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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිගම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ෙරු මහින්ද යාපා අගේවර්ධන මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அதபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
 

ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සන්ගේශය 
சனாதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 
 

මහජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
தபாதுசனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත සඳහන් සන්ශේ   ගරු ජනශධිපතිතුමශශගන් මශ ශවත 

ලැබී තිශෙනවශ. 

නිගේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS  
 
 

ජාතික සභාව: සාමාජිකයන් නම් කිරීම 
ததசியப் தபரகவ: உறுப்பினர்கள் நியமனம்  
NATIONAL COUNCIL: NOMINATION OF MEMBERS 

 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජශතික සභශව ස්ථශපිත කිරීම සම්ෙන්ධශ න් පශර්ලිශම්න්තුව 

විසින් 2022.09.20 දින අනුමත කරන ලෙ ශ ෝජනශ සම්මත  

ප්රකශරව  කථශනශ කවර ශ සභශපතිවර ශ ූදෙ  අ්ශමශතයවර ශ  

පශර්ලිශම්න්තුශේ සභශනශ කවර ශ  විරුේධ පශර් ්වශේ 

නශ කවර ශ  ආණ්ඩු පශර් ්වශේ ප්රධශන සවවිධශ කවර ශ සම  

ජශතික සභශශේ ශසේව  කිරීම සඳහශ ඒ ඒ ශේ පශලන පක්ෂ විසින් 

මතු සඳහන් පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවර න්ෙ නම් කර ිති ෙව ශමම 

සභශවට ෙන්වනු කැමැත්ශතමි. 

  
 ගරු ඩග්ලස් ශේවශනන්ෙශ මහතශ 

 ගරු නසීර් අහමඩ් මහතශ 

 ගරු ටිරශන් අලස් මහතශ 

 ගරු සිසිර ජ ශකොඩි මහතශ 

 ගරු සිවශන්සතුශරයි චන්ද්රකශන්තන් මහතශ 

 ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්ු  මහතශ 

 ගරු රවුෆ් හකීම් මහතශ 

 ගරු පවිත්රශශේවි වන්ආරආරචි ම මහත්මි  

 ගරු වජිර අශේවර්ධන මහතශ 

 ගරු ඒ.එල්.එම්. අතශඋල්ලශ මහතශ 

 ගරු (මහශචශර් ) තිස්ස විතශරණ මහතශ 

 ගරු රිසශඩ් ෙදියුදීන් මහතශ 

 ගරු විමල් වීරවව  මහතශ 

 ගරු වශසුශේව නශනශ ක්කශර මහතශ 

 ගරු පලආර දිගම්ෙරම් මහතශ 

 ගරු මශනෝ ගශන්ෂන් මහතශ 

 ගරු උෙ  ගම්මන්පිල මහතශ 

 ගරු ශරෝහිත අශේගුණවර්ධන මහතශ 

 ගරු නශමල් රශජපක්ෂ මහතශ 

 ගරු ජීවන් ශතොන්ඩමන් මහතශ 

 ගරු ජී.ජී. ශපොන්නම්ෙලම් මහතශ 

 ගරු (පූජය) අතුරලිශේ රතන හිමි 

 ගරු අසවක නවරත්න මහතශ 

 ගරු අලි සේරි රහීම් මහතශ 

 ගරු සී.වී. විග්ශන්ෂ්වරන් මහතශ 

 ගරු වීරසුමන වීරසිවහ මහතශ 

 ගරු සශගර කශරි වසම් මහතශ 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

II 
 

ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාද පිිබබඳ කාරක සභා 

රැස්වීම 
ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமகள் பற்றிய                 

குழுக் கூட்டம்  
MEETING OF COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES  

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආචශර ධර්ම සහ වරප්රසශෙ පිළිෙඳ කශරක සභශශේ විශ ේෂ 

රැස්වීමක් 2022 සැප්තැම්ෙර් 23 සිකුරශෙශ  එනම් අෙ දින පූර්ව භශග 

11.30ට කශරක සභශ කශමර අවක 02හිදී පශර්ලිශම්න්තුශේ පක්ෂ 

නශ ක න්ශග් සහභශගිත්වශ න් සහ ගරු කථශනශ කතුමශශග් 

ප්රධශනත්වශ න් පැවැත්ශේ. ටට සහභශී  වන ශලස සි ු  පක්ෂ 

නශ ක න්ට සහ කශරක සභශශේ සශමශජික මන්ත්රීවර න්ට 

කශරුණිකව ආරශධනශ කරනු කැමැත්ශතමි. 
 

විෙණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
 

A 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලවකශ ප්රජශතශන්්රික සමශජවශදී ජනරජශේ ආණ්ඩුරම 

වයවස්ථශශේ 14(()) වයවස්ථශව ප්රකශරව - 
 

 2019 මුෙල් වර්ෂ  සඳහශ විගණකශධිපතිවර ශශග් වශර්තශශේ 

පසව්ැආර කශණ්ඩශේ IX ශකොටස; 

 2020 මුෙල් වර්ෂ  සඳහශ විගණකශධිපතිවර ශශග් වශර්තශශේ 

පසව්ැආර කශණ්ඩශේ VIII ශකොටස සහ හ වැආර කශණ්ඩශේ 
XVI, XVII, XVIII, XIX සහ XX ශකොටස;් සහ 

 2021 මුෙල් වර්ෂ  සඳහශ විගණකශධිපතිවර ශශග් වශර්තශශේ 

පළමුවැආර කශණ්ඩශේ II හශ III ශකොටස ් සහ සිේවැආර 
කශණ්ඩශේ IV හශ V ශකොටස ්මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා නනාෙිකක සාංවර්ධන හා 

නිවාස අමාතය සහ ආණ්ු  පාර්ශ්වග  ප්රධාන 

සාංවිධායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

தகாலாசானும்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන්  "එකී 

වශර්තශ මුද්රණ  කළ යුතු " යි මම ශ ෝජනශ කරමි. 

 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තා මුද්රණය ක  ුතතුයි  නිගයෝෙ කරන ලී. 
அறிக்கககள் அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 

II 
 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලවකශ ප්රජශතශන්්රික සමශජවශදී ජනරජශේ ආණ්ඩුරම 

වයවස්ථශශේ 14(()) වයවස්ථශව ප්රකශරව විගණකශධිපතිවර ශශග් 

වශර්තශශේ අටවැආර කශණ්ඩශේ රශජය ආ තන සඳහශ ශගොඩනැිලලි 

අව යතශ සුරරශ ගැීමම හශ උපශ ෝජන  සම්ෙන්ධ කශර්  සශධන 

වශර්තශශේ - X ශකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන්  "එකී 

වශර්තශව මුද්රණ  කළ යුතු " යි මම ශ ෝජනශ කරමි. 

 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය ක  ුතතුයි  නිගයෝෙ කරන ලී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 
 

 
 

B 

 
ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලවකශ ප්රජශතශන්්රික සමශජවශදී ජනරජශේ ආණ්ඩුරම 

වයවස්ථශශේ 14(()) වයවස්ථශව ප්රකශරව ජශතික විගණන 

කශර් ශල  ශවත ලැබී ිති  
 

 රශජය ෙැවකු පිළිෙඳ 201  අවක 19 ෙරන ජශතික විගණන 

පනශත් 1( වගන්ති  ප්රකශරව  විගණකශධිපති ්ත්රවශර්කක 
වශර්තශශේ  එශකොශළොස ්වන කශණ්ඩශේ 02 ශකොටස; සහ 

 රශජය සමශගම් පිළිෙඳ 201  අවක 19 ෙරන ජශතික විගණන 

පනශත් 1( වගන්ති  ප්රකශරව  විගණකශධිපති ්ත්රවශර්කක 
වශර්තශශේ එශකොශළොස ් වන කශණ්ඩශේ 09 ශකොටස මම 
ඉදිරිපත් කරමි. 

 
ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන්  "එකී 

වශර්තශ මුද්රණ  කළ යුතු " යි මම ශ ෝජනශ කරමි. 

 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තා මුද්රණය ක  ුතතුයි  නිගයෝෙ කරන ලී. 
அறிக்கககள் அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 
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ලිපි ගේඛනාිනය පිිබෙැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  අ්ශමශතය සහ රශජය පරිපශලන  

ස්වශේ  කටයුතු  පළශත් සභශ හශ පළශත් පශලන අමශතයතුමශ 

ශවනුශවන් මම 201)  2017 සහ 201  වර්ෂ සඳහශ ශ්රී ලවකශ 

ශතොරතුරු හශ සන්ආරශේෙන තශක්ෂණ ආරශ ෝජිතශ තනශේ - ICTA 

- වශර්කක වශර්තශ ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වශර්තශ තශක්ෂණ කටයුතු පිළිෙඳ අමශතයශව    

උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි.  
 
 

ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  අ්ශමශතය සහ රශජය පරිපශලන  

ස්වශේ  කටයුතු  පළශත් සභශ හශ පළශත් පශලන අමශතයතුමශ 

ශවනුශවන් මම 2021 වර්ෂ  සඳහශ රණවිරු ශසේවශ අධිකශරිශේ 

වශර්කක වශර්තශව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව ආරක්ෂක කටයුතු පිළිෙඳ අමශතයශව    

උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ ොමු කළ යුතු  ැයි මම ශ ෝජනශ 

කරමි. 
 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2021 වර්ෂ  සඳහශ සත්ත්ව ආරෂ්පශෙන හශ ශසෞඛ්ය ශෙපශර්තශම්න්තුශේ 

වශර්කක කශර්  සශධන වශර්තශව.- [කෘකකර්ම අමශතය සහ වනජීවී හශ 

වන සම්පත් සවරක්ෂණ අමශතයතුමශ ශවනුවට ගරු ප්රසන්න රණතුවග 

මහතශ] 

 

සභාගම්සය මත තිබිය ුතතුයි  නිගයෝෙ කරන ලී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  සවචශරක හශ ඉඩම් අමශතයතුමශ 

ශවනුශවන් මම 2020 වර්ෂ  සඳහශ ශ්රී ලවකශ සවචශරක හශ ශහෝටල් 

කළමනශකරණ ආ තනශේ වශර්කක වශර්තශව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව සවචශරක හශ ඉඩම් කටයුතු පිළිෙඳ 

අමශතයශව    උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ ොමු කළ යුතු 

 ැයි මම ශ ෝජනශ කරමි. 
 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  කම්කරු සහ විශේ  රැකි ශ 
අමශතයතුමශ ශවනුශවන් මම 201  වර්ෂ  සඳහශ ශ්රම වශසනශ 
අරමුෙශල් වශර්කක වශර්තශව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වශර්තශව කම්කරු සහ විශේ  රැකි ශ කටයුතු පිළිෙඳ 
අමශතයශව    උපශේ ක කශරක සභශව ශවත ශ ොමු කළ යුතු 
 ැයි මම ශ ෝජනශ කරමි. 

 

ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ෙරු අජිත් රාජපක්ෂ මහතා නනිගයෝජය කථානායකතුමා 

සහ කාරක සභාපතිතුමා) 
(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ - பிரதிச் சபாநாயகரும் 

குழுக்களின் தவிசாளரும்) 

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

ගරු කථශනශ කතුමආර  ශහෝමශගම  කටුවශන  කුලසිරි 
කුමශරශග් මශවත  අවක 2 2/3 ෙරන ලිපිනශ හි පදිව ම එම්.ශක්. 
ජ රත්න මහතශශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ෙරු වාසුගේව නානායක්කාර මහතා   
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  පශනු ර  වලපල  අවක 203/( 
ලිපිනශ හි පදිව ම ශක්.පී.ට. ශපශර්රශ මහත්මි ශගන් ලැබුණු 
ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ. [සභශ ගර්භ  තුළ නැත.] 
 

ෙරු ගක්.  සුජිත් සාංජය ගපගර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு தக. சுஜித் சஞ்ஜய தபதரரா) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ගරු කථශනශ කතුමආර  ශනු න්ශෙණි   ෙැදිගම  "ජ න්තශ" 

 න ලිපිනශ හි පදිව ම එම්.එල්.පී. සමරසිවහ මහතශශගන් ලැබුණු 

ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

ෙරු නආචාර්ය) නගම්ජර්) ප්රීප් ඳුගගෙ ඩ මහතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட)  

(The Hon. (Dr.) (Major) Pradeep Undugoda) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  මහරගම  නශවින්න  වට මශවත  අවක 
31/4 ෙරන ලිපිනශ හි පදිව ම ඩේලිේ.පී. විමලශසේන මහතශශගන් 
ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු උුරල් මශහේන්ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ - [සභශ ගර්භ  තුළ නැත.]  
 
ඉිනිකපත් කරන ලද ගපත්සම් මහජන ගපත්සම් පිිබබඳ කාරක 

සභාවට පැවිකය ුතතු යි  නිගයෝෙ කරන  ලී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2022 සැප්තැම්ෙර් 1( දින පවත්වන ලෙ පශර්ලිශම්න්තු කටයුතු 

පිළිෙඳ කශරක සභශ රැස්වීශම්දී තීරණ  කළ පරිදි, අෙ දිනට ආර මිත 

වශ මක පිළිතුරු අශප්ක්ෂශ කරන ප්ර ්න ශවනත් දින කට ශ ොමු 

කරනු ලැශේ.  
 

ෙරු චමින්ද වි ගේසිික මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  - 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  ගරු මන්ත්රීතුමශ.  
 

ෙරු චමින්ද වි ගේසිික මහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථශනශ කතුමආර  වශ මක පිළිතුරු අශප්ක්ෂශ කරන ප්ර ්න 

සම්ෙන්ධශ න් මම ඔෙතුමශට ශම් කශරණ  ශ ොමු කරන්ශන්. 

ිත්ත ව ශ න්ම මම ඔෙතුමශට ශගෞරව කරනවශ  ස්තුති කරනවශ  

ඔෙතුමශ එෙශ ඒ  පක්ෂ නශ ක රැස්වීමට මශවත් කැ ඳවීම ගැන. 

පශර්ලිශම්න්තු වශරශවසශනශේදී වශ මක පිළිතුරු අශප්ක්ෂශ කරන 

ප්ර ්න අු ශතන් භශර ශෙන්න තිබුණශ. මම අු ශතන් තමයි ප්ර ්න 

භශර ු න්ශන්. නමුත්  තවමත් මශග් ප්ර ්න නයශ  ුරස්තක ට 

ිතුළත් කර නැහැ. මට ෙැන ගන්න ලැබුණශ  සමහර මන්ත්රීවරු 

පරණ ප්ර ්න ටිකම තමයි දීලශ තිශෙන්ශන් කි ලශ. හැෙැයි  ඒවශ 

නයශ  ුරස්තක ට ිතුළත් ශවනවශ. මම ප්ර ්න අු ත් කළශ. 

ශමොකෙ  අු ත් ආණ්ඩුවක් ශන් තිශෙන්ශන්  අු ත් 

ජනශධිපතිවරශ ක් ඉන්ශන්. ඒ ජනශධිපතිවර ශ සහ අු ත් 

ආණ්ඩුශවන් ආුර අු ත් ප්ර ්න තමයි මම භශර ු න්ශන්. එහිදී මශව 

ෙැනුවත් කළශ  අු ත් ප්ර ්න ආරසශ ශම්වශ  ිතුළත් කරන්න කල්  යි 

කි ලශ.  අු ත් ප්ර ්න තමයි හැශමෝම ශෙන්න නන.. නමුත්  පරණ 

ප්ර ්න  නයශ  ුරස්තක ට ිතුළත් ශවලශ තිශෙනවශ. එතැනදී  

හැමෙශම ප්ර ්න අහන මට  ම් අසශධශරණ ක් ශවලශ තිශෙනවශ. 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ඔෙතුමශ සැලකිලිමත් ශවලශ මට 

සශධශරණ ක් ඉෂ්ට කර ශෙන්න. ශමොකෙ  පසුගි  සති  තුළදීත්  

ශම් සති  තුළදීත් මශග් ප්ර ්න ක් තිබුශණ් නැහැ  අහන්න. 

ඔෙතුමන්ලශ කි න විධි ට  පශර්ලිශම්න්තු සම්ප්රෙශ ට ගරු කරලශ 

තමයි මම ප්ර ්න ඉදිරිපත් කරන්ශන්. නමුත්  ඒ සම්ප්රෙශශ න් 

ෙැහැර ශවලශ සමහර ආරලධශරින් මන්ත්රීවරුන්ශග් ශපෞේගලික 

හිතවත්කමට -හැශමෝම ශනොශවයි- ප්ර ්න ිතුළත් කර තිශෙනවශ. 

ශම් පිළිෙඳව අවධශන  ශ ොමු කරන්න  ගරු කථශනශ කතුමආර.  

 
පනත් ගකටුම්පත් පිිබෙැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
පුනරුත්ථාපන කාර්යාාංශය පනත් ගකටුම්පත 

புனர்வாழ்வுப் பணியகம் சட்டமூலம் 
BUREAU OF REHABILITATION BILL 

 

"ුරනරුත්ථශපන කශර් ශව    නුශවන් හඳුන්වනු ලැබි  යුතු සහ 

සඳහන් කරනු ලැබි  යුතු කශර් ශව  ක් පිහිටුවීම සඳහශ විධිවිධශන 

සැලැස්වීම සඳහශ ෙ; එහි ෙලතල  කශර්  සහ කර්තවය විධිමත් කිරීම සඳහශ 

සහ ඒ හශ සම්ෙන්ධ ශහෝ ටට ආනුෂවගික කරුණු සඳහශ විධිවිධශන 

සැලැස්වීම පිණිස ෙ ූද පනත් ශකටුම්පතකි."   

පිිබෙන්වන ලේගේ අධිකරණ  බන්ධනාොර කටුතතු හා 
ආණ්ු ක්රම වයවස්ථා ප්රතිසාංස්කරණ අමාතයතුමා ගවුවවට ෙරු 
ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා විසිනි. 

2022 ඔක්ගතෝබර් 03වන සුගදා ගදවන වර කියවිය ුතතුයි  ද  එය 
මුද්රණය ක  ුතතුයි  ද නිගයෝෙ කරන ලී.  

 

நீதி, சிகறச்சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலகமப்பு 

மறுசீரகமப்பு அகமச்சர் சார்பாக மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க 

அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2022 ஒக்தராபர் 03, திங்கட்கிைகம இரண்டாம்முகற 

மதிப்பிடப்பட தவண்டுதமனவும் அச்சிடப்பட தவண்டுதமனவும் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Prasanna Ranatunga, on behalf of 
the Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional 
Reforms;  

to be read a Second time upon Monday, 03rd October, 
2022 and to be printed. 

 
 

 

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැස්වීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන් මශ 

පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරනවශ: 

"පශර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථශවර ආරශ ෝග  හි විධිවිධශනවල සහ 2022 

අශගෝස්තු 09 සහ 12 දින න්හි පශර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලෙ 

ශ ෝජනශවන්හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ෙ  අෙ දින රැස්වීම් පැවැත්ශවන 

කශල ශේලශව පූ.භශ. 9.30 සිට අ.භශ. 12.30 ෙක්වශ ෙ  අ.භශ. 1.00 සිට 

අ.භශ. 4.30 ෙක්වශ ෙ වි  යුතු  . අ.භශ. 4.30ට කථශනශ කතුමශ ප්ර ්න  

ශනොවිමසශ පශර්ලිශම්න්තුව කල් තැබි  යුතු  ."  

 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 Question put, and agreed to. 
 

 
පාර්ලිගම්න්තුගේ කටුතතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන් මශ 

පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරනවශ: 

"නයශ  පත්රශේ ප්රධශන කටයුතුවල අවක 1 ෙරන විෂ  පිළිෙඳ වැඩ 

අෙ දින රැස්වීශම්දී පශර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථශවර ආරශ ෝග 27හි 

විධිවිධශන න්ශගන් ආරෙහස ්වි  යුතු  ."  

 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

531 532 
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පාර්ලිගම්න්තුගේ රැස්වීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

 

II 

 
ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන් මශ 

පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරනවශ: 

"පශර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථශවර ආරශ ෝග  හි විධිවිධශනවල කුමක් 

සඳහන්ව තිබුණ ෙ  2022 ඔක්ශතෝෙර් 03 සඳුෙශ පශර්ලිශම්න්තුව රැස්වන 

දින ක් වි  යුතු  ." 
 

ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
Question put, and agreed to. 
 
 
 

III 

 
ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන් මශ 

පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරනවශ: 

"පශර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථශවර ආරශ ෝග  හි විධිවිධශනවල කුමක් 

සඳහන්ව තිබුණ ෙ  2022 ඔක්ශතෝෙර් 03 සඳුෙශ රැස්වීම් පැවැත්ශවන 

කශල ශේලශව පූ.භශ. 9.30 සිට අ.භශ. 12.30  ෙක්වශ ෙ  අ.භශ. 1.00සිට 

අ.භශ. (.30 ෙක්වශ ෙ වි  යුතු  . අ.භශ. (.30ට කථශනශ කතුමශ ප්ර ්න  

ශනොවිමසශ පශර්ලිශම්න්තුව කල් තැබි  යුතු  ." 
 

ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

පාර්ලිගම්න්තුගේ කටුතතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

 
II 

 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන් මශ 

පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරනවශ: 

" 2022 ඔක්ශතෝෙර් 03 සඳුෙශ පශර්ලිශම්න්තුශේ නයශ  පත්රශේ 

වශ මක පිළිතුරු අශප්ක්ෂශ කරන ප්ර ්න පිළිෙඳ වැඩකටයුතු 

පශර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ශවර ආරශ ෝග 34හි විධිවිධශන න්ශගන් ආරෙහස් වි  

යුතු  ." 

 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

පාර්ලිගම්න්තුගේ රැස්වීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

 

 
IV 

 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ ශවනුශවන් මශ 

පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරනවශ: 

 "අෙ දින විසිර  .ශම්දී ශමම පශර්ලිශම්න්තුව 2022 ඔක්ශතෝෙර් 

03 සඳුෙශ පූ.භශ. 9.30 වන ශතක් කල් තැබි  යුතු  . " 
 

 
ප්රශ්නය වසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ෝක ප්රකශ  ශ ෝජනශ. 
 

 

ගශෝක ප්රකාශය: ගදවන එිබසගබත්                    

මහ රැජින 
அனுதாபத் தீர்மானம்: மாட்சிகமதங்கிய 

இரண்டாம் எலிசதபத் மகாராணி  
VOTE OF CONDOLENCE: HER MAJESTY QUEEN 

ELIZABETH II 
  

 

 
[9.43 a.m.] 

 
ෙරු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා නඅග්රාමාතය සහ රාජය 

පිකපාලන  ස්වගේශ කටුතතු  ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன - பிரதம அகமச்சரும் தபாது 

நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சரும்)  

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

Hon. Speaker, I move,  
 

“That this Parliament resolves that Parliament of Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka pays its deepest sympathies to 
His Majesty King Charles III and the Royal Family and people 
of Great Britain on the demise of world’s immensely respected 
Her Majesty Queen Elizabeth II.” 

 

 

ප්රශ්නය සභාිමමුඛ කරන ලී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ජනශධිපතිතුමශ. 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

[9.44 a.m.] 
 
ෙරු රනිේ වික්රමසිාංහ මහතා නජනාධිපතිතුමා  ආරක්ෂක 

අමාතය සහ මුදේ  ආර්ිකක ස්ථාීකකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා)  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ  - சனாதிபதியும் 

பாதுகாப்பு அகமச்சரும் நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு 

மற்றும் ததசியக் தகாள்கககள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - President, Minister of 
Defence and Minister of Finance, Economic Stabilization 
and National Policies) 

Hon. Speaker, amongst all the letters of 

congratulations I received on becoming President, the one 
that was sent by Her Majesty Queen Elizabeth II was 
special. It would have been, if not her last letter of 
congratulations, one of her last letters of congratulations.    

Her Majesty has been very frail after the death of her 
husband His Royal Highness Prince Philip, Duke of 
Edinburgh. But, no one expected a sudden passing away 

of the Queen like this. Two days before her death, we saw 
Her Majesty on television with her outgoing Prime 
Minister and the incoming Prime Minister and she looked 
a bit exhausted. Anyway, anyone who spends half a day 
with the outgoing Prime Minister Boris Johnson and the 
incoming Prime Minister Liz Truss would have been 
exhausted! So, that was nothing special. Then, we heard 
of her passing away.  

Funeral ceremonies are all over now. But, we have to 
grapple with one issue: what did Queen Elizabeth II mean 
to us - to Sri Lanka, the United Kingdom, the 
Commonwealth and to the world?  As Queen of Ceylon, 
her reign signified the transformation of our country from 
Ceylon to Sri Lanka. The great political upheavals started 
under her: the 1956 Election victory, the emergence of the 
ethnic issue, the coming up of the generation of free 
education, the State control of the economy, the two coup 
d'états against Governments and the start of the armed 
uprising in the South.  

Her Majesty is a staunch Christian and held to her 
beliefs as a defender of the Anglican faith, but as Queen 
of Ceylon, she also upheld the commitment to safeguard 
Buddhism under the Kandyan Convention of 1815. A 
little-known fact is that Her Majesty Queen Elizabeth II 
presided over the 2500th Buddha Jayanthi Anniversary 
celebrations as the Head of Ceylon together with the 
Kings of Thailand, Laos, Cambodia and the President of 
Burma, by which name Myanmar was then known.  

After her term came to an end and we became a 
Republic, there were also two issues that had been left 
behind, which are still unresolved. The conversion from 
the Dominion of Ceylon into the Unitary State of the 
Republic of Sri Lanka brought about the emergence of the 
ethnic issue, which, in turn, led to uprisings and still, the 
last part of it has to be resolved. 

Then, the other issue that had been raised was, if you 
want a figurehead, why do we not have the Queen and 
why do you need a figurehead Pesident?  

I remember that the late Mr. B.A. Siriwardena, Editor 
of the “Aththa”, wrote an editorial stating that we need 

not become a Republic to become a socialist country. 
Then, there was also the issue raised by the then Leader 
of the Opposition, the Hon. J.R. Jayewardene, supported 
by his Chief Opposition Whip, the Hon. Ranasinghe 
Premadasa, as to why we need a figurehead President. 
They said that if we are to have a President, we should 
have an Executive Presidency on the model of France. 
Now, that also is still an unresolved question. Many had 
pledged to abolish it and won elections, but no one has 
done it yet.  

In a sense, the Queen represented not only the 
transformation of Sri Lanka, but also the transformations 
in the rest of the world - the transfer of power from the 
West to Asia and Africa, the dismantling of the British 
Empire, the UK joining the European Union and then 
leaving it, now redefining its role as Britain globally.  

Queen Elizabeth II was different. From Head of the 
British Colonies, she became the Head of the 
Commonwealth of Nations, a transformation which 
represents her greatest success in bringing together the 
West and the rest. The Commonwealth of Nations saw 
some of the most outstanding leaders of our time - Sir 
Winston Churchill, Dame Margaret Thatcher, Pandit 
Jawaharlal Nehru, Sir Robert Menzies, Pierre Trudeau, 
Lester Pearson, Nelson Mandela, Jomo Kenyatta, 
Kenneth Kaunda, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, Lee 
Kuan Yew, and Tunku Abdul Rahman amongst  others - 
get together with Her Majesty the Queen.  

In this transformation, Queen Elizabeth II became to 
us a symbol of stability, a symbol of adaptability - no 
other Queen would have jumped out of a helicopter with 
James Bond - and a symbol of duty. As a global icon, she 
outranked the UK, a nation which has to charter its 
fortune now without its greatest soft power asset, Queen 
Elizabeth, who was one hundred times more powerful 
than the aircraft carrier named after her.  

It is to pay our respect to this global icon that many of 
us participated in the funeral service at Westminster 
Abbey. It was a very moving funeral service. The most 
poignant moment began when all of us in the Abbey, 
Christian or non-Christian, joined in to sing her favourite 
hymn “The Lord is my shepherd”: “Goodness and mercy 
all my life, shall surely follow me, and in God’s house 
forevermore, my dwelling place shall be.”  

Queen Elizabeth II is no more. Therefore, while 
supporting the Motion moved by the Hon. Prime 
Minister, I request the Hon.Speaker to convey our 
condolences to His Majesty King Charles III and 
members of the Royal Family.  

Sir, I conclude this tribute to Queen Elizabeth II of 
Ceylon, the last of our royal line which began with King 
Vijaya, with this verse.   

“Anicca vata sankhara, uppadavaya-dhammino; 
uppajjitva nirujjhanti, tesam vupasamo sukho.” 

"Impermanent are formations, subject to rise and fall. 
Having arisen, they cease; their subsiding is bliss". 

Thank you.  
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[9.52 a.m.] 

 

ෙරු ිනගන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා නඅග්රාමාතය සහ රාජය 

පිකපාලන  ස්වගේශ කටුතතු  ප ාත් සභා හා ප ාත් පාලන 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு திதனஷ் குணவர்தன - பிரதம அகமச்சரும் தபாது 

நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சரும்)  

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

Hon. Speaker, joining the Debate on the Vote of 
Condolence in memory of Her Majesty Queen Elizabeth 
II, I would like to state that the passing away of Her 
Majesty Queen Elizabeth II has certainly saddened the 
people of Sri Lanka, Great Britain and the people across 
the world. While sharing our sincere grief, the people of 
Sri Lanka offer their sincere gratitude for the remarkable 
life dedicated to service of faith and duty.  

We recognize this as a time of profound personal loss 
for the British Royal Family, who are mourning a beloved 
mother, grandmother and a great-grandmother.  

The Queen visited our shores on three occasions. The 
first time was as Princess with Prince Philip on their 
honeymoon and on two other occasions later during the 
course of her seven-decade reign as the Queen. She was 
touched with sympathy and kindness for the people of Sri 
Lanka whenever our people were afflicted by tragedy and 
disaster.   

Queen Elizabeth II was also the Head of the 
Commonwealth and today, the Parliament of Sri Lanka 
joins together with the extended Commonwealth 
Parliaments in sorrow and mourning over her loss. 

As mentioned by the President of Sri Lanka, in 
presence, he paid his last respect to the Queen on Her 
final journey and on September 19th, Sri Lanka declared 
an official state of mourning in Her remembrance. 

At this time, on behalf of Parliament and all Sri 
Lankans, we convey our deepest condolences to the new 
King, the Royal Family and the people of Britain.  

Like his mother before him, the King has a deep and 
lasting connection with Sri Lanka, a love for our beautiful 
country and hopefully, a deep affection towards our 
people. 

May Queen Elizabeth II rest in peace and achieve the 
supreme bliss of Nirvana! 

Thank you. 

ශෙවන එළිසශෙත් මහ රැජින අනුස්මරණ  පිණිස ශ්රී ලවකශ 
පශර්ලිශම්න්තුව ශවනුශවන් ශමම ශ ෝක ප්රකශ  ශ ෝජනශව සම  
මම එක්ශවමි.  

මහ රැජිනශග් විශ ෝව ශ්රී ලවකශශේ ජනතශව හශ මහශ 

බ්රිතශනයශේ ජනතශව ශමන්ම ශලොව ුරරශ ශෙොශහෝ ශෙශනකු 

ශ ෝක ට පත් කර ිත.  එතුමි ශග් අභශව  පිළිෙඳව අපශග් 

අවවක සව ශේග  පළ කරන අතර ම  සි  රශජකශරි  ඉටු කරමින්  

රට ෙැ  සම  ශවනුශවන් ශසේව  කරමින් එතුමි   කළ උත්කෘෂ්ට 

ශමශහවර ශවනුශවන් ශ්රී ලවකශශේ ජනතශව සි  අවවක 

කෘතඥතශව පළ කර සිටිති.  

ආෙරණී  මශතශවක්  මිත්තණි ක් හශ මී මිත්තණි ක් 

ශවනුශවන් ශ ෝක  ප්රකශ  කරන  බ්රිතශනය රශජකී  පවුලට ශම  

මහත් සවශේගජනක අවස්ථශවක් ෙව අපට ශනොරහසකි. ශෙවන 

එළිසශෙත් මහ රැජින අවස්ථශ තුනක දී අප දිවයිනට පැමිණි අතර  

පළමු අවස්ථශශේ කුමරි ක ශලසින් පිලිප් කුමරශ සම  මධු සම  

ගත කරන අවස්ථශශේදීත්  ඉන්පසුව එතුමි ශග් ෙ ක හතක රශජය 

කශල  තුළ රැජිනක ව ශ න් ශෙවරකුත් එතුමි  ශමරටට 

පැමිණි ශ  . අප ජනතශව  ම් කිසි ශේෙජනක සහ වයසන 

තත්ත්ව න්ට මුහුණ ු න් අවස්ථශවල එතුමි  අනුකම්පශශවන් සහ 

කරුණශශවන් ශ්රී ලශවකික ජනතශවශග් හෙවත් ස්පර්  කළශ .  

ශෙවන එළිසශෙත් මහ රැජින ශපොු  රශජය මණ්ඩීය  රටවල 

නශයිකශව ෙ වන අතර  අෙ ශ්රී ලවකශ පශර්ලිශම්න්තුව අශනකුත් 

ශපොු  රශජය මණ්ඩීය  පශර්ලිශම්න්තු සම  එතුමි ශග් විශ ෝව 

සම්ෙන්ධශ න් කනගශටුව සහ ශ ෝක  පළ කිරීමට එක් ශවයි. 

මහ රැජින අවසන් ගමන  න අවස්ථශශේ ශ්රී ලවකශශේ 

ජනශධිපතිවර ශ ශපෞේගලිකව එම උත්සව ට සහභශගි වී එතුමි ට 

අවසන් ශගෞරව ෙැක් ූද අතර  සැප්තැම්ෙර් 19වන දින ශ්රී ලවකශව 

එතුමි  සිහි කිරීම සඳහශ ආරල ශ ෝක දින ක් ශලස ප්රකශ  ට පත් 

කරන ලදී.   

ශමම අවස්ථශශේ දී සි ු  ම ශ්රී ලශවකික න් ශවනුශවන්  

බ්රිතශනයශේ රජතුමශටත්  රශජකී  පවුලටත්  බ්රිතශනය වැසි න් 

සි ු  ශෙනශටත් මශශග් සශති   සවශේග  පළ කර සිටිමි.  

තම ම.ණි න් තුළ තිබූ ශසයින්ම  රජතුමශ තුළ ෙ ශ්රී ලවකශව 
සම  ෙැඩි සහ දිගු කල් පවත්නශ සම්ෙන්ධතශවක්  ශමම සුන්ෙර 
රට ශකශරහි ආෙර ක් ශමන් ම  අවිවශෙශ න් ම අප ශග් ජනතශව 
ශකශරහි ෙැඩි ෙ ශවක් ෙ තිශේ.  

ශගෞරවීම  රැජිආර  සමශෙශනශේ සැතශප්වශ! 

ශෙවන එළිසශෙත් මහ රැජිනට උතුම් ආරවන් සුව අත් ශේවශ! 

 
[9.54 a.m.] 
 

ෙරු සජිත් ගප්රේමදාස මහතා නවිරුේධ පාර්ශ්වග  

නායකතුමා)  
(மாண்புமிகு சஜித் பிதரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
Hon. President, Hon. Speaker and Hon. Members of 

Parliament, we all are gathered here today to pay our 
tribute to Britain’s longest reigning monarch, the late 
Queen Elizabeth II. She was the United Kingdom’s 
longest reigning monarch and one of the longest reigning 
monarchs in all of recorded history.  

We pay tribute to Her Majesty, not just for the 
longevity of her reign, not simply for the stability that she 
brought to her subjects and her nation, not just for her 
graciousness and stature - of course, we remember her for 
all these reasons - but also because we recognize and 
acknowledge her unyielding passion for duty and her 
uncompromising dedication to the service of the United 
Kingdom and the monarchy. The tributes that have thus 
far been made in this Chamber and beyond, from the 
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White House of the United States to the Parliaments of 
the Commonwealth of Nations and the people across 
Great Britain, are undeniable testaments to the love the 
people had for their Queen, a reflection of the adoration 
and respect she inspired and thus, an ultimate reflection of 
Her Majesty’s own loyalty to Her nation and the Crown. 

This Chamber also pays its respects to Her Late 
Majesty Queen Elizabeth II on account of our status as a 
Commonwealth nation, as a nation state of the global 
community of nations and also as a special 
acknowledgement of our shared history with the United 
Kingdom and its people. Whatever our political 
differences were and the history of confrontation which 
resulted from the periods of colonization, we come 
together to acknowledge their grief; we understand that 
the people of Great Britain are mourning and we do 
respect that in all sincerity.  

This Chamber, our institutions, our laws, some of our 
political customs and political structures have all evolved 
from our British colonial past and beyond. As a former 
colony, we cannot deny a colonial hangover. That is a 
reality and should never be ignored or forgotten. The 
oppression of peoples around the world at the hands of 
British imperialism is widely acknowledged.   

Those debates around republicanism within the UK 
and around the Commonwealth will only grow with the 
passing away of Queen Elizabeth II. This, in itself, is a 
testament and a tribute to her reign and her very being. 
While those debates may continue and while I respect all 
those who have divergent opinions on the British 
Monarch and its history of imperialism, I also 
acknowledge that the freedoms we possess to debate and 
disagree are foundational to the story of human 
emancipation. However, as human beings, we all must 
respect the grief of the millions of people around the 
world, particularly those in the United Kingdom, given 
that Sri Lanka’s history itself is forever intertwined with 
the history of the United Kingdom.   
At this particular juncture, Sir, please permit me to reflect 
on the reign of Queen Elizabeth II. We are all aware that 
the United Kingdom is a parliamentary democracy with a 
constitutional monarchy. That means that despite all the 
pomp and pageantry surrounding the Royal Family, while 
the Queen was wearing the Crown, while King Charles III 
now wears the imperial Crown, political power is wielded 
by others usually far removed from the Royal Family. In 
many ways, that is what that has ensured the survival of 
the British monarchy - its distance to the power centre as 
well as its proximity to the nation’s heart. 

Whatever else Queen Elizabeth II is remembered for, 
she will not be remembered for her political beliefs; she 
will never be defined by her political ideology. For 
someone who had existed as Head of State for over 70 
years, we must acknowledge, it is an extraordinary 
achievement to be perceived as politically neutral 
throughout that period defined by social and economic 
upheaval, revolution, war and technological advancement. 
The real legacy of Queen Elizabeth II was that she always 

found herself above the fray. Rarely would she react or 
respond without considerable measure; she remained as 
disciplined a public servant as there has ever been or 
perhap as there ever will be.  

Do remember that the Prime Minister of the United 
Kingdom must update the Queen once a week with a 
private, face-to-face audience. Her Late Majesty had 
those weekly appointments with 14 different Prime 
Ministers over a 70-year period.  

Though Queen Elizabeth II was, in many ways, a very 
young Queen at the time of her Coronation, she had 
already had many, many years of preparation for her 
duties. One of the enduring personality traits, confirmed 
by all those close to her, was her sense of obligation to 
duty and service. Further evidence of that lies in her 
preparation for her meetings with Prime Ministers, her 
questions to them and her natural curiosity about the 
world beyond her own inner circle.  

We all are aware that Sir Winston Churchill was her 
first Prime Minister. Prime Minister Churchill was also a 
friend of her father, King George VI. There are stories of 
how Prime Minister Churchill was initially unsure about 
how a young Queen would manage the British Empire 
and the prevailing pressures on the Crown. I recall the 
footage of how Sir Winston Churchill joined the Royal 
Family including King George VI and the future Queen 
Elizabeth II on the Royal Balcony, waving to millions 
after the end of the World War II on 08th May, 1945. 
Queen Elizabeth II was said to have been extremely 
impressed, even beguiled by the relationship her father, 
the King, had with his subjects and the love and adoration 
they had for him.   

That was in the years following the Blitz on London, 
where many buildings in the City were bombed, a 
perilous moment for the United Kingdom, and where a 
moment of existential dread was overcome with the dual 
powers of the Government of the United Kingdom and its 
Royal Family, in whose name the Army of the United 
Kingdom entered the battlefield. It was a solemn 
relationship. 

On her 21st birthday, the future Queen made her own 
solemn vow to her people: “I declare before you all that 
my whole life, whether it be long or short, shall be 
devoted to your service…” I want to remind this House 
that Queen Elizabeth II was on royal duties in Kenya 
when King George VI passed away. She was whisked 
away from her duties to a lifetime of service. There were 
no questions asked, she would henceforth sacrifice herself 
and her family for the betterment of the Crown. Queen 
Elizabeth waited for over a year for her own Coronation 
out of respect for her father, the late King George VI. 

When we recall the late Prime Minister Sir Winston 
Churchill and his relationship with the late Queen 
Elizabeth II, we should note that there was some 
divergence between the Queen and her Prime Minister 
during the post-war period about Britain’s place in the 
world. We must remember that Sir Winston Churchill 
fought many wars for the British Empire and was a strong 
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supporter of retaining Britain’s global supremacy in the 
face of a trend towards decolonization, proliferation of 
independence movements and the dissolution of the 
British Empire. He differed from the young Queen 
Elizabeth with regard to that; the Queen preferred a loose 
confederation of States which would come to be known as 
the Commonwealth. In fact, the very young Queen 
Elizabeth II went on a much-publicized world tour 
visiting many nations that would later become members 
of the Commonwealth, a world tour against the advice of 
her Prime Minister Sir Winston Churchill. From such 
tours began her reign as Britain’s most important 
diplomat; Queen Elizabeth II would become United 
Kingdom’s most experienced diplomat, an experience that 
no other person had ever had, not before and certainly not 
since.  

When we talk about her relationships with Prime 
Ministers, we must remind ourselves that when Labour 
Leader Harold Wilson became Prime Minister in 1964, 
there was much trepidation that the famous lefty would 
disrupt the formalities between the Crown and the 
Government. That was a time of social and economic 
upheaval and unrest with Britain undergoing economic 
hardships. There was widespread dissatisfaction with the 
Conservative establishment of the time, which led to the 
rise of the Labour Party under Harold Wilson, who was 
himself an avid supporter of the unions and the labour 
movements of the day. The 1960s was also a period of 
counterculture and rebellion against tradition, all of which 
were a threat to the monarchy. It has been noted that the 
Queen’s experiences with the Prime Ministers had always 
revolved around the perspectives from the Conservative 
side of the political aisle. The Premiership of Mr. Wilson 
would, in fact, be the first time that Queen Elizabeth II 
would be given the perspective from a different side of 
the political aisle. It is said that she cherished her 
briefings with Harold Wilson, that her natural curiosity 
would lead to many questions regarding the labour 
struggle and the unions being put to the Prime Minister. 
Prime Minister Wilson, for his part, was always ready to 
treat the Queen as his equal, someone to learn from as 
well as to educate.      

Great Britain faced many challenges with revolts 
against the Wilson Government from the unions, pressure 
from the coal and steel industries while trade with former 
colonies had broken down. It is said that her audiences 
with Harold Wilson would last longer and longer with 
each passing week and that she would often ask him to 
stay longer than was required. Harold Wilson was said to 
have explained to the Queen the issues facing the working 
class in a manner that previous Prime Ministers had 
seldom cared to. He shared the experiences of the unions 
with Her Late Majesty. Her Late Majesty even began 
inviting Prime Minister Wilson to stay for drinks after the 
audience had officially ended serving brandy and gin, 
breaking traditions of many decades in the process. There 
is even a story about Prime Minister Wilson being invited 
to the Balmoral Castle in Scotland for a traditional 
barbecue cooked by the Duke of Edinburgh and the 
washing up done by the Queen herself.  

Queen Elizabeth II had a far less congenial 
relationship with the "Iron Lady", Prime Minister 

Margaret Thatcher, a politician who was famous for 
tough talking with a confrontational style and was the 
complete opposite of the Queen, who was always 
required to steer clear of confrontation. I must bring to 
the attention of the House that during the Thatcher era, 
there was rising inequality due to economic issues, 
unemployment was high and social unrest was 
threatening to spill over. Thatcher would confront unrest 
with force, something which the Queen was said to have 
been most uncomfortable with. Another point to note is 
that under Prime Minister Thatcher, Britain took a hands-
off approach on the issue of apartheid in South Africa, 
where her Government even effectively slowed down the 
imposition of sanctions on the apartheid Government of 
the time. Queen Elizabeth, against the advice of Prime 
Minister Thatcher, travelled to a Meeting of the 
Commonwealth Heads of Government, supporting the 
claims of anti-apartheid agitations in South Africa. 
Despite her differences with Prime Minister Thatcher, 
Queen Elizabeth was unhappy at the treatment meted out 
to Prime Minister Thatcher towards the end of her 
Premiership. That was the mark of a person who was able 
to understand the human element even in power games of 
the political arena.  

I want to impress upon the House the notion of the 
Queen or now, in the case of the King as a sovereign of 
the people, the idea that one person can represent a 
definitive authority within a hierarchy. There is a certain 
romanticism to this idea. It is worth pursuing to 
understand the role of the monarch and how well and so 
diligently Queen Elizabeth II discharged the duties of her 
role over a 70-year period. The tradition of the Prime 
Minister meeting the monarch once a week is part of that 
notion of the sovereign. Just consider the Prime Minister, 
with all the lawful constitutional powers, diligently and 
without fail every week - week in, week out - paying a 
visit to the monarch, literally bowing before the 
sovereign and updating him or her on the happenings of 
the Government while also taking advice from the 
monarch on any matter which they see fit. This tradition 
of a Prime Minister bowing before the monarch is a 
manifestation of the ideal that the monarch represents 
something bigger than the Office of the Prime Minister, 
something beyond the powers of the Government. The 
sovereign is another representation of the will of the 
people and of the stakeholders of the wider State. As the 
Head of State, the monarch must be respected and that 
respect is what is cloaked in the romanticism of the 
sovereign. The respect that the monarchy has earned is 
perhaps what has solidified its foundations during the late 
Queen’s long and distinguished reign.  

Since Sri Lanka does not have a monarch, it is the 
people of Sri Lanka who are sovereign. Thus, it is the 
people of Sri Lanka that our leaders - the President, the 
Prime Minister - must bow to. The culture of being 
secondary to the people of this country, to the electorate 
or the body politic is something that we must urgently 
develop in Sri Lanka. Our own political and economic 
upheaval and social unrest created by a political oligarchy 
which thought itself to be a virtual monarchy in Sri Lanka 
is reason enough for our political leaders to finally accept 
that there is something bigger than them, bigger than the 
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Government: the will of the people. The Sri Lankan 
Government and the institutions of the Government, the 
Parliament itself, have lost the trust of the people; this 
House is no longer representative of the people. So, we 
must give ourselves to something bigger than ourselves, if 
we are to truly transform Sri Lanka. The Government of 
Sri Lanka and its institutions must regain and recapture 
the respect of its own people and that of the international 
community, on whom we so depend. For this, we must 
take many lessons from Her Late Majesty the Queen, a 
monarch whose reign began long before the 
popularization of  the television in every home across the 
world and long before the 24-hour news cycle and the 
climate of gossip columns came into being. Even through 
scandals and setbacks, the monarch, the late Queen, was 
always able to maintain the respect of her subjects.  

Queen Elizabeth II was unique in this way: she is the 
first modern royal to negotiate the media culture of the 
late 20th and the early 21st Centuries and she had done so 
barely putting a foot wrong. Even in the face of her own 
“Annus Horribilis” of 1992, through the death of Princess 
Diana, the various personal issues of her children, through 
the Brexit and the COVID-19 pandemic, Queen Elizabeth 
II departed with the same aura of respect she earned 
throughout her reign. The manner in which she conducted 
herself throughout is a testament to the ideal that the 
institution she represented was more important than the 
family itself, than herself and her own personal 
predilections; she represented the ultimate symbol of 
survival and sacrifice to the institution. Even as that 
institution had to evolve with time, she ensured that she 
would remain consistent to the values that have always 
defined it.  

It is speculated that, since the Queen was never born 
to be a queen and did, in fact, spend 11 years of her life as 
a royal with no prospect of being the Queen, perhaps she 
was naturally never meant to be a conceited person, never 
looking beyond her station. She was able to develop the 
reverence of the Crown before she became the heir, 
thereby, as the heir, she understood the transient nature of 
the Throne.  

Through it all, she had a partner with her, the Duke of 
Edinburgh, to whom she was married for over 70 years. 
Despite losing him, Queen Elizabeth II never once 
wavered from her steadfast sense of duty, the duty before 
self and her family.  

There had been 61 monarchs of England spreading 
over 1,200 years. In this modern world, in this 21st 
Century, the question “How has this monarchy lasted for 
so long?” will always be asked. In my humblest opinion, 
it is because many monarchs managed to somehow earn 
and retain the respect of their people and some, even 
earned their love and adoration. Queen Elizabeth II 
earned both the respect of her subjects as well as the love 
and adoration of her people; she was devoted to them and 
they were to her. 

Hon. Speaker, at this juncture, I would like to pay our 
tribute and respect to Her Majesty the Queen and to the 

Royal Family, her extended family and the people of 
Britain, express our condolences and deepest sympathies 
on the demise of Her Late Majesty.  

Her late Majesty was the symbol of stability, the 
Mother of her Nation, the Head of State and the Queen of 
their hearts.  

May she rest in peace! 

 
[පූ.භශ. 10.13] 

 

ෙරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ශෙවන එළිසශෙත් රශජිආර ශග් අභශව  

ඉතිහශසශේ එක්තරශ යුග ක ආරමශව කි ලයි  මම වි ්වශස 

කරන්ශන්. හිරු ශනොෙසින අධිරශජය යුගශේ සිට ූතතන 

ප්රජශතන්ත්රවශදී යුග  ෙක්වශ මහශ සමශජ පරිවර්තන මැෙ ි  

රැජිනක් හැටි ට ජීවත් වුණශ. හිරු ශනොෙසින අධිරශජයශ න් 

ශනොශ ක් රටවල් ශවන්වන හැටි ි ශග් තරුණ කශලශේදීම 

ෙකින්නට ිති. ශලෝකශේ සමශජවශදී රශජය ශගොඩ නැ ශ මින් 

ඉදිරි ට  න යුගශේත් ි  රැජිනක්. ශලෝක  සමශජවශදී කඳවුර  

ධනවශදී කඳවුර කි ලශ ශෙකට ශෙදිලශ සීතල යුේධ ක් ශකශරන 

යුගශේ ශම් රැජිආර ශග් රශජකී  යුග  ශගවුණශ. විවිධ ශේ පශලන 

ෙර් න මැෙ රටවල් ශෙු ණශ. රටවල් ආශ ත් එකතු වීමත් ි ශග් 

යුගශේ සිු  වුණශ. ශම් සි ල්ල මැේශේ එළිසශෙත් මහ රැජින 

අපරශජිත රැජිනක් හැටි ට ජීවත් වුණශ. ශලෝකශේ ශමොන 

ආකශරශේ සමශජ ශේ පශලන විපර් ශස සිේධ වුණත් 

රශජකී ත්ව ට හිමි ශගෞරව ත් ලෙශශගන ශලෝකශ න් සමුගන්න 

ි ට වශසනශව ලැබුණශ. වශසනශව ලැබුණශ කි නවශට වඩශ  

වශසනශව උෙශකර ගත්තශ  කිේශවොත් ආරවැරැදියි කි ශ මශ වි ්වශස 

කරනවශ.  

තමන්ශග් රශේ විතරක් ශනොශවයි  ශලෝකශේම ජනතශවශග් 

ිස් ශම් එවගලන්තශේ රශජකී  න් ශවත ආරරශ ශසශ න් 

ශ ොමුශවලශ තිශෙනවශ. එතුමි  ඔටුනු පැළඳි ශමෞලි මවගලය  

ෙවශසේ සිටම අවසන් ගමන් ගි  ශම් ශමොශහොත ෙක්වශම කිසි 

ශවනසක් නැතිව ශලෝක ජනතශවශග් ෙ.ස් එතුමි ත්  එවගලන්තශේ 

රජ පවුල ශෙසත් ශ ොමුශවලශ තිබුණශ. එළිසශෙත් මහශ රශජිආර   

ඔටුනු පැළඳි මවගලයශේදී  චශල්ස් කුමරුශග් විවශහ මවගලයශේදී 

වශශග්ම එතුමි   විශ ෝ ූද අවස්ථශශේදීත් ශලෝක ජනතශව කටයුතු 

කළ ආකශරශ න් අපට ඒ ෙව ශපනුණශ. ඒ ආකශර ට තමන්ශග් 

රශේ විතරක් ශනොශවයි  ශලෝකශේම ජනතශවශග් අවධශන  

ශ ොමුශවලශ තිශෙනශකොට  රශජකී ත්ව  රැකශගන ජීවිත  

ශගන න එක ඉතශම ු ෂ්කර කශර්  ක්. 

ඒ සඳහශ අතිෙැවැන්ත ඉවසීමක්  රශජකී ත්ව  ශකශරහි 

කැපවීමක් කරන්න නන.. ඒ ඓතිහශසික කැප කිරීම එතුමි  කළශ. 

ඒ කැප කිරීම ඉතශ අසීරු කැප කිරීමක් ෙව මම කි න්න නන.. ඒ 

කැප කිරීම කරන්න ශපෞේගලික ජීවිතශේ තිශෙන ආ ශවන්  

හැඟීම් වශශග්ම හැසිරීම් සි ල්ල රට ශවනුශවන් අත හරින්න නන.. 

එතුමි  බ්රිතශනය සම්ප්රෙශ  ශවනුශවන් ඒ කැප කිරීම් කළ උෙශර 

රැජිනක්.  

ගරු කථශනශ කතුමආර  රශජකී ත්ව ට ශනොශ ක් ආරර්වචන 

ිති. නමුත් රශජකී ත්වශේ තිශෙන ශහොඳම ලක්ෂණ  තමයි  

සම්ප්රෙශ . රශජකී න්ශග් පරම වග කීම සම්ප්රෙශ  රැක ගැීමම. 

සම්ප්රෙශ  රකින්නශ රශජකීශ ක් ශවනවශ. එළිසශෙත් රශජිආර  
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බ්රිතශනය ජශතික න්ශග් රශජකී ත්ව ත්  ු ර අතීතශේ ඉඳන් ශගනශ 

සම්ප්රෙශ ත් ආරක්ෂශ කළශ. එළිසශෙත් රශජිආර  කළ ඒ ඓතිහශසික 

කැප කිරීම ශලෝකශේ අනශගත රජුටත් මහඟු ආෙර්  ක්.  

බ්රිතශනය ජශතික න්ට ශලොව හිරු ශනොෙසින අධිරශජය  

ශගොඩන න්න ුරළුවන් වුශණ් ශකොශහොමෙ කි න කශරණ  ශම් 

අවස්ථශශේ සිහිපත් කළ යුතු ශෙ ක්. ඔවුන්ට එ  කරන්න ුරළුවන් 

වුශණ් ඔවුන්ශග් රටට  ඉතිහශස ට  රශේ සම්ප්රෙශ ට තිශෙන 

අසීමිත භක්ති  ආරසශ  ැයි මම වි ව්ශස කරනවශ. ආෙර ට එහශ ගි  

භක්තිමත් හැඟීමක් ඔවුන් තුළ බ්රිතශනයශේ සම්ප්රෙශ  ශකශරහි 

තිශෙන ෙව මම වි ්වශස කරනවශ. ඔවුන් අු ත් ශේ ගත්තත්  

ශවනස් වන ශලෝක  වැලඳ ගත්තත්  ිතැම් ශලෝක 

ශවනස්කම්වල ආර මුවන් වුණත් තමන්ශග් රශේ සම්ප්රෙශ ට 

ශගෞරවශ න් සැලකුවශ.  

ූතතන ලිෙරල්වශදී අෙහස්වල ආර මුවන් වුණත්  ආරෙහස  

ප්රජශතන්ත්රවශෙ  වැආර අෙහස්වල ශලෝක ආර මුවන් වුණත් බ්රිතශනය 

ජශතික න් අතීත සම්ප්රෙශ න් ෙැහැර කශළේ නැහැ. ඒවශට හිනශ 

වුශණ් ශහෝ හශසය ට ලක් කශළේ නැහැ. ඒ ආරසශම ඔවුන්ට ශලෝක  

හමුශේ තවමත්  ක්තිමත්ව නැඟී සිටින්න ුරළුවන් ශවලශ 

තිශෙනවශ. එ ට බ්රිතශනය රජ පවුශලන් වි ශල ෙශ කත්ව ක් ලැබී 

තිශෙනවශ. අඩ සි වසකටත් වැඩි කශල ක් ුරරශ එළිසශෙත් මහ 

රැජිනශග් ක්රි ශ කලශප  එ ට උපකශරී වී තිශෙනවශ. The King 

can do no wrong; බ්රිතශනය රජු ශහෝ රැජින වරෙක් කරන්ශන් 
නැහැ කි න ඒ ආකල්ප  රැජින ජීවිත කශල  ුරරශ තහවුරු කළශ. 

ඒ ආරසශම බ්රිතශනය මහ රැජිනත්  බ්රිතශනය ත්  නු ශෙකක් ශනොව  

එකක් කි න හැඟීම ජනතශව තුළ ිති වුණශ. ජනතශවශග් ආෙර  

මත රශජකී ත්ව  රඳවශ තෙශ ගත් උෙශර නශයිකශවක් හැටි ට 

අපශග් ශගෞරව ත් අපි එතුමි ට ුරෙ කරන්න නන.. ඒ වශශග්ම 

එතුමි  ශපොු  රශජය මණ්ඩීය  සම්ශම්ලනශේ නශයිකශවෙ ශවනවශ. 

එම සම්ශම්ලන  ශනොෙැඳී  ශනොකැඩී පවත්වශ ශගන  න්න එතුමි  

ශලොකු ෙශ කත්ව ක් ලෙශ ු න්නශ. එම සවවිධශන ට සම්ෙන්ධ 

ශෙොශහෝ රටවල් එතුමි ට ඉතශම ශගෞරවශ න් සැලකුවශ. ඒ අනුව 

එතුමි  අපට සෙශකශලිකයි; අමරණී යි. 

ශෙවන එළිසශෙත් මහ රැජින අවස්ථශ ශෙකකදී ලවකශවටත් 

ආවශ. ඒ අවස්ථශ ශෙශක්දීම එතුමි  ලවකශශේ සුන්ෙර ස්ථශන  

ඓතිහශසික ස්ථශනවලට ගිහින් ඒවශ නැරඹුවශ. ඒ සම්ප්රෙශයික 

ඓතිහශසික ආගමික ස.ම තැනකදීම එතුමි ශග් හැසිරීම 

රශජකී ත්ව ට ගැළශපන ආකශර ට සිේධ වුණු ෙව ශම් රශේ 

ජනතශව තවම ශගෞරවශ න් සිහිපත් කරනවශ . 

රශජකී  න් තමන්ශග් ආගමට  ජශතික සිරිත්-විරිත් සහ 

ඉතිහශස ට වශශග්ම ශලෝකශේ ආගම්  ජශතික සිරිත්-විරිත් වශශග්ම 

ඉතිහශස ටත් ගරු කරනවශ. එතුමි  ලවකශවට පැමිණි ස.ම 

ශේලශවකම ඒ රශජකී ත්වශේ ශගෞරව  රැශකන ආකශර ට අශප් 

රටට ගරු කළශ. 

ශලෝකශේ ෙැවැන්ත විපර් ශස සිු වුණු යුග ක් වුණත් 

ජනතශවශග් ආෙරශේ කිසිම විපර් ශස ක් ශවන්න ඉඩ තෙන්ශන් 

නැතිව රශජකී ත්ව  ෙැරූ එළිසශෙත් රැජින ශලෝක ට උෙශර 

පණිවුඩ ක් ශෙමින් අශපන් සමු අරශගන තිශෙනවශ. ඒ තමයි  

තමන්ශග් රශේ සම්ප්රෙශ න්  සිරිත්-විරිත්  උරුම න්ට ගරු කරනවශ 

වශශග්ම ශසසු ජශතීන්ශග්ත් උරුම න්ට ගරු කරන්න කි න 

ආෙර්  . එවැආර ආෙර්  ක් ශලෝක ට ු න් ශෙවන එළිසශෙත් මහ 

රැජිනට අපි ශගෞරවශ න් සමු ශෙමු.  

ස්තුතියි. 

[10.21 a.m.] 

 
ෙරු නජනාධිපති නීතිඥ) ජයන්ත වීරසිාංහ මහතා 
(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரணி) ஜயந்த வீரசிங்க)  

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC) 

First, I wish to thank the Hon. Speaker for allotting 
time for me to extend my condolences on the demise of 
Her Majesty Queen Elizabeth II.  

Hon. Speaker, Hon. Members of Parliament, to 
describe Her Majesty’s reign as a glorious, exemplary 
and a splendiferous reign is hardly a superlative 
description. In that, Her Majesty has left a record of a 
reign, which would be a hard act to follow for all future 
successors. She ascended the Throne in 1952 on the 
demise of her late great father, King George VI.  

Today, one has to ask, why is this universal 
outpouring of sorrow and admiration for her? What is the 
secret of that? It is because of an unspoken feeling that 
Her Majesty’s death signifies the end of an era and that 
the world would never see the like again. In her period of 
being the Queen, which spanned 70 meaningful long 
years, she had seen 15 Prime Ministers, a staggering 
record! She had weekly meetings with them, week after 
week. And with which Prime Minister did she start? The 
inimitable great Sir Winston Churchill. From 1952 
onwards, not only did she interact with 15 Prime 
Ministers - the last being Liz Truss, who was sworn in by 
Her Majesty probably a few days before her death - 
starting from the legendary Sir Winston Churchill, but 
also had seen the periods of government of 14 US 
Presidents. No mean record at that! The only US 
President she missed was Lyndon Johnson. So, barring 
Lyndon Johnson, with 14 US Presidents, she interacted 
successfully, the longest reigning monarch in British 
history with a staggering reign of 70 long years - it would 
be better to say 70 glorious years - in the service of her 
country and the Commonwealth. 

Her devotion to duty was legendary. She never uttered 
a word which she later had to regret or withdraw. Never. 
All her Prime Ministers had constantly intoned that from 
her, during those weekly meetings, they were able to 
garner a lot of important issues and ideas, and all the 
Prime Ministers, starting from Sir Winston Churchill, 
greatly appreciated the advice that she always proffered 
in a very independent, nevertheless in the most useful 
manner for Prime Ministers to observe in the future.  

We all know that she was certainly not born in 
straight line to the Throne, but fortuitously came to the 
Throne because of the very well-known abdication crisis. 
Had it not been for that, we would never have seen this 
legendary Queen. That abdication crisis caused her 
father’s brother to leave the Throne in order, as he said, 
“To marry the woman I love, Mrs. Simpson”. Then, after 
the abdication of her uncle,  her father’s older brother, her 
own father became the King and thus, it paved the way 
for this remarkable Queen and her remarkable reign.  

From a very young age, virtually from childhood to 
adolescence, Her Late Majesty experienced the horrors of 
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the Second World War and in that period, she was trained 
by her late father in the greatest constitutional principles, 
which she followed for the rest of her life. When she 
came to the Throne, they had just got over what was 
known as the "Blitz", day in, day out, night after night 
bombings of London and the suburbs. In that period, she 
saw her own father’s house, the Buckingham Palace, 
being bombed and it was at that point that there were 
suggestions that the Royal Family should evacuate 
England and for the safety of the family and the children, 
they should go to an independent country and live there. 
When that suggestion was made, the reply given by Her 
Majesty’s late mother, Queen Elizabeth, the Queen 
Mother, is worthwhile to remember. When they were 
asked whether they are going to leave England for the 
safety of the family and children, this is what the Late 
Majesty’s mother, Queen Elizabeth, said: “The children 
will never leave without me. I will never leave without 
the King and the King, of course, will never leave”. Those 
words, her subjects never forgot either during the war or 
thereafter. That was the type of training Queen Elizabeth 
II had: serve the country, serve the people, serve the 
Commonwealth.  

Then, Sir, during the War, she served in the Auxiliary 
Territorial Service, which was known as ATS, and that 
was not merely a small appointment just to kid the people, 
certainly not. During the War, 335 ATS women were 
killed or lost their lives. It is in such a regiment that Her 
Late Majesty served as a young adolescent.  

Thus, she became the first member of the Royal 
Family to be an active duty member of the British Armed 
Forces.  

She celebrated her Silver Jubilee in 1977, the Golden 
Jubilee in 2002 and the Platinum Jubilee in 2022, the first 
to do so in the history of Britain and probably, the only 
one to do so in the future as well.  

Her Majesty graced this country twice: first, in 1954 
and then, in the 1980s. She was married for 73 years and 
was fortunate to have as her helpmate an equally dutiful 
husband and also such dutiful children. Her son Charles 
III, who now succeeds her, is no stranger to Sri Lanka. 
Today, the Commonwealth flourishes because of the 
guidance she gave for 70 years. Let us, at this point, while 
passing our condolences on the death of the Late Queen, 
also extend our good wishes to King Charles III and hope 
that he would be an equally remarkable and meaningful 
monarch.  

There is one more thing I want to state here, how Her 
Late Majesty always went on with the times and changed 
her stance with the times to keep in touch with the 
changing times. A number of years ago, when there was a 
public clamour that the Queen should pay taxes, she 
realized that it was time even for a sovereign to pay taxes, 
readily acceded and agreed to pay taxes, much to the 
admiration of her countrymen.   

Hon. Speaker, while we mourn the passing away of a 
great sovereign, let us also wish that her successor, King 

Charles III, who is also no stranger to this country will 
have the good fortune to have a memorable reign to 
match that of his mother.   

Thank you.           
 

 

[10.34 a.m.] 

 

ෙරු එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

Hon. Speaker, I am profoundly honoured to 
participate in this Vote of Condolence on the passing 
away of Her Majesty Queen Elizabeth II. I was deeply 
saddened by the passing away of Her Majesty Queen 
Elizabeth II.  

Her sense of duty and service to the UK and the 
Commonwealth is a remarkable example for the world as 
a whole. I know her loss will be deeply felt throughout 
the UK, the Realms of the Commonwealth and by 
countless people around the world. This is a painful 
period of mourning for nations around the world. Over 
her seven remarkable decades on the Throne, the Queen 
consistently proved herself to be as powerful a leader on 
the world stage as she was an effective guiding hand to 
the British Government behind the scenes.  

As Head of the Commonwealth, her duty, dedication 
and service marked the life of Her Majesty Queen 
Elizabeth II, a life that demands our greatest respect and 
thus, embodies the values we aim to stand for. Her legacy 
is enduring and her service to the people is inspiring. Her 
determination or tenacity is an inspiration for many 
people around the world. Her legacy will dominate large 
in the history and in the story of our world. 

Sir, Her Majesty the Queen was not only a huge 
inspiration to many, but was also a mother, a wife and a 
grandmother like many other women. She paved the way 
for the masses with her charitable work, fashion, 
statements and her service in the army. She travelled the 
globe on State visits and leisure visits, thereby connecting 
the world; everyone, even indigenous people knew her 
name. Her love did not stop at individuals or people, but 
extended to animals as well such as her corgis, horses and 
swans. No one can or will ever replace the Queen. She 
had touched many hearts and joined the world as one. 

In 1954, just five months after her Coronation, Queen 
Elizabeth II engaged in a royal visit to Sri Lanka. That 
was the first visit by a reigning monarch to Sri Lanka. 
The ten-day tour included a royal procession in Colombo, 
where she opened the First Session of the Second 
Parliament of Sri Lanka, then Ceylon, a train ride to 
Kandy and tours of Anuradhapura, Polonnaruwa and 
Nuwara Eliya.      

Her Majesty the Queen visited Sri Lanka again in 
1981 to witness the construction of the Victoria Dam, Sri 
Lanka’s largest hydroelectric power project. Her Majesty 
also issued a public message on the 70th Anniversary of 
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Sri Lanka’s Independence stating, “The relationship 
between our two countries has continued to grow over the 
years, and it is my hope that the connection between our 
people continues to flourish in the years to come”. 

Sir, back in 1947, on her 21st birthday, then Princess 
Elizabeth said, “My whole life, whether it be long or 
short, shall be devoted to your service”. For 75 years, 
Queen Elizabeth more than fulfilled that vow; she 
performed her duties with commitment, wisdom and a 
profound sense of service. She set a tremendous example 
for all of us.  

Whilst I respectfully remember the life of Her Majesty 
Queen Elizabeth II and feel sorrow at her departure, I 
send my warmest wishes to King Charles III on his 
accession to the Throne of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland. The dedication and 
commitment of the King to young people and the 
common good is well-known and has had a significant 
influence across the world. I wish His Majesty good 
health and strength throughout his reign. 

Sir, I conclude my remarks with an excerpt from Her 
Majesty’s 2008 Christmas Broadcast: “When life seems 
hard, the courageous do not lie down and accept defeat; 
instead, they are all the more determined to struggle for a 
better future.” 

Thank you. 

 

 
[10.39 a.m.] 

 

ෙරු නආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා නඅධිකරණ  

බන්ධනාොර කටුතතු හා ආණ්ු ක්රම වයවස්ථා 

ප්රතිසාංස්කරණ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி, சிகறச் 

சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலகமப்பு மறுசீரகமப்பு 

அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms) 
Hon. Speaker, I am thankful to you for giving us the 

opportunity to express our condolences to His Majesty 
King Charles III, the members of the Royal Family and 
the citizens of the United Kingdom on the passing away 
of Her Majesty Queen Elizabeth II.  

The Hon. President, on behalf of our nation, paid the 
last respects to Her Late Majesty Queen Elizabeth II at 
Westminster Abbey. In addition to that, all the political 
Party Leaders in this House expressed their condolences. 
After Her Majesty Queen Elizabeth II was enthroned in 
February, 1952, one of her first overseas visits was to Sri 
Lanka. That was in April, 1954.  

The reign of Her Majesty Queen Elizabeth II was 
legendary. I do not think there had been any queen or king 
who held that position for a period as long as 70 years in 
the history.  

I am happy to mention, Sir, that I met Her Majesty in 
February, 2015 when I attended the Commonwealth Law 

Ministers’ Meeting and there, she expressed memories of 
her visit to Sri Lanka in 1954. I was rather surprised that 
she had such a long memory when Her Majesty explained 
how she went to Sigiriya and the Dalada Maligawa in 
Kandy.  

If one follows the life of Her Majesty, we can learn a 
lot. There is a nice TV series about her on Netflix named 
“The Crown”, which, I think, has about 40 to 50 
episodes. One can comprehend what kind of challenges 
she had faced, especially during the period of the crisis 
over the Suez Canal, in which the British were involved 
and how prudently she, as the Head of the 
Commonwealth and the Head of the United Kingdom 
handled all those issues and resolved them smoothly.  

I can remember the visit of Prince Charles, now His 
Majesty King Charles III, to Sri Lanka on our 50th 
Independence Day in 1998. He visited our Colombo 
National Museum and after the visit, he admired the way 
we have preserved our historical monuments.  

Her Majesty Queen Elizabeth II, until her demise, 
remained as the Head of the Commonwealth, within 
which there are 14 countries with Dominion status which 
recognized the Queen as the Head of State of their 
countries. Her demise, of course, is a great loss to the 
United Kingdom as well as to the world.  During Her 
Majesty's period, there had been 15 Prime Ministers 
serving the United Kingdom and the United Kingdom 
prospered during that entire period under her leadership.   

Therefore, as a nation, we all convey our condolences 
on her death to His Majesty King Charles III, the 
members of the Royal Family and also to the citizens of 
the United Kingdom. By extension, it includes the 
Commonwealth countries which recognized the Queen as 
their Head of State.  

Thank you very much.  
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. Mayantha Dissanayake. 
 
 

[10.44 a.m.] 

 

ෙරු මයන්ත ිනසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

Hon. Speaker, on behalf of the Gamini Dissanayake 
family, I join the many Sri Lankans in mourning the 
passing away of Her Majesty Queen Elizabeth II.  

I recall Her Majesty’s visit to Sri Lanka in 1981. My 
late father was the Minister-in-Attendance. I was a small 
boy and did not have the good fortune of meeting Her 
Majesty. However, the opening of the Victoria Project 
under the Accelerated Mahaweli Development 
Programme was a historic event that is etched on the 
hearts and minds of the Sri Lankan people. I recall how 
thousands of people, waving many Sri Lankan and 
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British Flags, stood for hours just to catch a glimpse of 
Her Majesty as her motorcade passed by. The people of 
this country greatly appreciate her active support for the 
Accelerated Mahaweli Development Programme.  

This House joins the millions of people across the 
world in paying tribute to a much loved and respected 
monarch. I would like to convey my deepest sympathies 
and condolences to the Royal Family.  

May Her Majesty's gracious soul rest in peace!  

Thank you.  
 
 

 
[10.46 a.m.] 
 

ෙරු නිගරෝෂන් ගපගර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Hon. Speaker, I wish to express my condolences to the 
Royal Family at the passing away of Her Majesty Queen 
Elizabeth II. I was extremely sad to hear the sudden news 
of the Queen’s departure after hearing about concerns for 
her failing health earlier in the day.  

Like many, I have known of the Queen all my life and 
I have admired her life-long sacred duty, reassuring 
presence, unfailing commitment and selfless service to 
the United Kingdom and the Commonwealth of Nations. I 
will always keep fond memories of royal celebrations as 
well as watching on television her marvelous arrival at the 
2012 Olympic Opening Ceremony in London and her 
brilliant and entertaining tea party with Paddington Bear 
for the Platinum Jubilee. I was especially looking forward 
to the celebration of the Queen’s 100th birthday and was 
hoping that that would be possible. However, I am sad 
that she could not reach that historic milestone in actual 
life. 

Her Majesty Queen Elizabeth II always had a special 
relationship with Sri Lanka. In 1954, just five months 
after her Coronation, Queen Elizabeth engaged in a royal 
visit to Sri Lanka. That was the first visit by a reigning 
monarch to Sri Lanka. She was accompanied by her 
husband Prince Philip, the Duke of Edinburgh. The ten-
day tour included a royal visit to Colombo, where she 
opened the First Session of the Second Parliament of 
Ceylon, a train ride to Kandy and tours of Anuradhapura, 
Polonnaruwa and Nuwara Eliya. They visited again in 
1981 to witness the construction of the Victoria Dam, Sri 
Lanka’s largest hydroelectric project built by a UK firm 
under the Presidency of J.R. Jayewardene.  

I will continue to remember the Queen for her 
devotion to duty, love for her family and people, her 
beauty and the winning smile, her stylish attire, her 
graceful and dignified manner, her passion for her horses 
and corgis, her understanding, care and patience, hard 
work, leadership and her fantastic sense of humour. I will 

personally miss Her Majesty the Queen immensely and 
continue to hold her in high esteem and will always think 
of her with deep affection. I believe that she had 
thoroughly done her duty and was ready to join her 
husband, His Royal Highness Prince Philip. Her Majesty 
Queen Elizabeth has been an amazing example to us all 
throughout her whole life, faithfully honouring her pledge 
to devote herself to the service of her people.  

I would like to pass on my deepest respect and 
condolences to King Charles III and the whole Royal 
Family at this sorrowful time. We give our grateful and 
heartfelt thanks for a faithful and devoted reign of 70 
years of dutiful and loyal service as a record-breaking 
monarch and over 96 years well lived. Thank you very 
much, Your Majesty. We were very lucky to have your 
memory with us.   

God bless Her Majesty the Queen! May her soul rest 
in peace! 

Thank you. 

 
 

 

[පූ.භශ. 10.40] 

 
ෙරු මාංජුලා ිනසානායක මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க)  

(The Hon.(Mrs.) Manjula Dissanayake) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  හිරු ශනොෙසින අධිරශජයශේ මහශ 

රශජිආර  ශලස වැජශෙමින්  විරශජමශන ශවමින් සිට  පසු ගි  

සැප්තැම්ෙර් 0  වැආර දින අභශවප්රශප්ත ූද ශෙවන එලිසශෙත් මහශ 

රශජිආර  ශවනුශවන් ශ්රී ලවකශ පශර්ලිශම්න්තුව ආරශ ෝජන  කරන 

කශන්තශවක් විධි ට අෙ ෙවශසේ මට කථශ කරන්නට අවස්ථශව 

ලැබීම මශ ලෙ භශගය ක් ශකොට සලකනවශ. "ශතොටිල්ල පෙවන අත 

ශලෝක  පශලන  කරයි" කි න මහශ ගැඹුරු වගන්ති   ථශර්ථ ක් 

කරන්නට ඒ ගැහැආර ට හැකි ශව ලැබුණශ. සමශශවන්න  ගැහැආර  

කිේවශට. කශන්තශවක් විධි ට හිරු ශනොෙසින අධිරශජය  තුළ 

 ක්තිමත්ව  ෙැවැන්ත ජව ක් සහිතව මුළු ශලෝක  ුරරශ තමන්ශග් 

ශත්ජවන්ත ෙව ශගන  න්නට එතුමි  ු න්නශ ූද ෙශ කත්ව   අශප් 

සමස්ත කශන්තශ පරුරරටම මහශ අභිමශන ක්. රශජ කිරුළ හිස මත 

තෙශ ගආරමින් මවකශග් කශර්  භශර   මිත්තණි කශග් කශර්  

භශර  ශම යි  න්න ශලෝක ට මනශ ශලස පසක් කළ ආෙරණී  

අම්මශ ි යි. ඒ ආෙරණී  අම්මශට  ඒ ආෙරණී  මිත්තණි ට  ඒ 

ආෙරණී  ගැහැආර ට කශන්තශවක් විධි ට මශග් ශගෞරව   

ප්රණශම  ශම් අවස්ථශශේදී  ුරෙ කරන්ශන් අන් කිසිවක් ආරසශ 

ශනොව  හිරු ශනොෙසින අධිරශජය  තුළ වසර 70ක් ුරරශවට ඒ 

කිරුශළහි එකු  කු  තිතක් ිති කර ගන්ශන් නැතිව ඒ 

අභිශ ෝග  ජ  ගන්නට එතුමි   ක්තිමත් දිරි  මශතශවක් වුණු 

ආරසශයි.  බ්රිතශනයශේ කිරුළ හිස මත ෙරශ ගආරමින්  මවශග් කශර්  

භශර  ශම යි  කශන්තශවකශග් කශර්  භශර  ශම යි  අභිමශන  

ශම යි කි ශ ශලෝක ටම කි න්නට  ක්ති ක් වුණු  අපට 

කිරුළක් වුණු  මහශ රශජිආර ආර  ඔෙතුමි ට අප අෙහන ආගම අනුව 

උතුම් ආරවන් සුව ලැශේවශ  කි ශ ප්රශර්ථනශ කරමින්  ඔෙතුමි  අෙහුර 

ආගම අනුව සෙශකශලික සමශෙශනශේ සැතශප්වශ කි ශ ප්රශර්ථනශ 

කරමින්  අශප් රශේ කශන්තශවන් සි ු  ශෙනශශග්ම ශ ෝක  

රශජකී  පවුල ශවත ශවත ප්රකශ  කරමින් මශ ආරහ  ශවනවශ.  
 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

551 552 

[ගරු  ම න්ත දිසශනශ ක  මහතශ] 
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ෙරු ගසේවම් අඩඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கதள, இன்கறய தினம் 

இரண்டாம் எலிசதபத் மகாராணி அவர்களுகடய மகறவிகன 

எங்களுகடய நாட்டிதல, இந்த நாடாளுமன்றத்திதல நிகனவு 

கூருகின்ற சந்தர்ப்பத்திதல எனக்கும் சில வார்த்கதகள் தபச 

வாய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி கூறுகின்தறன்.  

உண்கமயிதல இரண்டாம் எலிசதபத் மகாராணி 

அம்கமயார் அவர்கள் பிாித்தானியா நாட்டுக்கும் அகதவிட 

Commonwealth நாடுகளுக்கும் தகலவியாக இருந்த 

நிகலயில், அவருகடய ஆட்சியிதல பிாித்தானியா ஒரு 

ஜனநாயக மரகபக் தகாண்ட நாடாக இருந்தது என்பகத 

இங்கு நான் எடுத்துக்கூற விரும்புகின்தறன். எங்களுகடய 

ததசத்திலிருந்து தபார் காரணமாக இடம்தபயர்ந்து தபான 

தமிழ், சிங்கள மக்ககள அரவகணத்து, அவர்களுக்கும் அந்த 

நாட்டில் சகல உாிகமககளயும் சமமாகக் தகாடுத்திருக்கின்ற 

ஒரு நிகலகயப் பிாித்தானியாவிதல காணக்கூடியதாக 

இருக்கின்றது. எங்களுகடய மக்கள் அல்லது அங்தக குடிதயறி 

யுள்ள ஏகனய நாட்டு மக்கள் தமது உாிகமப் தபாராட் 

டங்ககள அங்கு ஜனநாயக முகறயிதல நடத்துகின்றதபாதும் 

பிாித்தானிய நாட்டு மக்கள் தங்களுகடய தபாராட்டத்கத 

ஜனநாயக முகறயிதல தசய்கின்றதபாதும் அரச அடக்குமுகற 

என்பகத அங்கு காண முடியாது. பல சந்தர்ப்பங்களிதல 

எங்களுகடய மக்கள் உாிகம சார்ந்த, இனம் சார்ந்த பல 

தபாராட்டங்ககள நடத்தியதபாததல்லாம் பிாித்தானியா அகத 

அடக்குகின்ற ஒரு நிகலப்பாட்கடக் தகாள்ளவில்கல 

என்பகத நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன். 

இதற்குக் காரணம், ஜனநாயக மரபுகள் என்பது அந்த 

நாட்டிதல தமதலாங்கி இருக்கின்றன. அந்தவககயிதல, 

இரண்டாம் எலிசதபத் மகாராணி அம்கமயாாின் மகற 

விகனப் பிாித்தானிய மக்கள் மட்டுமல்ல, எங்களுகடய 

ததசத்தின் உறவுகள்கூட ஜீரணித்துக்தகாள்ள முடியாதவர் 

களாக இருந்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள் என்பகத இங்கு நான் 

குறிப்பிட விரும்புகின்தறன்.   

அந்தவககயில், Commonwealth நாடுகளின் தகலவியாக 

இருந்த அவரது மகறகவயிட்டு அந்த நாடுகளின் மக்கள்கூடத் 

தங்களுகடய குடும்பத்தில் ஒருவர் இறந்தால் எவ்வாறு 

தசயற்படுவார்கதளா அவ்வாதற மகாராணி அம்கமயாருக்கு 

மிகவும் தசாகமாக அஞ்சலி தசலுத்தியகத நாங்கள் காணக் 

கூடியதாக இருந்தது. அந்தவககயிதல, சனநாயக மரபுககளப் 

பின்பற்றித் தன்னுகடய நாட்கடயும் Commonwealth 

நாடுககளயும் வைிநடத்திய ஒரு திறகமமிக்க தகலவியான 

அம்கமயார் அவர்ககள இன்று நாங்கள் இைந்து 

நிற்கின்தறாம்.  

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திதல பிாித்தானிய மக்களுக்கும் அரச 

குடும்பத்திற்கும் எங்களுகடய மக்கள் சார்பாகவும் தமிழ் 

ததசியக் கூட்டகமப்பு சார்பாகவும் எங்களுகடய அனுதா 

பத்கத நான் ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன். அதததபால், இங்கு 

வந்திருக்கும் பிாித்தானிய Ambassador அவர்களுக்கும் அந்தத் 

தூதரகத்தில் கடகமயாற்றுகின்ற அகனவருக்கும் எனது 

அனுதாபத்கதத் ததாிவித்துக்தகாண்டு, வாய்ப்பளித்தகமக்கு 

மீண்டும் நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்தறன்.  

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)                                                                                                           

Approving the Condolence Motion made by both 
sides of the Parliament of Sri Lanka on the passing away 
of the world's most respected Queen, Her Majesty Queen 
Elizabeth II, I also would like to add my own sentiments 
to those expressed by the Hon. Members. 

 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළ ට  හිටුර පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් අභශව  පිළිෙඳ 2022.0).10 දින කල් 

තෙන ලෙ ශ ෝක ශ ෝජනශව. 
 

 
ගශෝක ප්රකාශය: ෙරු අමරීරර්ති අතුගකෝර  

මහතා 
அனுதாபத் தீர்மானம்: மாண்புமிகு 

அமரகீர்த்தி அதுதகாரல 
VOTE OF CONDOLENCE: HON. AMARAKEERTHI 

ATHUKORALA 
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ෙරු ගක්.පී.එස්. කුමාරසිික මහතා 
(மாண்புமிகு தக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
ගරු කථශනශ කතුමආර  අප අතරින් සෙහටම ශවන්ව ගි   

පශර්ලිශම්න්තුව තුළත්  පළශත් සභශව තුළත් ශෙොශහොම 
ශගෞරවශන්විතව කටයුතු කළ ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 
මැතිතුමශ සම්ෙන්ධ ශ ෝක ප්රකශ  ශ ෝජනශව පිළිෙඳව අෙ අපි 
ශෙවැආර දිනටත් කථශ කරනවශ. කමලශවතී අතුශකෝරළ 
මැතිආර ශග් සහ ශරෝම්පි අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් ෙ ශෙර ුරශතකු 
හැටි ට 19)( ශෙසැම්ෙර් මශසශේ 23වැආර ෙශ අු ත්ගමදී උපත 
ලෙශ  හැදී වැඩී  තරුණශ කු හැටි ට ශෙමේපි න්ට කීකරුව  
ශළන්ගතුව කටයුතු කළ ුරේගල කු තමයි ගරු අමරකීර්ති 
අතුශකෝරළ මැතිතුමශ. ගරු කථශනශ කතුමආර  එතුමශ මූලික 
අධයශපන  ලැබුශේ අු ත්ගම මධය මහශ විෙයශලශ න්. ඉන් පසුව 
එතුමශ ශකොළෙ තර්ස්ටන් විෙයශලශ න් උසස් අධයශපන  ලැබුවශ. 
සශහෝෙරි න් තුන්ශෙශනකු සහ සශහෝෙර න් ශෙශෙශනකු සිටින 
පවුශල් ෙශලම ෙරුවශ එතුමශයි. 

එතුමශ දීර්ඝ කශල ක් රශජය ශසේවශේ කටයුතු කර තිශෙනවශ  
ගරු කථශනශ කතුමආර.  සශතොස ආ තනශේ ලිපිකරුවකු ශලස 
ශසේව ට ෙැඳී එහි ශතොග ගෙඩශ කළමනශකරුශවකු හැටි ට එතුමශ 
උසස්වීම් ලැබුවශ. 1993 ඉඳලශ 200) ෙක්වශ එතුමශ සශතොස 
ආ තනශේ කටයුතු කර තිශෙනවශ. එතුමශ එතැආරන් නැවතුශණ් 
නැහැ. හිටුර ආරශ ෝජය ිමතිවර කු ූද චන්ද්රසිරි ූරරි ආරචි ම 
මැතිතුමශශග් පශර්ලිශම්න්තු කටයුතු ශල්කම්වර ශ හැටි ටත් 
එතුමශ දීර්ඝ කශල ක් කටයුතු කළශ.  එතුමශ ඒ ගමශන් තවු රටත් 
 මින්  200 දී උතුරුමැෙ පළශත් සභශශේ මන්ත්රීවරශ කු හැටි ට 
පත් වුණශ. ඉන් පසුව 2012දීත් පළශත් සභශ මැතිවරණ  
ජ ්හණ  කරලශ එතුමශ නැවතත් උතුරුමැෙ පළශත් සභශශේ 
මන්ත්රීවරශ කු හැටි ට ශත්රී පත් වුණශ. ඉන් පසුව  2020දී පැවැති 
මහ මැතිවරණශ න් ජ ්හණ  ලෙශ එතුමශ ශම් ගරු 
පශර්ලිශම්න්තුවට මන්ත්රීවරශ කු හැටි ට ශත්රී පත් වුණශ.  
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 
මැතිතුමශත්  මමත් උතුරුමැෙ පළශත් සභශව ආරශ ෝජන  කරමින් 
වසර පහකට අධික කශල ක් එකට කටයුතු කළශ. උතුරුමැෙ 
පළශත් සභශව ආරශ ෝජන  කළ කශල  තුළ එතුමශ 
ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්ක  සවවර්ධන  කරන්න වි ශල කැප 
කිරීමක් කළශ. ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්ක  විතරක් ශනොශවයි  
උතුරුමැෙ පළශශත්ම සවවර්ධන  ශවනුශවන් එතුමශ කැප වුණශ. 
විශ ේෂශ න්ම අනුරශධුරර දිස්්රික්කශේ  ම් ප්ර ්න ක් තිබුණශ 
නම්  දිස්්රික් සවවර්ධන කමිටුව ශවන්න ුරළුවන්  පළශත් සවවර්ධන 
කමිටුව ශවන්න ුරළුවන්  ඒ නන.ම කමිටුවකදී  එතුමශ ආරර්භ ව 
තමන්ශග් අෙහස් ඉදිරිපත් කළශ. එවැආර ඉතශ ගුණගරුක 
මන්ත්රීවර කු තමයි ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ. ගරු 
කථශනශ කතුමආර  පශර්ලිශම්න්තුව ආරශ ෝජන  කළ කශල  තුළත් 
ශෙොශහොම වැෙගත් විධි ට  ශෙොශහොම ආරහ ව එතුමශ තමන්ශග් 
කශර්  භශර  ඉටු කළ ෙව ඔෙතුමශත් ෙන්නවශ.  

ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශට ඉතශ ශහොඳ බිරිඳක් සහ 
වැෙගත් ෙරුශවක් සිටිනවශ. පළශත් සභශව තුළ  පශර්ලිශම්න්තුව තුළ 
පමණක් ශනොශවයි  ශතොග ගෙඩශ කළමනශකරුශවකු හැටි ට 
සශතොස ආ තන  තුළත්  එතුම ාශ රශජකශරි කළ සි ු  
ආ තනවලත් එතුමශ ශෙොශහොම ගුණගරුකව කටයුතු කළශ. ගරු 
කථශනශ කතුමආර  අවශසනශවකට 2022 මැයි මශසශේ 09වැආර ෙශ 
එතුමශ අප අතරින් සෙහටම ශවන් ශවනවශ. කිසිශවකු 
ෙලශශපොශරොත්තු ශනොවුණු මරණ ක් තමයි එෙශ අතුශකෝරළ 
මැතිතුමශට හිමි වුශණ්.  

ගරු කථශනශ කතුමආර  "හෘෙ සශක්කශේ ෙහ " කණ්ඩශ ශම් 
ෙැන් සිටින මන්ත්රීවරු එක්ක එෙශ අතුශකෝරළ මැතිතුමශ ශෙොශහොම 
ළිලන් කටයුතු කළශ. නමුත්  ශමොකක්ශෙෝ අවශසනශවකට එතුමශ 
අශපන් ශවන්වී ගි ශ. ගරු කථශනශ කතුමආර  ෙැන් "හෘෙ සශක්කශේ 
ෙහ " කණ්ඩශ ශම් සිටින මන්ත්රීවරුන්ට එතුමශ එෙශ එකතු ශවලශ 
හිටි ශ නම්  එතුමශ අෙටත් ජීවතුන් අතර ඉන්නවශ. නමුත්  ජීවිත   
කි න්ශන් වි ්වශස  තෙශ ගත හැකි ශෙ ක් ශනොශවයි. ගරු 
අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ ශම් රශේ -ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ  
ශම් සමශජශේ- ඉන්න නන. ඉතශ වැෙගත් ුරේගලශ ක්. එතුමශ අප 
අතරින් ශවන්ව  .ම අපි ෙලශශපොශරොත්තු ශනොූද ශෙ ක්.  

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 
මැතිතුමශශග් අභශව  පිළිෙඳව උතුරුමැෙ පළශශත් -විශ ේෂශ න් 
අනුරශධුරර දිස්්රික්කශේ- සි ු  ශේ පශලන නශ ක න්ශග්ත්  
සි ු  ජනතශවශග්ත්  මශග්ත් ශ ෝක  ශම් අවස්ථශශේදී එතුමශශග් 
පවුශල් අ  ශවත ප්රකශ  කර සිටිනවශ. ගරු කථශනශ කතුමආර   
ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් ආෙරණී  බිරිඳට  
ෙරුවශට  ඥශතීන්ට ශ ෝක  ප්රකශ  කිරීමට මට ශම් අවස්ථශව ලෙශ 
දීම ගැන ඔෙතුමශට ශගෞරව පූර්වක ස්තුති  ුරෙ කරමින් ආරහ  
වනවශ.  

 

 

[පූ.භශ. 11.0(] 

 

ෙරු නආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා නඅධිකරණ  

බන්ධනාොර කටුතතු හා ආණ්ු ක්රම වයවස්ථා 

ප්රතිසාංස්කරණ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி, 

சிகறச்சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலகமப்பு 

மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms) 

ගරු කථශනශ කතුමආර  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ 

මීට මශස කිහිප කට ශපර මහ ම  ගමන් කරමින් සිටි දී ඉතශම 

අමශනුකක ශලස  කෲර ශලස ඝශතන  කිරීම පිළිෙඳව අපි ෙැඩි 

ශලස කම්පශ ශවනවශ. මුළු රශේ ම ජනතශව ඒ පිළිෙඳ කම්පශවට 

පත් ශවනවශ. ශම් සම්ෙන්ධශ න් යුක්ති   සශධශරණ  ඉෂ්ට 

වනශතක් මුළු ශලෝක ම අෙ ෙලශශගන සිටිනවශ.  

අශප් රශේ පශර්ලිශම්න්තු ඉතිහශසශේ මීට ශපරත් ශමවැආර 

අවස්ථශ අපි ෙැක තිශෙනවශ  ගරු කථශනශ කතුමආර. මට මතකයි  

19 7 ජූලි මශසශේදී තවගල්ල ආසන  ආරශ ෝජන  කරුර එක්සත් 

ජශතික පක්ෂ හිටුර මන්ත්රී ගරු ජිනෙශස වීරසිවහ මැතිතුමශත් ශම් 

විධි ට ම මහ පශශර්දී කපශ ශකොටශ ඝශතන  කරනු ලැබුවශ. එෙශ ඒ 

පටන් ගත්ත ඝශතන සවස්කෘති  අවුරුු  ශෙකක් ුරරශවට ශම් රශේ 

ස.ම ගමක්-ගමක් පශසශ වයශප්ත ශවලශ ගිහිල්ලශ ජීවිත )0 000ක් 

පමණ රටට අහිමි ශවලශ තමයි ඒක අවසන් වුශණ්. ඒ  19 9-90 

වකවශනුශේදීයි.  

එවැආර වශතශවරණ ක් ශනොවන ශවනත් වශතශවරණ ක් තුළ  

හරි ෙැක්මක් නැති  නශ කත්ව ක් නැති සශමකශමී උේශඝෝෂණ 

වයශපශර ක් පවත්වන අවස්ථශවක ඒ තුළින් අයුතු ප්රශ ෝජන 

ලෙශගන්න ෙලශශගන හිටුර කණ්ඩශ මක් ඒ උේශඝෝෂණ  

පශවිචි ම කරලශ ශම් රශේ අපරශධ රැල්ලක් ආරර්මශණ  කළශ. එහිදී 

මන්ත්රීවරශ කු ිතුළු කිහිපශෙශනක් ඝශතන  කළශ. ිමතිවරු  

මන්ත්රීවරු වි ශල සවඛ්යශවකශග් ආරවශස ිතුළු ශේපළ ගිආරෙත් 

කළශ. ගම් බිම්වල ඉන්න අහිවසක මිආරස්සුන්ශග් ශේපළවලට පවශ 

ගහලශ  බිඳලශ  ගිආර තෙලශ විනශ  කළශ. ඒක ඉතශ ෙරපතළ 

කශරණ ක්. පශර්ලිශම්න්තු රමශේ පැවැත්ම   ප්රජශතන්ත්රවශෙශේ 

පැවැත්ම සම්ෙන්ධශ න් ශම්ක ෙරපතළ කශරණ ක් ශවනවශ. 

එවන් තත්ත්ව ක්  ටශත් පශර්ලිශම්න්තුශේ මහජන 

ආරශ ෝජිත න් විධි ට අපට වගකීමක් සහ යුතුකමක් තිශෙනවශ  

මින් ඉදිරි ට රට තුළ ශමවැආර තත්ත්ව ක් ිති ශනොවන ශසේ 

කටයුතු කිරීම සඳහශ වගෙලශ ගන්න. පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 

තුළ අඩු පශඩුකම් තිශෙන්න ුරළුවන්. හැෙැයි  අශප් රට ීමතිශේ 

ආධිපතය   ටශත්  ආණ්ඩුරම වයවස්ථශවක් අනුව ක්රි ශත්මක 

වන රටක් වන ආරසශ ස.ම ුරරවැසිශ කුටම වගකීමක් තිශෙනවශ 

ීමති ට අනුව කටයුතු කරන්න. එශසේ ශනොශකොට - 
 

ෙරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair. 

 
අනතුරුව ෙරු කථානායකතුමා මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්  

නිගයෝජය කථානායකතුමා [ෙරු අජිත් රාජපක්ෂ මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு அஜித் 
ராஜபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள். 

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

 

ෙරු නආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  අපි එශසේ ශනොකර -ීමති  

අනුගමන  ශනොකර- ප්රචණ්ඩත්ව ට ෙරශවලශ ශම් වශශග් අපරශධ 

කරන්න ඉඩ හැරිශ ොත් රට අරශජික තත්ත්ව ට පත් ශවනවශ. ඒක 

ආරසශ  ශමවන් ශේ නැවතත් ිති වීම වළක්වශ ගැීමම සෙහශ 

ඉදිරිශේදී ශම් සම්ෙන්ධශ න් ීමති  අකුරටම ක්රි ශත්මක 

කරන්නට අපි ෙලශශපොශරොත්තු ශවනවශ. 

විශ ේෂශ න්ම අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් අභශව  

පිළිෙඳව අපි සි ු ශෙනශම එක ශසේ කම්පශ ශවනවශ ශමන්ම  

555 556 

[ගරු  ශක්.පී.එස්. කුමශරසිරි  මහතශ] 
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අපශග් ශ ෝක  සහ කනගශටුව අතුශකෝරළ මැතිආර ටත්  දූ 

ෙරුවන්ටත්  එම පවුශල් ඥශති මිත්රශදීන් සි ු ශෙනශටත් ශම් 

අවස්ථශශේ ප්රකශ  කරනවශ.  

ස්තුතියි. 

 

ෙරු නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු ඩ නශ ගමශග් රශජය අමශතයතුමි . - [සභශ ගර්භ  තුළ 
නැත.] 

ගරු යූ.ශක්. සුමිත් උඩුකුඹුර මන්ත්රීතුමශ. 
 
 

[පූ.භශ. 11.09]   

 

ෙරු යූ.ගක්. සුමිත් ඳු කුඹුර මහතා 
(மாண்புமிகு யூ.தக. சுமித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  පළමුශවන්ම  අෙ ශෙවන 

එළිසශෙත් මහ රැජිනශග් අභශව  ශවනුශවන් ශ්රී ලවකශ 

පශර්ලිශම්න්තුශේ ශ ෝක  ප්රකශ  කරන අවස්ථශශේ මමත් එතුමි  

ශවනුශවන් ශ ෝක  ප්රකශ  කරනවශ.  

ෙැන් මම ශ ොමු ශවනවශ  අශප් ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මැතිතුමශ ගැන කථශ කරන්න. ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ අපිත් එක්ක 

කටයුතු කරුර අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් අභශව  

සම්ෙන්ධශ න් අෙ දිනත් අපි ශ ෝක  ප්රකශ  කරනවශ.  අශප් 

ස ශහෝෙර අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් ආෙරණී  පවුශල් 

සි ු ශෙනශ ශවත මුලින්ම මශග් ෙලවත් ශ ෝක  ප්රකශ  කර 

සිටිනවශ.  

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් මරණ  ස්වශභශවික 

මරණ ක් ශනොශවයි. ඒ මරණ  සම්පූර්ණශ න් ශේ පශලන 

මිීමමරුවන් විසින් සවවිධශනශත්මකව කරුර ඝශතන ක් හැටි ට 

තමයි අපි ෙකින්ශන්. අමරකීර්ති අතුශකෝරළ අශප් පශර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීතුමශශග් ඝශතන  සම්ෙන්ධශ න් ජනතශ විමුක්ති ශපරමුණ 

ප්රමුඛ් ශපරටුගශමීන් සම්පූර්ණශ න්ම වගකීම භශර ගත යුතුයි. 

ඔවුන් තමයි ජනතශව උසිගන්වලශ ශම් කටයුතු සවවිධශනශත්මකව 

ශමශහ වන්න කටයුතු කශළේ. ජනතශ විමුක්ති ශපරමුණ තමයි ශම් 

ආර්ථික අර්බුෙ  පශවිචි ම කරමින්  ශම් සමශජ පීඩන  පශවිචි ම 

කරමින් ම්ශල්චිඡත්ව  වුරරමින් ශම් රශේ ෙල  ලෙශ ගැීමමට 

අව ය කටයුතු ක්රි ශත්මක කරන්න ශම් විධි ට ජනතශව 

ිවිස්සුශේ. ජනතශ විමුක්ති ශපරමුශණ් අ  ශෙොශහොම 

ප්රජශතන්ත්රවශදී විධි ට පශර්ලිශම්න්තුවට ිවිල්ලශ ශමොන කථශ 

කිේවත්  2022 මැයි 09වැආර ෙශ ආරම්භ වුශණ් ඔවුන්ශග් සුුරරුු  

ක්රි ශ කලශප මයි. ඔවුන් 1971 කශලශේ හමුෙශවට  ශපොීයසි ට 

ගහලශ ෙල  ලෙශගන්න හැු වශ. 19  - 9 කශල සීමශව තුළ ශම් 

රශේ භීෂණ ක් වුරරලශ තරුණ න් )0 000ක් මරණ ට තල්ු  

කරලශ මහශ විනශ  ක් කළශ. ඒ වශශග්ම 2022දීත් ශම් අර්බුෙ  

පශවිචි ම කරමින් ශම් රශේ පීඩන ට පත් ශවලශ ඉන්න මහජනතශව 

උසි ගන්වමින් සමශජ මත ක් ිති ශකරුවශ  ප්රචණ්ඩත්වශ න් 

තමයි ෙල  ලෙශගන්න ුරළුවන් කි ලශ. හැම ක්ශෂේත්ර කම 

ජනතශව මහ පශරට ෙස්සලශ මහශ විනශ  කට රට තල්ු  කරලශ 

ෙැම්මශ. 

2022 මැයි 09වැආර ෙශ අශප් පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 70 

ගණනකශග් ශගවල්වලට ගිආර තිේෙශ; ශේපළ විනශ  කළශ. ඒ 

වශශග්ම  ශන-වශහන වි ශල ව ශ න් ගිආර ති ලශ විනශ  කරලශ 

අවසශන ව ශ න් ශම් උත්තරීතර පශර්ලිශම්න්තුවත් ්හණ ට 

අරශගන ෙල  ලෙශගන්න උත්සශහ කළශ. අපි ශම් අවස්ථශශේදී 

විශ ේෂශ න් ස්තුතිවන්ත ශවනවශ  වර්තමශන ජනශධිපති රආරල් 

විරමසිවහ මැතිතුමශට. එතුමශ ප්රජශතන්ත්රවශෙ  ආරක්ෂශ කරන්න 

ආරවැරදි තීන්ු -තීරණ අරශගන ක්රි ශත්මක වුණශ . ඒ ආරසශ අෙ ශවේදී 

අශප් රට තුළ ප්රජශතන්ත්රවශදී විධි ට සි ු  කටයුතු ක්රි ශත්මක 

ශවමින් තිශෙනවශ. අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ කි න්ශන් 

අපිත් එක්ක ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට ආුර ශෙොශහොම ආරහතමශීම  

මනුස්සකම පිරුණු මිආරශහක්. එශහම තමයි හැම ශේලශවකම 

එතුමශ කටයුතු කශළේ. කිසි වැරැේෙක් ශනොකර එතුමශ මහජනතශව 

ශවනුශවන් ශසේව ට ඉදිරිපත් වීමම  ශම් පශර්ලිශම්න්තුව 

ආරශ ෝජන  කිරීමම වරෙක් හැටි ට හිතලශ ජනතශ විමුක්ති 

ශපරමුණ ප්රමුඛ් ශපරටුගශමීන් සවවිධශනශත්මක එතුමශශග් මරණ  

සිු  කළශ.  එශහම කශළේ නැහැ කි ලශ ඔවුන්ට කි න්න ෙැහැ. ශම් 

අ  තමයි කිේශේ  "කපශ-කපශ  ක.ලි කපශ..." කි ලශ. ඔවුන් තමයි 

ෙල  ලෙශ ගැීමමට මහ ජනතශව ශපළඹුශේ.   

අපි අෙහන ආගම අනුව  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මැතිතුමශට ආරවන් සුව ප්රශර්ථනශ කරමින්  එතුමශශග් පවුශල් 

සි ු ශෙනශට අශප් ෙලවත් ශ ෝක  ප්රකශ  කරමින් මශ ආරහ  

ශවනවශ  ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර. 

 

 

[පූ.භශ. 11.1(] 

 
ෙරු මහින්දානන්ද අලුත්ෙමගේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ 

මන්ත්රීවරු 224ශෙනශ අතර සිටි ආරහතමශීමම මන්ත්රීතුමශ  අශප් ගරු 

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ  කිේශවොත් එ  ආරවැරැදියි.  

අශප් ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ හිටුර මන්ත්රීතුමශශග් අභශව  

ශවනුශවන් අපි අෙ ෙවශසේත්  ශ ෝක  ප්රකශ  කරනවශ. 

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ මින්ශන්රි  ශගොවි ජනපෙ  

ආරශ ෝජන  කළ විශ ේෂ ුරේගලශ ක් තමයි ගරු අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ. එතුමශ ුරරශ ෙ ක ශෙකක් තිස්ශසේ 

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ ශේ පශලනශේ ආර ැු ණු 

සශහෝෙරශ ක්. 2014 අවුරුේශේ පැවති මැතිවරණශ න් අපි 

පැරු ණශට පසුව "මහින්ෙ සුළ " සම  එක්ව ශපොශළොන්නරුව 

දිස්්රික්ක ට නශ කත්ව  ලෙශ ශෙමින්  2019 අවුරුේශේ ශම් රජ  

නැවත ෙල ට පත් කරන්න  අමරකීර්ති අතුශකෝරළ හිටුර 

මන්ත්රීතුමශ සුවිශ ේ ම ශමශහවරක් ඉටු කළශ.  එතුමශ ශේ පශලන ට 

පිවිශසශන් න් පශර්ලිශම්න්තුව ආරශ ෝජන  කළ ආරශ ෝජය 

ිමතිවරශ කු ූද චන්ද්රසිරි ූරරි ආරචි ම මැතිතුමශශග් ශල්කම්වර ශ 

හැටි ට කටයුතු කළ කශලශේදීයි. ටට පසුව තුන් වතශවක්ම එතුමශ 

පළශත් සභශ මන්ත්රීවරශ කු හැටි ට ශත්රී පත් වුණශ. පසුගි  

පශර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශ න් ජ ්හණ  කරලශ තමයි එතුමශ 

පශර්ලිශම්න්තුවට ආශේ.  මහජන ආරශ ෝජිතශ කු හැටි ට එතුමශ 

වසර ශෙකහමශරක් ශම් පශර්ලිශම්න්තුව ආරශ ෝජන  කළශ. ශම් 

වසර ශෙකහමශරක කශල  තුළදී එතුමශ ශපොශළොන්නරුව 

දිස්්රික්කශේ ශගොවි ජනතශව ශවනුශවන්  පශර්ලිශම්න්තුව තුළදී 

වි ශල හ ක් නැඟුවශ. එතුමශ හැම ෙශම මින්ශන්රි  ආසන  

ශක්න්ද්ර කරශගන කටයුතු කළශ වශශග්ම හම්ෙන්ශතොට 

දිස්්රික්කශේ ශගොවි ජනතශවශග් ප්ර ්න ශවනුශවනුත්  කෘක 

කර්මශන්ත  ශවනුශවනුත් ශපීම හිටි ශ. අශප් කණ්ඩශ ම් 

රැස්වීම්වලදී  ජනශධිපතිතුමශ හමු වන අවස්ථශවලදී වශශග්ම 

අගමැතිතුමශ හමු වන අවස්ථශවලදීත් එතුමශ හැම ෙශම 

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ ශගොවි ජනතශව ශවනුශවන් ශපීම 

හිටි ශ. ශගොවි ජනතශව ශවනුශවන් පශර්ලිශම්න්තුශේදී හැම ෙශම 

ශකළින් හිටුර මන්ත්රීවරශ කු තමයි ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මන්ත්රීතුමශ. 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

අශප් පශර්ලිශම්න්තුශේ මැති-ිමතිවරු ගත්තශම  අපි 

එතුමන්ලශ තුළින් විවිධ විධිශේ චරිත ෙකිනවශ. ආශේගශීීය චරිත  

ආරහතමශීම චරිත ශලස අපි විවිධ විධිශේ ුරේගල න් හඳුනශ ශගන 

තිශෙනවශ  ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර. හැෙැයි  ගරු 

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ කි ශන් න් ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ 

හිටුර ආරහතමශීමම  කිසි ශකශනකුට  වචන  කින්වත් වරෙක් 

ශනොකරුර ශගෞරවීම  මන්ත්රීවරශ ක්. 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  එතුමශශග් අභශව  සිු  වුශණ් 

මැයි මශසශේ 09වන ෙශයි. ශම් රශේ කළු ඉරක් තැබූ ෙවසක් තමයි 

මැයි මශසශේ 09වන ෙශ කි න්ශන්. සශමශනයශ න් ුරේගලශ කු 

ඝශතන  කරන රම තිශෙනවශ. ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මැතිතුමශ වශශග් අහිවසක මන්ත්රීවරශ ක් ශමොන තරම් ම්ශල්චිඡ -

ආරන්දිත  තුචිඡ- විධි ටෙ ඝශතන  කශළේ කි න එක සමශජ මශධය 

තුළින් අපි ෙැක්කශ. සශමශනයශ න් තිරිසන් සශතක්වත් ඝශතන  

කරන්ශන් නැති ආකශර ට තමයි ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

හිටුර මන්ත්රීතුමශ ඝශතන  කශළේ. එතුමශ ස.ශහන වරක් උත්සශහ 

කළශ  ඒ ඝශතක න්ශගන් ශේශරන්න. එතුමශ මුළු නගර  වශේ 

දිේවශ; කශඩ්කට ගිහිල්ලශ හැවගුණශ. හැෙැයි  පඩි ශපළ දිශග් 

ිෙශගන ිවිල්ලශ  ශපොු වලින් ගහලශ  ඉතශ පහත් -ආරන්දිත- 

විධි ට ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ හිටුර මන්ත්රීතුමශ ඝශතන  

කළශ. ශම් ඝශතන රැල්ල පසුපස හිටිශේ කවුෙ? අපි කිසිම 

අවස්ථශවක කි න්ශන් නැහැ  ශගෝල් ශෆේස් එකට ගිහිල්ලශ ගහුර 

එක හරියි කි ලශ. හැෙැයි  මැයි මශසශේ 09වන ෙශ මැති-

ිමතිවරුන්ශග් ශගවල් ටිකට ගිආර ති න්න  ෙස් ටිකට ගිආර 

ති න්න  ුරේගල න් ඝශතන  කරන්න ජනතශ විමුක්ති ශපරමුණ  

ශපරටුගශමී පක්ෂ  ිතුළු පක්ෂ ගණනශවක් සවවිධශන  වුණශ.   

ෙවල් ශෙොළහ ශවනශකොට ඒ සඳහශ එන ෙස්වල අවක පවශ 

social mediaවල ෙශලශ ම  දිශග් මිආරසුන්ට ගහලශ ශනොශ ක් ශේ 
ගිආර ති න්න පටන් ගත්තශ. අශප් පශර්ලිශම්න්තු මැති 

ිමතිවරුන්ශග් ශගවල්වලට ගිආර තැබුවශ. ඒ වශශග්ම ප්රශශේය  

සභශ මන්ත්රීවරුන්ශග් ශගවල්වලට  ගිආර තැබුවශ. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. එෙශ ුරේගල න්ට පහර දීලශ  ශේශර් වැවට ෙමුර හැටි 

අපි ෙැක්කශ. ශම් වශශග්  ආරවට  ආරන ්දිත විධි ට කටයුතු කරුර 

ෙවසක්  වකවශනුවක් අපි කවෙශවත් ෙැකලශ නැහැ. අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ වශශග් - මම ෙන්ශන් නැහැ එතුමශ ශපර 

ආත්ම ක කරුර වරෙක්ෙ කි ලශ- ආරහතමශීම  අහිවසක 

මන්ත්රීවරශ ක් ශම් ආකශරශ න් ම්ශල්චිඡ  ආරන්දිත  ආරවට විධි ට 

ඝශතන  කිරීම ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න අපි සි ු ශෙනශ ශහළශ 

ෙකිනවශ. ඒක අෙ මට ශවන්න ුරළුවන්;  ශහට තව ශකශනකුට 

ශවන්න ුරළුවන්. ඒ ආරසශ ශම් මැර ශේ පශලන   මිීම මරන 

ශේ පශලන  අපි නවත්වන්න නන.. මැතිවරණ කින් ජ ්හණ  

කරන්න ෙැරි වුණශම මිීම මරලශ ශහෝ  ශගවල් ගිආර ති ලශ ශහෝ 

ෙල ට එන්න හෙනවශ. පසුගි  මැයි 09වැආර ෙශ ශම් සිේධි  වුණශට  

ආරක්ෂක  අව වලට ශතොරතුරු ලැබිලශ තිබුශණ් මැයි මශසශේ 

11ශවආර ෙශ  නැත්නම් 12වැආර ෙශ ශම්ක කරන්න ඉන්නවශ කි ලශයි. 

සන්නේධ කණ්ඩශ ම් විසින් සමහර ශේ පශලන පක්ෂවල 

නශ කත්ව  ලෙශශගන  මිආරසුන්ට ගහන  ශගවල් ගිආර ති න  

මිආරස්සු මරන වි ශල වැඩසටහනක් මැයි මශසශේ 13වැආර ෙශ සිු  

කරන්න සවවිධශන  කරශගනයි තිබුශණ්.  ශම් රශේ ්රිවිධ 

හමුෙශවත් ශම් සිු වීම්වලට වග කි න්න නන.. ශමොකෙ  ඔවුන්ට 

මැයි 09වැආර ෙශ සිේධි  පශලන  කරගන්න  හැකි ශව ලැබුශණ් 

නැහැ; සිේධි  පශලන  කශළේ  නැහැ. ඒකටත් ශපොලිස්පතිවර ශ  

හමුෙශපතිවර ශ ිතුළු ඒ සි ු ශෙනශ වග කි න්න නන.. ඒ අ  

තමන්ශග් රශජකශරි  හරි ට ඉෂ්ට කශළේ නැහැ. රජ ක් 

අකශර් ක්ෂම නම්  මිආරසුන්ට පීඩන  තිශෙනවශ නම්  ඒවශ 

පශලන  කරන රම තිශෙනවශ.  හැෙැයි එෙශ මිආරසුන්ට ගහලශ  

මරලශ  ශගවල් ුරචිචලශ තමයි ඒක කශළේ. ඒ ව ාශශග් පහත් 

තත්ත්ව කට රටක් පත් ශවන්න ශෙන්න ශහොඳ නැහැ.  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මන්ත්රීතුමශ වශශග් අහිවසක  ආරහතමශීම  ශගෞරවීම  නශ කශ ක් 

නැතිවීම ශම් පශර්ලිශම්න්තුවට වි ශල පශඩුවක් හැටි ටයි මශ 

ෙකින්ශන්. මම දීර්ඝ කථශවකට  න්ශන් නැහැ.  අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ වසර ශෙකහමශරක ව ාශශග් ශකටි 

කශල ක් තමයි අපට ිසුරු කරන්න ලැබුශණ්. එශසේ ිසුරු 

කරන්න ලැබිචිච ඒ ශකටි කශල  තුළ මටත් ශෙොශහොම සුහෙ 

මිතුශරක් හැටි ට අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ හඳුනශගන්න 

අවස්ථශව ලැබුණශ. එතුමශ  වශර ගණනශවක් මශග් ආරවසට ිවිල්ලශ 

තිශෙනවශ. අපි එක එක උත්සවවලට සහභශගි ශවලශ තිශෙනවශ.  

ශමතැනදී එතුමශ එක්ක කථශ කළත් අල්ලුර ආසනශේ ඉන්න 

එක්ශකනශට ිශහන්න හයිශ න් කථශ කරන ශකශනක් 

ශනොශවයි  එතුමශ. ශකශනකුශග්  හිත රිශෙන විධි ට  සැර පරුෂ 

ශලස වචන ක් කි න ශකශනක් ශනොශවයි  ගරු අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මැතිතුමශ. එතුමශ ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ කිසි 

ශකශනකුශග් හිතක් රිෙවුර ශකශනක් ශනොශවයි. ඒ ආරසශ  

පශර්ලිශම්න්තුශේ අපි සි ු ශෙනශට ආෙර් වත් මන්ත්රීවරශ ක්  ශම් 

රටට ආෙර් වත් මන්ත්රීවරශ ක් තමයි අපට නැති වුශණ්  ගරු 

ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර.  ඒ සහෘෙ ශ  අහිවසක  ආරහතමශීම  

ආරරහවකශර  ශගෞරවීම  අශප් මිත්ර මන්ත්රීවර ශ ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුවට  අශප් රශේ ශේ පශලන ට නැතිවීම වි ශල 

පශඩුවක් ෙව නැවතත් මතක් කරමින්  එතුමශට ආරවන් සුව 

අත්ශේවශයි  ප්රශර්ථනශ කරමින් මම ආරහ  ශවනවශ.  

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

 

 

[පූ.භශ. 11.23] 

 

ෙරු ඳපුේ මගහේන්ද්ර රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு உபுல் மதஹந்திர ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  අෙ අශප් පශර්ලිශම්න්තුවට 

ඉතශ වැෙගත් ෙවසක්. අෙ උශේ වරුශේ  ශෙවන එළිසශෙත් මහ 

රැජිනශග් අභශව  පිළිෙඳව අශප් රට ශවනුශවන් ශ ෝක  ප්රකශ  

කළශ. එතුමි ශග් අභශව  ශවනුශවන් ශම් අවස්ථශශේදී අශප් 

ශ ෝක ත් ප්රකශ  කර සිටිනවශ. 

ගරු  ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  ෙැන් ශම් ශමොශහොශත් අපි 

ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශශග් අභශව  පිළිෙඳව 

ශ ෝක  ප්රකශ  කරනවශ. අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ 

කි න්ශන් ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ අපි ඉතශ ශකටි කශල ක් ිසුරු 

කරුර ශකශනක්. ඒ ශකටි කශල  තුළ ඉතශ ශහොඳ කලයශණ 

මිත්රශ ක් ව ශ න් තමයි එතුමශ අපිත් එක්ක කටයුතු කශළේ. 

එතුමශශග් ශේ පශලනශේ ඉතශ පරිණතෙවක් තිබුණශ. එතුමශ 

පළශත් සභශව ආරශ ෝජන  කරලශ තමන්ශග් කශර්  භශර  කරන්න 

පශර්ලිශම්න්තුවට ආවශ. එතුමශ ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ 

දිස්්රික් නශ ක ශ ව ශ න් කටයුතු කරමින් සිටි දී තමයි ශම් 

අවශසනශවන්ත සිේධි  වුශණ්. ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  

මට කි න්න තිශෙන්ශන් ශවනත් කථශවක්. ඒ  ශම්කයි. ශම් 

ඝශතන  සිේධ වන්ශන් මශග් ආසන  වන අත්තනගල්ශල් 

ආරේටඹුව නගරශේදීයි.  

එ  මශ ජීවත් වන නගර . ඒ නගර  ශක්න්ද්ර කරගත් අතීත 

සිු වීමක් තිශෙනවශ. ක්රි.ව. 243-2)) කශලශේ ශම් රශේ රශජය 

පශලක ශව සිටිශේ ශගෝඨශභ  රජතුමශ. ඒ රජතුමශශග් කශලශේ 

සිරිස ශෙෝ කි න එතුමශශග් සශහෝෙර ශ අත්තනගල්ලට 

559 560 

[ගරු  මහින්ෙශනන්ෙ අු ත්ගමශග් මහතශ] 
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ිවිල්ලශ තවුස්ෙම් රකිමින් සිටි දී අෙ අත්තනගල්ල විහශර  

තිශෙන තැනදී මරණ ට පත් වනවශ. ඒක වුශණ්  ශගෝඨශභ  

කි න රජතුමශ ඉන්න කශලශේ. ජනප්රවශෙශේ ෙැක්ශවන ආකශර ට 

"ආරේටශ අඹුව" කි න එක තමයි පසුකශීයනව "ආරේටඹුව" ශවලශ 

තිශෙන්ශන්. ශගල සිඳ තිශෙන තම ස්වශමි ශශග් ශේහ  ෙලන්න 

පැමිණි සිරිස ශෙෝ රජතුමශශග් ශේවි  තම ස්වශමි ශ මරණ ට 

පත්වීශම් -ජීවිතශ න් සමුගැීමශම්-  ශ ෝකශ න් මි   නවශ.  ඒ 

ප්රශේ   තමයි අෙ ආරේටඹුව කි ලශ හඳුන්වන්ශන්.  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  උපශසක කු වශශග් හිටුර  

ඉතශ අහිවසක මන්ත්රීවරශ ක් වන අශප් ගරු අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ ඝශතන  වුශණ්ත් ඒ ආරේටඹුව නගරශේදීයි. 

ශගෝඨශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශයි ඒ ශවනශකොට ජනශධිපතිවර ශ 

ශලස සිටිශේ. එෙශ රජරටින් ආුර සිරිස ශෙෝ රජු අත්තනගල්ශල්දී 

මරණ ට පත් වුණශ. ශමෙශ රජරටින් ආුර අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ 

අත්තනගල්ල ආසනශේ ආරේටඹුව නගරශේදී ඝශතන  වුණශ. ශම  

ඉතශ ශේෙීම  සිු වීමක්. එතුමශශග් ඝශතන  අපට ෙරශ ගන්න 

අමශරුයි.  ඒ වශශග්ම  ඒ සිු වීම මශග් ප්රශේ  ට අෙශළ ඒ ඉතිහශස  

සිහිගන්වනවශ. ඒ මරණ  සිු  ූද ආකශර  අපට කිසි විශටක 

අනුමත කරන්න ුරළුවන්කමක් නැහැ. එතුමශ ඉතශ අහිවසක 

මන්ත්රීවරශ ක්. මට කලින් කථශ කළ අශප් හිටුර ගරු අමශතයතුමශ 

කිේවශ වශශග්  එතුමශ හ  නැඟුශේ ශගොවි ශ ශවනුශවන්. ශගොවි ශට 

අව ය ශතල් ටික ශෙන්න  ශපොශහොර අර්බුෙශේදී ශපොශහොර ටික 

ලෙශ ශෙන්න එතුමශ සටන් කළශ. තමන්ශග් ප්රශේ ශේ ශගොවි 

ජනතශව ශවනුශවන් වගශවට අව ය වතුර ටික ශෙෙශ ශෙන්න  ජල  

රමශනුූලලව කළමනශකරණ  කරන්න  වශරිමශර්ග පේධති  

ශගොඩන න්න එතුමශ සටන් කළශ. අෙ එතුමශ ජීවත් ශවලශ සිටි ශ 

නම්  වී මිලදී ශනොගන්නශ ශම් ශවලශශේ එතුමශ ශගොවි ශ 

ශවනුශවන් ශමොන තරම් සටනක් කරශවිෙ කි ලශ අපට හිතශ ගන්න 

ුරළුවන්. 

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ පශඩුශේ තම කශර්  භශර  

කරුර ශකශනක්. එතුමශශග් මරණ  ූද ෙවසට නුු රු ෙවසක 

රශ්රිශේදීත් එතුමශ මට කථශ කළශ. මම ඒ වන ශකොට ශසෝමශවති  

ප්රශේ ශේ හිටිශේ. එතුමශ මට කථශ කරලශ කිේවශ  "මම 

හශමුු රුවන්ට පණිවුඩ  කි ලශ තිශෙන්ශන්. මන්ත්රීතුමශ ගිහිල්ලශ 

හමුු රුවන්ව හම්ෙ ශවන්න" කි ලශ. "ගම්පහ ප්රශේ ශ න් ආුර 

අශප් මන්ත්රීතුමශ කවුෙ?" කි ලශ හශමුු රුශවෝ මට කථශ කළශ. 

එතුමශ ඒ අව ය වට පිටශව සකස් කරලශ තිබුණශ. එතුමශ 

ශසෝමශවති  වශශග් විහශරස්ථශන සම  ඉතශ ශහොඳින් කටයුතු 

කරුර   ෙැහැමි  ශහොඳ ගති ගුණ පැවැති මන්ත්රීවරශ ක්. අපට ශම් 

මන්ත්රීවරු හැම ශකනශටම ශහොඳයි කි න්න ුරළුවන්කමක් නැහැ. 

හැෙැයි  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ  මන්ත්රීතුමශ සැෙ. මහජන 

ආරශ ෝජිතශ ක්. තමන්ශග් ජනතශව ශවනුශවන් ශපීම සිටි අවවක 

මන්ත්රීවරශ ක්. ඒ විතරක් ශනොශවයි. එතුමශ ශහොඳ ස්වශමිශ ක්; 

ශහොඳ පිශ ක්. 

මැයි මශසශේ 09වැආර ෙශ තමයි ඒ ශේෙීම  තත්ත්ව  ිති 

වුශණ්. ශගෝල් ශෆේස් අරගළ ට ගිහිල්ලශ  අරගළ භූමිශේ සිටි අ ට 

 ම්කිසි කරෙර ක් කළශ නම්  ඒ සශමකශමී අරගළකරුවන්ට ප්රහශර 

එල්ල කළශ නම්  ීමති  පැත්ශතන් ඒ ගැන ශසො ශ ෙලශ කටයුතු 

කළ යුතුයි.  ශම් රශේ  ්රිවිධ හමුෙශව  ශපොීයසි  තම කශර්  භශර  

ශනොසලකශ හැරුර ආරසශ තමයි  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ  

මන්ත්රීතුමශ ඝශතන ට ලක් වුශණ් කි න එක තමයි මටත් කි න්න 

සිු  ශවන්ශන්. එතුමශ ඝශතන  වුණු ශවලශශේ ආරේටඹුව නගරශේ 

තවත් ඝශතන ශෙකක් සිේධ වුණශ. එකක්  එතුමශශග් ආරක්ෂක 

ආරලධශරි ශ ඝශතන  වීම. ඒ වශශග්ම  අරගළශේ සිටි ශකශනකුත් 

ඝශතන  වුණශ. ඒ ශෙශෙනශත් පි වරු ශවන්න ුරළුවන්. ඒ අ ටත්  

ෙරුශවෝ ඉන්නවශ ශවන්න ුරළුවන්. ඒ තිශෙනශම වගකීමක් තිශෙන 

අ .  ශම් සමශජශේ සිු  ශනොවි  යුතු ශෙ ක් තමයි එෙශ සිේධ 

වුශණ්.  

ශමහි වරෙ කිසි විශටක මම අරගළකරුවන් පිට පටවන්ශන් 
නැහැ. ඒ ෙව මම එෙශත් කිේවශ. මම අරගළකරුවන්ට වරෙ 
පටවන්ශන් නැත්ශත්  ඔවුන්ට ඒ අවස්ථශව වන විට පීඩන ක් 
තිබුණු ආරසශයි. ඉන්ධන නැහැ  විු ලි  කපනවශ  පශසල් වහලශ 
ෙරුවන් පශසල්  වශ ගන්න ෙැහැ. ඒවශ තුළ ිති වුණු පීඩන  ගැන 
කි න්න තමයි ජනතශව අරගළ  පටන් ගත්ශත්. ඒක සැෙ. ජන 
අරගළ ක්. අපි ඒකට හිස නමන්න නන.. ඒ අරගළශේ ශ ු ණු 
ජනතශව කිේව ශේට ිහුම්කන් ශෙන්න නන.. ඒක ආණ්ඩුශේ 
වගකීමක්. හැෙැයි  අවි ආයුධ අරශගන  කැති ශපොු  අරශගන 
අරගළ කරන්න ඒම අපට අනුමත කරන්න ුරළුවන්කමක් නැහැ. 

ගරු අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ ඝශතන  වන අවස්ථශශේදී අශප් 
ප්රශේ ශේ අරගළකශරී තත්ත්ව ක් තිබුණශ.  ම් පිරිසක් ආරේටඹුව 
නගර ට ඒ ප්රශේ ශ න් විතරක් ශනොශවයි  ඒ අවට ප්රශේ වලිනුත් 
ඒක රශය වුණශ. ඒ අවස්ථශශේදී කවුරු ශහෝ පිරිසක් නශ කත්ව  
දීලශ  "ගහන්න නන.  ශකොටන්න නන.  ගිආර තෙන්න නන.  
මරන්න නන." කි ලශ ශපලශෙේවශ. හැෙැයි  ශම් වනශතක් ඒ 
පණිවුඩ  දීුර අ ව අත්අඩවගුවට අරශගන නැහැ.  

ඔවුන් කවුෙ කි න එකවත් අපට අනශවරණ  ශවලශ නැහැ. 
හැෙැයි  ෙැන් 24ශෙනකු  30ශෙනකු පමණ අත්අඩවගුවට අරශගන 
තිශෙනවශ. ඒ අ  ඒ ඝශතන ට සම්ෙන්ධ අ  ෙවයි කි න්ශන්. 
හැෙැයි  ශමතැන තිශෙන කනගශටුෙශ ක තත්ත්ව  ශමොකක්ෙ? ඒ 
ශවලශශේ කශශග් ශහෝ උසිගැන්වීමකට ඒ අ   ම් ශෙ කට 
ශපලඹුණශ ශවන්න ුරළුවන්. නමුත්  අෙ ඒ අ ශග් ෙරු පවුල් පවශ 
ු ක් විඳිනවශ.  

අශප් ගරු අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශශග් බිරිඳටත්  ඒ ෙරුවන්ටත් 

ශම් ඝශතන  සම්ෙන්ධශ න් වි ශල ශ ෝක ක් තිශෙනවශ. මශ 

කලිනුත් සඳහන් කළ පරිදි  ඒ සිේධිශේදී එතුමශශග් ආරක්ෂක 

ආරලධශරි ශත් ඝශතන ට ලක් ශවනවශ. අරගළකරුවකුත් ඝශතන ට 

ලක් ශවනවශ. ඒ හැශමෝශගම ෙරුවන්ට තම තශත්තශ අහිමි වුණශ. ඒ 

භශර් ශවන්ට තම ස්වශමි ශ අහිමි වුණශ. සැෙ. අරගළ  කි න්ශන් 

ශම්ක ශනොශවයි.  අත්අඩවගුවට ගත් අ ශග් ෙරු පවුල් අෙ ශමොන 

තරම් කම්පශවට පත් වනවශ ිතිෙ?   අම්මලශ  තශත්තලශ  ෙරුශවෝ  

බිරින්ෙ.වරු ශමොන තරම් කම්පශවට ලක් ශවනවශ ිතිෙ? එතැන 

පවුල් 30ක් වශශග් ප්රමශණ ක් ඉන්නවශ. ශම්ක ශනොශවයි  අරගළ  

වි  යුත්ශත්.  සැෙ. අරගළ  ජ ්හණ  කරවන්න නම් ශමොනවශෙ 

කළ යුත්ශත්? ශතල් ශපෝලිම් නැති ශවන තත්ත්ව ට  ග.ස ් ටික 

ලැශෙන තත්ත්ව ට  ෙරුවශ පශසල්  වන්න ුරළුවන් වන 

තත්ත්ව ට  ජන ජීවිත  ථශවත් වන තැනට කටයුතු කරන්න 

සශමකශමීව ඒ අරගළ  ශගන  න්න තිබුණශ. නමුත්  ශකොතැනක 

ශහෝ වැරැේෙක් වුණශ.  

ශම් සම්ෙන්ධශ න් මශග් කි ැවීම මීට වඩශ ශවනස්  ගරු 

ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර. අරගළ ත් එක්ක ආරේටඹුව 

නගරශේදී ිති ූද ඒ කලෙලකශරී තත්ත්වශේදී  අශප් අතුශකෝරළ 

මන්ත්රීතුමශට පහර ු න් ආකශර  අපි ෙැක්කශ. එක් ුරේගල කුට 

ආරක්ෂක ආරලධශරි මහතශ ශවඩි ති නවශ  එතුමශව ශේරශ ගන්න. 

ඒක ඔහුශග් රශජකශරි . ඒ ුරේගල ශ මරණ ට පත් ශවනවශ. ඒ 

සිේධි ෙශම    අවසන් වුණශ.  හැෙැයි  අවසන් ශවලශ විනශඩි 24ක්  

30ක් ිතුළත  "ආරේටඹුව නගරශේ කලෙලකශරී තත්ත්ව ක් ිති 

ශවලශ තිශෙනවශ. මන්ත්රීවර කුට හිරිහැර ක් ශවලශ තිශෙනවශ.  

අපි එතැනට ආරක්ෂශව සප න්න නන." කි ලශ ආරක්ෂක අව  

විසින් එතැනට ආරක්ෂශව සැපයුවශ නම්  අෙශළ ශපොලිස් ස්ථශන  

ශහෝ ශපොලිස් ආරලධශරින් ක්රි ශත්මක වුණශ නම්  සිේධිශ න් පැ  

භශග කට පසුව අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ ඝශතන  ශවන්ශන් නැහැ. 

ආරේටඹුව නගරශේදී මන්ත්රීතුමශට පහර දීම එක් සිේධි ක්. විනශඩි 

24කට පස්ශසේ ශරදිපිළි අශළවි සැලක හැවගිලශ හිටුර මන්ත්රීතුමශව 

ශගනැල්ලශ පහර දීලශ ඝශතන  කිරීම තව සිේධි ක්.  

561 562 



පශර්ලිශම්න්තුව 

මම ඒ අරගළකරුවන්ටම ශමහි වරෙ පටවන්ශන් නැහැ. ශම් 

සිේධි  සම්ෙන්ධ වගකීම පැවශරන්ශන් ආරක්ෂක අව වලටයි. ඒ 

ශවලශශේ ශපොීයසි   හමුෙශව ක්රි ශත්මක වුණශ නම්  අෙ 

අරගළකරුවන්ශග් පවුල්වල අ ටත්  ඒ අ ශග් ෙරුවන්ටත් ු ක් 

විඳින්න සිු  ශවන්ශන් නැහැ. ඔවුන් එවැආර ශෙ කට 

ශපලශෙන්ශන් නැහැ. ඒ වශශග්ම  අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශශග් 

පවුශල් අ ටත් ඒ අශගෞරව  සිු  ශවන්ශන් නැහැ. සමහර විට ඒ 

අ ට පහර දීලශ  තුවශල ක් ශවලශ ඒ සිේධි  හමශර ශවන්න 

තිබුණශ.   

එෙශ සිේධිශේදී ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න හැම 

මන්ත්රීවර කුටම  ම්  ම් ශේවල් සිු  වුණශ. අවුරුු  20ක 

ශේ පශලන ජීවිත  තුළ කුරශ ූලඹි කුටවත් වරෙක් නැති  

කිසිවකුටත් "උෙ  ෙව" කි ලශවත් කථශ කරන්ශන් නැති මටත් 

හශආර කළශ. අපිටත් නන. තරම් ශචෝෙනශ කළශ  විවිධ පීඩන 

ශගනශවශ. ඒ වශශග්ම  අශප් ිතැම් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලශශග් ඔළු 

පළලශ තිබුණශ  ෙත් කඩලශ තිබුණශ  අත ප  කඩලශ තිබුණශ. අශප් 

අත්තනගල්ල ආසනශේ ප්රශශේශී  සභශශේ සභශපති ිතුළු 

මන්ත්රීවරු හැම ශකනශටම  ම්  ම් සිේධි වුණශ. අපි ඒවශ 

ශවනුශවන් ්වර කරන්ශන් නැහැ. එෙශ  ම්කිසි සිේධි ක් වුණශ  

ඒ සිේධි ට මුහුණ ශෙන්න වුණශ.   

ශම්ශකදි  මැයි 09වන ෙශ ශගෝල් ශෆේස් එකට අශප් 

කණ්ඩශ මක් ගි ශ කි ලශ ඔවුන් අනුමශන කරලශ ඒ කටයුතු කළශ 

ශවන්න ුරළුවන්; ටට අෙශළව  ම්කිසි සශධශරණ ශහේතු කි නවශ 

ශවන්න ුරළුවන්. හැෙැයි  ඒ අරගළකරුවන්ටත් හිතන්න තිබුණශ  

මැයි 09වන ෙශ ශකොළෙ සිේධි ක් ශවලශ සුළු ශේලශවක් තුළ 

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ  ආරේටඹුවට එන්න විධි ක් නැහැ කි න 

එක. එතුමශ අරගළ භූමි ට ශහෝ ශවනත් භූමි කට ගිහිල්ලශ  

ශකශනකුට පහර දීලශ ප්රචණ්ඩකශරී ශලස හැසිරුණු මන්ත්රීවරශ ක් 

නම්  ඒ ශවලශව වන විට එතුමශට ආරේටඹුවට එන්න ුරළුවන්කමක් 

නැහැ. එශහම නම් එතුමශ ආරේටඹුවට එන්න නන.  හවස 3.00ට  

(.00ට විතර. හැෙැයි  තමන්ශග් ගශම් මළ ශග ක් තිශෙනවශ 

අආරවශර් ශ න්ම ඒකට  න්න නන. කි ලශ  ශේලශසනම ආ 

ශකනශ තමයි  ශම් ශේෙජනක සිේධි ට හසු වුශණ්. අත්තනගල්ල 

ආසනශේ ශමවැආර සිේධි ක් වීම අශප් ශගෞරව ට හශආර ක්. ඒ 

සම්ෙන්ධව අපට ශලොකු කම්පන ක් තිශෙනවශ. ඒ වශශග්ම  ෙැන 

ශහෝ ශනොෙැන අශප් ප්රශේ ශේ ජනතශව ශම්වශට සම්ෙන්ධ වුණශ.  

ඒ පවුල්වල ෙරුවන්  ශෙමේපි න් පවශ අෙ ු ක් විඳිනවශ.  

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ  ඉතශම ආරහතමශීම  සශධශරණ   හපත් 

මහජන ආරශ ෝජිත කු විධි ට සමශජශේ ශගෞරව  හිමි කරශගන 

තිශෙනවශ. සුු  පශට නැෂනල් ිඳුම ිඳලශ හිටුර එතුමශ ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුව ආරශ ෝජන  කළ ඉතශම අහිවසක ුරේගලශ ක්; 

සැෙ. ජන වරම ආරක්ෂශ කළ මන්ත්රීවරශ ක්.  එතුමශට ශම් ශවචිච 

ශේ අපි ශහළශ ෙකින්න නන..   

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  මම දීර්ඝව කථශ කරන්ශන් 

නැහැ. එතුමශශග් ඝශතන  පිළිෙඳ අශප් ශ ෝක  එතුමශශග් පවුශල් 

අ  ශවත ප්රකශ  කර සිටිනවශ. පූර්ව භව කදී එතුමශශගන් සිු  

ශවචිච  ම්කිසි වැරැේෙක් ආරසශ ශම් ආත්මශේදී ශම් ශේ සිේධ වුණශ 

ශවන්න ුරළුවන්. නමුත්  එතුමශශග් ඝශතන  අපි හැශමෝටම 

ශ ෝක  ශගන ශෙන්නක්.  අපට එ  ශකොයි ශවලශවකවත් අනුමත 

කරන්න ෙැහැ. අපට වයවස්ථශෙශ ක ෙල  තිශෙනවශ. ඒ වශශග්ම  

විධශ ක ෙලතල තිශෙනවශ.   

ආණ්ඩු ෙල  ිතුළු ඒ සි ු  ෙලතල තිබි දීත් එතුමශ 

ඝශතන ට ලක් වුණශ. ආණ්ඩු පක්ෂශේ ශකශනකු ශේවශ  

විපක්ෂශේ ශකශනකු ශේවශ ඒ කවුරුවත් මරන්න කශටවත් 

අයිති ක් නැහැ. රටක මිීම මරන්න කශටවත් අයිති ක් නැහැ. ඒ 

වශශග්ම  ීමති  අතට ගන්න කශටවත් අයිති ක් නැහැ. අපි 

හැශමෝම ශම් රශේ ීමති ට එක  ශවන්න නන.. අශප් ප්ර ්න 

ීමති ට අනුව විසඳශගන්න නන.. අශප් ආශේග න් පශලන  

කරශගන  අපට තිශෙන ගැටු  සශකචිඡශ කරලශ  එක්ශකෝ හ  

නගලශ සශමකශමීව විසඳශගන්නවශ ිශරන්න ජීවිතවලින් ඒවශ 

විසඳශගැීමම කිසිශසේත් සුු සු වන්ශන් නැහැ.  

අවසශනශේදී අරගළ  හමශර වුණශ. ඒ අරගළ  හමශර 

වනශකොට අපට කි වන්න සිේධ වුශණ් අහිවසක මන්ත්රීවර කුශග් 

ශවන්ව  .ම ගැනයි. ප්රචණ්ඩ මන්ත්රීවරු  සමශජ විශරෝ ව වැඩ 

කරන මන්ත්රීවරු ඉන්නවශ. එශහම ශකශනකුට ශමශහම වුණශ 

නම්  ශ ෝක  ප්රකශ  කරන ශකොට අපටත් ඒ ගැන  මක් හිතන්න 

තිබුණශ. හැෙැයි  අශප් හෘෙ  සශක්ක  අපට වෙ ශෙනවශ  'ශම් 

ඝශතන  වුශණ් අශප් පන්තිශේ අහිවසක මන්ත්රීවරශ කු ශන්ෙ?' 

කි ලශ අසමින්. ශමවන් ශෙ ක් අනශගතශේ කිසිම ෙවසක ශම් 

සමශජ  තුළ සිු  ශනොශේවශ කි ශ මශ ප්රශර්ථනශ කරනවශ. 

අත්තනගල්ල ආසනශේ ආරේටඹුව නගරශේදී එතුමශශග් ඝශතන  

සිේධ වුණශ. එතුමශ මශග් ශගෞරව ට පශත්ර ූද මන්ත්රීවරශ ක්. 

එතුමශශග් අභශව  සම්ෙන්ධශ න් එතුමශශග් පවුශල් 

සශමශජික න්ට මශග් ශ ෝක ත්  අශප් ප්රශේ ශේ ජනතශවශග් 

ශ ෝක ත් මම ප්රකශ  කරනවශ.  

අශප් ආගශම් ෙහශම් හැටි ට ඔෙ අප හැශමෝම ශෙෞේධ න් 

ව ශ න් ෙශන  ශීල  භශවනශ ආදී ්රිවිධ ුරණය ක්රි ශවල ශ ශෙන 

අ . අප ශම් මහජන මන්ත්රී ධුර  පෙනම් කරශගන  ම්  හපත් 

ක්රි ශවක් කරනවශ නම්  ඒ හැම කුසල ක්ම අශප් ගරු අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශට අනුශමෝෙන් ශේවශ  මතු භවවලදී එතුමශ 

ශමවන් අකල් මරණ කට පත් ශනොශේවශ  එතුමශ මතු භව ක 

උපදිනවශ නම් ශම් භවශේ වශශග් සේගුණවත්   හපත් 

ුරරුෂශ කුව ඉපදිලශ හැශමෝටම ආෙර් වත්ව ජීවත් ශේවශ කි ශ 

ප්රශර්ථනශ කරමින්  එතුමශට ආරවන් සුව පතමින් මශ ආරහ  ශවනවශ. 

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

 

[පූ.භශ. 11.3)] 

 
ෙරු ජයරත්න ගහේරත් මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயரத்ன தஹரத்)  

(The Hon. Jayarathna Herath) 
 ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  අෙ ශම් ගරු සභශශේ අපට 

ශ ෝක  පළ කරන්න සිු  ශවලශ තිශෙන්ශන් ඉතශම ශ ෝචීම  සහ 

කනගශටුෙශ ක අභශව ක් පිළිෙඳයි. සමුපකශරිකශ කු  පළශත් 

සභශශේ මහජන ආරශ ෝජිතශ කු විධි ට වශර කිහිප ක් කටයුතු 

කරලශ පසුගි  මැතිවරණශ න් පශර්ලිශම්න්තුවට පැමිණි ගරු 

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශව ඉතශම ආරන්දිත විධි ට පසුගි  

මැයි 09වන ෙශ ඝශතන  කළශ. ශම් ගරු සභශශේදී එතුමශ ගැන කථශ 

කළ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලශ කිේවශ වශශග්  වචනශේ පරිසමශප්ත 

අර්ථශ න්ම එතුමශ ආරරහවකශර  අහිවසක හැෙ. මනුෂයශ ක්. මශ 

හිතන විධි ට එතුමශ කුරශ ූලඹිශ කුටවත් කරෙර ක් කරුර 

මනුෂයශ ක් ශනොශවයි. ශපොශළොන්නරුව  දිස්්රික්කශේ ශගොවි 

ජනතශවශග් මිත්රශ කු විධි ට ඒ ජනතශව එක්ක කටයුතු කරලශ ඒ 

දිනශගත් මහජන ප්රසශෙ  අනුවයි ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මැතිතුමශ පශර්ලිශම්න්තුවට පි මව කරන්ශන්.  

එතුමශ ඝශතන  කිරීම ප්රජශතන්ත්රවශෙ ට එල්ල කරුර මරු 

පහරක්. එතුමශශග් අභශව  සිේධ ූද ෙශට පහුවෙශ උශේ 

ශපොශළොන්නරුශේ පිහිටි එතුමශශග් ආරවසට මම ගි ශ. ඒ ආරවසට 

ගිහිල්ලශ එතුමශශග් ආෙරණී  බිරිඳ  ෙරුවශ සහ අසල්වැසි න් 

563 564 

[ගරු  උුරල් මශහේන්ද්ර රශජපක්ෂ  මහතශ] 
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එක්ක මම සැලකි  යුතු ශවලශවක් කථශ කර කර හිටි ශ. ඒ පවුශල් 

උෙවි  සහ අසල්වැසි න් කිේවශ  මහ මැතිවරණශේදී 

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශ න් අඩුශවන්ම වි ෙම් කරලශ 

පශර්ලිශම්න්තුවට ආ මන්ත්රීවර ශ එතුමශයි කි ලශ. එතුමශ මහජන ශ 

එක්ක ඉතශම ශළන්ගතු මිත්රශ කු ශලස සිටි ශ කි න එක අපට 

ශපනුණශ. පසුගි  කශල සීමශශේ ිති ශවචිච තත්ත්ව න් සි ල්ශල් 

අවසශන ප්රතිලල  වුශණ් අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් මි  

 .මයි. එ  අපට කිසිශසේත් අනුමත කරන්න ුරළුවන් කශරණ ක් 

ශනොවනවශ ශසේම කිසිශසේත් සුළුශවන් සැලකි  යුතු කශරණ කුත් 

ශනොශවයි.  

ලවකශ ශේ පශලන ඉතිහශස  ගත්තශම  උතුර  නැ ශ නහිර 

ෙමිළ නශ ක න් ශෙොශහෝ ශෙශනකු ඝශතන ට ලක් වුණශ. 

 ශපනශේ නගරශධිපති ිල්ෆ්රඩ් ු ්රඅප්පශ මැතිතුමශශගන් පටන් 

ශගන අමිර්තලිවගම් විපක්ෂ නශ කතුමශ ෙක්වශ ශම් රටට ඉතශම 

ප්රශ ෝජනවත්  ප්රජශතන්ත්රවශදී ශේ පශලනශේ ශ ු ණු ඉතශම 

චරිතවත් ෙමිල නශ ක න් 1)ශෙනකුට වැඩි පිරිසක් එල්ටිටීට 

ක්රි ශකශරකම් හමුශේ තනතුරුධශරීන් විධි ට මි  ගි ශ. ඒ වශශග්ම  

ෙකුශණ් ිති ශවචිච ශනොසන්සුන්තශශේ ප්රතිලල ක් හැටි ට 

ශේ.ආර්. ජ වර්ධන ජනශධිපතිතුමශශග් යුගශේ ශම් 

පශර්ලිශම්න්තුවට ශෙෝම්ෙ ගැහුවශ. 

එහිදී ලලිත් ිතුලත්මුෙලි හිටුර ිමතිතුමශ ිතුළු පිරිසක් 

තුවශල ලැබුවශ; අකුරැස්ශසේ මන්ත්රීතුමශ මි ැු ණශ. අශප් පළශත්වල 

පළශත් සභශ මන්ත්රීවරුන් සැලකි  යුතු පිරිසකුත් ඝශතන ට ලක් 

වුණශ. අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශශග් ඝශතන  තවත් එකක්. ශම්ක 

ශගෝ්රික තත්ත්ව ක්ෙ කි ශ අපට අහන්න සිු  ශවනවශ. මහ 

ජනතශවශග් කැමැත්ත දිනශශගන  මහ ජනතශවශග් ප්රසශෙ ත් 

එක්ක පශර්ලිශම්න්තුව ිතුළු ආ තන ආරශ ෝජන  කරනවශ මිස  

මිආරසුන්ට ගහලශ  මරලශ  ශගවල් ගිආර ති ලශ -ුරළුස්සශ- එ  

කරන්න ුරළුවන්කමක් නැහැ. ශම් සිේධිවලින් අප ශලෝක ට 

ශපන්නුම් කරන්ශන් අශප් ම්ශල්චිඡත්ව  සහ අශප් තිරිසන්කමයි. 

ශගෝ්රික ජනතශවක් වශශග් කටයුතු කරුර පිරිසක් පශකිස්තශනශේ 

කර්මශන්ත ශලශවක වැඩ කරුර අශප් සිවහල ජශතික 

කළමනශකරුශවකු ම්ශල්චිඡ විධි ට මරශ ෙැමුවශට පසුව අපි ඒ 

ගැන කම්පශ වුණශ. අපි ඒ ගැන ශනොශ ක් ශේවල් කථශ කළශ. 

"මිආරස්සු එශහම මරන්න ුරළුවන්ෙ?" කි ලශ අපි එෙශ ිහුවශ. 

හැෙැයි  එශහම අහලශ වැඩි ශෙොහක්  න්න ලැබුශණ් නැහැ  

පශකිස්තශනශේදී මරශ ෙමුර අශප් සිවහල ජශතික කළමනශකරුවශශග් 

දිස්්රික්ක  වන ගම්පහ දිස්්රික්කශේදීම තමයි අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මැතිතුමශව ටටත් වඩශ ීමච විධි ට මරශ ෙමන්ශන්.   

ශම් කශරණශව පිළිෙඳව කථශ කරන ශකොට ශම් සම්ෙන්ධශ න් 

රජ ක් විධි ට අපට වග කි න්න ශවනවශ. ීමති  හශ සශම  

ආරක්ෂශ කරන්න සිටින ශපොීයසි  එෙශ ඔවුන්ශග් වගකීම් 

හරි ශකශරව ඉෂ්ට කළශෙ කි ලශ අපට ෙැන් පසු විපරමක් කරන්න 

සිු  වනවශ. ඒ වශශග්ම  හැටනවලක්ෂ ක් ඡන්ෙ  දීලශ ශම් රශේ 

ෙල ට පත් කළ ශගෝඨශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශටත් වගකීමක් 

තිබුණශ  ශම් රශේ ීමති  හශ සශම  සුරක්කත කරන්න. ඒ ිති 

ශවචිච කලහකශරී තත්ත්ව  තුළ ශම් රටින් සශම  තුරන් ශවමින් 

 නශකොට විධශ ක ජනශධිපතිවර ශ විධි ට  ශසේනශධිනශ ක ශ 

විධි ට මහජන ආරක්ෂක ආඥශපනශත් ආරශ ෝග ක්රි ශත්මක 

කරලශ ්රිවිධ හමුෙශව කැඳවන්න  අව ය ෙලතල දීලශ ඒ අ ව 

ශ ොෙවන්න එතුමශටත් වග කීමක් තිබුණශ. ඒ සි ල්ල හරි ශකශරව 

ශකරුණශෙ කි න ප්ර ්නශර්ථ  අපට තිශෙනවශ. 0 වන ෙශ රශ්රිශේ 

ශපොලිස් ිඳිරි ීමති  ෙැම්මශ. "ශපොලිස් ිඳිරි ීමති " කි ලශ එකක් 

-එශහම ීමති ක්- රශේ නැහැ. ඒ ඒ ශපොීයසිවල උෙවි  

කටවචන ට එශහම පශවිචි ම කළශට එ  ීමති ත් එක්ක එක  

නැහැ. ිශමරිකශනු තශනශපති කශර් ශල   ඒ වශශග්ම විවිධ 

සවවිධශන කරුර ෙලප.මත් එක්ක ශපොලිස් ිඳිරි ීමති ත් 09වන ෙශ 

උශේ අවසන් වනවශ. ඒ ශවලශශේ ිඳිරි ීමති  ෙමලශ ශම් රශේ 

ීමති  හශ සශම  සුරක්කත කරන්නට අප වග ෙලශ ගත්තශ නම්  

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ තවමත් ජීවමශනව අපත් එක්ක 

ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවශ කි න එක තමයි මශග් වි ්වශස .  

එතුමශශග් අභශව  පිළිෙඳව අපි ශෙශහවින්ම කනගශටු 

ශවනවශ. එතුමශශග් අභශවශ න් එතුමශශග් ආෙරණී  බිරිඳ  ෙරුවශ  

එතුමශශග් ඥශති හිතමිත්රශදීන් ෙරපතළ අපහසුතශවකට  අසරණ 

තත්ත්ව කට පත් ශවලශ සිටිනවශ. එතුමශශග් ිව.ශමන් පසු ඒ 

පවුශල් සි ල්ල  ථශ තත්ත්ව ට පත් කරන්න ශකශනක් නැහැ. 

අප ශම් සිේධිශ න්වත් පශඩමක් ඉශගන ගන්න නන.. මහජන 

ආරශ ෝජිත න් මරන්න  කපන්න  ශකොටන්න  න අධම  තිරිසන් 

යුග  ශම් රටින් අවසන් කරන්න ෙැන් කශල  ිවිත් තිශෙනවශ.  

අශප් රශේ පිළිගත් ශේ පශලන පක්ෂවල නශ ක න්ට මශ 

කරුණක් කි න්න නන.. ශම් රට කරවුර සහ කරන්න 

ෙලශශපොශරොත්තු වන උෙවි  ශනොහික්මුණු  ම්  ම් කණ්ඩශ ම් 

එක්ක එකතු ශවලශ තමන්ශග් ෙල  උරගශ ෙැීයම සඳහශ ඒ 

කණ්ඩශ ම් තමන්ශග් අතශකොළුවක් විධි ට පශවිචි ම කරනවශ. ඒ 

ශගොල්ලන්ශග් උර ඉහ උඩ ප  ති ලශ ෙල ට එන්න උත්සශහ 

කරන පිරිස්වලට මතක් කරන්න තිශෙන්ශන් ශම්ක සමස්ත ක් 

විධි ට පක්ෂ  විපක්ෂ සි ු  ශේ පශලන පක්ෂවලට වි ශල 

අනතුරක් ෙවයි.  

සැලකි  යුතු කශල ක් අපත් එක්ක පශර්ලිශම්න්තුශේ හිටුර 

ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් අභශව  පිළිෙඳව අශප් 

සශති   සවශේග  එතුමශශග් ආෙරණී  බිරිඳට  ෙරුවශට සහ 

ඥශතීන්ට පළ කර සිටිනවශ. මැයි 09වන දිශනන් ආරම්භ ශවලශ 

ගත ූද කශල සීමශව තුළ ශම් රශේ පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු හැත්ත. 

ගණනකට ආසන්න පිරිසකශග් ශගවල් ශෙොරවල් ගිආර තැබුවශ. ඒක 

ප්රජශතන්ත්රවශෙ  ශනොශවයි. අපි කවුරුවත් ඒ ගැන සතුටු  වන 

මිආරස්සු ශනොශවයි. අපි ඒ සි ල්ල ශහළශ ෙකිනවශ. අවසශන 

ව ශ න්  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශට ආරවන් සුව අත් 

ශේවශයි කි ශ ප්රශර්ථනශ කරමින් මම ආරහ  ශවනවශ. 
 

 

[පූ.භශ. 11.((] 

 

ෙරු ගජෝන් ගසගනවිරත්න මහතා 
(மாண்புமிகு தஜான் தசனவிரத்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර, අප සි ු ශෙනශශග් හෙවත් 

කම්පන ට පත් කරමින් පසුගි  මැයි 09 වැආරෙශ අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මැතිතුමශ ඝශතන  වුණශ.  එතුමශශග් අභශව  පිළිෙඳව 

ශ ෝක  පළ කරන ශම් අවස්ථශශේ වචන කිහිප ක් කථශ කරන්න 

අවස්ථශව ලැබීම මශ ලෙ භශගය ක් ශකොට සලකනවශ. මම ආණ්ඩු 

පශර් ්ව  පැත්ශත් සිටිනශකොට එතුමශ මශග් ආසන ට පිටුපස 

ආසනශේ තමයි හිටිශේ. එතුමශ ශෙොශහොම ආරරහවකශර, ආරවුණු 

ුරේගලශ ක්. එතුමශ පශර්ලිශම්න්තුශේ කථශවක් කරන්න 

ෙලශශපොශරොත්තු වුණු දිනවලදී ශෙොශහෝ විට එම කථශව සකස ්

කරශගන ිවිල්ලශ මට ශෙනවශ, "ිමතිතුමශ ශම් කථශව 

ෙලන්නශකෝ" කි ලශ. ිත්ත ව ශ න්ම තවත් ශකශනකුශග්ත් 

අෙහස් අහලශ තමන්ශග් කථශව ආරවැරදි කරශගන, වඩශ අවග 

සම්පූර්ණව කථශ කරන්න තරම් ආරහතමශආරකමක් එතුමශට තිබුණශ. 

එතුමශ කලෙලකශරශ ක් ශනොශවයි, මුරණ්ඩු ශකශනකුත් 

ශනොශවයි. එතුමශ, ශහොඳින් කථශ කරලශ ශහොඳින් කරුණු ශත්රුම් 

කර ගන්න, කරුණුවලට ිහුම්කන් ශෙන්න නැමි ශවක් තිබුණු 

චරිත ක් ෙව මශ කි න්න නන..  

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ කළුතර ප්රශේ ශේ ඉපදිලශ, 

ශකොළෙ අධයශපන  ලෙලශ, ටට පසුව උතුරුමැෙ පළශතට ගිහිල්ලශ 

565 566 



පශර්ලිශම්න්තුව 

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ ශපොු  කටයුතුවල, සමශජ 

කටයුතුවල ශ ු ණු ෙව අපි  ශහොඳින්ම ෙන්නවශ. එතුමශ 

පළමුශවන්ම සිවහ සමශජශේ සභශපති ධුර ට පත් ශවලශ, ඒ හරහශ 

ප්රශේ ශේ ු ප්පත්, නැති ෙැරි මිආරසුන්ට උෙේ කරන, ඒ වශශග්ම 

ශනොශ කුත් ශහේතූන් ආරසශ ශරෝී  තත්ත්ව ට පත් ූද මිආරසුන්ට 

ප්රතිකශර ගන්න පහසුකම් සලස්වන වැඩ පිළිශවළක්  සිවහ සමශජ   

හරහශ  කළශ  කි ලශ මට කි ශ තිශෙනවශ. ඒ ප්රශේ ශේ වකුගඩු 

ශරෝී න් වි ශල ව ශ න්  ඉන්නවශ.  ඒ අ ට ප්රතිකශර ලෙශ ශෙන්න 

ුරළුවන් වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්න එතුමශ ශම් සිවහ සමශජ   

හරහශ කටයුතු කළශ  කි ලශ කිේවශ.  

එතුමශ පළමුශවන්ම පළශත් සභශවට තරග කරලශ  ඡන්ෙ 

ෙහතුන්ෙහසකින් ජ ්හණ  කළශ.  අවුරුු  පහකට පසුව 2012දී 

නැවත පළශත් සභශවට තරග කරලශ  ඡන්ෙ විසිහ ෙහසකින් දිනුවශ.  

ටට ශපර එතුමශ චන්ද්රසිරි ූරරි ආරචි ම හිටුර ආරශ ෝජය 

ිමතිතුමශශග් ශපෞේගලික ශල්කම් ව ශ නුත් කටයුතු කර 

තිශෙනවශ. ඒ ආකශර ට ජනතශව ශවනුශවන් ඉතශ ුරළුල් ශසේවශවක් 

ඉටු කරන්න එතුමශට ුරළුවන්කම ලැබුණශ. ඒ ශසේවශව කරන්න 

ුරළුවන් තනතුරු ගණනශවකුත් එතුමශට ලැබුණශ. ඒ වශශග්ම එතුමශ 

ජනතශවට ඉතශ කිේටුශවන් හිටි ශ. ඒ ආරසශ තමයි 2020 මහ 

මැතිවරණශේදී ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශ න් ඡන්ෙ 

හතළිස්ෙහස් ගණනක් අරශගන ජ ්හණ  කරන්න එතුමශට 

ුරළුවන්කම ලැබුශණ්. ජනතශව සම  කිේටුශවන් හිටුර ආරසශ තමයි 

හැම මැතිවරණ කින්ම ජ ්හණ  කරන්නත්  පශර්ලිශම්න්තුවට 

ිවිල්ලශ ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ සහ රශේ ජනතශව 

ශවනුශවන් කටයුතු කරන්නත් එතුමශට ුරළුවන්කම ලැබුශණ් 

කි න එක එතුමශ ශත්රුම් අරශගන තිබුණශ.  

පසුගි  මැයි මශසශේ 09 වැආරෙශ එතුමශට පක්ෂශ න් ඉල්ීයමක් 

කරලශ තිබුණශ  ශකොළෙට එන්න කි ලශ. පක්ෂශේ ඉල්ීයම අනුව 

එතුමශ ශකොළෙට ිවිල්ලශ  පක්ෂශේ රැස්වීමට සහභශගි ශවලශ  

රැස්වීශමන් පසුව ශගෙර  න්න ගි ශ. එතුමශට ඉක්මආරන්  න්න 

නන.කම තිබුණශ  කි ලශ තමයි අපට ෙැන ගන්න ලැබුශණ්. එතුමශ 

ශගෝල්ශෆේස් පිටිශේ තිබුණු ගැටුම්වලට සහභශගි ශවන්න ගිශේ 

නැහැ. කලින් කථශ කළ ගරු මන්ත්රීතුමශ කිේවශ වශශග්  අරගළ  

එක්තරශ විධි ක සශධශරණ ශහේතු ආරසශ ආරම්භ වුණු ෙව කි න්න 

ුරළුවන්. ශමොකෙ  ඒ ශවලශව වනශකොට රශේ ජනතශවට පශරට 

ෙැහැලශ ගමනක්  න්න විධි ක් තිබුශණ් නැහැ. ඩීසල් ටික 

තිබුශණ් නැහැ  ශපට්රල් ටික තිබුශණ් නැහැ  ශගෙර උ න්න 

පිහන්න ග.ස් ටික තිබුශණ් නැහැ. ඒ වශශග්ම ෙඩු මිල අහස උසට 

නැ ලශ තිබුණශ. ඒ ආරසශ සමශජශේ ශනොශ ක් තරශතිරම්වල 

මිආරස්සු අරගළ ට එකතු වුණශ. එකතු ශවලශ උේශඝෝෂණ කළශ. ඒ 

ශගොල්ලන්ශග් ශේෙනශව පිට කර ගන්න සමහර අ  එකතු වුණශ. ඒ 

වශශග්ම ආණ්ඩුවට ෙලප.ම් කරන්න සමහර අ  එකතු වුණශ. 

නමුත් සමහර අ  ඒක වැරදි මශවතකට ශගන ගි ශ. තමන්ශග් 

ශේ පශලන පරමශර්ථ  ඉෂ්ට කර ගන්න අරගළ  පශවිචි ම කරන්න 

ඒ අ ට වුවමනශ වුණශ. 

ශම් අරගළශේ සිටින අ  තමුන්ශග් අතශකොළු කර ගන්න ඒ 

අ ට වුවමනශ වුණශ. ඒ වශශග්ම ශම් අරගළ ට සම්ෙන්ධ ශවචිච 

සමහර උෙවි   ඒක වයශපශර ක් කර ගත්තශ. ඒ අ  ශනොශ ක් 

තැන්වලින් අරමුෙල් එකතු කරශගන තමන්ශග් ෙැවකු ගිණුම්වල 

ෙශශගන තිශෙනවශ කි ලශ අෙ වන විට අපට ෙැනගන්න ලැබිලශ 

තිශෙනවශ. ඒක ආරසශ ශහොඳ ශචිතනශවකින් එෙශ ආරම්භ කරුර ඒ 

අරගළ   තමුන්ශග් ු ක්ගැනවිලි පශලකයින්ට ෙැශනන විධි ට 

ප්රකශ  කරන්න ආරම්භ කරුර ඒ අරගළ  වැරදි පැත්තකට ගි ශ. ඒ 

ශකොශහොම නමුත්  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ එෙශ ඒ 

අරගළකරුවන්ට පහර ශෙන්න නම් ගිහිල්ලශ නැහැ. එතුමශ ඉතශ 

ඉක්මආරන් කුරුණ.ගල හරහශ ශපොශළොන්නරුවට  න්න තමයි 

ගිහින් තිශෙන්ශන්. ඒ  න අතරතුර ආරේටඹුශේදී තමයි ශම් සිු වීම 

ශවලශ තිශෙන්ශන්. ආරේටඹුශේදී එතුමශටත්  එතුමශ සම  ගමන් 

කරුර අ ටත් පහරදීලශ  වශහන ටත් පහරදීලශ තිශෙනවශ. ඒ 

ශවලශශේ ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශශග් ආරක්ෂශවට 

හිටුර ආරක්ෂක ආරලධශරි ශ තමන්ශග් රශජකශරි  කරලශ 

තිශෙනවශ. ශමොකෙ  තමන්ට භශර දීුර වගකීම ඉෂ්ට කිරීම තමයි 

ඔහුට තිශෙන රශජකශරි . එම ආරසශ ඒ ශවලශශේ පහරක.මට 

ලක්ශවචිච මන්ත්රීතුමශ ශේරශ ගන්න ඔහු  ම් පිරිසකට ශවඩි ති ලශ 

තිශෙනවශ. ඒක ීමතයනුූලලයි කි ලශයි මම හිතන්ශන්. ඔහුව ඒ 

මන්ත්රීවර ශශග් රශජකශරි ට ශ ොෙවශ තිශෙන්ශන් ඒ සඳහශයි. 

ඔහුශග් රශජකශරි  තමයි මන්ත්රීතුමශශග් ජීවිත  ශේරශ ගන්නශ එක. 

ටට පස්ශසේ ගරු මන්ත්රීතුමශත්  ආරක්ෂක ආරලධශරි ශත් තම ජීවිත 

ආරක්ෂශ කර ගැීමම සඳහශ දිව ගි ශ. තමන්ශග් ආරක්ෂශව 

ශවනුශවන් ඒ ශගොල්ලන් අරගළකරුවන්ව ම  හැරලශ ගි ශ. එශසේ 

ම  හැර ගිහිල්ලශ මන්ත්රීතුමශත්  ඔහුත් මහල් ආරවශස ක හැවගිලශ 

සිටි දී   ම් පිරිසක් ඔවුන්ව ෙැකලශ ිෙශගන ිවිල්ලශ අමශනුකක 

ශලස පහර දී මරශ ෙමශ තිශෙනවශ. ශම්ක ඉතශම අමශනුකක 

ක්රි ශවක්. ඒ මන්ත්රීතුමශට පශශර්  න්න අයිති ක් තිශෙනවශ. 

එතුමශශග් වශහනශ න් එතුමශ ගි ශ. නමුත්  එතුමශ මන්ත්රීවරශ ක් 

ෙව ෙැන ගත්තශට පස්ශසේ තමයි එතුමශට පහර දීලශ මරශ ෙමශ 

තිශෙන්ශන්. එවැආර තත්ත්ව කට ශම් රට එෙශ පත් වුණශ. මීට 

කලිනුත් ශම් සභශශේදී කි ැවුණශ වශශග්  ශම් ශේවල් සිු වීම 

සම්ෙන්ධශ න් ප්රධශන ව ශ න්ම අශප් රශේ ආරක්ෂක අව  වග 

කි න්න නන.. එෙශ රශේම ආරක්ෂශව බිඳ වැටිලශ තිබුශණ්. එෙශ 

රශේ ආරක්ෂශව භශරව හිටුර ශපොීයසි  ශවන්න ුරළුවන්  හමුෙශව 

ශවන්න ුරළුවන්  ඔවුන් ශෙොශහොම අක්රි  තත්ත්ව ට වැටුණශ. ඒ 

අක්රි  තත්ත්ව  ආරසශ තමයි ශමවැආර අහිවසක ජීවිත නැති වුශණ්. 

ඒ ශහේතු ආරසශ තමයි ශම් මන්ත්රීතුමශශග් ජීවිත ත් එෙශ නැති වුශණ්.  

මන්ත්රීතුමශව ිෙශගන ිවිල්ලශ එතුමශට පහර ශෙනශකොට  

ශපොීයසිශේ ආරලධශරින් කිහිප ශෙශනකුත් ඒ අසල ඉඳලශ තිශෙන 

ෙව මට ෙැනගන්න ලැබුණශ.  නමුත්  ඒ කිසිම ශකශනකුශගන් ඒ 

පහර ශෙන උෙවි ට අවහිර ක් වුශණ් නැහැ. ඒක ඉතශම 

නන.කමකින් ශසො ශ ෙැලි  යුතු කශරණ ක්.  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  ටළ ට කිව යුතු තවත් 

වැෙගත් කශරණ ක් තිශෙනවශ. ඒ තමයි  ශම් මරණ  

සම්ෙන්ධශ න් මූලික පරීක්ෂණ මශහස්ත්රශත් උසශවිශේදී 

කරනශකොට අධිකරණශේ සමහර ආරලධශරින් හැසිරිචිච ආකශර . 

එෙශ අධිකරණ ට ගිහිල්ලශ ශම් පරීක්ෂණවලට සහභශගි ශවචිච 

ීමතිඥ මන්ත්රීවරශ ක් ප්රකශ  කළශ  එතුමශශග් කන්වලට ිසුණු 

ශේවල් සහ ෙ.සට ෙැකුර ශේවල් පිළිෙඳව. එවැආර ශේවල් ගැන අපි 

කනගශටු ශවනවශ. අශප් අධිකරණශේ  එවැආර තත්ත්ව ක් උෙශවීම 

ගැන අපි කනගශටු ශවනවශ. ඒ ශවලශශේ එම පරීක්ෂණ කරුර 

ආරලධශරින් අනව ය විධි ට පීඩන ට පත් කරමින් අධිකරණශ න් 

ප්ර ්න කර තිශෙනවශ. ඒ වශශග්ම  සශධශරණ අපක්ෂපශතී 

පරීක්ෂණ ක් ශනොශකශරන තත්ත්ව ක් එෙශ තිබුණශ. ඒ 

මන්ත්රීතුමශ ිවිල්ලශ ඒක වශර්තශ කළශ.  අධිකරණ ආරලධශරින් ශම් 

විධි ට කටයුතු කරන්ශන් ියි කි න එක ගැන අධිකරණ ශසේවශ 

ශකොමිෂන් සභශව විශ ේෂශ න්ම ශසො ශ ෙලන්න නන.. ශම් රට 

ෙශමරික න්ට ගි  රටක්  ශවලශ තිබුණශ. අධිකරණ  ඒ විධි ට 

කටයුතු කශළොත්  ශම්ක මිීමමරුවන්ට ගි  රටක් ෙවටත්  පත් 

ශවනවශ.  

මමත් ීමතිඥවරශ ක්  ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර. ඒ 

ආරසශ මම තවත් කශරණ ක් කි න්න නන.. අපි ීමතිඥවරු විධි ට 

ීමතිඥ ශගෞරව  ආරක්ෂශ කරශගන හැමෙශම කටයුතු කළශ. අපි 

සමහර ශවලශවට ගශස්තු අරශගන නඩු කටයුතු ශවනුශවන් ශපීම 

සිටිනවශ; ගශස්තු නැතිවත් නඩුවලට ශපීම සිටින අවස්ථශ 

තිශෙනවශ. හැෙැයි  ගශස්තු නැතිව ශපීම සිටින්ශන් ගශස්තු නැතිව 
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ශපීම සිටීම සශධශරණ  ැයි හිශතන අවස්ථශවලදී පමණයි. ඒ  

එක්ශකෝ අන්ත ු ප්පත් මනුස්සශ කුට. එශහම නැත්නම්  ම් 

මනුස්සශ කුට ශපොීයසිශ න් ශහෝ ශවනත් තැනකින් 

අසශධශරණ ක් සිු වුණු ශවලශවක.  අපි හු ක් ු රට එවැආර 

අවස්ථශවල ඒ ශවනුශවන් ශනොමිශල් ශපීම සිට තිශෙනවශ. ඒ 

මිආරස්සු ශවනුශවන් අපි ශනොමිශල් කථශ කරලශ තිශෙනවශ; ශපීම 

ඉඳලශ තිශෙනවශ. නමුත්  ඒ මිආරස්සු ිවිල්ලශ අපිට ඒක කි න්න 

නන.. එශහම කිේවශම තමයි අපි ඔවුන් ශවනුශවන් ශපීම 

සිටින්ශන්. ීමතිඥ ආරල ිඳුම ිඳශගන අපි උසශවි ට  න්ශන් 

පන්සලකට  නවශ වශශග් ගරුත්ව ක් ිතිවයි. එතැනට ගිහිල්ලශ 

අපිට ශකෝලම් මඩුවක වශශග් හැසිශරන්න ෙැහැ. නමුත්  ශම් 

සිේ වන් ිති වුණු වකවශනුව තුළ ීමති  උල්ලවඝන  කරුර උෙවි  

ශපොීයසි  විසින් අත් අඩවගුවට අරශගන අධිකරණ ට ඉදිරිපත් 

කරුර ශවලශවලදී සමහර ීමතිඥවරු හැසිරිචිච ආකශර  ගැන අපි 

කනගශටු ශවනවශ.  

ීමතිඥවරු විසින්ම ීමතිඥ වෘත්ති  සම්පූර්ණශ න් බිම ෙමශ 
පශගුර අවස්ථශ ගැන අපට අසන්න ලැබුණශ. ඔවුන්ට වුවමනශ වුශණ් 
ීමතිඥ වෘත්තිශේ ශගෞරව  ආරක්ෂශ කරන්න ශනොශවයි. 
සැකකරුවන් උසශවි ට ඉදිරිපත් කළශම ඒ අ ට ිප ශෙන්න 
විආර ්ච කශරවරුනුත් භ  වුණශ. ඒ  ියි? ීමතිඥවරු 
පනස්ශෙශනක්  හැටශෙශනක් පමණ එක් ුරේගල කු ශවනුශවන් 
ශපීම සිටිනවශ. ඒ ීමතිඥවරු ෙන්ශන් නැහැ  ඒ ුරේගල ශට තිශෙන 
ශචෝෙනශව ශමොකක්ෙ  කි ලශවත්. ඒ ීමතිඥවරු ෙන්ශන් නැහැ  ඒ 
ුරේගල ශ ශවනුශවන් ඉදිරිපත් කරන කරුණු ශමොනවශෙ 
කි ලශවත්. ශමොකෙ  ඔවුන් එන්ශන් ඒවශට සවන් දීලශ ශනොශවයි. 
ශපරහැශර්  නවශ වශශග් ඔවුන් ශප්ළි ට ිවිල්ලශ ශපීම ඉඳලශ  
නම ලකුණු කරනවශ. ටට පස්ශසේ ිප ඉල්ු වශම 
විආර ්ච කශරවරුනුත් භ  ශවනවශ  "රෑට මශග් ශගටත් ගිආර ති යි" 
කි ලශ. ඉතින්  ඔවුන්ට ිප ශෙනවශ. එශහම ිප ු න්නශම 
ීමතිඥවරු අත්ුරඩි ගහනවශ; උසශවිශේ අත්ුරඩි ගහනවශ. ටට පස්ශසේ 
ඔවුන් උසශවි ශගොඩනැිලල්ශලන් එළි ට ගි ශම උසශවි භූමිශේදීම 
මල්මශලශ ෙමශ පිළිගන්නවශ. ඒවශටත් ීමතිඥවරු සම්ෙන්ධ ශවලශ 
තිශෙනවශ. ශම් කශල  තුළදී ීමතිඥ වෘත්ති  ම ශම් විධි ට වි ශල 
ව ශ න් පහත් තත්ත්ව කට ිෙ ෙැමූ අවසථ්ශ අපට ෙැකගන්න 
ලැබුණශ. අපි ඒවශ ගැනත් සලකශ ෙලන්න නන..  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  ගරු අමරකීර්ති අතු ශකෝරළ 

මැතිතුමශශග් විශ ෝව සම්ෙන්ධශ න් ශම් සභශශේදී මීට කලින් 

ෙවසකත් අශප් ශ ෝක  ප්රකශ  කළශ. ශම් අවස්ථශශේදී එතුමශශග් 

පවුශල් අ ට මශග් ශ ෝක  ප්රකශ  කරනවශ. අපි ෙලශශපොශරොත්තු 

ශවනවශ  ශම් පරීක්ෂණ  ඉතශ ඉක්මආරන් අවසන් කර  එතුමශත්  

එතුමශශග් ආරක්ෂක ආරලධශරි ශත් අනව ය ශලස පීඩශවට පත් 

කරමින් සිු  කරන ලෙ ඒ මනුෂය ඝශතන සම්ෙන්ධශ න් වග කිව 

යුත්තන්ට විරුේධව ීමතිම  පි වර ගආරයි කි ලශ. අපි ෙන්නවශ  

පසුගි  ෙවස්වල පශකිස්තශනශේත් ශමවැආර සිේධි ක් වුණු ෙව. 

පශකිස්තශනශේදී ලශවකික කු මරශ ෙැම්මශම  ඒ සම්ෙන්ධශ න් ඉතශ 

ඉක්මආරන් නඩුව අහලශ  ඒ වැරැදිකරුවන්ට ෙඬුවම් ු න්නශ. එහිදී 

සමහර අ ට මරණී  ෙණ්ඩන  ආර ම වුණශ  සමහර අ ට වන්දි 

ආර ම කළශ. ඒ වශශග්ම පසුගි  කශලශේ එවගලන්තශේ 

මන්ත්රීවර කුත්  මන්ත්රීවරි කත් ශෙවතශවකදී මරශ ෙැම්මශ. පහර 

දීලශ එක් ශකනකු මැරුවශ  අආරක් ශකනශට පිහිශ න් ිනලශ 

මැරුවශ. ඒ ඝශතන ශෙක සම්ෙන්ධවත් ඉතශ ඉක්මආරන් නඩු අහලශ 

වග කිව යුත්තන්ට ෙඬුවම් කළශ. ශම් රශේත් එවැආර තත්ත්ව ක් 

තිශෙන්න නන.. එශහම නැති වුශණොත් මිආරස්සු දිගින්-දිගටම 

ීමති ට භ  නැති ශවනවශ. ශමොකෙ  සමහර විට ීමති  ක්රි ශත්මක 

කරන්න සහශ  ශෙන්න ඉන්න පිරිස් පවශ ශම් අපරශධකශර න්ශග් 

පැත්ත ගන්න ශවලශවක්  ශම්ක. ඒ වශශග්ම අධිකරණවල ඉන්න 

සමහර අ ත් අපරශධකරුවන්ට සහන ශෙන ශවලශවක්  ශම්ක. ඒ 

ආරසශ ඉතශ ඉක්මනට අපක්ෂපශත පරීක්ෂණ ක් කරලශ 

වැරැදිකරුවන් අධිකරණ  ඉදිරි ට පමුණුවන්න නන..  

  අශප් රශේ ීමති  අනුව Trials-at-Bar සඳහශ ෙැන් ශලොකු 
ඉල්ු මක් තිශෙනවශ. විආර ්ච කශරවරු තුන්ශෙනකුශගන් 

සමන්විත විආර ්ච  මණ්ඩල ක් ඉදිරිශේ ශම් ඝශතන ට සම්ෙන්ධ 

නඩුවත් විභශග කරන්න කි ලශ සි ු ම මන්ත්රීවරුන්ශගන් 

ඉල්ීයමක් තිශෙනවශ. ඒක ශෙොශහොම ශහොඳයි. ශමොකෙ  ඒ සිේධිශේ 

තිශෙන ෙරපතළකම මුළු රටම පිළිගන්නවශ. ඒ ආරසශ ශමවැආර 

ෙරපතළ සිේධි ක් සම්ෙන්ධශ න් විභශග කරන්න ්රිුරේගල 

විආර ්ච  මණ්ඩල ක් පත් කරන්න කි ලශ ශම් අවස්ථශශේදී මශත් 

ඉල්ලශ සිටිනවශ. මශ ගරු කථශනශ කතුමශශගන් විශ ේෂශ න් 

ඉල්ලන්ශන්  ශම් ගැන ීමතිපතිතුමශ සම  සශකචිඡශ කරන්න 

කි ලශ. ීමතිපතිවර ශටයි තීන්ු  කරන්න ුරළුවන්  ශම්ක විආර ්ච  

කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කි ලශ. ඒ ආරසශ විආර ්ච කශරවරු 

තුන්කේටුවක් ඉදිරිශේ ශම් නඩුව විභශග කළ යුතුයි කි න 

කශරණ  ීමතිපතිවර ශ විසින් අ් විආර ්ච කශරවර ශට ඉදිරිපත් 

කළශම අ් විආර ්ච කශරවර ශ ීමතිපතිවර ශශග් ඉල්ීයම අනුව ඒ 

තීන්ු ව ගන්නවශ. ඒක තමයි  සශමශනය සම්ප්රෙශ . මශ ඒ කශරණ  

විශ ේෂශ න්ම ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමශට මතක් කරමින්  

ශම් සම්ෙන්ධශ න් ඉතශ ඉක්මන් පි වර ගන්නශ ශලසත් ඉල්ලශ 

සිටිමින්  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශටත්  එතුමශශග් 

ආරක්ෂක ආරලධශරි ශටත් ආරවන් සැප ලැශේවශ කි ශ ප්රශර්ථනශ 

කරමින් මශග් වචන ස්වල්ප  අවසන් කරනවශ.  
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ෙරු චින්තක අමේ මායාදුන්න මහතා 
(மாண்புமிகு சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 
මැතිතුමශ කි න්ශන් ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්ක  තුළ ශේ පශලන 
ව ශ න් විතරක් ශනොශවයි  ශගොවි කම්කරුවන් ශවනුශවන් 
සවවශෙශීීය හ ක් න ුර ශගෞරවීම  නශ කශ ක්. එතුමශ  
එතුමශශග් ජීවිත කශල  තුළ ශේ පශලආරක ව ශ න් කටයුතු කළශ 
වශශග්ම විවිධශකශරශ න් සමශජ ක්රි ශකශරකම්වල ශ ු ණු 
ශෙොශහොම ශහොඳ නශ කශ ක්. එතුමශත්  මමත් ශමවර ශම් 
පශර්ලිශම්න්තුවට පැමිණිශේ පළමුවන වතශවටයි. එතුමශ 
පශර්ලිශම්න්තු සභශ ගැෙ තුළ විතරක් ශනොශවයි  සමස්ත ශසේවක 
මණ්ඩල  සම  ම ශෙොශහොම අවයශජ ශලස  ආරහතමශීම ශලස 
තමන්ශග් වැඩ පිළිශවළ සශර්ථකව ශගන ගි  ශේ පශලන 
නශ කශ ක් ෙව මම කි න්න නන.. 

පසුගි  කශල වකවශනුව තුළ අරගළ ක් ක්රි ශත්මක වුණශ. අපි 

ෙන්නවශ  ඒ අරගළ  ක්රි ශත්මක ශවන්න ශහේතුව වුශණ් ශමොකක්ෙ 

කි ලශ. ශම් රශේ තිශෙන ෙැශවන ප්ර ්නවලට උත්තර ශසො මින් 

තමයි එෙශ ජනතශව ඒ අරගළ  ක්රි ශත්මක කශළේ.  ම් අරගළ ක් 

කරලශ  ඒ අරගළ  තුළින් රශේ තිශෙන ෙැශවන ප්ර ්නවලට 

උත්තර ලෙශගන්න ුරළුවන්කමක් ලැශෙනවශ නම්  අපි ඒ ගැන 

සතුටු ශවනවශ. අරගළ කිරීම පිළිෙඳව අපට ප්ර ්න ක් නැහැ. 

හැෙැයි  අපට ප්ර ්න  තිශෙන්ශන් ශම් රශේ පැවැති ශම් අරගළ  

තුළ මනුෂය ඝශතන  ශේපළ ශකොල්ලක.ම්   ශේපළ විනශ  කිරීම් 

වැආර ක්රි ශකශරකම් සිේධ වීම ගැනයි. ඒ වශශග්ම ජනතශ විමුක්ති 

ශපරමුණ  ශපරටුගශමී සමශජවශදී පක්ෂ  වශශග් ශේ පශලන පක්ෂ 

අරගළ  ආරර්මශණ  කරුර ුරේගල න් අතරට ිවිල්ලශ කටයුතු 

කිරීමත් අපට ප්ර ්න ක්. 19 7-   කශල ශේ විඳුර කුරිරු අත්ෙැකීම් 

අපට මතකයි. ශකශනකුශග් ජීවිත  බිල්ලට ගන්නවශ කි න එක 

ගැන එෙශ ඒ ශේ පශලන පක්ෂවල මිආරසුන්ට ගශනක්වත් තිබුශණ් 

නැහැ. ශප්රේමෙශස යුග  තුළදී අපි ෙැක්කශ  මරණ ක් සිු  වුණශම ඒ 

මැරුණු මනුස්ස ශශග් මිීම ශපේටි  ෙණහිශසන් උඩට උස්සශශගන 

 න්න ෙැරිව තිබුණු ආකශර . එක ලියුම් ක.ල්ලකින් මුළු රටම 

අඳුරු වලශවකින් වහන්න ුරළුවන් යුග ක් තමයි එෙශ තිබුශණ්. 

එශලස ම්ශල්චිඡ විධි ට ඝශතන  කිරීම් රශය ක් ඒ 19  - 9 

569 570 



පශර්ලිශම්න්තුව 

කශලශේ සිු  වුණශ වශශග් ශෙ ක් ශම් 2022 වර්ෂශේත් -වර්තමශන  

තුළත්- සිු  කරන්න ඒ ුරේගලශ ෝ කටයුතු කළශ. ඔවුන්ශග් ඒ වැඩ 

පිළිශවළ තුළ ගරු අමරකීර්ති අ තුශකෝරළ මැතිතුමශටත් ජීවිතශ න් 

සමුගන්න සිේධ වුණශ. ඒ අපරශධකරුවන් ක්රි ශත්මක වුශණ් ඉතශ 

ෙරුණු විධි ටයි. එනම්  පශතශල සශමශජික න් විධි ටයි. 

වශහනශ න් ෙස්සලශ  ගහලශ  ජීවිත  ශේරශගන්න තමන් හිටුර 

තැආරන් එහශට ු වලශ පැ  භශග ක්  විනශඩි හතළිස්පහක් විතර ගත 

වුණශට පසු සතකු වශශග් පශශර් ිෙශගන ිවිල්ලශ  අමශනුකක 

විධි ට වෙ දීලශ තමයි අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශත්  

එතුමශශග් ආරක්ෂක ආරලධශරි ශත් මරශ ෙැමුශේ. හැෙැයි  ඒ විධි ට 

එතුමශ සහ එතුමශශග් ආරක්ෂක ආරලධශරි ශ මරශ ෙමනශකොට ශම් 

රශේ ීමති  ක්රි ශත්මක කරන්න ශපොීයසි  තිබුණශ.  

අපි ෙන්නවශ  පශස්කු ඉරු දින එල්ල ූද ප්රහශර  සම්ෙන්ධශ න් 

හිටුර ශපොලිස්පතිතුමශ අත්අඩවගුවට ගත් ෙව. ීමති  හශ සශම  

ක්රි ශත්මක කරන්ශන් ශපොලිස් ශෙපශර්තශම්න්තුව විසින්. 

ශපොලිස්පතිතුමශ තමයි ශපොීයසි  සම්ෙන්ධ කටයුතු ක්රි ශත්මක 

කරන්ශන්. අපි ඉල්ලනවශ  එෙශ ශපොලිස්පතිතුමශ එතුමශශග් 

රශජකශරි  හරි ට ශකරුවශෙ  නැේෙ කි ශ ශසො ශ ෙලන්න කි ලශ. 

පශස්කු ඉරිෙශ ප්රහශර සිේධි  සම්ෙන්ධව හිටුර ශපොලිස්පතිව 

අත්අඩවගුවට අරශගන ීමතිශේ රැහැනට ශගනශවශ නම්  ශම් සිේධි  

සම්ෙන්ධවත් වර්තමශන ශපොලිස්පතිතුමශ අආරවශර් ශ න් ම ීමති  

ඉදිරි ට ශගශනන්න නන.. ශමොකෙ  අමශනුකක විධි ට මිආරසුන් 

මරනශකොට  ශගවල් ගිආර තැබීම් කරනශකොට   ශකොල්ලක.ම් 

කරනශකොට ශපොලිස් ශෙපශර්තශම්න්තුශේ ප්රධශආර ශ හැටි ට තමන් 

 ටශත් සිටින ආරලධශරින්ට අණ ශනොදී එතුමශ අහක ෙලශශගන 

සිටි ශ. ඒ ආරසශ ඒ සිේධිශේ වගකීම ශපොලිස්පතිවර ශ විශ ේෂශ න් 

ෙරන්න නන.. ඒ වශශග්ම හිටුර යුෙ හමුෙශපතිවර ශත් ඒ වගකීම 

ෙරන්න නන.. ශහොඳ ශවලශවට හිටුර යුෙ හමුෙශපතිතුමශශග් 

නැන්ෙම්මශ එා් දිනවල පශර්ලිශම්න්තු quartersවල හිටිශේ. හිටුර 

යුෙ හමුෙශපතිතුමශශග් නැන්ෙම්මශ එෙශ පශර්ලිශම්න්තු quartersවල 

හිටිශේ නැත්නම් පශර්ලිශම්න්තු quartersවලටත් ගහනවශ. හිටුර 

යුෙ හමුෙශපතිතුමශශග් නැන්ෙම්මශ එතැන සිටි ආරසශ ආරක්ෂශව 

ශ ොෙවශ එතැන ආරක්ෂශ කරන්න ුරළුවන්කම ලැබුණශ. ඒ ආරසශ 

ඔවුන්ට ශම් වගකීම්වලින් ෙැහැර ශවන්න ෙැහැ.   

 අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ මහ පශශර් තමන්ශග් ජීවිත  

පූජශ කශළේ කිසිම පෙනමකින් ශතොරවයි. එතුමශශග් ජීවිත  

රැකශගන එතුමශට නන. තැනක  න්න තිබුණශ. එතුමශ හිතන්න 

ිති  ශම් රශේ මිආරස්සු කවෙශවත් ශම් වශශග් ම්ශල්චිඡ 

තත්ත්ව කට පත්වන එකක් නැහැ කි ලශ. 19 7-   කශලශේදී 

වශශග්ම  ෙ.මු. ෙසනශ ක මැතිතුමශ  ශජ රශේ ප්රනශන්ු ුරල්ශල් 

මැතිතුමශ වශශග් අ  ශේළුපිල්ශල් ප්රභශකරන් විසින් මහ ම  මරශ 

ෙමුර යුග කුත් තිබුණශ. අන්න ඒ යුග  ෙ නැවත ශගශනන්න 

හෙන්ශන් කි ලශ අපි අහනවශ. එශහම ක්රි ශ කරුර යුග  නැති 

කරලශ  ිති කරුර සශමකශමී වශතශවරණ  නැවත ශම් සමශජ  තුළ 

ශගොඩනැ ශ න්ශන් කවෙශෙ කි න එක අපි අහන්න කැමැතියි  ගරු 

ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර.          

අපි ෙන්නවශ  ශම් ශවනශකොටත් ශම් ශපොලිස්පතිතුමශශග් 

පත්වීම පිළිෙඳව ප්ර ්න ක් තිශෙන ෙව. ශම් ශවනශකොටත් ඔහුශග් 

උපශධි  පිළිෙඳව ප්ර ්න ක් තිශෙනවශ. තව ශනොශෙෝ කශල කින් 

මම ශම් ගරු පශර්ලිශම්න්තුව තුළදී එතුමශශග් ඒ පත්වීම පිළිෙඳවත් 

කථශ කරනවශ. ශම් රශේ සශම  ආරක්ෂශ කරන ඉහළම ආරලධශරි ශ  

ඉහළම ුරරුක ශපොලිස්පති නම්  ශපොලිස්පතිශග් වගකීම 

ශපොලිස්පති ඉෂ්ට කළශෙ  කි න කශරණශව අපට ප්ර ්න ක් ශවලශ 

තිශෙනවශ.  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  ශම් ප්ර ්න  ආරකම් අත 

අරින්න එපශ . අපි ෙැක්කශ  අමරකීර්ති මන්ත්රීතුමශ මහම  මරශ 

ෙමුර  කශලකණ්ණි විධි ට කුණුහරුප කථශ කරුර ඒ video clips 

රශේ හැම තැනම පැතිරුණශ. ඒ ආරසශ අපි හිස නමශ ගරු 

අධිකරණශ න් ඉල්ලනවශ  ඒ අ ට ආරසි ෙඩුවම් ශෙන්න කි ලශ.  

ගරු ශජෝන් ශසශනවිරත්න මැතිතුමශ කි ුර කථශවට මම 

එක යි.  අෙ ීමතිශේ ආධිපතය  ක්රි ශත්මක ශවනවශෙ  නැේෙ 

කි න කශරණශව අපට ෙැශනනවශ. අපි කවුරුත් මනුෂයශ ෝ.  'අශප් 

ශගවල්වලට ිවිල්ලශ ගහයි  අප මරයි' කි න ශචිතනශව අනුව ඒ 

අ ට ිප ශෙන්න වුණශ ශවන්න ුරළුවන්. අපි ෙන්ශන් නැහැ 

එශහම වුණශෙ කි න්න. හැෙැයි  අර ීමතිඥවරු නන. ශේටයි  එපශ 

ශේටයි එකතු ශවලශ මහ ශලොකු වැඩ පිළිශවළක් ක්රි ශත්මක 

කරන්න උත්සශහ කළශ  සමහර අරගළකරුවන් ශවනුශවන්.  

අරගළ  ශහොඳයි. අරගළශ න් කළ ශේ හරි. අරගළ  සශර්ථක 

වුණශ නම් ඒ තුළ තමයි ඒකට සශධශරණ  ලැශෙන්ශන්. ඒශකන් 

මිආරසුන්ට ඩීසල් ටික ලැබිලශ  ශපට්රල් ටික ලැබිලශ   ග.ස් ටික 

ලැබිලශ  ෙඩු මිල අඩු වුණශ නම් සශධශරණයි.  ඒවශ  රජශේ වගකීම්. 

ඒ වගකීම ෙරන්න රජ ත් ෙැනගත යුතුයි. ඒ ආරසශ අපි එතැන 

ඉන්නවශ. ඒ ගැන කිසිම කථශවක් නැහැ. පශර්ලිශම්න්තුව වට 

කරලශ  ජනශධිපති මන්දිර  වට කරලශ  ඒවශට ෙලහත්කශරශ න් 

ිතුළු ශවලශ  අරලි ගහ මන්දිර  වශශග් තැන්වලට 

ෙලහත්කශරශ න් ිතුළු ශවලශ රශජය සම්පත් ටික නැති කරන්න  

ශකොල්ල කන්න හෙන ශකොට  ඒක වළක්වශ ගන්න ුරළුවන් හයි  

තිබුශණ් ශපොීයසි ට. රශජය ශේපළ  ශකොල්ල කන එක 

වැළැක්වීශම් වගකීශමන් ශපොීයසි  ෙැහැර ශවලශ ඉන්ශන්. ඒ ආරසශ 

ශපොලිස්පතිතුමශ ශම් සම්ෙන්ධව ීමතිම  ව ශ න් අආරවශර් ශ න් 

වග කි න්න නන.  කි න කශරණශව මම විශ ේෂශ න්ම කි නවශ. 

මම ශවන ශේවල්  කථශ කරන්ශන් නැහැ. අපට කනගශටුවක් 

තිශෙනවශ. හිටුර පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී  අශප් ගරු අමරකීර්ති 

මැතිතුමශ සමශජ  තුළ සිටි  හපත් ුරරවැසිශ ක්. එතුමශශග් ෙරු 

පවුල අෙ අනශථ ශවලශ  අසරණ ශවලශ ඉන්ශන්. ගරු 

ජනශධිපතිතුමශ ඒ ශවනුශවන්  ම්කිසි සැලකිල්ලක් ෙැක්ූදවශ  

රශජය අනු්හ  ෙැක්ූදවශ කි න කශරණ  අපි ෙන්නවශ. ඒ වශශග්ම 

අමරකීර්ති මන්ත්රීතුමශශග්  MSD ආරක්ෂක  ආරලධශරි ශ ඔහුශග් 

යුතුකම හරි ශකශරව ඉෂ්ට කළ ආරලධශරිශ ක්. අපි ඔහුශග් ෙරු 

පවුල ගැනත් අආරවශර් ශ න් ෙලන්න නන.. අමරකීර්ති 

මන්ත්රීතුමශශග් ෙරු පවුල ගැන ෙලනවශ වශශග්ම  ඒ ආරලධශරි ශශග් 

ෙරු පවුල ගැනත් ෙලන්න නන..  

මැයි 09වැආර ෙශ ිති වුණු සිේධිශේදී පශර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන්ශග්  පළශත් සභශ මන්ත්රීවරුන්ශග්  ප්රශශේශී  සභශ 

මන්ත්රීවරුන්ශග් ශේපළවලට හශආර කළශ වශශග්ම  අහිවසක 

මිආරසුන්ශග් ශේපළ පවශ  විනශ  කරලශ ෙැම්මශ. ඒ අහිවසක මිආරස්සු 

අමශරුශවන් හම්ෙ කළ ශේපළ සි ල්ලම විනශ  කර ෙැම්මශ. ඒ 

ආරසශ ශපොලිස්පතිවර ශශග් වගකීම ඉටු ශනොකිරීම ආරසශ  

ශපොලිස්පතිවර ශ අත්අඩවගුවට අරශගන ීමතිශේ රැහැනට 

ශගශනන්න කි න කශරණශව මතක් කරමින්  අමරකීර්ති 

මන්ත්රීතුමශශග් අභශව  ශවනුශවන් ශ ෝක  ප්රකශ  කරන ශම් 

ශමොශහොශත් එතුමශට අජරශමර ආරවන් සම්පත්ති  ලැශේවශ කි ශ 

ප්රශර්ථනශ කරනවශ.  

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

 

ෙරු නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඩී.බී. ශහේරත් රශජය අමශතයතුමශ.  
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ගරු මන්ත්රීවරුආර  දිවශ ආහශර විශේක ට කලින් තවත් 

මන්ත්රීවරුන් කිහිප ශෙශනක් සභශව ආමන්ත්රණ  කිරීමට 

ආර මිතයි. ඒ ආරසශ ශකටිශ න් තමන්ශග් අවස්ථශව ප්රශ ෝජන ට 

ගන්න කි ශ ඉල්ලශ සිටිනවශ. 

 

[අ.භශ. 12.07]  

 
ෙරු ඩී.බී. ගහේරත් මහතා නපශු සම්පත් සාංවර්ධන රාජය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு டீ.பீ. தஹரத் - கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock 
Development) 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  මට ශම් අවස්ථශව ලෙශ දීම 

පිළිෙඳව ඔෙතුමශට ස්තුතිවන්ත ශවනවශ.  

ශේ පශලන භූමිකශව තුළ අප සම  ඉතශම ළිලන් ිසුරු කළ 

රශේ  හ පැවැත්ම ශවනුශවන් මුළු ජීවිත ම කැප කළ වටිනශ යුග 

ුරරුෂශ කු පිළිෙඳව  කථශ කරන ශමොශහොතයි  ශම්.  

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික් හිටුර පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු 

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ අශප් කලයශණ මිත්රශ ක්; 

ශේ පශලන භූමිකශව තුළ අපි හඳුනශගත් වැෙගත් මනුස්සශ ක්. 

මනුස්සකමට ප්රතිමූර්ති ක් ෙඳු එතුමශශග් ජීවිත  අහිමි වීම 

ප්රජශතන්ත්රවශදී රශමුව තුළ අපි කශටත් පශඩුවක්. 

ශම් උත්තරීතර පශර්ලිශම්න්තුව ආරශ ෝජන  කරන අපට 

තිශෙන ප්රධශන වගකීමක් තමයි  රශේ ප්රජශතන්ත්රවශෙ  ආරක්ෂශ 

කිරීම. එෙශ  මැයි මශසශේ 09වැආර ෙශ ප්රජශතන්ත්රවශෙ   ටපත් 

කරලශ ත්රස්තවශදී ක්රි ශකශරකම් මතු ූද  දින ක්. එෙශ තමයි අහිවසක 

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ ජීවිත  පූජශ කරන්ශන්.   

ජීවිත  ආරක්ෂශ කර ගන්න එතුමශ එෙශ ආරේටඹුව නගරශේ ු වුර 

හැටි අපි ෙැක්කශ. එතුමශ සැ වුණු ආකශර  අපි ෙැක්කශ. මරණ 

භශ න් ු වන ශකශනකුට පහර ශෙන්න  හැවගිලශ හිටුර ශකශනක් 

එළි ට ිෙලශ මරලශ ෙමන්න තරම් ශම් සමශජ  කුරිරු වුශණ් ියි 

ෙ කි න කශරණශව අපට ප්ර ්න ක්. ඒ සඳහශ කශශග් ශහෝ 

ශපළෙවීමක් තිශෙන්නට නන.. මහජන ආරශ ෝජිත න්ශග් ශගවල් 

7(කට ගිආර ති ලශ  ඒ වශශග්ම තවත් අහිවසක මහජන 

ක්රි ශකශරික න්ශග් ශගවල් ගණනශවක් විනශ  කරලශ ශම් රට 

ශකොයි තැනකට අරශගන  න්න ූරෙශනම් වුණශෙ කි න එක 

පිළිෙඳව අපට ප්ර ්න ක් තිශෙනවශ. ශම් සමශජ  ශම් විධි ට 

ශපළශෙේශේ කවුෙ කි න එක ප්ර ්න ක්. තවමත් ඒක 

ශසො ශගන්න ෙැරි වුණශ. ස.ම තැනකම ආරවශස ගිආර ති ුර රම  

එකම රම ක්. ශම්වශශේ මහ ශමොළකරු තවමත් හැවගිලශ 

ඉන්නවශ. අශප් ආරක්ෂක අව වලට ඔවුන් ශසො න්න ෙැරි වුණශ. 

ආරක්ෂක අව වල ු ර්වලතශ ආරසශ තමයි අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මැතිතුමශ අපට අහිමි වුශණ් වශශග්ම  වටිනශ ශේපළ රටට අහිමි 

වුශණ්. 

ලවකශශේ නන.ම ුරරවැසිශ කුට ආරෙහශසේ ජීවත් ශවන්න 

අයිති  තිශෙන්නට නන.. ඒ ආරෙහස ශවනුශවන්  ුරරවැසි න්ශග් 

ආරක්ෂශව ශවනුශවන් ශපොීයසි   ඒ වශශග්ම හමුෙශව ක්රි ශත්මක 

ශවන්නට නන.. ශකශනකුශග් ජීවිත  හශආර කරන්න  ශේපළ හශආර 

කරන්න කටයුතු කරන අවස්ථශවකදී අවම ෙල  පශවිචි ම කිරීශම් 

අයිති  ආරක්ෂක අව වලට තිශෙනවශ. අශප් ශපොීයසි   හමුෙශව 

එෙශ ඒ අවම ෙල වත් පශවිචි ම කශළේ නැහැ. එශසේ කශළේ කශශග් 

වුවමනශවකටෙ කි න එක ෙරපතළ ප්ර ්න ක්. ඒ ආරසශ ශම්වශට 

වගකිව යුතු අ  ලේජශ ශවන්න  නන.  සි  වගකීම ඉටු කරන්නට 

ෙැරිවීම පිළිෙඳව. මහජනතශවශගන් වැටුප් ලෙමින්  මහජනතශවට 

ශසේව  කරනවශ කි ලශ දිවුරුම් දීලශ ඒ වගකීම භශරගත් උෙවි  ඒ 

වගකීම හරි ට ඉටු කශළේ නැහැ. ශගෝඨශභ  රශජපක්ෂ 

ජනශධිපතිතුමශ ශම් සිේධි පිළිෙඳව ශසො න්න කමිටුවක් පත් කළශ. 

හිටුර නශවික හමුෙශපති වසන්ත කරන්නශශගොඩ මැතිතුමශ  හිටුර 

ගුවන් හමුෙශපති ශරොෂශන් ගුණතිලක මැතිතුමශ ශම් රට ශවනුශවන්  

කැප ූද අ . ශම් කශරණශව වි ්ශල්ෂණ  කිරීම සඳහශ ඔවුන්ශග් 

අත්ෙැකීම් භශවිත කළශ. ඒ කමිටුව තීන්ු වක් ු න්නශ  ශම් රශේ 

ආරක්ෂක අව  ස්වකී  වගකීම හරි ට ඉටු කශළේ නැහැයි කි ලශ. 

ඒ කමිටුව එවැආර තීන්ු වක් දීලශ තිබි දීත් වගකිව යුතු ආරලධශරින් 

තවමත් ඒ ුරටුවල ඒ විධි ටම ඉන්නවශ. ඒක ෙරපතළ ප්ර ්න ක්. 

හරි නම්  කවුරුන් ශහෝ ඒ අ  අස් කරන්න ඉස්ශසල්ලශ ස්වකී  

වගකීම ඉටු කරන්න හැකි ශවක් ශනොලැබීම පිළිෙඳව ඔවුන් ඉල්ලශ 

අස් ශවන්න  නන.. ඒ හින්ෙශ ශමතැන තිශෙන්ශන් ආත්ම ගරුත්ව  

පිළිෙඳ ප්ර ්න ක්. 

විශ ේෂශ න්ම ශම් වශශග් තත්ත්ව කට පත්වීම පිළිෙඳව 

රජ ටත් වගකීමක් පැවශරනවශ. රජ  ුරරවැසි න්ට ආරක්ෂශව 

ශෙන්න නන.. මහජනතශවශග් ශේපළ විනශ  වීම පිළිෙඳව  

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් ජීවිත  විනශ  වීම පිළිෙඳ 

වගකීම සම්පූර්ණශ න්ම පැවශරන්ශන් රජ ට. ඒ හින්ෙශ රජ  ශම් 

පිළිෙඳව විධිමත් ක්රි ශමශර්ග ක් ගන්න අව යයි.  

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ පිළිෙඳව ශම් ශ ෝක 

ශ ෝජනශව කරන ශවලශශේ  එතුමශ ශත්මශවක් හැටි ට ඉස්සරහ 

තෙශශගන ශමහි වගකීම රජ  භශර ගන්නට නන.  කි න අෙහස 

අපි ඉදිරිපත් කරන්නට නන.. අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මන්ත්රීතුමශශගන් හිඩැස් වුණු තැන ුරරවන්න තරුණ 

මන්ත්රීවරශ ක් ආවශ. නමුත්  එතුමශශග් හිඩැස ුරරවන්න 

ප්රජශතන්ත්රවශදී රශමුව තුළ අපි කශටවත් ුරළුවන්කමක් නැහැ. එම 

ආරසශ අපි ඒ ප්රජශතන්ත්රවශෙශේ නශමශ න් කටයුතු කරනවශ නම්  

අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශට ගරු කරනවශ නම්   උපහශර 

කරනවශ නම්  අනශගත  තුළ නැවත ශමවන් සිු  වීමක් ශම් මහ 

ශපොශළොව තුළ සිු  වීම වැළැක්වීම සඳහශ අපි වගකීම ෙශර ගන්න  

නන.. 

රජ ක් හැටි ට ඒ වගකීම අපි භශර ගන්න නන.. ඒ වගකීම ඉටු 

කරන්න ආරක්ෂක අව වල ඒ රශජකශරි ඉටු කරනවශ ෙ කි න එක 

ගැන අපට ෙරපතළ ප්ර ්න ක් තිශෙනවශ.  ශමවන් භීෂණ ක් රට 

තුළ හෙන්න කටයුතු කරුර ශේ පශලන කඳවුරක් තිශෙනවශ නම්  

ඔවුන් කවුරුන් ශවනුශවන් ෙ ශම් ශේ කරන්ශන්? ශම් රශේ 

මහජනතශවට අපි කි න්න නන.  ඉදිරි කශල  තුළ මැතිවරණ ක් 

එයි.   එවැආර අවස්ථශවක ශම් වශශග් මිආරස්සු මරණ  ශේශපොළ 

විනශ  කරන  අහිවසක මිආරසුන්ට හිරිහැර කරන  ශේ පශලන 

ක්රි ශකශරකම්වල ආරරත ශවන අ ට ශම් රශේ පශලන තන්ත්ර  

ු න්ශනොත් රට ශකොතැනකට ෙ  න්ශන් කි න එක පිළිෙඳ 

ප්ර ්න ක් තිශෙනවශ. අෙ බුේධිමත් ජනතශව තීන්ු වක් අරශගන 

තිශෙනවශ ශම් විධිශේ හිවසශකශරී ක්රි ශකශරකම් කරන අ  

සමශජ ශ න් ශකොන් කරන්න. ඒ සඳහශ ජනතශව ඉදිරිපත් ශවලශ 

තිශෙනවශ. අපි අවුරුු  2 400ක පමණ ඉතිහශස ක් තිශෙන රටක් 

හැටි ට ශම් රශේ මිආරසුන්ශග් අනනයතශව ශවනුශවන් ශපීම 

සිටින්න නන.. ඒ ආරසශ ශම් රශේ බුේධිමත් ජනතශවශගන් අපි 

ඉල්ීයමක් කරනවශ  ඔෙතුමන්ලශ අනශගතශේ ගන්නශ තීන්ු ව 

ම්ශල්චිඡත්ව  ප්රතික්ශෂේප කරන තීන්ු වක් ෙවට පරිවර්තන  

කරන්න කි ලශ.  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මැතිතුමශට ආරවන් සුව අත් ශේවශ කි ලශ ප්රශර්ථනශ කරමින්  

එතුමශශග් අභශව  ශවනුශවන් ශ ෝක  ප්රකශ   කරන්න මට 

අවස්ථශව ලෙශ ු න්නශට ඔෙතුමශටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශග් 

කථශව අවසන් කරනවශ.  
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ෙරු සිවඥානම් ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கதள, இந்த நாட்டிதல 

வன்முகறயினூடாக மிகதமாசமாகக் தகால்லப்பட்ட பாராளு 

மன்ற உறுப்பினர் அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல அவர்களதும், 

உலக சாம்ராஜ்யத்தினுகடய தகலவி மகறந்த எலிசதபத் 

அம்கமயார் அவர்களதும் நிகனவுபகர்தல் இன்கறய தினம் 

இந்தச் சகபயிதல நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. மிக 

முக்கியமாக முதலிதல நாங்கள் மகாராணியார் எலிசதபத் 

அவர்களது மகறவுக்கு இந்த உயாிய சகபயினூடாகத் தமிழ் 

மக்கள் சார்பிதல எங்களுகடய ஆழ்ந்த அனுதாபங்ககளத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்ற அதததநரத்தில், அந்தச் சாம்ராஜ்யத் 

தினுகடய மிகப் தபரும் மகாராணியினுகடய நிகனகவ இந்த 

இடத்திதல நாங்கள் மனதால் பகிர்ந்துதகாள்கின்தறாம்; 

அவருகடய ஆத்ம சாந்திக்காக தவண்டுகின்தறாம்.  

இந்த நாட்டிதல கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு 

மிகதமாசமாக வன்முகற மூலமாகக் தகால்லப்பட்ட தபாலன் 

னறுகவ மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அமரகீர்த்தி 

அத்துதகாரல அவர்களுகடய மரணம் மிகவும் தகாடுகம 

யானது; இது ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாதது. ஆனால், இலங்கக 

யிதல இது புதிய விடயதமான்றல்ல. மனித குலத்திற்கு 

எதிரான, மனிதர்ககள மனிதர்கதள பலிதயடுக்கின்ற 

இவ்வாறான மிக தமாசமான பல்தவறுபட்ட சம்பவங்கள் 

இங்தக நகடதபற்றிருக்கின்றன. அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல 

அவர்கள் பாராளுமன்றம் வந்து மிக அகமதியான முகறயிதல 

தன்னுகடய ததாகுதி மக்களுக்காகப் பணியாற்றினார் என்று 

இங்கு தபசிய பலரும் தசால்லுகின்ற கருத்துக்ககளக் 

தகட்கின்றதபாது, அவருகடய தசகவககள, அவர் இந்த 

மண்ணிதல ஆற்றிய பணிககள அறியமுடிந்தது. ஆனால், இந்த 

நாட்டிதல பல்தவறுபட்ட நபர்கள் இவ்வாறு தகால்லப் 

பட்டிருக்கிறார்கள். சிறிமாதவா பண்டாரநாயக்க அவர்கள் 

உலகத்தில் முதலாவது தபண் பிரதமாக இந்த நாட்டிதல 

இருந்ததபாது, கதிர்காமத்து அைகி மனம்தபாி அவர்கள் 

‘ஜனதா விமுக்தி தபரமுன’ கட்சிக்கு ஆதரவாக இருந்தாதரன்ற 

காரணத்திற்காக அவர் இராணுவத்தினரால் தகாண்டு 

தசல்லப்பட்டு, நிர்வாணமாக்கப்பட்டு, வன்புணர்வு தசய்யப் 

பட்டுப் பகிரங்கமாகச் சுட்டுக்தகால்லப்பட்ட வரலாறும் இந்த 

மண்ணிதல நகடதபற்றிருக்கின்றது. அவருகடய மகள் 

சந்திாிகா அவர்கள் இந்த மண்ணிதல ஜனாதிபதியாக இருந்த 

தபாழுது கிருஷாந்திகய தசம்மணியில் கவத்து இராணு 

வதினர் மிகதமாசமாகப் பலாத்காரம் தசய்து படுதகாகல 

தசய்ததுடன், அவருகடய தாயார், சதகாதரன் மற்றும் 

உறவினர் ஒருவகரயும் மிக தமாசமாகப் படுதகாகல 

தசய்தார்கள். இகவதயல்லாம் இந்த மண்ணிதல நகடதபற்றி 

ருந்தும் இதுவகர இவற்றுக்கான நீதி கிகடக்கப்தபறவில்கல.  

அதுதபால், இந்த நாட்டிதல மாமனிதர் குமார் 

தபான்னம்பலம் அவர்கள் பட்டப்பகலிதல தகாழும்பிதல 

கவத்துக் தகால்லப்பட்டார்; தஜாசப் பரராஜசிங்கம் அவர்கள் 

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திதல சிமிதயான் ததவாலயத்தில் 

இரவு தநர ஆராதகனயில் இருந்ததபாது அவருகடய உயிர் 

அநியாயமாகப் பறிக்கப்பட்டது; மாமனிதர் சிவதநசன் 

அவர்கள் பாராளுமன்றம் வந்துவிட்டுச் தசல்லுகின்றதபாது 

மாங்குளத்தில் கவத்து இலங்கக இராணுவத்தினுகடய ஆை 

ஊடுருவும் அணியினரால் கிகளதமார் தாக்குதல்மூலம் 

தகால்லப்பட்டார்; பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாமனிதர் 

ரவிராஜ் அவர்கள் தகாழும்பு நகரத்திதல கவத்துச் சுட்டுப் 

படுதகாகல தசய்யப்பட்டார். இவ்வாறு இந்த மண்ணிதல 

இவர்கதளல்லாம் மிகதமாசமாகப் படுதகாகல தசய்யப்பட்ட 

சம்பவங்கள் பற்றிய வரலாறுகள் காணப்படுகின்றன. ஆனால், 

இதுவகர யாராலும் இவர்களின் மரணத்துக்கான நீதி இந்த 

மண்ணிதல கிகடக்கப்தபறவில்கலதயன்பதுதான் துரதிருஷ்ட 

மானது. ஆனால், இந்த நீதி என்பது இப்தபாழுதுதான் 

திரும்பியிருக்கின்றதா? அது திரும்பி, இந்த நாட்டிதல சிங்கள 

மக்ககளதய தாக்குகின்ற நிகலயில், இந்தப் பயங்கரவாதத் 

தகடச் சட்டமும் அதற்கூடான தகாகலகளும் ஆயுதங்ககளத் 

தங்களுகடய கககளிதல எடுத்துக்தகாள்கின்றவர்களுகடய 

தசயற்பாடுகளும் மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல 

அவர்களுகடய உயிகரப் பறித்திருக்கின்றது என்பதுதான் 

இங்தக நாங்கள் கவனத்திதல தகாள்ளதவண்டியது.  

கிைக்குப் பல்ககலக்கைகத்தின் துகணதவந்தராக இருந்த 

இரவீந்திரநாத் அவர்கள் கடத்திச் தசல்லப்பட்டார். இதுவகர 

அவர் எங்தகதயன்று ததாியாது. மிகப்தபாிய ஓர் இராணுவ 

ஆய்வாளர், எழுத்தாளர் ‘தராகி’ சிவராம் அவர்கள் மட்டக் 

களப்பு மண்கணச் தசர்ந்தவர்; அவர் கடத்தப்பட்டு, இதத 

பாராளுன்ற வளாகத்திற்கு அருகிதல அவருகடய சடலம் 

கண்தடடுக்கப்பட்டது; அவர் படுதகாகல தசய்யப்பட்டார்.  

நதடசன் அவர்கள் மிகப்தபாிய ஓர் எழுத்தாளன், 

பத்திாிககயாளன்; அவர் மட்டக்களப்பு மண்ணிதல கவத்துச் 

சுட்டுப் படுதகாகல தசய்யப்பட்டார். யாழ்ப்பாணத்திதல மிக 

அருகமயான, அற்புதமான பத்திாிககயாளன் நிமலராஜன் 

அவர்கள் உண்கமககள தவளிக்தகாண்டுவந்ததால் 

அவருகடய வீட்டிதல கவத்துப் படுதகாகல தசய்யப்பட்டார். 

இவர்ககளவிட தபாருளியல் துகறயிதல மிகப்தபாிய 

ஜாம்பவானாக இருந்த மட்டக்களப்பு தசங்கலடி பல்ககலக் 

கைக விாிவுகரயாளர் தம்கபயா அவர்கள் - மிக 

அன்னிதயான்னியமான, நல்ல மனம்பகடத்த ஒருவர் - 

பட்டப்பகலில் சுட்டுக்தகால்லப்பட்டார். இகவதயல்லாம் 

இந்த மண்ணிதல நகடதபற்றிருக்கின்றன. ஆனால், இந்த 

நாட்டிதல இவற்றுக்காக எந்த நீதியும் கிகடக்கவில்கல 

தயன்பதுதான் துரதிருஷ்டவசமானது.  

அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல அவர்களுகடய மரணத்கத 

மனிததநயத்கத விரும்புகின்ற, மனிதாபிமானத்கத விரும்பு 

கின்ற யாரும் ஏற்றுக்தகாள்ளமாட்டார்கள். ஒரு மனிதன் 

ஓடிதயாளிக்கின்றதபாழுது, அவகர இழுத்துக் தகாண்டுவந்து 

படுதகாகல தசய்தல் என்பது ஒரு மனிதனால் தசய்யமுடியாத, 

மிருகத்தனம் பகடத்த தவறிபிடித்தவர்களால் மட்டும்தான் 

தசய்யப்படக்கூடிய தசயலாகும். அததமாதிாித்தான் இந்த 

மண்ணிதல தவறிபிடித்த மனிதர்கள் பல காாியங்ககளச் 

தசய்திருந்தார்கள்.  

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கதள, 1983ஆம் ஆண்டு 

தமிைர்கள்மீது பாாிய இனக்கலவரம் தூண்டிவிடப்பட்ட 

தபாழுது, தகாழும்பிதல தமிைர்கள் ககடகளுக்குள்தளதய 

கவத்து உயிதராடு தகாளுத்தப்பட்டார்கள். எந்ததவாரு 

யுத்தத்திதலா, சண்கடயிதலா ஈடுபடாத, ஏதும் அறியாத 

மகலயக மக்கள் பலர் தகால்லப்பட்டததாடு, பல்லாயிரக் 

கணக்கானவர்கள் உடுத்த உடுப்தபாடு ‘லங்கா ராணி’ 

கப்பல்மூலம் வடபகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். இவ்வா 

தறல்லாம் நகடதபற்ற வரலாறுகள் உண்டு. ஆகதவ, 

திரும்பவும் இந்த நாட்டிதல ஒரு வன்முகற ஏற்படக்கூடாது; 

ஒரு நியாயமான, நீதியான அரசியல் முகறகம 

இருக்கதவண்டும்; இந்த நாட்டிதலயிருக்கின்ற சிங்களத் ததசிய 

இனமும் தமிழ்த் ததசிய இனமும் தங்களுக்குள் ஒரு புாிததலாடு 

தங்களுகடய ககல, கலாசார பண்பாட்டு அகடயாளங் 

கதளாடு தங்களுகடய மண்ணிதல வாழுகின்ற ஒரு 
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வாழ்வுாிகம இருக்க தவண்டும் என்பகதத்தான் எமது மக்கள் 

எதிர்பார்க்கிறார்கள்; உலகமும் எதிர்பார்க்கிறது. சிங்கள 

மக்களுகடய கலாசாரம், மதம், வாழ்வுாிகம, நில அகடயாளம் 

என்பன எவ்வாறு முதன்கமயானதாகப் தபணப்படுகிறததா  

அததமாதிாி தமிைர்களுகடய கலாசாரம், பண்பாடு, 

வாழ்வுாிகம, அகடயாளம் - ததால்லியல் அகடயாளம் 

தபான்றகவ தபணப்பட தவண்டும். அவர்களும் இந்த 

மண்ணுக்குாிய பிரகஜகள்தான். எனதவ, அவர்களும் இந்த 

மண்ணிதல உாிகமதயாடு வாழ்வதற்கான ஒரு சூைல் 

உருவாக்கப்பட தவண்டும். அப்படியிருந்தால், இந்த நாட்டிதல 

எந்த வடிவத்திலும் வன்முகற ஏற்படுவதற்கான காரணம் 

ததான்றாது. அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல அவர்களுக்கு நடந்தது 

ஓர் அநியாயம். ஆகதவ, அவருகடய குடும்பத்தினருக்கும் 

மகனவி, பிள்களகளுக்கும் எனது அனுதாபத்கதத் ததாிவித் 

துக்தகாள்கின்தறன். அந்தச் சம்பவத்தினால் அவருகடய 

மகனவி மிகவும் காயப்பட்டிருப்பதாகவும் மனநிகல பாதிக்கப் 

பட்டிருப்பதாகவும் இங்கு தபசினார்கள்; அது உண்கமயாக 

இருக்கலாம். 

கணவனுகடய இைப்புக்குப் பின்னால் ஒரு மகனவி 

யினுகடய, அவாின் பிள்களகளுகடய மனநிகலகய 

தயாசித்துப் பாருங்கள்! இப்படி ஆயிரமாயிரம் மகனவிமாரும் 

பிள்களகளும் தங்களுகடய கணவகனயும் அப்பாக்ககளயும் 

அந்த மண்ணிதல கவத்து இராணுவத்திடமும் உங்களுகடய 

அரசிடமும் ஒப்பகடத்துவிட்டுக் கண்ணீதராடும் தாலிதயாடும் 

தபாட்தடாடும் காத்திருக்கிறார்கள். ஆகதவ, அமரகீர்த்தி 

அத்துதகாரல அவர்களுகடய ஆத்மா சாந்தி தபறதவண்டு 

மானால், இவ்வாறு தமது கணவன்மாகர ஒப்பகடத்துவிட்டுத் 

தாலிதயாடும் தபாட்தடாடும் காத்திருக்கின்ற எங்கள் சதகாதாி 

ககளயும் பற்றிச் சற்றுச் சிந்தியுங்கள்! அப்படிச் சிந்தித்தால் 

இந்த மண்ணிதல ஒரு நியாயம், நீதி, மனிதாபிமானம் 

தகைக்கும் என்ற கருத்கத முன்கவத்து, அமரகீர்த்தி 

அத்துதகாரல அவர்களது உறவுகளுக்கு மீண்டும் அனுதாபத் 

கதத் ததாிவித்து, எனது உகரகய நிகறவுதசய்கின்தறன். 

நன்றி. 
 

ෙරු නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු එස්.එම්.එම්. මුෂශරෆ් මන්ත්රීතුමශ. 
 
 

[பி.ப. 12.21] 
 

ෙරු එස්.එම්.එම්. මුෂාරෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கதள, தகௌரவ 

அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல அவர்களின் மகறவு ததாடர்பான 

அனுதாபப் பிதரரகணயில் எனக்கும் தபசச் சந்தர்ப்பம் 

கிகடத்தகமகயயிட்டு மனநிகறவகடகின்தறன். உண்கம 

யிதல, இந்தப் பாராளுமன்றத்திற்கு வருககதந்து, இங்குள்ள 

ஒவ்தவாரு பாராளுமன்ற உறுப்பினதராடும் தபசுவதற்கும் 

பைகுவதற்கும் எனக்குச் சந்தர்ப்பம் கிகடத்திருக்கிறது. அந்த 

வககயில், அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல அவர்ககளயும் சந்தித்துப் 

தபசுவதற்கும் அவருடன் அளவளாவுவதற்கும் சந்தர்ப்பம் 

கிகடத்தது. அவருடன் தபசியதபாது, இந்தப் பாராளுமன்றத் 

திலிருந்த மிகவும் அஹிம்கசயான ஒரு பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் அவர் என்பகதப் புாிந்துதகாண்தடன். எனதவ, 

இவருகடய கடந்தகாலம், அதததபான்று இவருகடய அரசியல் 

வாழ்க்கக என்பன எவ்வளவு புனிதத்துவமானதாக 

இருந்திருக்கும் என்பது பற்றிதயல்லாம் நான் ததடத்ததாடங்கி 

யிருந்ததன். அந்த அடிப்பகடயில் அவகரப்பற்றி விசாாித்த 

தபாது, இங்குள்ள சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கதளாடு 

தபசுகின்றதபாது, பாராளுமன்றத் ததாோ்தலிதல அதிகமான 

தசலவுகள் ஏதுமின்றி, மக்கதளாடு மக்களாக நின்று, மக்களால் 

ததாிவு தசய்யப்பட்ட ஒரு முன்மாதிாியான பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்தான் திரு. அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல என்ற தகவல் 

எனக்குக் கிகடத்தது. ஆரம்பத்தில் மாகாண சகபத் ததாோ்தலில் 

13,000 தமலதிக வாக்குகள் என்றும், பின்பு பாராளுமன்றத் 

ததாோ்தலில் 26,000 தமலதிக வாக்குகள் என்றும் அவருகடய 

தசல்வாக்கு அந்த மக்கள் மத்தியில் ததாடர்ந்தும் அதிகாித்து 

வந்த நிகலகமகய நான் அறிந்துதகாண்தடன்.  

இவ்வாறான மிகவும் அஹிம்கசயான ஒரு மனிதர் கடந்த 

தம 09ஆம் திகதிய தாக்குதலிதல மிகவும் மிதலச்சத்தனமான 

முகறயில் படுதமாசமாகப் படுதகாகல தசய்யப்பட்டகம 

என்பது கண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விடயம்தான். மக்களால் 

உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஜனநாயகப் தபாராட்டம் - ‘අරගළ’ - 

தவதறாரு வடிவம் தபற்று, அரசியல்வாதிகளாலும் தவறு சில 

விஷமிகளாலும் குைப்பப்பட்டு, தவறு திகச தநாக்கிப் 

பயணித்ததன் விகளவுதான் இவருகடய மரணம் என்று நாம் 

எடுத்துக்தகாள்ள முடியும். அன்கறய தினம் Galle Face 

திடலுக்குச் தசன்று அகமதியான முகறயில் தபாராட்டத்தில் 

ஈடுபட்டிருந்தவர்கள்மீது தாக்குதல் நடத்தியகத ஒருதபாதும் 

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாது; அதகன நாம் கண்டித்தத 

ஆகதவண்டியிருக்கிறது. ஆனால், வன்முகறக்கு வன்முகற 

முடிவல்ல! அதன் பின்னர் நகடதபற்ற சம்பவங்கள் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினருகடய உயிகரப் பறித்தது. அன்று 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுகடய வீடுகள், உகடகமகள் 

தபான்றன எாிக்கப்பட்டன. கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்ககயில் 

முன்தனறிய பலர் இன்று நிர்க்கதியான நிகலக்கு உள்ளாக்கி 

யிருக்கின்றனர். ஒரு பாடசாகலயில் கற்பித்த ஆசிாியர் ஒருவர் 

இங்கு உறுப்பினராக இருக்கின்றார். அவருகடய முகநூற் 

பதிகவப் பார்த்ததபாது, மிகவும் சிரமப்பட்டுக் தகாஞ்சம் 

தகாஞ்சமாகச் தசாோ்த்த பணத்தால் கட்டப்பட்ட வீடு தீக்கிகர 

யாகியதனால் இந்த நாட்டினுகடய அரசியலில் தனக்கு ஒரு 

நம்பிக்கக இல்லாமற் தபாய்விட்டது என்ற ஒரு கருத்கத அவர் 

தசால்லியிருந்தார். அதுதபான்றுதான், மக்கதளாடு மக்களாக 

அரசியல் தசய்த அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல அவர்களினுகடய 

மரணமானது அவருகடய குடும்பத்திற்கு மாத்திரமல்லாமல், 

அவருகடய பிரததசத்கதச் சார்ந்த ஆதரவாளர்களுக்கும் 

எந்தளவுக்குத் துக்கத்கதக் தகாடுத்திருக்கும் என்பகத 

எண்ணிப்பார்க்கின்றதபாது, அது நிச்சயம் எமக்குக் 

கவகலகயத் தருகின்ற விடயம்தான்.  

மகாத்மா காந்தி அவர்கள் ஒரு கருத்கதச் தசான்னார்: “I 

object to violence because when it appears to do good, the 

good is only temporary; the evil it does is permanent” என்று 

தசான்னார். அதாவது, வன்முகறகயத் ததாடங்குகின்றதபாது 

அது நல்ல விடயதமன்று சிலர் நிகனத்திருந்தாலும் அந்த நல்ல 

விடயதமன்பது மிகவும் தற்காலிகமானதுதான். ஆனால், 

எப்தபாதுதம அந்த வன்முகற என்பது மிகப் பாரதூரமான 

தமாசமான விகளவுககளதய தரும் என்று அவர் ததாிவித் 

தகமக்கு மிகச் சிறந்த உதாரணம்தான் தம மாதம் 9ஆந் திகதிய 

தபாராட்டமும் அமரகீர்த்தி அதுதகாரல அவர்களுகடய 

மகறவும். இந்தப் தபாராட்டம் பிகையானது என்பகதயும் 

இந்தப் தபாராட்டத்தில் ஏற்பட்ட வன்முகறகள் மிகப் 

பிகையானது என்பகதயும் பகறசாற்றி நிற்பதுதவ இந்த 

அமரகீர்த்தி அத்துதகாரல அவர்களுகடய மரணம் என்றால் 

அது மிககயில்கல. ஏதனன்றால், அவர் மிகச் சாந்தமான மிக 

நல்ல ஒரு மனிதனாக இருந்ததபாதும் அவருக்கு இவ்வாறு ஒரு 

நிகழ்வு இடம்தபற்றுவிட்டது என்பதன் காரணமாகத்தான் 
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சனநாயக ாீதியாகப் தபாராட்டத்கத தமற்தகாண்ட 

மக்களுக்கும் அந்தப் தபாராட்டத்தின்மீது ஓர் அவநம்பிக்கக 

பிறந்தது என்றால் அகத மறுப்பதற்கில்கல.  

அந்தப் தபாராட்டம் தவறு வடிவம் தபற்றததல்லாம் 

உண்கமயில் தவதகனக்குாிய ஒரு விடயம். இந்தப் பாராளு 

மன்றத்திற்குள் இருக்கின்ற 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

களும் பிகையானவர்கள்; இவர்கள் எல்தலாரும் அடித்துத் 

துரத்தப்படதவண்டும்; இவர்களுகடய வீடுகள் எாிக்கப்பட 

தவண்டும் என்பதாக அந்தப் தபாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு 

குழுவினரால் தசால்லப்பட்ட பிகையான தகாஷங்கள்தான் 

உண்கமக்கு உண்கமயான ஒரு சனநாயகப் தபாராட்டத்கதத் 

ததால்வியகடயச் தசய்தததன்றால் அது மிககயில்கல. அந்தப் 

தபாராட்டம் சாியாக நகடதபற்றிருக்கதவண்டும். அதாவது, 

மக்களினுகடய அந்தப் தபாராட்டத்தின் விகளவாக அவர்கள் 

எகதச் தசான்னாலும் தகட்கக்கூடியததாரு நிகலகம இந்தப் 

பாராளுமன்றத்திற்குள் இருந்தது. சனாதிபதியிடம் அந்த நிகல 

ததான்றியிருந்தது.  

இத்தககயததாரு சூழ்நிகலயில் இந்த நாட்டில் பல்தவறு 

காரணங்களால் உருவாக்கப்பட முடியாமலிருக்கின்ற நல்ல 

சட்டங்ககள இந்தப் பாராளுமன்றத்தில் உருவாக்குவதற்கான 

அழுத்தங்ககள அந்த අරෙ ය தகாடுத்திருக்கதவண்டும். 

அதததபான்று, இந்த நாட்டில் சில மாற்றங்ககளச் தசய்வதற் 

குப் பல்தவறு காரணங்கள் எப்தபாதும் தகடயாக 

இருக்கின்றன. அந்த மாற்றங்ககளச் தசய்வதற்கு அந்த අරෙ ය 
கவ தமற்தகாண்ட குழுவினர் ஓர் அழுத்தத்கதக் 

தகாடுத்திருக்கதவண்டும். அதுமாத்திரமல்லாமல், இந்த 

நாட்டில் நிரந்தரமான ஓர் ஒற்றுகமகயயும் சமாதானத்கதயும் 

உருவாக்கி, சகல இனங்களும் சமத்துவமாக ஒரு ததசப் 

பற்தறாடு இந்த நாட்கட வடிவகமப்பதற்கான நல்லததார் 

அரசியல் யாப்கப இந்தப் பாராளுமன்றம் தகாண்டு 

வருவதற்கான பாாியததார் அழுத்தத்கத அந்த අරෙ ය 
தகாடுத்திருக்கதவண்டும். அதற்கு மாறாக, “Gota, go home!”

என்று தசால்லி இப்தபாழுது முன்னாள் சனாதிபதி அவர்ககள 

வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்தடாம். ஆனால், இந்தப் பாராளுமன்ற 

முகறகமயில் அல்லது இந்த நாட்டினுகடய அரசியலில் 

மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றதா? என்றால் இல்கல. எனதவ, 

நல்லததாரு தபாராட்டம் மிக தமாசமான நிகலயில் முடிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது என்பது கவகலயான ஒரு விடயமாகும். 

அதனடிப்பகடயிதல, அமரகீர்த்தி அதுதகாரல அவர்களுகடய 

மரணத்கதயும் படுதகாகலகயயும் மிக வன்கமயாகக் 

கண்டிப்பததாடு, அவருகடய குடும்பத்தினருக்கும் அவருகடய 

உறவினர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் அகனவருக்கும் 

என்னுகடய அனுதாபத்கதத் ததாிவிப்பததாடு, அவருகடய 

ஆத்மா சாந்தியகடயப் பிரார்த்தித்து விகடதபறுகின்தறன்.  

 
[අ.භශ. 12.27] 

 
ෙරු තාරක බාලසූිකය මහතා නවිගේශ කටුතතු රාජය 

අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய - தவளிநாட்டலுவல்கள் 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Foreign 
Affairs) 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  මුලින්ම  ගරු අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශශග් අභශව  පිළිෙඳව මශග් ෙලවත් 

ශ ෝක  එම මැතිආර   එතුමශශග් ුරත්ර රත්න  ිතුළු ඒ පවුශල් 

අශනකුත් සශමශජික න් ශවත ප්රකශ  කර සිටිනවශ.  

ශම් පශර්ලිශම්න්තුශේ හිටුර අහිවසකම මන්ත්රීතුමශ  අමරකීර්ති 

අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ  කි න එක මට ශපර කථශ කළ ගරු 

මන්ත්රීවරු ිතුළු අප සි ු ශෙනශ අවිවශෙශ න් පිළිගන්නශ 

කශරණශවක්.  ඒ වශශග්ම  මට ශපර කථශ කළ  TNA එශක් ගරු 
මන්ත්රීතුමශ පැවූර අන්ෙමට  ප්රචණ්ඩත්ව ත් ලවකශශේ 

ශේ පශලන  සම   ම්කිසි විධි කට ෙේධ ශවලශ තිශෙන ෙව 

අපිත් ෙකිනවශ.  එෙශ ශවචිච සිේධි ගැන අවධශන  ශ ොමු කරලශ 

නැවත ඒ වශශග් ශෙ ක් සිු  ශනොශවන්න අපි අආරවශර් ශ න්ම 

වගෙලශ ගන්න නන..  ඒ සිේධි ෙශම  දිහශ ෙැු වශම අපට 

පැහැදිලිව කි න්න ුරළුවන්  එතැනදී  ම්කිසි පිරිසක් 

සවවිධශනශත්මකව එකතු වී මන්ත්රීවරු ඝශතන  කරන්න   

මන්ත්රීවරුන්ශග් ශගවල් ගිආර ති න්න  පහර ශෙන්න කටයුතු කළශ 

කි න එක. ිත්ත ව ශ න්ම ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මන්ත්රීතුමශ ඝශතන  කිරීශම් සිේධිශේදී ශම් රශේ 

ප්රජශතන්ත්රවශෙ ටත් වි ශල ප්රහශර ක් එල්ල වුණශ. ඒ ආරසශ  

පශර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න අපි සි ු ශෙනශටම ශමතැනදී පැවශරන 

වගකීමක් තිශෙනවශ. පශර්ලිශම්න්තුව වටලන්න කි ලශ ශමතැනදී 

සමහර අ  කිේවශ. නමුත්  පශර්ලිශම්න්තුව  වටලන්න කි ුර අ  

සම්ෙන්ධශ න් අපි කිසිම පි වරක් ශගන නැහැ. 

 
ෙරු නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! අෙ දින දිවශ ආහශර විශේකශ න් ශතොරව 

සභශශේ කටයුතු පවත්වශශගන  ශමට සභශව එක ෙ? 

 
ෙරු මන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

 

ෙරු නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රශජය ිමතිතුමආර  ඔෙතුමශ කථශ කරන්න.  

 
ෙරු තාරක බාලසූිකය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

පශර්ලිශම්න්තුව වටලන්න කි ුර පශර්ලිශම්න්තුශේම ඉන්න 

අ ටත්  එළිශේ ඉඳන් ඒ සඳහශ කටයුතු කරුර අ  

සම්ෙන්ධශ නුත් කිසිම පි වරක් අෙ ශම් පශර්ලිශම්න්තුව අරශගන 

නැහැ.  හැෙැයි  ඉදිරිශේදී ශමවැආර සිේධි ක් ිති ශනොශවන්න අපි 

වගෙලශ ගත යුතුයි. ඒ වශශග්ම  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මන්ත්රීතුමශශග් මරණ ට වගකිව යුතු අ ට අආරවශර් ශ න්ම 

ෙඬුවම් දි  යුතුයි. 

Hon. Deputy Speaker, I also want to say a few words 
on the demise of Her Majesty Queen Elizabeth II. I am, 
of course, a republican, but irrespective of the fact that I 
am a republican, I have to acknowledge the fact that 
Queen Elizabeth II was the Head of State of Sri Lanka 
since her Coronation in 1953 until we became a republic 
under the 1972 Republican Constitution. 

I think whenever we talk of royals - with no disrespect 
to the royals in other countries - in true nature, we only 
refer to one royal family and that is the British Royal 
Family. We know why. That is because the Queen had 
been the Head of State of 32 sovereign countries during 
her entire reign and after she was coronated, she became 
the Head of State of six independent countries along with 
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Sri Lanka. Sir, I just googled some facts and found that 
the role she had played was absolutely amazing; during 
the 70 years of her reign, she played it with such grace 
and dignity. Over 170 Prime Ministers of Commonwealth 
countries served under her. So, if there is anything to 
learn from the life and the reign of Queen Elizabeth II, it 
is the manner in which she conducted her duties and when 
a lot of attention was brought upon the royal family, how 
she acted with dignity. It all can be admired. 

So, at this juncture, we would like to express our 
sympathies to the British Royal family and the people of 
England and the Commonwealth.  

Thank you. 

 
[අ.භශ. 12.31] 

 

ෙරු නගම්ජර්) සුදර්ශන ගදනිපිටිය මහතා 
(மாண்புமிகு (தமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  පසුගි  මැයි 09වැආර ෙශ 
කි න්ශන් අපි සි ු ශෙනශටම ශලොකු තැති ගැන්මක් ිති ශවචිච 
ෙවසක්. එෙශ අප අතර හිටුර අහිවසක  ගරු මන්ත්රීවරශ ක් -මශ 
හිතන විධි ට ශම් මන්ත්රීවරු 224ශෙනශ අතර හිටුර අහිවසකම 
මන්ත්රීවර ශ- ම්ශල්චිඡ ශලස ඝශතන  කරනු ලැබුවශ. ඒ විධි ට 
කුරිරු ශලස එතුමශ ඝශතන  කරන්න ශපලඹුශණ් ශකොශහොමෙ 
කි ලශ  අපට හිතශගන්නත් ෙැහැ. එතුමශ ඝශතන  වුණශ. එතුමශශග් 
ආෙරණී  බිරිඳට සව්ශමි ශ නැතිව  ආෙරණී  ුරත්ර රත්න ට තශත්තශ 
නැතිව ශගවන ජීවිත  පිළිෙඳව අපි කශටත් හිතශගන්න ෙැහැ. අපට 
ෙැන් ඉතිරි ශවලශ තිශෙන්ශන්  එතුමශට ආරවන් සුව ප්රශර්ථනශ කිරීම 
පමණයි.   

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  එෙශ අඳුරු -කළු- ෙවසක්. ඒ 
වශශග් ෙවස ් 19  - 9 කශලශේ  අපි ෙැක්කශ. නමුත්  ශම් වශශග් 
ම්ශල්චිඡ ඝශතන ක් අපි ෙැක්ශක් නැහැ.  

ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශ ඉතශම අහිවසක 
මන්ත්රීවරශ ක්. එතුමශ තුන්වරක් පළශත් සභශ මන්ත්රීවර කු ශලස 
කටයුතු කර තිශෙනවශ. එතුමශ ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්ක ට 
වි ශල ශසේව ක් කළශ. මින්ශන්රි  ආසනශේ සවවිධශ කතුමශ 
වශශග්ම ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික් සම්ෙන් වකරණ කමිටුශේ 
සභශපතිවර ශ හැටි ටත් එතුමශ කටයුතු කළශ. එවන් ශසේව ක් කළ 
ශකශනක් තමයි එෙශ ඒ ඝශතන  වුශණ්. ඒ ඝශතන  අපි කශශග්ත් 
හිතට වධ ශෙන කශරණ ක් වුණශ. මට හිතශගන්න ෙැරි කශරණ  
ශම්කයි. එෙශ ඒ ඝශතන  සිු  ශවලශ පැ  කී ක් ගි ශෙ  ඒ body එක 
ගන්න? එෙශ එතුමශශග් ආරක්ෂක ආරලධශරි ශ එතුමශශග් කශර්   
හරි ට කළශ. නමුත්  ශපොඩි අතපසුවීමක් ආරසශ තමයි ඒ 
අවශසනශවන්ත අවස්ථශවට ගරු අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශට මුහුණ 
ශෙන්න සිු  වුශණ්. හරි ට message එක ආශේ නැති ආරසශ තමයි 
එතුමශට එතැනට  න්න සිු  වුශණ්. මුලදීම පණිවුඩ  ආවශ නම් 
එතුමශ ඒ ස්ථශන ට  ැශවන්ශන් නැහැ. එතුමශ ගිශේ ජනතශව 
ශවනුශවන්. එතුමශ අපට කි ලශ ගිශේ  "මළ ශගවල් තුන හතරක් 
තිශෙනවශ. ඒවශට අආරවශර් ශ න්ම  න්න නන.. ඒ අ  
ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ මට උෙේ කරුර අ .  ඉක්මආරන් 
ගිහින් එන්න නන." කි ලශයි.  එවැආර ශශ්රේෂ්ඨ  අහිවසක  රටට 
ශසේව ක් කරුර මනුෂය කු ඒ විධි ට ඝශතන  කිරීම අපි ශහළශ 
ෙකිනවශ.  

ඒ ඝශතන  වශශග්ම එෙශ ෙවශසේ  සිේධ ූද ගිආර තැබීම් පිටුපස 
කණ්ඩශ ම් ශකොපමණක් ඉන්නවශෙ කි ලශ අෙ වන විට තහවුරු 
කරශගන තිශෙනවශෙ? පිටුපසින් ඉඳලශ ඒ ශේවල්වලට උසිගන්වුර 
මිආරස්සු අෙ පැත්තකට ශවලශ ඉන්නවශ. මත්පැන් දීම මත  

ශනොශ කුත් උසිගැන්වීම් මත ඉදිරි ට ගි   ඉදිරිශ න් හිටුර 
මිආරස්සු  අෙ සිරගත ශවලශ. ඒ සමහරු උසශවි ගශශන් රස්ති ශු  
ශවනවශ. රැකි ශව කර ගන්න ෙැරුව ඉන්නවශ.  එෙශ අත්ුරඩි ගහුර 
ීමතිඥ මහත්තුරු අෙ ඒ තැන්වල නැහැ. එෙශ ඒ උසිගැන්වීම් එක්ක 
ඒ විධිශේ වැරදි  කරුර අ  උසශවිශ න් ිප ලැබිලශ එළි ට එන 
ශකොට සමහරු අත්ුරඩි ගහන තත්ත්ව ට පත්වුණශ. ඒ වශශග් 
තත්ත්ව ක් අපි කවෙශවත් ෙලශශපොශරොත්තු වුශණ් නැහැ  ගරු 
ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර. 

එෙශ ඒ අ  ඒ වශශග් තත්ත්ව කට පත්ශවන්න ශහේතුව 
අආරවශර් ශ න්ම ශසවි  යුතුයි. මම ගරු ජනශධිපතිතුමශශගන් 
ඉල්ලශ සිටිනවශ  ඒ සිු වීමට අෙශළ සි ු  ශේවල් ශසො න්න කි ලශ. 
ශම් ක්රි ශ සම්න්ධශ න් හ ශාාශ න්න ශකොමිසමක් පත්කළශ. ඒක 
ආරසි ශකශරව ක්රි ශත්මක කරලශ ඒ ගැන ශහො න්න. එවැආර සිු වීම් 
නැවත ශම් රශේ සිු වි  යුතු නැහැ. එවකට හිටුර ජනශධිපති 
ශගෝඨශභ  රශජපක්ෂ මැතිතුමශටත් ආරක්ෂශව සප න්න ෙැරි 
වුණශ. එතුමශට ආරක්ෂශව සප ශ ගන්නත් අශප් රශේ ආරක්ෂක 
අව වලට ෙැරි වුණශ. එශහම වුශණ් ශකොශහොමෙ? ම්ශල්චිඡ 
ත්රස්තවශෙ ක් අවසන් කරුර වීශරෝෙශර රණ විරුශවෝ ඉන්න 
හමුෙශවක් අශප් රශේ ඉන්ශන්.  ඒ අ ට අව ය ආරශ ෝග 
ශනොලැබුශණ් ශකොශහොමෙ?  

ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශශග්ත්  ඒ ආරක්ෂක 
ආරලධශරි ශශග්ත් bodies පශශර් තිබුණශ පශන්ෙර ශෙක ශවනකල්. ඒ 
වන  ශතක්  ඒවශ ගන්න ෙැරිව සිටි ශ.  හමුෙශශේ හිටුර ශකශනක් 
හැටි ට මශ ෙන්නවශ  ත්රස්තවශදින් සම  ගැටුම් ිතිවුණු 
ශවලශවලදී අශප් වීශරෝෙශර රණ විරුවකු තුවශල ශවලශ  ඉදිරිශේ 
වැටිලශ ඉන්නවශ නම් අපි උපරිම උත්සශහ කරලශ ඔහු  පසුපසට 
ගන්නවශ. ඉතශම ශකටි කශල ක් තුළ උපරම ශ ොෙශ ඒ වීශරෝෙශර 
රණ විරුවශ පිටුපසට ගන්නවශ. හැෙැයි  ශම් සිේධිශේදී අව ය 
කටයුතු කරන්න පැ  කී ක් ගත වුණශෙ? පැ  12කට                
වඩශ   bodies ශෙක පශශර් තිබුණශ. මශ ෙන්ශන් නැහැ  ඒ අව ය 
ආරශ ෝග ක්රි ශත්මක ශනොවුශණ් ියි කි ලශ  එවකට හිටුර 
ජනශධිපතිතුමශටවත් ආරක්ෂශවක් ශෙන්න ආරක්ෂක අව වලට ෙැරි 
වුණශ. අආරවශර් ශ න්ම ශම්වශ ගැන ශසවි  යුතුයි. ශම්වශ පිටුපස 
ඉඳශගන  ශම්වශට උල්පන්ෙම් ු න්නු හැම ශකශනකු ගැනම ශසො ශ 
ෙලශ ඒ අ ට ආරසි ෙඬුවම් ලෙශ දි  යුතුයි. එශහම නැති වුශණොත් 
ඉදිරි ටත් ශම් වශශග් ශේවල් ිති වීම නවත්වන්න හම්ෙ ශවන්ශන් 
නැහැ. දිශනන් දින  දිශනන් දින ශම් වශශග් ශේවලට ශපලශෙන්න 
ුරළුවන්; උසි ගැන්වීමට ශපලශෙන්න ුරළුවන්.  

මම අශපොස උසස් ශපළ කරුර 19  - 9  කශලශේ රශේ තිබුණු 
තත්ත්ව  අපි ෙැක්කශ. මම ශම් කශරණ  හැම ෙශම කි න ශෙ ක්. 
මිීමමැරුම්  ඒ කරුර ශකොල්ලක.ම්  ශේපළ හශආර ිතුළු සි ු  
ශේවල් අපි ෙැක්කශ. අපි හිතුවශ  එෙශයින් පස්ශසේ නැවත එවැආර 
ශෙ ක් සිු  ශනොශවයි කි ලශ.  

නමුත් අු ත් සමශජ   ශම් තරුණ පරුරර ඒ ශේවල්  ෙන්ශන් 
නැහැ. ඒ ආරසශ ඒ අ  උසිගන්වන්න ශල්සියි. ඒ කණ්ඩශ ම් ආපහු 
පටන් ගත්තශ ඒ අ  පිටුපසින් ඉඳශගන උසිගන්වන්න. ඒවශට අහු 
ශවන්න එපශ කි ලශ මම ශගෞරවශ න් ඉල්ලශ සිටිනවශ  ශම් 
සමශජශේ ජීවත් වන සි ු ශෙනශශගන්. ප්ර ්න තිශෙන්න ුරළුවන්  
අරගළශේ සමහර ශේවල් සශධශරණ ශවන්න ුරළුවන්  ිත්ත 
ශවන්න ුරළුවන්. හැෙැයි  ශම්ක ශනොශවයි ප්ර ්න විසඳශ ගන්න 
රම .  

අහිවසක මිආරසුන් පළිහක් හැටි ට ඉස්සරහින් ති ශශගන   -
 9 කශලශේදීත් ශම් ශේම කළශ. එෙශ රණ විරුවන්ශග් අම්මලශ 
තශත්තශලශ ඉස්සරහින් ති ශශගන ශපළපශළි  නවශ අපි ෙැක්කශ. 
එශහම ශපළපශළි  ේදී ශේරශගන්න ෙැරිම තැන ආරක්ෂක අව  
විසින් ශවඩි ති ුර සමහර අවස්ථශ තිබුණශ; වීශරෝෙශර රණ 
විරුවන්ශග් අහිවසක අම්මලශ තශත්තලශ මැරුණු අවස්ථශ  තිබුණශ. 
මම ෙන්නවශ  මශතශල් දිස්්රික්කශේත් ඒ වශශග් ශෙ ක් ූද ෙව. ඒ 
කශලශේ මශතශල් එක්තරශ පවුලක් හිටි ශ  අයි ශත් මල්ීයත් 
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පශර්ලිශම්න්තුව 

ශෙශෙනශම රණ විරුවන් ශවචිච. ඒ ශෙශෙනශම කැප්ටන්ලශ; 
කැප්ටන් කඩුශවල.    -  9 භීෂණ  ිති කළ ුරේගලශ ෝ ඒ රණ 
විරුවන් ශෙශෙනශශග් අම්මශත්  ඉස්සරහින් ති ශශගන ශපළපශළිශේ 
ගි ශ. ශපළපශළිශේ පිටුපස ඉඳන් ආරක්ෂක අව වලට ශවඩි ති ලශ  
ආරක්ෂක අව  එක්ක ගැටුමක් ිති කරගත්තශ. එහිදී ශපළපශළිශේ 
ඉදිරිශ න් අරශගන ගි  පිරිසට ශවඩි වැදිලශ ඒ අම්මශත් මි  ගි ශ. 
ඒ අම්මශශග් body එක ු න්ශන්ත් නැහැ. පස්ශසේ ඒ ුරතශලශ ශෙන්නශ 
ගිහින් ඒ ශගොල්ලන්ශග් තරු ටික ඔක්ශකොම ගලවලශ කි ශ 
තිශෙනවශ  "අම්මශශග් body එක අපට ශෙන්න. එශහම නැත්නම් 
අපි හමුෙශශවන් ඉවත් ශවනවශ" කි ලශ. එශහම කි ලශ තමයි ඒ 
body එක ගත්ශත්. ඒ වශශග් තත්ව ක්  ඒ වශශග් අඳුරු කශල ක් 
තිබුණශ. ශම් රට නැවතත් ඒ වශශග් කශල කට අරශගන එන්න 
තමයි ශම් උත්සශහ කශළේ. නමුත්  වශසනශවකට අශප් රට ඒ 
තත්ත්වශ න් මිු ණශ.  

අපි ජනතශවට විශ ේෂශ න් කි නවශ ශම් වශශග් ශේවලට 
ශපලශෙන්න එපශ කි ලශ. ප්ර ්න තිශෙනවශ තමයි; අමශරුකම් 
තිශෙනවශ තමයි. අපි ෙන්නවශ ශම් වන ශකොට තිශෙන තත්ත්ව  
ගැන. ආර්ථික ව ශ න් අපි ශලොකු පරිහශආර කට පත් ශවලශ. 
ශම්ක අෙ ටශේ කශරණ ක් ආරසශ ශවචිච ශෙ ක් ශනොශවයි. අවුරුු  
7(ක් ශම් රට පශලන  කළ කණ්ඩශ ම්වල සහ  ශනොශ කුත් 
ආරලධශරින්ශග් අරමිකතශ  ප්ර ්න ආරසශ තමයි ශම් තත්ත්ව ට රට 
පත් ශවන්න ිත්ශත්. අෙ වන ශකොට අප ශලොකු අමශරුවක 
ඉන්ශන්  ශලොකු අපහසුවක ඉන්ශන්. ජනතශව වි ශල ප්ර ්න 
ශගොඩක ඉන්ශන්. හැෙැයි  ශම්වශ ගැන කි ලශ  අවුස්සලශ ජනතශව 
තවතවත් පශරට ිෙ ෙමන්නයි ශම් හෙන්ශන්. ශම් තිශෙන ගැටු   
ප්ර ්න ලිහන්න  ආරරශකරණ  කරන්න උත්සශහ කරන ශම් 
ශවලශශේ එවැආර ශේවලට ශපලශෙනවශ නම් රට ශවනත් තැනකට 
ගමන් කරයි; තවත් අපහසුතශවලට මැදිහත් ශවයි.  

එෙශ සිේධ වුශණ් ම්ශල්චිඡ ත්රස්තවශෙ ක්. අපි ෙැක්කශ එහිදී 
පශවිචි ම කළ සමහර අවි ආයුධ. පශපැදිශේ තිශෙන wheel එක 
ශෙකට කපලශ  කඩ ෙටවලට weld කරලශ තමයි ගහන්න 
අරශගන තිබුශණ්. ඒ ශේවල් හෙලශ තිශෙන්ශන් එෙශ ශනොශවයි. 
ඒවශට ූරෙශනම් ශවලශ ඉඳලශ තිශෙනවශ  ශගොඩක් කශල ක සිට. ඒ 
කි න්ශන්  ඒක මහශ සැලසුමක්. ඒකයි මශ කි න්ශන් 
commission එකක් පත් කරලශ ඒ ගැන සම්පූර්ණශ න් 
ශසො න්න කි ලශ. එ  ක්රි ශත්මක වුශණ් ශකොශහොමෙ  එෙශ මුළු 
ලවකශව ුරරශ පැතිශරමින් ඒ වශශග් ශෙ ක් එක පශරටම සිු  වුශණ් 
ශකොශහොමෙ කි ලශ ශසො ශ ෙලන්න. එා් සැලසුම ආරසශ තමයි අශප් 
අහිවසක අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශත්  ඒ සැර න්වර ශත් ම්ශල්චිඡ 
ශලස ඝශතන ට ලක් වුශණ්. අපට ෙැන් ඉතිරි ශවලශ තිශෙන්ශන් 
ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීවර ශට සහ ඒ සැර න්වර ශට 
අජරශමර ආරවන් සුව ප්රශර්ථනශ කිරීම පමණයි. අප අතරින් විශ ෝ ූද 
ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මන්ත්රීතුමශට මම අජරශමර ආරවන් සුව 
ප්රශර්ථනශ කරනවශ. ඒ වශශග්ම  ඒ මි ගි  සැර න්වර ශටත් 
අජරශමර ආරවන් සුව ප්රශර්ථනශ කරනවශ. මට ශම් අවස්ථශව ලෙශ 
ු න්නශට අශප් ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමශට මශග් ශගෞරවීම  
ස්තුති  ුරෙ කරනවශ.  

[අ.භශ. 12.(2] 

 

ෙරු විජිත ගේරුගෙ ඩ මහතා නපිිකගවන් අධයාපන රාජය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு விஜித தபருதகாட - பிாிதவனாக் கல்வி 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Vijitha Berugoda - State Minister of Piriven 
Education) 
ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

හිටුර පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීතුමශශග් අභශව  ශවනුශවන් ශ ෝක  

පළ කිරීමට අවස්ථශවක් ලැබීම මශ ඉතශ අග ශකොට සලකනවශ.    

ඉතශ ම්ශල්චිඡ  කුරිරු ඝශතන ක් ශහේතුශවන් අප අතරින් 

සෙහටම සමුගත් ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික් පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී  

අශප් හිතවත් ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශට ආරවන් සුව 

ප්රශර්ථනශ කිරීමටත්  ඒ වශශග්ම එතුමශශග් ෙ ශෙර බිරිඳ වන 

අතුශකෝරළ මැතිආර   ෙරුවන් ිතුළු පවුශල් ඥශතිවරුන් ශවත 

ශ ෝක  ප්රකශ  කිරීමටත් මශ ශම  අවස්ථශවක් කරගන්නවශ.  

2020 අවුරුේශේ පැවැති පශර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශේදී ශ්රී 

ලවකශ ශපොු ජන ශපරමුශණන් ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්ක  

ආරශ ෝජන  කරමින් ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ 

පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශ කු විධි ට ශත්රී පත් වුණශ. අපි එෙශ 

ඉඳලශ එතුමශ  ෙැන හැඳිනශගන හිතවතුන් විධි ට  සශහෝෙර න් 

විධි ට කටයුතු කළශ. හැශමෝම කි නවශ වශ  ශග් ශෙොශහොම සරල 

ගති පැවතුම් තිශෙන  ශෙශහවින් අහිවසක  තමන්ශග් ප්රශේ  ට  

තමන්ශග් දිස්්රික්ක ට වැඩක් කිරීමට නන.කමක් තිබුණු  

ජනතශවශග් සහ ආරලධශරින්ශග් ශහොඳහිත  වි ්වශස   සුහෙත්ව  

දිනශගත් ශෙොශහොම අවවක මහජන ආරශ ෝජිතශ කු විධි ට එතුමශ  

හඳුන්වන්න අපට ුරළුවන්.  

 ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  අමරකීර්ති අතුශකෝරළ 

මැතිතුමශ මි   න්න ටික දිනකට කලින් එතුමශ සහ ගරු ශරොෂශන් 

රණසිවහ ිමතිතුමශ ිතුළු දිස්්රික්කශේ අශනකුත් 

මන්ත්රීවරුන්ශග් ප්රධශනත්වශ න් භික්ු  ෙල මණ්ඩලශේ රැස්වීමක් 

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ පැවැත්වුණශ. මශත් ඒ රැස්වීමට 

සහභශගි වුණශ. ඒ රැස්වීම පැවැත්වුණු ශවලශශේ මහශ සවඝ රත්න  

සම  වශශග්ම එම ප්රශේ ශේ ජනතශව සම ත් ශෙොශහොම 

සුහෙශීලිව එතුමශ කටයුතු කළ ආකශර  අපි ෙැක්කශ. 

පශර්ලිශම්න්තුශේ සිටින මන්ත්රීවරුන් 224ශෙනශ අතරින් එතුමශ 

ශෙොශහොම අවවක ශකශනක්; තමන්ශග් දිස්්රික්ක ට වැඩ කරන්න 

නන.කමක් තිබුණු ශකශනක්; ශේ පශලන  විතරක් ශනොව සමශජ 

ජීවිත ත් ශහොඳින්  පිරිසිු ව ගත කළ ශකශනක්. නමුත්  ආරේටඹුව 

නගරශේදී ප්රචණ්ඩකශරින් එතුමශටත්  එතුමශශග් ආරක්ෂක 

ආරලධශරි ශටත් පහර දීලශ  ශවශළඳ සැලක් තුළදී ඉතශ තිර ්චීන 

විධි ට  ම්ශල්චිඡ විධි ට ඝශතන  කළශ. ආගමට ෙහමට වශශග්ම 

අවිහිවසශවශෙ ට ෙ මුල් තැන ශෙන වැඩි පිරිසක් ජීවත් වන ශම් රශේ 

මුළු මහත් සමශජ ම ශම් ම්ශල්චිඡත්ව   ත්රස්තවශෙ   කෲරත්ව  

ශහළශ ෙකිනවශ. ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ ශකොළෙ 

ඉඳලශ ශපොශළොන්නරුශේ  ආරවසට  න අතර ම දී තමයි 

ඝශතන ට ලක් ව ා ශණ්. මැයි මශසශේ 09වන ෙශ ිති වුණු 

ප්රචණ්ඩකශරි සිු වීම්වල එක් ප්රතිලල ක් විධි ට තමයි එතුමශට 

ජීවිතශ න් සමුගන්න සිු  වුශණ්.  

ශම් සමශජ  ආර්ථික  ශේ පශලන අර්බුෙ  තුළ ජනතශවට 

වි ශල පීඩන ක් එල්ල වන ශකොට  ඒ පීඩනශ න් ශහම්ෙත් වුණු 

ජනතශව තමන්ශග් අයිතිවශසිකම් දිනශගැීමම සඳහශ අරගළ කට 

එකතු වුණශ. ආරර්පශක්කක  ආරෙහස් අරගළ ක් විධි ට තමයි ඒ 

අරගළ  හැඳින් ූදශේ. ඔවුන් ඒ අරගළ  මිලන් තමන්ශග් 

අයිතිවශසිකම් සහ ඉල්ීයම් දිනශගන්න උත්සශහ කළශ. තම 

අයිතිවශසිකම් දිනශගැීමමට සහ ශම් අර්බුෙ ට විසඳුම් 

ශසො ශගැීමම ශවනුශවන් තමයි ඔවුන් ඒ අරගළ  ශගන ගිශේ. 

හැෙැයි  එශහම ප්රචණ්ඩත්ව ට ශ ොමු ශනොවී සශමකශමීව 

අරගළශේ ශ දී සිටි පිරිසකුත් හිටුර ෙව අපි ෙන්නවශ. නමුත්  

ශේ පශලන මතවශෙ ිතුළුව විවිධ මතවශෙ ෙරන විවිධ සවවිධශන 

ආරශ ෝජන  කරන ශෙොශහෝ පිරිස්වලට නන.කමක් තිබුණශ  

ප්රචණ්ඩත්ව ක්  හිවසශවක් ිති කරලශ ඉන් ප්රශ ෝජන  අරශගන 

ඒ තුළින් රටට මහශ විනශ  ක්  කරන්න. ශගවල් ගිආර තැබීම  

ඒවශශේ තිබුණු ෙඩු මුේටු පැහැර ගැීමම  රශජය ශේපළ විනශ  

කිරීම  පහර දීම වශශග් ෙරපතළ සමශජ ප්රචණ්ඩත්ව කට ඔවුන් 

රට අරශගන ගි ශ. මශග් ආරවසට පවශ ශෙවතශවක් පහර ශෙන්න 

එවැආර පිරිස ් සහභශගි වුණශ. හැෙැයි මශ හිතන්ශන්  ඒ ශවලශශේ 

583 584 

[ගරු  (ශම්ජර්) සුෙර් න ශෙආරපිටි   මහතශ] 
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ීමති  අසරණ වුණශ කි ලශයි. ශපොීයසි  සහ ීමති  ක්රි ශත්මක 

කරන ආ තනවලට ඒ අවස්ථශශේදී ශමම ප්රචණ්ඩත්වශ න් රට 

මුෙශගන්න ෙැරි වුණශ. ඒ තුළින් ශම් රටට ෙරපතළ විධිශේ 

කැලලක් ිති වුණශ. අපට ශේපළ හරි හම්ෙ කරගන්න ුරළුවන්. 

හැෙැයි  වටිනශ මනුෂය ජීවිත කට නැවත ජීව  ශෙන්නට ෙැහැ. 

ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශශග් මි   .ම 

ප්රජශතන්ත්රවශෙ ට මරු පහරක් වශශග්ම  සශරධර්ම සුරකින 

සමශජ ක් ශගොඩ න න ෙලශශපොශරොත්තුව තිශෙන ශෙොශහෝ 

ශෙනශට එල්ල කළ අතුල් පහරක් විධි ට අපි ෙකිනවශ. ශකොශහොම 

වුණත්  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ අප අතරින් සෙහටම 

සමුශගන අවසන්. නමුත්  එතුමශ ශකශරහි එතුමශශග් දිස්්රික්කශේ 

ජනතශව තැබූ වි ්වශස   ශගෞරව  මශ හිතන හැටි ට තවමත් ඒ 

විධි ටම පවතිනවශ. 

එතුමශ  ම් අරමුණක් ශවනුශවන්  සමශජ ප්රගමන  ශවනුශවන් 
 ම් අෙහසකින් කටයුතු කළශ නම්  එතුමශ ශවනුශවන් ඒ 
සශධශරණත්ව  ඉෂ්ට කිරීම තමයි එතුමශට කළ ගුණ ෙැක්වීමක් 
විධි ට අපි ෙකින්ශන්. එතුමශශග් ෙ ශෙර බිරිඳ වන අතුශකෝරළ 
මැතිආර ට ෙලවත් සවශේග ක් සහ ෙලවත් කම්පන ක් ිති 
ශවලශ ිති. ඒ වශශග්ම  එතුමශශග් ෙරුවශට  පි තුමශ අහිමිවීම තුළ 
ිති ශවලශ තිශෙන හිඩැස ුරරවන්න ුරළුවන්කමක් නහැ. නමුත් ඒ 
ශේ සිු  ශවලශ ඉවරයි.  ඒ ෙරුවශශග් ආෙරණී  පි තුමශට  ම් 
ආරර්මල ශචිතනශවක් ශවනුශවන් තමන්ශග් ජීවිත  පරිතයශග 
කරන්න සිේධ වුණශ කි ලශ අපි වි ්වශස කරනවශ. තම පි තුමශ 
ෙලශශපොශරොත්තු වුණු ශලෝක  ශගොඩන න ඒ ෙරුවශටත්  
අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මැතිතුමශ ශගන ගි  ඒ ආරවැරදි සමශජ 
ෙර් න  ශවනුශවන් කටයුතු කරන එතුමශශග් ෙ ශෙශර බිරිඳ 
අතුශකෝරළ මැතිආර ටත්  එම පවුශල් සි ු ශෙනශටත් මශග් 
ශ ෝක ත්  සමස්ත සමශජශේම ශ ෝක ත් ශම් ශමොශහොශත් පළ 
කරනවශ. ඒ වශශග්ම  මතු උපදින ආත්ම ක ශම් වශශග් 
අතවර කට මුහුණ ශනොදී තමන් ෙලශශපොශරොත්තු වන ඒ අරමුණ  
කරශ  න්නටත්  භවගශමී ජීවිත  තුළ එතුමශට ඒ  ක්ති  
ලැශෙන්නටත්  අවසශන ව ශ න් අප කවුරුත් ෙලශශපොශරොත්තු 
වන ආරර්වශණ සුව  එතුමශට ලැශේවශයි කි ශත් ශම් ශමොශහොශත් 
මම ප්රශර්ථනශ කරනවශ. 

ඒ එක්කම  මම ශම් කශරණ ත් කි න්න නන.. ශපොු  රශජය 
මණ්ඩලශේ නශයිකශව වන මුළු ශලෝකශේම ශගෞරව ට පශත්ර වුණු 
ශෙවන එළිසශෙත් රැජින අවුරුු  9)ක් ආයු වළඳශ ශමම මස 
0 වැආර ෙශ  ජීවිතශ න්  සමුගත්තශ. අශප් රශේ  රශජය නශ ක ශ 
විධි ට ගරු ජනශධිපතිතුමශත් ඒ අවමවගලය උත්සව ට සහභශගි 
වුණශ. එතුමි  ශවනුශවන් රජ පවුලටත්  බ්රිතශනය රජ ටත්  ඒ රශේ 
අ්ශමශතයතුමි  ිතුළු සි ු ශෙනශටත් ශ ෝක  පළ කරමින් මශග් 
කථශව ආරම කරනවශ.  

ශෙොශහොම ස්තුතියි. 

 
ෙරු නිගයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නව වැආර පශර්ලිශම්න්තුශේ පශර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු 
අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මහතශශග් අභශව  පිළිෙඳ පශර්ලිශම්න්තුශේ 
ශෙපශර් ්වශ න්ම කරන ලෙ  ශ ෝක ශ ෝජනශ අනුමත කරමින්  
ගරු කථශනශ කතුමශ සම  මමෙ ටට එකතුවීමට කැමැත්ශතමි. 
ශ ෝක ශ ෝජනශව සලකශ ෙලන ලෙ දින ශෙකට අෙශළ රැස්වීම්වල 
ආරල වශර්තශවල පිටපත් ශ ෝක ට පත් එම පවුශල් අ  ශවත  වන 
ශමන් පශර්ලිශම්න්තුශේ මහ ශල්කම්වර ශට මම ආරශ ෝග කරමි.  

අෙ දින නයශ  පත්රශේ විෂ  අවක 01 ඉදිරිපත් කිරීමට  ගරු 
ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධශන සවවිධශ කතුමශ.  

ජාතික සභාව ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වූ 
ගයෝජනා සම්මතය සඳහා වූ සාංගශෝධනය  
ததசியப் தபரகவகய ஸ்தாபிப்பதற்கான 

தீர்மானம் மீதான திருத்தம்         
AMENDMENT TO THE RESOLUTION FOR THE 
CONSTITUTION OF THE NATIONAL COUNCIL  

 
 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  ගරු සභශනශ කතුමශ 

ශවනුශවන්  මශ පහත සඳහන් ශ ෝජනශව ඉදිරිපත් කරනවශ: 

"2022 සැප්තැම්ෙර් 20 දින පශර්ලිශම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලෙ 

ශ ෝජනශශවහි (අ) ශේෙශ හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ෙ  කථශනශ කවර ශ 

සභශපතිවර ශ ූද ෙ  අ්ශමශතයවර ශ  පශර්ලිශම්න්තුශේ සභශනශ කවර ශ  

විරුේධ පශර් ්වශේ නශ කවර ශ  ආණ්ඩු පශර් ්වශේ ප්රධශන සවවිධශ කවර ශ  

විරුේධ පශර් ්වශේ ප්රධශන සවවිධශ කවර ශ සහ ශේ පශලන පක්ෂවල 

නශ ක න් විසින් තීරණ  කරන ලෙ පරිදි ශ්රී ලවකශශේ පිළිගත් ශේ පශලන 

පක්ෂවලින් නවවැආර පශර්ලිශම්න්තුව ආරශ ෝජන  කරනු ලෙන පශර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවර න් තිස් පහකට (34) ශනොවැඩි සවඛ්යශවකින් සමන්විත ූද “ජශතික 

සභශව”  නුශවන් හඳුන්වනු ලෙන පශර්ලිශම්න්තු කශරක සභශවක් තිබි  යුතු 

 ැයි ශමම පශර්ලිශම්න්තුව ශ ෝජනශ සම්මත කර සිටියි" 

 

ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 
 
 

කේතැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
 

 

ෙරු ප්රසන්න රණතුාංෙ මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ගරු ආරශ ෝජය කථශනශ කතුමආර  "පශර්ලිශම්න්තුව ෙැන් කල් 

තැබි  යුතු " යි මශ ශ ෝජනශ කරනවශ. 
 

 
ප්රශ්නය විමසන ලිනන්  සභා සම්මත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිගම්න්තුව ඊට අුවකූලව  අ.භා. 12.51ට අද ිනන සභා 

සම්මතිය අුවව  2022 ඔක්ගතෝබර් 03වන සුගදා පූ.භා. 9.30 වන 

ගතක් කේ ගිග ය. 

அதன்படி பி.ப. 12.51 மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 

இன்கறய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2022 ஒக்தராபர் 03, திங்கட் 

கிைகம    மு. ப. 9.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 12.51 p.m. until 9.30 
a.m. on Monday, 03rd October, 2022, pursuant to the 
Resolution of Parliament of this Day. 

585 586 



 

 

 



 

සැ.ුත. 
 

ශමම වශර්තශශේ අවසශන මුද්රණ  සඳහශ ස්වකී  කථශවල ආරවැරදි කළ යුතු තැන් ෙක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 ආරවැරදි කළ යුතු ආකශර  එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශෙසති ක් ශනොඉක්මවශ  

හැන්සාඩ් සවස්කශරක ශවත ලැශෙන ශසේ එවි  යුතු . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 
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Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

ගක  ඹ 5  ගප ේගහේන්ගෙ ඩ  කිරු පන පාර  අාංක 163 දරන ස්ථානගයහි පිහිටි 

රජග  ප්රවතත්ති ගදපාර්තගම්න්තුගේ පිහිටි රජග  ප්රකාශන කාර්යාාංශගයන්  

මිල ී ෙත හැක. 
 

ගමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගයන්  

බාෙත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்தஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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