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ததொடர்பில் நமடதபற்ற கலந்தும யொடல்கள்: 
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පූ.වා. 9.30  පාර්ලි්ම්න්ුරව රැ න විය.   

ක ානායකුරමා [ගු මහින්ද යාපා අ්ේවර්ධාන මහතා] 

මූලා නාරූඪ විය. 

பொ ொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அெர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபெர்தன] 

தமலமை ெகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. SPEAKER  

[THE HON. MAHINDA YAPA ABEYWARDANA] 

in the Chair. 
 
 
 

නි්ේදන 
அறிெிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ක ානායකුරමා්ප  හ සකය 

சபொநொயக து சொன்றும  
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාකා ප්රජනාතාගේත්රික සමාජනවාදී ජනනරජනශආ තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  9  වයවස්ථාව ප්රකාරව  0200 කෂණශතෝ ් 0  දින 

"ඛනිජනශතල් නිඥ්පා:න (ිතශ ්ඥ ිතධිිතධාන) (සාශ ෝධන)" නමසති 

පනත් ශකටු තපශතහි සහතිකය මිතසිගේ සටහගේ කරන ල:  ව 

:ගේවනු කසමසත්ශතමි. 

 
II 

 

පාර්ලි්ම්න්ුර ක යුුර ිළිතබප කාරක  වා්ේ  හ 

්ත්රීම් කාරක  වා්ේ රැ නීම් 
பொ ொளுைன்ற அலுெல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டமும் 

ததொிவுக் குழுக் கூட்டமும் 

MEETINGS OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
AND COMMITTEE OF SELECTION 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

0200 කෂණශතෝ ් 0  වසනි සිකුරා:ා  එන ත අ: දින අපර භාග 

0.22ට පා්ිශ තගේතු කටයුතු පිළි ඳ කාරක සභාශ  රැස්ීමෂණ සහ 

එය අවසගේ වූ වහාම ශත්රී ත කාරක සභාශ  රැස්ීමෂණ කාරක සභා 

කාමර අාක 0හිදී පසවසත්ීමට නියමිත  සිතගේ  අ:ාළ රැස්ී ත සඳහා 

පසමිය සහභාගි වන ශලස සියලුම සාමාජික මගේීවරයගේට :සනු ත 

දීමට කසමසත්ශතමි.  

III 
 

වරප්ර ාද: ීවවිත තර්ජන 
சிறப்புொிமை: உயிர் அச்சுறுத்தல் 

PRIVILEGE: THREAT TO LIFE  
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පා්ිශ තගේතු මගේී ගරු එ ත. . ම්මගේතිරගේ මහතා ිතසිගේ 

0200 කෂණශතෝ ් 26 දින පා්ිශ තගේතුශ දී මතු කරන ල: 

කරුණු  තචාර ධ්ම සහ වරප්රසා: පිළි ඳ කාරක සභාවට ශයාමු 

කිරීම සඳහා ශයෝජනනාවෂණ ඉදිරිපත් කළ හසකිය. 
 
 

ලිිළ ්ේඛනාදිය ිළිතග න්ීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்தி ங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා (අධාාපන 

අමාත  හ පාර්ලි්ම්න්ුර්ේ  වානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த - கல்ெி 

அமைச்சரும் பொ ொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha - Minister of 
Education and the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි  වසිති ක්මාගේත අමාතය සහ 

ක්මාගේත අමාතයතුමා ශවනුශවගේ මම 02   සහ 0202 ව්ඥ 

සඳහා සීමාසහිත ලාකා ශල්ලගේ් (ශපෞද්ගික) සමාගශ ත 

වා්ික වා්තා ඉදිරිපත් කරමි.  

ශමම වා්තා ක්මාගේත කටයුතු පිළි ඳ අමාතයාා  ය 

උපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයාමු කළ යුතු යසන් මම ශයෝජනනා 

කරමි.  
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

අමාතාාංශයීය උය ේප් ශයීයක කාරක  වා 

වාර්තා 
அமைச்சுசொர் ஆரலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 

 

ගු ඩපල න ් වානන්දා මහතා (ධීවර අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதெொனந்தொ - கடற்தறொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகள ெ சபொநொயகர் அெர்கரள, கடற்தறொழில் 

அலுெல்கள் பற்றிய அமைச்சுசொர் ஆரலொசமனக் குழுெிற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட - 

(i) 1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க, கடற்தறொழில், 

நீர்ெொழ் உயிொின ெளங்கள் சட்டத்தின் 61ஆம் 

பிொிெின்கீழ் கடற்தறொழில் அமைச்சொினொல் ஆக்கப் 

பட்டு 2021 நெம்பர் 24ஆம் திகதிய 2255/22ஆம் 

இலக்க அதிெிரசட ெர்த்தைொனியில் பி சுொிக்கப்பட்ட 

ஒழுங்குெிதிகள்;  
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(ii) 1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க, கடற்தறொழில் 

ைற்றும் நீர்ெொழ் உயிொின ெளங்கள் சட்டத்தின் 64ஆம் 

பிொிெின் (அ) என்னும் பந்தியுடன் ரசர்த்து 

ெொசிக்கப்படும் அதன் கண்ணுள்ள 61ஆம் பிொிெின் (1)

ஆம் உட்பிொிெின் (ஆ) பந்தியின்கீழ் கடற்தறொழில் 

அமைச்சொினொல் ஆக்கப்பட்டு 2022 தபப்ருெொி 07ஆம் 

திகதிய 2266/6ஆம் இலக்க அதிெிரசட ெர்த் 

தைொனியில் பி சுொிக்கப்பட்ட ஒழுங்குெிதிகள்; 

(iii) 1996ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் இலக்க, கடற்தறொழில், 

நீர்ெொழ் உயிொின ெளங்கள் சட்டத்தின் 61ஆம் 

பிொிெின்கீழ் கடற்தறொழில் அமைச்சொினொல் ஆக்கப் 

பட்டு 2022 ஏப்பி ல் 25ஆம் திகதிய 2277/4ஆம் இலக்க 

அதிெிரசட ெர்த்தைொனியில் பி சுொிக்கப்பட்ட ஒழுங் 

குெிதிகள்; 

(iv) 2013ஆம் ஆண்டிற்கொன இலங்மக கடற்தறொழில் 

துமறமுகங்கள் கூட்டுத்தொபனத்தின் ெருடொந்த 

அறிக்மக; 

(v)  2014, 2015 ைற்றும் 2016ஆம் ஆண்டுகளுக்கொன 

இலங்மக கடற்தறொழில் துமறமுகங்கள் கூட்டுத் 

தொபனத்தின் ெருடொந்த அறிக்மககள்; 

(vi)  2016ஆம் ஆண்டுக்கொன ெம யறுக்கப்பட்ட சீ-ரநொர் 

நிறுெனத்தின் ெருடொந்த அறிக்மக; 

(vii) 2019ஆம் ஆண்டுக்கொன ரதசிய நீொியல் ெளங்கள் 

ஆ ொய்ச்சி ைற்றும் அபிெிருத்தி முகொமையின் 

ெருடொந்த அறிக்மகயும் கணக்குகளும்; ைற்றும்  

(viii) 2020ஆம் ஆண்டுக்கொன ரதசிய நீொியல் ெளங்கள் 

ஆ ொய்ச்சி ைற்றும் அபிெிருத்தி முகொமையின் 

ெருடொந்த அறிக்மகயும் கணக்குகளும் 

ததொடர்பிலொன அக்குழுெின் அறிக்மகமய நொன் 

சைர்ப்பிக்கின்ரறன். 

 
 වා්ම් ය මත  සබිය යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
්පත් ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු  ස න  අත්තනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

ගරු කථානායකතුමනි, කටුගස්ශතාට, කහල්ල, පුරාය ිතහාර 

පාර, අාක 02 බී 0 :රන ස්ථානශයහි පදිාචි එස්.එ ත. ිතරාජ් කුමාර 

සමරීර මහතාශගගේ ලසබුණු ශපත්සමෂණ මම පිළිගගේවමි. 
 

ගු එම්.එ න. තේික මහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.எஸ். ததளபீக்) 

(The Hon. M.S. Thowfeek) 

Hon. Speaker, I present the following two petitions: 

(1) A petition from Mr. A. Pulendran of No. 09, 1st 
Lane, Linganagar, Trincomalee; and 

(2) A petition from Mr. M.R.M. Ameen of No. F97/A, 
Thalgaspitiya, Aranayaka. 

ගු ධාර්මලිාංගම් සි ධාාර් න් මහතා 
(ைொண்புைிகு தருைலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

Hon. Speaker, I present two petitions from Mr. 
Shanmugam Logasivam of No. 82/1, Chetty Street, 
Nallur, Jaffna.  

 

ගු යදාමිණී ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணெர்தன)  

(The Hon. Yadamini Gunawardena)  

ගරු කථානායකතුමනි, හාවසල්ල, පහළ හාවසල්ල, අාක 356 

:රන ස්ථානශයහි පදිාචි ප්රශමෝද් ශහ්ඥාගේ තිලකරත්න මහතාශගගේ 

ලසබුණු ශපත්සමෂණ මම පිළිගගේවමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ්පත් ම් මහජන ්පත් ම් ිළිතබප කාරක 

 වාව  ප වරිය යුුර යයි නි්යෝග කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

 
ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරු 

ெினொக்களுக்கு ெொய்மூல ெிமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
 

ශ්රීලාංගම බ න  ඩි්පෝ: නීකරණය  
இ.ரபொ.ச. பஸ் 'டிப்ரபொக்கள்': நவீனையப்படுத்துதல் 

 SLTB DEPOTS: RENOVATION 
 

2590/2022 

1.  ගු  ස න  අත්තනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

ප්රවාහන හා මහාමා්ග අමාතයතුමාශගගේ සූ  ප්ර ්නය - ( )  

(අ) (i) ශ්රී ලාකා ගමනාගමන මඩුකඩලශආ ශ ාශහෝ  ස ්
ඩිශපෝ අාගයවල තත්ත්වය ඉතා පහත් මට්ටමක 
පවතින  වත්; 

 (ii)   ශහත්ුශවගේ මගීගේ සඳහා කා්යක්ෂම ප්රවාහන 
ශසව්යෂණ ල ා දීමට සහ ශසව්කයගේශේ 
ම් සාධනයට : එම තත්ත්වය   ාධාවෂණ ී සති 
 වත්; එතුමා :ගේශගේ:? 

(ත) (i) ශ්රී ලාකා ගමනාගමන මඩුකඩලශආ  ස ් ඩිශපෝ 
අාගය නීකරයය කිරීශ ත වයාපතතියෂණ 
ක්රියාත්මක කිරීමට සසලම් ත කර තිශ :; 

 (ii) එශස ්න ත  එශස ්නීකරයය කිරීමට සසලම් ත කර 
සති එෂණ එෂණ ඩිශපෝශ  නම  එය අයත්වන 
ප්රාශද්කයකශආ නම  සස්තශ තගේතුගත මු:ල  වසඩ 
තර තභ කිරීමට අශේක්ෂිත කාල වකවානුව ශවගේ 
ශවගේ ව ශයගේ කවශ්:; 

 (iii)  ස ් ඩිශපෝ අාගය නීකරයය කිරීශ ත 
වයාපතතියෂණ තර තභ ශනාකරගේශගේ න ත   ට 
ශහත්ු කවශ්:; 

 යගේන එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ස) ශනාඑශස ්න ත    මගේ:?  
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[ගරු ඩේලස් ශද්වානගේ:ා  මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ரபொக்குெ த்து ைற்றும் தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சம க் 

ரகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) இலங்மகப் ரபொக்குெ த்துச் சமபயின் 

தபரும்பொலொன பஸ் 'டிப்ரபொ' தளங்களின் 

நிமலமை ைிகவும் ரைொசைொன நிமலயில் 

கொணப்படுகின்றது என்பமதயும்; 

 (ii) இந்த நிமலமையொனது பி யொணிகளுக்கு 

ெிமனத்திறன்ைிக்க ரபொக்குெ த்துச் ரசமெமய 

ெழங்குெதற்கும் ஊழியர்களின் நலரனொம்பல் 

நடெடிக்மககளுக்கும் தமடயொக அமைந்துள்ளது 

என்பமதயும்; 

 அெர் அறிெொ ொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகப் ரபொக்குெ த்துச் சமபயின் பஸ் 

'டிப்ரபொ' தளங்கமள நவீனையப்படுத் துெதற் 

கொன கருத்திட்டதைொன்மற நமடமுமறப் 

படுத்துெதற்குத் திட்டைிடப்பட்டுள்ளதொ; 

 (ii) ஆதைனில், இவ்ெொறு நவீனையப்படுத்துெதற்குத் 

திட்டைிடப்பட்டுள்ள ஒவ்தெொரு 'டிப்ரபொ' 

ெினதும் தபயர், அது உள்ளடங்கும் பி ரதசத் 

தின் தபயர், ைதிப்பீடு தசய்யப்பட்டுள்ள நிதித் 

ததொமக, பணிகமள ஆ ம்பிப்பதற்கு எதிர் 

பொர்க்கும் கொலகட்டம் ஆகியமெ தெவ்ரெறொக 

யொமெ; 

 (iii) பஸ் 'டிப்ரபொ'  தளங்கமள நவீனையப் 

படுத்துெதற்கொன கருத்திட்டதைொன்று ஆ ம்பிக் 

கப்படைொட்டொததனின், அதற்கொன கொ ணம் 

யொது; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Transport and Highways: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the condition of many depot vehicle parks 
of the Sri Lanka Transport Board are worse; 
and 

 (ii) the aforesaid condition hinders the 
provision of an efficient service to the 
passengers and the welfare of the 
employees? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) whether there are plans for a renovation 
project for the depot vehicle parks of the Sri 
Lanka Transport Board; 

 (ii) if so, separately, the names of the depots 
that are intended to be renovated, names of 
the region of the depot, the estimated 
amount of allocations, the date of 
commencement and the timeline for the 
renovation works; 

 (iii) the reason for not having renovation 
projects to renovate depot vehicle parks, if 
there is no renovation project?   

(c) If not, why? 

ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි  ප්රවාහන හා මහාමා්ග අමාතයතුමා 

ශවනුශවගේ මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ල ා ශ:නවා. 

(අ)  (i),  (ii)   නසත. එවගේ තත්ත්වයෂණ වා්තා ී ශනාමසත. 

(ත)   (i)    නසත. 

 (ii)   අ:ාළ ශනාශ . 

 (iii)   ක . 

  මහා භාඩුකඩාගාරශයගේ :සනට නිකුත් කර සති 
චරශල්ඛ ප්රකාරව ඉදිකිරී ත කටයුතු සඳහා 
ප්රාේධන ශවගේ කිරී ත සි ක කළ ශනාහසක. එ සිතගේ  
:සනට  ස ් ඩිශපෝ අාගය නීකරයය කිරීශ ත 
වයාපතති තර තභ කළ ශනාහසක. 

(ස) අ:ාළ ශනාශ .  

  

ගු  ස න  අත්තනායක මහතා  
(ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

අතුරු ප්ර ්න නසහස, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහාඳන්. 

ප්ර ්න අාක 0 -0624/0200- ( )  ගරු අශ ෝෂණ අශ සිාහ මහතා 
- [සභා ග්භය තුළ නසත.] 

 

ජා සක පා ේ 1000 ව ඩ  හන: වි නතර 
1,000 ரதசியப் பொடசொமலகள் திட்டம்: ெிப ம் 

1000 NATIONAL SCHOOLS PROGRAMME: DETAILS  

 

2624/2022 

3.  ගු ඩී. ීරසිාංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீ சிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

අධයාපන අමාතයතුමාශගගේ සූ  ප්ර ්නය - ( )  

(අ) (i) "ජනාතික පාසල්  222 වසඩසටහන" යටශත් ශ ත 
වනිතට තර තභ කර සති ජනාතික පාසල් සාඛයාව 
ශකාපමය:; 

 (ii) ඉතිරි ජනාතික පාසල් තර තභ කරනු ල න දිනය 
කවශ්:; 

  (iii) පවතින ජනාතික පාසල්වලට හිමි යටිතල පහම්ක ත 
හා අශනකුත් පහම්ක ත ඉහත වසඩසටහන යටශත් 
තර තභ කරනු ල න පාසල් සඳහා: ල ා 
ශ:ගේශගේ:; 

 (iv) ඉහත වසඩසටහන අවසගේ කරනු ල න දිනය 
කවශ්:; 

 (v) උග්ර ුරරු හියයෂණ පවතින පාසල්වල ුරරු පුරේපා් 
පුරවනු ල න දිනය කවශ්:; 

 යගේන එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ත) ශනාඑශස ්න ත    මගේ:? 

2059 2060 



පා්ිශ තගේතුව 

கல்ெி அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ: 

(அ) (i) “1,000 ரதசியப் பொடசொமலகள் திட்டம்" இன்கீழ் 

தற்ரபொது ஆ ம்பிக்கப்பட்டுள்ள ரதசியப் 

பொடசொமலகளின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) எஞ்சிய ரதசியப் பொடசொமலகள் ஆ ம்பிக் 

கப்படும் திகதி  யொததன்பமதயும்; 

 (iii) தற்ரபொதுள்ள ரதசியப் பொடசொமலகளுக்குொிய 

உட்கட்டமைப்பு ெசதிகள் உள்ளிட்ட ஏமனய 

ெசதிகள் ரைற்படி திட்டத்தின்கீழ் ஆ ம்பிக் 

கப்படும் பொடசொமலகளுக்கு ெழங்கப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 (iv) ரைற்படி திட்டம் நிமறவுதசய்யப்படவுள்ள திகதி 

யொததன்பமதயும்; 

 (v) ஆசிொியர் பற்றொக்குமற தீெி ைொக நிலவும் 

பொடசொமலகளின் ஆசிொியர் தெற்றிடங்கள் 

நி ப்பப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of National Schools that have 
been commenced by now under the “1000 
National Schools Programme”; 

 (ii) the date on which the remaining National 
Schools will be commenced; 

 (iii) whether the infrastructure facilities and 
other facilities that the existing National 
Schools are entitled to will be provided to 
the schools that will be commenced under 
the aforesaid programme; 

 (iv) the date on which the aforesaid programme 
will be completed; and 

 (v) the date on which the vacancies existing in 
the schools with an acute shortage of 
teachers will be filled? 

(b) If not, why? 
 
ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි  එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශස්න්. 

(අ)  (i) ජනාතික පාසල්  222 වසඩසටහන යටශත් ශ ත 
වනිතට තර තභ කර සති ජනාතික පාසල් සාඛයාව 
03කි. පළාත් පාසල් 03ෂණ ජනාතික පාසල්  වට පත් 
කර සත. ිතස්තර සමුණුශමහි :ෂණවා සත.  

  සමුණුම  වාගත* කරමි. 

 (ii)   :සනට රශටහි පවත්නා ත්ික තත්ත්වය 
ශහත්ුශවගේ ප්රාේධන ශය:ම් ත සීමා කර සති 
 සිතගේ  කිසි ක ජනාතික පාසලෂණ ශනාමසති ප්රාශද්යය 

ශල්ක ත ශකාට්ඨාස  05ෂණ සඳහා එෂණ ජනාතික 
පාසලෂණ  සගිගේ ල ා දීමට මූික ව ශයගේ 
සසලම් ත කර සත.   අනුව  ඉහතිගේ තර තභ කර 
සති ජනාතික පාසල් 03 අතුරිගේ පාසල්  2ෂණ කිසි ක 
ජනාතික පාසලෂණ ශනාමසති ප්රාශද්යය ශල්ක ත 
ශකාට්ඨාස  2ෂණ තවරයය කරන්. ඉතිරි ප්රාශද්යය 
ශල්ක ත ශකාට්ඨාස   5හි :සනට ශතෝරා ශගන 
සති පාසල් උචිතම පාසල්: යගේන තව කරටත් 
සමාශලෝචනය කර ඉතා ඉෂණමනිගේ ිතවතත කිරීමට 
කටයුතු කරමිගේ පවතී. 

 (iii) ශමම වසඩසටහන යටශත් 020  ව්ඥය සඳහා 
රුපියල් මිියන    52ක ප්රතිපා:න සලසා සත.   
වන ිතට ශතෝරා ගගේනා ල: සියලු පාසල් සඳහා 
පාසල් පිරියත -school premises- වසඩිදියුණු කිරීම  
සාව්ධනය හා ඉශගනු ත උපකරය මිලදී ගසනීම 
ශවනුශවගේ එෂණ පාසලකට රුපියල් මිියන 20 
 සගිගේ : ප්රතිපා:න ල ා දී සත.  

  ඉදිරිශආ දී සසලශසන ප්රතිපා:න අනුව පාසල් පා:ක 
අව යතා මත හුනනා ගනු ල න පාසල් සඳහා 
යටිතල පහම්ක ත හා අශනකුත් පහම්ක ත ල ා 
දීමට නියමිතය. 

 (iv) ව්තමානශආ රට මුහුය පා සති ත්ික 
තත්ත්වය සසලකිල්ලට ගනිමිගේ කිසි ක ජනාතික 
පාසලෂණ ශනාමසති ප්රාශද්යය ශල්ක ත ශකාට්ඨාස 
 05ෂණ සඳහා ප්රාශද්යය ශල්ක ත ශකාට්ඨාසයකට 
එක  සගිගේ වන පරිදි හුනනා ගගේනා පාසල් මූික 
ව ශයගේ  ජනාතික පාසල්  වට පත් කිරීමට කටයුතු 
ූ :ාන ත ශකශරමිගේ පවතී.  

  :සනට නව ජනාතික පාසල් ව ශයගේ ප්රකා යට 
පත්කරන ල: පාසල් 03ගේ  2ෂණ උෂණත සඳහගේ 
ප්රාශද්යය ශල්ක ත ශකාට්ඨාසවලට අයත් වන 
අතර  ඉතිරි ප්රාශද්යය ශල්ක ත ශකාට්ඨාස   5 
සඳහා :සනටමත් ශයෝජිත පාසල් අතරිගේ 
නි්යායක හා වඩාත් ගසළශපන පාසල් හුනනා 
ගසනීශමගේ හා   සඳහා පළාත් : අධිකාරිශආ 
එකයතා ල ා ගසනීශමගේ අනතුරුව ශමම 
වසඩසටහන එම ප්රාශද්යය ශල්ක ත 
ශකාට්ඨාසවලට ම් කම් නාමකරයයෂණ යටශත් 
ප්රකා යට පත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලසශ . 

 (v) 2018/2020 අධයයන ව්ඥශආ ජනාතික කයෂණඥය 
ිත:යා ඩිේශලෝමාධාරිගේ 0 222කට තසගේන 
ප්රමායයෂණ සඳහා ඉදිරිශආ දී ුරරු පත්ී ත ල ා 
දීමට නියමිතය. 

  ශමම කඩුකඩායම ශ ත වන ිතට කයෂණඥය ිත:යා 
ඩිේශලෝමා අවසගේ ප්රතිලල අශේෂණඥාශවගේ පම්වන 
අතර  ප්රතිලල ලසබුණු වහාම කම්ගේ ජනාතික පාසල් 
හා පළාත් පාසල්වල එෂණ එෂණ ිතඥයයගේ සඳහා 
පවතින පුරේපා් අනුව අනුයුෂණත කිරීමට අව ය 
කටයුතු සි ක කරනු ලසශ . 

(ත) අ:ාළ ශනාශ .  
 

ගු ඩී. ීරසිාංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீ சிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ගරු සමතිතුමනි  ශ තක අතුරු ප්ර ්නයෂණ ශනාශවන්  ඉල්ලීමමෂණ. 

ක තුමා :සගේ කි වා  ජනාතික පාසල් :හශස් වසඩසටහන ක්රියාත්මක 

ශවද්දී හසම ප්රාශද්යය ශල්ක ත කා්යාලයකටම ප්රමුඛතාව ශ:ගේන 

කියලා.  ක ශහාඳ ශයෝජනනාවෂණ. ක තුමා :ෂණඥ  වසඩ කරපු 

සමතිවරශයෂණ.   නිසා මම ක තුමාශගගේ ඉල්ලනවා  තඩුක්රම 

වයවස්ථාවට ිතසි වතාවෂණ සාශ ෝධන එකතු කරලා රශට් 

2061 2062 

[ගරු එඩී. ීරසිාහ  මහතා] 

————————— 
*  පු නතකාල්ේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

මිනිම්ගේට ශසතෂණ ම්ශඩුක නසහස වාශේ අධයාපනය ශවනුශවගේ 

ප්රතිපත්ති සසකසීශ තදීත් එශහම ශවගේන ශ:ගේන එපා කියලා. ගරු 

සමතිතුමනි  ප්රතිපත්තියෂණ හ:න  ශකාට "අපි අම්රු ක :හයකදී 

අධයාපන ෂණශඥ්රය ශ ත ිතධියට ශගාඩනයනවා" කියන ප්රතිපත්තිය 

හ:ලා ශ:ගේන කියලාත් මම ක තුමාශගගේ ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශමාක:  අපි :ගේනවා  "ළයම පාසල - ශහාඳම පාසල" කියලා 

වසඩ පිළිශවළෂණ ශගනාවා.  ළයට  ජනාතික පාසල්   222 

වසඩසටහන ශගනාවා. ශ ත ිතධියට එක එක තඩුක් එනශකාට එක 

එක සමතිවරුගේට අනුව ප්රතිපත්ති ශවනස් ශවගේශගේ නසති ිතධියට  

අධයාපනය වාශේ ෂණශඥ්රයකට ජනාතික ප්රතිපත්තියෂණ හ:ගේන 

ක තුමාට ශ ත කාලය තුළ  ෂණතිය ලසශ වා කියා මම ප්රා්ථනා 

කරනවා.   වාශේම ක තුමාට  ක කරගේන පුළුවගේ කියලාත් මා 

ිත ්වාස කරනවා. 
 
ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි  ගරු මගේීතුමා කියපු කාරයයට 

අ:ාළව මම පසහසදිි කිරීමෂණ කරගේන ත. එතුමා ඉතාම ශහාඳ 

ශයෝජනනාවෂණ ඉදිරිපත් කශළ්.  

ගරු කථානායකතුමනි  අධයාපන ප්රතිසාස්කරය වසඩසටහන 

යටශත්  ශ ත වන ිතට අපි සකස් කර තිශ න ප්රතිසාිතධානය  ප්රධාන 

ෂණශඥ්ර හයෂණ කස්ශස් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිශ නවා. 

කුමන තකාරශආ ප්රතිසාිතධානයෂණ කිරීමට මත්ශතගේ ම්වත්  අශේ 

structure එක  අශේ පරිපාලන වුහය  ෂණතිමත්ව තිශ ගේන 

ඕනෑ. එශහම නසත්න ත ශ ත කිසිම ප්රතිසාස්කරයයෂණ ඉදිරියට 

අරශගන යගේන  සහස.   නිසා ගරු කථානායකතුමනි   මම :සගේ 

 කට අව ය වසඩ පිළිශවළ සකස් කරශගන යනවා.  ළය සති 

ශ:ක තුළ අශේ Ministerial Consultative Committee එක 

තිශ නවා. අපි   කමිටුවට ශ ත ශද්වල් ඉදිරිපත් කරනවා. තාකයක 

අධීෂණඥය කාරක සභාවටත් ඉදිරිපත් කරනවා. ශ ත පිළි ඳව අපි 

මගේීවරුගේට එක වසඩමුළුවෂණ පසවසත්වූවා.  ට අමතරව මම 

 ලාශපාශරාත්තු ශවනවා  අය වසය ිතවා:ය පවතින දිනවලදී පසය 

ශ:කක පමය වසඩමුළුවෂණ ගරු මගේීවරුගේ සියලුශ:නාට 

පා්ිශ තගේතුශ දී පවත්වගේන. ශ ත වුහය ශවනස් කරගේන 

ඉස්ශසල්ලා  පාසල් ව්ගීකරයය අපි ශවනස් කරගේන ඕනෑ. :සනට 

තිශ න පාසල් ව්ගීකරයය අධයාපන ෂණශඥ්රශආ ඉගේන අයට 

හසර ශවනත් කිසිම ශකශනකුට ශත්ශරගේශගේ නසහස.  AB, 1C, 

Type 2 and Type 3 කි වාම කාටවත් ශත්ශරගේශගේ නසහස. 

හස සන්  ශලෝකශආ පිළිගත් ස තමතයෂණ තිශ නවා  primary, 

junior secondary and senior secondary කියලා. එතශකාට    

සිට 5 :ෂණවා පාසල් primary, 6 සිට   :ෂණවා පාසල්  junior 

secondary, 10 සිට  3 :ෂණවා පාසල් senior secondary. හස සන්    

සිට  3 :ෂණවා පගේති තිශ න රාජනකීය ිත:යාලය  ිත ාඛා ිත:යාලය  

තනගේ: ිත:යාලය වාශේ පාසල්විගේ   ශකාටස්  කඩලා අන්ගේ 

කරගේශගේ නසහස. නමුත්   පාසල් තුළ ිත කහල්පතිවරුගේ 

තුගේශ:ශනකු යටශත්  ශ ත ශකාටස් තුනට අ:ාළව පරිපාලන රම 

තුනෂණ ක්රියාත්මක ශවනවා. ප්රධාන ිත කහල්පතිවරයා යටශත් සියලු 

කටයුතු අධීෂණඥයය ශවනවා.  

එශස් ශනාවන පාසල් තිශ නවා.    සිට 5 වසර :ෂණවා  පගේති 

තිශ න primary schools 3 922ෂණ ිතතර තිශ නවා. ළමන් 022ට 

අ්      වසශරගේ නසවතුණු පාසල් 5 222කට තසගේන සාඛයාවෂණ 

තිශ නවා.   සියල්ල ශ ත පරිපාලන වුහය තුළට ගත්තාම :සගේ 

තිශ න කලාප  22 කලාප  02ෂණ ශවනවා. උ:ාහරයයෂණ 

ව ශයගේ ශකාළඹ කලාපය ගත්ශතාත්  පාසල්  44ෂණ තිශ නවා. 

ක තුමාට කියගේන පුළුවගේ:   සියලුම පාසල්වල :රුශවෝ 

ශකාච්චර ඉගේනවා: කියලා? ශකාළඹ නගරශආ පාසල්වල :රුවගේ 

 05 222ෂණ අධයාපනය ල නවා. පාසල්  44ක :රුවගේ  05 222ෂණ 

අධයාපනය ල නවා. ුරරුවරු    222ෂණ ඉගේනවා. ශමශහම 

ම්යාම තනි කලාප කා්යාලයකට ශ ත ිපිශගානු සියල්ශල් 

වසඩකටයුතු කරගේන අමාරුන්. එතශකාට උසස්ී ත  මාරුී ත  

ිතශ්රාම ගසගේී ත ප්රමා: ශවනවා.   නිසා  කලාපවලට :රගේන 

පුළුවගේ ප්රමායයට අපි ශ ත වුහය සකස් කරනවා. එතශකාට තව 

කලාප 02ෂණ  වසඩි ශවන්.   අනුව කලාප  02ෂණ ශවනවා.   කලාප 

 02 යටශත් :සගේ තිශ න ශකාට්ඨාස ශවනුවට School Boards 

550ෂණ සති කරනවා. School Board එශකගේ තමන් පාසල් 

ම්පරීෂණඥයය ශවගේශගේ. ඉස්සර ුරරු උපශද් කවරු සහ School 

Inspector  කියන තනතුරු තිබුයා. ශ තවා තුළිගේ   හා සමානව 

පාසල් අධීෂණඥයය ශවනවා. එතශකාට School Board එකකට 

අන්ති වගේශගේ පාසල් 02න්; පාසල්  2  22ෂණ තිශ න නිසා පාසල් 

02න් එගේශගේ. ශ ත තුළිගේ  ුරයාත්මක ව්ධනය වසඩි කරගේන 

ශ ාශහාම පහම්ශවගේ හසම term එකකට වරෂණම පාසල් 

අධීෂණඥයය කරගේන පුළුවගේ ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි   ළයට   යටශත් ප්ඥ: - clusters - 

1 022ෂණ එනවා.   එක cluster එකකට lead schools එකෂණ ශහෝ 

කිහිපයෂණ තිශ නවා. එතශකාට මිගේ මත්තට එගේශගේ ජනාතික 

පාසල් ශනාශවන්  lead schools.  ට පස්ශස් ජනාතික පාසල්  ජනාතික 

ශනාවන පාසල් කියලා ශේ:යෂණ එගේශගේත් නසහස. සමහර අය 

මශේ ළයට පාසලෂණ ඉල්ලාශගන එනවා  "ජනාතික පාසලෂණ අපට 

ශ:ගේන" කියලා. ශ ත ජනාතික පාසල් කියන සාකල්පය අ: 

සමාජනයන්  රටන්  :රුශවාන් කෂණශකාම ශ :ලා තිශ ගේශගේ. අපි 

 ක ශවනස් කරනවා. අපි කරන වසඩසටහන යටශත් ශ ත සියල්ල 

lead schools ශවනවා. එතශකාට සමහර cluster එකක lead 

schools එකෂණ ශහෝ ශ:කෂණ තිශ ගේන පුළුවගේ.   lead schools 

ශ:ක වටා  -5 :ෂණවා සහ  -   :ෂණවා පාසල් ටික ප්ඥ:යෂණ 

ශවනවා. එතශකාට අපි lead schools සියල්ලම සියලු පහම්ක ත 

තිශ න ජනාතික පාසල් :හස හා සමානව හ:නවා. එතශකාට පාසල් 

  022ෂණ හසශ:නවා.  ටත් ශපා්ඩෂණ වසඩි ශවගේන පුළුවගේ. :සගේ 

තිශ න වුහශආ  වා අන්ගේ කරගේන  සහස. 

එතශකාට lead schools 1 522ෂණ ිතතර සති ශවනවා. ශ ත 

පාසල්   522ම උසස් ශපළ ිතඥය ධාරා 4ම තිශ න පාසල්;  වා 

උසස් ශපළ ිතඥය ධාරා සඳහා smart classrooms තිශ න පාසල් 

ිතධියට හ:ගේන අපි සසලම් ත කරලා තිශ නවා  ගරු මගේීතුමනි. 

අපි ල න අම්රුද්: මුල ශවනශකාට   වුහය සකස් කරනවා.  ට 

සමගාමීව ිතඥයමාලා සාව්ධනය  ජනාතික අධයාපන තයතනශයගේ 

:සනට නියමු වයාපතතියෂණ හසටියට තර තභ කරලා තිශ නවා. ශ ත 

සියල්ල පා්ිශ තගේතුවට ශගනසල්ලා ප්රතිපත්ති සකස් කරනවා.  

ජනාතික අධයාපන ශකාමිසම අම්රු ක  2ක ප්රතිපත්තියෂණ සකස ්

කරලා තිශ නවා.  ක ළයදීම  ජනනාධිපතිතුමාට නීතයනුූලලව 

භාර ශ:නවා.  කට සමපාත -align- කරලා තිශ නවා  

ප්රතිසාස්කරයය. එතශකාට ජනාතික අධයාපන ප්රතිපත්තිය සමපාත 

ශවනවා  අධයාපන ප්රතිසාස්කරයයට. අම්රු ක  2කදී ශ ත 

ප්රතිසාස්කරයය ස තපූර්ය කරලා ඉවර කරගේන ඕනෑ. ශමාක:  

අපි කරශගන යන ශ:යෂණ පරිව්තනය කිරීම එක රැයකිගේ 

කරගේන  සහස. ශලෝකශආ ශ ාශහෝ රටවල ශවලා තිශ ගේශගේ 

 කන්. ඉතිගේ ක තුමා කි වා වාශේ    සසලසස්ම සහ                 

ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම මම පනත් ශකටු තපතකිගේ 

පා්ිශ තගේතුවට    ශේගේන  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා. 

 

ගු ඩී. ීරසිාංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ. வீ சிங்க)  

(The Hon. D. Weerasingha)  

ගරු සමතිතුමනි  ජනාතික පාසල්   222ෂණ න ත කළා ශගේ.   

ජනාතික පාසලක ඉගේන ුරරුවරශයකුට න ත කරලා තිශ න පාසල් 

  222ගේ එකකට ස්ථාන මාරුීමෂණ ශ:නශකාට ජනාතික පාසලෂණ 

ශස් සලකා ස්ථාන මාරුීම ශ:ගේශගේ නසහස. ගරු සමතිතුමනි            

  ස ත ගේධශයගේ ගගේනා පියවර ශමාකෂණ:? ශමාක:  එතශකාට 

  ුරරුවරුගේට ශලාකු අසාධාරයයෂණ සිද්ධ ශවනවා. 

2063 2064 



පා්ිශ තගේතුව 

ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු මගේීතුමනි  ජනාතික පාසල්   222 වයාපතතිය 

ස ත ගේධශයගේ මට ශවනස් අ:හසෂණ තිබුයා කි ශ   කන්. 

ශමාක:  :හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය යටශත් 

අධයාපනය ශ  කණු ිතඥයයෂණ. එතශකාට පළාත් රාජනය ශස්වා  ෂණ 

තිශ නවා අපි ශ:ගේනාම පළාත් සභාශ  හිටපු නිසා ක තුමා ශ ත 

ගසන ශහාඳිගේ :ගේනවා. පළාත් රාජනය ශස්වශආ ශකශනෂණ රාජනය 

ශස්වයට යගේන ගියාම   සඳහා ගත ශවන කාලසීමාව ක තුමා 

:ගේනවා. නමුත් ශ ත කිසිම ප්ර ්නයෂණ එගේශගේ නසහස  ජනාතික පාසල් 

ප්රමුඛ පාසල් කළාම. පළාත තුළම පාසල සාව්ධනය ශවනවා. 

එතශකාට ස්ථාන මාරුී ත ප්ර ්න මතු ශවගේශගේත් නසහස. 

 
්වරළ කලාපය: අනව ර ඉදිකිරීම් 

கம ரயொ  ெலயம்: சட்டெிர ொதக் கட்டுைொனங்கள் 
COASTAL ZONE: UNAUTHORIZED CONSTRUCTIONS  

 

2632/2022 
4.  ගු  ම්පත් අුර්කෝරල මහතා 
    (ைொண்புைிகு சம்பத் அதுரகொ ல)  

 (The Hon. Sampath Athukorala) 

නාගරික සාව්ධන හා නිවාස අමාතයතුමාශගගේ සූ                 

ප්ර ්නය- ( )  

(අ) (i) ශවරළ සාරෂණඥය හා ශවරළ ස තපත් 
කළමනාකරය ශ:පා්තශ තගේතුවට අයත්  
ඉඩ තවල ඉදිකර සති අනවසර ඉදිකිරී ත සාඛයාව 
ශකාපමය:;   

 (ii) ව්ඥ 02 5 සිට ශ ත :ෂණවා ඉවත් කර සති අනවසර 
ඉදිකිරී ත සාඛයාව ශකාපමය:;   

 (iii) ඉහත ශ:පා්තශ තගේතුව සතු ඉඩ ත   ක ප:නම මත 
ල ා දී තිශ :;   

 (iv) එශස ් න ත  එශලස ල ා දී සති ඉඩ ත ප්රමායය 
ශකාපමය:;  

 (v) එම ඉඩ ත   ක දීම මඟිගේ උපයාශගන සති ත:ායම 
ශකාපමය:;  

    යගේන එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ත) ශනාඑශස ්න ත    මගේ:? 
 

நக  அபிெிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சம க் ரகட்ட 

ெினொ:  

(அ) (i) கம ரயொ ப் பொதுகொப்பு ைற்றும் கம ரயொ  

ெளங்கள் முகொமைத்துெத் திமணக்களத்துக்குச் 

தசொந்தைொன கொணிகளில் நிர்ைொணிக்கப்பட் 

டுள்ள சட்டெிர ொதக் கட்டுைொனங்களின் 

எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டு முதல் இதுெம யில் அகற்றப் 

பட்டுள்ள சட்டெிர ொதக் கட்டுைொனங்களின்  

எண்ணிக்மக யொது; 

 (iii) ரைற்படி திமணக்களத்துக்குச் தசொந்தைொன 

கொணிகள் குத்தமக அடிப்பமடயில் ெழங்கப்பட் 

டுள்ளனெொ; 

 (iv) ஆதைனில், அவ்ெொறு ெழங்கப்பட்டுள்ள கொணி 

களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (v) ரைற்படி கொணிகமளக் குத்தமகக்கு ெழங்கு 

ெதன்மூலம் ஈட்டப்பட்டுள்ள ெருைொனம் யொது; 

 என்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

( ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Urban Development and 
Housing: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of unauthorized constructions 
on the lands belonging to the Department of 
Coast Conservation and Coastal Resource 
Management; 

 (ii) the number of unauthorized constructions 
that have been removed from 2015 to the 
present; 

 (iii) whether the lands belonging to the above 
Department have been leased out; 

 (iv) if so, the extent of land that has been leased 
out; and 

 (v) the income earned by leasing those lands? 

(b) If not, why? 
 

ගු ්ත්නුක විදානගම්ප මහතා (නාගරික  ාංවර්ධාන හා 

නිවා  රාජ අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு ரதனுக ெிதொனகைரக - நக  அபிெிருத்தி ைற்றும் 

வீடமைப்பு இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of 
Urban Development and Housing) 
ගරු කථානායකතුමනි  නාගරික සාව්ධන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවනුශවගේ මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ල ා ශ:නවා. 

(අ) (i) ශවරළ කලාපය තුළ ශමම ශ:පා්තශ තගේතුවට 
ඉඩ තවල අන්තියෂණ ශනාමසත.  

  ශමම ශ:පා්තශ තගේතුව ශවරළ කලාපය තුළ 
පවතින බි ත තීරුශ  ශවරළ ඛා:නය පාලනය සහ 
සාව්ධන කා්යයගේ කළමනාකරයය කිරීම හා 
පාලනය කිරීම සි ක කරනු ල න්.   අනුව දිවන්න 
වටා පිහිටි එම ශවරළ කලාපය තුළ සි ක කර සති 
අනවසර ඉදිකිරී ත - ( ලපරයෂණ ල ා ගසනීමකිගේ 
ශතාරව සි ක කළ සාව්ධන කා්යයගේ) - ප්රමායය 
02 0 ව්ඥශආ සිට ශ ත :ෂණවා 0  62කි. 

    අනවසර ඉදිකිරී ත පිළි ඳ ශතාරතුරු -   

    0200.2 .32 දිනට 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

  2012 සිට 0200.2 .32 :ෂණවා ශවරළ කලාපය තුළ 
ඉදිකර සති අනවසර ඉදිකිරී ත ප්රමායය 0  62කි. 

ව්ඥය නිකුත් කරන ල: කඩා ඉවත් 

කිරී ත නිශයෝග ප්රමායය 

2012 146 

2013 338 

2014 127 

2015 259 

2016 286 

2017 248 

2018 211 

2019 159 

2020 162 

2021 135 

2022   89 

එකතුව 2,160 

2065 2066 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

  2015 සිට 0200.2 .32 :ෂණවා ශවරළ කලාපය තුළ 
ඉදිකර සති අනවසර ඉදිකිරී ත ප්රමායය   66 කි. 

  2015 සිට 0200.2 .32 :ෂණවා ශවරළ කලාපය තුළ 
ඉදිකර සති අනවසර ඉදිකිරී ත ඉවත්කර සති 
ප්රමායය 040කි. 

 (iii)  නසත. 

 (iv)   අ:ාළ ශනාශ . 

 (v)  අ:ාළ ශනාශ . 

(ත)  පිළිතුරු ල ා දී සති  සිතගේ අ:ාළ ශනාශ . 

 

ගු  ම්පත් අුර්කෝරල මහතා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுரகொ ல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ගරු රාජනය සමතිතුමනි  මශේ පළමුවසනි අතුරු ප්ර ්නය 

ශමයන්.  

මම ීවවත්වන ගාල්ල දිස්ත්රිෂණකශආ  මුහු: තරිත ප්රශද් වල 

පම්ගිය වසර කිහිපය තුළ ශවරළ ඛා:නය වඩාත් උග්ර ශවලා 

තිශ නවා. ිතශ ්ඥශයගේ අ ත ලගේශගාඩ  ඌරල  ශතල්වත්ත  

පසරෑිය සිට හ රා කව :ෂණවා ප්රශද් වල මුහු ක ශවරළ ඛා:නය ඉතා 

ශ ගශයගේ සි ක ශවලා තිශ නවා. ශ ත ශවරළ ඛා:නය වළෂණවා 

ගසනීම සඳහා  පම්ගිය කාලය තුළ ිතිතධ ක්රියාමා්ග අරශගන 

තිබුයා. නමුත්  ශ ත ශවනශකාට අපට ශපශනනවා ශවරළ ඛා:නය 

වළෂණවා ගසනීම සඳහා තර තභ කර තිබුණු වයාපතති සියල්ල 

අතරමය නතර ශවලා තිශ න  ව. මම ක තුමාශගගේ  :සන ගගේන 

කසමසතින්  ශවරළ ඛා:නය වළෂණවා ගසනීම සඳහා ක තුමා ශ ත 

වයාපතති අඛඩුකඩව පවත්වාශගන යගේන කටයුතු කරනවා: කියලා. 

ශමාක:  ශ ත ශවනශකාට ඌරල  ශතල්වත්ත  පසරෑිය ප්රශද්  තුළ 

ප්රධාන මා්ගය :ෂණවාම ශවරළ ඛා:නය සි ක ශවලා තිශ නවා. 

ශ තවා වසළසෂණීම සඳහා පටගේ ගත්ත වයාපතති නසවත ක්රියාත්මක 

ශවනවා : කියලා මම ක තුමාශගගේ :සන ගගේන කසමසතින්.  

ගු  ්ත්නුක විදානගම්ප මහතා  
(ைொண்புைிகு ரதனுக ெிதொனகைரக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත ස ත ගේධශයගේ පම්ගිය කාලය 

වනතුරුම ප්රතිපා:න ශවගේ කරලා   සඳහා අව ය කරන වසඩ 

පිළිශවළ ක්රියාත්මක ම්යා. හස සන්  පම්ගිය කාලශආ මුහු: 

සසරීමත් සමයම   ඉදිකිරී ත සියල්ශලහි ය ත ශකාටසෂණ 

ිතනා යට ලෂණ ශවලා තිශ නවා. ශ ත ශවනශකාට අමාතයාා ය 

යටශත් ප්රතිපා:න ඉල්ලීම ත කර තිශ නවා.  පම්ගිය කාලශආ කළ 

ඉදිකිරී තවලට වඩා ශහාඳ ප්රමිතියකිගේ 0203 ව්ඥශආ ඉදිකිරී ත වසඩ 

කරගේන කටයුතු කර තිශ නවා. ශ ත සඳහා සස්තශ තගේතු සකස් 

කර තිශ නවා.  
 

ගු  ම්පත් අුර්කෝරල මහතා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுரகொ ல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශ:වන අතුරු ප්ර ්නය ශමයන්.  

ශ ත වනිතට ගාල්ල දිස්ත්රිෂණකශආ තිශ න ධීවර වරායගේ තුළ 

වසි පිරීම නිසා  රපතළ තත්ත්වයෂණ මතුශවලා තිශ නවා. ශ ත 

ධීවර වරායගේ තුළ පිරුණු වසි ඉවත් කිරීශ ත කටයුතු   ක ප:නම 

මත සමාගමකට ල ා දී තිශ නවා.   සමාගම වසි ප්රවාහනය 

කරගේශගේ ශකාළඹට.   ගගේන වසිවිගේ තුශනගේ එකෂණ නසවත 

මුහු:ට ශපා තප කිරීමටන් උපශ:ස් දී තිශ ගේශගේ.  නමුත්, ශ ත වසි 

ඉවත් කිරීම ශවරළ ඛා:නයට ය ත තකාරයකිගේ  ලපාන 

තත්ත්වයෂණ සති කියා අපට :සශනනවා. ශ ත පිළි ඳව :ගේනා 

ශ ාශහෝ ශ:නා කියගේශගේ ශ ත ධීවර වරායගේ තුළ පිශරන වසි 

ස තපූර්යශයගේ මුහු:ට ශපා තප කරගේන කියලාන්.   නිසා ගරු 

රාජනය සමතිතුමනි, අපි :සනගගේන කසමසතින්,   ක ප:නම මත ල ා 

දී තිශ න වසි ඉවත් කිරීශ ත කටයුත්ත ඉදිරියටත් ක්රියාත්මක 

ශවනවා:, එශහම නසත්න ත ශ ත ශවරළ ඛා:නය වළෂණවා ගගේන 

ශ ත ධීවර වරායගේ තුළ පිශරන වසි සියල්ලම මුහු:ට ශපා තප 

කරනවා: කියලා. 

2067 2068 

ව්ඥය අනවසර ඉදිකිරී ත 

සඳහා නිකුත් කරන 

ල: කඩා ඉවත් 

කිරී ත නිශයෝග 

ප්රමායය 

    ව්ඥවල කඩා ඉවත් කිරී ත මුළු ඉවත් 

කිරී ත 

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022   

2015 259 6 6   18   4       34 

2016 286         6   5       11 

2017 248         8 17       25 

2018 211         7 21       28 

2019 159           3   4       7 

2020 162             1   28 29 

2021 135             2     2 

2022   89                   0 

නිශයෝග 

ශනාමසති 

ඉවත් කිරී ත 

112     65 25   8   8     6      112 

එකතුව    1,661 6 6 65 64 58 13 2 34      248 

 (ii) 2015 ව්ඥශආ සිට ශ ත :ෂණවා අනවසර ඉදිකිරී ත කඩා ඉවත් කිරී ත සාඛයාව 040කි.  

  කඩා ඉවත් කිරී ත නිශයෝග නිකුත් කර  කඩා ඉවත් කරන ල: අනවසර ඉදිකිරී ත - 0200.2 .32 දිනට 



පා්ිශ තගේතුව 

ගු  ්ත්නුක විදානගම්ප මහතා  
(ைொண்புைிகு ரதனுக ெிதொனகைரக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)  
ගරු මගේීතුමනි  මා හිතන ිතධියට ශ ත ස ත ගේධශයගේ  ලපර 

නිකුත් කරගේශගේ ලාකා ධීවර වරාය නීතිගත සාස්ථාව ිතසිගේ. 
ශමාක:  ධීවර වරායගේ සඳහා ශ ෝට්ටුවලට පසමිණීමට තිශ න 
අපහම්තා ඉවත් කර  ධීවරයගේශේ කටයුතු පහම් කිරීම අරමුණු 
කරශගනන් ශ ත  ලපර ල ා දී තිශ ගේශගේ. ශමවසනි  ලපර දීම 
සඳහා  ලයෂණ අශේ අමාතයාා ය සතුව නසහස. අශේ 
අමාතයාා ශයගේ පරීෂණඥා කර  ලා ක තුමාශේ ප්ර ්නය 
ස ත ගේධශයගේ ඉදිරිශආදී ගගේනා ක්රියා මා්ගය කුමෂණ: කියා 
ක තුමාව :සනුවත් කරගේන ත.  

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අාක 5-0640/0200- ( )  ගරු රාජිකා ිතරමසිාහ 

මහත්මිය - [සභා ග්භය තුළ නසත.] 

ප්ර ්න අාක 6-0645/0200- (0)  ගරු ගාමිණී වශල්ශ ාඩ 

මහතා. 
 

ගු ගාමිණී ව්ේ්බාඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெரலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර න්ය අහනවා. 
 

ගු ්මාහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිේවා මහතා (කිිකර්ම රාජ 

අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்ெொ - கைத்ததொழில் 

இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva - State Minister of 
Agriculture)  
ගරු කථානායකතුමනි  කතික්ම අමාතයතුමා ශවනුශවගේ මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ල ා දීම ස:හා සති ශ:කක කාලයෂණ ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 

ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම  නි්යෝග කරන ලදී. 
ெினொமெ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ජා සක පශු  ම්පත්  ාංවර්ධාන මණ්ඩලය  ුර 

 මාගම්: වි නතර 
ரதசிய கொல்நமட ெளங்கள் அபிெிருத்திச் சமபக்குச் 

தசொந்தைொன கம்பனிகள்: ெிப ம் 
COMPANIES UNDER NATIONAL LIVESTOCK DEVELOPMENT 

BOARD: DETAILS  

2651/2022 
7.  ගු යූ.්ක. සුමිත් ේුකුඹුර මහතා 
     (ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

    (The Hon. U.K. Sumith Udukumbura)  

කතික්ම අමාතයතුමාශගගේ සූ  ප්ර ්නය - ( )  

(අ) (i) ජනාතික පශූ ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලය සතු 
සමාග ත සාඛයාව ශකාපමය:; 

 (ii) එම  එෂණ එෂණ සමාගම පිහිටා සති ස්ථානය ශවගේ 
ශවගේ ව ශයගේ කවශ්:; 

 (iii) මඩුකඩලය සතු සාචාරක නිවා් නිශෂණතන 
සාඛයාව ශකාපමය:;  

 (iv) ජනාතික පශූ ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලශආ වා්ික 
ත:ායම ශකාපමය:; 

 (v) එම තයතනශආ ඉදිරි සාව්ධන කටයුතු 
ස ත ගේධශයගේ ශගන සති ක්රියාමා්ග කවශ්:; 

 යගේන එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ත)  ශනාඑශස ්න ත    මගේ:?   

கைத்ததொழில் அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:  

( அ) (i) ரதசிய கொல்நமட ெளங்கள் அபிெிருத்திச்  

சமபக்குச் தசொந்தைொன கம்பனிகளின் 

எண்ணிக்மக எத்தமன என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி ஒவ்தெொரு கம்பனியும் அமைந்துள்ள 

இடம் தெவ்ரெறொக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) சமபக்குச் தசொந்தைொன சுற்றுலொ ெிடுமுமற 

ெிடுதிகளின் எண்ணிக்மக எத்தமன என்ப 

மதயும்; 

 (iv) ரதசிய கொல்நமட ெளங்கள் அபிெிருத்திச் சமப 

யின் ெருடொந்த ெருைொனம் எவ்ெளவு என்ப 

மதயும்; 

 (v) ரைற்படி நிறுெனத்தின் எதிர்கொல அபிெிருத்தி 

யின் தபொருட்டு ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நடெடிக்மககள் யொமெ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்குத் ததொிெிப்பொ ொ? 

( ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of companies the National 
Livestock Development Board possess; 

 (ii) separately, the locations where each of the 
above-mentioned company is located; 

 (iii) the number of holiday resorts the Board 
possess; 

 (iv) the annual income of the National 
Livestock Development Board; and 

 (v) actions that have been taken regarding the 
future development of the aforesaid 
institution? 

(b) If not, why? 

 

ගු ඩී.බී. ්හනරත් මහතා (පශු  ම්පත්  ාංවර්ධාන රාජ 

අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. ரஹ த் - கொல்நமட ெளங்கள் அபிெிருத்தி 

இ ொஜொங்க அமைச்சர்)  

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

ගරු කථානායකතුමනි  කතික්ම අමාතයතුමා ශවනුශවගේ මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ල ා ශ:නවා. 

(අ) (i) 02න්. 

 (ii) 1.  සීමාසහිත ශ්රී ලාකා කුකුළු පාලන සාව්ධන 
(ශපෞද්ගික) සමාගම "මාවත්ත ශගාිතශපාළ" 
නමිගේ  ඩුකඩිරිේපුව  ලුණුිතල :රන ිපිනශයහි 
පවත්වාශගන යනු ල න්. 

  2.  මහවසි සත්ත්ව වයාපාරික සමාගම "මහවසි 
ශගාිතශපාළ" නමිගේ ජනය මාවත  තඹුත්ශත්ගම 
:රන ිපිනශයහි පවත්වා ශගන යනු ල න්. 

 (iii) ජනාතික පශු ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලය සතු 
නිවා් නිශෂණතන සාඛයාව 2 න්. 
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 (iv)  

 

  (v)    ජනාතික පශු ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලශආ ඉදිරි 
සාව්ධනය උශ:සා  එයට අයත්     ශගාිතපළවල 
සත්ත්ව පාලන කටයුතු ශමගේම කති කා්මික 
කටයුතු දියුණු කිරීම සඳහා පහත සඳහගේ ක්රියා 
මා්ග ශගන සත. 

  01. ශගාිතපළ කිරි හා තරිත නිඥ්පා:න අශළිතය 
ස ත ගේධ අශළිත ජනාලය සිත ලගසගේීම 
සහ එමඟිගේ කිරි හා තරිත නිඥ්පා:න මිල දී 
ගසනීමට පාරිශභෝගිකයගේ ශපළඹීම. 

  02.  දියර කිරි ප්රචිත කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම 
සහ ශවශළඳ ශපාළට UHT කිරි පසකට් 
වසඩි සාඛයාවෂණ නිකුත් කිරීම. 

  03.  කිරි ගව පාලනය දියුණු කිරීම සඳහා වසඩි 
කිරි නිඥ්පා:නයෂණ ල ාශ:න ගව ව්ග 
ශතෝරා ශ්රී ලාකාශ  ශද් ුරයයට ගසළශපන 
ගව පසටම්ගේ බිහි කිරීම සඳහා තනයනික 
අධියත ගව ශුර භාිතත කිරීම. 

  04.   මහා පරිමාය  ඩ ඉරිඟු වගා වයාපතති 
තර තභ කිරීම දිරිගසගේීම සඳහා ජනාතික පශු 
ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලශආ ඌන 
උපශයෝජිත ඉඩ ත  ශපෞද්ගික අා ය ශවත 
ශකටි කාලීමන   ක ප:නම මත ල ා දී  
එමඟිගේ සත්ත්ව තහාර සඳහා අව ය  ඩ 
ඉරිඟු වගා කිරීම තර තභ කිරීම සහ  ඩ 
ඉරිඟු  ාක සන්ශල්ජ්  වට පත් කර 
ගවයගේට අව ය තහාර නිඥ්පා:නය කිරීම. 

  05.   ශපාල් ත්රිශකෝයය තුළ පිහිටා සති 
හුනනාගත් ශගාිතපළ කිහිපයකට අයත් 
ඌන උපශයෝජිත ඉඩ ත ශකටි කාලීමනව 
තහාර ශ ෝග වගා කිරීම සඳහා   ක ප:නම 
මත ශගාිත කඩුකඩාය ත / වගාකරුවගේ ශවත 
ල ා දීම. 

  06.  පා් ල මිගේ පවතින ශගාිතපළ කිහිපයෂණ 
ශපෞද්ගික තශයෝජනකයගේ සමය එෂණව 
සාව්ධනය කර එම ශගාිතපළවල 
නිඥ්පා:න කා්යය වසඩි කිරීම සඳහා දී්ඝ 
කාලීමනව   ක ප:නම මත ශපෞද්ගික 
තශයෝජනකයගේට තශයෝජනන අවස්ථා ල ා 
දීමට සසලම් ත කර සත.  

  07.  ූ කර මාා  හා ූ කර පාලනය වසඩි දියුණු 
කිරීම සඳහා පුත්තලම දිස්ත්රිෂණකශආ 
 ාගශ:ණිය ප්රශද් ශආ පිහිටි මාටිගේ 
ශගාිත පශළහි ූ කර මස ්නිඥ්පා:නාගාරශආ 
කටයුතු පුළුල් කිරීම. 

  08.  කුකුළු පාලනය සඳහා නීන තාෂණඥයය 
භාිතත කිරීමට අව ය සාවතත නිවාස 
(Closed houses) ඉදිකිරීමට සසලම් ත කිරීම. 

වර්ෂය වාර්ික ආදායම 

2019 රුපියල් 0 929 6 3 63 .22  

(රු. බිියන 0.929) 

2020 රුපියල් 3 030 540 53 .22  

(රු. බිියන 3.030) 

2021 රුපියල් 3 640 5 0 006.22  

(රු. බිියන 3.640) 

  09.  අය වසය ප්රතිපා:න භාිතත කර ජනාතික පශු 

ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලය සතු 

ශපාශළාගේනරුව ශගාිතපශළ ් සන්ශල්ජ් 

නිඥ්පා:නය තර තභ කිරීමට සසලම් ත කිරීම 

සහ එම වයාපතතියට අව ය  ඩ ඉරිඟු එම 

ශගාිතපශළ ්වගා කිරීමට සසලම් ත කිරීම. 

  10. මහශ රියතසගේන ශගාිතපශළ ් ශරාන්ල් 

කුකුළු මස ්නිඥ්පා:න ධාරිතාව වසඩි කිරීමට 

කටයුතු කිරීම සහ එම ශගාිතපශළහි 

ශරාන්ල් කුකුළු මස ් සසකසීශ ත  කකය 

ිතධිමත්ව සාව්ධනය කර  අධියත ප්රවාහන 

ශලාරි (Freezer trucks) භාිතත කර අ:ාළ 

මස ්නිඥ්පා:න සඳහා පුළුල් ප්රචාරයෂණ ල ා 

ගසනීම. 

  11.  කිරි පට්ටි පාලනය සහ කිරි ගව වයාපතති 

සඳහා ිතශද් ගත වන ශ්රී ලාාකික තරුය 

තරුණියගේට ිතශද්  රැකියා සඳහා පිටත්ව 

යෑමට අව ය සහතික පර පාඨමාලා 

සසලම් ත කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම. 

එශමගේම මස:රට පශු ස තපත් සාව්ධන 

මධයස්ථානශආ පසවසත්ශවන අ:ාළ 

පාඨමාලාව සඳහා NVQ Level 4  

සහතිකය ල ා ගසනීමට කටයුතු කිරීම. 

  12.  ශගාිතපළවල නිඥ්පා:නය කරන ශපාල් සහ 

ශපාල් අතුරු නිඥ්පා:න  ශද්යය සහ 

ිතශද්යය ශවළඳ ශපාළ ශවත ශයාමු කිරීම 

සඳහා ශපෞද්ගික තශයෝජනකයගේ සමය 

තශයෝජනන ඉඩ ප්රස්ථා සති කිරීමට සසලම් ත 

කිරීම. 

   උ:ා  පිටි කළ ශපාල් කිරි  ශකාහු හා   
තරිත ක්මාගේත 

  13.  වා්ික සසලසස්ම පරිදි ශපාල් යටි වගා 
තර තභ කිරීම. 

(ත) පසන ශනානඟී. 

 

ගු යූ.්ක. සුමිත් ේුකුඹුර මහතා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ගරු රාජනය සමතිතුමනි  පිළිතුර ල ා  කගේනාට ශ ාශහාම 

ස්තුතින්. 

අප :ගේනා ිතධියට  ජනාතික පශු ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලයට 

අයත් ප්රශයෝජනනයට ශනාගත් ඉඩ ත ිත ාල ප්රමායයෂණ තිශ නවා. 

රශට් ත්ිකයට ශමම ඉඩ තවිගේ ප්රශයෝජනනයෂණ ල ාගසනීම 

සඳහා රාජනය අමාතයවරයා හසටියට ක තුමා ය ත වසඩ පිළිශවළෂණ 

කඩිනමිගේ සකස් කරගේන කටයුතු කර තිශ නවා: කියා මා 

:සනගගේන කසමසතින්. 

 

ගු ඩී.බී. ්හනරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. ரஹ த்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

ගරු කථානායකතුමනි  ඉඩ ත සාගයනයෂණ කරලා  :සනට 

භාිතත ශනාකරන ඉඩ ත  වයාපාරික ප්රජනාවත් එෂණක එකතු ශවලා 

හම්ල් වයාපාර ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශකටි කාලීමන ව ශයගේ   ක 

දීම පිණිස කටයුතු කරගේනත්  සත්ත්ව තහාර නිඥ්පා:නය කිරීම 

සඳහා   ඉඩ ත භාිතත කරගේනත්    වාශේම ශපාල් වගා කරන 

ඉඩ තවල යටි වගාව කරගේනත් කටයුතු කර තිශ නවා. 

2071 2072 



පා්ිශ තගේතුව 

ගු යූ.්ක. සුමිත් ේුකුඹුර මහතා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ගරු රාජනය සමතිතුමනි  අ: ිතශ ්ඥශයගේම සත්ත්ව තහාර 

පිළි ඳව ිත ාල ගසටලුවෂණ තිශ නවා.   වාශේම ශ ත අවස්ථාව 

වන ිතට ශ ාශහෝ පාරිශභෝගික භාඩුකඩවලත් මිල ඉහළ ගිහිගේ 

තිශ නවා.   නිසා ිතශ ්ඥශයගේම එම ඉඩ තවල  ඩ ඉරිඟු වගාව 

වාශේම තහාර නිඥ්පා:නය සඳහා වන අශනකුත් වගාවගේ කිරීමට 

සසලම් ත සකස් කර තිශ නවා: කියා :සනගගේන කසමසතින්. 

 
ගු ඩී.බී. ්හනරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. ரஹ த்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

ගරු කථානායකතුමනි  ජනාතික පශු ස තපත් සාව්ධන 

මඩුකඩලය පිහිටුවා තිශ ගේශගේ සත්ත්ව සාව්ධන කටයුතු උශ:සා. 

රුපියල් මිියන 052ක මු:ලෂණ ිතය: ත කර නියමු වයාපතතියෂණ 

හසටියට ශපාශළාගේනරුව ශගාිතශපාශළ් තතය වගා කරලා  වා 

සන්ශල්ජ්  වට පරිව්තනය කරගේන ශ ත වන ිතට කටයුතු කර 

තිශ නවා. ජනාතික පශු ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලය ිත ශ ්ඥශයගේ 

 ලාශපාශරාත්තු වනවා  :සනට භාිතත ශනාකරන ඉඩ ත සත්ත්ව 

තහාර වසඩිශයගේ නිඥ්පා:නය කිරීම උශ:සා එකතු කරගගේන. 

 
ගු යූ.්ක. සුමිත් ේුකුඹුර මහතා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ගරු රාජනය අමාතයතුමනි  ිතශ ්ඥශයගේම කිරි තහාර 

නිඥ්පා:නවල මිලත් ිත ාල ශලස ඉහළ යමිගේ තිශ නවා.   නිසා 

ශද්යය නිඥ්පා:නවලට ිතශ ්ඥ අවස්ථාවෂණ  ප්රමුඛස්ථානයෂණ 

ශ:ගේන ඕනෑ කාල සීමාවක තමන් අප ඉගේශගේ. අශේ ජනාතික පශු 

ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලය හරහා කිරි නිඥ්පා:න ිත ාල 

ප්රමායයෂණ රටට :ායා: කරනවා මා :සෂණකා. ශ ත නිඥ්පා:න තවත් 

ඉදිරියට ශගන යමිගේ චීස් වාශේම අශනකුත් කිරි නිඥ්පා:න 

ප්රම ායය ඉහළ නසාීම සඳහා සා තප්ර:ාන්ක රමයට එහා ගිහිගේ ය ත 

වසඩ පිළිශවළෂණ සකස් කර තිශ නවා: කියා මම :සනගගේන 

කසමසතින්. 

 
ගු ඩී.බී. ්හනරත් මහතා 
(ைொண்புைிகு டீ.பீ. ரஹ த்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

ගරු කථානායකතුමනි  ලාකාවට අව ය කිරිවිගේ සියයට 

42ක පමය ප්රමායයෂණ තමන් ලාකාව නිඥ්පා:නය කරගේශගේ.   

නිසා ශද්යය කිරි නිඥ්පා:නය වසඩිදියුණු කිරීම උශ:සා 

මා්ශගෝපශද් කත්වයෂණ සපයගේන නියමු තයතනයෂණ හසටියට 

ජනාතික පශු ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලය උපශයෝගි කරගගේනවා.   

අනුව ුරයාත්මක  ව වසඩි  කිරි ශ:නුගේ සමාජනගත කරගේනත්    

කිරි ශ:නුගේශගගේ වසඩි නිඥ්පා:න ධාරිතාවෂණ එකතු 

කරගසනීම  උශ:සා ප්ශආඥයාත්මක ශතාරතුරු මහ ජනනතාවට 

ල ා ශ:ගේනත් කටයුතු කරනවා.  

 ට අමතරව  ලාකාවට අව ය ශද්යය දියර කිරි භාිතතය 

ප්රචිත කිරීම උශ:සා ජනාතික පශු ස තපත් සාව්ධන මඩුකඩලය 

ප්රමුඛතාව ශගන කටයුතු කරනවා.   අනුව කම්ගේ ල ා ගගේනා කිරි 

UHT කිරි පසකට්  වට පරිව්තනය කරලා  එම දියර කිරි ශවශළඳ 

ශපාළ තුළ ම්ලභ කරගේන කටයුතු කර තිශ නවා. ිතශ ්ඥශයගේම 

පිටි කිරි භාිතත කිරීශ ත රමශ :ශයගේ ලාාකික ජනනතාව තත් කර 

ගගේනත්  දියර කිරි භාිතතය සඳහා කම්ගේ හුරු කරවගේන 

මා්ශගෝපශද් කත්වය සපයගේනත් ජනාතික පශු ස තපත් සාව්ධන 

මඩුකඩලය දියර කිරි පසකට් ශ :ා හසරීම තුළිගේ  ලාශපාශරාත්තු 

ශවනවා. 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අාක 0 -066 /0200- ( )  ගරු ශකෝකිලා ුරයව්ධන 

මගේීතුමිය. [සභා ග්භය තුළ නසත.] 

ප්ර ්න අාක   -060 /0200- (0)  ගරු වාම්ශද්ව නානායෂණකාර 

මගේීමා. [සභා ග්භය තුළ නසත.] 

 

බ ටික්ලෝ ක ම්ප න (ප්රයිව්)) ලිමි ්:: වි නතර 
தபட்டிகரலொ தகம்பஸ் (பிம தெட்) லிைிதடட்: 

ெிப ம் 
BATTICALOA CAMPUS PRIVATE LIMITED: DETAILS  
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10. ගු ්මාහම්: මු ම්මිේ මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

අධයාපන අමාතයතුමාශගගේ සූ  ප්ර ්නය - ( )  

(අ) (i) " සටිෂණශලෝ කස තපස ් (ප්රන්වට්) ිමිට්" නමිගේ 
තයතනයෂණ ස්ථාපිත කර තිශ :; 

 (ii) එම නාමය භාිතත කරමිගේ ිත ්විත:යාලයෂණ 
පවත්වාශගන යනු ල ගේශගේ:;  

 (iii) එම ිත ්විත:යාලය සඳහා ිත ්විත:යාල ප්රතිපා:න 
ශකාමිඥගේ සභාශ  අනුමතිය ලසබී තිශ :; 

 (iv) එම ිත ්විත:යාලශආ උගගේවනු ල න පාඨමාලාවල 
න ත කවශ්:; 

 යගේන එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ත) (i)  ඉහත ිත ්විත:යාලය ඉදිකිරීම සඳහා මු:ල් සපයා 
ගගේනා ල: තකාරය කවශ්:; 

 (ii)  ිත ්විත:යාලය පවත්වාශගන යාම සඳහා මු:ල් 
සපයා ගනු ල න තකාරය කවශ්:; 

 (iii)  එම ිත ්විත:යාලශආ අධයාපනය හ:ාරනු ල න 
සිම්ගේශගගේ මු:ල් අය කරගේශගේ:; 

 (iv)  එශස ් න ත  එෂණ සිම්වකුශගගේ අය කරනු ල න 
මු:ල ශකාපමය:; 

 යගේනත් එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ස) ශනාඑශස ්න ත    මගේ:? 
 

கல்ெி அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:  

( அ) (i) “தபட்டிகரலொ தகம்பஸ் (பிம தெட்) லிைிதடட்” 

என்ற தபயொில் நிறுெனதைொன்று தொபிக்கப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி தபயொில் பல்கமலக்கழகதைொன்று 

ரபணப்பட்டு ெருகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (iii) இப்பல்கமலக் கழகத்திற்குப் பல்கமலக்கழக 

ைொனியங்கள் ஆமணக்குழுெின் அங்கீகொ ம் 

கிமடத்துள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv) இப்பல்கமலக் கழகத்தில் கற்பிக்கப்படும் பொட 

தநறிகளின் தபயர்கள் யொமெ என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) ரைற்படி பல்கமலக்கழகத்மத நிர்ைொணிப்பதற்கு 

நிதி தபறப்பட்ட முமற யொததன்பமதயும்; 

 (ii) இப்பல்கமலக்கழகத்மதப் ரபணிெருெதற்கொக 

நிதி தபற்றுக்தகொள்ளப்படும் முமற யொததன்ப 

மதயும்; 
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 (iii) ரைற்படி பல்கமலக்கழகத்தில் கல்ெி கற்கும் 

ைொணெர்களிடைிருந்து பணம் அறெிடப்படு 

கின்றதொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், ஒரு ைொணெொிடைிருந்து அறெிடப்ப 

டும் ததொமக எவ்ெளவு என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether an institution has been established 
by the name of Batticaloa Campus Pvt. 
Ltd.; 

 (ii) whether a university is being run under that 
name; 

 (iii) whether that university has been approved 
by the University Grants Commission; and 

 (iv) the names of the courses conducted by that 
university? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) as to how money was obtained to construct 
that university; 

 (ii) as to how money is being obtained to 
maintain that university; 

 (iii) whether any fees are levied from the 
students enrolled at the university; and 

 (iv) if so, the amount of money charged from 
one student? 

(c) If not, why? 
 

ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   
ගරු කථානායකතුමනි  එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශස්න්. 

(අ) (i) සමාග ත ශරජිස්රා් යටශත් සමාග ත අාක 
පී.ී. 26 0  :රන සීමාසහිත සමාගමෂණ ව ශයගේ 
02 6.20.0  වන දින සාස්ථාගත කර සත. 
සමුණුම  ලගේන.   

  සමුණුම  වාගත* කරමි. 

 (ii) 1978 අාක  6 :රන ිත ්විත:යාල පනශතහි 05(අ) 
වගගේතිය අනුව උපාධි පිරිනසමීශ ත තයතනයෂණ 
ශලස පිළිශගන නසත. 

 (iii) අනුමසතිය ලසබී ශනාමසත. 

 (iv) අනුමත කරන ල: පාඨමාලා කිසිවෂණ නසත. 

(ත) (i) උසස ් අධයාපන අමාතයාා ශආ අනුමත උපාධි 
පිරිනමන තයතනයෂණ ශනාවන  සිතගේ  ශ ත 
ස ත ගේධශයගේ ශතාරතුරු ලසබී නසත. 

 (ii) අ:ාළ ශනාශ . 

 (iii)   පිළි ඳව :සනුවත් ීමෂණ සි ක ී ශනාමසත. 

 (iv) අ:ාළ ශනාශ . 

(ස) ඉහත (ත) ශකාටස අනුව ශමම ප්ර ්නය පසන ශනානඟී. 

ගු ්මාහම්: මු ම්මිේ මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු සමතිතුමනි  ශ ත ප්ර ්නයට ජුවව අ:ාළ ශනාම්යත්  

ක තුමාශේ අවසරය මත ය ත කාරයයෂණ පිළි ඳව :සනගගේන මම 

කසමසතින්. ගරු සමතිතුමනි  අශපාස සා/ශපළ සහ අශපාස උ/ශපළ 

ිතභාග පසවසත්ශවන කාල සීමා පිළි ඳත්  එම ිතභාගවල ප්රතිලල 

නිකුත් කිරීම සඳහා ගත වන කාලය පිළි ඳත්  ිතශ ්ඥශයගේම O/L 

ිතභාගය    වසශ්දී ශනාශවන්   2 වසශ්දී පසවසත්ීමට තිශ න 

හසකියාව පිළි ඳත් එෂණතරා අවස්ථාවකදී අපි ශ ත පා්ිශ තගේතුවට 

සභාව කල් ත න අවස්ථාශ  ශයෝජනනාවෂණ ශගනසිතත් ිතවා: කළා. 

ශ ත ශහ්තුශවගේ අශේ :රුවගේශේ කාලය අම්රු ක එකහමාරෂණ ිතතර 

අපශත් යනවා. ගරු වසගේත යාපා ඩුකඩාර මගේීතුමා  ගරු 

රත්නශස්කර මගේීතුමා වාශේ අධයාපන ෂණශඥ්රශආ නියසී  සිටි  

අත්:සකී ත  හුල මගේීවරුගේ ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  ඉගේනවා.   

නිසා  ශ ත ස ත ගේධශයගේ පා්ිශ තගේතුශ  ිතශ ්ඥ කාරක 

සභාවෂණ පත් කරගේන කියලා අපි ක තුමාශගගේ ඉල්ලනවා. 

එතශකාට අධයාපන ෂණශඥ්රශආ සති ිතය යුතු ප්රතිසාස්කරය 

පිළි ඳව ලල:ා  ිතධියට අපට සාකච්ඡා කරගේන පුළුවගේ. ශ ත 

අ්බු: තත්ත්වය යටශත්ත් ක තුමා ය ත ය ත ක්රියාමා්ග අරශගන 

තිශ නවා.  වාත් සා්ථක ශවලා තිශ නවා.   නිසා අපි 

ක තුමාශගගේ ඉල්ලීමමෂණ කරනවා  ශ ත ස ත ගේධශයගේ ිතශ ්ඥ 

කාරක සභාවෂණ පත් කරගේන කියලා.   වාශේම ශ ත 

ිත ්විත:යාලය :සනට ක්රියාත්මක වන තත්ත්වශආ පවතිනවා:  

නසද්: කියන කාරයයත් මම :සන ගගේන කසමසතින්. 

 
ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශමය ිත ්විත:යාල ප්රතිපා:න 

ශකාමිඥගේ සභා පනත යටශත් පිළිගත්  ියාපදිාචි කරන ල: 

ිත ්විත:යාලයෂණ ශනාශවන්. " සටිෂණශලෝ කස තපස්" කියන ශමය  

හරියට  ජනාතයගේතර පාසලෂණ වාශේන්. එය සමාග ත තිාපනත 

යටශත් ියාපදිාචි ශවලා තිශ නවා.   නිසා ජනාතික අධයාපන 

ශකාමිඥගේ සභාශ  අවධානයට ශ ත කාරයය ශයාමු කර  අව ය 

ක්රියාමා්ග ගගේනවා කියලා මම :සනු ත ශ:නවා. ශමාක:  ශ ත 

තයතන ශ ත ිතධියට කටයුතු කශළාත් සිම්ගේ මුළා ශවනවා. ශ තවා 

සිම්ගේශගගේ මු:ල් පවා අය කර ගගේනවා.   වාශේම සමහර අය 

Vocational Training Authority - VTA - එක යටශත් වතත්තීය 

පාඨමාලා සඳහා අවසර ල ාශගන උපාධි පාඨමාලා :ෂණවාම 

කටයුතු කරන තකාරය අපි :සක තිශ නවා.  වාශආ  ලපර 

සියල්ල වහාම අවලාුර කරගේනත් මම කටයුතු කරනවා. වතත්තීය 

පුහුණුවට සහතිකය අරශගන උපාධි පිරිනමන  වට ප්රචාරය 

කරනවා. ශ තක ස තපූර්යශයගේම ශනාමය යසීමෂණ.   

ස ත ගේධශයගේ මම ක්රියාමා්ගයෂණ ගගේනවා.  

ගරු ශමාහම් මුස තමිල් මගේීතුමනි  ක තුමා සඳහගේ කළ 

අධයාපන ප්රතිසාස්කරය පිළි ඳව  ළයට මම පසහසදිි කරගේන ත. 

අවස්ථා කිහිපයකදී  පා්ිශ තගේතු කිහිපයකදී පත් කළ ිතශ ්ඥ 

කාරක සභා වා්තා ප:න ත කරශගන තමන් :සනට තිශ න 

අධයාපන ප්රතිසාස්කරය ටික සසලම් ත කරශගන යගේශගේ. 

ශනාවස ත ් මාසශආ 20ශවනි :ා පා්ිශ තගේතුශ දී අධයාපන 

කටයුතු පිළි ඳ අමාතයාා  ය උපශද් ක කාරක සභාව 

රැස්ශවනවා. එයට සහභාගි වන ශලස අශේ සියලු මගේීවරුගේට 

මම තරාධනා කරනවා. ගරු මගේීතුමනි    වාශේම මම ශවනම 

session එකෂණ තියගේන කසමසතින්  ක තුමා කි ව ිතධියට අශේ 

හිතවත් ගරු මගේීතුමගේලාශේත් සහාය සතිව   කරුණු 

තව කරටත් ිත ්ශල්ඥයය කරලා අවසාන තීගේ කවලට එගේන. ශ ත 

ශවනශකාට අධයාපන ප්රතිසාස්කරය කියන කාරයය පුළුල් 

සාකච්ඡා මට්ටමක පවතිනවා. හස සන්  පරිපාලනමය ව ශයගේ 
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————————— 
*  පු නතකාල්ේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ිශ තගේතුව 

ශකශරගේන ඕනෑ ශවනස්ක ත ටික අපි පටගේ ගගේනවා  උපශද් ක 

කාරක සභාවටත්  ළයදී පිහිටුවන තාකයක අධීෂණඥය කාරක 

සභාවටත් ශයාමු කරලා ඉගේ පම්ව කසබිනට් පත්රිකාවෂණ :ාලා. මම 

  සාකච්ඡාව සාිතධානය කරගේන ත.  
 

ගු ව න්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ெசந்த யொப்பொபண்டொ )  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු කථානායකතුමනි   අධයාපන සමතිතුමාශගගේ පසහසදිි 

කර ගසනීමෂණ සඳහා මට අවසර ශ:ගේන.   

ගරු අමාතයතුමනි  ගිරාගම ශසෞගේ:්ය අධයාපන ුරරු 

ිත:යාලයට ශමශතෂණ කාලයකට ගිය එකම අධයාපන අමාතයතුමා 

ක තුමාන්. ප්රශද් වාසියකු ව ශයගේ මට මතක නසහස  එවකට 

ක තුමා අධයාපන අමාතයතුමා: කියලා. නමුත් ක තුමා   

ප්රශද් යට ගිහිගේ   ස්ථානය නිරීෂණඥයය කරලා මට 

ශයෝජනනාවකුත් කළා  ිතකල්ප රමශ :යකට ශ ත ප්රශද් ය දියුණු 

කරමු කියලා. ශ ත ප්රශද් ශආ ීවවත් වන ජනනතාවශේ ත්ිකයටත් 

 ක වස:ගත් වනවා. ිතනා  ශවගේන යන ශ ත ශසෞගේ:්ය අධයාපන 

ුරරු ිත:යාලය අෂණකර  0ක පමය මිමි භාගයක පිහිටා තිශ නවා. 

ශ ත ස්ථානය පිළි ඳව අවස්ථා කිහිපයකදී ක තුමාට ය ත ය ත 

පසමිණිි ලසශ ගේන සති. එක පසත්තකිගේ  ශ ත හරහා :සනු ත 

ත්ිකයෂණ හ:ගේන පුළුවගේ. මම එශහම කියගේශගේ ශසෞගේ:්ය 

කියන කථාව අමතක කරගේන ශනාශවන්. ගරු සමතිතුමනි   කත් 

සතුළත් කරමිගේ නව රමශ :යකට  රටට ප්රශයෝජනනවත් ශවන 

ිතධියට ශ ත ස තපත උපශයෝගි කර ගගේන ක තුමාට අ:හසෂණ 

තිශ නවා: කියන එක ගසන ශපා්ඩෂණ පසහසදිි කරගේන. 

ව්තමාන ගරු අග්රාමාතයතුමාත් අධයාපන අමාතයවරයාව සිටි 

කාලශආ මශගගේ   පිළි ඳව ිතමසීමෂණ කළත්  එතුමාට එතසනට 

යගේන  සරි ම්යා. නමුත්  වත්මගේ අධයාපන සමතිතුමා වන 

ක තුමා   ගසන ශලාකු අවධානයකිගේ කටයුතු කරනවා.   නිසා 

ගිරාගම ශසෞගේ:්ය අධයාපන ුරරු ිත:යාලය ස ත ගේධශයගේ ශපාඩි 

පසහසදිි කිරීමෂණ කරගේන කියා ක තුමාශගගේ මා ඉල්ලා සිටිනවා.  
 
ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha)   

ගරු කථානායකතුමනි  මම :ගේනා ිතධියට  ගිරාගම 

ශසෞගේ:්ය අධයාපන ුරරු ිත:යාලය  අශේ ශශ්ර්ඥ්ඨ සාගීතියකු 

ම්ණු එච්.එ ත. කුඩිගම මසතිතුමාශේ කාලශආ තර තභ ම්ණු  ඉතාම 

ප්ර ස්ත මට්ටශ ත තිබුණු තයතනයෂණ. හස සන්  මම මීට ශපර 

අවස්ථාවකදී එතසනට ගියාම නිරීෂණඥයය කළා    ිත:යාලශආ 

ඉශගන ගගේශගේ ඉතා අ් කයඥය සාඛයාවෂණ  ව. ක තුමා කියන 

කාරයයත් සත්ත  ගරු මගේීතුමනි.   මිමිය අෂණකර  0ෂණ  

කුඹුරකුත් තිශ නවා. ඉදිරි අය වසය ිතවා:ය යන කාල සීමාව තුළදී 

අ:ාළ සියලු පා් ව් පා්ිශ තගේතුවට කසඳවා  ක තුමා සතුළු 

මහනුවර දිස්ත්රිෂණකය නිශයෝජනනය කරන මගේීවරු සමය සාකච්ඡා 

කරලා අපි ය ත තීගේ කවකට එමු  ශමහි සාව්ධනය එතසනිගේ එහාට 

ශකාශහාම: කරගේශගේ කියලා.  
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ:වන වටය  ප්ර ්න අාක 0. 
 

ගු ්මාහම්: මු ම්මිේ මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානායකතුමනි   ශ:වසනි අතුරු ප්ර ්නය සහුශ  නසහස. 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ප්ර ්නය සහුවා ශගේ. [ ාධා කිරීමෂණ] ශහාඳන්  එශහම න ත 
අහගේන. 
 

ගු ්මාහම්: මු ම්මිේ මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශ:වසනි අතුරු ප්ර ්නය ගරු ගාමිණී 

වශල්ශ ාඩ මගේීතුමා අහනවා. 

 
ගු ගාමිණී ව්ේ්බාඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெரலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ස්තුතින්, ගරු කථානායකතුමනි.  ශ:වසනි අතුරු ප්ර ්නය 

ශමයන්.  

ගරු අධයාපන සමතිතුමනි, මම මීට කිගේ :වසකත් සඳහගේ 

කළ පරිදි, රත්නපුර දිස්ත්රිෂණකශආ ුරරු පුරේපා් 3,500ෂණ පමය 

තිශ නවා, පළාත් සහ ජනාතික පාසල් කියන ශ:ව්ගශආම.   

අනුව, ශ ත පුරේපා් තුළ සිාහල මාධය පුරේපා් 0,350ෂණ, ඉාග්රීසි 

මාධය පුරේපා්  022ෂණ සහ ශ:මළ මාධය පුරේපා්  05ෂණ පමය 

තිශ නවා. මම   ශතාරතුරු ගසන ස තපූර්ය අධයයනයෂණ කරලා 

 සලුවා. උපාධිධාරී පුහුණු වසඩසටහන යටශත් 0202දී  ඳවා ගත් 

3,000ක ිතතර ප්රමායයෂණ ඉගේනවා, ප්රාශද්යය ශල්ක ත 

කා්යාලවලට සහ ිතිතධ තයතනවලට අනුයුෂණත කරලා. 

සත්තටම   අය අ්ධ ශස්වා නියුෂණත ශහෝ ශස්වාවෂණ නසති 

තත්ත්වයක තමන් ඉගේශගේ. අපි පළාත් සභාවටත් ශ ත ගසන 

ශයෝජනනාවෂණ කළා.   අයශගගේ ය ත ප්රමායයෂණ ුරරු ශස්වයට 

එගේන කසමසත්ශතනුත් ඉගේනවා.   වාශේම ඉාග්රීසි මාධයශයගේ 

උගගේවගේන හසකියාව තිශ න අයත්   අතර ඉගේනවා. පහ වසර 

කයඥයත්ව ිතභාගශයගේ පම්ව ළමන්ගේට ඉාග්රීසි මාධයශයගේ 

උගගේවලා, සාමානය ශපළ ඉාග්රීසි මාධයශයගේ හ:ාරලා, උසස් 

ශපළ කරගේන ගියාම පාසල් ගයනාවකටම   ළමන් භාර ගගේන 

ිතධියෂණ නසහස, ිත ාල ඉල්ලුමෂණ තිබිලාත්. ශමාක:, ඉාග්රීසි 

මාධයශයගේ උගගේවගේන ුරරුවරු නසහස.   නිසා මම ක තුමාට 

ශයෝජනනා කරනවා, ශ ත පිළි ඳව අවධානය ශයාමු කරලා, -:සගේ 

රාජනය ශස්වයට  ඳවා ගගේන ිතධියෂණ නසති  ව සත්ත- ශ ත 

ශවනශකාට  ඳවාශගන තිශ න උපාධිධාරිගේශගගේ   පුරේපා් 

පුරවගේන කියලා. 

ගරු සමතිතුමනි    වාශේම ප්රජනා ශපාිස් ශස්වයට කියලාත් 

උපාධිධාරිගේ ිත ාල සාඛයාවෂණ අනුයුෂණත කර තිශ නවා. ුරරු 

ශස්වයට එගේන කසමසත්ශතගේ ඉගේන ශ ත අය ුරරු ශස්වයට 

අගේත්ග්රහයය කර ගගේන වසඩ පිළිශවළෂණ හ:ගේන  සරි: කියන 

ප්ර ්නය තමන් මම ක තුමාශගගේ අහගේශගේ.  

 
ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සමතිතුමා  ශආත් උත්තර  කගේනා  කය කාරයයට. 

 
ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු මගේීතුමනි  එශහම කශළාත් :රුවගේට අ  සරයන්ග ගරු 

කථානායකතුමනි  ුරරුවරු  ඳවා ගසනීශ ත ය ත රමශ :යෂණ 

තිශ නවා. ගරු මගේීතුමනි  මම ක තුමාට   ගසන පසහසදිි 

කරලා ශ:ගේන ත. ක තුමාශේ ප්ර ්නයට පිළිතුරත්   තුළිගේ 

ලසශ නවා. ුරරුවරු  ඳවා ගගේන තිශ ගේශගේ රම ශ:කන්. එකෂණ 

2077 2078 

[ගරු (තචා්ය) ම්සිල් ශේමජනයගේත මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

තමන්  තසගේනතම අශපාස උසස් ශපළ ිතභාගශආ ප්රතිලලවල “Z” 

අගය අනුව ිත:යාපීඨවලට 4 222ක වාශේ පිරිසෂණ වා්ිකව  ඳවා 

ගසනීම.   වාශේ කඩුකඩාය ත ශ:කෂණ ඉගේනවා.   කඩුකඩාය ත 

ශ:කම එකවර pass out ශවනවා. අපි ජනනවාරි  ශප රවාරි  මා්තු 

ශවනශකාට - ළය අලුත් පාසල් වාරය අර තභ වන ිතට-   

0 222ටම පත්ී ත ල ා ශ:නවා. එම ප්රතිලල නිකුත් කිරීම :සගේ 

අවසාන අදියශ් තිශ ගේශගේ. එතසනිගේ 0 222ක පිරිසෂණ අපට 

ලසශ නවා.   අය ශහාඳටම පුහුණු ශවච්ච අම්රු ක ශ:ශෂණ 

ඩිේශලෝමාධාරිගේ. අශනෂණ පිරිස ිතධියට තරග ිතභාගයකිගේ පස්ශස ්

අම්රු ක 35ට අ් උපාධිධාරිගේ  ඳවා ගගේන පුළුවගේ. නමුත් 02 0  

02    0202 කියන වසරවල උපාධිධාරි ශයෝජනනා රමය යටශත් 

53 222ෂණ රාජනය ශස්වයට  ඳවා ගත්තා  සාව්ධන නිලධාරිගේ 

හසටියට. ඉගේ ශකාටසෂණ ප්රාශද්යය ශල්ක ත කා්යාලවල සහ 

අශනෂණ කා්යාලවල ඉගේනවා. 00 222ෂණ පමය පාසල්වලට 

ශයාමු කර තිශ නවා  ුරරුවරු හසටියට. හස සන්  ුරරුවරයකු 

ව ශයගේ පගේති කාමරයට ගිහිල්ලා උගගේවගේන   අයට නිසි 

පුහුණුවෂණ ල ා දී නසහස. :සනට ශ ත ප්ර ්නය තිශ න නිසා   

ස ත ගේධශයගේ මම කසබිනට් පත්රිකාවෂණ ඉදිරිපත් කර තිශ නවා. 

 ක ල න සතිශආ සාකච්ඡාවට ගගේනවා.  ක අනුමත ම්යාම 

ිතභාග ශ:පා්තශ තගේතුශවගේ ශ ත සියලුශ:නාශගගේම -  ශයෝජනනා 

රමශආ හිටපු 53 222ගේම- ිතඥයය ව්ගය  තමගේ පදිාචි පළාත සහ 

දිස්ත්රිෂණකය තදී කරුණු එෂණක අය ක තපර කසඳවනවා. අපි පළාත් 

නවයටම   ගසන :සනු ත දීමෂණ කර තිශ නවා. ගරු මගේීතුමනි  

ක තුමා කියපු තුගේ:හස් ගයනෂණ වූ පුරේපා්වලට කය scheme 

එශකගේ පාසලට ශයාමු කරපු ශ::හස් ගයනෂණ :සනට ඉගේනවා. 

හස සන්  එතසනට ශයාමු කළ හසකි  ුරරුවරු ීමට අශේෂණඥා කරන 

පිරිස් ශවනත් කා්යාලවලත් ඉගේනවා. ශ ත සියලුශ:නා ුරරු 

ශස්වය තුළට ගසනීම සඳහා තමන් ිතභාග ශ:පා්තශ තගේතුව ිතභාග 

පවත්වගේශගේ. එතශකාට අපි ුරරු ශස්වා වයවස්ථාවත් ස තපූර්ය 

කරනවා.  ඳවා ගසනීශ ත පටිපාටියත් ස තපූර්ය කරලා   

සියලුශ:නාට ිතභාග පවත්වා ජනනවාරි  ශප රවාරි  මා්තු මාස තුන 

තුළදී ශ ත පත්ී ත ශ:ගේන අපි සසලම් ත කරශගන යනවා. ගරු 

මගේීතුමනි  එතශකාට අලුත් අම්රුද්ශද් පළමුවසනි වාරය තර තභ 

කරනශකාට කය කියන පුරේපා් සාඛයාව ිත ාල ව ශයගේ අපට 

කළමනාකරයය කරගගේන පුළුවගේ. 

 

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සමතිතුමනි  ක තුමා  ශආත් කය කාරයය ඉතා 

ගසඹුශරගේ පසහසදිි කළා. අපරාශද් කාලය නාස්ති කරගේන ඕනෑ 

නසහස. [ ාධා කිරීමෂණ] ගරු මගේීතුමා  සමතිතුමා  ශආත් කය 
කාරයය පසහසදිි කර  කගේනා. [ ාධා කිරීමෂණ]  

 

 

ගු චමින්ද වි ් ේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශ තක ිතශ ්ඥ කාරයයෂණ.  

 

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමාකෂණ:  ගරු මගේීතුමා? එශහම න ත වාචික පිළිතුරු 

අශේෂණඥා කරන ප්ර ්න ඉවර ම්යාම අහගේන.  

ශ:වන වටය. 

2015-2022 දකවා පාර්ලි්ම්න්ුරව  ඉදිරිපත් කළ 

ණය සීමාවන්: වි නතර 
2015-2022 ெம யொன பொ ொளுைன்றத்திற்குச் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள கடன் எல்மலகள்: ெிப ம் 
CREDIT LIMITS SUBMITTED TO PARLIAMENT  

FROM 2015-2022: DETAILS   
2604/2022 

2. ගු අ්ශයීයෝක අ්ේසිාංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මු:ල්  ත්ික ස්ථා කරය සහ ජනාතික ප්රතිපත්ති 

අමාතයතුමාශගගේ සූ  ප්ර ්නය - ( )   

(අ) (i) ව්ඥ 02 5 සිට 0200 :ෂණවා රජනය ිතසිගේ අනුමතිය 
සඳහා පා්ිශ තගේතුව ශවත ඉදිරිපත් කරන ල: 
යය ල ා ගසනීශ ත සීමා; 

   (ii) ව්ඥ 02 5 සිට 0200 :ෂණවා රජනය ිතසිගේ ශගිතය 
යුතු යය වාරිකය හා ශපාිය; 

  (iii) 2020 සහ 0200 ව්ඥවල රජනය ිතසිගේ අනුමතිය 
සඳහා පා්ිශ තගේතුව ශවත ඉදිරිපත් කරන ල: 
යය ල ා ගසනීශ ත සීමා; 

 (iv) 2020 සහ 0200 ව්ඥවල රජනය ිතසිගේ ශගිතය යුතු 
යය වාරිකය හා ශපාිය; 

 එෂණ එෂණ ව්ඥය අනුව ශවගේ ශවගේ ව ශයගේ කවශ්: 
යගේන එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ත) ශගීමට සති යය ප්රමායය ඉෂණමවා යය සීමා අනුමත 
කිරීමට ශහත්ු කවශ්: යගේනත් එතුමා ශමම සභාවට 
:ගේවගේශගේ:? 

 (ස) ශනාඑශස ්න ත    මගේ:? 

 
நிதி, தபொருளொதொ  உறுதிப்பொடு ைற்றும் ரதசியக் 

தகொள்மககள் அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:  

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு 

ெம யிலொன கொலப்பகுதியில் அ சொங்கத் 

தினொல் பொ ொளுைன்றத்தின் அங்கீகொ த்திற் 

கொகச் சைர்ப் பிக்கப்பட்டுள்ள கடன் தபறும் 

எல்மலகள்; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு ெம  

அ சொங்கத்தினொல் தசலுத்தப்பட ரெண்டியுள்ள 

தெமணக் கடன் ைற்றும் ெட்டி; 

 (iii) 2020 ைற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் அ சொங்கத் 

தினொல் பொ ொளுைன்றத்தின் அங்கீகொ த்திற் 

கொகச் சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள கடன் தபறும் 

எல்மலகள்; 

 (iv) 2020 ைற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் அ சொங்கத் 

தினொல் தசலுத்தப்பட ரெண்டியுள்ள தெமணக் 

கடன் ைற்றும் ெட்டி; 

 ஒவ்தெொரு ெருடத்திற்கமைெொக தெவ்ரெறொக 

யொததன்பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

( ஆ) தசலுத்த ரெண்டியுள்ள கடன் ததொமகமய ெிஞ்சி, 

கடன் எல்மலகமள அங்கீகொிப்பதற்கொன கொ ணங்கள் 

யொமெதயன்பமதயும் அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப் 

பொ ொ? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 
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පා්ිශ තගේතුව 

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

  (a)  Will he inform this House, on a yearly basis, 
separately- 

 (i)  the credit limits submitted to Parliament for 
its approval by the Government during the 
period from the year 2015 to 2022; 

 (ii)  the loan installment and the interest to be 
paid by the Government during the period 
from the year 2015 up to 2022; 

 (iii)  the credit limits submitted to Parliament for 
its approval by the Government in the years 
2020 and 2022; and 

 (iv)  the loan installment and interest to be paid 
by the Government in the years 2020 and 
2022? 

  (b)  Will he inform this House of the reasons for 
approving a credit limit that exceeds the amount of 
loan to be settled? 

  (c)  If not, why? 
 

ගු ්ශයීයහාන් ් නමසිාංහ මහතා (මුදේ රාජ අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க - நிதி இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Finance) 
ගරු කථානායකතුමනි  මු:ල්  ත්ික ස්ථා කරය සහ 

ජනාතික ප්රතිපත්ති අමාතයතුමා ශවනුශවගේ මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර 

 වාගත*කරනවා. 
 

*  වා්ම් ය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட: 

* Answer tabled: 

 
(අ)  (i) 

 

 (ii) 

 (iii) 

  

 

 

ව්ඥය 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

මු:ල 

(රුපියල් 

බිියන) 
1,780 1,699 1,629 1,894 2,079 2,830 3,397 3,844 

ව්ඥය මු:ල (රුපියල් බිියන) 

2020 2,830 

2022 3,844 

 (iv) 

 
(ත)  ය තකිසි මු:ල් ව්ඥයෂණ තුළ :සරීමට නියමිත සමසත් ිතය:ම සහ එකී 

ව්ඥශආ ත:ායම අතර ශවනස එන ත  අය වසය පරතරය මූලයනය 
කිරීම සඳහා යය ගසනී ත සීමාවෂණ තීරයය කරනු ලසශ . එකී යය 
ගසනීශ ත සීමාව තුළ යය තපම් ශගී ත සහ ශපාලීම ශගී ත සඳහා ල ා 
ගගේනා යයවලට අමතරව ප්රාේධන ිතය: ත මූලයනය සඳහා ල ා 
ගගේනා ශද්යය/ිතශද්යය යය: සතුළත් ශ . ශ ත නිසා සෑම ිතටම යය 
ශසව්ාකරයය හා අනුමත යය සීමාව එකිශනකට සමාන ශනාශ . 

(ස)  පසන ශනානඟී. 

 

 

ලක  ්තා  අ්ළවි  ේ: නීකරණය 
'லக் சததொச' ெிற்பமன நிமலயங்கள்: 

நவீனையைொக்கல்  
LAK SATHOSA OUTLETS: MODERNIZATION  

 

2642/2022 
 

5. ගු ගාමිණී ව්ේ්බාඩ මහතා (ගු රාජිකා වික්රමසිාංහ 

මහත්මිය ්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெரலதபொட - ைொண்புைிகு (திருைதி) 

 ொஜிகொ ெிக்கி ைசிங்ஹ சொர்பொக)  

(The Hon. Gamini Waleboda on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Rajika Wickramasinghe)  

ශවළඳ, වාණිජන හා තහාර ම්රෂණිතා අමාතයතුමාශගගේ සූ  

ප්ර ්නය - ( )  

(අ) (i) සී/ස ලෂණ සශතාස තයතනශආ  ාඛා ජනාලය 
නීකරයය කිරීමට කටයුතු කරගේශගේ:; 

 (ii) ශ ත වන ිතට එම තයතනය සතු  ාඛා සාඛයාව 
ශකාපමය:; 

 යගේන එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ත)   (i) පාරිශභෝගිකයගේට හියයකිගේ ශතාරව භාඩුකඩ ල ා 
ගසනීම සඳහා වසඩ පිළිශවළෂණ සකස ්කර තිශ :; 

  (ii) සහල්  පරිේපු  සීනි  ිතයළි මිරිස ් කුකුළු මස ් 
බිත්තර සහ තිරිඟු පිටි වසනි භාඩුකඩ ශ ත වන ිතට 
ශ වශළඳ ශපාශළ ්පවතින මිලට වඩා අ් මිලකට 
ල ා දීමට හසකියාවෂණ තිශ :; 

 (iii) එශස ් න ත    ස ත ගේධශයගේ පවතින වසඩ 
පිළිශවළ කවශ්:; 

 යගේනත් එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ස)  ශනාඑශස ්න ත    මගේ:?   
 

ெர்த்தக, ெொணிப ைற்றும் உணவுப் பொதுகொப்பு 

அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:  

( அ) (i) ெம யறுக்கப்பட்ட 'லக் சததொச' நிறுெனத்தின் 

கிமள ெமலயமைப்மப நவீனையப்படுத்து 

ெதற்கு நடெடிக்மக ரைற்தகொள்ளப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) தற்ரபொது இந்நிறுெனம் தகொண்டுள்ள கிமள 

களின் எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 
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2022 කෂණශතෝ ් 0   

(ஆ) (i) நுகர்ரெொர் தட்டுப்பொடின்றி தபொருட்கமளக் 

தகொள்ெனவு தசய்ெதற்கொக ரெமலத்திட்ட 

தைொன்று தயொொிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) அொிசி, பருப்பு, சீனி, தசத்தல் ைிளகொய், ரகொழி 

இமறச்சி, முட்மட ைற்றும் ரகொதுமை ைொ 

முதலிய தபொருட்கமள தற்ரபொது சந்மதயில் 

கொணப்படும் ெிமலமயெிடக் குமறெொன 

ெிமலக்குப் தபற்றுக்தகொடுக்கக்கூடிய சொத்தியம் 

உள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், இவ்ெிடயம் ததொடர்பில் தற்ரபொது 

ள்ள ரெமலத்திட்டம் யொததன்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Trade, Commerce and Food 

Security: 

  (a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether measures would be taken to 
modernize the retail outlets of Lak Sathosa 
Limited; and 

 (ii)  the number of retail outlets owned by the 
aforesaid institution at present; 

  (b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether a programme has been prepared to 
provide goods to the consumers without a 
scarcity; 

 (ii)  whether there is a possibility of selling rice, 
dhal, dried chillies, chicken, eggs and wheat 
flour at a lower price comparative to the 
market price; and 

 (iii)  if so, the programme in place? 

  (c)  If not, why? 
 

ගු නලින් ප්රනාන්දු  මහතා (්වළප  වාිජජ හා ආහාර 

සුරකිතතා අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து - ெர்த்தக, ெொணிப ைற்றும் 

உணவுப் பொதுகொப்பு அமைச்சர்)  

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

ගරු කථානායකතුමනි  එම ප්ර ්නයට පිළිතුර මා  වාගත* 

කරනවා. 
 

*  වා්ම් ය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  ාඛා ජනාලය නීකරයය කිරීම සඳහා :සනටමත් සසලම් ත 
කර සත. 

 (ii) 445න් . 

(ත) (i)      ක . ලාකා සශතාස තයතනය දිවන්න පුරා  ාඛා 445ෂණ 
මඟිගේ වාණ්ඩ -ිතශ ඥ්ශයගේ අතයව ය තහාර ්රවය- 
හියයකිගේ ශතාරව :සරිය හසකි මිල ගයගේ යටශත් 
පාරිශභෝගිකයගේට ල ා දීමට කටයුතු කර සත. 

 (ii) ලාකා සශතාස අශළිත සසල් ජනාලය මඟිගේ සහල්  පරිේපු  
සීනි  ිතයළි මිරිස ් කුකුළු මස ් බිත්තර සහ හාල්මසස්සගේ  ම් ක 
ලූනු  ශලාකු ලූනු සහ අ්තාපල් සතුළු අතයව ය තහාර 
්රවය ම්පිරි ශවශළඳ සසල්වල මිලට වඩා අ  ්මිලට අශළිත 
කරනු ල න්. 

 (iii)   • සහල් සඳහා රජනශආ සහතික මිලෂණ ල ා දී සති අතර 
එම මිලට සහල් ල ා දීම සඳහා අමාතයාා ය 
යටශත්ම පවතින රජනශආ වාණිජන ිතිතධ නීතිගත 
සාස්ථාව මඟිගේ තනයනය කර ලාකා සශතාස 
අශළිත සසල් ජනාලය මඟිගේ රජන ශආ සහතික මිලට 
අශළිත කිරීමට කටයුතු කර සත.  

  • අමාතය මඩුකඩලශආ අනුමසතිය පරිදි ිතවතත ගිණු ත - 
open accounts - අතයව ය තහාර ්රවය වන සහල්  
සීනි  රතු පරිේපු  තිරිඟු පිටි  හාල්මසසස්ගේ  ිතයළි 
මිරිස ්සහ කඩල ශතාග තනයනය කිරීම ශහත්ුශවගේ 
එම තහාර ්රවයවල ශතාග සහ සිල්ලර මිල 
ස්ථා කරයය කිරීමට කටයුතු කර සත.  

  • ඉගේදීය යය ශයෝජනනා රමය යටශත් 
තනයනකරුවගේට අතයව ය භාඩුකඩ තනයනය 
කිරීම සඳහා පහම්ක ත සලසා දී සත.  

  • බිත්තර සඳහා  රජනශආ සහතික මිලෂණ නියම කර සති 
අතර එමඟිගේ බිත්තර මිල ස්ථා කරයය කර සත. 

  • ශද්යයව නිඥ්පා:නය කරනු ල න මුාසට  ක පි  
ශලාකු ලූනු  අ්තාපල්  එළවලු හා පලතුරු වසනි 
තහාර ්රවය අමාතයාා ය යටශත් පවතින තහාර 
ශකාමසාරිස ්ශ:පා්තශ තගේතුව හා සමුපකාර ශතාග 
ශවශළඳ සාසථ්ාව සතු ග ඩාවල තරෂණඥක ශතාග 
ව ශයගේ ග ඩා කර :සරිය හසකි මිලකට 
පාරිශභෝගික ජනනතාව ශවත ලාකා සශතාස අශළිත 
ජනාලය මඟිගේ සාධාරය මිලට ශ :ා හසරීමට සසලම් ත 
කර සත. 

  • මීට අමතරව පාරිශභෝගික කටයුතු පිළි ඳ අධිකාරිය 
මඟිගේ අසාමානය ශලස මිල ඉහළ යාම වළෂණවාලීමම 
සඳහා අඛඩුකඩව වසටලීම ත සි ක කරමිගේ පවතී. 

(ස)  අ:ාළ  ශනාශ . 

 
විසිුරු මත්  අපනයනකුවන්: දිරිග න්ී්ම්  

ව ඩ ිළිත්වළ 
அலங்கொ  ைீன் ஏற்றுைதியொளர்கள்: 

ஊக்குெிப்பதற்கொன ரெமலத்திட்டம் 

ORNAMENTAL FISH EXPORTERS: PROGRAMME FOR 
ENCOURAGEMENT  
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8. ගු ගාමිණී ව්ේ්බාඩ මහතා (ගු ්කෝකිලා 

ගුණවර්ධාන මහත්මිය ්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெரலதபொட - ைொண்புைிகு (திருைதி) 

ரகொகிலொ குணெர்தன சொர்பொக)  

(The Hon. Gamini Waleboda on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Kokila Gunawardene)  

ධීවර අමාතයතුමාශගගේ සූ  ප්ර ්නය - ( )  

(අ) (i) ශ්රී ලාකාශ  ිතසිතුරු මත්සය අපනයනකරුවගේ 
සාඛයාව ශකාපමය:; 

 (ii) එම අපනයනකරුවගේ දිරිගසගේීම සඳහා ශ ත වන 
ිතට ිතධිමත් වසඩ පිළිශවළෂණ සකස ්කර තිශ :; 

 (iii) ශ්රී ලාකා අපනයන සාව්ධන මඩුකඩලය හා ජනාතික 
ජනලීවී වගා සාව්ධන අධිකාරිය අතර ිතධිමත් 
ස ත ගේධීකරයශයගේ එම වසඩ පිළිශවළ 
ක්රියාත්මක වගේශගේ:; 

 (iv) නව ිතසිතුරු මත්සය අපනයනකරුවගේ ියාපදිාචි 
කිරීම සඳහා වසඩ පිළිශවළෂණ ක්රියාත්මක 
වගේශගේ:;  

 (v) එශස ් න ත  එම වසඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරනු 
ල න ප්රශද්  කවශ්:; 

 යගේන එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ත)  ශනාඑශස ්න ත    මගේ:?   
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පා්ිශ තගේතුව 

கடற்தறொழில்  அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:  

( அ) (i) இலங்மகயிலுள்ள அலங்கொ  ைீன் ஏற்றுைதி 

யொளர்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன என்ப 

மதயும்; 

 (ii) ரைற்படி ஏற்றுைதியொளர்கமள ஊக்குெிப்பதற் 

கொக இன்றளெில் முமறயொன ரெமலத்திட்ட 

தைொன்று தயொொிக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) இலங்மக ஏற்றுைதி அபிெிருத்திச் சமப ைற்றும் 

ரதசிய நீர்ெொழ் உயிொின ெளர்ப்பு அபிெிருத்தி 

அதிகொ சமப என்பெற்றுக்கிமடயில் முமற 

யொன ஒருங்கிமணப்பில் ரைற்படி ரெமலத் 

திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றதொ என்ப 

மதயும்; 

 (iv) புதிய அலங்கொ  ைீன் ஏற்றுைதியொளர்கமளப் 

பதிவு தசய்ெதற்கொன ரெமலத்திட்டதைொன்று 

நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (v) ஆதைனில், ரைற்படி ரெமலத்திட்டம் நமட 

முமறப்படுத்தப்படும் பி ரதசங்கள் யொமெ 

என்பமதயும்; 

 அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

( ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Fisheries: 

  (a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of ornamental fish exporters in 
Sri Lanka; 

 (ii)  whether a proper programme has been 
prepared to encourage the said exporters; 

 (iii)  whether the aforementioned programme is 
implemented through proper coordination 
between the Sri Lanka Export Development 
Board and the National Aquaculture 
Development Authority; 

 (iv)  whether a registration programme is in 
place to register new ornamental fish 
exporters; and 

 (v)  if so, areas where the said programme will 
be implemented; 

  (b)  If not, why? 
 

ගු ඩපල න ් වානන්දා මහතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதெொனந்தொ)  
(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I table* the Answer.  
 

*  වා්ම් ය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட: 

* Answer tabled: 

(අ)  (i)   ශ්රී ලාකාශ  ිතසිතුරු මම්ගේ අපනයනකරුවගේ 62ශ:ශනකු 
ශ ත වන ිතට ශ්රී ලාකා ජනාතික ජනලීව  ී වගා සාව්ධන 
අධිකාරිශආ ියාපදිාචි  ී සත. ඉගේ 46ශ:ශනකු ක්රියාකාරී 
අපනයනකරුවගේ ශලස කටයුතු කරමිගේ සිටී. 

 (ii) ක .  

  ිතසිතුරු මත්සය නිඥ්පා:කයගේශේ සහ අපනයනකරුවගේශේ 
නිඥ්පා:න මධයස්ථානවලට මා සතුවවම ශගාස ්  වා 
නිරීෂණඥයය ශකාට කම්ගේ සමය සාකච්ඡා කරමිගේ 
සිටිගේශනමි. ිතසිතුරු මම්ගේ නිඥ්පා:නශආදී  මත්සයයගේ 
සඳහා වන තහාර මිල අධික ීම මෑත කාලීමන ප්ර ්නයෂණ 
 වට පත්  ී සත. ශමයට ිතසුනමෂණ ශලස මත්සය තහාර 
නිඥ්පා:නය මහා පරිමායශයගේ ජනාතික මට්ටමිගේ වසඩි 
කිරීමට අප ශ ත වන ිතට කටයුතු කරමිගේ සිටිගේශනමු. ශ ත 

සඳහා සතස ත ශපෞද්ගික මත්සය තහාර නිඥ්පා:කයගේ 
දිරිමත් කිරීමට කටයුතු ස තපා:නය ශකශරමිගේ පවතී. 

  ිතසිතුරු මත්සය නිඥ්පා:කයගේට කම්ගේශේ නිඥ්පා:න 
ශගාිතපළවල යටිතල පහම්ක ත පුළුල් කිරීම සඳහා මූලය 
සහනාධාර ල ා දීමට: අප කටයුතු කරමිගේ සිටිගේශනමු. 

  තව:  රට පුරා ිතසිතුරු මත්සය අපනයනකරුවගේ සාඛයාව 
තව කරටත් ඉහළ නසාීශ ත වසඩසටහගේ: අප ක්රියාත්මක 
කරමිගේ සිටිගේශනමු. 

 (iii)   ක . 

  ශ්රී ලාකා අපනයන සාව්ධන මඩුකඩලශආ නිශයෝජිතයගේ  ශ්රී 
ලාකා ජනාතික ජනලීව  ී වගා සාව්ධන අධිකාරිශආ 
නිශයෝජිතයගේ  ිතසිතුරු මත්සය අපනයනකරුවගේ සහ 
ිතසිතුරු මත්සය ක්මාගේතශආ නියසශළගේනගේශගගේ 
සමගේිතත උපශද් ක කමිටුවෂණ පිහිටුවා සත. අව ය සෑම 
අවස්ථාවකදීම ශමමඟිගේ තාෂණඥණික :සනුම සහ අශනකුත් 
පහම්ක ත ල ා දීම පිළි ඳව අප අවධානය ශයාමු කරමිගේ 
සිටිගේශනමු. මා්ශගෝපශද්  : ල ා ශ:නු සත. ශමම 
උ පශද් ක කමිටුව සමය සාකච්ඡාවෂණ පසවසත්ීමට 
නියමිතව සත. එම අවස්ථාවට ක තුමිය: සහභාගි කරවා 
ගසනීමට මා  ලාශපා ශරාත්තු ශවමි.   සඳහා ක තුමියට 
ශගෞරවශයගේ තරාධනා කරන අතර  දිනය සහ ශ ලාව 
නු කශ්දීම ක තුමියට :සනු ත ශ:මි. 

 (iv)   ක . 

  ශ ත වන ිතටත් නව ිතසිතුරු මත්සය අපනයනකරුවගේ 
ියාපදිාචි කිරීශ ත කටයුතු සි ක ශවමිගේ පවතී. එශසම් අව ය 
උපශ:ස්: ල ා ශ:මිගේ සිටිගේශනමු. 

  අපනයනකරුවගේ සඳහා ිතසිතුරු මම්ගේ හා ජනලජන පසළෑටි 
අපනයනය සඳහා රැඳම් ත සථ්ාන ('ත'/VIII ගයය) යටශත් 
   6 අාක 0 :රන ධීවර හා ජනලජන ස තපත් පනත අනුව 
වා්ික ජනලීව  ී වගා කළමනාකරය  ලපරයෂණ නිකුත් 
කරනු ලසශ . තව:  ධීවර හා ජනලජන ස තපත් 
ශ:පා්තශ තගේතුව යටශත් අපනයනකරුවකු ශලස 
ියාපදිාචි ීම: අනිවා්යය ශ . 

 (v)   ක . 

  මුළු දිවන්නම තවරයය වන පරිදි ශ්රී ලාකා ජනාතික ජනලීව  ී
වගා සාව්ධන අධිකාරිශආ දිස්ත්රිෂණ ජනලීවී වගා වයාේති 
කා්යාල 00 හරහා නව අපනයනකරුවගේ ියාපදිාචි කිරීම 
සඳහා අව ය මූික කටයුතු සි ක කරනු ලසශ . (දිස්ත්රිෂණ 
ජනලීවී වගා වයාේති කා්යාලවල නාම ශල්ඛනය 

ඇමුු්මහි* :ෂණවා සත.) 

(ත)  පසන ශනානඟී. 
 

ශ්රී ලාංකා වරාය අකාකාරිය  ශ්රී ලාංකා රකෂණ 

 ාං න ාව  හ ඇප්ලෝ ්රෝහල  ම්බන්ධා්යන් වූ 

නි්යෝගය: නී සමය ක්රියාමාර්ග 
இலங்மக துமறமுக அதிகொ சமப, இலங்மக 

கொப்புறுதிக் கூட்டுத்தொபனம் ைற்றும் அப்பரலொ 

மெத்தியசொமல ததொடர்பொன  கட்டமள: சட்ட 

நடெடிக்மக 
ORDER REGARDING SRI LANKA PORTS AUTHORITY, SRI 

LANKA INSURANCE CORPORATION AND APOLLO HOSPITAL: 
LEGAL ACTION TAKEN   

2689/2022 

9. ගු වාසු් ව නානායකකාර මහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අධිකරය   ගේධනාගාර කටයුතු හා තඩුක්රම වයවස්ථා 

ප්රතිසාස්කරය අමාතයතුමාශගගේ සූ  ප්ර ්නය - (0)  

2085 2086 

[ගරු ගාමිණී වශල්ශ ාඩ මහතා] 

————————— 
*  පු නතකාල්ේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

(අ) (i) ශ්රී ලාකා වරාය අධිකාරියට අයත් ඉඩ ත  
ශපෞද්ගලීමකරයය කර තිබූ ශ්රී ලාකා රෂණඥය 
සාස්ථාව සහ එවකට සපශලෝ ශරෝහල නසවත 
රජනයට පවරා ගගේනා ශලස ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය 
ිතසිගේ ල ා ශ:න ල: නිශයෝගය ප්රකාරව  ට 
වගකිවයුතු පුද්ගලයගේ ස ත ගේධශයගේ ගනු ල න 
පියවර පිළි ඳව 02 6.20.03 දින මා ිතසිගේ වාචික 
පිළිතුරු අශේෂණඥා කරන ප්ර ්නයෂණ සූ   වත්;   

 (ii) ශපර පසවසති රජනය කිසි ක පියවරෂණ ශනාගසනීම 
ශහත්ුශවගේ නීතිපති ශ:පා්තශ තගේතු ව   
ස ත ගේධශයගේ සී.ත්.අන්./ 5 /02 6 :රන අාකය 
යටශත් නසවත ිපි ශගානුවෂණ තර තභ කර 
55ශ:ශනකුශගගේ ප්රකා  සටහගේ කර ගත් අතර 
තවත් කීප ශ:ශනකුශගගේ ප්රකා  ල ා ගත් පම්ව 
නීතිමය පියවර ගසනීමට කටයුතු කරන  ව එම 
ප්ර ්නය සඳහා පිළිතුර ශලස ල ා ශ:න ල:  වත්; 

 (iii)   අනුව  ිතම් න කටයුතු අවසගේ කර ශතාරතුරු 
ශපාශත් උධතත ලසබුණු පම් ඉදිරි පියවර ගගේනා 
 වට නීතිපතිවරයා :ගේවා සති  ව වසඩි කරටත් 
සඳහගේ කළ  වත්; 

 එතුමා පිළිගගේශගේ:? 

(ත) එශස ් න ත   ට පම්ව නීතිපතිවරයා ිතසිගේ වග කිව යුතු 
පුද්ගලයගේට එශරහිව නීතිමය පියවර ශගන තිශ : යගේන 
එතුමා ශමම සභාවට :ගේවගේශගේ:? 

(ස) ශනාඑශස ්න ත    මගේ:? 

 

நீதி, சிமறச்சொமலகள் அலுெல்கள் ைற்றும் அ சியலமைப்பு 

ைறுசீ மைப்பு அமைச்சம க் ரகட்ட ெினொ:  

( அ) (i) இலங்மக துமறமுக அதிகொ சமபக்குச் தசொந்த 

ைொன கொணிகமளயும் தனியொர்ையைொக்கப் 

பட்டிருந்த இலங்மக கொப்புறுதிக் கூட்டுத் 

தொபனத்மதயும் அப்ரபொமதய அப்பரலொ 

மெத்தியசொமலமயயும் ைீண்டும் அ சொங்கத்தி 

ற்குப் தபொறுப்ரபற்குைொறு உயர் நீதிைன்றத்தி 

னொல் பிறப்பிக்கப்பட்ட கட்டமளயின் பி கொ ம், 

இெற்றுக்குப் தபொறுப்புக்கூறரெண்டியெர்கள் 

ததொடர்பில் ரைற்தகொள்ளப்பட்ட நடெடிக்மககள் 

சம்பந்தைொக 2016.08.23ஆம் திகதி என்னொல் 

ெொய்மூல ெிமடக்கொன ெினொதெொன்று ரகட்கப் 

பட்டததன்பமதயும்; 

 (ii) கடந்த அ சொங்கம் எவ்ெித நடெடிக்மகமயயும் 

ரைற்தகொள்ளொத கொ ணத்தினொல், சட்டைொ 

அதிபர் திமணக்களம் அது ததொடர்பில் சீ.ஆர்.ஐ/ 

159/2016 எனும் இலக்கத்தின்கீழ் ைீண்டும் ரகொப்பு 

ஒன்றிமன ஆ ம்பித்து, 55 நபர்களிடைிருந்து 

ெொக்குமூலங்கமளப் பதிவுதசய்துள்ளரதொடு, 

இன்னும் சிலொிடம் ெொக்குமூலங்கமளப் பதிவு 

தசய்த பின்னர் சட்ட நடெடிக்மக ரைற்தகொள்ள 

நடெடிக்மக எடுப்பதொக ரைற்படி ெினொெிற்குப்  

பதில் ெழங்கப்பட்டது  என்பமதயும்; 

 (iii) அதன் பி கொ ம், ெிசொ மண நடெடிக்மககள் 

நிமறெமடந்து தகெல் பதிரெட்டிலிருந்து எடு 

பகுதிகள் கிமடத்த பின்னர், அடுத்தகட்ட நட 

ெடிக்மக ரைற்தகொள்ளப்படுதைன சட்டைொ 

அதிபர் அறிெித்துள்ளதொக ரைலும் ததொிெிக்கப் 

பட்டததன்பமதயும்; 

 அெர் ஏற்றுக்தகொள்ெொ ொ? 

( ஆ) அவ்ெொறொயின், அதன் பின்னர் தபொறுப்புக்கூற 

ரெண்டியெர்களுக்கு எதி ொக சட்டைொ அதிபொினொல் 

சட்ட நடெடிக்மக ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என் 

பமத அெர் இச்சமபக்கு அறிெிப்பொ ொ? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Justice, Prisons Affairs and 
Constitutional Reforms: 

(a)  Will he admit that - 

 (i) a Question for Oral Answers was asked by 
me on 23.08.2016 about the steps taken 
regarding the persons responsible as per the 
Order given by the Supreme Court for the 
lands belonging to the Sri Lanka Ports 
Authority, the Sri Lanka Insurance 
Corporation and the then Apollo Hospital, 
which had been privatized, to be taken over 
by the Government again; 

 (ii)  as the Answer for the said Question, it was 
stated that a file had been opened again in 
that regard by the Attorney-General’s 
Department under No. C.R.I./159/2016 as 
no step had been taken by the former 
Government, that statements of 55 
individuals had been recorded and that 
action would be taken to take legal action 
after recording the statements of a few more 
individuals; and 

 (iii) it was also stated that it had been informed 
by the Attorney-General that further action 
would be taken once the excerpts of the 
information book were received after the 
conclusion of the investigations? 

(b)  If so, will he inform this House whether legal 
action has been taken by the Attorney-General 
after that against the persons responsible? 

(c)  If not, why?  
 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා (අකාකරණ  

බන්ධානාගාර ක යුුර හා ආණ්ුක්රම වව න ා 

ප්ර ස ාං නකරණ අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ - நீதி, 

சிமறச்சொமலகள் அலுெல்கள் ைற்றும் அ சியலமைப்பு 

ைறுசீ மைப்பு அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි  එම ප්ර න්යට පිළිතුර මා  වාගත* 

කරනවා. 
 

*  වා්ම් ය මත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மெக்கப்பட்ட ெிமட: 

* Answer tabled: 

(අ)  (i)  ක . 

       (ii)  ක . 

       (iii)  ක . 

(ත) CR1/159/2016 :රන ිපි ශගානුවට අ:ාළව අපරාධ පරීෂණඥය 
ශ:පා්තශ තගේතුශවගේ ශයාමු කරන ල: ිතම් න උධතත ශගානු 
අධයයනය කිරීශමගේ අනතුරුව :ඩුකඩ නීති සාග්රහය යටශත් වර:ෂණ 
අනාවරයය ශනාවන  වත්  සාශ ෝධිත අල්ලස ්පනත යටශත් දූඥයය 
-corruption- නමසති වර: ස ත ගේධශයගේ සාෂණ  ි අනාවරයය වන 

2087 2088 



පා්ිශ තගේතුව 

 සිතගේ  එකී ිතම් න ශගානු ඉදිරි පියවර ගසනීම සඳහා අල්ලස ්ශහෝ 
දූඥය ශචෝ:නා ිතම් න ශකාමිඥගේ සභාව ශවත ශයාමු කරන ශලසට 
අපරාධ පරීෂණඥය ශ:පා්තශ තගේතුව ශවත 020 .20. 6 දිනසති ිපිය 
ප්රකාරව උපශ:ස ් ල ා දී සති  ව නීතිපතිවරයාශේ අාක ASG 
(Admin)/112/2020 හා 0200.2 .2  දිනසති ිපිය මඟිගේ :ගේවා සත. 
(ිපිශආ පිටපත ඇමුණම* ව ශයගේ :ෂණවා සත.) 

(ස)  පසන ශනානඟී.  

 
ගු චමින්ද වි ් ේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  මට ිතශ ්ඥ කාරයයෂණ කියගේන 

තිශ නවා. මම කිනුත් අවස්ථාව ඉල්ලුවා. 

 
ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉෂණමනට කියගේන  ගරු මගේීතුමා.  

 
ගු චමින්ද වි ් ේසිරි මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த ெிரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි  අශේ මු:ල් රාජනය සමතිතුමා ශ ත 

අවස්ථාශ දී ගරු සභාශ  සිටින නිසා මා ශමම කාරයය පිළි ඳව 

එතුමා :සනුවත් කරගේන කසමසතින්.  

ගරු රාජනය සමතිතුමනි  ශඩාල් ප්ර ්නය නිසා ශ ත වනශකාට 

ක තුමගේලා තනයනය සීමා කර  තිශ නවා.  ක ශහාඳන්. නමුත් 

ක තුමගේලා ශනා:සනුවත්ව  ශගෝස ්මීට් මිියන තුනෂණ HS Code 

එක ශවනස් කරලා ශේගේන හ:නවා. ශ තක  රපතළ කාරයයෂණ  

ගරු කථානායකතුමනි. තඩුක්ශ  ඉගේන ප්රධානීගේශේ සස් වහලා 

තමන් ශ තක කරගේන හ:ගේශගේ. මා  කන් ශ ත කාරයය  

අනාවරයය කරගේශගේ. ශද්යය ව ශයගේ නිඥ්පා:නය කළ ශගෝස් 

මිියන  .5ක අතිරිෂණතයකුත් :සනට තිශ නවා  ගරු රාජනය 

සමතිතුමනි. එශහම ශගෝස ්අතිරිෂණතයෂණ තිබියදී තමන්  HS Code 

එක මාරු කරලා ශගෝස් ශේගේන හ:ගේශගේ. ශඩාල් හියයෂණ 

පවතින ශවලාශ  නික ත අපරාධයෂණ වන වසඩෂණ තමන් ශ ත 

කරගේන හ:ගේශගේ. ශ තක වාචනික කටයුත්තෂණ. ශ ත පිළි ඳව ශ්රී 

ලාකා ශ්ුරව :ගේනවා  ගරු රාජනය සමතිතුමනි.   නිසා ශ ත 

පිළි ඳව ක තුමා ශහායා  ලගේන. ශ ත කාරයය වස:ගත් නිසාන් 

මා කි ශ . ශ ත කාරයය මතු කරගේන අවස්ථාව ල ා දීම 

ස ත ගේධශයගේ මා ක තුමාට ස්තුතිවගේත ශවනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි. ශමාක:  මම ශ ත ගසන කි ශ  නසත්න ත ශ ත 

ගසන තඩුක්ව :ගේශගේ නසහස. ශ තක ශහාර රහශස් කරන 

ගනුශ:නුවෂණ. ශද්යය නිඥ්පා:න ිත ාල ප්රමායයෂණ තිබියදී -

අතිරිෂණතයෂණ තිබියදී- අශේ රටට පිට රටිගේ ශගෝස් ශේගේන යනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත කාරයයට අ:ාළ ශල්ඛන කිහිපයෂණ මා 

 වාගත* කරනවා.   

 
ගු ්ශයීයහාන් ් නමසිාංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු මගේීතුමා  අපි   ගසන ශහායා  ලගේන ත.  එතසන 

වාචාවෂණ සි ක ශවනවා න ත අපි එය වළෂණවගේන කටයුතු කරගේන ත.  

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයාා  නිශ :න  මු:ල් රාජනය අමාතය ගරු ශ හාගේ 

ශස්මසිාහ මසතිතුමා. 

 
IMF - ්ලෝක බ ාංකු කණ්ඩායම් වාර්ික 

රැ නීම්වලදී ශ්රී ලාංකාව ිළිතබප ප ව  ස   
 ාකඡ ා: මුදේ රාජ අමාතුරමා්ප 

ප්රකාශයීයය 
IMF- உலக ெங்கி குழுை ெருடொந்தக் 

கூட்டங்களில் இலங்மக ததொடர்பில் 

நமடதபற்ற கலந்தும யொடல்கள்:  நிதி 

இ ொஜொங்க அமைச்சொினது கூற்று 
DISCUSSIONS ON SRI LANKA AT IMF-WORLD 

BANK GROUP ANNUAL MEETINGS: STATEMENT 
BY STATE MINISTER OF FINANCE   

 

ගු ්ශයීයහාන් ් නමසිාංහ මහතා (මුදේ රාජ අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க - நிதி இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Finance) 
ගරු කථානායකතුමනි  ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් සහ 

ශලෝක  සාකු සමූහශආ වා්ික රැස්ී ත කෂණශතෝ ්  2- 6 

දිනවලදී Washington, D.C. හිදී පසවසත්ම්යා. මහ  සාකු 

අධිපතිවරයා සහ භාඩුකඩාගාර ශල්ක තවරයා සමය මු:ල් 

අමාතයාා ශආ සහ මහ  සාකුශ  නිලධාරිගේශගගේ සමගේිතත  

මාශේ ප්රධානත්වශයගේ වූ නිශයෝජිත පිරිසෂණ ශ්රී ලාකාව 

නිශයෝජනනය කරමිගේ   සඳහා සහභාගි ම්යා. 

ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් සහ ශලෝක  සාකු සමූහශආ 

වා්ික රැස්ී තවලදී පසවති ප්රධාන සාකච්ඡා පිළි ඳව පළමුශවගේ 

ිතස්තර කිරීමට :  වා්ික රැස්ී  තවලට සමගාමීව ශ්රී ලාකාව 

ස ත ගේධශයගේ පසවති ිතශ ්ඥ සාකච්ඡා පිළි ඳව ඉගේ අනතුරුව 

අවධානය ශයාමු කිරීමට : මම  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා.  

සාමානයශයගේ  ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් සහ ශලෝක  සාකු 

සමූහශආ පාලක මඩුකඩලවල වා්ික රැස්ී ත මඟිගේ  ශගෝලීමය 

ව ශයගේ වස:ගත් වන ගසටලු පිළි ඳ සාකච්ඡා කිරීමට මහ 

 සාකුකරුවගේ  මු:ල් හා සාව්ධන අමාතයවරුගේ  පා්ිශ තගේතු 

මගේීවරුගේ  ශපෞද්ගික අා ශආ ිතධායකයගේ  සිිතල් සමාජන 

සාිතධානවල නිශයෝජිතයගේ සහ ිතද්වතුගේ එෂණ තසනකට  ක රාකය 

කරනු ල නවා. 

ශමම වසශ් වා්ික රැස්ීම පසවසත්වූශආ දී්ඝ කාලයෂණ 

තිස්ශස් පවතින සා්ව ත්ික සහ මි-ශද් පාලනික ගසටලුවිගේ 

පිරුණු අසීරු පම්බිමෂණ යටශත්න්. හුනනා ශගන සති අගේතරාය 

පිළි ඳව අනතුරු සයී ත සි ක කිරීමටත්  ඉදිරි ව්ඥය තුළ ත්ික 

ව ශයගේ යථා තත්ත්වයට පත්ීම තහම්රු කර ගගේනා තුරු  

:රි්රතාශවගේ ශපශළගේනගේට සහ අව:ානමට ලෂණිතය හසකි 

පුද්ගලයගේට සහාය ල ාදීම සඳහා ඉදිරියට යා යුතු තකාරය ගසන 

සාකච්ඡා කිරීමටත් ශමම රැස්ී  ත මඟිගේ සාමාජික රටවලට 

අවස්ථාවෂණ සලසා  කගේනා.   අනුව  ශමවර වා්ික රැස්ී  තවලදී 

ප්රධාන ව ශයගේ අවධානය ශයාමු කරන ල: එෂණ කරුයෂණ වූශආ  

සාව්ධනය ශවමිගේ පවතින රටවල ශපර ශනාවූ ිතරූ අභිශයෝග 

සති කරමිගේ එක පිට එක පසමිණි අ්බු:වල  ලපෑම පිළි ඳවන්. 

2089 2090 

[ගරු (තචා්ය) ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ මහතා] 

————————— 
*  පු නතකාල්ේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ත්ික ක්රියාකාරක ත තියුණු ශලස මගේ:ගාමී ීම  ඉහළ 

උද්ධමනය  ඉහළ යමිගේ පවතින තහාර ම්රෂණිතතා ගසටලු  

යුෂණශ්නශආ ගසටුම සහ   ශහ්තුශවගේ පුළුල්ව පවතින 

අස්ථාවරත්වය  තිරසාර ශනාවන යය  ර  ශකාිත් -    මඟිගේ 

අඛඩුකඩව සති කරන අයහපත්  ලපෑම  වඩා තීව්ර ශවමිගේ පවතින 

:රි්රතාව සහ ශද් ුරණික ිතප්යාස සෑම රටකටම ශපා ක ව ශයගේ 

පවතින ගසටලුවලට ප්රධාන ව ශයගේ සතුළත් ශවනවා. 

සාව්ධනය ශවමිගේ පවතින රටවල්  ශමම  හුිතධ අභිශයෝගවලට 

එශරහිව කඩිනමිගේ ක්රියා කරමිගේ සහ  වා මයහරවා ශගන 

ඉදිරියට යෑමට අව ය වන  ව රැස්ී  තවලදී අවධාරයය ශකරුයා. 

තව:  වායු ිතශමෝචනය අවම කිරීමට :  ශද් ුරණික ිතප්යාසවල 

 ලපෑ තවලට අනුව්තනය ීමට රටවලට උපකාර කිරීමට : 

කඩින ත ශලස ක්රියාමා්ග ගසනීශ ත අව යතාව ශමම රැස්ී ත මඟිගේ 

අවධාරයය ශක රිය. 

ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ල සහ ශලෝක  සාකුව ිතසිගේ  ශගෝලීමය 

සහ කලාපීය ත්ික කටයුතු සඳහා ඉදිරි :සෂණමෂණ ඉදිරිපත් කළා.  

එම ඉදිරි :සෂණමට අනුව ශගෝලීමය ත්ිකය මගේ:ගාමී වනු සති 

අතර  උද්ධමනය දී්ඝ කාලීමනව ඉහළ මට්ටමක පවතිනු සතසන් 

අශේෂණඥා කරනවා. අ් ව්ධනය සහ ඉහළ උද්ධමන තත්ත්වය 

ිතශ ්ඥශයගේ  නසඟී එන ශවශළඳ ශපාළ සහ සාව්ධනය ශවමිගේ 

පවතින ත්ිකවල අව:ාන ත ඉහළ නසාීමට ශහ්තු වනු සතසන් 

අශේෂණඥා කරනවා.  

උද්ධමනශයගේ එල්ල වන පීඩනය  මසඩ පසවසත්ීම සඳහා :සඩි 

මු:ල් ප්රතිපත්තියෂණ අනුගමනය කිරීශ ත අව යතාව ශමන්ගේ ඉස්මතු 

කරනවා. එශමගේම  අශනෂණ අතට  සමාජනශආ අව:ානමට ලෂණ ිතය 

හසකි කඩුකඩාය තවලට ඉලෂණකගත සහාය සලසන අතරතුර  මු:ල් 

ප්රතිපත්තියට සමාගාමීව  රාජනය මූලය ප්රතිපත්තිය : :සඩි ශලස 

පවත්වා ගත යුතු ශවනවා.  

ත්ික ක්රියාකාරක ත මගේ:ගාමී ීම ශහ්තුශවගේ ත:ාය ත 

සස්තශ තගේතු අශේෂණඥා කළ මට්ටමට වඩා අ් වන අවස්ථාවකදී  

රාජනය මූලය හා යය  කාග්රතාව තහම්රු කිරීම සඳහා ප්රධාන 

ව ශයගේ ශයා:ා ගත හසෂණශෂණ රාජනය ිතය: ත කළමනාකරයයන්. 

ත්ික ව්ධනය ශ ගශයගේ ප්රකතතිමත් කර ගසනීම සඳහා 

ව්ධනාභිමුඛ ප්රතිසාස්කරය අව ය වනවා.  

ශගෝලීමය ත්ික ව්ධනය 020  වසශ් දී සියයට 6.2 සිට 

0200 වසශ් දී සියයට 3.0 :ෂණවා :  0203 වසශ් දී සියයට 0.9 

:ෂණවා : මගේ:ගාමී වනු සතසන් පුශරෝකථනය කර තිශ නවා. 

ශගෝලීමය මූලය අ්බු:ය සහ ශකාිත්-   වසාගතශආ උග්රතම අවධිය 

හසරුණු ශකාට  022 ගේ පම්  ක්වලම ශලෝක ත්ික ව්ධන 

අශේෂණඥාව ශමයන්.   

ශ ත අතර  ශගෝලීමය උද්ධමනය 020  වසශ් දී සියයට 4.9 සිට 

0200 වසශ් දී සියයට 0.0 :ෂණවා ඉහළ යනු සතසන් පුශරෝකථනය 

කර සති නමුත්  0203 වසශ් දී සියයට 6.5 :ෂණවා :  0204 වන 

ිතට සියයට 4.  :ෂණවා: පහත වසශටනු සතසන් පුශරෝකථනය කර 

තිශ නවා. එශමගේම  ත්ික ව්ධනය සඳහා ශමගේම උද්ධමනය 

සඳහා පවතින අව:ානම ඉතා අහිතකර  ව ශමම පුශරෝකථන 

විගේ ශපගේනු ත කරනවා.  

වා්ික රැස්ීශ ත ශ ත පූර්ය සසසිවාරශආදී ජනාතයගේතර මූලය 

අරමු:ශල් කළමනාකාර අධයෂණඥවරිය ිතසිගේ  ජනාතයගේතර මූලය 

අරමු:ශල් සාමාජික රටවල්   2ෂණ ඉදිරිශආ සති  රපතළ 

අභිශයෝග පිළි ඳව ිතස්තර කළා. රටවල් ඉෂණමනිගේ අශේෂණිත 

ඉලෂණකවිගේ ඉවතට ස: :සමිය හසකි ක තපනවලට ශගා කරු ීශ ත 

වසඩි අව:ානමෂණ සති කරන නව අනතුරු සහගත 

කාලපරිච්ශේ:යකට ශලෝකය සතුළු ශවමිගේ සිටින  වත්  

එශහන්ගේ වඩාත් අයහපත් ප්රතිලල වළෂණවා ගසනීමට නිවසරදි 

ශත්රීම සි ක කිරීමට හසකියාව ලසශ න පරිදි කශරාත්තු දීශ ත 

හසකියාව ශගාඩනසඟීමට රටවල් වඩාත් ක්රියායි ිතය යුතු  වත් 

එතුමිය සිය පණිම්ඩශයගේ ශපගේවා  කගේනා.  

ිත ාලතම හා තසගේනතම අභිශයෝගය වගේශගේ උද්ධමනය 

පහත ශහී ම  ව අවධාරයය ශකරුයා. එ සිතගේ  මිල ස්ථාන්තාව 

යථා තත්ත්වයට පත් කිරීශ ත අරමුණිගේ  මහ  සාකු ිතසිගේ 

ශ ගශයගේ මු:ල් ප්රතිපත්ති :සඩි කරමිගේ සිටිනවා. 

ශ ත අතර  ඉහළ යමිගේ තිශ න තහාර සහ ඉගේධන 

මිශලගේ සති වන  ලපෑම අවම කිරීම සඳහා ඉලෂණකගත 

පියවර සමය  අව:ානමට ලෂණිතය හසකි කුටු තභ තරෂණඥා කිරීම 

සඳහා ම් කම් රාජනය මූලය ප්රතිපත්තියෂණ සසකසීම ප්රධාන වනවා. 

  අතරම  රාජනය මූලය ප්රතිපත්තිය ක්රියා කළ යුත්ශත් මු:ල් 

ප්රතිපත්තියට ිතරුද්ධව ශනාව    හා සමානවන්. ශ්රී ලාකාව : 

ව්තමානශආ කිරීමට උත්සාහ කරන පරිදි  උද්ධමනය ඉහළ 

යෑමට ශහ්තු ශනාවන ශලස  ඕනෑම නව ිතය:මෂණ ඉතුරු ත 

මඟිගේ ශහෝ නව ත:ාය ත මඟිගේ පියවා ගත යුතු ශවනවා. 

වඩාත් ලල:ා  යය නිරාකරයය කිරීශ ත යගේරයයක 

අව යතාව ඉතා තදිගේ පවතින  ව ජනාතයගේතර මූලය 

අරමු:ශල් කළමනාකාර අධයෂණඥවරිය ිතසිගේ අවධාරයය 

කළා. ිතශ ්ඥශයගේම  රටවල් ිතසිගේ අව ය රාජනය මූලය 

ගසළපු ත ප්රතිසාස්කරය අනුගමනය කරන අතරතුර  යය 

ශගීම ස ත ගේධශයගේ වන ශපා ක රාමුව පුළුල් කළ යුතුන්. 

එශමගේම  ස්වවරී සහ ශපෞද්ගික යන ශ:අා යම සතුළත්ව 

සියලු යය හිමියගේ කම්ගේශේ වගකීශ ත සාධාරය ශකාටස 

භාරගත යුතුන්. 

ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් සහ ශලෝක  සාකු සමූහශආ 

රැස්ී තවලට සමගාමීව ශ්රී ලාකාව ස ත ගේධශයගේ පසවති 

ිතශ ්ිත රැස්ී ත ශවත :සගේ මම ක ශේ අවධානය ශයාමු 

කරවගේන කසමසතින්. ශ්රී ලාකාව සඳහා වන ශලෝක  සාකු 

ිතධායක අධයෂණඥවරයා  ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් ිතධායක 

අධයෂණඥවරයා සහ අ:ාළ කඩුකඩායශ ත අශනකුත් සාමාජික 

රටවල් සමය පසවති රැස්ී තවලදී  ජනාතයගේතර මූලය 

අරමු:ශලගේ සහ ශලෝක  සාකු සමූහශයගේ අව ය සහාය ල ා 

ගසනීම සඳහා ශ්රී ලාකාවට උපරිම සහශයෝගය ල ා ශ:න  වට 

සහතික ම්යා. 

ශ්රී ලාකාව සඳහා වූ ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් දූත 

මඩුකඩලය සමය පසවති රැස්ී තවලදී  ිතස්තී්ය අරමු:ල් 

පහම්ක ත වසඩසටහශනහි පූර්ව ක්රියාමා්ග සපුරාලීමම 

ස ත ගේධශයගේ සි ක කළ යුතු කටයුතු කඩිනමිගේ ඉටු කිරීශ ත 

අව යතාව  දූත මඩුකඩලය ිතසිගේ අවධාරයය කළ අතර  

එමඟිගේ ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ල ශවතිගේ අශේෂණිත මූලය 

සහාය සමයම මූලය එකයතා හරහා ද්ිතපා් ි්තක 

යයහිමියගේශේ සහශයෝගය කඩිනමිගේ ල ා ගත හසකි 

ශවනවා.  

ශමම වසර තුළ ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ල ශවතිගේ මූලය 

තධාර ල ා ගසනීමට න ත ද්ිතපා් ්ිතක යය ශ:න 

පා් ්වකරුවගේශේ මූලය එකයතාව ල න මස මුල වනිතට ල ා 

ගසනීම අව ය  ශවනවා.  

ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් තසියා සහ පසසිිකෂණ 

ශ:පා්තශ තගේතුශ  අධයෂණඥවරයා සමය ශමගේම ශලෝක  සාකුශ  

රටවල් කළමනාකරය  කකය සමය සාකච්ඡාවල දී අශේෂණිත 

මූලයයනය හා ල ාගත හසකි මූලයයනය අතර පරතරය අවම 

කිරීශ ත අව යතාව අවධාරයය කරනු ලසබුවා. උ:ාහරයයෂණ 

ව ශයගේ  ශ්රී ලාකාශ  යය ල ා ගසනීශ ත ම් කම්කම :සගේ  ලපෑමට 
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පා්ිශ තගේතුව 

ලෂණ ී සති නිසා  ප්රතිසාස්කරය සහ සාව්ධනය සඳහා වන 

ජනාතයගේතර  සාකුශ  - IBRD - අරමු:ල් ශවත පිිතසීම සීමා ී 

තිශ නවා. ශමම තත්ත්වය යටශත් ශ්රී ලාකාව මසදි ත:ාය ත ල න 

රටෂණ ශලස ශනාසලකා කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ල ා ශ:න ශලස 

ශ්රී ලාකාව ශලෝක  සාකු සමූහයට කරන ල: ඉල්ලීමම ශලෝක  සාකු 

සමූහශආ සහන:ා  අරමු:ල් ල ා ගසනීමට අපට උපකාර වනු සති. 

යය ප්රතිවුහගත කිරීශ ත ක්රියාවිශආ ශකාටසෂණ ශලස 

ද්ිතපා් ්ිතක ව ශයගේ යය  ල ා ශ:නු ල න රටවල නිලධාරිගේ 

සමය ප්රථම වරට ශපා ක සාස:යකට  කා ද්ධ රැස්ීමෂණ 

පසවසත්ීමට ශ්රී ලාකා නි ශයෝජිත පිරිසට අවස්ථාව ලසබුයා. ශමම 

රැස්ීශ තදී රශට් වත්මගේ ත්ික තත්ත්වය  මූලයනශආදී මුහුය 

ශ:න අභිශයෝග යථා තත්ත්වයට පත්ීම සඳහා මධය කාලීමන 

මාවත  අව ය මූලය ගසලපී ත සහ ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් 

සහාය :ෂණවන සා්ව ත්ික ප්රතිසාස්කරය වසඩසටහන සඳහා 

වන ප්රධාන අව යතා පිළි ඳ යය ශ:න පා් ්වකරුවගේ 

සමය  ශතාරතුරු ශ :ා ගනු ලසබුවා.  

මූලය එකයතාව ල ා ගසනීශ ත ක්රියාවිය ස ත ගේධශයගේ  ශ්රී 

ලාකාශ  නිශයෝජිතන්ගේ අවධාරයය කරන ලද්ශද් ද්ිතපා් ්ිතක 

යය හිමියගේට ශ්රී ලාකා  ලධාරිගේ සමය ස ත ගේධ ීම සඳහා 

:ත්ත හුවමාරු කර ගසනීම සහ සාකච්ඡා පසවසත්ීම පිළි ඳ 

කා්යෂණඥම සහ කාශලෝචිත ශ දිකාවෂණ ස ත ගේධීකරයය කිරීශ ත 

රමශ :යෂණ මඟිගේ සලසා ශ:න  වන්. යය හිමියගේශේ ිතශ ්ිත 

ගසටලු ස ත ගේධශයගේ කටයුතු කිරීමට හසකි උපරිම ශලස නිල 

ද්ිතපා් ්ීය පා් ්වකරුවගේ සමය අඛඩුකඩව කටයුතු කරන  වට 

ශ්රී ලාකාව ශමහිදී අවධාරයය කළා. යය ශ:න හම්ල්කරුවගේ 

සමය වසඩි ිතස්තර ශ :ා ගසනීම ට සහ අව ය වන පරිදි වසඩි කර 

ගසටලු පසහසදිි කිරීමට ඉදිරි කාලය තුළ එවගේ තවත් රැස්ීමෂණ 

සාිතධානය කිරීමට  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා.  

තව:  නි ශයෝජිත පිරිස ශපෞද්ගික තශයෝජනකයගේ - සුන තකර 

හිමියගේ- හමු වූ අතර  එහිදී ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ල සහ නිල 

යය හිමියගේ සමය ශමශතෂණ පසවසති සාකච්ඡාවල ප්රගතිය පිළි ඳ 

කම්ගේ :සනුවත් කිරීම සි ක කළා.  

ගසටලු කිහිපයෂණ පසහසදිි කර ගසනීමට එම රැස්ීම  සුන තකර 

හිමියගේට ශහාඳ අවස්ථාවෂණ  වට පත් ම්යා.  නිශයෝජිත පිරිස 

පසරිස් සමාජනශආ -Paris Clubහි- නිලධාරිගේ: හමු ම්යා. ශමම 

හමුශ දී  ශ්රී ලාකාශ  යය ගසටලු ස ත ගේධශයගේ වසඩි කර 

ිත  ්ශල්ඥයය කිරීම සඳහා යය හිමියගේට සහාය ීමට තව කරටත් 

ශතාරතුරු හුවමාරු කර ගගේනා  වට නිශයෝජිත පිරිස සහතික 

ම්යා.  

ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් කළමනාකාර අධයෂණඥ ශමගේම 

නිශයෝජනය කළමනාකාර අධයෂණඥවරු ද්ිතපා් ්ිතකව හමු ම්යා; 

සාකච්ඡා කළා. තව:  නිශයෝජිත පිරිස ශලෝක  සාකුශ  ශමශහයු ත 

පිළි ඳ කළමනාකාර අධයෂණඥ  :කුණු තසියානු කලාපය පිළි ඳ 

ශලෝක  සාකුශ  උප සභාපති  ජනාතයගේතර මූලය සාස්ථාශ  

කලාපීය උප සභාපති  ශලෝක  සාකුශ  ජනාතයගේතර සාව්ධන 

සාගමශආ කඩුකඩායම සතුළු ශලෝක  සාකු සමූහශආ නිලධාරිගේ 

හමු ී ද්ිතපා් ්ිතක සාකච්ඡා සි ක කළා. එම රැස්ී ම අතරතුර :සඩි 

ප්රතිසාස්කරය ක්රියාත්මක කිරීමට ශ්රී ලාකා  ලධාරිගේශේ කසපීම 

අගය කරන ල: අතර  අ්බු:ශයගේ ශගාඩ  මට ශ්රී ලාකාවට හසකි 

සෑම තකාරයකිගේම සහශයෝගය :ෂණවන  වට සහතික ම්යා.  

ද්ිතපා් ්ීය යය හිමියගේශේ මූලය එකයතා ල ා ගසනීමට 

අමතරව පූර්ව ක්රියාමා්ග ගසනීශ ත වස:ගත්කම ජනාතයගේතර මූලය 

අරමු:ල ිතසිගේ අවධාරයය කරන ලදී.  ට අමතරව ත්ිකය 

පිළි ඳ යාවත්කාලීමන ශතාරතුරු හුවමාරු කර ගසනීම සහ ඉදිරි 

කාල සීමාව තුළ ත්ික පා් ව්කාරිත්වය ව්ධනය කර ගසනීමට 

හසකි ෂණශඥ්ර ගශ ඥයය කිරීම සඳහා ශවනත් නිශයෝජිත පිරිස් 

කිහිපයෂණ සමය: ද්ිතපා් ්ීය ව ශයගේ සාකච්ඡා සි ක කළා.  

අවසාන ව ශයගේ  ත්ිකශආ ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට 

පත් කිරීමට සහාය ශවමිගේ  ශමම  කඥ්කර තත්ත්වශයගේ ශගාඩ 

 මට ශ්රී ලාකාවට හසකි උපරිම සහශයෝගය ල ා ශ:න  වට ශ්රී 

ලාකාශ  යය හිමියගේ සහතික වූ  ව මම ශමම සභාවට සඳහගේ 

කිරීමට කසමසතින්. අපශේ සාව්ධන පා් ්වකරුවගේශේ සහ 

අශනකුත් පා් ්වකරුවගේශේ සහාය සතිව ශමම  රපතළ 

අ්බු:ය ජනය ගසනීමට අප සියලුශ:නාම රටෂණ ශලස ශවශහස ී 

වසඩ කටයුතු කළ යුතුයන් මම ිත ව්ාස කරනවා.  

අදූර:්ය  ජනනප්රිය ප්රතිපත්ති මඟිගේ ත්ිකය සහ රට අස්ථාවර 

කිරීමට ඉඩ ශනාදී  ඕනෑම තත්ත්වයෂණ යටශත් ත්ික 

ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගත යුතු  වට අප සියලුශ:නාම එකය ිතය 

යුතු  වටත්  අනාගතය සඳහා පාඩමෂණ ඉශගන ගසනීමට ශමම 

අ්බු:ය ශයා:ා ගත යුතු  වටත් ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් 

කළමනාකාර අධයෂණඥවරිය ිතසිගේ    2 : කශආ සිය රශට් තමගේ 

අත්ිතඳි අත්:සකී ත පිළි ඳව සඳහගේ කරමිගේ පවසන ල: කථාවෂණ 

උපුටා :ෂණවමිගේ  මම මශේ කථාව අවසගේ කරගේනට 

 ලාශපාශරාත්තු ශවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  අ: අශේ රශට් අතයව ය භාඩුකඩ හියය 

ය ත තරමකට මයහසරී  ශ :ා හසරීශ ත කටයුතු සි ක වන නිසා 

ශ ාශහෝ  කරට ත්ික අ්බු:ය අවසගේ ශවලා තිශ නවාය කියා 

ිත ්වාස කරනවා. හස සන් ගරු කථානායකතුමනි  ශලෝක 

ත්ිකශආ පුශරෝකථනයගේ එෂණක  අශේ රශට් ත්ික ගසටලුව 

තවම අවසාන ශවලා නසහස.   නිසා අපි ශද් පාලන ව ශයගේ 

ශමාන මතිමතාගේතර :සරුවත්  ශමාන තකාරශආ ශ දී ත තිබුයත් 

රශට් ශද් පාලන ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගසනීම අප සියලු 

ශ:නාශේම වග කීමෂණ. ශද් පාලන ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගසනීම 

තුළිගේ අපට සමාජන ස්ථාවරත්වය ශගාඩ නයා ගගේන පුළුවගේ. 

ශද් පාලන ස්ථාවරත්වය  සමාජන ස්ථාවරත්වය පවත්වාශගන යාම 

පිළි ඳව  ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ල  ශලෝක  සාකුව පමයෂණ 

ශනාව අපට මූලයමය සහශයෝගය ල ා ශ:න සියලු තයතන අප 

ශකශරහි අවධානය ශයාමු කරශගන සිටිනවා.   නිසා අපි සියලු 

ශ:නා ම ශ ත ත්ික ගසටලුශවගේ වාශේම අ: ජනනතාව මුහුය 

ශ:න ඉතා අසීරු අත්:සකී තවිගේ රට මු:ා ගසනීමටත් කටයුතු කරමු 

කියලා මා ඉතාම ශගෞරවශයගේ ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  අපිට ඉතා ම් වාදී පණිිතඩයෂණ ලසබිලා 

තිශ නවා.  ජනපානය  චීනය  ඉගේදියාව කියන රටවල් තුන තමන් 

අපට ප්රධාන ව ශයගේ යය හිමියගේ ශලස ඉගේශගේ.   රටවල් 

තුනටම අව ය සාකච්ඡා සහ   මසදිහත්ීම ජනනාධිපතිතුමා ිතසිගේ 

සි ක කරලා තිශ නවා. අපි  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා ශ ත රටවිගේ 

අපිට financial assurances ලසබුණු ගමගේ ජනාතයගේතර මූලය 

අරමු:ල අපට අව ය අනුමසතිය ල ා දීලා අශේ ත්ිකය නසවත 

ශගාඩ නසඟීමට අව ය වසඩ කටයුතු සි ක කරන් කියලා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්.  
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළයට වරප්රසා: ප්ර ්නය  ගරු ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමා. 

 

ගු වාසු් ව නානායකකාර මහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 

න ඟී සිටි්ේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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[ගරු ශ හාගේ ශසම්සිාහ  මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු වාම්ශද්ව නානායෂණකාර මගේීතුමා  මශේ වරප්රසා: 

ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කළාට පම්ව අහගේන. 
 

ගු වාසු් ව නානායකකාර මහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ශහාඳන්. 

 
 

වරප්ර ාද : 2022.10.20 දින "The 
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ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි  මශේ වරප්රසා: කඩ ීම පිළි : 

ප්ර ්නයෂණ මම ක තුමාට අ: උශද් ිිතතව ඉදිරිපත් කළා.   

පිළි ඳව ඉතා සසශකිතගේ මම ිතස්තර කරගේන ත. ශ ත 

පා්ිශ තගේතුශ  තචාර ධ්ම සහ වරප්රසා: පිළි ඳ කාරක 

සභාවෂණ තිශ නවා.   කාරක සභාවට පසමිණිි ඉදිරිපත් 

කරගේශගේ ශ ත ශගෞරවනීය සභාශ  ගරු මගේීතුමගේලා සහ ගරු 

මගේීතුමියලා. :සගේ ශ ත පිළි ඳව ක තුමා සෑමකමකට පත් ශවනවා 

න ත ිතතරෂණ   පිළි ඳ ිතම් නයෂණ කරගේන කියලා අශේ වරප්රසා: 

කමිටුවට ශයාමු කරනවා. වරප්රසා: පිී  ඳ කමිටුශ  සභාපතිවරයා 

ිතධියට පම්ගිය දිනවල මාධයකරුවගේ කිහිප ශ:ශනෂණ ශ ත 

කමිටුවට කසඳවා තිබුයා. ිතශ ්ඥශයගේම මීට දින තුනකට කිගේ 

ිත:ුත් මාධයශයගේ උශද් වරුශ  පුවත් පත් කියවන 

මාධයශ දිශයෂණ   පුවත් පශත් තිශ න කුඩා ශකාටසෂණ කියවලා 

ශලාකු ිතග්රහයෂණ ල ා  කගේනා. දිනපතා ශ තක සිද්ධ ශවනවා.  

  ස ත ගේධව ගරු මගේීවරු ශපගේවා  කගේනා. පම්ගිය දිනක 

පුවත් පතක තිබුණු ශකටි ප්රකා යෂණ අල්ලාශගන  පත්තර කියවන 

මාධයශ දිශයෝ පසය ගයගේ කියවලා ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  

මගේීවරු 005ශ:නාම ශහාරු  තෂණකඩි කියලා හාව් ගහලා  

පා්ිශ තගේතු මගේීවරු ශකශරහි ිත ාල වවරයෂණ  ශරෝධයෂණ 

සති කළා. පා්ිශ තගේතුශ  මගේීවරු  2ශ:නකු   5ශ:නකු ිතතර 

ශනාගසළශපන ිතධියට :යලනවාය  කථා කරනවාය කියන එක අපි 

පිළිගගේනවා. හස සන්  එශහම කළාය කියලා අපි 005ශ:නාම එක 

මල්ලකට :මලා  අපි කෂණශකාම ශහාරු  තෂණකඩි  හසසිශරගේන 

:ගේශගේ නසහස කියලා පත්තර මල්ිලා ටික උශද්ට කියවාශගන 

කියවාශගන යනවා. ශ ත පිළි ඳව පෂණඥ  ිතපෂණඥ ශේ:යකිගේ 

ශතාරව අපි ශපගේවා  කගේනා. ගරු රාජිත් මද් කම  ඩුකඩාර මසතිතුමා 

පවා   අවස්ථාශ  සිටියා. ශ ත මාධයශ දිගේශේ ක්රියාකලාපය 

වසරැදින් කියලා එතුමාත් පිළිගත්තා. ශ ත මාධයශ දිගේ නිසා අ: 

පා්ිශ තගේතුශ  අවාක  ශගෞරවනීය මගේීවරශයකුශේ 

:රුශවකුට පාසලට යගේන  සහස. "තාත්තා ශහාශරෂණ ශගේ:? 

තාත්තා ශහාරාට canteen එශකගේ කනවා:?" කියලා අහනවා. ශ ත 

වාශේ තත්ත්වයෂණ අ: සති කරලා තිශ ගේශගේ ශ ත රශට් 

ජනනමාධයශ දිශයෝ ිතසිගේ. අපි :ගේනවා  අරෂණකු ශ ෝතල් ශ:කෂණ 

ශගනිහිගේ  කගේනාම   පා්ිශ තගේතුශ  ශහෝ ශවන තසනක ශහෝ 

ඕනෑම ශකශනකුට ිතරුද්ධව ශ ත ප්රවතත්තිය පළ කරගේන කි වාම  

 ක පළ කරන ජනනමාධයශ දිශයෝ ඉගේන  ව. මම අම්රු ක 5ෂණ 

පුවත් පත් මඩුකඩලශආ සභාපති ශවලා සිටියා. අම්රු ක 4ෂණ ශලෝක 

පුවත් පත් මඩුකඩලශආ උප සභාපති ශවලා සිටියා.   නිසා ශ ත 

රශට් මාධයශ දිගේ ගසන අපි :ගේනවා. හස සන්    ශහ්තුශවගේ සියලු 

මාධයශ දිගේ නරකන් කියලා එකට හාව් ගහලා කථා කරගේශගේ 

නසහස.    අපි   ශගාල්ලගේට ත:ශ් නිසා ශනාශවන්. අශේ රශට් 

ප්රජනාතගේරවා:ශආ පසවසත්මට නි:හස් මාධයයෂණ තිශ ගේන ඕනෑ 

නිසාන්.  

 ශ ත මාධයශ දියා ශගනසල්ලා කථා කරපු නිසා ශමාකෂණ: 

ම්ශඩුක?   මාධය ජනාලයටම අන්ති පුවත් පතෂණ තමන් "The 

Morning" කියගේශගේ. අශේ රශට් මාධය තයතනකරුශවෝ 

හිතාශගන ඉගේනවා    ශගාල්ලගේට ශ ාශහෝ ශද්වල් කරගේන 

පුළුවගේ කියලා.   ශගාල්ලගේට ඕනෑ ජනනාධිපතිලා ශේනවා;   

ශගාල්ලගේශේ ජනාවාර ත ටික කර ගගේනවා;   ශගාල්ලගේශේ 

බිස්නස් ටික සා්ථක කර ගගේනවා.  ට පස්ශස්   ජනනාධිපතිට 

ගහලා පගේනනවා.   ට පස්ශස්   ශගාල්ලගේට ඕනෑ තව ශකශනෂණ 

ශගශනනවා. සමහර මාධය තයතන හිතාශගන ඉගේනවා    

ශගාල්ලගේ තමන් ශ ත පා්ිශ තගේතුව පාලනය කරගේශගේ  

පා්ිශ තගේතුව හරහා රට පාලනය කරගේශගේ කියලා. ගරු 

කථානායකතුමනි  "The Morning" පුවත් පත   කඩුකඩායමටම - 

  group එකටම - අන්ති පුවත් පතෂණ.  0200 කෂණශතෝ ් 02 වසනි 
දින -  ශආ - එම පුවත් පශත් ශමශස් සඳහගේ කර තිශ නවා  

"Wijeyadasa’s chamber appearing for Thilini questioned in court "  

A conflict of interest, either resign from Ministry or 

withdraw from the case. තිිණි කියන කාගේතාවට මශේ 

chamber එශෂණ නීතිිවරු ශපනී සිටිනවා ලු.   නිසා එෂණශකෝ 

මට සමතිකශමගේ අස්ශවගේන කියනවා  එශහම නසත්න ත 

න්ශවගේ අන්ගේ ශවගේන කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි  මම 

පසහසදිිව ශ ත කාරයය කියගේන ඕනෑ. මම අමාතය ුරරය භාරගත් 

:වශස් ඉඳලා මට chamber එකෂණ නසහස.   

හස සන්  මශේ කනිඥ්ඨ නීතිිවරු 052ශ:ශනකුට වඩා ශ ත 

රශට් ශනාශයෂණ අධිකරයවල ශස්වය කරනවා. මශේ කනිඥ්ඨ 

නීතිිවරු අ: වනිතට මශහස්රාත්වරු ිතධියට ඉගේනවා  දිසා 

ිතනිම්රුවරු ිතධියට ඉගේනවා  මහාධිකරය ිතනිම්රුවරු ිතධියට 

ඉගේනවා  අභියාචනාධිකරය ිතනිම්රුවරු ිතධියට ඉගේනවා  ශ ත 

පා්ිශ තගේතුශ  ගරු සමතිවරු ිතධියටත් ඉගේනවා.   අය මශේ 

කනිඥ්ඨ නීතිිවරු. මම   ිතනි ්චයකාරවරු ළයට ගිහිල්ලා "My 

Lord" කියලා න් කථා කරනවා. :සගේ ශ ත කාරයශආදී මශේ 

කිසිම ස ත ගේධයෂණ නසතුව මශේ කනිඥ්ඨ නීතිිවරු ගිහිල්ලා 

න්වකට ශපනී සිටියාය කියලා "The Morning"  පුවත් පත 
තීගේ කවෂණ ශ:නවා  එෂණශකෝ මම සමතිකමිගේ අස් ශවගේන ඕනෑ  

එශහම නසත්න ත න්ශවගේ අන්ගේ ශවගේන ඕනෑ කියලා.  

ශ තකට   ශගාල්ලගේ තවරයයෂණ අරශගන තිශ නවා.   

ශගාල්ලගේ කියනවා  ජනනාධිපති නීතිි වමී ුරයරත්න 

මහත්මයා ශ ත ගසන උසාිතශආ කි ව  ව. මම   ගසන ශසායා 

 සලුවා. වමී ුරයරත්න මසතිතුමා කියගේශගේ ශගෞරවනීය 

ිතධියට නීතිි වතත්තිශආ ශයශ:න ජනනාධිපති නීතිිවරශයෂණ. 

එතුමා පසහසදිිව මට කි වා  එතුමා ශ ත ස ත ගේධව කිසිම 

වචනයෂණ අධිකරයශආ කියා නසහස කියලා. එතශකාට ශමාකෂණ:  

ශ ත කරගේශගේ යගේශගේ? තචාර ධ්ම සහ වරප්රසා: පිළි ඳ 

කමිටුශ  සභාපතිවරයා ිතධියට මම ශගනියන ක්රියා:ාමය 

කඩාකේපල් කරගේනන් ශ ත හ:ගේශගේ. අපි කාටත් ශ තක 

 ලපානවා.   53 පා්ිශ තගේතු ( ලතල හා වරප්රසා:) පනත 

යටශත් අම්රු ක ශ:කක සිර :ඬුවමෂණ ශ:ගේන පුළුවගේ වර:ෂණ  ශ තක. 

හස සන්  මම එම කමිටුශ  සභාපතිවරයා නිසා මට   ස ත ගේධ 

ිතම් නයට සහභාගි ශවගේන  සහස. මම ක තුමාශගගේ 

ශගෞරවශයගේ ඉල්ලනවා  ශ ත කාරයාව ස ත ගේධශයගේ 

2095 2096 



පා්ිශ තගේතුව 

ිතම් නයෂණ කිරීමට තචාර ධ්ම සහ වරප්රසා: පිළි ඳ කමිටුශ  

සභාපතිවරයා ිතධියට එම කමිටුශ  ශවනත් සාමාජික මහත්මශයෂණ 

ශහෝ මහත්මියෂණ පත් කරලා ශ ත පිළි ඳව සාධාරයයෂණ ඉටු කර 

ශ:ගේන කියලා. [ ාධා කිරීමෂණ] ගරු කථානායකතුමනි  මම 
සභාපති ුරරශයගේ අන්ගේ ශවනවා ශනාශවන්. ශ ත පසමිණිල්ල 

ස ත ගේධව පමයෂණ එශස් කරගේන කියලාන් මම කියගේශගේ. මම 

පසමිණිිකරු නිසා ක තුමා   කමිටුශ  ශවන සාමාජිකශයෂණ 

සභාපතිවරයා ිතධියට පත් කරලා ශ ත පිළි ඳව ිතම් නයෂණ කරලා 

අව ය නීතිමය පියවර ගගේන. ශ ත ිතධියට කටයුතු කරගේන 

ගිශයාත් ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  කාටවත් තමගේශේ රාජනකාරිය 

කරගේන  සරි ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  :සගේ භාඥයශආ නි:හස නසහස. 

මහිගේ:ානගේ: මගේීතුමා  ශආ ශද්යය ත:ාය ත ශ:පා්තශ තගේතුව 

ගසන ශමානවා: ප්රකා  කළාය කියලා එතුමාට ිතරුද්ධව CID 
එකට ගිහිල්ලා පසමිණිි කර තිශ නවා.   කියගේශගේ  

මගේීවරුගේට තිශ න භාඥයශආ නි:හස නසති කරගේන :සගේ 

මාධයවල කඩුකඩායමෂණ උත්සාහ කරනවා. ශමාක:    කඩුකඩායම 

කල්පනා කරනවා  පා්ිශ තගේතුවටත්  ශ ත රශට් ජනනාධිපති 

ිතධියටත් කම්ගේට ඕනෑ ශකශනෂණ පත් කරගගේන ඕනෑ කියලා. මීට 

ශපර එශහම කළා. එශහම කරලා තමන් රට ිතනා  ම්ශඩුක. 

ඉදිරිශආදී අපි  කට ඉඩ ශ:ගේශගේ නසහස.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු ලකෂනමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  - 

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියගේන  ගරු මගේීතුමා. 

 

ගු ලකෂනමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  ගරු ශ හාගේ ශස්මසිාහ රාජනය 

සමතිතුමාශේ ප්රකා ය ස ත ගේධශයගේ අපි අනාගතශආ ිතවා:යෂණ 

ඉල්ලනවා. ජනාතයගේතරයත් එෂණක ගනුශ:නු කරන නිසා  මම 

එතුමාට කාරයයෂණ මතෂණ කරගේන කසමසතින්. ගරු රාජනය 

සමතිතුමනි  අශේ රශට් රජනය ත්ික අපරාධ - economic 

crimes - කළා කියලා පම්ගිය කාලශආ එෂණසත් ජනාතීගේශේ මානව 
හිමික ත කම්ගේසලශආ ශයෝජනනාවෂණ ස තමත ම්යා.  

ශ ත ස ත ගේධව ක තුමා අවධානය ශයාමු කරගේන. ශමාක:  

ල න අම්රුද්ශද් මුල් භාගශආදී අපට ශ තකට උත්තර ශ:ගේන 

ශවන්. මම ක තුමාට ශ ත  ව :සනු ත ශ:ගේශගේ රට ශවනුශවගේ. 

නසත්න ත මට ප්ර ්නයෂණ නසහස.  අශේ රශට් රජනය ත්ික අපරාධ 

ශකරුවා කියලා එෂණසත් ජනාතීගේශේ මානව හිමික ත කම්ගේසලශආ 

ශයෝජනනාවෂණ ස තමත ම්යා.   

 

ගු එ න.එම්. මරිකකාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි  මටත් ශපාඩි කාරයයෂණ කියගේන 

තිශ නවා.  ගරු ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමාශේ ප්රකා යට 

මමත් එකයන්. මම මාධයශ දියකු හසටියටත්  මාධය තයතන 

ප්රධානිශයෂණ ිතධියටත් හිටපු ශකශනෂණ. මාධය තයතනවලට 

අන්තිය තිශ ගේශගේ වා්තා කරගේන මිස තීරය ශ:ගේන ශනාශවන්. 

දිගිගේ දිගටම ශ ත ිතධියට ජනන මනස අම්ල් කරගේන තමගේශේ 

නයාය පරවලට අනුව   අය වසඩ කරන තකාරය අපි පම්ගිය 

කාලශආ :සෂණකා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ක තුමාත්  අපිත් පම්ගිය :වස්වල 

රුවගේඩාශ  සාචාරය කළා.    4දී   රශට් ජනනතාව මිියනයෂණ 

මරගේන එරට මාධය තයතන ශකාශහාම: ස ත ගේධ ම්ශඩුක    

අයට ශමාකෂණ: ම්ශඩුක කියන එක ගසන ක තුමාත් ශහාඳටම 

:ගේනවා. :වස්  22ෂණ සතුළත :වසකට මිනිම්ගේ  2 222 ගාශගේ 

ලෂණඥ  2ෂණ මරගේන එරට මාධය තයතන ශ:කෂණ තමන් මූික 

ම්ශඩුක. අ: වන ිතට   මාධය තයතන ශ:ශෂණ අන්තිකරුවගේශගගේ 

එෂණශකශනෂණ මසරිලා  එෂණශකශනෂණ හිශ් ඉගේනවා. ශ ත තත්ත්වය 

ශකාන් ශවලාවක හරි හසශ:ගේන ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි   

ශද් පාලනිශයෝ පාලනය කරලා   අය තමගේශේ අල්ශල් 

නටවන රූකඩ  වට පත් කරගේන පුළුවගේ කියලා මාධයශ දීගේ 

සහ මාධය තයතන හිතනවා න ත  එශහම ශවගේන ශ:ගේන  සහස. 

ශමතසන නීති හ:න තසන; රට පාලනය කරන තසන. වසරදි ශපගේවා 

ශ:ගේන  වා්තා කරගේන කම්ගේට අන්තිය තිශ නවා. නමුත්   ට 

එහාට කටයුතු කරගේන කම්ගේට  සහස.   නිසා මම හිතනවා  

ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමාශේ ශයෝජනනාව අරශගන ශ ත 

ශවනුශවගේ ස්ීර  ත: ල වසඩසටහනෂණ හ:ගේන ඕනෑ කියලා.  

:සගේ ශහට-අනිද්:ා හුවා :ෂණවන්  "අගේනග මාධය පාලනය කරනවා" 

කියලා. ඕනෑම  ශකශනකුට ඕනෑම ශ:යෂණ කියගේන ශ:ගේන. අපි 

න ත ඕවාට භය නසහස.   අය හ:පු ජනාතිවා:ය හිගේ:ා අපිව 

පා්ිශ තගේතුවට එන එක නවත්වගේනත්  සහස.  ක ශවනම 

කථාවෂණ. නමුත්  ශ ත පිළි ඳව ස්ීර ප්රතිපත්තියෂණ හ:ගේන කියලා 

අපි ක තුමාශගගේ ඉල්ලීමමෂණ කරනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි  රුවගේඩාව   ශගෝත්රික සාහාරශයගේ 

පස්ශස් ස්ීර තීගේ ක අරශගන කටයුතු කර තිශ නවා.   ජනන 

සාහාරයට ශපාලඹවපු අගමසතිවරයා අ: ීවිතතාගේතය :ෂණවා හිර 

ශග:රට නියම කර තිශ නවා. එක මාධය තයතනයක 

අන්තිකරුශවෂණ ීවිතතාගේතය :ෂණවා සිරගත ශවලා තිශ නවා. 

අශනෂණ මාධය තයතන අන්තිකරුවා මිය ගිහිල්ලා තිශ නවා. 

නි:හස් රුවගේඩාව නීතිගරුක රටෂණ  වට පත් ශවලා තමන්   රට 

අ: අප්රිකාශ  සිාගේපූරරුව  වට පත්ශවලා තිශ ගේශගේ.   නිසා 

අපිට දියුණු ශවගේන ඕනෑ න ත   තව කරටත් ත්ක කර කර ඉගේශගේ 

නසතිව ශමතසනිගේ   කටයුත්ත තර තභ කරගේන කියලා මම 

ක තුමාශගගේ ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු වාම්ශද්ව නානායෂණකාර මගේීතුමනි  ක තුමා කිගේ 

අවස්ථාවක නසඟී සිටියා. :සගේ කියගේන. 
 

ගු වාසු් ව නානායකකාර මහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි  ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ල සමයත්  

යයකරුවගේ සමයත්  යය ස ත ගේධ ිතිතධාකාර පුද්ගලයගේ 

එෂණක තිබුණු සාකච්ඡා ගසනත් ගරු ශ හාගේ ශස්මසිාහ රාජනය 

සමතිතුමා දී්ඝ ප්රකා යෂණ කළා. පළමුශවගේම  එතුමා කරපු   

ප්රකා ශආ පිටපතෂණ අපට ලසශ ගේන සලස්වගේන. ශ:වසනි 

කාරයය  එතුමා ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ලත් එෂණක හා අශනකුත් 

අය සමය සාකච්ඡා කරපු  ශ ත ිත ාල ශලස ිතස්තර සතුළත් 

කරුණු රාකයය පිළි ඳව අපට ප්රකා  කරනශකාට  අර Staff-level 
Agreement එක අප ඉදිරිශආ නසතිව අපට ශ තශෂණ අගෂණ මුලෂණ 
ශසායා ගගේන  සහස.  
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[ගරු (තචා්ය) ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ල සමය මාඩුකඩික මට්ටශ ත 

ගිිතම්මෂණ :සනට අත්සගේ කර තිශ නවා. එය සභාගත කරගේන 

කියලා නසවත නසවතත් ඉල්ලා තිශ නවා.   ගිිතම්ම ඉදිරිපත් 

ශනාකර   ක හාගාශගන ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ලත් එෂණක 

කරපු සාකච්ඡා දිගට පළලට ශමතසන ඉදිරිපත් කළාට අපි 

ශකාශහාම:  වා ශත්රු ත ගගේශගේ? අපි :ගේශගේ ශකාශහාම:  

එතුමා කි ව ශද්වල් Staff-level Agreement එකත් එෂණක 

පරස්පර  වනවා :  නසද්: කියලා. අපි ශකාශහාම: :ගේශගේ  වා 

එකිශනකට ගසළශපනවා : කියලා. ගරු කථානායකතුමනි  

තඩුක්වට ශමවසනි ප්රකා  කරගේන ඉඩ ශ:නවා න ත   මාඩුකඩික 

මට්ටශ ත ගිිතම්ම අපට :සක ගගේන පුළුවගේ ශවගේන ඕනෑ.   නිසා 

මම ඉල්ලනවා එය ඉදිරිපත් කරගේන කියලා. නසත්ත ත එතුමගේලා 

කරන ප්රකා  හිස් ප්රකා   වට පත් වනවා. එතුමගේලාශේම 

පසත්ශතගේ ගත්ශතාත්    ප්රකා වල අගේත්ගතය හරාත්මකව 

ශත්රු ත ගගේන න ත    Agreement එශෂණ ශමානවා : තිශ ගේශගේ 

කියලා අපි :සන ගගේන ඕනෑ. 

අනිෂණ කාරයය ශ තකන්. ගරු කථානායකතුමනි  මම 

ක තුමාට වරෂණ ියමනෂණ  කගේනා  "සියත" නාළිකාව පිළි ඳ 

ප්ර ්නයෂණ ගසන කියලා. මුළු සභාවම එෂණතරා ිතධියක ග්හාවකට 

ලෂණ වනවා   අය කරගේනා වූ ිතච්ූරය ිතචාරය නිසා. පම්ව  ය ත 

 කරකට  ක නතර ම්යා; එෂණතරා ිතධියකට සීමා ම්යා. එශහම 

සීමා කර ගගේන  නිවසරදි තසනකට ගගේනන් අපට ඕනෑ කශළ්.  

පා්ිශ තගේතුශ  ශ ත සභාශ  එෂණ එෂණ මගේීවරයාශේ තිශ න 

ශ:ාස් ගසන ප්රකා  කිරීම අපි අගය කරනවා.  වා ිතශ චනය කිරීම 

අපි කසමසති ශ:යෂණ. නමුත්  මුළු සභාවම සාමූහිකව ග්හාවට පත් 

කිරීම ගසන මම ක තුමාට පසමිණිල්ලෂණ ඉදිරිපත් කළා.   

පසමිණිල්ල අනුව ක තුමා මට පණිම්ඩයෂණ එවා තිබුයා  ශ තක 

වරප්රසා: පිළි ඳ ප්ර ්නයෂණ හසටියට මතු කරගේන කියලා.  ක 

මශේ ිතතරෂණ වරප්රසා: පිළි ඳ ප්ර ්නයෂණ ශනශවන්  අපි 

හසශමෝශේම වරප්රසා: පිළි ඳ ප්ර න්යෂණ.  කන් මම ක තුමාට එය 

ශයාමු කශළ්.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු ්ශයීයහාන් ් නමසිාංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි  ලෂණඥ්මගේ කිරිසල්ල මසතිතුමා මතු 

කරපු කාරයය ගසන අපි සියලු පා් ්ව සමය දී්ඝව සාකච්ඡා 

කළා. හස සන්  එතුමා මතු කරපු කාරයය ගසන; මානව හිමික ත 

කම්ගේසලශආ  සති ශවච්ච තත්ත්වය පිළි ඳ කිසිම සාිතධානයෂණ 

ශහෝ තයතනයෂණ අපත් එෂණක සාකච්ඡා කශළ් නසහස. සත්තටම 

අපි කරපු සාකච්ඡා සියල්ශල්ම අරමුය ම්ශඩුක අශේ රට නසවත 

ශමවසනි වයසනයකට පත් ශනාවන තකාරයට අපි සියලු ශ:නාම 

ශ ත ත්ිකය කළමනාකරයය කර ගසනීමට කටයුතු කිරීමන්. 

  ිතතරෂණ ශනාශවන්  ගරු කථානායකතුමනි. රජනය අ: 

අසීර සශවගේ ම්යත් අතයව ය භාඩුකඩ ශ :ා හසරීම සි ක කරනවා.   

කටයුතු මීට වඩා ශහාඳිගේ සි ක කිරීමට අපට යහපත් ත්ිකයෂණ 

අව යන්. ර ජනශආ ප්රධාන අරමුය  ජනනතාව  ලාශපාශරාත්තු වන  

ජනනතාව අ: මුහුය දී තිශ න පීඩනය අවම කිරීමන්; එශහම 

නසත්න ත එම පීඩනය නසති කිරීමන්. ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත 

වනශකාට අශේ රශට් පවතින ත්ික තත්ත්වය තුළ අපට යය 

ශගවා ගසනීමට හසකියාවෂණ ශනාමසති ීම නිසා මූලයමය ව ශයගේ 

අපට සහශයෝගයෂණ :ෂණවගේන කිසිම තයතනයෂණ ඉදිරිපත් වගේශගේ 

නසහස.   අනුව අපට ජනාතයගේතර මූලය අරමු :ශල් එකයතාව සහ 

කම්ගේශේ අනුමසතිය අතයව යන්.   වාශේම අශනකුත් සියලු 

තයතන අපට ප්රකා  කශළ්  ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් 

එකයතාව අපට ලසබුණු වහාම රශට් ත්ිකය ප්රකතතිමත් කිරීමට 

අව ය සහශයෝගය කම්ගේ නසවතත් අපට ල ා ශ:න  වන්. අපි 

කම්රුවත් ශ ත කරුණු කාරයා සයවා කටයුතු කරලා නසහස  ගරු 

කථානායකතුමනි.   වාශේම  නසවත ශමවසනි තත්ත්වයකට රට 

පත් ශනාශවගේන අව ය ප්රතිසාස්කරය තමන් සි ක කරගේශගේ. 

රජනයෂණ හසටියට අපි පිළිගගේනවා  ශ ත සි ක කරන ප්රතිසාස්කරය ශ ත 

පවතින ත්ික තත්ත්වය තුළ ඉතාම අපහම් ප්රතිසාස්කරය  ව. 

ශ ත ප්රතිසාස්කරය රජනයකට ජනනප්රිය ශවගේන පුළුවගේ 

ප්රතිසාස්කරය ශනාශවන්. නමුත්  පවතින තත්ත්වය තුළ ශමශස ්

කිරීමට සි ක ශවලා තිශ නවා.   නිසා ප්රධාන ව ශයගේ ජනාතයගේතර 

මූලය අරමු:ශල් සහශයෝගය ල ාගසනීම අව ය වනවා; කම්ගේශේ 

අධයෂණඥ මඩුකඩලශආ එකයතාව ල ාගසනීම අව ය වනවා. එකී 

එකයතාව ල ා  කගේනාට පම්ව අපට පුළුවගේ  අශේ කටයුතු 

යථාවත් කරගගේන.   සඳහා අප සියලුශ:නා සහශයෝගය :සෂණීම 

තමන් අව ය වගේශගේ. 
 

ගු වාසු් ව නානායකකාර මහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මශේ ප්ර ්නයට උත්තරයෂණ ලසබුශඩුක නසහස  ගරු 

කථානායකතුමනි.  
 

ගු ලකෂනමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  මට ිතනාඩියෂණ ශ:ගේන. [ ාධා 
කිරීමෂණ]  

මා අහගේන කසමසතින්  ශ ත රජනය ිතසිගේ ඉදිරිපත් කරන ල:   ක 

ස ාශ ෝධන ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ශල් අනුමසතිය සතිව කරපු 

 වා: කියලා. ශමාක:  තඩුක්ව එක පසත්තකිගේ කියනවා  තවම 

Staff-level Agreement එකෂණ නසහස කියලා. තඩුක්ව එශහම 

කියනවා ශගේ. එශහම කියන ගමගේ  ශආ නිශ :නයෂණ නිකුත් කර 

තිශ නවා මම :සෂණකා  ශ ත   ක සාශ ෝධන සි ක කශළ් ජනාතයගේතර 

මූලය අරමු: ශල් ඉල්ලීමම පරිදින් කියලා. ඉතිගේ ශ ත කරුණු පරස්පර 

ිතශරෝධින්. They say, "There is no Agreement", but on the 
contrary, I saw a statement yesterday saying that all these 
new taxes were brought in with the consent of the IMF.  

ශ ත කරුණුවල පරස්පර ිතශරෝධි  වෂණ තිශ නවා.  කන් මා   

ප්ර ්නය සහුශ .   මිස කාටවත් ශචෝ:නා කරගේන ශනාශවන්. 

ශමාක:  අපි   ගසන :සනගගේන ඕනෑ. 

 

ගු ්ශයීයහාන් ් නමසිාංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු මගේීතුමනි  ක තුමා කාටවත් ශචෝ:නා කරනවා කියලා 

ශනාශවන් මා කි ශ . ක තුමා මතු කරපු කාරයයටන් මා 

පිළිතුරෂණ ල ා  කගේශගේ. ගරු කථානායකතුමනි  අ: අශේ රශට් 

ත:ාය ත ප්රමායය  සලුශවාත්  ජනාතික නිඥ්පා:නශයගේ සියයට 

0.6ක ිතතර ප්රමායයෂණ තමන් තිශ ගේශගේ. 

ශ ත ප්රමායය අනුව ශපශනනවා  ශලෝකශආ සියලු රටවල් ගත් 

ිතට අශේ රට අ්ම ත:ායමෂණ ල න රටෂණ  වට පත් ශවලා 

තිශ න  ව. එම නිසා අපි  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා  සියයට  4 

:ෂණවා වූ ත:ාය ත මට්ටමකට රට අරශගන යගේන. ගරු 

කථානායකතුමනි  එශහම ම්ශයාත් ිතතරන් රශට් සාමානය ිතය:ම 

කළමනාකරයය කරගසනීමට හසකියාව ලසශ ගේශගේ. එම නිසා 

ත:ාය ත  ිතය: ත කළමනාකරයය ශවනුශවගේ අපි   ක සාශ ෝධන 

ශගනසිතත් තිශ නවා. ශ ත සියලු ශද්වල් ශනාකර ඉගේන පුළුවගේ 

න ත ශහාඳන්. හස සන්  අපි ත:ාය ත මට්ටම ඉහළ :සමීමෂණ කළ 

යුතුන්  ගරු ලෂණඥ්මගේ කිරිසල්ල මසතිතුමනි.  කට ක තුමගේලාත් 

එකය ම්යා. ශමාක:  පම්ගිය රජනය ිතසිගේ 02   දී සි ක කළ   ක 

ඉවත් කිරීම ක තුමගේලාශේ :සඩි ශ:ෝඥ :් නයට ලෂණ ම්යා. එම 

2099 2100 



පා්ිශ තගේතුව 

  ක ප්රතිපත්තිය ක තුමගේලාශේ :සඩි ශ:ෝඥ :් නයට ලෂණ ම්ණු   ක 

ප්රතිපත්තියෂණ ම්යා.   තුළිගේ සති ම්ණු පරිහානිය නසවත සි ක 

ශනාවගේන    වාශේම කිගේ වාශේ භාඩුකඩ හියයෂණ  ශපෝි ත 

යුගයෂණ නසවත සති ශනාවගේන අපි ශ ත සාශ ෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා  ගරු කථානායකතුමනි. 

ගරු ලෂණඥ්මගේ කිරිසල්ල මසතිතුමනි  ක තුමා ිතවා:යෂණ 

ඉල්ලුවා. ක තුමා පෂණඥ නායක හමුශ දී එම ිතවා:ය ගසන කථා 

කරගේන.   සඳහා රජනය පසත්ශතගේ අශේ ිතරුද්ධත්වයෂණ නසහස. එම 

ිතවා:ශආදී ශ ත ස ත ගේධශයගේ දී්ඝ ව ශයගේ සාකච්ඡා කරගේන 

අපට පුළුවගේ කියා මම හිතනවා. ක තුමගේලා එම ිතවා:ය හසකි 

ඉෂණමනිගේ ගගේන. අශේ ගසටලුවෂණ නසහස. 

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පනත් ශකටු තපත් පිළිගසගේීම.  

 

පනත් ්කටුම්පත් ිළිතග න්ීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

් ශීය ආදායම් ( ාං්ශයීයෝධාන) පනත් ්කටුම්පත 
உண்ணொட்ட சிமற (திருத்தம்) சட்டமூலம் 
INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL   

 
"02 9 අාක 04 :රන ශද්යය ත:ාය ත පනත සාශ ෝධනය කිරීම සඳහා වූ 

පනත් ශකටු තපතකි." 

 
ිළිතගන්වන ල ්  අග්රාමාත  හ රාජ පරිපාලන   නව් ශයීය 

ක යුුර  පළාත්  වා හා පළාත් පාලන අමාතුරමා ්වනුව  ගු 
(ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා විසිනි. 

2022 ්නාව ම්බර් 08වන අඟහුවාදා ්දවන වර කියවිය යුුරයයි 
ද  එය මුද්රණය කළ යුුරයයි ද  රජ්ේ මුදේ ිළිතබප කාරක  වාව  
්යාමු කළ යුුරයයි ද නි්යෝග කරන ලදී. 

 
பி தை அமைச்சரும் தபொது நிருெொக, உள்நொட்டலுெல்கள், 

ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூ ொட்சி அமைச்சருைொனெர் சொர்பொக 

ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த அெர்களொல் சைர்ப்பிக்கப் 

பட்டது. 

2022 நெம்பர் 08, தசவ்ெொய்க்கிழமை இ ண்டொம் முமற 

ைதிப்பிடப்பட ரெண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட ரெண்டுதைனவும் 

அ சொங்க நிதி பற்றிய குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட ரெண்டுதைனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
Presented by the Hon. (Dr.) Susil Premajayantha on behalf of the 

Prime Minister and Minister of Public Administration, Home Affairs, 
Provincial Councils and Local Government;  

to be read a Second time upon Tuesday, 08th November and to be 
printed; and to be referred to the Committee on Public Finance. 

 
පාර්ලි්ම්න්ුර්ේ ක යුුර 
பொ ொளுைன்ற அலுெல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා පහත සඳහගේ ශයෝජනනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා  

"නයාය පරශආ ප්රධාන වසඩකටයුතුවල අාක   :රන ිතඥය පිළි ඳ වසඩ අ: 

දින රැස්ීශ තදී පා්ිශ තගේතුශ  ස්ථාවර නිශයෝග 0හි ිතධිිතධානවිගේ සහ 

0200 කෂණශතෝ ්  0 දින පා්ිශ තගේතුව ිතසිගේ ස තමත කරන ල: 

ශයෝජනනාශවහි ිතධිිතධානවිගේ නි:හස් ිතය යුතු ය." 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

්පෞ ගලික මන්ීන්්ප පනත් ්කටුම්පත් 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශ්රී ලාංකා   ලසුම් තාකෂණියින්්ප ආයතනය 

( ාං න ාගත කිරී්ම්) පනත් ්කටුම්පත 
இலங்மக ெம தல் ததொழினுட்பெியலர்கள் 

நிறுெகம் (கூட்டிமணத்தல்) சட்டமூலம் 
INSTITUTE OF DRAFTING TECHNOLOGISTS SRI LANKA 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගු ගාමිණී ව්ේ්බාඩ මහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ெரலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහගේ පනත් ශකටු තපත 

ඉදිරිපත් කරනවා  

"ශ්රී ලාකා සසලම් ත තාෂණඥයින්ගේශේ තයතනය සාසථ්ාගත කිරීම සඳහා 

වූ පනත් ශකටු තපත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 

ගු ීරසුමන ීරසිාංහ මහතා 
(ைொண்புைிகு வீ சுைன வீ சிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 
 

විසින්  නිර කරන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්  වා  ම්මත විය. 
පනත් ්කටුම්පත ඊ  අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිරීම  නි්යෝග කරන ලදී. 
වාර්තා කිරීම  පහා 52(6) වන  න ාවර නි්යෝගය ය ්ත් පනත් 

්කටුම්පත අධාාපන අමාතුරමා ්වත පවරන ලදී. 
 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது.  

சட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி கல்ெி 

அமைச்சருக்கு அறிக்மக தசய்யப்படுதற்கொகச் சொட்டப்பட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Education for report. 

 
ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන වසඩකටයුතු. ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත  කල් ත න ල: ිතවා:ය නසවත 

තර තභ කිරීම.  

අග්රාමාතය ගරු දිශගේඥ් ුරයව්ධන මසතිතුමා.  
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[ගරු ශ හාගේ ශසම්සිාහ  මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

විසි්දවන ආණ්ුක්රම වව න ා  ාං්ශයීයෝධානය 
පනත් ්කටුම්පත  

அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் 

திருத்தச் சட்டமூலம்  
TWENTY SECOND AMENDMENT TO THE 

CONSTITUTION BILL 
 
කේ තබන ලද විවාදය තවදු ර ත් පවත්වනු ිළිජ  නි්යෝගය 

කියවන ලදී. 
ඊ  අදාළ ප්රශයීයනනය [ඔක්තෝබර් 20] 
"පනත් ්කටුම්පත ද න් ්දවන වර කියවිය යුුර ය" [ගු 

(ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා] 
ප්රශයීයනනය යිතත්  වාිමමුඛ කරන ලදී. 
 
ஒத்திமெக்கப்பட்ட  ெிெொதம் ைீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டமள 

ெொசிக்கப்பட்டது.  

சம்பந்தப்பட்ட ெினொ - [ஒக்ர ொபர் 20] 

"சட்டமூலம் இப்தபொழுது இ ண்டொம்முமற ைதிப்பிடப்படுைொக." - 

[ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ] 

ெினொ ைீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது. 

 
Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 

October] 
"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. (Dr.) 

Wijeyadasa Rajapakshe] 
Question again proposed. 

 
[පූර.භා.  2.53] 

 

ගු දි්න්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා (අග්රාමාත  හ රාජ 

පරිපාලන   නව් ශයීය ක යුුර  පළාත්  වා හා පළාත් පාලන 

අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணெர்தன - பி தை அமைச்சரும் தபொது 

நிருெொக, உள்நொட்டலுெல்கள், ைொ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 කථානායකතුමනි  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත පිළි ඳ ිතවා:යට එෂණ ශවමිගේ මා 

පළමුශවගේම කියනවා    90 තඩුක්රම වයවස්ථාව ිතසිශ:වසනි 

වරටත් සාශ ෝධනය කරන  ව ශ්රී ලාකා පා්ිශ තගේතුවත්  ශ්රී 

ලාකාශ  ජනනතාවත් -අප කම්රුත්- ශත්රු ත කරගත යුතුන් කියලා. 

තඩුක්රම වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කරමිගේ  සාශ ෝධනය කරන 

ල: ශද් තපම් ඉවත් කරමිගේ  යළි සාශ ෝධනය කරමිගේ කටයුතු 

කරන අශේ පා්ිශ තගේතුව සමාජනය ිතසිගේ ිතශ චනයට ලෂණ කිරීම 

එෂණතරා පසත්තකිගේ පු කමයෂණ ශනාවන  ව අග්රාමාතයවරයා 

හසටියට මම ප්රකා  කරනවා. එවසනි පම් බිමෂණ තුළ අප පම් කරපු 

කාල පරිච්ශේ:ය ගසන නසවත කියගේන මා උත්සාහ :රගේශගේ 

නසහස.  

අ: අප පා්ිශ තගේතුව හමුවට එගේශගේ  අප කිනුත් සඳහගේ 

කළ පරිදි  අශේ රට ඉතිහාසශආ :සවසගේතම ත්ික  මූලය වාශේම 

ිතශද්  යය සහ ශද්යය යය අ්බු:යට මුහුය ශ:මිගේ තිශ න 

අවස්ථාවකන්. මීට මාස හතරකට ඉස්ශසල්ලා ඉතාම :රුණු කඩා 

වසටීමකට ලෂණ ශවච්ච ජනනතාවශේ ව:නික ීවිතතයත්  ත්ිකයත් 

යළි පය ගගේවාගසනීශ ත ක්රියා:ාමය අතිගේ එ:ාට වඩා අ: ප්රගතියෂණ 

ල ා තිශ න  ව මා රජනය ශවනුශවගේ පා්ිශ තගේතුශ දී යළි 

යළිත් ප්රකා  කරගේන ඕනෑ. එහි අ් පා්ක ත සති. අපි එය 

පිළිගගේනවා. වසරැදි ක්රියාමා්ග : ගසශනනවා සති. අපි  වා 

සාකච්ඡාවට ලෂණ කරනවා. නමුත්  ත්ික තත්ත්වය යළි පය 

ගසගේීශ ත උත්සාහයක රජනය ශයදී සිටිනවා. ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ 

මසතිතුමා ජනනාධිපති ුරරශයගේ ඉවත්ව යෑශමගේ පම්ව  එම ඉතිරි ුරර 

කාලය සඳහා ගරු රනිල් ිතරමසිාහ මසතිතුමා ජනනාධිපතිතුමා 

හසටියට පා්ිශ තගේතුව ිතසිගේ ශතෝරාගනු ලසබුවා.   වාශේම  

අග්රාමාතය ුරරශආ වගකීම මට පවරා තිශ නවා.   අනුව  අශේ 

අමාතය මඩුකඩලය යළි කටයුතු කරමිගේ සිටිනවා.  

ශ ත තත්ත්වශයගේ එහාට ශද් පාලන යගේරයය සකස් 

කරගසනීම සඳහා එ:ා ය ත ය ත ශයෝජනනා ඉදිරිපත් කර තිබුයා; 

සාකච්ඡා තර තභ කර තිබුයා. ශ ත අම්රුද්ශද් මුල සිටම   

සාකච්ඡා තර තභ කර තිබුයා. මා කිගේ දිනයක : සඳහගේ කළ 

පරිදි  හිටපු ජනනාධිපති ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මසතිතුමා ිතසිගේ මා්තු 

මාසශආ තුගේවසනි සතිශආ ිතශ ්ඥ සාකච්ඡාවෂණ -ස්ව පාෂණික 

සාකච්ඡාවෂණ- කස ඳවනු ලසබුවා. එම සාකච්ඡාශ දී : තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  ය ත ය ත ශවනස්ක ත සති කිරීම සඳහා සාකච්ඡා ම්යා. 

ත්ිකශආ ය ත ය ත ශවනස්ක ත සති කිරීම සඳහා වූ ක්රියා මා්ග : 

සාකච්ඡාවට ලෂණ ම්යා. ඉගේපම් කාල පරිච්ශේ:ය තුළ සති කළ 

මහජනන උද්ශඝෝඥය වයාපාර ගසන ක තුමගේලාත්  මමත් -මුළු 

පා්ිශ තගේතුව- ශහාඳිගේ :ගේනවා.  වා යළි යළිත් සිහිපත් 

කරගේනට අව ය නසහස.  

එ:ා ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ ජනනාධිපතිතුමා අග්රාමාතයවරයා 

හසටියට රනිල් ිතරමසිාහ මසතිතුමාව පත් කළා.   වන ශකාට 

වයවස්ථා සාශ ෝධන ශකටු තපත පිළි ඳ සාකච්ඡාව තර තභ 

කරලාන් තිබුශඩුක.   අනුව අග්රාමාතයතුමා හසටියට රනිල් 

ිතරමසිාහ මසතිතුමා තඩුක් පෂණඥය සහ ිතපෂණඥය කියන 

ශ:පා් ්වශආම ශද් පාලන පෂණඥ නිශයෝජිතයගේශගගේ සමගේිතත 

ස්ව පාෂණික සාකච්ඡා වාර කිහිපයෂණම අග්රාමාතය කා්යාලශආදී 

පසවසත්වූවා.   අවස්ථාවට ශ්රී ලාකා ශපා කජනන ශපරමුය ප්රධාන 

මගේී කඩුකඩායම ශවනුශවගේ මමත්  ගරු ීව.එල්. පීරිස ්

මසතිතුමාත්  ගරු ඩේලස් ශද්වානගේ:ා මසතිතුමාත් සහභාගි ම්යා. 

  අවස්ථාශ දී කරුණු ශ ාශහාමයෂණ ගසන සාකච්ඡා ම්යා. 

සාකච්ඡා ඉදිරියට ශගන යෑශ තදී ය ත ය ත පා් ්ව එකය ශනාීම 

නිසා ශ ාශහෝ කරුණු ඉවත් ී ශමම ශකටු තපත කරා පසමිණියා. 

ශමම ශකටු තපත අමාතය මඩුකඩලයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාශ දී : 

ජනනාධිපතිවරයා හසටියට මූලාසනය :සරුශ  ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ 

මසතිතුමා. එහි මූික අාග පිළි ඳ අමාතයවරුගේ සමය ය ත 

එකයතාවකට පසමිණියා. එ:ා අග්රාමාතයවරයා හසටියට හිටිශආ 

වත්මගේ ජනනාධිපති ගරු රනිල් ිතරමසිාහ මසතිතුමා. ිතරුද්ධ පෂණඥය 

සමයත් සාකච්ඡා වාර කීපයෂණ ිතටිගේ ිතට පසවසත්වූවා. අශේ 

තඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසාස්කරය සමතිතුමාත් සඳහගේ කළ 

පරිදි  ශමහි පම්බිම ගසනන් මම ශ ත සඳහගේ කරගේශගේ.   වාශේම  

වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ ඉල්ලා සිටින උද්ශඝෝඥය වයාපාරශආ 

අය සමයත් අපි සාකච්ඡා පසවසත්වූවා.  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපත ශ ත ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර ිතවා: කරන ශ ත 

අවස්ථාශ  දී මම ිතශ ්ඥශයගේ සඳහගේ කරගේන ඕනෑ  ශ ත 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගන  මට අපටත් ය තකිසි ජනන වරමෂණ  

තිශ න  ව. 02  දී පත් කරගත් ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ 

ජනනාධිපතිතුමා ඉතා පසහසදිිව රටට ශපාශරාගේ කවෂණ  කගේනා; ශ ත 

ගරු සභාවට සිතල්ලාත් එතුමා ශපාශරාගේ කවෂණ  කගේනා. නව 

ජනනාධිපතිතුමාත් ශපාශරාගේ කවෂණ  කගේනා  පා්ිශ තගේතු ඡගේ: 

රමය ශවනස් කරනවා කියලා. ශ තකට තමන් තඩුක්  ලය ගගේන 

අපි ජනන වරමෂණ ඉල්ලුශ . මහජනනයා අපව ිත ්වාස කරලා අපට 

ඡගේ:ය  කගේනා. අලුශතගේ තඩුක් රමයෂණ සති කරනවා කියලාත් 

අපි ශපාශරාගේ ක ම්යා. ශ ත කටයුතු ශ:කම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

තර තභ කරන කටයුත්තට අපි කම්රුත් :ගේනා  අශේ රශට් 

ම්ිතශ ්ෂී ශගෞරවයෂණ හිමිව සති නීතීිවරයකු  වන ශරාශ තඥ් : 

සිල්වා මසතිතුමා ප්රධාන සාමාජිකන්ගේ ගයනාවකිගේ සමගේිතත 

කමිටුවෂණ පත් කළා.   කමිටුව සිය කටයුතු අවසගේ කරමිගේ 

අවසගේ වා්තාව භාර  කගේනා. එම කමිටු වා්තාශ  ශ ත තඩුක් 
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පා්ිශ තගේතුව 

රමය ස ත ගේධශයගේ  පා්ිශ තගේතුශ   ලය වසඩි කර ගසනීම 

සඳහා වූ ශයෝජනනා තිශ නවා. තඩුක් රමය ස ත ගේධව 

පා්ිශ තගේතුශ  ඡගේ: රමය ශවනස් කිරීශ ත ශයෝජනනා තිශ නවා. 

  වාශේම රශට් තිශ න ශවනත් තයතන ප්රතිසාස්කරයයකට 

භාජනන කිරීශ ත ශයෝජනනා තිශ නවා. ශ ත කටයුතු සි ක ිතය යුතුන් 

කියන ස්ථාවරශආ තමන් අපි සිටිගේශගේ.  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය සමයම   

අශනෂණ වසඩ ශකාටස ඉටු ශනාකශළාත්  ශ ත සාශ ෝධනය 

ක්රියාත්මක කිරීශ තදී අම්ල් තත්ත්වයකට පත් වගේන ඉඩ 

තිශ නවා.  එශහම ඉඩ තිශ නවා කියලා මම  කියගේශගේ ශමගේන 

ශ ත නිසා. පා්ිශ තගේතු ඡගේ: රමය හා ජනනාධිපති රමය අතර 

ය තකිසි මත ශේ:යෂණ තිශ නවා. ශ ත පළමුශවනි වතාව ශනාශවන්. 

ගරු කථානායකතුමනි  :හහත්වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ශගනාපු එක ක තුමාට මතක සති.  මට මතකන්     

කාලශආ චගේිකා  ඩුකඩාරනායක කුමාරතුාග මසතිනිය තාවකාික 

තඩුක්වෂණ සති කළා. එශහම  තාවකාික තඩුක්වෂණ සති කරලා   

පළමුශවනි වතාවට ජනනාධිපතිශේ  ලතල සමය කටයුතු කරගේන 

  ඉල්ලීම ත මාලාව සතුළත් කරලා පා්ිශ තගේතු කමිටුවෂණ සති 

කරගේන එකයතාවකට තවා. අපි එය අමතක ශනාකළ යුතුන්.   

කුමන  ලය: ඉල්ලා සිටිශආ? ජනනාධිපතිශේ  ලශයගේ ශකාටසෂණ 

පා්ිශ තගේතුවට ශ:ගේන කියලා. ඉගේ පම්ව :හඅටවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාවා. :හඅටවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ තවත් ශවනසකට භාජනන කළා.   කත් කශළ් 

ජනනාධිපති ුරරශආ  ලය පා්ිශ තගේතුවට ල ා ගසනීමට.  ට 

පස්ශස් :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  :හඅටවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය සහ :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

කියන ශ:කම ස තමත කශළ් එකම පා්ිශ තගේතුව.   අතරතුර ය ත 

ය ත ශද් පාලන ශපරළි සි ක ම්යා  නමුත් එකම පා්ිශ තගේතුව.  

 ළයට  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන පනත් 

ශකටු තපත ශගනාවා. එය ශපෞද්ගික මගේීගේශේ පනත් 

ශකටු තපතෂණ ශලස තමන් ශගනාශ . [ ාධා කිරීමෂණ] මට කථා 
කරගේන ශ:ගේන  ගරු රාජිත් මද් කම  ඩුකඩාර මගේීතුමනි. 

ක තුමගේලා :සගේ කථා කළා සති. මට කථා කරගේන එපා  කියලා 

කියනවා න ත මම වාඩි ශවගේන ත. කරුයාකරලා මට සවගේ 

ශ:ගේන. ශ ත ප්රජනාතගේරවාදී ශලෝකශආ සවගේ ශ:ගේනත් ඉශගන 

ගගේන. මම හුයෂණ සවගේ දීලා තිශ නවා. කය එක එක ශද් පාලන 

ිතජ්ජනාවලට අපි සවගේ  කගේනා. අරගළය ක්රියාත්මක වූ   :වස් ශ:ක 

තුන තුළ මහජනන ීවිතත හා රට තරෂණඥා කර ගගේන ශකාච්චර 

අමාරු ම්යා: කියලා ගරු කථානායකතුමාත්  මමත් :ගේනවා . 

[ ාධා කිරීමෂණ] ක   මිනිස්ම් මසශරනශකාට හිනා ශවගේන පුළුවගේ. 
නමුත්  මිනී මසශරනශකාට අඬන පිරිස වසඩින් කියන එකත් මතක 

තියා ගගේන.  

ගරු කථානායකතුමාත්  මමත් මූික ශවලා ඝාතනයට ලෂණ 

ම්ණු අශේ ගරු මගේීතුමා ශවනුශවගේ රුපියල් මිියන  2ක 

වගේදියෂණ ශගවගේන ගිය සතිශආ කසබිනට් මඩුකඩල අනුමසතියෂණ 

ගත්තා.  ඝාතනයට ලෂණ ම්ණු එම මගේීතුමා ශවනුශවගේ  රුපියල් 

මිියන  2ක වගේදියෂණ ශගවගේන අශේ කසබිනට් මඩුකඩලය ගිය 

සතිශආ තීරයයෂණ ගත්තා. අශේ මගේීවරුගේ ශවනුශවගේ වගේදි 

ශගවනවා හා සමානවම ීවිතත පූරජනා කරන රාජනය ශස්වකයගේ 

ශවනුශවනුත් වගේදි ශගවන තසනට එගේන අපි කටයුතු කරගේන 

ඕනෑ. අවම වගේදි මු:ලෂණ තීරයය ශවලා තිබුණු   නීතිය අපි 

ශවනස් කළා. අමාරු තත්ත්වයක   මු:ල් නසති තත්ත්වයක ශ ත රට 

තිබියදී ම්යත්  එ ත.එච්. ශමාශහාම් කථානායකතුමා නියම කරලා 

තිබුණු රුපියල් මිියන 5 කියන  සීමාව අපි ශවනස් කළා.    

අහිාසක මගේීතුමාව ඝාතනය කිරීම අපි ශහළා :සකලා ිතතරෂණ 

මදි.    පම්ශල් අයට  එතුමාශගගේ යසශපගේනගේට සාධාරයයෂණ 

ඉඥ්ට කරගේන ඕනෑ. 

 ළයට  :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගනාවා. එවකට තිබුණු තඩුක්ව  :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ ිත ාල සාශ ෝධනයගේ සි ක කළා. 

 කටත් ගරු මගේීවරුගේශේ ඡගේ:ය පාිතච්චි ම්යා.   සඳහා 

අව ය තුශනගේ ශ:කක  ලය ල ා  කගේනා. ිතපෂණඥශආ අපිත් 

තුශනගේ ශ:කක  ලය සඳහා ඡගේ:ය ල ා  කගේනා. මම එ:ා හිටිශආ 

ිතපෂණඥශආ.    තුළිගේ සාශ ෝධන ගයනාවෂණ ශගන තවා. සමහර  

සාශ ෝධනවලට මා ිතරුද්ධ ම්යා.  සමහර  වා  නවත්වාගගේන 

පුළුවගේ ම්යා. නමුත් අපි  කට ඡගේ:ය පාිතච්චි කළා.  

මට තව කාරයයෂණ කියගේන තිශ නවා  ගරු 

කථානායකතුමනි. ගරු වමීපාල සිරිශස්න මසතිතුමා ශ ත 

අවස්ථාශ  ගරු සභාශ  නසහස. අශේ ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ 

සමතිතුමා න ත ඉගේනවා. එවකට අග්රාමාතයතුමා හසටියට කටයුතු 

කරපු රනිල් ිතරමසිාහ මසතිතුමාත් ශ ත අවස්ථාශ  ශමතසන නසහස. 

වත්මගේ ජනනාධිපතිතුමා   අවසථ්ාශ  අපට ප්රතිිාවෂණ  කගේනා  

පා්ිශ තගේතු ඡගේ: රමය ශවනස් කරනවා කියලා.   පිළි ඳව 

පනත් ශකටු තපතෂණ ඉතා ඉෂණමනිගේ ශගශනන  වටත් එ:ා එතුමා 

ශපාශරාගේ ක ම්යා. නමුත්  අ: :ෂණවා එවසනි ශ:යෂණ සිද්ධ ශවලා 

නසහස. හස සන්  ශ ත ඡගේ: රමය ශවනස් කරලා  තසනයට ප්රධාන 

ව ශයගේ වග කියන මගේීවරු පිරිසෂණ ශ ත පා්ිශ තගේතුවට පත් 

ිතය යුතුන් කියන කාරයයට අපි කම්රුත් එකය ශවනවා. 

මගේීවරුගේ පා්ිශ තගේතුවට පසමිණියාම   කෂණශකාම සමතිවරු 

වගේශගේ නසහස    කෂණශකාම නිශයෝජනය සමතිවරු වගේශගේත් 

නසහස  ගරු කථානායකතුමනි. :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ අපි   ප්රමායය 32කට සීමා කළා.   සීමාව 

තවම පවතිනවා. එශහම න ත  අශනෂණ මගේීවරුගේටත් සාමානය 

ශලස කටයුතු කළ හසකි ශලස ශ ත ශද් පාලන යගේරයය ශවනස් 

ශවගේන ඕනෑ. තසනවල මහජනනයාශේ ප්ර ්නවලට     

තසනවිගේ පත්ශවන මගේීතුමගේලා ිතසුන ත ල ාදිය යුතු  වට 

සහ ිතධායක පාලන  රමය පා්ිශ තගේතුශ  සති කිරීමටත් අපි 

එකය ම්යා. නමුත් එය ස තපූර්යශයගේ ක්රියාත්මක කිරීමට තවම 

හසකියාව ලසබුශඩුක නසහස. ිතධායක කාරක සභාවල මගේීවරුගේට 

රාජනකාරියෂණ ිතධියට ජනාතික ප්රතිපත්ති  සාව්ධන තීරය  මූලයමය 

කටයුතු පිළි ඳ ක්රියා කිරීශ ත හසකියාව තිශ නවා. සියලුශ:නා 

සමතිවරු වගේශගේ නසහස.   වාශේම සියලුශ:නා නිශයෝජනය 

සමතිවරු වගේශගේත් නසහස. 005ෂණ මගේීවරුගේ සිටින 

පා්ිශ තගේතුවෂණ ිතධියට :සනට අපි ශ ත පා්ිශ තගේතුව සීමා 

කරශගන ඉගේනවා.   ක වසඩි කරන එක ම් කම් නසහස කියලා අපි 

පසහසදිිව ප්රතිිා දී තිශ නවා.  ිතධායක කාරක සභා රමය 

ක්රියාත්මක කිරීම ශ ත ප්රතිසාස්කරයය තුළ වහ වහා කළ යුතු 

තවත් කටයුත්තෂණ ශලස අග්රාමාතයතුමා හසටියට තඩුක්ව 

ශවනුශවගේ මම ප්රකා  කරගේන කසමසතින්. ශ ත නිසා ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ ප්ර ්නය ස තපූර්යශයගේ 

ිතස ශඳගේශගේ නසහස. ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවසථ්ා 

සාශ ෝධනශයගේ එහාට ගිය ශ ත ප්රතිසාස්කරයත් කළ යුතුන් කියා 

තඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසාස්කරය සමතිතුමාත්  අපිත්  අමාතය 

මඩුකඩලයත් සාකච්ඡා කළා.   කටයුතුත් ඉටු කිරීමට 

ජනනාධිපතිතුමාශේ එකයතාව තිශ නවා.   

The Romesh De Silva Committee Report on the Draft 
Constitution is now available. I remember the former 
President Gotabaya Rajapaksa handing over the Draft 
Constitution. At that time, the former President could not 
leave the President’s House. He walked into his room, 
came back and handed over the Draft Constitution drafted 
by that Committee to the Cabinet. So, there is a Draft 
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Constitution; we cannot say no. Whether the Government 
is going to introduce it or those that have been drafted 
before is what needs to be addressed. Let us not stop 
halfway. This is the crisis we are facing in addition to the 
economic crisis.     

පම්ගිය මාස තුශගේදී ජනනාධිපතිතුමා සහ අමාතය මඩුකඩලය 

ස තපූර්ය  ර ශයාමු කශළ් ශ ත ත්ික අ්බු:ය -ත්ික  ර හා 

ත්ික අම්ල- ිතසඳාගගේනන්. ශ ත සභාව කථා කශළාත්   කට 

සාෂණි :රන්. ගෑස් ප්ර ්නය  ඉගේධන ප්ර ්නය  ිත කි ප්ර ්නය  :සගේ අපි 

ිතසඳාශගන තිශ නවා. ශපාශහාර ප්ර ්නයත් රමානුූලලව 

ිතසඳාශගන  ළය මහ කගේනය ශවත අපි ගමගේ කරමිගේ ඉගේනවා. 

මීළය මහ කගේනය ශගාිත ජනනතාවශේ ජනයග්රහයශආ කගේනය 

ිතධියට ශ ත රටට හුනගේවගේන පුළුවගේ.   සඳහා  අපි කෂණශකාම  

එකතු ශවලා වසඩ කරගේන ඕනෑ.   සඳහා එකතු ශවලා වසඩ 

කිරීශ ත අව යතාව ගසන මම ිතශ ්ඥශයගේ සඳහගේ කරගේන 

කසමසතින්.   අතර තමන් ශ ත ශද් පාලන යගේරයශආ ශවනස්ක ත 

සති කිරීම සඳහා තර තභක පියවර ිතධියට ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය අපි ශගනසල්ලා තිශ ගේශගේ. එය අනුමත 

කරශගන අපට ඉදිරියට යගේන පුළුවගේ.   වාශේම තඩුක්රමශආ 

ිත ාල ශවනස්ක ත කිහිපයෂණ සති කරගේනට තිශ නවා.   වාත් 

සති කරශගන අපට ඉදිරියට ගමගේ කරගේනට පුළුවගේ.    

නමුත්  ිතරුද්ධ පෂණඥයත් ශයෝජනනා කීපයෂණ ඉදිරිපත් කළා.   

ශයෝජනනා ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයයට ඉදිරිපත් කළාට පස්ශස් නි්ශද් යෂණ 

එවා තිශ නවා  වගගේති රාකයයෂණ අනුමත කරගේන  සහස  ජනන මත 

ිතචාරයයකිගේ  ශතාරව කියලා.   වාශේම තමන් අප ඉදිරිපත් කරපු 

ශයෝජනනාව. තඩුක්ශවගේ ඉදිරිපත් කරපු ශයෝජනනාවටත් 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයශයගේ නි්ශද්  එවා තිශ නවා  ජනන මත 

ිතචාරයයකට පමයන් අනුමත කළ හසෂණශෂණ  පා්ිශ තගේතු 

ස තමතයෂණ ලසබුයත් කියලා. ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය ශ:න නිශයෝගය 

අනුව තමන් තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන පනත් ශකටු තපතෂණ 

ශහෝ ඕනෑම පනත් ශකටු තපතෂණ ිතග්රහයට ශගන අවසානශආ 

නීතිමය ශලස පා්ිශ තගේතුශ දී ස තමත කර ගගේන පුළුවගේ 

වගේශගේ. එශහම නසත්න ත පා්ිශ තගේතුවට අප ශයෝජනනා ශගනා 

පමණිගේ ශහෝ පා්ිශ තගේතුශවගේ පිටත ප්රසිද්ධ සභාවක ශයෝජනනා 

ඉදිරිපත් කළ නිසාම එය නීතිගත කිරීමට ශහෝ වයවස්ථාගත 

කිරීමට ශනාහසකින් කියන එක මා හිතගේශගේ පා්ිශ තගේතුශ  

ඉගේන සසමශ:නා ඉතා ශහාඳිගේ පිළිගගේනා වූ කරුයෂණ. 

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය  :සගේ ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත කරා පසමිය 

තිශ නවා. නව සාශ ෝධනය අනුව ශකාමිඥගේ සභා පත්වන 

තකාරය පිළි ඳව තඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසාස්කරය 

අමාතයතුමා පසහසදිි කළා. ශමහි මුඛය අරමුයෂණ ිතය යුත්ශත් 

ිතධායක ජනනාධිපතිශේ  ලතල රමානුූලලව හා ශ ගශයගේ 

පා්ිශ තගේතුවට පරිව්තනය කර ගසනීමන්.තඩුක්රම වයවස්ථාව 

අනුව එපායස  ක කරගේන  ගරු කථානායකතුමනි. තඩුක්රම 

වයවස්ථාව අනුව එය කරගේන න ත තඩුක්රම වයවස්ථාව ිත ාල 

ශවනසකට පරිව්තනය කරගේන ඕනෑ.  

  වාශේම අශේ රශට් වස:ගත් න් තීගේ ක රාකයයෂණ ප්රකා යට 

පත් කරලා තිශ නවා. අශේ මාතත මිමිය -රට- පිළි ඳව  රශට් 

වයවස්ථාව පිළි ඳව  වයවස්ථාශ  මූික අාග පිළි ඳව කටයුතු 

කිරීමට හසකි ක්රියාමා්ග අනුව තමන් ශ ත ශකාමිඥගේ සභා පත්  

කරගේශගේ. නමුත්  අග්රාමාතයතුමා හසටියට මා කියනවා  ශ ත 

ශකාමිඥගේ සභා පත් කළාට   ශකාමිඥගේ සභාවලට වගකී ත :සරිය 

හසකි  රශට් ස්ථාපිත ප්රතිපත්ති ශවනුශවගේ කටයුතු කළ හසකි අය 

පත් ශවගේන ඕනෑ  ව.   තුළිගේ තමන් රටට  ලපෑමෂණ සති වනවා 

න ත සති වගේශගේ.  

අශේ රශට් ලෂණඥ පහශළාවකට තසගේන රාජනය ශස්වකයගේ 

පිරිසෂණ ඉගේනවා  ගරු කථානායකතුමනි. අප ිත ාල අ්බු:යකට 

මුහුය ශ:නවා  ශ ත කාල පරිච්ශේ:ශආ. රාජනය ශස්වය ව ශයනුත්  

ලල:ා  ව ශයනුත්  මූලයමය ව ශයනුත් අප ශමය පවත්වා ශගන 

යගේශගේ ශකාශහාම:? ශ ත රශට් රාජනය ශස්වශආ කටයුතු කරලා  

ිතශ්රාම ගිය අය ලෂණඥ පහමාරෂණ ඉගේනවා. ශ ත තකාරශආ ිතිතධ 

ශකාටස් අශේ රට තුළ ඉගේනවා.   අයට ශගී ත කරගේශගේ 

ශකාශහාම:?   නිසා පා්ිශ තගේතුව  ලය ඉල්ලීමම පමයෂණ 

ශනාශවන්   ලය ගත්තාට පස්ශස් එම  ලය ක්රියාත්මක කිරීම 

ස ත ගේධවත් ගසඹුරු වගකීමෂණ :රගේන වනවා.   සඳහා වඩා 

ශයෝගය ිතධායක කාරක සභා රමයන් කියන එක තමන් අප න ත 

ිත ්වාස කරගේශගේ. ශරාශ තඥ් : සිල්වා කමිටුශ දී මාත් සාෂණකි 

 කගේශගේ එය ප:න ත කරශගනන්. පා්ිශ තගේතුවට ශමාන 

පෂණඥයකිගේ පත් ශවලා තවත්  සාමූහිකව අප එකට වසඩ කරනවා.  

ක තුමා  ශආ National Council එශෂණ මූලාසනය :සරුවා  

ගරු කථානායකතුමනි. මා  ශ ත අවස්ථාශ දී  ාහිර ශ:යකුත් 

කියනවා. National Council එකට සියලු පා් ව් -සියලු පෂණඥ- 

සිතල්ලා හිටියා. අශේ ලෂණඥ්මගේ කිරිසල්ල මසතිතුමාත් සිතල්ලා 

හිටියා. අප ඉගේධන ප්ර ්නය ගසන එහිදී කථා කළා. එතසනදී කුමෂණ: 

ම්ශඩුක? ක තුමාට වාශේම අප කාටත් :සනගගේන ලසබුයා  ශ්රී 

ලාකා ම්නිතය  ල ෂණති අධිකාරියත්  ලාකා ිත කි ල මඩුකඩලයත් 

කියන තයතන ශ:ක මත ශ:කෂණ ප්රකා  කරන  ව. එකම 

කාරයය ගසනත් මත ශ:කෂණ තමන් කම්ගේ ප්රකා  කරගේශගේ.   

අනුව  අනාගතශආදී ශ ත රටට ිත කිය ල ා දීම පිළි ඳව 

තිශ ගේශගේත් මත ශ:කෂණ. හස සන්  ශ ත ශවනුශවගේ  සනු ත 

අහගේශගේ කම්:? අශේ ිත කි ල හා  ල ෂණති සමතිතුමා. ශ තවාට 

අ:  ණිගේශගේ ිත කි ල සහ  ල ෂණති සමතිතුමාට. ශ ත තයතන 

ශ:ශෂණ නිලධාරිගේට එක කාරයයෂණ ස ත ගේධශයගේවත් 

එකයතාවකට එගේන  සරි ම්ණු  ව අප  ශආ :සෂණකා  ගරු 

කථානායකතුමනි.  

ජනාතික සභාවෂණ පිහිටුීශ ත ශයෝජනනාව ස තමත කරලා කටයුතු 

කරශගන යද්දි ශ ත ගගේනා වූ  ලතල ක්රියාත්මක කිරීමට හසකි 

මා්ග ගසනත් මීට වඩා ගසඹුරිගේ පා්ිශ තගේතුව සලකා  සිය 

යුතුව තිශ නවා.  මා  ට අ:ාළ ශල්ඛනය කියවගේන 

 ලාශපාශරාත්තු වගේශගේ නසහස. තඩුක්රම වයවස්ථා සභාව 

නසවත සති වනවා. තඩුක්රම වයවස්ථා සභාශ  සායුතිය 

පිළි ඳවත් ශමහි සඳහගේ ශවලා තිශ නවා. 

තඩුක්රම වයවස්ථා සභාශ  නි්ශද්  ජනනාධිපතිවරයා ශවත 

ඉදිරිපත් කළ යුතුන්. තඩුක්රම වයවස්ථා සභාශ  සාමාජිකයගේ 

පත් කිරීම  ශකාමිඥගේ සභා නවයෂණ පත් කිරීම ශ ත සාශ ෝධන 

මඟිගේ සි ක ශවනවා. ශකාමිඥගේ සභා අතුරිගේ ිතගයන ශස්වා 

ශකාමිඥගේ සභාව ම්ිතශ ්ඥන්. ිතගයන ශස්වා ශකාමිඥගේ සභාවට 

පා්ිශ තගේතුව එෂණක එකට වසඩ කරගේන  සරි න ත  

පා්ිශ තගේතුවට ිතගයන ශස්වා ශකාමිඥගේ සභාව කියන ශද්ට 

සවගේ ශ:ගේන  සරි න ත  ිතගයන ශස්වා ශකාමිඥගේ සභාවකිගේ 

ලලයෂණ නසහස. මම ශ ත කියන කාරයශයගේ ශද් පාලන ව ශයගේ 

කාට රි කයත් කමෂණ නසහස. නාස්තිය  වාචාව  දූඥයය එතසනිගේ 

හුනනාශගන තිශ නවා න ත  අපි  කට හිස නමගේන පුරු ක ශවගේන 

ඕනෑ. එශහම කරගේන  සරි න ත  එවසනි ශකාමිඥගේ සභාවලට               

ශ ත රටට අව ය පරිපූර්ය ිතසුනමකට පරිව්තනය ීමට 

ශනාහසකියාවෂණ මතු ශවනවා. මා මිර  අශේ හිටපු 

ජනනාධිපතිවරශයකු වන වමීපාල සිරිශස්න මසතිතුමාත්    

වාශේම ලෂණඥ්මගේ කිරිසල්ල මසතිතුමාත් හිටපු කමිටු රැස්ීමකදී 

අපි කි වා  ශපාිස් ශකාමිඥගේ සභාශ  තිබුණු ප්ර ්නය ගසන. එහිදී 

ශපාිස්පතිතුමා ඉවත් කර ගසනීම සඳහා කඹ සදිල්ලෂණ තිබුයා. 

ඉවත් කිරීම පමයෂණ ශනාශවන්  එතුමා පත් කිරීමටත් කඹ 

සදිල්ලෂණ තිබුයා. නමුත්  කම්:  ශෂණ හානිය භුෂණති ිතගේශද්? 
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පා්ිශ තගේතුව 

සමාජනය හා රට.  වා තමන් ශමවසනි ශකාමිඥගේ සභා සති කරන 

ශකාට සතිවන ිතපාක. ිතපාක පසත්තත් කල්පනාවට භාජනන ශකාට 

එවසනි ශකාමිඥගේ සභා සති කළ යුතුය කියන එකත් මා සඳහගේ 

කරනවා.  

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයයට සහ අභියාචනාධිකරයයට 

ිතනි ්චයකාරවරු පත් කිරීශ ත  ලය ජනනාධිපතිතුමාට තිශ නවා.   

වාශේම තඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට සාමාජිකයකු හසටියට තමගේ 

ිතසිගේ එෂණ පා්ිශ තගේතු මගේීවරයකු:  නාමශයෝජනනා කරනු ලසබූ 

තසනසත්තගේ පස් ශ:ශනකු පත් කිරීශ ත  ලතල : ජනනාධිපතිතුමාට 

තිශ නවා.  වා ස ත ගේධව අපි ශයෝජනනා ඉදිරිපත් කිරීශ තදී 

ජනනාධිපතිවරයාට තිශ න ම්ිතශ ්ඥ ිතධායක  ලය ගසන 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය මතයෂණ ප්රකා  කරලා තිශ නවා.   අනුව 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය ය ත ය ත ිතඥය කාරයා පිළි ඳව අ:හසෂණ ප්රකා  

කරලා තිශ නවා  අමාතයවරයකු නසති ිතඥයයෂණ භාරව 

ජනනාධිපතිතුමාට ය ත කාලයෂණ කටයුතු කරගේන පුළුවගේ කියලා. 

රාජනය තරෂණඥාව වසනි ජනනාධිපතිවරයාට තඩුක්රම 

වයවස්ථාශවගේම පසවරී සති ය ත ය ත ශෂණගේද්රීය ිතඥයයගේ ශවනස ්

කළ ශනාහසකින්. The entrenched clauses are very clear.   

entrenched clauses ශවනස් කරගේන න ත  ශවනත් මා්ගයක 

යගේන ඕනෑ. අපට ශනාශයෂණ ශද්වල් ප්රකා  කරගේන පුළුවගේ. 

එශහම කරලා ශනාශයෂණ ශනාශයෂණ ශයෝජනනා ඉදිරිපත් කරගේනත් 

පුළුවගේ. නමුත්  එශහම ක්රියා:ාමයකට තඩුක්රම වයවස්ථාශ  

ඉඩකඩෂණ තිශ නවා න ත  මහජනනයා ළයට ගිහිල්ලා අවසර 

අරශගන එගේන කියලා තමන් ශමහි සඳහගේ වගේශගේ. Supreme 

Court තීරයය ක තුමගේලා කියවගේන.  

ගරු කථානායකතුමනි  මම දී්ඝ ව ශයගේ කථා කරගේන 

යගේශගේ නසහස. මම යළිත් සිහිපත් කරනවා  ශමතසනිගේ ශමය 

ශනානවත්වා තඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනසකට භාජනන කිරීම 

සඳහා වූ ශකටු තපතත් ඉෂණමනිගේම ඉදිරිපත් කළ යුතුන් කියලා.   

සඳහා පා්ිශ තගේතු ිතශ ්ඥ කාරක සභාවෂණ මඟිගේ කටයුතු කිරීමට 

පුළුවගේ න ත වඩාත් ශහාඳන්. තඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසාස්කරය 

අමාතයතුමාත්   සඳහා එකයත්වය පළ කරලා තිශ නවා.   

වාශේම ජනනාධිපතිතුමාත්   සඳහා එකයතාව පළ කරලා 

තිශ නවා. අපට ඉෂණමනිගේ   කටයුතු කරගේන පුළුවගේ න ත  රට 

වසසියා ශ ත සභාව ගසන මීට වඩා ිත ්වාසයෂණ ත න්. එශස් නසතිව 

අපි ිතිතධ ිතශ චකයගේශේ ිතිතධ ශකෝයයගේශගගේ ශකශරන 

ිතශ චනවලට පමයෂණ සහු තකගේ  කගේශනාත් අපි ශවනත් 

මා්ගයකට ගමගේ කිරීමෂණ සි කවනවා. නව වයවස්ථාවෂණ හ:ලා 

එයට අලුත් ඡගේ: රමයෂණ සතුළත් කර මගේීවරුගේට 

පා්ිශ තගේතුව තුළ -වයවස්ථා:ායකය තුළ- වසඩ කරගේන පුළුවගේ 

තකාරශආ ිතධායක වසඩ පිළිශවළෂණ ක්රියාත්මක කිරීම වස:ගත්. අපි 

කසබිනට් මඩුකඩලශආ  ලතල රමානුූලලව ඉවත් කර ගත්ශත් 

නසති ම්යත් පා්ිශ තගේතුශ   ලතල වසඩි කර ගසනීශ ත 

උත්සාහයකට තමන් :හහත්වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශආ සිට අ: :ෂණවා කරන වයවස්ථා සාශ ෝධන තුළිගේ 

උත්සාහයක ශයදී තිශ ගේශගේ. අපි පා්ිශ තගේතු  ලය වසඩි කර 

ගගේශගේ ශකාශහාම:?   සඳහා සමහර ශද්වල් කරගේන ඕනෑය 

කියලා කියනවා. නමුත්  කරගේන  සහස.  

ශමාක:  තඩුක්රම වයවස්ථාව නිසා  ක කරගේන  සහස. 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය සියලු තකාරශයගේ  ක අපට ශපගේවා දී 

තිශ නවා. එශහම න ත  අපට කරගේන පුළුවගේ තව එක රමයෂණ 

තිශ නවා.එයත් තඩුක්රම වයවසථ්ා ප්රතිසාස්කරය සමතිතුමාත්  

අශේ පෂණඥ නායකශයෝත් ක තුමාට ඉදිරිපත් කළා. අපි පුළුවගේ 

උපරිමය ස්ථාවර නිශයෝග හරහා කරමු.  ක කරගේනත් තවම 

එකය නසහස. ස්ථාවර නිශයෝග හරහා පුළුවගේ තර ත  කරට 

පා්ිශ තගේතු  ලය වසඩි කර ගසනීම සඳහා වූ ක්රියාමා්ග ගසනීමට 

අපට පුළුවගේකම තිශ නවා. මම හිතනවා  සාශ ෝධන රාකයයෂණ 

තුළිගේ ය ත ය ත ක්රියාමා්ග සති කරගේන අපට පුළුවගේ ශවන් 

කියලා. පා්ිශ තගේතුශ  කමිටු රාකයයෂණ :සගේ අලුතිගේ සති කරලා 

තිශ නවා. වහාම  වාශආ වසඩ පටගේශගන කටයුතු කරගේන 

පුළුවගේ ම්ශයාත්  ස්ථාවර නිශයෝග හරහා පා්ිශ තගේතු  ලය 

වසඩි කර ගසනීශ ත උත්සාහයට අපට ගමගේ කරගේන පුළුවගේ. 

ශමාක:  ස්ථාවර නිශයෝග ශහෝ ය ත කටයුත්තෂණ අත්හිටුවගේන 

ඕනෑ න ත අත්හිටුවගේශගේ පා්ිශ තගේතුශ  අනුමසතිය සතිව. If 
you say no, - 

 

ගු ලකෂනමන් කිරිඇේල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කථානායකතුමා :ගේනවා:? 

   

ගු දි්න්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணெர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කථානායකතුමා :ගේනවා. ක තුමාත් හසම :ාම උශද්ට 

නසඟිටලා ශමානවා හරි කියගේන එපසන්. ක තුමාට  කට ිතරුද්ධව 

ඡගේ:යෂණ ඉල්ලගේන තිබුයා. එක :වසෂණ හරි ිතරුද්ධව ඡගේ:යෂණ 

ඉල්ලුවා :? Once, when the Hon. Karu Jayasuriya was in the 
Chair, we, from the Opposition, asked for a Division when 
the Government proposed something early in the morning 
and our objection was carried because you all did not have 
the required number of Members that day. I can teach you 
how these things are challenged, but I do not want to teach 
anyone.  

ශ ත ඕනෑකම තිශ ගේශගේ  ශහාඳ වසඩෂණ ශහෝ කරන ශ:යකට 

ිතශ චනය කරගේනන්.   මිසෂණ අලුතිගේ නි්මායයලීම කිසිවෂණ 

ඉදිරිපත් කරගේශගේ නසහස. අ: අපි මුහුය ශ:න අශනෂණ අ්බු:ය 

එයන්. අපි නි්මායයලීම ිතය යුතුන්. පා්ිශ තගේතුශ  හසම 

මගේීවරශයකුම පළමුව අපි මුහුය ශ:න අ්බු:ය ගසන ත්ිකය 

හා ජනන ීවිතතශආ තරෂණඥාව පවත්වාශගන යෑමට පුළුවගේ 

තත්ත්වය ගසන ගසඹුරිගේ කල්පනා කරගේන. එශහම නසත්න ත මු:ල් 

 ලයෂණ ගසන පා්ිශ තගේතුව ශමානවාට: කථා කරගේශගේ? මු:ල් 

 ලය පාිතච්චි කරගේන :සන ගගේන ඕනෑ  ත්ික හා මූලය 

ප්රතිපත්ති තුළිගේ මහ ජනනයාශේ ීවිතත හා රශට් ත්ිකය 

පවත්වාශගන යගේන.  ට පස්ශස් අව ය ප්රතිසාස්කරය කරගේන 

ඕනෑ.  වා ගසන එකයතාශවගේ කටයුතු කරගේන. අපි   සඳහා 

එකයතාව පළ කරනවා.  

  වාශේම ශද් පාලන යගේරය ශආ ශවනස්ක ත සති කරගේන 

ඕනෑ. තඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසාස්කරය අමාතය ගරු ිතජනය:ාස 

රාජනපෂණඥ මසතිතුමා ශමයට කසබිනට් මඩුකඩලශආ අනුමසතිය 

අරගත්තා. සියලු කසබිනට් සමතිවරු ශමය අනුමත කළා. :සගේ එය 

ඉදිරිපත් කරලා තිශ නවා. එය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව ය 

එකයතාව පා්ිශ තගේතුව ල ා ශ:න් කියලා මා ිත ්වාස කරනවා. 

මම මීට වඩා කථා කරගේන කාල ශ ලාව ගගේශගේ නසහස. මා 

කියපු කාරයා පසහසදිි කරන typed copy එක -පිටපත- 

තිශ නවා  ගරු කථානායකතුමනි. එය සකස් කර හසගේසා් 

වා්තාවට සතුළත් කර ගනිමු. අ:ත් පා්ිශ තගේතුව රැස්ශවගේශගේ 

 රපතළ අවස්ථාවෂණ මස:.    රපතළ අවස්ථාව පිළි ඳ සලකා 

ශ ත ගසන කටයුතු කරමු. සමහර ිතට ිතපෂණඥයට ඕනෑකම 

තිශ ගේන සති  ය ත ය ත සාශ ෝධන ශගශනගේන. තඩුක් පෂණඥශආ 

මගේීවරු :සනටමත් සාශ ෝධන කිහිපයෂණ ල ා දීලා තිශ නවා. 

සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට හසකියාව ලසශ ගේශගේ කාරක සභා 

අවස්ථාශ දී. නමුත්  ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරය  කගේ තීරයය අනුව  අපට 

කාරක සභා අවස්ථාශ දී ශහෝ සාශ ෝධනය කිරීමට තිශ න 
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ඉඩකඩ ශ ාශහාම අ්න්.   නිසා තමන් පම්ගිය :වසකත් අපට  ශ ත 

ිතවා:ය කල් තියගේන සිද්ධ ම්ශඩුක. ශ ත ගසන සාකච්ඡා කරගේන 

නීතිපතිතුමා සහභාගි ම්ය අවස්ථාශ  ලෂණඥ්මගේ කිරිසල්ල 

මගේීතුමාත්  මාත් හිටියා.   ගසනත් අපි පා්ිශ තගේතු මගේීවරු 

හසටියට සලකා  සිය යුතුන් කියලා මා සඳහගේ කරනවා.   

වාශේම තඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනසකට භාජනන කිරීම 

ස ත ගේධව ශ ත කාරයයත් අවසාන ව ශයගේ මා කියගේන ත. 

රමානුූලලව තඩුක්රම වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කිරීශමගේ 

ිතධායකයට අන්ති  ලතල ශවනස් කර ගගේනා හා ස්ථාවර නිශයෝග 

හරහා පා්ිශ තගේතුශ   ලතල වසඩි කර ගගේනා  ක්රියාමා්ගය අපි 

ඉදිරියට ශගන යමු.  

ස්තුතින්. 

 
[අ.භා.   .03] 
 

ගු  ජිත් ්ේමදා  මහතා (විු ධා පාර්ශයීයනව්ේ 

නායකුරමා)  
(ைொண்புைிகு சஜித் பிர ைதொஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்ெர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත සාකච්ඡාවට භාජනන වන ශ ත 

අවස්ථාශ දී අශේ සමගි ජනන  ලශ ගශආත්  අප සගේධානශආත් 

අ:හස් කිහිපයෂණ ඉදිරිපත් කරගේන  මා  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා. 

සත්තම කථා කරනවා න ත ගරු කථානායකතුමනි  අ: 

ඉදිරිපත් කරගේන තිබුශඩුක ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ශනාශවන්  Twenty plus. එශහම 

ශගේ  රටට කි ශ . "අපට ශහාඳටම කරගේන ඕනෑ  අපට හරියටම 

කරගේන ඕනෑ  අපට ම්පිරියට කරගේන ඕනෑ   කට  තිශයන 

ිතධායක  ලතලත් මදි ිතසිවන සාශ ෝධනයත් ඕනෑ" කියලා ශගේ 

කි ශ . :සගේ ශහාඳටම කරලා ශගේ තිශයගේශගේග  ශහාඳටම කළා 

න ත  අ:  Twenty plus එගේන ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි  

ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයත් ශගනසල්ලා  රටත් 

කාලා  රටත් ිතනා  කරලා  රටත්  ාශකාශලාත් කරලා අ: 

ශමාකෂණ:  ශ ත ශගශනන රාගනය? වමාර  වමාර අනුභව කරනවා; 

they are regurgitating; they are vomiting and are also eating 

what they vomited.  වමාර  වමාර අනුභව කරනවා. තවත් 

ශමතසන එනවා  අපට උපශ:ස් ශ:ගේන  ශ තක තමන් හරි කියලා. 

රට  ාශකාශලාත් කරලා  රට ිතනා  කරලා  රට කු් පට්ට ත 

කරලා  ලෂණඥ 6 ක ජනනාධිපති වරම ිතනා  කරලා  ලෂණඥ 60ක මහ 

මසතිවරය වරම ිතනා  කරලා :සගේ එනවා  ය ශද් නා කරගේන. 

ශ ත කරගේශගේ වමාර  වමාර කන එක. වමාරපු ශද් අනුභව කරන 

එක.  

ගරු කථානායකතුමනි  :සගේ  ශමාකෂණ: අශේ ස්ථාවරය? අශේ 

ස්ථාවරය ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයත් ශනාශවන්  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයත් ශනාශවන්. අශේ 

ස්ථාවරය ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන පනත් 

ශකටු තපතන්. අපි පා්ිශ තගේතුවට එය ඉදිරිපත් කළා.  අපට :සගේ 

සශහනවා  ත්ක කරනවා   ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය කි වා  ය ත ය ත 

සාශ ෝධනවලට තුශනගේ ශ:කක අනුමසතියෂණ සහ ජනනමත 

ිතචාරයය අව යන් කියලා. ක   අපි  කට ගරු කරනවා. හස සන්   

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය තහන ත කරලා නසහස ශගේ තුශනගේ ශ:ශෂණ  ලය 

අරශගන ජනනමත ිතචාරයයකට යන එක.   ක එපා කියලා නසහස. 

නමුත් රජනය ශමාකෂණ: කරගේශගේ? රජනය කරගේශගේ  "අන්ශයෝ   

තුශනගේ ශ:ශෂණ  ලය ගගේන තිශ නවා  ජනනමත ිතචාරයයකට 

යගේන තිශ නවා    නිසා  ට වසඩිය අ්වට තිශ න ශයෝජනනා ටික 

ක්රියාත්මක කරමු" කියලා  ක කරන එක. එශහම ශනාශවන්  ගරු 

කථානායකතුමනි කරගේන තිශයගේශගේ. ශමතසනට  piecemeal 

changes කරලා හරි යගේශගේ නසහස. ශ ත එක එක තසගේ ධන 

කරලා  ජය කරලා හරි යගේශගේ නසහස. ශ ත ශද්වල් හරියට 

කරගේනට ඕනෑ. නමුත් සන්  අපි අ:  ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස තමත කරගේන උ:ම් 

කරගේශගේ? සරලව කියනවා න ත  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස තමත කිරීමට  අපි උ:ම් 

කරගේශගේ ිතසි ශ:වන සාශ ෝධනය  නිවසරදිම ිතසුනම නිසා 

ශනාශවන්  ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය  

ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට වඩා ශහාඳ නිසා.  ක 

ශහාඳට අවශ ෝධ කර ගගේන.   

මට සහුයා  ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමා කියනවා  ිතගයන 

ශකාමිසම ගසන. ඉතිගේ ක තුමා ම ශගේ  ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට පෂණඥව අත උස්සලා ිතගයන ශකාමිසම 

එපා කි ශ . අගමසතිතුමාත්  කට පෂණඥව අත ඉස්ම්වා ශගේ. එ:ා 

ිතගයන ශකාමිසමත් එපා කි වා. ප්රස තපා:න ශකාමිසමත් එපා 

කි වා. නමුත් ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමා අ:  ක ශගනසල්ලා 

තිශ නවා. ශ ාශහාම ශහාඳන්. අපි එකයන්  කට.   නිසා ශ ත 

කරුණු කාරයා ඉදිරිපත් කරනශකාට හසශමෝශගගේම ඉල්ලීමමෂණ 

කරනවා  "කවා ශ:නු පරහට  තමා ස තමතශආ පිහිටා සිට" කියලා. 

 ක ශත්ශරගේශගේ නසත්න ත ධ තම ප:ශආ තිශ නවා  

"අත්තානශමව පඨමා - පතිරූශප නිශවසශය 

අථඤ්ඤමනුසාශසයය - න කිිස්ශසයය පඩුකඩිශතා"   කියලා. 

 ශෂණ ශත්රුම  "අනුගේට  ය කියගේන ඉස්ශසල්ලා ම් කම් 

ුරයශයහි පිහිටා සිටිගේන" කියන එක. 

ගරු කථානායකතුමනි  ශහාඳටම කරනවා කියලා ශගේ  ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාශ . ිතමධයගත ම්ණු 

 ලය මධයගත කළා. සන්  ? ශහාඳටම කරගේන. ම්පිරියටම 

කරගේන. අපි තමන් ශහාඳටම කශළ් කියගේන. නමුත් ශමාකෂණ: 

ම්ශඩුක?  ලය මධයගත කිරීම තුළ අනිසි ශලස  ලය පාිතච්චි කළා. 

තනි මතයට  තමගේශේ හිතුමතයට :ර:ඬු තීගේ ක තීරය ගත්තා.  

ශමාකෂණ: ම්ශඩුක? සන්  අ: ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ ගසන කථා කරගේශගේ? ශ ත තඩුක්ශ  

තිශ න සද්භාවයෂණ නිසා:? ශපාශහාට්ටුශ  තිශ න සද්භාවයෂණ 

නිසා:? නසහස. ශ ත රශට් මහා ජනන අරගළයෂණ ක්රියාත්මක ම්යා. 

:සලෂණඥ ගයනිගේ මිනිස්ම් මහ පාරට තවා. මිනිස්ම් මහ පාරට 

තශ  නසත්න ත ශ ත ශගාල්ලගේ ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ ගසන කථා කරනවා:? තනි උද්ධච්චකමට ශගේ 

කටයුතු කශළ්. උද්ධච්චකමට වහල්භාවයත් එකතු ම්යා. 

ජනනාධිපති ශමානවා හරි කියනශකාට ශ:කට-තුනට-හතරට 

නසම්යා. සමහරු ගිහිල්ලා කකුල් ශ:ක ළය වසඳ වසටුයා. "එශහන් 

ස්වාමිනි  එශහන් ශ්රීමතායනි  ක  කියන සියලු ශද් හරි  ක ශේ 

ස්වාාගශආම සත්ත තිශ ගේශගේ" කි වා. එශහම වහල්ලු ටිකෂණ 

ශගේ  ශ ත ඉගේශගේ. ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

තශ  තමුගේනාගේශස්ලා නිසා ශනාශවන්. ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය තශ  ශ ත රශට් ජනන අරගළයෂණ ක්රියාත්මක 

ම්ණු නිසාන්; ශ ත රශට් ලෂණඥ සාඛයාත  :ස ලෂණඥ සාඛයාත 

ජනනතාව මහ පාරට  සස්ස නිසාන්.  කට  ය ම්ණු නිසා තමන් අ: 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ ශගනසල්ලා 

තිශ ගේශගේ  ගරු අගමසතිතුමනි.  ක පිළිගගේන.  කට ශ:ගේන 

ඕනෑ credit එක ශ:ගේන.  

:සගේ  ලගේන  තමුගේනාගේශස්ලා කී ශ:ශනෂණ- ගරු 

අගමසතිතුමනි  ශ ත කථාව අහශගන ඉගේන. [ ාධා කිරීමෂණ] ක   
ක . අහශගන ඉගේන. ශ තවා අහශගන ඉගේන. අමිහිරි ශවගේන 

පුළුවගේ. ගරු අගමසතිතුමනි  ක තුමගේලාම කි වා ශගේ: - [ ාධා 
කිරීමෂණ] මම ක තුමාට  ාධා කශළ් නසහස. [ ාධා කිරීමෂණ] හරි  
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හරි. [ ාධා කිරීමෂණ] ක තුමා ශමාළ :ාහත ාශයෝ. හතාශයෝ 

ශනාශවන්  :ාහතාශයෝ. [ ාධා කිරීමෂණ] ගරු කථානායකතුමනි  
ශ ත කී ශ:ශනෂණ කි වා:  ශමාළ හතෂණ තිශ නවාය කියලා? ශමාළ 

හශතගේ රට  ාශකාශලාත් කළා ශගේ. අ:ටත් ය ත පුාචි 

කඩුකඩායමෂණ ශමාළ හතාශයෝශේ නයාය පරය ක්රියාත්මක 

කරගේන හ:නවා ශගේ. මම එක කාරයයෂණ කියගේන කසමසතින්. කය 

ශසල්ල ත :මගේන එගේන එපා. ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය 

ස ත ගේධශයගේ වන ශයෝජනනාවට අත තියගේන එගේන එපා.  වාට 

අපි ූ :ාන ත නසහස. ශමාළ හත තමන් රට කෑශ . තමුගේනාගේශස්ලා 

සතුළුව හසශමෝම ශමාළ හතාශයෝශේ වහල්ලු. ලජ්ජනා නසතුව 

එනශකාට ිතස්ස-තිහ පිරිවරාශගන තශ   ශමාළ හතාශයෝ. 

:සෂණකාම ශ:කට-තුනට නසශවනවා. කිසි:ාක එශහම සාස්කතතියෂණ 

තිබුශඩුක නසහස.  ශ ත අය තමන් රට කෑශ .  ට පස්ශස් ශමාළ 

හතාශයෝ යස වා. කම්:  යස ශ ? ශ ත ශගාල්ලගේ:? නසහස. ජනන 

අරගළශයගේ කහු යස ශ . මහජනන අරගළශයගේ යස ශ . ශවන 

කම්රුවත් යස ශ  නසහස.  ට පස්ශස් ශමාක: ම්ශඩුක? 

අගමසතිතුමාටත් ුරරශයගේ යගේන සි ක ම්යා. අගමසතිතුමාශේ 

පසටිකිරිය අපි ශහාඳට :ගේනවා ශගේ. මමත් ඉතිගේ අම්රු ක ිතස්සෂණ 

හ ත ගේශතාට ශද් පාලනය කළා ශගේ. එතුමා නික ත යගේශගේ 

නසහස. යනවා න ත ගහශගනන් යගේශගේ. "මන්නාශගෝගමට"  

"ශගෝඨාශගෝගමට" ගසහුවා. ගහලා තමන් ගිශආ. එතුමාටත් යගේන 

ම්යා.  ට පස්ශස්  ජනනාධිපතිවරයා. ජනනාධිපතිවරයා ගිශආ 

තමුගේනාගේශස්ලා යගේන කියලා:? තමුගේනාගේශස්ලා එ:ා එතුමාට 

ිතරුද්ධව No-confidence Motion එකෂණ ශගනාවා:? නසහස. 

තමුගේනාගේශස්ලා අගේතිම ශමාශහාත ශවනකල් කි ශ  

ශමාකෂණ:? "අශගේග ක තුමා වාශේ ශ්රීමතායගේ ශකශනකු ශ ත 

ශලාව බිහි ශවලා නසහස. ක තුමා ඉගේන ඕනෑ" කියලාන්. සන්  

ජනනාධිපතිතුමා ගිශආ? කම්රු නිසා:? ජනන අරගළය නිසාන් එතුමා 

ගිශආ.  ක අමතක කරගේන එපා. ශමතසන ම්:ශනෝ වාශේ කථා 

කරගේන එපා. හසශමෝම කරගේශගේ වමාර  වමාර කන එකන්. 

ලජ්ජනන්ග :සගේවත් ඉශගන ගගේන. ශ ත රට කාලා  කා ාසිනියා 

කරලා  ිතනා  කරලා  :සගේ එනවා ශ තක අස්ශස්  ය ශද් නා 

කරගේන.  

ගරු කථානායකතුමනි  මම ශ ත අවස්ථාශ දී ිතශ ්ඥශයගේම 

ශ ත කාරයය කියගේන ඕනෑ. ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ අරගළශආ අරමුණු ඉටු ශවනවා:? 

මහජනනතාවශේ සිතු ත පසතු ත ඉටු ශවනවා:? ශමාකෂණ:    ප්ර ්නයට 

උත්තරය? ජනාතික සභාවෂණ ගසන කථා කරනවා. ජනන සභාවෂණ ගසන 

කථා කරනවා.  වා නික ත කථා සාේපු ශගේ. ශකෝ   වාට ිතධායක 

 ලය? මහ ශලාකුවට කථා කරනවා  ිතධායක  ලය 

පා්ිශ තගේතුවට ශගශනනවාය කියලා. ශකෝ  ිතධායක  ලය? 

කථා සාේපු ිතතරන්. අපි ඉල්ලීමමෂණ කළා  අ්ම ගයශගේ COPE 

එශෂණ  COPA එශෂණ සහ Public Finance Committee එශෂණ 

වගකීම ිතපෂණඥයට ශ:ගේන කියලා. එන්ගේ ශ:කෂණ ිතතරෂණ ල ා 

 කගේනා. සන්  COPE එශෂණ වගකීමත් ිතපෂණඥයට භාර  කගේශගේ 

නසත්ශත්?  ක කරගේන තිබුයා ශගේ:?  ක ශගේ:  සද්භාවශයගේ 

කටයුතු කරනවාය කියගේශගේ? ගරු කථානායකතුමනි    වාශේම 

අරගළශයගේ කි ශ   ිතධායක ජනනාධිපති  ලය අ් ශවගේන ඕනෑය 

කියලාන්; ජනනතා තීගේ ක තීරය ගගේනශකාට සහභාගිත්ව 

ප්රජනාතගේරවා:යෂණ - participatory democracy එකෂණ -  තිශ ගේන 

ඕනෑය කියලාන්.  
ශකෝ  වා?  වා කිසිවෂණ ක්රියාත්මක ශවගේශගේ නසහස. ජනාතික 

සභාව නික තම නික ත ශපාට්ට සභාවෂණ කරලා තිශ ගේශගේ. ජනාතික 

සභාශවගේ කිසිම අ්ථවත් ශ:යෂණ ක්රියාත්මක ශවගේශගේ නසහස. ගරු 

කථානායකතුමනි  ශ ත හසම ශ:යකටම අයපනත්විගේ  ෂණතිය 

ශ:ගේන; නීතිමය  ෂණතිය ල ා ශ:ගේන කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 

Give it legal teeth, use the Legislature to pass the laws and 

make sure that these institutions have legal strength and a 

legal mandate or legality and validity.  

අපි අ: :වශස් දී ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට පෂණඥ ශවගේශගේ සන්?  ශආ මම කියපු තකාරයට  

ගරු ිත ජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමා ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනගේන ශලාකු උත්සාහයෂණ :රනවා. 

ශහාඳ ශ:යෂණ කරනශකාට අපි ශහාඳන් කියනවා. අපි ශකාගේශද්සි 

තුනෂණ ඉදිරිපත් කළා. පළමුවසනි එක තමන් ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය 

ස ත ගේධශයගේ තිශ න තහාචිය ඉවත් කරගේන එපා කියන එක. 

ශමාළ හතාශයෝ -කපුටා- තපහු ශ ත ගරු සභාවට ශගශනගේන 

හ:න එකට ඉඩ ශ:ගේන  සහස; කිසිශස්ත්ම  සහස.  ළයට  

ජනනාධිපතිවරයාට අම්රු ක ශ:කහමාශරගේ පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා 

හසරීමට තිශ න  ලය එශලසම තිශ ගේන ඕනෑ. ජනනාධිපතිවරයා 

ශතෝරා ගගේනශකාට   අත්සගේ කර ගත්ත ශද් පාලන 

ශකාගේරාත්තුව ක්රියාත්මක කරගේන  සහස;   කාලසීමාව අම්රු ක 

හතරහමාර කරගේන  සහස. අශනෂණ එක  වයවස්ථා සභාව - 

Constitutional Council එක.  කට අගමසතිවරයාශේත්  ිතපෂණඥ 

නායකවරයාශේත් එකයතාව තුළ සිිතල් සමාජනශආ කඩුකඩායම 

පත් කරන එක. ගරු ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ අමාතයතුමනි  අපි 

ශ:ගේනාට එකතු ශවගේන පුළුවගේ. කිසි ගසටලුවෂණ නසහස.  අපි 

සසරට ත්ක ිතත්ක කර ගත්තාට  ශහාඳට කථා  හ කරලා අපට 

එක තීරයයකට එගේන පුළුවගේ.  කත් ක්රියාත්මක ශවගේන ඕනෑ; 

  ිතධියටම ක්රියාත්මක ශවගේන ඕනෑ. 

ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ ිතධායක  ලතල අ්ීමෂණ ශවගේශගේ නසහස ශගේ. 

ජනනාධිපතිතුමාට ඕනෑ න ත තරෂණඥක සමතිකමත් එෂණක 

සමතික ත  2ෂණ ම්යත් තියා ගගේන පුළුවගේ. හස සන්   ක 

ශනාතවත් මම ිත ්වාස කරනවා ශ ත ජනනාධිපතිතුමා එශස්  කරන 

එකෂණ නසහස කියලා. ශමාකෂණ:   කට ශහ්තුව? ශ ත ජනනාධිපතිතුමා 

තමන් :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ 

නි්මාතතවරයා. I would like to give him the benefit of the 

doubt. එක පාරටම වසරදින්  වසරදින්  වසරදින් කියගේන මම ූ :ාන ත 

නසහස. Constitutional Council එශකත් deeming provision එක 
:ාගේන  සහසන් කියලා ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය කි වා ශගේ. ගරු 

කථානායකතුමනි  අපි ශමච්චර ශ ත ගසන කථා කරනවා. 

ව්තමාන ජනනාධිපතිතුමාට ඕනෑ න ත  Constitutional Council 
එක පත් කිරීම ස තපූර්යශයගේම අමතක කරලා :ලා තමගේට ඕනෑ 

ිතධියට කරශගන යගේන පුළුවගේ. එශහම ශගේ:? හස සන්  එශහම 

කළා ශගේ.   කම්:   එශහම කශළ්? මහිගේ: රාජනපෂණඥ මසතිතුමා. 

So, I am willing to give the benefit of the doubt to the Hon. 
Ranil Wickremesinghe, the President. මම හිතනවා, ශමතුමා 

එශහම ශනාකරන් කියලා. අපි  ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ ඉදිරිපත් කරපු ශද් තමන් ිතධායක ජනනාධිපති 

රමශආ තිශ න  ලය අ් කිරීම. අපි හිතනවා එතුමාශේ 

හ:ව ශත්ත් ශ තක තිශ නවා කියලා. අපි ිත ්වාස කරනවා එතුමා 

තරෂණඥක අමාතයාා යට අමතරව තවත් සමතික ත ගගේශගේ 

නසතිව ඉඳින් කියලා. ඉතිගේ   ිත ්වාසයත් අපට තිශ නවා. සන්, 

අපි ශ තකට උ:  කරගේශගේ?  ාශකාශලාත් ශවච්ච රට ශ ත 

 ාශකාශලාත්භාවශයගේ අපි මු:ා ගගේන ඕනෑ.  ා ශකාශලාත් 

ශවච්ච රට  ාශකාශලාත්භාවශයගේ මු:ා ගගේන න ත ජනාතයගේතර 

තයතන, ජනාතයගේතර මූලය තයතන, ජනාතයගේතර ශද් පාලන 

තයතන යනාදී ශ ත හසම තයතනයෂණ එෂණකම ගනුශ:නු කරගේන 

අපට සිද්ධ ශවනවා. අපට  සහස GSP Plus නසති කර ගගේන. GSP 

Plus නසති ම්ශයාත් ශ ත පා්ිශ තගේතු මගේීවරු 005ශ:නාවත්, 

ජනනාධිපතිවරයාවත් ශනාශවන් ව: ිතඳිගේශගේ;  කෂණ ිතඳිගේශගේ. අපට 

 වාශආ  ලපෑමෂණ ශනාශවගේන පුළුවගේ.  ශෂණ  ලපෑම ශ ත රශට් 

ලෂණඥ 002ක ජනනතාවටන් එගේශගේ.  

2113 2114 

[ගරු සජිත් ශේම:ාස මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ගරු ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමනි,  IMF එකට යන එක 

ශ ලාසනිගේ කරගේන තිබුණු ශ:යෂණ ශගේ?  ලගේනශකෝ, 

යුෂණශ්නය, ජනසශමන්කාව, උරුුරශ  කියන රටවල් සතුළු තවත් 

රටවල් ගයනාවෂණ තිශ නවා. ශ ලාසනිගේ යය ල ා ගත්ත   

රටවල් මාස  2ෂණ, 12ෂණ සතුළත තමගේශේ සාචිත ටික නසවත 

වරෂණ ශහාඳ තසනකට අරශගන තවා.  

නමුත්  :සගේ අපට  ය ශද් නා කරන සත්ශතෝ ශමානවා: 

කශළ්? "IMF එක අපට එපා  අශනකුත් ජනාතයගේතර තයතන අපට 

එපා" කි වා. ළිඳ සතුශළ් ඉගේන මසඩිශයෝ වශේ  ශග තශ ෝ වශේ 

සාවතත ශවලා  ශලෝකය එෂණක ගනු ශ:නු කරගේශගේ නසතිව  

isolationist policies follow කරලා  "අපට තනිවම ශහාඳට 

කටයුතු කර ගගේන පුළුවගේ" කි වා. :සගේ ශහාඳට කර ගත්තා ශගේ. 

ශහාඳට කරශගන රටම සශනන තසනට පත් කරලා  රටම ිතනා  

කරලා  රටම  ාශකාශලාත් කරලා :සගේ එනවා  ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත   

ශගාල්ලගේශේ හ:වශත් තිශ න ඉතාම ම්චරිත වූ අ:හස්විගේ 

නි්මායය ම්ණු  පිපුණු මලෂණ හසටියට රටට කියගේන.    ශමාන 

 හුබූත:? ශ ත පනත් ශකටු තපතත් එගේශගේ අරගළයට පිගේ සි ක 

ශවගේනන්; අරගළශආ නායකන්ගේට පිගේ සි ක ශවගේනන්. මහ 

ශලාකුවට එනවා ශමතසන  ය ශද් නා කරගේන; දිව ශ:ශෂණ කථා 

කියගේන. දිව ශ:ශෂණ ශනාශවන්  දිව හශත්. කිගේ කි වා ශමාළ 

හතෂණ තිශ නවා කියා. :සගේ එය ශවනස් ශවලා දිව හතෂණ 

තිශ ගේශගේ.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත අවස්ථාශ  ිතපෂණඥශආ කා්ය 

භාරය අපි ස:ාචාර ස තපගේනව ඉඥ්ට කරනවා. මම කසමසතින්  ශ ත 

අවස්ථා ශ  මා්ටිගේ ලූත් කිා මසතිතුමාශේ ප්රකා යෂණ ඉදිරිපත් 

කරගේන. එතුමා කියා තිශ නවා  “There comes a time when 

one must take a position that is neither safe, nor politic, nor 

popular, but he must take it because conscience tells him it is 

right” යනුශවගේ. ශ තශකගේ කියගේශගේ  "යශමකුට තරෂණිත:  

ප්රිා ශගෝචර:  ජනනප්රිය: ශනාවන තස්ථානයෂණ ගත යුතු 

අවස්ථාවෂණ පසමිශඩුක. එශස් ම්ව:  එය නිවසරැදිය යගේන හත:ය 

සාෂණිය ිතසිගේ ප්රකා  කරන  සිතගේ එම තස්ථානය ගත යුතු ශ " 

යගේනන්. අමාරු තීගේ ක-තීරය ගගේන ශවනවා. අපි ඉගේශගේ 

ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

ස තමත කරගේන ඕනෑය කියන තසන. නමුත්  අපි අමාරු තීගේ කවෂණ 

ගත්තා  "රට ශවනුශවගේ  :සය ශවනුශවගේ  රශට් තරෂණඥාව 

ශවනුශවගේ    කෂණශකෝටම වසඩිය රශට් ලෂණඥ 002ක ජනනතාව 

ශවනුශවගේ අපි තාවකාිකව  මස: තසනකට එගේන ඕනෑය" 

කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි  අපි :සෂණකා පම්ගිය :වසකත් රශට් 

ත්ික ප්ර ්න පිළි ඳව ගරු ජනනාධිපතිතුමා රට :සනුවත් කරනවා. 

නමුත්  මතක ත ාගගේන ඕනෑ  ශ ත වන ිතට මානව හිමික ත 

කම්ගේසලය මානව හිමික ත පිළි ඳ ප්ර ්න පමයෂණ ශනාශවන්  

ත්ික ප්ර ්නත් ශෂණගේ්ර කර ශගන කථා කරන  ව. ත්ික 

අපරාධ ගසන කථා කරනවා. ත්ික අපරාධ ගසන කතා කරන 

නිසා තමන්  ශලෝක  සාකුව ය ත තරමකට හරි ශපාශහාර ටිකෂණ 

ල ා ශ:ගේන සල්ි ටික ල ා ශ:නශකාට ශද්යය ප්රස තපා:න 

රමශ :ය - local tender process එක - අනුගමනය කරගේශගේ 

නසතිව   ශගාල්ලගේශේම tender process එකෂණ ක්රියාත්මක 

කරගේශගේ. ශපා්ඩෂණ හිතගේන. ශපර පාසල් :රුශවකුට ම්යත් 

ශත්ශරනවා ශගේ  ශ තක. සන්  World Bank එක international 

tenders කසඳවගේශගේ? ලාකාශ  රමශ :ය ගසන ිත ්වාසයෂණ නසති 

නිසාන්. World Bank එක :ගේන වා  ත්ික ඝාතකන්ගේට සල්ි  

 කගේශනාත්   ටික ගිින්    ටික කන් කියලා. ශපාශහාර ගගේන 

තිශ න ශඩාල් ටික ශ ත ශගාල්ලගේ ගිින් කියා හිතනවා.   නිසා 

තමන්   අය international tenders කසඳවගේන කටුයුතු ක්රියාත්මක 

කර තිශ ගේශගේ.  

ගරු කථානායකතුමනි දූඥයය  වාචාව පිටු:සකීම ගසන කිසිම 

ශ:යෂණ ගරු ජනනාධිපතිතුමාශේ   ප්රකා ශආ සඳහගේ ම්ශඩුක නසහස. 

මතක ත ාගගේන  ජනාතයගේතරය  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා 

දූඥයය  වාචාව පිටු:කින වස:ගත් වසඩ පිළිශවළෂණ ක්රියාත්මක 

කරන් කියලා.  ක පුද්ගලශයෝ ඉලෂණක කර ශගන ශනාශවන් ක ළ 

යුත්ශත්. එය කිරීශ තදී  පම්ල ඉලෂණක කරශගන  එෂණ එෂණ 

පුද්ගලන්ගේ ඉලෂණක කරශගන කටයුතු කරගේන  සහස.   ිතධියට 

දූඥයය පිටු:කිගේන  සහස.  කට අපි ිතරුද්ධන්. අපි හ:ගේන ඕනෑ 

stand-alone, anti-corruption institutions. නික ත සාමානය අය 

පනත් හරහා හ:නවා ශනාශවන්.  වා ශවනස් කළ ශනාහසකි 

ිතධියට Constitution එශෂණ entrenched clause එකෂණ කරගේන 

ඕනෑ. එශහම කරලා   තයතනවලට  ෂණතිය ශ:ගේන ඕනෑ.   

පුද්ගලන්ගේට  ෂණතිය ශ:ගේන ඕනෑ.  

මම ඉතාම ඕනෑකමිගේ  ලාශපාශරාත්තුශවගේ සිටිනවා   ානි 

අශ ශස්කර මසතිතුමාට තපම් එතුමාශේ රාජනකාරි කටයුතු 

කරගේන ශ ත ජනනාධිපතිතුමා ප්රමුඛ තඩුක්ව අවස්ථාව ල ා 

ශ:නකල්. Shani Abeysekara is an institution; එතුමා නික ත 

පුද්ගලශයෂණ ශනාශවන්   දූඥය ිතශරෝධී වසඩසටහශගේ පතාක 

ශයෝධශයෂණ.   

  නිසා තඩුක්ශ  හිටියත්  ිතපෂණඥශආ හිටියත් 

ශද් පාලනියගේට කිසිම අන්තියෂණ නසහස  "ගිහිල්ලා අසවලා 

:ඩය ත කරගේන  ශමයාව රැක ගගේන" කියගේන. සත්තටම ශහාරු 

අල්ලගේන ශගේ තශ . නමුත්  සිතල්ලා ශහාරු එෂණක ගිිතම් ත ටික 

ගහගත්තා.  ක ශගේ ම්ශඩුක. එශහම ශවගේන  සහස ශගේ. එශහම 

ශවගේශගේ ශද් පාලනියාට  ලය ලසබුශයාත් පමයන්. So, we 

need to have stand-alone, independent, anti-corruption 

institutions with all the human resources and all the other 

resources which are necessary to promote the anti-corruption 

drives, and I have faith in the Hon. Minister;  මට ිත ්වාසයෂණ 

තිශ නවා  අශේ අධිකරය සමතිතුමා   ශද් ඉඥ්ට කරන් කියලා. 

ගරු සමතිතුමනි  ක තුමාට   ගසන ිත ්වාසයෂණ නසත්න ත  ඕනෑ 

න ත අශේ අනාගත රජනයකට එෂණකාම් ශවලා අපි එකට වසඩ ටික 

කරමු. එශහම කරගේනත් අවස්ථාව තිශ නවා. කිසි ගසටලුවෂණ 

නසහස. UN එශෂණ StAR Initiative - Stolen Asset Recovery 

Initiative - එක ශහාඳ ශ:යෂණ.  ශෂණත් අ් පා්ක ත තිශ ගේන 

පුළුවගේ. අ් පා්ක ත තිශ නවා න ත අපි  වා හ:ා ගනිමු. 

ගරු කථානායකතුමනි  රාජනය ත:ායම සඳහාය කියලා :සගේ   ක 

පිට   ක ගහනවා. සන් අපිට  සරි  අහිමි ම්ණු ස තපත්  අහිමි ම්ණු 

ශද්පළ  අහිමි ම්ණු මු:ල් ටික අශේ රටට තපම් ල ා ශගන අශේ 

රාජනය ත:ායම  ශකනුත් වසඩි කරගගේන? පසගේශඩෝරා පත්රිකාවල 

තිශ න   ශඩාල් ටික ල ා ගගේන  සරි සන්?  කට රශට් 

මිනිස්ම්ගේට   ක ගහගේන අව ය නසහස. අමතර  ද්:ෂණ නසහස. එක 

ශ:යන් තිශ ගේශගේ.   පසගේශඩෝරා පත්රිකාවල තිශ න ශහාර  

දූඥය  වාචාවලට කසප කර තිශ න ශඩාල් ටික තපම් ල ා 

ගසනීමන් කරගේන තිශ ගේශගේ. You can repatriate the funds; 

 වා තපම් රටට ල ා ගසනීමන් කරගේන තිශ ගේශගේ. ගරු 

සමතිතුමනි  මම ක තුමාශගගේ ඉල්ලීමමෂණ කරනවා  කරුයාකර  

  පසත්ත ගසනත් අවශ ෝධශයගේ කටයුතු කරගේන කියලා. 

 මම :සගේ  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා    ක සාශ ෝධන පිළි ඳ 

කාරයය කථා කරගේන. ගරු කථානායකතුමනි  ිතශ ්ඥශයගේ ශ ත 

අවස්ථාශ  මා කියගේන කසමසතින්  ශ ත රජනය ශගන එන   ක වසඩ 

පිළිශවළ ජනනතා ිතශරෝධී වසඩ පිළිශවළෂණ  ව; පිළිකුල්සහගත වසඩ 

පිළිශවළෂණ  ව. අපි  කට තරශආම ිතරුද්ධන්.  ක ශ ාශහාම 

පසහසදිිව සටහගේ කරගේන ඕනෑ. ගරු මගේීවරුනි    ක 

සාශ ෝධනයෂණ කරනශකාට කළ යුත්ශත් තිශ න අයශගගේ 

අරශගන රශට් රාජනය ත:ායම වසඩි කර ගගේන කටයුතු කිරීමන්. 

2115 2116 



පා්ිශ තගේතුව 

ශපා්ඩෂණ ශසායා  ලගේන  ශකාිත් සමශආ ශ ත රශට්  හුජනාතික 

සමාග ත කීයෂණ තමගේශේ ලාභය වසඩි කර ගත්තා: කියලා. නික ත 

ලාභ ශනාශවන්   වා ම්පිරි ලාභ. අපි  වාට කියගේශගේ 

"supernormal profits" කියලා.  

අ: ශද් පාලන ෂණශඥ්රශආ සමහරු කට සරශගන  ලාශගන 

ඉගේනවා අපි ශ ත   ක ප්රතිපත්තියට එකය ශවන් කියලා.   

ශගාල්ලගේ හිතාශගන ඉගේශගේ සමගි ජනන  ලශ ගශආ අපි යූසගේපී 

එශෂණ ශකාපියෂණ කියලාන්. ඕවාශආ එක එක කුමගේරයත් 

තිශ නවා. සමහරුගේට කත්තු එනවා.  වා එගේශගේත් කගේ: උඩරට 

ප්රශද් ශයගේ. " ය ශවගේන එපා. සමගි ජනන  ලශ ගය ශ ත   ක 

වසඩසටහනත් එෂණක එකයන්" කියලා එක එක ුරි කවනවා.   

ශගාල්ලගේ කියගේන යනවා  සමගි ජනන  ලශ ගය ශ ත   ක 

ප්රතිපත්තියට එකයන් කියලා. කිසිශස්ත්ම නසහස. අපි  කට 

ස තපූර්යශයගේම ිතරුද්ධන්. මම කියනවා    සත්තගේට කගේ: 

උඩරට පසත්ශතගේ එන අර ුරි තව තවත් කගේන කියලා;   ුරි 

ටික ගිිගේන කියලා. නමුත්  ශමානම ශහ්තුවකටවත් අපි ශ ත   ක 

ප්රතිපත්තියට එකය ශවගේශගේ නසහස.  

ශමාකෂණ:  අ: ශ ත තඩුක්ව කරගේශගේ? ගරු 

කථානායකතුමනි  ශ ත තඩුක්ව  ාශකාශලාත්භාවශයගේ එළියට 

 මට ඉල්ලුම ශතරපනවා; demand එක නසති කරනවා; වයාපාර 

නසති කරනවා; ත්ික ක්රියාවිය නසති කරනවා; ත:ාය ත නසති 

කරනවා.   ශගාල්ලගේ හිතනවා  මු:ල් සාසරයය අ් ම්යාම 

තනයනය කරන ප්රමායය අ් ශවන්; foreign exchange ඉතුරු 

ශවන්; තපම් stabilize ශවන් කියලා.  ක එක රමයෂණ තමන්. 

නමුත්  අපි කියනවා  එතසනට ිතතරෂණ සීමා ශවලා හරියගේශගේ 

නසහස කියලා.  ක වසරදින්. ශ ත අමාරු තසනිගේ ශගාඩ එගේන ශ ත 

තඩුක්වට growth strategy එකෂණ තිශ ගේන ඕනෑ. අපි  ක 

තරශආ ිත ්වාස කරනවා. ව්ධන රශමෝපායෂණ තිශ ගේන ඕනෑ.  

1988-89 සමශආ රට  ාශකාශලාත් ම්ශඩුක නසහස. නමුත්  

ශ:පසත්ත පත්තු ශවන ිතලෂණකුවෂණ වාශේ රටෂණ එ:ා තිබුශඩුක. 

ඉශගන ගගේන  රයසිාහ ශේම:ාසශගගේ.  ශ ත රට ශ:පසත්ත පත්තු 

ශවන ිතලෂණකුවෂණ වාශේ තිබුණු   ශවලාශ  එතුමා ශමානවා: 

කශළ්?  

Export-oriented industriesවලට උත්ශත්ජනක  කගේනා. සයලු ත 

ක තහල් 022 වසඩසටහන ක්රියාත්මක කළා. සමහරු කි වා  

"ශේම:ාස හ:ගේශගේ ගශ ත ශකාල්ශලෝ  ශකල්ශලෝ ලවා ම්ද්දියගේට 

යට සුන ත මස්සගේන" කියලා.    එ:ා. :සගේ කියනවා  "අන්ශයෝග 

සයලු ත ක තහල් 022ෂණ ශනාශවන්  522ෂණ තිබුයා න ත ශහාඳන් 

ශගේ; සයලු ත ක තහල්   222ෂණ ම හස කවා න ත ශහාඳන් ශගේ" 

කියලා.   සයලු ත ක තහල් 022 වසඩසටහශගේ සාකල්පය 

ශමාකෂණ:?  ක තමන්  "You grow yourself out of the 

problem". මු:ල් අමාතයාා ශආත්  මහ  සාකුශ ත් නිලධාරිගේ 

 හුතරයෂණ පිළිගගේනා මතය ශමාකෂණ:? ශ ත ත්ිකය ශතරපලා  

ශතරපලා  වට්ටලා  වට්ටලා මිනිම්ගේව නසති කරලාම ශ තශකගේ 

ශගාඩ එන එක ිතසුනම ශනාශවන්. අපට growth strategy එකෂණ 

තිශ ගේනට ඕනෑ. අපට non-discriminatory policy එකෂණ 

තිශ ගේනට ඕනෑ. Identify කරගේන  tourism.  It is a foreign 

exchange earner. Identify කරගේන  export sector එක. It is a 

foreign exchange earner. Identify කරගේන  ශතාරතුරු 

තාෂණඥයය - IT exports. අශේ රශට් ශතාරතුරු තාෂණඥයය 

පසත්ශතගේ වසරකට US Dollars 1.2 billion ලසශ ගේශගේ. 

ශකාශහාම හරි අපි  ක වසරකට US Dollars 5 billion කරගේන  

ඕනෑ. එශහම න ත ශ ත හසශමෝටම එක හා සමානව   ක 

ප්රතිපත්තියෂණ ක්රියාත්මක කරලා හරියනවා:? You all are going 

to tax exports at 30 per cent. එක පසත්තකිගේ කියනවා  ිතශද්  

ිතනිමය අව යන් කියලා. අශනෂණ පසත්ශතගේ අපනයනකරුවගේට 

සියයට 32ක  ද්:ෂණ ගහනවා. ශමාශළ් කචල්. ශ තක ශත්ශරගේශගේ 

නසද්:? ශ තක ගසන අවශ ෝධයෂණ නසද්:? ශ ත තඩුක් පෂණඥශආ 

මගේීවරුගේ ශකශස් ශවතත්  ශ ත රශට් ශපර පාසල් :රුවගේ පවා 

:ගේනා ශ:යෂණ ශගේ ශ තක. එක පසත්තකිගේ කියනවා  ිතශද්  

ිතනිමය ඕනෑ කියලා; අශනෂණ පසත්ශතගේ exportsවලට tax 

ගහනවා.   නිසා මම පසහසදිිව කියගේන කසමසතින්  ශ ත   ක 

ප්රතිපත්තියට අප ිතරුද්ධ  ව. ශ ත ශද්වල් කරන අතරම  ශ ත රශට් 

අපනයන මූික ම්ණු ත්ික ව්ධන - export-led growth - 

රමශ :යකටත් අනිවා්යශයගේ යා යුතුන් කියන එක මම ශ ත 

අවස්ථාශ  කියගේන කසමසතින්. මහ  සාකුවම කියනවා  යය 

ස්ථා තාව සහ යය තිරසරභාවය -debt stability and debt 

sustainability- අව ය න ත  ත්ික ව්ධනය අනිවා්යශයගේ 

වස:ගත්  ව.   නිසා  ශ තක ශහාඳට මතක තියාගගේන. සමගි ජනන 

 ලශ ගය කියගේශගේ යූසගේපී එශෂණ ශකාපියෂණ ශනාශවන්. සමගි 

ජනන  ලශ ගය කියගේශගේ නිශයෝි රල් අගේතවා:ය අනුගමනය 

කරන කඩුකඩායමෂණ ශනාශවන්.   වාශේම  සමගි ජනන  ලශ ගය 

කියගේශගේ සමාජනවාදී අගේතවා:ය අනුගමනය කරන පෂණඥයකුත් 

ශනාශවන්. අපි යගේශගේ මස: මාවශත්; මස: පිළිශවශත්. අප 

ක්රියාත්මක කරගේශගේ මිශ්ර ත්ික රමශ :ය; මානුෂීය ධනවා:ය 

සහ සමාජන ප්රජනාතගේරවා:ය; social market economy සහ social 

democracy. අගේන   ගමන යෑමට තමන් අප කටයුතු කරගේශගේ.  

මට ශපර කථා කළ අශේ ගරු අග්රාමාතයතුමා කරුණු කාරයා 

ගයනාවෂණ ඉදිරිපත් කළා. මම ිතශ ්ඥශයගේම   ගසන අහගේන 

කසමසතින්. එතුමාශේ කථාශ දී එතුමා කි වා  අරගළය ගසන යළි 

යළිත් සිහිපත් කරගේශගේ නසහස කියලා. මට හිතාගගේන පුළුවගේ   

ගසන යළි යළිත් සිහිපත් ශනාකරගේශගේ සන් කියලා. ශමාක:  

අරගළයෂණ නිසා තමන් අ: රශට් system change එකෂණ ගසන කථා 

කරගේශගේ. ක තුමගේලා system change එකෂණ ගසන කථා 

කරගේශගේත්   නිසාන්.   හසමශද්ම අරගළය නිසා සිද්ධ ම්ණු 

ශද්වල්. ගරු අගමසතිතුමනි  ක තුමාටත් සතුටුන් ශගේ; ක තුමාට 

කය අගමසති තනතුර ලසබුශඩුක අරගළය හිගේ:ා ශගේ. වත්මගේ 

ජනනාධිපතිතුමාටත්  එම තනතුර ලසබුශඩුක අරගළය නිසා.   

තසගේවලට ගියාට පස්ශස් තමගේ තපු ගමන :සගේ අමතක කරගේන 

එපා. සත්තටම   අරගළ මතය ශ ත රශට් champion කරගේන 

ඕනෑ ශ ත රශට් ජනනාධිපතිතුමාන්  අගමසතිතුමාන්.   සන්? 

අරගළයට පිගේ සිද්ධ ශවගේන තමන් ක තුමගේලා කය තනතුරු 

ශ:කට තශ . ක තුමගේලා අරගළයට මල් තියලා වඳිගේන ඕනෑ.  

ගරු අගමසතිතුමනි  මම ක තුමාට තවත් ශ:යෂණ කියගේනට 

ඕනෑ. :සගේ ක තුමා කි වා  පා්ිශ තගේතු මගේීවරශයකුශේ 

ීවිතතය අහිමි ීම පිළි ඳව. මම නසවතත් කියනවා   ක රස්තවාදී 

ක්රියාවෂණ කියලා. ගරු අගමසතිතුමනි    රස්තවාදී ක්රියාශවගේ 

ීවිතතය අහිමි වූ   මගේීවරයාශේ පම්ශල් උ:ිතයට ය ත මු:ලෂණ 

ශවගේ ම්යා කියලා ක තුමා කි වා.   ීවිතතය අහිමි වූ ගරු 

අමරකී්ති අතුශකෝරල මසතිතුමා ශවනුශවගේ එතුමාශේ පම්ලට 

තධාර උපකාර කිරීම ගසන මශේ කිසිම ිතරුද්ධතාවෂණ නසහස. 

ශමාක:  එතුමා මිය ගිශආ රස්තවා:යෂණ නිසා. හස සන් ගරු 

අගමසතිතුමනි  මම ක තුමාට ශ ත කාරයයත් මතෂණ කර ශ:ගේන 

කසමසතින්. ශ ත ගසනත් ක තුමා කරුයාකර ශ ත ගරු සභාවට  

කියගේන. ගෑස් පිපිරී තවිගේ කී ශ:ශනෂණ මසරුයා :?  

  අය ගසන හිතනවා:  ක තුමගේලා? ශමානවා:    ශවනුශවගේ 

ශ:න වගේදි? තඹ සතයෂණ දීලා නසහස. රුපියලෂණවත් දීලා නසහස. 

ශපාශහාර නසතිව ශගාිතශයෝ  කෂණ ිතඳිනවා. ගරු අගමසතිතුමනි  

රසායනික ශපාශහාර ශගගේීම තහන ත කරගේන තමුගේනාගේශස්ලා 

සියලුශ:නා අත් ඉස්ම්වා ශගේ:? ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ හිටපු 

ජනනාධිපතිතුමා කා නික ශපාශහාර වගාවට යගේන ඕනෑ කියලා 
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[ගරු සජිත් ශේම:ාස මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

කියනශකාට  කය හසටහුටහමාරෂණ "එශහන් ස්වාමීනිග එශහන් 

ශ්රීමතායනිග එශහන් අතිගරු ජනනාධිපතිතුමනිග" කියලා වසඳ වසටුයා 

ශගේ.  ක හිගේ:ා ශගේ  ශ ත හානිය සිද්ධ ම්ශඩුක. :සගේ ශගාීගේට 

වගේදි ටික දීලා තිශ නවා :? ශකාශහ්: දීලා තිශ ගේශගේ? ගරු 

ම්සිල් ශේමජනයගේත මසතිතුමා එතසන හිටිශආ නසහස. මම :ගේනවා 

එතුමා ඉගේන තසන ගසනත්. එතුමා ශකාශහ්: ඉගේශගේ කියලා අපි 

ඉස්සරහට කියගේන ත.   ගසන  ය ශවගේන ශ:යෂණ නසහස. අපි 

කියගේශගේ නසහස  උගතුගේ  බුද්ධිමතුගේ  ශහාඳ පරියත පුද්ගලයගේ 

ඉගේශගේ එක පසත්තක ිතතරන් කියලා.   ශගාල්ශලෝ ඉගේනවා හසම 

පසත්තකම. අපි ශහාඳ headhunters; අපි ශහාඳ talent search 

කරන කට්ටිය. අපි talent එක ගගේනවා  හාල්පාරුශවෝ ටික එළවා 

:මනවා; එච්චරන්. ශ ාශහාම ශල්සින්. ගරු කථානායකතුමනි  

ශකෝ අර ශගාිත වගේදි ටික? අමරකී්ති අතුශකෝරල හිටපු 

මගේීතුමාශේ පම්ශල් අය ශවනුශවගේ වගේදි දීම ගසන මට 

ගසටලුවෂණ නසහස. එතශකාට ගෑස් සිිගේඩර පිපුරුණු ශගවල්වල 

අයට වගේදි ශකෝ? ගෑස් සිිගේඩර පිපිරීම නිසා ීවිතත අහිමි ම්ය 

අයශේ පම්ල්වල සාමාජිකයගේ ශවනුශවගේ වගේදි ශකෝ? මුළු 

 රීරයම පිච්ුණු අය ශවනුශවගේ වගේදි ශකෝ? ශපෝි තවල 

කීශ:ශනෂණ මසරුයා :? ශකෝ වගේදි? කථා නසහස ශගේ:? කට 

උත්තර නසහස ශගේ. මා කියගේශගේ  අමරකී්ති අතුශකෝරල 

මසතිතුමා ශවනුශවගේ   යුතුකම ඉටු කරන අතරතුර -ශ ත 

005ශ:නා ගසනම ිතතරෂණ ශනාශවන්- ලෂණඥ 002 ගසනත් හිතගේන 

කියලාන්. 6  ලෂණඥශආ  60 ලෂණඥශආ කර පිටිගේ සිතත් තමන් 

ජනනාධිපතිවරයය  මහ මසතිවරයය ජනය ලසබුශ .  වා අමතක 

කරගේන එපා. එශහම කරන එක ප ග  ක වසරැදින්. එශහම 

කරගේන එපා. 

අ: උශද් මු:ල් රාජනය සමතිතුමා ශ ාශහාම උනගේ කශවගේ 

කියනවා මම :සෂණකා  ":ළ ශද්යය නිඥ්පාදිතශආ ප්රති තයෂණ 

හසටියට රාජනය ත:ායම සියයට 0.9න්. ශ තක ශවනස් කරගේන ඕනෑ. 

ශ තක මහා  රපතළ තත්ත්වයෂණ" කියලා. හරියට හරි. මම   මු:ල් 

රාජනය අමාතයතුමාශගගේ අහගේන කසමසතින්  එ:ා     ක සහන ල ා 

ශ:නශකාට සත්ත කථා කරගේශගේ නසතුව ශද් පාලන වහශලකු 

ශවලා ක තුමා අත ඉස්ම්ශ  සන් කියලා. ශ ත සියයට 0.9ෂණ වූ 

රාජනය ත:ායශ ත නි්මාතතවරශයෂණ  එතුමා. එතුමාන්  ශ ත  52 

ශ:නාන් තමන් එහි නි්මාතතවරු. මම හිතගේශගේ   52 ශ:ශනකු න ත 

:සගේ නසහස. ශමානවා :   දිව ශ:ශෂණ කථා? කාව:   අගේ:වගේන 

හ:ගේශගේ? කාව:   රවටගේන හ:ගේශගේ? ක තුමා කි වා  

අධීෂණඥය කාරක සභා හ:නවා  ස්ථාවර නිශයෝග ක්රියාත්මක 

කරනවා කියලා. අශගේ ගරු අගමසතිතුමනි  කරන ශද් හරියට 

කරගේන  සගේ:ී ත නසතුව. නාමික ශද්වල් කරගේන යගේන එපා. 

අ: ශ ත රටට සත්ත ව ශයගේම අව ය ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශනාශවන්  ිතසිශ:ශකගේ ක  ට ගිය 

ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයන්. මම කි වා  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට 

සහශයෝගය ල ා ශ:න ශහ්තුව. ශමාක:  අපි ශද් පාලන 

කුහකශයෝ ශනාශවන්; ශද් පාලන  ්ඥයාකාරශයෝ ශනාශවන්. 

රටට හරි යනවා න ත අපටත් සතුටුන්. රශට් ජනනතාවට ශසතෂණ 

සසලශසනවා න ත  අපටත් සතුටුන්. අපි ූ :ාන ත නසහස  ජනනතාව 

කාලකඩුකණි කරවා  කය රජන පුටුවලට යගේන. අපට ඉතිගේ  කය රජන 

පුටුවලට යගේන ඕනෑ නසහස ශගේ. රුපියල් මිියන  92ක -ලෂණඥ 

  922ක-  ස් රථ ශ ත රශට් රජනශආ පාසල්වලට ල ා ශ:ගේශගේ 

ජනනාධිපති ශවලා:  අගමසති ශවලා:? නසහස. ශපෞද්ගික අා ය අප 

ශකශරහි ිත ්වාසයෂණ ත ා තිශ නවා. ශමාක:  අපි ශහාරක ත 

කරගේශගේ නසහස. අපි ශමාළ හශත් "Mr. Ten Percent"ලා 

ශනාශවන්. රශට් :ානපතිශයෝ අපව ිත ්වාස කරනවා. ලෂණඥ 

  622ෂණ වටිනා "හුස්ම" වසඩසටහන අපි ක්රියාත්මක කරනවා  

රනිල් ිතරමසිාහ මසතිතුමාශේ ඉල්ලීමම පරිදි. එතුමාත් ශයෝජනනා 

ඉදිරිපත් කරනවා. එතුමාත් සහශයෝගය ල ා ශ:නවා. මම  කත් 

කියගේනට ඕනෑ.   ශවනුශවගේ අපි එතුමාටත් ස්තුතිවගේත වනවා. 

අපි "සෂණවල" වසඩසටහනත් ක්රියාත්මක කරනවා.   නිසා අපට 

තනතුරු  තාගේන මාගේන වසඩෂණ නසහස.    ව මම ශ ත අවස්ථාශ  

ිතශ ්ඥශයගේ කියගේන කසමසතින්. 

ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත ශගන ත නිගේදිත   ක ප්රතිපත්තිය 

තුළ ග්භිණී මවට ශසතෂණ සසලශසනවා :? ග්භිණී මවට ශපෝඥය 

සලාකය ලසශ නවා :? හතළිසත්ුගේ ලෂණඥයෂණ පාසල් :රුවගේට 

දිවා තහාරය ලසශ නවා :? කුඩා හා මධය පරිමාය 

ක්මාගේතකරුවගේ මිරිකිලා  ශතරපිලා සිටින යය මර උුරශලගේ 

එළියට එනවා :? ඉදිකිරී ත අා යට පයෂණ ලසශ නවා :? සාචාරක 

අා යට  ෂණතියෂණ ලසශ නවා :? 

ස්වයා රැකියාලාභියාට  ක තකරුවාට  දිනපතා ශ තන ල න 

පුද්ගලයාට  රාජනය ශස්වකයාට ශසතෂණ ලසශ නවා:? :සගේ මරු 

වසඩෂණ ශගේ  සිද්ධ ශවලා තිශ ගේශගේ  ගරු කථානායකතුමනි. ශ ත 

රට ිතනා  කරලා තිශ ගේශගේ  ශපාශහාට්ටු තඩුක්ව ශනාශවන්  

ලෂණඥ  6ෂණ වන රාජනය ශස්වකයගේය කියනවා. එශහම කියන එක 

හරි:?  අශේ රටට තිශ න ිත ාලතම ස තපතෂණ තමන් අශේ රශට් 

ලෂණඥ  6ෂණ වන රාජනය ශස්වය. අපි   අයට ූතතනවාදී පුහුණුව; 

අලුත් :සනුම; අලුත්  ෂණතිය; නව පුහුණු ප්රභව ල ා දීලා  අශේ 

ස තපතෂණ වන රාජනය ශස්වය අපි තරෂණඥා කරගේන ඕනෑ; රැක 

ගගේන ඕනෑ. සමගි ජනන  ලශ ගශආ ස්ථාවරය  කන්.  

ගරු කථානායකතුමනි  මා්ටිගේ ලූත් කිා ශ්රීමතායගේශේ 

ප්රකා යකිගේ මශේ කථාව අවසගේ කරගේන කසමසතින්. He once 

stated, “The ultimate measure of a man is not where he 

stands in moments of comfort and convenience, but where he 

stands at times of challenge and controversy"; "මිනිසකු මනිනු 

ල න අවසගේ මිනුම වනුශආ  කහු ම්ව:ායක හා පහම් අවස්ථාවගේහි 

ගගේනා ස්ථාවරය ශනාව අභිශයෝගාත්මක හා මතශේ:ාත්මක 

අවස්ථාවගේහි ගගේනා ස්ථාවරයන්." අ: තිශ ගේශගේ 

අභිශයෝගාත්මක අවස්ථාවෂණ;  මතශේ:ාත්මක අවස්ථාවෂණ. අ: 

තිශ ගේශගේ ජනන සමාජනශආ වයාූලලත්වය වයාේත ී යන 

අවස්ථාවෂණ.  අගමසති ුරරය  ජනනාධිපති ුරරය  සමති ුරර අපි භාර 

ගත්ශත් නසති ම්යාම සමහරු කි වා  අපි ශද් පාලන කුහකයගේ 

ිතධියට හසම ශ:යටම ිතරුද්ධ ශවනවා කියලා.  වා ශ ත ර ශට් 

තිශ න අමශනෝි අ:හස්. අපි එක ඉල්ලීමමෂණ කරනවා. ශ ත රශට් 

:ළ ශද්යය නිඥ්පාදිතය වසඩි කරලා හරියගේශගේ නසහස. අශේ 

ශද් පාලන පරියතභාවයත් - political maturity එකත් - වසඩි කර 

ගගේන ඕනෑ. ිතරුද්ධ පෂණඥශආ ඉඳශගන ශහාඳ ශ:යට ශහාඳන් 

කියගේනත්  වසරැදි ශ:යට වසරැදින් කියලා   සඳහා ිතකල්ප ඉදිරිපත් 

කරගේනත් කටයුතු කරගේන ඕනෑ. එවසනි ප්ර ස්ත  ප්රබුද්ධ 

ශද් පාලන සාස්කතතියෂණ අපි සති කරමු.   සඳහා අව ය system 

change එක ක්රියාත්මක කරගේන ිතපෂණඥශආ ප්රගතියලීම අප 

සියලුශ:නාම ූ :ාන ත  ගරු කථානායකතුමනි. 

ස්තුතින්. 

 
ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 

න ඟී සිටි්ේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (තචා්ය) ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමා. 
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පා්ිශ තගේතුව 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු කථානායකතුමනි  මා ිතනාඩියකට   ශ:කකට වඩා කාලය 

ගගේශගේ නසහස. ගරු ිතපෂණඥ නායකතුමා සඳහගේ කළා  දූඥය 

ිතශරෝධී නීති අශේ ශ ත පා්ිශ තගේතුශවගේ ස තමත ශවගේන ඕනෑය 

කියලා. එෂණසත් ජනාතීගේශේ දූඥය ිතශරෝධී ප්රිේතියට ශ්රී ලාකාව 

පා් ්වකරුවකු ිතධියට 0224 දී  අත්සගේ කරලා තිශ නවා. දූඥය 

ිතශරෝධී පනත් ශකටු තපත ශ ත වනශකාට ශකටු තපත් කරලා 

තිශ නවා. එහි ය ත අ්පා් කිහිපයෂණ තිශ න නිසා   පිළි ඳව 

නසවත සලකා  ලා  ළය පා්ිශ තගේතු සතිය වනශකාට සියලු 

පෂණඥ නායකන්ගේට එහි ශකටු තපතෂණ ල ා ශ:ගේන කටයුතු 

කරනවා.   ස ත ගේධශයගේ සියලුශ:නාශේම අ:හස් ල ාශගන  

එහි අ්පා් තිශ නවා න ත නසවත වතාවෂණ සකස් කරලා ඉදිරිපත් 

කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  IMF එක පිළි ඳව ශ ත සභාශ  කථා 

කරපු නිසා මශේ යුතුකමෂණ ිතධියට මා   ස ත ගේධශයගේ යමෂණ 

මතෂණ කරගේන කසමසතින්. IMF එකට යෑම පිළි ඳව මත ශ:කෂණ 

තිශ නවා.   පිළි ඳව ිතරුද්ධව මතයකුත් තිශ නවා  පෂණඥව 

මතයකුත් තිශ නවා. ශකාශහාම නමුත්  IMF එශෂණ සහශයෝගය 

නසතිව අශේ ත්ික ප්ර ්න ිතසඳා ගගේන අමාරුන් කියන මතශආ 

තමන් අපි  හුතරයෂණ සිටිගේශගේ.    පිළි ඳව මා නිල ශනාවන 

මට්ටමිගේ ම්යත් පා්ිශ තගේතුව :සනුවත් කරගේන ඕනෑ. මට ල ා 

දී තිශ න ශතාරතුරු අනුව අ:ාළ සියලු පා් ්ව සහ රාජනයයගේ   

පිළි ඳව අපට සහාය ශ:නවා:  නසද්: කියන එක  සහ ඉදිරිශආදී 

GSP සහනය පවත්වාශගන යනවා:  නසද්: කියලා තීගේ ක 

කරගේශගේ  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපත ස තමත වනවා:  නසද්: යන කාරයය මත  වත් :සනු ත 

දීලා තිශ නවා. එම කාරයය සියලුශ:නාශේ :සන ගසනීම සඳහා  

ශ ත අවස්ථාශ දී මතෂණ කරගේන කසමසතින්  ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

අනුරුව ගු ක ානායකුරමා මූලා න්යන් ඉවත් වූ්යන්  
නි්යෝජ ක ානායකුරමා [ගු අජිත් රාජපකෂ මහතා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் 

அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரெ, பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள் 

[ைொண்புைிகு அஜித்  ொஜபக்ஷ] தமலமை ெகித்தொர்கள். 

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

 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු සභානායකතුමා. ක තුමාට මිනිත්තු   ක කාලයෂණ 

තිශ නවා. 

 
[අ.භා.  0.20] 

 

ගු (ආචාර්ය) සුසිේ ්ේමජයන්ත මහතා (අධාාපන 

අමාත  හ පාර්ලි්ම්න්ුර්ේ  වානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிர ைஜயந்த - (கல்ெி 

அமைச்சரும் பொ ொளுைன்றச் சமப முதல்ெரும்)  
(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha - (Minister of 
Education and the Leader of the House of Parliament) 
ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි    90 තඩුක්රම වයවස්ථාව 

සාශ ෝධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ල: ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත පිළි ඳ 

ිතවා:යට තමන් අපි :සගේ සහභාගි ශවලා සිටිගේශගේ. අශේ රශට් 

ිිතත තඩුක්රම වයවස්ථා ඉතිහාසය ගත්තාම  පළමුශවගේම 

තඩුක්රම වයවස්ථාවක ස්වරූපශයගේ ශගනසිතත් තිශ ගේශගේ 

 033 දී ශකෝල් ෲෂණ තඩුක්රම ප්රතිසාස්කරයන්.  

   හා සමාන තව කිහිපයෂණ සිතල්ලා තිශ නවා.   3  දී 

ශඩානශමෝ් තඩුක්රම වයවසථ්ාව සිතල්ලා තිශ නවා.  ට 

පස්ශස්  එම තඩුක් රමය යටශත් ක්රියාත්මක වූ වයවස්ථා:ායක 

සභාව - State Council එක - හස කවා.   කියගේශගේ  රාජනය 

මගේරය සභාව හස කවා.  ට පස්ශස්   46 Soulbury Commission 

එශකගේ පම්ව   49 දී එාගලගේතශආ තමන් අශේ රට නි:හස් කිරීම 

ස ත ගේධශයගේ වූ පනත ස තමත ම්ශඩුක. එක ස තමත ශවලා    40 

දී අපට නි:හස ලසබුයා.   46 දී හුනගේවා  කගේ Soulbury 

Constitution එක තමන්   තසගේන කාලශආ සති වූ  එකෂණ 

ිතධියට තිබුශඩුක.   ට පස්ශස්   90 දී ජනනරජන තඩුක්රම 

වයවස්ථාව තවා.   ජනනරජන තඩුක්රම වයවස්ථාව නිසා තමන් අ: 

අපට ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය :ෂණවා එගේන 

පුළුවගේ ශවලා තිශ ගේශගේ.   ශවලාශ  ජනනරජන තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ස තමත කශළ් පරය පා්ිශ තගේතුව තුළදී ශනාශවන්. 

නව රයහශල් තමන්  ක ස තමත කශළ්. එ:ා මුළු පා්ිශ තගේතුවම 

ජනාතික රාජනය සභාවෂණ කළා. එශහම කරලා පා්ිශ තගේතුශවගේ 

පිටතදී තමන් මහජනන නිශයෝජිතයගේ ිතසිගේ   :වස්වල ජනාතික 

රාජනය සභාවෂණ හසටියට ශසෝල් රි තඩුක්රම වයවස්ථාව 

සාශ ෝධනය කිරීම සඳහා කටයුතු කශළ්. ශමාක:  එම 

වයවස්ථාශ  0 වසනි වගගේතිශආ උප වගගේතිවල තිබුණු ය ත ය ත 

ශේ: නිසා ම්ළු ජනාතීගේශේ අන්තීගේවලට ගසටලුවෂණ ශවනවාය 

කියන ප:නමිගේ ත්ක ශ:කෂණ මතු ම්යා.   ත්ක මයහරිගේන 

තමන් ජනාතික රාජනය සභාවෂණ හසටියට එ:ා නව රයහශල් රැස්ශවලා 

තුශනගේ ශ:කක  ලයකිගේ ජනනරජන තඩුක්රම වයවස්ථාව ස තමත 

කශළ්.  ට පස්ශස්   90 තඩුක්රම වයවස්ථාව තවා.  ක තමන් 

අ: ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය :ෂණවා සිතල්ලා 

තිශ ගේශගේ. 

ශමම ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය තුළ 

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ තිබුණු සාධනීය 

ලෂණඥය ගයනාවෂණ තිශ නවා.   වාශේම ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ තිබුණු සාධනීය ලෂණඥය ගයනාවකුත් 

තිශ නවා. ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ 

ප්රධාන ව ශයගේම කරලා තිශ ගේශගේ  ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා 

පිහිටුීම සඳහා තඩුක්රම වයවස්ථාශ  9(අ) පරිච්ශේ:යට 

සාශ ෝධන ශගනසිතත් තිබීමන්. 

අශේ රශට් සි ක වන දූඥය වාචා පිළි ඳව :සගේ ශ ත සභාශ දී 

කථා කළා. ශ තකට දී්ඝ ඉතිහාසයෂණ තිශ නවා.    4 දී අල්ලස ්

(සාශ ෝධන) පනත ශගනසල්ලා අල්ලස් ශහෝ දූඥය ශචෝ:නා 

ිතම් න ශකාමිසම පිහිටුවන ශතෂණ අශේ රශට් තිබුශඩුක  ට 

ශවනස් වූ නීතියෂණ. "දූඥය හා වාචා" කියන එක  ශෂණ තිබුශඩුක 

නසහස. අල්ලස ් පනත තමන්   කාලශආ තිබුශඩුක. මම මුිගේම 

  05 දී ශකාළඹ මහාධිකරයශආ කටයුතු කරගේන පටගේ 

ගගේනශකාට අල්ලස් පනත තිබුයා.    4ගේ පස්ශස් තමන්  කට 

දූඥය හා වාචා කියන ශකාටස එකතු ශවලා ශකාමිසමෂණ 

පිහිශට ශ .   ශකාමිඥගේ සභාව ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභාවෂණ. 

ශමගේන ශ ත 9(අ) පරිච්ශේ:ශආ සඳහගේ වයවස්ථා:ායක සභාව 

පිහිටුවලා එම වයවස්ථා:ායක සභාශවගේ තමන්   ශකාමිඥගේ 

සභාවට සාමාජිකයගේ න ත කරගේශගේ. ශමහි උපශල්ඛනවල ඉතාම 

පසහසදිිව සඳහගේ කරලා තිශ නවා  ශමාන වාශේ තයතන:  

ශමාන පුද්ගලන්ගේ: ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා මඟිගේ පත් කරගේශගේ 

කියලා. ශමවර සාශ ෝධනය මඟිගේ ඉතාම ශහාඳ සාධනීය 

ලෂණඥයයෂණ ඉදිරිපත් කර තිශ නවා.   තමන්  මීට කිගේ 

ජනනාධිපතිවරයා ිතසිගේ මහ  සාකු අධිපතිවරයාව පත් කරගේන 
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2022 කෂණශතෝ ් 0   

තිබුශඩුක මු:ල් ිතඥය භාර සමතිවරයා ිතමසලා. හස සන්  ශමතසනදී 

 ක ශවනස් ශවලා  නීතිපතිවරයා පත් කරනවා වාශේ  අග්ර 

ිතනි ්චයකාරවරයා පත් කරනවා වාශේ  පා්ිශ තගේතුශ  මහ 

ශල්ක තවරයා පත් කරනවා වාශේ උපශල්ඛනය අනුව වයවස්ථා 

සභාව ිතසිගේ තමන් මහ  සාකු අධිපතිවරයා පත් කරගේනත් 

ශයෝජනනා ශවලා තිශ ගේශගේ.  ක ශහාඳ සාධනීය ලෂණඥයයෂණ. 

 ළයට ශ ත සභාශ  කියසම්යා  ිතිතධ තයතන ගසන. ජනාතික 

සභාව  එශහම නසත්න ත ජනන සභාව ගසන. ජනන සභාව පනතෂණ 

මඟිගේ ශේගේන පුළුවගේ. හස සන්  ජනාතික සභාවෂණ කියන එක 

පිළි ඳව මම  ශආත් ශ ත ගරු සභාශ දී ඉතා පසහසදිිව කි වා. 

අශේ තඩුක්රම වයවස්ථාශ  96වසනි වයවස්ථාශ  පසහසදිිව 

කියනවා  පා්ිශ තගේතුවට තිශ න වයවස්ථා:ායක  ලය ගසන.               

  කියගේශගේ  පා්ිශ තගේතුවට  ලය ඉල්ලනවා. හස සන්  

පා්ිශ තගේතුවට  ලය ඉල්ලන ගමගේ අපි තවත් තයතන ගසන 

කථා කරනවා.  ක කරගේන  සහස. වයවස්ථා:ායක  ලය පවරා 

ශ:ගේන පුළුවගේකමෂණ නසහස කියන කාරයය තමන් 96වසනි 

වයවස්ථාශ  ඉතාම පසහසදිිව කියලා තිශ ගේශගේ.  කත් අපි 

සිහිශආ ත ා ගගේනට ඕනෑ. 

 ළයට  ිතධායක  ලය.   90 තඩුක්රම වයවස්ථාව ශගන 

එගේන කිගේ ිතධායක  ලය ක්රියාත්මක ම්ශඩුක  ශසෝල් රි 

තඩුක්රම වයවස්ථාව යටශත් අග්රාඩුක්කාරවරයා -Governor 

General- යටශත්න්.   90 තඩුක්රම වයවස්ථාව තවට පස්ශස ්

අග්රාඩුක්කාරවරයා  තඩුක්කාරවරයා ම්යා. කිගේ හිටපු ිතිය ත 

ශගාපල්ලව අග්රාඩුක්කාරවරයා   90 දී තඩුක්කාරවරයා ම්යා. 

 ළයට ශමාකෂණ: ම්ශඩුක?   ිතධායක  ලය ක්රියාත්මක 

කරගේශගේ  අගමසති ප්රමුඛ අමාතය මඩුකඩලය ිතසිගේ. එතශකාට 

අගමසති ප්රමුඛ අමාතය මඩුකඩලය ක්රියාත්මක කරපු ිතධායක  ලය 

තමන්    90 තඩුක්රම වයවසථ්ාශවගේ ජනනතාවශේ ඡගේ:ශයගේ 

පත් ම්යා වූ ිතධායක ජනනාධිපතිවරයකු අතට ගිශආ.  

මට මතකන්  මීට  තක හතරකට පමය කිගේ සිටි ප්රා  

:ා් නිකයකු වූ ශමාගේශටස්කියු ඉදිරිපත් කරපු  ලතල ශ දීශ ත 

නයාය ගසනත් ශ ත සභාශ  සාකච්ඡා ම්යා. ිතධායක  ලය  

වයවස්ථා:ායක  ලය සහ අධිකරය  ලය තිශ ගේශගේ තයතන 

තුනකටන්. එම  ලය තිරිාග තුනෂණ හසටියට තිශ නශකාට තමන්  

ජනනතාවශේ ප්රජනාතගේීය අන්තීගේ තරෂණඥා ශවගේශගේ. හස සන්   ක 

ය ත තකාරයකිගේ ිතකතති ම්යා ශගේ    90 තඩුක්රම 

වයවස්ථාශවගේ. අශේ හකී ත මසතිතුමාටත් මතක සති  ශ ත 

වයවස්ථා සාශ ෝධන අතරිගේ :හහත්වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ තමන්  පරිවාස තඩුක් හ:මිගේ  ිතධායක  ලශආ 

ය ත ය ත ශවනස්ක ත සිද්ධ කරගේන මුිගේම කටයුතු කශළ් කියන 

එක.  ට පස්ශස් :හඅටවන වයවස්ථා සාශ ෝධනය තවා; :හනව 

වන වයවස්ථා සාශ ෝධනය තවා.   

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශමශතෂණ ශ ත ිතවා:ශආදී 

සඳහගේ ශනාශවච්ච කාරයයෂණ මම ශමහිදී  මතෂණ කර  ශ:ගේන 

ඕනෑ. :හනව වන වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශේනශකාට අපි හිටිශආ 

ිතපෂණඥය පසත්ශත්. එ:ා ිතපෂණඥයට තිබුයා  මගේී තසන  40ෂණ. 

එතශකාට මම තමන් එෂණසත් ජනනතා නි:හස් සගේධානශආ ශල්ක ත 

ව ශයගේ කටයුතු කශළ්. තඩුක් පෂණඥයට තිබුශඩුක මගේී තසන 

46න්. අපි  වා මතෂණ කරලා ශ:ගේන ඕනෑ. එ:ා -02 5- යහ පාලන 

තඩුක්ව පටගේ ගගේනා අවස්ථාව ශවනශකාට තඩුක්වට තිබුශඩුක 

මගේී තසන 46න්. හස සන්  ිතපෂණඥයට -එෂණසත් ජනනතා නි:හස් 

සගේධානයට- මගේී තසන  40ෂණ ිතතර තිබුයා. එ:ා :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස තමත 

කරගේන ඡගේ: කීයෂණ ලසබුයා:? ඡගේ: 0 0ෂණ ලසබුයා. එක 

ඡගේ:යන් ිතරුද්ධව ලසබුශඩුක.   තමන්  සරත් ීරශස්කර 

මසතිතුමාශේ ඡගේ:ය. මගේීවරු 005ශ:නාශගගේ තවත් කිහිප 

ශ:ශනෂණ එ:ා පසමිය සිටිශආ නසහස. :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට ඡගේ: 0 0ෂණ ලසබුශඩුක  

එ:ා අපි ිතපෂණඥශආ ඉඳශගන ඡගේ:  40ෂණ ල ා  කගේ නිසාන්. 

ශජනාගේස්ටගේ මසතිතුමාටත්  ක මතක සති. එ:ා තඩුක් පෂණඥයට 

තිබුශඩුක මගේී තසන 46න්. :සගේ කම්රු ශහෝ කියනවා න ත  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

ස තමත කරගේන ිතපෂණඥශයගේ ශමච්චර ඡගේ: ප්රමායයෂණ ශ:නවා 

කියලා   ටත් එකහමාරකට වඩා වසඩිශයගේ ඡගේ: තිබුයා එ:ා 

සගේධානයට.  ක තමන් මම ශ ත ශපගේවා ශ:ගේන හ:ගේශගේ. 

එතශකාට :හනව වන වයවස්ථා සාශ ෝධනය තමන් ිතසිවන 

සාශ ෝධනශයගේ නසවත සාශ ෝධනය ම්ශඩුක. එතශකාට ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ පස්ශස් ිතසිඑෂණවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය කියලා එකෂණ ශගනාවා. 

ිතසිඑෂණවන වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාශ  ස තපූර්යශයගේම 

ිතධායක ජනනාධිපති ුරරය අශහෝසි කරගේනන්. ිතසිඑෂණවන  

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයයට ඉදිරිපත් කළාම  

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය ිතසිගේ එම සාශ ෝධනශආ තිශ න ප්රධාන කරුණු 

0ෂණ ප්රතිෂණශඥ්ප කළා  ජනන මත ිතචාරයයකිගේ මිසෂණ  වා ස තමත 

කරගේන  සහස කියලා.   නිසා ිතසිඑෂණවන වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශේගේන  සහස.  ළයට  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ඉදිරිපත් කළා. ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපශත් ිතධායක 

ජනනාධිපති ුරරය තිශ නවා. නමුත්  ිතධායක ජනනාධිපතිවරයාශේ 

 ලතල ය ත ප්රමායයකට අ් ශවනවා.  කත් 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයශයගේ නි්වචනය කර අපට එවා තිශ නවා  

ශමගේන ශ ත ශ ත සාශ ෝධන කශළාත් තමන් ජනන මත 

ිතචාරයයකිගේ ශතාරව ස තමත කරගේන පුළුවගේ ශවගේශගේ කියලා.   

ිතසිවන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනය අනුව 

ජනනාධිපතිවරයාට පුළුවගේ  අගමසතිවරයා ඉවත් කරගේන. ශ ත සසශ් 

 ක ඉවත් කර තිශ නවා ශගේ.   අනුව ජනනාධිපතිවරයාට  සහස  

අගමසතිවරයා ඉවත් කරගේන. සමතිවරයකු ම්යත් ඉවත් කරගේන 

ඕනෑ අගමසතිවරයාත් එෂණක සාකච්ඡා කරලාන්. ිතඥය ශ :ා 

ශ:නශකාටත් එශහමන්.  ක එක කාරයයෂණ.   වාශේම  ලතල 

ශ දීමත් ශ තකට එකතු කරනවා කියලා පම්ගිය කාලශආ ිතිතධ 

ප්රකා  නිකුත් ම්ණු තකාරය අපි :සෂණකා.  ක ස තපූර්යශයගේම 

කාරයා ශ:කෂණ. :හතුගේවන වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ තපු 

 ලතල ශ :ගේන පුළුවගේ උපරිම ප්රමායයට තමන් එ:ා ඥ්වානගේ: 

ිතනි ්චයකාරතුමාශේ ප්රධානත්වශයගේ තිබිච්ච ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය 

තීගේ ක කශළ්. එ:ා 5 4ෂණ ව ශයගේ ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයශයගේ ශ  කණු 

තීගේ කවෂණ තවා. :හතුගේවන වයවස්ථා සාශ ෝධනයට ශගනා   

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරය තීගේ කශ  ඉතාම පසහසදිිව ය ත ය ත කරුණු ගසන 

සඳහගේ කර තිශ නවා. ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  

බිත්තියෂණ  ඳිනශකාට සෂණක ගල් කියලා ගල් ව්ගයෂණ ගගේනවා. 

හස සන්  එක සෂණක ගලෂණ ගසශල ශවාත් මුළු බිත්තියම කඩා ශගන 

වසශටනවා.   නිසා :හතුගේවන වයවස්ථා සාශ ෝධනය -ශෙඩරල් 

තත්ත්වයට ශනාගිහිගේ- පුළුවගේ උපරිමයට ගිහිල්ලා තිශ නවා. 

:හතුගේවන වයවස්ථා සාශ ෝධනය තව ශපා්ඩෂණ එහාට ගිශයාත්  

එතසනදී සි ක ශවගේශගේ ශෙඩරල් තත්ත්වයට යන එකන්. ශ තක 

තමන් ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයශආ තීගේ කශවගේ කියගේශගේ. [ ාධා කිරීමෂණ] 
මම එශහම ශනාකි වත්  සමහරු ය ත මතයෂණ ශගනිච්චා  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

තුළත් ශ ත කාරයය තිශ නවා කියලා.  

එශහම ශකාශහ්වත් නසහස. :හතුගේවන වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට අත තියලාවත් නසහස  ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ. සමහරුගේශේ මතයෂණ තිශ නවා  

ිතධායක ජනනාධිපති රමය අශහෝසි කරගේන ඕනෑ කියලා. ිතධායක 

ජනනාධිපති රමය අශහෝසි කරගේන පුළුවගේ න ත  ිතසිඑෂණවන 
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පා්ිශ තගේතුව 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත හරහා  ක 

කරගේන තිබුයා. හස සන්  ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය  කට ඉඩ  කගේශගේ 

නසහස.  ක නිසා අපි ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

පනත් ශකටු තපත ශගනාවා.  

අශේ ිතපෂණඥ නායකතුමා කි වා වාශේ  අශේ රශට් අරගළයෂණ 

දියත් ම්යා. එහිදීත් කි ව ප්රධාන කාරයයෂණ තිශ නවා. :සගේ අපි 

කෂණශකෝටම  ක අමතක ශවලා. රශට් ජනනතාව අම්රු ක පහකට 

පා්ිශ තගේතුවට සහ ිතධායක ජනනාධිපතිට  ලය ශ:නවා. හස සන්  

තශයත් අම්රු ක 5ෂණ ගිහිගේ මසතිවරයයෂණ එනක ත තමගේ ඉදිරිපත් 

කළ ප්රතිපත්ති ගසන  ලශආ සිටින අය සසලකිල්ලෂණ :ෂණවගේශගේ 

නසහස  තමගේට අව ය ශද් තමන් කම්ගේ කරගේශගේ. ශමගේන ශ තක 

කරගේන එපා කියලා තමන් අරගළශආ ශය කණු කඩුකඩාය ත කි ශ . 

   පළමුශවනි කාරයය.  ක එශස් කරගේනට පුළුවගේ ීමට ය ත 

තිරිාගයෂණ එනවා  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

හරහා. ශමාක:  ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා පත් කිරීම  නීතිපති පත් 

කිරීම සහ අග්ර ිතනි ්චයකාරතුමා පත් කිරීම  ශපාිස්පතිවරයා පත් 

කිරීම  මහ  සාකු අධිපතිවරයා වාශේ වස:ගත් තනතුරුවලට 

නිලධාරිගේ පත් කිරීම සඳහා ිතධායකයට තිශ ගේනා වූ  ලය -  

කියගේශගේ  ිතධායක  ලය කියන එක ශනාශවන්  නිලධාරිගේ පත් 

කිරීමට ිතධායකයට තිශ න  ලය- ඉගේ ඉවත්ව තඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාශ  නි්ශද්  මත පත් කිරීම හරහා   තනතුරු වඩාත් 

ස්වාධීන ශවනවා. හස සන්    පත් කරන ශකාමිඥගේ සභාව ස්වාධීන 

වූ පළියට   සඳහා පත් කරන නිලධාරිගේ ස්වාධීන ශවගේශගේ නසහස. 

ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා ක්රියාත්මක ීශ තදී ය ත තචාර ධ්ම 

පද්ධතියෂණ  නියාමනයෂණ එතසන සිද්ධ  ශවගේන ඕනෑ. ශමාකෂණ: 

ම්ශඩුක කියලා අපි කිගේ වතාශ  :සෂණකා  ශගේ. එ:ා සව්ාධීන 

ශකාමිඥගේ සභා තිබුයා. හස සන්  සමහර මහාධිකරය 

ිතනි ්චයකාරවරුගේට අභියාචනාධිකරයයට යගේන උසස්ීම 

 කගේශගේ නසහස; නියම ශපළගසසම් අනුව එ:ා  වා සිද්ධ ම්ශඩුක 

නසහස. එ:ා එශලස අසාධාරයයට ලෂණ ම්ණු අය හිටියා.  කට 

ශහ්තුව තමන්  ශරුරලාසි මාලාවෂණ ශනාතිබීම. එශහම නසත්න ත 

criterion එකෂණ ශනාතිබීම  ශතෝරා ගසනීශ ත සහ උසස් ීශ ත 

රමශ :ය කරගේශගේ ශකශස්: කියන කාරයය ස ත ගේධශයගේ.   

නිසා ශ ත ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා සමය  වා ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා ය ත තකාරයක නි ්චිත criterion එකෂණ  රමශ :යෂණ සකස් 

ශවගේන ඕනෑ  ශමගේන ශ ත රමශ :ය අනුව තමන්   ශතෝරා 

ගසනී ත කරගේශගේ  උසස් ී ත ල ා ශ:ගේශගේ කියන එක 

ස ත ගේධව. [ ාධා කිරීමෂණ] ක   අපි   තත්ත්වය ශවනස් කර 
ගගේන ඕනෑ. ශ ත පනත් ශකටු තපත ස තමත ම්යාට පස්ශස් 

පා්ිශ තගේතුවට ශවනම ශරුරලාසි ශගනසල්ලා  තචාර ධ්ම 

පද්ධතියෂණ ශගනසල්ලා   ශගාල්ලගේට  කියගේන පුළුවගේ  

"ශමගේන  ශ ත ිතධියටන් ශ තක සිද්ධ ශවගේන ඕනෑ" කියලා.  

අපි ඉගේන තසන ගසනත් කල්පනා කරගේන ඕනෑ. අශේ රටට 

ිතශද්  ිතනිමය ඉපස ම ෂණඥණිකව කරගේන  සහස. මහා 

බ්රිතානයශආ අ්ම කාලයෂණ හිටපු අගමසතිතුමිය  ශආ ඉල්ලා අස ්

ම්යා; දින 45න්. එතුමිය ඉල්ලා අස ් ම්ශඩුක ශමාක:?   රශට් 

දූඥයයෂණ  වාචාවෂණ ශවලා:? ශහාරක ත නිසා රශට් ත්ිකය 

වසටිලා:? නසහස. එතුමිය අගමසති ශවලා මු:ල් පනත් ශකටු තපත් 

ඉදිරිපත් කළා  tax ශවනස්ක ත කළා.  වා පිළි ඳ ිතශ චන 

ශවනත් රටවිනුත් තවා. අවසාන ව ශයගේ එතුමියට ඉවත් 

ශවගේන සිද්ධ ම්යා.   නිසා අපි ශමතසනදී ශත්රු ත ගගේන ඕනෑ  

රටෂණ හසටියට අපි ඉගේන තසන ශකාතසන: කියන කාරයය. ශ තක 

ඉතාම අමාරු අවධියෂණ. තඩුක්වත්  ජනනාධිපතිතුමාත්    වාශේම 

මගේීවරුනුත් ශ ත භාරශගන තිශ ගේශගේ අභිශයෝගයෂණ. :හනව 

වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශ ත රශට් ත්ික 

ප්ර ්නවලට ිතසුනමෂණ ශනාශවන්. අපි ජනාතයගේතරයට යනශකාට 

ජනාතයගේතරය පිළිගගේන කරුණු ගයනාවෂණ තිශ නවා. මීට අම්රු ක 

ගයනාවකට ශපර තිබුණු තත්ත්වය ශනාශවන් ශලෝකශආ අ: 

තිශ ගේශගේ.  ට වඩා ශවනස් වූ තත්ත්වයෂණ ශලෝකශආ අ: 

තිශ ගේශගේ.   දිහා අපි ිතවතතව  ලගේන ඕනෑ. ිතපෂණඥශආ ශහෝ 

ශවනත් තසනක ඉඳශගන කියගේන පුළුවගේ  ඕක කශහාම 

ශනාශවන්  ශමශහමන් කරගේන තිබුශඩුක කියලා. හස සන්  කරන 

ශකනා තමන්  ශෂණ අමාරුව :ගේශගේ.  

  ගරු ඩේලස් ශද්වානගේ:ා සමතිතුමනි  ක තුමා :ගේනවා 

ශගේ  මිමිශතල් නසති නිසා ධීවරයගේට තිශ න ප්ර ්න. මිමිශතල් 

නසත්ශත් සන්? පිරිපහ කව වහපු නිසා. පිරිපහ ක කළා න ත :වසකට 

මිමිශතල් ශටාගේ 522ෂණ ලසශ නවා. ුරවගේ යානාවලට අව ය Jet 

A-1 ශටාගේ 622ෂණ  922ෂණ ලසශ නවා. හස සන්  :සගේ  වා 

ලසශ ගේශගේ නසහස.    සන්? අපට කම්රුවත් යයටවත් 

ශ ාරශතල් ශ:ගේශගේ නසහස. :සගේ එතසනටම ශ ත අ්බු:ය සිතල්ලා 

තිශ නවා. 

 ළය ට  ත්ික අපරාධ ගසනත් කථා කළා. ත්ික අපරාධ 

සි ක ශවලා තිශ නවා න ත   වා ගසන ශවනම ිතම් නය කරලා   

ගසන කටයුතු කරගේන ඕනෑ; කිසි ප්ර ්නයෂණ නසහස. මහ  සාකුශ  

සිටින කය නිලධාරිගේ අම්රු ක ගයනාවෂණ තිස්ශස් හිටියා ශගේ. 

ශද් පාලනිශයෝ ශ ත සභාශ දී ය ත ය ත අය පනත්වලට අත 

උස්සනවා කියමුශකෝ  පෂණඥය නිසා. හස සන්  අර නිලධාරිගේට 

එශහම ප්ර ්න නසහස ශගේ. ඉතිගේ   ශගාල්ලගේට ශපගේවා ශ:ගේන 

තිබුයා ශගේ  ත්ිකය ශමගේන ශමතසනට යගේන තිබුයා  

කශහාම ගිශයාත් ඕක වසරැදින් කියලා. නමුත්  කම්ගේ  වා ශපගේවා 

 කගේශගේ නසහස. හස සන් කම්ගේ :සගේ කියනවා  "නසහස  ශ තක 

ශමශහමන්" කියලා.  

 ක නිසා අපි මතක තියාගගේන ඕනෑ  ශ ත අ්පා් ශපගේවලා 

ශ:ගේන   නිලධාරිගේටත් ය තකිසි වගකීමෂණ  තිශ න  ව.  ශ ත 

රශට්  තචා්ය උපාධිය ගත්ත වසඩිම පිරිසෂණ ඉගේන තසගේ ශ:ශකගේ 

එකෂණ තමන් කතික්ම අමාතයාා ය. අශේ රාජිත ශස්නාරත්න 

මගේීතුමා    ව :ගේනවා. තචා්ය උපාධි ගත්ත වසඩිම පිරිසෂණ 

ඉගේන තයතනයෂණ තමන් කතික්ම අමාතයාා ය.  ළයට 

තචා්ය උපාධිය ගත්ත වසඩිම පිරිසෂණ ඉගේශගේ මහ  සාකුශ . මහ 

 සාකුශ  ත්ික ිත:යා තචා්ය උපාධිය තිශ න අය කී ශ:ශනෂණ 

ඉගේනවා:? හස සන් :සගේ ශ ත තයතන ශ:කම ශේල් ශගේ.  

ශද් පාලනියා වසරදි ප්රතිපත්ති තීගේ කවෂණ ගගේන පුළුවගේ. මමත් 

 වා ිතශ චනය කළා.  එශහම කරපු නිසා රාජනය සමතිකශමගේ 

මාව එළියටත් :ස තමා.  ක ශවනම කථාවෂණ. නමුත් මම අහගේශගේ 

:සගේ ඉගේදියාශ  එශහම ශවනවා: කියලා. නසහස. ඉගේදියාශ  

එශහම ශවගේශගේ නසහස ශගේ. ශද් පාලනිශයෝ තීගේ ක ගගේනවා 

ම්යාට  ඉගේදියාශ  ඉගේන නිලධාරිගේ ඉතා සා්ථක ශලස 

පළපුරුද්:  උගත්කම  බුද්ධිය  වතත්තිකභාවය යන සියල්ලත් 

එෂණක ශ ත කටයුතු ශමශහයවනවා. ඉගේදියාව වාශේ මිියන 

  422ෂණ ඉගේන රටකට ශමශහම ම්යා න ත - අපට ශවච්ච ශද් 

ම්යා න ත - ශකාශහාම තිශආිත:?  හස සන්  ඉගේදියාවත්  රපතළ 

ත්ික පම් ෑමකට ලෂණ ම්යා     2 : කශආ මස: භාගශආදී. 

හස සන් එ:ා ඉගේදියාව නිවසරදි ත්ික ප්රතිසාස්කරයයෂණ කරපු 

නිසා  ශකගේ ශගාඩ එගේන පුළුවගේකම ලසබුයා. අගමසති 

මගේශමෝහගේ සිා මසතිතුමා තමන්  රීව  ගාගේධි මසතිතුමා ඝාතනය 

ම්යාට පස්ශස්  ළයට තපු තඩුක්ශ    ත්ික 

ප්රතිසාස්කරයවලට මුල පිරුශ .  ක ප:න ත ශවලා තමන් අ: 

:ෂණවා ඉගේදියාව සා්ථක ගමනෂණ තශ .   නිසා අපි මතක 

තියාගගේන ඕනෑ  පම් සසී ත සි ක වන  ව.  වාන්ගේ පසනලා යගේන 

 සහස.   අභිශයෝග භාරගගේන ඕනෑ.   අභිශයෝග භාරශගන  වා 

හරියට කළමනාකරයය කරගේන ඕනෑ.  

අශේ අධිකරය සමතිතුමා කි වා වාශේ  Anti-Corruption 

Bill එක ූ :ාන ත; Counter Terrorism Bill එක ූ :ාන ත කරලා 

තිශ නවා. තව පනත් ගයනාවෂණ ඉස්සරහට එගේන තිශ නවා. 
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[ගරු (තචා්ය) ම්සිල් ශේමජනයගේත මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ශ තවා මඟිගේ නීති ස තපා:නය කිරීම තමන් පා්ිශ තගේතුශ  ප්රධාන 

වගකීම සහ කා්යභාරය.  ශෂණම ශකාටසෂණ හසටියට තමන්   90 
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ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු ශගෝිතගේ:ගේ කරුයාකර ත මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 

 2ක කාලයෂණ තිශ නවා. 
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ගු ්ගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ரகொெிந்தன் கருணொக ம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌ ெ பி திச் சபொநொயகர் அெர்கரள, இன்று நொம் இந்த 

உயொிய சமபயில் நைது நொட்டின் அ சியலமைப்புக்குக் 

தகொண்டுெ ப்பட்டிருக்கின்ற இருபத்தித ண்டொெது திருத்தம் 

ததொடர்பில் ெிெொதித்துக்தகொண்டிருக்கிரறொம். இச்சந்தர்ப்பத் 

தில், எனது உம மய ெ லொற்றுக் கண்ரணொட்டத்துடன் 

ஆற்றலொதைன எண்ணுகிரறன்.  

அ சியலமைப்புச் சட்டம் என்பது, ஒரு நொட்டின் அதியுயர் 

சட்டைொகும். "The Constitution is the supreme law of the 

country" என்பொர்கள். அதிலிருந்துதொன் நொட்மட ஆட்சி 

தசய்ெதற்கொன அதிகொ த்மதயும் ெழிகொட்டமலயும் ஆட்சி 

யொளர்கள் தபறுகிறொர்கள். எைது நொடு ெ லொற்றுக் கொலம் முதல் 

குடிய சொகும் ெம  பல அ சியலமைப்புக்கமளக் கண்டுள்ளது. 

அதொெது, 1833இல் ரகொல்புறூக்-கை ன், 1929இல் ைனிங், 

1924இல் ைனிங்-தடதெொன்சயர், 1931இல் தடொனமூர், 

1947இல் ரசொல்பொி எனப் பல அ சியலமைப்புக்கமளக் 

கண்டுள்ளது. 1972இல் தடொைினியன் அந்தஸ்திலிருந்து 

குடிய சொக ைொறியது. 1978இல் இலங்மக ஜனநொயக ரசொசலி 

சக் குடிய சு அ சியல் யொப்பு உருெொக்கப்பட்டது. இன்று அது 

22ஆெது திருத்தத்திற்கு உள்ளொக்கப்படுகிறது. அந்த அ சியல 

மைப்பின் ெயது 44 ெருடங்களொகும்.  

ஒரு நொட்டின் அ சியலமைப்பு திருத்தம் தசய்யப்பட 

முடியொதரதொ, திருத்தம் தசய்யப்படக் கூடொதரதொ அல்ல. 

அத்திருத்தங்கள் நொட்டு நலமனயும் ைக்கள் நலமனயும் 

ைட்டுரை கருத்திற்தகொண்டதொக இருக்க ரெண்டும். சுைொர் 200 

ஆண்டுகளுக்கும் ரைற்பட்ட ெ லொறுதகொண்ட ஐக்கிய 

அதைொிக்க அ சியலமைப்பொனது, இதுெம  27 திருத்தங் 

கமளக் கண்டுள்ளது. 73 ெருடங்கமளக்தகொண்ட இந்திய 

அ சியலமைப்பு இதுெம  105 திருத்தங்கமளக் கண்டுள்ளது. 

இெற்றிலிருந்து நொம் ததொிந்துதகொள்ெது என்னதெனில், 

அ சியலமைப்பு ஒன்றும் கல்லில் தபொழிந்த கல்தெட்டல்ல; 

ைொறொக, ரதமெக்ரகற்ப திருத்தப்பட ரெண்டியது 

என்பமதத்தொன். இந்திய அ சியலமைப்பின் திருத்தங்கள் 

பன்மைத்துெத்தினூடொக இந்திய நொட்டின் ஒருமைப்பொட்மடப் 

ரபணிப்பொதுகொக்க உதெியது.  இன்றளவும் இந்தியொ அகண்ட 

பொ தைொக, பிொிெிமனயற்ற ஒர  ரதசைொக உலகில் 

தமலநிைிர்ந்து நிற்பதற்கொன கொ ணம், அங்கு தைொழிெொொி 

ொீதியொக ைொநிலங்கள் உருெொக்கப்பட்டு, சைஷ்டி அடிப்பமட 

யிலொன அ சியலமைப்பு உருெொக்கப்பட்டரத ஆகும். ஐக்கிய 

அதைொிக்கொவும் பல்ரெறு ரதசிய இனங்களினதும் சுயநிர்ணய 

உொிமைமயக் கருத்திற்தகொண்டு, சைஷ்டி அ சியலமைப் 

பினூடொகத் தனிதயொரு ெல்ல சொக உலகில் உயர்ந்து 

நிற்கிறது. இத்தமகய அ சியலமைப்புத் திருத்தங்களின் 

பின்னணியில், எைது நொட்டில் இதுெம  தகொண்டுெ ப் 

பட்டிருக்கின்ற 20 திருத்தங்களில் நொட்டின் ஒருமைப்பொட்மடப் 

பொதுகொக்க அல்லது நொட்டின் ரதசியப் பி ச்சிமனமயத் 

தீர்த்துக்தகொள்ெதற்கொக அல்லது நொட்டின் பல்லின, இருதைொழி 

சைத்துெத்மதப் ரபணுெதற்கொக அல்லது இனங்களுக் 

கிமடரய, ைதங்களுக்கிமடரய, தைொழிகளுக்கிமடரய 

நல்லிணக்கத்மத ஏற்படுத்துெதற்கொகக் தகொண்டுெ ப்பட்ட ஓர் 

அ சியற் திட்டச் சீர்திருத்தத்மத உங்களுமடய ைனச் 

சொட்சியின்படி ததொட்டுக் கொட்டமுடியுைொ? 

இதுெம  ரைற்தகொள்ளப்பட்ட அ சியலமைப்புத் திருத்தங் 

களின் ெ லொற்மறக் கூறினொல் அது நீண்டுெிடும். ஆமகயொல், 

ஒருசில உதொ ணங்கமள ைட்டும் கூறுகிரறன். தற்ரபொது எைது 

நொட்டில் நமடமுமறயிலுள்ள அ சியலமைப்புக்குக் தகொண்டு 

ெ ப்பட்ட 2ஆெது திருத்தைொனது, அப்ரபொமதய தைிழர் 

ெிடுதமலக் கூட்டணியின் பொ ொளுைன்ற உறுப்பின ொக 

இருந்த தசல்மலயொ இ ொசதும  அெர்கள் தைிழர் ெிடுதமலக் 

கூட்டணியிலிருந்து பிறிததொரு கட்சிக்குத் தொெியதொல், 

அப்ரபொமதய அ சியலமைப்புச் சட்டப்படி அெ து 

பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர் பதெி ெறிதொகிெிடும் என்ற 

கொ ணத்தினொல், அெருமடய பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர் 

பதெிமயக் கொப்பொற்றுெதற்கொகக் தகொண்டுெ ப்பட்டதொகும். 

மூன்றொெது திருத்தைொனது, 6 ெருடங்களுக்கு ஒருமுமற 

சனொதிபதித் ரதர்தல் நடொத்தப்பட ரெண்டும் என்ற ெிதிமய 

ைொற்றி, முதற் தடமெயொகத் ததொிவுதசய்யப்பட்ட சனொதிபதி 

ஒருெர், தனது பதெிக் கொலத்தின் 4 ஆண்டுகமள முடித்த 

பின்னர், அடுத்த தெமணக்கொகத் ரதர்தமல நடொத்தலொம் 

என்பதற்கொகக் தகொண்டுெ ப்பட்டதொகும். 4ஆெது திருத்த 

ைொனது, 1977ஆம் ஆண்டு ரதர்தல் முடிந்து 6 ஆண்டுகளில் 

அதொெது, 1983ஆம் ஆண்டு கமலக்கப்பட ரெண்டிய 

பொ ொளுைன்றத்மத 1989ஆம் ஆண்டுெம  நீடிப்பதற்கொகக் 

தகொண்டுெ ப்பட்டதொகும். 6ஆெது திருத்தைொனது, அப்பொப் 

பிள்மள அைிர்தலிங்கம் தமலமை யிலொன தைிழர் ெிடுதமலக் 

கூட்டணியின் பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர்கமள இலக்கு 

மெத்து, அெர்களுமடய பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர் பதெிகமள 

இல்லொைற் தசய்ெதற் கொகக் தகொண்டு ெ ப்பட்டதொகும். 

13ஆெது திருத்தைொனது, ஆட்சியொளர்களது ெிருப்பத்துக்கும் 

தபரும்பொன்மை இனப் பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர்களது 

ெிருப்பத்துக்கும் ைொறொக, இந்திய - இலங்மக ஒப்பந்தத்தினொல் 

பி செிக்கப்பட்ட குழந்மதயொன ைொகொண சமப 

முமறமையொகும். 18ஆெது திருத்தைொனது, சனொதிபதி யொக 

இருந்த ைஹிந்த  ொஜபக்ஷெினது நிமறரெற்று அதிகொ ங்கமள 

ரைலும் ெலுப்படுத்துெதற்கொகக் தகொண்டு ெ ப்பட்டதொகும். 

19ஆெது திருத்தைொனது, "நல்லொட்சி அ சொங்கம்" என்று 

கூறப்பட்ட அ சொல் ஜனநொயகத்மத ைீளக் தகொண்டுெருெதற் 

கொகக் தகொண்டுெ ப்பட்டது எனக் கூறப்பட்டொலும், அதன் 

அடிப்பமட ரநொக்கம்  ொஜபக்ஷ குடும்பத்தினம  மையப் 

படுத்தி அெர்கமள இலங்மக அ சியலிலிருந்து ஒழித்துக் 

கட்டுெதற்கொகக் தகொண்டு ெ ப்பட்டதொகும். இருபதொெது 

திருத்தைொனது, ரகொட்டொபய  ொஜபக்ஷெின் அதிகொ  

தெறிக்குத் தீனிரபொடுெதற்கொகக் தகொண்டுெ ப்பட்டதொகும். 

தகௌ ெ பி திச் சபொநொயகர் அெர்கரள, என்னொல் 

உதொ ணத்துக்கொக எடுத்துக்கொட்டப்பட்ட இந்தத் திருத்தங் 

களில் எந்தத் திருத்தம் நொட்டின் நன்மைக்கொனது? எந்தத் 

திருத்தம் நொட்டு ைக்களின் நன்மைக்கொனது? எந்தத் திருத்தம் 

ஆறு தசொப்தங்களுக்கும் ரைலொகப் பும ரயொடிப் ரபொயிருக் 

கின்ற நொட்டின் ரதசிய இனப் பி ச்சிமனக்குத் தீர்ெொனது? 

எனக் ரகட்கிரறன்.  
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இந்திய - இலங்மக ஒப்பந்தத்தின் நிர்ப்பந்தத்தினொல் 

உருெொன பதின்மூன்றொெது திருத்தச் சட்டத்மத இனப் 

பி ச்சிமனக்கொன தீர்ெின் ததொடக்கப் புள்ளியொக மெத்து, 

முன்ரநொக்கிச் தசல்லலொம் என்று நொம் எண்ணினொலும்கூட, 

அந்தச் சட்டத்தின் உள்ளடக்கத்மதச் சிமதத்து, சின்னொ 

பின்னப்படுத்தி ெலதுகுமறந்த நிமலக்குத் தள்ளி, எைது 

எண்ணத்தில் ைண்மணத் தூெினீர்கள். உங்களுமடய 

ரதமெக்கொக ரபொினெொத நிகழ்ச்சிநி லுக்கொன அ சியலமைப் 

பின் ஏழொெது திருத்தத்தின்மூலம் இலங்மகயின் 24 நிருெொக 

ைொெட்டங்கமள 25 நிருெொக ைொெட்டங்களொக ைொற்றினீர்கள். 

உங்களுமடய ரதமெக்கொக ைொகொணங்களின் எல்மலகமளப் 

பிொித்து அருகிலுள்ள ைொகொணங்கரளொடு இமணத்து, 

தைிழர்களின் குடிப்ப ம்பமலக் குமறத்து, அந்தந்த 

ைொகொணங்களில் தைிழர்கமளச் சிறுபொன்மையின ொக 

ஆக்குெதற்கொகக் கொொியங்கமளச் தசய்தீர்கள். உங்களுக்குத் 

ரதமெதயனில், பி ரதச சமபகமளயும் பி ரதச தசயலகப் 

பிொிவுகமளயும் உருெொக்குவீர்கள். ஆனொல், என்ரறொ 

உருெொக்கப்பட்டு இயங்கிக்தகொண்டிருக்கும் எம் தைிழர் 

களுக்கொன கல்முமன ெடக்குப் பி ரதச தசயலகத்மதத் 

த முயர்த்துெதற்கு உங்களுக்கு இனெொதத்மதத் தெி , 

அ சியலமைப்பின் எந்த உறுப்பும  தமடயொக இருக்கிறது? 

எனக் ரகட்கிரறன். 1881ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர், 

அடுத்தடுத்து எடுக்கப்பட்ட குடிசன ைதிப்பீடுகமள 

உற்றுரநொக்கும் எெரும், தைிழர்கள் தைது தசொந்த ைண்ணி 

ரலரய சிறுபொன்மையின ொக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள் என்ற 

உண்மைமய ைறுதலிக்க முடியொது.  

ெ லொறு முற்றும் கற்றுத் ததொிந்த ச த் வீ ரசக  அெர்கள் 

'திருரகொணைமல' என்ற தபயருக்கு புதிய அர்த்தம் 

கற்பிக்கிறொர். திருரகொணைமலயில் அல்மல - கந்தளொய் சீனித் 

ததொழிற்சொமலக் குடிரயற்றங்கள் ஏற்படும் ெம யும் 03 

சதவீதத்துக்கும் குமறெொன சிங்களெர்கரள அங்கு ெொழ்ந் 

தொர்கள் என்பமத அெர் அறிெொ ொ?  

மூன்று இனங்கள் ெொழ்ந்ததனொல் அல்ல; மூன்று ைமலகள் 

சூழ உள்ளதனொல்தொன் 'திருரகொணைமல' என்ற தபயர் 

ெந்தததன்பமத அெர் அறிெொ ொ?  இன்று ஒரு ததொகுதியொக 

உருெொக்கப்பட்டிருக்கின்ற ரசருெில, அன்று ரதொப்பூர் கி ொை 

ரசமெயொளர் பிொிெின் ஒரு பகுதியொக இருந்தது என்ற 

உண்மைமய அெர் அறிெொ ொ? எனக் ரகட்கிரறன். 

ரபொினெொதத்தின் ரதமெக்கொக அ சியலமைப்புத் திருத்தத் 

தின்மூலம் நீங்கள் ஒரு ைொெட்டத்மதக் கூட்டுவீர்கள்;  ஒரு 

ரதொோ்தல் ததொகுதிமய உருெொக்குவீர்கள்; ஒரு ைொகொணத் தின் 

ஒரு பிொிமெ இன்தனொரு ைொகொணத்ரதொடு இமணப் பீர்கள். 

ஆனொல், ரதசிய இனப்பி ச்சிமனத் தீர்வுக்கொக ெடக்கு, 

கிழக்மக இமணத்து எைது பி ச்சிமனமயத் தீர்ப்பது, 

பயங்க ெொதமும் பிொிெிமனெொதமும் என்பீர்கள்! அது 

அ சியலமைப்புக்கு மு ண் என்பீர்கள்! நீங்கள் ரைற்தகொண்ட 

அத்தமன அ சியலமைப்புத் திருத்தங்களும் அந்தந்த ரந த்தில் 

ஆட்சி தசய்த கட்சியினுமடய நலனுக்கொக, ஆட்சித் தமலெர் 

களுமடய நலனுக்கொக, அெர்களுமடய குடும்பத்தினுமடய 

நலனுக்கொக, அெர்களுமடய ஆத ெொளர்களுமடய நலனுக் 

கொக ரைற்தகொள்ளப்பட்டரத ஒழிய, நொட்டுக்கொகரெொ, நொட்டு 

ைக்களின் நலனுக்கொகரெொ ரைற்தகொள்ளப்படெில்மல. இந்த 

நிமலயில், நொம் 22ஆெது திருத்தச் சட்டமூலத்மத நிமறரெற் 

றிக் கொணப்ரபொெது என்ன? இன நல்லிணக்கைொ? அல்லது ைத 

நல்லிணக்கைொ? அல்லது  ரதசிய ஒருமைப்பொடொ? அல்லது 

தபொருளொதொ  ரைம்பொடொ? இதில் எமதக் குறிமெத்து, நொம் 

இந்த 22ஆெது திருத்தம் ததொடர்பில் ெிெொதித்துக் 

தகொண்டிருக்கிரறொம்.   

உலகில் ஜனநொயகத்மத ைதிக்கும், ஜனநொயகத்மதப் 

ரபணும், ஜனநொயகத்மதப் ரபொற்றும் எந்ததெொரு நொட்டிலும் 

எந்ததெொரு தமலெரும் ரைற்தகொள்ளொத அ சியலமைப்புத் 

திருத்தங்கமளச் தசய்து சொதமன பமடத்தெர்கள் நீங்கள்! 

ைக்களொல் ததொிவுதசய்யப்பட்ட சனொதிபதியும் பொ ொளு ைன்றத் 

தொல் ததொிவுதசய்யப்பட்ட பி தைரும் ஒருைித்துச் தசயற்பட 

முடியொத ெ லொற்றுச் சொதமனக்குொியெர்கள் நீங்கள்! ரதொோ்தல் 

முடிந்ததும் ெொக்களித்த ைக்களுக்கொக நன்றியும  

ஆற்றுமகயில், எந்ததெொரு ஜனநொயக நொட்டின் தமலெரும் 

உம யொற்றொத ெமகயில், தனக்கு ெொக்களிக்கொதெர்களின் 

முகத்தில் கொறியுைிழ்ெது ரபொல, "தபரும்பொன்மை ைக்களின் 

தபரும்பொன்மை ெொக்குகளொல் தெற்றி தபற்றென் நொன்" 

என்று ரபொதி ை த்தின்கீழ் நின்று உம யொற்றி, ைக்களது 

ெொக்களிக்கும் ஜனநொயக உொிமைமய ைதிக்கொது, ைைமத 

தகொண்டு சொதமன பமடத்தெர்கள் நீங்கள்! பதெிரயற்கும் 

ரபொது, "இலங்மக அ சியலமைப்மபப் ரபணிப்பொதுகொப் 

ரபன், அதமன ைீறொது அதன் ெழி நடப்ரபன்" எனச் சத்தியம் 

தசய்து, உறுதிதைொழிதயடுத்த நீங்கள், அ சியலமைப்பின் 

எத்தமன ச த்துக்கமள ைீறியுள்ளீர்கள்! குறிப்பொக, 

அ சியலமைப்பின் அங்கைொன 13ஆெது திருத்தத்மத 

அப்பட்டைொக ைீறி, குறுக்கு ெழியில் அதமனச் 

சின்னொபின்னப்படுத்தி, அ சியலமைப் மபரய ைீறிச் சொதமன 

பமடத்தெர்கள் நீங்கள்! 

தகௌ ெ பி திச் சபொநொயகர் அெர்கரள, இந்தச் சமப 

யினூடொக நொட்டின் தபரும்பொன்மைச் சிங்கள தபௌத்த 

ைக்களிடம் சில ரகள்ெிகமளக் ரகட்க ெிரும்புகிரறன். 

அதொெது, ஆட்சிமயக் மகப்பற்றுெதற்கொக, பதெிமயக் 

மகப்பற்றுெதற்கொக, அதிகொ ங்கமளக் மகப்பற்றுெதற்கொக 

எந்ததெொரு தைிழ் அ சியல்ெொதியொெது ைதம் ைொறியதுண்டொ? 

எந்தரெொர் அ சியல்ெொதியொெது தொன் ெழமையொக 

அணிந்துெந்த ஆமடமய ைொற்றியதுண்டொ? தனது தபயம  

ைொற்றியதுண்டொ? உறவுகமள ைொற்றியதுண்டொ? கலப்பு 

ைணம் புொிந்ததுண்டொ? தன் ெழமையொன 

மகதயழுத்மதத்தொனும் ைொற்றியதுண்டொ? டீ.எஸ். 

ரசனொநொயக்க ததொடக்கம் எஸ்.டபிள்யு.ஆர்.டீ. 

பண்டொ நொயக்க, ரஜ.ஆர். ஜயெர்த்தன ஈறொக, இன்மறய 

சனொதிபதி  ணில் ெிக்கி ைசிங்ஹ ெம  இதில் 

அடக்கைொனெர்கரள! ஆனொல், நொடு மகயறுநிமலயில் 

இருந்தரபொது, இந்த நொட்டின் ஜனநொயகப் தபருமைகமளக் 

கொப்பொற்றுெதற்கொக, பொ ொளுைன்றத்தின் ைொண்மபக் 

கொப்பொற்றுெதற்கொக, ஜனநொயக ெிர ொத சட்டங்கமளத் 

ரதொலுொித்துக் கொட்டுெதற்கொக நடெடிக்மக எடுத்தெர்கள் 

தைிழர்களும் தைிழ்ப் பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர்களுரை 

என்பமத நொன் இந்த உயொிய சமபயில் உ த்துப் பதிவுதசய்ய 

ெிரும்புகிரறன். 

 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මගේීතුමා  ක තුමාට ලසබී සති කාලය අවසානන්. 
 

ගු ්ගෝවින්දන් කුණාකරම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ரகொெிந்தன் கருணொக ம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Sir, please give me one more minute. 

ைக்களின் அரைொக ஆத வு தபற்ற அ சுத் தமலெர், அரத 

ைக்களொல் பதெியிலிருந்து து த்தப்படுகிறொர். ரதசியப்பட்டியல் 
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ஊடொகப் பதெிக்கு ெந்த ஒர தயொரு பொ ொளுைன்ற 

உறுப்பினர், நொட்டின் அதியுயர் பதெிமய அலங்கொிக்கிறொர். 

பொ ொளுைன்றத்துக்குத் ததொிவுதசய்யப்பட்ட கட்சியிலிருந்து 

ெிலகி, ஜனநொயகத் தன்மைக்கு ெிர ொதைொக 'சுயொதீன அணி' 

என்று ஒரு குழு இயங்குகிறது. அவ்ெொறு இயங்குபெர்கள் 

இனெொத அ சியல்ெொதிகமளத் தைக்கு இடது புறத்திலும் 

ெலது புறத்திலும் மெத்துக்தகொண்டு, நொட்மட முன்ரனற்ற 

முயல்கிறொர்கள். இதில் கொணப்படும் முக்கிய ெிடயம் 

என்னதென்றொல், இெர்களில் ஒருெம  நம்பி அண்மையில் 

பொ ொளுைன்றத்தில் நமடதபற்ற சனொதிபதித் ததொிெில் 

ெொக்களிக்கரெண்டிய நிர்ப்பந்தம் எைக்கு ஏற்பட்டதுதொன். 

இந்த 22ஆெது திருத்தச் சட்டமூலத்துக்கு ஆத ெொக 

ெொக்களிப்பதொ? இல்மலயொ? என்பது ததொடர்பில் நொன் 

இ ண்டு ெிடயங்கமளச் சிந்திக்கிரறன். ஒன்று, தற்ரபொது 8 

அ சியல் மகதிகமள இந்த அ சொங்கம் ெிடுதமல 

தசய்திருக்கிறது. அடுத்தது, இ ட்மடப் பி ஜொ உொிமையொல் 

தனிப்பட்ட ொீதியில் - 
 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඩේලස් ශද්වානගේ:ා සමතිතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි  4ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 
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ගු ඩපල න ් වානන්දා මහතා (ධීවර අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் ரதெொனந்தொ - கடற்தறொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
தகௌ ெ பி திச் சபொநொயகர் அெர்கரள, இன்மறய தினம் 

நமடதபறுகின்ற அ சியலமைப்புக்கொன 22ஆெது திருத்தச் 

சட்டமூலம் ததொடர்பிலொன ெிெொதத்தில் கலந்துதகொண்டு, 

எனது கருத்துக்கமளயும் பதிவுதசய்ெதற்கு ெொய்ப்பு ெழங் 

கியமைக்கொக முதலில் எனது நன்றிமயத் ததொிெித்துக் 

தகொள்கிரறன்.   

எைது நொட்டின் அ சியலமைப்பில் 22ஆெது திருத்தத்மத 

ரைற்தகொள்ெதற்கொன சட்டமூலம் தற்ரபொது இச்சமபயில் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.   
1978ஆம் ஆண்டு தகொண்டுெ ப்பட்ட எைது நொட்டின் இந்த 

அ சியலமைப்பொனது, 44 ெருடங்களுக்குள் 22 தடமெ 

திருத்தங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கிறது. இெற்றில் சில 

திருத்தங்கள் தசயற்படுத்தப்படொெிட்டொலும், தகொண்டுெ ப் 

பட்டுள்ள திருத்தங்கமளப் பொர்க்கின்றதபொழுது, திருத்தங் 

கமளக் தகொண்டுெருெதில் உலகில் அதிரெகைொனததொரு 

நிமலமயரய இது கொட்டுகின்றது. இத்தமகய திருத்தங்களில் 

அதிகைொனமெ அவ்ெப்ரபொது ஆட்சியிலிருந்த ஆட்சியொளர் 

களின் அதிகொ த் ரதமெகளுக்கொகரெ ரைற்தகொள்ளப்பட்டு 

ெந்துள்ளமைமய அெதொனிக்க முடிகின்றது. ரைலும், 

ைக்களதும் நொட்டினதும் நன்மை கருதி தகொண்டுெ ப்பட்டுள்ள 

திருத்தங்கள் முழுமையொகச் தசயற்படுத்தப்படொத நிமலமை 

களும் கொணப்படுகின்றன. இதற்கு ஓர் உதொ ணைொக 13ஆெது 

திருத்தத்மதக் குறிப்பிடலொம்.  

1983ஆம் ஆண்டு ஒக்ர ொபர் ைொதம் 14ஆம் திகதி தகொண்டு 

ெ ப்பட்ட 7ஆெது திருத்தத்தின்மூலம் கிளிதநொச்சி நிர்ெொக 

ைொெட்டம் இலங்மகயின் 25ஆெது ைொெட்டைொகப் பி கடனப் 

படுத்தப்பட்டது. யொழ்ப்பொண ைொெட்டத்துடன் இமணந்திருந்த 

கிளிதநொச்சியொனது, தனி நிர்ெொக ைொெட்டைொகப் பிொிக்கப்பட்ட 

நிமலயில், ெடை ொட்சி கிழக்கில் ெொழ்கின்ற ைக்கள் நிர்ெொக 

ைொெட்டைொக யொழ்ப்பொண ைொெட்டத்மதயும் கொெல்துமற 

ைற்றும் நீதிைன்ற ெிடயங்கள் சொர்ந்து கிளிதநொச்சி 

ைொெட்டத்மதயும் தகொண்டு ெொழ்ந்துெருகின்ற நிமலமைரய 

இன்றும் கொணப்படுகிறது. 1987ஆம் ஆண்டு நெம்பர் ைொதம் 

14ஆம் திகதி தகொண்டுெ ப்பட்ட 13ஆெது திருத்தத்தின்மூலம் 

ெடக்கு, கிழக்கு ைக்களின் அடிப்பமட ைற்றும் அ சியல் 

பி ச்சிமனகளுக்கு ஒரு தீர்ெொக ைொகொண சமப முமறமை 

தகொண்டுெ ப்பட்டது.  இலங்மக - இந்திய ஒப்பந்தத்திற்கு 

முன்பு, "ஆயுத ெழிமுமறயில் அமனத்மதயும் அமடந்து 

ெிடலொம்" என்ற இலட்சியக் கனவு அன்று இருந்தது. 

ஆனொலும், அந்தக் கனமெ சரகொத ப் படுதகொமலகளொலும் 

உள்ளியக்கப் படுதகொமலகளொலும் உமடத்ததறிந்துெிட்ட 

துய ம் நடந்ரதறியது. அந்தத் தருணம் பொர்த்து, அொிய 

ெொய்ப்பொகக் கிமடத்ததுதொன் இலங்மக - இந்திய ஒப்பந்தம்! 

அமதயும் ைீறி ென்முமற ெழிமயத் ததொடர்ந்தும் நொடியதொல், 

எைது ைக்கள் ரப ழிவுகமளச் சந்தித்தனர். அவ்ெொறு 

ரப ழிவுகளிற்குக் கொ ணைொக இருந்துெிட்டு, ரப ழிவுகமள 

மெத்து அ சியல் ஆதொயம் ரதடிெிட்டு, இன்று ஐ.நொ.ெிடம் 

முமறயிடுெதொக புளுடொெிட்டுக்தகொண்டு புலம்தபயர் நொடு 

களிற்குச் சுற்றுலொப் பயணம் தசய்கிறொர்கள். "13ஆெது 

திருத்தச் சட்டம் உளுத்துப் ரபொனது" என்று இளித்தும த் 

தெர்கள் பொ த பி தைர் ரைொடிக்குக் கடிதம் எழுத்திக் 

தகொண்டிருப்பது ரெடிக்மகயொன  அ சியலொகும்.  

ரநற்று என்பது உமடந்த பொமன; நொமள என்பது ைதில் 

ரைல் பூமன; இன்று என்பது ைட்டுரை மகயிலுள்ள வீமண. 

இன்ரற எழுந்திடுங்கள்!  நொமள இமதெிடத் தமடகள் 

அதிகைொகலொம்! ரதர்தல் தெற்றிக்கொகப் ரபொலித் தைிழ்த் 

ரதசியம் ரபசுரெொர் ைக்களின் தெற்றிமயப் பற்றிச் சிந்திப் 

பதில்மல. அவ்ெொறு சிந்தித்திருந்தொல், கடந்த கொலங்களில் 

கனிந்து ெந்த ெொய்ப்புகமள அெர்கள் சொிெ ப் 

பயன்படுத்தியிருப்பொர்கள். இன்மறய நிமலயில், நொட்டின் 

ைொகொண சமபகள் அமனத்தும் ைக்கள் பி திநிதிகள் இல்லொத 

நிமலயிரல இருக்கின்றன. தற்ரபொது, ைொகொண சமபகள் 

முடக்கப்பட்ட நிமலயிரலரய கொணப்படுகின்றன. ெடக்கு, 

கிழக்கு ைொகொணங்களில் மகக்குக் கிமடத்தது ெொய்க்குக் 

கிமடக்கொைல் ரபொனதற்குக் கொ ணைொனெர்கள் ரபொலித் 

தைிழ்த் ரதசியம் ரபசுபெர்களொகரெ இருக்கின்றனர். 1988ஆம் 

ஆண்டு டிசம்பர் ைொதம் 17ஆம் திகதி 16ஆெது திருத்தம் 

தகொண்டுெ ப்பட்டு, இலங்மக பூ ொவும் தைிழும் அ ச கருை 

தைொழிகளில் ஒன்றொகவும் ெடக்கு, கிழக்கில் நிர்ெொக 

தைொழியொகவும் பதிரெட்டு தைொழியொகவும் பி கடனப்படுத்தப் 

பட்டது. இன்றுெம யில் இது எந்தளவுக்குச் சொத்திய 

ைொகின்றது என்பது ரகள்ெிக்குறியொகரெ இருக்கிறது. 

அமுலொக்கப்படுகின்ற திருத்தங்கள் தசயல்ெடிெம் தபறுெ 

தொனது உறுதிப்படுத்தப்பட ரெண்டுதைன நொன் இங்கு 

ெலியுறுத்திக் கூற ெிரும்புகின்ரறன்.  

இன்று இங்ரக அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் 

திருத்தச் சட்டமூலம் சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனரெ 

இ வுபகலொகப் தபருமுயற்சிதயடுத்து நிமறரெற்றப்பட்ட 

19ஆெது திருத்தத்திலிருந்த பல ெிடயங்கள் இதில் ைீளக் 

தகொண்டுெ ப்பட்டிருக்கின்றன. நொட்டின் தற்ரபொமதய 

அ சியல், சமூக, தபொருளொதொ  நிமலமைகமளக் கருத்திற் 

தகொள்ளுகின்றதபொழுது, ெிரெகைொகவும்  ெிம ெொகவும் 

தூ ரநொக்குடனும் துணிந்து தசயற்படக்கூடிய ஒரு 

தமலமையின் ரதமெ முன்னிற்கிறது. அந்தெமகயில், இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் எைது தகௌ ெ சனொதிபதி  ணில் 

ெிக்கி ைசிங்ஹ அெர்கமள அத்ரதமெயின் தசயல்ெடிெைொக 

நொம் கொண்கின்ரறொம். எனரெ, அெம  நொம் பலப்படுத்துெ 

தனூடொக எைது நொட்மட, நொட்டு ைக்கமள இந்த நிமலமை 

யிலிருந்து ைீட்தடடுத்து, சொதகைொன நிமலமைமய ஏற்படுத்த 

முடியும் என்ற நம்பிக்மக எனக்கு இருக்கிறது.  
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ைொண்புைிகு சனொதிபதி  ணில் ெிக்கி ைசிங்ஹ அெர்களது 

தமலமைத்துெத்திலும் தகௌ ெ பி தைர் திரனஷ் குணெர்தன 

அெர்களது ெழிகொட்டல் ைற்றும் ஆரலொசமனயின் ரபொிலும், 

தகௌ ெ நீதி அமைச்சர் ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ அெர்களொல் 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தி 

த ண்டொம் திருத்தச் சட்டமூலைொனது, இந்த நொட்டின் 

எதிர்கொலத்மதப் பல ெழிகளிலும் ரைலும் நிமலப்படுத்தும் 

என்ரற நம்புகிரறன். அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தி 

த ண்டொம் திருத்தச் சட்டமூலம் ததொடர்பில் பலருக்கும் 

பல்ரெறு கருத்துக்கள் இருக்க முடியும். அது இயல்பொனது! 

அமனத்துத் த ப்பினரும் இணங்குெது என்பது, எந்த 

ெிடயத்திலும் முழுமையொகச் சொத்தியைில்மல. இத்தமகய 

கருத்துக்கமளக் தகொண்டெர்கள், தங்களது கருத்துக்கமளப் 

பொிைொறிக்தகொள்ெதன்மூலைொக இதமனச் சொத்தியப்படுத்தலொ 

தைனக் கருதுகிரறன். அ சியலமைப்புக் கொன பதின் 

மூன்றொெது திருத்தம் தகொண்டுெ ப்பட்டதிலிருந்து அதமன 

நொம் ஏற்று ெருகிரறொம். அதமனக் தகொண்டுெரும்ரபொது, 

அதமன எதிர்த்தெர்களும் அது தகொண்டுெ ப்பட்டதிலிருந்து 

அதமனத் தும்புத்தடிக் கமத கூறி எதிர்த்தெர்களும் இன்று 

அதமன ஏற்கின்ற நிமலக்கு ெந்துள்ளனர்.  அவ்ெொறு 

அ சியலமைப்புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் திருத்தத்திலும் 

கொலம் தொழ்ந்த ஞொனம் தகொள்ளக்கொத்தி ொைல், அமனத்துத் 

த ப்பினரும் அதற்கொன ஆத மெ ெழங்க ரெண்டுதைனக் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். குறிப்பொக, தைிழ்த் த ப்பு 

அ சியல்ெொதிகள் ஏற்கனரெ கிமடத்திருந்த சந்தர்ப்பங்கமள 

எல்லொம் ரகொட்மடெிட்டு ெிட்டு, கடந்துரபொன ரபருந்துக்குக் 

மகமயக் கொட்டிக்தகொண்டு இ ொைல், இந்த ெிடயத்திலொெது 

தங்களது சிந்தமனகமளச் சொிெ ப் பயன்படுத்திக்தகொள்ள 

ரெண்டுதைனக்  ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

எைது ைக்களுக்கு நல்லது எதுவுரை நடந்துெிடக்கூடொது 

எனக் கங்கணங்கட்டிக் கொத்திருக்கின்ற மகங்கொியங்கமளக் 

மகெிட்டு, எைது ைக்களுக்கு நல்லரத நடக்க ரெண்டும் என்ற 

உண்மையொன, ரநர்மையொன, துணிச்சலொன தசயற்பொடு 

களுக்கு இெர்கள் தயொ ொக ெ ரெண்டிய கொலம் தெகுெொகத் 

தொண்டிெிட்டொலும், அந்தத் தெறுகமளத் திருத்திக்தகொள்ளும் 

கொலைொக இக்கொலத்மதக் தகொள்ளரெண்டும். அரதரந ம், 

நல்லிணக்கம் ததொடர்பொன அமைச்ச மெ உப குழுதெொன்று 

ைொண்புைிகு சனொதிபதி அெர்களொல் ஸ்தொபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இதுவும் எைது ைக்களுக்கு அொியததொரு சந்தர்ப்பைொகும் என்ரற 

கருதுகின்ரறன். இதன்மூலைொகவும் எைது ைக்களின் அபிலொ 

மஷகமளப் ரபொதியளவு தென்தறடுக்க முடியும். இந்த 

அமைச்ச மெ உப குழுவுக்கு அமனத்துத் த ப்பினரும் 

தங்களது ஒத்துமழப்புக்கமள ெழங்க முன்ெ  ரெண்டுதைனக் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

எைது ைக்களின் பல்ரெறு பி ச்சிமனகள் தீர்க்கப்பட 

ரெண்டியிருக்கின்றன. அெற்மறத் தீர்த்து ெருகின்ற அரத 

ரந ம், எைது ைக்களின் தபொருளொதொ  நிமலத்தன்மை குறித்தும் 

நொம் சிந்தித்துச் தசயற்பட்டு ெருகின்ரறொம். எைது இந்தச் 

தசயற்பொடுகமளயும் குழப்புகின்ற ெமகயில், சிலர் தசயற்பட்டு 

ெருகின்றனர்; பல்ரெறு கட்டுக்கமதகமளப் ப ப்பி 

ெருகின்றனர். பனங்கொட்டு நொி சலசலப்புகளுக்கு எல்லொம் 

அஞ்சொது.  அெமல நிமனத்து உ மல இடிக்கின்ற இத்தமகய 

தசயற்பொடுகள் எைது ைக்கமளரய தொக்கும் என்பமதயும் 

நிமனவுபடுத்த ெிரும்புகின்ரறன். அத்துடன், இந்த நொட்மடப் 

பலப்படுத்தி நிமலப்படுத்தக்கூடியதும், நொட்டிலுள்ள 

அமனத்து ைக்களினதும் அபிலொமஷகமளச் சொிெ ப் பூர்த்தி 

தசய்யக்கூடியதும், தற்ரபொது ெம  ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

திருத்தங்கமள ஆ ொய்ந்து தசயற்படுத்துகின்ற அெதொனம் 

கூடியதும், நொட்டின் அமனத்து ைக்களொலும் ஏற்றுக்தகொள்ளக் 

கூடியதுைொன ஓர் அ சியலமைப்பின் ரதமெமய ெலியுறுத்த 

ெிரும்புகின்ரறன். நன்றி. ெணக்கம். 

 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු අනුර දිසානායක මසතිතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි   ක 

කාලයෂණ තිශ නවා.  

 
[අ.භා.  0.4 ] 
 

ගු අනුර දි ානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත පිළි ඳව අශේ 

පසත්ශතගේ කරුණු කිහිපයෂණ ඉදිරිපත් කරගේන අවස්ථාව ල ා දීම 

පිළි ඳව ක තුමාට ශ ශහිතගේ ස්තුතිවගේත ශවනවා.  

ප්රජනාතගේරවා:ය  ෂණතිමත් කිරීශ ත දි ාශවගේ 022  ව්ඥශආදී 

අශේ තඩුක්රම වයවස්ථාවට සාශ ෝධනයෂණ ශගන තවා.   

ශවලාශ  පා්ිශ තගේතුශ  හිටපු එක මගේීවරශයෂණ හසර අශනෂණ 

සියලුශ:නා  කට පෂණඥ ම්යා. නසවත 02 2 ව්ඥශආදී :හහත්වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය තපම් හරවන :හඅටවන 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය තවා. අපි  කට ිතරුද්ධ ම්යා. 

පා්ිශ තගේතුශ  :හහත්වන වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අත කසවපු 

හුයාෂණ ශ:ශනෂණ :හඅටවන සා ශ ෝධනයටත් අත ඉස්ම්වා. නසවත 

02 5 ව්ඥශආදී :හඅටවන සාශ ෝධනය අශහෝසි ශකාට :හනව 

වන වයවස්ථා සාශ ෝධනය -  කියගේශගේ  :හහත්වන 

සාශ ෝධනශආ අඩාුරව සහ තවත් අමතර කරුණු තිශ න :හනව 

වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය- ශගශනන ශකාටත් 

ශ ාශහෝ මගේීවරු අත ඉස්ම්වා.  ළයට  :හනව වන වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය අශහෝසි කර  ිතසිවන වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගශනන ශකාටත් ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  ඉගේන ශ ාශහෝ ශ:ශනෂණ 

අත ඉස්ම්වා. :සගේ ිතසිවන සාශ ෝධනය අශහෝසි කර  ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාටත් ශ ාශහෝ 

ශ:ශනෂණ අත උස්සගේන  ලාශගන ඉගේන  ව මට ශපශනනවා.  

 ශආ ශ ත ිතවා:ය තර තභශආදී නිමල් සිරිපාල : සිල්වා 

සමතිතුමා කථා කළා. 022   ව්ඥශආ :හහත්වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාටත් එතුමා සමති. 02 2 

ව්ඥශආදී එය අශහෝසි කර  :හඅටවන සාශ ෝධනය ශගශනන 

ශකාටත් එතුමා  සමති. 02 5 ව්ඥශආදී :හනව වන වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාටත් එතුමා අත කසවනවා. ිතසිවන  

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාටත් එතුමා සමතිවරයකු 

ව ශයගේ කටයුතු කරනවා.  ළයට  :සගේ ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාටත් එතුමා සමති.  ශකගේ 

කියගේශගේ  සාශ ෝධන ශවනස් ම්යාට සමතික ත :සරූ අය ශවනස් 

ශවලා නසති  වන්. ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  

සාශ ෝධනයෂණ ඉවත් කර  නසවත එම සාශ ෝධනය ශගන  ම 

ශවනුශවනුත් අත කසවන අරුම-පු කම මිනිම්ගේ ඉගේන 

පා්ිශ තගේතුවෂණ  ශ තක.  

ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනන 

අවස්ථාශ දී එහි තිශ න ප්රජනාතගේර ිතශරෝධීභාවය    තුළිගේ අශේ 

ර ශට් ශද් පාලන සාස්කතතියට සති කරන  ලපෑම ගසන කියන 

ශකාට    තුළිගේ මුළු පා්ිශ තගේතුවත්  කසබිනට් මඩුකඩලයත් හු ක 

තයතන  වට පරිව්තනය කරලා ජනනාධිපතිවරයා තනි  කාධිපති 

 ලයෂණ නි්මායය කර ගගේනවා කියන ශකාට    ගසන 
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[ගරු ඩේලස් ශද්වානගේ:ා මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ශනාසලකා එම සාශ ෝධනය ගසන මහත් තස්වා:ශයගේ කථා කරපු 

අය අ:ත් ශ ත සභාශ  ඉගේනවා. එය ඉදිරිපත් කරපු අි ස රි 

අමාතයවරයා    ශවනුශවගේ අත කසවපු නිමල් සිරිපාල : සිල්වා 

අමාතයවරයා    ශවනුශවගේ අත කසවපු දිශගේඥ් ුරයව්ධන 

අමාතයතුමා සතුළු ිත ාල පිරිසෂණ ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  ඉගේනවා. 

තඩුක් පා් ්වශආ ඉස්සරහා ශේළිශආම ඉගේශගේ  කට අත කසවපු 

අය. ිතසිවන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනය අශහෝසි කර 

ිතසිශ:වන වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාටත්   අය අත 

කසවගේන  ලාශගන ඉගේනවා. "ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපශත් තමන් පරම සතයය තිශ ගේශගේ. 

එය තමන් ගසටලු ිතසදීම සඳහා තිශ න එකම මාවත.  ශ තක තමන් 

  සඳහා අවස්ථාව" වාශේ කථා කියනවා.  

සරත් ීරශස්කර මසතිතුමා එක ස්ථාවරයක ඉඳිමිගේ කටයුතු 

කරනවා. එක පසත්තකිගේ එහි ශපාඩි ගතියෂණ තිශ නවා  ශගේ:? 

එතුමා එක ස්ථාවරයක හිටියා. මම :සෂණකා  අ:ත්    ස්ථාවරශආම 

එතුමා ඉගේනවා කියලා සඳහගේ කර තිබුයා. ශකාශහාම ම්යත්  

හරි ශහෝ වසරැදි එතුමා එක ස්ථාවරයක ඉගේනවා. නමුත්  ශමතසන 

තිශ න ප්ර ්නය ශමාකෂණ:? ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශ ත 

පා්ිශ තගේතුශ  උත්තරීතරභාවය  මගේීවරුගේශේ ගති-පසවතු ත 

පිළි ඳව  ජනනතාව පා්ිශ තගේතුව ශකශරහි හ:ලා තිශ න           

චිරය පිළි ඳව මහා සාකල්ප හ:නවා. හස සන්  ශමශහම 

පා්ිශ තගේතුවෂණ ගසන  ශමශහම මගේීවරු  සමතිවරු ගසන 

ජනනතාව තුළ ිතස්ශසෝපයෂණ හසශ:න එකත් අරුම-පු කම ශ:යෂණ :? 

තඩුක්රම වයවස්ථාවට සාශ ෝධන පහෂණ ළය ළය ශගනසිතත් 

තිශ නවා. එකෂණ අශහෝසි කර එකෂණ   ක අශහෝසි කරලා  ළය 

එක  ිතධියට ශගේ ශගනසල්ලා තිශ ගේශගේ. ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමනි  ිතසිවන වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාපු අයටම  

:හඅටවන සාශ ෝධනයට අත කසවපු අයටම  ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පා්ිශ තගේතුවට ශගනසල්ලා   

ගසන කථා කරගේන සි කීමම ව:වශආ ිත ාලම  හාසයජනනකම 

සර:ම කියලා මා හිතනවා.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අ: අපි ඉගේශගේ   90 

තඩුක්රම වයවස්ථාව අශේ රශට් ප්රජනාතගේරවා:ය තහම්රු කිරීමට 

ශහෝ අශේ රශට් ත්ික සාව්ධනය සති කිරීම සඳහා ශහෝ අශේ 

රශට් සිාහල  ශ:මළ  මුස්ි ත   ්ග්  මසශල් තදී ජනන ශකාට්ඨාස 

අතර සමගිය නි්මායය කරගේන ශහෝ   ශගාල්ලගේශේ සාධාරය 

අන්තීගේ නිශයෝජනනය කරගේන සමත් ී නසහස කියන තසනන්.   90 

සිට ශ ත වන ශකාට අම්රු ක 44කට තසගේන කාලයෂණ ගත ී 

තිබුයත්  ශ ත කාලය සතුළත ඕනෑවටත් වසඩිශයගේ ශපගේනු ත කර 

තිශ නවා    90 තඩුක්රම වයවස්ථාව අශේ රශට් මූික ගසටලු 

ිතසඳීමට සමත්වන වයවස්ථාවෂණ ශනාශවන්  අශේ රශට් මූික 

ගසටලු තව-තවත් උත්සගේන කරන  අ්බු:යකට පත් කරන 

වයවස්ථාවෂණ කියලා.  

ශ තක තමන්   90 තඩුක්රම වයවස්ථාව. ශ ත අ්බු:යට 

ත්ික සාධක  ලපා තිශ නවා   ශද් පාලන සාස්කතතීගේ  ලපා 

තිශ නවා.   කෂණශකාම අතශ්  අ: අශේ රශට් තිශ න අ්බු:ශආ 

ප්රධාන සාධකයෂණ තමන්   90 සති කරන ල: ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථාව. ශමය  කාධිපති  ලතලවිගේ සමගේිතතන්. ශමය 

ප්රජනාතත්රවා:ය  ෂණතිමත් කරනවා ශවනුවට ප්රජනාතගේරවා:ය 

 ක්වල කරනවා. ශමය සිාහල  ශ:මළ  මුස්ි ත ජනනයා අතර සමඟිය 

තරෂණඥා කරනවා ශවනුවට ශ දී ත සති කරනවා. ශ ත  එවසනි 

තඩුක්රම වයස්ථාවෂණ. ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි    නිසා 

අප ශපනී සිටිගේශගේ අශේ රටට නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

අව යන් කියන මතය ශවනුශවගේ. ප්රජනාතගේරවා:ය  ෂණතිමත් වන  

ප්රජනාතගේරවාදී වුහයගේ  ෂණතිමත් වන  සිාහල  ශ:මළ  මුස්ි ත 

සියලු ජනනයාශේ අන්තිවාසික ත තහම්රු වන    අන්තිවාසික ත 

ස්ථාවර කරන  ශපා ක ජනනයාශේ මූික අන්තිවාසික ත  ෂණතිමත් 

කරන අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ අව යන්.   90 තඩුක්රම 

වයවස්ථාව හ:පු කාලශආ සිටම ශද් පාලන වයාපාරයෂණ ශලස 

අපිත්  තව ශ ා ශහෝ ශ:නාත් -ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථාව ගසන- 

:ෂණවපු අ:හස තමන්  ක. ශ ත නි ්චිත ශමාශහාශත්ත් ශ ත 

වයවස්ථාවට අපි එකය නසහස.  ත් ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමනි  ශ තක තමන් අශේ රශට් තිශ න නීතිය. ශ ත 

නීතියට අපි යටත්. එච්චරන්ග අපි එකය ශනාම්යත්  අපි යටත් 

නීතිය තමන්   90 තඩුක්රම වයවස්ථාව. නමුත්  අප ශයෝජනනා 

කරගේශගේ නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ අශේ රටට අව ය  වන්.  

චගේිකා කුමාරතුාග මසතිනිය    4 මසතිවරයයට ඉදිරිපත් 

ශවනශකාට සඳහගේ කළ ප්රධාන සාධකයෂණ ම්ශඩුක ශමාකෂණ:?   

තමන්  නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශගන  ම. එතුමිය 0222 

වසශ්දී පා්ිශ තගේතුවට නව තඩුක්රම වයවස්ථා ශකටු තපතෂණ 

ඉදිරිපත් කළා. එතසනිගේ එහාට   වයවස්ථාශ  ක්රියා :ාමයගේ සිද්ධ 

ම්ශඩුක නසහස.  ළයට  0225 දී රාජනපෂණඥ පාලනය තවා. 0225 සිට 

02 5 :ෂණවා රාජනපෂණඥ පාලනය තමන් අශේ රශට් තිබුශඩුක. කම්ගේ 

වයවස්ථා ගසන හිතන අය ශනාශවන්; නීති ගසන හිතන අය 

ශනාශවන්; එවසනි ප්රජනාතගේරවාදී වුහයගේ ගසන  පාලනය ගසන 

හිතන අය ශනාශවන්.   ශගාල්ලගේ තිබුණු :හහත්වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයත් අකුළා :හඅට වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය  ශගනාවා. නීති  වයවස්ථා  අය පනත් ගසන කල්පනා 

කරන කඩුකඩායමෂණ ශනාශවන්  රාජනපෂණඥ තඩුක් කියගේශගේ. 

රාජනපෂණඥ පාලනශආ අම්රු ක  2 සතුළත තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

ගසන සාකච්ඡා ම්ශඩුක නසහස.  

2015 පාලනය තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ පිළි ඳව කථා 

කරමිගේ ශ ත පා්ිශ තගේතුවම තඩුක්රම වයවස්ථා මඩුකඩලයෂණ 

 වට පත් කළා.   මඩුකඩලශආ ශමශහයු ත කමිටුශ  රැස්ී ත 00ෂණ 

පසවසත්ම්යා.   රැස්ී  ත 00හි මුලම්න එවකට අගමසති -ව්තමාන 

ජනනාධිපති- රනිල් ිතරමසිාහ මහතා ශහ වූවා. ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමනි  ශ ත පා්ිශ තගේතුවම තඩුක්රම වයවස්ථා 

මඩුකඩලයෂණ  වට පත් කරලා -වයවස්ථා ස තපා:ක මඩුකඩලයෂණ 

 වට පත් කරලා- පා්ිශ තගේතුව තුළ ිතවා: ගයනාවෂණ 

පසවසත්වූවා; ශමශහයු ත කමිටු අතුරු වා්තාවෂණ : ඉදිරිපත් කළා. 

නමුත්   කෂණශකාම හමස් ශපට්ටියට ගියා. ශමාක:  සත්තටම 

එ:ාත් නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ පිළි ඳ ම්වමනාවෂණ              

අගමසති රනිල් ිතරමසිාහට තිබුශඩුක නසහස. ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමනි  අූ ශ:වතාවෂණ එම ශමශහයු ත කමිටුශ  මුලම්න 

:රලාත් එතුමාට තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ හ:ාගගේන  සරි ම්යා. 

අ්ම තරමිගේ එතුමාට ශකටු තපතෂණවත් ඉදිරිපත් කරගගේන  සරි 

ම්යා. එතුමා     පෂණඥවලට තමගේශේ අ:හස් ඉදිරිපත් කරගේන 

කි වා. එතුමා   ශවලාශ  එෂණසත් ජනාතික පෂණඥශආ නායකයා 

හසටියට තඩුක්රම වයවස්ථා මඩුකඩලයට අලුත් ශයෝජනනාවෂණවත් 

ඉදිරිපත් කශළ් නසහස.   නිසා නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

පිළි ඳව තිබුණු අ:හස  සාකල්පය එ:ාත් -02 5දීත්-  යට ගියා.  

2020 ව්ඥශආ ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ස තමත කරගත් අවස්ථාශ   පා්ිශ තගේතුවට ප්රකා  කශළ් 

ශමාකෂණ:?   ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත 

කරගත්තත්   ළය අම්රුද්: සතුළත නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

ශේනවා කියලා තමන් ශ ත මගේීවරු  සමතිවරු පා්ිශ තගේතුව 

ශ::රගේන කථා කරමිගේ කි ශ  ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි. 

  අනුව ශරාශ තඥ් : සිල්වා මහත්මයාශේ ප්රධානත්වශයගේ 

කමිටුවෂණ පත් කළා. අපිත් ශද් පාලන වයාපාරයෂණ හසටියට ගිහිගේ 

  කමිටුවට අ:හස්  කගේනා. ිතිතධ ජනන කඩුකඩාය ත අ:හස්  කගේනා. මා 

:ගේනා ිතධියට ශරාශ තඥ් : සිල්වා මසතිතුමාශේ කමිටුව ිතසිගේ :සගේ 

නව තඩුක්රම වයවස්ථා ශකටු තපතෂණ ස තපා:නය කරලා 

තිශ නවා. හස සන්    වයවසථ්ාව ගසන කිසිම සාකච්ඡාවෂණ නසහස. 

පසරැණි එකටම නසවත නසවත පසලසස්තර :මන ස්වභාවයකට ශ ත 

තඩුක්ව සිතත් තිශ නවා.  

2135 2136 



පා්ිශ තගේතුව 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අශේ රටට නව තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ ඕනෑ. නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ අශේ රශට් 

ශද් පාලනයට  ප්රජනාතගේරවා:යට  අනාගතයට ඉතාම ශහාඳ ඉදිරි 

පියවරෂණ. හස සන්  මා කියනවා එවසනි ඉදිරි පියවරෂණ ශ ත වාශේ 

කට්ටියකශගගේ  ලාශපාශරාත්තු ශවගේන ඕනෑ නසහස කියලා. 

ශමවසනි කට්ටියශගගේ ඉදිරි පියවර  ලාශපාශරාත්තු ශවගේන 

ඕනෑ:? ශ ත අය  :හහත්වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් 

අත කසවපු  :හඅටවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් අත 

කසවපු  :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් අත 

කසවපු  ිතසිවන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනයටත් අත කසවපු  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් අත කසවගේන 

හ:න අය. හස සන්  සාශ ෝධන ශවනස් ම්යාට ශවනස් ශවගේශගේ 

නසති එක ශ:යෂණ තිශ නවා.   ශමාකෂණ: :ගේනවා:?   තමන් 

සමතික ත. සමතික ත ශවනස් ශනාවන -  

 

ගු ිකන්තක අමේ මායාදු න්න මහතා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

ගරු මගේීතුමා  මටත් කාරයයෂණ කියගේන තිශ නවා. 

ශවනත් ශ:යෂණ ගසන ශනාශවන් ශ ත ප්ර ්නය ගසනමන් මමත් කථා 

කරගේශගේ.  

 

ගු අනුර දි ානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  මට මශේ කාලය ශ:ගේන. 

 

ගු ිකන්තක අමේ මායාදු න්න මහතා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

මට ිතනාඩියෂණ ශ:ගේන.  

ගරු මගේීතුමා  :සගේ ක තුමා කියන ිතධියට ශ ත පසලසස්තර 

:මන කටයුත්තට යනවාට වඩා ශහාඳන් නව තඩුක්රම 

වයවස්ථාවකට යන එක. අප කියගේශගේත් නව තඩුක්රම 

වයවස්ථාවකට යගේන කියලා.  ක තමන් ශහාඳම ශද්. 

 

ගු අනුර දි ානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  එතුමා තඩුක්ශ  ශගේ 

ඉගේශගේ. එතුමා ශවන පසත්තක: ඉගේශගේ? ශ ත සාශ ෝධන 

ශේගේශගේ තඩුක්ව ශනාශවන්:? මා හිතාශගන හිටිශආ ශ ත 

සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කරගේශගේ කසබිනට් මඩුකඩලශආ අනුමසතිය 

අරශගන  පෂණඥශආ පා්ිශ තගේතු කඩුකඩායම රැස් ශවලා තීගේ කවෂණ 

අරශගන  කමතිකවන් කියලා. ශ තක එශහම ඉදිරිපත් කරන එකෂණ 

ශනාශවන්:? ගරු මගේීතුමනි   ක මට :සනගගේන සසලසස්ීම 

පිළි ඳව ක තුමාට ශ ාශහාම ස්තුතින්.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අප කියගේශගේ නව 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ අව ය  වන්.  ක තමන් අශේ මූික 

ස්ථාවරය. හස සන්  :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

පිළි ඳව :සගේ සති ී තිශ න සාවා:ය ශමාකෂණ:? :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පිළි ඳ සාවා:ය  සති ී 

තිශ ගේශගේ කරුණු  ශ:කෂණ මතන්. එම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ 

තිබුශඩුක පා්ිශ තගේතුශ  ුරර කාලය අම්රු ක හතරහමාර පිශරන 

ශතෂණ ජනනාධිපතිවරයාට එම පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා හසරිය 

ශනාහසක කියලා.  ක එක කරුයෂණ. ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ  ක අම්රු ක ශ:කහමාර  වට පත් කළා. 

:සගේ තඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව පා්ිශ තගේතුවට අම්රු ක 

ශ:කහමාරෂණ ගත ම්යාට  පම්ව  එන ත ල න අම්රුද්ශද් මා්තු 

මාසශයගේ පම්ව පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා හසරීශ ත  ලය 

ජනනාධිපතිවරයාට ලසශ නවා.   :සනට තිශ න වයවස්ථාව 

අනුවන්. ශ ත සාශ ෝධනය සතුශළ් එය සාශ ෝධනය වගේශගේ 

නසහස. ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත 

ම්යත්  නසතත් අම්රු ක ශ:කහමාරකිගේ පා්ිශ තගේතුව ිතසිරුවා 

හසරීශ ත  ලය ජනනාධිපතිවරයා අතට එනවා. හස සන්  :සගේ ශ ාශහෝ 

අයශේ සාකච්ඡාව මතු ී තිශ ගේශගේ ශමාකෂණ ගසන:? 

":සනට සඳහගේව තිශ න  අම්රු ක ශ:කහමාර හතරහමාර 

කරනවා න ත  සහාය ශ:ගේන ත" කියන එක. ඕක ශගේ කියගේශගේ. 

ශ ත කියන අම්රු ක ශ:කහමාර හතරහමාර කරනවා න ත  සහාය 

ශ:ගේන ත ලු.   සාකච්ඡාව නීති ස තපා:නය ගසන :  

ප්රජනාතගේරවා:ය ගසන :  යහපත් තඩුක්කරයයෂණ පිළි ඳව :  

ප්රජනාතගේරවා:ය  ෂණතිමත් කිරීම පිළි ඳව :? නසහස. එ් සාකච්ඡාව  

තමගේශේ මගේී ුරර කාලය අම්රු ක හතරහමාරෂණ  වට පත් 

කරගසනීම සහ pension එක අරශගන ශග:ර යෑම ගසනන්. කගේන  

වයවස්ථා ගසන සාකච්ඡාග Pension එක ගගේන සහ අම්රු ක 

හතරමාරෂණ ඉගේන එක ගසනන් සාකච්ඡාව.     එක සාකච්ඡාවෂණ.  

ශ:වසනි සාකච්ඡාව ශවලා තිශ ගේශගේ ශමාකෂණ:  ගරු 

නිශයෝජනය කථානායකතුමනි?  

 
ගු ිකන්තක අමේ මායාදු න්න මහතා 
(ைொண்புைிகு சிந்தக அைல் ைொயொதுன்ன)  

(The Hon. Chinthaka Amal  Mayadunna)  

Sir, I rise to a point of Order. 
  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශමතුමා මහා අසතයයෂණ 

ශගේ කියගේශගේ. :සගේ තිශ ගේශගේ අම්රු ක ශ:කහමාරකිගේ පම්ව 

පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා හරිගේන පුළුවගේ කියලා ශගේ. ඉතිගේ    

අම්රු ක ශ:කහමාර කියන එක ශවනස් කරලා නසහස ශගේ.  

 
ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහාඳන්  ගරු මගේීතුමා.  ක  පසහසදිි කිරීමෂණ.   

 
ගු අනුර දි ානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මා :ගේනා පරිදි ජනනාධිපතිවරයා තඩුක් පෂණඥ රැස්ීශ තදී කියා 

තිශ නවා  "අම්රු ක ශ:කහමාර ගසන  ය ශවගේන එපා  මම 

ිතම්රුවගේශගේ නසහස" කියලා. "ශ:කහමාර ගසන  ය ශවගේන එපා  

මම ිතම්රුවා හරිගේශගේ නසහස" කියලා එතුමාම කියා තිශ ගේශගේ 

ශමාකෂණ නිසා:? ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  මම ශනාශවන් 

පුවත් පත් කෂණශකෝම වාශේ එය වා්තා කරලා තිබුයා ශගේ. 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට සහාය ල ා ගසනීම 

ශවනුශවගේ  "අම්රු ක ශ:කහමාශරගේ පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා 

හරිගේශගේ නසහස. මා ශකශරහි ිත ්වාසය ත ගේන" කියලා 

ජනනාධිපතිවරයා කියා තිශ ගේශගේ ශමාකෂණ නිසා :? එශහම 

කියගේශගේ  අම්රු ක ශ:කහමාශරගේ පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා 

හසරීශ ත  ලය තව කරටත් තිශ නවා න ත සහාය ශ:ගේශගේ නසහස 

කියන නිසාන්. සහාය ශනාශ:න  ව කියගේශගේ    අයට pension 

එක ගගේනන්  අම්රු ක හතරහමාරෂණ ඉගේනන්. තඩුක්රම 

වයවස්ථාව -රශට් මූික නීතිය- ගසනන් අප කථා කරගේශගේ. 

නමුත්  මූික නීතිය ස තපා:නශආදී සාකච්ඡාවට භාජනන කරගේශගේ  

තමගේශේ pension එක සහ තමගේශේ ුරර කාලය. කගේන  

පා්ිශ තගේතුවග [ ාධා කිරීමෂණ]   
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  සාකච්ඡාවට  ුනගේ ශවලා 

තිශ න ශ:වසනි කාරයය ශමාකෂණ:? තඩුක්රම වයවස්ථා සභාව 

පත් කරගේශගේ ශකාශහාම:  කම්ගේට පසවශරන  ලතල ශමානවා:  

ශකාමිඥගේ සභා පත් කරගගේශගේ ශකාශහාම:  තිශ න ශකාමිඥගේ 

සභා ශවනුවට අලුත් ශකාමිඥගේ සභා හසශ:නවා: කියන  වා තමන් 

සාකච්ඡා කළ යුතු කරුණු. හස සන්  වස:ගත් කාරයා හසටියට 

සාකච්ඡා කරගේශගේ  වා ශනාශවන්. ශ:වසනි වස:ගත් කාරයය 

ශවලා තිශ ගේශගේ ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය පිළි ඳ කාරයය. ගරු 

නිශයෝජනය කථානායකතුමනි   ක ශකාශහාම:  ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ වස:ගත්ම සාධකයෂණ 

වගේශගේ? ශ ත රට පාලනය කරගේන  ශ ත රශට් අනාගතය 

භාරගගේන අව ය අශයකු ඉගේනවා න ත     පුද්ගලයා ශ:පසත්ශත් 

කකුල් තියාශගන ඉගේන ඕනෑ නසහස. ශ:පසත්ශත් කකුල් තියාශගන 

ඉගේශගේ ශමාකට:? ශ ත රටට සිතල්ලා මුහු ක මාශකාල්ලකාරයගේ 

වාශේ මහ ජනනයාශේ ධනය ශහාරක ත කරලා    පසත්තට පනිගේන. 

ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය කියන කාරයය ශගේ  ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට සතසමුගේ ිතරුද්ධ වන ශ:වන කාරයය. 

  හසර ශවන ශමාකුත් ශනාශවන් ශගේ. නමුත්  ශ ත 

පා්ිශ තගේතුශ  අපි කථා කරගේශගේ ශමාකෂණ:? සරත් ීරශස්කර 

මසතිතුමනි  ක තුමා  ිතරුද්ධ වගේශගේ ශවනත් සාධකයෂණ නිසා. 

 කට මම එකයන්. එකයන් කියගේශගේ  ක තුමාශේ මතයට 

ශනාශවන්. ක තුමා ශ ත සාශ ෝධන පනත් ශකටු තපතට එකය 

ශනාීමට  ලපා තිශ ගේශගේ  වයවස්ථාව සතුශළ් ය ත  කීය 

රාජනයයෂණ  ෂණතිමත්ව රැ ශඳගේන ඕනෑ   ලතල එහාට ශමහාට 

ශ දීශමගේ  ක  ක්වල වනවා කියන ප:නමන්. පෂණඥ ශහෝ ිතපෂණඥ 

ශ වා  ක ශද් පාලන මතයෂණ. හස සන්  ශ ත අයශේ හිත්වල 

තිශ ගේශගේ ශද් පාලන මතයෂණ ශනාව  තමගේශේ pension එක  

අම්රු ක හතරහමාරෂණ ඉගේන එක  තමගේශේ අනාගත නායකයා 

යසන් කල්පනා කරන ශකනාට ඡගේ:ය ඉල්ලගේන  සරි ශවන්: 

කියන කාරයා. ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  කය සාධක මත 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ හ:ගේන පුළුවගේ:?  

අ: තව කාරයයෂණ මතු ම්යා. උශද් පත්තරවල ිතස්තර කියන 

ශකාට මාධයශ දිගේ පා්ිශ තගේතුව ගසන ිතශ චනය කරනවා ලු. 

මාධයශ දීගේ පා්ිශ තගේතුව ගසන කියමිගේ උම්ළු ිතම්ළු කරනවා 

ලු. මාධයශ දීගේ පත්තශ් තිශ න ශ:යටත් වඩා වසඩිශයගේ 

කියවනවා ලු. එශස් ශනාකියා හිටිශයාත් තමන් පු කම. තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  ප්රධාන සාධකය  වට පත් වගේශගේ මගේීවරුගේශේ 

pension එකන් කියලා ජනනතාව කෂණශකෝටම :සශනනවා න ත  

තමගේශේ අනාගත නායකත්වය අශේෂණඥා කරන ශකනාශේ 

ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය මත තමන් ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ස තමත වනවා: නසද්: කියලා තීරයය වගේශගේ කියා 

ජනනතාව කෂණශකෝටම :සශනනවා න ත  එවසනි අමශනෝි තසනක  

එවසනි අඳ ාල තසනක න ත පා්ිශ තගේතුව තිශ ගේශගේ  ශහට 

පත් තශ් වසකියෂණ මඟිනුත්   මාධයශ දීගේ ිතිතධ අ්ථකථන දීම 

වසරැදි නසහස  ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි. ක තුමා සිතා 

 ලගේන. රශට් මූික නීතිය තමන් අප කම්රුත් යටත් වන ශ ත 

තඩුක්රම වයවස්ථාව. ශහට සිට අශේ රශට් සියලු තයතන  සියලු 

සාිතධාන  සියලු පුරවසසියගේ යටත් ශවනවා  ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට. හස සන්  සාකච්ඡාවට  ුනගේ වගේශගේ 

pension එකන්  තමගේශේ නායකයාශේ පුරවසසිභාවය පිළි ඳවන්. 

ඕක ශගේ  සත්ත.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අපි වස:ගත් සාශ ෝධන කිහිපයෂණ 

ඉදිරිපත් කළා. හිටපු අග්රාමාතයවරයා ශ ත පිළි ඳව සාකච්ඡාවෂණ 

කස ශඳ වා. අපි සාකච්ඡාවට සහභාගි ශනාම්යත් ිිතතව ශයෝජනනා 

ඉදිරිපත් කළා.   ශවලාශ  හිටිශආ  රනිල් ිතරමසිාහ 

අගමසතිවරයා. අපි ිිතතව අශේ ශයෝජනනා ගයනාවෂණ යස වා.   

ශයෝජනනාවල ප්රධාන කරුණු තුනෂණ තිශ නවා. ශ ත ශවලාශ  රට 

මුහුය දී තිශ න  රට තුළ තගේශ:ෝලනයට තු් දී තිශ න ගසටලු 

ගයනාවකට අ:ාළව ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථාවට නීති ස තපා:නය 

ිතය යුතු න ත  ශ ත කරුණු තුන වස:ගත් ශ ිත යසන් මම හිතනවා. 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  පළමුවසනි කාරයය ශ තකන්. 

අශේ තඩුක්රම වයවස්ථාශ  4 (ත) වයවස්ථාශ  ශමශස් සඳහගේ 

ී තිශ නවා  

"රශට් තරෂණඥාව සතුළුව ජනනතාවශේ ිතධායක  ලය ජනනතාව 

ිතසිගේ ශතෝරා පත්කර ගනු ල න ජනනරජනශආ ජනනාධිපතිවරයා ිතසිගේ 

ක්රියාත්මක කළ යුත්ශත් ය;" 

ශ තක වස:ගත් වයවස්ථාවෂණ. ජනනතාවශේ පරමාධිපතය 

 ලශයගේ ිතධායක  ලය ශකාශහාම:  ජනනාධිපතිවරයාට 

පසවශරගේශගේ? 4 (ත) වයවස්ථාශවගේ ශමාකෂණ: කියගේශගේ? "රශට් 

තරෂණඥාව සතුළුව ජනනතාවශේ ිතධායක  ලය ජනනතාව ිතසිගේ 

ශතෝරා පත්කර ගනු ල න ජනනරජනශආ ජනනාධිපතිවරයා ිතසිගේ 

ක්රියාත්මක කළ යුත්ශත් ය" කියලාන්. ජනනරජනශආ ජනනාධිපතිවරයාට 

රශට් තරෂණඥාව සතුළුව ජනනතාවශේ ිතධායක  ලය ලසශ ගේශගේ 

ශකාශහාම:?    කහු ජනනතාව ිතසිගේ ශතෝරා පත්කර ගනු ල න 

නිසා. හස සන්  ශ ත ජනනාධිපතිවරයා ජනනතාව ිතසිගේ ශතෝරා 

පත්කරශගන නසහස. ශ ත  42වන වයවස්ථාව අනුව ජනනාධිපති 

ුරරශආ පුරේපා්වට ත අනුප්රාේතිකයා. හස සන්  පුරේපා්වට ත 

අනුප්රාේතිකයාට රශට් තරෂණඥාව සතුළුව ජනනතාවශේ ිතධායක 

 ලය ලසශ ගේශගේ ශකාශහාම:? රශට් තරෂණඥාව සතුළුව 

ජනනතාවශේ ිතධායක  ලය ජනනාධිපතිවරයාට උත්පා:නය කර 

ශ:ගේශගේ ශකාතසනිගේ:?  

   ලශආ උපත නි්මායය කරගේශගේ ජනන වරමිගේ. ජනන 

වරමෂණ නසති ශකශනෂණ  ිතශ ්ඥශයගේ ගත්ශතාත් රනිල් ිතරමසිාහ 

මහත්මයා   ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ ජනනාධිපතිවරයා ජනන වරම ල ා 

ගත් පෂණඥශආ  හිටපු ශකශනෂණ ශනාශවන්. එතුමා  ට ප්රතිපෂණඥව 

හිටපු ශකශනෂණ. ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ ජනනාධිපතිවරයා ජනන වරම 

ඉල්ලනශකාට කරුණු තුනෂණ ශපගේවා  කගේනා. ගරු ිතජනය:ාස 

රාජනපෂණඥ සමතිතුමනි   රනිල් ිතරමසිාහ මහත්මයාට එශරහිව 

පසවසති ඡගේ: වයාපාරශආ ක තුමාත් සිටියා මට මතකන්.   ඡගේ: 

වයාපාරශආදී ක තුමාත් එශරහි ම්ණු ප්රධාන කාරයයෂණ ම්යා  

හ ත ගේශතාට වරාය ිතකිණීම.   කට ිතරුද්ධව තමන් ශගෝඨාභය 

මහත්මයාට ඡගේ: ලසබුශඩුක.   වාශේම පාස්කු ප්රහාරය  රශට් 

තරෂණඥාව තහම්රු කර ගගේන  සරිීම හරහා තමන්                 

ශගෝඨාභය ජනනාධිපතිවරයාට ඡගේ: ලසබුශඩුක. ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමනි   ළයට මහ  සාකු  ශකාල්ලය ගත්ශතාත්    

නිසා තමන් ශගෝඨාභය මහත්මයාට ඡගේ: ලසබුශඩුක. ඉතිගේ  

ශගෝඨාභය මහත්මයාට ලසබුණු ජනනවරශ ත අනුප්රාේතිකයා                

 වට රනිල් ිතරමසිාහ මහත්මයා පත් ශවගේශගේ 

ශකාශහාම:?  ශකාශහාම:  පත්  ශවගේශගේ? රනිල් ිතරමසිාහ 

මහත්මයාට එශරහිව තිබුණු ජනන වරමක අනුප්රාේතිකයා ව ශයගේ 

එතුමාම පත් ශවගේශගේ ශකාශහාම:?  තඩුක්රම වයවස්ථාශ  42 

වන වයවස්ථාශ  සඳහගේව තිශ නවා  "ජනනාධිපතිවරයා ිතසිගේ 

ුරරය හිස ් කිරීම සහ අනුප්රාේතික ජනනාධිපතිවරයා ශතෝරා පත් 

කිරීම" යනුශවගේ. ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අශේ 

ශයෝජනනාව  ශ තකන්. ශ ත ශවලාශ  රශට් ිතධායක  ලය  රශට් 

තරෂණඥාව පිළි ඳ  ලය ජනනාධිපතිවරයාට ලසශ ගේශගේ එතුමාව 

ජනනතාව ිතසිගේ ශතෝරා පත් කර ගනු ලසබූ නිසා. එශහම න ත 

ශවගේන ඕනෑ ශමාකෂණ:? ජනනාධිපති ුරරශආ පුරේපා්වෂණ සති 

ම්ශයාත්  මාස හයක කාලයෂණ වනශතෂණ පා්ිශ තගේතුවට 

ජනනාධිපතිවරයකු ශතෝරා පත් කර ගසනීශ ත හසකියාව තිශ නවා. 

මාස 6ෂණ ඉෂණම යගේන කිගේ ජනනතාව ළයට ගිහිල්ලා නව ජනන 

වරමකිගේ නව ජනනාධිපති ශකශනෂණ  ශතෝරා ගගේන ඕනෑ.  ක 

තමන් අශේ පළමුවසනි සාශ ෝධනය.   ක ශ ත ශවලාශ  ිතය යුතු 

වස:ගත් සාශ ෝධනයෂණ. ශමාක:  අම්රු ක ශ:කහමාරක කාලයෂණ 
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පා්ිශ තගේතුව 

යන ශතෂණ පා්ිශ තගේතුවට ශත්රී පත් ශවලා එගේන ශනාහසකි වූ 

ශකශනෂණ තමගේට ප්රතිපෂණඥව තිබුණු ජනන වරමක ජනනාධිපති 

ශකශනෂණ  වට පත් ශවලා තරෂණඥාව සහ ිතධායකය 

හම්රුවගේශගේ ශකාශහාම:?   නිසා අශේ ශයෝජනනාව වගේශගේ ශ ත 

සාශ ෝධනය ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට 

සතුළත් ිතය යුතුන් කියන එකන්. 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශ:වසනි කාරයාව ශමයන්. 

ශ ත ිතකතතිභාවය නි්මායය කරගේශගේ ශකාශහාම:? ශ ත 

ිතකතතිභාවය නි්මායය කරන ප්රථම සාධකයෂණ තමන් පෂණඥවිගේ 

එශහට ශමශහට පනින එක. එක ප්රතිපත්තියෂණ කියලා  

ජනනතාවශගගේ ඡගේ:ය අරශගන එනවා.  ළයට සමතික ත අරශගන 

ශ ත පසත්ශතගේ පනිනවා. ජනනතාවශගගේ අඬලා ඡගේ:ය අරශගන 

එනවා  අශනෂණ පසත්ශතගේ සමතික ත අරශගන පනිනවා. 

ශමාකෂණ:  ශ ත සිද්ධ ශවලා තිශ ගේශගේ? ශ ත  ිතකතති 

ශද් පාලනයෂණ. අශේ රශට් පා්ිශ තගේතුව පිළි ඳව ජනනතාව තුළ 

සති ී තිශ න ිතස්ශසෝපශආ  ජනනතාව තුළ සති ී තිශ න 

කලකිරීශ ත ප්රධාන සාධකයෂණ  වට එය පත් ී තිශ නවා. 

තනතුරුවලට  තාගේනමාගේනවලට  මු:ල්වලට  වරප්රසා:වලට 

එශහට ශමශහට පනින සාස්කතතියෂණ නි්මායය ශවලා තිශ නවා. 

ශමගේන ශ ත සාස්කතතිය ශවනස් කිරීම සඳහා සාශ ෝධනයෂණ ශ ත 

ශවලාශ   ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථාවට ශගන ත යුතුව තිබුයා. 

එම සාශ ෝධනය අපි අග්රාමාතයවරයාට -   ශවලාශ  රනිල් 

ිතරමසිාහ මහත්මයාට -  යස වා. ිතශ ්ඥශයගේම මම ශමශහම 

කියගේශගේ සන්? :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ  

පා්ිශ තගේතුවට ඉදිරිපත් කරපු මුල් පිටපශත් ශ ත සාශ ෝධනය 

තිබුයා. හස සන්   ත් පෂණඥයෂණ මුළුමනිගේම ශල්ක තවරයාට යටත් 

ශවගේන ඕනෑ නසහස. පෂණඥ සාමාජිකත්වය ඉවත් කරනවා න ත  

මගේීවරයකු ඉවත් කරනවා න ත   අයට ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයයට 

යගේන අවස්ථාව හ:ලා  කගේනා.  ක :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ මුල් පිටපශත් තිබුයා.   ශවලාශ  

දිශගේඥ් ුරයව්ධන මහත්මයා ිතරුද්ධ පෂණඥය පසත්ශත් ඉඳශගන   

සාශ ෝධනයට ිතරුද්ධ ම්යා. ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ මහත්මයා "හා" 

කි වා.   නිසා එශහට ශමශහට පනිගේන ඕනෑ ශ:ාරටුව  :හනව 

වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ තරෂණඥා කර ගත්තා. 

ශමගේන ශ ත වස:ගත් සාශ ෝධනය ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට සතුළත් ශවන් කියලා අපි හිතනවා.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  තුගේවසනි සාශ ෝධනය 

ිතධියට අපි  තවත් වස:ගත් සාශ ෝධනයෂණ ඉදිරිපත් කළා.  ගරු 

නිශයෝජනය කථානායකතුමනි   ශමගේන ශ ත කාරයය  අශේ රශට් 

ස තප්ර:ායෂණ  වට පත්ශවලා තිශ නවා. තඩුක්වෂණ හසශ:නවා  

තඩුක්වට හිශතන හිශතන තකාරශආ අමාතය ුරර ශ:නවා; 

නිශයෝජනය අමාතය ුරර ශ:නවා; රාජනය අමාතය ුරර ශ:නවා; භාශගට 

ගසසට් කරනවා; කෑි කඩනවා. ශ ත කාරයය මුළු තඩුක්වම 

ිතයම්ලෂණ  වට පත් කරලා තිශ නවා.   වාශේම :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය සතුශළ් හිඩසසෂණ තිශ නවා. 

තඩුක්වට එක මගේීවරයකු ශහෝ එකතු කර ගගේනවා න ත  ක 

ජනාතික තඩුක්වෂණ කියලා නාමකරයය කරලා අමාතය ුරර  

නි ශයෝජනය අමාතය ුරර  රාජනය අමාතය ුරර වසඩි කර ගගේන   

ශගාල්ලගේට හසකියාවෂණ තිශ නවා.   අනුව 02 5-02   :ෂණවා 

පසවසති පම්ගිය පා්ිශ තගේතුශ  රනිල් ිතරමසිාහ මහත්මයා  

පා්ිශ තගේතුවට ශයෝජනනාවෂණ ශගනසල්ලා සමති ුරර සාඛයාව සහ 

රාජනය අමාතය ුරර සාඛයාව වසඩි කර ගත්තා.   නිසා තඩුක්වකට 

තව පෂණඥයකිගේ එක මගේීවරයකු ශහෝ  එකතු ශවනවා න ත  කට 

"ජනාතික තඩුක්ව" කියන නාමකරයය දීලා අමාතය ුරර වසඩි 

කිරීශ ත හසකියාව ශ ත වයවස්ථාව සතුශළ් තිශ නවා.  

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ක තුමාට නියමිත කාලය අවසානන්  ගරු මගේීතුමා. 
 

ගු අනුර දි ානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு அநு  திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
මම කථාව අවසගේ කරගේන ත  ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමනි.  

  ිතතරෂණ ශනාශවන්. අමාතය ුරර 32න්  රාජනය ශහෝ නිශයෝජනය 

අමාතය ුරර 42න් කියලා :සනට වයවස්ථාශ  සඳහගේ ී තිශ නවා. 

ශමමඟිගේ ිතකාර තත්ත්වයෂණ නි්මායය කරනවා. අ: අශේ රශට් 

පා්ිශ තගේතුව පිළි ඳවත්  තඩුක්ව පිළි ඳවත් ජනනතාව තුළ සති 

ී තිශ න ිතස්ශසෝපශආ ප්රධාන සාධකයෂණ තමන් සමතිවරු පසට  

ගහන එක. පසට  ගහනවා  ඉවරයෂණ නසහස. ශමගේන ශ තකටත් 

නීති සාශ ෝධන ශගන ත යුතුව තිබුයා.   සඳහා අශේ 

සාශ ෝධනය ම්ශඩුක ශමාකෂණ:? තඩුක්රම වයවස්ථාවට සතුළත් 

ිතය යුතුව තිබුශඩුක අමාතය ුරර 05න් - රාජනය  වයාපතති වාශේ 

එල්ලන කෑි නසතිව සමතිවරු 05න් - නිශයෝජනය සමතිවරු 05න් 

කියලා. ශමගේන ශමවසනි යහපත් සාශ ෝධනයෂණ තිශ ගේන ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි   අ්ම තරමිගේ ශ ත සාශ ෝධන 

තුනවත් සතුළත් කශළාත්  ශ ත ශවලාශ  රට තුළ  ජනනතාව තුළ 

බුර බුරා පසන නස  ශයමිගේ තිශ න ගසටලුවලට ිතසුනමෂණ ශවනවා. 

ජනන වරමෂණ නසති ජනනාධිපතිවරශයෂණ ඉගේශගේ ශකාශහාම:?  කට 

තමන් ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ ිතසුනමෂණ ඕනෑ 

වගේශගේ. පෂණඥවිගේ එශහට ශමශහට පනිනවා.  ක නතර 

කරගේශගේ ශකාශහාම:?  කට සාශ ෝධනයෂණ ශගන ත යුතුව 

තිබුයා. ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අමාතය ුරර අ: රෑ 

එකෂණ  එනවා; ශහට රෑ එකෂණ එනවා. තවත් ගසසට් එකෂණ එනවා  

ගසසට් එක එශහට මාරු කරනවා; ශමශහට මාරු කරනවා.   නිසා 

ස්ථාවර ශලස අමාතයවරු 05න්  නිශයෝජනය අමාතයවරු 05න් කියන 

සාශ ෝධනය ශ තකට සතුළත් ම්යා න ත   සත්තටම ශ තක 

ප්රජනාතගේරවා:ය පසත්ශතගේ  රශට් ජනනතාවශේ පසත්ශතගේ දිුර 

පියවරෂණ  වට පත් ශවනවා. නමුත්  එවසනි සාධනීය 

ප්රතිසාස්කරය ශ ත අයශගගේ  ලාශපාශරාත්තු ශවගේන ඕනෑ 

නසහස.   

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  මට ශ ත අවස්ථාව ල ා 

 කගේනාට ක තුමාට ශ ාශහාම ස්තුතින්.  

 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ජනගත් පුඥ්පකුමාර රාජනය සමතිතුමා. ක තුමාට මිනිත්තු 

එශකාළහක කාලයෂණ තිශ නවා. 

 
[අ.භා.  .20] 
 

ගු ජගත් පුෂනපකුමාර මහතා (වි් ශයීය රැකියා ප්රවර්ධාන 

රාජ අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொ  - தெளிநொட்டு ரெமலெொய்ப்பு 

ரைம்பொடு இ ொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara - State Minister of Foreign 
Employment Promotion)  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි    90දී ස තමත කළ 

තඩුක්රම වයවස්ථාව  ිතසිඑෂණවන වතාවටන් ශ ත සාශ ෝධනය 

ශවගේශගේ. ශ තකට ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

යසන් කි වත්  ශමය අනුමත ම්යාට පස්ශස් ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය හසටියට තමන් සසලශකගේශගේ. ශ ත හසම 

අවස්ථාවකදීම කුමෂණ: සි ක ශවලා තිශ ගේශගේ?  

2141 2142 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

මා :හතුගේවන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනශයගේම පටගේ 

ගගේන ත. ඉගේදියානු රජනශආ  ලපෑම මත තමන් එ:ා   තීගේ කව 

ගගේන සිද්ධ ම්ශඩුක. එ:ා තිබුණු උතුරු-නස ශයනහිර ප්ර ්නය ිතසඳීම 

සඳහා පළාත් සභා හුනගේවා දීමටන්   සාශ ෝධනය කශළ්.  

මාහිතන ිතධියට  එවකට එෂණසත් ජනාතික පෂණඥශආ හිටපු සමහර 

මසති-සමතිවරු  කට ිතරුද්ධ ම්යා. නමුත්  නායකත්වය ගත්ත 

තීගේ ක එෂණක කාටවත් කරගේන ශ:යෂණ නසති නිසා :හතුගේවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය කරගේන සිද්ධ ම්යා.  

:හහතරවන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනශයගේ සීමා 

නි්යය ශකාමිඥගේ සභාව පිහිටුීම සහ මසතිවරය දිස්ත්රිෂණක 

කලාපවලට ශ දීමත්  පා්ිශ තගේතු මගේීවරු ගයන ශ:සීය 

ිතසිපහෂණ :ෂණවා වසඩි කිරීමත් සිද්ධ ම්යා. තිබුණු ඡගේ: රමය අනුව 

වසඩිපුරම ඡගේ:  ලසශ ගේශගේ එෂණසත් ජනාතික පෂණඥයට  එෂණසත් 

ජනාතික පෂණඥය කව:ාවත් පරදිගේශගේ නසහස    නිසා ශ ත මසතිවරය 

රමය සාශ ෝධනය කරලා වයවස්ථාවත් එෂණක සීමා නි්යය 

කරගේන ඕනෑ කියන ිත ්වාසය මත තමන් එ:ා ශජ්.ත්. ජනයව්ධන 

මසතිතුමා :හහතරවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගනාශ .  

පහශළාස්වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය යනු කුමෂණ:? 

සමානුපාතික නිශයෝජනනය රමය යටශත් අවම ව ශයගේ සියයට 

ශ:ාළහමාරෂණ ගගේන ඕනෑ  පෂණඥයක මගේීවරයකු ව ශයගේ පත් 

ශවගේන. ගරු සජිත් ශේම:ාස මසතිතුමාශේ පියායගේ ිතසිගේ 

එතුමාශේ  ලය පවත්වා ශගන යෑම සඳහා  ක සියයට 5 :ෂණවා 

අ් කළා  රාජිත ශස්නාරත්න මසතිතුමනි. ශ තක තමන් එ:ා තිබුණු 

තත්ත්වය.  

:හසයවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය යනු කුමෂණ:?   

තමන් සිාහල සහ ශ:මළ භාඥා ශ්රී ලාකාව මුළුල්ශල්ම පරිපාලන 

භාඥා ිතය යුත්ශත්ය කියන කාරයය.  ක සාධනීය තත්ත්වයෂණ. 

හසම ශකශනකුටම අන්තියෂණ තිශ නවා  සිාහල භාඥාශවගේ සහ 

්රිතඩ භාඥාශවගේ කටයුතු කිරීමට.   ගසන කිසිම ගසටලුවෂණ නසහස.  

:හහත්වන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනය ශගනාපු 

තකාරයත් මට මතකන්.  ගරු චගේිකා  ඩුකඩාරනායක කුමාරතුාග 

මසතිනිය ජනනාධිපති ුරරය :රන අවස්ථාශ  022 . 2.23වන දින 

ශ ත පසත්ශත් හිටපු  2ෂණ   0ෂණ අශනෂණ පසත්තට ගිහිගේ අ්බු:යෂණ 

සති ම්යා. ගරු කුමාර ශවල්ගම මසතිතුමාටත් මතක සති  එ:ා 

පරිවාස තඩුක්වෂණ පසවති නිසා ය ත ය ත ශකාගේශද්සි :ාලා  

තඩුක්ව බිත්තියට ශහ්ත්තු කරලා කටයුතු කළ  ව.  ශකශස ්

ශවතත්    ක සාධාරය සාශ ෝධනයෂණ හසටියට අපි සලකනවා.    

සාශ ෝධනය කාශලෝචිතන් කියලා මා හිතනවා. නායකත්වය නිසා   

ශහෝ ය ත  ලපෑමෂණ නිසා තමන්  ක කරගේන සිද්ධ ම්ශඩුක කියලා 

මා හිතනවා. 

:හඅට වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අපිත් වග 

කියගේන ඕනෑ. :හඅට වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශවලාශ  මා පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේනා. :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශවලාශ දීත් පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේනා ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශවලාශ දීත් පෂණඥව ඡගේ:ය 

 කගේනා. මා ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපතටත් ඡගේ:ය ශ:නවා. ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥශආ 

කඩුකඩායම හසටියට අප පසහසදිිව කියනවා  ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට වඩා ය තකිසි තකාරයක ප්රගතියි 

තත්ත්වයෂණ ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

පනත් ශකටු තපශත් තිශ න  ව. අපි කම්රුත්   කාරයය 

පිළිගගේන ඕනෑ.   

 ලශආ සිටින ජනනාධිපතිවරයාට වසර හතරකට පස්ශස් නසවත 

ඡගේ:යකට ගිහිල්ලා  ජනනතාවශේ  ලය ල ා ගසනීශ ත අභිලාඥය 

ප්රකා  කිරීශ ත අන්තිය තිශ නවා.  ශකගේ ශමාකෂණ: කියගේශගේ? 

ජනනාධිපතිතුමාට   ලශආ සිටින නායකයාට වාසි:ායකම 

අවස්ථාශ දී ඡගේ:යකට ගිහිල්ලා ජනයග්රහයය කිරීශ ත අන්තිය 

තිශ නවා. ජනනාධිපති ුරරයට පත් වන ශකශනකුට   ුරරය :සරීමට 

කිගේ තිබුශඩුක අවස්ථා ශ:කෂණ පමයන්.  ක   90 තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  තිශ නවා. :සගේ මා ශ ත කියගේන යගේශගේ ශමාකෂණ:? 

ශ ත සියලු තඩුක්වල හිටපු නායකයගේට අව ය ිතධියටන්   

සාශ ෝධන සිද්ධ ම්ශඩුක. මට :සගේ ස්වාධීනව කථා කරගේන 

පුළුවගේ. නායකයගේශේ අව යතාව අනුවන්   සාශ ෝධන සි ක 

ම්ශඩුක. :හඅට වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය සි ක ම්ශඩුක 

ශකාශහාම:?  

එ:ා  වමීපාල සිරිශස්න මසතිතුමා :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාශ  ස්වාධීන 
ශකාමිඥගේ සභා පිහිටුීම සහ යහ පාලනය ස ත ගේධව කටයුතු 

කරගේන ිතිතධාකාරශආ ඉල්ලීම ත ඉදිරිපත් කළා. මා හිතන ිතධියට   
 ලශආ හිටපු අයට පා්ිශ තගේතු මගේී තසන 46ෂණ ිතතර න් එ:ා 

තිබුශඩුක. එ:ා අපට   ස ත ගේධශයගේ කි වාම අපි   කාරයා 
සාධාරයව පිළිගත්තා.  අපි   කාරයා පිළිශගන තමන්  හුතරයෂණ 

සිටින පෂණඥයෂණ හසටියට අපි   සාශ ෝධනයට සහාය  කගේශගේ. 

හස සන්  එතුමා අසතයයෂණ කි ව  වත් මා කියගේන ඕනෑ. එතුමා 
කි වා  ශ ත සාශ ෝධනයට සමගාමීව මසතිවරය රමශආ 

ශවනසකුත් ශගශනනවා කියලා. අපි එතසනදී රැවටුයා. ශ ත 
සාශ ෝධනයත එෂණකම මසතිවරය රමශආ සාශ ෝධනයකුත් 

ශගශනනවා කියලා පසහසදිිව කි වා. ක තුමාටත්  ක මතක 
සති  ගරු කුමාර ශවල්ගම මගේීතුමනි. අපි  කට රැවටුයා.   

අනුව :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත කර 

ගත්තා. නමුත්  මසතිවරය රමශආ සාශ ෝධනය ශගනාශ  නසහස. 
:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය යටශත් අමාතය 

මඩුකඩලය සීමා කිරීම සහ වසර හතර හමාරෂණ යනතුරු 
පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා හසරීමට ශනාහසකි ීම වසනි ශගාඩෂණ 

ශහාඳ ශද්වල් ක්රියාත්මක ම්යා. ශ ත කාරයා එකිගේ එක අපි මතෂණ 
කරගේන ඕනෑ.  

 ළයට  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ 

ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා අශහෝසි කළා. ිතශ ්ඥශයගේම ිතගයන 
ශස්වා ශකාමිඥගේ සභාව අශහෝසි කළා.   සියලු   ලතල 

ජනනාධිපතිතුමාට ලසශ න තකාරයට තමන්   සාශ ෝධනය ම්ශඩුක. 
පෂණඥයෂණ හසටියට  තඩුක්වෂණ හසටියට  ශ ත කටයුතු කටයුතු 

කරනශකාට අප සියලුශ:නාම ය ත තකාරයකට අසරයභාවයට 
පත් ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  මම ශයෝජනනාවෂණ කරගේන 

කසමසතින්. ශ ත කරුණුවලදී පෂණඥවල වයවස්ථාවත් සලකා 
 ලගේන ඕනෑ. ය ත පෂණඥයෂණ තීගේ කවෂණ අරශගන  ක්රියාත්මක 

කරගේන යන සාශ ෝධනයකට සහාය ශ:ගේන  නසත්න ත 
ශනාශ:ගේන කියන ස්වාධීන තීරයය ගගේන මගේීවරුගේට 

අන්තියෂණ නසහස.   නිසා තමන්  :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 
සාශ ෝධනයටත්  :හඅටවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයටත්  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් 

පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේනා කියලා අප ිතශ චනයට ලෂණ වගේශගේ.   
නිසා හසම ශද් පාලන පෂණඥයකම වයවස්ථාව ප්රජනාතගේරවාදී 

ලෂණඥය අඩාුර වන තකාරයට සාශ ෝධනය ිතය යුතු  වත්    
සඳහා මසතිවරය ශකාමිඥගේ සභාව හරහා ය ත තකාරයක 

ක්රියාමා්ගයෂණ ගත යුතු  වත් මම ශ ත අවස්ථාශ  ශයෝජනනා 
කරනවා. 

 ළයට  අමාතයාා  ගසන කථා කරමු. අශේ අනුර කුමාර 

දිසානායක මසතිතුමාත් සඳහගේ කළා  නි ්චිත අමාතයාා  
සාඛයාවෂණ තිබිය යුතුන් කියන එක. එක එක ශද් පාලන වයාපාර 

කියනවා  අපි ිත:යාත්මකව තමන් අමාතයාා  ශවගේ කරගේශගේ 
කියලා. ශමාකෂණ: ිත:යාත්මකව අමාතයාා  ශවගේ කරනවා 
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පා්ිශ තගේතුව 

කියගේශගේ? සමහර ිතට මහාමා්ග අමාතයාා ය එෂණක උසස් 

අධයාපන අමාතයාා යත් එක සමතිවරශයකුට ශ:නවා. මම ශ ත 
කි ශ   වා ශ:න ිතධිය. එශහම න ත තඩුක්රම වයවස්ථාශවගේම 

ය තකිසි නි ්චිත අමාතයාා  ගයනාවෂණ හුනනාශගන   සඳහා වූ 
ිතඥය පථය  තයතන සාඛයාව  ය තකිසි තකාරයකට ප්රතිපත්තිමය 

ව ශයගේ  තීරයය කරලා කටයුතු කරගේන ඕනෑය කියන 
ශයෝජනනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා. එශහම නසත්න ත  ිත:යාත්මකව 

ශ ත කටයුත්ත කරන  ව ශකාච්චර කි වත්  එක එක නායකයාශේ 

ිත:යාත්මකභාවය ශවනස්.   නිසා  වා පත් වන  පත් කරන ිතධිය 
ශවනස් වනවා. එෂණශකෝ අග්රාමාතයතුමා  ට ශවගේන පුළුවගේ  

නසත්න ත ජනනාධිපතිතුමාට ශවගේන පුළුවගේ    අයට ශ ත තත්ත්වය 
ශවනස් ශවනවා.   නිසා ශ ත ස ත ගේධව අපි කාශේත් අවධානය 

ශයාමු කරගේන ඕනෑ.  

අශනෂණ කාරයය ශමයන්. අධයාපනය  කතික්මය  ශසෞඛයය 

ශවනුශවගේ ජනාතික ප්රතිපත්ති සකස් කරගේන ඕනෑ. ඉගේදියාශ  

නසත්න ත ශවනත් දියුණු රටවල එක අධයාපන ප්රතිපත්තියන් 
තිශ ගේශගේ කියලා අපි කම්රුත් :ගේනවා.   ප්රතිපත්තිය 

සමතිවරයාශගගේ සමතිවරයාට ශවනස් ශවගේශගේ නසහස  
ජනනාධිපතිතුමාශගගේ ජනනාධිපතිතුමාට ශවනස් ශවගේශගේ නසහස  

අග්රාමාතයතුමාශගගේ අග්රාමාතයතුමාට ශවනස් ශවගේශගේ නසහස.   
ිතධියට ශ ත සියල්ලටම ජනාතික ප්රතිපත්ති සකස් ිතය යුතුන් කියන 

කාරයය මම ශ ත අවස්ථාශ   සඳහගේ කරගේන කසමසතින්.  

  වාශේම මම ශ ත සභාශ  ිතශ ඥ් අවධානය ශයාමු කරනවා  
අමාතය මඩුකඩලයට ස ත ගේධ ිතඥය පථය ශකශරහි. අමාතයාා  

ගයන කීය:   වාට සතුළත් ිතය යුතු තයතන ශමානවා: යගේනත්  
    ිතඥයය ශවගේ ශවගේ ව ශයගේ සඳහගේ කරලා ස්ථාවර වසඩ 

පිළිශවළෂණ හ:ලා එය වහාම ක්රියාත්මක කළ යුතුන් කියන 
ශයෝජනනාවත් අපි කරනවා. නසත්න ත ශවගේශගේ ශමාකෂණ:?   

තයතන ටික නික තම තිශ නවා.   ශආ පා්ිශ තගේතුශ  පසවසති 

තරෂණඥක කටයුතු පිළි ඳ අමාතයාා  ය උපශද් ක කාරක 
සභාශ දී රාජනය ශනාවන සාිතධානයකිගේ පසමිණි නිලධාරිශයෂණ 

කියනවා  "ශ ත ිතඥයය මාස කිහිපයෂණ සතුළත එෂණ එෂණ 
අමාතයාා වලට ගියා. ය ත ශ:යෂණ ගසන අපි කටයුතු කරලා 

අමාතයාා යට ියුම යනශකාට  ළය මාශස්    අමාතයාා ය 
මාරුශවලා.  ට පස්ශස් ශ ත ස ත ගේධව කටයුතු කරන  ළය 

අමාතයවරයාශගගේ උපශ:ස් ගගේන යනශකාට   අමාතයාා යත් 

මාරු ශවලා. :සගේ ශ ත තුගේශවනි අවස්ථාවට සිතල්ලා තිශ ගේශගේ. 
ව්තමාන සමතිතුමාටත් අපි :සගේ එය ඉදිරිපත් කරනවා" කියලා. 

 

ගු ම්නෝ ග්න් න් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

සමතිවරයා මාරු ශවනවා. 
 

ගු ජගත් පුෂනපකුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொ ) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

 ක රශට් ශවන ශද් ශගේ.  ක නවත්වගේන  සහස ශගේ. ගරු 

මගේීතුමනි  ජනනාධිපතිතුශමෂණ ඉල්ලා අස් ම්යාට පස්ශස් 

තඩුක්රම වයවස්ථාශ  තිශ නවා   ළයට ගත යුතු ක්රියාපටිපාටිය 

කුමෂණ: කියන එක. එශහම න ත ක තුමා ශමාකෂණ: ශයෝජනනා 

කරගේශගේ? හිටපු ජනනාධිපතිතුමා ඉල්ලා අස් ම්යා. එශහම ඉල්ලා 

අස් ම්යාට පස්ශස් ජනනාධිපතිවරයකු නසතිව රශට් කටයුතු 

කරශගන යගේන කියලා: කියගේශගේ? 
 

ගු ම්නෝ ග්න් න් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

මම එශහම කියනවා ශනාශවන්. 

ගු ජගත් පුෂනපකුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொ ) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

එශහම න ත ශකාශහාම: කියගේශගේ? 

 

ගු ම්නෝ ග්න් න් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

එශහම ශවනස් ශවනවා ශගේ. 

 

ගු ජගත් පුෂනපකුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொ ) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

ක .  කට තමන් මම කි ශ  ජනාතික ප්රතිපත්තියෂණ හ:ගේන 

ඕනෑ කියලා.  

 

ගු ම්නෝ ග්න් න් මහතා  
(ைொண்புைிகு ைரனொ கரணசன்) 

(The Hon. Mano Ganesan) 

හ:මු  හ:මු. 

 

ගු ජගත් පුෂනපකුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொ ) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

 ක තමන් මම ශ ත කි ශ . මශේ ශයෝජනනාවත්  කන්. සරල 

උ:ාහරයයෂණ ිතතරන් මම තමුගේනාගේශස්ට කි ශ .  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  උ:ාහරයයෂණ හසටියට 

  90 තඩුක්රම වයවස්ථාව ටය් එකෂණ ිතධියට උපකල්පනය 

කශළාත්  :සගේ ශ ත ටය් එකට අම්රු ක 44ෂණ ශවනවා.  :සගේ  ශෂණ 

ක තබි ටික දිරලා. :සගේ ශ තකට පසච් :ස තමා සති.   

අශේ අනුර කුමාර මසතිතුමාත්   ගසන කි වා. ශ ත ගරු සභාශ  

සියලුශ:නාම ශ ත පිළි ඳ කරපු ශයෝජනනාත් එෂණක මම එකය 

ශවනවා. නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ හ:ගේන :සගේ කාලය 

ශහාඳන්. 0222 අම්රුද්ශද් අශගෝස්තු මාසයට ශපර ගරු චගේිකා 

 ඩුකඩාරනායක කුමාරතුාග මසතිනිය ශ ත රශට් ජනාතික ප්ර ්නය 

ිතසඳීම සඳහා දී්ඝ කාලීමනව කල්පනා කරලා  එවකට හිටපු 

වයවස්ථා කටයුතු පිළි ඳ අමාතය ගරු ීව.එල්. පීරිස් මසතිතුමා 

මා්ගශයගේ ශ ත ගරු සභාවට නව තඩුක්රම වයවස්ථා පනත් 

ශකටු තපතෂණ ඉදිරිපත් කළා. නමුත්  අවසානශආ කනගාටු:ායක 

සිද්ධියෂණ ම්යා.   ඉදිරිපත් කරපු තඩුක්රම වයවස්ථා පිටපත 

පුච්චලා :ාන තත්ත්වයට තවා.  ශකගේ පස්ශස් ශ ත ශවනශකාට 

අම්රු ක 00ෂණ ගත ශවලා. :සගේ සති.   නිසා :සගේ ශහෝ කල්පනා 

කරගේන ඕනෑ  අපි සියලුශ:නාශේ එකයතාශවගේ නව තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ  හ:ා ගගේනට.   වාශේම   ට සමගාමීව පසහසදිි 

මසතිවරය රමයෂණ -ඡගේ: රමයෂණ- ස්ථාපිත කරන වසඩ 

පිළිශවළටත් යගේන ඕනෑ කියන එකත් මම ශ ත අවස්ථාශ  

ශයෝජනනා කරනවා. 

පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවන කාලය අම්රු ක හතරහමාර:  අම්රු ක 

ශ:කහමාර: කියන කථාවත් ය ත ය ත අවස්ථාවල තිබුයා. සමහර 

තසගේවිගේ කි වා  ජනනතාව අපි පත් කශළ් අම්රු ක හතරහමාරකට  

  නිසා අම්රු ක ශ:කහමාශරගේ පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා හසරීමට 

තිශ න  ලය අන්ගේ කරගේන ඕනෑ කියලා. සත්ත  එශහම 

ශයෝජනනාවෂණ තවා.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශමායරාගල දිස්ත්රිෂණකශආ 

ජනනතාව පත් කරපු ශකනකු හසටියට මම ශ ාශහාම 

තඩ ත රශයගේ කියනවා  පා්ිශ තගේතුව අම්රු ක ශ:කහමාශරගේ 

ිතම්රුවා හසරියත්  අම්රු ක හතරහමාශරගේ ිතම්රුවා හසරියත්  

2145 2146 

[ගරු ජනගත් පුඥ්පකුමාර  මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

අම්රුද්ශ:ගේ ිතම්රුවා හසරියත් ජනනතාව ගසන අපට ිත ්වාසය 

තිශ න  ව.   ගසන අපට කිසිම ප්ර ්නයෂණ නසහස. ශමාක:  ඕනෑම 

ශවලාවක මසතිවරයයකට ූ :ාන ත ීශ ත තත්ම  ෂණතිය අපට 

තිශ නවා. ශමායරාගල දිසත්්රිෂණකය නිශයෝජනනය කරන 

මගේීවරයකු හසටියට   ජනනතාව ශකශරහි අශේ ිත ්වාසය තිශ න 

 වත් මතෂණ කරමිගේ  ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥශආ සහාය 

ල ා ශ:න  ව මා සඳහගේ කරනවා.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  මට තව ිතනාඩියෂණ ශ:ගේන  

මම ඉෂණමනිගේ කථාව අවසගේ කරනවා. අපි ශ ත පනත් 

ශකටු තපතට අශේ සහාය ශ:ගේශගේ ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥය 

නිශයෝජනනය කරමිගේ.  

ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය නසමසති 

:රුවා ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මසතිතුමාශේන්. ශ ත :රුවා රනිල් 

ිතරමසිාහ මසතිතුමාශේ ශනාශවන්. ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ 

මසතිතුමාශේ :රුවා තමන් :සගේ ග්භාඥශආ ඉගේශගේ. රනිල් 

ිතරමසිාහ මහත්තයාශේ කාලශආ තමන්   :රුවා බිහි කරගේනට 

යගේශගේ. ඉතිගේ  ශ ත :රුවා කාශේ: කියන එකත් කල්පනා කරලා 

කටයුතු කරගේන කියලා සභාවට ශයෝජනනා කරමිගේ මා නිහඬ 

වනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු ඉ තතියාස්  ාකී් මාකා් මගේීතුමා. ක තුමාට මිනිත්තු 

6ක කාලයෂණ තිශ නවා. 

 
[අ.භා.  . 5] 
 

ගු ඉම් සයා න බාකීර් මාකාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ශ ාශහාම ස්තුතින්, ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි. 

ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අශේ සමගි ජනන  ලශ ගය 

පෂණඥව ඡගේ:ය ශ:න  වට තීගේ ක කරලා තිශ නවා.  ශකගේ අ:හස් 

ශකශරගේශගේ නසහස  ශ ත සාශ ෝධනය අශේ රශට් ජනනතාවශේ 

අභිලාඥ ඉටු කරන  කිසිශස්ත් සෑමකමකට පත් ශවගේන පුළුවගේ 

සාශ ෝධනයෂණ කියලා.  

ශ ත සාශ ෝධනය ගසන කථා කරන ශ ත ිතවා:ශආදී මශේ අ:හස් 

පළ කරගේන පළමුව මම කසමසතින්  පම්ගිය දිනක සමාජන මාධය 

ජනාලවල මම :සකපු එෂණතරා කථාවෂණ සඳහගේ කරගේනට.  ක 

ප්ර ගේධයෂණ:  සත්ත සි කීමෂණ: කියගේන මම :ගේශගේ නසහස.   

කථාව තුළ ය ත පණිම්ඩයෂණ තිශ න නිසා මශේ කථාව තර තභ 

කරගේන ශපර  සියලුශ:නාට   ගසන කියගේන මම කසමසතින්.  

  කථාව ශමශහමන්. බ්රිතානයශආ පුස්තකාලයකට ගිය 

ශකශනෂණ එතසන අයශගගේ ිතමසා තිශ නවා  තඩුක්රම වයවස්ථා 

ගසන ශපාත් සති ස්ථානය පිළි ඳව. එිතට   අය කහු එතසනට එෂණ 

කර ශගන ශගාස් තිශ නවා. කහුට ශ්රී ලාකාශ  තඩුක්රම 

වයවස්ථා ශපාතෂණ අව ය  ව කහු කියා තිශ නවා. එිතට කහුට 

කියා තිශ නවා  ශමතසන සියලු රටවල තඩුක්රම වයවස්ථා 

ශපාත් තිශ නවා   ත් ශ්රී ලාකාශ  තඩුක්රම වයවස්ථා ශපාත 

ශමතසන නසහස  එය ත ා සත්ශත් periodicals නසත්න ත වාර 

ප්රකා න ත ා සති අා ශආ කියලා.  

ශමවසනි කථා සමාජන මාධය ජනාලවල පසතිශරගේනට තර ත අශේ 

තඩුක්රම වයවස්ථාව ශකාච්චර  කරට ිතහිළුසහගත තත්ත්වයකට 

පත් ශවලා තිශ නවා: කියන කාරයය සත්තටම 

ශ :නාසහගතන්.   තරමට අශේ තඩුක්රම වයවස්ථාවට 

පසලසස්තර සලී ත  ටිගේක් කිරී ත කර තිශ නවා. අශේ 

වයවස්ථාව ශ ත තත්ත්වයට පත් කිරීශ ත හසසිරීම ගසන මශේ 

වචනවිගේ කියනවාට වඩා අශේ උගත් මිරයා ම්සිල් ශේමජනයගේත 

මසතිතුමාශේ වචනවිගේම මම ශ ත ගරු සභාවට පසහසදිි කරගේන 

කසමසතින්. මම උපුටා :ෂණවනවා  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ශ:වන වර කියවා ිතවා:යට ගත් 

අවස්ථාශ දී එතුමා කරපු කථාශ  ශකාටස් කීපයෂණ.   

අවස්ථාශ දී එතුමා ශ ත ිතධියට කියනවා.  

":හහත්වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ ප්රධාන 

සාශ ෝධන පහෂණ තිශ නවා.  ක   ශවලාශ   පරිවාස තඩුක්ව 

රැක ගගේන ශගනා සාශ ෝධනයෂණ."   

  කියගේශගේ එය පටු අරමුයකිගේ ශගනා සාශ ෝධනයෂණ. 

ඉගේපම් එතුමා තව කරටත් කියනවා. 

 " ළයට :හඅටවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගනාවා. :හඅටවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයහි ප්රධාන 

ලෂණඥයය තමන්  ශකශනකුට ශ:වතාවකට වසඩි වාර ගයනෂණ 

ජනනාධිපති ුරරයට තරග කරගේන පුළුවගේ කියන කාරයය."  

නසවත එතුමා කියනවා.  කත් පුද්ගල ම්වමනාවෂණ මත 

ඉදිරිපත් කරපු සාශ ෝධනයෂණ කියලා. ශ ත  මශේ වචන ශනාශවන්  

ම්සිල් ශේමජනයගේත සමතිතුමාශේ වචන.   ළයට එතුමා කියනවා  

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගසන. ශ ත තමන් 

එතුමාශේ අ:හස.  

":හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගන  ශ ත 

මුඛය පරමා්ථය ම්ශඩුක ජනනතාවට ප්රජනාතගේරවාදී අන්තිය දීම 

ශනාශවන්. රනිල් ිතරමසිාහ මසතිතුමා අ: ශ ත සභාශ  නසහස. 

එතුමා ශගන ගිය campaign එක තමන්  ිතධායක අගමසතිවරශයකු 
නි්මායය කරගේන ඕනෑය කියන එක. තඩුක්රම වයවස්ථාශ  

40  43 හා 44 යන වයවස්ථාවල 'ජනනාධිපති' කියා සඳහගේ වන හසම 

තසනකටම එතුමා ූ ෂණඥම තකාරශයගේ 'අගමසති' කියලා තශද්  

ශකරුවා. ජනනාධිපතිවරයයකදී ජනනාධිපතිවරයාට ඡගේ:ශයගේ 

ශ:න ිතධායක  ලය තමන්  ජනනාධිපතිවරයා ිතඥයයගේ                    

හසටියට සමතිවරුගේට භාර ශ:ගේශගේ.   ජනනාධිපතිවරයාම                              

සමති මඩුකඩලශආ සාමාජිකශයෂණ ශකරුවා ශ ත වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ. ශමහි මුඛය පරමා්ථය ම්ශඩුක ජනනාධිපති නාමික 

කරලා අගමසති හසටියට තමගේශේ අතට ිතධායක  ලය ල ා 

ගසනීමන්."  

එශහම කි ශ  ගරු ම්සිල් ශේමජනයගේත සමතිතුමා. 

 ළයට මම කසමසතින් ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පිළි ඳ ිතවා:ශආදී එවකට අධිකරය අමාතය ගරු 

අි ස රි මසතිතුමා කළ සඳහනෂණ සිහිපත් කරගේන. එතුමා 

ශමශහම කි වා.  

"ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මහත්මයා ජනනාධිපතිවරයයට ඉදිරිපත් 

ීම වළෂණවගේනන් ද්ිතත්ව පුරවසසික ත :රන පුද්ගලයගේට තහාචි 

:සමීශ ත සාශ ෝධනය ඉදිරිපත් කශළ්"  

ශ ත සියලු කතාවිගේ ශපගේනු ත කරගේශගේ  අශේ රශට් 

ශද් පාලනය තුළ පටු අරමුණු සහ පුද්ගල අරමුණු සඳහා  කර 

:සෂණමකිගේ ශතාරව තඩුක්රම වයවස්ථාව තුවාල කර සති 

තකාරයන්. ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය තුළිගේ 

2147 2148 



පා්ිශ තගේතුව 

ජනනාධිපතිට අසීමිත  ල කගේ:රාවෂණ ල ා  කගේනා.    ලයත් සමය 

ගත්ත වසරදි  උද්ධච්ච තීගේ ක හා තීරය අශේ රටට සති කරපු 

ිතගේනසහිය  ිතනා ය අ: අපි ිතඳිමිගේ සිටිනවා. ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  

සාමාජිකයගේ ශලස අ: අශේ වගකීම ඉටු කරන තකාරය ඉදිරි 

පර තපරාව   අනුව තෂණශස්රු කරාිත. ශමම පා්ිශ තගේතුශ  

සිටින සමහර මගේීතුමගේලා :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාශ  කළ 

කතා  ගත්ත ස්ථාවරය හා ඉගේ පම්ව   මගේීවරු ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස ත ගේධශයගේ කළ කතා හා  

ගත්ත ස්ථාවර එකිශනකට පරස්පරන්. එශමගේම :සගේ කම්ගේ 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ්ධනය ගසන කරන කතා 

සලකන කල  එම ස්ථාවරයත් එකිශනකට පරස්පරන්. ශ ත 

තත්ත්වය තුළ අශේ පා්ිශ තගේතුව ගසන ජනනතාව තුළ සති 

ිත ්වාසය බිඳ වසටීම පු කමයට කාරයයෂණ ශනාශවන්.  

ප්රජනාතගේරවා:ය කියගේශගේ  ජනනතාව ිතසිගේම ජනනතාව පාලනය 

කර ගගේනා වූ රමයකට.   සියලුශ:නාටම එක තසනකට රැස් 

ශවගේන  සරි නිසා  ප්රාශයෝගිකව අපහම් නිසා  ජනනතාව ශතෝරා 

ගගේනා නිශයෝජිතයගේ මා්ගශයගේ ජනනතා අභිලාඥයට එකයව  

වගකී ත ඉටු කිරීම අශේෂණඥා කරනවා.  ත් අ: සි ක වගේශගේ 

කුමෂණ:? ශද් පාලන පෂණඥ තම තමගේශේ වාසියට තඩුක්රම 

වයවස්ථාවට සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කිරීමන් අ: අප :කිගේශගේ. එශස් 

ශනාමසතිව ජනනතා අභිලාඥ අවශ ෝධ කරශගන  වා ඉටු කිරීම 

ශනාශවන්. තඩුක්රම වයවස්ථාවට ශ ත ඉදිරිපත් කරන සාශ ෝධන 

ශද් පාලන පෂණඥ තුළ ශකශරන දී්ඝ සාකච්ඡාවිගේ අනතුරුව 

සාමූහික තීරය ප:න ත කරශගන ඉදිරිපත් වනවා :  එශහම 

නසත්න ත   වා පෂණඥ යාගේරයය හම්රුවන කුඩා කල්ි  

කඩුකඩාය තවල අතශළාස්සකශේ ම්වමනා මත සි ක වගේශගේ : යන 

කාරයය අපි හසශමෝශේම හත:ය සාෂණිය ඉතාම ශහාඳිගේ :ගේනවා. 

ශමහිදී මශේ මතකයට එනවා අම්රු ක 62කට ශපර "ශආල් 

සරසිතශආ" ශද් පාලන ිත:යාව පිළි ඳ මහාචා්ය ශරා ට්  . 

ඩාල්ශේ ප්රකා ෂණ. කහු ශමශස් කියා තිබුයා.  

"හසම වසඩිහිටිශයකුම පාශහ් ශද් පාලන රමය තුළ තම 

ඡගේ:ය භාිතතා කළත්  :සනුම  ධනය  සමාජන තත්ත්වය 

ිතධායකය ශමශහය ීශ ත හසකියාව සහ අශනකුත් සියලු 

ස තපත් අසමාන ශලස ශ දී සති ිතට සත්තටම තඩුක් 

කරගේශගේ කම්:?"  

: ක හයකට ශපර එ:ා නිශයෝජිත ප්රජනාතගේරවා:ය පිළි ඳව 

ශරා ට්  . ඩාල් නසඟූ ශ ත ප්ර ්නය ශලෝකයට ශමගේම ශ්රී 

ලාකාවටත් අ:ටත් වලාුර  ව කීම සාව:ය නසහස. ප්රමි යසන් 

හුනගේවන පසළසගේතියක  සමාජනශආ ඉහළ ස්ථරවල සිටින 

ශකාටස්වල  එශස් නසත්න ත ධනවත් වයාපාර ශකාටස්වල ඉත්තගේ 

ශලසිගේ ශ ත රමය තුළ අශේ ශ ාශහෝශ:නා ක්රියා කිරීම ශනාශවන් 

: අ: යුගශආ අප :කිමිගේ සිටිගේශගේ? :හඅටවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට  :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට  එශමගේම ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට  වාශආ පරස්පර  ව :සන :සනම අත් කසවපු සතස ත 

ගරු මගේීවරු  අපට එශහම කරගේන සි ක ම්ශඩුක පෂණඥශආ ිතනය 

නිසා  පෂණඥය තුළ අභයගේතර ප්රජනාතගේරවා:යෂණ ශනාමසති නිසා 

යනුශවගේ කියමිගේ පාශපාච්චාරයය කිරීම අපට  ශආ අහගේනට 

ලසබුයා. සත්ශතගේම අශේ රශට් ශද් පාලන පෂණඥ  හුතරයෂණ 

තුළ අභයගේතර ප්රජනාතගේරවා:ය ශනාතිබීම කාශේත් සසලකිල්ලට 

ශයාමු කළ යුතු කරුයෂණ. ශ ත ස ත ගේධශයගේ සසලකිල්ල ශයාමු 

කර පෂණඥ අභයගේතර ප්රජනාතගේරවා:ය උශ:සා නීතිමය ප්රතිපා:න 

සසලසීමට කටයුතු කිරීම ගසන සාකච්ඡා සඳහා අවධානය ශයාමු 

කිරීමට   :සගේ කාලය එළසඹ තිශ නවාය කියලා මම කියගේන 

කසමසතින්. ශමම කාරයය තව කරටත් ප්රමා: කරගේන ඉඩ දිය යුතු 

නසහස. එශස් ශනාම්යශහාත් අශේ රශට් ශද් පාලනය තව කරටත් 

වරප්රසා: ලත්  ධන  ලය හිමි අතශළාස්සකශේ -සීමිත පිරිසකශේ-  

ප්රමි පම්ල් කිහිපයක ග්රහයයට ශගන තිබීශ ත තිත්ත යථා්ථය 

දිගටම ිතඳශගන සිටිගේනට සමාජනයෂණ ශලස අපට සි ක ශ ිත. ජනනතා 

අභිලාඥ ශත්රු ත ශනාගනිමිගේ  ජනනතාවට සාශ දී ශනාී  ජනනතා 

හඬ  ලහත්කාරක තවිගේ යටපත් කරමිගේ යන ගමනක 

ප්රවයතාව අ: අප :කිමිගේ සිටිනවා. රස්ත ිතශරෝධි පනත 

අවභාිතතය  අධිතරෂණිත කලාප ගසසට් කිරීම හා පුනරුත්ථාපන 

කා්යාා  තර තභ කිරීම යන ශ ත සියලු ක්රියා:ාමවිගේ 

ශපශනගේශගේ  ප්රජනාතගේරවාදී ශලෝකය සහ ශලෝක ජනනමතය 

ශමගේම රශට් ජනනමතය : මාන් ත ශනාකරන ගමනක ව්තමාන 

පාලනය නිරත ී සිටින  වන්.  

මා කසමසතින්  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සා ශ ෝධනය 

පනත් ශකටු තපත පිළි ඳ ිතවා:ශආදී මා කළ කථාශවගේ වාකය 

තුනෂණ යළිත් සිහිපත් කරලා මශේ කථාව සමාේත කරගේනට. මා 

එ:ා කළ කථාව සතුළත් 0202 කෂණශතෝ ් 0  දින හසගේසා් 

වා්තාශ   433වන තීරුශ  ශකාටසෂණ මා උපුටා :ෂණවනවා.  

"කශ  පිහිශටගේ  ලය සිතත් :සගේ කශ   ලයන් නසති කරගේනට 

යගේශගේ. අ: මා ශ ත කියන ශද් කරුයාකර ියා ත ාගගේන. ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට පෂණඥව අත් කසවන 

ශ ාශහෝශ:නකුට තමන් අනාගතශආදී එන්ගේ  සට කගේනට සිද්ධ 

ශවගේශගේ." 

හිතුවෂණකාර පාලනය  උද්ධච්ච පාලනය  ජනනතාවශේ අ:හස් 

මාන් ත ශනාකළ පාලනය රට අගාධයට ස: :ස තමා පමයෂණ 

ශනාශවන්  තඩුක්ව පසත්ශත් තුශනගේ එකෂණ පමය වූ  පිරිසකට 

අධික  ලය කළ ිතගේනසහිය ශත්රු තශගන අ: ශ ත ිතරුද්ධ පෂණඥය 

පසත්තට එගේන සිද්ධශවලා තිශ නවා. එ:ා මා කී :ෑ අ: ශකාශතෂණ 

 කරට සතයශවලා තිශ නවා: කියා සිහිපත් කරගේන මා කසමසතින්. 

අපි  කර :සෂණශමගේ  බුද්ධිශයගේ ජනනතා අභිලාඥය ශත්රු ත ගගේන 

පුළුවගේ පා්ිශ තගේතුවෂණ හසටියට කටයුතු කරගේන අධිඥ්ඨානය 

කර ගත යුතු අවස්ථාවෂණ එළසඹ තිශ නවාය කියා සඳහගේ කරමිගේ 

මශේ වචන කිහිපය සමාේත කරනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

  ගරු ත්.එ ත. රාජිත් මද් කම  ඩුකඩාර මගේීතුමා. ක තුමාට 

මිනිත්තු 6ක කාලයෂණ තිශ නවා. 

 
[අ.භා.  .03] 

 

ගු ආර්.එම්. රාංජිත් ම දු ම බණ්ඩාර මහතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம்.  ஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொ ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  තඩුක්රම වයවස්ථාවට 

ශගශනන ිතසිශ:වන  සාශ ෝධනය ගසන  ශ ත අවස්ථාශ  සාකච්ඡා 

කළත්  ශ ත රශට් ජනනතාව හසම :ාම ඉල්ලපු පා්ිශ තගේතු 

ප්රජනාතගේරවා:ය තහම්රු කිරීම සඳහා ිතපෂණඥය ිතධියට අපි 

ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

ඉදිරිපත් කළා. ශපෞද්ගික මගේීවරයකුශේ ශයෝජනනාවෂණ නිසා 

 ක පස්සට ගියා.  

අපි :ගේනවා     4 ඉඳලා ශ ත රශට් ජනනතාව ඡගේ:ය  කගේශගේ 

ිතධායක ජනනාධිපති ුරරශආ  ලය අශහෝසි කරලා පා්ිශ තගේතු 

ප්රජනාතගේරවා:ය  ෂණතිමත් කරගේනන් කියලා. :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා ස ාශ ෝධනශයගේ අපි   කා්යය කළා. 

2149 2150 

[ගරු ඉ තතියාස්  ාකී් මාකා්  මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

නමුත්  ලශලෝභී ශ ත කඩුකඩායම එ:ා ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සා ශ ෝධනය ශගනසල්ලා  ශ ත රටට  කාධිපති ජනනාධිපතිවරයකු 

හුනගේවා  කගේනා. ය ත පුද්ගලයකු මත  ලය  කරාකය වන ිතට  එම 

 ලයට සීමා පනවගේශගේ නසත්න ත     ලය අයථා ශලස               

පාිතච්චි කරලා රටම ිතනා  කරනවා. ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ   

ජනනාධිපතිතුමා ිතසිවන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනශයගේ 

කශළ්  ක. ශ ත රට  ාශකාශලාත් කරලා  ශ ත රට අරාජික කරලා  

අවසානශආදී   ජනනාධිපතිවරයාට රටිගේ පනිගේනත්  ම්යා. 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවසථ්ා සා ශ ෝධනය පනත්  

ශකටු තපත ශගශනගේන ූ :ාන ත වන ශවලාශ  අගමසතිවරයා අපි 

අගමසති කා්යාලයට කස ශඳ වා. පෂණඥයෂණ ිතධියට අපි එ:ා 

අගමසති කා්යාලයට ගියා. එතුමා කි ශ   :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා  සා ශ ෝධනය  නසවත ශගශනනවාය කියලාන්. නමුත් 

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශනාශවන් අ: 

ශගනසිතත් තිශ ගේශගේ. අ: ශගනසිතත් තිශ ගේශගේ දියාරු                       

කරපු :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ. 

පා්ිශ තගේතුවට තිශ න  ලතල  අමාතය මඩුකඩලය පත් කිරීශ තදී 

අගමසතිවයාරයාට තිශ න  ලතල  ජනනාධිපතිවරයා සමති ුරර 

භාර ශනාගත යුතු  ව   තඩුක්රම වයවස්ථා සභාව පත් කිරීම යන 

ශ ත සියල්ල දියාරු කරලා තමන් ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ශගනාශ . ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත මුලදී 

ඉදිරිපත් කශළ්  තඩුක්රම වයවස්ථා සභාවට තඩුක්ශවගේ 

සාමාජිකයගේ හත්ශ:නකු පත් කරන ිතධියට. නමුත් අපි  ශයෝජනනා 

කළා  "නසහස  තඩුක්රම වයවස්ථා සභාව ස්වාධීන ිතය යුතුන්. 

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ තිශ න 

තකාරයට තඩුක්රම වයවස්ථා සභාව පත් කළ යුතුන්" කියලා. මා 

හිතන හසටියට   කාරයයට රජනය සහු ත කගේ දීලා තිශ නවා.   

නිසා   කට අශේ එකයත්වය ප්රකා  කරනවා.  

ජනාතික ශපාිස් ශකාමිසම පත් කළා. ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය යටශත් එය ස්වාධීන නසහස. ජනාතික ශපාිස ්

ශකාමිසශ ත සභාපතින්    සාමාජිකශයෝන් ශ්රී ලාකා ශපා කජනන 

ශපරමුණු කා්යාලශආ -ශපාශහාට්ටු කා්යාලශආ- හිටපු අය; 

මසතිවරය ශමශහයවපු අය. ස්වාධීන සාමාජිකයගේ කිහිපශ:ශනෂණ 

මසතිවරය ශකාමිඥගේ සභාශ  ඉගේනවා. නමුත් ශපාශහාට්ටුශ  

මසතිවරය කා්යාලශආ හිටපු අය මසතිවරය ශකාමිඥගේ සභාශ  

ඉගේනවා. අපට තරාචින්  "ශ ත කටයුතු කරගේන මට ඉඩ ශ:ගේන. 

මසතිවරය ශකාමිසශ ත ස්වාධීන පුද්ගලයගේ එෂණක මට කථා 

කරගේන  සහස  කටයුතු කරගේන  සහස. අපි මසතිවරයයෂණ 

තියගේශගේ නසහස"න් කියලා  ශආ ශපශ්:ා ජනනාධිපතිතුමා කි වා 

කියලා. ප්රාශද්යය සභා මසතිවරයය කල් :මගේන ජනනාධිපතිතුමා 

අ: උේපරවසට්ටි ශගාඩ නයනවා. පළාත් පාලන තයතනවල සිටින 

0 222ෂණ වන මගේීවරුගේ සාඛයාව 4 222 :ෂණවා අ් කරගේන 

කටයුතු කරනවා. සා ශ ෝධන ශගනසිතත් පළාත් සභා මසතිවරයය 

අත්හිටුවූවා වාශේ අ: ප්රාශද්යය සභා මසතිවරයයත් අත්හිටුවගේන 

කටයුතු කරනවා. අපි ජනනාධිපතිවරයාට කියනවා  තඩුක්රම 

වයවස්ථාවත් එෂණක ශසල්ල ත කරගේන එපා  කියලා. තඩුක්රම 

වයවස්ථාවත් එෂණක ශසල්ල ත කරලා ශ ත රශට් හිටපු 

ජනනාධිපතිවරුගේට රටිගේ පනිගේන සිද්ධ ම්යා.  

  ිතතරෂණ ශනාශවන්. ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

ස ා ශ ෝධනශයගේ කි වා  ජනනාධිපති කා්යාලයත්  අගමසති 

කා්යාලයත් ිතගයනය කරගේන  සහස කියලා. 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයශයගේ  කට තීගේ කවෂණ  කගේනා. නමුත්  අ: 

ශමාකෂණ: කරලා තිශ ගේශගේ? ිතගයන කා්යාලයට සාමාජිකයගේ 

 ඳවා ගසනීම -පත් කිරීම-  මාරු කිරීම  ිතනය පරීෂණඥය සි ක කිරීම 

ිතගයන ශස්වා ශකාමිඥගේ සභාව යටතට පත් කරලා තමන් 

:හනවවසනි තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ තිබුශඩුක. අ: ශ ත 

ිතසිශ:වසනි තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ  වා කසබිනට් 

මඩුකඩලය යටතට අරශගන තිශ නවා. තවත් තකාරයකිගේ 

කියනවා න ත  ශහාරක ත ිතගයනය කරද්දී  ක වසළසෂණීම සඳහා 

ස්වාධීන ිතගයන ශස්වා ශකාමිසම යටශත් තිබූ  ලය කසබිනට් 

මඩුකඩලයට අරශගන තිශ නවා. හස සන්   ශආ ශපශ්:ාත් 

ිතගයකාධිපති කි වා  ගල් අඟුරුවිගේ  ශතල්විගේ ශහාරක ත 

කළාය කියලා. එශහම න ත අපි ඉල්ලා සිටිනවා  කරුයාකරලා 

ශ ත වාශේ ශද්වල් කරගේන එපා කියලා. 

එ:ා ප්රස තපා:න ශකාමිඥගේ සභාවත් අශහෝසි කළා.  ශෂණ 

ප්රතිලලයෂණ ිතධියට තමන් රට  ාශකාශලාත් ම්ශඩුක. අ: යගේත ත 

ප්රස තපා:න ශකාමිඥගේ සභාව නසවත සිතල්ලා තිශ නවා.  

අපි සගේශතෝඥ ශවනවා  ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය තිශ න අයට 

ඡගේ:ය ඉල්ලගේන  සරි සාශ ෝධනය ශගන  ම පිළි ඳව.  හිටපු 

ජනනාධිපතිවරයාත් එක කාලයක සශමරිකානු පුරවසසිශයෂණ. එතුමා 

රටිගේ පනිද්දී ඉස්ශසල්ලාම සශමරිකාවට තමන් ීසා ඉල්ලුශ . 

නමුත්   කගේශගේ නසහස. ශ ත තමන්   ශගාල්ශලෝ කටයුතු කරපු 

තකාරය. අපි ශ ත සාශ ෝධනයට පෂණඥව ඡගේ:ය ශ:නවා.                 

අපි :ගේනවා  රජනය පා් ්වශආ ශකාටසෂණ ඉගේනවා  ශ තකට 

ිතරුද්ධව ඡගේ:ය ශ:න. අගමසතිතුමා කථා කරද්දී කි වා  

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ කරගේන  සරි ශද්වල් 

පා්ිශ තගේතුශවගේ කරනවා කියලා. ස්ථාවර නිශයෝගවිගේ 

කරනවා. එතුමගේලා  වා කළා. ශහාරක ත කරගේන ඕනෑ නිසා  

ශහාරක ත වහගගේන ඕනෑ නිසා ස්ථාවර නිශයෝග අත්හිටුවලා 

ිතපෂණඥයට තිබුණු මු:ල් පිළි ඳ කාරක සභාශ   ලය තඩුක් 

පෂණඥයට ගත්තා. අපි අගමසතිවරයාට කියනවා  තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  තිශ න  වා ස්ථාවර නිශයෝගවිගේ ශවනස් කරගේන 

 සහස කියලා.  කවත් ශ ත අගමසතිවරයා :ගේශගේ නසහස. 

  වාශේම එතුමගේලා කි වා  මසතිවරය රමය සාශ ෝධනය 

කරනවා කියලා. එතුමා තමන් යහ පාලන තඩුක්ව කාලශආත් 

මසතිවරය රමය ශවනස් කිරීශ ත කමිටුශ  හිටපු සභාපති  ශ ත 

තඩුක්ශ ත් මසතිවරය රමය ශවනස් කිරීශ ත කමිටුශ  ඉගේන 

සභාපති. නමුත් එතුමාට  ක කර ගගේන  සරි ම්යා. කිසිම 

වා්තාවෂණ ශ:ගේන  සරි ම්යා. එතුමාශේ  කාධිපති වා්තා අපි 

අත්සගේ ශනාකරන තසනට ගියා. 

මසතිවරය රමය ශවනස් කිරීම ගසන තපම් කථා කරගේශගේ  

පළාත් පාලන මසතිවරයය කල් :මගේන: කියලා අපි :ගේශගේ 

නසහස. ශ ත ප්රජනාතගේරවාදී රශට් ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  ප්රජනාතගේර 

වා:ය  ෂණතිමත් කරනවා න ත  ශ ත රශට් ප්රජනාතගේරවා:ය 

 ෂණතිමත් කරනවා න ත  ජනනාධිපතිවරයාට  අගමසතිවරයාට   

තඩුක්වට අපි කියනවා  තඩුක්රම වයවස්ථාවත් එෂණක ශසල්ල ත 

කරගේන එපා කියලා. ජනනතාවශේ ප්රජනාතගේරවාදී අන්තියෂණ වන 

මසතිවරය කල් :මගේන එපා කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 
 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු (තචා්ය) සරත් ීරශස්කර මසතිතුමා. ක තුමාට මිනිත්තු 

 0ක කාලයෂණ තිශ නවා. 

 

[අ.භා.  .32] 
 

ගු (ආචාර්ය)  රත් ීර් නකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் வீ ரசக )  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අ: ශමතසනදී ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගසන කථා කරනශකාට 

කියසම්යා  "ශ තක ජනනතාවශේ ඉල්ලීමමෂණ   ක නිසා පසහසර 

2151 2152 



පා්ිශ තගේතුව 

හරිගේන එපා" කියලා. නමුත් මම  කට එකය නසහස. ශමාක:  

සත්ත ව ශයගේම ජනනතාව ඉල්ලුශ  තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ ශනාශවන්  නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ. 

ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ හිටපු ජනනාධිපතිතුමාට ලසබුණු ජනන වරම නව 

අඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ සඳහා මිස තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ සඳහා ශනාශවන්.   අනුව ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ 

මසතිතුමා ිතසිගේ සත්ත ව ශයගේම හසළ බුද්ධියෂණ තිශ න  

තඩුක්රම වයවස්ථාව පිළි ඳව ඉතාම පරියත :සනුමෂණ තිශ න 

ජනනාධිපති නීතිි මශනෝහර : සිල්වා මසතිතුමා  ශරාශ තඥ් : සිල්වා 

මසතිතුමා සතුළු ිතශ ඥ්ි කඩුකඩායමකට - expert team එකකට 
- ශ ත කටයුත්ත භාර දීලා තිබුයා. කම්ගේ අම්රු ක ශ:කෂණ අධයයන 

කටයුතු කරලා :සගේ   නව අඩුක්රම වයවස්ථාශ  ශකටු තපත 

භාර දීලා තිශ නවා. :සගේ  ක තිශ ගේශගේ ජනනාධිපති රනිල් 

ිතරමසිාහ මසතිතුමා අශත්. එශහම න ත සත්ත ව ශයගේම අපි 

යගේන ඕනෑ  තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයකට ශනාව  නව 

තඩුක්රම වයවස්ථාවකට කියන එකන් මම ශ ත අවස්ථාශ  කියා 

සිටිගේශගේ. 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි   ශආ ගරු එ ත. . 

ම්මගේතිරගේ මසතිතුමා  ගරු චාමර ස තපත් :සනායක මසතිතුමා   

පා්ිශ තගේතු මගේී ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මසතිතුමා 

කි වා  මම ශහාඳට ශහෝ නරකට ශහෝ :හනවවසනි තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට ිතරුද්ධව ඡගේ:ය  කගේනා කියලා. මම 

:හනවවසනි තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට පෂණඥව ඡගේ:ය 

 කගේශගේ නසත්ශත් ය ත කිසි ශහ්තුවෂණ නිසාන්.   පිළි ඳව මම පම්ව 

ිතස්තර කරගේන ත.  ිතසිවසනි තඩුක්රව වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ 

:හනවවසනි තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන අශහෝසි ම්ණු නිසා 

මම  කට පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේනා. ිතසිඑෂණවසනි තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ ශහෝ ිතසිශ:වසනි තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ නසවත වරෂණ :හනවවසනි තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශආ ශද්වල්  ලාත්මක ශවනවා න ත මශේ ප්රතිපත්තිය 

අනුව අනිවා්යශයගේම මට  කට ඡගේ:ය ශ:ගේන  සහස  මම 

ඡගේ:ය ශ:ගේශගේ නසහසන් කියන එක ශ ත අවස්ථාශ  ඉතාම 

පසහසදිිව කියා සිටිනවා. 

මම ිතරුද්ධ ශවගේශගේ ශ ත නිසාන්. අනුර කුමාර දිසානායක 

මසතිතුමාත් මා ගසන කි වා. ශ ත :හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය තිශ නකල් ජනනාධිපති ිතධායක  ලය දියාරු වන 

කිසිම ශ:යකට මම එකය ශවගේශගේ නසහස.  කට මම ිතරුද්ධ 

ශවනවා.    ලය දියාරු වන සාශ ෝධන ටිකෂණ ශමවර 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයශයගේ ප්රතිෂණශඥ්ප කළා. නමුත්  ශආ  ගරු එ ත. . 

ම්මගේතිරගේ මගේීතුමාත් කියූ පරිදි :හනවවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධ නශආදී ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය  වා ප්රතිෂණශඥ්ප 

කශළ් නසහස. එතශකාට  :හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ක්රියාත්මක ශවද්දී  කාරක සභා අවස්ථාශ දී  කරන 

ම්ළු සාශ ෝධනවිගේ ඉතාම  රපතළ ප්රතිලල ලසශ ගේන පුළුවගේ. 

  නිසා තමන් අපි ශ ත ම්ළු සාශ ෝධනවලට කසමසති නසත්ශත්. අපි 

:ගේනවා  ඉගේ ක-ලාකා ගිිතම්ම නිසා සඳිරි නීතිය :මලා  ජනනතාව  

ස තපූර්යශයගේම තත් කරලා ඉතා  ශලගේ තමන්    :හතුගේවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත කරගේන සි ක ම්ය  ව. 

  කියගේශගේ :හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ඉගේදියාව ිතසිගේ අපට  ශලගේ පටවපු ශ:යෂණ.  ට ශපර :ා 

මගේීවරුගේ තරු පශහ් ශහෝටලයක නවත්වලා  කම්ගේශේ ඉල්ලා 

අස්ීශ ත ිපි ල ාශගන ඉතාම තරෂණඥා සහිතව පා්ිශ තගේතුවට 

ශගනිහිල්ලා  තමන් ශ ත :හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ස තමත කශළ්.   නිසා  ශෂණ තිශ න ම්ජනාතභාවය 

ගසන අපට  රපතළ ප්ර ්නයෂණ තිශ නවා. ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයශආ 

ිතනි ්චයකාරවරුගේ නවශ:නාශගගේ හතරශ:ශනෂණ ම  කට 

ිතරුද්ධ ම්යා.  අගිතනිම්රු  ්වානගේ: ප්රමුඛ පස්ශ:ශනෂණ තමන් 

 කට එකය ම්ශඩුක.   නිසා තවම ශද් පාලන ිතචාරකයගේ  ක 

නිවසරැදි : කියන කල්පනාශ  ශයදී සිටිනවා.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අ: ශ ාශහෝ අය :ගේශගේ 

නසහස  කීය රටෂණ සහ එෂණසත් රටෂණ අතර තිශ න ශවනස.  ක 

ඉතාම භයානක තත්ත්වයෂණ.  කීය රටක මුළු රශට්ම තිශ ගේශගේ 

එක නීතියන්. අශේ රශට් පළාත් නවයෂණ තිශ නවා. එෂණසත් රටක  

එෂණ ිතඥයයෂණ ස ත ගේධශයගේ   පළාත් නවශආ නීති නවයෂණ 

තිශ ගේන පුළුවගේ. සශමරිකා එෂණසත් ජනනප:ය වාශේ මහා ිත ාල 

රටවල් තමන් එෂණසත්  නසත්න ත ශෙඩරල් කරගේශගේ. සශමරිකා 

එෂණසත්  ජනනප:ශආ ප්රාගේත 52ෂණ තිශ නවා.   ප්රාගේත 52ගේ කුඩා 

ප්රාගේතයෂණ තමන් West Verginia කියගේශගේ.  ක ලාකාව තර ත 

ම  ිත ාලන්.   වාශේම තමන්  ිත ාල ම ප්රාගේතය වන Alaska, 

ලාකාව වාශේ 06 ුරයයෂණ ිත ාලන්.  ක නිසා ඉතා ිත ාල රටවල් 

තමන් එෂණසත් කරගේශගේ  නසත්න ත ශෙඩරල් කරගේශගේ. අශේ ශ ත 

පුාචි රට ශෙඩරල් කරනවා න ත  එෂණසත් කරනවා න ත කරගේශගේ 

ශ ත රට ශ දීමට පමයන්. එතශකාට :හතුගේවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ  we became almost a federal 

country - අපි ශ ාශහෝ  කරට ශෙඩරල් රටෂණ  වට පත් ම්ශඩුක ශ ත 

:හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය නිසාන්.  

හිටපු අගිතනිම්රු රාජනා වනම්ගේ:ර මහතා  කියනවා  

":හතුගේවන සාශ ෝධනය ලාකා රාජනයශආ හිසට ඉහළිගේ සිහිගේ 

ූතලකිගේ එල්ලා සති ක් තුඩෂණ." කියලා. ඉතිගේ ශ ත ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය මඟිගේ   සිහිගේ ූතල කපගේන 

පුළුවගේ. මම ශ තකට ිතරුද්ධ ශවගේශගේ  කන්. :හතුගේවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තපූර්යශයගේ ම ක්රියාත්මක 

කරන එක වළෂණවගේනට සමගාමී ලසන්ස්තුව වාශේම  

ජනනාධිපතිතුමා ිතසිගේ පත් කරන තඩුක්කාරවරයා ප්රධාන සමතිට 

ඉහළිගේ ත ගේන ඕනෑ වාශේ ය තකිසි  ාධක  තිබුයා. ඉතිගේ ශ ත 

කාරක සභා අවස්ථාශ දී ම්ළු ව ශයගේ ශහෝ කි ශවාත්  

තඩුක්කාරවරයා ප්රධාන සමතිශේ උපශ:ස් පරිදි පත් කළ යුතුන් 

කියලා  අගේන එතශකාට   සිහිගේ ූතල කසශපනවා. එතශකාට 

අනිවා්යශයගේම අපි ශෙඩරල් රාජනයයෂණ  වට පත් ශවනවා.  

අ:  ශ දී ශවගේ ී මරාගගේනා ම්ඩානය    කියගේශගේ :කුණු 

ම්ඩාන පළාත් තඩුක්ව පිහිටුවගේශගේ ජනාතයගේතර ගිිතම්මෂණ මඟිගේ. 

  වාශේ තත්ත්වයකට මුහුය ශ:ගේන අපි කසමසති නසහස වා ශේම  

පත් ශවගේන අපි ඉඩ ශ:ගේශගේත් නසහස.  :සගේ නස ශයනහිර 

ටිශමෝරය ගත්ශතාත් - පතතුගාලයට ිතරුද්ධව ඕස්ශේියාව කරපු 

පසමිණිල්ලකට අනුව ජනාතයගේතර අපරාධ අධිකරයය  කගේ එෂණ 

තීගේ කවෂණ තමන්  ය තකිසි ප්රශද් යක සිටින ජනනතාවකට  ලය 

ශ :ා  කගේශනාත්     ලය මධයම රජනය ිතසිගේ ක්රියාත්මක කරගේන 

ශ:ගේශගේ නසත්න ත කම්ගේට ශ දී ශවගේී යගේනට අන්තියෂණ 

තිශ නවා  කියලා.   වාශේම තමන් කම්ගේ සමූල ඝාතනයට පත් 

ශවනවා න ත    අන්තිය වඩාත් තහම්රු ශවනවාය කියා තිශ නවා. 

කසනඩාව වාශේ රටක ප්රාගේත පා්ිශ තගේතුව ශකාශහාම: ශ:මළ 

ඩයස්ශපෝරාව  ශ:මළ ජනනතාව සමූල ඝාතනය කළාය කියලා නීති 

සකස් කරගේශගේ කියන එක අපි :සගේ ශත්රු ත ගගේන ඕනෑ.   

වාශේම තමන් ශ:මළ ජනනතාවට හිරිහසර කරනවාය  ශ:මළ 

ජනනතාව සමූල ඝාතනයට ලෂණ කරනවාය කියලා චිරපට 

හ:නශකාට  නවකතා ියනශකාට  වාට ජනාතයගේතර ස තමාන 

ලසශ ගේශගේ සන් කියලාත් අපට :සගේ හිතාගගේන පුළුවගේ.  ක 

නිසා උතුරු-නස ශයනහිර ශ:මළ නිජනබි ත නීතිගත කිරීම සඳහා 

:හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ සති ී තිශ න 

ිතධිිතධාන අපි ඉවත් කළ යුතුන්. ඉඩ ත සහ ශපාිස්  ලතල පළාත් 

සභා සතුීම රශට්  කීයභාවයට හානි කරන්.   වාශේම අපි 

:ගේනවා   හුතර ඡගේ:යකිගේ පමයෂණ නීතියෂණ ස තමත කර ගගේන 

පා්ිශ තගේතුවට  පුළුවගේ  ව. නමුත් පළාත් සභා නීතියෂණ ස තමත 
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කර ගගේන ශහෝ අශහෝසි කරගේන තුශනගේ ශ:කක  ලයෂණ ඕනෑ. 

 ක සත්ත ව ශයගේම පා්ිශ තගේතුශ  උත්තරීතරභාවය 

ශකශලසීමෂණ.   වාශේම තමන්   ක රශට්  කීයභාවයත් 

ශකශලසීමෂණ.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශ  ක තවාදීගේට ඕනෑ  ක්වල 

මධයම තඩුක්වෂණ.  ක්වල මධයම රජනයෂණ.   නිසා තමන් 

:හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාශ .   නිසා 

තමන් :හසයවන සාශ ෝධනය ශගනාශ   :හහත්වන සාශ ෝධනය 

ශගනාශ .  ළයට  :හනව වන සාශ ෝධනශයගේ කශළ්ත්  කන්.   

නිසා තමන් :හනව වන සාශ ෝධනයට මම ිතරුද්ධ ම්ශඩුක.  

මා හිතන ිතධියට  :සනටමත් නව වයවස්ථාවෂණ ශගන  ම 

සඳහා ශකටු තපත් කර අවසානන්. ශගශනගේන යන නව 

වයවස්ථාවට අනුව අනුව පළාත්  කා ද්ධ කරගේන  සහස; 

දිස්ත්රිෂණක  කා ද්ධ කරගේන  සහස.  ඉඩ ත සහ ශපාිස ්  ලතල 

පළාත් සභාවලට නසහස. ශගෝඨාභයට එ:ා ජනනවරම  කගේශගේ නව 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශගන එගේන න ත  සත්තව ශයගේම නව 

වයවස්ථාවෂණ ශගන  මන් අපි  කළ යුත්ශත්. එශහම නසතුව ශ ත 

වාශේ සාශ ෝධන ශගන  ම  පසලසස්තර සලීම ශනාශවන්.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා 

සත්තව ශයගේම ස්වාධීන: කියලා අපි ශ ත අවස්ථාශ දී කල්පනා 

කර  ලගේන ඕනෑ.   :වස්වලත් මසතිවරය ශකාමසාරිස්වරු 

හිටියා. රාජනය ශස්වශආ ඉතාම පරියත  ශජනයඥඨ් SLAS officersලා 

තමන්   :වස්වල මසතිවරය ශකාමසාරිස් තනතුර ශහ වූශආ. අපි 

:ගේනවා  චගේ්රානගේ: : සිල්වා   වාශේම දිසානායක වසනි 

මසතිවරය ශකාමසාරිස්වරු හිටියා.   කාලශආ තිබුණු මසතිවරය 

දූිතන් කියලා කම්රුවත් කි ශ  නසහස. කම්රුවත් එශහම පසමිණිි 

කර තිබුශඩුක නසහස. නමුත්   ට පම්ව පත්ම්ණු මසතිවරය 

ශකාමිඥගේ සභාවිගේ ශමාක: ම්ශඩුක?  වා ස්වාධීනව කටයුතු 

කළා:? මසතිවරය ශකාමිඥගේ සභාශ  හිටියා "හූල්" නමිගේ ශ:මළ 

ජනාතිවාදී පුද්ගලශයෂණ. Why do I say so? It is because, at one 
time, when he was addressing the Tamil media, he said, "I do 
not want to read the garbage written in the Sinhala 

language". කහු කියගේශගේ සිාහල භාඥාව කුණු  ෂණකියෂණ 

කියලාන්.   වාශේ අය තමන් ස්වාධීනන් කියන ශ ත මසතිවරය 

ශකාමිඥගේ සභාවල හිටිශආ.   වාශේම  කහු කියනවා ශපා ක 

ශපරමුයට ඡගේ:ය ශ:ගේන එපා කියලා. මසතිවරය ශකාමිඥගේ 

සභාවක සාමාජිකශයෂණ  ශපා ක ශපරමුය ශනාශවන් ඕනෑම 

පෂණඥයකට ඡගේ:ය ශ:ගේන ශහෝ ශනාශ:ගේන කියනවා න ත   

ශකාමිඥගේ සභාව ශකාශහාම: ස්වාධීන ශවගේශගේ? එය  එහි සිටින 

එෂණ පුද්ගලයකුශේ ක්රියාවෂණ ම්යාට  ශ ත වාශේ ශද්වල් තමන් ශ ත 

"ස්වාධීන" යසන් කියා ගගේනා ශකාමිඥගේ සභාවිගේ සිද්ධ 

ශවගේශගේ. එ:ා ඉතාම පරියත  ශජනයඥ්ඨ රාජනය ශස්වකශයෝ කරපු 

ශහාඳ වසඩ අමතක කරලා  අ: මසතිවරය ශකාමිඥගේ සභාව NGO 

ගසත්තගේට අනුව කටයුතු කිරීම නිසා සත්තව ශයගේම සිද්ධ 

ශවගේශගේ අශේ රශට් තිශ න ශහාඳ නාමය එශහම නසත්න ත 

මසතිවරය පිළි ඳව තිශ න ිත ්වාසය ජනනතාව අතරිගේ ගිිමක යන 

එකන්. 

අල්ලස් ශහෝ  කඥය ශචෝ:නා ිතම් න ශකාමිසම ගත්තත් 

එශහමන්. එ:ා එම ශකාමිසශ ත හිටපු ශකාමසාරිස්තුමා රාජනය 

ශස්වකශයෂණ. කහු එන පසමිණිි නීතිපතිතුමාට ශයාමු කරනවා. 

State Counsel මහත්වරු තමන්  වා ිතම් නය කරලා ඉහළට 

ශයාමු කරගේශගේ. එතශකාට නීතිපතිතුමාට  වා මය හරිගේන 

 සහස. අල්ලස ් ශහෝ දූඥය ශචෝ:නා ිතම් න ශකාමිඥගේ සභාශ  

සාමාජිකශයෝ  තුගේශ:ශනෂණ ඉගේනවා න ත    තුගේශ:නාම එකය 

ශවගේන ඕනෑ   පසමිණිි නීතිපතිතුමාට ශයාමු කරගේන. එශහම 

නසත්න ත   ක්රියා:ාමය සිද්ධ ශවගේශගේ නසහස.   

එක පසත්තකිගේ අල්ලස් ශහෝ දූඥය ශචෝ:නා ිතම් න 

ශකාමිසශ ත කටයුතු ශපරට වඩා ස්වාධීන සි ක ශවගේශගේ 

ශකාශහාම: කියන ප්ර ්නය අපට සති වනවා. ශමාක:  ස්ී දූඥයය 

පිළි ඳ කාරයාවලදී සාමානය රමයට කටයුතු ශකශරනවා න ත  

මිනී මසරු තවලට - murdersවලට - අ:ාළ කාරයාවලදී සාමානය 

රමයට කටයුතු ශකශරනවා න ත  සන් අල්ලස ස ත ගේධශයගේ 

වන කාරයාවලට ිතතරෂණ ශවනම ශකාමිසමෂණ පත් කරගේශගේ? 

එශස් කරගේශගේ ශද් පාලනියගේශේ අරමුය ඉඥ්ට කරගේන: 

කියන ප්ර ්නය අපට සති ශවනවා. එශහම න ත අපි කළ යුත්ශත් 

ශමාකෂණ:? රාජනය ශස්වය අපි සව්ාධීන කරගේන ඕනෑ. මට අව ය 

system change එක එයන්. ශද් පාලනිශයෝ සඟිි ගහගේශගේ 

නසති  :ෂණඥයාට තසන ශ:න  ිතභාගවිගේ පත් ශවන තරුය පිරිස ්

ඉගේන  කා්යෂණඥම රාජනය ශස්වයෂණ තමන් අපට ඕනෑ. We need 

an efficient and independent bureaucracy like what India 

has. අපට අව ය ශවගේශගේ කා්යෂණඥම  සව්ාධීන රාජනය ශසව්යෂණ 

මිස   ශද් පාලනිශයෝ සඟිි ගහන ස්වාධීන යසන් කියා ගගේනා 

ශකාමිඥගේ සභා ශනාශවන්.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අවසාන ව ශයගේ මම ශ ත 

කාරයය කියගේන කසමසතින්. මම ශ ත රශට්  කීයභාවය තරෂණඥා 

කිරීම සඳහා දිිත හිමිශයගේ කටයුතු කරන ශකශනෂණ.  බුද්ධ 

 ාසනයත් මම දිිත හිමිශයගේ තරෂණඥා කරනවා. ලාකාව ශ ෞද්ධ 

රටෂණ හසටියට තිබීම තුළිගේ පමයන් අශනකුත් ජනාතීගේට  අශනකුත් 

තග තවලට ඉතාම ම්ශවගේ සහ සමා:ානශයගේ ඉගේන පුළුවගේ 

ශවගේශගේ. තමාට කසමසති තගමෂණ අ:හාශගන ඉගේන පුළුවගේ 

ශවගේශගේ.  ක අපි :ගේනවා. නමුත්    සඳහා  රශට්  කීයභාවය 

අව යන්.   

ව්තමාන තත්ත්වය අනුව ගත්ශතාත්  උතුශ්  මුලති වල 

තිශ න කුරුගේදි ිතහාරශආ  අම්රු ක 0222ෂණ පසරැණි වචතයයක 

අ: ස්වි ධාතූගේ වහගේශස් නි:ගේ කරගේන ශ:ගේශගේ නසහස.   

නායක ස්වාමීගේ වහගේශස්ට ගහලා පගේනලා තිශ නවා. එම 

ස්ථානශආ මලෂණවත් පූරජනා කරගේන ශ:ගේශගේ නසහස.   වාශේම 

තමන්  උතුශ් බු ක පිළිමයෂණවත් හ:ගේන ශ:ගේශගේ නසහස.   

ශමාක:? :හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය නිසාන්.   

නිසා :හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය අපි අශහෝසි 

කළ යුතුන්. කා්යෂණඥම  :ෂණඥ  ශද් ශේමී රාජනය ශස්වයෂණ තමන් 

අපට අව ය ශවගේශගේ. එශහම නසත්න ත ශද් පාලනියගේට 

ගසතික ත කරන NGO නඩවල අව යතාවට කටයුතු කරන 

ස්වාධීන යසන් කියා ගගේනා ශකාමිඥගේ සභා ශනාශවන් අපට අව ය 

ශවගේශගේ.  කිසිම මු:ලෂණ ගගේශගේ නසතිව ශ ත රශට්  කීයභාවය 

ශවනුශවගේ සටගේ කරන    ශවනුශවගේ ශපනී සිටින ඉතාම :ෂණඥ  

ජනනාධිපති නීතිි මශනෝහර : සිල්වා වසනි අය ිතසිගේ ශකටු තපත් 

කර තිශ න නව වයවස්ථාව අපි ශගශනගේන ඕනෑ.  

ශ ත පසලසස්තර :මන ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට අපි එකය ශවගේශගේ නසත්ශත්  

ජනනවරමෂණ අනුව සකස් කරන   නව තඩුක්රම වයවස්ථාව 

:සනටමත් ශකටු තපත් කර තිශ න නිසාන්. අගේන   නව 

තඩුක්රම වයවස්ථාවට අපි එකය ශවන  ව කියමිගේ මශේ වචන 

ස්වල්පය සමාේත කරනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 
ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු  කමිගේ: දිසානායක මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි  0ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 
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ගු දු මින්ද දි ානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ගරු ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ 

අමාතයවරයා එ:ා ිතපෂණඥශආ මගේීවරයකු ශලස සිටියදී 

ශපෞද්ගික ශයෝජනනාවෂණ ිතධියට ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස ත ගේධ ශයෝජනනාව 

ශගනාවාම  එතුමාට අල්ලපු තසනශආ ඉඳලා මට  ක ස්ීර 

කරගේන ලසබීම ගසන අ: මා ඉතාම සතුටු ශවනවා. අ: වන ිතට එය 

තඩුක්ශ  පනත් ශකටු තපතෂණ ිතධියට  තඩුක්රම වයවස්ථාශ  

ශවනසෂණ ිතධියට ඉදිරිපත් කරලා   ගසන ිතවා: කරගේන 

පුළුවගේකම ලසබිලා තිශ නවා.  

මසති සමතිවරු ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට පෂණඥව සහ ිතපෂණඥව කථා කළා. 

  වාශේම  අලුත් ශයෝජනනා පිළි ඳව කථා කළා. ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස ත ගේධව 

හසශමෝශේම ශපා ක ය ත එකයතාවෂණ තිබීම පිළි ඳව අපි ඉතාම 

සතුටු ශවගේන ඕනෑ. ශ තක තමන් ශ ත රශට් ිතය යුත්ශත්. අපි 

හසම:ාමත් ශ ාශහෝ ශද්වල්වලට ිතරුද්ධ ශවනවාට වඩා  අපට 

එකතු ශවගේන පුළුවගේ තසන ශමාකෂණ:  ශහාඳ ශද් ශමාකෂණ:  

අන්ගේ කරගේන ශ:යෂණ තිශ නවා න ත   අන්ගේ කරගේශගේ ශමානවා 

: කියලා සාකච්ඡා කර එකයතාවකට එගේන පුළුවගේ න ත   ක 

තමන් ශ ත රශට් ජනනතාව අ: අශපගේ  ලාශපාශරාත්තු වගේශගේ. 

පම්ගිය කාලශආ අපි පා්ිශ තගේතුව තුළ කළ කථා හ සතුශළ් 

අපට ය ත එකයතාවකට එගේන ශනාහසකි ම්යාම  සමාජනශයගේ 

අපට එශරහිව ිත ාල ිතශරෝධයෂණ තවා. එශහම න ත අපි ක්රියාශවගේ 

ශපගේවගේන ඕනෑකම තිශ නවා  රටට ශහාඳ ශ:යෂණ ශවනුශවගේ  

එක මතයකට  එක තසනකට එගේන අපි හසශමෝටම ම්වමනාවෂණ 

තිශ නවා සහ රම රමශයගේ අපි   තසනට එනවාය කියන එක.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශ ත ිතවා:ශආදී ිතපෂණඥය 

පසත්ශතගේ තඩුක්වට ශ:ෝඥාශරෝපයයෂණ එල්ල ම්යා  :හහත්වන 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට  :හඅටවන වයවස්ථා සාශ ෝධනයට  

:හනව වන වයවස්ථා සාශ ෝධනයට  ිතසිවන වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට -ශ ත හසම එකකටම- අත උස්සපු අය  අය ශ ත 

ිතසිශ:වන වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතටත් පෂණඥව 

ඡගේ:ය ශ:ගේන යනවා කියලා. සත්තටම  ක එශහම ශවලා 

තිශ නවා. සන් එශහම ශවලා තිශ ගේශගේ?  කට ශහ්තුව තමන්  

ශ ත සියලු පා්ිශ තගේතු මගේීවරුගේට තමගේශේ පෂණඥශආ මතය 

එෂණක ඉගේන සි ක ශවලා තිශ න එක. අවසානශආ පෂණඥ 

නායකයාශේ අව යතාව ශවනුශවගේ ශපනී ඉගේන   මගේීවරුගේට 

සිද්ධ ශවලා තිශ නවා.   නිසා තමන්  එ:ා අපි :හනව වන 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනසල්ලා  අපිම  ක ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ අවලාුර කරලා  නසවත වතාවෂණ අපටම 

එය ිතසිශ:වන වයවස්ථා සාශ ෝධනය ිතධියට ශේගේන සි ක ශවලා 

තිශ ගේශගේ.  

  ශකශස් ශවතත්  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ශගන  ම පිළි ඳව අපි සතුටු ිතය 

යුතුන්. ශමාක:  අපි ශ ත රට හ:ගේන ඕනෑ කියලා හිතනවා න ත  ශ ත 

රශට් system change එකෂණ සති කරගේන ඕනෑ. අපි ශ ත රට 

ශවනස් කරගේන ඕනෑ  අලුත් කරගේන ඕනෑ  කියනවා න ත  අපි ය ත 

තසනකිගේ පටගේ ගගේන ශවනවා.   පටගේ ගගේනා තසන සමහර 

ශවලාවට ගසළශපන තසන ශනාශවගේන පුළුවගේ. හරිම තසන 

ශනාශවගේන පුළුවගේ. සියයට සියයෂණම හරි ශනාශවගේන පුළුවගේ. 

හස සන්  රට හ:නවා න ත අපි ය ත තසනකිගේ   කටයුත්ත තර තභ 

කරගේන ඕනෑ. මා ිත ්වාස කරනවා  ශ ත ශගශනගේන යන 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය   සඳහා තර තභක 

තසනෂණ කියලා. ශමාක:  ජනනාධිපතිවරයාට තිශ න  ලය අ් 

කිරීම ස ත ගේධව ශ ත හසම පෂණඥයෂණම කථා  හ කළා.  අපි 

ජනනාධිපතිවරයාශේ ිතධායක  ලය අ් කරනවා  ිතධායක 

ජනනාධිපති රමය නසති කරනවා කි වා. හස සන්  අපට  ක කර 

ගගේන පුළුවගේකමෂණ ලසබුශඩුක නසහස. හස සන්  එ:ා වමීපාල 

සිරිශස්න හිටපු ජනනාධිපතිවරයාට පුළුවගේකම ලසබුයා  :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ   සඳහා ය ත තර තභයෂණ 

ගගේන.   වාශේම   ළය ජනනාධිපතිවරයා පත් ම්යාම නසවත 

වතාවෂණ   කියපු ශ:යට හාත්පසිගේ ශවනස් ශ:යෂණ කරගේන  සිද්ධ 

ම්යා.  

ශ ත ස තමත කරගේන යන ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය මා ශහාඳන් කියගේශගේ සන්? අරගළය තුළිගේ අපට 

තපු පණිම්ඩය ශ තකන්. ිතපෂණඥ නායකතුමාත් කි වා  ශ ත පනත් 

ශකටු තපත ශගන  ම තඩුක් පෂණඥශආ ම්වමනාවෂණ ශනාශවන්  

අරගළශආ ම්වමනාවෂණ කියලා.  ක අපි හසශමෝම :ගේනා ශ:යෂණ. 

අපි හසශමෝම පිළිගගේන ඕනෑ ශ:යෂණ.  කට ශහ්තුව  අරගළය 

ශනාතවා න ත  අරගළය අපට ශ ත වාශේ පණිම්ඩයෂණ  කගේශගේ 

නසත්න ත  ශ ත රට හ:ගේන ඕනෑ කියන පණිම්ඩය අරගළය  කගේශගේ 

නසත්න ත ශ ත පා්ිශ තගේතුව කව:ාවත් නිවසරදි ශවගේශගේ නසහස. 

අපට එ:ා පා්ිශ තගේතුවට එගේන යගේන අමාරු තත්ත්වයෂණ 

තිශ නශකාට  පා්ිශ තගේතුවට එන ිතධිය හිතා ගගේන  සරිව 

ඉගේනශකාට  ශහාඳ වාහනයක යගේන  සරිව ඉගේනශකාට  

හසශමෝටම   පණිම්ඩය ශත්රුයා. හස සන්  සමහර පෂණඥවල 

සමහර මගේීවරුගේට කල් යගේන යගේන   පණිම්ඩය අමතක 

ශවලා : කියලා අපට හිශතනවා.   නිසා අපි මතකශආ ත ා ගත 

යුතු එක ශ:යෂණ තිශ නවා.   තමන්  රට හ:න වසඩ පිළිශවශළ්දී 

අපි හසශමෝම එකට අත්වසල්  සඳගගේන ඕනෑකම තිශ නවාය 

කියන එක.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශ ත ශගශනන ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය තුළිගේ ජනනාධිපතිවරයාශේ 

 ලය ය ත තරමකට අ්ශවලා තිශ නවා. ශමහි සඳහගේ ශකාමිඥගේ 

සභා ටික හස කයාම    ශකාමිඥගේ සභාවලට පා්ිශ තගේතුශ  

සියලු පෂණඥ නිශයෝජනනය කරමිගේ නිශයෝජිතයගේ පත් ශවනවා. 

  වාශේම  ස්වාධීන නිශයෝජිතශයෝත් පත් ශවනවා. එශහම 

න ත ශ තක ශහාඳන්. ශමාක:  ජනනාධිපතිවරයාට තම තනි  ලය මත 

 වා පාලනය කරගේන  සරි ශවනවා. ශ තක තමන් අපි ඉල්ලුශ . 

ශ තක තමන් පා්ිශ තගේතුශ   ලය. ශ තක තමන් රශට් ජනනතාව 

කියගේශගේ. එක පුද්ගලශයකුට රට ිතනා  කරගේන ශ:ගේශගේ 

නසතිව හසශමෝම එකතු ශවලා සාමූහික ජනයග්රහයයකට යමු කියන 

කාරයාවන් වස:ගත්. 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශමතසනදී ිතශ ්ඥ 

කාරයයෂණ මතෂණ කරගේන ඕනෑ. ශ ත යටශත් ශකාමිඥගේ සභා  ෂණ 

ිතතර හසශ:නවා.  ක ශ ාශහාම ශහාඳන්. හස සන්  ශ ත කියන 

ශකාමිඥගේ සභා පත් කළ පමණිගේ ශ ත රට යහපත් වනවා:? ශ ත 

කියන ශකාමිඥගේ සභාවිගේ   රාජනකාරිය හරියාකාරව ඉටු 

වනවා:? එශහම න ත    ස ත ගේධවත් අපට වගකීමෂණ තිශ නවා. 

  ශකාමිඥගේ සභා ටික පත් කරනවා වාශේම  වා පත් කළාට 

පස්ශස්   ශකාමිඥගේ සභා හසසිශරගේන ඕනෑ ශකාශහාම: යනාදි 

කාරයා පිළි ඳ ශරුරලාසි ටිකත් අපි ඉතාම ඉෂණමනිගේ අනුමත 

කරලා  ස තමත කරලා ශ:ගේන ඕනෑ. එශහම ම්ශයාත් තමන්   

ශකාමිඥගේ සභාවලට පුළුවගේකම ලසශ ගේශගේ රාජනකාරිය 

හරියාකාරව කරගේන.  

  ශකාමිඥගේ සභා ගසන කථා කරන ශකාට  අපි ශ ාශහාම 

තඩ ත රශයගේ කියනවා  "ශ තවා ස්වාධීනන්" කියලා. "ස්වාධීන" 
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කියගේශගේ සත්තටම වචනයෂණ ිතතරන්. මා :කිගේශගේ නසහස ශ ත 

රශට් කිසිම ස්වාධීන පුද්ගලශයකු ඉගේනවා කියලා. අපි කම්රුවත් 

ස්වාධීන නසහස. අප හසශමෝටම ශද් පාලන පෂණඥයෂණ තිශ නවා 

ශවගේන පුළුවගේ. හසශමෝම ශද් පාලනය ගසන එළිපිට කථා 

ශනාකළත් කතිරයෂණ ගහලා ශද් පාලන මතය ප්රකා  කරනවා 

ශවගේන පුළුවගේ. එශහම න ත  ශමතසනදී ිතය යුත්ශත් ශමාකෂණ:?   

ශකාමිඥගේ සභා ස්වාධීන ශවගේන ඕනෑ කියගේශගේ ශමාකෂණ:?   

ශකාමිඥගේ සභාවලට සාමාජිකයගේ ව ශයගේ පත් ම්යාට පම්ව 

කරන රාජනකාරිශආදීන් ස්වාධීන ශවගේන ඕනෑ. හස සන්    

තසනසත්තාට ශවනම ශද් පාලන මතයෂණ තිශ ගේන පුළුවගේ; 

ශවනම අරමුයෂණ තිශ ගේන පුළුවගේ. ස්වාධීන වනවා කියගේශගේ 

ශකාමිසශ ත රාජනකාරි කරන කාලය තුළ තමගේශේ ශද් පාලන 

මතය ශහෝ තමගේශේ ශවනත් මත :රමිගේ කටයුතු කරගේශගේ 

නසතිව තමගේට ලසබුණු රාජනකාරිය හරියාකාරව  ස්වාධීනව ඉටු 

කිරීමන්. එශහම න ත ශ ත සඳහා තමන් ශරුරලාසි හසශ:ගේන ඕනෑ.   

සාමාජිකයගේ   job එක  ාරගත්තාට පසශ්ස ් තමගේශේ job එක 

ශමාකෂණ: කියන එක ශත්රු තගගේන ඕනෑ.   අය   job එක 

හරියාකාරව කරනවා: කියා නියාමනය කිරීම සඳහාත් රමයෂණ අපි 

සකස් කළ යුතුන්. එශහම ම්ශයාත් තමන් ශ ත ස්වාධීන ශකාමිඥගේ 

සභාවිගේ අශේෂණඥා කරන අරමුය සියයට  22ෂණම ඉටු වගේශගේ; 

රශට් ජනනතාව  ලාශපාශරාත්තු වන  අප  ලාශපාශරාත්තු වන 

ශවනස ශ ත රශට් සති කරගේන පුළුවගේකම ලසශ ගේශගේ.   නිසා 

අපි ගරු අධිකරය සමතිතුමාශගගේ ඉල්ලා සිටිනවා ශ ත ශකාමිඥගේ 

සභා පත් කරනවා වාශේම  වාට අ:ාළ   ශරුරලාසි ටිකත් ඉතාම 

ඉෂණමනිගේ ශගනසල්ලා  අනුමත කරලා  ස තමත කරලා   අයශේ 

job එක ශමාකෂණ: කියන එක  duty එක ශමාකෂණ: කියන එක 

නි ්චිතව ශපගේවා ශ:ගේන කියලා. ශමාක:  අශේ රශට් සමහර 

පුද්ගලයගේට තනතුරු හ ත  ම්යාම   අයශේ වගකීම ශමාකෂණ: 

කියන එක :ගේශගේ නසහස; තමුගේට නියමිත වසශ් ශමාකෂණ: 

කියලා :ගේශගේ නසහස.   නිසා තමගේශේ වස ශ් සශරගේන අශනෂණ 

හසම වසඩෂණම කරනවා.   නිසා තමන් ශ ත රට අ: ශ ත තත්ත්වයට 

පත් ශවලා තිශ ගේශගේ. අ: ශ ත ිතසි ශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස තමත කරනවා වාශේම ඉතාම 

ඉෂණමනිගේ   කියපු ශරුරලාසි ටිකත් හ:ලා   ශකාමිඥගේ සභාවිගේ 

අශේෂණිත අරමුණු ඉටු කරගගේන ඕනෑ. අප  ලාශපාශරාත්තු වන  

රශට් ජනනතාව  ලාශපාශරාත්තු වන system change එශෂණ 

තර තභය  වට ශමය පත් කරගේන සියලු පෂණඥවල :ායකත්වය 

ල ා ශ:න් කියා මා හිතනවා.  

ශමහිදී අප ශ ශහිතගේ සතුටු ශවගේන ඕනෑ කාරයයෂණ 

තිශ නවා. අ: උශද් ඉඳගේ කරපු කථා අහශගන සිටිද්දී මට 

ශත්රුශඩුක සියලු පෂණඥ පාශහ් ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනයට පෂණඥව 

ඡගේ:ය ල ා ශ:න  වෂණ. 'ශමය තඩුක්වට සහශයෝගය ල ා දීමෂණ 

ශනාශවන්. අපි රට ශවනුශවගේ ශ ත ශ:ය කරගේන ඕනෑ' කියන 

පණිම්ඩය ශහෝ   අය ල ා  කගේනා.  ක ඉතාම වස:ගත්.  

ශ ත ිතසි ශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගසන කතා 

කරනවා වාශේම අපි තව කාරයයෂණ කියගේන ඕනෑ. එ:ා :හ 

නවවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනසල්ලා ස තමත 

කළා. වමීපාල සිරිශස්න මසතිතුමා ජනනාධිපතිවරයා  වට පත් 

ම්යාම ශලෝකයම වමීපාල සිරිශස්න මසතිතුමා පිළිගත්ශත් 

සන්?   පිළිගත්ශත් වමීපාල සිරිශස්න කියන පුද්ගලයා 

පමයෂණ ශනාශවන්. ශ ත රශට් නසවත වතාවෂණ ප්රජනාතගේරවා:ය 

ස්ථාපිත කරලා නසවත වතාවෂණ ශ ත රට හරි පාරට ශේගේන අව ය 

වසඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කළ නිසා තමන් එ:ා වමීපාල 

සිරිශස්න මසතිතුමාටත්  ලාකාවටත් ශලෝකශආ ශ ාශහෝ රටවිගේ 

ිත ාල සහශයෝගයෂණ ලසබුශඩුක.   නිසා අප ිත ්වාස කරන හසටියට 

ශ තක වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ පමයෂණම ශනාශවන්. ශ්රී ලාකාව 

ප්රජනාතගේරවා:ය තරෂණඥා කරන  ප්රජනාතගේරවා:ය ස්ථාපිත කරන 

රටෂණ ිතධියට ශලෝකය ඉදිරිශආ නසවත වතාවෂණ පිළිගසනීමත් එෂණක 

ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනයට එහා ගිය මහා උ:   සහශයෝගය 

අපට ල ා ශ:න් කියලා අපි  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා.   නිසා 

තමන් අශේ සියලු පෂණඥ ශ ත ශවලාශ  එකට එකතු ශවගේන ඕනෑ. 

සියලු පෂණඥ එකට එකතු ීමත් එෂණක අපට පුළුවගේකම 

ලසශ නවා ශ ත කියන ප්ර ්නවිගේ ය ත තරමකට ශහෝ රට 

මු:ාශගන අනාගතශආදී ශහෝ අප  ලාශපාශරාත්තු වන තසනට ශ ත 

රට ශගන යගේන.   නිසා සියලු පෂණඥවිගේ අපි ඉල්ලා සිටිනවා 

පෂණඥශආ මතශයගේම  ලගේශගේ නසතිව  පාට කඩුකයාඩිශයගේ 

 ලගේශගේ නසතිව රශට් යහපත ශවනුශවගේ තර තභයෂණ ිතධියට ශ ත 

ිතසි ශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශ:ස  ලගේන 

කියලා.   වාශේම ශ ාශහෝ ශ:ශනකු කථා  හට ලෂණ කරන නව 

තඩුක්රම වයවස්ථාවත්  නව මසතිවරය රමයත් ශගනසිතත් අප 

 ලාශපාශරාත්තු වන තසනට ශ ත රට ශගන යගේන පුළුවගේ ශ ිත 

කියා අපි ිත ්වාස කරනවා.       

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  මම සියලු ගරු 

මගේීතුමගේලාශගගේ ඉල්ලීමමෂණ කරනවා.     පෂණඥවලට ිතිතධ 

මත තිශ ගේන පුළුවගේ. හස සන්  අපි පෂණඥ සතුශළ්ත් අභයගේතර 

ප්රජනාතගේරවා:ය සති කරගත යුතුන්. එශහම නසත්න ත  :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් ඡගේ:ය  කගේනා  ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් ඡගේ:ය  කගේනා  ිතසි ශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් ඡගේ:ය  කගේනා කියන  හසම 

:ාම වාශේ එන ිතශ චනය ඉදිරියටත් අපට එනවා. සමහර 

ශවලාවට නායකයගේශේ අව යතාවම ශනාව  රශට් ජනනතාවශේ 

අව යතා එෂණක පෂණඥ තුළ හිටගගේනත්  නිවසරැදි මත :රගේනත්  

පෂණඥවල සතස ත අ:හස් ශවනස් කරගේනත් අපට පුළුවගේකම 

තිශ ගේන ඕනෑ කියා මා ිත ්වාස කරනවා.  

  නිසා සියලු තරුය ශද් පාලනියගේශගගේ මම ඉල්ලීමමෂණ 

කරනවා. මම හසම:ාම වාශේ ශ ත කාරයය කියනවා. ශමය කියලා 

සමහර තසගේවලදී  සණු ත පවා අහනවා. සමහර වසඩිහිටි 

ශද් පාලනියගේ ශවනස් කරගේන අපට පුළුවගේකමෂණ නසහස.   

අයශේ අත්:සකී ත අපට ඉතා වස:ගත්. හස සන් අත්:සකී ත ශකාච්චර 

තිබුයත්  ශලෝකයත් එෂණක ශවනස් ශවගේන  සරි න ත   

වසඩිහිටියගේ එෂණක  කම්ගේශේ මත එෂණක අපට සමහර ශවලාවට 

ගසශටගේන සි ක වනවා.   නිසා මා ඉල්ලා සිටිනවා  සියලු තරුය 

ශද් පාලනියගේ තමතමගේශේ පෂණඥ අභයගේතරශආ කළ යුතු 

සාකච්ඡා කරගේන කියලා. ක තුමගේලා  පෂණඥශආ අභයගේතරශආ 

සිට හඬ නසඟිය යුතුන්. එශහම නසතුව අප හසම:ාම වාශේ තශයත් 

කරගේශගේ වසරැදි ශද් පාලනයෂණ න ත  වසරැදි ිතධියට හිතන 

වසඩිහිටියගේ ටික ශ:ශනකු ශ:න වසරැදි පණිම්ඩයෂණ සමාජනගත 

කරන එක න ත  අපට තශයත් වරදිනවා.  ක ශනාශවන් ශ ත රශට් 

අනාගත පරපුර ශවනුශවගේ  අශේ :රුවගේශේ අනාගතය 

ශවනුශවගේ ශවගේන ඕනෑ. සියලු තරුය ශද් පාලනියගේ 

නිවසරැදි ශද් ශවනුශවගේ එකට එකතු ශවගේන ඕනෑ. අපි අපට ඕනෑ 

පෂණඥයකිගේ ඡගේ:ය ඉල්ලමු  අපට ඕනෑ පෂණඥයකිගේ 

පා්ිශ තගේතුවට එමු. හස සන්  තඩුක් පෂණඥශආ ශ වා  ිතපෂණඥශආ 

ශ වා ශකාශහ් හිටියත්  පා්ිශ තගේතුව සතුශළ්වත් අපට 

පුළුවගේකම තිශ ගේන ඕනෑ  තරුය ශද් පාලනියගේ හසටියට 

එකමුතු ශවලා ශ ත රට හරි පසත්තට ශගන යා යුතුන් කියන 

පණිම්ඩය ශවනුශවගේ ශපනී ඉගේන. ශ ත සියලු තරුය 

ශද් පාලනියගේට   සඳහා තරාධනා කරමිගේ මාහට කාලය 

ල ා දීම පිළි ඳව ක තුමාට ස්තුතිවගේත ශවමිගේ මම නිහඬ 

ශවනවා  ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි.  

 
ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහේශපරුම මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 9ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 

2159 2160 



පා්ිශ තගේතුව 

[අ.භා.  .54] 
 
ගු ඩල න අලහප්්පුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  මට ශ ත අවස්ථාව ල ා 

 කගේනාට ශ ාශහාම ස්තුතින්. මට ිතනාඩි 9ක කාලයෂණ  තිබුයත් මා 

තත්පර කිහිපයෂණ වසය කරගේනට ඕනෑ ිතශ ්ඥ කාරයයෂණ 

කියගේනට. ශ ත පා්ිශ තගේතුව පිළි ඳ අශේෂණඥා භාගත්වයෂණ  

මහජනන නිශයෝජිතයගේ පිළි ඳ අශේෂණඥා භාගත්වයෂණ මතු ශවච්ච 

ශවලාවක ශ ත කාරයය ඉතා වස:ගත් වනවා.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  සශමරිකාශ  කීරිතිමත් 

"ස්ටෑගේේ්" ිත ්ිත:යාලය සමීෂණඥයයෂණ කරලා මුළු ශලෝකශආ 

ශහාඳම ිත:යාියගේ ශල්ඛනගත කළා. අශේ පා්ිශ තගේතුව 

නිශයෝජනනය කරන අශේ මිර චගේන ජනයම්මන මහාචා්යතුමා   

කී්තිමත් ිත:යාියගේ අතශ් ඉගේනවා.   නිසා මම හිතනවා  

ශලෝකයම පිළිගත් චගේන ජනයම්මන මසතිතුමාශේ   කී්තිය පෂණඥ 

ිතපෂණඥ ශේ:ශයගේ ශතාරව පා්ිශ තගේතුව ිතධියට අප අගය 

කරගේනට ඕනෑ කියලා.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශ:වසනි කාරයය ශ තකන්. 

පම්ගිය :වස්වල ඉතා අකයඥ්ට නීතියෂණ ශගනාවා  "පුනරුත්ථාපන 

කා්යාා ය" පනත් ශකටු තපත නමිගේ. පා්ිශ තගේතු මගේීවරයකු 

වන ගරු එස්.එ ත. මරිෂණකා් මසතිතුමාශේ නායකත්වශයගේ එම 

පනත් ශකටු තපත ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය ඉදිරිශආ අභිශයෝගයට ලෂණ 

කළා. ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය එම පනත් ශකටු තපත ස ත ගේධශයගේ 

ඉතාම නිරම්ල් තීගේ කවෂණ ල ා  කගේනා  ශපශ්:ා :වශස්. නීතිශආ 

තධිපතයය පිළි ඳව  ප්රජනාතගේරවා:ශආ පසවසත්ම පිළි ඳව ය ත 

සාූලලතාවෂණ තිශ න ශවලාවක   අධිකරය තීගේ කව 

 ලාශපාශරාත්තු සහගත  අනාගතවාදී තීගේ කවෂණ වන  සිතගේ  

එස්.එ ත. මරිෂණකා් මගේීතුමා සතුළු   කටයුත්තට නායකත්වය 

 කගේ සියලුශ:නාට අශේ සශහෝ:රත්වශආ ශගෞරවය හිමි ිතය යුතුන් 

කියා මා ශයෝජනනා කරනවා. 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අ: අප සාකච්ඡා කරගේශගේ 

  90 තඩුක්රම වයවස්ථාවට මශේ මිර ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ 

මසතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු  ිතසි ශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත පිළි ඳන්. තඩුක්රම වයවසථ්ාව 

කියගේශගේ රටක මූික නීතිය; රාජනයශආ තකතතිය. හස සන් ගරු 

නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ශ ත සභාව දිහා  සලුවාම  ශආ ඉඳලා 

අපට ශපශනගේශගේ  තඩුක්රම වයවස්ථාව පිළි ඳ ඉතා වස:ගත්  

ශගෞරව ස තපගේන හරවත් ිතවා:යෂණ පසවසත්ශවනවා කියලා 

ශනාශවන්  ශ ෝක ප්රකා  ශයෝජනනාවෂණ කරනවා වාශගන්. ගරු 

නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  මූලාසනශආ ඉඳගේ ශ ත සභාව දිහා 

 සලුවාම ක තුමාට ශපශනගේශගේ නසද්:  ශ ෝක ප්රකා  ඉදිරිපත් 

කරන දිනයක ස්වභාවයෂණ? සතසමුගේට ශ තක ශ ෝක ප්රකා  

ශයෝජනනාවෂණ ශවගේන පුළුවගේ. හස සන් අප අ: සාකච්ඡා කරගේශගේ 

ිතසි ශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

පිළි ඳන්.  

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  නි:හස් ජනනතා සභාව ිතධියට 

අපි ශ ත ිතවා:යට ස ත ගේධ ශවගේශගේ ශ තක ප්රජනාතගේරවා:ශආ 

ශයෝධ පි තමෂණ කියන ිත ්වාසශයගේ ශනාශවන්; මහා හසරම් ත 

ලෂණඥයයෂණ කියන ිත ්වාසශයගේ ශනාශවන්. ඉතිහාසශආ වූ ය ත ය ත 

කාරයා නිවසරදි කරගේන  පා්ිශ තගේතුශවගේ පසහසර ගත්  ලය 

නසවත පා්ිශ තගේතුවට  ය ත ප්රමායයකිගේ ශහෝ ශගශනගේන සහ 

ිතශ ්ඥශයගේම ශකාමිඥගේ සභා පිහිටුවගේන ශ ත සාශ ෝධනය ය ත 

තකාරයකිගේ ශහෝ  ඉවහල් ශවන් කියන ිත ්වාසය තුළ ඉඳශගන 

තමන් අපි ශ තකට පෂණඥ ශවගේශගේ.  

හස සන්  අපි අ: ප්රධාන ප්ර ්න ශ:කෂණ ගසන සාකච්ඡා කරගේනට 

ඕනෑ  ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි. පළමුවසනි ප්ර ්නය 

ශමයන්. ශ ත ශගශනගේශගේ තඩුක්රම වයවස්ථාශ  ිතසිශ:වන 

සාශ ෝධනයන්. ශ ත වයවස්ථාව රටට  ලාත්මක ශවගේශගේ   90දී. 

මම වසරදි න ත  නිවසරදි කරගේන සමතිතුමා. ශමය  ලාත්මක 

ශවගේශගේත්   90දී ශ ත වාශේම මාසයක. ශ ත වයවස්ථාවට 

හරියටම අම්රු ක 44ෂණ ශවනවා.   අම්රු ක 44 සතුළත වයවස්ථා 

සාශ ෝධන 00ෂණ සි ක ශවනවා.   කියගේශගේ අම්රු ක ශ:කකට වරෂණ 

සාශ ෝධනයෂණ සි කශවලා තිශ නවා.  රටක මූික නීතියට එශහම 

ශවගේශගේ සන්? අම්රු ක 44ට සාශ ෝධන 00ෂණ සි ක ශවගේශගේ සන්? 

ශමය අපි අ: කථා කළ යුතු එක මාතතකාවෂණ.  

ගරු සමතිතුමනි  ශ:වසනි ප්ර ්නය ශ තකන්.   90 වයවස්ථාව 

කියගේශගේ නි:හසිගේ පම්ව අශේ රශට් තුගේවසනි වයවස්ථාව.   49 

ඉඳලා ශසෝල් රි වයවස්ථාව  ලාත්මක ම්යත්  ශ තක තුගේවසනි 

වයවස්ථාව. නි:හස ල ා අම්රු ක 94ෂණ කල් පිශරන ශකාට  

තඩුක්රම වයවස්ථා තුනෂණ රටකට ශගශනගේන සිද්ධ ම්ශඩුක 

සන්? ශමගේන ශ ත ප්ර ්න ශ:කට අපි උත්තර ශහ ශවාත්   අ් 

ගයශගේ අපට  ළය වතාශ දී ශහෝ නිවසරදි ශවගේන පුළුවගේ  ගරු 

නිශයෝජනය කථානායකතුමනි.  ළය වතාශ දී ශහෝ නිවසරදි 

ශවගේන පුළුවගේ. සන්  ශමශහම ම්ශඩුක? 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  අශේ රශට් වයවස්ථා 

සාශ ෝධන  හුතරයෂණ සිද්ධ ම්ශඩුක එෂණශකෝ ශපෞද්ගිව රාජනය 

නායකයා ඉලෂණක කරශගන  නසත්න ත එම පෂණඥය ඉලෂණක 

කරශගන  එශහමත් නසත්න ත පම්ලෂණ ශෂණගේ්ර කරශගන. 

මසතිවරය රම හස කශඩුකත් එශහමන්. තමගේශේ ප්රතිවාදියා ඉලෂණක 

කරශගන ශගනාපු වයවස්ථා සාශ ෝධනත් තිශ නවා.   90 

වයවස්ථාවට පළමුවසනි සාශ ෝධනය ශගශනගේශගේ සන්? 

සිරිමාශවෝ  ඩුකඩාරනායක මසතිනියශේ ප්රජනා අන්තිය අහිමි 

කරගේන ජනනාධිපති ශකාමිඥගේ එකෂණ පිහිශට වාම  එතුමිය 

අධිකරයයට යනවා. අධිකරයය නිශයෝගයෂණ ශ:නවා.   

නිශයෝගයට එශරහිව තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනයෂණ 

ශගශනනවා.   තමන් පළමුවසනි සාශ ෝධනය.  

කලවාශගේ මගේී  අශ රත්න පිලපිටිය මහත්මයාට ිතරුද්ධව 

සරත් මුත්ශතට්ටුශ ගම මහත්මයා ඡගේ: ශපත්සමකට යනවා. 

 ශකගේ මුත්ශතට්ටුශ ගම මහත්මයා දිනනවා. පිලපිටිය 

මහත්මයාට තසනය අහිමි ශවනවා. එතශකාට  ශ ත සභාවට 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ ශගශනනවා. මට මතක ිතධියට එය 

තමන් ශ:වසනි ශහෝ තුගේවසනි සාශ ෝධනය. එය ප්රතිෂණශඥ්ප 

කරනවා. ප්රතිෂණශඥ්ප කරගේශගේ අධිකරයශයගේ. එය තුශනගේ 

ශ:ශෂණ  හුතරයකිගේ පා්ිශ තගේතුශවගේ ස තමත කරගේන 

කියනවා.  ශකගේ ශපනී යගේශගේ ශමාකෂණ:? ශපෞද්ගිකව 

තමගේශේ ප්රතිවාදියා දිහා  ලා  තමගේශේ පෂණඥය දිහා  ලා  

තමගේශේ නායකයා දිහා  ලා ශ ත සභාව තඩුක්රම වයවස්ථාව 

සාශ ෝධනය කර තිශ නවා.  

 
ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මගේීතුමනි  ක තුමාට තව මිනිත්තු ශ:කක කාලයෂණ 

තිශ නවා.  

 
ගු ඩල න අලහප්්පුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

කථා කරගේන නසඟිට්ටාට වඩා ශහාඳන් එශහමම හිටියා න ත 

කියලා හිශතනවා  ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි. මම කථාව 

පටගේ ගත්තා ිතතරන්.  
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ශලෝකශආ දියුණු රටවල් එශහම ශනාශවන්. ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමනි  නි:හසිගේ පම්ව තඩුක්රම වයවස්ථාව -මූික 

නීතිය  රාජනයශආ තකතතිය- හ:ා ගත් රටවල් දිහා  ලගේන. වසඩි 

තතකට යගේන එපා. තසියාශ  දියුණුම රාජනයයගේ දිහා  ලගේන. 

ශ:වන ශලෝක මහා යුද්ධශයගේ ිතනා  ම්ණු ජනපානයට අම්රු ක 92ෂණ 

සතුළත තවම තිශ ගේශගේ එක වයවස්ථාවන්. අ: ශවනක ත ජනපගේ 

වයවස්ථාවට එක සාශ ෝධනයෂණ නසහස.  ක වචන 5 222ෂණ 

තිශ න පුාචි වයවස්ථාවෂණ. එහි එක සාශ ෝධනයෂණවත් නසහස. 

සිාගේපූරරුව දිහා  ලගේන. සිාගේපූරරු වයවස්ථාවට අම්රු ක 60න්. 

තවම එක සාශ ෝධනයන් සි ක ශවලා තිශ ගේශගේ. :කුණු ශකාරියාව 

දිහා  ලගේන.  

ශලෝක මහා යුද්ධශයගේ පස්ශස්    52 : කශආ :කුණු 

ශකාරියාව වයවස්ථාවෂණ නි්මායය කර ගත්තා. තවම එක 

වයවස්ථාවන්   සාශ ෝධන නවයන්.  

"ප්රජනාතගේරවා:ශආ දියුණු මහ ශග:ර" කියන සශමරිකා 

එෂණසත් ජනනප:ය දිහා  ලගේන. සශමරිකා එෂණසත් ජනනප:ය  909 

තර තභ කළ වයවස්ථාවට අ: වනශකාට අම්රු ක 035න්. නමුත්  

තවම සාශ ෝධන 09න්.  ශ ත තමන් ශලෝකශආ දියුණු රාජනයවල 

තඩුක්රම වයවස්ථා පිළි ඳ උ:ාහරය; තසියාශ  රාජනයයගේ 

පිළි ඳ උ:ාහරය. නමුත් අපි ශගෝත්රිකව  ශපෞද්ගිකව  එශහම 

නසත්න ත පෂණඥයට ගසතිව හිතලා   තමගේශේ නායකයා ගසන 

හිතලා   ශ ත රටට තඩුක්රම වයවස්ථා  ස තපා:නය කරගේන පටගේ 

ගත්තා. ශමගේන  ශ ත තත්ත්වය අපි නිවසරැදි කර ගගේනට ඕනෑ . 

 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ක තුමා :සගේ කථාව අවසගේ කරගේන  ගරු මගේීතුමා. 

 

ගු ඩල න අලහප්්පුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝ ජනය කථානායකතුමනි  මට තව ිතනාඩියෂණ ශහෝ 

වසඩිපුර ශ:ගේන.  

1994 අම්රුද්ශද් ඉඳලා ශ ත රශට් හසම ජනනාධිපතිවරයයකදීම 

ජනයග්රහයයට පත් ශවච්ච හසම නායකයාම ශ ත රටට 

ශපාශරාගේ කවෂණ  කගේනා  ගරු සමතිතුමනි. ශමාකෂණ:   

ශපාශරාගේ කව? ිතධායක ජනනාධිපති රමය සතුළත් තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශවනස් කරනවා කියලා.  ක මසතිවරය රමය එෂණක  

:හතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය එෂණක ගසට ගසහිලා 

සති. හස සන්     4 අම්රුද්ශද් ඉඳලා හසම මසතිවරයයකදීම 

එශහම ශපාශරාගේ කවෂණ  කගේනා.   ශපාශරාගේ ක දීපු හසම නායකයාම 

ජනනාධිපති  වට පත් ම්යා. හස සන්  එතුමගේලා   ශපාශරාගේ ක 

කස්වා.   නිසා ශ ත ගරු සභාවට තිශ න වගකීම ශමාකෂණ:? ශ ත 

සාශ ෝධනය පිළි ඳව ිතිතධ ත්ක තිශ නවා. තඩුක් පෂණඥශආ 

මගේීතුශමෂණ ත්කයෂණ ඉදිරිපත් කරමිගේ කියනවා මා :සෂණකා  

ශ තක පුද්ගලශයකු ඉලෂණක කර ශගන කරන ශ:යෂණ කියලා. ගරු 

අධිකරය සමතිතුමනි  ශ ත රශට් පුද්ගලයගේ ඉලෂණක කරශගන 

සාශ ෝධන සි ක කරලා තිශ නවා න ත අපි   සාශ ෝධන ඉවත් 

කරගේන ඕනෑ. පුද්ගලයගේ ඉලෂණක කර ශගන සාශ ෝධන සි ක 

කරගේන ශහාඳන්; හස සන්   වා ශවනස් කරගේන  සහසග ශමාකෂණ: 

 ? 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ක තුමා ශ ත ගරු සභාවට 

නායකත්වය ශ:ගේන. ශ ත වයවස්ථාව තමන් නි:හසිගේ පස්ශස් අශේ 

රටට හුනගේවා  කගේ රාජනය තකතතිය. ශ:වන පගේතිශආ  තුගේවන 

පගේතිශආ පුරවසසියගේ නසහස  සියලුශ:නාම ශ ත රශට් පුරවසසියගේ 

කියන අලුත් ශලෝක ප්රවයතාව - world trend එක - ගසන හිතලා  

අලුත් වයවස්ථාවෂණ ස තපා:නය කර ගගේන අ් ගයශගේ අ: 

:වශස්දීවත් අප ය ත අධිඥ්ඨානයකට එගේන ඕනෑ .  ක තමන් ිතය 

යුත්ශත්.   නිසා මා අවසාන ව ශයගේ ශ ත ඉල්ලීමම කරනවා  ගරු 

නිශයෝජනය කථානායකතුමනි. තමගේශේ ශපෞද්ගික නයාය 

පරවලට අනුව ශ ත අවස්ථාව පාිතච්චි කරගේන ශ:ගේන එපා.  අපි 

අරමුණු තුනෂණ තුළ ඉඳශගන ශ ත සාශ ෝධනය ශ:ස  ලනවා. 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  පළමුවන කාරයය හසටියට 

පා්ිශ තගේතුව කියන ශ ත  ල ශෂණගේ්රශයගේ පසහසර ගත් ය ත 

 ලයෂණ නසවත පා්ිශ තගේතුවට එනවාට අප එකය ශවලා 

තිශ නවා. ශ:වන කාරයය ිතධියට ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා 

පිළි ඳව මා කි වා . තුගේවන කාරයය ිතධියට මා කියනවා  පුද්ගල 

ශෂණගේද්රීයව ශගනාපු ශ ත සාශ ෝධනය ඉවත් කරගේන අව යන් 

කියන එක.  

ගරු සමතිතුමනි  ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය දීපු මා්ශගෝපශද් වලට 

අනුව :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආදී කළා 

වාශේ කාරක සභා අවස්ථාශ දී අධිකරයශආ අනුමසතිය නසති 

ිතිතධ ිතසකුරු සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කරනවාට එශරහි ශවලා  ශ ත 

මූික ියිතල්ලට එකයත්වය ප්රකා  කරලා  අශේ සහශයෝගය 

ශ:න  ව ට අප 'නි:හස ජනනතා සභාව' ිතධියට ශ ත ගරු සභාව 

හමුශ  සහතික වනවා.   වාශේම ගරු මගේීතුමගේලාට තරාධනා 

කරනවා  ශ ත ිතකතතිය ඉවර කරගේ න කියලා.   තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ   රපතළම ිතකතතිය ශපශනගේන තිශ න අවසාන 

උ:ාහරයය ශමයන්  ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි. 

අම්රු ක 44කට ඉස්ශසල්ලා ශජ්.ත්. ජනයව්ධන ජනනාධිපතිතුමා 

තඩුක්රම වයවස්ථාව හ:න ශවලාශ දීවත් හිතගේන නසතිව සති  

ශ ත මසතිවරය රමය තුළ එතුමාශේ  ෑයා මහ මසතිවරයශයගේ 

පසර කයත් පා්ිශ තගේතුවට ගිහිල්ලා අගමසති ශවලා  ජනනාධිපති 

ශවන් කියලා. හස සන්  අ: වනශකාට එය සි ක ශවලා තිශ නවා.   

නිසා  අනාගතශආ දී ශමවසනි ිතකතති සති ශනාවන ිතධියට අප 

කටයුතු කරගේනට ඕනෑ.  පසලසස්තර සලීමකිගේ ක  ට ගිහිල්ලා 

ශ ත රශට් ජනනතාවට පෂණඥපාතී තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

නි්මායය කර ගගේනට අප සියලුශ:නාම එෂණව කටයුතු 

කරගේනට ඕනෑ කියලා ශයෝජනනා කරනවා.  මට කථා කරගේනට 

අවස්ථාව ල ා දීම ස ත ගේධශයගේ ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමාට කතතශ දී ශවමිගේ මා නිහඬ වනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්.  

 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, PC) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ගරු ඩලස් අහේශපරුම 

මසතිතුමා කරපු එෂණ ප්රකා යෂණ ිතතරෂණ මා සාශ ෝධනය කරගේන 

ඕනෑ. :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපශත් කාරක සභා අවස්ථාශ දී   මුල් පනත ිතකතති වන 

ිතධියට සාශ ෝධන සතුළත් ම්ශඩුක නසහස. 

නමුත්  සත්ත ව ශයගේ  එශහම ශ:යෂණ ම්යා.  ක ම්ශඩුක 

පළාත් පාලන තයතන ඡගේ: ිතමසී ත (සාශ ෝධන) පනත් 

ශකටු තපත සහ පළාත් සභා ඡගේ: ිතමසී ත (සාශ ෝධන) පනත් 

ශකටු තපත සාශ ෝධනය කරද්දී. නමුත්  :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශආදී එශහම ශ:යෂණ ශවගේන අපි ඉඩ තසබුශ  

නසහස.  

  වාශේම එතුමා සඳහගේ කළා  පුනරුත්ථාපන කා්යාා ය 

පනත් ශකටු තපත -Bureau of Rehabilitation Bill එක- පිළි ඳව. 

2163 2164 



පා්ිශ තගේතුව 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  එය ශකටු තපත් කරගේන තර තභ 

කරලා තිශ ගේශගේ 0225 ව්ඥශආදී.  ක ශනාශයකුත් 

වකවානුවලදී  වසඩිදියුණු ශවමිගේ  සාකච්ඡා ශවමිගේ පසවතිලා මා 

ශ ත අමාතය ුරරය භාර ගසනීමට ප්රථම සකස ් වූ පනත් 

ශකටු තපතෂණ. සත්ත ව ශයගේම ශ ත පනත් ශකටු තපතිගේ 

 ලාශපාශරාත්තු ශවලා තිශ ගේශගේ අධිකරයවලට ශනාගිහිල්ලා 

මත් ්රවයවලට ස  සහි වූ තසනසත්තගේ ස්ශ ච්ඡාශවගේ 

පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ වසඩ පිළිශවළෂණ සකස් කිරීමන්. 

ශ ත ස ත ගේධශයගේ :සනට ය ත වසඩ පිළි ශවළෂණ තිශ නවා. නමුත්  

 කට නීතයනුූලල යාගේරයයෂණ නසහස.   නීතයනුූලල යාගේරයය 

හසදීම තමන්   පනත් ශකටු තපත ස තමත කිරීශ ත අරමුය ශවලා 

තිශ ගේශගේ. ිතශ ්ඥශයගේම ස්ශ ච්ඡාශවගේ පුනරුත්ථාපනය 

කිරීශ ත වසඩ පිළිශවළෂණ තමන් ශමහි සතුළත් කරලා තිශ ගේශගේ. 

හස සන්    සීමාශවගේ පිට ගිහිල්ලා ශවනත් අගේතවාදී මත :රපු 

කඩුකඩාය තවල අයත් ශ ත පනත් ශකටු තපතට එකතු කරලා 

තිශ නවා. එය  පාස්කු ප්රහාරයට පස්ශස් -මීට අම්රු ක කිහිපයකට 

කිගේ- එකතු ම්යා කියලා තමන් මට ශතාරතුරු ලසබිලා 

තිශ ගේශගේ. ශ ත පිළි ඳව ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය තීගේ කව ප්රකා  

කරගේනට කිගේ මම ප්රසිද්ධිශආ මාධය හමු තියලා කි වා  

ජනනතාවට ය ත කිසි සසකසාකා තිශ න කිසි ශ:යෂණ ශ ත පනත් 

ශකටු තපතට සතුළු කරලා ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  ස තමත කරගේන  

මම  ඉදිරිපත් කරගේශගේ නසහස කියලා. ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය න් 

තීගේ කව දීලා තිශ න නිසා  ක මට තවත් පහම් ශවලා තිශ නවා. 

කිසිම සසකසාකාවෂණ හිශත් තියා ගගේනට එපා  ජනනතා හිතවාදී 

ශනාවන එක වචනයෂණවත් මම ඉදිරිපත් කරන පනත් 

ශකටු තපතකට සතුළු ශවගේශගේ නසහස.  

සියලු මගේීතුමගේලා කියනවා  ශ ත පසලසස්තර ිතසුන තවිගේ 

ක  ට :සගේ අපි යගේන ඕනෑ  අලුත් ිතධියට හිතලා අලුත් 

වයවස්ථාවෂණ ශේගේන ඕනෑ කියලා. ගරු නිශයෝජනය 

කථානායකතුමනි  මම :සනුත් ගරු මගේීවරුගේට තරාධනා 

කරනවා    කට ක තුමගේලාත් අ:ම එකතු ශවගේන කියලා. අලුත් 

වයවස්ථාවෂණ හ:ගේන ගරු කථානායකතුමාට ියිතල්ලෂණ භාර 

ශ:ගේන. මම ිත ්වාස කරගේශගේ නසහස  ශ ත පා්ිශ තගේතුශවගේ පිට 

හ:න වයවස්ථා නිවසරැදින් කියලා. වයවස්ථා:ායක  ලය දීලා 

තිශ ගේශගේ ශ ත පා්ිශ තගේතුවට.   සඳහා පා්ිශ තගේතු ිතශ ්ඥ 

කාරක සභාවෂණ ශ ත සතිශආම පත් කරගේන කටයුතු කරගේන. 

අලුත් වයවස්ථාවෂණ ගසන අපි සාකච්ඡා කරලා ම් කම් රමයෂණ හ:මු. 

  සඳහා ිතශ ්ඥිවරුගේශේ උපශ:ස් ගනිමු; මා්ශගෝපශද්  ගනිමු. 

  ගසන කථා කරනවා මිසෂණ කම්රුවත් තර තභයෂණ ගගේශගේ නසහස. 

ගරු මරිෂණකා් මසතිතුමනි  ක තුමාම එවසනි Select Committee 

එකෂණ ඉල්ලා අ: ශයෝජනනාවෂණ ඉදිරිපත් කරගේන. මමත් අත්සගේ 

කරගේන ත  ඩලස් අලහේශපරුම මසතිතුමාත් අත්සගේ කරාිත. 

 
ගු ඩල න අලහප්්පුම මහතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  කාරක සභා අවස්ථාව 

ස ත ගේධශයගේ මතු කරපු ප්ර න්යට ගරු සමතිතුමා වගකී ත 

සහගත උත්තරයෂණ ල ා දීම ගසන මම ස්තුතිවගේත ශවනවා. අපි 

 ක ඉතාම අගය කරනවා  ගරු සමතිතුමනි.  පුනරුත්ථාපන 

කා්යාා ය පනත් ශකටු තපත  ශකටු තපත් කශළ් ක තුමා 

ශනාශවන්.   පනත් ශකටු තපතට අ:ාළව ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය ඉතා 

නිරම්ල්ව ක තුමාත් කියන   මා්ශගෝපශද්  ඉතා මසනිතගේ දීලා 

තිශ නවා. අශේ මරිෂණකා් මගේීතුමාට මම ිතශ ්ඥශයගේ ස්තුති 

කශළ්   නිසාන්. ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය එහි තිබුණු ගසටලු ටික  ගසට 

ටික ිහලා තිශ නවා.   

ගු එ න.එම්. මරිකකාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  ගරු අධිකරය සමතිතුමා 

කරපු ප්රකා ය පිළි ඳව මම සතුටු ශවනවා. එතුමා කි වා  එශහම 

ශ:යෂණ ශවගේන ශ:ගේශගේ නසහස කියලා. හස සන්  එතුමා 

නිශයෝජනනය කරන රජනශආ ජනනාධිපතිවරයාශේ ම්වමනාව මත 

ඉදිරිපත් ම්ණු   පනත් ශකටු තපත ස ත ගේධව අපි 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයයට ගිහිල්ලා   නිශයෝගය ගත්ශත් නසත්න ත 

ක තුමා ශනා:සනුවත්ව   ම්වමනා ටික ස තමත ශවනවා.  ක 

ගසනන් අශේ ප්ර ්නය තිශ ගේශගේ. නමුත්  ක තුමාශේ ඉදිරිපත් ීම 

ගසන අපි සතුටු ශවනවා. 

 
ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශ ත පනත් ශකටු තපත ජනනාධිපතිතුමාශේ කාල ශආදී 

ශකටු තපත් කරපු එකෂණ  ශනාශවන්.  

 

ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු රාජිත ශස්නාරත්න මසතිතුමා. ක තුමාට මිනිත්තු 6ක 

කාලයෂණ තිශ නවා.  

Order, please!  ට ප්රථම  කම්රුගේ ශහෝ ගරු මගේීවරයකු 

ගරු ඉ තරාගේ මහරූේ මගේීතුමාශේ නම මූලාසනය සඳහා 

ශයෝජනනා කරගේන.  

 

ගු ටිරාන් අල න මහතා (මහජන ආරකෂක අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு டி ொன் அலஸ் - தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Tiran Alles -  Minister of Public Security) 

ගරු නිශයෝජනය කථානායකතුමනි  "ගරු ඉ තරාගේ මහරූෙ ්

මහතා :සගේ මූලාසනය ගත යුතු ය"න් මා ශයෝජනනා කරනවා.  
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නි්යෝජ ක ානායකුරමා මූලා න්යන් ඉවත් 

වූ්යන්  ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பி திச் சபொநொயகர் அெர்கள் அக்கி ொச 

னத்தினின்று அகலரெ, ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப் அெர்கள் 

தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. IMRAN  MAHAROOF  took the Chair. 

 

[අ.භා. 0. 0] 
 

ගු (වවද) රාජිත ් නනාරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி)  ொஜித ரசனொ த்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  අපි අ: කථා කරගේශගේ 

ිතසිශ:වන වරට සාශ ෝධනය කරනු ල න   90 තඩුක්රම 

වයවස්ථාව පිළි ඳවන්. අපි හසම ශ:නාම :ගේනවා  තඩුක්රම 

වයවස්ථාව කියගේශගේ රටක උත්තරීතරම නීතිය කියලා.  

ඉතිහාසය  සලුශවාත්  මුිගේම තපු ශසෝල් රි තඩුක්රම 

වයවස්ථාශවගේ තමන්  ශඩාමීනියගේ තත්ත්වශආ ඉඳලා ස්වයා 

පාලන තත්ත්වය අපට ලසබුශඩුක.   ස්වයා පාලන තත්ත්වය අපට 

ලසබුයාට පසරණි ස තප්ර:ායගේ අඛඩුකඩව රශට් ක්රියාත්මක ම්යා.  
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[ගරු (තචා්ය) ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

1972දී ජනනරජන වයවස්ථාව ශගනසල්ලා බ්රිතානය කිරීටශයගේ 

ස තපූර්යශයගේම අපි නි:හස් ම්යා. නි:හස් ශවලා  පළමුශවනි 

වරට ජනනතා පරමාධිපතය කියන එක ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථාවට 

අඩාුර ම්යා.   වයවස්ථාව යටශත් ජනනාධිපතිවරශයෂණ පත් ම්යා. 

එතුමා රජනශආ ප්රධානියා  ිතධායකශආ ප්රධානියා  ශස්නාධිනායකයා 

ම්යාට අග්රාමාතයවරයාට යටත්වන් හිටිශආ. ශමාක:  අග්රාමාතය 

වරයා ිතසිගේ තමන්   පත් කිරීම කර තිබුශඩුක.   තඩුක්ව සතුශළ් 

අගමසති සහ සමතිවරු ඉතාම  ලවත් ම්යා. උ:ාහරයයෂණ ිතධියට 

කි ශවාත් අශේ අධිකරය සමතිවරයාට මතක සති  එ:ා 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයශආ මාගල රැස්ීම පසවසත්වූශආ ශජනයඥ්ඨ 

සමතිවරශයකුශේ ප්රධානත්වශයගේ කියන එක.   ිතතරෂණ 

ශනාශවන්. එ:ා අධිකරය සමතිතුමාශේ කා්යාලය තිබුශඩුකත් 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරය ශගාඩනසඟිල්ශල්.   වාශේම එ:ා රජනයට ිතරුද්ධව 

තීගේ කවෂණ එනවා කියලා තරාචි ම්යාම    ිතනි ්චයකාරවරයාශේ 

මසදිරිය ශලාෂණ කරලා    න් තීගේ කව වළෂණවා ගගේන ක්රියා කරපු 

තත්ත්වයෂණ තිබුයා.   වාශේ මහා  ලගතු තත්ත්වයෂණ එ:ා 

තිබුයා. 

1978දී  ශගනා තඩුක්රම වයවස්ථාව ශ:වන ජනනරජන 

තඩුක්රම වයවස්ථාවන්. එහිදී ිතධායක ජනනාධිපති රමය 

මූිකත්වය ශගන තිශ නවා. එහිදී ිතධායක ජනනාධිපති ුරරය ඉතාම 

 ලවත් ම්යා.   90 ඉඳලා ිතධායක ජනනාධිපති රමය මඟිගේ   

 ලය දිගටම ශගනාවා. එ:ා ඉඳලා අපිත් ශ ත   90  තඩුක්රම 

වයවස්ථාවට ිතරුද්ධව ක්රියා කළා. මම එ:ා ඉඳලා අ: :ෂණවා ම 

එකම මතයන් :රගේශගේ.    ිතධායක ජනනාධිපති රමය අශහෝසි 

කරගේන ඕනෑ කියලාන්. අපිත් එෂණක ශ ත ශවනුශවගේ සටශගේ 

ශය කණු අය ශ ත රශට් නායකශයෝ ම්යා.  ශගාල්ලගේ නායකශයෝ 

ම්යාට ශ ත වනකල් ිතධායක ජනනාධිපති රමය අශහෝසි කශළ් 

නසහස. තවමත් අපි කථා කරගේශගේ  ිතධායක ජනනාධිපති රමය 

අශහෝසි කිරීම ගසනන්.   90 තඩුක්රම වයවස්ථාශ  එක 

අගේතයක තිබුයා  ස්ව  ලධාරි අග්රාමාතයවරශයෂණ සිටිය යුතු 

 ව.   90 තඩුක්රම වයවස්ථාශවගේ  ක අශනෂණ පසත්තට ගියා. 

  අනුව  ස්ව  ලධාරි ිතධායක ජනනාධිපතිවරශයෂණ පත් ම්යා. ශ ත 

පාලන  ලශආ සමතුිතතාවෂණ  balance එකෂණ තිබුශඩුක නසහස. 

 ක තමන්  ශ ත තඩුක්රම වයවසථ්ා ශ:ශෂණම තිශ න ප්ර ්නය.  

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ මඟිගේම රට පාලනය කරගේන ඕනෑ 

කියන මතවා:ය මුිගේම තශ   0වන සියවශස්දී.  940දී ශ ත 

මතවා:ය දියුණු කරමිගේ ශමාගේශටෂණස් කියන නීති ිත ාර:යා 

කි වා  තඩුක්රම වයවස්ථාව තුළ කරුණු අඩාුර ශවගේන ඕනෑ  

තයතන තුනක ප්රධානත්වශයගේ කියලා.   කියගේශගේ  

වයවස්ථා:ායකය  ිතධායකය  අධිකරයය. ශමතසනිගේ තමන් ශ ත 

 ලය ශ දී යගේශගේ. එ:ා ඉඳලා ශ ත රශට් ස තපා:නය වූ හසම 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණම ස තපා:නය ම්ශඩුක ශ ත ප්රධාන අා  තුන 

ප:න ත කරශගනන්.  

:සගේ අපි සශමරිකා එෂණසත් ජනනප: වයවස්ථාව ගත්ශතාත්  එහි 

ශ ත තත්ත්වය ඉතාම ශහාඳට ක්රියාත්මක ශවනවා. එහි ප්ර ල 

වයවස්ථා සාශ ෝධන ශකාශතෂණ සි ක ම්යත්    හසම එකකිගේම   

රට ඉතාම  ලවත් රාජනයයෂණ  වට ශගාඩ නසඟුයා. ශ ත  

ප්රතිසාස්කරය තුළිගේ ශමාකෂණ: අපි කරගේන ඕනෑ? එකෂණ තමන්  

ිතධායක ජනනාධිපති රමය පිළි ඳව තීගේ කවෂණ ගසනීම.   අනුව 

ිතධායක ජනනාධිපති රමය අශහෝසි කරගේන තමන් අශේ පෂණඥශආ 

මහ ශල්ක තතුමා ිතසිගේ ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ඉදිරිපත් කශළ්.  

අශනෂණ එක  මසතිවරය රමශආ ශවනසෂණ සති කිරීම. ශ ත 

තඩුක්රම වයවස්ථාව තුළ පවතින ජනනාධිපති රමය ිතතරෂණ 

ශනාශවන්  මසතිවරය රමයත් ඉතාම දූිතන්. :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ මුල් ශකටු තපත මා ළය 

තිබුයා.   මුල් ශකටු තපත අපි ශගනාශ  මසතිවරය රමයත් 

සාශ ෝධනය කරමිගේ.  කත් වයවස්ථාවටම යටත් කරලා තිබුයා. 

නමුත්   වා සි ක ම්ශඩුක නසහස.  

අශනෂණ එක  තඩුක්රම වයවස්ථා සභාව ඉතාම  ෂණතිමත් ිතය 

යුතුන්. ිතශ ්ඥශයගේම අධිකරයය  රාජනය ශස්වා ශකාමිඥගේ සභාව  

ජනාතික ශපාිස් ශකාමිඥගේ සභාව  මසතිවරය ශකාමිඥගේ සභාව  

අල්ලස් ශහෝ දූඥය ශචෝ:නා ිතම් නය කිරීශ ත ශකාමිඥගේ සභාව 

ඉතාම ස්වාධීන   ලගතු තයතන  වට පත් ශවගේන ඕනෑ.   

වාශේම තඩුක්රම වයවස්ථාව තුළිගේ රශට් එකමුතුභාවය සති 

ශවගේනත් ඕනෑ. අගමසති ප්රමුඛ කසබිනට් මඩුකඩලයෂණ මඟිගේ 

තඩුක්ව ශමශහය වගේනත් ඕනෑ.   වාශේම එෂණ එෂණ 

සමතිවරයාශේ වගකීම සහ ක්රියාකාරීත්වය සගස මකට ලෂණ 

කරන රමයකුත් සති කළ යුතුන්.   වාශේම ශල්ක තවරු පත් ිතය 

යුත්ශත්  අගමසති සහ     අ:ාළ සමතිවරයාශේ එකයත්වය මත 

මිස    90ට ශපර තිබුණු ශද් පාලන රමය අනුව ශනාශවන්. 

  90ට ශපර හිටපු ිතධියට ශජනයඥ්ඨ ශල්ක තවරුගේශේ 

නාමශල්ඛනය හරහා තමන් ශමය සි කිතය යුත්ශත්. 

ශමම ප්රතිසාස්කරයශආ ශකාටසෂණ සඳහා තමන් :හහත්වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාශ .  වා :හඅට වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය මඟිගේ නිශඥ්ධ කළා.  ට 

පස්ශස් :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය මඟිගේ 

නසවතත් :හහත්වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ඉදිරියට 

ශගනිච්චා. නමුත් නසවතත් ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය මඟිගේ  ක ක්රියා ිතරහිත කළා. :සගේ අ: අපි 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශේනවා. 

ශමාකෂණ:  ශ ත ශවලා තිශ ගේශගේ? අපි ශමරිශගාරම්ගේ් එක 

වාශේ එක තසන කරකසශවනවා. නමුත් ශලෝකශආ අශනෂණ රටවල් 

යඝ්රශයගේ ඉදිරියට ගමගේ කරනවා  වයවස්ථා සාශ ෝධන හරහා.  

:සගේ ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශේගේන මූිකවම ශහ්තු ම්ශඩුක ශමාකෂණ:? මා ළය තිශ නවා   

අරගළය ශවලාශ  නි්පාෂණික සාිතධාන ිතසිගේ ඉදිරිපත් කළ 

"ස්වපාෂණික එකමුතුවෂණ සඳහා" කියන ප්රකා නය. එහි තුගේවන 

කාරයය යටශත් තිශ ගේශගේ ශමාකෂණ:? "ක්රියාත්මක වන 

අගේත්කාලීමන ස්වපාෂණික තඩුක්ව හරහා නි ්චිත කාල 

රාමුවෂණ තුළ ිතධායකශආ  ලතල සීමා කරන :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ  ක ලතා මය හරිමිගේ නසවත 

 ලාත්මක කිරීමට අව ය වයවස්ථා සාශ ෝධන ක්රියාත්මක 

කිරීම."  ක තමන්   ශගාල්ලගේ ඉල්ලුශ .  

  වාශේම   අවස්ථාශ  ශ්රී ලාකා නීතිි සාගමය ඉදිරිපත් 

කළ හතර වසනි ශයෝජනනාශ  ශ:වසනි ශකාටසිගේ ඉදිරිපත් කශළ්  

"ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ ිතධිිතධාන ඉවත් කර 

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ප්රතිඥ්ඨාපනය 

කරමිගේ තඩුක්රම වයවස්ථාවට ිතසිඑෂණ වන සාශ ෝධනය වහා 

හුනගේවා දිය යුතුන්." කියන කාරයය. 

  අනුව  ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ 

නවතිගේන ශනාශවන්  ිතධායක ජනනාධිපති රමය අශහෝසි කරන 

තත්ත්වයකටම ඉදිරියට ගමගේ කරගේනට ශවනවා. ශ තශකගේ 

ශපශනනවා  හසශමෝම කථා කරගේශගේ :හහත්වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය සහ :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ගසන කියලා - ිතශ ්ඥශයගේම :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගසන. සන්  ?  ක ඉතාම ම් වාදී  

ජනනතාවාදී සාශ ෝධනයෂණ නිසා. හසශමෝම අ: ශකශළසගේශගේ 

ශමාකෂණ:?   :හඅට වන සහ ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනන්.   නිසා ශහාඳ ශ:යෂණ කශළාත්  ශහාඳ වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ ශගනාශවාත්   ගසන ස:ාකාිකවම මිනිම්ගේ අතර 
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කථා ශවනවා.   වාශේම ජනනතා ිතශරෝධි :හඅට වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

වාශේ  වා ශගනාශවාත්   වා ඉතාම තාවකාිකන්. ශහාඳ  වා 

දී්ඝ කාලීමනව පවතිනවා.  

අ: ජනනාධිපතිවරයා කියගේශගේත්  IMF එක  එෂණසත් 

ජනාතීගේශේ සාිතධානය  ලාශපාශරාත්තු ශවගේශගේ :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට සමාන අස්ථාවෂණ අව ය 

 වන්. :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පිළි ඳව 

අපිත් එෂණක සාකච්ඡා කරලා එහි තිබුණු අ් පා් සකස් කරශගන 

-ඉතාම ශපාඩි ශපාඩි ශවනස්ක ත තිබුයත්-   හා සමාන ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනසල්ලා ශ ත රට ශලෝකශආ 

අවිාවට ලෂණ ශනාී  ශ ත රට ප්රජනාතගේරවාදි  ජනනතා හිතවාදි 

රාජනයයෂණ ිතධියට  ජනනතා නි:හස තරෂණඥා කරන රාජනයයෂණ ිතධියට 

-පම්ගිය කාල පරිච්ශේ:ශආ තිබුණු තත්ත්වශයගේ ශවනස් කරලා- 

ශ රා ගසනීමට සාධනීය අගේ:මිගේ කටයුතු කිරීම ගසන මම අශේ 

අධිකරය සමතිතුමාට ස්තුතිවගේත ශවනවා.  

අශේ පෂණඥය තුළ  ශනාශයකුත් මතවා: තිබුයත්  ශනාශයකුත් 

සාකච්ඡා  තිබුයත් තමුගේනාගේශස් ශගන ත ශ ත ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට පෂණඥයෂණ ව ශයගේ අපි -

සමඟි ජනන  ලශ ගය- ස තපූර්ය සහශයෝගය පළ කිරීමට  තීගේ ක 

කර ගත්ශත්   නිසාන්. එශස් කියමිගේ මශේ කථාව අවසගේ 

කරනවා.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහාචා්ය රාජිත්  ඩුකඩාර මසතිතුමා. [සභා ග්භය තුළ නසත.] 

ගරු ශජනෝගේ ශසශනිතරත්න මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි   ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 
 

[අ.භා. 0.02] 
 

ගු ්ජෝන් ් ්නවිරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு ரஜொன் தசனெி த்ன)  

(The Hon. John Seneviratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  අ: අධිකරය   ගේධනාගාර 

කටයුතු හා තඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසාස්කරය අමාතයතුමා ිතසිගේ 

ඉදිරිපත් කර තිශ න ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ගසන වචනයෂණ ශ:කෂණ කථා කරගේන අවස්ථාව ලසබීම ගසන මම 

සගේශතෝඥ ශවනවා.   

ශ ත රශට් නීතියත්  සාමයත්  ස:ාචාරාත්මක පසවසත්මත් බිඳ 

:මමිගේ අසාවර භාවයට  අපිළිශවළට ශ ාශහෝ ඉඩ කඩ සසලසස්ම් 

: ක ගයනාවකට පම් :සගේ ශ්රී ලාාකික ජනනතාවට අවස්ථාව ලසබී 

සත්ශත් ව්තමානශආ   තත්ත්වය අතුගා :සමීමටත්  අනාගතශආදී 

 වා නසවත සතිීම වසළසෂණීමටත් පියවර ගසනීමටන්.   සඳහා 

කළ යුත්ශත් නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ සකස් කිරීම  වන් මශේ 

අ:හස.  

:සගේ ශ ත කාරයය ගසන අධිකරය සමතිතුමා  අ:හස් ප්රකා  

කළා.  එතුමාත් පිළිගත්තා  තඩුක්රම වයවස්ථාවට පසලසස්තර 

:සමීශමගේ අශේ රශට් ශ ත සති ශවලා තිශ න අ්බු: තත්ත්වය 

වළෂණවගේනට  සහස  ිතසඳගේනට  සහස කියලා.   නිසා 

ස තපූර්යශයගේම නව වයවස්ථාවෂණ සකස් කිරීමට අපි කටයුතු කළ 

යුතුන් කියන අ:හස එතුමා :සගේ ප්රකා  කළා.   ක තමන් 

සත්ශතගේම මශේත් අ:හස. මා හිතන හසටියට ශ ත සභාශ  

 හුතරශආත් අ:හස  කන්.  

අපි :ගේනා පරිදි  අශේ රශට් වයවසථ්ා තුනෂණ ක්රියාත්මක ම්යා. 

එකෂණ තමන් ශසෝල් රි තඩුක්රම වයවස්ථාව. ශ:වන එක  

  90දී ශගනාපු ජනනරජන වයවස්ථාව. තුගේවන එක තමන්    90දී 

ශගනාපු ිතධායක ජනනාධිපති  ලතල සහිත තඩුක්රම වයවස්ථාව. 

සත්ත ව ශයගේම ශ ත රශට් නීතිශආ පරමාධිපතය යටපත් ශවලා    

සමාජනශආ තිබුණු සාවරභාවය නසති ශවලා ඉතාම අම්ල් සමාජන 

තත්ත්වයෂණ ශ ත රශට් සති ශවගේනට ශ ත   90 තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශහ්තු ම්යාය කියන එක අපි කියගේනට ඕනෑ.   90 

තඩුක්රම වයවස්ථාව දිහා  සලුවාම  අ: ඉදිරිපත් කරන ිතසි 

ශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය සතුළුව ිතසි ශ:වතාවෂණ 

සාශ ෝධනය ශවලා තිශ නවා.  ිතසි ශ:වන සාශ ෝධනය පිළි ඳව 

තමන් අපි අ: සාකච්ඡා කරගේශගේ. ශ ත   90 තඩුක්රම 

වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කරගේනට තසත් කරපු අවස්ථාවලදී 

ශගනාපු   සමහර සාශ ෝධන ිතහිළුවට ලෂණ ශවනවා.   

සාශ ෝධන ය ත ය ත අයශේ  රශට් නායකයගේශේ ඕනෑ එපාක ත  

ශපෞද්ගික අව යතා  ශද් පාලන අව යතා  ඉඥ්ට කර ගගේන 

තමන් ශගනාශ . මට මතකන්  එක ජනනාධිපතිවරශයෂණ 

මසතිවරයයකට සති කිහිපයකට ඉස්ශසල්ලා සාශ ෝධන ශ:කෂණ 

ශගනාවා. ශමාක:  කහුට ම්වමනා ම්යා ය ත ය ත ජනන ශකාටස්වල 

ඡගේ: ගගේන.   නිසා ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථාව සාශ ෝධනය 

කළා.  ළයට  මට මතකන්  තව ජනනාධිපතිවරශයෂණ තමුගේශේ නිල 

කාලය තීගේ ක කරගේන  ඉතා ඉෂණමනිගේ මසතිවරයයකට යගේන 

ඕනෑ නිසා තඩුක්රම වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කරලා  කට ඉඩ 

සලස්වා ගත්තා. ශ ත ිතධියට තම තමුගේශේ ශපෞද්ගික අව යතා  

ඉඥ්ට කර ගගේනට ශ ත වයවස්ථාව :ඩමීමා කරශගන වරිගේ වර ශ ත 

වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි    0 දී කලවාශගේ අතුරු 

මසතිවරයයෂණ තිබුයා. ඩලස් අලහේශපරුම මගේීතුමාත්   ගසන 

ප්රකා  කළා. කලවාශගේ තිබුණු    අතුරු මසතිවරයශයගේ එ:ා 

සරත් මුත්ශතට්ටුවගම මහතා ජනයග්රහයය කළා සරත් 

මුත්ශතට්ටුවගම මහත්තයා   අතුරු මසතිවරයය ජනයග්රහයය 

කරලා පා්ිශ තගේතු එගේන හ:නශකාට   ශවලාශ  හිටපු 

ජනනාධිපතිවරයා තඩුක්රම වයවස්ථාවට සාශ ෝධනයෂණ 

ශගනාවා. ශමාකෂණ:   සාශ ෝධනය? කලවාන තසනය 

ශවනුශවගේ මගේීවරු ශ:ගේශනකුට වාඩි ශවගේන හසකි වන 

තකාරශආ සාශ ෝධනයෂණ ශගනාවා. අතුරු ඡගේ:ශයගේ 

ජනයග්රහයය කරපු මගේීවරයාත්    වාශේම අතුරු ඡගේ:ශයගේ 

පරාජනය ශවච්ච මගේීවරයාත් යන ශ:ගේනාම පා්ිශ තගේතුශ  

කලවාශගේ මගේීවරු ව ශයගේ වාඩි කරවගේනට  සාශ ෝධනයෂණ 

ශගනාවා.  ක මුළු රටටම ිතහිළුවෂණ ම්යා. වාසනාවට 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය  ට ඉඩ  කගේශගේ නසහස. ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයයට 

ගියාම   අය කි වා  ශ තකට ඉඩ ශ:ගේන  සහස. එශහම න ත  

ජනනමත ිතචාරයයෂණ තියලා   සාශ ෝධනය ස තමත කර ගගේන 

කියලා. ශමගේන ශ ත ිතධියට තමන් ශ ත වයවස්ථාව සාශ ෝධනය 

ශවමිගේ අ: ිතසිශ:වන සාශ ෝධනය :ෂණවා ඉදිරියට ශගනාශ . 

  වාශේම මම කියගේනට ඕනෑ  සමහර අය තමුගේශේ ුරර 

කාලය අවසාන ම්යාම  තව කරටත් ජනනාධිපති ුරරයට තරග 

කරගේන තමුගේට අවස්ථාව ශනාලසශ නශකාට  වයවස්ථාව 

සාශ ෝධනය කරලා  කට ඉඩ සලස්වා ගත්ත  ව.  වාට පෂණඥව 

අපිත් අත ඉස්ම්වා.  කත් කියගේනට ඕනෑ.   ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ  අපට එකය ශවගේන  සරි ය ත ය ත 

කරුණු  තිබුයා. අපි   ගසන කියගේන ඕනෑ. නමුත් අපි  කට 

පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේනා. සන්? අපි ය ත පෂණඥයක ඉගේනශකාට    

පෂණඥශආ තීගේ ක අනුව කටයුතු කිරීශ ත ස තප්ර:ායෂණ අශේ 

පා්ිශ තගේතුශ  තිශ නවා. අපට  සහස   ට පටහසනිව යගේන. 

එශහම පටහසනිව ගිශයාත්  අපට ශද් පාලන ව ශයගේ 

අම්ල්සහගත තත්ත්වයකට මුහුය පාගේන සිද්ධ ශවනවා. අගේන   

නිසා තමන්   තත්ත්වය සති ම්ශඩුක.  
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[ගරු (වව:ය) රාජිත ශස්නාරත්න මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ිතසිවන සාශ ෝධනශආ තිශයන වයවස්ථා මඩුකඩල පිහිටුීම 

ඉතා ිතහිළුවට පත් ම්යා.  පා්ිශ තගේතු සභාව කියලා එකෂණ එ:ා 

පත් කළා. ජනනාධිපතිතුමාට   සභාශ  තීගේ ක භාර ගගේනත් පුළුවගේ  

භාර ශනාශගන ඉගේනත් පුළුවගේ.   ගගේන තීගේ ක නි්ශද්  

ව ශයගේ සලකා   අනුව කටයුතු කරගේන එතුමාට පුළුවගේ.   

වාශේම කටයුතු ශනාකර ඉගේනත් පුළුවගේ. එවසනි තත්ත්වයෂණ 

තිබුයා. නමුත් අපි සතුටු ශවනවා  ශ ත ිතසි ශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ   තත්ත්වය නසති කරලා   සභාශ  

තීගේ ක අනුව  කටයුතු කිරීමට එතුමා අනිවා්යශයගේම  සඳිලා 

ඉගේන නිසා. 

 ළයට  මම ශමතසනදී මතෂණ කරගේනට ඕනෑ  තඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාව ගසන. :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය යටශත් සති කරපු තඩුක්රම වයස්ථා සභාව 

යටශත්ත් හරියාකාර කටයුතු ශකරුයා කියලා අපි කියගේශගේ 

නසහස.  

ස්වාධීනව පත්කිරී ත කරගේනන්  සව්ාධීනව තීගේ ක අරශගන  වා 

ක්රියාත්මක කරගේනන් අපි  ලාශපාශරාත්තු ශවගේශගේ. නමුත් 

සමහර තසගේවලදී  :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

යටශත් ක්රියාත්මක ම්ණු තඩුක්රම වයවස්ථා සභාශවගේ එශහම 

සි ක ම්ශඩුක නසහස. මහාධිකරය ිතනි ්චයකාරවරශයෂණ හිටියා. 

එතුමා මහාධිකරය ිතනි ්චයකාරවරුගේශේ ලසන්ස්තුශ  අාක 

එකට හිටියා. නමුත් එතුමාට අභියාචනා උසාිතයට උසස්ීමෂණ 

 කගේශගේ නසහස. එශහම ම්ශඩුක ශමාක:? එතුමා ය ත- [ ාධා කිරීමෂණ] 
එතුමා ලසන්ස්තුශ  පළමුවසනියා. නමුත් ශජනයඥ්ඨත්වය අනුව 

එතුමාට උසස්ීමෂණ  කගේශගේ නසහස.   වාශේම තවත් මහාධිකරය 

ිතනි ්චයකාරවරියෂණ හිටියා. එතුමියටත් අභියාචනා උසාිතයට 

උසස්ීමෂණ  කගේශගේ නසහස. අපි   ගසන ශහායලා  සලුවාම :සන 

ගගේන ලසබුයා  එතුමිය මහාධිකරය ිතනි ්චයකාරවරියෂණ 

ව ශයගේ දීපු තීගේ කවකට එකය ශනාම්ණු නිසා තඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාශ  හිටපු සාමාජිකශයෂණ   පත් කිරීමට ිතරුද්ධව 

ම්යා  කියලා. එවසනි ශද්වල් සි ක ශවනවා න ත  සත්ත ව ශයගේම 

ජනනතාවශේ ිත ්වාසය නසති ශවනවා. මිගේ පම් එවසනි ශද්වල් සි ක 

ශනාවන තකාරයට ශරුරලාසි හ:ගේන අ: ිතධිිතධාන ශයා:ලා 

තිශ නවා. අධිකරය සමතිතුමාශගගේ මම ඉල්ලනවා  ඉතා 

ඉෂණමනට අ:ාළ ශරුරලාසි හ:ලා ක්රියාත්මක කරගේන කියලා. 

එශහම නසත්න ත ශ ත සාකල්පය බිඳ වසශටනවා. අධිකරය 

සමතිතුමාන් මමන් ශ:ශ:නාම එකට ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  හිටියා. 

එතුමාන් මමන් හුයෂණ ශවලාවට එකට එකතු ශවලා සටගේ කළා. 

එතුමාන් මමන් ශ ාශහෝ අවස්ථාවලදී  ය ත ය ත සිද්ධිවලදී එකතු 

ශවලා කටයුතු කළ අවස්ථා තිශ නවා. අප ශ:ශ:නාම හුයෂණ 

අවස්ථාවලදී එක මතශආ හිටියා. නමුත් අපටත් සමහර ශද්වල් 

වළෂණවගේන  සරි ම්යා.  

  වාශේම මම ශ ත කාරයයත් කියගේන ඕනෑ. රත්නීවවගේ හූල්  

නමිගේ මසතිවරය ශකාමිසශ ත සාමාජිකශයෂණ හිටියා. එතුමා ශ ත 

මුළු සාකල්පයම ිතහිළුවෂණ  වට පත් කළා. එතුමා ශමාකෂණ: 

කශළ්? සමහර අවස්ථාවලදී මසතිවරය ශකාමිසශ ත   සාමාජිකයා 

උසාිත ගියා  මසතිවරය පසවසත්ීම වළෂණවගේන කියලා 

නිශයෝගයෂණ ඉල්ලලා.  ළයට  එතුමා ප්රසිද්ධිශආ ප්රකා  කළා  

අහවල් පෂණඥයට ඡගේ:ය ශ:ගේන එපා කියලා. එවසනි ශද්වල් සි ක 

වනශකාට අපි ශකාච්චර සද්භාවශයගේ ශ ත කරුණු නීති ශපාතට 

සතුළත් කළත්  ශකාච්චර සද්භාවශයගේ ශමම සාශ ෝධන 

ශගනාවත්  ජනනතාවශේ ිත ්වාසය දිනා ගගේන පුළුවගේ ශවන් කියලා 

මම හිතගේශගේ නසහස.   නිසා අධිකරය සමතිතුමාශගගේ මම 

ඉල්ලීමමෂණ කරනවා  ශ තවාට  ලපාන ශරුරලාසි ඉෂණමනට හ:ලා  

ශමවර ශ ත පත් කරන වයවස්ථා:ායක සභාශ  ගගේනා තීගේ ක 

හරියාකාරව ක්රියාත්මක කරගේන වසඩ පිළිශවළෂණ සකස් කරගේන 

කියලා.  

එපමයෂණ ශනාශවන්. සත්ත ව ශයගේම අපි කම්රුත් 

 ලා ශපා ශරාත්තු වන තකාරයට අනාගතශආදී ඉතා ඉෂණමනට නව 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශගන  ම සඳහා අව ය වසඩ පිළිශවළ 

තර තභ කරගේන.  ක තමන් මශේ ඉල්ලීමම. ශමාක:  අපට ශ ත 

මසතිවරය රමය ශවනස් කර ගගේන ඕනෑ. ශ ත මසතිවරය රමය 

අශේ රටට ිතනයෂණ.   90 තඩුක්රම වයවස්ථාශවගේ නි්මායය 

කළ ශ ත මසතිවරය රමය නිසා අ: කාටවත් හරියාකාරව 

තමගේශේ වගකී ත ඉඥ්ට කරගේන  සහස. මමත්  අශේ වාම්ශද්ව 

නානායෂණකාර මගේීතුමාත් නිශයෝජනනය කරගේශගේ එක 

දිස්ත්රිෂණකයෂණ. අශේ දිස්ත්රිෂණකශආ එක ශකළවරක ඉඳලා අශනෂණ 

ශකළවර  :ෂණවා කිශලෝමීටර  05ෂණ තිශ නවා. මසතිවරය 

කාලශආදී අපි   මුළු ප්රශද් ය සිසාරා යගේන ඕනෑ. ගිහිල්ලා 

ඡගේ::ායකයගේ හමු ශවලා    අයට කථා කරලා    අයශේ ඡගේ: 

අරශගන පා්ිශ තගේතුවට තවාම    අයත් ශපරළා අශපගේ 

 ලාශපාශරාත්තු ශවනවා    ශගාල්ලගේශේ ප්රශද් වල වසඩි 

දියුණුකිරී ත කරන්  සාව්ධන කටයුතු කරන්    අයශේ 

ම්වමනාක ත ඉඥ්ට කරන් කියලා. ඉතිගේ  වා කරගේන පුළුවගේ 

තකාරයට අපට ප්රතිපා:න ලසශ ගේශගේ නසහස. තඩුක්වකට 

එශහම ප්රතිපා:න ශ:ගේනත්  සහස. සත්ත ව ශයගේම ප්රාශයෝගිකව 

එශහම කටයුතු කරගේන අපට පුළුවගේකමෂණ නසහස.   නිසා ශ ත 

කරුණු ස ත ගේධව අවධානය ශයාමු කරගේන. ඉදිරිශආදී 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ සකස ්කරනශකාට  ශ ත කරුණු ප්රධාන 

ව ශයගේ සසලකිල්ලට ගත යුතු  ව කියමිගේ  මශේ වචන කිහිපය 

අවසගේ කරනවා.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු කුමාර ශවල්ගම මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි අටක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 

 

[අ.භා. 0.3 ] 
 

ගු කුමාර ්වේගම මහතා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தெல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  මට ශපර කථා කළ ඩලස ්

අලහේශපරුම මගේීතුමා කි වා  අ: ශ ෝක ප්රකා  දිනයෂණ 

කියලා. මම කියනවා "ක " කියලා. අ: ශ ත රශට් මහ ජනනතාවටත් 

ශ ෝක ප්රකා  :වසෂණ.  

තවත් තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ මහජනනතාව 

 ලාශපාශරාත්තු ම්ශඩුක නසහස. මහජනනතාව අලුත් තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ  ලාශපාශරාත්තු ම්ශඩුක. අරගළකරුවගේ තශ  අලුත් 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ඕනෑ කියලා  ශගේ. මම හිතගේශගේ 

මහජනනතාවශේ  ලාශපාශරාත්තු මගේීවරු ඉඥ්ට කරලා 

තිශ නවා.  කන් අ: කම්රුත් නසත්ශත්? හසම :ාම තමගේශේ 

පාලකයාට -ිතධායක ජනනාධිපතිවරයාට- ඕනෑ ිතධියට තමන් 

තඩුක්රම වයවස්ථාව හ:ගේශගේ.  

අශේ කාලශආ   92 ඉඳගේ   95දී  ුරර කාලය අවසගේ ශවගේන 

තිබුයා. නමුත්   99 :ෂණවා ගියා. අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

ශගශනගේන ශජ්.ත්. ජනයව්ධන මහත්තයා ජනනමත ිතචාරයයෂණ 

පවත්වලා ුරර කාලය තවත් දී්ඝ කර ගත්තා. පාලකයාට ඕනෑ 

ිතධියටන් කරගේශගේ. ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ සමතිතුමගේලා ව ශේ 

උගත් නීතිි මහත්තුරු   කාලශආත්  හිටියා - නීතීි ශෂණ. එගේ. 

ශචාෂණසි මහත්තයා වසනි. අශේ ශජනෝගේ ශසශනිතරත්න මහත්තයා 

වාශේ උගත් නීතිි මහත්තුරු හිටියා. ශ ත අයට තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශවනස් කරගේන  එශහම නසත්න ත අලුත් තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ ශගන එගේන  ම්වමනාව තිබුයාට   ශගාල්ලගේට 

අවස්ථාව ල ා  කගේශගේ නසහස. කිහිප සසරයෂණම එතුමගේලා ශ:ාට්ට 
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පා්ිශ තගේතුව 

:ස තමා.    තඩුක්රම වයවස්ථාව ගසන කතා කරනශකාට ශ:ාට්ට 

:ානවා.   නිසා  අපට අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ හ:ගේන 

කාලය සිතල්ලා තිශ ගේශගේ. ජනනාධිපති නීතීි ශරාශ තඥ් : සිල්වා 

මහත්තයා නව තඩුක්රම වයවස්ථා ශකටු තපතෂණ හ:ලා 

තිශ නවා කියලා කියනවා. ශ ත රටට ගසළශපන ිතධියට අලුත් 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ හ:ගේන ඕනෑ කියලා මම ශ ත අවස්ථාශ  

දී කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ දී මිනිස්ම් ශලාකු ශවනසෂණ 

 ලාශපාශරාත්තු ම්යා. අපි හිතුවා පා්ිශ තගේතුවට  ලය 

ලසශ නවා කියලා.  කට අපිත් අත ඉස්ම්වා. වමීපාල සිරිශස්න 

මහත්තයා කි වා වාශේ එතුමාත් ශලාබිශආ හිටිශආ. එතුමා සියලු 

ශ:නාශේම කරට  අත :ාලා කි වා  “ඡගේ:ය ශ:ගේන” කියලා. 

තඩුක්රම වයවස්ථාශවගේ  පා්ිශ තගේතුවට  ලය එන නිසා අපි 

ශ ාශහාම කසමසත්ශතගේ ම ඡගේ:ය  කගේනා; ශ ාශහාම 

කසමසත්ශතගේ ඡගේ:ය  කගේනා. ඉතිගේ  :හනවවන තඩුක්රම 

වයවස්ථාව සාශ ෝධනයට ඡගේ:ය  කගේනා කියලා ශවනසෂණ සති 

ම්යා :? නසහස  කිසිම ශවනසෂණ සති ම්ශඩුක නසහස. අපි 

 ලාශපාශරාත්තු වූ ශවනස සති ම්ශඩුක නසහස.   නිසා මිනිස්ම් 

කලකිරීමකට පත් ම්යා.  

මම ිතසිවන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනයට ඡගේ:ය 

 කගේශගේ නසහස.   සාශ ෝධනයට ඡගේ:ය  කගේශගේ නසත්ශත්  ද්ිතත්ව 

පුරවසසිභාවය යනාදී ව ශයගේ ශ ාශහෝ ශද්වල් තිබුය නිසාන්.   

නිසා අපි ඡගේ:ය  කගේශගේ නසහස. නමුත් මම තමුගේනාගේශස්ලාට 

කියනවා  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ දී 

අකමසත්ශතගේ ශහෝ ඡගේ:ය ශ:ගේන පුළුවගේකමෂණ තිශ නවා 

කියන එක. ශමාක:  ශ ත ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය අන්ගේ කරලා 

තිශ න නිසා. මම සත්ත කියගේන ඕනෑ. අශේ යාළුශවෝ තමන්. 

නමුත් ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය කියගේශගේ  රටවල් ශ:කක 

පුරවසසිභාවය ශගේ. ය ත මිනිශහකුට ශමශහ්දී වසරැද්:ෂණ කරලා 

ශවනත් රටකට යගේන පුළුවගේ. ඉතිගේ  කට අපි කසමති නසහස.   

නිසා මම තමුගේනාගේශස්ලාට කියනවා  අපට අකමසත්ශතගේ ශහෝ 

ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථාව සා ශ ෝධනයට ඡගේ:ය 

ශ:ගේන පුළුවගේ කියන එක. පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවන කාලය 

අම්රු ක ශ:කහමාර අම්රු ක හතරහමාර කළාට මශේ ිතරුද්ධත්වයෂණ 

නසහස. සාමානයශයගේ අම්රු ක පහකට  ලය ශ:නවා ශගේ. අම්රු ක 

හතරහමාර කළා කියන එකත් ශහාඳ  නසහස.  ක මහජනනතාව 

 ලාශපාශරාත්තු ම්ශඩුක නසහස. නමුත් අපි  කට ප්ර ්නයෂණ සති 

කරගගේශගේ නසහස.  

අශනෂණ කාරයාව ශමයන්. අමරකී්ති අතු ශකෝරල 

මගේීතුමාශේ මිනී මසරුම රස්තවාදී ක්රියාවෂණ කියලා අ: ශමතසන 

කථා ම්යා. අ: අශේ ිතපෂණඥ නායකතුමාත් ශ ත ශ ාශහෝ 

මගේීවරුත්  කි වා   ක රස්තවාදී ක්රියාවෂණ  කියලා. ක    ක 

රස්තවාදී ක්රියාවෂණ තමන්. ශමාක:  මටත් ගසහුවා ශගේ? මම අ: 

ටිකෂණ අමාරුශවගේ කතා කරගේශගේ. මටත්  අල්ලා ශගන ශහා:ටම 

ගසහුවා.   ගසහුශ  රස්තවාදීගේ. මම ප්රසිද්ධිශආම සිතල්ලා කි වා   

මට ගසහුශ  රස්තවාදීගේ කියලා. එශහමන ත  ශ ත රස්තවාදී ක්රියා 

තවමත් ශ ත රශට් තිශ නවා. එශහමන ත  අපි රස්තවා:ය 

වසළසෂණීශ ත පනත අන්ගේ කර ගගේශගේ සන්? නමුත් රස්තවා:ය 

වසළසෂණීශ ත පනත උපශයෝගී කරශගන වසරදි වසඩ කරන එක 

වසරදින්.   මඟිගේ අත්අඩාුරවට ගගේනා  වා  වසරදි ිතධියට කටයුතු 

කරන  වා වසරදින්.  අශේ රසත්වා:ය වසළසෂණීශ ත පනත අපි 

අන්ගේ කර ගගේන ඕනෑ නසහස. ශමාක:  ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  

ඉගේන වසඩි ශ:ශනෂණ පිළිගගේනවා රස්තවාදී ක්රියා  තවමත් සති 

ශවන  ව.    නිසා ශ ත ගසන අපි මිගේ ඉදිරියටත් කල්පනා කරගේන 

ඕනෑ.  

අශනක  :සගේ තමුගේනාගේශස්ලා කියනවා  "ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශවනස් කරගේන ඕනෑ. අපි තඩුක්රම වයවස්ථාව 

ශවනස් කරනවා. ශහාරක ත කරගේන  සරි තඩුක්වෂණ සහ කිගේ 

ශහාරක ත කරපුවා ල ා ගගේන පුළුවගේ ිතධිශආ වයවස්ථාවෂණ 

හ:ගේන ඕනෑ" කියලා. තමුගේනාගේශස්ලාට මම ශ ත කාරයය 

කියගේන ඕනෑ. ශහාරක ත කරගේන  සරි තඩුක්වෂණ ඉදිරිශආදී අපට 

හ:ගේන  පුළුවගේ. නසත්න ත   ශද්වල් අවම කරන තඩුක්වෂණ 

හ:ගේන අපට පුළුවගේ. නමුත්  ශහාරක ත කරපු මු:ල් තපම් ගගේන 

පුළුවගේ:? අපට ශ තවාට offshore  සාකුවිගේ ිතස්තර ශ:නවා:? 

මීට ඉස්සර තිබුයාශගේ FCID එක.   FCID එශකගේ ශමාක: 

කශළ්? ශතාරතුරු ගගේන කී සසරයෂණ පිට රට ගියා:?   

ශගාල්ලගේට ශතාරතුරු හ ත  ම්ශඩුක නසහස. මම කියගේශගේ ශ ත 

රටට ශ ාරු කරගේන එපා කියලාන්. මම ශ ත නායකයගේට 

කියගේශගේ  රටට ශ ාරු කියගේන එපා කියන එකන්. අපට 

ඉදිරිශආදී කරගේන පුළුවගේ ශද්වල් තිශ නවා. නමුත්  තපස්සට 

හසරිලා  සලුශවාත්    ශහාරක ත කරපු මු:ල් ල ාගගේන අපට 

පුළුවගේකමෂණ ලසශ න්:?  

මාශකෝස් ජනනාධිපතිතුමා  ශහාරක ත කළ නිසා   රටිනුත් පිට 

කළා. අම්රු ක 35කට පස්ශස් එතුමාශේ පුතා  ලයට තපු  ව 

සත්ත. අශේ නාමල් රාජනපෂණඥ මහත්මයාත් ශ ත ශවලාශ  ශ ත ගරු 

සභාශ  ඉගේනවා.  මම අහගේශගේ   ශහාරක ත කළාය කියන 

මු:ල්විගේ කීයෂණ: නසවත ශසායා ගත්ශත්?  ශමාක:   සාකුවිගේ 

  ශතාරතුරු ශ:ගේශගේ නසහස. කිසිම  සාකුවකිගේ ශතාරතුරු 

ශ:ගේශගේ නසහස. එශහම ශතාරතුරු  කගේශනාත්  අනිෂණ අය   

 සාකුවල තිශ න මු:ල් ස:ලා ගගේනවා. එතශකාට    සාකු කඩා 

වසශටනවා.   නිසා තමන් මම කියගේශගේ ශ ාරු ශපාශරාගේ ක 

ශ:ගේන එපා කියලා. නමුත්  ය ත තරමකට ශතාරතුරු ල ා ගගේන 

පුළුවගේ. සමහරිතට සියයට 5ෂණ  සියයට  2ෂණ ිතතර ශතාරතුරු 

ගගේන පුළුවගේ ශවන්.  ශවනම පරීෂණඥය කරන කඩුකඩායමකට 

දීලා සියයට 5ෂණ නසත්න ත සියයට  2ක ිතතර ප්රමායයෂණ  ගගේන 

පුළුවගේ ශවන්.  ට වඩා ශතාරතුරු ගගේන පුළුවගේකමෂණ නසහස 

කියන එක මම කියගේන ඕනෑ. අ:ත් ශ ත ගසන කථා ම්යා  තපම්   

මු:ල් අය කර ගගේනවාය කියලා. අපි ගිහිල්ලා ශ දිකාවල කෑ 

ගහලා කියනවා  අපි  ලයට තවාට පම්   නසති ම්ණු බිියන 

ගයගේ සල්ි නසවත ශගශනනවා  ශගෝල්ශේස් පිට්ටනිශආ   

සල්ි ශගාඩ ගහනවා  ූදිතශයෝ ශහායා ගගේනවා  එල්ලනවා  

ශවඩි තියලා මරනවා කියලා. ශ තවා කි වාට  වා :සගේ කරගේන 

 සහස.   නිසා තමුගේනාගේශස්ලාට මම කියනවා  මහජනනතාවට 

ශ ාරු ශපාශරාගේ ක ශ:ගේන එපා කියලා. කරගේන පුළුවගේ ශද්වල් 

කියගේන. සත්ත කියගේන. සත්ත කි වාට කම්රුත් තරහා 

ශවගේශගේ නසහස.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මගේීතුමනි  ක තුමාට තව ිතනාඩි ශ:කක කාලයෂණ 

තිශ නවා. 

 

ගු කුමාර ්වේගම මහතා 
(ைொண்புைிகு குைொ  தெல்கை) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  තමුගේනාගේශස් මශේ කථාව 

නවත්වගේන ශගේ යගේශගේ. ශහාඳන්  මම නවත්වගේන ත.  

හස සන්  මම තවත් එක කාරයයෂණ කියනවා. :සගේ ජනනතාවට 

ශද් පාලනියගේ එපා ශවලා ශගේ තිශ ගේශගේ. ITN එශෂණ රාී 

0.22ට ිතකා නය ශවනවා ශටි නාටයයෂණ  "ගගන පියවර" 

කියලා.   ශටි නාටයය  ලගේන.   ශටි නාටයයට අනුව 

ශද් පාලනියගේට අත්වන ඉරයම  ලගේන.   ශගාල්ලගේශේ 
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[ගරු කුමාර ශවල්ගම  මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

පම්ල් ීවිතතත් නසති ශවනවා    ශගාල්ලගේට පාරට  හිගේනත් නසති 

ශවනවා  අගේතිමට   අයට මිනිස්ම් ගහලා මරනවා. ඉතිගේ   

තත්ත්වය උ:ා කරගගේන එපා කියලා මම තමුගේනාගේශස්ලාට 

කියනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු අනුර ප්රිය:් න යාපා මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 

හයක කාලයෂණ තිශ නවා.  

 

[අ.භා. 0.42] 
 

ගු අනුර ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහතා 
(ைொண்புைிகு  அநு  பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි    90ගේ පස්ශස් ශ්රී ලාකාශ  

තඩුක් රමය ශවනස් ශවනවා. පා්ිශ තගේතු ිතධායක  ලශයගේ 

අපි  කපුද්ගල ිතධායක  ලයකට මාරු ශවනවා.   කියගේශගේ 

ජනනාධිපතිවරශයෂණ ශවනම  ශතෝරනවා. ජනනාධිපතිවරයාට ිතධායක 

 ලතල හිමි ශවනවා. කසබිනට් මඩුකඩලය පා්ිශ තගේතුශවගේ 

ශත්ශරනවා. නමුත්  ජනනාධිපතිවරයා ිතධායකය  වට පත් ම්යාට 

පස්ශස් කම්ගේ පා්ිශ තගේතුව නිශයෝජනනය කරනවාට වඩා 

ජනනාධිපතිවරයා නිශයෝජනනය කරන කසබිනට් මඩුකඩලයෂණ හසටියට 

තමන් ක්රියා කරලා තිශ ගේශගේ. අපිත් දිගටම එශහම තමන් වසඩ 

කශළ්.   නිසා ශපාඩි ප්ර ්නයෂණ තිබුයා   90ගේ පස්ශස්.   තමන්  

ශ ත පා්ිශ තගේතුව හු ක කථා සාේපුවෂණ ීම;  ක්රියාත්මක ීමට  සරි 

ීම; ජනනාධිපතිවරයා කරන ශද්  කසබිනට් මඩුකඩලය කරන ශද් 

ගසන පා්ිශ තගේතුව :සනුවත් නසතිකම;   ජනනාධිපතිවරුගේට 

තමගේශේ කාලය තුළ ිත ාල ව ශයගේ යය ගගේන පුළුවගේ ීම; 

 වා ගසන නසවත ිතම් නයෂණ කිරීමට පා්ිශ තගේතුවට ඉඩ 

ප්රස්ථාව නසති ීම. 

හස සන්  අවසානශආදී පා්ිශ තගේතුව තමන් වර:කාරයා ම්ශඩුක. 

"ශ ත පා්ිශ තගේතු රමය වසඩෂණ නසහස. පා්ිශ තගේතුව තුළ 

තිශ ගේශගේ නික තම නික ත කථාව ිතතරන්. කයශගාල්ලගේ වග 

කියගේන ඕනෑ." තදී ව ශයගේ කියගේන ශහ්තුව ශ ත ිතධායක 

ජනනාධිපති රමය නි්මායය කිරීමන් කියා මට හිශතනවා.  

හස සන්  ශලෝකශආ රටවල්වල ිතධායක ජනනාධිපති රමය 

තිශ නවා. එය නරක රමයෂණ ශනාශවන්. ලාකාශ  තිබුණු 

ප්ර ්නයෂණ තමන් ිතධායක ජනනාධිපතිවරු කම්රුවත් කිසිම 

අවස්ථාවක තමගේශේ  ලය පා්ිශ තගේතුවත් එෂණක ශ :ා හ:ා 

ගගේන ලෑස්ති ම්ශඩුක නසතිකම.  කට උත්සාහයෂණ ගසනීමට තමන් 

ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා නි්මායය කශළ්. සත්තටම :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ තමන්   රමය ශගනාශ . 

අපි සියලුශ:නාම  කට පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේනා. නමුත්  :හනව වන 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පම් කාලීමනව  ල ශෂණගේ්ර තුනෂණ  වට පත් 

ම්යා. අශේ ගරු අධිකරය සමතිතුමාත්   ගසන :ගේනවා සති. 

ජනනාධිපතිවරයා එක පසත්තක  අගමසතිවරයා තව පසත්තක  

කථානායකවරයා තවත් පසත්තක ිතධියට  ල ශෂණගේ්ර තුනෂණ  වට 

එය පත් ම්යා.    ල ශෂණගේ්ර තුනම අවසානශආ එකිශනකාට 

ගසශටන මට්ටමට ක්රියාත්මක ම්යා.   නිසා ිතසිවන සාශ ෝධනය 

එනශකාට  :හනව වන සාශ ෝධනය හරහා තපු තත්ත්වශආ හුයෂණ 

ශවනස්ක ත ඕනෑ කියලා ශ ත පා්ිශ තගේතුව පිළිශගන තිබුයා.   

නිසා  ිතධායක ජනනාධිපති රමශයගේ ගසලශවගේන අපි ශකාන් තර ත 

උත්සාහ කළත්  මම හිතගේශගේ නසහස  ිතධායක ජනනාධිපති 

රමශයගේ ගසලශවගේන ශල්සින් කියලා.   නිසා ශ ත අවස්ථාශ දී 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය ඉතාම මසනිතගේ කියා තිශ නවා  හසශ:න ඕනෑම 

සභාවෂණ හසශ:ගේන ඕනෑ ිතධායක ජනනාධිපති රමයෂණ සතුශළ්න් 

කියලා.  

 ලය ගලා ශගන එගේශගේ ිතධායකශයගේ.   ගලා ශගන එන 

ිතධායක  ලය තඩුක්රම වයවස්ථා සභාවකට ල ා ශ:නවා. 

තඩුක්රම වයවස්ථා සභාශ  සායුතියෂණ නි්මායය කර 

තිශ නවා.   සායුතිය කස්ශස ් තමන් අව ය කටයුතු සි ක 

ශකශරගේශගේ.  ශ ත ශගශනගේශගේ සාශ ෝධනයෂණ ම්යාට  ිතධායක 

 ලතලවලට ශමානවත් ශවගේශගේ නසහස. ශ තශකගේ 

පා්ිශ තගේතුශ  අපට ය ත කිසි ඉඩෂණ තිශ නවා  තඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාව හරහා ිතධායකශආ ය ත කාරයා ගසන සාකච්ඡා 

කරගේන.  

ගරු සමතිතුමනි  මම තමුගේනාගේශස්ශගගේ ඉල්ලීමමෂණ කරගේන 

කසමසතින්. ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා සභාව යටශත් ශකාමිඥගේ සභා 

පත් ම්යාට පම්ව ශ ත ශකාමිඥගේ සභා නසවත ස්වාධීන තයතන 

 වට පත් ශවනවා. ක තුමාට මතක සති  ගිය වතාශ  ශපාිස ්

ශකාමිඥගේ සභාව තිශ න ශකාට සති ම්ණු තත්ත්වය. 

ශපාිස්පතිතුමාශේ  ලතල ස තපූර්යශයගේ අහිමි ශවලා තිබුශඩුක. 

ශපාිස් ශස්වය ශගනියගේන  සරි තසනට තවා. ඉහළ 

නිලධාරිගේශේ පත්ී ත  මාරු කිරී ත  ිතනය මඩුකඩල   කෂණශකෝම 

  යටතට ගත්තා.   ශපාිස් ශකාමිසමම පහළ මට්ටශ ත 

මාරුී තවලටත් අත ති  ා.    නිසා   ශකාමිඥගේ සභා කටයුතු 

කළ යුතු තකාරය ගසන රීති පද්ධතියෂණ ශ ත පා්ිශ තගේතුශවගේ 

නි්මායය කරගේන ඕනෑ. මම ක තුමාශගගේ   ඉල්ලීමම කරනවා. 

  කටයුත්ත කල් :මගේන එපා. එශහම නසත්න ත :හනව වන 

සාශ ෝධනශආදී ම්ණු ශද් ශ තකටත් ශවනවා.   ස ත ගේධශයගේ 

ශරුරලාසි ශහෝ guidelines නි්මායය කිරීශ ත රමයෂණ තර තභ 

කරගේන. පුද්ගලශයෂණ අතට  ලය ගියත්  පුද්ගල කඩුකඩායමෂණ 

අතට  ලය ගියත්  වාට කළමනාකරය රම  නි්මායය 

ශවගේශගේ නසත්න ත    රමය අසා්ථක වන  ව අපට :හනව වන 

සාශ ෝධනශයගේ උගගේවා තිශ නවා. 

ශ ත ිතධායක ජනනාධිපති රමය ස ත ගේධව තිශ න ිතශ චනය 

හසම :ාම තිශ නවා. හස සන්  මම   ගසන   තර ත  කරට ිතශ චනය 

කරගේශගේ නසහස. ශමාක:  ිතධායක ජනනාධිපති කියගේශගේ සියලු 

ජනනයා එකතු ශවලා පත් කරන ජනනාධිපතිවරශයෂණ. මම කිගේ 

කි වා වාශේ අශේ රට තුළ පත් වන ජනනාධිපතිවරයාට 

සශමරිකානු ජනනාධිපති රමශආ වාශේ පා්ිශ තගේතුව හරහා 

 ලය ශ :ා හ:ා ගගේන අව ය ම්ශඩුක නසහස; කිසි ශකශනකුට 

අව ය ම්ශඩුක නසහස. 0222දී ශ ත පා්ිශ තගේතුවට වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ ශගනාවා  ශ ත රමය ශවනස් කරගේන. නමුත්  

අවාසනාවකට වාශේ එවකට එෂණසත් ජනාතික පෂණඥශආ හිටපු අය 

අ: ශපා කජනන ශපරමුශඩුක අය වසඩ කරනවා වාශේ ශ:කට ශ දිලා 

කටයුතු කරලා  කට කිසිම ඉඩෂණ  කගේශගේ නසහස. එශහම 

ශනාම්යා න ත  අශේ රශට් වයවස්ථාශ   ල තුලනය   ලය ශ දීම 

සහ ජනනාධිපතිවරයය කියන එක අලුත්ම ත්කයකට එගේන 

තිබුයා. නමුත්  එ:ා  ක කරගගේන  සරි ම්යා.  

ශ ත තත්ත්වය ශවනස් ශවනවා න ත  ිතධායක ජනනාධිපති රමය 

ශවනස් කරනවා න ත  සමානුපාතික නිශයෝජනනයත් ශවනස් 

ශවගේන ඕනෑ කියලා කම්රුවත් කථා කරගේශගේ නසහස. 

සමානුපාතික නිශයෝජනන රමය ශවනුවට ශවන රමයෂණ එගේශගේ 

නසතුව  ිතධායක ජනනාධිපති රමය ශවනස් කළා කියලා රටට 

යහපතෂණ ශවගේශගේ නසහස. ශමාක:  අස්ථාවර පා්ිශ තගේතු 

රමයකිගේ රටට වසඩෂණ නසහස. එශහම න ත ස්ථාවර පා්ිශ තගේතු 

රමයෂණ හ:ගේන ඕනෑ.   නිසා ිතධායක ජනනාධිපති රමය ඉවත් 

කිරීම සඳහා ශකාච්චර :සයලුවත්  එය සි ක කිරීම ඉතාම අසීරු 

ශ:යෂණ  වන් මශේ අත්:සකීම අනුව කියගේන තිශ ගේශගේ. මශේ 

පුශරෝකථනය න ත ශ ත රමය ඉදිරියටත් තිශ නවා කියන එකන්. 
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පා්ිශ තගේතුව 

  නිසා පා්ිශ තගේතුව ූ :ාන ත ශවගේන ඕනෑ  වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය මඟිගේ ශහෝ ජනනාධිපතිවරයා සමය කරන සාකච්ඡා 

මඟිගේ ශහෝ අශේ පා්ිශ තගේතු රමය මීට වඩා  ෂණතිමත් කිරීමට. 

පා්ිශ තගේතුව තුළ හසම ිතටම ශතාරතුරු සාකච්ඡා කරන සහ 

අව ය කටයුතු ක්රියාත්මක  කරන රමයෂණ නි්මායය කරගේන ඉඩ 

ප්රස්ථාව ල ා ගසනීමන් වඩාත්ම ශහාඳ ශද් කියා මට හිශතනවා.  

මූික රමය හ:ගේන අපට  සරි න ත අප කළ යුත්ශත් එයන්. 

ශමාක:  ශෂණවල රමයට ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  පෂණඥ ගයනාවෂණ 

කසමසති නසහස. ශෂණවල රමය ශවනුවට  ශෂණවල රමයත් මිශ්ර 

රමයත් සහිත රමයෂණ ශගන තවත්   කට කසමසති වගේශගේත් 

නසහස. එශස් කසමසති ශනාවන තාෂණ ිතධායක ජනනාධිපති රමය 

අශහෝසි කරන සාශ ෝධනය සඳහා කිසි ක අවස්ථාවෂණ ලසශ ගේශගේ 

නසහස.  

අවසාන ව ශයගේ මම ශ ත කාරයයත් කියගේන ඕනෑ. ශ තක 

ඉතාම කුඩා සාශ ෝධනයෂණ. ශ තශකගේ ිතධායක ජනනාධිපති රමයට 

ශමාකුත් ශවගේශගේ නසහස. ිතධායක ජනනාධිපතිවරයා ශවන:ාට වඩා 

 ලස තපගේන ශවලා තිශ නවා. එශස් ම්වත්  පා්ිශ තගේතුව තුළ 

සාකච්ඡා කරන කුඩා ඉඩකට අප සියලුශ:නා සහාය ශ:න  ව මම 

ශ ත අවස්ථාශ  ප්රකා  කරගේන කසමසතින්.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශරෝඥගේ ශපශ්රා මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 5ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 

 
[අ.භා. 0.40] 
 

ගු නි්රෝෂන් ්ප්ර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு நிர ொஷன் தபர  ொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  අ: වන ිතට ශ ත රට 

 ාශකාශලාත් රටෂණ  වට පත් ශවලා තිශ නවා. ශ ත රශට් 

ඉතිහාසශආ පළමුවසනි වතාවට ිතධායක ජනනාධිපතිවරශයකු එම 

ුරරශයගේ පගේනා :මා තිශ නවා. පා්ිශ තගේතු මගේීවරුගේ 

95ශ:ශනකුශේ පමය ශගවල් ගිනි තියලා ිතනා  කරලා 

තිශ නවා.   වාශේම  පා්ිශ තගේතු මගේීවරයකු ඝාතනය කර 

තිශ නවා. පාර අන්නක තිබූ එතුමාශේ ශද්හය පසය ගයනෂණ 

යනශතෂණ ගගේනත්  සරිව තිබුයා. එවසනි කාල වකවානුවක තමන් 

අප ශ ත ිතසි ශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගසන ිතවා: 

කරගේශගේ.  

අරගළය හරහා අශේ රශට් ජනනතාව ශ ත පා්ිශ තගේතුශවගේ 

ිත ාල ශවනසෂණ  ලාශපාශරාත්තු ම්යා. නමුත්  ම්පුරු ක පරිදි ශ ත 

පා්ිශ තගේතුශ  තිශ න ඩීල් සාස්කතතිය නිසා  නායකයගේට 

ඉතාම ඉෂණමනිගේ අවනත ීශ ත ප්රවයතාව නිසා  සමතික ත ගගේන 

තිශ න තඩුකහාව නිසා  මු:ල් හ ත  කරගේන තිශ න තඩුකහාව 

නිසා  ශ ත පා්ිශ තගේතුව තුළිගේ තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන 

ශපරිලා එනශකාට හරියාකාර ිතධියට  වා තශ  නසති ඉතිහාසයෂණ 

තමන් තිශ ගේශගේ. ශ ත ශවලාශ ත්  කම තමන් සිද්ධ ශවලා 

තිශ ගේශගේ. අ: තඩුක් පෂණඥය ශ දිලා තිශ න  වෂණ අපට 

ශපශනනවා. අ: ශ ත ගරු සභාශ  ශ ාශහෝ තසන හිස ් ශවලා. 

ශවන:ාට තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ පිළි ඳ ිතවා:යෂණ 

පසවසත්ශවන ශකාට ශ ත ගරු සභාශ  තිශ න තසන කෂණශකෝම 

වාශේ පිරිලා තිශ ගේශගේ. නමුත්  අ: ශ ත හුයෂණ තසන හිස්ශවලා 

තිශ නවා.   තුළිගේ පා්ිශ තගේතුශ  ඉගේන තඩුක් පෂණඥශආ 

මගේීවරු අ: ශපගේවා තිශ නවා  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට එතුමගේලා ශකාච්චර සහශයෝගයෂණ ශ:නවා: 

කියලා.  

ිතශ ්ඥශයගේම අපිත්  ශ ත රශට් ජනනතාවත් ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ  ලාශපාශරාත්තු ම්යා ශ ත හරහා 

දූඥය ිතශරෝධි පා්ිශ තගේතුවෂණ නි්මායය කරගේන. ශමාක:  

"දූඥයය පිටු :සකීම" කියන එක අරගළශආ ප්රධාන ශත්මාවෂණ  වට 

පත් ශවලා තිබුයා. නමුත් මම හිතනවා  ශ ත කරගේන යන 

සාශ ෝධන මඟිගේ එය සි ක වගේශගේ නසහස කියලා. :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය තුළ පවා ජනාතික ශපාිස ්

ශකාමිඥගේ සභාව තිබුයාට  එ:ා ශපාලීමසිය නිවසරැදි ම්යා:? 

ශපාලීමසිය පගාව ගගේනා එක නසවතුයා:? පාස්කු ඉරු දින ප්රහාරය 

වන ිතට ශපාලීමසිය හරියාකාරව ක්රියාත්මක ම්යා:? ජනාතික 

ශපාිස් ශකාමිඥගේ සභාව ක්රියාත්මක ම්යත්   වාශේ ිත ාල 

ප්ර ්න අපි එ:ා :සෂණකා. රාජනය ශසව්ා ශකාමිඥගේ සභාව පත් කළත් 

රාජනය ශස්වය ශ ත රශට් ජනනතාවට හරියාකාරව ශස්වය කරන 

තත්ත්වයට පරිව්තනය කරගේන එ:ා  සරි ම්යා කියලා අපි 

සියලුශ:නා :ගේනවා. එම නිසා   අ් පා් මකාශගන ඉස්සරහට 

යන සාශ ෝධනයෂණ රටට අව ය  වන් අශේ රශට් ජනනතාව ශ ත 

අවස්ථාශ දී ප්රකා  කරගේශගේ.  

අ: සමති මඩුකඩලය ශගන  ලගේන. රට  ාශකාශලාත් ශවලා 

තිශ න ශ ත ශවලාශ  සමති මඩුකඩලය  2කට ශහෝ  5කට සීමා 

කරගේන පුළුවගේ සාශ ෝධනයෂණ ශ ත පා්ිශ තගේතුවට ශේගේන 

 සරි සන්? අ: වනශකාට ශ ත රජනය අසීමිත ශලස ජනනතාවට   ක 

ගහගේන පටගේශගන තිශ නවා. මා හිතනවා ශරාබිගේ හු් හිටපු 

කාලශආ ශඥරිේ පවා   ජනනතාවට ශමච්චර   ක ගහලා නසතිව සති 

කියලා. අ: වන ිතට අශේ රටට ශඩාල් නසහස කියනවා. නමුත්  

අශේ රටට ශඩාල් ශගශනන අපනයන ක්මාගේතවලට 

ක තුමගේලා අ: සියයට 32ෂණ :ෂණවා   ක ගහගේන පටගේශගන 

තිශ නවා. අ:  සාකුවිගේ අය කරන සියයට 05ක  32ක වසඩි 

ශපාිය හිගේ:ා අශේ ක්මාගේතකරුවගේ මිරිකිලා ඉගේශගේ. එශස ්

තිබියදීත්   ක්මාගේත  වයාපාර  ාශකාශලාත් වනකල්   ක අය 

කරගේන අ: ක තුමගේලා කටයුතු කරශගන යනවා.   වාශේම  

ය ත මු:ලෂණ  සාකුවල ඉතිරි කරලා එන්ගේ ලසබුණු ශපාලීම මු:ලත් 

අරශගන ීවවත් ම්ණු ිතශ්රාමිකයගේ සතුළු පිරිසට අ: ශමාක: ශවලා 

තිශ ගේශගේ?   ඉතිරිකිරී තවලට ලසශ න ශපාියටත් ක තුමගේලා 

ිත ාල ශලස   ක ගහලා  අ:   පුද්ගලයගේ මධයම පගේතිශආ ඉඳගේ 

 කේපත්ම තසනකට තල්ලු කරශගන යනවා. 

අපිත් කියනවා  රටට සාධාරය   ක ප්රතිපත්තියෂණ අව ය  ව. 

  ක පනවනවාට අපි අකමසති නසහස. අ:ාළ සියලුශ:නාට   ක 

ගහගේන ඕනෑ.   සියලුශ:නා   ක ශගවගේන ඕනෑ. නමුත්  අසීමිත 

ශලස   ක පසනීම ශනාකළ යුතුන්. 'අපට ශමශහම   ක ගහගේන 

සිද්ධ ශවලා තිශ ගේශගේ IMF එක නිසා' කියලා හසම ශවලාශ ම 

කියනවා න ත  එය ශ ත රශට් ජනනතාවට ශ:න හරි උත්තරයෂණ 

ශනාශවන් කියලාන් මා හිතගේශගේ. අශේ රශට් ත්ිකය   ක ගහලා 

ිතනා  කරගේශගේ නසතුව  ශ ත  ාශකාශලාත් ම්ණු රශට් තවත්   ක 

ගහලා මිනිම්ගේ මසශරන තසනට තල්ලු කරගේශගේ නසතුව  

සාධාරය ශලස   ක පනවා ශ ත රශට් ත්ිකය නසවත පය ගගේවා  

ශගිතය යුතු යය ශගිතය හසකි තත්ත්වයට ශ ත රට පත් කරගගේන 

ඕනෑ.   වාශේම IMF එක සමය සාකච්ඡා කරලා යය සහන 

ල ා ගගේනා තත්ත්වයට සහ ිතශද්  ිතනිමය එන තත්ත්වයට ශ ත 

රට පරිව්තනය කරගේන කියා මම ශ ත අවස්ථාශ  ඉල්ලා 

සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  අවසාන ව ශයගේ මම ශ ත 

කාරයය කියගේන ඕනෑ. පාුරවෂණ අය කියනවා  දියුණු රටවලත් 
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සියයට 32ෂණ  42ෂණ   ක අය කරන  ව. නමුත්    රටවල් 

උද්ධමනය පාලනය කරලා තිශ ගේශගේ; ශපාලීම අනුපාත පාලනය 

කරලා තිශ ගේශගේ; ත්ිකය රාජනය ශස්වශයගේ නි:හස් කරලා 

තිශ ගේශගේ.   නිසා   රටවල ත්ිකය ඉතාම කා්යෂණඥම ශලස 

පවත්වාශගන යනවා.   රටවල තිශ න තත්ත්වයන්  අශේ රශට් 

ශ ත :සගේ තිශ න  ාශකාශලාත් ත්ිකයන් සාසගේ:නය කරලා 

ශ ත වාශේ   ක පනවගේන එපා කියමිගේ  මශේ කතාව අවසගේ 

කරනවා. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ගීතා සමගේමලීම කුමාරසිාහ රාජනය අමාතයතුමිය. 

ක තුමියට ිතනාඩි  0ක කාලයෂණ තිශ නවා. 

 
[අ.භා. 0.54] 
 

ගු ගීතා  මන්මලී කුමාරසිාංහ මහත්මිය (කාන්තා හා ළමා 

ක යුුර රාජ අමාතුරමිය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) கீதொ சைன்ைலீ குைொ சிங்ஹ - ைகளிர் 

ைற்றும் சிறுெர் அலுெல்கள் இ ொஜொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasinghe - State 
Minister of Women and Child Affairs) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි, ිතසි ශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ගසනන් ශ ත ිතවා:ය. ශ ත 

රශට් තඩුක්රම වයවස්ථාව කී වතාවෂණ න ත සාශ ෝධනය කළා :? 

සන් සාශ ෝධන ිතසි එකෂණ? ඕනෑ ඕනෑ ශවලාවට එය සාශ ෝධන 

කළාට, ශ තක: ජනනතාව ඉල්ලගේශගේ? ශ තක ජනනතාවශේ 

ම්වමනාවෂණ :? තඩුක්රම වයවස්ථාව තමන්, අශේ රශට් මූික 

නීතිය; අශේ රශට් ශගෞරවය රැශකන මූික ියිතල්ල.   සියල්ල 

තරෂණඥා වගේශගේ තඩුක්රම වයවස්ථාව හරහා.  

මශේ ීවිතතශආ පම් ගිය කාලශආ වූ සි කී ත දිහා  ලද්දී මට 

මතෂණ ශවනවා, ශජ්.ත්. ජනයව්ධන මසතිතුමා. එතුමා ශ ත 

තඩුක්රම වයවස්ථාව ගසන ලස්සන ප්රකා යෂණ කළා. එතුමා 

කි වා, "ශ ත වයවස්ථාශවගේ කරගේන  සරි ගසහසනියෂණ පිරි මිශයෂණ 

කරන එකත්, පිරිමිශයෂණ ගසහසනියෂණ කරන එකත් ිතතරන්" කියලා. 

නමුත්, එතුමා අ: ීවවතුගේ අතර සිටියා න ත එතුමාට ශපශගේිත, අශේ 

රශට් න ත :සගේ  කත් කරනවා කියලා. 

අශේ රශට් ගසහසනුගේට අ: තිශ න තසන දිහා  ලගේන.   නිසි 

සසලකිල්ල තිශ ගේශගේ ගසහසනියට:  නසත්න ත ශවනත් 

ශකශනකුට: කියලා හිශතන තරමට එය  ාල් ක කරලා. ශ ත 

තඩුක්රම වයවස්ථාව හා  සුනණු ශලාකු ඉතිහාසයෂණ මට 

තිශ නවා. මම සිාහල සිනමාව එපා කියලා  ජනනතාවට වසඩ 

කරගේන ඕනෑ කියලා සද්භාවශයගේ ශද් පාලනයට තවා.   022  

අම්රුද්ශද්. :ගේශගේම නසතුව  මට හිතගේනවත්  සරි ිතධියට මශේ 

ශද් පාලන ීවිතතශආ  4 අම්රුද්:ෂණ පමය ශගම්යා. මම               

02 5දී පා්ිශ තගේතු මසතිවරයයට ඉදිරිපත් ම්ශඩුක :හසෂණ 

 ලාශපාශරාත්තු ත ාශගන. හසශමෝටම මතක සති  02 5දී මශේ 

පා්ිශ තගේතු ගමන වසළකුශඩුක ශකාශහාම: කියලා. ශ ත රශට් 

සියලුශ:නා එය :ගේනවා. පා්ිශ තගේතු මගේීවරයකු ව ශයගේ 

ශතෝරා ගනු ලසබීමට නුම් කම්ක ත අතරට "ශවනත් රටක : 

පුරවසසියකු වන ශ්රී ලාකාශ  පුරවසසියකු" යගේන :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය මඟිගේ සතුළත් කර තිබුයා. 

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ තිබුයා that you 
cannot be in Parliament or you cannot contest the 

Parliamentary Election, if you are a dual citizen.   ගසන 

වග ිතභාගයෂණ නසතුව අපට nominations  කගේනා. මම 

මසතිවරයයට ඉදිරිපත් ම්යා. පෂණඥය ශවනුශවගේ වසඩ කරමිගේ  

ජනනතාව :සනුවත් කරමිගේ ශ ාශහාම සතුටිගේ පා්ිශ තගේතුවට පත් 

ශවලා තවත් මට ිතරුද්ධව න්වෂණ ශගානු ම්යා. සත්ශතගේම මම 

  වනශතෂණ ීවවත් ම්ශඩුක උසාිතයට යගේන ශපාඩි  යෂණ හසකෂණ 

තිබුණු ශකනකු හසටියට. නමුත්  මම හිතුවා  කාගේතාවෂණ ම්යාට 

මම ශ ත කාරයය ශවනුශවගේ fight කරනවා  මම ශ ත ශවනුශවගේ 
පුළුවගේ තර ත මහගේසි ශවනවා කියලා. ජනනතාව  කගේ ජනනවරම 

රැකගගේන මම එ:ා හුයෂණ මහගේසි ශවමිගේ  හුයෂණ ධනය ිතය: ත 

කරමිගේ කටයුතු කළා. 

02 5දී මා පා්ිශ තගේතුවට පසමිණියත්   මශේ මගේී ුරරය 

උ කරා ගත්තා. මට පා්ිශ තගේතුශවගේ ඉවත් ශවගේන සිද්ධ ම්යා. 

ශ ාශහෝ අය හිතුවා  " ක තමන් අවසානය.  ක තමන් අවසගේ 

කථාව.  එතුමිය තශයත් පා්ිශ තගේතුව පළාශත් එගේශගේ නසහස. 

ශමාක:  එතුමිය ද්ිතත්ව පුරවසසිශයෂණ" කියලා. ද්ිතත්ව 

පුරවසසිභාවය එ:ා ශ ත රශට් මහා තගේශ:ෝලනයෂණ සති කළා. 

ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය තිශ න අයට පා්ිශ තගේතු මගේී ුරරයෂණ 

:රගේන  සහසන් කියන කාරයය එක ිතධියකිගේ නිවසරැදින්. 

ඉාග්රීසිශයගේ කියමනෂණ තිශ නවා ශගේ  "You cannot have the 

cake and eat it too" කියලා. ශෂණෂණ කගේනන්  තියා ගගේනන් 

ශ:කම කරගේන  සහස. එෂණශකෝ ශෂණෂණ කගේන ඕනෑ  එෂණශකෝ 

තියා ගගේන ඕනෑ.   නිසා මා තීරයය කළා  මශේ ද්ිතත්ව 

පුරවසසිභාවය ඉවත් කර ගගේන. මා තීරයය කළා    ද්ිතත්ව 

පුරවසසිභාවය නසති කර ගගේන. මා ශ ාශහාම ම්වමනාශවගේ මශේ 

ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය ඉවත් කර ගත්තා.  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපශත් ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය ස ත ගේධශයගේ තිශ න 

සාශ ෝධනය නිසාම මා ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට පෂණඥව කසමසත්ශතගේ අත 

කසවගේන තීරයය කරලා ඉවරන්. මා එවසනි තීරයයෂණ ගත්ශත් 

සන්? ක තුමගේලාට මතක නසත්න ත මා   කාරයය කියගේන ත. 

ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

ස තමත කළ :වශස් ිතපෂණඥශයගේ   එශහගේ ශමශහගේ කියනවා 

සහුයා   "ශ ත ශගාල්ශලෝ ශරදි සඳශගන: ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට අත උස්සලා :සගේ 

සිතල්ලා ශකඳිරි ගාගේශගේ" කියලා. ක   මා ශරද්:ෂණ සගේ:ා. 

ශමාක:  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපතට පෂණඥව මා අත ඉස්ම්ශ  නසහස. ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  

  දිනට අ:ාළ හසගේසා් වා්තාව අරශගන කියවා  ලගේන. එ:ා 

මා පා්ිශ තගේතුවට තවා. එ:ා මා පා්ිශ තගේතුවට සිතල්ලා 

library එශෂණ හසාුරයා. මට මතකන්  එ:ා මහිගේ:ානගේ: 

අලුත්ගමශේ හිටපු සමතිතුමා සතුළු කඩුකඩායමෂණ මා ශස වා. මා 

හිතුවා  "ශ ත පනත් ශකටු තපතට පෂණඥව  ඡගේ:ය ශ:ගේශගේම 

නසහස  ශ ත පනත් ශකටු තපතට පෂණඥව අත උස්සගේශගේම නසහස"න් 

කියලා. එ:ා මා හසාගිලා ඉඳලා  ට පස්ශස් එළියට තවා. හස සන්  

 කට මශගගේ පළියෂණ ගත්තා;  කට මට return එකෂණ ලසබුයා. 

0202 මා පා්ිශ තගේතුවට පත් ම්යාට පස්ශස් State 

Ministersලා පත් කරද්දී 50ශ:නකුට පත්ී ත දීලා මා ිතතරෂණ 
අතහසරියා.  ක තමන් ශද් පාලනය. හස සන්  ශ ත ශද් පාලනයට 

අපි භය ශවගේශගේ නසහස. ජනනතාව ශවනුශවගේ නිවසරැදි තීරයයෂණ 

ගත යුතු ඕනෑම ශවලාවක මා   තීරයය ගගේනවා.   තීරයය 

ගගේන එක ගගේනවා. මා කාටවත් භය නසහස. මට   තීරයය 

ගගේන පුළුවගේ කියන එක මතක ත ා ගගේන. ත:රණීය ජනනතාව 

කියගේශගේ ශමාකෂණ: කියන එක ක තුමගේලා ශත්රු ත ගගේන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  තචා්ය ම්ශ්ගේ රාඝවගේ 

මසතිතුමාට පුළුවගේ ම්යා  එතුමාශේ පුරවසසිභාවය ඉවත් කර 

ගගේන.  ක ශමාකෂණ: රටට ත:ශරන් න ත? රශට් ජනනතාවට 

ත:ශරන් න ත එෂණ එෂණ රටවල පුරවසසිභාවය තියාශගන 

පා්ිශ තගේතුශ  කටයුතු කරගේන  සහසන් කියලා :සන ගගේන 

ඕනෑ.   කාරයය :සන ශගනත්  ක කරගේන  සරි සන්? ම්ශ්ගේ 

2179 2180 



පා්ිශ තගේතුව 

රාඝවගේ මසතිතුමා ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය ඉවත් කර ගත්තා. මා 

නික ත පුරවසසිභාවය ඉවත් කර ගසනීමෂණ ශනාශවන් කශළ්. මා 

Switzerlandහි ශමාකෂණ ශහෝ job එකෂණ කරන ගමගේ 

application ඉදිරිපත් කරලා ගත්ත එකෂණ ශනාශවන්  ක. මම 
කසා:  සඳලා.  ම ශේ ස්වාමි පුරුඥයා   රශට්. මශේ :රුවා ඉගේශගේ 

  රශට්. මට    රශට් සෑශහන ධනයකුත් තිබුයා.  වා   රටවල 

:මා එගේන  සරි අය වාශේ ශනාශවන්  මම. මා   සියල්ලටම පන්ගේ 

ගසහුවා. මා   කෂණශකාම අතහසරියා. ජනනතාව ශවනුශවගේ අ:  ශ ත 

පා්ිශ තගේතුශ  මා ඉගේන එක මට ශලාකු න තබුවෂණ. ගසහසනියෂණ 

හසටියට  මවෂණ හසටියට මා තඩ ත ර ශවනවා  ශමවසනි තීරයයෂණ 

ගගේන මට පුළුවගේ ම්යා ශගේ කියලා.  වා තමන් ජනනතාව 

ශවනුශවගේ ගගේන ඕනෑ නියම තීරය. එශහම නසතුව තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශවනස් කරගේන අරශහගේ ුරඩුක් :මගේන  ශමශහගේ 

ුරඩුක් :මගේන  අරක කරලා  ශ තක කරලා  රටම කල ත ලා  

හදිසිශයගේ වාශේ :ඩි බිඩි ගාලා  පනත් ශකටු තපතෂණ ස තමත කර 

ගගේන එක ශනාශවන් කළ යුත්ශත්.  හස සන්  කම්රු කි වත්  ශෂණුව 

කෑල්ලෂණ ශවගේන මට  සහස.   

  නිසා ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගශනන ශ ත අවස්ථාව අශේ රශට් ඓතිහාසික අවස්ථාවෂණ ිතය 

යුතුන්. ශමවර මම හසාශගගේශගේ නසහස; භය ශවගේශගේ නසහස; 

absent ශවගේශගේ නසහස. මම හිතුවා  ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට පෂණඥව මා ශකළිගේම 

අත උස්සනවා කියලා .  

ශමානවා ම්යත් ක  සියලුශ:නාත් සමය අපි ඉගේනවා කියලා 

ශ ත අවස්ථාශ  මම කියගේන ඕනෑ. අපට ශ තක පසහසර හරිගේනට 

 සහස. එක කාලයෂණ අශේ රශට් ිතනි ්චයකාරතුමගේලා පත් කශළ ්

ශකාශහාම:? ශපාිස්පති පත් කශළ් ශකාශහාම:?   වාශේ ශද්වල් 

සිද්ධ ශවලා  සිද්ධ ශවලා අගේතිමට ශමාක: ම්ශඩුක?  මම 

තඩුක්රම වයවස්ථාව කියවගේන ගත්ශත්  :හනව වසනි තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය නිසාන්.  ක ශ ාශහාම ඕනෑකමිගේ 

කියගේන ඕනෑ. ශමාක:  :හනව වසනි තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශආ තමන් තිබුශඩුක  ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය තිශ නවා 

න ත පා්ිශ තගේතුවට එගේන  සහස කියලා. ශ තක වසරදීමකිගේ සිද්ධ 

ම්ණු ශ:යෂණ කියලා හිතලා මම   සාශ ෝධනශආ අකුරෂණ නෑර 

කිශය වා. :හනව වසනි තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගසන 

මට ශවන පාඩ ත අව ය නසහස. ශමාක:  මම  ක හසම:ාම කියව 

කියවා තීරයය කළා  "හරි  එශහම න ත මා යා යුතු ගමන යා 

යුතුන්" කියලා.  

ශ ත ප්ර ්නයට අ:ාළ ශනාම්යත්  මට ශපාඩි ප්ර ්නයෂණ 

තිශ නවා   කත් කියගේනට ඕනෑ. ිතශද්  රැකියාවල නියුතුශවලා 

අපට ිතශද්  ිතනිමය ල ාශ:න අශේ රශට් කාගේතාවගේ රැසෂණ 

පිළි ඳව අම්  තරාචි අහගේනට ලසශ නවා. එම නිසා  තානාපති 

කා්යාලවලට කථා කරමිගේ අශේ සශහෝ:රියගේශේ ම්ව  කෂණ ශසායා 

ගගේන තමන් මම  ශආ :වසම ගතකශළ්. පත්තරවල පළ ම්යා 

වාශේම මට :සන ගගේනට ලසබුයා  ඞු ාන් රශට් අශේ කාගේතාවගේ 

32ශ:ශනෂණ අතරමා ශවලා ඉගේනවා කියලා.   වාශේම 

52ශ:ශනෂණ තානාපති කා්යාලශආ ශවනම ඉගේනවා.   රටවලට 

ශපාකුරු ව ශයගේ ශස්ිතකාවගේ ශගගේවා ගගේනවා.   ිතධියට තමන් 

  32ශ:නා ගිහිල්ලා තිශ ගේශගේ. අශනෂණ කාරයය තමන්    අයට 

දීලා තිශ ගේශගේ visit visa.   ක නිසා මම ශ ත පිළි ඳව ගරු 

සමතිතුමා එෂණකත් කථා කරනවා. සමතිතුමා එෂණක කථා කරලා 

අශේ රටට ිතශද්  ිතනිමය ශගශනන   රත්තරගේ කාගේතාවගේට අපි 

ශකාශහාම හරි උ:  කරගේන ඕනෑ. තඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනස ්

කරනවාට වසඩිය ශලාකුන්  අර වශේ කාගේතාවගේට තව ශමානවා 

ශහෝ උ:  ටිකෂණ කරන එක.  

ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ රටට යහපතෂණ 

ශවනවා න ත ශහාඳන්. මම අවසාන ව ශයගේ කියනවා  

පා්ිශ තගේතු එනවා න ත ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය අන්ගේ කරශගන 

එගේන කියලා. එතශකාට ලස්සනට එගේන පුළුවගේ; හරි 

තඩ ත රශයගේ කථා කරගේන පුළුවගේ. වයවස්ථා shortcutsවලට 

යගේශගේ නසතුව  shortcutsවිගේ වසඩ කරගේශගේ නසතුව  

ශහාශරගේ එශහගේ ශමශහගේ කරන වසඩ නසතුව   අපි ශ ත ිතධියටන් 

එගේශගේ කියලා ශකළිගේ වසඩ කරගේන. ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය 

ශනාමසතිව අපට එගේන පුළුවගේ කියලා ශපගේවගේන.  

ක  සියලුශ:නාට ස්තුතින්. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තලතා අතුශකෝරල මගේීතුමිය.  ක තුමියට ිතනාඩි 5ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 
 

[අ.භා. 3.25] 
 

ගු නී සි තලතා අුර්කෝරල මහත්මිය 
(ைொண்புைிகு சட்டத்த ணி (திருைதி) தலதொ அதுரகொ ல)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala, Attorney-at-Law)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  ගරු ගීතා කුමාරසිාහ රාජනය 

සමතිතුමියට පම්ව මට කථා කරගේනට අවස්ථාව ලසබීම ගසන මම 

සතුටු ශවනවා.  ිතශ ්ඥශයගේම මම ශ ත අවස්ථාශ  එතුමියට ම්  

පතනවා. කාගේතාවෂණ හසටියට ශකළිගේ -ජුවව- කථා කිරීම 

ස ත ගේධශයගේ අපි එතුමිය ගසන සතුටු ශවනවා. ශමාක:  ද්ිතත්ව 

පුරවසසිභාවය අන්ගේ කරශගන එතුමිය යළිත් පා්ිශ තගේතුවට 

එනශකාට ශනාශයකුත් අසාධාරයක තවලට ලෂණ වූ  ව අපි 

:ගේනවා. එතුමියට එෂණ වරෂණ මගේී ුරරයත් නසතුව ගියා. අපට 

 සගේනා  "සන්  අපි ගසන කථා කරගේශගේ නසත්ශත්" කියලා. 

හස සන්  අ: එතුමිය ශ ාශහාම ශහාඳිගේ වසඩ කටයුතු කරශගන 

යනවා කියලා අපට ශපශනනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි    90 හුනගේවා  කගේ තඩුක්රම 

වයවස්ථාව 0 වසනි වතාවට තමන් :සගේ සාශ ෝධනය ශවගේශගේ. 

ශ ත ිතධියට 0  වතාවෂණ සාශ ෝධනය කරගේන ශහ්තුව ිතධියට 

අපට න ත ශපශනගේශගේ  රශට් අව යතාවෂණ ශවනුශවගේවත්  රශට් 

ප්රජනාතගේරවා:ය තරෂණඥා කරගේනවත්  රාජනය ශස්වකයගේශේ වසඩ 

කටයුතු ශවනුශවගේවත්  ශපාිස් ශ:පා්තශ තගේතුශ  වසඩ කටයුතු 

ශවනුශවගේවත් -  කිසිම අව යතාවෂණ ශවනුශවගේවත් ශනාශවන්-  

ස තපූර්යශයගේම එක පම්ලක ශ:ශ:ශනකුශේ අව යතා 

ශවනුශවගේ තමන් ශ තවා සාශ ෝධනය වන  වන්.  

අපට මතකන්  02 2 ජනනාධිපතිවරයයට පස්ශස් :වස ්

ගයනෂණ සතුළත :හඅට වසනි තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගනාවා. ශජ්.ත්. ජනයව්ධන මහත්මයා තඩුක්රම වයවස්ථාව 

හ:නශකාට  කට සතුළත් කළා  ඕනෑම ශකශනකුට ජනනාධිපති 

ුරරය :රගේන පුළුවගේ ශ:වතාවෂණ පමයන් කියලා. ශජ්.ත්. 

ජනයව්ධන ජනනාධිපතිතුමාත්  රයසිාහ ශේම:ාස ජනනාධිපතිතුමාත්  

  ිතධියට ක්රියා කළා. චගේිකා  ඩුකඩාරනායක කුමාරතුාග 

මසතිනියත්   ිතධියටම  ලයට තවා. නමුත්  0225 ජනයග්රහයශයගේ 

පම්වත්  02 2 ජනයග්රහයශයගේ පම්වත් හසරමිටිශයගේ ශහෝ 

ශකාශහාම හරි ජනනාධිපති ුරරශආ  ලය රඳවා ගගේන තමන් අව ය 

ම්ශඩුක. 

සමහර අය කියනවා  ශ තක ශජ්.ත්ශේ  හුබූත වයවස්ථාව 

කියලා. හස සන්  ශ ත වයවස්ථාවට මුවාශවලා ශනාශයකුත් ිතධියට 

තමගේශේ  ලය වපුරා ගගේන  ශකාශහාම: තමගේශේ  ලය 

පවත්වා ශගන යගේශගේ කියා ශපගේවගේන එ:ා -02 2දී- :හඅට වන 

2181 2182 

[ගරු ගීතා සමගේමලීම කුමාරසිාහ මහත්මිය ] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාවා ිතතරෂණ ශනාශවන්  

 කාධිපති රමයකටත් ශ ත රට තල්ලු කරලා :ස තමා. :සගේ  ලගේන  

අම්රු ක  2ෂණ සතුළත -ිතශ ්ඥශයගේම 02 2ත්  0202ත් සතුළත- 

එක පම්ලක ශ:ශ:ශනකු තමන් ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධන ශගනසල්ලා තිශ ගේශගේ.   ශ:ශ:නාම ජනනාධිපතිවරු 

හසටියට තමගේශේ  ලය තහම්රු කර ගගේනන් එශහම කශළ්.  

අශේ ගරු නිශරෝඥගේ ශපශ්රා මගේීතුමාත් සහුවා  ශ ත 

ශවලාශ    ක ප්ර ්නය ගසන කථා ශනාකරගේශගේ සන් කියලා. 

පුරුද්:ෂණ හසටියට  එක එෂණශකනාශේ ම්වමනාවට  තමගේශේ  ලය 

තහම්රු කර ගගේන  තමගේශේ පසවසත්ම ශවනුශවගේ  පම්ශල් 

පසවසත්ම ශවනුශවගේ වයවස්ථා සාශ ෝධන දිගිගේ දිගටම කර ශගන 

තවා. 0202 අශගෝස්තු මාසශආ ඡගේ:ය තියලා මාසයෂණ යගේන 

ඉස්ශසල්ලා ශකාිත් වසාගතයත් එෂණක අව යශයගේම කරගේන 

ම්වමනා ම්ශඩුක  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගනසල්ලා  එ:ා :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ සීමා 

කරපු ිතධායක ජනනාධිපතිවරයාශේ  ලතල නසවතත් ල ා ගසනීමන් . 

ශමාන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන ශගනාවත් -:හඅට 

වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 02 2දී ශගනාවත්  ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 0202දී ශගනාවත්- එක 

කරුයෂණ ශහාඳටම කේපු ම්යා. :සගේ ගීතා කුමාරසිාහ ගරු රාජනය 

සමතිතුමිය කි වා වාශේ  ද්ිතත්ව පුරවසසිශයකුට ශ ත රශට් 

ජනනාධිපතිකමෂණ :රගේන පුළුවගේ ශවගේශගේ ශකාශහාම:?   

පුද්ගලයාශේ හිත තිශ ගේශගේ තසගේ ශ:කක ශගේ. හස සන්  ඉගේශගේ 

ලාකාශ . පම්ගිය දිනවල  ශෂණ අසා්ථකභාවය ශහාඳටම 

ශපගේනු ත කළා. හිටපු ජනනාධිපතිවරයා ශලෝකශආ නසති 

ශපාශරාගේ ක ශගාඩෂණ දී ශගන 02  දී  ලයට තවා. එතුමා ද්ිතත්ව 

පුරවසසිකම අතහසරලා තවා කි වා. එශහම සිතල්ලා ශ ත රට 

 ාශකාශලාත් කරලා  ජනනාධිපති රමය හෑල්ලුවට ලෂණ කරලා 

අසා්ථක නායකයකු ම්යා. ප්රථම වතාවට  ජනනාධිපතිවරයකු 

රටිනුත් පගේනන තරමටම එතුමා ශ ත ජනනාධිපති ුරරය හෑල්ලු 

කළා. ඉතිහාසය  සලුශවාත් අපට ශේනවා  හසම ශකනාම  ලයට 

එගේශගේ ිතධායක ජනනාධිපති ුරරය අශහෝසි කරන  ව පවසමිගේ 

කියලා. හස සන්  තවාට පස්ශස්  ක ගසන කිසිම කථාවෂණ නසහස.  

අපි ව්තමාන ජනනාධිපතිතුමාටත් ශ ත ගසන කියනවා. අපි 

එතුමා ජනනාධිපති කරගේන කිහිප වතාවෂණ උත්සාහ කළා. නමුත්  

:සගේ ජනනාධිපතිතුමාට   අවස්ථාව ලසබී තිශ නවා. 

ජනනාධිපතිතුමනි  ශමගේන අවස්ථාව. ස තපූර්යශයගේම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ කරගේන. එක එෂණශකනාට  ලපාන වගගේති  

ද්ිතත්ව පුරවසසිකම තදිය ශනාශවන්  පුළුවගේ න ත ශ ත 

රමය  අශහෝසි කරගේන. ශමාක:  ශ ත ිතධායක ජනනාධිපති ුරරය 

තිශ ගේන තිශ ගේන  ශලඩාශේ තුවාලය පාරනවා වාශේ 

අම්රුද්ශ:ගේ අම්රුද්: තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන ශගන 

එනවා. ශ ත ශලෝකශආ එශහම නසත්න ත තසියානු කලාපශආ 

රටවල් ශකාන් ශවලාශ : ශ ත ිතධියට වයවස්ථා සාශ ෝධන කරලා 

තිශ ගේශගේ? අප වාශේ අ් ත:ාය තලාභී රටෂණ  දියුණු ශවමිගේ 

පවතින රටෂණ ශමානවා: ශ ත කරන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධන? පම්ලක අව යතාව ශවනුශවගේ 02 2දී තඩුක්රම 

වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කළා.   ිතධියටම 0202දීත් කළා. :සගේ 

ශ තක නවත්වා ගගේන. :සගේ රශට් මිනිම්ගේටත් ශ ත ශද්වල් සති 

ශවලා තිශ ගේශගේ. පම්ල් ශද් පාලනයත් එෂණක රශට් නීතිය 

වරිගේවර ශවනස් ශවනශකාට  ඉදිරියට යගේශගේ ශකාශහාම: කියන 

කාරයය ගසන අ: අපටත් වසඩිය රජනය නිශයෝජනනය කරන 

පා් ්වවලටත් ිත ාල ප්ර ්නයෂණ සති ශවලා තිශ නවා. එශහමන ත 

අපි ිත ්වාස කරනවා  ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපශතගේ අනිවා්යශයගේම ශහාඳ ශ:යෂණ 

ශවන් කියලා.  

එ:ා :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට පෂණඥව 

අපි අත ඉස්ම්වා. :හහත්වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට  

:හඅට වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට  :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට වාශේම :සගේ ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයටත් අත උස්සන කඩුකඩාය ත කය පසත්ශත් -තඩුක් 

පෂණඥශආ- ඉගේනවා. හස සන් අපට කියගේන තිශ ගේශගේ  අපි අත 

ඉස්ම්ශ  :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට ිතතරන් 

කියන කාරයයන්. රශට් ජනනතාවශේ පසත්ශතගේ  ප්රජනාතගේරවා:ය 

ශවනුශවගේ  ශ ත රශට් ජනනතාවශේ අන්තීගේ ශවනුශවගේ එ:ා :හනව 

වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අත උස්සපු අපි                  

ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපශත්දී ගගේන ඕනෑ තීරයය නිවසරැදිව ගගේන  ව ප්රකා  

කරමිගේ  කාටවත් හාගලා ගහගේශගේ නසතුව ශ ත ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපශත් කරගේන 

තිශ න සාශ ෝධන   ිතධියටම කරාිත කියන ිත ්වාසය: සතුව  

මට කාලය ල ා දීපු මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමාට ස්තුතිවගේත 

ශවමිගේ මා නිහඬ ශවනවා.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු පාඨලීම ච තපික රයවක මසතිතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 9ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 

 
[අ.භා. 3. 0] 
 

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක මහතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக  ணெக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  පමා ී නමුත් ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ශගන  ම 

ගසන අපි අධිකරය සමතිතුමාට සත්ුතිවගේත ශවනවා. :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ ජනනාධිපති ුරරශආ  ලය 

පා්ිශ තගේතුවත් සමය ය ත තකාරයකට තුලනය කර ගසනීම 

ස ත ගේධව ය ත ය ත අ් පා් තිබුයත්  තිශ න තත්ත්වයට වඩා 

දියුණු තත්ත්වයෂණ  ශහාඳ තත්ත්වයෂණ ශමහි තිශ නවා. අපි ශ ත 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශ:ස  සිය යුත්ශත් ව්තමානශආ රට   

පත් ශවලා තිශ න  ාශකාශලාත්භාවයට සාශේෂණඥවන්. අපි 

ශද් පාලනය කරශගන යනවා  අශේ අනනයතාව මත  ජනාතික 

අනනයතාව මත  තගමික අනනයතාව මත.   වාශේම අපි සමහර 

ශවලාවට  ල ශද් පාලනයත් කරනවා.   අනුව ශ ත පනත් 

ශකටු තපත් ස තමත ම්ශයාත්  ශ ත සාශ ෝධනය ශගනාශවාත් 

තඩුක්වට වාසි ශවන්:  නසත්න ත ිතපෂණඥයට වාසි ශවන්: කියලා 

ශසායා  ලා අපි කටයුතු කරනවා. නමුත් ශමය එවසනි තකාරශආ 

අනනයතා ශද් පාලනයකට ශහෝ  ල ශද් පාලනයකට යන 

ශමාශහාතෂණ ශනා ශවන්.  

ශ ත වනශකාට රට  ාශකාශලාත්. ශ ත  ාශකාශලාත් රට 

ඉදිරියට ශගන යෑම සඳහා එක පසත්තකිගේ ශ ත පා්ිශ තගේතුශවගේ 

පිට සිටින ජනනතාවශේ ිත ්වාසය තහම්රු කර ගත යුතු  ශවනවා. 

අශනෂණ පසත්ශතගේ අපි ශඩාල් බිියන 50ෂණ ිතශද් වලට හා 

ිතශද්  තයතනවලට යයන්. අපි ශ ත අ්බු:ශයගේ ශගාඩ එගේන 

න ත    ිතශද්  රටවල් හා ිතශද්  තයතනවල ිත ්වාසය දිනා 

ගසනීමත් අතයව යන්. එතසනදී අපට ස්වාධීන රාජනය ශස්වයෂණ  

ස්වාධීන ශපාිස් ශස්වයෂණ  ස්වාධීන ප්රස තපා:න ක්රියාවියෂණ  

ස්වාධීන ිතගයන ශස්වයෂණ   ටත් ඉහළිගේ ස්වාධීන අධිකරයයක 

අව යතාව :සශනනවා.   නිසා ශ තවා ස ත ගේධශයගේ අපි වග 

ීශමගේ කටයුතු කළ යුතුන්. අශේ පෂණඥශආ නි්මාතතවරයාට 

ශ තශකගේ වදිනවා  එශහම නසත්න ත අශේ පෂණඥයට ශ තශකගේ 

2183 2184 



පා්ිශ තගේතුව 

වදිනවා  අශේ නායකයාශේ  ලතල අ් ශවනවා කියලා කල්පනා 

කරගේශගේ නසතිව  ශ ත ස ත ගේධශයගේ ිතවතත තීරයයෂණ ගගේන 

කියලා ිතශ ්ඥශයගේම මම ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  සිටින ශ්රී ලාකා 

ශපා කජනන ශපරමුශඩුක මගේීවරුගේශගගේ ඉල්ලා සිටිනවා. ශමාක:  

ක තුමගේලාශේ පමයෂණ ශනාශවන්  ශ ත මුළු රශට්ම අනාගතය ශ ත 

තකාරයට අපි කරන ප්රතිසාස්කරය මත රැ ශඳන නිසා.  

ශමාකෂණ:  ශමහි මූලධ්මය?   මූලධ්මය තමන්  

ස්ථාවරත්වය හා ප්රජනාතගේරවාදී නි:හස. ජනනාධිපති ුරරයක  ලතල 

වසඩි කරගේන  කරගේන ස්ථාවරත්වය වසඩි ශවනවා කියලා අශේ 

ිත ්වාසයෂණ තිශ නවා.   නිසා තමන්  තඩුක්ව ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය මඟිගේ ජනනාධිපතිවරයාට -එවක ජනනාධිපති 

වූ ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මහත්තයාට- අසීමාගේතික  ලතල ල ා 

 කගේශගේ.   ජනනාධිපතිතුමා   අනුව ක්රියාත්මක කළ ත්ික 

ප්රතිපත්තිවල ප්රතිලලය අ: අප සියලුශ:නාටම ශේනවා.   වාශේම  

මුල් අවස්ථාශ දීම    ලය තපම් ගගේන කටයුතු ශනාකිරීශ ත 

ප්රතිිතපාක අපට :සගේ :සශනනවා.  

අපි :සෂණකා  එාගලගේතශආ ශමාකෂණ: ම්ශඩුක කියලා. 

ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මසතිතුමා 02   ශ:සස ත ් 2 ශවනි :ා සි ක 

කළා වාශේම ධනපතියගේට ි රල්   ක සහන දීමෂණ තමන් 

එාගලගේතශආ ිස් රස් මසතිනිය කශළ්.   සඳහා ශවශළඳ ශපාළ 

ප්රතික්රියා :සෂණවූවා  ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ල ප්රතික්රියා :සෂණවූවා    

වාශේම   තඩුක්ව තුළිගේ ප්රතික්රියා තවා. එතුමියශේ මු:ල් 

සමතිවරයාටත්  එතුමියටත් ඉල්ලා අස ් ශවගේන ම්යා  දින 44ෂණ 

සතුළත.   තමන්  ප්රජනාතගේරවාදී රටවල් වසඩ කරන රමය. නමුත්  

 ලය තමගේ අශත් තනියම රඳවාශගන  තුශනගේ ශ:ශෂණ  ලය 

අශත් තියාශගන ගියා මිස  ශ ත රට  ාශකාශලාත් ශවනක තම 

එවසනි තකාරශආ ත්ික ප්රතිපත්ති ශවනසකට අපි ගමගේ කශළ ්

නසහස. කා නික ශගාිතතසනට සියයට  22ෂණ ගමගේ කිරීම;   ක 

සහන ල ා දීම; ශඩාලරය රුපියල් 023ට ත ා ගසනීමට ශඩාල් 

බිියන 5.5ෂණ නාස්ති කිරීම; මූලය අරමු:ල ිතසිගේ යය ස්ථාවර 

ශනාවන  ව ප්රකා  ශකාට තිබියදීත් යය ස්ථාවර කිරීමට කිසිම 

තකාරයක පියවරෂණ ශනාගසනීම; රුපියල් බිියන 3 222ක සල්ි 

අච්ු ගසසීශ ත ප්රතිලලයෂණ හසටියට අ: වන ිතට උද්ධමනය සියයට 

66ට සිතල්ලා තිබීම; සියයට 32 ශපාියට අරශගන වයාපාර 

කරගේන ගිය රශට් මධය පරිමාය වයාපාරවිගේ තුශනගේ එකෂණ 

වසහිලා තිබීම; අධික ිත කි බිල සහ අධික ඉගේධන බිල වාශේ අ: 

ශ ත රශට් මිනිස්ම් පීඩාවට පත් ශවලා තිශ න ශ ාශහෝ ශද්ට ශහ්තු 

ම්ශඩුක  වාට ිතරුද්ධව ප්රජනාතාගේත්රික ප්රතික්රියාවෂණ සති ශනාීමන්. 

එාගලගේතශආ ිස් රස් මසතිනියට ශග:ර ගිහිල්ලා එාගලගේත 

ත්ිකය ශ රා ගගේන ය ත ඉදිරි පියවරෂණ ගගේන පුළුවගේ ම්යාට  

අපට  ක කර ගගේන  සරි ම්යා. ජනනාධිපති ුරරශආ  ලය ය ත 

ප්රජනාතගේරවාදී තකාරයකට පා්ිශ තගේතුවත් එෂණක ශ :ා 

ගසනීමෂණ තිබුයා න ත  ශ ත තත්ත්වය ශවනස් තකාරයකට ගමගේ 

කරගේන ඉඩ කඩ තිබුයා.  

  වාශේම මම කියගේන ඕනෑ  මීට සමාන සිද්ධියෂණ අ: 

ත්ිකශආත් සි ක ශවමිගේ තිශ න  ව. ත්ිකයත්  මහ  සාකුවත්  

  වාශේම මු:ල් අමාතයාා යත් එක කාරයයන්  ලගේශගේ.   

මූලය ස්ථාවරත්වය ිතතරන්. සමාජන පීඩනයට ශවගේශගේ ශමාකෂණ: 

කියලා  ලගේශගේ නසහස.   ක පිට   ක ගහමිගේ  ත:ාය ත වසඩි කර 

ගසනීමට උත්සාහ කරමිගේ  තනයන සීමා කරමිගේ පුළුවගේ තර ත  

උත්සාහ කරනවා  මූලය ස්ථාවරත්වය රැක ගගේන.   හරහා 

ක්මාගේත කීයෂණ වසශහනවා:  රැකියා කීයෂණ අහිමි ශවනවා:  

ත:ාය ත ශකාපමය ප්රමායයෂණ නසති ශවනවා: කියලා 

ශහායගේශගේ  ලගේශගේ නසහස.මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  

පම්ගිය සතිශආ ශලෝක  සාකුව ලාකාශ  මූලය අ්බු:ය නිසා 

 කගීභාවයට පත් වූ සහ ත:ාය ත අහිමි වූ පිරිස් ගසන ිතශ ්ඥ 

වා්තාවෂණ නිකුත් කළා. ශමාකෂණ:    ිතශ ්ඥ වා්තාශවගේ කියලා 

තිශ ගේශගේ? 

2019දී :වසකට කිශලෝ කසලරි 0 222ෂණ කියන අවම ප්රමායය 

ශනාලසශ න ජනනතාව හිටිශආ සමස්ත ජනනතාවශගගේ  .5න්.  අ: 

 ක 6.5කට වසඩි ශවලා තිශ නවා.   ිතතරෂණ ශනාශවන්  

 කේපත්කශ ත සාමානය  කේපත්කම -සාශේෂණඥ  කේපත්කම- 

ශ:ුරයයකිගේ වසඩි ශවලා තිශ නවා.   වාශේම  ශලෝක තහාර 

සාිතධානයට අනුව අ:  ශ ත රශට්  මිනිම්ගේශගගේ සියයට 02කටන් 

ශපෝඥය:ා  තහාරයෂණ ලසශ ගේශගේ -    කියගේශගේ  අව ය කසලරි 

ප්රමායය සහ අව ය ශපෝඥයය ලසශ ගේශගේ. ඉතුරු අයට  ක 

ලසශ ගේශගේ නසහස.   වාශේම  02  දී ජනනතාවශේ ත:ායමිගේ 

සාමානයශයගේ සියයට 30න්  තහාරවලට  ිතය: ත කශළ්. අ: තහාර 

සඳහා සියයට 95ෂණ ිතය: ත කරගේන ශවලා තිශ නවා. 

අධයාපනයට  ප්රවාහනයට  ශසෞඛයයට යන සියල්ලටම ිතය: ත 

කරගේන තිබුණු ත:ායම අ: අශේ ජනනතාවට අහිමි ශවලා 

තිශ නවා. 

   නිසා අපි මතක ත ා ගත යුතුන්  මූලය ස්ථාවරත්වය 

ශසායාශගන යන ගමශගේදී සමාජන පීඩනය පුපුරලා ගිශයාත්  මූලය 

ස්ථාවරත්වය ලසශ ගේශගේත් නසහස  ත්ික ස්ථාවරත්වය 

ලසශ ගේශගේත් නසහස කියන එක.   නිසා අපි මතක ත ා ගගේන 

ඕනෑ  එක පසත්තකිගේ ත්ික සථ්ාවරත්වයන්  ප්රජනාතගේරවා:යන් 

අතර සම රතාවෂණ සති කර ගගේනවා වාශේම  මූලය 

ස්ථාවරත්වයන්   සමාජන පීඩනය සහ සමාජන අසහනයන් අවම වන 

ස්ථාවරත්වයෂණ සති කර ගත්ශත් නසත්න ත  ශ ත පා්ිශ තගේතුවට 

 ළය වටශආ :සවසගේත ප්රහාරයෂණ ශ ත රශට් සමාජනශයගේ එල්ල 

ශවගේන නියමිත  ව.     

මසතිවරයවිගේ ශ ත රශට් තඩුක් ශවනස් කරපු ඉතිහාසයෂණ 

තමන් පම්ගිය අම්රු ක 94 තුළ තිබුශඩුක. නමුත් ජුව ක්රියාමා්ගයෂණ 

- direct action - මඟිගේ මසන් 2 වසනි :ා තඩුක්ව පලවා හසරියා.   

වාශේම  ජූි 2 වසනි :ා ශ ත රශට්  ලගතුම ජනනාධිපතිවරයකු 

රටිගේ පලවා හරිගේන තර ත   ජනනතා ක්රියාකාරිත්වය සමත් ම්යා. 

  නිසා අපි අමතක කරගේන ශහාඳ නසහස  නව සමාජන 

වාතාවරයයෂණ සති ශවලා තිශ න  ව. ිතශ ්ඥශයගේම අ: 

වයවස්ථාශවගේ ක  ට ක්රියාත්මක ීමට හසකි  නව තාෂණඥයය 

කස්ශස් ක්රියා කරන තරුය පරපුරෂණ සති ශවලා තිශ නවා.   

නිසා අපි වගකීශමගේ ශ ත අවස්ථාශ  ක්රියා කළ යුතුන් කියන 

ශයෝජනනාව  කරමිගේ  කවර අ්පා්ක ත තිබුයත්  ශ ත ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට මශේ සහශයෝගය ල ා ශ:න 

 ව ප්රකා  කරනවා. එය ස තමත කර ගසනීමට අ: අපි 

සියලුශ:නාම ක්රියාත්මක ශනාම්ශයාත්  අපට කිසි දිශනක 

තනාගතශආ එන අරගළවිගේ  සමාව ශනාලසශ න  ව  ශමයට 

එශරහිව කටයුතු කරන සියලුශ:නාට මතෂණ කරමිගේ මා නිහඬ 

ශවනවා. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උපුල් මශහ්ගේ්ර රාජනපෂණඥ මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 

 0ක කාලයෂණ තිශ නවා. 
 

[අ.භා. 3.  ]  
 

ගු ේපුේ ම්හනන්ද්ර රාජපකෂ මහතා 
(ைொண்புைிகு உபுல் ைரஹந்தி   ொஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  අපි හසමශකනාම අ: උත්සාහ 

කරගේශගේ ශ ත රශට් තඩුක්රම වයවස්ථාවට නව සාශ ෝධනයෂණ 

2185 2186 

[ගරු පාඨලීම ච තපික රයවක මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ිතධියට ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනගේනන්. ශ ත 

හසම ශ:යකිගේම අපි  ලාශපාශරාත්තු වගේශගේ  ශ ත රශට් 

ප්රජනතාගේරවා:ය ස්ථාපිත කරගේනන්.  ක ඉතා ශහාඳ සාධනීය 

කාරයාවෂණ. අපි රටෂණ ව ශයගේ ප්රජනාතගේරවා:ය ස්ථාපිත 

කරගේනට ඕනෑ. නමුත්   02 5-02   කාලශආ යහ පාලන තඩුක්ව 

ිච්චී ධ්ම අනුගමනය කරමිගේ තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ ශගනසල්ලා අවසානශආ ශමාකෂණ: ශ ත රටට 

ම්ශඩුක? ශ ත රශට් තිබුණු තරෂණඥාවට ශමාක: ම්ශඩුක? ජනාතික 

තරෂණඥාවට ශමාක: ම්ශඩුක? කම්:  වාශආ වගකීම භාර ගත්ශත්? 

ශ ත වාශේ ය ත ය ත කරුණු-කාරයා අශේ රටට ශකාච්චර 

 ලපානවා:? ශමාන ශමාන ිතශ චන තිබුයත්  ශගෝඨාභය 

රාජනපෂණඥ ජනනාධිපතිවරයා ශ ත රශට් ප්රජනාතගේරවා:ය තරෂණඥා 

කරගේන අරගළකරුවගේට ස්ථානයෂණ ශවගේ කරලා  කගේනා.   අයට 

ශපාලීමසිශයගේ ත්ජනන-ග්ජනන කශළ් නසහස; අත්අඩාුරවට ගසනී ත 

අවම කළා. එතුමාශේ ිතධායක  ලය පාිතච්චි ශනාකර  

ප්රජනාතගේරවා:ශආ මූික කරුණු-කාරයා තරෂණඥා කරගේන 

කටයුතු කළා. අවසානශආ ශමාක: ම්ශඩුක? හසටනව ලෂණඥයක ජනන 

වරමෂණ තිශ න අශේ ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ ජනනාධිපතිවරයාට 

ප්රජනාතගේරවා:ය තරෂණඥා කිරීම සඳහා ුරරශයගේ ඉවත්ව යගේන 

සිද්ධ ම්යා. ශලෝකශආ ප්රජනාතගේරවා:ය ගසන කථා කරනශකාට 

ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මසතිතුමාට "ප්රජනාතගේරවා:ශආ පියා" කියලා 

කියගේනට ම්යත් පුළුවගේ කියලා තමන් මට හිශතගේශගේ. 

අවසානශආ එතුමාට ුරරය :ාලා යගේන ම්යා. හමු:ාශවගේ 

එතුමාශේ ුරරය තරෂණඥා කරගේන හස කවාම  "නසහස. කාටවත් ශවඩි 

තියගේන එපා. මිනිගේම් මරලා මට  ලශආ ඉගේන අව ය නසහස" 

කියලා එතුමා ුරරශයගේ ඉවත්ව ගියා.   තමන්  ප්රජනාතගේරවා:ය  

ඕනෑවට වඩා කරගේන ගියාම ශවන ශද්.  

ශ ත ිතධායක ජනනාධිපති ුරරය අශේ රටට ශකාච්චර අව යන්:  

අපි ශ ත ීවවත් වන ශලෝකය  ශමාකෂණ:   ප්රජනාතගේරවා:ය:   

ජනනාධිපතිකම: යන කාරයා ගසන තුගේවන ශලෝකශආ රටෂණ 

ව ශයගේ අපි වඩා සාවා:යි ශවගේනට ඕනෑ කියලා මම ිත ්වාස 

කරනවා. අපි පුාචි කාලශආ  පාසල් යන කාලශආ අපි අහලා 

තිශ නවා  ශජ්.ත්. ජනයව්ධන මහත්තයාට තිබුණු  ලය ගසන. 

ගසහසනියෂණ  පිරිමිශයෂණ කරගේනත්  පිරිමිශයෂණ ගසහසනියෂණ 

කරගේනත් තමන්   ිතධායක ජනනාධිපති ුරරයට  සරි ම්ශඩුක. අශනෂණ 

සියලු  ලතල තිශ න ජනනාධිපතිවරශයෂණ එ:ා ශ ත රටට බිහි ම්යා. 

එතශකාට අපි පුාචි :රුශවෝ. එ:ා   90 තඩුක්රම වයවස්ථාව  

ශගශනනශකාට   තඩුක්වට හශයගේ පහක  ලයෂණ තිබුයා.   

අනුව  නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශගනාවා.   තඩුක්රම 

වයවස්ථාව තුළිගේ ශ ත රටට හුනගේවා  කගේනා  ිතවතත ත්ිකය.    

හරහා අශේ රට ඉදිරියට සිතල්ලා ිතසිශ:වන වතාවටත් අ: ශ ත 

තඩුක්රම වයවස්ථාව සාශ ෝධනය ශවනවා.  

එතශකාට අපි කල්පනා කරගේන ඕනෑ   වා හරහා අපට 

ප්රගතියෂණ සිද්ධ ශවලා තිශ නවා: කියලා.  ශ තක  ශ ත රශට් 

ජනනතාවට අ: මහා  රෂණ ශවලා තිශ නවා. එ:ා ඉගේදියාව කියපු 

ිතධියට ශ ත රට කෑිවලට කඩලා  පළාත් නවයෂණ සති කරලා    

පළාත්වලට  ලය ිතමධයගත කළා.   නිසා ශ ත රට ශලන්ගේ 

නසහසම්යා. :කුශඩුක යු: තත්ත්වයෂණ සති ශවලා  තරුයයගේ කී 

ශ:ශනෂණ මිය ගියා:? :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ශගනසල්ලා  අපි  ලාශපාශරාත්තු ම්ණු ශද් ඉඥ්ට 

ම්යා:? ය ත ය ත අය ිතිතධ කාලවලදී  ලයට පත් වනවා. කම්ගේ 

 ලයට පත් වන ශකාට තඩුක්රම වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කර 

ගගේනවා. ශජ්.ත්. ජනයව්ධන මසතිතුමා ශ වා  රයසිාහ ශේම:ාස 

මසතිතුමා ශ වා  චගේිකා  ඩුකඩාරනායක කුමාරතුාග මසතිනිය 

ශ වා  මහිගේ: රාජනපෂණඥ මසතිතුමා ශ වා    කම්රු  ලයට තවත් 

තඩුක්රම වයවස්ථාව සා ශ ෝධනය කළා   තමගේශේ  ලය 

ශවනුශවගේ.  

අපි ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට පෂණඥව අත 

උස්සපු අය  ව කියගේන ඕනෑ. ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ශගනාශ ත්  ලය තහම්රු කරගේනන්. නමුත්  :සගේ 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා  සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතත් 

ශගශනගේන සිද්ධ ශවලා තිශ නවා. ශ ත රශට් තිශ න තඩුක්රම 

වයවස්ථාව  ස්ථාවර තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශවගේන ඕනෑ. ඕනෑ 

ශකශනකුට  ඕනෑ ිතධියට ශවනස් කරගේන  සරි  ිතධියට ශ ත රශට් 

ය ත ය ත කරුණු කාරයා ස ත ගේධශයගේ ප්රතිපත්තිමය තත්ත්වයෂණ 

සති කරලා  තඩුක්රම වයවසථ්ාව නිවසරැදිව පවත්වා ශගන 

යගේන ඕනෑ. අපි :ගේනවා  ශලෝකශආ සමහර රටවල ිිතත 

වයවස්ථාවෂණ නසහස.   අය සාමානයශයගේ  පවත්වා ශගන යන 

ිතධියටම රට පවත්වා ශගන යනවා. සමහර ිතට   රටවල් 

ප්රජනාතගේරවා:ය ඉහළිගේ තිශ න රටවල් ශවගේන පුළුවගේ.   නිසා 

අපිත්   නීති කඩ:හියක ියනවාට වඩා අශේ රශට් අනනයතාව 

සහතික කර ගගේශගේ ශකාශහාම: කියලා  ලගේන ඕනෑ.   අපි හසම 

ශකනාටම වගකීමෂණ තිශ නවා  තඩුක්රම වයවස්ථාව අනුව 

කටයුතු කරගේශගේ ශකාශහාම: කියලා.  

ශ ත රටට අව ය වගේශගේ තඩුක්රම වයවස්ථාවට අලුතිගේ 

එකතු කරන සාශ ෝධන ශනාශවන්. කම්රු ශහෝ 

ජනනාධිපතිවරශයෂණ පත් ම්යාම තඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනස් කර 

ගගේනවා. එශහම නසත්න ත තඩුක්රම වයවස්ථාවට අලුතිගේ 

කෑල්ලෂණ එකතු කර ගගේනවා. :සගේ ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථාවට 

සාශ ෝධන ශනාශවන් අව ය වගේශගේ.   ශවනුවට නව 

වයවස්ථාවෂණ ශගශනගේන ඕනෑ. ශකාශහ් ශහෝ පම්ලෂණ ශෂණගේ්ර 

කරශගන ශහෝ පුද්ගලශයකු ශෂණගේ්ර කරශගන ශහෝ එශහම 

නසත්න ත ජනාතියෂණ  තගමෂණ ශෂණගේ්ර කරශගන ශනාව  ශ ත රශට් 

සාස්කතතියට ගසළශපන  අපට අනනය ශවච්ච තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ අපි ස තපා:නය කරගේන ඕනෑ .   සඳහා ජනාතික 

ව ශයගේ කතිකාවෂණ සති කරලා  නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

හ:ස ගසනීමන් මා හිතන ිතධියට වඩා ලල:ා  වගේශගේ. එශහම 

නසතිව ය ත ය ත අලුත් කරුණු එකතු කරමිගේ   වා සා ශ ෝධනය 

කරමිගේ  ලයට පත් වන ශකනාට ඕනෑ ිතධියට තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශවනස් කරගේන ගිශයාත්  ශ ත රශට් පසවසත්මෂණ සි ක 

වගේශගේ නසහස.   නිසා අපි   කාරයා ශවනුශවගේ අශේ අවධානය 

ශයාමු කරගේන ඕනෑ. අ:   අපි නිරගේතරශයගේ ශ ත කාරයා එෂණක 

සාශ දී ශවලා හිටියා. නමුත් එවසනි ම් වාදී තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ: අ: ශ ත ශගශනගේශගේ? 

අ: ජනාතයගේතර මූලය අරමු:ිගේ අපට ලසශ ගේන තිශ න 

පහම්ක ත ලසශ ගේශගේ නසහස කියනවා. එෂණසත් ජනාතීගේශේ 

සාිතධානශයගේ අපට ලසශ ගේන තිශ න පහම්ක ත ලසශ ගේශගේ 

නසහස කියනවා. මානව හිමික ත ශකාමිසශමගේ අපට තහාචි 

:මනවා. ඉගේදියාව අපට තහාචි :මනවා. චීනය අපට තහාචි 

:මනවා. එතශකාට ශ්රී ලාකාව කියන රට ඉගේන  ඕනෑ   අය 

කියන ිතධියට:? අගේන  එතසන තමන්  රපතළම ප්ර ්නය 

තිශ ගේශගේ.   40 අශේ රටට නි:හස ලසබුණු :වශස ් ඉඳලා ශ ත 

රට පාලනය කරගේන මහ ජනනතාව  මගේීවරුගේ ශ ත 

පා්ිශ තගේතුවට එවලා තිශ නවා.   නිසා අපි හසශමෝම ශ ත රශට් 

ජනනතාවට වග කියගේන ඕනෑ.   ජනාතයගේතර සාිතධානවලට  

තයතනවලට  ඕනෑ ිතධියට ශ ත රට පාලනය කරගේන සිද්ධ ම් ශඩුක  

සන්? අපට ත්ික ප්රතිපත්තියෂණ නසහස. අපට ජනාතික 

ප්රතිපත්තියෂණ නසහස.  ලයට පත් වන ශකනාට ඕනෑ ිතධියට ශ ත 

රශට් පාලනය ශගන ගිය නිසා අපි අලුතිගේ ශගාඩ නගා ගත්ත 

ශ:යෂණ නසහස. අශේ ශද්යයත්වය අව ශ ෝධ කරශගන  අපට ඕනෑ 

ිතධියට ශ ත රට ශගාඩ නගා ගත්ශත් නසති නිසා තමන් අ: අරයා 

ශමයා සතුටු කරගේන අශේ රශට් වයවස්ථාව වාශේම  අශේ රශට් 

තිශ න පාලන  කක ශවනස් කරගේන සිද්ධ ශවලා තිශ ගේශගේ. 

  නිසා අපි  අශේ වගකීම ශත්රු ත ගගේන ඕනෑ.  
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පා්ිශ තගේතුව 

තවත් අය කියනවා පම්ගිය :ා පසවති අරගළය ගසන. අපි   

අරගළයට අත් ශ:කම උස්සලා සහාය :ෂණවගේන ඕනෑ පුද්ගලශයෝ. 

ශමාක:  පීඩාවට පත් ශවලා හිටපු සාමානය ජනනතාව මහ පාරට 

තවා  අපට ිත කි  ලය ශ:ගේන  ශතල් ටික ශ:ගේන  කිරි පිටි ටික 

ශ:ගේන කියලා.   ක සස ෑ ජනන අරගළයෂණ.   සස ෑ ජනන අරගළයට 

අපි තය්වා: කරගේන ඕනෑ. හස සන්    අරගළය තුළිගේ 

ප්රචඩුකඩත්වය වපුරනවා න ත  ශගවල් ශ:ාරවල් ගිනි ත නවා න ත  

මිනිම්ගේට ප්රහාර එල්ල කරනවා න ත   අරගළයකට අශේ 

එකයතාවෂණ නසහස. නමුත්  ිතපෂණඥය හසම තිස්ශස්ම කියනවා  

අරගළකරුවගේ ඉදිරිපත් කළ ය ත ය ත කරුණු කාරයා එෂණක තමන් 

ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනගේන ඕනෑ කියලා. 

එශහන ත ජනනාධිපතිතුමාශේ  ලතල අ් කරගේන ඕනෑ.   හිටපු 

ජනනාධිපතිතුමා  ුරරය :ාලා ගියා. ශ ත  අරගළය නිසා  අපි ශ ත 

වයවස්ථාව ශවනස් කරනවා න ත සන් අපි   කරුණුවලට සහු ත 

කගේ ශ:ගේශගේ නසත්ශත්?  

අම්රු ක හසශටගේ රාජනය ශස්වකයා ිතශ්රාම යනවා න ත 

පා්ිශ තගේතු මගේීවරුගේ සඳහාත් ිතශ්රාම යන වයස පිළි ඳ 

ශයෝජනනාවෂණ ශගශනගේශගේ නසත්ශත් සන් කියලා තමන් මහ 

ජනනතාව අහගේශගේ. එශහන ත තඩුක්රම වයවස්ථාවට සතුළත් 

කරගේන ඕනෑ  මහජනන නිශයෝජිතයගේ ව ශයගේ  පත් වනවා න ත  

ශමගේන ශ ත වයස් කාඩුකඩශආ අයට ිතතරන් පා්ිශ තගේතුවට 

එගේන පුළුවගේ කියලා. ශ තක තමන් අ: සමාජනශආ තිශ න ජනන 

අරගළය. රාජනය ශස්වකයගේට අම්රු ක 62ගේ ිතශ්රාම යගේන කි වාට 

අම්රු ක 92  අම්රු ක 02  අම්රු ක  2 ශවච්ච සිත: ගගේන  සරි 

මිනිස්ම්ත් ශරෝ: පුටුශවගේ සිතල්ලා  ශ ත පා්ිශ තගේතුව 

නිශයෝජනනය කරනවා. එශහන ත පා්ිශ තගේතුව නිශයෝජනනය 

කරන අයටත් අම්රු ක 62ගේ ිතශ්රාම යගේන කියලා වයවස්ථාවට 

සතුළත් කරගේශගේ නසත්ශත් සන්? 

ශමගේන ශ තකටන්  සස ෑ ජනන අරගළය කියගේශගේ. අපට වාසි 

ශවන ිතධියට එක එක කෑි එකතු කරලා වයවස්ථාව නසති 

කරනවාට වඩා අලුත් වයවස්ථාවෂණ ශගන එගේන අපි ශ ත 

පා්ිශ තගේතු කාලය අවස්ථාවෂණ කර ගනිමු. මම ශ ත 

පා්ිශ තගේතුවට තපු නවකශයෂණ ශවගේන පුළුවගේ. මම ල න 

සසශ් පා්ිශ තගේතුව නිශයෝජනනය ශනාකරගේනත් පුළුවගේ. 

හස සන්  අපි වයසෂණ තීරයය කරලා  "පා්ිශ තගේතු මගේීවරයකු 

ිතධියට එගේන පුළුවගේ අම්රු ක 62  65  92 :ෂණවා ිතතරන්  එ තසනිගේ 

එහාට ඉල්ලගේන  සහස" කියලා කි ශවාත් අගේන  තරුයයගේට 

සාධාරයයෂණ කළා ශවනවා. අගේන  සමාජනයට සහු තකගේ  කගේනා 

ශවනවා. අගේන  සමාජනශආ මිනිම්ගේශේ අයත් එෂණක අපි 

පා්ිශ තගේතුව තුළ ශවනස් ම්යා ශවනවා. එශහම නසතුව 

තමගේශේ  ලය  තමගේශේ හන්ය පාිතච්චි කරනවාට වඩා  එක 

එෂණශකනාශේ  ලශආ තටු කපනවාට වඩා වස:ගත් ශවගේශගේ 

අගේන   කාරයාව කියන එකන් මා ක තුමගේලාට කියගේනට 

ඕනෑ. අශේ රශට් ිතධායකය තිශ නවා  වයවස්ථා:ායකය 

තිශ නවා  අධිකරයය තිශ නවා.   සියල්ල තිශ ගේශගේ මහජනන 

 ලය මතන්.  

මම පා්ිශ තගේතුවට තශ  මසතිවරයයට ඉදිරිපත් ශවලා 

ජනනමතයෂණ තුළිගේ. ශ ත රශට් ජනනාධිපතිවරයා ජනනාධිපති ශවගේශගේ 

6  ලෂණඥයක ජනනමතයෂණ තුළිගේ. පා්ිශ තගේතුව තමන් 

අධිකරයයට නීති ස තපා:නය කරගේශගේ. ප්රතිපත්ති ස තපා:නය 

කරගේශගේ. සන්  අපි ජනනාධිපතිවරයාට  ලය ශ:ගේශගේ අපට 

තිශ න ජනනමතය ිතම්රුවා හරිගේනට? මම කියගේශගේ නසහස  

පා්ිශ තගේතුව අම්රුද්ශ:ගේ  ශ:ශකගේ ිතම්රුවා හරිගේන කියලා. 

ශ ත කාලය තුළ පා්ිශ තගේතුව ශහට ිතම්රුවා හසරියත් අපට 

ගසටලුවෂණ නසහස. පා්ිශ තගේතුවට සිතල්ලා නිකරුශඩුක අශේ 

කාලය නාස්ති ම්යා ිතතරන්. අපට කරගේන පුළුවගේ වසඩකුත් 

නසහස  කරපු වසඩකුත් නසහස. හස සන්  අපට ප්ර ්නයෂණ ිතධියට 

තිශ ගේශගේ  අපට තිශ න ජනනමතයට වඩා උඩිගේ ගිහිල්ලා තවත් 

ශකශනකුට පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා හරිගේන ශ:ගේශගේ සන් කියන 

එකන්. අපි ගශ ත ඉගේන අහිාසක තච්චි අ තමාශගගේ සහුශවාත් 

කියන්  "පුශත්  උඹ අම්රු ක පහකටන් අපි පත් කරගේශගේ. වර:ෂණ 

කශළාත් නසවත අම්රු ක පහකිගේ අපි ළයට එගේන එපා යස" කියලා. 

ජනනමතයකිගේ අම්රු ක පහකට  දීලා තිශ න ශද් ිතම්රුවා හරිගේන 

සන් තවත් ශකශනකුට  ලය ශ:ගේශගේ? පා්ිශ තගේතු 

මගේීවරුගේ  හුතරයෂණ කසමසති න ත පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා 

හරිගේන පුළුවගේ. මගේීවරුගේශේ එකයතාව නසත්න ත   ලය 

නසත්න ත ිතම්රුවා හරිගේන පුළුවගේ. 

1978  වයවස්ථාශ  නියමිත අම්රු ක ගයනකිගේ 

පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවගේන පුළුවගේ කියලා තමන් ශය කශ .   

ශයා:පු එක තමන් ශවනස් ශවමිගේ තශ .   කාලය අම්රු ක 

හතරහමාර ම්යා. තපම් ශ:කහමාර ම්යා. අ: මගේීතුමගේලා 

අතර කතිකාවෂණ සති ශවනවා  අම්රු ක ශ:කහමාරකිගේ 

ිතම්රුවගේශගේ නසතිව   කාලය තව දිෂණ කරගේන කියලා. අපි 

කියගේශගේ  ක කරගේන :  එපා: කියන එක ශනාශවන්. හස සන්  

ජනනමතයෂණ තිශ නවා  ජනනාධිපතිවරයාට පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා 

හරිගේන පුළුවගේ  ලයෂණ  කගේශගේ සන් කියලා.  නීති ස තපා:නය 

කරගේශගේ අපි න ත  ප්රතිපත්ති ස තපා:නය කරගේශගේ අපි න ත තනි 

පුද්ගලශයකුට ශ ත  ලය ශ:ගේශගේ නසතුව  කහු පා්ිශ තගේතුවට 

වගකියන පුද්ගලශයකු කරනවා සශරගේන පා්ිශ තගේතුව 

ිතම්රුවා හසරීශ ත  ලය දීම ස ත ගේධශයගේ අපට ය තකිසි  

කතිකාවෂණ තිශ නවා.  ක නිසා අපි කල්පනා කරගේනට ඕනෑ  

අපට පසවරුණු කා්යයගේ ශමානවා: කියලා. ශ ත පා්ිශ තගේතුවට 

අපි තශ  කාටවත් ශහාරා කියලා  ණිගේනවත්  එශහම නසතුව 

මිනීමරුවා කියලා  ණිගේනවත් මඩ ගහගේන වත් ශනාශවන්. අපි 

අශේ ප්රශද් ශආ ජනනතාවශේ ඡගේ:ය අරශගනන් ශ ත සභාවට තශ . 

පා්ිශ තගේතුව කියගේශගේ උත්තරීතර තසනෂණ. ශපාඩි ළමශයෂණ 

මහය ම්යා ම කියගේශගේ හතර වරිගයම නිවගේ :කිනවා කියලා. 

අපි පා්ිශ තගේතුවට තවාම අශේ ජනන සමාජනශආ අපට ඡගේ:ය 

 කගේනු හසම ශකනාම සතුටට පත් ම්යා  අශේ මිනිහා අපි 

පා්ිශ තගේතුවට යස වා කියලා. අ: අපට ශ ත පා්ිශ තගේතුවට 

සිතල්ලා ශමානවා : කරගේන පුළුවගේ? ගශ ත තිශ න 

ශමාගේටිශසෝරිය මීට වඩා ශහාඳන්. ශ තක සතුශළ් ඉඳශගන 

මගේීවරුගේ මඩ ගහගගේනවා.  සය ගගේනවා. කථා කරන ශකාට 

මා  ිතතරන් ටීී එශෂණ ශපගේවගේශගේ. පා්ිශ තගේතුශ  අශනෂණ 

පසත්ත ශපගේවගේශගේ නසහස.  

මහජනන මගේීවරුගේ තමගේට ලසබුණු ජනනමතය නිශයෝජනනය 

කරනවා :?  හරියට තමගේශේ රාජනකාරිය කරනවා :? තමගේට 

පසවරුණු කා්යය කරනවා :? නීති ස තපා:නය කරගේන  ප්රතිපත්ති 

ස තපා:නය කරගේන මගේීවරුගේ :ායකත්වය ශ:නවා :? 

මගේීවරුගේ පා්ිශ තගේතුවට පසමිශයනවා :? ශ තවා අපි 

අශපගේම අහගගේන ඕනෑ. අපි හරියට ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  

කටයුතු කරනවා :? අපි කරගේශගේ අනයයගේට මඩ ගහමිගේ  

අනයයගේට ශ:ාස් පවරමිගේ ඉගේන එකන්.  ක නිසා ශ ත සභාව 

ිතයම්ල් ශගාඩෂණ  වට පත් ශවනවා. ජනනතාව අපට ඡගේ:ය දීලා 

එ ශ  රට ගසන හසඟීශමගේ වසඩ කරගේන; අශේ  රශට් අනනයතාව 

ගසන කටයුතු කරගේන; නීති ස තපා:නය කරගේන. අපි  වා 

කරගේශගේ නසතුව රශට් ශද්පළ ිතකුයගේන අත කසවනවා. අශේ 

රශට් තිශ න ස තපත් ිතකුයගේන ශගශනන ය ත ය ත පනත් 

ශකටු තපත්වලට පෂණඥව අත කසවනවා - අපට  වාට අත 

කසවගේන ශවනවා. අපි ගශ තදී ශමගේම සමාජනශආදී ය ත ය ත ශද්වල් 

ස ත ගේධශයගේ මහා ිතශරෝධි අ:හස් :ෂණවපු අය. නමුත් අපට 

අකසමසත්ශතගේ හරි ශ තවාට පෂණඥව අත කසවගේන ශවලා 

තිශ නවා. ශ ත රට :වසිගේ :වස ිතනා යට යන ශකාට එවාශආ 

හම්ල්කරුවගේ  වට අපි ශනා:සනුවත්වම පත් ශවලා තිශ නවා.  
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[ගරු උපුල් මශහග්ේ්ර රාජනපෂණඥ මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

අපට සමහර ශවලාවට අපි ගසනම ය තකිසි ිතශ චනයෂණ 
තිශ නවා. සන්  අපි එශහම අත කසවගේශගේ? සන්  අපි  වාට 
සහශයෝගය :ෂණවගේශගේ? අපි මහජනන මතය නිශයෝජනනය කරලා 
තවා න ත අශේ ස්වාධීනත්වය අපට තරෂණඥා කර ගසනීශ ත 
ම්වමනාව තිශ නවා. නමුත් ශමගේන ශ ත තිශ න ශද් පාලන 
රමය තුළ අපට   ශද් කර ගගේන  සරි ශවලා තිශ නවා. 
තඩුක්රම වයවස්ථාවට සාශ ෝධනයෂණ ශගන එන ශවලාශ  මම 
තව කරටත් කියගේශගේ  වයවස්ථාවට කෑි එකතු කරනවාට වඩා 
නව වයවස්ථාවෂණ ශ ත පා්ිශ තගේතුවට ශගශනගේන කියන එකන්.    
අශේ  ප්රතිපත්ති තරෂණඥා ශවන ය ත ය ත කරුණු කාරයා 
වයවස්ථාවට එකතු කරලා අශේ අනනයතාව  රශට් තරෂණඥාව  
අශේ  ෂණතිය   කරාය වන ිතධියට නව වයවස්ථාවෂණ ශගශනගේන 
කියන කාරයය කියමිගේ මට  කථා කරගේන අවස්ථාවෂණ ල ා දීම 
ගසන ස්තුතිය පු: කරමිගේ මා නිහඬ ශවනවා.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Next, the Hon. Rauff Hakeem. You have five Minutes. 

 
[3.32 p.m.] 
 

ගු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Presiding Member, ever since the advent of this 
Millennium in the year 2000, all attempts at reforming 
and bringing in changes to the Constitution had been 
focused on the Executive Presidency and the effort to 
reduce or expand its powers. However, in this particular 
attempt of ours to reform the Constitution in view of the 
popular protest that took place in the aftermath of it, we 
have now decided to bring in this Twenty Second 
Amendment. Though we, the Opposition, have proposed 
the Twenty First Amendment to the Constitution, the 
Government has put forward this Amendment in place of 
that Twenty First Amendment to ensure that the powers 
of the Executive Presidency are curtailed. It is unfortunate 
that the expected extent to which we wanted to curtail the 
powers of the Executive Presidency has been reversed by 
the Determination of the Supreme Court since most of the 
important elements which we wanted to see curtailed had 
been declared to be requiring a Referendum.  

This basically was in the teeth of the arguments that 
took place way back in the year 2000 when the then 
Nineteenth Amendment to the Constitution Bill was taken 
up in the Supreme Court for argument. There, the 
Supreme Court held that Articles 3 and 4 have to be read 
together and therefore, any restriction on the power of the 
people reposed in the President to exercise Executive 
power, that to be infringed or alienated, would finally 
result in the matter being referred to the people at a 
Referendum. Similarly, in this Amendment too, some 
important elements of the power of the Executive 
Presidency are now declared to be requiring a 
Referendum. Though we have not been able to achieve 
the desired extent to which the executive power should be 
reduced, at least, a marginal improvement is taking place 
through this Bill and therefore, we would be inclined to 
support this.  

It has been like musical chairs. We had the 
Seventeenth Amendment and the Nineteenth Amendment, 

both of which, in fact, curtailed those powers. But, 
somehow, with regard to this particular Twenty Second 
Amendment, the same Supreme Court says that it will 
require a Referendum to change the particular elements 
of presidential power when it comes to the appointment 
of the Constitutional Council, the deeming provision 
when the President does not appoint members 
recommended by the Constitutional Council and also the 
appointment of the Cabinet of Ministers and the Prime 
Minister, all of which, therefore, have not reached the 
expected level or the level we would have desired it to 
happen, but still, we feel, marginal as it is, we should 
welcome that and therefore, we will be supporting this.  

Having said that, may I also say that this Government 
has been dealt a severe blow by the Supreme Court 
yesterday with its Determination regarding the Bureau of 
Rehabilitation Bill that was proposed. It is a very 
damning indictment on the Government, where, in the 
summary of the Determination, the Supreme Court very 
clearly states that “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”, again, to be referred to 
a Referendum. It further states, “However, this 
inconsistency shall cease if all references to 'ex-
combatants', 'violent extremist groups' and 'any other 
group of persons' are deleted from the Bill”. Finally, you 
would be left with only the drug rehabilitation cases to be 
referred to these rehabilitation centres.  

So, that is a serious indictment on the Government. 
Who are the people who are preparing such Bills? That 
Bill has been totally rejected! I had, in the past also, 
referred to this Bill and now, the Supreme Court has  
finally found what is wrong with such enactment. 
Similarly, the Gazette that was published declaring High 
Security Zones had to be reversed. They used the Official 
Secrets Act to impose that Gazette on High Security 
Zones and finally, the President had to withdraw that. 
Previously, they used the PTA to set up similar 
rehabilitation camps. These are all concentration camps 
that were to be set up! This is how the Government 
approaches this issue, which is a total violation of 
fundamental rights.  

What is happening now? Now, the Government is, 
once again, moving towards taking away the franchise of 
the people. They are now trying to appoint a Delimitation 
Commission to go into the delimitation of local 
authorities and postpone the Local Authorities Elections 
based on the appointment of the Delimitation 
Commission and reducing the numbers in the local 
bodies. The use of these types of pretexts to deny 
elections in this country for fear of having to face the 
elections is going to boomerang on this Government 
finally. Therefore, we appeal to the President not to resort 
to these actions. This very same President, when he was 
Prime Minister - I was also part of that Government and 
opposed it tooth and nail - brought an Amendment to the 
Provincial Councils Elections Act. That, again, became a 
total failure and now, we have the entire provincial 
council system being defunct! 
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Yesterday’s Judgment of the Supreme Court - I will 
just read this portion of it and wind up, Sir - very clearly 
states, I quote:  

 

“It is pertinent to note that at present, none of the Provincial 
Councils have been constituted in accordance with the law. 
Therefore, referring a Bill to Provincial Councils at this point of 
time, for the expression of its views is an act which cannot possibly 
be performed. Thus, non-compliance with this procedural step 
which cannot be performed, in the present circumstances, should 
not adversely impact on the legislative power of Parliament...” 

So, that Bill had to be inevitably referred to the 
provincial councils, but since the provincial councils are 
not in operation, they have mentioned it in their 
Judgment. And, this is what has happened by using all 
these pretexts to postpone elections. Therefore, I am 
pleading with the Government not to resort to these 
subterfuges to postpone elections anymore and to hold 
elections on time and assure that the exercise of the power 
of franchise by the people is permitted without any 
hindrance.  

 
Thank you.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. Rishad Bathiudeen. You have five 

minutes.  
      

[பி.ப. 3.40] 
 

ගු රි ා්: බදියුදීන් මහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்   ஹ்ைொனிர்   ஹீம். 

தகௌ ெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கரள, அ சிய 

லமைப்புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் திருத்தச் சட்ட மூலத்தின் 

இ ண்டொம் ெொசிப்புைீதொன ெிெொதத்திரல ரபசுெதற்குச் 

சந்தர்ப்பம் தந்தமைக்கு நன்றி கூறுகின்ரறன்.  

அ சியலமைப்புக்கொன இருபதொெது திருத்தச் சட்ட 

மூலத்தின் இ ண்டொம் ெொசிப்புைீதொன ெிெொதத்தில்ரபசுெதற்கு 

எனக்குச் சந்தர்ப்பம் கிமடக்கெில்மல. ெடக்கிலிருந்து 

இடம்தபயர்ந்த ைக்கமள ெொக்களிப்பதற்கொக புத்தளத்திலிருந்து 

ைன்னொர், முல்மலத்தீவு ரபொன்ற ைொெட்டங்களுக்கு அ ச 

ெொகனத்தில் அமழத்துச் தசன்றதொக என்ைீது ரகொட்டொபய 

 ொஜபக்ஷ அ சொங்கம் அநியொயைொக, அபொண்டைொன 

குற்றச்சொட்மட சுைத்தியது. எனினும், அண்மையில் நீதிைன்றம் 

நொன் நி ப ொதி என்று தீர்ப்பளித்திருந்தது. அன்று என்மனக் 

மகதுதசய்து, ஓர் இருட்டமறயிரல மெத்திருந்தொர்கள். அந்த 

அமறயில் bulb, fan ரபொன்ற electricity சொர்ந்த ெசதிகரளொ, 

பொரயொ, தமலயமணரயொ இருக்கெில்மல. நுளம்புகள் 

ைொத்தி ம்தொன் என்மனச் சுற்றிக்தகொண்டிருந்தன. அவ்ெொறொன 

ரைொசைொனததொரு சூழலில்தொன் அன்று என்மன ரகொட்டொபய 

 ொஜபக்ஷ அ சொங்கம்  மெத்திருந்தது. சிமறச்சொமலயிலிருந்து 

என்மனப் பொ ொளுைன்றத்துக்கு அமழத்து ெருெதற்கு 

அதிகொொிகள் ைிகவும் கஷ்டப்பட்டொர்கள். கடுமையொன 

அழுத்தத்திற்கு ைத்தியில் அ சியலமைப்புக்கொன இருபதொெது 

திருத்தச் சட்டமூலம் நிமறரெற்றப்பட இருந்த தருணத்திரலரய 

அெர்கள் என்மனப் பொ ொளுைன்றத்திற்கு அமழத்துெந் 

தொர்கள். இவ்ெொறு அன்மறய அ சொங்கம் என்மன ைிக 

ரைொசைொக நடந்தியது. எனினும், குறுகிய கொலத்துக்குள் ஸ்ரீ 

லங்கொ தபொதுஜன தப முன கட்சி சீ ழிந்து, சின்னொபின் 

னைொகி, பல கூறுகளொகப் பிொிந்திருக்கின்றன. அ சியலமைப் 

புக்கொன இருபத்தித ண்டொம் திருத்தச் சட்டமூலம் இன்று 

ெிெொதத்துக்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.  

அன்று சனொதிபதியொக இருந்த ரகொட்டொபய  ொஜபக்ஷ 

அெர்களுக்குப் பத்ததொன்பதொெது திருத்தச் சட்டத்திரல 

இருந்த அதிகொ ங்கள் ரபொதொது என்று தசொல்லி, அதிகொ ங் 

கமள இன்னும் அதிகொித்துக்தகொண்டு,  சர்ெொதிகொொிரபொல 

இந்த நொட்மட ெழிநடொத்துெதற்கொகக் தகொண்டுெ ப்பட்டரத 

இருப தொெது திருத்தைொகும். அது இந்த நொட்டுக்குச் 

சொபக்ரகடொகும். அதன் ெிமளெொகத்தொன் இந்த நொடு 2-3 

ெருடங்களுக்குள் தபொருளொதொ  ொீதியிரல சீ ழிந்து, 

கிட்டத்தட்ட 82 சதவீதைொன ைக்கள் பசியிரல ெொடரெண்டிய 

துர்பொக்கிய நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அரதரபொல், இந்த 

நொடு 50 பில்லியன் தடொலருக்கும் ரைல் தெளிநொடுகளுக்குக் 

கடன் தகொடுக்க ரெண்டியிருக்கின்றது. எனினும், அமதக் 

தகொடுக்க முடியொத நிமல கொணப்படுகிறது. ரைலும், 

அத்தியொெசியப் தபொருட் கமளகூட இறக்குைதி தசய்ெதற்கு 

தடொலர் இல்லொத நிமல கொணப்படுகிறது. ெொகனங்களுக்குத் 

ரதமெயொன எொி தபொருட்கமள limit பண்ணி ெழங்குகின்ற 

நிமலமை கொணப் படுகிறது. ைீனெர்களுக்குத் ரதமெயொன 

ைண்தணண்தணமய ெழங்க முடியொதிருப்பதொல் ைீன்பிடித் 

ததொழில் சீ ழிந்து ரபொயிருக்கிறது. அன்று ெிெசொயக் 

தகொள்மக ததொடர்பில் சனொதிபதியும் ெிெசொய அமைச்சரும் 

சர்ெதிகொொிரபொல் தசயற்பட்டு எடுத்த முடிெொல், இன்று இந்த 

நொட்டில் பஞ்சம் ஏற்பட்டு, ெிெசொயிகள்கூட பசி பட்டினியில் 

ெொடுகின்ற துர்பொக்கிய நிமலமை ஏற்பட்டுள்ளது. 

ரைற்தசொன்ன எல்லொப் பி ச்சிமனகளுக்கும் அடிப்பமடக் 

கொ ணைொக அ சியல மைப்புக்கொன இருபதொெது திருத்தத்மத 

நொன் பொர்க்கிரறன்.   

ஆட்சிக்கு ெந்து அவ்ெொறொனததொரு  திருத்தத்மதக் 

தகொண்டுெந்த நீங்கள்,  3 ெருட கொலத்திற்குள் இந்த நொட்மடப் 

பற்றிரயொ, இந்த நொட்டினுமடய தபொருளொதொ த்மதப் 

பற்றிரயொ, இந்த நொடு தபற்றிருக்கின்ற கடமனப் பற்றிரயொ, 

அக்கடமன ைீளச் தசலுத்துெது பற்றிரயொ, ெிெசொயத்துமற 

பற்றிரயொ, மகத்ததொழில்துமற பற்றிரயொ சிந்திக்கொைல், 

எந்தெிதத் திட்டைிடலும் தகொள்மகயும் இல்லொைல் தசயற் 

பட்டதனொல்தொன் இந்த நொடு இவ்ெளவு ரைொசைொன நிமலக்குச் 

தசன்றிருக்கிறது. அதன் கொ ணைொக ைீண்டும் IMF இடம் 

தசன்று, அந்த நிறுெனம் ெிதிக்கின்ற எல்லொ நிபந்தமன 

களுக்கும் இணங்க ரெண்டியநிமல ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

அதுைொத்தி ைன்றி, அெற்மற நமடமுமறப்படுத்துெதொல்  

ைக்கள் திண்டொடுகின்ற நிமலமையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.  

1991ஆம் ஆண்டில் இந்தியொெில் இவ்ெொறொன ைிக 

ரைொசைொனததொரு தபொருளொதொ  தநருக்கடி ஏற்பட்டதபொழுது, 

அந்த நொடு IMFஇன் உதெிமயப் தபற்றது. அப்ரபொது, அந்த 

நொடு மகத்ததொழிற்றுமற, ெிெசொயத்துமற, தபொருளொதொ ம், 

ஏற்றுைதி, இறக்குைதி என எல்லொத்துமறகளுக்குதைன 

தகொள்மககமள ெகுத்துச் தசயற்பட்டது. அதனொல், அந்த நொடு 

முன்ரனற்றக ைொகச் தசயற்பட்டதனொல், IMFஐ ைீண்டும் 

நொடொத ஒரு நொடொகக் கொணப்படுகிறது. ஆனொல், நைது 

நொட்டிரல ஆட்சிக் கதிம க்கு ெருகின்றெர்கள்,  தொங்கள் 

சொகும்ெம  பதெியில் இருக்கரெண்டும், அதற்குப் பின்னர் 

தங்களுமடய குடும்ப அங்கத்தெர்கமள ஆட்சிக் கதிம யில் 

அைர்த்த ரெண்டும், தங்களுமடய கட்சிமய ெளர்க்கரெண்டும் 
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என்பதற்கொக அ சியலமைப்பில் திருத்தங்கமளக் தகொண்டு 

ெந்ததன் ெிமளெொகத்தொன் எைது நொடு 16 முமற IMF இடம் 

தசன்றும் முன்ரனறமுடியொைல், தபொருளொதொ த்தில் அதல 

பொதொளத்திற்குள் தசன்றிருக்கிறது.  

தற்ரபொது, இந்த நொட்டில் தெளிநொட்டெர் ஒருெர் முதலீடு 

தசய்ெதற்ரகொ அல்லது இந்த நொட்டில் ஏற்தகனரெ முதலீடு 

தசய்தெர்கள் அதமனத் ததொடர்ெதற்ரகொ ெிரும்பொத 

நிமலயில், எத்தமனரயொ தெளிநொட்டு முதலீட்டொளர்கள் 

தங்களுமடய கம்பனிகமள மூடிெிட்டுச் தசல்ெதற்குச் 

சிந்தித்துக்தகொண்டு இருக்கின்றொர்கள். தற்ரபொது, இங்கு 

மகத்ததொழிற்றுமற அமைச்சரும் இருக்கிறொர். இன்னும் 3-4 

ைொதங்களில் மகத்ததொழிற்றுமறயில் பொொிய நஷ்டம் 

ஏற்படெிருப்பது எங்களுக்குத் ததொிகிறது. ஏதனனில், பல 

மகத்ததொழிற்சொமலகள் மூடக்கூடிய நிமலமையில் இருக் 

கின்றன. புதிதொக ெிதிக்கப்பட்ட ெொிமயச் தசலுத்த 

முடியொைலும் அதிகொித்திருக்கின்ற ெட்டி வீதத்துக்கு முகங் 

தகொடுக்க முடியொைலும் எத்தமனரயொ ெர்த்தகர்கள் எங்களிடம், 

"நொங்கள் எங்களுமடய கம்பனிகமள மூடப் ரபொகிரறொம், 

நொட்மட ெிட்டுச் தசல்லப்ரபொகிரறொம்" என்று தசொல்கிறொர்கள். 

இதற்கொன முழுப்தபொறுப்மபயும் இந்த நொட்மட ஆட்சிதசய்த 

ஆட்சியொளர்கள் ஏற்கரெண்டும்.  

கடந்த ஆட்சியொளர்கள் சனொதிபதித் ரதர்தலின்ரபொதும் 

பொ ொளுைன்றத் ரதர்தலின்ரபொதும் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு 

எதி ொக ைிக ரைொசைொன முமறயில் இனெொதத்மதத் 

தூண்டினொர்கள். ‘ சஹ் ொன்’ என்ற நயெஞ்சகன் தமலமை 

யிலொன குழுெினர் ரைற்தகொண்ட குண்டுத் தொக்குதலுக்குப் 

பின்னொலிருந்த சக்தி எதுதென இன்னும் கண்டுபிடிக்கப் 

படெில்மல. முஸ்லிம் சமூகத்மதயும் முஸ்லிம் அ சியல் 

தமலமைகமளயும் முஸ்லிம் ைதத் தமலெர்கமளயும் முஸ்லிம் 

ெர்த்தகர்கமளயும் Dr. Shafiஐயும்  குறிமெத்து, ைிக ரைொசைொன 

முமறயில் பி சொ ம் தசய்துதொன் கடந்த சனொதிபதித் ரதர்தலில் 

கிட்டத்தட்ட 69 இலட்சம் ைக்கமள ஏைொற்றி ெொக்குகமளப் 

தபற்றொர்கள். அதமனத் ததொடர்ந்து ெந்த பொ ொளுைன்றத் 

ரதர்தலிலும் கிட்டத்தட்ட 68 இலட்சம் ைக்கமள ஏைொற்றி 

ெொக்குகமளப் தபற்று ஆட்சிமயக் மகப்பற்றினொர்கள். 

என்றொலும், 5 ெருடங்கமளக்தகொண்ட சனொதிபதிப் பதெியில் 

முழுமையொக இருக்கெிடொது, ரகொட்டொபய  ொஜபக்ஷ 

அெர்கமள  ைக்கள் ெி ட்டியடித்தமத நொங்கள் பொர்த்ரதொம். 

அன்றிருந்த பி தைர் இன்று இல்மல. அன்றிருந்த 

அமைச்சர்கள் இன்று இல்மல. அன்றிருந்த சில அமைச்சர்கள் 

இன்று பொ ொளுைன்றத்திலும் இல்மல. இவ்ெளவு ரைொசைொன 

ததொரு நிமல அெர்களுக்கு ஏற்பட்டதற்குக் கொ ணம், அெர்கள் 

நொட்மடப் பற்றிரயொ, நொட்டு ைக்கமளப் பற்றிரயொ சிந்திக்கொது, 

தங்களுமடய குடும்பத்மதப் பற்றியும் தங்களுமடய கட்சிமயப் 

பற்றியும் தங்களுமடய pocketஐ நி ப்புெது பற்றியும் 

சிந்தித்தமைரய ஆகும். எனரெ, நொட்டு ைக்கள் இனியும் 

ஏைொறக்கூடொது. இனெொதம் எனும் ெிஷத்மதக் கக்கி, எெர் 

சனொதிபதி ரெட்பொள ொக ெந்தொலும், எந்தப் தபொிய கட்சிமயச் 

ரசர்ந்தெ ொக இருந்தொலும், அெம  நி ொகொிக்கக்கூடிய 

சமூகைொக இந்த நொட்டுப் தபரும்பொன்மைச் சமூகம் ைொற 

ெில்மலதயன்றொல், இந்த நொடு இன்னும் ரைொசைொன, 

அபொயக ைொன நிமலக்குச் தசல்லுரை ஒழிய, ஒருரபொதும் 

சிங்கப்பூம ப் ரபொலரெொ, ைரலசியொமெப் ரபொலரெொ, 

ெளர்ச்சியமடந்த ரெறு நொடுகமளப் ரபொலரெொ 

முன்ரனற்றைமடயொது.  

எல்லொ ெளங்களும் இருக்கின்ற நைது நொடு 

நொசைமடெதற்குக் கொ ணம், இனெொத, ைதெொத ைற்றும் 

சுயநலமுமடய அ சியல் தமலெர்கள் எடுத்த பிமழயொன 

முடிவுகளொகும். அ சியல் தமலெர்கள் நொட்டுக்கொவும், நொட்டு 

ைக்களுக்கொகவும் அ சியலமைப்புத் திருத்தங்கமளக் தகொண்டு 

ெ ொைல், தங்களுமடய ரதமெக்கொகவும், தங்களுமடய 

குடும்பத்தின் ரதமெக்கொகவும், தங்களுமடய கட்சியின் 

எதிர்கொல நலனுக்கொகவும்  தகொண்டுெந்ததன் ெிமளமெரய 

இன்று நொங்கள் அனுபெிக்கிரறொம். அகில இலங்மக ைக்கள் 

கொங்கி ஸ் கட்சியின ொகிய நொங்கள் அ சியலமைப்புக்கொன 

22ஆெது திருத்தச் சட்டமூலத்திற்குப் பூ ண ஆத மெ 

ெழங்குகிரறொம். இத்திருத்தத்தின்மூலம் ைீளவும் சுயொதீன 

ஆமணக்குழுக்கள் நியைிக்கப்பட இருக்கின்றன. இன்று 

இருக்கின்ற ைிகரைொசைொன நிமலயிலிருந்து நொட்மட ஓ ளவுக் 

ரகனும் ைீட்தடடுப்பதற்கும் தெளிநொட்டு உதெிகமளப் 

தபறுெதற்கும் இது உதெியொக இருக்கும். அரதரபொல், இந்த 

நொட்டிரல ெொழுகின்ற ைக்கள் ஜனநொயகத்மத ைதித்து 

நடப்பதற்கும் ெழிெகுக்கும் என  நொங்கள் நம்புகிரறொம். 

எனரெ, இந்த 22ஆெது திருத்தச் சட்டமூலத்மதக் தகொண்டு 

ெந்த தகௌ ெ அமைச்சர் ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ 

அெர்களுக்கும் ைொண்புைிகு சனொதிபதிக்கும் நன்றிமயத் 

ததொிெித்து, உம மய நிமறவுதசய்கிரறன்.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (ශ තජන්) ම්:් න ශ:නිපිටිය මගේීතුමා. ක තුමාට 

ිතනාඩි  0ක කාලයෂණ තිශ නවා.  

 
[අ.භා. 3.40] 
 

ගු (්ම්ජර්) සුදර්ශයීයන ්දනිිළටිය මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි    90 තඩුක්රම වයවස්ථාවට 

ශමශතෂණ ශ ාශහෝ ශවනස්ක ත සි ක කර තිශ නවා. අම්රු ක 44ෂණ 

සතුළත එය ිතසිවතාවෂණ සාශ ෝධනය කර තිශ නවා. මා 

හිතගේශගේ  අපි සියලුශ:නා  එශහම නසත්න ත ශ ත පා්ිශ තගේතුව 

ඉගේශගේ ශවනත් track එකක කියලාන්; ඉගේන ඕනෑ track එශෂණ 

ශනාශවන් අපි ඉගේශගේ.   නිසා තමන් ශනාශයෂණ අයශේ ඕනෑ 

එපාක තවලට අනුව එක එක පසලසස්තර අලවා තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශ ත ිතධියට ිතසිවතාවෂණ සාශ ෝධනය කරලා 

තිශ ගේශගේ. [ ාධා කිරීමෂණ] සමහර අයශගගේ ශපෞද්ගිකව 
පළිගගේනත් එශස් කර තිශ නවා. එක වතාවෂණ සිරිමාශවෝ 

 ඩුකඩාරනායක මසතිනියශේ ප්රජනා අන්තිය අශහෝසි කරගේන 

තඩුක්රම වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කළා. තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ එවසනි ශනාශයකුත් ශහ්තු නිසා ිතසිවතාවෂණ 

සාශ ෝධනය කරනවා න ත   ක ශලාකු ගසටලුවෂණ. අපි හසශමෝම 

එකතු ශවලා ජනාතික සසලසස්මෂණ ගසන කථා කරගේන ඕනෑ. නමුත්  

අපි 005ශ:නා ජනාතික සසලසස්මෂණ ගසන කථා කරගේශගේ නසහස. අපි 

හසම ශවලාශ ම කථා කරගේශගේ ශවනත් අනව ය ශද්වල්; 

අනුගේශේ ශද්වල්; ශපෞද්ගික ශද්වල්.  කට ශනාශවන් අපි 

පා්ිශ තගේතුවට එ ශ . පා්ිශ තගේතු මගේීවරුගේ හසටියට එවපු 

අපි 005ශ:නාට ශලාකු වගකීමෂණ තිශ නවා. ජනනතාව අප  ලයට 

පත් කශළ්   වගකීම ඉඥ්ට කරගේන.  

1978 සිට ශමහි හිටපු සියලුශ:නා අ: පවතින තත්ත්වයට 

වගකිව යුතුන්. අපිත් ශමතසනට සිතත්  ලනවා ශමාකෂණ: ශ ත 

කරගේශගේ  ශමාකෂණ: ශ ත ශවගේශගේ කියලා. අපි ශකාශහාම: ශ ත 

රට ශගාඩ ගගේශගේ තදි ව ශයගේ හසම ශ:යෂණ ගසනම කථා 

කරනවා. ජනනතාව අශපගේ අහනවා  ශමානවා: උඹලා කරගේශගේ  

කියලා. ජනනතාව කියනවා   ශ ත 005ශ:නාම එපා  කියලා. සන්  

ශ ත 005ශ:නාම එපා කියගේශගේ? ශ තවා තමන්  කට ශහ්තු. 

තඩුක්වෂණ තවාම ශ ාශහෝ ිතට තඩුක්රම වයවස්ථාව 

2195 2196 



පා්ිශ තගේතුව 

සාශ ෝධනය කරනවා. එෂණශකෝ තම  ලය රැකගසනීම  එශහම 

නසත්න ත පුද්ගික පළිගසනීම වාශේ කාරයා නිසා තමන් අශේ 

තඩුක්රම වයවස්ථාව සාශ ෝධනය කරගේශගේ.  

රශට් ීවවනාිය  එශහම නසත්න ත රශට් ශකාුන නාරටිය තමන් 

තඩුක්රම වයවස්ථාව. තඩුක්රම වයවස්ථාවත් එෂණක තමන් රට 

ගමගේ කරගේන ඕනෑ. එහි හසම ශ:යෂණම වාශේ ියා තිශ නවා.   

ියා තිශ න ිතධියට තමන් රට ගමගේ කරගේන ඕනෑ. අශේ 

තඩුක්රම වයවස්ථාව හරි න ත අශේ රට ශ ත තත්ත්වයට පත් 

වගේශගේ නසහස. අ: ත්ික ව ශයගේ අපි අගේතිම පරිහානියට පත් 

ශවලා; කරගගේන ශ:යෂණ නසති තත්ත්වයට පත් ශවලා; 

ිතශද්කයකයගේ ශමානවා ශහෝ ශ:නකල්  ලාශගන ඉගේන 

තත්ත්වයට පත් ශවලා. අපට ලජ්ජනන්. අපි 005ශ:නාම   ගසන 

ලජ්ජනා ශවගේන ඕනෑ. ශ ත ශවලා තිශ න ශද් ගසන පෂණඥ ිතපෂණඥ 

ශේ:යෂණ නසතිව අපි හස ශමෝම ලජ්ජනා ශවගේන ඕනෑ.  

ශ ත රශට් අම්රු ක 32ක යුද්ධෂණ තිබුයා. රට සතුශළ් ගහගත්තා; 

මරාගත්තා. තරුය තරුණියගේ ිත ාල ප්රමායයෂණ මිය ගියා.   00 - 

0  කාලශආත්   වා ශේම ශ:යෂණ සිද්ධ ම්යා. එතසනදී ිත ාල 

පිරිසෂණ මිය ගියා; මසරුවා. ශ තක: සි ක ිතය යුත්ශත්? එ:ා අශේ රටිගේ 

ත:්  අරශගන දියුණු ශවච්ච සිාගේපූරරුව වාශේ රටවල් 

තිශ නවා. ලීම ෂණවාගේ යූ මසතිතුමා "අපි ශ්රී ලාකාව වාශේ ශවමු" 

කියලාන් ගමන පටගේ අරශගන තිශ ගේශගේ. අ:   රට ඉගේන 

තත්ත්වය ශමාකෂණ:? අ:   ශගාල්ලගේ සාව්ධනය අතිගේ අපට 

වඩා ශගාඩෂණ  කර ගිහිල්ලා; අහස් ග වෂණ තර ත  කරට ගිහිල්ලා;   

තරමට දියුණු ශවලා. නමුත් අපි ශ:පසත්තට ශ දිලා ගහගගේනවා. 

ක තුමගේලා එකෂණ කියනවා  අපි තවත් එකෂණ කියනවා. 

ිතපෂණඥයට ගියාම අපිත් ිතරුද්ධ ශවනවා. ක තුමගේලාත් 

ිතපෂණඥශආ ඉඳගේ සියලුශ:යටම ිතරුද්ධ වනවා. එශහම රටෂණ 

හ:ගේන  සහස. මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි  දියුණු ශවච්ච 

රටවල් ශ ත ිතධියට කටයුතු කරගේශගේ නසහස. කම්ගේ එක මතයක 

ඉගේනවා. වසරැදි ශ:යට  වසරැදින්  කියනවා තමන්. හස සන්  ශ ත 

වාශේ තත්ත්වයෂණ අපි ශකාශහ්වත් රටක :සකලා නසහස. අපි ිතශද්  

රටවල සාචාරය කරලා තිශ නවා. ිතශද්  රටවල පා්ිශ තගේතු 

ක්රියාත්මක වගේශගේ ශකාශහාම: කියලා අපි  ලාශගන ඉඳලා 

තිශ නවා. සමහර ශවලාවට  වාශආත් ප්ර ්න තිශ නවා. ිතිතධ 

ප්ර ්න ස:ශගන මරාගගේනා  ශකාටාගගේනා අවස්ථාත් තිශ නවා. 

හස සන්   අයට  පළමුව රටග   අයට  රට ඉදිරියට යගේන ඕනෑ; රට 

දියුණු කරගේන ඕනෑ; රට ත්ික ව ශයගේ  සමාජන ය ව ශයගේ 

සහ හසම අතිගේම දියුණු ශවගේන ඕනෑ. 

නමුත්  එශහම තත්ත්වයෂණ නසහස  ශ ත රශට්. අපි ශගාඩෂණ  කෂණ 

ිතගේ:ා  ශ ත රට ශ රාගගේන. ශ ත රශට් තඩුක්රම වයවස්ථාව 

සාශ ෝධනය කිරීම ශනාශවන් :සගේ ිතය යුත්ශත්. ශ ත රටට ශහාඳ 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශගන එගේන ඕනෑ. අපි සියලුශ:නා එකතු 

ශවලා ශහාඳ තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ හ:ගේන ඕනෑ.  කට පෂණඥ 

ිතපෂණඥ ශේ:යෂණ නසහස. උතුර නසශයනහිර නිශයෝජනනය කරන 

මගේීතුමගේලා  ජනනතා ිතමුෂණති ශපරමුශඩුක මගේීතුමගේලා සතුළුව 

අපි සියලුශ:නා එකතු ශවලා නව තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ හ:ගේන 

ඕනෑ. එශහම නසතිව හසම එකටම ිතරුද්ධ වන එක ශනාශවන් 

කරගේන ඕනෑ. අපි කෂණශකෝම එකතු ශවලා නව තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ හ:ගේන ඕනෑ.  

ශ ත රට දියුණු කරගේන න ත අප ශකාතසනට: යගේන ඕනෑ  ශ ත 

රට දියුණු කරගේන න ත ශකාන් ිතධියට: ශ ත ත්ිකය  ෂණතිමත් 

කරගේන ඕනෑ  අශේ :රුවගේශේ අනාගතය ශකාශහාම: ම්රෂණිත 

කරගේන ඕනෑ  අනාගතශආ අශේ targets ශමානවා: යනාදිය 

සතුළත් සසලසස්මෂණ අපට තිබිය යුතුන්. නමුත්  එවසනි කිසිම 

සසලසස්මෂණ නසහස. ජනාතික සසලසස්මෂණ නසහස. කම්රු හරි  ලයට 

තවාම   ශකනාට ඕනෑ ිතධියට ශවනස් කිරී ත කරනවා. ශහාඳම 

උ:ාහරයය  Uma Oya Project එක. මශේ  ඩුකඩාරශවල 

ප්රශද් ය තරිත ප්රාශද්යය ශල්ක ත  ල ප්රශද්  පහකටම  ක 

 ලපෑවා.  ශකගේ ප්ර ්න සති ම්යා. Iraniansලා තමන්   

වයාපතතිය කශළ්. ශ ත ශගාල්ලගේ අතිගේ water table එක හිල් 

ම්යා.  ළයට    මුළු ප්රශද් ශආම ශගවල් ිත ාල ප්රමායයෂණ නාය 

ගියා; වතුර නසති ම්යා. සමහර ප්රශද් වල තවම වගාවෂණ 

කරගගේන ිතධියෂණ නසහස. ඕකන්  එ:ා ශවච්ච ශද්.   නිසා   

ප්රශද් වල මිනිස්ම් අගේත අසරයභාවයට පත් ම්යා. වගා 

කරශගන ශහාඳට හිටපු   මිනිස්ම් :සගේ අගේතිමට ශ ත ශකාළඹ 

ප්රශද් ශආ ිතිතධ තසගේවලට සිතල්ලා අත් උ:ම් ශ:නවා; 

ශකාගේීට් අනනවා.  කට ශහ්තුව ශමාකෂණ:? 02 5 වසශ්දී 

තඩුක්ව ශපරළුයාට පම්ව   වයාපතතිය අත් හසර :ස තමා. "ශ තක 

පටගේගත්ශත් මහිගේ: රාජනපෂණඥ මසතිතුමාශේ තඩුක්ව. අපි ශ තක 

කරගේන ඕනෑ නසහස" කියලා අත් හසර :ස තමා. අ:  ශකගේ  02 

Megawatts ගගේන පුළුවගේ. ශමගාශවාට්  02ක ධාරිතාවෂණ ගගේන 

පුළුවගේ ිතධියට සියල්ල ූ :ාන ත කරලා තිශ ගේශගේ.   සඳහා 

ශඩාල් මිියන 5 4ෂණ වසය වනවා. එයට ශඩාල් මිියන 

522ෂණම ිතය: ත කරලා අ:  ලාශගන ඉගේනවා. තව ශඩාල් 

මිියන  ෂණ  කගේශනාත්   කටයුත්ත කරගේන පුළුවගේ. මට තරාචි 

ම්ණු ිතධියට  ශආ සාකච්ඡාවෂණ තිබිලා තිශයනවා. ිත කි ල 

මඩුකඩලශආ සභාපතිතුමාන්  තව නිලධාරිගේ කිහිප ශ:ශනකුන් 

කි වා ලු  "ශ තක useless; වසඩෂණ නසහස" කියලා. එය  තවත් 

ශඩාල් මිියන  2කිගේ පමය  02 megawatts ගගේන පුළුවගේ 

වයාපතතියෂණ. තව ශඩාල් මිියන  2ෂණ  කගේශනාත්  මාස ශ:කෂණ 

සතුළත අශේ රශට් ිත කි ල පද්ධතියට  02 megawatts එකතු 

කරගේන පුළුවගේ. එතශකාට අපට තිශ න ශලාකුම ප්ර ්නයෂණ 

නිරාකරයය කරගගේන පුළුවගේ. හස සන්   ක කරගේශගේ නසහස. 

සමහර ිතට ශතල් ශගශනන මාිකයාකාරශයෝ ශවගේන සති  ශ තකට 

හරස් කපගේශ ගේ. :සගේ  ක කරගේන ශ:ගේශගේ නසහස. ශනාශයකුත් 

ශද්වල් කියලා :සගේ  ක නවත්වගේන යනවා.  

  නිසා අපි සියලුශ:නා එකතු ශවලා ශ ත ගසන කථා කරගේන 

ඕනෑ. අපි ශ තවාට ිතරුද්ධ ශවගේන ඕනෑ. ශ තක හරි ප්ර ්නයෂණ. 

ශමගේන  ශමවසනි ශද්වල් තමන් සි ක වගේශගේ  තඩුක්වෂණ මාරු 

වනශකාට. පසවසති තඩුක්ව කරශගන ත ශද්වල්  ළය තඩුක්ව 

කරගේශගේ නසහස. අලුතිගේ එන තඩුක්ව කරගේශගේ කිගේ තඩුක්ව 

කරපු වසඩවලට අ:ාළ සියලු ශ ෝ් ගලවා ීසි කර :මන එක. "  

නම ශනාශවන්  ශ ත නමන් :මගේන ඕනෑ" කියනවා. එශහම 

ශවගේන  සහස. තිශ ගේන පුළුවගේ එක ජනාතික සසලසස්මෂණ පමයන්. 

සශමරිකාශ  තිශ ගේශගේ එකම plan එක.   plan එකට අනුව 

තමන් එන එන ජනනාධිපතිවරයා කටයුතු කරගේශගේ. කිගේ 

ජනනාධිපතිවරයා නතර කරපු තසන ඉඳගේ තමන්  ළයට එන 

ජනනාධිපතිවරයා කටයුතු කරශගන යගේශගේ  හරියට relay team 

එකක baton එක අරශගන යනවා වාශේ. නමුත්  අශේ රශට් 

ශමාකෂණ: කරගේශගේ? අශේ රශට් ශකශනකු  ලයට ත ගමගේ 

කිගේ කරශගන ත ශද්වල් ස තපූර්යශයගේ ශවනස් කරනවා.  ක 

ශනාශවන් ිතය යුත්ශත්  මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි. 

 ශආ ශපශ්:ා මම අශේ ගරු ශසෞඛය අමාතයතුමාට 

පණිම්ඩයෂණ ල ා  කගේනා. සස් පිළි ඳ ිතශ ්ඥි වව:යවරශයෂණ 

මට කථා කරලා "ම්:් න  ශලාකු ප්ර ්නයෂණ තිශ නවා" කියලා 

 රපතළ කාරයයෂණ ගසන කි වා. එතුමා මා :ගේනා කියන 

ශකශනෂණ. Tropicamide කියන eye drop එශෂණ සාමානය මිල 

රුපියල් 652ෂණ ිතතර තමන් ශවගේශගේ. :සගේ කහුට තරාචි ශවලා 

තිශ නවා, tender price එක ශඩාල් 335ෂණ කියලා. ශඩාල් 

335ෂණග ශමාකෂණ: ශ ත ශවගේශගේ?   ශවලාශ ම මම ගරු ශසෞඛය 

සමතිතුමාට message එකෂණ :ස තමා, "සමතිතුමා, ශ ත ගසන 

ශහායලා කියගේන. මහ අපරාධයෂණ ශවගේන යනවා" කියලා. මම 
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[ගරු (ශ තජන්) ම්:් න ශ:නිපිටිය මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

:ගේශගේ නසහස, ශමාකෂණ:   ශවගේශගේ කියලා. නමුත්,  සණු ත 

අහගේශගේ කම්:? අපි 005ශ:නා තමන්  සණු ත අහගේශගේ. ලාකාශ  

ඉගේන සියලුශ:නාශගගේ අපි  සණු ත අහනවා. හස සන්, ශ ත 

ශටගේඩ් එක call කශළ් කම්:, award කශළ් කාට: කියලා 

කම්රුවත් :ගේශගේ නසහස.   ගසන ශසායා  ලගේන කියලා මම ගරු 

ශසෞඛය සමතිතුමාට කි වා. එතුමා කි වා,   ගසන ශසායා 

 ලනවා කියලා. ිතශ ්ඥශයගේම   ගසන ශසායා  ලා වග කිව යුතු 

අයට :ඬුව ත ශ:නවා කියලා එතුමා මා :සනුවත් කළා. ඉතිගේ, ශ තවා 

ගසන තමන් සමාජනය කථා ශවගේශගේ.   වව:යවරුගේ සියලුශ:නා 

එකතු ශවලා   ශගාල්ලගේශේ restroom එශෂණ ඉඳගේ මට කථා 

කශළ්. මට කි වා, ශමගේන ශමශහම ශ:යෂණ ශවනවා කියලා. ශ ත 

වාශේ ශද්වල් හසම තසනම පාශහ් සි ක ශවනවා. ශමගේන, ශ ත 

ශහාරක ත සියල්ල නවත්වගේන න ත, රිාගගේන පුළුවගේ හිල් 

වහගේන ඕනෑ. ශ තක තමන් සි ක ශවගේන ඕනෑ. අශේ වයවස්ථාව 

හසශ:ගේන ඕනෑ එශහමන්. ශ තවාට අ:ාළ රම ගසන ියා තියගේන 

ඕනෑ. මම යු: හමු:ාශ  හිටපු ශකශනෂණ. යු: හමු:ාශ  හසම 

ශ:යෂණම වාශේ ියා තිශ නවා. පසගේසල තියගේන ඕනෑ තසන, 

පෑන තියගේන ඕනෑ තසන,   හසම ශ:යෂණම වාශේ pamphlet එශෂණ 

ියා තිශ නවා. අපි parade එක කරගේන ඕනෑ ිතධිය තදි ව ශයගේ 

හසම ශ:යෂණම ියා තිශ නවා. තශයත් ශවනස් කරගේන ශ:යෂණ 

නසහස, අපට. අප ිතවාහ උත්සවයෂණ ගගේනවා න ත  ක කළ යුතු 

තකාරයත් ියා තිශ නවා. අම්රුද්:කට කිගේ කළ යුතු ශද් ියා 

තිශ නවා. Wedding එක :වසට මුද්: ශගශනන එශෂණ සිට හසම 

ශ:යෂණම ියා තිශ නවා. සියලු ශද්වල් ියා තිශ ගේශගේ. 

එතසනිගේ එහාට  ශෂණ ශවනසෂණ සි ක වගේශගේ නසහස. හරියටම   

ශද්වල් සි ක වනවා. කිසිම ශවනසෂණ සි ක වගේශගේ නසහස.  

 

ගු දයාසිරි ජය් නකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මගේීතුමා  පෑන තියගේන ඕනෑ තසන     වාශේ ශද්වල් 

ගසන ශහාඳට කියලා දීලා තිබුයා. නමුත් හමු:ාවට  සරිව ගියා  

ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ ජනනාධිපතිතුමා  ශ රා ගගේන.  ලගේන   

කරපු අපරාධය. 

 

ගු (්ම්ජර්) සුදර්ශයීයන ්දනිිළටිය මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

 ක හරි, මම පිළිගගේනවා. ශස්නාධිනායකයා ශ රා ගගේන 

 සරි ම්යා. මම  ක කි වා. මම Group Meeting එශකත්   ගසන 

කථා කළා. [ ාධා කිරීමෂණ] 
 

ගු මන්ීවර්යක 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருெர்) 

(An Hon. Member) 

  කාලශආ හිටපු හමු:ාපති වගකියගේන ඕනෑ. [ ාධා කිරී ත] 

 

ගු (්ම්ජර්) සුදර්ශයීයන ්දනිිළටිය මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

වගකිව යුතුන්. ගරු මගේත්රිතුමා,  ක මට හිතට ව: ශ:න 

ශ:යෂණ. සත්ත,  ක තුමා කියන එක හරි. අපට එතුමා ශ රා ගගේන 

 සරි ම්යා. ශස්නාධිනායකයා ශ රා ගගේන අපට  සරි ම්යා.  ක 

හරි.  ක ශවනම ශ:යෂණ. හස සන්, මම අහගේශගේ ශ ත හසම ශ:යෂණම 

කශළ් එතුමා:? ශ තකත් අපි තිරයය කරගේන ඕනෑ. ශ ත  හසම 

ශ:යෂණම ියලා තිශයගේන ඕනෑ. හමු:ාව හසම ශ:යෂණම හරියටම 

කරනවා. නමුත් අ: ශවනශකාට කට්ටිය කෑ ගහලා, කෑ ගහලා   

ශගාල්ලගේට ලසබුණු ශතල් ටිකත් නසති කරලා තිශ නවා. අ: 

ශවනශකාට   ශගාල්ලගේට ලසබුණු ශතල් ටිකත් නසති කරලා.   

ශගාල්ලගේට ලසබුය fuel  - ඩීසල්, ශපරල් - ටිකත් නසති කරලා.  

පා්ිශ තගේතුශ  මගේීවරුගේ  කථා කරලා,  එශහම ශද්වල් සි ක 

ශවලා තිශ නවා.   ශගාල්ලගේ   ගසන හරි කනස්සල්ශලගේ 

ඉගේශගේ. ශමාක:,   ශගාල්ලගේට තිබුණු එකම ශද්.   අය 

ිතසිහතර පසශආම වසඩ කරනවා.   කෂණ ිතඳලා,  කෂණ ිතඳලා යුද්ධ කරපු  

  අයව :සගේ කරපිාචා ශකාළයෂණ වශේ අහකට :ාලා තිශ නවා. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මගේීතුමා  කථාව අවසගේ කරගේන. 

 

ගු (්ම්ජර්) සුදර්ශයීයන ්දනිිළටිය මහතා 
(ைொண்புைிகு (ரைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

එ:ා ිත ාල යුද්ධයෂණ ජනයග්රහයය කරපු   අය 'රයිතරුවා' 

කියලා ශකාඩිය අරශගන ගිහිල්ලා පිළිගත්තා. :සගේ අහනවා    

"යුද්ධය ඉවරන්  :සගේ ශමාකට:   මිනිස්ම්ගේට ශ:ගේශගේ" කියලා.  

අ: එශහම කථා කරන තසනට සිතල්ලා තිශ නවා.  හරි  කකන්.   

මම කියගේශගේ අපි කෂණශකාම එක තසනකට එගේන ඕනෑ.  ගරු 

මගේීතුමනි  අපි කෂණශකෝම එකතු ශවලා නව වයවස්ථාවෂණ හ:මු. 

නිවසරදි වයවස්ථාවෂණ ශගශනගේන ඕනෑ. ශ ත තිශ න වයවස්ථාවට 

පසච් :ාලා හරි යගේශගේ නසහස. අපි   ශද්  ලාශපාශරාත්තු 

ශවගේශගේ නසහස. රට තරෂණඥා කරනවා වාශේ  කත් සි ක ශවගේන 

ඕනෑ. අපි  ිතධායකය  වයවස්ථා:ායකය  අධිකරයය යන හසම 

ශ:යෂණම ගසන කථා කරනවා. අපි හසම ශවලාශ ම ශ ත හසම 

ශ:යෂණ ගසනම කථා කර කර ඉගේනවා. හස සන්  අපි යය මත 

යසශපනවා. යය  යය  යය. පිට රටිගේ යයෂණ ශ:නතුරු 

 ලාශගන ඉගේනවා. :සගේ IMF එක යය ශ:නතුරු  ලාශගන 

ඉගේනවා. ශමශහම ිතය යුතු නසහස. අපි කෂණශකෝම එකතු ශවලා, 

එක තසනකට සිතල්ලා ශහාඳ වයවස්ථාවෂණ හ:මු.  ශ ත ිතධියට පසච් 

:ාලා, කෑි කෑි හ:ලා හරි යගේශගේ නසහස.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි, ශ ත ළයදී අශේ කඩුකඩායමෂණ 

ගරු කථානායකතුමාත් එෂණක රුවගේඩාවට ගියා කි වා. 

රුවගේඩාශ  අ: තත්ත්වය දියුණුන්. මම හිතන ිතධියට  අම්රු ක 

හතළිහෂණ ිතතර පාලනය කර තිශ නවා.  මට  ක ගසන study 

කරගේන  සරි ම්යා. නමුත් කියන ිතධියට අ: එහි තත්ත්වය 

දියුණුන්. අ:   තසනට   රට ශගනසල්ලා තිශ නවා. ඉස්සර 

:වසකට ලෂණඥයෂණ ිතතර මරනවා ලු.   වාශේ තත්ත්වයෂණ තමන් 

එහි තිබිලා තිශයගේශගේ. නමුත් අ: ශවනශකාට   රට ශහාඳ 

තසනකට සිතල්ලා තිශ නවා.   ශමාක:, හසශමෝම එකතු ශවලා 

එක line එකක යගේශගේ. හසශමෝම එකතු ශවලා එක වයවස්ථාවෂණ 

හ:ා ශගන එක ගමනෂණ යගේශගේ. අමාතයවරුගේට tasks දීලා 

තිශ නවා, නිශයෝග දීලා තිශ නවා, දින දීලා තිශයනවා, ශමගේන 

ශමශහම වසඩ කරගේන ඕනෑ, ශම:ා ශවනශකාට ශ ත වසඩ ටික 

කරගේන ඕනෑ කියලා. වසඩ කශළ් නසත්න ත එයා  අන්ගේ කරනවා. 

  නිසා ලු   රට දියුණු ම්ශඩුක. එශහම ිතය යුතුන්.  ක තමන් සි ක 

ශවගේන ඕනෑ.  අපි  හසම ශවලාශ ම කියනවා, ිතපෂණඥය හසම 

ශද්කටම ිතරුද්ධ ශවනවා, ිතරුද්ධ ශවනවා, ිතරුද්ධ ශවනවා 

කියලා. [ ාධා කිරීමෂණ] ක ,  ම්ළු ජනාතික හමු:ා නිලධාරිශයෂණ   

රශට් ඉගේශගේ. ක තුමා හරියටම හරි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි, හසමශද්ටම ිතරුද්ධ ශවන එක 

පසත්තකිගේ තියලා අපි කෂණශකෝම එකතු ශවලා ශ ත රට හ:මු.  

අපට ප්ර ්නයෂණ නසහස. ශ ත ශගනාපු ිතසි ශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපශත්  ගසටලුවෂණ ශනාශවන් 

අපට තිශයගේශගේ. හස සන්,  අපි ශ ත කරගේශගේ ශ ාරු වසඩෂණ.  

ශ තක ශනාශවන්, ජනනතාව  ලාශපාශරාත්තු ශවගේශගේ.  ජනනතාව 

ශ ත අ්බු:  හමුශ  මිරිකිලා කර ගගේන ශ:යෂණ නසතුව අගේත 

අසරය ශවලා ඉගේනවා. අපි ගමකට ගියාම මිනිස්ම් අඬනවා. 

2199 2200 



පා්ිශ තගේතුව 

මිනිස්ම්ගේට කරගේන ශ:යෂණ නසහස. ශ ත තත්ත්වයට පත් ශවච්ච 

එක ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මහත්මයාශේ සශේ තියගේන එපා. 

එතුමා අම්රු ක ශ:කෂණ රට පාලනය කළා.  එතුමා රට කෂණශකෝම 

ිතනා  කළා කියලා කියගේන එපා. එශහම ශනාශවන්, 1978 ඉඳලා 

ශ ත රටට ශවච්ච ශද් ගසන හිතගේන.   90 ඉඳලා ශ ත රටට ශවච්ච 

ශද් ගසන හිතලා,  අපි කෂණශකෝම එකතු ශවලා ශ ත රට හ:ගේන න ත 

අලුත් වයවස්ථාවෂණ ශගනසල්ලා වසඩ කරමු.  ක තමන් අව යතාව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමනි, මට කාලය ල ාදීම 

ශවනුශවගේ ක තුමාට ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Dr.) Harsha de Silva. You have five 

minutes.  

Order, please!  Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya to the 
Chair? 

 

ගු විදු ර වික්රමනායක මහතා (ුද ධාශයීයා න  ආගමික  හ 

 ාං නකි සක ක යුුර අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு ெிதுற ெிக்கி ைநொயக்க - புத்தசொசன, சைய ைற்றும் 

கலொசொ  அலுெல்கள் அமைச்சர்) 
(The Hon. Vidura Wickramanayaka - Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs) 

Sir, I propose that the Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini 
Amarasuriya do now take the Chair. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 අනුරුව ගු ඉම්රාන් මහරූෆන මහතා මූලා න්යන් ඉවත් 

වූ්යන්  ගු  (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය ්ම්නවිය මූලා නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு இம் ொன் ைஹ்ரூப் அெர்கள் அக்கி ொசனத் 

தினின்று அகலரெ, ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்ெி) ஹொினி அை சூொிய 
அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. IMRAN MAHAROOF left the Chair, and  
THE HON. (DR.) (MS.) HARINI AMARASURIYA took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.2 ] 
 

ගු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිේවා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்ெொ) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  මට තිශ ගේශගේ ිතනාඩි 

පහක කාලයෂණ නිසා ශකටිශයගේ කියගේන ත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  ිතසි එෂණවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය අපි ඉදිරිපත් කරලා තිශ නවා. අපි සත්ත 

ව ශයගේම  ලාශපාශරාත්තු ශවගේශගේ  ක. නමුත් ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ ඉඳලා   ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ය තකිසි සාධනීය 

තසනකට යන නිසා අපි ශ තකට සහාය ශ:ගේන  ලාශපාශරාත්තු 

ශවනවා.  
 ට අමතරව  අ: ශද්යය ත:ාය ත පනත සාශ ෝධනය කිරීම 

සඳහා    ක ස ත ගේධ අලුත්  ශයෝජනනා කිහිපයෂණ ඉදිරිපත් කරලා 

අශේ ශ තස උඩ තිශ නවා. අ: අශේ නායකතුමා කථා කරනශකාට  

කි වා  ශ ත   ක ප්රතිපත්තිශආ ගසටලු  තසගේ තිශ නවා  අපි  වාට 

ිතරුද්ධන් කියලා. මම   ගසන ය ත කිසි පසහසදිි කිරීමෂණ කරගේන 

කසමසතින්. අපි ඉදිරිපත් කළ අශේ අවම ශපා ක වසඩ පිළිශවළ 

යටශත් ය ත කිසි ත්ික ප්රතිසාස්කරයයෂණ කරගේන ඕනෑය 

කියලා අපි පිළිගත්තා; අ:ත් පිළිගගේනවා. "යය උුරශලගේ මිදීම 

සහ අගේත්ග්රාමක තිරසාර සාව්ධනය ශවනුශවගේ වන සසලසස්ම" 

යනුශවගේ අප ඉදිරිපත් කළ එම වා්තාව ශ ත අවස්ථාශ   මා 

 වාගත* කරනවා. 

අපි   වා්තාව ඉදිරිපත් කශළ්  පම්ගිය අශගෝස්තු මාසශආ 

ශ:ාශළාස්වසනි :ා.   "02 9 ත:ාය ත   ක පනත සාශ ෝධන සහිතව 

යය ස්ථාවර  ව පිළි ඳ ිත ්ශල්ඥයයට අනුූලලව නසවත ඉදිරිපත් 

කිරීම" යනුශවගේ එම වා්තාශ    ක ස ත ගේධව අපි සඳහගේ කර 

තිශ නවා.   අපි ඉදිරිපත් කරලා තිබුශඩුක  උපරිමය සියයට 04ක 

 ද්:කට යගේන කියලා.  කත් එෂණක අපි කියා තිශ නවා  "එකතු 

කළ අගය මත  ද්: සහ රඳවා ගසනීශ ත   ක නසවත හුනගේවා දී 

පුළුල් කළ යුතුය. ත:ාය ත   ක ශගවගේනගේශේ ිපිශගානු සාඛයාව 

අ් ීම ප්රතිව්තනය කර ත:ාය ත   ක ප:නම පුළුල් කිරීම. 

ප්රගතියි සමාග ත   ක රමයෂණ ස තපා:නය කිරීම. එහි අනුපාතිකය 

වසඩි කිරීම රමානුූලල ිතය යුතුය" කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  අපි අ:හස් කරගේශගේ  

සමාග තවල   ක  රමානුූලල වසඩි කිරීමෂණ.  අපට තිශ න ශලාකුම 

ප්ර ්නය ශ තකන්. ශ ත ශඩාල් ප්ර ්නය ිතසඳා ගගේන අපනයන 

ෂණශඥ්රය සාව්ධනය කරගේන ඕනෑය කියලා අප සියලුශ:නාම 

:ස නශගන සිටියදී අපනයන සඳහා සියයට 2 ඉඳලා  සමහර ිතට 

සියයට  4    සියයට 32 :ෂණවා  ද්: වසඩි කරනවා. සියයට 32ක 

අපනයන  ද්:ෂණ පසශන වාම  අපනයන අා ය අපි දිරි 

ගගේවගේශගේ ශකාශහාම:?   නිසා අපි  කියගේශගේ  ශ ත ිතධියට   ක 

වසඩි කරනශකාට මීට වඩා ශ තවා ිත ්ශල්ඥයය කරලා  ලගේන 

ඕනෑ  මිනිම්ගේට :රා ගගේන පුළුවගේ ශවගේන ඕනෑ කියලාන්.   

නිසා   රජනශආ මු:ල් පිළි ඳ කාරක සභාශ දී ශ ත ස ත ගේධශයගේ 

මගේීවරු සමය සාච්ඡා කරලා  මිනිම්ගේට :රාගත හසකි වන 

ිතධියට ය ත ය ත සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කරගේන අපි  ලාශපාශරාත්තු 

ශවනවා. රජනශආ මු:ල් පිළි ඳ කාරක සභාශ  දී පෂණඥ ිතපෂණඥ 

ශේ:යකිගේ ශතාරව මගේීවරු ශ ත පිළි ඳ එතුමගේලාශේ අ:හස ්

ඉදිරිපත් කරන් කියලා  අපි  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා.  

මම තව එක කාරයයෂණ කියගේන කසමසතින්. ගරු 

මගේීවරශයෂණ කි වා  ශ ත අම්රු ක ශ:ශෂණ  කේපත්කම වසඩි ම්ශඩුක 

නසහස  ශ තක අම්රු ක ගයනෂණ තිස්ශස් තපු එකෂණ කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  ශේරාශ:ණිය ිත ව්ිත:යාලශආ 

ත්ික ිත:යා අා ශආ වසගේත අතුශකෝරළ මහාචා්යතුමා  ශආ-

ශපශ්:ා දීප වයාේතව සමීෂණඥයයෂණ කරලා ඉදිරිපත් කරලා 

තිශ න කාරයාව ගසන ක තුමිය :සනුවත්: කියලා මා :ගේශගේ 

නසහස. 02  දී අශේ  කේපත්කම තිබුශඩුක  සියයට  4.3ට.  ක තමන් 

ජනනශල්ඛන හා සාඛයාශල්ඛන ශ:පා්තශ තගේතුශවගේ ඉදිරිපත් 

කරලා තිබුණු :රි්රතා අගය.   කියගේශගේ මසශරගේශගේ නසතුව 

ීවවත් ශවගේන තිශ න හසකියාව. ශලෝක  සාකුව 0200 වසශ් මස: 

හරිශආදී කියනවා    ප්රමායය ලෂණඥ තිහකිගේ වසඩි ශවලා 

තිශ නවා කියලා.   කියගේශගේ  අශේ රශට්  කේපත්කම සියයට 

 4.3 ඉඳලා සියයට 05.6ට වසඩි ශවලා තිශ න  වන්. :සගේ  

ශේරාශ:ණිය ිත ්විත:යාලශආ ශ ත සමීෂණඥයශයගේ ශමාකෂණ: 

කියගේශගේ? ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මසතිතුමාශේ කාලශආ අශේ 

රශට්  කේපත්කම ලෂණඥ  2කිගේ -මිියන නවයකිගේ- වසඩි ශවලා 

2201 2202 

[ගරු (ශ තජන්) ම්:් න ශ:නිපිටිය මහතා] 

————————— 
*  පු නතකාල්ේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மெக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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තිශ නවාය කියනවා. ශ ත අම්රු ක ශ:ක තුළ අශේ රශට් 

මිනිම්ගේශගගේ සියයට හතළිහෂණ  කේපත් ශවලා  කියනවා. පරය 

කාලශආ කථාවෂණ ශනාශවන් මම ශ ත කියගේශගේ.  ක අර  ගරු 

මගේීතුමාත් කි වා  ශ තක පරය කාලශආ කථාවෂණ ශනාශවන්  ශ ත 

කාලශආ ශවච්ච ශ:යෂණ. මීට වඩා කථා කරගේන ශවලාව නසහස. ශ ත 

ශකටු තපතට අව ය සාශ ෝධන තිශ නවා.  වා අපි පිළිගගේනවා. 

නමුත් :රි්රතාව ශමච්චර වසඩි ශවලා තිශ නශකාට -සියයට 

හතළිහට ගිහිල්ලා තිශ නශකාට- ජනනතාවට :රා ගගේන පුළුවගේ 

ිතධිශආ සාශ ෝධන තමන් ස තමත කරගේන ඕනෑ. 

ශ ාශහාම ස්තුතින්.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. G.G. Ponnambalam. You 

have 11 minutes. 

 
[4.07 p.m.] 

 

ගු ීව.ීව. ්පාන්නම්බලම් මහතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, we are debating today an 
Amendment to the Constitution that was precipitated by 
an immense struggle of the people. It is that struggle 
which created a sense of urgency and moved the 
Opposition to table the Twenty First Amendment which 
called for the abolition of the Executive Presidency and 
the Government, in the meantime, to bring in this 
particular Amendment, the Twenty Second Amendment, 
in order to, as we were told, curtail the powers of the 
Presidency to take it, to some extent, as close as possible 
to the position of the Nineteenth Amendment before they 
consider a new Constitution, whereby its abolition could 
be considered.  

When such Amendments are being considered, Hon. 
Presiding Member, parties such as ours - I presume that is 
the case with all parties here - will have to obviously view 
those Amendments from the standpoint of our respective 
constituents. As far as the Tamil people and I would go 
beyond and say the other minor nationalities in this 
country are concerned, the Executive Presidency is 
always seen as a positive feature. The Executive 
Presidency is seen as a positive feature because it is a 
direct election. Sri Lanka, by and large, has a two-party 
system. The JVP, now, the JJB, has become a strong 
contender as a third party, but still, traditionally having a 
two-party system where you have block votes, when you 
have a direct election with the whole country as an 
electorate, the non-Sinhala ethnic component plays 
somewhat of a major part and that, in fact, has been the 
case in the past. The problems faced by the Tamil people 
which existed before the Executive Presidency were never 
resolved and continue to be faced by them even after the 
introduction of the Executive Presidency, but, at least, in 
the matter of electing a President, the Tamil people and 
the Muslims have a significant say. Of course, you have 
Presidential Elections like the last one in 2019, where you 
had President Gotabaya Rajapaksa elected by an 
unprecedented margin. When that sort of elections take 
place, it is a different matter, but no one can deny the fact 
that at a Presidential Election, the non-Sinhala ethnicities 

have a major say in general. So, doing away with the 
Executive Presidency, we can say, is, to some extent, like 
doing away with the very limited leverage we have. And 
yet, when the people’s struggles were taking place over 
the last few months, our party has come on record saying 
that we will support such efforts if changes which 
incorporate our concerns as well are being contemplated. 
It is on that basis that we said that even though it is the 
only leverage we may have, we are willing to consider 
giving it up if the ethnic conflict can also be addressed 
and resolved.  

But, none of that has been happening here. And 
instead, we are bringing about an Amendment, we are 
told, to try and democratize Sri Lanka. Now, is that, in 
fact, happening? The answer is, no. None of the powers 
of the Executive President have, in any way, been 
curtailed through this Amendment; that, we all know. We 
are also told that there is some form of democratization 
and oversight through the Commissions to be brought in. 
That also, we know. The President need not appoint the 
Commissions and if he does, even then, the Government 
will have a control. So, I do not understand where there is 
going to be independence nor do I understand how there 
is going to be a democratization process. But, what we 
are doing, Hon. Presiding Member, is propping up a 
rogue Government; we are propping up a rogue 
Government, if we support this Amendment because in 
no way does it democratize Sri Lanka. What it does is, 
giving a lease of life to a Government which is 
illegitimate and which does not have a mandate other 
than the 130 odd Members of this House who voted for a 
President. But, you are giving the perception - that is how 
the media has been manipulated - that there is something 
positive that is taking place and therefore, we all have to 
support it, and the tragedy is, the Opposition is going 
along with it. Knowingly or unwittingly, they are going 
along with that drama of this rogue Government, which is 
trying to show that they are actually doing something 
positive for this country in the form of a democratization 
process.  

One seriously wonders whether there is an Opposition 
today! Hon. Presiding Member, the only thing that the 
supporters of this Amendment can point to as a definite, 
so-called "positive" step is the making sure that a dual 
citizen cannot come to any responsible top positions; that 
is the only forward claim this Amendment can point to.  

But, what position does that place the Tamil people 
in? We have no problem with dual citizens. This country 
chased our citizens out; half of our population is abroad; 
our brains are abroad and now, it is not only our 
population, but yours as well. You have chased the brains 
of the Sinhala people, the people who can genuinely 
contribute to this country, also abroad. It is because of 
your ineptness, your corruption and your being the enemy 
of the genuine people who could have contributed 
through their brains to this country that they are abroad, 
minting money and helping other countries to do even 
better. And here, we are with a begging bowl! Some 
countries like the United States can say that a foreigner or 
a foreign-born person cannot become the President. They 
can afford to say it because everyone wants to  go there. 
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But, in Sri Lanka, everybody wants to leave and you 
bring in a law, telling all the brains which have run out 
also, “You stay out” so that the muck that remains in this 
country who cannot actually go abroad can take us even 
further down. That is what you are doing. Why should the 
Tamils suffer for that? Why should we suffer for that? We 
want our diaspora to help us; we want our diaspora to 
come and take responsible positions. We have confidence 
in our diaspora, that they will not sell us, but will do 
things that are in our right interest. You do not want the 
proper dual citizens to come back; you only want crooks 
to come back. That is your problem; that is not the 
problem of the people. You brought a crook and now, 
because you want that crook out, you bring in an 
Amendment to the Constitution. Here, half of the 
Members of the Opposition who spoke said that all the 
Amendments that have been brought since the 1978 
Constitution were passed based on some fantasy of the 
leader or the respective parties’ wishes. Well, this 
Amendment is also the same! You do  not want a 
particular person - that is the true reason why this 
Amendment is brought in - and you think that by keeping 
that person out, all the wrongs can be blamed on that one 
person and you all can actually be seen as reformers. That 
is what you are trying to do, and the Opposition is playing 
along with this facade, giving this fake Amendment some 
sort of legitimacy so that the ultimate winner is President 
Ranil Wickremesinghe, where he could stand pretty 
without having lost any of his  powers, having total 
control of everything and will actually come out saying, 
“Look, I am a reformer”. I think that is sad, Hon. 
Presiding Member. So, we will not be going along with 
that drama.  Our people stand to lose in every sense of the 
word. Half of our nation is disenfranchised for no fault of 
ours and that is not a move we think is correct.  

You have not changed at all. All your decisions are 
based on all the wrong considerations. You all are going 
to continue making those wrong decisions, you will 
continue to pull this country down and one day, there will 
be a reckoning and we hope that that reckoning comes 
earlier. Our complaint is that the Sinhalese people are 
taking far too long. What started a few months ago has 
now ebbed down; you are losing the momentum and all 
the wrong decisions are going to come back and that is 
what we are worried about.  

Thank you, Madam. 

 
[අ.භා. 4. 0]  

 

ගු මධුර විතාන්ප මහතා 
(ைொண்புைிகு ைது  ெிதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  අ:  ශ ාශහෝ කිකයගේ 

කියපු ශ:යෂණ තමන්  ශ ත සාශ ෝධනවලට සහාය ශ:නවා  නමුත් 

ශ ත සාශ ෝධනවිගේ රශට් ප්ර ්නවලට ිතසුන ත ලසශ ගේශගේ නසහස 

කියන එක. සත්තම කතාව  ක තමන්. ශමාක:  අම්රු ක හතළිස ්

හතරක කාලයෂණ තිස්ශස් අපි ශ ත   90 තඩුක්රම වයවස්ථාව 

භාිතත කරනවා. නමුත්  ක සා්ථක තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

ශනාම්ණු නිසා රශට් ශල් වසගිරී ත ශවලා තිශ නවා  -මෑතකදීත් 

එශහම ම්යා. රශට් ත්ිකය ිත ාල ශලස කඩාශගන වසටිලා 

තිශ නවා  ජනනතාව හතර අතට ශ දීම නිසා රට සතුළත ශ ාශහෝ 

ප්ර ්න සති ශවලා තිශ නවා.   නිසා රට ඉල්ලගේශගේ කෑි 

එල්ලන තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශනාශවන්  අලුත් තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ. අපි   සඳහා පම්ගිය කාලශආ ශකටු තපතෂණ හ:ලා 

තිශ නවා.  ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  ඉගේන මගේීවරුගේ 005ශ:නාම 

එකතු ශවලා රශට් ජනනතාවශේ  ලාශපාශරාත්තු සලල කරගේන 

පුළුවගේ   අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාව ශගශනගේන ඕනෑ කියන 

එක තමන් මශේ පළමුශවනි අ:හස.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  රටක මූික නීතිය 

තඩුක්රම වයවස්ථාවන්. ශ ත රශට් තඩුක්රම වයවස්ථාව "ද්ිතත්ව 

පුරවසසියා" කියන වචන ඉදිරියට :ාලා  ක්වල  කරනවා න ත එය 

ඉතා භයානක කාරයාවෂණ ිතධියටන් මම :කිගේශගේ. ශමාක:  ශ ත 

පා්ිශ තගේතුශ  තවමත් සසයම්ණු අමුත්තගේ ිතධියට ද්ිතත්ව 

පුරවසසියගේ ඉගේනවා. අපි :ගේනා ිතධියට ගීතා කුමාරසිාහ මසතිනිය 

හසරණුශකාට කම්රුවත් අවාකවම ඉදිරිපත් ම්ශඩුක නසහස    ව 

ශහළි කරගේන. අපි :ගේනවා  රට රටවල තිශ න ශතාරතුරු අනුව 

තවමත් ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  ද්ිතත්ව පුරවසසියගේ ඉගේනවා කියලා. 

මශේ අ:හස න ත ශ ත රශට් ජනනාධිපතිකමට ශහෝ රශට් ප්රධාන 

තීරය ගසනීශ ත කිසිම තනතුරකට ද්ිතත්ව පුරවසසියගේ න ත කළ 

යුතු නසහස කියන එකන්.   නිසා ''ද්ිතත්ව පුරවසසියා'' කියන 

ශකාටස සාශ ෝධනය අරමුණිගේ ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථාව 

 ක්වල කරගේන ඕනෑ නසහස.  කට ශවනත් සාශ ෝධන අව ය 

නසහස.   සාශ ෝධනය පමයෂණ ශගනාවා න ත ප්රමායවත්.   

ශවනුවට ශවනත් ිතිතධ සාශ ෝධන ශගනසල්ලා පවතින 

වයවස්ථා:ායක  ලය තව කරටත්  ක්වල කිරීම ම් කම් නසහස කියන 

එකන් මශේ අ:හස.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  අපි ශමාන ප තශපෝරි 

ගසහුවත් අපි තවමත් භාිතත කරගේශගේ ිතශද්කයකයගේ හ:පු ශරෝම  

ලගේශද්සි  ඉාග්රීසි නීති.    මිස  අපටම තශ ණික වූ තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ  හ:ා ගගේන අපට තවමත්  සහස.    90  තඩුක්රම 

වයවස්ථාවත් ප්රා   සශමරිකගේ තභාඥශයගේ හ:ා ගත්ත 

වයවස්ථාවෂණ  ව තමන් ශද් පාලන ිතචාරකශයෝ කියගේශගේ.  ශ ත 

''ද්ිතත්ව පුරවසසියා'' කියන කාරයය ඉදිරියට :ාලා ජනනතා 

පරමාධිපතය තිශ න තඩුක්රම වයවස්ථාව  ක්වල කිරීශ ත 

තනි ාස අ: ශනාශවන්  අනාගතශආ  රශට් පාලන  ලය ගගේන 

හසශමෝටම :සශගේිත. ශමාක:  පළාත් සභාවට  ලය දීලා   අ: වන 

ිතට අපි සියලුශ:නාම අ් වසඩි ව ශයගේ    කක ශ :නාව ිතඳින 

නිසා.  

මූලාසාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  රටක තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

ශවනස් කරගේශගේ ඉතා ම්ිතශ ්ඥ කරුණු මත පමයන්. තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  ය ත වයවසථ්ාවකිගේ  ය ත ශේ:යකිගේ ශහෝ ස තපූර්ය 

වයවස්ථාශවගේම  සමාජන ප්රගමනයට  ාධාවෂණ තිශ නවා න ත  

ශහෝ ශද් පාලන වුහශආ ය තකිසි ශවනසෂණ තිශ නවා න ත  ශහෝ 

යල් පසන ගිය කරුණු නිසා රශට් පාලනයට ිත ාල  ාධා 

තිශ නවා න ත ශහෝ තමන් රටක තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශවනස් 

කරගේන කටයුතු කරගේශගේ. ශලෝකශආ පරයම අනමය 

වයවස්ථාව තිශ ගේශගේ සශමරිකාශ .  ක  909-0  කාලශආ 

තමන් හස කශ . පම්ගිය වසර 032ටම සශමරිකා එෂණසත් ජනනප: 

තඩුක්රම වයවස්ථාවට සාශ ෝධන 09ෂණ තමන් ශගනසල්ලා 

තිශ ගේශගේ.   සාශ ෝධන 09ම සමාජනය තුළිගේ මතු ශවච්ච 

වස:ගත් කාරයා  සඳහා ශගනාපු  වා මිස  පුද්ගලශයෂණ ශහෝ 

පෂණඥයෂණ ශහෝ කඩුකඩායමෂණ ශහෝ තගමෂණ ඉලෂණක කරශගන  

ශගනසල්ලා නසහස.  

එාගලගේතශආ තිශ ගේශගේ නමය වයවස්ථාවෂණ.  ක සරල 

 හුතරයකිගේ ශවනස් කරගේන පුළුවගේ. හස සන්    90 අශේ 

තඩුක්රම වයවස්ථාව ශ ත අම්රු ක 44ට ිතසි වතාවෂණ ශවනස් 

2205 2206 

[ගරු ීව.ීව. ශපාගේන ත ල ත මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

කරලා තිශ නවා. ශවනත් රටවල තිශ න තඩුක්රම වයවස්ථා 

එෂණක  සලුවාම අශේ තඩුක්රම වයවස්ථාව මාසික සයරාවෂණ 

වාශගන්. සශමරිකාශ  තඩුක්රම වයවස්ථාව අම්රු ක 032ටම 09 

වතාවෂණ පමයන් ශවනස් ම්ශඩුක.  

අපි  ලමු  අශේ තඩුක්රම වයවස්ථාශ  සි ක ම්ණු සාශ ෝධන 

ශමානවා: කියලා.  ශ ත සමාජනශආ ීවවත් වන ජනනතාව අ: ඉතා 

ජනනප්රිය ිතධියට ිතිතධ තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන ගසන කථා 

කළත්  මම කිගේ කි වා වාශේ ශ ත ශ ාශහෝ තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධන සි ක කර තිශ ගේශගේ පුද්ගලයගේ ඉලෂණක කර 

ශගන  එශහම නසත්න ත ශද් පාලන පෂණඥ ඉලෂණක කර ශගන ඉතා 

පටු අරමුණිගේ තමගේශේ  ලය ශවනුශවගේ මිසෂණ  සමාජනය 

වසඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශහෝ සමාජනශආ ප්රගමනය සඳහා ශහෝ 

සමාජනය ශගාඩනයගේන ශහෝ ශනාශවන් කියන එක තමන් මම 

:කිගේශගේ.  

තඩුක්රම වයවස්ථාශ   42වන වයවස්ථාශවගේ සිරිමාශවෝ 

 ඩුකඩාරනායක මසතිනිය ඉලෂණක කර ශගන ශකාමිසමෂණ පත් 

කළා.   ශකාමිසමට ිතරුද්ධව අභියාචනාධිකරයයට ගියාට 

පස්ශස්  අභියාචනාධිකරයශආ තීගේ කව ිතධියට රිට් තිාවෂණ නිකුත් 

කළා. නමුත් අවසානශආ    ලය ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයයට ල ා ශ:ගේන 

පළමුවන තඩුක්රම වයවස්ථා  සාශ ෝධනය ශගනාවා.   

අපි  ලමු ශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශමාකෂණ: 

කියලා. ශද් පාලන පෂණඥයකිගේ පත්වන මගේීවරශයෂණ තඩුක් 

පෂණඥශආ ඉඳලා ිතපෂණඥයට ගිශයාත් සාමානයශයගේ අම්න 

හිස්ශවනවා කියලා තමන්  6 වන වයවස්ථාව යටශත්  තිබුශඩුක. 

නමුත් මගේීවරු 05ශ:ශනකුශේ ස තමතශයගේ   9  ශප රවාරි 

මාසශආ සාශ ෝධනයෂණ ශගනාවා   ිතධියට අම්න අහිමි ශවගේශගේ 

නසහස කියලා.  

අපි  ලමු තුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශමාකෂණ: කියලා. 3 .(3)(ඉ) වන වයවස්ථාව යටශත් 

ජනනාධිපතිතුමාශේ නිල කාලය වගේශගේ අම්රු ක හයන්. හස සන්  

අම්රු ක හතරකදී නසවත ජනනාධිපතිවරයයෂණ කසඳවගේන පුළුවගේ. 

 ක චගේිකා  ඩුකඩාරනායක කුමාරතුාග මසතිනිය සහ මහිගේ: 

රාජනපෂණඥ මහත්මයා යන ශ:ශ:නාම කළා.   අනුව පම්ගිය කාලය 

පුරාම ශ ත වයවස්ථාවට අනුව හසම ජනනාධිපතිවරයාම තමගේට 

පුළුවගේ ිතධියට අව ය ශසල්ල ත ටික :මලා තමගේශේ  ලය 

ශවනුශවගේ වසඩකටයුතු කළා.  

හතරවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගත්ශතාත්   කට 

කියගේශගේ "නසෂණසලන්ට්" සාශ ෝධනය කියලා.   මඟිගේ වසර 

හයක සවෑශමගේ පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවනවා ශවනුවට  ජනනමත 

ිතචාරයයෂණ කසඳවගේන  ලය ල ාගත්තා. සයවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගත්ශතාත්  එය ප්රජනා අන්තිය නසති කිරීශ ත 

සාශ ෝධනය ව ශයගේ හුනගේවගේනත් පුළුවගේ. :හතුගේවන 

සාශ ෝධනය ගත්ශතාත්    මඟිගේ ශද් පාලනමය ව ශයගේ  

පරිපාලනමය ව ශයගේ අ:ටත් මුළු රටම පඹගාලක පටලවපු 

පළාත් සභාව ශගනසල්ලා  අ: මුළු රටම අරාජික වන තසනකට 

සිතල්ලා තිශ නවා. කාශගගේ සහුවත් :ගේනවා  මධයම රජනය සහ 

පළාත් සභාව අතර තිශ න ගසටු ත අර නසගේ: තමා-ශල්ි රඩුක් 

වාශේ ශ ත වනිතට මහා :රුණු පරිපාලනමය ගසටලු  වට පත් 

ශවලා තිශ න  ව. අම්රු ක 32ෂණ ගතශවලාත් ශ ත ප්ර ්නවලට 

ිතසුන ත ලසබිලා නසහස. ඕනෑම පළාත් සභාවක කටයුතු කරන 

ශකශනකුශගගේ අහගේන  තඩුක්කාරතුමා සහ   කඩුකඩායමත්  

මධයම රජනයත්  එශහම නසත්න ත ශ ත මගේීවරුගේ අතර පළාත් 

සභා ස ත ගේධශයගේ ඉතා අමිහිරි අත්:සකී ත තිශ න  ව කියන්.  

  වාශේම තමන් ශ ත ිතසිශ:වන සාශ ෝධනයත් මට 

ශපශනගේශගේ. පළාත් සභා වාශේම එකෂණ තමන් ශ ත ස්වාධීන 

ශකාමිඥගේ සභා ශගශනන එක. ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා කියන 

වචන ටික හරිම ලස්සනන්  තක්ඥණීයන්. නමුත්   වචනශආ 

පරිසමාේත අ්ථශයගේම   ස්වාධීන ශකාමිස තවලට ස්වාධීන 

මිනිස්ම් ශසායාගගේශගේ ශකාශහාම: කියන එක අපට ශලාකු 

ගසටලුවෂණ.  පම්ගිය කාලශආ  වාශආ හිටපු අය ිතිතධ රයපෑ ත කළා 

අපි :සෂණකා. මෑතකදීත් අපි :සෂණකා  අත් ශ:කට කරශලෝම් ශ:කෂණ 

 සඳගත්ත සමහර සභාපතිවරු සිතල්ලා රජනශආ ප්රතිපත්තිවත්  

අමාතයාා ශආ ප්රතිපත්තිවත් ගසන හිතගේශගේ නසතිව  කරගේන 

පුළුවගේ ශද්වල් ශවනුවට   අයශේ සිහින ශලෝකවල :කින 

කතගේ:ර කියලා    අයශේ සිිතල්  ලය ශපගේවලා ශපෞද්ගික 

නයාය පර මත වසඩ කරන  වෂණ.   වාශේම පම්ගිය කාලශආ අපි 

:සෂණකා  මසතිවරය ශකාමිඥගේ සභාශ  හූල් කියන සාමාජිකයා  

හසසිරුණු තකාරය. කහු ප්රසිද්ධිශආම සමහර ශද් පාලන 

පෂණඥවලට ඡගේ:ය ශ:ගේන එපා  කියන තත්ත්වශයගේ කටයුතු 

කළා.   නිසා මා හිතන හසටියට ශකාමිඥගේ සභා කියන   

කාරයශආදීත් ශලාකු ගසටීමෂණ තිශ නවා. මම අශේ අධිකරය 

සමතිතුමා සමයත් කථා කරලා ය තකිසි සාශ ෝධනයෂණ ශ ත 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට ඉදිරිපත් කළා. නමුත් නීතිපතිතුමා 

කි වා    සාශ ෝධනය ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ තවරය 

ශවනවා කියලා.  

නමුත් අපි ශ ත තත්ත්වය ඉතාම පසහසදිිව අවශ ෝධ කර 

ගගේන ඕනෑ. රාජනය ශස්වා ශකාමිසශමගේ රජනශආ ශස්වකයගේ 

ශකාපමය රස්තියා ක කරනවා: කියලා :ගේශගේ රජනශආ ශස්වකයගේ 

සහ රජනශආ නිලධාරිගේ.   වාශේම  ශ්රී ලාකා මානව හිමික ත 

ශකාමිඥගේ සභාව ශ ත රශට් ජනනතාවශේ මානව හිමික ත 

ශවනුශවගේ ශකාපමය ශපනී සිටියා: කියලා කාට: කියගේන 

පුළුවගේ.  පම්ගිය කාලශආ ම මානව හිමික ත ශකාමිසශ ත 

නිලධාරිගේ කම්ගේශේ ශපෞද්ගික නයාය පර අනුව කම්ගේශේ 

ප්රතිරූපය නාවාගගේන වසඩ සහ අනාගතශආදී ශවනත් ිතශද්  

රාජනයවල තනතුරු  ලාශගන වසඩ කළා මිසෂණ  රඹුෂණකනදී පසය 

 5ෂණ පාශ් රස්තියා ක  ම්ණු මිනිසම්් දිහා  පසය  5ෂණ පාශ් හිටපු 

පාසල් කයඥයශයෝ දිහා  පසය  5ෂණ පාශ් රස්තියා ක ම්ණු රජනශආ 

ශස්වකයගේ දිහා  අහිාසක මිනිස්ම් දිහා සහසෂණ සරලා  සලුශ  

නසහස.  වා ගසන අපි පසමිණිි කළා; කථා කළා. නමුත් ශ්රී ලාකා 

මානව හිමික ත ශකාමිඥගේ සභාව අ:ටත්   ස ත ගේධව කාරුණික 

ශවලා නසහස.   නිසා නමට ශකාමිඥගේ සභා පත් කරලා වසඩෂණ 

නසහස. එශහම පත් කරලා අපි සගේශතෝඥ ශවලා වසඩෂණ නසහස.  

ිත ාල ශලස මු:ල් ිතය: ත කරලා ශගාඩනසඟිි   ිතිතධ යාන වාහන 

පහම්ක ත ල ා දීලා  ලෂණඥ ගයගේ  මිියන ගයගේ ිතය: ත කරලා 

ශ ත ශකාමිඥගේ සභාවල ශගාඩනසඟිි සහ මිනිස්ම් නඩත්තු කළාට  

අවසාන ප්රතිලලය බිගේ කවන්. අපි :සෂණකා  02   වන ිතට   

ශකාමිඥගේ සභාවල තත්ත්වය  ප්රගතිය ශකාශහාම: කියලා. COPE 

එක  COPA එක සතුළු ිතිතධ පා්ිශ තගේතු කාරක සභාවලදී 

අනාවරය වූ කාරයා අනුව   ශකාමිඥගේ සභාවල ප්රගතිය  

කා්යෂණඥමතාව ශකාශහාම: කියලා සහුශවාත්  හත:ය සාෂණියට 

එකයව ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  මගේීවරු 005ශ:නාටම එකය 

ශවගේන පුළුවගේ තත්ත්වයක ශ ත ශකාමිඥගේ සභා නසහස.   නිසා 

ිතිතධ  ලශ ග ිතසිගේ ශ ත වයවස්ථාවට ක ගේන හ:න සමහර 

කෑිවිගේ සස ෑවටම ජනනතා පරිමාධිපතය නිශයෝජනනය ශවනවා: 

කියන එක අපට ශලාකු ගසටලුවෂණ ශවලා තිශ නවා.  

මම තව ිතශ ්ඥ කාරයා කිහිපයෂණ ඉදිරිපත් කරගේන 

කසමසතින්. :හහත්වන සාශ ෝධනය ගත්ශතාත්  022 දී  කමතිකව 

ජනනාධිපතිශේ  ලපෑශමගේ ශතාරව ශකාමිඥගේ සභා පත් කරගේන 

 ලය  කගේනා. හස සන්   වා   ිතධියට ක්රියාත්මක ම්ශඩුක නසහස. 

අම්රු ක  0ෂණ යනක ත   ශකාමිඥගේ සභා ක්රියාත්මක කරගේන  සරි 

ම්යා.  

  වාශේම :හඅටවන සාශ ෝධනය ගසනත් කියගේන ඕනෑ. 

  90 තඩුක්රම වයවස්ථාශවගේ ජනනාධිපතිවරයාශේ ුරර කාලය 

අදියර ශ:කකට සීමා කළා. නමුත් මහිගේ: රාජනපෂණඥ 
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පා්ිශ තගේතුව 

ජනනාධිපතිතුමා   සීමාව අන්ගේ කරලා සීමාවෂණ නසති තසනට පත් 

කළා. සශමරිකාශ  වයවස්ථාශ ත්   5  අම්රුද්: ශවනක ත 

තිබුශඩුක ශමවසනි තත්ත්වයෂණ. නමුත්   ෆ්රෑගේෂණිගේ ඩී. රූස්ශවල්ට් 

කියන ජනනාධිපතිතුමා පත් ම්ණු :වශස් සිට මසශරන ශතෂණ 

ජනනාධිපති ිතධියට හිටපු නිසා තිා:ායක ජනනාධිපතිවරු පත් 

කරගේන ඕනෑ නසහස කියලා තීරයය කරලා සශමරිකාව එෂණ 

ජනනාධිපතිවරශයකුශේ ුරර කාලය අවස්ථා ශ:කකට සීමා කළා. 

නමුත් මම කිගේ කි වා වාශේම අපි හසම :ාමත් වයවස්ථා 

සාශ ෝධන ශගනාශ  තමගේශේ වසඩ කටයුතුවලට මිසෂණ  රශට් 

ජනනතාව ශවනුශවගේ ශනාශවන් කියන එක තමන් අපි කියගේශගේ. 

අ:ටත්  ක ශවනවා.  

අපි  ලාශපාශරාත්තු ම්ණු ිතධියට ශ ත වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ වචනශආ පරිසමාේතිශයගේම වසඩ කටයුතු 

ශකශරන්: කියන එක ගසන සසකයෂණ තිශ නවා.   නිසා 

ජනනතාවශේ පරමාධිපතය තිශ න තසන අශේ    ලය   ෂණතිය 

ජනනතාවට වසඩ කරගේන පුළුවගේ ිතධියට තරෂණඥා කරගගේන ඕනෑය 

කියන එක තමන් මශේ අ:හස. ශමාක:  ජනනතාව  ලය ශනා කගේ 

පිරිස් සිතල්ලා    ලය භාිතත කිරීම මම :කින ිතධියට ඉතා 

භයානකන්.  ශද් පාලනියාට අම්රු ක පහකිගේ ශග:ර යගේන 

පුළුවගේ ම්යාට  ශකාච්චර වසරදි කළත් සමහර නිලධාරිගේ  ඉවත් 

කරගේන  සහස. අපි :ගේනවා  ශ ත මෑතකදී සමහර සභාපතිවරුගේ 

අන්ගේ කරගේන ගියාම   ගසන ශලාකු ප්ර ්නයෂණ සති ම්ය  ව. 

කම්ගේ අභිශයෝග කරනවා  පුළුවගේ න ත අප අන්ගේ කරගේන. කියලා. 

අ: ශ ත ශකාමිඥගේ සභාවල ඉගේන අය   ිතධියට හසසිශරන               

නිසා  මම ිතශ ්ඥශයගේම අශේ උත්තරීතර පා්ිශ තගේතු 

වයවස්ථා:ායකයට කියා සිටිනවා  ශ ත ගසනත් ක තුමගේලාශේ 

සසලකිල්ල  ිතශ ්ඥ අවධානය ශයාමු කර අව ය සියලු සාශ ෝධන  

ම් කම් සාශ ෝධන ශගශනගේන ඕනෑ කියලා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු බුද්ධික පතිරය මගේීතුමා. ගරු මගේීතුමනි  ක තුමාට 

ිතනාඩි පහක කාලයෂණ ශවගේ කර තිශ නවා. 

 
[අ.භා. 4.32] 

 

ගු ුද කාක ප සරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  අ: අපි අශේ තඩුක්රම 

වයවස්ථාවට ශගශනන ිතසිශ:වන සාශ ෝධනය ගසන කථා 

කරනවා. ශ ත සභාශ   කියසම්යා  පවතින තඩුක්රම වයවස්ථාවට 

සාශ ෝධන ිතස්සෂණ කර තිශ නවා කියලා. හස සන්  තඩුක්රම 

වයවස්ථාව පරියලනය කර  සලුශවාත්  ිතසිවන සාශ ෝධනය 

නීතිගත ශවලා තිබුයාට  සතය ව ශයගේම තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  තිශ ගේශගේ සාශ ෝධන :හනවයන්. මම ශ ත කියන 

කාරයයට අධිකරය සමතිතුමාත්  සමය එකය ශවන්. අශේ 

වයවස්ථාශ  ශ:ාශළාස්වන සාශ ෝධනයෂණ නසහස. අපි තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශපරළාශගන  ශපරළාශගන යන ශකාට  එක  ශ:ක  

තුන  හතර කියලා සාශ ෝධන තිබුයාට  එශකාශළාස්වන 

සාශ ෝධනශයගේ පම්ව තිශ ගේශගේ :හතුගේවන සාශ ෝධනය. 

මහරගම පා්ිශ තගේතු මගේී ිතධියට එ:ා දිශගේඥ් ුරයව්ධන 

මසතිතුමා වසඩ ලන ජනනාධිපතිවරයා ස ත ගේධශයගේ ශගනා 

සාශ ෝධනය නසහස. මට ල ා දී තිශ න ශවලාව ිතනාඩි පහෂණ නිසා 

ශ ත ශවලාශවගේ පම්ව  මම අධිකරය සමතිතුමාශගගේ  :සනගගේන 

කසමසතින්  ිතසිශ:වන සාශ ෝධනයටත් අත්ශවගේශගේ   ඉරයම:  

ිතස්ශසගේ පම්ව ිතසිඑකෂණ නසතිව ිතසිශ:ක කියලා: වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය එගේශගේ  එශහම නසත්න ත ශ ත සාශ ෝධනය ිතසිඑෂණ 

වන සාශ ෝධනය ිතධියට න ත ශකශරනවා: කියලා. ශමාක:  අපි 

ිතස්සෂණ කි වාට  අ:ටත් සතය ව ශයගේ තිශ ගේශගේ සාශ ෝධන 

:හනවයෂණ නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  :හහත්වන වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාට  මම පා්ිශ තගේතු මගේීවරශයෂණ 

ශනාශවන්. එ:ා මම මාධය වා්තාකරුවකු ිතධියට මාධය ගසලරිශආ 

ඉඳිමිගේ   ශද්ත්  ලා සිටියා. 02 2 අම්රුද්ශද් :හඅටවන 

සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාට  අපි සභාව ව්ජනනය කරලා ශ ත 

සභා ග්භශයගේ පිට ම්යා. :හනව වන සාශ ෝධනය ශගශනද්දී 

අපි  කට පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේනා. තපම් වතාවෂණ ිතසිවන 

සාශ ෝධනය ශගනා ශවලාශ  අපි ිතරුද්ධව ඡගේ:ය  කගේනා. අ: 

ශ ත ශගශනන සාශ ෝධනය අපි  ලාශපාශරාත්තු ශවන පරමා:්ය 

තත්ත්වශආ ශනාම්යත්  අ: අපි සියලුශ:නා එක තසනකට එකතු 

ශවන් කියලා අපට ිත ්වාසයෂණ තිශ නවා. ශ ත ශමාශහාශත් රට 

ඉල්ලන ශද් ශ තක ශනාශවන්.  ක සත්ත. ශ ත රශට් ජනනතාවශේ 

අභිලාඥය ශ තක ශනාශවන්.  ක සත්ත.  රශට් ජනනතාවශේ හත:ය 

සාෂණිය කෑ ගසා ඉල්ලගේශගේ ශ ත ශද් ශනාශවන්.  ක සත්ත.  ත් 

නපුරු යෂණකු අතර නපුරුකමිගේ ටිකෂණ අ් යශකෂණ ශතෝරා ගගේන 

තමන් අපි ශ ත හ:ගේශගේ.  ශකගේ කියසශවගේශගේ නසහස  ශ තක 

 :ාගගේන තර ත ශහාඳ  ම්ගේ:ර දිවය ිතමානයෂණ කියලා. නපුරු 

යෂණකු ශගාඩෂණ ඉගේනවා.   අතරිගේ නපුරුකමිගේ අ් යශකෂණ 

ශතෝරා ගගේන තමන් අපි ශ ත උත්සාහ කරගේශගේ. මම ශමතසනදී 

ිත ්වාස කරගේශගේ  කන්. 
 

1946දී ශගනා ශසෝල් රි තඩුක්රම වයවස්ථාව අශේ එකෂණ 

ශනාශවන්.  ක ශසෝල් රි සාමි ශගනාපු වයවස්ථාවෂණ.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මගේීතුමාට තවත් ිතනාඩි ශ:කක කාලයෂණ පමයන් 

ඉතිරිව තිශ ගේශගේ. 
 

ගු ුද කාක ප සරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මම :ගේනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි. මම 

stopwatch එක ළය තියාශගන කාලය ශ:ස  ලමිගේ තමන් කථා 

කරගේශගේ.   46දී අපට ඕනෑ තඩුක්රම වයවස්ථාව ශනාශවන්  

ශසෝල් රි සාමිශේ තඩුක්රම වයවස්ථාව තමන් අශේ වයවස්ථාව 

 වට පත් ම්ශඩුක. හස සන්   ක සමතිවරුගේශේ ශකටු තපශත් 

blueprint එකෂණ  ව කම්රුත් :ගේනවා. සමතිවරු එ:ා රාජනය 

මගේරය සභාශ  ශසෝල් රි සාමි ශකාමසාරිස්වරයා  -එතුමා 

තඩුක්කාරවරයා කියන එක වසරදින්-   සභාපතිවරයා ප්රතිෂණශඥ්ප 

කළාට  රෑට රෑට ගිහිල්ලා එතුමා  හ ත  ම්යා.  ශෂණ ප්රතිලලයෂණ 

ිතධියට ශකාමිසශ ත ශල්ක ත කිව් ුරයතිලක මහත්මයාව කසා: 

 සඳලා තමන් වසශ් ශකළවර ම්ශඩුක.  කන්   46 සත්ත කථාව.  

1972 ජනනරජන වයවස්ථාව එෂණතරා ම්වමනාවගේ ශවනුශවගේ 

ශගනාපු එකෂණ.   90 ශගනාපු තඩුක්රම වයවස්ථාවත් එකම 

කාසිශආ අශනෂණ පසත්ත වාශගන්. ශ ත රශට් ජනනතාව ඉල්ලගේශගේ 

රශට් අභිලාඥ  ඉඥ්ට කරන ජනනතාවාදී තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ - 

ජනනතාවශේ තඩුක්රම වයවසථ්ාවෂණ ඉල්ලගේශගේ. ශ ත රශට් 

ජනනතාව ඉල්ලගේශගේ   46දී ශසෝල් රි සාමි ශගනා තඩුක්රම 

වයවස්ථාවවත්    90දී මසතිනිය ප්රමුඛ වාමාාකයක සභාගය ශගනාපු 

තඩුක්රම වයවස්ථාවවත්    90දී ශජ්.ත්. ජනයව්ධන මහත්මයා 

තමගේශේ කාලය ශවනුශවගේ ශගනාපු තඩුක්රම වයවස්ථාවවත් 
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[ගරු මුරර ිතතානශේ මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ශනාශවන්. අ: වන ිතට ශ ත රශට් ජනනතාව කියගේශගේ  

ිතශ ්ඥශයගේම තාරුයය සතුළු   අරගළශආ නියුතු සියලුශ:නා 

කියගේශගේ  රශට් හ:ගසස්ම හුනනන  නාඩි වසශටන රිද්මය හුනනන 

ජනනතාවාදී තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ම්වමනා  වන්.  

අපි අම්රු ක 94ක නි:හස ගසන කථා කරනවා. මම හිතගේශගේ  

ශලෝක ඉතිහාසශආ අපි තර ත තඩුක්රම වයවස්ථා ශවනස ්කරපු  

අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථා හුනගේවා දීපු ශවනත් රටෂණ නසතිව සති. 

අපි නි:හස ල ලා අම්රු ක 94ෂණ ගත ශවලාත්  ශ ත රට ශගනියගේන 

ඕනෑ වමට :  :කුයට : කියලා තීරයය කරගේන අපට තවම 

 සරිශවලා තිශ නවා. මස: මාවත : ශතෝරා ගගේශගේ  ශමාන මාවත 

: ශතෝරා ගගේශගේ කියලා අපට තවම තීරයය කරගේන  සරිශවලා 

තිශ නවා. අපි යගේන ඕනෑ ඡගේ: රමය ශමාකෂණ: කියලා තවම 

අපට තීරයයෂණ ගගේන  සරිශවලා තිශ නවා. ඉගේදියාව   52 

ශවනශකාට   ගසන තීගේ කවෂණ ගත්තා. අපිට ඕනෑ  ෂණතිමත් 

ිතධායක ජනනාධිපතිවරශයෂණ :  නසත්න ත පා්ිශ තගේතුවට වග 

කියන අගමසතිවරශයෂණ ප්රමුඛ පා්ිශ තගේතු ස තප්ර:ාය : කියන එක 

ගසන අපි අම්රු ක 94ෂණ තිස්ශස් තවමත් වා: කරනවා. ශකාටිගේම  

පළමුවසනි ශශ්ර්ණියට :රුවගේ සතුළත් කිරීම පිළි ඳවත් අපට තවම 

ශපා ක එකයතාවෂණ නසහස.  

  නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  මම ශ ත වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය :කිගේශගේ අපි කපගේන  සරි අත ඉඹිනවා වාශේ 

005ශ:නාම ඉඹින එකෂණ ිතධියටන්. ශ තශකගේ සමාජනය සතුටු 

ශවගේශගේ නසහස; රට සතුටු ශවගේශගේ නසහස; රට දියුණු ශවගේශගේත් 

නසහස. ශහටිගේ පස්ශස් ශෂණතුමතී රාජනයය ලාකාශ  පහළ ශවගේශගේ 

නසහස.  ත් ය තකිසි මට්ටමකිගේ අපි  ලාශපාශරාත්තු ශවන 

සාධනීය ප්රතිලාභ ප්රමායයෂණ ශ ත තුළිගේ ලසශ නවා.   නිසා මම 

ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය :කිගේශගේ නන් ිතඥ කවපු 

ශෂණෂණ ශගඩියෂණ උඩ තියපු සමගේ පිච්ච මලෂණ ිතධියට ිතතරන්.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
  ගරු අශ ෝෂණ අශ සිාහ මගේීතුමා කථා කරගේන. ක තුමාට 

ිතනාඩි 5ක කාලයෂණ තිශ නවා.  

 
[අ.භා. 4.35] 
 

ගු අ්ශයීයෝක අ්ේසිාංහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  රටක තඩුක්රම වයවස්ථාව 

කියගේශගේ   රශට් මූික නීතියන්. රශට් උත්තරීතර නීතිය තමන් 

තඩුක්රම වයවස්ථාව කියගේශගේ.   වයවස්ථාව තුළිගේ 

ජනනතාවශේ පරමාධිපතය පිළිබිඹු ශවනවා. තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ සාශ ෝධනය කරද්දී   රශට් ජනනතාවශේ අව යතාව 

ශවනුශවගේ මිසෂණ  ශද් පාලන අධිකාරශආ අව යතාවට ශහෝ 

පාලකයාශේ අව යතාවට  තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ සාශ ෝධනය 

ිතය යුතු නසහස. නමුත්  අශේ රශට් අවාසනාවකට ව්තමාන 

තඩුක්රම වයවස්ථාව ිතසි වතාවෂණ සාශ ෝධනය ශවලා 

තිශ නවා. එන්ගේ  හුතරයෂණ සාශ ෝධනය ශවලා තිශ ගේශගේ 

ශද් පාලනියගේශේ අව යතාව මත මිසෂණ ජනනතාවශේ 

අව යතාව මත ශනාශවන්.  

අශේ රට ඉාග්රීසීගේට යටත් ම්ශඩුක  0 5දී.  0 5 සිට  030 

ශවනක ත අශේ රශට් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ තිබුශඩුක නසහස. 

 030 සිට 0200 ශවද්දී අම්රු ක   2ෂණ ගතශවලා තිශ නවා. ශ ත 

අම්රු ක   2 තුළ තඩුක්රම වයවසථ්ා 9ෂණ සිතල්ලා තිශ නවා. ශ ත 

තඩුක්රම වයවස්ථා 9ගේ ශකෝල් තතෂණ තඩුක්රම 

ප්රතිසාස්කරයය තමන්  030 සිට    2 :ෂණවා වූ අම්රු ක 90ක 

කාලයෂණ ශ ත රට පාලනය කරලා තිශ ගේශගේ. අ්ම කාලයෂණ                

ශ ත රට පාලනය කරලා තිශ ගේශගේ ජනනරජන වයවස්ථාවන්.                      

  කාලසීමාව අම්රු ක 9ෂණ. ශකෝල් තතෂණ තඩුක්රම 

ප්රතිසාස්කරයශයගේ පස්ශස් මසකල ත තඩුක්රම ප්රතිසාස්කරයය  

 වන මසනිා තඩුක්රම ප්රතිසාස්කරයය  ශඩානශමෝ් තඩුක්රම 

වයවස්ථාව  ශසෝල් රි තඩුක්රම වයවස්ථාව  පළමු ජනනරජන 

වයවස්ථාව සහ ව්තමානශආ අපි :සගේ පාලනය වන ශජ්.ත්. 

ජනයව්ධන මසතිතුමාශේ ිතධායක ජනනාධිපති වයවස්ථාව :ෂණවා 

වයවස්ථා ගයනාවෂණ තුළිගේ අශේ රශට් පාලන කටයුතු ම්යා.  

ිතශ ්ඥශයගේම 022 දී පරිවාස තඩුක්ශවගේ :හහත් වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාවා.  ශකගේ රශට් 

ප්රගතියි වයවස්ථා:ායක සභාවෂණ නි්මායය ශවලා ය තකිසි වසඩ 

ශකාටසෂණ කරශගන ගියා. නමුත්  02 2දී :හඅට වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත කර ගගේන තමුගේශේ  ල 

අධිකාරය පාිතච්චි කරලා  තමුගේශේ පසවසත්ම ශවනුශවගේ ශ ත 

රශට් තඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනස් කළා. ඉගේ පම්ව ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයත්   තකාරයටම ස තමත කර 

ගත්තා. 0225දී ක තුමගේලා අශේ රට පාලනය කරද්දී "ම්  

අනාගතයෂණ" කියන සාකල්පය ඉදිරිපත් කරපු තකාරය අපි 

:සෂණකා.   ම්  අනාගතය 02 2දී "තසියාශ  ත ්ච්යය"  වට 

පත් ම්යා. තසියාශ  ත ්ච්යය 02 5දී "ශසෞභාගයශආ :සෂණම" 

 වට පත් ම්යා. ශසෞභාගයශආ :සෂණම 0202දී "ශසෞභාගයශආ ඉදිරි 

:සෂණම"  වට පත් ම්යා. අගේතිමට  ලද්දී අශේ රට 0200 වන ිතට 

 ාශකාශලාත් රාජනයයෂණ  වට පත්ශවලාග  0225දී ම්  අනාගතයෂණ 

කියපු අශේ රට  02 2දී තසියාශ  ත ්ච්යය කියපු අශේ රට  

02 5දී ශසෞභාගයශආ :සෂණම කියපු අශේ රට  0202දී ශසෞභාගයශආ 

ඉදිරි :සෂණම කියපු අශේ රට  අගේතිමට අ: ශවද්දී -0200 ශවද්දී- 

 ාශකාශලාත් රටෂණ  වට පත්ශවලා. ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධන තුළිගේ සෑම අවස්ථාවකදීම ශවලා තිශ ගේශගේ එකම 

ශ:යන්.   නිසා අපි කියනවා  තමගේශේ  ල පරාරමය 

පතුරුවගේන   ක  ෂණතිමත් කරගේන වයවස්ථා සාශ ෝධන 

ශේගේශගේ නසතිව  ිතශ ්ඥශයගේම ජනනතාව ශවනුශවගේ ශ ත 

වයවස්ථා සාශ ෝධන ශේගේන ඕනෑ කියලා. අශේ අධිකරය 

සමතිතුමා :සගේ ගරු සභාශ  ඉගේන නිසා  එතුමාශේ අවධානය මා 

ශ ත කාරයයට ශයාමු කරනවා. 

ගරු සමතිතුමනි  :සගේ අපට තරාචියෂණ ලසබී තිශ නවා මානව 

හිමික ත ශකාමිසශ ත සභාපතිනිය ඉවත් කරගේන යනවා  කියලා. 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

යටශත් ශකාමිඥගේ සභා නවයෂණ ශයෝජනනාශවලා තිශ නවා. ශමම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත ම්යාට පස්ශස්  තඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාශවගේ ශකාමිඥගේ සභා සඳහා නිලධාරිගේ අලුතිගේ 

පත් කරනවා. ශ ත වනිතට අල්ලස් ශහෝ දූඥය ශචෝ:නා ිතම් නය 

කිරීශ ත ශකාමිඥගේ සභාශ   ශ්රී ලාකා මානව හිමික ත ශකාමිඥගේ 

සභාශ  ිතම් න ිත ාල ප්රමායයෂණ සි ක ශවනවා. ශ ත ිතම් න 

ඉදිරියටත් එශලසම පවත්වාශගන යනවා මිසෂණ   ිතම් න 

අතරමය නවත්වගේන එපා කියලා මම ිතශ ්ඥශයගේම කියනවා. 

:සගේ ශ්රී ලාකා මානව හිමික ත ශකාමිඥගේ සභාශ  සභාපතිනිය 

ඉවත් කිරීම සඳහා වසඩසටහනෂණ ක්රියාත්මක වන  වට අපට 

තරාචියෂණ ලසබී තිශ නවා.   නිසා මම ක තුමාට කියනවා  ශමම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය රශට් ජනනතාව ශවනුශවගේ සි ක ිතය යුතුන් 

කියලා. එශහම නසති ම්ශයාත්  ප්ර න්යෂණ වනවා. 

:සගේ ශ ත තඩුක්වත් ගසසට් නිශ :න  reverse කරනවා. අපි 

:සෂණකා  හිටපු ජනනාධිපති ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මහතා රශට් 

ජනනතාව හසඳිගේවූශආ   Gazette Reverse කියලා. ශමාක: නිකුත් 

කරන  නිකුත් කරන ගසසට් නිශ :න reverse කරගේන පටගේ 
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පා්ිශ තගේතුව 

ගත්ත නිසා. ශ ත තඩුක්ව අධිතරෂණිත කලාප න ත කරලා ගසසට් 

නිශ :නය නිකුත් කළා.    ගසසට් නිශ :නය reverse කර ගගේන 

සිද්ධ ම්යා.  ශආ ශපශ්:ා පුනරුත්ථාපන කා්යාා ය පනත් 

ශකටු තපත ඉදිරිපත් කළා.   පනත් ශකටු තපත ස තපූර්යශයගේම 

වයවස්ථාවට පටහසනින්. එය ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයය ප්රතිෂණශඥ්ප කළා. 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

ගසනත් තඩුක් පෂණඥශආ ය ත ය ත ශ දී ත තිශ න  ව මම :සෂණකා. 

අගේතිම ශමාශහාශත් රැස්ශවලා  රජනය තරෂණඥා කර ගගේන කියලා  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට 

තඩුක්ශ  ස තපූර්ය සහශයෝගය ශ:නවා  කියනවා.  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපතට  සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කරගේන කියලා අපට කියලා 

තිබුයා. ිතපෂණඥය ිතධියට අපි   සාශ ෝධන  කගේනා. අපි ඉදිරිපත් 

කරපු සාශ ෝධනවලට අධිකරය සමතිතුමා සහශයෝගය :සෂණවූවා. 

  ගසන අපි එතුමාට ස්තුතිවගේත වනවා. ිතශ ්ඥශයගේම තඩුක්රම 

වයවස්ථා සභාවට පුද්ගලයගේ තිශ:නකු පත් කිරීශ තදී 

අග්රාමාතයවරයා සහ ිතරුද්ධ පෂණඥශආ නායකවරයා ිතමසා   අය 

පත් කරගේන කි වාම  එතුමා   සාශ ෝධනයට කසමසති ම්යා. 

ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයශයනුත් උපශ:ස් දීලා තිශ නවා   සාශ ෝධන 

කළ යුතු තකාරය පිළි ඳව.   ිතධියටම එතුමා කටයුතු කරන නිසා 

ිතපෂණඥය ිතධියට ශමම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අශේ ස තපූර්ය 

සහශයෝගය ල ා ශ:න  ව ප්රකා  කර තිශ නවා. නමුත් කාරක 

සභා අවස්ථාශ දී ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය ස ත ගේධ කාරයයට සහ 

ජනනාධිපතිවරයාට පා්ිශ තගේතුව ිතම්රුවා හසරිය හසකි කාල 

සීමාව  අම්රු ක ශ:කහමාර  හතරහමාර කරගේන සාශ ෝධන 

ශගනාශවාත්  වාට අපි ිතපෂණඥය  ිතධියට ිතරුද්ධ වන  ව 

ිතශ ්ඥශයගේම ප්රකා  කරනවා.  

ශමම ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපත ස තමත ම්යාට පම්  ශමය ිතසිඑෂණවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය  වට පත්ශ ිත.   ශකශස් ශවතත්    

අනාගතශආ නව වයවස්ථාවෂණ ශගන  ම  සඳහා වසඩ පිළිශවළෂණ 

සකස් කරන ශලස අවසාන ව ශයගේ ඉල්ලා සිටිමිගේ  ශමම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට සහශයෝගය ල ා ශ:න  ව ප්රකා  

කරමිගේ මශේ කතාව අවසගේ කරනවා. ශ ාශහාම ස්තුතින්. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Naseer Ahamed, please. You have 13 

minutes.  
 
 

[4.40 p.m.] 
 

ගු නසීර් අහම්: මහතා (පරි ර අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட் - சுற்றொடல் அமைச்சர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

Hon. Presiding Member, I am happy to participate in 
this important Debate on the Twenty Second Amendment 
to  the Constitution today.  

This much talked about Amendment comes at a time 
when the nation is grappled with a series of 
unprecedented crises: firstly, the post- COVID-19 
recovery challenges; secondly, the recent spate of public 
protests and social unrest led by particularly the youth and 
thirdly, the current economic crisis. We all know how 
these serial crises have weakened us, not only 
economically, but socially and politically as well.  

I view this Constitutional Amendment as one of the 
important and direct interventions by the Executive and 
the Legislature to respond positively and in an impactful 
manner to the number of crises I mentioned before. Take 
the recent mass-scale protest or the "aragalaya". Some of 
the popular demands of the protestors were to strengthen 
the democratic fundamentals, empower independent 
Commissions, reduce Executive powers of the President, 
transfer more powers to Parliament and so on. The 
Twenty Second Amendment transforms a number of 
those public agitations into long-term sustainable 
solutions.   

Take the current economic crisis we are facing today. 
In order to mobilize local and international support to 
overcome the crisis, Sri Lanka needs to demonstrate 
transparency and confidence-building measures to the 
international community. The International Monetary 
Fund - IMF, the World Bank and the creditor nations are 
watchful for measures to improve democratic 
governance. So, enacting the Twenty Second Amendment 
to the Constitution as part of the reforms would also 
make Sri Lanka qualify for any financial arrangements 
with the IMF. It is hoped that the Twenty Second 
Amendment would strengthen democracy, the Public 
Service and restructure the corrupt State  institutions. So, 
from that perspective, the Twenty Second Amendment to 
the Constitution is a progressive Amendment achieved on 
the part the people. It also must be noted that the steps 
taken to do away with the attempts to retain a number of 
crucial powers of the Executive Presidency are 
commendable by all who value democracy. I express my 
gratitude to the Hon. President, particularly to the 
Minister of Justice, the Hon. (Dr.) Wijeyadasa 
Rajapakshe and the Government for standing up for such 
democratic reforms. The foremost responsibility of the 
people’s Representatives in this country is to create a 
country where future generations could live happily by 
working towards ensuring democracy and for the 
betterment of the people. In order to fulfil that 
responsibility, we must focus our attention on political 
and economic reforms which must be carried out. 

One of the important features of the new Bill is the 
repeal of the Chapter "The Parliamentary Council" and 
replacing it with a new Chapter titled “The Constitutional 
Council” consisting of provisions relating to the 
reintroduction of the Constitutional Council. While the 
proposed Amendment maintains the power of the 
President to make appointments to the Constitutional 
Council, the power to make such nominations is given to 
the Prime Minister, the Leader of the Opposition and 
other political parties represented in Parliament. The 
composition of the Council has been formulated in a 
manner that ensures wide representation and thereby, it 
strengthens independence, enhances democratic values et 
cetera. Several elaborations have also been made with 
regard to the Clauses that explain "acting on the advice of 
the Prime Minister", the provisions related to taking away 
the right of the President to remove the Prime Minister 
and the provisions related to the forming of a National 
Government. 

As a Minister representing the minority communities, 
it is my duty to reflect the minorities' sentiments here. 
While we strengthen the individual democratic rights and 
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values, it is also important that we create an equal and a 
level playing field to all citizens in this country. When 
senior Public Service appointments are made, it is 
important that we maintain a certain degree of ethnic 
representation whilst honouring the concept of 
meritocracy. If it is not implemented, this situation will 
create a risk of Sri Lanka loosing the talents of minorities.  

On the other hand, take the recommendation on dual 
citizens. The simple question many people are asking is, 
why restrict it only to politicians? Make the rule 
applicable across the board to all Public Service 
appointments too. I do not think that that rule should be 
applied on a selective basis and with exceptions to certain 
sections of the population. I suggest that even the senior 
positions should not be allowed to be held by dual 
citizens. 

I must also emphasize the fact that we have been 
amending the 1978 Constitution 22 times within a period 
of 44 years. That is, on average, an Amendment made 
every two years. So, there is a grave need for a brand new 
Constitution, which freshly demonstrates the aspirations 
of all communities in Sri Lanka and one which is aligned 
with the modern-day geopolitical dynamics. Bringing in 
piecemeal amendments may not be the best way to move 
forward. So, I appeal to this august Body to think 
seriously to introduce a completely new Constitution to 
the country.      

In conclusion, I must say that the Twenty Second 
Amendment to the Constitution is a step forward for the 
future benefit of the country. It is the responsibility of the 
people’s Representatives to ensure that it is adopted 
unanimously. It is the expectation of people that when it 
comes to the Twenty Second Amendment to the 
Constitution, all the Members of Parliament will stand on 
the side of the people. I urge everyone in this House to 
help the Amendment to be adopted unanimously and 
share the good credit of making the Amendment possible. 

Before I conclude, Sir, I must also say that some 
Members mentioned about the postponement of the 
Provincial Councils Elections. I wish to remind them - 

 

ගු වාසු් ව නානායකකාර මහතා   
(ைொண்புைிகு ெொசுரதெ நொணொயக்கொ ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

The Local Authorities Elections.  

 

ගු නසීර් අහම්: මහතා  
(ைொண்புைிகு நஸீர் அஹைட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

No, the postponement of the Provincial Councils 
Elections, which, unfortunately, was done by this House. 
My Colleague, the Hon. C.V. Wigneswaran, and I were 
Chief Ministers at the time. When that Amendment Bill 
was brought in to this House, we, who were not Members 
of Parliament at that time, opposed it and told each and 
every Muslim Member of Parliament, including the Hon. 
Rauff Hakeem, “It is pig meat given on a platter for you 
to eat. Do not vote for that.” That is the price we are 
paying today. I just want to remind them and say, do not 
change your stand. Had you all not voted for that, by now, 

we could have had at least one provincial council and 
from 2017 until today, I am sure, the  Hon. C.V. 
Wigneswaran and I would have been Chief Ministers. 

Anyway, with this note, Sir, I conclude my speech.  

Thank you. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළයට ගරු ිතමල් ීරවා  මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 5ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 

 
[අ.භා. 4.52] 
 

ගු විමේ ීරවාංශයීය මහතා   
(ைொண்புைிகு ெிைல் வீ ெங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  ිතනාඩි 5ෂණ වසනි ම්ළු 

කාලයකදී ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපත පිළි ඳව පූර්ය අ:හසෂණ පළ කරගේන  සරි ම්යත්  

ය තකිසි කරුණු :සෂණීමෂණ කරගේන මා  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා. 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

දිහා අප  ලගේශගේ ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට 

සාශේෂණඥවන්. ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගන ත 

ශවලාශ   එවකට පසවසති තඩුක්ශ  ශකාටස්කාර පා් ්ව  පෂණඥ 

කිහිපයෂණ ිතධියට අපි එකතු ශවලා ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපශත් තිබුණු  අප :සකපු  නිවසරැදි 

කරගත යුතු කරුණු කීපයෂණ ශවනුශවගේ අභයගේතර අරගළයක 

ශයදී සිටියා.   කරුණු අතර තිබුණු ප්රධානම එකෂණ තමන්  ද්ිතත්ව 

රට වසසියනට ලාකාශ  ශද් පාලන තනතුරු :රගේන  සමති ුරර 

:රගේන තිශ න අන්තිවාසිකම නසති කිරීම.   ශවලාශ  එවකට 

හිටපු ජනනාධිපති ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මසතිතුමා අපට 

ශපාශරාගේ කවෂණ ම්යා.   ශපාශරාගේ කව එවකට සිටි අධිකරය 

සමති අි ස රි මසතිතුමා ලවා ශ ත ස ා ගසශ දීත් ප්රකා යට පත් 

කරවනු ලසබුවා.   තමන්  වසරක කාලයෂණ සතුළත   ද්ිතත්ව 

රටවසසිභාවය පිළි ඳ  අශේ ඉල්ලීමම තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ හසටියට ශගශනනවාය කියන එක. නමුත්  එවකට 

හිටපු ජනනාධිපතිවරයා  ක කශළ් නසහස;  ක කරගේන උනගේ ක 

ම්යා කියලා අපට ශපනුශඩුකත් නසහස. අපි  ක :ගේනවා.  

එ:ා අපට කරගගේන  සරි ම්ණු   නිවසරැදි කිරීම අ: ශ ත 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

මඟිගේ සි ක වනවා. කය ශමානවා කි වත්  ශ ත ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත මඟිගේ රටෂණ 

පාලනය කරගේන  සරි වන තකාරයට ජනනාධිපතිවරයාශේ  ලතල 

 ක්වල ීමෂණ සි ක ශවලා නසහස. ජනනාධිපතිවරයාශේ  ලතලවලට 

එවසනි  ලපෑමෂණ වන සෑම වගගේතියෂණම ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය 

නිවසරැදි කරලා තිශ නවා. ශමය තිශ න තකාරයට ස තමත 

කරගගේන න ත ජනනමත ිතචාරයයකට යගේන   එශහම නසතුව ශ ත 

ශ ත සාශ ෝධන කරනවා න ත තුශනගේ ශ:ශෂණ ඡගේ:ය ප්රමායවත් 

යසන් කියා තිශ නවා. ශ ත පනත් ශකටු තපත අ: ශ ත ස ා ගසශ  

ස තමත වගේශගේ ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය දී තිශ න සාශ ෝධිත මය 

ශපගේී ත පිළිශගන න ත  තඩුක්ශවගේ ශගන තවා:  ිතපෂණඥශයගේ 

ශගන තවා:  ශකාන් පසත්ශතගේ ශගන තවා: කියන කාරයය 

පසත්තකට :මලා  ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට අශේ සහශයෝගය පළ කරනවා. 

එශස් අශේ සහශයෝගය පළ කරගේශගේ  :සනට තිශ න ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට සාශේෂණඥව ගත් කල 

ශමමඟිගේ ශගන තිශ න පියවර ප්රගතියිත්වයට නසඹුරුව තිශ න 

නිසාන්.  
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පා්ිශ තගේතුව 

:සගේ තමුගේනාගේශස්ලා   ක 'ශපෝරියල්' ටිකෂණ ගහශගන යනවා. 

අ: මධයම පගේතිය නි්ධන පගේතිය  වට පත් ශවමිගේ තිශ නවා; 

නි්ධන පගේතිය මහ පාරට වසශටමිගේ තිශ නවා. ඉහළ 

පසළසගේතියටත් සමහර ශකාටස් :රා ගසනීශ ත හසකියාවෂණ නසති 

ශවමිගේ යනවා. ශ ත මහා බියකරු ත්ික  ලපෑමට  සමාජනශආ 

සති ී තිශ න මහා :රි්රතාශ  ශ :නාවට ශ ත ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ පිහිටෂණ ලසශ ගේශගේ නසහස. 

ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය මඟිගේ එකම 

ශ:යන් අප අශේෂණඥා කරගේශගේ. අශේ රශට් ශද් පාලන තගේරශආ 

තිබිය යුතු කයෂණඥයය  එහි එකිශනක  ලාධිකාර  අතර තිබිය යුතු 

තුලනය සති කරගසනීම සඳහා තිබුයාට වඩා ඉදිරි පියවරෂණ ශ ත 

මඟිගේ ශගන තිශ නවා.   නිසා තමන් අපි වයතිශ්කයකට යටත්ව 

ශමයට සහාය පළ කරගේශගේ.  

එ:ා :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපත ස තමත කරන අගේතිම ශවලාශ ත්  එන ත රාත්රි   .22  

  .32 ිතතර වන කල්ම සාශ ෝධන තවා ශගේ. :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ඉදිරිපත් 

කරගේන පටගේගගේන ශකාට කි ශ   ජනනාධිපති ඉවත් ම්ශයාත්   

 ලතල යගේශගේ කථානායකතුමාට කියලාන්. හස සන්    පනත් 

ශකටු තපත රාත්රි   .32ට පමය ස තමත කරලා  පම්ව :ා  ලන 

ශකාට ජනනාධිපති ඉවත් ම්ශයාත්  ලය යගේශගේ අගමසතිතුමාට. 

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශහාඳන් කියලා 

ව්යනා කරපු අය නයපු ප්රධාන ත්කයෂණ තමන්    කාරයය.   

අය කි ශ   ' ලගේන  අශේ අගමසතිතුමා  ල තඩුකහාශවගේ 

ශකාච්චර මිදිලා:. ජනනාධිපති ඉවත් ම්යත්   ලය යගේශගේ එතුමාට 

ශනාශවන්  කථානායකතුමාට' කියලාන්.  එශහම කියලා ශගේ   

සාශ ෝධන පනත් ශකටු තපත ශගනාශ . නමුත් සිද්ධ ම්ශඩුක 

ශවනත් ශ:යෂණ.   බිය    සාධාරය සසකය අපට තිබුණු නිසා 

තමන් අපි කි ශ     ිතධිශආ තුට්ටු ශ:ශෂණ තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධන ශගශනගේශගේ නසතුව ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය දී තිශ න මය 

ශපගේීම අනුව ශමය සාශ ෝධනය කරනවා න ත අශේ ස තපූර්ය 

සහශයෝගය ල ා ශ:නවා කියලා. 

ශ ත ගරු සභාශ  ඉගේන සමහර ද්ිතත්ව රට වසසියනුත් :සගේ 

කල ල ශවලා ඉගේනවා. ද්ිතත්ව රට වසසියගේ ඉගේශගේ 

සශමරිකාශ  ිතතරෂණ ශනාශවන්. මශේ ව ත අත පසත්ශත්ත් 

ඉගේනවා  ද්ිතත්ව රට වසසිශයෝ.   ශගාල්ශලෝ ශවන ශවන ත්ක 

ඉදිරිපත් කරනවා  අනාගතශආදී   ශගාල්ලගේට ශමානවා ශහෝ 

ශ:යෂණ කරගගේන  සරි ශවන් කියන  යට.  ක   අයශේ 

ප්ර ්නයෂණ. අපි කියගේශගේ ශ තකන්. ශ ත සභාශ  කම්රු ශහෝ ශ ත 

පනත් ශකටු තපතට ිතරුද්ධ වනවා න ත  ශහෝ මය හරිනවා න ත    

අය   උත්සාහය :රගේශගේ ශවන ශමාකකටවත් ශනාශවන්  

සශමරිකාශ  වාසය කරන කපුටා ශ රාගසනීම සඳහාන්. ශමම 

පනත් ශකටු තපතට ිතරුද්ධ වන අය ිතරුද්ධ වගේශගේ  මය හරින 

අය මය හරිගේශගේ   හසර ශවන ශ:යකට ශනාශවන්.   නිසා අපි 

රශට් ජනනතාවට කියනවා  ශමාන ශමාන  න්ලා කියලා ශහෝ ශ ත 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට 

ිතරුද්ධ වන සහ එය මය හරින අය ශවන කම්රුවත් ශනාව  

සශමරිකාශ  කපුටා ශේ කපුටු පසටම් ටිකෂණ ිතතරන් කියලා.    ව 

අවධාරයය කරමිගේ මශේ කථාව අවසගේ කරනවා.  

මට ශ ත අවස්ථාව ල ා  කගේනාට ක තුමියට ශ ාශහාම ස්තුතින්  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එ ත. උ:යකුමා් මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 5ක 

කාලයෂණ තිශ නවා.  

[பி.ப. 4.55] 
 

ගු එම්. ේදයකුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

Thank you, Hon. Presiding Member. 
 

1978ஆம் ஆண்டு நைது நொட்டிரல நிமறரெற்று அதிகொ  

ஜனொதிபதி முமற அறிமுகம் தசய்யப்பட்டு 44 ெருடங்கள் 

கடந்த நிமலயில், அந்த யொப்பிரல 20 தடமெ திருத்தங்கள் 

தசய்யப்பட்டுள்ளன. ச ொசொியொகச் தசொல்ெததன்றொல், 2 

ெருடங்களுக்கு ஒருமுமற யொப்புத் திருத்தங்கள் தசய்யப் 

பட்டுள்ளன. நைது நொட்டில் எழுதப்பட்டுள்ள அ சியல் யொப்பு 

தநகிழ்வுத் தன்மையுமடயது என்பதன் கொ ணைொக, ைொறி ைொறி 

ெந்த அ சொங்கங்கள் தைது அதிகொ  பலத்மத மெத்துக் 

தகொண்டு, தைது அதிகொ ங்கமள ரைலும் அதிகொித்துக் 

தகொள்ெதற்கொக இவ்ெொறு யொப்புத் திருத்தங்கமளச் 

தசய்துெந்திருக்கின்றன. 1978இலும் சொி, அதற்குப் பிறகும் சொி, 

இதுதொன் நடந்துதகொண்டிருக்கின்றது. இவ்ெொறுதொன் 

 ொஜபக்ஷக்கள் 18ஆெது திருத்தச் சட்டம் ைற்றும் 20ஆெது 

திருத்தச் சட்டம் என்பெற்மறக் தகொண்டுெந்து தைது ஆட்சி 

அதிகொ ங்கமள அதிகொித்துக்தகொண்டொர்கள். ஆனொல், ைக்கள் 

ரபொ ொட்டத்தின் கொ ணைொக அது நிமலக்கெில்மல. அதன் 

கொ ணைொகத்தொன் இன்று இந்த 22ஆெது திருத்தச் சட்டமூலம் 

இந்தச் சமபக்கு ெந்துள்ளது. இரத பொ ொளுைன்றத்திரல இரத 

அ சொங்கத்தொல் 2020 ஒக்ர ொபர் 21ஆம் திகதி அ சிய 

லமைப்புக்கொன 20ஆெது திருத்தச் சட்டமூலம் தகொண்டுெ ப் 

பட்டுச் சொியொக 2 ெருடங்களிரல இந்த 22ஆெது திருத்தச் 

சட்டமூலத்மதக் தகொண்டுெருகின்ற நிமலக்கு இந்த 

அ சொங்கம் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.  

இவ்ெொறு கடந்த 44 ஆண்டுகளொக அ சியல் யொப்பில்  

திருத்தங்கள் தசய்தும் நொங்கள் கண்ட முன்ரனற்றம் என்ன? 

ைொற்றம் என்ன? என்று ரகள்ெி எழுப்பினொல், அந்தக் 

ரகள்ெிக்கு உருப்படியொன பதில் கிமடக்கொது. அதில் 

ைொற்றங்கமளச் தசய்து ைக்கமள ஏைொற்றியதுதொன் ைிச்சைொக 

இருக்கின்றது. அதுைட்டுைல்லொைல், 20 தடமெ திருத்தங்கள் 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டும், தற்ரபொது 22ஆெது திருத்தச் 

சட்டமூலம் தகொண்டுெ ப்பட்டும் இந்த நிமறரெற்று அதிகொ  

ஜனொதிபதி முமறமய இதுெம  முற்றொக நீக்க முடியெில்மல. 

இந்த 22ஆெது திருத்தச் சட்டமூலமும் அந்த நிமறரெற்று 

அதிகொ  ஜனொதிபதி முமறமயச் சுைந்துதகொண்ரட ெந்திருக் 

கின்றது என்பது ைிகவும் கெமலக்குொிய ெிடயதைன்பமத நொன் 

கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்ரறன்.  

அரதரபொல், இ ண்டு தடமெக்கு ரைல் ஒருெர் 

ஜனொதிபதிப் பதெிமய ெகிக்கலொதைன்று ைஹிந்த  ொஜபக்ஷ 

அெர்கள் 18ஆெது திருத்தச் சட்டத்மதக் தகொண்டுெந்தொர். 

அதன்பின் நடந்த ரதர்தலிரல ரபொட்டியிட்டு அெர் படு 

ரதொல்ெியமடந்தொர். அரதரபொல, 69 இலட்சம் ெொக்குகமளப் 

தபற்று, இந்தப் பொ ொளுைன்றத்தில் மூன்றிலி ண்டு 

தபரும்பொன்மைமயப் தபற்று, இருக்கின்ற அதிகொ ம் 

ரபொதொததன்று 20ஆெது திருத்தச் சட்டத்மதக் தகொண்டுெந்த 

ரகொட்டொபய  ொஜபக்ஷ அெர்கள் தனது பதெிக் கொலத்மதக் 

கூடப் பூர்த்தி தசய்ய முடியொைல் 2½ ெருடங்களிரல இந்த 

நொட்மடெிட்டு ஓடரெண்டிய நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டொர். 

அதிகொ ங்கமள அதிகொித்ததன்மூலம் இந்த நொட்மடயும் 

சீ ழித்து, நொட்டின் தபொருளொதொ த்மதப் படுபொதொளத்தில் 

தள்ளி, நொட்டு ைக்கமள ெொிமசயில் நிற்க மெத்ததுதொன் இந்த 

யொப்புத் திருத்தங்களொல் தசய்யப்பட்ட ெிடயங்களொகும் என்று 

நொன் கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகின்ரறன்.   

2217 2218 

[ගරු ිතමල් ීරවා  මහතා] 
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ரைலும், நொன் இங்கு குறிப்பிட்டெொறு இந்த 22ஆெது 

திருத்தச் சட்டமூலமும், 19ஆெது திருத்தச் சட்டம் அல்லது 

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தி முன்மெத்த 21ஆெது திருத்தச் சட்டமூலம் 

ரபொலல்லொது, நிமறரெற்று அதிகொ  ஜனொதிபதி முமறரயொடு 

தொன் ெந்திருக்கின்றது. இந்தத் திருத்தச் சட்டமூலத்தினூடொக 

ஜனநொயக உொிமைகள் பொதுகொக்கப்படுதைன்று கூறமுடியொது. 

எனரெ, இமத  ஓர் ஏைொற்று ெித்மதயொகத்தொன் நொம் 

பொர்க்கின்ரறொம்.  

எைது நொட்டில் ைக்களின் ஜனநொயக ெொக்குொிமைமூலம் 

ைக்களொல் ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் 

ஐந்து ெருடங்களுக்குப் பதெி ெகிக்கும் ஒரு பொ ொளுைன்ற 

முமறரய உள்ளது. ஆனொல், ைக்களொல் ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட 

ஒரு பொ ொளுைன்றத்மத 2½  ெருடங்களில் அல்லது 4½  

ெருடங்களில் ஒரு தனி நப ொன ஜனொதிபதியொல் கமலக்க 

முடியும் என்பது ஒரு ஜனநொயக ெிர ொத தசயற்பொடொகும். 

ைக்களொல் ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஒரு பொ ொளுைன்றத்மத அதன் 

பதெிக் கொலத்திற்கு முன் கமலக்க ரெண்டுதைன்றொல், அதற்கு 

ெொக்களித்த ைக்களிடம்தொன் தீர்ப்புக் ரகட்கரெண்டும் அல்லது 

இந்தப் பொ ொளுைன்றத்திரல உள்ள 225 உறுப்பினர்களில் 

அதிகைொனெர்களின் ரகொொிக்மகக்கிணங்கப் பொ ொளுைன்றம் 

கமலக்கப்பட ரெண்டுதைன்பரத தெி , அதுசம்பந்தைொக  

யொ ொெது தன்னிச்மசயொக முடிதெடுக்கக்கூடொது. இதமன ஒரு 

ஜனநொயக ெிர ொதச் தசயற்பொடொகரெ நொம் பொர்க்கின்ரறொம்.  

ரைலும், இந்த அ சொங்கம் ைக்களின் முழுமையொன 

ஆத மெ இழந்த அ சொங்கைொகும். ஆகரெ, உடனடியொக ஒரு 

ரதர்தலுக்குச் தசன்று, ைக்களொல் ரதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட ஓர் 

அ சொங்கமும் ஜனொதிபதியும் ததொிவுதசய்யப்பட ரெண்டு 

தைன்பதுதொன் இப்தபொழுது நொட்டு ைக்களின் ரகொொிக்மகயொக 

இருக்கின்றது. எம்மைப் தபொறுத்தெம யிரல நொட்மட 

முன்ரனற்ற யொப்புத் திருத்தங்கமளச் தசய்ெமதெிட, ஆட்சி 

யொளர்கள் தங்கமளத் திருத்திக்தகொண்டொல் நொடு தொனொக 

முன்ரனறும் என்பமத நொன் கூறிக்தகொள்ளள ெிரும்பு 

கின்ரறன். அத்ரதொடு, ஜனநொயகத்திற்கு ைதிப்பளித்து, 

ஊழலுக்கு எதி ொன, ைக்கள் நலன் கருதுகின்ற,  நொட்மட 

முன்ரனற்றும் அக்கமறதகொண்ட ஒரு தமலெர் உருெொெது 

ைட்டுரை ஒரு ைொற்றத்திற்கு ெழிெகுக்கும்.  

அத்ரதொடு, 19ஆம் திருத்தச் சட்டத்தினூடொகச் சுயொதீன 

ஆமணக் குழுக்கள் ெலுப்படுத்தப்பட்டமதப்ரபொல ைீண்டும் 

சுயொதீன ஆமணக்குழுக்கள் நிச்சயைொக ெலுப்படுத்தப்பட 

ரெண்டும்; புதிய ஆமணக்குழுக்கள் அமைக்கப்பட ரெண்டும். 

நொட்டின் உயர் பதெிகளுக்கு நபர்கமள நியைிக்கும்ரபொது இந்த 

அ சியலமைப்புப் ரப மெயினூடொக அெர்கமள நியைனம் 

தசய்ெது ஓர் ஆர ொக்கியைொன ெிடயைொகும். அதன்மூலம் 

நிச்சயைொக அநொெசிய அ சியல் தமலயீடுகமள நீக்க முடியும். 

ஆனொல், சுயொதீன ஆமணக்குழுக்களுக்கு உறுப்பினர்கமள 

நியைிக்கும்ரபொது கட்சி சொர்ந்து பொிந்தும கள் தசய்ெதற்கு 

ெொய்ப்பிருப்பதனொல், அதமன முழுமையொன சுயொதீன 

ஆமணக்குழு என்று தசொல்ல முடியொது. இதனொல் ஆட்சியில் 

இருக்கும் கட்சிக்குச் சொதகைொக அமையக்கூடிய ெொய்ப்புகள் 

அதிகம் இருக்கும். ரைலும், அ சியல் யொப்புக்கொன திருத்தங் 

கமள ரைற்தகொள்ளும்ரபொது அதற்கொன சமபயில் 

சிறுபொன்மைக் கட்சிகளில் இருக்கும் தைிழ், முஸ்லிம் பொ ொளு 

ைன்ற உறுப்பினர்கள் ைற்றும் தெளிநபர்கமள இமணக்கும் 

முமற உள்ெொங்கப்பட ரெண்டும். அதன்மூலம் ரதசிய 

நல்லிணக்கத்மத ஏற்படுத்துெது ைட்டுைல்லொைல், சர்ெரதசத் 

திலும் நன்ைதிப்மபப் தபற முடியும். தற்தபொழுது 

தகொண்டுெ ப்பட்டிருக்கும் அ சியலமைப்புக்கொன 22ஆம் 

திருத்தச் சட்டமூலைொனது நொங்கள் எதிர்பொர்த்மதப் ரபொன்று 

ஐக்கிய ைக்கள் சக்தியினொல் முன்மெக்கப்பட்ட அ சியலமைப் 

புக்கொன 21ஆெது திருத்தச் சட்டமூலத்மதப் ரபொன்றதும் 

அல்ல; ஏற்கனரெ இருந்த ஜனநொயகத்மத ைதிக்கும் 19ஆெது 

திருத்தச் சட்டத்மதப் ரபொன்றதும் அல்ல.   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගු එම්. ේදයකුමාර් මහතා  
(ைொண்புைிகு எம். உதயகுைொர்) 

(The Hon. M. Udayakumar) 

I am going to wind up now, Madam.  

ைொறொக, அ சியலமைப்புக்கொன 19ஆெது திருத்தச் 

சட்டத்திலுள்ள சில ெிடயங்கமள இமணத்துக்தகொண்டும் 

அ சியலமைப்புக்கொன 20ஆெது திருத்தச் சட்டத்திலுள்ள சில 

ெிடயங்கமள நீக்கிக்தகொண்டும் உருெொக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

இந்தத் திருத்தச் சட்டமூலத்திமன ைக்கமள ஏைொற்றும் 

ெித்மதயொகரெ நொங்கள் பொர்க்கிரறொம். இறுதியொக நொன் ஒரு 

ெிடயத்மதக் கூறிக்தகொள்ள ெிரும்புகிரறன்: “திருடனொய்ப் 

பொர்த்துத் திருந்தொெிட்டொல் திருட்மட ஒழிக்க முடியொது” 

என்பதுரபொல, ஆட்சியொளர்கள் தொங்களொகரெ நிமனத்துத் 

திருந்தொெிட்டொல் எத்தமன யொப்புத் திருத்தங்கமளக் 

தகொண்டுெந்தொலும் இந்த நொட்மடயும் முன்ரனற்ற முடியொது; 

இந்த நொட்டு ைக்கமளயும் கொப்பொற்ற முடியொது. ஆகரெ, 

அ சியல்ெொதிகள் ரநர்மைத் தன்மையுடன் தசயற்பட 

ரெண்டும். தைது ரதமெக்ரகற்ப அ சியல் யொப்பில் திருத்தங் 

கமள ரைற்தகொள்ெது தைன்ரைலும் ைக்களின் அதிருப்திமய 

ைட்டும்தொன் சம்பொதிக்க ெழிெகுக்கும். ஆகரெ, இனியொெது 

நொங்கள் ஒன்றிமணந்து நொட்மட முன்ரனற்றக்கூடிய ஓர் 

அ சியலமைப்மப உருெொக்குரெொம் என்று கூறிக்தகொண்டு, 

ெிமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. A. L. M. Athaullah. You have 13 

minutes.  

 
[பி.ப. 5.02] 
 

ගු ඒ.එේ.එම්. අතාේේලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்   ஹ்ைொனிர்   ஹீம். 

நஹ்ைதுஹு ெநுஸல்லி அலொ றஸூலிஹில் கொீம். அம்ைொ 

பஃத்! 

தகௌ ெ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அெர்கரள, 

அ சியலமைப்புக்கொன 22ஆெது திருத்தச் சட்டமூலம் ததொடர் 

பில் இன்று நமடதபறுகின்ற ெிெொதமும் ெ லொற்றில் 

முக்கியைொனதொகப் பதியப்படரெண்டியிருக்கும் என்று நொன் 

நிமனக்கின்ரறன். ரஜ.ஆர். ஜயெர்தன அெர்களொல் தகொண்டு 

ெ ப்பட்ட ஒரு யொப்புக்கு இன்றுெம  இருபத்தி ண்டு 

திருத்தங்கமளக் தகொண்டுெந்திருக்கிரறொரை தெி , இந்த 

நொட்டில் ெொழுகின்ற எல்லொ ைக்களும் தைக்கொன அபிலொமஷ 

கரளொடு ெொழக்கூடியெொறொன ஒரு யொப்மபப் பற்றி இன்னுரை 

நொம் சிந்திக்கெில்மல என்பது ைிகவும் கெமலயொக 

இருக்கின்றது. இலங்மக சுதந்தி ம் அமடந்ததபொழுது 

2219 2220 



පා්ිශ තගේතුව 

தைிழர்கள் தங்களுக்கு 50 : 50 வீதைொன அதிகொ ம் 

ரெண்டுதைன்று ரகட்டுக்தகொண்ட அந்த நொளிலிருந்து இன்று 

ெம யொன இந்தக் கொலகட்டங்களிரல நைது நொட்டில் இந்த 

உலகம் பொர்த்துக் தகொண்டிருக்க எத்தமனரயொ ரபொ ொட் 

டங்களும் யுத்தங்களும் நடந்து, எத்தமனரயொ உயிொிழப்புக்கள் 

ஏற்பட்டிருக்கின்றன. தைிழர், சிங்களெர், முஸ்லிம்கள் என்ற 

இன ரெறுபொட்டுக்கு அப்பொல் ைனித உயிர்களும் 

தசொத்துக்களும் இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்குொிய 

அடிப்பமடக் கொ ணம், அதிகொ ப் பகிர்வு இடம்தபறொமை 

அல்லது ெொழுகின்ற எல்லொ ைக்களுக்குைொன அபிலொமஷகள் 

நிமறரெற்றப்படொமை என்பதொகரெ இருக்கின்றது. இன்று 

நைது நொடு ெறுமையிரல சிக்கிப் தபொருளொதொ  ொீதியொக 

நலிெமடந்திருக்கின்ற அெல நிமலக்கொன கொ ணமும் ‘யுத்தம்’, 

‘அழிவுகள்’ என்ற அடிப்பமடயில் நைது தசொத்துக்கமள நொரை 

அழித்திருப்பதுதொன் என்பது நிதர்சனைொகரெ எைக்குத் 

ததொிகின்றது.  

இந்தச் சூழ்நிமலயில், நொட்டில் ெொழுகின்ற எல்லொ 

ைக்களும் தங்களுமடய அபிலொமஷகமள நிமறரெற்றி 

ெொழக்கூடிய ஒரு ெழிமயக் கொட்டரெண்டும் என்பதற்கொகரெ 

தைது பொ ொளுைன்றப் பி திநிதிகமளத் ரதர்ந்ததடுத்து இங்ரக 

அனுப்பி, அதற்ரகற்ற ஒரு யொப்மபக் ரகட்டுக்தகொண்டிருக் 

கிறொர்கள். ஆனொல், நொங்கரளொ இன்னமும் 21ஆெது திருத்தம், 

22ஆெது திருத்தம் எனப் ரபசிக்தகொண்டிருக்கின்ரறொம். 

இதற்குப் பிறகும் 23ஆெது திருத்தம் என்ற ஒன்று ெ க்கூடொது 

என்பது எனது ைட்டுைல்ல, இந்த நொட்டு ைக்கள் 

அமனெொினுமடய எண்ணைொகவும் இருக்கின்றது. எனரெ, 

இந்த 22ஆெது திருத்தத்ரதொடு ரஜ.ஆர். ஜயெர்தன அெர்கள் 

தகொண்டுெந்த யொப்மப நொங்கள் முடிவுக்குக் தகொண்டுெ  

ரெண்டும். எங்களுமடய புதிய சனொதிபதி அெர்கள், 

எங்களுமடய பி தைர் அெர்கள் ைற்றும் சகல பொ ொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களும் இந்த 22ஆெது திருத்தத்மதக் தகொண்டு 

ெருெதற்கு இணக்கம் கண்டுள்ள நிமலயில் நொங்களும் இதற்கு 

இணக்கம் ததொிெிக்கின்ரறொரை தெி , இந்த 22ஆெது 

திருத்தம்தொன் எைது நொட்டு ைக்களுக்குொிய முமறயொன யொப்பு - 

Constitution - என நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ெில்மல என்பமத 

உறுதியொக இந்த இடத்திரல நொன் தசொல்லிக்தகொள்ள 

ெிரும்புகின்ரறன். இது ஓர் ஆ ம்பரை! ஆகக்குமறந்தது, இந்த 

22ஆெது திருத்தத்தின்மூலைொன ெிடயங்களிலொெது எல்லொ 

ைக்களுக்குைொன ஓர் அங்கீகொ ம் கிமடக்கரெண்டும் என்று 

நொங்கள் நிமனக்கின்ரறொம். இங்கு எனக்கு முன்னர் ரபசிய 

தகௌ ெ உறுப்பினர்கூட இந்த Constitutional Councilஇல் 

இன ொீதியொகச் சிறுபொன்மை ைக்களுக்கும் அங்கீகொ ம் 

ெழங்கப்படரெண்டும் என்ற அரத ெிடயத்மதத்தொன் 

தசொன்னொர். ஆகக்குமறந்தது இன்மறக்கு நொம் அதிகொ  

ொீதியொக ைொகொண சமப அங்கீகொ த்மதப் தபற்றிருக்கின்ரறொம். 

எனரெ, இந்த 22ஆெது திருத்தத்தின்மூலைொன ெிடயங்களில் 

முமறயொகச் சிறுபொன்மை ைக்களுக்கொன அங்கத்துெம் 

இருக்கரெண்டும் என்பது எங்களுமடய எண்ணைொகும்; அது 

நியொயைொனதும் கூட. 

அதுைொத்தி ைல்ல, ரதர்தல் ஆமணக்குழு உட்பட நொம் 

இன்று எத்தமனரயொ ஆமணக்குழுக்கமள நியைிக்கின்ரறொம். 

இரதரபொன்று இந்த நொட்டில் ெொழுகின்ற எல்லொ ைக்களுக்கும் 

முமறயொன ெளப்பங்கீட்மடக் தகொடுப்பதற்கு ஏற்றமுமறயில் 

ஓர் ஆமணக்குழுமெ இதன்மூலம் நியைிக்க முடியுைொக 

ெிருந்தொல், ஆகக்குமறந்தது இந்த 22ஆெது திருத்தத்தின் 

மூலைொக நொம் ைக்களுக்கு ஏதொெது தசய்திருக்கிரறொம் என 

ஏற்றுக்தகொள்ள முடியும். இங்கிருக்கின்ற சிறுபொன்மை இனக் 

கட்சிகளின் தமலெர்கள், அரதரபொன்று தபரும்பொன்மை 

இனக் கட்சிகளின் தமலெர்கள் ைற்றும் எங்களுமடய 

நீதியமைச்சர் ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ ஆகிரயொொிடம் நொங்கள் 

இந்த 22ஆெது திருத்தம் ததொடர்பில் இ ண்டு முக்கியைொன 

ெிடயங்கமளக் குறிப்பிட ெிரும்புகின்ரறொம். அதில் ஒன்று, 

இந்த Constitutional Councilஇல் முமறயொக எல்லொ இனத்தெர் 

களும் பங்குதபறுெமத உறுதிப்படுத்துங்கள்! அதற்கொன 

Amendment ஒன்று என்னொல் முன்தைொழியப்பட்டிருக்கின்றது. 

நொன் நிமனக்கின்ரறன், இதமனச் சிறுபொன்மை இனத்தின் 

தமலெர்கள் ைொத்தி ைல்ல, சிறுபொன்மை இனக் கட்சிகளின் 

தமலெர்கள் எல்ரலொருரை ஏற்றுக்தகொள்ெொர்கள். அந்த 

Council நியொயைொனதொக அமைெதொக இருந்தொல் எல்லொ 

இனத்தெர்களும் முமறயொகப் பங்ரகற்கின்ற அங்கீகொ ம் 

ரெண்டும்.  

அடுத்த ெிடயம், நொன் முன்பு தசொன்னதுரபொன்று இன்று 

இருக்கின்ற முக்கிய பி ச்சிமனரய ெளங்களின் பங்கீடு 

பற்றியதுதொன். ததொழில் ெழங்கல் முமறயொக இருந்தொலும், 

கொணிப் பங்கீடொக இருந்தொலும் அல்லது ஏதொெது promotion 

ெழங்குெதொக இருந்தொலும் அந்தப் பங்கீடுகள் முமறயொக 

நமடதபறுகின்றதொ என்று அெதொனிப்பதற்கு ஆமணக்குழு - 

Commission - ஒன்மற நியைிப்பதற்கு நொங்கள் முன்                  

தைொழிந் திருக்கின்ரறொம். எனரெ, சிறுபொன்மை இனத்தின் 

தமலெர்கள், தபரும்பொன்மை இனத்தின் தமலெர்கள் ஆகிய 

எல்ரலொருரை அதற்கு ஆத ெளித்து, இந்த நொட்டு ைக்களுக் 

கொன அபிலொமஷகமள நிமறரெற்ற முன்ெ ரெண்டுதைன்று 

நொன் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன். 

ිතශ ්ඥශයගේම මම ශ ත කරුය ගරු අධිකරය සමතිතුමාශේ 

අවධානයට ශයාමු කරනවා. අධිකරය අමාතය ගරු ිතජනය:ාස 

රාජනපෂණඥ මසතිතුමනි  ශ්රී ලාකාව නි:හස ල නශකාට ශ:මළ 

ජනනතාව සියයට 52ක ඡගේ: අන්තියෂණ ඉල්ලුවා. එ:ා සිට අ: 

ශවනතුරු කිසි ක ිතසුනමෂණ නසතුව අශේ රට පස්සට ගිහිල්ලා 

තිශ නවා. පස්සට ගිහිල්ලා කියගේශගේ  ත්ික ව ශයගේ අපි 

 ක්වල ශවලා ඉගේනවා. අශේ ස තපත් අපි නසති කරශගන 

තිශ නවා. යුද්ධය නමිගේ අපි අශේ ස තපත් ිතනා  කරශගන 

තිශ නවා. එම නිසා අපට අව ය ශවගේශගේ ශ ත ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශනාශවන්. අපි ශ ත කාරයය 

ශ ත රටට  ශ ත පා්ිශ තගේතුවට හසම :ාම වාශේ පසහසදිි කරලා 

කි වා. ශජ්.ත්. ජනයව්ධන මසතිතුමා ශගනාපු තඩුක්රම 

වයවස්ථාවට ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගනාපු එක ගසන අපි කථා කරනවා. මම ප්රා්ථනා කරනවා  තව 

අම්රුද්:කිගේ පස්ශස් ිතසිතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ ශනාඑගේන ශ ත සාශ ෝධන ශගන  ම ශමතසනිගේම 

block කරගේන ලසශ වා කියලා.  

අශේ රටට ඕනෑ  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශහෝ ිතසිතුගේවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශනාශවන්. 

සියලු ජනනතාවට සාමශයගේ  සශහෝ:රත්වශයගේ ීවවත් ීම සඳහා 

අශේ රටට තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ අව යන්. ගරු සමතිතුමනි  

එම නිසා ක තුමා ඉදිරිපත් කරපු ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට ශ ත අවස්ථාශ  අපි සහාය ශ:නවා.  කට කරුණු 

කිහිපයෂණ තිශ නවා. ශමය  රශට් ජනනතාව  ලාශපාශරාත්තු 

ශවනවා  ජනනාධිපතිතුමා  ලාශපාශරාත්තු ශවනවා. එම නිසා අපි 

සහශයෝගය ශ:නවා. හස සන්  ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනය නික තම 

සාශ ෝධනයෂණ කියලා ශේගේන  සහස. ම්ළු ජනාතීගේට -ශ:මළ  

මුස්ි ත  ක්රිස්තියානි සියලුශ:නාටම- ශමාකෂණ ශහෝ සහනයෂණ  

ශමානය ත ශහෝ ප්රතිලාභයෂණ ශ තශකගේ ලසශ ගේනට ඕනෑ. එම 

නිසා අපි propose කරලා තිශ නවා  Constitutional Council 

එකට ශ:මළ  මුස්ි ත  සිාහල හසමශ:නාටම සහභාගි ිතය හසකි 

තකාරයට ඉඩ සලසා ශ:ගේන ඕනෑ කියලා. එම නිසා   ස ත ගේධ 
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amendment එකෂණ මම ඉදිරිපත් කරලා තිශ නවා. කම්රුත්  කට 

එකයන්.  

  වාශේම අපි ශ තශකගේ ශකාමිඥගේ සභා කීපයෂණ සති කරලා 

තිශ නවා. ගරු අධිකරය සමතිතුමනි  සෑම ජනන ශකාටසකටම 

ය තකිසි සහනයෂණ ලසශ න ිතධියට තමගේශේ රශට් තිශ න ස තපත් 

නිසි ශලස හසමශ:නාටම ශ :ා හසරීමට සහ එය තහම්රු කර 

ගසනීමට ශකාමිසමෂණ පත් කරන ශලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.   

සඳහා වන amendment එකෂණ මම ඉදිරිපත් කරලා තිශ නවා.  ක 

  තර ත අමාරු නසහස. ජනනතාවශේ අභිලාඥය උඩ   අයට අව ය 

ශද්වල් හරියාකාරශයගේ ඉටු කරනවා:  නසද්: කියලා  ලගේන  

ිතධිමත්ව අශේ ස තපත් ශ :ා හසරීම තහම්රු ශවනවා: කියලා 

 ලගේන ශකාමිසමෂණ පිහිටුවගේන ඕනෑ  කියලා මම ශයෝජනනාවෂණ 

ඉදිරිපත් කරලා තිශ නවා. සෑම පෂණඥයකටම  සෑම ජනාතියකටම 

අයත් සියලුශ:නා  කට එකය ශවලා ඉගේනවා. එම නිසා   

ශකාමිසම පිහිටුීශ ත කටයුත්ත ිතතරෂණ ක තුමගේලාට ඉටු කර 

ශ:ගේන පුළුවගේ න ත ඉතාම  වස:ගත්.  

ගරු අධිකරය අමසතිතුමනි  නව Constitution එක 

ශගනසල්ලා අප සියලුශ:නා සතුළු ශ ත රශට් ජනනතාව ශවනුශවගේ 

ශමානය ත ශහෝ සහනයෂණ ල ා ශ:ගේන ක තුමාටම පුළුවගේ ශවන් 

කියලා මම හිතනවා.   වාශේම මම ප්රා්ථනා - pray - කරනවා  

ක තුමාශේ ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ 

ිතතරෂණ ශනාශවන්  ශ ත රට ශවනුශවගේ අපි හිතන අ:හස ්සියල්ල 

ඉටු ශවගේන ඕනෑ කියලා. 

අශේ රශට් තිශ න ප්ර ්න  සලුශවාත්    ප්ර ්න ිතසඳීම සඳහා 

තිශ න අ් පා්- 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මගේීතුමනි  ක තුමාට තිශ ගේශගේ තව ිතනාඩි ශ:කන්. 

 
ගු ඒ.එේ.එම්. අතාේේලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

මශේ කතාව අවසගේ කරනවා. Thank you. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු :යාසිරි ජනයශස්කර මගේීතුමා. ක තුමාට ිතනාඩි 6ක 

කාලයෂණ තිශ නවා. 

 
[අ.භා. 5. 0] 
 

ගු දයාසිරි ජය් නකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  මම ක තුමියශගගේ ඉල්ලා 

සිටිනවා  අතාම්ල්ලා මගේීතුමාශගගේ ඉතිරි ම්ය ිතනාඩි ශ:කත් 

මට ල ා ශ:ගේන කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස ත ගේධව පසවසත්ශවන 

ශමම ිතවා:ශආදී කතා කරගේන ලසබීම ගසන මම සගේශතෝඥ 

ශවනවා. ශමම පනත් ශකටු තපතට ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥය ිතධියට 

අපි  ගරු ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ මසතිතුමාට සාශ ෝධන  2ෂණ පමය 

ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ිත ාල මහගේසියෂණ :රමිගේ ශ ත වසඩ පිළිශවළ 

සාිතධානය කළා.   සඳහා එතුමා අපටත් කතා කළා. මම 

හිතගේශගේ පෂණඥ ිතධියට ගත්ශතාත්  පෂණඥ 43ෂණ එෂණක එතුමා ශ ත 

ගසන සාකච්ඡා කර තිබුයා. සාිතධාන  22කට වසඩි ප්රමායයෂණ 

එෂණක  සාකච්ඡා කර තිබුයා. එහි ප්රතිලලයෂණ ිතධියට තමන්  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

ඉදිරිපත් කර තිශ ගේශගේ.  

මම රූපවාහිනිශයගේ :සෂණකා  ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥශආ 

අමාතය තනතුරු ගත්ත අය කියනවා    අය ශමම සාශ ෝධනශආදී 

කතා කරගේශගේ ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥය ශවනුශවගේ කියලා. මට 

කියගේන තිශ ගේශගේ ශමයන්. පෂණඥශආ නිල මතය ප්රකා  කළ 

හසෂණශෂණ ිතපෂණඥශආ ඉඳශගන ඉගේන ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥශආ 

සාමාජිකයගේට පමයන්. අ: ශමතසන ඉගේනවා  මමත්  අශේ ගරු 

සාරතී  කඥ්මගේත මසතිතුමාත්  ගරු  කමිගේ: දිසානායක මසතිතුමාත්  

අශේ හිටපු ජනනාධිපතිතුමාත්. ශ ත අය තමන්  ශ්රී ලාකා නි:හස් 

පෂණඥය නිශයෝජනනය කරගේශගේ. අපි පෂණඥයෂණ ිතධියට තීගේ කවෂණ 

ගත්තා  තඩුක්ශ  සමති තනතුරු ගගේශගේ නසතිව ිතපෂණඥශආ 

ඉඳශගන වසඩ කරමු කියලා. එශහම ශනාකර තමගේශේ 

 ඩශගෝස්තරවා:ය ශවනුශවගේ තඩුක්වට ගිහිල්ලා සමති තනතුරු 

ගත්ත අයට කියගේන  සහස  "අපි ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥය 

ශවනුශවගේ කටයුතු කරනවා" කියලා.   අයට ඕනෑ න ත  ශ ත 

පසත්තට සිතල්ලා ශ ත පසත්ශත් ඉඳශගන   කතාව කරගේන 

පුළුවගේ.  මම කනගාටු ශවනවා  එතුමගේලා එශස් කතා කිරීම 

ගසන.  

ශ ත අවස්ථාශ   මම ිතශ ්ඥශයගේම ස්තුතිවගේත ශවනවා  ගරු 

ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ මසතිතුමාට. එතුමා ිත ාල කසපීමෂණ කරලා 

ශ ත කටයුත්තට  ෂණතිය  කගේනා. මාස පහෂණ තිස්ශස් එතුමා ශමම 

කටයුත්තට අව ය වසඩ පිළිශවළ සකස් කළා. ශ ත ක්රියා:ාමය 

ක්රියාත්මක වනශකාට තඩුක් පෂණඥය සතුශළ් ිත ාල ශ දීමෂණ 

සතිශවලා තිබුයා.    වත් මම කියගේන ඕනෑ.   ශ දීම ශ ත :සගේ 

ටිකකට කිනුත් ශ ාශහාම පසහසදිිව ශපනී ගියා. මම හිතගේශගේ 

ශමම වසඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කිරීම නිසාම අ: ිතජනය:ාස 

රාජනපෂණඥ මසතිතුමාශේ පුරයා අල්ලාශගන මඩ ගහන තසනකට 

ශමය තල්ලු ශවලා තිශ නවා.   ස ත ගේධශයගේ share කරපු 

අ:හස් ටික  සලුවා න ත අපට ශත්ශරනවා  ශමාන වාශේ 

තත්ත්වයෂණ: :සගේ සතිශවලා තිශ ගේශගේ කියලා. මම හිතන 

ිතධියට වස:ගත්කම තිශ ගේශගේ  එය ශත්රු ත ගසනීම තුළන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මගේීතුමියනි  ශමම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය තුළ අපි ශගනාපු ශයෝජනනා ිත ාල ප්රමායයෂණ 

සතුළත් ශවලා තිශ නවා. ශ ත වසඩ පිළිශවළ  ක්රියාත්මක 

කරනශකාට  මාසයෂණ සතුළත වයවස්ථා:ායක සභාශවගේ - 

Constitutional Council -  අව ය රීති ඉදිරිපත් කරගේන ඕනෑය  

කියලා  අපි එතුමාශගගේ ඉල්ලීමමෂණ කළා.   වසඩ පිළිශවළ 

නිවසරදිව ක්රියාත්මක කරගේන න ත වයවසථ්ා:ායක සභාශවගේ - 

Constitutional Council - අව ය ශරුරලාසි  සකස් කරගේන 

කියලා අපි ඉල්ලීමමෂණ කර තිබුයා.    රීති ඉදිරිපත් කිරීශ ත 

ක්රියාවිය 02   :ෂණවාම සිද්ධ ශනාම්ය එශෂණ ප්රතිලලය තමන් අ: 

අපට ශපශනගේන තිශ ගේශගේ.  

ශ ත ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා පිළි ඳව ගරු මුරර ිතතානශේ 

මගේීතුමාත් කථා කළා.  එතුමාශේ ය ත අ:හස ් කිහිපයකුත්   

ගසන ඉදිරිපත් කරලා තිබුයා.  

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அெர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair. 
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පා්ිශ තගේතුව 

අනුරුව ගු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය ්ම්නවිය 

මූලා න්යන් ඉවත් වූ්යන්  ගු ක ානායකුරමා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்ெி) ஹொினி அை சூொிய 

அெர்கள் அக்கி ொசனத்தினின்று அகலரெ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் 

அெர்கள்  தமலமை ெகித்தொர்கள். 
Whereupon THE HON.  (DR.)(MS.) HARINI AMARASURIYA left 

the Chair and THE HON. SPEAKER took the Chair. 
 

ගු දයාසිරි ජය් නකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි  සත්තටම ශ ත වසඩ පිළිශවළට එතුමා 

එකයතාව පළ කර තිශ නවා.  ට අමතරව අපි කරුණු 

ගයනාවෂණ ඉදිරිපත් කළා. ව්තමාන වසඩ පිළිශවළ යටශත් 

ජනනාධිපතිවරයාට :සරිය හසකි වගේශගේ තරෂණඥක අමාතයාා ය - 

Ministry of Defence - පමයන් කියන කාරයය අපි ඉදිරිපත් 

කරලා තිශ නවා. මම හිතන හසටියට  කටත් එකයතාව පළ කර 

තිශ නවා. තවත් කාරයා ගයනාවෂණ අපි ඉදිරිපත් කළා. 

ිතශ ්ඥශයගේම අපි ඉල්ලීමමෂණ කළා  ජනනාධිපතිවරයා ිතසිගේ නීතිය 

අනුව ල ා දී තිශ න මරය :ඩුකඩනයෂණ  ජනනාධිපතිවරයා ිතසිගේම 

නසවත ශවනස් කරනවා න ත    සඳහා ශවනම  panel එකෂණ :ාලා 

 කට  අ:ාළව නීතිය අනුව කටයුතු කරනවා මිස   හිශතන හිශතන 

ශවලාවට ජනනාධිපති සමාව ශ:න වසඩ පිළිශවළෂණ සකස් කරගේන 

එපා කියලා.  

  ිතතරෂණ ශනාශවන්   වත්ක ත  සරක ත ප්රකා   - asset 

declarations - ල ා දීලා තිශ න මගේීවරු අතරිගේ කිසිය ත 

ශකශනෂණ  වා වසරැදි ිතධියට ල ා දීලා තිශ නවා න ත    අය 

disqualify කරගේන    අය මගේී ුරරශයගේ ඉවත් කරන වසඩ 

පිළිශවළෂණ සකස් කරගේන කියන ශයෝජනනාවත් අපි ඉදිරිපත් කළා.  

ශ ත වාශේ කරුණු :හයෂණ ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥය ිතධියට අපි ශ ත 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශවනුශවගේ ඉදිරිපත් 

කළා.   අතරිගේ සමහර  වා ක්රියාත්මක ශවලා  තිශ නවා.  

  වාශේම අපි කි වා  මහ  සාකු අධිපතිතුමා සතුළු Monetary 

Board එක පත් කිරීශ ත  ලය වයවස්ථා:ායක සභාවට ශ:ගේන 

කියලා. ශමාක:  අපි :ගේනවා ශ ත සති ශවලා තිශ න ශ ත ත්ික 

අ්බු:යට වගකීමෂණ ගගේන අ: කම්රුවත් නසහස කියලා.   නිසා 

මහ  සාකු අධිපතිවරයා සතුළු Monetary Board එකටත්  ස්වාධීන 

ශවගේන පුළුවගේ න ත  කම්ගේ මීට වඩා වස:ගත් ශලස වසඩ කරන් 

කියන ිත ්වාසය අප තුළ තිශ නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  02 5දී ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය  කගේන 

තීගේ කව සහ ව්තමානශආ ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය දීලා තිශ න තීගේ කව 

අතර ය ත ශවනස්කමෂණ තිශ නවා. එ:ා  ජනනාධිපතිවරයාශේ 

 ලතල අ් කරගේන පුළුවගේ කියපු ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය  අ:   

 ලතල අ් කරගේන  සහස  ජනනාධිපතිවරයාශේ  ලතලවලට අත 

ගහගේන  සහස කියන අ:හසකිගේ තීගේ ක දීලා තිශ නවා.   නිසා එහි 

ය ත පරස්පරතාවෂණ අපි :කිනවා.  සත්තව ශයගේම ශ තක අපි කථා 

කරගේන ඕනෑ කාරයයෂණ.  

ගරු කථානායකතුමනි  අ: ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගශනනශකාට තඩුක්ශ  ිතසිශ:ශනකුට වසඩි පිරිසෂණ ලාකාශවගේ 

පිට ගිහිල්ලා ඉගේශගේ. තඩුක් පෂණඥශආ ප්රධාන සාිතධායකතුමා අ: 

නසහස. එතුමා අමාතයවරශයෂණ. තඩුක් පෂණඥශආ ප්රධාන 

සාිතධායකවරයා නසතුව ශකාශහාම: ශමච්චර වස:ගත් පනත් 

ශකටු තපතෂණ ස තමත කරගේශගේ?   වාශේම අශේ මහිගේ: අමරීර 

සමතිතුමාත් අ: ශමතසන නසහස. මම හිතන හසටියට එතුමාට 

රාජනකාරි ගමනෂණ ශයදී තිශ නවා. තඩුක්ශ  මගේීවරුගේ 

ිතසිශ:ශනෂණ ිතතර ශ ත වස:ගත් තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ස තමත කරගේන ඡගේ:ය ශ:ගේන අ: එගේශගේ නසහස. මම :ගේශගේ 

නසහස   කට ශහ්තුව ශමාකෂණ: කියලා.  ිතපෂණඥය ිතධියට අ: අපි 

ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත කරගේන උ:  කශළ් නසත්න ත  

සහශයෝගය  කගේශගේ නසත්න ත  මගේීවරුගේ එකසිය 

පනස්ශ:ශනෂණ ශහායා ගගේන  සරි ීශමගේ අ: ශ ත ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත කර ගගේශගේ 

ශකාශහාම:? ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනය රටට වස:ගත් වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ. ශ තක රශට් ප්රජනාතගේරවා:ය ස්ථාපිත කරගේන 

හ:න වසඩ පිළිශවළෂණ. ශ ත ිතධියට ගිශයාත්  ක ක්රියාත්මක 

කරගේන අව ය  වාතාවරයයෂණ සකස් ශවගේශගේ නසහස. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මගේීතුමා  ක තුමාට නියමිත කාලය අවසානන්. 
 

ගු දයාසිරි ජය් නකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි  ිතපෂණඥයට නියමිත කාලශයගේ  තව 

ිතනාඩි ශ:කෂණ මට ශ:නවා කි වා.  ලෂණඥ්මගේ  කිරිසල්ල 

මසතිතුමාත් ශමතසන ඉගේනවා.  
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

  ිතනාඩි ශ:ක :සනටමත් ගත ශවලා.  
 

ගු දයාසිරි ජය් නකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශආදී අපට ශලාකු ශචෝ:නාවෂණ තවා  අපි  කට පෂණඥව 

අත ඉස්ම්ශ  සන් කියලා. අපි   ශවලාශ   කරුණු නවයෂණ 

පිළි ඳව ශ ාශහාම පසහසදිිව ජනනාධිපතිතුමා එෂණක සාකච්ඡා 

කළා.   කරුණු නවශයගේ කරුණු හතකට එකයතාවකට එගේන 

එතුමා කසමසති ම්යා. අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාව හස කවාට 

පස්ශස්    අලුත් වයවස්ථාවට අශේ ශ ත ශයෝජනනා  ඉදිරිපත් 

කරනවාය කියන කාරයය එතුමා අපට පසහසදිි කළාට පස්ශස් 

තමන් අපි  කට සහශයෝගය  කගේශගේ.  ශ ත රශට් ප්රජනාතගේරවා:ය 

ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන   පා්ිශ තගේතුවට  ලය ල ා ගසනීම 

සඳහා වන ශ ත ක්රියාවියට පෂණඥව  අත උස්සලා  සහශයෝගය 

ශ:ගේන ලසබීම ගසන අපි සගේශතෝඥ ශවනවා.  

ිතශ ්ඥශයගේ අ: ශ ත සාශ ෝධනයට ිතරුද්ධ ශවන අයට  

කරුයාකරලා ශ ත Well එශෂණ හරි කමෂණ නසහස පුටු ටිකෂණ :ාලා 

ශවනම කඩුකඩායමෂණ හසටියට ඉගේන ශ:ගේන. ශමාක: ශහ්තුව?   

අය තඩුක්ශ ත් නසහස  ිතපෂණඥශආත්  නසහස  අතර මස: පිරිසෂණ.   

අය 'සශමරිකාශ  කසිශෙෝනියානු කඩුකඩායම' කියලා න ත 

කරලා ශමතසන මසදිගේ වාඩි කළාට කමෂණ නසහස කියලා මම 

කල්පනා කරනවා.  

ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥශආ ස තපූර්ය සහශයෝගය ශ ත වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයට ල ා ශ:න  ව මතෂණ කරමිගේ  මශේ වචන 

ස්වල්පය අවසගේ කරනවා. 

 

[අ.භා. 5.0 ] 
 

ගු (වවද) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) கயொஷொன் நெனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

ගරු කථානායකතුමනි  කථාව තර තභශආදීම කියගේන ඕනෑ  

අශේ රශට්  ශමච්චර කාලයෂණ ස:ශගන යන ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථාව මහා ශලශඩෂණ කියලා. ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත 
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ශලඩාට මම පා්ිශ තගේතුවට තවාට පස්ශස් එක ේලාස්ටරයෂණ 

ගසහුවා  ිතසිශවනි තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය කියලා.  ට 

පස්ශස් ශගනාපු ිතසිඑෂණශවනි ේලාස්ටරය ගහගගේන   සරි ම්යා. 

ිතසිශ:ශවනි පසලසස්තරය න ත අ: ගහගේන යනවා ගරු 

කථානායකතුමනි. මම ශ ත කථාව තර තභශආදීම කියගේශගේ  

ශලශඩෂණ ශවච්ච ශ ත වයවස්ථාව නසතිව ශ ත රටට අලුත් 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ඕනෑ කියලාන්.   

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ගසන සතුට 
ප්රකා  කරන ගමගේ තමන් මම ශ ත කථා කරගේශගේ ගරු 

කථානායකතුමනි. ශලශඩකුට ඉතිගේ ේලාස්ටරයෂණ ගසහුවත් සතුටු 
ශවගේන පුළුවගේශගේ.  ක හිගේ:ා අපි   ගසන සතුටු ශවනවා. 

හස සන්  :සගේ ේලාස්ට් ගසහුවා සති.  ගරු අධිකරය සමතිතුමනි  
ශ තශකගේ පස්ශස් තවත් සාශ ෝධනයෂණ න ත ශේගේන හ:ගේන එපා.  

මම වග කියගේන ඕනෑ ිතසිශවනි තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයටත්  ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 
සාශ ෝධනයටත්. මශේ ශද් පාලන පෂණඥශආ නායකයා වන ගරු 

වාම්ශද්ව නානායෂණකාර මසතිතුමාත්  එතුමා හා  සඳි කඩුකඩායශ ත 
සාමාජිකයගේ ිතධියට  ගරු :යාසිරි ජනයශස්කර මසතිතුමා  ිතමල් 

ීරවා  මසතිතුමා සතුළු කඩුකඩායම පා්ිශ තගේතුශ  එෂණතරා 
කාමරයෂණ තුළදී සාකච්ඡා කළා  අපි ිතසිශවනි තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනයට ඡගේ:ය ශ:නවා: නසද්: කියලා. එතශකාට 

මම නවක මගේීවරයකු හසටියට  තරුය මගේීවරයකු හසටියට 
පා්ිශ තගේතුවට සිතල්ලා මාස ශ:කන්. එ:ා මම ගිහිල්ලා 

එතුමගේලාත් එෂණක   සාකච්ඡාවට ස ත ගේධ ශවනවා. ගරු :යාසිරි 
ජනයශස්කර මසතිතුමා කි වා වාශේ එතසනදී එ:ා තිබුණු කරුණු 

 ගේ  9කටම එකයතාව ලසශ නවා. 
 

ගු චාමර  ම්පත් ද නායක මහතා 
(ைொண்புைிகு சொை  சம்பத் தசநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

සමතිකම ශ රා ගගේනත් එෂණක  0කට. 
 

ගු (වවද) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) கயொஷொன் நெனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  
ඉතිරි කරණු ශ:කට ශ:කට එකයතාව නසතිව  එතුමගේලා එ:ා  

තීරයය කළා හිටපු ජනනාධිපතිතුමා හමු ශවගේන යගේන. අශේ 

වාම්ශද්ව නානායෂණකාර මසතිතුමාට මතක සති  මම තමන්  කට 
එ:ා   කඩුකඩායශ ත අගේතිමටත් ිතරුද්ධ ම්ණු ශකනා. එ:ා මට 

තිබුණු ගසටලුව තමන් මහ  සාකුව ශකාල්ල කාපු  අ්ුවගේ 
මශහ්ගේ්රගේ  කියන මහ  සාකු අධිතිවරයාට ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවයෂණ 

තිබුණු එක. එයා ශහාරක ත කරලා ගියා ගියාමන් රශට් මිනිස්ම් 
:සෂණශෂණත් නසහස ශ ත වනතුරු. ශවනත් රටක පුරවසසිභාවය 

තිශ නශකාට ශ ත රටට ශහය ගසහුවත් කහුට කමෂණ නසහස  කහුට 
පදිාචියට ශ ත රට හසර ශවනත් රටෂණ තිශ නවා. එ:ා මාස ශ:කක 

පා්ිශ තගේතු අත්:සකී ත තිබුණු මම අගේතිම ශමාශහාශත්ත් කි වා  

ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අපි ිතරුද්ධ ශවමු  
ශ තශෂණ ශපගේවන කථාව ශනාශවන් ශවන  කථාවෂණ තිශ ගේශගේ  

 කට එකය ශනාී අපි තව ටිකෂණ  ලමු කියලා. මට මතකන් අශේ 
ශජනයඥ්ඨ නායකශයෝ කිහිපශ:නා තව ිතනාඩි 5ෂණ ිතතර 

සාකච්ඡාවක ශයදිලා කි වා  "ශ ත ශඩාෂණට් කියන එශෂණත් 
සත්තෂණ තිශ නවා  අපි තව කල්පනා කරගේන ඕනෑ  ශ තශෂණ 

ශවන පරමා්ථයෂණ තිශ නවා" කියලා.  ශ ත තමන් යථා්ථය. 

ගරු කථානායකතුමනි  මම අ: ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම 
වයවස්ථා සාශ ෝධනයට කසමසත්ත ශ:ගේන මූික කාරයාව 

ශවගේශගේ ශ තකන්. හිටපු ජනනාධිපති ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ 
ජනනාධිපතිතුමාට මම අ:ත් ගරු කරනවා. එතුමා  කළා වාශේ රටට 

ත:රයෂණ තිශ නවා න ත ඕනෑම ශකශනකුට පුළුවගේ  
පුරවසසිභාවය ශවන රටවලත් තියා ගගේශගේ නසතිව අන්ගේ කර 

ගගේන. රටට ත:රය කරන ඕනෑම නායකශයකුට අපි තරාධනා 

කරනවා අශේ රශට් තනි පුරවසසිශයෂණ ශවලා ශ ත රටට ශස්වය 

කරගේන එගේන කියලා. ශමාක:  ශ ත රටට හිවතිභාවය නසතිව 
ශමානවත් කරගේන  සහස.  

ගරු කථානාකතුමනි    වාශේම ශ ත සාශ ෝධනශආ අගයගේන 

ඕනෑ තව කාරයයෂණ තිශ නවා. ශ ත හරහා ස්වාධීන ශකාමිඥගේ 

සභා එනවා. හස සන්   ළය සාශ ෝධනය ශේගේන ශවගේශගේ කගේන 

කය කාරයයට. ශ ත රශට් ශද් පාලනයට ක ශ ගේ ගිය 

නිලධාරිගේ ශහෝ රශට් වස:ගත් කියා ස තමත මිනිම්ගේ ශ ත ස්වාධීන 

ශකාමිඥගේ සභාවලට පත් කරනවා. රටෂණ ශහාඳට හසශ:ගේන 

ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා අව යන්.  ක ශහාඳ වසඩෂණ. හස සන්  ගිය 

සසශ් මසතිවරය ශකාමිඥගේ සභාවට ගිය මිනිස්ම් කි වා   

නිලධාරිගේශේ හසසිරී ත ගසන. එෂණශකශනෂණ කියනවා ශ ත පෂණඥයට 

ඡගේ:ය ශ:ගේන එපා කියලා  තව එෂණශකශනෂණ කියනවා ශ:ගේන 

කියලා. එශහම මිනිස්ම් තමන් ශ ත ර ශට් ස්වාධීන ශකාමිඥගේ 

සභාවලට එගේශගේ. අගේන   ිතධියට වසඩ කරන නිලධාරිගේ 

ශේගේන ඉඩ තියගේන එපා කියලා මා කියනවා. එශහම ගසති  

මිනිස්ම් ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභාවලට :ාගේන එපා.  

මම අගයනවා  අශේ සරත් ීරශසක්ර මගේීතුමා. එතුමා ශ ත 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට ිතරුද්ධ වගේශගේ ශ ත 

කාරයාව ශපර:සරිව. අපි ශමම තඩුක්රම වයවස්ථා 

සා ශ ෝධනයට එකය ශවනවා  ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය අශහෝසි ීම 

ශපර:සරිව. ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය මඟිගේ එක පසත්තකිගේ පා්ිශ තගේතුවට  ලය 

ලසශ නවා.  පා්ිශ තගේතුශ  තමන් ශ ත රශට්  ලය රැශඳගේන 

ඕනෑ.  ලය ශමතසනිගේ තමන් ස්ථාපිත ශවගේන ඕනෑ. මට මතකන්  

මට පණිම්ඩයෂණ තවා  :සගේ ඉගේන මහ  සාකු අධිපතිත් ද්ිතත්ව 

පුරවසසිශයෂණ  කියලා. ඉතිගේ මට ශ :නාව ඉහවහා ගියා. මම 

තමන් පා්ිශ තගේතුශ දී මහ  සාකු අධිපතිට ශචෝ:නාව එල්ල 

කශළ් ක තුමාත් රට කගේන තපු එෂණශකශනෂණ: :ගේශගේ නසහස 

කියලා. ශමාක:  ද්ිතත්ව පුරවසසියකු න ත මශේ ප:නම  කන්. ශ ත 

රටට ත:ශ් න ත ශ ත රශට් තනි පුරවසසියකු ිතය යුතුන් කියන තසන 

මම ඉගේනවා.  එතසනදි  එතුමා එශහම එකෂණ නසහස කියලා කි වා.  

එශහම එකෂණ නසත්න ත එතුමා හිටියාට කමෂණ නසහස.  එතුමාටත් 

ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවයෂණ තිශ නවා න ත එතුමාත් යගේන ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි  එතසනිගේ එහාට මම ශ ත කියගේන යන 

කාරයයට ශගාඩෂණ අය මට ිතරුද්ධ ශ ිත. ශ ත රටට තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ ඕනෑ.   වාශේම අරගළශආ මිනිස්ම්  අරගළශආ 

නායකශයෝ  අරගළශආ පුරවසසිශයෝ කියනවා  ශ ත රටට ශහාඳ 

නිවසරදි තරුය නායකශයෝ අව යන් කියලා. ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ එශහම ශ:යෂණ ශවගේශගේ නසති ම්යාට 

මශේ  ලාශපාශරාත්තුවෂණ තමන්  ක. මම එ:ා පෂණඥ 

නායකශයෝත් එෂණක නායකත්ව ශගානුවක හිටියා. නමුත් අ: 

ශවද්දි එශහම එකෂණ නසහස. මම ස්වාධීනව තීරය ගගේශගේ. ගරු 

කථානායකතුමනි  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගශනන ශවලාශ  මම තනියම හිටියා න ත  කට පෂණඥව අත 

උස්සගේශගේ නසහස. අ: ශවද්දි මට ඕනෑ ිතධියට රශට් ජනනතාව ගසන 

හිතලා හත:ය සාෂණියට එකයව තීගේ කවෂණ ගගේන පුළුවගේ.  ශ ත 

රශට් ශද් පාලන සාස්කතතිය තිබිය යුත්ශත් ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථාශ  ිතතරෂණ ශනාශවන්. ශ ත පෂණඥවල තිශ න වයවස්ථාත් 

ශවනස් කරගේන ඕනෑ. ශ ත පෂණඥවල වයවස්ථා පිළි ඳ තීරයත් 

ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය සතුළට එගේන ඕනෑ. 

නසත්න ත එක පෂණඥයක නායකශයෝ :හශ:ශනෂණ ිතතර හිටිශයාත්  

  අය කියන ිතධියට අත  උස්සගේන ශවනවා. අත ඉස්ම්ශ  

නසත්න ත පෂණඥශයගේ එළියට :ානවා. පෂණඥශයගේ එළියට ගියාට 

පස්ශස් මගේී ුරරශයගේ ඉවතට යනවා. එතශකාට රශට් මිනිස්ම් 

අපට ඡගේ:ය  කගේනාට වසඩෂණ නසහස. කම්රුත් ශ ත තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ගසන කථා කරනවා. හස සන්  පෂණඥවල  වයවස්ථාත් 

වසරදින්.   පෂණඥවල වයවස්ථාව හ:ලා තිශ ගේශගේ නායකයාට 
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පා්ිශ තගේතුව 

ඕනෑ ිතධියට ඉගේන. එශස් නායකයාට ඕනෑ ිතධියට හිටියාම 

ශමාකෂණ: ශවගේශගේ? උස්සපගේ අත  කි වාම අත උස්සගේන ඕනෑ. 

අත පහත :ාපගේ කි  ශවාත්  අත පහත :ාගේන ඕනෑ. නසත්න ත 

පෂණඥශයගේ එළියට යගේන ශවනවා; මගේී ුරරය නසති ශවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි    නිසා    වයවස්ථාත් ශවනස් ශවගේන 

ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි  රශට් මම ගරු කරන නායකශයෂණ 

තමන්  වාම්ශද්ව නානායෂණකාර මසතිතුමා. ශහ්තුව  එතුමා 

ශ ාශහාම නි්ශ:ෝෂී නායකශයෂණ. එශහම නායකශයෝ ශ ත රශට් 

පා්ිශ තගේතුශ  හිටියාට කමෂණ නසහස. ශ ත තමන් අරගළශආ 

මිනිම්ගේශේ කථාව - ශ තක මහලු මඩමෂණ  කියලා   ශගාල්ශලෝ 

කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි  මශේ ත්කය තමන්   

පා්ිශ තගේතුවට එගේශගේ රට හ:ගේන න ත  අ්ම ගයශගේ සියයට 

02ෂණ ිතතර වයස අම්රු ක 45ට අ් මිනිස්ම් හිටියාම සති කියන එක. 

එතසනිගේ එහාට    කියගේශගේ අම්රු ක 62ගේ පස්ශස ්pension යගේන 

ඕනෑ කියන කාරයය ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට 

සතුළු ශවනවා න ත ශහාඳන්. එතසනිගේ එහාට වාම්ශද්ව 

නානායෂණකාර වසනි නිවසරදි නායකශයෝ  පෂණඥයක එෂණශකශනෂණ 

ශහෝ ශ:ශ:ශනෂණ ව ශයගේ කෂණශකාම  2ශ:ශනෂණ ිතතර රශට් 

නායකශයෝ ශවලා ශ ත පා්ිශ තගේතුවට තවත් කමෂණ නසහස. 

හස සන් ගරු කථානායකතුමනි  රටම කියනවා න ත  ශ තක මහලු 

මඩමෂණ කියලා  මම පිළිගගේනවා. සන් :ගේනවා:? දියුණු රටවල 

ඉගේශගේ තරුය නායකශයෝ. දියුණු නසති රටවල තමන් ශමශහම 

නායකශයෝ ඉගේශගේ.  
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අමර් නන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කථානායකතුමනි  මට රීති ප්ර ්නයෂණ තිශ නවා. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමාකෂණ: රීති ප්ර ්නය  ගරු මගේීතුමා? 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිේ අමර් නන මහතා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත කථාව ක තුමාටත් අපහාසයෂණ. 

ක තුමාත් අම්රු ක 92ගේ එහා වයස ශකශනෂණ. වාම්ශද්ව 

නානායෂණකාර මගේීතුමා ිතතරෂණ ම් කම්න් කියලා එතුමා ශයෝජනනා 

කරන නි්යායකය ශමාකෂණ: කියලා මට ශපා්ඩෂණ කියගේන. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ක රීති ප්ර ්නයෂණ ශනාශවන්. ගරු ගයාඥාගේ නවනගේ: 

මගේීතුමා කථා කරගේන. 
 

ගු (වවද) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) கயொஷொன் நெனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

ගරු කථානායකතුමනි  ශහාඳ ශවලාවට   මගේීතුමා 

නසඟිට්ශට්. ගරු මගේීතුමනි  ක තුමා වාශේ ශහාරුත්  
 

[මූලා න්ේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கி ொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශ ත පා්ිශ තගේතුවට එගේන ශහාඳ නසහස. එශහම කි ශවාත්  තව 

කරුණු කියගේන ත.  ගරු කථානායතුමනි  මම කි ශ  පෂණඥයක   

වාශේ නායකශයෝ කිහිපශ:ශනෂණ - 2ෂණ  5ෂණ-  හිටියාට කමෂණ 

නසහස කියලා. ශ ත පා්ිශ තගේතුශ    වාශේ අය  52ෂණ  62ෂණ 

ඉගේනවා. ගරු කථානායකතුමනි  එතුමගේලා තරුයයගේශේ 

මානසික මට්ටම :ගේශගේ නසහස; ශලෝකශආ ූතතන තත්ත්වය 

:ගේශගේ නසහස. රට ඉදිරියට යගේන ඕනෑ සශමරිකාවත් එෂණක   

එාගලගේතයත් එෂණක කියලා කියනවා. හස සන් කසනඩාව වසනි 

රටවල අම්රු ක 45ට   52ට අ් තරුය නායකශයෝ ඉගේනවා. 

හස සන් ශ ත රට කව:ාවත්   ගමන යගේශගේ නසහස.  

ගරු කථානායකතුමනි  අශනෂණ වස:ගත්ම කාරයය ශමයන්. 
මම කාරුණිකව ඉල්ලගේශගේ එක වතාවෂණ පා්ිශ තගේතුවට 
සිතල්ලා රට හ:ගේන  ලගේන  ශ:වතාවෂණ සිතල්ලා රට හ:ගේන 
 ලගේන  තුගේ වතාවෂණ සිතල්ලා රට හ:ගේන  ලගේන කියාන්.   
අයශේ ග තවල සති ශගේ   ට වඩා ගස තමෂණ තිශ න මිනිස්ම්. රට 
හ:ගේන කසමසතින් න ත  තුගේ වතාවකුත් පා්ිශ තගේතුවට සිතල්ලා 
රට හ:ගේන  සරි ම්යා න ත  ක තුමගේලා නතර ශවගේන. හස සන් 
මම කියගේශගේ නසහස  සමාජන ශස්වය නවත්වගේන කියලා. 
පා්ිශ තගේතුවට තුගේ වතාවෂණ තවාට පස්ශස්  ගශ ත මිනිහාට  
නසත්න ත ගශ ත පා්ිශ තගේතු මගේීවරයාට ක තුමගේලා  
උපශද් නයෂණ ශ:ගේන. ගරු කථානායකතුමනි  සන් අපට ශ ත ශද් 
කරගේන  සරි? අශේ රශට් නායකශයෝ ිතධියට අශේ රශට් 
ශජනයඥ්ඨශයෝ  අත්:සකීශමගේ වසඩි මිනිස්ම් ඉගේනවා ශගේ.   
නායකයගේට තරාධනා කරගේන පුළුවගේ  එෂණ එෂණ පා්ිශ තගේතු 
මගේීවරුගේශේ උපශද් කයගේ ශවගේන කියලා. වාම්ශද්ව 
නානායෂණකාර මගේීතුමා ම් කම්න් කියලා කි ශ  සන් කියලා අශේ 
තුඥාර ඉුනනිල් අමරශස්න මගේීතුමා අහපු ප්ර ්නයට මම 
උත්තරයෂණ දීලාම ඉගේන ත. ශ ත රශට් එතුමා වාශේ නිවසරැදි 
මිනිස්ම් ඉගේනවා.   නිසා තමන් මා එතුමාශේ නම කි ශ . එශහම 
මිනිස්ම් :හ පහශළාස්ශ:ශනකු පා්ිශ තගේතුවට තවාට කමෂණ 
නසහස  ගරු කථානායකතුමනි. [ ාධා කිරීමෂණ] එශහම මිනිස්ම් 
පා්ිශ තගේතුශ  හිටියාට කමෂණ නසහස.  

ගරු කථානායකතුමනි  ක තුමා ශ ත රශට් ඉගේන නිවසරැදි 
නායකශයෂණ.   නිසා ක තුමා පා්ිශ තගේතුශ  ඉගේනවාට අපි 
කසමතින්. 

ගරු කථානායකතුමනි  අශේ තච්චිට වයස අම්රු ක 92න්.  
තච්චි ශග:රිගේ එළියට යද්දි අප කල්පනා කරනවා  "අශගේ  තච්චි 
එළියට  හිද්දි වසශටන්: :ගේශගේ නසහස. සිහිය මඳ : :ගේශගේ නසහස. 
ඉගේියයගේ ටික අඩපය ශවලා  සිහිය නසද්: :ගේශගේ නසහස. තපහු 
ශග:ර එගේන  සරි ශවන්: :ගේශගේ නසහස" කියලා. එශහම ශග:ර 
ඉඳගේ තච්චි පරිස්ස ත කරන මිනිම්ගේට රටෂණ හ:ගේන ශ ත 
පා්ිශ තගේතුවට එගේන ශ:ගේන  සහස. ශ:ාස්තර ශකශනකු 
ිතධියටන් මම කියගේශගේ. 

 

ගු දයාසිරි ජය් නකර මහතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயரசக ) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතශකාට අගමසතිතුමා කමෂණ නසද්:? 
 

ගු (වවද) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) கயொஷொன் நெனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

අශේ ගරු :යාසිරි ජනයශස්කර මගේීතුමනි  ක තුමාට ඕනෑ 

න ත කථා කරගේන ශවලාවත් ශ:ගේන ත. ශ තක තමන් තාරුයයශආ 

අව යතාව; ශ ත රශට් අව යතාව. හසම පෂණඥයකම නායකයගේ 

ිතධියට  අම්රු ක 92ට වඩා වසඩි අය ඉගේශගේ. එත ශකාට ඉතිගේ 

ප්ර ්නයෂණ නසහස. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක තුමාට ලසබී සති කාලය අවසානන්  ගරු මගේීතුමා. 
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[ගරු (වව:ය) ගයාඥාගේ නවනගේ:  මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ගු (වවද) ගයාෂාන් නවනන්ද මහතා 
(ைொண்புைிகு (மெத்திய கலொநிதி) கயொஷொன் நெனந்த) 

(The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda)  

මට තව ිතනාඩියෂණ ශ:ගේන  ගරු කථානායකතුමනි.  

ත්කශයගේ එහාට ගිහිල්ලා  ශ ත ශලඩ ශවච්ච වයවස්ථාව ඉවර 

කරලා  අලුත් වයවස්ථාවකට ගිහිල්ලා  ශ ත ර ට හ:ගේන ඉඩ දීමන් 

ශවගේන ඕනෑ.   වාශේම මා ශ ත පා්ිශ තගේතුවට තවාට පස්ශස ්

පළමුවන වතාවට තඩුක්ව කියන ශ:යෂණ ිතපෂණඥය පිළිගත්තා  

ගරු කථානායකතුමනි.   ගසන මට ශ ාශහාම සතුටුන්. අපි 

තඩුක්ව නිශයෝජනනය කරනවා. තඩුක්ව ශගශනන නිවසරැදි ශ:යට 

අ: ඉඳලාවත් ක තුමගේලා අත කසවලා  එකයතාව පළ කරගේන. 

අදිගේ පස්ශස්වත්  ලය ශ :ා ගගේන ශපාර කගේශගේ නසතිව  

අගමසතික ත  ජනනාධිපතික ත ල ා ගගේන රශට් නීතියට පිටිගේ 

ගිහිල්ලා  නසත්න ත රශට් නීතිය හෑල්ලු කරලා  රට ිතනා  කරන 

තසනට යගේශගේ නසතිව එකතු ශවලා කටයුතු කරගේන කියා මා 

පා්ිශ තගේතු මගේීවරුගේශගගේ ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත ශ:සීය ිතසිපස්ශ:නා තශ  රට 

හ:ගේන න ත  එකතු ශවලා හරි ශද් -නිවසරැදි ශද්- කරගේන. වසරැදි 

ශ:යෂණ තිශ නවා න ත ශ:සීය ිතසිපස්ශ:නාම  වා අන්ගේ කරගේන. 

එතසන ඉඳල ා රට හ:ගේන එකතු ශවගේන කියා මා ශ ත 

පා්ිශ තගේතු මගේීවරු ශ:සීය ිතසිපස්ශ:නාටම තරාධනා 

කරනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු (පූරජනය) අතුරිශආ රතන ස්වාමීගේ වහගේශස්. ිතනාඩි 

හතරක කාලයෂණ ක  වහගේශස්ට තිශ නවා. 

 
[අ.භා. 5.30] 

 

ගු (පූජ) අුරරලි්ේ රතන හිමි 
(ைொண்புைிகு (ெண.) அத்து லிரய  தன ரத ர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි  අ: දින අප ස තමත කරන ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත පිළි ඳව 

කථා කරන ශ ත අවස්ථාශ  මා මුිගේම කියගේන කසමසතින්  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අපි උත්තර ලාකා 

සභාගය හසටියට ස තපූර්ය සහාය දීමට එකයත්වයට සිතල්ලා 

තිශ න  ව. "තඩුක්රම වයවස්ථාවකිගේ රට ස තපූර්යශයගේ 

යහපත් ශවනවාය  තඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසාස්කරයය තමන් 

සියල්ලට මුල" කියලා හිතන කඩුකඩායමෂණ ඉගේනවා. "රට 

ශගාඩනසඟීශ තදී ිතධායක ජනනාධිපති රමය තමන් ලාකාවට තිශ න 

එකම ප්ර ්නය" කියලා හිතන කඩුකඩායමකුත් ඉගේනවා. අපි 

පසහසදිිව කියගේන ඕනෑ  ිතධායක ජනනාධිපති රමය තිශ ගේශගේ 

ලාකාශ  ිතතරෂණ ශනාශවන් කියන එක. ශලෝකශආ ිතධායක 

ජනනාධිපති රමය රටවල්  හුතරයක ක්රියාත්මක 

ශවනවා.  යුශරෝපශආ සහ එෂණසත් ජනනප:ය වාශේම දියුණු වූ 

ශ ාශහෝ රටවල ිතධායක ජනනාධිපති රමය ක්රියාත්මක ශවනවා.  

2015 ව්ඥශආ වමීපාල සිරිශසන් මසතිතුමා  ලයට තවාට 

පස්ශස් සාවා:යෂණ තිබුයා  ිතධායක ජනනාධිපති රමය අශහෝසි 

කරනවා :  ිතධායක ජනනාධිපති රමය සාශ ෝධනය කරනවා : 

කියලා. ගරු කථානායකතුමනි  අපි හිටපු ස්ථාවරය තමන් 

සියල්ලගේශේ එකයතාශවගේ පූර්ය වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ 

කරනවා න ත ිතධායක ජනනාධිපති රමය හුශ:කලාව අශහෝසි කිරීම 

කියන එක අ්බු:යෂණ කියන ස්ථාවරය. ය ත කිසි ශකශනකුට 

ිතධායක ජනනාධිපති රමය අශහෝසි කරගේන ඕනෑ න ත කිසි 

ප්ර ්නයෂණ නසහස  ක කරගේන රමයෂණ තිශ නවා. ලාකාශ  

ශමශතෂණ හ:පු ශහාඳම වයවස්ථාව තමන්   90 ජනනරජන වයවස්ථාව. 

 ක ඓතිහාසික වයවස්ථාවෂණ.   වයවස්ථාව ස තපූර්යශයගේ 

ස්ථාපිත කරලා ිතධායක ජනනාධිපති රමය තශහෝසි කරගේන.   

ප්ර ්නය එතසනිගේ ඉවරන්. අ: අපි  කරගේශගේ ිතධායක ජනනාධිපති 

රමය අශහෝසි කිරීමෂණ ශනාශවන්  ිතධායක ජනනාධිපති රමශආ 

තිශ න ය ත ය ත ලෂණඥය සාශ ෝධනය කිරීමන්.   සාශ ෝධන  

:හහත්වන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනය හසටියටත් 

ශගනාවා. මහිගේ: රාජනපෂණඥ මසතිතුමා ජනනාධිපති හසටියට 

ඉගේනශකාට ශගනාපු :හඅටවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ :හහත්වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශයගේ ශගනාපු ය ත ය ත කාරයා ඉවත් කරලා එතුමාට 

හසකිතාෂණ කාලයෂණ ජනනාධිපති ුරරයට ඉල්ලගේන පුළුවගේ ිතධියට 

සාශ ෝධනය කරනු ලසබුවා.  ක ඉතාම වසරැදි ක්රියාවෂණ කියලා 

හසශමෝම පිළිගගේනවා සති.  කත් රශට් ශද් පාලන අ්බු:යෂණ 

 වට අවසානශආ පත් ම්යා.  

 ළයට  ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මසතිතුමාශේම අන්යා 

අගමසතිකශ ත ඉගේශ:ද්දී තුශනගේ ශ:කක  ලයකුත් තිශ ද්දී 

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ ය ත ය ත කාරයා 

ඉවත් කරලා ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාවා. 

එශස් ශගන එනු ලසබුශ  කුමන ප්රාශයෝගිකත්වය මත :  කුමෂණ 

සඳහා : කියන එක ශවනම ිත ්ශල්ඥයය කරගේන ඕනෑ ශ:යෂණ.  

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාපු අයම -

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට  ෂණතිය දීපු අයම

-  ක ස තපූර්යශයගේම ිතශලෝපනය කරලා ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය අරශගන තවා.  ක ස තපූර්යශයගේම 

ශද් පාලනිකව ගත්ත ඉතා වසරැදි ස්ථාවරයෂණ. අනාගත පරපුර ශ ත 

: කශආ ශද් පාලනය ිතග්රහ කර  ලද්දී අපි ශකතර ත 

අවස්ථාවාදීගේ :  ශකතර ත පටු ිතධියට  පෂණඥ නායකයගේට භශආ  

කිසිම ප්රජනාතගේරවාදී ප:නමකිගේ ශතාරව ිතහිළුකාරයගේ හසටියට 

කටයුතු කළා : කියන එක  ිතස්තර කරන්. :හනව වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ ය ත ය ත අ්පා්ක ත තිබුයා.  ක කරපු 

තකාරශආ ප්ර ්නත් තිබුයා.  ක   ශවලාශ  අපට අව ය න ත 

සාශ ෝධනය කර ගගේනත් තිබුයා. නමුත් අපි කශළ්  ක 

ස තපූර්යශයගේම අශහෝසි කරලා ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ශගනාපු එකන්.  

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ කුමෂණ : 

ශවගේශගේ කියන එක සමතිවරයා පසහසදිි කළා.   වාශේම 

අශනෂණ අයත් පසහසදිි කළා. ගරු කථානායකතුමනි  මශේ ශකටි 

කාලය තුළ මට අවසථ්ාවෂණ නසහස    ගසන පසහසදිි කරගේන. 

නමුත් ශකටිශයගේ   කාරයය කියගේනට ඕනෑ. ිතධායක 

ජනනාධිපති ුරරශආ තිබුණු ප්රධාන ප්ර ්නය තමන්  තමගේට ඕනෑ 

ශකශනකු හිතුමශත් ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයයට පත් කිරීම.  ක  රපතළ 

ප්ර ්නයෂණ හසටියට තිබුයා.   එෂණකම  ද්ිතත්ව පුරවසසිකම පිළි ඳ 

ප්ර ්නය තිබුයා. අපි :ගේනවා  අ්ුවන මශහ්ගේ්රගේශේ ප්ර ්නය.  ට 

පස්ශස් ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  අතිිතශ ්ඥ අනුත්තර නායකයා 

හසටියට හිටපු  සසිල් රාජනපෂණඥ මහත්මයා එතුමාට ඕනෑ ිතධියට 

සියල්ල කරමිගේ කටයුතු කළා. ශ ත රටට ත:රයෂණ තිශ නවා න ත  

ද්ිතත්ව පුරවසසිකම අශහෝසි කරලා ඕනෑම ශකශනකුට 

වයවස්ථානුූලලව ශ ත රශට් පා්ිශ තගේතුවට එගේන පුළුවගේ. අ: 

ශ ත ශගන එන සාශ ෝධනශයගේ සියල්ල ලසශ ගේශගේ නසහස.  

ශ තශකගේ රටට ශසෞභාගයය ශගශනගේශගේ නසහස. ශ තක 

මහශමරෂණ ශනාශවන්. එශස් ම්යත් ප්රජනාතගේරවාදී දි ාවට යන 

ගමශගේදී ශ තශෂණ සාධනීය ලෂණඥය තිශ නවා.  ක තමන්  තනි 

පුද්ගලශයකුට තිබුණු  ලය ශකාමිඥගේ සභා මඟිගේ ය ත පමයකට 

පාලනය කිරීමට හසකිීම.  කත් ස්ව ස තපූර්ය එකෂණ ශනාශවන්. 

ශමාක:    ශකාමිඥගේ සභා හසශ:න තකාරය  ශකාමිඥගේ සභාවල 

සායුතිය පිළි ඳ ප්ර ්නයෂණ තිශ නවා.  එශස් ම්වත්  සාශේෂණඥව 
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පා්ිශ තගේතුව 

ගත්තාම සාධනීය අාග ලෂණඥය ශමහි :කිගේන තිශ නවා.   නිසා 

ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත ස තමත කරගේන යන ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය සාධනීය ශ:යෂණ හසටියට අපි 

:කිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ිතධායක ජනනාධිපති රමය අශහෝසි 

කිරීමට ප්රථම තඩුක් පෂණඥයත්  ිතපෂණඥයත් කියන ශ:පා් ්වය 

ිතසිගේම ශ ත ඡගේ: රමය පිළි ඳ තීගේ කවෂණ ගසනීම ඉතා වස:ගත්. 

අ්බු:යෂණ පවතින ශමම සාරාගේති යුගශආ අපට මසදිහත්ව  හසකි 

ඉෂණමනිගේ කරගේන පුළුවගේ ශ:යෂණ තමන්  ශ ත ඡගේ: රමය ය තකිසි 

සාශ ෝධනයකට පාර කිරීම. එහිදී  ක කරන තකාරය පිළි ඳව 

ිතිතධ ප්ර ්න  සාවා: සති ශවගේන පුළුවගේ. මා හිතනවා හසම 

ශ:නාටම  ිතශ ්ඥශයගේ ම්ළු පෂණඥවලටත් එකය ශවගේන පුළුවගේ 

තකාරයට   කටයුත්ත කළ යුතුන් කියලා. ශහාඳ සාවා:යකිගේ 

පම්ව මනාප ඡගේ: රමය අශහෝසි වන  එශහත් අනුපාත ඡගේ: 

රමශආ සාධනීය ලෂණඥය ඉතුරු වන  ම්ළු පෂණඥවල නිශයෝජනනය 

තහම්රු කරන  වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ ශ ත රටට අව යන්. ශ ත 

ශගශනන යන ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයටත් 

වඩා වස:ගත් වගේශගේ ශ ත ඡගේ: රමය ශවනස් කරන එකන්.   

සඳහා සියලුශ:නාම අවධානය ශයාමු කරනවා සතසන් සිතමිගේ 

හසමශ:නාටම ශසත් පතමිගේ මා නිහඬ ශවනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අසාක නවරත්න මසතිතුමා. 
 

[අ.භා. 5.30] 

 

ගු අ ාංක නවරත්න මහතා 
(ைொண்புைிகு அசங்க நெ த்ன)  

(The Hon. Asanka Navarathna) 

ශ ාශහාම ස්තුතින්, ගරු කථානායකතුමනි.  

පා්ිශ තගේතු මසතිවරයයකට තරග කරලා පා්ිශ තගේතුවට 

ශත්රී පත්ශවලා එනවාට වඩා අසීරු තත්ත්වයෂණ තමන්, 

පා්ිශ තගේතුශ  කථාවෂණ කිරීමට ිතනාඩි කිහිපයෂණ ශවගේ කර 

ගගේනා එක.  ශකශස් ම්වත්, අ: මට කථා කිරීමට ිතනාඩි කිහිපයෂණ 

ශහෝ ල ා දීම පිළි ඳව ක තුමාට ස්තුතිවගේත ශවනවා.  

තඩුක්ව පසත්ශතගේ ශගන ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත    ශයෝජනනාව ස තමත කිරීමට 

ිතශ ්ඥශයගේ ිතපෂණඥය පසත්ශතගේ ිත ාල උනගේ කවෂණ තිශ න  ව 

ශ ත අවස්ථාශ දී අපට පසහසදිිව ශපශනනවා.   90 ශජ්.ත්. 

ජනයව්ධන මසතිතුමා ශගනා තඩුක්රම වයවස්ථාව ශ ත ශගම්ණු 

අම්රු ක 44 තුළ ිතසි වතාවෂණ සාශ ෝධනය ශවලා  අ:  ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත  ිතසිඑෂණවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශලසට ස තමත ීමට නියමිතව 

තිශ නවා. ශජ්.ත්. ජනයව්ධන මසතිතුමා ශගනා තඩුක්රම 

වයවස්ථාව එතුමා ුරරය :සරූ අම්රු ක  2ක කාලය තුළ :හසය 

වතාවෂණ සාශ ෝධනය ශවලා තිශ නවා. අපි ිත ්වාස කරනවා  

තව කරටත් පසලසස්තර අලවමිගේ ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථාව 

සාශ ෝධනය කරමිගේ යනවාට වඩා  ශද් පාලන පෂණඥවලට  මහ 

ජනනතාවට  ශද් පාලනය කරන උ:ිතයට  ශ ත රටට අලුත් 

වයවස්ථාවෂණ ශගන  මට ිත ාල ම්වමනාවෂණ තිශ නවා කියලා.   

ශවනුශවගේ ශ්රී ලාකා මහජනන පෂණඥය ිතධියට අපිත් දී්ඝ කාලයෂණ 

තිස්ශස් ිත ාල කසප කිරීමෂණ කළා. ජනනාධිපති නීතිි මශනෝහර : 

සිල්වා මසතිතුමාශේ ප්රධානත්වශයගේ තිබුණු   ස ත ගේධ කමිටුවට 

අශේ අ:හස් හා ශයෝජනනා ඉදිරිපත් කළා.  

ශ ත ශවලාශ  අධිකරය අමාතය  ගරු ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ 

මසතිතුමාට අපි ස්තුතිවගේත ශවනවා. එතුමා අපිත් එෂණක 

තඩුක්ශ  ස්වාධීන ශවච්ච මගේී කඩුකඩායශ ත නිශයෝජිතයකු 

ශලස පම්ගිය අශේල් මාසශආ ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ඉදිරිපත් කළා  ිතසිඑෂණවන 

සාශ ෝධනය ිතධියට ස තමත කිරීම සඳහා. එතසන ඉඳලා එතුමා 

ශ ත සටන අත් හරිගේශගේ නසතිව ශද් පාලන පෂණඥ ගයනාවෂණ 

එෂණක  සිිතල් සාිතධානත් එෂණක ශ ත පිළි ඳව සාකච්ඡා කළා. ශ ත 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ප්රජනාතගේරවාදී වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ ිතධියට  රශට් මහ ජනනතාව ඉල්ලා සිටින වයවස්ථා 

සාශ ෝධනයෂණ ිතධියට ශගශනගේන එතුමා ිත ාල කසප කිරීමෂණ 

කළා.   වාශේම  ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ හිටපු ජනනාධිපතිතුමා 

ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

ශගනාපු ශවලාශ   අපි  තඩුක් පෂණඥය තුළ ඉඳිමිගේ අශේ 

පෂණඥවල මගේීවරු පිරිසෂණ එකතු ශවලා සාශ ෝධනය ිතය යුතු 

කරුණු  2ෂණ ඉදිරිපත් කළා. එන්ගේ කරුණු 2 ෂණ එතුමා පිළිශගන 

සාශ ෝධනයට ලෂණ කළා. ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ මසතිතුමාත් අශේ 

කඩුකඩායමට ස ත ගේධ ශවලා හිටියා. ද්ිතත්ව පුරවසසිභාවය 

ස ත ගේධ කාරයාශ දී එවකට සිටි ජනනාධිපතිතුමා අපට 

ශපාශරාගේ කවෂණ ල ා  කගේනා  අම්රුද්:ෂණ සතුළත   

සාශ ෝධනයත්  කරනවා කියලා.   වාශේම  ශපාශරාගේ කවෂණ 

 කගේනා  ශ ත 0200 අම්රුද්: තුළ ඉතා කඩිනමිගේ අලුත් තඩුක්රම 

වයවස්ථාවෂණ ශගශනනවා කියලා. එවකට අධිකරය අමාතයවරයා 

ිතධියට කටයුතු කළ අශේ අි ස රි මසතිතුමා   කරුය 

පා්ිශ තගේතුශ ත් සඳහගේ කළා.  

ශලෝකශආ තඩුක්රම වයවස්ථා නමය සහ අනමය ිතධියට 

ව්ග ශ:කකට ශ ශ:නවා කියා අපි :ගේනවා. අශේ තඩුක්රම 

වයවස්ථාව අනමය වයවස්ථාවෂණ ිතධියට අපි හුනනා ගත්තත්  ශ ත 

වයවස්ථාව සාශ ෝධනය ශවලා තිශ න වාර ප්රමායය ගත්තාම   

සාශ ෝධනය ශවච්ච හුයෂණ කාරයා ශ:ස  සලුවාම  

පුද්ගලානු ද්ධවන්   තීගේ ක-තීරය අරශගන තිශ ගේශගේ කියන 

එක මා :සෂණකා. අධිකරය සමතිතුමාත් ශ ත ළයදී    ව කියා 

තිබුයා. ිතශ ්ඥශයගේ පළමුවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ශගනාශ  එවකට ශ්රී ලාකා නි:හස් පෂණඥශආ නාන්කාව වූ 

සිරිමාශවෝ  ඩුකඩාරනායක මසතිනියශේ ප්රජනා අන්තිය අශහෝසි 

කිරීමටන්.   තකාරයට පුද්ගලානු ද්ධවන්   වයවස්ථා සාශ ෝධන 

ශගනසල්ලා තිබුශඩුක. එවසනි සාශ ෝධනවලට ශනාශගාස් ශ ත රට 

ප්රගමනය කරා ශගන යගේන පුළුවගේ  රශට් ජනනතාව ඉල්ලා සිටින 

සරල ියිතල්ලෂණ ිතධියට අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශගන 

 ම සඳහා අපි කසප ශවගේන අව යන්.   ශවනුශවගේ අපට දිය 

හසකි උපරිම සහශයෝගය අපි ල ා ශ:ගේන අව යන්.  ශආ සහ අ: 

කථා කළ මගේීවරු  හුතරයකශේ ඉල්ලීමම ම්ශඩුක අලුත් 

තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ ශගශනගේන කියන එකන්. අලුත් 

තඩුක්රම වයවස්ථාවක අව යතාව රට හමුශ  තිශ නවා. රශට් 

ජනනතාව ඉල්ලා සිටින ප්රජනාතගේරවාදී ප්රතිසාස්කරය ගයනාවෂණ 

අපි අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ හරහා රට හමුවට ඉදිරිපත් 

කරගේන ඕනෑ; ශගශනගේන ඕනෑ.   සඳහා වගකිව යුතු මගේීවරු 

005ශ:නකු ිතධියට අපි එකට එකතු ශවලා කටයුතු කරගේන ඕනෑ. 

තඩුක් පෂණඥශයගේ ශගශනන ශයෝජනනාව ස්ිර කරගේන    

ශයෝජනනාව ඉදිරියට ශගන යගේන   ෂණතිමත්ව කටයුතු කරගේන 

ිතපෂණඥශආ අපි අ: එකතු ශවලා ත:් යෂණ ල ා ශ:නවා වාශේ 

ඉදිරි කාලය තුළ ඉතාම කඩිනමිගේ අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ 

ශගන  ම සඳහාත් අපි සියලුශ:නාම කසපශවමුන් කියන 

තරාධනාව කරමිගේ  මට ශ ත අවස්ථාව ල ා දීම පිළි ඳව ගරු 

කථානායකතුමාට ස්තුතිවගේත ශවමිගේ මා නවතිනවා.    
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ගු ඩිලාන් ්ප්ර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபர  ொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි  අ: ිතවා:යට ලෂණ වන ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ගසන අපි ශ ත 

ගරු සභාශ  ශමාන  ශමාන තකාරයට කථා කළත්  ශ ත පනත් 

ශකටු තපත පම්ගිය මාස කීපය තුළ ශ ත සභාව තුළ සිටින සියලු 

ශද් පාලන පෂණඥත්  ශ ත සභාශවගේ පිටත අරගළයට ස ත ගේධ 

ශවච්ච  නි්පාෂණික අරගළශආ ශයදී සිටි අයත් ඉල්ලපු   system 

change එකට අව ය මූික පියවරට ය ත ප්රශ  යෂණ ශගන 

ශ:ගේනා වූ පනත් ශකටු තපතෂණ ිතධියට හුනගේවගේන පුළුවගේ. අපට 

ත්ක කරගේන පුළුවගේ  ශ ත ශගශනගේන යන ිතසිශ:වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය තුළ තිශ ගේශගේ අපි 

 ලාශපාශරාත්තු ශවච්ච ශද්ම ශනාශවන් කියලා. අපට කියගේන 

පුළුවගේ  ශමය නාගි ශපගේවා අෂණකා ශ:නවා වාශේ වසඩෂණ කියලා. 

හස සන්  ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සා ශ ෝධනයට වඩා ශ ත 

ශගශනන  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශහාඳන් 

කියන තසනට ගිශයාත් ිතතරන්  අපට ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

ගසන හරියට  ලගේන පුළුවගේකම ලසශ ගේශගේ.  

ගරු කථානායකතුමනි  ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත අ: ස තමත ම්යා කියලා ශගාිතයාට 

ශපාශහාර ටික ලසශ ගේශගේ නසහස  ශගාිතයාට අව ය රසායනික 
්රවය ටික ලසශ ගේශගේ නසහස. ිත කි බිල අ්  ශවගේශගේ නසහස  ජනල 

බිල අ් ශවගේශගේ නසහස. හස සන්  උශද් අශේ අධිකරය 
සමතිතුමාත් ශ ත ගරු සභාශ  ප්රකා  කළ ිතධියට අපි මුහුය දීලා 

තිශ න ශ ත ත්ික අ්බු:ශයගේ ශගාඩ එගේන අ: අපට උ:ම් 
කරන  ද්ිතපා් ්ිතක ශහෝ  හුපා් ්ිතක - bilateral  සහ 

multilateral - ස ත ගේධතා සති රටවලට අප ශකශරහි ය ත 

ිත ්වාසයෂණ ශගාඩ නයා ගගේන ශ තක ශහ්තුවෂණ ශවගේන පුළුවගේ.  
ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධන පනත් ශකටු තපත අ: ස තමත ම්යත් 

රනිල් ිතරමසිාහ මහත්මයා politically දිනු ත; ස තමත ශනාම්යත් 
එතුමා politically දිනු ත. හස සන්  එතුමාශේ දිනුම දිහා  ලාශගන 

"අශගේග පස්ස ශ:ාශරගේ ජනනාධිපති ශවච්ච මිනිහාට වාසියෂණ 
ශවනවා ශගේ" කියලා හිතාශගන අපි රට ගසන  ලගේශගේ නසතිව 

කටයුතු කශළාත්  අපි කරගේශගේ වර:ෂණ.   එෂණකම 

ජනනාධිපතිතුමාත් හිතගේන ඕනෑ   ජනනාධිපති ශකශනකු පත් ශවන 
සාමානය රමයට ශනාශවන් එතුමා පත් ශවලා තිශ ගේශගේ කියන 

එක. එතුමා ජනනතා ඡගේ:ශයගේ පත් ශවච්ච ජනනාධිපතිවරශයෂණ 
ශනාශවන්. එතුමා පා්ිශ තගේතුශ  මගේීවරු  34 ශ:ශනකුශේ 

ඡගේ:ශයගේ පත් ශවච්ච ශකශනෂණ. අ: ශ ත ශගශනන 
සාශ ෝධනයට ඡගේ:ය ගගේන ශවලාශ  අපට  ලගේන පුළුවගේ   

 34 ශ:නාශගගේ කී ශ:නකු එතුමාත් එෂණක ඉගේනවා: කියලා.  

එතුමා ජනනාධිපති හසටියට පත් ම්යත් එතුමාට ජනනතාව ශකශරහි 
අවධානය ශයාමු කරගේන  සරි ම්යා; ජනනතාව ඉල්ලපු ශද්වල් 

ශමානවත් ශ:ගේන  සරි ම්යා.  අ: වන ිතට මට ශපශනන ිතධියට 
එතුමා එෂණක හිටපු  34 ශ:නාවත් එතුමාට තියා ගගේන  සරි ශවලා 

තිශ නවා. වයවස්ථා සාශ ෝධනයෂණ නිසා අ: තුශනගේ ශ:කක 
ඡගේ:යකිගේ ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය 

පනත් ශකටු තපත ස තමත ශවගේන ඕනෑ.   කා්යයට සහශයෝගය 

ශ:ගේශගේ අපි ිතපෂණඥය පසත්ශත් ඉඳශගන. අශේ කථා කපලා  
ශවලාව අ් කරලා  අපට  කළු තුශගේ බූරුශවෝ   ගගේධ  ශයෝ  

කි වත්  අශේම ඡගේ:ශයගේ තමන් අ: ශ ත තඩුක්වට 
පා්ිශ තගේතුශ  මගේීවරු  52 හ:ා ගගේන ශවලා තිශ ගේශගේ. 

එශහම න ත සත්ත ගගේධ  ශයෝ කම්:  සත්ත කළු තුශගේ බූරුශවෝ 
කම්: කියලා ශ ත වයවස්ථා සාශ ෝධන පනත් ශකටු තපතට අ:ාළ 

ඡගේ:ශයගේ පම්ව ශහළි ශවගේන පටගේ ගනීිත.  

ගරු කථානායකතුමනි  අ: ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම 
වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට කම්රු ිතරුද්ධ ම්යත් 

ශපා කජනන ශපරමුශඩුක මගේීවරුගේට ිතරුද්ධ ශවගේන අන්තියෂණ 

නසහස. සන් මම එශහම කියගේශගේ? අශේල්   වන :ා මශේ උපගේ 
දිනය :වස  ගරු කථානායකතුමනි. 0200 අශේල්   වන :ා  ශ්රී 

ලාකා ශපා කජනන ශපරමුශඩුක නායකයා -අ:ත් එතුමා එහි නායකයා- 
අශේ ස:ා:රණීය මහිගේ: රාජනපෂණඥ හිටපු ජනනාධිපතිතුමා -එතුමා   

ශවලාශ  හිටපු අගමසතිතුමා- ශමගේන ශමශහම කියා තිශ නවා.  I 
quote from the Hansard. 

"ගරු කථානායකතුමනි  ත්ික අ්බු:යට ිතසුන ත ශසායනිතට   සඳහා 

අශේ රශට් ත්ික  ශද් පාලනික හා සමාජන ය ස්ථාවරත්වයත් ඉතා 

වස:ගත්.   සඳහා ගත හසකි කඩින ත හා ප්රාශයෝගික ිතසුනම ශලස 

තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනයෂණ සති ිතය යුතු යසන් මා ිත ්වාස 

කරනවා."  

එතුමා  ළයට ශමශස්ත් කියනවා   

"ගරු කථානායකතුමනි    තර තභක පියවරෂණ ශලස :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය අතයව ය හා කාලීමන සාශ ෝධන 

සහිතව ප්රජනාතගේරවාදීව  ලාත්මක කිරීම ශකටි කාලීමනව ගත හසකි 

කාශලෝචිතම ිතසුනම  වන් මශේ ිත ්වාසය..." 

ගරු කථානායකතුමනි  ශමශස් කියා තිශ ගේශගේ මම 

ශනාශවන්. 0200 අශේල්   වන :ා ශමශස් කියා තිශ ගේශගේ එ:ා ශ්රී 

ලාකා ශපා කජනන ශපරමුශඩුක නායක  අ:ත් එහි නායක මහිගේ: 

රාජනපෂණඥ හිටපු ජනනාධිපතිතුමා. ිතපෂණඥශආ ඉගේන කඩුකඩාය තවලට 

ිතිතධ ශහ්තු මත ශ ත සාශ ෝධනයට ිතරුද්ධ ශවගේන පුළුවගේ. 

හස සන්  ශ්රී ලාකා ශපා කජනන ශපරමුශඩුක කිසි ශකශනකුට ිතරුද්ධ 

ශවගේන  සහස. සන්  ? ශ ත කාරයය 0200 අශේල්   වන :ා 

පා්ිශ තගේතුශ දී කි ශ   ශපා කජනන ශපරමුශඩුක නායකතුමා වන 

නිසාන්. අශනෂණ අතට  ශ ත සාශ ෝධනය ශගශනගේශගේත් ශපා කජනන 

ශපරමුශඩුක  හුතරය සහශයෝගය ශ:ගේනා වූ ශ ත තඩුක්වන්. :සගේ 

ශ ත තඩුක්ශ  ඉගේන සතස ත අය කියනවා  'තරුය අයට අවස්ථාව 

ශ:ගේන  අම්රු ක හසශට් අය ිතශ්රාම යවගේන  ශ ත සාශ ෝධනයට වඩා 

ශහාඳන් අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ' කියලා. හස සන්  ශ ත 

සාශ ෝධනය ශගන එගේශගේ තඩුක්ව. නමුත් අ:  කට අව ය 

ඡගේ:  52 ශහායාගගේන ශවලා තිශ ගේශගේ ිතපෂණඥශයගේ.  ක 

ශවනම එකෂණ. ශමාක:  ිතපෂණඥශආ ශ ාශහෝ මගේීවරුගේ අ: ශ ත 

දිහා  ලගේශගේ පටු ිතධියට ශනාශවන්  කාලීමන අව යතාවෂණ ශලස 

සලකගේන ඕනෑ කාරයයෂණ හසටියටන්. 

ගරු කථානායකතුමනි   ළය පියවර ිතය යුත්ශත් ශමාකෂණ:? 

ශහාර පාශරගේ  වසරැදි පාශරගේ ජනනතාවශේ ඡගේ:ය නසතිවත් 

ජනනාධිපති වූ රනිල් ිතරමසිාහ මහත්මයා හිතනවා න ත   :සගේ 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

ස තමතන්. ත  මම :සගේ දිනු තග   හිගේ:ා මම තමන් :සගේ 

ශලෝශකටම ශලාෂණකා   කියලා   ක වසරැදින්. ශමතසනිගේ එහාට 

 ලගේන ඕනෑ  අපි ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ 

ඉඳලා අලුත් වයවස්ථාවෂණ කරා යනවා:  එශහම නසත්න ත reverse 

ශවලා :හඅට වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පසත්තට 

යනවා: කියලා. අපි යගේනට ඕනෑ ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශආ ඉඳලා අලුත් තඩුක්රම වයවස්ථාවෂණ පසත්තට. 

ශ:මළ භාඥාව කථා කරගේනා වූ ජනනතාවශේ අන්තිවාසික ත 

තරෂණඥා කරන  අලුත් මසතිවරය රමයකට මුල පුරන  අලුත් 

වයවස්ථාවෂණ පසත්තටන් අප යා යුතු වගේශගේ. ගරු අධිකරය 

සමතිතුමා ිත ාල උත්සාහයෂණ ගත්තා  ශශ්රඥ්්ඨාධිකරයශයගේ ත තීගේ ක  

ිතිතධ පෂණඥවිගේ ත තීගේ ක සසලකිල්ලට ශගන ශ ත කාරයයට මුල 

පුරගේන.   නිසා මම කල්පනා කරනවා  ශ ත ශ:න පණිම්ඩය 

ජනනාධිපතිතුමා වසරැදි ිතධියට ගගේශගේ නසතුව  ශමය අලුත් 

වයවස්ථාවෂණ කරා යන පසත්තට අරශගන යගේනට කටයුතු කරන් 

කියලා. ශමාක:  ශ:මළ භාඥාව කථා කරන ජනනතාවශේ ප්ර ්නයත්   

නව මසතිවරය රමය කියන කාරයයත්  ිතධායක ජනනාධිපති 

රමය කියන කාරයයත් කියන සියල්ල එකට  සඳිලා පවතින 

2235 2236 



පා්ිශ තගේතුව 

තත්ත්වය තුළ   කෂණශකෝම කසටි කරලා අරශගන කටයුතු 

කරගේන ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි  අපි ශ ත පා්ිශ තගේතුව තුළ තඩුක්ව 

පසත්ශත් සහ ිතපෂණඥය පසත්ශත් ඉගේන ශකාට පම්ගිය මාස 

ගයනාව තිස්ශස්ම වා: ිතවා: කරමිගේ කියා තිශ නවා  පෂණඥ 

ිතපෂණඥ ශේ:ශයගේ ශතාරව එකතු ශවගේන පුළුවගේ කාරයාවලට 

එකතු ශවමු කියලා. අ: එවසනි අවස්ථාවකට අපි සිතල්ලා 

තිශ නවා. මට න ත ශපශනන හසටියට ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය අප  ලාශපාශරාත්තු ශවච්ච සාශ ෝධනය 

ශනාශවන්. අරගළය  ලාශපාශරාත්තු ශවච්ච සාශ ෝධනයත් 

ශනාශවන්. නමුත්   දි ාවට ගමගේ කරන  අලුත් වයවස්ථාවෂණ 

හ:න දි ාවට ගමගේ කරන සාශ ෝධනයෂණ හසටියට ශමය 

භාරගගේන අපට පුළුවගේකම තිශ ගේන ඕනෑ. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක තුමාට නියමිත කාලය අවසගේ. 

 

ගු ඩිලාන් ්ප්ර්රා මහතා 
(ைொண்புைிகு டிலொன் தபர  ொ) 

(The Hon. Dilan Perera) 
මට තවත් ිතනාඩියෂණ ශ:ගේන  ගරු කථානායකතුමනි.  

තඩුක් පෂණඥයටත්  ිතරුද්ධ පෂණඥයටත් නසති අය හසටියට අපට 

-අශේ කඩුකඩායමට- ක තුමාශේ පිහිශටගේ ශ ාශහාම අමාරුශවගේ 

තමන් කථා කරගේන කාලය ශසායාගගේන සි ක ශවලා තිශ ගේශගේ.  

ගරු කථානායකතුමනි  අවසාන ව ශයගේ කියගේන ඕනෑ 

කාරයයෂණ තිශ නවා. ශ ත රශට් සිාහල  ශ:මළ  මුස්ි ත   ශ ෞද්ධ  

ඉස්ලා ත  කශතෝික  හිගේ ක ජනනතාව වාශේම සෑම ශද් පාලන 

පෂණඥයෂණම නිශයෝජනනය කරන ජනනතාව  ලාශපාශරාත්තු වගේශගේ 

අපි පා්ිශ තගේතුව තුළ කථා කරන ශද් දිහා පාට කඩුකයාඩි :ාලා 

 ලගේශගේ නසතුව ශමගේන ශ ත ිතධියට කෂණශකාම එකතු ශවලා 

කටයුතු කරාිත කියලාන්.   අතිගේ  සලූ ිතට අ: තඩුක් පෂණඥයට 

වඩා ිතරුද්ධ පෂණඥශආ මගේීවරුගේ නිවසරැදිව කටයුතු කළාය 

කියන කාරයය ශපර:සරි කරශගන  අපි අලුත් වයවස්ථාවෂණ හ:න 

පසත්තට ගමගේ කරනශකාට තඩුක් පෂණඥශආ මගේීවරුත් අ: 

වාශේ පටු ිතධියට හිතගේශගේ නසතිව  පටු තකල්ප නසතිව කටයුතු 

කරන් කියා  ලාශපාශරාත්තු ශවමිගේ මට කාලය ල ා දීම ගසන 

ක තුමාට ස්තුතිවගේත ශවමිගේ මා නිහඬ ශවනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු එස්.එ ත. මරිෂණකා් මගේීතුමා. 
 

[අ.භා. 5.5 ] 
 

ගු එ න.එම්. මරිකකාර් මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු කථානායකතුමනි  අ: ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස තමත ම්ශයාත්  අ: ඓතිහාසික 

:වසෂණ ශවනවා. ශමාක:  ශ ත පනත් ශකටු තපත ස තමත ම්ශයාත්  

ජනනතාව එළවපු  සසිල් රාජනපෂණඥට ශ ත පා්ිශ තගේතුව සතුශළ් 

තව කරටත්  ලයෂණ නසහස කියන එක කේපු ශවනවා. ස තමත 

ශනාම්ශයාත්  තවමත් ශ ත පා්ිශ තගේතුව සතුශළ් කහුශේ පාාකඩ 

කකා ඉගේන තුශනගේ එකකට වසඩි පිරිසෂණ ඉගේනවාය කියන එක 

ශ ත රශට් ජනනතාවට ශත්රු ත ගගේන පුළුවගේ ශවනවා. අපි   

කාරයය ශමහිදී ඉතා පසහසදිිව කියගේන ඕනෑ. 

තඩුක් පෂණඥශයගේ ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ශගනාවත්  එතුමගේලා හරියට 

කාලුරයය වාශේන්. ශවලාවකට එතුමගේලා කියනවා ශමයට 

සහශයෝගය ශ:නවා කියලා. තවත් ශවලාවකට එතුමගේලාශගගේ 

පිරිසෂණ කියනවා සහශයෝගය ශ:ගේශගේ නසහස කියලා.  සසිල් 

රාජනපෂණඥ මහත්මයාශේ කට්ටිය මාරු ශවලා ඉගේනවා. ශ ත 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත 

මූිකව අනුමත කරපු කසබිනට් මඩුකඩලශආ සමතිවරුගේශගගේ 

ශකාටසෂණ පිටරට ගිහිගේ ඉගේනවා. තඩුක් පෂණඥශආ ප්රධාන 

සාිතධායකවරයා අතුරු:හගේ ශවලා ඉගේනවා. මහිගේ: රාජනපෂණඥ 

හිටපු ජනනාධිපතිතුමා අපට ශමතසන ශපශනගේනට නසහස. ශ ත රශට් 

ප්රජනාතගේරවා:ය අමු අමුශ  ඝාතනය කරගේන  කාධිපති ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගනාපු හිටපු අධිකරය සමති 

ව:වශආ සර:මෂණ ිතධියට ශමතසනට සිතල්ලා ඉගේනවා  තමගේ 

කළ වර: නිවසරැදි කරගගේන.  

ශ ත කරුණු නිසා තඩුක් පෂණඥයට ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස තමත කිරීශ ත ම්වමනාවෂණ සත්තටම 

තිශ නවා: කියන ප්ර ්නය අපට තිශ නවා. ඩිලාගේ ශපශ්රා 

මසතිතුමා කි වා වාශේ ිතපෂණඥශආ 02 ශ:නකුට වසඩි පිරිසකශේ 

සහශයෝගශයගේ තමන් අ: ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ස තමත කරගගේන සි ක ශවලා 

තිශ ගේශගේ.   නිසා රනිල් ිතරමසිාහ ජනනාධිපතිතුමා ශත්රු ත 

ගගේන ඕනෑ  එතුමා ශපාශහාට්ටුවත් එෂණක දීග කගේන ශකාච්චර 

උත්සාහ කළත්   ගමන එතුමාට යගේන හ ත  ශවගේශගේ නසහස 

කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි  අපි ිතශ ්ඥශයගේම ශ ත කාරයයත් 

කියගේන ඕනෑ. :සගේ ශ ත තඩුක්ව සතුශළ්  තඩුක්වට සහශයෝගය 

ශ:න අය අතශ් සමතික ත ශනාලසබුණු පිරිසෂණ ඉගේනවා.   

ශපළෂණ අය  ශ ත සතිශආ අපට සමතික ත ශ:නවා:  කියලා අහලා 

තමන් පිටරට ගිහිල්ලා තිශ ගේශගේ. ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට පෂණඥව ඡගේ:ය ශ:ගේන 

ලාකාශ  ඉගේන තර ත ම්වමනාවෂණ එතුමගේලාට නසහස. 

සමතිකශ ත දිම්රු ත ශ:ගේන අවස්ථාවෂණ ශ:නවා න ත ලාකාශ  

ඉගේන ත  නසත්න ත රට යගේන ත කියලා තමන් ගිහිගේ තිශ ගේශගේ.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය තවත් එමඟිගේ සියලු ප්රජනාතගේරවාදී ප්රතිසාස්කරය 

සි ක වගේශගේ නසහස; :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනශආ තිබුණු මට්ටමටවත් එගේශගේ නසහස. නමුත්  ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට වඩා ය ත තරමකට ශහෝ 

ශහාඳ නිසා  ප්රජනාතගේරවා:ය ශවනුශවගේ ශපනී ඉගේන ිතපෂණඥයෂණ 

ිතධියට අපි  ශ තකට පසහසදිිව  සහශයෝගය ල ා ශ:නවා.  

අරගළශයගේ මතු ශවච්ච ප්රජනාතගේරවාදී ප්රතිසාස්කරය 

ශමතසනිගේ ක  ට යගේන ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි    නිසා 

අපි ශමහිදී ජනනාධිපතිතුමාට කාරයයෂණ මතෂණ කරගේන කසමසතින්. 

ිතපෂණඥශආ සහශයෝගශයගේ ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත අ: ස තමත ම්යාම   ක පාිතච්චි 

කරලා අලුත් තඩුක්රම වයවසථ්ා සභාව පත් ම්යාම  මසතිවරය 

ශකාමිඥගේ සභාව ස තපූර්යශයගේ ිතම්රුවා හසරලා  පුාචි ඡගේ:ය 

කල් :මලා   සසිල් රාජනපෂණඥ මහත්මයාශේ මසතිවරය නයාය 

පරය අනුව වසඩ කරගේන ඕනෑ කියලා එතුමා කල්පනා කරනවා 

න ත  එතුමා තඩුක්රම වයවස්ථාවට  ශ ත සාශ ෝධන පනත් 

ශකටු තපතට ඡගේ:ය ශ:න අයට සහ ශ ත රශට් ජනනතාවට ිතරුද්ධ 

වන  ව  ශ්රෝමක වන  ව මා කියගේන ඕනෑ.  
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[ගරු ඩිලාගේ ශපශ්රා  මහතා] 
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ශ ත වනශකාට මානව හිමික ත ශකාමිසශ ත ිතභාග ශවමිගේ 

පවතිනවා  පම්ගිය මසන්  වසනි :ා සිද්ධි ස ත ගේධව; 
මගේීවරුගේශේ ශගවල් ගිනි තසබීශ ත සිද්ධි ස ත ගේධව.   

පරීෂණඥයවලට  ාධා  වන ිතධියට   කඩුකඩාය ත මාරු කරනවා 
න ත   ක ජනනාධිපතිතුමා වරද්:ාගගේනා තසනෂණ  ව අපි ඉතාම 

පසහසදිිව කියගේන ඕනෑ. :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා 
සාශ ෝධනය ශගශනගේන මූික වූ ව්තමාන ජනනාධිපතිතුමා එ:ා 

අග්රාමාතයවරයා ව ශයගේ සිටියදී කි ශ  ශමාකෂණ:? :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනන ශකාට එතුමා කි වා  
ජනනාධිපතිවරයාට :රගේන පුළුවගේ තරෂණඥක සමතිකම ිතතරන් 

කියලා. හස සන්  ශ ත  සාශ ෝධන මඟිගේ ශයෝජනනා කර තිශ නවා  
එතුමාට තවත් සමතික ත ගයනාවෂණ ත ාගගේන හසකි වන  වෂණ. 

  වාශේම :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ 
සඳහගේව තිබුණු  අගමසතිවරයාශේ උපශ:ස් මත අමාතයවරයගේ 

පත් කළ යුතුන් කියන එක :සගේ ශවනස් ශවලා තිශ නවා  

"අග්රාමාතයවරයාශේ අ:හස් ිතමසා... අමාතයවරයගේ පත්කළ 
යුත්ශත් ය." යනුශවගේ.   කියගේශගේ ජනනාධිපතිතුමාටම ඕනෑ 

ිතධියට   පත් කිරී ත කරගේන පුළුවගේ කියන එකන්.  

අපට තවත් ප්ර ්නයෂණ තිශ නවා. ිතසිශ:වන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපත ශගශනන ශකාටම 
පුනරුත්ථාපන කා්යාා ය පනත් ශකටු තපත ශගනසල්ලා  ශ ත 

රශට් ප්රජනාතගේරවාදීව කටයුතු කරගේන  ිතරුද්ධ මත :රගේන  

සාමකාමීව රැස් ශවගේන තිශ න අන්තිය මුිනුපුටා :මගේන හස කවා. 
හස සන්    පනත් ශකටු තපත අභිශයෝගයට ලෂණ කරමිගේ   

ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය හමුවට ගිහිල්ලා ජනයග්රහයය කරලා ශ ත රශට් 
 කාධිපති පාලනයකට තව කරටත් ඉඩ නසහස කියන කාරයය කේපු 

කරගගේන අපට පුළුවගේ ම්යා. අ: උශද් අධිකරය සමතිතුමා 
කි වා  එතුමා ඉගේනකල්   වාශේ ශද්වල් ශගශනගේන ශ:ගේශගේ 

නසහස කියලා. හස සන්  එතුමා සිටියදී තමන්   පනත් ශකටු තපත 

ශගනාශ . අපි උසාිත ගිශආ නසත්න ත    පනත් ශකටු තපත   
ිතධියටම ස තමත ශවගේන ඉඩ තිබුයා.   නිසා ගරු 

කථානායකතුමනි  අපි පසහසදිිව  කියගේන ඕනෑ  ප්රජනාතගේරවාදී 
ප්රතිසාස්කරය ශවනුශවගේ  ශ ත රශට් පුරවසසි නි:හස ල ාගසනීම 

ශවනුශවගේ    වාශේම ශ ත ශමාශහාශත් අප මුහුය දීලා තිශ න 
ත්ික අ්බු:ය ජනය ගසනීම ශවනුශවගේ  ජනාතයගේතර සාිතධානවල 

යය ප්රතිවුහගත කිරීම ශවනුශවගේ ශමවසනි ප්රජනාතගේරවාදී 

ප්රතිසාස්කරය ශ ත ශමාශහාශත් ශ්රී ලාකා පා්ිශ තගේතුව තුළ 
ස තමත ීම අව ය  ව. ශ ත ප්ර න්විගේ ශගාඩ  ම සඳහා  ශමය 

ස තමත ීම රට ශවනුශවගේ අව ය නිසා තමන් අපි අපශේ 
සහශයෝගය ල ා ශ:ගේශගේ.  

ගරු කථානායකතුමනි  අවසාන ව ශයගේ  මා ඉතා පසහසදිිව 
ශ ත කාරයය කියනවා. ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය පනත් ශකටු තපතට ිතපෂණඥශආ සහශයෝගය  කගේනාම  

 ක වසරැදි ිතධියට අ්ථකථනය කරගේන නරකන්.   වාශේම   
සහශයෝගය හරහා ශ ත පනත් ශකටු තපත ස තමත ම්යාම 

 කාධිපති පාලනයකට පාර කපාගගේන උත්සාහ කරනවා න ත  
 කත් වසරැදින්.  

  එෂණකම  ශ ාශහෝ මගේීවරු කථා කළා ශ ත පවතින 
මසතිවරය රමශආ ශවනසෂණ ගසන. මනාප රමශආදී ිතය: ත වන 

මු:ල් ප්රමායය ශ:ස  සලූ ිතට ිතිතධ ගසටලු තිශ නවා තමන්. 
හස සන් ගරු කථානායකතුමනි  ශ ත සමානුපාතික මසතිවරය රමය 

ශගනාපු ශහ්තු තිශ නවා.   නිසා  ශ ත රමය ස තපූර්යශයගේම 

අශහෝසි කරලා සමානුපාතික රමය ශගශනගේන  ලපෑ ශහ්තුවලට 
උත්තර ශනා කගේශනාත්  අනාගතශආ දී මීට වඩා :රුණු ප්ර ්න ශ ත 

රට තුළ මතු ශවගේන පුළුවගේ කියන එක අපි පසහසදිිව කියගේනට 
ඕනෑ.   නිසා අලුත් මසතිවරය රමයෂණ ශගශනනවා න ත    

ිතශ ්ඥශයගේම තඩුක්රම වයවසථ්ාශ  :හහතරවන තඩුක්රම 
වයවස්ථා සාශ ෝධනය ශගශනනශකාට කල්පනා කරපු කලාප 

මසතිවරය රමය ගසනත්   අවස්ථාශ  දී හිතගේන කියලා අපි 

පසහසදිිව කියගේන කසමසතින්. ශමාක: ශහ්තුව  තසන මට්ටමකට 
සීමා ම්ශයාත් එක ඡගේ:ශයගේ දිනගේනත් පුළුවගේ  පරදිගේනත් 

පුළුවගේ. එතශකාට   තසනශආ ඉගේන මත්කු් ජනාවාර තකාරශයෝ  
වසි ජනාවාර තකාරශයෝ    වාශේම ශද් පාලනයට නුම් කම් 

පුද්ගලශයෝ  සියලු ශ:නාශේ සහශයෝගය ල ා  ගගේන ශවනවා. 
හස සන්  කලාප රමයෂණ ශගන  ම හරහා ශ ත කටයුතු තුලනය කර 

ගසනීශ ත හසකියාවත්  අශනකුත් ජනාතීගේට අසාධාරයයෂණ ශනාවන  

අශනකුත් ම්ළු පෂණඥවලට අසාධාරය ශනාවන රමයෂණ 
ශගශනගේන හසකියාවෂණ තිශ න  වත්  මම කියගේන කසමසතින්.  

අවසාන ව ශයගේ ශ ත කාරයයත් මම පසහසදිිව කියගේන 
ඕනෑ. :සගේ ශ ත ශපාශහාට්ටුශ  අය රනිල් ිතරමසිාහ මසතිතුමා  

ජනනාධිපති  වට පත් කර ගත්ශත් එතුමාට ත:ශ්ට ශනාශවන්  
තමගේශේ ජනාම ශ රා ගගේනන්. :සගේ ශගාඩෂණ ශ:නාට  ක අමතක 

ශවලා තිශ නවා. එතුමා පාලමෂණ කර ගගේනන් හස කශ . අගේතිශ ත 

දී රනිල් ිතරමසිාහ මහත්මයාට ශත්රු ත ගගේන ශවලා තිශ නවා   
  පාලශ ත යද්දි පාලශමගේ භාගයෂණ   ශගාල්ලගේ කඩා :ානවා    

භාගය හ:ලා ශ:ගේන ශවගේශගේ ිතපෂණඥයටන් කියන එක. අ:  ක 
කේපු ශ ිත.   නිසා    පිළි ඳවත් ශහාඳිගේ කල්පනා කර  ලගේන 

කියලා අපි එතුමාශගගේ ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශ ාශහාම ස්තුතින්. 
 

[අ.භා. 5.50] 
 

ගු  (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා (අකාකරණ  

බන්ධානාගාර ක යුුර හා ආණ්ුක්රම වව න ා 

ප්ර ස ාං නකරණ අමාතුරමා) 
(ைொண்புைிகு சனொதிபதி சட்டத்த ணி (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ 

 ொஜபக்ஷ - நீதி, சிமறச்சொமலகள் அலுெல்கள் ைற்றும் 

அ சியலமைப்பு ைறுசீ மைப்பு அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි   ශ ත දින ශ:ක තුළ ඉතාම  සා්ථක 

ලල:ා  ිතවා:යෂණ ශ ත  පා්ිශ තගේතුව තුළ පවත්වා ශගන යෑමට 

අපට හසකියාව ලසබීම පිළි ඳව මම සතුටු ශවනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි  මම මුිගේම ශ ත පිළි ඳව ඉතා ශකටිශයගේ  

සඳහගේ කරගේන ඕනෑ. ශ ත අම්රුද්ශද් මසන් මාසශආ 02ශවනි :ා 

ශවනශකාට මම ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  හිටිශආ ස්වාධීන ශවච්ච 4  

ශ:ශනෂණ වූ මගේී කඩුකඩායශ ත ිතපෂණඥශආ සාමාජිකයකු ිතධියට. 

අශේ රට ඉතා ගසඹුරු ත්ික අ්බු:යකට මුහුය දීලා තිශ න 

ශවලාවක   එවකට ජනනාධිපති ශගෝඨාභය රාජනපෂණඥ මසතිතුමාත්  

එවකට අලුතිගේ පත් ම්ණු අග්රාමාතය ගරු රනිල් ිතරමසිාහ 

මසතිතුමාත් කළ තරාධනාවෂණ මත මම  ශ ත අමාතය ුරරය භාර 

ගත්තා. අපි සති කර ගත් එෂණ අවශ ෝධතාවෂණ තමන්  ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධ නශආ තිබුණු ප්රතිපා:න ඉවත් 

කරලා  :හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශආ තිබුණු 

ප්රතිසාස්කරය නසවත වතාවෂණ හුනගේවා දීලා  ශ ත රශට් 

පා්ිශ තගේතු ප්රජනාතගේරවා:ය  ෂණතිමත් කරගේන අවස්ථාවෂණ 

ල ා ශ:නවාය කියන එක.   අනුව හිටපු ජනනාධිපතිතුමා මසන් 

02ශවනි :ා මා පත් කළාට පස්ශස් ශ ත පනත් ශකටු තපත මසන් 

මාසශආ 0 ශවනි :ා - ට පහුව :ා- මම එතුමාට භාර දීලා කසබිනට් 

මඩුකඩලශආ ශ ත ගසන සාකච්ඡා කළා. කසබිනට් මඩුකඩලශයගේ 

ශමම පනත් ශකටු තපත අනුමත කළා.   වාශේම හිටපු ජනනාධිපති  

මහිගේ: රාජනපෂණඥ මසතිතුමා අශේල් මාසශආ   ශවනි :ා 

පා්ිශ තගේතුශ  දී පසහසදිි ප්රකා යෂණ කළා  "අපි ිතසිවන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය අශහෝසි කරලා :හනව වන 

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට යා යුතුන්" කියලා. අනතුරුව  

ව්තමාන ජනනාධිපතිතුමා   ජනනාධිපති ුරරය ලසබුවාට පස්ශස් පත් 

වූ අලුත් කසබිනට් මඩුකඩලශයනුත් ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය අනුමත කර ගගේනට අපට පුළුවගේකම ලසබුයා.  

2239 2240 



පා්ිශ තගේතුව 

ගරු කථානායකතුමනි  සමහරු ශ ත තඩුක්රම වයවස්ථා 

සාශ ෝධනය ශගශනනශකාට :සඩි ශලස ිතශ චන කළා.  

තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන කගේන: කියලා සහුවා. 

ජනනතාවට අව ය ශවලා ති ශ ගේශගේ කෑම  ඉගේධන  ගෑස්  ඖඥධ 

ව්ග කි වා. ශ තක නි්:ය ශලස ිතශ චනය කළා. ගරු 

කථානායකතුමනි  තඩුක්රම වයවස්ථාව ශහෝ තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනය කගේන  සහස. හස සන්  තඩුක්රම 

වයවස්ථාව ශහෝ තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය නිසා රටක 

ීවවත්වන මිනිම්ගේට  කගේන නසති ශවගේන පුළුවගේ කියන එක මම  

සඳහගේ කරගේන කසමසතින්. ශ ත රශට්  ක සිද්ධ ම්යා. ිතසිවන 

තය්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ පස්ශස් පා්ිශ තගේතුශ  

මගේීවරු  සමතිවරු අසරයභාවයට පත් ම්යා. ශ ත 

පා්ිශ තගේතුවට නවක මගේීවරුගේ ිත ාල සාඛයාවෂණ තවා.   

උ:ිතයට ශද් පාලන අවශ ෝධයෂණ තිබුයා.   උ:ිතය අතරිගේ 

ිත ාල සාඛයාවෂණ වතත්තිකයගේ  අධයාපනියගේ. ශ ත පිළි ඳව 

ශහාඳ අවශ ෝධයෂණ තිශ න අය. නමුත්  එතුමගේලා තපු ගමගේ ම 

ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනයට අත උස්සගේන සි ක වූ 

නිසා එතුමගේලාශේ  ලය ස තපූර්යශයගේම ගිිහිලා ශ ත 

පා්ිශ තගේතුව තුළ  එතුමගේලාත් ිතගේදිතයගේ  වට පත් ම්යා.  

ිතධායකය ිතසිගේ ගත්ත තනි තීරය නිසා  ශ ත රශට්   ක ත:ායම 

නසති ශවනශකාට  කා නික ශපාශහාර භාිතතයට ගිහිල්ලා ශ ත 

රශට් ශගාිත ජනනතාවශේ අස්වසගේන නසති ශවනශකාට  ශ ත රශට් 

ඉගේධන නසති ශවනශකාට  ගෑස් නසති ශවනශකාට ශ ත 

පා්ිශ තගේතුශ  මගේීවරුගේ 005ශ:නාටම ශ ත රශට් ජනනතාව 

සාප කරගේන පටගේ ගත්තා. හස සන්    එක තීරයයෂණවත් ශ ත 

පා්ිශ තගේතුව ගත්ත  වා ශනාශවන්. එෂණ පුද්ගලශයෂණ ගත්ත 

තීගේ ක නිසා මුළු පා්ිශ තගේතුවම හෑල්ලුවට ලෂණ ම්යා. මගේීවරු 

ඝාතනය ම්යා. මගේීවරුගේශේ ශගවල් ගිනි තසබුවා. සන් එශහම 

ම්ශඩුක? ශ ත පා්ිශ තගේතුවට තිශ න  ලය අපි වගකීමකිගේ 

ශතාරව තනි පුද්ගලශයකුශේ අතට පත් කිරීශ ත ප්රතිලලයෂණ ිතධියට 

ශ ත පා්ිශ තගේතුශ  මගේීවරු 005ශ:නාම පීඩාවට පත් ම්යා  

අපකී්තිය ල ගේනට සිද්ධ ම්යා.   තත්ත්වශයගේ ශගාඩ එගේන 

තමන් අපි ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධන පනත් 

ශකටු තපත ශ ත පා්ිශ තගේතුවට ඉදිරිපත් කශළ්.  

ශ ත ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය පිළි ඳව 

ගරු මසති සමතිවරුගේ පෂණඥව සහ ිතපෂණඥව අ:හස් ප්රකා  කළා.   

සෑම අ:හසෂණ ම අපි ඉතා අගයශකාට සලකනවා. එතුමගේලා ශ ත 

පිළි ඳ සාධාරය ිතශ චන රාකයයෂණ ඉදිරිපත් කළා. ස්වාධීන 

ශකාමිඥගේ සභා හ:ලා    ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභාවිගේ වගකීම 

හරියට ඉටු ශනාකරපු අවස්ථා පිළි ඳව ගරු මගේීතුමගේලා  

උ:ාහරය ඉදිරිපත් කළා.  ක සත්ත. ගරු කථානායකතුමනි  අපි 

පිහිටුවගේනට යන ස්වාධීන ශකාමිඥගේ සභා  ිතශ්රාම ගිය රජනශආ 

නිලධාරිගේශේ ිතශ්රාම ාලා  වට පත්වගේනට ඉඩ තියගේන ශහාඳ 

නසහස.   පිළි ඳව ශ ත පා්ිශ තගේතුව අවදිශයගේ ඉගේන ඕනෑ.   

නිසා කම්ගේශේ රාජනකාරිය අපෂණඥපාතී ශලස නිසි පරිදි ඉටු 

කරනවා: කියා ශසායා  ලගේන ය තකිසි යගේරයයෂණ අපි ශ ත 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ හුනගේවා දීලා තිශ නවා. ස්වාධීන 

ශකාමිඥගේ සභා ිතසිගේ :රන වගකී ත පිළි ඳ  ස තපූර්ය වගකීම 

පසවශරගේශගේ   උ:ිතයට.  වාන්ගේ සි කවන වසරැදි ශ ත පා්ිශ තගේතු 

මගේීවරුගේශේ පිට ශහෝ ශද් පාලනියගේශේ පිට ත ා 

ගසලශවගේන කම්ගේට ඉඩ තියගේන  සහස.  ක නිසා   ස්වාධීන 

ශකාමිඥගේ සභාවල වගකීම නිසි පරිදි ඉටු කරනවා: යගේන 

පිළි ඳවත් අපි සසලකිල්ලට භාජනන කරගේන ඕනෑ.  

:හනව වන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය ස ත ගේධවත් 

ිතශ චන එල්ල කළා. ිතශ ්ඥශයගේම කාරක සභා අවස්ථාශ දී    

මූික පනතට පටහසනි ශලස සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කිරීම නිසා 

ිතකතති  සති ම්යා කියලා කි වා. ගරු කථානායකතුමනි   ක 

නිවසරැදි අ:හසෂණ ශනාශවන්. පළාත් සභා මසතිවරය පනත 

සාශ ෝධනය  කරනශකාට  පළාත් පාලන මසතිවරය පනත 

සාශ ෝධනය කරනශකාට න ත   වාශේ ශද්වල් සිද්ධ ම්යා. අපි   

පිළි ඳව කි වා.   අවස්ථාශ දී ය ත ිතකතතියෂණ සති ම්යා. නමුත් 

ිතසිවන තඩුක්රම වයවස්ථා සාශ ෝධනය මඟිගේ 90වන 

වයවස්ථාවට සතුළත් කරලා තිශ නවා  කාරක සභා අවස්ථාවලදී 

සි ක කළ හසකි සාශ ෝධන කුමෂණ: යගේන පිළි ඳව. අපි   

ප්රතිපා:නය   තකාරයට තමන් වයවස්ථාශ  රඳවාශගන 

තිශ ගේශගේ.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය ශ ත පිළි ඳව දී්ඝ 

ිතමසීමෂණ කළා.   අනුව නි්ශද්  කිහිපයෂණ ඉදිරිපත් කර 

තිශ නවා. එම නි්ශද්  පමයන් අපි  කාරක සභා අවස්ථාශ දී 

සාශ ෝධන ිතධියට ඉදිරිපත් කරගේශගේ.   සියල්ල සියලු  ගරු 

මගේීතුමගේලාට  ල ා දීලා තිශ නවා.  

ශ ත ිතවා:ය සා්ථක කර ගසනීම සඳහා පෂණඥ ිතපෂණඥ 

ශේ:යකිගේ ශතාරව අ:හස් :සෂණවූ  සහභාගි වූ සියලු ශගෞරවනීය 

මසති  සමතිවරුගේට මාශේ ශගෞරවය  ස්තුතිය පු: කරනවා. ගරු 

කථානායකතුමනි  මසන් මාසශආ 0 වසනි :ා ඉඳලා අ: -කෂණශතෝ ් 

0 - ශවනශකාට අපි මාස පහෂණ තිස්ශස් නිරගේතරශයගේ ම ශ ත 

ක්තවයශආ ශය කයා. ශ ත ශවනුශවගේ ිතශ ්ඥශයගේම මශේ 

අමාතයාා ශආ ශල්ක ත වසගේතා ශපශ්රා මසතිනිය සතුළු කා්ය 

මඩුකඩලශආ නිලධාරිගේ ිත ාල වගකී ත ශකාටසෂණ ඉටු කළා  කසප 

කිරී ත කළා.   වාශේම  ගරු නීතිපති සාජනය රාජනරත්න ත මසතිතුමා 

ශ ත ශවනුශවගේ ිත ාල කසපකිරීමෂණ  ශස්වාවෂණ ඉටු කළා. කහු 

සමය අතිශ්ක ශසාිසිට් ජනනරාල් ජනනාධිපති නීතිි ශනරිල් 

පුල්ශල් මසතිතුමාත් ිත ාල :ායකත්වයෂණ :සෂණම්වා.   නිසා 

අධිකරය අමාතයාා ශආ නිලධාරිගේටත්  නීතිපති ශ:පා් තශ තගේතුශ  

නිලධාරිගේටත්   නීති ශකටු තපත් ස තපා:කතුමිය දිල්රුෂණි සමරීර 

මසතිනිය සතුළු   නිලධාරි මඩුකඩලශආ සියලුශ:නාටත් මශේ 

ස්තුතිය ශ ත අවස්ථාශ  පු: කරනවා.   වාශේම ශ ත කටයුත්ත 

සා්ථකව ඉටු කර ගසනීම සඳහා  පා්ිශ තගේතුශ  මහ ශල්ක ත 

ධ තමික :සනායක මසතිතුමා සතුළු කා් ය මඩුකඩලශආ සියලුශ:නාත් අපට 

සහශයෝගය ල ා  කගේනා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ක තුමාත් අපට ිත ාල වධ්යයෂණ 

ල ා  කගේනා. ශ ත සියලු කටයුතු සා්ථකව ඉටු කර ගසනීම සඳහා 

ගරු ජනනාධිපති රනිල් ිතරමසිාහ මසතිතුමාත්  අග්රාමාතය ගරු 

දිශගේඥ් ුරයව්ධන මසතිතුමාත්  සභානායක ගරු ම්සිල් 

ශේමජනයගේත මසතිතුමාත් ල ා  කගේ සහශයෝගය පිළි ඳව අප 

කාශේත් ශගෞරවය එතුමගේලාට ශ ත අවස්ථාශ දී පු: කරමිගේ  

ශමම සාශ ෝධන ස තමත කර ගසනීම සඳහා අව ය සහාය ල ා 

ශ:ගේන කියලා ක  සියලුශ:නාශගගේ මා ශගෞරවශයගේ ඉල්ලා 

සිටිනවා.  

 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිතසිශ:වන තඩුක්රම වයවසථ්ා සාශ ෝධනය පනත් 

ශකටු තපත  ශ:වන වර කියීම. :සගේ අපි ඡගේ:ය ිතමසන 

අවස්ථාවට ශයාමු ශවමු. 
 

්බදු ම් සීනුව නාද ී අව න් වුණා  පසු -  
பிொிவுைணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் -  

At the conclusion of the Division Bells -  
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුයාකර ගරු මගේීවරු සියලු ශ:නාම අම්ගේ ගගේන.  
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[ගරු (තචා්ය) ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ  මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ගරු මගේීවරුනි  :සගේ ක තුමගේලාට ඡගේ:ය ප්රකා  කරගේන 

පුළුවගේ. 
 

්ම් අව න ා්ේදී  න්දය දීම ආරම්ව ්කරිිජ. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெொக்தகடுப்பு ஆ ம்பைொனது.)  

(At this stage, the Voting commenced.)  
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

:සගේ ඡගේ:ය දීම අවසගේ.  

තමගේශේ ඡගේ:ය නිවසරැදිව භාිතත ී සත්:සන් ගරු 

මගේීවරුගේ  ඩිජිටල් පුවරුව දිහා  ලා සසක හසර :සනගගේන.  

තඩුක් පෂණඥශආ ගරු මගේීවරුගේශගගේ ඡගේ:ය ප්රකා  කිරීමට 

ශනාහසකි වූ ගරු මගේීවරු ඉගේනවා :? ඉගේනවා න ත කරුයාකර 

:ගේවගේන. [ ාධා කිරීමෂණ] Hon. Keheliya Rambukwella, how 
do you propose to vote? 

 

ගු ්ක්හිතය රඹුකව ේල මහතා  
(ைொண்புைிகு தகதஹலிய றம்புக்தெல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

Aye. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡගේ:ය ප්රකා  කිරීමට ශනාහසකි වූ තඩුක් පෂණඥශආ තවත් ගරු 

මගේීවරු ඉගේනවා:?  
 

ිතරුද්ධ පෂණඥශආ ගරු මගේීවරුගේශගගේ ඡගේ:ය ප්රකා  

කිරීමට ශනාහසකි වූ ගරු මගේීවරු ඉගේනවා:? [ ාධා කිරීමෂණ] 
Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan, how do you propose to vote? 

 

ගු (ආචාර්ය) ී. රාධාාක්රිෂනණන් මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இ ொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan) 
පෂණඥන්. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Field Marshal Sarath Fonseka, how do you 
propose to vote? 

 

ෆීේ්: මාර්ෂේ ගු  රත් ්ෆාන්් නකා මහතා 
(பீல்ட் ைொர்ஷல் ைொண்புைிகு ச த் தபொன்ரசகொ) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

පෂණඥන්. 
 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Is there any other Member from the Opposition who 

could not vote?  ඡගේ:ය ප්රකා  කිරීම :සගේ අවසානන්. 
 

 න්දය ප්රකාශයීය කිරී්මන් පසුව -   
ெொக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting -  
 

්ම් අව න ා්ේ පහත  පහන් නම්  වා ගර්ව්ේ ඇ ස ඩිජි ේ 
පුවු්ේ ප්රදර්ශයීයනය ්කරිිජ.  

(இவ்ரெமளயில், கீழ்ெரும் தபயர்கள் சபொைண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திம யில் கொண்பிக்கப்பட்டது.)  

(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 
the Chamber.)  

විදුත්  න්ද විමසීම අනුව පහත ද ක්වන පරිදි - පකෂව 176: 
විු ධාව 01: ව ළකී සිටි 0 යනු්වන් ්බදු ්ණ්ය.  

இலத்தி னியல் ெொக்தகடுப்பு முமறக்கிணங்க பொ ொளுைன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 176; எதி ொக 01; ெிலகியிருந்ரதொர் 0.  

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 176: 
Noes 01: Abstain 0.  
 

G 001. Douglas Devananda   Yes 
G 002. Nimal Siripala De Silva   Yes 
G 003. Chamal Rajapaksa    Yes 
G 006. Susil Premajayantha   Yes 
G 007. Dinesh Gunawardena   Yes 
G 009. Bandula Gunawardana   Yes 
G 012. Wijeyadasa Rajapakshe   Yes 
G 013. Harin Fernando    Yes 
G 014. Ramesh Pathirana    Yes 
G 015. M.U.M. Ali Sabry    Yes 
G 016. Vidura Wickramanayaka   Yes 
G 017. Kanchana Wijesekera   Yes 
G 018. Naseer Ahamed    Yes 
G 019. Manusha Nanayakkara   Yes 
G 020. Tiran Alles    Yes 
G 021. Ajith Rajapakse    Yes 
G 022. Nalin Fernando    Yes 
G 023. Roshan Ranasinghe   Yes 
G 024. Jagath Pushpakumara   Yes 
G 025. Ranjith Siyambalapitiya   Yes 
G 026. Dilum Amunugama   Yes 
G 027. Mohan Priyadarshana De Silva  Yes 
G 028. Janaka Wakkumbura   Yes 
G 029. Shehan Semasinghe   Yes 
G 030. Kanaka Herath    Yes 
G 031. Thenuka Vidanagamage   Yes 
G 033. Lasantha Alagiyawanna   Yes 
G 034. Rohana Dissanayaka   Yes 
G 035. Premalal Jayasekara   Yes 
G 036. Arundika Fernando   Yes 
G 037. Vijitha Berugoda    Yes 
G 038. Lohan Ratwaththe    Yes 
G 040. Tharaka Balasuriya   Yes 
G 041. Indika Anuruddha Herath   Yes 
G 044. S. Viyalanderan    Yes 
G 045. D. V. Chanaka    Yes 
G 046. Sisira Jayakody    Yes 
G 047. Piyal Nishantha De Silva   Yes 
G 048. Prasanna Ranaweera   Yes 
G 049. D. B. Herath    Yes 
G 050. Shasheendra Rajapaksa   Yes 
G 052. Shantha Bandara    Yes 
G 053. K. Kader Masthan    Yes 
G 054. Ashoka Priyantha    Yes 
G 055. A. Aravindh Kumar   Yes 
G 056. Geetha Samanmale Kumarasinghe  Yes 
G 057. Suren Raghavan    Yes 
G 058. Diana Gamage    Yes 
G 059. Sivanesathurai Santhirakanthan  Yes 
G 060. Chamara Sampath Dasanayake  Yes 
G 061. Anupa Pasqual   Yes 
G 063. S. B. Dissanayake    Yes 
G 066. Vajira Abeywardena   Yes 
G 068.C. B. Rathnayake    Yes 
G 070. Mahindananda Aluthgamage  Yes 
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G 072. Namal Rajapaksa    Yes 
G 073. Sarath Weerasekera   No 

G 076. Kapila Athukorala    Yes 
G 077. Gayashan Nawananda   Yes 

G 080. Sampath Athukorala   Yes 
G 081. Thisakutti Arachchi   Yes 

G 082. U. K. Sumith Udukumbura   Yes 
G 085. Akila Ellawala    Yes 
G 086. Jagath Kumara Sumithraarachchi  Yes 

G 087. Karunadasa Kodithuwakku   Yes 
G 089. Udayakantha Gunathilaka   Yes 

G 090. Kokila Gunawardene   Yes 
G 091. Milan Jayathilake    Yes 

G 092. Kulasingam Dhileeban   Yes 
G 093. Sudarshana Denipitiya   Yes 

G 094. Isuru Dodangoda    Yes 
G 095. Premnath C. Dolawatte   Yes 
G 096. H. Nandasena    Yes 

G 097. Muditha Prishanthi   Yes 
G 098. Sudath Manjula    Yes 

G 099. Mayadunna Chinthaka Amal  Yes 
G 101. Kumarasiri Rathnayaka   Yes 

G 102. Gunathilaka Rajapaksha   Yes 
G 103. Upul Mahendra Rajapaksha   Yes 
G 104. Rajika Wickramasinghe   Yes 

G 106. Madhura Withanage   Yes 
G 107. D. Weerasingha    Yes 

G 108. Samanpriya Herath   Yes 
G 110. Yadamini Gunawardena   Yes 

G 111. Manjula Dissanayake   Yes 
G 114. Marjan Faleel    Yes 

G 115. Lalith Varna Kumara   Yes 
G 116. S. Jagath Samarawickrama   Yes 
O 001. Rishad Bathiudeen   Yes 

O 002. Rajitha Senarathne   Yes 
O 003. Imthiaz Bakeer Markar   Yes 

O 004. Tissa Attanayake    Yes 
O 005. Rauff Hakeem    Yes 

O 006. Gayantha Karunatilleka   Yes 
O 007. Lakshman Kiriella    Yes 
O 008. Sajith Premadasa    Yes 

O 009. Kumara Welgama    Yes 
O 010. Patali Champika Ranawaka   Yes 

O 011. Palany Thigambaram   Yes 
O 012. Mano Ganesan    Yes 

O 013. Maithreepala Sirisena   Yes 
O 016. Anura Dissanayaka   Yes 
O 017. A. L. M. Athaullah   Yes 

O 019. C. V. Wigneswaran   Yes 
O 020. Athuraliye Rathana Thero   Yes 

O 021. Kabir Hashim    Yes 
O 022. Thalatha Athukorala   Yes 

O 025. Harsha De Silva    Yes 
O 027. Dilip Wedaarachchi   Yes 

O 028. R. M. Ranjith Madduma Bandara  Yes 
O 029. Niroshan Perera    Yes 
O 030. Eran Wickramaratne   Yes 

O 031. J. C. Alawathuwala   Yes 
O 033. John Seneviratne    Yes 

O 034. Anura Priyadharshana Yapa  Yes 

O 036. Dullas Alahapperuma   Yes 
O 037. Vijitha Herath    Yes 

O 039. Selvam Adaikkalanathan   Yes 
O 040. Ali Sabri Raheem    Yes 

O 042. Faizal Cassim    Yes 
O 043. Ashok Abeysinghe   Yes 

O 044. H. M. M. Harees    Yes 
O 045. Ajith Mannapperuma   Yes 
O 046. Buddhika Pathirana   Yes 

O 047. M. S. Thowfeek    Yes 
O 048. Nalin Bandara Jayamaha   Yes 

O 050. Thushara Indunil Amarasena  Yes 
O 052. Kavinda Heshan Jayawardhana  Yes 

O 053. Dilan Perera    Yes 
O 054. Wimal Weerawansa   Yes 

O 055. Piyankara Jayaratne   Yes 
O 056. Vasudeva Nanayakkara   Yes 
O 057. Harini Amarasuriya   Yes 

O 058. Govindan Karunakaram   Yes 
O 059. Dharmalingam Sithadthan   Yes 

O 061. Mayantha Dissanayake   Yes 
O 062. K. Sujith Sanjaya Perera   Yes 

O 064. Imran Maharoof    Yes 
O 065. Ishak Rahuman    Yes 
O 066. Mujibur Rahuman    Yes 

O 067. Harshana Rajakaruna   Yes 
O 068. Rohini Kumari Wijerathna   Yes 

O 069. Chaminda Wijesiri   Yes 
O 070. Waruna Liyanage    Yes 

O 071. M. Udayakumar    Yes 
O 073. Jayarathna Herath    Yes 

O 074. Duminda Dissanayake   Yes 
O 075. Chandima Weerakkody   Yes 
O 076. Dayasiri Jayasekara   Yes 

O 077. Sivagnanam Shritharan   Yes 
O 079. Charles Nirmalanathan   Yes 

O 081. W. H. M. Dharmasena   Yes 
O 082. Kins Nelson    Yes 

O 083. Rohana Bandara    Yes 
O 085. Udaya Gammanpila   Yes 
O 086. Nalaka Godahewa    Yes 

O 087. Channa Jayasumana   Yes 
O 088. Sudarshini Fernandopulle   Yes 

O 089. Nimal Lanza    Yes 
O 090. Jayantha Samaraweera   Yes 

O 091. Jeevan Thondaman   Yes 
O 092. B. Y. G. Rathnasekara   Yes 
O 093. Sarathie Dushmantha   Yes 

O 094. Mohomad Muzammil   Yes 
O 095. Lalith Ellawala    Yes 

O 096. Udayana Kirindigoda   Yes 
O 097. K. P. S. Kumarasiri   Yes 

O 101. Asanka Navarathna   Yes 
O 102. Nimal Piyathissa    Yes 

O 103. Uddika Premarathne   Yes 
O 104. Wasantha Yapabandara   Yes 
O 105. Thilak Rajapakshe    Yes 

O 106. M. Rameshwaran    Yes 
O 107. Gamini Waleboda    Yes 

O 108. Weerasumana Weerasinghe   Yes 
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O 109. Gevindu Cumaratunga   Yes 
O 110. Charitha Herath    Yes 

 

Electronic Voting Results: 

Participants: 

Present   177 

Votes: 

Yes   176 
No     01 

 Abstain       0 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිත:ුත් ඡගේ: ිතමසීම අනුව පෂණඥව ඡගේ:  96න්; ිතරුද්ධව 2 න්. 

නසඟී සිට පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේ සාඛයාව 23න්.  

  අනුව  පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේ මුළු සාඛයාව  9 න්; ිතරුද්ධව 

ඡගේ: 2 න්.           
 

පනත් ්කටුම්පත ඊ  අනුකූලව ්දවන වර කියවන ලදී.   
அதன்படி, சட்டமூலம் இ ண்டொம் முமற ைதிப்பிடப்பட்டது. 
Bill accordingly read a Second time. 
 

 

මුර පළවන ්යෝජනාව  වා  ම්මත විය.: 
''පනත් ්කටුම්පත පූර්ණ පාර්ලි්ම්න්ුර කාරක  වාවක  ප වරිය 

යුුර ය.'' - [ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා] 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொ ொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக." - 

[ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole 

Parliament." - [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe] 

 

කාරක  වා්වහිදී  ලකා බලන ලදී. 
[ගු ක ානායකුරමා මූලා නාරූඪ විය.] 
 

குழுெில் ஆ ொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் தமலமை ெகித்தொர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

 
1 වන වගන් සය.- (ලුහුඬු නාමය) 

ெொசகம் 1.- (சுருக்கப் தபயர்)  
CLAUSE 1.- (Short title) 

 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  මා පහත සඳහගේ සාශ ෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා  
 

"  වන පිටුශ   3 වන ශේළිශආ 'ිතසි ශ:වන' යගේන ශවනුවට 

'ිතසිඑෂණවන' යනුශවගේ තශද්  කරගේන." 
 
 ාං්ශයීයෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 

 ම්මත විය. 
திருத்தம் ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
1 වන වගන් සය   ාං්ශයීයෝකාතාකාර්යන්  පනත් ්කටුම්ප්තහි 

්කා  ක හ ටිය   සබිය යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී. 
1ஆம் ெொசகம் திருத்தப்பட்டெொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

2 වන වගන් සය.- (ශ්රී ලාංකා ප්රජාතාන්ත්රික  මාජවාදී 

ජනරජ්ේ ආණ්ුක්රම වව න ා්ේ VIIඅ වන 

පරිඡ්ේදය ප්ර ස්යෝජනය කිරීම) 
ெொசகம் 2.- (இலங்மகச் சனநொயக ரசொசலிசக் 

குடிய சின் அ சியலமைப்பின் VIIஅ என்னும் 

அத்தியொயத்மத ைொற்றீடு தசய்தல்) 
CLAUSE 2.- (Replacement of Chapter VIIA of the Constitution of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) 

 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  මා පහත සඳහගේ සාශ ෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා  

 
(1)  "0 වන පිටුශ    0 වන ශේළිශආ සිට  4 වන ශේළිය :ෂණවා වූ ශේළි 

(  ශේළි ශ:ක : සතුළුව) ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස තශද්  
කරගේන. 

      
'(iii)  අග්රාමාතයවරයාශේ සහ ිතරුද්ධ පෂණඥශආ  

  නායකවරයාශේ එකයත්වය' "; 
 
(2) "3 වන පිටුශ   3 වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 

තශද්  කරගේන. 
    
 'කිරීශ ත දී  අවස්ථාශවෝචිත පරිදි  අග්රාමාතයවරයා   

\කථානායකවරයා සහ ිතරුද්ධ පෂණඥශආ නායකවරයා ශහෝ  
පා්ිශ තගේතු මගේීවරයගේ ිතසිගේ වතත්තීය' " ; 

 
(3)   "3 වන පිටුශ   0  වන  ශේළිශආ සිට 06 වන ශේළිය :ෂණවා වූ ශේළි 

(  ශේළි ශ:ක : සතුළුව) ඉවත් කරගේන." 
 

 
(4)  "5 වන පිටුශ   02 වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 

තශද්  කරගේන. 
   
 'සාමාජිකයකු නසවත පත් කරනු' " 
 
(5)  "6 වන පිටුශ   00 වන ශේළිශආ සිට 35 වන ශේළිය :ෂණවා වූ ශේළි 

(  ශේළි ශ:ක : සතුළුව) ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස තශද්  
කරගේන.    

  
 'සාමාජිකයගේ පත් කරනු ලසබිය යුත්ශත් ය.' " 
 
(6)  "9 වන පිටුශ     වන ශේළිශආ සිට 4 වන ශේළිය :ෂණවා වූ ශේළි (  

ශේළි ශ:ක : සතුළුව) ඉවත් කරගේන." 
 
(7)  "9 වන පිටුශ    6 සහ  9 ශේළි ඉවත් කර   ශවනුවට පහත 

:සෂණශවන ශකාටස තශද්  කරගේන. 
  
 '(6) ශ ත වයවස්ථාශ  උපශල්ඛනශආ සඳහගේ සියලු' " 
 

 ාං්ශයීයෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු  .එල්.එ ත. අතාඋල්ලා මගේීතුමා  ශ:වන වගගේතිය 

සඳහා ක තුමාශේ සාශ ෝධනය ඉදිරිපත් කරගේන. 
 

ගු ඒ.එේ.එම්. අතාේේලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
Sir, I move, the following Amendment: 

“In page 2, leave out all words from lines 11 to 16 and 
insert: 

2247 2248 



පා්ිශ තගේතුව 

'Three Members of Parliament nominated by the Speaker in 
consultation with the other parties other than those representing the 
Government and those belonging to the political party or 
independent group to which the Leader of the Opposition belongs 
and appointed by the President in order to ensure the Pluralistic 
Character of Sri Lankan Societies of Sri Lanka.' "  

 

ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සමතිතුමනි    සා ශ ෝධනය පිළිගගේනවා :? 

 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
What the Hon. Member suggested is already there in 

Sub-Article (5) of Article 41A. at page three. That clearly 
gives the provision that when Members are appointed, 
that pluralistic nature has to be reflected in the 
Constitutional Council. So, that is already there; that has 
been followed throughout and there was no issue 
regarding that. Even under the Nineteenth Amendment, 
there were two Councils and that was adhered to. 
Obviously, that is the responsibility of the Hon. Speaker, 
the Hon. Prime Minister and the Hon. Leader of the 
Opposition; they know their responsibilities. Are you 
satisfied, Hon. Member? 

  

ගු ඒ.එේ.එම්. අතාේේලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 

Okay.    
 

ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු මුරර ිතතානශේ මගේීතුමා  :සගේ ක තුමාශේ අවස්ථාව. 

 
ගු මධුර විතාන්ප මහතා 
(ைொண்புைிகு ைது  ெிதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු සභාපතිතුමනි  ශ:වන වගගේතියට මම පහත සඳහගේ  

සාශ ෝධනය ඉදිරිපත් කරනවා  

"9 වන පිටුශ    5 වන ශේළියට ඉෂණබිතිව පහත සඳහගේ ශකාටස 

සතුළත් කළ යුතුය. '(7.) උපශල්ඛනශආ සඳහගේ ශකාමිඥගේ සභාවල 

සාමාජිකන්ගේ අනුගමනය කළයුතු කා්ය පටිපාටිය සහ තචාරධ්ම 

පද්ධතිය පා්ිශ තගේතුව ිතසිගේ ස තමත කළ යුත්ශත්ය.'" 

 
ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු සමතිතුමනි    සා ශ ෝධනය පිළිගගේනවා :? 

 
ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ට අ:ාළ ප්රතිපා:න :සනට ඉදිරිපත් කර තිශ න ශකටු තපශත් 

4 අ.(5) උපවයවස්ථාශ  සතුළත් කරලා තිශ නවා  

පා්ිශ තගේතුවට   සඳහා අව ය නීතිරීති ස තපා:නය කරගේන 

 ලය දීලා. ගරු සභාපතිතුමනි     ලය යටශත් අපට එතුමා 

ශයෝජනනා කරපු කාරයය ඉඥ්ට කරගේන පුළුවගේ.  

ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අධිකරය සමතිතුමාශේ සා ශ ෝධනයට යටත්ව 0 වන 

වගගේතිය ස තමතන්.  

 
 2 වන වගන් සය   ාං්ශයීයෝකාතාකාර්යන්  පනත් ්කටුම්ප්තහි 

්කා  ක හ ටිය   සබිය යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී. 
2ஆம் ெொசகம் திருத்தப்பட்டெொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ගු මධුර විතාන්ප මහතා 
(ைொண்புைிகு ைது  ெிதொனரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු සමතිතුමනි  උපවයවස්ථාශ  ශ ත කාරයය පසහසදිිව 

සඳහගේ ශවලා නසහස.  
 

ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

:සගේ ශ:වන වගගේතිය ස තමත ශවලා ඉවරන්. 
 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි    පිළි ඳව අපට  ලය තිශ නවා.   

පිළි ඳව ගරු නීතිපතිතුමාශගනුත් අපි උපශ:ස් ල ා ගත්තා. 

එතුමාත් තහම්රු කළා    උපවයවස්ථාව යටශත්    ලය 

පා්ිශ තගේතුවට තිශ නවා කියලා.  

 
ගු (ආචාර්ය)  රත් ීර් නකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் வீ ரசக )  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු සභාපතිතුමනි  මට ශ:වන වගගේතියට සාශ ෝධන 

ඉදිරිපත් කරගේන තිශ නවා. 

 
ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

:සගේ ශ:වන වගගේතිය ස තමත ශවලා ඉවරන්  ගරු මගේීතුමා. 

 
ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

The Hon. Member has no right to do it. ගරු සභාපතිතුමනි  

ගරු සරත් ීරශස්කර මගේීතුමා ශ ත සියල්ලටම ිතරුද්ධ ශවලා 

තිශ ගේශගේ. එතුමාට සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කරගේන අන්තියෂණ 

නසහස.  

 
ගු (ආචාර්ය)  රත් ීර් නකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ச த் வீ ரசக )  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ශ:වන වගගේතිය ගසන නිරීෂණඥයයෂණ ඉදිරිපත් කරගේන 

තිශ නවා.  කට අවසර :? 

 
ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අවසර ශ:ගේන  සහස  ගරු සභාපතිතුමනි. 
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[ගරු  .එල්.එ ත. අතාඋල්ලා මහතා] 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මගේීතුමනි    සඳහා ගරු සමතිතුමා ඉඩ ශ:ගේශගේ 

නසහස. 
 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 ිතශ චන ඉදිරිපත් කරගේන  සහස  ගරු සභාපතිතුමනි. ශ ත 

ශවලාශ  ඡගේ:ය දීම ිතතරන් කරගේන පුළුවගේ. 

 
 

3 වන වගන් සය.- (ආණ්ුක්රම වව න ා්ේ VIII 

වන පරිඡ්ේදය ප්ර ස්යෝජනය කිරීම) 
ெொசகம் 3.- (அ சியலமைப்பின் அத்தியொயம் 

VIIஇமன ைொற்றீடு தசய்தல்) 
CLAUSE 3. - (Replacement of Chapter VIII of the Constitution) 

 
ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  මා පහත සඳහගේ සාශ ෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා  

(1) " 3 වන පිටුශ     සිට  2 :ෂණවා ශේළි (  ශේළි ශ:ක : සතුළුව)  
ඉවත් කර   ශවනුවට පහත :සෂණශවන ශකාටස තශද්  කරගේන. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(2)  " 3 වන පිටුශ    0 වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 
තශද්  කරගේන.  

  'වගේශගේ ය. 

එශස ්ම්ව :  තඩුක්රම වයවස්ථාශ  ිතධිිතධාන යටශත් 
අමාතය මඩුකඩලය ිතසිර ගිය : ජනනාධිපතිවරයා තව කරටත් තම 
ුරරය :රගේශගේ ය.' " 

 

(3)  " 4 වන පිටුශ   3 වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 

තශද්  කරගේන. 

         'අග්රාමාතයවරයාශේ අ:හස ්ිතමසා  පා් ිශ තගේතු' " 

 

(4) " 4 වන පිටුශ   00 වන ශේළිය සහ 0  වන ශේළිය ඉවත් කර පහත 
:සෂණශවන ශකාටස තශද්  කරගේන. 

 'ජනනාධිපතිවරයා ිතසිගේ අග්රාමාතයවරයාශේ අදහ න ිතමසා 
තමගේශේ භාරය ශවත පවරා ගසනීම වළෂණවනු' " 

 

(5)  " 5 වන පිටුශ   0 වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 
තශද්  කරගේන. 

  'අ:හස ්ිතමසා  පා් ිශ තගේතුශ  මගේීවරයගේ අතුශරගේ' " 

(6) " 5 වන පිටුශ   05 වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 
තශද්  කරගේන. 

 'පා්ිශ තගේතුවට වගකීමට සහ උත්තර දීමට  සඳී සිටිගේශගේ ය.' " 

 

(7)  " 6 වන පිටුශ     වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 
තශද්  කරගේන. 

 'අ:හස ්ිතමසා  අමාතය මඩුකඩලශආ අමාතයවරයගේට' " 

 

(8)  " 9 වන පිටුශ     වන ශේළියට ඉෂණබිතිව ම පහත :සෂණශවන ශකාටස 
සතුළත් කරගේන. 

'(අ) ජනනාධිපතිවරයාශේ අත්සන යටශත් යවන ිපියෂණ මඟිගේ 
ඉවත් කරනු ලසබුවශහාත්' " 

 

(9) " 9 වන පිටුශ    3 වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 
තශද්  කරගේන. 

  '(අ) අග්රාමාතයවරයාශේ අ:හස ්ිතමසා' " 

 

(10)  "   වන පිටුශ     වන ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 
තශද්  කරගේන. 

 'අග්රාමාතයවරයාශේ අ:හස ්ිතමසා පත් කරනු ලසබිය' " 

 

(11)  "02 වන පිටුශ   00 වන ශේළිය සහ 03 වන ශේළිය ඉවත් කර පහත 
:සෂණශවන ශකාටස තශද්  කරගේන. 

 'ජනනාධිපතිවරයා ිතසිගේ අග්රාමාතයවරයාශේ අ:හස ් ිතමසා 
පා්ිශ තගේතුශ  කවර වූ ශහෝ මගේීවරයකු' " 

 

 

 ාං්ශයීයෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
 

3 වන වගන් සය   ාං්ශයීයෝකාතාකාර්යන්  පනත් ්කටුම්ප්තහි 
්කා  ක හ ටිය   සබිය යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී. 

 

3ஆம் ெொசகம் திருத்தப்பட்டெொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 
 

4 සි   13 ්තක වගන් ස  පනත් ්කටුම්ප්තහි ්කා  ක 
හ ටිය   සබිය යුුර යයි නි්යෝග කරන ලදී. 

 

4ஆம் ெொசகத்திலிருந்து 13ஆம் ெொசகம் ெம  சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக  இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses 4 to 13 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
14 වන වගන් සය.- (ආණ්ුක්රම වව න ා්ේ 111  

වන වව න ාව  ාං්ශයීයෝධානය කිරීම) 

ெொசகம் 14.- (அ சியலமைப்பின் 111ஈ என்னும் 

உறுப்பும மயத் திருத்துதல்) 
CLAUSE 14.- (Amendment of Article 111D of the Constitution) 

 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  මා පහත සඳහගේ සාශ ෝධනය ඉදිරිපත් 

කරනවා  

 "06 වන පිටුශ      වන ශේළිශආ සිට  5 වන ශේළිය :ෂණවා වූ ශේළි 
(  ශේළි ශ:ක : සතුළුව) ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස තශද්  
කරගේන. 
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“ජනනාධිපතිවරයා 
පා්ිශ තගේතුවට වගකිව  
යුතු  ව 

 

42. තඩුක්රම වයවස්ථාව 
යටශත් :  මහජනන තරෂණඥාව 
ස ත ගේධශයගේ තත් කාලශආ 
 ලපවත්නා නීතිය සතුළු 
ය ත ිිතත නීතියෂණ යටශත් :  
ස්වකීය   ලතල  කා්ය සහ 
ක්තවය යථා පරිදි 
ක්රියාත්මක කිරීම හා යථා 
පරිදි ඉටු කිරීම 
ස ත ගේධශයගේ 
ජනනාධිපතිවරයා 
පා්ිශ තගේතුවට වගකිව 
යුත්ශත්ය.”; 



පා්ිශ තගේතුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ාං්ශයීයෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தம் ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 
 

14 වන වගන් සය   ාං්ශයීයෝකාතාකාර්යන්  පනත් ්කටුම්ප්තහි 
්කා  ක හ ටිය   සබිය යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී. 

 

14ஆம் ெொசகம் திருத்தப்பட்டெொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
15 සි   26 ්තක වගන් ස  පනත් ්කටුම්ප්තහි ්කා  ක 

හ ටිය   සබිය යුුර යයි නි්යෝග කරන ලදී. 
 

15ஆம் ெொசகத்திலிருந்து 26ஆம் ெொசகம் ெம  சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses 15 to 26 ordered to stand part of the Bill. 

 

 
27 වන වගන් සය.- (ආණ්ුක්රම වව න ාව  XIXඅ 

වන  හ XIXආ වන අලුත් පරිඡ්ේද ඇුරළත් කිරීම) 
ெொசகம் 27.- (அ சியலமைப்பில் புதிய 

அத்தியொயங்கள் XIXஅ ைற்றும் XIXஆ  

என்பனெற்மற உட்புகுத்துதல்)  
CLAUSE 27. - (Insertion of new Chapters X IX A and XIXB in the 

Constitution) 

 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  මා පහත සඳහගේ සාශ ෝධන ඉදිරිපත් 

කරනවා   

(1)   "42 වන පිටුශ   03 හා 04 ශේළි ඉවත් කර   ශවනුවට පහත :සෂණශවන 
ශකාටස තශද්  කරගේන. 

 'සතුළත පා්ිශ තගේතුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ශත්ය.' " 

 (2)  "44 වන පිටුශ   33 වන  ශේළිය ඉවත් කර පහත :සෂණශවන ශකාටස 
තශද්  කරගේන. 

 'ශ:පා්තශ තගේතු  පළාත් සභා  පළාත් පාලන තයතන ' " 

 ාං්ශයීයෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
27 වන වගන් සය   ාං්ශයීයෝකාතාකාර්යන්  පනත් ්කටුම්ප්තහි 

්කා  ක හ ටිය   සබිය යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී. 
 

27ஆம் ெொசகம் திருத்தப்பட்டெொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 27, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

 
28 සි  31 ්තක වගන් ස පනත් ්කටුම්ප්තහි ්කා  ක 

හ ටිය   සබිය යුුර යයි නි්යෝග කරන ලදී. 
 

28ஆம் ெொசகத்திலிருந்து 31ஆம் ெொசகம் ெம  சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses  28  to 31 ordered to stand part of the Bill. 

 
 

අලුත් වගන් සය 
புதிய ெொசகம் 

NEW CLAUSE 
 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  මා පහත සඳහගේ අලුත් වගගේතිය ඉදිරිපත් 

කරනවා  
 

 "06 වන පිටුශ   02 වන ශේළියට ඉෂණබිතිව ම පහත :සෂණශවන 
ශකාටස සතුළත් කරගේන. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉදිරිපත් කරන ලදින්  පළමු වන වර කියවන ලදී. 
தகொண்டுெ ப்பட்டு முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Brought up, and read the First time. 
 
 

ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නව වගගේතියට සභාව එකය:?  
 
 

ගු මන්ීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
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[ගරු (තචා්ය) ිතජනය:ාස රාජනපෂණඥ  මහතා] 

'තඩුක්රම   
වයවස්ථාශ  111ත  
වන වයවස්ථාව 
සාශ ෝධනය කිරීම 
 

 

 4. තඩුක්රම වයවස්ථාශ     ත 
වන වයවස්ථාව පහත :සෂණශවන              
පරිදි ශමන්ගේ සාශ ෝධනය කරනු 
ලසශ . 
 

( )   වයවසථ්ාශ  ( ) වන 
අනුවයවස්ථාශ  "4 අ වන 
වයවස්ථාශ  ිතධිිතධානවලට 
යටත්ව " යන වචන සහ 
ඉලෂණක ත ශවනුවට "තඩුක්රම 
වයවස්ථා සභාශ  අනුමතයට 
යටත්ව " යන වචන තශද්  
කිරීශමගේ   සහ 

(2)    වයවසථ්ාශ  0 වන අනු 
වයවස්ථාශ  "මුල් අවස්ථා 
අධිකරයයක 
ිතනි ්චයකාරවරයකු" යන 
වචන ශයදී සති කවර ශහෝ 
අවස්ථාවක   වචන ශවනුවට 
"මශහස්රාත්වරයකු ශහෝ දිසා 
ිතනිම්රුවරයකු" යන වචන 
තශද්  කිරීශමගේ' " 

'තඩුක්රම   
වයවස්ථාශ  111ඕ 
වන  වයවස්ථාව 
සාශ ෝධනය  කිරීම 
 

 

 6. තඩුක්රම 
වයවස්ථාශ     ඕ වන 
වයවස්ථාව  එහි (අ) වන 
අනුවයවස්ථාශ  "අධිකරය 
නිලධරයා" යන ශය කශ ත 
අ්ථ නිරූපයශආ 
"අභියාචනාධිකරය 
ිතනි ්චයකාරවරයකු ශහෝ 
මහාධිකරය 
ිතනි ්චයකාරවරයකු ශහෝ" 
යන වචන ශවනුවට 
"අභියාචනාධිකරය 
ිතනි ්චයකාරවරයකු" යන 
වචන තශද්  කිරීශමගේ 
ශමන්ගේ සාශ ෝධනය 
කරනු ලසශ .' " 



2022 කෂණශතෝ ් 0   

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  "අලුත් වගගේතිය :සගේ ශ:වන වර කියිතය 

යුතුය" න් මා ශයෝජනනා කරනවා. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය. 
ெினொ ெிடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අලුත් වගන් සය  පනත් ්කටුම්පත  එකුර කළ යුුරය යන 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත විය.  

අලුත් වගන් සය  පනත් ්කටුම්ප්තහි ්කා  ක හ ටිය   සබිය 
යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී. 

 

புதிய ெொசகம் சட்டமூலத்தில் ரசர்க்கப்பட ரெண்டுதைன்ற ெினொ 

ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.  

புதிய ெொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரெண்டுதைனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது.  
 

Question, that the New Clause be added to the Bill, put and agreed 
to.  

New Clause ordered to stand part of the Bill.  

 

ගු  වාප සුරමා  
(ைொண்புைிகு தெிசொளர் அெர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු  .එල්.එ ත. අතාඋල්ලා මගේීතුමා  සාශ ෝධන ඉදිරිපත් 

කිරීම. 
 

ගු ඒ.එේ.එම්. අතාේේලා මහතා 
(ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். அதொஉல்லொ) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah) 
Sir, I move the following Amendment:  

"In page 44,  immediately after line 14, insert:  

 'Commission to ensure fair distribution of 
resources' " 

 

  words අලුතිගේ add කරගේන කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  ශශ්ර්ඥ්ඨාධිකරයය දීපු නිගමන සහ 

තඩුක්රම වයවස්ථාශ  90වන වයවස්ථාවට ිතසිවන තඩුක්රම 

වයවස්ථා සාශ ෝධනශයගේ සතුළත් කර තිශ න වයවස්ථාශ   

ප්රතිපා:න අනුව මූික ශකටු තපශත් ිතඥය පථශයගේ පිට ශ:යෂණ 

සතුළත් කිරීමට අපට අවසරයෂණ නසහස. 
 

 

ප්රිප් ස වගන් සය පනත් ්කටුම්ප්තහි ්කා  ක හ ටිය   සබිය 
යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී.  

 

சட்டைொகு ெொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கரெண் 

டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Enacting Clause ordered to stand part of the Bill.  

 
 

නාමය 
தமலப்பு  

TITLE 
 

ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු සභාපතිතුමනි  පනත් ශකටු තපශතහි නාමශයහි  

"ිතසිශ:වන" යන වචනය "ිතසිඑෂණවන" යනුශවගේ සාශ ෝධනය 

කරගේන. 

 ාං්ශයීයෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්මත විය. 

திருத்தம் ெிடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
නාමය  ාං්ශයීයෝකාතාකාර්යන්  පනත් ්කටුම්ප්තහි ්කා  ක 

හ ටිය   සබිය යුුරයයි නි්යෝග කරන ලදී. 
පනත් ්කටුම්පත   ාං්ශයීයෝධාන  හිතව වාර්තා කරන ලදී. 

தமலப்பு திருத்தப்பட்டெொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கரெண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.  
சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 

Title, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
Bill reported with Amendments.   

 
ගු (ආචාර්ය) විජයදා  රාජපකෂ මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெிஜயதொஸ  ொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු කථානායකතුමනි  "පනත් ශකටු තපත 

සාශ ෝධිතාකාරශයගේ :සගේ තුගේවන වර කියිතය යුතුය"න් මා 

ශයෝජනනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  පනත් ශකටු තපශතහි ශසෝ කපත්වල 

භාඥා සහ මු්රය ශ:ෝඥ  වයාකරය ශ:ෝඥ  අාක ශ:ෝඥ නිවසරැදි කර 

ගසනීම හා තනුඥාගික සාශ ෝධන සඳහා අවසර ශ:න ශලස : 

ඉල්ලා සිටිමි.  

 
ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

:සගේ තුගේවන වර කියීම සඳහා ඡගේ:ය ිතමසීශ ත අවස්ථාව. 
 

්බඳුම් සීනුව නාද ී අව න් වුණා  පසු -  
பிொிவுைணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்- 
At the conclusion of the Division Bell - 
 
ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මගේීතුමගේලා :සගේ ඡගේ:ය පාිතච්චි කරගේන. 
 

්ම් අව න ා්ේදී  න්දය දීම ආරම්ව ්කරිිජ. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெொக்தகடுப்பு ஆ ம்பைொனது.)  

(At this stage, the Voting commenced.)  

 
ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

:සගේ ඡගේ:ය ප්රකා  කර අවසගේ. 

තඩුක් පා් ්වශආ ඡගේ:ය ප්රකා  කිරීමට ශනාහසකි වූ ගරු 

මගේීවරු ඉගේනවා:? කම්රුත් නසහස.   

ිතපෂණඥය පසත්ශත් ඡගේ:ය ප්රකා  කිරීමට ශනාහසකි වූ ගරු 

මගේීවරු ඉගේනවා:? [ ාධා කිරීමෂණ]  ගරු (තචා්ය) ී. 
රාධාක්රිඥ්යගේ මගේීතුමා  ක තුමාශේ ඡගේ:ය පෂණඥව:  

ිතරුද්ධව:? 

 
ගු (ආචාර්ය) ී. රාධාාක්රිෂනණන් මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) வீ. இ ொதொகிருஷ்ணன்)  

(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
පෂණඥන්. 

2255 2256 



පා්ිශ තගේතුව 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

:සගේ ඡගේ:ය ිතමසීශ ත කටයුතු අවසාන කරනවා.  
 

 න්දය ප්රකාශයීය කිරී්මන් පසුව-  
ெொக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting -  
 
 

්ම් අව න ා්ේ පහත  පහන් නම්  වා ගර්ව්ේ ඇ ස ඩිජි ේ 
පුවු්ේ ප්රදර්ශයීයනය ්කරිිජ.  

(இவ்ரெமளயில், கீழ்ெரும் தபயர்கள் சபொைண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திம யில் கொண்பிக்கப்பட்டது.)  

(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 
the Chamber.)  
 

 

විදුත්  න්ද විමසීම අනුව පහත ද ක්වන පරිදි - පකෂව 173; 
විු ධාව 01; ව ළකී සිටි 0 යනු්වන් ්බදු ්ණ්ය. 

இலத்தி னியல் ெொக்தகடுப்பு முமறக்கிணங்க பொ ொளுைன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 173; எதி ொக 01; ெிலகியிருந்ரதொர் 0.  
According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 173: 

Noes 01: Abstain 0.  

 
G 001. Douglas Devananda   Yes 
G 002. Nimal Siripala De Silva   Yes 
G 003. Chamal Rajapaksa   Yes 
G 006. Susil Premajayantha   Yes 
G 007. Dinesh Gunawardena   Yes 
G 009. Bandula Gunawardana   Yes 
G 010. Keheliya Rambukwella   Yes 
G 012. Wijeyadasa Rajapakshe  Yes 
G 013. Harin Fernando   Yes 
G 014. Ramesh Pathirana   Yes 
G 015. M.U.M. Ali Sabry   Yes 
G 016. Vidura Wickramanayaka   Yes 
G 017. Kanchana Wijesekera   Yes 
G 018. Naseer Ahamed   Yes 
G 019. Manusha Nanayakkara   Yes 
G 020. Tiran Alles   Yes 
G 021. Ajith Rajapakse   Yes 
G 022. Nalin Fernando   Yes 
G 023. Roshan Ranasinghe   Yes 
G 024. Jagath Pushpakumara   Yes 
G 025. Ranjith Siyambalapitiya   Yes 
G 026. Dilum Amunugama   Yes 
G 027. Mohan Priyadarshana De Silva   Yes 
G 028. Janaka Wakkumbura   Yes 
G 029. Shehan Semasinghe   Yes 
G 030. Kanaka Herath   Yes 
G 031. Thenuka Vidanagamage   Yes 
G 033. Lasantha Alagiyawanna   Yes 
G 034. Rohana Dissanayaka   Yes 
G 035. Premalal Jayasekara   Yes 
G 036. Arundika Fernando   Yes 
G 037. Vijitha Berugoda   Yes 
G 038. Lohan Ratwaththe   Yes 
G 040. Tharaka Balasuriya   Yes 
G 041. Indika Anuruddha Herath   Yes 
G 044. S. Viyalanderan   Yes 
G 045. D. V. Chanaka   Yes 
G 046. Sisira Jayakody   Yes 
G 047. Piyal Nishantha De Silva   Yes 
G 048. Prasanna Ranaweera   Yes 
G 049. D. B. Herath   Yes 
G 050. Shasheendra Rajapaksa   Yes 

G 052. Shantha Bandara   Yes 
G 053. K. Kader Masthan   Yes 
G 055. A. Aravindh Kumar   Yes 
G 056. Geetha Samanmale Kumarasinghe   Yes 
G 057. Suren Raghavan   Yes 
G 058. Diana Gamage   Yes 
G 059. Sivanesathurai Santhirakanthan   Yes 
G 060. Chamara Sampath Dasanayake   Yes 
G 061. Anupa Pasqual   Yes 
G 063. S. B. Dissanayake   Yes 
G 066. Vajira Abeywardena   Yes 
G 068.C. B. Rathnayake   Yes 
G 070. Mahindananda Aluthgamage   Yes 
G 072. Namal Rajapaksa   Yes 
G 073. Sarath Weerasekera  No 
G 076. Kapila Athukorala   Yes 
G 077. Gayashan Nawananda   Yes 
G 080. Sampath Athukorala   Yes 
G 081. Thisakutti Arachchi   Yes 
G 082. U. K. Sumith Udukumbura   Yes 
G 085. Akila Ellawala   Yes 
G 086. Jagath Kumara Sumithraarachchi   Yes 
G 087. Karunadasa Kodithuwakku   Yes 
G 089. Udayakantha Gunathilaka   Yes 
G 090. Kokila Gunawardene   Yes 
G 091. Milan Jayathilake   Yes 
G 092. Kulasingam Dhileeban   Yes 
G 093. Sudarshana Denipitiya   Yes 
G 094. Isuru Dodangoda   Yes 
G 095. Premnath C. Dolawatte   Yes 
G 096. H. Nandasena   Yes 
G 097. Muditha Prishanthi   Yes 
G 098. Sudath Manjula   Yes 
G 099. Mayadunna Chinthaka Amal   Yes 
G 101. Kumarasiri Rathnayaka   Yes 
G 102. Gunathilaka Rajapaksha   Yes 
G 103. Upul Mahendra Rajapaksha   Yes 
G 104. Rajika Wickramasinghe   Yes 
G 106. Madhura Withanage   Yes 
G 107. D. Weerasingha   Yes 
G 108. Samanpriya Herath   Yes 
G 110. Yadamini Gunawardena   Yes 
G 111. Manjula Dissanayake   Yes 
G 114. Marjan Faleel   Yes 
G 115. Lalith Varna Kumara   Yes 
G 116. S. Jagath Samarawickrama   Yes 
O 001. Rishad Bathiudeen   Yes 
O 002. Rajitha Senarathne   Yes 
O 003. Imthiaz Bakeer Markar   Yes 
O 004. Tissa Attanayake   Yes 
O 005. Rauff Hakeem   Yes 
O 006. Gayantha Karunatilleka   Yes 
O 007. Lakshman Kiriella   Yes 
O 008. Sajith Premadasa   Yes 
O 009. Kumara Welgama   Yes 
O 010. Patali Champika Ranawaka   Yes 
O 011. Palany Thigambaram   Yes 
O 012. Mano Ganesan   Yes 
O 013. Maithreepala Sirisena   Yes 
O 016. Anura Dissanayaka   Yes 
O 017. A. L. M. Athaullah   Yes 
O 019. C. V. Wigneswaran   Yes 
O 020. Athuraliye Rathana Thero   Yes 
O 021. Kabir Hashim   Yes 
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O 096. Udayana Kirindigoda   Yes 
O 097. K. P. S. Kumarasiri   Yes 
O 101. Asanka Navarathna   Yes 
O 102. Nimal Piyathissa   Yes 
O 103. Uddika Premarathne   Yes 
O 105. Thilak Rajapakshe   Yes 
O 106. M. Rameshwaran   Yes 
O 108. Weerasumana Weerasinghe   Yes 
O 109. Gevindu Cumaratunga   Yes 
O 110. Charitha Herath   Yes 
 

Electronic Voting Results: 
 

Participants: 

Present   174 

Votes: 

Yes   173 
No     01 

 Abstain       0 

ගු ක ානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිත:ුත් ඡගේ: ිතමසීම අනුව පෂණඥව  93න්; ිතරුද්ධව 2 න්; නසඟී 

සිට පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේ සාඛයාව 2 න්.  

  අනුව  පෂණඥව ඡගේ:ය  කගේ මුළු සාඛයාව  94න්; ිතරුද්ධව 

2 න්.   
 
පනත් ්කටුම්පත ඊ  අනුකූලව  ාං්ශයීයෝකාතාකාර්යන්   ුරන්වන 

වර කියවා  ම්මත කරන ලදී.  
 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டெொறு மூன்றொம் முமற 

ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறரெற்றப்பட்டது. 
 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

 
 

කේත බීම 
ஒத்திமெப்பு 

ADJOURNMENT 

 
එකේහි ්ේලාව අ. වා. 5.00 පසු කර  සුද්ණන් ගු 

ක ානායකුරමා විසින් ප්රශයීයනනය ්නාවිම ා පාර්ලි්ම්න්ුරව කේ 
තබන ලදී. 

පාර්ලි්ම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  අ. වා. 6.45   2022 ්නාව ම්බර් 
08 වන අඟහුවාදා පූ. වා. 9.30 වන ්තක කේ ගි්ේය. 

 
அப்தபொழுது ரந ம் பி. ப. 5.00 ைணிக்குப் பிந்திெிட்டமையொல், 

ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அெர்கள் ெினொ ெிடுக்கொைரலரய 

பொ ொளுைன்றத்மத ஒத்திமெத்தொர். 

இதன்படி, பி. ப. 6.45க்கு, பொ ொளுைன்றம் 2022  நெம்பர் 08, 

தசவ்ெொய்க்கிழமை மு. ப. 9.30 ைணி ெம  ஒத்திமெக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 5.00 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 6.45 p.m. until 9.30 a.m. on 
Tuesday, 08th November, 2022. 
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O 022. Thalatha Athukorala   Yes 
O 024. Sarath Fonseka   Yes 
O 025. Harsha De Silva   Yes 
O 028. R. M. Ranjith Madduma Bandara   Yes 
O 029. Niroshan Perera   Yes 
O 030. Eran Wickramaratne   Yes 
O 031. J. C. Alawathuwala   Yes 
O 033. John Seneviratne   Yes 
O 034. Anura Priyadharshana Yapa   Yes 
O 036. Dullas Alahapperuma   Yes 
O 037. Vijitha Herath   Yes 
O 039. Selvam Adaikkalanathan   Yes 
O 040. Ali Sabri Raheem   Yes 
O 042. Faizal Cassim   Yes 
O 043. Ashok Abeysinghe   Yes 
O 044. H. M. M. Harees   Yes 
O 045. Ajith Mannapperuma   Yes 
O 046. Buddhika Pathirana   Yes 
O 047. M. S. Thowfeek   Yes 
O 048. Nalin Bandara Jayamaha   Yes 
O 050. Thushara Indunil Amarasena   Yes 
O 052. Kavinda Heshan Jayawardhana   Yes 
O 053. Dilan Perera   Yes 
O 054. Wimal Weerawansa   Yes 
O 055. Piyankara Jayaratne   Yes 
O 056. Vasudeva Nanayakkara   Yes 
O 057. Harini Amarasuriya  Yes 
O 058. Govindan Karunakaram   Yes 
O 059. Dharmalingam Sithadthan   Yes 
O 061. Mayantha Dissanayake   Yes 
O 062. K. Sujith Sanjaya Perera   Yes 
O 063. S. M. Marikkar   Yes 
O 064. Imran Maharoof   Yes 
O 065. Ishak Rahuman   Yes 
O 066. Mujibur Rahuman   Yes 
O 067. Harshana Rajakaruna   Yes 
O 068. Rohini Kumari Wijerathna   Yes 
O 069. Chaminda Wijesiri   Yes 
O 070. Waruna Liyanage   Yes 
O 071. M. Udayakumar   Yes 
O 073. Jayarathna Herath   Yes 
O 074. Duminda Dissanayake   Yes 
O 075. Chandima Weerakkody   Yes 
O 076. Dayasiri Jayasekara   Yes 
O 081. W. H. M. Dharmasena   Yes 
O 082. Kins Nelson   Yes 
O 083. Rohana Bandara   Yes 
O 085. Udaya Gammanpila   Yes 
O 086. Nalaka Godahewa   Yes 
O 087. Channa Jayasumana   Yes 
O 088. Sudarshini Fernandopulle   Yes 
O 089. Nimal Lanza   Yes 
O 090. Jayantha Samaraweera   Yes 
O 091. Jeevan Thondaman   Yes 
O 092. B. Y. G. Rathnasekara   Yes 
O 093. Sarathie Dushmantha   Yes 
O 094. Mohomad Muzammil   Yes 
O 095. Lalith Ellawala   Yes 





  .යු. 
 
ශමම වා්තාශ  අවසාන මු්රයය සඳහා ස්වකීය නිවසරදි කළ යුතු තසගේ :ෂණවනු රිසි මගේීගේ මිගේ පිටපතෂණ ශගන නිවසරදි කළ යුතු 
තකාරය එහි පසහසදිිව ලකුණු ශකාට  පිටපත ලසබී ශ:සතියෂණ ශනාඉෂණමවා හ න් ා්: සාස්කාරක ශවත ලසශ න ශස් එිතය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யெிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பி தியில் ததளிெொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பி தி கிமடத்த இரு ெொ ங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரெண்டும். 
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හ න් ා්: වාර්තා  

්කාළඹ 5  ්පාේ්හනන්්ගාඩ  කිුළපන පාර  අාංක 163 දරන  න ාන්යහි ිළහිටි 

රජ්ේ ප්රවිත් ස ්දපාර්ත්ම්න්ුර්ේ ිළහිටි රජ්ේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීය්යන්  

මිල දී ගත හ ක. 
 

්මම හ න් ා්: වාර්තාව  www.parliament.lk ්වේ අඩවි්යන්  

බාගත හ ක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பி திகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அ சொங்க தகெல் திமணக்களத்தின் அ சொங்க தெளியீடுகள் அலுெலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிெிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලාකා රජනශආ මු්රය ශ:පා්තශ තගේතුශ  මු්රයය කරන ලදී. 


