කෙ තිශ නඉා. අපි එතුමාශරන් ිල්ලීමක් කලා  හපත ශද 

කෙන්න කියාා. හපත ශදට අශප් හෘදය සාක්ෂිශආ 80ශදනා සහාය 

දක්ඉමින් කටතුතු කෙනඉාය කියන කාෙණය අපි කි ඉා. දැන් 

කැබිනේ ඇමතිඉන් කීපශදශනක් රිවුන්බන ම ාා තිශ නඉා.  

අපි ානාධිපතිතුමාශරන් ිල්ලීමක් කෙනඉා  කැබිනේ 

මඩුඩාය හදන ශකොට  ඒ ඒ අමාතයාා ඉාට අදාල ායතන 

රැසේ කෙන ශකොට ි සියාකාෙඉ කෙන්න කියාා. රන්          

ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ාාකාශ  හැම රාශදශීය ශල්කබන 

ශකොේාාසයකම 'විදාතා' සබනප ක ම යසථථානයක්  ැගින් 

තිශ නඉා. ඒ විදාතා සබනප ක ම යසථථානඉා ින්ශන් 

වි ථඉවිදයාාඉාට ගිය උපාධි ාපතන්. ඒ අයට වි ාා ඉැඩ 

ශකොටසක් කෙන්න පුළුඉන්.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අඉසාන ඉ ශයන් මම 

ඔ තුමාශරන් ිල්ලීමක් කෙනඉා. ඔ තුමා ඒ පිළි ඳඉ 

ානාධිපතිතුමා  දැනුඉ ක කෙන්න. අමාතයාා ඉාට ායතන 

ශ දන ශකොට  විදාතා සබනප ක ම යසථථාඉා සිටින ඒ ි ා ාපතන් 

අදාල අමාතයාා යට  එනබන තාක්ෂණ හා විදයා විෂයය  ාෙ 

අමාතයාා යට අන්ත්යරත කෙන්න කියන්න. විදාතා සබනප ක 

ම යසථථාන ඒ අමාතයාා ය යටතට රැසේ කෙන්න කියන්න. 

ශමොකද  ඔවුන් වි ාා ඉැඩ ශකොටසක් කෙනඉා. අද අපට ර සථ 

නැහැ. නමු ක ඒ ශරොල්ශාෝ biogas හැදුඉා. ඒ ඉාශේ එක එක 

විධිශආ ඉැඩ ශකොටසථ ඒ ශරොල්ශාෝ පසුගිය කාාශආ වි ාා 

ඉ ශයන්  කලා. ඒ ි සා ඒ අයට අඉසථථාඉක් ා ා ශදන්න කියන 

ිල්ලීම  මා කෙනඉා. 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   පසුගිය දා රහාෙ එල්ා කෙ 

හාි  සිදු කල  ශදපල විනා  කල සියලු ශදනාට එශෙහිඉ නීතිය 

රියා කමක කල තුතුයි. ඒ ඉාශේම අපි කියනඉා  ශරෝල්ශ ේසථ එශක් 

පැඉැති අෙරලයට රහපු කවුන් හපත ින්නඉා නබන  ඒ අය ක අද 
ඉනශකොට අ කඅඩාගුඉට රන්න ෑන  කියාා. ඒ සියලුශදනා නීතිය 
හමුඉට ශරනැල්ාා නීතිශආ ාධිපතයය යටශ ක කටතුතු කෙන්න 

කියන ිල්ලීම කෙමින්  ශබන ශඉාාඉ ා ා ම ම පිළි ඳඉ ඔ තුමාට 

සථතුතිඉන්ත ශඉමින් මා ි හඬ ශඉනඉා. 

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

රන් ාර ක ගේමාෙ සුමිරාාෙච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔ තුමාට විනාඩි 

පහක කාායක් තිශ නඉා. 

 
[අ. ා. ..ෙ)] 

 
ගුණ ජගත් කුමාර සුමිත්රාාරචි ම මහතා 
(ேொண்புேிகு ேகத் குேொர சுேித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   අශප් පෙපුශ්ය ශකශනගේ 

හැටියට ඔ තුමා ඔය තනතුෙට ප ක වීම පිළි ඳඉ පලමුඉ 

ඔ තුමාට සු  පතනඉා.  

 
ගුණ නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශ ොශහොම සථතුතියි. 
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පා්යපිශබනන්තුඉ 

ගුණ ජගත් කුමාර සුමිත්රාාරචි ම මහතා 
(ேொண்புேிகு ேகத் குேொர சுேித்ரொரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ශබන අඉසථථාශ ම  මශේ  ාඉ ක සාශ රය පල කෙනඉා  අප ක 

එක්ක හිටපු ිතා  ාදෙණීය සශහෝදෙ මන්ත්රීඉෙශයගේ ඉන 

අමෙකී්යති අතුශකෝෙල මන්ත්රීතුමාශේ අ ාඉය පිළි ඳඉ. එතුමා මිය 

යන්න රිනකට ශපෙ කථා කොා ශබන කියන රැසථවීමට එනඉාද 

කියන කාෙණාඉ අශපන් ඇුඟඉා; ශමොකක්ද  ශඉන්ශන් කියාා 

ඇුඟඉා. අරමැතිතුමා අයින් ශඉනඉා කි ඉාම  එතුමා ක  අපි ක 

සාමකාමීඉ එතැනට ගියා. නමු ක අඉාසනාඉන්ත විධියට  බනශල්ච්ඡ 

විධියට එතුමා ෂාතනය කිරීම අපි ශහලා දකිනඉා. ඒ 

සබන න් ශයන් නීතිය ිතාම ිහළින් රියා කමක කෙයි කියා අපි 

 ාාශපොශෙො කතු ශඉනඉා.   

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   එදා මම ක විනාඩි පහක් 

පෙක්ගේ වුණා නබන  ශබන ස ාශ  සිටින මන්ත්රීතුමන්ාාට සිදු 

ඉන්ශන්  මට ක ි ඉන් සැප ාැශේඉා කියන්නයි. ශමොකද  09ඉැි  

දා ෝරිශආ  .09ට පමණ මශේ කා්යයාායට මැෙ පිපතසක් -

ශදතුන්සියයකට ාසන්න පිපතසක්- ාන රකක් ඉාශේ රාාශරන 

එනශකොට මම ක කා්යයාාශආ සිටියා. නමු ක මශේ මිතුෙන් මට ඒ 

පණිවුඩය කපින් හපතයාකාෙඉ ා ා දුන් ි සා  මම එතැි න් පිට ක 

වුණා. ඒ ි සා මශේ ජීවිතය රැගේණා. 

නමු ක මම අහන්ශන් ශබනකයි. අපට එශහම හිපතහැෙ කෙන්න 

යබන පිපතසක් කටතුතු කශලේ ඇයි? අපි තඉම ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට 

ඇවිල්ාා අවුන්දදයි මාස නඉයයි. අපි කඉදාඉ ක  ත පහක්ඉ ක 

ශහොෙකබන කොා නැහැ; ඉාචා කොා නැහැ; දූෂණශආ ශයරිාා 

නැහැ. ානතාඉශේ හඬට ඇුඟබනකන් ම ම මිස ඊට වින්ද ඉ අපි 

කටතුතු කොා නැහැ.  රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   මා 

ාඩුක් පක්ෂශආ මන්ත්රීඉෙයගේ වුණ ක පා්යපිශබනන්තුඉට ාපු දඉශසේ 

සිට ානතාඉශේ ර ථන රැනයි කථා කශලේ. මම කථා කශලේ 

ානතාඉශේ අඉ යතා ිෂථට සිද  කෙන්න කියන එක. මම 

ානතාඉශේ ර ථන විසඳන්න ාඩුක් පක්ෂශආ හැම රැසථවීමකම ම 

කථා කොා තිශ නඉා. ින් න මිා ඉැඩි ශඉනශකොට  ර සථ මිා 

ඉැඩි ශඉනශකොට  අතයඉ ය  ාඩුඩ මිා ඉැඩි ශඉනශකොට ඒ 

ඉාශේම  ශනොශයගේ ක  ර ථන ඉැඩි ශඉනශකොට අපි කථා කොා  

ඒඉාට  එශෙහිඉ නැීම සිටාා ාඩුක්ඉ ඇතුශලේ වි ාා අෙරලයක් 

කලා. ඒ විතෙක් ශනොශඉයි. මම ානාධිපතිතුමාට අඉසථථා ශදකකම  

පිතුබන පියාා කි ඉා  ෙට අ්යබුදයක තිශ න්ශන්  ානතාඉ ශබන 

ර ථනඉාට මැරිහ ක ශඉාා තිශ න ශඉාාශ  ශබන ර ථන විසුනශ  

නැ කනබන පාකිසථතානශආම  අශප් සශහෝදෙශයගේට රහාා මැන්ඉා 

ඉශේ අි ඉා්යයශයන්ම මන්ත්රීඉෙශයගේට පාශෙරි රහාා මෙනඉාය 

කියාා. ඒ කි ඉ ශදම සිද  වුණා  ශබන ර ථනඉාට විසුනබන ශස ශ  

නැති ි සා. රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   ශබන ර ථනඉාට 

විසුනබන දුන්ශන් නැ කනබන ෙට ශල් විාක් ශඉනඉා කියන එක ක මම 

කි ඉා. නමු ක අශප් පක්ෂශආ අශප් නායකශයෝ ඒඉාට ඇුඟබනකන් 

දුන්ශන් නැහැ. ි ඉැෙරි තීන්දු රත තුතු අඉසථථාඉාම  තීන්දු ර කශ ක 

නැහැ. අනඉ ය අඉසථථාඉා අනඉ ය ශදඉල් කොා අද ෙට තුල 

වි ාා අ්යබුදයක් මතු ශඉාා තිශ නඉා. ශබන අ්යබුදය අපි 

ි ්යමාණය කශලේ නැහැ. අශප් නායක කඉය  සහ පසුගිය ාඩුක් 

සියල්ාම ශබන ත ක කඉයට ඉර කියන්න ෑන . අපි   

පා්යපිශබනන්තුඉට ඇවිල්ාා කිසිදු ඉෙරසාදයක් අෙශරන නැහැ. අපි 

කිසිදු පහසුකමක් බුක්ති විඳාා නැහැ. නමු ක ානතාඉ ශබන 

22.ශදනා එක්ක  තිශ න වඉෙයට ාක් ශඉන්න අපට ක සිද  

ශඉාා තිශ න ි සා තමයි අශප් තැනට ක ඒ අය ඇවිල්ාා හිපතහැෙ 

කෙන්න පටන් ර කශ ක.  මශේ කා්යයාාය ගේක් පේටබන කොා 

ගිි   ක කෙන්න උ කසාහ කලා. නමු ක ඒ ශඉාාශ   රශද ශආ 

ානතාඉ මා ාෙක්ෂා කලා. ඒ ඉාශේම මශේ ි ඉස ගිි  තියන්න 

ගිය ශඉාාශ  ක රශද ශආ ානතාඉ ඒක ොශි ශඉාා ඒකට ිඩ   

දුන්ශන් නැහැ. ඒ ි සා  ශේන්ණා. නමු ක ගිි  තියන්න ාපු   ඒ 

සඳහා උඩ ශරඩි දුන්න හැශමෝටම කියන්න ෑන   ඒ පක්ෂඉා 

අයට කියන්න ෑන   ශබනක මහා අපො යක්  ඉ.    

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි   සාමානය මනුෂයශයගේට 

අනය මත දැරීශබන ි දහස    ාෂණශආ ි දහස  කථා කිරීශබන 

ි දහස තිශ න්න ෑන  කියාා තමයි අශප් ාඩුක්රම 

ඉයඉසථථාශ  සඳහන් ශඉාා තිශ න්ශන්. හැ ැයි  පා්යපිශබනන්තු 

මන්ත්රීඉෙශයගේට ඒ ි දහස නැ කනබන ඒක  ෙපතල අ්යබුදයක්.  අද 

ෙශේ  තිශ න ශබන අ්යබුදයට ර ාන ශහේතුඉ  රාාතන්රඉාදය රැන 

කථා කෙ කෙ රාාතන්රඉාදය ඉලාන්න රියා කිරීමයි. ඒ ි සා 

අපි හැශමෝටම කියනඉා  තමුන්නාන්ශසේාා සියලුශදනාට ශබන ෙට 

ිරිපතයට ශරන යන්න ෑන  නබන  රාාතන්රඉාදය පිළි ඳඉ 

වි ථඉාසය ත නඉා මිස මිනී මොා   රහාා   විනා  කොා ඒ  

ායරහණය  ා න්න  රිනා රන්න පුළුඉන්කමක් ාැශ න්ශන් 

නැහැ කියාා.  අි ඉා්යයශයන්ම ශබනඉා රිේා බනමශ දනීය ක්යම 

 ඉට ප කශඉාා නැඉත තමුන්නාන්ශසේාාටම එනඉා. මම ශපෙ 

ගේසායක් ි සා ශේන්ණා. නමු ක ශබන සිදධිය ි සා පිපතසක් මිය 

ගියා; වි ාා පිපතසක්  අපහසුතාඉාට ාක් වුණා; ශදපල වි ාා 

ඉ ශයන් විනා  වුණා. ඒ ි සා අපි අධිකෙණශයන් ිල්ානඉා   

නීතිශයන් ිල්ානඉා සා ාෙණය ිෂථට කෙන්න කියාා. ශබනක 

නීතිශආ ශදඉකන ි ඉැෙරි ාකාෙශයන් රියා කමක විය තුතු 

අඉසථථාඉක්. ඒක එක් පා්ය ථඉයකට පමණක් විය තුතු නැහැ. අපි 

කියන්ශන් ශරෝල් ශ ේසථ එශක් හිටපු අයට රැුඟඉා නබන  ඒක ක 

ඉැෙරියි. ඒ ඉාශේම එලඉ එලඉා පහෙ ම ාා  ශරඉල් ගිි  තියාා  

මොා කටතුතු කලා නබන  ඒක ඊට ඉඩා  ෙපතල ඉැරැදදක්. ඒ 

ි සා ශබන හැම එකටම නීතිය සා ාෙණ ශඉන්න ෑන .  

අද ෙට ප ක ශඉාා තිශ න ශබන අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉශයන් 
මුදා රන්න  කටතුතු කෙන්න කියාා අපි විපක්ෂ නායකතුමාශරන් 

එදා ිල්ලුඉා. හැ ැයි  විපක්ෂ නායකතුමා ශහෝ විපක්ෂශආ සිටින 

ානතා විමුක්ති ශපෙමුණ ඒ සඳහා කටතුතු කශලේ නැහැ. නමු ක 

ස්යඉ පාක්ෂික ාඩුක්ඉක් විධියට කටතුතු කෙන්න ෙි ල් 

විරමසිාහ මැතිතුමා අද ඒ ඉරකීම  ාෙශරන තිශ නඉා. අශප් 

නායකයන්ට කෙන්න  ැපත නබන  ඒ නායකයන්ට නායක කඉශආ 

ින්න  ානතාඉ ිඩ ශදන්ශන ක නැ කනබන ශඉන ශකශනගේට රිය 

තුතුයි කියාා අපි කි ඉා. අරමැතිකම ශ ොශහෝ අයට රන්න 

කි ඉ ක   ර කශ ක නැති  ි සා ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා එය  ාෙ  

ර කතා. මම එතුමා රැන ශර්ෙඉයක් තිශ න ශකශනක්ඉ ක  එතුමා 

රැන වි ථඉාසයක් තිශ න ශකශනක්ඉ ක ශනොශඉයි. හැ ැයි  ශබන 

ෙට ඉැටිාා තිශ න ශඉාාශ  ශබන ෙට ශරොඩරන්න කවුන් හපත 

එනඉා නබන  ර ාකෙන් හපත   එනඉා නබන  එයාට උදවු කෙන්න 

ෑන  කියාා මා වි ථඉාස කෙනඉා. ශමොකද  ෙශේ ානතාඉ ශේො 

රන්න අඉ ය ි සා. ශතල් මිා ඉැඩි ශඉාා  ර සථ මිා ඉැඩි ශඉාා  

අතයඉ ය  ාඩුඩ සියල්ශල් මිා ඉැඩි ශඉාා   ජිඉන වියදම ඉැඩි 

ශඉාා ානතාඉ ශහොබනශ න් යන තැනට ප ක ශඉාා ජීඉ ක ශඉන්න 

 ැපත අඉාසනාඉන්ත ත ක කඉයකයි අද ින්ශන්. එඉැි  ත ක කඉයක් 

තුල ානතාඉ රාඉා රන්න නබන අපි  පක්ෂ  පාට  ාාති  ාරබන  ගේා 

ශේද අමතක කොා ෙටක් විධියට ඒක ොශි ශඉන්න ෑන . එශසේ 

ඒක ොශි ශඉන්නට විපක්ෂශආ සමහෙ අය කැමැති  වුශඩු නැති 

ශඉාාශ  ෙි ල් විරමසිාහ මැතිතුමා ඉරකීම ර කතාම  එතුමාට 

කැමති නැති වුණ ක  එතුමාශේ රතිප කති අනුරමනය ශනොකල ක  

ාඩුක්ශ  ශකශනගේ විධියට මම එතුමාට සහාය ශදනඉා. හැ ැයි  

මම ාඩුක් පක්ෂශආ කියාා හිතන්ශන් නැහැ. මම සථඉාධීනඉ 

ිඳශරන එතුමාට මශේ සහාය ශදන රමන් එතුමා ඉැරැදදක් 

කශලො ක  ඒ ඉාශේම ාඩුක්ශ  අය ඉැෙරි කශලො ක මම සථඉාධීනඉ 

ිඳශරන ඊට වින්ද  ශඉනඉා. අඉ ය වුශණො ක මම විපක්ෂයට 

යනඉා.  මම ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ තුල ිරිපතශආ ම  පක්ෂ  පාට මත 

යැශපන්ශන් නැහැ. සථථිෙ ඉ ශයන්ම හපත ශද  ි ඉැෙරි ශද 

ශඉනුශඉන් තමයි මම පසුගිය කාාශආ කටතුතු කශලේ. ඒ ඉාශේම 

ිරිපතශආම  ඊට ක ඉඩා ඉැඩිශයන් හපත ශද  ි ඉැෙරි ශද සහ 

ානතාඉශේ අඉ යතා ශඉනුශඉන් කටතුතු කෙනඉා.    

අපි ෙශේ ානතාඉශරන් ිල්ානඉා  ශබන ශඉාාශ  අපි ශබන 
අ්යබුදය ශ කන්බන රි මු කියාා. ශබන අ්යබුදයට විසුනබන ා ා ම ම 

සඳහා අපි අ කඉැල්  ැඳ රි මු. ඒ සඳහා කැපශඉාා කටතුතු කෙන 

සියලුශදනාට සහාය ම ාා අපි ශබන අ්යබුදශයන් මිශදමු.  
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ිරිපත කාාය තුල ශාෝකශආ ාහාෙ අ්යබුදයක් එනඉා. ශබන  

ා්යථික අ්යබුදය ක එක්ක දැන් සමාා අ්යබුදයගේ ක ඇවිල්ාා 

තිශ නඉා. ශබන සියල්ාට විසුනබන ා ා ශදන්න ශඉන්ශන් අපි 

22.ශදනාම එකට එකතු ශඉාායි. ශබනක ඇතුශලේ ශහොෙකබන කෙපු 

අය ඇති. ඉාචා  දූෂණ කෙපු අය ඇති. හැ ැයි  ඒඉා අපට එල්ා 

ශඉන්න ශහේතුඉක් නැහැ. ශමොකද  අපි එඉැි  දූෂණ ඉාචාඉා 

ශයම ාා නැහැ. අපි ානතාඉශේ පැ කශ ක ිඳාා ානතාඉ 

ශඉනුශඉන් තමයි කටතුතු කශලේ රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි . 

එඉැි  ාකාෙයට කටතුතු කෙපු අපට ක යබන අය මැෙ රහාෙ එල්ා 

කෙනඉා නබන  අශප් හඬ විනා  කෙන්න හදනඉා නබන  අශප් හෘදය 

සාක්ෂියට අගුළු දමන්න හදනඉා නබන  ඒක සහ රහන අපො යක් 

කියන කාෙණාඉ අපි මතක් කෙනඉා.  

අද අපට ෙටක් විධියට  ාාතියක් විධියට ිරිපතයට යන්න  ැපත 

ශඉාා තිශ නඉා. ි දහසින් පසුඉ අවුන්දු 9(ක්  තිසථශසේ ා රමන්  

මශේ වි ාා අක්පාක්  අ්යබුද තිශ නඉා. ශබනඉා ි ඉැෙරි කෙන්න 

නබන  අපට ාැබිච්ච ශබන තීෙණා කමක අඉසථථාශ  ශහෝ අපි 

සියලුශදනා එකට අ කඉැල්  ැඳ රන්න ෑන . එශහම ශනොවුශණො ක 

ාාතියක් විධියට අපි ඉැලශාන එක ඉලක්ඉන්න  ැහැ.  

රන් ි ශයෝාය කථානායකතුමි    ෙශේ ාාතිශආ අභමානය 

සුරැශකන පපතරි නීති හදන්න ෑන .  ඉයඉසථථා සබනපාදන කටතු කතට 

තමයි අපි පා්යපිශබනන්තුඉට එන්ශන්. හැ ැයි   නීති හදනඉාට ඉැඩිය 

උශදට ඉැඩි ශදශනක් කථා කෙන්ශන් තමන්ශේ නම ටීවී එශක් 

දමා රන්නයි   තමන්ශේ ඉචන ටික ටීවී එශක් දමා රන්නයි. 

ානතාඉශේ වුඉමනා  රැන කථා කෙනඉාය කියන මේටමින් ඔවුන් 

ශපන්ඉන්න හදන්ශන් තමන් "ඉැ්ශඩෝ"  තමන් "ශපොෙඉල්" 

කියාායි. මම පැහැරිපිඉ එක කන්ණක් කියන්න ෑන   රන් 

ි ශයෝාය කථානායකතුමි . ශබන පා්යපිශබනන්තුඉට ශර්ෙඉයක් 

ඇති  ඉට තහවුන් ශඉන්න නබන   පා්යපිශබනන්තු මන්ත්රීඉන් අඉ යයි 

කියන කාෙණාඉ ානතාඉ ශ කන්බන රන්න නබන අපි ඒක 

ාද්ය ශයන් ශපන්ඉන්න ෑන .  

මම ිතා ශර්ෙඉශයන් එක ිල්ලීමක් කෙනඉා. ශබන 

පා්යපිශබනන්තුශ  වියදබන සබන න් ඉ පැහැරිපි ශතොෙතුෙක් ෙටට 

ා ා ශදන්න. ශබන පා්යපිශබනන්තුඉ ි සථකාෙශඩු මුදල් වියදබන 

කෙන  ෙශේ ානතාඉශේ මුදල් කා ාසිි යා කෙන තැනක් 

කියාායි ෙශේ අය හිතන්ශන්. ඒ ි සා පා්යපිශබනන්තුඉ තිශයන 

දඉසට ශකොපමණ මුදාක් වියදබන ශඉනඉාද  ශමොන ශමොන 

කාෙණාඉාටද වියදබන ශඉන්ශන් කියාා ඒ වියදබන සබන න් ඉ 

පැහැරිපි කොා  ශබන මන්ත්රීඉන්න්ට එල්ා ශඉන ශචෝදනා 

ඉලක්ඉාා  අපි සියලුශදනා අ කඉැල්  ැඳශරන ශබන ෙට  ාාතිය  

ශරොඩනකන්න ශබන අමාන් අඉසථථාශ  එකට සිට රි මු කියා මා 

ිල්ාා සිටිනඉා. මා සථඉාධීන මන්ත්රීඉෙයගේ විධියට ිරිපතශආම  

කටතුතු කෙමින් ෙට ශඉනුශඉන් කැප ශඉනඉාය කියන 

කාෙණාඉ ක මතක් කෙනඉා.   ශ ොශහොම සථතුතියි. 
 
එකල්හි වේලාව අ. භා. 5.30 පසු කර තිබුවණන් ගුණ  නිවයෝජය 

කථානායකතුමා විසින් ප්ර න්ය වනවවිමසා පාර්ලිවම්න්තුව කල් තබන 
ලම. 

පාර්ලිවම්න්තුව ඊට අනුකූලව   අ. භා. 5.46ට  2022 ජුනි 07වන 
අඟහුණවාදා පූ.භා. 10.00 වන වතක් කල් ගිවේය. 

அப்தபொழுது மநரம் பி. ப. 5.30 ேணிக்குப் பிந்திெிட்டமேயொல், 

ேொண்புேிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அெர்கள் ெினொ ெிடுக்கொேமலமய 

பொரொளுேன்றத்மத ஒத்திமெத்தொர். 

இதன்படி, பி. ப. 5.46க்கு, பொரொளுேன்றம் 2022 யூன் 07, 

தசவ்ெொய்க்கிழமே மு.ப. 10.00 ேணி ெமர ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 

And it being past 5.30 p.m., THE HON. DEPUTY SPEAKER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 5.46 p.m. until 10.00 a.m. on 
Tuesday, 07th June, 2022. 
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සැ.යු. 
 

ශමම ඉා්යතාශ  අඉසාන මුද්රණය සඳහා සථඉකීය කථාඉා ි ඉැෙරි කල තුතු තැන් දක්ඉනු පතසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශරන 
 ි ඉැෙරි කල තුතු ාකාෙය එහි පැහැරිපිඉ ාගේණු ශකොට  පිටපත ාැබී ශදසතියක් ශනොික්මඉා  

හැන්සාඩ් සාසථකාෙක ශඉත ාැශ න ශසේ එවිය තුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தேது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தேது பிரதியில் ததளிெொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு ெொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மெண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
වකවළඹ 5  වපවල්වහේන්වගවඩ  කිුණළපන පාර  අගක 163 දරන සථ්ානවයහි පිහිිය 
රජවේ ප්රවතත්ති වදපාර්තවම්න්තුවේ පිහිිය රජවේ ප්රකා න කාර්යාග වයන්  

මිල ම ගත හැක. 
 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්  
බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமேந்துள்ள  

அரசொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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