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ஒத்திமவப்புப் பிர  மண: 
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பொ ொளுைன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 

 
 

2022 ඔක්ත ෝබර් 20 වන බ්රහස ප්පින්දාා 
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පූ.:ා. 9.30  පාර්ලිතම්්දුරව රැ ප් විය.   

කාානායකුරො [ගු ෙහි්දා යාපා අතේවර්ධාන ෙහස ා] 

මූලා්නාරූඪ විය. 
பொ ொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

නිතේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

පුනු්ාාපන කාර්යාංශ්ය පන් තකටුම්ප : 

තරේෂ්ඨපධාධිකරණතත රණරණය 
புனர்வொழ்வுப் பணியகம் சட்டமூலம்: உயர் 

நீதிைன்றத் தீர்ப்பு 
BUREAU OF REHABILITATION BILL: DETERMINATION OF 

THE SUPREME COURT 

 

 
ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I wish to announce to Parliament that I have received 
the Determination of the Supreme Court in respect of the 
Bill titled “Bureau of Rehabilitation”, which was 
challenged in the Supreme Court in terms of Article 121
(1) of the Constitution.  

On an overall consideration of the provisions of the 
Bill, the Supreme Court has made the following 
Determination: 

    A.  The Bill, as a whole, is inconsistent with Article 
12(1) of the Constitution and as such, may be 
enacted only by the special majority required by 
Article 84(2) of the Constitution. However, this 
inconsistency shall cease if:  

 (i) All references to “ex-combatants”, “violent 
extremist groups” and “any other group of 
persons” are deleted from the Bill; and 

 

 (ii) The Bill is limited to the rehabilitation of 
drug dependent persons and such other 
persons as may be identified by law. 

 B.    Clauses 3, 4(a), 4(b), 6(b), 23, 24, 25(2), 27, 28(1), 
34, 35 and 37 [the definition of "rehabilitation"] of 

the Bill are inconsistent with Article 12(1) of the 
Constitution and as such, may be enacted only by 
the special majority required by Article 84(2) of 
the Constitution.   

However, the said inconsistencies shall cease if the 
said Clauses are amended as follows: 

 

 Clause 3 - "The objective of the Bureau shall be to 
rehabilitate drug dependant persons or any other 
person as may be identified by law as a person 
who requires rehabilitation and which may 
include treatment and adoption of  various 
therapies in order to ensure effective reintegration 
and reconciliation, through developing socio-
economic standards." 

 Clause 4(a) - "Provide treatment and 
rehabilitation to drug dependent persons who in 
terms of the Drug Dependent Persons (Treatment 
and Rehabilitation) Act, No. 54 of 2007 request 
treatment and rehabilitation or are required  by 
such  law to be provided with treatment and 
rehabilitation." 

 Clause 4(b) - "provide rehabilitation to any 
person who in terms of a relevant law, requests 
rehabilitation or is required by such law to be 
provided with rehabilitation;" 

 Clause 4 - by the insertion of the following new 
paragraph (e) - "advice the Minister with regard to 
programmes for rehabilitation, treatment and 
aftercare having regard to the basic norms of 
Human Rights."  

 Clause 6(b) - "the following five members 
(hereinafter referred to as "appointed members") 
be appointed by the Minister:- 

 

 (i) two persons who shall possess academic 
and professional qualifications and have 
experience in the field of rehabilitation;  

 (ii) two persons who shall possess academic 
and professional qualifications and have 
experience in the field of social integration; 
and 

 (iii) one person who shall possess academic 
and professional qualifications and have 
experience in the field of law and order.” 

 

 Clause 23 - by the deletion of the words "ex-
combatants, members of violent extremist groups, 
violent extremist person and any other person or 
group of persons" and this Clause being suitably 
amended to reflect the position that  only the 
rehabilitation of drug dependant persons and such 
persons who are identified by law and whose 
rehabilitation is provided for by law will take 
place at a centre managed by the Bureau. 

1855 1856 
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 Clause 23 - by the insertion of new sub-clauses 
numbered as Clauses 23(2) to 23(7) as proposed 
by the Attorney-General and referred to at pages 
36 and 37 of the Determination, subject to the 
following: 

         (i) Clause 23(3)(a) - by the insertion of the 
words "and may examine the records and 
log books maintained at the Centre" at the 
end of this paragraph. 

 

 (ii) Clause 23(5) - by the addition of the words 
"including an order that such person be 
immediately admitted to a Government 
Hospital for medical treatment and that the 
Officer-in-Charge of such Centre 
immediately inform the Court that made the 
order for the rehabilitation of such person 
of the findings of the Government Medical 
Officer" at the end of this Clause. 

       

 Clause 24  - by the insertion of the words "as may 
be prescribed" after the words "or any 
unauthorised article."  

 

 Clause 25(2)  - by the insertion of Clause 25(2) as 
proposed by the Attorney-General and referred to 
at page 40 of the Determination and subject to the 
following: 

 

 (i)   the addition of the words "or an Attorney-at
-Law representing such person" at the end 
of Clause 25(2)(a), and in the proviso to 
Clause 25(2) after the words in parentheses;  

 (ii)  the deletion of the words "within a Centre 
for Rehabilitation" at the end of Clause 25
(2)(b).  

 

 Clause 27 - by the insertion of the words 
"unlawfully" and "lawful" as proposed by the 
Attorney-General and referred to at page 44 of the 
Determination.  

 

 Clause 28(1)  - by the deletion of the words "any 
authorised member of the Forces," and the 
insertion of the word "immediately" as proposed 
by the Attorney-General and referred to at page 45 
of the Determination.  

 Clause 28 - by the insertion of the following new 
paragraph proposed by the Attorney-General - "It 
shall be the duty of the Commissioner General of 
Rehabilitation, or a person duly authorised by him 
to immediately inform the  Magistrate within the 
Judicial Division in which such Centre is located 
of any exercise of powers under Section 28(1)            
and (2)." 

 Clause 34 - by the insertion of the following 
proviso at the end of Clause 34(1) -  

  “Provided that the Council shall not have 
the power to make rules in respect of any 
matter in which regulations are required to 
be made in terms of this Act.”  

 Clause 35 - should be amended in the manner 
referred to at pages 29 and 30 of the 
Determination.  

 Clause 37 - “ ‘rehabilitation’ means the procedures 
and programmes for rehabilitation, treatment, 
aftercare and support that shall be prescribed by 
regulations made under this Act.” 

 

C.  Clause 17 of the Bill is inconsistent with Article 
12(1) of the Constitution and as such, may be 
enacted only by the special majority required by 
Article 84(2) of the Constitution. 

 

D.  Clause 25(1) of the Bill is inconsistent with Article 
14(A) of the Constitution and as such, may be 
enacted only by the special majority required by 
Article 84(2) of the Constitution. However, the 
said inconsistency shall cease if Clause 25(1) is 
amended by the addition of the words “or the 
provisions of the Right to Information Act” at the 
end of the said Clause. 

 

E. Clause 26 and 28(2) of the Bill are inconsistent 
with Article 11 of the Constitution and as such, 
may be enacted only by the special majority 
required by Article 84(2) of the Constitution and 
upon being approved by the people at a 
Referendum as stipulated by Article 83 of the 
Constitution. 

 The said inconsistencies shall cease if: 

 (i) the words “without reasonable cause” in 
Clause 26 are deleted; and 

 (ii) the words “all such means including” in 
Clause 28(2) are deleted. 

F. Clause 29 of the Bill is inconsistent with Article 
76 read together with Articles 3 and 4 of the 
Constitution and as such, may be enacted only by 
the special majority required by Article 84(2) of 
the Constitution and upon being approved by the 
people at a Referendum as stipulated by Article 83 
of the Constitution. 

 The said inconsistency shall cease if Clause 29 is 
amended by the deletion of the words “or any 
rule”. 

I order that the Determination of the Supreme Court 
be printed in the Official Report of today’s Proceedings 
of the House. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

විසිතාවන ආණ්ඩුක්රෙ වයව්පාා ්ංතශ්ෝධානය පන් 

තකටුම්ප  ්ඳහසා ්ංතශ්ෝධාන 
அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் திருத்தச் 

சட்டமூலத்துக்கொன திருத்தங்கள் 
AMENDMENTS  FOR TWENTY SECOND AMENDMENT TO THE 

CONSTITUTION BILL 

 
ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

"විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය  නැම ැි  පනත් 

ශකටුම්පතට අොළව කායක ්භා අව්ාථාශේ දී ශයෝජනා කිරීම ට 

අශේක්ෂ්ඨා කයන ්ාංශ ෝනන, 2022 ඔක්ශතෝබර් 20 වැනි 

බ්රහ්ාපි න්ො, එනම් අෙ ිනනය තතුමළත දී පාර්ලිශම්න්තුමශේ ම හ 

ශල්කම්වයයා ශවත භාය ිනය යුතුම බව පාර්ලිශම්න්තුමවට ෙන්වනු 

කැම ැත්ශතමි. 

 

විගණකාධිපිනවරයාතේ වාර් ාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාංකා ප්රජාතාන්්රික ්ම ාජවාදී ජනයජශ  ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාශේ 54(()  වයව්ාථාව ප්රකායව - 

 

 2020 මුෙල් වර්ෂ්ඨය ්ඳහා විගේකාධිපි වයයාශ  
වාර්තාශේ පළමුවැනි කාණ්ඩශ  XXXIV ශකොට්, 
සිේවැනි කාණ්ඩශ  XIX ශකොට්, ප්ාවැනි 
කාණ්ඩශ  IX ශකොට් ්හ හයවැනි කාණ්ඩශ  
XXI, XXII හා XXIII ශකොට්ා; ්හ 

 

 2021 මුෙල් වර්ෂ්ඨය ්ඳහා විගේකාධිපි වයයාශ  
වාර්තාශේ පළමුවැනි කාණ්ඩශ  IV, V, VI, VII, 
VIII, IX හා X ශකොට්ා ්හ සිේවැනි කාණ්ඩශ  VI, 
VII  හා VIII ශකොට්ා ම ම  ඉිනරිපත් කයමි. 

 

ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා (අධායාපන 

අො ය ්හස පාර්ලිතම්්දුරතේ ්:ානායකුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த - கல்வி 

அமைச்சரும் பொ ொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha -Minister of Education 
and the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමම නි,  එකී වාර්තා මුද්රේය කළ යුතුමය  ි 

ම ම  ශයෝජනා කයමි. 

 
ප්රශ්පනය විේන ලින්ද  ්:ා ්ම්ෙ  විය. 
 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

 
 

වාර් ා මුද්රණය ක  ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
 

அறிக்மககள் அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Ordered that the Reports be printed. 

ලිිළ තල්ඛනාිනය ිළිතගැ්දවීෙ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்தி ங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ිනත්දෂ්ඨප ගුණවර්ධාන ෙහස ා (අග්රාො ය ්හස රානය 

පරිපාලන  ප්වතද්ශ් ක ුතුර  ප ා් ්:ා හසා ප ා් පාලන 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணவர்தன - பி தை அமைச்சரும் தபொது 

நிருவொக, உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூ ொட்சி அமைச்சரும்)  

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

ගරු කථානායකතුමම නි, යජශ  ගිණුම් පිළිබඳ කායක ්භාව 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කයන ලෙ වාර්තාශේ මුෙල්, ආර්ථික   

්ාථායීකයේ ්හ ජාි ක ප්රි පත්ි  අම ාතයාාං ය ්ම්බන්න කරුණු 

පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුමශේ ්ාථාවය නිශයෝග 559((  ප්රකායව 

නිරීක්ෂ්ඨේ ්හ ගනු ලැබූ ක්රියාම ාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව ම ම  ඉිනරිපත් 

කයමි. 
 

ශම ම  වාර්තාව යජශ  ගිණුම් පිළිබඳ කායක ්භාව ශවත 

ශයොමු කළ යුතුම යැි ම ම  ශයෝජනා කයමි.    
 

ප්රශ්පනය විේන ලින්ද  ්:ා ්ම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ිනත්දෂ්ඨප ගුණවර්ධාන ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමම නි, ෙැනට වාර්තා වී ි ශබන ආකායයට, 

යජශ  ගිණුම් පිළිබඳ කායක ්භාශේ වාර්තාශේත් අන්තර්ගත වී 

ශනොම ැි  වැෙගත් කායේාවක් ඔබතුමම ාශ  ්හ පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

අවනානයට ශයොමු කයන්න ම ා කැම ැි ි. පසුගිය ව්ය ගේනාවක 

ගිණුම් හා වාර්ෂික වාර්තා අොළ ආයතන විසින් ඉිනරිපත් කයලා 

නැහැ; පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කිරීම ටවත් පියවය ශගන නැහැ. 

අශේ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව යටශත්, මුෙල් කළම නාකයේය, 

මුෙල් පිළිබඳ බලය පාර්ලිශම්න්තුමව ්තුමව ි ශබන බව අපි නිතය 

ශෙශේශල් කියනවා; ශෙපාර් ාවයම  කියනවා.  

නමුත්, ශෙපාර් ාවයම  ආණ්ඩු කයන කාලවල ශම් ආයතන 

යාශියක් තම  යුතුමකම් ශකොට් - ්ාථාවය නිශයෝග 525 (2  (අ  

යටශත් වන ශකොට් - ඉෂ්ඨාට කයලා නැහැ. ම ම  ඔබතුමම ාශගන් 

ඉල්ලා සිටිනවා වහාම  ශම ම  ආයතන කැඳවන්න කියලා. ශම ොකෙ, 

අොළ අම ාතයාාං වල ශල්කම්වරු තම ි ප්රනාන ගිණුම් නිලනාරින් 

වන්ශන්. ගිණුම් නිලනාරින්ට අහක බලාශගන ඉන්න බැහැ. ඊළඟ 

අය වැය ශල්ඛනය ඉිනරිපත් කිරීම ට ප්රථම  ශම් සියලු ආයතන 

ප්රනාීනන් කැඳවා, එශ්ේ නැත්නම් අොළ කායක ්භාවට   අය 

කැඳවා ක්රියා කයන ශල් උපශේක් ශහෝ නිශයෝගයක් නිත්ත් 

කයන්ශන් නම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ි ශබන බලයට යම් කිසි 

ශගෞයවයක් යළි ලැශබි, ගරු කථානායකතුමම නි.  
 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, what is the point of Order? 
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ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමම නි, කලින් යජශ  ගිණුම් පිළිබඳ කායක 

්භාශේ ්භාපි කම  ෙැරුශේ ආණ්ඩුශේ ම න්ත්රීවයශයක්. එතුමම ා 

ෙැන ගන්න ඕනෑ,   වාර්තා ටික ශගන්වා ගන්න.  

 

ගු ිනත්දෂ්ඨප ගුණවර්ධාන ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමම නි, ශම් පයේ  වා ශන් කථා කයන්ශන්. 

ගරු ම න්ත්රීතුමම ා, ම ම  කියන ශඔ ඔබතුමම ා අවශබෝන කය ගන්න. අපි 

ශෙශගොල්ලන්ම  එක කායේාවක් තම ි කිේශේ.   නි්ා කවුරුන් 

්භාපි කම  ෙැරුවත් අොළ කායක ්භාශේ ්භාපි වයයාට 

නිශයෝගයක් නිත්ත් කයන්න ගරු කථානායකතුමම ාට යම් කිසි 

බලයක් ි ශබනවා. 

 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශබොශහොම  ්ාතුමි ි, ගරු අගම ැි තුමම නි. ම ම    අය 

කැඳවන්නම්. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පසු ගිය අවුරුදු තුමශන්ින   කායක ්භාශේ ්භාපි  ධුයශ  

හිටිශ  ආණ්ඩ ු  ශේ ම න්ත්රීවයශයක්.    ශගොල්ලන් තම ි  වා 

ශගන්වා ගන්න ඕනෑ.  

 

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 5 -2000/2022- (5 , ගරු ශේ.සී. අලවතුමවල ම හතා 

- [්භා ගර්භය තුමළ නැත.] 
 

ප්ර ාන අාංක 2 -202(/2022-(5 , ගරු ශේලු ත්ම ාර් ම හතා - 

[්භා ගර්භය තුමළ නැත.] 
 

ප්ර ාන අාංක   -20)0/2022- (5 , ගරු නලින් බණ්ඩාය ජයම හ 

ම හතා - [්භා ගර්භය තුමළ නැත.] 
 

ගතල්දබිඳුණුවැව ලූනු අ්පවැ්දන: නිසි මිල  

තනොලැබීෙ 
கதலன்பிந்துனுதவவவில் தவங்கொய அறுவமட: 

உொிய விமல கிமடக்கொமை 
ONION HARVEST IN GALENBINDUNUWEWA: LACK OF 

PROPER PRICE  

    
2170/2022 

4. ගු තරෝහසණ බණ්ඩාර ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு ர ொஹண பண்டொ )  

(The Hon. Rohana Bandara) 

කෘෂිකර්ම  අම ාතයතුමම ාශගන් තූ  ප්ර ානය - (5 : 

(අ  (i) ගශලන්බිඳුණුවැව ප්රශඔ ශ  ගැටලාව, දුටු වැව, 
ි ්ා වැව ්හ ම ිල්ග්ා වැව යන ප්රශඔ වල වි ාල 
ව ශයන් ලූනු වගා කයන ලෙ බවත්; 

 (ii) ලූනු ්ඳහා නිසි මිලක් ශනොලැබීම  ශහේතුමශවන් ලූනු 
ශතොග වි ාල ප්රම ාේයක් ශම් වනවිට ශගොවීන්ශ  
නිශව්ාවල ගබඩා කය ති  බවත්; 

 එතුමම ා ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ  ඉහත ්ඳහන් ගම්වල ශගොවීන් විසින් ගබඩා කය ති  ලූනු 
අශළවිකය ගැීනම  ්ඳහා ගනු ලබන පියවය කවශර්ෙ යන්න 
එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?  

(ත   ශනොඑශ්ේ නම්,   ම න්ෙ? 
 

கைத்ததொழில் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

( அ) (i) கதலன்பிந்துனுதவவ பி ரதசத்தின் தகட்டலொவ, 

துட்டுதவவ, திசொதவவ ைற்றும் ையில்கஸ்தவவ 

ஆகிய பி ரதசங்களில் பொொியளவில் தவங்கொயம் 

பயிொிடப்பட்டது என்பமதயும்; 

 (ii) தவங்கொயத்திற்கு உொிய விமல கிமடக்கொத 

கொ ணத்தினொல் தவங்கொயம் அதிகளவில் தற் 

ரபொது விவசொயிகளின் வீடுகளில் களஞ்சியப் 

படுத்தி மவக்கப்பட்டுள்ளது என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) ரைற்படி கி ொைங்கமளச் ரசர்ந்த விவசொயிகளொல் 

களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட தவங்கொயத்மத விற்பமன 

தசய்து தகொள்வதற்கொக ரைற்தகொள்ளப்படும் நட 

வடிக்மககள் யொமவ என்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Is he aware that - 

 (i) onion has been cultivated in large scale in 
the areas of Getalawa, Dutuwewa, 
Tisawewa and Mailagaswewa in 
Galenbindunuwewa; and 

 (ii) a large volume of stocks of onion is stored 
in the houses of the farmers as there is no 
proper price for onion? 

(b) Will he inform this House of the steps to be taken 
to enable the farmers of the above-mentioned 
villages to sell the onion they have stored? 

(c) If not, why?  

  
ගු තෙොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිල්වා ෙහස ා (කිකරකර්ෙ රානය 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ - கைத்ததொழில் 

இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva - State Minister of 
Agriculture)  

ගරු කථානායකතුමම නි, කෘෂිකර්ම  අම ාතයතුමම ා ශවනුශවන් ම ා 

එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය ලබා ශෙනවා. 
 

(අ  (i) ඔේ. 

  ගශලන්බිඳුණුවැව ශගොවිජන ශ්ේවා බල ප්රශඔ ශ  
2022 යල කන්නශ  ශහක්ශටයාය 297ක් ශලොත් 
ලූනු වගා කය ති  අතය ශම් වනවිට අ්ාවනු 
ශනළා අව්න් කය තත. 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

 (ii) ශලොත් ලූනු ශතොග වි ාල ප්රම ාේයක් නිශව්ාවල 
ගබඩා කය ශනොම ැත. නමුත් ඉිනරිශ දී මිල ඉහළ 
යතැි  අශේක්ෂ්ඨාශවන් ශගොවීන් සුළු ්ාංඛයාවක් 
ශලොත් ලූනු නිශව්ාවල ගබඩා කය තබාශගන තත. 

(ආ  ශම ම  ප්රශඔ ශ  ශලොත් ලූනු අ්ාවැන්න ජුවවම  ෙුලල්ල 
විශ ේෂිත ආර්ථික ම නය්ාථානය ශවත ්හ ශලොත් ලූනු 
ශතොග රැ්ා කයන්නන් ශවත අශළවි කයනු ලබි. ශලොත් 
ලූනු අ්ාවනු ශනළන  අව්ාථාශේදී ශගොවීන් විසින් ම  ෙුලල්ල 
විශ ේෂිත ආර්ථික ම නය්ාථානය හා ්ම්බන්ීකකයේය කය 
මිල පිළිබඳව ශතොයතුමරු ලබා ගීන. එශම න්ම  ශගොවීන් විසින් 
ගබඩා කය තබා ගන්නා ලෙ ශලොත් ලූනු, මිල ඉහළ ගිය 
විටදී අශළවි කයනු ලබි. එම  නි්ා ශලොත් ලූනු අ්ාවැන්න 
අශළවි කය ගැීනශම් ගැටලුවක් වාර්තා වී ශනොම ැත. 

(ත  අොළ නැත. 

 
ගු තරෝහසණ බණ්ඩාර ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு ர ொஹண பண்டொ )  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු යාජය තම ි තුමම නි, ෙැන් නම් ශම් ගැන කථා කයලා 

වැඩත්ත් නැහැ. ශම ොකෙ, ලූනු ටික අශළවි කයලාත් ඉවයි. ප්රනාන 

ව ශයන්ම  ගශලන්බිඳුණුවැව ්හ අශනත්ත් ප්රශඔ වලට ශම් 

ව්ශර් අශගෝ්ාතුම ම ා්ශ ත් වැ්ා් ආවා.   නි්ා අ්ාවැන්න  

වි ාල ව ශයන් අඩුවීම ක් සිඔන වුේා.   වාශ ම  ඔවුන්ශ  

අ්ාවැන්න අශළවි කයන්න යනශකොට ඔබතුමම න්ලා ්ානායේ 

මිලක් ලබාදීම ට කටයුතුම කශළේත් නැහැ. ලූනු අශළවි කයලා ඉවය 

වුේාට ප්ාශ්ේ බඔෙක් පනවන්න කටයුතුම කළා. ශම්ක අශේ යශේ 

හැම  ොම  ි ශබන ප්ර ානයක්. අ්ාවනු ශනළන කාලයට ඔබතුමම න්ලා 

ප්රාශයෝගිකව කල්ශේලා ති ව ලැහැ්ාි  ශවන්න. ශම් ප්ර ානය 

ම ානයවලින් ෙැනශගන  කට වි්ඳුම් ශෙනශකොට ශගොවියා   

ප්ර ානයට මුහුේ දීලා ඉවයි.  

ම ශ  පළමුවැනි අතුමරු ප්ර ානය ශම යි. ගරු යාජය 

තම ි තුමම නි, අෙ ශවනශකොට වි ාල ප්ර ානයක් ති  ශවලා 

ි ශබනවා ශපොශහොය ්ම්බන්නශයන්. ෙැන් ම හ කන්නශ  වගා 

කටයුතුම ආයම්භ කයන්න ලැහැ්ාි ි. නමුත්, ඔබතුමම න්ලා නිසි 

ක්රම ශේෙයක් ති ව ශගොවීන්ට ශපොශහොය ලබා ශෙන්න ූ ොනම්ෙ? 

ශපොශහොය ලැශබි කියන වි ාවා්යක්,   ්ම්බන්න 

සුයක්ෂිතතාවක් ශගොවීන්ට ි ශබනවාෙ? ශම ොකෙ, කවොෙ ශපොශහොය 

ලබා ශෙන්ශන්, ශකොච්චය ප්රම ාේයකින්ෙ ලබා ශෙන්ශන් කියන 

කායේා ්ම්බන්නව නි ාචිත ්ැලැ්ාම ක් ි ශබන බවක් තවම  අපට 

ශපශනන්න නැහැ.   නි්ා ම ම  ඔබතුමම ාශගන් අහන්න කැම ැි ි, 

ශම් කන්නශ දී අක්කයයකට යූරියා ශපොශහොය කිශලෝ කීයක් 

ශෙනවාෙ, MOP ශකොපම ේ ශෙනවාෙ, TSP ශකොපම ේ ලබා 

ශෙනවාෙ,  වා ලබා ශෙන ිනනයන් කවොෙ කියලා.  වා ඛණ්ඩනය 

කය - ශකොට්ා ව ශයන් - ශෙනවා කියාි අපට ආයාංචි ශවලා 

ි ශබන්ශන්.  ත්ම න ිනනවලදී  වා ලබා ශෙනවාෙ,  වාට ෙැන් 

වනවිට ගබඩා පහසුකම් ි ශබනවාෙ කියා ම ා ෙැනගන්න කැම ැි ි.  

 ඉන්නන ප්ර ානය ි ශබන නි්ා සී්ෑශම් කටයුතුමවලදීත් 

ශගොවීන් වි ාල ව ශයන් ගැටලුවලට මුහුේ පා සිටිනවා. ඉන්නන 

ලබා දීම ට ඔබතුමම න්ලා ශපට්රල් ශෂ්ඨ්වවලින් tokens ශෙනවා, අයවා-

ශම්වා කියන්න එපා. බිම් ම ේටම ට ගිහින් ශගොවීන් ශම් ප්ර ානවලට 

මුහුේ ශෙන ආකායය පිළිබඳව ්ඔභාවශයන් ශ්ොයා බලලා 

ශම්වාට ප්රාශයෝගික වි්ඳුම ක් ලබා දීම ට ඔබතුමම ාට කටයුතුම කළ 

හැකිෙ? 
 

ගු තෙොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිල්වා ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ගරු කථානායකතුමම නි, ශම් වනවිට කෘෂිකර්ම  අනයක්ෂ්ඨ 

ජනයාල්වයයාශ  නිර්ශඔ  ම ත වාරික තුමනකින් ශපොශහොය ලබා 

දීම ට අව ය කටයුතුම කය ි ශබනවා. පළමුවැනි වාරිකයට අව ය 

යූරියා ප්රම ාේය ශම් වනවිට ්ම්ූරර්ේශයන් ශබො හැය අව්න්.   

වාශ ම , ඉන්නන ප්ර ානයත් ි ශබනවා. ශම් කායේය අි ගරු 

ජනාධිපි තුමම ාශ  අවනානයටත් ශයොමු කය, අව ය ඉන්නන 

ප්රම ාේය ලබා දීම ට ගරු ඛනිජ ශතල් විෂ්ඨයය භාය තම ි තුමම ා 

ශපොශයොන්දු ශවලා ි ශබනවා. 
 

ගු තරෝහසණ බණ්ඩාර ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு ர ொஹண பண்டொ )  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු යාජය තම ි තුමම නි, ඔය කථා අපි ඕනෑ තයම් අ්ා 

ි ශබනවා. ඔබතුමම ා ඔය කියන කායේා නම් ප්රාශයෝගිකව බිම් 

ම ේටමින් සිදු ශවන්ශන් නැහැ.   නි්ා   ්ම්බන්නව ඔබතුමම ාශ  

අවනානය ශයොමු කය කටයුතුම කයන්න.   

ම ශ  ශෙවන අතුමරු ප්ර ානය ශම යි. ශම් කන්නශයන් පසුව 

ඊළඟට මුහුේ ශෙන ප්ර ානය තම ි වී අශළවි කය ගැීනශම් ප්ර ානය. 

ශම් වී මිලදී ගැීනම , වීවලට ්ානායේ මිලක් ශගොවියාට ලබා දීම  

කියන කායේා හැම  ොම  ශම් යශේ යජයට වි ාල බයක් ව ශයන් 

ි ශබන ගැටලු.  හැම  ොම  යජශ  භාණ්ඩාගායශයන් ශම් 

කටයුත්තට මුෙල් පවා ශවන් කයනවා.  

2015දී ගබඩා කය ි බුණු වී ටික ්ත්ත්ව ආහායවලට ශෙන්න 

සිදුවීම  නි්ා භාණ්ඩාගායයට සිඔන වුණු අලාභය මි්ක්, අශනත්ත් 

්ෑම  ශම ොශහොතකම  ලාභ ලබා ි ශබනවා. ලාංකාශේ වී ගබඩා 

කයන වී ශම ෝල් හිමිශයෝ වැඩිපුයම  ලාභ ලබන්ශන් වී stock කිරීම  

තුමළින්. ශම ොකෙ, වී ්හල් කයලා විත්ේනවාට වඩා ඔවුන්ට වි ාල 

ලාභයක් ි ශබන්ශන් වී stock කයලා පසුව  වා ශකොටන්න ගන්න 

එශකනුි.   නි්ා වී අශලවි ම ණ්ඩලය විසින් මිලදී ගන්නා වී 

අලාභයට විත්ේා නැහැ. හැම ොම  වී විත්ේපුවාම    මුෙල් 

නිසියාකායශයන් භාණ්ඩාගායයට තවිල්ලා ි ශබනවා ෙ කියලා 

අපි ශ්ොයා බලන්න ඕනෑ.   මුෙල් නැවත ලබා ගත හැකි 

ක්රම ශේෙයක් නැහැ. අපට හැම ොම  ශම් ප්ර ානයට මුහුේ ශෙන්න 

ශවනවා ශන්.   නි්ා ශගොවි ්ාංවිනානත්, වී අශලවි ම ණ්ඩලයත්, 

පාරිශභෝගික කටයුතුම පිළිබඳ අධිකාරියත් කියන පාර් ාව තුමනම  

එකතුම කයලා ශම්කට ත්ම ක් ශහෝ fund එකක් - අයමුෙලක් - ්ක්ා 

කය ි ශබනවා නම්,   මුෙල් හැම ොම  ආපහු භාණ්ඩාගායයට 

ගන්න අව ය නැහැ. ලාභයක් එක්ක තම ි ශම් වී ටික අශළවි 

කයන්ශන්.   නි්ා මිලදී ගැීනම  ්ම්බන්නව ශගොවියාටත් ම ැිනහත් 

ශවන්න පුළුවන්. පාරිශභෝගිකයා ආයක්ෂ්ඨා කයන්න පාරිශභෝගික 

කටයුතුම පිළිබඳ අධිකාරියත් ඉන්නවා. අශේ යශේ වී ගබඩාත් 

ි ශබනවා.   ශවනුශවන්ම  නිර්ම ාේය කයපු ආයතනය තම ි වී 

අශලවි ම ණ්ඩලය. ම ම  ශහොඳාකායවම  ෙන්නා ශෙයක් ි ශබනවා.   

තම ි, වී අශලවි ම ණ්ඩලශ  නිලනාරි ම හත්වරු හිතාශගන 

ඉන්ශන් ශම් මුෙල් ටික ශගොවියාට ශෙන ්හනානායයක් කියලාි. 

ආපහු භාණ්ඩාගායයට ශම් මුෙල් එන්න ඕනෑ කියන හැඟීශම න් 

ශබොශහෝ නිලනාරින් කටයුතුම කයන්ශන් නැහැ.   නි්ා ශම තැන 

දූෂ්ඨේයක් සිඔන ශවනවා; වි ාල අලාභයක් සිඔන ශවනවා. ශම්කට 

්ාථීය්ාය වි්ඳුම ක් විධියට වී අශලවි ම ණ්ඩලයත්, පාරිශභෝගික 

කටයුතුම පිළිබඳ අධිකාරියත්, ශගොවි ්ාංවිනානත්  කාබඔන කයලා 

අයමුෙලක් නිර්ම ාේය කයලා,   මුෙල් ටික ්ාථිය ව ශයන් එහි 

තැන්පත් කයලා, ශම් ප්ර ානයට වි්ඳුම ක් ලබා ශෙන්න වැඩ 

පිළිශවළක් ්ක්ා කයන්න ඔබතුමම ාට පුළුවන් ෙ ගරු යාජය 

තම ි තුමම නි?  ක තම ි, ම ශ  ශෙවැනි අතුමරු ප්ර ානය. 

 

1889 1890 

[ගරු ශම ොහාන් ප්රියෙර් න ෙ සිල්වා ම හතා ] 
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ගු තෙොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිල්වා ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ගරු කථානායකතුමම නි, එම  අෙහ්ා ඉිනරිපත් කිරීම  

්ම්බන්නශයන් මුලින්ම  ම ම  ගරු ශයෝහේ බණ්ඩාය ම න්ත්රීතුමම ාට 

්ාතුමි වන්ත ශවනවා. ගරු කථානායකතුමම නි, එතුමම ා කියනවා 

වාශ ම , වී මිලදී ගැීනශම් ප්ර ානයක් ි ශබනවා. තත්තටම  වී 

අශලවි ම ණ්ඩලය ශම් වන විටත් යාජය බැාංත් ශෙකකින් ේය මුෙල් 

ඉල්ලා ි ශබනවා. ගරු අගම ැි තුමම ාත්   සියලු ආයතනවල 

නිලනාරින් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගන්වා කථා කළා. නමුත්, යාජය 

ආයතන ශෙකින් ලැබිය යුතුම ේය මුෙල් අපට ලැබුශණ් නැහැ.  ක 

ගැන ගැටලුවක් ි ශබනවා, ගරු ම න්ත්රීතුමම නි. ශකොශහොම  වුේත් 

ඔබතුමම ා ඉිනරිපත් කයපු අෙහ් අපි අම ාතයාාං යට ඉිනරිපත් කයලා 

යම් ක්රම ශේෙයක් ්ක්ා කයන්න බලාශපොශයොත්තුම ශවනවා. 
 

ගු ඉෂ්ඨාක් රහුෝද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමම නි, ම ට ශපොඩි පැහැිනලි කය ගැීනම කට 

අව්ාථාව ශෙනවාෙ? 
 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම ා, ( වන ප්ර ානයට අොළව තූ  අතුමරු ප්ර ාන 

ශෙකටම  ගරු යාජය තම ි තුමම ා පිළිතුමරු ලබා දුන්නා. [බානා 
කිරීම ක්] ඔබතුමම ා ශවනත් ිනනයක ඔය කායේය අහන්න. ෙැන් 

අව්ාථාව ශෙන්න බැහැ.  

 

 කථිකාචාර්යවු්ද ්ඳහසා පශ්පචා් උපාධි පාධොලා: 

තව්ද ක  මුාල    
விொிவும யொளர்களுக்கொன பட்டப்பின் படிப்புப் 

பொடதநறி: ஒதுக்கப்பட்ட ததொமக  
 POSTGRADUATE PROGRAMMES FOR LECTURERS: AMOUNT 

ALLOCATED   

2517/2022 

5. ගු ුරෂ්ඨාර ඉඳුනිල් අෙරත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අනයාපන අම ාතයතුමම ාශගන් තූ  ප්ර ානය - (2 : 

(අ  (i) වර්ෂ්ඨ 2050 සිට ශම් ෙක්වා ප ාචාත් උපාධි 
පාධම ාලා හැෙෑරීම  ්ඳහා ශතෝයා ගන්නා ලෙ 
වි ාවවිෙයාල ආචාර්යවරුන් ්ාංඛයාව ශකොපම ේෙ; 

 (ii) ඔවුන්ශ  නම් කවශර්ෙ;  

 (iii)   ්ඳහා ශවන් කය ති  ප්රි පාෙන ශකොපම ේෙ; 

 යන්න එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ  (i) ශම් වනවිට ඉහත ්ඳහන් ආචාර්යවරුන් අතරින් 
සිය ප ාචාත් උපාධි පාධම ාලා හැෙෑරීම  අතයම ඟ 
නවතා ෙම ා ති  ආචාර්යවරුන් ්ාංඛයාව 
ශකොපම ේෙ; 

 (ii) ඔවුන්ශ  නම් කවශර්ෙ;  

 (iii)   ශහේතුමශවන් අපශත් ශගෝා  ති  මුෙල 
ශකොපම ේෙ;  

 (iv) ශම ම  තත්ත්වය පාලනය කිරීම  ්ඳහා අම ාතයාාං ය 
විසින් ගනු ලබන ක්රියා ම ාර්ග කවශර්ෙ; 

 යන්නත්  එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?  

(ත  ශනොඑශ්ේ නම්,   ම න්ෙ?   

கல்வி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2010ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இன்றுவம  

பட்டப்பின் படிப்மப ரைற்தகொள்வதற்கொகத் 

ததொிவு தசய்யப்பட்டுள்ள பல்கமலக்கழக விொி 

வும யொளர்களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமத 

யும்; 

 (ii) அவர்களின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அதற்கொக ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) இன்றளவில் ரைற்குறிப்பிட்ட விொிவும யொளர் 

களில் பட்டப்பின் படிப்மப இமடநடுரவ 

நிறுத்தியுள்ள விொிவும யொளர்களின் எண்ணிக் 

மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அவர்களின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அதன் கொ ணைொக வீண்வி யைொகியுள்ள நிதித் 

ததொமக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (iv) இந்த நிமலமைமயக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொக 

அமைச்சினொல் ரைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மக 

கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of university lecturers selected 
to follow postgraduate programmes from 
the year 2010 up to now; 

 (ii) their names; and 

 (iii) the amount of allocations provided for that? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the lecturers who have dropped out from the 
postgraduate programmes by now; 

 (ii) their names; 

 (iii) the amount of money wasted, as a result; 
and 

 (iv) the measures that will be taken by the 
Ministry to control this situation? 

(c) If not, why? 
 

ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමම නි, එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය ශම ශ්ේි. 

(අ  (i) 2010 වර්ෂ්ඨශ  සිට ප ාචාත් උපාධි පාධම ාලා 
හැෙෑරීම  ්ඳහා ශතෝයා ගන්නා ලෙ වි ාවවිෙයාල 
ආචාර්යවරු ්ාංඛයාව පහත පරිින ශේ. 

 

ආයතනය 
ශතෝයා ගන්නා ලෙ 

ආචාර්යවරු ්ාංඛයාව 

වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව ම ඟින් 

2,423 

ශ්රී ලාංකා ක්ක් ව වි ාවවිෙයාලය ම ඟින්      15 

ශ්රී ලාංකා ශබෞඔන හා පාලි 

වි ාවවිෙයාලය ම ඟින් 

     19 

එකතුමව 2,457 

1891 1892 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 (ii) වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව ම ඟින් 
ශතෝයා ගන්නා ලෙ ආචාර්යවරු ලැි්ාතුමව 
තමුණුම  05 යටශත් ෙක්වා තත. 

  ශ්රී ලාංකා ක්ක් ව වි ාවවිෙයාලය ම ඟින් ශතෝයා 
ගන්නා ලෙ ආචාර්යවරු ලැි්ාතුමව තමුණුම  02 
යටශත් ෙක්වා තත. 

  ශ්රී ලාංකා ශබෞඔන හා පාලි වි ාවවිෙයාලය ම ඟින් 
ශතෝයා ගන්නා ලෙ ආචාර්යවරු ලැි්ාතුමව 
තමුණුම  0  යටශත් ෙක්වා තත.  

  තමුණුම් 05, 02 ්හ 0  ්:ාග * කයමි. 

 

 (iii)   
 

 

 

(ආ  (i)   

 
 

 

(ii) · වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් 
්භාවට අයත් ආචාර්යවරුන් ලැි්ාතුමව 
- තමුණුම  05 (8 රණරුශවහි ෙක්වා තත.   

  ශම් සියලු ශතොයතුමරු ම ා ළඟ ි ශබනවා, 
ගරු ම න්ත්රීතුමම නි. දීර්ල ශල්ඛනයක් 
ි ශබන්ශන්.  

 · ශ්රී ලාංකා ක්ක් ව වි ාවවිෙයාලයට අයත් 
ආචාර්යවරුන් ලැි්ාතුමව - තමුණුම  02 

ආයතනය 
ශවන් කය ති  

ප්රි පාෙන ප්රම ාේය රු. 

වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව 

ම ඟින් (අනයයන කටයුතුම ්ම්ූරර්ේ කය 

ති  එශහත් ඔවුන් විසින්ම  ්පයාගත් 

අයමුෙල් භාවිත කය ප ාචාත් උපාධි හැෙෑරූ 

අය ්ඳහා ශවන් කයන ලෙ ප්රි පාෙන 

ශනොම ැත.  

11,878,184,216.40 

ශ්රී ලාංකා ක්ක් ව වි ාවවිෙයාලය ම ඟින් 498,589.94 

ශ්රී ලාංකා ශබෞඔන හා පාලි වි ාවවිෙයාලය 

ම ඟින් 

4,245,000.00 

එකතුමව 11,882,927,806.34 

ආය නය 

ප ාචාත් උපාධි හැෙෑරීම   

අතයම ඟ නවතා ති  

ආචාර්යවරුන් ්ාංඛයාව 

වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාවට අයත් 

188 

ශ්රී ලාංකා ක්ක් ව වි ාවවිෙයාලයට 

අයත් 

01 

ශ්රී ලාංකා ශබෞඔන හා පාලි 

වි ාවවිෙයාලයට අයත් 

-- 

එකුරව 189 

 (iii)   

 
*        ශ්රී ලාංකා ක්ක් ව වි ාවවිෙයාලයට අයත් ආචාර්යවයයා ගිවිසුම  

කඩකය ති  ශහින් තප බැඳුම්කයශ  වටිනාකම  වන 
රුපියල් 4,5 (,)2(.00ක මුෙල වි ාවවිෙයාලය විසින් අය 
කයශගන ති  අතය, අපශත් ශගෝා ති  මුෙලක් නැත. 
සියලු මුෙල් අය කයශගන ි ශබනවා. 

(iv)                           

   ශම ම  ක්රියාම ාර්ග ලිලික ව ශයන් ගනු ලබන්ශන් 
අොළ වි ාවවිෙයාලය වන අතය, වි ාවවිෙයාලය 
විසින් ප්රථම ශයන් එම  ශ්ේවකය ු ාශ  වි ාවවිෙයාල 
ශ්ේවක අර්ථ්ානක අයමුෙලින් අය කයනු ලබි. 

  ඉි රිය එකවය ශහෝ ශකොට්ා ව ශයන් ශගවීම ට 
පවි න ීනි  රීි  අනුව අනුම ැි ය ලබා ශඔ. 

  එින් පසුව අධිකයේ ක්රියාම ාර්ගයට එළැශ න 
අතය, ශ්ේවකයාට ්හ අොළ තපකරුවන්ට නඩු 
පවයනු ලබි. 

  තවෙ, වි ාවවිෙයාලවල ගිවිසුම්ගත මුෙල් 
අයකයගැීනශම් කමිටුවල - Bond Recovery 

Review Committeesවල- අයකයගැීනශම් 
කටයුතුම ්ාකච්ඡා කය අොළ රණයේ ගනු ලබි. 

  එශ්ේම , ශ්ේවශ  සිටින නියමිත කාල පරිච්ශේෙය 
තුමළ අනයයන කටයුතුම ්ම්ූරර්ේ ශනොකළ අයශ  
වැටුශපන් අොළ මුෙල අයකයගැීනම  ්ඳහා මුෙල් 
ශයගුලාසි 559 අනුව කටයුතුම කයනු ලබි. 

  වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව විසින් 
අව ය ීනි  ගිවිසුම් කටයුතුම යාවත්කාීනන කය 
චක්රශල්ඛ උපශේා ම ඟින් සියලු වි ාවවිෙයාල ශවත 
ෙන්වන අතය, නියන්තය අීකක්ෂ්ඨේය ෙ කයනු 
ලබි. 

  එශ්ේම , ශල්කම්, අනයාපන අම ාතයාාං ය මුලසුන 
ෙයන විගේන හා කළම නාකයේ කමිටු රැ්ාවීශම්දී 
ීනි  රීි  යාවත්කාීනන කිරීම  ්හ ගිවිසුම් 
කඩකයන ලෙ අයශගන් මුෙල් අයකයගැීනම  
පිළිබඳ නියන්තයශයන් ්ාකච්ඡා කයනු ලබන 
අතය, අව ය උපශේා වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන 
ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව හයහා වි ාවවිෙයාල ශවත නිත්ත් 
කයි. 

  එශ්ේම , වි ාවවිෙයාල හා උ්්ා අනයාපන ආයතන 
්ඳහා වූ ආයතන ්ාංග්රහශ  V පරිච්ශේෙශ  7.8 
අනුව පහත ්ඳහන් ආයතනය ශවත ගිවිසුම් 
කඩකයන ලෙ පාර් ාවයන් පිළිබඳව ලිඛිතව 
ෙැන්වීම ට කටයුතුම කයනු ලැශේ. 

 

අ  ශිෂ්ඨයත්වය ප්රොනය කළ ආයතනය - 
(අොළ තැනැත්තා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව / 
උ්්ා අනයාපන ආයතනය ්ම ඟ 
බැඳුම්කයයකට අත්්න් කය ති  බව 
ෙන්වමින්  

ආ  පහත ්ඳහන් නිලනාරින් - (අොළ 
තැනැත්තාශ  ගම න් බලපත්රශ  
වලාංගුභාවය ්ම්බන්නශයන් කටයුතුම කළ 
යුතුම බව  

ආය නය වටිනාකෙ ුිළයල් 

වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව 927,250,146.95 

ශ්රී ලාංකා ක්ක් ව වි ාවවිෙයාලය *-- 

ශ්රී ලාංකා ශබෞඔන හා පාලි වි ාවවිෙයාලය -- 

එකුරව 927,250,146.95 

1893 1894 

[ගරු (ආචාර්ය  සුසිල් ශප්රේම ජයන්ත ම හතා ] 

————————— 
*  පු්ප කාලතත  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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-  තනතුමය අත්හැය ගිය තැනැත්තා සිටි බවට / 
සිටින බවට වාර්තා වී ති  යශේ ශ්රී ලාංකා 
ම හ ශකොම ්ාරි්ා ශහෝ තානාපි වයයා 

- අග්රාම ාතයතුමම ාශ  ශල්කම් 

- විශඔ  කටයුතුම පිළිබඳ අම ාතයාාං  ශල්කම් 

- ආගම න විගම න පාලකවයයා 

- විනිම ය පාලකවයයා 

ත  පහත ්ඳහන් නිලනාරින් - (අොළ 
තැනැත්තාශ  යජශ , යාජය ්ාං්ාථාවල ශහෝ 
්ාං්ාථාපිත ම ණ්ඩලවල රැකියා ලබා ගැීනම  
වැළැක්වීම  කළ යුතුම බව  

 - යාජය පරිපාලන අම ාතයාාං ශ  ශල්කම් 

 - ම හා භාණ්ඩාගායශ  යාජය වයාපාය අාං ශ  
අනයක්ෂ්ඨ 

(ත  අොළ ශනොශේ. 
 

ගු ුරෂ්ඨාර ඉඳුනිල් අෙරත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

පිළිතුමය ලබා දුන්නාට ශබොශහොම  ්ාතුමි ි, ගරු තම ි තුමම නි. 

ඔබතුමම ාශ  පිළිතුමශයහි ්ඳහන් වුේා, වි ාවවිෙයාල ආචාර්යවරුන් 

ශෙෙහ්ා පන්සියයකට ආ්න්න පිරි්ක් ප ාචාත් උපාධි හැෙෑරීම ට 

ගිහින්, එකසිය අූ  ගේනක පිරි්ක්  භාශගට මුෙල් වියෙම් කයලා, 

පාඩු ්හිතව   අනයයන කටයුතුම අතයම ග නවතා ෙම ා ි ශබනවා 

කියලා. ගරු අනයාපන තම ි තුමම නි, ම ා ෙන්නා හැටියට, 

වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන් 58ශෙශනත්ට එක ආචාර්යවයශයත් වාශ  

තම ි සිටිය යුතුම වන්ශන්. හැබැි, අශේ වි ාවවිෙයාලවල ශිෂ්ඨයයන් 

හතළි්ාශෙශෙශනත්ට එක ආචාර්යවයශයත් වාශ  තම ි ශම් 

වනශකොට ඉන්ශන්. ගරු තම ි තුමම නි, උොහයේයක් ව ශයන් අපි 

ලාංකා ගම නාගම න ම ණ්ඩලය ගනිමු. එහි එක බ්ා යථයකින් පඩි 

ගන්නා ශ්ේවකයන් 8ශෙශනක් ඉන්නවා. ලාංකා ඛනිජ ශතල් 

ීනි ගත ්ාං්ාථාව ගත්තාම , එහි අි ශ්ේවක නාරිතාවක් ි ශබනවා. 

SriLankan Airlines ගත්තත්, Ceylon Electricity Board 

ගත්තත්, අි ශ්ේවක නාරිතාවක් ි ශබන්ශන්. ශ්නඟ අිනන SLTB 

එශක් එක බ්ා යථයකින් වැටුේ ගන්නා ශ්ේවකයන් 8ශෙශනක් 

ඉන්නවා. අශේ යශේ උ්්ා අනයාපන ක්ශෂ්ඨේත්රශ  ශිෂ්ඨයයන් 

58ශෙශනත්ට එක ආචාර්යවයශයත් සිටිය යුතුම වුවත්, ශිෂ්ඨයයන් 

හතළි්ාශෙශෙශනත්ට එක ගුරුවයශයත් සිටීම  අ්ානායේි ශන්ෙ? 

  ප්ර ානය අහන ගම න් ම ම  ඔබතුමම ාට ශයෝජනාවත්ත් ඉිනරිපත් 

කයනවා, ගරු තම ි තුමම නි. රැකියාලාභී උපාධිනාරින් අතය, ප්රථම  

පන්ි  - First Class - ්ාම ර්ථය ලබා ගත්, ශෙවන ශපළ (ඉහළ  

පන්ි  - Upper Second-Class - ්ාම ර්ථය ලබා ගත් උගතුමන් 

යාශියක් ප්රාශඔය ය ශල්කම් කාර්යාලවල ගාල් ශවලා ඉන්නවා.  
 

   අය විවින ආයතනවල, ්ම හයවිට උපාධියක් නැි  
කළම නාකාය ්හකායවරුන් යටශත් හරියට ශම්්යක්, ඉඳගන්න 

පුටුවක්වත් නැි ව,   අයශ  කාලය, රම ය, ෙැනුම  ශෙන්න තැනක් 

නැි ව  ඉන්නවා. ශිෂ්ඨයයන් 58ශෙශනත්ට එක වි ාවවිෙයාල 

ආචාර්යවයශයක් ඉන්න ඕනෑ පසුබිම ක් තුමළ සිටින්ශන් ශිෂ්ඨයයන් 

හතළි්ාශෙශෙශනත්ට එක වි ාවවිෙයාල ආචාර්යවයශයක් නම්, 

උපාධිනාරීන් හැටියට බඳවා ගත් පිරි් තුමළ සිටින First Class ්හ 

Upper Second-Class ්ාම ර්ථ ි ශබන   බුඔධිම තුමන්ශ  ශ්ේවය 

අයශගන   පුයේපාඩු පුයවන්න බැරිෙ කියලා ම ම  ඔබතුමම ාශගන් 

අහනවා, ගරු තම ි තුමම නි. 
 

ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ම ම  උ්්ා අනයාපන අම ාතයාාං ය භාය 

අයශගන තවම  ගතශවලා ි ශබන්ශන්  ම ා් තුමනහම ායක විතය 

කාලයක්. හැබැි ශම් කාල සීම ාව තුමළ වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවත්, යාජය වි ාවවිෙයාල 57හිම  ත්ලපි වරු ්හ උප 

ත්ලපි වරු ්ම ඟත්  ම ම  අව්ාථා ශෙකකදී ්ාකච්ඡා කයලා 

ි ශබනවා.  ශකොළ  සිටින අය කැඳවා ්ාකච්ඡා කය ි ශබනවා.  

පවි න වාතාවයේය අනුව පිට පළාත්වල සිටින අය ්ම ඟ  Zoom  

තාක්ෂ්ඨේය ඔ්ාශ්ේ ්ාකච්ඡා පවත්වා ි ශබනවා.  ශම් වන විට එක් 

එක් වි ාවවිෙයාලශ  ඨ ධ අනුව පුයේපාඩුව ි ශබන 

කථිකාචාර්යවරුන්ශ  ්ාංඛයාව වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව විසින් ගේනය කයලා ි ශබනවා.   අනුව ම ම  නුදුශර්දීම  

ශම් ්ම්බන්නව අම ාතය ම ණ්ඩල ්න්ශඔ යක් ඉිනරිපත් කයනවා. 

එවිට ඔබතුමම ා ඔය කියපු අනුපාතය;  (2:5 කියන අනුපාතය ඊට 

වඩා අඩු ශේවි. වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට අනුව 

්හකාය කථිකාචාර්ය ධුයයට බඳවා ගැීනම  කයන්ශන් Upper 

Second-Class එකකින් උඩ ්ාම ර්ථය ි ශබන අය. ඔබතුමම ා  ක 

ෙන්නවා.  ඔබතුමම ා කිේවා වාශ  Upper Second-Class එකකින් 

ඉහළ ්ාම ර්ථය ්හිත අය ඔය උපාධිනාරි වැඩ්ටහන යටශත් 

බඳවා  ගත් 4 ,000 තුමළ විවින කාර්යාලවල ඉන්නවා.  Upper 

Second-Class එකකට ඉහළින් ්ාම ර්ථයක් ි ශබන ඔක්ශකෝටම  

ශම් අව්ාථාව ලැශේවි. 

ශම ොකෙ, පසුගිය අවුරුඔශඔ ශනොශවි ඊට ශපය අවුරුඔශඔ 
ඉඳලා වැඩිපුය ශිෂ්ඨයයන් 50,000ක් වි ාවවිෙයාලවලට ගත්තා. 
එශ්ේ ශිෂ්ඨයයන් 50,000ක් ගත්තාට   හා ්ම ාන ප්රම ාේයකින් 
කථිකාචාර්යවරුන් ්ාංඛයාව වැඩි ශවලා නැහැ, ්ම්පත් 
ප්රම ාේය වැඩි ශවලා නැහැ. ඊට අම තයව බුඔධි ගලනයත් එක්ක 
පළපුරුදු ම හාචාර්යවරු එක්ශකෝ sabbatical leave  අයශගන  
විශඔ  යටවලට යනවා. එශහම  නැත්නම්  ෙැන් ි ශබන යජශ  
වැඩ්ටහන යටශත් leave අයශගන විශඔ  යටවලට යනවා. 
එවැනි ප්රවේතාවත්ත් ි ශබනවා. ශම් සියල්ල ්ැලකිල්ලට 
අයශගන ශම්  වන විට වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව 
විසින් ්ාංඛයාශල්ඛන ටික ්ක ා් කයශගන යනවා. ගරු 
ම න්ත්රීතුමම නි,  ඔබතුමම ා ්ඳහන් කළ ආකායයට, පන්ි  ්ාම ර්ථ 
ි ශබන අයව වි ාවවිෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාශේ 
සුදුසුකම් ම ත     විෂ්ඨයන් අනුව ඨ ධවලට බඳවා ගැීනම  ්ඳහා 
නුදුශර්දීම  අම ාතය ම ණ්ඩල අනුම ැි ය ලබාශගන  අපි අව ය 
කටයුතුම කයනවා.  එත ශකොට (2:5 කියන අනුපාතය ශවන ා් 
ශවනවා.  

ශෙවැනි කායේය ශම යි. ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ා 
කිේවා, 2018, 2019, 2020 වර්ෂ්ඨවල බඳවා ගත්  උපාධිනාරින් 
4 ,000ක් විවින කාර්යාලවල ඉන්නවා කියලා. ම ටත්   බව 
වාර්තා ශවලා ි ශබනවා.   ශගොල්ලන්ටත් තව අව ා්ථාවක් 
ලැශබනවා, වි ාවවිෙයාල කථිකාචාර්වරුන්ට විතයක් ශනොශවි. 
අපි ලබන ්ි ශ  රණන්දුවක් ගත්තාම , ගුරු ශ ේ්වයට බඳවා 
ගැීනම ට පවත්වන විභාගයට   සියලුශෙනාටම  ශපීන ඉන්න 
පුළුවන්. එතශකොට, ගුරු වෘත්ි යට එන්න ශෙවැනි 
අව ා්ථාවත්ත් ලැශබනවා. 

 
ගු ුරෂ්ඨාර ඉඳුනිල් අෙරත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 ගරු තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ා කියන ල්ා්න වචනයක් තම ි, 

 බුඔධි ගලනය  කියන එක.    එක්කම  ඔබතුමම ා තවත් 

කායේාවක් කිේවා.  ක තම ි වි ාවවිෙයාලවලට බඳවා ගැීනශම් 

ප්රම ාේය වැඩි කයනවා කියන එක. යජයන් හැම  ි ්ාශ්ේම  

කිවාරුවක් ගහනවා,  වි ාවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන් ශම් ව්ශර් සිටිශ  

ශම ච්චයි. ශම න්න! තව 4,000කින්, 50,000කින්   ප්රම ාේය වැඩි 

කළා  කියලා. ගරු තම ි තුමම නි, බුඔධි ගලනය කියන කායේයත් 

එක්ක ගත්තාම , ශම් ශවනශකොට අශේ යශේ උඔනම නය සියයට 

500කට කිේටු ශවලා ි ශබනවා. එත ශකොට ම හාචාර්යවයයත්ශ -

[බානා කිරීම ක්] ගරු බන්දුල ගුේවර්නන තම ි තුමම නි, ම ම  

1895 1896 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඔබතුමම ාශගන් ශනොශවි ශන් අහන්ශන්. ඔබතුමම ා කට පියාශගන 

ඉන්නශකෝ. ශම් වැෙගත් ශෙයක් අහන්ශන්. ඔබතුමම ා පනින්ශන් 

නැතුමව ඉන්නශකෝ.  ම ම  සුසිල් ශප්රේම ජයන්ත තම ි තුමම ාශගන් ශන් 

අහන්ශන්.  
 

ගු (ආචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහස ා (ප්රවාහසන හසා 

ෙහසාොර්ග අො ය ්හස නනොධාය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - ரபொக்குவ த்து 

ைற்றும் தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சரும் தவகுசன ஊடக 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of 
Transport and Highways and Minister of Mass Media) 

ප්ර ානයක් අහනශකොට - 

 
ගු ුරෂ්ඨාර ඉඳුනිල් අෙරත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශම ොනවාෙ ශම තුමම ා කියන්ශන්, ගරු කථානායකතුමම නි?  

 
ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම ා, එක එක කථාවලට පැටශලන්ශන් නැතුමව 

ඔබතුමම ා අතුමරු ප්ර ානය අහන්න.  

 
ගු ුරෂ්ඨාර ඉඳුනිල් අෙරත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

සුදු ලූනු කාලා තවිල්ලා.  ශම ොනවාෙ ශම් කියන්ශන්?  ශම් 

්භාශේ විනයක් ති ව කටයුතුම කයන්නශකෝ. ම ම  ශම් වැෙගත් 

කායේයක් ශන් අහන්ශන්.  

   
ගු තෙොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිල්වා ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ගරු කථානායකතුමම නි,- 

 
ගු ුරෂ්ඨාර ඉඳුනිල් අෙරත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු යාජය අම ාතයතුමම නි, තමුන්නාන්ශ්ේශ  අම ාතයාාං යක් 

ගැන ම ම  තහුශේ නැහැ ශන්.  

 
ගු තෙොහසා්ද ප්රියාර්ශ්න ා සිල්වා ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ගරු කථානායකතුමම නි, කරුේාකයලා ශම් ්භාව පාලනය 

කයන්න කියලා ම ම  ඔබතුමම ාශගන් ශබොශහොම  ශගෞයවශයන් 

ඉල්ලනවා.  

 
ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම ා, ඔබතුමම ා ශකොශහේවත් කථාවලට පැටශලන්ශන් 

නැි ව කරුේාකය අතුමරු ප්ර ානය අහන්න. [බානා කිරීම ක්] 
ඔබතුමම ා ශකොශහොම ෙ ෙන්ශන්,   ශෙශෙනා ශම ොනවා කථා කළාෙ 

කියලා? [බානා කිරීම්] 
 

ගු ුරෂ්ඨාර ඉඳුනිල් අෙරත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

 ගරු තම ි තුමම නි, අප ශෙශෙනා අතය වැෙගත් ්ාංවාෙයක් ශම් 

පැවැත්වුශණ්.   අතශර් ශම් 

 
[මූලා්නතත අණ පරිින ඉව් කරන ලදී.] 
[அக்கி ொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

බුඔධි ගලනය කියන කායේයත් එක්ක ම ම  ඔබතුමම ාශගන් 

ප්ර ානයක් අහන්නි හැදුශේ, ගරු තම ි තුමම නි. අශේ යශේ 

ම හාචාර්යවයයත් ්ාම ානයශයන්  සියලු  දීම නා ්හිතව ම ා්යකට 

ලක්ෂ්ඨ 4කට ආ්න්න වැටුපක්  ලබනවා. හැබැි ෙැන් ශම් සියයට 

4ක බඔෙත් එක්ක ශම් ම හාචාර්යවයයත්ශ  වැට ු  ශපන් රුපියල් 

580,000ක විතය මුෙලක් කැශපනවා. ගරු තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ා 

ෙන්නවා අෙ උඔනම නය සියයට 500කින් වැඩි බව. 

ම හාචාර්යවයයත්ශ  වැටුශපන්   විධියට මුෙලක් කැශපනශකොට, 

ලැශබන මුෙලින් ඔහුට ජීවත් ශවන්න බැහැ. අපි ෙන්න ෙවශ්ේ 

ඉඳලා ම හශපොළ ශිෂ්ඨයත්වය හැටියට රුපියල් 4,000ක දීම නාවක් 

තම ි ලැබුශණ්. හැබැි ෙැන් උඔනම නය සියයට 500 ක් වාශ  

ප්රම ාේයකට ඉහළ ගිහිල්ලා ි ශබන නි්ා රුපියල් 4,000කින් 

ශිෂ්ඨයයත්ට ජීවත් ශවන්නත් බැහැ.   බදු කේපාදුශවන් පසුව 

ලැශබන මුෙලින් ආචාර්යවයයත්ට ජීවත් ශවන්නත් බැහැ.  ගරු 

තම ි තුමම නි, අශනක් කායේය ශම්කි.   ආචාර්යවරුන්ට  

researchesවලින් එන මුෙල්වලිනුත්,  විශඔ  යටවලින් එන 

මුෙල්වලිනුත් සියයට 4ක බඔෙක්  අය කයගන්න ෙැන් ශයෝජනා 

ශවලා ි ශබනවා. Researchesවලිනුත් සියයට 4ක බඔෙක් අය 

කයගන්න ශයෝජනා ශවලා ි ශබනවා.  එත ශකොට ඔබතුමම ා කියන 

බුඔධි ගලනය ්ාවභාවිකවම  සිඔන ශවනවා. වි ාවවිෙයාලවලට 

වැඩිපුය 4,000ක් ශනොශවි, 50,000ක් ශනොශවි, 54,000ක් බඳවා 

ගත්තත්,   අයට රුපියල් 4,000කින් කයන්න පුළුවන් ශෙයක් 

නැහැ. අඩුම  තයමින්, ි බුණු ගේනට ෙැන් A4 ශකොළයක් 

ගන්නවත් විධියක් නැහැ. රුපියල් 2ට ි බිච්ච A4 ශකොළයක් අෙ 

රුපියල් 50ි, 52ි.   අයශ  දෙනික බ්ා ගා්ාතුමවත් ෙයාගන්න 

බැහැ. වි ාවවිෙයාල canteen එශක් ආහාය ශේලක මිල අෙ  

ෙැවැන්ත විධියට ඉහළ ගිහිල්ලා ි ශබනවා. ශම් පිළිබඳව 

ඔබතුමම ාශ  ම ැිනහත්වීම  ශකොශහොම ෙ කියන එක බුඔධිම ත් 

ඔබතුමම ාශගන් ම ම  ෙැනගන්න කැම ැි ි.  
 
ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කථානායකතුමම නි, බුඔධි ගලනය කියන එක ෙැන් විතයක් 

ශනොශවි, ඉි හා්ශ  ඉඳලාම  සිදු ශවච්ච ශෙයක්.   විධියට බුඔධි 

ගලනය සිදු ශවච්ච නි්ා තම ි ම හාචාර්ය සිරිල් ශපොන්නම්ශපරුම  

වාශ  අය, ආචාර්ය ්යත් ගුේපාල වාශ  අශේ  යශේ විෙයාඥයෝශයෝ 

200ක් විතය ශම් ශවනශකොට නා්ා ආයතනශ   වැඩ කයන්ශන්. 

ශම ොකෙ, බුඔධි ගලනය සිඔන ශවන්ශන් ආර්ථික ප්ර ාන නි්ාම  

ශනොශවි. විෙයාත්ම ක පරීක්ෂ්ඨේ කිරීම ට අශේ යශේ ි ශබන්නා වූ 

පර්ශ ෂ්ඨේ පහසුකම් ප්රම ාේවත් නැහැ. ආචාර්ය ්යත් ගුේපාල 

ම ැි තුමම ා වාශ  ශකනත් ලාංකා ශේ හිටියා නම්, NASA 

ආයතනශ  පරීක්ෂ්ඨේවලට ගිහිල්ලා, ශලෝක ප්රකට විෙයාඥයෝයත් 

ශවන්න එතුමම ාට පුළුවන්කම ක් ලැශබන්ශන් නැහැ. උොහයේයක් 

ව ශයන් ශ්රී ලාංකා නැශනෝ තාක්ෂ්ඨේ ආයතනය  ගන්න. එය 

පිහිශටේශේ කවොෙ, ගරු තුමෂ්ඨාය ඉඳුනිල් අම යශ්ේන ම න්ත්රීතුමම ා? ම ා 

ෙන්නවා, ඔබතුමම ා ෙයාසිරි ජයශ්ේකය ම න්ත්රීතුමම ා වාශ  ශනොශවි 

කියලා. 205( අවුරුඔශඔ තම ි ශ්රී ලාංකා නැශනෝ තාක්ෂ්ඨේ 

ආයතනය පිහිශටේශේ. ම හාචාර්ය ි ්ා් විතායේ ම ැි තුමම ා 2050 

1897 1898 

[ගරු තුමෂ්ඨාය ඉඳුනිල් අම යශ්ේන ම හතා] 
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අවුරුඔශඔ ඉඳලා අවුරුදු හතයක් උත්්ාහ කයලා, එො ි බුණු 

යජශයන් ප්රි පාෙන ශවන් කය ශගන තම ි ශම් ආයතනය 

පිහිශටේශේ.   වනතුමරු අශේ යශේ ජනතාවට නැශනෝ තාක්ෂ්ඨේය 

පිළිබඳව ෙැනුම ක් ි බුශණ් නැහැ. එ ාුශක් පර්ශ ෂ්ඨකයන් 

විසිඅටශෙශනත් හිටියා.  , ම ම  විෙයා, තාක්ෂ්ඨේ හා පර්ශ ෂ්ඨේ 

තම ි   ශවලා හිටපු කාලශ . අෙ  ශක් ඉන්ශන් පර්ශ ෂ්ඨකයන් 

ෙහතුමන්ශෙනාි. ශම ොකෙ, ඊට ප්ාශ්ේ   ආයතනශ  කටයුතුම 

අඩපේ වුේා. ෙැන් ම ම    ආයතනය නැවත පේ ගන්වන්න 

අව ය කටයුතුම කයශගන යනවා.   ආයතනය ශවනුශවන් වි ාල 

මුෙලක් යජය  වැය කයලා ි ශබනවා.   ආයතනය, public-private 

partnership එකකට උොහයේයක්. බුඔධි ගලනය ශවන්ශන් 

අන්න එවැනි තැන්වලි. ආචාර්ය උපාධි අයශගන අශේ යටට ආ 

අවුරුදු  0,  2 තරුේයන්ට පර්ශ ෂ්ඨේ පහසුකම් ටික ලැශබන්ශන් 

නැත්නම් ඔවුන් ශම ශහේ ඉන්ශන් නැි ව පර්ශ ෂ්ඨේ පහසුකම් 

ි ශබන තැනකට යනවා.   නි්ා අශේ ලිලික යුතුමකම ක් වන්ශන් 

එවැනි පර්ශ ෂ්ඨේ ආයතන පිහිටුවීම ි.   කාලශ දී අශේ විපක්ෂ්ඨ 

නායකතුමම ාත් හිටපු කැබිනේ ම ණ්ඩලශ  තම ි ම ාත් හිටිශ . අපි 

ඔක්ශකෝම  එකතුම ශවලා   කාලශ දී biotechnology ්ම්බන්න 

ආයතනය - SLIBTEC එක - පටන් ගත්තා.   ආයතනශ  

උපකයේ නැි  නි්ා අපි ෙැන් ශබොශහොම  අම ාරුශවන් ශ්ෞඛය 

තම ි තුමම ාත් ්ම්බන්න කය ශගන පසුගිය කාලශ  ලැබුණු 

උපකයේ ටිකත් දීලා, තවත් ආයතනවලින් උපකයේ අයශගන   

කටයුත්ත කයනවා. ඔන්න ඔය ශහේතුමව නි්ා තම ි බුඔධි ගලනය 

ශවන්ශන්. විශ ේෂ්ඨශයන් විෙයා හා තාක්ෂ්ඨේ ක්ශෂ්ඨේත්රය තුමළ 

පර්ශ ෂ්ඨේ කිරීම  ්ඳහා අව ය වන්නා වූ විෙයාගාය ්හ උපකයේ 

නැි  වීශම් ප්ර ානය බුඔධි ගලනය වීම ට බලපාන එක කායේයක්. 

ඊළඟට, ආර්ථික ව ශයනුත්   පැත්තට ශයොමුවන පිරි්ක් 

ඉන්න පුළුවන්. බටහිය යටකට ශකශනත් ගියා කියලා අපි හිතමු. 

අනිවාර්යශයන්ම  ලාංකාශේ අය කයනවාට වඩා tax එකක්   

ශගොල්ලන්ශගන්   යටවලින් අය කයනවා. තශම රිකා එක්්ත් 

ජනපෙශ  විෙයාඥයෝයත් වුේත්, ත්ම න පුඔගලයත් වුේත් අාංක එක 

හැටියට tax ශගවන්න ඕනෑ.   යටවල අපයාන ීනි යට වඩා ෙැඩි 

ෙඬුවම් ලැශබනවා, tax ශනොශගේශවොත්. තශම රිකා එක්්ත් 

ජනපෙශ දී tax evade ක ශළොත්   අයට ෙැඩි ෙඬුවම් ලැශබනවා.   

යශේ ආර්ථිකය ඉ්ා්ය ඉඳලා ්ම්ූරර්ේශයන්ම  හැිනලා ි ශබන්ශන් 

බදු ම ත. හැබැි, අශේ යශේ එශහම  ශනොශවි. අපි වරින් වය බදු 

ඉහළ ෙැම්ම ා; අඩු කළා.   නි්ා  වාශයන් පාඩුත් සිදු වුේා. 

 වාශ  ප්රි ලල අෙ අපි ඔක්ශකෝටම  විිනන්න ශවලා ි ශබනවා. 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ඔබතුමම ා කියපු විධියට 

පර්ශ ෂ්ඨේවලින් බදු අය කිරීම ට ෙයන ප්රයත්නය ්ම්බන්න 

කායේයට ම ා ම ැිනහත් ශවන්නම්. ශම ොකෙ, පර්ශ ෂ්ඨේ වැඩි 

වුශේොත් තම ි අපට අලුත් ශඔවල් බිහි කයන්න පුළුවන් වන්ශන්.  

 ඔබතුමම ා ම හශපොළ ශිෂ්ඨයත්ව දීම නාව ගැනත් තහුවා, ගරු 

ම න්ත්රීතුමම නි. ෙැන් bursary එකි, ම හශපොළ දීම නාවි කියන 

ශෙකම  ලබන ෙරුවන් 550,000ක් ඉන්නවා. රුපියල් (,400ක්, 

4,000ක් තම ි   විධියට ඔවුන්ට ලැශබන්ශන්. නමුත්,   මුෙල   

ෙරුවන්ට ප්රම ාේවත් නැහැ. ම ා   කායේය පිළිබඳව ්ාකච්ඡා 

කයලා ි ශබනවා. ම හශපොළ උ්්ා අනයාපන ශිෂ්ඨයත්ව භාය 

අයමුෙලින් ලැශබන මුෙල් ටික තම ි   ෙරුවන්ට ලැශබන්ශන්.   

ෙරුවන්ට ලබා ශෙන මුෙල් ප්රම ාේය යම් ප්රම ාේයකින් ශහෝ වැඩි 

කයන්ශන් ශකොශහොම ෙ කියන එක ගැන අප ්ාකච්ඡා කයලා 

ි ශබනවා. 

ශම් වනශකොට වි ාවවිෙයාල කැන්ටින්වල ි ශබන කෑම වල 

මිලත් වැඩි ශවලා ි ශබනවා.  ක වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන්ට ෙයා 

ගන්න බැහැ.   ්ඳහාත් අප subsidize කයනවා කියා ම ා කිේවා. 

වි ාවවිෙයාල ශිෂ්ඨයයන්ට ආහාය ්ැපයීශම් ලිලික කටයුතුම ්ඳහා අප 

යම් මුෙලක් දුන්ශනොත්   කෑම  එකක මිල වැඩි ශනොකය ඉන්න 

පුළුවන්.   කායේා ශෙකම  ්ම්බන්නශයන් ෙැනට වි ාවවිෙයාල 

ප්රි පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව කටයුතුම කයශගන යනවා. ම ා 

ශකොශහොම ත් පිළිගන්නවා, ම හශපොළ ශිෂ්ඨයත්වය හැටියට ලබා 

ශෙන ඔය මුෙල ශම් ශවලාශේ ප්රම ාේවත් නැහැ කියලා. අඩු 

තයමින් ඔය මුෙල තව තුමන් ගුේයක්වත් ශවන්න ඕනෑ බව ම ා 

පිළිගන්නවා. ඔබතුමම ා කියපු   කායේයට ම ා එකඟි, ගරු 

ම න්ත්රීතුමම නි. අප ශෙශගොල්ලන්ම  එකතුම ශවලා   ශවනුශවන් 

කටයුතුම කයන්න උත්්ාහ කයමු. 

 

කප්ුක අරමුාල: අක්රමික ා  
கப்றுக நிதியம்: முமறரகடுகள்  
 KAPRUKA FUND: IRREGULARITIES   

2538/2022 
6.  ගු ෙධුර වි ානතේ ෙහස ා 

 (ைொண்புைிகு ைது  விதொனரக)  

 (The Hon. Madhura Withanage)  

 වැවිලි කර්ම ාන්ත අම ාතයතුමම ාශගන් තූ  ප්ර ානය - (5 : 

(අ  (i) වර්ෂ්ඨ 2054 සිට 2059 ෙක්වා කේරුක අයමුෙශල් යම් 
අක්රමිකතාවක්, අයථා පත්වීම ක්, දූෂ්ඨේ ක්රියාවක් 
ශහෝ ීනි  විශයෝීක ක්රියාවක් සිදු වී ි ශේෙ; 

 (ii) එශ්ේ නම්,  වා ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ෙ; 

 (iii) ඉහත ්ඳහන් එක් එක් කරුේ ශහේතුමශවන් යජයට 
අහිමි වී ති  ලිලය, ශඔපළ හා ම ානව ්ම්පත්වල 
වටිනාකම  ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපම ේෙ; 

 යන්න එතුමම ා ්ඳහන් කයන්ශන්ෙ? 

(ආ  (i) ඉහත (අ  (i) හි ්ඳහන් ක්රියා ්ඳහා වග කිව යුතුම 
නිලනාරින් හඳුනා ගැීනම ට විම ර් න සිදු කය 
ි ශේෙ; 

 (ii)  වග කිව යුතුම නිලනාරින් හඳුනා ශගන තත්නම්, 
ඔවුන්ට එශයහිව ශගන ති  ක්රියාම ාර්ග කවශර්ෙ;  

 (iii) ඔවුන්ට එශයහිව ක්රියාම ාර්ග ශගන ශනොම ැි  නම්, 
ඊට ශහේතුම කවශර්ෙ; 

 (iv) ඉිනරිශ දී ඔවුන්ට එශයහිව ක්රියාම ාර්ග ගනු 
ලබන්ශන්ෙ;  

 (v) ඉිනරිශ දී සිදු විය හැකි ශම වැනි ක්රියා වැළැක්වීම  
්ඳහා ගනු ලබන ක්රියාම ාර්ග කවශර්ෙ; 

 යන්නත් එතුමම ා ්ඳහන් කයන්ශන්ෙ? 

(ත   ශනොඑශ්ේ නම්,   ම න්ෙ?   
 

தபருந்ரதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்சம க் ரகட்ட 

வினொ: 

( அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வம யிலொன கொலப்பகுதியில் 'கப்றுக' நிதி 

யத்தில் ஏரதனும் முமறரகடு, முமறயற்ற நிய 

ைனம், ஊழல் தசயற்பொடு அல்லது சட்டவிர ொத 

தசயற்பொடு இடம்தபற்றுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அமவ தவவ்ரவறொக யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 (iii) ரைற்குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்தவொரு தசயற்பொட்டின் 

விமளவொகவும் அ சொங்கம் இழந்துள்ள நிதி, 

தசொத்து ைற்றும் ைனித வளங்களின் தபறுைதி 

தவவ்ரவறொக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

1899 1900 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

(ஆ) (i) ரைற்படி (அ)(i)இல் குறிப்பிடப்பட்ட தசயற்பொடு 

களுக்குப் தபொறுப்புக்கூறரவண்டிய அலுவலர் 

கமள அமடயொளம் கொண்பதற்தகனப் புலனொய் 

வுகள் ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ என்ப 

மதயும்; 

 (ii) தபொறுப்புக்கூறரவண்டிய அலுவலர்கள் அமட 

யொளம் கொணப்பட்டிருப்பின், அவர்களுக்தகதி 

 ொக ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அவர்களுக்தகதி ொக நடவடிக்மககள் ரைற் 

தகொள்ளப்படொவிடின், அதற்கொன கொ ணங்கள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்தகதி ொக எதிர்கொலத்தில் நடவடிக் 

மககள் ரைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (v) எதிர்கொலத்தில் இடம்தபறக்கூடிய இத்தமகய 

தசயற்பொடுகமளத் தடுப்பதற்கொக ரைற்தகொள் 

ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he state - 

 (i) whether any irregularity, irregular 
appointment, any act of corruption or any 
illegal activity has taken place in the 
Kapruka Fund during the period from year 
2015 to 2019; 

 (ii) if so, separately, the nature of such acts that 
have taken place at the aforesaid fund; and 

 (iii) separately, the value of the financial, 
property and human resources that the 
Government has lost due to each of the 
aforesaid acts? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether investigations have been carried 
out to identify the officers who are 
responsible for the acts mentioned in (a) (i) 
above; 

 (ii) if the responsible officers have been 
identified, the action that has been taken 
against them; 

 (iii) if no action has been taken against them, the 
reasons for that; 

 (iv) whether action will be taken against them in 
future; and 

 (v) the measures that will be taken to prevent 
the occurrence of such acts in future? 

(c) If not, why? 

ගු (වවාය) රතම්ෂ්ඨප පිනරණ ෙහස ා (වැවිලි කර්ෝද  

අො ය ්හස කර්ෝද  අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண - 

தபருந்ரதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்சரும் மகத்ததொழில் 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation 
Industries and Minister of Industries) 

ගරු කථානායකතුමම නි, එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය ශම  ශ්ේි. 

(අ   (i)   ශම ම  කාලය තුමළ කේරුක අයමුෙශල් යම් 
අක්රමිකතාවක්, අයථා පත්වීම ක්, දූෂ්ඨේ ක්රියාවක් 
ශහෝ ීනි  විශයෝීක ක්රියාවක් සිදුවීම  පිළිබඳ 
ශම ශතක් හඳුනා ගැීනම ක් ශහෝ ඔේපු වීම ක් සිදුව 
ශනොම ැත. ශකශ්ේ නමුත් කේරුක ්මිි  
්ාම ාජිකින් විසින් ේය ශගවීම  පැහැය හැරීම් සිදු 
කය ති  බවට වාර්තා වී තත. 

 (ii)   1.  ශපොල් ගැනුම්-විත්ණුම් වයාපෘි ය යටශත් 
ලබා දී ති  ේය අය ශනොවීම්. 

  2.   කේරුක ්මිි  ශවත ශලොරි යථ මිලදී 
ගැීනශම් වයාපෘි ය යටශත් ලබා දී ති  ේය 
අය ශනොවීම්. 

 (iii) 1.  තපොල් ගැනුම්-විකුණුම් වයාපිිනය 

   වයාපෘි ය යටශත් ලබා දුන් රුපියල් මිලියන 
57.7ක ේය මුෙලින් රුපියල් මිලියන 8.2)ක 
හිඟ ේය මුෙලක් පවරණ. 

   (තමුණුම   - 05 ම ඟින් ේය ශගවීම  පැහැය 
හැය ති  ්මිි වල නාම  ශල්ඛනය ෙක්වා 
තත.   

  2.   කප්ුක ්මිින තව  තලොරි රා මිලදී 

ගැනීතම් වයාපිිනය 

       කේරුක ්මිි  ශවත ශලොරි යථ (8ක් මිලදී 
ගැීනම  ්ඳහා ලබා දුන් රුපියල් මිලියන 
22.(4ක ේය මුෙලින් ශපොලිය ්ම ඟ රුපියල් 
මිලියන 22.(5ක හිඟ ේය මුෙලක් පවරණ. 
(තමුණුම  - 02  

   තමුණුම් 05 ්හ 02 ්භාගත* කයමි. 

(ආ   (i)    

  ශම ම  ේය ශගවීම  පැහැය හැරීම  ්ම්බන්නශයන් 
විම ර් නයක් සිදු කිරීම ට 2020.52.22 හා 
2022.02.2  ිනනවලදී පැවැි  කේරුක අයමුෙල 
අනයක්ෂ්ඨ ම ණ්ඩල රැ්ාවීම්වලදී අනයක්ෂ්ඨ ම ණ්ඩලය 
විසින් රණයේය කය තත.  

  කේරුක අයමුෙශල් ්ාථිය කාර්ය ම ණ්ඩලයක් 
ශනොම ැි  බැවින් ශපොල් වගා කිරීශම් ම ණ්ඩලය 
හයහා ශම ම  කාර්යය සිදු කිරීම ට ්ැලසුම් කය තත. 

 (ii) ශම්  වන ශතක් හඳුනාශගන ශනොම ැත. 

 (iii) විම ර් න කටයුතුම ශම ශතක් අව්න් වී ශනොම ැත. 

 (iv) අොළ විම ර් නය ම ඟින් ශහළිෙයේ වන කරුණු 
ප්රකායව රණයේය ශේ. නිලනාරින්ශ  යම් 
අක්රමිකතාවක් හඳුනා ගතශහොත්   අනුව 
විනයානුකූලව කටයුතුම කිරීම ට සිදු  ශේ. 

1901 1902 

————————— 
*  පු්ප කාලතත  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

[ගරු ම ධුය විතානශ  ම හතා] 
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 (v)    

  ඉිනරිශ දී කේරුක අයමුෙල විසින් විවින ්ාංවර්නන 
වැඩ්ටහන් ්ඳහා යජශ  බැාංත් හයහා ක් වද්ර ලිලය 
ේය ශයෝජනා ක්රම යක් ක්රියාත්ම ක කිරීම ට 
ශයෝජනා කය තත. 

  ේය ශගවීම  පැහැය හැය ති  කේරුක ්මිි  හා 
්මිි  ්ාම ාජිකයන් ්ම ඟ අයමුෙශල් ේය මුෙල 
ශගවීම  ්ම්බන්නශයන් පවි න අපහහසුතා පිළිබඳ 
්ාකච්ඡා කය තත. 

    අනුව, ශලොරි යථවල කල් බදු වාරික නැවත 
ප්රි වයුහගත කය හිඟ ේය මුෙල එකවය කේරුක 
අයමුෙල ශවත ලබා දීම ට කේරුක ්මිි  
්ාම ාජිකයන් විසින් එකඟතාව පළ කය තත. 

  එම  ේය මුෙල ප්රි වයුහගත කිරීශම් ක්රම ශේෙයක් 
්ඳහා හැකියාවක් පවරණෙ යන්න ්ම්පත් 
බැාංත්ශවන් ලිඛිතව විම ්ා තත. ශලොරි යථ ්ඳහා 
්ම්පත් බැාංත්ව ශවත ්මිි  ්ාම ාජිකයන් විසින් 
ශගවිය යුතුම කල්බදු වාරිකය ශගවා අව්න් වුවෙ, 
කේරුක අයමුෙල කළම නාකයේ ම ණ්ඩලශ  
අනුෙැනුම කින් ශතොයව අොළ ශලොරි යථ කේරුක 
්මිි  ශවත නිෙහ්ා ශනොකයන ශල් ලිඛිතව 
්ම්පත් බැාංත්ව ශවත ෙන්වා තත. 

  ශපොල් වගාකිරීශම් ම ණ්ඩලයට අනුයුක්ත 
්ාංවර්නන නිලනාරින් ශම ම  ේය වැඩ්ටහන 
ක්රියාත්ම ක කිරීම  ්ඳහා ක්රම ානුකූලව ශයොො 
ගැීනම ට ්ැලසුම් කය තත. 

(ත  අොළ ශනොශේ.     
 

ගු ෙධුර වි ානතේ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு ைது  விதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු තම ි තුමම නි, පසුගිය ව්ශර් ශපොල් ලලොව වි ාල 

ව ශයන් වැඩි ශවලා ි ශබන බව අපට ෙැනගන්න ලැබුේා. ත්ඩා 

ශපොල්වතුම හිමියන්, විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ශපොල් වගාකරුවන් වි ාල 

ප්රම ාේයක්   ්ඳහා ොයක වුේා. එශම න්ම , ඔවුන් කේරුක 

අයමුෙලින් සුළු ේය මුෙල් අයශගන ි බුණු බවත් අපට ෙැනගන්න 

ලැබුේා. පසුගිය කාලශ  පැවැි  තත්ත්වයත් එක්ක   අයට   

ේය ශගවා ගන්න බැරි ශවලා ි ශබනවා. ආර්ථිකයට වි ාල 

ොයකත්වයක් ෙක්වපු   ත්ඩා ශපොල්වතුම හිමියන්,   වාශ ම   ශපොල් 

වගාකරුවන් ශම ශතක් ලබා ශගන ති  ේය මුෙල කපා හැරීම ක් 

ශහෝ ඔවුන්ට යම්කිසි ්හනයක් ලබා ශෙන්න පුළුවන්ෙ කියලා 

ඔබතුමම ාශගන් ෙැනගන්න කැම ැි ි.  ක කයන්න පුළුවන් නම් 

ඔබතුමම ා ශම් විෂ්ඨය භාය අම ාතයවයයා විධියට ඉි හා්ගත ශවනවා. 

එම  නි්ා ශම් ශවලාශේ ජාි ක ආර්ථිකයට වි ාල ොයකත්වයක් 

ෙක්වන ශපොල් වගාකරුවන් කේරුක අයමුෙලින් ලබාශගන ති  

ේය මුෙල කපා හරින්න පුළුවන්ෙ කියලා ම ම  ඔබතුමම ාශගන් 

ෙැනගන්න කැම ැි ි. 

 
ගු (වවාය) රතම්ෂ්ඨප පිනරණ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ා ්ඳහන් කළා වාශ ම    මුෙල ත්ඩා 

වයව්ායකයන්ට තම ි ලබා දීලා ි ශබන්ශන්. ්ම ්ාතයක් හැටියට 

නැවත අය විය යුතුම මුෙල වන්ශන් රුපියල් මිලියන  0කට ආ්න්න 

මුෙලක්. අපි ේය ප්රි වයුහගත කිරීම  යටශත් ්හන කාල ලබා දීලා 

ි ශබනවා. ඔබතුමම ා කයපු ශයෝජනාව පිළිබඳත් අපි අෙහ්ා 

විම සීම ක් කයලා පුළුවන් නම් ්හනයක් ලබා ශෙන්න කටයුතුම 

කයන්නම්.  

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 7 -244(/2022- (5 , ගරු ත්ම ායසිරි යත්නායක 

ම හතා. 
 

ගු කුොරසිරි ර්නායක ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு குைொ சிறி  த்னொயக்க)  

(The Hon. Kumarasiri Rathnayaka) 

ගරු කථානායකතුමම නි, ම ා එම  ප්ර ානය අහනවා.  
 

ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කථානායකතුමම නි, ආයක්ෂ්ඨක අම ාතයතුමම ා ශවනුශවන් ම ා 

එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය ලබා දීම  ්ඳහා ්ි  ශෙකක කාලයක් ඉල්ලා 

සිටිනවා.  
 

ප්රශ්පනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප් කිීමෙ  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 8 -24))/2022- (5 , ගරු ්ාංජීව එිනරිම ාන්න ම හතා 

- [්භා ගර්භය තුමළ නැත.] 
 

"නය ඉසුු" ්හසන ණය තයෝනනා ක්රෙය: වි්ප ර 
"ஜய இசுரு" நிவொ ணக் கடன் திட்டம்: விப ம் 

"JAYA ISURU" CONCESSIONARY LOAN SCHEME: DETAILS 
 

2585/2022 

9.  ගු ලලි් වර්ණ කුොර ෙහස ා 
     (ைொண்புைிகு லலித் வர்ண குைொ ) 

    (The Hon.Lalith Varna Kumara)  

 මුෙල්, ආර්ථික ්ාථායීකයේ ්හ ජාි ක ප්රි පත්ි  

අම ාතයතුමම ාශගන් තූ  ප්ර ානය - (5 : 

(අ  (i) ත්ඩා පරිම ාේ වයව්ායකයන් ්ඳහා  ජය ඉසුරු  
්හන ේය ශයෝජනා ක්රම ය ශම් වනවිට 
ක්රියාත්ම ක කයන්ශන්ෙ; 

 (ii) එම  ේය ශයෝජනා ක්රම ය ම ඟින් ේය ලබා ශගන 
ති  වයව්ායකයන් ්ාංඛයාව ශකොපම ේෙ; 

 (iii) ලබා ගත් ේය අොළ වයව්ාය ්ඳහා ශයොො ශගන 
ි ශේෙ යන්න පිළිබඳව අීකක්ෂ්ඨේය කය ි ශේෙ; 

 (iv) ඉහත ේය ශයෝජනා ක්රම ශ  අශේක්ෂිත ප්රි ලාභ 
ශම් වනවිට ලැබී ි ශේෙ; 

 (v) එම  ේය ශයෝජනා ක්රම ය යටශත් ඉිනරිශ දී ේය 
ලබා දීම ට අශේක්ෂිත වයව්ායකයන් ්ාංඛයාව 
ශකොපම ේෙ; 

 යන්න එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ   ශනොඑශ්ේ නම්,   ම න්ෙ?   
 

நிதி, தபொருளொதொ  உறுதிப்பொடு ைற்றும் ரதசியக் 

தகொள்மககள் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) சிறியளவிலொன ததொழில்முயற்சியொளர்களுக்கொக 

"ஜய இசுரு" நிவொ ணக் கடன் திட்டம் இன்றள 

வில் தசயற்படுத்தப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி கடன் திட்டத்தின்மூலம் கடன்                  

தபற்றுள்ள ததொழில்முயற்சியொளர்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

1903 1904 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 (iii) தபறப்பட்ட கடன் ஏற்புமடய ததொழில் 

முயற்சிக்கொகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதொ 

என்பது ததொடர்பில் ரைற்பொர்மவ தசய்யப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv) ரைற்குறிப்பிட்ட கடன் திட்டத்தின்மூலம் 

எதிர்பொர்க்கப்பட்ட அனுகூலங்கள் இன்றளவில் 

கிமடத்துள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (v) ரைற்படி கடன் திட்டத்தின்கீழ் எதிர்கொலத்தில் 

கடன் வழங்குவதற்கு எதிர்பொர்க்கப்படும் 

ததொழில்முயற்சியொளர்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமன என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

( ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance, Economic Stabilization 
and National Policies: 

 
(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the “Jaya Isuru” concessionary loan 
scheme granted for small-scale 
entrepreneurs is currently in progress; 

 (ii) the number of entrepreneurs who have 
borrowed loans through the said loan 
scheme; 

 (iii) whether a monitoring process has been 
carried out to check whether the borrowed 
loans have been utilized for the respective 
enterprises; 

 (iv) whether the expected benefits of the 
aforesaid loan scheme have been gained so 
far; and 

 (v) the number of entrepreneurs expected to be 
granted loans under that loan scheme? 

(b) If not, why? 
 

ගු තශ්හසා්ද ත ේ්ෙසිංහස ෙහස ා (මුාල් රානය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க - நிதி இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Finance) 

ගරු කථානායකතුමම නි, මුෙල්, ආර්ථික ්ාථායීකයේ ්හ 

ජාි ක ප්රි පත්ි  අම ාතයතුමම ා ශවනුශවන් ම ා එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය 

ලබා ශෙනවා.  
 

(අ  (i) "ජය ඉසුය  ්හන ේය ශයෝජනා ක්රම ය ශම් වන 
විට ක්රියාත්ම ක ශනොශේ. 

 (ii) වයව්ායකයන් 2,)72ි. 

 (iii) බැාංත් අයමුෙල් ශයොො ගනිමින් ේය ලබා දීම  සිදු 
කය ති  බැවින්, එම  ේය අොළ අයමුේ ්ඳහා 
වයව්ායකයන් විසින් ශයොො ශගන ි ශේෙ යන්න 
අොළ බැාංත් විසින් අඛණ්ඩව අීකක්ෂ්ඨේය කයනු 
ලැශේ. 

 (iv) කාන්තා ේය ගැනුම්කරුවන් ශකශයහි ති  
බලපෑම  ෙ අවනායේය කයමින් ක් වද්ර, සුළු හා ම නය 
පරිම ාේශ  වයව්ායන් ්ඳහා ්හාය ලබා ශෙනු 

ලබන යජශ  වැඩ්ටහන්වල ලලොයීතාව 
තගැයීම  ්ඳහා ආසියානු ්ාංවර්නන බැාංත්ශවහි 
තාක්ෂ්ඨණික ්හාය ති ව අනයයනයක් ශම් වන 
විට සිදු කයමින් පවරණ. ශම ම  අනයයනය යටශත්, 
 ජය ඉසුය  ේය ශයෝජනා ක්රම ය ෙ එහි ේය මුෙල් 
ලලොයී ශල්  භාවිත කය ි ශේෙ යන්න තගැයීම  
්ඳහා ශතෝයා ශගන තත.   අනුව, එම  
අනයයනශ  ප්රි ලල ම ත,  ජය ඉසුය  ේය 
ශයෝජනා ක්රම ශ  අශේක්ෂිත ප්රි ලාභ ළඟා 
කයශගන ි ශේෙ යන්න තක්ශ්ේරු කළ හැකි ය. 

 (v) තවදුයටත් ශම ම  ශයෝජනා ක්රම ය යටශත් ේය ලබා 
ශනොශඔ. 

 

(ආ   ජය ඉසුය  ේය ශයෝජනා ක්රම ය ෙ තතුමළත්  Enterprise 
Sri Lanka" වැඩ්ටහන,  2059 ශනොවැම්බර් ම ් 20වන 
ිනන සිට ක්රියාත්ම ක කිරීම  අත්හිටුවන ලදී.  

 
ගු ලලි් වර්ණ කුොර ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு லலித் வர்ண குைொ ) 

(The Hon.Lalith Varna Kumara)  

ගරු කථානායකතුමම නි, ම ශ  අතුමරු ප්ර ානය ශම යි.  

  වැඩ පිළිශවළ ම ඟින්   අයට ්හන ්ල්න ගම න්ම ,  

ඔබතුමම ා තතුමළු යජය විසින් සුළු හා ම නය පරිම ාේ 

වයාපාරිකයන්ශ  අපනයනය වැඩි කය ගැීනම  ්ඳහා ශම ොන 

වාශ  ්හනෙ, ශම ොන වාශ  ේය ක්රම යක්ෙ ්ල්න්ශන්?   

වාශ ම    ්ඳහා ඔබතුමම න්ලාශගන් ලැශබන ්හශයෝගය 

ශම ොකක්ෙ කියලාත් ම ම  ෙැන ගන්න කැම ැි ි. 

 
ගු තශ්හසා්ද ත ේ්ෙසිංහස ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමම නි, 2022 ඔක්ශතෝබර් ම ා්ශ  04වැනි ො 

සිට අලුත් ේය ශයෝජනා ක්රම යක් කායක ප්රා නනය ශවනුශවන් 

ආයම්භ කයලා ි ශබනවා. සුළු හා ම නය පරිම ාේ 

වයව්ායකයන්ශ  වයාපාය කටයුතුම පවත්වාශගන යෑම  ්ඳහා 

අව ය කායක ප්රා නනය ්ඳහා ඉහළ ඉල්ලුම ක් පවි න බැවින්, 

පවි න ආර්ථික අර්බුෙය ශහේතුමශවන් ෙැඩි බලපෑම ට ලක් වූ ක් වද්ර, 

සුළු හා ම නය පරිම ාේ  වයව්ායකයන් නැවත නඟා සිටුවීම  ්ඳහා 

තශම රිකානු ශඩොලර් මිලියන 5 .4ක මුෙල කායක ප්රා නන 

අව යතාව ්පුයාීනම ට අව ය ේය ලබා දීම ට ශයොො ගැීනම ට 

මුෙල් අම ාතයාාං ය, ආසියානු ්ාංවර්නන බැාංත්ව ්ම ඟ 

එකඟතාවකට පැමිේ ි ශබනවා.   අනුව තශම රිකානු ශඩොලර් 

මිලියන 5 .4ක්, එනම් රුපියල් මිලියන (,900ක් බැාංත් අටක්  

ම ඟින් ේය ශල් ලබාදීම ට කටයුතුම කයනවා, ගරු 

කථානායකතුමම නි.  ලාංකා බැාංත්ව, ප්රාශඔය ය ්ාංවර්නන බැාංත්ව, 

හැටන් නැෂ්ඨනල් බැාංත්ව, ශකොම ර්ෂ්ඨල් බැාංත්ව, ශ්ලාන් බැාංත්ව, 

ජාි ක ්ාංවර්නන බැාංත්ව, ශන්ෂ්ඨන්්ා ට්ර්ාේ බැාංත්ව ්හ ්ම්පත් 

බැාංත්ව කියන බැාංත් අශටන් ශම ම  ේය මුෙල ලබා ගන්න පුළුවන්. 

ගරු කථානායකතුමම නි, කෘෂි කාර්මික, ්ාංචායක යන ක්ශෂ්ඨේත්ර ්හ 

අපනයනය අක්මුඛ ක්ශෂ්ඨේත්රවලට අොළව නිෂ්ඨාපාෙන කටයුතුමවල 

නියත වන ක් වද්ර, ත්ඩා හා ම නය පරිම ාේ වයව්ායකයන්ට ශම ම  

කායක ප්රා නන අව යතා ්පුයා ගන්න පුළුවන්. ගරු 

කථානායකතුමම නි, ෙැනට ශවශළඳ ශපොශළේ පවි න ශපොීන 

අනුපාතය සියයට 20ත්, 24ත් අතය ශවනවා. ශම ම  ේය ශයෝජනා 

ක්රම ය යටශත්, සියයට 55ත්, 52ත් අතය අඩු ශපොීන අනුපාතයකට 

ේය ලබා ගන්න පුළුවන්.  උපරිම ය ශල් මිලියන 500 ෙක්වා වූ 

කායක ප්රා නනයක් ඔවුන්ට ඉල්ලුම් කයන්න පුළුවන්, ගරු 

කථානායකතුමම නි. 

1905 1906 

[ගරු ලලිත් වර්ේ ත්ම ාය ම හතා] 
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GSMBහි ප්රාතද්ය ය කාර්යාල: කුලිය  ග් 

තගොඩනැඟිලි 
GSMBஇன் பி ொந்திய அலுவலகங்கள்: வொடமகக்குப் 

தபற்ற கட்டிடங்கள்  
REGIONAL OFFICES OF GSMB: BUILDINGS ACQUIRED ON 

RENT   
2886/2022 

10. ගු ික්ද ක අෙල් ොයාදු්දන ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

පරි්ය අම ාතයතුමම ාශගන් තූ  ප්ර ානය - (5 : 

(අ  (i) භූවිෙයා ්ක්ක්ෂ්ඨේ හා පතල් කාර්යාාං ශ  
ප්රාශඔය ය කාර්යාල ්ාංඛයාව ශකොපම ේෙ; 

 (ii) එම  ප්රාශඔය ය කාර්යාල ්ාථාපිත කය ති  ප්රශඔ  
කවශර්ෙ; 

 (iii) එම  කාර්යාල පවත්වාශගන යෑම  ්ඳහා ත්ීන පෙනම  
ම ත ශගොඩනැඟිලි ලබා ශගන ි ශේෙ; 

 (iv) එශ්ේ නම්, එම  ශගොඩනැඟිලි ්ාංඛයාව ශකොපම ේෙ;  

 (v) ත්ීන පෙනම  ම ත ලබාගත් ශගොඩනැඟිලිවල 
කාර්යාල ්ාථාපිත කය ති  ප්රශඔ   කවශර්ෙ; 

 (vi) එම  ප්රාශඔය ය කාර්යාල ්ඳහා ශගවනු ලබන 
වාර්ෂික ත්ීන මුෙල ශකොපම ේෙ; 

 යන්න එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ  ශනොඑශ්ේ නම්,   ම න්ෙ?   
 

சுற்றொடல் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

( அ) (i) புவிச்சொிதவியல் அளமவ ைற்றும் சு ங்கப் 

பணியகத்தின் பி ொந்திய அலுவலகங்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமன என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி பி ொந்திய அலுவலகங்கள் தொபிக்கப் 

பட்டுள்ள பி ரதசங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) குறித்த அலுவலகங்கமள நடொத்திச்தசல்வதற்கு 

வொடமக அடிப்பமடயில் கட்டிடங்கள் 

தபறப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், ரைற்படி கட்டிடங்களின் எண்ணிக் 

மக எத்தமன என்பமதயும்; 

 (v) வொடமக அடிப்பமடயில் தபறப்பட்டுள்ள 

கட்டிடங்களில் அலுவலகங்கள் தொபிக்கப் 

பட்டுள்ள பி ரதசங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (vi) ரைற்படி பி ொந்திய அலுவலகங்களுக்தகனச் 

தசலுத்தப்படும் வருடொந்த வொடமகத் ததொமக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

( ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
 
asked the Minister of Environment: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Regional Offices of the 
Geological Survey and Mines Bureau; 

 (ii) the areas in which the aforesaid offices have 
been established; 

 (iii) whether buildings have been acquired on 
rent basis to maintain the said offices; 

 (iv) if so, the number of buildings obtained thus; 

 (v) the areas in which offices have been 
established in buildings which have been 
acquired on rent; and 

 (vi) the annual rent paid for the aforesaid 
Regional Offices? 

(b) If not, why? 
 

ගු නසීර් අහසෙඩ් ෙහස ා (පරි්ර අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட் - சுற்றொடல் அமைச்சர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

Hon. Speaker, the Answer is as follows: 

(a)  (i)  The Geological Survey and Mines Bureau 
has reported that it has 24 Regional Offices 
at present and two of them are functioning 
as suboffices.  

      (ii)  The areas in which such offices have been 
established, as reported by the Geological 
Survey and Mines Bureau, are as follows: 

    

 

 (iii)  Yes. 

Serial 
No. 

Name of the 
Regional Office 

Location 

1. Colombo Pitakotte 

2. Gampaha Yakkala 

3. Ratnapura Ratnapura 

4. Kandy Pallekele 

5. Kurunegala Kurunegala 

6. Kalutara Kalutara 

7. Jaffna Chundikuli 

8. Badulla Badulla 

9. Matara Matara 

10. Anuradhapura Anuradhapura 

11. Monaragala Monaragala 

12. Hambantota Ambalantota 

13. Kantale 
(Suboffice) 

Kantale 

14. Trincomalee Trincomalee 

15. Ampara Ampara 

16. Batticaloa Batticaloa 

17. Polonnaruwa Polonnaruwa 

18. Hasalaka 
(Suboffice) 

Hasalaka 

19. Vavuniya Vavuniya 

20. Kegalle Kegalle 

21. Matale Matale 

22. Mannar Mannar 

23. Puttalam Chilaw 

24. Mullaitivu Mullaitivu 

1907 1908 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

  (iv)  The Geological Survey and Mines Bureau 
has reported that 18 buildings have been 
obtained on rent basis. 

  (v)  The areas in which the offices obtained on 
rent basis have been established, as reported 
by the Geological Survey and Mines 
Bureau, are as follows: 

    

 

 (vi)  The annual rents paid for Regional Offices 
obtained on rent basis, as reported by the 
Geological Survey and Mines Bureau, are 
as follows: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serial     
No. 

Name of the  
Regional Office 

Location 

1. Ratnapura Ratnapura 

2. Kalutara Kalutara 

3. Jaffna Chundikuli 

4. Badulla Badulla 

5. Matara Matara 

6. Monaragala Monaragala 

7. Hambantota Ambalantota 

8. Kantale 
(Suboffice) 

Kantale 

9. Trincomalee Trincomalee 

10. Ampara Ampara 

11. Batticaloa Batticaloa 

12. Polonnaruwa Polonnaruwa 

13. Hasalaka 
(Suboffice) 

Hasalaka 

14. Vavuniya Vavuniya 

15. Kegalle Kegalle 

16. Matale Matale 

17. Mannar Mannar 

18. Puttalam Chilaw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 (b)  Does not arise.  

 

ගු ික්ද ක අෙල් ොයාදු්දන ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ගරු කථානායකතුමම නි, ම ශ  පළමුවැනි අතුමරු ප්ර ානය 

ශම යි.  

ගරු තම ි තුමම නි, භූ විෙයා ්ක්ක්ෂ්ඨේ හා පතල් කාර්යාාං ශ  

විවින ්ාකච්ඡාවලට වාශ ම  අනයක්ෂ්ඨ ම ණ්ඩලශ  රැ්ාවීම්වලට 

තරු පන්ි ශ  ශහෝටල්වලින් කෑම   ශගශනනවා. ශම් කාල 

වකවානුශේ යාජය ආයතනවල ි ශබන ලිලය අර්බුෙය පිළිබඳව අපි 

ෙන්නවා. විගේකාධිපි තුමම ාශ  වාර්තා  අනුව ශම් වනශකොට 

COPE එශක්දීත් ශම් ආයතනය පිළිබඳව ශචෝෙනා රැ්ක් 

අනාවයේය ශවලා ි ශබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් යටශත් ශම් 

අනයක්ෂ්ඨ ම ණ්ඩලය වාශ ම  අනයක්ෂ්ඨ ජනයාල්වයයා තතුමළු 

කණ්ඩායම  තරු පන්ි ශ  විවින ශහෝටල්වලින් කෑම  ශගනැල්ලා 

අනව ය විධියට කටයුතුම කයනවා.   අව්ාථාවලදී ලිලයම ය 

ව ශයන් වි ාල පාඩුවක් ශවනවා. ශම් ආයතනය ශගොඩක් දුයට 

නඩත්තුම ශවන්ශන් ම හජනතාවශගන්. ම හජනතාව විසින් ලබා 

ගන්නා බලපත්ර ගා්ාතුම ආිනශයන් තම ි ශම් ආයතනය නඩත්තුම 

ශවන්ශන්. ශම් ආයතනයට  ම හජනතාවශගන් එන මුෙල් යජයට 

බැය වනවා හැය, එක එක්ශකනාශ  ්ාක්ත්වලට බැය ශවන්න 

බැහැ. එම  නි්ා ශම් ්ම්බන්නශයන් ගන්නා පියවය ශම ොකක්ෙ? 
 

ගු නසීර් අහසෙඩ් ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Hon. Member, unfortunately, that had been the case 
earlier, but all that has been stopped now and we do not 
allow that type of activities to occur anymore. - 
[Interruption.]  ෙැන් නැහැ, ගරු ම න්ත්රීතුමම ා. 
 

ගු ික්ද ක අෙල් ොයාදු්දන ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ගරු තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ා ශම් ගැන ශ්ොයා බලන්න. ශම ොකෙ, 

ශම් යන ක්රම ය ශහොඳ ක්රම යක් ශනොශවි.   නි්ා කරුේාකය   

ගැන ශ්ොයා බලන්න.  

 

1909 1910 

Serial     
No. 

Name of the 
Regional Office 

Annual Rent 
(Rs.) 

1. Ratnapura    720,000.00 

2. Kalutara    672,000.00 

3. Jaffna    780,000.00 

4. Badulla 1,320,000.00 

5. Matara    840,000.00 

6. Monaragala    840,000.00 

7. Hambantota    900,000.00 

Serial     
No. 

Name of the 
Regional Office 

Annual Rent 
(Rs.) 

8. Kantale 
(Suboffice) 

   420,000.00 

9. Trincomalee 1,020,000.00 

10. Ampara    858,000.00 

11. Batticaloa 1,020,000.00 

12. Polonnaruwa    900,000.00 

13. Hasalaka 
(Suboffice) 

   480,000.00 

14. Vavuniya    480,000.00 

15. Kegalle    720,000.00 

16. Matale    960,000.00 

17. Mannar    360,000.00 

18. Puttalam    600,000.00 

[ගරු නසීර් අහම ්ව ම හතා ] 
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COPE Report එක අයශගන ඔබතුමම ා කරුේාකය බලන්න, 

විගේකාධිපි තුමම ාශ  Report එශක් ්ඳහන් වන්ශන් ශම ොකක්ෙ 

කියලා. තම ි තුමම ා හැටියට  ක බලලා,   අනුව ක්රියා කයන්න.  

ම ශ  ශෙවැනි අතුමරු ප්ර ානය ශම යි. හම්බන්ශතොට 

ින්ා්රික්කශ  භූ විෙයා ්ක්ක්ෂ්ඨේ හා පතල් කාර්යාාං ශ  ින්ා්රික් 

කාර්යාලය ෙැනට තාංගල්ල නගයශ  තම ි ි ශබන්ශන්. අශනත්ත් 

පරිපාලන ආයතන සියල්ලම   හම්බන්ශතොට නගයශ  ි ශබන්ශන්. 

හැබැි, ශම් කාර්යාලයට අම තය මුෙල් ශගවලා තාංගල්ශල් 

පවත්වාශගන යනවා.  ක ශලොත් ගැටලුවක්.   වාශ ම  ශම් 

ශගොල්ලන් අශනත්ත් තැන්වලත් ත්ීන පෙනම  ම ත වැඩි මුෙලකට 

 ශගොඩනැඟිලි අයශගන ි ශබනවා. ශම් අය බලපත්ර නිත්ත් 

කයනශකොට අත යට ගනුශෙනුත් සිදු ශවනවා.   වාශ ම , ශම ම  

ආයතනයට ම හජනතාව ගියාම    අයට ්ලකන ක්රම ශේෙය ශහොඳ 

නැහැ. ශකොටින්ම  කියනවා නම්,   අයට හරියට ්ැලකීම ක් 

කයන්ශන් නැහැ. ශම් අය යැශපන්ශන්, වැටුේ ලැශබන්ශන්, එශහම  

නැත්නම් යජයට යම් කිසි මුෙලක් ලබා ගන්ශන් ම හජනතාවශ  

මුෙල්වලින්.   කියන්ශන්, ඛනිජ ද්රවයවලින් ශහෝ ම හජනතාව 

බලපත්ර ලබා ගන්න ශගවන මුෙල්වලින්. ශම් ශගොල්ලන්  හිතුම 

ම නාපයට, කිසි ශකශනත්ට ෙැනුම් ශෙන්ශන් නැි ව මුෙල් අය 

කිරීම  වැඩි කයනවා.   නි්ා අහිාං්ක ම නු්ා්ශයක් ශගයක් 

හොගන්න වැලි ටිකක් ගන්න ගියාම  ශලොත් මුෙලක්, ශලොත් 

පිරිවැයක් ෙයන්න ශවනවා. පායක් හෙන්න, ශගෙය වැඩ කටයුත්තක් 

කයන්න, එශහම  නැත්නම් ශගොඩනැඟිල්ලක් හොගන්න අව ය 

කයන කළු ගල් ගන්න ගියාම   ශම න්න ශම් වැඩ පිළිශවළ නි්ා 

ශලොත් මුෙලක් ෙයන්න ශවනවා. එතැන අත යට ගනුශෙනු සිදු 

ශවනවා. ශම් ්ම්බන්නව ගන්නා පියවය ශම ොකක්ෙ කියලා ම ම  

ෙැනගන්න කැම ැි ි. 

 

ගු නසීර් අහසෙඩ් ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, හම්බන්ශතොට office එක වහන්න ඕනෑ 

කියලා අපි ම ා් ශෙකකට ඉ්ාශ්ල්ලා රණයේයක් අයශගන 

ි ශබනවා. ශකොවි්ව ව්ාංගතය නි්ා employeesලා තවිත් අපට 

කථා කළාට ප්ාශ්ේ එතැන ප්ර ාන ශෙකක් ි ශබන බව අපට 

ශපනුේා. එක ප්ර ානයක් employeesලා තවිත් අපට කිේවා,  ශම්  

ශවලාශේ අපට යන්න බැහැ, transport  ප්ර ානයක් ි ශබනවා  

කියලා. තත්තටම  අපි ආයාංචි කයලා බැලුවා.  ක තත්ත. අපි 

රණයේයක් ගත්තා, අනිවාර්යශයන් ශම් situation එක යහපත් 

වුේාම  යන්න ඕනෑ කියලා.   ්ඳහා committee එකක් පත් කයලා 

ි ශබනවා.  

ශෙවැනි කරුේ, අපට හම්බන්ශතොට GA office එශක් office 

එකක් ි ශබනවා. එතැන අඩු පාඩු ශගොඩක් ි ශබනවා.  වා ්ක්ා 

කයන්න කියලා උපශේා දීලා ි ශබනවා. නමුත්  කට ්ල්ලි අඩු 

පාඩුවක් ි ශබනවා.   අඩුපාඩු ම ා් ශෙකක් තුමළ ්ක්ා කයලා, 
hopefully, we will shift the office. The second issue is 
regarding the illegal charges. Of course, it is not 
acceptable if they charge unnecessarily, privately or 
illegally. Definitely, that will be attended to and anybody 
who is responsible for that will be taken into custody, if it 
is proved.  If it is only the royalty that has been charged 
by them, yes, it has to charged in order for the 
Government to earn revenue. 

 
ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශෙවන වටය. 

වාහසන අෙ ර තකො ්ප ්හස  යර්: හිඟය 
வொகன உதிொிப்பொகங்கள் ைற்றும் 'டயர்'கள்: 

தட்டுப்பொடு  
VEHICLE SPARE PARTS AND TYRES: SHORTAGE  

 

2000/2022 

1. ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහස ා (ගු තේ.සී. අලවුරවල ෙහස ා 

තවනුව )  
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு ரஜ.சீ. 

அலவத்துவல சொர்பொக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. J. C. 
Alawathuwala) 

තසු ප්ර ානය - (5 : 

(අ  (i) ශ්රී ලාංකාශේ ශම් වනවිට වාහන අම තය ශකොට්ාවල 
්හ ටයර්වල හිඟයක් පවි න බවත්; 

 (ii)   ශහේතුමශවන් වාහන හිමිකරුවන් දුෂ්ඨාකයතාවයට 
පත් වී ති  බවත්; 

 එතුමම ා ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ   (i) වාහන අම තය ශකොට්ා ්හ ටයර් ආනයනය සීම ා 
කිරීම , ඉහත හිඟයට ශහේතුම වී ි ශේෙ; 

 (ii) එශ්ේ නම්, වාහන අම තය ශකොට්ා ්හ ටයර් 
ආනයනය කිරීම ට පියවය ගන්ශන්ෙ; 

 යන්න එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ත  ශනොඑශ්ේ නම්,   ම න්ෙ?   

 
நிதி, தபொருளொதொ  உறுதிப்பொடு ைற்றும் ரதசியக் 

தகொள்மககள் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ:  

( அ) (i) இலங்மகயில் தற்ரபொது பயன்படுத்தப்படும் 

வொகனங்களுக்குத் ரதமவயொன உதிொிப்பொகங் 

கள் ைற்றும் 'டயர்'களுக்கொன தட்டுப்பொடு நிலவு 

கின்றது என்பமதயும்; 

 (ii) அதன் கொ ணைொக வொகன உொிமையொளர்கள் 

அதசௌகொியங்களுக்கு உள்ளொகியுள்ளனர் என்ப 

மதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

( ஆ) (i) வொகன உதிொிப்பொகங்கள் ைற்றும் 'டயர்'களுக் 

கொன இறக்குைதி வம யறுக்கப்பட்டுள்ளமை 

ரைற்குறித்த தட்டுப்பொட்டிற்குக் கொ ணைொகி 

யுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், வொகன உதிொிப்பொகங்கள் ைற்றும் 

'டயர்'கமள இறக்குைதி தசய்வதற்கு நடவடி 

க்மக ரைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance, Economic Stabilization 

and National Policies: 

(a) Is he aware that - 

 (i) by now, there is a shortage of spare parts 
and tyres required for vehicles used in Sri 
Lanka; and 

 (ii) the vehicle owners are in difficulty owing to 
that? 

1911 1912 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the restriction imposed on the 
importation of vehicle spare parts and tyres 
has been the reason for the said shortage; 
and 

 (ii) if so, whether steps will be taken to import 
vehicle spare parts and tyres? 

(c) If not, why? 

 

ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමම නි, මුෙල්, ආර්ථික ්ාථායීකයේ ්හ ජාි ක 

ප්රි පත්ි  අම ාතයතුමම ා ශවනුශවන් ම ා එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය  

්:ාග * කයනවා. 
 

* ්:ාතම්්ය ෙ   බන ලා ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 

 

(අ  (i) ඔේ.  ශ්රී ලාංකාශේ ශම් වනවිට වාහන අම තය ශකොට්ාවල ්හ 
ටයර්වල හිඟයක් පවරණ. 

  

 (ii) වර්තම ානශ  ති  වී ති  විශඔ  විනිම ය ඌනතාවයන් 
ශහේතුමශවන් ආනයනික භාණ්ඩ ශම යට ශවශළඳ ශපොළ තුමළට 
ශගන්වීශම්දී ම තුමවී ති  දුෂ්ඨාකයතා පිළිබඳව යජයට ශහොඳ 
අවශබෝනයක් තත. එම  භාණ්ඩ අතුමරින් ෙ ලිලික අතයව ය 
ද්රවය හිඟවීම  තුමළින් පසුගිය කාලශ  ්ම ්ාත ආර්ථික ශ ම  
යම් පසුබෑම ක් ති  වූ බව ශනොයහ්කි. එම  නි්ා යජය විසින් 
ලිලික අතයව ය ආනයනයන් වන ඉන්නන, ගෑ් ා ්හ 
ශපොශහොය වැනි ෙෑ ශම් වන විට ශවශළඳ ශපොශළේ 
ගැටලුවකින් ශතොයව ලබා ගැීනම ට අව ය පරි්යය 
කඩිනමින් ්ැකසීම ට ප්රමුඛතාව ලබා දී තත. එවැනි 
වාතාවයේයක් තුමළ වාහන අම තය ශකොට්ා ්හ ටයර් වැනි 
ආනයන ආශඔ ක ශඔය ය ව ශයන් මුළුම නින්ම  ්පයාගත 
ශනොහැකි භාණ්ඩවල ශවශළඳ ශපොශළේ හිඟයක් ති  වීම  ්හ 
එම  ශහේතුමශවන් වාහන හිමිකරුවන් යම් දුෂ්ඨාකයතාවකට 
පත්වීම  සිදුවිය හැකි තත්ත්වයකි.  

 

(ආ  (i) ඔේ, වාහන අම තය ශකොට්ා ්හ ටයර් ආනයනය සීම ා කිරීම  
එම  හිඟයට ශහේතුම වී ි ශේ. 

 

 (ii) 2020 ව්ශර් ම ාර්තුම ම ා් ශ  සිට ශකොවි්ව ව්ාංගතය ්හ එම  
ශහේතුමවන් යට ව්ා තැබීම  යන කරුණු ශහේතුමශවන් ශම යටට 
විශඔ  විනිම ය ගලා එන ප්රනාන ප්රභවයන් වන ්ාංචායක 
කර්ම ාන්තය අඩාළ වීම  ්හ විශඔ  රැකියා ම ඟින් ගලා එන 
ශප්රේෂ්ඨේ හිඟය වැනි කරුණු ශහේතුමශවන් ම තුම වූ අර්බුෙකාරී 
තත්ත්වයන් ්ැලකිල්ලට ශගන, යජය විසින් 59)9 අාංක 05 
ෙයන ආනයන හා අපනයන පාලන පනත යටශත් ආනයන 
සීම ා කිරීම් ්හ 2022 අාංක 07 ෙයන ශගවීම් ක්රම  ්ඳහා වූ 
ආනයන පාලන ශයගුලාසි ම ඟින්ෙ, විවින ආනයන බදු වර්ග 
්ාංශ ෝනන සිදු කිරීශම න් ෙ ආනයන අදනර්යවත් කිරීශම් 
ක්රම ශේෙයන් ක්රියාත්ම ක කය තත. ශම හිදී ශඔය ය ව ශයන් 
නිපෙවන ටයර් වර්ග ආනයනය තාවකාලිකව නතය කිරීම ට 
පියවය ගනු ලැබූ අතය, විවින පාර් ාවයන්ශගන් කයනු ලැබූ 
ඉල්ීනම් ම ත ශම ම  භාණ්ඩ ්ම්බන්නශයන් වූ ආනයන සීම ා 
ඉවත් කිරීම ට ෙ කටයුතුම කය තත. ශම් වන විට අලුත් ටයර් 
ආනයනය, වාහන බැටරි තතුමළු හඳුනාගත් වාහන අම තය 
ශකොට්ා ආනයනයට සීම ා පැනවීම ක් සිදු කය ශනොම ැි  බව 
ෙ ් ඳහන් කයමි. 

 

(ත  පැන ශනොනඟී.  

රනතත වුර පාලනය: වි්ප ර 

அ ச ரதொட்டங்களின் நிருவொகம்: விப ம் 
MANAGEMENT OF STATE PLANTATIONS: DETAILS  
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2. ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහස ා (ගු තේලු කුොර් ෙහස ා 

තවනුව )  
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு ரவலு குைொர் 

சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Velu 
Kumar) 

වැවිලි කර්ම ාන්ත අම ාත් යතුමම ාශගන් තූ  ේ ය ානය - (1): 
(අ  (i) වර්ෂ්ඨ 5992 දී  වැවිලි ක්ශෂ්ඨේත්රශ  

ප්රි ්ාං්ාකයේයක් සිදු කයන ලෙ බවත්; 

 (ii) එම  අව්ාථාශේදී යජශ  වතුම, ප්රාශඔය ය වැවිලි 
්ම ාගම් 22 කට බදු ශෙන ලෙ බවත්; 

 (iii) ශම් වනවිට එම  ්ම ාගම් යාශියක් එම  වතුම ශවනත් 
ආයතනයන්ට අතුමරු බදු දී ති  බවත්; 

 එතුමම ා ෙන්ශන්ෙ? 

(ආ  (i) වර්ෂ්ඨ 5992 දී යජශ  වතුම බඔෙට ලබා ගන්නා ලෙ 
ප්රාශඔය ය වතුම ්ම ාගම් කවශර්ෙ; 

 (ii) මුල් බදු ගිවිසුම් යටශත් ශම් වනවිට වතුම පාලනය 
කයනු ලබන ්ම ාගම් කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ත  ශනොඑශ්ේ නම්,   ම න්ෙ? 

 

தபருந்ரதொட்டக் மகத்ததொழில் அமைச்சம க் ரகட்ட 

வினொ: 

( அ) (i) 1992ஆம் ஆண்டில் தபருந்ரதொட்டங்களில் 

ைறுசீ  மைப்தபொன்று இடம்தபற்றுள்ளது 

என்பமதயும்; 

 (ii) அதன்ரபொது, அ ச ரதொட்டங்கள் 22 பி ொந்திய 

தபருந்ரதொட்டக் கம்பனிகளுக்குக் குத்தமகக்கு 

வழங்கப்பட்டன என்பமதயும்; 

 (iii) அத்தமகய கம்பனிகளில் பல, தற்ரபொது தைது 

குத்தமகமய ரவறு கம்பனிகளுக்குக் மகைொற்றி 

யிருப்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

( ஆ) (i) 1992ஆம் ஆண்டில் அ ச ரதொட்டங்கமளக் 

குத்தமகக்கு எடுத்த பி ொந்தியப் தபருந்ரதொட்டக் 

கம்பனிகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆ ம்பக் குத்தமக ஒப்பந்தங்களின் அடிப்பமட 

யில் இன்றளவில் ரதொட்டங்கமள நிருவகித்து 

வருகின்ற கம்பனிகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் குறிப்பிடுவொ ொ? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a reform was brought about in the 
plantation sector in 1992; 

 (ii) State plantations were leased out to 22 
Regional Plantation Companies at that 
point; and 

1913 1914 

[ගරු බුඔධික පි යේ ම හතා ] 
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 (iii) several companies among the aforesaid 
companies have transferred their leases to 
other institutions by now? 

(b) Will he inform this House -   

 (i) the Regional Plantations Companies which 
took on lease State plantations in 1992; and 

 (ii) the companies which manage the aforesaid 
plantations now on the basis of the initial 
lease agreements? 

(c) If not, why?  
 

ගු (වවාය) රතම්ෂ්ඨප පිනරණ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුමම නි, එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය ම ා ්:ාග * 

කයනවා. 
 

* ්:ාතම්්ය ෙ   බන ලා ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ඔේ. 

 (ii) ප්රාශඔය ය වැවිලි ්ම ාගම් 22ක් ශනොව ශතෝයාගත් ප්රාශඔය ය 
වැවිලි ්ම ාගම් 2 ක් ශවත, ශම ම  වතුම බදු දී තත. 

 (iii) 5992 වර්ෂ්ඨශ  සිට බලපැවැත්ශවන පරිින 5994/599) 
වර්ෂ්ඨවලදී අත්්න් කයන ලෙ බදු ගිවිසුම්වල ( (a) වගන්ි ය 
ප්රකායව බදු දීම නාකරු ශල් ශ්රී ලාංකා යාජය වැවිලි ්ාං්ාථාව 
හා ජනතා වතුම ්ාංවර්නන ම ණ්ඩලය විසින් බදුකරු ශල  ්
ප්රාශඔය ය වැවිලි ්ම ාගම් ශවත උප බදු ලබාදීම  ්ඳහා 
ප්රි පාෙන ්පයා තත.   අනුව ශතවන පාර් ාවයකට උප බදු 
දීශම් හැකියාව පවරණ.  

   එශ්ේම , 2009 වර්ෂ්ඨශ  දී මුෙල් හා ක්රම  ්ම්පාෙන 
අම ාතයාාං ය විසින් උප බදු දීම් ්ම්බන්නශයන් ලබා ගත් 
අම ාතය ම ණ්ඩල රණයේ අනුම ැි ය ලත් ම ාර්ශගෝපශඔ යට 
අනුව උප බදු දීම් ්ඳහා ශම ම  වතුමවල ්ාවර්ේම ය ශකොට්ා 
හිමිකරු වන ම හා භාණ්ඩාගාය ශල්කම්ශ  ූරර්ව ලිඛිත 
අනුම ැි ය ලබාගැීනශම න් අනතුමරුව වැවිලි ්ම ාගම්වලට 
ශම් ්ම්බන්නශයන් කටයුතුම කළ හැක.  

(ආ  (i) 1. අගලවත්ත වැවිලි ්ම ාගම    

  2.  ආගයපතන වැවිලි ් ම ාගම  

  3. බලාංශගොඩ වැවිලි ් ම ාගම   

  4.  ශබෝගවන්තලාව වැවිලි ් ම ාගම  

  5. තල්පිටිය වැවිලි ් ම ාගම    

  6. හපුග්ාතැන්න වැවිලි ්ම ාගම  

  7. ශහොයේ වැවිලි ් ම ාගම    

  8. කහවත්ත වැවිලි ් ම ාගම  

  9. කෑගල්ල වැවිලි ්ම ාගම    

  10. කැලණිවැලි වැවිලි ් ම ාගම  

  11. ශකොටගල වැවිලි ්ම ාගම    

  12. ම ඩුල්සිම  වැවිලි ්ම ාගම  

  13. ම ල්වත්ත වැවිලි ් ම ාගම    

  14. ම ්ාශකලිය වැවිලි ්ම ාගම  

  15. ම තුමයට වැවිලි ් ම ාගම     

  16. නමුණුත්ල වැවිලි ්ම ාගම  

  17. පු්ා් ැල්ලාව වැවිලි ් ම ාගම    

  18. තලවකැශල් වැවිලි ්ම ාගම  

  19. උඩපු්ා් ැල්ලාව වැවිලි ් ම ාගම    

  20. වටවල වැවිලි ් ම ාගම  

  21. තල්කඩුව වැවිලි ්ම ාගම    

  22. ත්රුේෑගල වැවිලි ්ම ාගම  

  23. හලාවත වැවිලි ්ම ාගම  

   

 (ii) 5992 වර්ෂ්ඨශ  පැවි  ප්රාශඔය ය වැවිලි ්ම ාගම් විසින් 
වර්තම ානශ දී ෙ එශල්ම  එම  වතුම පාලනය කයනු ලබන 
අතය, වටවල වැවිලි ්ම ාගම  යටශත් පැවි  වතුම 2 න් වතුම 
57ක් අලුි න් බිහි වූ 2( වන ශපෞඔගලික වැවිලි ්ම ාගම  වන 
හැටන් වැවිලි ්ම ාගම  ශවත කළම නාකයේය හුවම ාරු වී 
තත.  

 

(ත  අොළ ශනොශේ. 

 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අාංක 0  -20)0/2022- (5 , ගරු නලින් බණ්ඩාය ජයම හ 

ම හතා 
 

ගු බුද්ධික පිනරණ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු කථානායකතුමම නි, ගරු නලින් බණ්ඩාය ජයම හ 

ම න්ත්රීතුමම ා ශවනුශවන් ම ා එම  ප්ර ානය අහනවා.  

 
ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමම නි, ආශයෝජන ප්රවර්නන අම ාතයතුමම ා 

ශවනුශවන් ම ා එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය ලබා දීම  ්ඳහා ්ි  ශෙකක 

කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ප්රශ්පනය ෙුර ිනනකදී ඉිනරිප් කිීමෙ  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ශ්රී ලංකා දුම්රිය ත්ේවය: :ාණ්ඩ ප්රවාහසනය  
இலங்மகப் புமகயி தம்: ச க்குப் ரபொக்குவ த்து  
SRI LANKA RAILWAYS: TRANSPORTATION OF GOODS   

 

2566/2022 

 
8. ගු නය්ද  කැ තගොඩ ෙහස ා (ගු ්ංජීව එිනරිෝදන 

ෙහස ා තවනුව )  
(ைொண்புைிகு ஜயந்த தகட்டதகொட - ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ 

எதிொிைொன்ன சொர்பொக)  

(The Hon. Jayantha Ketagoda on behalf of the Hon. 
Sanjeeva Edirimanna ) 

ප්රවාහන හා ම හාම ාර්ග අම ාතයතුමම ාශගන් තූ  ප්ර ානය - (5 :  

(අ  (i) ම ගී ප්රවාහනයට අම තයව ශ්රී ලාංකාශේ දුම්රිය 
ශ්ේවය ම ඟින් භාණ්ඩ ප්රවාහනය කයන්ශන්ෙ; 

 (ii) එශ්ේ නම්,  එශ්ේ ප්රවාහනය කයනු ලබන භාණ්ඩ 
වර්ග කවශර්ෙ; 

 (iii) එම  භාණ්ඩ ප්රවාහනය කයනු ලබන ප්රශඔ  
කවශර්ෙ; 

 (iv)  භාණ්ඩ ප්රවාහනය ම ඟින් ශ්රී ලාංකා දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුමව උපයනු ලබන වාර්ෂික ආොයම  
ශකොපම ේෙ; 

 යන්න එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

1915 1916 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

(ආ  (i) භාණ්ඩ ප්රවාහනය කිරීම  ්ඳහා ශ්රී ලාංකා දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුමව ශපෞඔගලික ආයතන ්ම ඟ 
ගිවිසුම් ගත වී ි ශේෙ; 

 (ii) එශ්ේ නම්,  එම  ශපෞඔගලික ආයතනවල නම් 
කවශර්ෙ;  

 (iii) එම  ආයතන ්ම ඟ ගිවිසුම් ගත වීම  
විනිවිෙභාවයකින් යුතුමව සිදු කය ි ශේෙ; 

 යන්නත් එතුමම ා ශම ම  ්භාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ත  ශනොඑශ්ේ නම්,   ම න්ෙ?   
 
ரபொக்குவ த்து ைற்றும் தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) பயணிகள் ரபொக்குவ த்துக்கு ரைலதிகைொக 

இலங்மகப் புமகயி தச் ரசமவமூலம் ச க்குப் 

ரபொக்குவ த்து ரைற்தகொள்ளப்படுகின்றதொ என்ப 

மதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அவ்வொறு ரபொக்குவ த்துச் தசய்யப் 

படுகின்ற ச க்குகளின் வமககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி ச க்குப் ரபொக்குவ த்து ரைற்தகொள்ளப் 

படுகின்ற பி ரதசங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) ச க்குப் ரபொக்குவ த்துமூலம் இலங்மகப் புமக 

யி தத் திமணக்களம் ஈட்டுகின்ற வருடொந்த 

வருைொனம் எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) ச க்குப் ரபொக்குவ த்து நடவடிக்மககளுக்கு 

இலங்மகப் புமகயி தத் திமணக்களம் தனியொர் 

நிறுவனங்களுடன் உடன்படிக்மககளில் மகச் 

சொத்திட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், ரைற்படி தனியொர் நிறுவனங்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி நிறுவனங்களுடன் உடன்படிக்மககமள 

எட்டும் நடவடிக்மக தவளிப்பமடத்தன்மை 

யுடன் ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ?                                                                                                                             
( இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport and Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether goods are transported by the Sri 
Lanka Railways in addition to passenger 
transportation; 

 (ii) if so, the types of goods that are so 
transported; 

 (iii) the names of the areas to which those goods 
are transported; and 

 (iv) the amount of annual income earned by the 
Sri Lanka Railways through transportation 
of such goods? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether Sri Lanka Railways has entered 
into agreements with private entities for 
transportation of goods; 

 (ii) if so, the names of those private entities; 
and 

 (iii) whether entering into agreements with 
those entities has been done in a transparent 
manner? 

(c) If not, why? 
 

ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කථානායකතුමම නි, ප්රවාහන හා ම හාම ාර්ග අම ාතයතුමම ා 

ශවනුශවන් ම ා එම  ප්ර ානයට පිළිතුමය ්:ාග * කයනවා. 
 

* ්:ාතම්්ය ෙ   බන ලා ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ඔේ.  

 (ii) ඉන්නන, ි රිඟු පිටි, සිශම න්ි , ඖෂ්ඨන, ්රිශපෝෂ්ඨ, වැලි, 
හුණුගල් 

 (iii) • ඉන්නන  - ශකොශලොන්නාව සිට වවුනියාව, 
අනුයානපුයය, ත්රුේෑගල, ශේයාශෙණිය, ශකොටගල, 
හපුතශල්, ගාල්ල, ම ාතය, කටුනායක ෙක්වා 

  • ි රිඟු පිටි  - චීනවයාය සිට සීදූව, ශකොළ , 
වැලිගම  ෙක්වා 

  • සිශම න්ි   - (i) බූ්ා්  සිට ප්රනාන ව ශයන් 
ශකොළ , නානුඔය ෙක්වා 

     (ii) චීනවයාය සිට ප්රනාන ව ශයන් 
ශපොශළොන්නරුව හා ගල්ඔය ෙක්වා 

  • ඖෂ්ඨන - ශකොළ  බඩු ගබඩාව සිට ප්රනාන 
ව ශයන් රාව්ාි පුය ෙක්වා 

  • ්රිශපෝෂ්ඨ - ජා තල සිට ප්රනාන ව ශයන් ගාල්ල 
හා ම ාතය ෙක්වා 

  • වැලි - ම නම්පිටිය සිට ශකොළ  ශකොටුව 
ෙක්වා 

  • හුණුගල් - පුත්තලම , පාලවිය සිට අරුවක්කාලු 
ෙක්වා  

 (iv) ඔේ.     

 
(ආ  (i) ඔේ. 

 (ii) (i) ප්රීම ා සිශලෝන් ප්රිවේ ලිමිට්ව 

  (ii) සියාම් සිටි සිශම න්ේ ලාංකා  

 (iii) ඔේ. ආයතන ්ම ඟ ගිවිසුම්ගත වීම  විනිවිෙභාවයකින් යුතුමව 
සිදු කය ි ශේ. 

(ත  අොළ ශනොශේ.  
 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ාථාවය නිශයෝග 27(2  යටශත් ප්ර ානය, විපක්ෂ්ඨ නායක ගරු 

්ජිත් ශප්රේම ෝ ම ැි තුමම ා. 

 

වර්ෂ්ඨය ආොයම  

2017 රුපියල් (29,555,89 .20 

2018 රුපියල් (58,225,297.7( 

2019 රුපියල් ( 4,025,22(.)4 

2020 රුපියල්  )(,77 ,0(0.5( 

2021 රුපියල් ( 5,778,2().8) 

2022.01.01 සිට  

2022.08. 5 ෙක්වා 

රුපියල් (85,(0 ,(9(.57 

1917 1918 

[ගරු ජයන්ත කැටශගොඩ ම හතා    ] 
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තපෞද්ගලිකව ාැනුම් දීතේද ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
තපොල් කර්ෝද ය මුහුණ තාන ගැ ලු 
ததங்குக் மகத்ததொழில் எதிர்தகொள்ளும் 

பி ச்சிமனகள் 
ISSUES FACED BY COCONUT INDUSTRY  

 
ගු ්ජි් තප්රේොා් ෙහස ා (විුද්ධා පාර්ශ්පවතත 

නායකුරො)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிர ைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමම නි, ්ාථාවය නිශයෝග 27(2  යටශත් ශම ම  

ප්ර ානය ඉිනරිපත් කිරීම ට අව්ාථාව ලබා දීම  පිළිබඳව ඔබතුමම ාට 

්ාතුමි වන්ත ශවනවා. 

වී වගාවට පසු වැඩිම  බිම් ප්රම ාේයක සිදු කය ති  වගාව 

ශල්ත්, ශඔය ය ආහාය ශේශල් වැෙගත්ම  අාංගයක් ශල්ත්, 

අපනයන ආොයම් ලබා ශෙන ප්රනානතම  වැවිලි ශභෝගයක් ශල්ත් 

ශපොල් වගාව ශම යට ආර්ථික ්හ ්ම ාජයීය ව ශයන් වැෙගත් 

කාර්ය භායයක් ඉටු කයනු ලබි. 

විවින යජයයන් යටශත් ශපොල් වගාව ්හ නිෂ්ඨාපාෙන 

කර්ම ාන්තශ  ගැටලු වි්ඳීම  ශවනුශවන් ශවනම  ම  අම ාතයාාං , 

ශපොල් ්ාංවර්නන අධිකාරිය, ශපොල් වගා කිරීශම් ම ණ්ඩලය ්හ 

ශපොල් පර්ශ ෂ්ඨේ ආයතනය පිහිටුවා ි බුේ ෙ, ශපොල් කර්ම ාන්තය 

ආශ්රිත ගැටලු ්ඳහා ්ාර්ථක වි්ඳුම් ලබාදීම ට ශම ශතක් ්ම ත් වී 

ශනොම ැත. ක්ට අම තයව, ශම ම  යජශ  ශපොශහොය ප්රි පත්ි ය ්හ 

ති  වී ි ශබන ආර්ථික අර්බුෙය හමුශේ ශපොල් කර්ම ාන්තය 

ෙැවැන්ත පරිහානියකට පත්ව තත. 

විශඔ  විනිම ය හිඟයක් පවි න ශම ොශහොතක ඉතා ඉහළ 

අපනයන ආොයම් විභවයක් ්හිත ශම වන් කර්ම ාන්ත ්ඳහා 

ප්රමුඛ්ාථානයක් ලබා ිනය යුතුම බැවින්, ශපොල් නිෂ්ඨාපාෙන 

කර්ම ාන්තශ  ගැටලු ජාි ක වැෙගත්කම කින් යුතුම නි්ා පහත 

්ඳහන් ප්ර ානවලට නි ාචිත පිළිතුමරු හා පැහැිනලි කිරීම් යජශයන් 

බලාශපොශයොත්තුම ශවමි. 

1. ඉන්නන හිඟය නි්ා ශපොල් වගාව ආශ්රිත නිෂ්ඨාපාෙන 
කර්ම ාන්ත ාලා ්ම්ූරර්ේ නාරිතාශවන් ක්රියාත්ම ක වීම ට 
ශනොහැකි වී ි ශේ. අමු ද්රවය ප්රවාහනය කිරීම ටත්, විදුලි 
ජනක යන්ත්ර ්ඳහාත් ීස්ල් අව ය ප්රම ාේයට ලබා දීම ට 
යජය කටයුතුම කයන්ශන් ෙ? 

2. අධික විදුලි බිල ශහේතුමශවන් ශපොල් වගාව ආශ්රිත නිෂ්ඨාපාිනත 
ජාතයන්තය ශවශළඳ ශපොශළේ අශනත්ත් යටවල් ්ම ඟ 
තයගකාරී මිලකට ලබාදීම ට ශනොහැකි වී තත. ශම් ්ඳහා 
විකල්ප ශල් යජය ශයෝජනා කයන්ශන් ත්ම ක්ෙ? 
කර්ම ාන්ත ාලා ්ඳහා ූ ර්ය බල ක්ි  කේටල රණරුබදු 
යහිතව ආනයනය කිරීම ට ්හ   ්ඳහා සුදුසු ේය ක්රම යක් 
ති  කිරීම ට කටයුතුම කළ ශනොහැකි ෙ? 

3. ශපොශහොය හිඟය ශපොල් අ්ාවැන්නට ඉිනරි ව්ය තුමළ 
බලපානු ති  අතය, ශපොල් හිඟයක් ්හ මිල ඉහළ යාම ක් 
බලාශපොශයොත්තුම විය හැකිය. ශපොල් වගාව ්ඳහා 
ශපොශහොය ්හනානායය ලබාදීම ට යජය කටයුතුම 
කයන්ශන්ෙ? එශ්ේ නැි  නම්, ශපොල් වගාවට ශපොශහොය 
්ානායේ මිලකට ලබාදීම  ්ඳහා යජශ  වැඩ පිළිශවළක් 
ි ශේෙ? ි ශේ නම් එය ත්ම ක්ෙ? 

4. ශපොල් නිෂ්ඨාපාිනත ශවශළඳ ශපොළ ්ම්බන්නව ෙ ගැටලු 
වි ාල ්ාංඛයාවක් පවි න අතය, චීනය වැනි වි ාල ශවශළඳ 
ශපොළවල් ශවත පිවිසීශම් රණරුබදු බානක, ඉන්ිනයාව, 
පාකි්ාතානය, ඉයානය ්හ ඊජිේතුමව වැනි යටවල් විසින් 
පනවා ති  ආනයන තහනම් නි්ා ශවශළඳ ශපොළ සීම ාවීම  
ශම න්ම  මිල පහළ යාම  ෙ සිදු ශේ. යජය විසින් නව ශවශළඳ 
ශපොළ විවෘත කය ගැීනම ට ශම න්ම  අපනයන බානා ඉවත් 
කය ගැීනම  ශවනුශවන් ශගන ති  ක්රියාම ාර්ග ශම ොනවාෙ? 
එම  යටවල් ්ම ඟ ්ාකච්ඡා කිරීම ට යජය කටයුතුම 
කයන්ශන්ෙ? 

 ගරු අම ාතයතුමම ා, යජශ  ප්රි පත්ි ය, ඔවිපාර් ාවීය ්හ 
බහුපාර් ාවීය ශවශළඳ ගිවිසුම්වලට ප්රශේ  ශවලා අශේ 
අපනයනවලට ශහොඳ ශවශළඳ ශපොළක් ලබා ගැීනම ි.   
ප්රි පත්ි ය යටශත් ඔබතුමම න්ලා ගන්නා ක්රියාම ාර්ගය 
කවශර්ෙ යන්න පැහැිනලි කයන්න. 

5. ශපොල් කර්ම ාන්තය ්ාථාවය ශල් පරිහානියට පත්වන 
ශපොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම  ශම් වන විට ්ැලකිය යුතුම ශල් 
ඉහළ ශගෝා තත. ශපොල් ඉඩම් කැබලි කය විකිණීම  
වැළැක්වීම ට යජය  විසින් කලින් ක්රියාම ාර්ග ශගන 
ි බුේ ෙ ශම් වන විට  වා නිසි පරිින ක්රියාත්ම ක ශනොවන 
බව වාර්තා ශේ. ශම ම  තත්ත්වය නැවත පාලනයට යජය 
කඩිනම් ක්රියාම ාර්ග ගන්ශන් ෙ?   ශම ොනවාෙ? 

6. යජය විසින් ම ෑතකදී පැනවූ සියයට 2.4ක ්ම ාජ ආයක්ෂ්ඨේ 
බඔශෙන් ත්රුඳු, යබර් වැනි ශභෝග නිෙහ්ා කිරීම ට කටයුතුම 
කය ි ශබනවා. ශපොල් වගාව ආශ්රිත නිෂ්ඨාපාෙන ෙ ශම ම  
බඔශෙන් නිෙහ්ා කය, විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ශපොල් ආශ්රිත 
කර්ම ාන්තවල අපනයන ශක්න්ද්රීය නිෂ්ඨාපාෙන ිනරිගැන්වීම  
්ඳහා ඔබතුමම න්ලා විශ ේෂිත වූ වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්ම ක 
කයන්ශන්ෙ?  

 

ගු (වවාය) රතම්ෂ්ඨප පිනරණ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුමම නි, විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා විසින් අ්න ලෙ 

ප්ර ානයට පිළිතුමය ශම ශ්ේි.  

1. ශපොල් වගාව ආශ්රිත කර්ම ාන්ත ාලා ්ම්ූරර්ේ 
නාරිතාශවන් ක්රියාත්ම ක කිරීම ට ඉන්නන හිඟශයන් යම් 
බලපෑම ක් ති  වුවත්, එම  කර්ම ාන්ත ාලා ්ම්ූරර්ේ 
නාරිතාශවන් ක්රියාත්ම ක ශනොකිරීම ට බලපා ති  එකම  
ශහේතුමව ඉන්නන හිඟය ශනොශේ. ශකශ්ේ වුවත්, වැවිලි 
කර්ම ාන්ත අම ාතයාාං ය හා ඛනිජ ශතල් අම ාතයාාං ය 
ම ඟින් ශපොල් කර්ම ාන්තකරුවන් ්ඳහා අව ය ශතල් මිලදී 
ගැීනශම් ක්රම ශේෙයක් ්ක්ා කය තත. ශකශ්ේ නමුත්, ත්ඩා 
පරිම ාේ නිෂ්ඨාපාෙකයන්ට හා අමුද්රවය ප්රවාහනය ්ඳහා 
ෙැනට ක්රියාත්ම ක ශතල් ශකෝටා ක්රම ය නැවත 
්ම ාශලෝචනය කිරීම  අව ය ශේ. 

 ගරු කථානායකතුමම නි, ශම් ්ම්බන්නශයන් අපි විදුලිබල 
හා බල ක්ි  අම ාතයතුමම ා එක්ක ්ාකච්ඡා කයලා, ශ්රී 
ලාංකාශේ ්ෑම  කර්ම ාන්තයකටම  අව ය ඉන්නන ලබා දීම  
්ඳහා පසුගිය කාලශ  කටයුතුම කළා. යම් යම් බානා 
ි බුේත්, අඩු වැඩිවීම් ි බුේත්, අපි ්ෑම  කර්ම ාන්තයක්ම  
අඛණ්ඩව පවත්වාශගන යාම  ්ඳහා අව ය කටයුතුම 
්ම්පාෙනය කය ි ශබනවා.  

2. ශපොල් ආශ්රිත නිෂ්ඨාපාෙන ජාතයන්තය ශවශළඳ ශපොශළේ 
අශනත්ත් යටවල් ්ම ඟ තයගකාරී මිලකට ලබා දීම ට 
ශනොහැකි වීම  ්ඳහා බලපාන ්ානක අතුමරින්, විදුලි බිල 
ඉහළ යාම  එක් ්ානකයක් පම ණි. අශනත්ත් ශයෙවුම් හා 
නැේ ගා්ාතුමවල මිල ඉහළ යාම ෙ ශම ම  අර්බුෙයට බලපා 
තත. ශම් ්ඳහා විකල්පයක් ශල් ූ ර්ය බල ක්ි  කේටල 
හඳුන්වා දීශම් ශයෝගයතාව හා ක්රම ශේෙය අනයයනය කළ 
යුතුමව තත. 

1919 1920 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

  

 ශම් ්ම්බන්නශයනුත් පසුගිය ්ි ශ  අපි   
කර්ම ාන්තකරුවන් ්හ විදුලිබල හා බල ක්ි  අම ාතයතුමම ා 
්ම ඟ ්ාකච්ඡා කයලා, පුනර්ජනීනය බල ක්ි  ක්රම ශේෙ 
හයහා අොළ ්හන ේය ක්රම ශේෙ යටශත් 
කර්ම ාන්ත ාලාවල පිරිවැය අඩු කය ගැීනම  ්ම්බන්නශයන් 
අව ය ලිලික ්ාකච්ඡා පවත්වා ි ශබනවා.   කටයුතුම 
ඉිනරියට කයශගන යනවා.  

3. ශපොල් වගාශේ අ්ාවැන්න ශපොශහොය හා ශවනත් ්ානක 
ගේනාවක් ම ත රණයේය ශේ. අ්ාවැන්න ම ත ශපොශහොයවල 
බලපෑම  සියයට  0ක් පම ේ ශේ. එශ්ේ වුවෙ, පසුගිය ව්ය 
ශෙකක  කාලය තුමළ ශපොල් වගා කයන ප්රශඔ වලට 
ශහොිනන් පැි රුණු වර්ෂ්ඨාපතනයක් ලැබුණු බැවින් හා 
වගාකරුවන් විසින් කාබනික ශපොශහොය ශයදීම  යම්තාක් 
දුයකට සිදු කළ බැවින්, ය්ායනික  ශපොශහොය 
ශනොශයදීශම න් ති  වන බලපෑම  අවම  වී තත. 

 පවත්නා ආර්ථික අර්බුෙය හමුශේ ශපොල් වගාව ්ඳහා 
ශපොශහොය ්හනානාය ලබා දීම ට කටයුතුම කිරීම  අපහසු වී 
ති  අතය, ශලෝක ශවශළඳ ශපොළ තුමළ ශපය ව්යවලට 
වඩා ශෙතුමන් ගුේයකින් ශපොශහොය මිල වැඩි වීම ෙ ශම් 
්ම්බන්නශයන් බලපෑම ක් සිදු කය තත. ශකශ්ේ වුවත්, 
ශවශළඳ ශපොළ තුමළ ශපොල් වගාව ්ඳහා ්ක්ා අශළවි 
කයන මිර ශපොශහොයවල මිල  පාලනයක් සිදු කිරීම  
ප්රාශයෝගික ශනොවන බව අප වටහා ශගන තත. 

 ශපොල් නිෂ්ඨාපාෙනය හා අපනයන කර්ම ාන්තශ  ශයශෙන, 
ශපොල් වගාවට අව ය ශපොශහොය ආනයනය කය ශබො 
හැරීම  ්ඳහා උනන්දුවක් ෙක්වන ආයතන ශවත ශපොශහොය 
ආනයනය කිරීම  ්ඳහා අව ය කටයුතුම ්ම්බන්නශයන් 
උපශේා ලබා දී තත.  ඔවුන් ්ඳහා අව ය පහසුකම් 
්ැපයීම  හා ්ම්බන්ීකකයේ කටයුතුම වැවිලි කර්ම ාන්ත 
අම ාතයාාං ය ම ඟින් සිදු කයනු ලැශේ.  

 ගරු කථානායකතුමම නි, ෙැන් ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ 
ශපොශහොය මිල අඩු ශවමින් පවි නවා. එම  නි්ා 
වර්තම ානය වන විට ශම් අම ාතයාාං ය ම ඟින් ශත්, ශපොල්, 
යබර් ්ඳහා අව ය ශපොශහොය ශගන්වා ගැීනම ට අව ය 
බලපත්ර කැබිනේ රණන්දුවක් පරිින ශපෞඔගලික ආයතනවලට 
ලබා දීලා ි ශබනවා. ෙැන් යටට ශපොශහොය ලැශබමින් 
ි ශබනවා.  මිලත් යම් පම ේකට අඩු ශවමින් ි ශබන නි්ා 
ඉිනරි කාලය තුමළ වගාවන්ට අව ය ශපොශහොය අපට ලබා 
ශෙන්න පුළුවන් ශවි. හැබැි, අපි වටහා ශගන ි ශබනවා 
පසුගිය ව්ය ශෙකක කාලය තුමළ ශපොශහොය හා ්ම ානවම  
ජල ්ම්පාෙනය ්හ වර්ෂ්ඨාව වැෙගත් බව. පසුගිය අවුරුඔශඔ 
වර්ෂ්ඨාව ශහොඳට ි බුණු නි්ා ලාංකා ඉි හා්ශ  වැඩිම  
ශපොල් අ්ාවැන්න ලැබුේා. යම් පම ේකට ශපොශහොය අඩු 
ශවලා ි බුේත්, ශපොල් ශගඩි බිලියන  . ක ප්රම ාේයක් 
ලැබුණු බවට වාර්තා ශවලා ි බුේා.  

4.  විශඔ  ශවශළඳ ශපොළ ්ම ඟ පවි න ගැටලු වි්ඳීම  ්ඳහා 
යජය විසින් පියවය කිහිපයක් ගනිමින් සිටිි. ම ෑතකදී 
පාකි්ාතානය විසින් ශ්රී ලාංකාශවන් ම ාළු, ශපොල් ආනයනය 
තහනම්  කළ අතය, අම ාතයාාං ය ම ැිනහත් වී ශම ම  
ගැටලුව වි්ඳන ලදී. චීනය ්ම ඟ පවි න නිෙහ්ා ශවශළඳ 
ගිවිසුම  යටතට ශපොල් ආශ්රිත නිෂ්ඨාපාෙන තතුමළත් කිරීම ට 
අව ය කටයුතුම කයමින් සිටිි.  

5.  ශහක්ශටයාය (ට වැඩි සියලු ශපොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම  
්ඳහා වැවිලි කර්ම ාන්ත අම ාතයාාං ය යට  ශත් ති  ශත්, 
ශපොල්, යබර් ඉඩම් කැබලි කිරීශම් පාලන ම ණ්ඩලය ම ඟින් 
නිසි ක්රම ශේෙයක් යටශත් අනුම ැි ය ලබා ගත යුතුමය. 
පසුගිය ව්ය කිහිපය  තුමළ ශම් ්ඳහා ෙැඩි සීම ා පනවා තත. 
ඔේපු ලියාපිනාංචි කිරීශම්දී අොළ ඉඩම් ශයජි්ාට්රාර් 
කාර්යාලය විසින් නියමිත ඉඩම්  පරීක්ෂ්ඨා කයනු ලැශේ.   

අනුව, ශපොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම  ඉතා අවම  ම ේටම කට සිදු 
වනු තත. ශම යට අම තයව, ග්ා ශහළීම  සීම ා කිරීම  ්ඳහා, 
ග්ා ශහළීම් සීම ා කිරීම  ්ම්බන්න පනත යටතට 2020 
ව්ශර් ශපොල් ග් ෙ තතුමළත් කය ති  අතය,   අනුව 
අව ය විධිවිනාන ශම් වන විට ක්රියාත්ම ක කයමින් පවරණ.  

 ගරු කථානායකතුමම නි, ම ම  තම ි වයයා ව ශයන් 
පත්වීශම න් පසුව පසුගිය ව්ය ශෙකක කාලය තුමළ ඉඩම් 
කැබලි කිරීශම් ම ණ්ඩලය ම ඟින් ඉතා සීමිත අව්ාථා 
ගේනාවකදී පම ේි, ඉතා වැෙගත් ම ානුෂීය කරුණු 
ශවනුශවන් පම ේි ඉඩම් ශකොට්ා කයන්න අව්ාථාව ලබා 
දීලා ි ශබන්ශන්. එය ඉතා ෙැඩි පාලනයකට යටත් කය 
ි ශබනවා.   වාශ ම , අපි ශම ශතක් කල් ග්ා ශහළීම් සීම ා 
කිරීම  ්ම්බන්නශයන් වූ පනතට තතුමළත් කය ි බුණ් 
ශකෝා, ශෙල් ්හ ගැහැනු තල් ග් කියන ග්ා තුමන විතයි. 
අපි ග්ා ශහළීම් සීම ා කිරීම  ්ම්බන්නශයන් වූ පනතට 
ඉි හා්ශ  ප්රථම  වතාවට ශපොල් ග් තතුමළත් කය අව ය 
ශයගුලාසි නිත්ත් කය ි ශබනවා. මින්පසු ශපොල් ග්ා 
ශෙකකට වඩා වැඩි ප්රම ාේයක් බිම  ශහළනවා නම්, ග්රාම  
නිලනාරිතුමම ාශගන්ෙ, ඊටත් වැඩි ප්රම ාේයක් ග්ා බිම  
ශහළනවා නම් ප්රාශඔය ය ශල්කම්තුමම ාශගන්ෙ අව්ය 
ගන්නත් අව ය ීනි ම ය ප්රි පාෙන ්ක්ා කය ි ශබනවා.  

6.  ශම් පිළිබඳව කර්ම ාන්තශ  අව යතාව ්ලකා බලා අොළ 
පරිින ඉිනරි කටයුතුම සිදු කළ හැකිි.  

ගරු කථානායකතුමම නි, ම ම  තවත් කායේයක් ්ඳහන් 

කයන්න අව යි. ශ්රී ලාංකාශේ වැඩිම  ශපොල් අ්ාවැන්න ලැබුශණ් 

ගිය අවුරුඔශඔ. ගිය අවුරුඔශඔ ශපොල් ශගඩි බිලියන  . ක 

ප්රම ාේයක් ලැබුේා. ශම් අවුරුඔශඔත් ශපොල් ශගඩි බිලියන   

ඉක්ම  වූ ශපොල් අ්ාවැන්නක් ලැශබනවා. ශ්රී ලාංකා ඉි හා්ශ  

ශපොල් කර්ම ාන්තශ  වැඩිම  අපනයන ආොයම  ඉපැයූශේ පසුගිය 

ව්ශර්. අපි ශඩුාලර් මිලියන 8 )ක් උපයා ි ශබනවා. ශම් 

අවුරුඔශඔත් ්ැේතැම්බර් ම ා්ය අව්න් වනවිට ශඩොලර් මිලියන 

) 9ක ප්රම ාේයක් අපට ලැබිලා ි ශබනවා.  

ගරු විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම නි, අපි බලාශපොශයොත්තුම වුශණ් ශපොල් 

කර්ම ාන්තශයන් ශඩොලර් බිලියනයක ආොයම ක් ලබා ගන්නි. 

හැබැි, ශම් ි ශබන economic recession එකත් එක්ක අව්න් 

කාර්තුමශේදී අශේ අපනයනය ශපෝවඩක් අඩු වන බවක් ශපශනන්න 

ි ශබනවා.   හැශයන්න වි ාල ප්රගි යක්; වාර්ෂිකව අපනයන 

ආොයශම් සියයට 20ක වර්නනයක් ලබාශගන ි ශබනවා. අපි 

වි ාවා් කයනවා, ශම් අවුරුඔශඔත්, ලබන අවුරුඔශඔත් ඉතා ශහොඳ 

වර්නනයක් වාර්තා කයන්න පුළුවන් ශවි කියලා. ශ්රී ලාංකාශේ 

වැවිලි කර්ම ාන්ත ක්ශෂ්ඨේත්රය තුමළත් වැඩිම  අපනයන ආොයම  

ලැබුශණ් ගිය අවුරුඔශඔ.  , ශඩොලර් බිලියන  .8ක මුෙලක්. අපි 

වි ාවා් කයනවා ශපොල්වලට ි ශබන විභවය  එක්ක, ශවශළඳ 

ශපොශළේ ති වන ඉල්ීනම ත් එක්ක ශත්වලටත්, යබර්වලටත් වඩා 

වැඩි අපනයන ආොයම ක් ඉිනරි ව්ය පහක කාලය තුමළ ශපොල් 

නිෂ්ඨාපාෙනවලින් ලබාගන්න පුළුවන් ශවි කියලා.  කට අව ය 

්හශයෝගය අම ාතයාාං ශයනුත්, අොළ ආයතන ම ඟිනුත් ලබා 

ශෙනවා.  

 

ගු ආර්.එම්. රංජි් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம்.  ஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொ ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමම නි, ම ට ශපොඩි පැහැිනලි කිරීම ක් කය 

ගන්න අව යි.  

ගරු තම ි තුමම නි, ෙැන් යබර් මිල බැහැලා ි ශබනවා වාශ ම , 

යබර් ශගොවීන්ට කිරි ටික කීයකටවත් විත්ේා ගන්න බැරිශවලා 

ි ශබනවා. අපට ආයාංචි විධියට පිට යටින් යබර් කිරි ආනයනය කය 
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[ගරු (දවෙය  යශම්ෂ්ඨා පි යේ ම හතා] 
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ි ශබනවා. ප්රචායය ශවන්ශන් යජයට අොළ ශඔ පාලනඥයෝයත් 

ශම්ක කයලා ි ශබනවා කියලා. ම ම    ගැන ෙන්ශන් නැහැ. 

ඔබතුමම ා   ශගොවීන් ශවනුශවන් ක්රියාත්ම ක කයන්න 

බලාශපොශයොත්තුම වන වැඩ පිළිශවළ ශම ොකක්ෙ? 

 

ගු (වවාය) රතම්ෂ්ඨප පිනරණ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ාට ම තකෙ ෙන්ශන් නැහැ, අශේ යජය 

205 9 දී බලයට පත් ශවනශකොට RSS 1 වර්ගශ  යබර් කිශලෝග්රෑම් 

එකක මිල ි බුශණ් රුපියල් 240ට බව. ලාංකාශේ යබර් කැපුශේ 

නැහැ; කිරි කපන්ශන් නැි  තත්ත්වයක් ි බුශණ්. තත්තටම  

ඉි හා්ය පුයාම  ශම් යටට යබර් කිරි ශගන්වා ි ශබනවා.   

වාශ ම , ෂීේ යබර් ෙ ශගන්වා ි ශබනවා. අපි බලයට පත් වීශම න් 

පසු පිට යටින්  වා ශගන්වන එක නතය කළා. ගැටලුව ශවලා 

ි ශබන්ශන්, නිෂ්ඨාපාෙනය ම ින නි්ා ශකොට්කට - BOI 

්ම ාගම්වලට - පිට යටින් යබර් ශගශනන්න අව්ය දීලා ි ශබනවා. 

BOI Act එක ගැන ඔබතුමම ාත් ෙන්නවා ශන්.   තුමළින් ආනයන හා 

අපනයන පාලකශ  බලය පවා ඉක්ම වා යනවා. එතුමම ා ෙන්ශන්ත් 

නැහැ, යටට යබර් ශගන්වනවා. හැබැි, පසුගිය ව්ය ශෙකක 

කාලය තුමළ අපි ප්රබල ශල් ්ටන් කයලා ශම්ක යම් පාලනයකට 

යටත් කළා.   නි්ා තම ි රුපියල් 240ට ි බු ණු යබර් කිශලෝග්රෑම් 

එක  අශේ යජය යටශත් රුපියල් 700 ෙක්වා වැඩි වුශණ්.  

ෙැන් ගැටලු ශෙකක් ි ශබනවා. එකක් තම ි, ශලෝක ආර්ථික 

අවපාතය එක්ක ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ නිෂ්ඨාපාෙනවල මිල අඩු 

ශවලා ි ශබන එක. ගිය අවුරුඔශඔ ශගොඩක් වැඩි වුේා. 

ශකොශයෝනා ව්ාංගතය එක්ක rubber gloves, industrial gloves 

වාශ   වා නිෂ්ඨාපාෙනය ශගොඩක් වැඩි වුේා.  කත් එක්ක 

ඉල්ලුම ත් වැඩි වුේා.   නි්ා මිලත් ශගොඩක් වැඩි වුේා. ෙැන් 

තශම රිකාශවනුත්, යුශයෝපා යටවලිනුත් ි ශබන ඉල්ීනම් ශගොඩක් 

අඩුශවලා ි ශබන නි්ා අව්න් කාර්තුමශේ නිෂ්ඨාපාෙන නාරිතාශේ 

අඩුවීම ක් සිදු ශවමින් ි ශබනවා, ශවශළඳ ශපොළ අඩුවීම  නි්ා.   

හයහා මිල අඩුවීම ක් සිදු ශවනවා.  

අශනක් කායේය තම ි, ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ යබර් මිල 

වි ාල ශල් අඩු ශවමින් ි බීම . අපි ඔබතුමම ාට කිේවා වාශ , 

නිෂ්ඨාපාෙනයට අව ය ්ම්ූරර්ේ යබර් අශේ යශේ නිෂ්ඨාපාෙනය 

වන්ශන් නැහැ. ශම ට්රික් ශටොන් 74,000ි ව්යකට නිෂ්ඨාපාෙනය 

ශවන්ශන්. හැබැි, කර්ම ාන්ත ්ඳහා ශම ට්රික් ශටොන් 524,000ක් 

අව යි. එතැන ශම ට්රික් ශටොන් 40,000ක පයතයයක් ි ශබනවා.   

අඩු ප්රම ාේය ඉි හා්ය පුයාම  අපි පිට යටින් ශගන්වා ි ශබනවා, 

ගරු කථානායකතුමම නි.      

අපි ගරු මුෙල් යාජය අම ාතයතුමම ාශ  ප්රනානත්වශයන් ක්ට ්ි  

ශෙකකට කලින්   කර්ම ාන්තකරුවන් ්ම ඟ කමිටු රැ්ාවීම ක් 

පැවැත්වූවා. අපි BOI එකට පැහැිනලිව ෙන්වා ි ශබනවා, යටට 

ශගශනන යබර් ප්රම ාේය නියාම නය කයන්න, අනව ය ශල් යබර් 

ශගන්වන්න ඉඩ ශෙන්න එපා කියලා. හැබැි, ්ම හය ශේලාවට 

BOI Act එශක් ගැටලු එක්ක -අපි   පනත යාවත්කාීනන කයන්න 

අව යි-   ්ම ාගම් විසින් යම් ප්රම ාේයක් යටට ශගශනනවා.  ක 

ශඔ පාලනඥයෝයත් විසින් කයන කාර්යයක් ශනොශවි. අපට ගිය 

අවුරුඔශඔ යබර් නිෂ්ඨාපාෙන අපනයනශයන් ශඩොලර් බිලියනයක 

ආොයම ක් ලැබුේා.  ක ම ෑත ඉි හා්ශ  ලැබුණු වැඩිම  ආොයම . 

යබර්වලින් වැඩිම  ආොයම  ලැබුශණ් ගිය අවුරුඔශඔ. අපි ටයර් 

නිෂ්ඨාපාෙනශයන් ශලෝකශ  ශක්න්ද්ර්ාථානයක් බවට පත් ශවලා 

ි ශබනවා. අශේ අපනයන ඉතාම  ශහොිනන් ශලෝක ශවශළඳ ශපොළ 

තුමළ තයග කයනවා. එම  නිෂ්ඨාපාෙකයන්ශ  අපනයන භාණ්ඩවලට 

ශලෝක ශවශළඳ ශපොළ තුමළ තයග කිරීම ට අව ය පසුතලය අපි හැම  

විටම  ්ක්ා කයන්න ඕනෑ. අමුද්රවය - raw materials - මිල 

ශගොඩක් ඉහළ ගිශයොත් ඔවුන්ට ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ තයග 

කයන්න බැරි ශවනවා. ඉි න්   කායේා ශෙකම  ගැන ්ලකා බලා 

තම ි අපි කටයුතුම කයන්ශන්. හැබැි, අපි යජය හැටියට යබර් 

වගාකරුවන් ආයක්ෂ්ඨා කිරීම ට අව ය කටයුතුම කයනවා. 

 

ගු ආර්.එම්. රංජි් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம்.  ஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொ ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ාශ  කථාශේදී කියැවුේා, 

පාලනයකින් ශතොයව යබර් කිරි හා ෂීේ ආනයනය කය ි ශබනවා 

කියලා.   නි්ා අෙ වනවිට ශඔය ය නිෂ්ඨාපාෙකයාට යබර් කිරි ටික 

කීයකටවත් විත්ේා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ි ශබන්ශන්. අපි 

ඉල්ලා සිටිනවා, ශගොවීන්ට අ්ානායේයක් ශනොශවන්න -ශපොඩි 

ශපොඩි ශගොවීන් ඉන්ශන්-   යබර් කිරි ටික විත්ේා ගන්න ක්රම යක් 

හෙන්න,   වා ශගන්වීශම්දී පාලනයක් ති  කයන්න කියලා.  

 

ගු (වවාය) රතම්ෂ්ඨප පිනරණ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 ක තම ි ම ම  ඔබතුමම ාට කිේශේ, ශම් ්ම්බන්නශයන් 

ගැටලුවක් ි ශබනවා කියලා, ගරු ම න්ත්රීතුමම නි. අපි   කායේය 

බැහැය කයන්ශන් නැහැ. BOI Act එශක්ම  ගැටලුවක් ි ශබනවා. 

අවුරුදු  0කට කලින් ගත්ත   රණන්දු අපි යාවත්කාීනන කයන්න 

අව යි.  කට අව ය ්හශයෝගය මුෙල් යාජය තම ි තුමම ා හයහා 

ලබා ශගන   කටයුතුම පාලනය කයන්න අනිවාර්යශයන්ම  කටයුතුම 

කයනවා.   
 

ගු ුරෂ්ඨාර ඉඳුනිල් අෙරත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමම නි, ගරු තම ි තුමම ාට කායේා ශෙකක් 

විතයක් කියන්න ම ට අව්ාථාව ශෙන්න. 

ගරු තම ි තුමම නි, ශම් ශවලාව අපට වැඩිශයන් ශඩොලර් අව ය 

වන ශවලාවක්. අපි ෙකිනවා, අෙ ශවනශකොට ශපොල් හා ශපොල් 

ශලලි ආශ්රිත -විශ ේෂ්ඨශයන් ශකොහුබත්වලින් ගශඩොල් - bricks - 

වාශ  ්ාො යවන-  නිෂ්ඨාපාෙන අපනයනය ්ම්ූරර්ේශයන් නැවරණ 

ි ශබන බව. තහුවාම  කියනවා, containers නැහැ කියලා.   

supply එක අපි එහාට ශනොදුන්නාම    orders ටික ්ම්ූරර්ේශයන් 

ඉන්ිනයාව වාශ  ශවනත් ආසියාි ක යටවලට යෑශම් වි ාල 

අවොනම ක් ි ශබනවා.  , පළමුවැනි කායේය. 

ඊළඟට, ශපොල් වගාවට ෙැන් ව්ාංගතයක් ශබෝ ශවලා 

ි ශබනවා. ශපොල් අතුම ව්ා ශගන ඉතා සියුම් කෘක්න් යාශියක් ශබෝ 

ශවලා ි ශබනවා.  ක ම ර්ෙනය කයන්න කඩිනම් වැඩ පිළිශවළක් 

ක්රියාත්ම ක ශනොකශළොත්, අශේ ්ම ්ාත ශපොල් කර්ම ාන්තයම  

අනතුමශර්.   නි්ා   පිළිබඳව ගන්නා ක්රියාම ාර්ගයක් ගැන අපට 

අෙහ්ක් ඕනෑ. 
 

ගු (වවාය) රතම්ෂ්ඨප පිනරණ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුමම නි, සුදු ම ැ්ා් ා ශයෝගය වාර්ෂිකව අශේ 

යශේ ති  වන ශයෝගයක්. හැබැි, ශම් අව්ාථාශේදී එහි රණව්රතාව - 

intensity එක - වැඩිි. ෙැනටම ත් ශපොල් පර්ශ ෂ්ඨේ ආයතනයත්, 

ශපොල් වගා කිරීශම් ම ණ්ඩලයත් හයහා ඊට අව ය ශයෙවුම් 

නිර්ශඔ  කය ි ශබනවා.   තත්ත්වය විශ ේෂ්ඨශයන්ම  වර්ෂ්ඨා 

කාලයත් එක්ක ටිකක් අඩු ශවනවා, ්ාවාභාවිකවම . ඊට අම තයව 

අව ය ප්රි කර්ම  කයන්න කටයුතුම කයනවා. ශම්  ශයෝගය වි ාල 

ශල් පැි රුණු ප්රශඔ  ගේනාවක් ි ශබනවා. ත්රුේෑගල 

ින්ා්රික්කශ  තම ි ශම් ශයෝගය වැඩිපුයම  පැි රී ි ශබන්ශන්. අපි 

  ්ඳහා අව ය ප්රි කර්ම  ශයොො ශගන යනවා.  

1923 1924 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

ඊට අම තයව ම ම  තවත් කායේයක් ්ඳහන් කයන්න ඕනෑ. 

අපනයන ආොයම  පැත්ශතන් ගත් විට, world economic 

recession එකක් ි ශබන නි්ා තම ි ශපොල්වලත්, යබර්වලත් 

අපනයන ආොයම  අව්න් කාර්තුමශේ අඩු වන්ශන්. ගරු 

ම න්ත්රීතුමම නි, හැබැි ම ම  ඔබතුමම ාට ම තක් කයනවා, ශම් 

ශභෝගවලින් ඉි හා්ශ  වැඩිම  අපනයන ආොයම ක් ලැබුශණ් ගිය 

අවුරුඔශඔ බව.   මුෙල ශඩොලර් බිලියන  .8ක්. අපට ඊට වඩා 

අපනයන ආොයම ක් ලැශබන එක ක්ශෂ්ඨේත්රයි ි ශබන්ශන්.  ක 

තම ි තඟලුම් ක්ශෂ්ඨේත්රය.   ක්ශෂ්ඨේත්රශයන් ශඩොලර් බිලියන )ක් 

ලැබුේාට, ආනයන ශයෙවුම්වලට අව ය මුෙල ගියාට ප්ාශ්ේ ුදඔන 

ලාභය - net gain - විධියට යටට ලැශබන අපනයන ආොයම  

ශඩොලර් බිලියන  .4ක් වාශ  ප්රම ාේයක්. එම  නි්ා ශ්රී ලාංකාවට 

තවම ත් වැඩිම  විශඔ  විනිම යක් ලැශබන්ශන් ශත්, ශපොල්, යබර්, 

ත්රුඳු ආශ්රිත නිෂ්ඨාපාෙන අපනයනශයන්. අපි   බව ඉතාම  

්න්ශතෝෂ්ඨශයන් සිහිපත් කයනවා.   ශභෝග නිෂ්ඨාපාෙන ප්රවර්නනය 

ශවනුශවන් අපි කටයුතුම කයනවා. 

 

ගු කුොර තවල්ගෙ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමම නි,- 

 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ා කියන්ශනත් ශම් කායේය ගැනෙ? 

 

ගු කුොර තවල්ගෙ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தவல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමම නි, ම ම  යබර් ගැනි කථා කයන්න 

යන්ශන්. ශම් ගැන අශේ ගරු ම න්ත්රීවයශයත්ත් කථා කළා. ගරු 

තම ි  තුමම නි, ෙැන් අශේ යශේ යබර් මිල ය ඝ්රශයන් පහත බැ්ශගන 

යනවා.  කට ශහේතුමව, යබර් පිට යටින් ශගන්වන එක. හැබැි, 

අශේ යශේ යබර් නිෂ්ඨාපාෙනය ම ින. ම ම   ක කියන්න ඕනෑ. අපි 

පිළිගන්නවා, අශේ යශේ යබර් නිෂ්ඨාපාෙනය ම ින බව. ශම ොකෙ, හුඟක් 

අය තම න්ශ  ඉඩම්වල යබර් ග්ා ගලවා ශත් පැළ ෙැම්ම ා.   හින්ො 

ෙැන් අශේ යශේ යබර් නිෂ්ඨාපාෙනය අඩුි.   ශහේතුමශවන් ෙැන් යබර් 

පිට යටින් ශ නවා. යබර් පිට යටින් ශගනාවාට කම ක් නැහැ. නමුත් 

අශේ rubber industry එකට ප්ර ානයක් ති  ශනොවන විධියට, අපට 

අව ය ප්රම ාේයට පම ේක් එය සීම ා විය යුතුම බවි ම ා කියන්ශන්. 

ශම ොකෙ, ෙැන් අශේ යශේ යබර් මිල ය ඝ්රශයන් පහළ බැහැලා 

ි ශබන්ශන්. කලින් අශේ යබර් කිශලෝග්රෑම් එකකට රුපියල් 700ක් 

හම්බ වුේත් ගිය ම ා්ශ  ලැබුශණ් රුපියල් 400ි. අන්න   

ගැටලුවට පිළියම ක් ශයොෙන්න කියලා ම ම  ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගු (වවාය) රතම්ෂ්ඨප පිනරණ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி)  ரைஷ் பதி ண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු හිටපු තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ාශ  කළුතය ින්ා්රික්කයටම  

ගිහිල්ලා අපි ශම් ප්ර ානය පිළිබඳව ්ාකච්ඡා කළා. ම ා ක්ට ශපයත් 

ම තක් කළ පරිින, 2020 වර්ෂ්ඨශ දී අශේ ආණ්ඩුව පත් වනශකොට 

RSS 1 කිශලෝග්රෑම් 5ක් රුපියල් 240ි.   මුෙල රුපියල් 700 ෙක්වා 

වැඩි වුේා.  කට ශහේතුමව, අප අොළ කර්ම ාන්තකරුවන්ට 

ශබොශහොම  පැහැිනලිව කරුණු කියලා යබර් ආනයනය සීම ා කය 

ගැීනම ි. හැබැි, ෙැන් ගැටලුව ශවලා ි ශබන්ශන් පසුගිය කාලශ  

යබර් ්ැලකිය යුතුම ප්රම ාේයක් ශගන්වා ි බීම ි. එශහම  කශළේ, 

ෙැන් අශේ යශේ යබර් නිෂ්ඨාපාෙනය අඩුශවන් කයන නි්ා. ගරු 

ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ාත් ෙන්නා පරිින, ලාංකාව තම ි rigid tyres 

නිෂ්ඨාපාෙනය අි න් ශලෝකශ  ප්රමුඛයා; ශලෝකශ  ශක්න්ද්ර්ාථානය. 

  අනුව ශම් කායේශයහි ශෙපැත්තක් ි ශබනවා. අපට ශඩොලර් 

අව යි.   නි්ා අපි අපනයන කර්ම ාන්ත ගැනත් බලන්න ඕනෑ. 

ඔවුන් අශේ යටට ශඩොලර් බිලියනයක් ශ නවා. ඔවුන් කියනවා, 

ඔවුන්ට නිෂ්ඨාපාෙනය ම ින කියලා.   වාශ ම , ලාංකාශේ නිෂ්ඨාපාෙනය 

ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ තයගකාරී - globally competitive - 

ශවන්නත් ඕනෑ. ශම් කායේා ශෙකම  නි්ා අපට ශම හි යම් 

තුමලනයක් ති  කයන්න සිදු ශවලා ි ශබනවා.   නි්ා අපි 

ශබොශහොම  පැහැිනලිව BOI එකට කරුණු කියා ි ශබනවා. BOI 

Law එක අනුව කටයුතුම කයන ඔවුන් ශම් යටට යබර් ශගන්වන්ශන් 

මුෙල් අම ාතයාාං යවත්, වැවිලි කර්ම ාන්ත අම ාතයාාං යවත් 

ෙැනුවත් කයලා ශනොශවි. අන්න එතැන අඩු පාඩුවක් ි ශබනවා. 

අපි   ගැන පසුවිපයම් කයලා, මුෙල් යාජය තම ි තුමම ා එක්ක 

්ාකච්ඡා කයලා   ගැටලුව වි්ඳාශගන අශේ යටට යබර් ශගන්වන 

එක සීම ා කයන්නම්. යබර් ශගන්වන එක නවත්වන්න අපට බැහැ. 

ශම ොකෙ, අවුරුදු (0ක් ි ්ාශ්ේ අශේ යටට යබර් ශගන්වනවා. ගරු 

ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ා කිේවා වාශ , යබර් ආනයනය පාලනය 

කයලා, ශගොවියාට අව ය පසුතලය ්ක්ා කයලා, යබර් වගාව 

ප්රවර්නනයට අව ය ්හශයෝගය අපි ලබා ශෙනවා.  

 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 අම ාතයාාං  නිශේෙන, ශවළඳ, වාණිජ හා ආහාය සුයක්ෂිතතා 

අම ාතය ගරු නලින් ප්රනාන්දු ම ැි තුමම ා. 

 

ුසියානු නිල ්ංචාරතය්ද ලැබුණු ප්රිනලා:: 

තව ඳ  වාණින හසා ආහසාර සුරක්කර  ා 

අො යුරොතේ ප්රකාශ්ය  
 ஷ்யொவுக்கொன உத்திரயொகபூர்வ 

விஜயத்தின்மூலம் தபற்ற நன்மைகள்: 

வர்த்தக, வொணிப ைற்றும் உணவுப் 

பொதுகொப்பு அமைச்சொினது கூற்று 
BENEFITS ACCRUED  FROM OFFICIAL VISIT TO 
RUSSIA: STATEMENT BY MINISTER OF TRADE, 

COMMERCE AND FOOD SECURITY 
 

ගු නලි්ද ප්රනා්දදු ෙහස ා (තව ඳ  වාණින හසා ආහසාර 

සුරක්කර  ා අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து - வர்த்தக, வொணிப ைற்றும் 

உணவுப் பொதுகொப்பு அமைச்சர்)  

(The Hon. Nalin Fernando - Minister of Trade, Commerce 
and Food Security) 

ගරු කථානායකතුමම නි, ගරු ජනාධිපි තුමම ා විසින් රුසියානු 

්ලිහාණ්ඩුශේ ජනාධිපි තුමම ා ශවත 2022 අශගෝ්ාතුම 2( ිනනැි ව 

ලිපියක් ශයොමු කයමින් එතුමම ාශ  විශ ේෂ්ඨ නිශයෝජිතශයත් 

ව ශයන් අනයාපන අම ාතය ්හ පාර්ලිශම්න්තුමශේ ්භානායක ගරු 

(ආචාර්ය  සුසිල් ශප්රේම ජයන්ත ම ැි තුමම ා පත් කයමින් නම් කළ ශ්රී 

ලාංකා දූත පිරි් 2022 ඔක්ශතෝබර් ම ් 09වන ො සිට 54වන ො 

ෙක්වා රුසියාශේ නිල ්ාංචායයක නියත වුේා. එම  දූත පිරි්ට 

ශවළඳ, වාණිජ හා ආහාය සුයක්ෂිතතා අම ාතයවයයා ව ශයන් ම ා 

ෙ, ම ාශ  අම ාතයාාං ශ  අි ශර්ක ශල්කම් ීස. ජීවනාෙන් ම හතා ෙ, 

රුසියානු ්ලිහාණ්ඩුශේ හිටපු තානාපි  දවෙය ්ම න් වීයසිාංහ 

ම හතා ෙ ්හභාගි වුේා. 

 රුසියානු ්ලිහාණ්ඩුව හා ශ්රී ලාංකාව අතය ව්ය )4ක 

ජාතයන්තය ්බඳතාවක් පවි නවා. ශ්රී ලාංකාශේ යුෙම ය 

වාතාවයේයක් පැවැි  වකවානුශේ ්හ ශගෝීනය ශකොවි්ව 

1925 1926 

[ගරු (දවෙය  යශම්ෂ්ඨා පි යේ ම හතා] 



2022 ඔක්ශතෝබර්  20 

ව්ාංගතය පාලනය කිරීම ට රුසියානු ්ලිහාණ්ඩුව ලබා දුන් 

්හශයෝගය ගරු ජනාධිපි තුමම ා විසින් විශ ේෂ්ඨශයන් සිහිපත් කයනු 

ලැබුවා.  විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ම ාශ  අම ාතයාාං යට ජුවව ්ම්බන්න වන 

ශ්රී ලාංකා-රුසියා අන්තර් යාජය ශවළඳ, ආර්ථික, විෙයාත්ම ක හා 

තාක්ෂ්ඨණික ්හශයෝගීතාව පිළිබඳ  කාබඔන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව 

2054 ව්ශර් ශෙයට අතය ගිවිසුම  අත්්න් කය ති  අතය, ශම් වන 

විට එහි ්ැසිවාය ශෙකක් ්ාර්ථකව පවත්වා තත. ක්ළඟ ්ැසිවායය 

ශනොවැම්බර් ම ා්ශ  ශකොළ  නගයශ දී පැවැත්වීම  ්ඳහා ිනන 

නියම  කයගැීනම ට ශම ම  දූත ්ාංචායශ දී හැකි වූ බව ම ම  ශම් ගරු 

්භාවට ෙැනුම් දීම ට කැම ැි ි. ක්ළඟ ්ැසිවායය ්ඳහා ශ්රී ලාංකාව 

පාර් ාවශයන් ඉිනරිපත් කිරීම ට නියමිත ශයෝජනා වන්ශන්, 

 

 ශවශළඳ ශපොළ ප්රශේ  ගැටලු 

 ඔවිපාර් ාවික ශවළඳ ්බඳතා වැඩිිනයුණු කිරීම  

 ඔවිපාර් ාවික ආශයෝජන ්හශයෝගීතාව 

 ඔවිපාර් ාවික ගුවන් ශ්ේවා ්හශයෝගීතාව ්හ ආහාය 

සුයක්ෂිතතා කළම නාකයේ පහසුකයේය පිළිබඳ 

්විබලගැන්වීම  

 ලාංකාශේ ීකවය නිෂ්ඨාපාෙන ්ඳහා අශළවි අව්ාථාව ලබා 

ගැීනම  

 පරීක්ෂ්ඨේ හා ්ාංවර්නනය ්ඳහා තාක්ෂ්ඨේ ආනාය ලබා 

ගැීනම  ආිනයි. 

ශම කී තුමන්වන ්ැසිවායය ශකොළ දී පැවැත්වීම  ්ඳහා ශ්රී 

ලාංකාව පාර් ාවශයන් සියලු කටයුතුම ශම් වනවිට අව්න් කය ති  

බව ම ම  වැඩිදුයටත් ්ඳහන් කයනවා. 

ෙැනට රුසියානු ්ලිහාණ්ඩුශේ පුයේපාඩුව පවි න වාණිජ 

නිලනාරි තනතුමය ්ඳහා කඩිනමින් නිලනාරියත් පත් කිරීම ටෙ 

කටයුතුම කයනවා. රුසියාශේ වාණිජ ම ණ්ඩලය ්ම ඟ සිදු කයන ලෙ 

්ාකච්ඡාශේදී රුසියානු ්ලිහාණ්ඩුව හා ශ්රී ලාංකාව අතය නුදුරු 

අනාගතශ  ශවශළඳ හා වාණිජ ක්රියාකායකම් ප්රවර්නනය පිණි් 

්හශයෝගීතා ක්ශෂ්ඨේත්ර හඳුනාගැීනම  උශේා ්ක්පව කටයුතුම කයමින් 

්ම්බන්ීකකයේය පවත්වා ගන්නා ශල් රුසියානු වාණිජ 

ම ණ්ඩලශයන් ම ා ඉල්ලා සිටියා. එශ්ේම  එම  ්ාකච්ඡාශේදී 

ශෙයශටහිම  ශවශළඳ ශපොළ තුමළ ශම ශතක් ප්රශයෝජනයට ශනොගත් 

අව්ාථා පිළිබඳව අවනානය ශයොමු කයනු ලැබුවා. ශෙ යශටහි ඉහළ 

ම ේටශම් නිලනාරින්ශ  ්හ වයාපාරිකයන්ශ  අශනයෝනය 

උපකායක ්ාංචාය හයහා ඔවිපාර් ාවික ශවශළඳාශම න් උපරිම  වාසි 

්ල්ා ගැීනශම් අව්ාථා ප්රවර්නනය කිරීම ටත්, එම ඟින් යටවල් 

ශෙශකහිම  ජනතාවට අශනයෝනය ප්රි ලාභ රැ්ක් හිමි වීම ටත් 

අව්ාථා පවි න බව හඳුනාගනු ලැබුවා. 

ඉන්ිනයාව ි රිඟු පිටි අපනයනය තහනම් කිරීම  ශහේතුමශවන් 

ි රිඟු පිටි ආනයනය සීම ා වී අශේ ශඔය ය අව යතාව ්ම්ූරර්ේ 

කිරීම ට අව ය ි රිඟු පිටි ආනයනය කිරීම ට ශනොහැකි වීම  තුමළ 

ශවශළඳ ශපොශළේ ි රිඟු පිටි මිල ය ඝ්රශයන් ඉහළ යෑශම් 

ප්රවේතාවක්  ෙකින්න ලැබුේා. 

ශම ම  තත්ත්වය පාලනය කය ි රිඟු පිටි මිල ්ාථාවය කිරීම  

්ඳහා අව ය ි රිඟු පිටි තුමර්කිය හා ඩුබාි යන යාජයවලින් 

ආනයනය කිරීම ට පියවය ගත්තා. ශවශළඳ ශපොශළේ ි රිඟු පිටි මිල 

ඉහළ යෑම  ශේකරි කර්ම ාන්තයට ජුවව බලපාන අතය,   අනුව 

්ම ්ාත ශේකරි නිෂ්ඨාපාෙනවල මිල ඉහළ යෑශම් අවොනම ක් 

පැවතුමේා. විශ ේෂ්ඨශයන් පාන්, බනි්ා වැනි ශේකරි නිෂ්ඨාපාෙන 

පරිශභෝජනය කයන නාගරික පාරිශභෝගික ජනතාව ශේකරි 

නිෂ්ඨාපාෙන මිල ඉහළ යෑම  තුමළ ෙැඩි ආර්ථික අපහසුතාවකට මුහුේ 

ශෙනු ලැබුවා. එශ්ේම  ි රිඟු පිටි බහුලව පරිශභෝජනය කයන 

වතුමකයශ  ජනතාවෙ ි රිඟු පිටි මිල ඉහළ යෑම  තුමළ ඨ ඩාවට පත්ව 

සිටියා. ක්ට අම තයව, ශවශළඳ    ශපොශළේ ්හල් මිල ඉහළ අගයක 

පවි න බැවින් ්හල්වලට ආශඔ කයක්ව පවි න ි රිඟු පිටි ෙැරිය 

හැකි මිලකට පාරිශභෝගිකයන් ශවත ලබා දීම  තුමළින් පවි න 

ආර්ථික අර්බුෙය හමුශේ පාරිශභෝගික ජනතාවට යම් ්හනයක් 

ලබා දීශම් අයමුණින් ම ා විසින් විවෘත ගිණුම් යටශත් ි රිඟු පිටි 

ආනයනය ්ඳහා තවදුයටත් අව්ය ලබා දීම ටත්, එශ්ේ ආනයනය 

කයනු ලබන ි රිඟු පිටි වයායට පැමිණීශම් ිනනය 2022.52. 5 

ෙක්වා දීර්ල කිරීම ටත් අම ාතය ම ණ්ඩල ්ාංශඔ යක් ඉිනරිපත් කය   

්ඳහා අම ාතය ම ණ්ඩලශ  අනුම ැි ය ලබාගත්තා. 

ි රිඟු පිටි ්ම්බන්නශයන් ප්ර ාන යාශියක් පවි න අව්ාථාවක 

රුසියානු ්ාංචායශ දී ම ා රුසියාශේ ි රිඟු පිටි නිෂ්ඨාපාෙකයන් 

කිහිපශෙශනත් ්ම ඟ ්ාකච්ඡා කළා. එහිදී ශ්රී ලාංකාවට ි රිඟු පිටි 

අපනයනය කිරීම ට එකඟතාව පළ කයනු ලැබුවා. එශ්ේ වුවෙ, ි රිඟු 

පිටි ආනයනය ්ඳහා කලින් මුෙල් ශගවීම ට අව යව ති  බැවින් 

්හ ම ශ  අම ාතයාාං ය යටශත් පවි න යාජය ආයතනය හයහා 

මුෙල් ශගවීම ට අපහසුතාවක් පවි න බැවින් ශඔය ය 

ආනයනකරුවන්ශ  හා රුසියානු ි රිඟු පිටි නිෂ්ඨාපාෙකයන්ශ  ජුව 

්ම්බන්නතාව ම ත ි රිඟු පිටි ආනයනය කිරීම  සුදුසු බව 

නිරීක්ෂ්ඨේය වනවා.  

ක්ට අම තයව, ම ා ශම ම  අම ාතය ධුයය භාය ගැීනශම න් පසු 

අම ාතය ම ණ්ඩලශ  අනුම ැි යට යටත්ව විවෘත ගිණුම් - open 

accounts - ම ඟින් අතයව ය ආහාය ද්රවය වන ්හල්, සීනි, යතුම 

පරිේපු, ි රිඟු පිටි, හාල්ම ැ්ා්න්, වියළි මිරි්ා ්හ කඩල ශතොග 

ආනයනය කිරීම  ශහේතුමශවන් එම  ආහාය ද්රවයවල ශතොග ්හ 

සිල්ලය මිල ්ාථායීකයේය කිරීම ට කටයුතුම කය ති  අතය, ඉන්දීය 

ේය ශයෝජනා ක්රම ය යටශත් ආනයනකරුවන්ට අතයව ය ආහාය 

ද්රවය ආනයනය කිරීම  ්ඳහා පහසුකම් ෙ ්ල්ා දී ි ශබනවා. ම ා 

ඉන්දීය ම හ ශකොම ්ාරි්ාතුමම ා හමු වී ශම් ්ම්බන්නශයන් ්ාකච්ඡා 

කළ අතය, එම ඟින් අතයව ය ආහාය ද්රවයවල මිල -විශ ේෂ්ඨශයන් 

ශතොග මිල- අඩු කිරීම ට හැකියාව ලැබුේා.   ප්රි ලාභය 

පාරිශභෝගිකයා ශවත ලබා දීම ට හැකියාව ලැබුේා.  

ගරු කථානායකතුමම නි, ඔබතුමම ා ෙන්නවා, පසුගිය ජූලි ම ා්ය 

ශවඔදී භාණ්ඩ මිල ය ඝ්රශයන් ඉහළ ගිය බව. ජූලි 59වන ො වන විට 

පැවැි  මිලත් ඔක්ශතෝබර් 59වන ො වන විට පවි න මිලත් 

්ාං්න්ෙනය කශළොත්   බව වැටශහේවි. උොහයේයක් ව ශයන්, 

එො රුපියල් 440ට ි බුණු පරිේපු කිශලෝව අෙ රුපියල්  94ි.   

අනුව අෙ රුපියල් 544කින් පරිේපු කිශලෝවක මිල අඩු වී 

ි ශබනවා.  

  වාශ ම  රුපියල් 250ට ි බුණු ්හල් කිශලෝව අෙ රුපියල් 

200කටත්, රුපියල් 200ට ි බුණු කැත්ළු ්හල් කිශලෝවක මිල 

රුපියල් 24ක් අඩුකය රුපියල් 574කටත් ලබා ශෙනවා.    වාශ ම  

අල කිශලෝවක මිල රුපියල් 500කින් අඩු කය ි ශබනවා.  වියළි 

මිරි්ා කිශලෝවක මිල රුපියල්  40කින් අඩු කය ි ශබනවා.   

අනුව අතයව ය ආහාය ද්රවය ්ඳහා ශපය ි බුණු අධික මිලට 

්ාශේක්ෂ්ඨව වි ාල මිල අඩු වීම ක් අෙ ශවඔදී පවත්වාගන්න අපට 

හැකියාව ලැබී ි ශබනවා.  

  බිත්තය ්ඳහා යජය විසින් ්හි ක මිලක් නියම  කය ති  

අතය, එම ඟින් බිත්තය මිල ්ාථාවය කය ගැීනම ට හැකියාව ලැබී 

ි ශබනවා.  හැබැි, අපි ශඔය ය ශගොවියා ගැනත් කල්පනා කයන්න 

ඕනෑ.   අයශ ත් ඉල්ීනම් ි ශබනවා.   ශකශ්ේ ශවතත්, ුවලි 

ම ා්ශ  පළමු ්ි  ශෙශක්දී බිත්තයයක මිල රුපියල් )0ත්, )2ත් 

අතය මිලකට ගියා. අෙ එය රුපියල් 40ත්, 45ත් අතය මිලකට 

පාලනය කය ගන්න අපට හැකියාව ලැබී ි ශබනවා. 

1927 1928 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

ශඔය යව නිෂ්ඨාපාෙනය කයන මුාංතට, කවුපි, කඩල, ශලොත් ලූනු, 

එළවලු ්හ පලතුමරු වැනි ආහාය ද්රවය අම ාතයාාං ය යටශත් 

පවි න ආහාය ශකොම ්ාරි්ා ශෙපාර්තශම්න්තුමව ්හ ්මුපකාය 

ශතොග ශවශළඳ ්ාං්ාථාව ්තුම ගබඩාවල ආයක්ෂිත ශතොග ව ශයන් 

ගබඩා කය ෙැරිය හැකි මිලකට පාරිශභෝගික ජනතාව ශවත ලාංකා 

්ශතෝ අශළවි  ාඛා ම ඟින් ලබා දීම ට ්ැලසුම් කය ි ශබන බවත් 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ම ම  කියන්නට ඕනෑ. ඊට අම තයව, භාණ්ඩවල මිල 

අ්ාම ානය ශල් ඉහළ යෑම  වළක්වා ගැීනම  ්ඳහා පාරිශභෝගික 

කටයුතුම පිළිබඳ අධිකාරිය ම ඟින් ්ක්රියව, අඛණ්ඩව වැටීනම් සිදු 

කයමින් පවි නවා.  

ශම ම  අම ාතයාාං  නිශේෙනය ඉිනරිපත් කිරීම ට කාලය ලබා 

දුන්නාට ඔබතුමම ාට ්ාතුමි ි, ගරු කථානායකතුමම නි.    

 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වයප්ර්ාෙ ප්ර ානය, ගරු ම හින්ොනන්ෙ අලුත්ගම ශ  ම න්ත්රීතුමම ා. 
 

වරප්ර්ාා: පාර්ලිතම්්දුරතේ ප්රකාශ් ක  
අාහස්පවල  එතරහිව කරන ලා පැමිණිල්ල 

சிறப்புொிமை: நொடொளுைன்றத்தில் 

ததொிவிக்கப்பட்ட கருத்துகளுக்கு எதி ொன 

முமறப்பொடு  
PRIVILEGE: COMPLAINT AGAINST VIEWS 

EXPRESSED IN PARLIAMENT   
 

ගු ෙහි්දාාන්දා අලු්ගෙතේ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු කථානායකතුමම නි, ම ා විසින් 9වැනි ම ා්ශ  25වැනිොත්, 

50වැනි ම ා්ශ  (වැනිොත්, 50වැනි ම ා්ශ  7වැනිොත් යාජය බදු 

ආොයම  වැඩි කය ගැීනශම් ක්රම ශේෙය පිළිබඳවත්, එහි ි ශබන අඩු 

පාඩුකම් පිළිබඳවත් පාර්ලිශම්න්තුමශේදී ප්රකා  කිහිපයක් කළා. 

යටක් හැටියට අපි බයපතළ ආර්ථික අර්බුෙයකට මුහුේ දී ි ශබන 

ශවලාශේ අශේ යාජය බදු ආොයම  හරියට කළම නාකයේය කය 

ගත්ශතොත් අපට ශම්ශකන් යම්තාක් දුයට ශගොඩ එන්න පුළුවන් 

කියන අෙහසින් තම ි ම ම    කරුණු පිළිබඳව අවනානය ශයොමු 

කශළේ. ගරු කථානායකතුමම නි,   වාශ ම  අපි   පිළිබඳව 

්ාංඛයාශල්ඛනත් ශගනැවිත් ශපන්නුවා. උොහයේයක් විධියට 

ගත්ශතොත්, 2025දී අශේ ෙළ ශඔය ය නිෂ්ඨාපාෙනය රුපියල් බිලියන 

5),809ි, යාජය ආොයම  රුපියල් බිලියන 5,() ි. ප්රි  තයක් 

හැටියට ගත්ශතොත් සියයට 8.75ි. 

ගරු කථානායකතුමම නි, මිලියන 22ක් වන ශම් යශේ 

ජනතාවශගන් ්තයක් හරි බදු ශගවන්ශන් 55,000ක පිරි්ක් 

විතයි. ්ම ාගම් 504,000කින් ්ම ාගම් (,000ි බදු ශගවන්ශන්. 

 ශකනුත් සියයට 82ක් ශගවන්ශන් ්ම ාගම්  (2ක් විසින්. එම  

නි්ා ශම් තත්ත්වය ශවන්ා කිරීම  ්ඳහා යජයට ශයෝජනා ඉිනරිපත් 

කයමින් ම ා විසින් පාර්ලිශම්න්තුමශේදී පැහැිනලි කිරීම ක් කළා. 

ශම ොකෙ, පාර්ලිශම්න්තුමව තම ි මුෙල්වලට වග කියන්ශන්.   

නි්ා පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරු හැටියට අපට   පිළිබඳව අෙහ්ා පළ 

කිරීශම් අිි ය ි ශබනවා. ගරු කථානායකතුමම නි, ම ා විසින් ශම්  

පිළිබඳ ප්රකා  කළාට පසුව 2022.50.57වන ිනන ශඔය ය ආොයම් 

ශකොම ්ාරි්ාවරුන්ශ  ්ාංගම ය ්හ ශඔය ය ආොයම් ශ්ේවා 

්ාංගම ශ  නිලනාරින් විසින් ම ට විරුඔනව අපයාන පරීක්ෂ්ඨේ 

ශෙපාර්තශම්න්තුමශේ පැමිණිලි කය ි ශබනවා.   ශහේතුමශවන් 

පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවයයත් ව ශයන් ම ාහට භාෂ්ඨේයට ති  

අිි ය අවහිය කය ි ශබනවා ශම න්ම , වයප්ර්ාෙ උල්ලාංලනය 

වීම ක් ෙ සිඔන කය ි ශබනවා.  අරුේ  පුවත්පශත් ශම් පිළිබඳව 

ලිපියක් පළ වී ි ශබනවා. එම  ලිපියත් ම ශ  වයප්ර්ාෙ කඩවීම  

පිළිබඳ ශම් ප්ර ානයටම  අමුේා ි ශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමම නි, ශම් විධියට ගිශයොත් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

සිටින කිසිම  ම න්ත්රීවයශයත්ට කථා කයන්න බැහැ. පාර්ලිශම්න්තුම 

ම න්ත්රීවයයත් කථා කශළොත්, CID එකට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් 

ෙම නවා; අල්ල්ා ශහෝ දූෂ්ඨේ ශචෝෙනා විම ර් න ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට 

ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් ෙම නවා. යශේ මුෙල්වලට වග කියන 

ආයතනය හැටියට යාජය ආොයම් එකතුම කිරීම  පිළිබඳව අපි 

ශයෝජනා ඉිනරිපත් කළාම , එම  ම න්ත්රීවයයාට එශයහිව ශඔය ය 

ආොයම් ශකොම ්ාරි්ාවරුන්ශ  ්ාංගම ශ  නිලනාරින් ගිහිල්ලා 

CID එශක් පැමිණිල්ලක් ෙම නවා නම්,  අල්ල්ා ශහෝ දූෂ්ඨේ 

ශචෝෙනා විම ර් න ශකොමිෂ්ඨන් ්භාශේ පැමිණිල්ලක් ෙම නවා නම්,  

  ම න්ත්රීවයයා ශතොයතුමරු ලබා ගත්ශත් ශකොශහන්ෙ කියලා 

කියන්න එම  ම න්ත්රීවයයාට අිි යක් නැහැ ශන්.  ක ඉතාම  

නයක ශෙයක්. ගරු කථානායකතුමම නි, ශම් තුමළින් ම ශ  වයප්ර්ාෙ 

උල්ලාංලනය වීම ක් සිදු ශවලා ි ශබනවා.   පිළිබඳව ඔබතුමම ාශ  

අවනානය ශයොමු කයවනවා.  

ශම් ශතොයතුමරු ලබා දීම  ශහේතුමශවන් ආොයම් බදු නිලනාරින් 

ෙැන් බයපතළ අර්බුෙයකට මුහුේ දී සිටිනවා. ම ම   ක පැහැිනලි 

කළා. බිලියන ගේන් බැාංත් ගිණුම්වල තබා ශගන බදු ශනොශගවන 

පුඔගලයන් ඉන්නවා.   අයශගන් බදු අය ශනොකිරීම  පිළිබඳව 

යාජය තම ි තුමම ා ආොයම් බදු නිලනාරින්ශගන් නිෙහ්ට කරුණු 

අ්ා ි ශබනවා. එම  නි්ා අපි  වා ගැන කථා කයන එක 

නවත්වන්න, අශේ කටවල් වහන්න තම ි   පුඔගලයන් විසින් ශම් 

කටයුත්ත කය ි ශබන්ශන්. ම න්ත්රීවයයත් පාර්ලිශම්න්තුමශේ කළ 

කථාවක් පිළිබඳව ඔහුට එශයහිව පළමුශවනි වතාවට තම ි CID 

එකට, අල්ල්ා ශහෝ දූෂ්ඨේ ශචෝෙනා විම ර් න ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට 

ශම් විධියට පැමිණිලි කය ි ශබන්ශන්. ශම්ක ඉතාම  නයක 

ූරර්වාෙර් යක්. ම ම  ශම් පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුමශේ කථා කශළේ 

නැහැ. ්ම ාගම ක නම ක්, එශහම  නැත්නම් පුඔගලශයත්ශ  නම ක් 

ම ම  කිසිම  අව්ාථාවක කිේශේ නැහැ. හැබැි,   ්ම ාගම්වල ්හ 

පුඔගලයන්ශ  නම් ම ට ඕනෑ තයම් කියන්න ි බුේා.   විතයක් 

ශනොශවි, ශඔය ය ආොයම් පනතට අනුව, ශම් ඕනෑම  කායේයක් 

පිළිබඳව විම ්න්න මුෙල් තම ි වයයාට බලය ි ශබනවා, ගරු 

කථානායකතුමම නි.   වාශ ම  ශතොයතුමරු ලබා ගැීනශම් අිි ය 

ි ශබනවා.  ශම් ශහොයකම් ටික එළියට  වි කියලා තම ි අශේ 

කටවහල් වහන්න බලන්ශන්. ශහොයාට කලින් ශකශහල් කැන 

වැට පැන්නා වාශ , ශතොයතුමරු එන්න කලින් ශඔය ය ආොයම් 

ශකොම ්ාරි්ාවරුන්ශ  ්ාංගම ශ  ්භාපි වයයා තතුමළු කණ්ඩායම  

  කටයුත්ත කය ි ශබනවා. ශම් තුමළින් ම න්ත්රීවයයත් හැටියට 

ම ශ  වයප්ර්ාෙ කඩවීම ක් සිඔන ශවලා ි ශබනවා.   නි්ා ගරු 

කථානායකතුමම නි, ශම ම  කරුේ ආචාය නර්ම  ්හ වයප්ර්ාෙ පිළිබඳ 

කමිටුව ශවත ශයොමු කයන ශම න් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමම ාශ  ප්ර ානය ආචාය නර්ම  ්හ වයප්ර්ාෙ පිළිබඳ 

කමිටුවට ශයොමු කයනවා.  

 ප්රනාන වැඩකටයුතුම ආයම්භශ දී ශයෝජනා.  

1929 1930 

[ගරු නලින් ප්රනාන්දු ම හතා ] 
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වරප්ර්ාා තයෝනනා 
சிறப்புொிமைப் பிர  மணகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 
 

 

“ෙහසනන ්:ාවක්” ිළහිටුවීෙ  උ්්ාහස කිීමෙ 
 "ைக்கள் சமப" ஒன்மற நிறுவுவதற்கு முயலுதல் 

 ATTEMPT TO CREATE A "PEOPLE'S COUNCIL"  

 
ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමම නි, ම ා පහත ්ඳහන් ශයෝජනාව ඉිනරිපත් 

කයනවා:  
 

"පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රී ගරු (ආචාර්ය  සුසිල් ශප්රේම ජයන්ත ම හතා 

විසින් පාර්ලිශම්න්තුමශේ වයප්ර්ාෙ කඩ වී ති  බවට 2022  ඔක්ශතෝබර් 59 

ිනන පාර්ලිශම්න්තුමශේ දී ම තුම කයන ලෙ කරුණු, පාර්ලිශම්න්තුමශේ ්ාථාවය 

නිශයෝග 558 හි විධිවිනාන ප්රකායව ආචාය නර්ම  ්හ වයප්ර්ාෙ පිළිබඳ 

කායක ්භාවට ශයොමු කළ යුතුම ය.  

 

ප්රශ්පනය විේන ලින්ද  ්:ා ්ම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු ්ජි් තප්රේොා් ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிர ைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමම නි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්භාවට ඉිනරිපත් කිරීම ට නියමිත 

ශම් ශම ොශහොශත්  විශ ේෂ්ඨශයන්ම   ්ම ගි ජන බලශේගය, ්ම ගි ජන 

්න්නානය ්හ විපක්ෂ්ඨශ  බහුතය කණ්ඩායම  ශවනුශවන් අෙහ්ා 

කිහිපයක් ඉිනරිපත් කයන්න ම ම  කැම ැි ි. ගරු කථානායකතුමම නි, 

ආණ්ඩුවට ්ම්බන්න ශවලා යට ශගොඩ නඟන ක්රියාොම යට ්හභාගි 

ශවන්න කියලා විවින අව්ාථාවලදී අපට ආයානනා ලැබුේා. 

ආණ්ඩුශේ තනතුමරු ලබා ගැීනම  අපි ප්රි ක්ශෂ්ඨේප කළා. අපි   

තනතුමරු ප්රි ක්ශෂ්ඨේප කළත්,  විපක්ෂ්ඨශ  ඉඳශගන යටට හිතකය 

ශයෝජනාවලට, වැඩ පිළිශවළට අශේ ්ක්රිය ොයකත්වය, 

්හශයෝගය ලබා දුන්නා. 

ගරු කථානායකතුමම නි, අපි ඊශ  ිනනශ    හු්ාම   වැඩ්ටහන 

තුමළින් යශේ ශ්ෞඛය ක්ශෂ්ඨේත්රයට  ක්ි යක් එකතුම කළා. ශම් වන 

විට රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 5,)00ක,  එනම් රුපියල් මිලියන 5)0ක ආනාය 

උපකාය අපි ශ්ෞඛය ක්ශෂ්ඨේත්රයට ලබා දීලා ි ශබනවා.  , ම ැි  

තම ි කම්, අගම ැි කම්, ජනාධිපි කම් අයශගන ශනොශවි.  අශේ 

්ාව ක්ි ශයන්, ්ාශවෝත්්ාහශයන් ්හ විවින ොනපි යන්ශ  

ආනාය උපකාය අයශගන.   වාශ ම  යශේ නිෙහ්ා අනයාපනය 

ශවනුශවන්, සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. කන්නන්ගය ම ැි තුමම ාශ  උතුමම් 

්ාංකල්පශ  ශෙවැනි ්ාංකල්පය ව ශයන් නිෙහ්ා අනයාපන 

විේලවය ක්රියාත්ම ක කයන්න රුපියල් මිලියන 570කට වැඩි 

ප්රම ාේයක, එනම් රුපියල් ලක්ෂ්ඨ 5,700කට වැඩි ප්රම ාේයක බ්ා 

යථ අපි පරිතයාග කයලා ි ශබනවා.  ්ක්වල  වැඩ්ටහන තුමළින් 

අපි  ශතොයතුමරු තාක්ෂ්ඨේ උපකයේ ලබා දීශම් වැඩ්ටහන 

ක්රියාත්ම ක කළා, ගරු කථානායකතුමම නි.  ක ම ග තේ හිටලා 

ි ශබනවා.   මුෙල් ප්ර ානයක් නි්ා ශනොශවි,  පරිගේක ්හ 

සුහුරු පුවරු ආනයනය කිරීශම්දී ති  වී ි ශබන බානා නි්ා.  

විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ම ම  ශම් කායේයත් ම තක් කයන්න කැම ැි ි. 

අශේ ගරු යාංජිත් ම ඔදුම  බණ්ඩාය ම ැි තුමම ා ශපෞඔගලික 

ශයෝජනාවක් හැටියට විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත  පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කළා. 

 ක තම ි අශේ ප්රි පත්ි ය,  ක තම ි අශේ වැඩ පිළිශවළ.  

ජනාධිපි වයයාශ , විනායකය ්තුම බලය ්ානීනය ශල් අඩු 

කිරීම ක් සිදු විය යුතුමි කියලා අපි වි ාවා් කයනවා. 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශකශයහි අශේ 

අවනානය ශයොමු කළාම  ශපීන යනවා, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට වඩා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය තුමළ ශහොඳ පැත්තට ශපොඩි ශවන්ක් ි ශබන බව. 

අශේ අව්ාන ඉලක්කය විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  අන්තර්ගත වූ ප්රි පත්ි  වුවත්,   ්ඳහා 

ක්රම ානුකූලව අපි ඉිනරියට යන්න ඕනෑ. අධිකයේ අම ාතය ගරු 

විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාට ම ම  කියන්න කැම ැි ි, විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ්ඔභාවශයන් ක්රියාත්ම ක 

ශවනවා නම්, කරුණු කිහිපයක් පෙනම් කයශගන අපි   ්ඳහා  

කැම ැත්ත ෙක්වන්න ූ ොනම් බව. Committee Stage එශක්ින 

උේපයවැේටි, ජල්තය ශනොො එය ක්රියාත්ම ක ශවන්න ඕනෑ.   

අව්ාථාශේදී එක එක කූට ක්රම ශේෙ භාවිත කයන්න ආශවොත් අපි 

විරුඔන ශවනවා. ශබොශහොම  පැහැිනලිව අපි  ක කියනවා. හැබැි, 

අපි හැම  ශඔටම  විරුඔන ශවන විපක්ෂ්ඨයක් නම් ශනොශවි.  

ගරු තම ි තුමම නි, ම ම  ඔබතුමම ාට ශම් කායේයත් කියන්න 

කැම ැි ි. ඔබතුමම ාම  යම් ්ාංශ ෝනනයකට එකඟ ශවලා 

ි ශබනවා.   තම ි, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවට සිවිල් ්ම ාජශ  

්ාම ාජිකයන් පත් කිරීශම්දී අග්රාම ාතයවයයාත්, විපක්ෂ්ඨ 

නායකවයයාත් එකඟතාශවන් ශතෝයා ගන්නා නම් ටික පත් කිරීම  

සිඔන කයනවා කියන කායේාව. එතැනින කලින් ි බුණු, 

කථානායකවයයාි, විපක්ෂ්ඨ නායකවයයාි, අගම ැි වයයාි, 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ බහුතයයි කියන කථාව ෙැන් ඉවයි. ඔබතුමම ා 

ෙැන්  කට එකඟ ශවලා ි ශබනවා. අපිත්  කට එකඟි. අපි   

විධියටම    කර්තවයය කයනවා.   වාශ ම , විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි ශබන ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය 

්ම්බන්නශයන් වූ තහාංචිශයහි අාංුද ම ාත්රයක ශවන්ක් සිදු ශවන්න 

බැහැ. එක එක්ශකනා ෙම්ම ලා, එක එක ශපෞඔගලික amendments 

ොලා ශ්ල්ලම් ොන්න ආශවොත්, අපි  කට විරුඔන ශවනවා.  ක 

අපි ශබොශහොම  පැහැිනලිව කියනවා.  ක එශල්ම  ි ශබනවා නම්, 

අශේ ්හශයෝගය ලබා ශෙන්න අපි ූ ොනම්.  

ඊළඟට, පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවන්න ජනාධිපි වයයා ්තුම 

බලය ව්ය ශෙකහම ායක් හැටියට තම ි Bill එශක් ි ශබන්ශන්. 

එය එශල්ම  ක්රියාත්ම ක ශවනවා නම්,   පිළිබඳවත් අශේ 

්හශයෝගය ි ශබනවා.   අතයට ආපහු අවුරුදු හතයහම ාය 

ශ න්න කියලා කියනවා නම්, අපි එකඟ නැහැ. ශම ොකෙ, 

ජනාධිපි  ශතෝයා ගැීනශම් Manifesto එශක්   ගැන ි බුණු බව 

ගරු තම ි තුමම ාත් ශහොිනන්ම  ෙන්නවා. ජනාධිපි තුමම ාට ඡන්ෙ 

5 (ක් දුන්ශන් ඔය කාලය අවුරුදු හතයහම ාය කයගන්න ශන්.  ක 

හාංගන්න ශෙයක් ශනොශවි ශන්. හැබැි,  ක නැවත ශ න්න 

බැහැ.  ක අවුරුදු ශෙකහම ායම  විය යුතුමි. එශල්ම  තම ි Bill 

එශක්ත් ි ශබන්ශන්.  

ගරු තම ි තුමම නි, ම ම  ඔබතුමම ාට තවත් කායේයක් කියන්න 

කැම ැි ි. අපිත් ජනාධිපි  බලතල යම්තාක් දුයකට අඩු කිරීශම් 

්ානීනය ශයෝජනාවක් ඉිනරිපත් කයනවා.   ශයෝජනාව ඉිනරිපත් 

කයන්නට අපට ි ශබන අිි ය ආයක්ෂ්ඨා කය ගනිමින් ශම න්න ශම් 

කරුණු තුමන ශක්න්ද්ර කයශගන අපි විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට එකඟතාව පළ කයනවා. ගරු තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ා 

්ඔභාවශයන් තම ි ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශ න්ශන් කියන එක ම ම  වි ාවා් කයනවා. හැබැි, 

ශම්කට ඔබතුමම න්ලාශ  පාර් ාවශ  යම්කිසි එකඟතාවක් 

ි ශබන්න ඕනෑ. ශම්ක ගැන ඔබතුමම ා එක ශෙයක් කියනවා, එක 

එක්ශකනා නැඟිටලා තව තව ශඔවල් කියනවා නම්,  ක  

1931 1932 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

හරියන්ශන් නැහැ. එශහම  පය්ාපයතා ි ශබනවා නම්, අපට ශම් 

්ඳහා ්හාය ශෙන්න අම ාරුවක්, ගැටලුවක් ි ශබනවා. හැබැි ගරු 

තම ි තුමම නි, ශම් ශම ොශහොශත් ඔබතුමම ා කියපු කායේාව ම ම  

ශහොඳට අහශගන හිටියා. ශලෝකයම  බලාශගන ඉන්නවා, ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ිනහා. අපි තත්තම  

කථා කයමුශකෝ. ශම් යටට ආනාය ලබා දීශම් පුරුකක් ශවනවා, ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ්ම්ම ත කය ගැීනම . 

හැබැි, ම ම  කියපු ආකායයට   ශකොන්ශඔසි ම ත.  ක විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශනොවුේත්, අපි 

බලාශපොශයොත්තුම වන උපරිම  ඉලක්ක ්ම්ූරර්ේ ශනොවුේත්, අපි 

ශබොශහොම  පැහැිනලිව කියන්න කැම ැි ි, ශම් බාංශකොශලොත් යට 

තවදුයටත් බාංශකොශලොත් කයලා විනා  ශවන ක්රියාොම යකට අශේ 

ොයකත්වය ලබා ශෙන්න අපි ූ ොනම් නැි  බව.   

ගරු තම ි තුමම නි, European community එශක් GSP plus 

පිළිබඳ ගැටලු ි ශබනවා, IMF එශක් යම් යම් ගැටලු ි ශබනවා 

කියලා ඔබතුමම ා කියනවා ම ම  අහශගන හිටියා. ශබොශහොම  

්ඔභාවශයන්, ශබොශහොම  විනිවිෙභාවශයන් යුක්තව අපි ූ ොනම්, 

යට ශවනුශවන් ශම් ්හශයෝගය ලබා ශෙන්න. හැබැි ගරු 

තම ි තුමම නි,   ශකොන්ශඔසි තුමන ශහොඳට ඔළුශේ ි යාගන්න.  ක 

ම ම  ප්රසිඔධිශ ම  ශම් අව්ාථාශේ කියනවා. කරුේාකයලා 

Committee Stage එශක්ින ජල්තය ොන්න එන්න එපා. එක එක 

කූට ක්රම  ශයොෙලා, ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ්ම්බන්නශයන් ශම්ශක් 

ි ශබන තහාංචි ටික ඉවත් කයගන්න හැදුශවොත්, අපට ශම් පනත් 

ශකටුම්පතට ්හශයෝගය ලබා ශෙන්න බැරි ශවි කියන එක ම ම  

එළිපිටම  ශම් අව්ාථාශේ කියනවා. 

ම ම   ක ශබොශහොම  පැහැිනලිව කියනවා. ඔබතුමම න්ලාශ  

ශපොශහොේටුව තතුමශළේ ි ශබන ප්ර ාන ම ට අොළත් නැහැ; අපි 

කිසිශවත්ට අොළත් නැහැ. ගරු අම ාතයතුමම නි, ඊශ  group 

meetings ි යලා,  වා තතුමශළේ සිදුවුණු ශඔවල් අපි ෙන්නවා.  වා 

හාංගන්න ශඔවල් ශනොශවි. තවත් group meetings ි යලා ශහෝ 

එකඟතාවකට එන්න. ම න්ත්රීවරු 5 (ශෙශනත්ශ  එකඟතාවක් 

ආවා ශන්, ජනාධිපි  පත් කය ගන්න. හැබැි, ජනාධිපි වයයා 

්තුමව ි ශබන බලය යටශත් පාර්ලිශම්න්තුමශේ විසුරුවා හැරීශම් 

කාලය වන අවුරුදු ශෙකහම ාය, හතයහම ාය කයන්න නම් ූ ොනම් 

ශවන්න එපා.  වා කයන්න ආශවොත් අපට ශම්කට විරුඔන ශවන්න 

සිදු ශවනවා. ශම් කරුණු ම ත ්ම ගි ජන බලශේගයත්, ්ම ගි ජන 

්න්නානයත්   වාශ ම  විපක්ෂ්ඨශ  තවත් කණ්ඩායම් ූ ොනම්, 

්ඔභාවශයන් ශම් ්ඳහා ්හශයෝගය ලබා ශෙන්න. ශම්ක අශේ 

උපරිම  කැම ැත්ත ශනොශවි. නමුත්, යට ශවනුශවන් අපි තෙබල 

තැනක ඉන්ශන් නැතුමව නම යය ීන ශවලා   ්හශයෝගය ලබා 

ශෙන්න ූ ොනම්.  

ගරු කථානායකතුමම නි, තවත් කරුණු ශෙකක් කියන්න ම ට 

අව්ාථාවප ශෙන්න. අශේ අධිකයේ තම ි තුමම ාටම  තම ි ශම් 

කරුණු ශෙකත් කියන්න සිදුවන්ශන්. පුනරුත්ථාපන කාර්යාාං ය 

පනත් ශකටුම්පත ්ම්බන්නශයන් ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය ලබා දුන්නු 

නිරීක්ෂ්ඨේ, එශහම  නැත්නම් observations,   රණන්දුව ගරු 

කථානායකතුමම ා ප්රකා යට පත් කළා. ඔබතුමම ාත් එය ශහොිනන් 

අහශගන හිටියා, ගරු තම ි තුමම නි. පුනරුත්ථාපන කාර්යාාං ය 

පනත් ශකටුම්පත ්ම්බන්නශයන් ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය ශබොශහොම  

පැහැිනලිව කියලා ි ශබනවා,  ්ටන්කාක්න්, ප්රචණ්ඩකාරීන්  

කියන වචන   පනත් ශකටුම්පශතන් ඉවත් ශවන්න ඕනෑය 

කියලා. තත්තම  කථා කයනවා නම්, ශම්ක ශගනාශේ ශම් යශේ 

ජනතා ප්ර ාන ශවනුශවන් නැඟී හිටපු   තරුේ නායකශයෝ,   

සිවිල් ප්රජාව සියගත කයන්න; ම ර්ෙනය කයන්න; යාජය 

ම්ශල්ච්ඡත්වය, යාජය ත්ර්ාතවාෙය ක්රියාත්ම ක කයන්න. ගරු 

තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ාශගන් ම ම  ඉල්ීනම ක් කයනවා. We are 

working in good spirit; ශබොශහොම  ්ඔභාවශයන් ශන්, ශම්වාට 

අපි එකඟ ශවන්ශන්. අපි කිේවා ශන්, අපි ඉිනරිපත් කළ කරුණු 

ම ත විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත් එකඟ 

ශවනවා කියලා. ම ම  ශම් අව්ාථාශේ ඔබතුමම ාශගන් තවත් 

ඉල්ීනම ක් කයනවා, ගරු තම ි තුමම නි. ත්ර්ාතවාෙය වැළැක්වීශම් 

පනත යටශත් DO ගහලා සියගත කයලා ි ශබන අශේ ශගෞයවීනය 

්ාවාක්න්ද්රයන් වහන්ශ්ේනම ක වන ගල්වැව සිරිනම්ම  හිමි,   

වාශ ම  අශේ ව්න්ත මුෙලිශ  ්ශහෝෙයයා නිකම් ශබොරුවට ශන් 

ි යාශගන ඉන්ශන්.   අය කයපු ත්ර්ාතවාෙයක් නැහැ ශන්.   

ශගොල්ලන් කශළේ, ම හ පායට බැහැලා ශම් යශේ මිනි්ාසු 

ශවනුශවන් ශලොත් හඬක් නැඟීම . In the spirit of cooperation,   

කියන්ශන් යම් කිසි ්ාංහිිනයාවක් තුමළ ති  වුණු එකඟතාවක් තුමළ 

ශපොඩි ලිහිල්භාවයක් ශෙන්න. DO ගහපු එක නතය කයලා ෙැන්   

මිනිසුන්ව release කයන්න.   නායක ්ාවාක්න්ද්රයන් වහන්ශ්ේ 

release කයන්න.  ක ශහොඳ spirit එකක්. අපිත් ය ට ශවනුශවන් 

ශම් විධියට රණන්දු ගන්නවා වාශ  ත්ර්ාතවාෙය වැළැක්වීශම් පනත 

යටශත් සියගත කයලා ඉන්න ව්න්ත මුෙලිශ  ්හ   

්ාවාක්න්ද්රයන් වහන්ශ්ේවත් release කයන්න.   විතයක් 

ශනොශවි. ත්ර්ාතවාෙය වැළැක්වීශම් පනත හත්ළා ගන්න. හැබැි, 

 ක හත්ළා ගන්නවා වාශ ම  වගකීශම න් යුක්තව කියන්න ඕනෑ, 

යශේ ජාි ක ආයක්ෂ්ඨාව සුයක්ෂ්ඨා කිරීම  ්ඳහා යම් කිසි විකල්ප 

ක්රම ශේෙයක්, වැඩ පිළිශවළත්ත් ක්රියාත්ම ක කයන බව.  ක 

ශබොශහොම  පැහැිනලිි.   ශඔත් සිඔන ශවන්න ඕනෑ. ශම් ෙයෙඬු, 

ත්ර්ාතවාෙය වැළැක්වීශම් පනත හත්ළා ගන්න කියලාත් ම ම  ඉල්ලා 

සිටිනවා.   වාශ ම  ව්න්ත මුෙලිශ  ්හ   නායක ්ාවාක්න්ද්රයන් 

වහන්ශ්ේවත් මුො හරින්න කියලා ම ම  ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමම නි, අව්ාන ව ශයන් ම ම  ශම් කායේයත් 

කියන්න ඕනෑ. ගරු තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ා අම නාප ශවන්න එපා, 

ම ම  ශම් කායේාව කිේවාට. යන්ජන් යාම නායක ම ැි තුමම ාව 

නිෙහ්ා කළා. නමුත්, එතුමම ාට දීලා ි ශබන්ශන් භාග නිෙහ්ක්. 

එතුමම ා නිෙහ්ා කළාට, එතුමම ාට ශඔ පාලන අිි යක් නැහැ, 

ඡන්ෙය ශෙන්න බැහැ, ඡන්ෙයකට ඉිනරිපත් ශවන්න බැහැ. එතුමම ා 

අාංග ්ම්ූරර්ේ පුයවැසිශයක් විධියට ශනොශවි නිෙහ්ා කය 

ි ශබන්ශන්, භාග පුයවැසිශයක් විධියට. ති, ශම ශහම  කයන්ශන්? 

එශහම  කයන්න එපා. ම ම  ්ාතුමි වන්ත ශවනවා, එතුමම ා නිෙහ්ා කය 

ගන්න ඔබතුමම ා ම ැිනහත් වුණු එකට.   ්ඳහා ඔබතුමම ාශ  ීනි  

ම ණ්ඩලයත් ම ැිනහත් වුේා. එතුමම ා release කළා.  කට ්ාතුමි ි. 

හැබැි, ශම්ක භාග release එකක්; සියයට 40ක නිෙහ්ක්. එශහම  

කයන්න එපා. යන්ජන් යාම නායක ම ැි තුමම ාට ූරර්ේ නිෙහ් ලබා 

ශෙන්න කටයුතුම කයන්න. ම ම  කරුේාශවන් ඉල්ීනම ක් කයනවා, 

ිනන වකවානු ොලා ඉක්ම නින්ම  එතුමම ාට ූරර්ේ නිෙහ් ලබා දීශම් 

කර්තවයයත් ඉෂ්ඨාට කයන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුමම නි, අශේ ක්රියාොම ය තුමළින් අපි කවුෙ 

කියන එක ශපන්වලා ි ශබනවා . අපි විරුඔන ශවන අව්ාථාත් 

ි ශබනවා.   වාශ ම  ්ඔභාවශයන් පක්ෂ්ඨපාරණ ශවන අව්ාථාත් 

ි ශබනවා. ම ම  කලින් කියපු ශකොන්ශඔසි යටශත් විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට අශේ ්හශයෝගය ලබා 

ශෙන්න ූ ොනම්.   ්ඳහා ඔබතුමම න්ලාශ  පාර් ාවය ූ ොනම්ෙ, 

නැඔෙ කියන එක අපි ෙන්ශන් නැහැ. ශම ොකෙ, අෙ-ශහට ශම ොනවා 

ශවි ෙ ෙන්ශන් නැහැ.  
 

ගු තකතහසිතය රඹුක්වැල්ල ෙහස ා (ත්ෞඛය අො ය ්හස 

නල ්ම්පාාන අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகொதொ  

அமைச்சரும் நீர் வழங்கல் அமைச்சரும்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Health and 
Minister of Water Supply) 

අපි ූ ොනම්. 

1933 1934 

[ගරු ්ජිත් ශප්රේම ෝ ම හතා] 
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ගු ්ජි් තප්රේොා් ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிர ைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමම ා ූ ොනම්, තම ි  ශකශනක් හින්ො. ම ම  අහන්ශන් 

තම ි  ශනොවන ම න්ත්රීවරු පිළිබඳව.  

කම ක් නැහැ. අපි ූ ොනම්. ඔබතුමම න්ලාත් ූ ොනම්ෙ කියන එක 

ප්ර ානයක්.  ශක් ගැටලුවක් නැහැ. අෙත් ්ාකච්ඡා කයලා, ශහටත් 

්ාකච්ඡා කයලා කියිෙ ෙන්ශන් නැහැ, අය ශ ෝක ශයෝජනාව කල් 

ෙැම්ම ා වාශ  තවත් ්ි යකට ශම්කත් කල් ෙම න්න ඕනෑ කියලා. 

ශකශ්ේ වුවත් අපි ූ ොනම්. ඔබතුමම න්ලා ූ ොනම් ෙ?  

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි. 

 

ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 නයාය පත්රශ  විෂ්ඨය අාංක 5, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත - ශෙවන වය කියවීම . 

ගරු  ආචාර්ය විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ා. 

 

විසිතාවන ආණ්ඩුක්රෙ වයව්පාා ්ංතශ්ෝධානය 
පන් තකටුම්ප   

அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் 

திருத்தச் சட்டமூலம்  
TWENTY SECOND AMENDMENT TO THE 

CONSTITUTION BILL 
 
තාවන වර කියවීතම් නිතයෝගය කියවන ලදී. 
இ ண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[ූර.භා. 55.0)] 

 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා (අධිකරණ  

බ්දධානාගාර ක ුතුර හසා ආණ්ඩුක්රෙ වයව ප්ාා 

ප්රින්ං ප්කරණ අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ - நீதி, 

சிமறச்சொமலகள் அலுவல்கள் ைற்றும் அ சியலமைப்பு 

ைறுசீ மைப்பு அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමම නි,  පනත් ශකටුම්පත ෙැන් ශෙවන වය 

කියවිය යුතුමය  ි ම ම  ශයෝජනා කයනවා. 

ගරු කථානායකතුමම නි, අෙ අපි ඉිනරිපත් කය ි ශබන විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්ම ත කය 

ගැීනම ට ්හශයෝගය ශෙන බවට ශබ ු ාශහෝ පාර් ාව, ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨ අපට ෙැනුම් දීලා ි ශබනවා.   පිළිබඳව මුලින්ම  ම ම  

්ාතුමි වන්ත ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමම නි, ම ම  ආයම්භශ දීම  කියන්න ඕනෑ, 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

අධිකයේ තම ි ට ශහෝ ආණ්ඩුවට අව ය පරිින ම  ්ක්ා කයපු 

්ාංශ ෝනනයක් ශනොවන බව. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨ නිශයෝජනය කයන නායකවරු සියලුශෙනා එක්ක අපි 

්ාකච්ඡා කයලා, එකඟතාවකට එන්න පුළුවන් කරුණු තම ි, ශම් 

පනත් ශකටුම්පතට අපි තතුමළු කයලා ි ශබන්ශන්.  

ප්රජාතන්ත්රවාෙය ම ම  වි ාවා් කයනවා. පාර්ලිශම්න්තුම 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය පිළිබඳව අෙ අපට ති හාසික ිනනයක්. 

පාර්ලිශම්න්තුම ප්රජානත්ත්රවාෙය, ීනි ශ  ආධිපතයය අලුත් 

ම ානයකට ශගනියන්න අෙ තබන පියවය ශහේතුම වනවාය කියලා 

අපට ශලොත් වි ාවා්යක් ි ශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමම නි, අපට ්ර්ව ජන ඡන්ෙ බලය ලැබිලා 

ෙැනට අවුරුදු 95ක් අව්න්. 59 5දී අපට ්ර්ව ජන ඡන්ෙ බලය 

ලැබුශණ්, ම හ බ්රිතානයයටත් ්ර්ව ජන ඡන්ෙ බලය ලැබිලා අවුරුදු 

තුමනක් යන්නට ම ත්ශතන්.   නි්ා ආසියාශේ පැයණිතම  

ප්රජාතන්ත්රවාදී යාජයය විධියට අපට ිනගු ඉි හා්යක් ි ශබනවා. 

59(7දී අපි බ්රිතානය පාලනශයන් නිෙහ්ා ශවනශකොට ූරර්ේ 

නිෙහ්ක් අපට ශනොම ැි  වුේත්, Dominion තත්ත්වශ  නිෙහ්ක් 

  විශඔ  පාලකශයෝ ලබා දුන්නා.   ්ඳහා ඔවුන් 59(7 ශ්ෝල්බරි 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව අපට අනුම ත කයලා දුන්නා. හැබැි, 

බ්රිතානයශ  කිරීටයට යටත්ව, අශේ යශේ ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශ  

රණන්දුවලට අව්ානාත්ම ක බලයක් ශනොම ැි  ශ්ේ, ම හ බ්රිතානයශ  

Privy Council එකට අක්යාචනා කිරීශම් අිි යත් එක්ක තම ි    

බලය ලබා දුන්ශන්. පසුගිය කාලශ  අපට ි බුණු ශඔ පාලන 

අර්බුෙ, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා අර්බුෙ 59(7 ඉඳලා 5972 වනකල් 

ි බුශණ් නැහැ. හැබැි, ශරේෂ්ඨාධාධිකයේයට අව්ානාත්ම ක බලය 

නැි  නි්ා අශේ යශේ ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශ  ්ම හය නඩු  පිළිබඳ - 

59)2 යාජය විශයෝීක ත්ම න්ත්රේය, ගරු එ්ා.ඩේලිේ.ආර්.ීස 

බණ්ඩායනායක අගම ැි තුමම ාශ  ලාතනය -  රණන්දු ලබා දීශම්දී 

අශේ යශේ ජනතාව, විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ගරු සිරිම ාශවෝ 

බණ්ඩායනායක ම ැි නිය කල්පනා ක ළා,  අශේම  කියලා අශේ 

පයම ාධිපතයය, අශේ ්ාවාධිපතයය යටශත් අපි හො ගත්ත 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ඕනෑ කියලා.   නි්ා   ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා 

පක්ෂ්ඨය, ලාංකා ්ම  ්ම ාජ පක්ෂ්ඨය ්හ ශකොමියුනි්ාේ පක්ෂ්ඨය යන 

ශඔ පාලන තුමන් හවුල එකට එකතුම ශවලා, - ්න්නානගත ශවලා - 

අපට තුමශනන් ශෙකක බලයක් ශෙන්න,  අශේම  කියලා ජනයජ 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් හො ගන්න වුවම නාි කියලා එතුමමිය 

5970 ම ැි ම ා්ශ  ම ැි වයේයට ඉිනරිපත් වුේා. ශම් යශේ 

ජනතාව   ්ඳහා අව ය බලය ලබා දුන්නා.   බලය පාවිච්චි 

කයලා එතුමමිය මුළු ම හත් පාර්ලිශම්න්තුමවම  වයව්ාථාොයක 

ම ණ්ඩලයක් බවට පත් කළා. හිටපු ජනාධිපි  ගරු ම හින්ෙ 

යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා,  ගරු වාසුශඔව නානායක්කාය ම න්ත්රීතුමම ා 

වාශ    ්භාශේ හිටපු කිහිප ශෙශනක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

ඉන්නවා. එතුමම න්ලා එකතුම ශවලා 5972 ජනයජ ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ම්පාෙනය කයලා, අවුරුදු ශෙකක් ි ්ාශ්ේ   පිළිබඳව 

කරුණු කායේා ්ාකච්ඡා කයලා,    ගැන යශේ ජනතාව ෙැනුවත් 

කයලා, 5972 ම ැි ම ාශ්ේ 22වන ො   ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව 

්ම්ම ත කය ගනු ලැබුවා. 

1972 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ජනයජ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් 

විධියට ශ්රී ලාාංකික අශේ අශේක්ෂ්ඨා ඉටුකයීනම  ්ඳහා වි ාල 

උපකායයක් වුේා වාශ ම  අපට පිළිගන්න සිඔන ශවනවා,   

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව නිර්ම ාේය කිරීශම්දී ශවච්ච යම් යම් 

අඩුපාඩු අශේ යශේ පසුකාීනනව වි ාල ශඔ පාලන, ආර්ථික අර්බුෙ 

නිර්ම ාේය කයන්නත් ශහේතුම වුේාය කියන එක.   ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ්ම්පාෙනය කයඔදී ගැටලුවක් ම තුම වුේා. ශ්ෝල්බරි 

වයව්ාථාශේ 29(2  වයව්ාථාශේ ි බුණු සුළු ජාරණන්ශ  

අිි වාසිකම් ආයක්ෂ්ඨා කිරීම  ්ඳහා වූ ප්රි පාෙන, 5972 ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවට තතුමළත් කශළේ නැහැ.  ක තතුමළත් ශනොකයපු නි්ා 

උතුමය, නැ ශඟනහිය නිශයෝජනය කයපු ද්රවිඩ ජාි ක ම හජන 

නිශයෝජිතවරුන් ශම තැනින් ඉවත් ශවලා යන්න ගියා. හැබැි, 

5972 වයව්ාථාවට ලිලික අිි වාසිකම් කියලා ඉතාම  වටිනා ීනි  

පඔනි යක් තතුමළත් පරිච්ශේෙයක්  තතුමළු කළා. හැබැි,  ශකන් 

්ෑහීම ට පත් වුශණ් නැහැ, විශ ේෂ්ඨශයන්ම  සුළු ජන ශකොට්ා.  කට 

ශහේතුමව තම ි,   අිි වාසිකම් කඩ වුශේොත් ඊට ප්රි කර්ම  ලබා 

1935 1936 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගැීනම  ්ඳහා අධිකයේයට බලයක් දීලා ි බුශණ් නැි කම .  

අධිකයේයට   බලය ලබා ශනොදුන් නි්ා   ජන ශකොට්ා 72 

වයව්ාථාවට එකඟ වුශණ් නැහැ. ශේ.ආර්. ජයවර්නන 

ජනාධිපි තුමම ා විනායක ජානාධිපි  ක්රම යත් එක්ක 5978  

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව හෙනශකොට   වැරැඔෙ නිවැයින කළා. 5972 

වයව්ාථාශේ වාශ ම , ඊටත් වඩා ිනයුණු කයපු ලිලික අිි වාසිකම් 

පරිච්ශේෙයක් 5978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවට තතුමළු කළා.   

වාශ ම  එතුමම ා, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ 57, 52) වයව්ාථා අනුව 

යම් අශයත්ශ  ලිලික අිි වාසිකම ක් උල්ලාංලනය වුවශහොත්, ඊට 

ප්රි කර්ම  ලබාදීම  ්ඳහා ශරේෂ්ඨාධාධිකයේයට මුල් අව්ාථා 

අධිකයේ බලය ලබා දුන්නා.  ක 5978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ 

අපි ෙකින ශහොඳ ලක්ෂ්ඨේයක්. ශම් ශවනශකොට ජනතාවශ  ලිලික 

අිි වාසිකම් ආයක්ෂ්ඨා කිරීශම් ප්රනාන යන්ත්රේය බවට පත් ශවලා 

ි ශබන්ශන්   අධිකයේ බලයි කියන එක ෙැන් පැහැිනලිව ඔේපු 

ශවලා ි ශයනවා. 

ගරු කථානායකතුමම නි, ශෙවන කායේය ශම්කි. 59(7 

ශ්ෝල්බරි වයව්ාථාව යටශත්, යාජය ශ්ේවය ්ාවාීකනව 

පවත්වාශගන යෑම ට යාජය ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවක් ි බුේා. 

5972 වයව්ාථාශවන් එය අශහෝසි කයලා   බලය අම ාතය 

ම ණ්ඩලයට පවයා ගැීනම  නි්ා යාජය ශ්ේවය ශඔ පාලීනකයේය 

වීම  පිළිබඳව යශේ වි ාල විශයෝනයක් ති  වුේා. 5977දී ශ්රී ලාංකා 

නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨශ  පයාජයට ලිලික ශහේතුමවක් බවට පත් වුශණ්ත් 

 ක.   5978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශවන්  කත් නිවැයින කයන්න 

කටයුතුම කළා; යාජය ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව හඳුන්වා දුන්නා.   

අනුව යම්තාක් ම ේටම කට හරි යාජය ශ්ේවශ  ්ාවාීකනතාව  

ආයක්ෂ්ඨා කය ගැීනම ට අපට හැකියාව ලැබිලා ි ශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමම නි තුමන්වන කායේය විධියට ම ම  ඉිනරිපත් 

කයන්ශන් ශම් කායේයි. අශේ යශේ 59(7 වයව්ාථාවත් එක්ක 

ි බුේා ශ්ශනේ ම න්ත්රී ම ණ්ඩලයක්, නැත්නම් උත්තය ම න්ත්රී 

ම ණ්ඩලයක්. ශලෝකශ  ශබොශහෝ ිනයුණු යටවල් අෙ පවත්වාශගන 

යන්ශන් bicameral system, නැත්නම් ඔවිත්ව වයව්ාථාොයක 
්භා. අෙ ම හා බ්රිතානයශ  )40ක් විතය ශවන ම න්ත්රී ම ණ්ඩලය 

ජනතාවශ  popular votesවලින් තුමළින් තම ි ශත්රී පත් 

ශවන්ශන්.   ජනප්රියතාව  තුමළින් ශත්රී පත්වන ම න්ත්රීවරුන්ශ  

ජනප්රියතාව  අහිමිවන විධිශ  රණන්දු රණයේ ගැීනම  පිළිබඳ 

ප්ර ානයක් ි ශබනවා.   නි්ා ඔවුන්ට යටට ගැළශපන වඩාත්ම  

නිවැයින රණන්දුව ගන්න හැකියාව ි ශයනවාෙ නැඔෙ කියන 

ප්ර ානයක් ි ශයනවා.   නි්ා ඔවුන් ගන්නා රණන්දු රණයේ පිළිබඳව 

නැවත වතාවක් නිරීක්ෂ්ඨේය කයලා බලන්න,  වා filter කයන්න 

උත්තය ම න්ත්රී ම ණ්ඩලය, නැත්නම් ්ාමි ම න්ත්රී ම ණ්ඩලය ම හා 

බ්රිතානයශ  අෙටත් පවත්වාශගන යනවා. 

ඊළඟට, තශම රිකාශේ ි ශබන්ශන් විනායක ජනාධිපි  

ක්රම යක්.   යශේ ශකොාංග්ර්ය ි ශබනවා. හැබැි, ශ්ශනේ 

ම ණ්ඩලයත්ත් ි ශබනවා. ශකොාංග්ර්ය ගන්නා රණන්දු රණයේවල හරි-

වැයිනභාවය පිළිබඳව යම් බලයක් පාවිච්චි කිරීශම් හැකියාව, යම් 

යම් අෙහ්ා ප්රකා  කිරීශම් හැකියාව, අීකක්ෂ්ඨේය කිරීශම් හැකියාව 

ශ්ශනේ ම ණ්ඩලයට ි ශබනවා.  ක අෙ   ආකායයටම  

පවත්වාශගන යන්ශන්,  ශකන් යටට ශලොත් සුගි යක් ශවනවාය 

කියන ම තය අෙටත් ඔවුන් පිළිගන්නා නි්ාි.   වාශ ම  

ශලෝකශ  වි ාලම  ප්රජාතන්ත්රවාදී යාජයය වන, ශව්ාේමින්්ාටර් 

ආකෘි ශ  යාජයයක් විධියට ි ශබන ඉන්ිනයාශේත් අෙ උත්තය 

ම න්ත්රී ම ණ්ඩලයක් -ශ්ශනේ ්භාවක්- පවත්වාශගන යනවා.  

1972 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ්ම්ම ත කිරීශම්දී අපි උත්තය 

ම න්ත්රී ම ණ්ඩලය අශහෝසි කළා. එය අශහෝසි කිරීශම් ප්රි ලලයක් 

විධියට සියලු බලතල ජාි ක යාජය ්භාවට පැවරුේා. ජාි ක 

යාජය ්භාව ක්රියාත්ම ක කිරීශම්දී එහි ි බුණු ශඔ පාලීනකයේය 

ඉහළ ම ේටම කට යාම  නි්ා ජනතාව  ක ප්රි ක්ශෂ්ඨේප කයන්න 

පටන් ගත්තා.   තුමළින් තම ි ශේ.ආර්. ජයවර්නන හිටපු 

ජනාධිපි තුමම ාට හශයන් පහක බලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන 

විධියට ශම්  යශේ ශඔ පාලන පරි්යය නිර්ම ාේය වුශණ්.   වුණු 

වයෙ නිවැයින කය ගැීනම  ්ඳහා ශේ.ආර්. ජයවර්නන හිටපු 

ජනාධිපි තුමම ා 5978දී යම් උත්්ාහයක් ෙැරුවා; පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ම න්ත්රීවරු ශෙසිය විසිප්ාශෙශනත් ශතෝයා පත් කයනශකොට ජාි ක 

ලැි්ාතුමශවන් ම න්ත්රීවරු විසිනවශෙශනත් පත් කයන්න ප්රි පාෙන 

හැදුවා.  ශක් අයමුේ වුශණ්, ශ්ශනේ ්භාව අහිමි වීශම න් වුණු 

පාඩුව ම කා ගන්න, ම ැි වයේවලට ඉිනරිපත් ශවලා තයගකාරී 

ම ැි වයේ ක්රියාොම යට එළැශ න්න අකම ැි  උගතුමන්, වියතුමන්, 

විඔවතුමන්, වෘත්ි කයන් පාර්ලිශම්න්තුමවට පත් කයශගන, ඔවුන්ශ  

ශ්ේවාව ලබා ගැීනම ි. එවැනි විසිනවශෙශනත් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට පත් කය ගැීනම  ්ඳහා 5978 ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවට එතුමම ා ප්රි පාෙන තතුමළත් කළා. අපි ෙන්නවා,   

ප්රි පාෙන යටශත් වෘත්රණය ම ේටශම න්, අනයාපන ම ේටශම න් 

ඉහළ, අත්ෙැකීම් බහුල නිශයෝජිතයන් ශම් ්භාවට -

පාර්ලිශම්න්තුමවට- පැමිණි බව. විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ලක්ෂ්ඨාම න් 

කිනර්ගාම ර් ම ැි තුමම ා, ම හාචාර්ය ජී.එල්. ඨ රි්ා ම ැි තුමම ා වාශ  

විඔවතුමන්ට   තුමළින් තම ි පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න අව්ාථාව 

ලැබුශණ්. හැබැි,   බලාශපොශයොත්තුම වුණු අයමුණු   ආකායයට 

නම් ඉටු වුශණ් නැහැ.   පිළිබඳව ජනතාව තුමළ ි ශබන්ශන් ෙැඩි 

විශේචනයක්. ගරු කථානායකතුමම නි, ම ම    පිළිබඳව කථා කශළේ 

ශවන ත්ම න ශහේතුමවක් නි්ාවත් ශනොශවි, අශේ යශේ ජාි ක 

ගැටලු ති  ශවන්න, අශේ  යශේ ්ාංහිිනයාව නැි  ශවන්න ශ්ශනේ 

ම ණ්ඩලය අශහෝසි කිරීම  බලපා ි ශබනවා.  

සියලු ජාරණන් නිශයෝජනය වන ශ්ශනේ ම ණ්ඩලය ි බුණු 

කාලශ      ජන ශකොට්ාවල වි ාල පිළිගැීනම ක් ි බුේා. 

ශගෞයවයට පාත්ර වුණු උෙවිය තම ි ශ්නේ ම ණ්ඩලශ  හිටිශ . 

සුළු ජන ශකොට්ාවලටත් ශලොත් අක්ම ානයක් ි බුේා. ශලොත් 

රැකවයේයක් ි ශබනවාය කියලා ඔවුන් තුමළ වි ාවා්යක් ි බුේා. 

ශම් යශේ වයව්ාථාොයකය විසින් ගනු ලබන රණන්දුවලින් සුළු ජන 

ශකොට්ාවලට අගි යක් ශවන්ශන් නැහැ කියලා වි ාවා්යක් 

ි බුේා. ශහේතුමව, ඔවුන් නිශයෝජනය කයන, ඔවුන් ගරු කයන, 

ඔවුන්ශ  උගත් නිශයෝජිතවරු, අත්ෙැකීම් බහුල නිශයෝජිතවරු 

ශ්ශනේ ්භාශේ හිටපු නි්ා. අපි   බව ප්රාශයෝගිකවත්  ෙන්නවා. 

  බව ගරු  ශජෝන් ශ්ශනවියත්න ම ැි තුමම ාත්  පිළිගන්නවා තකි. 

එො ශ්ශනේ ම ණ්ඩලශ  හිටිශ    වාශ  ප්රබල කණ්ඩායම ක්. 

අපට   වාශ ම  ප්රබල කණ්ඩායම ක් ශනොහිටි නි්ා තම ි 

ඉන්ිනයාව අපට බල කශළේ, ෙහතුමන්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය අශේ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවට තතුමළත් කයන්නය 

කියලා. ශ්ශනේ ම ණ්ඩලය ි බුේා නම්, කවොවත්  ක ශවන්න 

ඉඩක් ලැශබන්ශන් නැහැ. එශහම  නම්   ජන ශකොට්ාවල 

නිශයෝජනය පිළිබඳව ගැටලුවක් ම තුම ශවන්ශන් නැහැ. 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉහළින් හිටපු බුඔධි ම ණ්ඩලය -ශ්ශනේ ්භාව- 

අපි අශහෝසි කයලා ි බුණු නි්ා පාර්ලිශම්න්තුමවට යටින් යම් 

නිශයෝජනයක් ලබා ශෙන, එවැනි බුඔධි ම ණ්ඩලයක් ශනොවන 

පළාත් ්භා ක්රම යක් අශේ යටට බශලන් රිාංගුවා.   නි්ා 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා හෙනශකොට, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවට 

්ාංශ ෝනන ඉිනරිපත් කයනශකොට  වාශ  වන අඩුපාඩුකම් යටට 

ශකොච්චය දුයට බලපානවාෙ, යශේ ආර්ථිකයට, ්ාංහිිනයාවට 

ශකොච්චය දුයට බලපානවාෙ කියලා අපට ශපශනනවා. එවැනි 

අතපසුකිරීම් නි්ා අපට අශේ ජාි ක ්ම ඟිය නැි ව ගියා. අවුරුදු 

ි හකට ආ්න්න කාලයක් ශම් යශේ යුඔනයක් පැවතුමේා. ඊට 

අම තයව වරින් වය ජාරණන් අතය ගැටුම් ති  වුේා. අශේ යශේ 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ම්පාෙනශ දී ්හ ්ාංශ ෝනනවලදී ගත්ත 

්ම හය අනුවේ රණන්දු රණයේ  වාට බලපෑවා.  

1937 1938 

[ගරු (ආචාර්ය  විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම හතා] 
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ගු කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශම් අව්ාථාශේදී ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමම ා ලිලා්නයට පැමිශේනවා ති . 

 
අනුරුව ගු කාානායකුරො මූලා්නතය්ද ඉව් වූතය්ද  

නිතයෝනය කාානායකුරො [ගු අජි් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා] 
මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கி ொசனத் 

தினின்று அகலரவ, பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு 
அஜித்  ொஜபக்ஷ] தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 
ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, 5972 අවුරුඔශෙන් ප්ාශ්ේ 

අශේ යශේ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ඉි හා්ය ගත්ශතොත්, 5978 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශේ.ආර්. ජයවර්නන හිටපු ජනාධිපි තුමම ා 

නිර්ම ාේය කශළේ ප්රාං ශ  චාල්්ා   ඩි ශගෝල් ජනාධිපි තුමම ා හෙපු 

විනායක ජනාධිපි  ක්රම යත්, ්ම ානුපාි ක නිශයෝජන ම ැි වයේ 

ක්රම යත් පෙනම් කයශගනි. තශම රිකාශේ, ප්රාං ශ  ්හ ජර්ම නිශ  

ි ශබනවා වාශ  ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේත් විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ශ  ප්රබල ලක්ෂ්ඨේ ි ශබනවා.   වාශ ම  

ශව්ාේමින්්ාටර් ආකෘි ශ  -ම හා බ්රිතානය ක්රම ශ - 

ශව්ාේමින්්ාටර් ආණ්ඩුක්රම  ලක්ෂ්ඨේ ශම් ශක් තතුමළත් ශවලා 

ි ශබනවා. ශම්ක මිර ක්රම යක්. ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව 

නිර්ම ාේය කයලා, ශේ.ආර්. ජයවර්නන හිටපු ජනාධිපි තුමම ා වයක් 

කියපු කථාව අශේ යශේ ජනතාව නිතය සිහිපත් කයනවා. ශම් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශවන් ජනාධිපි ට ලැශබන බලය තුමළින් 

ජනාධිපි ට කයන්න බැරි ගැහැනිශයක් මිනිශහක් කයන එකි, 

මිනිශහක් ගැහැනිශයක් කයන එකි විතයි කියලා එතුමම ාම  

ප්රකා  කය ි ශබනවා.  ශකන් ශපන්නුම් කයනවා, 

ජනාධිපි වයයාට ශම ොන තයම් බලයක් ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව 

ම ඟින් ලැශබනවාෙ කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, බලය ්ම්බන්නව කථා 

කයනශකොට නූතන නිශයෝජන ප්රජාතන්ත්රවාෙශ  මුල්ගල විධියට 

අප ්ලකශන් න් 5254 අවුරුඔශඔ ශගනාපු ම ැ නා කාර්ටා 

ගිවිසුම ි. යේුවරුශවෝත්, ම හජන නිශයෝජිතයනුත් අතය ති  වුණු 

  ගැටුම  -යුඔනය, සිවිල් ආයාවුල- නිම ාවට පත් කයන්න 

පුළුවන්කම  ලැබුශණ් 5254 අවුරුඔශඔ -ෙැනට අවුරුදු 800කට 

කලින්- ති  කය ගත්   ම ැ නා කාර්ටා ගිවිසුම  අනුවි.  ක තම ි 

අප නූතන ප්රජාතන්ත්රවාෙශ  මුල්ගල විධියට ්ලකන්ශන්. ම හා 

බ්රිතානයශ  5254 අවුරුඔශඔ පටන් වර්නනය වුණු ශම් 

ශව්ාේමින්්ාටර් ආකෘි ශ  ආණ්ඩුක්රම වලින් ශම ොකක්ෙ කයන්න 

උත්්ාහ ෙයා ි ශබන්ශන්? ශම් ්ටන ි බුශණ් ජනතාවශ  

පයම ාධිපතය බලය යේුවරුශවෝ පාවිච්චි කයනවාෙ, ජනතාවට  ක 

පාවිච්චි කයන්න ශෙනවාෙ, නැඔෙ කියන එක ම ති. දීර්ල කාීනන 

්ටන්වලින් ප්ාශ්ේ අව්ානශ  5)(8 අවුරුඔශඔදීත්   වාශ ම  

ගැටුම ක් ති  වුේා; සිවිල් ආයාවුල් ති  වුේා. ඉන් ප්ාශ්ේ 

ජනතාව ජයග්රහේය කළා. තම න්ශ  පයම ාධිපතය බලය ජනතාව 

අතට ගත්තා. ත්ම න ශහෝ බලයක් ි ශබන නි්ාවත්, ත්ම න ශහෝ 

ශහේතුමවක් නි්ාවත් තවත් මිනිශහක් යටශත් ශහෝ තවත් 

ගැහැනිශයක් යටශත් තම ා පාලනය වනවාට මිනි්ාසු -ජනතාව- 

කැම ි  නැහැ; අපි කැම ි ත් නැහැ.  ක තම ි ම ානවයාශ  

දන්ර්ගිකව ති  ශවච්ච ගුේාාංගය. හැබැි, අපි කැම ි ි, අප 

යටශත් පාලනය ශවන්න.   කියන්ශන්, අශේ පාලන ක්රම යක ට අප 

කැම ි ි.   නි්ා තම ි ශම් ප්රජාතන්ත්රවාෙය වරින් වය ිනයුණු 

වන ශකොට ීනි ශ  ආධිපතයය කියන ්ාංකල්පය එන්ශන්. ශම් 

ීනි ශ  ආධිපතයය කියන ්ාංකල්පය අවුරුදු ශෙොහකට විතය 

කලින් ඉඳලා ි බුශණ්. "King is under no man" යනුශවන් 

්ඳහන් ශවනවා. යේුවරුශවෝ ීනි  හෙන්ශන් ශෙවියන් වහන්ශ්ේශ  

නාම ශයන්. කිසි පුයවැසිශයත්ට  කට අක්ශයෝග කයන්න බැහැ.   

නි්ා යේුවරුවන්ශ  ීනි ය ශඔව ීනි යක්.  ක ්ම හය යාජයවල 

 ශඔව වයම් වාෙය  කියලා ්ාථාපිත වුේා. යටක් පාලනය කයන්න 

 ක පහසු ක්රම යක්. හැබැි, ජනතාව ෙැනුවත් වන ශකොට, ජනතාව 

බුඔධිම ත් වනශකොට, ජනතාවට ශඔ පාලන අවශබෝනය එන 

ශකොට ශම් ක්රම  ජනතාව ප්රි ක්ශෂ්ඨේප කයන්න ගත්තා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ශම්ක ආයම්භ වන්ශන් 

ශකොශහොම ෙ? 5250-52)8 කාලශ  ම හා බ්රිතානයශ  හිටියා ීනි  

වි ායෙශයක්; jurist ශකශනක්. "King is under no man" කියන 

එක එතුමම ා ප්රි ක්ශෂ්ඨේප කළා. එතුමම ා තම ි, ශහන්රි ඩි බ්රැක්ටන් 

කියන ීනි ශේිනයා. එතුමම ා කිේවා,  The king must not be under 

man, but under God and under the law" කියලා; යේුවරුශවෝ 

කිසි  මිනිශහත්ට යටත් නැහැ. හැබැි, යේුවරුශවෝ යටත් ශවන්න 

ඕනෑ, ශෙවියන්ටි, ීනි යටි කියලා. ශම් ්ාංකල්පය පිළිබඳ වාෙ 

විවාෙවලට අවුරුදු තුමන්සියයක් ගත වුේා.  

ශම ය ක්රියාත්ම ක කයගන්න කාටවත් බලයක්, හියක් ි බුශණ් 

නැහැ. ශම් ්ාංකල්පය ක්රියාත්ම ක කය ශපන්නුශේ, ශජෝන් බ්රැ්වශෂ්ඨෝ 

ම හතා විසින්. ඔහු 5)(9 ජනවාරි ම ා්ශ  27 ශවනිො ජූරිශ  

විනිසුරු -්භාපි - විධියට නඩු රණන්දුවක් දුන්නා. ශම ොකක්ෙ, එතුමම ා 

දීපු රණන්දුව? යාජශද්රෝහී වීශම් වයෙට පළමුවැනි චාල්්ා යේුව රුශවෝ 

එල්ලා ම යන්න එතුමම ා රණන්දුවක් දුන්නා. එතැනින් තම ි ීනි ශ  

ආධිපතයය  ක්ි ම ත් ශවන්ශන්. යේුවරුශවොත් ීනි යට යටත්. 

යේුවරුශවෝ වයෙක් කශළොත් යේුවරුවන්ටත් ම යේ ෙණ්ඩනය 

ශෙන්න ීනි ශ  ආධිපතයයට බලය ි ශබනවා.   නි්ා ජනතාවට 

ඕනෑ ීනි ශ  ආධිපතයයි.  

අශේ යශේ පසුගිය කාලශ  පැවැි  ගැටුම් හැම  එකක්ම  

අයශගන බැලුශවොත් ප්ර ානය ි ශබන්ශන් ශකොතැනෙ? ීනි ශ  

ආධිපතයය පිළිබඳ බලයක්, ප්ර ානයක්  ි ශබනවා. ීනි ශ  

ආධිපතයය හිමි පාලකයන්ටෙ, ජනතාවටෙ කියලා ප්ර ානයක් 

ි ශබනවා.   නි්ා තම ි ජනතාව වරින් වය පායට බැ්ාශ්ේ.   

නි්ා තම ි වරින් වය ශම් යශේ අයගළ ති  වුශණ්. ආයුන 

්න්නඔන අයගළ ශම් යශේ ති  වුේා. ශම් යශේ වි ාල විනා යන් 

සිඔන වුේා. ති? ශම්කට ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා වග කියන්න ඕනෑ. 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා හෙපු මිනි්ාසු,  වා ්ම්ම ත කයන ම හජන 

නිශයෝජිතශයෝ ශම්වාට වග කියන්න ඕනෑ.   නි්ා තම ි ්ෑම  

අව්ාථාවකදීම  ීනි ශ  ආධිපතයය පෙනම් කයශගන ීනි  හෙන්න 

පාර්ලිශම්න්තුමව කටයුතුම කළ යුත්ශත්.  

බර්ට්රන්්ව ය්ල් ම ැි තුමම ා පිවවයශයක් විධියට කියා 

ි ශබන්ශන්,  Government can easily exist without laws, but 

laws cannot exist without government" කියාි. එතැන තම ි 

ප්ර ානය ි ශබන්ශන්, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි. 

ආණ්ඩුවකට පවි න්න පුළුවන් ීනි යක් නැි ව. ආණ්ඩුවකට 

පවි න්න ීනි යක් අතයව ය නැහැ. හැබැි, ීනි යට පවි න්න 

බැහැ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක්, ආණ්ඩුවක් නැි ව. එශහම  නම් 

 ක රණන්දු කයන්ශන් ශකොශහන්ෙ?  ක රණන්දු කයන්ශන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තම ි ීනි  හෙන්ශන්.  

පාර්ලිශම්න්තුම ක්රම ය නැි  වුශේොත් ශම් යශේ ීනි යක් පවි න්න 

බැහැ. ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ප්රි ශක ාෂ්ඨේප කයනවා නම් ශම් 

යශේ ීනි යක් පවි න්න බැහැ. හැබැි, ආණ්ඩුවකට පවි න්න 

පුළුවන්. නමුත්,  ක ්ාර්ථක එකක් ශවන්ශන් නැහැ.   නි්ා 

ප්රජාතන්ත්රවාෙශ  ලිලික පයම ාර්ථය තම ි, ලි න් භාෂ්ඨාශවන් 

ි ශබන ප්රකට කියම නක් වන fiat justitia ruat caelum කියන  

1939 1940 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 

එක.  ශකන් කියන්ශන්, let justice be done though the 

heavens fall;  ආකා ය ශහෝ ිනවය ශලෝකය කඩා වැටුේත් කම ක් 

නැහැ මිනි්ාසුන්ට යුක්ි ය හා ්ානායේය ඉෂ්ඨාට කයන්න ඕනෑ 

කියන එකි.   කටයුත්ත කයනවා නම් තම ි ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

ි ශබන්ශන්.   කටයුත්ත කයනවා නම් තම ි ීනි ශ  ආධිපතයය 

ි ශබන්ශන්.  

1978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව පිළිබඳ විශේචන ි ශබනවා. ශම් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශම් වන විට විසි වතාවක් ්ාංශ ෝනනය කය 

ි ශබනවා. ශම් ්ම හය  ් ාංශ ෝනන ප්රගි ය ීනි, ්ම හය  වා 

ප්රි ගාක්ි. ්ම හය  වා ප්රි ගාක්ි කියන්ශන් ති? ්ම හය 

්ාංශ ෝනන එකතුම ශවලා ි ශබන්ශන් ශපෞඔගලික අක්ම තාර්ථ 

ති වි. එශහම  නැත්නම් පුඔගලානුබඔනවි. යශේ ජනතාවට 

අව ය වන විධියට ශපොදු ්ම්ම තයකට අනුව ශනොකයන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයක් ප්රි ගාක්ි.   ප්රි ගාක් ලක්ෂ්ඨේ 5978 ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාශේ ි ශබනවා.   ලක්ෂ්ඨේ ි ශබනවා කියලා මුලින්ම  

කිේශේ ශම් ආණ්ඩුක්රම  වය්ාථාව ශකටුම්පත් කයපු ීනි  වි ායෙයා, 

ශඔ පාලන වි ායෙයා. කවුෙ  ? හිටපු ජනාධිපි  

ශේ.ආර්.ජයවර්නන ජනාධිපි තුමම ාට ශම් ආණ්ඩුක්රම  වය්ාථාව 

ශකටුම්පත් කය දුන්ශන්, ශේයාශෙණිය වි ාවවිෙයාලශ  ශඔ පාලන 

අාං ශ  ප්රනානියා වන  . ජයයත්නම් විල්්න් ම හාචාර්යතුමම ා. ම ා 

ෙන්නා විධියට එතුමම ා එ්ා.ශේ.වී. ශචල්වනායගම් ම ැි තුමම ාශ  

බෑේා. එතුමම ා 5978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශේ.ආර්.ජයවර්නන 

හිටපු ජනාධිපි තුමම ාට ශකටුම්පත් කය දීලා අවුරුදු ශෙකි ගිශ , 

5980දී ග්රන්ථයක් යචනා කළා.   ග්රන්ථශ  නම  තම ි,  The 
Gaullist System in Asia: The Constitution of Sri Lanka 

(1978) . එම  ග්රන්ථශයන්, ආසියාශේ ශගෝලි්ාේ ක්රම යට හෙපු 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා පිළිබඳව විග්රහයක් කයනවා, 5978 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව පෙනම් කයශගන. එහිදී  The Gaullist 

System" කියලා හඳුන්වන්ශන් ත්ම ක්ෙ? ප්රාං ශ  හිටපු ජනාධිපි  

චාල්්ා ඩි ශගෝල් ම ැි තුමම ා තම ි ශම් හා ්ම ාන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් හැදුශේ.  

  නි්ා ශඔ පාලන වයවහාය ශ දී අපි  කට කියනවා,  The 

Gaullist System"  කියලා. 5978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව හෙලා 

අවුරුදු ශෙකක් යනශකොට එතුමම ා ලියන ලෙ   ග්රන්ථශ  ලාංකාශේ 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ගැන කියනවා. ශම ොනවාෙ  ශක් 

කියන්ශන්? එතුමම ා ශම ශ්ේ කියා ි ශබනවා, I quote:  

“The whole framework hangs on the skill and ability of one person - 
the elected Executive President. That person, if he wants to, can 
press the nuclear button which will launch the totalitarian holocaust. 
He can only be kept on the straight and narrow path by the socio-
political forces that are permitted to operate in the oases of 
freedom.”   

එතුමම ා ශම ොනවාෙ ශම්ශකන් කියන්ශන්? ශේ.ආර්. ජයවර්නන 

හිටපු ජනාධිපි තුමම ා පරිේත ශඔ පාලන නායකශයක්. හැබැි, 

ශේ.ආර්. ජයවර්නන ජනාධිපි තුමම ා ශම් වයව්ාථාශවන් 

බලාශපොශයොත්තුම වන ශඔ සිදු ශවිෙ කියන ප්ර ානයට එතුමම ා 

උත්තයයක් ශෙනවා.   උත්තයශ  එතුමම ා කියනවා,  ශම් 

වයව්ාථාව අනුව, ශම් යශේ ඉයේම  ්ම්ූරර්ේශයන් රණන්දු 

ශවන්ශන් විනායක ජනාධිපි  ධුයයට පත් වන තැනැත්තා ම ත.   

තැනැත්තාශ  හැකියාව ්හ ශනොහැකියාව ම ත තම ි අශේ යශේ 

ඉයේම  රණයේය ශවන්ශන්. ශකනත්ට button එකක් ඔබලා, 

switch එකක් ඔබලා නයෂ්ඨාටික අවියක් - nuclear weapon එකක් - 

පුපුයවා හැයලා ප්රශඔ යක්, යටක් විනා  කයන්න හැකියාව 

ි ශබනවා වාශ  බලයක්   ජනාධිපි ට ි ශබනවා  කියලා.   

කියන්ශන්, අශේ ජනාධිපි ට. තශම රිකාශේ ජනාධිපි ට එශහම  

බලයක් නැහැ. ප්රාං ශ  ජනාධිපි ටත් නැහැ. ජර්ම නිශ  

චාන්්ලර්වයයාට එශහම  බලයක් නැහැ. හැබැි, අපට ි ශබනවා. 

එතුමම ා කියනවා, එවැනි ජනාධිපි වයශයක් පාලනය කය ගත 

හැක්ශක් -  කියන්ශන්, හරි ශඔ කයනවා නම් ශනොශවි, වැරැින 

ශඔ කයනවා නම්- ඉතා සීමිත වප්රියක් තුමළ ක්රියා කයන ම හජන 

ක්රියාකාරිකයන්ට පම ේි කියලා. අවුරුදු (2කට ප්ාශ්ේ ශම් 

අවුරුඔශඔදී අපි  ක ෙැක්කා. ජනතාව පායට බැහැලා කශළේ  ක 

තම ි. එතුමම ා අවුරුදු (0කට කලින් කියපු ශඔ තම ි වර්තම ානශ  

ම හ ශපොශළොශේ  යථාර්ථයක් බවට පත් වුශණ්. අපි  ක 

ශත්රුම්ගත යුතුමව ි ශබනවා. ශම්ක ශවනවාය කියන කායේය ක්ට 

කලින් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ම හජන නිශයෝජිතශයෝ ෙැක්කා; 

අවශබෝන කය ගත්තා.   නි්ා 2000 ව්ශර්දී ෙහහත්වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා ජනම ත 

විචායේයකින් ශතොයව කයන්න පුළුවන් ්ාංශ ෝනන හයහා 

ජනාධිපි වයයා වගවීම  ෙයන තැනැත්ශතක් බවට පත් කයන්න 

තමුන්නාන්ශ්ේලා කටයුතුම කළා. හැබැි, පසුව ෙහහත්වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ්ම්ූරර්ේශයන් අශනක් පැත්ත 

හයවා ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ දී 

ජනාධිපි ශ  බලය නැවතත් වැඩි කළා; අය ි බුණු වගවීම  ්හ 

පායෙෘ යභාවය නැි  කළා.  

ඊට පසුව 2054 දී ශම් යශේ ජනතාව දුන්න   බලය - mandate 

එක - පාවිච්චි කයලා ත්ඩා ආණ්ඩුවක් විධියට අපි ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කළා. පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

254ශෙශනත්ශ  ඡන්ෙය ලබා දීලා   පනත් ශකටුම්පත ්ම්ම ත 

කය ගන්න පුළුවන්කම  ලැබුේා.   අනුව අපි බලාශපොශයොත්තුම 

වුේා, ශම් යශේ යාජය ශ්ේවය ලලොයීතාවක් ති  වන ආකායයට 

අපක්ෂ්ඨපාරණව පවත්වාශගන යන්න, යශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

පිළිබඳව, පාර්ලිශම්න්තුමව පිළිබඳව වි ාවා්යක් ජනතාව තුමළ 

ශගොඩ නඟන්න, අධිකයේය තතුමළු යාජය ආයතනවල, ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාවල ්ාවාීකනභාවය ආයක්ෂ්ඨා කයන්න. යාජය අාං ශ  

වැඩිශයන්ම  ශචෝෙනා එල්ල ශවන්ශන් ප්ර්ම්පාෙනශ දී ්හ 

විගේනශ දී.   ්ම්බන්නශයන් කටයුතුම කිරීම  ්ඳහා අලුි න් 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ශෙකක් හඳුන්වා දුන්නා.   තම ි, ජාි ක 

ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව හා විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව. 

  හයහා එම  යන්ත්රේය ඉතා  ක්ි ම ත්ව ක්රියාත්ම ක ශවමින් 

පැවතුමේා.  එශහම  ක්රියාත්ම ක ශවමින් පැවි යදී තම ි 2059දී නව 

යජය -අශේ යජය- බලයට පත් වීම ත් එක්ක පාර්ලිශම්න්තුම 

ම ැි වයේශයන් පසුව 2020 ඔක්ශතෝබර් ම ා්ශ  විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශවන් ්ම්ම ත කයන්ශන්.  

අපි ආණ්ඩුශේ ම න්ත්රීවරු විධියට එො පක්ෂ්ඨ නායකින්ට 

කිේවා,  ශම් වැශ්ව කයන්න එපා. ශම්ක කශළොත් අපට අවුරුදු 

ශෙකකට වැඩිය ශම් යට පාලනය කයන්න බැහැ. ශම් යශේ 

පාලකයන්ට බලශ  රැඳී සිටින්නත් බැහැ. ශම්ක කශළොත් ශම් ය ට 

අවුල් ්හගත තත්ත්වයකට පත් ශවනවා  කියලා. නමුත් එො   

උපශේා පිළිශනොගත් නි්ා අෙ අපට නැවත වතාවක්   පිළිබඳව 

ීනි  හෙන්න සිඔන ශවලා ි ශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ම ා ශම තැනදී ්ඳහන් 

කයන්න ඕනෑ ශම් ව්ශර් ම ැි ම ා්ය විතය වනශකොට, ශම් යශේ 

වි ාල අයාජික තත්ත්වයක් ශගොඩනැගී ි බුණු බව. ශම්ක 

ශත්රුම්ගත්තා, හිටපු ගරු ජනාධිපි  ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා. එතුමම ාට අලුි න් ආණ්ඩුවක් පත් කයන්න සිඔන වුේා.   

ශවලාශේ එතුමම ා ම ට ආයානනා කළා,  විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් ශවච්ච වැරැඔෙ නිවැරැින කයගන්න 

ඕනෑ  කියලා. වර්තම ාන ගරු ජනාධිපි  යනිල් වික්රම සිාංහ 

ම ැි තුමම ා එහිදී අගම ැි වයයා බවට පත් වුේා.   ශෙපළ ම ට ්ි  

1941 1942 

[ගරු (ආචාර්ය  විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම හතා ] 
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කිහිපයක් ි ්ාශ්ේ ආයානනා කළා,  අපිට ශම් වයව්ාථා 

ප්රි ්ාං්ාකයේ ටික කයලා දීම  ්ඳහා ආණ්ඩුවට එකතුම ශවන්න  

කියලා.   අනුව අපි විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ශකටුම්පත් කළා. හිටපු ගරු ජනාධිපි තුමම ා එය අනුම ත කළා. 

 ශක් යම් යම් අඩු පාඩුකම් ි බිලා අපි  වා නිවැරැින කළා. හිටපු 

ගරු ජනාධිපි වයයත් වන එවකට ගරු අගම ැි  ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා ශම් අවුරුඔශඔ අශප්රේල් ම ා්ශ  59 වැනි ො 

පාර්ලිශම්න්තුමශේදී ප්රකා යක් කයමින් කිේවා,  ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි බුණු ආකෘි ශ  

්ාංශ ෝනනයකට අපි නැවතත් යන්න ඕනෑ  කියලා.   අනුව එයට 

  සියලු ශෙනාශ  ආය ර්වාෙය ලැබුේා.   වාශ ම , ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයන ්ෑම  ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨයකම  

නායකවරුන්ට අපි කථා කළා. ඔවුන්ශ ත් ආය ර්වාෙය ති ව 

තම ි අපි ශම ය ශකටුම්පත් කයලා ්ක්ා කශළේ.   නි්ා ම ම  

වි ාවා් කයනවා, ශම් ්ාංශ ෝනනය හයහා අශේ යශේ 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ අපට අලුත් ්ාං්ාකෘි යක් ති  කයන්න පුළුවන් 

ශවි කියලා.  

අශේ ශපෞඔගලික ඉලක්ක ඉටු කයගන්න ශනොශවි අප ීනි  

්ම්පාෙනය කයන්ශන්. ශම් යශේ සුවහ්ක් ජනතාවට ි ශබන 

අනන්ත වූ අශේක්ෂ්ඨා ම ල්ලල ගන්වන්න පුළුවන් යාජය පාලන 

ක්රම යක් ශම් යටට හො ශෙන්නි අප ීනි  ්ම්පාෙනය කයන්ශන්.  

පාර්ලිශම්න්තුමවට තම ි ය ට හෙන්නත්, යට වන්න්නත් බලය 

ි ශබන්ශන්.   ශෙකම  කයන්න පුළුවන්.   පාර්ලිශම්න්තුමවට තම ි 

ශම් යශේ ීනි  ්ම්පාෙනය කිරීශම් බලය ි ශබන්ශන්.   

පාර්ලිශම්න්තුමවට තම ි විනායක බලය ි ශබන්ශන්. අශේ 

වයව්ාථාොයක බලය අප විසින් ක්රියාත්ම ක කයනු ලබනවා. අපට -

 අපට  කියා කියන්ශන් ජනතාවට- ි ශබන විනායක බලය 

ක්රියාත්ම ක කයන්න විනායකයට බලය දීශම් බලයත් දීලා 

ි ශබන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුමවට. ජනතාවශ  අධිකයේ බලය 

ි ශබන්ශන්ත් ජනතාව ම තම ි.   බලයත් අපට දීලා ි ශබනවා, 

ම හජන නිශයෝජිතයන් විධියට  කත් ක්රියාත්ම ක කයන්න, සුදුසු 

පරිින අධිකයේ හො   අධිකයේවලට බලය ශෙන්න කියලා. 

එතශකොට ශම් හැම  එකකම  ලිලය, ශක්න්ද්රය ශවන ශම ොකවත් 

ශනොව, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවි කියන එක අපට අම තක කයන්න 

බැහැ.  

ති, අප ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා හෙන්ශන් ්හ ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය කයන්ශන්? ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක 

අයමුණු ශම ොනවාෙ? ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක ලිලිකම  අයමුණු 

හතයක් ි ශබනවා. ප්රජාතන්ත්රවාදී යටක් ශවන්නත් පුළුවන්, 

ශවනත් ්ාවරූපයක යටක් ශවන්නත් පුළුවන්, ජනතාවශ  යහපත 

ශවනුශවන් පවි න ආණ්ඩුවක් හෙන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක 

පැවැි ය යුතුම ලිලික ගුේාාංගවලින් පළමුවැනි එක තම ි 

ජනතාවශ  නිෙහ් ්හ අිි වාසිකම  තහවුරු කිරීම . එය 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ම ගින් තහවුරු කයන්න ඕනෑ.   තහවුරු 

කයන නිෙහ්, ජනතාවශ    අිි ය පවත්වාශගන යෑම  ්ඳහා 

ප්රජාතන්ත්රවාදී යාමුව තුමළ අව ය ආයතන අපි නිර්ම ාේය කයන්න 

ඕනෑ. අම ාතයාාං  ශවන්න පුළුවන්, ශෙපාර්තශම්න්තුම, ්ාං්ාථා, 

ම ණ්ඩල ්හ ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ශවන්න පුළුවන්, ශම් සියල්ල 

නිර්ම ාේය කයන්ශන්,  වාශ  ක්රියාකාරීත්වය රණන්දු කයන්ශන්, 

 වාට ලැබී ි ශබන බලතල ශකොශහොම ෙ ක්රියාත්ම ක කයන්ශන් 

කියන එක රණන්දු කයන්ශන් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව තුමළින්.   

වාශ ම  යුක්ි ය පසිඳීනශම් ක්රියාවලිය, ජනතාවශ  අධිකයේ 

බලය ක්රියාත්ම ක කයන ආකායය ්හ එය ක්රියාත්ම ක කයන 

ආයතන ත්ම ක්ෙ කියා ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ තතුමළත් ශවන්න 

ඕනෑ. ශම් කරුණු හතය පෙනම් කයශගන තම ි අප ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් හෙන්නත් ඕනෑ; ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් 

්ාංශ ෝනනය කයන්නත් ඕනෑ.  

අරණතශ  සිදු වුණු වැරැින අපි අත් ෙැකීම් ව ශයන් පාවිච්චි 

කයන්න ඕනෑ. අරණතය හායහායා හිටිශයොත් අපට කවොවත් 

අනාගතයක් ෙකින්න බැහැ. හැබැි, අපට අරණතය අම තක කයන්න 

බැහැ. අපි අරණතය ම තක තබාගන්න ඕනෑ එකම  කායේයක් 

්ම්බන්නශයන් විතයි.  

  තම ි, අරණතශ  කයපු වැරැින තුමළින් ඉශගනගත් පාඩම් හයහා 

අනාගතය ශවනුශවන් යට නිවැරැින ම ාර්ගයට ශගන යෑම . අරණතශ  

වැරැින අප ම තක ි යාශගන ඉන්ශන්, කලශකෝලාහල කයගන්න 

නම්, දවය පිරිම ්ාගන්න නම් අන්න එතශකොට අපට වයිනනවා. 

  සියල්ශලන් අප ලත් පාඩම් අපට ම ාර්ශගෝපශඔ යක් බවට පත් 

කයගනිමින් ශම් යටට අව ය මුඛය ීනි ය නිවැරැින ශල් ්ක්ා 

කයගන්න නම්,   ශවනුශවන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ සියලු 

ශෙනාශ  ්හශයෝගය ඕනෑ. කිසි ශකශනත්ට ශම ම  ්ාංශ ෝනන 

ිනහා බලා ශචෝෙනා කයන්න බැහැ, ශම් ්ාංශ ෝනන ශගනැල්ලා 

ි ශබන්ශන් යම්කිසි ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨයක් ආයක්ෂ්ඨා කයන්න, 

නැත්නම් තවත් ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨයක බලය හීන කයන්න ශහෝ 

කණ්ඩායම ක බලය තහවුරු කයන්න කියලා. එවැනි අයමුණු ශම හි 

නැහැ. ශම්ක ශබොශහොම  විනිවිෙභාවයකින් යුක්තව වගකීම  ්හ 

වගවීම  ශෙකම  පිළිබඳ වගකීම  අයශගන කයපු කටයුත්තක්.  

යටක් විධියට අප ඉන්ශන් ඉතාම  නයක තැනක. ආර්ථික 

ව ශයන් අපි ගිලිලා ඉන්ශන්.  කට බලපෑ ශහේතුම ගැන ම ම  කථා 

කයන්ශන් නැහැ. හැබැි, අපට ශගොඩ එන්න ි ශබන ම ාර්ග ගැන 

අපි කථා කයන්න ඕනෑ. තනිවම  ඔළුව උ්ා්න්න බැරි 

තත්ත්වයකට, ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න බැරි තත්ත්වයකට මුහුේ 

පාන්න අෙ අපට සිදු ශවලා ි ශබනවා. අපට ජාතයන්තය 

්හශයෝගය ඕනෑ. ම ා ක්ට කලිනුත් කිේවා වාශ  අපි ජාතයන්තය 

ලිලය අයමුෙලට - IMF එකට - ගිහිල්ලා ි ශබනවා. අපි ක්ට ශපය 

5) වතාවක් ජාතයන්තය ලිලය අයමුෙලට ගියා;   වතාවලදීත් 

ආනාය ගත්තා. හැබැි, අශේ ප්ර ාන වි්ිනලා නැහැ. ශකොතැන ශහෝ 

වයෙක් ි ශබනවා. 5995 වර්ෂ්ඨශ දී ඉන්ිනයාශේ ආර්ථිකය කඩා 

වැටුේාට පසුව   අය ජාතයන්තය ලිලය අයමුෙලට ගිහිල්ලා 

ආනායයක් ගත්තා. ඊට පසුව අෙ වනශතක් ඔවුන් ජාතයන්තය ලිලය 

අයමුෙලට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉන්ිනයාව  ශකන් ප්රශයෝජන අයශගන 

යශේ කෘෂි කර්ම ාන්තයි, කර්ම ාන්ත අාං යි ිනයුණු කළා. අපි 5) 

වතාවක්ම  IMF එකට ගිහිල්ලා ආනාය අයශගන, අශේ ශ්ේවා 

අාං ය පුළුල් කළා. නමුත්, අශේ කර්ම ාන්ත ්හ කෘෂි කර්ම ාන්ත 

අාං  ්ාංශකෝචනය කයලා ි ශබනවා.  වාශ  ප්රි ලල විධියට 

තම ි අප අෙ ශම් ලිලය අර්බුෙයට, ආර්ථික අර්බුෙයට මුහුේ 

ශෙන්ශන්.  

අශේ යට ්ාදවරී යාජයයක් තම ි.   වුේාට අපට බලපෑම් 

කයන යාජයයන් ශගොඩක් ි ශබනවා. අපි කැම ැි  වුේත්, අකම ැි  

වුේත් අශේ අපනයනවලින් සියයට 70ක් අප යවන්ශන්, 

යුශයෝපයට ්හ තශම රිකාවට. GSP ්හනය ි ශබන නි්ා අශේ 

ආර්ථිකයට ඔක්සිජන් ලැබිලා ි ශබනවා. අපට ශම්වා නැි  

කයගන්න බැහැ.  ශකන් අපි කියන්ශන් නැහැ, අශේ ්ාවාධිපතයය 

පාවා ශෙනවා කියලා. අෙ මුළු ශලෝකයම  වාණිජ ව ශයන් එකට 

ගැට ගැසුණු global village එකක් ශවලා ි ශබන්ශන්.   නි්ා ශම් 

පිළිබඳත් අශේ අවනානය ශයොමු කළ යුතුම කාලයක් බවට ශම ය 

පත් වනවා.  

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ්ම්බන්නශයන් 

ශනොශයක් අය ශනොශයක් ම ත ප්රකා  කළත්, අප බලන්න ඕනෑ 

ශම ම ඟින් ඉිනරිපත් කයලා ි ශබන ලිලික ්ාංශ ෝනන ශම ොනවාෙ 

කියලා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, විනායක 

ජනාධිපි වයයා තනිවම  ක්රියාත්ම ක කයන බලය ්ම්බන්නශයන් 

යම් අීකක්ෂ්ඨේයකින්, සුපරික්ෂ්ඨාකාරිත්වයකින් යුතුමව කටයුතුම 

කයන්න ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාව අප ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ 

1943 1944 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

පිහිටුවනවා. ශම හි ලිලිකම  ්ාංශ ෝනනය තම ි එය. විනායක 

ජනාධිපි තුමම ාශ  යම් බලතල ප්රම ාේයක් ගරු කථානායකතුමම ා 

තතුමළු ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට අපි ලබාගන්නවා. ශම් හයහා ශම් යශේ 

අධිකයේය ්හ යාජය ශ්ේවය ්ාවාීකන කයන්නි අප කටයුතුම 

කයන්ශන්.   

 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු තම ි තුමම ාට තවත් විනාඩි 4ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ම ට තව විනාඩි 50කින් 

කාලය වැඩි කයලා ශෙන්න. අපි ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ  කාලශයන්  ක 

කළම නාකයේය කයගන්නම්.  

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවට නිල බලශයන් පත් වන 

ි ශෙශනක් ඉන්නවා.   තම ි, ගරු කථානායකතුමම ා, ගරු 

අගම ැි තුමම ා ්හ ගරු විරුඔන පාර් ාවශ  නායකතුමම ා.   වාශ ම , 

ගරු ජනාධිපි තුමම ා පත් කයන පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවයශයක්, 

අග්රාම ාතයවයයා නිශයෝජනය කයන ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨශයන් පත් 

කයන පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවයශයක්, විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා 

නිශයෝජනය කයන ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨශයන් පත් කයන 

පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවයශයක් ්හ අශනත්ත් ත්ඩා ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨවල පක්ෂ්ඨ නිශයෝජනය කිරීම  ්ඳහා පත් කයන පාර්ලිශම්න්තුම 

ම න්ත්රීවයශයක් ශම් ්භාවට පත් කයනු ලබනවා. ඊට අම තයව අපි 

ශම ම ඟින් ශයෝජනා කයනවා, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  ි බුේා වාශ ම  ්හභාගිත්ව ප්රජාතන්ත්රවාෙය - 

participatory democracy - කියන එක තහවුරු කිරීම  ්ඳහා සිවිල් 

්ම ාජය ශම් කර්තවයයට ොයක කයගන්න.   අනුව ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨග්රාහිත්වශයන් ශතොය, ්ම ාජශ  ශගෞයවයට පත් ශවච්ච, 

සිවිල් ්ම ාජශ  විඔවතුමන් තුමන්ශෙශනක් ෙ ශම් ්භාවට පත් කයනු 

ලබනවා. ශඔ පාලීනකයේය හයහා යාජය අාං යට යම්කිසි 

හානියක් ශවන්න ි ශබනවා නම් සිවිල් ්ම ාජයත් එක්ක එකතුම 

ශවලා  ක වළක්වාශගන, ඉහළ අධිකයේවලට විනිසුරුවරුන් පත් 

කිරීම , යජශ  ඉහළ තනතුමරුවලට නිලනාරින් පත් කිරීම , 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට ශකොම ්ාරි්ාවරුන් පත් කිරීම  යනාිනය 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාශේ අනුම ැි යට යටත්ව සිදු කළ යුතුමව 

ි ශබනවා.   

  අනුව, අගවිනිසුරුතුමම ා තතුමළු ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශ  

විනිසුරුවරු, අක්යාචනාධිකයේශ  ්භාපි වයයා ්හ 

අක්යාචනාධිකයේශ  අශනත්ත් විනිසුරුවරු, අධිකයේ ශ්ේවා 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාශේ ්භාපි  හැය අශනත්ත් ්ාම ාජිකයන්, 

ීනි පි වයයා, ම හ බැාංත්ශේ අධිපි වයයා, විගේකාධිපි වයයා, 

ශපොලි්ාපි වයයා, පාර්ලිශම්න්තුමශේ ම හ ශල්කම්, පරිපාලන 

කටයුතුම පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුම ශකොම ්ාරි්ා -ඔම්බු්ව්ාම න්- කියන 

තනතුමරුවලට වයව්ාථාොයක ්භාශේ අනුම ැි ය ති ව තම ි පත් 

කයන්න පුළුවන්. ශ්රී ලාංකා ම හ බැාංත්ශේ අධිපි  තනතුමයත් අපි 

ශම යට විශ ේෂ්ඨශයන්ම  අලුි න් තතුමළත් කය ි ශබනවා. පසුගිය 

ෙ ක කිහිපශ  අශේ ආර්ථිකශ  ති  වූ විනා යට ලිලික ව ශයන් 

වගකිව යුතුම තැනැත්ශතක් තම ි ම හ බැාංත්ශේ හිටපු අධිපි වයයා. 

එක් ශකශනක් ශනොශවි, ශෙශෙශනක් ඉන්නවා. එම  නි්ා ම හ 

බැාංත් අධිපි  තනතුමයට පත් කයනශකොට ජනතාව ්හ 

වයව්ාථාොයකශ  නිශයෝජිතශයෝ   පිළිබඳව ෙැඩි අවනානයක් 

ශයොමු කයලා, සුදු්ාශ්ත් පත් කය ගැීනශම් වගකීම  ෙයන්නට ඕනෑ. 

හිතවත්කම  ම ත, ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨග්රාහිත්වය ම ත, ම හ බැාංත්වට 

අධිපි වයශයත් පත් ශවන්න බැහැ. ශ්රී ලාංකා ම හ බැාංත්ශේ අධිපි  

තනතුමයට ගේකාධිකාරිවයශයත් පත් කයලා හරි යන්ශන් නැහැ.   

්ඳහා පත් කයන්න ඕනෑ, ආර්ථික විශ ේෂ්ඨඥයෝශයක්. අපි   ්ඳහා 

ශගනැවිත් ති  ්ාංශ ෝනනය හයහා එය යථා තත්ත්වයට පත් 

කයන්න උත්්ාහ ෙයනවා. 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භා විධියට ගත්ශතොත්, ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව, යාජය ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ජාි ක ශපොලි්ා ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව, ශ්රී ලාංකා ම ානව හිමිකම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, අල්ල්ා ශහෝ 

දූෂ්ඨේ ශචෝෙනා විම ර් න ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, මුෙල් ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව, සීම ා නිර්ේය ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව කියන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 

සියල්ලටම  ්ාම ාජිකයන් පත් කිරීම  ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාශේ 

අනුම ැි ය ති ව කයන්නට ඕනෑ.   ජාි ක ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව ්හ විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව කියන ශකොමිෂ්ඨන් 

්භා ශෙක ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් අපි 

හඳුන්වා දුන්නා. යාජය අාං ශ  දූෂ්ඨේ පිළිබඳව අෙ වි ාල ව ශයන් 

ශචෝෙනා එල්ල වනවා.  ප්ර්ම්පාෙන ක්රියාවලිශ ින - procurement 

procedure එශක්දී - තම ි වාංචා හා දූෂ්ඨේවලට ශෙොය විවෘත ශවලා 

ි ශබන්ශන්. එම  නි්ා අශේ යටට ශලෝකශ  අශනත්ත් යටවල 

ි ශබනවා වාශ  ප්ර්ම්පාෙන ්ඳහා බලතල ති  ප්රබල ්ාවාීකන 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවක් ඕනෑ.   වාශ ම  විගේනය පිළිබඳව ූරර්ේ 

බලතල ති  ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවක් ඕනෑ.  ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් අපි එම  ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 

ශෙක ති  කළා. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් 

එම  ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ශෙක අශහෝසි කළා. අපි ශම ම  ්ාංශ ෝනනය 

ම ඟින් ඉිනරිපත් කයලා ි ශබනවා, එම  ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ශෙක 

නැවත පිහිටුවන්නට ඕනෑ කියලා. 

ශම ම  ්ාංශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත ම ඟින් ජනාධිපි වයයාශ  

බලතල යම් ම ේටම කට සීම ා කය ි ශබනවා. ජනාධිපි වයයා 

අම ාතය ධුය ෙැරීම  ්ම්බන්නව යම් ශචෝෙනා, යම් ශයෝජනා ඉිනරිපත් 

වුේා. ආයක්ෂ්ඨක අම ාතය ධුයය පවා ජනාධිපි වයයාට ෙයන්නට 

ඉඩ ශනොිනය යුතුමි කියන අෙහ් ඉිනරිපත් වුේා. අපට  

ප්රි පත්ි ම ය ව ශයන් එයට එකඟ වන්න බැහැ. යශේ ජාි ක 

ආයක්ෂ්ඨාව  compromise කයන්න පුළුවන් කායේයක් ශනොශවි. 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ ( (ආ  අනුවයව්ාථාශේ පැහැිනලිව කියා 

ි ශබනවා, යශේ ආයක්ෂ්ඨාව තතුමළුව ජනතාවශ  විනායක බලය 

ජනාධිපි වයයා විසින් ක්රියාත්ම ක කළ යුතුමි කියලා.  ක නි්ා 

ශම ම  වයව්ාථා යාමුව තුමළ   බලය ජනාධිපි වයයාශගන් ඉවත් 

කයන්න අපි ූ ොනම් නැහැ.   වාශ ම  ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය ශම් 

වනශකොට නඩු රණන්දු තුමනකින්   බව ප්රකා යට පත් කය 

ි ශබනවා. පවි න ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවල ්ාවාීකනත්වය ආයක්ෂ්ඨා 

කය ගැීනම  ්ඳහා අව ය ප්රි පාෙන ශම ම  ්ාංශ ෝනන පනත් 

ශකටුම්පතට තතුමළත් කය ි ශබනවා. ඊට ලිලය ්ාවාීකනතාවත් 

තතුමළත් කය ශම ම   ්ාංශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත ්ක්ා කය 

ි ශබනවාය කියන කායේය ම ම  ම තක් කයන්න  ඕනෑ. 

යම්කිසි පනතක ීනතයනුකූලභාවය ්ම්බන්නශයන් හබ 

කිරීම ට පුයවැසියන්ට ි ශබන අිි ය ශම් වනවිට ෙව්ා හතකට 

සීම ාශවලා ි ශබනවා. අධිකයේයට යාම  ්ඳහා ි ශබන කාලය 

ිනන 5( ෙක්වා වැඩි කයන්නත් අපි ශයෝජනා කය ි ශබනවා. ඔවිත්ව 

පුයවැසිභාවයක් ්හිත අයට පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රී ධුයය ෙයන්න 

බැහැ කියන ම තය, ශපොදුශේ ශම් යශේ සියලු ජනතාවශ  ම තය 

බවට අෙ පත්ශවලා ි ශබනවා.   පිළිබඳව අපට අත්ෙැකීම් 

ි ශබනවා. එම  නි්ා, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  ි බුේා වාශ , ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ි ශබන 

තැනැත්ශතත්ට ශම ම  පාර්ලිශම්න්තුමශේ ම න්ත්රීවයයත් ශවන්න, 

අසුන් ගන්න ි ශබන නුසුදුසුකම  ශම ම ඟින් අපි  නැවත වතාවක්  

හඳුන්වා දී ි ශබනවා.  

1945 1946 

[ගරු (ආචාර්ය  විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම හතා] 
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 ශම් යටට ශ්ේවයක් කයන්න කවුරු ශහෝ ආ ාශවන් ඉන්නවා 
නම්, ශම් යට ශකශයහි හැඟීම කින් කටයුතුම කයනවා නම්,  කට 

ශවන යටක පුයවැසිභාවයක් අව ය නැහැ.  කට ශම් යශේ 

පුයවැසිභාවය ගන්න පුළුවන්.   නි්ා යට ශවනුශවන් වැඩක් 

කයන්න කාටහරි වුවම නාවක් ි ශබනවා නම්,   කවුරුත් ශම්ක 

බානාවක් විධියට ්ලකන්න අව ය නැහැ.  

ගරු විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා ්ඳහන් කළා, පාර්ලිශම්න්තුමව 

විසුරුවා හැරීම ට ජනාධිපි වයයාට ි ශබන බලය අවුරුදු 

ශෙකහම ාය විධියටම  ි යන්න කියලා.  ක ශම් විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන පනත් ශකටුම්පි න් ම ම  හඳුන්වා 

දීලා නැහැ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව 

්ම්ම ත කය ගත් විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශවන් තම ි  ක 

අවුරුදු ශෙකහම ාය කියලා රණන්දු කශළේ. පාර්ලිශම්න්තුමව විසින් ගත් 

  රණන්දුව ම ම  ශවන්ා කයන්න ගිශ  නැහැ. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ ි බුශණ්   කාලය අවුරුදු හතයහම ායක් 

කියලා.  ක ව්ය ශෙකහම ායක් කයලා ි ශබනවා.   වගන්ි ය   

ආකායශයන් ම  ි ශබනවා.  ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් අපි කිේශේ,  පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවා හරින්නට 

ඕනෑ නම්,  පාර්ලිශම්න්තුමශේ ම න්ත්රීවරුන්ශ  තුමශනන් ශෙකක 

ඡන්ෙ බලශයන්; තුමශනන් ශෙකක බහුතය ්ම්ම තයකින් 

ශයෝජනාවක් ්ම්ම ත කශළොත් විතයි ජනාධිපි තුමම ාට ඊට කලින් 

පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවන්න ඉල්ීනම ක් කයන්න පුළුවන් කියලා. 

හැබැි, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන්  ක 

ශවන්ා කයලා කියනවා, තුමශනන් ශෙකක බලයක් අව ය නැහැ, 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ බහුතය ම න්ත්රීවරුන් එකඟ නම්, ශයෝජනා 

්ම්ම ත කයනවා නම් පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවන්න පුළුවන් කියලා. 

 කට අපි අත ගැහුශේ නැහැ. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  ශහොඳ ලක්ෂ්ඨේ ි ශබනවා. අපි  වා ශවන්ා 

කයන්න ගිශ  නැහැ. කිසිම  ්ාංශ ෝනනයක්, කිසිම  ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් ශහොඳි ශහෝ නයකි කියලා අපට වර්ගීකයේය 

කයන්න බැහැ. මිනි්ාසු වාශ ම  තම ි. හැම  එකකම  ශහොඳ 

ගි ගුේත් ි ශබනවා, නයක ගි ගුේත් ි ශබනවා. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් අක්යාචනාධිකයේශ  ්හ 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශ  විනිසුරුවරුන්ශ  ්ාංඛයාව වැඩි කළා. අපි  ක 

අඩු කයන්න යන්ශන් නැහැ.   ආකායශයන් ම  තබනවා. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් කියනවා, පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ඉිනරිපත් කයපු පනත් ශකටුම්පතක ලිලික හයයට ශවන්ාවන්නා වූ 

යම් කායේයක් කායක ්භා අව්ාථාශේදී ්ාංශ ෝනනය කයන්න 

බැහැ කියලා. ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශවන්   සීම ාව පනවලා 

ි ශබනවා.  ක කශළේ විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන්.  කත් අපි   ආකායයටම  තබනවා. ගරු විපක්ෂ්ඨ 

නායකතුමම ා   පිළිබඳව යම් අනියත බියක් ප්රකා  කළා. එශහම  

ශෙයක් ශවන්න ශහේතුමවක් නැහැ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි. 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශවන් ම    සීම ා පැනවිලා ි ශබනවා.  

එො යනිල් වික්රම සිාංහ ම ැි තුමම ා යහ පාලන ආණ්ඩුව පිහිටුවලා, 

  ආණ්ඩුශේ අග්රාම ාතයවයයා විධියට ඉඳශගන ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට නායකත්වය ලබා දුන්නා. 

එතුමම ාශ    අයමුණු එක්ක තම ි අපි ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ඉිනරිපත් කයලා ්ම්ම ත කය ගත්ශත්. අෙ 

එතුමම ා ශම් යශේ විනායක ජනාධිපි වයයා. එතුමම ා විනායක 

ජනාධිපි වයයා වුේත්, එතුමම ාශ  ්ාථාවයය ශවන්ා කශළේ නැහැ. 

එතුමම ා ජනාධිපි  නි්ා ම ට ශවනම  බලතල ි යාගන්න ඕනෑ 

කියලා එතුමම ා ඉල්ලන්ශන් නැහැ. 2054දී එතුමම ා හිටපු ්ාථාවයශ  

ම  තම ි අෙත් ඉන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තුමශේ බලතල  ක්ි ම ත් 

කයන්නට ඕනෑ. විනායක ජනාධිපි තුමම ාශ  බලය අීකක්ෂ්ඨේයට 

ලක් කයන්න ඕනෑ. ජනම ත විචායේයකින් ශතොයව සීම ා කයන්න 

පුළුවන් බලතල සීම ා කයන්නට ඕනෑ.  ක නි්ා එතුමම ාශ  ූරර්ේ 

ආශිර්වාෙය ති ව තම ි ශම් ෙක්වා ශම් ගම න ආශේ. ගරු විපක්ෂ්ඨ 

නායකතුමම ා කිේවා වාශ  ශවන්ා, විවින පයේ්ය විශයෝීක 

ම ි ම තාන්තය ි ශබන යම් යම් කණ්ඩායම් ඉන්නවා. 

පාර්ලිශම්න්තුම ප්රජාතන්ත්රවාෙය තුමළ ඕනෑම  ශෙයක් ්ම්බන්නව 

එශහම  ම ත ි ශබන්න පුළුවන්.  ක අපි නයකක් විධියට ෙකින්ශන් 

නැහැ. විවින ම ත ෙයන්න අිි ය ි ශබනවා. හැබැි, අව්ානශ දී 

ශම් පිළිබඳව රණන්දුවක් ගන්නශකොට පාර්ලිශම්න්තුමශේ සියලුම  ගරු 

තම ි තුමම න්ලාට, ම න්ත්රීතුමම න්ලාට ්ැලකිල්ලට භාජන කයන්න 

ි ශබන්ශන් එකම  එක කායේයි, එකම  එක නිර්ේායකයි.   

නිර්ේායකය තම ි, ශම් ්ාංශ ෝනනවලට ශම් යශේ ජනතාවශ  

එකඟත්වයක් ි ශබනවාෙ, ශම් ්ාංශ ෝනන ම ඟින් ජනතාවට 

යහපතක් ශවනවාෙ, ශම් ්ාංශ ෝනන ජනතාව ඉල්ලනවාෙ කියන 

එක. ්ැකයක් නැහැ, අෙ ශම් යශේ අි බහුතයයක් ජනතාව ශම් 

්ාංශ ෝනනය ඉල්ලනවා. පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරු විධියට, 

ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨ විධියට අපට ශබිනලා ඉන්න පුළුවන්. අපට විවින 

ම ත ෙයන්න පුළුවන්. ම ත ප්රකා  කයන්නත් පුළුවන්.   

හැබැි, රණන්දුවක් ගන්නශකොට ශම් යශේ ජනතාව අවිනශයන් 

ඉන්නවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ සිටින ම න්ත්රීවරු 22(ශෙනාශගන් 

ජනතා ම තයට ගරු කයන අය කීශෙශනක් ඉන්නවාෙ, ජනතා 

ම තයට පින් ගහන අය කීශෙශනක් ඉන්නවාෙ කියලා බලන්න. 

අපි ශම් කායේය ම තක් කශළේ අෙ විතයක් ශනොශවි, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමම නි. 2054  අශප්රේල් ම ා්ශ  28වන ොත් 

ශම් ්ම්බන්නශයන් ම තක් කළා.   ගැන ගරු ලක්ෂ්ඨාම න් කිරිතල්ල 

ම ැි තුමම ාට ම තක ති . එො ගරු යාජිත ශ්ේනායත්න ම ැි තුමම ාත් 

සිටියා. එො හිටපු ගරු ජනාධිපි තුමම ාත් ෙැන් ශම් ්භාශේ ඉන්නවා. 

එො ශම් ්ඳහා වැඩිශයන්ම  ම ැිනහත් වුශණ් එතුමම ාි. අපි ශෙවන 

ෙවශ්ේ ශම් ්ම්බන්නශයන් වූ විවාෙය අව්න් කළා. එො ්ව් 4.00 

වනශකොටත් අපට ි බුශණ් ඡන්ෙ (7ි. අපි ශබොශහොම  නම යය ීන 

වුේා; අවාංක වුේා; විවෘතව කථා කළා. අව්ානශ දී අපි ඡන්ෙයට 

ගියාම    පනත් ශකටුම්පතට විරුඔනව කථා කයපු එක් ශකශනක් 

හැශයන්න සියලුශෙනාම  එයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දුන්නා.   අනුව, 

එො එම  පනත් ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව 254ශෙශනක් ඡන්ෙය දුන්නා. 

එශහම ි එය ්ම්ම ත කශළේ. ගරු වාසුශඔව නානායක්කාය 

ම ැි තුමම ා තම ි   පිළිබඳව වැඩිශයන්ම  විශේචන ඉිනරිපත් කශළේ. 

නමුත් අව්ානශ දී එතුමම ා කිේවා,  ම ම   ශම්කට ඡන්ෙය ශෙනවා  

කියලා.  

ඕනෑම  ශකශනත්ට විශේචනය කයන්න අිි ය ි ශබනවා. එය 

අපි පිළිගන්නවා. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව ඕනෑම  ආකායයකට විශේචන ඉිනරිපත් 

කයන්න ප්රජාතන්ත්රවාෙය තුමළ ි ශබන අිි ය සීම ා කයන්න ශහොඳ 

නැහැ. හැබැි   විශේචන එක්ක අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ශම් 

යශේ ම හ ජනතාවශ  හෘෙය ්ාක්ෂිය ත්ම ක්ෙ කියලා.  ම න්ත්රීවරු 

ශම් පනත් ශකටුම්පතට ඡන්ෙය ශෙනශකොට ම හ ජනතාවශ  හෘෙය 

්ාපන්ෙනය ඔවුන්ට ෙැශනන බවට ම හ ජනතාවට පණිවුඩයක් ශෙි 

කියලා අපි බලාශපොශයොත්තුම ශවනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉන්න 

ම හජන නිශයෝජිතයන්ට ජනතාවශ  හැඟීම් ශකොපම ේ 

ශත්ශයනවාෙ, ෙැශනනවාෙ කියන කායේය එහිදී ශහේතුමවක්                  

බවට පත් ශවනවා, ජනතාවට රණන්දුවක් ගන්න.   නි්ා 

පාර්ලිශම්න්තුම ප්රජාතන්ත්රවාෙය අපි යකින්න ඕනෑ. අශේ යශේ 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව අපි ආයක්ෂ්ඨා කයන්න ඕනෑ. ශම් යශේ 

ජනාධිපි තුමම ාශ  ඉඳලා, ගරු කථානායකතුමම ාශ  ඉඳලා ශම් 

ම න්ත්රීවරු ෙක්වා, අශේ යාජය ශ්ේවශ  සිටින පහළම  නිලනාරියා 

ෙක්වා අපි සියලුශෙනාම  ිනවුරුම් දීලා ි ශබන්ශන් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ආයක්ෂ්ඨා කයන්නි. ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව                     

ආයක්ෂ්ඨා කශළොත් විතයි ශම් යශේ ජනතාවශ  අිි වාසිකම් 

ආයක්ෂ්ඨා ශවන්ශන්.   වාශ ම  ශම් යශේ ම ානය නිෙහ් ආයක්ෂ්ඨා 

ශවන්ශන්. හිටපු ගරු ජනාධිපි තුමම න්ලා ශෙශෙනත් ශම්                

ශවලාශේ  ගරු ්භාශේ ඉන්නවා; ගරු තම ි වරුන් ඉන්නවා; 

පක්ෂ්ඨ නායකතුමම න්ලා ඉන්නවා; ගරු ම න්ත්රීතුමම න්ලා ඉන්නවා. 

1947 1948 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඔබතුමම න්ලා සියලුශෙනාටම  ම ා ශගෞයවශයන් ආයානනා               

කයනවා, පාර්ලිශම්න්තුම ප්රජාතන්ත්රවාෙශ  ප්රගම නය ශවනුශවන් 

ඔබතුමම න්ලාශ  ොයකත්වය ලබා දීලා, ජනතාවශ  ුදභ සිඔධිය 

ශවනුශවන් ඉතාම  අවයාජ ශල් ශගනා ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පතට ්හ ශයෝගය ලබා 

ශෙන්න කියලා.  

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි. 
 
ප්රශ්පනය ්:ාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ක්ළඟට, ගරු ලක්ෂ්ඨාම න් කිරිතල්ල ම ැි තුමම ා. ඔබතුමම ාට විනාඩි 

9ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 

 
[අ.භා. 52.09] 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කාලය එන්න-එන්න අඩුශවනවා ශන්, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමම නි.  

අශේ මිත්ර  ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාශ  කථාව අපි 

අහශගන සිටියා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි. ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ්ම්පාෙනය කළ යුතුම ආකායය ගැන එතුමම ා කිේවා. 

නමුත්, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශ නශකොට 

එතුමම ා   කිේව පිළිශවළ අනුගම නය කශළේ නැහැ.  කි, ම ට 

ි ශබන කනගාටුව. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ශ නශකොට හිතුමවක්කාය විධියටි ශගනාශේ.   පනත් ශකටුම්පත 

්ක්ා කශළේ කවුෙ?   පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුම විශ ේෂ්ඨ 

කායක ්භාවකින් අනයයනය කශළේ නැහැ. ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ාශ  නඩු ්ම්බන්නශයන් කථා කයපු ීනි ඥයෝ ම හත්වරු 

කිහිපශෙනත් එකතුම ශවලා පාර්ලිශම්න්තුමශවන් පිටත ඉඳශගන   

පනත් ශකටුම්පත හැදුවා. ශම් අව්ාථාශේදී කථානායකතුමම ා 

ලිලා්නශ  ශනොසිටීම  ගැන ම ා කනගාටු ශවනවා. එතුමම ා ආාංශික 

අීකක්ෂ්ඨේ කායක ්භා අත්හිටුවා, ්ාථාවය නිශයෝග අත්හිටුවා, අපි 

ශනොෙැකපු විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගනාවා.   වන විට අපි කිසි 

ශකශනක්   පනත් ශකටුම්පත ෙැකලා ි බුශණ් නැහැ. විජයෝ 

යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ාශගන් ම ා අහනවා,   ක්රම ය හරිෙ කියලා. එො 

ඔබතුමම ා ශම් ්භාශේ සිටියා ශන්. එො ඔබතුමම න්ලා   පනත් 

ශකටුම්පතට විරුඔන වුශණ් නැහැ ශන්. තම න් ඉන්න ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨශ  පැත්ත බලා ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ක්ා කයන්න බැහැ 

ශන්, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි. ශකොි පැත්ශත් සිටියත්, 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ක්ා කයන්න ප්රි පත්ි  ි ශබන්න ඕනෑ. 

එො එතුමම ා ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පතට ඡන්ෙය දුන්නා.  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පතටත් ඡන්ෙය දුන්නා. අෙ කියනවා, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය වැයිනි ලු. ශම ොකක්ෙ, ශම් කියන්ශන්? 

විකාය ශන්! තත්ත ව ශයන්ම  ම ට නම් ශම් වාශ  

පාර්ලිශම්න්තුමවක ඉන්න හිරිකිති. හැශයන හැශයන පැත්තට කථා 

කයනවා. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවාම  

විපක්ෂ්ඨශ  ප්රනාන ්ාංවිනායක හැටියට ම ම   කට ්ාංශ ෝනන 20ක් 

ශගනාවා.   ්ාංශ ෝනන 20ක් ශගනාශේ ශවන කිසිම  ශෙයක් නි්ා 

ශනොශවි, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට කිේටු කයන්නි. නමුත්,   

්ාංශ ෝනන ඔක්ශකෝම  ප්රි ක්ශෂ්ඨේප කළා. එො   පනත් ශකටුම්පත 

ශගනා අධිකයේ තම ි වයයාත් අෙ නැහැ, හැාංගිලා. එතුමම ා තම ි, 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාශේ. ගරු 

විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ා කියනවා, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශහොඳ නැහැ කියලා. එතශකොට, හිටපු 

තම ි වයයාට ෙැන් ශම තැන ඉන්නවත්  ක්ි යක් නැහැ. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවාට ප්ාශ්ේ ශම ොකක්ෙ 

වුශණ්? අපි  කට ශගනා ්ාංශ ෝනන 20ක් ප්රි ක්ශෂ්ඨේප කළා. අපි 

උත්්ාහ කශළේ, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ෙහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට කිේටු කයන්නි. 

ශම ොකෙ, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවාම  

අශේ යටට ලැශබන ජාතයන්තය ්හශයෝගය නැි  ශවනවා කියලා 

අපි ෙැනගත්තා. ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ාත්, ගරු අලි 

්ේරි තම ි තුමම ාත් ක්ට ්ි  ශෙකකට කලින් එක්්ත් ජාරණන්ශ  

ම ානව හිමිකම් කවුන්්ලයට ගියා. එතුමම න්ලා ගිහිල්ලා ශම ොකක්ෙ 

කිේශේ? [බානා කිරීම ක්] ශපෝවඩක් අහශගන ඉන්න, ගරු 
ම න්ත්රීතුමම නි. 

"2020 ඔක්ශතෝබර් ම ා්ශ  ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ විසිවන 

්ාංශ ෝනනය හයහා නැවතත් හඳුන්වා ශෙන ලෙ ප්රබල විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම යක් යටශත් ශ්රී ලාංකාශේ ආර්ථික තත්ත්වය, 

ශඔ පාලන අර්බුෙය ශහළිෙයේ විය. එම  ්ාංශ ෝනනය ම ඟින් ශ්රී 

ලාංකා ම ානව හිමිකම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව, ජාි ක ශපොලි්ා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, අල්ල්ා ශහෝ දූෂ්ඨේ 

ශචෝෙනා විම ර් න ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, අධිකයේ ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව වැනි ප්රනාන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ්හ ආයතනවල ්ාවාීකනත්වය 

ශ්ෝොපාළුවට ලක් විය.  UN එක තම ි ශම ශහම  කියන්ශන්. එො 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශ නශකොට ශම් 

තත්ත්වය ශවන්ා කයන්න අපි උත්්ාහ කළා. හැබැි, අෙ 

ආණ්ඩුවම    ්ඳහා අශපන් ්හශයෝගය ඉල්ලනවා. නමුත්, අවුරුදු 

 ක් ි ්ාශ්ේ යට විනා  කයලා ඉවයි.  පාර්ලිශම්න්තුමශේ බලතල, 

කථානායකතුමම ාශ  බලතල, අගම ැි තුමම ාශ  බලතල ඔක්ශකෝම  

අයන් ජනාධිපි තුමම ාට දුන්නා. පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරු හැටියට 

අපි අශේ බලතල තබා ගන්න එපායැ. අපි වහල්ලු වුේා.  සුපර් 

ම ෑන්  ශකශනක් හැදුවා. අන්ි ම ට    සුපර් ම ෑන්  ශම ොකක්ෙ 

කශළේ? ශම් යශේ ජනතාව විනා  කයලා, ශගොවි ජනතාවත් විනා  

කළා. හැම  ක්ශෂ්ඨේත්රයක්ම  විනා  කළා. අන්ි ම ට එතුමම ා යට ොලා 

ගියා. යට ොලා ගිහිල්ලා ආපහු තවිල්ලා pension එකත් අයශගන 

ෙැන් යජශ  නිව්ක විරාම  සුවශයන් ඉන්නවා. 

 

ගු ේදත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

පැනලා ගියා. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ම ම  ඔය විධියට පැනලා ගියා නම්, යජශ  නිව්ක ඉන්ශන් 

නැහැ. ගිහිල්ලා පැල්පතක ඉන්ශන්. මුළු යටම  විනා  කයලා යට 

ොලා ගිහිල්ලා, ලේජා නැතුමව ආපහු තවිල්ලා pension එකත් 

අයශගන නිල නිව්ක ඉන්නවා. අශේ යටට කයපු විනා යට පේ 

්ම ා කය ගන්න පන්්ලකට -ආරම යකට- ගිහිල්ලාි ඉන්න ඕනෑ. 

ඉන්ිනයාශේ නායකශයෝ කයන්ශන් එශහම ි. ඉන්ිනයාශේ 

නායකශයෝ ශඔ පාලනශයන් විරාම  ගියාම  ශගෙය ඉන්ශන් නැහැ, 

ආරම යකට යනවා. නමුත්, අෙ අශේ යශේ ි ශබන තත්ත්වය 

1949 1950 

[ගරු (ආචාර්ය  විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම හතා] 
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ශම්කි. ෙැන් අශේ යට ඉවයි. රුපියලුත් නැහැ, ශඩොලරුත් නැහැ. 

අපි ආණ්ඩුශවන් යන ශකොට තශම රිකානු ශඩොලර් මිලියන 

7,800ක් - US Dollars 7.8 billion - ඉතුමරු කයලා ගිශ . ගිය 

ම ා්ශ  ම හ බැාංත් අධිපි වයයා පාර්ලිශම්න්තුමවට තවිල්ලා අපිව 

ෙැනුවත් කළාට ප්ාශ්ේ තම ි අපි ෙැන ගත්ශත්, එය තශම රිකානු 

ශඩොලර් මිලියන 20ක් ෙක්වා අඩුශවලා කියලා. ඔක්ශකෝම  

කයන්ශන් ශහොශයන්; හාංගාශගන. අපි අෙ ශම් පනත් ශකටුම්පතට 

්හශයෝගය ශෙන්ශන් ආණ්ඩුව ශේයාගන්න ශනොශවි. අපට යට 

ශේයාගන්න ඕනෑ. අෙ හැම  තැනකම  ඉන්න මිනි්ාසු බඩගින්ශන්.  

්ම හය තැන්වල කන්ශන් එක ශේලි. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමම නි,  ශම ොන ආණ්ඩුව බලශ  සිටියත් අෙ අපට 

ජාතයන්තය ආනාය අව යි. එම  නි්ා අපි ශම් පනත් ශකටුම්පතට 

්හශයෝගය ශෙනවා. අපි යට ශවනුශවන් අශේ වගකීම  ඉෂ්ඨාට 

කයනවා කියන එකත් ම ම  ශම් අව්ාථාශේ ම තක් කයන්න ඕනෑ. 

එො, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත ශගනා ශවලාශේ අපි ශගනා ්ාංශ ෝනනවලට 

ශපෝවඩක්වත් ්වන් දුන්ශන් නැහැ. අපි ්ාංශ ෝනන 20ක් ඉිනරිපත් 

කළා. නමුත්, විපක්ෂ්ඨයක් නැහැ වාශ  තම ි එො ඔබතුමම න්ලා 

කටයුතුම කශළේ. එො ඔබතුමම න්ලා ්ාථාවය නිශයෝග අත්හිටුවලා 

කටයුතුම කළා. එතශකොට පාර්ලිශම්න්තුමශේ නිලනාරින් මුලින් 

කිේවා, ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය කායක ්භා 

අව්ාථාශේදී ්යල බහුතයයකින් ්ම්ම ත කයන්න පුළුවන් කියලා. 

 , ශෙන්ශන් ලණු ශන්; තවම  ලණු ශෙන්ශන්. 

ශම ච්චය වැයින කයලා කයලා තවම  ලණු ශන් ශෙන්ශන්. අශේ 
වා්නාවට එො ීනි පි තුමම ා ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ආවා. ම ම  
ීනි පි තුමම ාශගන් ශම් පිළිබඳව තහුවා. එතුමම ා කිේවා, ආණ්ඩුක්රම  
වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනවලට කායක ්භා අව්ාථාශේදී  තුමශනන් 
ශෙකක බහුතය බලයක් ඕනෑ කියලා. ඉි න්  කි ම ම  කියන්ශන්. 
තවම  පාඩම් ඉශගන ශගන නැහැ. තවම  ශ ම් ගහනවා, ්යල 
බහුතයයකින් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 
්ම්ම ත කයගන්න පුළුවන් කියලා. අශේ විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා   
ගැන පැහැිනලිව කිේවා.  

ෙැන් බ්ා එක ගිහිල්ලා ඉවයි. අවුරුදු තුමනක් යට විනා  
ශකරුවා ශන්. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය අෙ 
ශ න්ශන්, ප්රජාතන්ත්රවාෙයට ති  ආෙයය නි්ාවත්, ම ානව 
හිමිකම්වලට ති  ආෙයය නි්ාවත් ශනොශවි. ශම් වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනය ශ න්ශන් ජාතයන්තය ආනාය ලබා ගන්නි. 
විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හෙන හැටි ්හ එහි 
ීනි  රීි  ගැන අශේ විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ා ම හා 
ශඔ නයක් කළා. හැබැි, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනය හෙනශකොට එශහම  කශළේ නැහැ ශන්.  අපට තුමශනන් 
ශෙකක බහුතය බලයක් ි ශබනවා, අපට ශම ච්චය ප්රම ාේයක් 
ඡන්ෙය දුන්නා  කියලා හිතුමවක්කාය ශල්, ම හ උජාරුශවන් ශන් 
අවුරුදු තුමනක් ගත ශකරුශේ.  

අශනක් කායේය තම ි ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, 
ජාතයන්තය ලිලය අයමුෙලට යන එක ආණ්ඩුව ප්රම ාෙ කළා.  යජශ  
මුෙල් පිළිබඳ කායක ්භාශේ ්භාපි  ධුයය විපක්ෂ්ඨයට තම ි 
ශෙන්න ඕනෑ. අපි අවුරුදු ශෙකකට කලින්  ක ඉල්ලුවා.   ්ඳහා 
අපි හර්ෂ්ඨ ෙ සිල්වා ම ැි තුමම ාශ  නම  තම ි ශයෝජනා කශළේ. අවුරුදු 
ශෙකකට කලින් එතුමම ාට   ්භාපි  ධුයය දුන්නා නම්, අවුරුදු 
ශෙකකට කලින් අපි කියනවා, ශම් යට බාංශකොශලොත් කියලා. අපි 
අවුරුදු ශෙකකට කලින්  ක කියනවා. අපි කිේව විධියට නම් IMF 
එකට කලින් යන්නත් ි බුේා. නමුත්, ආණ්ඩුශේ අය ශම් 
කමිටුවලට පත් කයශගන ශතොයතුමරු ඔක්ශකෝම  හැාංගුවා. යට 
බාංශකොශලොත් වන බව හැාංගුවා. මුෙල් තම ි වයශයක් හිටියා, ශම් 
ආර්ථික අර්බුෙය කාලශ  -ම ා් 4ක්-  කටවත් තරිශ  නැහැ. ම ම  
කිහිප ්ැයයක් එතුමම ාට කිේවා, පාළුවට හරි නැඟිටලා ශම ොනවා 
ශහෝ කියන්න කියලා.  

ගු ේදත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

එතුමම ා පාර්ලිශම්න්තුමවට ආශේත් නැහැ. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ, පාර්ලිශම්න්තුමවට ආශේත් නැහැ.  ශම් විධියට යටත් එක්ක 

ශ්ල්ලම් කළා. 

 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමම ාට නියමිත කාලය අව්න්, ගරු ම න්ත්රීතුමම ා. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ම ම  ඉක්ම නින් කථාව අව්න් කයනවා.  

ම ම  කලිනුත් කිේවා ශන්,  ෙැන් බ්ා එක ගිහිල්ලා ඉවයි. ෙැන් 

හෙන්න බැහැ. තමුන්නාන්ශ්ේලා ශම්ක ොලා යන්න.  

 

ගු ගය්ද  කුණාිනලක ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ආණ්ඩුශේ කාලය ඉවයි. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙැන් ආණ්ඩුශේ කාලය ඉවයි.   නි්ා ොලා යන්න , 

ශෙියන්ශ  නාම ශයන්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, 

ජනාධිපි වයයා ශම් ආණ්ඩුව ොලා ගියා; අගම ැි වයයාත් ොලා 

ගියා; කැබිනේ ම ණ්ඩලයත් ොලා ගියා. ශම් අයට යට හෙන්න 

පුළුවන්ෙ?  

 

ගු ගය්ද  කුණාිනලක ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මුෙල් තම ි ත් ොලා ගියා. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මුෙල් තම ි ත් ොලා ගියා. අලි ්ේරි ම ැි තුමම ා ශම තැනට 

තවිල්ලා තඬුවා, ම ම  නැවත එන්ශන් නැහැ කියලා. යට 

බාංශකොශලොත් කයපු අයට ම ම  එකක් කියන්නම්. ම ම  ශම්ක හැම  

ොම  කියලා ි ශබනවා. යට බාංශකොශලොත් කයපු අයට ජාතයන්තය 

ආනාය හම්බ ශවන්ශන් නැහැ. ශබශහත් ටිකක් ගන්න ආනාය හම්බ 

ශවි. ශපොත් පත් ටිකක් ගන්න හම්බ ශවි. ආහාය පාන ටිකක් 

හම්බ ශවි. හැබැි, යට ශගොඩ ෙම න්න නම් ආනායයක් හම්බ 

ශවන්ශන් නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, 2024 ෙක්වා අවුරුඔෙකට 

US Dollars 12 billion ඕනෑ; තශම රිකානු ශඩොලර් බිලියන 52ක් 

අවුරුඔෙකට ඕනෑ.  කෑම  බීම  ්හ ඉන්නන ්ඳහා ශඩොලර් බිලියන 

)ක් ඕනෑ. ේය ශගවන්න US Dollars 6 billion ඕනෑ.   

කියන්ශන්, අවුරුඔෙකට US Dollars 12 billion ඕනෑ. නමුත්, 

IMF එශකන් ශෙන්ශන් කීයෙ? ශඩොලර් බිලියන 2.9ි - US 

1951 1952 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

Dollars 2.9 billion. ජාතයන්තය ලිලය අයමුෙලට ගියා කියලා ශම් 

ප්ර ානශයන් ශගොඩ එන්න ශල්සි නැහැ. හැබැි ්හි කයක් හම්බ 

ශවනවා, ලාංකාවට ේය ශෙන ආයතනවලින්  යම්කිසි ්හනයක් 

ලබා ගන්න පුළුවන්.  

ගරු චම ල් යාජපක්ෂ්ඨ ම න්ත්රීතුමම නි, ෙැන් යට විනා  කයලා ශන් 

ි ශබන්ශන්. හැම  අාං යක්ම  විනා  කයලා ි ශබන්ශන්. ශම් 

ආණ්ඩුව ආවාට පසුව ඔබතුමම ාත් කිේවා ශන්, ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා නියම  ශවලාවට අතහැරිශ  නැහැ කියලා. ඔබතුමම ාත් 

එශහම  කිේවා ශන්. ශබෞඔනශයෝ හැටියට අපි අත්හරින්න ඉශගන 

ගන්න ඕනෑ. ෙැන් ආශ ත් නැඟිටිනවා. ඔබතුමම ා අියා ශන්.   

නි්ා අවවාෙ කයන්න.[බානා කිරීම්]  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ම ම  ඉක්ම නින් කථාව 

අව්න් කයනවා. අෙ ආණ්ඩුව තුමළ වි ාල අර්බුෙයක් ි ශබනවා. 

ම ට ලැශබන ආයාංචි අනුව අෙ ආණ්ඩුව තුමළ වි ාල අර්බුෙයක් 

ි ශබනවා. ආණ්ඩුශේ ශබොශහොම  සුළු පිරි්ක් තම ි අෙ ශම තැන 

ඉන්ශන්. වැෙගත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් 

ශ නශකොට අෙ ආණ්ඩුශේ කී ශෙනාෙ ඉන්ශන්? ආණ්ඩුශේ 

අර්බුෙයක් ි ශබනවා. ආණ්ඩුවට 540ක බහුතය බලයක් නැහැ.  

ආණ්ඩුවට 540ක බලයක් නැහැ.  

 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ා විනාඩි  ක් වැඩිපුය ලබාශගන 

ි ශබනවා. 

 

ගු ලක්ෂ්ඨපේද කිරිඇල්ල ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නමුත් අපි   අව ය ්හශයෝගය ශෙනවා.   ්හශයෝගය 

ශෙන්ශන් ආණ්ඩුව ශේයා ගන්න ශනොශවි, යට ශේයා ගන්නි 

කියන එක ම තක් කයමින් ම ශ  වචන ්ාවල්පය අව්න් කයනවා.  

 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
 ගරු නිම ල් සිරිපාල ෙ සිල්වා අම ාතයතුමම ා. ඔබතුමම ාට විනාඩි 

58ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 

[අ.භා. 52.25] 

 

ගු නිෙල් සිරිපාල ා සිල්වා ෙහස ා (වරාය  නාවික හසා 

ගුව්ද ත ේ්වා අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - துமறமுகங்கள், 

கப்பற்றுமற ைற்றும் விைொன ரசமவகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Ports, 
Shipping and Aviation) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව ශම් ්භා ගර්භය 

තුමළ විවාෙ කයන අව්ාථාශේ  ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨය ශවනුශවන් 

අපශ  ්ාථාවයය ෙැක්වීම ට අව්ාථාවක් ලැබීම  ගැන ම ම  ඉතාම   

්තුමටු ශවනවා. [බානා කිරීම ක්]  ඔේ, අනිවාර්යශයන්ම . 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම  අපි ශම් යජයට එකතුම වුශණ් ප්රි පත්ි ම ය ්ාංකල්ප 

ගේනාවක් යථාර්ථයක් බවට පත් කය ගැීනශම් අෙහසින් බව ම ම  

පළමුශවන්ම  කියන්න ඕනෑ.   මි්, ඔශේෂ්ඨශයන්, ඊර්ෂ්ඨයාශවන්, 

දවයශයන් කටයුතුම කයන්න ශනොශවි, ම හ ජනතාව ශවනුශවන් 

  ප්රි පත්ි  යථාර්ථයක් බවට පත් කයන්නි. ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා 

පක්ෂ්ඨය ශවනුශවන් ම ම  මුල ඉඳන්ම  වයව්ාථා ්ම්පාෙන කමිටු 

නිශයෝජනය කයමින් යජය ්ම ඟ ්ාකච්ඡා කළා.   ්ෑම  

්ාකච්ඡාවකටම  ම ම  ්හභාගි වුේා.   අව්ාථාශේදී අපට ි බුේා 

ම තවාදී  ප්ර ාන ගේනාවක්. ්ම හය අය කිේවා, ශම් විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ය අශහෝසි කයන්න ඕනෑ කියලා. එශහම  අශහෝසි 

කිරීම ට ්ම හය අය කැම ැි ි, ්ම හය අය අකම ැි ි. නමුත් 

විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය අශහෝසි කයනවා නම්, අපට එය 

කයන්න පුළුවන් ශවන්ශන් ජනම ත විචායේයක් ෙක්වා ගිශයොත් 

පම ේි. එින් ශතොයව එය කළ ශනොහැකි බව, ඔබතුමම න්ලා 

ශගන ආ විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට අොළව 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයේ දුන් රණයේයකින් පැහැිනලිව ශපන්වා දීලා 

ි ශබනවා.   නි්ා විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය අශහෝසි කයන්න 

ඕනෑ වුේත් අපට කයන්න පුළුවන්කම ක් නැහැ. ශේ.ආර්. 

ජයවර්නන ම හත්ම යා හෙපු ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව අනුව 

විනායක ජනාධිපි වයයාශ  බලය හෑල්ලු කයන්න, අඩු කයන්න, 

අශහෝසි කයන්න ඕනෑ නම්,   ්ඳහා අනුගම නය කළ යුතුම ීනි ම ය 

ක්රම යක් ි ශබනවා.   ක්රම යට යන්ශන් නැි ව අපට  ක කයන්න 

පුළුවන්කම ක් නැහැ. නමුත්, අපට විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ දී සිදු වූ වැරැඔෙ, -ශඔ පාලන ව ශයන් අපි වරින් 

වය ශම් වැයින නිවැයින කයනවා; අපි  වා ඉශගන ගන්නවා- 

නිවැයින කයන්න පුළුවන් ීනි ම ය පයා්යක් ි ශබනවා.   ීනි ම ය 

පයා්ය තුමළ අපට කයන්න පුළුවන් වැඩිම  වැඩි ප්රම ාේය ශම් 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් ඉෂ්ඨාට කයලා ි ශබනවා. ශම් වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් සියල්ල ඉටු ශවලා නැහැ. නමුත්, ලිලික 

ව ශයන් කායේා කිහිපයක් ඉටු කයලා ි ශබනවා. 

ජනාධිපි වයයාශ  බලය යම් ආකායයකින් අඩු කිරීම , ශම් යශේ 

පාර්ලිශම්න්තුමවට යම් ප්රම ාේයක බලතල ලබා දීම , ්ාවාීකන 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ්ාථාපිත කිරීම  , ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවක් 

්ාථාපිත කිරීම  හා විගේන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවක් ්ාථාපිත කිරීම   

යන කරුණු  ශම් ්ාංශ ෝනනශයන්  ක්රියාත්ම ක ශවනවා.  හර්ෂ්ඨ ෙ 

සිල්වා ම න්ත්රීතුමම ා තතුමළු තමුන්නාන්ශ්ේලාත්, ශම් යශේ හුඟක් 

සිවිල් ජනතාවත්, සිවිල් ්ාංවිනානත් කිේශේ, දූෂ්ඨේ වැළැක්වීම  

්ඳහා ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ඕනෑ බවි.   වා තතුමළත් කළ 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් තම ි අපි ශම් ඉිනරිපත් කයන්ශන්. ඊට 

අම තයව කිේවා, යම් පනත් ශකටුම්පතක් අක්ශයෝගයට ලක් කිරීම  

්ඳහා ිනන 7ක කාල සීම ාව ම ින කියලා. අපි ශම් ්ාංශ ෝනන  

යටශත්   ්ඳහා ිනන 5(ක් දීලා ි ශබනවා. ඉි න්,   අනුව 

බලනශකොට වඩාත් ප්රජාතන්ත්රවාදී වූ වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් 

ශම්ක. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ශම තැන විවාෙයට ශහෝ 

ගැටීම ට තුමඩු ශෙන එක කරුේක් ි ශබනවා.   තම ි ඔවිත්ව 

පුයවැසිභාවය කියන කායේය. ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය පිළිබඳව ශ්රී 

ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨය මුල ඉඳන්ම  ඉතාම  පැහැිනලි ්ාථාවයයක් 

අයශගන ි ශබනවා. අපි කිේශේ ඔවිත්ව පුයවැසියන් එපා, ඔවුන්ට 

පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න ශෙන්න බැහැ, ඔවුන්ට ජනාධිපි  ධුයය 

ෙයන්න බැහැ, ඔවුන්ට ඉහළ නිල තල ෙයන්න බැහැ කියලාි. 

  නි්ා ශන්, එො අර්ුවන ම ශහේන්ද්රන්ව ම හ බැාංත් අධිපි   

විධියට පත් කයපු ශවලාශේදී අපි  කට විරුඔන වුශණ්.   වාට 

ශෙොය වහන්න අව ය ්ාංශ ෝනනය ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව තුමළ 

ි ශබනවා. අපට ි ශබන පයා්ය තුමළ, පාර්ලිශම්න්තුමවට ි ශබන 

බලතල තුමළ ශම් වැඩ කටයුතුම ටික අපට ඉෂ්ඨාට කයගන්න පුළුවන්. 

අපිට සියලුශඔම  ලබාගන්න බැරි වුේත්, යම් ප්රම ාේයකට 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය තහවුරු කයන, accountability තහවුරු කයන 

වැඩ පිළිශවළකට ශම් තුමළින් අවරණර්ේ ශවන්න පුළුවන්.  නමුත් 

අපි එින් පම ේක් ්තුමටු වන්ශන් නැහැ. අපි කියන්ශන් නැහැ, ශම් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ්ාංශ ෝනනය කයලා අපි ්තුමටට පත් 

ශවනවා කියලා. ශම ින් ඔේබට ගිය නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් 

අපට අව යි, නව ම ැි වයේ ක්රම යක් අපට අව යි. ම නාප 

ම ැි වයේ ක්රම ශයන් බැහැය වුණු, ක්ට වඩා ආ්නයකට, 

1953 1954 

[ගරු ලක්ෂ්ඨාම න් කිරිතල්ල ම හතා] 
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ශකොේධා්යකට වග කියන ම න්ත්රීවරුන් ්ාංඛයාවක් පත්ශවන මිර 

ම ැි වයේ ක්රම යක් අපට අව යි.   නි්ා අශේ ලිලික කාර්ය 

භායය විය යුත්ශත් එයි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ශපෞඔගලිකව ම ශ  වාසිය 

ගැන කල්පනා කයනවා නම්, ම නාප ම ැි වයේ ක්රම ය ම ට ඉතා 

ශහොඳ ම ැි වයේ ක්රම යක්. ම නාප ම ැි වයේ ක්රම ය තුමළ ම ම  හැම  

ශවලාශේම  ම ශ  ින්ා්රික්කශයන් ලක්ෂ්ඨයකට වැඩි ම නාප ගේනක් 

අයශගන හය වතාවක් පාර්ලිශම්න්තුමවට පත් ශවලා ි ශබනවා. 

නමුත් ම ම  කැම ැි ි,  ක අත හැයලා ොලා, ආත්ම ාර්ථකාක්ව ශම් 

ගැන කල්පනා කයන්ශන් නැි ව ශකොේධා්යකට වග කියන 

ම න්ත්රීවයයත් පත් කයන; ජනතාවට වග කියන ම න්ත්රී ධුයයක් ලබා 

ගන්න. අපි සියලුශෙනාම  ශයොමු විය යුත්ශත් ශම න්න ශම් කායේය 

්ඳහාි. ම ම  වි ාවා් කයනවා අශේ ජනාධිපි තුමම ා කාටවත් 

කයන්න බැරි වුණු   කායේය පිළිබඳව අවනානය ශයොමු කයි 

කියලා. අනාගතශ දී ජනම ත විචායේයක් පවත්වලා ශහෝ 

ම ැි වයේ ක්රම ය පිළිබඳව ි ශබන ශම් ප්ර ානය අපි වි්ඳන්න ඕනෑ. 

 

ගු ඉම්ිනයා ප් බාකීර් ොකාර් ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය නැි  කයනවාෙ, ි ශබනවාෙ කියන 

එක ්ම්බන්නශයන් ජනම ත විචායේයක් පවත්වන්න පුළුවන්ෙ?   

 

ගු නිෙල් සිරිපාල ා සිල්වා ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔේ, පුළුවන්. විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය පිළිබඳව ම ත ශෙකක් 

ි ශබනවා ශන්. ්ම හය අය වි ාවා් කයනවා, විනායක ජනාධිපි  

ධුයය නැතුමව ශම් යශේ  කීයභාවය ආයක්ෂ්ඨා කයන්න බැහැ කියලා. 

 කටත් ති හාසික වූ ්ානක යාශියක් ි ශබනවා. නමුත් අපි  ක 

ජනතාවට භාය ශෙමු. විනායක ජනාධිපි  ධුයය ඕනෑෙ, නැඔෙ කියන 

එක පිළිබඳවත් ජනතාවශගන් අහන්න ඕනෑ නම් ජනම ත 

විචායේයක් පවත්වමු.  ශක් කිසිම  ප්ර ානයක්  නැහැ. හැබැි 

ශබල්ල කපලා ෙැම්ම ාට ප්ාශ්ේ අශනත්ත් අවයව ක්රියාත්ම ක 

වන්ශන් ශකොශහොම ෙ? ශම් යශේ ත්ර්ාතවාෙයට එශයහිව, 

ශබදුම්වාෙයට එශයහිව අපි ශකොශහොම ෙ ශම් යශේ ජාි ක ආයක්ෂ්ඨාව 

්ල්ාවන්ශන්? අපි පළාත් ්භාවලට බලය ලබා ශෙනවා නම්, 

පළාත් ්භාවල ක්රියාකාරිත්වය ්ඳහා අපි ශකොශහොම ෙ කටයුතුම 

කයන්ශන් කියන කායේා පිළිබඳව ීනි ම ය ගැටලු හා ප්ර ාන 

යාශියක් ි ශබනවා. ඔය කියන විධියටම  එකවය විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ය අින් කයන්න පුළුවන්කම ක් නැහැ.  ක අින් 

කයනවා නම් ශහොඳි. නමුත්   පිළිබඳ වූ සුදුසු ීනි ම ය 

ක්රම ශේෙයක් අපි අනිවාර්යශයන්ම  ්ක්ා කය ගන්න ඕනෑ, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමම නි.  

අශනක් කායේය ශම්කි. ශම්  ්ාංශ ෝනනය මුලින්ම  ශගන 

ආශේ කවුෙ? ශම ය මුලින්ම  ශගන ආශේ ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ 

හිටපු ජනාධිපි තුමම ා. ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ හිටපු ජනාධිපි තුමම ා 

එො ශපොශයොන්දුවක් දුන්නා, ශම් ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය 

්ම්බන්නශයන් ි ශබන වගන්ි ය අින් කයනවා,   ්ඳහා 

ි ශබන අිි ය නැි  කයනවා කියලා. එශහම  කියලා එතුමම ා 

පැහැිනලි ශපොශයොන්දුවක් දුන්නා.   නි්ා ශම්ක අමුතුම ශෙයක් 

ශනොශවි.  

  වාශ ම  අපි කියන්නට ඕනෑ, ශම් යශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

තහවුරු කිරීම  ගැන. එො අයගළයට කේටියක් ආවා. අයගළය තුමළ 

මුලින් ි බුණු ්ම ාජ පරිවර්තනය ්ඳහා අව ය වුණු   ක්රම ශේෙය 

හා අව යතාව ශඔ පාලන ත්ර්ාතවාදීන් විසින් hijack කළා.  

අයගළශ  ලිලික පයම ාර්ථ අම තක වුේා. ප්රචණ්ඩත්වයට 

ශයොමුවුේා. ශගවල් ගිනි තැබුවා.   වාශ ම  ප්රචණ්ඩත්වය තුමළින් 

ශම් යශේ පාලන බලය අත් කය ගැීනම ට තම ි අයගළය hijack 

කයපු ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨ හා කණ්ඩායම් කටයුතුම කශළේ.  

  කායේය අප ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. හැබැි, එශහම  වුේා 

කියලා අයගළශ  ලිලික අයමුේ අප අම තක කළ යුතුම නැහැ; 

එයට පින් ගැසිය යුතුම නැහැ. ්ඔභාවශයන් අයගළයට ්හභාගි වූ 

ශම් යශේ තරුේ පිරි්ක් හා ්ාශේච්ඡා ්ාංවිනාන හිටියා. හැබැි, 

විශඔය ය බලශේග ම ඟින් ක්රියාත්ම ක වුණු ්ම හය අයත් හිටියා; 

එවැනි ්ාංවිනාන ි බුේා.   වාශ ම  ශම් යශේ ්ානීනය ශවන්ක් 

්ඔභාවශයන්  විය යුතුමි කියන කණ්ඩායම් යාශියක් හිටියා. 

ඔවුන්ශ  අයමුේත් වූශ  පාර්ලිශම්න්තුමවට ලිලයම ය වගකීම ක් 

ලබා ශෙන්නට ඕනෑ, යාජය තන්ත්රය තුමළ මුෙල් පරිපාලනය හා 

වියෙම් කිරීම  පිළිබඳව හරියාකායව විගේනයක් ි ශබන්න ඕනෑ, 

ඉහළ තනතුමරුවලට සුදුසු පුඔගලයන් පත් කය ගැීනශම්දී 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම    පුඔගලයන් පුළුවන් තයම් ශඔ පාලන 

බලපෑම්වලින් ශතොයව පත් කයන්න ඕනෑ කියන කායේාි. 

හැබැි, එතැනදී එක්තයා ආකායයකින් ප්රාශයෝගික ප්ර ානයක් ම තුම 

වනවා. ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා අතරින් ශ්රී ලාංකා ම ැි වයේ 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට හූල් කියලා ම හාචාර්යවයශයක් - ම ා නම් 

කියන්ශන්  හූල්  කියලා ශනොශවි,  ෆූල්  කියලා -  පත් කළා.   

ම හාචාර්යවයයා ශම ොනවාෙ කශළේ? ශම්කි, ්ාවාීකනත්වශ  තයම ! 

එතුමම ා තම න් ඉන් න ශ්රී ලාංකා ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවටම  

විරුඔනව නඩු ෙැම්ම ා. ශම ොකෙ, ඔවුන් පත් කිරීශම්දී ඔවුන් වැඩ කළ 

යුතුම ක්රියා ම ාර්ගය හා වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව නිසි නිර්ේායක අප 

ති  කශළේ නැහැ.   නි්ා ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ්ාම ාජිකයන් පත් 

කිරීශම්දී ශම න්ම  ඔවුන් ඉවත් කිරීශම්දී ඔවුන්ශ  නිෙහ්ා 

ක්රියාකාරිත්වය වාශ ම  ඔවුන්ශ  හැසිරීම් යටාව පිළිබඳව අප යම් 

ආකායයක නිශයෝග ම ාලාවක්  - regulations, ීනි  රීි  ම ාලාවක්  

හෙන්න ඕනෑ.  , ඔවුන් control කයන්න ශහෝ නියාම නය කයන්න 

ශනොශවි, ශම් ඨ ල්ශලන් එළියට පනින්ශන් නැි ව තම න්ට ලබා 

දුන්නු වප්රිය තුමළ වැඩ කටයුතුම කිරීම  ්ඳහාි. ශම න්න ශම් 

වාශ  අරණතශ  ශවච්ච අඩුපාඩු ගැන ශ්ොයා බලා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව -විනායක ්භාව- වඩාත් බලගතුම කයන 

ක්රම ශේෙයක් අප අනිවාර්යශයන්ම  ්ැලසිය යුතුමව ි ශබනවා, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමම නි.  

අශේ ලක්ෂ්ඨාම න් කිරිතල්ල ම ැි තුමම ා හැම  ොම  කියන්ශන්, 

 යන්ශන් ශකොශහේෙ - ම ල්ශල්  ශපොල්  කථා. එතුමම ා අෙ    කථා කශළේ 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

ශනොව ආර්ථිකශ  විවින ශඔවල් පිළිබඳවි.  වා විවාෙ කයන්න 

ශවනම  අව්ාථාව ි ශබනවා.   කායේා ශම් පනත් ශකටුම්පතට 

ලඝු කයලා වැඩක් නැහැ. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් ශම ොනවාෙ වුශණ් කියලා අපට වැඩක් නැහැ. 

අශේ යශේ ශඔ පාලන ප්රවේතාව අනුව, ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨවල 

්ාංයුි ය අනුව, ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨවල ්ාවභාවය අනුව, ම න්ත්රීවරු 

ව ශයන් ්ාවාීකනව කටයුතුම කිරීශම් අව්ාථාවක් අපට නැහැ. 

පක්ෂ්ඨවල ඉන්න අය තම ි රණන්දු කයන්ශන් අප ශකොශහොම ෙ 

කටයුතුම කයන්ශන් කියලා. ජනතා ම තයම  ශනොශවි, ්ම හය විට 

ජනතා ම තයට ප්රි විරුඔන  ශඔවලුත් අපට කයන්න වනවා. 

නැත්නම් පක්ෂ්ඨයක් ව ශයන් පවි න්න බැහැ ශන්. පක්ෂ්ඨයක් 

ව ශයන් පවි න්ශන් නැි ව ශකොශහොම ෙ පාර්ලිශම්න්තුමවට 

එන්ශන්? අෙ   තත්ත්වශයන් ප්රශයෝජන ගන්නා පක්ෂ්ඨත් 

ි ශබනවා.   නි්ා ශම් යශේ පක්ෂ්ඨ ශඔ පාලනය පිළිබඳවත්, 

පක්ෂ්ඨවල අභයන්තය ප්රජාතන්ත්රවාෙය පිළිබඳවත්, පක්ෂ්ඨවල 

ම න්ත්රීවරුන්ට තම න්ශ  හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව කටයුතුම කිරීම ට 

ති  ඉඩකඩ පිළිබඳවත් අපට අලුි න් කල්පනා කයන්න ශවලා 

ි ශබනවා.   කියන ශඔ පාලන ්ාංශ ෝනන අපට 

අනිවාර්යශයන්ම  අව යි. එශහම  නැි  වුශේොත් සිඔන ශවන්ශන් 

පක්ෂ්ඨයක, පුඔගලයන් එක් ශකශනත් ශෙශෙශනත්ශ  

1955 1956 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

 කාධිපි ත්වයට -  යකඩ ්පත්තුමවට- පාගා ශගන යශේ 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය ගැන කථා කිරීම ටි. ය ශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

හෙන්න ඉ්ාශ්ල්ලා පක්ෂ්ඨ තුමළ ප්රජාතන්ත්රවාෙය හො ගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, අපට ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාවක් ි ශබනවා.   ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව හයහා අව ය 

නිර්ේායක අපි හෙන්න  ඕනෑ. එශ්ේ කිරීම  ෙැන් අතයව ය 

කායේයක් ශවලා ි ශබනවා. කාලාන්තයයක් ි ්ාශ්ේ  සුවිශ ේෂ්ඨ වූ 

ශවශහ්ක් අයශගන ශම් පනත් ශකටුම්පත ්ක්ා කිරීම  පිළිබඳව 

විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ාට ම ම  ්ාතුමි වන්ත ශවනවා. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ අපි ජන හෙවත හඳුනන, ජන ගැ්ාම  හඳුනන 

පිරි්ක් බවට පත් ශවන්න ඕනෑ. ජනතාවශ  ම තයට ්ාංශේදී 

ශනොවන ෙඩේබය පිරි්ක් බවට අපි පත් ශනොවිය යුතුමි. එශහම  පත් 

වුශේොත් තම ි,  ශම් 224ශෙනාම  එළවන්න ඕනෑ,   අය අව ය 

නැහැ  කියන ම තය ජනතාව තුමළට යන්ශන්. ජනතාවශ  අව යතා 

පිළිබඳව අප නිතයම  ශ්ොයන්න ඕනෑ.  ්ම හය විට ශකශනත් 

අහන්න පුළුවන්,  වයව්ාථාව කන්න ෙ?  කියලා.  අපට ඕනෑ කෑම 

-බීම , ශතල් මි්ක් වයව්ාථාවක් ශනොශවි  කියලා කියන්න 

පුළුවන්. යටක ්ොචායාත්ම ක ්ම ාජයක් ති  කිරීම  ්ඳහා, ශහොඳ 

ශඔ පාලන ්ාං්ාකෘි යක් ති  කිරීම  ්ඳහා, අන්තර්ජාි ක 

ව ශයන්, ශඔ පාලනික ව ශයන් අපව පිළිගැීනම  ්ඳහා අපි   

විධියට කටයුතුම කළ යුතුමි. ශම ොකෙ, අෙ ශලෝකය තුමළ තනිවම  වැඩ 

කයගන්න අපට පුළුවන්කම ක් නැහැ.  කාධිපි  පාලනයක් 

අයශගන ගිහිල්ලා යටකට survive ශවන්න පුළුවන්කම ක් නැහැ. 

ශම ොකෙ, ජාතයන්තයය අපි ිනහා බලාශගන ඉන්නවා. ජාතයන්තයය 

කියන විධියට ඔක්ශකෝම  හරි ශනොයන්න පුළුවන්. නමුත්, ලිලික 

ව ශයන් ජාතයන්තය ප්රමිරණන්ට අනුව, අශේ ප්රජාතන්ත්රවාදී 

වයුහයන් හා ක්රියාොම යන් අපි ඉිනරිපත් කළ යුතුමි.   නි්ා යම් 

ප්රම ාේයකට ශහෝ ශම් ්ාංශ ෝනනය තුමළින්  වා ශගන එන බව 

ශපශනන නි්ා, විශ ේෂ්ඨශයන්ම  යජයට ්හශයෝගය දීම  ්ඳහා 

යජශ  තනතුමරු අයගත්ත ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨශ  බහුතය ම න්ත්රී 

්ාංඛයාව වන අපි, ශකළින්ම  ශම් ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

්ම්ම ත කයගැීනම  ්ඳහා උෙවු කයන බව ප්රකා  කයමින් ම ශ  

කථාව අව්න් කයනවා.  

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි. 
 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි, ගරු අම ාතයතුමම නි. ක්ළඟට, ගරු එම්. . 

සුම න්ි යන් ම ැි තුමම ා. ඔබතුමම ාට මිනිත්තුම 25ක කාලයක් 

ි ශබනවා.  
 
[12.38p.m.] 
 

ගු එම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Deputy Speaker, for the opportunity 
to speak on this very important Constitutional amendment 
that has been presented to this House. I say, “important”, 
not because I say that there are any important contents in 
this Bill; it is important because this Bill is being touted 
as an important reform to the Constitution of this country, 
while it is not. It is my intention today to inform the 
country as to what this amendment actually seeks to do.  

Now, there are many Members in this House who 
voted for the Seventeenth Amendment to the 

Constitution. The same Members voted for the 
Eighteenth Amendment to the Constitution. Those very 
Members voted for the Nineteenth Amendment to the 
Constitution and they voted for the Twentieth 
Amendment to the Constitution and today they are all 
ready to vote for the Twenty Second Amendment to the 
Constitution, which will become the Twenty First 
Amendment. They are like a pendulum - they swing from 
one end to the other. I have my respect for the Hon. (Dr.) 
Sarath Weerasekera seated there. Right or wrong, he 
stands on one end. He does not swing like a pendulum.  

I say this because when the Seventeenth Amendment 
to the Constitution was passed in this House, nobody cast 
a vote against it. Only one Member of Parliament 
abstained from voting. When the Nineteenth Amendment 
to the Constitution was passed in this House, only one 
Member -the Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera- voted 
against it. Everybody else voted for it.  That shows what 
the Seventeenth Amendment and what the Nineteenth 
Amendment sought to do, and how even Members in the 
Opposition benches were conscious of the expectation in 
the country and they went along with it, particularly the 
Nineteenth Amendment.  

When the Nineteenth Amendment was presented to 
this House, I think the Government had only 48 
Members; the Opposition had over 150 Members - yet it 
was passed. That was soon after an election. But, those 
very Members - out of that 150, I think about 60 odd 
Members - later  voted for the Twentieth Amendment, 
including the Hon. Minister of Justice, who presented this 
Bill.  The Hon. Minister of Justice pleaded with the other 
Members to give them an opportunity to correct a wrong 
that they have committed by passing the Twentieth 
Amendment.  

I ask in all sincerity, from the turn of this millennium 
- seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twenty 
first and every time - you say that you have made a 
mistake and you want to change it. What type of 
Parliament is this, that swings like this from one end to 
the other? Every time you say, “I made a mistake, let me 
correct it.” It is no wonder that the country says, “to be 
done with these 225!” No wonder that everyone in the 
country today says, “throw these 225 out; you are 
misleading us; you are taking us for jokers.”   The people 
of the country are not jokers. They know what they are 
asking for.  

Why is this Twenty Second Amendment to the 
Constitution coming today in the very same Parliament 
that adopted the Twentieth Amendment? It is coming 
because  people in the country want to democratize this 
country; want to change the Constitution of this country. 
They want a system change - not tinkering with the 
Constitution. Some tinkering happened from the 
Seventeenth Amendment onwards. But this Bill that is 
before this House today does not even tinker with the 
Constitution. After it is passed - if it is passed - it will still 
retain all the powers of the Executive Presidency that the 
President enjoys under the Twentieth Amendment to the 
Constitution. I have challenged people for debates. I had 
one on Monday night. No one is able to show that it 
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actually reduces Presidential powers. So this is a fraud on 
the country; this is an absolute fraud. People are asking 
for a change; a total change. They do not want the 
Executive Presidency.  

How have the people of this country been taken for a 
ride? Presidential Election Manifestos of 1994 said, 
“Abolish Executive Presidency within six months.” From 
1994, that six months have still not come. Now, not to be 
outdone, every other candidate at every other Presidential 
Election comes before people and say, ”I will abolish the 
Executive Presidency. Vote for me.”  Eventually in 2015, 
President Maithreepala Sirisena who is here also said that. 
When he became the candidate,  the first promise that he 
made to the country was, “I will abolish Executive 
Presidency”. Then in the manifesto, small adjustments 
were made and he said, "We will first do what is not 
required to be done with a Referendum and then we will 
bring in a new Constitution." It is only President 
Gotabaya Rajapaksa who did not promise to abolish 
Executive Presidency, but even he said he would bring a 
new Constitution within one year. That was a promise. On 
the 3rd of January, 2020 when he addressed this House, 
when he made his Throne Speech, he said, “I will bring a 
new Constitution within this year” and he pointed to four 
factors.  

One of those was the Executive; he said, “to deal with 
the Executive” - [Interruption]. Hon. (Dr.) Suren 
Raghavan, your telephone conversation can be heard on 
the microphone here. If you do not want to listen to what 
is happening in the House, please go out and speak.  The 
former President said, "There are four things that are 
necessary for changing the Constitution." No.1 is the  
Executive; 2. Electoral system; 3. Provincial Councils and 
No.4 - as he termed it - Independence of the Judiciary.  
So, the first matter that he identified was the Executive. 
Everyone has promised this country that the Executive 
Presidency will be revisited. Not only then, before he 
relinquished the Office, in his last address to the nation, 
he said, “We will do away with the Twentieth 
Amendment as a first step and then, we will deal with the 
Executive Presidency.”  A day later, the Prime Minister 
who just took over office - the incumbent President - in 
his address to the nation very specifically said, “We will 
abolish the Executive Presidency”. That was only a few 
months ago. But, what are we left with?  

The history shows, as I said, from 1994 abolition of 
the Executive Presidency has been promised and the 
solution to the Tamil national question has also been 
promised consistently. In 2011, President Mahinda 
Rajapaksa famously told India three times that he would 
fully implement the provisions of the Thirteenth 
Amendment and go beyond that and make devolution of 
power meaningful. He said that three times in Joint 
Statements; but not done yet. None of these promises are 
ever kept. None of these promises are ever kept. That is 
why the citizenry of this country is asking for a 
fundamental change. They are exhausted. They know that 
this does not happen. When we talk about this in 
meetings, we are told, “Incrementally, we will do it”. But, 
I can show you that nothing is done even incrementally. 
You keep going further down and I will show how that is 
done.  

Seventeenth Amendment to the Constitution 
established a Constitutional Council.  

Why? Because, there should not be political 
interference. When you say, "appointment of Independent 
Commissions", the key word is, "independence." 
Therefore, the Constitutional Council itself had to be 
independent. In order for the Constitutional Council to be 
independent, it required seven out of the ten Members 
should not be Members of any political party. That is 
why they came from outside. They should not be 
Members of any political party. That is how you assure 
independence.   

The Eighteenth Amendment to the Constitution did 
away with that. I spoke in this House. I made the longest 
speech on the Eighteenth Amendment to the Constitution 
in this House, on the 8th of September, 2010- hardly a few 
months after I entered this august Assembly for the first 
time.  That is because the UNP had withdrawn from the 
Chamber and it was left to us and the JVP to make 
speeches on the Eighteenth Amendment to the 
Constitution. In the Eighteenth Amendment to the 
Constitution, the Constitutional Council was done away 
with.  

Then, the Nineteenth Amendment to the Constitution 
came, because you had promised to abolish the Executive 
Presidency - I am talking about the former President 
Maithreepala Sirisena . In your then manifesto, you said, 
“We will first do what is possible, without a 
Referendum.” There itself, there was a step down. No 
step up; but  a step down. Then, the Nineteenth 
Amendment to the Constitution Bill was prepared.  That 
went to the Supreme Court and the Supreme Court struck 
down a few matters- another step down for the second 
time.  When we came to this House, 150 Members were 
in the Opposition and they opposed to several matters. In 
order to get it through, they went a further a step down. 
That is when the composition of the Constitutional 
Council became politicized; 7:3 became 3:7. There were 
only three independent members and the other seven 
were the Members of Parliament.  By definition, they 
were politicians and members of political parties.  There 
was no independence thereafter. There it went. Even 
now, what the Hon. Minister of Justice is saying is, “Re-
establishing the Constitutional Council."  It is that  - it is 
that Constitutional Council which is not independent.  So, 
how will it make appointments to the Independent 
Commissions? That is a step down.  

Then, what happened? The Twentieth Amendment to 
the Constitution was passed. Now, you say that you want 
to correct it, because people who protested demanded a 
change. They want the Executive Presidency abolished 
and they also said, “Do away with the Twentieth 
Amendment to the Constitution first.”  

So, if you do away with the Twentieth Amendment, 
you have to go back at least to the Nineteenth 
Amendment. I have always said that the Nineteenth 
Amendment is not the perfect legislation even at the time 
it was passed, because of this several compromises that 
had been made. But, we did it because immediately 
thereafter there was a Constitutional Assembly created by 
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the whole Parliament and we went into the creation of a 
new Constitution.  A draft of the new Constitution was 
presented to this House on the 16th of January, 2019 by 
the incumbent President as the then Prime Minister, for 
which there was consensus among all the parties. There 
were a few adjustments perhaps necessary with regard to 
electoral system, but everything else was agreed. Even 
power sharing arrangements were totally agreed. But that 
draft never saw the light of day. That was dumped and 
then the Twentieth Amendment strengthened the 
Executive Presidency.  

Now you are telling this to the people, because people 
want to change this; they want to abolish the Executive 
Presidency. You are lying to the people saying, “This is a 
first step towards that", when in fact, none of the powers 
of the Executive President are taken away by this Bill.                
It   is   false. You   are  lying to the people of this country. 
"ශම් විනායක ජනාධිපි  ධුයය අශහෝසි කයනවා;  කට ප්රථම  අපි 

ශම ය ්ම්ම ත කයමු  කියන එක ම හා ශබොරුවක්; ශප්රෝඩාවක්. 

ජනතාවට කියන ශබොරුවක් ශම්ක. කිසිදු ශවන්ක් නැහැ.            

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි ශබන                

ජනාධිපි  ්තුම ්ෑම  විනායක බලතලයක්ම   ශම්ශකත්    ි ශබනවා.  

The Constitutional Council appointments show that the 
Government will have a control over the Constitutional 
Council.  

The Supreme Court also has swung like a pendulum, 
unfortunately. In the Nineteenth Amendment to the 
Constitution Bill, they permitted various changes and 
said, “This does not require a Referendum.” But, now, for 
those identical changes, the same Supreme Court says, 
“You require a Referendum.”  Now, people have to be 
told this as well. It is not only the Parliament that swings 
like a pendulum, but also the Supreme Court. Change that 
Supreme Court also.  Ask them also to go home. If they 
cannot read and understand their own Determination on 
the Nineteenth Amendment to the Constitution Bill.  With 
the very same words, within a few years, they say now, 
“This requires a Referendum.”  

How can that be? They are supposed to be learned. So, 
how can that be? Of course, today, there was a good 
Determination of the Supreme Court on the Bureau of 
Rehabilitation Bill. As it was presented, we said, 
“Withdraw it.” It goes against the fundamental principles 
that a person must be presumed innocent until proven 
guilty in a court of law- not to be just rounded up him, 
taken and put into rehabilitation. I do not know why the 
Hon. Minister even presented this Bill in the House. I 
have asked the question publicly whether the Cabinet 
should be rehabilitated for even presenting this Bill. This 
is the second time that I have come across where the 
Supreme Court has said that the whole of the Bill is 
inconsistent with the Constitution. First time, it was the 
Broadcasting Authority Bill brought in some years ago. -
[Interruption.]This may have been done when you were 
not the Minister. But when you are the Minister and when 
you present it, surely you should read the contents of the 
Bill. Why do you present a horrendous piece of 
legislation like this? At least on this occasion, the 
Supreme Court has shut it down. But, on the Twenty 
Second Amendment to the Constitution Bill, they have 
been swinging this way and that way. - [Interruption.]  

ගු ේදත්රීවරතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
The Supreme Court is moving like a pendulum. 

 

ගු එම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்தி ன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Supreme Court is also moving like a pendulum. 
How will people have confidence in the Supreme Court, 
when it changes its mind on constitutional interpretation, 
which is sole and exclusive preserve of theirs? They 
jealously guard it also; and then they swing one end to 
another. Now, because of this, I say with respect, people 
have asked for a change and what you are trying to do is 
to pull wool over the eyes of the people. You are 
pretending to the country that you are making some 
reform when, in fact, you are not making any reform. 

You are not making any reform and this is dangerous. 
I must say there are no harmful provisions in this Bill, but 
the harm is that you are showing the country something 
that is not there; and that is potentially harmful because 
the confidence that people have in this institution, has 
been eroded and totally destroyed by now. When they 
find that the Parliament has also misled them - make 
them think that there is some major reform when, in fact, 
there is no reform - they will only take to the streets. 
They will have no confidence in their representatives who 
have fooled them once again.  

The same thing happened with devolution. When the 
Thirteenth Amendment was enacted, we said, “It is not 
enough. We did not accept it.” But even what was 
enacted was never implemented in full. It kept coming 
down, step down and step down. Then, whatever that had 
been given to the Provinces was taken back - transport 
authority and various things. The pinnacle of that was the            
Divineguma Bill - fifteen powers given to the           
Provinces were swiped away and taken to the Centre -          
a step down. Whilst telling everybody else we will             
go for Thirteen Plus, but it is minus, minus and minus.           
It is identical. This is your approach. You are                   
telling the people that you are going forward,                        
you     are      democratizing,  but,     in    fact,    you                 

are    strengthening   a    dictator.     இந்தச் சட்டமூலைொனது,  

ைக்கமள முற்றுமுழுதொக ஏைொற்றுகின்ற ஒரு சட்டமூலைொகும். 

பொொியததொரு ைொற்றத்மத ஏற்படுத்துவதற்கொக ைக்கள் 

ரபொ ொட்டம் தசய்தொர்கள். அவர்கள் ரகொரும் ைொற்றத்திற்கு 

வழிவகுக்கும் முதலொவது படி இதுதவன்று நீங்கள் தபொய் 

தசொல்லி, எந்தவித ைொற்றத்மதயும் தகொண்டுவ ொைல் 

அவர்கமள ஏைொற்றினொல், நிச்சயைொக     ைீண்டும்     ைக்கள்    

ரபொ ொட்டம்      தவடிக்கும்.  ජනතාව    ශනොම ඟ    යවන      ශම්  

උත්්ාහයට අපි තයශ  විරුඔන ශවනවා.  

This is a very dangerous thing that you are doing to 
the country and I must warn the Hon. Members of this 
House that let us stop pretending; let us stop fooling the 
people or attempting to fool the people. People are never 
fooled. If you want to do a reform, do it, take it to the 
people at a referendum. Why are you fighting shy of a 
referendum? After all people have asked for this. When 
people have asked for this, take it to the people, get their 
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consent. That is how you make reforms in the country. 
You must make a fundamental change. Bring a new 
constitution. Do not pretend; do not lie to the people and 
try to make them fools. 

Thank you.  

 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ම හින්ොනන්ෙ අලුත්ගම ශ  ම න්ත්රීතුමම ා. ඔබතුමම ාට මිනිත්තුම 

58ක කාලයක් ි ශබනවා. 

[අ.භා. 5.00] 

 

ගු ෙහි්දාාන්දා අලු්ගෙතේ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ගරු අම ාතයතුමම ා විසින් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කයන ලෙ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳවි අපි ශම් විවාෙ 

කයන්ශන්. ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පත හයහා  බලාශපොශයොත්තුම ශවන ශඔ පිළිබඳව ගරු 

අම ාතයතුමම ා ශහොඳ පැහැිනලි කිරීම ක් කළා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමම නි, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව කියන්ශන් යශේ ලිලික 

ීනි ය බව අපි ෙන්නවා.   පිළිබඳව ගරු තම ි තුමම ා පැහැිනලි කළා.  

ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හයහා  යශේ 

අලුි න් කයන්න බලාශපොශයොත්තුම ශවන සියලු ශඔ පිළිබඳව එතුමම ා 

්ඳහන් කළා. ක්ට අොළව විපක්ෂ්ඨශයන් කයපු කථා ශෙකක් ම ම  

අහශගන හිටියා. විපක්ෂ්ඨශ  ප්රනාන ්ාංවිනායකතුමම ාශ  කථාව ම ම  

අහශගන හිටියා. එතුමම ා ෙැඩි දවයයකින්, ෙැඩි ශක්රෝනයකින් 

එතුමම ාශ  කථාව කයශගන ගියා. ශම් ඉිනරිපත් කය ි ශබන  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ   අඩාංගු එක කායේයක් ගැනවත් එතුමම ා 

කථා කශළේ නැහැ. එතුමම ා කථා කශළේ,  ආණ්ඩුව ශගෙය යන්න 

ඕනෑ, යශේ ආර්ථිකය කඩාශගන වැටිලා  වාශ  ශඔවල් ගැන.   

විපක්ෂ්ඨශ  ප්රනාන ්ාංවිනායකතුමම ාශ  ම තය වුශණ්  කි.  

එතුමම ාශ  ශේෙනාව ම ට ශත්ශයනවා. එතුමම ාශ  ශේෙනාවත්,  ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හයහා විපක්ෂ්ඨය 

බලාශපොශයොත්තුම ශවන ශඔ ගැනත් අපි ශහොඳට ෙන්නවා. ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හයහා ආණ්ඩුශේ 

ශබදීම ක් සිදුශවි කියලා විපක්ෂ්ඨය බලා ශගන හිටියා.  ආණ්ඩුව 

ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත  පයෙවි කියලා විපක්ෂ්ඨය බලාශගන හිටියා. විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හයහා ආණ්ඩුව ශබිනලා, 

ආණ්ඩුව තතුමශළේ අර්බුෙයක් ති  කයලා,  ශම් ආණ්ඩුශේ තම ි  ධුය 

අයශගන ආපසු බලයට එන්න පුළුවන්ෙ කියන එකි විපක්ෂ්ඨය 

බලාශගන හිටිශ .  කි තමුන්නාන්ශ්ේලා බලාශපොශයොත්තුම 

වුශණ්.  

ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා ජනාධිපි  හැටියට හිටපු 

කාලශ  තම ි ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාශේ. එතුමම ාශ  

කැබිනේ ම ණ්ඩලය තම ි ශම ය අනුම ත කශළේ.   නි්ා ආණ්ඩුවක් 

හැටියට අපට ශම් පනත් ශකටුම්පතට විරුඔනවීශම් අව යතාවක් 

නැහැ.   නි්ා ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශහට ශවනශකොට 

්ම්ම ත ශවනවාය කියන එක අපි පැහැිනලිව කියනවා. ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

්ම්ම ත ශවන නි්ා විපක්ෂ්ඨශ  බලාශපොශයොත්තුම  බිඳ වැටුේා. 

ශපොදු ජන ශපයමුේ තතුමශළේ ශබදීම ක් ති  කයලා, ආණ්ඩුව 

තතුමශළේ ශබදීම ක් ති  කයලා ශම්ක පයාජය කයන්න කටයුතුම 

කයන්න තමුන්නාන්ශ්ේලා බලාශපොශයොත්තුම ශවච්ච   සිහින 

ම ාළිගා බිඳ වැටුේා.   නි්ා තමුන්නාන්ශ්ේලා ඉන්ශන් ෙැඩි 

කලකිරීම කින්.   ශේෙනාව අපට ශත්ශයනවා.  

සුම න්ි යන් ම න්ත්රීතුමම ා ෙැන් කථා කළා. එතුමම ාශ  කථාශේදී  

කිේශේ ශම ොනවාෙ? එතුමම ා නි්ා තම ි  අෙ අපට අඩු ගේශන් 

පළාත් ්භා ම ැි වයේයවත් පවත්වන්න බැරි ශවලා ි ශබන්ශන්. 

එතුමම න්ලා අව්ානශ  ශගනාපු ්ාංශ ෝනන ටික නි්ා තම ි අෙ 

පළාත් ්භා ම ැි වයේය කල් ෙම න්න සිඔන ශවලා ි ශබන්ශන්. 

එතුමම ා ඉන්ශන් විනායක ජනාධිපි  ධුයය අශහෝසි කයන්න ඕනෑ 

කියන ම තශ . එතුමම ා ඉන්ශන් ඊලාම් සිහිනශ .  ක තම ි අපට 

බනින්ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ අපි විවාෙයක් කයනශකොට,    

විවාෙශ දී අපි  ්ාකච්ඡා කළ යුත්ශත් ශම ොනවාෙ  කියන එක 

හරියට ශත්රුම්ශගන කටයුතුම කයන්ශන් නැි  නි්ා තම ි අපට 

මිනි්ාසු ශෙෝා කියන්ශන්.   නි්ා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව පැවැත්ශවන ශම ම   

විවාෙශ දී පාර්ලිශම්න්තුමශේ අපි  සියලුශෙනාම   ශහොඳ ශම ොනවාෙ, 

නයක ශම ොනවාෙ කියා ්ාකච්ඡා කළ යුතුමි කියා ම ා වි ාවා් 

කයනවා. නයක ි ශබනවා නම්  වාට ශගශනන්න ඕනෑ 

්ාංශ ෝනන ශම ොනවාෙ,  ශහොඳ ි ශබනවා නම්    ශහොඳ ශම ොනවාෙ 

කියන කායේා පිළිබඳව තම ි අපි ්ාකච්ඡා කළ යුත්ශත්, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමම නි.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, අෙ අපි ශම් ශගශනන්ශන් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන පනත් ශකටුම්පති.  

පළමුශවනි වයට ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවට ්ාංශ ෝනනයක් 

ශගනාශේ 5978දී. අවුරුදු ((ක් ගතශවඔදී අපි   වයව්ාථාවට 

්ාංශ ෝනන 22ක් කයලා ි ශබනවා. ම ම  ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන 

22 ගැන ශපොඩි අනයයනයක් කයලා බැලුවා.   එකින් එක 

අයශගන, ශපොඩි ශපොඩියට ම ට පුළුවන් ආකායයට ම ම  ශම් 

පිළිබඳව අනයයනයක් කළා. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන 

22කින් ්ාංශ ෝනන 52ක්ම  ශගනැල්ලා ි ශබන්ශන් එොට පවි න 

යජශ  පැවැත්ම  ්ඳහාි. විපක්ෂ්ඨය දුර්වල කයන්නත්, ශපෞඔගලික 

අව යතා ්ඳහාත් තම ි   වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන ශගනැල්ලා 

ි ශබන්ශන්. ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව කියන්ශන්, යශේ ලිලික 

ීනි යි. ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ  වන වයව්ාථාශේත්, (වන 

වයව්ාථාශේත් පැහැිනලිව කියලා ි ශබනවා, ජනතාවශ  

පයම ාධිපතයය ගැන.  පයම ාධිපතය  බලය ජනතාව ්තුමි. එය 

අත්හළ ශනොහැකිි. ජනතාව විසින් ශම් ්භාවට -පාර්ලිශම්න්තුමවට

- ම න්ත්රීවරු 224ශෙශනක් පත් කයලා   බලය දීලා ි ශබනවා.   

නි්ා අපි කළ යුත්ශත් ජනතාවශ  යහපත උශේා ශම් ීනි  ්ක්ා 

කිරීම ි. හැබැි, ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනවලින් එවකට පැවැි  

යජයන් ශම ොනවාෙ කශළේ කියන එක ශම් ්ාංශ ෝනන 22ම  එකින් 

එකට අයශගන බැලුශවොත් ශපශනනවා. ්ෑම  යජයක් තුමළින්ම  

වැයින සිදු ශවලා ි ශබනවා.    නි්ා අඩුම  ගේශන් විසිතුමන්වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් පසුවවත්  ශපෞඔගලික 

නයාය පත්රවලින් බැහැයව, ශම් යශේ ජනතාව අපට දීලා ි ශබන 

වයම  අනුව අපි ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයන් සිදු කළ 

යුතුමි කියලා ම ම  ශපෞඔගලිකව ශයෝජනා කයනවා.    

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, 5978 ශනොවැම්බර් ම ා්ශ  

20 වන ිනන ශේ.ආර්.ජයවර්නන ම ැි තුමම ා පළමුශවනි ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ්ාංශ ෝනනය ඉිනරිපත් කළා.   ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ම ශ  ළඟ ි ශබනවා. ශරේෂ්ඨාධාධිකයේ 

විනිසුරුවරුන්ශ  තනතුමරු කිහිපයක් ්ම්බන්නශයන් කියලා 

තම ි   ්ාංශ ෝනනය පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කශළේ.   

්ාංශ ෝනනය තුමළින් ගරු සිරිම ාශවෝ බණ්ඩායනායක ම ැි නියශ  

ප්රජා අිි ය අශහෝසි කළා.    ්ාංශ ෝනනය ශගන එන්ශන් 

1963 1964 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශම ොකටෙ?   ්ාංශ ෝනනය ශගන එන්ශන් තම න්ශ  

විරුඔනවාිනයාශ  ප්රජා අිි ය අශහෝසි කයන්නි. ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් තුමළින් සිඔන ශවන්න ඕනෑ  කෙ?  යශේ ජනතාව 

අපට දීලා ි ශබන වයම  තුමළින්, යශේ ීනි ය ක්රියාත්ම ක කයන්න 

කියලා අපට දීලා ි ශබන වයම  තුමළින්, පළමු ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ම ඟින් අපි කශළේ ශම ොකක්ෙ? කශළේ විපක්ෂ්ඨ නායක 

සිරිම ාශවෝ බණ්ඩායනායක ම ැි නියශ  ප්රජා අිි ය අශහෝසි 

කිරීම ි.  

ශෙවැනි ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය, 5979 ශපබයවාරි 

2)ශවනි ො ඉිනරිපත් කළා.  එම  ්ාංශ ෝනනශයන් කශළේ ශම ොකක්ෙ? 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි,   ්ාංශ ෝනනශයන් කියන්ශන් 

පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරුන්ශ  ඉල්ලා අ්ාවීම  පිළිබඳවි. 

පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරුන්ශ  ඉල්ලා අ්ාවීම   පවි න යජයට 

අවාසිි කියලා ෙැශනන නි්ා,    අයට ආණ්ඩුශවන් එශහේට 

ශම ශහේට යන්න බැරි ශවන්න 5979දී   ්ාංශ ෝනනය ශගනාවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, තුමන්ශවනි ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයත් ශගනාවා. එම  ්ාංශ ෝනනශයන් 

ශගනාශේ  ජනාධිපි වයයා ශතෝයා පත් කය ගැීනම  හා ධුය කාලය  

පිළිබඳවි. අවුරුදු හයකට ි බුණු කාල සීම ාව, අවුරුදු හතයකට 

ශගනාවා. ශම ොකෙ, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ ි ශබන්ශන් අවුරුදු 

)කින් ම ැි වයේයකට යන්නි. ශේ.ආර්. ජයවර්නන ම ැි තුමම ාට 

ෙැශනනවා, අවුරුදු හතයකින් ම ැි වයේයකට යන්න පුළුවන් 

කියලා. එතුමම ා අවුරුදු (කින් ම ැි වයේයකට යන්න පුළුවන් වන 

පරිින වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් ශගනාවා. ශම් ඔක්ශකොම  

්ාංශ ෝනනයන් ශගශනන්ශන් පවි න යජශ  වාසිය ්ඳහාි; 

ඔවුන්ශ  උන්නි ය ්ඳහාි.  

ඊළඟට, ආශයත් 5982 ශේැම්බර් ම ා්ශ  දී ්ාංශ ෝනනයක් 

ශගනාවා.  එහිදී අවුරුදු හතයක්ව පැවැි  ධුය කාලය, අවුරුදු හයක් 

කය ගත්තා.  සිරිම ාශවෝ බණ්ඩායනායක ම ැි නියශ  ප්රජා අිි ය 

අශහෝසි කයලා,  අවුරුදු හතයක් කයශගන ගිහින්  ජනාධිපි  

බලතල  ක්ි ම ත් කය ගත්තා.  ඊළඟට  ක්ි ම ත් ජනාධිපි  

අශේක්ෂ්ඨකශයක් එන්ශන් නැහැ,    නි්ා තම න්ශ  කාල සීම ාව 

අවුරුදු හය ෙක්වා වැඩි කය ගැීනම  ්ඳහා නැවතත් වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයක් ශගනාවා. .  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි,  ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශවනශතක් ශතොයතුමරු ම ා ළඟ ි ශබනවා. 

ශම් ්ාංශ ෝනනවලට ලැබුණු ඡන්ෙවල ඉඳලා,    හැම  ශෙයක් 

ගැනම    ශතොයතුමරු ම ා ළඟ  ි ශබනවා. ම න්ත්රීවරුන්ශ  පැි  ම ාරු 

කිරීම් පිළිබඳව, කාලසීම ා  පිළිබඳව,  කාලසීම ා  දීර්ල කිරීම් 

පිළිබඳව, පුඔගලයන්ශ  ප්රජා අිි ය අශහෝසි කිරීම් පිළිබඳව වරින් 

වය ්ාංශ ෝනන  ශගනාවා. අපට ම තකි, ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා තුමන්වන වයටත් ජනාධිපි  අශේක්ෂ්ඨකයා විධියට තයග 

කයි කියලා හිතලා, ශෙවයකට වැඩිය ජනාධිපි වයේය ්ඳහා 

ඡන්ෙය ඉල්ලන්න බැහැ  කියලා  ්ාංශ ෝනනයක් ශගනාවා.  

 අවුරුදු   4ට අඩු අයට ඡන්ෙය ඉල්ලන්න බැහැ  කියලා 

්ාංශ ෝනනයක් ශගනාවා.  

නමුත් ම ම  කියනවා, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් තුමළින් අපට 

ලැබිලා ි ශබන බලය ශම්ක ශනොශවි කියලා. අපි කළ යුත්ශත් 

ශම්වා ශනොශවි.   ශම් යශේ ජනතාව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් 

තුමළින් ශම් උත්තරීතය පාර්ලිශම්න්තුමශේ ම න්ත්රීවරු 224ශෙශනත්ට 

බලය පවයා දීලා ි ශබන්ශන් යශේ ලිලික ීනි ය ්ම්පාෙනය 

කයන්නි. අපට දීලා ි ශබන   වයම  අපි වැයින ශල්ි 

අර්ථකථනය කයන්ශන්. අපි වැයින ශල්ි පාවිච්චි කයන්ශන්.  

ජනතාව අපට ලබා දී ි ශබන වයම  භාවිත කයලා පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය රැක ගැීනම  ්ඳහා විතයක් ීනි   ශගනැල්ලා වැඩක් 

නැහැ.    නි්ා  ශම තැනින් එහාටවත් අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

ම න්ත්රීවරුන් හැටියට වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන ශගන  ශම්  කටයුතුම 

නිවැයිනව සිදුවිය යුතුමි කියලා ම ා වි ාවා් කයනවා.  

ෙැනට ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන 22ක් ශගනැල්ලා 

ි ශබනවා. තත්තම  කිේශවොත්, නිවැයිනව කයලා ි ශබන්ශන් 

 වාින් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන 4ක් ශහෝ )ක් පම ේි. අශනක් හැම  

්ාංශ ෝනනයක්ම  ශගනැල්ලා ි ශබන්ශන් එක්ශකෝ විපක්ෂ්ඨය 

ම ර්ෙනය කයන්න, එශහම  නැත්නම් ආණ්ඩුව  ක්ි ම ත් කයන්න. 

එශහම ත් නැත්නම්,  ශවනත් ශපෞඔගලික ශෙයක් පෙනම් කයශගන 

තම ි   වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන ශගනැල්ලා ි ශබන්ශන්. ශම් විධියට 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන කයමින් ගිශයොත්,  තවත් අවුරුදු ගේනාවක් 

යනශකොට  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන 500ක් විතය සිදුශවලා ි ශයි.   

නි්ා, ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන සිදු කිරීශම් දී  පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

අපි සියලුශෙනාම   එකට එකතුම ශවලා ්ාකච්ඡා කයලා, කථා බහ 

කයලා  කටයුතුම කළ යුතුමි  කියලා අපි කියනවා, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමම නි.   

ම ා මුලින් ්ඳහන් කළා වාශ  ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පිළිබඳ  කායේය පසුගිය කාලය පුයාම  ශම් යශේ ම හත් 

ආන්ශෙෝලනයකට ලක් වුණු ම ාතෘකාවක් වුේා.  

විපක්ෂ්ඨය ශම් පිළිබඳ විවින ශයෝජනා ඉිනරිපත් කළා. විපක්ෂ්ඨය 

කිේවා,  ශම්ක පයඔෙනවා, ශම්ක ආණ්ඩුව තතුමශළේම  පයඔෙනවා  

කියලා. ආණ්ඩුශේ ඉඳශගන අපි ශම ොකටෙ ශම්ක පයඔෙන්ශන්? 

ආණ්ඩුව ශගනා ශයෝජනාවක් ආණ්ඩුව විසින්ම  පයඔෙනවා නම්, 

 ක තතුමශළේ ි ශබන්ශන් ශවනත් නයාය පත්රයක්. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමම නි,   නි්ා අපි පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ, ශම් යටට 

ශහොඳ ශෙයක් ශවනවා නම්, ශම් යටට ශහොඳ ශෙයක් ශකශයනවා 

නම්  කට අපි ්හාය ලබා ශෙන්න ඕනෑ බව.  

ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළ ඉතා ශහොඳ කායේා 

ගේනාවක් ි ශබනවා. විශ ේෂ්ඨශයන් අශේ ගරු අධිකයේ 

තම ි තුමම ා කිේවා වාශ  ජාි ක ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව ්හ 

විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව ශගන  ම  ඉතා ශහොඳි. 

ශබොශහෝ ශවලාවට හැම   ශෙයකදීම  ශඔ පාලනඥයෝයාට තම ි ශෙෝා 

කියන්ශන්; ශඔ පාලනඥයෝයාට තම ි වැරැිනකායයා කියන්ශන්. 

නමුත්, ප්ර්ම්පාෙන ක්රම ය තුමළ බයපතළ ශචෝෙනා ගේනාවක් යාජය 

නිලනාරින්ටත් එල්ල ශවනවා. ශම් හැම  ප්ර්ම්පාෙන කමිටුවකම  

ඉඳගන්ශන් යාජය නිලනාරින්. නමුත්,  වාශ  විනිවිෙභාවයක් 

නැහැ. හැබැි, අන්ි ම ට ශෙෝා නඟන්ශන් විෂ්ඨය භාය 

තම ි වයයාට.   නි්ා ජාි ක ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවක් පත් 

කිරීම  ඉතාම  වැෙගත්.  

  වාශ ම  තම ි, විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවත්. විගේන 

ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව පත් කිරීම ත් ඉතාම  ශහොඳ ශෙයක්. ශම් 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව නැි  නි්ා තම ි අපට -ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

සිටින ම න්ත්රීවරු 224ශෙනාටම - විවින ශචෝෙනා ඉිනරිපත් 

කයන්ශන්. අපි සියලුශෙනාම  ශහොරු කියලා කියනවා. හැබැි, 

ජාි ක ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවක් හෙලා   ප්ර්ම්පාෙන ක්රම ය 

අනයයනය කයලා, විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවක් හෙලා  වා 

විගේනය කයලා,  ශ්ොයා බලා කටයුතුම කයනශකොට     

ශඔවල්වලට අපට තඟිල්ල ිනගු කයන්න බැහැ, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමම නි.  

ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළ, ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, 

යාජය ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ජාි ක ශපොලි්ා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, 

විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ශ්රී ලාංකා ම ානව හිමිකම් 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, අල්ල්ා ශහෝ දූෂ්ඨේ ශචෝෙනා විම ර් නය කිරීශම් 

1965 1966 

[ගරු ම හින්ොනන්ෙ අලුත්ගම ශ  ම හතා] 
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ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව තතුමළු ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ගේනාවක් ි ශබනවා. 

හැබැි, ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ශම ොන තයම් ්ාවාීකන වුේත් වැඩක් 

නැහැ, ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට පත් කයන පුඔගලයන් ශවනත් 

නයාය පත්රවලට අනුව වැඩ කයන්න ගිශයොත්. එශහම  වුශේොත් ශම් 

පාර්ලි ශම්න්තුමශේ අපි ්ම්ම ත කයන ශම් වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් කිසිම  වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ.  ක තම ි පසුගිය 

කාලශ ත් වුශණ්. පසුගිය 2054-2020 කාලශ  -දම ත්රීපාල 

සිරිශ්ේන හිටපු ජනාධිපි තුමම ාශ  කාලශ - ඔබතුමම න්ලා ශහොඳ 

ශච්තනාශවන් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාව පත් කළා. හැබැි, 

 කට පත් වුණු පුඔගලශයෝ කටයුතුම කශළේ ශකොශහොම ෙ? ගරු 

නිම ල් සිරිපාල ෙ සිල්වා ම ැි තුමම ා   ගැන ඉතා ශහොිනන් කිේවා. 

ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට පත් කයපු ්ාම ාජිකශයක් යශේ 

ම ැි වයේ පවත්වන්න එපා කියලා උ්ාවි ගියා. එතශකොට   

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාශේ ි ශබන ්ාවාීකනත්වය ශම ොකක්ෙ? අපි ෙැක්කා, 

  ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවට පත් කයපු ්ම හය ම න්ත්රීවරු 

කටයුතුම කළ ආකායය. ක්ළඟ ජනාධිපි වයේය ගැන හිතලා, 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවට පත් කයන්න කලින් හව්ට ශගෙයට 

ශගන්වාශගන   අය එක්ක ්ාකච්ඡා කළා.  ක ශනොශවි, 

්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවකින් සිදු විය යුත්ශත්.   නි්ා වත්ම න් 

ජනාධිපි තුමම ා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයන 

අගම ැි වයයා, විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා, විපක්ෂ්ඨශ  සියලු පක්ෂ්ඨ 

නිශයෝජනය කයන ශම් හැම  ශකශනක්ම  එකතුමශවලා ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්භාවට ්ාම ාජිකයන් පත් කිරීශම්දී ම නය්ාථ, ශවනත් 

නයාය පත්රවලට ශනොයන, ඊළඟ ජනාධිපි  ශවන්න ශනොබලන අය 

පත් කළ යුතුමි. ශම් ්භාවට ම හා ශලොක්ශකෝ පත් කළ යුතුම නැහැ. 

ශබොශහොම  අවාංක, යට ගැන හිතන පිරි්ක් ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්භාවට පත් වු ශණ් නැත්නම් අපි ශම් කයන ශෙින් 

ප්රි ලලයක් ලැශබන්ශන් නැහැ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, යශේ ශම ොන අර්බුෙ ි බුේත්, 

ශම ොන ප්ර ාන ි බුේත් අපි ශම් පනත් ශකටුම්පතට ්හශයෝගය 

ලබා ශෙනවා. හැබැි,  ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවට ්ාම ාජිකයන් 

පත් කය ගැීනශම්දී විශ ේෂ්ඨ අවනානයක් ශයොමු කයලා   කට  

නිවැරැින පුඔගලයන් පත් කයන්න කියලා අපි කියනවා. නැත්නම් 

2054-2020 කාලශ දී සිඔන වුේා වාශ  ශඔවල්ම  ඉිනරියටත් 

ශවි. අපට ම තකි ශන්  එො ශපොලි්ාපි වයයා පත් කශළේ 

ශකොශහොම ෙ කියලා. අන්ි ම ට ීනි ය නවන්න හැදුවා. ීනි ය නවන 

ශපොලි්ාපි වයශයක් පත් කළා.   වාශ ම  අපට ම තකි ශන්, ම හ 

බැාංත් අධිපි වයශයක් පත් කයලා ශම ොකක්ෙ වුශණ් කියලා.   

නි්ා ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවට පත් කයන පුඔගලයන් ම ත 

තම ි ශම් සියල්ල යඳා පවි න්ශන්. අපි ශම ොන තයම් 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය ගැන කථා කළත් වැඩක් නැහැ, ශම ොන තයම් යශේ 

ීනි ය ගැන කථා කළත් වැඩක් නැහැ, ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්භාවට, ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට පත් කයන පුඔගලයන් නිවැරැින 

පුඔගලයන් ශනොශවි නම්.   ්භාවලට නිවැරැින පුඔගලයන් පත් 

ශනොවුශේොත් අපි ශම් කයන ශෙින් කිසිම  ශත්රුම ක් නැි  වනවා. 

ෙැන් අපට ආයාංචි ශවලා ි ශබනවා, ෙැන් ්ම හරු ම ැි වයේ 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට එන්න ෙත කට ම ැෙශගන ඉන්නවා  කියලා.   

අය පිළිබඳවත් විවින ශචෝෙනා ි ශබනවා.   නි්ා ම ම  හිතන්ශන් 

අපි ඔක්ශකෝම  එකට එක්කහු ශවලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ 

නිවැරැින රණයේ ගන්න ඕනෑ.  

අශේ සුම න්ි යන් ම න්ත්රීතුමම ා අෙ කිේවා, ශම් ්ාංශ ෝනනශයන් 

ජනාධිපි වයයාශ  බලතල කිසිවක් අඩුශවලා නැහැ කියලා. ක්ට 

කලින් අග්රවිනි ාචයකායවයයා, විනි ාචයකායවරු, ශපොලි්ාපි වයයා පත් 

කිරීශම් බලය ි බුශණ් ජනාධිපි වයයාට. ශම් ්ාංශ ෝනනශයන්   

සියල්ල අහිමි ශවලා ි ශබනවා.   අනුව, ජනාධිපි වයයාශ  

බලය ්ම්ූරර්ේශයන් තබාශගන නැහැ.  ක අර්ථ කථනය කශළේ 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය. ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය තම ි කිේශේ, ශම් ශම් 

බලතල ජනාධිපි වයයාට ි ශබන්න ඕනෑ කියලා.  ක රණයේය 

කශළේ අපි ශනොශවි, ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය. ශම් වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පිළිබඳව විවින පුඔගලයන්ට විවින අර්ථ කථන 

ශ න්න පුළුවන්.  

අශේ අධිකයේ තම ි  ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා 

පසුගිය කාලය පුයා ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ශ න්න වි ාල ව ශයන් ම හන්සි වුේා. ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනවලට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දීලා අපිත් ෙැන් විහිළුකායශයෝ 

ශවලා. ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය, විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තතුමළු වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනවලදී අපි 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ විහිළුකායශයෝ බවට පත් ශවලා ි ශබනවා. 

එකක් ශ නවා, ්ම්ම ත කයනවා.  ක නිවැරැින කයන්න ආශයත් 

එකක් ශ නවා. ශම් විධියට එකම  ශෙයට කිහිප වතාවක් අපි 

ඡන්ෙය දීලා ි ශබනවා. ශම් නි්ා තම ි ශම් යශේ මිනි්ාසු අපට 

හිනාශවන්ශන්. ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

බලාත්ම ක කයනවා. ටික කාලයකට ප්ාශ්ේ  ක අවලාංගු 

කයනවා.  අපි කාශග-කාශ  අි නුත් වැරැදීම් සිදුශවන්න පුළුවන්.  

ම ම  කියන්ශන් අඩු ගේශන් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් පසුවවත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේදී අපි ්ක්ා කයන 

උත්තරීතය ීනි ය එක එක පුඔගලයන් ලඝු ශනොශකොට, එක එක 

පුඔගලයන් ඉලක්ක කය  ශනොශගන, ශවන  ශවන නයාය පත්ර ගැන 

ශනොහිතා ශම් යශේ ම හ ජනතාව ශවනුශවන් ක්රියාත්ම ක කයන්න 

කියලාි. ම ම  ඔබතුමම ාට කිේවා, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව කියන්ශන් 

යශේ ීනි ය කියලා. අපි තම ි ීනි  ්ම්පාෙකශයෝ. එශහම  නම්, 

ීනි  ්ම්පාෙකයන් හැටියට අපි කයන්න ඕනෑ ශම් යශේ සිටින 

මිලියන 22ක ජනතාව ශවනුශවන් ප්රජාතන්ත්රවාදීව ්ානායේ 

ශල් ීනි ය ්ම්පාෙනය කිරීම ි. අපට ලැබිලා ි ශබන බලය අයුතුම 

ශල් පාවිච්චි කයලා, ශවනත් පුඔගලයන්ශගන් පළිගන්න, 

ශවනත් පුඔගලයන්ට දවය කයන්න කටයුතුම කයනවා නම්,  ක 

වැරැිනි. ගරු තම ි තුමම නි, ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් ඔබතුමම ා ප්රජාතන්ත්රවාෙය, විනිවිෙභාවය වැනි 

ශගොඩක් ශඔවල් බලාශපොශයොත්තුම ශවනවා. 

ගරු තම ි තුමම නි, ඔබතුමම ා ශකොච්චය ම හන්සි ශවලා ශම් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය  ශගනාවත්,   තුමළින් ශකොමිෂ්ඨන් 

්භා පත් කළත්,  වාට පත් කයන පුඔගලයන් නුසුදුසු පුඔගලයන් 

වු ශේොත් ම ම  මුලින් කිේවා වාශ ම  ශම් ්ාංශ ෝනනශයනුත් 

ප්රශයෝජනයක් නැි  ශවනවා. ්ම හරු ශම් තනතුමරුවලට එන්න 

ෙැනටම  canvass කයනවා කියලා අපට ආයාංචිි. අපි ඔබතුමම ාට 

කියන්ශන් ශම් ්භාවලට නිවැරැින පුඔගලයන් පත් වුශණ් නැත්නම් 

ඔබතුමම ා ෙයන උත්්ාහශ  ප්රි ලලයක් නැි  ශවනවා කියලාි. 

ජනාධිපි තුමම ා, අගම ැි තුමම ා, විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා, සුළු පක්ෂ්ඨ 

නිශයෝජනය කයන සියලුශෙනා එකතුම එකතුම ශවලා ශම් ශකොමිෂ්ඨන් 

්භා ්ඳහා නියම  නිවැරැින පුඔගලයන් පත් කශළොත් විතයි, ශම් 

යශේ ම හ ජනතාව බලාශපොශයොත්තුම වන ශඔ අපට කයන්න පුළුවන් 

ශවන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ම ම  ක්ට වැඩිය කථා 

කයන්න බලාශපොශයොත්තුම ශවන්ශන් නැහැ.  ගරු තම ි තුමම නි, ම ම  

ඔබතුමම ාට කිේවා වාශ ම , ශම ශතක් සිදු කයන ලෙ ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන වි්ාශ්ේම  පිටපත් ම ශ  ළඟ ි ශබනවා. ශම් 

්ාංශ ෝනන 20ට පක්ෂ්ඨව පාර්ලිශම්න්තුමශේදී ලැබුණු ඡන්ෙ 

ප්රම ාේවලට ්හ විරුඔනව ලැබුණු ඡන්ෙ ප්රම ාේවලට අොළ ෙත්ත 

ම ශ  ළඟ ි ශබනවා. පළමුවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ 529ි, විරුඔනව 7ි. ශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ 5 5ි, 

විරුඔනව )ි. තුමන්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට 

පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ 5 9ි, විරුඔනව එක ම න්ත්රීවයයත්වත් ඡන්ෙය දීලා 

නැහැ.   කියන්ශන් 5982දී සිදුකළ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

1967 1968 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

්ාංශ ෝනනයට විරුඔනව එක ම න්ත්රීවයයත්වත් ඡන්ෙය දීලා නැහැ. 

ශම් සියලු වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනවලදී කටයුතුම කය ි ශබන ආකායය 

අපි ෙැක්කා.   අනුව, යම් කිසි ශකනත්ශගන් පළිගන්න, එශහම  

නැත්නම් යශේ ජනතාව බලාශපොශයොත්තුම ශනොවන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයක් නැවත ති  ශනොශවි කියලා අපි වි ාවා් 

කයනවා.  

ගරු තම ි තුමම නි, ශම් යජය ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් 

බලාශපොශයොත්තුම වන ප්රජාතන්ත්රවාෙය ්ාථාපිත කය ගැීනම ට, ීනි ය 

නිසියාකායව ්ාථාපිත කය ගැීනම ට, ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලින් යශේ 

ජනතාව බලාශපොශයොත්තුම වන ශඔ ඉෂ්ඨාට කය ගැීනම ට හැකියාව 

ලැශේවා කියා ප්රාර්ථනා කයමින් ම ා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි. 

 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු දම ත්රීපාල සිරිශ්ේන ම ැි තුමම ා. ඔබතුමම ාට මිනිත්තුම 09ක 

කාලයක් ි ශබනවා.  
 

[අ.භා. 5.57] 

 

ගු වෙත්රීපාල සිරිත ේ්න ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிரசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, අෙ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ශෙශවනි වය කියවන ශම් 

අව්ාථාශේ ම ට ම තක් ශවනවා, 2054දී ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනා අව්ාථාශේ ශම් ්භාශේ ම න්ත්රීවරු 

බහුතයයක් ශම ොන තයම් ්තුමටකින් සිටියාෙ කියන කායේය.   

වාශ ම    අව්ාථාව වනවිට යශේ ජනතාවත් ඉතාම  ්තුමටින් 

සිටියා. ශම ොකෙ, අෙ ි ශබන ප්ර ාන යාශියක් එො ි බුශණ් නැහැ. 

2054දී ම ම  ජනාධිපි වයයා ව  ශයන් පත් ශවලා ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශම් ගරු ්භාවට ඉිනරිපත් 

කයලා අපි ෙව්ා ශෙකක් ශම් ගරු ්භාශේින   ගැන වාෙ විවාෙ කළා. 

  ෙව්ා ශෙකම  ජනාධිපි වයයා විධියට ම ම  ශම් ගරු ්භාශේ ඉඳලා 

ම න්ත්රීවරුන්ශ , තම ි වරුන්ශ  කයට අත ොලා චම චාංච කියලා, 

චම ල්ලිශ ච කියලා, චඅිශ ච කියලා ඡන්ෙ 224න්, 254ක්  ගන්න 

පුළුවන්කම  ලැබුේා.   ගැන ම ම  වඩාත්ම  ්තුමටු ශවනවා.  

ම ට විශ ේෂ්ඨශයන්ම  කියන්නට ඕනෑ කායේයක් ි ශබනවා. එො 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පිළිබඳ විවාෙශ  

ශෙවැනි ෙවශ්ේ ්ව් 4.00ට තම ි ඡන්ෙය විම සීම ට නියමිතව 

ි බුශණ්.  විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ශම් අව්ාථාශේ ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ 

තම ි තුමම ාට ම ම  ගරු කයනවා. ශම ොකෙ, ශහට විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ඡන්ෙය විම ්න ෙව්. ශහට 

එතුමම ාට දෙශවෝපගත සිඔධියක් වන ෙව්ක් ශවනවා. 2054දී 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ගැන විවාෙ කයලා 

්ව් 4.00ට තම ි ඡන්ෙය විම ්න්න නියමිතව ි බුශණ්. එො ්ව් 

4.00ට ඡන්ෙය විම සීම ට නියමිතව ි බුේත්, යා්රි 7.00 ෙක්වා පැය 

ශෙකක් ඡන්ෙය විම සීම  කල් ගියා. එො ම තුම වූ ශනොශයත්ත් 

ප්ර ානවලට ම ශ  ආණ්ඩුව  ශවනුශවන් උත්තය දීලා,   පැය 

ශෙකටම  කය ගැහුශේ විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ාි. යා්රි 7.00ට 

ඡන්ෙ විම සීම  පවත්වා අපි ඡන්ෙ 224න්, 254ක් ගත්තා.    පිළිබඳව 

ම ා එතුමම ාට විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ්ාතුමි වන්ත ශවනවා.  

අෙ ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත ශගශනන අව්ාථාශේ, ම හින්ොනන්ෙ අලුත්ගම ශ  

ම න්ත්රීතුමම ා ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාං ශ ෝනනශ  ි බුණු 

අඩුපාඩුකම් ගැන කථා කළා, විශ ේෂ්ඨශයන් ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාවලට ශහොඳ පුඔගලයන් පත් කයන්න ඕනෑය කියලා. නමුත් 

ගරු ම හින්ොනන්ෙ අලුත්ගම ශ  ම න්ත්රීතුමම ාට ම ා ශබොශහොම  

පැහැිනලිව කියන්නට ඕනෑ, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාං ශ ෝනනය ශගනාවාට පසු ම ට ි බුණු ශලොත්ම  ප්ර ානය තම ි 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාව ශඔ පාලීනකයේය වීම  ්හ 

කථානායකවයයාට අව ය පරිින ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 

ශම ශහයවන්නට පුළුවන් වීම . ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාං ශ ෝනනශ ම  ්ඳහන්ශවලා ි ශබනවා, 2054දී ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාං ශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්ම ත 

වීශම න් පසුව පාර්ලිශම්න්තුමව විසින් ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට 

අොළ ශයගුලාසි - regulations - පා්ා කළ යුතුමි කියලා. නමුත් 

එකම  ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවකටවත් අොළ ශයගුලාසි - 

regulations - පා්ා  කශළේ නැහැ.   නි්ා එක් එක්ශකනාට ඕනෑ 

විධියට ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවත්, ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාත් 

හසුරුවන්න පුළුවන්කම ක් ලැබුේා. ප්රනාන ව ශයන්ම  ම ා ශම් 

කායේය කියන්නට ඕනෑ. ඉතාම  ෙක්ෂ්ඨ විනි ාචයකායවරුන්ශ  

උ්්ා වීම් ්ම්බන්නශයන් අග්රවිනි ාචයකායතුමම ා ම ට නම් එේවාම , 

ම ා  වා ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවට ශයොමු කළා. ඊට ප්ාශ්ේ 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාශේදී   උ්්ා වීම් ප්රි ක්ශෂ්ඨේපශවලා,   

උ්්ා වීම් ලබා ගැීනම ට සුදුසුකම් ි බුණු විනි ාචයකායතුමම න්ලා 

උ්්ා වීම් නැි ව විරාම  ගියා.   වාශ  ප්ර ාන ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාං ශ ෝනනශ  ි බුේා. එො  ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්භාව ශඔ පාලීනකයේය වීම  තුමළින් සිදු වූ ශඔවල් නි්ා 

අපි ශම් අව්ාථාශේදී පැහැිනලිව ශත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්භාව  ශඔ පාලීනකයේය ශනොවුණු එකක් විය යුතුමි 

කියලා. එො ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට සිවිල් ්ාංවිනානවලින් 

්ාම ාජිකයන් පත් කයනවාය කියලා යම් යම් පුඔගලයන් පත් 

කළා.   ශගොල්ශලෝ ්ම්ූරර්ේශයන්ම  ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨවල 

ක්රියාකාරීන්.   නි්ා තම ි එවැනි තත්ත්වයකට   ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 

පත් වුශණ්.  

  විතයක් ශනොශවි. 5978 සිට ශම් ෙක්වා, අපි ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව විසිශෙවන වතාවටත් ්ාංශ ෝනනය කයනවා.  

්ාම ානයශයන් බැලුශවොත්, ්ෑම  ආණ්ඩුවක්ම  ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනවලට ගිහින් ි ශබනවා. ම හා බ්රිතානයය වැනි 

යටක ලිඛිත ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් නැි ව අවුරුදු සිය ගේනක් 

යට පාලනය කයනවා.   නි්ා අපි කනගාටු ශවන්න ඕනෑ, අපි 

අවුරුදු (8ක කාලයක් තුමළ ශම් වන විට විසිශෙවතාවක් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ්ාං ශ ෝනනය කිරීම  ගැන. ම ාත් පැහැිනලිව 

පිළිගන්නවා, ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන  22න් වැඩි 

ප්රම ාේයක් ජනතාවශ  ඕනෑ එපාකම් ්ඳහා ශහෝ ජනතාව 

ශවනුශවන් ශහෝ ජනතාවශ  අිි වාසිකම් පිළිබඳව ශහෝ 

ජනතාවට ලැබිය යුතුම ශඔවල් පිළිබඳව ශහෝ ශනොව, තම න්ශ  

බලය ශහෝ ශවනත් ශබොශහෝ කරුණු ්ම්බන්නශයන් තම ි   

්ාංශ ෝනන  කයලා ි ශබන්ශන් කියලා.  

ම හින්ොනන්ෙ අලුත්ගම ශ  ම න්ත්රීතුමම ා ඊළඟට එන 

විසිතුමන්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

ගැනත් කිේවා. නමුත් ම ා නම් ප්රාර්ථනා කයන්ශන් අලුත් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් වුවම නා බවි. ශම් ආණ්ඩුව බලයට පත් 

වුශණ් අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ්ම්පාෙනය කයනවා  

කියලාි.   අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ ශකටුම්පශත් පිටපත් 

යජය විසින් පත් කයන ලෙ ලාංකාශේ ප්රනාන ඉහළ ශපශළේ 

ීනි ඥයෝවයයත් වන ශයොශම්ෂ්ඨා ෙ සිල්වා ම ැි තුමම ා පසුගිය ෙව්ාවල 

ශගනැල්ලා අශේ අතටම  දුන්නා,  ශම න්න අපි  හෙපු කළ 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ ශකටුම්පත  කියලා. ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ 

හිටපු ජනාධිපි තුමම ාශ  ම ැි වයේ ප්රකා නශ  ි බුශණ්ත්, ම ට 

ම තක හැටියට විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

1969 1970 

[ගරු ම හින්ොනන්ෙ අලුත්ගම ශ  ම හතා] 
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ශකටුම්පත ්ම්ම ත කයන ශවලාශේ කිේශේත්, අනිවාර්යශයන්ම  

අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ශගනැවිත්   ක ්ම්ම ත කයනවා  

කියලාි. නමුත් එය සිඔන වුශණ්ත් නැහැ.  

ප්රනාන ව ශයන්ම  ම ා කියන්නට ඕනෑ, ශම් ආණ්ඩුව බලයට 

පත් වුේාට පශ්ා ් ේ -2059 වර්ෂ්ඨශයන් ප්ාශ්ේ- විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්ම ත කයන්න  ම ා 

ඡන්ෙය පාවිච්චි කශළේ නැහැි කියලා. අශේ පක්ෂ්ඨශ  ඉඳලා ඊශ  

ශපශර්ො ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨයට එකතුම වුණු ම න්ත්රීවරුන් ප්ාහයශෙනාශගන්, 

තුමන්හතය ශෙශනක් හව් (.00ට විතය ම ශ  ශගෙයට ආවා, විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙය දීම  ්ඳහා ශකශ්ේ ශහෝ ම ා  වාහනයක ෙම ාශගන 

එක්කශගන එන්න.  

ම ම  කිේවා,  විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව ම ා ඡන්ෙය ශනොදීම ට එකම  ශහේතුමව - ශම් නි්ා 

ම ා ශගනාපු ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

අශහෝසි වනවා, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තව 

 ක්ි ම ත් කළ යුතුමි, එහි ි ශබන  වැයින ්හ අඩුපාඩු නිවැයින කළ 

යුතුමි,   නි්ා  ම ම  විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පතට කිසිශ්ේත්ම  ඡන්ෙය ශෙන්න් එන්ශන් නැහැ 

කියලා එො ම ම  කිේවා. එො ම ම  ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ආශේ නැහැ; 

ම ම   කට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය පාවිච්චි කශළේ නැහැ. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය නි්ා 2054දී ශම් යශේ 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය  ක්ි ම ත් වුේා, ම ානය නිෙහ්  ක්ි ම ත් වුේා, 

ම ානව හිමිකම්  ක්ි ම ත් වුේා, යාජය ශ්ේවය ප්රි ්ාංවිනාන 

කයන්න කරුණු ගේනාවක් සිඔන වුේා.   අත්ෙැකීම් එක්ක 

්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා වඩාත් නිවැයින වීම  ඉතා අව ය ශවනවා. 

නමුත් ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨය ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය පාවිච්චි 

කයනවා. අපි ඊට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය පාවිච්චි කයන්ශන් ශවනත් කිසිම  

ශහේතුමවක් නි්ා ශනොශවි, ජනතාවශ  පැත්ශතන් ගත්ශතොත් ශම ය 

ඉතාම  ශහොඳ වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් කියලා අපි පිළිගන්න නි්ා. 

නමුත් ්ම හයවිට අපට ශචෝෙනා එන්න පුළුවන්, අපි ශම යට ්හාය 

ශෙන්ශන් යජය  ක්ි ම ත් කයන්නි කියලා. නමුත්, අපි යජය 

පැත්ශත් ශනොව, ජනතාවශ  පැත්ශත් ඉඳලි ශම් වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය පාවිච්චි කයන්ශන්. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් 

පම ේක් අෙ යශේ ි ශබන ලිලික ප්ර ාන වි් ශඳන්ශන් නැි  බව 

තමුන්නාන්ශ්ේ ෙන්නවා. ශගොවියාට ති  වී විත්ේා ගැීනශම් 

ප්ර ානයෙ,  ජලය ්හ ශපොශහොය පිළිබඳ ප්ර ාන ෙ, බඩු මිල අනුව 

ජීවන වියෙශම් ප්ර ානයෙ තතුමළු අශනත්ත් ආර්ථික ප්ර ාන ගේනාව 

තුමළ ජනතාව කියන ශෙයක් තම ි, ඔය වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනවලට 

වඩා අපට එිනශනො ති ශවලා ි ශබන ප්ර ාන වි්ඳා ශෙන්න කියන 

කායේය.   ගැනත් යජශ  අවනානය ශයොමු කයමින්, ශම්  

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

තුමළින් යශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය  ක්ි ම ත් කයලා, යාජය ශ්ේවය 

යහපත් තත්ත්වයට ශගන,  විශ ේෂ්ඨශයන්ම  යශේ ි ශබන දූෂිත 

ආයතන ්ම්ූරර්ේශයන්ම  ප්රි ්ාංවිනානය කයන්න කටයුතුම 

කයන්න ඕනෑ. 2054දී අපි ති  කයපු විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව ශගෝධාභය ජනාධිපි තුමම ා  විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ්ම්ම ත කයපු ශවලාශේ අශහෝසි කළා. ඊට ප්ාශ්ේ 

වර්තම ාන විගේකාධිපි තුමම ා ප්රසිඔධිශ  කිේවා,  විගේන ශ්ේවා 

ශකොමි්ම  අශහෝසි වීම  නි්ා යාජය ශ්ේවශ  සිදු වන දූෂ්ඨේ හා වාංචා 

්ම්බන්නශයන් අධිකයේයට ගිහිල්ලා  කටයුතුම කිරීශම්දී ශලොත් 

අපහසුතාවක් ති ශවලා ි ශබනවා  කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි, පනත් ශගශනන්න පුළුවන්, 

 වාට අලුත් ්ාංශ ෝනන ශගශනන්න පුළුවන්. නමුත් ම ම  නම් 

ප්රාර්ථනා කයන්ශන් තවත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන 

ශනොශවි. ශගශනනවා නම් ශම් යශේ පැහැිනලි ශවන්ක් ති  

කිරීම ට ශහොඳ වැඩ පිළිශවළක් ශගනා යුතුමි. යශේ ජනතාව අෙ 

system change එකක් ගැන කතා කයනවා. යශේ ජනතාව 

බලාශපොශයොත්තුම වන, ප්රාර්ථනා කයන ආකායශයන් ශහොඳ යටක් 

හෙන්න, ශම් යටට යහපත් අනාගතයක් හො  ශෙන්න, ශහට උපිනන 

ෙරුවන්ට ශහොඳ යටක් ි ශබන්න අපි සියලුශෙනාම  එකතුමශවලා 

ඉතා ශහොඳ වැඩ පිළිශවළක් ්ක්ා කයලා, කටයුතුම කයමුය කියන 

ඉල්ීනම  කයමින්, ම ශ  කතාව අව්න් කයනවා. 

්ාතුමි ි. 

 

ගු නිතයෝනය කාානායකුරො 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු කාංචන විශේශ්ේය තම ි තුමම ා. ඔබතුමම ාට මිනිත්තුම 58ක 

කාලයක් ි ශබනවා.  

Order, please! ඊට ප්රථම  කවුරුන් ශහෝ ගරු ම න්ත්රීවයශයත් 

ලිලා්නය ්ඳහා ගරු වීයසුම න වීයසිාංහ ම න්ත්රීතුමම ාශ  නම  

ශයෝජනා කයන්න. 
 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමම නි,  ගරු වීයසුම න වීයසිාංහ 

ම හතා ෙැන් ලිලා්නය ගත යුතුමය  ි ම ම  ශයෝජනා කයනවා. 
 
ප්රශ්පනය විේන ලින්ද  ්:ා ්ම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු නිතයෝනය  කාානායකුරො මූලා්නතය්ද ඉව් 
වූතය්ද  ගු වීරසුෙන වීරසිංහස ෙහස ා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு வீ சுைன வீ சிங்ஹ 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  
THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 
 

[අ.භා. 5.28 ] 
 

ගු කංචන විතේත ේ්කර ෙහස ා (විදුලිබල ්හස බලශ්ක්ින 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசக  - ைின்சக்தி  ைற்றும் வலுசக்தி 

அமைச்சர்)  

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

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත පිළිබඳව ශකශයන ශම් 

විවාෙශ දී කරුණු කිහිපයක් ්ඳහන් කයන්න ලැබීම  පිළිබඳව ම ා 

්තුමටු වනවා.  

ම ට ශපය කතා කයපු හිටපු ජනාධිපි , දම ත්රීපාල සිරිශ්ේන 

ම ැි තුමම ා කිේවා, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කළ ශම ොශහොශත් ඊට 

පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙ ලබා ගැීනම  ශවනුශවන් එතුමම ාට කටයුතුම කයන්න 

සිදු වුේ ආකායය. හැබැි එතුමම ාට එක ශෙයක් අම තක වුේා.   

පාර්ලිශම්න්තුමව ම ා නිශයෝජනය ශනොකළත්, එො ෙවශ්ේ ශ්රී ලාංකා 

නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨය, එක්්ත් ජනතා නිෙහ්ා ්න්නානය නිශයෝජනය 

කයන ම න්ත්රීවරුන්ශ  ඡන්ෙය ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශවනුශවන් ලබා ගන්න එතුමම ා තව ශපොශයොන්දුවත්ත් 

දුන්නා.   තම ි, ම ැි වයේ ක්රම ය ශවන්ා කිරීශම් ශපොශයොන්දුව.  

1971 1972 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයත් ්ම ඟ, ඊළඟ 

පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවීම ට ශපය ම ැි වයේ ක්රම ය ශවන්ා කයනවා 

කියන එක තම ි, එතුමම ා ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨයත්, එක්්ත් 

ජනතා නිෙහ්ා ්න්නානයත් නිශයෝජනය කයන ම න්ත්රීවරුන්ශ  

කයට අත ොශගන ලබා දීපු ශපොශයොන්දුව. අි බහුතයයක් 

ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ්ම හය 

කරුණුවලට එකඟ ශනොවුේත්, ජනාධිපි වයයා හැටියටත්,   

අව්ාථාශේ පක්ෂ්ඨශ  නායකයා හැටියටත්, ්න්නානශ  නායකයා 

හැටියටත් එතුමම ා ලබා දුන්   ශපොශයොන්දු නි්ා තම ි ෙහනවවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයත් ්ම ඟ ශම් යශේ ම ැි වයේ 

ක්රම යත් ශවන්ා විය යුතුමි කියන අයමුශණ් ඉඳශගන 

පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයපු එක්්ත් ජනතා නිෙහ්ා 

්න්නානශ ත්, ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨශ ත් ම න්ත්රීවරුන් එො ඊට 

පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය ලබා ශෙන්න කටයුතුම කශළේ.  

ම ම    පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය ශනොකළත්, 2054 

වර්ෂ්ඨශයන් පසුව විශ ේෂ්ඨශයන්ම    ති  ශවච්ච ශවන්ත් ්ම ඟ   

ශගනාපු ්ාංශ ෝනනවල යම් ්ානීනය ශඔවල් ි බුේත් ්ම හය 

අව්ාථාවල අවහිය වුණු ශඔවලුත් ි බුණු බව අපි ෙැක්කා.  ක නි්ා 

තම ි 2059 වර්ෂ්ඨශ   ජනාධිපි වයේයට යන අව්ාථාශේ  

ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපි තුමම ා ඉිනරිපත් කයපු ප්රි පත්ි  

ප්රකා නයට අනුව විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ්හ 

අලුත් වයව්ාථාවක්  කියන ්ාංකල්පය ශවනුශවන් අි බහුතයයක් 

ජනතාව ්හශයෝගය ලබා දුන්ශන්.  

ම ම  පාර්ලිශම්න්තුමවට පැමිණි පළමුවැනි අව්ාථාශේ ප්රාර්ථනා 

කශළේ, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තතුමළත වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන 

කිහිපයකට ඡන්ෙය භාවිත කයන්න අව්ාථාව ශනොලැශේවා 

කියලාි. හැබැි, අවා්නාවකට ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගනාපු 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට අපි පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය 

ලබා දුන්නා.   අව්ාථාශේ ය ශේ ජනතාවශ  බහුතය බලශයන්,   

ලබා දුන්නු ඡන්ෙශයන්   ජනතාව බලාශපොශයොත්තුම ශවච්ච 

කායේා ඉෂ්ඨාට කයන්න එො අපි විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දුන්නා.  ඊට පසුව අවුරුදු 

එකහම ායක් වැනි ශකටි කාලයක් ගත ශවලා අෙ  වන විට නැවත 

වතාවක්   යම් යම් ශඔවල් ශවන්ා කයලා අපට විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත් ඡන්ෙය ශෙන්න අව්ාථාව 

උො ශවලා ි ශබනවා.   නි්ා ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය 

කයන සියලුශෙනා වාශ ම  ම ාත් ප්රාර්ථනා කයනවා, නැවත 

වතාවක් ශම් වයව්ාථාව ්ාංශ ෝනනය ශනොකය අලුත් වයව්ාථාවක් 

ශගශනන්න හැකියාව ලැශේවා කියලා.  

ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපි තුමම ා අලුත් වයව්ාථාවක් 

්ම්පාෙන කිරීම  ශවනුශවන් කමිටුවක් ෙැම්ම ා. ජනාධිපි  ීනි ඥයෝ 

ශයොශම්ෂ්ඨා ෙ සිල්වා ම ැි තුමම ා තතුමළු   පිරි් අවුරුඔෙක කාලයක් 

පුයා    ්ක්ා කයපු වයව්ාථාශේ අඩුපාඩු ි ශබනවා නම්   

පිළිබඳව ්ාකච්ඡා කයලා ශම් ි ශබන වයව්ාථාව නැවත 

්ාංශ ෝනන ශනොකය ශම් යටට ගැළශපන අලුත් වයව්ාථාවක් 

ශගන එන්න ඕනෑ. ශම් යශේ අෙට ගැළශපන වයව්ාථාවක් 

ශනොශවි, යශේ අනාගතයට ගැළශපන වයව්ාථාවක් ශගන ආ 

යුතුමි. අපි යශේ වර්තම ාන තත්ත්වයට ගැළශපන විධියටි ශම් 

්ාංශ ෝනන ශගශනන්ශන්. යටක වයව්ාථාවක් නිර්ම ාේය විය 

යුත්ශත් තවත් අවුරුදු  0කට, (0කට, 40කට ගැළශපන විධියට. 

නමුත් අපි හැම  ි ්ාශ්ේම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන ශගශනන්ශන් 

වර්තම ානයට ගැළශපන විධියට.  ක නි්ා අපි ඉිනරි කාලශ දී   

ශවනුශවනුත් යම් ප්රශේ යක් ලබා ගත යුතුමි කියන ශයෝජනාව ම ා 

ඉිනරිපත් කයනවා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  

අඩු පාඩු පිළිබඳව විපක්ෂ්ඨය නිශයෝජනය කයන ම න්ත්රීවරුන් 

ශචෝෙනා කළා. විපක්ෂ්ඨශ  ඉන්න ඔබතුමම න්ලාත් විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හැටියට වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයක් ඉිනරිපත් කළා. විසිඑක්වන ්ාංශ ෝනනය හැටියට 

ඔබතුමම න්ලා ඉිනරිපත් කයපු හැම  කරුේක් ගැනම  

ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය කිේශේ, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ තුමශනන් ශෙශක් 

බලශයන් පම ේක් ශනොශවි,  ජනම ත විචායේයකිනුත්   කරුණු 

්ම්ම ත විය යුතුමි කියලා.  ක නි්ා ඔබතුමම න්ලා ඉිනරිපත් කයපු   

ශයෝජනා ්ම්ම ත කය ගැීනශම් ප්රාශයෝගික බානා  ි ශබනවා. අපි 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ, අශේ යශේ ි ශබන තත්ත්වය ්හ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ ි ශබන වයුහය. ඔබතුමම න්ලා එක පැත්තකින් 

අ්ම ත් වුේා, ්ම්ම ත කය ගන්න පුළුවන්  ්ාංශ ෝනනයක් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගශනන්න. ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශයන්  කට 

අනුම ැි ය ලැබුශණ් නැහැ.  නමුත් ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය යම් කිසි 

නිර්ශඔ යක්, ්හි කයක් ලබා දීලා ි ශබන ශම් ්ාංශ ෝනන 

පිළිබඳවත්, පාර්ලිශම්න්තුමශේ අපට කයන්න පුළුවන්කම ක් ි ශබන 

්ාංශ ෝනන පිළිබඳවත් ඔබතුමම න්ලා ශම් ශවලාශේ විශේචන  

ඉිනරිපත් කයනවා.  

ශම් ්ාංශ ෝනන සියල්ල ිනහා බැලුවාම  යම් අඩු පාඩු ති . අපට 

කය ගන්න ඕනෑ සියලු ශඔවල් කයගන්න ශනොහැකි ්ම හය තැන් 

ති . ඔබතුමම න්ලාට ම ම  ශම් කියන කායේය ම තක ති . 2054 

වර්ෂ්ඨශ  ඔබතුමම න්ලා නිශයෝජනය කයපු පාර්ලිශම්න්තුමව ම ම  

නිශයෝජනය කශළේ නැහැ. ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් පාර්ලිශම්න්තුම ව විසුරුවීශම් බලය අවුරුඔශඔ 

ඉඳලා අවුරුදු හතයහම ාය ෙක්වා වැඩි කළා. හැබැි, ශගෝධාභය 

යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපි තුමම ා බලයට පත් වුේාට ප්ාශ්ේ තුමශනන් 

ශෙකක පාර්ලිශම්න්තුම බලයක් ලැබුේත්, එතුමම ා පාර්ලිශම්න්තුමව 

විසුරුවීශම් කාලය අවුරුදු ශෙකහම ායක් බවට පත් කළා. 

ම න්ත්රීවරුන්ශ  විරාම  වැටුප ලැශබන කාලය අවුරුදු ෙහයක් 

ෙක්වා දීර්ල කළා. එතුමම ා ්ම හය අහිතකය ශඔවල් ඉවත් කය 

ගත්තා. අපි පිළිගන්නවා, විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ජාි ක 

ප්ර්ම්පාෙන ශකොමි්ම  වැනි කායේා ්ම්බන්නශයන් ම ත ශෙකක් 

ි බුණු බව.  

 2015 ඉඳලා 2059 කාලය තුමළදී යජය යම් යම් ශඔවල් 

්ම්බන්නශයන් කටයුතුම කිරීශම්දී ශම ොන තයම් බානා එල්ල වුේාෙ. 

ම ාත් පිළිගන්නවා, ශම් යශේ ශඔ පාලනඥයෝයන්ට වැඩිශයන්ම  

ශචෝෙනා එල්ල වන කායේා පිළිබඳව ්ැලකිල්ලට ගැීනම ට 

විගේන ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ජාි ක ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව වැනි ආයතන බලගැන්වීම ට ශම් ්ාංශ ෝනන තුමළින් 

ඉඩප්ර්ාතාව ලැශබනවා කියලා.   කායේයත් ම ම  ්තුමටින් ශම් 

ශවලාශේ සිහිපත් කළ යුතුමි.  

පසුගිය කාලශ  අපට ශචෝෙනා එල්ල වූ බව අපි ෙන්නවා. 

නමුත් යශේ  තත්ත්වය, ලිලය තත්ත්වය, බැාංත් පඔනි ශ  

තත්ත්වය එක්ක යම් යම් රණන්දු-රණයේ ගන්න ශවනවා. විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත කඩිනමින් 

ශගන ආ එකක් ශනොශවි.  කට පක්ෂ්ඨ-විපක්ෂ්ඨ සියලුශෙනා ොයක 

වුේා. ශම් පිළිබඳ පළමුශවනි ්ාකච්ඡාව ති  වුශණ්,  ශගෝධාභය 

යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා ජනාධිපි වයයා හැටියට සිටි කැබිනේ 

ම ණ්ඩලශ දී තම ි.   කැබිනේ ම ණ්ඩලයට පත් ශවච්ච 

්ාම ාජිකයත් හැටියට තම ි, තම ි තුමම ා අශප්රේල් ම ා්ශ  ඉඳලා ශම් 

පිළිබඳ ්ාකච්ඡාව කයශගන එන්ශන්. ශම් පිළිබඳ විවින ශයෝජනා, 

්ාං ශ ෝනන ඉිනරිපත් වුේා . එො ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ 

ජනාධිපි තුමම ා ශගන ආ ශයෝජනාව, ඊට ප්ාශ්ේ යනිල් වික්රම සිාංහ 

ම ැි තුමම ා අග්රාම ාතයවයයා ශල්ත්, ජනාධිපි වයයා ශල්ත්, 

විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා අධිකයේ තම ි වයයා ශල්ත් 

ඉිනරියට ශගනැල්ලා තම ි, ම ා් කිහිපයකට ප්ාශ්ේ අෙ 

1973 1974 

[ගරු කාංචන විශේශ්ේකය ම හතා ] 
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පාර්ලිශම්න්තුමශේ ශම් ආකායශයන් විවාෙ කයන්ශන්.   නි්ා ම ම  

නම් ශයෝජනා කයන්ශන්, ශම් කටයුතුම තවදුයටත් අපි කල් ෙැමිය 

යුතුම නැහැ කියලාි. ශම ොකෙ, ශම් ්ඳහා අපි වි ාල කාලයක් වැය 

කයලා ි ශබනවා; විවින අව්ාථාවලදී පක්ෂ්ඨ නායකයන්, 

ම න්ත්රීවරුන් මුේ ගැහිලා ි ශබනවා.   නි්ා ලිලික යාමුව හැටියට 

අපි සියලුශෙනා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පතට එකඟ ශවලා -සියලුශෙනාට එකඟ ශවන්න බැරි 

වුේත් - ශහට ශම ය ්ම්ම ත කළ යුතුමි කියන ශයෝජනාව ම ම  ශම් 

ශවලාශේ කයනවා.  

අෙ විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා ආණ්ඩුශේ සිටින පාර් ාවවලට ශචෝෙනා 

එල්ල කළා,  ්ාංශ ෝනන ශගනැල්ලා ශම් කටයුත්ත කඩාකේපල් 

කයන්න හෙනවා  කියලා. නමුත් එශහම  කඩාකේපල් කයන්න 

කවුරුවත් නැහැ. එශහම  ්ාංශ ෝනන ශගශනනවා නම්, 

ඔබතුමම න්ලා එකඟ ශවන්ශන් නැි  ශෙයක් ි ශබනවා නම්, 

විපක්ෂ්ඨශ  ඔබතුමම න්ලාට  කට විරුඔනව ඡන්ෙය පාවිච්චි කයන්න 

අිි යක් ි ශබනවා. හැබැි, ම ට හිශතන හැටියට විපක්ෂ්ඨ 

නායකතුමම ා කියන්න හැදුශේ,  ශම්කට ්ාංශ ෝනන ශ න්න 

හෙනවා, එශහම  ශගනාශවොත් අපි ශම්කට ඡන්ෙය ශෙන්ශන් නැහැ  

වාශ  කථාවක්.   කියන්ශන්, මුළු වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයම   ම ඟ 

හරිනවා වාශ  ශෙයක්.  ක තම ි විපක්ෂ්ඨය පසුගිය කාලශ  

ූරර්වාෙර් ශයන්ම  ශපන්වලා ි බුශණ්.  

ක්ට ෙව්ා ශෙකකට ඉ්ාශ්ල්ලා අපි ඉිනරිපත් කළා, බල ක්ි  

ක්ශෂ්ඨේත්රය ්ම්බන්න ඛනිජශතල් නිෂ්ඨාපාෙන (විශ ේෂ්ඨ විධිවිනාන  

(්ාංශ ෝනන  පනත් ශකටුම්පත. 2002 ව්ශර් ඔබතුමම න්ලා 

ආණ්ඩුව නිශයෝජනය කළ අව්ාථාශේ ශගන ආ පනශත් ඊළඟ 

ිනගුව තම ි  ක.  ක ශගනාවාම   ම ට හිතුමශණ්, ඔබතුමම න්ලා 

ආණ්ඩුශේ හිටියා නම්  කට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය ශෙි, හැබැි, අශේ 

ආණ්ඩුවක් යටශත් අපි ඉිනරිපත් කළ හින්ො ඔබතුමම න්ලාට ඡන්ෙය 

ශෙන්න ශනොහැකි නි්ා  කට ශහේතුම හොගත්තා කියලාි. එශහම  

ශහේතුම හොශගන කිේවා,  ශම්ශක් නියාම න ආයතනය විධියට 

ම හජන උපශයෝගිතා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව පත් කයන්න. එශහම  

කශළොත් විතයි අපි ඡන්ෙය ශෙන්ශන්  කියලා. අව්ාථා 

කිහිපයකදීම   ඔබතුමම න්ලා එශහම  කළා. ඔබතුමම න්ලාට විරුඔන 

ශවන්න ඕනෑ ශෙයක් ි ශබනවා නම් විරුඔන ශවන්න පුළුවන්. 

 කට ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයන ඕනෑම  

ම න්ත්රීවයශයත්ට අිි ය ි ශබනවා.  

අපි ෙන්නවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයන ශබොශහෝ 

ශෙශනක් ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට 

විරුඔනව කටයුතුම කයලා, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගන ආ යුතුමි, අලුත් වයව්ාථාවක් ශගන ආ යුතුමි 

කියලා ම ැි වයේශ දී ්ටන් කයපු පිරි්ා  බව. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට 

පක්ෂ්ඨව අත් ඔ්වපු පිරි්ා ඉන්නවා.   තත්ත්වයත් ශවන්ා ශවලා 

අෙ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

ශගනැවිත් ි ශබනවා. ශම් තුමළින් ශගන එන ්ානීනය කරුණු 

ශගොඩක් ි ශබනවා.   නි්ා ම ම  වි ාවා් කයනවා, අි බහුතයයක් 

ශෙනාශ  කැම ැත්ශතන් ශම ය ්ම්ම ත ශවි කියලා. ම ම  හිතන්ශන් 

නැහැ, ශම් පනත් ශකටුම්පතට විරුඔනව අපි අතශර් ශබදීම් 

ි ශබනවා කියලා.   නි්ා ශම්කට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය පාවිච්චි කයන්න 

කටයුතුම කයි කියා ම ා වි ාවා් කයනවා.  

ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ හිටපු ජනාධිපි තුමම ාත්, යනිල් වික්රම සිාංහ 

වර්තම ාන ජනාධිපි තුමම ාත් ශෙශෙනාම  ඉන්ශන් එකම  ්ාථාවයයක 

කියා ම ම  හිතනවා.  ශගෝධාභය ජනාධිපි තුමම ා හිටිශ ත්, ම ශ  

බලය අඩු වුේාට ම ට ගැටලුවක් නැහැ කියන ්ාථාවයශ . යනිල් 

වික්රම සිාංහ වර්තම ාන ජනාධිපි තුමම ා ඉන්ශන්ත්   ්ාථාවයශ . ශම් 

තුමළින් විනායක ජනාධිපි  ක්රම යට, විනායක බලයට යම් හානියක් 

ශවනවා නම්,   ක ගැටලුවක් නැහැ  කියලාි එතුමම ා කිේශේ.  

එතුමම ා කිේවා අපට  කට උත්තය ශෙන්න පුළුවන්, අපට ශම් 

කටයුතුම කයශගන යන්න පුළුවන්, යශේ ජනතාව ශම්ක ඉල්ලා 

ි ශබනවා කියලා. අවුරුදු ශෙකකට ඉ්ාශ්ල්ලා ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය එපා කියලා, විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශවනුශවන් ආණ්ඩුව ශවන්ා 

කයපු ශම් යශේ ජනතාව නැවත අවුරුදු එකහම ායකට ප්ාශ්ේ යශේ 

ි ශබන ලිලය තත්ත්වය ්හ යශේ ි ශබන වර්තම ාන ශඔ පාලන 

්හ ්ම ාජයීය තත්ත්වයත් එක්ක කිේවා, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශනොශවි, අලුත් ්ාංශ ෝනනයක් ශ න්න 

කියලා.  ක තම ි ශබොශහෝ ශෙශනක් කිේශේ. හිටපු ජනාධිපි  

දම ත්රීපාල සිරිශ්ේන ම ැි තුමම ා වාශ ම  ම ාත් වි ාවා් කයනවා, 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන තුමළින් අශේ හැම  අර්බුෙයකටම , 

අශේ හැම  ගැටලුවකටම  වි්ඳුම් ලැශබන්ශන් නැහැ කියලා. 

ජාතයන්තය ලිලය අයමුෙශලන් අශේ ්ෑම  ආර්ථික ප්ර ානයකටම  

වි්ඳුම් ලැශබන්ශන් නැහැ. නමුත්, ශම් හයහා අපට යම් කිසි 

්හි කයක් ලැශබනවා, යම් කිසි ආකායයක ්ානීනය පියවයක්, 

ප්රශේ යක් ගැීනම ට ආයම්භයක් ලැශබනවා.   නි්ා තම ි අපි 

ශම ය සිදු කළ යුත්ශත්.  

ම ම  ම තක් කයනවා, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශකටුම්පත ශගනාපු අව්ාථාශේ දම ත්රීපාල 

සිරිශ්ේන ජනාධිපි තුමම ා එො ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨය නිශයෝජනය 

කළ, එක්්ත් ජනතා නිෙහ්ා ්න්නානය නිශයෝජනය කළ 

ම න්ත්රීවරුන්ට ලබා දුන් ශපොශයොන්දුව. ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයත් එක්ක ම ැි වයේ ක්රම යත් ශවන්ා විය 

යුතුමි කිේවා. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ දීත් 

අපි වි ාවා් කයනවා, ශම් යශේ ම ැි වයේ ක්රම ය ශවන්ා විය 

යුතුමි කියලා. 

ගරු එම්. . සුම න්ි යන් ම න්ත්රීතුමම ා ෙැඩි ශල් ශචෝෙනා එල්ල 

කළා, ජනතාව ඉිනරියට යන්න ි ශබන අකැම ැත්ත නි්ා අපි 

ජනම ත විචායේයකට ගිශ  නැහැ කියලා. එතුමම ාට අම තක ශවලා 

ි ශබනවා, එතුමම ා පසුගිය පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයන 

අව්ාථාශේ ජනතාව ඉිනරියට යන්න ි බුණු අකැම ැත්ත නි්ා 

පළාත් ්භා ඡන්ෙය කල් ෙම ාගන්න කටයුතුම කයපු බව. පළාත් ්භා 

ඡන්ෙය එතුමම න්ලා ශම් යශේ ම ැි වයේ සිි යශම න් හත්ළා ෙම ා 

ි ශබනවා. 

 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

  ශගොල්ශලෝ තම ි   ්ාංශ ෝනන ඉිනරිපත් කශළේ. 

 

ගු කංචන විතේත ේ්කර ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசக ) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔේ. 70: 0 විධියට ි බුණු අනුපාතය 40:40 ශල්  ්ාංශ ෝනන 

ඉිනරිපත් කයලා එය කිසිශ්ේත්ම  ක්රියාත්ම ක කය ගන්න බැරිවන 

විධියට වයාකූල තත්ත්වයට පත් කළා.  කාබඔන විපක්ෂ්ඨශ  

ම න්ත්රීවරු හැටියට එො අපි  ක ෙැක්කා. 

 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

උතුමරු නැ ශඟනහිය ජනතාවශ  ඡන්ෙ අිි ය නැි  කළා. 

 

ගු කංචන විතේත ේ්කර ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசக ) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

උතුමරු නැශඟනහිය ජනතාවශ  ඡන්ෙ අිි ය පම ේක් 

ශනොශවි, මුළු යශේම  ජනතාවශ  ඡන්ෙ අිි ය නැි  කළා. එො 

1975 1976 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශෙම ළ ජාි ත ්න්නානය නිශයෝජනය කයන ම න්ත්රීවරු  කිේශේ, 

උතුමයට වැඩ කයන්න, නැශඟනහියට වැඩ කයන්න බලය ශෙන්න 

කියලා. හැබැි, එො සුම න්ි යන් ම න්ත්රීතුමම ා, එතුමම න්ලාශ ම  

්න්නානශයන් පත් වුණු ම හ තම ි වයයාත් එක්ක ි බුණු 

ශපෞඔගලික දවයය නි්ා පළාත් ්භාව විසුරුවා හරින්න, ඡන්ෙය 

ශනොපවත්වන්න, උතුමරු පළාත් ්භාශේ බලය එතුමම න්ලාට විරුඔන 

කණ්ඩායම්වලට ලැශබන එක වළක්වන්න එො ි බුණු ආණ්ඩුවත් 

එක්ක කටයුතුම කයලා පළාත් ්භා ම ැි වයේය හත්ළා ෙැම්ම ා. 

 ශකන් අ්ානායේය සිදු වුශණ් කාටෙ? 

 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

වි ශන්ෂ්ඨාවයන් ම ැි තුමම ා එක්ක ි බුණු දවයය නි්ා තම ි 

එශහම  කශළේ. 

 

ගු කංචන විතේත ේ්කර ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விரஜரசக ) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔේ, වි ශන්ෂ්ඨාවයන් ම හ තම ි වයයා  එක්ක ි බුණු දවයය 

නි්ා තම ි එශහම  කශළේ. අන්ි ම ට ශම ොකක්ෙ වුශණ්? ශෙම ළ 

ජාි ක ්න්නානය නිශයෝජනය කයන ්ම හය ම න්ත්රීවරු ිනගින් 

ිනගටම  ්ටන් කයන්ශන්,  උතුමයට අව ය ්ාංවර්නනය ශෙන්න. 

යටිතල පහසුකම් ්ාංවර්නනය කිරීම ට අපට අව ය පහසුකම් ටික 

ශෙන්න කියලාි.  එශහම  පහසුකම් ශෙන්න පුළුවන් පළාත් 

්භාවක් ව්ය ගේනාවකට ප්ාශ්ේ බිහි වුේා. පළාත් ්භා 

ම ැි වයේය පවත්වා තම න් නිශයෝජනය කයන පිරි්ා ශතෝයා 

ගන්න අව්ාථාව ලැබුේා.   ම ැි වයේශයන් එක්්ත් ජනතා 

නිෙහ්ා ්න්නානයට, ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨයට ශහෝ එක්්ත් 

ජාි ක පක්ෂ්ඨයට බලය ලැබුශණ් නැහැ. බලය ලැබුශණ්, ශෙම ළ 

ජි ක ්න්නානයට, මු්ාලිම් ශකොාංග්ර්යට, තම න් නිශයෝජනය කළ 

පිරි්ාවලට. හැබැි, අඩුම  තයමින්   පළාත්  ් භාශේ වැඩ ටික කය 

ගන්නවත් එතුමම න්ලා කටයුතුම කශළේ නැහැ. එහි ප්රි ලලයක් 

හැටියට ශෙම ළ ජාි ක ්න්නානය ශබදුේා. එතුමම න්ලාට ි බුණු 

බලය -5)ශෙශනත්ශ  බලය- ඊළඟට පැවැි  පාර්ලිශම්න්තුම 

ම ැි වයේශ ින අඩු වුේා. ප්රාශඔය ය ්භා ම ැි වයේශ දීත්   

බලය අඩු වුේා.  

  විතයක් ශනොශවි. එතුමම න්ලාට අම තක ශවලා ි ශබනවා, 

ශකොි තයම් උේපයවැේටි ොලාෙ ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් ප්ාශ්ේ, 5)ශෙශනක් හිටපු කණ්ඩායම ට විපක්ෂ්ඨ 

නායකකම  ගත්ශත් කියලා. එො අපි විපක්ෂ්ඨශ  ඉන්නශකොට අපට 

ම න්ත්රීවරු 4(ශෙශනක් සිටියා. 4(ශෙශනක් හිටපු අපට කථා 

කයන්න කාලය දුන්ශන් නැහැ. අඩුම  තයමින් අපිව විපක්ෂ්ඨය 

හැටියට හඳුනා ගත්ශත් නැහැ. එො 5)ශෙශනක් හිටපු ශෙම ළ 

ජාි ක ්න්නානය ්හ )ශෙශනක් හිටපු ජනතා විමුක්ි  ශපයමුේ  - 

  ම න්ත්රීවරු 22ක කණ්ඩායම - තම ි ප්රනාන විපක්ෂ්ඨය බවට පත් 

වුශණ්. විපක්ෂ්ඨ නායකකම ත් එක්ක විරුඔන පාර් ාවශ  ප්රනාන 

්ාංවිනායකකම ත් ගත්තා. හැබැි, ක්ට අවුරුදු 4කට ඉ්ාශ්ල්ලා    

අරණතය අෙ එතුමම න්ලාට අම තක ශවලා ි ශබනවා. 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ාත්, ම ාත් එකම  

ින්ා්රික්කයකින් ඡන්ෙ ්ටනට යනශකොටත් ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි ශබන අඩු පාඩු ගැන කථා කළා. අශේ 

ජනතාව   ගැන කිේවා; ශවන්ා ශවන්න ඕනෑ කායේා කිේවා. 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ගැන අපි කථා 

කළා. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  අඩාංගු විය යුතුම 

යම් යම් කරුණු පිළිබඳව අප අතය ම ත ගැටුම් ි බුේා. නමුත්, 

අව්ානශ  අප සියලුශෙනාම  කිශේ ේ, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා, ඊට පසුව  අලුත් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් ශගශනමු කියලාි. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්ම ත කයන්න ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව තතුමශළේ අපට එකතුම ශවන්න පුළුවන් නම්, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුම ධුය කාලය තුමළම  අපට අලුත් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් ශගශනන්නත් පුළුවන්කම ක් ි ශබනවාය කියා ම ා 

වි ාවා් කයනවා.   ශවනුශවන් අපි ප්රශේ ය ගත යුතුමි. අශේ 

ශඔ පාලන ම තය ත්ම ක් වුවත්, වර්තම ානශ  යශේ ි ශබන 

තත්ත්වය, යශේ අනාගතය ශගන යන්න ඕනෑ ශකොතැනටෙ කියන 

කායේා ශත්රුම් අයශගන, අව ය ප්රි වයුහගත කිරීම් කළ යුතුමි 

කියා ම ා වි ාවා් කයනවා. 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය හයහා පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරුන්ශ  ධුය කාලය 

වැඩි කය ගන්න ්හ ශපෞඔගලික වාසි ශවනුශවන් යම් යම් 

්ාංශ ෝනන ශගන එන්න කටයුතුම කයනවා කියලා විපක්ෂ්ඨ 

නායකතුමම ා කිේවා. නමුත් ම ම  එක කායේයක් ම තක් කයන්න 

ඕනෑ. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා ශම් 

ම න්ත්රීවරුම  තම ි  අවුරුදු හතයහම ායට ි බුණු පාර්ලිශම්න්තුමව 

විසුරුවා හැරීශම් කාලය අවුරුදු ශෙකහම ායට අඩු කය ගත්ශත්.   

නි්ා වැඩි කාලයක් ශම හි රැිනලා ඉන්න ඕනෑය කියලා ශම් 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන පයාජය කයන්න ඕනෑය කියන ම තයක 

කවුරුවත් නැහැ. අපි ෙන්නවා, ම න්ත්රීවරු පත් ශවන්ශන් අවුරුදු 

පහක ධුය කාලයක් ්ඳහාි.  අපි වි ාවා් කයනවා, ශම් යශේ 

ි ශබන තත්ත්වය, ශම් යශේ අනාගත ඉලක්ක ගැන හිතලා ශම් 

කායේාවලදී අප සියලුශෙනා  කාබඔනව කටයුතුම කළ යුතුමි 

කියලා. 

හැබැි, ම ම  එක ශෙයක් වි ාවා් කයනවා. පසුගිය කාලශ  

අපි ජාි ක ්භාව හැදුවා; විවින කමිටු හැදුවා. ශම් වන විටත් පාධීන 

චම්පික යේවක ම ැි තුමම ා ්භාපි ත්වය ෙයන කමිටුව, නාම ල් 

යාජපක්ෂ්ඨ ම න්ත්රීතුමම ා ්භාපි ත්වය ෙයන ශකටි කාීනන, ම නයම  

කාීනන ්හ දීර්ල කාීනන ්ැලසුම්, ප්රි පත්ි  ්ක්ා කිරීශම් කමිටුව 

වාශ  කමිටු ගේනාවක් ි ශබනවා. ශම් ශගශනන විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයත් එක්ක, පාර්ලිශම්න්තුමශේ ති  

ශවලා ි ශබන ශම් වයුහාත්ම ක ශවන්ත් එක්ක, අප සියලුශෙනාට 

එක ප්රි පත්ි යකට එකඟ ශවලා ඊළඟ අවුරුදු ශෙකහම ාය තුමළ 

කටයුතුම කයන්න පුළුවන් නම්,  ක තම ි අපි ලබන වි ාලම  

ජයග්රහේය.   ජයග්රහේය ශවනුශවන් අපි ඕනෑම  

පුඔගලශයත්ශ  ඕනෑම  ආකායයක ශයෝජනාවකදී එකට එක්ව 

කටයුතුම කයන්න ූ ොනම් බවත් ම ම  ශම් ශවලාශේ ්ඳහන් 

කයනවා.  

පසුගිය අශප්රේල් ම ා්ශ  58වැනි ො ඉඳලා ශම් විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

්ම්බන්නශයන් කටයුතුම කළ, ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත කැබිනේ ම ණ්ඩලයට ඉිනරිපත් 

කළ ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ හිටපු ජනාධිපි තුමම ාට,   අව්ාථාශේ 

හිටපු අධිකයේ තම ි තුමම ාට, යනිල් වික්රම සිාංහ ම ැි තුමම ාට හා 

වර්තම ානශ  ශම් ්ම්බන්නශයන් කටයුතුම කයන සියලුශෙනාට 

කැබිනේ ම ණ්ඩලය නිශයෝජනය කයන ්ාම ාජිකශයත් හැටියට ම ා 

්ාතුමි වන්ත ශවනවා. ම ා් හයක පම ේ කාලයක් තුමළ ශම් පිළිබඳ 

විවින ම ත ගැටුම් ි බුේා; විවින විවාෙ ි බුේා.   සියලු ශඔවල් ම ැෙ 

ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත අෙ  ශම් ්භාශේ ශෙවනවය කියැවීශම් විවාෙයට  

ඉිනරිපත් කයලා, ශහට  ්ම්ම ත කය ගන්න කටයුතුම ්ැලැ්ාවීම  

පිළිබඳව   අොළ සියලුශෙනාට ම ාශ  ්ාතුමි ය පිරිනම නවා.   

වාශ ම , විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් 

විගේන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව වැනි 

1977 1978 

[ගරු කාංචන විශේශ්ේකය ම හතා] 
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ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට බලය ලබා දීශම න් ශම යටට අව ය 

කටයුතුමවලදී,   ශකොමිෂ්ඨන් ්භා විසින් යශේ ි ශබන ලිලය 

තත්ත්වයත්, වර්තම ාන තත්ත්වයත් අවශබෝන කයශගන කටයුතුම 

කයි කියලා වි ාවා් කයන බවත්, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ශවනුශවන් පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙය ලබා ශෙන බවත් ප්රකා  කයමින්  ම ාශ  කථාව අව්න් 

කයනවා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ගයන්ත කරුේාි ලක ම ැි තුමම ා. ඔබතුමම ාට විනාඩි 5(ක 

කාලයක් ි ශබනවා. 

 

[අ.භා. 5.(7] 

 

ගු ගය්ද  කුණාිනලක ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් පුළුල් කළ ශිෂ්ඨාට ්ම්පන්න 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය අපිරිසිදු කයපු විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  කිලිටි යම් පම ේකින් හරි ශ්ෝො හරින්න උත්්ාහ 

කළත්, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  අඳුරු පැල්ලම් 

තවම ත් තැනිත් තැන ඉි රිව ි බියදී, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පිළිබඳව ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ සිදු වන 

කථා බහ අශේ ඉි හා්යට එකතුම ශවි කියා ම ා වි ාවා් කයනවා.  

1978 ආණ්ඩුක්රම  වය්ාථාව අවුරුදු ((ක කාල සීම ාව තුමළ විසි 

වතාවක් ්ාංශ ෝනනයට ලක් ශවලා ි ශබනවා. එම  ්ාංශ ෝනන 

හැම  විටම  ජනතාවාදී, ප්රගි ය ලි ්ාංශ ෝනන ශල් හඳුන්වන්න 

අපට පුළුවන්කම ක් නැහැ. විශ ේෂ්ඨශයන්   අතරින් අපට ම ඟ හැය 

යන්න බැරි ්ාංශ ෝනන හතයක් හමු ශවනවා.   තම ි ෙහහත්වන, 

ෙහඅටවන, ෙහනව වන ්හ විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනන.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, එක අව්ාථාවක 

ජනාධිපි වයයා වටා බලතල ශක්න්ද්රගත කිරීම ත්, තවත් 

අව්ාථාවක ජනාධිපි වයයා ්තුම බලතල විම නයගත කිරීම ත්  වා 

ම ඟින් සිදු වුේා. ශතොයතුමරු ෙැනගැීනශම් අිි ය, ්ාංවයේ හා 

තුමලන හයහා ජනතාවශ  අිි වාසිකම් ආයක්ෂ්ඨා කිරීම , 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ බලය  ක්ි ම ත් කිරීම , පාලනශ  වගවීම , විනිවිෙ 

බව  ක්ි ම ත් කිරීම , අධිකයේශ  හා යාජය  ශ්ේවශ  ්ාවාීකන බව 

තහවුරු කිරීම  ශවනුවට පාලකයන්ශ  කැම ැත්ත අනුව ඔවුන් වටා 

බලතල ශගොනු කිරීශම් නිර්ලේජිත ශඔ පාලනය විටින් විට කළ 

විවින වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන හයහා අපට ෙැකගන්න ලැබුේා. 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශම් ්ාංශ ෝනන හතය එකිශනකට 

පටහැනි ප්රි පත්ි  ්හිත  වා වුේත්, තම න් වන්ෙනා කයන 

පාලකයාට සුවචව, කීකරුව පාලකයාශ  වටාම  බලතල ශගොනු 

කයමින්   හතයටම  අත ඔ්වන්න පුළුවන් විධිශ , ඕනෑ අතකට 

නම න්න පුළුවන් කශ ේරුකාවක් ි ශබන අූරරු පුඔගලයන් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ සිටීම ත් අූරරු ශෙයක් වාශ ම , එක අතකට 

හා්යයට කරුේක්. 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, යටක ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් 

කියන්ශන් හුදු ලියවිල්ලක් පම ේක්  ශනොශවි.                                    

එය ශඔ පාලනඥයෝයන්ශ  හෘෙය ්ාක්ෂිය වාශ ම  

ප්රි පත්ි ගරුකභාවයත් ප්ර ාන කිරීම ට ලක් කයන්නක් ෙ වනවා. 

යශේ ලිලික ීනි ය ්ාංශ ෝනනය කිරීශම්දී ජනතා අක්වෘඔධිය 

ශවනුශවන් කටයුතුම කයනවා ශවනුවට කිසිම  වග විභාගයකින් 

ශතොයව   ශම ොශහොශත් පවි න බල වුවම නාව ශවනුශවන් ශපීන 

සිටීශම් පටු උත්්ාහය තම ි අප හැම  ි ්ාශ්ේම  වාශ  ෙැක 

ි ශබන්ශන්.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, මුලින්ම  ෙහහත්වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 2005 ව්ශර් 

්ම්ම ත වීම  ප්රජාතන්ත්රවාදී ආණ්ඩුක්රම ය ලැබූ ජයග්රහේයක් ශල් 

්ඳහන් කයන්න පුළුවන්. නමුත් 2009 අවුරුඔශඔ යුෙ 

ජයග්රහේශයන් පසුව නැවතත් ්ර්ව බලනාරි ජනාධිපි  ධුයයක් 

පිළිබඳව, ම හා යශජත් වාශ  බලය ති  තනතුමයක් පිළිබඳව ති  

වුණු තණ්හාව, බලශ  සිටි ශඔ පාලනඥයෝයන් තුමළ ති  වීශම් 

අව්ාන ප්රි ලලය විධියට තම ි විපක්ෂ්ඨශ  වාශ ම  ශම් යශේ 

සිවිල් ්ාංවිනානවල, ආගමික නායකයන්ශ ,   වාශ ම  

ජාතයන්තයශ  විශයෝනය පවා ශනොතකා ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත ශගනැල්ලා ්ම්ම ත 

කයගත්ශත්. ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ම ගින් 

සිදු කළ ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රි ්ාං්ාකයේ ආපසු හයවා නැවත 

වයව්ාථාපිත  කාධිපි ත්වයක් නිර්ම ාේය කිරීම ක් තම ි   

තුමළින් බලාශපොශයොත්තුම වුශණ්. තම  ශඔ පාලන ජීවිතය පුයා 

ශේ.ආර්. ජයවර්නන හිටපු ජනාධිපි වයයා විසින් හඳුන්වා දුන් 

විනායක ජනාධිපි  ක්රම යට එශයහිව ශපළපාළි ගිය, ්ටන් කළ 

පුඔගලයන් විසින්ම  ඊටත් වඩා එහා ගිය බලයක් එක් පුඔග ලශයත් 

වටා ආශයෝපේය කිරීම  එක පැත්තකින් දෙවශ  ්යෙම ක්  . 

ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් ආයම්භ කළ 

වැෙගත් ගම නක් ආපසු හයවමින් ඉි හා්ශ  දුර්වලම  

පාර්ලිශම්න්තුමව ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

හයහා නිර්ම ාේය කළ බවත් අපි කියන්න ඕනෑ.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශම් විධියට අසීමිත ශල් තම ා 

වටා ශගොනු කයගත් බලය නි්ාම  ශතොයතුමරු ෙැනගැීනශම් 

අිි වාසිකම  පිළිබඳ පනත වාශ  ශඔවල් ගැන ප්ර ාන කළ 

අව්ාථාශේ එවකට සිටි යාජය නායකයා කිේවා අපට ම තකි, 

 ශතොයතුමරු ෙැනගන්න පනත් ශම ොකටෙ, අව ය ශතොයතුමයක් 

ි ශබනවා නම් ම ශගන් අහන්න  කියලා. ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ම ගින් ජනාධිපි  ධුයය ෙැරීශම් වාය ගේන 

පිළිබඳ සීම ාව ඉවත් කිරීම  තුමළ තම ා ශම්  යශේ යාවජීව නායකයාය, 

එින් පසුව තම න්ශ  ඊළඟ පයම්පයාවත් ශම් යශේ නායකශයෝය 

කියන වි ාවා්ය තතුමව,  කාධිපි  බලයක් තතුමව කටයුතුම කිරීශම් 

ප්රි ලලයක් විධියට ඉි හා්ශ  ශගෞයවීනය විධියට ්මුගත හැකිව 

සිටි නායකයන් අව්ානශ  දී ීනච තත්ත්වයට පත් වුණු හැටිත් අපි 

පසු ගිය ෙව්ාවල ශහොිනන්ම  ෙැක්කා. පාර්ලිශම්න්තුමශේ බලය දුර්වල 

කයලා, වයව්ාථාොයකශ  වගවීම  දුර්වල වනශකොට, අශේ යට 

ශහොයකම , දූෂ්ඨේය පිරුණු ජාවායම්කායයන්ශ  ි ේශපොළක් බවට 

පත් වුණු ආකායයත් අපට පැහැිනලිව ශපනුේා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, 2054 ව්ශර් ශපයළිශයන් 

පසුව ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය නැවතත් 

ශිෂ්ඨාට ්ම්පන්න ප්රජාතන්ත්රවාෙයට පෙනම  ෙැම්ම ා. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ම ගින් ති  කළ වැෙගත්ම  

වයුහය තම ි ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාව.   තුමළින් ශපොීනසිය, 

යාජය ශ්ේවය, අධිකයේය ්ාවාීකන කිරීශම් ෙැවැන්ත පියවයක් 

තැබූ බව අපට කිසිශ්ේත් අම තක කයන්න පුළුවන්කම ක් නැහැ.  

ජනතාවට වග කියන ආණ්ඩු ක්රම යක් පිළිබඳව වි ාල 

අශේක්ෂ්ඨාවක් ති  වුේත්, එො ජනාධිපි වයයාත්, අගම ැි වයයාත් 

අතය ි බුණු අවා්නාවන්ත ක  තඳීම  නි්ා ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් නිර්ම ාේය කයපු වයුහය 

පිළිබඳව ජනතාවශ  වි ාවා්ය බිඳ වැටුේා. පුඔගලයන්ශ  වැරැින 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පිටින් ගියා.   

වාශ ම , දූෂ්ඨේ, වාංචා ම ැඬලන්න,  වාට ෙඬුවම් ශෙන්න බිහි කයපු 

1979 1980 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

FCID වාශ  ආයතනවලට ීනි ම ය පෙනම ක් ලබා ිනය යුතුමව 

ි බුණු නමුත්, ශහොරුන් ආයක්ෂ්ඨා කයන ගජමිතුමරු යාන්ත්රේයක් 

යටින් ක්රියාත්ම ක වීම  නි්ා  වා නිකම් කථා බහට පම ේක් 

නිර්ම ාේය කයපු ආයතන බවට පත් වුේා. COPE ්හ COPA 

පවා හුශෙක් ප්ර ාන කයන කමිටු බවට පත් වුේා මි්   කමිටු හයහා 

වැරැිනකරුවන්ට ෙඬුවම් දීශම් ීනි ම ය බලයක් හිමි වුශණ් නැහැ. 

නමුත් ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ්ාවාභාවික ම යේයක් අත් පත් කයගන්න 

ඉඩ දීලා, වගවීම  ශනෝලකා හැයපු පුඔගලයන් විසින් ෙහඅටවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැවිත් ති  කයපු විකෘි ය, 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් කිසියම් 

ආකායයකට ්ම නයට පත් කළා.   විතයක් ශනොශවි, ශම් යශේ 

ඉි හා්ශ  වඩාත් ප්රජාතන්ත්රවාදී ශිෂ්ඨාට ්ම්පන්න ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය වන බව අපි ශම් ශවලාශේ ම තක් කළ යුතුමව 

ි ශබනවා.   වාශ ම , කවය ශඔ පාලන නයාය පත්රයක සිටියා 

වුේත්, අෙ කවය ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨවලට ශබිනලා හිටියා වුේත්, 

වර්තම ාන ජනාධිපි තුමම ා, වත්ම න් විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා, හිටපු 

ජනාධිපි තුමම ා තතුමළු සියලු ශෙනාට ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශවනුශවන් එකතුම ශවන්න හැකි වීම ත් 

්තුමටට කායේයක්.  

හැබැි, ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශම් යශේ 

ශඔ පාලනඥයෝශයෝ ඉි හා්ශයන් පාඩම් ඉශගනගන්ශන් නැහැ. 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව අත 

ඔ්වපු පිරි්ක්ම , ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ආපසු හයවමින්, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

්ම්ම ත කිරීම ට පක්ෂ්ඨව අත එ්වීම  එක්තයා දෙශවෝපගත 

සිඔධියක් විධියට ්ඳහන් කයන්න පුළුවන්. ජනාධිපි  ්හ අගම ැි  

ක  තදීම  නි්ා යට තතුමශළේ බල අයගළයක් නිර්ම ාේය වීම ත්, 

පා්ාත් ඉරු ිනන ප්රහායයට ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය වග කිව යුතුම බවට ශගොඩ නඟපු අර්ථකථනත් විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගන එන එක පහසු කළා. 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ම ඟින් තබපු ඉිනරි 

පියවය ආප්ා්ට තබමින්, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගන ආවා. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය හයහා නැවතත් පාලකයන් බලශයන් ම ත් කයපු 

ආකායය අපි ෙැක්කා. වයක් පාලකයා,  ශතොයතුමරු ම ශගන් 

අහන්න.  කිේවා වාශ , විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් ප්ාශ්ේ ජනාධිපි වයයා යාජය නිලනාරින් අම තා 

ශම ොකක්ෙ කිේශේ? යාජාණ්ඩු යුගශ  ප්රාං ශ  5(වන ලුවී යුව 

 ීනි ය නම් ම ම  ය!  කිේවා වාශ , හිටපු ජනාධිපි වයයා කිේවා, 

 ක්ට ප්ාශ්ේ ම ශ  වචන තම ි චක්රශල්ඛ හැටියට ්ැලකිය 

යුත්ශත්  කියලා. යාජය ශ්ේවයත්, විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ශපොීනසියත් 

දුර්වල වීම  ශම හි ප්රි ලලයක්. 

 අශේ යාජය ශ්ේවය දුර්වල කිරීශම් ප්රි ලලයක් විධියට තම ි 

ශම් යශේ කෘෂි කර්ම ාන්තය තුමළ ෙැවැන්ත ප්ර ානයක් පසු ගිය 

ිනනවල නිර්ම ාේය වුශණ්.  ක්ි ම ත් ්ාවාීකන යාජය ශ්ේවයක් 

ි බුේා නම්, එො ශපොශහොය ්ම්බන්නව අත්තශනෝම ි ක රණන්දු 

ගත් ශවලාශේ යාජය නිලනාරින්ට   ්ම්බන්නව   අයශ  ්ාවාීකන 

ම තය පළ කයලා,  වා නිවැරැින කයන්න කිසියම් අව්ාථාවක් 

ි බුේා. නමුත්, වැරැින බව ෙැන ෙැනත්  වාට  එශහි  කියන්න 

ඔවුන්ට සිදු වුේා. එො විරුඔනත්වය පෑ ්ම හය යාජය නිලනාරින්ට 

ශගෙය යන්න සිදු වුණු හැටි අපට ම තකි.   තුමළින් ති  කයපු 

ආර්ථික අර්බුෙය, අෙ ි ශබන ම න්ෙශපෝෂ්ඨේය ආදී ශම් සියලු ප්ර ාන 

ිනහා බලන ශකොට, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ම ඟින් යාජය ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව දුර්මුඛ කිරීශම් අතුමරු ප්රි ලල 

අපි ෙකිනවා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,   වාශ ම  තම ි, විසිවන 
ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය නි්ා ශපොීනසිය තුමළ ති  කයපු 
හානිය. ශපොීනසිශ  ්ාවාීකනත්වය අහිමි කිරීම  පිළිබඳ කථා කයන 
ශකොට අපට ම තක් වන සිදුවීම ක් ි ශබනවා. හිටපු ජනාධිපි වයයා 
විසින් CID ප්රනානියා ම ාරු කයපු ශවලාශේ, ෙහනව වන 
ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය යටශත් පිහිටුවූ ශපොලි්ා 
ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට බලය ි බුේා ජනාධිපි වයයාශ  නිශයෝග 
පශ්ක ලා පැය (8ක් තතුමළත   ශපොලි්ා නිලනාරියා  නැවත හිටපු 
ශ්ේවා ්ාථානශයහිම  ශ්ේවශ  පිහිටුවන්න. නමුත්, විසිවන 
ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ම ඟින් ්ාවාීකන ශපොලි්ා 
ශකොමි්ම  දුර්මුඛ කිරීම  තුමළ අත් වුණු අවා්නාවන්තම  ප්රි ලලය 
තම ි පසුගිය ම ැි ම ා්ශ  9වන ො අප දුටුශේ. අයගළ භූමියට 
ශඔ පාලන ම ැයයන් පහය ශෙනශකොට, තම න්ට උඩින් හිටපු 
ශඔ පාලනඥයෝයන්ශ  ශම ශහයවීම ට යට ශවලා හිටපු ශපොීනසිය 
ජනාධිපි වයයාටවත් පාලනය කයගන්න බැරි වුණු බව යජශ  
ප්රබල තම ි වයශයත් ශම් ගරු ්භාශේදී කිේවා අපට ම තකි. 
්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන්                       ්භා ි බුේා නම් ශපොලි්ා 
නිලනාරින්ට ්ාවාීකනව කටයුතුම                       කයන්න 
පුළුවන්කම  ි බුේා.   වාශ ම , ම ැි 9වන ො 
ශඔ පාලනඥයෝයන්ශ  ශගවල් ගිනි තැබීශම න් ප්ාශ්ේ 
ජනාධිපි තුමම ාශ  ප්රනානත්වශයන් පැවැි  ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ  ම න්ත්රී 
කණ්ඩායම් රැ්ාවීශම්දී ශපොලි්ාපි වයයාශගන්   ගැන                     
ප්ර ාන කළාම  ශපොලි්ාපි වයයා කිේවා, ශපොීනසිය මුළුම නින් 
ශඔ පාලීනකයේයට ලක් කිරීම  ශම් යශේ ආණ්ඩුශේ 
ශඔ පාලනඥයෝයන් විසින් සිදු කයපු ශෙයක් කියලා. 

ශපොලි්ාපි වයයා තවදුයටත් ශපන්වා දුන්නා, ශපොලි්ා 
්ාථානාධිපි වරුන් පත් කිරීශම්දී ශඔ පාලනඥයෝයන්ශ  -
ආණ්ඩුශේ ආ්න ්ාංවිනායකවරුන්ශ  ්හ ආණ්ඩුශේ 
පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරුන්ශ - නිර්ශඔ  අනුව පත් කයන්න සිදු 
වුණු බව.   නි්ා තම න්ට ලැබී ි ශබන බලය ්ොකාලික යැි 
සිතමින්,   බලය ඊළඟ පයම්පයාවටත් පවයන්න නම් තම න් වඩ 
වඩාත් බලය ශගොනු කය ගන්න ඕනෑ කියන අෙහසින්,  ම ම  තම ි 
ීනි ය, ම ශ  වචන තම ි චක්රශල්ඛන, ශතොයතුමරු ෙැන ගන්න නම් 
ම ශගන් අහන්න ඕනෑ ි යන  ප්රකා  කයමින්, තම න් වටා බලය 
ශගොනු කය ගත් ශම වන් පාලකයන් ශලෝක ඉි හා්ය පුයාම  අපි 
ෙැකලා ි ශබනවා. එවැනි අයට අත්වුණු ඉයේම  යළි සිහිපත් කය 
ශෙමින්, නිර්ලේජිත විධියට ශම් යශේ ශඔ පාලනශයන් පලා 
යන්න හිටපු ජනාධිපි වයයාට සිදු වුේා.  

අප ඉි හා්ශයන් පාඩම් ඉශගන ගත යුතුමව ි ශබනවා. අඩුම  
ව ශයන් යශේ ලිලික ීනි ය ශවන්ා කයන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනයකදීවත් හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව කටයුතුම කළ යුතුම 
ශවනවා. අපට ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට 
නැවතත් යන්න පුළුවන් වුේා නම්,  ක ශිෂ්ඨාට ්ම්පන්න ජාි යක් 
විධියට අපි තබන ඉිනරි පියවයක් ශවනවාට කිසිම  ්ැකයක් නැහැ. 
නමුත්,   ි බුණු අවකා  ශම් ්ාංශ ෝනනය තුමළින් යම් යම් 
ආකායශයන් අහිමි ශවලා ි ශබන බව අපට ශේනවා. 
ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, එශහත්  something is better 
than nothing" යන ප්රකා යට අනුව, විපක්ෂ්ඨනායකතුමම ා ප්රකා  
කළ පරිින විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හමුශේ 
අපි ප්රි පත්ි  ගරුකව, හෘෙය ්ාක්ෂියට එකඟව, යට ශවනුශවන්, 
ජනතාවශ  පැත්ශත් ඉඳශගන කටයුතුම කයන්න ූ ොනම් බව 
ම තක් කයමින්,  ශම් වැෙගත් විවාෙශ දී ම ට  අෙහ්ා ප්රකා  කිරීම ට 
ඉඩ ප්ර්ාථාව ලබා දීම  ගැන ඔබතුමම ාට ්ාතුමි වන්ත ශවමින් ම ා 
නිහඬ ශවනවා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ෆීල්්ව ම ාර්ෂ්ඨල් ගරු ්යත් ශ ොන්ශ්ේකා ම ැි තුමම ා. ඔබතුමම ාට 

විනාඩි අටක කාලයක් ි ශබනවා. 

1981 1982 

[ගරු ගයන්ත කරුේාි ලක ම හතා] 
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ෆීල්ඩ් ොර්ෂ්ඨල් ගු ්ර් ත ෝදත ේ්කා ෙහස ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ச த் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශවලාව නැි  නි්ා ශේගශයන් 

කථා කයන්න ම ට සිඔන ශවනවා.  

යජය විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවත්, 

එහි ්ම හය කරුණු ශපොශහොේටුශේ ශල්කම්තුමම ා තතුමළු  වි ාල 

පිරි්ක් විශේචනයට ලක් කයනවා අපි ෙැක්කා. ඔවුන්  වා 

පිළිගන්ශන් නැහැ. ්ම හය ්ාංශ ෝනනවල යම් ්ානීනයභාවයක් 

ශපන්වනවා. ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ති  පුඔගලයන්ට පාර්ලිශම්න්තුම 

ම න්ත්රී ධුයය ෙැරිය ශනොහැකි බවට ශගශනන ලෙ ්ාංශ ෝනනය ්හ  

විගේන ශ්ේවා ශකොමි්ම , අල්ල්ා ශහෝ දූෂ්ඨේ ශචෝෙනා විම ර් න 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව ්හ ජාි ක ප්ර්ම්පාෙන ශකොමි්ම  නැවත 

පිහිටුවීම ට ගන්නා ක්රියාම ාර්ග ්ානීනයි කියලා ම ා හිතනවා. 

නමුත්, ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භා පත් කිරීශම්දී ජනාධිපි තුමම ාට තඟිලි 

ගැසීම ට ති  හැකියාව අඩු විය යුතුමි කියන ම තශ  ම ම  ඉන්නවා. 

අගම ැි ශ  උපශේා ම ත තම ි වරු පත් කළ යුතුමය, ඉවත් කළ 

යුතුමය යන්න ්හ ජනාධිපි  යටශත් අම ාතයාාං  තබා ගත 

ශනොහැකිි යන ්ාංශ ෝනනවලට ජනම ත විචායේ අව ය යැි 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය පැවසීම  ක්ට කලින් - ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ්හ විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගනාපු අව්ාථාවල- සිදු ශනොවුේත්, ශම් ශවලාශේ 

  කායේය ම තුම වී ි ශබන එක ගැන ම ට ශපෞඔගලිකවම  ශපොඩි 

ප්ර ානයක් ි ශබනවා. ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය ශෙන රණන්දුවලට එශයහිව 

කායක ්භා අව්ාථාශේදී ්ාංශ ෝනන ශගන  ම ට හැකිවීම  ශම් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ති  වි ාල හිඩැ්ක්, ප්ර ාන 

්හගත ශෙයක් හැටියට ම ම  ෙකිනවා. ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව 

ශවන්ා කිරීම   හැම  කාලයකදීම  සිදු වන නාඩගම ක් මි්, යට 

කයවන දූෂිත ශඔ පාලුවන් හා දූෂිත ශඔ පාලන ්ාං්ාකෘි ය 

ශම ින් ශවන්ා වන  ක්රියාම ාර්ගයක් ගන්නා බවක් කවොවත් 

ශේන්ශන් නැහැ.  

අෙ අශේ යට කඩා වැටිලා. ජනතාවට කන්න ශබොන්න නැි ව 

ඉන්න ශවලාශේත් ශම්වා හයහා බලශ  රැඳීම ට හා බලයට 

පැමිණීම ට පාය කපා ගැීනම ට ෙයන උත්්ාහය  ම ම  පිළිත්ලින් 

යුතුමව ශහළා ෙකිනවා. ශම්වා ශවනශකොට අශනක් පැත්ශතන් 

්ම හරු නැවත නැඟිටින්න ූ ොනම් ශවනවා.  නැවත නැඟිටිමු  

කියලා ශකොය ගහමින් යට වශේ යනවා. මුළු යටම  ශහොයා කාලා 

ජනතාවශ  ජීවිත විනා  කයපු පවුල තවම ත් බලශලෝභීකශම න් 

ශපශළන වග අපට ෙකින්න පුළුවන්.   නි්ා අනාගත පයම්පයාව 

ගැනවත් හිතලා ඔවුන්ට ශනොරැවටී ඉන්න කියලා ම ම  

ජනතාවශගන් ආයාචනය කයනවා.   වාශ ම  පාට, පක්ෂ්ඨ 

ශේෙයකින් ශතොයව   යුතුමකම  ඉෂ්ඨාට කයන්න කියලා ම ම  ශම් යශේ 

ශගෞයවීනය ජනතාවශගන්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

පසු ගිය ෙව්ාවල ගල් අඟුරු ශටොන් ලක්ෂ්ඨ ) කින්, එක ශටොන් 

එකකින් ශඩොලර් 40 ගාශන් ශහොයකම් කයන්න උත්්ාහ කළා. 

කැබිනේටුශේ ම ැිනහත් වීශම න්  ක නැවතුමණු බව අපි ෙැක්කා. 

එතැනින් කයන්න ගිය වාංචාව රුපියල් ශකෝටි 5,582ක්. අපට 

ශම්ශකන් ශපශනන්ශන් යාජපක්ෂ්ඨවරු ්හ ඔවුන්ශ  ශගෝලශයෝ 

යට අතුමගෑවිලා ගියත්, ජනතාව ත්්ගින්ශන් හිටියත් ශහොයකම  

නවත්වන්න ූ ොනම් නැි  බවි.  

විදුලිබල හා බල ක්ි  තම ි , තරුේ, ජව ්ම්පන්න, 

අනයාපනයක් ි ශබන තම ි  ශකශනක්. එතුමම ා ඉතා උනන්දුශවන් 

ශම්වා ගැන කථා කයනවා. නමුත් අපට ඉතා පැහැිනලිව 

ශපශනනවා, එතුමම ාත් ශම් ශපොශහොේටුව පක්ෂ්ඨශ  සිටින දූෂිත 

නායකයන්ශ  ග්රහේශයන් ගැලශවන්න බැරිව ප්ර ානවලට මුහුේ 

ශෙන බව.  විශඔ ගත, යටට ආෙශර් කයන ලාාංකිකයන්ශගන් ම ා 

ඉල්ලා සිටිනවා දූෂිතයන් එළවනකම් ශම් යටට ශප්රේෂ්ඨේ එවීම  

නවත්වන්න කියලා. එතශකොට ්ම හරු කියි,  ම ම  ෆීල්්ව ම ාර්ෂ්ඨල් 

නි්ා  ම ට  ෆීල්්ව ම ාර්ෂ්ඨල් පඩියත් හම්බ ශවනවා, වයප්ර්ාෙත් හම්බ 

ශවනවා,  ක නි්ා ම ට ප්ර ානයක් නැහැ කියලා,   නමුත්,  ම ට 

හමුොපි ශ  විරාම  වැටුප හැශයන්න ශවන කිසිම  

වයප්ර්ාෙයක්වත්, වැටුපක්වත් ෆීල්්ව ම ාර්ෂ්ඨල් තනතුමයට 

ලැශබන්ශන් නැි  බව ම තක් කයන්න කැම ැි ි.  

දූෂිත ශඔ පාලුවන් එළවීම ට ති  එකම  ම ාර්ගය අයගළය 

පම ේි කියලා ම ම  තයශ  වි ාවා් කයනවා. පාට, පක්ෂ්ඨ 

ශේෙවලින් ශතොයව නිර්පාක්ෂිකව ශම් යශේ සියලුශෙනා ශම ම  

උතුමම් ජනතා විේලවය ශවනුශවන් නැඟී සිට, අශේ අනාගත 

පයම්පයාවට ජීවත් ශවන්න ශම් ම ාතෘ භූමිය ශේයා ගනිමු කියලා 

ම ම  ජනතාවට ඉතා ශගෞයවශයන් ආයාචනය කයනවා. අයගළයට 

නායකයන් අව ය නැහැ. අයගළයට අව ය අඩිතාලම ක් පම ේි. 

  අඩිතාලම  ශගොඩ නැඟීම ට ශම් යශේ සිටින විඔවතුමන්, 

ීනරණඥයෝවරුන්, දවෙයවරුන්, වයාපාරිකයන්, ශනොශයත්ත් 

වෘත්රණයශේිනන්, විරාමික යේ විරුවන් තතුමළු සියලුශෙනාම  

නිර්භීතව නැඟී සිටින්න කියා ම ම  ආයාචනය කයනවා.   නැඟී 

සිටීම  හයහා ශම් අයගළය, නිර්පාක්ෂික ජනතා විේලවය ම ර්ෙනය 

කිරීම ට ශගන යන දූෂිත ක්රියාම ාර්ගයට මුහුේ ශෙන්න පුළුවන් 

 ක්ි ය ලැශබනවා කියලා ම ම  වි ාවා් කයනවා.  

ෙැන් යශේ ශපෝලිම් නැහැ කියලා ්ම හරු කියනවා. ශපෝලිම් 

නැි  වුශණ් ශතල් ආපු නි්ාවත්, ගෑ්ා ආපු නි්ාවත් ශනොශවි,  

ජනතාව ශතල් ශපොලිම්වල ය්ාි යාදු ශනොවී, කූපන් ක්රම ය හයහා 

ශතල් ටිකක් අයශගන ගිහින් තම න්ශ  කටයුතුම කයගන්නා  නි්ා.  

ඊට අම තයව,  ශතල් ි බුේත් මිල අධික නි්ා  ගන්න බැරි 

තත්ත්වයක් අෙ ජනතාවට  ති  ශවලා ි ශබනවා.  ශපෝලිම් නැි  

නි්ා, යනිල්ට අව්ාථාවක් දීලා බලමු  කියන ශකොළ  සිටින 

්ම හය බුඔධිම තුමන්ට, ශපෝ්තුමන්ට ම ම  ශම් කායේය  

ශගෞයවශයන් ම තක් කයලා ශෙන්න කැම ැි ි.  

තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශහොඳ ශගයක් ි බුේාට,  වාහන ශෙක තුමනක් 

ි බුේාට, ශහොඳ ශහෝටලයකට ගිහින් කන්න ශබොන්න ්ල්ලි 

ි බුේාට,  තමුන්නාන්ශ්ේලා ශගෙරින් එළියට ආවාම   ජීවත් 

ශවන්ශන් ශම් කඩා වැටුණු දුේපත් යශේ බව තමුන්නාන්ශ්ේලා 

අම තක කයන්න එපා. තමුන්නාන්ශ්ේලා ශගෙරින් එළියට ආවාම   

තමුන්නාන්ශ්ේලා ට මුේගැශහන්ශන්, ජිවත් ශවන්න සිඔන ශවලා 

ි ශබන්ශන්,  අන්ත අ්යේ දුේපත් මිනිසුන් අතශර් බව අම තක 

කයන්න එපා.  

ශම් යශේ  ක පුඔගල ආොයම  ශඩොලර්  ,400ි කියලා 

කියනවා.  ශකන්ම  අශේ යශේ තත්ත්වය ශත්ශයනවා. ශලෝකශ  

අශනක් යටවල  ක පුඔගල ආොයම  ශඩොලර් 40,000ි, (4,000ි. 

  යටවල් එක්ක බලනශකොට අපි නිකම්  වේ වුණු තුමවාලයක් 

්හිත හිඟන්ශනත්ශ  තත්ත්වයට පත් වුණු යටක් කියලා ශම් යශේ 

සිටින බුඔධිම තුමන්, ශපොශහෝතුමන් ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ශම් යට 

පහසුකම්වලින් ශතොයි.  ජනතාවට තම න්ශ  පවුශල් අය ්ම ඟ 

ශහොිනන් කාලා බීලා, අත පය ිනග හැයලා, හිශත් ්හනශයන් යුතුමව  

ජීවත් ශවන්න පුළුවන් යටක් ශනොශවි ශම් ි ශබන්ශන්  කියන 

එක ම ම  ම තක් කයන්න කැම ැි ි. ශම් යශේ ජීවන වියෙම  ෙයා 

ගන්න බැරි මිනිසුන් ශම් ශවනශකොට සියයට 84ක් පම ේ 

ඉන්නවා.  ක යහ්ක් ශනොශවි.  සියයට 84ක් පම ේ වූ   

ජනතාවට තුමන් ශේල කන්න බැහැ.  හුඟක් ශගවල්වල බත් 

1983 1984 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

කන්ශන් එළවලුවක් ශහෝ ශෙකක් එක්ක. ජනතාව ජීවත් ශවන්ශන් 

ඉතා වි ාල ඨ ඩනයක. ජනතාව මුහුේ දී සිටින ශම් තත්ත්වය  

නි්ා අශේ අනාගත පයම්පයාවට, අශේ ෙරුවන්ට බඩගින්ශන් 

සිටින්න සිඔන ශවලා ි ශබනවා.  

්ම හරු  කට එක එක විධියට අර්ථ කථන ශෙනවා.  

ඔළශම ොේටල දවෙයවයශයක් කියනවා ම ම  ෙැක්කා, ඉඳලා හිටලා 

කෑම  ශේලක් ශනොකා ඉන්න එක ශහොඳි කියලා.   

දවෙයවයයාශ  ශබල්ල ම හති, බඩ ම හති. එයාට 

ශත්ශයන්ශන් නැහැ, බඩගින්ශන් ඉන්න ෙරුවන්ට ශකොච්චය 

ශේෙනාවක්ෙ   හයහා ති  ශවන්ශන් කියලා. පාධීන චම්පික 

යේවක ම ැි තුමම ාශ  ආර්ථිකය ්ාථායීකයේයට අොළ ශකටි ්හ 

ම නය කාීනන වැඩ්ටහන් හඳුනා ගැීනම  ්ඳහා වන ජාි ක ්භා 

අනු කමිටුශේදී එතුමම ා කියලා ි ශබනවා ම ම  ෙැක්කා,  ශම් යශේ 

සියයට 20කට පම ේි ශපෝෂ්ඨේශයන් යුක්ත, ශප්රෝටීන් ්හිත 

ශහොඳ කෑම  ශේලක් කන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ි ශබන්ශන් 

කියලා.   අපි ශම් ්තයය, යථාර්ථය ශත්රුම් අයශගන ජීවත් 

ශවන්න ඕනෑ. 

යටම  කාපු, ශගොවියා විනා  කයපු හිටපු කෘෂිකර්ම  

තම ි වයයත් පසුගිය ෙව්ාවල කියනවා ම ම  ෙැක්කා, 

 එාංගලන්තශ ත්, තශම රිකාශේත් ෙරුශවෝ පා්ලට ශපේටි 

අයශගන එනවා.   ශපේටිවල කෑම  නැහැ  කියලා. ශම් පුඔගලයා 

තනිකය ම න්ෙ බුඔධිකයත් ශවලා ි ශබන බවි ම ට ශපශනන්ශන්. 

  යටවල මිනි්ාසු බඩගින්ශන් ඉන්නවා කියලා කියනවා නම්, ම ට 

ශපශනන්ශන් ශම් පුඔගලයා අරණතශ    යටවලට ගිහිල්ලා හිඟා 

කාලා ි ශබන බවි.   කාලශ  කාශ  හරි කෑම  ශපේටියකට 

විඔොෙ ෙන්ශන්ත් නැහැ.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ාට ශවන් වූ කාලය අව්ානි. 

 
ෆීල්ඩ් ොර්ෂ්ඨල් ගු ්ර් ත ෝදත ේ්කා ෙහස ා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ச த் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ම ට තව සුළු ශවලාවක්  

ශෙන්න.  

ශම් වාශ  කාලකණ්ණි කථා කියන අයට රැවශටන්න එපා 

කියලා ශම් යශේ ජනතාවට ම ම  ශගෞයවශයන් කියා සිටිනවා. 

අයගළය හයහා අිි වාසිකම් ශවනුශවන් හඬ නඟන ජනතාව 

ම ර්ෙනය කයන්න ක්රියාත්ම ක ශවන නිවටයන් සියලුශෙනාට,     

අයට පහය දීශම් නියැළී ඉන්න සියලුශෙනාට තයාි යම  ශනොබලා 

අපි යතුම එළියක් ෙක්වනවා. අපි බලයට ආවාම  අනිවාර්යශයන්ම    

ශගොල්ලන් ීනි ය හමුවට ශගශනනවා. ශම් නිවට මිනිසුන්ට ම ම  

ම තක් කයන්න ඕනෑ, එොට   ශගොල්ලන් ශවනුශවන් ශපීන 

සිටින්න ශම් යශේ  ීනි ඥයෝයත්වත් නැි  ශවි කියලා.  

අයගළයට ජය ශේවා! 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ල්න්ත අලගියවන්න යාජය අම ාතයතුමම ා. ඔබතුමම ාට 

විනාඩි 55ක කාලයක් ි ශබනවා. 

[අ.භා. 2.09]  
 

 

ගු ල්්ද  අලගියව්දන ෙහස ා (ප්රවාහසන රානය 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - ரபொக்குவ த்து 

இ ொஜொங்க அமைசசர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of 
Transport) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, අශේ යටට ඉතා වැෙගත් 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් විවාෙයට ගැශනන ශම් අව්ාථාශේදී   

්ම්බන්නශයන් වචන කිහිපයක් කථා කිරීම ට ලැබීම  පිළිබඳව ම ා 

ඉතා ්තුමටු ශවනවා. යජය නිශයෝජනය කයන ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා 

පාක්ෂික ම න්ත්රීවරු වන අප සියලුශෙනාශ ම  ්ම්ූරර්ේ 

්හශයෝගය ශම ම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ලබා දීම ට අප කටයුතුම 

කයනවා.  ක අපි අෙ ගත්ත රණන්දුවක් ශනොශවි. අශේ යශේ ශම් 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පිළිබඳවත්, ම ැි වයේ ක්රම ය පිළිබඳවත් 

ප්රි පත්ි ම ය ව ශයන් අපි එක ්ාථාවයයක හිටියා.  

හුශෙක්ම  ආර්ථිකම ය ්ානක විතයක් ්ැලකිල්ලට ශගන යටක් 

ිනයුණුය කියලා කියන්න පුළුවන්කම ක් නැහැ. යටක ආර්ථික 

්ානක ිනයුණු ශවනවා වාශ ම  ්ම ාජයීය ව ශයන් ්හ 

ශඔ පාලනික ව ශයන් යම් ිනයුණුවක් ෙ අත් පත් කයගත යුතුමව 

ි ශබනවා. විශ ේෂ්ඨශයන් ප්රජාතන්ත්රවාෙය  ක්ි ම ත් විය යුතුමව 

ි ශබනවා.   අනුව ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් ති වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාව තුමළින්,   ති වන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 

තුමළින් යශේ වාංචාව, දූෂ්ඨේය නැි  ශවලා තවදුයටත් 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය  ක්ි ම ත් ශේවි කියන බලාශපොශයොත්තුමවක් අපට 

ි ශබනවා. හැබැි ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළින් ශම් වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය කයලා ශම්ක වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් විධියට, 

ලියවිල්ලක් විධියට ි බූ පම ණින්ම  ශම් තුමළින් බලාශපොශයොත්තුම 

වන අයමුණු ඉටු වන්ශන් නැහැ. ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාශවන් 

පත් කයන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවල ්භාපි වරුන්ශ , 

්ාම ාජිකයන්ශ  ක්රියා කලාපය ශම් ්ාංශ ෝනන තුමළින් 

බලාශපශයොත්තුම වන අයමුණු ඉටුවීම  ්ඳහා ප්රනාන ව ශයන්ම  

බලපානවා. ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් 

  පත් කයන ලෙ තතැම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ්භාපි වරු ්ාවාීකනව 

කටයුතුම කළාෙ කියන ප්ර ානය අපට ි ශබනවා. නමුත්, ශම් නව 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින්   පත් කයන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 

්භාපි වරුන් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව බලාශපොශයොත්තුම වන අයමුණු ඉටු 

කශළේ නැත්නම්,   අය ඉවත් කිරීශම් බලය ්හ හැකියාව ්ඳහා 

අව ය ීනි ම ය ප්රි පාෙන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවටත්, 

පාර්ලිශම්න්තුමවටත් තතුමළත් කය ි ශබනවා .  ක ඉතා 

කාශලෝචිති. පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවයයත් ශල් ශත්රී පත් වුේාට 

ප්ාශ්ේ   පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවයයා නිසි වගකීම  ඉටු කයන්ශන් 

නැත්නම් නැවත අවුරුදු පහකින් ජනතාව හමුවට යා යුතුමව 

ි ශබනවා. එතශකොට ජනතාවට අිි යක් ලැශබනවා,   අය 

පිළිබඳව රණයේයක් ගන්න. නමුත්, ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

තුමළින් ති වන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවල ්භාපි වරුන්ට, පත්වන 

නිශයෝජිතයන්ට එවැනි තත්ත්වයකට මුහුේ ශෙන්න සිඔන 

වන්ශන් නැහැ.   අය හරියට වැඩ කළත්, වැරැිනයට වැඩ කළත්,   

පත් කයපු නියමිත කාල සීම ාව තුමළ එම  ධුයවල රැඳී සිටින්න අව ය 

ීනි ම ය අිි ය ඔවුන්ට ි ශබන නි්ා   අය හරියට වැඩ කශළේ 

නැත්නම්   අය ඉවත් කිරීශම් හැකියාවක් කලින් ි බුශණ් නැහැ. 

නමුත්, ශම් නව වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින්    තත්ත්වය ති  

කය ි බීම  ඉතාම  ුදභවාදී ශෙයක් විධියටි ම ා ශපෞඔගලිකව 

ෙකින්ශන්.  

අෙ යට හමුශේ තව ප්රනාන ශචෝෙනාවක් ි ශබනවා.               

ෙහඅටවන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත්, ෙහනව වන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයටත්, විසිවන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත් අප ඡන්ෙය 

1985 1986 

[ෆීල්්ව ම ාර්ෂ්ඨල් ගරු ්යත් ශ ොන්ශ්ේකා ම හතා] 
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දුන් බව තත්ත. ම ාත්   ක්රියාම ාර්ගය අනුගම නය කයපු ශකශනක්. 

  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනවල අඩුපාඩු ි ශබන බව අපි පිළිගන්න 

ඕනෑ. ප්රි පත්ි ම ය ව ශයන් අපට   ්ම්බන්නශයන් ප්ර ානයක් 

ි ශබනවා. හැබැි, ශම් ්ඳහා බලපාන තව ප්රනාන ප්ර ානයක් 

ි ශබනවා.   පිළිබඳව කවුරුවත් කථා කයන්ශන් නැහැ. 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව පිළිබඳව යශේ කථා කයනවා. ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ්ම්ම ත කයන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුමශවන්. 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ම න්ත්රීවරු ශත්රී පත් වන්ශන් ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨවලින්. හැබැි, ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨවල වයව්ාථාව ගැන 

කවුරුවත් කථා කයන්ශන් නැහැ. ශම්ක ප්රනාන ප්ර ානයක්. අෙ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයන සියයට 90ක් ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨවල වයව්ාථාව ශකොශතක් දුයට ප්රජාතන්ත්රවාදීෙ කියන එක 

පිළිබඳව වි ාල ප්ර ානයක් ි ශබනවා. එම  නි්ා   ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨවල ්ාම ාජිකයන්ට හෙවතට එකඟව නිවැරැින රණන්දුවක් 

ගැීනම  පිළිබඳව ප්ර ානයක් අෙ වනශකොට අශේ යට හමුශේ 

ි ශබනවා.   නි්ා  අප පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළදී යශේ ීනි යට 

බලපාන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ්ාංශ ෝනනය කයනවා වාශ ම , 

ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨවල වයව්ාථා පිළිබඳවත් ෙැනට වඩා වැඩි 

අවනානයක් ශයොමු කිරීශම් කාලය අෙ වනශකොට එළ  ි ශබනවා. 

 ක විය යුත්තක්.   පිළිබඳව  ශබොශහෝ ශෙශනත්ට අෙ කථා 

කයන්න පුළුවන්කම ක් නැහැ. ශබොශහෝ ශෙශනක්   ගැන කථා 

කයන්ශන්ත් නැහැ. කථා කශළොත් පක්ෂ්ඨශයන් විනය පරීක්ෂ්ඨේ 

පවත්වනවා. එශහම  නැත්නම් පක්ෂ්ඨශයන් අින් කයනවා. අෙ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉන්න ම න්ත්රීවරු ශෙසීය විසිප්ාශෙනාශගන්, 

එකසිය අනූවකට විතය ශම් ප්ර ානය ි ශබනවා. ශම්ක තම ි තත්ත 

කථාව.   නි්ා ශම් අඩුපාඩුව නිවැරැින වන තාක් කල් පක්ෂ්ඨ 

නායකත්වය ගන්න රණන්දුවට එකඟව කටයුතුම කිරීම ට 

්ාම ාජිකයන්ට අනිවාර්යශයන්ම  සිදු වනවා. තතැම් අය අශපන් 

අහනවා, ෙහනව වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත්, විසිවන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයටත් පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දුන්නා, ෙැන් විසිශෙවන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයටත් ඡන්ෙය ශෙනවා ශන්ෙ කියලා.    ්ාංශ ෝනනවලට 

ඡන්ෙය ශෙන්න අපට ශම් ්ඳහන් කළ කරුේ බලපෑවාය කියන 

එක ම ා විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ශම් අව්ාථාශේ  ්ඳහන් කයන්න ඕනෑ.          

එම  නි්ා යශේ නිසි ප්රජාතන්ත්රවාෙයක් බලාශපොශයොත්තුම වනවා 

නම්, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව පිළිබඳව කථා කයනවා වාශ ම  

 ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨවල වයව්ාථා ්ක්ා කිරීම  පිළිබඳවත් ීනි ම ය 

ව ශයන් ක්ට වඩා වැඩි අවනානයක් ශ්රී ලාංකා ම ැි වයේ 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව විසින් ශයොමු කළ යුතුමය කියන එකි ම ශ  

ශපෞඔගලික අෙහ්.  

විශ ේෂ්ඨශයන්ම  අප ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට ඡන්ෙය ලබා දුන්ශන්    ශවලාශේ දම ත්රීපාල 

සිරිශ්ේන හිටපු ජනාධිපි තුමම ාත්, යනිල් වික්රම සිාංහ හිටපු 

අග්රාම ාතයතුමම ාත් ම ැි වයේ ක්රම ය ්ාංශ ෝනනය කයනවා කියා 

ශපො ශයොන්දුවක් ලබා දුන් නි්ාි. නමුත්, අශේ ම ැි වයේ ක්රම ය 

්ාංශ ෝනනය වුශණ් නැහැ. එම  නි්ා අපි අෙත් ඉන්ශන් ශම් 

ම ැි වයේ ක්රම ය ්ාංශ ෝනනය විය යුතුමි කියන ්ාථාවයශ ි. 

ම ැි වයේ  කල් ෙැක්ම  ශකොශහත්ම  අප අනුම ත කයන්ශන් නැහැ. 

හැබැි, අප සියලුශෙනාම  ශම් ම ැි වයේ කල් ෙැක්ශම් ක්රියාවලියට 

ොයකශවලා ි ශබනවා. අපි හිටපු ආණ්ඩුවක පළාත් පාලන විෂ්ඨය 

භායව සිටි තම ි වයයත් ප්රථම  වතාවට සීම ා නිර්ේය ශකොමිෂ්ඨන් 

්භා වාර්තාව ඉිනරිපත් කයලා,   තම ි වයයා විසින්ම  ඊට විරුඔනව 

ඡන්ෙය දුන්නා. ශම්ක තම ි තත්ත කථාව.   ශවලාශේ 

ම ැි වයේය කල් ෙැක්ම  ශවනුශවන් අප සියලුශෙනාම  -ශෙම ළ 

ජාි ක ්න්නානය, එක්්ත් ජාි ක පක්ෂ්ඨය, ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා 

පක්ෂ්ඨය- කටයුතුම කළ බව පිළිගන්න ඕනෑ. 

එම  නි්ා සියලුශෙනාට එකඟ ශවන්න පුළුවන් ම ැි වයේ 

ක්රම යක් ්ාථාපිත කය ගැීනම  පිළිබඳ  අක්ශයෝගයක් අෙ ි ශබනවා. 

සුළු ජාි ක අශේ ්ශහෝෙය ජනතාවට, සියලු  සුළු ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨවලට සියයට 500ක්ම  ්ානායේය ඉටුවන පරිින ම ැි වයේ 

ක්රම යක් අපට හොගන්න පුළුවන්කම ක් ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ශලෝකශ  එශහම  ක්රම යක් නැහැ. ්ම ානුපාි ක ක්රම ය සියයට 

500ක්ම  ක්රියාත්ම ක කළත්, මිර ක්රම ය ක්රියාත්ම ක කළත්  සියලු 

අයට සියයට 500ක් ්ානායේය ඉටු වන්ශන් නැහැ. එම  නි්ා 

තම ි ශම් ප්ර ානය ි ශබන්ශන්. නමුත් ප්රි පත්ි යක් විධියට අපි 

ෙකින්ශන්, අශේ යටට ්ානායේය ඉටුවන, ඡන්ෙොයකයාශ  

අිි යට අ්ානායේයක් ශනොවන ම ැි වයේ ක්රම යක් 

පාර්ලිශම්න්තුම, පළාත් ්භා ්හ ප්රාශඔය ය ්භා කියන ම ැි වයේ 

්ඳහා අනිවාර්යශයන්ම  ති  විය යුතුම ි කියන එකි. පක්ෂ්ඨවල 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය කයනවා වාශ ම , ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව 

්ාංශ ෝනනය කයනවා වාශ ම , අපි සියලුශෙනා එකතුමශවලා   

වගකීම  ඉටු කළශහොත් තම ි ජනතාව බලාශපොශයොත්තුම ශවන 

නිෙහ්, ප්රජාතන්ත්රවාෙය  ක්ි ම ත් ශවන්ශන්.  

එම  නි්ා අපි සියලුශෙනා   ආකායශයන් කටයුතුම කයමුි 

කියන ඉල්ීනම  කයමින් ම ා නිහඬ ශවනවා. 

  

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හර්ෂ්ඨේ යාජකරුේා ම හතා . ඔබතුමම ාට විනාඩි නවයක 

කාලයක් ි ශබනවා.  

 

[අ.භා. 2.59] 

 

ගු හසර්ෂ්ඨණ රානකුණා ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன  ொஜகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයක් ගැන කථා කයන ශකොට ම ා ශම් කායේය කියන්න 

ඕනෑ. 5977න් ප්ාශ්ේ විනායක ජනාධිපි  ධුයය හඳුන්වා දීම ත් 

එක්කම  ශම් යශේ වි ාල ම තයක් ති  වුේා, විනායක ජනාධිපි  

ධුයශ    බලතල අඩු කයන්න ඕනෑ කියලා.   පිළිබඳ වි ාල 

ජනම තයක් ති  ශවලා, 2005 වර්ෂ්ඨශ දී ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනය ශගනාවා. ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනශයන් තම ි ඉ්ාශ්ල්ලාම  විනායක ජනාධිපි  ධුයශ  

යම් යම් බලතල අඩු කිරීම ක් සිදු වුශණ්.  ශම් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ  යම් 

පිරි්ක් කියනවා, පුඔගලයන් ශක්න්ද්ර කයශගන යශේ ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවට ්ාංශ ෝනන  ශගන  ම  ශනොකළ යුතුමි කියලා. 

හැබැි, එතුමම න්ලාට ම තක් කයන්න ඕනෑ, විනායක ජනාධිපි  

ධුයශ  යම් බලතල අඩු වීම ක් සිදු කයපු ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය අශහෝසි කයලා තමුන්නාන්ශ්ේලා 2050දී 

ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාපු බව.   

විතයක් ශනොශවි. යුඔනය ජයග්රහේශ  වාසියත් අයශගන එවකට 

හිටපු ජනාධිපි  ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා   කණ්ඩායශම් 

සියලුශෙනාම  එකතුම කයශගන ම ැශයන කල් ජනාධිපි  ශවන්න 

අව ය ්ාංශ ෝනනය ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

විධියට 2050 වර්ෂ්ඨශ දී ශගනාවා.  

ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් ප්ාශ්ේ    

බලතල නැවතත් එක පුඔගලශයත් අතට ආවා.   විතයක් 

ශනොශවි, 5978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශවන් ශෙවතාවකට පම ේක් 

සීම ා කයපු විනායක ජනාධිපි  ධුයය, ම ැශයන කල් ඕනෑම  

කාලයක්  ෙයන්න පුළුවන් කියලා ශවන්ා කළා.   ශවන්ා කශළේ 

එක පුඔගලශයත් නි්ා.  ක හින්ො තමුන්නාන්ශ්ේලාට ම තක් 

කයලා ශෙන්න ඕනෑ, 2050 වර්ෂ්ඨශ දී ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාශේ ශම් යශේ අව යතාවට එශහම  

නැත්නම් ්ම ්ාතයක් හැටියට ශපොදු අව යතාවට ශනොශවි, එක් 

පුඔගලශයත්ශ  අව යතාවටි කියන එක. විනායක ජනාධිපි  

1987 1988 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ධුයය ්ම්බන්නශයන්  ශම් යශේ වයව්ාථාව පළමු වයට 

්ාංශ ෝනනය කිරීම  එො සිදු කළා.  

ඉන් පසුව යහ පාලන යජය තුමළදී අපට පුළුවන් වුේා, 

ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගන එන්න. 

ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් 

වයව්ාථාොයක ්භාවක් ශගනැල්ලා, ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 

ශගනැල්ලා විනායක ජනාධිපි  ධුයශ  ි බුණු බලතල ප්රම ාේයක් 

 වා හයහා ක්රියාත්ම ක කයලා ශම් යට තුමළ යළි ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

ති  කළා. හැබැි, 2020 වර්ෂ්ඨශ  ශම ොකෙ වුශණ්? 2020 වර්ෂ්ඨශ  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවා. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  වුවම නාව වුශණ් ශම ොකක්ෙ? 

ශම් යශේ ි බුණු ප්රජාතන්ත්රවාෙය හත්ළා ොලා පුඔගලශයත් 

ශවනුශවන් එශහම  නැත්නම් එක පවුලක් ශවනුශවන්   විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා නැවතත් එක 

පුඔගලශයත්ට සියලු බලතල ලබා දුන්නා.   ශකන් අය ශකොමිෂ්ඨන් 

්භා,   ප්රජාතන්ත්රවාදී වැඩ පිළිශවළ ්ම්ූරර්ේශයන් ආපහු 

ආප්ා්ට හැශයේවා.  ක කශළේ විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන්.  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් ප්ාශ්ේ ෙැන් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

ශගනැල්ලා ි ශබනවා. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ගැන කථා කයන ශම් අව්ාථාශේ 

අපට ඉතාම  පිළිත්ශලන් ශහෝ කියන්න ශවනවා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේදී  ශම් සියලු වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනවලට පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙය දුන් පිරි්ක් සිටින බව.   අය ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත් පක්ෂ්ඨව අත ඉ්ාසුවා, ෙහඅටවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත් පක්ෂ්ඨව අත ඉ්ාසුවා, ෙහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාං ශ ෝනනයටත් පක්ෂ්ඨව අත ඉ්ාසුවා, 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත් පක්ෂ්ඨව අත 

ඉ්ාසුවා. ෙැන් ශහටත් පක්ෂ්ඨව අත උ්ා්න්න බලාශගන ඉන්න 

පිරි්ක් ඉන්නවා. ම ට හිතාගන්න බැහැ ශකොශහොම ෙ ශම ශහම  

කයන්ශන් කියලා? ශම් යශේ ජනතාව   අය පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ශත්රී පත් කයලා එේවාට ප්ාශ්ේ, විශ ේෂ්ඨශයන්ම  තම ි කම්වලට 

ප්රි පත්ි ය පාවා ශෙනවා.  ආණ්ඩුශේ තම ි කම් ගත්තාට ප්ාශ්ේ 

අය සියල්ලම  අම තක කයලා,   තම ි කම  ශවනුශවන්  ආත්ම ය 

පාවා දුන් පිරි්ක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉන්නවා. ෙහහත්වන, 

ෙහඅටවන, ෙහනවවන, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවලට පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙය දීලා ෙැන් ශහට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයටත්  ඡන්ෙය ශෙනවා.   නි්ා ශම් යශේ ජනතාවට අපි 

කියනවා, කරුේාකය ශම් අය ගැන  හිතන්න කියලා.  

ම ම  ෙන්ශන් නැහැ,   වාශ  කිහිප ශෙශනක් ෙැන් ශම තැනත් 

ඉන්නවාෙ කියලා. එක් ශකශනක්, ශෙන්ශනක් තවම  ශම තැන 

ඉන්නවා. අය එක් ශකශනක් ලේජා නැි ව අතත් උ්ා්නවා, 

එශහම  කළා කියලා. ඉි න්, ශම න්න ශම් අය පිළිබඳව ඊළඟ 

වතාශේදී ශහෝ ශම් යශේ ජනතාව රණන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. 

කරුේාකය  තම ි කම්වලට ආත්ම ය පාවා ශනොශෙන පිරි්ක් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට පත් කය ශෙන්න කියලා ශම් ශවලාශේ  අපි ශම් 

යශේ ජනතාවට කියනවා.  

ශම් අව්ාථාශේදී අපි ්තුමටු ශවනවා විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා පාර්ලිශම්න්තුමශේ සියලුශෙනා ෙැනුවත් කයලා ශම් පනත් 

ශකටුම්පත ඉිනරිපත් කිරීම  ්ම්බන්නව. හැබැි, අපට තවම  

වි ාවා්යක් නැහැ, ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨය නිශයෝජනය කයන 

සියලුශෙනාශ  එකඟතාවක් ශම් ්ාංශ ෝනනයට ි ශබනවාෙ 

කියලා. ශම ොකෙ, ශ්රී ලාංකා ශපොදුජන ශපයමුශණ් ම හ ශල්කම් ්ාගය 

කාරියව්ම් ම න්ත්රීතුමම ා ම ානය ්ාකච්ඡාවලදී කියනවා, විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට එකඟ නැි  චශපොශහොේටුශේච 

ම න්ත්රීවරුන් වි ාල පිරි්ක් ඉන්නවා කියලා.    අය කවුෙ කියලා  

ශම් යශේ ම  අය ශහට හඳුනා ගනිි කියලා අපි බලාශපොශයොත්තුම 

ශවනවා. ශම් ්ාංශ ෝනනයට විරුඔනව ඡන්ෙය ශෙන්ශන් කවුෙ 

කියලා ශම් යශේ ජනතාව බලාශගනි ඉන්ශන්.   ශම ොකෙ, ශම් 

යශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය ගැන ශනොශවි   අය හිතන්ශන්.   අය 

යාජපක්ෂ්ඨ 
 
[මූලා්නතත අණ පරිින ඉව් කරන ලදී.] 
[அக்கி ொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉ්ාශ්ල්ලාම  ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා  ශෙවතාවක් ජනාධිපි  
කයලා, ෙහඅට වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා 
ම ැශයනකම් ජනාධිපි   කයන්න උත්්ාහ කළා.   වැශ්ව වැයදුේා 
විතයි ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපි වයයා ශගනාවා. ශගෝධාභය 
යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපි වයයාශගන් පසුව ෙැන් ශම් අය බලාශගන 
ඉන්නවා ශම් අයශ  අව යතාව ශවනුශවන් ඔවිත්ව පුයවැසියත් 
හැටියට සිටින ශම ොළහතාශේෝ -බැසිල් යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා- 
ශ න්න. බැසිල් යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා ශගශනන එක තම ි ශම් 
ම න්ත්රීවරුන්ට ෙැන් ශම් යශේ ි ශබන ශලොත්ම  ශඔ ශවලා 
ි ශබන්ශන්. නමුත් ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ්ම්බන්න 
්ාංශ ෝනනයක් සිදු වුශේොත්, බැසිල් යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාට ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න බැරි ශවනවා. අන්න   ගැන තම ි ශම් 
අය ෙැන් කල්පනා කයන්ශන්.  ශම් යශේ ප්ර ානවලට වි්ඳුම්, ශම් 
යශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය ති  කිරීම ,  ජාතයන්තයශයන් ශම් ශවලාශේ 
අපට ලබා ගන්න ඕනෑ ්හශයෝගය ශම් වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනශයන් තත්තටම  ලැශේවි.  වා ශනොශවිෙ ශම් යටට 
අව ය? නමුත් ශම් කණ්ඩායම ට අව ය ශවලා ි ශබන්ශන්  ඊළඟ 
ම ැි වයේය ජයග්රහේය කයන්නට බැසිල් යාජපක්ෂ්ඨ  
ප්රශයෝජනයට අය ශගන කීයක් හරි ශ්ොයාශගන,   ඡන්ෙය 
පැයදුේත් කම ක් නැහැ කියලා හිතාශගන   අයට ්හශයෝගයක් 
ලබා ශෙන්නි. ඉි න්, ශම් කරුණු ඉතාම  පැහැිනලිි.  

අපි ශම් යශේ ජනතාවශගන් ඉල්ීනම ක් කයනවා, ශහට ශම් 
වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය ශෙන්ශන් කවුෙ, විපක්ෂ්ඨව 
ඡන්ෙය ශෙන්ශන් කවුෙ කියලා ත්ා තයශගන බලාශගන ඉන්න 
කියලා. ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන සියල්ලටම  -ෙහහත්වන 
ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට, ෙහඅට වන ආණ්ඩුක්රම  
වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනයට, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට, 
ශහට ඡන්ෙය විම ්න විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනයට-  තම ි  කේටක් නි්ා තම න්ශ  ආත්ම ය පාවා 
දුන්න ්හ පාවා ශෙන අයට ඉිනරිශ දී ඔබ පාඩම ක් උගන්වන්න 
කියා ප්රකා  කයමින් ම ා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නාලක ශගොඩශහේවා ම ැි තුමම ා. ඔබතුමම ාට විනාඩි හයක 

කාලයක් ි ශබනවා.  

 
[අ.භා. 2.28] 
 

ගු (ආචාර්ය) නාලක තගොඩතහසේවා ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) நொலக்க தகொடரஹவொ)  

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa)  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, 5978දී ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව හඳුන්වා දුන්නාට ප්ාශ්ේ ශම ශතක් ශගනාපු හැම  

වයව්ාථා ්ාං ශ ෝනනයක්ම  පිටුප් ි බුශණ් යශේ අව යතාවට 

1989 1990 

[ගරු හර්ෂ්ඨේ යාජකරුේා ම හතා] 
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වඩා බලශ  ඉන්න අයශ  බලය තහවුරු කය ගැීනශම් 

අව යතාවි. යම් තාක් දුයකට ශහෝ ඉිනරිගාක් හැටියට අපට 

ෙකින්න පුළුවන් වුශණ් ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් ජනාධිපි වයයාශ  බලතල ම ඳක් අඩු කයලා, 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාවක් ්හ ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 

පිහිටුවපු අව්ාථාවි.  කත් ෙහඅට වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් නැි  කයලා ෙැම්ම ා. ඊට පසුව ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හා විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය සිදු කළාට පසුව  තවදුයටත් වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයක් ජනතාව බලාශපොශයොත්තුම වුශණ් නැහැ. එශහනම් 

අපි ශපෝවඩක් ම තක් කයලා ශෙන්න ඕනෑ ශම් විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  පසුබිම  ශම ොකක්ෙ කියලා.   

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ්ම්ම ත කයන ශවලාශේ  ජනාධිපි  ශගෝධාභය 

යාජපක්ෂ්ඨ හැටනවලක්ෂ්ඨයක ජනවයම ක් අයශගන  හිටිශ ; 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ තුමශනන් ශෙකක බලයක් ි යාශගනි හිටිශ .   

නි්ා   ශවලාශේ ජනාධිපි වයයා ශවනුශවන් විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ්ම්ම ත කිරීම  ගැන ජනතාවශ  වි ාල 

අප්ර්ාෙයක් ි බුශණ් නැහැ. තත්ත ව ශයන් යම්තාක් දුයට 

ජනතාවශ  කැම ැත්තක් තම ි ි බුශණ්. නමුත් අවුරුදු 

ශෙකහම ායක් යන්න කලින්   විධියට අධික බලතල දීලා  පත් කය 

ගත්ත ජනාධිපි වයයා  ශම් යශේ ජනතාවට එපා වුේා.  

 ජනාධිපි වයයා ශගෙය යන්න ඕනෑ  කියලා ශම් යශේ ජනතාව 

අයගළ කයන්න පටන් ගත්තා.   අයගළය, විශයෝනය හමුශේ 

ජනාධිපි වයයාත්   බලය යඳවා ගැීනම  ්ඳහා යම් යම් ශවන්ාකම් 

කයන්න පටන් ගත්තා. එතුමම ා කයපු එක ශෙයක් තම ි   ශවලාශේ 

කැබිනේ ම ණ්ඩලශ  හිටපු තම න්ශ  ්ශහෝෙයවරු ශෙශෙශනක් 

්හ බෑනා ශකශනක් අින් කයලා අලුත් කැබිනේ ම ණ්ඩලයක් 

පත් කය ගත්ත එක.   කැබිනේ ම ණ්ඩලය පත් කය ගත්ත 

ශවලාශේ ඉි රි වුශණ් ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා විතයි.   

ශවලාශේ යාජපක්ෂ්ඨ පවුශල් අයට ශත්රුේා ශම් විධියට ගිශයොත් 

තව ටික ෙව්කින් ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යාටත් ශගෙය යන්න 

ශවනවා කියලා.   නි්ා ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යාශ  

අගම ැි කම  රැක ගන්න ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවට ්ාංශ ෝනනයක් 

ශ න්න ඕනෑ කියලා, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය යළි බලාත්ම ක කයන්න ඕනෑ කියලා අශප්රේල් ම ා්ශ   

කැබිනේ ප්රිකාවක් ශගනාවා.   ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට විරුඔනව කථා කළ අය තම ි කිේශේ  ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය යළි බලාත්ම ක කයන්න ඕනෑ 

කියලා. හැබැි, ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා  කට එකඟ 

වුශණ් නැහැ.  ක කමිටුවකට ෙැම්ම ා. ඊට පසුව නැවතත් කලබල 

තවිත් ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යාත් ශගෙය ගියාට ප්ාශ්ේ 

ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා නැවතත් කැබිනේ ම ණ්ඩලය 

ශවන්ා කළා. 

  කැබිනේ ම ණ්ඩලයට විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා පත් 

කළා. විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා   වන විට ශපෞඔගලික 

ම න්ත්රීන්ශ  පනත් ශකටුම්පතක් විධියට තවත් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් ්ඳහා ශයෝජනාවක් ඉිනරිපත් කයලා 

ි බුේා.   ශවලාශේම  ්ම ඟි ජන බලශේගයත් ප්රනාන විපක්ෂ්ඨය 

විධියට තවත් ්ාංශ ෝනනයක් ශගනැල්ලා ි බුේා. අපි   ශෙකටම  

කිේශේ,  විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය  කියලා. 

  ශවලාශේ විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා කිේවා, ආණ්ඩුශේ 

ශයෝජනාවක් විධියට   ්ාංශ ෝනනය ඉිනරිපත් කයන්න ඕනෑ 

කියලා. ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා කිේවා, කම ක් නැහැ, 

ඉිනරිපත් කයන්න  කියලා. එතුමම ාට අව ය යම් යම් ්ාංශ ෝනන 

කිහිපයක්  කට එකතුම කයශගන ගියා.   ශවලාශේ තම ි -ජූලි 

ම ා්ශ දී- ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාට ශගෙය යන්න වුශණ්.  

එතුමම ා ගිහිල්ලා යනිල් වික්රම සිාංහ ම හත්ම යා බලයට ආවා. යනිල් 

වික්රම සිාංහ ම හත්ම යා බලයට ආවාට ප්ාශ්ේ එතුමම ා විජයෝ 

යාජපක්ෂ්ඨ අශේ අධිකයේ තම ි තුමම ා එක්ක එකතුම ශවලා, තවත් 

ශපොඩි ශපොඩි ්ාංශ ෝනන ටිකක් කයලා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ඉිනරිපත් කළා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, අශේ ම තය අනුව ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් ශම ොනම  

ආකායයකටවත් ජනාධිපි වයයාශ  බලතල නම් අඩු ශවලා 

නැහැ. ශම ොකෙ, ශම් පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් 

කයන්න කලින් ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශ දීත් යම් යම් අෙහ්ා ඉිනරිපත් 

වුණු නි්ා, අෙ ශම් ඉිනරිපත් කයලා ි ශබන පනත් ශකටුම්පශත් 

ජනාධිපි වයයාශ  බලතල සියල්ලම  ි ශබනවා. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ දීත් අපට 

ජනාධිපි වයයාශගන් ඉවත් කය ගන්න අව ය වූ බලතල 

ශම ොනවාෙ? අම ාතය ම ණ්ඩලය පත් කිරීශම්දී අෙ ජනාධිපි වයයාට 

කැම ි  ශකශනක් පත් කයන්න පුළුවන්. අගම ැි වයයාශ  අෙහ්ා 

විම ්න්න විතයි ි ශබන්ශන්. ජනාධිපි වයයාට අව ය කැබිනේ 

ම ණ්ඩලයක් පත් කයන්නත් පුළුවන්, ඉවත් කයන්නත් පුළුවන්, 

්ාංයුි ය ශවන්ා කයන්නත් පුළුවන්.   ඕනෑ ශෙයක් කයන්න 

පුළුවන්. එපම ේක් ශනොශවි. ජනාධිපි වයයාට ආයක්ෂ්ඨක 

අම ාතයාාං ය විතයක් ශනොශවි, ඕනෑම  අම ාතයාාං යක් තම න් 

යටශත් ි යා ගන්න පුළුවන්, ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය අනුව. එපම ේක් ශනොශවි. අව ය නම් 

අගම ැි වයයා ඉවත් කයන්නත් පුළුවන්. එශහම  නම් ලිලා්නාරූඪ 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, පැහැිනලිවම , ජනාධිපි වයයාශ  බලතල 

කිසිවක් ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් 

ඉවත් ශවලා නැහැ. ජනතාවට අව ය වුශණ්, අයගළයට ආපු 

ජනතාවට අව ය වුශණ් ශවන්ක් නම්, system change එකක් 

නම්, තත්තම  කියනවා නම්   system change එක නම් කීයටවත් 

ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් 

ශවන්ශන් නැහැ.  

හැබැි, ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  

එක ්ානීනය කරුේක් අපි ෙකිනවා.   තම ි ෙහහත්වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් ශගනාපු, ෙහඅට වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝන නශයන් නැි  කයපු, ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් යළි බලාත්ම ක කයන්න 

උත්්ාහ කයපු ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාව ්හ ්ාවාීකන 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භා නැවත ශගනැල්ලා ි බීම . හැබැි, එතැනත් අපට 

ගැටලුවක් ි බුේා. ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය මුලින්ම  ගැ්ේ කයපු ශවලාශේ ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්භාශේ ්ාංයුි ය ිනහා අපි බැලුවා. එහි ්ාංයුි ය 

්ම්ූරර්ේශයන්ම  ආණ්ඩුවට පක්ෂ්ඨග්රාහී විධියට ශවන්ා කයලා 

ි බුේා.   ්භාවට ෙහශෙශනක් ඉන්නවා.   ෙහශෙනාශගන් 

හත්ශෙශනක්ම  ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට පත් කය ගන්න පුළුවන් 

තත්ත්වයක් එතැන ි බුශණ්.   නි්ා අපි   ගැන ක්ට ශපය විවින 

අව්ාථාවල අධිකයේ තම ි වයයා ්ම ඟ, ජනාධිපි වයයා ්ම ඟ 

කථා කළා. අපට ්තුමටුි, අපට ශපොඩි ප්රිකාවක් දීලා ි ශබනවා, 

 ක ශපෝවඩක් ්ාංශ ෝනනය කයලා, පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරු 

තුමන්ශෙශනක් පාර්ලිශම්න්තුම අනුම ැි ශයන් පත් කයන්න ි බුණු 

 එක ශවන්ා කයලා ි බීම  ගැන.  ෙැන් ඔන්න   ්ාංයුි ය යම් කිසි 

ආකායයකට ්ානායේ ම ේටම කට ශගනැල්ලා ි ශබනවා.   නි්ා 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් ම හා වි ාල ශවන්ක් ශවන්ශන් නැි  වුේත්, 

ජනතාව අශේක්ෂ්ඨා කයන system change එක ශවන්ශන් නැි  

වුේත් යම් කිසි ප්රගි යක් ශම් තුමළ ි ශබන නි්ා ශම යට පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙය ශෙන්න අපි  රණයේය කයලා ි ශබනවා.  

1991 1992 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

හැබැි, අපි පැහැිනලිවම  කියනවා, ශම්ක අව්ාන වි්ඳුම  

ශවන්න බැහැ කියලා. ජනතාවට අව ය ශවලා ි ශබන්ශන් 

්ම්ූරර්ේ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ ශවන්ක්; ්ම්ූරර්ේ ක්රම ශ  

ශවන්ක්; system change එකක්.  ක අනිවාර්යශයන්ම  ශවන්න 

ඕනෑ.   නි්ා ශපොදුජන ශපයමුශණ් ්ාවාීකන කණ්ඩායම  විධියට 

අපි රණයේය කයලා ි ශබනවා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය ශෙන්න. හැබැි අපි ෙන්ශන් නැහැ, 

ශහට ආණ්ඩුව ශම ොනවා කයිෙ කියලා. අෙ කථා කළ ආණ්ඩුශේ 

ම න්ත්රීතුමම න්ලා තුමන්-හතයශෙනා ශම්කට ්හාය ශෙනවා කියලා 

ශම ොනවා කිේවත්,  වැඩි ශෙශනක් අෙ ශපශනන්නත් නැහැ.   නි්ා 

කථික ලැි්ාතුමව හො ගන්නත් බැහැ.   වාශ  තත්ත්වයක් යටශත් 

ආණ්ඩුව ශම ොනවා කයිෙ කියලා අපි ෙන්ශන් නැහැ. ශකශ්ේ 

ශවතත්, ජනතාව ශවනුශවන් අපි ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ්හාය ශෙනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශප්රේම්නාත් සී. ශෙොලවත්ත ම ැි තුමම ා. ඔබතුමම ාට විනාඩි ෙහ්යක 

කාලයක් ි ශබනවා. 

 
[අ.භා. 2. (] 
 

 

ගු තප්රේම්නා් සී. තාොලව්  ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு பிர ம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශම් අව්ාථාශේ යට 

ි ශබන්ශන් multiple organ failure එකක කියලා කිේශවොත්, අප 

කාටත් එය පිළිගන්න පුළුවන්. හැම  පැත්ශතන්ම  අක්රිය වූ, යන්න 

ම ඟක් ශහොයා ගන්න බැරි තත්ත්වයක තම ි අපි ඉන්ශන්.   

තත්ත්වශයන් මිශෙන්න, ශම් යට ි ශබන තැනින් ශගොඩ ෙම න්න 

අපි හැ ශම ෝම  ශඔ පාලන ශවන්ාකම්, ම ි ම තාන්තය අම තක 

කයලා, එක්කාසු ශවලා වැඩ කයන්න ඕනෑ. අෙ උෙෑ්න යම් 

්ානීනය ආකායයකට බලලා විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා කිේවා, ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට එතුමම න්ලාශ  

්හශයෝගය ලබා ශෙනවා කියලා. ම ා හිතන විධියට  ක තම ි විය 

යුශත් ත්. විපක්ෂ්ඨශ  හිටියත්, යම් ආකායයකින් ශහොඳක් ශම් යටට 

සිදු ශවනවා නම්,   ශවනුශවන් යම ක් කයන්න අපට එකතුම 

ශවන්න පුළුවන් නම්,  ක තම ි විය යුත්ශත්. 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ගැන කථා කයනශකොට අපි ශම හි වටපිටාව 

ගැන පැහැිනලිවම  කතා කයන්න ඕනෑ. පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉන්න 

ශනොශයත්ත් ම න්ත්රීවරු වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන ගේනාවකට අත 

එ්වූවාය කිේවා.  ක   අයට ි ශබන අිි යක්. ම ම  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට පැමිණියාට පසුව විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව අත එ්වූවා.   පනත් ශකටුම්පත 

්ම්බන්නශයන් ්ාකච්ඡාව ති  වූ අව්ාථාශේ, එයට අොළව 

අග්රාම ාතයවයයා පත් කළ කමිටුශේ ්ාම ාජිකයත් හැටියට ම ාත් පත් 

ශවලා හිටියා. ආණ්ඩුව තුමළ ඉඳශගන   පනත් ශකටුම්පශත්   

ි ශබන කායේා ්ම්බන්නශයන් ම ා විශේචන ඉිනරිපත් කළා.   

විශේචන, ්ාකච්ඡා කිරීම් එක්ක කළ ශවන්ා කිරීම් එක්ක විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්ම ත 

කයන්න අපි ොයක වුේා. අපි එය ්ම්ම ත කයන්න ප්රනාන 

ව ශයන්ම  ොයක වුශණ් හිටපු අි ගරු ජනාධිපි තුමම ා කිේව 

කායේාවක් අනුවි. නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ශගන එනවා 

කියන කායේාව එතුමම ා කිේවා.  

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය නි්ා වි ාල 

අර්බුෙයක් ති  ශවලා ි ශබනවා කියලා පසුගිය කාලය තුමළ 

පැවැි  ජන ම තයක් එක්කි අපි පාර්ලිශම්න්තුමවට ශත්රී පත් 

ශවන්ශන්. ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය අශහෝසි 

කයනවා කියන කායේයත් එක්කි අපි ජනාධිපි වයේය 

ජයග්රහේය කයන්ශන්.   ජන වයම ට අනුව අපි විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවා. එහි ි බුණු අදූයෙර්ය  

කායේා පිළිබඳව පුළුවන් තයම්  ්ාකච්ඡා කයලා නිවැයින කය 

ගත්තා වාශ ම , ්ම හය කායේා ්ම්බන්නශයන් අපි නිහඬව 

සිටියා. අපට සිඔන වුේා එයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය ලබා ශෙන්න, නව 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක ආගම නය බලාශපොශයොත්තුමශවන්. 

හැබැි, අෙ වනවිට අපට පැහැිනලිව ශපශනන්න ි ශබනවා, නව 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක ආගම නයක් තවදුයටත් සිඔන ශවන්ශන් 

නැහැි කියන එක.   නි්ාි එො පැවැි  අර්බුෙය තුමළ ශගෝධාභය 

යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා නැවත වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් ශගන  ම  

්ඳහා කමිටුවක් පත් කශළේ.   ්ම්බන්නශයන් ්ාකච්ඡා  

කයනශකොට ශපොශහොේටුශේ ම න්ත්රීවයයත් ශල් පාර්ලිශම්න්තුමවට 

ශත්රී පත් වුේත්,  ්තය ගශේ කශයෝ  ්ාංවිනානශ  කැඳවුම්කරු 

හැටියටි   අොළ ්ාකච්ඡාවලට ම ා ්හභාගි ශවලා කටයුතුම 

කශළේ. කලින් සිදු වූ වැරැඔෙ නිවැයින කයන්න අපට ලැබුණු ශහොඳ 

අව්ාථාවක් විධියට හිතලා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට ්හශයෝගය ශෙනවා කියලා මුල් අව්ාථාශේ සිට අෙ 

ෙක්වා එක හිවන් අපි ප්රකා  කයන්ශන්   නි්ාි.  

ශම් වටපිටාව විග්රහ කයන්න අව යි. අෙ ආණ්ඩුව 

නිශයෝජනය කයන පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවයයත් හැටියට ම ම  

පැහැිනලිව කියනවා, ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගන  ශම් 

අක්ප්රාය අපට ඉතා ෙැඩිව ි බුේා වාශ ම , ශම ය ජයග්රහේය 

කිරීශම් ෙැඩි අක්ප්රාශයන් හා අක්ලා ශයන් ශම ොශහොතකටවත් අපි 

නික්ම  යන්ශන් නැහැ කියලා.   

විපක්ෂ්ඨය කලබල ශවලා ්ම හය ශවලාවට උත්්ාහ කයනවා  

ආණ්ඩුශේ  ශම් වයායාම ය   අයශ  ්ාක්ත්වට ො ශගන ආණ්ඩුව 

තුමළ අර්බුෙයක් ්හ ආණ්ඩුව තතුමශළේ ශබදීම ක් ි ශබනවාය කියන 

කායේය ශපන්වන්න. ශබදීම් ි ශබනවා.   ශබදීම්වලට,   

්ාකච්ඡාවලට ඉඩදීම  ප්රජාතන්ත්රවාදී ලක්ෂ්ඨේයක ශහොඳ 

ගුේාාංගයක් හැටියටි අපි ෙකින්ශන්. හැබැි, පසුගිය කාලශ  

ශපොශහොේටුව තතුමශළේ වුේත්   ප්රජාතන්ත්රවාදී ලක්ෂ්ඨේ ි බුශණ් 

නැි  නි්ා තම ි ම න්ත්රීවරු 540ශෙනත් හිටපු ආණ්ඩුවක් අෙ 

වනවිට ම න්ත්රීවරු 520ශෙනත්, 5 0ශෙනත් සිටින ආණ්ඩුවක් බවට 

පත්ශවලා ි ශබන්ශන්.   අඩු පාඩුව හො ගැීනම  ්ඳහාත් පසුගිය 

කාලය පුයාම  ම ම  ප්රසිඔධිශ  විශේචන ඉිනරිපත් කළා.  වා 

්ානීනය විශේචන.   නි්ා ශම් ශවලාශේ ශම් වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගන ශකොශහොම  හරි  ශම් අව යතාව යටක් 

හැටියට ි ශබනවාය කියන එක විශ ේෂ්ඨශයන්ම  කියන්න ඕනෑ. 

IMF එශක් loan එක, GSP Plus ්හනය වාශ  කායේා නි්ා අපි 

්ානීනය ආකායයකට ශම් ශවන් සිදු කයන බව ජාතයන්තයයට 

ශපන්වන්න ඕනෑ වාශ ම , අශේ විරුඔන පක්ෂ්ඨශ  ඉන්න අයටත් 

ශම් ගැන ශත්රුම් කය දීලා,  පහො දීලා ශම් කටයුතුම කයන්න ඕනෑ.  

නව ශවන්ක්, ්ම්ූරර්ේ ශවන්ක් අව යි කියන 

කායේාවලදී ශබොශහෝ අව්ාථාවල විපක්ෂ්ඨශ  ම න්ත්රීවරුන් 

ගේනාවකශ  අව යතාව වුශණ් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය 

අශහෝසි කයන්න කටයුතුම කිරීම ි. පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ, ශම් 

යශේ ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය   ්ඳහා අව ය ීනි ම ය අව්යය ලබා 

දීලා නැහැ කියන එක. පාර්ලිශම්න්තුමශේ තුමශනන් ශෙකක බලය 

ි ශබන පම ණින් විනායක ජනාධිපි  ධුයශ  බලය අඩු කයන්න 

අව්ාථාව ලැබිලා නැහැ. ලැබී ි ශබන විනායක බලය අනුව කළ 

ශනොහැකි වන්ශන් ගැහැනියක් පිරි මියත් කිරීම ත්, පිරි මිශයක් 

ගැහැනියක් කිරීම ත් පම ේි.   විධියට ලබා දීපු විනායක බලය 

1993 1994 

[ගරු (ආචාර්ය  නාලක ශගොඩශහේවා ම හතා ] 
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අඩු කයන්න අව්ාථාවක් ලබා දීලා නැහැ.  ක ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශ  

අක්ම තය.   නි්ා අපි ශම් උත්්ාහ කයන්ශන් ශනොම ඟ යැවීම ක් 

කයන්නි, ශවන්ක් ශනො කිරීම ටි කියන කායේය ඔබතුමම න්ලා 

පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ ශකොතයම් කිේවත් වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ. 

උතුමරු ප්රශඔ ය නිශයෝජනය කයන ගරු සුම න්ි යන් 

ම න්ත්රීතුමම න්ලාට මුල ඉඳලාම  අව යතාව ශවලා ි බුශණ් විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ශ   ක්ි ය අඩු කයන එකි.  

ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ශගශනනශකොට අපිත් එක්ක එකට වැඩ කයපු ජාි ක 

්ාංවිනානවලට ශම් ගැන වි ාල බයක් ි බුේා. ශම ොකෙ, ශම්  පනත් 

ශකටුම්පත ශගන  ම  තුමළින් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ශ  බලය අඩු 

කයලා, කායක ්භා අව්ාථාශේදී යට ශබෙන විධිශ  අලුත් 

්ාංශ ෝනන ශගශනි කියලා. විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  යම් යම් වැයින අඩු පාඩු ි බුේා. නමුත්, අපි   අයට 

පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ, ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය විසින් ශෙන ලෙ 

රණන්දුවට අනුව වාශ ම , විසිවන ආණ්ඩුක්රම  ්ාංශ ෝනනය තුමළ 

ි බුණු ්ානීනය කරුණු අනුව, එනම්, ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය හමුවට 

ශනොගිය ්ාංශ ෝනන කායක ්භා අව්ාථාශේදී ශගනා ශනොහැකිි 

කියන කායේාව අනුව, ඔය කියන ආකායශ  අනියත බියක් ති  

කය ගැීනශම් අව යතාවක් නැහැ කියන කායේය.   බව අපි 

ජාි ක ්ාංවිනානවලට ශම් අව්ාථාශේ කියන්න කැම ැි ි.  

ම ම  කයන ප්රකා  හයහා විපක්ෂ්ඨයට ම ඩ ගහන්න, විපක්ෂ්ඨය 

විශේචනය කයන්න ම ම  කැම ැි  නැහැ. නමුත්, විපක්ෂ්ඨය 

ශබොශහොම  ඔශේ ්හගතව ආණ්ඩුව   විශේචනය කයන බව අපි 

ෙැක්කා. ්ානීනය විශේචනවලින් ඔේබට ගිහිල්ලා ිනගින් ිනගටම  හුදු 

ඔශේ  ්හගත විශේචන කයන බවක් අපි ෙැක්කා. අපි පැහැිනලිව 

කියන්න ඕනෑ, යනිල් වික්රම සිාංහ ම ැි තුමම ා එක්ක ි බුණු අශේ  

අරණත ප් මිතුමරුකම් පශ්කලා අපි එතුමම ා ්ම ඟ හිටශගන ඉන්ශන් 

ශම් යට ි ශයන තැනින් ශගොඩගන්න එතුමම ා ශනොබියව මුහුේ දීලා 

ඉිනරියට ආ  නි්ා බව. ්ජිත් ශප්රේම ෝ ම හත්ම යාට අව්ාථා 

ගේනාවකදී   අව්ාථාව ශෙන්න හැදුවත්, එතුමම ා එය පැහැය හැයපු 

නි්ා තම ි අෙ යනිල් වික්රම සිාංහ ම හත්තයාට ශම් අව්ාථාව ලැබිලා 

ි ශයන්ශන්.   තුමළ එතුමම ා එතුමම ාශ  ෙක්ෂ්ඨකම් ශපන්වනවා. පනත් 

ශකටුම්පත් ශෙකකට අොළව ම ම  ශපෞඔගලිකව යනිල් වික්රම සිාංහ 

ම හත්තයාට විරුඔනව නඩු ශෙකක් ොලා,   නඩු ශෙශකන් එතුමම ා  

පයඔෙලා,   පනත් ශකටුම්පත් අශහෝසි කයපු ශකශනක් තම ි ම ම . 

නමුත්, ශම් අව්ාථාශේ අපට ි ශයන්ශන් එතුමම ා එක්ක ශම් ගම න 

යන්නි. ඉිනරිශ  ම ැි වයේයක් පවත්වන අව්ාථාවක   

ම ැි වයේශ දී අපට ශබශෙන්න පුළුවන්. හැබැි, අපි ශම් 

ශවලාශේ ශම් යට ශවනුශවන් ගන්න රණන්දු රණයේ  එක්කාසු ශවලා 

යන්න ඕනෑ.  ක ශහොඳ ්ානීනය අව්ාථාවක් බව අපි අෙ උශඔ 

ඉඳලා ෙැක්කා.  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ දී අපි කවුරුත් 

කථා කළා, ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ්ම්බන්නශයන්.   අව්ාථාශේදී 

  ්ම්බන්නශයන් ශබදීම ක් ි බුේා.  ශම් වන විට විපක්ෂ්ඨය 

කියනවා, අපි ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ්ම්බන්නශයන් වි ාල 

ගැටලුවක -ප්ර ානයක- ඉන්නවා,   නි්ා ශම්කට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය 

ශනොශෙි කියලා. පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ, ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය 

්ම්බන්නශයන් අපට ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඔවිත්ව 

පුයවැසිශයත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට තවිල්ලා වාඩිවීම ට ි ශයන 

අිි වාසිකම  නැි  කයන්න ි ශබන ්ාංශ ෝනනයට අපි ඡන්ෙය 

ශෙනවා. බැසිල් යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්තයාට ශඔ පාලනය කයන්න 

අව ය නම්, එතුමම ා ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය අශහෝසි කයශගන 

තවිල්ලා ශඔ පාලනය කයි.   ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ.   

නි්ා තමුන්නාන්ශ්ේලා උත්්ාහ කයන ශම් ශබොයිනශ  ම ාළු බෑම ට 

අපි ඉඩ ි යන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශ්ේලා තම ි පුඔගලශයෝ 

එල්ල කයශගන, පුඔගලශයෝ ලිලික කයශගන ්ාංශ ෝනන 

ශගනැල්ලා වයව්ාථාව ශවන්ා කශළේ. නමුත්, ශම් කියන කායේය 

ම තම  පිහිටා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

්ාථාපිත ශවන්න, ්ම්ම ත ශවන්න ි ශයන ඉඩ ප්ර්ාථා අවුයන්න 

පක්ෂ්ඨයක් හැටියට, ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට කිසිම  අව යතාවක් 

නැහැ.   නි්ා   ශවනුශවන් අව ය නායකත්වය,  ්හශයෝගය අපි 

සියලුශෙනා ලබා දීලා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ජයග්රහේය කයවීශම් කටයුත්ත අපි 

අනිවාර්යශයන්ම  කයනවාය කියන කායේය පැහැිනලිව කියන්න 

ඕනෑ.  

හැබැි, අපි   ශඔ කයන්ශන් අය  ම හා්ාක්  ශපොශත් අපි 

ෙැකපු ගනින්නාන්ශ්ේලා කයන තර්ජනවලට බශ  ශනොශවි. අය 

ශ්ෝක්ත උන්නාන්ශ්ේලා වාශ  අය කයන බය කිරීම්වලට, 

තර්ජනවලට ශනොශවි කියන කායේය පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ. 

ම ට ම තකි, ක්ට ම ා් ශෙක තුමනකට ඉ්ාශ්ල්ලා ්ම හරු කියන්න 

ගත්තා,  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා  ්ාංශ ෝනනයට ඡන්ෙය 

දුන්ශන් නැත්නම් බලාගන්න පුළුවන්  කියලා.    බය කිරීම්වලට, 

  තර්ජනවලට බශ  ශනොශවි, අපි ශම් රණයේය ගත්ශත් කියන 

කායේය පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ. ශම් රණයේය අපි  ගත්ශත් 

ශබොශහොම  ශහොඳ සිහිශයන් ්හ ශම හි අව යතාව අපට ශත්රුේ 

නි්ාය කියන කායේය අපි පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ. අපි ශම් 

ශකටුම්පත පිළිබඳව ්ාකච්ඡා කළා. විශ ේෂ්ඨශයන් ශම් ි ශයන 

තත්ත්වය තුමළ, නව වයව්ාථාවක් ශගන  ම  ප්රාශයෝගික ශනොවන 

තත්ත්වය තුමළ,  ිනනාගත හැකි වැඩිපුය අව්ාථා ්ඳහා, වැඩි ශෙයක් 

ලබාගැීනම  ්ඳහා ොයකත්වය ශෙන්න අව යි. ්ාවාීකන 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ්ම්බන්නශයන් වන කායේය, පනත් 

ශකටුම්පතක් ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය හමුශේ අක්ශයෝගයට ලක් කිරීශම් 

කාලසීම ාව තවත් ්ි යකින් වැඩි කය ගැීනශම් අව්ාථාව 

්ම්බන්නශයන් වන කායේය වාශ ම , ඔවිත්ව පුයවැසිශයත් 

පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කිරීම  ්ම්බන්නශයන් වන කායේය 

වැනි ්ානීනය කායේා එක්ක තවත් කායේා ිනනා ගන්න   අව ය 

ොයකත්වය ශෙන්න අව යි.  

  එක්කම  ශබොශහෝ ශෙශනක් කථා කළා පාර්ලිශම්න්තුමශේ ධුය 

කාලය අවුරුදු හතයහම ායක් කයනවාය කියන කායේය.  ක 

ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි බුණු ශෙයක්. 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ බලය අප විසින්ම  අත්හැරියා පසුගිය විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළ. නමුත්, යම් ශකශනක් 

වි ාවා් කයනවා නම්, අවුරුදු ශෙකහම ාශයන් පාර්ලිශම්න්තුමව 

විසුරුවා හැරිය යුතුමි කියා අපි   ගැන විරුඔන වන්ශන් නැහැ. 

අවුරුදු ශෙකහම ාරින් ශනොශවි, ම ැි වයේයකට යන්න 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ බහුතයයකට අව ය නම්,   බහුතයය අත්්න් 

කයලා ඉල්ීනම ක් කිරීශම න් ම ැි වයේයකට යෑශම් හැකියාව 

ි ශබනවා. අපි හැම  ශවලාශේම  ඉන්ශන්   අෙහශ්ේි. 

  නි්ා පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ, අපි කිසිම  ශවලාවක එශහම  

ශෙගිඩියාවකින්, බයකින් සිටින පිරි්ක් ශනොවන බව. ශම් ශයෝජිත 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ්හාය ෙැක්වීම ට අප රණන්දු 

රණයේ ශගන ි ශබන්ශන් ශම් යශේ ිනයුණුව ශවනුශවන් ශම ය 

්ම්ම ත කිරීම  අව යි කියා රණයේය කළ නි්ාි. අපි 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම  GSP Plus ්හනය රැකගන්න ඕනෑ.  

අපි කවුරුත් ෙන්නවා LGBTQI ප්රජාව ගැන.   අයශ  

අිි වාසිකම් ආයක්ෂ්ඨා කිරීම  ශවනුශවන් ශපෞඔගලික ම න්ත්රීන්ශ  

පනත් ශකටුම්පතක් ම ා පසු ගිය අව්ාථාවක ඉිනරිපත් කළා.   

එක්කම  අපි පසු ගිය කාලය පුයාවට කථා කළා, ම ැි වයේවලදී 

තරුේ ප්රජාවශ  නිශයෝජනය ්ම්බන්නශයන්; කලින් පැවැි  

සියයට 24ක quota එක අහිමි වීම  ්ම්බන්නශයන්. අශේ ගරු 

ඉම්ි යා්ා බාකීර් ම ාකාර් ම ැි තුමම ාත් ෙැන් ශම් ගරු ්භාශේ 

ඉන්නවා. ම ැි වයේවලදී තරුේ නිශයෝජනය ්ම්බන්නශයන් 

1995 1996 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

එතුමම ාත් ඉිනරිපත් කළා, ශපෞඔගලික ම න්ත්රීන්ශ  පනත් 

ශකටුම්පතක්. එතුමම ා ඉිනරිපත් කළ පනත් ශකටුම්පතත් ගැ්ේ කය 

ි ශබනවා.  තරුේ නිශයෝජනය ්ම්බන්නශයන් ම ා ඉිනරිපත් කළ 

පනත් ශකටුම්පතත් ගැ්ේ කය ි ශබනවා. ම ම    ගැන ශබශහවින් 

්තුමටු ශවනවා. ඉිනරිශ දී තවත් එවැනි කායේා ගැන කථා 

කයන්න, තවත් එවැනි ජයග්රහේ අත් පත් කයගන්න පුළුවන් 

වටපිටාවක් නිර්ම ාේය කයන්න තම ි අපි ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ්හශයෝගය ලබා ශෙන්ශන්.  

ගරු ලක්ෂ්ඨාම න් කිරිතල්ල ම න්ත්රීතුමම ා කියනවා ම ම  ෙැක්කා, 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය නි්ා අධිකයේය 

්ාවාීකන වුශණ් නැහැ, අධිකයේය ්ම්ූරර්ේශයන් පක්ෂ්ඨග්රාහි වුේා 

කියලා. ීනි ඥයෝශයත් වුේත් එතුමම ාට අම තක ශවලා ි ශබනවා, 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් අධිකයේ ශ්ේවා 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට කිසිම  විධියක අත තැබීම ක් කශළේ නැි  බව. 

ූරර්වශ  පැවැි  පරිිනම  ්ම්ූරර්ේ ්ාවාීකන හා අපක්ෂ්ඨපාි  

ක්රියාවලියක් තම ි අධිකයේ ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට අොළව 

ි බුශණ්. අපි එයට කිසිශ්ේත් අත තැබුශේ නැහැ කියන කායේය 

ම ා පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ.  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි බුණු ්ම හය 

නයක කායේා අින් කයලා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගන එන්න අපට පුළුවන්කම  ලැබී ි ශබනවා. අෙ 

විනායක ජනාධිපි  ධුයයට දවය කයන, විනායක ජනාධිපි  

ධුයයට අකම ැි  අය කියනවා, ශම්ක නිකම්ම  නිකම් පු්ා්ක් 

කියලා. හැබැි, අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා, ශම් යට  කීය යාජයයක් 

ව ශයන් පවි න බවට පළාත් ්භා හඳුන්වා ශෙන අව්ාථාශේදී 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයේ විනි ාචයකායවරුන් දුන් රණන්දුව. යට පළාත් 

්භාවලට ශවන් වුේත් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය කියන   ප්රනාන 

බල පයාක්රම ය ම ත ශම් යටට  කීය ්ාවභාවයක් ි ශබනවා කියන 

රණන්දුව අපි කවුරුත් ෙන්නා රණන්දුවක්.   රණන්දුවත් එක්ක තම ි 

ශම් සියලු ශඔවල් ගැට ගැහිලා ි ශබන්ශන්. ජනාධිපි  ීනි ඥයෝශයත් 

වුේත් ගරු සුම න්ි යන් ම න්ත්රීතුමම ා අෙ කිේවා, ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය 

ශෙපැත්තට පැඔශෙන ශපන්ඩියුලම ක් කියලා. ම ම  ෙන්ශන් නැහැ, 

එතුමම ා ශම් ගරු ්භාශවන් එළියට ගිහිල්ලා එශහම  කියිෙ කියලා. 

ශම් ්භාශේ ි ශබන වයප්ර්ාෙ පාවිච්චි කයලා එතුමම ා   ප්රකා ය 

කළා කියලාි ම ට හිශතන්ශන්. පැහැිනලිවම  අෙ ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය 

පිළිශගන ි ශබනවා  ශම් යශේ විනායක ජනාධිපි  ධුයයක්,  

ජනතාවශ  ජුව ඡන්ෙශයන් පත් වන විනායක ජනාධිපි වයශයත් 

ශක්න්ද්ර වූ විනායකයක් ි බිය යුතුමි කියන කායේය. ඉි න් ශම් 

කායේා අත් හරින්න අපට බැහැ. එශහම  අත් හරිනවා නම් අපට 

සිඔන වනවා,  ජනම ත විචායේයකට යන්න; ඊටත් එහාට ගිහින් 

නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවකට යන්න.  

ම ා හිතන විධියට ශම් ප්රජාතන්ත්රවාදී අයගළයට මුල් වන්ශන් 

ආර්ථික ගැටලුවි.   ආර්ථික ගැටලුවත් එක්ක ගැට ගැසුණු 

ප්රජාතන්ත්ර විශයෝධි,  ැසි්ාේවාදී ්ටන්කාමි පිරි්ක්, ප්රජාතන්ත්රවාදී 

වයුහය තුමළ බලය ගන්න බැරි ්ටන්කාමි පිරි්ක්, ශම් යශේ 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය අව්න් කයලා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවත් අත් පත් 

කයශගන, ම ැි වයේ ක්රම යත් විනා  කයලා, ජනතා 

නිශයෝජිතත්වයත් විනා  කයලා බලය ලබාගන්න බැලුවා.   

උත්්ාහය නිෂ්ඨාලල වී ශම් සියලු ආයතන රැත්ශණ් විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ය ි බුණු නි්ා; එය නිවැරැිනව පාවිච්චි කළ නි්ා. ම ා 

වි ාවා් කයන හැටියට, ශම් සියලු ගැටලු හටශගන ි ශබන්ශන් අප 

පාලනය වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ ප්ර ාන නි්ා ශනොව, 

වයව්ාථාව ක්රියාත්ම ක කයන පුඔගලයන්ශ  ප්ර ාන නි්ාි; 

විනායකය නිශයෝජනය කයන පුඔගලයන්ශ  ප්ර ාන නි්ාි. 

එශහම  නම්, අපි වයව්ාථාවට ශම ොන තයම් නව ්ාංශ ෝනන ශගන 

ආවත්, නව ශවන්ාකම් කළත්, නව වයව්ාථා ශගන ආවත් වැඩක් 

නැහැ, යාජය පාලනය කයන පුඔගලයන් -යාජය ශ්ේවකයාශ  

ඉඳලා විනායක ජනාධිපි  ධුයය ෙක්වා නිශයෝජනය කයන 

විනායකය -  නිවැරැිනව ශම් යටට ශ්ේවය කයන්ශන් නැත්නම්. 

ඔවුන් නිවැරැිනව ශම් යටට ශ්ේවය කයන්ශන් නැත්නම් ශම් යට 

නිවැරැින තැනට ශගන යන්න බැහැ.   වගකීම  විනායක ජනාධිපි  

ධුයයට විතයක් ශනොශවි පැවැශයන්ශන්.   වගකීම  යාජය 

ශ්ේවකයාශ  ඉඳලා විනායක ජනාධිපි  ධුයය ෙක්වා වන 

පයා්යක ිනව යනවා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාලය අව්ානි, ගරු ම න්ත්රීතුමම නි. 

 

ගු නීිනඥ තප්රේම්නා් සී. තාොලව්  ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சட்டத்த ணி பிர ம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,  ගරු ශකෝකිලා ගුේවර්නන 

ම න්ත්රීතුමමියශ  කාලය ම ට එකතුම කළ හැකිි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

  කාලයත් එකතුම කයලා තම ි ඔබතුමම ාට විනාඩි 5)ක 

කාලයක් ලබා දී ි බුශණ්. 

 

ගු නීිනඥ තප්රේම්නා් සී. තාොලව්  ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சட்டத்த ணி பிர ம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

එශහම  නම්, ම ා කථාව ඉක්ම නින් අව්න් කයන්නම්.    
 

ගු ෙතනෝ ගත්ද්්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

කම ක් නැහැ, කම ක් නැහැ. එතුමම ාට ශවලාව ශෙන්න. 
 

ගු නීිනඥ තප්රේම්නා් සී. තාොලව්  ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சட்டத்த ணி பிர ம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

ඔබතුමම න්ලා  කට කැම ැි ි? 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමම ාට ශවන් කළ කාලයක් නැහැ, ගරු ම ශනෝ ගශන්්න් 

ම න්ත්රීතුමම ා. 
 

ගු නීිනඥ තප්රේම්නා් සී. තාොලව්  ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சட்டத்த ணி பிர ம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte, Attorney-at-Law)  

අෙ ශගනැවිත් ි ශබන ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ජයග්රහේය 

කයවා, ශම් ි ශබන ප්ර ාන වි්ඳමින් ශම් යට වැටී ි ශබන තැනින් 

ඉහළට ඔ්වා ඉිනරියට ශගන යන්න අප සියලුශෙනා එක්කහු 

ශවලා, ජාතයන්තයය තුමළ ශහොඳ නම ක් ිනනාගන්න කටයුතුම 

කයන්න ඕනෑ. ඔබතුමම න්ලාට නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් අව ය 

නම්, ජනම ත විචායේයකට ගිහින් සුදුසු කාලය තුමළ   ්ඳහා 

ශයොමු ශවමු කියන කායේය ම තක් කයමින් ම ා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි.  

1997 1998 

[ගරු ශප්රේම්නාත් සී. ශෙොලවත්ත ම හතා] 
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ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඉයාන් වික්රම යත්න ම න්ත්රීතුමම ා. ඔබතුමම ාට විනාඩි 50ක 

කාලයක් ි ශබනවා.           

 
[2.50 p.m.] 
 

ගු ඉරා්ද වික්රෙර්න ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு இ ொன் விக்கி ை த்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

Hon. Presiding Member, today, we are debating the 
Twenty Second Amendment to the Constitution Bill. I 
must say, at the outset, that the Twenty Second 
Amendment to the Constitution comes nowhere near the 
Nineteenth Amendment, which was done away with by 
the former Government by bringing in the Twentieth 
Amendment to Parliament.  

The Twenty Second Amendment to the Constitution 
can be improved if the Government goes ahead with the 
amendment, allowing the President to make appointments 
on the Constitutional Council's recommendations with the 
agreement of the Prime Minister and the Leader of the 
Opposition. With that, there would be an improvement. 
We also see some other positive features such as the 
inclusion of the National Procurement Commission and 
the Audit Service Commission among other 
Commissions. Higher public officials would be appointed 
more neutrally because of the involvement of the 
Constitutional Council. One recent experience we had 
was the appointment of the Governor of the Central Bank, 
which was a political appointment unheard-of. He 
resigned from his State Ministership and was appointed 
the Governor of the Central Bank. Where in the world 
that happens, I do not know. But, that is what happened in 
Sri Lanka. Now, even the appointment of the Governor of 
the Central Bank is going to be brought under the 
Constitutional Council. Under the Nineteenth 
Amendment, in making appointments to Ministries, the 
President acted on the advice of the Prime Minister, but 
now, it has been reduced to "consults the Prime Minister". 
So, this Amendment does not come anywhere near the 
Nineteenth Amendment. However, I admit that if 
Amendments are properly moved, there would be some 
positive aspects in it.  

We, the Samagi Jana Balawegaya, as a party, brought 
to Parliament a Twenty First Amendment to the 
Constitution. The fundamental basis of that Amendment 
is the abolition of some of the powers of the Executive 
President. We have looked back at the 44 years of the 
Presidential System in this country. While there are 
positives and negatives of it, overall, we have come to the 
conclusion that the Executive Presidency has actually 
been a liability because it has not been sufficiently 
accountable to the Legislature and there has been abuse of 
power. So, the Twenty First Amendment that we 
presented to Parliament abolishes those draconian powers 
of the Executive President. Somebody said, “Then, it has 
to be put for a Referendum”. So, what is the problem? A 
Referendum means, apart from Parliament, the people 
also decide. But, the Government has decided to ignore 
that. Therefore, they have brought in this Twenty Second 
Amendment to the Constitution.  

Sir, we are proposing that Clause 44(3) be amended 
by deleting the last paragraph of it, which states, 
"Provided however, preceding provisions of this 
paragraph shall not preclude the President from assigning 
any subject or function to himself on the advice of the 
Prime Minister and accordingly, any reference in the 
Constitution or any written law to the Minister to whom 
such subject or function is assigned, shall be read and 
construed as a reference to the President". Why do we say 
that it should be deleted? What we are saying is - the 
President has the power, as determined by court, to hold 
the Ministry of Defence - that we do not have to 
specifically mention that the President is not precluded 
from assigning any subject he wants. I think it goes 
without saying what the President's powers are. I do not 
think the deletion of this provision, in any way, alters the 
powers of the President. We have had an argument about 
this. That argument needs to be looked at in the context 
of the law and political theory. Look at the Westminster 
system. There, we have a Prime Minister. The Prime 
Minister can hold any office. But, it would be unheard-of 
to think that the British Prime Minister would hold the 
Defence Ministry, the Finance Ministry or some other 
Ministry. No, the Head of the Cabinet is the Chief 
Executive Officer. The Chief Executive Officer has a 
right to appoint Ministers, change Ministers and change 
and reassign their subjects. The Chief Executive Officer 
of the Sri Lankan Cabinet is the President of the country. 
Therefore, the President of the country does not have to 
assign to himself any subjects. He should assign those to 
the others. It is like being the monitor in a class. The 
monitor gives different people different responsibilities 
and makes sure that those responsibilities are carried out 
and also evaluates whether they are being properly 
carried out or not. Therefore, we are suggesting that that 
provision be deleted. It does not alter the powers of the 
President; silence does not alter the powers of the 
President.   

ම ම  කියන්ශන් ශම්කි. ෙැන් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා ි ශබනවා.  ක ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට කිේටුශවන්වත් යන එකක් ශනොශවි. 

ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට අනුව වයව්ාථා 

්භාවක් ි බුේා, ්ාවාීකනව කටයුතුම කයන්න. ්ාවාීකනව පත් කිරීම් 

කයන්න, ්ාවාීකනව ශකොමිෂ්ඨන් ්භා පත් කයන්න, ෙහනවවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් හැකි වුේා. නමුත් විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා  ක 

්ම්ූරර්ේශයන්ම  අශහෝසි කළා.   නි්ා ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්භාව ශවනුවට ජනාධිපි තුමම ාට හිතුමම ශත් පත් කිරීම් කයන්න 

පුළුවන් වුේා. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා  ්ාංශ ෝනනශයන් 

  කරුණු ඉිනරිපත් කයනවා කියලා කියනවා. අගම ැි තුමම ාශ , 

විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ාශ  එකඟත්වශයන් ්ාවාීකනව   පත් කිරීම් 

කයනවාය කියනවා. එශහම  කයන එක හුඟක්ම  ශහොඳි කියන්න 

පුළුවන්. නමුත් ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට කිේටු නැහැ 

කියන එක කියන්නට ඕනෑ. ශම ොකෙ, ශම් අනුව  තවම ත් 

ජනාධිපි තුමම ාට ඕනෑ ශකශනක් පත් කයන්න පුළුවන්. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම   කට අගම ැි තුමම ාශගන් අහන්න අව ය නැහැ, 

අගම ැි තුමම ාශ  අනුම ැි යක් අව ය නැහැ.  ජනාධිපි තුමම ාශ  

විනායක බලතල අඩු කයන්න තම ි අපි විසිඑක්වන වයව්ාථා  

්ාංශ ෝනනශයන් ශයෝජනා කශළේ.  

1999 2000 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශම් විනායක ජනාධිපි  ක්රම යට අවුරුදු ((ක් ශවනවා.  අපි ෙැක 

ි ශබනවා, ශම් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ශයන් බලය අනිසි ශල් 

භාවිත කය ි ශබන ආකායය. ශම් ක්රම ය තුමළ වගවීම  ම ින. ශම්ශක් 

වගවීම  වැඩි කයන්න ඕනෑ. ්ම හය අය කියනවා, විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ය ි බුශණ් නැත්නම් අපට ත්ර්ාතවාෙය පයාජය 

කයන්න බැහැ කියලා. ම ම  ෙන්ශන් නැහැ   අෙහ් ශකොශහන් 

ආවාෙ කියලා. ම ම  පා්ල් යන තරුේ ශිෂ්ඨයයත් හැටියට සිටි 

කාලශ  තම ි සිරිම ාශවෝ බණ්ඩායනායක ම ැි නිය ෙත්ණු පළාශත් 

ි බුණු කැරැල්ල ම ර්ෙනය කශළේ. එතුමමිය ශම් යශේ අගම ැි නිය 

හැටියට  විනායක බලය සුදුසු ශවලාවට සුදුසු ආකායයට පාවිච්චි 

කයලා  ක කළා.  කට ජනාධිපි  ක්රම  ි ශබන්න ඕනෑ නැහැ. 

ශලෝකය වශේම  අගම ැි  ක්රම  ි ශබනවා. අගම ැි ට   කටයුතුම 

කයන්න පුළුවන්. ෙැන් ශබොරු කථාවක්, ශබොරු අෙහ්ක් ප්රචායය 

කයලා ශකොශහොම  හරි ශම් ජනාධිපි  ක්රම ය ි යා ගන්න හෙනවා. 

ජනාධිපි  යටශත් ආයක්ෂ්ඨක අම ාතයාාං ය ි යා ගන්න 

පුළුවන්. අශනක්  වා ගැනත් ්ඳහන් කයනවා.  වා විශ ේෂ්ඨශයන් 

්ඳහන් කයන්න ඕනෑ නැහැ කියලාි අපි කියන්ශන්. ශම ොකෙ, 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පශත් 

((. (   අනුවයව්ාථාව යටශත් ශම ශ්ේ කියා ි ශබනවා:  

"එශ්ේ වුවෙ, ශම් අනුවයව්ාථාශේ ක්ට ඉහි න් වූ විධිවිනාන ම ගින්, යම් 

විෂ්ඨයයක් ශහෝ කාර්යයක් ජනාධිපි වයයා විසින් අග්රාම ාතයවයයාශ  

උපශේා ම ත තම න්ශ  භායය ශවත පවයා ගැීනම  වළක්වනු 

ශනොලබන්ශන්ය.  

 ක කියන්න ඕනෑ නැහැ. ජනාධිපි තුමම ා යටශත් ඔක්ශකෝම  

අම ාතයාාං  ි යා ගන්න පුළුවන් ශන්. ශම්ශක් කියලා නැහැ ශන්  

එශහම  ි යා ගන්න බැහැ කියලා. ජනාධිපි තුමම ා යටශත් 

අම ාතයාාං  ඔක්ශකෝම  වුේත් ි යා ගන්න පුළුවන් බලය 

ි ශබනවා. ම ම  කියන්ශන් ශම් ගැන කියන්න ඕනෑ නැහැ කියන 

එකි. ශම් ගැන නිහඬව ඉන්න පුළුවන්. ශම්ශකන් වැයින අර්ථ 

කථනයක් ශෙනවා.  අපි උොහයේයක් ගනිමු. පන්ි යක monitor 

ශකශනක් ඉන්නවා. Monitor බලන්ශන් අශනක් අය වැඩ 

කයනවාෙ, නැඔෙ කියන එක. එශහම  නැත්නම් ප්රනාන විනායක 

නිලනාරිශයක් ගනිමු. ඔහු බලන්ශන් වැශ්ව කයනවාෙ, නැඔෙ 

කියලා. බ්රිතානය ක්රම ශ දී අගම ැි තුමම ා යටශත් මුෙල් අම ාතයාාං ය 

ි යා ගන්ශන් නැහැ, ආයක්ෂ්ඨක අම ාතයාාං ය ි යා ගන්ශන් නැහැ. 

  අය  ම ාරු කයන්නත් පුළුවන්. අශේ යශේ කැබිනේ ම ණ්ඩලශ  

CEO කවුෙ? ජනාධිපි තුමම ා.   නි්ා ජනාධිපි තුමම ා යටශත් 

අම ාතයාාං  ි යා ගන්න ඕනෑ කියා විශ ේෂ්ඨශයන් ්ඳහන් කයන්න 

ඕනෑ නැහැ.  එශහම  නම්  එතුමම ා යටශත් හැම  අම ාතයාාං යක්ම  

ි යා ගන්න පුළුවන්ශන්.  කි අපි ශයෝජනා කයන්ශන්, ශම්ක 

අශහෝසි කයන්න කියලා. ශම්ක විශ ේෂ්ඨශයන් කියන්න ඕනෑ නැහැ.  

විසිඑක්වන ්ාංශ ෝනනශයන් අපි බලාශපොශයොත්තුම වුශණ් 

විනායක ජනාධිපි  බලතල ්ම්ූරර්ේශයන්ම  අශහෝසි කයන්න 

ඕනෑ කියන එකි.  අපි ඉල්ලා සිටිශ   කි. තම ි තුමම ා ශම තැන 

ඉන්නවා. අපි එතුමම ාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  අපි කියන ශම් 

කායේයට ්ැලකිල්ල ශයොමු කයන්න කියලා. ශම් 

්ාංශ ෝනනශයන් ජනාධිපි  බලතල අඩු ශවන්ශන් නැහැ.   ගැන 

ශම තැනදී රණයේය කයන්න පුළුවන්. එතුමම ා යටශත් අම ාතයාාං යක් 

ශහෝ කිහිපයක් තබා ගැීනම  ්ම්බන්නශයන් කවුරු හරි 

අධිකයේයට ගිශයොත්, අධිකයේය එතුමම ාට පක්ෂ්ඨව රණයේයක් 

ශෙන්න පුළුවන්.  ශක් ගැටලුවක් නැහැ. අධිකයේය ්ාවාීකනි. 

ම ම    ගැන ්ඳහන් කශළේ   කරුණු ශම ම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  තතුමළත් වන නි්ාි.  නමුත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, 

ශම් බලතල අඩු කයන්න කියලා.  අපි ශම් ්ාංශ ෝනනවලට 

්හශයෝගය ශෙනවා. නමුත් අපි නැවත ඉල්ලනවා, ශම් 

්ාංශ ෝනනය ගැනත් ්ලකා බලන්න කියලා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම යන්ත ින්ානායක ම හතා. ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ාට 

විනාඩි පහක කාලයක් ශවන් කය ි ශබනවා. 

  [අ.භා.  .05] 

 

ගු ෙය්ද  ින්ානායක ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ම ම  ශපෞඔගලිකව ශම් 

විනායක ජනාධිපි  ක්රම යට විරුඔන බව  මුලින්ම  ප්රකා  කයන්න 

කැම ැි ි. ම ම  හිතන විධියට විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය 

අනිවාර්යශයන්ම  ශවන්ා කළ යුතුමම ි. ම ශ  ශපෞඔගලික ම තය 

වන්ශන්, නැවත වයක් ශම් යශේ පාර්ලිශම්න්තුම ප්රජාතන්ත්රවාදී 

ක්රම යක් අපි ති  කයන්න ඕනෑ කියන එකි. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් ශබොශහෝ දුයට විනායක 

බලය ගරු අගම ැි තුමම ා තතුමළු කැබිනේ ම ණ්ඩලයට ්හ 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ලැශබන  ක්රම යක් අපි ආයම්භ කළා. හැබැි, 

ඉතා ශකටි කාලයක් තුමළ විසි වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන්  ක අශහෝසි කළා. විසි වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් නැවත වයක් විනායක 

ජනාධිපි තුමම ාට වි ාල බලයක් ලබා ශෙන්න ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශවන්ම  කටයුතුම කළා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, 5977දී ශේ.ආර්. ජයවර්නන 

ම ැි තුමම ා ශම් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය ශගනාශේ,   ශම් යටට 

වි ාල ශවන්ක් කයන්න ඕනෑ, ශම් යශේ වි ාල ්ාංවර්නනයක් 

කයන්න අව ය බලතල ශම් යශේ යාජය නායකයාට ිනය යුතුමි  

කියන පෙනම  ම ත.   එක්කම  අපි ෙැක්කා, ඡන්ෙ ක්රම යත් ශවන්ා 

කයලා, අනුපාත ක්රම යක් ශම් යටට හඳුන්වා දුන්නා.  හැබැි, 

අවුරුදු ((ක් ගත වුේාට පසුව අෙ වනශකොට අශේ ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවට ්ාංශ ෝනන 25ක් තවිල්ලා ි ශබනවා. විසිඑක් වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ගැන තම ි අෙ අපි කථා 

කයන්ශන්. ශම යට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

කියලා තම ි කියන්ශන්.  ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශයන් කයන්න බලාශපො ශයොත්තුම ශවන්ශන් ශම ොකක්ෙ? 

අෙ උශඔ,  ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාශ  කථාව ම ම  

අහශගන සිටියා.   කථාව ඉතා ශහොඳි. පාර්ලිශම්න්තුම 

ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රම ය  නැවත වයක් හඳුන්වා ශෙන්න එතුමම ා 

උත්්ාහ කයනවා. ශකොශහොම  වුේත්,  අපි ගත යුතුම යම්කිසි 

ශඔ පාලන රණන්දු  අපි නිර්භීත ශල් ගන්න ඕනෑ. එශ්ේ රණන්දු 

රණයේ අයශගන, ශම් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය ්ම්ූරර්ේශයන්ම  

අශහෝසි කයලා, ශවන්ා කයන්න අපි කටයුතුම කයන්න ඕනෑ.  

ම ම  ම තක් කයලා ශෙන්න ඕනෑ ම ශ  පියා,  ගරු ගාමිණී 

ින්ානායක ම ැි තුමම ා 5995-5992 කාලශ   යේසිාංහ ශප්රේම ෝ 

ජනාධිපි තුමම ාට විරුඔනව ශෙෝෂ්ඨාක්ශයෝගයක් ශගනැල්ලා, පක්ෂ්ඨය 

තුමළ වි ාල කැලඹීම ක්, පිපිරීම ක්, ශෙෙරීම ක් ති  වුණු ආකායය. 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ගාමිණී ින්ානායක ම ැි තුමම ා 

නැවත වයක් එක්්ත් ජාි ක පක්ෂ්ඨයට ආවාට ප්ාශ්ේ එතුමම ා 

ප්රකා  කශළේ අනිවාර්යශයන්ම  ශම් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය 

ශවන්ා කයන්න ඕනෑ කියන එකි. චන්ද්රිකා බණ්ඩායනායක 

ත්ම ායතුමාංග ම ැි නියට එො විපක්ෂ්ඨනායකවයයා විධියට ගාමිණී  

ින්ානායක ම ැි තුමම ා ශපොශයොන්දු වුේා, ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ශවන්ා කයන්න එක්්ත් ජාි ක පක්ෂ්ඨශ  ්හ 

විපක්ෂ්ඨශ   ඡන්ෙ 9)ක් අනිවාර්යශයන්ම  අයශගන ශෙන බවට.  

හැබැි,  ජනාධිපි  පුටුශේ වාඩි වුේාට ප්ාශ්ේ ඕනෑම  ශකශනක් 

2001 2002 
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ශවන්ා ශවනවා.  ශක් එච්චය බලතල ි ශබනවා.  විනායක 

ජනාධිපි  ධුයශ  ි ශබන බය ්ම හය නායකයන්ට උසුලන්න 

බැහැ. එම  නි්ා,  ම ම  හිතන විධියට ගරු තම ි තුමම ා ඉිනරිපත් කය 

ි ශබන නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ ්ාංශ ෝනන ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේදී ්ම්ම ත ශේවි. විපක්ෂ්ඨශ  අපි  කට 

ප්රි පත්ි ගරුකව අශේ ්ාංශ ෝනන ඉිනරිපත් කයනවා.    

්ාංශ ෝනන පිළිගත්ශතොත්, එයට ඡන්ෙය ශෙන්න පක්ෂ්ඨය තුමළ අපි 

්ාකච්ඡා කයශගන යනවා.  

ශම් අවුරුදු (( තුමළ අපි වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන 25ක් ශගනැල්ලා 

ි ශබනවා. එශහම  බැලුවාම  අවුරුදු ශෙකකට ්ැයයක් වාශ  අපි 

ශම් වයව්ාථාව ්ාංශ ෝනනය කයලා ි ශබනවා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම  

පසුගිය කාලශ  ි බුණු අයගළය තුමළිනුත් ශම් යශේ ජනතාව 

තත්තටම  බලාශපොශයොත්තුම වුශණ් system change එකක් කයලා, 

ශම් ක්රම ය ්ම්ූරර්ේශයන්ම  ශවන්ා කයන්නි.   නි්ා ගරු 

තම ි තුමම ාට පුළුවන්,  ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් පසුව තව 

ම ා් කිහිපයක් අයශගන ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළින්ම  ඡන්ෙ 

ක්රම යත් ශවන්ා කයලා, අනිවාර්යශයන්ම  විනායක ජනාධිපි  

ක්රම ය ශවන්ා කයන්නත් අව ය පියවය ගන්න. අනිවාර්යශයන්ම  

  ්ඳහා ජනම ත විචායේයකට යන්න ශවි.   ජනම ත 

විචායේයකට අපි යමු.  කට අශේ පැත්ශතන් පුළුවන් ්හශයෝගය 

අපි ලබා ශෙන්නම්. හැබැි, අනිවාර්යශයන්ම  ශම් විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ය ශවන්ා කයන්න ඕනෑය කියන තැන ම ම  

ඉන්නවා. ශම් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය ශගන ආවාම  කියපු 

ශෙයක් තම ි, ශම් තුමළින් යට ඉක්ම නට ්ාං වර්නනය කයා ශගන 

යන්න පුළුවන් කියන එක. නමුත්, අවුරුදු ((ක් ගියාට පසුව අෙ 

වන විට ශම් යට ි ශබන්ශන් ශකොශහේෙ? අපි ශකොශහේටෙ ගම න් 

කයලා ි ශබන්ශන්? අශේ යශේ ආර්ථික ්ාථාවයත්වයක් ති ශවලා 

ි ශබනවාෙ? ශකටිශයන්ම  කියනවා නම්,  විනායක ජනාධිපි  

ක්රම ය ි බුේත් අපි බාංශකොශලොත් යටක් බවට පත්ශවලා 

ි ශබනවා.   

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ම ට නියමිත කාලය අව්න් 

ශවමින් පවි න නි්ා ම ශ  කථාව දීර්ලව කයන්න ම ම  

බලාශපොශයොත්තුම වන්ශන් නැහැ. හැබැි, ශම් ක්රම ය ශවන්ා කයලා 

ශම් යශේ ්ාථාවය ක්රම යක් ති  කයලා, පාර්ලිශම්න්තුම 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය ආයක්ෂ්ඨා කයන්නට අපි කටයුතුම කයමු කියලා ම ම  

ගරු තම ි තුමම ාශගන් ශම් අ්ාථාශේ  ඉල්ීනම ක් කයනවා.  අපට   

ගම න යන්න පුළුවන්. අපට ශම් යශේ ශවන්ක් ති  කයන්න 

පුළුවන්. විශ ේෂ්ඨශයන්ම  අනාගතශ  ශම් යට භාය ගන්න සිටින 

තරුේ තරුණියන් ශවනුශවන් අපි වැඩ කටයුතුම කයන්න ඕනෑය 

කියන ඉල්ීනම  තම ි අපි ශම් අව්ාථාශේදී ඉිනරිපත් කයන්ශන්.  

අපි   ගම න යමු. ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨයෙ, විපක්ෂ්ඨයෙ කියා බලන්ශන් 

නැි ව ශම් යටට ශහොඳ ්ාථාවය ආර්ථිකයක් ති  කය ගන්න 

පුළුවන්, ශහොඳ ශඔ පාලන ්ාථාවයත්වයක් ති  කය ගන්න 

පුළුවන් ක්රම යක් අපි ්ක්ා කයමු. විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය 

ශවන්ා කයලා, අපි   අලුත් ක්රම  ය හෙමු කියන ඉල්ීනම  කයමින්, 

ම ට අව්ාථාව ලබා දුන්නාට ලිලා්නයට ්ාතුමි වන්ත ශවමින්, 

ම ශ  වචන ්ාවල්පය අව්න් කයනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan. You have six 

minutes.  

Order, please! ඊට ප්රථම  කවුරුන් ශහෝ ගරු ම න්ත්රීවයයත් 

ලිලා්නය ්ඳහා ගරු ම යන්ත ින්ානායක ම න්ත්රීතුමම ාශ  නම  

ශයෝජනා කයන්න. 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,  ගරු ම යන්ත ින්ානායක 

ම හතා ෙැන් ලිලා්නය ගත යුතුමය  ි ම ා ශයෝජනා කයනවා. 

 
ප්රශ්පනය විේන ලින්ද  ්:ා ්ම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු වීරසුෙන වීරසිංහස ෙහස ා මූලා්නතය්ද ඉව් 
වූතය්ද  ගු ෙය්ද  ින්ානායක ෙහස ා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு வீ சுைன வீ சிங்ஹ அவர்கள் 

அக்கி ொ சனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE left the 
Chair, and  THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair. 

 
[பி.ப. 3.07] 

 

ගු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂ්ඨපණ්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இ ொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,  

அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் திருத்தச் சட்ட 

மூலத்மத ஆதொிக்கரவண்டிய நிமலயில் இன்று நொங்கள் 

இருக்கிரறொம். அ சியலமைப்புக்கொன பதிதனட்டொம், பத் 

ததொன்பதொம், இருபதொம் திருத்தச் சட்டமூலங்கள் தகொண்டு 

வ ப்பட்டரபொதும் நொன் இப்பொ ொளுைன்றத்தில் இருந்ரதன். 

எனினும், இருபதொம் திருத்தச் சட்டமூலத்துக்கு நொன் ஆத வொக 

வொக்களிக்கவில்மல.  இருபத்தித ண்டொம் திருத்தச் சட்ட 

மூலத்தினூடொக பத்ததொன்பதொம் திருத்தச் சட்டத்திலிருந்த சில 

ஏற்பொடுகமள ைீண்டும் தகொண்டுவருவதற்கொன வொய்ப்பு 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த வமகயில், இ ட்மடப் பி ஜொவுொி 

மையுள்ள ஒருவர் பொ ொளுைன்ற உறுப்பின ொக இருக்க 

முடியுதைன்ற சட்ட ஏற்பொடு நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. அரதரபொல், 

சுயொதீன ஆமணக்குழுக்கள் ைீள அமைக்கப்படவுள்ளன.  

சனொதிபதியொல் 2½ வருடங்களில் பொ ொளுைன்றத்மதக் 

கமலக்கக்கூடிய சூழ்நிமல இன்று இருக்கிறது. எனினும், 

பொ ொளுைன்றைொனது 4½ வருடங்கள் இருக்கரவண்டும் 

என்பது தொன் எங்களுமடய நிமலப்பொடொகும். இருந்தொலும், 

தற்ரபொமதய அ சொங்கம் ைக்களுமடய ஆத மவ இழந்திருப் 

பதொலும் இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொ ம் வீழ்ச்சியமடந் 

திருப்பதொலும் 2½ வருடங்களில் இந்தப் பொ ொளுைன்றத்மதக் 

கமலத்து, புதுப் பொ ொளுைன்றத்மத உருவொக்க ரவண்டு 

தைன்று ைக்கள் எதிர்பொர்க்கிறொர்கள். அதனொல், 

சனொதிபதியொல் 2½ வருடங்களில் பொ ொளுைன்றத்மதக் 

கமலக்க முடியும் என்ற சட்ட ஏற்பொட்மட நொங்கள் 

ஏற்றுக்தகொள்கிரறொம். இந்த நொட்டில் சனொதிபதி ஒருவர் 

இருக்க ரவண்டும்; அவர் இந்த நொட்டிலுள்ள சிறுபொன்மை 

ைக்களுமடய வொக்குகமளயும் தபற்று, அவர்களுமடய 

அபிலொமஷகமளயும் நிமறரவற்றக் கூடிய ஒருவ ொக 

இருக்கரவண்டும் என்பது எங்களுமடய எதிர்பொர்ப்பொகும்.  

இருந்தொலும், சனொதிபதியொனவர் தனக்குொிய அதிகொ ங்கமள 

எரதச்சொதிகொ ைொகப் பொவிப்பது இந்த நொட்டிரல 

பி ச்சிமனயொக இருக்கிறது. உதொ ணத்துக்கு, 20ஆவது 

திருத்தச் சட்டம் தகொண்டுவ ப்பட்ட பின்னர், முன்னொள் 

சனொதிபதி ரகொட்டொபய  ொஜபக்ஷ அவர்கள் 

எரதச்சொதிகொ த்துடன் தசயற்பட்டொர். இ சொயன உ  

இறக்குைதிக்குத் தமட விதித்தல், வொி விலக்களிப்பு வழங்குதல் 

2003 2004 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ரபொன்ற விடயங்களில் அவர் தன்னிச்மசயொகத் தீர்ைொனங் 

கமள எடுத்ததனொல்தொன் இன்று இந்த நொடு தபொருளொ 

தொ த்தில் வீழ்ச்சிமயக் கண்டிருக்கிறது. இந்த நொட்டில் பி தை 

ைந்திொி ஒருவர் இருப்பமதவிட, சனொதிபதி ஒருவர் இருப்பமத 

நொங்கள் விரும்பினொலும், இதுரபொன்ற ததொரு வீழ்ச்சிமய இந்த 

நொடு ைீண்டும் அமடயக்கூடொது என்பதற்கொக பொ ொளு 

ைன்றத்தினதும் பி தை ைந்திொியினதும் அதிகொ ங்கள் அதிகொிக் 

கப்படரவண்டுதைன்ற அவசியம் இருப்பதொக நொங்கள் 

உணர்கிரறொம்.   

புதியரதொர் அ சியலமைப்பு உருவொக்கப்படுைொக 

இருந்தொல், அதற்கு நொங்கள் எங்களுமடய ரயொசமனகமள 

முன்மவக்க விரும்புகிரறொம். அதில் கட்டொயம் விகிதொசொ த் 

ரதர்தல் முமறமை இருக்கரவண்டும். நிமறரவற்று 

அதிகொ ம்தகொண்ட சனொதிபதி முமறமை இருந்தொலும்கூட, 

அதிகொ ப் பகிர்வு இருக்க ரவண்டும். 13ஆவது திருத்தச் 

சட்டத்மத முழுமையொக அமுல்படுத்தி, அதனூடொக அதிகொ ப் 

பகிர்மவ வழங்க ரவண்டுதைன நொங்கள் எதிர்பொர்க்கிரறொம். 

இவ்வொறொனததொரு சூழ்நிமல உருவொகினொல் ைட்டும்தொன், 

இந்த நொட்டில் தைிழர்களுமடய பி ச்சிமனகள் உட்பட 

சிறுபொன்மை ைக்களுமடய பி ச்சிமனகமளத் தீர்க்க 

முடியுதைன நொன் இந்த ரந த்திரல தசொல்லிக்தகொள்ள 

விரும்புகிரறன்.  

இமவ ஒன்றுடன் ஒன்று ததொடர்புபட்டமவ என்ற 

அடிப்பமடயில், அமனத்துப் பி ச்சிமனகளுக்கும் தீர்வு 

கொண்பதற்குொிய சூழ்நிமலமய நொங்கள் ஏற்படுத்த ரவண்டும். 

கடந்த கொலங்களில் உருவொக்கப்பட்ட அ சியலமைப்புச் 

சமபயில் தபரும்பொன்மைச் சிங்கள ைக்களுமடய 

பி திநிதிகளும் முஸ்லிம் ைக்களுமடய பி திநிதிகளும் வடக்கு, 

கிழக்கு வொழ் தைிழ் ைக்களுமடய பி திநிதிகளும் அங்கம் 

வகித்தொர்கள். எனினும், ைமலயக ைக்களுமடய பி திநிதிகள் 

அதில் அங்கம் வகிக்கவில்மல. ஆமகயொல், உருவொக்கப்பட 

இருக்கின்ற அ சியலமைப்புச் சமபயில் ைமலயக ைக்களுமடய 

பி திநிதிகளும் உள்வொங்கப்பட்டு, அவர்களுமடய அபிலொமஷ 

கமளயும் ததொிந்துதகொள்வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கரவண்டும் 

என்பமத நொன் இந்தச் சமபக்குச் தசொல்லிக்தகொள்ள 

விரும்புகிரறன்.  

இன்று இந்த நொட்டிலுள்ள ைக்கள் அதிகைொகப் பொதிக்கப் 

படக்கூடிய சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நொட்டில் 

ஓொிலட்சம் ரூபொய்க்கு ரைல் ைொதொந்த வருைொனம் தபறுகின்ற 

ஒவ்தவொரு பி மஜயும் 6 சதவீத வொிமயச் தசலுத்தரவண்டிய 

சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கிறது. இன்று இலங்மகயில் ஓொிலட்சம் 

ரூபொயின் உண்மைப் தபறுைதி கிட்டத்தட்ட 30,000 ரூபொரய 

ஆகும். அவ்வொறு 30,000 ரூபொய் தபறுைதியொன ைொதொந்த 

வருைொனத்மத உமடயவர்களுக்கு 6 சதவீத வொி 

கட்டரவண்டிய சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கிறது. வொி விதிப்பு 

விடயத்தில் IMF தசொல்வதற்தகல்லொம் அ சொங்கம் இணங்க 

ரவண்டிய சூழ்நிமல இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது. “இந்த 

நொட்டினுமடய தபொருளொதொ ம் வீழ்ச்சியமடந்திருக்கிறது; 

IMFஇடம் தசன்று கடன் ைறுசீ மைப்மப ரைற்தகொள்ளுங்கள்” 

என்று இ ண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர  ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி 

தசொன்னது. அதற்கு, அப்தபொழுது நிதி விடயத்துக்குப் 

தபொறுப்பொன இ ொஜொங்க அமைச்ச ொக இருந்த திரு. கப் ொல் 

அவர்கள், "අපිට ඕනෑ තයම් ්ල්ලි ි ශබනවා - எங்களிடம் 

ரபொதுைொன அளவு கொசு இருக்கிறது; யொரும் பயப்பட 

ரவண்டியதில்மல” என்று ைைமதயுடன் பதில் தசொன்னமத 

நொன் இந்த ரந த்திரல ஞொபகப்படுத்த விரும்புகிரறன். 

அதற்குப் பிறகு, நிதியமைச்ச ொக வந்த தபஸில்  ொஜபக்ஷ 

அவர்கள் இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொ ம் ரைலும் 

வீழ்ச்சியமடவதற்கு கொ ணகர்த்தொவொக இருந்தொர். இவ்வொறு 

இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொ  வீழ்ச்சிக்குக் கொ ணைொக 

இருந்தவர்கள் இன்று இச்சமபயில் இல்மல. எனினும், 

அவர்களுக்தகதி ொக இந்த அ சொங்கம் சட்ட நடவடிக்மக 

எடுக்கரவண்டும் என்பது எங்களுமடய கருத்தொகும். 

இவ்வொறொன சூழ்நிமலயிரலரய இன்று 22ஆவது திருத்தச் 

சட்டமூலம் தகொண்டுவ ப்பட்டிருக்கிறது. அது இந்த நொட்டு 

ைக்களுக்கு நல்ல நிமலமைகமள உருவொக்குைொக இருந்தொல், 

சிறுபொன்மையினர் என்ற அடிப்பமடயில் அச்சட்டமூலத்துக்கு 

ஆத வொக வொக்களித்து, நிச்சயைொக அ சொங்கத்துக்கு 

எங்களுமடய ஒத்துமழப்மப வழங்குரவொம். அமதத்தொன் நொம் 

சொர்ந்துள்ள பி தொன எதிர்க்கட்சியொன ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியும் 

விரும்புகிறது.   

இன்று 8 தைிழ் அ சியல் மகதிகள் விடுதமல தசய்யப் 

பட்டிருக்கிறொர்கள். இது ைிகவும் வ ரவற்கப்படக்கூடிய ஒரு 

விஷயைொகும். இந்த அ சொங்கம் தசய்த நல்ல விஷயங்களில் 

இதுவும் ஒன்றொகும். அவர்களுக்குக் 200 வருடங்கள்வம  

சிமறத்தண்டமன விதிக்கப்பட்டிருந்தது. இருந்தொலும், 

அவர்கமள விடுதமல தசய்திருக்கிறொர்கள். அதற்கொக  

தகௌ வ அமைச்சர் விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ அவர்களுக்கு எனது 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிரறன்.   

ගරු තම ි තුමම නි, ඊශ -ශපශර්ො අටශෙශනක් release කයන්න 

ඔබතුමම ා කටයුතුම කයලා ි ශබනවා.   ගැන ම ම  ඔබතුමම ාට 

්ාතුමි වන්ත වනවා. එය අපි අගය කයනවා. ඉිනරියටත්   විධියට 

කටයුතුම කයන්න.  ක ශහොඳි. ජනතාවටත් ශහොඳි; යටටත් 

ශහොඳි. ශබිනලා ඉන්න මිනි්ාසු එකතුම කය ගන්න ශම ය 

අව්ාථාවක් කය ගන්න කියලා ඔබතුමම ාශගන් ඉල්ලා සිටිමින්, ම ා 

නිහඬ වනවා. 

්ාතුමි ි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ීස. වීයසිාංහ ම න්ත්රීතුමම ා - [්භා ගර්භය තුමළ නැත.] 

ගරු චාම ය ්ම්පත් ේනායක යාජය තම ි තුමම ා. 

 

[අ.භා.  .54] 

 

ගු චාෙර ්ම්ප් ා්නායක ෙහස ා (ප්රාාමික කර්ෝද  

රානය අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு சொை  சம்பத் தசநொயக்க - ஆ ம்பக் மகத்ததொழில் 

இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake - State Minister 
of Primary Industries)  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, අවුරුදු හයක් තුමළ අශේ 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව තුමන්වන වතාවටත් ්ාංශ ෝනනය කයන 

විවාෙයට තම ි අෙ අපි ශම් එකතුම ශවන්ශන්. 2054දී ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවා. 2020දී විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවා. ෙැන් ආශයත් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

ශගනැවිත්, ශහට එය ්ම්ම ත කය ගන්න අපි කවුරුත් ්ැදී පැහැදී 

ඉන්නවා.  

ෙැන් විපක්ෂ්ඨශ  වාඩිශවලා ඉන්න ්ම හය ම න්ත්රීවරුත්, අපිත් 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත එො 

2005 2006 

[ගරු (ආචාර්ය  වී. යානාක්රිෂ්ඨාේන් ම හතා] 
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්ම්ම ත කළා. අෙ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පත ශගනැවිත් ි ශබනවා. විසිවන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශ න්න කලින් ෙහනව වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පත ඉිනරිපත් කළ ශවලාශේ, ම ා ෙන්නා විධියට එයට 

විරුඔන වුශණ් ්යත් වීයශ්ේකය ම න්ත්රීතුමම ා විතයි. හැබැි, ෙහනව 

වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට විරුඔන වූ  ්යත් වීයශ්ේකය 

ම න්ත්රීතුමම ා පසුගිය ම හ ම ැි වයේශයන් ශකොළ  ින්ා්රික්කශයන් 

පළමුවැනියා වුේා. ෙහනව වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාපු 

යහ පාලන ආණ්ඩුශේ ජනාධිපි  විධියට හිටපු දම ත්රීපාල 

සිරිශ්ේන ම හත්ම යාශ  ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨශ  -අශේ පක්ෂ්ඨශ - 

ම න්ත්රී ධුය ්ාංඛයාව 5(ට බැ්ා්ා.  

ශම් වයව්ාථාව ගැන කියනශකොට, ශහොඳ හා නයක ශෙකම  

ි ශබනවා. ෙහනව වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාපු ශකනාශ  

පක්ෂ්ඨශ  -අශේ පක්ෂ්ඨශ - ම න්ත්රී ධුය ්ාංඛයාව 5(ට බැ්ා් ා 

වාශ ම , ෙහනව වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාපු යනිල් 

වික්රම සිාංහ ම හත්ම යාශ  පක්ෂ්ඨශ ත් ම න්ත්රී ධුය ්ාංඛයාව 5ට 

බැ්ා්ා.  ක තම ි හැටි. ෙැන් අපි විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ඉිනරිපත් කය ි ශබනවා. ම ම , ශම් 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ්හශයෝගය ශෙනවා. අපි විසිවන 

්ාංශ ෝනනයටත් ්හශයෝගය දුන්නා. ෙැන් විසිශෙවන 

්ාංශ ෝනනයටත් ්හශයෝගය ශෙනවා. හැබැි, ශම හි ශෙපැත්තක් 

ි ශබනවා.  

ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ්ම්ම ත වීශම න් පසු ශපොලි්ා 

නිලනයයන්ශ  පත් කිරීම්, ඉවත් කිරීම්, උ්්ා කිරීම් හා ්ාථාන 

ම ාරුවීම් ආදී සියලු කටයුතුම ශකශයන්ශන් ජාි ක ශපොලි්ා 

ශකොමි්ශම න්. එය ශපොලි්ාපි වයයාශගන් විම ්ා කයන්න 

කියලාි ශම හි ි ශබන්ශන්. එශහම  නම්, ශපොීනසිය භාය තම ි  

ශකශනක් අව ය නැහැ. ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්ම ත වුේත් ම හජන ආයක්ෂ්ඨාව 

පිළිබඳ තම ි  ශකශනක් වැඩක් නැහැ. ශම ොකෙ, ම හජන ආයක්ෂ්ඨක 

තම ි වයයාට කිසිම  ශෙයක් කයන්න බැහැ.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශකොමිෂ්ඨන් ්භා නවයක් 

ි ශබනවා. ම ා හිතන හැටියට පසුගිය කාලශ ත් ශම් ශකොමිෂ්ඨන් 

්භා නවයම  ක්රියාත්ම ක වුේා. හැබැි,  ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාශේ හිටපු එක පුඔගලයත් නි්ා ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව 

පවත්වාශගන යන්න බැරි වුේා.  එතුමම ා ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාශේ හැම  රණයේයකටම  විරුඔන වුේා.   කාලශ  ම ැි වයේ 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාශේ හිටපු එක පුඔගලශයක් හැම  ශෙයටම  විරුඔන 

වුේා.  කි ම ා කිේශේ, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  ශහොඳ හා නයක ශෙකම  ි ශබනවා  කියලා. ශම් 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට පත්වන ්භාපි වරුන්  ශ ත් ශතත් ගි ය 

ි ශබන් න ඕනෑ. ශම ොනවා කිේවත්, පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය 

කයන ම න්ත්රීවරුන් තුමළ ශතත් ගි ය ි ශබනවා. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ක්රියාත්ම ක වුණු කාලශ  

ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ක්රියාත්ම ක වුණු විධිය අපි ෙන්නවා. 

 හැබැි, විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ශගශනන්න කියලා මිනි්ාසු කිේශේ නැහැ. අෙ අශේ යශේ 

ජනතාවට ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ අව යතාවක් ි ශබනවා; 

වැෙගත්කම ක් ි ශබනවා. හැබැි, පසුගිය කාලශ  ශම ොකෙ වුශණ්? 

  ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ  ජනාධිපි තුමම ාට හැටනවලක්ෂ්ඨයක් ජනතාව 

ඡන්ෙය දුන්ශන්, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ක්රියාත්ම ක වන ශවලාශේ. හැබැි, ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා 

හැටනවලක්ෂ්ඨයක් ඡන්ෙය ගන්න ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශවන්ා 

කයනවා කියලා හැම  ශේිනකාවකදීම  කිේවා. පසුගිය කාලශ  සිදු වූ 

පා්ාත් ප්රහායය ්ම්බන්නශයන් කටයුතුම කයන්න අපට බැරි වුශණ් 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි බුණු අඩුපාඩු 

නි්ාය කියන ම තයක් ජනතාව තුමළ ති  වුේා. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශවන්ා කයනවා කියපු නි්ා 

හැටනවලක්ෂ්ඨයක් ජනතාව ඡන්ෙය දුන්නා.  

ඊශ   ම ම  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත ටිකක් කිශයේවා. ශම හිදී ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට පත් 

කයන අය ගැන විශ ේෂ්ඨ රණන්දුවක් ගන්න ඕනෑ. එශහම  නැි  

වුශේොත් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට පත්වන ්ම හය අය හිතනවා,  ම ා 

තම ි ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාශේ බලවතා. ම ශගන් ශතොයව ශම ොනවත් 

කයන්න බැහැ. අපි තම ි ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාශේ ශලොක්ශකෝ. අපි 

කියන විධියට තම ි ශම්වා ක්රියාත්ම ක ශවන්ශන්  කියලා.   නි්ා 

ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට පත් කිරීම් කිරීශම්දී  වා ගැනත් බලන්න 

ඕනෑ.  

අපි ෙැක්කා, පසුගිය කාලශ  ජාි ක ශපොලි්ා ශකොමි්ම  

හැසිරුණු විධිය. ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ි බුණු ශවලාශේ ජාි ක ශපොලි්ා ශකොමි්ම  ි බුේා ශන්. හැබැි, 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ක්රියාත්ම ක 

කයමින් ි ශයඔදීත්, ශපොලි්ා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව ි ශයඔදීත් ්ම හය 

ශපොලි්ා ්ාථානාධිපි වරුන්ශ  උ්්ා කිරීම්, ම ාරු කිරීම් සිදු වුණු 

විධිය අපි ෙැක්කා.   ශවලාශේත්   ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව ක්රියාත්ම ක 

වුණු විධිය අපි ෙැක්කා.   ගැනත් ම ා ශම් අව්ාථාශේදී ම තක් 

කයන්න ඕනෑ.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, අශේ විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ාට දීර්ල කාලයක් ි ්ාශ්ේ උනන්දුවක්, වුවම නාවක් 

ි බුේා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත  ශගශනන්න. ම ා ෙැන් ටිකකට ඉ්ාශ්ල්ලා විජයෝ 

යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ාශගන් අහපු ශවලාශේ එතුමම ා කිේවා, 

අධිකයේවල විනි ාචයකායවරුන් පත්කිරීම් ආිනය කයන්න 

අධිකයේ තම ි තුමම ාට බලයක් නැත්නම් අධිකයේ තම ි කම ත් 

වැඩක් නැහැ  කියලා. එශහම  ශවනවා ලු. එතුමම ාම  ම ශගන් තහුවා, 

ීනි  ්ම්පාෙනය කයන්ශන් කවුෙ කියලා. අවුරුදු )ක් තුමළ තුමන්වන 

වතාවටත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ්ාංශ ෝනනය කයන්න යන ශම් 

ශවලාශේ ම ා හිතනවා, ශම් යශේ ක්රියාත්ම ක වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ශම තනින් ප්ාශ්ේවත් අඩුම  ව ශයන් අවුරුදු 50ක්වත් 

ක්රියාත්ම ක ශවි කියලා.  

  විතයක් ශනොශවි. අශේ විපක්ෂ්ඨශ  ම න්ත්රීතුමම න්ලා කිේවා, 

ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය කයනවා විතයක් 

ශනොශවි, විනායක ජනාධිපි  ධුයයත් අශහෝසි කයන්න ඕනෑ  

කියලා. 

විනායක ජනාධිපි  ධුයය ශගනාශේ කවුෙ, විනායක ජනාධිපි  

ධුයය නිර්ම ාේය කශළේ කවුෙ? ගරු වාසුශඔව නානායක්කාය 

ම න්ත්රීතුමම ා හිටපු පැයණි තම ි වයශයක්. එතුමම ා ෙන්නවා, ලාම්පු 

කළ ශගඩි ශ්ල්ලම  හයහා   කාලශ  විනායක ජනාධිපි කම  

ශගනාශේ ශකොශහොම ෙ කියලා.   ශ්ල්ලම  කශළේ ශකොශහොම ෙ 

කියලාත් අපි  ෙන්නවා.   කාලශ  තම ි ශම් යටට විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ය ශගනාශේ. විනායක ජනාධිපි  ධුයය යටශත් වැඩ 

කයශගන යනශකොට ෙැන් විපක්ෂ්ඨශයන් කියනවා, විනායක 

ජනාධිපි  ධුයයත් අශහෝසි ශවන්න ඕනෑ කියලා. විපක්ෂ්ඨශ  

ම න්ත්රීවරුන්   ගැන හිතපු එක ගැන අපි ශබොශහොම  ්න්ශතෝෂ්ඨ 

ශවනවා. ශම ොකෙ, තමුන්නාන්ශ්ේලාශ  මුත්තලා, බාේපලා, සීයලා 

හෙපු ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශවන්ා කයන්න විපක්ෂ්ඨශ  

කණ්ඩායම ට ෙැන්වත් හිතුමණු එක ගැන ම ම  ්තුමටු ශවනවා. 

ශම ම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  යාජය තම ැි වරු ගැන 

ි ශබනවා.  යාජය  කියන වචනය නැහැ.  කැබිනේ ශනොවන 

ශවනත් අම ාතය  කියලා ි ශබනවා,  නිශයෝජය තම ි වරු  

2007 2008 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

කියලා ි ශබනවා. හැබැි, ම ම  අෙ යාජය තම ි වයශයක් හැටියට 

වැඩ කයනවා. යශම්ෂ්ඨා පි යේ ම ැි තුමම ා තම ි ම ශ  තම ි තුමම ා. 

එතුමම ා තම ි එතුමම ාශ  අම ාතයාාං යට අයත් ආයතන ශබොශහොම  

නිහතම ාීන විධියට ගැ්ේ කයලා අපට භාය දීපු එකම  තම ි . ෙැන් 

නම්  වා ටික ටික ශවන්ා ශවනවා. හැබැි, ශම්   ශවනත් තම ි   

කියන එශක් ි ශබනවා,  අම ාතයවයයා විසින් ගැ්ේ 

නිශේෙනයකින් ලබා ශෙන බලතල ක්රියාත්ම ක විය යුතුම බවට 

ීනි යක්  ති  ශවනවා  කියලා.   නි්ා, ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨයට අත උ්ා්නවා වාශ ම , තම ි වරුත් 

ප්රජාතන්ත්රවාදී ශවන්න ඕනෑ. අශේ ගරු වාසුශඔව නානායක්කාය 

ම න්ත්රීතුමම නි, ්ම හය තම ි වරු ප්රජාතන්ත්රවාදී විධියට විෂ්ඨයයන් 

ශබෙන්ශන් නැහැ. ම ශ  තම ි තුමම ා වන ගරු යශම්ෂ්ඨා පි යේ 

තම ි තුමම ා ප්රජාතන්ත්රවාදී විධියට කටයුතුම කයලා ි ශබනවා. ගැ්ේ 

කයලා අොළ විෂ්ඨයයන් නිවැයින විධියට අපට ශබෙලා ි ශබනවා. 

්ම හය අය ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ගැන කථා කයනවා. නමුත්, 

අෙ අශේ ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨශ  වයව්ාථාව හෙලා ි ශබන විධිය 

ෙන්නවාෙ? Central Committee එකට  4ශෙශනක් පත් කයන්න 

නායකයාට පුළුවන්. නායකයාට ශකළින්ම   4ශෙශනක් පත් 

කයන්න පුළුවන්!  එතශකොට,    4ශෙනා අත උ්ා්පු ගම න් ඕනෑම  

ශෙයක් හරි.   විධියට තම ි අශේ පක්ෂ්ඨශ  වයව්ාථාව හෙලා 

ි ශබන්ශන්. අශේ පක්ෂ්ඨශ  ්භාපි වයයාට ශකළින්ම  ම නයම  

කායක ්භාවට  4ශෙශනක් පත් කයන්න පුළුවන්. එශහම  පත් 

කළාට ප්ාශ්ේ ්භාපි  කියන විධියට තම ි හැම  ශෙයක්ම  ්ම්ම ත 

ශවන්ශන්. පසුගිය කාලශ  අශේ පක්ෂ්ඨශ  වයව්ාථාව ්ම්ම ත 

කළා.  කැම ි  අය අත උ්ා්න්න  කිේවා. එතශකොට  වැඩි 

ශෙශනක් අත ඉ්ාසුවා. ති ඉි න්, අත උ්ා්නවාශන් ඔක්ශකෝම . 

අපි විතයක් අත උ්ා්න්ශන් නැතුමව හිටියා. ඊට ප්ාශ්ේ,  ශ්රී ලාංකා 

නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨශ  වයව්ාථාව ්ම්ම ති  කිේවා; ්ම්ම ත වුේා. ශම් 

තම ි, ෙහනව වැනි ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හෙපු අය. 

ෙහනව වැනි ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හෙලා ශකොමිෂ්ඨන් 

්භා පත් කයපු අය තම ි   විධියට  වයව්ාථා හෙන්ශන්. විජයෝ 

යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ා ශම්කට ගාවගන්න එපා. ඔබතුමම ාට ශනොශවි 

ම ම  ශම් කියන්ශන්. හැබැි, ශම් විධියට වයව්ාථා  ශවන්ා 

කයනවා වාශ ම , ශම් ්ාංශ ෝනනවලත් යම් යම් ශඔවල් ි ශබනවා. 

ම ම  කියන්ශන් ශම්කි. පසුගිය අවුරුදු ) තුමළ අපි ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවට ්ාංශ ෝනන තුමනක් ශගනාවා.  යාජය ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව පිළිබඳව ශම් වයව්ාථාව  තතුමශළේ කියා ි ශබනවා. යාජය 

ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව ක්රියාත්ම ක වුේත්, පසුගිය කාලශ  

ආගම න විගම න ශෙපාර්තශම්න්තුමවට ි බුශණ් ශවන  ීනි යක්. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු යාජය තම ි තුමම නි, ෙැන් කථාව අව්න් කයන්න. 

 

ගු චාෙර ්ම්ප් ා්නායක ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சொை  சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

ම ට තව විනාඩියක කාලයක් ශෙන්න, ලිලා්නාරූඪ ගරු 

ම න්ත්රීතුමම නි. 

ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ අම ාතයතුමම නි, යාජය ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාව ක්රියාත්ම ක වුේාට, ශම් යශේ ආගම න විගම න 

ශෙපාර්තශම්න්තුමව ශවනම  ීනි යක් තම ි ක්රියාත්ම ක කයන්ශන්. 

ෙහනව වැනි ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශ නශකොට  ක 

  ්ාංශ ෝනනශයන්වත් ශවන්ා කයන්න බැරි වුේා. අපි ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ම්පාෙනය කයනවා, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශවන්ා 

ශවනවා. හැබැි, ශම් යශේ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව නම ට විතයක් 

ශවන්ා ශවන්න බැහැ. ශහට ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශවන්ා කයලා 

්ම්ම ත ශවනවා නම්,   අනුව යටත් ශවන්ා ශවන්න ශවනවා.   

වාශ ම  යශේ ි ශබන ීනි යක් ශවන්ා ශවන්න ශවනවා,  වා 

ක්රියාත්ම ක කයන්න ශවනවා. ශකොමිෂ්ඨන් ්භා සියල්ලටම  ්ල්ලි 

ශවන් කයන්ශන් ශම ොන අයමුෙලින්ෙ කියලා ශම්ශක් ්ඳහන් 

ශවනවා.   ්ල්ලි වියෙම් කයලා, ්භාපි වරු පත් කයනවා.  

ශම තැන ශකොමිෂ්ඨන් ්භා 9ක් ි ශබනවා.  වාට ්ාම ාජිකයන් පත් 

කයන්න ි ශබනවා.    වාශ ම  වයව්ාථාොයක ්භාව ි ශබනවා. 

   කටයුතුමත් කයනවා.  

  නි්ා ශම්වා ගැනත් කල්පනා කයලා තුමශනන් ශෙකක 

බහුතය බලයක් අයශගන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ්ාංශ ෝනනය 

කළා වාශ ම ,  වා ඉිනරියට ක්රියාත්ම ක ශවනවාෙ කියලාත් 

බලන්න ඕනෑ.  ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්තයාට හැටනව 

ලක්ෂ්ඨයක් ජනතාව ඡන්ෙය දුන්ශන්, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශම් යශේ ි ශබඔදීි. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට විරුඔනව තම ි  හැටනව 

ලක්ෂ්ඨයක් ජනතාව ඡන්ෙය දුන්ශන් කියන එක ප්රකා  කයමින් ම ා 

නිහඬ ශවනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චන්ිනම  වීයක්ශකොඩි ම න්ත්රීතුමම ා. ඔබතුමම ාට මිනිත්තුම හයක් 

ි ශබනවා. 

 

ගු ච්දිනෙ වීරක්තකොඩි ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீ க்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ම ට මිනිත්තුම හතහම ායක් 

ි ශබනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමම ාට මිනිත්තුම හයක් ි ශබනවා. 

 
[අ.භා.  .28] 
 

ගු ච්දිනෙ වීරක්තකොඩි ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீ க்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, අෙ අශේ යශේ මිනි්ාසු 

පාර්ලිශම්න්තුමව පිළිබඳව, පාර්ලිශම්න්තුම ක්රම ය පිළිබඳව, සියලු 

ශඔ පාලනඥයෝයන් පිළිබඳව වපරැහින් බලන්ශන්. ජනතාව 

දවයශයන් බලන ම ේටම ට පත් ශවලා, එශහම  නැත්නම් පත් 

කයලා ි ශබනවා. ජනතාව අප පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයන 

උෙවිය හැටියට පත් කයන්ශන්, ශම් යට ්ාංවර්නනය කයන්නි, 

ශම් යශේ මිනි්ාසුන්ශ  ප්රජාතන්ත්රවාදී අිි ය ආයක්ෂ්ඨා කයන්නි, 

දූෂ්ඨේශයන් වාංචාශවන් ශතොය වගකියන ආණ්ඩුවක් ජනතාවට 

ලබා ශෙන්නි. 599( සිට හැම  ොම  විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය 

අශහෝසි කයනවා කිය කියා, එොට ගැළශපන ආකායයට 5978 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවට  ්ාංශ ෝනන  එකතුම කළා වාශ ,  

ජනතාවට යම් ශවන්ක් කළා කියලා ශපන්වන්න,  ජනතාව මුළා 

කයන ආකායශ  ශවන්ාකම් විසිශෙවන වතාවටත් ශගනැල්ලා 

ි ශබනවා.  

අයගළයක් හයහා තරුේ තරුණියන් තතුමළු ජනතාව එළියට 

බැ්ා්ාම , අපි සියලුශෙනා කලබල ශවලා  විනායක ජනාධිපි ශ  

බලතල අඩු කයලා, ප්රජාතන්ත්රවාෙය  ක්ි ම ත් කයලා, 

2009 2010 

[ගරු චාම ය ්ම්පත් ේනායක ම හතා ] 
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විගේනයක් ති  කයලා, ප්ර්ම්පාෙනය විනිවිෙ ශපශනන 

ආකායශයන් ක්රියාත්ම ක කයන වැඩ පිළිශවළක් හෙමින් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාශේ ශවන්ක් සිඔන කයන්න ඕනෑය කියලා ජනතාවට 

බලාශපොශයොත්තුමවක් දුන්නා.  ආචාර්ය විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා අපිත් එක්ක විපක්ෂ්ඨශ  හිටපු කාලශ  ශබොශහොම  

උනන්දුශවන්   ගැන වැඩ පිළිශවළක් ්ක්ා කයලා, ශපෞඔගලික 

ම න්ත්රී ශයෝජනාවක් හැටියට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය  ඉිනරිපත් කළා. ශම් ශවන් හෙවි න්ම  කයන්න ඕනෑ 

හින්ො එතුමම ා ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨයට ගිහිල්ලා තම ි කම ත් ලබා ගත්තා. 

ගරු තම ි තුමම නි, කියන්න බැරි වුේාට කැබිනේ ම ණ්ඩලශ  

්ාම ාජිකයත් හැටියට ඔබතුමම ා හෙවි න්ම  දුක් ශවනවා ති . 

ශම ොකෙ,  ඔබතුමම ා තතුමළු අපි එො කයන්න හෙපු ශවන් ශනොශවි 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශම් ආශේ. ශම් ්ාංශ ෝනනයත් එක්ක 

විනායක ජනාධිපි වයයාශ  ශම ොන බලයෙ අඩු ශවලා 

ි ශබන්ශන්? විනායක ජනාධිපි ට ඕනෑම  කැබිනේ ්ාම ාජිකශයක් 

තම න්ශ  අක්ම තයට අනුව ශවන්ා කයන්න පුළුවන්. එතුමම ාශ  

අක්ම තයට අනුව  අගම ැි  පත් කය ගන්න පුළුවන්.   වාශ ම  

විනායක ජනාධිපි ට ඕනෑ නම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ශයෝජනාවක් 

ශගනැල්ලා කැබිනේ ම ණ්ඩලශ  සිටිය යුතුම තම ි වරු ්ාංඛයාව 

ි ්ාශෙශනක් වුේාට, අෙ ශම්කට ඡන්ෙය ශෙන 540ශෙනාම  

තම ි වරු ව ශයන් පත් කය ගන්න පුළුවන්. 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ගැන අපි කථා කළාට, ශකොමිෂ්ඨන් ්භා පත් 
කයන්න ම ඟ පෑදුවාට, ජනාධිපි වයයාට අක්ම තය ි ශබනවා  වා 
පත් ශනොකය ඉන්න. අරණතශ ත් ශම් තත්ත්වය ි ශබඔදී, ම හින්ෙ 
යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපි තුමම ා   කිසිම  ශකොමි්ම ක් පත් කශළේ             
නැහැ. එතශකොට යශේ ජනතාවට ්ැකයක් ති  ශවනවා ශම් 
ජනාධිපි වයයාත්  කම  කයිෙ කියලා.   නි්ා 
ජනාධිපි වයයාශ  කිසිදු බලයක් ශවන්ා ශවන්ශන් නැහැ කියන 
කායේය ජනතාවට ශම් ශම ොශහොශත් කියන්න සිඔන ශවලා 
ි ශබනවා. ශම් උත්්ාහ කයන්ශන් නැවතත් අපි යවුශම් යවන්නෙ  
කියන ්ැකය ජනතාවට  ම තුම ශවනවා.   නි්ා ම න්ත්රීවරු හැටියට 
ශම් ශම ොශහොශත් අපට   වගකීම  ෙයන්න සිඔන ශවනවා.  

ම තයක් ි ශබනවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවල ්ාවාීකන - independent 

- කණ්ඩායම  වැඩි ශවන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් ්ාවාීකන 

කණ්ඩායම  පිළිබඳවත් ප්ර ාන ි ශබනවා. ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාං ශ ෝනනය යටශත් ති  කළ වයව්ාථාොයක ්භාවට 

පත් කළ ශඔ පාලනික ශනොවන ්ාම ාජිකශයක් තම ි අශේ  ගරු 

සී.වී. වි ශන්ෂ්ඨාවයන් ම ැි තුමම ා. එතුමම ා   ්භාවට ආශේ 

ශඔ පාලනික ශනොවන ්ාම ාජිකයත් හැටියට. නමුත් අෙ එතුමම ා 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ම න්ත්රීවයශයක්. එතුමම ාශ  තශ  

ශඔ පාලනය ි බුේාෙ නැඔෙ,   ගැන ම තයක් ි බුේාෙ නැඔෙ 

කියලා අපි ෙන්ශන් නැහැ. අපි ෙන්නා විධියට ජනාධිපි තුමම ා 

වගකීශම න් කියලා ි ශබනවා ශපොශහොේටුවට ගැළශපන,   අයට 

ගැළශපන අය තම ි ්හශයෝගය ලබා ගැීනම  ්ඳහා ශකොමිෂ්ඨන් 

්භාවලට ්ාම ාජිකයන් හැටියට පත් කයන්ශන්, එශහම  නැත්නම් 

පත් කයන්ශන් නැහැ කියලා. එතශකොට ශම ොකක්ෙ ශවන්ශන්? අපි 

ෙන්නවා පත් කළ ්ාම ාජිකයන් ගැන.  හිශතන හිශතන අය පත් 

කළා. අශේ ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ාම  ෙන්නවා ම ානව 

හිමිකම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට පත් කළ 
 

[මූලා්නතත අණ පරිින ඉව් කරන ලදී.] 
[அக்கி ொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

කියන්ශන් ත්ප්රකට විනි ාචයකායවරියක්, අපකීර්ි ම ත් 

විනි ාචයකායවරියක් බව.  
 

ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර ෙහස ා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නමුත් පත් කළා. 

ගු ච්දිනෙ වීරක්තකොඩි ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீ க்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ඔේ, පත් කළා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ගු ච්දිනෙ වීරක්තකොඩි ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீ க்தகொடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

I will wind up, Hon. Presiding Member.   

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,   වාශ  තත්ත්වයක් ි බියදී 

ම හජන නිශයෝජිතයන් හැටියට අපට ශම ොකක්ෙ කයන්න  

ශවන්ශන්? ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භා පත් ශවන හින්ො,  වා හරියට  

ක්රියාත්ම ක කයන්න ජනාධිපි වයයාට පුළුවන්ෙ කියලා බලන්න, 

එශහම  කයිෙ කියලා බලන්න, එශහම  කයි කියලා හිතලා, 

එශහම  නැත්නම්   තුමළින් ශහොඳක් ශවි කියලා - අපට හිශතන 

විධියට ශම්ක  beginning ශනොශවි, the beginning of a 

beginning to see a light at the farthest corner of the tunnel - 

හිතලා තම ි ශම් ්ාංශ ෝනනයට ්හශයෝගය ශෙන්න ශවන්ශන්. 

එශහම  හිතලා තම ි ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි ්හශයෝගය 

ශෙන්න ශවලා ි ශබන්ශන්. එශහම  නැත්නම් ශම්ශක් කිසිම  ශෙයක් 

නැහැ. ශම්ක ජනතාවට කයන ශලොත්ම  ශප්රෝඩාවක් කියලා ශම් 

ශම ොශහොශත් කියමින් ම ා නිහඬ ශවනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක්ළඟට, ගරු මුජිබුර් යහුම ාන් ම න්ත්රීතුමම ා. ඔබතුමම ාට මිනිත්තුම 

9ක කාලයක් ි ශබනවා. 

 

[අ.භා.  . 4] 

 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர்  ஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ගැන කථා කිරීම ට 

අව්ාථාව ලබා දීම  ගැන ඔබතුමම ාට ්ාතුමි වන්ත ශවනවා.  

අපි ෙන්නවා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පත ආණ්ඩුව ශ න්ශන් ති කියලා. අෙ ශවනශකොට 

යනිල් වික්රම සිාංහ ම ැි තුමම ා ජනාධිපි . ජාතයන්තය ව ශයනුත් 

ආණ්ඩුවට යම්කිසි ආකායයක ඨ ඩනයක් ි ශබනවා.  අව ය  

කටයුතුම ්ඳහා, ශම් යශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය  ක්ි ම ත් කයන 

ප්රි ්ාං්ාකයේ ශ න්න ඕනෑය කියන එක ගැන ජාතයන්තය 

ව ශයන් යම් ඨ ඩනයක් ආණ්ඩුවට ි ශබනවා.   අනුව ආණ්ඩුව 

අෙ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත ඉිනරිපත් කයලා ි ශබනවා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, 599( ඉඳන් ශම් යශේ ජනතාව 

කිේශේ විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය අශහෝසි කයන්න කියලා. 

චන්ද්රිකා බණ්ඩායනායක ශනෝනාත් තවිල්ලා කිේශේ  ක 

කයනවා කියලාි.   වාශ ම  ම ට ම තකි ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා ජනතා විමුක්ි  ශපයමුේත් එක්ක 2004දී නුවය ගිහින් 

ගිවිසුම් අත්්න් කයලා කිේවා, විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය අශහෝසි 

කයනවා කියලා.   වාශ ම  2054දී දම ත්රීපාල සිරිශ්ේන 

2011 2012 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ම හත්තයාත් කිේවා,  විනායක ජනාධිපි  ධුයය අශහෝසි කයනවා  

කියලා. සියලු ජනාධිපි වරු ශම් යශේ ජනතාවට ශපොශයොන්දු වුේා 

අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ශ නවා, විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය 

අශහෝසි කයනවා කියලා. නමුත්, අපට ශේන්න ි ශබන ශඔ තම ි 

කවුරුවත්   වැශ්ව කශළේ නැහැ කියන එක. කවුරුත් කියනවා 

විතයි කශළේ නැහැ. අපි හැම  ොම  කශළේ අවුරුදු ((ක් පැයණි 

වාහනය අලුත්වැඩියා කයන එක. අවුරුදු ((ක් පැයණි 5978 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවට හැම  ොම  ්ාංශ ෝනන ශගනැල්ලා 

ි ශබනවා. අපි හැම  ොම  කශළේ එක එක නේ තෙ කයන එක 

විතයි.    

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් ශනොශවි, අශේ යශේ 

ජනතාව බලාශපොශයොත්තුම වුශණ්. ශම් යශේ ජනතාව පායට බැහැලා 

උඔශලෝෂ්ඨේය කයලා පසු ගිය ම ා් ශෙශක්ම  ඉල්ලුශේ,  අලුත් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ශ න්න. අලුත් ප්රි ්ාං්ාකයේ ශ න්න. 

අලුත් යටක් හෙන්න - අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ශ න්න  

කියලා තම ි යශේ ජනතාව උඔශලෝෂ්ඨේය කශළේ. නමුත් අපට 

ශේන්න ි ශබන විධියට  ක කයන්ශන් නැි ව ෙැන් ශපොඩි 

්ාංශ ෝනනයක් ශගනැල්ලා ි ශබනවා.   ශපොඩි ්ාංශ ෝනනය 

ශගනැල්ලා ශපන්වන්න හෙනවා ශම්ක ශලොත්ි කියලා. අපි 

කියනවා ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත ම ින කියලා. අඩුම  ගාශන් අව ය නම් ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගශනන්න ි බුේා. ෙහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයටත් වඩා අඩු එකක් තම ි 

ෙැන් ශම් ශගනැල්ලා ි ශබන විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, අපි එො ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවා.   ෙහනව ශවනි 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉන්න 

එක ම න්ත්රීවයශයක් හැශයන්න අශනක් සියලුශෙනා ඡන්ෙය දුන්නා.  

සියලුශෙනා ඡන්ෙය දීලා ජයග්රහේය කළ   ්ාංශ ෝනනශ  අඩු 

පාඩු ි ශබනවා නම්  වා හොශගන ඉ්ා්යහට යන්න ි බුේා. 

නමුත්, 2059දී ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා ජනාධිපි  ශවලා 

තවිල්ලා විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය reverse කළා; 

ෙහනව වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ආපසු හැශයේවා. හයවලා 

ශම ොකක්ෙ කශළේ? ජනාධිපි වයයාශ  බලතල  ක්ි ම ත් කයලා අෙ 

ශවනශකොට ශම් යට ්ම්ූරර්ේශයන්ම  විනා  මුඛයට තෙ ෙම ා 

ි ශබනවා. ෙැන් ශම ොකෙ ශවන්ශන්? විසිවන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දීපු උෙවිය ඔක්ශකොම  ඉන්ශන්  තටි 

ශකශහල් කාපු උගුඩුශවෝ  වාශගි.   ක තම ි තත්ත කථාව.   

උෙවිය ෙැන් ඉන්ශන්   විධියට. ෙැන්   අය වම ාය ගන්න බැරුව 

ඉන්නවා.   වාශ ම , ෙහහත්වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙය දීපු අයත් ඉන්නවා, ෙහඅටවන ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙය දීපු අයත් ඉන්නවා, ෙහනව වන  ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව 

ඡන්ෙය දීපු අයත් ඉන්නවා, විසිවන ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය 

දීපු අයත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉන්නවා. තමුන්නාන්ශ්ේලාශ  

පැත්ශත් එශහම  අය 5 ශෙශනත් ඉන්නවා. ෙහනව වන 

්ාංශ ෝනනයටි, විසිවන ්ාංශ ෝනනයටි පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දීපු  

4 ශෙශනක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉන්නවා.  

්ම ඟි ජන බලශේගය හැටියට අපි ්න්ශතෝෂ්ඨ ශවනවා, අපි එො 

හිටපු ප්රි පත්ි ශ ම  ඉිනමින් අෙත් කටයුතුම කිරීම  ගැන. අපි එො 

ෙහනව වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ආයක්ෂ්ඨා කළා. විසිවන 

්ාංශ ෝනනය ශගශනන ශකොට අපි කිේවා,  ශම් යට විනා  ශවනවා  

කියලා.  නමුත්, එො තමුන්නාන්ශ්ේලා  ක පිළිගත්ශත් නැහැ.  

පිළිගන්ශන් නැතුමව විසිවන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා 

ශම් යට විනා  කය ෙැම්ම ා. අපි ඉන්න ්ාථාවයය පිළිබඳව අපි 

්න්ශතෝෂ්ඨ වනවා. අශේ හිටපු නායකශයෝ ශවන්ා වුේා කියලා, 

අලුත් නායකයත් වන ්ජිත් ශප්රේම ෝ ම ැි තුමම ා එක්ක එකතුම 

ශවලා වුේත් අශේ   ප්රි පත්ි  ශවන්ා කශළේ නැහැ.  එො එක්්ත් 

ජාි ක පක්ෂ්ඨශ  ඉඳශගන   ෙයපු ම තය අෙටත් ෙයන්න පුළුවන් 

හිය,  ක්ි ය අපට ලැබිලා ි ශබනවා. නමුත්, තමුන්නාන්ශ්ේලා 

කාශලන් කාශලට යාජපක්ෂ්ඨ පවුශල් බලය තහවුරු කයන්න 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන ශගනැල්ලා ශම් යට විනා  කයලා ෙැම්ම ා.  

2010දී හිටපු ජනාධිපි  කවුෙ? 2050දී ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා ජනාධිපි වයයා විධියට සිටියදී ෙහඅටවන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගන ආවා. ම හින්ෙ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා  ක්ි ම ත් 

කයන්න ෙහහත්වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය අශහෝසි කයලා 

ෙහඅටවන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගන ආවා. ඊළඟට, 2020දී අලි 

්ේරි හිටපු අධිකයේ තම ි තුමම ා විසිවන ්ාංශ ෝනනය ශගන 

ආවා.   කවුරු  ක්ි ම ත් කයන්නෙ?   ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ා   ක්ි ම ත් කයන්නි. හැම  ොම  ශම් විධියට ්ාංශ ෝනන 

ශගනැල්ලා තමුන්නාන්ශ්ේලා කයලා ි ශබන්ශන් එකම  පවුශල් 

ශෙශෙශනත්  ක්ි ම ත් කයන එකි.   කියන්ශන්, යාජපක්ෂ්ඨ 

පවුලට ඕනෑ විධියට යශේ වයව්ාථාව ශවන්ා කයන්න 

තමුන්නාන්ශ්ේලා හැම  ොම  ්ාංශ ෝනන ශගනැල්ලා ශම් යට  

විනා  කය ෙැම්ම ා කියන එකි. අෙ  ක තම ි තමුන්නාන්ශ්ේලා 

reverse එශක් එන්ශන්. නමුත් reverse එශක් එන ප්රම ාේය ම ින. 

 ත් ශම් තයමින් ශහෝ reverse එශක් ආවාට කම ක් නැහැ කියලා 

අපි කියන්න කැම ැි ි.   

තමුන්නාන්ශ්ේලා ඊළඟට ශම ොකක්ෙ  කශළේ? ඊළඟට, බැසිල් 

යාජපක්ෂ්ඨ පාර්ලිශම්න්තුමවට ශගශනන්න ඕනෑ වුේාම  විසිවන  

්ාංශ ෝනනශයන් ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය පිළිබඳ කායේය ශගනාවා. 

එො අත ඔ්වලා  ක අනුම ත කළත් ෙැන් තමුන්නාන්ශ්ේලාශ  

පැත්ශත් බැසිල් යාජපක්ෂ්ඨ එපා  කියන කේටියක් ඉන්නවා.   අය 

ෙැන් කියනවා,  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට 

අපි පක්ෂ්ඨි. ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය පිළිබඳ කායේය එපා  කියලා. 

එක කාලයකදී බැසිල් ඕනෑ වුේාම  ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය පිළිබඳ 

කායේයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දුන්නා. බැසිල් එපා වුේාම  ෙැන් 

කියනවා,  අපි ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය පිළිබඳ කායේයට විරුඔනි  

කියලා. ශම ොකක්ෙ ශම්ශකක් ශපශනන්ශන්? ප්රි පත්ි යක් 

නැි කම . තමුන්නාන්ශ්ේලාශ  ප්රි පත්ි යක් නැි කම  හින්ො අෙ 

ශම් යට විනා  ශවලා ි ශබනවා. තමුන්නාන්ශ්ේලා කාශලන් 

කාශලට යාජපක්ෂ්ඨ පවුශල් වුවම නා ඉෂ්ඨාට කයන්න ගිහිල්ලා අෙ ශම් 

යශේ ආර්ථිකය වළ පල්ලට තෙ ොලා ි ශබනවා.  කි යථාර්ථය. 

තමුන්නාන්ශ්ේලා විසිවන  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාශේත් 

තම න්ශ  ්ාවාමියා  ආයක්ෂ්ඨා කයගන්නි.  ක ම තක ි යා ගන්න.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, 2020 ඔක්ශතෝබර් ම ා්ශ  

25වැනි ො,   කියන්ශන් ශහට වාශ  ෙව්ක අලි ්ේරි හිටපු 

අධිකයේ තම ි තුමම ා විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කයමින් කළ කථාශේ ත්ඩා ශකොට්ක් 

ම ම  කියවන්නම්. එතුමම ා ශම් ්භාව ශනොම ඟ යවන්න ශකොිතයම් 

අ්තය කියා ි ශබනවාෙ කියලා එතශකොට ශපීන යි. එතුමම ා කියා 

ි ශබනවා,  ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ශගනාපු ශවලාශේත්, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගනාපු ශවලාශේත් එකම  පුඔගලයා තම ි 

අගම ැි වයයා හැටියට හිටිශ .    යනිල් වික්රම සිාංහ ම හත්තයාි. 

  ම හත්තයාට ශම් යශේ ජනාධිපි වයයත් ව ශයන් ශතෝයා පත් 

ශවන්න බැරි වුණු හින්ො, ශෙවතාවක්ම  පැයදුණු හින්ො 

ජනාධිපි වයයාශ  බලය ත්ම න්ත්රේයකින් ලබා ගැීනම  ්ඳහා 

තම ි ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයත්, ෙහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයත් ශගනාශේ.  කවුෙ ශම් 
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කියන්ශන්? තමුන්නාන්ශ්ේලාශ  හිටපු අධිකයේ තම ි තුමම ා. ෙැන් 

ශම ොකක්ෙ ශවලා ි ශබන්ශන්? ෙැන් කවුෙ ශම් යශේ ජනාධිපි ? 

ෙැන් ජනාධිපි  යනිල් වික්රම සිාංහ. එො අලි ්ේරි හිටපු අධිකයේ 

තම ි තුමම ා කියනවා, යනිල් වික්රම සිාංහ ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ශගනාශේ එතුමම ාට ජනාධිපි  ශවන්න බැරි හින්ොය 

කියලා. එශහම  නම් හිටපු අධිකයේ තම ි තුමම ාශගන් අපි අහනවා, 

ෙැන් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගන එන්ශන් 

ශම ොකටෙ  කියලා.  

 කට උත්තය ශෙන්න ශකෝ. ෙහනව වන වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගනාශේ යනිල් වික්රම සිාංහ ම ැි තුමම ාට ශම් යශේ 

ජනාධිපි  ශවන්න බැරි නි්ා ජනාධිපි වයයාශ  බලතල ටික 

ගන්නි කියලා හිටපු අධිකයේ තම ි තුමම ා කියනවා. එශහම  නම් 

ෙැන් විසිශෙවන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගශනන්න යන්ශන් 

ශම ොකටෙ?  හිටපු අධිකයේ තම ි තුමම ාශගන් අපි අහනවා, 

තමුන්නාන්ශ්ේ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය ශෙනවාෙ කියලා. ලිලා්නාරූඪ 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, එතුමම න්ලා අ්තය කියලා ශම් යශේ ජනතාව 

විතයක් ශනොශවි, පාර්ලිශම්න්තුමවත් ශනොම ඟ යැේවා. 

පාර්ලිශම්න්තුමවටත් අ්තය කිේවා.   ඔක්ශකොම  කයලා, ශම් යට 

විනා  කළා. ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, එහි ප්රි ලල අපි අෙ 

බුක්ි  විිනනවා.  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගශනන ශකොට 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේදී අපි එො පැහැිනලිවම  ශපන්වා දුන්නා,  ශම් 
අපයානය කයන්න එපා. ෙහනව වන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  අඩු 
පාඩු ි ශබනවා නම් අප   අඩු පාඩු ටික හො ශගන ඉ්ා්යහට යමු. 
  කයපු ප්රි ්ාං්ාකයේ ආයක්ෂ්ඨා කය ශගන යමු  කියලා. නමුත්, 
තමුන්නාන්ශ්ේලා එො යාජපක්ෂ්ඨලාට බලය ශෙන්න, යාජපක්ෂ්ඨ 
පවුශල් වුවම නා ඉෂ්ඨාට කයන්න යාජපක්ෂ්ඨලාට කශ්ව ගිහිල්ලා, 
යාජපක්ෂ්ඨලාශ  වහල්ලු හැටියට කටයුතුම කයමින් ඔවුන් කියන 
විධියට ඡන්ෙය පාවිච්චි කයලා, විනායක ජනාධිපි  ක්රම ශ  අසීමිත 
බලතල ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාට ලබා දීලා, 
්ම්ූරර්ේශයන්ම  අෙ වන ශකොට අශේ යශේ ආර්ථිකය වළ පල්ලට 
යවා ි ශබනවා. ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි. ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුමශේ  ඉන්න ම න්ත්රීවරු වයප්ර්ාෙ ශවනුශවන් ඡන්ෙය 
පාවිච්චි කය ි ශබන බව තම ි  ශකන් ශපශනන්න ි ශබන්ශන්. 
තම ි කම ක් ගන්න ෙහහත්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනයට, ෙහඅට වන ්ාංශ ෝනනයට, ෙහනව වන 
්ාංශ ෝනනයට ්හ විසිවන ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දීලා 
ි ශබනවා. තම ි කම ක් ගන්න, ආණ්ඩුශේ වයප්ර්ාෙ ගන්නි 
එශහම  කයලා ි ශබන්ශන්. යශේ ජනතාව ශවනුශවන් ශනොශවි, 
තම න්ට අව ය ශඔවල් කය ගන්න ශම් යශේ ජනතාවශ  
අක්ලාෂ්ඨවලට විරුඔනව ඡන්ෙය පාවිච්චි කයපු 4 ශෙනත් තවම  ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුමශේ ඉන්නවා.  

ම ා හිතන්ශන් වර්තම ාන අධිකයේ තම ි තුමම ාත් එො විසිවන 
ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දුන්නා.  ගරු 
තම ි තුමම නි, ම ා හිතනවා ඔබතුමම ා ෙැන්   පිළිබඳව කනගාටු වනවා 
ති  කියලා. නමුත්, ඔබතුමම ා කනගාටු වීශම න් යශේ ජනතාවට 
වැඩක් ශවන්ශන් නැහැ, ගරු අධිකයේ තම ි තුමම ා. ීනි  ක්ශෂ්ඨේත්රය 
පිළිබඳව ෙන්නා, ීනි  ශපොත් ගේනාවක් ලියපු ඔබතුමම ා වාශ  
ශකශනක් එො විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව 
අත ඔ්වන ශකොට අපටත් හිතුමේා, ශම ොකක්ෙ ඔබතුමම ා කයපු වැශ්ව 
කියලා.  ශකන් ඔබතුමම ාත් එො ශම් යශේ ජනතාවට වැයින 
ආෙර් යක් ලබා දුන්නා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர்  ஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ම ා ශම් කායේයත් කියල ම ශ  කථාව අව්ාන කයන්නම්, 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි.  

අපට ශපශනනවා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ප්රම ාේවත් නැි  බව.    නි්ා 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට නැවත යමු 

කියලාි අපි කියන්ශන්. නමුත්, ෙැනට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය  පනත් ශකටුම්පත ශහෝ ශගශනන්න.  අපට 

ශම් යටට අලුත් වයව්ාථාවක් හෙන්න ි ශබනවා. අව්ාන 

ව ශයන් ම ා එක ශෙයක් කියනවා. යනිල් වික්රම සිාංහ ම ැි තුමම ා 

අගම ැි  ශවලා හිටපු කාලශ  ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ම ණ්ඩලශ  

ශම ශහයුම් කමිටුවක් හැදුවා, අලුත් වයව්ාථාවක් ශගශනන්න . 

රුපියල් ශකෝටි ගේනක මුෙල් වියෙම් කයලා, එහි ්ාම ාජිකයන් 

යට වශේටම  ගියා  අලුත් වයව්ාථාවක් හෙන්න කරුණු එකතුම 

කයන්න.  , ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ම ණ්ඩලශ  ශම ශහයුම් කමිටුව 

අෙ ශකෝ?   වයව්ාථාව ඉිනරිපත් කයන්න කියලා   

ජනාධිපි තුමම ාට කියමින් ම ශ  වචන ්ාවල්පය අව්ාන කයනවා.   

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි. 

 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ගරු මුජිබුර් යහුම ාන් 
ම න්ත්රීතුමම ා ප්රකා  කළා, ම ම  විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනයට ඡන්ෙය දීම  පිළිබඳව. ශකොළ  ින්ා්රික්කශයන්  
ශත්රී පත් වූ ශ්රී ලාංකා ශපොදුජන ශපයමුශන් ම න්ත්රීවයශයත් විධියට 
ම ා   ආණ්ඩුව විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ඉිනරිපත් 
කයපු ශවලාශේ, ශයෝජනා ෙහයක් ඉිනරිපත් කළා.  , විසිවන 
ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි බුණු භයානක ප්රි පාෙන 
ඉවත් කයන්න ඕනෑ කියාි.   ප්රි පාෙන ඉවත් කය ගැීනම  ්ඳහා  
ම ා තතුමළු විසිශෙනත්ශගන් යුත් කණ්ඩායම ක් ගිහිල්ලා හිටපු 
ජනාධිපි වයයා ්ම ඟ ිනගින් ිනගටම  ්ාකච්ඡා කළා. ගරු වාසුශඔව 
නානායක්කාය ම ැි තුමම ා ශම් අව්ාථාශේ  ්භාශේ ඉන්නවා. එතුමම ා 
  ශවනුශවන් ්ාක්ෂි ෙයනවා ති . ගරු විම ල් වීයවාං  
ම න්ත්රීතුමම ාත්   කණ්ඩායශම් හිටියා. විසිශෙනත්ශගන් යුතුම අපි 
කණ්ඩායම  ගිහිල්ලා, එො   විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනශ   ි බුණු භයානක ප්රි ලල ශගන ශෙන කරුණු 
ෙහයකින්, කරුණු හතක් ි බුණු තත්ත්වයට ශගශනන්න ශවන්ා 
කය ගත්තා. තව කරුණු ශෙකක් පිළිබඳව අප අතය ම ැෙ තැනකට 
ආවා. උොහයේයක් ව ශයන් ගත්ශතොත්, ජනාධිපි වයයාට 
අවුරුඔෙකින් පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවන්න පුළුවන් කියලා තම ි 
එහි ි බුශණ්.   කාලය අපි අවුරුදු ශෙකහම ායක් බවට පත් කය 
ගත්තා.   අනුව අපි ඉිනරිපත් කයපු   ශයෝජනා ෙහශයන්, 
ශයෝජනා හතක් ජයග්රහේය කළා.ශයෝජනා ශෙකක් 
්ම්බන්නශයන් අපි ම නය්ාථ තැනකට ආවා. ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය 
්ම්බන්න කායේශ දී අපි ඉිනරිපත් කළ ශයෝජනාවට විතයක් 
එතුමම ා එකඟ වුශණ් නැහැ. හැබැි, අශේ විසිශෙනාට පැහැිනලි 
ශපොශයොන්දුවක් දුන්නා, අවුරුඔෙක් තතුමළත අලුත් වයව්ාථාව 
ශගනැල්ලා, ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය පිළිබඳ කායේය අශහෝසි 
කයනවා කියලා. ඊට පහුවැනි ො ගරු වාසුශඔව නානායක්කාය 
හිටපු තම ි තුමම ා ප්රවෘත්ි  ්ාකච්ඡාවක් පවත්වා කිේවා, අප 
විසිශෙනා ගිහිල්ලා කථා කළා, ශම් විධියට ්ාංශ ෝනන කය ගත්තා, 
අය කායේය පිළිබඳව එතුමම ා ශ  ඉල්ීනම  පරිින, ්ානුකම්පිත ශහේතුම 
ම ත අප එකඟතාවකට ආවා  කියලා.  

ගරු මුජිබුර් යහුම ාන් ම න්ත්රීතුමම නි, එො ම ම  විපක්ෂ්ඨය පැත්ශත් 
සිටියා නම් ම ට   වැශ්ව කයන්න බැහැ. ම ා ආණ්ඩුව පැත්ශත් 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

හිටපු නි්ා අපි  ක කළා.   විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනය ෙැන් ි ශබන්ශන්  කළු ටිකි නම්, අපි   ්ාංශ ෝනන 
ටික ශනොකළා නම් -්ාංශ ෝනනය ශනොකය   ටික එශහම ම  ි බුේා 
නම්- ශහොඳටම  කළුි; ෙැන් ි ශබනවාටත් වඩා භයානක ශවනවා. 
අපට එහි භයානක තත්ත්වය යම්තාක් ම ේටම කට ශහෝ අවම  
කයගන්න පුළුවන්කම  ලැබුශණ් අපි ආණ්ඩුව පැත්ශත් හිටපු නි්ා. 
ශම ොකෙ, අප   කයපු ශවන් - 

 

ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර ෙහස ා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු අලි ්ේරි තම ි තුමම ා, පාර්ලිශම්න්තුමශේ ප්රකා යක් කළා, 

ජනාධිපි තුමම ා කිේව බවට-  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වාසුශඔව නානායක්කාය ම ැි තුමම නි, ඔබතුමම ාට ශවන් කළ 

කාලයක් ි ශබනවා.   කාලය තුමළ   කායේය ප්රකා  කයන්න 

පුළුවන්. 

 

ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ම ම  තවත් විනාඩියි ගන්ශන්.  

ම ා එො විපක්ෂ්ඨශ  හිටියා නම් ම ට  ක කයන්න බැහැ. 

විපක්ෂ්ඨශ  සිටින ශවන කාටවත්  ක කයන්න පුළුවන්කම ක් 

ි බුශණ් නැහැ. එො අපි ආණ්ඩුව පැත්ශත් හිටපු නි්ා ගරු 

වාසුශඔව නානායක්කාය ම ැි තුමම ාත් අපිත් එකතුම ශවලා -අපි 

කණ්ඩායම -   කටයුත්ත කළා. ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, 

ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැවිත් 

ි ශබන්ශන්ත් අපි ආණ්ඩුව පැත්ශත් සිටින නි්ා. අපි විපක්ෂ්ඨශ  

සිටියා නම් ශම ය ශගන එන්න බැහැ. එශහම  නම් ශම් ්ාංශ ෝනනය 

පාර්ලිශම්න්තුමවට කවොවත් එන්ශන් නැහැ.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. C.V. Wigneswaran. 
 

[3.49 p.m.] 
 

ගු සී.වී. විේත්දෂ්ඨපවර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்ரனஸ்வ ன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran) 

I thank the Chair for giving me the opportunity to 
address this august Assembly on a very important 
Amendment envisaged to the present Constitution. 

It was expected that this Bill would restore the essence 
of the more progressive Nineteenth Amendment. But, 
unfortunately, centralization of power around a single 
individual still exists. The checks and balances that were 
expected in a meaningful manner have not been included. 
The independence of the Public Service, transfer of power 
to Parliament, checks and balances which could curtail 
the immense powers of the President and transfer of 
powers between President and Prime Minister are 
missing. The fundamentals of public finance and 
accountability, too, are missing.  

Some of the offending areas are the President holding 
portfolios, appointing Ministers without the advice of the 
Prime Minister, the President’s power to determine the 
number of Ministers and Ministries and his assignment of 
subjects and functions to such Ministries, the President's 
power to appoint all Secretaries to Ministries at his own 
discretion, his discretion to dissolve Parliament early and 
the ability to control or influence seven of the ten 
members of the Constitutional Council, thereby, 
undermining the independence of the institutions to 
which appointments are made through the Council.   

Thus, these proposals seem to satisfy the political 
ambitions of a few politicians and political parties rather 
than genuinely trying to address the crisis in governance, 
which has plagued Sri Lanka so far. But, whatever the 
shortcomings and discrepancies are, this Bill is a step in 
the right direction. To vote against it would be to 
perpetuate the present system. In arguing for perfection, 
we should not turn out to be the enemy of the good. 

No doubt, the advantages and disadvantages were 
envisaged at the time the Presidential System was 
introduced in 1978. The advantages trotted out at the time 
were, one, quick decision-making due to the 
centralization of power around a single individual; two, 
the Presidential discretion in appointments - thus, the 
appointees were directly responsible to the President - 
three, the whole country elected the President and 
therefore, the entire country was the electorate; four, the 
fixed tenure of office, which ensured stability to the 
country; five, the President was above party politics and 
therefore, was insulated from party politics and six, the 
Ministers were individually responsible to the President. 
That made President J.R. Jayewardene to obtain undated 
letters of resignation from each Minister and Member of 
Parliament of his party. 

On the other hand, the disadvantages identified were 
as follows: one, it is prone to dictatorship or abuse of the 
office, being dangerous to the democratic process; two, 
the separation of powers can cause delays in the 
execution of government programmes, if Executive-
Legislative relations were not properly managed. 
Therefore, a friction among government organs was 
contemplated. Three, lack of flexibility in the tenure of 
office of the President. A Parliamentary system could act 
according to the circumstances and be flexible and it is 
not so under the Presidential system. Four, it is very 
expensive to operate. The Parliamentary system was 
considered to be more cost-effective, but the President’s 
power to spend directly created opportunity for lack of 
fiscal discipline and even all forms of corruption. Five, 
due to the absence of party discipline, unlike in a 
Parliamentary system, the relationship between the 
Executive and the Legislature was prone to 
disagreements and was less easy to manage. With the 
Government Party now being of one hue and the 
President of a different colour, this possibility is even 
more plausible today. Six, the Presidential lobbying can 
encourage corruption. Suppose certain groups within the 
Governing Party could be cajoled to join the party of the 
President, there could be misuse of power by the 
President.   
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We have seen the contradictions that emanated due to 
lack of understanding between the President and the 
Legislature during the time of Madam Chandrika 
Bandaranaike as well during the "Y ahapalana" 
Government. Therefore, concentration of power in a 
single individual can have innumerable implications. But, 
it was thought that a strong Executive could bring benefits 
to the minorities. The President, if he wanted to, could, 
with his unfettered powers, bring relief to the problems of 
the minorities. But, how far that would be possible would 
depend upon the personality of the President. So far, the 
Hon. Ranil Wickremesinghe has not catered to the voice 
of the chauvinists and the champions of the ethnocracy 
openly.  

The transitional provisions in the Bill allows the 
present incumbent to continue until the full term of office 
of the present Ninth Parliament. Therefore, as a person 
somewhat acceptable to the non-Sinhala Buddhists also, 
he has an opportunity to take up matters of importance for 
the future of this country. As I understand them, they are, 
one, repayment of national debt through proper fiscal 
management. The way we diplomatically  manage the 
international community is intrinsically interwoven with 
that problem. Two, take cognizance of the recent UN 
Resolution that was adopted with only seven countries 
standing by Sri Lanka and commit the country to conform 
to the expectations of the world body. The country's 
supporters among the international community have 
steadily decreased every year and the next time, I expect 
even China to abstain  from voting for Sri Lanka. Our 
bravado statements have only exposed us as to who we 
are. Three, knowing the nature of the Tamil ethnic 
problem and the long history of the Sri Lankan Tamils 
extending beyond 3,000 years in the Island, it would be 
better for the country if the President could solve our 
problem once and for all by granting total devolution of 
powers to the North and the East of Sri Lanka in order 
that all communities could travel forward hand in hand 
within a United Sri Lanka. I would submit that the 
transitional provisions of the Bill have given the 
opportunity for the incumbent President and the Members 
of the Ninth Parliament to work out solutions for our long
-standing problems fully and effectively.   

It is my studied opinion that a confederation would be 
the ideal system of government for this country. But, 
before the present Constitution is changed, the services of 
India would be paramount due to their responsibility in 
getting the Thirteenth Amendment into our Constitution.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Member, your time is up. 

 

ගු සී.වී. විේත්දෂ්ඨපවර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு க.வி. விக்ரனஸ்வ ன்) 
(The Hon. C.V. Wigneswaran)  

Please give me just one more minute, Sir.   

Any attempt of arbitrary replacement of the present 
Constitution with a new Constitution could deprive the 
Tamils of even the limited powers granted by the 

Thirteenth Amendment under the unitary Constitution. 
Therefore, in the formulation of a new Constitution for 
Sri Lanka, the services of India would be a sine qua non 
as far as the future of the Sri Lankan Tamils is concerned.  

Sir, I intend supporting this Bill with all its 
inadequacies and infirmities.  

Thank you, Sir.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ක්ළඟට, ගරු තායක බාලූ රිය යාජය අම ාතයතුමම ා. 

 

ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා (විතද්ශ් ක ුතුර රානය 

අො යුරො)  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய - தவளிநொட்டலுவல்கள் 

இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ම ට ශකොපම ේ ශවලාවක් ි ශබනවාෙ, ලිලා්නාරූඪ ගරු 

ම න්ත්රීතුමම නි? 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have 11 minutes.  
 

[අ.භා.  .4)] 
 

ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, විනායක ජනාධිපි  ක්රම යට 

ම ම  නම් කැම ැි ි. නමුත්, ශම් ගරු ්භාශේ අශේ යම් කිසි විධියක 

වි ාවා්යක්,   වාශ ම  යශේ යම් කිසි විධියක වි ාවා්යක් 

ි ශබනවා, අපි ශම ොකක් ශහෝ පනතක් ශගනාශවොත්, නිකම් ම ැජික් 

එකක් කයනවා වාශ  යශේ ි ශබන සියලු  ප්ර ාන   පනත හයහා 

වි්ශඳනවා කියලා. ම ම  ඉ්ා්ය ඉඳන්ම  කියපු ශෙයක් තම ි, 

විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය ෙ, එශහම  නැත්නම් අගම ැි  ක්රම යක් ෙ 

ි ශබන්ශන් කියන එක අොළ නැහැ කියන එක. ම ම  හිතන විධියට 

ශඔ පාලන ්ාං්ාකෘි ය අපට ඊට වඩා වැෙගත්.   වාශ ම , 

්ාංවයේ ්හ තුමලන - checks and balances - විශ ේෂ්ඨශයන්ම  

වැෙගත් ශවනවා. ්ම හය යටවල් විනායක ජනාධිපි  ක්රම ය හයහා 

ිනයුණු ශවලා ි ශබන ආකායය අපි ෙැක ි ශබනවා.   වාශ ම  

තවත් යටවල් අගම ැි  ක්රම ය හයහාත් ිනයුණු වන ආකායයත් අප 

ෙැක ි ශබනවා.  

ශම තැනදී ම න්ත්රීවරුන් යම් යම් අෙහ්ා ඉිනරිපත් කළා. ම ම  

කැම ැි ි, ම ෑත ඉි හා්යට ශපෝවඩක් යන්න. ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගශනනශකොට, ශ්රී ලාංකා 

ශපොදුජන ශපයමුේ නැත්නම්, ශ්රී ලාංකා නිෙහ්ා පක්ෂ්ඨශ  ම න්ත්රීවරු 

බහුතයයක්   පනත් ශකටුම්පතට පක්ෂ්ඨව අත එ්වුවත්, අපි 

විපක්ෂ්ඨශ  සිටි යහ පාලන ආණ්ඩුව කාලශ  දී  එහි  ි බුණු අඩු 

පාඩු අපට ශත්රුේා. විශ ේෂ්ඨශයන්ම  එතැනදී බලශක්න්ද්ර තුමනක් 

යශේ නිර්ම ාේය වුේා. ජනාධිපි තුමම ා හයහා එක බලශක්න්ද්රයක්, 

අගම ැි තුමම ා හයහා තවත් බලශක්න්ද්රයක්, අන්ි ම ටම  

කථානායකතුමම ා හයහා තවත් බලශක්න්ද්රයක් නිර්ම ාේය වුේා.  

 ශක් අන්ි ම  ප්රි ලලය වුශණ් ශම ොකක්ෙ? 2058 

ඔක්ශතෝම්බර් ම ා්ශ   හිටපු ජනාධිපි තුමම ා විසින් අගම ැි තුමම ා 

2019 2020 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ඉවත් කයලා අලුත් අගම ැි  ශකශනක් පත් කළාට ප්ාශ්ේ 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශයන් කිේවා,  ක ීනි  විශයෝධිි කියලා.   ශකටි 

කාලය තුමළදී Constitutional crisis එකකට, වයව්ාථාොයක 

ගැටලුවකට මුහුේ පාන්න ශම් යටට සිදු වුේා. ඉන් පසුව    

ජනාධිපි තුමම ාටත්, අගම ැි තුමම ාටත් කිේටුශවන් වැඩ කයන්න 

අපහසුවක් ි බුණු ආකායය අපි ෙැක්කා. රූපවාහිීන නාළිකාවලින් 

  ජනාධිපි තුමම ා ශගනැල්ලා ්ාකච්ඡා කයඔදී,    අගම ැි තුමම ාට 

ශෙෝා පවයපු ආකායය අපි ෙැක්කා.   කාලශ  හිටපු 

ජනාධිපි තුමම ාම  කිේවා,  කායේා තුමනක් ම ත   අගම ැි තුමම ාත් 

එක්ක වැඩ කයන්න බැහැ කියලා. එකක් තම ි,   ි බුණු 

ප්රි පත්ි ම ය ශවන්ාකම්. අශනක් එක තම ි, ්ාං ් ාකෘි ක 

ශවන්ාකම්. තවත් ශම ොකක්ශෙෝ කායේාවක් කිේවා. ම ට  ක 

ම තකයට එන්ශන් නැහැ. නමුත්, එවැනි ගැටලු ි බුේා. ශම් 

කායේා සියල්ලම  ්ැලකිල්ලට ගත්තාට ප්ාශ්ේ,   ශගනාපු 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය අනිවාර්යශයන්ම  

ශවන්ා කයන්න ඕනෑ කියලා අපි හිතුමවා.   නි්ා තම ි, විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාශේ.   වාශ ම  ම ම  

වි ාවා් කයන විධියට ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ හිටපු ජනාධිපි තුමම ාට 

වි ාල වුවම නාවක් ි බුේා, එතුමම ා ජනාධිපි  ධුයයට පත් වුේාට 

ප්ාශ්ේ පුළුවන් තයම් ඉක්ම නට   වැඩ කටයුතුම කයලා එතුමම ා 

බලාශපොශයොත්තුම ශවච්ච ෙර් නය ක්රියාත්ම ක කයන්න.  

්ම හය ම න්ත්රීවරු ශම තැනදී අර්ථකථනය කයන්න හෙනවා, 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාපු නි්ා තම ි 

ශම් අයගළය ති  වුශණ් කියලා. තත්තටම   විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාපු නි්ා ෙ   අයගළය ති  වුශණ් 

කියලා අපි ප්ර ාන කයන්නට ඕනෑ. අශනක් යටවලත්  ශම් වාශ  

අර්බුෙ ති  ශවන බව අපි ෙකිනවා. එාංගලන්තශ  ්ම හය 

ම න්ත්රීවරු ෙැන් කියනවා, එහි සිටින අගම ැි තුමමියටත් තව ෙව්ා 

කිහිපයි ි ශබන්ශන් කියලා. එතශකොට එාංගලන්තශ  ශම වැනි 

සිඔධි ශවන්ශන්  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන  නි්ාෙ, එශහම  නැත්නම් 

ශලෝකයටම  බලපා ි ශබන ශකොවි්ව-59 ව්ාංගතය නි්ා ති  වී 

ි ශබන ආර්ථික ප්ර ාන නි්ාෙ කියන එක අපි ශම තැනදී හිතන්න 

ඕනෑ.  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගශනනශකොට 

අශේ කණ්ඩායම් රැ්ාවීම ක් ි බුේා, ම ට ම තකි. එම  කණ්ඩායම් 

රැ්ාවීශම්දී අශේ ්ම හය ම න්ත්රීවරුන් එහි ි බුණු අඩු පාඩු ශපන්වා 

දුන්නා.   වාශ ම  ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනශ  දී  චයාජපක්ෂ්ඨවරුන්ච විතයක් ඉලක්ක කයපු නි්ා 

යම්කිසි ම ේටම කට  ක ශවන්ා කයන්න ඕනෑ කියලා තවත් 

කණ්ඩායම ක් කිේවා.  

ෙහනවවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාං ශ ෝනනයට තතුමළත් කළා, 

ජනාධිපි වයේයට තයග කයන  අශේක්ෂ්ඨකශයත්ශ  වය් අවුරුදු 

 4ට වැඩි විය යුතුමි කියලා.   වාශ ම  ජනාධිපි  ධුයය ්ඳහා 

ශෙවතාවකට වඩා ඉල්ලන්න බැහැ කියන එකත් - term limits - 

තතුමළත් කළා.   වාශ ම  ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය වාශ  ශඔවල් 

හඳුන්වා දුන්නා. ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය වාශ  ශඔවල් ගැන අපි කථා 

කයන ශකොට ජනාධිපි තුමම ා අපට ශපොශයොන්දුවක් දුන්නා, 

අවුරුඔෙක් තතුමළතදී අලුත් වයව්ාථාවක් ශගශනනවා කියලා.   

වයව්ාථාව තුමළින් අනිවාර්යශයන්ම  ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ඉවත් 

කයනවාය කියන එකත් ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා ප්රකා  

කළා. එශහම  යන ශකොට තම ි අයගළය පටන් ගත්ශත්.   නි්ා 

ම ම  ෙකින අන්ෙම ට නම් ශඔ පාලන නයායකින්, එශහම  නැත්නම් 

ශහේතුමවකින් ශනොශවි    අයගළය පටන් ගත්ශත්. ආර්ථික පසුබිම  

තම ි එතැනින විශ ේෂ්ඨශයන්ම  වැෙගත් වුශණ්. නමුත්   අයගළයත් 

එක්ක යම් කිසි ශඔ පාලන කණ්ඩායම ක්  ශකන් ශඔ පාලන 

වාසි ගන්න කටයුතුම කළා.  විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා ජනාධිපි තුමම ාට ්ම්ූරර්ේ බලතල ආපු 

නි්ා තම ි ශම් අර්බුෙය ති  වුශණ්  කියන අර්ථකථනය කළා. 

ම ට ඉ්ාශ්ල්ලා කථා කයපු ්ම හය ම න්ත්රීවරුත් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමශේ දී   කථාවම  පැවසුවා.  

ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපි තුමම ාශ  කාලශ  දී 

ජනාධිපි වයශයත් ්තුම බලතල වැඩි වුේාට, එතුමම ා  වා ශකොි 

විධියට ෙ පාවිච්චි ශකරුශේ කියලා බැලුශවොත්, එතුමම ා  වාින් 

කිසිම  අයුතුම ප්රශයෝජනයක් ගත්ශත් නැහැ කියන එක අපට 

පැහැිනලිි. ම ානව හිමිකම් ශකොමි්ශම්  ්භාපි තුමමිය හුඟක් 

ශවලාවට යජයට අවාසිොයක වන විධියට ්ාවාීකන රණන්දු ගන්නවා. 

  විතයක් ශනොශවි. යහපාලන ආණ්ඩු ව කාලශ  Office for 

Reparations ්භාපි  විධියට හිටපු ්භාපි තුමමියටම  ිනගටම  

කටයුතුම කයන්න ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම හත්ම යා ඉඩ දුන්නා. 

දනි ක යාමුවකින් එතුමම ාට   බලතල ි බුේාට එතුමම ා   

බලතලවලින් ප්රශයෝජනයක් ගත්තා ෙ කියන එක ගැන ශම තැනදී 

අපට ප්ර ාන කයන්න සිදු ශවනවා.  අපි අනිවාර්යශයන්ම  ීනි ම ය 

ව ශයන් යම්කිසි විධියක ශවන්ක් කයන්න ඕනෑ කියලා ම ම  

පිළිගන්නවා. ්ාංවයේ ්හ තුමලන ක්ට වඩා ති  කයන්න ඕනෑ. 

එශහම  ති  කයලා, ක්ට වඩා ්ානායේ පාලන ක්රම යක් හඳුන්වා 

ශෙන්න ඕනෑ.   

අපි ශම තැනදී ම තක ි යා ගන්න ඕනෑ කායේයක් ි ශබනවා. 

අයගළය පටන් ගත්තාින් ප්ාශ්ේ ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ 

ම හත්ම යාට තම ි විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

ශගශනන්න වුවම නාව ි බුශණ්. එතුමම ා තම ි කිේශේ,  අපි 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා අලුත් 

ශඔ පාලන ගම නක් පටන් ගනිමු  කියලා.  ම ශ   ශපෞඔගලික 

ම තය අනුව නම්, ම ම  විනායක ජනාධිපි  ක්රම යකට කැම ැි ි.  

ශම තැනදී වැෙගත් වන්ශන් checks and balances  කියලා ම ම  

වි ාවා් කයනවා.  ි ශබන ක්රම ය ශනොශවි ශම තැනදී වැෙගත් 

වන්ශන්. අපි ක්ට වඩා  උත්්ාහයක් ෙයන්න ඕනෑ, seperation of 

powers ්ඳහා.   කියන්ශන්  විනායකයටත්, වයව්ාථාොයකයටත් 

ි ශබන බලතල ්ම්ූරර්ේශයන්ම  ශවන් කයන්න. පාර්ලිශම්න්තුම 

ම න්ත්රීවයයත් හැටියට අපට තම ි  ධුයයත්ත් ෙයන්න පුළුවන්. ඊශ  

ශහෝ ශපශර්ො කථා කළ ම න්ත්රීවයශයක් ්ම ෘඔධි ්හනානායය 

ගැන කථා කයමින් කිේවා, යම් ශකශනක් ්ම ෘඔධි විෂ්ඨයභාය 

තම ි තුමම ා වුේාට ප්ාශ්ේ එතුමම ා හැම  ොම  තම න්ශ  ආ්නශ  

ශහෝ ින්ා්රික්කශ  වැඩි ප්රම ාේයකට ්ම ෘඔධි ්හනානායය ලබා 

ශෙනවා කියලා. ශම ම  ගැටලුව ශවනත් ශෙයක් ්ම්බන්නශයන් 

වුේත් ි ශබනවා. කවුරු ශහෝ තම ි  ශකශනක් පත්වුේාම  

ලැිනයාශේ ගැටුම ක් ි ශබනවා.   තම ි තුමම ා ශකොි ශවලාශේත් 

බලන්ශන් තම න්ශ   අම ාතයාාං ය පාවිච්චි කයලා  ඊළඟ වතාශේ 

ශකොශහොම ෙ පාර්ලිශම්න්තුමවට ශත්රී පත් වන්ශන් කියන එකි.  

අපට අනිවාර්යශයන්ම  විනායක ජනාධිපි  ක්රම යක් අව යි. 

විනායක ජනාධිපි  ක්රම යක් ි බුේාට, ්ාංවයේ ්හ තුමලන ශගන 

 ශම් අව යතාවක් ි ශබනවා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශම තැනදී තවත් තර්කයක් 

විපක්ෂ්ඨශයන් ශගොඩ නඟලා ි ශබනවා.  , ්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් 

්භා පිළිබඳවි. ෙැන් අශේ යටට තත්තටම  අව ය වන්ශන් 

්ාවාීකන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාෙ, නැත්නම් ්ාවාීකන ආයතනෙ? ්ාවාීකන 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ශහොඳි. නමුත් ඊට වඩා ්ාවාීකන ආයතන අපට 

අව යි කියලා ම ම  වි ාවා් කයනවා. අපට අව ය වන්ශන් 

්ාවාීකන ශපොලි්ා ශකොමි්ම ක්ෙ, එශහම  නැත්නම් ්ාවාීකන 

ශපොීනසියක්ෙ? අපි   ගැන ශම තැනදී ප්ර ාන කයන්න වුවම නාවක් 

ි ශබනවා.  

2021 2022 
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ම ම  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව 

අනිවාර්යශයන්ම  ඡන්ෙය ශෙනවා. ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  ි බුණු ගැටලු ප්රම ාේයක්, බල ශක්න්ද්ර 

තුමනක් ති  ශවනවා වාශ  ි බුණු ප්ර ානය අපට ශම් හයහා යම් 

කිසි විධියකට ශවන්ා කය ගන්න පුළුවන් ශවලා ි ශබනවා.   

වාශ ම  අම තක ශනොකළ යුතුම කරුේක් ි ශබනවා.  ප්රජාතන්ත්රවාින 

යැි කියන ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  දී  

පාර්ලිශම්න්තුමවට හැකියාවක් ි බුශණ් නැහැ, පාර්ලිශම්න්තුමව 

විසුරුවන්න.   පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවන්න නම් තුමශනන් ශෙශක් 

බලයක් අව ය ශවලා ි බුේා. ම ම  ෙන්ශන් නැහැ, ශලෝකශ  ශවන 

කිසිම  යටක   වාශ  ශකොන්ශඔසියක් ොලා ි ශබනවාෙ කියලා. 

ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ගැනත් ශම තැන සිටින ම න්ත්රීවරුන් 

කිහිපශෙශනක් ප්රකා  කළා. අපි ෙන්නවා, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ඉ්ාශ්ල්ලා  ඔවිත්ව පුයවැසිභාවයක් 

ි ශබන පුඔගලයන්ට පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය කයන්න 

පුළුවන්කම ක් ි බුණු බව.  ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ි ශබන  

ශකශනත්ට වුේත් අග්රවිනි ාචයකායවයයත් හැටියට පත් ශවන්න 

පුළුවන්. නමුත් බහුතයයක් යටවල් ිනහා බැලුවාම ,  ඔවිත්ව 

පුයවැසිභාවය ි ශබන ශකශනක් පාර්ලිශම්න්තුමව නිශයෝජනය 

කයන එක එච්චයම  ශහොඳ ශෙයක් ශනොශවි.   යශේ සියලුශෙනාම  

එය යම් කිසි ම ේටම කට පිළිශගන ි ශබනවා.   නි්ා,  

අනිවාර්යශයන්ම  ශම් ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ඉවත් කයන්න ඕනෑ 

කියලා ම ම  වි ාවා් කයනවා. ම ම  ශම්ක පුඔගලයන් ඉලක්ක 

කයලා කියන ශෙයක් ශනොශවි. ශම්ක ශම් යට ගැන හිතලා කියන 

ශෙයක්.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, your time is up. Please wind up 

now.  
 

ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
අශනක් කායේය, ජනාධිපි තුමම ා අගම ැි තුමම ාශ  උපශේා 

ම ත කැබිනේ ම ණ්ඩලය පත් කයන්න ඕනෑ කියලා ි ශබනවා. ම ට 

කලින් කථා කළ ම න්ත්රීවයශයක් කිේවා,  ශම් පනත් 

ශකටුම්පශතන් ජනාධිපි වයයාට, තම ි  ශකශනක් ඉවත් කයන්න 

පුළුවන්කම  ි ශබනවා කියලා.  ශක් ි ශබන වැරැඔෙ ශම ොකක්ෙ?  

අශේ ඉයාන් වික්රම යත්න ම න්ත්රීතුමම ාෙ ශකොශහේෙ කිේවා, ජනාධිපි  

ශකශනක් ඉන්න ඕනෑ CEO ශකශනක් හැටියට කියලා. CEO 

ශකශනත්ට තම න්ට පහළින් සිටින ශකශනත්  ඉවත් කයන්න බැරි 

නම්,    ධුයශයන් කිසිම  ලලක් නැහැ.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
We are running out of time, Hon. State Minister. 
 

ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
  නි්ා ශම්ක ශහොඳ පනත් ශකටුම්පතක් කියලා ම ම  හිතනවා. 

ශම් පනත් ශකටුම්පත  අාංග ්ම්ූරර්ේ නැි  වුේාට,   එයට 

්හශයෝගය ශෙන්න අපි සියලුශෙනාට වගකීම ක් ි ශබනවා.  

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වාසුශඔව නානායක්කාය ම ැි තුමම ා. 

ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර ෙහස ා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ඔබතුමම ාට ්ාතුමි ි. නමුත් ම ට 

ි ශබන්ශන් විනාඩි කීයක්ෙ? 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
You have got six-and-a-half minutes. 

 

[4.08 p.m.] 
 

ගු වාසුතද්ව නානායක්කාර ෙහස ා   
(ைொண்புைிகு வொசுரதவ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Within the six-and-a-half minutes, I can give you all 
only the headlines; I cannot make a speech.  

So, my first headline is this. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පිළිබඳව  සුප්රිම් උ්ාවිය ලබා දීලා ි ශබන 

රණන්දුව ගැන ම ට ටිකක් පුදුම ි.  

ශකශ්ේ නමුත්,   රණන්දුව තතුමළත් වූ කළ ශම් විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පශත් ි ශබන 

අනිත්ත් ප්රි පාෙනත් එක්ක අශේ ෙැන් ඉන්න ජනාධිපි තුමම ාට 

තවත් එක පියවයි ි ශබන්ශන් Führer ශවන්න. Führer 

කියන්ශන් ජර්ම නිශ  හිටපු   නායකයාට.   නායකයා ශවන්න 

ජනාධිපි තුමම ාට තව එක පියවයි අඩු.    ති? අපි කවුරුත් 

ෙන්නවා, එතුමම ා වැඩ බලන අගම ැි , වැඩ බලන ජනාධිපි  සිට 

ජනාධිපි  වුණු බව. ඊළඟට, එතුමම ා Führer. ශම් බලතල 

ඔක්ශකෝම  ෙැන් එතුමම ාට ි ශයනවා නම්, ඊට ප්ාශ්ේ ලැශබන්ශන් 

පයම  බලය. ම ම  එශහම  කියන්ශන් ති? ලබන අවුරුඔශඔ ම ාර්තුම 

ම ා්ය ශවනශකොට එතුමම ාට පුළුවන්  පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවා 

හරින්න. එතශකොට පාර්ලිශම්න්තුමව විසුරුවනවාට බශ  ඉන්නා 

අය එතුමම ාට වැඳ වැශටන්න ඕනෑ. ම ම   කි කියන්ශන් එතුමම ා 

ලබන අවුරුඔශඔ ම ාර්තුම ම ා්ය ශවනශකොට Führer බවට පත් 

ශවන්න හැම  සුදුසුකම ක්ම  ලබනවා කියලා.  

ඊළඟට ම ට ඉතා වැෙගත් කායේයක් කියන්න ි ශයනවා. 
ඊශ  පැවැත්වූ රැ්ාවීම කදී කියලා ි ශබනවා,  ම ැි වයේ 
ශකොමි්ශම් ඔය ්භාපි  ඉන්නතුමරු අපට නම් ඡන්ෙ කල් ොන්න 
බැරි ශවනවා,   හින්ො ඡන්ෙ කල්ොන්න පුළුවන් ශවන්න අපට 
ඕනෑ ්භාපි  ශකශනක් ම ැි වයේ ශකොමි්ම ට ො ගන්න ඕනෑ,  
 කට අපි ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 
ශකටුම්පත ්ම්ම ත කය ගන්න ඕනෑ  කියලා. එශහම  කියන්ශන් 
ති? විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 
ශකටුම්පශත් කියලා ි ශබනවා, ි ශබන ඔක්ශකෝම  ශකොමිෂ්ඨන් 
්භා විසිරී යනවා කියලා. ඊට ප්ාශ්ේ අලුත් ශකොමිෂ්ඨන් ්භා පත් 
කයනවා.  

ම ා ළඟ ි ශබනවා, 2022.08.52 ිනන  ින අිලන්්ව  පුවත් පතට 
ජයම්පි  වික්රම යත්න ම හතා ලියූ ලිපියක්. ලිලා්නාරූඪ ගරු 
ම න්ත්රීතුමම නි, ජයම්පි  වික්රම යත්න ම හතාශ  අෙහ්ා එක්ක ම ම  
එතයම් එකඟ ශනොවුේත්, එතුමම ා ලියූ එම  ලිපිශ  ශම ශ්ේ ්ඳහන් 
වනවා:   

 

" If the Speaker is partisan,......" 

 

He cannot  be otherwise.  

".......the Government could ensure that all three CC members from 
outside are their own nominees. The Government, by virtue of its 
majority, would have no difficulty getting Parliamentary approval. 
The smaller parties would have no say in the nomination of these 
three persons."  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

So, many of us who have become independent of the 
SLPP will be disenfranchised in the ultimate choosing of 
the three members to the Constitutional Council. 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,   රැ්ාවීශම්දී තවත් කියලා 

ි ශයනවා,  අපිට ඕනෑ මිනි්ාසු අපට පත් කය ගත හැකිි, අපට 

ශම් ්භාපි ත් එක්ක ඡන්ෙ කල් ො ගන්න බැහැ. අනික් අතට අපට 

ඕනෑ මිනි්ාසු පත් කය ගන්නත් පුළුවන්, ශම ෝඩ ශවන්ශන් නැතුමව 

ඔයශගොල්ලන් ශම්ක ්ම්ම ත කයලා ශෙන්න  කියලා. ශම්, අපට 

ලැබුණු ආයාංචි. ශම්ක කිේශේ කාටෙ කියන එක ඔබතුමම න්ලා 

ෙන්නවා.  ්ම්ම ත කයලා ශෙන්න, එතශකොට ම ම  අනික් හරිය 

කයලා ශෙන්නම්  කියලා තම ි   අව්ාථාශේ කිේශේ. ඡන්ෙයක් 

එපා කියාශගන ඉන්න අය ඔක්ශකෝම  එතුමම ාශ  ශම් කථාවට වහ 

වැශටිෙ කියලා ම ම  නම් ෙන්ශන් නැහැ.  

නමුත්, තවත් බලපෑම ක් ශම තැන ි ශයනවා. තවත් බල 

ශක්න්ද්රයක් ි ශයනවා. බල ශක්න්ද්රයක් නැහැි කියලා තායක 

බාලූ රිය ම ැි තුමම ා කිේවාට, බල ශක්න්ද්රය ි ශයනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුමශවන් පිටත්, කැබිනේ ම ණ්ඩලශයන් පිටත් 

ි ශයනවා, බැසිල්ශ  බල ශක්න්ද්රය. අන්න   බල ශක්න්ද්රශයන් 

කියනවා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පතට ඡන්ෙය ශෙන්න එපා කියලා.  ඔය පනත් ශකටුම්පතට 

ඡන්ෙය ශෙන්න එපා,   ක ම ශ  අිි ය නැි  කයන 

්ාංශ ෝනනයක්  කියලා   බල ශක්න්ද්රය කියනවා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ෙැන් ම ම  ඉන්ශන් ටිකක් 

අම ාරු තැනක. ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ි ශයන ශකශනත්ට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න දීලා ි බුණු   වහල් ීනි ශ  අව්ානය 

ෙකින්න ශබොශහෝ කැම ැි  ශකනත් තම ි ම ම .   පිළිබඳ ආ ාශවන් 

ම ම  බලාශගන ඉන්නවා. විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ගරු තම ි තුමම ා 

කිේවා වාශ  ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපි තුමම ා ශගනාපු විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ  භයානක ලක්ෂ්ඨේ ි බුේා; 

 වා අින් කය ගත්තා. අපට බැරි වුශණ් ශම න්න ශම් ඔවිත්ව 

පුයවැසිභාවශ  ප්ර ානය ශේයා ගන්නි. අන්ි ම ට අලි ්ේරි 

ම ැි තුමම ා අධිකයේ තම ි  හැටියට නැඟිටලා කිේවා, ශගෝධාභය 

ජනාධිපි තුමම ා එතුමම ාට කිේවා කියලා වහාම  ශම්ක ඊළඟට ශ න 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශ දී ශවන්ා කයනවා කියලා.  ක තම ි 

අපට දුන්න ශපොශයොන්දුව. ෙැන්  ක සිඔන ශවන එක ගැන 

්න්ශතෝෂ්ඨයක් ම ට ි ශයනවා. ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය ි ශබන 

ශකශනත්ට ශම් යටට ි ශයන ශඔ  ශප්රේක්ත්වය  කම ි කව නැහැ. 

එවැනි ශකශනත්ට ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට එන්න බැරිවීම  ගැන ම ට 

ශබොශහෝ ්න්ශතෝෂ්ඨි. 

තායක බාලූ රිය යාජය තම ි තුමම ා කිේවාට ඔවිත්ව 

පුයවැසිභාවය තතුමව අග්රවිනි ාචයකායවයශයක් ශවන්න පුළුවන් 

කියලා, ම ම  හිතන විධියට  කත් ඉිනරි කාලශ දී ක්ට අනුරූපව 

ශවන්ා කයන්න ශවනවා. ඔවිත්ව පුයවැසිභාවයට ඉන්ිනයාශේ නම් 

කිසිම  ඉඩක් නැහැ.  ක ම තක ි යාගන්න ඕනෑ. ඉන්ිනයාව ජාි ක 

නිෙහ්ා අයගළයක් කළා.  කි  . එම  ීනි ය ශම් යශේ ක්රියාත්ම ක 

කයන්න අශේ විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ තම ි තුමම ා ශම් විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය  ශගන  ම  ගැන  ම ට ශලොත් 

්තුමටක් ි ශබනවා.  

නමුත්, අශනක් පැත්ශතන් ශම් යාමුව තුමළ ජනාධිපි ශ  බලය 

අඩු කයන්න බැහැ කියලා සුප්රිම් උ්ාවිය අපට එවලා ි ශබන 

රණන්දුවත් එක්ක, ශම් විසුරුවා හැරීශම් බලයත් එකතුම වුේාට 

ප්ාශ්ේ ජනාධිපි තුමම ාශ  බලය පයම  බලයක් ශවනවා. එශහම  

නම්, එතැන ඉඳලා අපට මුහුේ ශෙන්න ශවන්ශන් එතුමම ාශ  

බලයටි. අපි  කට ලෑ්ාි  ශවමින් ඉන්ශන්. අෙ වනශකොට අපි 

ඔක්ශකෝම  එකතුම ශවලා ඡන්ෙ කල් ෙැක්ම ට විරුඔනව ශල්ඛනයක් 

අත්්න් කළා. ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ශම් ඡන්ෙ කල් 

ෙැක්ම  ගැන කථාව අව්න් කයන්න වුවම නා ක්රියාොම යත් අපි 

ඉිනරියට ශගන යන බව කියමින්, ඔබතුමම ා ම ට ක්ට වඩා ශවලාව 

ශනොශෙන නි්ා ම ම  නිහඬ ශවනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ීස. වීයසිාංහ ම න්ත්රීතුමම ා. [්භා ගර්භය තුමළ නැත.] 

ගරු උෙයන කිරිිනශගොඩ ම න්ත්රීතුමම ා. 
 

[අ.භා. (.54] 

 

ගු උායන කිරිඳිතගොඩ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ 

විසිඑක්වන ්ාංශ ෝනනය ශවනුශවන් ඉිනරිපත් කයලා ි ශබන 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

්ම්බන්නශයන් කථා කයන්න කාලය ලබා දුන්නාට ඔබතුමම ාට 

්ාතුමි ි. ම ට නියමිත කාලය ශකොපම ේෙ කියන එක නම් 

ඔබතුමම ාට කියන්න අම තක වුේා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Six-and-a-half minutes.  

 

ගු උායන කිරිඳිතගොඩ ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு உதயன கிொிந்திதகொட)  

(The Hon. Udayana  Kirindigoda)  

Thank you.  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනශයන් පසුව ශම් යශේ 
අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ්ාථාපිත කයි කියලා අප 
සියලුශෙනාම  බලාශපොශයොත්තුම වුේා.   ්ඳහා හිටපු 
ජනාධිපි වයයා යම් කිසි වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්ම ක කයශගන 
ගියත්, එය භූමිශ  යථාර්ථයක් බවට පත් වුශණ් නැහැ.   එක්කම  
විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට, ආණ්ඩුක්රම  
වයව්ාථාවට ශවන්ක් කයන්න ඕනෑය කියන ම තවාෙය යට තුමළින් 
ම තුම ශවන්න ගත්තා. ම ම  හිතන විධියට   ම තවාෙය අනුව තම ි 
්ම ගි ජන බලශේගය විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් 
කශළේ. ඊට පසු අශේ අධිකයේ  අම ාතය විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ 
ම ැි තුමම ා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 
ශකටුම්පත ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කළා.  

හැබැි, ම ා් ගේනක් ි ්ාශ්ේ ශබොශහෝ ශවශහ්ක් ෙයමින් 
ගත්ත ක්රියාම ාර්ගයක් වුේාට ශම්ක ම ට ශපශනන්ශන්,  කන්ෙක් 
විළි ලා ශකන්ෙක් වැදුවා  වාශ ි. ම ක්නි්ාෙ ම ම  එශහම  
කියන්ශන්? ජනතාවශ  බලාශපොශයොත්තුමවක් ි බුේා, විනායක 
ජනාධිපි  ක්රම ය ්ම්බන්නශයන් යම් කිසි ශවන්ක් සිදු විය යුතුමි 
කියලා. ජනතාව “Gota, go home!” කියලා එළියට බැ්ාශ්ේ, 
ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ කියන චරිතයට එශයහිව ශනොශවි. විනායක 
ජනාධිපි  ක්රම ය තුමළ, අවුරුදු හතළි්ාහතයක කාල පරිච්ශේෙය තුමළ 
ශම් යශේ ජනතාව අත්වින්ෙ ශඔවල්, ජනතා අප්ර්ාෙය ආදී සියල්ල 
කැටි කයශගන තම ි    GotaGoHome" tagline එක ශම් යශේ 
ක්රියාත්ම ක වුශණ්.   තුමළින් තම ි තත්තටම  ආණ්ඩුක්රම  
වයව්ාථාශේ ශවන්ක්, විනායක බලතලවල ශවන්ක් සිදු කළ 
යුතුමි කියන කි කාවට ලිලායම්භය ලැබුශණ්.  
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තත්තටම  අපි ්න්ශතෝෂ්ඨ ශවන්න ඕනෑ, ඔවිත්ව පුයවැසියන්ට 

ශම් යශේ වයව්ාථාොයකය නිශයෝජනය කයන්න අව්ාථාව ලබා 

ශනොදීම ට ශගන ි ශබන ක්රියාම ාර්ගය ්ම්බන්නශයන්. හැබැි,   

ක්රියාම ාර්ගය තවදුයටත් ඉිනරියට යා යුතුමි කියලා ම ම  වි ාවා් 

කයනවා. අශේ යාජය තන්ත්රය,   වාශ ම  ශකොමිෂ්ඨන් ්භා, 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්භාව ආදී සියල්ශල්ම  තනතුමරුලාක්න් 

ඔවිත්ව පුයවැසියන් ශනොවිය යුතුමි කියන තැනට අප යා යුතුමි. 

එශහම  නැි  වුශේොත්, ශම් යශේ අනාගතයට යම් කිසි ගැටලුවක් -

ප්ර ානයක්- ති  ශවන්න පුළුවන්.   ්ම්බන්නශයන් අපට අරණත 

අත්ෙැකීම් ශගොඩක් ි ශබනවා.  

විසිශෙවන වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය කයළියට තවිල්ලා ි ශබන 

ශම් අව්ාථාශේදී ම ම  කියන්න ඕනෑ, විනායක ජනාධිපි වයයාශ  

බලතල කිසිදු ආකායයකින් අවම  වීම ක් සිදු ශවලාත් නැහැ, 

වයව්ාථාොයකය ්ම්බන්නශයන් අප ශ න්න බලාශපොශයොත්තුම 

වුණු ශවන්ාකම් සිදු ශවලාත් නැහැ, වයව්ාථාොයකශ  බලය 

සුයක්ෂ්ඨේය කිරීම  ්ඳහා වූ ක්රියාම ාර්ග අයශගනත් නැහැ කියලා. 

නමුත්,  නිකම් ඉන්න ම ට අහලා ගියත් ති   කියන්නා හා 

්ම ානව යම් කිසි ශවන්ක්, ්ාංශ ෝනනයක් ශම් යශේ ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවට  කයන්න ශම් පනත් ශකටුම්පත තුමළින් කටයුතුම කයලා 

ි ශබනවා. 

  තුමළින් අපට අව ය කායණු ඉිනරිපත් කයලා ි ශබනවා. 

හැබැි, ශ්රී ලාංකා ශපොදුජන ශපයමුේ තුමළ ඉඳලා ්ාවාීකන ශවච්ච 

නිෙහ්ා කණ්ඩායම  විධියට ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

පනත් ශකටුම්පතට අශේ ්හාය ලබා ශෙන්න අපි රණයේය කයලා 

ි ශබනවා.   හා ්ම ානවම  කියන්නට ඕනෑ, ශම් ්භාශේ කතා 

කයපු  ශබොශහෝ කථාවලින් අපිට ෙකින්න ලැබුශණ් අරණතශ  දී 

ඡන්ෙය පාවිච්චි කයපු විධිශ  ආදීනව බව. ලිලා්නාරූඪ ගරු 

ම න්ත්රීතුමම නි, අෙ අපි පාවිච්චි කයන ඡන්ෙයත්, ශහට ෙවශ්ේ 

පායාවළල්ලක් ශවි ෙ, ශම් පාවිච්චි කයන ඡන්ෙශ  සුපිරිසිදු බව 

සුරැශකි ෙ  කියන එක පිළිබඳ ත්ත්්ක් අප හෙවත් තුමළ 

ි ශබනවා.   වාශ ම , ශම් ්ාංශ ෝනනයට කායක ්භා අව්ාථාශේ 

ශගන එන්නා වූ ්ාංශ ෝනනවලදී ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය ලබා දුන් 

දනි ක සීම ා  තුමළ   කටයුතුම කයි කියලා අපි බලාශපොශයොත්තුම 

ශවනවා.   අනුව ශම ම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය  ජයග්රහේය කිරීම  

්ඳහා අශේ ොයකත්වය ලබා දීම ට අපි ූ ොනම්. හැබැි, අවුරුදු 

((ක් ි ්ාශ්ේ විසි වතාවකට අධික වාය ගේනක් ්ාංශ ෝනනය 

ශවච්ච ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව තුමළ තවදුයටත් අපි ඉන්නවා ෙ 

කියන එක  අපි ශම් අව්ාථාශේ හිතන්න ඕනෑ. අශේ යටට අව ය,  

ජාි , ත්ල, ආගම් ශේෙ යන ශම් සියල්ලම  පශ්ක ොලා ්ැම ටම  

්ානායේත්වය ති  කයන්නට පුළුවන් අලුත් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් බව ම ශ  අෙහ්ි.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ගරු ම න්ත්රීවයශයක් ශම් යශේ 

ඉි හා්ය ගැන ම තක් කළා. යහ පාලන ආණ්ඩු ්ම ශ  ශම් යට 

පුයා යමින් අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ්ක්ා කයන්න උත්්ාහ 

කළා.   වාශ ම , හිටපු ජනාධිපි  ගරු ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ 

ම ැි තුමම ාත් අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ශගන  ම  ්ඳහා 

කටයුතුම ූ ොනම් කළා.    ්ඳහා අව ය ලිලික කටයුතුම සියල්ල 

ූ ොනම් කයලා, අව ය ශතොයතුමරු කැටි කයශගන සිටින නි්ා වැඩි 

කාලයක් ශනොශගෝා නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ශගන  ම  

්ඳහා අව ය කටයුතුම කයන්නට අශේ අක්නව අධිකයේ 

අම ාතයවයයාට හැකියාව හා  ක්ි ය ලැශබි කියලා  වි ාවා් 

කයනවා. ශම ොකෙ, එතුමම න් තුමළ   ්ඳහා  කැපවීම ක් ්හ 

උත්්ාහයක් ි ශබන බව අපි ෙන්නවා.  එතුමම ාත් එක්ක අපි   ගැන 

්ාකච්ඡා කයලා ි ශබනවා.  

පුඔගලයන්ශ  අව යතා අනුව, ශඔ පාලන පක්ෂ්ඨවල 

අව යතා අනුව ශම් යශේ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන සිදු 

ශවන එක, ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ශගන එන එක අපි නවත්වන්නට 

ඕනෑ. ශම්ක යශේ ජනතාවශ  අව යතාව වාශ ම , ශම් යශේ ශහට 

ෙවශ්ේ ඉපශෙන්න ඉන්න ෙරුවන්ශ   අනාගතය සුයක්ෂිත කිරීම  

්ඳහා වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් මි්, පක්ෂ්ඨ සුයක්ෂිත 

කිරීම ටවත්,  නායකයන් ආයක්ෂ්ඨා කිරීම ටවත් වන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් ශනොවිය යුතුමි කියලා  ම ා වි ාවා් කයනවා. අපි හැම  

ොම  ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව තුමළ ෙැක්ශක් ශම වන් ්ාංශ ෝනන 

ශගශනනශකොට ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ  වි ාල ප්රශම ෝෙයක්. හැබැි, 

අපට අෙ  ක ෙකින්නට නැහැ. අෙ ශම් විවාෙය පවි න අව්ාථාශේ 

ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨයට කථිකයන් නැහැ. ම ම  ෙන්ශන් නැහැ, ශහට ශම් 

ගරු ්භාශේ ශම ොකක්ෙ ශවන්න යන්ශන් කියලා. හැබැි, ්ානීනය 

ශවන්ක් යට තුමළ ශවනවා නම්, යශේ ජනතාව බලාශපොශයොත්තුම 

ශවච්ච ශවන්ක් සිදු කයන්න ූ ොනම් නම්,   ්ඳහා  කයාය ව 

එක්්ත්ව, එක්සිත්ව අත්වැල් බැඳශගන ශම ම  ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ජයග්රහේය කළ යුතුමි කියන තැන අපි 

ඉන්නවා. අෙ අපි ශම් රණන්දුව ගත්ශත් නැත්නම්, ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව අපශ  ඡන්ෙය ප්රකා  

ශනොකළශහොත් ශහට අනිඔො ශවනශකොට ශම් යශේ ජනතාව අප 

ශකශයහි ි බූ වි ාවා්ය බිඳ වැශටනවා ශනො අනුම ානි.    නි්ා 

ම ම  ්ාවාීකන කණ්ඩායශම් ම න්ත්රීවයයත් විධියට නැවතත් 

අවනායේය කයන්න කැම ි ි, ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශ  ම තයට අනුව, 

ශරේෂ්ඨාධාධිකයේශ  නිශයෝගයට අනුව  කටයුතුම කයන්ශන් නම්, 

අපශ   ක්ි ය ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව 

ලබා ශෙන බව.   බව කියමින් ම ා නිහඬ වනවා.  

ශබොශහොම  ්ාතුමි ි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වීයසුම න වීයසිාංහ ම හතා. 
 

[අ.භා. (.2 ] 

 

ගු වීරසුෙන වීරසිංහස ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு வீ சுைன வீ சிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 
ශබොශහොම  ්ාතුමි ි, ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි.  

1978දී ශේ.ආර්. ජයවර්නන ම ැි තුමම ා ශගනාපු ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවට අපි ෙැන් 22ශවනි පැලැ්ාතයයත් ොන්න ූ ොනම් 

ශවලා ඉන්න ශවලාව. ශම් වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ගැන ශම් 

්ම ාජශ  කි කා ගේනාවක් නිර්ම ාේය වුේා. 5978 ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව කඩිමුඩිශ  අහම්බශයන් ශගනා වයව්ාථාවක්; 

ජනවයම  ම ාංශකොල්ල කාලා ශගනාපු වයව්ාථාවක්. ්යල බහුතය 

ඡන්ෙ ක්රම ශයන් පත් ශවච්ච පාර්ලිශම්න්තුමව   වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ශගනැල්ලා, ශම් යට  විනායක බලයක් ්ඳහා  ගම න් 

කයවමින් ශම් යශේ ජන ්ම ාජයම  බයපතළ අර්බුෙයකට, 

ශේෙවාචකයකට පත් කළා.   තුමළ ශගනාපු විවෘත ආර්ථිකයත්, 

විනායක ජනාධිපි  ක්රම යත් ශම් යට ෙැවැන්ත අර්බුෙයකට  පත් 

කයන්න ෙැවැන්ත ශල් ශහේතුම වුේාය කියන කායේාව තම ි  පසු 

ගිය (( ව්ය පුයා ඉි හා්ය කියවනශකොට අපට ශපශනන්න 

ි ශබන්ශන්.  

1978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව කියන්ශන්, තශම රිකානු 

වයව්ාථාශේ, ප්රාං  වයව්ාථාශේ, එාංගලන්ත වයව්ාථාශේ ි ශබන 

කරුණු   එකතුම කයපු, විනායක බලයත් එකතුම කයපු වයව්ාථාවක්. 

ශම් ශගශනන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ම ගින්  කට 

පැලැ්ාතය 25ක්  ෙැම්ම ත් ජනතාවශ  ඕනෑකම් ්ම්ූරර්ේශයන් ම  

ඉෂ්ඨාට කයන ්ාංශ ෝනනයක් බවට ශම් ්ාංශ ෝනනය පත් ශේවි 

2027 2028 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

කියලා අපි වි ාවා් කයන්ශන් නැහැ.  විශ ේෂ්ඨශයන් විනායක 

ජනාධිපි  ධුයශ  ි ශබන බලතල අශහෝසි කයන්නට මිනිසුන්ට 

ි ශබන ඕනෑකම  ශම් තුමළින් ඉෂ්ඨාට ශනොවන බව පැහැිනලිව කියන්න 

ඕනෑ.  

හැබැි, අපි ශම් ශම ොශහොශත්  වර්තම ාන අධිකයේ අම ාතය 

ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාට අශේ ්ාතුමි ය පුෙ කයනවා. 

ශම ොකෙ, එතුමම ා ්ාවාීකන ම න්ත්රීවයයත් විධියට අශේ කණ්ඩායශම් 

ඉන්න ශවලාශේ, එතුමම ා ගත්ත උත්්ාහයක ප්රි ලලයක් විධියට 

තම ි අධිකයේ තම ි වයයා විධියට අෙ එතුමම ා ශම් පනත් 

ශකටුම්පත ශම් පාර්ලිශම්න්තුමවට ඉිනරිපත් කශළේ. ම ම  ෙන්ශන් 

නැහැ, ශහට ශම්ක ්ම්ම ත ශවිෙ, නැඔෙ, ශම ොකක්ෙ ශවන්ශන් 

කියන කායේාව. හැබැි, ශම් පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුමශේ 

විවාෙයට ගන්නා තත්ත්වයට ශගශනන්ශන් ගරු විජයෝ 

යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාශ  ම හන්සිය හා ඕනෑකම  නි්ාි. එතුමම ා 

අධිකයේ තම ි  ශනොවුේා නම්, ්හි ක ව ශයන්ම  ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගශනන්ශන්ත් 

නැහැ, ශම්කටත් කපුටා ශකොටනවා ්ත්ති.   ශඔ ශනොවී අෙ ශම් 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගන  ම  පිළිබඳව අශේ ශගෞයවීනය 

්ාතුමි ය එතුමම ාට පුෙ කයනවා.  

ඊළඟ කායේාව තම ි, ශම්කට අපි කැම ැි  ශවන්න ප්රනාන ම  

ශහේතුමව. අපි විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව 

අත ඉ්ාසුවා.  ම ශ  ශඔ පාලන ජීවිතය අවුරුදු 27ක්. ම ශ  පක්ෂ්ඨ 

ශඔ පාලනයත් අවුරුදු 27ක්. ක්රියාකාරී ශඔ පාලනඥයෝයත් විධියට, 

ූරර්ේකාීනන ශඔ පාලනඥයෝයත් විධියට ම ශ  ශඔ පාලනශ දී 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව අත උ්ා්පු 

එක තම ි ම ම  කයපු ශලොත්ම  ශඔ පාලන අත්වැරැඔෙ.   විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව අත උ්ා්පු නි්ා ජන 

්ම ාජශයන් අපට ශලොත් විශයෝනයක් එල්ල වුේා. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව අත උ්ා්පු නි්ා 

පසුගිය කාලශ  ති  වුණු සිදුවීම්වලට අපිත් වග කියන්න ඕනෑ 

කියලා ්ම ාජශ  බයපතළ විශේචනයක් ි ශබනවා. හෘෙය 

්ාක්ෂියට එකඟව ශහට ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයට පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දීලා   සිදු වුණු වැරැඔෙ නිවැරැින කය 

ගන්න අව්ාථාවක් අපට නිර්ම ාේය ශවනවා කියා අපි හිතනවා. 

අපි විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ඡන්ෙය දුන්ශන් 

ති කියලා ශම් ගරු ්භාශේදී ගරු මුජිබුර් යහුම ාන් ම න්ත්රීතුමම ා 

ප්ර ාන කයනශකොට ගරු විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාත්, ගරු 

වාසුශඔව නානායක්කාය ම ැි තුමම ාත් පැහැිනලිව ්ඳහන් කළා, අපි 

වි්ා්ට ඡන්ෙය දුන්ශන් නිකම්ම  නිකම් ශනොශවි කියලා. එො 

ආණ්ඩුව පළමුශවනි ම ා්ශ දීම  ශගනාපු විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට ආණ්ඩුව තුමළ හිිනමින් ඊට විරුඔනව කළ 

හැකි හැම  ම ැිනහත්වීම ක් ම  කයලා එහි අහිතකය අාංග ශවන්ා 

කයන්න අපි කටයුතුම කළා.   නි්ා අපි ඉිනරිපත් කයපු ශයෝජනා 

ෙහශයන්  නවයක් පිළිගත්තා.   වාශ ම  හිටපු ජනාධිපි තුමම ා 

අපට ශපොශයොන්දු වුේා, ඔවිත්ව පුයවැසිභාවය කියන කායේාව  

නියත ව ශයන් ම  එතුමම ාශ  ශෙවැනි පෙවි ප්රාේි ය ශවනශකොට -  

කියන්ශන් 2025 ශනොවැම්බර් ම ා්ය ශවනශකොට- අලුත් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ශගනත් අශහෝසි කයනවා කියලා.   

විතයක් ශනොශවි, හිටපු අධිකයේ විෂ්ඨය භාය අම ාතය ගරු අලි 

්ේරි ම ැි තුමම ා  ක ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ්ඳහන් කළා. ගරු 

විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා කිේවා වාශ ම , විසිවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය සිදු කළ අව්ාථාශේ ගරු අලි ්ේරි 

ම ැි තුමම ා සිදු කළ පිළිතුමරු කථාශේදී 2022 ඔක්ශතෝබර් 22 වැනි 

ිනන හැන්්ා්ව වාර්තාශේ රණරු අාංක 5774හි ශම ශ්ේ ්ඳහන් 

කයනවා.  

"ශකශ්ේ ශවතත්, ශම් පිළිබඳ වි ාල කි කාවක් ති  ශවලා ි ශබනවා. 

වැෙගත් ආණ්ඩුවක් හැටියට, ජනතාවශ  ම තයට කන් ශෙන ආණ්ඩුවක් 

හැටියට අශේ ආණ්ඩුශේ පක්ෂ්ඨ නායකයන් පිරි්ක් ඊශ  ජනාධිපි තුමම ා 

හමු වී ඔවිත්ව පුයවැසියන්ට ජනාධිපි වයේයට හා ම හ ම ැි වයේයට 

තයග කිරීම ට අව්ාථාව විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය හයහා 

යළි ලබා දීම  පිළිබඳ ්ාකච්ඡා කය ි ශබනවා.   

අපි කයපු ඉල්ීනම ට එතුමම ා ෙක්වපු ප්රි චායය එො හැන්්ා්ව 

වාර්තාශේ ශම ශ්ේ ්ඳහන් ශවනවා:  

"නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ෙැනටම ත් ශකටුම්පත් කයමින් ි ශබන අතය 

එය ව්යක් තතුමළතදී ්ම්ම ත කයගැීනම ට කටයුතුම කයන බව 

ජනාධිපි වයයා ප්රකා  කය ි ශබනවා. අපි ශම් යටට නව ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක් ශගශනනවා. ශම ය ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයක් 

විතයි. අපි හැශම ෝම  පිළිගන්නවා, මුළු ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවම  ශවන්ා 

විය යුතුමි කියලා. අපි ෙැනටම ත් අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් හෙන්න 

ජනාධිපි  ීනි ඥයෝ ශයොශම්ෂ්ඨා ෙ සිල්වා ම හතාශ  නායකත්වශයන් යුතුමව 

තවත් ජනාධිපි  ීනි ඥයෝවරුන් කීපශෙනත් ෙ තතුමළත්ව 9ශෙශනත්ශගන් 

්ම න්විත විඔවත් කමිටුවක් පත් කය ි ශබනවා.   

එො ශවච්ච ශපොශයොන්දුව 2025 ශනොවැම්බර් ම ා්ශ  

ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාශ  ආණ්ඩුව ඉෂ්ඨාට කළා නම්, 

අෙටත් ශම් යශේ ජනාධිපි වයයා ශගෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා 

ශවන්න ඉඩ ි බුේා. එශහම  නම්, ශම් යශේ ජන ්ම ාජය ශම් තයම් 

ශේෙීනය තත්ත්වයකට තල්ලු ශනොශවන්න ි බුේා. ශම් කායේා 

නි්ා තම ි අපි විසිවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට 

පක්ෂ්ඨව ඡන්ෙය දුන්ශන්.    ශකශ්ේ ශවතත්, අෙ  නි්ැක ව ශයන් 

ම  එො සිදු වුණු ශඔ නිවැරැින කය ගන්න ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් අපට අව්ාථාවක් ලැශබමින් 

ි ශබනවා.  

අශනක් පසින් බැලුවාම   ශම් ්ාංශ ෝනනය ශගශනන්ශන් 
අහම්බයක් විධියට ශනොශවි. ශම් ්ාංශ ෝනනයට ශපළ ගැසුශණ් 
ශම් ජන ්ම ාජශ   ෙහ්ා ගේනක්, ලක්ෂ්ඨ ගේනක් මිනි්ාසු පායට 
බැහැලා අයගළයක් කළ නි්ාි.   අයගළයට ප්රනාන වුණු කායේා 
ශෙකක් ි ශබනවා, ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි. ඔබතුමම ාත් 
ෙන්නා පරිින එක් කායේාවක් තම ි, ශම් ආර්ථික අර්බුෙය වි්ඳීම  
්ඳහා ආර්ථික ප්රි ්ාං්ාකයේ ඉල්ීනම . ශෙවැනි කායේාව තම ි, 
ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රි ්ාං්ාකයේ තුමළින් ශම් system එක ශවන්ා 
කයන්න කියන කායේාව. ශම්ක ආර්ථික ප්රි ්ාං්ාකයේ හා 
්ම ානවම  ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රි ්ාං්ාකයේත් අව ය ශම ොශහොතක්.   
ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රි ්ාං්ාකයේ සියයට සියයක් ශම් විසිශෙවන 
ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය තුමළින් ඉෂ්ඨාට ශනොවුේා වුේත්, 
ශම් තුමළින් යම් ප්රම ාේයක් ඉෂ්ඨාට ශවනවා.  ක නි්ා ජන ම න් 
ශත්රුම් ශනොශගන, ජන ්ම ාජශ  ඕනෑකම  ශත්රුම් ශනොශගන 
කවශයත් ශහෝ ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට 
විරුඔන ශවනවා නම්,  ක ශම් ජන ්ම ාජයට  ප්ා් පැත්ත 
හැයවීම ක් බව ම ා ්ඳහන් කයනවා.  

ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනන පනත් 
ශකටුම්පත ්ම්ම ත කයලා විතයක් ශම් යශේ ප්ර ාන වි්ඳන්න 
පුළුවන්ෙ?   නි්ා අපි ආණ්ඩුශවන් ්හ  අධිකයේ අම ාතය ගරු 
විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ාශගන් ම ම  ශගෞයවශයන් කායේා 
ශෙකක් ඉල්ලනවා. එක, අපට ූරර්ේ ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා  
ප්රි ්ාං්ාකයේයක් අව යි. ශම ොකෙ, අවුරුදු ((ක් ි ්ාශ්ේ 
පැලැ්ාතය ොලා  ි ශබන  ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශවන් ශම් යශේ 
මිනිසුන්ශ  ඕනෑකම් ඉෂ්ඨාට ශවන්ශන් නැහැ.                   

එො 5978 ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශගශනන ශේලාශේ ආචාර්ය 
තන්.තම්. ශපශර්යා ම ැි තුමම ා ්ඳහන් කළා, ශම් තයම් බලතල 
ප්රම ාේයක් දුන්ශනොත්, ඕනෑම  ශකශනක් පි්ාශ්ක් ශවන්න 
පුළුවන් කියලා. 5978 ඉඳලා බිහි වුණු හැම  විනායක 
ජනාධිපි වයශයත් ශ ම  ශඔ පාලන ජීවිතශ  අව්ානය සිඔන 
වුශණ් එතයම් ුදභොයී ආකායයට ශනොශවි. අඩු වැඩි ව ශයන්   
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හැම  ශකශනත්ශ ම  ශඔ පාලන ජීවිතයට අත්වුශණ් ශ ෝචීනය 
අව්ානයක්.   ශ ෝචීනය අව්ානය ශම් යශේ ජන ්ම ාජය 
්ම්ූරර්ේශයන්ම  අර්බුෙයකට ශගනයන්න ශහේතුම වුේාය කියන 
කායේාව තම ි (( ව්යක ශඔ පාලන ඉි හා්ය තුමළ අපට 
ශපශනන්න ි ශබන්ශන්.   නි්ා  ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
ප්රි ්ාං්ාකයේයක් පැහැිනලි ව ශයන්ම  අව යි. 

යනිල් වික්රම සිාංහ ම ැි තුමම ා ජනාධිපි වයයා ශවලා සිටින්ශන් 
අයගළශ  ප්රි ලලයක් විධියටි.  ක අහම්බයක් ශනොශවි.   
අයගළය නි්ා තම ි එතුමම ාට අගම ැි වයයා බවට පත් ශවන්න 
පුළුවන්කම  ලැබුශණ්. එතුමම ා එතුමම ාශ  ්ටන් පාධය ශවන්ා කශළේ 
නැහැ.  ක තම ි  ශගෝධා ශගෝ ශහෝම්  කියන ්ටන් පාධය. එතුමම ා 
අගම ැි වයයා විධියටත් කටයුතුම කළා. අයගළය නි්ා තම ි එතුමම ා 
අනුප්රාේි ක ජනාධිපි වයයා බවට පත් වුශණ්.    නි්ා අටවන 
විනායක ජනාධිපි  යනිල් වික්රම සිාංහ ම ැි තුමම ාශගන් අපි 
ශගෞයවශයන් ඉල්ීනම ක් කයනවා. එතුමම ා ්ැබෑ ශල්ම  ජන 
්ම ාජය ශත්රුම් ගන්නා පුඔගලශයක් නම්, ශම් ආණ්ඩුක්රම  
වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයත්, අලුත් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ්ඳහා 
වන ගම නත් ක්රියාත්ම ක කයන්න ඕනෑ. එශහම  නැි  වුශේොත් 
එතුමම ා  අටවන විනායක ජනාධිපි වයයා  ශල් හඳුන්වන්ශන් 
නැතුමව,  ශනළුම් ම ාවත විසින් අට වන ලෙ විනායක 
ජනාධිපි වයයා  බවට ශම් ජන ්ම ාජශ  හාංවඩු ගැශහනවා.  ක 
නි්ා ශනළුම් ම ාවත විසින් අට වන ලෙ ජනාධිපි වයයා බවට පත් 
ශනොවී ශම් ජන ්ම ාජශ  හෙ ගැ්ාම  ශත්රුම් අයශගන අලුත් 
ගම නක් යන්න කියන කායේාව එතුමම ාට සිහිපත් කයනවා.  

අව්ාන ව ශයන් ම ා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 
්ාංශ ෝනනය ්ම්බන්නශයන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුමශේ ගරු 
ම න්ත්රීවරුන් 224 ශෙනාශගන් ශගෞයවශයන් ඉල්ීනම ක් කයනවා. 
විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශෙවැනිවය කියවන 
අෙ ෙවශ්ේ ශෙියන්ශ  නාම ශයන් එකට එකතුම ශවලා   කට 
පක්ෂ්ඨව අත ඔ්වන්න, ශබදීම ක් ති  කය ගන්න එපා. එළිශ  ජන 
්ම ාජය එකතුම ශවලා අපි 224ශෙනාටම  ගහන ශවලාශේ ශම් 
කායේාව -ශම් අවම  එකඟතා- ්ම්බන්නශයන්වත් අපි 224 
ශෙනාම  එකට එකතුම ශවලා අත ඔ්වා ශම ම  පනත් ශකටුම්පත 
්ම්ම ත කය ගැීනම  ්ඳහා  ්හශයෝගය ලබා ශෙන්න කියන ඉල්ීනම  
ම ා කයනවා.   වාශ ම  ඉි හා්ශ  සිට අපි හැම  ශම ොශහොශත්ම  
ප්රජාතන්ත්රවාෙය ශවනුශවන් ලබා දුන් ්හශයෝගය හා ්ම ානවම  
ශම් කටයුත්ත ්ඳහාත් අශේ ්හශයෝගය ලබා ශෙනවාය කියන 
කායේාව සිහිපත් කයමින් අධිකයේ තම ි තුමම ාට විශ ේෂ්ඨශයන් 
්ාතුමි වන්ත ශවනවා. ශම ොකෙ, එතුමම ාශ   ක්ි ය ශනොවුේා නම් 
අෙ ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පු්ා්ක් බවට 
පත් ශවන්න ඉඩ ි බුේා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,  ම ට ශම් කාලය ලබා දීම  ගැන 

ඔබතුමම ාට ශබොශහොම  ්ාතුමි ි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු විජිත  ශේරුශගොඩ යාජය අම ාතයතුමම ා. 

 

[අ.භා. (. 5] 
 

ගු විජි  තේුතගොඩ ෙහස ා (ිළරිතව්ද අධායාපන රානය 

අො යුරො) 
(ைொண்புைிகு விஜித ரபருதகொட - பிொிதவனொக் கல்வி 

இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Vijitha Berugoda - State Minister of Piriven 
Education) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, අධිකයේ අම ාතය ගරු 

විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ ම ැි තුමම ා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනන පනත් ශකටුම්පත අෙ ිනන ශෙවැනිවය කියවා ්ම්ම ත 

කය ගැීනම  ්ඳහා ඉිනරිපත් කය ි ශබනවා. එතුමම ා අෙ උශඔ ශම් 

්ම්බන්නශයන් ඉතා ලලොයී අෙහ්ා යාශියක් ඉිනරිපත් කළා. 

විසිශෙවන වතාව කිේවාට, ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ශම් 

්ාංශ ෝනනය වන්ශන් විසිඑක්වන වතාවට බව අපි ෙන්නවා.  

යටක ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව කියන්ශන් ජනතා පයම ාධිපතය 

තහවුරු වන ලිලික ීනි  ්ාංග්රහයි. යශේ ලිලික ීනි ය තම ි 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව කියන්ශන්. ඕනෑම  යටක් ප්රජාතන්ත්රවාෙයට 

මුල්තැන ශෙනවා නම් පයම ාධිපතය බලය ි ශබන්ශන් ජනතාවට. 

  පයම ාධිපතය බලය ක්රියාත්ම ක කිරීම  ්ඳහා ශම් යශේ ප්රනාන 

ආයතන තුමනක් ි ශබනවා.   තම ි අධිකයේය, වයව්ාථාොයකය 

්හ විනායකය. ශම් ආයතන තුමන හයහා තම ි ජනතාවශ  

පයම ාධිපතය ක්රියාත්ම ක ශවන්ශන්.   නි්ා ජනතාව තම ි 

උත්තරීතය.    ජනතාවශ  යහපත ශවනුශවන්, ශම් යශේ යහපත 

ශවනුශවන් තම ි ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ි ශබන්ශන්.  

අෙ සිදුවන්ශන් ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාශේ විසිඑක්වන 

්ාංශ ෝනනයි.   කියන්ශන් ශම් ශවනශකොට ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව විසි වතාවක් ්ාංශ ෝනනය ශවලා ි ශබනවා. ඕනෑම  

වයව්ාථාවක්, ඕනෑම  ීනි යක්, ඕනෑම  ප්රි පත්ි යක් යශේ 

ජනතාවශ  යහපත ශවනුශවන්, යශේ ජනතාවශ  අව යතා 

ශවනුශවන් ්ාංශ ෝනනය ශවන්න ඕනෑ. හැබැි, ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව ්ාංශ ෝනනය වුශණ් එශහම  ෙ?  

1978දී ශේ.ආර්. ජයවර්නන හිටපු ජනාධිපි තුමම ා විනායක 

ජනාධිපි  ක්රම ය ්හිත ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාව ්ම්ම ත කය 

ගත්තා. 599( ශවනශකොට ම ම  හිතන විධියට ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාව 5) වතාවක් ්ාංශ ෝනනය වුේා.  යශේ තිනරි ීනි ය 

ෙම ාශගන ්ම හය ්ාංශ ෝනන සිදු කළා. පළාත් ්භාවලට බලය 

ලබා දීම  ්ඳහා, බලය විම නයගත කිරීම  ්ඳහා ෙහතුමන්වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය කළා. වර්තම ානය ශවනශකොට 

විසි වතාවක් ්ාංශ ෝනනය ශවලා ි ශබන ශම් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවට විසිඑක්වන ්ාංශ ෝනනය ඉිනරිපත් වුේත්, එය 

පාර්ලිශම්න්තුමශවන් ්ම්ම ත ශනොවුණු නි්ා තම ි විසිශෙවන 

්ාංශ ෝනනය ඉිනරිපත් වුශණ්. ශම් කටයුත්ත ්ඳහා අශේ ගරු  

ආචාර්ය විජයෝ යාජපක්ෂ්ඨ අධිකයේ අම ාතයතුමම ා ලිලිකව 

ම ැිනහත් වුේා.  

අශේ පාර්ලිශම්න්තුමශේ ම න්ත්රීවරුන් 224 ශෙශනක් සිටිනවා.   

සියලුශෙනාට අෙ ෙවශ්ේ ශම් ්ම්බන්නව ලලොයීව වාෙ-විවාෙ 

කයන්න අව්ාථාව ි බුේා; ලලොයී අෙහ්ා හා ශයෝජනා ඉිනරිපත් 

කයන්න අව්ාථාව ි බුේා. හැබැි, අපි ෙැක්කා, ්ම හය 

ම න්ත්රීවරුන් දවයය, ඔශේෂ්ඨය වපුයමින් ජනතාව උසි ගන්වන,   

වාශ ම  ප්රචණ්ඩත්වයට ශපොල වන අෙහ්ා ශම් පාර්ලිශම්න්තුමව 

තුමළ ප්රකා  කළ බව. එශහම  කයලා අව්ානශ  කිේශේ ශම් 

වයව්ාථාව ්ම්ම ත කයගන්න උෙේ කයන්න කියන එක ශනොශවි, 

අයගළයට ජය ශේවා කියලාි. 

ශම් ්ෑම  ශෙයක්ම  අයගළයට යට කයන්න ශෙන්න බැහැ. ශ්රී 

ලාංකා ශපොදුජන ශපයමුේ විධියට අපි ූ ොනම් විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ශම් 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පිළිබඳව ්ානීනයව, ුදභවාදීව 

කටයුතුම කයන්න. යහ පාලන ආණ්ඩුව කාලශ  ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ශගනාවා.   අව්ාථාශේ හිටපු 

ජනාධිපි තුමම ා ්ඳහන් කශළේ, ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනයත් එක්ක ම ැි වයේ ක්රම ශ  ්ාංශ ෝනනයත්ත් ති  

කයනවා කියලි. වර්තම ාන ම ැි වයේ ක්රම ය ්ම්බන්නශයන් 

බයපතළ ශචෝෙනා ි ශබන බව අපි ෙන්නවා. ශම් ම ැි වයේ ක්රම ය 

නි්ා වි ාල මුෙලක් වැය ශවනවා. වාංචා දූෂ්ඨේ සිඔන ශවනවා.   

යශේ ්ම්පත් නා්ාි  ශවනවා.   නි්ාම  වියෙම් අඩු කයන, 

අශේක්ෂ්ඨකයන්ට ්හනයක් වන විධියට ආෙර් වත් විධියට 

ම ැි වයේ ක්රම යක් ශගශනන්නට අව යි.  
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ම තක් කයන්න ඕනෑ තවත් කායේයක් 

ි ශබනවා. ශරේෂ්ඨාධාධිකයේය නිර්ශඔ  කයලා ි ශබනවා, ජනම ත 

විචායේයකට ශයොමු කළ යුතුම බවට ෙන්වා ති   ශකොට්ා 

්ාංශ ෝනනය කයලා තම ි ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය කයන්න ඕනෑ කියලා. කවුරු ශකොශහොම  කිේවත් ශම් 

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය ිනහා බැලුවාම  අපි ෙන්නවා, ශම්ශක් 

්ානීනය කරුණු කායේා ි ශබන බව. විශ ේෂ්ඨශයන්ම  අධිකයේ 

ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ම ැි වයේ ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, විගේන 

ශ්ේවා ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, ජාි ක ප්ර්ම්පාෙන ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, 

අල්ල්ා ශහෝ දූෂ්ඨේ ශචෝෙනා විම ර් න ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව, 

වයව්ාථාොයක ්භාව කියන  වා ්ානීනය ශඔවල්. නමුත් යහ 

පාලන කාලශ  ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවලට පත් කයපු ්භාපි වරු 

ගැන යම් යම් ශචෝෙනා, තඟිලි ිනගු කිරීම් ි බුණු බව අපි ෙන්නවා. 

  නි්ා  වා පිළිබඳවත් පසු විපයම ක් කය ගන්න පුළුවන් විධියට 

්ාවාීකන පුඔගලයන් ශම්වාශ  තනතුමරුවලට පත් කයන්න  ඕනෑ. 

නමුත් ්ාවාීකන කියලා ශකශනක් නැහැ. ඕනෑම  ශකශනක් තුමළ 

ශඔ පාලන ම තවාෙයක් ි ශබනවා. ්ම හය විට   ශඔ පාලන 

ම තවාෙය පුඔගල බඔන ්ානකයක් බවට පත්ශවලා ්ම හය රණන්දු 

රණයේ ගන්න ශවනවා. ශම් සියලු ශකොමිෂ්ඨන් ්භා පිහිටුවීශම න් 

පසුව,  වා තුමළින් යශේ ජනතාවට ශ්ේවාවක් ශවන විධියට, යශේ 

ජනතාවශ  අව යතා ශවනුශවන් කටයුතුම කිරීම ට තම ි 

බලාශපොශයොත්තුම ශවන්ශන්.   අතරින් විශ ේෂ්ඨශයන්ම  යාජය ශ්ේවා 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාව  ක්ි ම ත් කයන්නට ඕනෑ.   තුමළින් කාර්යක්ෂ්ඨම  

ශ්ේවාවක් ජනතාවට ලබා ශෙන්න ඕනෑ. ශම් ආයතන 

ප්රජාතන්ත්රවාදී විධියට ්ාවාීකනව කටයුතුම කයන්න ඕනෑ. ශම්ක 

තම ි අශේ අයමුේ. ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්ාංශ ෝනනය ්ම්ම ත කය ගැීනම  හයහා ශම් අයමුණු ්ාක්ෂ්ඨාත් කය 

ගන්න අපට පුළුවන් ශවි කියලා අපි වි ාවා් කයනවා.  

විපක්ෂ්ඨශ  ම න්ත්රීවරුත් ශම් පිළිබඳ වටිනා අෙහ්ා යාශියක් 

ඉිනරිපත් කළා.   වාශ ම , ශචෝෙනා ගේනාවත්ත් ඉිනරිපත් කළා. 

ශම හිදී විශ ේෂ්ඨශයන්ම  කියන්න ඕනෑ,  කාධිපි  විධියට යට 

පාලනය කයපු යාජය නායකශයෝ හිටපු බව.  වා අපි ෙැක්කා. 

ම හජන ඡන්ෙශයන් ශත්රී පත් ශවච්ච ම න්ත්රීවරුන්ශගන් ිනන යහිත 

ඉල්ලා අ්ාවීශම් ලිපි අයශගන ්ාක්ත්ශේ ොශගන තම ි එො 

ආණ්ඩුව පාලනය කශළේ. එවැනි යුගයක් ි බුේා.  

  විතයක් ශනොශවි. විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ම තක් කයන්නට ඕනෑ 

තවත් සිදුවීම ක් ි ශබනවා.   තම ි, 598  ම ාර්තුම ම ා්ශ  8වැනි ො 

ජාතයන්තය කාන්තා ිනශ  හිටපු පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරියක් වන 

විවියන් ගුේවර්නන ම ැි නිය කාන්තාවන් පිරි්ක් පිරිවයාශගන 

ශපළපාළියක් ගිය ශවලාශේ,   ශපළපාළිය අවහිය කයපු ශපොලි්ා 

්ාථානාධිපි වයශයත්ට විරුඔනව එතුමමිය ම ානව හිමිකම් 

ශකොමි්ශම් නඩුවක් ෙැම්ම ා.    නඩුශේ රණන්දුව දුන්ශන්   ශපොලි්ා 

්ාථානාධිපි වයයා වයෙකරු බවට පත් කයලා,  වන්ිනයත්ත් 

ශගවන්න කියලාි. හැබැි,   කාලශ  හිටපු යාජය පාලකශයෝ 

ශම ොකක්ෙ කශළේ?   වන්ිනය යජශයන් ශගවලා   ශපොලි්ා 

්ාථානාධිපි වයයාට උ්්ාවීම ක් දුන්නා.   වාශ ම , ්ාත්රී 

දූෂ්ඨේයකට වැයිනකායශයක් වුණු ම ැයශයක් නිශෙෝාශකොට නිෙහ්ා 

කයලා, ඔහුට මුළු ිනවිනටම  බලපාන විධියට ්ාම ොන 

විනි ාචයකාය තනතුමයත්ත් දුන්නා.   කාලශ  එවැනි පාලනයක් 

ි බුේා.   නි්ා අපි තවත් පාර් ාවයකට ශචෝෙනා කයන්න කලින්, 

තඟිල්ල ිනගු කයන්න  කලින්, එශහම  කයනශකොට තමුන් 

ශවතටත්තඟිලි හතයක් ිනගු ශවනවාය කියන එක කල්පනා 

කයන්න ඕනෑ.   නි්ා ශම් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය 

්ම්ම ත කය ගන්නත්, සියලුශෙනා ිනරිම ත් කයලා සියලුශෙනාශ  

්හශයෝගය ලබාශගන ශම් කටයුතුම කයන්නත්, ශම් වාශ  

අව්ාථාවකදී අපි කවුරුත් අෙහ්ා ශයෝජනා ශෙන්න ඕනෑ. අෙ අපට 

තත්තටම  අව ය ශවලා ි ශබන්ශන් නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් 

බව ම ම  විශ ේෂ්ඨශයන්ම  ම තක් කයන්නට ඕනෑ.  ශගෝධාභය 

යාජපක්ෂ්ඨ හිටපු ජනාධිපි තුමම ාත් එකඟ වුේා අලුත් ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථාවක්  හෙන්න. අශේ වීයසුම න වීයසිාංහ ම න්ත්රීතුමම ාත්, තවත් 

ම න්ත්රීවරු ගේනාවක්ම    බව ්ඳහන් කළා. තත්තටම  අශේ යටට 

නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් අව ය ශවනවා. හිටපු 

ජනාධිපි තුමම ා   ්ඳහා ශයොශම්ෂ්ඨා ෙ සිල්වා ජනාධිපි  

ීනි ඥයෝතුමම ාශ  ප්රනානත්වශයන් කමිටුවක් පත් කයලා 

ශකටුම්පතත්ත් ්ක්ා කළා.    ශකටුම්පත ජනාධිපි තුමම ාට බාය 

දුන්නා, නව ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථාවක් ්ම්ම ත කය ගන්න. නමුත් 

 ක ක්රියාත්ම ක කයන්න බැරි වුේා.  

අපි ෙන්නවා, ෙැන් අශේ ආර්ථිකය කඩා වැටී ි ශබන බව. 

ශකොවි්ව -59 ව්ාංගතය, ශඔ පාලන අර්බුෙ ආදී ප්ර ාන ගේනාවක් 

ම ත ශම් තත්ත්වය ති  වුේා.   නි්ා   ්ම හය ශඔවල් 

ක්රියාත්ම ක කය ගන්න බැරි වුේා. ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, 

යාජය නායකශයත්ට විනායක බලතලත් අව යි. ශම ොකෙ, 

ෙහතුමන්වන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනයට අනුව බලය 

විම නයගත කයනශකොට, පළාත් ්භා ක්රම ය ආයම්භ කයනශකොට, 

යශේ  කීයභාවය ආයක්ෂ්ඨා කිරීම  ශවනුශවන් ජනාධිපි තුමම ාශ  

බලය අව ය වනවා. ආණ්ඩුකායතුමම ා හයහා ක්රියාත්ම ක වන්ශන්, 

  බලය. හැබැි,  අත්තශනෝම ි ක විධියට බලය පාවිච්චි කයන්න 

ි ශබන අසීමිත බලතල ඉවත් කයන්න ඕනෑ. ශම් ්ාංශ ෝනන 

හයහා ජනාධිපි තුමම ාශ  බලතල ප්රම ාේයක් ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා 

්භාවට හිමි වනවා.   වාශ ම  ශකොමිෂ්ඨන් ්භා ගේනාවකටම  

හිමි වනවා. ජනාධිපි තුමම ාශ  බලතල ශම් ශකොමිෂ්ඨන් ්භා හයහා 

ක්රියාත්ම ක වනවා. අශනක් පැත්ශතන් වයව්ාථා ්භාව හයහා  

ක්රියාත්ම ක වනවා.  

හිටපු ජනාධිපි  දම ත්රීපාල සිරිශ්ේන ම හතාශගන් 

ශචෝෙනාවක් ි බුේා, වයව්ාථා ්භාව ශඔ පාලීනකයේය වුේා; 

කථානායකතුමම ාශ  බලයට එය නතුම වුේා කියලා. එතුමම ා එශහම  

්ඳහන් කළා.  වයව්ාථා ්භාවට පත් වන පුඔගලශයෝ ්ාවාීකනව 

කටයුතුම කයන්න ඕනෑ. ශම් යශේ ජනතාවශ  පයම ාධිපතය බලය 

නිශයෝජනය කයන වයව්ාථා  ්භාවක් පත් කයන්ශන්    තුමළින් 

්ානායේයක් ඉෂ්ඨාට කයන්නි.   තනතුමරුවලට  වියත්, උගත්, යට 

ගැන හිතන, ප්රජාතන්ත්රවාෙය ගැන හිතන, ශබොශහොම  ්ාවාීකනව 

කටයුතුම කයන පිරි්ක් පත් කළ යුතුම වනවා.   අයශ  කාර්යභායය 

පිළිබඳ ශ්ොයා බලන,   පිළිබඳ  පසු විපයම් කයන ක්රම යත්ත් ඉතා 

අව ය වනවාය කියන කායේයත් ශම් ශම ොශහොශත් ්ඳහන් 

කයන්න ඕනෑ.  

අපි ශහට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් 

ශකටුම්පත ්ම්ම ත කළා කියලා, වර්තම ානශ  ශම් යශේ පවි න 

ආර්ථික, ්ම ාජයීය, ්ාං්ාකෘි ක ්හ ශඔ පාලන ගැටලුවලට 

වි්ඳුම ක් එන්ශන් නැහැ.   බව අපි විශ ේෂ්ඨශයන් ම තක් කයන්න 

ඕනෑ. ශම් ශඔ පාලන අ්ාථාවයත්වය ්ම ාජශයන් ඉවත් කයලා, 

ශම් ආර්ථික අක්ශයෝගවලට, ආර්ථික ප්ර ානවලට, ්ම ාජ 

අක්ශයෝගවලට, ්ම ාජ ප්ර ානවලට මුහුේ ශෙන්න අව යි. 

වර්තම ාන ජනාධිපි තුමම ා   අක්ශයෝගය භාය ගත්තා. එතුමම ාට 

විවිනාකායශයන් ශචෝෙනා  කළත්, ශම් අර්බුෙ අව්ාථාශේ එතුමම ා   

අක්ශයෝගය භාය ගත්තා. එතුමම ාශ  පක්ෂ්ඨයට හිමි වුශණ් එක 

පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රී ධුයයි.   ම න්ත්රී ධුයයට එතුමම ා පත්ශවලා 

පාර්ලිශම්න්තුමවට ආවා. අවුරුඔෙක් ප්රම ාෙශවලා තම ි  ත් ආශේ. 

ති  වූ අර්බුෙ  තත්ත්වය ම ත, අග්රාම ාතය ධුයය භාය ගන්නා ශල්ට 

විපක්ෂ්ඨ නායකතුමම ා තතුමළු ්ම හය අයට ආයානනා කළත්   අය   

තනතුමය භාය ගන්න ශකොන්ශඔසි ඉිනරිපත් කළා. නමුත් එතුමම ා 

ශකොන්ශඔසි වියහිතව   ්ඳහා ඉිනරිපත් වුේා. එහි ප්රි ලලයක් 

විධියට වර්තම ානය වනශකොට එතුමම ා ජනාධිපි  ව ශයන් 

පත්ශවලා ි ශබනවා. එතුමම ා ම හජන ඡන්ෙශයන් ජනාධිපි වයයා 
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ශල් පත් ශනොවුේත්, පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරුන්ශ  බහුතය 

ඡන්ෙශයන් තම ි පත්ශවලා ි ශබන්ශන්. ම ම  හිතන හැටියට 

එතුමම ාට පුළුවන් අලුත් වයව්ාථාවක් ශගශනන්න ්හ ශම් 

ම ැි වයේ ක්රම ය ශවන්ා කයන්න. ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  

වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත ්ම්ම ත කය ගන්න 

එතුමම ා ්ානීනය විධියට ම ැිනහත් වුේා. එශල්ම  ශම් ආර්ථිකය 

ශගොඩ ගන්නත් එතුමම ාට පුළුවන් ශවි කියලා අපි හිතනවා.   

්ඳහා එතුමම ා ශලොත් උත්්ාහයක් ෙයනවා.  අශේ ්ාංචිත ටික පහළ 

වැටිලා, විශඔ  විනිම ය අර්බුෙයකට මුහුේ දීලා, ආර්ථිකය කඩා 

වැටුණු, බාංශකොශලොත් වුණු යටක් විධියට හඳුන්වන යටක   

කටයුත්ත කිරීම  ශල්සි නැහැ.  ශම් වනශකොට අශේ  අපනයන 

ආොයම  යම් ප්රම ාේයකට ඉහළ ගිහින් ි බුේත්, ආනයන වියෙම  

අඩු කළත්, ශම් යශේ නිෂ්ඨාපාෙන ආර්ථිකයට යම් යම් බලපෑම් එල්ල 

ශවලා ි ශබනවා. ශම වැනි තත්ත්වයක් ි බියදී යශේ ආර්ථිකය 

ශගොඩ ගන්න එතුමම ා වි ාල උත්්ාහයක් ෙයනවා. ශම් වනවිට 

ජාතයන්තය ලිලය අයමුෙල ශම් පිළිබඳ ්ානීනය ප්රි චායයක් ෙක්වා 

ි ශබනවා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ජාතයන්තය ලිලය අයමුෙලත්, 

ශලෝක බැාංත්වත් වාර්ෂික ්ැසිශ දී හමුශවලා ්ඳහන් කය 

ි ශබනවා, ලබන අවුරුඔශඔ යටවල් පන්ා ගේනක වි ාල 

ආර්ථික අර්බුෙයක් ම තුම වන්න ඉඩ කඩ ි ශබනවා කියලා. අෙ 

ශලෝකශ  යටවල් ආර්ථික අවපාතයකට මුහුේ දීලා ි ශබනවා. 

භාණ්ඩ මිල ඉහළ යනවා. උඔනම නය වැඩි වනවා. මිනිසුන්ට ජීවන 

වියෙම  ෙයා ගන්න බැහැ. මිනිසුන්ට ශතල් ්හ ගෑ්ා ප්ර ාන 

ම තුමශවලා ි ශබනවා. යුක්ශර්න  ්හ රුසියන් අර්බුෙය ශම් 

තත්ත්වය තවත් රණව්ර කය ි ශබනවා. අශේ යට හුශෙකලාව ඉන්න 

යටක් ශනොශවි. එම  නි්ා අශේ යටටත් ශම් බලපෑම්වලින් 

මිශෙන්න බැහැ. ජාතයන්තය ලිලය අයමුෙල වැනි ආනාය ලබා ශෙන 

ශලෝක ්ාංවිනාන අපට කියා ි ශබනවා, අනාගතය බියකරුි, එයට 

මුහුේ ශෙන්න ූ ොනම් ශවන්න කියලා.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, පාර්ලිශම්න්තුම ම න්ත්රීවරු 

224ශෙනාට ශබොශහෝ අය තඟිල්ල ිනගු කළත්, ම ම  හිතනවා, ශම් 

යශේ පුයවැසියන් ශවනුශවන් අපි සියලුශෙනා එකතුමශවලා යශේ 

ආර්ථිකය ශගොඩ ගන්න වඩා වැෙගත් වන ශයෝජනාවලට 

්හශයෝගය දීලා, ආණ්ඩුව ශගන යන ්ානීනය කටයුතුමවලට ශහොඳ 

ප්රි චාය ෙැක්විය යුතුමි කියලා.   ඉල්ීනම ත් කයමින්, ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම  වයව්ාථා ්ාංශ ෝනනය පනත් ශකටුම්පත 

අපි සියලුශෙනා එකතුමශවලා ්ම්ම ත කයලා, ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

 ක්ි ම ත් කයලා, ශම් යශේ ජනතාවශ  යහපත ශවනුශවන් 

කටයුතුම කයමු  කියමින්, ම ශ  කතාව නිම  කයනවා.  

්ාතුමි ි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සිවඥයෝානම් ශ්රීතයන් ම න්ත්රීතුමම ා. 

 
[பி.ப. 4.44] 

 

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

கொமல இச்சமபயில் அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தி 

த ண்டொம் திருத்தச் சட்டமூலத்மதச் சைர்ப்பித்து உம  

யொற்றிய தகௌ வ அமைச்சர் விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ அவர்கள், 

1978ஆம் ஆண்டு தகொண்டுவ ப்பட்ட அ சியல்யொப்மப 

வம வதற்கு தந்மத தசல்வநொயகம் அவர்களுமடய 

ைருைகனொன ஏ.ரஜ. வில்சன் அவர்கள் பொொிய பங்கொற்றி 

யிருந்தொர் என்ற தசய்திமயச் தசொன்னொர். இலங்மகயில் 

1978ஆம் ஆண்டு தகொண்டுவ ப்பட்ட இ ண்டொம் குடிய சு 

அ சியல்யொப்புதொன் இந்த நொட்டில் இ த்தக் களொிமய 

ஏற்படுத்தி, தபரும்பொலொன ைக்களுமடய வொழ்க்மகயில் 

அழிமவயும் ஏற்படுத்தியது என்பமத நொங்கள் ைறுக்கவும் 

முடியொது; ைமறக்கவும் முடியொது.  

1980ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதியில் அஹிம்மச வழியில் - 

அற வழியில் - ரபொ ொடிய தைிழ் ைக்கமளப் பொர்த்து,  “ ரபொர் 

என்றொல் ரபொர்; சைொதொனம் என்றொல் சைொதொனம்” என்று ைிக 

ரைொசைொன வொர்த்மதகமள ரஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன அவர்கள் 

உதிர்த்தொர். அந்தக் கொலத்தில் அவருமடய தசயற்பொடுகள் 

ைற்றும் வொர்த்மதப் பி ரயொகங்கள் இந்த நொட்டில் சுமுகைொன 

சூழ்நிமலமய உருவொக்கவில்மல. “இ ண்டு தைொழிதயனில், 

ஒரு நொடு; ஒரு தைொழிதயனில், இ ண்டு நொடு” என்று  

தகொல்வின் ஆர்.டி. சில்வொ அவர்கள் அப்ரபொது குறிப்பிட் 

டிருந்தொர். அவருமடய தீர்க்கதொிசனைொன அந்தக் கருத்மத 

ரயற்று, எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்.டி. பண்டொ நொயக்கொ முதல் 

இன்றுவம  இந்த நொட்மட ஆட்சி தசய்த ஆட்சியொளர்கள் 

தசயற்பட்டிருந்தொல், சிலரவமள இன்று இந்த நொடு முன்ரனறி, 

எங்ரகரயொ ரபொயிருக்கும். அதுைொத்தி ைன்றி, இவ்வொறொன 

அ சியலமைப்புக்கொன திருத்தங்கமள அடிக்கடி தகொண்டுவ 

 ரவண்டிய அவசியமும் ஏற்பட்டிருக்கொது. 1978ஆம் ஆண்டு 

தகொண்டுவ ப்பட்ட இ ண்டொம் குடிய சு அ சியலமைப்புக்கு 

நீங்கள் இதுவம  எத்தமன திருத்தங்கமளக் தகொண்டு 

வந்திருக்கிறீர்கள். அ சியலமைப்புக்கொன ஆறொவது திருத்தம், 

ஏழொவது திருத்தம், பதின்மூன்றொவது திருத்தம், பதிதனட் 

டொவது திருத்தம், பத்ததொன்பதொவது திருத்தம் எனப் பல 

திருத்தங்கள் தகொண்டுவ ப்பட்டு, இன்று இருபத்தி 

த ண்டொவது திருத்தத்மதக் தகொண்டுவ ரவண்டிய சூழ்நிமல 

ஏற்பட்டிருக்கிறது.   

தந்திர ொபொயைொன முமறயில் ரஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன 

அவர்கள் இந்திய இ ொணுவத்மதயும் தைிழீழ விடுதமலப் 

புலிகமளயும் ரைொதவிட்டு, இ சித்த கொலத்மத இன்று நொங்கள் 

திரும்பிப் பொர்க்கிரறொம். அவர்தொன் இந்திய இ ொணுவமும் 

தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளும் இந்த ைண்ணிரல ரைொதுவதற் 

குக் களம் அமைத்துக்தகொடுத்தொர். "இந்த நொட்டினுமடய 

சொித்தி த்தில் ஆமணப் தபண்ணொகவும் தபண்மண 

ஆணொகவும் ைொற்றுவமதத் தவி , ைிகுதி அமனத்து 

அதிகொ ங்கமளயும் நொன் இ ண்டொம் குடிய சு அ சியல் 

யொப்பினூடொகக் தகொண்டுவந்திருக்கிரறன்" என்று அவர் 

ைைமதரயொடு தசொன்னொர். கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகள் கடந்த 

நிமலயில், அரத ரஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன அவர்கள் தமலவ ொக 

இருந்த ஐக்கிய ரதசியக் கட்சியொல் பொ ொளுைன்றத் ரதர்தலில் 

ஓர் ஆசனத்மதக்கூடப் தபறமுடியொைல் ரபொனது. ரதசியப் 

பட்டியல்மூலம் பொ ொளுைன்றம் வ ரவண்டிய சூழ்நிமலக்கு 

இப்ரபொது அதன் தமலவர் தள்ளப்பட்டிருப்பமத நொங்கள் 

அமனவரும் சிந்தித்துப் பொர்க்க ரவண்டும்.  

அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் திருத்தைொனது, 

இந்த நொட்டு ைக்களுக்கு என்ன நன்மைகமளத் த ப் 

ரபொகிறது? அது ைமலயகத்தில் வொழுகின்ற ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களுமடய வொழ்க்மகயில் என்ன ைொற்றத்மத 

ஏற்படுத்தப்ரபொகிறது? தங்களுமடய உொிமைகளுக்கொக 80 

ஆண்டுகளுக்கும் ரைலொக நீண்டதநடும் ரபொ ொட்டத்மதச் 

தசய்து வருகின்ற வடக்கு, கிழக்கு வொழ் தைிழர்களுமடய 

அ சியல் தீர்வுக்கு இது என்ன முக்கியத்துவத்மதக் 

தகொடுக்கப்ரபொகிறது? என்பதற்கு அப்பொல், 'அண்டங்கொக்மக' 

அல்லது 'கொகம்' என்ற அமடதைொழியொல் அமழக்கப்படுபவர் 
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திரும்பவும் இந்தப் பொ ொளுைன்றத்திற்கு வ க்கூடொது 

என்பதற்கொக dual citizenship தபற்றவர்கள் பொ ொளுைன்றத் 

ரதர்தலில் ரபொட்டியிட முடியொது என்ற சட்ட ஏற்பொட்மட 

நீங்கள் தகொண்டுவந்திருக்கிறீர்கள். "நொன்கம  ஆண்டு 

களுக்குள் பொ ொளுைன்றத்மதக் கமலக்க முடியொது" என்றிருந்த 

சட்ட ஏற்பொட்மட ஏன் நீங்கள் இருபதொவது திருத்தச் சட்டத்தி 

னூடொக "இ ண்டம  ஆண்டுகளுக்குள் பொ ொளுைன்றத்மதக் 

கமலக்க முடியொது" என்று ைொற்றினீர்கள். 'நொன்கம  

ஆண்டுகள்' என்ற சட்ட ஏற்பொடு இருந்த அ சியலமைப்புக் 

கொன பத்ததொன்பதொவது திருத்தச் சட்டமூலத்துக்கு தைிழ்த் 

ரதசியக் கூட்டமைப்பின ொகிய நொங்கள் ஆத வொக வொக் 

களித்ரதொம். ஏன் நீங்கள் நொன்கம  ஆண்டுகளில் இ ண்டு 

ஆண்டுகமளக் கழித்து, இ ண்டம  ஆண்டுகதளன அக்கொல 

எல்மலமய அ சியலமைப்புக்கொன இருபதொவது திருத்தச் 

சட்டத்தில் ைொற்றினீர்கள்? இந்த நொட்டின் ஆட்சிக் கதிம க்கு 

வந்த ஒவ்தவொரு சிங்களத் தமலவனும் தனக்கொன 

அமடயொளத்மத நிறுவுவதற்கொக அல்லது தன்மன அ சியல் 

ொீதியொக நிமலநிறுத்திக் தகொள்வதற்கொக சுய இலொபம் கருதி 

இவ்வொறொன திருத்தங்கமளக் தகொண்டுவந்தொர்கரள தவி , 

நொட்டு ைக்களின் நலனுக்கொகக் தகொண்டுவந்ததொக நொன் 

அறியவில்மல.  

தகௌ வ நீதி அமைச்சர் அவர்கரள, தற்ரபொது நமடமுமற 

யிலுள்ள அ சியல்யொப்மப உருவொக்குவதற்கு ஏ.ரஜ. வில்சன் 

அவர்களும் கொ ணைொக இருந்தொர். எனினும், அவர் 

பிற்கொலத்தில், "நொன் ரஜ.ஆர். ஜயவர்த்தனவுடன் ரசர்ந்து 

தசயற்பட்டதற்கொக ைனம் வருந்துகிரறன்" என்று "The Break-

Up of Sri Lanka" என்ற புத்தகத்தில் பக்கம் பக்கைொக 

எழுதினொர்.  அந்தப் புத்தகத்திலுள்ள விடயங்கமள இந்த 

நொட்டிலுள்ள எந்ததவொரு சிங்களத் தமலவர ொ அல்லது 

புத்திஜீவிரயொ இதுவம  நி ொகொிக்கவில்மல. 

"வழக்தகொன்றின் தீர்ப்மப எங்களுக்குச் சொர்பொகப் 

தபற்றுக்தகொள்ள ரவண்டுைொனொல் அல்லது யொருமடய 

தமலயிரலனும் குற்றத்மதப் ரபொட ரவண்டுைொனொல் நீத 

வொனுக்கு car ஒன்மற வொங்கிக்தகொடுத்ரதனும் அவ்வழக்கின் 

தீர்ப்மபச் சொதைொகப் தபற்றுக் தகொள்ரவொம்" என்று லலித் 

அத்துலத் முதலி அவர்கள் கூறியதொக ஏ.ரஜ. வில்சன் அவர்கள் 

அந்தப் புத்தகத்தின் 6ஆவது அத்தியொயத்தில் எழுதியிருக்கிறொர். 

அப்படிதயன்றொல், இந்த நொட்டில் நீதியும் நியொயமும் எங்ரக 

ரபொயிருக்கிறது? எனக் ரகட்கிரறன். இ ண்டொம் குடிய சு 

யொப்மபக் தகொண்டுவந்த ரஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன அவர்களும் 

இன்று உயிர ொடு இல்மல; அதற்குப் பங்களிப்புச் தசய்த 

ஏ.ரஜ. வில்சன் அவர்களும் உயிர ொடு இல்மல. 

வொழ்க்மகயின் இறுதிக் கட்டத்திலிருந்த ரஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன 

அவர்களிடம், “ இந்த நொட்டில் பும ரயொடிப்ரபொயிருக்கின்ற 

இனப்பி ச்சிமனமய உங்களுமடய ஆட்சிக் கொலத்தில் 

தீர்த்திருக்க முடியும். ஏதனனில், அப்ரபொது உங்களுக்குப் 

பொ ொளுைன்றத்தில் அறுதிப் தபரும்பொன்மை இருந்தது. 

அத்துடன், நீங்கள் நிமறரவற்று அதிகொ ம்தகொண்ட 

சனொதிபதியொகவும் இருந்தீர்கள். இப்தபொழுது, இந்த 

நொட்டிலுள்ள இனப் பி ச்சிமனக்குத் தீர்வொக நீங்கள் எதமனக் 

கருதுகிறீர்கள்?” என்று 1995ஆம் ஆண்டு ஆவணி ைொதைளவில் 

"The Sunday Times" பத்திொிமகயுமடய நிருபர் ஒருவர் 

அவொிடம் ரகட்டதற்கு, "இலங்மகயின் இனப் பி ச்சிமனக்கு 

சைஷ்டி முமறயிலொன தீர்வுதொன் தபொருத்தைொனது" எனக் 

கூறியதொக அந்தப் பத்திொிமக தசய்தி தவளியிட்டிருந்தது. 

ஆகரவ, தயவுதசய்து முதலில் இந்த நொட்டிரல இருக்கின்ற 

ைக்களுமடய ைனங்கமளப் புொிந்துதகொள்ளுங்கள்! அவர்களு 

மடய ைனங்களில் என்ன இருக்கிறது என்பமதப் பொருங்கள்!  

நீங்கள் தபொருட்களுமடய விமலகமளக் குமறத்திருப்ப 

தொகச் சில தசய்திகள் தவளிவருகின்றன. ைமலயகத்தில் 

இருக்கின்ற எங்களுமடய அன்புக்குொிய சரகொத ர்களின் ஒரு 

நொள் சம்பளம் எவ்வளவு? அவர்கள் தங்களுமடய நொட் 

சம்பளத்மத 600 ரூபொயிலிருந்து 1,000 ரூபொயொக அதிகொித்துத் 

தருைொறு எத்தமன வருடங்களொக ரகட்கிறொர்கள்? இலங்மக 

யில் ப ந்துவிொிந்த நிலப்ப ப்மபக்தகொண்ட ைமலயகப் 

பி ரதசத்தில் அம்ைக்களுக்கு தலொ 7 ரபர்ச்சஸ் கொணிமயக் 

தகொடுக்கொது ஏைொற்றியிருப்பது இந்த நொடுதொரன! 

சொதொ ணைொக 5 ரபம க்தகொண்ட ஒரு குடும்பம் ஒழுங்கொன 

toilet ஒன்மறரயொ, kitchen ஒன்மறரயொ கட்டி வொழ 

முடியொதவொறு, தகொழும்பிலுள்ள குடியிருப்புக் கொணிமயவிட 

ைிகக் குமறந்தளவு இடப்ப ப்மபக் தகொடுத்து அந்த ைக்கமள 

ஏைொற்றியிருப்பதும் இந்த நொடுதொரன! இது நொகொிகைற்ற 

தசயற்பொடுதொரன! நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒவ்ரவொர் ஏக்கர் 

கொணிமய வழங்குங்கள்! அவர்கள் இந்த நொட்டின் 

தபொருளொதொ த்மத நிைிர்த்துவொர்கள். 200 ஆண்டுகளொக 

விவசொய உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கின்ற அந்த 

ைக்களிடமுள்ள விமனத்திறன், விவசொய உற்பத்தி 

சம்பந்தைொன ஆற்றமல இந்த நொடு பயன்படுத்த 

ரவண்டுதைன்றொல், உங்களுமடய தபொருளொதொ க் கஷ்டம் 

நீங்க ரவண்டுதைன்றொல், அந்த ைக்களுக்கு கொணிகமளப் 

பகிர்ந்தளியுங்கள்! அமதச் தசய்வதற்கு உங்களுமடய 

இனவொதம் விடொது; தபௌத்த ைதவொதம் விடொது. இவற்மற 

தயல்லொம் அடிப்பமடயொக மவத்துக்தகொண்டுதொரன, நீங்கள் 

அ சியலமைப்புக்கொன திருத்தங்கமளக் தகொண்டுவருகிறீர்கள். 

அதொவது, சிலருமடய அ சியல் இருப்புக்கொகவும் சிலம  

அ சியலிலிருந்து ஒதுக்குவதற்கொகவும்தொரன நீங்கள் திருத்தங் 

கமளக் தகொண்டுவருகிறீர்கள். இது நொகொிகமுள்ள அ சொங்கத் 

திற்ரகொ அல்லது இந்த நொட்டில் நிமலயொனரதொர் ஆட்சிமய 

ஏற்படுத்துவதற்ரகொ தபொருத்தைொனதொக அமையொது.  

தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்த 

நொட்டில் தபொருளொதொ  தநருக்கடி ஏற்படுவதற்குப் பி தொன 

கொ ணம், 30 ஆண்டுகளுக்கும் ரைலொக நமடதபற்ற ரபொர் 

ஆகும். அந்தப் ரபொொிரல யொர் பொதிக்கப்பட்டொர்கள்? எத்தமன 

ஆயி ம் ைக்கள் பொதிக்கப்பட்டொர்கள்? ரபொர் முடிவமடந்து 

இன்று 12 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கிறது. ரபொர் முடிவமடந்த 

பிற்பொரடனும், அதற்கொன கொ ணத்மத இந்த நொடு 

கண்டறிந்திருக்கிறதொ? ரபொொில் ஈடுபட்டவர்களுமடய 

ரகொொிக்மக என்ன? அதற்கு என்ன தசய்யரவண்டும் 

என்பமதயொவது, இந்த நொடு சிந்தித்திருக்கிறதொ? அதற்கொக 

இந்த நொட்டிலுள்ள ஒரு சிங்களத் தமலவர னும் முயற்சி 

தயடுத்திருக்கிறொ ொ? என்றொல், இல்மல! இந்த நொட்டின் 

ஆட்சிக் கதிம க்கு ைொறி ைொறி வருகின்ற அ சியல் 

தமலவர்கள் தங்களுமடய அ சியல் இருப்மபப் பற்றித்தொன்  

சிந்திக்கிறொர்கள். 2010ஆம் ஆண்டு தகௌ வ ைஹிந்த 

 ொஜபக்ஷ அவர்கள் இ ண்டொவது தடமவயொக சனொதிபதியொக 

வந்தரபொது, அவம  இந்த நொட்டிலுள்ள தபரும்பொன்மை இன 

சிங்கள ைக்கள்  ஓர் அ சனொகப் பொர்த்தொர்கள்; கட்டித் 

தழுவினொர்கள். அப்தபொழுது, அவர் ைிகுந்த வல்லமை 

தபொருந்தியவ ொக இருந்தொர்; நொட்டிலுள்ள விகொம களுக் 

தகல்லொம் தசன்றொர். அவருக்குப் பின்னொல், பொொிய ைக்கள் 

கூட்டரை இருந்தது.  அந்த ரந த்தில் அவர் நிமனத்திருந்தொல், 

இந்த நொட்டிலுள்ள இனப்பி ச்சிமனத் தீர்த்திருக்க முடியும். 

அப்படி அவர் தசய்திருந்தொல், இன்றும் இந்த நொட்டினுமடய 

சனொதிபதியொக அவர் இருந்திருப்பொர். அவொிடம் இனவொதமும் 
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தபௌத்த ைத வொதமும் இருந்ததனொல், அவ ொல் இனப் 

பி ச்சிமனக்குத் தீர்மவக் தகொடுக்க முடியவில்மல.  

இந்த நொட்டில் ரஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன அவர்களுக்குப் பிறகு, 

அதிகளவு ைக்கள் பலத்ரதொடு - ஆத ரவொடு - இருந்த தமலவர் 

என்றொல், அது தகௌ வ ைஹிந்த  ொஜபக்ஷ அவர்களொகத்தொன் 

இருக்கமுடியுதைன்று நொன் நிமனக்கிரறன். அவ ொரலரய 

இனப் பி ச்சிமனக்கொன தீர்மவக் தகொடுக்க முடியவில்மல.  

அதற்குப் பின்னர், தகௌ வ மைத்திொிபொல சிறிரசன 

அவர்களும் தகௌ வ  ணில் விக்கி ைசிங்ஹ அவர்களும் 

கூட்டொக அமைத்த நல்லொட்சி அ சொங்க கொலத்தில், அ சியல 

மைப்புப் ரப மவ உருவொக்கப்பட்டு, அது 73 தடமவ கூடியது. 

அத்துடன், இந்தப் பொ ொளுைன்றத்மத அ சியலமைப்புச் 

சமபயொகவும் ைொற்றினொர்கள். அ சியலமைப்புப் ரப மவக் 

கூட்டதைொன்றில் பங்குபற்றிய எங்களுமடய அன்புக்குொிய 

பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர் ைரனொ கரணசன் அவர்கள், "புதிய 

அ சியலமைப்பு நமடமுமறக்கு வ ொது; இவர்கள் எங்கமள 

ஏைொற்றுவொர்கள்" என்று ததளிவொகச் தசொன்னொர். அவர் 

தசொன்னதுரபொலரவ, நீங்கள் எங்கமள ஏைொற்றினீர்கள்; 

ததொடர்ந்தும் ஏைொற்றிக்தகொண்டிருக்கிறீர்கள். தகௌ வ 

அமைச்சர் அவர்கரள, திருத்தங்கள் அல்ல முக்கியம்! முதலில் 

இந்த நொட்டிரல இருக்கின்ற அடிப்பமடப் பி ச்சிமன என்ன 

என்பமதத் திறந்த ைனதுடன் பொருங்கள்! 

குருந்தூர் ைமலயிலுள்ள ஆதிசிவன் ஆலயத்துக்கு அருகில் 

நீங்கள் இப்தபொழுது விகொம  அமைக்கிறீர்கள். தவடுக்குநொறி 

ைமலயும் சிவன் ரகொயில் இருந்த ஓர் இடைொகும். அந்த 

இடத்மதயும் நீங்கள் தபௌத்தையைொக ைொற்றுகிறீர்கள். ஒரு 

சிங்களக் குடிைகனும் வொழொத யொழ்ப்பொணத்திலுள்ள நொவற் 

குழிப் பி ரதசத்தில் ஒரு தபௌத்த விகொம  கட்டப் 

பட்டிருக்கிறது. அரதரபொல், ையிலிட்டியில் தனியொருமடய 

கொணி வலுக்கட்டொயைொகப் பறிக்கப்பட்டு,  முன்னொள் 

இ ொணுவத் தளபதி சரவந்தி  சில்வொ தமலமையில் அங்கு 

தசன்றவர்களொல் பி ைொண்டைொன தபௌத்த விகொம தயொன்று 

கட்டப்படுகிறது. சிங்கள ைக்கரளொ, தபௌத்தர்கரளொ வொழொத 

இடத்தில் ஏன் நீங்கள் தபௌத்த விகொம கமளக் கட்ட 

ரவண்டும்? நொங்கள் இப்படிக் ரகட்கும்ரபொது, தவள்ளவத்மத, 

பம்பலப்பிட்டி ரபொன்ற இடங்களில் தைிழர்கள் ரகொவில்களில் 

வழிபொடு தசய்கிறொர்கள்தொரன என உங்களில் சிலர் 

ரகட்கலொம்! கறுவொத்ரதொட்டம், ஆட்டுப்பட்டித்ததரு, 

தகொட்டொஞ்ரசமன ரபொன்ற தைிழ்ப் தபயர்கமளக்தகொண்ட 

இடங்களில் நீண்ட கொலம் தகொழும்புத் தைிழர்கள் வொழ்ந்திருக் 

கிறொர்கள். அரதரபொல், இந்தியொவிலிருந்து வந்த தைிழர்களும் 

வொழ்ந்திருக்கிறொர்கள். இங்கு ைிகப் தபொிய வியொபொொிகள்  

இருந்திருக்கிறொர்கள்.  

இலங்மகயினுமடய தபொருளொதொ த்மத நிைிர்த்து        

வதில் தகொழும்பினுமடய தபொருளொதொ ம் 1983 வம  ைிகவும் 

பலைொனதொக இருந்தது. 1983ஆம் ஆண்டில் லலித் 

அத்துலத்முதலி, சிறில் ைத்தியூ, ஆர். பிர ைதொஸ ரபொன்றவர் 

களுமடய இனவொத ொீதியொன தசயற்பொடுகளொல் ஏற்படுத்தப் 

பட்ட இனக் கலவ ங்கள் கொ ணைொக  தகொழும்பின் 

தபொருளொதொ த் தளம் அழிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் 

இலங்மகயினுமடய தபொருளொதொ ம் படிப்படியொக ஆட்டங் 

கொண ஆ ம்பித்தது. ஏதனனில், தைிழர்கள் தைொத்த வியொபொொி 

களொக இருந்தரதொடு, ைிகச் சிறந்த வியொபொொிகளொகவும் 

இருந்தொர்கள். அவர்கள் இந்த நொட்டுக்கு நல்ல முமறயில் 

வருைொனத்மத ஈட்டித் தந்துதகொண்டிருந்தொர்கள். அன்று 

நீங்கள் இத்தமகய தசயற்பொடுகமளச் தசய்யொதிருந்தொல், 

இன்று இலங்மக தபொருளொதொ த்தில் முன்ரனறியிருக்கும். 

அப்ரபொது, உங்கமள இனவொதமும், தபளத்த ைத வொதமும் 

விடவில்மல. சிறில் ைத்தியூ, லலித் அத்துலத்முதலி, கொைினி 

திஸொநொயக்க ரபொன்ரறொொிடைிருந்த இனவொத தவறிதொன்  

யொழ்ப்பொண தபொது நூலகத்மதக் தகொளுத்த வழிரகொலியது.  

அரதரபொல், ஆர். பிர ைதொஸவிடம் இருந்த இனவொத 

தவறி தகொழும்பிலிருந்த தைிழ் அ ச உத்திரயொகத்தர்கள், 

தைிழ்த் தமலவர்கள், தைிழ் வியொபொொிகள் எனப் பலம  

அடிரயொடு பிடுங்கி எறிவதற்குக் கொ ணைொக அமைந்தது.  

அதனொல்தொன் தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கரள, நொங்கள் திருத்தங்கமள -  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම ා, ඔබතුමම ාට නියමිත කාලය අව්න්  

  එක්කම  ම ා ඔබතුමම ාට පැහැිනලි කයන්න ඕනෑ, ම ශ  පියා 

වන ගාමිණී ින්ානායක ම ැි තුමම ා ජාි වාිනශයක් ශනොශවි කියන 

එක.  ක ම ා ඉතා පැහැිනලිව කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමම ා කථාශේදී 

ෙැන් ඔය කියන්ශන්, ගාමිණී ින්ානායක ම ැි තුමම ා ජාි වාිනශයක් 

කියන එකි. ම ා  ක ශකොශහත්ම  පිළිගන්ශන් නැහැ.   
 

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

உங்களுமடய தந்மத இனவொதியொக இருக்கவில்மலதயன் 

றொல், அவர் யொழ்ப்பொண தபொது நூலகத்மதக் தகொளுத்தி 

யிருக்கைொட்டொர். யொழ்ப்பொண தபொது நூலகத்மத எொிப்பதற்கு 

முன்னின்று தசயற்பட்டவர் உங்களுமடய தந்மத என்ரற 

நொன் நிமனக்கிரறன்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 කටත් ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,-  
 

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, நீங்கள் 

என்மனப் ரபசவிட ரவண்டும். நீங்கள் அக்கி ொசனத்தில் 

இருந்துதகொண்டு என்னுமடய கருத்துக்குப் பதில் தசொல்லக் 

கூடொது. நொன் ரபசிய பிறகு ரவண்டுைொனொல், நீங்கள் 

உங்களுமடய கருத்மதச் தசொல்லலொம்.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, නැහැ.  ම ට ඉඩ ශෙන්න බැහැ. ලිලා්නයට  අශගෞයව 

කයමින් කථා කයන්න ඉඩ ශෙන්න ම ට බැහැ, ගරු ම න්ත්රීතුමම ා. 

 කට ම ා ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. 

 

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

கொைினி திஸொநொயக்க அவர்களுமடய ைகனொக இருக்கும் 

நீங்கள் அக்கி ொசனத்திற்குொிய அதிகொ ங்கமளப் பயன்படுத்தி 

இன வொதத்மத விமதக்கக்கூடொது. இந்த உயர்ந்த சமபயின் 

அதிகொ ங்கமளப் பயன்படுத்தி  தபௌத்த ைத வொதத்மதயும், 

இனவொதத்மதயும் விமதக்கக்கூடொது.   

2039 2040 



පාර්ලිශම්න්තුමව 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම න්ත්රීතුමම ා, ඔබතුමම ාශ  කථාවට නියමිත කාලයත් 

අව්න්. කරුේාකය වාඩි ශවන්න. 

 

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
என்னுமடய கருத்மதச் தசொல்வதற்கொன, இந்த நொட்டிரல 

நமடதபற்றவற்மறச் தசொல்வதற்கொன உொித்து எனக்குண்டு 

என்ரற நொன் நிமனக்கிரறன். நொன் திரும்பவும் தசொல்கிரறன், 

நீங்கள் எத்தமன சட்டத் திருத்தங்கமளக் தகொண்டுவந்தொலும் -  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම ා, ශබොරු ම තයක් ප්රකා  කයන්න ඉඩ ශෙන්න 

බැහැ, ශම තැන. 

 

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
அ சியலமைப்பு ைற்றும் ஏமனய சட்டங்களுக்குத் 

திருத்தங்கமளக் தகொண்டுவந்ததன் ஊடொக உங்களொல் இந்த 

நொட்மட முன்ரனற்ற முடிந்ததொ? நொங்கள் உங்கமள நம்பி 

ஏைொந்த கொலம் - 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම න්ත්රීතුමම ා,  ක ශවනත් කායේයක්. කරුේාකය 

ඔබතුමම ාශ  කථාව අව්න් කයන්න. 

 

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

என்னுமடய ரந த்மத நீங்கள் எடுத்துவிட்டீர்கள். 

தயவுதசய்து, நீங்கள் எனக்கு இன்னும் இ ண்டு நிைிடங்கமளத் 

த ரவண்டும்.  நொங்கள் ரகட்பது, சட்டத் திருத்தங்கமள அல்ல. 

இந்த நொட்டிற்கு சட்டத் திருத்தங்கள்  முக்கியைல்ல. இந்த 

நொட்டிலுள்ள அமனத்து ைக்களுமடய ைனங்கமளயும் தவல்ல 

ரவண்டும். இன்னும் நீங்கள் பமழய சிந்தமனகளில் ஊறி 

வளர்வமதவிட, அதிலிருந்து தவளிரய வந்து, புதிய சிந்தமன 

கமள உருவொக்க ரவண்டும்.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ම න්ත්රීතුමම ා, ඔබතුමම ාට නියමිත කාලය ෙැන් ශකොශහොම ටත් 

අව්ානි. Hon. Member, please wind up now.  

 

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
புதிய சிந்தமனகளூடொகப் புதியரதொர் இலங்மகமயக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்கொகப் புதியரதொர் அ சியல்யொப்மபக் 

தகொண்டுவொருங்கள்! அதற்கூடொக ஓர் அ சியல் தீர்மவ 

முன்மவயுங்கள்! அமதச் சிங்கள ைக்கள் நி ொகொித்தொல், 

நி ொகொிக்கட்டும்!   

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

  

ගු සිවඥානම් ශ්රී ර්ද ෙහස ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
அமத நீங்கள் தபொதுஜன வொக்தகடுப்புக்கு விடுங்கள்! 

அதனூடொக அமதக் தகொண்டுவொருங்கள் என்பமதத்தொன் 

நொங்கள் இந்த இடத்திரல வலியுறுத்துகிரறொம். சட்டங் 

களுக்குக் தகொண்டுவ ப்படுகின்ற திருத்தங்கள் ஒருரபொதும் 

இந்த நொட்மடத் திருத்தொது என்பமத என்னுமடய கூற்றொகக் 

கூறி, நிமறவுதசய்கிரறன்.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 Thank you. 
 
ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha   
ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,  විවාෙය ෙැන් කල් තැබිය 

යුතුමය  ි ම ා ශයෝජනා කයනවා.  
 
ප්රශ්පනය විේන ලින්ද  ්:ා ්ම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඊ  අනුකූලව විවාාය කල්  බන ලදී. 
එ ැ්ද සි  විවාාය 2022 ඔක්ත ෝබර් 21වන සිකුරාාා පව්වනු 

ලැතේ.  
 

இதன்படி விவொதம் ஒத்திமவக்கப்பட்டது.  

விவொதம் 2022 ஒக்ர ொபர் 21, தவள்ளிக்கிழமை ைீளத் ததொடங்கும். 
 

The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Friday, 21st October,2022. 

 
කල් ැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු (ආචාර්ය) සුසිල් තප්රේෙනය්ද  ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,  පාර්ලිශම්න්තුමව ෙැන් කල් 

තැබිය යුතුමය  ි ම ා ශයෝජනා කයනවා. 

 
ප්රශ්පනය ්:ාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

්භාව කල් තබන අව්ාථාශේ ශයෝජනාව, ගරු ම ශනෝ 

ගශන්්න් ම න්ත්රීතුමම ා. 

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Premnath C. Dolawatte to the Chair? 
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ගු (ආචාර්ය) විනයාා් රානපක්ෂ්ඨ ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, I propose that the Hon. Premnath C. Dolawatte do 

now take the Chair.  
 

ප්රශ්පනය විේන ලින්ද  ්:ා ්ම්ෙ  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු ෙය්ද  ින්ානායක ෙහස ා මූලා්නතය්ද ඉව් 
වූතය්ද  ගු තප්රේම්නා් සී. තාොලව්  ෙහස ා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க அவர்கள் 

அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு பிர ம்நொத் சி. 

ததொலவத்த அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair 
and THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the Chair. 
 

වුරකර නන ාවතේ ආහසාර අනාරක්කර :ාවය  
 தபருந்ரதொட்ட ைக்களின் உணவுப் பொதுகொப்பின்மை 

FOOD INSECURITY AMONG PEOPLE OF ESTATES 
 

[අ.භා. (.49] 
 

ගු ෙතනෝ ගත්ද්්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ම ශ  කල් තැබීශම් ශයෝජනාව 

මුලින්ම  ඉාංග්රීසි භාෂ්ඨාශවන් ඉිනරිපත් කයලා,  ඊට ප්ාශ්ේ  සිාංහල 

භාෂ්ඨාශවන් කථා කයන්න බලාශපොශයොත්තුම ශවනවා.  

Sir, I move,  
“Current economic crisis is affecting the plantation worker 
residents in our country disproportionately more than others. 
The impact of the economic crisis on this segment had been 
predicted and interventions sought. But the situation continues 
to be precarious as per the findings in the reports of following 
four international organizations:  

(1)  Special Report of UN Food and Agricultural Organization 
and World Food Programme Crop and Food Security 
Assessment Mission to Sri Lanka. 

(2) Sri Lanka Food Security Monitoring Report of United 
Nations World Food Programme (WFP). 

(3) Economic Survey Report of Sri Lanka Red Cross and 
International Committee of the Red Cross.  

(4)  Report of UN Special Rapporteur on Contemporary Forms 
of Slavery, Mr. Tomoya Obokata, submitted at the United 
Nations Human Rights Council.  

Estate sector households record the highest level of food 
insecurity in the country at 51 per cent while urban sector at 43 
per cent and rural sector at 34 per cent.  

Existing government social safety mechanisms do not 
adequately cover the plantation sector leaving them at the mercy 
of private companies. This has not worked in the past and will 
not work now.  

Circular #DSD/HO/14/SS/05/01/04/2022 dated 17/10/2022 of 
Samurdhi Development Department calls for applications from 
the anticipated beneficiaries for the periods September, October, 
November with Asian Development Bank (ADB) assistance. 
This circular in Sinhala has not reached the most vulnerable 
plantation sector. 

I propose this House pays special attention to the most 
vulnerable segment of the Sri Lankan community and the 
Government seeks the support of our international development 
partners, i.e. UN organizations and the Governments of India, 
Britain, USA, EU, Japan, Canada and Australia to implement a 
social safety affirmative action programme in respect of the 
alarming food insecurity situation in the plantation sector”.  

ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි,  ශම් කායේය පිළිබඳව ම ා 

ඔබතුමම ාශ  අවනානය ශයොමු කයන්න කැම ැි ි. ්ාශේක්ෂ්ඨව 

බලනශකොට අෙ ශම් යශේ ඉතාම  ශනොිනයුණු,  හුඟක් අම ාරුශේ 

වැටිච්ච කණ්ඩායම ක් හැටියට තම ි වතුමකයශ  කම්කරු ජනතාව  

හඳුනාශගන ි ශබන්ශන්.  අපි  ක කියන්ශන් නැහැ. නමුත් අපි 

 ක ෙන් නවා. ජාතයන්තය ්ම ාජ ්ාංවිනාන (ක් තම ි එශහම  

කියන්ශන්.  ම ා  වා නම් කළා. ජාතයන්තය ්ම ාජ ්ාංවිනාන 

හතයක් ශම් කරුණු ෙැන් ශලෝකයට ශහළි කයලා ි ශබනවා. අශත් 

ි ශබන තුමවාලයක් බලන්න කණ්ේාඩියක් ඕනෑ නැහැ කියන එක 

කවුරුත් ෙන්නවා. ෙැන්, අපට වඩා ජාතයන්තයය   ගැන කියනවා. 

 ක ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ.   නි්ා ශම් කායේයට ආණ්ඩුශේ 

අවනානය ශයොමු කයන්න ම ා කැම ැි ි. ශම ොකෙ, වැඩි කල් 

යන්නට ශපය, ඉක්ම නින්ම  වතුමකයශ  ජනතාවට කන්න නැතුමව, 

ශබොන්න නැතුමව ම යේ සිදු ශවි. එශහම  සිදු ශවන්න එපා කියලා 

ම ා ප්රාර්ථනා කයනවා. එශහම  වුශේොත්,  අපි කිේශේ නැහැි 

කියලා කියන්න එපා. අපි කියලා ි ශබනවා. අපි විතයක් 

ශනොශවි, මුළු ශලෝකයම  කියලා ි ශබනවා.  ක  ශත්රුම් ගන්න.  

එක්්ත් ජාරණන්ශ  විශ ේෂ්ඨ වාර්තාකරු වන ශටොශම ෝයා 

ඔශබොකටා ම හතා එක්්ත් ජාරණන්ශ  ම ානව හිමිකම් ශකොමි්ම ට 

වාර්තා කයලා ි ශබනවා, වතුමකයශ  සිදුවන අපයාන  වන්ශන්   

අය කම්කරුවන් නි්ා පම ේක් ශනොශවි,   ශගොල්ලන් සුළු 

ජාරණන් නි්ාත්, ෙමිළ ජනතාව නි්ාත් කියලා. ශම්ක ඉතා බයපතළ 

තත්ත්වයක්.  ක ශත්රුම් ගන්න. ජාි වාෙය පෙනම් කයශගන   

කටයුතුම  ශවනවා නම්,   ක ඉව්ා ගන්න බැහැි කියලා එතුමම ා 

කියලා ි ශබනවා.  ක ශත්රුම් ගන්න.  ෙැනට එක්්ත් ජාි න්ශ  

්ාංවිනානශ  ශකොළ  කාර්යාලශ  ම ානව හිමිකම් ්ම්බන්න 

ශජයෂ්ඨාධ උපශඔ කයත් වන ුවආන්  ර්නැන්ඩ්ා ම හතාට ශම් 

්ම්බන්නව ම ා ලිපියකින් ෙැනුම් දීලා ි ශබනවා.   එක්කම  

stakeholdersලා සියලුශෙනා ්ම ඟ ශම් ්ම්බන්නව ්ාකච්ඡාවක් 

පටන් ගන්න කියලාත් ම ා එතුමම ාශගන් ඉල්ීනම ක් කයලා 

ි ශබනවා.  

ආණ්ඩුව ශම් ්ම්බන්නශයන් අවනානය ශයොමු කශළේ 

නැත්නම්, ලබන ම ාර්තුම ම ා්ශ  එක්්ත් ජාරණන්ශ  ම ානව හිමිකම් 

ශකොමිෂ්ඨන් ්භාවට කඳුකය ශෙම ළ ජනතාවශ  ප්ර ාන අයශගන 

ගිහිල්ලා ්ාකච්ඡා කයන්න සිදු ශවනවා. ම ම  එතැනට යන්න 

කැම ි  නැහැ. නමුත්, අප   තැනට තල්ලු කයන්න එපා කියලා 

ඉල්ීනම ක් කයන්න කැම ි ි. 

අශනක් කායේය ශම යි. ශම් යශේ වතුම කම්කරු ජනතාව 

වැඩ කයන වතුම ්ම ාගම් ශේ බලනශකොට,   ්ම ාගම් ලබා 

ගන්නා ලාභය  කම්කරු ජනතාව ්ම ඟ ශබො ගන්න ලෑ්ාි  නැහැ. 

  අය හිතාශගන ඉන්නවා,   භූමිය ඔවුන්ශ  භූමිය කියලා. 

නමුත්,  ක යජශ  භූමිය, ජනතාවශ  භූමිය.   අය අිි කරුවන් 

ශනොශවි.   ්ම ාගම් ඉන්ශන් බඔෙට. නමුත්,   අය අිි කායයන් 

විධියට හැසිශයනවා.  ක ඉතා බයපතළ තත්ත්වයක්.   නි්ා ශම් 

යශේ වතුම කම්කරු ජනතාව නිශයෝජනය කයන ශඔ පාලන 

පක්ෂ්ඨයක් හැටියටත්,   වාශ ම  වෘත්රණය ්මිි  ්ම්ශම්ලනය 

හැටියටත් ශම් ්ම්බන්නශයන් අපට ෙැඩි රණන්දුවක් ගන්න සිදුශවි 

කියන එකත් ම ම  ම තක් කයන්න කැම ැි ි.  

ශම් ශලෝකශ  supply chain කියලා ශෙයක් ි ශබනවා. 

භාණ්ඩයක් නිෂ්ඨාපාෙනය කයනශකොට   නිෂ්ඨාපාෙනය පටන් ගන්න 

තැනකතුමත්, අව්ානශ   ක ගිහිල්ලා විකිශේන තැනත්ත් 

ි ශබනවා. ශම් යශේ ශත් කර්ම ාන්තය පටන් ගන්න තැන තම ි 

අශේ වතුම. නමුත්,   තැන්වල ්ානායේත්වය නැහැ; ම ානව 

හිමිකම් උල්ලාංලනය ශවනවා.   වාශ ම   වා විත්ේන තැන 

London ශවන්න පුළුවන්, Paris ශවන්න පුළුවන්, New York 

ශවන්න පුළුවන්.   තැන්වලට ගියාම   Ceylon Tea" කියලා 
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පාර්ලිශම්න්තුමව 

ශබොනවා. ශම් supply chain එක පටන් ගන්න තැනම  අපයාන සිදු 

ශවනවා කියලා අපි ශපන්වා දුන්ශනොත්, එතශකොට අශේ යශේ tea 

exports කඩාශගන වැශටි. නමුත් අපි එතැනට යන්න කැම ැි  

නැහැ. අපි එශහම  හිතන මිනි්ාසු ශනොශවි. නමුත් අප එතැනට 

තල්ලු කයන්න එපා කියලා ආණ්ඩුවට කියන්න කැම ැි ි. 

යනිල් වික්රම සිාංහ ම හත්ම යා අගම ැි  ධුයශ  ඉන්නශකොට ශම් 

්භාශේ ඉඳශගන ම ට ශපොශයොන්දුවක් දුන්නා,- 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ෙැන් කථාව අව්න් කයන්න. 

 

ගු ෙතනෝ ගත්ද්්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

ශපෝවඩක් ඉන්න, ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි. ම ම  ශම්ක 

කියලා කථාව අව්න් කයන්නම්. 

එතුමම ා ම ට ශපොශයොන්දුවක් දුන්නා, වතුමවල ි ශබන වගා 

ශනොකළ ඉඩම්වල වගා කයන්න කම්කරු ජනතාවට අව්ාථාව 

ශෙනවා කියලා.   project එකට  Mano Ganesan Project" 

කියලා නම  ොනවා කියලාත් එතුමම ා කිේවා. ම ශ  නම  ොන්න එපා. 

වගා ශනොකය ි ශබන ඉඩම් ටික, නිකම් ි ශබන ඉඩම් ටික   

ජනතාවට ලබා ශෙන්න. එතශකොට   අය වගා කයශගන ජීවත් 

ශවි.  ක කයන්න ඕනෑ. 

ම ම  තවත් කායේයක් ම තක් කයන්න කැම ැි ි.  ශබොරු 

ගේන් හෙලා ්ම ෘඔධි ලැි්ාතුමවලට ශබොරු නම් ෙම න්ශන් නැතුමව 

කටයුතුම කයන්න කියලා අපි ්ම ෘඔධි ්ාංව ර්නන 

ශෙපාර්තශම්න්තුමශවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ක ශලොත් වැරැඔෙක්. අපි 

 ක ශපන්වා ශෙන්න ඕනෑ. එම  නි්ා ්ම හය අයට ්ම ෘඔධිය 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ශම්ක පුදුම ාකාය වැඩක්. ශම් යශේ ඉතාම  

අඩුශවන් ිනයුණු වුණු, the most vulnerable and most 

marginalized segment ශල් ශලෝකයම  හඳුන්වන  ජනතාවට 

්ම ෘඔධිය නැහැ. ශම්ක ම ාය විහිළුවක් ශන්. 

 එම  නි්ා ආණ්ඩුව ශම් සියල්ල පිළිබඳව නැවත ශ්ොයා බලා 

 වා නිවැයින කයන්න කියලා ම ා ඉල්ලා සිටිනවා. ලාංකාශේ 

development partnersලා විධියට කටයුතුම කයන India, Britain, 

the United States of America, European Union, Japan, 

Canada and Australia ආදී යටවල් ්ම ගත්, UN එක ්ම ඟත් 

්ාකච්ඡා කයලා අඩු ිනයුණු ජනතාවක් වන ශම් අයට අව ය 

affirmative action එකක් ගන්න කියලා කියන්න කැම ැි ි. 

ආසියානු ්ාංවර්නන බැාංත්ව - Asian Development Bank - තම ි 

්ම ෘඔධිය ්ඳහා උෙේ කයන්ශන්.  Asian Development Bank 

එකත් එක්ක ්ාකච්ඡා කයනශකොට ශම් කරුණු අයශගන ගිහිල්ලා,  

 ඔබතුමම න්ලා උෙේ කයනවා, නමුත්   උෙේ අපට ලැශබන්ශන් 

නැහැ  කියලා ම ට කියන්න පුළුවන්. ම ාව එතැනට තල්ලු කයන්න 

එපා. ශම ොකෙ, ම ම  එශහම  කයන්න කැම ැි  නැහැ. එම  නි්ා, 

කරුේාකයලා ජනතාවශ  ප්ර ාන ගැන අවනානය ශයොමු කයන්න 

කියලා ආණ්ඩුවට කියමින් ම ා නවි නවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාව ්ාථිය කිරීම , ගරු එම්. උෙයත්ම ාර් ම න්ත්රීතුමම ා. 

 

[பி.ப. 5.09] 
 

ගු එම්. උායකුොර් ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

நொட்டில் ஏமழ, பணக்கொ ர் என்ற த ொத ைில்லொைல் அமனத்து 

ைக்கமளயும் பொதித்துள்ள தபொருளொதொ ப் பி ச்சிமன 

ததொடர்பில், விரசடைொக, இந்த நொட்டின் தபொருளொதொ  

வளர்ச்சிக்கு முதுதகலும்பொகத் திகழ்ந்துதகொண்டிருக்கும் 

ைமலயக ைக்களின் தபொருளொதொ ப் பி ச்சிமன ததொடர்பில் 

தகௌ வ பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர் ைரனொ கரணசன் 

அவர்களொல் தகொண்டுவ ப்பட்டுள்ள ஒத்திமவப்பு ரவமளப் 

பிர  மணமய நொன் வழிதைொழிவதுடன், அப்பிர  மணமய 

முன்மவத்தமைக்கொக அவருக்கு எனது நன்றிமயயும் 

ததொிவித்துக்தகொள்கிரறன்.  

தற்ரபொது, இலங்மகயின் தபொருளொதொ  வீழ்ச்சி குறித்து 

உலகளவில் ப வலொகப் ரபசப்படுகிறது. இதுதொன் இன்று 

ரபசுதபொருளொக இருக்கிறது. எனினும், இந்த நொட்டில் 

ைமலயக ைக்கள் எதிர்ரநொக்கும் பி ச்சிமனகள் இதுவம  

தவளிச்சத்திற்குக் தகொண்டுவ ப்படவில்மல. தற்ரபொது, 

அம்ைக்களின் பி ச்சிமனகள் ஐக்கிய நொடுகள் சமபயின் 

கவனத்திற்கும் தகொண்டுதசல்லப்பட்டுள்ளது. இலங்மகமயப் 

தபொறுத்தளவில் அதிகைொக உமழத்து, குமறந்த சம்பளம் 

தபறுபவர்கள் ைமலயக ைக்கரளயொவர். குறிப்பொக, உயிர்த்த 

ஞொயிறு குண்டுத் தொக்குதல், தகொர ொனொ மவ ஸ் தொக்கம், 

அதமனத் ததொடர்ந்து ஏற்பட்ட தபொருளொதொ  தநருக்கடி, 

பணவீக்கம், வொழ்க்மகச் தசலவு அதிகொிப்பு, விமலவொசி 

உயர்வு ரபொன்ற கொ ணங்களொல் ைமலயக ைக்கள் ைிகவும் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வொழ்வொதொ த்மத ஈட்டுவதில் அவர்கள் 

பல்ரவறு சி ைங்கமள எதிர்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். வருைொனம் 

குமறவொக இருக்கின்ற கொ ணத்தொல், கல்வி, சுகொதொ ம், 

ரபொஷொக்கு, ததொழிற்றுமற, ததொழில்நுட்பத்துமற 

என்பவற்றிலும் பொொிய பின்னமடமவ அவர்கள் 

சந்தித்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.  

தபருந்ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களின் சம்பளம் 

அதிகொிக்கப்பட ரவண்டும் என்ற ரகொொிக்மக நீண்ட கொலைொக 

முன்மவக்கப்பட்டு வருகிறது. பல்ரவறு இழுத்தடிப்புகளுக்குப் 

பின்னர், இறுதியொக நீதிைன்ற உத்த வின்படி, அவர்களின் 

சம்பளம் அதிகொிக்கப்பட்டதொகக் கூறப்பட்டது. ஆனொலும், 

இதுவம  அவர்களுக்கொன சம்பளம் முழுமையொக 

அதிகொிக்கப்படவில்மல. அந்த வமகயில், சம்பள 

விடயத்திலும் அவர்கள் ஏைொற்றப்பட்டுள்ளொர்கள். தற்ரபொது 

தபொருளொதொ  தநருக்கடி கொ ணைொக ஏற்பட்டுள்ள வொழ்க்மகச் 

தசலவு அதிகொிப்புக்கு ஏற்பவும், ரதயிமலயின் 

விமலயுயர்வுக்கு ஏற்பவும் தபருந்ரதொட்டத் ததொழிலொளர்களின் 

சம்பளம் நிச்சயைொக அதிகொிக்கப்பட ரவண்டும். 

அதன்மூலம்தொன் அவர்கள் எதிர்ரநொக்குகின்ற 

பி ச்சிமனகளுக்கு ஓ ளவுக்ரகனும் தீர்மவப் 

தபற்றுக்தகொடுக்க முடியும். ரைலும், ைமலயகத்தில் 

தபருந்ரதொட்டங்கள் அல்லொத பகுதிகளில் வொழும், நி ந்த த் 

ததொழிலின்றி இருக்கும் இமளஞர், யுவதிகளின் 

வொழ்வொதொ த்மத ரைம்படுத்தக்கூடிய வமகயில், 

ரவமலத்திட்டதைொன்மற முன்மவக்க ரவண்டுதைன்ற 

ரகொொிக்மகமய நொன் இந்த அ சொங்கத்திடம் 

முன்மவக்கிரறன்.  

தற்ரபொது, அ சொங்கைொனது வருைொனம் குமறந்த 

குடும்பங்களுக்தகன நிவொ ணத் திட்டதைொன்மற 

முன்மவத்திருக்கிறது. அதிரல தபருந்ரதொட்டத் 
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ததொழிலொளர்கள் அதிகைொக உள்வொங்கப்பட ரவண்டுதைன்று 

நொன் ரகட்டுக்தகொள்கிரறன்.  ஏதனன்றொல், இதற்கு முன்னர் 

அ சொங்கம் முன்தனடுத்த அமனத்து நிவொ ணத் 

திட்டங்களிலும் தபருந்ரதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் 

புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். குறிப்பொக, ரதொட்டங்களில் 

ரவமலதசய்கிறொர்கள் என்பமதக் கொ ணங்கொட்டி அவர்கள்  

புறக்கணிக்கப்படுகிறொர்கள். இது வழமையொகரவ 

நடந்துவருகிறது. சமுர்த்திக் தகொடுப்பனவொக இருக்கலொம் 

அல்லது தகொர ொனொ ததொற்றுக் கொலத்தில் தகொடுக்கப்பட்ட 

நிவொ ணைொக இருக்கலொம். இவற்றுக்கொன பயனொளிகள் 

ததொிவின்ரபொதுகூட, ைமலயக ைக்கமள 'ரதொட்டத்தில் ரவமல 

தசய்பவர்கள்' என்றும் 'ரதொட்டத்தில் ரவமல தசய்யொதவர்கள்' 

என்றும் பிொித்து, பொ பட்சம் கொட்டப்பட்டது. இது 

கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விடயைொகும். தற்ரபொது நொட்டில் 

வழங்கப்படுகின்ற சமுர்த்திக் தகொடுப்பனவுக்கொன 

பயனொளிகள் ததொிவில்கூட, தபருந்ரதொட்டத் 

ததொழிலொளர்களுக்குப் பொொிய அநீதி இமழக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

கண்டி ைொவட்டத்தில் 96,000 குடும்பங்களுக்குச் சமுர்த்திக் 

தகொடுப்பனவு வழங்கப்படுகிறது. அவற்றில் 7,600 

குடும்பங்கள் ைட்டுரை தபருந்ரதொட்ட ைக்கள் சொர்ந்த 

குடும்பங்களொகக் கொணப்படுகின்றன. அரதரபொல, பதுமள 

ைொவட்டத்தில் 75,000 குடும்பங்களுக்குச் சமுர்த்திக் 

தகொடுப்பனவு வழங்கப்படுகிறது. அவற்றில் 10,000 

குடும்பங்கள் ைொத்தி ரை தபருந்ரதொட்ட ைக்கள் சொர்ந்த 

குடும்பங்களொகக் கொணப்படுகின்றன. தபருந்ரதொட்ட ைக்கள் 

அதிகைொக வொழும் நுவத லியொ ைொவட்டத்தில் 53,000 

குடும்பங்களுக்குச் சமுர்த்திக் தகொடுப்பனவு வழங்கப்படுகிறது. 

அவற்றில் 16,000 குடும்பங்கள்  ைட்டுரை தபருந்ரதொட்ட 

ைக்கள் சொர்ந்த குடும்பங்களொகக் கொணப்படுகின்றன. இது 

பொ பட்சைொன ஒரு விடயைொகும்.  

நொன் ஏற்கனரவ கூறியதுரபொல,  இந்த நொட்டில் அதிகைொக 

உமழத்து, குமறந்தளவு வருைொனம் தபறுகின்ற 

தபருந்ரதொட்டத் ததொழிலொளர்கரள ரபொஷொக்கின்மை,  

வறுமை என்பவற்றில் முன்னிமலயிலும் கல்வியில் 

பின்தங்கியும் இருக்கிறொர்கள். ரைலும், அவர்களுக்கு 

ஒழுங்கொன சுகொதொ  வசதிகள் இல்மல; ரபொக்குவ த்து 

வசதிகள் இல்மல. கர்பிணித்தொய்ைொர்கள் மவத்தியசொமலக்குச் 

தசல்வதில் பல்ரவறு சி ைங்கமள எதிர்தகொள்கிறொர்கள். 

அரதரபொல, ைொணவர்கள் பொடசொமலக்குச் தசல்வதில் 

பல்ரவறு கஷ்டங்கமள எதிர்தகொள்கிறொர்கள். இவ்வளவு 

கஷ்டங்கமள அனுபவிக்கும் இம்ைக்களுக்குத் ரதமவயொன 

வசதி, வொய்ப்புக்கமள ஏற்படுத்திக் தகொடுக்கொைல் அவர்கமளப் 

புறந்தள்ளுகிறொர்கள். அவர்களது உொிமைகமளக்கூட 

வழங்கொைல் அவர்கள்ைீது பொ பட்சம் கொட்டப்படுகின்றது. 

அவர்கள் எப்தபொழுதுரை இ ண்டொந்த ப் பி மஜகளொகத்தொன் 

பொர்க்கப்படுகிறொர்கள். அவர்களும் இந்த நொட்டின் பி மஜகள் 

என்ற அடிப்பமடயில், இனிரைலொவது அவர்கள் சைைொக 

ைதிக்கப்பட ரவண்டுதைனக் ரகட்டுக்தகொள்கிரறன்.  

குறிப்பொக, உலக உணவுத்திட்டம் தசப்த ம்பர் ைொதம் 22ஆம் 

திகதி தவளியிட்ட அறிக்மகயில், இலங்மகயில் உணவுப் 

பொதுகொப்பின்மை அதிகளவில் தபருந்ரதொட்டப் பகுதிகளிரல 

இருப்பதொகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இது பொ தூ ைொன ஒரு 

விடயைொகும். நொடு தபொருளொதொ ப் பி ச்சிமனக்கு 

முகங்தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்ற இவ்ரவமளயில், 

தபருந்ரதொட்டப் பகுதிதொன் உணவுப் பொதுகொப்பின்மையொல் 

அதிகைொகப் பொதிக்கப்பட்டுள்ளததன உலக 

உணவுத்திட்டத்தின் அறிக்மகயில் ததளிவொகக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. அதுைட்டுைல்லொைல், இந்த நிமலமை, 

2022ஆம் ஆண்டு ஒக்ர ொபர் ைொதம் முதல் 2023ஆம் ஆண்டு 

தபப்ருவொி ைொதம் வம  ைிகவும் கடுமையொக இருக்கும் எனவும் 

கூறப்பட்டுள்ளது.   
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ෙැන් කථාව අව්න් කයන්න.  
 

ගු එම්. උායකුොර් ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

Sir, I am finishing off. Please give me just a few 
seconds. 

ஆமகயொல், ைமலயக ைக்களுக்கொன ரகொதுமை ைொ 

நிவொ ணம், அொிசி நிவொ ணம், உ  நிவொ ணம், 

ைண்தணண்தணய் நிவொ ணம் என்பவற்மற உடனடியொக 

வழங்க ரவண்டும். ைமலயக ைக்களின் வொழ்வொதொ  

முன்ரனற்றத்மதக் கருத்திற்தகொண்டு இவற்மற முமறயொக 

நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு விரசட ஆமணக்குழு அல்லது 

சனொதிபதி தசயலணி அல்லது பொ ொளுைன்றத் ததொிகுழு 

அமைக்கப்பட ரவண்டுதைன்று நொன் இந்த உயொிய சமபயிரல 

ரகொொிக்மகயொக முன்மவக்க விரும்புகிரறன். இதமன இந்த 

அ சொங்கம் கவனத்திற்தகொள்ள ரவண்டுதைன்று 

ரகட்டுக்தகொள்கிரறன். இதன்மூலைொவது தபருந்ரதொட்ட 

ைக்களின் பி ச்சிமனகளுக்குத் தீர்வு கொணமுடியும் என்ற 

நம்பிக்மகரயொடு, இந்தப் பிர  மணமயச் சைர்ப்பித்த 

தகௌ வ ைரனொ கரணசன் அவர்களுக்கு ைீண்டும் நன்றி கூறி, 

விமடதபறுகிரறன்.   
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ආචාර්ය  වී. යානාක්රිෂ්ඨාේන් ම න්ත්රීතුමම ා. 
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ගු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂ්ඨපණ්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இ ொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

தகௌ வ ைரனொ கரணசன் அவர்களொல் தகொண்டுவ ப்பட்ட 

தபருந்ரதொட்டப் பகுதியில் வொழுகின்ற ைக்கள் 

முகங்தகொடுக்கின்ற உணவுப் பொதுகொப்பின்மை சம்பந்தைொன 

ஒத்திமவப்பு ரவமளப் பிர  மணைீதொன விவொதத்தில் 

கலந்துதகொண்டு ரபசுவதற்கொன சந்தர்ப்பம் எனக்கும் 

கிமடத்திருக்கிறது. உண்மையிரலரய நொங்கள் இந்தப் 

பொ ொளுைன்றத்திற்கு வந்தநொள் முதல் இந்நொள்வம  

அம்ைக்களுமடய அவலநிமல சம்பந்தைொகப்  

ரபசிக்தகொண்டுதொன் இருக்கிரறொம். எனினும், அவர்களுக்கு 

எந்தவிதைொன தீர்வும் கிமடக்கவில்மல என்பதுதொன் 

உண்மை! தபருந்ரதொட்ட ைக்கள் இலங்மகக்கு வந்து 200 

வருடங்களொகின்றன.  இந்த நொட்டின் அ சியலில் பல 

ைொற்றங்கள் ஏற்பட்டரபொதிலும், அவர்கள் 200 வருடங்களொகப் 

படுகின்ற துன்ப துய ங்களுக்கு இதுவம க்கும் தீர்வு  

கிமடக்கவில்மல. இந்த நொடு 1948ஆம் ஆண்டு 

சுதந்தி ைமடந்தது. சுதந்தி ைமடந்து 74 வருடங்களுக்குப் 

பிறகும், எங்களுமடய ைக்கள் ைிக ரைொசைொன வறுமை 

நிமலயில் இருப்பமதரய நொங்கள் கொணக்கூடியதொக 

இருக்கிறது. அப்படிதயன்றொல், ைொறி ைொறி ஆட்சிக்கு வந்த 

அ சொங்கங்களினொல் அவர்களுக்கு எந்தவிதைொன நன்மையும் 

கிமடக்கவில்மல என்பதுதொன் அர்த்தைொகும். இன்றும் அந்த 

ைக்கள் வீடுகள் இல்லொைல், 'லயன்' அமறகளிரல 

வொழரவண்டிய சூழ்நிமல கொணப்படுகிறது. கொணிகள் 
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பகிர்ந்தளிக்கப்படொமையொல், அவர்களுக்குக் கொணியும் 

இல்மல. அவர்களுமடய வொழ்க்மகத் த மும் ைிக ரைொசைொக 

இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 25 'லயன்' அமறகள் ஒரு 

குடியிருப்புக் கட்டிடத்தில் இருக்கிறது. அங்கு சுகொதொ  

வசதிகள் அறரவ இல்மல. அரதரபொல், கல்வி வசதியும் ைிக 

ரைொசைொன நிமலயில் இருப்பமதரய நொங்கள் 

அவதொனிக்கக்கூடியதொக இருக்கிறது. இன்று அவர்களுக்கு 

எந்தவிதைொன தபொருளொதொ  வசதியும் இல்மல. அவர்கள் நொள் 

முழுவதும் உமழத்தொலும்கூட, 1,000 ரூபொய் சம்பளத்மத 

ைொத்தி ரை தபறக்கூடிய சூழ்நிமல இருக்கிறது. ஐந்து ரபர் 

வொழ்கின்ற ஒரு சொதொ ண குடும்பத்திற்கு ைொதொந்தம் 

கிட்டத்தட்ட 50,000 ரூபொய் ரதமவதயன்று ைத்திய வங்கி 

தசொல்லியிருக்கிறது. ஆனொல், ரதொட்டத்ததொழிலொளர்களுமடய 

ைொதொந்த வருைொனம் 20,000 - 25,000 ரூபொயொகரவ 

இருக்கிறது. இந்த நொட்டில் புறந்தள்ளப்பட்ட ைக்களொக, ைிக 

ரைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்ட ைக்களொக அவர்கள் 

இருக்கின்றொர்கள். இன்று ைந்தரபொஷமண ைிக அதிகைொக 

நிலவுகின்ற ைொவட்டைொக நுவத லியொ ைொவட்டம் 

கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கொ ணம், அங்குள்ள ைக்களுமடய 

வொழ்க்மகத்த ம் ைிக ரைொசைொக இருக்கின்றமைரய ஆகும். 

இன்று நொங்கள் எந்ததவொரு நொட்டினதும் High 

Commissionஇற்கு அல்லது Embassyஇற்குப் ரபொய் 

அம்ைக்களுமடய வொழ்க்மகத் த த்மத உயர்த்துவது 

சம்பந்தைொகப் ரபசினொல், அங்குள்ளவர்களும் ைமலயகப் பகுதி 

அபிவிருத்தி தசய்யப்பட ரவண்டும் என்ரற தசொல்கிறொர்கள். 

அந்த ைக்களுமடய பி ச்சிமன ததொடர்பில் அவர்கள் 

நன்றொகரவ அறிந்துமவத்திருக்கிறொர்கள். இலங்மக 

அ சொங்கம் அதற்குப் ரபொதுைொன அளவு உந்துசக்திமய 

வழங்கொமையொல், அப்பி ரதசம் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவதொக 

அவர்கள் தசொல்கிறொர்கள்.  

தற்ரபொமதய சனொதிபதி ைொண்புைிகு  ணில் விக்கி ைசிங்ஹ 

அவர்கள் தபருந்ரதொட்ட ைக்கமளப் பற்றி நன்கு அறிந்தவர்; 

புொிந்தவர் என்ரற நொன் நிமனக்கிரறன். ஏதனன்றொல், 

ஒவ்தவொரு ரதர்தலிலும் அதிகைொன வொக்குகமளப் 

தபற்றுக்தகொள்ள ரவண்டும் என்பதற்கொக அவர் அம்ைக்கள்ைீது 

ைிகவும் அக்கமறயொக இருந்திருக்கிறொர். அந்த வமகயில், 

தபொருளொதொ  வீழ்ச்சிக்கு ைத்தியிலும் அந்த ைக்களுமடய 

எதிர்பொர்ப்புகமளயும் நலன்கமளயும் கவனிக்க ரவண்டியது 

ைிக அவசியைொகும். அதற்தகன சனொதிபதி தசயலணி ஒன்மற 

உருவொக்க ரவண்டுதைன்பதுதொன் எங்களது ரகொொிக்மகயொக 

இருக்கிறது. இன்று இந்த நொட்டிரல பல அ ச சொர்பற்ற 

நிறுவனங்கள் - NGOs -  தசயற்படுகின்றன. அவற்றில் 

ஏதொவது ஒன்றின்மூலம் ைமலயகத்மத அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்கொன திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்த ரவண்டும்.  
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வருடத் திட்டதைொன்மறக் தகொண்டுவந்ரதொம். அை ர் 

ைங்கள சை வீ  அவர்கள் நிதி அமைச்ச ொக 

இருந்ததபொழுது, அமத நமடமுமறப்படுத்துவதற்கும் 

நடவடிக்மக எடுத்ரதொம். இன்று அத்திட்டத்மத 

நமடமுமறப்படுத்துவததன்றொல்கூட, பல தவளிநொட்டு 

அ சொங்கங்கள் உதவுவதற்குத் தயொ ொக இருக்கின்றன. 

ஆகரவ, நீங்கள் அமத நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு 

முயற்சிக்க ரவண்டுதைன நொங்கள் இந்த ரந த்திரல 

ரகட்டுக்தகொள்கிரறொம். உதொ ணத்துக்கு 5 பிள்மளகள் 

இருக்கின்ற குடும்பதைொன்றில் ஒரு பிள்மள ைட்டும் ைிக 

ரைசைொன நிமலயில் இருந்தொல், அது அந்தக் குடும்பத்திற்கு 

நல்லதல்ல. இன்று இலங்மகயில் சிங்கள ைக்கள், முஸ்லிம் 

ைக்கள், வடக்கு, கிழக்கு வொழ் தைிழ் ைக்கள், தபருந்ரதொட்ட 

ைக்கள் என 4-5 சமுதொயங்கள் இருக்கின்றன. 

ஆதிவொசிகள்கூட, இன்று நன்றொக இருக்கிறொர்கள். 

ஆனொல், தபருந்ரதொட்ட ைக்கள் அவர்கமளவிட ரைொசைொன 

சூழ்நிமலயில் வொழ்வமத நொங்கள் அவதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கிறது. தகௌ வ இ ொஜொங்க அமைச்சர் தொ க்க 

பொலசூொிய அவர்கரள, நீங்கள் தவளிநொடுகளுடன் 

ததொடர்புதகொண்டு, இந்த ைக்களுமடய வொழ்க்மகத் 

த த்மத உயர்த்துவதற்கொன வசதி, வொய்ப்புக்கமள 

ஏற்படுத்திக்தகொடுக்க ரவண்டுதைனக்  

ரகட்டுக்தகொள்கிரறன்.  

முன்னொள் சனொதிபதி சந்திொிகொ பண்டொ நொயக்க 

குைொ துங்க அவர்களின் அ சொங்க கொலத்திரலதொன் 

முதன்முதலொகப் தபருந்ரதொட்ட ைக்களுக்தகன ஓர் 

அமைச்சு உருவொக்கப்பட்டது. இந்த விடயம் தகௌ வ 

அமைச்சர் சுசில் பிர ைஜயந்த அவர்களுக்குத் ததொியும் 

என்று நொன் நிமனக்கிரறன். அந்த அமைச்சின் மூலைொக 

அங்கு பல அபிவிருத்தி ரவமலகமளச் தசய்வதற்கொன 

வொய்ப்பு ஏற்பட்டது. “கழுமத ரதய்ந்து கட்தடறும்பொனது 

ரபொல",  தபருந்ரதொட்ட ைக்களுமடய நலன்கமளக் 

கவனிப்பதற்கொக ஓர் அமைச்சுகூட இன்று இல்மல. PHDT 

என்ற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது. ஆனொல், அது 

எந்தவிதைொன அபிவிருத்திமயயும் அந்த ைக்களுக்குச் 

தசய்வதில்மல. தபருந்ரதொட்டக் கம்பனிகளிடைிருந்து 

பணத்மதப் தபற்று, அந்நிறுவனம் தன்னுமடய 

ரவமலகமளச் தசய்கிறரத தவி , தபருந்ரதொட்ட 

ைக்களுக்தகன தசய்யரவண்டிய ரவமலகளில் எமதயும் 

தசய்வதில்மல என்பரத உண்மையொகும். ஆகரவ, 

அம்ைக்களுமடய வொழ்க்மகத் த த்மத உயர்த்துவது 

ததொடர்பில் இந்த நொட்டினுமடய சனொதிபதி அவர்களும் 

அ சொங்கமும் ரசர்ந்து ஒரு திட்டத்மத வகுக்க ரவண்டும். 

அதற்கொக தவளிநொடுகளினதும் உலக வங்கியினதும் Asian 

Development Bankஇனதும் உதவிகமளப் தபற்றுக்தகொள்ள 

ரவண்டும். இன்று அந்தப் பகுதியில் ரபொக்குவ த்து 

வசதிகள் ைிகவும் ரைொசைொக இருக்கிறது. அரதரபொல், 

சுகொதொ  வசதிகளும் ைிக ரைொசைொகரவ இருக்கிறது.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ම න්ත්රීතුමම නි, ෙැන් කථාව අව්න් කයන්න. කාලය අව්න් 

ශවලා ි ශබන්ශන්. 
 

ගු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂ්ඨපණ්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இ ொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
පා්ල්වල ම න්ෙශපෝෂ්ඨේය නැි  කයන්න ඔබතුමම න්ලා ෙැන් 

කටයුතුම කයනවා කියලා අපි ෙන්නවා. පා්ල්වලට ම න්ෙශපෝෂ්ඨේය 

ආශේ ශකොශහොම ෙ?   මිනිසුන්ශ  ෙරිද්රතාව වැඩි නි්ා තම ි 

එශහම   වුශණ්. එම  නි්ා ඔබතුමම න්ලා කල්පනා කයලා  කට 

වි්ඳුම ක් ශ්ොයන්න ඕනෑ. හැම  ොම  නිකම් කථා කයලා ශකොශළේ 

වහන්ශන් නැතුමව  අපි ශම්කට වි්ඳුම ක් ශ්ොයන්න ඕනෑ. අපිත් 

්ම්ූරර්ේ ්හශයෝගය ශෙන්නම්. අපි ශම ොනවාෙ කයන්න ඕනෑ? 

 කට වි්ඳුම ක් ශ්ොයා ශෙන්න. අපිත් ඔබතුමම න්ලාට උෙේ 

කයන්නම්.  
 

ම ම  ක්ට වැඩිය කථා කයන්න බලාශපොශයොත්තුම ශවන්ශන් 

නැහැ, ලිලා්නාරූඪ ගරු ම න්ත්රීතුමම නි. ම ම  නිහඬ ශවනවා.  

්ාතුමි ි. 
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ගු මූලා්නාරූඪ ේදත්රීුරො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තායක බාලූ රිය යාජය අම ාතයතුමම ා. 
 

[5.20 p.m.] 
 

ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා (විතද්ශ් ක ුතුර රානය 

අො යුරො)  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய - தவளிநொட்டலுவல்கள் 

இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

Hon. Presiding Member, at the outset, I want to thank 
the Hon. Mano Ganesan for bringing this Adjournment 
Motion. But, may I also say, Sir, that the Hon. Member 
took somewhat of a racial tone in speaking on that and I 
am surprised by his attitude too. 

Anyway, I completely agree with him and understand 
that the people in the estate sector are suffering. But, it is 
not only the people in the estate sector who are suffering; 
the people with a low income are also suffering. So, at 
this juncture, to take a racial tone - 

 

ගු ෙතනෝ ගත්ද්්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

I did not say that only they are suffering. All are 
suffering, but it is the people in the plantation sector, the 
marginalized people, who are suffering most. That has 
been identified by international organizations. 

 

ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

But, you did try to insinuate, Hon. Member, that the 
Government is deliberately neglecting the estate sector 
and I want to refuse that allegation. That is all I am 
saying.  

 

ගු ෙතනෝ ගත්ද්්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

That is not an allegation; the UN is saying that. The 
reports are also there. 

 

ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Okay, that might be. But, you know very well that 
before this crisis took place, the estate sector workers 
were also given Samurdhi. Now, whether there has been a 
decrease in the number of beneficiaries is something 
which you have to spell out. - [Interruption.] Okay.  
The second point is, I am not sure why you want the 
Minister of Foreign Affairs to answer this Adjournment 
Motion because food security does not come under that 
Ministry. But, I just want to make a suggestion. When I 
was the State Minister of Social Security in charge of 
Samurdhi, we wanted to introduce a Multidimensional 
Poverty Index and I certainly think that if we introduce 
such a scheme, a Multidimensional Poverty Index, the 
allegations of racism and all those things could be 

dropped. But, at this juncture, this is not what we want to 
hear. We all need to work together in order to solve this 
problem. However, I will reply on behalf of whatever 
Ministry concerned. 

The estate housing division under the Ministry of 
Urban Development and Housing has already submitted a 
concept paper for the approval of the Department of 
National Planning for creating food security among estate 
people. The proposal will also be submitted to the World 
Food Programme. 

According to the information received from the 
Department of Samurdhi Development, the Samurdhi 
subsidy and other subsidies were given for the months of 
May, June and July using the funds provided by the 
World Bank. Treasury funds were used to provide 
Samurdhi benefits and other regular allowances for the 
month of August. Arrangements have been made to 
provide Samurdhi subsidies and other subsidies for the 
period from September to November using the financial 
allocations of the Asian Development Bank. 

The Circular titled "Food Security and Livelihood 
Provisions Emergency Assistance Project" bearing No. 
DSD/HO/14/SS/05/01/04/2022 dated 17.10.2022 has 
been published in the Tamil language in the official 
website of the Department of Samurdhi Development. 
The said Circular has been sent out to all District 
Samurdhi Directors through WhatsApp so as to inform all 
the beneficiaries.  

 

ගු ෙතනෝ ගත්ද්්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

I know that. I am not refusing it. But, some estates did 
not get it because those estates are isolated. 

 
ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Let me finish my speech. I have the right to reply.  
That is why I said, Hon. Member, that Samurdhi does not 
come under the Ministry of Foreign Affairs. I am only 
answering it. - [Interruption.] Okay. I think the best thing 
to do is this. I will take this up with my Minister and the 
President and you also can make your inputs. Then, we 
can work out some scheme. But, I do not think we really 
need to apply a racial undertone to this. 

The United Nations Special Rapporteur on 
Contemporary Forms of Slavery, Mr. Tomoya Obokata, 
visited Sri Lanka from 26th September to 03rd December, 
2021. It is recalled that as part of the Government’s 
continuing engagement with the UN system, Sri Lanka 
has extended a standing invitation to all thematic special 
procedure mandate holders. Sri Lanka has received 11 
special procedure mandate holders during the past seven 
years since 2015.      

In the Report of the Special Rapporteur, he has 
referred to the living conditions of the workers, especially 
about housing. Further, in the report, while stating that 
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the Government of Sri Lanka had taken a number of steps 
to upgrade the living conditions of the employees such as 
the construction of single-standing houses, it was 
acknowledged that the Government of Sri Lanka is 
cognizant of and is endeavouring to resolve the remaining 
challenges of the employees. With regard to support and 
assistance for Sri Lanka from the UN, the Ministry is in 
constant engagement with the United Nations Resident 
Coordinator’s - UNRC's - Office in Colombo as well as 
with related agencies. In early June, 2022, in response to a 
request from the Government of Sri Lanka, the United 
Nations launched a “Humanitarian Needs and Priorities 
Plan" - HNPP - in Sri Lanka, calling for US Dollars 47 
million to provide assistance to 1,700,000 people for four 
months from June to September, 2022. The UNRC’s 
Office is coordinating assistance from the donor 
community in line with this UN initiative. Among the 
objectives of the HNPP, there is provision for food 
assistance, targeted nutrition services and the provision of 
immediate agricultural support, which allows the 
resumption of basic productive activities for the 
maintenance of livelihoods and food and nutrition 
security. 

In addition, in August this year, the United Nations 
Sustainable Development Cooperation Framework was 
signed. That Framework which was finalized in 
partnership with the Government of Sri Lanka represents 
a commitment of support at a time of severe economic 
challenges and will guide the work of the UN system in 
Sri Lanka until 2027. The Framework is flexible and 
adaptive; that allows regular adjustments and joint-work 
plans, through which UN contributions are 
operationalized in line with evolving national priorities. 
This is, as far as the Ministry of Foreign Affairs is 
concerned. But, rest assured that I will also speak to the 
Minister in charge of Samurdhi. 

ගු ෙතනෝ ගත්ද්්ද ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

I need a response from the Hon. Minister of Foreign 
Affairs to it. 

 
ගු  ාරක බාලසූරිය ෙහස ා  
(ைொண்புைிகு தொ க்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Okay. But, it does not come under the Minister of 
Foreign Affairs. Anyway, I will also speak to the 
Minister in charge of Samurdhi. Then, he will have a one-
on-one discussion with you and see what could be done 
in order to uplift the conditions of the estate people. But, 
I would also like to tell you that this is not the time - at 
this juncture, the country is going through tremendous 
hardships - to bring up racial issues and all those things to 
the forefront. Let us all work together and try to uplift the 
lives of the people of this country. 

Thank you.   

 
එකල්හි  තේලාව අ. :ා. 5.30 වූතය්ද මූලා්නාරූඪ ගු 

ේදත්රීුරො විසි්ද ප්රශ්පනය තනොවිේා පාර්ලිතම්්දුරව කල්  බන ලදී. 
 

පාර්ලිතම්්දුරව ඊ  අනුකූලව  2022 ඔක්ත ෝබර් 21වන  
සිකුරාාා පූ. :ා. 9.30 වන ත ක් කල් ගිතත ය. 

 
அப்தபொழுது, பி.ப. 5.30 ைணியொகிவிடரவ ைொண்புைிகு 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைரலரய 

பொ ொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 
 

அதன்படி பொ ொளுைன்றம், 2022 ஒக்ர ொபர் 21, தவள்ளிக்கிழமை 

மு.ப. 9.30 ைணிவம   ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 
It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Friday, 21st 
October, 2022. 
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[ගරු තායක බාලූ රිය ම හතා] 



 

 

 

 

 

්ැ.ුත. 
 

ශම ම  වාර්තාශේ අව්ාන මුද්රේය ්ඳහා ා්වකීය කථාවල නිවැයින කළ යුතුම තැන් ෙක්වනු රිසි ම න්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැයින කළ යුතුම ආකායය එහි පැහැිනලිව ලත්ණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශේි යක් ශනොඉක්ම වා  

හසැ්ද්ාඩ් ්ාං ා්කායක ශවත ලැශබන ශ ේ් එවිය යුතුමය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உம யின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பி தியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பி தி கிமடத்த இரு வொ ங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර් ා  

තකො ඹ 5  තපොල්තහසේ්දතගොඩ  කිු පන පාර  අංක 163 ාරන ්පාානතයහි ිළහිටි 

රනතත ප්රවි්ින තාපාර් තම්්දුරතේ ිළහිටි රනතත ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්තය්ද  

මිල දී ග  හසැක. 
 

තෙෙ හසැ්ද්ාඩ් වාර් ාව  www.parliament.lk තවේ අඩවිතය්ද  

බාග  හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பி திகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அ சொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அ சொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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