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අ. භා. 10.30  පාර්ලිපම්්දුරව රැ ප් විය.   

කථානායකුරො [ගු කු ජයසූරිය ෙහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய) தகலகம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

නිපේා න 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

පාර්ලිපම්්දුර ේදත්රීවු්ද පිරි් ප පිළිබඳව 

ගු ර්දජ්ද රාෙනායක ෙහසතා කළ ප්රකාශ්ය 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் பற்றி மாண்புமிகு 

ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க அவர்கள் ததாிவித்த கூற்று    
STATEMENT BY HON. RANJAN RAMANAYAKE ON SEVERAL 

MEMBERS OF PARLIAMENT  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මත්ද්රවරුය ාාිතත ක්න පාර්ලිශේන්තු මැි  මමැි වරුන්න් කිිපප 

ශෙශනකු සිටින වවරුට ුන් ්න්්න් ්ාමනායක මැි තුමා ිතසින් 

කළ ප්රකා ය පිබඳව වරු යශේ මන්ත්රීවරුන්න් පිසක් ප ිතසින් ප්ර ථන ක් 

සිටින ලදී. ඒ අවරු්ථාාශේ මා ශවරුුගශවරුන් මුලසුන ෙැරූ ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමා ිතසින්  ුන් ්න්්න් ්ාමනායක 

මැි තුමා මා ශවරුත එවඳු මන්ත්රීවරුන්න්ශන නාමශල්යනය ප ිදිසකපත් 

ක් ශනොමැි  වවරු ්ාාවරුට ෙැුගේ ශෙන ලදී. අෙ ශේ අවරු්ථාාවරු 

වරුනතුන් ුන් ්න්්න් ්ාමනායක මැි තුමා ිතසින් අොළ 

මන්ත්රීවරුන්න්ශන නාමශල්යනය ප ලිතවතවරු මා ශවරුත ලවාදීමට 

කටයුතු ක් ශනොමැි  වවරු ෙැුගේදීමට කැමැත්ශතමි. 

 
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුන් කාානායකතුමනි  ුන් ්න්්න් ්ාමනායක මැි තුමාශන 

ඒ ප්රකා ය ්ේවන්යශයන් බවතුමා ුන්නා ූ  පියවරු් කුම පෙ  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  ඒක ුැන අපි ශවරුනම කාා ක්මු.    

II 
2019 ොර්ුර ේ 05වන දින විපශ්ේෂ ආර පෂක වැඩ 

පිළිපවළ 
2019 மார்ச் மாதம் 05ஆம் திகதிய விதசட பாதுகாப்பு 

ஏற்பாடுகள் 
SPECIAL SECURITY ARRANGEMENT ON 05TH MARCH, 2019 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2019 මාර්තු ම් 05වරුැනි අඟහන්වරුාො ුන් මුෙල් හා ්නමායය 

අමාතයතුමා ිතසින් 009  වරුර්යය ් හා අය වරුැය කාාවරු ිදිසකපත් 

කිරීමට අොළවරු පහත ් හන් ිතශ ේය ආ් පයක ිතධිිතයාන 

ක්රියාත්මක කිරීමට පියවරු් ුන්නා වවරු සිය ග ුන් පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරුන්න් ශවරුත ශමන්න් ෙන්වරුුග කැමැත්ශතමි. 

2019 මාර්තු ම් 09වරුැනි සිකු්ාො 

 මන්ත්රීවරුන්න්ශන ිතශේක කාම්  මඳුේ අල්මාසක ෙ මතුවවරු 
්ම්ථත පාර්ලිශේන්තු ශුොඩනැගිල්ලම ශමදින ආ් පයක 
පරී පයාවරුට ල ප ක්ුග ලැශේ. 

2019 මාර්තු ම් 04වරුැනි ්ඳුො (්්ශේ නිවරුාඩු දිනයකි) 

 පාර්ලිශේන්තු ශුොඩනැගිල්ශල් හඳුනාුත් ප්රශශ  ශමදින 
ආ් පයක පරී පයාවරුට ල ප ක්ුග ලැශේ. 

2019 මාර්තු ම් 05වරුැනි අඟහන්වරුාො 

(අ)   පාර්ලිශේන්තු ශුොඩනැගිල්ශල් හඳුනාුත් ිතශ ේෂිත ූ  
ප්රශශ  ශමදින ආ් පයක  පරී පයාවරුට ල ප ක්ුග ලැශේ. 

(ආ)  මහ්න ුැලසකය ආ්ාධිත අමුත්තන් ් හා පමණ ප සීමා 
ක්ුග ලැශේ. 

(ම) කලත්රයා කැුවවරු පැමිශණන පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්ට 
කාර්ය මණ්ඩල පිිතසුශේදී වරුාහනශයන් වැ් පාර්ලිශේන්තු 
ශුොඩනැගිල්ලට පිිතසිය හැකිය. 

(ඈ) පාර්ලිශේන්තුවරුට පැමිණීශේදී  හැකිතා ප දු්ට සකයැදුශ්කු 
කැුවවරු පැමිශණන ශල්ෙ  අමුත්තන් කැුවවරු පැමිණීශමන් 
වරුැළකී සිටින ශල්ෙ ුන් මන්ත්රීවරුන්න්ශුන් කාන්කවකවරු 
ිල්ලා සිටිුග ලැශේ. 

(ි) මහ්න ුැලසකය ආ්ාධිත අමුත්තන් ශවරුුගශවරුන් සීමා ක් 
මි  වැිතන්   කලත්රයා හැ් තමන් කැුවවරු පැමිශණන 
ශවරුනත් අමුත්තන් ශවරුශතොත් ්යන්ි පු් පිිතසුශේදී 
වරුාහනශයන් වැ්ථ් වීමට කටයුතු ක්න ශල් සිය ග 
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්ශුන් කාන්කවකවරු ිල්ලා සිටිුග 
ලැශේ. එම අමුත්තන් හට එම පිිතසුශේ සිට මහ්න පිිතසුම 
ෙ පවරුා පැමිණීම පිකව් ිතශ ේය ප්රවරුාහන වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප 
ශයොො මත.  

(ය) පාර්ලිශේන්තු ්ා ුාල ශමදින වරු්ා තවන වැිතන් 
මන්ත්රීවරුන්න් පැමිශණන වරුාහන අොළ ්ා ුාල ශවරුත ශයොමු 
ක්ුග ලැශේ.  

(උ) තමන් ිතසින්ම  ්ාය පෙවරුාශුන එන මන්ත්රීවරුන්න්ශන 
වරුාහන නියමිත ්ා ුාශල් ුාල් කිරීම ් හා මන්ත්රී 
පිිතසුශමිප  කාර්ය මණ්ඩල පිිතසුශමිප ්හ මහ්න 
පිිතසුශමිප පාර්ලිශේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් 
සකයැදු්න් ශ්ේවරුශේ ශයොෙවරුුග ලැශේ.  

(ඌ) ශමදින ්ා වරුාහන ශපොලීසිය ්හ ්මීප ශපොලි්ථ ්ථාාන  
ිතසින් ිතශ ේය ්ා වරුාහන ්ැලැ්ථම ප ක්රියාත්මක ක්ුග 
ලැශේ.  

ිහත ් හන් ිතශ ේය ආ් පයක ිතධිිතයාන ්ේවන්යශයන් 

සිය ග පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්ශන ්හශයෝුය අශ් පයා ක්න 

වවරුෙ කාන්කවකවරු ෙන්වරුා සිටිුග කැමැත්ශතමි.  

669 670  



පාර්ලිශේන්තුවරු 

මුා ල් පකොමිෂ්ද ්භාපේ කාර්ය ්ාධන 
වාර්තාව 

நிதி ஆகைக்குழுவின் தசயலாற்றுகக 

அறிக்கக 
PERFORMANCE REPORT OF FINANCE 

COMMISSION 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාකා ප්ර්ාතාන්්රික ්මා්වරුාදී ්න්්ශේ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාශේ 49ආ ()) වරුයවරු්ථාාවරු ප්රකා්වරු 009  වරුර්යශේ ශතවරුැනි 

කාර්තුවරු  එනේ 009 .07.09. සිට 009 . 0 .30 ෙ පවරුා මුෙල් 

ශකොමියන් ්ාාශේ කාර්ය ්ායන වරුාර්තාවරු මම ිදිසකපත් ක්මි. 

 
ලිපි පල්ඛනාදිය පිළිගැ්දවීෙ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා (ඉඩම් ්හස පාර්ලිපම්්දුර 

ප්රින්ං ප්කරණ අොතයුරො හසා ආණ්ු  පාර්ශ්පවපේ ප්රධාන 

්ංවිධායකුරො)  
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க - காைி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின்  

முதற்தகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ුන් කාානායකතුමනි  ුන් අග්රාමාතයතුමා ්හ ්ාි ක 

ප්රි පත්ි   ආර්ිකක කටයුතු  නැවරුත පදිාි  කිරීේ හා පුනන්ත්ාාපන  

උතුන් පළාත් ්ාවරුර්යන  වරුෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා ්ාවරුර්යන 

්හ ශයෞවරුන කටයුතු අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම  009) වරුර්යශේ 

අල්ල්ථ ශහෝ දූයණ ශ ෝෙනා ිතමර් න ශකොමියන් ්ාාශේ කාර්ය 

්ායනය ්ේවන්යශයන් ්්ශේ ගිණුේ පිබඳව  කා්ක ්ාාවරු ිතසින් 

පාර්ලිශේන්තුවරු ශවරුත ිදිසකපත් ක්න ලෙ වරුාර්තාශේ ් හන් 

කන්ණු ්ේවන්යශයන් පාර්ලිශේන්තුශේ ්ථාාවරු් නිශයෝු 119(4) 

ප්රකා්වරු නිරී පයණ ්හ ුුග ලැූ  ක්රියාමාර්ු පිබඳව  වරුාර්තාවරු 

ිදිසකපත් ක්මි.  

එම වරුාර්තාවරු ්්ශේ ගිණුේ පිබඳව  කා්ක ්ාාවරු ශවරුත ශයොමු 

කළ යුතුයැන් මම ශයෝ්නා ක්මි.    

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  මුෙල් හා ්නමායය අමාතයතුමා 

ශවරුුගශවරුන් මම  0095 වරුර්යය ් හා ශ්රී ලාකා වනවරුන්ිතදුලි 

්ා්ථාාශේ වරුාර්ෂික වරුාර්තාවරු ්හ ගිණුේ ප්රකා නය ිදිසකපත් ක්මි.  

එම වරුාර්තාවරු නනි ක කටයුතු (දූයණ ිතශ්ෝධි) ්හ මායය 

කටයුතු පිබඳව  ආාශික අධී පයණ කා්ක ්ාාවරු ශවරුත ශයොමු කළ 

යුතුයැන් මම ශයෝ්නා ක්මි.    
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි   නු් ්ැලසුේ  ්ල්ේපාෙන ්හ 

උ්්ථ අයයාපන අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම  9 7  අාක 9) ේන 

ිත ථවරුිතෙයාල පනශත් 07(9) වරුුන්ි ය යටශත් අයයාපන හා උ්්ථ 

අයයාපන අමාතයවරු්යා ිතසින් ිත ථවරුිතෙයාල ප්රි පාෙන ශකොමියන් 

්ාාශේ නිර්ශශ ය මත  ශ්රී ලාකා අනනිදිු ිත ථවරුිතෙයාලශේ 

වරුයවරුහාසකක ිතෙයා ඨය ය තුළ ්්ායන ිතෙයා අයයයන අා ය ප 

පිිපුවවීම ්ේවන්යශයන් ්ාෙන ලදුවරු  009  ශේැේවර් 05 දිනැි  

අාක 0900/90 ේන අි ිතශ ේය ුැ්ට් පත්රශේ පළ ක්න ලෙ 

නියමය ිදිසකපත් ක්මි.  

එම නියමය අයයාපනය හා මානවරු ්ේපත් ්ාවරුර්යනය පිබඳව  

ආාශික අධී පයණ කා්ක ්ාාවරු ශවරුත ශයොමු කළ යුතුයැන් මම 

ශයෝ්නා ක්මි.    

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  කර්මාන්ත හා වරුාකව් කටයුතු  

දිවනකාලීනවරු අවරුතැන්ූ  පුශුලයන් නැවරුත පදිාි  කිරීම ්හ 

්මුපකා් ්ාවරුර්යන අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම  0095 වරුර්යය 

් හා පාසකශාෝගික කටයුතු පිබඳව  අධිකාසකශේ වරුාර්ෂික වරුාර්තාවරු 

ිදිසකපත් ක්මි.  

එම වරුාර්තාවරු නියථපාෙන හා ශ්ේවරුා පිබඳව  ආාශික අධී පයණ 

කා්ක ්ාාවරු ශවරුත ශයොමු කළ යුතුයැන් මම ශයෝ්නා ක්මි.    

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අටවරුැනි  පාර්ලිශේන්තුශේ ශතවරුැනි ්ාාවරුා්ය ් හා ්්ශේ 

ගිණුේ පිබඳව  කා්ක ්ාාශේ  පළමුවරුැනි වරුාර්තාවරු -  0097.0).0). 

සිට 0097.90. 0 . ෙ පවරුා -  එම කා්ක ්ාාශේ  ්ාාපි   ුන් 

ල්න්ත අලගියවරුන්න  මහතා ිතසින් පිබඳුැන්වීම.   

 
රජපේ  ගිණුම් පිළිබඳ කාරක ්භාපේ 

 වාර්තාව 
அரசாங்க கைக்குகள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்கக  
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

 
ගු ල්්දත අලගියව්දන ෙහසතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ුන් කාානායකතුමනි  අටවරුැනි පාර්ලිශේන්තුශේ ශතවරුැනි 

්ාාවරුා්ය ් හා  ්්ශේ ගිණුේ පිබඳව  කා්ක ්ාාශේ  පළමුවරුැනි 

වරුාර්තාවරු (0097.0).0) සිට 0097.90.0  ෙ පවරුා) මම ිදිසකපත් 

ක්නවරුා.  

671 672 
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්්ශේ ගිණුේ කා්ක ්ාාවරු ිතධියට ශේ ිදිසකපත් ක්න්ශන් 

හත්වරුැනි වරුාර්තාවරු. අෙ ිදිසකපත් ක්ුග ලවන වරුාර්තාවරුට අුගවරු  

ආයතන 05 ප ් හා ිතමර් න 07 ප  ක් ි ශවනවරුා. යට අමත්වරු 

ිතශ ේයශයන්ම  ිතුණකාධිපි තුමා ිතසින්  ආයතන  අමාතයාා   

ශෙපාර්තශේන්තුවරුලට අමත්වරු වරුර්තමානශේ ්ශට් ප්රයාන  ප්ර ථන 

්ේවන්යවරු කාර්ය ්ායන වරුාර්තා ිදිසකපත් ක් ි ශවනවරුා.  ඒ අුගවරු  

කෘෂිකර්මයට අොළ ශපොශහෝ ්හනායා්ය පිබඳව වරු 

ිතුණකාධිපි වරු්යාශන වරුාර්තාවරු ්ේවන්යශයුගත් ිතමර් නය ප 

ක් ශේ  වරුාර්තාශේ කන්ණු මතුළත් ක් ි ශවනවරුා. ඒ අුගවරු ශපොදු 

නිරී පයණ පහකුත්   ආයතනවරුල ිතශ ේය නිරී පයණ  හත් ප ්හ 

ශපොදුශේ  තවරුත් නිර්ශශ යන්  7 ප එම වරුාර්තාවරුට මතුළත් ක් 

ි ශවනවරුා.  ිතශ ේයශයන්ම  පාර්ලිශේන්තුශේ වරුර්තමාන  නවරු 

්ථාාවරු් නිශයෝු අුගවරු  ශමම නිර්ශශ යන්  ්ේවන්යශයන්  මා් 

ශෙක ප මතුළත ිතයය ාා් අමාතයවරු්යා  ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට 

කන්ණු ිදිසකපත් කළ යුතුවරු ි ශවනවරුා. එය ිතාමත් ශහො   

ප්රවරුණතාවරු ප. ්ශට් ්හ ශපොදුශේ මතය ප ි ශවනවරුා  ශමම කා්ක 

්ාාවරුලින් ිදිසකපත් ක්ුග ලවන වරුාර්තාවරුලට ශමොනවරුාෙ ශවරුන්ශන් 

කියා. නමුත් වරුර්තමානය වරුනිතට පාර්ලිශේන්තුශේ එම 

  පි මත්ාාවරුය තුළ අෙ සුවවරුාදි තත්ත්වරුය ප මි  ශවරුලා 

ි ශවනවරුා. ිතශ ේයශයන්ම  එම වරුාර්තාවරුල ් හන් කන්ණුවරුලට  

අොළවරු මා් ශෙක ප මතුළත ිතයය ාා් අමාතයවරු්යා ශමම 

පාර්ලිශේන්තුවරුට කන්ණු ිදිසකපත් කළ යුතුන්.  

එම නි්ා මා බවතුමාශුන් ිතශ ේය ිල්ලීම ප ක්නවරුා. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුන්න් 005ශෙනා ශවරුුගශවරුන් තමන් අපි ශේ 

කා්ක ්ාාවරුල කටයුතු ක්න්ශන්. ඒ අුගවරු අශ් සිය ගම ප පයවරුල 

්ාමාජික මන්ත්රීවරුන්න් ශේ ක්රියාවරුලිශේදී ිතශ ේෂිත ූ  ්හශයෝුය ප 

ලවා ශෙනවරුා.  කමිුවශේ ශල්කේ මතුව එම කාර්යාලශේ සිය ග 

ශෙනාටම අපි ්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා.  

ශේ වරුාර්තාවරු තවරුත් යාාර්ාය ප වවරුට පත්ශවරුන්න  ශේ 

පිබඳව වරු ්ාකච්ඡා කිරීම ් හා ිතාම ි පමනින් අපට දිනය ප 

ලවා ශෙන්න. ශේ වරුාර්තාශේ ් හන් කන්ණුවරුලට අමත්වරු  

පාර්ලිශේන්තුශේ ්ම්ථත ගිණුේ ක්රියාවරුලිය පිබඳව වරු ශමම ුන් 

්ාාශේ  ්ාකච්ඡා ක්න්න කඩිනමින් දිනය ප ලවා ශෙන්නය 

කියන ිල්ලීම ක්මින් මා නිහඬ ශවරුනවරුා. ්ථතුි න්. 

 
ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා (රාජය වයව්ාය  ක්දා  

උඩර  උුෙය ්හස ෙහසනුවර ්ංවර්ධන අොතයුරො ්හස 

පාර්ලිපම්්දුරපේ ්භානායකුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள், 

மகலநாட்டு மரபுாிகமகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ුන් කාානායකතුමනි  "එකී වරුාර්තාවරු මුද්රණය කළ යුතුය"න් 

මම ශයෝ්නා ක්මි. 

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර්තාව මුද්රණය කළ ුතුරයි  නිපයෝග කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

පපත්්ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු ච්දද්රානි බණ්ඩාර ෙහසත්මිය (කා්දතා හසා ළො ක ුතුර 

්හස වියළි කලාප ්ංවර්ධන අොතයුරමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) சந்திராைி  பண்டார - மகளிர், சிறுவர் 

அலுவல்கள் மற்றும் உலர் வலய  அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women 
and Child Affairs  and Dry Zone Development)   

ුන් කාානායකතුමනි  අුග්ායපු්  අාය ශපශේ  5 වරුන 

පුවමඟ  අාක 35/ඒ ේන ්ථාානශයිප පදිාි  ්්ත් ්ා්ප පය 

මහතාශුන් ලැබුණු ශපත්්ම ප මම පිබඳුන්වරුමි. 

 
ගු නිෙල් ලා්ද්ා ෙහසතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ුන් කාානායකතුමනි  පහත ් හන් ශපත්්ේ ශෙක මම 

පිබඳුන්වරුමි. 

 

(1) මීුමුවරු  අ පක් පනහ  කිඹුලාපිටියපා්  අාක 050/0 ේන 
්ථාානශයිප පදිාි  ිසුසක අමායා වී්සිාහ ශමනිතයශුන් 
ලැබුණු ශපත්්ම; ්හ 

(2) ්ාුම  වුවවරුත්ත  අාක 75 බී ේන ්ථාානශයිප පදිාි  
ඩේලිේ.ඒ.එ්ථ. මල්ලිකා ශපශර්්ා මහත්මියශුන් ලැබුණු 
ශපත්්ම. 

 
ගු පෙොහසා්ද ප්රියා ර්ශ්න ා  ල්ල්වා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ුන් කාානායකතුමනි  පහත ් හන් ශපත්්ේ තුන මම 

පිබඳුන්වරුමි. 

 

(1) ශුෝනඨයුගවරුල  වශශශුම පා්  "ශ්ේවරුන්දි" යන 
ලිපිනශයිප පදිාි  ෙ.මු.ු. සුසිල් ිතශේශ්ේක් මහතාශුන් 
ලැබුණු ශපත්්ම; 

(2) ශෙොඩන්දූවරු  ුා ග පා්  අාක 30) ේන ්ථාානශයිප පදිාි  
එේ. තුයා් පත්මනාත් මහතාශුන් ලැබුණු ශපත්්ම; ්හ 

(3) අේශ්ුම  වශශශුම පා්  ශමෝල්පතල හන්දිය යන 
ලිපිනශයිප පදිාි  එේ.ශ ප. ි ්න් ුයන්ත මහතාශුන් 
ලැබුණු ශපත්්ම. 

 
ගු ඉ්දදික අනුුද්ධ පහසේරත් ෙහසතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ුන් කාානායකතුමනි  ුශණ්මුල්ල  මැශශෙශුොඩ  අාක 90 ඒ 

ේන ්ථාානශයිප පදිාි  ශ ප.ජී.එේ. සිල්වරුා මහතාශුන් ලැබුණු 

ශපත්්ම ප මම පිබඳුන්වරුමි.  

 
ඉදිරිපත් කරන ලා  පපත්්ම්  ෙහසජන පපත්්ම් පිළිබඳ කාරක 

්භාව  පැවරිය ුතුර යි  නිපයෝග කරන  ලදී. 
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ප්රශ්පනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

උපාධිධාරි ගුු හිඟය:  ්බරගමුව පළාත 
பட்டதாாி ஆசிாியர் பற்றாக்குகற: சப்ரகமுவ 

மாகாைம்   
DEARTH OF GRADUATE TEACHERS:  SABARAGAMUWA 

PROVINCE 
 

7/’9  
1.  ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
 (மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

 (The Hon. Hesha Withanage) 
අයයාපන අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය- (9): 

(අ) (i)  ්ව්ුමුවරු පළාශත් ෙැනට ශ්ේවරුශේ නියුතු 
උපාධියාසක වනන්වරුන්න් ්හ ිතෙයාඨය  ඩි්ශලෝමායාසක 
වනන්වරුන්න් ්ායයාවරු ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් 
ශකොපමණෙ; 

 (ii)  යහපාලන ්්ය වලයට පත් වීශමන් පසුවරු 
්ව්ුමුවරු පළාතට අුගයු පත කළ උපාධියාරී 
වනන්වරුන්න් ්ායයාවරු ්හ එම කාල සීමාවරු තුළ 
ව වරුාුත් උපාධියාරී වනන්වරුන්න් ්ායයාවරු ශවරුන් 
ශවරුන් වරු ශයන් ශකොපමණෙ; 

 (iii)  ්ව්ුමුවරු පළාශත් පවරුි න උපාධියාරී ්හ 
ිතෙයාඨය  වනන් ිපඟය පියවීමට අමාතයාා ය ුුග 
ලවන පියවරු් කවරුශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ  

(ආ) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  
 

கல்வி அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  சப்ரகமுவ மாகாைத்தில் தற்தபாது தசகவயில் 

ஈடுபட்டுள்ள பட்டதாாி ஆசிாியர்களினதும் 

கல்வியல் கல்லூாி டிப்தளாமாதாாி ஆசிாியர் 

களினதும் எண்ைிக்கக தனித்தனியாக 

எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 ( i i )  நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்ததன் 

பின்னர் சப்ரகமுவ மாகாைத்திற்கு இகைக்கப் 

பட்ட பட்டதாாி ஆசிாியர்களின் எண்ைிக்கக 

மற்றும் அக்காலப்பகுதியில் ஆட்தசர்ப்புச் 

தசய்யப்பட்ட பட்டதாாி ஆசிாியர்களின் 

எண்ைிக்கக தனித்தனியாக எத்தகன 

தயன்பகதயும்; 

 ( i ii )  சப்ரகமுவ மாகாைத்தில் நிலவுகின்ற பட்டதாாி 

மற்றும் கல்வியியல் கல்லூாி ஆசிாியர்களின் 

பற்றாக்குகறகய நிவர்த்தி தசய்வதற்கு 

அகமச்சினால் தமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கக 

யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Education: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  separately the number of graduate teachers 

and teachers who have obtained diplomas 
from National Colleges of Education, 
serving in the Sabaragamuwa Province as at 
present; 

 (ii)  separately the number of graduate teachers 

who were attached to the Sabaragamuwa 
province subsequent to the coming into 
power of the "Good Governance" 
Government and the number of graduate 
teachers recruited during the aforesaid 
period; and 

 (iii)  the steps taken by the Ministry to fill the 

dearth of graduate teachers and teachers 
from National Colleges of Education which 
is prevalent in the Sabaragamuwa province? 

  (b)  If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 

ුන් කාානායකතුමනි  අයයාපන අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මා 

එම ප්ර ථනයට පිබඳතු් ශෙනවරුා.  
 

(අ)  (i)   උපාධියාසක වනන්වරුන්න් ්ායයාවරු -99 )35 

  ිතෙයාඨය  ඩි්ශලෝමායාසක වනන්වරුන්න් ්ායයාවරු - 
12,981 

 (ii)      

675 676 

 

වරුර්යය 2015 2016 2017 2018 එකතුවරු 

1.  ශර්ඛීය අමාතයාා ය 

මඟින් ්ාි ක පා්ල් 

් හා ව වරුාුත් 

උපාධියාසකන් 

15 75 74 62 226 

2.  ශර්ඛීය අමාතයාා ය 

මඟින් ව වරුාශුන 

අුගයු පත කළ 

උපාධියාසකන්(පළාත් 

පා්ල් ් හා) 

36 22 00 31 89 

3.  ව වරුා ුැනීේ පළාත් 

්ාාවරු (පළාත් පා්ල් 

් හා) (්ව්ුමු පළාත් 

්ාාශේ අයයාපන  

ශතෝතුන් තා පයණ හා 

්ා්ථකෘි ක කටයුතු 

අමාතයාා  ශල්කේශන 

අාක ME/E/10/7 හා 

009 .90.0  දිනැි  

ලිපියට අුගවරු) 

896 1,852 396 00 3,141 

එකතුවරු 947 1,949 467 93 3,456 
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 (iii)   බේ. 

 2019 වරුර්යශේ ්ව්ුමුවරු පළාශත් මි  වනන් 

පු්්පාඩු ්ේපූර්ණ කිරීම ් හා ්ව්ුමුවරු 
පළාත් අයයාපන අමාතයාා ය ිතසින් 
උපාධියාසක වනන්වරුන්න් 050 ප හා තවරුත් 
ිතයයාුගවශය උපාධියාසක වනන්වරුන් 3)0 ශෙශනකු 
ව වරුා ශුන මි  අත්  තවරුත් ිතයයාුගවශය 
වනන්වරුන්න් 5)  ශෙශනකු ව වරුා  ු ැනීම ් හා 
අවරු ය කටයුතු සිදු ක්මින් පවරුතී. 

උපාධියාසකන් රැකියාුත කිරීශේ වරුැඩ්ටහන 
යටශත් ව වරුා ුුග ලැූ   ශර්ඛීය අයයාපන 
අමාතයාා ය හා ඒ යටශත් පවරුි න ආයතනවරුල 
ශ්ේවරුය ක්ුග ලවන ්ාවරුර්යන ්හකා්  මූලය/ 
්ැලසුේ ්හකා් ්හ ්ාවරුර්යන නිලයාසකන්  
්ව්ුමුවරු පළාශත් ්ාි ක පා්ල්වරුල පවරුි න 
ාායාවරු හා කලා ිතයයයන් ් හා වරුන වනන් 
පු්්පාඩු 99) ප ් හා පත් කිරීමට කටයුතු 
ක්ුග ලැශේ. 

 ෙහතුන් වරු්්ක ්හි ක ක්න ලෙ අයයාපන 
වරුැඩ්ටහන යටශත්  009  වරුර්යශේදී ්ව්ුමුවරු 
පළාශත් ්ාි ක පා්ල් ් හා උපාධියාරී 
වනන්වරුන් හැටශෙශෙශනකු පත් කළ අත්  පළාත් 
පා්ල් ් හා පත් කිරීමට උපාධියාරී වනන්වරුන් 
39ශෙශන ප පළාත් ්ාාවරුට අුගයු පත ක් මත. 

එිප ශෙවරුැනි අදිය  ් යටශත් වරුෘත්තීය ිතයයයන් 

් හා උපාධියාරී වනන්වරුන් 903ශෙශන ප ව වරුා 
ුත් අත්  එිපදී ්ාි ක පා්ල් ් හා උපාධියාසක 
වනන්වරුන් ශෙශෙශන පෙ  පළාත් පා්ල් ් හා 
උපාධියාරී වනන්වරුන් ශෙශෙශන පෙ පළාත් 
්ාාවරුට අුගයු පත ක්න ලදී. 

තවරුෙ  ෙහතුන් වරු්්ක ්හි ක ක්න ලෙ මතැේ 
වරුෘත්තීය ිතයයයන් ් හා සුදුසුකේ ලත් 
උපාධියාසකන් ප්රමාණවරුත් ත්ේ ශනොමැි  
වැිතන්  ඩි්ශලෝමායාසකන් ව වරුා ුැනීමට 
අමාතය මණ්ඩල අුගමැි ය මත කටයුතු 
ක්ශුන යුග ලැශේ. ඒ අුගවරු ශමම වරුර්යශේදී 
උ පත වරුැඩ්ටහන යටශත් ්ව්ුමුවරු පළාශත් 
වනන් පු්්පාඩු ් හා වනන්වරුන්න් අුගයු පත 
ක්ුග ලැශේ. 

 අවරු්න් වරු්ශර් සීමාවරුාසික පුහුණුවරු ලවමින් 

ිතෙයා ඨය  ශි පයණ ිතෙයා ඩි්ශලෝමා 
අශ් පයකයන් 4 4  ශෙශන ප සිටී. බවුන් 
අතසකන් අවරු්න් ිතාාුය ්මත් වරුන 
ඩි්ශලෝමායාසකන්ශුන් ශමම වරුර්යශේ 
පා්ල්වරුල ශතවරුන අයයයන වරුා්ය ආ්ේාශේදී 
්ව්ුමුවරු පළාශත් පවරුි න පු්්පාඩු ්ායයාවරු 
්ලකා වලා ්ාි ක හා පළාත් පා්ල් ් හා එම 
වනන්වරුන්න් අුගයු පත ක්ුග ලැශේ. 

 පා්ල් ශියය වනන් උපශශ නය ් හා වනන්වරුන් 

9 9)5ශෙශන ප ව වරුා ුැනීමට නියමිත අත්  
්ව්ුමුවරු පළාශත් ්ාි ක පා්ල් ් හා 
වනන්වරුන් 9)ශෙශන පෙ  පළාත් පා්ල් (සිාහල 
මායය) ් හා ුන්වරුන් එකසියඅූ ශෙශෙශන පෙ  
පළාත් පා්ල් (ශෙමළ මායය) ් හා වනන්වරුන් 
53ශෙශන පෙ ව වරුා ුැනීමට නියමිතය. 

(ආ) අොළ ශනොශේ. 

ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ුන් කාානායකතුමනි  ුන් මමි තුමා කිේවරු ිතධියට 

්ව්ුමුවරු පළාශත් ෙැනට ිතෙයා ඨය  වනන්වරුන් 90   9 ප ්හ 

උපාධියාසක වනන්වරුන් 99 )35 ප ශ්ේවරුශේ ශයදී සිටිනවරුා. එතශකොට 

එම පළාත තුළ වනන්වරුන් 03 000කට වරුැඩි ්ායයාවරු ප ින්නවරුා. 

ුන් මමි තුමනි  බවතුමා කළ ප්රකා ය අුගවරු 009  වරුර්යශේ 

ව වරුාශුන ි ශවන්ශන් වනන්වරුන්  3ශෙශන ප ිතත්න්. අෙ 

වරුනශකොට මා නිශයෝ්නය ක්න මඹිලිපිටිය කලාපශේ  

ිතශ ේයශයන්ම ් පවරුාන අ්ථලාේ ිතෙයාලය  ශුොඩකශවරුල ්ාි ක 

පා්ල මතුවවරු ප්රශශ ශේ පා්ල් කිිපපයකම ි ශවන වනන් 

පු්්පාඩු ිත ාල ප්රමාණය ප පිබඳව වරු කලාප අයයාපන 

අයය පයවරු්යා හ්හා පළාත් අයයාපන ශෙපාර්තශේන්තුවරුට ෙැුගේ 

දීලා ි ශවනවරුා. ශේ ප්ර ථනයට පිබඳතු් ප ශහොයා ුන්න නේ  

වනන්වරුන් ප්රමාණවරුත් ශල් ව වරුා ුන්න නන.. එක පැත්තකින්  

වනන්වරුන් තුලනය ක් ුැනීශේ අපහසුතාවරු ප ි ශවනවරුා. අශන ප 

පැත්ශතන්  ඒ ප්රමාණවරුත් වනන්වරුන් පිසක් ග්රාමීය -ුේවෙ- 

පා්ල්වරුලට අුගයු පත ක්න්න උත්්ාහ ක්න්ශන් නැහැ.  

ුන් මමි තුමනි  පසුගිය කාලශේ ි බුණු practice එක 

ශමොක පෙ  පළමුවරුන පත්වීම අ්ශුන ග්රාමීය පා්ලට ගිය 

වනන්වරු්යා ශශ පාලන අධිකාසකශේ ්හශයෝුය මත  කුමන ශහෝ 

ක්රමශේෙයකින් නැවරුත ්ථාාන මාන්වරු හොශුන නු්ශේ පා්ලට 

එනවරුා. මා ිත ථවරුා් ක්න ිතධියට ඒකට ප්රයාන ශහේතුවරු ප 

ි ශවනවරුා. ශවොශහෝ ශවරුලාවරුට ්නප්රිය පා්ල්වරුල ින්න වනන්වරුන් 

ශවරුනත් පා්ලකට යන්න කැමැි  ශවරුන්ශන් නැහැ. අවරුා්නාවරුකට 

අපි ෙකින ශෙය ප තමන්  ෙන්වරුන්ට අයයාපනය ලවා දීමට වරුඩා එහා 

ගිිපන් අි ශර්ක පන්ි වරුලට ශයොමු වුණු ්මහ් වනන්වරුන් ින්න 

වවරු. ශේක ශේ ්ම්ථත වනන්වරුන්න්ට ක්න ශ ෝෙනාවරු ප ශනොශවරුන්. 

බවුන් හැම ශවරුලාශේම උත්්ාහ ක්නවරුා  කාශන ශහෝ හන්ය ප 

අ්ශුන ්නප්රිය පා්ලක ශ්ේවරුය ක්න්න.  

ුන් මමි තුමනි  මශන පළමුවරුන අතුන් ප්ර ථනය ශේකන්. අප 

නිශයෝ්නය ක්න ් පවරුාන වරුැනි දුයථක් ප්රශශ යක ි ශවන 

පා්ල්වරුල පු්්පාඩු පු්වරුන්න ශේ ව වරුා ුන්නා වනන්වරුන් ්ායයාවරු 

ප්රමාණවරුත්ෙ  ශමොකෙ  එක වරු්් ප තුළ වනන්වරුන් අූතතුන්ශෙශන ප 

ව වරුා ශුන ්ව්ුමුවරු පළාශත් ි ශවන වනන් ිපඟය පියවරුන්න 

වැහැ. ිතශ්රාම යන ්ායයාවරු හා ශවරුනත් පා්ල්වරුලට ්ථාාන මාන් 

ලවා යන ්ායයාවරු එ පක වැ ගවරුාම  වරු්්කට අූතතුන්ශෙශන ප 

ව වරුා ුැනීම ශකශ්ේවරුත් ප්රමාණවරුත් ශවරුන්ශන් නැහැ. ඒ 

ශවරුුගශවරුන් අමාතයාා ය ුන්නා පියවරු් කුම පෙ කියාත් මම ෙැන 

ුන්න කැමැි න්.  
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් මන්ත්රීතුමනි  009 දී තමන් අඩුශවරුන්ම ව වරුා ශුන 

ි ශවන්ශන්. ෙැන් ිතෙයාඨය වරුල පුහුණුවරු ලවන අයශුන් ්මත් වරුන 

ප්රමාණයත් අ්ශුන  ශතවරුන අයයාපන වරුා්ය ආ්ේාශේදී 

පු්්පාඩු සියල්ල වලලා  ව වරුා ුැනීමට කටයුතු ක්න වවරුන් 

පිබඳතුශර් ් හන් ශවරුන්ශන්. බවතුමාට වරුැඩිදු් ිත්ථත් අවරු ය නේ 

් පවරුාන මතුව ප්රශශ  අයයාපන අමාතයතුමාශන  ිතශ ේය 

අවරුයානයට ල ප ක්වරුන්න පුවවරුන්. 
 

ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ුන් කාානායකතුමනි  අශ් ුන් ුයන්ත කන්ණාි ලක 

මමි තුමාට ශේකට උත්ත්ය ප ශෙන්න අමාන්න්. ශමොකෙ  ශේක 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ුන් අයයාපන මමි තුමා මැදිහත් ශවරුන්න නන. කා්ණය ප. 

නමුත්  පාර්ලිශේන්තුශේ ශේ ප්ර ථනය අහලත් ඒකට උත්ත්ය ප 

ලැශවන්ශන් නැත්නේ වරුැඩ ප  නැනි නි්ා මම ශෙවරුන අතුන් 

ප්ර ථනයත් අහනවරුා. ිතශ ේයශයන්ම ්ව්ුමුවරු පළාශත් ි ශවන ශේ 

වනන් ිපඟය වරුළ පවරුා ුන්න වරුාශනම වනන් තුලනය ප  මි  ක්න්නත් 

කටයුතු කළ යුතුන්. මම එය ුන් අයයාපන මමි තුමාශන 

අවරුයානයට ශයොමු ක්නවරුා. ්ව්ුමුවරු පළාශත් ක.ුල්ල 

දි්ථ්රි පකශේ වනන් ිපඟය ප නැහැ. ්ම්ථත දි්ථ්රි පකය ුත්තාම වනන් 

අි සක පතය ප ි ශවනවරුා. නමුත්  ්ත්නපු් දි්ථ්රි පකශේ වනන් 

ිපඟය ප ි ශවනවරුා. ශේක ්මපාත ක්න්න යේකිසි වරුැඩ 

පිබඳශවරුළ ප ක්න්න ශර්ඛීය අමාතයාා ශේ මැදිහත් වීම වරුාශනම  

පළාත් අයයාපන ශෙපාර්තශේන්තුවරුත්  එකතු ශවරුලා කටයුතු 

ක්න්න නන..  මීට වරු්් තුන හත්කට ි්ථශ්ල්ලා මඹිලිපිටිය 

අයයාපන ශකොට් ා්ශේ අයයාපන මට්ටම ිහළ මට්ටමක ි බුණා. 

අෙ ඒශ ප යේ ප්රමාණයක අඩුවීම ප ි ශවනවරුා. ශේ වනන් ිපඟය 

ඒකට එක ශහේතුවරු ප ිතධියට අපි ෙකිනවරුා. ඒ නි්ා පළාත් අයයාපන  

ශෙපාර්තශේන්තුවරු ්හ ශර්ඛීය අමාතයාාය  එකතු ශවරුලා ්ව්ුමුවරු 

පළාශත්  වනන් ිපඟය ශවරුුගශවරුන් පියවරු් ප ුන්න නන..   

ශෙවරුැනි කා්ණය තමන්  ග්රාමීය පා්ල්වරුලට වනන්වරුන්න් 

පැමිණීශේ අඩුවරු පු්වරුන්න යේකිසි ක්රමශේෙය ප ්ක්ථ කිරීම.   

පළමු පත්වීම ශෙනශකොට එවරුැනි ක්රමශේෙය ප පසුගිය කාලශේ 

ි බුණු වවරු අපි ෙන්නවරුා. ෙැන් ඒක ශවරුන්ශන් නැහැ. ඒ නි්ා අඩුම 

ත්මින් මුල් පත්වීම ලවා ශෙන අවරු්ථාාශේවරුත් ග්රාමීය පා්ල්වරුලට 

ගිිපල්ලා ුේවෙ අිපා්ක ෙන්වරුන්ට අයයාපනය ලවා දීමට අවරු ය 

ක්රමශේෙය ප ්ක්ථ ක්න්න. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර ථන අාක 0  ) /19  -9-  ුන් ෙයාසිසක ්යශ්ේක් මහතා [්ාා 

ුර්ාය තුළ නැත.] 

 

උො ඔය ්ංවර්ධන වයාපිිනපය්ද ජලය ්ැපම ෙ : 

බදුල්ල දි්පත්රි පකය  
உமா ஓயா அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின்மூலம் நீர் 

விநிதயாகம் தசய்தல்: பதுகள மாவட்டம் 
SUPPLY OF WATER FROM UMA OYA DEVELOPMENT 

PROJECT: BADULLA DISTRICT 
118/’9  

3.  ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
 (மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

 (The Hon. Chaminda Wijesiri)  

අග්රාමාතයතුමා ්හ ්ාි ක ප්රි පත්ි   ආර්ිකක කටයුතු  නැවරුත 

පදිාි  කිරීේ හා පුනන්ත්ාාපන  උතුන් පළාත් ්ාවරුර්යන  වරුෘත්තීය 

පුහුණු හා නිපුණතා ්ාවරුර්යන ්හ ශයෞවරුන කටයුතු 

අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය - (9): 

(අ) (i) උමා බය ්ාවරුර්යන වරුයාපෘි ශයන් ්ලය ්ැපශයන 
වදුල්ල දි්ථ්රි පකශේ ුේවරුල නේ  ප්රාශශයය 
ශල්කේ ශකොට් ා්ය අුගවරු ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් 
කවරුශර්ෙ; 

 (ii) උමා බය ්ාවරුර්යන වරුයාපෘි ය ශහේතුශවරුන් වදුල්ල 
දි්ථ්රි පකශේ වරුුා හානි හා ශවරුනත් හානිවරුලට 
ල පූ  ුේවරුල නේ කවරුශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශනිපෙ  

(ආ) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  

பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள், தபாருளாதார 

அலுவல்கள், மீள்குடிதயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு 

மாகாை அபிவிருத்தி, ததாைிற் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி 

மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i )  உமா ஓயா அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் மூலம் 

நீர் விநிதயாகிக்கப்படுகின்ற பதுகள மாவட் 

டத்திலுள்ள கிராமங்களின் தபயர்கள் பிரததச 

தசயலாளர் பிாிவுகளின் பிரகாரம் தனித்தனியாக 

யாததன்பகதயும்; 

 ( i i )  உமா ஓயா அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் 

காரைமாக பதுகள மாவட்டத்தில் பயிர்ச் 

தசய்ககச் தசதங்கள் மற்றும் ஏகனய 

தசதங்களுக்கு உள்ளான கிராமங்களின் 

தபயர்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development, 
Vocational Training and Skills Development and Youth 
Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

  (i) the names of the villages in Badulla District 
that will be provided with water through the 
Uma Oya Development Project, separately 
as per Divisional Secretary's Division; and 

 (ii) the names of the villages in Badulla District 
that suffered crop damage and other kinds 
of damages as a result of Uma Oya 
Development Project? 

(b) If not, why? 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  අග්රාමාතයතුමා ්හ ්ාි ක ප්රි පත්ි   

ආර්ිකක කටයුතු  නැවරුත පදිාි  කිරීේ හා පුනන්ත්ාාපන  උතුන් 

පළාත් ්ාවරුර්යන  වරුෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා ්ාවරුර්යන ්හ 

ශයෞවරුන කටයුතු අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මා එම ප්ර ථනයට 

පිබඳතුන් ශෙනවරුා. 

(අ) (i)  උමා බය වරුයාපෘි ශයන් පානීය ්ලය ශවො ශෙුග 
ලවන වදුල්ල දි්ථ්රි පකශේ ග්රාම නිලයාසක වරු්ේ 
පහත පසකදි ශේ. 

679 680 

[ුන් ශහේයා ිතතානශන මහතා] 

ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා්ය ග්රාම නිලයාසක වරු්ම 

 වණ්ඩා්ශවරුල උතුන් කැබිල්ලශවරුල 

  ශුඩියාශ්ොෙ 

  කිකවුම 

  වණ්ඩා්ශවරුල නැ ශඟනිප් 

  මහඋල්පත 

  තන්ි සකය 

  වරුටුමුවරු 

  බිඳුණුවරුැවරු 
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 (ii) උමා බය වරුයාපෘි ය ශහේතුශවරුන් වරුුා හානි සිදු ූ  
වවරුට වරුාර්තා ක් මි  වදුල්ල දි්ථ්රි පකශේ ග්රාම 
නිලයාසක වරු්ේ පහත පසකදි ශේ. 

 

 

 

 

 

 

  උමා බය වරුයාපෘි ය ශහේතුශවරුන් නිවරුා් හානි සිදු වී 
මි  වදුල්ල දි්ථ්රි පකශේ ග්රාම නිලයාසක වරු්ේ 
පහත පසකදි ශේ. 

(ආ) පැන ශනොනඟී. 
 
ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ුන් මමි තුමනි  ශමම පිබඳතු් ලවා දීම ුැන බවතුමාට 

්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. ුන් මමි තුමනි  මම ශේ ප්ර ථනය දීර්  

කාලය ප ි ්ථශ්ේ අහන එක ප. බවතුමා (අ) (i) යටශත් ලවා දුන් 

පිබඳතුශ්ිප ් හන් ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා් කිිපපය තුළ ශේ 

ශවරුනශකොට ශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ -වරුතු් ශවො දීම ්හ ්හන ්ැපයීම

- නත් ශවරුලා ි ශවනවරුා.  

ුන් මමි තුමනි  මට ුන් අග්රාමාතයතුමාට -අොළ ිතයය ාා් 

මමි තුමාට- බවතුමා හ්හා ශයොමු ක්න්න ි ශවන ප්ර ථනය 

ශමයන්. ශමම වරුයාපෘි ය ාා්වරු ින්නා ්මාුම මුෙල් ශුවීේ ්හ 

්ලය ලවා දීශේ කටයුතු නවරුත්වරුා ි ශවනවරුා. ශමම ක්රියාොමය 

නැවරුැත්වීමට ප්රයාන ශහේතුවරු හැටියට බවුන් ් හන් ක්න්ශන්  

ශමම වරුයාපෘි ශයන් හානි වුණු ්ල උල්පත් ටික නැවරුත යාා 

තත්ත්වරුයට පත් ශවරුලාය කියන කා්ණයන්. ුන් මමි තුමනි  

ශමම ශකොට් ා්ශේ ජීවරුත් ශවරුන පු්වරුැසිශය ප හැටියට මම 

පැහැදිලිවරුම ෙන්නවරුා  ශමම උල්පත් නැවරුත මතුවීම ප ්හ නැවරුත 

යාා තත්ත්වරුයට පත්වීම ප ශවරුලා නැහැ කියන එක. ඒ නි්ා ශමම 

වරුයාපෘි ශේ කටයුතුවරුලින් ලැශවන ්හන අඩුවීම නි්ා  මුව ්න 

්මා්යම ිත ාල ප්ර ථනයකට මුහුණ පා ි ශවනවරුා. 

පසුගිය කාල වරුකවරුාුගශේ පා්වරුල්වරුලට මිතල්ලා උශශ ෝයණ 

කළ වවරු අපි ෙැ පකා. නමුත්  අෙ උශශ ෝයණ ක්න්න ත්ේවරුත් 

පැහැදිලි තත්ත්වරුයක නැහැ. ශේ නි්ා එම ්න ්මා්ය ිතිතය 

ප්ර ථනවරුලට ාා්නය ශවරුලා ි ශවනවරුා. ුන් මමි තුමනි  ශර්ඛීය 

අමාතයාා ය ාා් අමාතයවරු්යාට ිතශ ේයශයන්ම අවරුයා්ණය 

ක්න්න නන. කා්ණය ශමයන්. පසුගිය කාලශේ අමාතයාා ශේ 

ශල්කේතුමා ්හ ශමම කණ්ඩායම මා්යකට වරුතාවරු ප රැ්ථ වුණා. 

නමුත්  ෙැන් රැ්ථ ශවරුන්ශන්ත් නැහැ. පැහැදිලිවරු කිේශවරුොත් ුන් 

මමි තුමනි  කැබිනට් තීන්දුවරු ප අ්ශුන ි ශවනවරුා  ශේ සිය ගම 

වරුන්දි ශුවරුන්න කියා. හැවැන්  ඒ සිය ග වරුන්දි ශුවීම ප සිදු 

වරුන්ශන් නැහැ. ඒ නි්ා මශන පළමු අතුන් ප්ර ථනය හැටියට අොළ 

අමාතයතුමාට ශයොමු ක්න්න කියා මම බවතුමාට කියනවරුා   

පසුගිය කාලශේ සිශය ශවරුච්  යාන්ත්රණය -්ාකච්ඡා කිරීම ් හා 

අවරු ය වරුැඩ පිබඳශවරුළ- කඩිනේවරු ආ්ේා ක්න්න කියා. 

681 682 

ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා්ය ග්රාම නිලයාසක වරු්ම 

  බිඳුණුවරුැවරු 

  මත්තලපිටිය 

  කිසකබන්වරු 

  වණ්ඩා්ශවරුල වටිප් 

  ශකොන්තශහල 

  උඩශ්න්වරු 

මල්ල ශෙෝවරු 

  පල්ශල්ශ්න්වරු 

  හීල්බය 

හපුතශල් එ්ණශවරුල 

හාලි මල කුන්කුශශ 

  වරු්කාෙණ්ඩ 

ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා්ය ග්රාම නිලයාරී වරු්ම 

වණ්ඩා්ශවරුල එශුොඩුම 

  ශවරුශහ්ුලතැන්න 

  උඩශ්න්වරු 

  මකුල්මල්ල 

  තන්ි සකය 

  මාතැටිල්ල 

  කිසකබන්වරු 

  උතුන් කැබිල්ලශවරුල 

  මත්තලපිටිය 

මල්ල හීල්බය 

  පල්ශල්ශ්න්වරු 

  ශෙෝවරු 

ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා්ය ග්රාම නිලයාසක වරු්ම 

වණ්ඩා්ශවරුල මකුල්මල්ල 

  ශවරුශහ්ුලතැන්න 

  උඩශ්න්වරු 

  වරුටුමුවරු 

  බිඳුණුවරුැවරු 

  ශුඩියාශ්ොෙ 

  තන්ි සකය 

  වණ්ඩා්ශවරුල නැ ශඟනිප් 

  මාතැටිල්ල 

  එශුොඩුම 

  වණ්ඩා්ශවරුල වටිප් 

  උතුන් කැබිල්ශල්ශවරුල 

  දිුනතැන්න 

ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා්ය ග්රාම නිලයාසක වරු්ම 

  කිකවුම 

  මත්තලපිටිය 

මල්ල පල්ශල්ශ්න්වරු 

  හීල්බය 

  ශෙෝවරු 

හපුතශල් එ්ණශවරුල 

හාලි මල කුන්කුශශ 

  මාලිුාතැන්න 

  වරු්කාෙණ්ඩ 

වරුැලිමඩ ශකෝථකණුශේුම 

  දි පකාපිටිය 

  මි්ුහවරුත්ත 

  ඩය්වාවරුත්ත 

  පුහුල්ශපොල 

ඌවරු ප්ණුම ිහළ ශකොටශවරු් 

  පහළ ශකොටශවරු් 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් මන්ත්රීතුමනි  මම ඒ කා්ණය ුන් මමි තුමාශන 

අවරුයානයට ශයොමු ක්වරුනවරුා. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  ශෙවරුැනි අතුන් ප්ර ථනය අහනවරුාෙ  
 

ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ුන් කාානායකතුමනි  එම වරුයාපෘි ය ශහේතුශවරුන් හානිය 

දිගින් දිුටම සිශය වරුනවරුා. භූ අායන්ත්ශේ පැීමේ සිශය වීම නි්ා 

තමන් ුන් කාානායකතුමනි  ්ල ුැලීේ හා නිවරුා් ආපොවරුලට 

ල ප ශවරුන්ශන්. ෙැන් නි්න්ත්ශයන් වරුැසි ලැශවනවරුා. වරුැසි ්ලය 

ශේ පැීමේ තුබඳන් භූ අායන්ත්යට යනවරුා. එමඟින් අ ගශතන් 

හානිවීේ සිශය වරුනවරුා වරුාශනම  ශවරුච්  හානි තවරුත් පුවල් ශවරුලා 

වරුර්යනය වරුනවරුා. හානිය අවරුම ක් ුන්න හා වරුර්යනය වීම වරුළ පවරුා 

ුන්න අවරු ය තා පයණය අශ් ්ශට් නැහැ. දිගින් දිුටම සිශය 

වරුන ශේ පසක්් හානිය ්හ ජීිතත අවරුොනම වරුළ පවරුා ුැනීමට 

ිතශශ  ්ටකින් ශහෝ තා පයණය ශුන්වරුලා කටයුතු ක්න්න කිසිම 

ආයතනය ප පියවරු් ශුන නැහැ.  

ුන් මමි තුමනි  ශේ පිබඳව වරු බවතුමාශන ිතශ ේය අවරුයානය 
ශයොමු ශවරුන්න නන.ය කියලා මම ිපතනවරුා.  

මම නිශයෝ්නය ක්න කන්ෙ උඩ්ට ප්රශශ ශේ ිත ාල ්ල 
් පෂිත ප්රමාණය ප  ්ල ශපෝෂිත ප්රමාණය ප ආ් පයා වරුන ්හ ්ල 
් පෂිත ආ්ේා වරුන ්ථාාන ි ශවනවරුා. ශේ තුබඳන් ිත ාල ුාුා 
ශපෝයණය වරුනවරුා. පහළ කඳුක් ප්රශශ වරුල සිටින ්නතාවරු 
ආ් පයා වරුන  ශපෝයණය වරුන ්ල ් පෂිත සිඳී ය.ම ්හ ශේ ප්රශශ  
දිගින් දිුට නාය ය.ම නි්ා අපට ශේ ශශවරුල් අිපමි වී යනවරුා. ශේවරුා 
අිපමි වුණාම කන්ෙ උඩ්ටට පමණ ප ශනොශවරුන්  ඌවරුට ිතත් ප 
ශනොශවරුන්  පහළ ප්රශශ වරුලටත් ශේවරුා වලපානවරුා. ුන් 
මමි තුමනි  ශේ කන්ණ ්ේවන්යශයන් කැබිනට් මණ්ඩලය 
හ්හා ්ාකච්ඡා ක් දිගින් දිුටම සිදුවරුන වරුය්නය ්හ පාසක්සකක 
හානිය පිබඳව වරු ්ාකච්ඡා කිරීම ් හා අවරු ය කටයුතු අොළ 
අමාතයාා ය මැදිහත් ශවරුලා ුත්ශත් නැත්නේ ශේ තුබඳන් දීර්  
කාලීනවරු අශ් අනාුත ප්පු්ට ිත ාල වලප.ම ප සිශය වරුනවරුා. 
ශේ ශශවරුල් මම ෙකින නි්ාත්  මට ෙැශනන නි්ාත් තමන් ශේ 
පිබඳව වරු මම ශේ ප්ර ථනය ශයොමු ක්න්ශන්. ුන් කාානායකතුමනි  
එම නි්ා ශේ ්ේවන්යශයන් බවතුමාශනත් අවරුයානය ශයොමු ක් 
ශේ සිශය ශවරුන්න යන හානි අවරුම ක් ුැනීම ් හා නිසි වරුැඩ 
පිබඳශවරුළ ප ශයොෙන්න කියලා මම ිල්ලීම ප ක්නවරුා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්.    

 

කළුතර පවරපළේ  මුහුදු ඛාා නය වැළැ පවීෙ: 

ක්රියාොර්ග 
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4.  ගු (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

අග්රාමාතයතුමා ්හ ්ාි ක ප්රි පත්ි   ආර්ිකක කටයුතු  නැවරුත 

පදිාි  කිරීේ හා පුනන්ත්ාාපන  උතුන් පළාත් ්ාවරුර්යන  වරුෘත්තීය 

පුහුණු හා නිපුණතා ්ාවරුර්යන ්හ ශයෞවරුන කටයුතු 

අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය - (9) : 

(අ) (i) වරුර්ය 0097 ුාවරුතු් අවරු්ථාාශේදී කව ු ඟ ශමෝය 
නවරු ්ථාානයකින් අිතධිමත් ශල් කපා හැරීම 
ශහේතුශවරුන් මුහුදු යාෙනය ිත ාල ශල් සිදුශවරුමින් 
පවරුි න වවරු ෙන්ශන්ෙ; 

 (ii) ඒ ශහේතුශවරුන් කවත් උතු් දුේසකයශපොළ පමණ ප 
ශනොවරු කවත් නු්ය පවරුා අවරුොනමට ල පවී මි  
වවරු පිබඳුන්ශන්ෙ; 

 (iii) ශමම ුැට ගවරු ිත්ඳීමට ක්රියාත්මක ක්න ිත්ඳුේ 
කවරුශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ  

(ආ) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  
 

பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள், தபாருளாதார 

அலுவல்கள், மீள்குடிதயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு 

மாகாை அபிவிருத்தி, ததாைிற் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி 

மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2017ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட தவள்ளப் 

தபருக்கின்தபாது களு கங்ககயின் கைிமுகத்கத 

புதிய இடத்தில் முகறயற்ற விதமாக 

தவட்டப்பட்டதன் காரைமாக பாாியளவில் 

கடலாிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது என்பகத அவர் 

அறிவாரா; 

 (ii)  அதன் காரைமாக களுத்துகற வடக்கு 

புககயிரத நிகலயம் மாத்திரமன்றி களுத்துகற 

நகரமும்கூட ஆபத்கதச் சந்தித்துள்ளததன்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்வாரா; 

 (iii)  இப்பிரச்சிகனகயத் தீர்க்க நகடமுகறப் 

படுத்தும் தீர்வு யாது என்பகதயும்; 

 என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல் ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development, 
Vocational Training and Skills Development and Youth 
Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware of the fact that severe 
sea erosion is taking place as a result of the 
irregular cutting and digging of the Kalu 
Ganga river outfall  at new place during 
floods in 2017; 

 (ii) whether he admits that not only the 
Kalutara North railway station but also 
Kalutara town is at risk owing to the said 
situation; and 

 (iii) of the measures taken to address this issue? 

(b) If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  අග්රාමාතයතුමා ්හ ්ාි ක ප්රි පත්ි   

ආර්ිකක කටයුතු  නැවරුත පදිාි  කිරීේ හා පුනන්ත්ාාපන  උතුන් 
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පළාත් ්ාවරුර්යන  වරුෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා ්ාවරුර්යන ්හ 

ශයෞවරුන කටයුතු අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම එම ප්ර ථනයට 

පිබඳතු් ශෙනවරුා. 

(අ)  (i) වරුර්ය 0097 මැන් ම් කව ුාුා ශද්රෝකවය ආරිතවරු 
ිතා ිත ාල ුාවරුතු් තත්ත්වරුය ප මි  වී 
අනතුන්ොයක තත්ත්වරුය ප උශුත වී මත. ශමවරුන් 
අවරු්ථාාවරුලදී ුාවරුතු් ි පමනින් වැ්යාමට 
්ථවරුාාාිතක ශමෝය පුවල් කිරීම සිදුක්ුග ලවන 
අත්  එම ක්රියාමාර්ුය ශමවරු්ෙ ක්රියාත්මක ක් 
මත. ශකශ්ේ ශවරුතත් අනතුන්ොයක තත්ත්වරුය 
තවරුදු්ටත් පාලනය කිරීශේ පියවරු් ප ශල් කවත් 
ආපො කළමනාක්ණ කමිුව රැ්ථවීශේ දී ුත් 
තී්ණය ප පසකදි ුාවරුතු් වැ්යාම කඩිනේ කිරීශේ 
අ්මුකවන් නවරු කශපොල්ල ප ිතවරුෘත කිරීම සිදු වී 
මත. මි වරු ි ූ  ුාවරුතුශ්ිප ිත ාලත්වරුය 
ශහේතුශවරුන් ශමම කශපොල්ල වරුඩාත් පුවල් වී මි  
අත්  ි පමනින් ුාවරුතු් වැ් යාම සිදු වී මත. 

  ිහත කැලිශඩෝ ශවරු්ළ තී්ය ආරිතවරු මින් ශප් 
මි  ූ  ශමවරුැනි සිදුවීේවරුලදී එය යාා තත්ත්වරුයට 
පත් වීමට ්ාමානයශයන් අවුන්දු 0ක පමණ 
කාලය ප ුතවී මි  වවරු වරුාර්තා මඟින් ්නාා වී 
මත. ඒ අුගවරු ශමවරු්ෙ 0097 ්ැ්තැේවර් ම් 
පමණ වරුන ිතට නවරු ශමෝය යාා තත්ත්වරුයට පත් 
වීම ්ථවරුාාාිතකවරු ආ්ේා වුවරුෙ ්ැ්තැේවර් 
මා්ශේම මි  ූ  ශෙවරුන ුාවරුතු් තත්ත්වරුය 
ශහේතුශවරුන් නැවරුත යාෙනයට ල පවී මි  අත්  
එතැන් පටන් වරුසකන් වරු් මි  ූ  අන්තර්ශමෝ්ේ 
කුණාුව තත්ත්වරුයන් ශහේතුශවරුන් යාෙන තත්ත්වරුය 
ක්රමක්රමශයන් වරුැඩි වී මත. 

  ශකශ්ේ ශවරුතත් කැලිශඩෝ ශවරු්ළ තී්ය තවරුදු්ටත් 
ශමම යාෙනශයන් ආ් පයා ක් ුැනීමට අවරු ය 
පියවරු් ුැනීම ් හා ශවරු්ළ ්ා් පයණ ්හ ශවරු්ළ 
්ේපත් කළමනාක්ණ ශෙපාර්තශේන්තුවරු මඟින් 
කටයුතු ශයොො මත. ඒ ් හා තාවරුකාලික ුල්වරුැටි 
ිදි කිරීම ආ්ේා ක් මත. ශේ ් හා වරුැය ූ  මුෙල 
න්පියල් මිලියන 90 ප පමණ ශේ. කැලිශඩෝ ශවරු්ළ 
තී්ය පමණ ප කිශලෝමීටර් 09 ප පමණ දිගින් යුතු 
ශවරු්ළ තී්යකින් ්මන්ිතත වරුන අත්  ශේ වරුන ිතට 
්ේපූර්ණ ශවරු්ළ තී්යම ුල්වරුැටි ශයොො ආ් පයා 
කිරීමට අවරු ය පියවරු් ශුන මත. ශේ ් හා 
න්පියල් මිලියන 35ක පමණ මුෙල ප වරුැය වී මත.  

 (ii)  වරුැලිප්ශේ ශ්ේදී ය.ම ශහේතුශවරුන් කවත් ෙකුණ 
දුේසකය ශපොළ  කවත් නු්ය ශහෝ කවුා 
කලපුවරුට මාන්ේවරු මි  දුේසකය මාර්ුය ශහෝ කිසිදු 
අවරුොනමකට ල පවරු ශනොමැි  වවරු ශවරු්ළ 
්ා් පයණ ්හ ශවරු්ළ ්ේපත් කළමනාක්ණ 
ශෙපාර්තශේන්තුවරු ිතසින් වරුාර්තා ක් මත. ශමම 
තත්ත්වරුයන් මි  වීමට ශප් අොළ කවුා කලපුවරු 
මාන්ේවරු මි  දුේසකය මාර්ුය ිදි කිරීශේදී 
ආ් පයාවරු ් හා අවරු ය ආ් පයණ වරුයුහ ිදි ක් 
මි  අත්  කවත් ෙකුණ දුේසකය ශපොළ ආරිතවරු 
මි  නාිතක හමුො අුගයණ්ඩය පවරුත්වරුාශුන යන 
භූමි ාාුය ශමම තත්ත්වරුශයන් ආ් පයා කිරීමට 
අවරු ය පියවරු් ශවරු්ළ ්ා් පයණ හා ශවරු්ළ 
්ේපත් කළමනාක්ණ ශෙපාර්තශේන්තුවරු ිතසින් 
අවරු්න් ක් මි  වවරු වරුාර්තා ක් මත.   

 (iii)  කව ුා ශමෝය පළල් වීම ශහේතුශවරුන් යාෙනයට 
ල ප ූ  වරුැලිප්ය ්ථවරුාාාිතකවරු නැවරුත යාා 
තත්ත්වරුයට පත් වරුන වවරු අතීත සිදුවීේ පිබඳව  
වරුාර්තා මඟින් ශපන්වරුා දී මත. ශේ ් හා  
්ාමානයශයන් වරු්් කිිපපය ප ුත ශේ. ඒ අුගවරු 

ශමම කළපුවරු ආරිතවරු ්ථවරුාාාිතක වරුැලි පිරීම 
ආ්ේා වී මත. ශකශ්ේ ශවරුතත් ශමම වරුැලිප්ය හා 
ආරිත ශවරු්ළ යාෙනය කෘ්රිමවරු ුැඹුන් මුහුශශ 
වරුැලි ශයොො නැවරුත ප්රි ්ථාාපනය කිරීමට අවරු ය 
වරුයාපෘි ය ප ශවරු්ළ ්ා් පයණ ්හ ශවරු්ළ 
්ේපත් කළමනාක්ණ ශෙපාර්තශේන්තුවරු ිතසින් 
ආ්ේා ක් මි  අත්  අොළ කෘ්රිම වරුැලි 
ශපෝයණ වරුයාපෘි ය ක්රියාත්මක කිරීමට අවරු ය 
ශකොන්ත්රාත්කන්ශවරුකු පත් ක් ුැනීම ් හා 
අවරු ය ලාසු කැ වීම ශේ වරුනිතට සිදු ක්මින් 
පවරුතී. 

  කැලිශඩෝ ශවරු්ළ තී්ශේ ෙැනට සිදුවරු මි  ශවරු්ළ 
යාෙනය අවරුම කිරීම ් හා ශවරු්ළ ්ා් පයණ ්හ 
ශවරු්ළ ්ේපත් කළමනාක්ණ ශෙපාර්තශේන්තුවරු 
මඟින් තාවරුකාලිකවරු ුල් වරුැටි ශයොෙන ලෙ අත්  
එම ුල් වරුැටි ආ් පයාවරු නියමාුගකූල ක් ්ථික් 
ආ් පයක වරුැටිය ප ිදිකිරීම ශවරුුගශවරුන් 009  
වරු්් ් හා ප්රි පාෙන ලවා ුැනීම වරුාර්ෂික 
වරුැඩ්ටහනට මතුළත් ක් මත. 

(ආ) පැන ශනොනඟී. 

 
ගු (වවා ය) නලි්දා  ජයින්ප් ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ුන් කාානායකතුමනි  ිත්ථත්ාත්මක උත්ත්ය ප ලවා 

දුන්නාට ුන් ුයන්ත කන්ණාි ලක මමි තුමාට මා ්ථතුි වරුන්ත 

වරුනවරුා. ුාවරුතු් මි  වුණු හැම අවරු්ථාාවරුකදීම ිි හා්ශේ සිට සිදු 

ක්පු ශශ තමන්  කව ුා ශමෝය පුවල් කිරීම. ඒ නි්ා ප්රමාෙය ප 

එ පක ශහෝ ුාවරුතු් වැ් යාම සිදු වුණා. 0097 මැන් මා්ශේ සිදු 

ශවරුච්  ුාවරුතු් ටික ප ව්පතළ වවරු මමත් පිබඳුන්නවරුා. වරුතු් 

ි පමනට වැ් යාමට ්ල්ථවරුන්න වුවරුමනාවරු ි බුණා. නමුත් ශේ 

තීන්දුවරු ුන්න සිදු වුණා. ශේ පිබඳව වරු යේ ිතවරුාෙයකුත් ි ශවනවරුා. 

බවතුමා ුා ග පා් දිශන  ගිිපල්ලා වැ ගශවරුොත් ශපශනනවරුා  පැරැකව 

්ථවරුාාාිතක ශමෝය ශවරුුගවරුට කව ුඟ ශකබඳන්ම මුහුෙට වරුැශටන 

ආකා්යට අ ගත් ශමෝය ප කපලා ි ශවන ආකා්ය. ඒ ි බුණු වරුැලි 

ප්යන්  කැලිශඩෝ ශවරු්ළ තී්ශේ ි බුණු වරුැටශකන්යා මතුව 

ක  ශඩොලාන  ාක ුහනය ශේ වරුනශකොට ්ේපූර්ණශයන් 

ිතනා ශවරුලා ි ශවනවරුා.  

එතැන ෙැන් වරුැලි කැටය පවරුත් ් න්න වැහැ. ඒ නි්ා ශමොකෙ 

ශවරුලා ි ශවන්ශන්  ෙැන් මුහුෙ ශුොඩ ුලලා  ඒ ශවරු්ළ ආරිතවරු 

ි ශවන පා් පවරුා යාෙනයට ල ප ශවරුන තැනකට  අවරුොනමකට 

ගිිපල්ලා ි ශවන්ශන්. ඒ නි්ා මත්තටම ප්ර ථනය ප ි බුණා  

කවත් උතු් දුේසකය ශපොළ ්හ කවත් නු්යත් ශේශකන් 

අවරුොනමකට ල ප ශවරුන් ෙ කියලා. නමුත් ෙැන් ශමතැනදී මි වී 

ි ශවන අශන ප සිශධිය තමන්  වරුැලි පිශ්න්න පටන් අ්ශුන 

ි ශවන්ශන් පැරැකව ශමෝය ආරිතවරු වීම. ශේ තීන්දුවරු ඒ ශවරුලාශේදී 

වරුතු් වැ් ය.ම ් හා කඩිනමින් ුත්ත තීන්දුවරු ප වුණාට  ශේ 

නි්ා කැලිශඩෝ ශවරු්ළ තී්ය ආරිතවරු ි බුණු ්ථවරුාාාිතක පසක්්ය 

්ේපූර්ණශයන්ම ිතනා  ශවරුලා ිතත් ප ශනොශවරුන්  ිත ාල 

යාෙනය ප  හානිය ප ශවරුලා ි ශවනවරුා. ෙැන් බවතුමාම කියන 

ිතධියට අපට තවරු ිත ාල මුෙල ප ේන්නත් සිශය ශවරුලා ි ශවනවරුා  

ඒක ප්රි ්ා්ථක්ණය ක්න්න. අවුන්දු ශෙකකින් එතැන වරුැලි ප්ය 

නැවරුත ්ක්ථ ශවරුන් කියලා 0097 මැන් මාශ්ේ ි ලා වලාශුන 

ිපටියාට  එශහම ශ්න මානයකවරුත් නැහැ. ඒ නි්ා ුන් 

මමි තුමනි  මම අවරුයානය ශයොමු ක්වරුන්ශන් ශමවරුැනි තීන්දු 

ුැනීශේදී - ආපො කළමනාක්ණ කමිුවවරු තමන් ශමම තීන්දුවරු 

ුත්ශත්. එවරුැනි තීන්දුවරු ප ුැනීම ්ේවන්යශයන් එතැන 

නිලයාසකන්ශුුගත් යේ ප්්ථප්තාවරු ප ි බුණු වවරු මම ෙන්නවරුා. 

බවතුමා වුණත් ගිිපල්ලා වැ ගශවරුොත්  හෙවරුතට ෙැශනන ව්පතළ 

685 686 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ිතනා ය ප අෙ එතැන සිශය ශවරුලා ි ශවන වවරු ෙැක ුන්න පුවවරුන්. 

ඒ නි්ා ශමවරුැනි කා්ණා යාාවරුත් කිරීම ් හා ඒ ආයතන මනා 

්ේවන්ධීක්ණයකින් කටයුතු කළ යුතුන් කියන අෙහ්ත් මම 

ිදිසකපත් ක්න්න කැමැි න්. 

 
 

ජාිනක පා්ල් : ොතපල් දි්පත්රි පකය 
ததசிய பாடசாகலகள்: மாத்தகள மாவட்டம்  

NATIONAL SCHOOLS: MATALE DISTRICT 
 

233/’9  

5.  ගු පරෝහිණී කුොරි විපේරත්න ෙහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தராஹினி குமாாி விதஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 
අයයාපන අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය - (9): 

(අ) (i)  මාතශල් දි්ථ්රි පකශේ එ ප එ ප මැි වරු්ණ 
වලප්ර ශශ ශේ මි  ්ාි ක පා්ල් ්ායයාවරු ශවරුන් 
ශවරුන් වරු ශයන් ශකොපමණෙ; 

 (ii)  එම ්ාි ක පා්ල්වරුල නේ කවරුශර්ෙ; 

  (iii)  මාතශල් දි්ථ්රි පකශේ ්ාි ක පා්ල් ්ායයාවරු වරුැඩි 
කිරීමට ්හ ෙැනට මි  ්ාි ක පා්ල් තවරුදු්ටත් 
දියුණු කිරීම ් හා අමාතයාා ය ුුග ලවන පියවරු් 
කවරුශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ  

(ආ) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  
 

 கல்வி அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தகள மாவட்டத்தில் ஒவ்தவாரு ததர்தல் 

ஆளுககப் பிரததசத்திலுமுள்ள ததசிய 

பாடசாகலகளின் எண்ைிக்கக தவவ்தவறாக 

எவ்வளவு; 

 (ii )  தமற்படி ததசிய பாடசாகலகளின் தபயர்கள் 

யாகவ; 

 (iii )  மாத்தகள மாவட்டத்தில் ததசிய 

பாடசாகலகளின் எண்ைிக்கககய 

அதிகாிப்பதற்கும் தற்தபாதுள்ள ததசிய 

பாடசாகலககள தமலும் முன்தனற்றுவதற்கும் 

அகமச்சு தமற்தகாள்ளும் நடவடிக்கககள் 

யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of National Schools in each 
electorate in Matale District, separately; 

 (ii) the names of those National Schools; and 

 (iii) the steps the Ministry intends to take to 
increase the number of National Schools in 
Matale District and further develop the 
existing National Schools? 

(b) If not, why? 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  අයයාපන අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම 

එම ප්ර ථනයට පිබඳතු් ශෙනවරුා. 

(අ)   (i)   

 

 (ii)  

 

 (iii) බේ. දිවරුන්ශන් ්ාි ක පා්ල් ්ායයාවරු 500 ෙ පවරුා 
වරුැඩි කිරීමට ්ැලසුේ ක්මින් පවරුි න අත්  
මාතශල් දි්ථ්රි පකශේ ෙ ්න  නත්වරුයට 
්ාශ් පයවරු නවරු ්ාි ක පා්ල් පිිපුවවීමට 
ිදිසකශේදී කටයුතු ක්ුග ලැශේ. තවරුෙ  ප්රාශශයය 
ශල්කේ ශකොට් ා් මට්ටමින් හඳුනාුත් පළාත් 
පා්ල් ්ාි ක පා්ල් ශල් ්ාවරුර්යනය කිරීමට 
්ැලසුේ ක් මත. 

(ආ)  අොළ ශනොශේ. 
 

ගු පරෝහිණී කුොරි විපේරත්න ෙහසත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தராஹினி குமாாி விதஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ුන් කාානායකතුමනි  මාශන අතුන් ප්ර ථනය ශමයන්.  

ඒ ලැන්්ථතුවරු අහශුන සිටි නන.ම ශකශනකුට ශත්ශ්නවරුා 

මාතශල් කලාපය තුළ තමන් සිය ගම ්ාි ක පා්ල් ්ථාාපිත ශවරුලා 

ි ශවන්ශන් කියලා. ඒ අතශර් ෙඹුල්ලට පා්ල් ශෙකකුත්  නාවුලට 

එක පා්ලකුත් ි ශවනවරුා. මාතශල් දි්ථ්රි පකශේ ප්රාශශයය 

ශල්කේ ශකොට් ා් 99 ප ි ශවනවරුා. ශේ ප්රාශශයය ශල්කේ 

 මැි වරු්ණ වල ප්රශශ ය පා්ල් ්ායයාවරු 

මාතශල්                   08 

්ත්ශතොට                   01 

ලනුල                   01 

ෙඹුල්ල                   02 

එකතුවරු                   12 

  ්ාි ක පා්ශල් නම 

01 ශ්රී ්ා මිත්තා වාලිකා ිතෙයාලය  

මාතශල්. 

02 ිත්ය මහා ිතෙයාලය  මාතශල්. 

03 ්ාන්ත ශතෝම ථ් ිතෙයාලය  මාතශල්. 

04 ක්රි්ථතුශශවරු ිතෙයාලය  මාතශල්. 

05 ්ිප්ා ිතෙයාලය (මු ථ්ලිේ)  මාතශල්. 

06 ආමීනා ්ාි ක පා්ල (මු ථ්ලිේ)  

මාතශල්. 
07 පාකයයේ මහා ිතෙයාලය (ශෙමළ)  

මාතශල්. 

08 මාතශල් ිපන්දු මහා ිතෙයාලය  මාතශල්. 

09 අේමීර් මු ථ්ලිේ මහා ිතෙයාලය  

උකුශවරුල. 
10 වී් කැ්ශපටිශපොළ මයය ිතෙයාලය  

අකු්ේශවොඩ. 

11 ්ාගිසක ෙඹුල්ල ්ාි ක පා්ල  ෙඹුල්ල. 

12 ශ්රී නාු ්ාි ක පා්ල  නාවුල. 

687 688 

[ුන් (නවරුෙය) නලින්ෙ ්යි ්ථ් මහතා] 
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ශකොට් ා් 99න්  ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා් 4 ප මතුශල් 

ිතත්න් -උකුශවරුල අේමීර් ්ාි ක පා්ළ මතුවවරු- ශේ ්ාි ක පා්ල් 

ටික පිිපටා ි ශවන්ශන්. ශමිපදී ්න ුණත්වරුය ශකොපමණෙ කියන 

එක ුැන පැහැදිලි කිරීම ප අවරු යන්. ඒ වරුාශනම ිතල්ුමුවරු වරුාශන 

ප්රශශ  ශවොශහොම දුයථක්න්. ඒ අය මාතශල්ට මශෙන එක 

නවරුත්වරුන්නට  එක ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා්යකට අවරුම 

වරු ශයන් එක ්ාි ක පා්ල ප ශහෝ සිය ග පහසුකේ ්ිපතවරු ලවා 

ශෙනවරුා නේ සුදුසුන් කියලා මම ශයෝ්නාවරු ප ක්නවරුා. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙැනටම අයයාපන අමාතයාා ශේ අවරුයානය ඒ ුැන 

ශයොමුශවරුලා ි ශවනවරුා. බවතුමියශන අෙහ්ත් අපි ිදිසකපත් 

ක්න්නේ.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අාක )-04 /19 -(9)  ුන් පශම උෙය ාන්ත වනණශ්ේක් 

මහතා. 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උා යශ්ා්දත ගුණප ේ්කර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ුන් කාානායකතුමනි  මම එම ප්ර ථනය අහනවරුා. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  නිවරුා්  ිදිකිරීේ ්හ ්ා්ථකෘි ක 

කටයුතු අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම එම ප්ර ථනයට පිබඳතු් දීම 

් හා ්ි  ශෙකක කාලය ප ිල්ලා සිටිනවරුා. 

  
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උා යශ්ා්දත ගුණප ේ්කර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 

නැඟී ල්ටිපේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  ශේ ප්ර ථනයට අොළවරුෙ  

 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උා යශ්ා්දත ගුණප ේ්කර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ ්ේවන්යවරුමන්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැදිලි කිරීම ප නේ ක්න්න පුවවරුන්. 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උා යශ්ා්දත ගුණප ේ්කර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ුන් කාානායකතුමනි  පු්ාිතෙයාත්මක ්ථාාන පිබඳව වරු 

ිදිසකපත් ක්ලා ි ශවන ශේ ප්ර ථන මම මීට අවුන්දු ශෙක තුනක සිට 

ිදිසකපත් ක්ලා ි ශවන ඒවරුාන්. ඒ කියන්ශන් 0095 

පාර්ලිශේන්තුවරුට පැමිණීශමන් පසුවරු ිදිසකපත් කළ ඒවරුා. ුන් 

කාානායකතුමනි  එම නි්ා අඩුම ත්මින් ිතයය ාා් 

අමාතයවරු්යා පිබඳතු් ලවා දීමට කල් ුැනීමට ශහෝ ්ාාවරුට 

පැමිණීම අි  ය වරුැෙුත්. මම වලාශුන සිටියා පසුගිය 

පාර්ලිශේන්තු කාල- [වායා කිරීම ප] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමාට අෙ ්ා්කාසකමය කටයුත්ත ප ි ශවනවරුා. ඒ ුැන මාවරු 

ෙැුගවරුත් කළා. 

 
ගු ආර්. එම්. පද්ෙ උා යශ්ා්දත ගුණප ේ්කර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குைதசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
නැහැ  නැහැ. දිුටම ඒක එශහම වුණා ුන් කාානායකතුමනි. 

ශේවරුා අපට වරුැෙුත් ප්ර ථන නි්ා තමන් ිදිසකපත් ක්න්ශන්. එශහම 

නැත්නේ පාර්ලිශේන්තු එන්න කලින් අපි ප්ර ථන හොශුන ින්න 

නන. පාර්ලිශේන්තු ආවරුාට පසුවරු ිදිසකපත් ක්න්න. ශේවරුාට කල් 

ුන්නට පාර්ලිශේන්තුවරුට ආ යුතු නැහැ ුන් ුයන්ත 

කන්ණාි ලක මැි තුමනි. [වායා කිරීම ප] 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිබඳතුන් ශෙනවරුා හැම ොම. [වායා කිරීම ප] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්  මම ඒක මමි තුමාට ශයොමු ක්න්නේ. 

 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
 

ශ්රී ලංකා ගුව්ද විදුලි ්ං්පථාපේ රජර  ප්ේවය : 

්ක්රීය තත්ත්වය  පත් කිරීෙ 
 இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன ரஜரட்ட 

தசகவ: தசயற்படுத்தல்   

RAJARATA SERVICE OF SRI LANKA BROADCASTING 
CORPORATION: REVIVAL 
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7. ගු ඉෂා ප රහුෝද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
මුෙල් හා ්නමායය අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය- (9): 

(අ) (i) ශේ වරුනිතට අකර්මණය තත්ත්වරුයට පත්වී මි  ශ්රී 
ලාකා වනවරුන් ිතදුලි ්ා්ථාාශේ ්්්ට ශ්ේවරුය ්ක්රීය 
තත්ත්වරුයට පත් කිරීමට අෙහ්ථ ක්න්ශනිපෙ;  

 (ii) එශ්ේ නේ  එය සිදු ක්ුග ලවන දිනය කවරුශර්ෙ;  

 යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශනිපෙ   

(ආ) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்தபாது தசயலிைந்த நிகலகமக்கு மாறியுள்ள 

இலங்கக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் 

"ரஜரட்ட தசகவகய" தசயற்படும் நிகலகமக்கு 

மாற்றுவதற்கு கருதுகின்றாரா; 

 (ii)  ஆதமனில், இதகன தமற்தகாள்ளும்  திகதி 

யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether it is intended to revive the Rajarata 
Service of the Sri Lanka Broadcasting 
Corporation which has become defunct at 
the moment; and 

 (ii) if so, of the date on which it will be done? 

(b) If not, why? 
 

ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා (මුා ල් රාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ුන් කාානායකතුමනි. මුෙල් හා ්නමායය අමාතයතුමා 

ශවරුුගශවරුන් මා එම ප්ර ථනයට පිබඳතු් ලවා ශෙනවරුා. 

(අ) (i) ්්්ට ශ්ේවරුය වරුර්තමානය වරුන ිතටත් ්ක්රීය 
තත්ත්වරුශේ පවරුතී. ්හකා් අයය පයවරු්යකු යටශත් 
්ථික් කාර්ය මණ්ඩලය 05 ශෙශනකු එිප ශ්ේවරුය 
ක්න්. 

 (ii) වරුර්තමානය වරුන ිතටත් ශ්රී ලාකා වනවරුන් ිතදුලි 
්ා්ථාාශේ ්්්ට ශ්ේවරුය ්ක්රීය තත්ත්වරුශේ පවරුතී. 

(ආ) අොළ ශනොශේ. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැදිලි කිරීම ප නන.ෙ ුන් මන්ත්රීතුමා  

 

ගු ඉෂා ප රහුෝද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

අතුන් ප්ර ථනය ප අහනවරුා ුන් කාානායකතුමනි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්. අහන්න. 

 
ගු ඉෂා ප රහුෝද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ුන් ්ා්ය මමි තුමනි, මුෙල් අමාතයතුමා ශනොමැි  නි්ා 

බවතුමාශුන් පිබඳතුන් වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුනවරුා.  අශ් ්්ශේ 

මායය ත්ු ක්න්ශන් private මායයත් එ පක. නමුත් අපි එො 

ගිිපල්ලා වලනශකොට Sri Lanka Broadcasting Corporation එක 

පාව ශුය ප වරුාශනන් ශපශනන්ශන්. මම ්ි  ශෙකකට ශප් 

එතැනට ගියා. එශහම ගියාම, අපි ශේ ්්ශේ මායය ආයතනයකටෙ 

ගිශේ කියලා ිපතන්න වැසක කනුාුවොයක තත්ත්වරුය ප ි ශවනවරුා. 

ශේ ආයතනය ශමශහම ි ශවන එක ුැන අපට ශලොකු 

කනුාුවවරු ප. ුන් ්ා්ය මමි තුමනි, ශේ ්ැශර් ව්ට් එශකන් 

මුෙල් දීලා ඒ ආයතනය නවීක්ණය ක් ුන්න. අපි ත්ු 

ක්න්ශන් private media එ පකන්. ඒ නි්ා ඒක නවීක්ණය 

ක්ලා ශෙන්න කියලා බවතුමාශුන් ිල්ලීම ප ක්නවරුා. 

 
ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඒ ුැන මමි තුමාට අනිවරුාර්යශයන්ම කියන්නේ.  
 

ගු ඉෂා ප රහුෝද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ුන් කාානායකතුමනි, මට තවරු අතුන් ප්ර ථනය ප අහන්න 

ි ශවනවරුා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අහන්න. 

 

ගු ඉෂා ප රහුෝද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ුන් ්ා්ය මමි තුමනි, අුග්ායපු් දි්ථ්රි පකශේ ශමෝල්  

ිපමියන්ශන ශමෝල් ව් ුණන ප අෙ වරුැිපලා ි ශවනවරුා. අපි 

“Enterprise Sri Lanka” වරුැඩ්ටහනින් ණය ශෙනවරුා. අපි ඒ ුැන 

ශවොශහොම ්තුුව ශවරුනවරුා. නමුත් ඒ ණය ශෙන්ශන් අ ගි න් පටන් 

ුන්නා වරුයාපා්වරුලට. ඒ අ ගත් වරුයාපා්වරුලට ණය ශෙනවරුා වරුාශනම, 

වරුහලා ි ශවන ශමෝල්, නැවරුත  පටන් ුන්නත්, ඒ කර්මාන්ත 

ිදිසකයට යන්නත් බවතුමන්ලා ශහො  වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප ්ක්ථ ක්ලා 

ශෙන්න කියලා ිල්ලීම ප ක්නවරුා, ුන් මමි තුමනි. 

 
ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා (ආර්ථික 

ප්රින්ං ප්කරණ ්හස පපොදු ්ැපම ම් අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - தபாருளாதார 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தபாதுவைங்கல் அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Minister of Economic 
Reforms and Public Distribution) 

මම ඒකට උත්ත්ය ප ශෙන්නෙ? 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් හර්ය ෙ සිල්වරුා ්ා්ය මමි තුමනි, do  you want to 
respond? 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා (කිෂිකර්ෙ, ග්රාමීය ය ආර්ථික 

ක ුතුර, පශු ්ම්පත් ්ංවර්ධන, වාරිොර්ග ්හස ධීවර හසා 

ජලජ ්ම්පත් ්ංවර්ධන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன் - கமத்ததாைில், கிராமியப் 

தபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் 

அபிவிருத்தி  அகமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development)  
ුන් කාානායකතුමනි,- 

691 692 

[ුන් ියා ප ්හුමාන් මහතා] 
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ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Who is going to respond? ුන් ඨය. හැසක්න් මමි තුමා 

උත්ත් ශෙනවරුාෙ? 

 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් කාානායකතුමනි, ලාකාශේ වී ශමෝල් 350කට වරුැඩි 

ප්රමාණයකට ශේ කියපු තත්ත්වරුය උශුත ශවරුලා ි බුණා. ඒ අය 

කලින් ුත්තු ණය ප්රමාණය ශුවරුා ුන්න වැසකවරු ිපටපු අවරු්ථාාශේ 

හර්ය ෙ සිල්වරුා මමි තුමා ුන් අග්රාමාතයතුමාශන අවරුයානය ශයොමු 

ක්ලා, අි ුන් ්නාධිපි තුමාශනත් මැදිහත් වීම මත ශේ ශමෝල් 

350කට ආ්න්න ප්රමාණයකට බිලියනයක මුෙල් ප්රමාණය ප ලවා 

දුන්නා. ඒ වරුහලා ි ශවන ශමෝල් ටික නැවරුත අ ගශතන් අසකන්නත්, 

ඒ වරුාශනම, ඒ ශුොල්ලන්ශන වරුයාපා්    පි මත් ක් ුන්නත්, ඒ 

් හා අවරු ය තා පයණය ්හ අශනකුත් පහසුකේ ්පයන්නත් 

හර්ය ෙ සිල්වරුා මමි තුමා මැදිහත් ශවරුලා ඒ කටයුත්ත ෙැනටමත් 

ක්ලා දීලා ි ශවනවරුාය කියන එක මම තමුන්නාන්ශ්ේට කියන්න 

කැමැි න්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අාක  - 353'/18 - (1) ුන් මුහේමදු නසීර් මහතා - [්ාා 
ුර්ාය තුළ නැත.]    

ප්ර ථන අාක   -3  /'18- (1), ුන් ටී. ්ාජිත් ෙ ශ්ොන්්ා 

මන්ත්රීතුමා - [්ාා ුර්ාය තුළ නැත.] 

ප්ර ථන අාක 90 -3 4/'18- (1), ුන් සු්න්ත පුාි නිලශේ 

මන්ත්රීතුමා - [්ාා ුර්ාය තුළ නැත.] 
 

වට්  පකා හසා ත පකාලි අිනරි පත අ්පවැ්දන 

අපළවිය: වි්පතර 

பறங்கிக்காய் மற்றும் தக்காளியின் அதிக 

அறுவகடகய விற்றல்: விபரம்  
SALE OF EXCESS HARVEST OF PUMPKIN AND TOMATOE: 

DETAILS 
  398/’18 

11.ගු එ ප්. සී.  මුුරකුොරණ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ිකක කටයුතු, පශු ්ේපත් ්ාවරුර්යන, 

වරුාසකමාර්ු ්හ ධීවරු් හා ්ල් ්ේපත් ්ාවරුර්යන අමාතයතුමාශුන් 

මූ  ප්ර ථනය - (9): 

(අ) (i) 2017 වරුර්යශේ මහ කන්නශේ වරුට්ට පකා හා 
ත පකාලි වරුැනි ශාෝුවරුල අ්ථවරුැන්න අශළිත 
කිරීමට ශනොහැකිවීම ශහේතුශවරුන් ශුොවීන්ශන 
ආර්ිකකය කඩා වරුැුවණු වවරු පිබඳුන්ශන්ෙ; 

 (ii) ශේ ශහේතුශවරුන් වරුට්ට පකා මිලදී ුැනීම ් හා මහා 
ාාණ්ඩාුා්ශයන් න්පියල් මිලියන 05ක මුෙල ප  
ශවරුන්කළ වවරුට පුවරුත් පත්වරුල පළ ූ  වරුාර්තා 
්තයය පෙ; 

 (iii) එශ්ේ නේ, ඒවරුා මිලදී ුැනීමට හා අශළිත කිරීමට 

්ේවන්ය ූ  ආයතන කවරුශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ? 

(ආ) (i) ිහත එළවරු ග කිශලෝ එක ප ුුග ලැූ  මිල 

ශකොපමණෙ; 

  (ii) ඒවරුා අශළිත ක්න ලෙ මිල ශකොපමණෙ;  

 (iii) මිලදී ුත් එළවරු ග ප්රමාණය ශකොපමණෙ; 

 (iv)  ශමම වරුැඩ පිබඳශවරුබඳන් ්්යට සිදු ූ  ලාාය ශහෝ 
අලාාය කවරුශර්ෙ; 

 (v) ශමම වරුැඩ පිබඳශවරුශළිප ්ාර්ාකත්වරුය මත එය 
ිදිසක වරුර්යශේදීත් ක්රියාත්මක ක්න්ශන්ෙ; 

 යන්නත් එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ? 

(ම) ශනො එශ්ේ නේ, ඒ මන්ෙ? 
 

கமத்ததாைில், கிராமியப் தபாருளாதார அலுவல்கள், 

கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் 

மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2017 தபரும்தபாகத்தில் பறங்கிக்காய் மற்றும் 

தக்காளி தபான்ற பயிர்ச்தசய்கககளின் 

அறுவகடகய விற்கமுடியாகம காரைமாக 

விவசாயிகளின் தபாருளாதாரம் வீழ்ச்சியகடந் 

துள்ளகத ஏற்றுக்தகாள்வாரா; 

 (ii) இதனால் பறங்கிக்காகய தகாள்வனவு 

தசய்வதற்காக தபாதுத் திகறதசாி 05 மில்லியன் 

ருபாகவ ஒதுக்கியிருப்பதாக பத்திாிககயில் 

தவளிவந்த தசய்தி உண்கமயானதா; 

 (iii) அவ்வாதறனின், அவற்கற விற்பது மற்றும் 

தகாள்வனவு தசய்தலுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

நிறுவனங்கள் எகவ; 

 என்பகத அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா; 

(ஆ) (i) அந்த மரக்கறி ஒரு கிதலா தகாள்வனவு 

தசய்யப்பட்ட விகல எவ்வளவு ; 

 (ii) அகவ விற்கப்பட்ட விகல எவ்வளவு: 

 (iii) தகாள்வனவு தசய்யப்பட்ட மரக்கறியின் அளவு 

எவ்வளவு: 

 (iv) இந்த தவகலத்திட்டத்தினால் ஏற்பட்ட இலாபம் 

அல்லது நட்டம் எவ்வளவு; 

 (v)  இந்த தவகலத் திட்டம் தவற்றியளிப்பின் இது 

எதிர்வரும் ஆண்டிலும் நகடமுகறப்படுத்தப் 

படுமா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல் ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 
Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that the economy of the 
farmers  collapsed owing to the inability of 
selling the harvest of crops such as 
pumpkin and tomatoes in the Maha Season 
of 2017; 

 (ii) whether the reports in newspapers that a 
sum of Rs. 5 million was allocated by the 
General Treasury to purchase pumpkin 
owing to this reason; and 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

 (iii) if so, the institutions that were involved in 
purchasing and selling them? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the price at which a kilogramme of those 
vegetables was purchased; 

 (ii) the price at which they were sold; 

 (iii) the quantity of vegetables purchased; 

 (iv) the profit made or loss incurred by the 
Government through this programme; and 

 (v) whether this programme would be 
implemented in future too given its 
success? 

(c) If not, why? 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් කාානායකතුමනි, එම ප්ර ථනයට පිබඳතු් ශමශ්ේය. 

(අ) (i) නැත. 

 (ii) බේ.  

 (iii) මිලදී ුැනීමට ්ේවන්ය ූ  ආයතන ්ශතෝ 

  ශුොිත්න ශ්ේවරුා මයය්ථාාන 

  ශුොිත ්ාිතයාන 

  අශළිත කිරීමට ්ේවන්ය ූ  ආයතන 

  කාගිල්්ථ 

  කීල්්ථ සුපර් 

  ආර්පිශකෝ 

 * ්්යට ්ේවන්ය ශවරුනත් ආයතන 

(ආ) (i) වරුට්ට පකා - න්පියල් 90.00 

 (ii) න්පියල් 90.00 

 (iii) කිශලෝග්ර.ේ 0,086 

 (iv) ්්යට අලාාය ප සිදු ූ  වවරුට ශමශත ප වරුාර්තා වී 
ශනොමැත. 

 (v) 2018 වරුර්යශේදී ප්ර ථනය ප මි  වී ශනොමැත. 

(ම) අොළ ශනොශේ. 

 

ගු එ ප්. සී.  මුුරකුොරණ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ුන් කාානායකතුමනි, මශන පළමුවරුන අතුන් ප්ර ථනය ශමයන්.  

ශුොවීන්ශන ආර්ිකකය කඩා වරුැුවශණ් නැහැන් කියා මමි තුමා 

කියන කාාවරු මා පිබඳුන්ශන් නැහැ. ුන් මමි තුමනි, කෘෂිකර්ම 

මමි තුමා වරු ශයන් බවතුමා ෙන්නවරුා, ශුොවීන්ශන නියථපාෙන 

ලැශවන්ශන් එක කාලයකටන් කියලා. අපි නි්න්ත්ශයන්ම 

ශුොවීන්ට කියනවරුා,  ශේ නියථපාෙන  සීමා කිරීමකට ල පක්න්න  

උත්්ාහ ුන්න කියලා. අපට කෘෂිකර්ම පර්ශේයණ නියථපාෙන 

්හකා්වරුන්, ඒ වරුාශනම AI  මහත්වරුන් කණ්ඩායම ප තුලාන 

මට්ට මින් ින්නවරුා. එතශකොට, ඒ අය හ්හා ශුොවීන් ෙැුගවරුත් 

වීම ප ි ශවන්න නන., යල කන්නශේ ශමපමණ ප්රමාණය ප 

අ්වරුල් ශාෝුය වරුුා ශවරුනවරුාය, ඒවරුාශේ අ්ථවරුැන්න ුන්න 

කාලශේ ශේ මිල නියම ශවරුනවරුාය කියලා. ඒ පිබඳව වරු බවතුමාශන 

අවරුයානය ශයොමුශවරුලා නැශෙ? 

 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ුන් කාානායකතුමනි, එ්ථ.සී. මුතුකුමා්ණ මන්ත්රීතුමා 

මහුශේ ශහො  ප්ර ථනය ප. අි සක පත වරුුාවරු  නි්ා තමන් ශාෝු 

හානියට ල පශවරුන්ශන්. ඒ වරුාශනම, ශුොවීන්ශන පැත්ශතුගත්  

ප්රාශයෝගික ප්ර ථනය ප ි ශවනවරුා. උොහ්ණය ප හැටියට කියනවරුා 

නේ, අපි ශකොපමණ තහාි  ෙැේමත්, වරුර්යාවරු අඩු ප්රශශ වරුල 

ශුොවීන් ශපලශෙනවරුා පහසුශවරුන් වරුුා කළ හැකි ශාෝු වරුුා 

ක්න්න.   

උොහ්ණය ප ිතධියට ුත්ශතොත් වරුට්ට පකා, කැකිසක, වරුේවුව, 

පිපිඤථඤා වරුාශන ශශවරුල් ශල්සිශයන් වරුුා ක්න්න පුවවරුන් නි්ා ඒ 

අය ඒවරුා වරුුා කිරීමට ශප ළශෙනවරුා. ුන් කාානායකතුමනි, ්ශට් 

අවරු යතාවරු ශකොපමණෙ, ඒ වරුාශනම, අපට අවරු ය නියථපාෙනය 

ශමොක පෙ කියලා ලැන්්ථතු ්ක්ථ ක්ශුන ෙැනටමත් ක්රමශේෙය ප 

අපි හොශුන යනවරුා. ඒ නි්ා එතුමා මහුශේ ශහො  ප්ර ථනය ප. අපි 

ඒ ් හා පියවරු් ප ශුන ි ශවනවරුාය කියලා බවතුමාට කියන්න 

කැමි න්.  

 
ගු එ ප්. සී.  මුුරකුොරණ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 
ුන් කාානායකතුමනි. මශන ශෙවරුැනි අතුන් ප්ර ථනය ශමයන්.  

ුන් අමාතයතුමනි,  පසුගිය ආණ්ඩු කාලශේ ුශලන්බිදුණුවරුැවරු, 

උපුල්ශෙනිය ප්රශශ ශේ ආහා් ුවඩාවරු ප මි  කළා  ශේ ප්ර ථනයට 

ිත්ඳුම ප ්ල්ා ුැනීමට. ශේ ශවරුනශකොට ඒ ුවඩාශවරුන් 

ශුොවීන්ශන ශේ ප්ර ථනයට  පිබඳතුන් ්පයනවරුා ෙ, ඒ ශමොන 

ආකා්යටෙ?   

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් කාානායකතුමනි, ුශලන්බිඳුණුවරුැවරු ිතත් ප ශනොශවරුන්, 

මුෙල් අමාතයාා ය මඟින් ලාකාශේ දි්ථ්රි පක )ක ිතත් ශේ වරුාශන 

ුවඩා මි  ක්ලා ි ශවනවරුා. හැවැන්, එතැන එළවරු ග ්හ පලතුන් 

තැන්පත් ක් ුැනීශේ අපහසුවරු ප ි ශවනවරුා. ශමොකෙ, එතැන 

coolroom එක ප ශනොශවරුන් ි ශවන්ශන්. එතැන ිතයබඳ යානය වරුර්ු 

තමන්  ුවඩා ක්න්න පුවවරුන්. හැවැන්, ඒ අයට ඒ ුවඩා ක්න 

කාල සීමාශේදී මුෙල ප ශුවරුලා, මිල වරුැඩි වුණාම ිතකුණා ුන්න 

පුවවරුන් අවරු්ථාාවරු දීලා ි ශවනවරුා. උතුන් පළාශත්ත් ඒ වරුාශනම, 

ුශලන්බිඳුණුවරුැවරු ප්රශශ ශේත්  ලාකාශේ තවරුත් දි්ථ්රි පක හත්ක 

ිතත් ඒ වරුාශන වරුැඩ්ටහන් ක්රියාත්මක ශවරුනවරුා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි, බවතුමාශන අතුන් ප්ර ථන මසීම අවරු්න්ෙ? 

 

ගු එ ප්. සී.  මුුරකුොරණ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ුන් කාානායකතුමනි, ශේකත් ප්ර ථනයත් ශුොවීන්ශන 

ප්ර ථනය ප. 
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ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපොඩ්ඩ ප ින්න. අවරු්ථාාවරු  ශෙන්නේ. 

 
ගු එ ප්. සී.  මුුරකුොරණ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ුන් මමි තුමනි, බවතුමාත්, මාත් නිත් ශේ ප්රශශ ශේ ුමන් 

ක්නවරුා. මම නේ මත්තවරු ශයන්ම නිත්ම ඒ ුවඩාවරු දිහා 

වලාශුන යනවරුා. නමුත් තවරුම එශහම ්ේවන්යතාවරු ප 

ශපශනන්ශන් නැහැ. බවතුමාශන අවරුයානය ඒ ුැන ශයොමු 

ක්න්න කියලා ිල්ලා සිටිනවරුා. ඒක  ක්රියාත්මක ශවරුනවරුාෙ? 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් මන්ත්රීතුමනි, එතැන කිසි ුැට ගවරු ප නැහැ. නන. නේ අපි 

ශෙන්නාම එකතු ශවරුලා එන ්ි ශේ ෙවරු් ප ශයොො ශුන එතැනට 

යමු. ගිිපල්ලා වලමු. බවතුමා ඒ පාශර් ිතත්න් ගිිපල්ලා 

ි ශවන්ශන්. මතුළට ගිිපල්ලා නැහැ. බවතුමා එන්න මාත් එ පක 

යන්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බේ, ශවොශහොම ශහො  අෙහ් ප.  

 
ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා 
(மாண்புமிகு கனக தஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ුන් කාානායකතුමනි, තුන්වරුැනි අතුන් ප්ර ථනය මා අහනවරුා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුන් ප්ර ථන ශෙකන් අහන්න ශෙන්ශන් ුන් මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් කාානායකතුමනි, කම ප නැහැ අවරු්ථාාවරු ශෙන්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයතුමා කැමැි  නේ  අවරු්ථාාවරු ශෙන්න පුවවරුන්. මට 

ප්ර ථනය ප නැහැ. ශුොවීන්ශන ප්ර ථනශන්. වරුැෙුත් ශශවරුල්ශන්. 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මම පැහැදිලි ක්න්න ල.්ථි න්. 

 
ගු කනක පහසේරත් ෙහසතා 
(மாண்புமிகு கனக தஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ුන් කාානායකතුමනි, ුන් මුතුකුමා්ණ මන්ත්රීතුමාශන 

අවරු්්ය මි වරු මා ශේ ප්ර ථනය අහනවරුා.  

ුන් මමි තුමනි, ශමය බවතුමාශන  වරුාසකමාර්ු අමාතයාා යට 

අොළ ෙැශවරුන ප්ර ථනය ප. ෙැ්කවයුල ආ්නශේ අෙ ්නතාවරු 

කැළඹිලා ින්නවරුා; උශශ ෝයණ ක්නවරුා. ෙැ්කවයුල රූකා්ල් 

ප්රශශ ශේ  හො ශුන යන ශේල්ල තවරුත් උ්ථ්ලා ඒ ප්රශශ ය යට 

ශවරුන්න ්ලා ය හෙනවරුා කියලා ශනොශයකුත් ුැට ගවරුලට ඒ 

්නතාවරු මුහුණ දීලා ි ශවනවරුා. ඒ වරුාශනම, ල පශ්ේුම, 

අාශහට්ටිුම කියන ප්රශශ වරුලත් ්ලා ය ප හෙලා මුව 

ෙැ්කවයුල නු්යම ්ලශයන් යට ශවරුන වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප 

ක්රියාත්මක ශවරුනවරුාෙ කියලා ්නතාවරු අෙ ශනොශයකුත් ුැට ගවරුලට 

මුහුණ දීලා ි ශවනවරුා.  

කවුන්වරුත් ශේ පිබඳව වරු පැහැදිලි කිරීම ප ක්න්ශන් නැහැ. අපි 

නිලයාසකන්ශුුගත් මහුවරුා. නමුත්, බවුන් හසකයාකා්ශයන් ඒවරුා 

පිබඳව වරු ෙැුගවරුත් නැහැ.  ඒ නි්ා  ශේ අවරු්ථාාශේ දී  ඒ පිබඳව වරු 

පිබඳතු් ප ලවා ශෙන්න කියලා බවතුමාශුන් ිල්ලීම ප ක්නවරුා. 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශවොශහොම ්ථතුි න් ුන් මන්ත්රීතුමනි. ුන් කාානායකතුමනි, 

ශකොළෙ දි්ථ්රි පකශේ කැලකව ුශග ුාවරුතු් පාලනය කිරීම 

් හා ිහළ ප්රශශ වරුල ්ලා  4 ප ිදි කිරීමට පියවරු් අ්න් 

ි බුණත්, ෙැනට ්ි යකට ි්ථශ්ල්ලා ුන් කබීර් හෂිේ මමි තුමා 

්හ ඒ ප්රශශ ශේ එම වරුයාපෘි  ාා් නිලයාසකන් අපි 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ශුන්වරුලා ්ාකච්ඡාවරු ප ක්ලා අපි ඒ වරුැඩ 

පිබඳශවරුළ ්ේපූර්ණශයන්ම නවරුත්වරුලා ි ශවනවරුා. ඒ ් හා ිතකල්ප 

ක්රියාමාර්ුය ප ුන්න ෙැනටමත් කටයුතු ක්ලා ි ශවනවරුා. 

ශමොනම ශහේතුවරු ප නි්ාවරුත් ෙැ්කවයුල නු්ය යට වීමට ිඩ 

ි යන්ශන්ත් නැහැ, එශ්ේ ්නතා ිතශ්ෝයය ප ආපු වරුැඩ ්ටහනකට 

අපි අත ුහන්ශන්ත් නැහැ. 

 
ගු එ ප්. සී.  මුුරකුොරණ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ුන් කාානායකතුමනි,- 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපට ශේක ිතවරුාෙයකට ශුන යන්න වැහැ ුන් මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු එ ප්. සී.  මුුරකුොරණ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

මට තුන්වරුැනි අතුන් ප්ර ථනය අහන්න ිඩ ශෙන්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මමි තුමා කැමැි  නේ කම ප නැහැ. අතුන් ප්ර ථන තුන ප, 

හත් ප අහන්න අවරු්ථාාවරු දුන්නා.  ශේ ්ාාශේ නීි  රීි  

ි ශවනවරුා ශන්. ඒ අුගවරු - [වායා කිරීම ප] ඒක තමන් මම කිේශේ, 

එතුමා කැමැි  නේ අවරු්ථාාවරු ශෙන්නේ. 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
කම ප නැහැ, අහන්න. 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු එ ප්. සී.  මුුරකුොරණ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

බවතුමාත්, මමත් ශුොවීන් නිශයෝ්නය ක්න ප්රශශ වරුලින් 

මිතල්ලා ි ශවන්ශන්. බවතුමා පුවරුත් පත්වරුලට ප්රකා  නිකුත් 

ක්නවරුා. වී මිලදී ුැනීම ්ේවන්යශයන් ෙැඩි ප්ර ථනය ප ි ශවනවරුා. 

ඒ ් හා බවතුමාශන අවරුයානය ශයොමු ක්නවරුා. ිතශ ේයශයන්ම 

ුවඩා සුශය ක්ලා ඒ ප්රශශ ශේ ශුොවීන්ශන, ිතශ ේයශයන්ම 

්්්ට ප්රශශ ශේ ශුොවීන්ශන වී මිලදී ුැනීමට අවරු්ථාාවරු ්ල්ා 

ුන්නා ශල් ශේ අවරු්ථාාශේ අවරුයානය ශයොමු ක්නවරුා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්, ශවොශහොම ්ථතුි න්. 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් කාානායකතුමනි, ුන් ිතප පය නායකතුමාත් ප්ර ථනය ප 

අහලා ි ශවනවරුා. මුතුකුමා්ණ මන්ත්රීතුමා අහපු ප්ර ථනයටත් මම ඒ 

ශවරුලාශේ දී දීර්  පිබඳතු් ප ලවා ශෙන්නේ. ෙැනට වී අශලිත 

මණ්ඩලය ිතසින් අුග්ායපු් දි්ථ්රි පකශේ වී ුවඩා 9  ප ම්ලා 

ි ශවනවරුා. ඒ අුගවරු වී මිලදී ුැනීශේ වරුැඩ කටයුත්ත ආ්ේා ක්ලා 

ි ශවනවරුා. ශකොශහේ ශහෝ ප්ර ථනය ප ි ශවනවරුා නේ බවතුමා මට 

කියන්න. ශපෞශුලික අා ශේ ශහෝ ුවඩාවරු ප අ්න් ඒ තැන්වරුල වී 

මිලදී ුැනීශේ කටයුත්ත ක්න්න මම ලැහැ්ථි න්. [වායා කිරීම ප] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. මීළඟට ුන් වරුාසුශශවරු නානාය පකා් 

මන්ත්රීතුමා. [වායා කිරීම ප] අෙ ප්ර ථන ිත ාල ප්රමාණයකට පිබඳතුන් 

දුන්නා. එම නි්ා බවතුමා පසුවරු පැහැදිලි ක් ුැනීම ක්ුන්න. 
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12.ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අග්රාමාතයතුමා ්හ ්ාි ක ප්රි පත්ි , ආර්ිකක කටයුතු, නැවරුත 

පදිාි  කිරීේ හා පුනන්ත්ාාපන, උතුන් පළාත් ්ාවරුර්යන, වරුෘත්තීය 

පුහුණු හා නිපුණතා ්ාවරුර්යන ්හ ශයෞවරුන කටයුතු 

අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය - (9) 

(අ) ්රිිතය හමුොවරු ් හා පුශුලයන් ව වරුා ුැනීශේදී ආනිනික 
අශ් පයකයාශන කල්ක්රියාවරු,  සකතය හා අයයාපන 
සුදුසුකේ ිතා උ්්ථ තත්ත්වරුශයන් ි බුණෙ, පියාට අනවරු්  ්
මත්පැන් ශ ෝෙනා ි බීම ශහෝ ෙඩ ුැසීේ සිදු ක් ි බීම 
ශහේතුශවරුන්, ආනිනික අශ් පයකයාශන ව වරුා ුැනීම 
අශහෝසි වී යන වවරු එතුමා ෙන්ශනිපෙ? 

(ආ) ශමම නීි ය ිවරුත් ක්ලීමට පියවරු් ුන්ශන්ෙ යන්න එතුමා 
ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශනිපෙ? 

(ම) ශනොඑශ්ේ නේ, ඒ මන්ෙ? 

 

பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள், தபாருளாதார 

அலுவல்கள், மீள்குடிதயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு 

மாகாை அபிவிருத்தி, ததாைிற் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி 

மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) முப்பகடக்கு ஆட்ககள ஆட்தசர்ப்பு தசய்கின்ற 

தபாது, பயிலுநர் விண்ைப்பதாாியின் நடத்கத, 

ஒழுக்கம் மற்றும் கல்வித் தகககம மிக உயர்வாக 

இருப்பினும், தந்கதக்கு சட்டவிதராத மதுசார 

குற்றச்சாட்டு உள்ளகம அல்லது தண்டப்பைம் 

விதிக்கப்பட்டுள்ளகம தபான்ற காரைங்களினால் 

பயிலுநர் விண்ைப்பதாாியின் ஆட்தசர்ப்பு இரத்தாகி 

விடும் என்பகத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) இந்த சட்டத்கத நீீ்க்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுப்பாரா 

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development, 
Vocational Training and Skills Development and Youth 
Affairs: 

(a) Is he aware that when individuals are recruited to 
the three armed forces, recruitments of certain 
candidates get  annulled in spite of the fact that 
they are of good conduct and character  and 
possess higher educational qualifications, as a 
consequence of  their fathers who were alleged 
against the use of illicit liquor  or who were  
subjected to penalties? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to abolish this law? 

(c) If not, why? 

 

ගු ුව්ද විපේවර්ධන ෙහසතා (ආර පෂක රාජය 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன - பாதுகாப்பு இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene - State Minister of Defence) 

ුන් කාානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා ්හ ්ාි ක ප්රි පත්ි , 

ආර්ිකක කටයුතු, නැවරුත පදිාි  කිරීේ හා පුනන්ත්ාාපන, උතුන් 

පළාත් ්ාවරුර්යන, වරුෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා ්ාවරුර්යන ්හ 

ශයෞවරුන කටයුතු අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මා එම ප්ර ථනයට 

පිබඳතුන් ශෙනවරුා. 

(අ) නැත. 

 පුශුලශයකුශන පිශයකු අනවරු්් මත්පැන් ාාිතත කිරීම 
්හ ළඟ තවා ුැනීම වරුැනි සුව වරුැරැදි ්ේවන්යශයන් 
ශ ෝෙනාවරුට ශහෝ ෙඬුවරුමකට ල පවීම ශහේතු ශකොට ශුන 
බහු ශහෝ මය ්න්නශය හමුොවරුට ව වරුා ුැනීම ් හා 
සුදුසුකේ ශනොලැශවන වවරුට නීි ය ප ශනොමැත. 

(ආ) අොළ ශනොශේ. එවරුැනි ්ථාාපිත නීි ය ප ශනොමැත. 

(ම) පැන ශනොනඟී. 

 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එවරුැනි නීි ය ප නැි  වවරු ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ දී  ප්රකා  

කිරීම ුැන බවතුමාට ්ථතුි න්. මා ෙන්නා අවරු්ථාා ශෙකකදී  හැම 

අි න්ම සුදුසුකේ ලැූ  අශ් පයකන්න්,  නැත්නේ ිල් ගේකන්වරුන් 

ශෙශෙශනකුට  ශමම ශහේතුවරු නි්ා  පත්වීේ ලවාදීමට ශනොහැකි ූ  
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වවරු  ෙැනුන්නට ලැබී ි ශවනවරුා. එවරුැනි නීි ය ප නැි  වුණත්,  

හැම අි න්ම අශනකුත් සුදුසුකේ ි ශවන පුශුලයකුශන  පියා ශහෝ 

මවරු අනවරු්් මත්පැන් පිබඳව  ශ ෝෙනා ශහෝ එවඳු සුව වරුැ්දි 

්ේවන්යශයන්   ෙඬුවරුේ ිත  ි ශවනවරුාය කියන කා්ණය ශමිපදී 

්ැලකීමට ුැශන්ෙ, නැශෙ කියලා ෙැන ුන්න කැමැි න්.  
 

ගු ුව්ද විපේවර්ධන ෙහසතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ුන් මන්ත්රීතුමා කිසිශ්ේත්ම එවරුැනි නීි ය ප නැහැ. නමුත් 

එවරුැනි ශෙය ප සිදු ශවරුලා ි ශවනවරුා නේ ඒක වරුැ්දින්. ඒ ිත්ථත් 

ටික මට ලවාශෙන්න බවතුමාට පුවවරුන් නේ, මම ඒ ුැන 

හමුොපි තුමා ්මඟ ්ාකච්ඡා ක්ලා ශමොක පෙ ශවරුලා ි ශවන්ශන් 

කියලා ශ්ොයා වලන්නේ.  
 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හමුොවරු පමණ ප ශනොශවරුන්, ශපොලීසිය ්ේවන්යශයන් බවතුමා 

ශමොකෙ කියන්ශන්? 

 

ගු ුව්ද විපේවර්ධන ෙහසතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

මට ඒ ිත්ථත් ටික ශෙන්න මන්ත්රීතුමා. මත්තටම එවරුැනි 

නීි ය ප නැහැ. 
 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එවරුැනි නීි ය ප නැහැ? ශපොලීසිය ්ේවන්යශයුගත් එවරුැනි 

නීි ය ප නැහැ? 
 

ගු ුව්ද විපේවර්ධන ෙහසතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

නැහැ. 
 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. මාශන ශෙවරුන අතුන් ප්ර ථනය ශමයන් ුන් 

කාානායකතුමනි.  බවතුමා ෙන්නවරුා ශමවඳු නීි ය ප ි බුණු වවරු. 

ෙැනට අවුන්දු 90කට, 15කට පමණ ශප් ි බුණු ඒ නීි ය යල්පැන 

ගිය නීි ය ප හැටියට ්ලකා ිවරුත් කළා. එතශකොට පියා 

ශනොශවරුන්, ප්ේප්ා ශෙක තුනකට ශප් එවඳු සිදුවීේවරුලට 

්ේවන්යකේ ි බුණා නේ, ඒවරුා ුැන යේකිසි ෙණ්ඩනය ප ි බුණා 

නේ ඒ කා්ණාවරුත් ්ැලකීමට ුැුගණු කාලය ප ි බුණා.  පසුගිය 

කාලශේ ප්රුි යලි පියවරු් ප හැටියට ඒක ිවරුත් කළා. එය ිවරුත් 

කළත්, පරී පයණ මණ්ඩලවරුල දී අනියේ ආකා්යකට ශේ පිබඳව වරු 

්ැලකීමට ුැනීම ප ශකශ්නවරුාෙ? එශ්ේ ශකශ්නවරුා නේ, එය 

වරුැළැ පවීමට බවතුමා පියවරු් ුන්නවරුාෙ? 
 

ගු ුව්ද විපේවර්ධන ෙහසතා  
(மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

මම ෙැුගවරුත්වරු නේ එවරුැනි ශෙය ප ශවරුන්ශන් නැහැ, ුන් 

මන්ත්රීතුමා. නමුත් එශහම ශවරුනවරුා නේ  අපි ඒ ුැන ්ලකා වලා 

කටයුතු ක්න්නේ. අශ් හමුොපි වරුන්න් ්මඟත් ඒ වරුාශනම 

ශපොලි්ථපි තුමා ්මඟත් ්ාකච්ඡා ක්ලා ිදිසකශේ දී ඒවරුා 

ශනොශවරුන ිතධියට  ඒ වරුැඩකටයුතු ක්න්න කියලා මම එතුමන්ලාට 

කියන්නේ. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. 
 

ප්ර ථන අාක 93 - 497/19  - (9)  ුන් ුාමිණී ශලොකුශන මහතා. 
[්ාා ුර්ාය තුළ නැත.] 

ප්ර ථන අාක 94 -  /19  - (9)  ුන් ශහේයා ිතතානශන මහතා. 
 

ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ුන් කාානායකතුමනි  මා එම ප්ර ථනය අහනවරුා. 
  

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  අග්රාමාතයතුමා ්හ ්ාි ක ප්රි පත්ි   
ආර්ිකක කටයුතු  නැවරුත පදිාි  කිරීේ හා පුනන්ත්ාාපන  උතුන් 
පළාත් ්ාවරුර්යන  වරුෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා ්ාවරුර්යන ්හ 
ශයෞවරුන කටයුතු අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මා එම ප්ර ථනයට 
පිබඳතුන් දීම ් හා ්ි  ශෙකක කාලය ප ිල්ලා සිටිනවරුා. 
 

ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

වැවිලි ්ොගම් : බදුල්ල දි්පත්රි පකය 
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15.ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
    (மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

      (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

වරුැිතලි කර්මාන්ත අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය - (9): 
(අ) (i) වදුල්ල දි්ථ්රි පකශේ ක්රියාත්මක වරුන වරුතු වරුැිතලි 

්මාුේ ්ායයාවරු ශකොපමණෙ; 

 (ii) එම ්මාුේවරුල නේ හා ලිපිනයන් කවරුශර්ෙ; 

 (iii) එ ප එ ප ්මාුම ්තු මුව භූමි ප්රමාණය  ශවරුන් 
ශවරුන් වරු ශයන් ශකොපමණෙ; 

 (iv) එ ප එ ප ්මාුශමිප වරුැිතලි කටයුතුවරුල නි්තවරුන 
මුව ශ්ේවරුක ්ායයාවරු  තනතුන් අුගවරු ශවරුන් ශවරුන් 
වරු ශයන් ශකොපමණෙ; 

 (v) වරුැිතලි ශෙත්රශේ නි්තූ වරුන්ශන ජීවරුන තත්ත්වරුය 
උ්්ථ කිරීම ් හා වරුැිතලි ්මාුේ ශුන මි  
පියවරු් කවරුශර්ෙ; 

  යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ  

(ආ) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  
 

 தபருந்ததாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i)  பதுகள மாவட்டத்தில் ததாைிற்படுகின்ற 

தபருந்ததாட்டக் கம்பனிகளின் எண்ைிக்கக 

எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (ii)  அக்கம்பனிகளின் தபயர்கள் மற்றும் முகவாிகள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 (iii)  ஒவ்தவாரு கம்பனியும் தகாண்டுள்ள தமாத்த 

நிலப்பரப்பு தவவ்தவறாக யாததன்பகதயும்; 

 (iv)  ஒவ்தவாரு கம்பனியிலும் பயிர்ச் தசய்கக 

நடவடிக்கககளில் ஈடுபடுகின்ற தமாத்த 

ஊைியர்களின் எண்ைிக்கக, பதவிகளின் 

பிரகாரம் தவவ்தவறாக யாததன்பகதயும்; 
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 (v)  தபருந்ததாட்டத் துகறயில் ஈடுபட்டுள்ளவர் 

களின் வாழ்க்ககத் தரத்திகன உயர்த்துவதற் 

காக தபருந்ததாட்டக் கம்பனிகள் தமற் 

தகாண்டுள்ள நடவடிக்கககள் யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he inform this House  - 

 (i) the number of plantation companies 
operating in the Badulla District; 

 (ii) the names and addresses of those 
companies; 

 (iii) the total area owned by each company, 
separately; 

 (iv) the total number of workers engaged in 
plantation activities in each company, 
separately; and 

 (v) the steps that have been taken by the 
plantation companies to uplift the living 
standards of those workers in the plantation 
sector? 

(b) If not, why? 

 

ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා (වැවිලි කර්ෝදත රාජය 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்- தபருந்ததாட்டக் ககத்ததாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Vadivel Suresh - State Minister of Plantation 

Industries) 

ුන් කාානායකතුමනි  ශමම ප්ර ථනයට දීර්  පිබඳතු් ප 

ි ශවනවරුා.  වරුැිතලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මා එය  

්භාගත* ක්න්නේ. 
 

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා  පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) වදුල්ල දි්ථ්රි පකශේ ක්රියාත්මක වරුන ප්රාශශයය වරුැිතලි 
්මාු ේ 0  (අට) කි. 

 (ii) එම ් මාු ේවරුල නේ හා ලිපිනයන්  පහත පසකදි ශේ. 

 (iii) එ ප එ ප ් මාුම ් තු මුව භූමි ප්රමාණය පහත පසකදි ශේ. 

 

 

 

 

 

 (iv) එ ප එ ප ්මාුශමිප මුව ශ්ේවරුක ්ායයාවරු මමුණුම 09  
මඟින් ිදිසකපත් ක්මි. 

 (v) වරුැිතලි ශෙත්රශේ නි්ත ූ වරුන්ශන ජීවරුන තත්ත්වරුය උ්්ථ 
කිරීම ් හා වරුැිතලි ්මාුේ ශුන මි  පියවරු්   

1.  නිවරුා් පහසුකේ 

 * නිවරුා් වරුයාපෘි  ් හා ිඩේ නිෙහ්ථ කිරීම 

 * ලැන්ේ කාම්වරුල වරුහල ප්රි ්ා්ථක්ණ කටයුතු සිදුකිරීම 

2. ්නීපා් පයක හා අශනකුත් යටිතල පහසුකේ ්ැපයීම. 

 * වරුැසිකිබඳ පහසුකේ 

 * ්ල පහසුකේ 

 * ප්ර්ා මයය්ථාාන හා ්ා්ථකෘි ක මයය්ථාාන වරුැඩිදියුණු කිරීම. 

 *  මාර්ු පශයි ය වරුැඩිදියුණු කිරීම. 

3.   ළමා හා මාතෘ රැකවරු්ණ මයය්ථාාන මි  කිරීම. 

 * ළමා ්ාවරුර්යන මයය්ථාාන වරුැඩිදියුණු කිරීම. 

 *  ුර්ාණී දීමනා ලවා දීම. 

 * ෙන්වරුන් ් හා ප්රමාණවරුත් ආහා් හා ්රිශපෝය ලවා දීම. 

4.  රැකියා සු් පෂිතාාවරුය මි  කිරීම. 

 * ් පයණ පහසුකේ ලවා දීම 

 * කේකන්වරුන් ් හා ආ් පෂිත උපක්ණ හා නිල මඳුේ ලවා දීම. 

5.  පුහුණු හා උපශශ න වරුැඩ්ටහන් පැවරුැත්වීම. 

 * මත්ද්රවරුය නිවරුා්ණය පිබඳව  වරුැඩ්ටහන් පැවරුැත්වීම. 

 * මුය පිබඳකා  එච්.අන්.වී  ශපෝයණ ඌනතාවරු ආදිය පිබඳව වරු 
ෙැුගවරුත් කිරීේ. 

 * ආයා් වරුැඩ්ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

6. ණය පහසුකේ ලවා දීම 

 * නිවරුා් අ ගත්වරුැඩියා  ෙන්වරුන්ශන අයයාපන කටයුතු  ිතදුලිය ලවා 
ුැනීම  ්ථවරුයා රැකියා ආදිය ් හා ණය ලවා දීම. 

 * කේකන්වරුන්ශන ෙන්වරුන්ශන ිත ථවරුිතෙයාල අයයයන කටයුතු 
් හා ශියයත්වරු වරුැඩ්ටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

7.  ශවරුනත් පහසුකේ 

 *  නිවරුා්වරුලට අවරු ය ාාණ්ඩ ලවා ුැනීමට ්හාය වීම. 

 * වරුාර්ෂික ිතශනෝෙ  ාසකකා  ක්රීඩා උත්්වරු  ආුමික කටයුතු  
්ා්ථකෘි ක කටයුතු ් හා ්හාය වීම. 

(ආ) අොළ ශනොශේ. 
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[ුන්  මින්ෙ ිත ශේසිසක මහතා] 

අුග අාකය නම ලිපිනය 

01 අු්පතන වරුැිතලි ්මාුම 53 1/1  ්ර් වාශ්ොන් ්යි ලක 

මාවරුත  ශකොළෙ 09. 

02 වලාශුොඩ වරුැිතලි ්මාුම තැ.ශප.0)  ෆාේ වරුත්ත  ්ත්නපු් 

03 හපුු්ථතැන්න වරුැිතලි 

්මාුම 

95 ඒ  නාෙපාන  ිාගිසකය 

04 ක.ුල්ල වරුැිතලි ්මාුම 310  හන්ශලවරුල් පා්  මහ්ුම 

05 මදුල්සිමා වරුැිතලි ්මාුම ිපවනන්ුම ්ාකීර්ණය  වදුල්ල 

06 මල්වරුත්ත වරුැලි වරුැිතලි 

්මාුම 

280  ඩ.ේ වීදිය  ශකොළෙ 90 

07 ම්ථශකබඳය වරුැිතලි ්මාුම 310  හන්ශලවරුල් පා්  මහ්ුම 

08 නමුුගකුල වරුැිතලි ්මාුම 310  හන්ශලවරුල් පා්  මහ්ුම 

නම මුව ිඩේ ප්රමාණය (ශහ පටයා්) 

අු්පතන වරුැිතලි ්මාුම 6 0 9.45 (හයෙහ්ථ අූ එකන් ෙ ම හත්න් 

පහ) 

වලාශුොඩ වරුැිතලි ්මාුම 12 030. 7 (ශෙොශළෝථෙහ්ථ ි හන් ෙ ම අටන් 

හත) 

හපුු්ථතැන්න වරුැිතලි 

්මාුම 

15 5 0.4  (පහශළෝථෙහ්ථ පන්සිය අූ වරුන් 

ෙ ම හත්න් නවරුය 

ක.ුල්ල වරුැිතලි ්මාුම 9 75).73 (නවරුෙහ්ථ හත්සිය පණ්ථහයන් 

ෙ ම හතන් තුන) 

මදුල්සිමා වරුැිතලි ්මාුම 3 579. ) (තුන්ෙහ්ථ පන්සිය හැත්ත.එකන් 

ෙ ම අටන් හය) 

මල්වරුත්ත වරුැලි වරුැිතලි 

්මාුම 

11 395.04 (එශකොශළෝථෙහ්ථ තුන්සිය 

පහශළොවරුන් ෙ ම බින්දුවරුන් හත්) 

ම්ථශකබඳය වරුැිතලි 

්මාුම 

10 5)9.33 (ෙහෙහ්ථ පන්සිය හැටඑකන් ෙ ම 

තුනන් තුන) 

නමුුගකුල වරුැිතලි ්මාුම 11 77 .05 (එශකොශළෝථෙහ්ථ හත්සිය 

හැත්ත.නවරුයන් ෙ ම බින්දුවරුන් පහ) 

————————— 
*  පු්පතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2019 ශපව්වරුාසක 21 

ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri)  

ුන් ්ා්ය මමි තුමනි  ඒ වරුැිතලි ්මාුේ අශටිපම 

ශහ පශටයාර් ශකොපමණ ප්රමාණය ප ි ශවනවරුාෙ කියලා කියන්න 

පුවවරුන්ෙ  
 

ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
්මාුේ බ පශකෝම 0  ප ි ශවනවරුා. අු්පතන වරුැිතලි 

්මාුම ්තුවරු ශහ පශටයාර් ) 0 9.45 ප ි ශවනවරුා.   වලාශුොඩ 

වරුැිතලි ්මාුම ්තුවරු ශහ පශටයාර් 90 030. 7 ි ශවනවරුා. ඒ 

වරුාශනම හපුු්ථතැන්න වරුැිතලි ්මාුම ්තුවරු ශහ පශටයාර් 

95 5 0.4  ප ි ශවනවරුා. ක.ුල්ල වරුැිතලි ්මාුම ්තුවරු 

ශහ පශටයාර්   75).73 ප ි ශවනවරුා. මදුල්සිමා වරුැිතලි ්මාුම 

්තුවරු ශහ පශටයාර් 3 579. ) ප ි ශවනවරුා. මල්වරුත්ත වරුැිතලි 

්මාුම ්තුවරු ශහ පශටයාර් 99 395.04 ප ි ශවනවරුා. ම්ථශකලිය 

වරුැිතලි ්මාුම ්තුවරු ශහ පශටයාර් 90 5)9.33 ප ි ශවනවරුා. 

නමුුගකුල වරුැිතලි ්මාුම ්තුවරු ශහ පශටයාර් 99 77 .05 ප 

ි ශවනවරුා.  එ ප එ ප ්මාුශමිප වරුැිතලි කටයුතුවරුල නි්ත වරුන 

ශ්ේවරුක ්ායයාවරු ුත්ශතොත්  අු්පතන වරුැිතලි ්මාුශේ 

කේකන්වරුන්   7 7ශෙනකු   වලන්ශුොඩ වරුැිතලි ්මාුශේ 

) 5  ශෙනකු  හපුු්ථතැන්න වරුැිතලි ්මාුශේ ) 90 ශෙනකු 

ින්නවරුා. ්මාුේ 0 ිපම කේකන්වරුන් ප්රමාණය 55 75) ප වරුනවරුා. 

 
ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ුන් ්ා්ය මමි තුමනි  වරුැිතලි  පශයේත්රශේ  නි්තූ වරුන්ශන  සුව 

්ායනය ශවරුුගශවරුන්  වරුතු ්මාුේ  ශුන මි  පියවරු් පිබඳව වරු මා 

අහලා ි ශවනවරුා.  ඒවරුාන්න් එක ප ශෙක ප ිතත් ප කියන්න 

පුවවරුන්ෙ  

 

ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
නිවරුා් පහසුකම ් හා වරුැිතලි  පශයේත්රශයන් ඒ අවරු ය ිඩේ 

ලවා ශෙනවරුා. ඒ වරුාශනම  ලන්න් කාම්වරුල වරුහල ප්රි ්ා්ථක්ණය 

කිරීශේ කටයුතු සිදු ක්නවරුා. ්නීපා් පයක කටයුතු ් හා  

යටිතල පහසුකේ ලවා ශෙනවරුා. ළමා ්හ අශන ප රැකවරු්ණ 

මයය්ථාාන මි  ක් ි ශවනවරුා. ඒ වරුාශනම  පුහුණු ්හ උපශශ න 

වරුැඩ්ටහන් ක්රියාත්මක වරුනවරුා.  ්මුපකා් හ්හා ණය පහසුකේ 

ලවා ශෙනවරුා. 
 

ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ්ිත්ථත්ාත්මක පිබඳතු් ප ලවා දීම පිබඳව වරු ුන් ්ා්ය 

මමි තුමාට මා ්ථතුි වරුන්ත වරුනවරුා.  ුන් මමි තුමා කියූ ශෙය ප 

මම නිවරුැරැදි ක්න්න නන.. ශේ සිය ගම ්මාුේවරුල කේකන්ශවරුෝ 

තමන් 55 75) ප ින්ශන්. තවරුත් නිලයාසක තනතුන් ි ශවනවරුා. 

 පශයේත්ර කාර්ය මණ්ඩල  කර්මාන්ත ාලා සකයැදුන් වරුාශන තවරුත් අය 

ින්නවරුා  ුන් ්ා්ය මමි තුමනි. ශේ 55 75)ශෙනා වරුතු 

කේකන්වරුන් කියාන් බවතුමා ් හන් කශළේ.  අශ් වරුැඩි අවරුයානය 

ශයොමු ශවරුන්ශන් වරුතු කේකන්වරුන්ට පමණන්. නමුත්  ශේ ආයතන 

තුළ ශමන්න ශේ කියන තනතුන් නාමවරුලිුගත් කේකන්ශවරුෝ 

ින්නවරුාය කියන කා්ණය මම මත ප ක්නවරුා. 

ුන් මමි තුමනි  මශන පළමුවරුන අතුන් ප්ර ථනය ශමයන්. ශමම 

ප්ර ථනශේ (v) වරුන ශකොට්ට අොළවරු පිබඳතුන් ශෙනශකොට  ඒ 

ශවරුුගශවරුන් ක්න කාර්ය ාා්ය  එශහම නැත්නේ ඒ සුව්ායන 

කටයුතු ් හා ශේ කියන වරුතු ්මාුේ කටයුතු ක්නවරුාය කියන 

කා්ණය බවතුමා ් හන් කළා. මම ශේ කියන කා්ණයට 

බවතුමාත් එකඟ ශවරුන්.  ඒ පිබඳතු් පිබඳව වරු නේ මා කිසිශ්ේත්ම 

්.හීමකට පත් ශවරුන්ශනත් නැහැ  ්තුුව ශවරුන්ශනත් නැහැ.  

 වරුතු ්මාුේ ශේ කාර්ය ාා්ය නිසි පසකදි ියථට සිශය ක්නවරුා 

නේ බවතුමාටත් දිිතන්ාුන්න උත්්ාහ ක්න්න සිශය ශවරුන්ශන් 

නැහැ කියා මා ිපතනවරුා.  බවතුමා ිතශ ේයශයන්ම වරුතු  පශයේත්රය 

පිබඳව වරු වරුැඩි අවරුයානය ප ශයොමු ක්න   ඒ  පශයේත්රශේ 

නි්න්ත්ශයන් ි ශුන වරුතු කේකන්වරුන් පිබඳව වරු ිපතන ්ා්ය 

මමි වරු්ශය ප වවරු අපි ෙන්නවරුා. ශේ කියන කාර්ය ාා්ය ශේ 

්මාුේ ියථට සිශය ක්නවරුා නේ  පැහැදිලිවරුම ්්ය ප හැටියට 

අපට ිත ාල මුෙල ප ිි සක ශවරුනවරුා. ඒ  වරුාශනම වරුතු  පශයේත්රශේ 

සිටින ආේණීය කේකන්වරුන්ට ශේ පිබඳව වරු ප්ර ථනය ප මි  

ශවරුන්ශනත් නැහැ. නිවරුා් ් හා ිඩේ ලවා දීම  ුත්ශතොත්  ිතා 

සීමිත ආයතන ප්රමාණයකට තමන් ඒ ් හා අවරු්්ය ි ශවන්ශන්.  

අශන ප පහසුකේ වරුන ්ල පහසුකේ  ප්ර්ා පහසුකේ  ළමා 

්ාවරුර්යන මයය්ථාාන වරුැඩි දියුණු කිරීමත් වරුැෙුත් වරුනවරුා. ඒ ් හා 

දුන් පිබඳතුශර් ප්ථවරුන කා්ණශේදී මත් ද්රවරුය නිවරුා්ණය පිබඳව  

වරුැඩ්ටහන් පැවරුැත්වීම ුැනත් ් හන් ශවරුනවරුා. ඒ වරුැඩ්ටහන් 

ක්රියාත්මක වීම ශකශ්ේ ශවරුතත්  ශේ  පශයේත්රශේ නි්ත වරුන 

කේකන්වරුන්ශන ෙන්ශවරුෝ ශකොළෙ ප්රශශ ශේ  වරුෘත්තීන් වරු ශයන් 

අෙ ශමොනවරුාෙ ක්න්ශන් කියා බවතුමා ෙන්නවරුා.  

ුන් ්ා්ය මමි තුමනි  අෙ ්ටම මත් ද්රවරුය ප්ර ථනය ුැන කාා 

ක්නවරුා. මත් ද්රවරුයවරුලට මේවැිප වීම ්හ මත් ද්රවරුය ් හා ජුවවරු 

ොයකත්වරුය ප ෙැරීම ශහෝ ෙැුගවරුත්වරු ශහෝ ශනොෙැුගවරුත්වරු ඒ මත් 

ද්රවරුය වරුයාපාසකකයන්ශන කූට වරුැඩ පිබඳශවරුළට නතු ශවරුන්ශන් අශ් 

වරුතුක්ශේ අිපා්ක ්නතාවරුශන ෙන්ශවරුෝ. ඒක බවතුමා පිබඳුන්න 

නන.. ආයතන මට්ටශමන් ශේ කිසිම කාර්යය ප සිශය ශවරුන්ශන් 

නැහැ. ශේ පිබඳව වරු ිතප්ේ ක්න  ශ්ොයා වලන ්ා්ය 

මමි වරු්ශය ප හැටියට  ශේ පිබඳතු් ්ාවරුෙය එක පය කියන 

කා්ණය බවතුමා පිබඳුන්නවරුාෙ  එශහම නැත්නේ ඒ පිබඳතුශර් 

් හන් ආකා්යට අවරු ය වරුැඩ පිබඳශවරුළ නිසියාකා්වරු ක්රියාත්මක 

ක් ි ශවනවරුාෙ කියා බවතුමා ශේ ්ාාවරුට ෙන්වරුනවරුාෙ  

 

ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 

ුන් කාානායකතුමනි  ශපෞශුලික ්මාුේවරුලින් සිශය වරුන 

අඩුපාඩු ්ේවන්යවරු ුන්  මින්ෙ ිතශේසිසක මන්ත්රීතුමා ිදිසකපත් කළ 

කා්ණය මමත් පිබඳුන්නවරුා. ුන් අග්රාමාතයතුමා අපට ඒ 

්ේවන්යවරු උපශේථ ලවා දීලා ි ශවනවරුා  ුන් කාානායකතුමනි. 

ුන් නිතන් දි්ානායක මමි තුමාත්  අපිත් PMMD - Plantation 

Management Monitoring Division - එශකන් ශවරුනම අා ය ප 

පත් ක්ලා ශේ ්ේවන්යවරු ෙැුගවරුත් කිරීශේ වරුැඩ්ටහන් - 

awareness programmes - පැවරුැත්වීමට කටයුතු ක්නවරුා. ඒ 

වරුාශනම companies ිතසිශෙශකන්ම CEOsලා කැ වරුා  එම 

හාේපුතුන්ශන ්ාුේ ්මඟත් අපි ඒ කටයුතු ක්ශුන යනවරුා.   

යළඟට  යටිතල පහසුකේ ්ැපයීම ුැනත් මම කියන්න නන..  

කවරුොවරුත් ශනොකළ ිතධියට  අශ් ුන් අග්රාමාතයතුමා 1කඳු්ට නවරු 

ුේමාන  යටිතල පහසුකේ හා ප්ර්ා ්ාවරුර්යන අමාතයාා ය1 නමින් 

ශවරුනම අමාතයාා ය ප මි  ක්ලා  ඒ හ්හා ශමම ප්රශශ වරුල 

යටිතල පහසුකේ වරුැඩිදියුණු කිරීශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ ක්ශුන 

යනවරුා  ුන් කාානායකතුමනි. එය තවරුත්   පි මත් කිරීම ් හා 

වරුැිතලි කර්මාන්ත අමාතයාා ය වරු ශයන් අපි නවරු තා පයණයත් 

ශයොොශුන අශන ප කටයුතු ක්ශුන යන්නත් ශේ වරුනිතට 

පියවරු්  ශුන ි ශවනවරුා.  

705 706 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ුන් ්ා්ය මමි තුමනි  බවතුමා ලවා දුන් පිබඳතු්ට මා 

්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. මශන ශෙවරුැනි අතුන් ප්ර ථනය ශමයන්.  

අපි ෙන්නවරුා  පසුගිය කාලශේ වරුතුක්ශේ ්නතාවරු මත් ද්රවරුය 
හැටියට පාිතච්ි  කශළේ කසි්පු වවරු. නමුත් ෙැන් යට එහා ගිය ිතය 
මත් ද්රවරුය වරුතුක්යට එනවරුා. ඒකට ප්රයාන ශහේතුවරු තමන් මම කලින් 
් හන් කළ  වරුෘත්ි යමය වරු ශයන් ි ශවන ුැට ග. බවුන්ට රැකියා 
ප්ර ථනය ි ශවනවරුා. තමන්ශන අේමා කළ ශශ  තාත්තා කළ ශශ 
ෙැන් ෙන්ශවරුෝ ක්න්ශන් නැහැ. බවුන් උුත් ෙන්ශවරුෝ. නමුත් බවුන් 
ශකොළෙ ්හ පිට්ථත් ප්රශශ වරුලට ගියාම ශේවරුාශේ ග්රහණයට ල ප 
ශවරුනවරුා.  

ුන් ්ා්ය මමි තුමනි  අශ් ප්රශශ වරුල ිඩේ ශහ පශටයා් 
ිත ාල ප්රමාණය ප ි ශවනවරුා. ඒවරුාශයන් හසක අඩ ප ිතත් 
ප්රමාණය ප ශේ වරුතු ්මාුේවරුලට අන්ි වරු ි ශවනවරුා. හැවැන්  
වරුතුක්ශේ ්නතාවරුශන වරුැුවප වරුැඩි ක්න්න කිේවරුාම  ඒක ක්න්න 
බවුන්ට වැහැ. අපි පැහැදිලිවරු ෙන්නවරුා  ශේ වරුතු ්මාුේවරුල තවරුත් 
ආයතන ිතශේථ ්ටවරුල ි ශවන වවරු. ඒවරුාශයන් ලැශවන ආොයමත් 
ුණනය ක් වැ ගවරුාම එම පඩි වරුැඩි කිරීේ ක්න්න බවුන්ට 
පුවවරුන්.  

 බවුන් ශවරුනත් වරුයාපා් ් හා ිතශශ  ්ටවරුල ිතිතය ආයතන 
ආ්ේා ක් ි ශවන වවරු මම ශහොඳින්ම ෙන්නවරුා  ුන් 
කාානායකතුමනි.  ්්ය ප හැටියට අපට එම ආයතන ශමොනවරුාෙ 
කියන කා්ණය ්ැලකිල්ලට ුන්න පුවවරුන්. බවුන් ඒවරුාශයන් 
උපයන ආොයම දිහා වැ ගවරුාම ශපනී යනවරුා  වරුතුක්ශේ ින්න 
අශ් අිපා්ක ්නතාවරු ඒ ් හා ලවා දීපු ජුව ොයකත්වරුය නි්ා 
තමන් බවුන් ිතශශ  ්ටවරුල එම වරුයාපෘි  ආ්ේා ක් ි ශවන්ශන් 
කියලා. ඒ නි්ා ඒවරුාශයන් ලැශවන ආොයමත් ප්රශයෝ්නයට ශුන 
වරුතුක්ශේ ්නතාවරුශන පඩි වරුැඩි කිරීම ් හා ශයොමු ශවරුන්න 
පුවවරුන්. මම තවරුත් ශයෝ්නාවරුකුත් ක්න්න කැමැි න්. පඩි වරුැඩි 
ක්න්න වැසක නේ  ශේ ි ශවන ිත ාල භූමි ප්රමාණය ප්රාශයෝගිකවරු 
යේ කටයුත්තකට ශයොො ශුන ආොයම ප ුන්න පුවවරුන් ශන්. 
අශ් ප්රශශ ය ුත්ශතොත්  එය ිතාම ්ශ්රීක ප්රශශ ය ප. එන්න් 
යේකිසි නි ථි ත භූමි ප්රමාණය ප ශවරුන් ක් දීලා  යේකිසි වරුුා 
කටයුත්ත ප ශහෝ  ් ථවරුයා රැකියාවරු ප වරුැනි කටයුත්ත ප ් හා එම 
භූමි ප්රමාණය ශයොෙවරුා ුන්න බවුන්ට අවරු්ථාාවරු ්ල්ා දුන්ශනොත්  
ඒ ලැශවන ආොයම බවුන්ට වරුැුවප ප ිතධියට ලවා ුන්නත් 
පුවවරුන්; ඒ තුබඳන් බවුන්ශන ජීවරුන කටයුතු ක්ුන්නත් පුවවරුන්; 
වරුැටී ි ශවන ්මාුේ ශුොඩුන්නත් පුවවරුන්. ශමවරුැනි වරුැඩ 
පිබඳශවරුළකට අමාතයාා ශේ අවරුයානය ශයොමු ශවරුලා ි ශවනවරුාෙ  
එශ්ේ නැත්නේ එවරුැනි ශෙය ප ් හා අවරුයානය ශයොමු ක්ලා 
කටයුතු ක්න්න පුවවරුන්ෙ කියා මා ෙැනුන්න කැමැි න්. 

 

ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ුන් කාානායකතුමනි  මත් ද්රවරුය පිබඳව වරු කන්ෙ උඩ්ට 

්නතාවරු ිතශ ේයශයන්ම මේ ාායාශවරුන්ම ෙැුගවරුත් කිරීශේ 

වරුැඩ්ටහන ප අපි ෙැනටමත් ශ්ෞයය අමාතයාා යත් එ පක එකතු 

ශවරුලා පටන් අ්ශුන ි ශවනවරුා. ඒ ප්ර ථනය මසීම ුැන ුන් 

 මින්ෙ ිතශේසිසක මන්ත්රීතුමාට මම ්ථතුි වරුන්ත වරුනවරුා. මත් ද්රවරුය 

ිතා ශල්සිශයන්ම කන්ෙ උඩ්ට පැි ශ්න්න පුවවරුන්. ි්ථ්් 

කසි්පු ිතත්න් ි බුශණ්. ෙැන් ි ශවන ශනොශය ප ශනොශය ප 

ශශවරුල් හඳුනා ුැනීම ්ේවන්යවරු අපි ශපොලීසියත් එ පක ්ාකච්ඡා 

ක්ලා ි ශවන්ශන්. ඒ වරුාශනම  ුගවරු්එබඳය ්හ වදුල්ල දි්ථ්රි ප 

්ේවන්ධීක්ණ කමිුව රැ්ථවීශේදීත් ශේ ුැන වරුැඩි අවරුයානය ප 

ශයොමු ක් ි ශවනවරුා. වරුැිතලි කර්මාන්ත අමාතයාා ය එයට 

්ේවන්ය වරුනවරුා.  

වරුතු කේකන්වරුන්ශන පඩි පිබඳව වරුත්  ඒ වරුතුවරුල වරුුා ක්න්ශන් 

නැි  ිඩේ පිබඳව වරුත් ුන්  මින්ෙ ිතශේසිසක මන්ත්රීතුමා කිේවරුා. 

ුන් අග්රාමාතයතුමා ්මඟත්  වරුැිතලි කර්මාන්ත මමි තුමා ්මඟත් 

අපි ඒ පිබඳව වරු ්ාකච්ඡා ක්මින් සිටිනවරුා. අපි ිදිසකශේදී out-

grower system එක ප  introduce ක්ලා  ඒක ක්ශුන යන්න 

වලාශපොශ්ොත්තු වරුනවරුා  ුන් කාානායකතුමනි.   

 
ගු ආන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ුන් කාානායකතුමනි  පැහැදිලි ක් ුැනීමකට අවරු්් 

ලවාශෙන්න. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් ්ා්ය මමි තුමනි  ෙැන් කාලය ි පම ගිිපන් ි ශවනවරුා. 

එතුමා පැහැදිලි ක් ුැනීමකට අවරු්් ිල්ලා සිටිනවරුා. එයට 

පිබඳතුන් ශෙන්න බවතුමා ූ ොනේෙ   

 
ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
බේ  එතුමාට ප්ර ථනය අහන්න කියන්න. 

 

ගු ආන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ුන් ්ා්ය මමි තුමනි  වරුැිතලි කර්මාන්තයට ්ේවන්ය 

ශපෞශුලික ආයතනවරුල 90 000කට අධික කේකන්වරුන් 

ප්රමාණය ප ින්න වවරු බවතුමා ෙන්නවරුා. බවතුමා වරුතු 

කේකන්වරුන්ශන දිනක වරුැුවප න්පියල් 9 000 ප ක් ුැනීම ් හා 

ශලොකු ිත්ලවරුය ප කළ ශකශන ප. බවතුමා එො පාර්ලිශේන්තුවරුට 

භූමිශතල් ශුනැල්ලා  ගිනි තවා ුන්න -  [වායා කිරීම ප] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  ප්ර ථනය අහන්න. 

 
ගු ආන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ුන් කාානායකතුමනි  පැහැදිලි ක් ුැනීම ප ක්ුන්නන් මා 

හෙන්ශන්. ුන් ්ා්ය මමි තුමනි  මමත් ඒ අවරු්ථාාශේ බවතුමා 

එ පක ිපටියා. බවතුමාට ෙැන් හැන්ෙ ලැබිලා ි ශවනවරුා. බවතුමා 

වරුතු කේකන්වරුන්ශන ප්ර ථන ිත් න්න ශමොනවරුාෙ ක්න්ශන්  ඒ 

් හා ෙැනට ශුන මි  ක්රියා මාර්ු ශමොනවරුාෙ කියා ශේ 

කේකන්වරුන් ශවරුුගශවරුන් මම බවතුමාශුන් අහනවරුා. 

 

ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ුන් කාානායකතුමනි  ඒකට මම උත්ත්ය ප ශෙන්න නන.. 

මට ිතනාඩි පහ ප ශෙන්න. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිතනාඩි පහ ප නේ - [වායා කිරීම ප] ශහො න්  බවතුමා පැහැදිලි 

ක්න්න. 
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ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ුන් කාානායකතුමනි  9 4 දී තමන් ලාකාවරුට නිෙහ් හේව 

වුශණ්. වරුතුක්ශේ ්නතාවරුට නිෙහ් හේව වුශණ් 9 77දීන්. ඒ  

ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන මැි තුමා ්නාධිපි  වුණාට පසුවරුන්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමා මහුශේ  කේකන්වරුන් ශවරුුගශවරුන් වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප 

ි ශවනවරුාෙ කියලා ශන්. 

 

ගු වඩිපේල් සුපර්ෂප ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  வடிதவல் சுதரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
Bank account එක ප open ක්න්න  ිඩම ප ුන්න ්හ අපට 

නිෙහ්ථ අයයාපනය ලැබුශණ් ුන් ්නිල් ිතක්රමසිාහ අග්රාමාතයතුමා 

අයයාපන මමි වරු්යා ශල් කටයුතු කළ කාලශේන්. එතශකොට 

තමන් පා්ල් ටික ්්යට පවරු්ා ුත්ශත්. ශේ ුැන කියන්න 

ගිශයොත් ශුොඩ ප ිත්ථත් ි ශවනවරුා කියන්න. 9 77න් ප්ථශ්ේ 

තමන් වරුතුක්ශේ ල පය 95ක ්නතාවරුට සිය ගම අන්ි වරුාසිකේ 

හේව වුශණ්. පර් ්ථ 7ක ිඩේ කැවැලිවරුල ශුවරුල් හොුන්න 

වරුතුක්ශේ ්නතාවරුට අෙ අන්ි වරුාසිකම ලැබුශණ් ශේ ්්ශේ ුන් 

්නිල් ිතක්රමසිාහ අුමැි තුමාශන නායකත්වරුය යටශත්න්. වරුතුක් 

්නතාවරු ඒ ්ේවන්යවරු ්ේපූර්ණශයන්ම ෙන්නවරුා  ුන් 

කාානායකතුමනි. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්.  

ශෙවරුන වරුටය.  

 
ගු (ආචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධන ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ුන් කාානායකතුමනි  -  [වායා කිරීම ප] 
  

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  ්ාාශේ කටයුතුවරුලට වායා ක්න්න එපා. 

ශපොඩ්ඩ ප ින්න. 
 

ශෙවරුන වරුටය. 

 

ප්ර ථන අාක 0 -) /19 - (9)  ුන් ෙයාසිසක ්යශ්ේක් මහතා. 

 
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුන් කාානායකතුමනි  ුන් ෙයාසිසක ්යශ්ේක් මන්ත්රීතුමා 

ශවරුුගශවරුන් මා  එම ප්ර ථනය අහනවරුා. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  කර්මාන්ත හා වරුාකව් කටයුතු  

දිවනකාලීනවරු අවරුතැන්ූ  පුශුලයන් නැවරුත පදිාි  කිරීම ්හ 

්මුපකා් අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම එම ප්ර ථනයට පිබඳතු් දීම 

් හා ්ි  ශෙකක කාලය ප කල් ිල්ලා සිටිනවරුා. 
 
ප්රශ්පනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිපයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

උපත් හසා ෙරණ ලියාපදිංික කිරීපම් (විපශ්ේෂ 

විධිවිධාන) පනත : අුරුා හස්ද වූ තැනැත්ත්ද ්ඳහසා 

නිකුත් කර ඇින ෙරණ ්හසිනක  
 பிறப்பு மற்றும் இறப்புப் பதிவு (விதசட ஏற்பாடுகள்) 

சட்டம்: காைமற்தபாதனார் சார்பாக வைங்கப்பட்ட 

மரைச் சான்றிதழ்கள் 
REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS (SPECIAL 

PROVISIONS) ACT: DEATH CERTIFICATES ISSUED FOR 
MISSING PERSONS 
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8. ගු ඒ. ඒ. විපේුරංග ෙහසතා (ගු ඒ.එල්.එම්. නසීර් ෙහසතා 
පවනුව ) 
(மாண்புமிகு ஏ.ஏ. விதஜதுங்க - மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர் 

சார்பாக) 

(The Hon. A. A. Wijethunga on behalf of the Hon. A.L.M. 
Nazeer) 

අායන්ත් හා ්ථවරුශශ  කටයුතු ්හ පළාත් ්ාා හා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය - (9) : 

(අ)    උපත් හා ම්ණ ලියාපදිාි  කිරීශේ (ිතශ ේය ිතධිිතයාන) 
පනත යටශත් අතුන්ෙහන් ූ  තැනැත්තන් ් හා නිකුත් ක් 
මි  ම්ණ ්හි ක ්ායයාවරු එ ප එ ප දි්ථ්රි පකය අුගවරු 
ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් ශකොපමණෙ යන්න එතුමා ් හන් 
ක්න්ශන්ෙ   

(ආ) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  
 

 உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாை சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) காைமற்தபான ஆட்கள் சார்பாக பிறப்பு மற்றும் 

இறப்புப் பதிவு (விதசட ஏற்பாடுகள்) சட்டத்தின் கீழ் 

வைங்கப்பட்டுள்ள மரைச் சான்றிதழ்களின் 

எண்ைிக்கக, ஒவ்தவாரு மாவட்டத்தின் பிரகாரம் 

தனித்தனியாக எத்தகன என்பகத அவர் 

குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Internal and Home Affairs and 
Provincial Councils and Local Government: 

(a) Will he inform this House in respect of each 
district the number of death certificates that have 
been issued under the Registration of Births and 
Deaths (Special Provision) Act for the persons 
who went missing? 

(b) If not, why? 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  අායන්ත් හා ්ථවරුශශ  කටයුතු ්හ 

පළාත් ්ාා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම එම 

ප්ර ථනයට පිබඳතු් ්භාගත* ක්නවරුා. 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා  පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) නැත. 

(ආ) "උපත් හා ම්ණ ලියාපදිාි  කිරීශේ ිතධිිතයාන පනත" නමින් 
පාර්ලිශේන්තුශේ අුගමත ක්න ලෙ පනත ප ශනොමැත. එම නි්ා 
අශ් පෂිත ශතෝ තුන් ලවා දීශේ හැකියාවරු ප ශනොමැත. 

 

ළො අපපයෝජන හසා ළො හිං්න පිළිබඳ පරී පෂණ 

කඩිනම් කිරීෙ : ගත් පියවර 
சிறுவர் துஷ்பிரதயாக  மற்றும் சிறுவர் துன்புறுத்தல் 

பற்றிய விசாரகைககள விகரவுபடுத்தல்: 

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கககள் 
EXPEDITION OF INVESTIGATIONS INTO CHILD ABUSE AND 

CHILD HARASSMENT CASES: STEPS TAKEN 
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9. ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා (ගු ටී. රංජිත් ා  
ප්ොි ්ා ෙහසතා පවනුව ) 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார - மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் 

த தசாய்சா சார்பாக) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara on behalf of the Hon. T. 
Ranjith De Zoysa) 

කාන්තා හා ළමා කටයුතු ්හ ිතයබඳ කලාප ්ාවරුර්යන 

අමාතයතුමියශුන් මූ  ප්ර ථනය - (1) : 

(අ) (i) ශ්රී ලාකාශේ වරුර්යයකට ්ාමානයශයන් වරුාර්තා වරුන 
ළමා අපශයෝ්න හා ළමා ිපා්න සිදුවීේ ්ායයාවරු 
ශකොපමණෙ; 

 (ii) වරුර්ය 0095  009) ්හ 0097 තුළ සිදු වී මි  ළමා 
අපශයෝ්න හා ළමා ිපා්න  සිදුවීේ ්ායයාවරු එ ප 
එ ප වරුර්යය අුගවරු ශකොපමණෙ;    

 (iii) ශමම සිදුවීේ පිබඳව  පරී පයණ කටයුතු ශේුවරුත් 
කිරීමට හා අප්ායකන්වරුන්ට ෙඬුවරුේ කිරීමට පියවරු් 
ශුන ි ශේෙ; 

 (iv) ශේ ් හා ්්ය ශුන මි  ක්රියාමාර්ු 
්ේවන්යශයන් ්.හීමකට පත්ිතය හැකිෙ; 

 යන්න එතුමිය ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ  

(ආ) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  

 
 மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய 

அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  இலங்ககயில் சுமார்  ஒரு வருடத்திற்கு 

அறிக்ககயிடப்படும் சிறுவர் துஷ்பிரதயாகம் 

மற்றும் சிறுவர் துன்புறுத்தல்களின் எண்ைிக்கக 

யாது; 

 (ii )  2015, 2016 மற்றும் 2017ஆம் ஆண்டுகளில் 

இடம்தபற்றுள்ள சிறுவர் துஷ்பிரதயாக  மற்றும் 

சிறுவர் துன்புறுத்தல் சம்பவங்களின் 

எண்ைிக்கக  ஒவ்தவாரு வருடத்துக்கும் ஏற்ப 

யாது; 

 (iii )  இது ததாடர்பான விசாரகை நடவடிக்ககககள 

விகரவுபடுத்துவதற்கும் குற்றவாளிகளுக்கு 

தண்டகை வைங்குவதற்குமான நடவடிக்கககள் 

தமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளனவா; 

 (iv )  இது ததாடர்பில் அரசாங்கம் தமற்தகாண்டுள்ள 

நடவடிக்கககள் குறித்து திருப்தியகடய 

முடியுமா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?  

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Women and Child Affairs and 

Dry Zone Development: 

(a) Will she inform the House- 

 (i)  the average numbers of cases of child abuse 
and child harassment per year reported in 
Sri Lanka; 

  (ii) the numbers of cases of child abuse and 
child harassment that have occurred in the 
years 2015, 2016 and 2017, separately in 
respect of each year; 

 (iii) whether steps have been taken to expedite 
the investigations into these incidents and 
to mete out punishments to the perpetrators; 
and 

 (iv) whether one can be satisfied about the 
measures taken by the Government in this 
regard? 

(b) If not, why? 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  කාන්තා හා ළමා කටයුතු ්හ ිතයබඳ 

කලාප ්ාවරුර්යන අමාතයතුමිය ශවරුුගශවරුන් මා එම ප්ර ථනයට 

පිබඳතු් ්භාගත* ක්නවරුා. 
 

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා  පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) වරුර්යයකට ළමා අපශයෝ්න හා ළමා ිපා්න ්ේවන්ය 
පැමිකවලි   000-90 000ත් අත් ප්රමාණය ප වරුාර්තා ශේ. 

 (ii) වරුාර්තා වී මි  ළමා අපශයෝ්න ්ේවන්ය පැමිකවලි 
්ායයාවරු  

 

 

 (iii) බේ. 

 (iv) බේ. 

  ළමා අපශයෝ්නයන්ට අොළ නීි  කෘතයයන් ප්රමාෙ වීමට 
ශවශහිතන් ශහේතු වී මත්ශත් ශපොලි්ථ ිතමර් න කටයුතුවරුලට 
වරුඩා නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුවරු තුළ අධිශ ෝෙනා පත්ර 
ශුොුග කිරීම ් හා පවරුි න ශුොුගවරුලට උපශේථ ලැබීම 
ප්රමාෙ වීම ශහේතුශවරුන් වැිතන් ශේ පිබඳව වරු නීි පි  
ශෙපාර්තශේන්තුවරු ්මඟ ්ාකච්ඡා ක්න ලෙ අත්  යට 
අොළවරු කඩිනේ පියවරු් ු න්නා වවරු ෙැුගේ දී මත. 

වරුර්යය පැමිකවලි ්ායයාවරු 

  ළමා ලිාගික 

අපශයෝ්න 
ළමා ිපා්න 

2015 1,539 9,193 

2016 1,275 8,086 

2017 1,175 7,839 

711 712 

[ුන් ුයන්ත කන්ණාි ලක මහතා] 



2019 ශපව්වරුාසක 21 

  ළමා අපශයෝ්න නඩු කටයුතුවරුලදී ිතන්දිතයන් ශවරුුගශවරුන් 
ශපනී සිටීමට හා මතැේ නීි  කෘතයයන් ප්රමාෙ වීම ශහේතු 
ශකොට ශුන එම නඩු කටයුතුවරුල ුැට ග ්ිපත තත්ත්වරුයන් 
පවරුි න අවරු්ථාාවරුල ්ාි ක ළමා ආ් පයක අධිකාසකය හ්හා 
නීි ඥ ්හය ලවා දීමට කටයුතු කිරීම. 

  ළමා ිතන්දිත ෙන්වරුන්ශන ්ා පෂි  වීඩිශයෝ ්ා පෂිය ප ශල  ්
්ාි ක ළමා ආ් පයක අධිකාසකය තුළ පටිුත කිරීශමන් ළමා 
අපශයෝ්න නඩුවරුලදී ළමා ිතන්දිතයන් ශිතතීන්ක 
ිතන්දිතාාවරුයට පත්වීම වරුැළැ පවීමට වීඩිශයෝ ්ා පෂි පටිුත 
කිරීශේ මයය්ථාාන ශෙක ප උතුන් හා ෙකුණු පළාත් තුළ 
්ථාාපනය කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

  ප්රාශශයය ශපොලි්ථ ්ථාාන මඟින් සිදු ශකශ්න ළමා 
අපශයෝ්න සිශධි පිබඳව වරු පසු ිතප්ේ ්ාි ක ළමා 
ආ් පයක අධිකාසකශේ ිතශ ේය ශපොලි්ථ ිතමර් න ඒකකය හා 
ිතමර් න අා ය මඟින් සිදු කිරීම. 

(ආ)  අොළ ශනොශේ. 

 

ත්රිකුණාෙලය දි්පත්රි පකපේ කිරි පගොවී්දපග්ද එකුර 

කර ග්දනා ලා  දියර කිරි : මුා ල් පනොපගවීෙ 

திருதகாைமகல மாவட்டத்தில் 

பாற்பண்கையாளர்களிடமிருந்து தபறப்பட்ட  

திரவப் பால்: நிதி வைங்கப்படாகம  
LIQUID MILK COLLECTED FROM DAIRY FARMERS OF 

TRINCOMALEEE DISTRICT :  NON-PAYMENT  
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10.ගු උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසතා (ගු සු්්දත 
පුංිකනිලපම් ෙහසතා පවනුව ) 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில - மாண்புமிகு சுசந்த 

புஞ்சிநிலதம சார்பாக) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon.  Susantha Punchinilame) 
කෘෂිකර්ම  ග්රාමීය ආර්ිකක කටයුතු  පශු ්ේපත් ්ාවරුර්යන  

වරුාසකමාර්ු ්හ ධීවරු් හා ්ල් ්ේපත් ්ාවරුර්යන අමාතයතුමාශුන් 

මූ  ප්ර ථනය - (9) : 

(අ) (i) දිවරුන්ශනිප ග්රාමීය කිසක ශුොවීන්ශුන් නෙනිකවරු 
ලවා ුන්නා එළකිසක ්හ මී කිසක ලීටර් ප්රමාණය 
ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් ශකොපමණෙ; 

 (ii) ඒ අතසකන් ්රිකුණාමලය දි්ථ්රි පකශයන් නෙනිකවරු 
ලවා ුන්නා  එළකිසක ්හ මී කිසක ලීටර් ප්රමාණය 
ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් ශකොපමණෙ; 

 (iii) මිල්ශකෝ ආයතනය ිතසින් ලවා  ුන්නා කිසකවරුලට 
ශුවීේ ක්ුග ලවන්ශන් දින 95 කට වරු් ප වරුන 
නමුත්  ්රිකුණාමලය දි්ථ්රි පකශයන් ලවාශුන 
මි  දිය් කිසකවරුලට මා් ශෙකකින් ශුවීේ 
ශනොකිරීමට ශහේතු කවරුශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ  

(ආ) (i) ්රිකුණාමලය දි්ථ්රි පකශේ  ශුෝම්න්කඩවරුල  
පෙිත ශ්රී පු්  ශමෝවරුැවරු  කන්තශල්  ශ්ේන්ිතල  
තෙලුමුවරු  නු් හා කඩවරුත්  කින්නියා  මුතූර්  
ශවරුන්ුල් හා කුච් ශේලි යන ප්රාශශයය ශල්කේ 
ශකොට් ා්වරුල සිටින කිසක ශුොවීන් ප්රමාණය ශවරුන් 
ශවරුන් වරු ශයන් ශකොපමණෙ; 

 (ii) එම ප්රාශශයය ශල්කේ ශකොට් ා්වරුල කිසක 
ශුොවීන්ට මිල්ශකෝ ආයතනය ිතසින් ශේ වරුනිතට 
ශුවීමට මි  මුෙල එ ප එ ප ප්රාශශයය ශල්කේ 
ශකොට් ා්ය අුගවරු ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් 

ශකොපමණෙ;  

 (iii) ශමම මුෙල් ශුවරුුග ලවන දිනය කවරුශර්ෙ;  

 යන්න එතුමා ් හන් ක්න්ශන්ෙ  

(ම) ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  

 
கமத்ததாைில், கிராமியப் தபாருளாதார அலுவல்கள், 

கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் 

மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i )  நாட்டில் கிராமிய பாற்பண்கையாளர் 

களிடமிருந்து தினசாி தபற்றுக்தகாள்ளப்படும் 

பசுப் பால் மற்றும் எருகமப் பால் லீற்றர்களின் 

அளவானது தனித்தனியாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 ( i i )  அவற்றுக்கு மத்தியில் திருதகாைமகல 

மாவட்டத்திலிருந்து தபற்றுக்தகாள்ளப்படும் 

பசுப் பால் மற்றும் எருகமப் பால் லீற்றர்களின் 

அளவானது தனித்தனியாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 ( i ii )  மில்தகா நிறுவனத்தினால் தகாள்வனவு 

தசய்யப்படும் பாலுக்கான தசலுத்தல்கள் 15 

நாட்களுக்தகாருமுகற தமற்தகாள்ளப் 

படுகின்றதபாதிலும் திருதகாைமகல மாவட் 

டத்திலிருந்து தபற்றுக்தகாள்ளப்பட்டுள்ள 

திரவப் பாலுக்காக இரண்டு மாதங்களாக 

தசலுத்தல்கள் தமற்தகாள்ளப்படாதகமக்கான 

காரைங்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  திருதகாைமகல மாவட்டத்தில் தகாமரண் 

கடவல, பதவி ஸ்ரீபுர, தமாரதவவ, கந்தளாய், 

தசருவில, தம்பலகாமம், பட்டினமும் சூைலும், 

கிண்ைியா, மூதூர், தவருகல் மற்றும் குச்சதவளி 

ஆகிய பிரததச தசயலகப் பிாிவுகளில் இருக் 

கின்ற பாற்பண்கையாளர்களின் எண்ைிக்கக 

தனித்தனியாக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 ( i i )  தமற்படி பிரததச தசயலகப் பிாிவுககளச் தசர்ந்த 

பாற்பண்கையாளர்களுக்கு மில்தகா நிறுவனத் 

தினால் தற்தபாது தசலுத்தப்பட தவண்டிய 

ததாகக ஒவ்தவாரு பிரததச தசயலகப் பிாிவின் 

பிரகாரம் தனித்தனியாக எவ்வளதவன்பகதயும், 

 ( i ii )  குறிப்பிட்ட ததாகக தசலுத்தப்படும் திகதி 

யாததன்பகதயும், 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) இன்தறல் ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 
Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the amount of neat cows milk and buffalo 
milk collected daily from rural dairy 
farmers in the Island, separately in litres; 

 (ii) the amount of neat cows milk and buffalo 
milk collected daily from rural dairy 

713 714 
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farmers in the Trincomalee District 
separately in litres, out of the said number; 
and 

 (iii) the reasons for not making the payments in 
two months for liquid milk obtained from 
the Trincomalee District, even though 
payments are made for liquid milk obtained 
by Milco every 15 days? 

(b) Will he state- 

 (i) the number of dairy farmers in the 
Divisional Secretaries' Divisions of 
Gomarankadawala, Padavi-Sripura, 
Morawewa, Kantale, Seruwila, 
Thambalagamuwa, Town and Gravets, 
Kinniya, Muttur, Werugal and Kuchchaweli 
in the Trincomalee District separately; 

 (ii) the amount owed by Milco to the dairy 
farmers in those Divisional Secretaries' 
Divisions by now, separately as per 
Divisional Secretary's Division; and 

 (iii) the date on which these amounts will be 
paid? 

(c) If not, why? 
 

 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා (කිෂිකර්ෙ  ග්රාමීය ය ආර්ථික 

ක ුතුර  පශු ්ම්පත් ්ංවර්ධන  වාරිොර්ග ්හස ධීවර හසා 

ජලජ ්ම්පත් ්ංවර්ධන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன் - கமத்ததாைில், கிராமியப் 

தபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் 

அபிவிருத்தி  அகமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development)  

ුන් කාානායකතුමනි  මා එම ප්ර ථනයට පිබඳතු් ්භාගත* 

ක්නවරුා. 
 

* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා  පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) එළකිසක ්හ මී කිසක ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් එකතු ක්ුග 
ශනොලැශේ. 

  නෙනිකවරු ලවා ුන්නා කිසක ප්රමාණය ලීටර් 733 000 ප 
පමණ ශේ. (හත්ල පය ි ්ථතුන්ෙහ්කි) 

 (ii) එළකිසක ්හ මී කිසක ශවරුන් ශවරුන් වරු ශයන් එකතු ක්ුග 
ශනොලැශේ. 

  ්රිකුණාමලය දි්ථ්රි පකශයන් නෙනිකවරු ලවා ුන්නා කිසක 
ප්රමාණය ලීටර් 9) 000 ප පමණ ශේ. 

 (iii) මිල්ශකෝ ්මාුම මඟින් ්ම්ථත කිසක ශුොවීන්ශුන් ලවා 
ුත් කිසකවරුලට ශුවීේ ් හා මා්  ශෙකක ිපඟය ප මා්  
කිිපපයකට ශප් ි බුණු නමුත්  ෙැනට එවරුැනි ප්රමාෙය ප 
නැත. 

  මිල්ශකෝ ආයතනය ිතසින් 009  ්නවරුාසක 39 ෙ පවරුා 
්රිකුණාමලය දි්ථ්රි පකශයන් ලවා ුත් කිසක ් හා ශුවීේ 
ශේ වරුන ිතට සිදුක  ්මත. 

(ආ) (i)  

 

 

 

 

 

 (ii) 2019 ්නවරුාසක 39 දින ෙ පවරුා එම ප්රාශශයය ශල්කේ 
ශකොට් ා් වරුල සිය ග කිසක මුෙල් ශුවරුා මත. 

  2019 ශපව්වරුාසක 09-95 ෙ පවරුා ්පයන ලෙ කිසක ් හා 
පමණ ප මුෙල් ශුවීමට මත. 

 (iii) 2019 ශපව්වරුාසක 09-95 ෙ පවරුා වරුන මුෙල් ශපව්වරුාසක ම  ්
අවරු්න්වීමට ශප් ශුවීමට කටයුතු ක්ුග ලැශේ. 

(ම) අොළ ශනොශේ. 
 

ප ප. විෙලප්ේන ෙහසතා : පාරිපතෝෂික ්හස අධිභාර 

මුා ල් පනොපගවීෙ 

திரு தக. விமலதசன: பைிக்தகாகட மற்றும் மிகக 

விதிப்புக் கட்டைம் வைங்கப்படாகம  
MR. K. WIMALASENA : NON-PAYMENT OF GRATUITY AND 

SURCHARGE 
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13. ගු උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසතා (ගු ගාමිණී 

පලොකුපේ ෙහසතා පවනුව ) 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில -மாண்புமிகு காமினி 

தலாக்குதக சார்பாக) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila on behalf of the 
Hon. Gamini Lokuge) 

ප්රවරුාහන හා සිිතල් වනවරුන් ශ්ේවරුා අමාතයතුමාශුන් මූ  ප්ර ථනය 

- (1) : 

(අ) (i) 9 7 .90.09 දින ශ්රී ලාකා මයයම ුමනාුමන 
මණ්ඩලශේ ශ්ේවරුයට වැඳුණු ශ ප. ිතමලශ්ේන 
මහතා 009).99.04 දින ශ්ේවරුශයන් ිතශ්රාම ුත් 
වවරුත්; 

 (ii) බහුට ිපමි පාසකශතෝෂික මුෙල හා අධිාා් එකතුවරු 
න්. 0 047 405.05  ප වවරුත්; 

 (iii) එම මුෙල 009).90.04 දිනට ශප් ශුිතය යුතුවරු ි ූ  
වවරුත්; 

 (iv) ිතමලශ්ේන මහතා පිබඳකා ශ්ෝුශයන් ශපශළන 
වැිතන් බහු ිතා අ්්ණ තත්ත්වරුයට පත්වී මි  
වවරුත්; 

 (v) ශේ ෙ පවරුා ිතමලශ්ේන මහතාට ිපමි පාසකශතෝෂික 
මුෙල හා අධිාා් එකතුවරු ශුවරුා ශනොමැි  වවරුත්; 

 එතුමා ෙන්ශන්ෙ  

715 716 

[ුන් උෙය ප්රාාත් ුේමන්පිල මහතා] 

ප්රාපද්ය ය පල්කම් 

පකොට්ඨා්ය 
කිරි පගොවී්ද ගණන 

ශුෝම්න්කඩවරුල               89 

පෙිත ශ්රී පු්             176 

ශමෝවරුැවරු             205 

කන්තශල්             820 

ශ්ේන්ිතල               25 

තෙලුමුවරු               88 

නු් හා කඩවරුත්               00 

කින්නියා               89 

මුත්තූර්               15 

ශවරුන්ුල්               32 

කුච් ශේලි               36 

එකතුවරු           1,575 
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(ආ) (i) ිතමලශ්ේන මහතාට ිපමි පාසකශතෝෂික මුෙල හා 
අධිාා් එකතුවරු ශුවරුුග ලවන්ශන්ෙ; 

 (ii) එශ්ේ නේ   එම දිනය කවරුශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම ්ාාවරුට ෙන්වරුන්ශන්ෙ  

(ම)  ශනොඑශ්ේ නේ  ඒ මන්ෙ  
 

தபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் தசகவகள் 

அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  1978.12.01 ஆம் திகதியன்று இலங்ககப் 

தபாக்குவரத்து சகபயில் தசகவக்கு இகைந்த 

திரு தக. விமலதசன 2016.11.24 ஆம் திகதியன்று 

தசகவயிலிருந்து ஓய்வு தபற்றார் என்பகதயும்; 

 (ii )  இவருக்கு உாித்தான பைிக்தகாகடத் ததாகக 

மற்றும் மிகக விதிப்புக் கட்டைத்தின் 

கூட்டுத்ததாகக ரூ 2,047,425.25 என்பகதயும்; 

 (iii )  அத் ததாகக 2016.12.24 ஆம் திகதிக்கு 

முன்னதாக தசலுத்தப்பட்டிருக்க தவண்டுதமன் 

பகதயும்; 

 (iv )  திரு. விமலதசன புற்று தநாயால் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் இவர் கடும் நிர்க்கதி 

நிகலக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் என்பகதயும்; 

 (v )  இதுவகர திரு. விமலதசனக்குாிய பைிக் 

தகாகட மற்றும் மிகக விதிப்புக் கூட்டுத் 

ததாகக தசலுத்தப்படவில்கல என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  திரு. விமலதசனவுக்கு உாித்தான பைிக் 

தகாகட மற்றும் மிகக விதிப்புக் 

கூட்டுத்ததாகக தசலுத்தப்படுமா என்பகதயும்; 

 (ii )  ஆதமனில், அத் திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Is he aware that- 

 (i) Mr. K. Wimalasena who joined the service 
of Sri Lanka Central Transport Board on 
01.12.1978 had retired on 24.11.2016; 

 (ii) the total of the gratuity and the surcharge he 
is entitled to is Rs. 2,047,425.25; 

 (iii) the said amount  should have been paid 
before 24.12.2016; 

 (iv) Mr. Wimalasena has become utterly 
helpless as he is a cancer patient; and 

 (v) the gratuity and the surcharge that Mr. 
Wimalasena is entitled to, have not been 
paid up to now? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the total of the gratuity and the 
surcharge Mr. Wimalasena is entitled to 
will be paid to him; and 

 (ii) if so, the date on which it will be paid? 

(c) If not, why? 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි  ප්රවරුාහන හා සිිතල් වනවරුන් ශ්ේවරුා 

අමාතයතුමා ශවරුුගශවරුන් මම එම ප්ර ථනයට පිබඳතු් ්භාගත* 

ක්නවරුා. 

 
* ්භාපම්්ය ෙත තබන ලා  පිළිුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட: 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2016.11.24 දින ෙ පවරුා ශහෝමාු ම ඩිශපෝශේ ශ්ේවරුය ක  ්
ිතශ්රාම ශුෝ ථ මත. 

 (ii) බහුට ිපමි පාසකශතෝෂික මුෙල න්.9 574  40.50 ප ෙ  අධිාා්  
මුෙල න්.470 4 0.75 ප ෙ වරුන අත  ් ඒ අුගවරු ශුිතය යුතු මුව 
පාසකශතෝෂික මුෙල න්.0 047 405.05 ප ශේ. 

 (iii) න්.9 574  40.50 ප ූ  ශුිතය යුතු පාසකශතෝෂික මුෙල 
009).90.04 දිනට ශප් ශුිතය යුතු වුවරුත්  ආයතනශේ 
පවරුත්නා මූලය දුයථක්තා මත එම දිනට අොළ පාසකශතෝෂික 
මුෙල් ශුවීේ කිරීමට ශනොහැකි ිතය. එම නි්ා 
න්.470 4 0.75ක අධිාා්  මුෙල ප එකතු වී මත. ශේ වරුන ිතට 
බහු ිතසින් කේකන් කාර්යාලශේ ශමම ශනොශුවීම 
්ේවන්යවරු පැමිකවල්ල ප ක  ්ි බුණ ෙ  අොළ මුෙල අධිාා් ය 
්මඟ ශේ වරුන ිතට ශුවීේ ක  ්මත. 

 (iv) ිතමලශ්ේන මහතා පිබඳකා ශ්ෝුයකින් ශපශළන වවරු ශේ 
ෙ පවරුා ම අප ශවරුත වරුාර්තා ක  ්නැත. 

 (v) ෙැනට ශමම අයට ිපමි පාසකශතෝෂික මුෙල අධිාා් ය ්මඟ 
ශුවරුා අවරු්න් ක් මත. 

(ආ) (i) පැන ශනොනඟී. 

 (ii) පැන ශනොනඟී. 

(ම) පැන ශනොනඟී. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තුශේ ්ථාාවරු් නිශයෝු 07(0) යටශත් ප්ර ථනය  ුන් 

මිපන්ෙ ්ා්ප පය මහතා. 

 

 

පපෞද්ගලිකව ා ැනුම් දීපේද ඇසූ ප්රශ්පනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
වී මිලදී ගැම:ෙ ්හස ගබඩා කිරීෙ ්ඳහසා රජය ෙැදිහසත් 

වීෙ 
தநற்தகாள்வனவு மற்றும் களஞ்சியப்படுத்தலில் 

அரசாங்கத்தின் தகலயீடு  
 GOVERNMENT INTERVENTION FOR PURCHASE AND 

STORAGE OF PADDY   
 

ගු ෙහි්දා  රාජප පෂ ෙහසතා (විුද්ධ පාර්ශ්පවපේ 

නායකුරො) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)  

ුන් කාානායකතුමනි  009 /009  මහ කන්නශේ වී 

අ්ථවරුැන්න ලවාුැනීම ශුොිත ්නතාවරු ශේ වරුන ිතට අ්ො මත. 

කෘෂිකර්ම ශෙපාර්තශේන්තුශේ ්ායයා ශල්යන අුගවරු කුඹුන් ිඩේ 

ශහ පශටයා් ල පය 7 ප වරුුා ක් මි  අත්  අශ් පෂිත අ්ථවරුැන්න 

ශමට්රි ප ශටොන් මිලියන 3.3 ප වවරු පැවරුශ්ේ. පසුගිය වරු්්ට 

717 718 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

්ාශ් පයවරු ශමවරු් වරුුා කළ බිේ ප්රමාණය ශහ පශටයා් ල පයයක 

වරුැඩිවීම ප හා අශ් පෂිත අ්ථවරුැන්න ශමට්රි ප ශටොන් මිලියනයක 

වරුැඩිවීමකි. 

පසුගිය යුුශේදී ශපොශහෝ ්හනායා්ය ිවරුත් කිරීමට 

ආණ්ඩුවරු කටයුතු කිරීම  වරුුා කළ බිේ ප්රමාණය අඩු කිරීමට ප්රවල 

ශහේතුවරු ප වුකව. ශුොිත ්නතාවරු මුහුණ දුන් ්ථවරුාාාිතක ිතපත් ෙ වරුුා 

කළ බිශේ අශ් පෂිත අ්ථවරුැන්න අිපමි කිරීමට තවරුත් ශහේතුවරුකි. 

පසුගිය බ පශතෝවර් මා්ශේදී ශකටි කලකට ශහෝ සිදු ූ  

ආණ්ඩු මාන්වරු ශහේතුශවරුන් ශපොශහෝ ්හනායා්ය යබඳ ශුොිතයාට 

ලවා දීමට අපට හැකි වුකව. කන්න 7 ප දිගින් දිුට පාඩු ලැූ  

ශුොිතයා එිප ප්රි ලල ශමවරු් මහ කන්නශේ ලවමින් සිටී. ශපොශහෝ 

්හනායා්ය අප ලවා දුන් නි්ා නැවරුත එය ශුොිතයාට අිපමි 

කිරීමට කටයුතු ශනොක්න ශල්ත් මම ශේ අවරු්ථාාශේ ිල්ලා 

සිටිමි. 

අේපා්  ශපොශළොන්නන්වරු  හේවන්ශතොට  අුග්ායපු්ය  

කිලිශනොච්ි ය  මුලි ේ  වරුවුනියාවරු  කුන්ණ.ුල මතුව 

දි්ථ්රි පකයන්ිප ලැශවමින් පවරුි න වී අ්ථවරුැන්න මිලදී ුැනීම 

් හා කල් ශනොම්ා ්්ය වරුහා මැදිහත් ිතය යුතුය. 

අවරු යතාවරු එය වුවරුත්  ආණ්ඩුශේ දුර්වරුල කළමනාකාසකත්වරුය 

නැවරුත ප්රෙර් නය ක්මින් මී මිලදී ුැනීම ් හා ිතධිමත් වරුැඩ 

පිබඳශවරුළ ප ශමශත ප ිදිසකපත් ක් නැත. න්පියල් බිලියන 5ක 

මුෙල ප වී මිලදී ුැනීමට ශවරුන්ක් මි  වවරු ්්ය පැවරුසුවරුෙ  එකී 

ශවරුන් කිරීම ශමවරු් අශ් පෂිත අ්ථවරුැන්න හා ්් න ිතට කිසිදු 

අයු්කින් ප්රමාණවරුත් ශනොවරුන වවරු පා්ල් යන කුඩා ෙන්වරුාටෙ 

වරුැටශහේ. 

ශකශ්ේ වුවරුෙ  රූපවරුාිපනී  පුවරුත්පත් සි්්ථතල මඟින් මුෙල් 

ශවරුන් කිරීේ පිබඳව  ප්රවරුෘත්ි  ෙ පනට ලැබුණෙ  ශමශත ප කිසිදු 

්ථාානයක වී මිලදී ුැනීම ප ශහෝ ුවඩා ිතවරුෘත කිරීම ප සිදුවරු නැත.  

්ේවා වී කිශලෝවරු ප ් හා ූ  න්පියල් 49ක හා නාඩු වී 

කිශලෝවරු ප ් හා ූ  න්පියල් 3 ක ්හි ක මිල ප ිදිසකපත් ක් 

ි බුණෙ ශවරුළ  ශපොශළේ වී අශළිත වරුන්ශන්  නාඩු වී කිශලෝවරු ප 

න්පියල් 04ත් 0 ත් අත් මිලකට හා ්ේවා වී කිශලෝවරු ප න්පියල් 

3  ප වරුැනි මිලකට වැේ ශුොවීහු පවරු්ි .  

ශවරුළ  ශපොශළේ වරුර්තමාන ්හල් මිල පිබඳව වරු ශහො  

අවරුශවෝයය ප පාසක ශාෝගිකයන් ශල් ්නතාවරුට මත. පසුගිය වරු්් 

ුණනාවරු ප ි ්ථශ්ේ ්ේවා කිශලෝවරු න්පියල් 900ට වරුඩා අඩු ූ ශේ 

නැත. නාඩු කිශලෝවරු ප න්පියල්  0කට වරුඩා පහළට පැමිකවශේෙ 

නැත. වී මිල ්හ ්හල් අශළිත ක්න මිල අත් ශවරුන් ්ලකා 

වැලීශේදී අත්මැදියා වී කිශලෝවරුකින් උපයන මිල ශකොපමණ ෙැන් 

බවට වරුැටශහේ. ශුොිතයාට ්ායා්ණ මිල ප ශුවරුා ශුොිත 

්නතාවරුශන ආර්ිකක තත්ත්වරුය සුරැකීමට වීවරුල ්හි ක මිල වරුැඩි 

කිරීමට කටයුතු කළ යුතු යැන් අපි ශයෝ්නා ක්මු.  

අප ආණ්ඩු පැවරුැි  පසුගිය ්මශේ වී ුවඩා කිරීම ් හා අවරු ය 

300කට ආ්න්න ුවඩා ප්රමාණය ප ිදි ක් ්නතා අන්ි යට 

පවරු්න ලදි. වරුර්තමානශේ එම ුවඩා වරු්ා ෙමා ශුොිතයාශුන් 

ජුවවරු වී මිලදී ුැනීශමන් ආණ්ඩුවරු ිවරුත්වරු ශපෞශුලික ශවරුළඳුන්ට 

සකසි ශ්ේ වී අ්ථවරුැන්න ිතා අඩු මිලට රැ්ථ කිරීමට ෙ ිඩ ්ල්ා මත. 

මහ කන්නශේදී අශ් පෂිත අ්ථවරුැන්න මිලදී ුැනීම  අි සක පත 

ශතොු ුවඩා කිරීම හා වී අශළිතය ් හා ක්රමවරුත් වරුැඩ පිබඳශවරුළක 

අවරු යතාවරු ශවරුන කවරු්ොටත් වරුඩා ශේ වරු්ශර්දී ප්රමුය අවරු යතාවරු ප 

වවරුට පත්වරු මත. ශේ ් හා ආණ්ඩුවරු මැදිහත් ශනොවරුන්ශන් නේ 

වරු්් පු්ා වී ශුොිතතැශන් ශයශෙන ශුොිත ්නතාවරු ෙැවරුැන්ත 

අර්බුෙයකට ල ප වීමට ි ශවන ිඩ ප්ර්ථතාවරු ිතා ිහළ වැේ අපි 

ආණ්ඩුවරුට අවරුයා්ණය ක්මු. 

ශේ තත්ත්වරුයන් ්ැලකිල්ලට ශුන වී මිලදී ුැනීම  ුවඩා 

කිරීම හා ඒවරුා කළමනාක්ණය ් හා ආණ්ඩුශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ 

කුම පෙ යන්නත්  වී ශුොිතතැන ් හා ිත ාල වරුැය ප ශුොිතයා ේා 

මි  වැිතන්  බවුන්ශන අ්ථවරුැන්න ් හා ලවා ශෙන ්හි ක මිල 

වරුැඩි කිරීමට ආණ්ඩුවරු කටයුතු ක්න්ශන්ෙ යන්නත්  වරු්ා ෙමා මි  

වී ුවඩා ිතවරුෘත කිරීමට ්හ රැ්ථ ක්න අි සක පත වී ශතොු 

කළමනාක්ණයට ආණ්ඩුශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ කුම පෙ යන්නත්  ශේ 

ුන් ්ාාවරුට පැහැදිලි ක්න ශල් අපි ්ම්ථත ශුොිත ්නතාවරු 

ශවරුුගශවරුන් ිල්ලා සිටිමු.  

ුන් කාානායකතුමනි  පසු ගිය කාලශේ -අශ් යුුශේ- වී 

අ්ථවරුැන්න ිත ාල වරු ශයන් ලැබුණා. එො ුවඩා පිරී ි බුණා. 

ුවඩා ශකොත්ේ පින්ණාෙ කිේශවරුොත්  මත්තල වනවරුන් 

ශතොුවශපොශළේ පවරුා වී ුවඩා ක්න්න අග්රාමාතයතුමා මැදිහත් 

වුණා. ශමොකෙ  වී අ්ථවරුැන්න එච් ්ට වරුැඩි වුණා. ඒ  අශ් කාලශේ 

ි බුණු තත්ත්වරුයන්. ෙැන් ුවඩාවරුත් පු්වරුා ුන්න පුවවරුන් 

තත්ත්වරුය ප නැහැ. ශේ වරුතාශේ නේ ුවඩා පිශ්න්න අ්ථවරුැන්න 

ඒිත. එයට ූ ොනේ ශවරුන්න අවරු ය කටයුතු ක්න්න කියා 

ිල්ලනවරුා. අුග්ායපු්ශේ මන්ත්රීතුමකු වරුන මුතුකුමා්ණ 

මැි තුමා එළවරු ග පිබඳව වරුත් කිේවරුා. ුන් අමාතයතුමනි  

බවතුමාශන දි්ථ්රි පකශේ ශ්ේම ්ට පු්ාම වරුට්ට පකා අශලිතය 

පිබඳව  ප්ර ථනය ප ිත ාල වරු ශයන් මතු ශවරුලා ි ශවනවරුා. එළවරු ග 

ුවඩා කිරීම ් හා අවරු ය වරුැඩ පිබඳශවරුළ ්ක්ථ කශළොත් ශහො න් 

කියාන් අප ිත ථවරුා් ක්න්ශන්.    

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩු පාර් ථවරුශේ ප්රයාන ්ාිතයායකතුමා. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි, අෙ ආ්ේාක වරුැඩ කටයුතුවරුලට යේ 

කාලය ප ුත වුණු නි්ා දිවරුා ආහා්යට ්ාාශේ කටයුතු නත් 

ශනොශකොට, ශේ ුන් ්ාාවරු දිුටම පවරුත්වරුාශුන යන්න මා අවරු්් 

ිල්ලනවරුා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝ්නාවරුට ්ාාවරු එකඟෙ? 

 
ගු ේදත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්. ුන් ඨය. හැසක්න් මමි තුමා. 

719 720 

[ුන් මිපන්ෙ ්ා්ප පය මහතා] 



2019 ශපව්වරුාසක 21 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා (කිෂිකර්ෙ, ග්රාමීය ය ආර්ථික ක ුතුර, 

පශු ්ම්පත් ්ංවර්ධන, වාරිොර්ග ්හස ධීවර හසා ජලජ 

්ම්පත් ්ංවර්ධන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன் - கமத்ததாைில், கிராமியப் 

தபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, 

நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் 

அபிவிருத்தி  அகமச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development)  

ුන් කාානායකතුමනි, ශපොශහෝ ්හනායා්ය අපි ිවරුත් ක් 

ි ශවනවරුාය කියා ුන් ිතප පය නායකතුමා වරුැරැදි ප්රකා ය ප කළ 

වවරු මා පළමුශවරුන්ම කියන්න නන.. [වායා කිරීම ප] 

මට වායා ක්න්න එපා, ුන් මිපන්ෙ ්ා්ප පය මැි තුමනි. 

බවතුමාට මම වායා කශළත් නැහැ. ශපොශහෝ ්හනායා්ය අපි 

ිවරුත් ක් නැහැ. න්පියල් 500 ්හනායා් මිලට ෙැුගත් ශුොවීන්ට 

ශපොශහෝ ලවා ශෙනවරුා. ශපොශහෝ ව.ුය ප ශවරුුගශවරුන් ්්ය 

මඟින් න්පියල් 3,300ක ්හනායා්ය ප ශෙනවරුා. ශුොිතයාශුන් අය 

ක්න්ශන් න්පියල් 500න්. වී ශුොිතතැන් ක්න ශුොවීන්ට ශේ 

ශපොශහෝ ව.ුය නිකේම ශෙන්න කිය ාා අපි අය වරුැයට 

ශයෝ්නාවරුකුත් ිදිසකපත් ක් ි ශවනවරුා. 

වී මිලදී ුැනීම ් හා ුවඩා ිතවරුෘත ක් නැහැ කියා එතුමා 

කිේවරුා. අුග්ායපු් දි්ථ්රි පකශේ අශ් මන්ත්රීතුමන්ලා කීප 

ශෙශනකුත් ශේ ුන් ්ාාශේ  සිටිනවරුා. මම බවතුමාට ඒ 

ලැන්්ථතුවරුම කියවරුන්නේ. ්්ශේ වී අශළිත මණ්ඩලය ්තුවරු  ෙැනට 

බ පශකොම ුවඩා ි ශවන්ශන් 007න්. ඒ ුවඩා 007න්, ුවඩා 

99  ප ශේ වරුනශකොට ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා, ුන් ිතප පය 

නායකතුමනි. මම ුවඩා ිතවරුෘත ක්පු තැුගත් කියන්නේ. 

ශපොශලොන්නන්වරු දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා 00 ප ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. 

ඒ වරුාශනම අේපා් දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා 9  ප ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. 

[වායා කිරීම ප] අේපා් දි්ථ්රි පකශේ මුව ුවඩා ුණන 35න්. 

ෙැනට අ්ථවරුැන්න ශනළන ප්රශශ වරුල ුවඩා ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. 

මාතශල් දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා 0 ප ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. 

කුන්ණ.ුල දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා   ප ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. 

පුත්තලම දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා 0කුත්, අුග්ායපු්ය දි්ථ්රි පකශේ 

ශේ  වරුනශකොට ුවඩා 07කුත් ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. අුග්ායපු්ය 

දි්ථ්රි පකශේ මුව ුවඩා ්ායයාවරු 33න්. එන්න් ුවඩා 07 ප ිතවරුෘත 

ක් ි ශවනවරුා, ුන් කාානායකතුමනි. අ්ථවරුැන්න ශනළන 

ප්රශශ වරුල ුවඩා ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. 

හේවන්ශතොට ප්රශශ ශේ -බවතුමාශන දි්ථ්රි පකශේ- වී අශළිත 

මණ්ඩලය ්තුවරු ුවඩා 97 ප ි ශවනවරුා. එන්න් ුවඩා   ප ශේ වරුන 

ිතට ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. ඒ එ පකම ශමොන්ාුල දි්ථ්රි පකශේ  වී 

අශළිත මණ්ඩලය ්තුවරු ුවඩා 7 ප ි ශවනවරුා. ින් ුවඩා 3 ප 

ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. ්ත්නපු් දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා 0 ප, මාත් 

දි්ථ්රි පකශේ එ ප ුවඩාවරු ප ිතවරුෘත ක් ි ශවනවරුා. කිලිශනොච්ි ය 

දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා ) ප ි ශවනවරුාය කිය ාා බවතුමා ප්රකා  කළා. 

මීට ්ි යකට ි්ථශ්ල්ලා ුන් අග්රාමාතයතුමාත් ඒ ප්රශශ ශේ 

්ා ා්ය ප කළා. කිලිශනොච්ි ය දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා 4 ප ිතවරුෘත 

ක් ි ශවනවරුා. ශේ වරුනශකොට ඒ ප්රශශ ශේ අ්ථවරුැන්න ශනළමින් 

පවරුි නවරුා. 

වරුවුනියාශේ ුවඩා 4 ප ිතවරුෘතවරු පවරුි නවරුා. යාපනශේ එ ප 

ුවඩාවරු ප ිතවරුෘතවරු පවරුි නවරුා. මන්නා්ශේ ෙැනට ුවඩාවරු ප ිතවරුෘත 

ක් නැහැ. ්රිකුණාමලය දි්ථ්රි පකශේ ුවඩා ) ප  ිතවරුෘතවරු 

පවරුි නවරුා. ුන් කාානායකතුමනි, මම නිශයෝ්නය ක්න 

අුග්ායපු්ය දි්ථ්රි පකශේ බ පශකෝම ුවඩා 33 ප ි ශවනවරුා. 

ඒවරුාන්න් ුවඩා 07 ප ිතවරුෘතවරු පවරුි නවරුා. තවරු ුවඩා කීපය ප ිතවරුෘත 

කිරීමට නියමිතවරු ි ශවනවරුා. ුන් කාානායකතුමනි, තවරුම මහා 

වරුාසකමාර්ු ප්රශශ වරුල අ්ථවරුැන්න ශනළන්ශන් නැහැ. ශේ වරුන ිතට 

තමන් ්මහ් තැන්වරුල අ්ථවරුැන්න ශනළන්න start ක් 

ි ශවන්ශන්. ඒ වරුාශනම ුන් ිතප පය නායකතුමා කිේවරුා, වී 

කිශලෝවරු ප න්පියල් 07 ප, 28 ප ශවරුන්ශන් කියා. ුන් 

කාානායකතුමනි, අපි ශේ වරුතාශේ ශපෞශුලික අා ශේ මපක් 

ණය - Pledge Loans -  ුන්න සිය ගම ශෙනා ශුන්වරුලා ්ාකච්ඡා 

ශකන්වරුා. ඒ ශුොල්ලන්ට ්්ශයන් ්හන මිලට ණය ශෙනශකොට 

තමන්ශන ුවඩාශේ අනිවරුාර්යශයන්ම වැනර් එක ප ප්රෙර් නය 

ක්න්න නන.. වැනර් එක ප්රෙර් නය ක්න්න ිතත් ප ශනොශවරුන්, 

නියමිත ප්රමිි යට ිතයබඳ වී ශුනාවරුාම ඒ ශුොල්ලන් ්ේවා වී 

කිශලෝවරු ප න්පියල් 49ටත්, නාඩු වී කිශලෝවරු ප න්පියල් 3 ටත් 

මිලදී ුන්න එකඟ ශවරුලා ි ශවනවරුා. ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්, Pledge 

Loans  එක වරුතාශේම නිෙහ්ථ ක්න්ශන් නැි වරු අවරු්ථාා ශෙකකදී 

ශහෝ තුනකදී නිෙහ්ථ ක්න්නත් ඒ ශුොල්ලන් ්මඟ එකඟ වුණා. 

ඒ ්ේවන්යශයන් දි්ාපි තුමාත්, ශුොිත්න ශ්ේවරුා 

ශකොම්ාසක්ථතුමාත්, ප්රාශශයය ශල්කේතුමාත්, ශුොිත ්ාිතයානත් 

්මඟ කමිුවවරු ප තීන්දු ක්ලා, ඒ නිර්ශශ  මත තමන් ඒ අයශන 

loan එක වරුාසකක ශෙකකට ශහෝ වරුාසකක තුනකට නිෙහ්ථ ක්න්ශන්. 

ශමොකෙ, අපි වරුැඩිපු්ම වලන්ශන් ශුොිතයාට තමන්ශන වී නියමිත 

පාලන මිලට ශෙන්නන්. ුන් කාානායකතුමනි, ්හල් මිශල් 

උච් ාවරු නය ුැන ුන් ිතප පය නායකතුමා කිේවරුා. ඒක මත්ත. 

පසුගිය කාලය ප ි ්ථශ්ේම ශුොිතයාශුන් වී කිශලෝවරු ප න්පියල් 

3 ට ුත්තත්, ශවරුශළ  ශපොශළේ ්හල් මිල න්පියල් 900ට, 125ට 

ගියපු අවරු්ථාා අපි ෙැකලා ි ශවනවරුා. ඒ නි්ා අපි සිය ගම වී ශමෝල් 

ිපමියන් කැ වරුලා ක්පු ්ාකච්ඡාශේදී අ්ා සිටියා, "බයශුොල්ලන් 

වී කිශලෝවරු ප න්පියල් 3 ට ුත්ශතොත්, න්පියල් කීයකට ්හල් 

කිශලෝවරු ප ශෙන්න පුවවරුන් ෙ?" කිය ාා. ඒ ශුොල්ලන්ටත් පාඩුවරු ප 

ශනොවරුන ිතධියට වී ශමෝල් ිපමියාත්, ශුොිතයාත්, පාසකශාෝගිකයාත් 

ශේ සිය ග ශෙනාම ආ් පයා වරුන ිතධියට අපි ෙැන් වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප 

හෙලා ි ශවනවරුා. අශප්රේල් මා්ශේ පළමුවරුැනිො ි ලා ුැ්ට් 

ක්න්න අපි තීන්දු ක් ි ශවනවරුා, නාඩු වී කිශලෝවරු ප න්පියල් 3 ට 

මිලදී අ්ශුන ්හල් ක්, ්හල් කිශලෝවරු ප ිතකුණන්න පුවවරුන් 

උපසකම සිල්ල් මිල න්පියල්  0න් කියා. ඒ වරුාශනම, ්ේවා වී 

කිශලෝවරු ප  න්පියල් 49ට මිලදී අ්ශුන ්හල් ක්, ්ේවා ්හල් 

කිශලෝවරු ප ශවරුශළ  ශපොශළේ ිතකුණන්න පුවවරුන් උපසකම සිල්ල් 

මිල න්පියල්  5න්. ඒ සිය ග ශෙනාත් ්මඟ ්ාකච්ඡා ක්, අශප්රේල් 

මා්ශේ පළමුවරුැනිො ි ලා ශේක ුැ්ට් ක්න්න ල.්ථි  ක් 

ි ශවනවරුා. එතශකොට එතුමා කියපු ිතධියට ්හල් මිශල් ශලොකු 

වරුැඩිවීම ප ශවරුන්ශන් නැහැ. ුන් ිතප පය නායකතුමා ් හන් කළා, 

වී කිශලෝවරු ප න්පියල් 50 ප ක්න්න කියා. ඒක ශහො  

ශයෝ්නාවරු ප. මමත් ශුොිතශය ප හැටියට කියන්න නන., එශහම 

ක්නවරුා නේ අශ් ප්රශශ වරුලටත් ශහො න් කියා. හැවැන්, 

පාසකශාෝගිකයාට ්හල් කිශලෝවරු ප ශෙන්ශන් කීයට ෙ? එශහම 

වුශණොත්, ්ේවා ්හල් කිශලෝවරු ප න්පියල් 950 පවරුත් ශවරුන්. එම 

නි්ා ඒක ප්රාශයෝගිකවරු ක්න්න අපහසු වරුැඩ ප. ුන් 

කාානායකතුමනි, ශේ ක්රමශේෙය යටශත් ශුොිතයාටත් 

්ායා්ණය ප ිතය යුතුන් කියා අපි ිපතනවරුා. ඒක ිදිසක කන්නවරුලදී 

ක්රමවරුත් වරුැඩ පිබඳශවරුළකට ්ක්ථ ක්න්න නන. කියන එක මම ශේ 

අවරු්ථාාශේදී මත ප ක්නවරුා. ඒක නි්ා මම ිපතන්ශන්,-[වායා 

කිරීම ප] 

 
ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ුන් මමි තුමාශුන් මම ෙැනුන්න කැමැි න්,-[වායා 

කිරීම ප] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බවතුමා ුන් මමි තුමාශන කාාවරු අවරු්න් වුණාට ප්ථශ්ේ 

කාා ක්න්න. 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් නිහාල් ුල්පත්ි  මන්ත්රීතුමනි, මශන කාාවරු ිවරු් වුණාට 

ප්ථශ්ේ බවතුමාට පැහැදිලි ක්න්න අවරු්ථාාවරු ශෙන්නේ. ුන් 

කාානායකතුමනි, ිතප පය නායකතුමා ශේ ශවරුලාශේ ්ාාවරු 

ශනොමඟ යැවීමට උත්්ාහය ප ෙැන්වරුා කියාන් මම ිපතන්ශන්. ුන් 

ිතප පය නායකතුමනි, බවතුමාට තවරු ශමොනවරුා ශහෝ පැහැදිලි 

කිරීම ප නන. නේ, මම ඒකට පිබඳතුන් ශෙන්න ල.්ථි න්. 

 

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ුන් කාානායකතුමනි, මට මමි තුමාශුන් ශපොඩි පැහැදිලි 

ක් ුැනීම ප ි ශවනවරුා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් ිතමලවී් දි්ානායක මන්ත්රීතුමනි, පළමුශවරුන්ම අවරු්ථාාවරු 

ිල්ලා සිටිශේ ුන් නිහාල් ුල්පත්ි  මන්ත්රීතුමාන්. එම නි්ා ුන් 

නිහාල් ුල්පත්ි  මන්ත්රීතුමා කාා ක්න්න. 

 

ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ුන් මමි තුමනි, අපි ිපතමු වී කිශලෝවරු ප න්පියල් 0 ට 

ුන්නවරුා කියා. එශහම නේ ්හල් කිශලෝවරුක මිලත් අඩු ශවරුන්න 

නන.. නමුත් ෙැන් ශවරුලා ි ශවන්ශන් ඒශ ප අශන ප පැත්තන්. ෙැන් 

තමුන්නාන්ශ්ේ පැහැදිලි කළා, නාඩු වී කිශලෝවරු ප 

අනිවරුාර්යශයන්ම න්පියල් 3 ට අ්ශුන ්හල් ක්, ්හල් 

කිශලෝවරු ප න්පියල්  0ක උපසකම සිල්ල් මිලකට ශෙනවරුන් කියා. 

නමුත් ශමශත ප කල් ්.ම ආණ්ඩුවරු පම ශේ ුැන කාා කළාට, 

ඒක කවරුොවරුත් ප්රාශයෝගිකවරු සිශය වුශණ් නැහැ. එශහම නේ, 

ශවරුශළන්ශෙෝ නාඩු ්හල් කිශලෝවරු ප න්පියල්  0ට වරුඩා වරුැඩිශයන් 

පාසකශාෝගිකයාට ිතකිණුශවරුොත්, තමුන්නාන්ශ්ේලාශන පැත්ශත් 

පාසකශාෝගික අධිකාසකශයන් ශහෝ ශමොක ප ශහෝ ආයතනයකින් ඒ 

ශවරුුගශවරුන් ුන්නා ක්රියා මාර්ුය ශමොක පෙ? 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මමි තුමනි, ශුොිත ප්ර ථනය ප නි්ා මම වායා ක්න්ශන් 

නැහැ. නමුත්, අෙ අපට වරුැඩ කටයුතු ්ාශිය ප ි ශවනවරුා. 

 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශහො න්, මම එතුමාශන ප්ර ථනයට උත්ත්ය ප ශෙන්නේ. 

ුන් කාානායකතුමනි, ශමශත ප කල් අපි වී ුන්න කිේවරුා, 

හාල් ිතකුණන්න කිේවරුා. හැවැන්, ක්රමශේෙය ප ි බුශණ් නැහැ. එම 

නි්ා අපි දීර් වරු ්ාකච්ඡා කළා. ශමෝල් ිපමිශයෝ එ පකත් කාා 

කළා, ශුොිත මහත්වරුන් එ පකත් කාා කළා, පාසකශාෝගික කටයුතු 

පිබඳව  අධිකාසකය එ පකත් කාා කළා. එශහම කාා ක්ලා තමන් 

අපි ුැ්ට් ක්න්න තීන්දු කශළේ. ඒ අය එකඟ වුණා, නාඩු ්හල් 

කිශලෝවරුක උපසකම සිල්ල් මිල න්පියල්  0 ක්න්නටත්, ්ේවා 

්හල් කිශලෝවරුක උපසකම සිල්ල් මිල න්පියල්  5 ක්න්නටත්.  

ුන් නිහාල් ුල්පත්ි  මන්ත්රීතුමාශන ප්ර ථනයට පිබඳතු් තමන්, 

අපි ුැ්ට් කළාට පසුවරු යට වරුැඩි මිලට ිතකුණන අය ින්නවරුා නේ 

ඒ අය පිබඳව වරු පාසකශාෝගික කටයුතු පිබඳව  අධිකාසකයට නීි ය 

ක්රියාත්මක ක්න්නට පුවවරුන්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

යළඟ ප්ර ථනය අහන්ශන් කවුෙ? ශකටිශයන් අහන්න ුන් 

ිතමලවී් දි්ානායක මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මම කලාතු්කින්ශන් ශේ වරුාශන ප්ර ථනය ප අහන්ශන් ුන් 

කාානායකතුමනි. [වායා කිරීම ප] අශ් ිපතවරුත් ුන් මමි තුමනි, 

බවතුමා අශත් ක්ුැට ි ශවන මිනිසුන්ශන ඡන්ෙශයන් 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ආවරු ශකශන ප, මමත් අේපාශර් ඒ වරුාශන 

මිනිශහ ප.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථනය අහන්න. 

 

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

හැවැන්, මමි තුමා කිේවරුා අේපාශර් ුවඩා ම්ලා ි ශවනවරුා 

කියලා. න්පියල් 0 න් තවරුම වී කිශලෝ එක.  

 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් කාානායකතුමනි- 

 

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විෙලවීර දි්ානායක ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)  

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

මම කියලා ිවරු් නැහැ. වී කිශලෝ එක න්පියල් 0 න්. අශන ප 

පැත්ශතන් අපි ුවඩා ිත ාල ප්රමාණය ප අේපාශර් හෙලා දීලා 

ි ශවනවරුා, ෙැන් ඒවරුාට ිේශවෝ ොලා ි ශවන්ශන්. බවතුමා 

ශමොනවරුා කිේවරුත් හාල් කිශලෝ එක න්පියල්  0න්, වී කිශලෝ එක 

න්පියල් 0 න්. වී කිශලෝ එකට න්පියල් 40 ප ශෙන කාලශේත් හාල් 

කිශලෝ එක න්පියල් )5ට ශෙන්නට අපට පුවවරුන්කම ි බුණා. ෙැන් 

හාල් කිශලෝ එක න්පියල්  0න්. [වායා කිරීම ප] ුවඩාවරුලට 

ිේශවෝ ොලා, වී කිශලෝ එක න්පියල් 0 ට ුන්නවරුා. කන්න 

හතකට පසුවරු ්ාර්ාක වුණු එකම කන්නය ශේක. බවතුමාට ශෙෝථ 

කියනවරුා ශනොශවරුන් ශේ. ්ාර්ාක වුණු එකම කන්නශේ වී ටික 

ුන්නවරුත් වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප ශයොෙලා නැහැ. ඒකන් ි ශවන ප්ර ථනය. 

ශේ,  යහ පාලන වරුහු පැටිශය ප "උේව." කියනවරුා. [වායා කිරීේ] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් ශ්ොයාන් ්ණසිාහ මැි තුමාශන අවරු්ථාාවරු. 

 
ගු පරොෂා්ද රණල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தராசான் ரைசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ුන් කාානායකතුමනි, මට අශ් ුන් ඨය. හැසක්න් 

මමි තුමාශුන් අහන්නට කා්ණය ප ි ශවනවරුා. මලහැ්, 

දිඹුලාුල, ්ත්මල්තැන්න වී ුවඩා එක පවරුත් බවතුමා කියන 

723 724 
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ිතධියට ම්ලා නැහැ. ශෙශවරුනි කා්ණය තමන්, තවරුම මුෙල් 

එවරුලාත් නැහැ. මම වරුුකීශමන් කියන්ශන්, යශේ ශුොිතයාශුන් වී 

කිශලෝවරු ප මිලදී ුත්ත ුණන න්පියල් 0).50න්.  අයණ්ඩවරු ශේ 

දූයණය සිශය ශවරුනවරුා. හැම කන්නයකම බවතුමන්ලා වී මිලදී 

ුන්නා ිතට ශපෞශුලික අා ය ශුොිතයාශන වී ටික මිලදී ශුන 

ිවරු්න්. ෙැන් යළඟට අවුන්දු එනවරුා. මිනි්ථසු වී ටික ිතකුණා ුන්න 

හෙනවරුා, ණය ටික ශුවරුාශුන අවුන්ශෙට ූ ොනේ ශවරුන්නට.  

ශමශහම ශමොශහොතක, ිපටපු ්නාධිපි  මිපන්ෙ ්ා්ප පය 

මැි තුමා කියන ආකා්යට වී කිශලෝ එක පැහැදිලිවරුම න්පියල් 

50කට මිලදී ුන්නට පුවවරුන්. න්පියල් 50ට ුන්න පුවවරුන් 

ශවරුන්ශන් අෙ හාල් කිශලෝ එක න්පියල් 900 ප නි්ාන්. හාල් කිශලෝ 

එක න්පියල් 900 ප ශවරුනශකොට න්පියල් 50කට වී කිශලෝ එක 

ුත්තත්, ්හල් කිශලෝවරුක ්ම්ථත නියථපාෙන පිසකවරුැය ශවරුන්ශන් 

න්පියල් 77න්. එශහම ි බියදී සියයට 00ක ලාායකුත් ලවනවරුා, වී 

ශමෝල් ිපමියා. පසුගිය කාලශේ ශේ වී මාෆියාවරු ිතසින් න්පියල් 07ට 

වී අ්ශුන න්පියල් 900ට හාල් ශෙනශකොට ශමොන ත්ේ මහ්න 

මුෙල් ශකොල්ල ක.ම ප ්ශට් සිශය ශවරුලා ි ශවනවරුාෙ? ශෙශකෝටි 

ිතසි ල පයශයන්ම  මුෙල් ශකොල්ල කනවරුා. එම නි්ා අපි 

ිතශ ේයශයන්ම කියන්ශන්, කිශලෝවරු ප න්පියල් 50 ුණශන් වී මිලදී 

ුැනීශේ හැකියාවරු ප ි ශවන වවරුන්. ඒ වරුාශනම අෙ වී ශුොිතශයෝ 

අන්ත අ්්ණ තත්ත්වරුයකට පත්ශවරුලා සිටිනවරුා. අෙ ්ශට් ල පය 

05 ප වී ශුොිතශයෝ සිටිනවරුා. ශේ අය ශවරුුගශවරුන් වරුහාම ක්රියාත්මක 

ශවරුලා වී මිල වරුැඩි කිරීම වරුාශනම ිතා ි පමනින් වී ටික මිලදී 

ුන්නත් කටයුතු ක්න්න. නැත්නේ ශේ ශවරුනශකොටත් 

ශපෞශුලික වී මාෆියාකා්ශයෝ ටික වී ටික කඩාවරුඩා ුන්නවරුා.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බවතුමාට තවරු ප්ර ථන ශෙක ප ි ශවනවරුා. ුන් මමි තුමනි, 

ප්ර ථන සියල්ලටම උත්ත් එකවරු් ශෙනවරුාෙ? තවරු ශෙශෙශනකු 

සිටිනවරුා, ුන් ශ හාන් ශ්ේමසිාහ මැි තුමාත්, ුන්  මින්ෙ ිතශේසිසක 

මැි තුමාත් සිටිනවරුා. ශුොිත ප්ර ථන නි්ා මම අවරු්ථාාවරු ශනොදී 

ින්නට කැමැි  නැහැ. නමුත් කාල ශේලාවරු ශවොශහෝ ි පම ගිිපන් 

ි ශවනවරුා. [වායා කිරීේ] තවරු ප්ර ථන ශෙක ප ි ශවනවරුා, ුන් 

ශ හාන් ශ්ේමසිාහ මැි තුමාත්, ුන්  මින්ෙ ිතශේසිසක මැි තුමාත් 

සිටිනවරුා. [වායා කිරීම ප] 

 

ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ුන් කාානායකතුමනි,- 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන්  මින්ෙ ිතශේසිසක මන්ත්රීතුමනි, මුෙල් ප්ර ථනය පෙ, වී මිලදී 

ුැනීම ්ේවන්යශයන්ෙ? [වායා කිරීේ] ුන් මමි තුමනි, බවතුමා 

තී්ණය ක්ලා මට කියන්න, ශේලාවරු යනවරුා. 

 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
හසක, මම උත්ත් ශෙන්නෙ? 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උත්ත් ශෙන්න, අෙ හුඟ ප කා්ණා ්ාකච්ඡා ක්න්නට 

ි ශවනවරුා. ප්ර ථන සියල්ලටම එක ්ැශර් පිබඳතුන් ශෙන්න. 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
මම ශේකට පිබඳතු් ප දීලා ින්නෙ? 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්. 
 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ුන් කාානායකතුමනි, ුන් ශ්ොයාන් මන්ත්රීතුමා කිේවරුත්, 

මළහැ් තවරුම  ශුොයේ කැශපන්ශන් නැහැ. ඒ ් හා තවරු ෙවරු්ථ  

95 ප ිතත් යනවරුා. [වායා කිරීම ප]ශපොඩ්ඩ ප ින්නශකෝ. මම 

බවතුමා කියන  ශශ අහශුන  සිටියාශන්. ඒ වරුාශනම  බවතුමා 

කිේවරුාට මළහැ්න්, දිඹුලාුල ශකොට් ා්ශයන් තවරුම ශුොයේ 

කැශපන්න පටන් ශුන නැහැ. ශමොකෙ, ශපොශළොන්නන්ශේ 

ි ශවනවරුා, වී ුවඩා 0) ප. අපි  එන්න්  ෙැනට ිතවරුෘත ක් 

ි ශවන්ශන් ුවඩා 00න්. බවතුමා කියනවරුා  නේ, මළහැ් වී ුවඩා 

ි පමනට ිතවරුෘත ක්න්නටය කියා  ඒ ් හා  කිසි ුැට ගවරු ප 

නැහැ.  

ඒ වරුාශනම කිය යුතුන්, අපි ශමවරු්   හැම දි්ාපි වරු්ශයකුටම 

මුෙල්  ලවා දී ි ශවන වවරු. ෙැන් මුලික ශුවීමට ශකෝටි ෙහය 

වැගින්  යවරුා ි ශවනවරුා.  න්පියල්  ශකෝටි ෙහය ප  

ශපො ශළොන්නන්ශේ දි්ාපි වරු්යාටත්  යවරුා ි ශවනවරුා.  ුන් 

කාානායකතුමනි,  එතුමා ශේ වී මාෆියාවරු ුැන කාා කළා.  එක 

පැත්තකින්  ඒ වරුයාපාසකකයන්ට ිතත් පම ශෙෝථ කියා හසකයන්ශන්ත් 

නැහැ.  ශුොිත මහත්වරුන්ත් ෙැන් ශේ  ි ශවන harvester machines 

වරුලින්  ශුොයේ  කපලා ශතතපිටින්ම ශෙනවරුා, වරුයාපාසකකයන්ට.  ඒ 

අය ිපතනවරුා, ්මහ්ිතට ශතත ව්ටම ශෙනශකොට  ඒ ශුොල්ලන්ට 

ලාාන් කියා. ශතත පිටින්ම දුන්නාම ශපෞශුලික වරුයාපාසකකශයෝ  

ඒක  drier  එකට අ්ශුන ගිිපන් ශේලා   ශතතමනය අඩු ක්ලා 
තමන් ුවඩා ක්න්ශන්. එශ්ේ නැි වරු නියමිත ප්රමාණයට ශුොිත 

මහත්වරුන්  ශේලා  ඒ වී ටික ශුන ගිිපන් දුන්ශනොත් බය  කියන 

මුෙල්වරුලට ුන්නට  පුවවරුන්. එම ප්ර  ථනශේ ශෙපැත්ත ප ි ශවනවරුා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්, මට ශමතැනින් ශේ ප්ර ථනය නවරුත්වරුන්නට ශවරුනවරුා. 

ශමතැනින්  එහාට යන්නට වැහැ. කන්ණාක් ්හාය ශෙන්න.  

ශුොිත ප්ර ථනය නි්ාන් ශේ ත්ේ අවරු්ථාාවරු දුන්ශන්. [වායා කිරීම ප] 

හසක. මම බවතුමාශන නම කියා ි ශවන්ශන්. තවරුත් ින්නවරුා. 

 මින්ෙ ිතශේසිසක මන්ත්රීතුමා. අහන්න.[වායා කිරීම ප] 
 

ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ුන් මමි තුමනි, බවතුමාශන අවරුයානය ශේ කා්ණය 

ශකශ්ිප ශයොමු ක්වරුනවරුා. බවතුමා ශේ අමාතයාා ය ාා් ශුන  

මා් තුන ප පමණ කාලය ප තමන්  ුත වී ි ශවන්ශන්.  දිර්  

ිි හා්යක ශේ අමාතයාා ශේ අමාතය නි්ය ෙැන්ශේ ිතප පයශේ  

ින්න ුන් මන්ත්රීතුමන්ලාශන කණ්ඩා යශේ  මැි  මමි වරුන්. ුන් 

කාානායකතුමනි, මා ෙකින ප්ර ථනය තමන්, ශපෞශුලික ශමෝල් 

ිපමියන්ශන  ුවඩා තුළ වී ිත ාල ප්රමාණය ප  එකතු ශවරුලා 

ි ශවනවරුා  කියන එක. බවුන් ශේ මිලදී ුැනීේ ක්න්ශන් අිපා්ක 

ශුොවීන්ශුන්. ශේ පිබඳව වරු බවතුමා පරී පයණ ක් වලන්නට 

නන., ශපෞශුලික මහා ිත ාල ශමෝල් ිපමියන්ශන ුවඩා තුළ 

ශේවරුා මිලදී ශුන ුවඩා ක්න්ශන් ශකොශහොමෙ කියා. ුන් 
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්නාධිපි තුමාත්, ්නාධිපි තුමාශන ්ශහෝේයාශන වී ශමෝල ෙැක  

නැහැ. බවතුමාවරුත් අවරු්ථාාවරු ප ක් ුන්ශන් නැශෙ, ශේ ශමෝල් 

ිපමියන්ශන ශමෝල්  ුැන වලා  ඒවරුාශේ වී ුවඩා ශවරුලා  ි ශවන 

ආකා්ය - මාෆියාවරු නිර්මාණය ක් ි ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ  

කියන එක ුැන- අමාතයාා ය හ්හා ිතප්ම ප ක්න්නට?  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්, බවතුමා ප්ර ථනය අහන්න,  ුන් ශ්ේමසිාහ මහතා.  

මමි තුමා ප්ර ථන ශෙකටම එකවරු් උත්ත් ශෙන්.  
 

ගු පශ්හසා්ද  ප ේ්ෙල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தசஹான் தசமசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ුන් මමි තුමනි, බවතුමාට ්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. බවතුමා 

වරුුකීමකින් උත්ත්ය ප දුන්නා. ුන් මමි තුමනි, ශේ ුවඩා 

ිතවරුෘත කිරීම තවරුම සිදු ශවරුලා නැහැ. ඒ වරුාශනම ශේ වී මිල ්ථාාවරු් 

ශවරුන්ශන් නැත්ශත් ්හ බවතුමා කියන  බය ්හි ක මිලට වී මිලදී  

ුන්න වැසක ්්ශේ වී මිලදී ුැනිශේ යන්ත්රණය ක්රියාත්මක 

ශවරුන්ශන් නැි  නි්ා. ඒ එ පකම ුන් මමි තුමනි, බතුමන්ලාශන  

්්ශයන් තමන්, වී කිශලෝ එකකට න්පියල් 50 ප ශෙන්න 

ශපොශ්ොන්දු වුශණ්. බවතුමන්ලා  ඒ ශපොශ්ොන්දු වුශණ් ්හල් මිල 

පිබඳව වරු අවරුශවෝයය ප නැි වරුෙ, ශුොිතයාශුන් ඡන්ෙය ලවා ුැනීම 

් හා පමණ පෙ? ඒක එක කා්ණය ප. අශන ප කා්ණය, අශප්රේල් 

9 ශවරුනිො කියන දින ය ශමෝඩයා ශන දිනය හැටියට තමන් 

ශලෝකයම ්ලකන්ශන්. බවතුමා බය ුැ්ට් නිශේෙනය නිකුත් 

ක්න්නට යන්ශන් ශමෝඩයන්ශන දිනශේදී. එතශකොට ුන් 

මමි තුමා ශේක මත්තටම නිකුත් ක්න ුැ්ට් නිශේෙනය පෙ? වී 

මිලදී ුැනීම ක්රමවරුත් ශවරුලා නැහැ.  එම නි්ා කන්ණාක් ඒ ුැන 

ක්රියාමාර්ුය ප  ුන්න කියාන් කියන්ශන්. [වායා කිරීම ප] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මිපන්ෙ ්ා්ප පය මහතා. 

 
ගු ෙහි්දා  රාජප පෂ ෙහසතා  
( மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ුන් කාානායකතුමනි, - [වායා කිරීම ප] 

 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
එක පා්ටම කියන්නට වැහැ. බවතුමාට නන. නේ මට එය 

ලවා ශෙන්නට පුවවරුන්.  

ුන් කාානායකතුමනි, මශන දි්ථ්රි පකශේ  ු න් ශ හාන් 

ශ්ේමසිාහ මන්ත්රීතුමා තවරුමත් හණමිටි අෙහ්ථවරුල ින්නවරුා. 

ශමෝඩයාශන ෙවරුශ්ේ ුැ්ට් මුද්රණය ක්නවරුාය කියා කිේවරුා නේ 

එතුමාශන ෙැුගම, බුශධිය ශකොශහොමෙ කියලා අපට ිපතාුන්න 

පුවවරුන්. ඒ ුැන මා යට වරුඩා කාා ක්න්ශන් නැහැ. තවරුමත් ඒ 

හණමිටි අෙහ්ථ තුළම ජීවරුත්ශවරුනවරුා නේ, "අපි ්ශට් වරුැඩ ක්න්ශන් 

ශකො ශහොමෙ?" කියන ප්ර ථනය මතුශවරුනවරුා. [වායා කිරීේ] 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්. බවතුමා පිබඳතුන් ශෙන්න. 

ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ුන් කාානායකතුමනි, ුැ්ට් පත්රය - [වායා කිරීේ] 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමාට පිබඳතුන් ශෙන්න අවරු්ථාාවරු ශෙන්න. 

 
ගු පී. හසැරි්්ද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ුන් කාානායකතුමනි, ශේ ුැ්ට් පත්රය මුද්රණය ක්න්ශන් 

අශප්රේල් 09වරුන ො ශනොශවරුන්. යට කලින් ො ්ාත්රී 90.00 වරුනශකොට 

ුැ්ට් පත්රය මුද්රණය ක්ලා ිවරු්න්. ඒ කියන්ශන් යට ශප් ෙවරුශ්ේ 

තමන් ුැ්ට් පත්රය මුද්රණය ක්න්ශන්. ප්රසිශය ශවරුන්ශන්, 01වරුන ො 

සිටන්. ඒ කාර්යය ක්නවරුාය කියලා ශවොශහොම වරුු කීශමන් මා 

කියනවරුා.  

ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්. ෙැන් එතුමා කිේවරුා, අුග්ායපු්ශේ ුවඩා 

ිතවරුෘතශවරුලා නැහැන් කියලා. ෙැනට ්ි යකට ි්ථශ්ල්ලා 

එතුමාශනම ආ්නශේ ශ්රාවරු්ථි පු් ුවඩාවරු ිතවරුෘත කළා. එය 

"සි්්" රූපවරුාිපනී නාබඳකාවරු මතුව මායය සියල්ශල්ම ශපන්ුගවරුා. 

අඩු ුණශන් ෙැන්වරුත් ුමට ගිිපන් එශහේ ශමොනවරුාෙ ශවරුන්ශන් 

කියලා ශපොඩ්ඩ ප වලන්න. [වායා කිරීේ] ඒ ුැන මා යට වරුඩා 

බවතුමාට කියන්ශන් නැහැ. මිපන්ෙ ්ා්ප පය ිතප පය නායකතුමා  

අහපු ප්ර ථනයට මා පිබඳතුන් ශෙන්නේ. අපි ෙැනට වී ශමෝල් 

ිපමියන්ශන ුවඩාවරුල ශතෝතුන් ිල්ලා ි ශවනවරුා. ඒ ශතෝතුන් 

්ේවන්යශයන් එතුමා කන්ණු ිදිසකපත් කළා. අවරු ය නේ ඒ 

ශතෝතුන් ටික ිතප පය නායකතුමාට ශෙන්නේ. 

 
ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 

නැඟී ල්ටිපේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්. ුන් ආශු මා්සිාහ මන්ත්රීතුමා. එතුමාශන කාාශවරුන් 

ප්ථශ්ේ ශමය close ක්මු.  

 
ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ුන් කාානායකතුමනි, ශ්ොයාන් ්ණසිාහ මන්ත්රීතුමා වී 

මාෆියාවරු ්ේවන්යශයන් ශපොඩි ප්ර ථනය ප නැුවවරුා. ශේ ෙවරු්ථවරුල වී 

මාෆියාවරු ්ේවන්යශයන් කාාවරුන නි්ා ශමය ව්පතළ 

කා්ණය ප. ඒ නි්ා   ශ්ොයාන් ්ණසිාහ මන්ත්රීතුමාශුන් මා ිල්ලා 

සිටිනවරුා, වී මාෆියාවරු ුැන ශහබඳේවු ක්න්නය කියලා. ඒ වරුාශනම 

ශේ ්ේවන්යශයන් වරුර්තමාන ්නාධිපි තුමාත් එ පක ්ාකච්ඡා 

කශළොත් ශේ වී මාෆියාවරු ුැන වරුැඩිදු් ෙැන ුන්න පුවවරුන් ශවරුන් 

කියා අපි ිත ථවරුා් ක්නවරුා. ඒ නි්ා ිපටපු ්නාධිපි තුමාශුන් මා 

ිල්ලා සිටිනවරුා, ශේ පිබඳව වරු වරුර්තමාන ්නාධිපි තුමා එ පකත් 

්ාකච්ඡා ක්ලා ශේ වී මාෆියාවරු ්ේවන්යශයන් පාර්ලිශේන්තුවරුට 

පැහැදිලි ප්රකා ය ප ක්න්නය කියලා. 
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ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්.  

Order, please! I wish to announce that this House 
cordially welcomes the United Kingdom Cross-party 
Delegation led by Rt. Hon. the Baroness Frances 
D’Souza, Former Lords Speaker and Crossbencher, now 
present at the Speaker’s Gallery. Thank you. 

යළඟට ්ථාාවරු් නිශයෝු 07 (0) යටශත් ශෙවරුන ප්ර ථනය, ුන් 

ඩනල්ථ ශශවරුානන්ො මන්ත්රීතුමා. 

 
II 
 

වුරකරපේ තැපැල් ප්ේවාපේ අු  පාු  
தபருந்ததாட்டப் பகுதி தபால் தசகவக் குகறபாடுகள் 

SHORTCOMINGS IN  ESTATE POSTAL SERVICE  

 

ගු ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கதள, தபால் தசகவகள் மற்றும் 

முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அகமச்சர் தகௌரவ அப்துல் ஹலீம் 

அவர்களிடம் தகள்வி தகட்பதற்கு அனுமதித்ததற்கு நன்றி.  

நாட்டில் தபருந்ததாட்டப் பகுதிகளுக்கான தபால் 

தசகவகள் சீரான முகறயில் நகடதபறுவதில்கல என்ற 

குற்றச்சாட்டு பரவலாக முன்கவக்கப்பட்டு வருகின்ற 

நிகலயில், தற்தபாது பைியில் இருக்கின்ற தபருந்ததாட்டப் 

பகுதிகளுக்கான தபால் தசவகர்களின் எண்ைிக்கக 

தபாதாகமதய இதற்குப் பிரதான காரைதமனக் கூறப்படு 

கின்றது. குறிப்பாக, தபால் தசவகர் ஒருவர் விடுமுகறயில் 

தசல்கின்றதபாது, அன்கறய தினம் குறித்த பகுதிக்கான தபால் 

விநிதயாகம் இடம்தபறுவதில்கல என்றும் ததாிவிக்கப் 

படுகின்றது.  

தபருந்ததாட்டத்துகற மக்களின் முகவாிகளுக்கு வருகின்ற 

கடிதங்கள் மற்றும் தபால்மூல ஆவைங்கள் அகனத்தும் மிகத் 

தாமதமாகதவ அம்மக்களுக்குக் கிட்டியிருந்த நிகலயில், அந்த 

நிகலகய மாற்றி, அகனத்துத் தபால்களும் தாமதமின்றி 

அம்மக்களுக்குக் கிகடக்கக்கூடிய வககயிலான ஓர் ஏற்பாடாக 

2008ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 09ஆம் திகதி தபருந்ததாட்டப் 

பகுதிக்கான தபால் தசவகர்களாக 353 தபருக்கு நியமனங்கள் 

வைங்கப்பட்டுள்ளன. ஆகக்குகறந்த கல்வித்தரம் 8ஆந் தரம் 

என்ற அடிப்பகடயில், 35 வயதிற்குட்பட்ட, மகலயகத் 

ததாட்டப் பகுதிககள நிரந்தர வசிப்பிடங்களாகக் தகாண்டவர் 

களுக்கு தமற்படி நியமனங்கள் வைங்கப்பட்டதாகத் ததாிய 

வருகின்றது.   

தமற்படி பதவிக்கு தமலும் பலர் விண்ைப்பித்திருந்த 

நிகலயில், அவர்களில் திறகம மற்றும் கூடிய கல்வித் தகககம 

என்பவற்றின் புள்ளிகள் அடிப்பகடயில் 353 தபருக்கு 

மாத்திரதம நியமனங்கள் வைங்கப்பட்டு, தமற்படி விண்ைப்ப 

தாாிகளில் நியமனங்கள் கிகடக்கப்தபறாத ஏகனய 

விண்ைப்பதாாிகளிலிருந்து புள்ளிகள் அடிப்பகடயில் 

ததாீ்ந்ததடுக்கப்பட்டு இரண்டாம் கட்ட நியமனங்கள் 

வைங்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டிருந்ததாகவும், ஆனால், சுமார் 

10 ஆண்டுகள் கைிந்தும் அந்த இரண்டாம் கட்ட நியமனங்கள் 

இதுவகரயில் வைங்கப்படவில்கல என்றும் ததாிய 

வருகின்றது.   

அதததநரம், வடக்கு, கிைக்கு மற்றும் தபருந்ததாட்டப் 

பகுதிகள் தவிர்ந்த ஏகனய பகுதிகளில் தமிழ் தமாைியில் 

முகவாியிடப்பட்டு அனுப்பப்படுகின்ற கடிதங்கள் யாவும் பல 

நாட்கள் தாமதித்தத உாியவர்களுக்குக் கிகடக்கின்ற ஒரு 

நிகலயும் ததாடர்ந்து காைப்படுகின்றது.   

இதற்கான காரைத்கத ஆராய்கின்றதபாது, தபால் 

அலுவலகங்களில் தமிழ் தமாைியில் பாிச்சயம் தகாண்டவர் 

களின் பற்றாக்குகற தபருமளவு காைப்படுவதாகத் 

ததாியவருகின்றது. அதாவது, மாற்று தமாைித் தகககமக்கான 

சான்றிதழ்ககளக் தகாண்டிருக்கின்ற தபால் திகைக்கள 

ஊைியர்களால் தமிழ் தமாைியில் பைியாற்ற இயலாத நிகல 

காைப்படுவதாகக் கூறப்படுகின்றது.  

இவ்விடயம் ததாடர்பில் பின்வரும் தகள்விகளுக்கான 

பதில்ககள எதிர்பார்க்கின்தறன்.  

1. மகலயகப் தபருந்ததாட்டப் பகுதிகளுக்கான தபால் 

தசவகர்கள் பதவிக்கு ஏற்தகனதவ விண்ைப்பித்து, 

நியமனங்கள் கிகடக்காது இருக்கின்றவர்களில் 

புள்ளிகள் அடிப்பகடயில் முதலிடம் வகிப்தபாருக் 

கான இரண்டாம் கட்ட நியமனங்கள் வைங்குவதில் 

இருக்கின்ற தகடகள் என்ன? 

2. இவர்களுக்கான நியமனங்கள் எப்தபாது 

வைங்கப்படும்? அல்லது புதிதாக விண்ைப்பங்கள் 

தகாரப்பட்டு, உாிய நியமனங்கள் எப்தபாது 

வைங்கப்படும்? 

3.  தபருந்ததாட்ட மக்கள் கடிதங்ககளத் தபாலில் 

தசாீ்ப்பதற்கு வசதியாகத் ததாட்டப் பகுதிகளின் 

முக்கிய இடங்களில் தபால் தபட்டிககள ஏன் 

தபாருத்த முடியாது? 

4.  தபால் திகைக்களத்தில் தமிழ் தமாைித் தகககமச் 

சான்றிதழ் தபற்று, தமிழ் தமாைி மூலமாகச் தசயற்பட 

இயலாதவர்ககள விடுத்து, தமிழ் தமாைிமூலப் 

பாிச்சயத்கத நகடமுகறச் சாத்தியமாகக் தகாண்டவர் 

ககள ஏன் நியமிக்க முடியாது? 

5.  நியமிக்க முடியும் எனில், அது எப்தபாது 

சாத்தியமாகும்? 

தமற்படி எனது தகள்விகளுக்கு தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் பதில் தருவாதரன நான் எதிர்பார்க்கின்தறன். நன்றி. 

 

ගු අබ්දුල් හසලීම් ෙහසතා (තැපැල් ප ේ්වා හසා මු ප්ලිම් 

ආගමික ක ුතුර අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம் - தபால் தசகவகள் மற்றும் 

முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Postal Services and 
Muslim Religious Affairs)  
ුන් කාානායකතුමනි  එතුමා ශෙමළ ාායාශවරුන් ප්ර ථනය අහපු 

නි්ා මා ශෙමළ ාායාශවරුන්ම උත්ත් දීමටන් වලාශපොශ්ොත්තු 

වරුන්ශන්.  

நாட்டின் தபருந்ததாட்டப் பகுதிகளில் தபால் தசவகர் 

களின் குகறபாட்டின் காரைமாகப் தபருந்ததாட்டப் 

பகுதிகளின் தபால் தசகவயில் ஓர் அசமந்தப் தபாக்கு அல்லது 

தாமதம் இருக்கின்றது என்பகத நான் ஏற்றுக்தகாள்ளும் 

அததசமயம், 2008ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2012ஆம் ஆண்டுவகர 

தமாத்தமாக 400 தபர் தபால் தசவகர்களாக நியமிக்கப் 

பட்டிருந்ததபாதும், அதநகமாதனார் தவவ்தவறு காரைங் 

ககளயிட்டுத் தமது தசகவயிலிருந்து விலகிச் தசன்றுள்ள 

தாகத் ததாிய வருகின்றது.   
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இது விடயமாகக் கடந்த காலங்களில் மகலயகத்கதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அதநகமான தகளரவ பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் என்னிடம் முகறயிட்டதன் காரைமாக, இந்தக் 

குகறபாட்டிகன நிவர்த்தி தசய்வதற்காகப் பாராளுமன்றத்தில் 

தபருந்ததாட்டப் பகுதிககளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 

தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ககளயும் எமது தபால் 

திகைக்களத்தின் அதிகாாிககளயும் கூட்டி, இந்தப் 

பிரச்சிகனக்கு ஒரு முடிகவ எட்ட நிகனத்ததபாதும், 

துரதிருஷ்டவசமாக ஏற்பட்ட சிற்சில தடங்கல்கள் காரைமாக 

அந்தக் கூட்டத்திகனக் கூட்ட முடியாகமகயயிட்டு நான் 

வருத்தப்படுகின்தறன்.  

01. மகலயகப் தபருந்ததாட்டப் பகுதிகளுக்கான தபால் 

தசவகர்கள் பதவிக்கு 500 தபகரச் தசாீ்த்துக் 

தகாள்வதற்காக 2007ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 

09ஆம் திகதிய அகம/07/1281/319/005ஆம் இலக்க 

அகமச்சரகவப் பத்திரத்திற்கு அகமய அகமச்சரகவ 

அனுமதி வைங்கப் பட்டிருந்ததபாதும், நிதி மற்றும் 

திட்டமிடல் அகமச்சின் பைிப்பாளர் நாயகம் 

அவர்களினால் அனுப்பப்பட்ட 2008.11.04 ஆம் 

திகதிய DMS/D/4/MPT/C இலக்கக் கடிதத்தின்படி, 

முதற்கட்டமாக 400 தபகர மட்டுதம நியமிப்பதற்கு 

அனுமதி கிகடக்கப்தபற்றது.  

 அதன் பிரகாரம், 2008ஆம் ஆண்டு 369 தபரும் 

2010ஆம் ஆண்டு ஒருவரும் 2011ஆம் ஆண்டு 29 

தபரும் 2012ஆம் ஆண்டு ஒருவரும் என தமாத்தமாக 

400 தபாீ் தசாீ்த்துக் தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர்.  

02. இரண்டாம் கட்டமாக தமலும் 100 தபகர 2015ஆம் 

ஆண்டிற்கு முன்னர் நியமிப்பதற்காக அனுமதி 

தகாடுக்கப் பட்டிருந்ததபாதிலும், அந்தக் காலப் 

பகுதியில் எவருதம நியமிக்கப்படாததன் காரைமாக 

மீீ்ண்டும் அகமச்சரகவ அனுமதி தபறதவண்டி 

யுள்ளதால், அதற்குாிய நடவடிக்கககள் எடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. அகமச்சரகவயின் அனுமதி தபற்றதன் 

பின்னர் தமலும் 100 தபால் தசவகர்கள் நியமிக்கப் 

படவுள்ளனர்.  

03.  தபருந்ததாட்டப் பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் தமது 

கடிதங்ககளத் தபாலில் தசாீ்ப்பதற்கு வசதியாகத் 

ததாட்டப் பகுதிகளில் தபால் தபட்டிககளப் 

தபாருத்ததவண்டிய இடங்களின் விபரங்ககளச் 

தசகாித்துக் தகாண்டிருக்கின்தறாம். அந்த விபரங் 

ககளச் தசகாித்ததன் பின்னர், தபால் தபட்டிககளப்  

தபாருத்தமான இடங்களில் தபாருத்துவதற்கு 

எதிர்பார்க்கின்தறாம்.  

04.  தமிழ் தமாைிமூலம் தசகவயாற்றக்கூடியவர்ககளத் 

தமிழ் தமாைி தபசக்கூடிய தமிழ், முஸ்லிம் மக்கள் 

வாழ்ந்து வரும் இடங்களுக்கு நியமிப்பதற்கான 

நடவடிக்கககள் தமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.  

05.  எதிர்காலத்தில் தமலும் ததகவயான இடங் 

களுக்குத் தமிழ் தமாைிமூலம் தசகவயாற்றக் 

கூடியவர்ககள நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கக 

தமற்தகாள்ளப்படும்.  
 

ගු ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள! மிக விகரவாக 

நடவடிக்ககககள எடுப்பீர்கதளயானால், தராம்ப சந்ததாஷ 

மாக இருக்கும்.  

ගු අබ්දුල් හසලීම් ෙහසතා  
(மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
கட்டாயமாக நடவடிக்கக எடுப்தபன். 

 
පාර්ලිපම්්දුරපේ රැ්පවීම් 

பாராளுமன்ற அமர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 
"That notwithstanding the provisions of the Standing Order 8 of the 

Parliament, the hours of Sitting of Parliament on this day shall be 10.30 
a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 7.30 p.m.. At 11.30 a.m. Standing 
Order 8(5) of the Parliament shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker 
shall adjourn the Parliament without question put."  

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
පාර්ලිපම්්දුරපේ ක ුතුර 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
I 
 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
  
"That, the Standing Order 75 (1) of the Parliament shall operate 

with the substitution of the words 'Twenty five' for the words 'Twenty 
six' for consideration of the 'Appropriation Bill (2019)'." 

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
II 

 
ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  
 

"That March 06th Wednesday, 07th Thursday, 08th Friday, 09th 

Saturday, 11th Monday and 12th Tuesday 2019 shall be allotted days 
for consideration of the 'Appropriation Bill (2019)'." 

 
ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිපම්්දුරපේ රැ්පවීම් 
பாராளுமன்ற அமர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 75(2) of the 
Parliament, the hours of Sittings of Parliament on allotted days for 
consideration of the 'Appropriation Bill (2019)' from 06th Wednesday to 
11th Monday, March, 2019 shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 
p.m. to 7.00 p.m.: 

Provided that at 6.30 p.m. the Standing Order 8(5) and (6) of the 
Parliament shall operate." 
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 75(2) of the 
Parliament, the hours of Sitting of Parliament on 12th Tuesday, March, 
2019 for consideration of the 'Appropriation Bill (2019)' shall be 9.30 
a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 5.00 p.m.. 

At 5.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn Parliament without question 
put." 
 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අෙ දින ්ලකා වැලීමට නියමිත නයාය පත්රශේ ිතයය අාක 9 

්හ 0 ශල් ් හන් ිදිකිරීේ කර්මාන්ත ්ාවරුර්යන පනත යටශත් 

නිශයෝු 009  ්නවරුාසක 05 දින පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් ක්න 

ලදුවරු  009  ශපව්වරුාසක 05 දින ශ්ෞයය ්හ මානවරු සුව්ායනය  

්මා් ්ිතවලුැන්වීම පිබඳව  ආාශික අධී පයණ කා්ක ්ාාශේදී 

්ලකා වලා ඒ ්ේවන්යශයන් ූ  එකී කා්ක ්ාාශේ වරුාර්තාවරු 

009  ශපව්වරුාසක 0  දින පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් ක්න ලෙ වවරු 

ශමම ්ාාවරුට ෙැුගේ දීමට කැමැත්ශතමි. 
 

ඉදිකිරීම් කර්ෝදත ්ංවර්ධන පනත : නිපයෝග  
நிர்மாைத் ததாைில் அபிவிருத்திச் சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள் 
CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT ACT: 

REGULATIONS 
 

I  
 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුන් කාානායකතුමනි  පහත ් හන්  ශයෝ්නාවරු මා ිදිසකපත් 

ක්නවරුා: 

"0094 අාක 33 ේන ිදිකිරීේ කර්මාන්ත ්ාවරුර්යන පනශත් 5  වරුුන්ි ය 
්මඟ කියිතය යුතු එකී පනශත් 3  වරුුන්ි ය යටශත් ිතශශයය 
ශකොන්ත්රාත්කන්වරුන් තාවරුකාලිකවරු ලියාපදිාි  කිරීම ්ේවන්යශයන් නිවරුා් ්හ 
ිදිකිරීේ අමාතයවරු්යා ිතසින් ්ාෙන ලදුවරු, 2018 අශුෝ්ථතු 03 දිනැි  අාක 
00 5/9  ේන අි  ිතශ ේය ුැ්ට් පත්රශේ පළ ක්ුග ලැව,  2019.01.25 දින 
ිදිසකපත් ක්න ලෙ නිශයෝු අුගමත කළ යුතු ය." 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුන් කාානායකතුමනි  පහත ් හන්  ශයෝ්නාවරු මා ිදිසකපත් 

ක්නවරුා: 
 

"0094 අාක 33 ේන ිදිකිරීේ කර්මාන්ත ්ාවරුර්යන පනශත් 5  වරුුන්ි ය 
්මඟ කියිතය යුතු එකී පනශත් 3  වරුුන්ි ය යටශත් හඳුනාුත් ිදිකිරීේ වරුැඩ 
් හා කාර්ය පටිපාටි ්හ ප්රමිි  ්ේවන්යශයන් නිවරුා් ්හ ිදිකිරීේ 
අමාතයවරු්යා ිතසින් ්ාෙන ලදුවරු, 2018 අශුෝ්ථතු 03 දිනැි  අාක 00 5/20 
ේන අි  ිතශ ේය ුැ්ට් පත්රශේ පළ ක්ුග ලැව, 2019.01.25 දින ිදිසකපත් 
ක්න ලෙ නිශයෝු අුගමත කළ යුතු ය." 

 

ප්රශ්පනය විේන ලදි්ද  ්භා ්ම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුන් කාානායකතුමනි  "පාර්ලිශේන්තුවරු ෙැන් කල් තැබිය 

යුතුය"න් මා ශයෝ්නා ක්නවරුා.  

 
ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ාාවරු කල් තවන අවරු්ථාාශේ ශයෝ්නාවරු ුන් උෙය ප්රාාත් 

ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමා. 

 

 ආණ්ු ක්රෙ වයව්පථා ්භාව  පත් කිරීම්වලදී 

අනුගෙනය කරන නිර්ණායක 

அரசியலகமப்புப் தபரகவயினால் வைங்கப்படும் 

நியமனங்களின்  தபாதான நகடமுகற   
CRITERION FOLLOWED BY CONSTITUTIONAL COUNCIL IN 

MAKING APPOINTMENTS 

[අ.ාා. 90.0 ] 
 

ගු උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ුන් කාානායකතුමනි  අෙ දින ්ාාවරු කල් තවන අවරු්ථාාශේදී 

මා පහත ් හන් ශයෝ්නාවරු ිදිසකපත් ක්නවරුා: 

733 734 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

"ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ්හ අයායා නාධික්ණයට ිතනිසුන්වරුන්න් පත් කිරීශේ 

දී  වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු ිතසින් ශ්යයථ ත්වරුය ශනෝලකා ප පයග්රාිපවරු 

කටයුතු ක් මි  වවරුට අි ුන් ්නාධිපි තුමා ිතසින් ෙ පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරුන් ිතසින් ෙ ශ ෝෙනා නුා මි  වැිතන් ෙ  නීි පි වරු්යා ්හ 

ශපොලි්ථපි වරු්යා පත් කළ ආකා්ය පිබඳව වරු ්මා්ශේ ප්රවල ිතශේ නය ප 

මි  වැිතන්ෙ  වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු ිතසින් ිහළ තනතුන්වරුලට පත් 

කිරීශේ නිර්ණායක ප්රසිශය ක් ශනොමැි  වැිතන් ෙ  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාශේ 49උ(3) වරුුන්ි ය ප්රකා්වරු එකී වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු ිතසින් 

රීි  ්ක්ා ුැ්ට් මඟින් ප්රසිශය ක් පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් කළ යුතු 

වවරුට ශමම පාර්ලිශේන්තුවරු ශයෝ්නා ක්න්." 

ුන් කාානායකතුමනි  වරුර්තමාන ආණ්ඩුවරු ශහේිතසි ුහලා  

ශහෝණ. පිෙලා  පාවරුඩ එළලා  ්ාදුකා් දීශුන ෙහනවරුවරුැනි 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුනාශේ ශේ ්ශට් පවරුි න අට 

ෙහය ප ්න්නිවරුලට  අට අූතවරු ප වරුයාධිවරුලට අත් දුුවවරුන්  

ප්රතය පයන් කියන නිවරුා්ණය ප ිතධියටන්. නමුත්  අෙ හැසකලා වලන 

ිතට දූයණය නැි  ක්න්න යැන් ශේ ්ටට හඳුන්වරුා දුන් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු දූයණශේ ්ාශ පතය වවරුට පත්ශවරුලා ි ශවනවරුා. 

මන් අපි එශහම කියන්ශන්  ුන් කාානායකතුමනි  ුහක මුදුන් 

මුල කුණු වුණාට ප්ථශ්ේ ඒ ුහට පවරුි න්න ිතධිය ප නැහැ. 

නීි පි   ශපොලි්ථපි   ිතුණකාධිපි   අධික්ණවරුල ශ්යයථ  

ිතනිසුන්වරුන්න්  ඒ වරුාශනම ්ථවරුාධීන මැි වරු්ණ ශකොමි්ම  ්ථවරුාධීන 

ශපොලි්ථ ශකොමි්ම  ්ථවරුාධීන ්ා්ය ශ්ේවරුා ශකොමි්ම වරුැනි ්ාි ශේ 

මර්ම්ථාානවරුලට පුශුලයන් පත් ක්න ආයතනය පිබඳව වරු ශේ 

්මා්යට ්ැකය ප මි  ශවරුනවරුා නේ  ්ම්ථත ්ා්ය යාන්ත්රණය 

පිබඳව වරුම ්මා්ශේ ිත ථවරුා්ය බි  වරුැටීම කාටවරුත් නත් ක්න්න 

වැහැ. ශකොතැනින්ෙ ශේ ප්ර ථනය පටන් ුන්ශන්  

අපට මතකන්  009) ශපව්වරුාසක මා්ශේ නීි පි  තනතු් 

පු්්පාඩු ශවරුනවරුා. ්ේප්රොය තමන්  නීි පි  තනතු් නීි පි  

ශෙපාර්තශේන්තුශේ ින්න ශ්යයථ තම නිලයාසකයා වරුන 

ශ්ොලිසිටර් ්න්ාල්වරු්යාට ලවා දීම. ඒක තමන් ිි හා්ය පු්ා 

වරුැඩි වරු ශයන් සිශය වුශණ්. එශහමත් නැි  නේ 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනිසුන්වරු්ශයකු පත් ක්නවරුා. නමුත්  සුහෙ 

ුමලත් මහතා තමන් 009) ශපව්වරුාසක මා්ය වරුන ිතට ශ්ොලිසිටර් 

්න්ාල් තනතු් ෙැන්ශේ. හැවැන්  බහුට එම තනතු් ලවා ශනොදී  

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනිසුන්වරු්ශයකුටත් ලවා ශනොදී  එම 

ශෙපාර්තශේන්තුශේම සිටි කනියථ  නිලයාසකයකු වරුන ්යන්ත 

්යූ සකය මහතා එම තනතු්ට පත් ක්නවරුා. ශකොන්ම 

ශමොශහොතකවරුත් එම තනතු් අනිවරුාර්යශයන් ශ්යයථ යාට ලවා දිය 

යුතුන් කියලා අපි කියන්ශන් නැහැ. ශ්යයථ තම නිලයාසකයාශන 

කාර්ය පයමතාවරු පිබඳව  ප්ර ථනය ප ි ශවනවරුා නේ  

ප පයාග්රාිපත්වරුය පිබඳව  ප්ර ථනය ප ි ශවනවරුා නේ  පැවරුැත්ම 

පිබඳව  ප්ර ථනය ප ි ශවනවරුා නේ එම තනතු් ශ්යයථ යාට ශනොදී 

ින්න සිශය ශවරුනවරුා. නමුත්   තනතු් අිපමි ශවරුනවරුා නේ ඒ 

නිලයාසකයාට ්ායා්ණ අන්ි ය ප ි ශවනවරුා  "මට තනතු් අිපමි 

වුශණ් මන්" කියන ප්ර ථනයට උත්ත් ෙැනුන්න. සුහෙ ුමලත් 

මහත්මයාට තනතු් ලැබුශණ් නැත්ශත් මන් කියලා එතුමා 

ෙන්ශන්ත් නැහැ  ්ට ෙන්ශන්ත් නැහැ  පාර්ලිශේන්තුශේ ින්න අපි 

ෙන්ශන්ත් නැහැ. ශකශනකුට  නිල වරු ශයන් අිපමි තනතු් ප 

ලැශවනවරුා නේ  බහු එම තනතු් තමන්ට ලවා දීමට කටයුතු කළ 

අයට ප පයපාතීවරු කටයුතු ක්න්න නි්ායා්ශයන්ම ශපළශෙනවරුා. 

ුන් කාානායකතුමනි  නඩු පැවරුරීම ් හා මහ වැාකු 

වැඳුේක් වරුා ාවරු පිබඳව  කමිුව වරුාර්තාවරු නීි පි තුමාට යවරුනවරුා 

කියලා අුමැි තුමා 0095 මාර්තු මා්ශේ ශේ ්ාාවරුට ෙැුගේ 

දුන්නා. අවුන්දු 4 ප ගියා  තවරුම නඩු ොලා නැහැ. පසුගිය වරු්ශර් 

ශපව්වරුාසක මා්ශේ වැඳුේක් වරුා ාවරු පිබඳව  ්නාධිපි  ශකොමියන් 

්ාා වරුාර්තාවරු නඩු පැවරුරීම ් හා නීි පි ට  ශයොමු ක්නවරුා කිේවරුා. 

ෙැන් වරු්්කට වරුැඩින්  නඩු ොලාත් නැහැ  නඩු ෙමන් කියලා අපට 

වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුන්නත් වැහැ. ඒවරුාට අකාර්ය පයම වුණත්  

යා පෂු ෙඩයශේදී  ්ණිතන් ෙඩයශේදී  ිතන්ශය ප පයශේ 

ශශ පාලකයන් ෙඩයශේදී නේ නීි පි වරු්යා පුදුම 

කාර්ය පයමතාවරු ප ශපන්වරුනවරුා.  

ඒ වරුාශනම 009) ුවනි මා්ශේදී ශපොලි්ථපි  තනතු් පු්්පාඩු 

ශවරුනවරුා. ශ්යයථ යා ශවරුන්ශන්  ශ්යයථ  නිශයෝ්ය ශපොලි්ථපි  

එ්ථ.එේ. ිතක්රමසිාහ මහතා. හැවැන්  ඒ තනතු් ිපමි ශවරුන්ශන් යට 

වරුඩා කනියථ  නිලයාසකශය ප ූ  පූජිත ්යසුන්ේ  මහතාට. එ්ථ.එේ. 

ිතක්රමසිාහ මහතා ශවරුුගවරුට පූජිත ්යසුන්ේ මහතා පත් වීශේ 

ප්රි ලලය තමන් දු්කාන මමතුේ අුගවරු නීි ය නමන 

ශපොලි්ථපි වරු්ශයකු බිිප වීම. එ්ථ.එේ. ිතක්රමසිාහ මහතාට ඒ 

තනතු් අිපමි වුශණ් මන් කියලා අපි ෙන්ශන්ත් නැහැ  ්ට 

ෙන්ශන්ත් නැහැ  ඒ මහත්මයා ෙන්ශන්ත් නැහැ. ්මහ් ිතට 

කාානායකතුමා නේ ෙන්නවරුා මි .  

ඒ වරුාශනම  වරුඩාත්ම මත ශේෙයට ල ප වරුන පත්වීම සිශය 

වුශණ් අධික් ණශේ. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා ෙන්ශන් නැහැ  ුන් මන්ත්රීතුමනි.  
 

ගු උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ුන් කාානායකතුමනි  මහාධික්ණ ිතනිසුන්වරු්ශය ප- [වායා 

කිරීම ප]  අශන ප මන්ත්රීතුමන්ලා වරුාශන බවතුමා මට වායා ක්න 

එක ප නැහැ කියලා මා ිපතනවරුා. ්ාාවරු කල් තවන අවරු්ථාාශේ 

ශයෝ්නාවරු ිදිසකපත් ක්මිුගන් මා කාා ක්න්ශන්.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමා කාාවරු ක්ශුන යන්න.  

 

ගු උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ශ්යයථ යන් ප්ථශෙශනකු ශනෝලකා  මහාධික්ණ 

ිතනිසුන්වරු්ශය ප අයායා නාධික්ණයට පත් ක්නවරුා; 

අයායා නාධික්ණශේ දී ිහබඳන් සිටින ශ්යයථ  ිතනිසුන්වරුන්න් 

හත්ශෙශනකු ශනෝලකා අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි  නි්යට 

පත් ක්නවරුා; අයායා නාධික්ණශේ නඩු තීන්දු හතබඳ්ථශෙක ප 

ලවා ශනොදී  කල් ෙමමින් සිටියදී ශශ්රේයථ ාධික්ණයට පත්වීම ප 

ලැශවනවරුා. එතශකොට ශමොක පෙ  ශේ ක්රමශේෙය  ශමශල් 

උ්්ථවීේ -පත්වීේ- ලවාදීශේ  ක්රමශේෙය නි්ා මහාධික්ණශේ 

ිපටපු  ිතයයය ුැන පුවල් ෙැුගම ප ි ශවන  ශශ පාලන 

වලප.ේවරුලට යට ශනොවී අප පයපාතීවරු කටයුතු කිරීම පිබඳව වරු 

ශුෞ්වරුය ප දිනා ුත්  කාර්ය පයම ිතනිසුන්වරුන්න් ූ  ඒ.ඒ.ආර්. 

ශහන්යන්තුඩුවරු  කු්ලා ්ශ්ෝජිනී වී්වරුර්යන වරුැනි කීර්ි මත් 

ිතනිසුන්වරුන්න්ට උ්්ථ අධික්ණශේ ශ්ේවරුය කිරීශේ අවරු්ථාාවරු 

අිපමි වුණා. ඒ ් හා මා ශහො  උොහ්ණය ප කියන්නේ. ශේ 

ශමොශහොශත් මහාධික්ණශේ සිටින ශ්යයථ තම ිතනිසුන්වරු්යා 

තමන් මනිලාල් නවරුෙයි ලක මහතා. ිහළ අධික්ණයට පත්වීේ 

ක්ශදී අට වරුතාවරු පම එතුමාවරු ශනෝලකා හැ් ි ශවනවරුා. 

පු්්පාඩුවරු ප එනශකොට  නන.ම මුග්ථ්ශය ප වරුාශන එතුමාත් 

"යළඟ අවරු්ථාාවරු මට ලැශවන්" කියලා වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුනවරුා. 

නමුත් අට වරුතාවරු පම එතුමාවරු ශනෝලකා හසකන්න ශහේතුවරු 

ශමොක පෙ කියලා ෙැන ුැනීශේ ්ායා්ණ අන්ි ය ප එතුමාටත් 

ි ශවනවරුා කියන එක අප සිිපපත් ක්නවරුා.  
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ුන් කාානායකතුමනි  ශවෞශය නායකයකු ිතධියට බවතුමාට 

ශේ ්මා්ශේ ශුෞ්වරුය ප ි ශවන වවරු මා ෙන්නවරුා. නමුත් 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ්හ අයායා නාධික්ණයට පත්වීේ සිදු 

කිරීශේදී "ශවෞශය" වීම නි්ා තමන් ශනෝලකා හසකන වවරුට 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් අත් මතය ප ි ශවනවරුා. ිතනි ථ යකා්වරුන් 

අපට කාා ක්ලා ශපෞශුලිකවරු ඒ ුැන කියා ි ශවනවරුා. ුන් 

කාානායකතුමනි  යශම ප ශවෞශයයකු වීම තනතු් ප ලැබීමට 

සුදුසුකම ප ශනොශවරුන්. ඒ වරුාශනම ශවෞශයයකු වීම තනතු් ප 

ලැබීමට ුගසුදුසුකම ප ශවරුන්න ශහේතුවරු ප ශවරුන්නත් වැහැ. ශේ 

්ශට් සියයට හැත්ත.වරු ප ශවෞශයයන් සිටින පසුබිමක ශේ මතය 

්මා්ුත වීශමන් ්ට තුළ ෙැවරුැන්ත අ්හනය ප මි  ක් ි ශවන 

වවරු බවතුමන්ලා ශමශත ප ශනොෙැන සිටිනවරුා නේ  බවතුමන්ලාශන 

ෙැන ුැනීම පිකව් මා එය සිිපපත් ක්නවරුා. ඒ වරුාශනම අර්බුෙශේ 

උච් ්ථාානය වවරුට පත් වුශණ්  අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි  

නි්යට  දීපාලි ිතශේසුන්ේ ිතනි ථ යකා්තුමියශන නම 

්නාධිපි තුමා ිතසින් ශයෝ්නා කළ අවරු්ථාාවරුන්. එතුමිය   0099 

වරු්ශර් දී අයායා නාධික්ණයට මිතල්ලා වරු්් අට ප ි ්ථශ්ේ එිප 

සිටින ශ්යයථ ම ිතනිසුන්වරුසකය. මීට කලින් අයායා නාධික්ණශේ  

්ාාපි  නි්ය ෙැන්ශේ  යන්තේ වරු්් ශෙක ප පමණ ප ිපටපු 

ිතනිසුන්වරු්ශය ප. හැවැන් ශේ නිර්ශශ ය ප්රි  පශයේප ශවරුනවරුා  

්නාධිපි තුමා පුදුමශයන් පුදුමයට පත් ශවරුනවරුා. නැවරුත වරුතාවරු ප 

එම නිර්ශශ ය ක්නවරුා. නැවරුත වරුතාවරු ප වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු එය 

ප්රි  පශයේප ක්නවරුා. වරු්් අට ප පු්ාවරුට අයායා නාධික්ණශේ 

රැඳී සිටින ිතනිසුන්වරුසකයකට එිප ්ාාපි  නි්ය ෙැරීමට ශනොහැකි 

නේ   එශ්ේ ශනොහැකි වී මත්ශත් මන්ෙැන් ෙැන ුැනීශේ අන්ි ය 

ි ශවන වවරු වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ම්ථතයටම අප සිිපපත් ක්නවරුා. 

මත්ශතන්ම අෙ ශේ ්ශට් මතය ප ි ශවනවරුා  ්ාි ය පාවරුා ශෙමින් 

සිදු කළ ප්රකා ය ප මත ිපටපු හමුොපි වරු්ශයකුට එශ්ිපවරු ි බුණු 

සුදුශකොඩි නඩුශේ ිතනි ථ යකා්වරුසකය ප ශල් එම 

ිතනි ථ යකා්තුමිය කටයුතු කිරීම නි්ා එ ප්ත් ්ාි ක ප පයය 

තුළ එතුමියට එශ්ිපවරු ි ශවන ශශේය ්හුත සිතුිතල්ල ප නි්ා 

ශේ පත්වීම ලවා දීම ප්රි  පශයේප ක්නවරුා කියලා. ඒක එශහම 

ශනොශවරුන් කියලා ්ටට ශත්න්ේ යාමට අවරු ය ිතනිිතොාවරුය 

ශපන්ුගේ කිරීමට වරුය්ථාා ්ාාවරු අ්මත් වී ි ශවනවරුා.  

ුන් කාානායකතුමනි  "ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පිබඳව වරු 

ශමශහම ිතශේ න ශුශනන්න එපා  ශමවරුැනි ශයෝ්නාවරුලින් 

ශවරුන්ශන් ිතශශ  ිතනිසුන්වරුන් අවරු ය වවරුට ්ාතයන්ත්ශයන් මි  

වරුන ඨයඩනය   පි මත් වීම පමණන්" කියලා බවතුමා ප්රකා  ක්ලා 

ි බුණා.  අපි නේ ිපතන්ශන් ශවරුනත් ආකා්යකට  ුන් 

කාානායකතුමනි. නිසි ක්රමශේෙය ප නැතුවරු ශේ ිතනිසුන්වරුන්න් පත් 

ක්ලා  අධික්ණයට අවරු ය ුල් ුැසීම ්මා්ය තුබඳන් මි  

ක්ලා  අධික්ණය පිබඳව  ිත ථවරුා්ය නැි  ක්ලා  ්ාතයන්ත්ශේ 

අවරු යතාවරු වරුන ිතශශ  ිතනිසුන්වරුන්න් මි  කිරීමට අවරු ය පසුබිම 

්ායා්ණීක්ණය කිරීශේ කුමන්ත්රණයක ශේ ආණ්ඩුවරුත්  

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුත් ශයදී සිටිනවරුා කියලා අපට ිපශතනවරුා.  "අශ් 

අධික්ණශේ සියයට අූතපහ ප දූෂිතන්" කියලා ආණ්ඩුශේ ්ා්ය 

මමි වරු්ශය ප කියනවරුා. 

බහු අධික්ණයට යශදී බහුශන නීි ඥයා ිතධියට කටයුතු 

ක්න්ශන් ශෙමළ ්ාි ක ්න්යානශේ සුමන්ි ්න් මන්ත්රීතුමා. ශේ 

නඩුවරු දිුගශවරුොත් එතුමාට ්ාතයන්ත්යට ගිිපල්ලා කියන්න 

පුවවරුන්   "ආණ්ඩුශේම අයකු කියනවරුා  අධික්ණය දූෂිතන් කියලා. 

මම බහුවරු නිෙහ්ථ ක් ුත්තා. ඒ කියන්ශන්  අධික්ණය දූෂිතන් 

කියන එක අධික්ණයත් පිබඳශුන ි ශවනවරුා" කියලා. ඒ නි්ා 

ිතශශයය ිතනිසුන්වරුන්න් නන.ය කියන මතය ්ායා්ණීක්ණය 

කිරීශේ අවරු්ථාාවරු එතැනින්ම මි  ශවරුනවරුා.   

ුන් කාානායකතුමනි  මුහුණ වලලා; ප පයග්රාහීත්වරුය වලලා; 

ආුම වලලා ිතනිසුන්වරුන්න්ට පත්වීේ ලවා දීමට තමුන්නාන්ශ්ේලා 

තවරු දු්ටත් කටයුතු ක්ශුන ගිශයොත්  අනිවරුාර්යශයන්ම ිතශශයය 

මැදිහත්වීම ප සිදු වරුනවරුාමන්.  ඒ  හ්හා ිතශශයය ිතනිසුන්වරුන්න් 

ශුශනන්න සිශය ශවරුනවරුාමන්. ඒ නි්ා අපි තමුන්නාන්ශ්ේලාට 

ශයෝ්නා ක්න්ශන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49උ.(3) 

වරුයවරු්ථාාශේ කියැශවරුන ආකා්යට නිර්ණායක හෙන්න කියලාන්.  

එිප ිතා පැහැදිලිවරු කියා ි ශවනවරුා  තමුන්නාන්ශ්ේලාට රීි  

හෙන්න වලය ි ශවන වවරු. එම රීි  හෙන්න නන.ය කියන 

ශයෝ්නාවරු මම තමුන්නාන්ශ්ේට ාා් දුන්ශන් ්නවරුාසක මා්ශේ 

03වරුැනිොන්. ්නවරුාසක මා්ශේ 03වරුැනිො ඒක ාා් දුන්නාට ප්ථශ්ේ 

බන්න හා හා පු්ා කියලා 009  ශපව්වරුාසක මා්ශේ 0 වරුැනිො ශේ 

ුන් ්ාාවරුට තමුන්නාන්ශ්ේ එේවරුා  වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාශේ 

කු ගඳුල් වරුාර්තාවරු. ශේ වරුාර්තාශේ නිර්ණායක කියලා ශෙයකුත් ොලා 

ි ශවනවරුා. නීි පි  ශතෝ්ා ුැනීශේ නිර්ණායකශේ ශමොක පෙ 

කියලා ි ශවන්ශන්  "නීි පි  ශතෝ්ා ුැනීශේදී  (9) 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්යකු  (0) ශ්ොලිසිටර් 

්න්ාල්වරු්යා  (3) අි ශර්ක ශ්ොලිසිටර් ්න්ාල් තනතු් ්ථික් 

වරු ශයන් ශහොවවරුා මි  නැත්ශතකු" යුගශවරුන් ් හන් ශවරුනවරුා.  

්ාමානය ශ්යයථ තා අුගපිබඳශවරුළට  පත් කළ යුතුන් කියලා 

වරු්හන් තුළ ් හන් ශවරුනවරුා.  ශවොශහොම ශහො න්   ුන් 

කාානායකතුමනි.  ඒක එශහම නේ ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ 

ිතනිසුන්වරු්යකුටත් ශනොදී  ශ්ොලිසිටර් ්න්ාල්වරු්යාටත් ශනොදී   

ශතවරුුගවරු සිටින එනේ  අි ශර්ක ශ්ොලිසිටර් ්න්ාල්වරු්යකුට 

නීි පි  තනතු් දීශේ ක්රමශේෙය ශමොක පෙ  ්ලකා වැූ  කන්ණු 

ශමොනවරුාෙ  ්ලකා වැූ  එ ප එ ප කන්ණට ලකුණු කීය ප ශවරුන් 

කළාෙ  තවරුත් ්ලකා වැලිය යුතු කන්ණු ි ශේෙ  ශමන්න ශේවරුාන් 

නිර්ණායක කියන්ශන්. එම නිර්ණායක කිසිවරු ප ශමශත ප 

තමුන්නාන්ශ්ේලා හෙලාත් නැහැ  ුැ්ට් මඟින් ප්රසිශය ක්ලාත් 

නැහැ. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ කියන ආකා්ශයන් 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් ක්ලාත් නැහැ.  ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

තුළ ිතනිිතොාවරුය ප නැහැන් කියන ශ ෝෙනාවරු ්මා්ශේ ේ 

අි න්ම අෙ නැ ශඟමින් ි ශවන්ශන් ඒ නි්ාන්.  

ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්  ුන් කාානායකතුමනි. වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ්ායුි ය පිබඳව වරුත් ව්පතළ ප්ර ථනය ප මතු ශවරුලා 

ි ශවනවරුා. මුලින්ම ්ම්ථත වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හා් ්ා්යානිය ප 

වවරුට පත් ශවරුලා ි බුණා. හා්ශයෝ ිතත්න් ිපටිශේ. ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාශේ කියනවරුා  වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ාමාජිකයන් 

ෙහශෙනාශුන් ප්ථ ශෙශනකු ම පත් කළ යුත්ශත් අුමැි තුමා ්හ 

ිතප පය නායකතුමාන් ඒකාවශයවරුන් කියලා. මන්  ශේ ඒකාවශයවරු 

පත් ක්න්න කියන්ශන්   ශේ ශෙශෙනා එකට එකතු වුණාම 

එශහටත් නැි   ශමශහටත් නැි  වරුඩාත් ්ථවරුාධීන  ශුෞ්වරුනීය 

 සකත ශ්ොයා ුන්න පුවවරුන් කියන ිත ථවරුා්ශයුගන්. නමුත්  ම.ත ප 

වරුනතුන්ම ශේ ්ශට් ිතප පය නායක නි්ය ෙැන්ශවරුත් 

අුමැි තුමාශන පැත්ශත් ශකශන ප. එතුමා ිි න් අුමැි තුමා 

කිේවරු එකටත් "හා"   කියන එකටත් "හා"   කියන්න ින්න 

එකටත් "හා" කියන ශකශන ප. එශහම වුණාම ්ථවරුාධීන 

පුශුලශයෝ පත් ශවරුන්ශන් ශකොශහොමෙ   හැවැන්  ශේ ිතකෘි ය 

009  ශේැේවර් මා්ශේ නිවරුැ්දි වුණා. ්ැව. ිතප පය නායකයා 

වරුන මිපන්ෙ ්ා්ප පය මැි තුමා ිතප පය නායක ිතධියට වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරුට ආවරුා. හැවැන්   අුමැි  ්හ ිපටපු ිතප පය නායක ිතසින් 

පත් කළ ප්ථශෙනා තවරුම ශවරුන්ථ ශවරුලා නැහැ. ඒ  ිතකෘි ය 

ිදිසකයට යනවරුා. ඒ නි්ා වරුයවරු්ථාා ්ාාශවරුන් බය කියන 

්ථවරුාධීනත්වරුය ිුව ශවරුන්ශන් නැහැ. ඒ නි්ා ිපටපු ිතප පය 

නායකතුමා ්හ අුමැි තුමා එකට එ ප වී පත් ක්පු එම 

්ාමාජිකයන් ප්ථ ශෙනා යු පි ශේ නාමශයන්  ්ායා්ණත්වරුශේ 

නාමශයන්  වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ශුෞ්වරුශේ නාමශයන් වරුහාම ිල්ලා 

අ්ථිතය යුතුන් කියලා අපි ශයෝ්නා ක්නවරුා. ුන් 

කාානායකතුමනි  වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට අෙ සිදුවරු මත්ශත් ආණ්ඩුවරුට 

ශවරුච්  ශශමන්. ශහොන් අල්ලන්න ආපු ආණ්ඩුවරු කේව ශහොන්න් 

වවරුට පත් වුණා වරුාශනම  ්ශට් මර්ම්ථාාන ්ථවරුාධීන ක්න්න පත් 

737 738 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

වුණු වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු අෙ ශශ පාලන අතශකොවවරු ප වවරුට පත් 

ශවරුලා ි ශවනවරුා. ඒ නි්ා ්්ශේ මර්ම්ථාාන ්ථවරුාධීන කිරීමට 

ශප් ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ්ථවරුාධීන ආයතනය ප වවරුට පත් ක්ුත 

යුතුවරු ි ශවනවරුා. එය කළ හැ පශ ප අප කලින් ් හන් කළ 

ආකා්යට නි ථි ත නිර්ණායක ්ක්ථ ක්ලා  ප්රසිශය ක්ලා  යේ 

තනතු්කට පත් කළාට ප්ථශ්ේ ඒ පුශුලයා ලවා ුත් ලකුණු ්ටට 

ප්රසිශය කශළොත් පමණමන්.  

ුන් කාානායකතුමනි  ම.තකදී මා ිපතවරුත් ්නාධිපි  

නීි ඥවරු්ශය ප ශලොමු ඩැහැුැන්ශවරුන ශතෝතු් ප මට දුන්නා. 

මහාධික්ණ ිතනිසුන්වරුන් ශෙශෙශනකුත්  අයායා නාධික්ණ 

ිතනිසුන්වරු්යකුත්  මූලික අන්ි වරුාසිකේ නඩු ශුොුග ක්න්න එතුමා 

හමුශවරුන්න මිතත් ි ශවනවරුා. ශමොක පෙ  කා්ණය   "උ්්ථවීේ 

ලවාදීශේදී වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු දිගින් දිුටම තමන් ශනෝලකා 

හසකනවරුා  මට ඒක ශනොශෙන්ශන් මන් කියලා කියා නැහැ  ඒ නි්ා 

මශන මූලික අන්ි වරුාසිකේ වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු කඩ කළා" කියා 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ මූලික අන්ි වරුාසිකේ නඩු ශුොුග කිරීමටන් 

බවුන් ඒ ්නාධිපි  නීි ඥවරු්යා හමු ශවරුලා ි බුශණ්. ශමන්න් 

අධික්ණශේ ුන්ත්වරුයට  ්ථවරුාධීනත්වරුයට මි  ශකශ්න වලප.ම 

ුැන ශේ ිතනිසුන්වරුන්න්ට ් හන් ක්ලා  "අපි තවරු ටික ප වලමු" 

කියා ඒ අයශන සිත ්න්ා යැවීමට ශේ කීර්ි මත් ්නාධිපි  

නීි ඥතුමා කටයුතු ක් ි ශවනවරුා.  

 ශේ නඩු ටික වරුැශටන්න කලින්; අධික්ණශේ ිි සක ශවරුලා 

ි ශවන ශුෞ්වරුයත් ිතනා  ශවරුන්න කලින්  නිර්ණායක හෙලා  රීි  

හෙලා  ඒවරුා ුැ්ට් මඟින් ප්රසිශය ක්ලා ශේ ්ාාවරුට ිදිසකපත් 

ක්න්න තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශච්තනාවරු පහළ ශේවරුාන් කියා 

ප්රාර්ානා ක්මින්  මශන කාාවරු අවරු්න් ක්නවරුා. ්ථතුි න්.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 මීළඟට ශයෝ්නාවරු ්ථික් කිරීම  ුන් සුසිල් ශප්රේම්යන්ත 

මැි තුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 94ක කාලය ප ි ශවනවරුා. 
 

[අ.ාා.90.05] 
 

ගු ඒ.ඩී. සුල්ල් පප්රේෙජය්දත ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிதரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ුන් කාානායකතුමනි  ුන් උෙය ප්රාාත් ුේමන්පිල මැි තුමා 

අෙ දින ්ාාවරු කල් තවන අවරු්ථාාශේ ිදිසකපත් කළ ශයෝ්නාවරු මම 

්ථික් ක්නවරුා. මුලින්ම  ශේ වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු පිිපුවවීශේ 

ිි හා්ය පිබඳව වරු මම ිතාම ශකටිශයන් ් හන් ක්න්න 

කැමැි න්. අශ් ්ශට් ශ්ෝල්වසක ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු පිිපුවූ  

අවරු්ථාාශේ සිට 9 70 ්න්් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු ෙ පවරුා  ිහළ 

අධික්ණවරුලට ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීශේ ක්රමශේෙය ප 

ි බුණා. එො අග්රාණ්ඩුකා්තුමා ්හ ආණ්ඩුකා්තුමා තමන් ඒ 

පත්වීේ කශළේ. ඒ වරුාශනම අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාවරුත් 

ි බුණා. යට පසුවරු 9 70 ්න්් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශවරුන් ඒක 

ශවරුන්ථ ශවරුලා  9 7 දී ිතයායක ්නාධිපි  ක්රමශේ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාවරු ප නිර්මාණය වුණා. එො ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන මැි තුමා 

9 77දී පවරුත්වරුන ලෙ මැි වරු්ණශයන් හශයන් පහක වලය ප 

ලවාශුන ප්රාම ිතයායක ්නාධිපි  ශල් පත් වුණා. යට ප්ථශ්ේ  

ිතයායක ්නාධිපි  ක්රමශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු ප එ පක 

ිතයායක ්නාධිපි වරු්යා තමන් උපසකමාධික්ණවරුල ිතනි ථ යකා් 

වරුන්න් පත් කශළේ. මහාධික්ණශයන් පහළ අශන ප අධික්ණවරුලට 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කශළේ අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාවරු 

ිතසිුගන්. ශමන්න ශේ කාර්යය තමන් ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය  නැවරුත ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය හ්හා  ින්පසුවරු අෙ බවතුමා මූලා්නය ේන 

වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරුට පැවරුරී ි ශවන්ශන්. උපසකමාධික්ණවරුල 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීම ්නාධිපි වරු්යා ිතසින් 

වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරුට ශයොමු කළාම  ඒ පත් කිරීේ නිර්ශශ  

ක්ලා නැවරුත ්නාධිපි තුමාට යැවීශේ ාා්නි් වරුුකීම 

වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරුට පැවරුරී ි ශවනවරුා.  

එො ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ්ේමත 

ක්නශකොට පාර්ලිශේන්තුශේ ්ායුි ය අුගවරු එ ප්ත් ්නතා 

නිෙහ්ථ ්න්යානයට මන්ත්රීවරුන් එකසියහතබඳ්ථශෙශෙශනකු ිපටියා. 

නනි කවරු ුත්ශතොත්  එකසියහැටශෙශෙශන ප. හැවැන්  

්නාධිපි වරු්ණශයන් ප්ථශ්ේ එකසියහතබඳ්ථශෙශෙශනකු ිපටියා. 

එ ප්ත් ්ාි ක ශප්මුණට මන්ත්රීවරුන් 4)ශෙනාන් ිපටිශේ. ඒ 

මන්ත්රීවරුන් 4)ශෙනාශුන් තමන් එො දින සියශේ ආණ්ඩුවරුට 

අුමැි වරු්ශය ප ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ බිිප වුශණ්. ින් පසුවරු 

අශප්රේල් මා්ශේ ශුන ආ ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය අුගවරු ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා පිිපශටේවරුා. ඒවරුා 

පිිපුවවීමට ශප්ාතුවරු  වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු පිිපුවවීම ් හා වරුැඩිම 

ොයකත්වරුය ලවා දී ි ශවන්ශන් එ ප්ත් ්නතා නිෙහ්ථ 

්න්යානශේ මන්ත්රීවරුන් එකසියහතබඳ්ථශෙශෙනාය කියන එක 

මතක තවාශුන අපි කටයුතු කළ යුතුන්. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ වරුුන්ි  අර්ා නිරූපණය කිරීශේ 

වලය ශශ්රේයථ ාධික්ණයට පැවරුරී ි ශවනවරුා. ඒක ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාශවරුන්ම ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ලවාදී ි ශවනවරුා. 

ශශ්රේයථ ාධික්ණය ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා අර්ා නිරූපණය කිරීශේදී 

්ලකා වලන පළමු නිර්ණායකය තමන්  වරුයවරු්ථාාොයකශේ 

ප්මාර්ාය  අයාලායය; ශේ නීි ය නීි ුත කිරීශේදී ි ූ  ඒ 

අයාලායය කුම පෙ කියන කා්ණය. එශහම නේ  ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය යටශත් වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු 

පිිපුවවීශේදී - ඒ ්ේවන්යශයන් ලවා දුන් අධික්ණ තීන්දුවරුත් 

එ පක ිතයායක ්නාධිපි වරු්යාශන වලතල අිපමිවීම 

්ේවන්යශයන් තවරුත් කන්ණු ුණනාවරු ප ි ශවනවරුා. මම ඒ ුැන 

ශේ අවරු්ථාාශේදී කාා ක්න්ශන් නැහැ. -  එො පාර්ලිශේන්තුශේ -

වරුයවරු්ථාාොයකශේ- අයාලායය වුශණ් ශමොක පෙ  ිතිතය ශ ෝෙනා  

ිතශේ න සියල්ල ්ලකා වලමින් වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු ්ථවරුාධීනවරු 

ක්රියා ක්න් කියන එක තමන් ඒ අයාලායය වුශණ්. 

ෙැන් ප්ර ථනය ශවරුලා ි ශවන්ශන් ශමොක පෙ  එම අයාලායය ශේ 

කාල සීමාවරු තුළදී ියථට ශවරුලා ි ශවනවරුාෙ  නැශෙ කියන කා්ණය 

තමන් ශමතුමාශන ශයෝ්නාශවරුන් අෙ ි්ථමතු ක්ලා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ශපන්වරුන්ශන්. එශහම නේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

මන්ත්රීවරුන්න්ට  ඒ වරුාශනම ෙහනවරු වරුන ්ාශ ෝයනයට එො 

ොයකත්වරුය දුන් එ ප්ත් ්නතා නිෙහ්ථ ්න්යානශේ මන්ත්රීවරුන්න් 

එකසියහතබඳ්ථශෙශෙනකු නිශයෝ්නය කළ අපට  අන් කාටත් වරුඩා 

අන්ි ය ි ශවනවරුා  එිප ්ථවරුාධීනත්වරුය රැශකනවරුාෙ  නැශෙ කියන 

එක පිබඳව වරු ශේ ්ශට් ්නතාවරුට කන්ණු ිදිසකපත් ක්න්න.  

ුන් කාානායකතුමනි  මම නීි  උපාධිය ්මත් වුශණ් 

9  0දීන්. නීි ඥශය ප හැටියට දිවුන්ේ දුන්ශන් 9  5 අශප්රේල් 

මා්ශේදීන්. මම පළාත් ්ාාශේ මමි  නි්ය ේනතුන්  අවුන්දු 

නවරුය ප ශකොළෙ මහාධික්ණශේ කටයුතු කළා. ඒ ිතත් ප 

ශනොශවරුන්  ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට ශවෝේව ුහපු 9    වරුර්යශේ එම 

නඩුශේත් හත්වරුැනි ිතත්ි කන් ශවරුුගශවරුන් මම එො ආර්.අන්. 

බශේශ්ේක් ්නාධිපි  නීි ඥතුමාත් එ පක Trial at Bar එශ ප 

ශපනී සිටියා. ඒක ලාකාශේ ි බුණු ශෙවරුැනි Trial at Bar එකන්; 
්රිපුශුල ිතනි ථ ය මණ්ඩලයන්. පළමුවරුැනි එක මැි ේ ඨයසක්ථ නඩුවරු. 

ශෙවරුැනි එක  පාර්ලිශේන්තු ශවෝේව නඩුවරු. ඒශ පත් මම ශපනී 

739 740 

[ුන් උෙය ප්රාාත් ුේමන්පිල මහතා] 



2019 ශපව්වරුාසක 21 

සිටියා. යට පසුවරු අපි තනතුන් ේපු නි්ා  වරුසකන් වරු් තමන් උ්ාිත 

යන්න ලැබුශණ්. ෙැන් ින්නවරුා වරුාශන ිතප පයශේ ින්න ශකොට 

තමන් ඒ අවරු්ථාාවරු ලැබුශණ්. එශහම ශන්ෙ  සුජීවරු ශ්ේනසිාහ 

මමි තුමනි  බවතුමාත් ිතප පයශේ ින්නශකොට උ්ාිත ගියා ශන්. 

එක කා්ණය ප  ශේ නීි   පශයේත්රය තුළ.  අනි ප කා්ණය තමන්  

නීි ඥ වරුෘත්ි ශේ ශයදී සිටියදී. අපි ශමතැනට මිතල්ලා කාා 

ක්න්ශන්  නීි ඥශය ප ශවරුලා ශවරුන ශවරුන ඒවරුා ක්ලා මිතත් 

ශනොශවරුන්. අපි නි් ේපු නි්ා  වරුෘත්ි ශේ ශයශෙන්න වැසක වුණා. ඒ 

කාල සීමාවරු හැ් අශන ප හැම කාල සීමාශේම -අෙටත්- අපි  ශමම 

වරුෘත්ි ශේ ශයශෙනවරුා. ඒ නි්ා ශේ පිබඳව වරු බිේ මට්ටමින් ි ශවන 

ුැට ග  අධික්ණ  පශයේත්රය තුළ ි ශවන අඩුපාඩු  ්ථවරුාධීනත්වරුය 

රැක ුැනීම ් හා ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට ි ශවන ඨයඩනය කියන 

ශේ සියල්ල ුැනම අපට යේ ආකා්යක අවරුශවෝයය ප ි ශවනවරුා. 

ඒ පෙනශේ ි ශුන තමන් මම ශේ කන්ණු ෙ පවරුන්ශන්. 

ුන් කාානායකතුමනි  අශ් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ XVඅ 

වරුැනි පසකච්ශේෙශේ 999ඈ. වරුයවරු්ථාාශේ  (9) අුගවරුයවරු්ථාාශේ 

ි ශවනවරුා  අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාවරු පිිපුවවරුන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියා. අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යාශුන්ෙ  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ අුගමතයට යටත්වරු ්නාධිපි තුමා ිතසින් පත් 

ක්ුග ලවන ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ශ්යයථ තම ිතනි ථ යකා්වරුන්න් 

ශෙශෙනාශුන්ෙ අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාවරු ්මන්ිතත ිතය 

යුතුන් කියා වරුයවරු්ථාාුත ක් ි ශවනවරුා. අධික්ණ ශ්ේවරුා 

ශකොමියන් ්ාාවරු ප ්මන්ිතත ිතය යුත්ශත්  අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමා 

්හ ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ශ්යයථ තම ිතනි ථ යකා්වරුන්න් 

ශෙශෙනාශුන් ්මන්ිතතවරුන්. හැවැන්  එිප (0) අුගවරුයවරු්ථාාශේ 

පැහැදිලිවරු කියනවරුා  "අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා ්හ 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ශ්යයථ තම ිතනි ථ යකා්වරු්යන් ශෙශෙනා 

මුල් අවරු්ථාා අධික්ණයක ිතනි ථ යකා්වරු්යකු ශල් ශ්ේවරුශේ 

ශයදී සිටීශේ පළපුන්ශෙ ශනොමැි  තැනැත්තන් වරුන අවරු්ථාාවරුක දී 

ශකොමියන් ්ාාවරු  අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යාශුන්ෙ  

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ශ්යයථ තම ිතනි ථ යකා්වරු්යාශුන් ්හ මුල් 

අවරු්ථාා අධික්ණයක ිතනි ථ යකා්වරු්යකු ශල් පළපුන්ශෙ ලෙ 

එකී ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ යළඟ ශ්යයථ තම 

ිතනි ථ යකා්වරු්යාශුන් ්මන්ිතත ිතය යුත්ශත් ය" කියා. 

වරුයවරු්ථාාොයකය ශමශහම නීි ුත ක්ලා ි ශවන්ශන් මන්  එශ්ේ 

ක් ි ශවන්ශන්  අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාවරු ්ථවරුාධීන ිතය 

යුතුන් කියන ඒකායන ප්මාර්ාය මි වරුන්.  එම ප්මාර්ාශයන්ම 

තමන් වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරුත් පිිපුවවරුුග ලැබුශේ. යේකිසි 

අවරු්ථාාවරුක අර්ා ෙැ පවීේ ් හා ශේක ශශ්රේයථ ාධික්ණයට 

ගිශයොත්  එතැනදීත් ාාිතත ක්න්න පුවවරුන් ශවරුන්ශන්  

වරුයවරු්ථාාොයකශේ අයාලායය වුශණ් කුම පෙ කියන එකන්. ශේ 

නීි ය පනවරුපු එශකන් එය ිතාම පැහැදිලින්. 

වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු පත් කිරීශේදී බය කියන ප්මාර්ාශයන් 

තමන් කටයුතු කශළේ. නමුත් ප්ර ථනය ශේකන්. "අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යා ්හ ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ශ්යයථ තම 

ිතනි ථ යකා්වරු්යන් ශෙශෙනා මුල් අවරු්ථාා අධික්ණයක 

ිතනි ථ යකා්වරු්ශයකු ශල් ශ්ේවරුශේ ශයදී සිටීශේ පළපුන්ශෙ 

ශනොමැි  තැනැත්තන් වරුන අවරු්ථාාවරුක දී ශකොමියන් ්ාාවරු  අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යාශුන්ෙ  ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ශ්යයථ තම 

ිතනි ථ යකා්වරු්යාශුන්ෙ ්හ මුල් අවරු්ථාා අධික්ණයක 

ිතනි ථ යකා්වරු්ශයකු ශල් පළපුන්ශෙ ලෙ එකී 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ යළඟ ශ්යයථ තම ිතනි ථ යකා්වරු්යාශුන් 

්මන්ිතත විය යුත්ශත් ය" කියා අශ් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 

999ඈ. (0) අුගවරුයවරු්ථාාශේ කියන්ශන් මන්  එම 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීශේදී අධික්ණ  පශයේත්රය තුළ -

මහාධික්ණය  දි්ථ්රි ප අධික්ණය  එතැනින් පහළට ගිශයොත් 

මශහ්ථත්රාත් අධික්ණය ආදී වරු ශයන් ූ - මුල් අවරු්ථාා අධික්ණ 

වලය පිබඳව වරු ි ශවන්නා ූ  පළපුන්ශෙ එතැනට අවරු ය නි්ාන් 

එශහම කියන්ශන්. එශහම නේ  බවතුමා ශන වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු 

ිහළ අධික්ණවරුලට ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීශේදී යේ 

ආකා්යකින් ශේ නිර්ණායක ්ැලකිල්ලට ුත්තාෙ  ුන් 

කාානායකතුමනි   

ෙැන් ි ශවන ප්ර ථනය ශමයන්. ුන් උෙය ප්රාාත් ුේමන්පිල 

මන්ත්රීතුමා ප්රාම වරුතාවරුට ශපන්ුගේ ක් දුන්නා  ශමම වරුාර්තාශේ 

නිර්ණායක කීපය ප ් හන් ක්ලා ි ශවන වවරු. හැවැන්  මට 

මතකන් ිපටපු අධික්ණ මමි  ිත්යෝ ්ා්ප පය මැි තුමා මීට 

කලින් පාර්ලිශේන්තුශේ ඒ පැත්ශත් ි ශුන කිේවරුා  

"අධික්ණයට ිතත් ප ශනොශවරුන්  වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු ිතසින් 

ශවරුනත් ශකොමියන් ්ාා ් හා පත් කිරීශේදීත්  ශවරුනත් තනතුන් 

් හා පත් කිරීශේදීත් යේ නිර්ණායකය ප අවරු යන්." කියා. මත්ත 

වරු ශයන්ම ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය නීි ුත 

කළාට ප්ථශ්ේ වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු රැ්ථවුණු මුල් අවරු්ථාාශේදී 

්ාමාජිකයන් කාා වහ ක්  එශහම නැත්නේ පාර්ලිශේන්තු 

Select Committee එක ප පත් ක්  වරුඩාත් සුදුසු ආකා්යට 

නිර්ණායක ටික තීන්දු කළා නේ ශේ ප්ර ථනය අෙ මතු ශවරුන්ශන් 

නැහැන් කියන එක මම ශපන්වරුා ශෙන්න නන.. ුන් 

කාානායකතුමනි  මම ඒ පිබඳව වරු බවතුමාශන අවරුයානය ශයොමු 

ක්වරුනවරුා. 

යළඟට  ිතශ ේයශයන්ම අධික්ණ  පශයේත්රය තුළ අෙ අපි ෙකින 

ශෙය ප ුැන මා අවරුයානය ශයොමු ක්වරුන්න කැමැි න්. මම 

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාශන නේ ් හන් ක්න්ශන් නැහැ. ශමොකෙ  

මමත් අධික්ණ  පශයේත්රශේ සිටින නි්ා. මම ශපොදුශේ කියන්නේ. 

මහාධික්ණශේ ිපටපු ශ්යයථ තම  අාක එශ ප 

ිතනි ථ යකා්තුමාශන නම කීප වරුතාවරු ප යැේවරුා. ුන් උෙය ප්රාාත් 

ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමාත් ඒ වවරු ් හන් කළා. හැවැන්  ්ලකා 

වලුග ලැබුශේ නැහැ. එතුමා ිතශ්රාම ගියා. ඒ වරුාශන 

ිතනි ථ යකා්වරුන් කීප ශෙශන ප ිතශ්රාම ගියා. මහාධික්ණශයන් 

අයායා නාධික්ණයට උ්්ථවීේ ලවා දීශේදී ්ාමානයශයන් ි බුණු 

ක්රමය තමන්  නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුවරු; අශන ප පැත්ශතන් 

අධික්ණ  පශයේත්රශේ ශ්ේවරුා පළපුන්ශෙ. ශේ ශෙක තමන් 

පවරුි න්ශන්. වරුසකන් වරු් එන පු්්පාඩු අුගවරු  ශේ පැත්ශතන් එක ප 

ශෙනවරුා; යළඟට අශන ප පැත්ශතන් ශෙනවරුා. ශේ ිතධියට තමන් 

ිහළටම ගිශේ. ඒ ආකා්ශයන් ෙැනට එ පත්ා මහාධික්ණ 

ිතනි ථ යකා්තුශම ප සිටිනවරුා. එතුමාශන ්ේපූර්ණ ශ්ේවරුා කාලය 

අවුන්දු 37න්. ශකොළෙ අධික්ණ කලාපශේ ශනොශවරුන්. එතුමා 

නීි ඥශය ප වරු ශයන් ශ්ේවරුය ක්  ිතනි ථ යකා් වරු්ශය ප ිතධියට 

අවුන්දු 30 ප ශ්ේවරුය ක්  ෙැන් ශ්යයථ තම මට්ටමට මිතත් 

ි ශවනවරුා. මහාධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරු්යා අවුන්දු )0න් ිතශ්රාම 

යන්න නන.. ිතශ්රාම යන්න එතුමාට තවරු මා් )න් ි ශවන්ශන්. ෙැන් 

එතුමාට ශමොකෙ ශවරුන්ශන් කිය ාා අපි ෙන්ශන් නැහැ. ශේ 

ආකා්ශයන් මහාධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරුන් කීපශෙශන ප පසුගිය 

කාලශේ ිතශ්රාම ුැන්ුගණා. බවුන්ට වරුඩා ශ්යයථ තාශවරුන් අඩු 

ිතනි ථ යකා්වරුන් -එක මට්ටමකින් ශනොශවරුන්. මට්ටේ පහකින් 

පමණ පහබඳන් ිපටපු ිතනි ථ යකා්වරුන්න්- ිහළට ගිිපල්ලා 

ි ශවනවරුා. ශේ තුබඳන් ඒ අයට අ්ායා්ණය ප වුණාය කියන එකන් 

අෙ ශේ කාා වහට ල ප ශවරුලා ි ශවන්ශන්. මම ශේ එක 

උොහ්ණය ප ශපන්ුගශේ.  

අධික්ණ මමි තුමියත් ුන් ්ාාශේ සිටින ශවරුලාශේ මා ශේ 

කා්ණය කිවරු යුතුන්. ුන් මමි තුමියනි  බවතුමිය ශකොළෙ 

මහාධික්ණශේ මශහ්ථත්රාත් අධික්ණ ශපළට ගියා නේ මම ශේ 

කියන ශශ ශපශන්ිත. පසුගිය කාලශේ මම ිපටපු ්ි  ශෙශ ප  

්මහන් කිේවරුා- 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමා  බවතුමාශන කාලය අවරු්න් ශවරුන්න එනවරුා. 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු ඒ.ඩී. සුල්ල් පප්රේෙජය්දත ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிதரமஜயந்த) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
මම මිනිත්තුශවරුන් අවරු්න් ක්නවරුා. 

ුන් කාානායකතුමනි  මශහ්ථත්රාත් අධික්ණශේ අධික්ණ 

අට ප ි ශවනවරුා. හැවැන් ශකොසකශඩෝ එක දිශන යන්න වැහැ  නඩු 

ාාණ්ඩ. දි්ථ්රි ප අධික්ණය වලන්න  කඩා වරුැශටන්න බන්න 

ශමන්න. බිත්ි වරුල පතුන් ුැලිතලා. House of Justice එක හෙන්න 

ුන් මමි තුමිය ප්රයත්නය ප ේන වවරු මම ෙන්නවරුා. එිප යේ 

ප්රමාෙය ප මි  ශවරුලා ි ශවනවරුා. නමුත් මම ශපන්ුගශේ  ්මහ් 

ිතනි ථ යකා්වරුන් ිතනි ථ ය  ාලාවරුල නඩු කාා ක්න්ශන් ිතාම 

දුයථක් තත්ත්වරුයන් තුළ වවරුන්. නීි ඥවරුන්න්ට මතුළට යා ුන්න 

ිඩ ප නැහැ. ශමොකෙ  ශේ අත් ෙැකීම පසුගිය මා් කීපශේ මමත් 

ලැබුවරුා. යට කලිුගත් ශනොලැබුවරුා ශනොශවරුන්. ුන් මමි තුමියනි  

එවරුැනි තත්ත්වරුයකුන් ි ශවන්ශන්.  

අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා ක් ුන්න නේ 

අධික්ණ  ාලාවරුලට පහසුකේ ්පයන්න නන.. ලැශවන ප්රි පාෙන 

අුගවරු පුවවරුන් ත්ේ පහසුකේ ්පයන්න. පුවවරුන් නේ සිය ගම 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට නවරුෙය ් පයණ ක්රමය ප ශයෝ්නා ක්න්න. 

ඒ ් හා අපිත් ්හශයෝුය ශෙන්නේ. ශමොකෙ  අෙ පවරුි න 

තත්ත්වරුය තුළ එතුමන්ලාට ඒ ශ්ේවරුාවරුන් ක් ශුන යන්න ශපොදු 

මහ ්නතාවරු ිත ාල වරු ශයන් ුැ වරුශ්න තැන්වරුලට ගිිපල්ලා 

ප්රි කර්ම ලවා ුන්න පුවවරුන්කම ප නැහැ. අධික්ණශේ 

්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා ක් ුන්න නේ  බවතුමියශන තැනින් 

අධික්ණ  ාලාවරුලට පහසුකේ ්ල්න්න පටන් ුන්න නන.. 

වරුැුව් වරුැඩි කිරීශේදී ්හශයෝුය දුන්නා වරුාශන  අපි බවතුමියට 

්හශයෝුය ශෙන්න  ල.්ථි න්. ඒ ් හා අවරු ය කටයුතු ක්න්න. 

අපි ඒකටත් ්හශයෝුය ශෙන්නේ. හැකි ි පමනින් අධික්ණ 

්ාකීර්ණය හෙන්න.  

ුන් මමි තුමිය  මම ශපන්වරුලා දුන්නා වරුාශන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාශේ ි ශවන ිහළ අධික්ණ ් හාත්  අනිකුත් තනතුන් 

් හාත් පත් කිරීශේදී නිර්ශශ  කිරීම ් හා නිර්ණායකය ප 

ශයෝ්නා ක් ්ේමත ක් ුන්න. ඒ මත පිිපටලා කටයුතු 

ක්න්න. එතශකොට කාටවරුත් අ්ායා්ණය ප ශවරුන්ශන් නැහැ. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහො න්  ශවොශහොම ්ථතුි න් ුන් මන්ත්රීතුමා. මීළඟට  ුන් 

ල පයථමන් කිසකමල්ල මැි තුමා. 

 
[අ.ාා. 90.3 ] 

 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා (රාජය වයව්ාය, ක්දා  

උඩර  උුෙය ්හස ෙහසනුවර ්ංවර්ධන අොතයුරො ්හස 

පාර්ලිපම්්දුරපේ ්භානායකුරො) 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள், 

மகலநாட்டு மரபுாிகமகள் மற்றும் கண்டி  அபிவிருத்தி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ුන් කාානායකතුමනි, ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනයට පාර්ලිශේන්තුවරු ඒකමි කවරු ඡන්ෙය දුන් වවරු ිතවරුාෙය 

ආ්ේාශේදීම මම කියන්න කැමැි න්. තමුන්නාන්ශ්ේලාත් ඡන්ෙය 

දුන්නා, අපිත් ඡන්ෙය දුන්නා. All voted for the Nineteenth 

Amendment. ශේශ ප අඩු පාඩු ි ශවනවරුා නේ, අපි ්ාකච්ඡා ක් 

ිත් ා ුන්න එක ශවරුනම වරුැඩ ප. නමුත්, යේ යේ පුශුලයන්ට ඒ 

අයශන ශපෞශුලික අවරු යතාවරුන් ියථට ක් ුන්න අපට ිඩ 

ශෙන්න වැහැ. ෙැන් අශ් උෙය ුේමන්පිල මැි තුමා කිේවරුා, දීපාලි 

ිතශේසුන්ේ ුැන. බවතුමන්ලා ඡන්ෙය දුන්නා, ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ිදිසකපත් ක්නශකොට අග්ර 

ිතනි ථ යකා්තුමාශන මතය ිතම්න්න නන.ය කියන එ පත්ා 

වරුුන්ි යකට. ඒක කලින් ි බුශණ් නැහැ. ඒක ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් තමන් ිදිසකපත් ශකන්ශේ. 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ්හ අයායා නාධික්ණයට ිතනි ථ යකා්වරුන් 

පත් ක්නශකොට අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාශන මතය ිතම්න්න 

නන.ය කියා  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට 

වරුුන්ි ය ප එකතු කළා. මම ඒක කියවරුන්නේ. 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ 49ඈ. (4)ිප 

ශමශ්ේ ් හන් වරුනවරුා: 

"ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්යන් ්හ අයායා නාධික්ණශේ 

්ාාපි වරු්යා ්හ අයායා නාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්යන් පත් කිරීම 

හා ්ේවන්ය කර්තවරුය ිුව කිරීශේ දී, ්ාාවරු ිතසින් අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යාශන අෙහ්ථ ලවාුත යුතු ය." 

[වායා කිරීේ] ශපොඩ්ඩ ප අහශුන ින්න. Please listen to 

me. දීපාලි ිතශේසුන්ේ මැි නියට අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා ිතන්ශය 

වුණා. That is the reason. අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාශන මතය 

ිතම්න්ශන් නැි වරු ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ිතනි ථ යකා්වරුන් පත් 

ක්න්න පුවවරුන්ෙ? ඒ අයශන හැකියාවරු ුැන අපිෙ ෙන්ශන්? 

බවතුමන්ලා ෙන්නවරුාෙ, අපි ෙන්නවරුාෙ?  

 
ගු පකපහසළිය රඹු පවැල්ල  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

එශහම නේ, Constitutional Council එක ප ශමොකටෙ? ඒ 

පුශුලයාටම කියා බ පශකෝම පත් ක් ුන්න ි බුණා ශන්? 

 
ගු සුජීව ප ේ්නල්ංහස ෙහසතා (විා යා , තා පෂණ හසා 

පර්පේෂණ කැමනට් පනොවන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு சுஜீவ தசனசிங்க - விஞ்ஞான ததாைில்நுட்ப 

மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Non Cabinet Minister of  
Science, Technology and Research) 

නැහැ, ඒක තමන් procedure එක. 

 
ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුන් කාානායකතුමනි, ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ්හ 

අයායා නාධික්ණයට ිතනි ථ යකා්වරුන් පත් ක්නශකොට ෙහනවරු 

වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට අපි වරුුන්ි ය ප මතුළත් 

ශකන්වරුා, අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාශන මතය ිතම්න්න නන.ය කියා. 

දීපාලි ිතශේසුන්ේ මැි නියට ිතන්ශය වුශණ් අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යාන්. එතශකොට එතුමිය පත් ක්න්න වැහැ. ඒ 

වරුාශනම ෙැන් වලන්න, නීි පි වරු්යා -  [වායා කිරීේ] 

 
ගු උා ය ප්රභාත් ගම්ේදපිල ෙහසතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 
නැඟී ල්ටිපේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
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ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Member, please do not disturb me.  නීි පි වරු්යා 

පත් කිරීශේදී අි ුන් ්නාධිපි තුමා- [වායා කිරීම ප] ශපොඩ්ඩ ප 

අහශුන ින්න. Please do not shout at me. Do not make this a 

joke. බවතුමා ශයෝ්නාවරු ප ශුනාවරුා නේ අහශුන ින්න. -නේ 

තුන ප නිර්ශශ  ශකන්වරුා. ඒ, සුහෙ ුේලත්, ්යන්ත ්යූ සකය ්හ 

කපිල නවරුෙය්ත්න. එතශකොට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශවරුන් 

කිේවරුා, "නේ තුන ප එවරුා ි ශවනවරුා. ්නාධිපි තුමාශන ප්රමුයතාවරු 

කියන්න." කියා. They asked for the preference of the 

President. පිබඳශවරුළ කියන්න කිේවරුා. එතුමා නිර්ශශ  ශකන්ශේ 

්යන්ත ්යූ සකයන්. තමුන්නාන්ශ්ේලා ශේ කන්ණු ෙන්ශන් නැි වරු, 

websitesවරුල ි ශවන ඒවරුා අල්ලා ශුන ශන් ශේ කාා ක්න්ශන්. 

අි ුන් ්නාධිපි තුමා නිර්ශශ  ශකන්ශේ ්යන්ත ්යූ සකයන්. 

ශමොනවරුාෙ ශේ කාා ක්න්ශන්?  There is nothing to say. This is 

what happened. You are talking nonsense. ශේ බ පශකෝම 

ිතකා්. ශේවරුා බවශේ මවරුා ුත් ඒවරුා. එතශකොට ශපොලි්ථපි  ුැන- 

[වායා කිරීම ප] ශපොඩ්ඩ ප අහශුන ින්න. ශපොලි්ථපි  පත් කිරීම 

ුැන ෙැන් ශේ මන්ත්රීතුමා කිේවරුා, ශපොලි්ථපි  පත් කශළේ 

ිපතුවරු පකා් ිතධියටන් කියා. ඒ ් හා ්නාධිපි තුමාට අන්ි ය ප 

ි ශවනවරුා. ශපොලි්ථපි  ් හා නේ තුන ප එේවරුා. Pujith 

Jayasundara, Wickremasinghe and Wickremaratne. ඒ නේ 

තුන තමන් එේශේ. නේ තුන එවරුා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට 

කිේවරුා, ඒ නේ තුශනන් එක නම ප නිර්ශශ  ක්න්න කියා. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු කශළේ ශමොක පෙ? ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ඡන්ෙය ප ුත්තා. ඡන්ෙය ප ුත්තාම ්යසුන්ේට 

ඡන්ෙ පහන්, ිතක්රමසිාහට ඡන්ෙ එකන් හේව වුශණ්.  

 
ගු පකපහසළිය රඹු පවැල්ල  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඒ ශවරුලාශේ 90ශෙනාශුන් )ශෙනාන් සිටිශේ. 

 
ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතශකොට වහුත්ය ඡන්ෙය දුන්, වහුත්ය කැමැත්ත පළ ක්පු 

ශකනාට ඒ තනතු් දුන්නා. ඒක තමන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ක්රියාමාර්ුය. [වායා කිරීම ප] Please do not shout. 

Come and speak. Do not shout there.  ශමතැන කාා ක්න්ශන් 

නැි වරු පාර්ලිශේන්තුශේ ්ාා ුර්ාශයන් එබඳයට යන ුමන් ක. 

ුහනවරුා. You stand up and speak. මන්ත්රීවරු්ශයකු වරුාශන 

ිපටශුන කාා ක්න්න. අශ් ශේ උෙය ුේමන්පිල මැි තුමා 

අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි  -President of the Court of 

Appeal-  ්ේවන්යශයන් කිේවරුා. ්නාධිපි තුමාට නිර්ශශ  

කිරීශේ වලය ි ශවනවරුා.  009  ්නවරුාසක මා්ශේ දීපාලි 

ිතශේසුන්ේ මැි නිය නිර්ශශ  ක්න්ශන් නැි වරු ූ ්ශ්ේන 

මැි තුමා නිර්ශශ  කශළේ ්නාධිපි තුමාන්; අපි ශනොශවරුන්. 

ූ ්ශ්ේන මැි තුමා, දීපාලි ිතශේසුන්ේ මැි නියට වරුඩා 

ශ්යයථ තාවරු අි න් හත් ශෙශනකුට පහබඳන් - four down -

ිපටිශේ. But it was the President, Sir, who recommended 
Justice Preethi Padman Surasena, not us. It was the President 
who nominated Justice Surasena.  

 
ගු පකපහසළිය රඹු පවැල්ල  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

That is what I am saying.  

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Stand up and speak. ශේ ශමොනවරුාෙ?  

 

ගු ේදත්රීවරපය ප 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
්ාා ුර්ාශයන් එබඳයට යන ුමන් අෙහ්ථ ප්රකා  ක්නවරුා. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please do not disturb.  Let him carry on. You have 
time to reply.  

 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

It was the President who overlooked Justice Deepali 
Wijesundera and nominated Justice Surasena. 
්නාධිපි තුමා තමන් දීපාලි ිතශේසුන්ේ මැි නියශන නම ශයෝ්නා 
ශනොක් ූ ්ශ්ේන මැි තුමාශන නම ශයෝ්නා කශළේ. නමුත් යට 
ප්ථශ්ේ ්නාධිපි තුමා දීපාලි ිතශේසුන්ේ මැි නියශන නම 
නිර්ශශ  කළා. ඒ ශවරුලාශේ අග්රිතනි ථ යකා්තුමා ඒ නම 
පිබඳුත්ශත් නැහැ.  

අනි ප කා්ණය, ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මි  වුශණ් 
0009 අවුන්ශශශ. ඒ ුැන මතකෙ, ුන් කාානායකතුමනි?  න්ද්රිකා 
මැි නි යශන ආණ්ඩුවරු ශුනියන්න මන්ත්රීවරුන් ිපටිශේ නැහැ. ශේ 
ිි හා්ය වරුැඩි ශෙශනකු ෙන්ශන් නැහැ.   න්ද්රිකා මැි නියශන 
ආණ්ඩුවරු ශුනියන්න මන්ත්රීවරුන් ිපටිශේ නැහැ, ආණ්ඩුවරු වරුැශටන්න 
ගිශේ. Can you remember? "පසකවරුා් ආණ්ඩුවරු ප හෙලා අපි 
්හශයෝුය ශෙන්නේ. නමුත් අපට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප 
නන." කියලා ි්ථශ්ල්ලාම කිේශේ ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණන්. 
්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ තමන් ි්ථශ්ල්ලාම කිේශේ, "අපට 
ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප නන." කියලා. එය ශහො  අෙහ් ප. 
ඒක එො පාර්ලිශේන්තුශේ සිය ග ශෙනාම පිබඳුත්තා; මිපන්ෙ 
්ා්ප පය මැි තුමාත් පිබඳුත්තා; අපිත් පිබඳුත්තා. යට ප්ථශ්ේ ශේ 
අවුන්දු ුණනාවරු තුළ එිප යේකිසි ප්රුි ය ප මි  වුණා. 0090  
වරුර්යශේදී එය ටික ප ආප්ථ්ට ගිය වවරු තමුන්නාන්ශ්ේලා ෙන්නවරුා. 
නමුත්  ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේදී අපි ඒ 
තත්ත්වරුය වරුර්යනය ක්ලා, "ශශ්රේයථ ාධික්ණයට, 

අයායා නාධික්ණයට ිතනි ථ යකා්වරුන් පත් ක්න ශකොට 
අග්රිතනි ථ යකා්තුමාශන නිර්ශශ ය ලවා ුත යුතුන්" කියලා 
වරුුන්ි ය ප ිදිසකපත් කළා. ඒක වරුැෙුත් නිර්ශශ ය ප. ඒකට 
සියල්ශලෝම ඡන්ෙය දුන්නා. තමුන්නාන්ශ්ේලා ඒවරුාට ඡන්ෙය දීලා, 
ෙැන් ශමොනවරුාෙ ශේ කියවරුන්ශන්? ප පයය ප හැටියට ඡන්ෙය 
දුන්නා. එ ප්ත් ්නතා නිෙහ්ථ ්න්යානය, ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ 
ප පයය, ප පයය ප හැටියට ශේවරුාට ඡන්ෙය දුන්නා ශන්. එශහම 
ඡන්ෙය දීලා ෙැන් ශේ අ ශ ෝනාවරු ශමොක පෙ? අනි ප කා්ණය,- 

[වායා කිරීේ] 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Members, let him reply.  
 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Get up and speak without disturbing me. You are 

talking nonsense.  
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු ච්දදිෙ වීර පපකොඩි ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

You are trying to mislead the House. 

 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You are talking cock-and-bull stories.   

 

ගු ච්දදිෙ වීර පපකොඩි ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

You are the one talking cock-and-bull stories.   
 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ුන් කාානායකතුමනි, ෙැන් ශේ ශුොල්ලන්  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ නීි රීි  ුැන කාා ක්නවරුා.  ශේ අය ශේවරුා ුැන 

ෙන්ශන් නැහැ. ශේවරුා monitor ක්න්ශන්ත් නැහැ; අුගුමනය  

ක්න්ශන්ත් නැහැ. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ පළමුවරුැනි 

රැ්ථවීශේදී- at the first meeting- ්නතා ිතමු පි  ශප්මුශණ් 

ිල්ලීම අුගවරු ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය  අපි 

ශුනාවරුා. එො නීි රීි  වරුුය ප පිබඳුත්තා. ඒ නීි රීි  ශේ 

වරුර්තමාන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුත් පිබඳුත යුතුන් කියලා 

ශයෝ්නාවරු ප ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ේමතශවරුලා 

ි ශවනවරුා.  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්ටත් ඒ ුැන ෙන්වරුා එවරුා 

ි ශවනවරුා. 

Parliament was informed on 08th December, 2016.  2016 

ශේැේවර් මා්ශේ   ශවරුනිො ඒ නීි රීි  එවරුලා, මන්ත්රීවරුන්න්ට 

කියලා ි ශවනවරුා "ශයෝ්නා එවරුන්න" කියලා. ශයෝ්නා එේශේ 

නැත්ශත් මන්? ආණ්ඩු ක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශවරුන් 

තමුන්නාන්ශ්ේලාට කියලා ි ශවනවරුා, "ෙහහත්ශවරුනි ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ්ේමත ක්නශකොට අපි යේ නීි රීි  

මාලාවරු ප පිබඳුත්තා. ඒ නීි රීි  මාලාවරු ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ දී පිබඳුන්නවරුා. ශේක හසකයට ක්න්න  

009) ශේැේවර් මා්ශේ   ශවරුනිොට ශයෝ්නා එවරුන්න" කියලා. 

තමුන්නාන්ශ්ේලාට ලියුේ එවරුලා ි ශවනවරුා. ශයෝ්නා එේවරුාෙ? No 

one did that. එකම මන්ත්රීවරු්ශය පවරුත් ශයෝ්නා එවරුන්ශන් නැි වරු 

ෙැන් ශමතැන මිතල්ලා කියවරුනවරුා. එකම මන්ත්රීවරු්ශය පවරුත් 

ශයෝ්නා එවරුලා නැහැ. මම කියන්ශන් ශේකන්. ෙැන් අවුන්දු තුන 

හත් ප ගියා. ප්රමාෙ ශවරුලා ශහෝ, ශේශ ප අඩුපාඩුකේ ි ශවනවරුා 

නේ අපි ්ාකච්ඡා ක්මු ුන් කාානායකතුමනි. We can discuss. 

අපි ශේ ුැන කාා ක්ලා අඩුපාඩුකේ ි ශවනවරුා නේ හො ුනිමු. 

නමුත්, ශේ ශුොල්ලන් කියන ිතධියට ෙැන් ශමතැන ශමොක පෙ ශේ 

ි ශවන න්ොවරු? අශ් ආණ්ඩුවරු මාශකොල්ල ක.වරුා. ප්ථ්  ශෙොශ්න් 

ුත්තා. මම මිපන්ෙ ්ා්ප පය මැි තුමා ්් ශුේදී හේවවුණු 

ශවරුලාශේ මම එතුමාශන මූණටම කිේවරුා,  "බවතුමා ්නාධිපි කේ 

ක්ලා ි ශවනවරුා, අුමැි කේ ක්ලා ි ශවනවරුා. මන්, ශේ ප්ථ්  

ශෙොශ්න් ශේ ආණ්ඩුවරු ුත්ශත්? " කියලා. මම ඒක එතුමාශන 

මූණටම මහුවරුා. ශේ ප්ථ් ශෙොශ්න් ුත්ත එක ුැන මම කිේවරුා, 

"බවතුමාශන ක්රියා මාර්ුය බවතුමාශන කීර්ි  නාමයට කැළැල ප" 

කියලා.  ඒ ්ේවන්යවරු උ්ාිත ගියා. නඩුකා්වරුන් හත් ශෙනාම 

තීන්දුවරු ප දුන්නා, ශේක මාශකොල්ලක.ම ප කියලා. ිි න් ශේක 

තමන් ි ශවන ත්හවරු; ශවරුන කිසිම ශෙය ප ශනොශවරුන්. මුව 

අධික්ණයත් එ පකම ත්හන්.  

එ ප්ත් ්ාි ක ශප්මුණ වරුන අශ් ආණ්ඩුවරුට ්ථවරුාධීන 

අධික්ණය ප අවරු යන්. අපි මන්ත්රීවරුන් ිතධියට ආණ්ඩු ප පයශේ 

ින්න පුවවරුන්; ිතප පයශේ ින්න පුවවරුන්. නමුත් අපට ්ථවරුාධීන 

අධික්ණය ප ශනොමැි  නේ අපි යන්ශන් ශකොහාටෙ? ඒ කාලශේ 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කළ හැටි මම කාා 

ක්න්ශන් නැහැ. සිය ගශෙනා ෙන්නවරුා, ඒ කාලශේ පත් කශළේ 

කවුෙ කියලා. නමුත් අෙ ශශ්රේයථ ාධික්ණයට, 

අයායා නාධික්ණයට ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් ක්නශකොට 

අග්රිතනි ථ යකා්තුමාශන නිර්ශශ ය මතුළත් ක්ලා අපි 

වරුුන්ි ය ප හැටියට මතුළත් ක්නවරුා. ඒශකන් ්මව්තාවරු ප 

මි  ක්ලා ි ශවනවරුා.  

ෙැන් ශේ ්ාි වරුාෙය අවු්ථ් න අය, උෙය ුේමන්පිල මැි තුමා, 

ආුම ුැන කිේවරුා. ආුම වලලා අපි ිතනි ථ යකා්වරුන්න්වරු පත් 

ක්නවරුාෙ? ශකොන් ශලෝකශේෙ, එශහම ශවරුන්ශන්? ශේ 

ශුොල්ලන්ශන ප පයශේ එශහම ශෙය ප මි . නමුත්, ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවරු තුළ එශහම වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප නැහැ. මට කියන්න 

ි ශවන්ශන් ශේශ ප අඩුපාඩුකේ ි ශවනවරුා නේ අපි හො ුනිමු 

කියලාන්. ්නාධිපි තුමාට අන්ි ය ි ශවනවරුා, නේ නිර්ශශ  

ක්න්න. ඒ අන්ි ය අපි පිබඳුන්නවරුා. නමුත්, 

අග්රිතනි ථ යකා්තුමාටත් අන්ි ය ප ි ශවනවරුා, ඒ නිර්ශශ ය 

පිබඳුන්න ශහෝ ප්රි  පශයේප ක්න්න. ඒකට අපි සියල්ශලෝම 

ඡන්ෙය දුන්නා. You all also voted. What is the problem now? 

ෙැන් ්මව්තාවරු ප ි ශවනවරුා.  

ුන් කාානායකතුමනි, අශන ප කා්ණය, මශමසකකාශේ 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ිතනිසුන්වරුන් පත් කළාම,  They are called 

before the Senate. ශ්ශනට් එක ි්ථ්්හට මිතල්ලා නිකේ 

ශනොශවරුන් පැය තුන හත් ප ප්ර ථන ක්නවරුා. They are questioned 

for three, four hours.  ඒ පත්වීම ්ථික් ක්න්න කලින් 

මශමසකකාශේ ශ්ශනට් එක ිදිසකශේ කැ වරුලා  පැය තුන හත් ප 

ප්ර ථන ක්නවරුා. ඒ ප්ර ථන කිරීම මුව මශමසකකාවරුටම මායයශයන් 

ිතකා ය ක්නවරුා. It is given live. දුන්න නඩු තීන්දු ුැන එතැනදී 

අහනවරුා. ්මහ් නඩුකා්වරුන් ප පයග්රාහී නඩු තීන්දු දීලා ි ශවනවරුා 

නේ අහනවරුා, "ප පයග්රාහී නඩු තීන්දු දීලා ි ශවනවරුා ෙ?" කියලා. 

්මහ් නඩුකා්වරුන් කාන්තාවරුන්ට ිතන්ශයන්. ්මහ් අය ුේ්ා 

කිරීමට ිතන්ශයන්. ඒවරුා  සියල්ලම අහනවරුා. අහලා තමන් මුව 

ශ්ශනට් ්ාාවරු ිදිසකශේදීම නිර්ශශ  ක්න්ශන්. අශ් එශහම 

ක්රමය ප නැහැ. ඒ ශවරුුගවරුට තමන්  බවතුමාශන ප්රයානත්වරුශයන් 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මි  ක්ලා  ඒකට උුත්, බුශධිමත් 

පිසක් ප ොලා  ඒ අයට ඒ තී්ණය ුන්න අපි අවරු්ථාාවරු මි  ක්ලා 

ි ශවන්ශන්. ිි න් ශේ ක්රමය ශහො  නැත්නේ,  ශෙශුොල්ලන්ම 

කාා ක්ලා, අවරු ය නේ අපි ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු අ ගත් ක්මු. 

නමුත් ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට ශෙෝථ කියන්න එපා. ශමොකෙ, 

ආණ්ඩුවරු මාශකොල්ල කාලා,  තීන්දුවරු තම වරුාසියට ලැබුශණ් නැහැ 

කියලා ඒ ත්හා අශපන් ුන්න එපා. මට කියන්න ි ශවන්ශන් 

එච් ්න්. මට කාා කිරීමට ශවරුලාවරු ලවා දීම ුැන මම බවතුමාට 

්ථතුි ය පුෙ ක් සිටිනවරුා. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්.  

  
[12.55p.m.] 
 

ගු රාජවපරෝදියම් ්ම්ප්දා ්ද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு ராஜவதராதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Mr. Speaker, I do not want to say anything 

controversial except to mention that the Constitutional 
Council is a very prestigious institution performing very 
important duties as far as the country is concerned. They 
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need to be treated with respect. The persons appointed to 
the Constitutional Council are eminent persons; and by 
our conduct using Parliamentary Privilege and being 
unduly critical or unfair by the members of the 
Constitutional Council, we should not discourage eminent 
persons, capable persons, competent persons, persons of 
unblemished character, refusing to take up positions on 
the Constitutional Council. That will be a grave damage 
that will be inflicted on that institution, if that situation 
comes about. 

We, as Members of Parliament, have the Privilege to 
say anything in Parliament. We are not subject to the law 
of defamation, whether civil or criminal, but we must not 
abuse that Privilege in such a way as to discourage 
persons who can be of use to this country from serving 
this country and we should be very careful about it. 

Talking about the Constitutional Council, we had the 
Seventeenth Amendment, the Eighteenth Amendment and 
the Nineteenth Amendment. I do not want to go into the 
details of all those laws - we know what they are. In my 
capacity as the Leader of the Opposition, I was an ex-
officio member of the Constitutional Council for a period 
of three years. You were, Mr. Speaker, the Chairperson of 
the Council. You know what happened before the 
Council.  

I wish to recount some of my own experiences. I think 
we were very prim and proper, very careful, very cautious 
and very concerned, that we always made the correct 
appointments. We were deferential to the 
recommendations made by the President. We always 
considered very seriously every recommendation made by 
the President. If we felt that the President needed to make 
more recommendations, names of other persons, we 
communicated with him and requested that further names 
be submitted. So, I think, we always endeavoured to work 
in close cooperation with the President, holding the 
President in high esteem because, after all, we have only 
one President in this country duly elected by the people of 
this country. We always endeavoured, you, Mr. Speaker, 
in particular, I want to say on the Floor of this House, to 
ensure that there was a good working relationship 
between the President and the Constitutional Council. 

The Mover of this Motion referred to the fact that the 
Prime Minister and the Leader of the Opposition, 
meaning me, were entitled to make certain appointments. 
Yes, we were entitled to make certain appointments. 
What were the appointments we made? There were five 
appointments to the Constitutional Council for the 
purpose of constituting the Constitutional Council, which 
were made by the Prime Minister and me as the Leader of 
the Opposition. Three were eminent persons from civil 
society. There is no question about it. The fourth person 
was the Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale appointed by the 
Prime Minister from the UNP.  

He also had the question in mind when he made that 
recommendation.  

I had to make the next recommendation of a member 
of the Constitutional Council. I told the Hon. Prime 
Minister and you, Hon. Speaker, that I would like a 
member of the Joint Opposition to be appointed as a 

member of the Constitutional Council. In fact, from your 
room, Sir, I phoned the Hon. Mahinda Rajapaksa, who 
was then the Member of Parliament for Kurunegla, and 
consulted him in regard to the person whom I should 
appoint from the Joint Opposition to the Constitutional 
Council. He asked me whether I had any names in mind 
and I said I had no names in mind, but that you, Sir, had 
recommended to me the name of the Hon. Chamal 
Rajapaksa. When I mentioned the Hon. Chamal 
Rajapaksa’s name to him, he accepted that and I 
recommended the appointment of the Hon. Chamal 
Rajapaksa. That was how the Constitutional Council was 
constituted. 

It is the Mover of the Motion complaining about the 
appointment of the Hon. Chamal Rajapaksa as a member 
of the Constitutional Council on my recommendation. 
What accusation can he make in regard to any 
recommendation I have made when the name I have 
recommended is the name of a Member of Parliament of 
the Joint Opposition and the brother of the Hon. Mahinda 
Rajapaksa? So, I think, Sir, this type of thing should not 
be carried too far, because you can slur your views 
against each other freely in this Parliament. You can even 
do so in regard to other persons like members of the 
Constitutional Council. But, if you do it too frequently 
and recklessly, you will lose the cooperation, the 
willingness of eminent persons in this country to serve on 
an important institution like the Constitutional Council.  

We are aware of certain things that happened in this 
country, Sir. We know how the former lady Chief Justice 
was impeached in this Parliament. I was a Member of that 
Select Committee. Because she would not deliver 
judgments in keeping with your wishes, you brought an 
Impeachment Motion against her on some flimsy, 
frivolous charges. You held an inquiry, which 
commenced one evening, went on to the whole night and 
you impeached her the next day! That is what you did to 
her because she would not deliver judgements in your 
favour. We know of another instance, of yet another 
former Chief Justice, the successor of the lady Chief 
Justice that I referred to, who was seen at Temple Trees, 
the residence cum office of the former President when the 
results of the Presidential Election in 2015 were coming 
out and were being announced. I do not wish to say 
anything which will unnecessarily cause any controversy 
or against the former President. But, I want to know what 
was the former Chief Justice of this country, the then 
Chief Justice of the country, doing at Temple Trees in the 
early hours of the 09th of January, 2015 when the results 
of the Presidential Election were being announced? These 
are questions that concern people; these are incidents that 
trigger in the minds of people the need to have an 
independent Judiciary, a Judiciary that will not bow down 
to the Executive or be subject to Executive directions.  

So, Sir, I think we should restrain ourselves, be careful 
and ensure that the importance, the prestige of the 
Constitutional Council is preserved, that we do not make 
the Constitutional Council a political football for you all 
to play around within this House and that we are able to 
solicit the services of the best of persons in this country to 
serve on the Constitutional Council. I thank you, Sir.  

749 750 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු කථානායකුරො  
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. (Dr.) Jayampathy 
Wickramaratne.  

Order, please!  

එතුමාශන කතාවරුට ප්රාම ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමා 

මූලා්නයට පැමිශණුග මත.  
 
අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලා්නපය්ද ඉවත් වූපය්ද  

නිපයෝජය කථානායකුරො [ගු පේ.එම්. ආන්දා  කුොරල්රි ෙහසතා] 
මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு தஜ.எம். 

ஆனந்த குமாரசிறி] தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. ANANDA KUMARASIRI] took the Chair. 

 

[අ.ාා. 9.05] 
 

ගු (ආචාර්ය) ජයම්පින වික්රෙරත්න ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු ප තුබඳන් ්ාි ක එකඟත්වරුය ප මි  වරුන පසකදි යාන්ත්රණය ප 

හෙලා ශේ ්ශට් අධික්ණ ශේ ප්රයාන තනතුන්වරුලට ්හ 

නීි පි වරු්යා  ශපොලි්ථපි වරු්යා  බේබුඩ්්ථමන්  පාර්ලිශේන්තුශේ 

මහ ශල්කේවරු්යා ආදි නි්වරුලට ්ාි ක එකඟත්වරුය ප මි  ක් 

ුන්නට පුවවරුන් ඒ යන්ත්රණය මඟින් පත් කළ යුතුය කියා 

පළමුවරුන වරු්ට ශයෝ්නා කශළේ  අෙ අප ්මඟ නැි  ආ ාර්ය නීලන් 

ි න්ශ ල්වරුේ මැි තුමාන්. 9  4 සිට 0000 ෙ පවරුා ූ  කාලය තුළ 

ේන ලෙ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ප්රි ්ා්ථක්ණ ප්රයත්නශේදී එතුමා 

තමන් ශේ අෙහ් ශයෝ්නා කශළේ. ඒ ්ේවන්යශයන් පැවරුැි  ිතශ ේය 

කා්ක ්ාාශේදී එතුමා ිතාම ශහො  ශයෝ්නාවරු ප ිදිසකපත් කළ 

වවරු මා කියන්න නන.. ඒ වරුාශනම  මා ිතශ ේයශයන් ශේ කා්ණයත් 

් හන් ක්න්න නන.. එවරුකට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා කටයුතු 

අමාතයවරු්යා හැටියට සිටිශේ මහා ාර්ය ජී.එල්. ඨයසක්ථ මැි තුමාන්. 

එතුමාශන උපශශ ක හැටියට ම ාා කටයුතු කළා. අෙ අප ශවරුනත් 

ක වුන්වරුල සිටියත් මා කියන්න නන.  මහා ාර්ය ජී.එල්. ඨයසක්ථ 

මහතා කියන්ශන්  නීලන් ි න්ශ ල්වරුේ මහත්මයා ිදිසකපත් ක්පු 

ඒ අෙහ් ිදිසකයට රැශුන ගිිපන් තවරුත් දියුණු ක්න්න ොයකත්වරුය 

දුන් ශකශනකු වරුන වවරු. එශහත් අවරුා්නාවරුකට 0000 වරුර්යශේදී ඒ 

වරුයවරු්ථාාවරු ්ේමත වුශණ් නැහැ. ින් පසු ශේ ්ශට් 

වරුෘත්තීයශේදින්ශන ්ාුේවරුලින් දිගින් දිුටම ිල්ලා සිටියා  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා මණ්ඩලය නමැි  යාන්ත්රණය හො ෙහහත්වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය මඟින් එය ්ථාාපනය ක්න්න 

කියලා. එශහත් එයට අවරු්ථාාවරු ප ලැබුශණ් නැහැ. කිසිවරුකු 

වලාශපොශ්ොත්තු ශනොූ  පසකදි හදිසිශේ  පසකවරුා් ආණ්ඩුවරු මි  ූ  

ශවරුලාශේ එම වරුෘත්තීයශේදී ්ාුේ ගිිපන් ්නතා ිතමු පි  

ශප්මුණට කියා සිටියා  "ශේ කා්ණය ෙැන් ුන්න" කියලා. 

්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ එයට එකඟ වුණා. ින් පසුවරු ඒ පිබඳව වරු 

්ාකච්ඡා පැවරුැත්වුණා. මා  ඒ ්ාකච්ඡාවරුට ්හාාගි වුණා 

නිලයාසකයකු -ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා කටයුතු අමාතයාා ශේ 

උපශශ ක- හැටියට. ින් පසුවරු එකඟත්වරුය ප මි  ක්ශුන තමන් 

ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය මඟින් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු - Constitutional Council - හැදුශණ්. එො අෙ 

වරුාශන ශනොශවරුන්. අෙ ්ාාශේ ි ශවන ්ායුි ශේ අශන ප පැත්තන් 

එො එිප ි බුශණ්. අෙ මන්ත්රීවරුන් හත්ශෙශන ප එම ්ාාශේ 

ින්නවරුා. මන්ත්රීවරුන්න් ශනොවරුන අය තුන්ශෙනන් අෙ එිප ින්ශන්. 

එො ශයෝ්නා ක් ි බුශණ් ්හ පාර්ලිශේන්තුශේදී ඒකමි කවරු 

්ේමත වුශණ් මන්ත්රීවරුන්න් ශනොවරුන හත්ශෙනකුශුන්  

කාානායක  අුමැි  ්හ ිතප පය නායකශුන් යුත් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප. මා ශේ අවරුයා්ණය ක්න්ශන්  

ශශ පාලනඥයන් ශනොවරුන ඒ ්ාමාජිකයන් සිටීශේ වරුැෙුත්කමන්. 

එො  න්ද්රිකා වණ්ඩා්නායක කුමා්තුාු මැි නිය නේ කශළේ 

කීර්ි මත් ්නාධිපි  නීි ඥවරු්යකු ූ  එච්.එල්. ෙ සිල්වරුා 

මැි තුමාන්. එතුමා ිල්ලා අ්ථ වුණාට පසුවරු එම නි්යට පත් වුශණ් 

මහා ාර්ය ශකොල්ිතන් වනණ්ත්න මහතාන්. කුඩා ප පයවරුලින් 

ශකනකු නේ ක්න්න අවරු්ථාාවරු ලැබුණු ශවරුලාශේ ්නතා ිතමු පි  

ශප්මුණ නේ කශළේ කීර්ි මත් නීි ඥයකු ූ   එ ප්ත් ්ාතීන්ශන 

්ාිතයානශේ අවුන්දු ුණන ප වරුැඩ ක්පු  මටත්  ිතප පය 

නායකතුමාටත් නීි  ිතෙයාලශේදී අප්ාය නීි ය ිුැන්ූ  එ්ථ.එ්ථ. 

ිතශේ්ත්න මැි තුමාන්. කවුන්ත් ෙැනශුන සිටියා එතුමා ශ්රී ලාකා 

නිෙහ්ථ ප පයයට ිපතවරුත් ශකශන පය කියලා. එතුමා 

වණ්ඩා්නායක මැි නිය ්මඟ කටයුතු කළ ශකශන ප. නමුත්  

්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ පත් කශළේ එතුමාන්. එච්.එල්. ෙ සිල්වරුා 

මහත්මයා ශහෝ ශකොල්ිතන් වනණ්ත්න මහත්මයා ශහෝ එ්ථ.එ්ථ. 

ිතශේ්ත්න මහත්මයා ශහෝ තමන් පත් කළ ප පයවරුල නන.කේ 

අුගවරු ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු තුළ කටයුතු කශළේ නැහැ. බවුන් 

්ථවරුාධීන පුශුලයන් හැටියට කටයුතු කළා. එම නි්ා තමන් මා 

අවරුයා්ණය ක්න්ශන්  ශශ පාලනඥයන්ශන ්ායයාවරුට වරුඩා 

කීර්ි මත් පු්වරුැසියන් -ශශ පාලඥයන් ශනොවරුන පු්වරුැසියන්- 

්ායයාවරු ප ශේ ්ාාශේ සිටිය යුතුය කියපා. ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය පනත් ශකුවේපත ිදිසකපත් කළ 

ශවරුලාශේ එශහම තමන් ශයෝ්නා කශළේ.  

අෙ ක්රියාත්මක වරුන ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනශේ මුල් ශකුවේපශත් ි බුණු ඒ වරුුන්ි ය ඒ ිතධියට 

්ේමත වුණා නේ ශේ ්ාාවරුට පත් වරුන්ශන් ශශ පාලනඥයන් 

තුන් ශෙනන්; සිිතල් පු්වරුැසියන් තුන් ශෙනන්; බ පශකෝම හත් 

ශෙනන්. වරුර්තමාන ිතප පයය එොත් ිතප පයශේ සිටිමින් කියා 

සිටියා  "නැහැ. ශශ පාලනඥයන් වරුැඩි ්ායයාවරු ප නන." කියලා. 

Politicization එක ප නන.ය කියලා කිේශේ  බවුන්. මට මතකන්  

ශ්ෝයාත හාමුදුන්ශවරුෝ හැම ොම ිතන්ශය වුණා  ශශ පාලනඥයන් 

වරුැඩි පිසක් ප ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා  ්ාාශේ ින්නවරුාට. මම ඒ 

කාලශේ මන්ත්රීවරු්ශය ප ශනොශවරුන්. මම උෙේ කළා  ෙහනවරුවරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයන පනත් ශකුවේපත ්ක්ථ 

ක්න්නට. එො ්නිල් ිතක්රමසිාහ මහත්මයා මට අඬුහලා කිේවරුා  

11ශේ හතන් - තුශන් නිශයෝ්නය තුනන් - හත ක්න්න   සිිතල් 

පු්වරුැසියන් ුණන තුන ෙ පවරුා අඩු කිරීමට මට එකඟ ශවරුන්න 

වැහැ  මම ශකොශහොමෙ ශ්ෝයාත හාමුදුන්වරුන්ට උත්ත් ශෙන්ශන් " 

කියලා.   

මම ඒ ශවරුලාශේම එතුමාශන කන්ශතෝන්ශේ ි න් ශ්ෝයාත 

හාමුෙන්වරුන්ට කාා ක්ලා කිේවරුා  "ශමන්න ශේ වරුාශන ප්ර ථනය ප 

මතු ශවරුලා ි ශවනවරුා  හාමුදුන්වරුශන්" කියලා. උන්වරුහන්ශ්ේ 

කිේවරුා  "ශමොනවරුා ක්න්නෙ  මහත්තයා. ඒකට එකඟ ශවරුන්න  

ෙැන්. නැත්නේ ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයම 

්ේමත ශකශ්න්ශන් නැහැ. එම නි්ා ඒකට ෙැන් එකඟ ශවරුන්න. 

ප්ථශ්ේ කාලයක ශවරුන්ථකේ ක්න්න පුවවරුන්  වලමු." කියලා. එම 

නි්ා තමන්  සිිතල් පු්වරුැසියන්ශන ොයකත්වරුය ශේ ිතධියට ෙමන්න 

වුශණ්.  

මම ්ේපූර්ණශයන් පිබඳුන්නවරුා  උෙය ුේමන්පිල 

මැි තුමාශන ඒ අෙහ්. ශේ නිර්ණායක ප්රසිශය කළ යුතුන්. අශ් 

ල පයථමන් කිසකමල්ල මැි තුමා කිේවරුා වරුාශන නිර්ණායක නැතුවරුා 

ශනොශවරුන්. වරුර්තමාන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 0009 ි බුණු 

නිර්ණායක පිබඳශුන ඒ වවරු ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට ෙැුගේ දුන්නා. 

මට මතකන්  ඒ 009) ශේැේවර් මා්ශේ 0 වරුැනි ො. ඒ වරුාශනම  

009).99.07 වරුැනි ො ්නාධිපි තුමාට ෙැුගේ දුන්නා  ඒ පැ්කව 

751 752 
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නිර්ණායක අුගවරු දිුටම කටයුතු ක්නවරුා කියලා. අෙ ඒ පිබඳව  

්ාශ ෝයනය ප අවරු ය නේ එය කළ යුතුන්. මම ්ේපූර්ණශයන් 

පිබඳුන්නවරුා ඒ ්ාශ ෝයන අවරු යන් කියලා. ඒ ුැන ්ාකච්ඡා කළ 

යුතුන්. ඒ ුැන කිසිම වරුාෙය ප නැහැ.  

අෙ ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන පත්වීේ පිබඳව වරු අපට ්ාකච්ඡා 

ක්න්න සිශය ශවරුලා ි ශවනවරුා. ශමය ිතාම  ්ාශේදී කා්ණය ප. 

ආ ාර්ය ශකොල්ිතන් ආර්. ෙ සිල්වරුා සුප්රසිශය වරු ශයන් කිේවරුා  

"There have been bad judges; there will be bad judges but 

there are no bad judges." එතුමා කිේවරුා  "න්ක 

ිතනි ථ යකා්වරුන් ින්න මි . අනාුතශේත් න්ක 

ිතනි ථ යකා්වරුන් ිදීිත. නමුත් ෙැන් න්ක ිතනි ථ යකා්වරුන් 

නැහැ" කියලා. අපි ඒ පෙනම උඩ තමන් යන්ශන්. අපි බවුන් ිතශ්රාම 

ගියාට ප්ථශ්ේ බවුන්ශන නඩු තීන්දු ිතශ ේයශයන් ිතශේ නය කළත්   

ඒ නි් ේන කාලශේ බවුන්ශන කටයුතු පිබඳව වරු අපි ිතශේ නය ප 

ක්න්ශන් නැහැ. බවුන් පිබඳව  ිතශේ නය ප ක්නවරුා නේ 

ක්න්ශන් එ පශකෝ academic writing එකක. එශහම නැත්නේ 

මපැල් උ්ාිතයකට ගිිපල්ලා. අපි ඒ පෙනම යටශත් කටයුතු ක්මු. 

ශේ ිතනි ථ යකා්වරුන්න් ශුෞ්වරුනීය ්හ ශහො  

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් වුණත්, ්මහ් ිතට බවුන් අතසකන් ශත්රීේ 

ක්න්නට සිශය ශවරුනවරුා, කවුෙ මහාධික්ණශයන් 

අයාය ානාධික්ණයට යන්ශන්, කවුෙ අයායා නාධික්ණශයන් 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට යන්ශන්  කියලා. ඒ වරුාශන ශවරුලාවරුට 

ශ්යයථ ත්වරුය පමණ ප ්ැලකිය යුතු ශනොශවරුන්. ශ්යයථ ත්වරුයටත් 

්ැලකිල්ල ප ි බිය යුතුන්. ිතශ ේයශයන්ම දීර්  කාලය ප ශ්ේවරුය 

ක්පු career judgesලාශන ශ්යයථ ත්වරුය ්ලකා වැලිය යුතුන්. 

නමුත් ඒත් එ පකම බවුන්ශන  performance, බවුන්ශන නඩු 

තීන්දුවරුල quality  එක පිබඳව වරුෙ ්ලකා වැලිය යුතුන්.  

ශ්යයථ ත්වරුය එකම මිුගේෙණ්ඩ කියලා මම නේ එකඟ 

ශවරුන්ශන් නැහැ. එම නි්ාම සිශය ශවරුනවරුා ශේ ශහො  

ිතනි ථ යකා්වරුන් අත්ත් යේ ශත්රීම ප ක්න්න.  

ඒ වරුාශනම, ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් ක්න ශකොට නීි පි  

ශෙපාර්තශේන්තුශවරුන් පත් කළ යුතුන්. මත්ත වරු ශයන් පුශුලික 

නීි ඥවරුන්න් හැටියට අශ් පැමිකවල්ල ප ි ශවනවරුා,  Private Bar 

එශකන්  පත් ශකශ්නවරුා ශවොශහොම අඩුන් කියලා.  ශවොශහෝ 

ශවරුලාවරුට කියනවරුා, නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුශවරුන් එන 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් එන්ශන් එ පත්ා ිතධියක  executive-mind 

එක ප ි යාශුන කියලා. බවුන්ට පුන්දු ිතයායකය ශවරුුගශවරුන් 

ශපනී ි ලා; ආණ්ඩුවරු ශවරුුගශවරුන් ශපනී ි ලා. ඒ  නි්ා 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් වුණාමත් ්මහ් ිතට ඒ executive mind 

එශකන් එබඳයට එන්ශන් නැහැ. එම නි්ා තමන් අෙ career 

judgesලාට -වරුෘත්තීය වරු ශයන් දිුටම ිපටපු ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට

- ිතශ ේයත්වරුය ප ක්න අත්, වරුැඩි ්ායයාවරු ප බවුන් අතසකන් පත් 

ක්න අත්, Private Bar එශකුගත් ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීම 

ිතාම වරුැෙුත් ශවරුන්ශන්. ශේ ිතවරුාෙශේදී ශමන්ම  ශේ පිබඳව වරු 

පිටදී වුණු ිතවරුාෙශේදීත් සියල්ල ්ාකච්ඡා වුශණ්  ශේ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් ක්න්ශන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන් කියන අෙහසින්. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතසින් 

ශනොශවරුන් ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් ක්න්ශන්. ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාශේ   49ම.(9) වරුුන්ි ශේ ශමශ්ේ ් හන් ක් ි ශවනවරුා  

 "්නාධිපි වරු්යා ිතසින් ්ාාවරුට ක්න නිර්ශශ ය ප මත ්ාාවරු  ිතසින් 
අුගමත ක් මත්නේ  මි්    ශමම වරුයවරු්ථාාශේ උපශල්යනශේ නි ථි තවරු 

්ෙහන් කිසිම ධූ්යකට ්නාධිපි වරු්යා ිතසින් කිසිම  තැනැත්තකු  පත් ක්ුග 

ශනොලැබිය යුත්ශත් ය. "   

්නාධිපි වරු්යාශන නිර්ශශ ය මත මි් කිසිම ශකශන ප ශේ 

නිලවරුලට පත් ක්න්න වැහැ. නීි පි වරු්යා හැටියට පත් 

ක්න්නටත් වැහැ; ිතනි ථ යකා්වරුන්න් හැටියට පත් ක්න්නටත් 

වැහැ; ශපොලි්පි වරු්යා හැටියට  පත් ක්න්නටත් වැහැ. 

අුගමැි ය දීම තමන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතසින් 

ශකශ්න්ශන්. මම ්ේපූර්ණශයන්ම පිබඳුන්නවරුා  එම අුගමි ය 

දීශේදී අුගුමනය ක්න ක්රියාමාර්ු  නිර්ණායක ශේ ්ශට්  

්නතාවරුට ෙැන ුන්නට අන්ි ය ප ි ශවනවරුාය කියන  එක. ඒ 

පිබඳව වරු පුවල් ්ාකච්ඡාවරු ප ි බිය යුතු වවරුත් මා පිබඳුන්නවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ුන් ල පයථමන් කිසකමල්ල 

අමාතයතුමා කිේවරුා වරුාශන  ෙහ නවරුවරුන ආණ්ඩු ක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනයට මතුළත් කළා  ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් ්හ අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි  හා 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීම ්ේවන්යශයන් 

අග්රිතනි ථ යකා්වරු්යාශන අෙහ්ථ ලවා  ුත යුතුය කියා. ඒක 

ශහො න්. ශමොකෙ  ්නාධිපි වරු්යා ශහෝ  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා  

්ාාශේ ්ාමාජිකයන්  ශේ   ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන සුදුසුකේ ශහෝ 

ුගසුදුසුකේ  ුැන ෙන්ශන් නැහැ.  නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුශවරුන් 

ශයෝ්නා ක්නශකොට; නැත්නේ  private bar  එශකන් ශයෝ්නා 

ක්නශකොට  බවුන්ශන ෙ පයතාවරු ශහෝ බවුන්ශන සුදුසුකේ පිබඳව වරු 

ෙන්ශන් නැහැ.  එම නි්ා  ඒ පිබඳව වරු ෙන්නා ශකශනකු ශල් 

අග්රිතනි ථ යකා්තුමාශුන් අෙහ්ථ ලවා ුන්න  එක ිතාමත් 

වරුෙුත් ශවරුනවරුා.  නමුත් ශමතැන ප්ර ථනය ප මතු ශවරුලා ි ශවනවරුා. 

ශේ  ිතවරුාෙශේ දී ්හ පාර්ලිශේන්තුශවරුන් පිටත කළ ්ාකච්ඡාශේ දී 

මතු වුණු කන්ණු අුගවරු  හුඟ ප ප්ර ථන මතු වරුන්ශන් නැහැ   

්නාධිපි තුමා- කුමන ්නාධිපි තුමා වුණත් -  තමන් පිබඳුත්  

එ පත්ා  ිතධියක නිර්ණායක  හො ුන්නවරුා නේ.  කාශුන්ෙ 

අහන්ශන්  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට නේ එවරුන්නට 

ි්ථශ්ල්ලා ්නාධිපි තුමා අග්රිතනි ථ යකා්තුමාශුන් ඒ පිබඳව වරු 

ිතමසිය යුතුන් කියන එකන් මශන මතය. අධික්ණ මමි තුමාශුන් 

ිතමසිය යුතුන්; නීි පි තුමාශුන් ිතමසිය යුතුන්. මම නේ 

ිපතන්ශන්   ශ්රී ලාකා නීි ඥ ්ාුමශේ ්ාාපි වරු්යාශුන් 

ිතම්නවරුා නේ  ඒත් ශහො න් කියන එකන්.  නිි ඥ ්ාුමය එවරුැනි 

අවරු්ථාාවරුක  ශ්යයථ තම ්නාධිපි  නීි ඥවරුන්න්ට  ඒ ුැන 

කටයුතු ක්න්නට ාා් ශෙනවරුා. ශමහාට නේ එවරුන්නට 

ි්ථශ්ල්ලා  අග්රිතනි ථ යකා්තුමාශන  අෙහ්ථ ිතමසීශමන් පසුවරු 

එම නේ  එවරුනවරුා නේ ශේ ප්ර ථන මතු වරුන්ශන් නැහැ.  මම 

කියන්ශන් නැහැ  අග්රිතනි ථ යකා්තුමාට නිශ ේය වලය ප 

ි ශවන්න ට  නන.ය කියා. එතුමා නිර්ශශ  ක්න අය ිතත් ප පත් 

ක්න්න නන.ය කියා මම කියන්ශන් නැහැ. මම  ශකොශහොමටවරුත්  

එශහම කියන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ   ්ාමානයශයන් 

අග්රිතනි ථ යකා්තුමා ිතසින් ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ්හ  

අයායා නාධික්ණයට පත්වීේ කිරීම ් හා නේ ක්න්ශන් 

මහාධික්ණශයන්. සිය ගම අග්රිතනි ථ යකා්වරුන්න්  ක්න්ශන්   

හැම ශවරුලාශේම career judgesලා නේ ක්න එක. නමුත්  private 

bar එශකන්   නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුශවරුන්ෙ ්ේවන්ය ක් ුත 

යුතුන්; බවුන්වරුෙ  පත් ක් ුත යුතුන්.  නමුත් ්නාධිපි වරු්යා නේ  

එවරුන්නට ි්ථශ්ල්ලා බහුශන ක්රමශේෙය ප  හො ුන්නවරුා නේ  

වරුඩාත්ම උි ත වරුන්ශන් එයන්.  බහු ශහෝ මය.  අනාුතශේ දී  

පත්වරුන බහු ශහෝ මය  කවුන් වුණත් ඒ ිතධියට කටයුතු ක්නවරුා 

නේ  ශමය සිදු වරුන්ශන් නැහැ. 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි   ුන් ල පයථමන් කිසකමල්ල 

මමි තුමාට අප ්ථතුි වරුන්ත ශවරුන්නට  නන..  අපි ෙන්ශන් නැි   

කන්ණු ුණනාවරු ප එතුමා අපට ෙැුගේ දුන්නා. ෙැන් ප්ර ථනුත වුණු 

ශෙය ප තමන්  සුහෙ ුේලත් මහත්මයා පත් ශනොකිරීම ්ේවන්ය 

කා්ණය. එතුමා ශ්යයථ  නීි  ශේදිශයකු වවරු අපි ෙන්නවරුා. 0097 

ශපව්වරුාසක මා්ශේ නීි පි  ධූ්ය ිප්ථ වුණාම   ්නාධිපි තුමා 

ිතසින් සුහෙ ුේලත් මහත්මයාශන  නම ිතත් ප  එවරුා ි බුණා නේ  

ශේ ප්ර ථනය පැන නඟින්ශන්  නැහැ. නමුත් එතුමා ඒ ශවරුුගවරුට සුහෙ 

ුේලත් මැි තුමාශන නම ්මඟම  තවරු නේ ශෙක ප  එවරුා ි බුණා. 

753 754 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

අි ශර්ක ශ්ොලිසිටර් ්න්ාල් ්යන්ත ්යසුසකය ්හ කපිල  

නවරුෙය්ත්න යන නේ එවරුා ි බුණා. යට ප්ථශ්ේ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු  ්නාධිපි තුමාශුන්  මහුවරුා  "බවතුමා නිර්ශශ  

ක්න අුගපිබඳශවරුළ ශමොක පෙ " කියලා. යට ප්ථශ්ේ 

අුගපිබඳශවරුළ ප  එවරුන්ශන් නැි වරු  එතුමා ආපසු එක නම ප 

පමණ ප එේවරුා. ඒ තමන් ්යන්ත ්යසුසකය මැි තුමාශන නම.   

සුහෙ ුේලත් මහත්මයා පත් ශනොකිරීම පිබඳව වරු  කවුන් ශහෝ 

ශෙෝයාශ්ෝපණය ක්නවරුා  නේ  එම  ශෙෝයාශ්ෝපණය ක්න්නට 

නන.   නේ එවු ්නාධිපි තුමාට.  ඒක වරුැරැදින් කියා මම කියන්ශන් 

නැහැ.  එම තුන් හත් ශෙනාවරුම මම ෙන්නවරුා. එම තුන් හත් 

ශෙනාම කීර්ි මත් නීි ඥවරුන්. නමුත් ්නාධිපි තුමා ශතෝ්ා 

ුත්තා   ්යන්ත ්යසුසකය මැි තුමාවරු.  ඒ ුැන ශෙෝ ප ි ශවනවරුා 

නේ බහුටන්  ශෙෝයාශ්ෝපණය ක්න්නට නන.. එක නමන් එේශේ.  

යළඟට  ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු තුළ ්ාකච්ඡා ශනොවුණත් 

පාර්ලිශේන්තුශවරුන් පිටත දී ිතශේ නයට ල ප වුණා   යවරුා 

වරුනසුන්ේ  මැි නියට  අග්රිතනි ථ යකා් ධූ්ය ශනොලැබීම ුැන.  

අපි ශෙශෙනාම  නීි  ිතෙයාලශේ  එක ට ිශුන ුත් අය.  දීර්  

කාලය ප ්ා්ය ශ්ේවරුශේ ිපටපු ශකශන ප. නමුත් ්නාධිපි තුමාත්  

ප්රසිශධිශේ කියපු ආකා්යට  ඒ අවරු්ථාාශේ දී  සිදු වුශණ් ශේකන්.     

9    න් පසුවරු  එනේ  පාසකන්ෙ ්ණසිාහ මැි තුමාශුන් පසුවරු  

අග්රිතනි ථ යකා්වරු ් යා හැටියට career judge  ශකශන ප  ි ලා 

නැහැ    එම නි්ා  ශේ අවරු්ථාාවරු career judge  ශකශනකුට 

ශෙන්න කියලා  වරුෘත්තීයමය ිතනි ථ යකා්වරුන් - career judgesලා 

- මිතත් කියා සිටියා.  එම නි්ා එතුමාට  එක නම ප  එවරුන්නට 

සිශය වුණා.  

නලින් ශපශර්්ා ිතනි ථ යකා්තුමා  අග්රිතනි ථ යකා්තුමා 

හැටියට පත් වුණා. එතුමා ත්  මමත් එකට ිශුන ුත්ශත්; එකට 

නීි  ිතෙයාලශේ ිපටිශේ. ිපටපු ්නාධිපි තුමා මතුව අපි බ පශකෝම 

එක batch එශ ප. ශේ ශුොල්ලන් බ පශකෝම ශහො  අය. ශේ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් බ පශකෝම ශහො  අය. බවුන්ශන නඩු තීන්දු 

පිබඳව වරු අපට යේ යේ ිතශේ න ි ශවන්නට පුවවරුන්. නමුත් ශේ 

අය බ පශකෝම ශහො  අය. නමුත් ඒ ශවරුලාශේ ්නාධිපි තුමා 

තී්ණය ශකන්වරුා  career judgesලා අතසකන් ශ්යේයථ තම 

ිතනි ථ යකා්තුමා හැටියට නලින් ශපශර්්ා මහත්මයාවරු පත් 

ක්න්න. එම නි්ා තමන්  යවරුා වරුනසුන්ේ මහත්මියට එම 

අවරු්ථාාවරු ලැබුශණ් නැත්ශත්. ඒක කනුාුවොයකන්. එතුමිය 

නීි පි  හැටියට ි ලා අග්රිතනි ථ යකා් හැටියට ිතශ්රාම ුත්තා 

නේ එතුමිය ශවොශහොම ්තුටින් ිතශ්රාම යන්. නමුත් එශහම 

ශකන්ශණ් නැහැ. එ පශකශනකුවරු ශතෝ්ා ුන්න සිදු වුණු නි්ා 

්නාධිපි තුමා එො ශතෝ්ා ුත්ශත්  නලින් ශපශර්්ා මැි තුමාවරු. 

එම පත්වීේ පිබඳව වරු කවුන්වරුත් ප්ර ථන කශළේ නැහැ. කිසි ශකශන ප 

ප්ර ථන කශළේ නැහැ. ිි න් ඒ ිතධියට තමන් ශේවරුා සිදු වුශණ්.  

ශපොලි්ථපි  පත් කිරීම පිබඳව වරු ල පයථමන් කිසකමල්ල 

මමි තුමා ිත්ථත් කළා. ඒ ුැන අපි එතුමාට ්ථතුි වරුන්න ශවරුනවරුා. 

අපිත් ෙැනශුන ිපටිශේ නැහැ  මතුශළේ ඡන්ෙය ිතමසීම ුැන.   

DIG ිතක්රමසිාහ මහත්මයා අපි  ෙන්නා ශකශන ප.  එතුමාශන නම 

ිතත් ප එේවරුා නේ බය ප්ර ථනය පැන නඟින්ශන් නැහැ.  නමුත් නේ 

තුන ප එවරුන එක වරුඩාත් ශහො න් කියලා ්නාධිපි තුමා ිපතුවරුා.  

නේ තුන ප එේවරුාට ප්ථශ්ේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු කවුන් හසක 

ශතෝ්ා ුන්න එපා යැ. ඒ ශතෝ්ා ුැනීම හසකෙ  වරුැරැදිෙ කියන එක 

පිබඳව වරු අපට ශවරුන්ථ මත ි ශවන්නට පුවවරුන්. නමුත් එතුමා නේ 

තුන ප එේවරුාම  කාශන හසක එක නම ප ශතෝ්ා ුන්නට සිදු 

ශවරුනවරුා.  

ශේකට අොළ ශනොවුණත් කියන්නට නන.. ්මහ් ිතට පත්වීේ 

ප්රමාෙ වීම නි්ා හුඟ ප ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට ිහළට යන්න වැසක 

වුණා. පියශ්ේන ්ණසිාහ මැි තුමාට ිහළ මහාධික්ණශයන් 

අයායා නාධික්ණයට යන්න වැසක වුණා  vacancies නැි  නි්ා. 

එතුමා දීර්  කාලය ප වරුැඩ ක්පු ශහො  ිතනි ථ යකා්වරු්ශය ප 

හැටියට කවුන්ත් පිබඳුත් ශකශන ප. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බවතුමාට තවරු ිතනාඩි ශෙකක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 
ගු (ආචාර්ය) ජයම්පින වික්රෙරත්න ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 

්ශ්ෝ්නී කු්ලා වී්වරුර්යන මැි නිය ්හ ශහන්යන්තුඩුවරු 

මැි තුමා දීර්  කාලය ප අධික්ණ  පශයේත්රශේ කටයුතු ක්පු අය. 

අයායා නාධික්ණයට පත්වීේ ලැශවන්නට නියමිතවරු ි බුණා. 

නමුත් පසුගිය ශේැේවර් මා්ශේ ශශ්රේයථ ාධික්ණයට නියමිත 

ශේලාවරුට පත්වීේ ශකන්ශණ් නැි  නි්ා බවුන්ට Court of Appeal 

එශ ප vacancies නැි  වුණා. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතසින් 

නේ ක්ලා ි ශවශදීත්   තුශර්්ා්ා ්හ අම්ශ්ේක් යන 

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාශන පත් කිරීේ ප්රමාෙ වුණා. ඒ නි්ා බවුන්ට 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට යන්න වුශණ් නැහැ. එම නි්ා 

අයායා නාධික්ණශේ vacancies නැි  වුණා. එම නි්ා 

අවරුා්නාවරුන්ත ශල් අ් ශ්යයථ තම මහාධික්ණ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් ශෙශෙනාවරු ්ලකා වලන්නවරුත් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට අවරු්ථාාවරු ලැබුශණ් නැහැ. ශමොකෙ vacancies 

නැි  නි්ා.  

පශමිණී ්ණවරුක මැි නියටත් එශහමන් සිදු වුශණ්.  ිහළ 

්ථා්ශේ පත්වීේ නිසි ශවරුලාවරුට ශකන්ශණ් නැි  නි්ා  හුඟ ප 

අයට ඒ අවරු්ථාාවරු ලැබුශණ් නැහැ. ි්ථ්් නේ vacancy එක ප 

මි  වුණාම පසුවරුොට පත් ක්නවරුා. ෙැන් මම කියන්ශන් නැහැ  

පසුවරුො පත් ක්න්න නන. කියලා. ශමොකෙ  ආණ්ඩක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරුට යවරුන්නට නන.. එම පත්වීේ ප්රමාෙය ප නැතුවරු ි පමනින් 

ශකශ්නවරුා නේ පහබඳන් ිහළට එන්න සිටින 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට එම අවරු්ථාාවරු ලැශවනවරුා. එශහම අවරු්ථාාවරු 

ශනොලැබී ිතශ්රාම ුන්නට බවුන්ට සිදු ශවරුන්ශන් නැහැ.  

ශකශ්ේ ශවරුතත් ශේ ිතවරුාෙය අපට වරුැෙුත් කියලා මම ිපතනවරුා.  

මම අවරු්ාන වරු ශයන් නැවරුතත් ශේ කා්ණය පිබඳව වරු ් හන් 

ක්න්නට කැමැි න්. ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ්හ 

අයායා නාධික්ණයට පත්වීේ ක්න ශකොට career judgesලාට 

ප්රමුයත්වරුය ශෙන්නට නන.. ඒ ුැන කිසිම ිතවරුාෙය ප නැහැ. නමුත් 

නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුශවරුන් එන අයට වරුාශනම ශපෞශුලික 

නීි ඥවරුන්න්ටත් ඒ අවරු්ථාාවරු ලැබිය යුතුන්. ඒ පිබඳව වරු මම 

ිතශ ේයශයන් අවරුයා්ණය ක්නවරුා.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු අුගුමනය ක්න නිර්ණායක 

පිබඳව වරු මීට වරුඩා වරුැෙුත්  මීට වරුඩා පුවල් ්ාකච්ඡාවරු ප අවරු යන්. 

ඒ වරුාශනම මම ශේ කා්ණයත් අවරුයා්ණය ක්නවරුා. පත් කිරීශේ 

වලයාසකයා ්නාධිපි තුමා නි්ා  එතුමාශන නිර්ශශ  නැතුවරු කිසිම 

පත් කිරීම ප ක්න්න වැහැ.  අපි වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුන්ශන් 

නැහැ  එතුමා ඒක ප්රසිශය කළ යුතුන් කියලා. 

නමුත්  වරුර්තමාන ්නාධිපි තුමා ශහෝ ිදිසකශේදී පත් වරුන 

්නාධිපි වරුන් ශහෝ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට නේ එවීමට 

ශප් ඒ අොළ අයශනෙ අෙහ්ථ ලවාුත්තා නේ ශහො න් කියා මා 

ිපතනවරුා. ශ්ෝල්වසක ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු ි බුණු කාලශේත්  

9 70 කාලශේත් අග්රාණ්ඩුකා්වරු්යාත්  ්නාධිපි වරු්යාත් හැම 

ශවරුලාශේම අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාශන අෙහ්ථ කලින් ලවා ුත්තා; 
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[ුන් (ආ ාර්ය) ්යේපි  ිතක්රම්ත්න මහතා] 



2019 ශපව්වරුාසක 21 

නීි පි තුමාශන අෙහ්ථ කලින් ලවා ුත්තා; අධික්ණ 

මමි තුමාශන අෙහ්ථ කලින් ලවා ුත්තා. ශමිපදී ශ්රී ලාකා නීි ඥ 

්ාුමශයුගත් අෙහ්ථ ලවා ුත යුතුන් කියා මම කියනවරුා. එවරුැනි 

ක්රමශේෙය ප ්නාධිපි  කාර්යාලශේත් හැශෙනවරුා නේ  ශේ ප්ර ථන 

ශේ ිතධියට මි  වරුන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ  අෙ මම කිේවරුා වරුාශන  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49වරුන වරුයවරු්ථාාවරු යටශත්  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේදී අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාශන නිර්ශශ ය ්ලකා 

වලනවරුා. යේකිසි ශකශන ප පිබඳව වරු එතුමාශන නිර්ශශ ය 

නැි නේ  එවරුැනි ශකශන ප පත් කිරීමට ි ශවන ිඩ කඩ මත්ත 

වරු ශයන්ම අඩු නි්ා  ්නාධිපි තුමා ශේ නේ එවරුන්න ි්ථ්් 

ශවරුලා consultation process එක ප කලින් ි ශවනවරුා නේ වරුඩාත් 

ශහො  වවරුන් මා කියන්ශන්. එශහම වුණා නේ ශේ ශවොශහෝ ප්ර ථන 

මතු වරුන්ශන් නැහැ.  

ශමම ්ාකච්ඡාවරු අපට වරුැෙුත් කියා මම ිපතනවරුා. ශමොකෙ  ශේ 

ආයතනවරුල දුර්වරුලකේ ි ශවනවරුා නේ ඒවරුා නැි  ක්ලා අපි ඒවරුා 

  පි මත් ක්න්න නන.. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මූලික 

වරු ශයන් ශහො  ආයතනය ප; ්ාි ක එකඟත්වරුය ප මි වරු ශේ 

පත්වීේ කිරීමට ිඩ ප ලවා ශෙන ශහො  යන්ත්රණය ප.  ඒ 

යන්ත්රණය ශහො න්. දුර්වරුලකේ ි ශවනවරුා නේ අපි ඒවරුා නැි  

ක්ුන්න නන.. ඒ නිර්ණායක පිබඳවෙවරු පුවල් ්ාකච්ඡාවරු ප 

ි ශවන්න නන. වවරු නැවරුත නැවරුතත් මම ් හන් ක්නවරුා. ඒ 

නිර්ණායක පිබඳව වරු අශ් අෙහ්ථ ිදිසකපත් ක්න්න කියා 009) 

ශේැේවර් මා්ශේ අපට කියලත්  මම මතුවවරු අනි ප අය ඒ අෙහ්ථ 

ිදිසකපත් ක්ලා නැහැ.  ඒක අපි අි න් වුණු ප්රමාෙය ප. ප්රමාෙ වී 

ශහෝ ෙැන්වරුත් ශේ පිබඳව වරු ්ාකච්ඡාවරු ප අතයවරු යන් කියා මම 

ිත ථවරුා් ක්නවරුා. ්ථතුි න්. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 මීළඟට  ුන් ිතජිත ශහේ්ත් මන්ත්රීතුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 30ක 

කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 
[අ.ාා. 9.07] 

 

ගු විජිත පහසේරත් ෙහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රවරු 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශනන්න මූලික වුණු අ්මුණ ප ි බුණා. 

මත්තටම යට කලින් ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය ශුනාශවරුත් ඒ අ්මුණ ශවරුුගශවරුන්ම තමන්. ශේ පත් 

කිරීේ සියල්ල සිදු කශළේ ්නාධිපි වරු්යාන්. එතුමාශන අයාමතය 

පසකදි ්්ශේ ිහළ තනතුන් ් හා පුශුලයන් නේ කළා. ඒක වරුැරැදි 

ක්රියා මාර්ුය ප. ඒ වරුාශනම  ඒකාධිපි  වලතල ්ිපත පුශුලයකුට 

තමන්ශන ශශ පාලන වුවරුමනාවරු ශවරුුගශවරුන් ඒ පත් කිරීේ ක්න්න 

පුවවරුන්. ඒක ්ම්ථත ්ා්ය ශ්ේවරුයත්  අනිකුත් පශයි ුගත් කඩා 

වරුැශටන්න මූලික ශහේතුවරු ප වුණා. ඒ නි්ා ිතයායක ්නාධිපි වරු්යා 

්තු  අත්තශනෝමි ක වලය අඩු කිරීශේ වුවරුමනාවරු ප  අ්මුණ ප 

ි බුණා. ඒ අ්මුණ එ පක තමන් එො ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්ේමත ක්ුග 

ලැබුශේ. ෙහනවරු වරුන ්ාශ ෝයනය නැවරුත ්ේමත කශළත් ඒ 

අ්මුණ ශවරුුගශවරුන් තමන්.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ අශ් ්ශට් ශශ පාලනය 

ිතාම න්ක තත්ත්වරුයකට පත් ශවරුලා ි ශවන වවරු අපි කවුන්ත් 

ෙන්නවරුා. ශශ පාලන ්ා්ථකෘි ය පිසකිපලා ි ශවන්ශන්. ්ා්ය 

ශ්ේවරුශේ පත් කිරීේ  උ්්ථ කිරීේ  මාන් කිරීේ ආදී සියල්ල සිශය 

වුශණ් ශශ පාලන වුවරුමනාවරු  ශශ පාලන මැදිහත්වීේ මතන්.  

ශපොලීසිශේ OIC මහත්මයාශන ශේ්ය උඩ වරුාඩි ශවරුලා තමන් 

ඒ ආ්නශේ මන්ත්රීවරු්යා  මමි වරු්යා තීන්දු  තී්ණ ුන්ශන්. 

එශහම තත්ත්වරුය ප තමන් අශ් ්ශට් ි බුශණ්. ඒ තත්ත්වරුය 

ශවරුන්ථ කිරීශේ වුවරුමනාවරු ප ්ම්ථත ශ්රී ලාකාවරුාසී ්නතාවරුටම 

ි බුණා. OIC මහත්මයා නීි ය හා ්ාමය රැකීශේ අ්මුශණ් 

ිපඳිමින්  අප පයපාතීවරු කටයුතු ක්න ශපොලි්ථ නිලයාසකශය ප වවරුට 

පත් කිරීශේ වුවරුමනාවරු ශේ ්ශට් සිය ග ්නතාවරු තුළම ි බුණු 

අශ් පයාවරු ප. ශපොලි්ථ නිලයාසකශය ප ිතත් ප ශනොශවරුන්  

අමාතයාා  ශල්කේවරුන්  ්ා්ය ශ්ේවරුශේ ිතිතය නිලතල ේන 

නිලයාසකන් තමන්ශන වුවරුමනා එපාකේ මත  ශශ පාලන 

අධිකාසකශේ වුවරුමනා එපාකේ මත යේ යේ අයවරු මාන් ක්ශදී  යේ 

යේ අය තනතුන්වරුලින් පහත ශහලශදී  උ්්ථ ක්ශදී  ශශ පාලනය 

පාිතච්ි  කිරීම ිතාම නින්දිත ිතධියට ක්රියාත්මක වුණා. ඒ නි්ා  ඒ 

කුණු වුණු  ුෙ ුහන තත්ත්වරුය ශවරුන්ථ ක්ලා යේකිසි 

මට්ටමකට; පිබඳුත හැකි තත්ත්වරුයකට ශේවරුා ශවරුන්ථ ක්න්න 

හැශමෝටම වුවරුමනාවරු ප ි බුණා. ඒක මුවමනින්ම ශවරුන්ථ ශවරුලා 

නැහැ. ප්රි ්ා්ථක්ණය ප තමන් සිශය ශවරුලා ි ශවන්ශන්. අන්න ඒ 

අ්මුකවන් තමන්  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා ්ථාාපිත කිරීම 

්ාකල්පය ප ිතධියට  මතවරුාෙය ප ිතධියට ශේ ්ශට් ්ාකච්ඡාවරුට 

ල ප වුශණ්.  

අපට මතකන්  එො 0000  0009 වරුර්යවරුලදී OPA එශ ප -ිතශවරුත් 

වරුෘත්ි කයන්ශන ්ාිතයානය- ශේ ශයෝ්නාවරු ්ාකච්ඡාවරුට ල ප 

වුණු වවරු. ඒ වරුාශනම එො ිතිතය ශශ පාලන ප පය ්මඟ ශේ ුැන 

්ාකච්ඡා කළා. බවුන් එො ශයෝ්නා කළා  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් 

්ාා හත් ප. ්නතා ිතමු පි  ශප්මුශණ් අපිත් ්මඟ බවුන් 

්ාකච්ඡා ක්න ශවරුලාශේ අපි ප්රකා  කළා  "මීට අමත්වරු පුවවරුන් 

නේ ්ථවරුාධීන මායය ශකොමි්මකුත් ්ථාාපිත ක්මු  අපි ඒකට 

සියයට සියය පම එකඟන්  ශේ ශහො  අෙහ් ක්රියාවරුට නඟන්න 

ප්රාශයෝගිකවරු මැදිහත් ශවරුන්නත් අපි ූ ොනේ" කියා.  

එක පැත්තකින් ිතයායක ්නාධිපි  නි්ය අශහෝසි කිරීශේ 

ප්රි පත්ි ය මත ිපටපු ප පයය ප ිතධියටත්  අශන ප පැත්ශතන් ශේ 

්ශට් අප පයපාතී ්ා්ය ශ්ේවරුය ප  අප පයපාතී ශපොලි්ථ ශ්ේවරුය ප  

අප පයපාතී මැි වරු්ණ ශකොමි්ම ප ක්රියාත්මක වීම ප 

වලාශපොශ්ොත්තු වුණු ්නතාවරුශන අශ් පයාවරු ියථට කිරීම 

් හාත්  0009දී ශශ පාලනමය වරු ශයන් අපට ලැබුණු වලය 

පාිතච්ි  ක්ලා අපි එො වලශේ ිපටපු ශපොදු්න එ ප්ත් ශප්මුණට 

ශයෝ්නා මාලාවරු ප ිදිසකපත් කළා. ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා 

්ථාාපිත කිරීම  ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 

වරුහාම පාර්ලිශේන්තුවරුට ශුනැත් ්ේමත ක් ුැනීම ඒ ශයෝ්නා 

මාලාශේ ප්රයානතම ශකොන්ශශසි වවරුට පත් වුණා. 

 න්ද්රිකා වණ්ඩා්නායක ්නාධිපි තුමිය ්හ එො ආණ්ඩුශේ 

සිටි ශවොශහෝ මමි වරුන් ඒ ශයෝ්නාවරුට සියයට සියය පම කැමැි  

වුශණ් නැහැ. ිතශ ේයශයන්ම  "ශපොලීසිය ්ථවරුාධීන කශළොත් අපට 

නන. ිතධියට වරුැඩ ප ක් ුන්න වැහැ  ශකොශහොමෙ අපි ආණ්ඩුවරු 

ශුන යන්ශන් " කියන එක තමන් එො මහුශේ. එශහම කාා කළ 

අය ශන නේ  ුේ ෙැන් කියන්න අවරු ය නැහැ. තමන්ශන ආණ්ඩුවරු 

පවරුත්වරුා ුැනීම උශේා එශහම කියපු අයශන ඒ තත්ත්වරුය ශවරුන්ථ 

ක්ුන්න බවුන්ට සිශය වුණා   

ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශනන්ශන් 

නැත්නේ ක්න්න ශෙය ප නැහැ  ආණ්ඩුවරු වරුැශටනවරුාය කියා අපි 

කිේවරුා. ආණ්ඩුවරු කඩා වරුැශටන එක වරුළ පවරුා ුන්න  එො 

බිත්ි යටම ශහේත්තු වුණාට පසුවරු තමන්  ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ 

ිතධියට අපි ිදිසකපත් කළ ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනයට එවරුකට පැවරුතුණු ශපොදු්න එ ප්ත් ශප්මුණු 

ආණ්ඩුවරු එකඟ වුශණ්. ශකශ්ේ ශහෝ අවරු්ානශේදී බවුන් ඒකට 

එකඟ වුණා. ඒක ශේ ්ශට් ්නතාවරු ලැූ  ්යග්රහණය ප. එම නි්ා 

757 758 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

එො අපට හැකියාවරු ලැබුණා  අශ් මන්ත්රීවරුන්න් ේ ශෙනාශන 

මැදිහත්වීශමන් ශපොදු්න එ ප්ත් ශප්මුණත්  එ ප්ත් ්ාි ක 

ප පයයත් මතුවවරු ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ිපටපු මන්ත්රීවරුන්න් 

005ශෙනාශුන් 004ශෙනකුශන එකඟතාශවරුන් ෙහහත්වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ්ේමත ක් ුන්න. එො ඒකට 

ිතන්ශය වුශණ් එක මන්ත්රීවරු්යාන්. අශන ප මන්ත්රීවරුන්න් 

004ශෙනාම එයට එකඟ වුණා. ඒ එකඟතාවරු මි  වුශණ් ශේ ්ශට් 

්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා ්ථාාපිත ක්ලා ්නාධිපි වරු්යා ්තුවරු 

ි ූ  අසීමාන්ි ක වලය අඩු කිරීම ් හාන්. ඒක තමන්  ෙහහත්වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ ිි හා්ය. ශකටිශයන් තමන් 

මම ඒ කා්ණා මත ප කශළේ.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  යට පසුවරු අසීමිත ිතධියට 

වලය ආවරුාට පසුවරු මිපන්ෙ ්ා්ප පය ්නාධිපි වරු්යා තමන්ශන 

ආණ්ඩු ප පයශේ මන්ත්රීවරුන්න්වරු පාිතච්ි  ක්ලා ෙහහත්වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය අශහෝසි කළා; ්ථවරුාධීන 

ශකොමියන් ්ාා ්ේපූර්ණශයන්ම අකර්මණය කළා. ඒවරුා 

අකර්මණය ක්මින් ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට ශුනාවරුා. ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය ශුශනන ශවරුලාශේ  ශමොහාන් ඨයසක්ථ මහත්මයාවරුත් 

නීි පි  තනතු්ට පත් ක් ුත්තා. ශමොකෙ  ඒකට නීි මය 

වායාවරු ප එනවරුා නේ ඒක නි්වුල් ක් ුන්න තමන් ශමොහාන් ඨයසක්ථ 

මහත්මයාවරු එතැනට පත් ක් ුත්ශත්. අවරු්ානශේ ආණ්ඩුශේ 

මමි වරුන්න්  මන්ත්රීවරුන්න් පාිතච්ි  ක්ලා ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ්ේමත ක්ලා  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා 

්ේපූර්ණශයන්ම ිතනා  ක් ෙැේමා. 

මට මතකන්  යට පසු කාලයකදී ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

මමි වරුන්න්  මන්ත්රීවරුන්න් ්ාි ශයන් ්මාවරු ුත්තා  ෙහඅටවරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට අපි අත බ්වරුපු එක වරුැ්දින් 

කියා. අි ුන් ්නාධිපි  නමත්රීපාල සිසකශ්ේන මැි තුමාත් ්ාි ය 

ි්ථ්්හා කිේවරුා  "අපට වරුැ්දුණා  ්මා ශවරුන්න" කියා. එවරුැනි 

තත්ත්වරුය ප මි  වුශණ්  ඒ අසීමාන්ි ක ිතයායක වලය පාිතච්ි  

ක්ලා ආණ්ඩු ප පයශේ මන්ත්රීවරුන්න්වරුත් වලහත්කා්ශයන් 

ශයොෙවරුාශුන ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 

්ේමත ක් ුත් නි්ාන්.  

 2015දී අශ් ්ශට් ශශ පාලන පසකවරුර්තනය ප මි  වුණා. ඒ 

පසකවරුර්තනශේදී නමත්රීපාල සිසකශ්ේන ්නාධිපි වරු්යාශන මුයයතම 

ශපොශ්ොන්දුවරු වුශණ් ිතයායක ්නාධිපි  ක්රමය අශහෝසි කිරීමන්; 

මුවමනින්ම අශහෝසි කිරීමන්. එතුමා වලය ිල් ගශේ  "මට දින 

900ක වලය ශෙන්න  ඒ දින 900 මතුළත මම ශේක අශහෝසි 

ක්නවරුා" කියාන්. නමුත්  අපි ෙැ පකා ඒක එශහම සිශය වුශණ් 

නැි  වවරු. ින් පසුවරු තමන්  ිතයායක ්නාධිපි  ක්රමය මුවමනින්ම 

අශහෝසි ක්නවරුා ශවරුුගවරුට එිප ි ශවන වලතල අඩු ක්න  නැවරුත 

්ථවරුාධීන  ශකොමියන් ්ාා ්ථාාපිත ක්න ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට පල්ලේ වැ්ථශ්ේ.  

 ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය එතුමා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් කළා. ඒක ශවොශහොම ශහො න්. ඒ ුැන 

අපි එතුමාට ්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා.   

එය ිදිසකපත් කශළේම එතුමාශන වලතල අඩු කිරීමට ්හ 

්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා ක්රියාත්මක ක් ශේ ්ශට් ්ථවරුාධීන ්ා්ය 

ශ්ේවරුය ප ්හ ්ථවරුාධීන ආයතන පශයි ය ප මි  කිරීමටන්. ඒකට 

තවරුත් අ ගත් ශකොමියන් ්ාා කිිපපයකුත් අ ගි න් එකතු වුණා. 

ඒකත් ශහො න්. ඒකත් ්මඟ තමන් ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ක්රියාවරුට නැ ශඟන්න පටන් ුත්ශත්.  

ුන් නි ශයෝ්ය කාානායකතුමනි   පාර්ලිශේන්තුශේ ෙහනවරු 

වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ්ේමත ශවරුශදී එ ප්ත් 

්නතා නිෙහ්ථ ්න්යානශේ මන්ත්රීවරුන්න් එකසිය හතබඳ්ථ 

ුණන ප  මත්තටම වහුත්ය ප ඡන්ෙය දුන්නා. එිප ි ශවන 

වරුුන්ි ය ප  වරුාකයය ප  ි්ථපිල්ල ප  පාපිල්ල ප නැතුවරු  හැම 

ශෙයම කියවරුා වලා ඒවරුා ශහො න් කිය ාා තමන් එතුමන්ලා අත 

ි්ථසුශේ. ඒ ශවරුලාශේ එිප ි බුණු ්මහ් ශශවරුල් හදිසිශේ ශවරුන්ථ 

කළ වවරු මට මතකන්. මන්ත්රීවරුන්න් එහා පැත්තට  ශමහා පැත්තට 

පැන්නාම මන්ත්රී නි්ය අශහෝසි කළ යුතුන් කියා වරුුන්ි ය ප එිප 

ි බුණා. හැවැන්  පාර්ලිශේන්තුශේ එය ්ේමත වරුන අවරු්ාන 

ශමොශහොශත්දී දිශන්යථ වනණවරුර්යන මන්ත්රීතුමා ඒ වරුාකයයට ිතන්ශය 

වුණා. එො අධික්ණ මමි වරු්යා වරු ශයන් සිටි ිත්යෝ 

්ා්ප පය මහතා එහා පැත්ශත් ි ලා එය පිබඳශුන ඒ වරුාකයය 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් ිවරුත් කළා. ඒ 

අවරු්ථාාශේදී ්නිල් ිතක්රමසිාහ මහත්මයාත් බවවරු වරුැුගවරුා. ඒශ ප 

ආදීනවරු ෙැන් අපි ෙකිනවරුා. අන්ි මට එය අුගමත ක්පු  එයට 

එකඟ වුණු ිත්යෝ ්ා්ප පය මහත්මයාත් එහා පැත්තට පැන්නා. 

ශේක තමන් සිශය වුණු ශශ. ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය සියයට 900 ප ්ේපූර්ණශයන්ම ්ර්වරුශතෝාද්ර 

වරු ශයන්ම නිවරුැරැදින් කියා මා කියන්ශන් නැහැ. එිප යේ යේ අඩු 

පාඩු ි ශවනවරුා. නමුත් පාර්ලිශේන්තුශේ ්ායුි ශේ යාාර්ායට 

අුගවරු ්ට ප ිතධියට අපි ිපටපු තැනින් යේකිසි මට්ටමකට ශහෝ 

ශවරුන්ථ වුණු ්ායනීය පැත්ත ප අපි මි  ක් ුත්තා.  

ුන් නිශයෝ්ය කානායකතුමනි  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය අුගවරු තමන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

්ථාාපිත ශවරුන්ශන්. මත්තටම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

්ායුි ය වරු ශයන් කලින් ශයෝ්නාශවරුලා ි බුශණ් ්හ ෙහහත්වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ ි බුශණ්  ඒ 90ශෙනාශුන් 

7ශෙශනකු ්ථවරුාධීන ිතශවරුතුන්ශුන් ්මන්ිතය යුතු අත් ිතුන් 

තුන්ශෙනා ශශ පාලනයට ්ේවන්ය 3ශෙශන ප -අුමැි වරු්යා  

ිතප පය නායකවරු්යා ්හ කාානායකවරු්යා- ිතය යුතු වවරුන්. ඒකත් 

ශවරුන්ථ කශළේ කවුෙ  එො ඒක ශවරුන්ථ කශළත් දිශන්යථ වනණවරුර්යන 

මන්ත්රීවරු්යා මතුව කණ්ඩායමන්. එො එතුමන්ලා කිේවරුා  "ඒක 

එශහම ක්න්න වැහැන්." කියා. ඒ වවරු අපට ශහො ට මතකන්. ඒක 

නැි  කශළේ එතුමන්ලාන්. අෙ ශමය ශශ පාලනීක්ණයට 

ල පශවරුලා ශේ පත්කිරීේ ශශ පාලන ශහේතු මත සිශය ශවරුනවරුාය 

කියන අය එො ි බුණු තත්ත්වරුය ශවරුන්ථ ක්න්න ොයක වුණු 

අයන්. ෙැන් ඒවරුා වරුමා්ලා ඒ ශුොල්ශලෝම තමන් කන්ශන්. අපි 

ඒකට එකඟ වුශණ් නැහැ. අපි ශේ තත්ත්වරුය අශ් පයා කශළේ 

නැහැ. අපට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ාමාජිකත්වරුය ප ුන්න 

නන.කම ප ි බුශණ් නැහැ. ඒ ්ා ශ ෝයනය ශුනැිතත් ඒ ි බිය 

යුතු ්ථවරුාධීනත්වරුය නැි  ක් ුත්ශත් ශවරුන කවුන්වරුත් ශනොශවරුන්  

ඒ කණ්ඩායමම තමන්. මා කියන්ශන්  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ්ායුි ය ශවරුන්ථ ක්න්න අෙත් අපි සියයට 900 ප එකඟන් 

කියාන්. ශශ පාලන මන්ත්රීවරුන්න්ශන නිශයෝ්නය අඩුක්න්න  ඒ 

90ශෙනාශුන් 7ශෙශන ප ්ථවරුාධීන ිතශවරුතුන් වවරුට පත් ක්න්න  

තවරුත් ිදිසකයට යනවරුා නේ ඒ 90ශෙනාම ්ථවරුාධීන ිතශවරුතුන් වවරුට 

පත් ක්න්න. ඒක තමන් ශහො ම ශශ. නමුත් ෙැන් ි ශවන 

යාාර්ාය  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ 

ි ශවන තත්ත්වරුයන්.  

මා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ාමාජිකයකු ිතධියට අවුන්දු 

තුන ප ිපටපු නි්ා ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට 

අුගවරු පත් කිරීේ සිශය වීම පිබඳව වරු පැහැදිලි කිරීශේ වරුු කීම ප 

මට ි ශවනවරුා. ශමොකෙ  ඒ ්ේවන්යශයන් සිය ග ශ ෝෙනා ුන් 

කාානායකතුමාට ිතත් ප එල්ල ක්න නි්ාන්. එය 

්ේපූර්ණශයන් වරුැරැදින්. මා එය ්ේපූර්ණශයන් ශහළා ෙකිනවරුා. 

ුන් කාානායකතුමා කිසි අවරු්ථාාවරුකදී ශේ පත්කිරීේ පිබඳව වරු 

තමන්ශන ශපෞශුලික වලප.ම ප ශහෝ මැදිහත්වීම ප කශළේ නැහැ. 
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ඒ වවරු මා වරුු කීශමන් කියනවරුා. එතුමාශන ්මහ් අෙහ්ථ ්මඟ 

අපි හැ්පිලා ි ශවනවරුා  ිතවරුාෙ ක් ි ශවනවරුා  වරුාෙ ිතවරුාෙ ක් 

ි ශවනවරුා  එකඟ ශනොවී ි ශවනවරුා. ඒ වවරු ශල්කේ මණ්ඩලශේ 

නිලයාසක මහත්වරුන් ෙන්නවරුා. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

ශල්කේවරු්යා සිටිනවරුා  කාර්ය මණ්ඩලය ප සිටිනවරුා. බවුන් 

ිදිසකපිටදී ්මහ් අෙහ්ථවරුලට අපි වරුාෙ ිතවරුාෙ ක් ි ශවනවරුා. 

හැවැන්  කාානායකතුමා තමන්ශන ්ාාපි  නි්ය පාිතච්ි  ක්  ඒ 

පත්කිරීේ පිබඳව වරු කිසිදු මැදිහත් වීම ප ක් නැහැන් කියා මා ිතා 

වරුු කීශමන් කියනවරුා. ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්.  

"ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට උ්්ථවීේ ුන්න නන. නේ රෑට රෑට 

කාානායකතුමාශන ශුේට ගියා නේ හසක"න් කියා එ්ථ.බී. 

දි්ානායක මන්ත්රීවරු්යා කියා ි ශවනවරුා මා ෙැ පකා. ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  ශමය ව්පතළ ශල් උ්ාිතයට අපහා් 

කිරීම ප. එශහම නේ එ්ථ.බී. දි්ානායක මන්ත්රීවරු්යාශන ප්රකා යට 

අුගවරු ෙැන් ිහළ අධික්ණවරුල  ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ  

අයායා නාධික්ණශේ  මහාධික්ණවරුල සිටින ්මහ් 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් රෑට කාානායකතුමාශන ශුේට ගිය අයන්. 

එතශකොට ්න්්න් ්ාමනායක ්ා්ය අමාතයවරු්යා ක්පු 

ප්රකා යන්  ශේ ප්රකා යන් අත් ි ශවන ශවරුන් ශමොක පෙ  

්න්්න් ්ාමනායක ්ා්ය අමාතයවරු්යා උ්ාිතයට අපහා් කළාය 

කියා කියනවරුා නේ  එ්ථ.බී.දි්ානායක මන්ත්රීවරු්යාත් ශේ ක් 

ි ශවන්ශන් උ්ාිතයට අපහා් කිරීම ප.  

පළමුශවරුනි වරුතාශේ ෙඬුවරුේ ලවලා ි ශවන්ශන් අවුන්දු ශෙක ප 

ිපශර් ගිිපල්ලා. ශෙවරුැනි වරුතාශවරුත් යන්නන් ශේ ූ ොනේ ශවරුන්ශන්. 

ශේක උ්ාිතයට අපහා් කිරීම ප. ඒ පිබඳව  වරුහාම නීි ය 

ක්රියාත්මක ිතය යුතුන්. ශමොකෙ  ඒක ෙැනට වරුුකීේ ේන  සුදුසුකේ 

ි ශවන   පශයේත්රය පිබඳව  පසකණතකම ප  නිපුණතාවරු ප ්හ ිතයය 

පිබඳව  අත් ෙැකීම ප ි ශවන ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට ක්පු 

අශුෞ්වරුය ප  අපකීර්ි ය ප ්හ ්ම්ථත උ්ාිත පශයි ය 

ශකශ්ිපම ෙ පවරුපු අපහා් කිරීම ප. එවරුැනි තත්ත්වරුය ප ිි හා්ශේ 

ි බුණා. අපට මතකන් ඒවරුා.  අි ුන් ්නාධිපි  නමත්රීපාල 

සිසකශ්ේන මැි තුමාම කිේවරුා  "ශමොහාන් ඨයසක්ථ මහත්මයා 

අග්රිතනි ථ කා් නි්ශයන් ිවරුත් වුණාට පසුවරු රෑ  බිසක ත් ්මඟ මා 

හේවශවරුන්න ශුේට  ආවරුා.  තමන්ශන බිසක  ්මඟ මිතල්ලා 

ශමොහාන් ඨයසක්ථ මට කිේවරුා මාවරු නැවරුත පත් ක්න්න  මාවරු දිුටම 

ි යා ුන්න  බවතුමන්ලාට නන. ිතධියට මම නඩු තීන්දු ශෙන්නේ." 

කියා. එශහම කිේශේ කවුෙ  ශමොහාන් ඨයසක්ථ. එශහම කිේවරුා කියා 

්ටට කිේශේ කවුෙ  ්නාධිපි  නමත්රීපාල සිසකශ්ේන මැි තුමා. 

ශේවරුා ශවොන්ෙ  ශේවරුා මත්ත. ි ත්ත මත්ත. ඒ ිි හා්ය අපට 

ශහො ට මතකන්. රෑට රෑට ්නාධිපි වරුන්න්ශන ශුවරුල්වරුලට 

ගිිපල්ලා තනතුන් ුත්ත ිි හා්ය ප ි බුණා. ඒ ිි හා්ය 

ශමොහාන් ඨයසක්ථ මුව ්ටටම බ්පු කළා. ඒක ශවරුන්ථ ක්න්න 

නන.කම ි ශවනවරුා. ඒක ශවරුන්ථ ක්න්න තමන් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු යේ පමණකට ශහෝ මැදිහත් වුශණ්. සියයට 

සියය පම ශවරුන්ථ ශවරුලා නැහැ. ්මහ් පත් ක් සිටින 

ිතනි ථ යකා්වරුන්  ෙැන් ශවරුන්ථ ක්න්න වැහැ. ඒකන් මත්ත 

තත්ත්වරුය. වරුැ්දි ිතධියට පත් ක්පු අය සිටිනවරුා. ඒ තනතු්ට සුදුසු 

නැි  අය සිටිනවරුා. ශ්යයථ තාවරු ශනොවරු ශමොක පවරුත් ්ලකන්ශන් 

නැි වරු පත් ක්පු අය සිටිනවරුා. හැවැන්  ෙැන් ශවරුන්ථ ක්න්න 

වැහැ. ඒකට යේ කාලය ප යනවරුා. ඒ තත්ත්වරුය ශවරුන්ථ කිරීශේ 

වුවරුමනාවරු ප ි බුණා. ඒ අුගවරු තමන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

්ේපූර්ණ පත් කිරීේ සිදු වුශණ්. ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  

ශේ පත්කිරීේවරුලදී -ිතශ ේයශයන් ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීශේදී

-  ිතධිමත් ක්රියා පටිපාටිය ප  එශහම නැත්නේ නිර්ණායක ිදිසකපත් 

ක් තමන් ි ශවන්ශන්. අපි ිතා පැහැදිලිවරු පිබඳුත්තා  මීට කලින් 

ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ්ේමත වුණු 

ශවරුලාශේ එො ආණ්ඩුක්රම  වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු අුගමත ක්පු ඒ 

නිර්ණායකයන්ම එශහමම පාේි ි  ක්මු කියා. ඒ නි්ා තමන් ශේ 

වරුාර්තාශේ ිතා පැහැදිලිවරු ි ශවන්ශන්  අ ගශතන් නිර්ණායක 

හෙන්න නන. නැහැ; හෙපු නිර්ණායක ශහො න්;  ඒ නිර්ණායකම 

අපි ්ේමත ක්මු; වරුැඩිමනත් යහපත ් හා ශේ නිර්ණායක  

පාර්ලිශේන්තුශේ සිය ග මන්ත්රීවරුන්න්ට ෙැන ුැනීම ් හා ිදිසකපත් 

ක්මු කියා.  ඒ නි්ා පාර්ලිශේන්තුශේ හැම මන්ත්රීවරු්ශයකුටම ශේ 

නිර්ණායක පිබඳව  ලිතවතවරු 009) ශේැේවර් මා්ශේ ෙැුගේ දීලා 

ි ශවනවරුා. ශයෝ්නා අෙහ්ථ එවරුන්න කියා කිේවරුා. නමුත් එේශේ 

නැහැ. ප්ර ථනය ප නැහැ. ඒ නිර්ණායකවරුල කිසිදු වරුැරැශෙ ප නැහැ. 

අ ගශතන් ුැ්ට් ක්න්න නන. නැහැ. යට කලින් ි බුණු 

ආණ්ඩුක්රම  වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පිබඳුත්ත ශශවරුල් ශේ. ඒ නි්ා තමන් 

අ ගශතන් ුැ්ට් ශනොකශළේ. ඒ නි්ා ඒ නිර්ණායක අුගවරු තමන් 

ශේ සිය ග පත් කිරීේ සිදු කශළේ. එතැනදී මම කියන්න කැමි න් ඒ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මා් තුශනන් තුනට වරුාර්තා අපි 

ිදිසකපත් ක්ලා ි ශවනවරුා. ඒ වරුාර්තා පිබඳව  අපි ්ාකච්ඡා ක් 

ි ශවනවරුා. ඒ ිතත් ප  ශනොවරු අශනකුත් ්ථවරුාධීන ශකොමියන් 

්ාාවරුලට පත් ක්ශදි  ඒ පුශුලයන්වරු ශතෝ්ා ුැනීශේදී ිතධිමත් 

ලකුණු දීශේ ක්රියා පටිපාටිය ප අුගුමනය කළා. ශ්යයථ තාවරු 

ිතත් ප ්ැලකුශේ නැහැ. ශ්යයථ තාවරු ිතත් ප ්ලකනවරුා නේ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු නන.ත් නැහැ; ්නාධිපි  නන.ත් 

නැහැ. උ්ාිතශේ ිහළට යන ශකනාවරු automatically යළඟට පත් 

ශවරුනවරුා. බහු නඩු වරුාර්තා ලිේවරුාෙ  බහු තමන්ශන ශුේ 

ශමශහකාසකයවරු වලහත්කා්ශයන් දූයණ කළාෙ  බහු නඩු වරුාර්තා 

ජීිතශත් ටවරුත් ලියලා නැශෙ  නඩු තීන්දු කීය ප දුන්නාෙ  නැශෙ  

බහුශන ශපෞශුලික  සකතය උපසකමාධික්ණයකට සුදුසු ෙ  නැශෙ 

කියා ඒ කිසිවරු ප ්ලකන්න නන. නැහැ automatically උ්්ථ 

ශවරුනවරුා. යළඟට පත්වීේ ලැශවනවරුා. යළඟට  නඩු කා්යන් වරුැඩ 

ක්න්ශනත් නැහැ. මන්  තමන් ෙන්නවරුා seniority  එක අුගවරු 

තමන්ට යළඟ තනතු් ලැශවනවරුා කියා. ඒ ක්රමය වරුැ්දින්. ඒ නි්ා 

ශ්යයථ තාවරු මත පමණ ප උ්්ථවීේ ශෙනවරුා නේ ඒක වරුැඩ ප 

නැහැ. ඒක ශවරුන්ථ කළ යුතුවරු ි බුණු නි්ා තමන් ශේ නිර්ණායක 

ිදිසකපත් ක් ශ්යයථ තාවරු ්ැලකීම එක නිර්ණායකය ප වරුාශනම 

යට  අමත්වරු ඒ නඩුකා්වරු්යා ශකොන්ත්ේ දු්ට යහපත් 

කල්ක්රියාවරු ප ි ශවනවරුාෙ  ඒ නඩුකා්වරු්යා ශහෝ නඩුකා්වරුසකය 

නඩු තීන්දු ශකොන් ත්ේ ලියලා ි ශවනවරුාෙ  නඩු තීන්දු ලියලා 

නැශෙ  මඟහැ්ලා ි ශවනවරුාෙ  එශහම නැත්නේ තමන්ශන ඒ 

නි්යට ුැළශපන ආකා්යට ඒ ිතයයට අුගවරු කටයුතු ක් 

ි ශවනවරුාෙ  නැශෙ යනාදී සියල්ල පරී පයණයට ාා්නය කළ 

යුතුන්. එත ශකොට තමන් මුයීමට ල ප ශවරුන්ශන්. ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  ි්ථ්් අධික්ණශේ  එශහම ක්රමය ප ි බුණා. 

පහළ උ්ාිතශේ -මශහේ්ථත්රාත් අධික්ණශේ- නඩු අහනශකොට 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්ශය ප ගිිපල්ලා  පහළ 

උ්ාිතශේ නඩුකා්වරු්යා ඒ නඩු අහන ිතධිය එතැන වලාශුන 

සිටිනවරුා.  

එතැන අඩුපාඩුවරු ප  වරුැරැශෙ ප වුණා නේ නඩුවරු ිවරු් වුණාට 

ප්ථශ්ේ බහුවරු කාම්යට ශුන්වරුලා ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ 

ිතනි ථ යකා්වරු්යා උපශේථ ශෙනවරුා  උුන්වරුනවරුා  "බවතුමා 

එතැනදී වරුැරැශදුවරුා  හසකයට මහුශේ නැහැ" කියලා. එශහම ක්රමය ප 

ි්ථ්් ි බුණා. ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ සිටින ශ්යයථ  

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශුන් අහලා වලන්න. බවුන්ම කියනවරුා  

බවුන් එශහම ගිිපල්ලා ්හාාගි ශවරුලා කටයුතු කළා කියලා. අෙ 

එශහම ක්රමය ප නැහැ. එම නි්ා අඩුම ුණශන් ශමවරුැනි 

පරී පයාවරුට ල ප කිරීශේ ක්රමශේෙය ප ි බිය යුතුන්. ඒ අුගවරු තමන් 

ශේ ශශවරුල් සිශය වුශණ්. ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුල සිය ග පත් 

කිරීේ ් හා නිර්ණායක ්හ ලකු ණු දීශේ ක්රමශේෙය ප අුගුමනය 

ක්ලා තමන් එම පත් කිරීේ සියල්ල සිශය කශළේ. 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  යළඟට නීි පි වරු්යා පත් 

කිරීම පිබඳව වරු ිතිතය අෙහ්ථ ිදිසකපත් කළා. නීි පි වරු්යා පත් 

කිරීම ් හා ්නාධිපි තුමා ිතසින් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරුට අුගවරු 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

නේ තුන ප එේවරුා. ්නාධිපි තුමාට තමන් ඒ වලය ි ශවන්ශන්. 

්යන්ත ්යූ සකයශන නමත්  ඒ වරුාශනම සුහෙ ුේලත්ශන නමත්  

කපිල නවරුෙය්ත්නශන නමත් එේවරුා. එතැනදී  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතා පැහැදිලිවරු කිේවරුා  "නේ තුන ප ශනොශවරුන්  

එක නම ප එවරුන්න" කියලා. ඒ අුගවරු තමන් ්නාධිපි වරු්යා ිතසින් 

්යන්ත ්යූ සකය මහත්මයාශන නම එේශේ. එතැනදී මම පැහැදිලි 

කියනවරුා  සුහෙ ුේලත් සුදුසු නැත්ශත් මන් කියලා. සුහෙ ුේලත්ට 

වරුඩා ්යන්ත ්යූ සකය ශ්යයථ  වුණා. සුහෙ ුේලත් මහත්මයා 

අවුන්දු   ප සිටිශේ අමාතයාා  ශල්කේ නි්ශේ; නීි පි  

ශෙපාර්තශේන්තුශේ ශනොශවරුන්. එතුමා ශ්ොලිසිටර් ්න්ාල් වුණාට  

අි ශර්ක ශ්ොලිසිටර් ්න්ාල්වරු්යා නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුශේ 

ශ්යයථ ත්වරුයට පත් වුණා. මන්  සුහෙ ුේලත් මහත්මයා අවුන්දු 

  ප සිටිශේ එතැනින් පිට; පසකපාලන කටයුතුවරුල. අමාතයාා ශේ 

ශ්ේවරුකයන්ශන පසකපාලන වරුැඩ  කාර්යාලය අතුුානවරුාෙ  නැශෙ  

බවුන්ශන මාන්වීේ වරුශන කටයුතු තමන් එතුමා වැ ගශේ. ඒ කාලය 

තුළ ශකොශහේෙ උ්ාිතවරුලට ගිශේ  ශමොන අප්ාය නඩුවරුෙ මහුශේ  

ශමොන මූලික අන්ි වරුාසිකේ නඩුවරුෙ මහුශේ  ශමොන සිිතල් නඩුවරුෙ 

මහුශේ  ඒවරුා කශළේ නැහැ. එම නි්ා ිතා පැහැදිලින්  සුහෙ 

ුේලත්ට වරුඩා ්යන්ත ්යූ සකය මහත්මයා සුදුසු වවරු. ඒක ශත්න්ේ 

ුත් නි්ා තමන් ්නාධිපි වරු්යා ්යන්ත ්යූ සකය මහත්මයාශන 

නම එවරුලා ි බුශණ්. ඒ ුැන අපට කිසි ප්ර ථනය ප නැහැ. අපි ඒ නම 

අුගමත කළා. හැවැන් කවුන්න් ශහෝ කියනවරුා නේ  සුහෙ ුේලත්වරු 

පත් ක්න්න නන. කියලා  ඒ වරුුකීම ි බුශණ් නමත්රීපාල 

සිසකශ්ේන ්නාධිපි වරු්යාටන්. ශ්යයථ ත්වරුය ්ලකන්න නන. 

කියලා ඒක මඟ හැසකයා නේ  ඒක ශනෝලකා සිටියා නේ ඒ 

වරුැරැශෙ ක්ලා ි ශවන්ශන් එතුමාශන්. එතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට 

මිතල්ලා කියන්ශන් ශමොක පෙ  ෙැන් ශමොක පෙ කාා ක්න්ශන්  

ශ්යයථ ත්වරුය ්ලකන්ශන් නැහැ කියනවරුා. කවුෙ ශ්යයථ ත්වරුය 

ශනෝැලකුශේ  වරුැරැශෙ ප කළා නේ  ඒක වරුැරැශෙ ප කියලා 

කියනවරුා නේ  ඒ වරුැරැශෙ කශළේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ශනොශවරුන්; ්නාධිපි වරු්යා. ඒක මම ශවොශහොම නිර්භීතවරු 

කියනවරුා. ශමොකෙ  ඒ වරුැරැශෙ ක්ලා ෙැන් ශවරුන පැත්තකට අත දිවන 

ක්න්න හෙනවරුා නේ ඒක වරුැරැදින්. ඒක අපි ශකබඳන් කියන්න 

නන.. ශමතැනදී ිතාම පැහැදිලිවරු කියන්න නන.  ඒ පත් කිරීම 

සිශය වුශණ් නීතයුගකූලවරු ්හ ්නාධිපි වරු්යා එවරුපු 

නිර්ශශ වරුලට අුගවරුන් කියන එක.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ිත්යෝ ්ා්ප පය 

මන්ත්රීවරු්යාත් සුහෙ ුේලත් පත් ශනොක්පු එක ුැන කාා ක්ලා 

ි බුණා මම ෙැ පකා. එො මවරුන්ට් ුාර්ඩ් සිශධිය  කුප්රකට මවරුන්ට් 

ුාර්ඩ් ශහෝකම  ඒ ්ාතයන්ත් අිත ්ාවරුා්ම අපට මතකන්. ඒකට 

ශේ ආණ්ඩුශේ ප්රයාන මමි වරුන් තුන්ශෙශනකුශන නේ කියැවුණා. 

ි ල ප මා්පන මමි වරු්යාට එො මමි නි්ශයන් ිල්ලා 

අ්ථශවරුන්න සිශය වුණා. මන්  මවරුන්ට් ුාර්ඩ් නඩුවරු ශවරුුගශවරුන් 

ශපනී සිටීම නි්ා ප පයග්රාහී වීම මත. එතුමා තමන් එො ශපොලීසිය 

ාා් මමි වරු්යා. බහු එම නඩුවරුට කාා කිරීමත් එ පක ප පග්රාහී 

වුණා. එතුමාට ිල්ලා අ්ථශවරුන්න සිශය වුණා. ෙකුණු පළාශත් තවරු 

මමි වරු්ශය ප  ේෙ නැතුවරු මීයා වරුශන සිටියා; කාා වහ නැහැ  

ශහෝ පූ්ා වරුශන ින්නවරුා. ඒක අපි කවුන්ත් ෙන්නවරුා. ඒ වරුාශනම 

තවරු මමි  ශකශන ප නාුත්තා. තමන්ශන නි්ය පාිතච්ි  ක්න්න 

ගිිපල්ලා තමන් එශහම නාුත්ශත්. එො සුහෙ ුේලත් අුමැි වරු්යා 

ිදිසකපිටදී  තවරුත් ්්ශේ නිලයාසකන් ිදිසකපිටදී ශවොශහොම පැහැදිලිවරු 

කිේශේ ශමොක පෙ  ඒ මවරුන්ට් ුාර්ඩ් කටයුත්තට නිශයෝු දීපු  

මවරුන්ට් ුාර්ඩ් එකට අුගමැි ය දීපු  එවරුකට ආ් පයක ශල්කේවරු 

සිටි ශුෝ ාාය ්ා්ප පය මහත්මයාවරු ඒශ ප චූදිතයා වවරුට පත් 

ශනොකශළේ මන් කියලා මහුවරුාම  සුහෙ ුේලත් මහත්මයා 

ශමොක පෙ කිේශේ  "අධික්ණ මමි  ිත්යෝ ්ා්ප පය මැි තුමා 

එපා කිේවරුා"  කියලා කිේවරුා.  ඒවරුා අපට ශහො ට මතකන්. ිත්යෝ 

්ා්ප පය මන්ත්රීවරු්යා එො අධික්ණ මමි වරු්යා ිතධියට සුහෙ 

ුේලත් මහත්මයාට කිේවරුා නේ  "ඒක ක්න්න එපා" කියලා  සුහෙ 

ුේලත්වරු බිත්ි යට ශහේත්තු ක්ලා ප්ර ථන ක්න ශකොට  එතුමාට 

ක් කියාුන්න ශෙය ප නැි ශවරුන ශකොට එතුමාශන කටින් පිට 

වුණා  "මමි තුමාන් මට එශහම ක්න්න කියලා කිේශේ" කියලා. 

ිි න්  එවරුැනි කට්ටිය තමන් අෙ ශේ කාා ක්න්ශන්  ශහො න් 

කියලා. එම නි්ා ඒ සුදු හුණු ු.ම අපි ශහොඳින් ශත්න්ේ ුන්න 

නන.. 

 
ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

අෙ එතුමා මිතල්ලාත් නැහැ.  

 
ගු විජිත පහසේරත් ෙහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්  අෙ 

ශපොලි්ථපි වරු්යා ්ේවන්යශයන් කාා ක්නවරුා. ශපොලි්ථපි වරු්යා 

් හා නේ තුන ප එේවරුා. ඒ නේ තුන පිබඳව වරු ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ වරුාෙ ිතවරුාෙ මි  වුණා. අවරු්ානශේදී  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයාවරු්ථාා ්ාාශේ පළමුවරුැනි වරුතාවරුට ්හ්ථ ඡන්ෙය ප පවරුත්වරුන්න 

සිශය වුණා. එො මිතල්ලා සිටිශේ )ශෙනන්. මත්තටම 

ුණපූ්ණයට )ශෙශන ප නන. නැහැ.  

ුණපූ්ණයට අවරු ය ප්රමාණයට වරුඩා ිපටියා. හය ශෙනාශන 

ඡන්ෙ ිතමසීශමන් තමන් පූජිත ්යසුන්ේ මහත්තයා ශපොලි්ථපි  

වුශණ්. එතැනදී ශ්යයථ තාවරු  ඒ වරුාශනම ඒ නි්ශේ ිතිතය 

ාාිතතාවරුන් පිබඳව වරු ්ාකච්ඡාවරුට ල ප වුණා. ඒ තුන්ශෙනාම 

ශුනැල්ලා ්ාකච්ඡා ක්ලා අවරු්ානශේ ඡන්ෙ ිතමසීශමන් ශතෝ්ා 

පත් ක් ුත්තා. ඒ ුැන මම වරුැඩිය කාා ක්න්ශන් නැහැ. 

ශමොකෙ  ඒ ්ේවන්යශයන් ්හසිුත ඡන්ෙය ප ි බුණා. ඡන්ෙය දීපු 

අය  ශනොදීපු අය කවුෙ කියා තවරුම ෙන්ශන් නැහැ. ඒක  ්ශට් 

්නතාවරුට ශත්න්ේ ුන්න පුවවරුන්. එවරුැනි ක්රමශේෙය ප අුගුමනය 

ක්ලා තමන් පූජිත ්යසුන්ේ මහත්තයාවරු පත් කශළේ.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ්ථාාවරු් නිශයෝු  3. (9)   

(0) යටශත් ිතාම පැහැදිලිවරු ි ශවනවරුා  ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන 

නේ  ුේ ශපෞශුලික ශශවරුල් ුැන ්ාාශේ කාා ක්න්න වැහැ 

කියා. නමුත් ෙැන් ශේ ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන නේ කියැිතලා 

ිවරු්න්. අකැමැත්ශතන් වුණත්  ්මහ් නේ කියන්න ශවරුනවරුා. 

නමුත් ිතා පැහැදිලිවරු ්ථාාවරු් නිශයෝු   3. (9)  (0) වරුුන්ි වරුල 

් හන් වරුනවරුා  එතුමන්ලාශන ශපෞශුලිකත්වරුය ුැන කාා 

ක්න්න වැහැ කියලා  ිතශ ේයශයන්ම ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ්හ 

අයායා නාධික්ණශේ ිතනිසුන්වරුන්න්ශන. ශමොකෙ   ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි   එශහම කාා ක්න්න යනශකොට වරුළ පවරුන්න 

වැසක ිතධියට බවුන්වරු යේ ශුොඩකට වරුැශටනවරුා.  දීපාලි ිතශේසුන්ේ 

මහත්මිය ශවරුුගශවරුන්  එතුමියවරු පත් ක්න්න කියලා කාා 

ක්නශකොට එතුමිය යේකිසි ආකා්යකට අප පයපාතීවරු ින්න 

හැදුවරුත් ින්න වැහැ. මන්  මය ශවරුුගශවරුන් ශපනී සිටින 

කණ්ඩායම ප ින්නවරුා. අෙ මය ශවරුුගශවරුන් ශපනී ින්න 

ශශ පාලන ප පය ප ි ශවනවරුා. මය ශවරුුගශවරුන් ශපත්්ම ප 

අත්්න් ක්න නීි ඥ කණ්ඩායම ප ෙැන් උ්ාිතශේ ින්නවරුා. 

එතශකොට ඒ නීි ඥවරුන් ඒ ශපත්්ම අත්්න් ක්ලා ාා්දීලා  

යටප්ථශ්ේ නඩු අහන්න යන්ශන් එතුමිය ි්ථ්්හට  

අයායා නාධික්ණයට. එතශකොට ශකොශහොමෙ  අපි ්හි කය ප 

ශෙන්ශන් ප පයග්රාහී ශවරුන්ශන් නැහැ කියලා. ෙැන්  ප පයග්රාහී නැි  

අයත් ප පයග්රාහී ක්වරුනවරුා. ෙැන් ඒක වරුළ පවරුන්න වැහැ.  ඒ නි්ා 

නේ කියැවීමත් එ පක ඒ ප්ර ථනය මතු ශවරුනවරුා. ඒ නි්ා මත්තටම 

ුත්ශතොත්  අපි  ශේ කා්ණශේදී ශේ පත් කිරීේ පිබඳව වරු නේ ුේ 
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්හ ඒ පුශුලයන්ශන අඩුපාඩු ුැන කාා ක්න්න ගියාම ඒ නි්ශේ 

ින්න තත්ත්වරුය ප යටශත් ශේක ව්පතළ ප්ර ථනය ප ශවරුනවරුා. 

නමුත් ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  කියැවුණු නි්ා ෙැන් කාා 

ශනොක්ත් වැහැ.  

එතැනදී මම ිතා පැහැදිලිවරු කියන්න නන.. අුිතනිසුන් නි්ශේ 

පත්කිරීේ ුැන. අුිතනිසුන් පත් කශළේ ශකොශහොමෙ  එො ශි්ානි 

වණ්ඩා්නායක මහත්මිය පුුවශවරුන් එබඳයට ෙැේශේ ශකොශහොමෙ  

කවුෙ  නඩු මහුශේ  නීි ය ුැන ෙන්නා කට්ටියෙ  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ අ් ශත්රීේ කා්ක ්ාාවරු පත් ක්ලා  ඒ ශත්රීේ 

කා්ක ්ාාවරුට අුිතනිසුන්තුමිය ආවරුාම එතුමියට ජීිතශත්ට 

අහන්න ලැබිච්  නැි  කුණුහන්ප වරු නවරුලින් කාා ක්ලා නඩු 

මහුශේ කවුෙ  නීි ය ෙන්නා අයෙ  A/Levelවරුත් pass අයෙ   

නැහැ. නීි ය ුැන අවමල් ශර්ණුවරු පවරුත් ෙන්නා අය ෙ  නැහැ. මහ 

ශලොකුවරුට නීි  කාා ක්න අය අන්ි මට ශමොක පෙ  කශළේ   

දිිතනැවනම පනත ආණ්ඩුවරුට ප පයග්රාහී ිතධියට  නන. ිතධියට 

අුගමත කශළේ නැහැ කියලා එතුමිය ඒ නි්ශයන් ිවරුත් ක්ලා 

ෙැේමා. ෙවරුසින් එතුමිය එබඳයට ෙැේමා. එශහම ොලා තමන් 

ශමොහාන් ඨයසක්ථ කියන පුශුලයාවරු ඒ තනතු්ට ශුනාශේ. 

ශමොහාන් ඨයසක්ථ නීි පි  කශළේ ශකොශහොමෙ  ශ්යයථ තාවරු අුගවරුෙ  

Seniority ලැන්්ථතුශේ එතුමා ිපටිශේ ශකොශහේෙ   අෙ කාා ක්න 

මහත්වරුන්න්ශුන් අපි අහනවරුා  ශමොහාන් ඨයසක්ථ  නීි පි  

ශෙපාර්තශේන්තුශේ ශ්යයථ තාවරු අුගවරු ිපටිශේ ශකොශහේෙ කියලා. 

එතුමා ශුනාශේ පිටින්. එතුමා පිටින් ශුනැල්ලා පත් කශළේ. 

එතුමා ශවෞශයෙ   ෙැන් කියනවරුා ශන්  ශවෞශය නැි  කශතෝලික 

අය පත් ක්නවරුා කියලා. ශමොහාන් පිසක්ථ කශතෝලික. කවුෙ 

එතුමාවරු පත් කශළේ   මිපන්ෙ ්ා්ප පය කාලශේ. එතශකොට ශහො න් 

ෙ   ෙැන්ෙ වරුැ්දි  ශේවරුා හසකයට ශත්න්ේ ුන්න. එො ශමොහාන් 

ඨයසක්ථවරු පත් කශළේ පිටින්.  ශමොහාන් ඨයසක්ථ පිටින් පත් කළා ිතත් ප 

ශනොශවරුන්  යට ප්ථශ්ේ ශි්ානි වණ්ඩා්නායක මහත්මිය ිවරුත් 

ක්ලා  අුිතනිසුන් නි්යටත් පත් කළා. එතුමා වැාකුශේ ්ාාපි . 

ලාකා ිි හා්ශේ පළමුශවරුනි වරුතාවරුට වැාකුවරුක ්ාාපි  

ශකශන ප අුිතනිසුන් නි්යට පත් කළා. එශ්ේ පත් ක්ලා ක්පු 

ශශවරුල්  කියපු ශශවරුල් ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට දු්කානවරුලින් කාා 

ක්ලා නඩු තීන්දු ුන්න හෙපුවරුා ඒවරුා ිතනි ථ යකා්වරුන් ෙන්නවරුා. 

ඒ නි්ා ඒ න්ක කැත ිි හා්ය නැවරුත ශේ ්ශට් ්නතාවරු 

වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුන්ශන් නැහැ. ඒක ශවරුන්ථ ක්න්න තමන් ශේ 

කටයුතු කශළේ. එතැනට යළඟ පත්ශවරුන අුිතනිසුන්වරු්යා පත් 

කිරීශේදී ප්රිය්ාශ ශඩ් මහත්තයාශන නම ්හ ශ ප.ටී. ි ත්රසිසක 

මහත්මයාශන නමන් ශෙකම එේවරුා. කවුෙ  එේශේ  ්නාධිපි තුමා. 

ශ්යයථ තාවරු අුගවරු නේ එවරුනවරුා නේ  ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ 

ශ්යයථ තමයා ප්රිය්ාශ ශඩ්. නමුත් ශ ප.ටී. ි ත්රසිසක මහත්තයාශන 

නමත් එේවරුා. එතුමා ිපටිශේ හයශවරුනි ්ථාානශේ. එතුමා  පහළ 

උ්ාිතශේ ි ලා ිහළට උ්්ථවීේ ලවපු ිතාම ශ්යයථ   ශශ්රේයථ  

ශකශන ප. එතුමා සුදුසු නැහැ කියා මම ශපොඩ්ඩ පවරුත් කියන්ශන් 

නැහැ. හැවැන්  ඒ නේ ශෙක එවරුශදී ්නාධිපි තුමාට ිපතන්න 

ි බුණා  "ශ්යයථ තාවරු අුගවරු මම ශේ නම යවරුන්න නන." කියලා.  

නමුත්  එශහම ශෙය ප කශළේ නැහැ. ඒ නි්ා ඒ වරුැරැශෙ කශළේ 

කවුෙ  නමත්රීපාල සිසකශ්ේන ්නාධිපි තුමාන්. වරුර්තමාන 

අුිතනිසුන් නලීන් ශපශර්්ා මහත්මයා ිපටිශේත් 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ශ්යයථ තාවරු අුගවරු ිහබඳන්ම ශනොශවරුන්; 

හත්වරුැනියාටන්. එතුමාශන නම එේශේ ිතා පැහැදිලිවරු 

්නාධිපි තුමාන්. ශ්යයථ තාවරු අුගවරු එවරුනවරුා නේ යවරුා වරුනසුන්ේ 

මහත්මියශන නම එවරුන්න ි බුණා. ්නාධිපි තුමා යවරුා වරුනසුන්ේ 

මහත්මියශන නම එේශේ නැහැශන්. ්මහ් ශනොෙන්නා 

මන්ත්රීවරුන්න් ශමශලෝ ශෙය ප ෙන්ශන් නැි වරු ශමතැන ් හන් 

කළා  "නම එේවරුා  ශමතැනින් ප්රි  පශයේප කළා" කියලා. 

එතුමියශන නම එේශේ නැහැ. නම එේශේ නැි  නේ ශකොශහොමෙ 

පත් ක්න්ශන්  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට වැහැ  නේ ක්න්න. 

ශේක තමන් සිශය ශවරුච්  ශශ. එතැනදී නලින් ශපශර්්ා 

මහත්මයාට වරුඩා ය වරුා වරුනසුන්ේ මහත්මිය  බුවරුශනක අ ගිතහාශර් 

මහත්මයා ්හ ආවෲ මහත්මයා ශ්යයථ තාවරු අි න් ිහබඳන් 

සිටිශේ. නමුත්  ඒ ශ්යයථ තාවරු ශනෝලකාන් නම එේශේ. ඒශ ප 

කිසි ප්ර ථනය ප නැහැ. නලින් ශපශර්්ා මහත්මයා ශේ අුිතනිසුන් 

නි්යට ිතාම සුදුසුන්. ්නාධිපි වරු්යාශන ශත්රීම ිතාම 

නිවරුැ්දින්. ඒ පිබඳව  ිතවරුාෙය ප නැහැ. හැවැන්  ඒ වරුැශඩ් කශළේ 

්නාධිපි තුමාන් කියන එක කියන්න කැමැි න්.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාට තවරු ිතනාඩිය ප ි ශවනවරුා. 

 
ගු විජිත පහසේරත් ෙහසතා 
(மாண்புமிகு விஜித தஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශහො න්. යළඟට  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  

ිතනිසුන්වරුන්න් පත් කිරීම පිබඳව වරුත් කාා කළා. ඒශකදී ිතා 

පැහැදිලිවරු අග්රිතනි ථ යකා්වරු්යාශන මතය අවරු යන් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාවරුට අුගවරු. ඒ මතයට අුගවරුන් ශවොශහෝ අයශන නේ 

ප්රි  පශයේප වුශණ්. දීපාලි ිතශේසුන්ේ මහත්මියශන නම 

ප්රි  පශයේප වුශණ් අුිතනිසුන්වරු්යාශන අුගමැි ය නැි  නි්ාන්. 

එතුමා කිේවරුා  "මට recommend ක්න්න වැහැ කියලා. ශේක 

සිශය වුශණ් බ පශතෝවර් 05වරුැනි ොන්. ශේ අර්බුෙය පටන් ුත්ශත් 

බ පශතෝවර් 05වරුැනි ොන්. ඒක තමන් ශේ දි ප ුැ්ථශ්මින් යන්ශන්. 

ශහන්යන්තුඩුවරු මහත්මිය ්හ කු්ලා ්ශ්ෝජිනී මහත්මිය  යන  ඒ 

ශෙශෙනාම  පත් කිරීමට සුදුසු තත්ත්වරුශේ ිපටිශේ නැහැ. Court of 

Appeal එශ ප vacancies ි බුශණ් නැහැ. මහාධික්ණශේ 

ිතනි ථ යකා්වරුන් ශෙශෙනකුවරු Court of Appeal එකට පත් 

ක්න්න එතැන පු්්පාඩු ි ශවන්න නන.. පු්්පාඩු නැි වරු පත් 

ක්න්ශන් ශකොශහොමෙ  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ඒක කිේවරුා.  

ඒ ශෙශෙනාට උ්්ථවීේ ශනොලවා ිතශ්රාම යන්න සිශය වුණා. 

එතැනදී  ක්රමශේෙයට අුගවරුන් පත් කිරීේ සිශය වුශණ් කියන එක 

මම ිතා පැහැදිලිවරු කියනවරුා. ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමා කිේවරුා  "ශේ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීම පිබඳව වරු වරුැ්දි සිශය ශවරුලා 

ි ශවනවරුා. ඒකට උ්ාිත යන්න ්නාධිපි  නීි ඥයකුවරු හමු 

ශවරුන්න ගියා" කියලා. මා එතුමාට කියනවරුා  ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය කියවරුන්න කියලා. එිප 49I 

වරුයවරු්ථාාවරු යටශත් ිතාම පැහැදිලිවරු ි ශවනවරුා  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ිතන්ශයවරු නඩු ෙමන්න වැහැ කියලා. ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ පත් කිරීේවරුලට  recommendationsවරුලට 

එශ්ිපවරු උ්ාිත යන්න වැහැ. ශේක ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 

ි ශවනවරුා. නීි ය ෙන්ශන් නැත්නේ ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ  49I වරුයවරු්ථාාවරු කියවරුන්න. මා ිපතන 

ිතධියට ්නාධිපි  නීි ඥවරු්යා  ඒ ගිය කණ්ඩයාමට ඒ වවරු 

කියන්න මි   ශමතුමා ෙන්ශන් නැි  වුණාට.  ඒකත් ශේ ශවරුලාශේ 

මම මත ප ක්නවරුා. 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ිතුණකාධිපි වරු්යා පත් 

කිරීශේදී ශ්යයථ තාවරු ශනොශවරුන් ්ැලකුශේ. ්ේපූර්ණශයන් පිටින් 

ශුනාශේ. ඒ නි්ා තමන් ිතුණකාධිපි වරු්යා මහවැාකු වැඳුේක් 

වරුා ාවරුට එශ්ිපවරු ිතාම වරුැෙුත් වරුාර්තාවරු ප දුන්ශන්. ඒ වරුාර්තාවරු 

දුන්ශන් ආණ්ඩුවරුට ිතන්ශයවරුන්. ආණ්ඩුශේ ශුොඩ ප මමි වරුන් 

ිතුණකාධිපි වරු්යාට එශ්ිපවරු අිත අශමෝ්ා ුත්තා. 

ිතුණකාධිපි වරු්යා නි්ශයන් ිවරුත් ක්න්න නන.න් කියලාත් 

්මහ් අය කිේවරුා. නමුත්   ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

මැදිහත්වීශමන් එවරුැනි නි්යකට එවරුැනි පුශුලශය ප පත් කිරීම 

නි්ා තමන් ශේ ්ශට් ්නතාවරුට මහවැාකු වැඳුේක් වරුා ාවරු පිබඳව  

්තය ශතෝතුන් ෙැනුැනීශේ අන්ි ය  නිෙහ් ලැබුශණ්. ඒ නි්ා 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  කවුන් පත් වුණත් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ශේ ක්රියාවරුලිය  ක්රමශේෙය  "ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු" කියන යන්ත්රණය   පි මත් කළ යුතුන්. 

තවරුදු්ටත් ශමිප අඩු පාඩු ්ේපූර්ණ ක්ලා  ශමය   පි මත් ක් 

කටයුතු ක්නවරුා මි් ප ශේක ආප්ථ්ට හ්වරුන්න එශහම 

නැත්නේ  ිතනා  ක් ෙමන්න ිඩ ශෙන්න වැහැ. ශේ ්ශට් 

අප පයපාතී ්ා්ය ශ්ේවරුය ප ් හා ්හ ශේ ්ශට් ආයතන ්හ 

පුශුලයන් ශශ පාලනීක්ණශයන් මුෙවරුා ුැනීම ් හා ශේ 

ආයතනය තවරුත්   පි මත් කළ යුතුන් කියන එක මා නැවරුත 

අවරුයා්ණය ක්මින් මා නත් ශවරුනවරුා. ශවොශහොම ්ථතුි න්. 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. මීළඟට  ුන් ි්ාන් ිතක්රම්ත්න ්ා්ය 

මමි තුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 95ක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

[අ.ාා. 9.5 ] 
 

ගු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා (මුා ල් රාජය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - நிதி இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

යුග ශේ ්ශට් ්ා්ය වරුයුහය ශශ පාලනීක්ණශයන් ආ් පයා 

කිරීමට ි ශවන ප්රයානතම ආයතනය කියලා කියන්න පුවවරුන්.  

එො ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය යටශත් ශේ 

් හා ්ාමාජිකයන් පත් ක්න්න යන ශකොට ්ථවරුාධීනවරු 

්ාමාජිකයන් හත් ශෙශනකුත්  ශශ පාලඥයන් තුන් ශෙශනකුත් 

පත් ක්න්න තමන් මුල් ශයෝ්නාවරු ි බුශණ්. නමුත්  

වනණවරුර්යනලා  නානාය පකා්ලා ඒකට ිතන්ශය වුණු නි්ා අපට 

අවරුා්නාවරුකට ඒක ක් ුන්න වැසක වුණා  ඒ අවරු්ථාාශේදී. ඒ නි්ා 

ශශ පාලනඥයන් වරුැඩි ප්රමණයකුත්  ්ථවරුාධීන ්ාමාජිකයන් කුඩා 

්ායයාවරුකුත් තමන් පත් ක් ුන්න පුවවරුන් වුශණ්. ඒක සිදු වරුන 

අවරු්ථාාශේදී අශ් ුන් ්යේපි  ිතක්රම්ත්න මන්ත්රීතුමා ශ්ෝයාත 

නායක ්ථවරුාමීන්  වරුහන්ශ්ේට දු්කානශයන් කාා ක්ලා කිේවරුා  

"ශශ පාලනඥයන් ්ායයාවරු වරුැඩි ක්න්න නන.ය කියන ප්ර ථනය ප 

ි ශවනවරුා" කියලා.  

මත්තටම ඒ ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 

ශේ නායක ්ථවරුාමීන් වරුහන්ශ්ේ ශවොශහොම ළඟින් වලාශුන 

ිපටියා. ඒ අවරු්ථාාශේදී ්ථවරුාමීන් වරුහන්ශ්ේ කිේවරුා  "නැහැ  ඒකට 

ිතන්ශයතාවරු ප ි ශවනවරුා නේ ඒ ්ාශ ෝයනය පිබඳශුන ශකොශහොම 

හසක ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය අුගමත 

ක්ුන්න" කියලා. අපි අෙ නායක ්ථවරුාමීන් වරුහන්ශ්ේවරු ශවොශහොම 

කෘතශේදීාාවරුශයන් මත ප ක්නවරුා. ශමොකෙ  ශේ ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ත්ේ ප්රුි යලී ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ප ශේ ්ශට් මීට ප්රාමශයන් ිදිසකපත් ශවරුලා 

නැහැ. ඒක නි්ා අපි ශවොශහොම කෘතශේදීාාවරුශයන් උන්වරුහන්ශ්ේ 

මත ප ක්නවරුා. 

Before this landmark piece of legislation was actually 
introduced, the President had sweeping powers in this 
country to arbitrarily appoint and promote important 
police officers, prosecutors, public servants and judges. 
Therefore, the so-called Constitutional Council of the 
time was actually not that independent; it actually was 
more a rubber stamp and that is why we had a situation 
where the Seventeenth Amendment was emasculated and 
the Eighteenth Amendment was brought in.  

The Eighteenth Amendment was introduced with 
specific objectives. Firstly, to remove the two-term limit 
of the President and to have a President for a lifetime. 
That was one objective. The second objective was to 
remove the checks and balances that were there in 
Parliamentary democracy. The third objective was to 
actually bring the government service to its knees before 
the executive powers of the President.  

The reasons why the Nineteenth Amendment was 
brought in was to actually reduce the powers of the 
President. The two-term limit has since been removed; 
the Independent Commissions have been formed; the 
powers of the Prime Minister and the Cabinet have been 
enhanced and also the executive actions of the President 
are up for judicial review. Even if legislation is not, the 
executive actions of the President are now up for judicial 
review. So, most importantly, the Constitutional Council 
was introduced.  

Sir, this Debate is also about the ruler and the ruled. 
This Debate will show on which side the participants of 
the Debate are. This Debate is also about separation of 
powers between the Executive, the Legislature and the 
Judiciary. If democracy is to prevail, the separation of 
powers must be protected. We have a situation where the 
Head of State is also the Head of the Government. That is 
why it is particularly important that there must be checks 
and balances on the Executive President. It does not 
matter who the Executive President is, but there must be 
checks and balances. Despite the criticisms of the present 
President, I think his single most achievement would be 
bringing in the Nineteenth Amendment to Parliament, 
because this is the Amendment that has truly protected 
democracy in this country.  

We also remember that this was not approved just by 
the Government - this was in a Parliament that the then 
President Mahinda Rajapaksa had a two-thirds majority - 
and except for two Members of Parliament, all the other 
Members of Parliament voted for this Amendment. So, I 
think the credit goes to the whole of Parliament for 
adopting it. On that day, the Hon. Nimal Siripala De 
Silva, as the Leader of the Opposition, said, “President 
Maithripala Sirisena had succeeded where none of his 
predecessors could have” and then, the Minister of 
Justice was the Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe. 

We have a history, sometimes, of discrimination and 
of wrong people being appointed. I am particularly 
reminded of the situation where Dr. (Mrs.) Shirani 
Bandaranayake, Chief Justice, was removed by a flawed 
process and that day, Justice Sriskandarajah, the then 
President of the Court of Appeal, presided over the 
Division Bench with Justice Anil Gunaratne and Justice 
Salam in the matter of the impeachment process of Dr. 
(Mrs.) Shirani Bandaranayake. They held that the 
procedure was flawed and that a writ was issued. Justice 
Sriskandarajah had to pay a heavy price. He was 
overlooked five times from the appointments that he 
should have received. He burst a blood vessel and later 
died. He served as a heart-broken man. Even while he 
was on his death bed, he expected the then President to 
still look at his situation. But, he was not promoted. He 
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died as President of the Court of Appeal. Who was the 
then Minister of Justice? The then Minister of Justice who 
proposed this is opposing some of these. Justice Anil 
Gunaratne, Judge of the Court of Appeal, was also not 
promoted either as the President of the Court of Appeal or 
to the Supreme Court because he was also on the Bench 
hearing Dr. (Mrs.) Shirani Bandaranaike’s case with 
Justice Sriskandarajah. He was overlooked three times 
until we were able to correct that situation after the 8th of 
January, 2015. So, discrimination has been a part of 
history and we need to get more and more away from it.  

Then, we also had  the situation of actually having 
independent persons on this Council. We know that Mr. 
H. L. de Silva and  Mr. Colvin Gunaratne were appointed 
not under the UNP Government but under the Sri Lanka 
Freedom Party Government and the Sri Lanka Freedom 
Party Presidents. But these people acted independently. It 
does not matter who appoints them; it is very important 
that these people act independently. These are examples 
of people who have acted independently. Also, my 
thoughts go to the fact that under the UNP Government, 
Justice Neville Samarakoon, a person from the private 
bar, was appointed as the Chief Justice of this country and 
he held against the Government that appointed him. This 
is the independence of the Judiciary that we really come 
to admire.  

We also have had a debate recently as to whether the 
Constitutional Council has actually ignored the seniority 
in approving nominees. Seniority is important, but it 
alone must not be the determinant, it should be the 
meritocracy.  Whether it is the Judicial Service, whether it 
is the Public Service, appointments cannot only be 
determined on seniority.  Efficiency should be looked at;  
good performance should be looked at; integrity should 
be considered and, particularly, when it comes to judges, 
their contribution to jurisprudence should also be taken 
into account.  If it is the seniority, a list can be just sent to 
the President and you do not need a Council. But, you 
need a Council because discretion has to be used in 
making important decisions and important appointments. 
In that process of discretion, proper people need to be 
appointed. The composition of the Constitutional Council, 
though we accept what it is, we would have preferred to 
have more people from the civil society on it.  

I would like to make a few comments on the crisis that 
we are presently facing on the Court of Appeal. The Hon. 
Speaker has been unduly attacked on this issue. He has 
made it abundantly clear that upon receiving the 
President’s nomination to replace the former CA 
President Justice Surasena, the Council forwarded the 
nomination to the Chief Justice to obtain his views as it 
was explicitly required by Article 41C (4) of the 
Constitution. According to the media reports, we 
understand that the Chief Justice did not provide a 
favourable recommendation. So, the Constitutional 
Council would be derelict in their duty if they did not pay 
heed to the recommendation of the Chief Justice. In this 
situation, with the Judiciary, the Attorney General’s 
Department, the private bar rife with highly qualified and 
suitable nominees, the solution is for the President to 
deliberate over the additional nominees and then ideally 

arrive at a nominee which everybody could agree on. 
This is absolutely essential so that we protect the 
advancements that we have made in this Parliament in 
creating an independent Judiciary.  

අපට කවරුොවරුත් ිපතන්න වැසක තත්ත්වරුය ප තමන් අෙ මි  ශවරුලා 

ි ශවන්ශන් අශ් ශේ ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය තුළ. එො ්නාධිපි තුමාට 

ිතන්ශයවරු ශනොශවරුන්  ්නාධිපි තුමාශන ්ශහෝේයාට ිතන්ශයවරු 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශයන් තී්ණය ප දුන්නාම  ශේ ්ශට් මි  වුණු 

ප්රි ලලය ශමොක පෙ කියලා  අපි ෙන්නවරුා. අපට පැහැදිලින් එො 

මි  වුණු ප්රි ලලය. අෙ ඒ තත්ත්වරුය ්ේපූර්ණශයන්ම ශවරුන්ථ 

ශවරුලාන් ි ශවන්ශන්. ශේ ්ශට් ප්රයාන ිතයායකය වරුන 

්නාධිපි තුමාට ිතන්ශයවරු  නීි මය මූල යර්ම අුගවරු  කිසිම බිය ප 

්ැක ප ශනොමැි වරු අෙ  ශශ්රේයථ ාධික්ණයට තීන්දුවරු ප ශෙන්න 

පුවවරුන් ශවරුලා ි ශවනවරුා. ඒක තමන් බ පශතෝවර් මා්ශේ 0) වරුැනි 

ො මි  වුණු ශශ පාලන කුමන්ත්රණශයන් පසුවරු සිශය වුශණ්. ඒක 

මත්තටම ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙයට ශහාා න්. ශේ තත්ත්වරුය පුශුලයන් 

ුැන ශනොශවරුන්  ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය පිබඳව වරුන් ි ශවන්ශන්.   

්නාධිපි  නමත්රීපාල සිසකශ්ේන මැි තුමා ුැනවරුත්  ිපටපු 

්නාධිපි  මිපන්ෙ ්ා්ප පය මැි තුමා ුැනවරුත්  අනාුතශේ 

එන්න සිටින ්නාධිපි  ුැනවරුත් ශනොශවරුන් ශමශහම ශවරුන්ශන්. 

අපට ුැළශපන ක්රමශේෙය ප තමන් අපි හෙන්නට නන.. යළඟ 

ප්පු්ට ශේ ්ශට් පාලනය ාා් ශෙනශකොට අපි ශහො  

ක්රමශේෙය ප හො ශෙන්න නන.. නීි ශේ ආධිපතයයට මුල් තැන 

දීලා  ්ථවරුාධීන අධික්ණය ප ක්රියාත්මක වරුන  ඒ වරුාශනම ිතයායක 

වලතල ාාිතත ක්න ්නාධිපි   අුමැි   කැබිනට් මණ්ඩලය යන 

ඒ අයත් ආ් පයා වරුන  නමුත් ඒ අයට අධික්ණයට මඟිලි 

ුහන්න වැසක ිතධිශේ ක්රමශේෙය ප ක්රියාත්මක කළ යුතුන්. ඒ නි්ා 

ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය   පි මත් කිරීමට 

අපි එකතු ශවරුලා වරුැඩ ක්මු. ්ථතුි න්. 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have 15 minutes.  
 

[பி.ப. 2.13] 
 

ගු ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கதள, நன்றி. 2000ஆம் 

ஆண்டில் மீண்டுதமாரு புதிய அரசியல் யாப்பிகன 

உருவாக்கும் முயற்சிக்கான காலகட்டத்தில்தான் 

'அரசியலகமப்புப் தபரகவ' என்ற வார்த்கதப் பிரதயாகம் 

வைக்கில் வந்தது. இந்த ஏற்பாட்கட நாம் 'அரசியலகமப்புப் 

தபரகவ' என்று அகைக்கலாம்.  அன்கறய புதிய யாப்பிற்கான 

நககலப் பார்கவயிட்ட அரசியல் தபராசிாியர் ஒருவர் எனது 

நண்பனுக்குக் கனடாவிலிருந்து எழுதிய கடிதத்தில், நாட்டு 

மக்கள் எச்சாிக்ககயாக இருக்காவிட்டால், இந்த 

அரசியலகமப்புப் தபரகவயானது பாகிஸ்தானிலுள்ள ISI 

தபான்ற நிறுவனமாக மாற்றம்தபற இடமுண்டு எனக் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். அப்தபராசிாியர் நமக்குத் ததாிந்தவர்தான். 

தற்தபாது அவர் உயிதராடில்கல. அவர்தான் தபராசிாியர் 

தஜயரத்தினம் வில்சன். அவர் தகலவர் எஸ்.தஜ.வி. 

தசல்வநாயகம் அவர்களது மருமகனாவார். தபராசிாியர் 

வில்சன் எச்சாித்ததுதபால் இன்று அரசியலகமப்புப் தபரகவ 

ஒரு ISI  நிறுவனமாக மாறிச் தசயற்படுவகதப் பார்க்கலாம். 

இது 70 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிாித்தானியர் ஒருவரால் 

பாகிஸ்தானில் ஆரம்பித்து கவக்கப்பட்ட உளவுத் 

769 770 
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துகறயாகும். இந்த அரசியலகமப்புப் தபரகவ மற்றும் 

அரசியலகமப்புச் சகப என்பன ஆங்கிலத்தில் சாியான 

அர்த்தத்கதக் தகாடுத்தாலும் தமிைில் ஒரு குைப்பத்கதயும் 

மயக்கத்கதயும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அரசு அகதக் கவனத்தி 

தலடுத்து ஆராய்ந்து ஒரு ததளிகவ ஏற்படுத்த தவண்டும் என்று 

தகட்டுக்தகாள்கின்தறன்.   

2000ஆம் ஆண்டில் உருவாக்க உத்ததசித்த அரசியல் 

யாப்பில், அரசியலகமப்புப் தபரகவ எனக் குறிப்பிடப் 

பட்டதில் எகவ உள்ளடங்கியுள்ளததன்பகத நாம் பார்க்க 

தவண்டும். அதில் 8 ஆகைக்குழுக்களின் உறுப்பினர்ககள 

ஜனாதிபதி நியமனம் தசய்வதற்கு உாிய தபயர்ககள 

அரசியலகமப்புப் தபரகவ விதப்புகர தசய்தல் தவண்டும். 

அத்துடன், சட்டமா அதிபர், நாடாளுமன்றச் தசயலாளர் 

நாயகம், ஓம்பூட்ஸ்மன், கைக்காய்வாளர் நாயகம் ஆகிய 

நான்கு பதவிகளுக்கும் தகுதியானவர்ககள ஜனாதிபதி 

நியமனம் தசய்வதற்கு முன்னதாக அரசியலகமப்புப் தபரகவ 

அங்கீகாரம் அளித்தல் தவண்டும். அந்த 2000ஆம் ஆண்டு 

உத்ததச அரசியல் அகமப்பில், அகமப்புப் தபரகவக்கும்  

நீதித்துகறக்கும் எவ்வித ததாடர்பும் இருக்கவில்கல. ஆயினும், 

2000ஆம் ஆண்டின் அரசியல் அகமப்பு மதசாதா 

நாடாளுமன்றம் ககலக்கப்பட்டதால் காலாவதி ஆகியகத நாம் 

எல்தலாரும் அறிதவாம்.  

அடுத்து, தபாலித் தமிழ்த் ததசியம் தபசுதவார் தமிழ் தபசும் 

மக்களுக்குச் தசய்திருந்த வரலாற்றுத் துதராகத்கத நான் இந்த 

இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன். காைி, தபாலிஸ் 

அதிகாரங்கள் உட்பட்ட அதிகாரங்கதளாடு தமிைர் தாயகமான 

வடக்கு, கிைக்கு இகைக்கப்பட்டு, மத சார்பற்ற, இரு தமாைிக் 

தகாள்ககயுகடய பிராந்தியங்களின் சுயாட்சி என்ற தீர்வு 

தயாசகன அன்று முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிக்கா 

அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் முன்கவக்கப்பட்டது. 

ஆனாலும், வரலாற்றில் எப்தபாதும் இல்லாத, இனியும் 

சாத்தியப்பட்டு வருதமா என்று தசால்ல முடியாத, சமஷ்டிக்கு 

நிகரான அந்தத் தீர்கவ எதிர்த்தவர்கள் யார்? என்று 

தகட்கிதறன். தமிைர்களுக்கான அந்த அாியததாரு தீர்கவ 

எதிர்த்தவர்கள் அன்கறய பிரதான எதிர்க்கட்சி 

மட்டுதமன்றால், அது என்றுதம உள்ள ஆளுங்கட்சி, 

எதிர்க்கட்சி முரண்பாடு என்று நாம் விட்டு விடலாம். 

ஆனாலும், தமிைர்களுக்குக் கிகடத்த அரசியல் தீர்கவ, 

அன்கறய எதிர்க்கட்சிகயத் தூண்டி அவர்களுடன் இகைந்து 

நாடாளுமன்றத்தில் எாித்துக் தகாளுத்தியவர்கள் 

தவறுயாருமல்ல. அடுத்தடுத்து வரும் ததர்தல்களில்கூட 

மக்ககள கஞ்சா தபாகததபால் மயக்கத் திட்டமிட்டு, 

இன்னமும் தமிைர்களின் உாிகம குறித்துப் தபாலியாகக் 

கூச்சலிட்டு வரும் கூட்டகமப்புக் தகாடாிக்காம்புகதள 

என்பகத எமது மக்கள் இன்று உைரத் ததாடங்கியுள்ளார்கள். 

தகாடாிக்காம்புகள் என்பதற்கு அர்த்தமான தபர்வைியினர் 

கூட்டகமப்பினதர என்பதற்கு உள்ள பல வரலாற்றுத் 

துதராகங்களில் இதுவும் ஒரு சாட்சியாகும். அன்று, 

தமிைர்களுக்குக் கிகடத்த அரசியல் தீர்கவ எதிர்த்துக் 

தகடுத்தவர்கள் இன்று தமிைர்களுக்குக் கிகடக்கவிருந்த 

அதகனவிட நலிவான புதிய அரசியல்யாப்கப ஆதாித்துக் 

தகடுத்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் தபாறுப்புள்ள ஓர் அரசியல் 

தகலகமயாக இருந்திருந்தால் ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி 

முரண்பாடுகளுக்குள் இந்தக் தகாடாிக்காம்புகள் 

நுகைந்திருக்கமாட்டார்கள்.  

இலங்ககத் தீவின் இன முரண்பாட்டுச் சிக்ககல 

எடுத்துக்தகாண்டால், தமிைர் தரப்பு ஆளும் கட்சியுடன் 

மட்டுமன்றி, எதிக்கட்சியுடனும் உறவுககள - ததாடர்புககளக் 

தகாண்டிருக்கதவ தவண்டும். ஆனாலும், இங்தக என்ன 

நடந்திருக்கிறது? முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிக்காவும் 

இந்நாள் ஜனாதிபதியும் இன்கறய பிரதமரும் ஒதர 

நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகக் ககதகார்த்து சதகாதர வாஞ்கசதயாடு 

கலந்து தகாண்டு மகிழ்கின்றார்கள். ஆனாலும், 

தமிைர்களுக்கான அரசியல் தீர்கவப் தபற தவண்டிய 

தபாறுப்பில் உள்ளவர்கள், எதிர்க்கட்சிதயாடு தமது 

சுயலாபங்களுக்காக முட்டி தமாதிப் பககப்பட்டு, எமது 

மக்களுக்கு கிகடக்க தவண்டிய அரசியல் தீர்விற்தக தகடயாக 

இருந்து வருகிறார்கள். எமது மக்ககள மயக்கத்தில் ஆழ்த்தித் 

ததாடர்ந்தும் தமது நாற்காலிககள அபகாிக்க 

நிகனக்கிறார்களா? அல்லது தமது சட்ட வல்லகமககளச் 

சுயலாபம் கருதி ஆளும் அரசுக்குச் சாதகமாக்கி, கிகடக்க 

தவண்டிய அரசியல் தீர்கவக் கிகடக்காமல் 

தசய்கின்றார்களா? தமது சட்ட வல்லகமககளத் தமிழ் தபசும் 

மக்களின் நலன்களுக்காக இவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்களா? 

அல்லது தத்தமது சலுககககளப் தபறுவதற்காக இவர்கள் 

ஆளும் அரசின் அடிவருடிகளாகச் தசயற்பட 

முகனகிறார்களா?  

எம்கமப் தபாறுத்த வகரயில், ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி 

மட்டுமன்றி ததன்னிலங்ககயின் அகனத்துக் கட்சிககள 

தநாக்கியும் எமது மக்களுக்கான தநசக்கரத்கத நாம் நீட்டி 

நிற்கிதறாம். எம்மிடம் இருப்பது எமது ஆத்ம பலம் ஒன்றுதான். 

தமிழ் தபசும் மக்கள் இலங்ககத் தீவின் இகறகமக்கு 

ஒருதபாதும் எதிரானானவர்கள் அல்லர். ஒன்றுபட்ட 

இலங்ககயில் எமது மக்களுக்கு இருக்க தவண்டிய 

இகறயாண்கமகய மட்டுதம தமிழ் தபசும் மக்கள் 

விரும்புகின்றார்கள். அதற்காக நாம் ததன்னிலங்ககயில் 

உள்ள அகனத்துக் கட்சிகளுக்கும் ததன்னிலங்ககச் சதகாதர 

மக்களுக்கும் எமது உறவுக்கரங்ககள சதகாதர வாஞ்கசதயாடு 

உறுதியாக நீட்டுகின்தறாம். 

2000ஆம் ஆண்டு ஒக்தராபர் மாதத்தில் அமுலுக்கு வந்த 

17ஆம் திருத்தத்கத தநாக்குதவாமாயின் அத்திருத்தத்தின்படி, 

7 ஆகைக்குழுக்களின் உறுப்பினர்ககள ஜனாதிபதி 

நியமிப்பதற்கு அரசியல் யாப்புச் சகபயின் விதப்புகர 

அவசியமாயிருந்தது. அத்துடன், பிரதம நீதியரசர் உட்பட்ட 

உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள், தமன்முகறயீட்டுத் தகலவர் 

உட்பட்ட  நீதியரசர்கள், நீதிச் தசகவ ஆகைக்குழு 

உறுப்பினர்கள் ஆகிதயாகர ஜனாதிபதி நியமனம் தசய்வதற்கு 

முன்னதாக யாப்புப் தபரகவ அங்கீகாரம் அளித்தல் 

தவண்டும். 2001ஆம் ஆண்டு ஒக்தராபர் மாதத்தில்தான் 

நீதித்துகற நியமனங்கள் அரசியலகமப்புப் தபரகவயுடன் 

ததாடர்புபடுத்தப்பட்டது. தமலும், சட்ட மா அதிபர், 

கைக்காய்வாளர் நாயகம், தபாலிஸ் மா அதிபர், Ombudsman, 

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகம் ஆகிய 5 

பதவிகளுக்குமான அங்கீகாரத்கத அரசியலகமப்புப் தபரகவ 

வைங்கிய பின்னதர ஜனாதிபதி நியமனங்ககளச் தசய்தல் 

தவண்டும். 

2010ஆம் ஆண்டு தசப்தரம்பாில் அமுலுக்கு வந்த 18ஆவது 

அரசியல் யாப்புத் திருத்தத்தில் 'அரசியலகமப்புப் தபரகவ' 

என்பது 'நாடாளுமன்றச் சகப' எனப் தபயர் மாற்றம் தபற்றது. 

அது மட்டுமல்லாது, 7 ஆகைக்குழுக்களின் உறுப்பினர்கள், 

பிரதம நீதியரசர் உட்பட உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள், 

தமன்முகறயீட்டு தகலவர்கள் உட்பட நீதியரசர்கள், 

நீதிச்தசகவ ஆகைக்குழு உறுப்பினர்கள், சட்ட மா அதிபர், 

கைக்காய்வாளர் நாயகம், ஓம்பூட்ஸ்மன், நாடாளுமன்றச் 

தசயலாளர் நாயகம் ஆகிய நான்கு பதவிகளுக்குமானவர்ககள 
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ஜனாதிபதி நியமனம் தசய்வதற்கு முன்னதாக நாடாளுமன்றச் 

சகப தனது அவதானிப்புககள மட்டும் தகாடுத்தல் தவண்டும் 

எனத் திருத்தப்பட்டது. 2015ஆம் ஆண்டு தம மாதத்தில் 

அமுலுக்கு வந்த 19ஆவது அரசியல் யாப்புத் திருத்ததம 

தற்தபாது நகடமுகறயில் இருந்து வருகின்றது. 

இத்திருத்தத்தின் பிரகாரம் 'நாடாளுமன்றச் சகப' என்பது 

'அரசியலகமப்புப் தபரகவ' எனப் தபயர் மாற்றம் 

தசய்யப்பட்டது. 19ஆவது திருத்தத்தின்படி 9 ஆகைக் 

குழுக்களின் உறுப்பினர்களின் தபயர்ககள விதந்துகரக்கும் 

கடகம அரசியலகமப்புப் தபரகவக்தக  இருக்கும். அத்துடன், 

பிரதம நீதியரசர் உட்பட உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்ககளயும் 

தமன்முகறயீட்டு நீதிமன்றத் தகலவர் உட்பட நீதியரசர்கள், 

நீதிச் தசகவ ஆகைக்குழு உறுப்பினர்கள் என்தபாருடன், 

சட்ட மா அதிபர், கைக்காய்வாளர் நாயகம், தபாலிஸ் மா 

அதிபர், ஓம்பூட்ஸ்மன், நாடாளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகம் 

ஆகிய 5 பதவிகளுக்கான தபயர்ககள ஜனாதிபதி நியமனம் 

தசய்வதற்கு முன்னதாக யாப்புப் தபரகவ அங்கீகாரம் 

வைங்குவது அவசியம்.  

இந்த 19ஆவது திருத்தத்தில் புதிதாக இரண்டு விடயங்கள் 

உள்ளன. அரசியலகமப்புப் தபரகவயின் விதப்புகரகய 

அல்லது அங்கீகாரம் தபற்ற ஒரு நபகர 14 நாட்களுக்குள் 

ஜனாதிபதி நியமனம் தசய்யாமல் இருப்பாராயின், அந்த நபர் 

நியமனம் தபற்றவராகதவ கருதப்படுவார். அத்துடன், 

அரசியலகமப்புப் தபரகவயின் விதப்புகரகயதயா அல்லது 

அங்கீகாரத்கததயா தபற்ற எந்த நபகரயும் பதவி 

நீக்குவதாயின், நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு  

அங்கீகாரத்கதப் தபற்தற நீக்க முடியும். தமலும் தம மாதம் 

2015 முதல் ஜனவாி 2019 வகர அரசியலகமப்புப் 

தபரகவதயன்ற தபயருடன் அது இருந்ததபாதும் அதனுகடய 

தசயற்பாடுகள் ததாடர்பான  காரைங்ககள நாம் ஆராய 

தவண்டும். 

 
ගු ෙහි්දා ාන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාශන point of Order එක ශමොක පෙ  

 
ගු ෙහි්දා ාන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ ශේ ිතවරුාෙය 

පැවරුැත්ශවරුන්ශන්   වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පිබඳව වරුන්. ශේ අවරු්ථාාශේ දී 

ුන් කාානායකතුමා මූලා්නශේ සිටියා නේ ිතාම වරුැෙුත්.  අපි 

දිගින් දිුටම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ කා්ණා ශකශ්ිප තමන් අවරුයානය 

ශයොමු ක්න්ශන්. නමුත් එතුමා ශේ අවරු්ථාාශේත් මූලා්නශේ 

නැහැ. ඒ නි්ා ුන් කාානායකතුමාශුන් අපි ිල්ලීම ප ක්නවරුා  

ශමම ිතවරුාෙයට ්වරුන් ශෙන්න කියලා. ඒ වරුාශනම එතුමා ශේ 

්ාාශේ ින්නවරුා නේ එය ිතාම වරුැෙුත් කියන කා්ණයත් මත ප 

ක්න්න කැමැි න්.  ශමොකෙ  එතුමා කාම්යට ශවරුලා ශමම ිතවරුාෙය 

අහනවරුාට වරුඩා  ශමතැන ින්නවරුා නේ ශහො න්. එතුමා කාම්යට 

ශවරුලා නිො ුන්නවරුාට වරුඩා ශහො න්  ශමතැනට මිතල්ලා  ශමම 

ිතවරුාෙයට ්වරුන්ශෙනවරුා නේ.  

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බවතුමා එශහම ශ ෝෙනා ක්න්න එපා. එතුමා පැය 

ශෙකහමා් ප ශමතැන ි ලාන් ගිශේ. ප්ථ වරුන් 3.30ට නැවරුත 

වරුතාවරු ප එතුමා ශේ ්ාාවරුට එනවරුා. 

 

ගු ෙහි්දා ාන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුමා මිතල්ලා දිගින් දිුටම ශමතැන ින්නවරුා නේ ශහො න්. 

ශමොකෙ  එතුමා ශකශ්ිප තමන් ශේ කා්ණාවරු ි ශවන්ශන්; ශේ 

ශ ෝෙනාවරු එතුමාට ි ශවන්ශන්. ඒ නි්ා එතුමා එනවරුා නේ 

ශහො න්.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමා පැය ශෙකහමා් ප ශමතැන ි ලා ගිශේ. නැවරුත ප්ථ 

වරුන් 3.30ට එතුමා ශමතැනට එනවරුා. [වායා කිරීම ප] 

හසක  ශවොශහොම ්ථතුි න්. Hon. Member, please continue 

with your speech.  

 

ගු ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அரசியலகமப்புப் தபரகவ உறுப்பினர்களாக, பிரதம 

மந்திாி, சபாநாயகர், எதிர்க்கட்சித் தகலவர், ஜனாதிபதியால் 

நியமிக்கப்படும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், பிரதம மந்திாியும் 

எதிர்க்கட்சித் தகலவரும் ஒருமித்து நியமிக்கும் ஐவர் - 

அவர்களுள் இருவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக 

இருத்தல் தவண்டும் -  நாடாளுமன்றத்தில் ஏகனய கட்சிகள் 

தசர்ந்து நியமிக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர். 

இவர்கதள  இந்த யாப்புப் தபரகவயின் உறுப்பினர்கள் 

ஆவார்கள்.  

நான் தமதல குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் எதிர்க்கட்சிப் 

பதவியில் இருந்தவர்களும் அரசாங்கத்கதச் தசர்ந்தவர்களாகச் 

தசயற்பட்டு எதிர்க் கட்சி என்பதற்குப் புதிய அர்த்தம் 

தகாடுத்தார்கள். ஒத்தூதுவது ஆளும் கட்சிக்கு! 

ஒட்டுக்கட்சியாக ஒட்டியிருந்ததத எதிர்க்கட்சி ஆசனத்தில்!  

உலகில் எங்குதம நடந்திருக்காத விசித்திரமான அரசியல் 

நாடகம் இது. கண்மூடி, கக கட்டி, வாய் தபாத்திக்தகாண்டு 

வாக்குறுதி வைங்கிய மக்களுக்கு கண் கட்டி வித்கத காட்டும் 

இவர்களா தமிழ்த் ததசியத்கத உச்சாிக்கத் தகுதி 

உகடயவர்கள்? அகதத்தான், ஒருமித்து இருத்தல் என்று 

அவர்கள் தகாள்கக விளக்கம் தகாடுத்து வருகின்றார்கள். 

அவர்கள் 'ஒருமித்து சும்மா' இருந்த கட்சிதான் தமிழ்த் ததசியக் 

கூட்டகமப்பு எனப் தபயாிடப்பட்டிருக்க தவண்டும். அவர்கள் 

'சும்மா' இருந்தது அரசாங்கக் கட்சியில்தான். அத்ததாடு, 

நாடாளுமன்றத்தில் இருந்த சிறு கட்சிகளின் பிரதிநிதியும் 

அரசாங்கத்துடன் ஒட்டிக்தகாண்டிருந்தார். ஒட்டுதமாத்தமாக 

ஜனநாயகத்துக்குச் சவால் விட்டுக்தகாண்டு ஒரு பக்கத்தில் 9 

தபரும் மறுபக்கத்தில் ஒருவருதம அரசியலகமப்புப் 

தபரகவயில் இருந்தனர். இத்தககய வகலயகமப்பு  

முகறயில் தசயற்பட்ட அரசியலகமப்புப் தபரகவ சாதித்தது  

என்ன?  

தமலும், எந்த ஓர் ஆகைக்குழுவின் உறுப்பினகரயும் 

அரசியலகமப்புப் தபரகவயின் அனுமதியில்லாமல் 

ஜனாதிபதி அகற்ற முடியாது என்ற கர்வத்தினால், ததர்தல் 
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ஆகைக்குழு உறுப்பினர் ஒருவர் ஜனாதிபதியின் 

தசயற்பாட்டுக்கு  எதிராகத்  துைிந்து வைக்குத் தாக்கல் தசய்ய 

முடிந்திருக்கிறது. நல்ல காலம், இந்த அரசியலகமப்புப் 

தபரகவயில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்தபால் ததாிகிறது, அல்லது 

நாதட நாசமாகிவிடும். அன்று தபராசிாியர் வில்சன் எதிர்வு 

கூறிச்தசன்ற வார்த்கதகள் உண்கமயாகிவிடாமல் பாதுகாக்க 

தவண்டும்.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ුන් මිපන්ොනන්ෙ අ ගත්ුමශන මන්ත්රීතුමා 

් හන් කළ කා්ණය පිබඳව වරු මා ෙැුගවරුත් කිරීම ප ක්න්න නන.. 

මම ිපතන ිතධියට ශේ වරුනිතටත් වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ රැ්ථවීම ප 

පැවරුැත් ශවරුනවරුා. යට අමත්වරු යශේ දිනශේ දී ශයොොුත් රැ්ථවීේ 

කිිපපය ප ි ශවනවරුා. ුන් කාානායකතුමා එම කටයුතුවරුල ශයදී 

සිටිනවරුා. එම කටයුතු අවරු්න් කළාට පසුවරු නැවරුත වරුතාවරු ප එතුමා 

්ාාවරුට එනවරුා. Hon. Douglas Devananda, please continue 

with your speech.  

 

ගු ඩේල්ප පද්වාන්දා ා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ததவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அரசியலகமப்புப் தபரகவயின் அகமப்கப மீள் 

பாிசீலித்தல் தவண்டும். எதிர்க்கட்சி என்பது அரசாங்கத்துடன் 

'ஒருமித்து' இருக்கும் கட்சியாக இருத்தல் ஆகாது என்ற 

யாதார்த்தத்கத இனியாவது நகடமுகறக்குக் தகாண்டுவர 

தவண்டும். ஜனாதிபதியால் நியமனம் தபறும் அகனவரும் 

சுயாதீனமாக இயங்குவதற்கான தசயற்பாடுகள் அவசியம் 

என்று கூறி, விகடதபறுகின்தறன். நன்றி.  

  
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට, ුන් (නවරුෙය) ්ාජිත ශ්ේනා්ත්න මමි තුමා. 

බවතුමාට ිතනාඩි 20ක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 

[අ.ාා. 0.07] 
 

ගු (වවා ය) රාජිත ප ේ්නාරත්න ෙහසතා (ප්ෞඛය, 

පපෝෂණ හසා පද්ය ය වවා ය අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித தசனாரத்ன - 

சுகாதாரம், தபாசகை மற்றும் சுததச மருத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, ශමම ිතවරුාෙයට ්හාාගිවීමට 

අවරු්ථාාවරු ලැබීම ුැන මම ිතාම ්තුුව ශවරුනවරුා.  

ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ිි හා්ය ුත්ශතොත්, පළමු 

වරු්ට පාර්ලිශේන්තුවරු තුළ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප පත් ක්ලා, ශේ ්ශට් 

්ා්ය ශ්ේවරුශේ ්හ අධික්ණශේ පත්වීේ ්ථවරුාධීනවරු ලවා දිය යුතුය 

කියා කිේශේ 0009දීන්. 0009 ්ැ්තැේවර් 04වරුන ො ෙහහත්වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ිදිසකපත් කළා. ඒකට මූලික 

වුශණ් එො  න්ද්රිකා කුමා්තුාු ආණ්ඩුවරුත් එ පක ්ේවන්ය වුණු 

්නතා ිතමු පි  ශප්මුණන්. එො ඒ ්ේවන්යවරු අපිත් එ පක 

වරුැඩිශයන්ම ්ාකච්ඡා කශළේ, එම පප පයශේ පාර්ලිශේන්තු 

කණ්ඩායශේ නායකයා ශල් කටයුතු කළ ිතමල් වී්වරුා  

මැි තුමාන්.  එො අපි -එ ප්ත් ්ාි ක ප පයය- ිතප පයශේ ිපඳිමින් 

ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට ්ේපූර්ණ 

්හශයෝුය ලවා දුන්නා. ඒකට ප්රයානම ශහේතුවරු ප වුශණ්, ිතයායක 

්නාධිපි  ක්රමය හඳුන්වරුා ශෙමින් 9 7 දී මි  කළ වරුයවරු්ථාාවරු 

නි්ා, 2001 වරු්් පමණ වරුනිතට මි  වුණු තත්ත්වරුයන්. එිපදී 

අධික්ණශේ පත්වීේ ්හ ශකොමියන් ්ාා පත්වීේ තනික්ම 

්නාධිපි වරු්යාශන අත්තශනෝමි ක වල අධිකාසකයට යටත් වුණා. 

ශමන්න ශේ නි්ා තමන්, ශේ ්ථාාන ්ථවරුාධීන ිතය යුතුන් කියා 

මත්තටම ශේ වරුාශන ිත ාල ශශ පාලන කිකකාවරු ප ආ්ේා 

වුශණ්.  

ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය යටශත් එො පත් 

ක්ුත් වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ මත්තටම සිටිශේ පිටින් ආපු 

නිර්ශශ පාලන පුශුලයන් හත්ශෙශන ප. බවුන් සිිතල් 

්ාිතයානවරුලින් පත් කළ අයන්. එිප ශශ පාලකයන් තුන්ශෙනාන් 

සිටිශේ. ඒ නි්ා එො ඒක ිතාම ්ථවරුාධීන වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප වවරු 

මත්තටම ශත්න්ණා. එො ිතශවරුත් වරුෘත්ි කයන්ශන ්ාුමය 

කිේශේ, ඒ ්ාාශේ සිය ගශෙනා ්ථවරුාධීන ිතය යුතුන් කියාන්. ශමම 

පත්කිරීේ ්හ සිය ග ශශවරුල් කිරීශේ වලය ්ේපූර්ණශයන්ම 

්ථවරුාධීන ආයතනයකට පවරු්න්න නන.ය කියන ්ථාාවරු්ශේ තමන් 

එො මමත් සිටිශේ.  

ශමිප කාර්යයන් ශෙක ප ි බුණා. එක ප තමන්, ්ථවරුාධීන 

ශකොමියන් ්ාාවරුලට පත් ක්න අය පිබඳව  නිර්ශශ ය ප, අුගමත 

කිරීම ් හා ්නාධිපි ටවරු්යාට යැවීම. ඒ ් හා එො පළමුවරුැනි 

වරු්ට ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා හත ප නිර්මාණය වුණා. ඒ වරුාශනම 

ශේ ්ශට් අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා, ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනිසුන්වරුන්න්, 

අයායා නාධික්ණ ්ාාපි , අයායා නාධික්ණ ිතනිසුන්වරුන්න්, 

අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමි්ශේ ්ාමාජිකයන්, නීි පි , 

ිතුණකාධිපි , ශපොලි්ථපි , බේබුඩ්්ථමන්, පාර්ලිශේන්තු මහ 

ශල්කේ කියන  සිය ගශෙනාශන පත්වීේ ්ේවන්යවරු ්ථවරුාධීනවරු 

තීන්දු ුැනීම ශමම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ාා් දුන්නා. ශේ තත්ත්වරුය 

ිදිසකයට යමින් 0000දී පත් වුණු එ ප්ත් ්ාි ක ප පය ්්ය 

යටශත් සුව්ායන ප්රි ලාා පනත, මුෙල් (්ාශ ෝයන) පනත, ශ්රී 

ලාකා මහ්න උපශයෝගිතා ශකොමියන් ්ාා පනත කියන පනත් 

තුන ශුනැත් ඒ සිය ග ආයතන ්ථවරුාධීන ක්ලා, ඒ ආයතනවරුල 

්ාමාජිකයන් වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මඟින් පත් කිරීශේ වලතල ලවා 

දුන්නා; ්්යට ි බුණු වලය ශමම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ලවා දුන්නා.  

ශමශ්ේ පැමිකව මුව ුමන් මාර්ුයම 0090දී ශවරුන්ථ වුණා. 

ඒකට ශහේතු වුශණ්, ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනයන්. එො ෙහඅටවරුන ්ාශ ෝයනය මඟින් ශේ වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු අශහෝසි වුණා. අශහෝසි ශවරුලා ඒ ශවරුුගවරුට පාර්ලිශේන්තු 

්ාාවරු ප ආවරුා. එිප සිටිශේ ප්ථශෙනාන්. ඒ, අුමැි , කාානායක, 

ිතප පය නායක, අුමැි  ්හ ිතප පය නායක නේ ක්න 

මන්ත්රීවරුන්න් ශෙශෙශන ප.  ඒශ ප බ පශකෝම මන්ත්රීවරුන් ිතත්න් 

ිපටිශේ. 

ශේ මඟින් එිප ි බුණු ්ථවරුාධීනතාවරු නැි  ක්ලා, තනික්ම 

ශශ පාලනීක්ණය ූ  පාර්ලිශේන්තු ්ාාවරු ප බිිප වුණා. ඒ 

පාර්ලිශේන්තු ්ාාවරුට වලය ි බුශණ්, ්නාධිපි වරු්යා නිර්ශශ  

ක්න නේ ්ලකා වැලීමට පමණන්. ඒවරුා පිබඳව වරු ශවරුනත් ක්රියා 

මාර්ුය ප එම ්ාාවරුට ුත හැකිවරු ි බුශණ් නැහැ. එම 

පාර්ලිශේන්තු ්ාාවරු ්නාධිපි තුමාශන ්වර් සීල් එක ප වවරුට පත් 

වුණා. 0095 මැි වරු්ණශේදී ිත ාල ආන්ශෙෝලනය ප ි බුණා, ්ට 

පු්ා ිත ාල කිකකාවරු ප ආවරුා, "අධික්ණය ්ථවරුාධීන ක්න්න, 

නැවරුත වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පත් ක්න්න" කියා. ඒ අුගවරු තමන්, අපි 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුනාශේ.    

මත්තටම අපි ශුනාශේ ්ථවරුාධීන ්හ යට කලින් ි බුණු 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු වරුැනි ්ාාවරු ප. නමුත්, ඒක ශනන්න දුන්ශන් 

නැහැ. එො ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ ප පයශේ ිපටපු කට්ටිය ආණ්ඩුවරුට 

775 776 

[ුන් ඩනල්ථ ශශවරුානන්ො මහතා] 
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එකතු ශවරුලා ඒ ශුොල්ලන්ශන ඡන්ෙය දුන්ශන්, වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට 

ුන් ්ාාශේ මන්ත්රීවරුන් පත් ක් ුන්න කියාන්. අපි කාා ක්ලා 

ශවොශහොම අමාන්ශවරුන් සිිතල් ්මා්ශේ නිශයෝජිතශයෝ 

තුන්ශෙශනකුත් ඒ ්ාාවරුට ශයෝ්නා ක්ුත්තා. තුශනන් ශෙකක 

ඡන්ෙය ලවා ුැනීම පිකව් -මන්ත්රීවරුන් 950ශෙශනකුශන කැමැත්ත 

අවරු ය වැිතන්- අවරු්ානශේදී බවුන්ශන අෙහ්ථවරුලට අුගුත 

ශවරුන්න අපට සිදු වුණා. ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනශේ ි ශවන ්ායනීයම ශෙය තමන්, වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

අුගමැි ය ශනොමැි වරු ්නාධිපි වරු්යාට කිසි ශකශනකු පත් 

කිරීශේ වලය ශනොමැි  වීම. ඒ අුගවරු ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් ිතා වරුැෙුත් ශෙය ප තමන් සිදු වුශණ්.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, ශේ පිබඳව වරු "නමත්රී 

පාලනය ප - ්ථාාවරු් ්ට ප" කියන ප්රි පත්ි  ප්රකා නශේ 9)වරුන 

පිුවශේ ශමශ්ේ ් හන් වරුනවරුා: 

"..්ශට් යහ පාලනය පිබඳව  වරුාතාවරු්ණය පිසකහීමට වලප.  ප්රයානතම 

ශහේතුවරු වරුන්ශන් 9  වරුැනි වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයන්. මිතසින් ්නාධිපි  වී 

පළමු දින සියය මතුළත දී සිදු ක්න ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ 

ප්රයාන අාුය ප වරුන්ශන් ශමම 9  වරුැනි වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය අශහෝසි 

කිරීමන්" 

ඒක තමන්, වරුර්තමාන ්නාධිපි වරු්යා එො දුන්න 

ශපොශ්ොන්දුවරු. 

යළඟට, එතුමා එිප තවරුදු්ටත් ශමශ්ේ කියා ි ශවනවරුා: 

 "අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය ්හි ක කිසකම ් හා අධික්ණ ශකොමි්ම 

්ථාාපිත ක්න්ශනමි. එමඟින් ිතනිසු්න් පත්කිරීම හා උ්්ථ කිරීම 

ශ්යයථ ත්වරුය හා කු්ලතාවරු මත සිදුක්ුග මත."   

ශේ ිතධියට තමන් එො ශපොශ්ොන්දු දුන්ශන්. අපි ්යග්රහණය 

ක්ලා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ්ථාාපිත කශළේ ඒ ශපොශ්ොන්දුවරු 

අුගවරුන්.  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය මඟින් 

මි  කළ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ්ථවරුාධීනතාවරු ් හා ිත ාල 

ශමවරුලම ප වුණා. එමඟින් ්නාධිපි වරු්යා ්තු අත්තශනෝමි ක 

වලය අශහෝසි වුණා. ඒ වරුාශනම අධික්ණශේ ්හ ්ා්ය පාලනශේ 

්ථවරුාධීනත්වරුය ප මි  වුණා.  

0095දී මැි වරු්ණ ශේදිකාශේදී වරුත්මන් ්නාධිපි තුමා 

ශමොනවරුාෙ කිේශේ? "අශන ප පැත්ශතන් අධික්ණය, අධික්ණ 

ශ්ේවරුා ශකොමි්ම ්ා්ය පාලකයාශන දු්කාන යන්ත්රවරුලට යට 

ශවරුලාන් ි බුශණ්, එො නඩු තීන්දු දුන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා 

ෙන්නවරුා ශන්." අන්න එශහම තමන්, නමත්රීපාල සිසකශ්ේන 

මහත්මයා 0094.90.39වරුන ො අේපා් ්න රැලිශේදී කළ කාාශේදී 

කිේශේ. "දු්කාන මමතුේවරුලින් තමන් නඩු තීන්දු දුන්ශන්" කියලා 

තමන් එතුමා එො ඒක අර්ා කානය කශළේ. ඒක මත්තන්. ඒ වරුාශන 

නඩු තීන්දු දුන්ශන් ශකොශහොමෙ? ඒ ිතධියට එො අධික්ණය ්නපි  

ිතසින් යට ක්ශුනන් ි බුශණ්; ්නාධිපි ශන ශමවරුලම ප ිතධියටන්  

එො අධික්ණය ි බුශණ්. ඒ නි්ා තමන් ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය අශහෝසි ක්න්න අපි ක්රියා කශළේ.  

්නාධිපි  නිර්ශශ  ඒ ශල්ම අුගමත කිරීම ශනොශවරුන් 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ කාර්ය ාා්ය. ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු කලින් 

පැවරුැි  අ් පාර්ලිශේන්තු ්ාාවරු වරුාශන, ්වර් සීල් එක ුහලා 

්නාධිපි  එවරුපු ලැන්්ථතු අුගමත ක්න්න ්ථාාපිත කළ එක පය 

කියා කවුන් ශහෝ ිපතනවරුා නේ, ඒක වරුැ්දින්. ඒ ක්රමය ශවරුන්ථ 

ක්න්න තමන් ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 

ශුනාශේ; ඒ අත්තශනෝමි ක වලයට එශ්ිපවරු යන්න තමන් 

වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු ශුනාශේ. ඒ නි්ා, ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

තවරුත් ්වර් සීල් එක ප වවරුට පත්ක් ුන්න කවුන් ශහෝ ිපතනවරුා 

නේ, අපට ඒකට එකඟ ශවරුන්න වැහැ. 

්නාධිපි තුමාශන නිර්ශශ  ිතමර් නය ක්ලා, සුදුසුකේ 

වලලා ඒ නේ අුගමත කි්ා ම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතසින් සිදු කළා. 

ඒක තමන්, එො ්හ අෙ අත් මි  ශවරුන්. ශේ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හැදුශේ අත්තශනෝමි ක තීන්දු අුගමත කිරීම 

වරුැළැ පවීම පිකව්න්. ෙැන් ශමය ිතශේ නය කළාට එො ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුනාපු ශවරුලාශේදී, 2001දී 

වරුාශනම එ පශකශන ප ශෙශෙශන ප හැශ්න්න මුව මහත් 

පාර්ලිශේන්තුවරුම එය අුගමත කළා. වරුැරැදි, අඩු පාඩු ි ශවන්න 

පුවවරුන්. අඩු පාඩු නැි  ආයතනය ප ශලෝකශේ කිසිම ්ටක 

හැදිලා නැහැ.  

අපි හෙන ආයතනවරුලින් ඒ අඩු පාඩු අවරුම ක්න්න පුවවරුන්. 

නමුත්, ෙැන් ශේ ්මහ් අය කාා ක්න්ශන් ශේ ්ාාවරුන් අශහෝසි 

ක්න්නෙ? ඒ, එක ප. අනි ප එක, ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

තීන්දුවරු වරුැ්දි නේ, එතශකොට එො පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා 

හසකන්න ුත් තීන්දුවරු හසකෙ කියා අපි අහනවරුා. අයායා නාධික්ණය 

ඒකමි කවරු කිේවරුා, "ඒක වරුැ්දින්." කියා. යට ප්ථශ්ේ 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ගියා. ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ්ේපූර්ණ ිතනිසුන් 

මඬුල්ලම ඒක වරුැ්දින් කිේවරුා. කැබිනට් මණ්ඩලය අශහෝසි කළා. 

ඒකට ිතන්ශයවරුත් අධික්ණයට ගියා. ඒත් ශමොකෙ වුශණ්? 

අයායා නාධික්ණය ඒකමි කවරු තීන්දු කළා, "එය වරුැ්දින්. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරුට ිතන්ශයන්." කියා. ශශ්රේයථ ාධික්ණයත් 

කිේවරුා, "එය ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරුට ිතන්ශයන්." කියා.  

අෙ කාා ක්න යවරුා වරුනසුන්ේ මැි නියම තමන්, ්ාාපි  

නි්ය ොලා ශුේ යන අන්ි ම ෙවරුශ්ේ ශේක වරුැ්දින් කියා කිේශේ. 

එතශකොට ෙැන් ශමවරුැනි තීන්දු අුගමත කිරීමෙ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශවරුන් වලාශපොශ්ොත්තු වරුන්ශන්? 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට telephone calls දීලා ශමවරුැනි තීන්දු ශවරුන්ථ 

ක්න්නෙ, අෙ ශේ වලාශපොශ්ොත්තු වරුන්ශන්? ශේ කට්ටිය 

අ ගශතන් වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුලා ින්ශන් ඒකෙ? ඒ වරුාශනම ශේ 

වරුාශන තීන්දු ්ේවන්යශයන් එො අපි ි්ථ්්හම ්ා්රි කාලශේදී 

දු්කානවරුලින් කාා ක්න ආකා්ය අපි ෙැක ි ශවනවරුා. එශල් 

කාා ක් අධික්ණශේ තීන්දු ලවා ුැනීශේ අයාප්රායම ෙ ශමවරුැනි 

ශයෝ්නා ශමහාට ශුනැල්ලාත් වලාශපොශ්ොත්තු වරුන්ශන්? ශේ 

අධික්ණ වලය පාර්ලිශේන්තුවරුට යටත්. පාර්ලිශේන්තුවරු තමන්, 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පත් ක්න්ශන්. අධික්ණශේ යේ කිසි 

ිතනි ථ යකා්වරු්ශයකු ිවරුත් ක්න්ශන්ත් පාර්ලිශේන්තුවරු. ශමශහේ 

පමණ ප ශනොවරු ශවොශහෝ ්ටවරුල ්ේප්රොය ඒක තමන්.  

තමුන්නාන්ශ්ේලාටත් මතක මි , යවරුා වරුනසුන්ේ මහත්මිය 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා් නි්යට පත් ශවරුලා "්ාවරුය" 

පුවරුත් පතත් ්මඟ ්ේමුය ්ාකච්ඡාවරු ප කළ වවරු. එතුමිය ශුේ 

යන ුමන් වඩු ුන්න සුපර්මාර්කට්  එකට ගියා. එතශකොට 

එතුමියට ලැබුණු දු්කාන මමතුමකට එතුමිය පිබඳතුන් දුන් 

ආකා්ය එතුමිය ශමශ්ේ කිේවරුා. 

"මම දු්කාන මමතුම වැ ගවරුාම ශපුගණා, එය ්නාධිපි  

මිපන්ෙ ්ා්ප පය මහතාශුන් වවරු. එතුමා මශුන් මහුවරුා, "යවරුා, 

බයා ශශ්රේයථ ාධික්ණයට යන්න කැමැි ෙ? මම පත් ක්න්නේ." 

කියා. මම කිේවරුා, 'මම කැමැි න්' කියා."  

යට පසු දින වලනශකොට යවරුා වරුනසුන්ේ ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ. 

ශමන්න ශමශහමන්, එො ශශ්රේයථ ාධික්ණයට පත්වීේ ලැබුශේ. 

එතුමියශන පත්වීම එතුමියට ෙැුගේ දුන්ශන් සුපර්මාර්කට් 

එශ පදීන්. ශමශහම තමන්, ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ිතනි ථ යකා්වරුන් 

පත් වුශණ්. ඒවරුා කියන්ශන් ශවරුන කවුන්වරුත් ශනොශවරුන්, පත් ූ  

අයම තමන් ඒවරුා කියන්ශන්. ශේ අපි කියන කාාවරු ප ශනොශවරුන්. 

සුපර්මාර්කට්වරුලදී ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරුන් පත් ක්පු 

කාලය ප තමන් අපි ශවරුන්ථ කශළේ. ඒක මතක තවාුන්න. අන්න, 

777 778 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ඒ පත්වීේ ක්න ක්රමශේෙය තමන් අපි ශවරුන්ථ කශළේ. ශමන්න ශේ 

අ ගත් ්ා්ථකෘි යට ිතන්ශයවරු තමන් අපි ශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ ශුන 

යන්ශන්.  

අපි ෙැ පකා,  ෙවරු්ථ 50දී ශේ ්ා්ථකෘි ය ශවරුන්ථ ක්න්න හෙපු 

හැටි; ශේ ්ශට් අධික්ණශේ ි ශවන ්ථවරුාධීනත්වරුයට වලප.ේ 

ක්පු හැටි. නමුත්, ඒවරුා හසක ගිශේ නැහැ. ශේ, ්ා්ය ශ්ේවරුයට 

වලප.ේ ක්පු උෙිතයශන හැටි. ්ාමානයශයන් ිතප පයශේ 

ින්නශකොට ශුශනන්ශන් ප්රුි යලී ශයෝ්නා. ක්රියාත්මක කළත්, 

ශනොකළත්, ්ාමානයශයන් ්ශට් මිනිසුන් වහුත්ය ප; බුශධිමත් 

්නතාවරු කැමැි  ශයෝ්නා තමන් ිතප පයශයන් ශුශනන්ශන්. 

බුශධිමත් ශකශනකුට පිබඳුන්න වැසක ශමවරුැනි ශයෝ්නා ෙැන් 

ශුශනන ශේ අයට වලය ප ලවා දුන්ශනොත් සිශය ශවරුන්ශන් 

ශමොක පෙ? වලය ප ලවා දුන්ශනොත් ශේවරුා ශේ ශුොල්ලන් උඩ 

පැන පැන - නට නටා ක්න්. එශහම නේ, ශේ ්ටට අත්වරුන 

ි්ණම කුම පෙ කියා අපට ෙැනුන්න පුවවරුන්. එම නි්ා මතක 

තවාුන්න, ශේක තමන් 0095.09.0  ශවරුනි ො අපට ලැබුණු ්න 

වරු්ම. ශේ ්න වරු්මට පන්න් ුහන්න වැහැ.  ශේ ්න වරු්ම තවරුම 

ිවරු්ත් නැහැ. එම නි්ා කාටවරුත් ඒකට පන්න් ුහන්න ිඩ 

ශෙන්ශන් නැහැ. කාට අමතක වුණත්, අපට මතකන්. අඩි   ප යටට 

යවරුනවරුා කියා කිේශේ අපි ශනොශවරුන්. එශල් අඩි   ප යටට යවරුන 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය මිිපෙන් ක්න ඒ යුුය නැවරුත ශුශනන්නට 

කට්ටිය බ පශකෝම එකතු ශවරුනවරුා නේ, ශේ ්ටට මි වරුන්ශන් 

කුමන තත්ත්වරුය පෙ?  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, අෙ ශතෝල්කශයෝ මදිවරුාට 

්නාධිපි  නීි ඥශයෝත් ශේවරුාට කාා ක්න්න එනවරුා; 

ශතෝල්කකේ ක්න්න එනවරුා. ශේ නන.ම එකකට මිතල්ලා නන.ම 

පැත්තකට කාා ක්න්න පුවවරුන්. අශ් ි ල ප මා්පන මැි තුමාත් 

ෙන්නවරුා මි , උ්ාිතවරුල නඩු කටයුතුවරුලදී මුෙල් ශුේවරුා නේ, එම 

නීි ඥයා මිනී මැන්ම ්ේවන්යශයුගත් කාා ක්නවරුා, මිනී 

මැන්ශේ පැමිකවලිකා්න්න් මුෙල් ශුේශවරුොත් බවුන්ට ප පයවරුත් 

කාා ක්න වවරු. අෙ ශමතැනට -ශේ ුන් ්ාාවරුට- මිතල්ලා 

එවරුැනිම ්ාුන ක්න මන්ත්රීවරුන්ුගත් සිටිනවරුා. ඒක උ්ාිතශේදී 

කළාට කම ප නහැ. ඒක තමන්ශන වරුෘත්තීය. නමුත්, මහ්න 

නිශයෝජිතශයෝ ිතධියට ්නතාවරු අප ශමතැනට එවරුන්ශන් ඒකට 

ශනොශවරුන්. ්මහන් ්නාධිපි  ළඟට ගියාම එක කාාවරු ප ක්නවරුා. 

්නාධිපි ට ිතන්ශය වුණාම තවරු කාාවරු ප ක්නවරුා. ශේ එකම 

පුශුලයාන්. ඒ පුශුලයා ගිය මා්ශේ එක ප කියනවරුා, ශේ මා්ශේ 

තවරු එක ප කියනවරුා. 

නිකේ අය ශනොශවරුන්, ඒ වරුාශන ්නාධිපි  නීි ඥවරුන් අෙ 

සිටිනවරුා. ඒ අය පත් ක් ි ශවන්ශන්ත් ්නාධිපි වරුන්න්. ඒ අය පත් 

කිරීම ුැනත් සිතා වැලිය යුතුන්. ඒ අය මිතල්ලා ශනොශයකුත් 

ශලොකු කතන්ේ කියනවරුා. ශමිප procedure එක ප නැි   ග. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ක්රමශේෙය ප හෙලා නැි   ග. ඒ 

අමූලික ශවොන්. හැවැන්, එශහම කතා ක්න්ශන්, ්නාධිපි  

නීි ඥවරුන්න්. ඒ අය ඒ කියන්ශන් අමූලික ශවොන් ශන්. 009) 

වරුර්යශේ ලියුේවරුලින් අපට ෙැන්ූ වරුා, ්නාධිපි වරු්යාට ෙැන්ූ වරුා, 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ක්රමශේෙය හෙලාන් ි ශවන්ශන්, ඒ 

ක්රමශේෙය -0009 ක්රමශේෙය- අපි පාිතච්ි  ක්නවරුා. හැවැන්, මීටත් 

වරුඩා ශහො  අෙහ්ථ ි ශවනවරුා නේ එවරුන්න කියා. 009) ශේැේවර් 

 වරුන ො පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්ට -අපට- ලිපිය ප එේවරුා, අශ් 

අෙහසුත් එවරුන්න කියා. නමුත් කිසිම අෙහ් ප දුන්ශන් නැහැ. ඒ 

වරුාශනම කියනවරුා, "ිපටපු අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා ූ  ප්රිය්ාශ ශඩ් 

මහත්මයා 0097 ශපව්වරුාසකවරුල පත් කිරීම වරුැ්දින්." කියා. ඒ පත් 

කිරීශේ වරුැරැශෙ ශමොක පෙ? එිපදී ්නාධිපි තුමා නේ ශෙක ප 

යැේවරුා. ඒ ශෙශෙනාශුන් ශශ්රේයථ ාධික්ණ අග්ර ිතනි ථ යකා් 

නි්ශේ වරුැඩ වලපු ශ්යයථ ම පුශුලයා පත් කළා. ිි න් ශමොක පෙ 

එිප වරුැරැශෙ? යළඟට කියනවරුා, 2018 බ පශතෝව්ශේදී අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යා පත් කිරීම ුැනත්. ඒ පත් කිරීම ක්නශකොට 

්නාධිපි තුමා නේ තුන ප යැේවරුා. ්නාධිපි තුමා නේ තුන ප 

යැේවරුාම නැවරුත කිේවරුා, "බවතුමාශන ප්රමුයතාවරු උඩ නේ තුන ප 

එවරුන්න." කියා. එතශකොට එතුමා යැේවරුා, ෙැන් සිටින නලින් 

ශපශර්්ා මහත්මයාශන නම. එතුමා ඒ ශවරුලාශේ මා ්මඟත් 

කිේවරුා, "ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන ්ාුමය මිතත් එතුමාවරු හමු 

වුණා. 9    වරුර්යශේ ි ලා ශේ කිසිම ිතනි ථ යකා්වරු්ශය ප අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යා හැටියට පත් ශවරුලා නැහැ. ඒ නි්ා ඒ 

තැනැත්තා පත් ක්න්න කියා ඒ අය කිේවරුා. ඒ නි්ා මා නලින් 

ශපශර්්ා මහත්මයාශන නම යැේවරුා." කියා. ශෙශවරුනි වරුටශේ 

ප්රමුයතාවරු ිල් ගවරුාම, එතුමා නේ තුන අන්න් ක් එක නම ප 

එේවරුා. ඒ තමන්, ෙැන් සිටින අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යාශන නම. 

එතුමාම තමන් ශේ අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා පත් ක්න්න නිර්ශශ  

කශළේ. එතුමාට ිතන්ශයවරු තීන්දුවරු දුන්නාට පසුවරු එයා න්කන් කියා 

කියන්න වැහැ. එතුමාම තමන් නලින් ශපශර්්ා මහත්මයා පත් 

කශළේ.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, අයායා නාධික්ණශේ පත් 

කිරීේ වුණත් ශකන්ශණ් ඒ වරුාශනම තමන්. ෙැන් කියනවරුා, දීපාලි 

ිතශේසුන්ේ මැි නිය පත් ශනොක්පු එක වරුැරැදින් කියා. 009  

්නවරුාසකශේදී -පසු ගිය අවුන්ශශශ ්නවරුාසකශේදී- දීපාලි ිතශේසුන්ේ 

මැි නිය සිටිශදී ූ ්ශ්ේන මහත්මයාශන නම ශශ්රේයථ ාධික්ණයට 

යැේශේ කවුෙ? ඒත් යැේශේ ්නාධිපි න්. ිි න් එශහම නේ, 

හත්වරුැනියාට සිටි ශකනා -පහබඳන් සිටි ශකනා- යැේශේ 

ශකොශහොමෙ, පළමුවරුන ශකනා සිටිශදී? පහබඳන් සිටි ශකනාශන 

නම එො යැේවරුා. අෙ තමුන්නාන්ශ්ේලාත් ්මඟ එකතු වුණාට 

පසුවරු, එො න්ක අය අෙ ශහො  ශවරුලා ි ශවනවරුා. ශෙවරුැනි වරුතාවරුට 

අෙ ඒ නම යවරුන ශකොට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු වලනවරුා ශන්, 

පළමුවරුන අවරු්ථාාශේදී ශමොකෙ ඒ නම ශනොඑේශේ කියා. ඒ 

ක්රමශේෙය උඩම තමන් ශෙවරුන වරුටශේදී හැශලන්ශන්. ඒ වරුාශන 

ශනොශයකුත් කතා කියා වරුැඩ ප නැහැ. මා තමුන්නාන්ශ්ේලාට එක 

කා්ණය ප කියන්නේ. මත්තටම ශේකත් හසකයට ශමොන වරුාශනෙ? 

ලිශයෝන් ශරෝථකි කියා ි ශවනවරුා, "ිත්ලවරුය කියන එක 

ශනොනවරුි න අ්ුලය ප." කියා. ශරෝථකිශන කතාවරු අෙට ුළපා 

ුත්ශතොත්, ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ශවරුුගශවරුන් ක්න අ්ුලයත් 

ශනොනවරුි න අ්ුලය ප. එය ශහොඳින් ්නාා කිරීේ තමන් ශේ ෙැන් 

සිශය වරුන්ශන්. ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ශුොඩ නඟා ිතශේක අ්ශුන 

නිකේ ින්න වැහැ. එිප හතුශ්ෝ ඒකට ිතන්ශයවරු නැඟී සිටිනවරුා. ඒ 

නි්ා ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙයත් ිත්ලවරුය වරුාශනම ශනොනවරුි න 

අ්ුලය ප. එය අපට ෙැන් ශහොඳින්ම ්ා පයාත් ශවරුනවරුා, ශේ 

සිදුවීේවරුලින්.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු ්ාාවරු පත් ක්න ශකොමියන් ්ාා 

ුැනත් මා වරු නය ප කියන්න නන.. ඒ ශකොමියන් ්ාාවරුලට පත් 

ශවරුලා එන හැශමෝම ිතශ්රාමික අයන්. ශේ ්න ්මා්ශේ ශහො  

වරුෘත්ි කශයෝ සිටිනවරුා. ශහො  කාර්ය ාා්ය ප ක්පු, experience 

ි ශවන මැදිිතශේ සිටින වරුෘත්ි කයන් ඒ ශකොමියන් ්ාාවරුලට පත් 

ක්නවරුා නේ ඒවරුා මීට වරුඩා කාර්ය පයම ශවරුනවරුා. මත්තටම, 

ිතශ්රාමික අය පත් ක්නවරුාට වරුඩා එය ශහො න්. ්ථවරුාධීන ශකොමි්ම 

වුණත් ්මහ් ශවරුලාවරුට ඒ ශකොමි්ම අකාර්ය පයමන්. ඒ පිබඳව වරු 

ශනොශයකුත් ශ ෝෙනා එනවරුා. ්ා්ය ශ්ේවරුා ශකොමි්ම මතුව 

අශනකුත් ශකොමියන් ්ාාවරුල තත්ත්වරුය එශ්ේ වුණාම මුව ්ා්ය 

තන්ත්රයම මණ ිපටින තත්ත්වරුය ප මි  ශවරුනවරුා. සිය ග ශශවරුල් 

නීි  රීි . ඒ අය නිකේ ශපොශත් වන්ාලා වවරුට පත් ශවරුනවරුා. ශපොශත් 

වන්ාලා ිතධියට ඒ අය ක්රියා ක්නවරුා. යට වරුඩා ශහොඳින් ක්රියාකාසක, 

්ට පිබඳුත් ශහො  වරුෘත්ි කයන් ශුනැල්ලා ඒ අයට එවරුැනි 

ආයතන ලවා ශෙනවරුා නේ ිතා ශහො න් කියා මම  ශයෝ්නා 

ක්නවරුා. ශවොශහොම ්ථතුි න්.    
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ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. ුන් වරුාසුශශවරු නානාය පකා් මන්ත්රීතුමා.  

බවතුමාට ිතනාඩි  90න්.  

 

[අ.ාා. 0.4)] 
 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  බවතුමාට ්ථතුි න්. 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙශේ මු් ශශවරුතාවරුා  හැටියට ුන් ්ාජිත ශ්ේනා්ත්න 

මමි තුමා ෙැන්  ශේ ුන් ්ාාශේ කාාවරු ප පැවරුැත්ූ වරුා   

ශනොනවරුි න අ්ුළය ප ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ශවරුුගශවරුන්  ක්න්නට 

නන.ය කියා. ුන්  නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  මම ක්න්නට 

ආපු කාාවරු ශනොශවරුන් ෙැන් මට ක්න්නට  ශවරුලා ි ශවන්ශන්. 

ශමොකෙ   එතුමන්ලා  පළාත්පාලන  මැි වරු්ණ කල් ෙමනශකොට 

ඒකත් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය. යළඟට පළාත්  ්ාා මැි වරු්ණය  කල් 

ෙමන්නට  ශහෝ මුඩි ආකා්යට  කා්ක ්ාා අවරු්ථාාශේ එක 

එක  වරුුන්ි  සකාශුේවරුාම  ඒකත් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය.  බවතුමාශන 

බය කටින් වරුැ පශකශ්න්ශන්  ශමොනවරුාෙ  කියාන් මම අහන්ශන්.  

ින්න තවරු කියන්නේ. ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙශේ කාාවරු තවරු 

කියන්නේ.  ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය කියා අෙ   ශේ  ්ශට් ඡන්ෙය ප  

්නවරු්ම ප ිල්ලන්න  මහ්නයාශන අ ගත් ්නවරු්මකින්  ශේ 

්ශට් ශේ ි ශයන අර්බුෙයට ිත්ඳුම ප ලවා ුන්න  හෙනශකොට  

ඒකට ිතන්ශයවරු උ්ාිත යන  එකත් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය. 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙයට ිතන්ශයවරු උ්ාිත යන එකත් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය.   

ශේකන් තමුන්නාන්ශ්ේලාශන ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය.  

යළඟට මම අහශුන ිපටියා  ුන් ිතජිත ශහේ්ත් මන්ත්රීතුමාශන 

කාාවරු.  "දී කි්ට වළලාත් ්ා පකි ග". ඌත්  දී කිසක ක.වරුා. එම නි්ා 

ඌ ෙැන් මිතත් ්ා පකි කියනවරුා  දී කිසක කාපු  එකා ුැන.  ශේ 

කට්ටිය  එක කණ්ඩායම ප  හැටියට කල්ලි ුැහුණා. ඒකශන් 

මත්ත. කාානායකතුමා කවුෙ   එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ ශහො ම 

ශහො  ශනොේම්  එශ ප ප්රයානිශය ප. එයා තමන් කාානායක. 

යළඟට අුමැි ; එයා එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ නායකයා. යළඟට 

ිතප පය නායක. 

එතුමා එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ ිතප පය නායක. මා ශේ 

කියන්ශන් වරුර්තමාන ිතප පය නායක ුැන ශනොශවරුන්. ිපටපු ිතප පය 

නායක ්ේපන්ෙන් මහතා ුැනන් මා ශේ කියන්ශන්. එතුමා 

එ ප්ත් ්ාි ක ප පයය ශවරුුගශවරුන් ිතප පය නායකකම වා් ුත්ත 

ශකනාන්.  

යළඟට  ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ. අුමැි තුමාශනත් ශනොවරුන  

ිතප පය නායකතුමාශනත් ශනොවරුන  ප පයයක ශකශන ප; සුව 

ප පයයක ශකශන ප. ඒ  කවුෙ  එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ ආණ්ඩුවරු 

වලයට පත් ක්න්නට ්ාත්රී ෙවරුල් කශඩ් ගිය ්නතා ිතමු පි  

ශප්මුශණ් නිශයෝජිතශය ප. එතශකොට ්නාධිපි ත් ඒ පැත්ශත් 

ශන්. තමුන්නාන්ශ්ේලා බ පශකොම එකතු වුණාම ෙහ ශෙනාශුන් 

හත් ශෙශනකුම එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ වී්ශයෝ. අන්න ඒ 

කණ්ඩායම තමන්  ශේ තීන්දු තී්ණ ුත්ශත්. ඒකන් අපි කියන්ශන් 

1ශේවරුාට ිතනිිතොාවරුය ප නන.1න් කියලා. එ ප්ත් ්ාි ක ප පය ය  

ිතප පය නායකත් පත් ක්නවරුා; ිතප පය ්ාිතයායකත් පත් ක්නවරුා. 

ඒ කට්ටිය බ පශකොම එකතුශවරුලා  කාානායකතුමාත් එ පක 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හො ුන්නවරුා. ඒකට තමන් 

තමුන්නාන්ශ්ේලා කියන්ශන්  "අප පයපාත මණ්ඩලය" කියලා.  

ගු ේදත්රීවරපය ප 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
වේබුවරු. 

 
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

්ාමානයශයන් ්ාජිත ශ්ේනා්ත්න මමි තුමාට බය වරුාශන 

ඒවරුා ශවරුුගශවරුන් ශපනී ිපටින්න  හන්ය ප නැහැ. නමුත් අෙ එතුමා 

නැඟිටලා ඒ ශවරුුගශවරුන් ශපනී ිපටියා. ඒකන් අපට ි ශවන ප්ර ථනය. 

එතුමාට එක වරුතාවරුටම වරුාමාාශික නායකයන්ශන පින්ව මත ප 

වරුනවරුා.  ශමොකෙ  ඒ ත්මට ෙැන් ශවො පක  ්ත්ශවරුලා.  

යළඟට  මා ශේ කා්ණයත් කියන්න කැමැි න්. ශේ "්ථවරුාධීන" 

කියන එක මට ශත්ශ්න්ශන් නැහැ. ටික ප වලාශුන යනශකොට 

ශේක තමන් යනපි  පන්ි  ක්රමශේ ි ශවන්නා ූ  "ආත්ම වරුා ාවරු". 

යේ යේ ශශවරුල් ්ථවරුාධීන ආකා්යටන් කියලා පත් ක්නවරුා. නමුත් 

ඒවරුා තමන්ශන පන්ි ය ශවරුුගශවරුන් ශ්ේවරුයට ලවා ුන්නවරුා. 

එශහම ශනොශවරුන්ෙ  ශේවරුා ශවරුන්ශන්  ෙැන් පත් ක්ලා ින්න 

මහත්වරුන්  ශනෝනලා කිසිම ශශ පාලන අෙහ් ප නැි  අයෙ  

නැහැ. මම ශේ කාා ක්න්ශන් අශ් ඒ.ටී. ආසකය්ත්න මහත්මයා  

්ාධිකා කුමා්්ථවරුාමි හා ඒ ශවරුලාශේ ිපටපු අය ුැන ශනොශවරුන්. ශේ 

අය අත් හැ්ලා මා කාා ක්න්ශන්. ශේ හැශමෝටම ශශ පාලන 

අෙහ් ප ි ශවනවරුා කියන එකන් මා කියන්ශන්. යේ ප්රයාන 

කා්ණය ප ුැන හැශමෝම යේ තීන්දුවරුකට එනවරුා. පසුගිය 

බශක ථතෝවර් 0) වරුැනිො පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා හැ්ලා  

ඡන්ෙයකට යන්න හෙපු ශවරුලාශේ ඒක වරුළ පවරුන්න උ්ාිතයට 

දුවරුශුන ගියා. ඒ වරුාශනම අ ගත් අුමැි  ශකශනකු පත් ක්ලා  

ි බුණු ගිිතසුම කඩලා  ිපටපු අුමැි  යවරුලා  ඒවරුා ුැන තීන්දුවරු ප 

ුත්තා. ඒ කා්ණා ්ේවන්යශයන්  ්මා්ය ශෙපැත්තකට 

ශවදුණා. හැශමෝටම අෙහ් ප ි බුණා. ්මහන් ශේක හසකන් කියලා 

කිේවරුා  ්මහන් වරුැරැදින් කියලා කිේවරුා. නමුත් ශේක හසකෙ වරුැරැදිෙ 

කියලා තීන්දු ක්න්න ඡන්ෙයකට යන්න ්මහන් ාය වුණා. 

උ්ාිතයට යන්න කැමැි න්  ඡන්ෙයට යන්න අකැමැි න්. 

එතශකොට ශේශකන් ශත්ශ්න්ශන් ශමොක පෙ  හැම සිදුවීම ප 

ුැනම ශශ පාලනමය වරු ශයන් ශේවරුා  ්මා්මය වරු ශයන් ශේවරුා 

ශේ මුව ්මා්ශේ හැශමෝටම අෙහ් ප ි ශවනවරුා. එතශකොට 

1්ථවරුාධීනන්1 කියලා පත් ක්න අය ෙහ ශෙශනකුම පත් ක්න්න 

කියලා තමුන්නාන්ශ්ේලා කිේවරුා. නැත්නේ සිිතල් ්මා්ශයන් හත් 

ශෙශනකු පත් ක්න්න කියලා කිේවරුා. එතශකොට අපි කිේවරුා  

"නැහැ. ඒක ක්න්න වැහැ.  අට ශෙශනකු පත් ක්න්න වැසක නේ 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශවරුන් හත් ශෙශනකු පත් ක්න්න නන." කියලා.  

අෙ ශේ ිතවරුාෙය පවරුත්වරුන්න පුවවරුන්ශවරුලා ි ශවන්ශන් අපි එශහම 

කිේවරු නි්ා ශන්ෙ  ශේ ිතවරුාෙය පවරුත්වරුලා  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

උෙිතය  නිශයෝජිතයන් ුත් තී්ණවරුල හසක වරුැරැශෙ ්ාකච්ඡා ක්ලා  

අපට ශේ ුැන යේ නිුමනයකට එන්නට අෙ ිඩ ප ලැබිලා 

ි ශවන්ශන් පාර්ලිශේන්තුශේ වලය අපි ි යා ුත් නි්න්. ි්ාන් 

ිතක්රම්ත්න මහත්මයාලාට වුවරුමනා වුශණ් අට ශෙශනකුශනම 

වලය සිිතල් ්මා්යට ශෙන්නන්; සිිතල් ්මා්ය එ ප්ත් ්ාි ක 

ප පයය ශවරුුගශවරුන් පාිතච්ි  ක්න්නන්. ශකබඳන් පාිතච්ි  ක්න්ශන් 

නැහැ. "අපි පාර්ලිශේන්තුශේ ශශ පාලන කට්ටියට කැමැි  නැහැ. 

ඒශුොල්ලන් ශශ පාලන කට්ටිය. ඒශුොල්ලන් ආශවරුොත් ශේක 

ශශ පාලනක්ණය වරුනවරුා.  

හැවැන්  අපි ශවරුුගශවරුන් තීන්දුවරු ශෙන සිිතල් ්මා්ශේ අය 

ආශවරුොත්  අන්න ඒක ්ථවරුාධීනන්". ශමන්න ශේක තමන් 

තමුන්නාන්ශ්ේලා ශුනයන ක්රමය. සිිතල් ්මා්යට මුවරුා ශවරුලා  

අධික්ණයට මුවරුා ශවරුලා තමුන්නාන්ශ්ේලා ශේ ්ශට් 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය පැහැ් ුන්නවරුා. ඒකන් තමුන්නාන්ශ්ේලා 
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ක්න්ශන්. සිිතල් ්මා්ශේ කියලා තමුන්නාන්ශ්ේලා කියන අය 

බ පශකෝම  අෙ ශවරුනශකොට ශහො ාකා්වරුම ශේ ්ශට් ෙ පෂිණාාශික 

ශශ පාලනශේ නිශයෝජිතශයෝ. ඒ නි්ා අෙ ශේ ්ථවරුාධීනන් කියලා 

තමුන්නාන්ශ්ේලා කියන සිිතල් ්මා්ය  එ ප්ත් ්ාි ක ප පයයට 

ශ්ේවරුය ක්න්නන් වවරුට තමුන්නාන්ශ්ේලා පත් ක් ුන්නවරුා. ඒක 

ශකොශහොමෙ ශවරුන්ශන්  ශමතැන වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ අි  ිත ාල 

වහුත්ය එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ ශහෝ එ ප්ත් ්ාි ක ප පයයට 

ශ්ේවරුය ක්න්ශනෝ. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ වහුත්ය 

තමුන්නාන්ශ්ේලා අශත් ි යාශුන  යළඟට තමුන්නාන්ශ්ේලා යේ 

යේ පුශුලශයෝ නේ ක්නවරුා. ඒ ශුොල්ලන් පාර්ලිශේන්තුශවරුන් 

පිට අයන්. එතශකොට ශමොක පෙ තමුන්නාන්ශ්ේලා කියන්ශන්  ඒ 

ශුොල්ලන් ්ථවරුාධීනන්. එතශකොට ්ථවරුාධීන අයට තමුන්නාන්ශ්ේලා 

ප පයවරු ඡන්ෙය ශෙනවරුා; අපි ිතන්ශයවරු ඡන්ෙය ශෙනවරුා. එතශකොට 

ශමොක පෙ ශවරුන්ශන්  තමුන්නාන්ශ්ේලාශන පැත්තට  

තමුන්නාන්ශ්ේලාශන ඡන්ෙයට  තමුන්නාන්ශ්ේලාශන අුගමැි යට 

ශුෝ ් ශවරුච්  අය  තමුන්නාන්ශ්ේලාට වැඳීම ප ි ශවනවරුා. ෙැන් 

ශේශ ප ිතධියත් ඒක ශන්. ෙැන් තමන්ට ප පයපාතවරු තීන්දුවරු 

දුන්ශනොත්  ඒ ශුොල්ලන් ්ථවරුාධීනන්. තමන්ට ප පයපාත නැි වරු 

තීන්දුවරු දුන්ශනොත්  ඒ ශුොල්ලන් ශශ පාලනිකන්. ශමන්න ශේ 

ිතධිශේ ිතවරුාෙය ප තමන් ශේ යන්ශන්. ඒ නි්ා අපි කන්ණාක්ලා 

මත්ත ශශට එමු. මහ්නයාට වරුු කියන ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුන්  ශේ 

වලය ේන්න නන.. ශවරුන කවුන්වරුත් ශනොශවරුන්. ්ථවරුාධීනන් කියන 

අය නැහැ. ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු තමන් මහ්නයාට වරුු කියන්ශන්. 

ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුන් ශේ පත් කිරීේ ක්න්න නන.. ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ අපි පත් ක්න නිශයෝජිතශයොන් ශේ පත් කිරීේ 

ක්න්න නන.. ඒ ුැන අපි ාය නැි වරු කියනවරුා. නමුත්  

තමුන්නාන්ශ්ේලා ශේක වරුහශුන ුහන්න හෙනවරුා. අපි ශේක 

ශකබඳන්ම ිතවරුෘතවරු කියනවරුා. පාර්ලිශේන්තුවරුන් මහ්න 

නිශයෝජිතශයෝ. බවුන්ටන් වලය ි ශවන්න නන.. 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාට තවරු ිතනාඩි ශෙක ප ි ශවනවරුා. 
 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම මශන කාාවරු අවරු්න් ක්නවරුා. මම අහනවරුා  අපි ශේ 
වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු අන්න් ක්න්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා. ඒකට 
වරුුන්ි ය ප ි ශවනවරුාෙ  ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශමොන වරුැශඩ් කළත්  
ශමොන වරුැරැදි කළත්  අපට වරුුන්ි ය ප නැහැ ඒ ශුොල්ලන්වරු අන්න් 
ක්න්න. ඒකට අපට වරුුන්ි ය ප නන.. ි්ථ්් ි බුණු වරුයවරු්ථාා 
්ාාශේ මාර්ශුෝපශශ  අපි ෙැන් පාිතච්ි  ක්නවරුා කියන්ශන් 
ශකොශහොමෙ  ශේ ්ශට් ි ශවන අශ් ්ථාාවරු් නිශයෝු අුගවරු ශේ 
පාර්ලිශේන්තුවරු ඒ මාර්ශුෝපශශ  ුැ්ට් ක්න්න නන.. ුැ්ට් 
ශනොකළාට කම ප නැහැ  ඒ ප්ණ ඒවරුා අපට පාිතච්ි  ක්න්න 
පුවවරුන්. තමුන්නාන්ශ්ේලා ප්ණ වඩු පාිතච්ි  ක්ලා පුන්දු අය වවරු 
අපි ෙන්නවරුා. නමුත් අපට වරුුන්ි ය ප නන.  ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට 
අපි ිතන්ශය නේ  අපි ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ නිශයෝජිතයන්ට  
්ාමාජිකයන්ට ශහෝ මුව ්ාාවරුටම අපි ශකොශහොමෙ ිතන්ශය 
ශවරුන්ශන් කියලා. ිත්යෝ ්ාප පය මහතා ිපටපු අධික්ණ 
මමි වරු්ශය ප වරුාශනම ්නාධිපි  නීි ඥශය ප ්හ වරුයවරු්ථාා 
්ාාශේ ිපටපු ්ාමාජිකශය ප. එතුමා තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශ ෝෙනා 
පත්රය ප දීලා ි ශවනවරුා. පුවවරුන් නේ ඒකට උත්ත් ශෙන්න.  

 

ගු ල පෂපේද කිරිඇල්ල ෙහසතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

එතුමා ශෙනවරුාෙ  

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එතුමා ශෙනවරුාෙ  නැශෙ කියලා ශනොශවරුන් මම අහන්ශන්.  

ඒකට උත්ත් ශෙනවරුාෙ කියලා තමුන්නාන්ශ්ේශුන් මම 

අහන්ශන්. මශුන් තමුන්නාන්ශ්ේ අහන්න එපා. ශමොකෙ  එතුමා 

ින්ශන් ිතප පයශේ ශනොශවරුන්. [වායා කිරීම ප] නැහැ  ිතප පයශේ 

ශනොශවරුන්. එතුමාශන ශ ෝෙනා පත්රයට බවතුමන්ලා උත්ත් 

ශෙනවරුාෙ  ්නාධිපි තුමා එො මිතල්ලා ශේ ්ාාශේ ි ශුන 

කියපු ශේ බ පශකෝටම උත්ත් ශෙනවරුාෙ  තමුන්නාන්ශ්ේලාට 

ශේවරුාට උත්ත් ශෙන්න වැහැ. නේබු පිටින් ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ිල්ලා අ්ථිතය යුතුන්.  

 
ගු ේදත්රීවරපය ප 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

මහුණාෙ  

 
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අ ගත් වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප අපි පත් ක්ුත යුතුන්. එවඳු 

තී්ණයකට එන්න ශේ ිතවරුාෙය අපට උෙේ ිතය යුතුන්. අශ් ුන් 

මිපන්ොනන්ෙ අ ගත්ුමශන මන්ත්රීතුමා ිතා වරුැෙුත් ප්ර ථනය ප මතු 

කළා  "මන් කාානායකතුමා මිතල්ලා අපිට ්වරුන් 

ශනොශෙන්ශන් " කියලා. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ ශවරුලාශේත් මම එතුමාට ඒකට උත්ත්ය ප දුන්නා. 

 
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒකට උත්ත්ය ප බවතුමා දුන්නා  "එතුමා ්ා්කාසක 

කටයුත්තක ශයදී ින්න නි්ා එන්න වැසකකම ප ි ශවනවරුා" 

කියලා. ඒක කල් ෙමලා ශේ වරුැශඩ්ට ආවරුා නේ වරුඩා ශහො න් 

කියලාන් මම ිපතන්ශන්. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මම ඒ ශවරුලාශේ ෙැුගේ දුන්නා. එතුමා පැය ශෙකහමා් ප ශේ 

්ාාශේ ි ලාන්  ඒ රැ්ථවීමට ගිශේ. යට අමත්වරු තවරුත් වරුැෙුත් 

කා්ණා කිිපපයකුත් එතුමාට ශයදිලා ි ශවනවරුා. [වායා කිරීම ප] 

 
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මම මශන කාාවරු ිවරු් ක්න්නන් හෙන්ශන්. ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  accountability කියලා එක ප ි ශවනවරුා. ශේ 

ශකොමියන්  ්ාා ්ථවරුාධීනන්  ග ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි. 

ශපොලීසිය ්ථවරුාධීනෙ කියා බවතුමා අවරුාකවරු කියන්න. [වායා 

කිරීම ප] 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
බවතුමා මාවරු අපහසුතාවරුට පත් ක්න්නට එපා. 

783 784 

[ුන් වරුාසුශශවරු නානාය පකා් මහතා] 
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ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශපොලීසිය ්ථවරුාධීනෙ  ෙැන් Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption ි ශවනවරුා. ඒ 

Commission එක ්ථවරුාධීනෙ  එශහම නේ ශමොක පෙ ශේ වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන් කශළේ  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා පත් ක්නවරුා කියලා  

ශේවරුා බ පශකොම නිකේ ිතේ්ාවරු ප. එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ 

ුැලිතේ්ාශේ ශ්ශෙ ුලවරුලා ්ැව. මහ්න වරු්මකින් ශේ ්ශට් 

ිහළ තනතුන්වරුලට පුශුලයන් පත් ක්න නිවරුැ්දි ්ාාවරු ප අපි 

ශයෝ්නා ක්නවරුා.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ුන් ශහ පටර් අ්පුහාමි මන්ත්රීතුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 95ක 

කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 
[අ.ාා. 3.00] 

 
ගු පහස ප ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  බවතුමාට ශවශහිතන්ම 

්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා නවරුක මන්ත්රීවරු්ශය ප වරුන මට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ිතාමත්ම වරුැෙුත් මාතෘකාවරු ප යටශත් ිතවරුාෙ 

ක්න්නට අවරු්ථාාවරු ලවා දීම ්ේවන්යශයන්; ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ්ේවන්යශයන් කාා ක්න්නට අවරු්ථාාවරු ලවා දීම 

්ේවන්යවරු. හැවැන්  මට කාා ක්න්නට අවරු්ථාාවරු ලැබුශණ් 

ශ්යයථ ශය ප හැටියට අපි යම ප ිශුන ුන්නට උත්්ාහ ක්න 

වරුාසුශශවරු නේ ූ  පසකණත ශශ පාලනඥයාශන කාාශවරුන් පසුවරුන්. 

ඒ පසකණත ශශ පාලනඥයාශන කාාවරුත් එ පක -[වායා කිරීම ප]  

 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 

නැඟී ල්ටිපේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගු පහස ප ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
මම තවරු කාා කශළේ නැහැ ප්ර ථන අහන්නට. [වායා කිරීම ප] 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  මම කිේශේ එතුමාශුන්- 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
එතුමා ිඩ ශෙනවරුාෙ කියලා අහන්න. බවතුමා ිඩ ශෙනවරුාෙ  

බවතුමාශුන් ප්ර ථනය ප අහන්නට  

 
ගු පහස ප ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
නැහැ  මම ිඩ ශෙන්ශන් නැහැ. මශන කාාවරු ක්ශුන යන්න 

ිඩ ශෙන්න. [වායා කිරීේ] එතුමා ිතනාඩි ුණන ප කාා කළා. 

[වායා කිරීේ] ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි - [වායා කිරීේ] මම 

එතුමාට කාාවරු ප කියන්නේ  යට ප්ථශ්ේ කාා ක්න්න කියන්න. 

[වායා කිරීේ] 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! ුන් වරුාසුශශවරු නානාය පකා් මැි තුමනි  

ශමොක පෙ බවතුමාශන point of Order එක  

 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මශන නම කියලා කිේවරුා  මශුන් යම ප ිශුන ුන්න 

වලාශපොශ්ොත්තුශවරුුගන් එතුමා ශේ ්ාාවරුට ආශේ කියලා. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ  බවතුමාට ශුෞ්වරුය ප දුන්ශන්. 

 
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ශුෞ්වරුය නි්ා තමන් එො මශන ශහො පකට අත ි යලා මාවරු 

තල් ග කශළේ. [වායා කිරීේ] 

 
ගු පහස ප ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශමතුමාශන ශහො පකට අත 

ි යලා මම තල් ග කශළේ ශහොේවට අනින්ශන් නැි වරු. මම 

ශහොේවට මන්ශන් නැත්ශත්  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ශ්යයථ ශය ප 

හැටියට ශමතුමාශන ුන්ත්වරුය ආ් පයා ක්න්නට නන. නි්ාන්. 

එශහම නැත්නේ එතුමා මන්ත්රීවරුන්න්ශුන් වනටි කාලා  අෙ ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ නැහැ. එශහම තල් ග ක්ලා මමන් එතුමාවරු ශේ්ා 

ුත්ශත්. අවරු්ථාාවරු ප දුන්ශන්  වරුැෙුත්කම ප දුන්ශන්. 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකුතමනි  ප්ර ථනය ි ශවන්ශන් 

ශමතුමා නවරු ්ම්මා් ප පයශේ. [වායා කිරීේ] ෙැන් ශේ ්ාාශේ 

සිිතල් ්ාිතයාන ුැන කාා ක්නවරුා. ශකොමියුනි්ථට් එකන්  නවරු 

්ම්මාශ්න්  ්ම්මාශ්න් බ පශකොම කශර් ොශුන ශේ ්ට ගිනි 

ි යමින් මහා කාලකණ්කව ිතධියට හැසිශ්න කණ්ඩායම ශේක. 

ශේක මුහුණට කියන්නට නන.  ෙැන්. එතුමා කිේවරුාශන් මට 

පසකණතකමින් යම ප ිශුන ුන්න කියලා. අෙ ිශුන ුත්තා. අෙ 

ිශුන ුත්ශත් ශෙපිටකාට්ුවකම. එො තමුන්නාන්ශ්ේ සිිතල් 

්ාිතයාන ුැන ිත ථවරුා් ක්ලා මහා හන්ශයන් කාා කළ 

නායකශය ප. අෙ තමුන්නාන්ශ්ේ සිිතල් ්ාිතයානවරුල ින්න 

මිනි්ථසු ුැන ශමොනවරුාෙ කියන්ශන්  එශහම නේ 

තමුන්නාන්ශ්ේශන පසකණතකම ශකොතැනෙ ි ශවන්ශන්  මතක 

ි යාුන්න  වඩශුෝ්ථත්වරුාදී ශශ පාලනය ක්න 

තමුන්නාන්ශ්ේලා වරුාශන අය නි්ා අෙ ්ම්ථත ලාකාවරුම ්්ාජීර්ණ 

තත්ත්වරුයට පත්ශවරුලා ි ශවනවරුා කියන එක.  

ශේ උත්තරීත් පාර්ලිශේන්තුවරුට තමුන්නාන්ශ්ේලා ශේ 

ශයෝ්නාවරු අෙ ශුනාශේ ්ටට ආේයටෙ  ්නතාවරුට ආේයටෙ  

පාර්ලිශේන්තුවරුට ආේයටෙ  අධික්ණයට ආේයටෙ  ශේ කිසිම 

ශෙයකට ශනොශවරුන්. [වායා කිරීම ප] ඒක ගිිපන් අහුන්න 

බවතුමාශන අ් ින්න අශන ප එ පශකනාශුන්. මම ඒ ුැනත් 

කියන්නේ නන. නේ. අහ ුන්න ඒක. මම ූ ොනමින් ින්ශන් ඒවරුා 

ුැනත් කියන්න. මතක ි යාුන්න  ශපෞශුලික ශශවරුල් 

කියන්නට ආශවරුොත් ශ්දි ුලවරුනවරුා කියලා. මතක ි යාුන්න 

ඒක. [වායා කිරීේ] ඒවරුාට එන්න එපා. පාර්ලිශේන්තුශේ වරුැෙුත් 

ිතධියට කාා ක්න්න. [වායා කිරීේ]  මම ශේ ිතවරුාෙය ප ක්න්ශන්. 

[වායා කිරීේ] වරුැෙුත් ිතධියට ිතවරුාෙයට මහුේකන් ශෙන්න. ඒක 
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ිතශ ේයශයන් මතක ි යා ුන්න. අෙ ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට ශේ 

ශයෝ්නාවරු ශුනාශේම ශමොනවරුා නි්ාෙ  අි ුන් ්නාධිපි තුමාන්  

අපින් ආශයත් හ්පන්න ිපතාශුනන් තමුන්නාන්ශ්ේලා ශේ 

ශයෝ්නාවරු ශුනාශේ. තමුන්නාන්ශ්ේලා ශේ වරුාශන කාලකණ්කව 

ශයෝ්නා ශුශනන්න එපා. ශුශනන්න ්ටට ආෙශර් ශයෝ්නා.  

කාටවරුත් ප්රශයෝ්නය ප නැි  ිතධිශේ ශයෝ්නා ශුනැල්ලා ශේ 

ිතධියට  කටයුතු ක්ශදී ශේ කා්ණයත් මතක ි යා ුන්න. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු තුළ අශ් එ ප්ත් ්ාි ක ප පය ශයන් 

ින්ශන් ශෙන්නන්. ශේ ්ාාශේ ින්ශන් එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ 

ශෙන්නන්. තමුන්නාන්ශ්ේලා ්ටට කියන්න ගිශේ ශේ ්ාාශේ 

ින්න බ පශකෝම එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ අය කියලාන්. 

ශකොශහොමෙ තමුන්නාන්ශ්ේලා කියන්ශන් ශේ ්ාාශේ ින්න 

බ පශකෝම එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ අය කියලා  ශේ කාාවරු 

අහශුන ින්න ්ශට් ්නතාවරුට මා කියන්ශන් ශේකන්. ශේ 

්ාාශේ ින්ශන් එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ ශෙන්නන්. හැවැන්  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේන්  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ුන්ත්වරුයන් 

ආ් පයා කිරීම මන්ත්රීවරුන්න් හැටියට අශ් වරුුකීම ප. ඒක මතක 

ි යා ුන්න.  

අෙ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ුැන කාා ක්න අවරු්ථාාශේ 

ශේ කා්ණයත් කියන්න නන.. ශේ ්ාාශවරුන් ශේ ්ශට් අධික්ණ 

 පශයේත්රශේ ප්රයාන නිලතලවරුලට පත් ක්ශදී  ශපොලීසියට ්හ 

අශන ප ආයතනවරුලට නිලයාසකන් පත් ක්ශදී  ඒ ක්න ිතනි ථ ය 

්ේවන්යශයන් තමුන්නාන්ශ්ේලා කාා කළා. ෙැන් ප්ර ථනය 

ි ශවන්ශන් ශමතැනන්. ඒ ිතනි ථ ය ් හා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරුට නේ එේශේ කවුෙ  අි ුන් ්නාධිපි තුමා එවරුන නේ අුගවරු 

තමන් ශේ ්ාාවරු තීන්දු - තී්ණ ුත්ශත්;  නිර්ශශ ය  ුත්ශත්. ුන් 

නි ශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශේ ිතනි ථ ය වරුැරැදුශණ් ශකොතැනෙ  

අි ුන් ්නාධිපි තුමාශන ිතනි ථ යෙ වරුැරැදි  ශේ ශුෞ්වරුනීය 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ිතනි ථ යෙ වරුැරැදි  ඒ ්ාාවරු ඒ 

ිතනි ථ ය අ්ශුන ි ශවන ආකා්ය ුැන මට කලින් කාා ක්පු 

අශ් ුන් අමාතයවරුන් තමුන්නාන්ශ්ේලාට ශහො ට කන්ණු පැහැදිලි 

ක්ලා දුන්නා. ඒ පැහැදිලි කිරීම අහශුන  ිපත යටින් ඒක 

පිබඳශුන  හෘෙය ්ා පෂියට ිතන්ශයවරු කාලකණ්කව ිතධියට ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ වරු්ප්ර්ාෙවරුලට මුවරුා ශවරුලා අෙහ්ථ ප්රකා  ක්නවරුා  

්ශට් ්නතාවරු මුලා ක්න්න. ඒක වරුැරැදින්. තමුන්නාන්ශ්ේලා ශේ 

්ට ශවරුුගශවරුන් ක්න ශේ වරුැශඩ් වරුැරැදින්. තමුන්නාන්ශ්ේලා ්ට 

ශවරුුගශවරුන් හසක ශශවරුල් ශයෝ්නා ක්න්න. අශ් ශයෝ්නාවරු  හසක 

ශශවරුල් ක්න්න කියන එකන්.  

ිතශ ේයශයන්ම ිත්යෝ ්ා්ප පය මැි තුමා අි ුන් 

්නාධිපි තුමාට යවරුලා ි ශවන ලිපිශේ ිතාම ප්ර ථන ්හුත 

තත්ත්වරුය ප ි ශවනවරුා. අපට ශේක ිත ාල ප්ර ථනය ප. එතුමා 

ිතශ ේයශයන්ම ශේ ලිපිය මඟින් කියලා ි ශවනවරුා  ්ථවරුාධීන 

ශපොලි්ථ ශකොමි්ම පත් කළාට ප්ථශ්ේ ශේ ්ශට් ශවරුච්  වරුැරැදි 

කිිපපය ප ්ේවන්යවරු. කවරු්ොවරුත් ශනොි බුණු පසකශශෙන් ්ට පු්ා 

ිත් මත්කුඩු  මත්ද්රවරුය ප්ර ලිත ශවරුලා ි ශවන්ශන් ශේ ්ථවරුාධීන 

ශපොලි්ථ ශකොමි්ම පත් කිරීශමන් ප්ථශ්ේ කියලා ි ශවනවරුා. එතුමා 

ශේකට ශහේතු ෙ පවරුන්න නන.. ශේ මත්කුඩු ්ාවරුා්ම ශපොලි්ථ 

ශකොමියන් ්ාාශවරුන් කළා කියලාෙ ශේ කියන්ශන් කියලා ශේ 

උත්තරීත් ්ාාවරුට උත්ත් ශෙන්න නන.. එතුමා තවරු කා්ණය ප 

කියලා ි ශවනවරුා.  යුෙ භීයණ කාලශේ පවරුා ශනොි බුණු ආකා්යට 

පාතාලය ි්ථමතු ශවරුලා ි ශවනවරුා කියලා ි ශවනවරුා  ්ථවරුාධීන 

ශපොලි්ථ ශකොමියන් ්ාාවරු පත් කළාට ප්ථශ්ේ. ශේක ශේ ්ටට ිතා 

ව්පතළ කා්ණා ශෙක ප. ශේ කා්ණා ශෙකට උත්ත් ශෙන්න 

අවරු යන්. ්ථවරුාධීන ශපොලි්ථ ශකොමියන් ්ාාවරු පත් කළාට ප්ථශ්ේ 

ශකොමියන් එශ ප නිලයාසකන්ෙ  ශපොලීසිශේ ින්න ිහළ 

නිලයාසකන්ෙ ශේ වරුැරැශෙ කශළේ  ශේ ්ට ට කුඩු ශුනාශේ ඒ අයෙ  

ශේ ්ශට් පාතාලය මි  ක්ලා ි ශවන්ශන් ඒ අයෙ   ිත්යෝ 

්ා්ප පය මැි තුමා ශේ ්ශට් ්නතාවරුට වරුුකීශමන් උත්ත් 

ශෙන්න නන.  ඒ කා්ණා කිේශේ ශකොශහොමෙ කියලා.  

යළඟට කියලා ි ශවනවරුා  ිතශ ේයශයන්ම ශපොලීසිශේ උ්්ථවීේ 

්ේවන්යවරු. අපිත් පිබඳුන්නවරුා  ශපොලීසිශේ උ්්ථවීේ ්ේවන්ය 

ප්ර ථනය ප ි ශවනවරුා කියලා.  ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය ශේ උත්තරීත් පාර්ලිශේන්තුවරුට ශුශනන ශකොට 

ඒකට ප පයවරු ඡන්ෙය දුන්ුග තමුන්නාන්ශ්ේලා ඒශකන් 

වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුච්  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා මඟින් තමන් අෙ 

්ශට් ්ථවරුාධීනත්වරුය පාලනය ශවරුන්ශන්. ශශ පාලනීක්ණය 

ශනොවී ්ථවරුාධීනවරු පාලනය වරුන නි්ා තමන්  ශහෝ පාශ්න් 

ගිිපල්ලා අුමැි කමට පත් ක්න ශකොට  ශේ ්ශට් ්නතාවරුශන  

ඡන්ෙය ිතකෘි  ක්ලා අුමැි කමට පත් ක්න ශකොට  එයට 

ිතන්ශයවරු   අපට යන්න පුවවරුන්කම ි බුශණ් අධික්ණයට ිතත්න්. 

අධික්ණය ්ථවරුාධීන නි්ා තමන් අධික්ණශයන් තීන්දු දුන්ශන්. 

[වායා කිරීම ප] 

තමුන්නාන්ශ්ේ ශ්යයථ යකු හැටියට  ලේ්ා නැි වරු ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ප්රකා  ක්නවරුා  11එො   අධික්ණයට ගිශේ  

වරුැ්දි ිතධියට11 කියලා.  තමුන්නාන්ශ්ේ ම ශුන ින්න මඳුමටත් 

ලේ්න්. පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්යකු හැටියට බය ම ශුන ින්න 

මඳුමටත් ලේ්න්. ඒ අධික්ණය ්ථවරුාධීන නි්ා තමන් ්ශට් 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ආ් පයා ක්න්නට එො ඒ තීන්දුවරු දුන්ශන්.  එො 

අධික්ණශයන්  ිතනි ථ යකා්වරුන් තීන්දුවරු දුන්ශන් නැහැ  නන. 

නන. ිතධියට  ඡන්ෙය කල් ෙමන්න කියලා. තමුන්නාන්ශ්ේ 

ශ්යයථ යකු හැටියට  ඒක  ෙැන ෙැන  ඒ ්ථවරුාධීනත්වරුයත් ෙැන 

ෙැන  අධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරුන්න්  හැසින්ණු ිතධිය ෙැන ෙැන  

්ටට ශවොන් ශේුල් කිය කියා  ්ශට් ්නතාවරු මුලා ක්න්න 

කාලය ුන්න එක ශේ ්ටට ක්න අප්ායය ප. ඒක 

තමුන්නාන්ශ්ේ ම ශුන ින්න මඳුමටත් ලේ්න් කියලා මතක 

ි යා ුන්න.  

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම ්ාශ ෝයනය නි්ා  ශේ  ්ශට් ්ම්ථත 

්නතාවරුටම ්ථවරුාධීන අන්ි වරුාසිකේ ලැබුණා.  එො ි බුශණ් තනි 

අන්ි ය ප. එො ි බුශණ් අි ුන් ්නාධිපි තුමාට  ිතශ ේය 

වරු්ප්ර්ාෙය ප. එො තනිවරුම තීන්දු ුන්න අවරු්ථාාවරු ි බුණා.  ඒ 

තීන්දුවරු  හසක කියලා තමුන්නාන්ශ්ේලා කියනවරුා ශවරුන්න මි   

්ථවරුාධීන ශකොමියන්  ්ාා ආවරුාට ප්ථශ්ේ.  ශේ උත්තරීත් 

පාර්ලිශේන්තුවරු තවරු තවරුත් ්්ා ජීර්ණ වවරුට පත් ක්න්න  කටයුතු 

ක්න්න  එපා  කියලා අපි නවරුක මන්ත්රීවරුන් හැටියට 

තමුන්නාන්ශ්ේලාශුන් ිල්ලීම ප ක්නවරුා. ශ්යයථ යන් වරුන  

තමුන්නාන්ශ්ේලාශුන් යම ප ිශුන ුන්න අපි උත්්ාහ 

ක්නවරුා.  හැවැන්  අපි යම ප ි  ශුන ුන්න උත්්ාහ ක්න හැම 

ශමොශහොතකම   ශකෝටි ුණන්  ිතයෙේ ක්ලා ශේ උත්තරීත් 

පාර්ලිශේන්තුශේ  කටයුතු ක්නශකොට  තමුන්නාන්ශ්ේලා  ්ටට 

ආෙර් ය ප ශවරුන්න නන. වවරු මතක  ි යා ුන්න.  ඒ වරුාශනම ්ශට් 

්නතාවරුට   නවරුක මන්ත්රීවරුන්න් ට  උත්තරීත් පාර්ලිශේන්තුවරුට 

තමුන්නාන්ශ්ේලා ආෙර් ය ප ශවරුන්න  නන..  තමුන්නාන්ශ්ේ 

ලේ්ා නැි වරු  එො ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට 

ප පයවරු  බය මඳුම ම ශුන අත උ්ථ්ලා  යට ප්ථශ්ේ  "මම 

ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට ප පයවරු  අත  

එ්වීම ුැන කනුාුව ශවරුනවරුා" කියලා  ්මාවරු ිල්ලා තමන්  

ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට ප පයවරු අත  

ි්ථසුශේ.   [වායා කිරීේ]     මම තම ා න්නාන්ශ්ේශුන් ිශුන 

ුන්නන් ූ ොනේ වුශණ්. නමුත් තමුන්නාන්ශ්ේ  මට  ිශුන 

ුන්න  දුන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශ්ේ ශන ශ්දි ුලවරුන  වරුැශඩ් 

තමන් මට දුන්ශන්.    ඒ ශවරුලාශේ තමුන්නාන්ශ්ේට කියන්න 

ි බුශණ්    "අශන් ළමශයෝ   -නැත්නේ ශමොකා  කියලා ශහෝ-  

මශුන් ිශුන ුන්න ශෙය ප ි ශවනවරුා නේ  මම කියලා 

787 788 

[ුන් ශහ පටර් අ්පුහාමි මහතා] 



2019 ශපව්වරුාසක 21 

ශෙන්නේ  හසක  ශශ" කියන එකන්. හැවැන්  න්ක ශශ කියා 

ශෙන්ශන් නැි වරු.   මතක ි යා ුන්න.  තමුන්නාන්ශ්ේ ලා අවුන්දු 

ුණන ප  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ක.ශේ ්නතාවරුශන ්ල්ලිවරුලින්; 

්නතාවරුට ණයන්. හැවැන් ශහණ  ුහන කාලකන්නි වරුැඩ ක්න්න 

එපා. ශේ ්ශට්  ්නතාවරුට  තමුන්නාන්ශ්ේලා ණයන්.  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ  ින්න තන්ණ මන්ත්රීවරුන්න්ට  

තමුන්නා න්ශ්ේලාශන  ප පයශේ ින්න මන්ත්රීවරුන්න්ට ිඩ ශෙන්න.  

ඒ මන්ත්රීවරුන්න්ට අවරු්ථාාවරු ශෙන්න  ශහො  ශශවරුල් ිශුන ුන්න.  

ශේ ්ට ශවරුුගශවරුන් අ ගත් නිර්මාණ  ක්න්න ිඩ ශෙන්න. අ ගත් 

්ැලසුේ ක්න්න ිඩ ශෙන්න. තමුන්නා න්ශ්ේලා වරුාශන  

කණ්ඩායම ප ින්නවරුා උුත් බුශධිමත් කියලා මහ ශලොකුවරුට 

ිපතාශුන ින්න.  ්ටට පට්ටපල් ශවොන් ශේුල් මෙවාමින් හැම 

ොම තමුන්නාන්ශ්ේලා නැගිටින්ශන්  තමුන්නාන්ශ්ේලා ශෙන්යන්ට 

කියන්ශන්  "්නිල්ට ශහණ ුහපන් " කියලා.  ශේක තමන්  

තමුන් නාන්ශ්ේලාශන වරු නය. ඒක තමන් තමුන්නාන්ශ්ේලාශන 

අෙහ්. ඒක තමන් තමුන්නාන්ශ්ේලා හැම ි ්ථශ්ේම  ක්න්ශන්.  

කන්ණාක් තමුන්නාන්ශ්ේලා  ්ට ශවරුුගශවරුන් අ ගත් යම ප 

ක්න්න. ආණ්ඩුවරු ප වලයට ආවරුාට ප්ථශ්ේ      ඒ ආණ්ඩුවරුට  වරුැඩ 

ක්න්න ිඩ ශෙන්න.  ඒ  ආණ්ඩුවරුට වරුැඩ ක්න්න ිඩ දීලා  ඒ 

ආණ්ඩුශේ වරුැ්දි ි ශවනවරුා නේ  වරුැෙුත් ිතධියට ඒවරුා ිතශේ නය 

ක්න්න  පාර්ලිශේන්තුශේ  මන්ත්රීවරුන් ිතධියට.  බය අඳින මඳුමට 

හා තමුන්නාන්ශ්ේලාට ්නතාවරුශුන් ලැශවන ුන්ත්වරුයටත්  

්ලකා  ඒ අුගවරු කටයුතු ක්න්න.  වරුැ්දි ි ශවනවරුා නේ අපට 

කියන්න.  අපටත් කියන්න  ශේ   ආණ්ඩුවරු තුළ ි ශවන ශේ වරුැ්දි 

නිවරුැ්දි ක්න්න  කියලා.   වරුැ්දි ි ශවනවරුා නේ ඒවරුා නිවරුැ්දි 

ක්ුන්න අපි ූ ොනේ. හැවැන් ඒක වරුැෙුත් ිතධියට ක්න්න. ්්ා 

ිතධියට; ්්ථි යාදුකා් ිතධියට ක්න්න එපා.  ශේ ්ශට් ්නතාවරුශන 

බව න් ප ක්ලා ශේ ්ට අුායයට ෙමන වරුැඩ්ටහන ප 

ක්රියාත්මක ක්න්න එපා.  ශ්යයථ යන්  හැටියට 

තමුන්නාන්ශ්ේලාශුන් අපි ිල්ලන්ශන් ඒකන්. ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ වරුැරැශෙ ප ි ශවනවරුා නේ  අපි වරුාඩිශවරුලා කාා 

ක්ලා එය නිවරුැරැදි ක් ුනිමු.  ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්. ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ුන්ත්වරුය  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න්ශන 

ුන්ත්වරුය  පාර්ලිශේන්තුශේ ුන්ත්වරුය ආ් පයා ක්න වරුැඩ්ටහන් 

ි්ථශ්ල්ලා ක්රියාත්මක ක්න්න. ඒක තමන් ්ටට අවරු ය 

ක්න්ශන්. ්ශට් ්නතාවරු ඡන්ෙය දුන්නාට ප්ථශ්ේ   ිහළ සිට 

පහළට  අශ් ශශ පාලනඥයන් අෙ ලේ්ා නැතුවරු ශේදිකාවරුට 

නැඟලා ඒ ්නතාවරුශන බවවරුටම අත ශහෝෙනවරුා.  ්නතාවරු ිදිසකයට 

මිතල්ලා තමන්ශන පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රී නි්ය හ.ල් ග ක් 

ුන්නවරුා. එවරුැනි තත්ත්වරුයකට පත්ශවරුන්න එපා.  

අශ් අග්රාමාතයතුමා ප්රමුය මමි වරුන් ශේ ආණ්ඩුශේ ින්නවරුා.  
අි ුන් ්නාධිපි තුමාත් අපිත් එ පකන් ින්ශන්. එතුමා අශ් 
ආණ්ඩුශේ අමාතය නි් තුන ප උසුලනවරුා. කවුන්න් ශහෝ කියනවරුා 
නේ අෙ ්ාි ක ආණ්ඩුවරු ප නැහැන් කියලා  එය වරුැරැදින්. ්ාි ක 
ආණ්ඩුවරු ප තුළ තමන් අපි ින්ශන්. ශමොකෙ  ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ 
ප පයශේ ප්රයානියා අශ් කැබිනට් මණ්ඩලශේ මමි  නි් තුන ප 
උසුලනවරුා. ඒ ිතධියට ආණ්ඩුවරු පවරුත්වරුාශුන යශදී 
තමුන්නාන්ශ්ේලා ලේ්ා නැතුවරු වරුැ  වරුැටීශුන අි ුන් 
්නාධිපි තුමා ප්ථශ්ේ යනවරුා. අපට ඒක ලේ්න්. එතුමා අපි පත් 
ක්පු අි ුන් ්නාධිපි තුමා. අ් වරුැශටන ශමොක පෙ එක 
අල්ලන්න වරුශන තමුන්නාන්ශ්ේලා එතුමා ප්ථශ්න් යනවරුා. ඒ ුැන 
අපි කනුාුව ශවරුනවරුා. අපි තමුන්නාන්ශ්ේලාශුන් යම ප ිශුන 
ුන්න ආපු අය හැටියට අෙ තමුන්නාන්ශ්ේලා ක්න ක්රියාවරුලිය 
ෙැ පකාම අපට ලේ්න්.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාට තවරු ිතනාඩියක කාලය ප 

ි ශවනවරුා. 

ගු පහස ප ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ශුෞ්වරුනීය වරුාසුශශවරු ශ්රීමතාශණෝ  කන්ණාක්ලා  ශහො  

මිනිශහ ප ශවරුන්න ශෙිතයශන්! [වායා කිරීේ] ශහො  මිනිශහ ප 

ශවරුන්න. [වායා කිරීේ] ්ශට් - [වායා කිරීේ] පුවවරුන් නේ ්ශට් 

වී්ශය ප ශවරුන්න.  
 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආශයත් මශන නම කිේවරුා. ශකබඳන්ම මශන නම කිේවරුා. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් වරුාසුශශවරු නානාය පකා් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාට 

ුැට ගවරු ප ි ශවනවරුාෙ  

ුන් ශහ පටර් අ්පුහාමි මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාශන කාාවරු ෙැන් 

අවරු්ාන ක්න්න. 

 

ගු පහස ප ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

අෙ මට කාා ක්න්න ලැබී ි ශවන කාලය අවරු්ානන්. ුන් 

මන්ත්රීතුමනි  හැවැන් තමුන්නාන්ශ්ේශන කාලය ි පමනින් අවරු්ාන 

ක්ුන්න එපා. ශමොකෙ  තමුන්නාන්ශ්ේ පු්පලා-පු්පලා  එක 

පා්ට පුපු්න්  පාර්ලිශේන්තුශේම. ඒ නි්ා කන්ණාක් 

තමුන්නාන්ශ්ේශන ශ්ෞයයය ආ් පයා ක්ශුන ශහො  වරුැෙුත් 

මත්මශය ප ිතධියට ්ශට් වරුැඩ කටයුතු ක්න්න කියලා නැවරුත 

වරුතාවරු ප ිල්ලා සිටිමින්  තමුන්නාන්ශ්ේට වරුැඩි-වරුැඩිශයන් ්ය 

ශේවරුාන් ප්රාර්ානා ක්මින්  වලය ලවාුන්න අේමා ශහෝ තාත්තා 

ශහෝ පාවරුා ශෙන තත්ත්වරුශේ වඩශුෝ්ථත් ශශ පාලනය ක්න්න 

එපාය කියා ිල්ලා සිටිමින්  තමුන්නාන්ශ්ේට ්ය ශේවරුාන් කියා 

නැවරුත වරුතාවරු ප කියමින් මා නිහඬ ශවරුනවරුා. ශවො ශහොම ්ථතුි න්. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්.  

 
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
නැඟී ල්ටිපේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් වරුාසුශශවරු නානාය පකා් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාට  

ශමොනවරුත් කියන්න ි ශවනවරුාෙ  

  
ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි   එතුමා  මශන අේමා  අ්පා 

පාවරුා ශෙන්න එපාය කියලා  ෙැන් කිේවරුා. [වායා කිරීේ] එශහම 

789 790 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

කිේවරුා ශන්. මා කියන්ශන් ඒ කිේවරු කාාවරු වරුැරැදින් කියලාන්. නමුත් 

ශහ පටර් අ්පුහාමි වරුශන අ ගකුත්ශත්න්ශවරුකුට  
 
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
කියන්න වැසක වරු නය ප නැහැ. ඒකන් මා කියන්ශන්. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්  ුන් මන්ත්රීතුමනි. මීළඟට  ුන් 

ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශ්ශනිත්ත්න මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු පහස ප ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  වරුාසුශශවරු නානාය පකා් 

මන්ත්රීතුමා මශන නම කිේවරුා. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් ශහ පටර් අ්පුහාමි මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු පහස ප ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

වරුාසුශශවරු නානාය පකා් අ ගශුෝත්ත් 
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මහත්මයාශණනි  තමුන්නාන්ශ්ේට මා කිේශේ ශ්රීමතාණන් 

කියලාන්. හැවැන් තමුන්නාන්ශ්ේ තමන් ශලොකු අ ගශුෝත්ත්යා. 
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

එම නි්ා තමන් පහළ මිනිසුන් අ ගශුෝත්ත්යන් - 
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අපි ශේ කාාවරු ශමතැනින් නවරුත්වරුමු. 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.පේ. ප්පනවිරත්න ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  -  
 

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නැඟී ල්ටිපේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  ුන් ිතමල් වී්වරුා  මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  වරුාසුශශවරු නානාය පකා් 

මන්ත්රීතුමා කිේශේ අ ගකුත්ශත්න්වරුා 
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලාන්. ඒ වරු නයවරුත් ෙන්ශන් නැි  අ ගකුත්ශත්න්ශවරු ප  
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තමන් ශේ.  
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහො න්  ශහො න්. ශවොශහොම ්ථතුි න්. ුන් ඩේලිේ.ඩී.ශේ. 

ශ්ශනිත්ත්න මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.පේ. ප්පනවිරත්න ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

මට කාා ක්න්න වැසක ශවරුනවරුා. [වායා කිරීේ] මි   මි . ුන් 

මන්ත්රීතුමා ෙැන් වරුාඩිශවරුන්න. 
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමා ෙැන් කාා ක්න්න. 

 
[අ.ාා. 3.9 ] 
 

ගු ඩබ්ලිේ.ඩී.පේ. ප්පනවිරත්න ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  டபிள்யு.டி.தஜ. தசதனவிரத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ උෙය ප්රාාත් ුේමන්පිල 

මන්ත්රීතුමා ිතසින් ශුශනන ලෙ ්ාාවරු කල් තවන අවරු්ථාාශේ 

ශයෝ්නාවරු ුැන වරු න කිිපපය ප කාා ක්න්න මා 

වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුනවරුා. ිතශ ේයශයන්ම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ්ාමාජිකයකු වරු ශයන් මා අවුන්දු තුන ප කටයුතු ක්ලා 

එිප අත් ෙැකීේ ලවාශුන ි ශවනවරුා. ඒ නි්ා එිප ි ශවන අඩු 

පාඩුකේ ශමොනවරුාෙ  එිප ි ශවන ලලොයීතාවරු ශමොක පෙ කියලා 

ශත්න්ේ ශුන කාා ක්න්නට අෙ මට පුවවරුන්කම ප ලැබී 

ි ශවනවරුා.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ අපි වලාශපොශ්ොත්තු වරුන 
්ථවරුාධීනත්වරුය අෙ ි ශවනවරුාෙ කියන එක පිබඳව වරු ප්ර ථන 
ක්න්නට නන.. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ප්රයානම ප්මාර්ාය 
තමන් සිය ග පත්වීේ ්ථවරුාධීනවරු කිරීම. නමුත් ඒ කටයුත්ත එශහම 
සිශය ශවරුනවරුාෙ කියන එක ුැන  අෙ ප්ර ථන ක්න්නට සිශය ශවරුලා 
ි ශවනවරුා.  

ිතශ ේයශයන්ම අෙ උශශ ි ලා කාා වුණු ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ප්රයාන පත්කිරීේ කිිපපය ප ුැන කව අකුසකන් ලියැශවරුන 

තත්ත්වරුය ප ි ශවනවරුා. පසුගිය කාලශේ අශ් ්ශට් 

නීි පි වරු්යාවරු පත් කිරීම ුැන හැමශකනාම වරුාශන කාා 

ක්නවරුා. සුහෙ ුේලත් කියන ශ්ොලිසිටර් ශ්න්ාල්වරු්යාශන 

උ්්ථවීශේ පියවරු් වරු ශයන් එතුමාට නීි පි  නි්ය ශෙන් කියලා 
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සිය ග ශෙනාම වරුාශන වලාශපොශ්ොත්තු වුණා. බහුට ුගසුදුසුකම ප 

ි බුශණ් නැහැ. බේ  මා අධික්ණ හා අධික්ණ ප්රි ්ා්ථක්ණ 

අමාතයවරු්යා වරු ශයන් කටයුතු ක්න කාලශේ දී එතුමා මශන 

අමාතයාා ශේ ශල්කේවරු්යා වරු ශයන් අවුන්දු හත් ප වරුැඩ කළා. 

ඒ කාලය තුළ ිතාමත් ශහොඳින් ෙ පය ශල් වරුැඩ කළ නි්ා මත්ත 

වරු ශයන්ම මමත් එතුමාශන නම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ දී 

නිර්ශශ  කළා. ශේ තනතු්ට ශකශනකු පත් කිරීශේ අවරු යතාවරු 

පැන නැවනණු ශවරුලාශේ ්නාධිපි තුමා නේ තුන ප ිදිසකපත් කළා. 

ඒක මත්ත. අෙ ල පයථමන් කිසකමල්ල මැි තුමා ප්රකා  කළ පසකදි 

සුහෙ ුේලත් මහත්මයාත්  ෙැනට සිටින නීි පි වරු්යාත්   කපිල 

නවරුෙය්ත්න මහත්මයාත්. ශමතැන දී අපි පැහැදිලිවරුම ප්රකා  

කළා  සුහෙ ුේලත් මහත්මයා ශේ තනතු්ට පත්වීශේ ි ශවන 

වරුැෙුත්කම ්හ අවරු යතාවරු ුැන. නමුත්  එතැනදී ්මහ් 

්ාමාජිකයන් ශේකට එකඟ වුශණ් නැහැ. ඒකට අන්ි ය ප 

ි ශවනවරුා. ශමම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ේමතය ප 

ි ශවනවරුා  අායන්ත්ශේ ශකශ්න ්ාකච්ඡා එබඳයට මිතල්ලා 

ිතශේ නය ක්න්න ශහෝ ප්රකා  ක්න්න වැහැ කියලා.  ඒ නි්ා 

අපට ඒ ශවරුලාශේ දී කාා ක්න්න වැසක වුණත්  අායන්ත්ය තුළ 

ශේ ්ේවන්යවරු ිත ාල ිතවරුාෙය ප ගියා. ඒ අුගවරු ්නාධිපි තුමා එම 

නේ ලැන්්ථතුවරු ආපසු යැේවරුා.  යට පසුවරු ෙැන ුන්නට ලැබුණා  

එක නම ප එේවරුා කියලා. ඒ ුැන කිසි ප්ර ථනය ප නැහැ. යේ කිසි 

තනතු්කට ශකශනකුවරු පත් කිරීශේදී  බහුශන සුදුසුකේ වලලා  ඒ 

වරුාශනම අප පයපාි වරු වරුැඩි සුදුසුකේ ි ශවන පුශුලයා වරු ශයන් 

ශතෝ්ා ුන්නා පුශුලයා පත් කිරීශේ වරුුකීම ි ශවන්ශන්  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුටන්. එශහම නැත්නේ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප නන. නැහැ. ්ාමානය ්ේමුය පරී පයණය ප 

ක්ලා ශකශනකුවරු පත් ක්න්න පුවවරුන්. ්ශට්  ිහළම මට්ටශේ 

තනතුන්වරුලට පුශුලයන් පත් කිරීශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ ශේ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට පැවරුසකලා ි ශවනවරුා. නමුත් ශේක 

කශළේ නැහැ. ශේක කශළේ නැි  නි්ා ඒ අවරු්ථාාශේ ශේක ලැබිය 

යුතු පුශුලයන්ට ශනොලැබුණා. ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්   මම ිපතන 

ිතධියට ශලොකුම වරු්ෙ ශේකන්.  මට මතක හැටියට  බහු ශ්ොලිසිටර් 

්න්ාල් නි්ය වරුැනි නි්ය ප ේමින්  ඒ ශවරුලාශේ  වරුැඩ වලන 

නීි පි වරු්යා ිතධියටත් කටයුතු කළා. යේ කිසි ශකශන ප යේ කිසි 

තනතු්ක වරුැඩ වලනවරුා නේ ඒ තනතු්ට යේ කිසි ශකශනකු 

්ථික්වරු්ම පත් ක්න ශවරුලාශේ වරුැඩ වලන පුශුලයාවරු 

ිතශ ේයශයන් ්ලකා වලන්න නන. කියන ප්රි පත්ි ය ප ශේ 

වරුයවරු්ථාාවරු ්ාාවරු අුගුමනය කළා. පසුගිය කාලශේ 

අග්රිතනි ථ යකා්වරු්යා පත් ක්නශකොට එශහම කළා. 

අග්රිතනි ථ යකා්වරු්යා පත් කිරීශේ දී වරුැඩවලන අුිතනිසුන්තුමාත් 

එන්න නන.ය කියන මතය ප ආවරුා. මම ඒ ශවරුලාශේ ප්රකා ය ප 

කළා ශ ප.ටී. ි ත්රසිසක මහත්මයාත් එන්න නන. කියලා. මම ශේ 

අවරු්ථාාශේදී නම කියලාම කියන්න නන.. ශමොකෙ  එතුමා ෙැනට 

ශ්ේවරුශේ නැහැ. ශ ප.ටී. ි ත්රසිසක මහත්මයා දීර්  කාලය ප 

ිතනි ථ යකා්වරු්ශය ප වරු ශයන් කටයුතු ක්ලා ි ශවනවරුා. වරුැඩිම 

කාලය ප ිතනි ථ යකා්වරු්ශය ප වරු ශයන් කටයුතු ක්ලා ි බුශණ් 

එතුමා. එතුමා පත් ක්න්න නන. කියලා කිේවරුත්  ිපටපු 

අග්රිතනි ථ යකා්තුමා වරුැඩ වලන අග්රිතනි ථ යකා්වරු්යා වරු ශයන්  

සිටින නි්ා බහුවරු පත් කිරීශේ  වරුැෙුත්කම ුැන කිේවරුාම අපි ඒ 

ශවරුලාශේ ඒක පිබඳුත්තා. ඒක තමන්  ප්රි පත්ි ය. නමුත්  ශමතැන 

දී සුහෙ ුේලත් මහත්මයා පත් කළ යුතුන් කියන අවරු්ථාාශේ දී ඒක 

සිදු වුශණ් නැහැ. ශේක කව පැල්ලම ප. ශමොකෙ  යේ යේ අයශන 

ශපෞශුලික අවරු යතා මත ශේක කළාය කියන එකන් අෙ හුඟා ප  

ශෙශනකුශන මතය. අශ් මතයත් ඒකන්. ශේ ලැන්්ථතුවරු නැවරුත 

්නාධිපි තුමාට යවරුලා  ්ාශ ෝයනය ප ශවරුලා ආවරුා කියලා අපි 

ෙන්නවරුා. ඒ අුගවරු ශවරුන නම ප ිදිසකපත් වුණා. අපි ඒකට ිතන්ශය 

නැහැ. ඒ මහත්මයා අෙ නීි පි වරු්යා වරු ශයන් කටයුතු ක්නවරුා. 

එතශකොට එතැනදී අපට පැහැදිලි ශවරුන්න නන.  ශමන්න ශේ 

තත්ත්වරුය නැි  ක්න ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා මණ්ඩලය ප අෙ ්ශට් 

මි  ශවරුන්නට නන. කියන එක. එශහම නැත්නේ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා මණ්ඩලය ප කියලා අපි හත් ශෙශන ප පත් ක්ලා  යට 

ප්ථශ්ේ එතැන යේ කිසි ශකොට්කට වුවරුමනා ිතධියට ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා මණ්ඩලය ශමශහයවරුමින් තීන්දු ුන්න පුවවරුන් නේ 

ඒශකන්  ප්රශයෝ්නය ප මත්ශත් නැහැ.  

යළඟට   පසුගිය කාලය තුළ සිදු කළ යේ යේ පත්වීේ නි්ා අෙ 

ශේ ්ශට් අධික්ණ  පශයේත්රය තුළ ශලොකු ආන්ශෙෝලනය ප  

ි ශවනවරුා.  මාත් එම   පශයේත්රශේ ිපටපු ශකශන ප වරු ශයන් අෙ 

ිතනි ථ යකා්වරුන් හමු ශවරුනවරුා. ඒ අය ්මඟ කාා ක්නශකොට ඒ 

අය ශනොශය ප ශනොශය ප ිතධිශේ ශ ෝෙනා ක්නවරුා; 

ශෙෝයාශ්ෝපණය ක්නවරුා.  

 ශේවරුා ුැන අපි කාා ක්න්ශන් නැහැ කියලාත් ඒ අය 

ශ ෝෙනා ක්නවරුා. ශමොකෙ  අෙ ශවොශහෝ ශවරුලාවරුට ශ්යයථ ත්වරුය 

්ේපූර්ණශයන්ම අමතක ක්නවරුා. කාටවරුත් කියන්න වැහැ  

ශ්යයථ ත්වරුය ුණන් ුන්ශන් නැහැ කියලා. ශ්යයථ ත්වරුය 

අුගවරුම උ්්ථවීේ ශෙන්ශන් නැහැ කියලා කාටවරුත් කියන්න වැහැ. 

ශමොකෙ  ිතනි ථ යකා්වරු්ශයකුට උ්්ථ වීම ප ලවා දීශේදී 

ශ්යයථ ත්වරුයත්  ්ලකා වැලිය යුතු ිතශ ේයම කා්ණය ප. ශමොකෙ  

බහුශන ි ශවන පසකණතාාවරුය  බහුට ි ශවන අත් ෙැකීේ  බහුශන 

වරුැඩි ෙැුගම  යන කා්ණා  අනිවරුාර්යශයන්ම බහු උ්්ථවීම ලවන 

තනතුශර් කටයුතු ක්ශුන ය.මට ිත ාල වරු ශයන් ිවරුහල් 

ශවරුනවරුා. එම නි්ා තමන් එතැනදී ශ්යයථ ත්වරුයත් ්ලකන්ශන්. 

ශ්යයථ ත්වරුයට හැශ්න ශකොට බහුට යේ යේ ශ ෝෙනා 

ි ශවනවරුාෙ  යේ යේ පරී පයණවරුලින් වරුැරැදිකන් ශවරුලා ි ශවනවරුාෙ 

කියන කා්ණා පිබඳව වරු ්ලකා වැ ගවරුාට කම ප නැහැ. ඒවරුා 

්ලකා වැලීම ් හා අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාවරු 

ි ශවනවරුා. ඒක ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට අයත් කාර්යය ප 

ශනොශවරුන්. අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාශවරුන් තමන් ඒ කටයුතු 

ක්න්ශන්. එො ි ලාම අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාශුුගත්  ඒ වරුාශනම 

ශ්යයථ  ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරුන් ශෙශපොළකශුුගත් 

්මන්ිතත අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාශවරුන් එම කන්ණු 

ිත ථශල්යණය ක්නවරුා. එශහම වුණාට ප්ථශ්ේ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට අන්ි ය ප නැහැ ඒවරුා ුැන ශ්ොයන්න. ඒ ් හා 

ආණ්ඩුක්රම වරුයාවරු්ථාා ්ාාවරුට සුදුසුකේ නැහැ. නමුත්  

අවරුා්නාවරුට අෙ ඒවරුා ුැනත් වලනවරුා.  

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් සිය ගශෙනාටම ිතාමත්ම ශලොකු 

අ්ායා්ණය ප වුණු කා්ණය ප ි ශවනවරුා. අෙ ඒ ්ේවන්යවරු 

මැසිිතලි නඟනවරුා. ඒ තමන්  මනිලාල් නවරුෙයි ලක මහතා පිබඳව  

කා්ණය. එම පුශුලයා අෙ ිතනි ථ යකන්වරුන්ශන ලැන්්ථතුශේ 

අාක එක. බහු තමන් ශ්යයථ තම ිතනි ථ යකා්වරු්යා. නමුත්  එම 

ිතනි ථ යකන්ශන නම උ්්ථවීේ ් හා නිර්ශශ යට ආවරුාම ඒක 

ප්රි  පශයේප වුණා. මත්ත වරු ශයන්ම එතැනදී එ පත්ා 

්ාමාජිකයකු කළ ප්රකා ය ප ි ශවනවරුා  මම ඒක ශමතැන දී 

කියන්න යන්ශන් නැහැ. මම ඒක කියන්න වලාශපොශ්ොත්තු 

ශවරුන්ශන්ත් නැහැ. නමුත්  ිතාමත්ම අ්ායා්ණ ිතදියට බහුශන 

නම ිවරුත් කළා. ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්  අන්ණ ්ණසිාහ මහතාත් 

අෙ මහාධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරු්ශය ප වරු ශයන් කටයුතු 

ක්නවරුා. මනිලාල් නවරුෙයි ලක මහත්මයාට පසුවරු යළඟට 

ින්ශන් ශේ අන්ණ ්ණසිාහ මහත්මයා. අෙ ඒ ශෙශෙනාවරුම කපා 

හැ්ලා ි ශවනවරුා. යට පසු කිිපප ශෙශනකුටම උ්්ථවීේ දුන්නා. 

නමුත්  ශේ ශෙශෙනා ුැන තවරුම කිසිම තැකීම ප ක්ලා නැහැ. ඒ 

අය තවරුමත් ිතනි ථ ය ආ්නවරුල ින්නවරුා. ඒ අය ්ේවන්යශයන් 

ශේ නිවරුැ්දි කිරීම ක්න්න පුවවරුන් වුණත්  තවරුමත් ඒක ක්ලා 

නැහැ. ශමවරුැනි ශශවරුල් සිශය ශවරුනශකොට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු ුැන යේ යේ දුහුල් තත්ත්වරුයන් මි  වීම වරුළ පවරුන්න 

වැහැ. එවරුැනි තත්ත්වරුයන් වරුළ පවරුන්න  තමන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු හැදුශේ.  අපි ශකොච් ් කිේවරුත්  "එො telephone එශකන් 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

තීන්දු ුත්තා"  එශහම නැත්නේ "market එකට යනශකොට 

අධික්ණ පත්වීේ දුන්නා" කියලා ශේශකන් ුැළශවරුන්න වැහැ. 

ඒවරුැනි තත්ත්වරුයන් නැි  ක්න්න තමන් ශේක හැදුශේ. එශ්ේ 

හැදුවරුත්  අෙ ඒශකන් ප්රි ලල ලැශවන්ශන් නැත්නේ ශේවරුාත් එපා 

කියලා ්නතාවරු ප්රි  පශයේප ක්න දිනය ඈත ශනොශවරුන් කියන එක 

මම ශේ අවරු්ථාාශේ කියන්න නන.. 

මත්ත වරු ශයන්ම පසුගිය කාලශේ අධික්ණයට 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීශේදී ශමවරුැනි ආන්ශෙෝලනාත්මක 

තත්ත්වරුය ප ි බුශණ් නැහැ. මහාධික්ණ ිතනි ථ යකා් ලලිත් 

්යූ සකය මහත්මයා අයායා නාධික්ණයට පත් වරුන අවරු්ථාාවරු 

ශවරුනකල් ශේ ්ශට් අධික්ණශේ ශමවරුැනි පත්වීේ ිතාමත්ම 

පැහැදිලිවරු හා ක්රමාුගකූලවරු ශකන්ණා. එන්න් පසුවරු තමන් ශේ 

සියල්ල සිදු වුශණ්. ිතශ ේයශයන්ම මනිලාල් නවරුෙයි ලක 

මහතාශන පත්වීමට ිතන්ශයවරු යේ යේ අය කටයුතු කිරීම නි්ා 

තමන් ශේ තත්ත්වරුය මි  වුශණ්.  නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුශේ 

්මහ් නීි ඥවරුන් මිතල්ලා අෙ ිතනි ථ යකා්වරුන්න් වරු ශයන් පත් 

වරුනවරුා.  එශ්ේ පත් ශවරුනශකොට බවුන්ට වරුඩා ශ්යයථ  උෙිතය අෙ 

පහළ උ්ාිතවරුල  ිතශ ේයශයන්ම මහාධික්ණය වරුශන තැන්වරුල 

ින්නවරුා. ශමන්න ශේවරුා තමන් ්ලකා වලන්නට නන.. මත්ත 

වරු ශයන්ම ශේ කමිුවවරු පත් ක්ශදී අපි යේ යේ වරුැෙුත් තීන්දු 

කිිපපය පම ුත්තා. ඒ ුැන අපි ්තුුව ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශනම අපට 

එකඟ ශවරුන්න වැසක තීන්දු කිිපපයකුත් ි බුණා. එම තීන්දු නි්ා ශේ 

්ශට්  අධික්ණ  පශයේත්රය තුළ අෙ ශකශ්න පත්වීේ ්ේවන්යවරු 

සිය ගම ිතනි ථ යකා්වරුන්න් තුළ  ිත ාල ආන්ශෙෝලනය ප  ිත ාල 

කලකිරීම ප මි ශවරුලා ි ශවනවරුා. ඒක නැි  ක්න්න වරුහාම 

කටයුතු කළ යුතුන් කියන කා්ණය කියමින් මශන වරු න ්ථවරුල්පය 

අවරු්න් ක්නවරුා. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට ුන් (ආ ාර්ය) හර්ය ෙ සිල්වරුා අමාතයතුමා. බවතුමාට 

ිතනාඩි 95ක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 
[3.29 p.m.] 
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා (ආර්ථික 

ප්රින්ං ප්කරණ ්හස පපොදු ්ැපම ම් කැමනට් පනොවන 

අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - தபாருளாதார 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தபாதுவைங்கல் அகமச்சரகவ 

அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 

Hon. Deputy Speaker, in fact, it is a privilege for me 
to speak a few words on this very important matter taken 
up for debate today. In January, 2015, when 6.2 million 
people voted for the then Presidential Candidate 
Maithripala Sirisena, what was their expectation? Their 
main expectation was to strengthen democracy in this 
country. Of course, they expected many other things and 
we made many promises. But, the primary promise that 
we made to the people of this nation was that we will 
strengthen democracy.  

Essentially, it was about the Eighteenth Amendment 
to the Constitution, under which former President 
Mahinda Rajapaksa took away the powers of the strong 
democratic institutions that have been introduced under 

the Seventeenth Amendment and concentrated that power 
in him, allowing this country to be ruled by a person as 
opposed to it being ruled by the relevant institutions, 
regulations, laws and policies. That is why we wanted to 
bring in a system of checks and balances into democracy. 
In fact, the signature achievement of President Sirisena’s 
One hundred-day Government or which was in operation 
for slightly more than 100 days was, the introduction of 
the Nineteenth Amendment to the Constitution. We know 
that Members of both sides of the aisle voted  for it 
because they realized that we had moved away from the 
ideal democracy we had wished to create in this country  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order please! ශේ අවරු්ථාාශේදී ුන් කාානායකතුමා 

මූලා්නයට පැමිශණනවරුා මත.  
 
අනුරුව ගු නිපයෝජය කථානායකුරො මූලා්නපය්ද ඉවත් 

වූපය්ද  කථානායකුරො මූලා්නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலதவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள்.    

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

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, please go ahead.  

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Sir, the President, in fact -  I had been with him in his 
overseas travels, whether to the United States, the UK, 
India or wherever -  took a lot of pride in saying to the 
international community, “Look, I am perhaps the only 
sitting Head of State who voluntarily gave way some of 
the privileges, the powers and the authorities I had” and 
we all agreed with him. It was an achievement, not only 
for President Sirisena, but also for all of us in Parliament 
who voted to strengthen democracy. The adage "I am the 
State" of King Louis XIV surely ended with the period of 
absolute monarchies. And that is really what happened, 
Sir, with the passage of the Nineteenth Amendment to the 
Constitution. However, in a strange political twist, His 
Excellency the President has now aligned or rather 
realigned himself with former President Mahinda 
Rajapaksa and his clan and has suddenly started to find 
fault with the Nineteenth Amendment. He has, in fact, 
said that the Constitutional Council is the most corrupt 
place and that we should think about changing the 
legislation. Some of his disciples or the new disciples 
have even gone on to say that we must bring back the 
Eighteenth Amendment to do away with the Nineteenth 
Amendment.  

We saw that. That is an absolute 180 degree turn from 
what we promised the people. Yes, we have not been able 
to fulfil all the promises we made to the people and we 
will continue to try to deliver on those promises. But, our 
main promise, we have delivered. So, it is unethical for 
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His Excellency the President to say that we must get rid 
of it. It is unethical for those who voted for it to say, "We 
have to get rid of the Nineteenth Amendment to the 
Constitution and bring back the Eighteenth Amendment 
so that the power will once again be concentrated on a 
strongman" and that is not what the people of this country 
voted for and desire. Therefore, I would like to humbly 
request His Excellency the President to look into the 
facts. Please, do not be misled by some of those turncoats 
who actually did fight hard to bring in the Nineteenth 
Amendment to the Constitution and now say all kinds 
false stories to you to mislead you.  

I would like to take up a few examples. I have been 
reading in the press that Mr. Gotabaya Rajapaksa, who is 
supposedly the frontrunner for Presidency from the Sri 
Lanka Podujana Peramuna, had said, “Give us the vote, 
bring us back to power and we will get rid of the 
Nineteenth Amendment to the Constitution and go back 
to the Eighteenth Amendment.” I am certain that the 6.2 
million people who voted for us are going to say, “You go 
and jump in the Beira Lake” or something like that.  Do 
you know why, Sir? That is because the country in which 
he is a citizen of - 

 

ගු ච්දදිෙ වීර පපකොඩි ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

Mr. Speaker, - [Interruption.] 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, I will give you the Floor once he 

finishes. Do not disturb him. -[Interruption.] 

 
ගු ච්දදිෙ වීර පපකොඩි ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

I am not disturbing him. I need to correct what he said.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You are going to get an opportunity to speak.   

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Thank you, Sir. - [Interruption.]  He is a citizen of the 
United States. - [Interruption.] 

 

ගු පකපහසළිය රඹු පවැල්ල  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Once he finishes, I will give you an opportunity.  - 
[Interruption.]  Let him speak. - [Interruption.] What is the 
point of Order? - [Interruption.]    

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Sir, let me speak. He must realize - [Interruption.] 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is the point of Order? 

 

ගු පකපහසළිය රඹු පවැල්ල  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, give me the mike. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, your mike is on. What is your point of Order?  - 
[Interruption.] 

 

ගු පකපහසළිය රඹු පවැල්ල  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

Sir, my point of Order is, in his deliberations, the 
Hon. Minister mentioned that Mr. Gotabaya Rajapaksa, 
as the frontrunner, had said that we would get rid of the 
Nineteenth Amendment and bring back the Eighteenth 
Amendment to the Constitution. Nowhere has he made 
such a statement. So, it is completely false - 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Anyway, you can reply later. There is plenty of time.  

 

ගු පකපහසළිය රඹු පවැල්ල  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

No, it is not a reply. It is a question of - [Interruption.] 
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

You can reply later. -  [Interruption.] 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. (Dr.)  Harsha De Silva, you go ahead.  

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

You can reply later. - [Interruption.] Whether it is 
fake news or not, I do not know. This is what we read in 
the newspapers; this is what we hear on the radio; this is 
what we see on television. So, Mr. Gotabaya Rajapaksa 
had better go and look at his Constitution, the 
Constitution of the country which he is a citizen of. He is 
a citizen of the United States, where no major 
appointment of State officials can be made without the 
Senate approving it. - [Interruption.]   

797 798 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please allow him to speak.  

 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

The Senate must approve, Sir, all the names, be it a 
judge to the Supreme Court, be it the Attorney-General or 
be it any other top appointment. So, he is a citizen of that 
country and believes that he does not even have to give up 
the citizenship of that country because, I am sure, he is in 
love with that country. He is in love with it; he loves the 
United States. I believe that is because of the 
opportunities he has got as a minority person in the 
United States. Mr. Gotabaya Rajapaksa is a member of 
the minority in the US and he, as a member of the 
minority has had equal opportunity in the United States to 
rise and come to whatever status he has come up to in the 
United States.   

Why am I bringing this up? I am bringing this up 
because even though he has said that he is going to be  the 
Presidential aspirant  in another few months,  he is not 
willing to give up that citizenship, because of the love he 
has for that  country.  

Now I must correct a few statements made by the 
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe. He has stated that 
there are no procedures for the Constitutional Council.  It 
is an utter nonsense; it is absolutely false. The 
Constitutional Council decided to follow the rules 
adopted under the Seventeenth Amendment. The 
President was informed by  a letter on 17th November, 
2016. Parliament was informed on the 8th of December, 
2016 and  the MPs were asked to send in their proposals.  
Sir, no Member in this House, including these people who 
are shouting here today, sent a single observation. 
Therefore, the procedures remained as it had been in the 
Seventeenth Amendment.  

Then, for the appointment of Chief Justice in 
February, 2017, the President sent two names, that of 
Justice  Dep and Justice  Chitrasiri and requested the 
Constitutional Council to approve one name.  The name 
of Justice  Dep who was the senior-most judge of the 
Supreme Court and who had acted as  the Chief Justice 
was approved.   Then, the appointment of  Chief Justice 
came up  in October, 2018. Hon. Wijeyadasa Rajapakshe 
says Justice Eva Wanasundera was overlooked. This is 
what all of you are screaming here about - the 
appointment of the Chief Justice. It is the President who 
overlooked her and I am saying this  with authority here. 
The President sent only one name to the Constitutional 
Council and that was  of Justice Nalin Perera who was 
four places below in seniority to Justice Eva 
Wanasundera. He later said that career judges brought to 
his notice that no career judge had been appointed as CJs  
since 1988 and therefore, he nominated Justice Nalin 
Perera. The Constitutional Council approved it. 
Therefore, these utter lies,  the falsehoods, to mislead the 
people of this country and also the international 
community must be looked at in a way in which he has 
maliciously tried to misrepresent facts.  

Then the appointment of President of Court of Appeal 
came up. The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe and His 
Excellency the President find fault with the 
Constitutional Council for not approving Justice Deepali 
Wijesundera, the senior-most judge. In January, 2018 it 
was the President who overlooked Justice Deepali 
Wijesundera and nominated Justice Surasena, who was 
several places below seniority to Justice Deepali 
Wijesundera. Now after he joined forces with the Hon. 
Mahinda Rajapaksa, the President has nominated Justice 
Deepali Wijesundera. But the Chief Justice has not  
recommended Justice Wijesundera. It is not surprising 
that the Constitutional Council has not approved her 
name.  

Then, there are others; there are multiple things. Then, 
I want to take up what the Hon. W.D.J. Senewiratne said 
a little while ago. That was about the  appointment of  the 
Attorney-General and that the Constitutional Council did 
not appoint Mr. Suhada Gamlath as  the Attorney-
General.  Why is that Mr. Speaker? I will tell you why.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you have one more minute. 
 

ගු (ආචාර්ය) හසර්ෂ ා  ල්ල්වා ෙහසතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

Okay. Mr. Suhada Gamlath was not appointed  the 
Attorney-General. We all know that. The President sent 
three names. That was of Mr. Suhada Gamlath, Solicitor 
General, Mr. Jayantha Jayasuriya, and Mr. Kapila 
Waidyaratne, both Additional Solicitors General at the 
time. The Constitutional Council asked the President 
what his order of preference was. That is all what the 
Constitutional Council asked. They asked His Excellency 
the President, “His Excellency, please give us your order 
of preference”. What did the President do? The President 
wrote back to the Constitutional Council nominating only  
Mr. Jayantha Jayasuriya and the Constitutional Council 
approved that name.  Hon. Wijeyadasa Rajapakshe was 
present at both occasions.  

There are many other things that I would like to go 
into, but given the lack of time, Hon. Speaker, what I 
want to articulate once again,  reiterate, is that the 6.2 
million people of this country voted to strengthen the 
democracy of this country, not to weaken it and give 
strong men the power to rule. They gave the authority for 
institutions, for laws, for policies to rule this country. It is 
no longer a monarchy; it is a democracy. So, I believe 
that you  all will take back your allegations and support 
to strengthen democracy with the Nineteenth 
Amendment.  Thank you very much. 

 

[பி.ப. 3.44] 
 

ගු එ ප්. ශ්රීතර්ද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கதள, இன்கறய தினம் 

இடம்தபறும், எதிர்க் கட்சியினரால் தகாண்டுவரப்பட்ட 
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அரசியலகமப்புப் தபரகவ ததாடர்பான ஒத்திகவப்புதவகளப் 

பிதரரகைமீதான விவாதத்தின்தபாழுது சில விடயங்ககளப் 

பதிவுதசய்ய விரும்புகின்தறன். இந்த நாட்டிதல ஒரு பகுதி 

மக்கள் யுத்தத்தாலும் இனவாத வன்முகறகளாலும் அைிக்கப் 

பட்ட ஒரு சூைலிதல, அவர்களுக்கான நீதிகய வைங்க 

தவண்டும் என்ற ஓர் அடிப்பகடயில் தகாண்டுவரப்பட்ட 

பல்தவறுபட்ட ஒப்பந்தங்கள், சட்டங்கள் எல்லாம் இந்த 

நாட்டிதல கிைித்ததறியப்பட்டன அல்லது கிடப்பிதல 

தபாடப்பட்டன. அவ்வாறான ஒரு சூைலில்தான் கடந்த 

2015ஆம் ஆண்டு ஆவைி மாதம் இடம்தபற்ற பாராளுமன்றத் 

ததாீ்தலுக்குப் பிற்பாடு, இரண்டு பிரதான கட்சிகளும் 

ஒன்றிகைந்த நிகலயிதல அரசியலகமப்புச் சகப 

உருவாக்கப்பட்டது. அந்தச் சகபயினூடாக, மிக முக்கியமாக 

இந்த நாட்டிதல புகரதயாடிப் தபாயிருக்கின்ற பிரச்சிகனகயத் 

தீர்த்து கவப்பதற்காகச் சில முன்தமாைிவுககளக் தகாண்டு 

வருவதற்கும் இந்தச் சகப ஒரு முன்னுதாரைமாக 

முன்கவக்கப்பட்டது. ஆனால், இன்று பாராளுமன்றத்திதல 

நடக்கின்ற விவாதங்ககளப் பார்க்கின்றதபாழுது இது ஒரு 

தகலிக் கூத்தாக இருக்கின்றது அல்லது இரண்டு தரப்பும் யார் 

தபாியவர், யார் சிறியவர், இதகன எவ்வாறு இழுத்து 

முடிவிடலாம் என்கின்ற கடந்தகால அனுபவங்ககளதய, கடந்த 

கால தசயற்பாடுககளதய இந்த சகபயில் நகடமுகறப்படுத்த 

முகனவதுதபாலதவ இன்கறய சந்தர்ப்பங்கள் 

அகமந்திருக்கின்றன.  

குறிப்பாக, 1919ஆம் ஆண்டில் இந்த நாட்டிதல 

தமிைர்களுக்கு அநீதி இகைக்கப்படுகிறது என்று அந்தக் 

காலத்திதல ஒரு தமிைர் மகா சகபகய உருவாக்கி, தசாீ் தபான். 

இராமநாதன் அவர்களுகடய காலத்தில் முதன்முதலில் தமிைர் 

உாிகமகள் பற்றிய பிதரரகைகள் முன்கவக்கப்பட்டன. 

அந்தச் தசயற்பாடு இடம்தபற்று இன்று 2019ஆம் ஆண்டு 100 

ஆண்டுகள் கடந்திருக்கின்றன. அதத மாசி மாதக் காலப் பகுதி 

இது. 100 வருடங்ககளக் கடந்தும் இந்த நாட்டிதல இன்னும் 

தமிைர்கள் ஏமாற்றப்பட்டுக் தகாண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். 

அவர்கள் இைந்த இகறகமகய மீளப் தபறக்கூடிய வககயில் 

அவர்களுக்கான உாிகமககள வைங்குகின்ற நியாயமான 

மனிதர்கள் இன்னும் இந்த நாட்டிதல இல்கல என்கிற 

தசய்திதான் தசால்லப்படுகிறது. தசாீ் தபான். இராமநாதன், 

தசாீ் தபான். அருைாச்சலம் தபான்தறாாின் காலப் பகுதியிதல 

இந்த நாட்டிதல தமிைர்கள் வடக்கு, கிைக்கில் மட்டுமல்ல, 

தகாழும்பிலும் பரவலாக வாழ்ந்தார்கள். குறிப்பாக, 

ஆங்கிதலயர் இலங்கககய ஆட்சி தசய்த காலத்தில்கூட, 

அவர்கள் வடக்கிலும் கிைக்கிலும் ஓர் இகறகமயுள்ள 

சமூகமாக முடியாட்சியின்கீழ் வாழ்ந்த வரலாறுகள் உண்டு. 

அதற்கான பல அகடயாளங்ககள நாங்கள் காண்கின்தறாம், 

வரலாற்றுப் பாடப் புத்தகங்ககளப் படிக்கிதறாம். ஆனால், 

அவ்வாறு வாழ்ந்த தமிைினம் தன்னுகடய இைந்துதபான 

இகறகமகய மீட்தடடுத்து, இந்த நாட்டிதல இகறகமதயாடு 

வாைதவண்டும் என்று எண்ணுகின்றார்கள். குறித்த 100 

வருடங்களிதல பல்லாயிரக் கைக்கான மக்கள் 

தகால்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். தங்களுகடய வாலிப வயதிதல 

வாழ்க்ககயினுகடய இன்ப, துன்பங்ககள எல்லாம் 

துறந்துவிட்டு, தன்னுகடய ததச மண்ணுக்காகப் தபாராடிய 

பல்லாயிரக் கைக்கான தபாராளிகள் இந்த மண்ைிதல உயிர்த் 

தியாகம் தசய்திருக்கிறார்கள். இந்த நிகலகமககள எல்லாம் 

கடந்து வந்த பிற்பாடும், இன்றும் இதகனச் சாியாக 

உைர்ந்துதகாள்ளாத, மகாவம்ச சிந்தகனயிதல ஊறிப் 

தபாயிருக்கின்ற, தபௌத்த சிங்களச் சிந்தகனககளதய மீண்டும் 

மீண்டும் தங்களுகடய மனங்களிதல கவத்திருக்கின்ற சிலரால் 

நல்தலண்ைங்கள் சாியாகப் பகிர்ந்து தகாள்ளப்படவில்கல 

என்பகத நான் இந்த இடத்திதல தவதகனதயாடு கூறிக் 

தகாள்கின்தறன்.  

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கதள, இவ்வளவு காலமும் நாடு 

பாாிய யுத்தத்துக்குள் இருந்ததாக எல்தலாரும் தபசுகிறார்கள். 

2010ஆம் ஆண்டு தமல்ல தமல்ல இந்த நாட்டில் மாற்றங்கள் 

ஏற்பட்டன. ஆனால், 2009ஆம் ஆண்டிதல யுத்தம் 

தமௌனிக்கப்பட்ட பிற்பாடு, தமிைர்கள் ஒரு திறந்த தவளிச் 

சிகறச்சாகலயிதல அநாகதகளாக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். 

அவர்களுக்கான ஓர் அரசியல் தீர்வு இன்னும் இல்கல. 

சிகறயிதல அகடக்கப்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் 

ககதிகளுகடய விடுதகல, மூன்று ஆண்டுககளத் ததாடப் 

தபாகின்ற காைாமலாக்கப்பட்டவர்களுகடய ததாடர் 

தபாராட்டம், தங்கள் தசாந்த நிலங்களிதல தசன்று 

குடிதயறுவதற்கான மக்களுகடய காைிக்கான தபாராட்டம் 

என இகவ எல்லாம் இன்றும் இந்த நாட்டிதல ததாடர் 

ககதகளாகதவ இருக்கின்றன. ஆனால், தங்களுகடய குறித்த 

தகாாிக்கககள் எல்லாம் இந்த அரசியலகமப்புச் சகபயின் 

ஊடாக நிகறதவற்றப்படும் என்ற நம்பிக்ககதயாடுதான் 

2015ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மாதம் 8ஆம் திகதி ஓர் ஆட்சி 

மாற்றத்திற்காக - அதிகார மாற்றத்திற்காகத் தமிைர்கள் இந்த 

நாட்டினுகடய ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு வாக்களித்தார்கள். 

ஆனால், இன்று சனாதிபதியினுகடய பக்கத்திலும் அவர் ஓர் 

ககயாலாகாதவராக - இதகன தசயற்படுத்த முடியாதவராக 

இருக்கின்றார். அதததநரம் இன்று அரசியலகமப்புச் சகப 

என்றால் என்ன? அதிகாரப் பகிர்வு என்றால் என்ன? அரசியல் 

சாசனம் ஏன் இப்தபாது அவசரம்? என்கின்ற தகள்விகள்தான் 

பலராலும் தகட்கப்படுகின்றது. அண்கமயில் தகௌரவ 

அகமச்சர் ராஜித தசனாரத்ன அவர்கள்கூட 

யாழ்ப்பாைத்திதல ஒரு நிகழ்வில் தபசுகின்றதபாது, தமிைர்கள் 

இப்தபாழுது அதிகாரப் பகிர்கவக் தகட்கவில்கல;  அவர்கள் 

அபிவிருத்தி பற்றித்தான் சிந்திக்கிறார்கள் என்று தன்னுகடய 

எண்ைத்திதல உதித்த ஒரு கருத்கதச் தசால்லி அந்த மக்ககள 

ஏமாற்றிவிட்டு வந்திருக்கிறார். ஏன் அவ்வாறான ஒரு 
கருத்கத விகதத்துச் தசன்றார்? இதததபால், கிளிதநாச்சி 

மாவட்டச் தசயலகத்தில் நகடதபற்ற அபிவிருத்திக் குழுக் 

கூட்டத்தில் நாட்டின் பிரதம மந்திாி அவர்கள், 

ததன்னாபிாிக்காவில் தமற்தகாள்ளப்பட்ட விடயங்ககள 

கமயமாக கவத்து மறப்தபாம், மன்னிப்தபாம் என்று 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

அண்கமயிதல இந்தியாவின் தபங்களூருக்குச் தசன்றிருந்த 

முன்னாள் ஜனாதிபதியும் எதிர்க்கட்சித் தகலவருமான மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்கள், ‘இந்து’ பத்திாிககக்கு அளித்த 

தபட்டியிதல,  பாலச்சந்திரகன ஒரு தபாராளியாகச் சித்தாித்து, 

அவருக்கு 5 தபர் பாதுகாப்புக்கு இருந்தார்கள் என்று கூறி, 

அவகரக் தகான்றது நியாயம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். 

ஊடகவியலாளர் இகசப்பிாியாகவக்கூட ஒரு 

தபாராளியாகதவ சித்தாித்திருந்தார். இவ்வாறான 

எண்ைங்கள் ஏன், சிங்களத் தகலவர்களிடம் வருகின்றன? 

யார் திறந்த மனததாடு, நல்தலண்ைத்ததாடு இவற்கறச் 

தசால்வதற்குத் தயாராகிறார்கள்? பாலச்சந்திரன் படித்த 

பாடசாகலயில் நான் அதிபராக இருந்தவன். அவர் ஒரு 

சிறுவனாக,  2009ஆம் ஆண்டிதல தரம் 7 படிக்கின்ற ஒரு 

மாைவனாகத்தான் இராணுவத்திடம் சரைகடந்திருந்தார். 

அவர் சாப்பிடுவதற்கு ‘பிஸ்கட்’ தகாடுத்து, அவகர இருத்தி 

கவத்துச் சுட்டுக் தகான்றிருக்கிறார்கள் என்ற தசய்திகய 

லண்டன் 'கார்டியன்’ பத்திாிகககூட படத்ததாடு 

தவளியிட்டிருந்தது. அதற்கான சாட்சியங்கள் இருந்தன. 

அந்தப் படங்ககளக்கூட இராணுவத்தினர்தான் எடுத்து 

தவளியிட்டிருந்தார்கள். இந்த நிகலகமயிலும் அவர் 

உண்கமக்குப் புறம்பான ஒன்கறச் தசால்கின்றார்.  
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have three more minutes.  
 

ගු එ ප්. ශ්රීතර්ද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
ததன்னாபிாிக்காவிதல 80 சதவீதமான கறுப்பின மக்கள் 

20 சதவீதமான தவள்களயின மக்களால் ஆளப்பட்டார்கள். 

அந்த நாட்டில் பாாிய அைிவுகளுக்குப் பிற்பாடு, உலகத்திதல 

தபருமனிதனாகப் தபாற்றப்படும் மண்தடலாவினுகடய 

தகலகமயிதல மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டது. 20 சதவீதமான 

தவள்களயின மக்கள் அைியக்கூடாது என்ற 

காரைத்திற்காகத்தான் "மறப்தபாம், மன்னிப்தபாம்" என்ற 

அடிப்பகடயில் 80 சதவீதமான கறுப்பின மக்கள் 

தவள்களயின மக்களுக்கு மன்னிப்புக் தகாடுத்தார்கள். இங்தக 

72 சதவீதமான சிங்களப் தபரும்பான்கம இன மக்கள் 

அளவிதல குகறந்த தமிழ் ததசிய இனத்கத 

அைித்திருக்கிறார்கள்; இனப்படுதகாகல நடந்திருக்கின்றது. 

இங்தக மறப்பதும் மன்னிப்பதும் என்பது யார், யாருக்கு என்ற 

விடயத்கதப் பற்றி முதலில் நாங்கள் சிந்திக்க தவண்டும். 

இங்தக நடந்தகவகள் ததாடர்பாக முதலிதல உண்கமகயக் 

கண்டறிந்து, நீதி நிகலநாட்டப்பட்டு, அதற்குப் பிற்பாடு அந்த 

நீதியின் அடிப்பகடயில் உண்கம நிகலகம தவளியிதல 

தகாண்டுவரப்பட தவண்டும். ஆகதவ, தமிைர்கள் 100 

ஆண்டுகளாக இந்த மண்ைிதல தபராடி, தங்ககளத் தியாகம் 

தசய்து, தாங்கள் இைந்துதபான இகறகமக்காக இன்றும் 

தபாராடுகின்ற இந்த சூைலில், தவறுமதன அபிவிருத்தி என்ற 

தசால் மாகயக்குள் அல்லது அபிவிருத்தி என்கின்ற 

தசாற்தகாட்பாட்டுக்குள் அந்த இகறகமகய மகறத்துவிட 

அரசாங்கம் முயலக்கூடாது. நாம் உங்களுக்குத் தார்மீக 

ஆதரகவ வைங்குகின்கியிருக்கிதறாம் என்பதற்காகச் 

தசால்லக்கூடிய எல்லா விடயங்ககளயும் நீங்கள் தசால்லி 

விடலாம் என்கின்ற எண்ைம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. 

முதலில் தமிைர்களுகடய பிரச்சிகனகயத் தீருங்கள்!  

கடந்த காலங்களில் பண்டா - தசல்வா, டட்லி - தசல்வா 

ஒப்பந்தங்கள் கிைித்ததறியப்பட்டன. 1987இல் இந்தியாவும் 

இலங்ககயும் இகைந்து இலங்கக - இந்திய ஒப்பந்தத்கதச் 

தசய்திருந்தும்கூட எங்களுகடய மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு 

இல்கல. நாட்டில் நடந்த யுத்தத்திற்குப் பிற்பாடு நல்லிைக்க 

ஆகைக்குழுவினுகடய அறிக்கக, பரைகம ஜனாதிபதி 

விசாரகை ஆகைக்குழுவின் அறிக்கக என்பன 

தவளிவந்தன. ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் மனித உாிகமகள் 

தபரகவயிதல தகாண்டுவந்த பிதரரகைககள 

ஏற்றுக்தகாண்டதன் அடிப்பகடயில்கூட இன்னும் எமது 

மக்களுக்கு நீதி கிகடக்காத தன்கம காைப்படுகின்றது. 

ஆகதவ, அரசியலகமப்புச் சகபதயன்பது தகலிக்கூத்தான 

ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது; மக்ககள ஏமாற்றுகின்றதாக 

மாறக்கூடாது.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, your time is over. Please wind up.  

 

ගු එ ප්. ශ්රීතර්ද ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
இந்த மண்ைிதல பாதிக்கப்பட்ட மக்களின், தகால்லப்பட்ட 

மக்களின் விடயத்திதல உண்கம கண்டறியப்பட்டு, நீதி 

நிகலநாட்டப்பட தவண்டுதமன்பகத நான் இந்த இடத்திதல 

வலியுறுத்தி, என்னுகடய உகரகய நிகறவு தசய்கின்தறன்.  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Thank you very much, Hon. Member. The next speaker 

is the Hon. Mangala Samaraweera. 

 
[3.52p.m.]  
 

ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා (මුා ල් හසා ජනොධය 

අොතයුරො)  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

Thank you, Mr. Speaker. If my memory serves me 
right, I cannot recall an occasion in Sri Lanka’s recent 
political history when the Executive and the Legislature 
of Sri Lanka drew as much praise and applause as they 
did, both from our citizens and also from the international 
community, than on the occasion of the passage of the 
Nineteenth Amendment to the Constitution in 2015.  

In fact, I would say it is the single most greatest 
achievement of this House in recent times and it stands as 
President Sirisena’s single greatest achievement since his 
election to office in January four years ago.  When at 
some point in the future, Sri Lanka pauses to reflect on its 
history, this piece of legislation will perhaps stand as a 
milestone and a beacon that heralded change in Sri Lanka 
towards good governance and strengthening of 
democratic institutions that facilitated our nation’s 
advancement as a strong, vibrant and stable democracy 
and prosperous and peaceful nation.  

Mr. Speaker, the Nineteenth Amendment to the 
Constitution that was signed into law on 15th May, 2015, 
by the then Speaker of the House, the Hon. Chamal 
Rajapaksa,   after being voted virtually by every single 
Member of this House - I believe only one Member of 
this House opposed this Amendment - was not the result 
of a personal agenda of an individual or a group of 
individuals. In fact, I remember even you, Mr. Speaker, 
while we were in the Opposition, canvassed for this piece 
of legislation for many years and  I am sure you along 
with many others like us were delighted that a dream 
which we had been holding for many years finally came 
into fruition on that day.  This was the realization of the 
vision and the will of the majority of our people who are 
pro-democratic and progressive minded. It was the result 
of a movement to which people of our country including 
the late Venerable Maduluwawe Sobhitha Thero, 
politicians, civil society activists, human rights defenders, 
students, religious leaders, academics, journalists, artists 
breathed life and gave momentum.  

In fact, we realized what a tremendous achievement 
this was, especially when we remember that there was a 
time in Sri Lanka where the Judiciary was operated 
through what I would call, "telephone call judgments". 
The Judiciary was controlled almost by a remote control 
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and under this system, all judges were appointed by one 
single man. All Ministers were chosen by that same man. 
During that time, the Executive, Legislature and the 
Judiciary all operated in lockstep in service to this one 
man. If you were with that man, you could never be 
charged or convicted, whatever your crime. If you were 
with that man, including that man, you would be always 
above the law.  However, if you went against that man, 
his sons, his brothers or some distant cousin, you could be 
arrested, charges fabricated against you, even accused of 
terrorism, sometimes convicted, or worse, as we all 
remember, thrown into a white van. The man was 
invincible and the country was helpless.  

Then, one day in November, 2014, His Excellency 
Maithripala Sirisena as the General Secretary of the Sri 
Lanka Freedom Party risked his life and brought this self-
made God to his knees. We know what a huge sacrifice 
His Excellency Maithripala Sirisena made to bring this 
freedom to our country. Even at this moment we must 
appreciate it. All of us united under his leadership, 
defeated that man on the 08th of January, 2015 and 
ushered in a new era of true democracy, liberty and 
independent institutions to this country.   

Under our Government, we fortified our nation’s 
Constitution against the tyranny or the tyrants of 
tomorrow. We took politics out of the appointment of 
judges and key government positions and created an 
apolitical process where representatives of all political 
parties and eminent persons from the civil society would 
vet judicial candidates. We stopped that era where the 
Chief Justice would be seen serving alms in the residence 
of the President in an almost routine manner. For the first 
time in decades, judges of every level could travel the 
country and the world with their heads raised high. It 
became clear to the public that they were nobody’s 
lapdogs, that their appointments and promotions were 
removed from politics.  

Today, independent judges give independent verdicts. 
One former Member of this House has already been 
sentenced to death for a number of murders. A former 
DIG had been sentenced to death for running a contract 
killer squad. The former President’s Secretary has been 
sentenced for misappropriating public funds and even the 
former Chief of Staff of the present President could not, 
under this new order, escape from the clutches of the law.  

However, the Rajapaksa regime came into power 
again on the 26th of October, 2018 and during the 52 days 
they purported to serve with him as Prime Minister, we all 
got to see what their intentions really were. Several police 
officers and witnesses involved in cases against the 
members of the “Pohottuwa” received calls suggesting 
that they put their lives and the lives of their families 
before their commitment to their jobs. Suspects waltzed in 
and out of the FCID wearing shorts and t-shirts. A man 
under investigation for robbing our national airline was 
reappointed as the Head of SriLankan Airlines.  

Then, all of a sudden, after the 26th October attempt to 
seize power was ripped apart by an independent Judiciary 
in the Court of Appeal and the Supreme Court, they 

realized that their true enemy was the very existence of 
an independent Judiciary. Those who are dreaming of 
coming back and creating a dictatorship in this country 
have realized that their real enemy is the independent 
Judiciary, the Constitutional Council and its Chairman, 
you, Sir, who guard that independence. Suddenly, these 
people who dream of a dictatorial future realized that the 
Judges and the Speaker will not bow down to their 
threats. This is also why they are targeting and maligning 
you, Sir. They learned the hard way, that you are fearless, 
honest and truly independent. An independent Judiciary 
or an independent Speaker is deadly poison to the 
Rajapaksa way of governing. Such critical positions must 
be entrusted with the “Sahodara Sangamaya” in their 
world, not with patriots like Karu Jayasuriya, who will 
put the interests of the country above all else. The 
President and Prime Minister must be proud of having 
promoted a Speaker who has become the symbol of 
democracy of Sri Lanka, not only within Sri Lanka, but 
even amongst the international community.  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මමි තුමනි  බවතුමාට තවරු ිතනාඩි තුනක කාලය ප 

ි ශවනවරුා. 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, I will finish very quickly.  

Sir, you, a former army officer, do not travel around 
the Island climbing on stages, thumping your chest and 
bellowing about how much you love the country. You 
show us how much you love it by fighting to defend it 
and strengthening democracy.  

Sir, the Constitutional Council is primarily aimed at 
depoliticizing the State and the Public Service and within 
the brief period that it has been in operation, it has proved 
to be successful in its intended objective. It is no secret 
that since the establishment of the Constitutional Council, 
our country has witnessed a remarkable improvement in 
the quality of delivery of justice. I am confident that this 
is a cause for pride for our learned judges themselves 
when they interact with their peers in other countries. As 
the Hon. Speaker has clarified, seniority, while being one 
of the criteria employed by the Constitutional Council in 
nominating and approving persons for appointment, is not 
the only criterion. For a country to develop, meritocracy 
is essential. 

 

[පෙෙ අව්පථාපේදී අිනගු ජනාධිපින වෙත්රීපාල ල්රිප්ේන 
ෙැිනුරො ්භා ගර්භය  පැමිණිපේය.]  

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் தமதகு சனாதிபதி கமத்திாிபால சிறிதசன 
அவர்கள் சபாமண்டபத்துட் பிரதவசித்தார்.] 

[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 
entered the Chamber.] 

අි ුන් ්නාධිපි තුමනි  මම කාා ක්මින් සිටින ශවරුලාශේ 

බවතුමා ශේ ුන් ්ාාවරුට පැමිණීම ුැන මම ිතාමත්ම ්තුුව 

වරුනවරුා. මා ිතසින් ක්න ලෙ මුව කාාවරුම නැවරුතත් ක්න්න 

යන්ශන් නැහැ.  
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

මා කියමින් සිටිශේ  ්නවරුාසක මා්ශේ  වරුැනි ො ඒ ිත්ලවරුශයන් 

ප්ථශ්ේ බවතුමා ශේ ුත්ත තීන්දුවරු ුැනන්. ශමවරුැනි වරුයවරු්ථාාොයක 

්ාාවරු ප මි  කිරීමට ුත්තා ූ  තීන්දුවරු ශේ වරුන ිතටත් ්න් 

අකුශ්න් ිි හා්යට එකතු ශවරුලා ි ශවනවරුා. 

Sir, if, on occasion, the Constitutional Council had not 

approved a nominee submitted by His Excellency the 

President, which had resulted in the President having to 

submit fresh nominations to the Council, it is not a reason to 

be slighted. බවතුමාශන ශයෝ්නා කිිපපය ප ශේ කවුන්සිලශයන් 

අුගමත ශනොකිරීම ත්හ වීමට කා්ණාවරු ප ශනොශවරුන් කියා මම 

ිපතනවරුා. බවතුමාට ඒක තවරුත් ආඩේව් ිතය යුතු කා්ණාවරු ප. ශේ 

ත්ේ ප්ර්ාතන්ත්රවරුාදී ්ාමුවරු ප පිිපුවවරුලා ි ශවන්ශන් ශවරුන 

කවුන්වරුත් ශනොශවරුන්  නමත්රීපාල සිසකශ්ේන ්නාධිපි තුමාන් කියන 

කා්ණය අපි නැවරුත නැවරුතත් මත ප ක්න්න නන.. 

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, your time is over. 

 
ගු ෙංගල ්ෙරවීර ෙහසතා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Sir, just give me two more minutes. 

This is what democracy is about. This must be a 
reason for pride, to see that what one set in motion is 
actually yielding the intended results. If an impasse were 
to arise in the course of business, then the Constitutional 
Council and the President must work together to find a 
solution rather than engage in action that would 
exacerbate a situation and weaken the Constitutional 
Council. This, to me, is the beauty of democracy and what 
sets us apart from an autocracy or dictatorship. 

Since January, 2015, we, who are the elected 
Representatives of the citizens of this country, have 
managed, despite hindrances and obstacles, to achieve 
remarkable progress in terms of checks and balances, 
thereby curbing unbridled power vested in the Executive. 
Some of the mechanisms that we have set up such as the 
Human Rights Commission of Sri Lanka and the Police 
Commission perform a commendable role as protector. 
The Human Rights Commission in particular, which has 
been accorded Grade “A” status by the Global Alliance of 
National Human Rights Institutions, has become an 
institution that all of us, as Sri Lankans, can be proud of. 

Finally, any reversal of these good governance gains 
will not only make our citizens suffer in the hands of 
autocracy, but it will also isolate us internationally and 
plunge Sri Lanka into isolation once again. It will have a 
detrimental impact on Sri Lanka’s potential for economic 
development and the achievement of prosperity that all 
our citizens yearn for and deserve. 

Thank you. 

[අ.ාා. 4.0)] 
 

අිනගු වෙත්රීපාල ල්රිප ේ්න ෙහසතා (ජනාධිපිනුරො  

ෙහසවැලි ්ංවර්ධන හසා පරි්ර අොතයුරො ්හස  ආර පෂක 

අොතයුරො) 
(தமதகு கமத்திாிபால சிறிதசன - ஜனாதிபதியும் மகாவலி 

அபிவிருத்தி, சுற்றாடல் அகமச்சரும் பாதுகாப்பு அகமச்சரும்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 

ුන් කාානායකතුමනි  ිතශ ේයශයන්ම අප ිතසින් නිර්මාණය 

කළ අශ්ම සු්ාත ෙන්ශවරු ප ූ  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය ්හ යට අොළ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පිබඳව වරු 

අෙ ශේ ්ාාශේ ශකශ්න ිතවරුාෙයට ්හාාගි වීමට ලැබීම ුැන මා 

පළමුශවරුන්ම ්තුුව ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශනම  ශේ අවරු්ථාාවරු ලවා දීම 

පිබඳව වරු මා බවතුමාට ්ථතුි වරුන්ත වරුනවරුා. 

ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ කටයුතු ්ේවන්යශයන් අෙ 

ශේ ුන් ්ාාශේ ක්න ලෙ ්ාකච්ඡාශේදී වරුාශනම ින් පිටත  

ිතිතය උත්්වරු ්ාාවරුල  ප්රවරුෘත්ි  ්ාකච්ඡා තුළ  ශශ පාලන 

ශේදිකා තුළ කාා වහ කළා. මා ිතසින් පසුගිය දිනක 

පාර්ලිශේන්තුශේදී ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා ්ේවන්යශයන් ක්න 

ලෙ ප්රකා යට පිබඳතුන් වරු ශයන් අවරු්ථාා කිිපපයකදීම ුන් 

අුමැි තුමාත් පිබඳතුන් ලවා දී ි බුණා. ඒ වරුාශනම  මා එො ශේ 

ුන් ්ාාශේ කාා කළ දිනට පසු දින බවතුමාත් ඒ පිබඳව වරු මට   -

්ටට- පිබඳතුන් ප්රකා ය ප  නිකුත් ක් ි බුණා.  

අෙ ශේ ිතවරුාෙය ආ්ේා ූ  අවරු්ථාාශේ සිට යට ්හාාගි ූ  

ආණ්ඩු ප පයශේ ්හ ිතප පයශේ මැි  මමි වරුන් කිිපපශෙශන ප  

ශේ ප්ර ථනශේදී ෙැනට මා ේන ්ථාාවරු්ය පිබඳව වරු ිතාම  වරුැ්දි 

අර්ා කානය ප ශෙමින් මා පිබඳව   ෙැඩි ිතශේ න ප ක් ි බුණු 

වවරුත් මට ෙැනුන්නට ලැබුණා. නමුත් ුන් කාානායකතුමනි  මා 

අෙ බවතුමාශන අවරු්්ය තුළ  ශේ ුන් ්ාාවරුට ආශේ  

ිතශ ේයශයන්ම ඒ එකම කාාවරුකටවරුත් පිබඳතුන් දීමට නේ ශනොවරුන 

වවරු මුලින්ම ප්රකා  ක්න්නට නන..   

මා මීට ශප් ශේ ්ේවන්යශයන් ක් මි  ප්රකා  පිබඳව වරු දී 

මි  ිතග්රහ  ්හ ිතශේ න මා ්ේපුර්ණශයන් ප්රි  පශයේප ක්නවරුා. 

ුන් අුමැි තුමාශනත්  ආණ්ඩුශේ ්හ ිතප පයශේ ්මහ් මැි  

මමි වරුන්න්ශනත් ප්රකා  තුළ ශපනී ගියා  ශශ්රේයථ ාධික්ණයට 

පත්ක් මි  ිතනි ථ යකා්වරුන් ්ේවන්යශයන් මා ිතශේ නය ප  

නැත්නේ ිතශ්ෝයය ප  පළක් මි  වවරු.  

මා ිතා පැහැදිලිවරුම කියන්නට නන.  ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ශහෝ 

අයායා නාධික්ණයට පත් ක් මි   පත්වීේ ලවා මි  

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා ්ේවන්යශයන් මශන කිසිදු ිතශේ නය ප 

නැහැ  ඒ පිබඳව වරු මශන කිසිදු ශෙෝයාශ්ෝපණයකුත් නැහැ  ඒ 

පිබඳව වරු මශන කිසිම  ිතන්ශයත්වරුයකුත් නැි  වවරු.  ප්ර ථනය 

කණපිට හ්වරුා අධික්ණයට ්හ ්ටට මා පිබඳව වරු ිතා වරුැ්දි 

රූපය ප ශපන්වරුන්න මතැේ පිසක්ථ උත්්ාහ ුන්නා වවරු මට ශපනී 

ගියා.  

ුන් කාානායකතුමනි  බවතුමාත් ශේ ුන් ්ාාශේ සිය ග 

මැි මමි තුමන්ලාත් ෙන්නා පසකදි මා ශේ උත්තරීත් ්ාාශේ  

්ාමාජිකශය ප ශනොශවරුන්. මා අෙ ශේ කතා ක්න්ශන් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාවරු තුළ ්නාධිපි වරු්යාට පාර්ලිශේන්තුවරුට පැමිණීමට 

ි ශවන ප්රි පාෙනත්  ඒ වරුාශනම  පාර්ලිශේන්තුශේ කාා කිරීමට 

ි ශවන ප්රි පාෙනත් කියන ඒ පෙනම මුල්ක්ශුන වවරු  

ිතශ ේයශයන්ම ් හන් ක්න්නට නන..  

807 808 

[ුන් මාුල ්ම්වී් මහතා] 
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ුන් කාානායකතුමනි  0095 ්නවරුාසක මා්ශේ  වරුන ො පැවරුි  

්නාධිපි වරු්ණශේ දී බවතුමන්ලා සිය ගශෙනාම මැි වරු්ණ 
ප්රකා නය ප ිදිසකපත් කළා. ඒ මැි වරු්ණ ප්රකා නයට අත්්න් 

තැූ  පිසක්ථ කවුෙ යන්න බවතුමා මතුව ශේ ුන් ්ාාශේ  
ිතශ ේයශයන්ම අෙ ආණ්ඩු ප පයය නිශයෝ්නය ක්න පිසක් 

ෙන්නවරුා. ඒ වරුාශනම  ිතප පයශේ සිටින පිසක්ටත් ඒ වවරු මතක 
මතැන් කියා මා ිත ථවරුා් ක්නවරුා. ශශ පාලන ප පය  වරුෘත්තීය 

්මිි   සිිතල් ්ාිතයාන හතබඳ්ථ නවරුය ප ඒ ප්රකා නයට එකතු 

වුණා. ිතහා්මහාශශවී උෙයානශේදී ඒ ිි හාසික ප්රකා නයට අපි 
අත්්න් තවුග ලැබුවරුා. ඒ අත්්න් ක්ුග ලැූ  ප්රකා නශේ ි ූ  

කන්ණුවරුලට මූලික වරු ශයන්ම අොළ වුශණ්  ිතාම වරුැෙුත් ූ  
්ාකල්පය ප ූ  යහ පාලන ්ාකල්පයන්. ්ාි ක ශශ පාලනය ්හ 

අන්තර් ්ාි ක ශශ පාලනශේදී  එ ප්ත් ්ාතීන්ශන ්ාිතයානය  
යහ පාලනය - Good Governance- පිබඳව වරු ෙ පවරුන අෙහ්ථ තමන් 

අපි මතුව කශළේ.  මූලික වරු ශයන්ම "යහ පාලනය" කියන 

්ාකල්පය ්හ යට අොළ මුල්ූ  කන්ණු ්ාශිය ප තමන් මතුව 
කශළේ. ඒ මැි වරු්ණ ප්රකා නශයන් ්ශට් ්නතාවරුට දුන් 

ශපොශ්ොන්දුවරු ප තමන් අපි ියථට කශළේ ුන් කාානායකතුමනි  
ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 9  වරුන ්ාශ ෝයනය ශුන ඒශමන්. 

බවතුමාට වරුාශනම  ශේ ුන් ්ාාශේ සිය ගශෙනාශන මතකශේ 
ි ශවනවරුා   ්නාධිපි  නි්යට පත්වරුනවරුාත් ්මඟ  -මා දිවුන්ේ දුන් 

ශමොශහොශත්ම- ුන් ්නිල් ිතක්රමසිාහ මැි තුමා අුමැි වරු්යා 

වරු ශයන්  මා ිදිසකශේ දිවුන්ේ දුන්නාය කියන කා්ණය. ඒ අපි 
මි  ක්ුත් එකඟතාවරු ප; ්ේමුි ය ප. ඒ එකඟතාවරු මත කටයුතු 

කිරීමට අපි මි  ක් ුත්ත ්ේමුි   ගිිතසුේ  මැි වරු්ණ 
ප්රකා නශේ කන්ණු සියල්ලත් ුත් ිතට බවතුමාට මතක මි   ුන් 

්නිල් ිතක්රමසිාහ මැි තුමා අුමැි  නි්ශේ දිවුන්ේ ශෙන ිතටත්  
0095 අශුෝ්ථතු මා්ශේ  මහ මැි වරු්ණය ෙ පවරුාත්  මශන 

මතකශේ හැටියට  ශේ ුන් ්ාාශේ එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ ුන් 

මන්ත්රීවරුන් සිටිශේ 49ශෙශන ප ශහෝ 47ශෙශන ප. එය මට හසකයටම 
මතක නැහැ. ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ ප පයය ප්රමුය එ ප්ත් ්නතා නිෙහ්ථ 

්න්යානයට මන්ත්රී නි් 940 ප  ි බුණා. එන්න් ජුවවරුම මන්ත්රී නි් 
907ශෙශන ප ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ ප පයශේ මන්ත්රීවරුන්. අනිත් ්ායයාවරු 

නිශයෝ්නය කශළේ වරුාම ප්රුි යලී ශශ පාලන ප පයවරුල  එ ප්ත් 
්නතා නිෙහ්ථ ්න්යානශේ ්ශහෝේ ශශ පාලන ප පයවරුල ුන් 

මැි මමි වරුන්.  

එො ්නාධිපි  නි්යට මා පත් වී ්ි  තුනකින් පමණ ශ්රී ලාකා 
නිෙහ්ථ ප පයශේ ්ාාපි  නි්ය මට පිසකනැමුවරුා. ින්පසුවරු 
පාර්ලිශේන්තුවරු තුළ ආණ්ඩුවරු ෙ ිතප පයය ෙ කියන ශේෙය ප 

ශනොමැි වරු අ ගත් ආණ්ඩුවරු ප ිතධියට වරුැඩ ක්න්න  ්නාධිපි  
ිතධියට මට වරුැඩ ක්න්න ශේ ුන් ්ාාශේ අි වහුත්ය ිතසින් 

අපට කාලය ප ලවා දුන්නා. 

එම කාලය තුළ  එ ප්ත් ්ාි ක ප පයය  ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ 
ප පයය  එ ප්ත් ්නතා නිෙහ්ථ ්න්යානය  ්නතා ිතමු පි  
ශප්මුණ  ශෙමළ ්ාි ක ්න්යානය යන ප පය සියල්ලම  ෙැඩි 

්හශයෝගීතාවරුකින් ්හ මිත්රයලීාාවරුයකින් ්්යට ්හශයෝුය 

දුන්නා. එම ්හශයෝුය ්හ අුගග්රහය දීශේ පෙනම තුළ තමන්  
ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය  මන්ත්රීවරුන්න් 

095ශෙනකුශන කැමැත්ත මි වරු  ්ේමත ක් ුන්න අපට 
පුවවරුන්කම ලැබුශණ් ුන් කාානායකතුමනි.  මන්ත්රීවරුන්න් 005 

ශෙනාශුන්  095ශෙනකු එිපදී එයට ප පයවරු ඡන්ෙය පාිතච්ි  කළා. 
අෙ ිතප පයශේ සිටින මන්ත්රීවරුන්න් මතුවවරු පසුගිය පාර්ලිශේන්තු 

මැි වරු්ණයට ශප් ශේ ුන් ්ාාවරු නිශයෝ්නය කළ ්.ශහන 

පිසක් ප එයට ප පයවරු ඡන්ෙය පාිතච්ි  කළා. එශ්ේ බිිප කළ ෙහනවරු 
වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය අශ් මැි වරු්ණ 

ප්රකා නශේ ි බුණු පැහැදිලි කා්ණය ප; ශපොශ්ොන්දුවරු ප; 
එකඟතාවරු ප.  

2015 අශප්රේල් මා්ශේ 07 ්හ 0  යන ශෙදින තුළ   ෙහනවරු වරුන 
ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ුැන ශේ ුන් ්ාාශේ දී දීර්  

ශල් ිතවරුාෙ කළා. එො ුන්  මල් ්ා්ප පය මැි තුමා 

කාානායකතුමා ිතධියට මුලින්ම ප පය නායක රැ්ථවීශේ දී තීන්දු 
ක් ි බුශණ්  දින එකහමා් ප ිතවරුාෙ ක් 0  වරුැනිො ෙහවරුල් 90ට 

ඡන්ෙය ිතමසීමටන්. මම යශයත්  අෙත් එම හැන්්ාඩ් වරුාර්තා 
ශහොඳින් කිශයේවරුා  ුන් කාානායකතුමනි. 07 වරුැනිො උශශ පටන් 

ුත් ිතවරුාෙය 0  වරුැනිො ෙහවරුල් 90.00ට අවරු්න් ක්  ඡන්ෙය 
ිතමසීමට නියමිතවරු ි ූ  නමුත්  එදින ෙහවරුල් ප පය නායකන්න්ශන 

එකඟත්වරුශයන් එය ්වරු් 5.00 ෙ පවරුා  කල් ෙැේමා.  ිතශ ේයශයන්ම 

ශේ ුන් ්ාාශේ කා්ක ්ාා අවරු්ථාාශේ ්ාශ ෝයන පිබඳව වරු මි  
ූ  ෙැඩි උණුසුේකාරී තත්ත්වරුයත් ්මඟන් ෙහවරුල් 90.00ට ුැනීමට  

නියමිතවරු ි බු ඡන්ෙ ිතමසීම ්වරු් 5.00 වරුන  ශත ප කල් ෙැේශේ. 
නමුත්  ්වරු් 5.00ටත් ඡන්ෙය ුැනීමට ශනොහැකි පසකදි ්වරු් 4.00  

5.00 වරුන වරුනශකොට තත්ත්වරුය උණුසුේ වුණා. එිපදී ප පය 
නායකන්න්ශන එකඟතාවරු තුළ ්ාත්රී 7.00 ෙ පවරුා ඡන්ෙ ිතමසීම කල් 

තැබුවරුා.  0095 අශප්රේල් මා්ශේ 07 ්හ 0   යන දින ශෙශ පම ශමම 

ිතවරුාෙය පැවරුැි  ්ේපූර්ණ කාලය තුළ මා ශමම පාර්ලිශේන්තු 
්ාකීර්ණය තුළ  සිටියා.  ඒ  අන් කිසිවරු ප නි්ා ශනොවරු  ුන් මාුල 

්ම්වී් මැි තුමා මීට ශප් ප්රකා  කළ ආකා්යට ෙහනවරු වරුන 
ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය මා ිතසින් බිිප කළ ෙන්වරුා 

නි්ාන්  ුන් කාානායකතුමනි. මා බිිප කශළේ සු්ාත ෙන්ශවරු ප. ඒ 
සු්ාත ෙන්වරුා බිිප කශළේ  වලාශපොශ්ොත්තු ්ාශිය ප මි වරුන්. 

ශලෝකශේ උපදින ෙන්වරුන් සු්ාත  අි ්ාත ්හ තවරුත් ෙන්වරුන් 

ිතධියට ශවරුන් ශකශ්නවරුා. ශේ ්ශට් යහපත් ්ා්ය පාලනය ප 
් හා අපි බිිප කශළේ අි ්ාත  සු්ාත ෙන්ශවරු ප. ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 0095 අශප්රේල් 0 වරුැනිෙ  
්න්යයා යාමශේ ආණ්ඩුවරු ශවරුුගශවරුන් ශුොඩ ුත්ශත්; එො ශේ 

්ාාශේ මි  ූ  ප්ර ථනවරුලට ්ේපූර්ණශයන් මුහුණ දුන්ශන් එො 
මමි වරු්යකු ිතධියට (ආ ාර්ය) ිත්යෝ ්ා්ප පය මැි තුමාන්.  

එතුමා ශේ අවරු්ථාාශේ මට ශපශනන්නට නේ ශේ ුන් ්ාාශේ  

නැහැ.  මම එතුමාට ප්රයාන වරු ශයන්ම ්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා.  එො 
ිතප පයශයන් ආපු වරුාෙ ිතවරුාෙ  තර්ක බවතුමන්ලාට මතක මි . ඒ 

වරුාශනම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පිබඳව වරු ආපු කා්ණා  
පසුකාලීනවරු ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ායුි ය පිබඳව වරු මි  

වුණු තත්ත්වරුයන් මතක මි . ශශ පාලනඥයන් කී ශෙනකු පත් 
ක්නවරුාෙ  සිිතල් ්ාිතයාන නිශයෝජිතන්න් කී ශෙනකු පත් 

ක්නවරුාෙ  වරුෘත්ි කන්න් කී ශෙනකු පත් ක්නවරුාෙ  කියන ප්ර ථන 

ෙැඩි ශල් ්ාකච්ඡාවරුට ාා්නය වුණා.  

ශකශ්ේ ශහෝ ශේවරුා   සු්ාත ෙන්ශවරුකු බිිප කිරීශේ ප්ම ශශ්රේයථ  

අයාමතාර්ාශයන් ශමම කාර්ය සිදු කළත්    යහපත් ්ා්ය 

පාලනයකදී ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුක පැහැදිලි ශල්ම ි බිය 

යුතු ුි  ල පයණ පිබඳව වරු අෙ "ලාකාදීප" පුවරුත් පශත් කු්ල් 

ශපශර්්ා මායයශේදියා ් හන් ක්න ආකා්යට උපි න්ම 

ශකොශ් ප නැත්නේ අාු ිතකල ෙන්ශවරුකු වවරුට ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය  පත් වුණා.  

ුන් කාානායකතුමනි  මම ිපතන ිතධියට බව කවුන්ත්  

ිතශ ේයශයන්ම අෙ සිටින ආණ්ඩු ප පයශේ මැි -මමි වරුන්න් 

කවුන්ත් කු්ල් ශපශර්්ා මහතා නිෙහ්ථ අෙහ්ථ ේන 

මායයශේදිශය ප කියා පිබඳුන්නවරුා; ්ට පිබඳුන්නවරුා. එතුමාශන 

අෙහ්ථ සියයට  0 ප මමත් පිබඳුන්නවරුා. අෙ ලාකාදීපශේ ් හන් 

එතුමාශන ලිපිය නේ  මම සියයට    ප පිබඳුන්නවරුා. ෙහනවරු වරුන 

්ාශ ෝයනය මුලින්ම බිිපශවරුන ශකොටම  ආවාධිතවරුන් ිපදුශණ් 

කියලා මායයශේදිශය ප කියනවරුා. මම ශනොශවරුන් කියන්ශන්. එයට 

බහු ක්න ිතග්රහය තමන් වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ශශ පාලනඥන්න්ශන 

්ායයාවරු වරුැඩිවීම කියන කා්ණය. ඒ වරුා ශනම යහපත් ්ා්ය 

්ාකල්පයකට ි බිය යුතු වරුෘත්ි කන්න්  බුශධිමතුන්  උුතුන්  

වහුශ්රැතන්න්  සිිතල් ්ාිතයාන නිශයෝ්නයට වරුඩා ශශ පාලන 

පිසක් ප එ පවීම නි්ා වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප ිතධියට වලාශපොශ්ොත්තු 

ශවරුච්  ශශ ිුව ශනොවී ශවරුන පා්ක යන වවරු එම ලිපිශේ අෙ ිතාම 

පැහැදිලිවරු ් හන් ක්ලා ි බුණා. ුන් කාානායකතුමනි  ශමම 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

තත්ත්වරුය ්ැලකිල්ලට ුත්තාම  ෙහනවරු වරුන ්ාශ ෝයනශයන් 

කශළේ අසීමිතවරු ි බුණු ිතයායක ්නාධිපි වරු්යාශන වලතල 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ුැනීම වවරු මා පැහැදිලිවරු කියන්නට නන.. 

පාර්ලිශේන්තුශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට  එතැනින් ්ථවරුාධීන ශකොමියන් 

්ාාවරුලට.  

ුන් කාානායකතුමනි  ශමතැන සිටින ශවෞශය අය ශේවරුා  

ශවරුනත් ආුේවරුල අය ශේවරුා   අපි කවුන්ත්  ොනයට කැමැි න්.  

අශ් ලාාකික ්ා්ථකෘි ය අුගවරු -සිාහල ශේවරුා  ිපන්දු ශේවරුා  

ි්ථලාේ ශේවරුා  ක්රි්ථි යානි ශේවරුා- ශලෝකශේ කිසිම ්ටක නැි  

ආකා්යට ෙන් ශෙනවරුා.  ලාකාශේ ත්ේ ෙන්්ැල් ශලෝකශේ 

ශකොශහේවරුත් නැහැ. ුන් කාානායකතුමනි  ඒ වරුාශනම  ශවෞශය 

ිි හා්ශේ ි ලාම ොනය දීම පිබඳව වරු ුත් ිතට  අපි ෙන් ශෙනවරුා. 

ආහා් ෙන් ශෙනවරුා; මඳුේ පැලඳුේ ෙන් ශෙනවරුා; තමන්ට ි ශවන 

වරු්ථතුවරු  යනය  ශුවරුල්  ිඩකඩේ ෙන් ශෙනවරුා. අපි අවුන්දු 30කට 

ආ්න්න කාලය ප පැවරුැි  යුශයය මත ප කශළොත්  ඒ කාලශේ 

අශ් ්ට ශවරුුගශවරුන් ්ණ ිතන්වරුන් ජීිතතය ෙන් දුන්නා. බවුන් 

එල්ටීටීය ්ාිතයානශේ යුෙ ටැාකි එනශකොට  ඒවරුාට පැන්නා. එශ්ේ 

පැන ජීිතතය ෙන් දුන්නා. ඒ වරුාශනම න්ධි්ය ෙන් ශෙනවරුා. මමත් 

ආහා් ෙන් දීලා ි ශවනවරුා  මඳුේ පැලඳුේ ෙන් දීලා ි ශවනවරුා.  

ෙැන් නේ ශනොශවරුන්  තන්ණ කාලශේ න්ධි්යත් ෙන් දීලා 

ි ශවනවරුා. ුන් කාානායකතුමනි  නමුත් ශලෝකශේ  රී් 

අවරුයවරුත් ෙන් ශෙන වවරු බවතුමාත් ෙන්නවරුා මි .  නවරුෙය ිතෙයාශේ 

ි ශවන හා්ථකේ එ පක  රී් අවරුයවරුත් ෙන් ශෙනවරුා. නමුත් වලය 

ෙන් දුන්න අය ශලෝකශේ හසකම අඩුන්  ුන් කාානායකතුමනි.  

2015 ්නවරුාසක 0 වරුැනිො මා  ්යග්රහණය ලවා  වලයට 

පත්වීශමන් පසුවරු    ්නතාවරුට දුන් ශපොශ්ොන්දුවරු අුගවරු තමන්ශන 

වලය ෙන් දුන්න ශකශන ප මම. ශලෝකශේ කී ශෙශන ප ඒ වරුැශඩ් 

ක්ලා ි ශවනවරුාෙ කියලා මම ෙන්ශන් නැහැ.  ඒකන් මම කිේශේ   

මම ආහා් ෙන් දීලා ි ශවනවරුා; මඳුේ පැලඳුේ ෙන් දීලා ි ශවනවරුා; 

අශත්මිශට් ි ශවන ිතධියට මුෙල් ෙන් දීලා ි ශවනවරුා; මම 

ශ්ෝගීන්ට න්ධි්යත් ෙන් දීලා ි ශවනවරුා කියලා.   වලයට පත් 

වුණාට පසුවරු  ම.ත යුුශේ ශලෝකශේ කිසිම නායකයකු ශනොකළ 

ආකා්යට වලය ෙන් දීමත් මා ක් ි ශවනවරුා. වලයට පත්වීශමන් 

පසුවරු තමන් අශත් ි බුණු තමන්ශන වලය ෙන් දීලා ි ශවනවරුා.  

ිතාම පිතත්ර ශච්තනාශවරුන් ශේ ආණ්ඩුශේ කටයුතුවරුලට; එම 

අ්මුණු ියථට ක් ුන්න මම එශහමන් ්හශයෝුය දීලා 

ි ශවන්ශන්. නමුත් ්මාශවරුන්න  මට කියන්න කනුාුවන්.  මම 

කියපු ඒ සු්ාත ෙන්වරුා - ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය - මට ශපශනන ිතධියට නේ අප ා්යට ල ප වී 

ි ශවනවරුා. එශහම කියන්න මට කන්ණු ි ශවනවරුා  ුන් 

කාානායකතුමනි.  

්නතාවරු උශේා  ආණ්ඩුවරු ප පිිපුවවරුා  මූලික වරු ශයන් වලය 

ෙන් දුන් මිනිසුන් ිතධියට ිතා පිතත්ර ශච්තනාශවරුන් එම අ්මුණු 

ක්ා ුමන් කිරීශේ දී ඒ වලාශපොශ්ොත්තු ූ  අ්මුණු සුුග-ිතසුුග 

වුශණ් ශකොශහොමෙ කියලා බව-අප කවුන්ත් ෙන්නවරුා. 

මම ශේ අවරු්ථාාශේ ඒ ුැන වරුැඩිදු් කාා ක්න්න 

වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුන්ශන් නැහැ. අපි ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුනැත්  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

හැදුවරුා; ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා හැදුවරුා. ්ථවරුාධීන ශකොමියන් 

්ාාවරුල ශමන්ම ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ කාර්යය  වරුුකීම  ප්රි පත්ි  

හා ඒවරුාශේ මඟ ශපන්වීේ පිබඳව වරු ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ පැහැදිලිවරු ් හන් වී ි ශවනවරුා. නමුත් 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ ි ශවන ඒ කිසිම 

ශෙය ප අපි ක්ලා නැහැ. ෙහතුන්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනශයන් පසුවරු ්ේමත ක්න ලෙ පළාත් ්ාා පනත අුගවරු 

අශ් ්ශට්  පළාත් ්ාා පිිපුවවරුලා ෙැන් අවුන්දු 30කට  වරුැඩින්. 

එශහම අවුන්දු 30 ප ුත ශවරුලත්  එම පළාත් ්ාා ක්රමශේ ්ාර්ාක 

අ්ාර්ාක වවරු  එිප අඩු පාඩු හා දුර්වරුලතා ්හ පළාත් ්ාා 

  පි මත් කළ යුතුෙ  ශනොකළ යුතුෙ  ඒවරුා   පි මත් ක්නවරුා නේ  

ඒ ශකශ්ේෙ යනාදී කන්ණු පිබඳව වරු කිසිම ආණ්ඩුවරු ප පසු ිතප්ම ප 

ක් නැහැ. මමත් එශහම ක් නැහැ; අපි හැශමෝම ක් නැහැ. 

එවරුැනි අයයයනය ප  පසු ිතප් ප ක් නැි  නි්ා පළාත් ්ාා මි  

කිරීශමන් අපි වලාශපොශ්ොත්තු වුණු අ්මුණු ශකොශත ප දු්ට ිුව 

ශවරුලා ි ශවනවරුාෙ කියා අපට ිපතාුන්න වැහැ. ඒ නි්ා පළාත් 

්ාා ක්රමය ශමච් ් ්ාර්ාකන්  ශමච් ් අ්ාර්ාකන් කියා අපට 

නිවරුැ්දිවරු ුණන් හෙලා කියන්න පුවවරුන්කම ප නැහැ. 

අෙ පළාත් ්ාාවරුලට ශවරුන් ක්න ්ල්ලිවරුලින් සියයට  5 ප 

නඩත්තුවරුටන් යන්ශන්. ිි සක සියයට පහශළොවරු ශයොො  ුන්ශන් 

්ාවරුර්යන කටයුතුවරුලටන්. මතැේ පළාත් ්ාා ිතසුන්වරුලා ශේ 

වරුනිතට අවුන්දු එකහමා් ප පමණ වරුනවරුා. ඒ නි්ා අෙ ශවොශහෝ 

පළාත් ්ාාවරුල නිලයාසකන් ෙහ්ථ ුණන ප වරුැඩ ප  වරුු කීම ප 

නැි වරු ින්නවරුා. පළාත් ්ාා ක්රමය ුැන පසු ිතප්ම ප ක්ලා  

අයයයනය ප ක්ලා  ඒ ි ශවන තත්ත්වරුයන් ්ැලකිල්ලට අ්ශුන 

පළාත් ්ාා   පි මත් කිරීශේ  ඒ වරුැඩකටයුතු නිවරුැ්දි කිරීශේ 

කාර්යය අපි කිසි ශකශන ප ියථට ක් නැහැ.  

ුන් කාානායකතුමනි  මා හෘෙය ්ා පෂියට එකඟවරුන් ශේ 

ශශවරුල් කියන්ශන්. බවතුමාට ිතන්ශයවරු ශහෝ  අුමැි තුමාශන 

අෙහ්ථවරුලට ිතන්ශයවරු ශහෝ  අෙ ෙවරුශ්ේ ශේ ුන් ්ාාශේදී මා 

ිතශේ නය කළ අයට ිතන්ශයවරු ශහෝ ශනොශවරුන් මම ශේ කාා 

ක්න්ශන්. අපි අි න් යේකිසි වරුැරැශෙ ප සිදු වරුනවරුා නේ  ඒ වරුැරැශෙ 

අපි නිවරුැ්දි ක් ුත යුතුන්. අපි වරුාහනය ප යාවරුනය ක්ශුන 

යනශකොට එය පාශ්න් පිටට පනින වවරු ශපශනනවරුා නේ  ිතදුලි 

කණුවරුක හැශපන්න කලින්  කාුගවරුකට වරුැශටන්න කලින් අපි 

වරුාහනය ි පමනින්ම පා්ට ුන්න නන.. ෙැන් ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

පිබඳව  ප්ර ථනශේදී ්හ ප්රයාන වරු ශයන්ම ්ථවරුාධීන ශකොමියන් 

්ාාවරුල ප්ර ථනශේදී මා කිේශේ එවරුැනි අෙහ් ප. ්ථවරුාධීන 

ශකොමියන් ්ාා පිබඳව වරු මීට ්ි  තුන හත්කට කලින් ශමතැනදී 

මම කළ ප්රකා ය ුැන කාා කළ ශවොශහෝ අය ිතාම ව්පතළ 

ිතධියට වරුැ්දි අර්ා කානය ප දී ි ශවනවරුා. මම කාා කශළේ  

්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුලට ිතන්ශයවරු ශනොශවරුන්. මම එතැනදී 

මහුශේ  ‘වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ වරුාශනම ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුලත් 

සීමාවරු ශකොතැනෙ  යට අොළ කන්ණු කා්ණා ශමොනවරුාෙ  

ප්රි පත්ි ය කුම පෙ  මඟ ශපන්වීේ ශමොනවරුාෙ ’ කියාන්. ඒ කිසිම 

ශෙය ප ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුලත් නැහැ.  

ුන් කාානායකතුමනි  මම එො කියපු ශෙය තමන් අෙත් ශේ 

කියන්ශන්. මම එො පැහැදිලි ශල්ම කිේශේ ශේකන්. ව්පතළ 

අප්ායකා්ශයෝ  කුඩුකා්ශයෝ  මත් ද්රවරුය ්ාවරුා්ේකා්ශයෝ  

පාතාල අප්ාය කල්ලි නායකශයෝ  වරුැලිකඩ ිප් ශුේට පාලනය 

ක්න්න වැසක නි්ා  අධික්ණ මමි තුමියන්  අපින් ්ාකච්ඡා 

ක්ලා තී්ණය ප අ්ශුන ඒ අය අුවනශකොළපැලැ්ථ්ට යැේවරුා. 

ශේ අය අුවනශකොළපැලැ්ථ්ට යැේවරුාම  මානවරු ිපමිකේ 

ශකොමියන් ්ාාවරු ිතශ ේය කාර්ය වලකාශේ ප්රයානියාශුන් ප්ර ථන 

මාලාවරු ප අහලා මාුල ප වරුාශන දිු ශල්යනය ප එවරුනවරුා  "කවුෙ 

ඒ අයට අුවනශකොළපැලැ්ථ්ට යන්න දුන්ශන්  කවුෙ ඒ 

අප්ායකා්යන්ට ආ් පයාවරු ශෙන්න කිේශේ  කාශන උපශේථ 

අුගවරුෙ බව ගිශේ  බව එිප ආ් පයක කටයුතු ක්න්ශන් කුමන 

ආකා්යටෙ  ශමිප මි  වරුුකීම බව ාා් ුන්නවරුාෙ " කියන 

ඒවරුාට උත්ත් ශෙන්නය කියා. මම එො අහපු ශෙය අෙත් අහනවරුා. 

මාුල ්ම්වී් මමි තුමනි  මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාවරු 

ශපනී සිටින්ශන් පාතාලකා්යන්ශන  අප්ායකා්යන්ශන  

කුඩුකා්යන්ශන මානවරු ිපමිකේ ආ් පයා කිරීමටෙ  

811 812 

[අි ුන් නමත්රීපාල සිසකශ්ේන මහතා] 



2019 ශපව්වරුාසක 21 

මශන කාාශවරුන් ප්ථශ්ේ  මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශේ 

්ාාපි තුමිය ප්රවරුෘත්ි  ්ාකච්ඡාවරු ප පවරුත්වරුා ප්රකා ය ප ක් 
ි ශවන ආතා්ය මම ෙැ පකා. "්නාධිපි තුමා ශමශහම කියා 

ි ශවනවරුා  එශහම කිේවරුාම අපට වරුැඩ ක්න්න ිපශතන්ශන් නැහැ  
ශේවරුාශයන් ිල්ලා අ්ථ ශවරුලා යන්න ිපශතනවරුා" කියා එතුමිය 

එිපදී කියා ි ශවනවරුා. මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාවරු ්කින්ශන් 
ශේ ්ශට් සිටින මිලියන 09කට ආ්න්න ්නතාවරුශන මානවරු 

ිපමිකේෙ  එශහම නැත්නේ අප්ායකා්යන්ශන  

පාතාලකා්යන්ශන මානවරු ිපමිකේෙ කියා මම අහනවරුා. මානවරු 
ිපමිකේ ුැන ශලෝකශේ මහා කන්වරුාන් ුහන ්ටවරුල ශලොකු 

ශලො පශකෝ ත්ර්ථතශයෝ අල්ලා ුත්තාම  කුඩුකා්ශයෝ අල්ලා 
ුත්තාම  පාතාලය අල්ලා ුත්තාම ශමොනවරුාෙ ක්න්ශන්  බය 

කියන එක මානවරු ිපමිකම පවරුත් එතශකොට ඒ ්ටවරුල ක්රියාත්මක 
වරුනවරුාෙ  මශමසකකාවරු වරුැනි ්ට ප දිහා වලන්න. මශමසකකාශේ 

ි ශවන ිප් ශුවරුල් ුැන අපි අ්ා ි ශවනවරුා ශන්. ශේ මානවරු 

ිපමිකේ බ පශකොම ුැන කියන්ශන් අපටන්. ඒ කියන්ශන්ත් ශේ 
අප්ායකා්යන්ශන මානවරු ිපමිකේ ුැනන්.  

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා පත් කිරීේ ්හ අනිකුත් පත්කිරීේ 
පිබඳව වරු කාා ක්න ශේ අවරු්ථාාශේදී  මම ප්රයාන වරු ශයන්ම 
කන්ණු ිදිසකපත් ක ශළේ ශේ ි ශවන තත්ත්වරුයන් ්ැලකිල්ලට 

ශුනන්. අෙ කාා කළ ආණ්ඩු ප පයශේ ුන් මමි වරු්ශය ප ්හ 

ිතප පයශේ මන්ත්රීවරු්ශය ප  ශෙශෙශන ප ිතා ෙැඩි ශල් මාවරු 
ිතශේ නය ක් ි බුණු වවරු මම ෙැනුත්තා. ඒ  

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා පත් කිරීම ුැන මම ශෙෝථ කියනවරුාය 
කියාන්. මශන ප්ර ථනය ඒක ශනොශවරුන්. මම කලිුගත් කිේවරුා ශන්  

මට ප්ර ථනය ි ශවන්ශන් පත් ක්ලා ින්න අය ුැන ශනොශවරුන්. 
වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප්රි  පශයේප ක්න අය පිබඳව  වරුුකීම ශමොක පෙ 

කියන එකන් ම ට ි  ශවන ප්ර ථනය. වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශේ වරුන ිතට 

ිතනි ථ යකා්වරුන් 94ශෙනකුශන නේ ප්රි  පශයේප ක් ි ශවනවරුා. 
්මහ් අයශන නේ මම තුන් වරුතාවරු ප එවරුා ි ශවනවරුා. මන් මම 

එශහම එවරුන්ශන්  ඒ ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාට වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 
ිදිසකයට එන්න වැහැ. ඒ ශුොල්ලන්ට අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමා හේව 

වරුන්න වැහැ. ඒ ශුොල්ලන්ට අල්ලා ුන්න පුවවරුන් එකම 
එ පශකනා මම ිතත්න්. ඒ අයට මාවරු පාශ්දි ශහෝ අල්ලා ුන්න 

පුවවරුන්. දු ප ුැනිතල්ල කියන්න පුවවරුන් තැනට මිතත් ඒ අය ඒක 

කියනවරුා. ඒ ශුොල්ලන්ට අ්ායා්ණය ප ශවරුලාය කියා ඒ අයම 
කියනවරුා. "බවතුමා තමන් අශ් නේ ුැන වලන්ශන් නැත්ශත්" 

කියා ඒ ශුොල්ලන් කියනවරුා. ශේ නේ කපන්ශන් මමය කියා ඒ 
ශුොල්ලන්ට මුලින් හැඟීම ප ි බුණා. ෙැන් නේ ඒක නැහැ. ිතා 

පැහැදිලි ශල්ම ිතනි ථ යකා්තුශමකුශන නම ප වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 
ප්රි  පශයේප ක්නවරුා නේ  ඒ ිතනි ථ යකා් නි්ය ේන පුශුලයාට -

ඒ මහත්මයාට ශහෝ මහත්මියට- අන්ි ය ප ි ශවනවරුා  තමාශන 

ශ්ේවරුා කාලයට අොළ උ්්ථ වීම තමාට වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශහෝ 
ශවරුනත් ආයතනයකින් ලවා ශනොශෙන්ශන් මන්ෙ කියන කා්ණය 

ෙැනුන්න. ්ාමානය කේකන්ශවරු ප ුත්තත්  ඒ පුශුලයාශන 
සුදුසුකේ සියල්ල හසක නේ  ඒ පුශුලයාට උ්්ථ වීම ශෙන්ශන් 

නැත්නේ  ‘මන්  මට උ්්ථවීම ශනොශෙන්ශන් ’ කියා අහන්න බහුට 
අන්ි ය ප ි ශවනවරුා. ිතනි ථ යකා්වරු්ශය ප කියන්ශන් ශපොඩි 

ශකශනකු ශනොශවරුන්. ශේ ප්ර ථනය නි්ා අෙ ප්රාාමික අධික්ණය  

දි්ා අධික්ණය  මහාධික්ණය යන ශේ සිය ග අධික්ණවරුල 
ශ්ේවරුය ක්න ුන් ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා  ිතනි ථ යකා්තුමියලා 

තුළ අශ් පයා ාාුත්වරුය ප මි  ශවරුලා ි ශවනවරුා; 
වලාශපොශ්ොත්තු සුන් ශවරුලා ි ශවනවරුා. ඒ අය මට කියනවරුා  

"අපටත් ශේ ශශ ශවරුන්ෙ  අපටත් උ්්ථ වීම ප ුන්න කාශන හසක 
ප්ථශ්න් යන්න ශවරුන්ෙ  අපි ශේ පුාි  තැන ි ලා -ප්රාාමික 

අධික්ණශේ ි ලා- යන්ශන් අශ් උ්්ථවීේ එ පක  අනාුත 

වලාශපොශ්ොත්තු එ පකන්  ඒ ් හා අපි හුඟ ප මහන්සි ශවරුනවරුා" 
කියා. මම ෙන්නා ිතධියට  ශමවරුැනි තත්ත්වරුවරුලදී ශමශල් උ්්ථවීම 

ශනොලැබී නේ ප්රි  පශයේප වරුන අයට ඒ අයශන නේ ප්රි  පශයේප 
ක්න්ශන් මන් කියන කා්ණාවරු ෙැනුැනීශේ පැහැදිලි  ශුශය ූ  

අන්ි ය ප ි ශවනවරුා.  

ුන් කාානායකතුමනි  0095 අශප්රේල් මා්ශේ 07වරුන ො 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ්ේමත ක්න 

ශවරුලාශේ  බවතුමා -ුන් කන් ්යූ සකය මැි තුමා- මමි වරු්යකු 

ිතධියට ශේ ුන් ්ාාශේදී ක්න ලෙ කාාශේ ශකොට් ප මම ෙැන් 

කියවරුනවරුා. එවරුකට ුන් කාානායකතුමා ශල් කටයුතු කශළේ ුන් 

 මල් ්ා්ප පය මැි තුමාන්. බවතුමා එවරුකට ්ා්ය පසකපාලන  

පළාත් පාලන හා ප්ර්ාතාන්ත්රීය පාලනය පිබඳව  අමාතය ්හ බුශය 

 ා්න ුන් අමාතයතුමාන්  ුන් කාානායකතුමනි. බවතුමා 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය පිබඳව  ිතවරුාෙයට 

්හාාගි ශවරුමින් ශමන්න ශමශහම කියා ි ශවනවරුා. 
 

එදින හැන්්ාඩ් වරුාර්තාශේ තීන් අාක 530ිප ශමශ්ේ ් හන් 

ශවරුනවරුා: 

"මට ශේ අවරු්ථාාශේදී මත ප වරුනවරුා පසු ගිය ්නාධිපි වරු්ණය. 1නමත්රී 

ි න්තනය1 නැමැි  අශ් ප්රි පත්ි  ප්රකා නය අ්න් අපි හන්දිය ප 

හන්දිය ප ුාශන් ගිිපන් ්නතාවරුශුන් වරු්ම ප ිල් ගවරුා. 1අපට දින 900 ප 

ශෙන්න  ඒ දින 900 තුළ ශේ ්ශට් යු පි ුන්ක හා ්ායා්ණ ්මා්ය ප 

මි  ක්ලා  ශේ ්ට නිර්ශශ පාලනීක්ණය ක්නවරුා1 කියා අපි කිේවරුා."  

ුන් කාානායකතුමනි  ඒ ිතවරුාෙශේදී බවතුමා ශමශ්ේ ෙ 

කියනවරුා.  එය හැන්්ාඩ් වරුාර්තාශේ තීන් අාක 539ිප ශමශ්ේ 

් හන් ශවරුනවරුා: 

"ශේ ශශ පාලනීක්ණය ූ  ්මා්ය  ශශ පාලනීක්ණය ූ  ්ා්ය ශ්ේවරුය  

ශශ පාලනීක්ණය ූ  ශපොලීසිය හා අධික්ණය පිසකසිදු කිරීම ් හා අපට 

්මා්ශේ වරුැෙුත් පුශුලන්න් අවරු යන්. අෙ අපි වලාශපොශ්ොත්තු වරුන්ශන් 

ඒකන්. අපි මහ ්නතාවරුටත් කිේශේ එශහමන්. ුන් කාානායකතුමා  ුන් 

අුමැි තුමා  ුන් ිතප පය නායකතුමා වරුැනි ශශ පාලනඥයන් ශමන්ම 

කීර්ි මත් පුශුලන්න් ශමතැන සිටීම ිතාමත්ම වරුැෙුත් ශල් මා ෙකිනවරුා. 

අප යේ ිතධියකින් එතැනින් "කීර්ි මත් පුශුලන්න්" අන්න් ක්න්න 

වලාශපොශ්ොත්තු වරුනවරුා නේ  එශහම නැත්නේ ශකොමියන් ්ාාවරුලට 

ශශ පාලනඥයන් පමණ ප පත් ක්න්න වලාශපොශ්ොත්තු වරුනවරුා නේ ුන් 

කාානායකතුමනි  ශේ පනත් ශකුවේපත ුැන කාා කිරීශමන් වරුැඩකුත් 

නැහැ; ශේක ශුනැල්ලා වරුැඩකුත් නැහැ.  ඒ කියන්ශන් එශහම වුශණොත් 

අශ් මූලික ප්මාර්ාය ්ාර්ාක ූ  වවරු ප අප ෙකින්ශන් නැහැ."  

ුන් කාානායකතුමනි  බවතුමාන් එශහම කියන්ශන්. එශ්ේ ඒ 

අධික්ණය ෙ ශපොලීසිය ෙ ්ා්ය ශ්ේවරුය ෙ ්මා්ය ෙ -සියල්ල- 

ශශ පාලනීක්ණය ූ  වවරු එො බවතුමා ් හන් කළ ආකා්යටම  

අෙ ්ශට් ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාශන ි ලා උුතුන් ්හ 

බුශධිමතුන්ශන අප පයපාි  මයය්ථා මත ේන්නන්ශන 

ශ ෝෙනාවරු ප ි ශවනවරුා  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ශශ පාලනීක්ණය ශවරුලා කියා. "වරුැටත් නිය්ත් ශුොයේ කා නේ 

කාට පවරු්ේ ඒ අමාන්වරු" කියා කියමන ප ි ශවනවරුා  ුන් 

කාානායකතුමනි. ශේ පිබඳව වරු මා ිතිතය උත්්වරුලදී  රැ්ථවීේවරුලදී 

කන්ණු ිදිසකපත් කළාම  ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා පත් කිරීම 

්ේවන්යශයන් බවතුමා මට ලිපිය ප එේවරුා. බවතුමා 009  

්නවරුාසක 00වරුන ො මට එවරුපු ඒ ලිපිශේ මැෙ ් හන්වරු ි ශවනවරුා  

"එශ්ේම යේ පුශුලයකු ශතෝ්ා ුැනීශේදී ශ්යයථ ත්වරුය පමණ ප 

අප කිසි ිතශටක උපශයෝගි ක් ශනොුන්ශනමු. නීි  ්හ අධික්ණ 

 පශයේත්රයන්ිප ලවා ුත් කු්ලතාවරු  හැකියාවරු  කාර්ය පයම වවරු හා 

්ථවරුාධීනත්වරුය ශමන්ම අවරුාකාාවරුය ෙ අපශන අවරුයානයට ල ප 

ශවරුන්. ශේ අුගවරු අෙ පය පුශුලයන්  අල්ල්ථ ශ ෝෙනා ලත් 

පුශුලයන් ශමන්ම ්ථවරුාධීනවරු කටයුතු ශනොකළ වවරුට ්ායක මි  

පුශුලයන් ෙ ්ාාවරු මඟින් අතීතශේදී ප්රි  පශයේප ක් මත." කියා. 

ශේ නේ ප්රි  පශයේප ක්පු අය පිබඳව වරු තමන් බවතුමා ශමශ්ේ 

කියන්ශන්. ශමතැන ප්ර ථනය ශේකන්  ුන් කාානායකතුමනි. 

ශමය බවතුමාශනත්  අශ්ත් වරුුකීම ප ිතත් ප ශනොශවරුන්. මා 

ෙන්නා ිතධියට අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාශනත් වරුුකීම ප ි ශවනවරුා  

ිතනි ථ යකා්වරු්යකු උ්්ථ වීමට ුගසුදුසු නේ 1ශමන්න ශේ 

තත්ත්වරුය තුළ බව ුගසුදුසුන්.1 කියා බහුට ෙැුගේ ශෙන්න. ශහේතුවරු  

ිතනය පරී පයණය පෙ  අල්ල්ථ ශහෝ දූයණ පිබඳව  ප්ර ථනය පෙ  

813 814 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ශවරුනත් කා්ණය පෙ  ශ්ේවරුශේ අකාර්ය පයමතාවරුෙ  ින් වාිප් ූ  

ශවරුනත් යේ යේ කන්ණුෙ යන්න බහුට කිවරු යුතු ශවරුනවරුා. අෙ ශේ 

94 ශෙශන ප මශන ප්ථශ්ේ එන්ශන් මන්  ෙැන් එතැනින් ාාුය ප 

ිතශ්රාම ගිිපල්ලා. ඒ ශුොල්ශලෝ ඒ ුැනත් කියනවරුා. "අපට උ්්ථවීම 

හේව වුණා නේ අපි අවුන්දු )5වරුන තුන් ශ්ේවරුය ක්නවරුා. උ්්ථ 

වීමත් නැි  නි්ා අපට අවුන්දු )0න් යන්න වුණා. හැවැන්  අපට 

උ්්ථවීම දුන්ශන් නැත්ශත් මන් කියා අපට කියන්ශන් නැහැ." 

කියා ඒ අය කියනවරුා. ්මා්ශේ ශවරුනත් අය වරුාශන ඒ අයත් මාත් 

්මඟ කියනවරුා  "්නාධිපි තුමා  අශ් ෙන්ශවරුෝ අපට ශමොක පෙ 

ෙන්නවරුාෙ කියන්ශන්  1අශ් තාත්තලා ක් ි ශවන වරුැරැදි 

ශමොනවරුාෙ  මන් තාත්තලාට උ්්ථවීේ ශෙන්ශන් නැත්ශත් 1 කියා 

අශ් ෙන්ශවරුෝ අශපන් අහනවරුා." කියා. "මන් අපට ශමයට 

උත්ත්ය ප ශෙන්ශන් නැත්ශත් " කියා ඒ අය අහනවරුා. ුන් 

කාානායකතුමනි  ශේ කියන කා්ණාවරු ිතශ ේයශයන්ම එිප 

ප්ර ථනය ප ිතධියට මතුළත් ශවරුනවරුා. 009  ්නවරුාසක 00වරුන දින 

බවතුමා මට එවරුපු ශේ ලිපිශේම මැෙ ් හන් ශවරුනවරුා  "එශල් 

සුදුසු පුශුලයන් ශතෝ්ා ුැනීශේදී ්ායා්ණ හා ිතනිිතොාවරුශයන් 

යුත් ක්රියා මාර්ුයන් අුගුමනය ක්මින් ්ාාශේ සිය ගම 

්ාමාජිකයන්ශනත් තී්ණ තීන්දු වලප.මකින් ශතෝවරු ිදිසකපත් 

කිරීමට අවරු්ථාාවරු ්ල්න වවරුත්  සිය ග අෙහ්ථ ්ලකා අප පයපාතී 

අවරු්න් තී්ණයකට එළශෙන වවරුත් කාන්කවකවරු ෙන්වරුමි" කියා.       

්ායා්ණ හා ිතනිිතොාවරුය -transparency- ි ශවනවරුා නේ  ශේ 

පත්වීේවරුලට නේ එවරුන ්නාධිපි වරු්යාට අන්ි ය ප නැශෙ ශේ නේ 

ප්රි ශෙේප කශළේ මන් කිය ාා ෙැනුන්න  මට එශහම  ලිපිය ප 

එවරුලා නැහැ  අහවරුලා ුගසුදුසු ශේ ශහේතුවරු නි්ා කියා. බවතුමා 

එවරුන්ශනත් නැහැ; අග්රිතනි ථ යකා්තුමා එවරුන්ශනත් නැහැ. 

ිතනිිතොාවරුය ්හ ්ායා්ණය කියන ප්ර ථනශේදී ශේ නේ 

ප්රි  පශයේප ශවරුච්  94 ශෙනාම පාිතච්ි  ක්න්ශනත් ශේ වරු නම 

තමන්. ්ායා්ණ හා ිතනිිතොාවරුය ප නැහැ  උ්්ථවීේවරුලදී අශ් නේ 

ප්රි  පශයේප ක් ි ශවනවරුාය කියා බවුන් කියනවරුා. ශේ තත්ත්වරුයන් 

්ැලකිල්ලට ුැනීශේදී ප්රයාන වරු ශයන් අපට  ශේ කන්ණු 

පිබඳව වරු කියන්න පුවවරුන්. 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය වලුැන්වීමත් 

්මඟ ියථට ක් ුැනීමට වලාශපොශ්ොත්තු ූ  ිතාම වරුැෙුත් 

අ්මුණ ප ූ ශේ නීි ශේ ආධිපතයය වලුැන්වීම ්හ වරුයවරු්ථාාවරුට 

අුගකූලවරු ්ා්ය පාලනය පවරුත්වරුාශුන ය.මන්. එම යාන්ත්රණය 

ක්රියාත්මක ක්වීශේ අ්මුණ ශප්ෙැසක ක්ශුන එම 

්ාශ ෝයනයට එ ප ක්ුග ලැබු වරුැෙුත්ම යාන්ත්රණය ප වරුුගශේ  

වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු ප පිිපුවවීමන්.  

ෙහඅට වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය මඟින්  

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශශ පාලනීක්ණය ක් එය ිතයායක 

්නාධිපි වරු්යාශන වලතලවරුලට යටපත් ක් මතැන් යන මතය  

අප 0095 මැි වරු්ණයට ිදිසකපත් වරුන කාලශේදී තදින් ්මා්ුත වී 

ි ූ  ිතශ ේය ිතශේ නයකි. ශේ තත්ත්වරුය අනිසිොයක ප්රි ලල ශුන 

දුන් තත්ත්වරුය ප ශල්ට අප සිය ග ශෙනාශනම මතය ිතය. එය 

ප්ර්ාතන්ත්ර ිතශ්ෝධි ්හ ිතනිිතොාවරුයකින් ශතෝ තී්ණ ුැනීම 

් හා ිතයායක ්නාධිපි වරු්යකු ශපොළෙවරුන ක්රමශේෙය ප ශල් 

දිගින් දිුටම ිතශේ නයට ්හ අප්ර්ාෙයට ල ප ූ  ක්රමශේෙය ප ිතය.  

එවරුැනි පසුබිේ තලයකදී අප ්නතාවරු ශවරුත ශෙුග ලැූ  එ පත්ා 

වරුැෙුත්ම ශශ පාලන ශපොශ්ොන්දුවරු ප ූ ශේ නවරු වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය ප මඟින් වරුඩා යහපත්  ිතනිිතොාවරුයකින් යුතු  

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාදී ක්රමශේෙය ප හඳුන්වරුා දීම මඟින් ්ා්ය පාලන ක්රමය 

්නතා ිපතවරුාදී  වරුඩා කාර්ය පයම ක්රමය ප වවරුට පසකවරුර්තනය 

කිරීමන්.  

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයන මඟින් 

වලුන්වරුුග ලැූ  නවරු වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ කාර්ය මඟින් 

වලාශපොශ්ොත්තු ූ  උ්්ථ අ්මුණු වරුන්ශන් ශමම මූලික 

අයාමතාර්ායන් ්ා පයාත් ක් ුැනීමන්. නමුත් ශමම උ්්ථ 

අයාමතාර්ායන් ශේ වරු්් තුනකට ම  ප වරුැඩි කාලය ප තුළ ිුව 

ක් ුැනීමට හැකි වුවරුාෙ යන උාශතෝශකෝටික ප්ර ථනය අෙ 

්මා්ය පු්ා පැි ් මත. ශේ ්ාාවරු පිිපුවවරුා එය නිසියාකා්වරු 

ක්රියාත්මක කිරීමට අවරු ය පසුබිම ්ක්ා දීම ිතයායකශේ මූලික 

වලය ේන්නා ශලසින් මා ශවරුත පැවරුරී මි  වරුුකීම ප වවරු 

කනුාුවශවරුන් වුවරුෙ මත ප ක්ුග කැමැත්ශතමි. එිප මි  

වරුැෙුත්කම ශහොඳින් අවරුශවෝය ක් ුත් වැිතන්  33වරුන 

වරුයවරු්ථාාශේ (ඈ) උපවරුයවරු්ථාාවරු ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනයට මතුළත් කිරීමට මා ප්රමුයත්වරුය ප ුත් වවරු 

ශනෝහ්කි.  

තමුන්නාන්ශ්ේලා සිය ග ශෙනා ෙන්නා පසකදි ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ාාපි ත්වරුය ේන්ශන් ්ශට් තුන්වරුැනියා ූ   

ිහළම පු්වරුැසියා ූ  බවතුමාය. එිප ්ායුි ශයිප ්ශට් 

අුමැි තුමා  ිතප පය නායකතුමා මතුව ිතාම සුිතශ ේෂී 

පුශුලයන් සිටින වවරු අප සිය ග ශෙනාම ෙනිමු. ශමවරුැනි 

්ායුි යකින් යුත් ිතාම සුිතශ ේය හා වලවරුත් ්ාාවරුක වරුැඩ 

කටයුතු ්ේවන්යශයන් මඟිලි ුැසීම ප  වලප.ම ප කිරීම ප  අනිසි 

අන්ෙශේ ශයෝ්නාවරු ප කිරීම ප වරුැනි   කිසියේම ආකා්යක 

වරුයවරු්ථාා ිතශ්ෝධි කටයුත්ත ප මිතසින් ශමම පසුගිය වරු්් හත් 

තුළ ශනොකළ වවරු සිය ග ශෙනා ෙන්නා අිතවරුාොත්මක කන්ණකි.  

එවරුැනි ප්ර්ාතන්ත්ර ිතශ්ෝධි ශහෝ වරුයවරු්ථාා ිතශ්ෝධි වලප.ම ප 

ශනොක් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට තම අයාමතයට අුගවරු 

කටයුතු කිරීමට මා ිඩ ප්ර්ථතාවරු ්ක්ා ශෙුග ලැබුශේ ිහත කී 33

(ඈ) වරුයවරු්ථාාවරුට අුගකූලවරු කටයුතු කිරීමට මට මි  යුතුකම ්හ 

වරුුකීම ුැන මා ශහොඳින් වරුටහාශුන සිටි වැිතනි. එශ්ේ වුවරුත් අෙ 

පැන නැඟී මි  තත්ත්වරුය මත තවරුදු්ටත් නිහඬවරු සිටීමට ශනොහැකි 

තත්ත්වරුය ප උො වී මත. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු තම කටයුතු 

ක්ශුන යුග ලවන්ශන් වරුයවරු්ථාාවරුට අුගකූලවරුෙ යන්න පිබඳව වරු 

අෙ ිත ාල ්ැකය ප ්මා්ය තුළ මතු වී මත. ඒ අුගවරු වරුයවරු්ථාාශේ 

මා ශවරුත වලපවරු්ා මි  යුතුකේ ්හ කාර්ය ාා්ය අුගවරු  

ිතශ ේයශයන් 33.(9)(ඈ) යටශත් ක්රියා ක්මින් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ කටයුතු පිබඳව වරු ශ්ොයා වැලීමට මට නීි මය 

වරුුකීම ප පමණ ප ශනොවරු ්ො ා්ාත්මක වරුුකීම ප ෙ මත.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප ක්රියාත්මක වීශේදී එය ිතයායක 

්නාධිපි වරු්යාශන වලතල අයාාවරුා ක්රියාත්මක වීම ප ශනොිතය 

යුතුය. එයට ශහේතුවරු නේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 3වරුන ්හ 4 වරුන 

වරුයවරු්ථාා මඟින් ්නතාවරුශන ිතයායක ්ථනවරුරී වලය පවරු්ා 

මත්ශත් ්නතාවරු ිතසින් මැි වරු්ණයකදී ශතෝ්ා ුුග ලැූ  ිතයායක 

්නාධිපි වරු්යා ශවරුත වීමන්. මුල් වරු්ට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු ප පත් කිරීශේ ්ාකල්පය ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය මඟින් ිදිසකපත් ක්ුග ලැූ  අවරු්ථාාශේදී 

ශශ්රේයථ ාධික්ණය ඒ ්ේවන්යශයන් ක්ුග ලැූ  වරුයවරු්ථාා 

අුගකූලත්වරුය පිබඳව  නඩු තී්ණශේදී ිතා පැහැදිලිවරුම ප්රකා  ක් 

මත්ශත් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුකට ්නාධිපි වරු්යාශන 

වලතල අයාාවරුා ක්රියා කිරීමට ශනොහැකි වවරුන්. තම ්ා්කාසක 

කටයුතු සිදු කිරීශේදී ිතයායක ්නාධිපි වරු්යා ්මුාමීවරු ්හ 

්හශයෝුශයන් ක්රියා කළ යුතු වවරුට ශශ්රේයථ ාධික්ණය ිතා 

පැහැදිලිවරු ප්රකා  ක් මත.  

ශමම නීි මය මූලයර්මයන් එො ශමන්ම අෙටත් එක හා 

්මානවරුම වරුලාවනය. එශමන්ම  වරුර්තමාන තත්ත්වරුයටත් එක හා 

්මානවරුම ආශශ  ක්ුත හැකිය. ුන් කාානායකතුමනි  ෙැනට 

කටයුතු ශකශ්න ආකා්යට  ිතයායකය  වරුයවරු්ථාාොයකය ්හ 

815 816 

[අි ුන් නමත්රීපාල සිසකශ්ේන මහතා] 
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අධික්ණය කියන ශේ තුන්කට්ුවවරු කවුෙ කියලා අෙ පශහේ 

පන්ි ශේ ළමශය ප වුණත් ෙන්නවරුා. ිතයායකය  වරුයවරු්ථාාොයකය 

්හ අධික්ණය කියන ශේ තුනම අෙ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන් පාලනය ශවරුනවරුා කියන එක තමන් මට කියන්න 

ි ශවන්ශන්. මට ඒකට තවරු නන. ත්ේ කන්ණු කියන්න 

ි ශවනවරුා. මම ඒකට කාලය ුන්ශන් නැහැ. නමුත් අෙ වරුන ිතට 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හැසිරී මි  ආකා්ය  එිප 

ක්රියාකාසකත්වරුය  එිප ආකල්ප ්හ එය තුබඳන් ිතෙහාමාන වරුන 

්ා්ථකෘි ය තුබඳන් පැහැදිලි වරුන්ශන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

මණ්ඩලය පත් කිරීම මඟින් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙයට ්හ යහ පාලනයට 

ුන් ක්න ්මා්ය වලාශපොශ්ොත්තු ූ  කිසිවරු ප ඒ ආකා්ශයන් සිදු 

ශනොවරුන වවරුන්. මම පැහැදිලි උොහ්ණය ප මඟින් ශමම කියුග 

ලවන කන්ණු පැහැදිලි ක්මි. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49උ. (9)  

වරුයවරු්ථාාවරු අුගවරු   ්ාාවරු ිතසින්  ්.ම මා් තුනකට වරු් පම යට 

ශප්ාතුවරු ූ  මා් තුන තුළ එිප කටයුතු පිබඳව  වරුාර්තාවරු ප මා ශවරුත 

ිදිසකපත් කළ යුතු වරුන්ශන්ය. මා් තුනකට ්ැ්ය ප එවරුන ඒ 

වරුාර්තාවරු මට ලැබිලා ි ශවනවරුා. නමුත් ුන් කාානායකතුමනි  

ිතශ ේයශයන්ම ශේ නේ ප්රි  පශයේප කිරීම පිබඳව වරු ්හ ඒ ශතෝ්ා 

ුැනීේ පිබඳව වරු මම ෙැකපු වරුාර්තාවරුල නේ එවරුැනි ශෙය ප 

පැහැදිලිවරු ් හන් වරුන්ශන් නැහැ.  මම පසුගිය අවුන්දු සියල්ශලම 

වරුාර්තා කිශයවුශේ නැහැ. නමුත්  මම යශේත්  අෙ උශශත් ඒ වරුාර්තා 

කිිපපය ප කියූ වරුා. නමුත්  ශේ මි  ශවරුච්  තත්ත්වරුයන් ුැන 

පැහැදිලි නැහැ.  

ශේ ිතනි ථ යකා්වරුන් පත් කිරීම ිතත් ප ශනොශවරුන්; 

නීි පි වරු්යා ්හ ශපොලි්ථපි වරු්යා පත් කිරීශේදී ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ඒ ශතෝ්න අවරු්ථාාශේ එො අුගුමනය කළ වරුැඩ 

පිබඳශවරුළ මා ෙන්නා පසකදි ්ො ා්ාත්මක ශනොශේ. එයන්  මශන 

අෙහ්.  

ඒ තනතුන්වරුලට ශත්රීශේදී සිිතල් ්ාිතයානවරුල පුශුලයන් 

වරුැඩි පිසක් ප ඒ තීන්දු ුන්න අවරු්ථාාශේ නිශයෝ්නය ශවරුලාත් 

නැහැ. ඒ ශුොල්ලන් ිපතා මතා ශනොගියාෙ  ඒ අයට එන්න එපා 

කිේවරුාෙ   "ඒ ශුොල්ලන් නැතුවරුට කම ප නැහැ  ශේ ිතධිශේ තීන්දු 

ුනිමු" කියලා ශේ තීන්දු ුත්තා ෙ කියන කා්ණා මතුවරු ි ශවනවරුා. 

ඒ තනතුන්වරුලට පත් ක්පු පුශුලයන් පිබඳව වරු අෙ ්ශට්ම ප්ර ථන 

ි ශවනවරුා. ිතශ ේයශයන්ම ශපොලි්ථපි වරු්යා ්ේවන්යශයන්. ඒ වවරු 

මම කියලා ි ශවනවරුා. මම එශ්ේ පවරු්න්ශන් මන්  ශමය 

ිතාමත්ම ව්පතළ ශල් වලපා මත්ශත් ශම්ශට් ිහළම 

අධික්ණවරුල එනේ ශශ්රේයථ ාධික්ණය ්හ අයායා නාධික්ණයට 

ිතනිසුන්වරුන්න් පත් කිරීශේදීය. ශමිපදී වරුැෙුත් වරුන්ශන් 49(ම) (4) 

වරුයවරු්ථාාවරුන්. ඒ අුගවරු ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්යන් 

්හ අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි වරු්යා ්හ 

අයායා නාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්යන් පත් කිරීම හා 

්ේවන්ය කර්තවරුයය ිුව කිරීශේදී ්ාාවරු ිතසින් අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යාශන අෙහ්ථ ලවා ුත යුතු වවරුට ් හන් ක් 

මත. ශමය ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට අුගවරු 

අනිවරුාර්ශයන්ම සිදු කළ යුතු කන්ණකි. එය වරුයවරු්ථාාවරුට මතුළත් 

ක්ුග ලැූ ශේ වලය ශවදීශේ නයායට අප පිබඳපදින ප්ර්ාතන්ත්රවරුාදී 

්ා්ය ක්රමය තුළ මි  මූලික ්ාකල්පයන්ට ෙ පවරුන ෙැඩි ශුෞ්වරුය 

පෙනේ ක්ශුනන්.  

ිතනි ථ යකා්වරු්ශයකුශන ක්රියාකා්කේ  අවරුාකාාවරුය  

කාර්ය පයමතාවරු ්හ වරුෘත්ි යට අොළ අශනකුත් කන්ණු පිබඳව  

ිතමසීම ප ශහෝ නිුමනයකට එළඹීශේ වලය ප මට ශහෝ වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරුට ශහෝ වරුයවරු්ථාාශවරුන් පවරු්ා ශනොමැි  වවරු ශනෝහ්කි. එිප 

වරුුකීම පැවරුරී මත්ශත් අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා ්හ අධික්ණ 

ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාවරුට වරුන අත්  එශ්ේ ශනොමැි  නේ ඒ හා 

අොළවරු වරුයවරු්ථාාවරු මඟින් ්ක්ා මි  ක්රමවරුත් ක්රියා පටිපාටිය ප 

මඟින් පමකව. ශේ ්ේවන්යවරු මා ිතාම ්ාශේදී ශමන්ම මනා 

ෙැුගම ප ි ූ  වැිතන් ිහළ අධික්ණවරුල ිතනිසුන්වරුන්න් පත් 

කිරීශේදී බවුන්ශන ශ්යයථ ත්වරුය ්ලකා බවුන්ට උ්්ථවීේ 

ලවාදීමට වරුයවරු්ථාා මණ්ඩලයට නිර්ශශ  ිදිසකපත් ක් මත.  

නමුත්  ශමම නිර්ශශ යන් දිගින් දිුටම කිසිදු ශහේතුවරු ප 

ශනොෙ පවරුා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මඟින් ප්රි  පශයේප ක් 

මත. ශමයට ශහේතුවරු කුම පෙ  ශමයට ශහේතුවරු කුම පෙැන් ශ්වීම 

් හා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මඟින් මා ශවරුත එවරුුග ලැූ  

වරුාර්තා මම ෙැඩි පසකයලනයකට ල ප කශළමි. නමුත්  එම කිසිම 

වරුාර්තාවරුක ඒ අොළ කිසිදු ෙැුගේදීම ප මා ශවරුත ෙන්වරුා ශනොමැි  

වවරු ෙන්වරුන්ශන් වලවරුත් කන්ථ්ල්ශලනි. එපමණ ප ශනොවරු  අවරුම 

ත්ශේ ශමම නිර්ශශ  ්ේවන්යවරු අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා ් හන් 

ක් මත්ශත් කුම පෙ  බහුශන නිර්ශශ  ශමොනවරුාෙ  බහු එම 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පිබඳව වරු ේන මතය කුම පෙ යන කිසිම 

ශෙය ප ්ේවන්යවරු අෙ වරුනතුන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

වරු නයකින් ශහෝ මා ශවරුත ෙන්වරුා ශනොමැත.  

මට ිතා ිත ථවරු්නීය ආකා්ශයන් ෙැන ුැනීමට ලැබී මත්ශත් 

මා උ්්ථ අධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරුන්න් ්ේවන්යවරු ක්ුග ලවන 

නිර්ශශ  අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා ිතසින් කිසිදු ිතශ්ෝයතාවරු ප ෙ පවරුා 

ශනොමැි  වවරුන්. ඒවරුා සියල්ලම අග්ර ිතනි ථ යකා්වරු්යා ිතසින් 

පිබඳශුන මි  වවරුට මා ශවරුත ශතෝතුන් මත. එවරුැනි පෙනම ප 

යටශත් මාශන නිර්ශශ යන් ප්රි  පශයේප කිරීමට වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට 

ශප්රේයණය ක්ශුන මි  වලය කුම පෙැන් යන්න මට ප්ර ථනයකි. 

එවරුැනි වලය ප ආශ්ෝපණය ක්ශුන ක්ුග ලවන ක්රියාොමයන් 

මඟින් පිබඳබිඹු වරුන්ශන් වරුයවරු්ථාා මණ්ඩලය අත්තශනෝමි ක ශල් 

ක්රියා ක්න වවරු ශනොශේෙ  එපමණ ප ශනොවරු  ශමමඟින් පිබඳබිඹු 

වරුන්ශන් වරුයවරු්ථාා මණ්ඩලය වල ශවදීශේ මූලයර්මයන්ට කිසිදු 

ශුෞ්වරුය ප ශනොෙ පවරුා අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුයට හානිොයක 

අන්ෙමින් ක්රියාත්මක වරුන වවරු ශනොශේෙ  

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ශමම ක්රියාොමය ශත්න්ේ ුුග වරු්ථ බවුන් 

ිතසින් මා ශවරුත එවරුුග ලැූ  වරුාර්තා මම පරී පයා ක් වැූ ශවරුමි. එම 

වරුාර්තාවරුල අන්තර්ුතශයිප මාශන නි ර්ශශ  ්ේවන්යවරු 

අග්රිතනි ථ යකා්තුමාශන මතය පිබඳව වරු වරු නය ප ශහෝ ් හන් 

ශකොට ශනොමැත.  

ශමමඟින් වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු  අධික්ණශේ වලය ්හ ්නතාවරු 

මා ශවරුත පවරු්ා මි  ිතයායකශේ  ් ථනවරුරීත්වරුය පිබඳව  වලයෙ 

වුවරුමනාශවරුන්ම ශනෝලකා හැ් මි  වවරු පැහැදිලි ශනොවරුන්ශන්ෙ  

මාශන මතයට අුගවරු ශමය ිතාිත ාල වරුයවරු්ථාා උල්ලා නය 

කිරීමකි. ශමයට මි  ශහේතුවරු කුම පෙ  

මාශන මතයට අුගවරු නේ ශමයට මි  ප්රයානම ශහේතුවරු 

වරුන්ශන් පසුගිය අවුන්දු හත්ක කාලය තුළම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

අුගුමනය කළ යුතු කාර්ය පටිපාටිය  ්ථවරුකීය කාර්ය හා 

කර්තවරුයයන් ිුව කිරීමට අොළවරු රීි  ්.දීම ආදී සුිතශ ේෂී 

කර්තවරුයයන් නිසියාකා්ශයන් සිදු ශනොකිරීමන්.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49.ි ()) ්හ 49.උ (3) යන 

වරුයවරු්ථාාවරුන් ශමිපදී ිතා වරුැෙුත් ශේ. එම නි්ා ිතශ ේයශයන් මම 

ශමිපදී ඒ පිබඳව වරු ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශවරුන් කන්ණු පැහැදිලි 

කිරීමට වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුනවරුා. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49.ම (4) වරුයවරු්ථාාශේ ශමශ්ේ 

් හන් ශවරුනවරුා: 

"ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්යන් ්හ අයායා නාධික්ණශේ 

්ාාපි වරු්යා ්හ අයායා නාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්යන් පත් කිරීම 

හා ්ේවන්ය කර්තවරුය ිුව කිරීශේ දී  ්ාාවරු ිතසින් අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යාශන අෙහ්ථ ලවාුත යුතු ය." 
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ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49.ි ()) වරුයවරු්ථාාශේ ශමශ්ේ ් හන් 

ශවරුනවරුා: 

"49ආ ශහෝ 49ම වරුයවරු්ථාා යටශත් යේ පත් කිරීම ප ් හා ශයෝුය 

තැනැත්තන් නිර්ශශ  කිරීශේ දී ශහෝ අුගමත කිරීශේ දී අුගුමනය කළ 

යුතු කාර්ය පටිපාටිය ෙ මතුවවරු ්ාාශේ රැ්ථවීේ  ්හ ඒ රැ්ථවීේවරුලදී 

කටයුතු ක්න ආකා්ය ්ේවන්යශයන් අුගුමනය කළ යුතු කාර්ය 

පටිපාටිය ්ාාවරු ිතසින් තී්ණය ක්ුග ලැබිය යුත්ශත් ය." 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49.උ. (9) වරුයවරු්ථාාශේ ශමශ්ේ 

් හන් ශවරුනවරුා: 

"්ාාවරු ිතසින් ්.ම මා් තුනකට වරු් ප යට ශප්ාතුවරු ූ  මා් තුන තුළ 

එිප කටයුතු පිබඳව වරු වරුාර්තාවරු ප ්නාධිපි වරු්යා ශවරුත ිදිසකපත් කළ 

යුත්ශත් ය."  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49.උ. (0) වරුයවරු්ථාාශේ ශමශ්ේ 

් හන් ශවරුනවරුා: 

"ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශවරුන් ශහෝ ශවරුනත් යේ ලිතවත නීි යකින් 

පනවරුුග ලැබිය හැකි පසකදි ූ  ශහෝ පවරු්ුග ලැබිය හැකි පසකදි ූ  ශවරුනත් 

කාර්ය ්හ කර්තවරුය ්ාාවරු ිතසින් ක්රියාත්මක කිරීම ෙ ිුව කිරීමෙ ක්ුග 

ලැබිය යුත්ශත් ය." 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 49.උ. (3) වරුයවරු්ථාාශේ ශමශ්ේ 

් හන් ශවරුනවරුා: 

"්ථවරුකීය කාර්ය හා කර්තවරුය ක්රියාත්මක කිරීම ්හ ිුව කිරීමට අොළවරු 

රීි  ්.දීමට ්ාාවරුට වලය මත්ශත් ය. එකී සියව රීි  ුැ්ට් පත්රශේ 

පළක්ුග ලැබිය යුතු අත් එකී පළ කිරීශමන් මා් තුන ප මතුළත 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් කළ යුත්ශත් ය." 

ුන් කාානායකතුමනි  ශමන්න ශේ කා්ණය ියථටශවරුලාෙ 

කියලා මම ෙන්ශන් නැහැ; මට නේ ෙැන ුන්නට නැහැ. වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරුට  ්ථවරුකීය කාර්ය හා කර්තවරුය ක්රියාත්මක කිරීම ්හ ිුව 

කිරීමට අොළවරු රීි  ්.දීමට ්ාාවරුට වලය මත්ශත් ය කියලා 

ි ශවනවරුා. මම ෙන්ශන් නැහැ ශේ රීි  හෙලාෙ කියලා. තවරුෙ  එකී 

සියව රීි  ුැ්ට් පත්රශේ පළක්ුග ලැබිය යුතු අත් කියලා 

ි ශවනවරුා. ඒ කියන්ශන් ඒක ුැ්ට් ශවරුලා ි ශවන්නටත් නන.. 

එකී පළ කිරීශමන් මා් තුන ප මතුළත පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් 

කළ යුත්ශත් ය  යුගශවරුුගත් ් හන් ශවරුනවරුා. ශේ රීි  හෙලා  

ුැ්ට් ක්ලා  ඒවරුා පාර්ලිශේන්තුශේ අුගමත ක්ලා ි බුණා නේ 

අෙ ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා පත් කිරීශේදී මි ශවරුන ප්ර ථනය 

මි ශවරුන්ශන් නැහැ කියලාන්  මම ිත ථවරුා් ක්න්ශන්.  

මශන මතය හැටියට 49.ි ()) වරුයවරු්ථාාවරු ්හ 49.උ (3) යන 

වරුයවරු්ථාාවරුන්  වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ කාර්යයන් ්ේවන්යවරු අි  න්න්ම 

වරුැෙුත් ශවරුනවරුා.  

ශමම වරුයවරු්ථාාවරුන් නිසියාකා්වරු පිබඳපැදීම මඟින් වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ක්රියාොමයන් ිතනිිතෙ ාාවරුයකට පත්වරුන අත්  ඒවරුා 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මඟින් වලාශපොශ්ොත්තු වරුන්නා ූ  

අප පයපාතීත්වරුය  යු පි ්හුත වවරු  ප්ර්ාතන්ත්රවරුාදී මූලයර්මයන්ට 

අුගවරු ක්රියාත්මක වීම වරුැනි යු පි  ්හුත ්මා්ය ප ්.දීශේ 

ක්රියාොමයන් කැඩපත් ක්න ්ාසිශධීන්ය. ඒවරුාන්න් පසකවාිප්වරු 

ක්රියාත්මක වීම තුබඳන් සිදු වරුන්ශන් වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු එිප මි  

ශුෞ්වරුය නැි ක් ුැනීමන්; එය ශශ පාලනීක්ණය වීමන්; එය 

අත්තශනෝමි ක වීමන්. 

ශමම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු අෙ වරුනතුන් තම ක්රියාපටිපාටියන්  තම 

නීි  රීි   තම ප්රි පත්ි  ්ක්ථ ක් ඒවරුා ුැ්ට් පත්රශේ පළ ක්  

ඒවරුා පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් ක් අුගමැි ය ලවා ුැනීම ප සිදු 

ක් ශනොමැි  වවරු මා ෙන්නා පසකදි ් හන් ක්න්ශන් වලවරුත් 

කන්ථ්ල්ලශයනි.  

ශේ ්ේවන්යවරු වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු තම නිෙහ්ට කන්ණු 

වරු ශයන් ෙ පවරුන්ශන් බවුන් ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය යටශත් ්ක්ුග ලැූ  පැ්කව ක්රියාොමයන් ෙැනට 

අුගුමනය ක්න වවරුන්. ශමය කිසිශ්ේත්ම ්.හීමකට පත් ිතය 

හැකි තත්ත්වරුය ප ශනොශේ. ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය යටශත් පැවරුි  ක්රියාපටිපාටීන් අුගුමනය කිරීමට 

ශමම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට හැකි වරුුගශේ  අුගුමනය කිරීමට ප්රාම 

ඒවරුා ුැ්ට් පත්රශේ පළ ක්  මා් තුන ප මතුළත 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් ක්  පාර්ලිශේන්තුශේ අුගමැි ය ලවා 

ුැනීශමන් පසුවරු  ශනොශේෙ  

එය ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට අුගවරු  

අතයවරු ය කා්ණයකි. අෙ ශවරුන තුන් ශමම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශමම 

කාර්යයන් ශනොකිරීශමන් පිබඳබිඹු වරුන්ශන් ශමම ආයතනය 

ශශ පාලනීක්ණය වී මි  වවරු ශනොශේෙ  එපමණ ප ශනොවරු  

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් අනතුන්වරු 

්නාධිපි වරු්යාශන වලතල ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 90) 

වරුුන්ි ශේ මි  මූලික මිනි්ථ අන්ි වරුාසිකේ කඩවීේ ්ේවන්යවරු 

අධික්ණයට නඩුවරු ප ශුන යාමට මි  වලයට යට ක් මත. 

එවරුැනි තත්ත්වරුය ප තුළ ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය යටශත් ශුොඩනැඟූ ක්රියාපටිපාටිය ්හ නීි -රීි  

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය යටශත් ආශශ  

ක්ුත හැකි වරුන්ශන් ශකශ්ේෙ යන්න මට ප්රශහේලිකාවරුකි. ශේ 

වරුයාකූලත්වරුය යටශත් වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ක්රියාක්න ආකා්ය 

පිබඳව වරු ිතශ ේයශයන්ම නිවරුැරැදි වරුැඩ පිබඳශවරුළක අවරු යතාවරු 

් හන් ක්මි. ඒ වරුාශනම අෙ වරුන තුන් එයට ි ශවන කන්ණු 

්ේවන්යශයන් ිතශ ේයශයන්ම ්මා්ශේ ෙකින කාර්යයන් 

පිබඳව වරු මම ශමිපදී පැහැදිලි කළා.  

නීි පි වරු්යා පත් කිරීශමන් ම්කට පසු එළැඹිශේ 

ශපොලි්ථපි වරු්යා පත් කිරීමන්. නීි පි වරු්යා ශතෝ්ා පත් ක් 

ුැනීශේ කාර්යය ්හ ශපොලි්ථපි වරු්යා ශතෝ්ා ුැනීශේ 

කාර්යශේදී ිතශ ේයශයන්ම ඒ පුශුලයන් ඒ ශතෝ්ා පත් ක්න 

අවරු්ථාාශේ -තීන්දු ුත් අවරු්ථාාශේ- වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු කටයුතු 

කශළේෙ යන්න ෙන්ශන් ඒ වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ සිටි පිසක්ථ පමණන්. 

ශමයට ශහේතුවරු ආයතනශේ මි  ිතනිිතොාවරුය ප ශනොමැි කමත් ඒ 

ශශ පාලන හ්ථතය ප මඟින් හැසි්වීමත්ය. ඒ වරුාශනම මා ශවරුත 

මා් තුනකට ්ැ්ය ප ිදිසකපත් ක් මි  කිසිදු වරුාර්තාවරුක එවරුැනි 

කන්ණු ්ේවන්යශයන් වරු නය ප ශහෝ ් හන් ක් ශනොමැත. ඒ 

නි්ා ශේ කන්ණු ිතාමත් ්ැලකිල්ලට ුන්නා ශල් මා 

බවතුමන්ලාශුන් ිල්ලා සිටිනවරුා.  

මම කලින් කිේවරුා වරුාශන ුන් මමි වරු්ශය ප ්හ 

මන්ත්රීවරු්ශය ප ශේ ිතවරුාෙය ආ්ේා ූ  අවරු්ථාාශේ  පත් ක් මි  

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට මම ිතශ්ෝයය පළ ක්ලාන් කියලා ිදිසකපත් 

කළ මතය මම නැවරුත නැවරුතත් ප්රි  පශයේප ක්නවරුා. 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ්හ අයායා නාධික්ණශේ ින්න 

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා මාත් එ පක ත්හා ක්න්නන් ඒ හෙන්ශන්. 

කිසිම තැනක මම එශහම එක ප කියලා නැහැ. මශන එකම 

ප්ර ථනය ප්රි  පශයේප ක්පු අය පිබඳව වරු කවුෙ වරුු කීම ුන්ශන් 

කියන එකන්. ඒ ුැන මන් ශහේතු පැහැදිලි ක්න්ශන් නැත්ශත්  ඒ 

අයට මන් උත්ත්ය ප ශෙන්ශන් නැත්ශත්  ඒ කිසි ශකශන ප මශන 

න.ෙ.ශයෝවරුත්  මිත්රශයෝවරුත් ශනොශවරුන්. ශේ ප්ර ථනය මි  වුණාට 

ප්ථශ්ේ තමන් ඒ ශුොල්ලන් එක ්ැශර්  ශේැශර්  තුන් ්ැශර්  හත් 

්ැශර්ත් මිතල්ලා මට අයායා නා ශෙන්ශන්. මට මිතල්ලා ශේ 

කා්ණා කියනවරුා. ඒ ප්ර ථනය තුළ මම ඒ අයට පිබඳතු් ප දීම කළ 
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යුතු ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශනම උ්්ථිතේ වලාශපොශ්ොත්තුශවරුන් ින්න 

මහාධික්ණ  දි්ා අධික්ණ  ප්රාාමික අධික්ණ වරුාශන පහළ 

අධික්ණවරුල සිටින අයට තමන්ශන අනාුතය පිබඳව වරු උ්්ථවීේ 

දීශේදී ්ායා්ණ  අප පයපාතී  ්ථවරුාධීන ක්රමශේෙයක අවරු යතාවරු 

අපි ෙැඩි ශල් අවරුයා්ණය කිරීම අවරු ය  නි්ාන් ුන් 

කාානායකතුමනි  මා ශේ කන්ණු ් හන් කශළේ. ඒක නි්ා ශේ 

කන්ණු ිදිසකපත් කිරීශේදී කිසිශ්ේත්ම බවතුමා ශහෝ කිසිශවරු ප 

එල්ල ක්ශුන ශනොශවරුන්  මම ශේ කන්ණු ් හන් කශළේ. ්්ය ප 

ිතධියට අපි හැම ශකශන පම ශේකට වරුු කියන්නට නන.. වරුැරැදි 

පා්ක ගිශයොත් අපි බ පශකෝම අමාන්ශේ වරුැශටනවරුා. අධික්ණය  

්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා ශේ සියල්ල තුළම එශහම ශවරුනවරුා. 

්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුලත් ශේ කියපු ආකා් යටම කිසිම 

ශ්වනලාසිය ප හෙලා නැහැ. ඒවරුාශේ ප්රි පත්ි ය ශමොක පෙ  ඒ 

ශුොල්ලන්ශන මුශපන්වීේ ශමොනවරුාෙ  Policy guidelines කිසිම 

ශෙය ප නැහැ. උොහ්ණය ප ිතධියට ුත්ශතොත් ශපොලි්ථ ශකොමියන් 

්ාාවරු ුැන කියන්න පුවවරුන්. ශපොලි්ථ ශකොමියන් ්ාාවරු IGPශන 

ි ලා ශපොලීසිශේ පල්ශලහා ින්න ්ාළහාමිශන මාන් වීම ෙ පවරුා ඒ 

ශුොල්ලන් මතුව ශවරුලා ින්නවරුා. හැවැන්  මම ෙන්නා ිතධියට 

ශකොමියන් ්ාාශේ අ්මුණු යට වරුඩා ශවරුන්ථ. ශහො  වනණාත්මක 

ශපොලි්ථ ශ්ේවරුාවරු ප මි  ක්න්න  ශහො  මහ්න ්ේවන්යතාවරු ප 

මි  ක්ුන්න  ිතශ ේයශයන්ම නවරු පර්ශේයණ අා  වරුාශනම ෙැුගම 

වරුැඩි ක්න අා ත් එ පක ප්රමිි ය උ්්ථ ක්න්න වරුාශන ශශවරුල් 

කිරීම තමන් වරුඩාත් අවරු ය වරුන්ශන්.  

්ා්ය ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාවරු ුැන වලන්න. ශේ ්ශට් ්ා්ය 

ශ්ේවරුශේ ල පය 9) ප ින්නවරුා. ්ා්ය ශ්ේවරුා ශකොමියන් ්ාාශේ 

සීමාවරු ශකොතැනෙ කියලා නැහැ. අමාතයාා  ශල්කේශන ි ලා 

කේකන්වරුාට එන කල්  පියන්ට එනකල් ්ා්ය ශ්ේවරුා ශකොමියන් 

්ාාශවරුන් තමන් කළමනාක්ණය ශවරුන්ශන්. ශෙපාර්තශේන්තු 

ප්රයානියා අමාතයාා ශේ ශල්කේ. ඒ අයටත් යේ කිසි වරුු කීම ප 

ශෙන්න නන.. ශකොමියන් ්ාාවරුල ශකශ්න කාර්යය පිබඳව  සීමාවරු 

ශකොතැනෙ  අවරු ය ශ්වනලාසි ඒ ිතධියට පනවරුලා මම ශප් ් හන් 

ක්පු ිතධියට ශේ කන්ණු ක්නවරුා නේ ුන් කාානායකතුමනි  අපි 

බිිපකළ සු්ාත ෙන්වරුා ශමශහම න්ක ෙන්ශවරු ප ශවරුන්ශන් නැහැ. 

හැම ශෙමේපිශය පම කැමැි න්  ශහො  සු්ාත ්හ අි ්ාත ෙන්ශවරු ප 

හෙන්න. අපි හෙපු ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනශයන් බිිප ශවරුච්  අශන ප ෙන්ශවරුෝ තමන්  ්ථවරුාධීන 

ශකොමියන් ්ාා. ශේවරුා වරුැරැදි පැත්තකට යනවරුා නේ ිතාමත්ම 

ව්පතළන්. ශමොකෙ  ඒ ආයතනවරුලට පුවල් වලතල ්ාශිය ප දීලා 

ි ශවන නි්ා. ඒවරුා ශශ පාලනීක්ණය වුවරුශහොත් 

අප පයපාතීත්වරුය  මයය්ථාාාවරුය  ්ථවරුාධීනත්වරුය කියන කන්ණු 

පිබඳව වරු ව්පතළ අයාශයෝුයකට ්මා්ය ල ප ශවරුනවරුා. 

එම නි්ා ිතාමත් ්ශාාවරුශයන්  ිතාමත් කාන්කවකවරු මම ශේ 

කන්ණු ් හන් කශළේ ශේ තත්ත්වරුය පිබඳව  පැහැදිලි කිරීමටන්. මා 

මුලින්ම කාාවරු ආ්ේා ක්නශකොට කිේවරුා වරුාශනම මම ශේ 

උත්තරීත් ්ාාශේ මන්ත්රීවරු්ශය ප ශනොශවරුන්. ශේ ශකශ්න 

කටයුතුවරුලදී ්නාධිපි වරු්යාටත් ෙැනට ි ශවන වලතල 

්ේවන්යශයන් ප්ර ථන මතු වී ි ශවන නි්ා තමන් මම ශේ කන්ණු 

පැහැදිලි කිරීම ක්ුග ලැබුශේ.  

  2015 මැි වරු්ණ ප්රකා නශේදීත් මම කිේශේ "්නාධිපි  

ධූ්ය අශහෝසි ක්න්න තමන් මම  එන්ශන්" කියලා. එය අ ශහෝසි 

ශනොකිරීම මශන අි න් සිදු වුණු ශෙය ප ශනොශවරුන්.  ්නාධිපි  

ධූ්ය අශහෝසි කිරීම පාර්ලිශේන්තුවරුට අන්ි  ශෙය ප. 

්නාධිපි ධූ්ය අශහෝසි කිරීම පිබඳව  ශේ උත්තරීත්  ්ාාවරු 

ුන්ශන් ශමොන තී්ණය පෙ ඒ නන.ම තී්ණයකට මශන 

එකඟතාවරුය එොත් එශහමන්; අෙත් එශහමන්. ඒ ුැන කිසිම 

ප්ර ථනය ප නැහැ. ශේ කන්ණු පැහැදිලි කිරීම පිබඳව වරු බව සිය ග 

ශෙනාශනම කාන්කවක අවරුයානය ශයොමු  ක්න්නය කියා ිල්ලා 

සිටිමින් මම නවරුි නවරුා. ්ථතුි න්. 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අි ුන් ්නාධිපි තුමා ිතසින් ිතිතය කන්ණු ශුනහැ් 

ෙැ පූ වරුා. මම එය ්ාාශේ අවරුයානයටත් ශයොමු ක් බවතුමාට 

යාා කාලශේදී පිබඳතු් ප ලැශවන්නට ්ල්ථවරුන්නේ. ශවොශහොම 

්ථතුි න්. 

යළඟට ුන් අුග්  ප්රියෙර් න යාපා  මැි තුමා. 
 

[අ.ාා. 5.00] 
 

ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ුන් කාානායකතුමනි, අි ුන් ්නාධිපි තුමාශන දීර්  

කන්ණු පැහැදිලි කිරීශමන් ප්ථශ්ේ,  ිතප පයය ිතසින් ශුශනන ලෙ 

ශයෝ්නාවරු ශකොන්ත්ේම කාශලෝි තෙ කියන එක ශේ 

ශමොශහොශත් වරුැ ටශහනවරුා. එතුමා ිතාමත්ම ිහබඳන් ශමිප අ්මුණු 

්හ ඒ අ්මුණු ිුව ශනොවීම පිබඳව වරු ්ාකච්ඡා කළා. 

මත්තවරු ශයන්ම ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා කියන්ශන් ශේ ්ශට් 

වරුයවරු්ථාාශේ වලය ශවදීශේ එක අාුය ප. ිතයායකය, 

වරුයවරු්ථාාොයකය ්හ අධික්ණය වරු ශයන් අාු තුන ප 

ි ශවනවරුා. ඒ අධික්ණශේ  ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාශන නේවරුලින් 

ිතිතය කන්ණු ශමතැන මීට කලින් ිදිසකපත් වුණා. ඒ අයට පිබඳතුන් 

ශෙන්නට වැසක ශෙය ප ුැන අපි  කාා ක්න්න නන.ය කියා මම 

ිපතන්ශන් නැහැ.  

ිතයායකය ්තුවරු ි බුණු වලතල තමන් ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාශවරුන් වරුයවරු්ථාාොයකයට ලවා දී ි ශවන්ශන්. ඒක අපි 

අමතක ක්න්න න්කන්. මට මතකන් එවරුකට  න්ද්රිකා 

වණ්ඩා්නායක කුමා්තුාු මැි නිය ශේ ්ශට් ්නාධිපි කම 

ේනශකොට මි වුණු පසකවරුා් ආණ්ඩු කාලශේ තමන් ශේ අෙහ් 

ආශේ. ඒ ුැන ්ාකච්ඡා ක්නශකොට මම එතැන සිටියා. ඒ 

අවරු්ථාාශේ ශේ ්ාාවරුට ්නාධිපි වරු්යාශන නිශයෝජිතශය ප පත් 

ක්න්න කිසිම අෙහ් ප ි බුශණ් නැහැ. එො මම තමන් ශයෝ්නා 

කශළේ ්නාධිපි වරු්යාශන වලතල ුන්නවරුා නේ, ඒවරුා 

වරුයවරු්ථාාොයකයට ලවා ශෙනවරුා නේ, ්ථවරුාධීන ශකොමියන්  ්ාා  

හෙනවරුා නේ  ඒ ්ේවන්යශයන්  එතුමාශන නිශයෝජිතශයකුත් 

ශමිප ින්න  නන.ය කියා. ෙැන් ඒක දිුටම පැවරුතීශුන යනවරුා.  

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා කියන්ශන්  තමන්ශන  ජීිතත කාලය 

පු්ාම එ පත්ා ්ා්කාසකය ප ක්ලා ඒ ්ා්කාසකශේ ශුෞ්වරුනීය  

පිබඳුැනීම ප වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුන අය. එශහම පිබඳුැනීම ප 

වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුන අය පිබඳව වරු  අෙ වරුයවරු්ථාාොයක  ්ාාවරුට 

තීන්දුවරු ප ුන්නට ි ශවනවරුා. ඒ වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාශේ  

ශශ පාලනඥයන් හත් ශෙශන ප ින්නවරුා;  සිිතල් ්මා්ශේ තුන් 

ශෙශන ප ින්නවරුා.  මම කියන්න යන්ශන් නැහැ, ශේ ්ාාවරුට 

ශශ පාලනඥයන් පත් කිරීම න්කන්, සිිතල් ්මා්යට ශෙන්නට 

නන.ය කියා.  මම එතැනදී ින්ශන්  ිතයායකශේ වලතල ුන්නවරුා 

නේ  ඒක වරුයවරු්ථාාොයකයට ශෙන්නට නන.ය කියන තැනන්. මා 

කියන්ශන්  එකම ශෙයන්.  ශේ වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු අ්මත් 

ශවරුලා ි ශවනවරුා, ශේ ්ශට් ්ථවරුාධීන අධික්ණය ප නිර්මාණය 

කිරීශේදී  ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා ුැන ්ාුගකේපිකවරු ්ලකන්න. 

ඒක ිතත්න් මම කියන්ශන්. ශමොකෙ ශේ  නේ   ප්රි  පශයේප වුණු අය 

අත්  අපි ෙන්නා හඳුනන අයත් ින්නවරුා.  ඒ ෙන්නා  හඳුනන අය 

ශමොන ශශ පාලන ප පයයකට අන්ි ෙැන් කියන එක අපි කවුන්වරුත් 

ෙන්ශන් නැහැ. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ින්න අපි සිය ග ශෙනාම, ශේ 

නීි ඥතුමන්ලා ෙන්නවරුා, ිතිතය ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා ිදිසකශේදී 

අපි නඩු කාා ක් ි ශවනවරුා. ඒ ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා ශමොන 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ශශ පාලන මතය ේනවරුාෙ කියා  අපි කවුන්වරුත් ෙන්ශන් නැහැ.  

නමුත් වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාශේ ිපටපු ්ාමාජිකන්න් කාා  

ක්නශකොට කිේවරුා, ඒ අය ුැන ි ශවන යේ යේ කන්ණු. මම 

ිපතන්ශන් නැහැ එය ්ායා්ණන් කියා.  ඒ අ්ායා්ණකම තමන් 

්නාධිපි තුමා අධිශ ෝෙනා  පත්රය ප  හැටියට ිදිසකපත් කශළේ. 

්නාධිපි තුමාශන ඒ අධිශ ෝෙනා පත්රයට පිබඳතුන් ශෙන්න  

වරුර්තමාන වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරුට පුවවරුන් ශේය කියා මම 

ිපතන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ, ඒ ත්ේම ශහේතු නැි වරු පුශුලන්න්ශන 

උ්්ථවීේ නවරුත්වරුන්නට ඒ ්ාාවරු ක්රියා ක් ි ශවනවරුා.  අධික්ණය 

කියන්ශන් ශවරුන්ථ තැන ප ශනොශවරුන්. බවතුමන්ලාට අවරු ය  

ක්න්ශන් ්ථවරුාධීන අධික්ණය ප ක්රියාත්මක ක්න්නට නේ, ඒ 

්ථවරුාධීන අධික්ණය ක්රියාත්මක ක්න ිතධිය  ශේක  ශනොශවරුන්. 

ශමොකෙ මම ෙන්නවරුා, තමන්ශන ජීිතතශේ  ිහළට යන්න නේ 

මශහේ්ථත්රාත්වරු්ශය ප මා්යකට නි ථි ත නඩු තීන්දු  ප්රමාණය ප  

ලියන්න නන..  

මහාධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරු්ශය ප නි ථි ත නඩු තීන්දු 

ප්රමාණය ප ලියන්න නන.. ඒවරුා අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් 

්ාාශවරුන් අධී පයණය ක්නවරුා. දි්ා ිතනිසුන්වරු්යකුත් නි ථි ත 

නඩු තීන්දු ප්රමාණය ප ලියන්න නන.. එශහම නැතුවරු 

මශහ්ථත්රාත්වරු්යකු දි්ා ිතනි ථ යකා්වරු්යකු ශවරුන්ශන්ත් නැහැ, 

දි්ා ිතනි ථ යකා්වරු්යකු මහාධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරු්යකු 

ශවරුන්ශන්ත් නැහැ. එතැනින් එහාට යන සීමාවරු තමන් ශේ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට  ි ශවන්ශන්. එතැනදී ශේ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ුන්නා නිුමනවරුල ිත ාල ප්ර ථනය ප 

ි ශවනවරුා. ශමොකෙ, ඒ තනතුන්වරුලට ශනොශත්ශ්න අය 

්ේවන්යශයන් ශමොකෙ වුශණ් කියලා   කියන්න කවුන්ත් නැහැ. 

්ායා්ණය, අ්ායා්ණය ුැන කාා ක්න්න වැහැ. ඒ අයට ඒ 

ුැන අහන්න ශකශන ප නැහැ. ඒ අය තමන්ශන ිතශියථට ශ්ේවරුාවරු 

අවරු්න් ක්ලා ශේෙනාශවරුන් නි පම යනශකොට, ඒ ශේෙනාවරු 

පිබඳව වරු යේ ආකා්යක අෙහ් ප ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ුන්න නන.. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පත් ක්ුැනීම ් හා 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ්ේමත ක්ුන්න 

ඡන්ෙය දුන්ුග අය හැටියට අපිත් ඒ වරුුකීශේ ශකොට් ප ුන්න 

නන.ය කියන එක තමන් අෙ ශේ ්ාාශේ කළ කාාවරුල මතුළත්වරු 

ි බුශණ්.  

මාුල ්ම්වී් මමි තුමා උත්්ාහ කළා, ප්ර්ාතන්ත්රවරුාදී, 

ිතාම ශුෞ්වරුාන්ිතත ක්රමශේෙය ප නිර්මාණය කළාය, ඒ තුබඳන් 

ශේ ්ශට් ්නතාවරු වලාශපොශ්ොත්තු වුණාට වරුඩා වරුැඩි ශෙය ප 

කළාය කියන්න. මා එතුමාට කියන්න නන., එශහම අෙහ් ප 

ි බුණාය කියලා. ඒ අෙහ් තුළ තමුන්නාන්ශ්ේලාට 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය නමැි  ්ත්්න් බිත්ත් ෙමන කිකිබඳයකු හෙන්න 

නන. වුණා. ඒක හෙලා ි ශවනවරුා. හැවැන් ඒ කිකිබඳය බිත්ත් 

ෙමන්ශන් නැහැ. ඒකන් ශමතැන ි ශවන ප්ර ථනය. බිත්ත් 

ශනොෙමන කිකිබඳය ප නිර්මාණය කළාය කියලා ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය 

පිබඳව වරු කට මැත ශෙඩවීශේ අන්ි ය ප අපට නැහැ.  

ඒ ිතත් ප ශනොශවරුන්. ශේ ්ශට් අධික්ණයට ිතිතය අවරු්ථාාවරුල 

අතශපේවරුාය කියන අෙහ් ිදිසකපත් වුණු වවරු මා කියන්න 

කැමැි න්. ශමය මා පිබඳුන්නා අෙහ් ප ශනොශවරුන්. ශේ ්ශට් 

අධික්ණයට අතශපේශේ එක ්නාධිපි වරු්යාන්. ඒ තමන් ශේ.ආර්. 

්යවරුර්යන ිපටපු ්නාධිපි වරු්යා. එතුමා 9 7  නවරු ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාවරු ශුශනනශකොට එවරුකට ි බුණු සුප්රිේ උ්ාිතය 

්ේපූර්ණශයන් වල ්ිපත කළා. ඒ ිතනි ථ යකා්වරුන්න් 

කිිපපශෙනකු නැවරුත පත් කශළේ නැහැ. ිපටපු  ශශ්රේයථ ාධික්ණ 

ිතනි ථ යකා්වරු්යකු ූ  ්යා පි ්ණ මැි තුමා ්හ තවරුත් 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් කිිපපශෙනකු පත් කශළේ නැහැ. ඒ ිි හා්ය 

ශවොශහොම ඈතට දිශවරුනවරුා. ඒ ිි හා්ය පසු ප්ට ශුශනන්න 

වැහැ. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශවරුන් ්නාධිපි වරු්යකුට යේ වලය ප 

දීලා ි ශවනවරුා නේ, ඒ වලය අුගවරු ඒ ්නාධිපි වරු්යා ක්න පත් 

කිරීම ප පිබඳව වරු ප්ර ථන ක්න්න වැසක නේ ප්ර ථන ක්න්න වැහැ. 

නමුත් ශමතැන ි ශවන්ශන් එශහම ශෙය ප ශනොශවරුන්. එවරුැනි 

කටයුතු වරුැරැදින් කියන ශේ  ්ාාශේ කාර්යයන් නිවරුැරැදිවරු ිුව 

ක්නවරුාෙ කියන එක තමන් අෙ අපට ි ශවන ප්ර ථනය. ඒ ප්ර ථනය 

අපට ි ශවන ප්ර ථනය ප ශනොශවරුන්. ඒක එශහමපිටින්ම ශේ ්ශට් 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන අන්ි වරුාසිකේ පිබඳව  ප්ර ථනය ප. වරුෘත්තීය 

්මිි ය ප හෙන්න බවුන්ට අන්ි ය ප නැහැ. ශපොලි්ථ ශකොමියන් 

්ාාවරු උ්්ථවීේ දුන්නාම ඒ ශපොලීසිශේ ින්න අය අධික්ණයට 

ගිිපන් තමන්ශන වරුැරැදීේ හො ුන්නවරුා. නමුත් 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට වරුන වරුැරැදීේ හෙන්ශන් ශකොතැනින්ෙ? 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට වරුන වරුැරැදීේ හෙන්න තැන ප නැහැ. ඒ ් හා 

අඩු ුණශන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු අයායා න ක්රමය පවරුත් 

නිර්මාණය ක්ලා නැහැ. ්නාධිපි තුමා කියපු හැටියට 

එතුමාටවරුත් කන්ණු ිදිසකපත් ක්න්ශන් නැහැ, ඒ නේ ප්රි  පශයේප 

කශළේ මන් කියලා. එය ව්පතළ තත්ත්වරුය ප. ඒ 

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා ිතාම කන්ථ් ගාාවරුයට පත්වුණා. ඒ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් 94ශෙනා අතසකන් කිිපපශෙනකු අපි ශහො ට 

ෙන්නා හඳුන්න අයන්. මා නීි ඥවරු්යකු හැටියට වරුැඩ ක්නශකොට 

මනිලාල් නවරුෙයි ලක මහතා නීි  ිතෙයාල ශේ යළඟ අවුන්ශශශ 

ශියයශය ප. ඒ වරුාශනම කු්ලා ්ශ්ෝ්නී අශේවරුර්යන මා ්මඟ 

එකට ිශුන ුත් ශකශන ප. ඒ අය අවුන්දු 35කට වරුඩා හඳුනනවරුා 

වුණත්, කිසිම ෙවරු්ක අපි ඒ අයශන ශශ පාලනය ුැනවරුත්, ඒ අය 

අශ් ශශ පාලනය ුැනවරුත් කාා ක්ලා නැහැ. බවුන් 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් හැටියට ිතාම ිතශියථට ශල් ක්රියා ක්පු වවරු 

අපි ෙන්නවරුා. නමුත් ිතශ ේයශයන් මනිලාල් නවරුෙයි ලක 

මැි තුමාශන නම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ිදිසකපත් වුණාම  

එවරුකට ඒ ්ාාශේ ිපටපු, අෙ ජීවරුතුන් අත් නැි  ශකශන ප බහු 

ුැන ක්පු ප්රකා  අපට පසු කාලීනවරු ෙැන ුන්න ලැබුණා. ිතාම 

අ්ායා්ණ ප්රකා  පිබඳව වරු අපට ෙැන ුන්න ලැබුණා. කිසිම 

ශකශනකුට ඒ ිතධියට ක්රියා ක්න්න අන්ි ය ප ි ශවනවරුාය කියා 

මා ිපතන්ශන් නැහැ. නන.ම ශකශන ප වරුැරැදිකා්ශය ප නේ, 

වරු්ෙ ප ක් ි ශවනවරුා නේ ඒ වරු්ෙ ්ේවන්යශයන් ශ ෝෙනාවරු ප 

ි ශවන්න නන.. ඒ ශ ෝෙනාවරු ්ේවන්යශයන් වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප 

ි ශවන්න නන.. ඒ කිසිවරු ප නැතුවරු එක එක පැත්තට පුශුලයන් 

ෙමා කාා ක්ලා කවරුොවරුත් ශේ ්ශට් ්ථවරුාධීන අධික්ණය ප 

හෙන්න වැහැ. ඒ නි්ා ඒ ිවරුත් වුණු ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාට 

ව්පතළ තත්ත්වරුය ප මි ශවරුලා ි ශවනවරුාය කියන එක අපි 

කියන්න නන.. ුන් කාානායකතුමනි, අපි ශේ කාා ක්න්ශන් 

කාානායකතුමාට ශහෝ ශවරුන අයට ිතන්ශයවරු ශනොශවරුන්. නමුත් 

ශේ ් හා ක්රමශේෙය ප හෙන්න කියන එකන් අපි කියන්ශන්. 

 ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය - 

 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ුන් කාානායකතුමනි, ශේ මන්ත්රීතුමාශුන්  පැහැදිලි ක් 

ුැනීම ප ක්ුන්න ි ශවනවරුා. 

ුන් මන්ත්රීතුමනි, මම ශේ ෙැන ුන්නන් අහන්ශන්. ශි්ානි 

වණ්ඩා්නායක මැි නිය අන්න් කිරීශේදී  ිතශ ේය කා්ක ්ාාවරු ප 

පත් කළා ශන්. එතුමිය ෙවරුශ්න් අන්න් කළා ශන්. එතුමිය ෙවරුශ්න් 

අන්න් ක්පු කමිුවශේ ්ාාපි තුමා බවතුමා ශන්ෙ? 

 
ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

බේ, බේ මම තමන්.   
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ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

එතශකොට,  ඔබුරො පෙොනවාා  පම් කථා ක්න්ශන්? 
 

ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මම තමුන්නාන්ශ්ේට ඒකත් කියන්නේ. ඒ කමිුවවරු 

පාර්ලිශේන්තුශේ ්ථාාවරු් නිශයෝු අුගවරු පත් ක්පු කමිුවවරු ප. ඒ 

ක්රමය ිතත්න් එො ි බුශණ්. ඒ වරුාශනම මතක ි යා ුන්න, ඒ 

කමිුවවරු ිදිසකශේ ්ා පෂි දුන්නා එවරුකට ශශ්රේයථ ාධික්ණ 

ිතනි ථ යකා්වරුසකයක ූ  ශි්ානි ි ලකවරුර්යන මැි නිය. අෙ 

තමුන්නාන්ශ්ේලා එ පක ින්න ්ාජිත ශ්ේනා්ත්න මැි තුමාත් එො 

අපිත් එ පක ිපටියා.  මම අෙත්  පිබඳුන්ශන් නැහැ ඒක වරුැ්දින් 

කියලා. නමුත් ඒ පිබඳව වරු පසුවරු තමුන්නාන්ශ්ේලා තීන්දුවරු ප 

ුත්තා. ඒක හසක. මම තමුන්නාන්ශ්ේලාශුන් ප්ර ථනය ප අහනවරුා, 

මන් එතුමිය   දිුටම අග්රිතනි ථ යකා්තුමිය හැටියට ි යා ුත්ශත් 

නැත්ශත් කියලා. මන් ෙවරු් ප ි යලා ිතශ්රාම යැේශේ? එො, ඒ හැම 

ශකශනකුටම තමන්ශන කන්ණු ිදිසකපත් ක්න්න  අපි ිඩ දුන්නා. 

එතුමිය පමණ ප ශනොශවරුන්, එතුමිය ශවරුුගශවරුන් ශ්ොශේයථ ෙ සිල්වරුා 

මැි තුමාත්  ්ා පෂි දුන්නා. එො තමුන්නාන්ශ්ේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

ිපටිශේ නැහැ. ඒ නි්ා අෙ තමුන්නාන්ශ්ේලාට ි ශවන්ශන් අහපු 

කාා ිතත්න්. ෙැ පක ශශවරුල් ශනොශවරුන්.  තමුන්නාන්ශ්ේලා ෙහනවරු 

වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් ඒ ක්රමශේෙය ශවරුන්ථ 

ක්ලා ි ශවනවරුා. ඒක ශහො න්. එවරුැනි කටයුතු පිබඳව වරු යේ කිසි 

තුන්වරුැනි පාර් ථවරුය ප ක්ා යන එක ුැන මශන කිසිම 

ිතශ්ෝයතාවරු ප නැහැ. අප වරුැඩ කශළේ එවරුකට ි බුණු ක්රමය අුගවරුන්.  

ශමොකෙ,  එවරුැනි තත්ත්වරුය ප යටශත් තීන්දු ුන්න ි ශවනවරුා නේ 

ශලෝකය පු්ාම පාර්ලිශේන්තුවරුට තමන්  ඒ තීන්දු ුන්න අන්ි ය 

ි ශවන්ශන්. බ්රිතානයශේත් එශහමන්. මශමසකකාශේත් එශහමන්.  ඒ 

ක්රමශේෙ ශවරුන්ථ. හැවැන්, අවරු්ානශේදී පාර්ලිශේන්තුවරුට මිතල්ලා 

පාර්ලිශේන්තුශවරුන් තමන් ඒක ක්න්ශන්. පාර්ලිශේන්තුවරුට ඒ 

අන්ි ය ි ශවන නමුත්  ිතිතය තැන්වරුලදී ක්රමශේෙ ශවරුන්ථ ශවරුලා 

ි ශවනවරුා. ඒ නි්ා  අශ් පාර්ලිශේන්තුවරු, ිතශ ේයශයන් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු වරුු කියන්න නන., ඒ අිපා්ක 

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා ශවරුුගශවරුන්. ශමොකෙ, බවුන් ශවරුුගශවරුන් හඬ 

නඟන්න කිසිශවරු ප නැි  නි්ා. ඒ හඬ ප නැඟීම පමණන් අපි 

ක්න්ශන්. ඒක තමන් ්නාධිපි තුමා ිතවරුෘතවරු කිේශේ. 

්නාධිපි තුමාශන ප්රකා ශේ ි ශවන ව්පතළකම 

තමුන්නාන්ශ්ේලා ශත්න්ේ ුන්න. ශමොකෙ, එතුමා තමන් ෙහනවරු 

වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශවරුුගශවරුන් ඒ ශවරුලාශේ ශ්රී 

ලාකා නිෙහ්ථ ප පයය කැමි  ක් ුත්ශත්. ඒකට එතුමා ෙවරු් පම 

පාර්ලිශේන්තුශේ ිපටියා. එො අපි සිය ගශෙනාම ිත ාල ශල් තර්ක 

ිදිසකපත් කළා. අපට නන. ක්න්ශන් ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය  පිබඳව වරු ිතශේ න ක්න්න ශනොශවරුන්, ශේ 

ි ශවන ක්රමශේෙය හො ුන්නන්. අඩුමත්මින් තමුන්නාන්ශ්ේලා ඒ 

ක්රමශේෙය වරුැ්දින් කියලාවරුත් පිබඳුන්න කැමි  නැහැ. ක්පු ක්රමය 

වරුැ්දින් කියලා පිබඳුන්ශන් නැි වරු, ඒක හසකයට හසකන් කියමින් ඒක 

ආ් පයා ක්මින් ින්නවරුා. අෙ තමුන්නාන්ශ්ේලාට සිශය ශවරුනවරුා, 

්නාධිපි තුමා  ිදිසකපත් ක්පු අධිශ ෝෙනා පත්රයට උත්ත් 

ශෙන්න. ඒක අමාන් වරුැඩ ප. ඒ නි්ා මම ිත ථවරුා් ක්නවරුා, ශේ 

පිබඳව  තමුන්නාන්ශ්ේලා ක්රියා ක්න්න නන.ය කියලා.  

ඒ වරුාශනම මම තවරුත් එක ප කියන්න නන.. අධික්ණ 

මමි තුමිය ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ාමාජිකශය ප. මම 

ිපතනවරුා බවතුමිය එම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ශනොසිටිය 

යුතුන් කියලා. මම එශහම කියන්ශන් මන්? බවතුමිය අධික්ණ 

 පශයේත්රය ාා්වරු ින්න මමි තුමිය නි්ා බවතුමිය එතැන ින්න 

එක යේ ආකා්යකට වලප.ම ප මි  කිරීශේ කන්ණ ප හැටියට 

ි  බීම නි්ා එශ්ේ ශනොිතය යුතුන්.   

ගු තලතා අුරපකෝරල ෙහසත්මිය (අධිකරණ හසා 

බ්දධනාගාර ප්රින්ං ප්කරණ අොතයුරමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துதகாரல - நீதி மற்றும் 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice 
and Prison Reforms) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශේක මශන අෙහ්. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මමි තුමිය, බවතුමියශන point of Order එක 

ශමොක පෙ? 

 
ගු තලතා අුරපකෝරල ෙහසත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துதகாரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ුන් කාානායකතුමනි, මට කලින් ිපටපු අධික්ණ මමි තුමා 

- ෙැන් ශේ ්ාාවරුට පහ් ුහන ිතශේෝ ්ා්ප පය මහත්මයා- 

අවුන්දු ශෙක ප ඒ ්ාාශේ ිපටියා. එතශකොට ශමතුමා ආණ්ඩුශේ 

ි ලාවරුත් ඒ ුැන කිේශේ නැහැ ශන්. ෙැන් මන් කාා ක්න්ශන්? 

ඒකත් හසකයට ශි්ානි වණ්ඩා්නායක ශනෝනාශන වරුැ ශඩ් වරුාශනන්. 

 

ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ුන් මමි තුමිය, බවතුමිය පිබඳවෙ කිසිම වරු්ෙ ප මම 

කියන්ශන් නැහැ. 

 

ගු තලතා අුරපකෝරල ෙහසත්මිය  
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துதகாரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ වුණාට, ඒක බවතුමාට එොත් කියන්න ි බුණා ශන්. මන් 

ෙැන් කියන්ශන්? 

 
ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ශපොඩ්ඩ ප ින්නශකෝ. නන.ම ශෙය ප-  

 
ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමා, බවතුමාට තවරුත් ිතනාඩි තුනක කාලය ප 

ි ශවනවරුා.  

 

ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
්තා ිගිල්ශලනශකොටශන් සුෙ ශපශනන්ශන්. ශත්න්ණාෙ? 

ටික ෙවරු් ප යන්න නන. ශේ ශශ ශත්න්ේ ුන්න. මම කාා 

ක්න්ශන් ප්රි පත්ි ය ප ුැන ිතත්න්. මම  කාා ක්න්ශන් නැහැ 

බවතුමියට ිතන්ශයවරු. මම ිත්යෝ ්ා්ප පය මහතාට ිතන්ශයවරු 

කාා ක්න්ශන් නැහැ. නමුත් මම කියන්ශන් අධික්ණ ිතයයාා් 

අමාතයවරු්යා ශමම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ශකොන්ම 

ශවරුලාවරුකවරුත් ශනොසිටිය යුතුන් කියන එක ිතත්න්.  
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු වාසුපද්ව නානාය පකාර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශනොසිටිය යුතුන්. 

 

ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ශමොකෙ, ඒ මඟින් අනවරු ය වලප.ේ කිරීමට ි ශවන ිඩකඩ 

මි  ශවරුන්නත් පුවවරුන්, ශනොශවරුන්නත් පුවවරුන්. ප්රි පත්ි මය 

වරු ශයන් එශහම ශනොිතය යුතුන්. මම බවතුමියට වරු්ෙ ප කියනවරුා 

ශනොශවරුන්. බවතුමිය අවරුාක ශහො  ශකශන ප වවරු අපි ෙන්නවරුා. ඒ 

ුැන කිසි ප්ර ථනය ප නැහැ. මම කියන්ශන් බවතුමිය ශහෝ ඒ 

තනතු් ේන ශකනා කවුන්න් ශහෝ ඒ තැන ශනොසිටිය යුතුන් කියන 

එක ිතත්න්.  

ුන් කාානායකතුමනි, අපි ශමවරුැනි ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරුකින් ශේ ්ශට් ි ශවන අධික්ණ -ිහළ අධික්ණ- 

්ථවරුාධීනත්වරුයකට පත් ක්නවරුා නේ, ඒ පත්කිරීේ පිබඳව  රීතී, 

ක්රමශේෙ, පත්කිරීේ ක්රම, බවුන් ුැන යේ කිසි අයයයනය ප යනාදී   

සියල්ලම කිරීශමන් පසු තමන් ඒ ුැන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

තීන්දුවරු ප ුත යුත්ශත්. එම නි්ා පහුශවරුලා ශහෝ ඒ පිබඳව  අවරු ය 

පියවරු් ුන්නා ශල් ිල්ලා සිටිමින්  මාශන වරු න ්ථවරුල්පය 

අවරු්න් ක්නවරුා. ශවොශහොම ්ථතුි න්. 

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, ුන් සුජීවරු ශ්ේනසිාහ අමාතයතුමා.  
 

[අ.ාා. 5.94] 
 

ගු සුජීව ප ේ්නල්ංහස ෙහසතා (විා යා , තා පෂණ හසා 

පර්පේෂණ කැමනට් පනොවන අොතයුරො) 
(மாண்புமிகு சுஜீவ தசனசிங்க - விஞ்ஞான ததாைில்நுட்ப 

மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Non Cabinet Minister of  
Science, Technology and Research) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්, ුන් කාානායකතුමනි. ිතාමත් වරුැෙුත් 

මාතෘකාවරු ප පිබඳව වරුන් අෙ කාා ක්න්ශන්. ඒ වරුාශනම මීට ිතනාඩි 

කිිපපයකට ශප් ුන් ්නාධිපි තුමා කාා කළා. එතුමාශන 

ප්රකා ය ්ේවන්යශයන් මටත් අෙහ්ථ කිිපපය ප ෙ පවරුන්නට 

අවරු්ථාාවරු ලැබීම පිබඳව වරු මා ්න්ශතෝය ශවරුනවරුා. 

්නාධිපි තුමාත්, අපිත් අත් යේ කිසි ශපොඩි ිත්්කය ප මි  

ශවරුලා ි බුණා, ුන් කාානායකතුමනි. මම යශේ මායය මමතූ  

අවරු්ථාාශේ දී මශුන් ප්ර ථනය ප මහුවරුා, ්නාධිපි තුමා ක්පු 

ශශවරුල් ්ේවන්යශයන් ්.හීමකට පත් ශවරුනවරුාෙ, නැශෙ කියලා. 

මත්තටම ශේ අවරු්ථාාශේ එතුමා ශමතැන සිටියා නේ ශහො න්. 

ශමොකෙ, මට ශේ කා්ණය එතුමා ිදිසකශේ දීම කියන්නට ි බුණා 

නේ ශහො න්. ුන් කාානායකතුමනි, පසුගිය අවුන්දු කිිපපය තුළ 

ශේ ්ශට් ි ූ  තත්ත්වරුයත් එ පක ්ාශ් පයවරු වැ ගශවරුොත්, 

ිතශ ේයශයන්ම එ්ථ.බී. දි්ානායක මන්ත්රීතුමන්ලා, ෆන්්ර් මු්ථතාපා 

මන්ත්රීතුමන්ලා, අපි ආණ්ඩුවරු ක්ශදී ශේ ්ශට් යහ පාලනය ප 

මි ශවරුලා ි ශවනවරුා; ඒ වරුාශනම ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ්ථාාපිත ශවරුලා 

ි ශවනවරුා; නීි ශේ ්ථවරුාධිපතයය මි ශවරුලා ි ශවනවරුා කියන ශශ 

්ේවන්යශයන් අපි ්න්ශතෝය ශවරුන්නට නන.. 

ුන් කාානායකතුමනි, ිතශ ේයශයන්ම අෙ ්ා ා්කයන්ශන 

පැමිණීම පැත්ශතන් වුවරුත් ශනොේව් එක වරු ශයන් අපට ලකුණ ප 

ලැශවන්න, යහ පාලනශේ අපි ෙැමූ අත්ි වරුා්ම ිත ාල ශල් ශහේතු 

ශවරුනවරුාය කියන කා්ණයත්, ඒ වරුාශනම එිප ප්ර ා්ාවරු 

්නාධිපි තුමාටත්, අුමැි තුමාටත් ලැශවනවරුා කියන එකත් මම 

ශේ අවරු්ථාාශේ දී ප්රකා  ක්න්නට නන.. එතුමා යේ කිසි 

ආකා්යකින් කලින් ෙැරූ අෙහ් ශවරුන්ථ කළා.  ිතශ ේයශයන්ම 

කලින් ි ූ  ක්රමශේෙය ශවරුන්ථ කළා.  මම එක අෙහ් ප පමණ ප 

් හන් ක්ලා මශන කාාවරුට ඌණ පූ්ණය ප ුන්නේ. මම 

ආණ්ඩු ප පයශේ මමි වරු්ශය ප. ඒ වරුාශනම තලතා අතුශකෝ්ල 

මහත්මිය අධික්ණ අමාතයවරුසකය වරු ශයන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ සිටීම සුදුසුෙ, නැශෙ කියන කා්ණය ුැන ෙැන් ් හන් 

කළා. මශන ශපෞශුලික හැඟීම ිතධියට ඒ ් හා වරුන සුදුසුකම 

ශපොඩ්ඩ ප අඩුන් කියන කා්ණය තමන් මට ෙැශනන්ශන්. ආණ්ඩු 

ප පයශේ ි ලා මට ඒක කියන්න   පි ය ි ශවනවරුා. නමුත්  

අුග් ප්රියෙර් න යාපා මමි තුමාට ඒ ෙවරු්ථවරුල ිත්යෝ ්ා්ප පය 

මැි තුමා පිබඳව වරු එවරුැනි අෙහ් ප ප්රකා  ක්න්න ඒ, හන්ය 

ි බුශණ් නැහැ. මම කියන්ශන්, conflict of interest කියන එක 

මි  ශවරුන්න ිඩ ප්ර්ථතාවරු ි ශවනවරුා කියන එකන්. ඒක තලතා 

අතුශකෝ්ල මැි නියට ශපෞශුලිකවරු ි ශවන ප්ර ථනය ප 

ශනොශවරුන්. අධික්ණ මමි තුමිය ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

සිටීම යේ ප්ර ථනය ප මතු වරුන කා්ණය ප ශවරුන්න  පුවවරුන්. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ආණ්ඩු පාර් ථවරුශේ ප්රයාන ්ාිතයායකතුමනි, 

කාලය පිබඳව වරු ප්ර ථනය ප ි ශවනවරුා. 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருைாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කාානායකතුමනි, ප්ථවරුන්  .30 වරුන තුන් ිතවරුාෙය 

පවරුත්වරුාශුන යා යුතු යැන් මම ශයෝ්නා ක්නවරුා. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අුගවරු ිතවරුාෙය පැවරුැත්ශවරුන කාලය පැයකින් දීර්  ක්න්න 

්ාාවරු එකඟෙ? 
 

ගු ේදත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you go ahead. 
 

ගු සුජීව ප ේ්නල්ංහස ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ தசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්, ුන් කාානායකතුමනි. අපි සිටින ප පයය 

අුගවරු ශනොශවරුන්, අපි යේ කිසි මතවරුාෙය ප ේනවරුා නේ ශකොන් 

ප පයශේ සිටියත් ඒ මතවරුාෙය ්ායා්ණවරු ේන්න පුවවරුන්   පි ය 

ි ශවන්නට නන.ය කියන එක තමන් මම ිත ථවරුා් ක්න්ශන්. 

එශහම නැත්නේ අපි ශහො  ්ට ප බිිප ක්න්ශන් නැහැ කියන 

එකන් මශන ිත ථවරුා්ය ුන් කාානායකතුමනි. අප පයපාතී 

පුශුලශය ප, ඒ වරුාශනම මම ුන් ක්න පුශුලශය ප වරු ශයන් 

බවතුමාට යේ යේ පාර් ථවරුයන් ශමොන ශ ෝෙනා නැුවවරුත්, මම 

ෙන්නවරුා බවතුමා ්ායා්ණවරු කටයුතු ක්න නායකශය ප කියලා. 

එම නි්ා ප පය පාට ශේෙයකින් ශතෝවරු ්ායා්ණත්වරුය ිුව 

කිරීමට බවතුමා ුන්නා උත්්ාහය ්ේවන්යශයන් මම බවතුමාට 
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්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. බවතුමාට ිතන්ශයවරු ශනොශය ප ශ ෝෙනා 

ආවරුා. එවරුැනි ශ ෝෙනා එනවරුා. බුදු හාමුදුන්වරුන්ට ිතන්ශයවරු ශ ෝෙනා 

මිතල්ලා ි ශවනවරුා; ශේසු්ථ වරුහන්ශ්ේට ිතන්ශයවරු ශ ෝෙනා 

මිතල්ලා ි ශවනවරුා; නබිතුමා මතුව ඒ සිය ගශෙනාටම ිතන්ශයවරු 

ශ ෝෙනා මිතල්ලා ි ශවනවරුා. ඒ උත්තමයන්ටත් ශ ෝෙනා එනවරුා 

නේ, බවතුමාට ශ ෝෙනා එල්ල ශවරුන එක අමුතු කා්ණය ප 

ශනොශවරුන්. ඒක බවතුමා මටත් වරුැඩිය ශහො ට ෙන්නවරුා මි . 

ිතශ ේයශයන්ම ශේ කා්ණය ුන් ්නාධිපි තුමාශන 

අවරුයානයට මා ශයොමු ක්නවරුා. ඒ වරුාශනම මශන මිත්ර ුන් එ්ථ.බී. 

දි්ානායක මැි තුමාටත්, ඒ වරුාශනම ෆන්්ර් මු්ථතාපා 

මැි තුමාටත්, අශනකුත් නීි ඥවරුන්න්ටත් මම ෙැන් ශේ ප්ර ථනය 

ශයොමු ක්නවරුා. ුන් ්නාධිපි තුමා ිතසින් නේ ක්න්ශන්ත් 

ශ්යයථ ත්වරුය අුගවරු ශනොශවරුන්. නලින් ශපශර්්ා මැි තුමා 

ශ්යයථ ත්වරුය අුගවරු හත්වරුැනි තැනට සිටියදී තමන් එතුමා බහුශන 

නම ශයෝ්නා ක්න්ශන්. ඒ වරුාශනම ි ත්රසිසක මැි තුමා සිටිශේ 

හයවරුැනි තැන. එතශකොට ්නාධිපි තුමා ප්ර ථනය ප අහනවරුා, 

එතුමා නේ ක්න උෙිතයශුන් ඒ තනතු් ශනොලැශවන පුශුලයා 

්ේවන්යශයන්, එශ්ේ ශතෝ්ා ශනොුැනීම පිබඳව වරු ශහේතු 

ශනොෙ පවරුන්ශන් මන් කියලා. එතශකොට මම ුන් 

්නාධිපි තුමාශුන් අහන්න කැමැි න්,  එතුමා ිතසින්  

ශ්යයථ ත්වරුය අුගවරු හත්වරුැනි තැනට සිටින පුශුලයා 

ශතෝ්ාශුන,  ශ්යයථ ත්වරුය අුගවරු එක, ශෙක, තුන තැන්වරුල සිටින 

පුශුලයන් ශතෝ්ා ශනොුැනීම ්ේවන්යශයන්  නිෙහ්ට කියන 

ශහේතු කා්ණාවරු ශමොක පෙ කියලා. ්නාධිපි තුමාට වලය ප 

ි ශවනවරුා, ශශ්රේයථ ාධික්ණය ශහෝ අයායා නාධික්ණයට 

ිතනිසුන්වරුන්න් පත් කිරීම  ් හා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට නේ 

ශයෝ්නා ක්න්න. එතුමා කියනවරුා, එතුමා එවරුපු නේ ප්රි  පශයේප 

කළා කියලා. ුන් කාානායකතුමනි, මත්තටම ප්රි  පශයේප 

කිරීම ප ශනොශවරුන් සිදු ශවරුන්ශන්. අපි ශේ පිබඳව වරු ්ාශ් පයවරු 

වලන්නට නන..  

ිපටපු ්නාධිපි වරු්යා තමන්ශන ඒකාධිපි  වලය පාිතච්ි  

ක්ලා ඒ කාලශේ  පත් ක්පු ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනිසුන්වරුන්න්  

කටයුතු කශළේ ශකොශහොමෙ කියලා බවතුමන්ලා ෙන්නවරුා.  ෆන්්ර් 

මු්ථතාපා මැි තුමා,  න්දිම වී් පශකොඩි මැි තුමා, අපි උ්ාිතශේ 

ින්න කට්ටිය. ඒක ප පය ශේෙශයන් ශතෝන්. ඒ කාලශේ මි වුණු 

සිදුවීේ බවතුමන්ලාට මතක මි . ශශ්රේයථ ාධික්ණයට පත් ූ  

ිතනිසුන්වරුන්න්ශුන් ්මහ් අය නි්ා - මම නේ වරු ශයන් ් හන් 

ක්න්ශන් නැහැ. -  මත්තටම නීි  වරුෘත්ි ය ිතනා  වුණා. ඒ 

කාලශේ  ශශ පාලනඥයන් ශකබඳන්ම ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට 

දු්කාන මමතුේ දීලා,  ඒ වරුාශනම ශශ පාලනඥයන් තමන්ශන 

Chamber එකට ශුනැල්ලා වරුාඩික්වරුාශුන  ෙවරුල් ආහා් අුගාවරු 

ක්ලා,   ශේ ආකා්යට කටයුතු කිරීශමන් මත්තටම නීි  වරුෘත්ි ය 

ිත ාල වරු ශයන් කඩා වරුැට්ුවවරුා, ුන් කාානායකතුමනි.  

ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන මැි තුමා ුැනත් කිේවරුා. එතුමා 

යර්වරුානන්ෙ මහත්මයාවරු පත් කළත්, යර්වරුානන්ෙ මහත්මයා 

ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන මැි තුමාට ිතන්ශයවරු යේ යේ තීන්දු තී්ණ 

දුන්නා. ඒ වරුාශනම තමන්  ජී.ඨය.එ්ථ. ෙ සිල්වරුා මැි තුමා, ්ාජිත් 

ධී්්ත්න මැි තුමා,  මාර් ප ප්රනාන්දු මැි තුමා. අපි ෙන්නවරුා,  ඒ 

කාලශේ ෆන්්ර් මු්ථතාපා මැි තුමාශන පියා ශේ  පශයේත්රයට ෙ පවරුපු 

ොයකත්වරුය ුැන. ෆන්්ර් මු්ථතාපා මැි තුමා ශ්යයථ  

නීි ඥවරු්ශය ප. එතුමාත් මහුගවරු් මා ිශුුගම ලැූ  ්රිත්වරු 

ිතෙයාලශේ තමන් ිශුුගම ලැබුශේ.  අපි  ක්පු කාර්ය ාා්ය 

ිත ාලන්. අපි ශේ වරුෘත්ි යට ආෙශ්න්. ශමොන ප පයශයන්, ශමොන 

ශශ පාලන වරුයුහශයන් පත් කළත් අපි වලාශපොශ්ොත්තු ශවරුන්ශන් 

්ථවරුාධීන අධික්ණය ප බිිප කිරීමන්. හැවැන්, ශශ පාලන ප පයයට 

මුවරුා ශවරුලා යේකිසි ශෙය ප  නිවරුැ්දි  ක්න්න අපි  හෙනවරුා නේ 

ඒක ිත ාල ිතනා ය ප, ුන් කාානායකතුමනි.  අශ් ිපතට තට්ුව 

ක්ලා අපි මහුශවරුොත්, ශකොන් අුිතනිසුන්තුමන්ලාෙ  නීි ය ිතනා  

ක්න්න කටයුතු කශළේ කියන ශශ  ්ේවන්යශයන් අපට යේකිසි 

ෙැුගම ප ි ශවනවරුා.  

මම නීි ඥවරු්ශය ප වුණු ෙවරුශ්ේ සිට ෙන්නා පුශුලශය ප තමන් 

නලින් ශපශර්්ා මැි තුමා. එතුමා මම අුය ක්න 

මශහේ්ථත්රාත්වරු්ශය ප;  දි්ා ිතනිසුන්වරු්ශය ප වරු ශයුගත් කටයුතු 

කළ ශකශන ප. කවුෙ,  ශමොන නීි ඥවරු්යාෙ, කාශන නඩුවරුෙ කියන 

කා්ණා එතුමාට අොළ වුශණ් නැහැ. එතුමා නීි ඥවරු්ශය ප දිහා 

මුහුණ හ්වරුා වලන්ශන්වරුත් නැහැ. මට මතකන්, මම ගිිපල්ලා 

මශන පියාශන නම කියශදී එතුමා  තපහකටවරුත් ුණන් ුත්ශත් 

නැහැ. මම එතුමාවරු එබඳශේ දී තමන් හමුශවරුලා කාා කශළේ.  

නඩුශේ කාර්යාා්ය කියන්න; නඩුවරු ිදිසකපත් ක්න්න කියලා 

කිේවරුා,  නඩු මහුවරුා. අන්න ඒ වරුාශන ිතනිසුන්වරුන්න් මත්තටම 

්ටට ිත ාල ොයාෙය ප. ශේ අවරු්ථාාශේ දී  අුිතනිසුන්තුමා ිතධියට 

කටයුතු ක්න එතුමා,  ශේ ්ශට් නීි  පශයි ය හසක මාර්ුයට 

ුන්න ප පය පාට ශේෙශයන් ශතෝවරු ිත ාල කාර්ය ාා්ය ප සිදු 

කළා කියලා මම ිපතනවරුා. ිතශ ේයශයන්ම අුමැි තුමා, 

්නාධිපි තුමා මතුව ශශ පාලන වරු ශයන් තී්ණාත්මක  නඩු 

තීන්දු කිිපපය ප ශෙන්න එතුමාට සිදු වුණා. ශශ පාලන 

වලප.ේවරුලින් ශතෝවරු එතුමා ක්පු ඒ කාර්ය ාා්ය අවුන්දු 

ුණනාවරු ප යනතුන් නීි  වරුෘත්ි ශේ රැේපිබඳරැේ ශෙනවරුා මි  

කියලා මම ිපතනවරුා. ඒ නි්ා ිදිසක අනාුතශේ දීත් 

ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනිසුන්වරුන්න් පත් කිරීශේ දී හා ිතනිසුන්වරුන්න් 

ක්රියාකිරීශේ දී එතුමාශුන් ආෙර් ය ප  ුත්ශතොත් අශ් ්ශට් 

අධික්ණ  පශයේත්රය ශුොඩ ප දු්ට  දියුණු ක්න්න  පුවවරුන් කියලා 

මම ිපතනවරුා.  

ුන් ්නාධිපි තුමා  human rights ුැන ් හන් කළා. මානවරු 

ිපමිකේ ්ේවන්යශයන්, මානවරු ිපමිකේ ශකොමි්ම ්ේවන්යශයන් 

එතුමා අෙහ්ථ කිිපපය ප පළ කළා. ශේක තමන් ්නාධිපි තුමා 

ශත්න්ේුත යුතු කා්ණය, ුන් කාානායකතුමනි. මානවරු 

ිපමිකේවරුල ්ථවරුාාවරුය එශහමන්. එිපදී කුඩු කා්යා කවුෙ, 

මිනීමැන්ශේ කවුෙ කියන එක ශනොශවරුන් වලන්ශන්. එිපදී 

වලන්ශන් මානවරු ිපමිකම. ඒශ ප වලන්ශන් අප්ායය 

්ේවන්යශයන් ශනොශවරුන්. ශකොන් පුශුලයාශන වුණත් මානවරු 

ිපමිකම ප ඒ අවරු්ථාාශේ දී කඩවී ි ශවනවරුා නේ ඒ ුැනන් 

වලන්ශන්.  අපි ඒකට එකඟ ශවරුන්ශනත් නැහැ.  ්මහ් ශවරුලාවරුට 

ඒක අශ් ්ටට ශනොුැළශපන්න පුවවරුන්. මානවරු ිපමිකේ 

ශකොමියන් ්ාාවරුලින් ිදිසකපත් ක්න ්මහ් අෙහ්ථ අශ් ්ටට, 

ආසියාි ක ්ටවරුලට ශනොුැළශපන්න පුවවරුන්.  ්මහ් ශවරුලාවරුට 

ඒ ්ථාානවරුලින් අපට ලැශවන පකවවුඩය ශේ ්ශට් මත්කුඩු 

්ාවරුා්ේ නැි  ක්න්න, ඒ වරුාශනම අශනකුත් අප්ාය නැි  

ක්න්න පුවවරුන් ක්රමශේෙ ශනොශවරුන්න පුවවරුන්. හැවැන්, නීි මය 

වරු ශයන් ඒ ආයතනවරුල ්ථවරුාාවරුය ඒකන් කියන එක 

්නාධිපි තුමා ශත්න්ේ ුන්න නන.. එතුමා ේන අෙහ්ට මමත් 

එකඟ ශවරුනවරුා. කුඩුකා්ශයෝ ්ේවන්යශයන්, මිනීමන්වරුන් 

්ේවන්යශයන් අපට මානවරු ිපමිකේ අුගවරු ්මහ් ශවරුලාවරුට 

කටයුතු ක්න්න වැසක ශවරුන්න පුවවරුන්. ඒක එතුමාශන ්හ මශන 

ශපෞශුලික අෙහ්. මාුල ්ම්වී් මමි තුමාට ශවරුන අෙහ් ප 

ි ශවන්න පුවවරුන්. ඒ වුණත් එම ආයතනශේ ්ථවරුාාවරුය, එම 

ආයතනය පිිපුවවරුන්ශන් එම කා්ණයට නි්ා ින් බේවට ගිිපල්ලා  

කටයුතු ක්න්න වැහැ, එම ආයතනයට වුවරුමනා වුණත්.    එිපදී 

කුඩුකා්යාෙ, මිනීමන්වරුාෙ කියන එක ශනොශවරුන් වලන්න 

ි ශයන්ශන්.  එම පුශුලයාශන මානවරු ිපමිකේ උල්ලා නය 

වරුනවරුාෙ කියන ශශ තමන් ඒ අවරු්ථාාශේ දී තී්ණය වරුන්ශන්. ඒක 

තමන් ඒ නීි  පශයි ශේ ්ථවරුාාවරුය. ඒක අපට ශවරුන්ථ ක්න්න 

වැහැ. එතුමාශන අවරුයානයට එම කා්ණයත් ශයොමු ක්වරුනවරුා.  

ුන් කාානායකතුමනි,  අපි එක ප පිබඳුන්නට නන.. ුන් 

්නාධිපි තුමා අවුන්දු හත්කට කලින්  එතුමාශන ප පයශයන් 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ිවරුත් ශවරුලා ක්පු කාා ටික අපි බ පශකෝටම මතකන්.  

ිතශ ේයශයන්ම එතුමා ශේ ශකොමියන් ්ාාවරුල නිර්ණායක 

ශකොශහොමෙ ්ක්ථ ක්න්ශන් කියන එකවරුත්, එශහම නැත්නේ 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ායා්ණත්වරුය පිබඳව වරුත් ශනොශවරුන්, එො කාා 

කශළේ. ිතශ ේයශයන් එතුමා කාා කශළේ එතුමාශන ජීිතතය 

නැි ශවරුන ආකා්ය ුැන; එතුමාශන පවුශල් අයශන ජීිතත 

නැි ශවරුන ආකා්ය ුැන. ශේ ්ශට් ්නාධිපි  අශ් පයකතුමාශන 

ජීිතතය නැි ශවරුන ආකා්ය ුැන තමන් එතුමා ඒ ෙවරු්ථවරුල කාා 

කශළේ. එශහම නේ ්ශට් ි බුණු තත්ත්වරුය ශමොක පෙ? ශේ ්ශට් 

මායයශේදීන්  ාතනය වුණා නේ; ආණ්ඩුවරුට ිතන්ශයවරු කාා කළ 

මායයශේදීන්  ාතනය වුණා නේ, ශශ පාලනඥයන්  ාතනය 

වුණා නේ,  ්්ත් ශෆොන්ශ්ේකා මැි තුමා වරුාශන ්ට ශේ්ා ුත් යුෙ 

නායකයකු ඡන්ෙය ිල් ගවරුාම සි් ිතලාවනවරුට පත් වුණා නේ,  අන්න 

එශහම ්ටක තමන් නමත්රීපාල සිසකශ්ේන මැි තුමා ්හ අපි ශේ 

ිත ාල ශවරුන් මි  ක්න්න අශ් ජීිතත පසකතයාුශයන් කටයුතු 

ක්ලා ශේ ශශ පාලන ්යග්රහණය ලවා ුත්ශත්. 

ුන් කාානායකතුමනි, එිප පාවනකා්යකු වරු ශයන් මමත් ඒ 

ුැන මත්තටම ්න්ශතෝය වරුනවරුා. ුන් ්නාධිපි තුමා තුළ අපිත් 

්මඟ ශපෞශුලිකවරු ශනොශවරුන්, ශශ පාලනික වරු ශයන් යේ 

ිත්්කය ප මි  ශවරුන්න පුවවරුන්. එය ්ථවරුාාාිතකන්. ශපොදු 

අශ් පයකයකු ිදිසකපත් ක්ශදී මම නේ ශේ ශෙය වලාශපොශ්ොත්තු 

වුණා. කුමන ශපොදු අශ් පයකයකු ්මඟ වුණත් ශශ පාලනික 

වරු ශයන් ශේ දීුය ශුන යන්න පුවවරුන් වරුැඩිම කාලය අවුන්දු 

ශෙකන්, තුනන්. අපි සිශත් තවා ුන්න නන., ශපොදු ප්මාර්ාය ප 

බ්ථශ්ේ කටයුතු ක්න්න. ශේ ්ශට් මි  ශවරුලා ි ශවන 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ුැන ්නාධිපි තුමා ්න්ශතෝය ශවරුන්න නන.. 

වලවරුතුන් හත්ශෙනාශන කමිුවශේදී - G7 එශ පදී - එතුමා 

හැඳින්ූ ශේ, "Champion of Democracy" කියාන්.  කවරුොවරුත් අශ් 

්නාධිපි වරු්යකුට ඒ වරුාශන වරුැඩ්ටහනකට ප්රයාන අමුත්තා 

වරු ශයන් ආ්ායනාවරු ප ලැබිලා නැහැ, ුන් කාානායකතුමනි. ඒ 

ආ්ායනාවරු ලැබුශණ් මන්? එතුමා වලය පසකතයාු කළ නි්ාන්. 

එතුමා කියපු ශශ අපි පිබඳුන්නවරුා. ශශ පාලනික වරු ශයන් අපි එය 

අුය ක්නවරුා. ශවරුන කිසිම ්ටක ්ා්ය නායකයකු ශනොකළ 

ආකා්යට ඒ දුන්ුග ශපොශ්ොන්දුවරු එතුමා ිුව කළා. අශපත් 

්හශයෝුය මි වරුන් එතුමා ්නාධිපි  වුශණ්. ශකශ්ේ ශවරුතත්, 

එතුමා අෙටත් අශ් ්නාධිපි වරු්යාන්. යේකිසි ආකා්යක 

ශශ පාලන ිත්්කය ප ි බුණත්, අපි එතුමාට අෙටත් අශ් 

්නාධිපි  වරු ශයන් ්ලකනවරුා. මා එතුමාශුන් ිතා වැු.පත්වරු 

ිල්ලා සිටිනවරුා, අපි ශේ අත්ක් ුත් ්යග්රහණය අමතක ක්න්න 

එපාය කියා. එතුමාට ශශ පාලනමය වරු ශයන් අපත් ්මඟ යේ 

සිත් අමනාපය ප ි ශවන්න පුවවරුන්. හැවැන්, එ්ථ.බී. දි්ානායක 

මැි තුමා, ෆන්්ර් මු්ථතාපා මැි තුමා මතුව අප සිය ගශෙනාම 

එකතු ශවරුලා ශේ ්යග්රහණය අත්ක් ුත්ශත් ්ට ශවරුුගශවරුුගන්. 

අපට ආේයට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

මන්ත්රීවරුන් 005ශෙනාම අත ි්ථසුවරුා ශනොශවරුන්, ුන් 

කාානායකතුමනි. ි බුණු ආණ්ඩු එශහම ශෙය ප ක්න්නවරුත් 

ිපතලා ි බුශණ් නැහැ. ඒ ිපටපු ්නාධිපි වරුන්  ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ප 

ශුශනන්න, තමන්ශන ඒකාධිපි  වලතල අන්න් ක් ුන්න, කිසිම 

ආකා්යක උත්්ාහය ප ුත්ශත් නැහැ.  හැවැන්, අපට හැකියාවරු 

ලැබුණා, ශේ ්ශට් අපි අුය ක්න ඒ ශශ පාලන ශවරුන් මි  

ක්න්න. ශේ ලැබිලා ි ශවන යහ පාලනය ශකොන් යකා ආවරුත් 

පවරුි නවරුා; එිප සිශයාන්ත දිුටම පවරුි නවරුා.  

ිතශ ේයශයන් ශකොමියන් ්ාා ුැන කාා ක්ශදී, "ශේ ්ට 

ශලෝකශේ අාු ්ේපූර්ණ ්ට, ශේ ්ශට් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු, ශකොමියන් ්ාා අාු ්ේපූර්ණ ිතධියට පත් වුණා" කියන 

එක ශනොශවරුන් මම කියන්ශන්. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට 

බවතුමන්ලා ශයෝ්නා ක්න්ශන් ශමොක පෙ? අපි ශයෝ්නා කශළේ,  

සිිතල් ්මා්ය නිශයෝ්නය ක්න හත්ශෙනකු පත් ක්න්න කියා, 
-  

 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මමි තුමනි, බවතුමාට තවරු ිතනාඩි තුනක පමණ 

කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 

ගු සුජීව ප ේ්නල්ංහස ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ தசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශහො න්. ුන් කාානායකතුමනි.  

ුන් ිත්යෝ ්ා්ප පය මැි තුමා අෙ කාා ක්ාිතෙ, නැශෙ 

කියා මම ෙන්ශන් නැහැ. ිතශ ේයශයන්ම ඒ සිිතල් ්ාිතයාන 

නායකශයෝ පත් ක්ශදී එතුමා කළ වැු.පත් ිල්ලීම එතුමාශන 

කාාවරුක ් හන් ශවරුනවරුා. එතුමා අනි ප පැත්තට ගිිපල්ලා නැවරුත 

අශ් ආණ්ඩුවරු පැත්තට මිතත් කළ කාාවරු මම අහශුන ිපටියා. 

එතුමා ඒ ශවරුලාශේ කිේශේ, "ශේක ්ශට් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය 

ශවරුුගශවරුන් ලැූ  ිත ාල ්යග්රහණය ප" කියාන්. එතුමාශන කාාශේ 

ඒක ි ශවනවරුා.  වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට සිිතල් ්මා්ශේ නිශයෝජිතයන් 

පත්ක්ශදී, කන්ණාක් ඒ කාර්යය අවරුනේබුවරුට ල ප ශනොක්, 

ප්රි  පශයේප ශනොක්, ශේ ශශවරුල් ්නතාවරුට ්්ා ිතධියට 

ශපන්වරුන්ශන් නැි වරු,  සිිතල් ්මා්වරුල නේවරුලට ශුෞ්වරු ක්ලා 

ඒ කාර්යයට එකඟ ශවරුන්නය කියන ආයා නය තමන් එතුමා 

කශළේ.  

ුන් කාානායකතුමනි, ිපටපු ුමන් පාර් ථවරුය ශවරුන්ථ වුණු 

ුමන්, ප පයය ශවරුන්ථ වුණු ුමන් ශේ මන්ත්රීවරුන්න්ශන අෙහසුත් 

ශවරුන්ථ ශවරුනවරුා. ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙයට ිතාම ආේය කළ, යහ 

පාලනයට ආේය කළ ිත්යෝ ්ා්ප පය මැි තුමා ිපටපු ුමන් 

ශවරුන්ථ ශවරුලා අෙ ශවරුන්ථ කා්ණය ප කියනවරුා. අවුන්දු ුණන ප 

ි බුණා, ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න් 

ශයෝ්නා කශළේ,  ිතප පයයත් ්හාාගි ශවරුලාන්. එිප ි ශවන්ශන් 

ශහො  ්ේමිශ්රණය ප. ඒශ ප ිතප පයශේ මන්ත්රීවරුන් ින්නවරුා, 

ආණ්ඩු ප පයශේ මන්ත්රීවරුන් ින්නවරුා.  ඒකත් ශහො  නැහැ කියාන් 

මම නේ කියන්ශන්. මම කියන්ශන් ශශ පාලන වලප.මකින් 

ශතෝවරු  සිිතල් ්මා්ශයන්ම ඒ නිශයෝජිතයන් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට පත් ශවරුන්න නන.ය කියාන්. ඒ නි්ා ශේක අාු 

්ේපූර්ණ ක්රමය ශනොශවරුන්. ්පානශේ, ්ර්මනිශේ, මශමසකකාශේ 

ශහෝ ශවරුන ශකොශහේවරුත් ්ටක අාු ්ේපූර්ණ ක්රමය ප නැහැ. 

හැවැන්, ඒකාධිපි  නායකයකු,  ්ට ිතනා  ක්න, මිනී ම්න, 

ශහෝකේ ක්න, තමන්ශන පාලනය ෙැඩි ඒකාධිපි  වරු ශයන් 

ක්රියාත්මක ක්න නායකත්වරුයකට වරුඩා ෙහ්ථ වනණයකින් ශේ 

ක්රමශේෙය ශහො න්. ඒ නි්ා ුන් කාානායකතුමනි, මම ිතා 

වැු.පත්වරු ිල්ලා සිටිනවරුා, ශේ අපි අත්ක් ුත් ්යග්රහණය 

අතහසකන්න ශෙන්න එපාය කියා. ශේක අපි තවරුදු්ටත් වරුර්යනය 

කළ යුතුන්.  

මම ිතශ ේයශයන්ම ුන් ්නිල් ිතක්රමසිාහ මැි තුමා ්මඟ 

ප පයය මතුශළේ ්ටන් ක්න පුශුලශය ප. ප පයය මතුශළේ මම 

එතුමා එ පක කුමන ්ටන කළත්, එතුමා ්ශට් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය 

ශවරුුගශවරුන්, පාර්ලිශේන්තු ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ශවරුුගශවරුන් ිත ාල 

කාර්ය ාා්ය ප ක් ි ශවනවරුාය කියන කා්ණය එතුමා 

ශවරුුගශවරුන් මා ් හන් ක්නවරුා. එතුමා ෙැන් ශේ ්ථාානශේ 

ශනොසිටියත් මම ඒ කා්ණය කියන්න නන.. එතුමා ශනොසිටින්න 

්නාධිපි තුමාටවරුත් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ශවරුුගශවරුන්, යහ පාලනය 

ශවරුුගශවරුන් අපි ෙැමූ ශේ අත්ි වරුා්ම ෙමන්න ිඩ ලැශවන්ශන් 

නැහැ. ්ශට් නායකයා වරු ශයන් ඒකට එකඟ වීශේ ශුෞ්වරුය 

්නාධිපි තුමාට ලැශවනවරුා.  
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වලන්න, අෙ ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ දිහා. ්නතා ිතමු පි  

ශප්මුණ කවරුොවරුත් අපත් එ පක එකඟ වරුන ප පයය ප ශනොශවරුන්.  

ශමිප ශහො  ප නැත්නේ පළමුශවරුන්ම අපට පහ් ුහන්ශන් 

්නතා ිතමු පි  ශප්මුණන්. "්ටට ශහො  ශෙය ප ශුශනනවරුා නේ, 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ්ථාාපනය ක්නවරුා නේ ශමොන යකා ශහෝ කම ප 

නැහැ" කියා ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ ිපතනවරුා; ඒ ්ේවන්යශයන් 

කාා ක්න්න නන.ය කියා එතුමන්ලා ිපතනවරුා.  ිතශ ේයශයන්ම 

ආණ්ඩු ප පයශේ අපි ශේ ්ේවන්යශයන් කාා ක්න නි්ා, 

එතුමන්ලාට අෙ ටික ප කාලය අඩුන්.  ශේ අවරු්ථාාශේ ුන් 

නමත්රීපාල සිසකශ්ේන ්නාධිපි තුමාශුන් අපි ිතා වැු.පත්වරු 

ිල්ලීම ප ක්නවරුා.  
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මමි තුමනි, බවතුමාට නියමිත කාලය අවරු්ාන 

ශේශුනන් එන්ශන්.  
 

ගු සුජීව ප ේ්නල්ංහස ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ தசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, please give me one more minute.  

එතුමා ශශ පාලන වරු ශයන් ශවරුනත් මාර්ුය ප ශතෝ්ා ශුන 

ින්න පුවවරුන්. හැවැන්, මම එතුමාට ශපොඩ්ඩ ප මත ප ක්නවරුා, 

ිතශ ේයශයන්ම මිපන්ෙ ්ා්ප පය මැි තුමාශන පාලනය 

්ේවන්යශයන් එතුමා කළ ඒ ්ටහන් ්ශට් තවරුම ලියැිතලා 

ි ශවන වවරු. අපට ඒවරුා අමතක ශවරුලා නැහැ; අපි ඒවරුා අමතක 

ක්න්ශනත් නැහැ. අපි ඒවරුා අමතක ශනොක්න්ශන් ත්හකට 

ශනොශවරුන්. ඒ අතීතය නැවරුත අපට අවරු ය නැහැ. ඒ ෙවරු්ථවරුල  

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න් හැටියට, ඒ වරුාශනම ්ශට් පු්වරුැසියන් 

හැටියට අපිට ශකොච් ් බිශයන්, ්ැශකන් ජීවරුත් ශවරුන්න සිදු 

වුණාෙ කියා අප ෙන්නවරුා.  

ුන් ්නාධිපි තුමනි, බවතුමා ්හ අපි අත්ක් ුත් ්යග්රහණ 

අප්රමාණන්. ඒක අමතක ක්න්න එපා. බවතුමාශන ්හශයෝුය 

මි වරු ශේ ්යග්රහණය අපිට දිුටම අ්ශුන යන්න පුවවරුන්. 

බවතුමාට තවරු මා් ුණනක කාලය ප ි ශවනවරුා. ශශ පාලන 

වරු ශයන් බවතුමා කුමන තීන්දුවරු ප ුත්තත්, ප්ණ ත්හකා්යන් 

බවතුමාශන යහවවරුන් වවරුට පත් වුණත්, ්ශට් ි ූ  තත්ත්වරුය 

අමතක ක්න්න එපා; ඒ අතීතය අමතක ක්න්න එපා. අපි 

ශවරුුගශවරුන් ශනොශවරුන්, ්ශට් අනාුතය ශවරුුගශවරුන්, ්ශට් ්නතාවරු 

ශවරුුගශවරුන් ශේ ්ට සු් පෂිත ක්න්න ශේ දිනා ුත් ්යග්රහණය 

ශයොො ුනිමු. ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය, යහ පාලනය අධික්ණශේ 

්ථවරුාධීනත්වරුය යන කා්ණා අාු ්ේපූර්ණ ශනොශවරුන්න පුවවරුන්, 

ුන් කාානායකතුමනි. හැවැන්, ්ාශ් පය වරු ශයන් ශේ ්ශට් ිදිසක 

ුමන ් හා සුදුසුම ක්රමශේෙය ශේ වරුන ිතට අපි හඳුන්වරුා දී 

ි ශවනවරුා. ශවරුන්ථකේ අවරු යන් නේ ඒ ශවරුන්ථකේ ්ේවන්යශයන් 

කාා කළාට කම ප නැහැ. හැවැන්, කන්න නන. වුණාම 

කව්ශුොයාත් තලශුොයා ක්ුන්නා ශශ පාලන නයාය ප 

අුගුමනය ක්න්න එපා. අපි අුගුමනය කළ ඒ ශශ පාලන 

නයාය නත් ක්න්න ෙැන් කාලය පැමිණ ි ශවනවරුා.            

ුන් ්නාධිපි තුමනි, යහ පාලනය තවරුදු්ටත්   පි මත් කිරීම 

් හා අපට බවතුමාශන ්හශයෝුය ලවා ශෙන්නය කියා 

වැු.පත්වරු ිල්ලා සිටිමින්, මශන කාාවරු අවරු්න් ක්නවරුා.  

්ථතුි න්. 
 

ගු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට   ුන් ෆන්්ර් මු්ථතාපා මැි තුමා. 

යට ප්රාම  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමා මූලා්නයට 

පැමිශණනවරුා මි .  

   

අනුරුව ගු කථානායකුරො මූලා්නපය්ද ඉවත් වූපය්ද  
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො  මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  කාා ක්න්න. 

 
[5.32p.m.] 
 

ගු ෆි ්ර් මු ප්තාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Deputy Speaker, I thank you for giving me the 
opportunity in making some comments with regard to the 
Adjournment Motion as regards to the Nineteenth 
Amendment and the appointment of judges to  the 
superior courts. His Excellency the President also made 
some valuable comments and I got the opportunity to 
speak after my Friend, the Minister, Hon. Sujeewa 
Senasinghe.   

Sir, I rise with a sense of extreme disappointment to 
speak on the infamous controversy that surrounds the 
Constitutional Council. Being a member of the legal 
profession, as I am, I rise today with a sense of grief over 
the performance of the very impartial institution that we 
thought we had enthroned by way of the Nineteenth 
Amendment. The process of approval undertaken by the 
Constitutional Council in respect of judges have come in 
for severe criticism from all concerned and today the time 
has come to undertake a self-critique of this institution 
which has even been placed beyond the pale of judicial 
review in respect of its functions of good faith. But, 
allegations of bad faith are being levelled against the 
Constitutional Council day in and day out, and if this 
Parliament which created this institution by a two-thirds 
majority  does not seek to evaluate the performances of 
this institution and take remedial steps, then we will be 
doing a disservice to this supreme body of Parliament and 
the nation.   

Sir, judges are a voiceless minority who are 
recognized as a separate arm by the Constitution. They 
are muted from expressing their views or their grievances 
by their very appointment. Their independence and 
impartiality to take a decision without fear or favour can 
only be promoted and advanced by impartial actions on 
the part of the Constitutional Council with greater 
transparency and fair play. 

Let me recall the events: the Hon. Speaker responded 
to the President’s criticism by a statement made in this 
House stating that seniority is not the only criterion. But,  
there are two other criteria, namely, achievements and 
ability.  
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I would like to ask the question, what is the manner in 
which achievements and ability are being evaluated? It is 
a well-known principle that if a statutory body has been 
given a power, it has to lay down the criterion by which it 
will exercise its power through the promulgation of rules 
and regulations and it must be presented before 
Parliament. Moreover, the judges themselves in the public 
must know that these regulations exist. Sir, whether these 
regulations were presented and approved by Parliament, 
is open to question. Therefore, you cannot definitely say 
that kusalathawaya and hakiyawa are published criteria as 
far as the promotions are concerned. In any event, there is 
another question that needs answering.  

Who assesses ability? ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  
මම ිපතන්ශන් නැහැ  ශේ ්ාාශේ මන්ත්රීවරුන් 005ශෙනාටම 
ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ශහෝ අයායා නාධික්ණශේ 
ිතනි ථ යකන්වරුන්ශන සුදුසුකේ ්ේවන්යශයන් තීන්දුවරු ප 
ුැනීශේ හැකියාවරු ශහෝ ෙ පයතාවරු ි ශවනවරුා කියා.    

Is it recorded anywhere in the Minutes of the 
Constitutional Council the ability of an approved 
candidate was considered? There has to be an objective 
evaluation of the achievements and criteria and as to how 
competent are the Members of the Constitutional Council 
to assess the criteria as the Hon. Speaker told in this 
House. 

Are Members of the House who are in the 
Constitutional Council competent to evaluate the 
appointment of Judges of the Court of Appeal and the 
Supreme Court? I say “no"," no" and "no.” None of the 
Members of the Constitutional Council go to courts and if 
that is the case, how would you assess the ability of a 
judge? The ability of a judge would depend on the quality 
of judgments that a particular judge  has delivered and I 
challenge that none of these criteria has been gone into by 
the Constitutional Council when approving  appointments 
to superior courts. Therefore, Sir, when you speak of the 
ability of judges, there must have been a subcommittee 
comprising persons of eminence in the legal field who 
should have reported on the quality of judgments 
delivered by judges. I do not think that the Constitutional 
Council ever performed that task. If ability is the 
criterion, you must have framed regulations to establish a 
mode to evaluate the ability of a judge. But, this 
Constitutional Council has been operating and making 
decisions, without any of these assessments in place for 
the last three and a half years. Therefore, all decisions are 
flawed. They could be challenged for want of propriety, 
illegality, irrationality and procedural impropriety.  

Sir, let me single out the recent appointments of 
judges to the Supreme Court and rejection of two Judges 
of Court of Appeal which shocked my conscience. These 
two Judges of Court of Appeal continued to be 
superseded.  

The continuous rejection of Deepali Wijesundara who 
was appointed to the Court of Appeal in 2011 has sent 
alarming waves in Hulftsdorp. This is a judge who has 

been overlooked many a time. It is disheartening to point 
out that there is no other judge who has remained in the 
Court of Appeal over a period of eight years.  

The Hon. Speaker made a statement that the 
Constitutional Council did not approve her nomination by 
the President because the Chief Justice has not 
recommended her. No doubt, the Constitution says that 
you shall seek the views of the Chief Justice but you are 
not bound by the views. If you are going to be bound by 
the views of the Chief Justice, Sir, there is no need of a 
Constitutional Council.   

Also, Hon. Deputy Speaker, when you deal with 
adverse comments of the Chief Justice and 
recommendations of two previous Chief Justices, why did 
the Constitutional Council choose to ignore the 
recommendations of the two previous Chief Justices who 
thought that Her Ladyship was fit and recommended her 
to the Supreme Court? If the Constitutional Council 
chooses to give preference to an adverse recommendation 
over and above those recommendations of two previous 
Chief Justices, which were positive, that casts doubts on 
the recommendatory process of the Constitutional 
Council.  I would also wish to place on record that for the 
appointment of the Chief Justice, there is no 
recommendatory process of the sitting Chief Justice.  

That shows that this process is flawed. There is 
ambiguity and lack of clarity in the whole mechanism 
and this calls for an urgent amendment to this 
recommendatory process.  

Another judge whose promotion has been denied from 
the Court of Appeal to the Supreme Court is Justice 
A.H.M.D. Nawaz.  He is being denied his promotion on 
the basis of allegations levelled against him. This House 
is quite aware that charges are levelled against even us 
for various reasons. There are many a case filed against 
many Members of Parliament.  Has it deprived us of the 
perks, privileges and entitlements? No. It only takes a 
perverse individual to make a complaint and imperil the 
career of someone. The existence of a charge does not 
mean that there is a presumption of guilt. Every man is 
presumed to be innocent until he is proven guilty in a 
Court of Law.  Therefore, it is illogical and unreasonable 
to deny this judge his due promotion merely because 
there is a charge against him. Levelling allegations 
against a judge can be used as a mechanism to deprive a 
judge of his due promotion as we are fully aware that an 
inquiry in any form is likely to take some time.  And in 
the interim, if a vacancy occurs and the judge is not 
promoted merely because of a pending inquiry, denial of 
promotion at the appropriate time would cause 
deprivation and humiliation in the eyes of the public.  

Both Justice Deepali Wijesundara and Justice 
A.H.M.D. Nawaz have been Acting Presidents of the 
Court of Appeal.  If they are found to be competent to act 
as Presidents of the Court of Appeal, it passes beyond 
anyone’s comprehension why does the Constitutional 
Council not find them competent to hold the permanent 
office of the President of the Court of Appeal? This 
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denial of due promotions and recognition goes to cast 
aspersions and misgivings in the minds of the public. By 
appointing them in the positions of Acting President of 
the Court of Appeal, His Excellency the President has 
thought it fit that they are competent enough. That shows 
that their ratification is only procedural and greater 
caution should have been exercised before rejection.  

Sir, I must also speak a few words about High Court 
Judges. Some of them have been serving as High court 
Judges for years, but it is regrettable that some of them do 
not get promoted to the Court of Appeal, merely because 
there are unfounded aspersions and allegations created by 
some, which have not been subjected to any type of 
inquiry. The Constitutional Council giving weight to such 
allegations and aspersions cannot continue to deprive 
them of their promotions. One such judge has been 
overlooked 8 times to the Court of Appeal. That is Justice 
Manilal Waidyathilake. I would like the members of the 
Constitutional Council to touch their conscience and ask 
whether it is fair and how it would affect them if they 
suffered the same fate? 

Let me also bring to light some mechanisms followed 
in other jurisdictions for greater transparency and less 
ambiguity.  

In India, the largest and most vibrant democracy in the 
World, a Collegium which comprises of the Chief Justice 
and four most senior judges nominates a prospective 
judge to the Supreme Court. The nomination of the 
Collegium goes to the President who would approve and 
appoint the Judge to the Supreme Court.  It is very rarely 
that the President rejects the nomination. Even in the 
event the President rejects the nomination for the second 
time, the judge is deemed to have been appointed.  

The thinking behind this process is to give an 
opportunity to the nominating authority to rethink his 
nomination and not to shut his nomination. In the light of 
the Indian experience, the Constitutional Council must 
adopt a cautious approach in not rejecting the nomination 
sent by the President.  

Over the years, judiciary has been enriched from a 
fusion of career judges and members of the Attorney 
General’s Department. This has served as a rich 
combination adding quality to the judicial arm of this 
country. Therefore, this tradition must be continued 
unabated. From 1955 to 2019, there have been 120 judges 
appointed to the Supreme Court. Out of them, 50 judges 
started their career as magistrates while 45 judges started 
their career in the Attorney General’s Department and 
joined the judiciary at various levels. Twenty five judges 
had been appointed from the unofficial bar and other 
agencies such as the Legal Draftsman’s Department. This 
fusion is quite healthy enough for the rich development of 
the judiciary which the Constitutional Council and His 
Excellency the President should take note of. Thus, no 
career judge should be overlooked on the basis of 
appointment to the Court of Appeal or the Supreme Court 
nor a member of the Attorney General’s Department and 
vice versa. Past records clearly indicate that healthy 

balance has enhanced the stature of the judiciary by this 
fusion. Sir, I would like to table* herewith the 
consolidated statistics of the above in this House.  

For the purpose of clarity, let us once again refer to 
the Article in the Constitution which deals with the 
process of appointment to the Supreme Court and the 
Court of Appeal. Article 41C. (1) reads, I quote: 

“No person shall be appointed by the President to any of the Offices 
specified in the Schedule to this Article, unless such appointment 
has been approved by the Council upon a recommendation made to 
the Council by the President.”  

In terms of this Article, there is no doubt about the 
separation of functions. The President has two functions - 
nomination of a candidate and the appointment of that 
candidate. The Constitutional Council has one function - 
the approval or ratification of that nomination. Usually, in 
various countries nomination and its approval is usually 
the norm and rejection is an exception. But today, as His 
Excellency the President pointed out, the Constitutional 
Council has sought to depart from that norm and now it is 
a norm to reject and not to accept.   

In the past, His Excellency the President used to send 
two or more names for one position. I humbly request His 
Excellency the President not to do so in the future as this 
gives an opportunity for the Constitutional Council to 
become the appointing authority and usurp the powers of 
His Excellency the President. The rationale for creating a 
Constitutional Council was for the purpose of creating 
non-partisanship and objectivity in appointments to high 
office. But if the common man today looks upon the 
Constitutional Council as politically-oriented, that shakes 
the very foundation of the objective for which this 
creature was created.  

Hon. Deputy Speaker, there is a duty cast upon every 
Member of this House to see that this creature known as 
the "Constitutional Council" has greater transparency and 
greater independence. Also in the times of rejection of 
nominations by His Excellency the President, there 
should be a duty cast upon the Constitutional Council, by 
way of a confidential report or otherwise, to inform His 
Excellency the reason for doing so. As you know, every 
person is entitled to know why he has been rejected. In 
the public sector or in any other government institution 
where you hold public office, you are entitled to know 
why you have been rejected. But here when senior judges 
of the Court of Appeal or the High Court are rejected, 
they are totally unaware of why they are rejected and this 
has caused public ridicule. Hon. Deputy Speaker, if there 
is a mechanism, where the Constitutional Council is 
obliged to give reasons for their rejection, there would be 
greater transparency. 

 Also, Sir, the Hon. Sujeewa Senasinghe raised an 
issue with regard to the comments made by His 
Excellency the President about the Human Rights 
Commission. As you know, His Excellency the President 
also respects human rights, but with regard to the 
functions and the conduct of the Human Rights 
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Commission - inmates were transferred to another 
location for the purpose of the greater good and the 
manner in which the questions were asked, it brings the 
whole Government to disrepute. I have also seen how the 
Human Rights Commission has given adverse comments 
about our Government to Geneva. Unfortunately, the 
Human Rights Commission has failed in its duty. You can 
make comments about Sri Lanka, but Sri Lanka should 
not be discredited and when you ask questions from any 
State agencies, you have to maintain the dignity and 
respect of that agency as well.  

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, please conclude now.  

 
ගු ෆි ්ර් මු ප්තාපා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Deputy Speaker, I am thankful that I have been 
given this opportunity and I believe that we all should 
work together to see that the judges’ dignity and the 
respect is maintained and when their promotions to the 
Court of Appeal and the Supreme Court are made, the 
dignity of judges is protected and there is a fair and 
square mechanism which would not cause them ridicule 
or public humiliation. As we have seen in  various 
instances where Justice Deepali Wijesundara, Justice 
Nawaz and the High Court Judge Manilal Waidyathilake 
have been subject to various kinds of hurt by the conduct 
of the Constitutional Council. I urge the Hon. Speaker to 
ask the Constitutional Council to conduct their affairs 
keeping in mind that judges are also human and that all 
judges in the lower courts should be respected when their 
promotions are due to the apex court.  

Once again, Hon. Deputy Speaker, I am thankful to 
you for giving me this opportunity.  

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන්  මින්ෙ ිතශේසිසක මන්ත්රීතුමා. බවතුමාට ිතනාඩි ෙහයක 

කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 
[අ.ාා. 5.50] 

 
ගු චමි්දා  වි පේල්රි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ ශේ උත්තරීත් 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් ක් ි ශවන ශයෝ්නාවරු ්ේවන්යශයන් 

වරු න කිිපපය ප කාා ක්න්නට අවරු්ථාාවරු ලැබීම පිබඳව වරු ්තුුව 

වරුනවරුා. මශන කාාවරුට ප්රාමශයන් කාා කළ අශ් ප පයශේ ිපටපු 

අමාතයතුමා -අශ් ්නාධිපි  උපශශ කතුමා- ් හන් කළා  

්නාධිපි තුමා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට නේ කිිපපය ප 

ිදිසකපත් ක්නවරුා  ඒශ ප වරුැරැශෙ ප ි ශවනවරුා  ිදිසකශේදී ඒ වරුැරැශෙ 

නිවරුැරැදි ක් ුන්න නන.ය කියන කා්ණය ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  නේ එක ප ශනොශවරුන්  

ෙහය ප ශනොශවරුන්  ශමොන ප්රමාණය ප ශයොමු කළත් ඒ ශයොමු ක්න 

නාමය තුළ අපි ප්රිය ක්න  අශ් කැමැත්ත ි ශවන ඒ නමම 

අුගමත කළ යුතු නැහැන් කියන කා්ණය ්පා කිරීම ් හා තමන් 

ඒ ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා නිර්මාණය කළා වරුාශනම  අපි හෙපු ශේ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුත් නිර්මාණය වුශණ්. ශේකන් ුැට ගවරු 

ි බුශණ්. බවතුමා ශහෝ ්නාධිපි තුමා ශහෝ කවුන්න් ශහෝ ශත්න්ේ 

ුත යුතු කා්ණය තමන්  අපට නේ කළ හැකින්  -  

හැවැන්  නේ ක්න නාමයන් තුළ අපි ප්රිය ක්න  අපත් එ පක 

්ව කේ පවරුත්වරුන ඒ නාමයම  පිබඳුත යුතු නැහැන් කියන 

කා්ණය වරුටහා ුන්නවරුා නේ  අෙ ශේ ිතවරුාෙය ශුන යා යුතු 

නැහැ. ඒ වරුාශනම තමන් අෙ ශේ ්ාාවරු කල්තවන අවරු්ථාාශේ 

ශයෝ්නාවරු ිදිසකපත් ක්පු අශ් ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමා ් හන් 

කළා  "ශහොන් අල්ලන්න ආපු කණ්ඩායම" කියලා. අපි 

පිබඳුන්නවරුා  අපි ශහොන් අල්ලන්න ආපු වවරු. හැවැන්  අපි ශහොන් 

අල්ලන්න ආශේ  ශහොන්ත් එ පක ි ලා ඒ ශහොන්ත් එ පක ින්න 

වැහැන් කියලා  ඒ ශහෝකේ ක්පු උෙිතය කවුෙ කියන කා්ණය 

්ැවැිතන්ම ෙැකලා  ඒ ශහොන් අල්ලන්න නිර්භීතවරු ශේ පැත්තට 

මිතල්ලා අපත් එ පක එකතු ශවරුච්  පුශුලශය ප එ පකය කියන 

කා්ණය බවුන්ට අෙ අමතක ශවරුලා ි ශවනවරුා. එො නේ කිේශේ  

පිුවපසින් මිතල්ලා පිිපශයන් මන්නාය කියලාන් ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි. අෙ පිිපශයන් මනපු පුශුලයාත්  පිිපය මුගණ 

පුශුලයාත් එකතු ශවරුලා ්ථවරුාධීනවරු  අනාුත වලාශපොශ්ොත්තු 

්ා පයාත් ක් ුැනීම ශවරුුගශවරුන් කිසියේ ශහෝ  වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප  

කටයුත්ත ප ක්නවරුාය කියන කා්ණය තමන් අපි පැහැදිලි ක් 

දිය යුත්ශත්  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි.  

අපි ෙන්නවරුා  ෙන්ශවරු ප බිිප ශවරුන්න අේමාශනත්  තාත්තාශනත් 

එකතුවීම අවරු යන් කියන කා්ණය. හැවැන්  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  ෙන්වරුා බිිප කළාට පසුවරු ඒ ෙන්වරුාශන ි ශවන 

අඩුපාඩුකේ නි්ා  ඒ ෙන්වරුාශන ි ශවන ශවරුනත්  අපහසුතාවරු ප 

නි්ා  ඒ මදිකම ෙැකලා ඒ ෙන්වරුා ෙමා යන පියා ශහෝ මවරු ශේ 

්මා්ය තුළ ින්නවරුාය කියන කා්ණය අපට අමතක ක්න්න 

වැහැ. එවරුැනි ූ   ්මා්යට ශනොුැළශපන පහත් වරුැඩ පිබඳශවරුළවරුල් 

සිශය වුණා; සිශය ශවරුනවරුා. ඒ නි්ා   ශමශලොවරුට ෙන්ශවරු ප බිිප 

කළා නේ  ඒ ෙන්වරුා අාුිතකල වුණත්  ඒ ෙන්වරුා බුශධි මට්ටශමන් 

අඩු වුණත්  ඒ ෙන්වරුා රැකවලා ුැනීශේ අන්ි ය  යුතුකම  වරුුකීම 

ශෙමේපියන්ට ි ශවනවරුාය කියන කා්ණය අපි ෙැන ුන්නට නන.. 

ඒ නි්ා අපි  ිතශ ේයශයන් එ ප්ත් ්ාි ක ප පයය  ශේ යහ පාලන 

ආණ්ඩුවරු  ශුොඩනඟා  අෙටත්  ශේ ප්ර ථනය තවා ුනිමින්  අපි 

නිර්මාණය ක්පු ඒ ෙන්වරුා ශමොනයේ තත්ත්වරුයක පසු වුණත්  එම 

ෙන්වරුා ආ් පයා ක්ලා ්මා්ය ශවරුුගශවරුන් ශහො   යහපත් 

ෙන්ශවරු ප  නිර්මාණය ක්න්න කටයුතු ක්නවරුා  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි.  

උඩ වලාශුන ශකළ ුැහුවරුාම  ඒ ශකළ ටික තමන්ශන මඟට 

වරුැශටනවරුාය කියන කා්ණය අපි මත ප ක්න්න නන. ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි. පසුගිය කාලශේ ශේ ්මා්ය තුළ 

ශවරුච්  සිදුවීේ සියල්ල ශේ වලන ශකොට  ශහො  ශශවරුල් එක 

කණ්ඩායම ප ුන්නවරුා වරුාශනම  න්ක ශශවරුල් අශ් පැත්තට 

තල් ග ක් ෙමා ඒ ශුොල්ලන් ශහො  ආ් පයා ක් ුැනීමට කටයුතු 

කළ වවරු අපි ෙන්නවරුා.  

අපි ෙන්නා ගි්ේ ශෙශෙශන ප පිබඳව  ්ාතක කාාවරු ප 

ි ශවනවරුා. එන්න් එක ගි්ශවරු ප ගියා  ශහො  පැත්තකට; එක 

ගි්ශවරු ප ගියා  න්ක පැත්තකට. ඒ හා ්මානවරුම ෙැන් අ ගි න්ම 

හැදී ි ශවන කාාවරු දිහා වැ ගවරුාම  එක ගි්ශවරු ප න්ක පැත්තක 

ිපටියා  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි. ඒ න්ක පැත්ශත් ිපටපු 

ගි්වරුා න්ක ෙැකලා  න්ක ශශවරුල් ක්න උෙිතය පිබඳව වරු ශත්න්ේ 
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ුත්තා. එශ්ේ ශත්න්ේ ශුන  ඒ න්ක ශුොශඩ්  න්කාදිශේ ින්න 

වැසක නි්ා  තවරුත් පිලකට ආවරුා. ඒ පිල තුළ යේකිසි කාලය ප ුත 

කළා. ඒ පිශල් ින්න ශකොට  ඒ පිලත් ශහො  නැහැ  න්ක 

ි ශවනවරුාන් කියලා ගි්වරුා ෙැ පකා නේ  යා යුත්ශත් යට වරුඩා ශහො  

තැනකටන් ුන් නිශයෝ්යකාානායකතුමනි. නමුත් නැවරුත 

වරුතාවරු ප බහු පියා්් ක්ලා ි ශවන්ශන් කලින් න්කාදිය ප කියපු 

තැනටමන්. මම ෙන්ශන් නැහැ  ශේ අ ගත් කාාවරු තුළ ින්නා ගි්වරුා 

එ පශකෝ එතශනෝල් ුහලාෙ  එ පශකෝ කුඩු ුහලාෙ  එ පශකෝ 

කසි්පු ුහලාෙ කියලා. ඒ ගි්වරුා ශමොනවරුා කියනවරුාෙ කියන්න 

අපට ශත්ශ්න්ශන් නැහැ. හැවැන්  අපි ශත්න්ේ ුන්නට නන. 

කා්ණය තමන් ශේ ්මා්යට කියන ක්න ශශවරුල් යාාර්ාය ප 

ශවරුන ිතධියට  ්මා්ය පිබඳුන්නා ිතධියට ක්රියාත්මක කළ යුතුන් 

කියන කා්ණය. ඒක තමන් අපි පැහැදිලි ක් දිය යුත්ශත් ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි.  

අපි ශවෞශයයන් හැටියට ොන-මාන ශෙනවරුා. අපි පින්කේ 

ක්නවරුා. හැවැන්  අපි ොනය දීලා ඒශ ප ප්රි ලලය ශහො ෙ  න්කෙ 

කියන කා්ණය නැවරුත ්මා්ශේදී ිතශේ නය ක්නවරුා නේ  ඒශ ප 

ආනි්ා්ය ප අපට ලැශවන්ශන් නැහැ  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි. අපි ෙන් දුන්නාට පසුවරු ්මා්යට ගිිපල්ලා ඒ 

ොනය පිබඳව වරු පේශපෝසක කියන්න නන. නැහැ. ඒශ ප ආනි්ා්ය 

අපට ලැශවනවරුා. හැවැන්  අපි ොනය දීලා  "ඒ ොනය දුන්න එක 

වරුැරැදින්  ඒ ොනය දුන් එක අප්ායය ප" කියලා ඒ පිබඳව වරු ්ථවරුයා 

ිතශේ නය ක් ුන්නවරුා නේ  ඒශ ප ආනි්ා්ය ප ලැශවන්ශන් 

නැහැ. එශහම තමන් දීපු ශෙය ප පිබඳව වරු තමන් කාා ක්නවරුා 

නේ  එවරුැන්නන් හඳුන්වරුන ිතිතය නේවරුලින් හඳුන්වරුන කුල ්හ 

කණ්ඩායේ ්මා්ශේ ි ශවනවරුා. ඒ නි්ා හෘෙය ්ා පෂියට එකඟවරු 

යම ප දීලා  ඒ ශශ පිබඳව වරු අුයන්න පුවවරුන් නේ ශහො න් කියන 

කා්ණය අපි මත ප ක්න්න නන.  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි. 

අෙ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශේ ්ශට් ්ථවරුාධීනවරු ක්රියාත්මක 

වරුනවරුා. අපි ෙැ පකා පසුගිය බ පශතෝවර් 0)වරුැනි ො ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාවරුට පටහැනිවරු අග්රාමාතය නි්ය ශවරුන්ථ ක්ලා  ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා හැරීමට කටයුතු කළ වවරු. එම ක්රියාවරුලියට 

ිතන්ශයවරු ුන් කාානායකතුමා නිර්භීතවරු ිදිසකපත් ශවරුලා  ්ශට් 

නීි ය ්හ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු ආ් පයා ක්න්න කටයුතු කළා. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ාාපි වරු්යා හැටියට අශ් ුන් 

කාානායකතුමා එන ුැට ගවරුලට නිර්භීතවරු මුහුණ ශෙනවරුා; ඒ 

් හා අවරු ය කටයුතු ක්නවරුා; හන්ය ශෙනවරුා. ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  ුල් ුහන්ශන් ලල ි ශවන ුහටන්. කවුන් 

ශමොන ශශ කිේවරුත්  කවුන් ශමොන ශශ ක්න්න උත්්ාහ ෙැන්වරුත් 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ ිදිසකයට 

ශුන යන්න අපට හන්ය ි ශවනවරුා. අපි ශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ ිදිසකයට 

ශුන යන්න කටයුතු ක්නවරුා.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු  "නීි ුන්ක නැහැ  ්ථවරුාධීන 

නැහැ" න් කියන උෙිතය පසුගිය කාලශේ ශමොනවරුාෙ කශළේ කියලා 

අෙ ශේ ුන් ්ාාශේ කාා කළ මතැේ මන්ත්රීවරුන් ් හන් කළා. 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ ්මහ් අමාතයාා වරුල වලය 

තමන් ශවරුත තවා  ුනිමින්  ඒ වලය අයුතු ිතධියට ශයොො ුනිමින්  

ප පය ්හ ප පයවරුල ින්න මන්ත්රීවරුන් ෙඩයේ ක්න වරුැඩ 

පිබඳශවරුළ ප නිර්මාණය ක්නවරුා. ආ්න්නම සිදු වීමට මුහුණ 

දුන්ශන්  පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්ශයකු හැටියට මම. සිශය වුශණ් 

ශමොක පෙ  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  පසුගිය දිනක 

වණ්ඩා්ශවරුල ප්රශශ ශේ සිදු ූ  යේ සිදුවීම ප නි්ා පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරු්ශයකු හැටියට මම ිත ාල අ්ායා්ණයකට ල ප වුණා. 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  යේ සිශධිය ප සිශය වුණා. ඒ 

සිශධිය  ඒ ශමොශහොශත් ්මායට පත් වුණා. ඒ වරුැරැශෙ ක්පු 

කණ්ඩායම  වරුැරැශෙ ප කළාය කියා පිබඳුත්තා. පිබඳශුන 

්මායකට මිතල්ලා යේකිසි ්ථාානයකට ගියාට ප්ථශ්ේ  දු්්ථා 

පාලකයකින් නැවරුත සිශධිය ප නිර්මාණය ක්ලා  එ ප්ත් ්ාි ක 

ප පයශේ කණ්ඩායම ෙඩයමට අවරු ය වරුැඩ පිබඳශවරුළ නිර්මාණය 

කළා. ශමවරුැනි වරුැඩ පිබඳශවරුළ නි්ා තමන් එො නමත්රීපාල 

සිසකශ්ේන ්නාධිපි තුමා ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ ප පයය අතහැ්ලා 

්ාි ක ආණ්ඩුවරු ප හෙලා  ඒ ්ාි ක ආණ්ඩුවරු නිවරුැ්දි තැනට ශුන 

යන්න අවරු ය ක්න වරුැඩ පිබඳශවරුළ හෙන්න කටයුතු කශළේ. ඒ 

දු්්ථා පාලකය කවුෙැන් කියා අපි කියන්න අවරු ය නැහැ. ්මා්ය 

අෙ එය ෙන්නවරුා. ඒ දු්්ථා පාලකයට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ශමශහයවරුන්න ිඩ ශෙන්න එපා  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි. ඒ ්ාකල්පය  ඒ ශයෝ්නා අපි ශේ ්ටින් තු්න් 

කළා. අනාුතශේ ශේ ්ශට් ඒවරුා නැවරුත නිර්මාණය කිරීමට  බිිප 

කිරීමට ආණ්ඩුශේ මන්ත්රීවරු්ශය ප  ශේ ්ශට් පු්වරුැසිශය ප හැටියට 

අපි ිඩ තවන්ශන් නැහැ.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  එො මට ශවරුච්  සිශධිය 

පිබඳව වරු වණ්ඩා්ශවරුල ශපොලීසියට පැමිකවලි ක්න්න ගියාම 

මශන පැමිකවල්ල ්ටහන් ක් ුත්ශත් නැහැ. යට අවරු ථ්ාාවරු ප 

දුන්ශන් නැහැ. නන.ම පුශුලශයකුට අන්ි ය ප ි ශවනවරුා  

තමන්ට අ්ායා්ණය ප වුණා නේ ඒ අ්ායා්ණය ශවරුුගශවරුන් 

ශපොලීසිශේ පැමිකවල්ල ප ්ටහන් ක්න්න. එො මශන 

ආ් පයක නිලයාසකයා  බහුශන ්ා්කාසක මඳුශමන් තමන් 

ආ් පයක කටයුතුවරුල නි්ත වුශණ්. හැවැන් ඒ සිශධියට 

්ේවන්ය වුණු නිශයෝ්ය ශපොලි ථ්පි  ්ාජීවරු මැශෙවරුත්ත 

මහත්මයාශන නිල ්ාශේ ුමන් ුත්ත නිලයාසකන් කියන අය 

නිල මඳුශමන් සිටිශේ නැහැ. බවුන් නිලයාසකන් කිේවරුාට ප ථ්ශ ේ් 

තමන්  අපි ෙන්ශන්. එශත ප අපට හඳුනා ුන්න වැහැ. ඒ ්ාය 

අපට හඳුන ුන්න වැහැ. ඒ නි්ා තමන් අපට අහන්න සිදු 

වුශණ්  "බව කවුෙ " කියලා. "බව කවුෙ " කියලා අහන්න 

අපට සිදු වුශණ් ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  බවුන් 

තමන්ශන නිල මඳුශමන් ශනොසිටි නි්ාන්. ඒ කා්ණය 

අධික්ණය තුළ බ්පු වුණා. අධික්ණය තුළ බ්පු වුණා  

බවුන් කශළේ ්ා්කාසකමය කටයුත්ත ප ශනොශවරුන් කියන 

කා්ණය. බවුන් ගිිපල්ලා ි ශවන්ශන්  බවුන්ශන අේමාට 

ශවශහත් ශනන්න. 344 වරුුන්ි ය යටශත්  " මින්ෙ ිතශේසිසක 

්ා්කාසකයට වායා කළාය" කියා අත් අඩාවනවරුට ුන්න ්ැලසුේ 

කළා. එශ්ේ ්ැලසුේ කශළේ මන්  ඒ යන්ශන් වරුැඩ පිබඳශවරුළ ප. 

තමන්ට ි ශවන වලය පාිතච්ි  ක්ලා  ක. ුහන  වකවන 

පුශුලයන් යටපත් ක්න්න කටයුතු කිරීම ප කශළේ. එොත් ඒක 

සිශය වුණා. අෙත් ඒක සිශය වරුනවරුා. අපි කියන්ශන්  ශේවරුා නැි  

ශවරුන්න නන.. ශේවරුා නැි  වීම තුළ තමන්  ්ශට්  හැශමෝටම 

ථ්වරුාධීනවරු ින්න පුවවරුන් ශවරුන්ශන්. ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  වණ්ඩා්ශවරුල ශපොලි ථ් අධිකාසක සී.ඩේලිේ. 

්ා්ප පය කියන නිලයාසකයා අ් දු් ථ්ා පාලකයට නන. ිතධියට 

ශේ සිශධිය නිර්මාණය කළා. සිශධිය එශ්ේ නිර්මාණය කිරීම 

තුළ අෙ අ්්ණ ශවරුලා ින්ශන් මශන ආ් පයක නිලයාසකයාන්. 

එතුමාවරු ථ්ාාන මාන් කිරීමට ූ ොනම ප ි ශවනවරුා  ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි. එතුමා ්ා්කාසක ක්පු 

නිලයාසකශය ප.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ සු්ාතාාවරුය බ්පු 

ක්න්න යනවරුා. එතුමන්ලා අෙ ශේ ්මා්ය තුළ එ ප 

කණ්ඩායමකට එ ප කා්ණය ප ක්ලා  තමන් නිර්ශෙෝෂි 

ශවරුලා  සුෙට ම ශුන  කිශ්න් කාලා  ශකොණ්ශඩ් පැත්තට 

ඨය්ලා සුෙශනෝ ශවරුන්න ගියාට බවුන්ශන අශත් ෙැබඳ ු.ිතලාය 

කියා මත ප ක් ශෙන්න මා ශමය අවරු ථ්ාාවරු ප ක් ුන්නවරුා. 

කාටවරුත් වැහැ අපවරු නිහඬ ක්න්න. අපි නිහඬ ශවරුන්ශන් 

නැහැ. එො ිපටපු පාලකයන්ට ිතන්ශයවරු අපි නැගී සිටියා. බවුන් 

841 842 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

වරුැ්දින් කිේවරුා. ඒ වරුැ්දිවරුලට ෙඬුවරුේ ශෙන්න අපි කටයුතු කළා. 

අෙත් යේ කණ්ඩායම ප එශල් වරුැ්දි ක්න්න උත්්ාහ 

ක්නවරුා නේ ඒ වරුැ්දි ශපන්වරුා දීලා බවුන් ශේ ්මා්ශයන් ඈත් 

ක්න්න අපි කටයුතු ක්නවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  පහන නිශවරුන්න 
යනශකොට ආශලෝකය ටික ප වරුැඩින්. එම නි්ා ඒ ආශලෝකයට 
එකතු වරුන ්මහ් කණ්ඩායේ ිපතනවරුා  ඒ ආශලෝකශයන් 
එබඳය වලන්න. අුගන්ශන පහශනන් එබඳය වලන්න යන උෙිතය 
එො කාා කශළේ ශකොශහොමෙ  මට ිතපත ප ූ  හැම 
අවරු ථ්ාාවරුකදීම මා එ පක ෙහ වරුතාවරු ප  ප ථ් වරුතාවරු ප කාා ක්ලා 
මශන ්ැප දුක ිතමූ  මශන මිත්ර අශ් මිපන්ොනන්ෙ 
අ ගත්ුමශන මන්ත්රීතුමනි  එශල් ෙඩයේ ක්න්න ගිිපල්ලා 
අවරු්ානශේ ශමොකෙ වුශණ් කියලා බවතුමාත් ෙන්නවරුා. නිර්භීත 
ුන් මන්ත්රීවරුන් හැටියට බවතුමන්ලා එො සිටියා. ප ථ්ශ්න් 
මිතල්ලා බවතුමන්ලාට පිිපශයන් මනපු උෙිතය ිතා 
ි පමනින්ම ිදිසකශයන් මිතල්ලා පිිපශයන් මනලා 
තමුන්නාන්ශ ේ්ලා නැි  ක්නවරුාය කියන කා්ණය බවතුමාට 
මම කියන්ශන් බවතුමාට ි ශවන ආේය නි්ාන්. 
තමුන්නාන්ශ ේ්ලා අත් වරුැල් වැ ුත්ශත් ශහො  කණ්ඩායම ප 
එ පක ශනොශවරුන්. තමුන්නාන්ශ ේ්ලා ශහො ට මතක තවාුන්න  
තමුන්නාන්ශ ේ්ලාට ි ථ්්්ිපන් මිතල්ලා පිිපශයන් අනින 
ෙවරු්ට බවතුමාට කවරුොවරුත් ුැලශවරුන්න වැහැ. ශමොකෙ  ඒ 
 සකතය පිබඳව වරු අෙ ්ටම; ශලෝකයම; ්මා්යම ෙන්නවරුා. 
ශහො  ශශවරුල් එ පක ි  ුන්න  න්ක ශශවරුල් තවරුත් 
කණ්ඩායමකට ෙමන්න.  

ුන් නිශයෝ ් ය කාානායකතුමනි  ්ායා්ණය ශවරුුගශවරුන් 

ශපනී සිටිනවරුාය කියන කා්ණය කියන හැශමෝශනම යටි 

අ්මුශණිප ි ශවන්ශන් තමන්ශන වලය ්හ තනතුන් රැක ුැනීම 

ශවරුුගශවරුන් කටයුතු කිරීම වවරු මම ිතාමත්ම ශුෞ්වරුශයන් ශේ 

ශවරුලාශේ සිිපපත් ක්නවරුා. ආණ්ඩුවරු හැටියට අපි ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශුන යන ශේ වරුැඩ පිබඳශවරුළ ිදිසකයටත් ශුන 

යන්න   පි ය හා ආයර්වරුාෙය අප තුබඳන් ශෙනවරුාය කියන 

කා්ණය මත ප ක්මින් මා නිහඬවරුනවරුා. ශවොශහොම ්ථතුි න්. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් ිතමල් වී්වරුා  මන්ත්රීතුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 95ක 

කාලය ප ි ශවනවරුා. 
 

[අ.ාා. ).00]  
 

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය පිබඳව වරු ්හ එම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයත් 

්මඟ මි  ශකන්ණු ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පිබඳව වරු මි වී 

ි ශවන ිතවරුාෙයට කන්ණු කීපය ප ිදිසකපත් ක්න්න මා 

වලාශපොශ්ොත්තු වරුනවරුා. මට ලැබී ි ශවන ශකටි කාලය අශන ප 

මන්ත්රීවරුන් ිදිසකපත් ක්පු අෙහ්ථ නැවරුත නැවරුත ිදිසකපත් කිරීම 

් හා ශයොො ුන්ශන් නැි වරු අවරු යතම කන්ණු කීපය ප ශකශ්ිප 

ශේ ුන් ්ාාශේ අවරුයානය ශයොමු ක්න්න මා වලාශපොශ්ොත්තු 

වරුනවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු නීි  

හෙන ්ථාානයන්. එම නි්ා අපි කියනවරුා  ශේකට 

"වරුයවරු්ථාාොයකය" කියලා. ශේ නීි  හෙන ්ථාානය නීි   අණ 

පනත් ්ක්ථ කළ යුත්ශත් පවරුත්නා නීි යට අුගකූලවරුන්. බවතුමාත් 

ෙන්නවරුා මි   මශන මතකය අුගවරු 0000 ශහෝ 0003 වරු්ශර් ්්ත් 

නන්ෙ සිල්වරුා මහත්මයා අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමා හැටියට කටයුතු 

ක්පු කාලශේ ්නිල් ිතක්රමසිාහ මහත්මයාශන එො ි බුණු 

ආණ්ඩුවරු   න්ද්රිකා වණ්ඩා්නායක කුමා්තුාු මැි නිය අශත් 

ි බුණු ිතයායක වලශේ ශකොට් ප ුත් වවරු. ඒ කියන්ශන් 

පාර්ලිශේන්තුශේ අවුන්ශෙක ආයු කාලයකින් පසුවරු පාර්ලිශේන්තුවරු 

ිතසුන්වරුන්න ්නාධිපි වරු්යාට ි බුණු වලය අවුන්දු හත්කට ශහෝ 

හත්හමා්කට දි ප කිරීම ් හා වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ප ශුන 

එුග ලැූ  ශමොශහොශත්දී මශන මතකය අුගවරු ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් හත්ශෙශනකු ඒකමි ක තීන්දුවරු ප දුන්නා  

්නාධිපි වරු්යා ්තු පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා හැරීශේ වල කාලය 

-්නාධිපි වරු්යාට ිතයායක වලය ශෙන්ශන් මහ ්නයා. ඒ  මහ 

්නයා ්තු ප්මාධිපතය වලශයන්.-  ශවරුන්ථ ක්නවරුා නේ  ඒක 

අනිවරුාර්යශයන්ම ්න මත ිත ා්ණයකින් මහ ්නයාශන 

අුගමැි යට ල ප කළ යුතුන් කියලා. ඒ නඩු තීන්දුවරු එශහමම 

ි ශවනවරුා. ඒ වරුාශනම ්නාධිපි වරු්යාශන වලතලවරුලට අත 

ි යනවරුා නේ  ිතසුන්වරුා හැරීශේ වලය මතුව තී්ණාත්මක 

ශවරුන්ථකේවරුලට යනවරුා නේ  මහ ්නයාශුන් අුගමැි ය ුත 

යුතුන් කියන එක ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේත් ි ශවනවරුා. එම නි්ා 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරුට අුගකූලවරු තමන් ශශ්රේයථ ාධික්ණය ඒ 

ශවරුලාශේ තීන්දුවරු දුන්ශන්. ඒ වරුාශනම මශන මතකශේ ි ශවනවරුා  

ම.ත කාලශේ ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ ිතසිවරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුන එුග ලැූ  අවරු්ථාාශේදී 

ශශ්රේයථ ාධික්ණය දුන් තීන්දුශේ ි බුශණ් ශමොක පෙ කියලා. 

ශමොකෙ  ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ ශුනා ශයෝ්නාශේදී 

පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා හැරීශේ වලය පමණ ප ශනොශවරුන්  තවරුත් 

ශවොශහෝ වලතල ්නාධිපි වරු්යාශුන් ිවරුත් ක්න්න ශයෝ්නා 

ක් ි බුණා. ඒ ශකුවේපශත් ි ශවන පසකදි සියයට    පම සිශය 

වරුනවරුා නේ  අනිවරුාර්යශයන්ම ්න මත ිත ා්ණයකට යා යුතුන් 

කියන එක තමන් ම.ත කාලීන ශශ්රේයථ ාධික්ණ තීන්දුවරුත් වුශණ්.   

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  නමත්රීපාල සිසකශ්ේන 

්නාධිපි තුමා පසුගිය කාලශේ යේ කිසි වල ශප්බඳයකට 

මූලිකත්වරුය දීලා මහ මැි වරු්ණය ප ් හා පාර්ලිශේන්තුවරු 

ිතසුන්වරුා හැසකයා. යට ප්ථශ්ේ පාර්ලිශේන්තු මහ මැි වරු්ණයකට 

යන්න ි ශවන අකැමැත්ත නි්ා අෙ ආණ්ඩුවරු ක්න  එො ිතන්ශය 

ප පයශේ සිටි අය ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ පිිපට පැතුවරුා. එිපදී බවුන් 

තර්ක කශළේ "්නාධිපි වරු්යාට අවුන්දු හත් ප ශහෝ හත්හමා් ප 

යන ශත ප ිතසුන්වරුා හැරීශේ වලය නැහැ"න් කියන පෙනමින්. 

අන්ි මට ශශ්රේයථ ාධික්ණය කියනවරුා  "බේ ඒක මත්ත" 

කියලා. ඒ කියන්ශන්  ්නාධිපි වරු්යාට අවුන්දු හත්හමා් ප යන 

ශත ප පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා හසකන්න වැහැ කියන එකන්. 

හැවැන් මම අහනවරුා  ්නමත ිත ා්ණය ප ශනොපවරුත්වරුා 

ශකොශහොමෙ එශහම වුශණ්  ්නමත ිත ා්ණයකින් මහ ්නයාශන 

අුගමැි ය අ්ශුන පමණ ප කළ හැකින් කියලා ශශ්රේයථ ාධික්ණ 

පූර්වරු නඩු තීන්දුවරුකින් අවරුයා්ණය ශකොට දී ි ශවන පියවරු් ප 

්නමත ිත ා්ණයකට ශනොශුෝථ තැබුශේ ශකොශහොමෙ  

නමත්රීපාල සිසකශ්ේන ්නාධිපි තුමා කියපු ිතධියට  හවරු් 

පශහුගත් නත් ශවරුන්ශන් නැි වරු  රෑ ෙහය එශකොළහ වරුන කල් ම 

පාර්ලිශේන්තු රැ්ථවීම ශුන ගිිපන්  ්නමත ිත ා්ණයකට ල ප 

ක් ්ේමත  ිතය යුතු ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය  ්නමත ිත ා්ණයකට ල ප ශනොක් ්ේමත කශළේ 

ශකොශහොමෙ  ඒකෙ  ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය  මහ ්නයාශන ප්මාධිපතය 

වලශයන් ිතම්ා ෙැනුත යුතු  අුගමත ක්වරුා ුත යුතු 

්ාශ ෝයනය ප මහ ්නයා අයාමුවරුට ශනොශුෝථ  පාර්ලිශේන්තුශේ 

ශහෝ පාශ්න් ්ේමත ක් ුැනීමෙ  ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය  

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය අුගවරු නේ ශවරුන්න නන.  අන්න අ් දීපු නඩු 

තීන්දුවරු අුගවරු පියවරු් ුැනීමන්.  

843 844 

[ුන්  මින්ෙ ිත ශේසිසක මහතා] 



2019 ශපව්වරුාසක 21 

අන්ම පුදුම කා්ණය ශමොක පෙ  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  අශ් වරුර්තමාන ශශ්රේයථ ාධික්ණයත් කියනවරුා  

" නැහැ  ඒක තමන් නීි ය" කියලා. ශශ්රේයථ ාධික්ණය කියනවරුා  

පාර්ලිශේන්තුශේ තුශනන් ශෙශ ප ඡන්ෙය  ්නමත ිත ා්ණය 

කියන ශෙශකන්ම ්ේමත ක්න්න කියලා. පාර්ලිශේන්තුවරු එයට 

"හා" කියලා ්නමත ිත ා්ණය  තුශනන් ශෙශ ප ඡන්ෙය කියන 

ශෙශකන්ම ්ේමත ශනොක් පාර්ලිශේන්තුශේදී ්ේමත ක් 

ුන්නවරුා. යට පසුවරු කාානායක ඒකට අත්්න් ක්නවරුා; ඒක 

නීි ය ශවරුනවරුා. අන්න ශශ්රේයථ ාධික්ණය ව ග 
 
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශවරුනවරුා. ඒක ශවරුන්ශන් නැශෙ  එශහම නේ  වරුයවරු්ථාාොයකය 

ි ශවන්ශන් අධික්ණයට ශහෝ පාශ්න් ශනම ුහන්නෙ  

අධික්ණයට ශවරුට්ුව ොන්නෙ  වරුයවරු්ථාාවරුට ශවරුට්ුව ොන්නෙ  

වරුයවරු්ථාාවරුට ශවරුට්ුව ොලා  ්නමත ිත ා්ණයකට යා යුතු 

කා්ණය ප ්නමත ිත ා්ණයකට ශනොශුෝථ ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු 

මතුශළේ ශහෝ පාශ්න් ්ේමත ක් ුන්නා එකෙ  ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය  

නීි ුන්කාාවරුය  වරුයවරු්ථාාවරුට ි ශවන ප පයපාි ත්වරුය  

අධික්ණයට ි ශවන ුන් කිරීම ඒකෙ  ඒක එශහමන් කියලා 

පිබඳුන්න කියලාෙ අපට කියන්ශන්  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  ්නමත ිත ා්ණයකට ශුෝථ 

්නාධිපි වරු්යාශන වලයට අත තැබිය යුතු කා්ණය ප ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් ශහෝ පාශ්න් ්ේමත 

ක්ශුන ි ශවනවරුා. ඒ ්ේමත ක් ුත් එකට තමන් 

ශශ්රේයථ ාධික්ණය සීල්  එක ුහලා දුන්ශන්  පසු ගිය ො දුන් නඩු 

තීන්දුශවරුන්. ෙැන් ශශ්රේයථ ාධික්ණය පූර්වරුාෙර් ය ප ශේ 

පාර්ලිශේන්තුවරුට දීලා ි ශවනවරුා. තමුන්නාන්ශ්ේලා ිපතන්න එපා  

බය කු්ප 
 
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වරුැශඩ් ක්න්න පටන් ුත්තාම  තමුන්නාන්ශ්ේලා ිතත්න් ඒ වරුැශඩ් 

ක්න්ශන් කියලා. යළඟට එන අයටත් බශහොම ඒවරුා ිපශතන්න 

පුවවරුන්. ඒ ව්පතළ වලප.ම එන්ශන් මහ ්නයාටන්. මහ 

්නයාශන කැමැත්ත ිතම්න්න නන. ශෙය ප  එශ්ේ ශනොිතම්ා 

්ේමත ක්ුත් පසු ශකෝන්න ශකා ශුඩිය ප නැත. ඒ වරුැරැදි 

ිතධියට ්ේමත ක් ුත් මූල යර්මය මත  නීි  තර්කය මත 

පෙනේවරු ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ශුෝථ ඒ වරුැරැදි ක්රමයට ්ේමත 

ක්ුත් එකට සීල් එක ු්ා ුත හැක. ඒක තමන් ෙැන් දීලා 

ි ශවන පූර්වරුාෙර් ය. ශශ්රේයථ ාධික්ණයම ෙැන් අුගමත ක් 

ි ශවනවරුා  ශශ්රේයථ ාධික්ණය කියපු ිතධියට ශනොක් උෙලා ශහෝ 

පාශ්න් පාර්ලිශේන්තුශේ නන. එක ප ්ේමත ක්ලා 

කාානායකශන අත්්න ු්ා ුනිල්ලා  එතශකොට ඒක නීි ය 

ශවරුනවරුා" කියන කා්ණය. ඒකට අයාශයෝු ක්න්න කවුන් ශහෝ 

ආශවරුොත් 11නැහැ  ඒක තමන් නීි ය11 කියලා කියනවරුා. බන්න අන්ම 

පුදුම ශශ්රේයථ ාධික්ණය! ශමශහම වැ ගවරුාම  ඒක අන්ම පුදුම 

ශශ්රේයථ ාධික්ණය ප වරුන්ශන් නැශෙ  ශශ්රේයථ ාධික්ණය තමන්ම දීපු 

නිර්ණායක  නිර්ශශ  ශනොපිබඳශුන ක්පු ්ාශ ෝයනයක ි ශවන 

වරුයවරු්ථාා ිතශ්ෝධිාාවරුය ශනොපිබඳුන්ශන් මන්  එය ශනොපිබඳුන්න 

වැසකකමට ි ශවන ශහේතු ශමොනවරුාෙ  ශේ ්ශට් ප්මාධිපතය වලය 

ිපමි මහ ්නයාශන අුගමැි ශයන්  වහුත් අුගමැි ශයන් ්ේමත 

ිතය යුතු ශෙය ප ශහෝ පාශ්න් ක් ුන්න එක හසක කියන්ශන් 

ශකොශහොමෙ  ඒ වරුැරැදි ක්රමයට නීතයුගකූලාාවරුශේ ්වවරු 

පළ න්ශන් ශකොශහොමෙ  ශශ්රේයථ ාධික්ණය ි ශවන්ශන්  

වරුයවරු්ථාාොයකය වරුැරැදි ක්රමයට ්ේමත ක් ුන්නා නීි   

11ශකෝන්න ශෙය ප නැහැ  ෙැන් ඒක නීි ය11 කියලා කියන්නෙ  

එශහම කියලා ශහෝ පාශ්න් ්ේමත ක් ුන්නා ඒවරුාට නීි ශේ 

කනයාිතයශන මුද්රාවරු ුහන්න ශශ්රේයථ ාධික්ණය ප ශමොකටෙ  ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  බවතුමන්ලාශන අශ් ශශ පාලන 

කාාවරුකට වරුඩා ශමතැන ි ශවන්ශන්  ශේ පිබඳුත් ක්රමශේෙ  

්කිනවරුාෙ  නැශෙ කියන ප්ර ථනයන්.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  බය කියන පියවරු් ුත්තා 

කියමු. නමුත් කාානායකතුමා පනතට අත්්න් ක්න ශකොට  අඩු 

ුණශන් ශ්ොයන්න නන.  ශමය අුගමත ක් ි ශවන ිතධිය හසකෙ 

වරුැරැදිෙ කියලා. එශහම ක්ලා නැහැ. අශ් ්ශට් ි ශවන නීි ය 

අුගවරු යම ප ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ්ේමත වුණාට පසුවරු ්ට 

වරුැසියාට අධික්ණයට යන්න වැහැ. එශහම වලය ප දීලා නැහැ. 

්මහ් ්ටවරුල නේ එශහම දීලා ි ශවනවරුා. යම ප ්ේමත වීශමන් 

පසුවරුත් යේකිසි නි ථි ත කාලය ප දීලා ි ශවනවරුා  එයට අයාශයෝු 

ක්න්න. අශ් ්ශට් එශහම දීලා නැහැ. එශහම නේ  ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු තමන් -ඒ දින 

900 ආණ්ඩුවරු තමන්- ඒ වරුැරැශෙ කශළේ. ඒ දින 900 පාර්ලිශේන්තුවරු 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ මඟ ශපන්වීම ශනෝලකා හැ්  එයට අවරුනත 

ශනොවී  නන. නීි ය ප  ්නමත ිත ා්ණයකට යා යුතු නීි ය ප 

එශ්ේ ශනොශකොට ්ේමත ක්ුත හැකින් කියන වරුැරැදි   අශ ෝාන  

අයලා ා්  කැත ආෙර් ය දීලා ්ේමත ක්පු ෙහනවරුවරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ුැන තමන් අප ශේ කතා වහ 

ක්මින් ින්ශන්.         

අපි වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප හැදුවරුා. ශශ්රේයථ ාධික්ණය අ් කා්ණය 

ශනෝලකා හැසකශේ මන් කියලා මට ශත්ශ්න්ශන් නැහැ. ඒක 

ශනෝලකා හසකන්න පුවවරුන් ත්ශේ ්්ල කා්ණය පෙ  ශේ ්ශට් 

ඡන්ෙොයකයාශන අුගමැි යට යන්න නන. කා්ණය ප එශ්ේ 

ශනොක්  ්ේමත වුණා ශ්ේ ්ලකා  ඒක නීි ය ශ්ේ ්ලකා ක්රියා 

ක්න්න ශශ්රේයථ ාධික්ණයට සිදු ශවරුන්ශන් කුමන ශහේතුවරු ප 

නි්ාෙ  කුමන වලප.ම ප නි්ාෙ  කුමන ප පයග්රාිපත්වරුය ප නි්ාෙ  

ඒ ප්ර ථනය ශේ ්ශට් ්ටවරුැසියන් ශවරුුගශවරුන් අප මසිය යුතු නැශෙ  

ශේ ්ශට් ප්මාධිපතය වලය ිපමි බවුන්ශුන් ශනොිතම්ා  ඒ නීි ය 

වරුැරැදි ක්න අයට ්ේමත ක් ුැනීශමන් අුි යට පත් ශවරුච්  

පාර් ථවරුය තමන් මහ ්නයා. ඒ මහ ්නයා ශවරුුගශවරුන් ඒ ප්ර ථනය 

අහන්න ශනොශවරුන්ෙ  අපට ශමතැන අන්ි ය ි ශවන්ශන්  

එතශකොට ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ හැසිරීම ුැන ්ායා්ණ ්ැකය ප 

මි  වරුන්ශන් නැශෙ  ්ටවරුැසියාට එශහම ්ායා්ණ ්ැකය ප මි  

ශවරුන්න ශහේතුවරු ප නැශෙ  ඒ ්ැකය මි  වරුනශකොට ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ පත් කිරීේ ුැන ශහො ට ශහොයලා වලන්න 

ිපශතන්ශන් නැශෙ  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ්ාාපි  ශනොශවරුන්  බවතුමා බය වරුාඩිශවරුලා ින්න පුුවශේ 

වරුාඩිශවරුලා ින්ශන්. මම ඒකට එකඟ නැහැ. බය පුුවවරු 

කාානායකතුමාශන පුුවවරු. බවතුමා බය පුුවශේ වරුාඩිශවරුලා ින්ශන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමා හැටියට. කාානායකතුමා ශමතැනදී 

කාානායක. එතුමා ශමතැනදී ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

්ාාපි තුමා ශනොශවරුන්. එතුමා ඒ තනතුශර් ින්ශන් ඒ ්ාාවරු 

රැ්ථශවරුලා ඒ පුුවශේ වරුාඩි වුණාමන්. පාර්ලිශේන්තුවරුට ශපොදුශේ 

එල්ල වරුන කා්ණයකදී හැ්  කාානායකවරු්යා හැටියට එතුමාට 

්ො ා්ාත්මක අන්ි ය ප ි ශවනවරුාය කියලා මා ිපතන්ශන් නැහැ 

ශවරුනත් කන්ණු බය පුුවශේ ි ශුන කියන්න. ්න්්න් 

්ාමනායක මමි තුමා කියලා ි ශවනවරුා  ශකොශ පන් ුහන 

මැි මමි වරුන්  ින්නවරුා  කියලා. මා ෙන්ශන් නැහැ  එතුමා තමන් 

එශහම කියන්ශන්. අන්න ඒ වරුාශන කා්ණයකදී 

කාානායකතුමාට ඒ ුැන ශහොයලා වලන්න පුවවරුන්. ඒ වරුාශන 

කා්ණයකදී  ශේ ්ාාශේ ුන්ත්වරුය ුැන ිපතලා 

කාානායකවරු්යා හැටියට මතය ප පළ ක්න්න පුවවරුන්. හැවැන්  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ එල්ල වරුන ිතශේ නය ප ුැන 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

කාානායක පුුවශේ ි ශුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

්ාාපි ශන භූමිකාවරු ිුව ක්න්න වැහැ. බය පුුවවරු ඒ තනතු්ට 

වා් දීලා නැහැ. ඒක වරුැරැදි ආෙර් ය ප. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු ශවරුුගශවරුන්ම යේකිසි මතය ප පළ ක්නවරුා නේ  ඒ ්ාාවරු 

රැ්ථ ක්ලා  අොළ කන්ණ ුැන මතය ිතම්ලා  ඒකමි කවරු 

එකඟතාවරුකට මිතල්ලා ඒ මතය පළ ක්න්න නන.. එශහම 

ක්ලාත් නැහැ. එතුමා එනවරුා; "ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශමය 

ප්රි  පශයේප ක්ුග ලවන්. ශමය පිබඳුුග ශනොලවන්. ශමයට එකඟ 

ශනොශවරුන්" කියලා කියනවරුා. බය පුුවවරු ි ශවන්ශන් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශවරුුගශවරුන් ප්රකා  නිකුත් ක්න්න ශනොශවරුන්. බය 

පුුවවරු ි ශවන්ශන් කාානායකතුමා හැටියට වරුැඩ ක්න්න. ඒ නි්ා 

ඒ  සකත ශෙක මාන් ක් ුන්න එපා කියලා අපි එතුමාශුන් ිතා 

නන.කමින් ිල්ලනවරුා.  

අනි ප කා්ණය ශමයන්. ිතනි ථ යකා්වරුන්න් ්ේවන්යශයන් 

බවතුමා ෙන්නවරුා. මට කලින් කාා ක්පු ශුොඩ ප මැි  

මමි තුමන්ලා  ිතනි ථ යකා්වරුන් ුැන කිේවරුා. ්නාධිපි තුමා ශේ 

කා්ණය ්ේවන්යශයන්  එතුමාශන අෙහ්ථ පළ කළා. ශේ ශහේතුවරු 

මත තමන්ට අ්ායා්ණය ප වුණා යැන් කියා ්ලකන 

ිතනි ථ යකා්වරුන් ිතා ිත ාල පිසක් ප ින්නවරුා.  

මහාධික්ණශයන් අයායා නාධික්ණශේ උ්්ථවීමකට 

නිර්ශශ  ශවරුච්  එච්.එේ. අමල් ි ලක්ත්න කියන මහාධික්ණ 

ිතනිසුන්තුමා 9  7.90.90 දින තමන් ප්රාාමික අධික්ණ 

ිතනිසුන්වරු්ශයකු වරු ශයන් ශේ ශ්ේවරුයට එකතු ශවරුන්ශන්. ෙැනට 

අධික්ණ ශ්ේවරුාශේ ිතනිසුන්වරු්ශයකු ශල් එතුමාශන ශ්ේවරුා 

කාලය වරු්් 30න්. එතුමා ිතනය ක්රියාමාර්ු කිසිවරුකට ාා්නශවරුලා 

නැහැ. උ්්ථ වීම ශනොලැබුණාම එතුමාට ිතශ්රාම යන්න ශවරුන්ශන් 

009 .0).09වරුන ොට. ප්රාාමික අධික්ණශේ සිටම වරු්් 30ක 

දීර්   අයණ්ඩ ශ්ේවරුා කාලය ප මි   ෙැනට මහාධික්ණශේ සිටින  

ශ්යයථ තම ිතනිසුන්වරු්යා තමන් එතුමා. ශමශහම 

ිතනිසුන්වරු්ශයකුශන නම ශේ ්ාාවරුට ආවරුාමත් ප්රි  පශයේප 

ශවරුනවරුා. ශමොක පෙ ඒ නම ප්රි  පශයේප කිරීශේ පෙනම   

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බවතුමාට තවරු ිතනාඩි ශෙකක කාලය ප ි ශවනවරුා  ුන් 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මට බවතුමා ුණශන් තවරු ිතනාඩි තුන ප ලවා ශෙන්න.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ඒ නම ප්රි  පශයේප කිරීශේ 

පෙනම පැහැදිලි නැහැ වරුාශනම  ප්රි  පශයේප  ශනොකිරීශේ පෙනම 

ශමොක පෙ  බවතුමා වලන්න. ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් ප්ථශ්ේ ශේ පත් 

කිරීේ පිබඳව   නිර්ණායක ශේ ුන් ්ාාවරුට ිදිසකපත් ක්ලා නැහැ. 

ුන් කාානායකතුමා කියනවරුා  "ඒවරුා ිදිසකපත් කළා ග. මන්ත්රීවරුන් 

005ටම ඒවරුාට ්ාශ ෝයනය ිදිසකපත් ක්න්න අවරු්ථාාවරු දුන්නා ග. 

කවුන්වරුත් ්ාශ ෝයන ිදිසකපත් කශළේ නැහැ ග". මම ඒ ුැන 

කියන්න ෙන්ශන් නැහැ. නමුත් එතුමා කියන නි්ා ඒවරුා පිබඳුන්න 

ශවරුනවරුා.  ශේ ුැන ිත ාල උනන්දුවරු ප ෙ පවරුපු නීි   පශයේත්රශේ 

ප්රවීණශයෝ පවරුා ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ින්නවරුා. ිත්යෝ ්ා්ප පය 

මන්ත්රීතුමා පවරුා  ඒ ශවරුලාශේ ිපටියා. ඒ criterion එක පිබඳව වරු යේ 

යේ  ් ාශ ෝයන ිදිසකපත් ක්න්න උනන්දුවරු ෙ පවරුන මන්ත්රීවරුන් 

අනිවරුාර්යශයන් එ ප ශකශනකු ශහෝ ශේ ුන් ්ාාශේ ින්න නන..  

අපට පැහැදිලි නැහැ  ශකොශහොමෙ ඒක එශහම ශවරුන්ශන් 
කියලා. හැවැන් ිදිසකපත් ක්ලා ි ශවන එශකත් එම අවරු යතාවරු 
පූර්ණ වරු ශයන් ්ේපූර්ණ ශවරුන්ශන් නැහැ. ඒකත් ිතාම උඩින් 
ුහලා ි ශවන්ශන්. අහවරුල් තනතු්ට පත් ක් ුන්න ශේ ශේ අය 
ශවරුන්න නන. කියලා ි ශවනවරුා. නීි පි වරු්යා ශවරුන්න නේ  "9. 
ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරු්ශයකු  0. ශ්ොලිසිටර් 
්න්ාල්වරු්යා  3. අි ශර්ක ශ්ොලිසිටර් ්න්ාල් තනතු් ්ථථී් 
වරු ශයන් ශහොවවරුා මි  තැනැත්ශතකු  4. නීතීඥවරු්ශයකු 
වරු ශයන් අවුන්දු 30ක අවරුම ශ්ේවරුා පළපුන්ශෙ ප මි  (ආ) ්ාර්ාක 
වරුෘත්තීයමය ශ්ේවරුාවරු ප මි  අශයකු වීම ්හ (ම) 
ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන ්හ නීි  වරුෘත්ි කයන්ශන උ්්ථ 
පිබඳුැනීමට පාත්ර ූ  නීතීඥවරු්ශයකු වීම" කියලා ් හන්වරු 
ි ශවනවරුා. ෙැන් ශකොශහොමෙ කියන්ශන්  ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන 
්හ නීි  වරුෘත්ි කයන්ශන උ්්ථ පිබඳුැනීමට පාත්ර ූ  
ිතනි ථ යකා්වරු්ශයකු වීම කියලා. ශේක මනින මිේම ශමොක පෙ  
ශේක මනින ශකෝදුවරු ශමොක පෙ  අන්න ඒ මනින මිේම  මනින 
ශකෝදුවරු තමන් අපට ෙැන ුන්න නන.. ශේ ්ශට් 005ශෙනා 
නිශයෝ්නය ක්න්ශන් මහ්නයාශන වරුයවරු්ථාාොයක වලය. ඒ  
005ශෙනා ෙැන ුන්න නන.  ශමන්න ශේවරුා මනින ශකෝදුවරු 
ශමොක පෙ කියලා. ශ්යයථ ත්වරුය මනින ිතධිය නේ පැහැදිලින්. 
ිතනය ශ ෝෙනා නැත්නේ  ඒ කියන්ශන් යේකිසි පිසකසිදු ්ා්කාසක 
කාලය ප. ඒකත් පැහැදිලින්. හැවැන් අශන ප ඒවරුා ශකොශහොමෙ 
මනින්ශන්  කු්ලතාවරු මනින මිේම ශමොක පෙ  ඒක මනින ක්රමය  
ශමොක පෙ   ඒක මනින ක්රමය ශනොකියා  අහවරුල් අහවරුල් වරුර්ුශේ 
අයශුන් එ ප ශකශන ප තමන් නීි පි වරු්යා ශවරුන්ශන් යැන් කීම 
්ායා්ණ ෙ  ඒ කියන්ශන් තමන්ට අයාමත ශකශන පවරු ො ුන්න 
පුවල් ්ාමුවරු ප හෙලා ි ශවන්ශන්. පුවල් ්ාමුවරු ප. ශේශ ප නියම 
්ාමුවරුට ආවරුාම  අන්න ආණ්ඩුවරුට නන. ශකනාවරු ො ුන්න ශපොට 
පාො ුන්න වැසක ශවරුනවරුා. ෙැන් අයායා නාධික්ණ ්ාාපි තුමිය 
හැටියට පත් ක්න්න ශයෝ්නා  ක්ලා ි ශවනවරුා  දීපාලි 
ිතශේසුන්ේ මහත්මිය. එතුමිය ප්රි  පශයේප ක්නවරුා. එතුමිය ෙැනට 
එම  පශයේත්රශේ සිටින ප්රවීණම ිතනි ථ යකා්තුමිය. එතුමියවරු 
ප්රි  පශයේප ක්නවරුා. නැවරුත නැවරුතත් ප්රි  පශයේප ක්නවරුා. මන් 
ඒ  අුමැි තුමාට ්.හීමට පත් ශවරුන නම ප එනකේ ප්රි  පශයේප 
ශවරුනවරුා. මත්ත කාාවරු ශේක ශන්. කලින් ්නාධිපි වරු්යාට ශේ 
වලය දීලා ි බුණා. ෙැන් ්නාධිපි වරු්යා නාම මා්රිකවරු පත්වීේ 
ලිපිය යවරුන්නා වවරු හැව.වරු. හැවැන් පත් ක්න ශකනා ශතෝ්ා 
ුැනීශේ වලය ශවරුනත් ආකා්යකින් ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට 
ුන්නවරුා යැන් කියන තර්කශයන් අුමැි වරු්යා අතට ශුන 
ි ශවනවරුා.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙැන් බවතුමාශන කාාවරු අවරු්ාන ක්න්න  ුන් මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අවරු්ාන ක්න්න ශවරුනවරුා  අුමැි තුමාශන නම කියනශකොට. 
-[වායා කිරීම ප]- ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ්මාශවරුන්න 
මම බවතුමාට ශ ෝෙනා ක්න්ශන් නැහැ. බවතුමා බය පුුවශේ 
ුන්ත්වරුය ශවොශහොම ශහොඳින් ආ් පයා ක්න නිශයෝ්ය 
කාානායකවරු්ශය ප. මට ිතනාඩිය ප ශෙන්න  ුන් නිශයෝ්ය 
කාානායකතුමනි. මම කියන කා්ණය ශේකන්. 
අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි  නි්යට පත් කිරීම ක්ලා එවරුන 
ිතනි ථ යකා්තුමියශන නම ුගසුදුසු නේ  අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාට 
පුවවරුන් අෙහ් කියන්න. එම අෙහ් අනිවරුාර්යශයන්ම පිබඳුත 
යුතුන් කියලා නීි ශේ ශකොශහේවරුත් අවරුයා්ණය ක්ලා නැහැ. අග්ර 
ිතනි ථ යකා්තුමාට අෙහ් ිතම්න්න පුවවරුන්. එම අෙහ් 
එශලසින්ම පිබඳුත යුතුන් කියලා කියන්න වැහැ. එතශකොට අග්ර 
ිතනි ථ යකා්තුමාට හසක යන්ශන් අුමැි තුමාට හසකයන නම ප 
ආශවරුොත් ිතත්ෙ   
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[ුන් ිතමල් වී්වරුා  මහතා] 
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මම අවරු්ාන වරු ශයන් තවරු එක ශෙය ප කියනවරුා.  

ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනි ථ ය මණ්ඩලශේ ශේ අ ගත් පත්කිරීේවරුල 

ි ශවනවරුා  එ පත්ා ආකා්යක කිසියේ නවරු මූලයර්මවරුාදී ආුමික 

නිකායක වුවරුමනාවරුකට අුගවරු පත් කිරීේ.  ශේ ්ශට් ශවෞශය  

කිතුණු  ිපන්දු  ි්ථලාේ ්ාතීන් සිටිනවරුා. ශවෞශයාුම පිබඳව වරු 

අවුන්දු 0500කට වරුැඩි ිි හා්ය ප ුැන අපි කාා ක්නවරුා. 

අශන ප ආුේ ්ේවන්යශයුගත් අවුන්දු 500ක පමණ ිි හා්ය ප 

ි ශවනවරුා.  හැවැන්  ශේ ම.ත කාලීනවරු පැන නැුවණු යේ යේ 

මූලයර්මවරුාදී ආුමික ්ාිතයාන ි ශවනවරුා. ඒවරුා පැ්කව ආුමික  

්ා්ථාා වරුාශන ආුමික කාර්යයට පමණ ප සීමා ශවරුච්  ඒවරුා 

ශනොශවරුන්. ඒවරුා ්ශට් පාලන තන්ත්රශේ යේ තී්ණාත්මක 

තැන්වරුලට තමන්ශන ආුමික ා පි කයන් මතුව ක්නවරුා.  ෙැන් 

වලන්න  පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා හැරීම ුැන නඩු තීන්දුවරු 

එන්නත් ශප් බ්රිතානය මහ ශකොම්ාසක්ථවරු්යාශන ට්ිතටර් ගිණුශේ 

ලියනවරුා  "ලාකාශේ නීි  ශියයයන්ට අයයයනය කිරීමට සිදු වරුන 

සුිතශ ේය නඩු තීන්දුවරු ප ලැබීමට නියමිතන්" කියලා. බ්රිතානය මහ 

ශකොම්ාසක්ථ ශකොශහොමෙ ලැශවන්න ි ශවන නඩු තීන්දුවරු 

"coming soon" කියලා කියන්ශන්. නීි   පශයේත්රශේ ශියයයන්ට 

ශහො ට අයයයනය ක්න්න පුවවරුන් නඩු තීන්දුවරු ප ලැශවනවරුාය 

කියලා කියන්ශන් ශකොශහොමෙ   ඒ ්තුුව අනාවරුැකිය පළ 

ක්න්ශන් මන්  එම ිතනි ථ යකා්වරුන් අත් ්හ තානාපි වරුන් 

අත් ි ශවන ්ේවන්යය ශමොක පෙ   ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  ශේ ්ශට් අධික්ණය ්ථවරුාධීන ශවරුන්න නන.. 

ශේ ්ශට් අධික්ණය ්නාධිපි වරු්යාශනවරුත්  

අුමැි වරු්යාශනවරුත්  කාශනවරුත් රූකඩය ප ශවරුන්න වැහැ. 

තානාපි  කාර්යාලවරුලවරුත් රූකඩය ප ශවරුන්න වැහැ.  

තමන්ශන ෙන්වරුන්ට ශනොමිශල් ලැශවන පිට ්ට ශියයත්වරුයකට 

යටත් වුණු මානසිකත්වරුශයන් අධික්ණ කාර්යය ප ිුව ක්න්නට 

වැහැ. ිතශ්රාම යාශමන් පසුවරු ශපොදු ්ා්ය මණ්ඩලශේ හන්ටි ශහෝ 

කුමන ශහෝ ්ටක තමන්ට ලැශවන්නට නියමිත  ් පයාවරු ප 

ශවරුුගශවරුන් ශේ ්ශට් අධික්ණය නන. නන. පැත්තට හ්වරුන්නට 

වැහැ. ්ථවරුාධීනත්වරුය කියන්ශන් ්ැමිතටම සියයට 900 ප මහ්න 

ප්මාධිපතය වලයට යටත් වීමන්. ශවරුන ්ථවරුාධීනත්වරුය ප නැහැ. 

මහ්න ප්මාධිපතය වලය ශවරුුගවරුට තානාපි වරුන්න්ට යටත්වීම  

මහ්න ප්මාධිපතය වලය ශවරුුගවරුට වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

NGOකා්යන්ට යටත්වීම  අුමැි ශන යනියා ිතප පය නායකශන- 

කලින් ිපටපු - කට්ටියට යටත්වීම ්ථවරුාධීනත්වරුය ශනොශවරුන්. 

උ්ාිතයත්  ිතයායකයත්  වරුයවරු්ථාාොයකයත් යටත්ශවරුනවරුා නේ 

එකම තැනන් ි ශවන්ශන්  ඒ මහ්නයාශන ප්මාධිපතය වලය. යට 

යටත් ශනොවී තානාපි ලාට යටත්ශවරුන උ්ාිතයකට ශේ ්ටට 

ශෙන්නට පුවවරුන් නිෙහ් ප  ්ථවරුාධීනත්වරුය ප නැහැ. එම නි්ා ශේ 

තත්ත්වරුය ශවරුන්ථ ක්න්න;  ්ායනීය ශවරුන්කට යන්න අප 

සිය ගශෙනාම කටයුතු කළ යුතුන් කියන කා්ණය අවරුයා්ණය 

ක්මින් මශන වරු න ්ථවරුල්පය අවරු්න් ක්නවරුා.  බවතුමාට 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ුන් මුජිබුර් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 

95ක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 
[අ.ාා. ).00] 
 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි,  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

පිබඳව වරු ඒකාවශය ිතප පයය ශුනැල්ලා ි ශවන ්ාාවරු කල් 

තවන අවරු්ථාාශේ ශයෝ්නාවරු මුල් ක්ශුන ෙහ නවරුශවරුනි 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය හ්හා අධික්ණශේ 

්ථවරුාධීනත්වරුය ුැනත්, ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා ුැනත් කාා 

කිරීමට අවරු්ථාාවරු ලවා දීම ුැන ශවශහිතන්ම ්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, මට ශප් කාා කළ ුන් ිතමල් 

වී්වරුා  මන්ත්රීතුමා ශේ ිතවරුාෙයට ්හාාගි ශවරුන්නම අෙ උශශ 

චීනශේ වනවරුන්ශ්ෝ ි ලා එයාර්ලාකා  )  වනවරුන් යානශයන්  ශුොඩ 

වැහැලා ි ශවන වවරු මම ිතශ ේයශයන්ම කියන්නට නන..  එතුමාට 

ඒ ත්ේ වරුැෙුත් ිතවරුාෙය ප වවරුට ශේ ිතවරුාෙය පත්ශවරුලා ි ශවනවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, ෙැන් අපි ශේ කාාවරුල් 

අහශුන යනශකොට අපට මත පශවරුන ශශවරුල් ටික ප ි ශවනවරුා. 

ුන් ්නාධිපි තුමාත් ශේ ්ාාවරුට මිතල්ලා යේ යේ කන්ණු 

කා්ණා ුැන කිේවරුා. ුන් ්නාධිපි තුමා කිේවරු ්මහ් කන්ණු 

කා්ණා දිහා වලනශකොට ශ්නවරුා, ්නාධිපි තුමාට කලින් සිදු 

කළ පත්වීේ ුැන කිසිදු ප්ර ථනය ප නැි  වවරු. ඒවරුා ුැන එතුමා 

කාා ක්න්ශන් නැහැ. ඒවරුා ුැන එතුමාට ුැට ගවරුකුත් නැහැ. අෙ 

ශ්දි ුලවරුනවරුා කියලා යශේ රූපවරුාිපනිශේ ශවසකහන් දුන් 

ඒකාවශය ිතප පයශේ මන්ත්රීවරු්යා ශුනාපු ශයෝ්නාශේ ිතවරුාෙය 

අවරු්ාන ිතන ිතට මට ිපශතන හැටියට එතුමාශන තමන් ශ්දි 

ුැලශවරුන්ශන්, ශවරුන කාශනවරුත් ශනොශවරුන්. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ශ්දි ුලවරුන්න කියලාන් ආශේ, අෙ ිතවරුාෙය අවරු්ාන වරුන 

ිතට වලාුන්න පුවවරුන් ශවරුන් කාශන කාශනෙ ශ්දි ුැලශවරුන්ශන් 

කියලා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, ෙැන් ්නාධිපි තුමා 

කියන්ශන්ත් ශේ ්ාාශේ ්ාමානය පු්වරුැසියන්ශන ුණන වරුැඩි 

ක්න්න කියලා. ඒක අපිත් කිේවරුා. ්නාධිපි තුමා කිේවරු ශශ අපිත් 

කිේවරුා. නමුත් ඒකාවශය ිතප පයශේ අශ් වරුාසුශශවරු නානාය පකා් 

මන්ත්රීතුමා වරුාශන අය කිේශේ එශහම එක ප ශනොශවරුන්,  

මන්ත්රීවරුන්න්ශන ප්රමාණය වරුැඩි ක්න්න කියලා. අපි දිුටම කිේශේ 

්ාමානය පු්වරුැසියන්ශන ප්රමාණය, ්ායුි ය වරුැඩි ක්න්න කියලා. 

ඒක ුැන ුැට ගවරු ප නැහැ.  

යළඟට, ්නාධිපි තුමාශන කාාශේ තවරුත් කා්ණය ප 

අන්තර්ුත වුණා. එතුමා කිේවරුා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු උල්ලා නය කළා කියලා. අධික්ණයත් 

තීන්දුවරු ප දුන්නා, ්නාධිපි තුමා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු 

උල්ලා නය කළා කියලා. ්නාධිපි තුමා ටික ශේලාවරුකට කලින් 

ශේ ්ාාවරුට මිතල්ලා කිේවරුා, ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතසින් 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු උල්ලා නය කළා කියලා.  ඒ වරුාශනම 

පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා හැරීම තුළ අධික්ණයත් තීන්දුවරු ප 

දුන්නා, ්නාධිපි තුමා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු උල්ලා නය කළා 

කියලා. ෙැන් ඒක කාශුන්ෙ අපි අහන්ශන්? ඒක අහන්න අපට 

්නාධිපි තුමා හේව ශවරුනවරුාෙ? එශහම එක ප නැහැ. 

්නාධිපි තුමා ෙැන් අපිවරු හේව ශවරුන්ශන් නැහැශන්. ෙැන් එතුමාවරු 

හේව ශවරුන්ශන් බවතුමන්ලා. [වායා කිරීම ප] බවතුමන්ලා ශන් 

හේව ශවරුන්ශන් අපි ශනොශවරුන් ශන්. [වායා කිරීේ] අපි හේව 

ශවරුන්ශන් නැහැශන්. [වායා කිරීම ප] කැබිනට් එශ ප මම 

නැහැශන්, ුන් මන්ත්රීතුමා. කැබිනට් එශ ප ින්න මමි වරුන් ටික 

හේව ශවරුනවරුා. මන්ත්රීවරුන්න් හැටියට අපිවරු හේව ශවරුන්ශන් නැහැ. 

ෙැන්, බවතුමන්ලා රෑට රෑට ගිිපන් හේව ශවරුනවරුා. [වායා කිරීේ] 

නඩු ටික ිවරු් ක් ුන්න, නඩු ටික අන්න් ක් ුන්න, ඒ ප්ර ථන 

ටික නි්ාක්ණය ක් ුන්න, ෙැන් බවතුමන්ලා තමන් 

්නාධිපි තුමාශන "ූ කිසක ශුෝලවාලශයෝ". අපට ඒ ුැන කිසිම 

ුැට ගවරුකුත් නැහැ, අපට ත්හකුත් නැහැ. ශකොශහොම හසක 

බවතුමන්ලා එතුමාවරු අමාන්ශේ ොන්ශන් නැි වරු ශුන යන්න.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, ෙැන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන් සිදු කළ පත් කිරීේ ුැන කාා කළා. අපි එක ශෙය ප 

849 850 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

කියන්නට නන.. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ක්රමශේෙය ුැනත් 

කාා කළා. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ක්රමශේෙය ප ි ශවනවරුා. 

ෙහ හත්ශවරුනි ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් පසුවරු 0009 

සිට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හො ුත්ත, ඒ.ආර්.බී. අම්සිාහ 

මැි තුමා හෙපු criteria තමන් තවරුම අුගුමනය ක්න්ශන්. ඒක 

අුගුමනය ක්නවරුා ිතත් ප ශනොශවරුන්, ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන් නේ අුගමත කිරීශේ දී ්නාධිපි තුමා එවරුලා ි ශවන 

නේ ිතත්න් අෙ ශවරුනකේ අුගමත ක්ලා ි ශවන්ශන්. 

්නාධිපි තුමා එවරුපු නැි  එක නම පවරුත් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු අුගමත ක් නැහැ. හැම නම පම ්නාධිපි තුමා එවරුපු 

ඒවරුාන්. ශපොලි්ථපි වරු්යා පත් ක්න්න ්නාධිපි තුමා නේ තුන ප 

එේවරුා. ඒ නේ තුන ඡන්ෙයකට ෙමලා තමන් ආණ්ඩුක්රම  වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන් වරුර්තමාන ශපොලි්ථපි වරු්යා පත් කශළේ. ්නාධිපි තුමා 

නේ කළා. ්නාධිපි තුමා නේ ක්න්ශන් නැි වරු, එක නම පවරුත් 

අෙ වරුන ිතට ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා  ් ාාශවරුන් ්ේමත ශවරුලා නැහැ. 

බවතුමන්ලා ශමොනවරුාෙ ශේ කාා ක්න්ශන්?   

 
ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි, මට ශපොඩි අවරු්ථාාවරු ප ශෙන්න පුවවරුන්ෙ? 

 
ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශමොක ප ුැනෙ, බවතුමා කියන්ශන්? 

 
ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ුන් මුජිබුර් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමනි, බවතුමා බය කියන 

කා්ණය ආශයත් අමුතුශවරුන් කියන්න නන. නැහැ. නීි ය අුගවරු, 

්නාධිපි වරු්යා තමන් නේ ශයෝ්නා ක් එවරුන්ශන්. 

්නාධිපි තුමාම පැහැදිලිවරු කිේවරුා, අයායා නාධික්ණ 

්ාාපි තුමියශන නම නැවරුත නැවරුත ප්රි  පශයේප ක්නවරුාය කියා. 

තමන්ට ශේ ප්ර ථනය පැන නඟින්න වලප. මූලික ශහේතුවරු  ඒකන් 

කියා එතුමා කිේවරුා. 

 
ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

බවතුමාටත් ි ශවන්ශන් ඒ ප්ර ථනයෙ? 

 
ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මශන ප්ර ථනය ශනොශවරුන් මම කිේශේ. 

 
ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

බවතුමාට ඒ ප්ර ථනය නැහැ ශන්? 

 
ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

තමුන්නාන්ශ්ේලාශන ්නාධිපි තුමාට ි ශවන ප්ර ථනයන් මම 

කිේශේ. 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙැන් ඒ බවතුමන්ලාශන ්නාධිපි තුමාන්. අපිත් එ පක 

ශනොශවරුන්, ෙැන් එතුමාශන ශශ පාලන ශප්මුණ ි ශවන්ශන්. ෙැන් 

එතුමාශන ශශ පාලන ශප්මුණ ි ශවන්ශන් බවතුමන්ලා 

එ පකන්. ඒ නි්ා ්නාධිපි තුමා ෙැන් වරුු කියන්ශන් අපට 

ශනොශවරුන්. ්නාධිපි තුමා වරුු කියන්ශන් තමුන්නාන්ශ්ේලාටන්.  

්නාධිපි තුමා අපිත් එ පක ිපටපු කාලය තුළදී -පසුගිය අවුන්දු 

හතශර්දී- එතුමාට ශේ පත්වීේ ුැන කිසිම ප්ර ථනය ප ි බුශණ් 

නැහැ. එතුමාට ශේ පත්වීේ ුැන ප්ර ථනය ආශේ කවරුොෙ? එතුමා 

බවතුමන්ලා එ පක ශශ පාලන ශප්මුණ ප හැදුවරුා. අන්න ඒ 

ශප්මුණ හැදුවරුාට ප්ථශ්ේ තමන්, ්නාධිපි තුමාත් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතශේ නය ක්න්න පටන් ුත්ශත්. බවතුමන්ලාට 

නන. ිතධියට නඩු අහන ිතනි ථ යකා්වරුන් පත්ක්ුන්න වැසක 

වුණා. ෙැන් තමුන්නාන්ශ්ේලාශන නඩු ටික අහන්න නන. 

ිතනි ථ යකා්වරුන් ටික පත්ක්ුන්න නන.. ඒකන් ශේ ප්ර ථනය. 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, ශමතුමන්ලා ි්ථ්් කාටෙ 

ුැහුශේ? FCID එකට ුැහුවරුා. FCID එක නීි  ිතශ්ෝධින් කියා 

කිේවරුා; FCID එක එපාය කිේවරුා. යළඟට, අල්ල්ථ ශහෝ දූයණ 

ශ ෝෙනා ිතමර් න ශකොමි්මට පහ් ුැහුවරුා. අල්ල්ථ ශහෝ දූයණ 

ශ ෝෙනා ිතමර් න ශකොමි්ශේ ිපටපු අයය පය ්න්ාල්වරුසකය වරුන 

ිතක්රමසිාහ මහත්මියශන ්ාසකය ිතත්න් ුැශලේශේ නැත්ශත්. 

ශමතැනට මිතල්ලා ශවසකහන් දීලා, ශකශ්ේ ශහෝ ්නාධිපි තුමා 

ලවරුා ිතක්රමසිාහ මහත්මියවරු එළවරුා ෙැේමා. ෙැන් ශමොක පෙ 

ක්න්ශන්? ෙැන් අධික්ණයට ුහනවරුා; ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරුට ුහනවරුා; නීි පි  ශෙපාර්තශේන්තුවරුට ුහනවරුා. ෙැන් ශේ  

ශකොතැනටෙ බවතුමන්ලා පහ් ුහන්ශන්? නඩු අහන තැනටන්, 

නඩු ෙමන අයටන් තමන් ෙැන් බවතුමන්ලා ුහන්ශන්. ෙැන් 

ශපොලීසියට ුහන්ශන් නැහැ. ශපොලි්ථ පරී පයණ ිවරු්න්. අල්ල්ථ 

ශහෝ දූයණ ශ ෝෙනා ිතමර් න ශකොමි්මට ුහන්ශන්  නැහැ. 

අල්ල්ථ ශහෝ දූයණ ශ ෝෙනා ිතමර් න ශකොමි්ශේ පරී පයණත් 

ිවරු්න්. යළඟට ි ශවන්ශන් තැන් ශෙකන්. එක තැනක නඩු 

අහනවරුා. එක තැනකින් නඩු ෙමනවරුා. අන්න ඒ තැන් ශෙක 

ශහොයාශුන ෙැන් ුහන්න පටන් අ්ශුන ි ශවනවරුා. කවුෙ ශේ 

ුහන්ශන්? ශේ ිතධියට ුහන අය සු්ාත ෙන්ශවරුෝෙ? [වායා කිරීේ] 

ශේ ිතධියට පහ් ුහන්ශන්, ශේ ්ශට් ශපොදු ශශපළ ශහෝකේ කළ 

උෙිතයන්; ශහෝ පා්ථශපෝට් ි යාශුන ිපටපු උෙිතයන්; 

න්ථශේලියාුග ්ාි කයන්ශන මුෙල් ශහෝකේ කළ උෙිතයන්. [වායා 

කිරීේ] සු්ාත ෙන්ශවරුෝ ශනොශවරුන් , ශේ ්ාාවරුට මිතත් නීි ය ුැන 

කාා ක්න්ශන්. ශේ අය නීි ය, ්ායා්ණත්වරුය ුැන කාා 

ක්නවරුා. [වායා කිරීේ]  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please!  

 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මිපන්ෙ ්ා්ප පය මැි තුමා එො ශමොහාන් ඨයසක්ථවරු පත් කශළේ 

ශකොශහොමෙ කියා අපි ෙැ පකා ශන්. ශමොහාන් ඨයසක්ථ මැි තුමා 

අධික්ණ  පශයේත්රශේ ිපටිශේ නැහැ. බහු private practice කළ 

ශකශන ප. බහු නීි පි  කළා. ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, 

බහු නීි පි  ක්ලා ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ ප පයශේ 

්ාිතයායකවරුන්න්ශන නඩු ශෙක ප අවරු්න් කළා. ඒ ශමොනවරුාෙ? 

එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ සිට ශපොදු ශශපළ ශහෝකේ ක්ලා ගිය 

අේදුල් කාෙර් මැි තුමාශන නඩුවරු ිල්ලා අ්ථ ක් ුත්තා. යළඟට 

ශමොහාන් ඨයසක්ථ මැි තුමා කැ්ථව.ශේ ිපටපු ක්ථතුසක ආ්ච්ි ශන 
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මිනීමැන්ේ නඩුවරු ිල්ලා අ්ථක් ුත්තා. ශේ ශමොහාන් ඨයසක්ථ 

මැි තුමා කවුෙ පත් කශළේ? ිපටපු ්නාධිපි  මිපන්ෙ ්ා්ප පය 

මහත්මයාන් එතුමා පත් කශළේ. යළඟට ශමොක පෙ කශළේ? බහු 

ශ්ලාන් වැාකුශේ ්ාාපි  ශල්න් ිපටිශේ. බහු අුිතනිසුන් - 

Chief Justice - කළා. එශහමන්, ශේ ශුොල්ලන් පත්වීේ කශළේ. 

එශහම පත්වීේ ක්ලා මුව අධික්ණ  පශයේත්රයම ිතනා  කළ 

උෙිතය අෙ ශමතැනට මිතත්, ්ථවරුාධීන අධික්ණය ප ුැන කාා 

ක්නවරුා. තමුන්නාන්ශ්ේලා කණ්ණාඩිය ප ි්ථ්්හට ගිිපන් තමන් 

අතීතශේ කළ ඒ වරුැරැදි පත්වීේ ුැන කාා ක්න්න. අශ් ුන් 

මන්ත්රීතුමා තවරු ශකශන ප ුැන හැම ොම කාා කළා. ඒ කවුන් 

ුැනෙ? ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිපටපු යවරුා වරුනසුන්ේ මහත්මිය ුැනන්. 

බවතුමා  යවරුා වරුනසුන්ේ මහත්මිය ුැන හැම ොම අහනවරුා ශන්. 

මිපන්ෙ ්ා්ප පය මැි තුමා යවරුා වරුනසුන්ේ මහත්මිය 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට පත් කශළේ ශකොශහොමෙ? එතුමියම පුවරුත් 

පතකට ඒ ිත්ථත්ය කියා ි ශවනවරුා. ඒ පුවරුත් පත මා ළඟ ෙැන් 

ි ශවනවරුා. "මම වරුැඩ ිවරු් ශවරුලා යනශකොට ්නාධිපි තුමා මට 

කාා කළා. කාා ක්ලා කිේවරුා, ‘යවරුා, එන්න,  මාවරු හේව ශවරුන්න, 

මම බවතුමියවරු ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ෙමනවරුා කියා කිේවරුා” 

යුගශවරුන් එතුමියම ඒ පුවරුත් පතට කියා ි ශවනවරුා. මම ෙැන් ඒ 

ිත්ථත්ය කියවරුන්නේ. 

"ෙවරු් ප හැන්ෙ.වරුක ්නාධිපි තුමා මට දු්කානශයන් කාා 

ක ළා. කාා ක්ලා, 'යවරුා, බයා අෙ හවරු් වරුැඩ මසකලා යන ුමන්  

ශමශහ එනවරුාෙ?' කියා මහුවරුා. මම මහුවරුා, 'මන් ්ර්?' කියා.  

'නැහැ, නැහැ ිි න්  එන්නශකො' කියා ්ර් කිේවරුා.  මම කිේවරුා, 

'එශහම නේ ්ර්, මට ශවරුලාවරු ප ශෙන්න' කියා. 'ශවරුලාවරු ප අවරු ය 

නැහැ, බයා වරුැඩ මසකලා එන ුමන් එන්නශකො' කියා 

්නාධිපි තුමා උත්ත් දුන්නා. මම 4.45 ශවරුශදී අ්ලියුහ 

මන්දි්යට ගියා. ගිිපන් ින්නවරුා, ින්නවරුා ්නාධිපි තුමා නැහැ. 

මම වරුාඩිශවරුලා ශත් එශහම බීලා ින්ෙැශදී ්නාධිපි තුමා ලිප 

ලිපශේ ආවරුා. එතුමා මිතත්, මිත්රයලිත්වරුශයන් කාා කළා. 'යවරුා 

ශේ’ කියා ශෙතුන් පා් ප කියලා, 'මම   බයාවරු ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ  

ිතනිසුන්වරුසකයක ශල් ෙමනවරුා, බයා කැමි න් ශන්ෙ?' කියා මශුන් 

මහුවරුා. මශන ිපත මට කිේවරුා,  'යවරුා බයාට  හැමොම  නන. වුශණ් 

ිතනිසුන්වරුසකය ප ශවරුන්න, ෙැන් ශේ ශකශන ප  බයාශන ි්ථ්්හ 

ි ශුන කියනවරුා, බයාට ිතනිසුන්වරුසකය ප ශවරුන්න' කියා. 'හා' 

කියනවරුාෙ, 'වැහැ' කියනවරුාෙ, මශන සිිපනය ප ්ැව. ශවරුන්නන් 

යන්ශන් කියා මම කල්පනා කළා. ශවරුන ශකශන පවරුත් මහුවරුා 

නේ, 'ඒක මශන මහත්තයාශුන් අහලා මිතත් ශහට කියන්නේ' 

කියා මම එනවරුා. නමුත් ශේ අහන්ශන් ශේ ්ශට් නායකයා ශන් 

කියා ිපතලා, 'හා ්ර්' කියා මම කිේවරුා." ශේ කාාවරු  කියන්ශන් 

ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනි ථ යකා්වරුසකය ප ශල් පත් වුණු යවරුා 

වරුනසුන්ේ මහත්මියන්. මම ශේ ශකොට් උපුටා ුත්ශත් 0094 ජූලි 

0)වරුන ො පළ ූ  "ශශ ය" පුවරුත් පශතන්. [වායා කිරීේ]  ශමශහම 

තමන් පත් කශළේ. ශේක තමන් ක්න්න කියන්ශන්. මිපන්ෙ 

්ා්ප පය මහත්මයා Attorney General's Department එකට 

නීි පි  පත් කළා වරුාශන, ශශ්රේයථ ාධික්ණයට, අ් ශුේ යන 

ුමන් නීි පි වරුන් පත් කළා වරුාශන, තමන්ට  නන. ිතධියට 

අධික්ණ පශයි ය හ්වරුා ුන්න ශේ ක්රමය ශවරුන්ථ ක් ුන්නන් 

ශේ අයට  නන. ශවරුලා ි ශවන්ශන්. මන් ඒ? අෙ ශමතුමන්ලාශන 

නඩු ටික අහනවරුා. අෙ ශේ ශයෝ්නාවරු ශුනාපු අයට, කාා කළ අය 

ාාුයකට උ්ාිතශේ නඩු ි ශවනවරුා. එක පැත්තකින් උ්ාිතයට 

තර්්නය ක්නවරුා; ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ට තර්්නය ක්නවරුා. 

අශන ප පැත්ශතන් ශේ  ් ශට් ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා ටික අඩපණ 

ක්න්න, නීි ශේ ආධිපතයය අඩපණ ක්න්න තමන්, ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි ශේ ශුොල්ශලෝ ශේ ශයෝ්නාවරු 

ශුනාශේ.   

 Appeal Court එශ ප ්ාාපි තුමිය -දීපාලි ිතශේසුන්ේ 

මහත්මිය- ුැන ශමතුමන්ලා කාා කළා. එතුමිය කවුෙ? දීපාලි 

ිතශේසුන්ේ මහත්මියශන දුවරුශන මාුල උත්්වරුශේදී මිපන්ෙ 

්ා්ප පය මහත්මයා ්ා පෂිකා්ශය ප හැටියට අත්්න් කළා. 

එතුමා එම ිතවරුාහයට අත්්න් කළා ිතත් ප  ශනොශවරුන්, එතුමියශන 

දුවරුට ත.නු ප හැටියට ්නාධිපි  කාර්යාලශේ ආ් පයක අා ය 

මඟින් unregistered  වරුාහනය ප අ්ශුන දුන්නා. එතුමිය තමන්  

ශමතුමන්ලා ශේ අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි නිය  හැටියට පත් 

ක් ුන්න හෙන්ශන්. 

 
ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.   

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!  ුන් ිතමල් වී්වරුා  මන්ත්රීතුමනි, බවතුමාශන 

point of Order එක ශමොක පෙ? 

 
ගු විෙල් වීරවංශ් ෙහසතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, ශමතැන අශ් පාර් ථවරුශේ 

කාාවරුලදී අපි ශපෞශුලිකවරු කිසියේ ිතනි ථ යකා්වරු්යකුවරු නේ 

ක්මින් අපි ළඟ ි ශවන ශතෝතුන් ිදිසකපත් ක්න්න ගිශේ නැහැ.  

එශහම කශළොත් ශේ ්ශට් අධික්ණ පශයි ය ශකශ්ිප ි ශවන 

්ම්ථත ිත ථවරුා්යම බි  වරුැශටනවරුා. ෙැන් ශමතුමා එ ප  

ිතනි ථ යකා්තුමියකශන නම ප පමණ ප  ් හන් ක්මින්, මිපන්ෙ 

්ා්ප පය ිපටපු ්නාධිපි තුමා, එතුමියශන ෙන්වරුකුශන ිතවරුාහයට 

අත්්න් ක්න්න ගියාය කියන එක ව්පතළ කා්ණය ප හැටියට 

ි්ථමතු ක්න්න හෙනවරුා. අශන ප  එක, එශහම 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්වරු නේ ක්මින් අභූත ශ ෝෙනා නඟන්න ශේ 

ුන් ්ාාවරු උපශයෝගි ක් ුන්න ිඩ ශෙන්න එපා. ඒ අයට 

ශමතැනට මිතත් උත්ත් ශෙන්න වැහැ.  

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහො න්.  ුන් මුජිබුර් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමනි, බවතුමාශන 

කාාවරු ක් ශුන යන්න.   

 
ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි,   ඒ නම ශහො න් කියා 

ශමතුමන්ලාට කාා ක්න්න අන්ි ය ි ශවනවරුා නේ, ඒ නම ශහො  

නැහැය කියා කියන්න මටත් අන්ි ය  ි ශවනවරුා. ඒක  ශත්න්ේ 

ුන්න නන.. බවතුමන්ලාට ශහො න් කියන්න පුවවරුන් වුණාට මට 

ඒක න්කන්.  
 
ගු ච්දදිෙ වීර පපකොඩි ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please!   බවතුමාශන රීි  ප්ර ථනය ශමොක පෙ?  

853 854 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු ච්දදිෙ වීර පපකොඩි ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody)     

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, පාර්ලිශේන්තුශේ ්ථාාවරු් 

නිශයෝු  ප්රකා්වරු, ිතනි ථ යකා්වරු්යකුශන ශපෞශුලික ක්රියා 

කලාපය ්ේවන්යවරු ශමෝ්මකින් ශතෝවරු කාා  කළ ශනොහැකින්.  

එම නි්ා ඒ අොළ ශකො ට් හැන්්ාඩ් වරුාර්තාශවරුන් උපුටා ෙමන 

ශල් නිශයෝුය ප නිකුත් ක්න්නය කියා මම  බවතුමාශුන් 

ිල්ලා සිටිනවරුා. 
 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි, කාා ක්න්න.  

 
ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ුන් කාානායකතුමනි, එතුමිය පත් කිරීම ශහො න් කියා 

එතුමන්ලාට කාා ක්න්න පුවවරුන් නේ, මා එතුමිය ුැන ෙන්නා 

ශශවරුල් කියන්න මටත් අන්ි ය ප ි ශවනවරුා. 

  
ගු ප් ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ුන් මන්ත්රීතුමනි, බවතුමාශන point of Order 

එක කියන්න. 

 
ගු ප් ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ුන් මන්ත්රීතුමාශුන් මා අහනවරුා, අර්ුවන මශහේන්ද්රන්ශන 

පුතාශන -මහ ශහෝාශන- ශවරුඩින් එකට අත්්න් කශළේ කවුෙ කියා. 

 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

බය වරුාශන ශුොන් කාා තමන් කියන්ශන්. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එය point of Order එක ප ශනොශවරුන්. ුන් මුජිබුර් ්හුමාන් 

මන්ත්රීතුමනි, බවතුමා කාා ක්න්න. කන්ණාක්, ශමතුමාට වායා 

ක්න්න එපා. 

 
ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, මා කියාශුන ආශේ ශේ 

්ශට් අධික්ණ පශයි ය අපි යේ තැනකට ශුනැිතත් ි ශවනවරුාය 

කියන එකන්. ්නාධිපි තුමාශන කාාවරුල ි බුශණ් ශනෝ පකාඩු 

ිතත්න්. ශමයට ්ේපූර්ණශයන්ම ිතන්ශයන් කියා එතුමා කාා කශළේ 

නැහැ. නමුත් ශේ  ශයෝ්නාවරු ශුනාපු උෙිතයශන යටි අෙහ් ශේක 

ආපසු හ්වරුන එකන්. ශමය ආපසු හ්වරුා නැවරුත වරුැඩවරු්ේ 

ක්රමයකට ගිිපන්, තනි පුශුලයකු යටශත් අසීමිත වලතල 

තවාශුන, ශේ ්ශට් අධික්ණය ිතත් ප ශනොශවරුන්, ශපොලීසිය 

ිතත් ප ශනොශවරුන්, ශේ ්ශට් ශකොමියන් ්ාා සියල්ලත් තනි 

පුශුලයකු යටතට පත් ක් ුැනීම තමන් ශේශ ප යටි අ්මුණ 

වුශණ්.  

පසුගිය කාලශේ එතුමන්ලාට  ආණ්ඩු වලය ි ශවනශකොට 
පැට ගණු ශශවරුල් ි ශවනවරුා. ඒ පැට ගණු ුුගශෙුග අෙ උ්ාිතවරුල 

ිතාාු ශවරුනවරුා. අන්න ඒවරුා ශේන්ම ප ක් ුන්න නන.. ඒවරුා 
ශේන්ම ප ක් ුන්න නේ අෙ ්නාධිපි තුමා ්මඟ එකතු ශවරුන්න 

නන.. ්නාධිපි තුමා ්මඟ එකතුශවරුලා ි ශවන ශශ පාලන 
ශප්මුණ ශවරුුගශවරුන් ශපනී සිටින පුශුලයකු වවරුට අෙ 

්නාධිපි තුමා පත්ශවරුලා ි ශවනවරුා. එො ්නාධිපි තුමා ඒ 
ශවරුුගශවරුන් ශපනී සිටින පුශුලයකු වවරුට පත්වුණා. අෙ ඒ 

්නාධිපි තුමාශන හන්ය අ්ශුන, ඒ ්නාධිපි තුමාට මුවරුාශවරුලා 

්යග්රහණය ක්න්න පුවවරුන්ෙ කියා උත්්ාහ ක්නවරුා. එො අපි 
්යග්රහණය ක් ශේ ්ශට් අධික්ණය, නීි ශේ ආධිපතයය, 

ශකොමියන් ්ාා හොශුන ශේ ්ට නැවරුත ප්ර්ාතන්ත්රවරුාදී ්මා්ය ප 
ක්ා ශුනයන්න පුවවරුන්ය කියන අෙහ් අපි ිදිසකයට ශුනැිතත් 

ි ශවනවරුා. එිප අඩු පාඩු ි ශවන්න පුවවරුන්. එිප යේ යේ කන්ණු 
කා්ණා පිබඳව වරු ්ාකච්ඡා ක්න්න පුවවරුන්. ඒශ ප ්ායුි ය ුැන 

වරුාෙ ිතවරුාෙ ි ශවන්න පුවවරුන්. ඒ ුැන ිතවරුාෙය ප නැහැ. ඒ ුැන 

අපට කාා ක්න්න පුවවරුන්. අඩු පාඩු ි ශවනවරුා නේ හොුන්න 
පුවවරුන්. නමුත් ශේක ආපසු හ්වරුන්න ශෙන්න එපා. ශමොකෙ, 

ශේක ලවා ුත්ශත් ිතාමත් පැහැදිලි ්යග්රහණය ප මතන්. ශේ 
්ශට් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය අුයන, ශේ ්ශට් නීි ශේ ආධිපතයය 

අුයන සිය ග ශෙනාටම ශපොශ්ොන්දුවරු ප දීලා ශේ ්ශට් පිිපටවරුපු 
ආධිපතයය, ්ායා්ණ ්මා්ය ප ක්ා යන ශේ ුමන කිසිිතටකත් 

ආපසු හ්වරුන්න ිඩ ශෙන්න එපා. ශමොකෙ, ශේ ුමන අපට 

නැවරුතත් ලවා ුන්න වැසකශවරුනවරුා.  
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි, බවතුමාට තවරු ිතනාඩිය ප ි ශවනවරුා. 
 

ගු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අවරු්ාන වරු ශයන් මා ශේ කා්ණය කියන්න නන.. ශේ 
්යග්රහණයත් ්මඟ අපි ිදිසකයට මිතත් ි ශවනවරුා. ශේ ්ශට් 
ඒකාධිපි  වලශේු, ශේ ් ශට් දුයථට වලශේු, ශේ ්ශට් ප්රි ුාමී 
වලශේු, ප්ර්ාතන්තවරුාෙයට ිතන්ශය වලශේු ආුේවරුාෙය ිදිසකයට 
ෙමලා, ්ාි වරුාෙය ිදිසකයට ෙමලා, ඒ කා්ණා මුල්ක්ශුන ශේ ්ට 
ආපසු හ්වරුන්නන් ශේ උත්්ාහ ක්න්ශන්. ඒ ේශල්ච්ඡත්වරුයට 
යන්න ශනොදී අපි ලවාුත් ්යග්රහණත් ්මඟ අපට ිදිසකයට යන්න 
ශවරුනවරුා. එිපදී අයාශයෝු ි ශවනවරුා. ඒ අයාශයෝුවරුලට අපට මුහුණ 
ශෙන්න ශවරුනවරුා. ඒ අයාශයෝු ප්ා්ය ක්න්න ශවරුනවරුා. ශමොකෙ, 
ශමවරුැනි අවරු්ථාාවරු ප අපට නැවරුත ලැශවන්ශන් නැහැ. අවරු්ථාා 
ුණනාවරුකම ශමය ගිලිහී ගිිපන් ි ශවනවරුා. ඒ නි්ා ්නාධිපි තුමා 
අපිත් ්මඟ සිටින අවරු්ථාාවරුක ශකශ්ේ ශහෝ අපි ශේ කටයුත්ත 
ක්ුත්තා. ශ්රී ලාකා නිෙහ්ථ ප පයය ්ාි ක ආණ්ඩුවරුත් ්මඟ 
සිටින අතශර් අපි ශේ කටයුත්ත ක්ුත්තා. අපට ශශ පාලන මත 
ශේෙ ශමොනවරුා ි බුණත්, ශශ පාලන ප්රි ිතන්ශය අෙහ්ථ ශමොනවරුා 
ි බුණත්, ශේ ්ටට ්ථවරුාධීන අධික්ණය ප, ්ථවරුාධීන ශකොමියන් 
්ාා, ්ථවරුාධීන ශපොලීසිය ප මි  කිරීම ුැන අපි සිය ගශෙනාම 
එකඟන්. අපි කවුන්ත් ඒකට ිතන්ශය නැහැ. ඒකාවශය මන්ත්රී 
කණ්ඩායශමුගත් මා ිල්ලන්ශන්, ශමොන ශශ පාලන මත ශේෙ 
ි බුණත්, තමන්ශන ලාාය ශවරුුගශවරුන්, තමන්ශන වරුාසිය 
ශවරුුගශවරුන් ශේ ්ශට් අපි මි  ක්පු ශේ ශශ පාලන 
ප්රි ්ා්ථක්ණ ආපසු හ්වරුන්න ශෙන්න එපාය කියමින් මශන 
වරු න ්ථවරුල්පය අවරු්ාන ක්නවරුා. ශවොශහොම ්ථතුි න්. 
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ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. යළඟට ුන් එ්ථ.බී. දි්ානායක මන්ත්රීතුමා. 

බවතුමාට ිතනාඩි 90ක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

  
ගු එ ප්.බී. දි්ානායක ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මට ිතනාඩි 95 ප ි ශවනවරුා. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

කිකක ලැන්්ථතුශේ ි ශවන්ශන් ිතනාඩි 90න් කියාන්. 

 
ගු එ ප්.බී. දි්ානායක ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ිතනාඩි 90 ෙ? 

 
ගු ෙහි්දා  අෙරවීර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි, ශමතුමාට ිතනාඩි 95 ප 

ශෙන්න. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතශකොට කාශන ශවරුලාශවරුන්ෙ අඩු ශවරුන්ශන්?  

 
ගු ෙහි්දා  අෙරවීර ෙහසතා 
(மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ුන් ඩිලාන් ශපශර්්ා මන්ත්රීතුමාශුන්. එතුමා කාා ක්න්ශන් 

නැහැ. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් ඩිලාන් ශපශර්්ා මන්ත්රීතුමාශන ශවරුලාවරු අ්ශුනන් 

ි ශවන්ශන්. 
 

 

[අ.ාා. ).40] 

 
ගු එ ප්.බී. දි්ානායක ෙහසතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  මශන කාාවරු පටන් ුන්න 

කලින් අශ් ුන් මුජිබුර් ්හුමාන් මැි තුමා කිේවරු ප්රකා  ශෙක  

තුනකට ශපොඩි උත්ත්ය ප ශෙන්න මා කැමැි න්. ෙහනවරු වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට කලින්  ෙහඅටවරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයටත් කලින්  ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත්කිරීශේ 

වලය ි බුශණ් ්නාධිපි තුමාටන්. ඒ වලය ්නාධිපි වරුන්න්ට 

ුත්ශත් ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන මැි තුමාන්.  ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන ිපටපු 

්නාධිපි වරු්යා ්නාධිපි  නි්යට පත්වුණු ුමන් පළමුශවරුන්ම 

ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනිසුන්වරුන් සිය ගශෙනාම ිවරුත් කළා. බවුන් 

ිවරුත් ක් නැවරුත පත්කළා.  

ඒ වලය ්ටට හඳුන්වරුා දුන්ශන්  එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ 

ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන මැි තුමා. ිපටපු ්ණසිාහ ශප්රේමෝ  

්නාධිපි තුමාත් ඒක ක්රියාත්මක කළා  ිපටපු ඩී.බී. ිතශේතුාු 

්නාධිපි තුමාත් ඒක එශල්ම ක්රියාත්මක කළා   න්ද්රිකා 

වණ්ඩා්නායක මැි නියත් ක්රියාත්මක කළා. බවතුමා ඒක ශහො ට 

මතක තවා ුත්ශතොත් ශහො න්.  

යළඟට  ශේ ක්රමශේෙය ුැන කිේවරුා. ුන් නිශයෝ්ය 
කාානායකතුමනි  ශේ ක්රමශේෙය 0000 වරු්ශර් එක ප. ඒකන්  අෙ 

ි ශවන අශ් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුන්  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් 

්ාාවරුන් ්ේපූර්ණශයන්ම ශෙක ප. ඒ නි්ා 
කාානායකවරු්යාශුත්  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශවරුත් ිතශ ේය 

අවරුයානය ශයොමු ක් ශේ ක්රමශේෙය හෙන්න කියා තමන් අි ුන් 
්නාධිපි තුමා දිුටම කිේශේ. මා බවතුමාට කියන්න නන.  අපි 

ශේ ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුලට එකඟන්. ඒ වරුාශනම අපි 
ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුටත් ්ේපූර්ණශයන්ම එකඟන්. 

අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුයට ඒ වරුාශනම නීි ශේ ආධිපතයයට අපි 

්ේපූර්ණශයන්ම එකඟන්.  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි   අපි 
බවතුමාට කියන්න කැමැි න්  අපි ශේ අධික්ණශේ ශුෞ්වරුය ්හ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන ශුෞ්වරුය පිබඳව වරු ිතාම උනන්දුශවරුන් ඒ 
පිබඳව වරු ්ැලකිලිමත් වරුන වවරු. මා ෙැ පකා  ්නතා ිතමු පි  

ශප්මුශණ් මන්ත්රීවරු්ශය ප කියා ි බුණා  අධික්ණ 
ිතනි ථ යකා්වරුන් රෑට-රෑට කාානායකතුමාශන ශුේට  

අ්ලියුහ මන්දි්යට ගියා නේ හසක කියා මා කිේවරුා කියා. නැහැ  

මා එශහම කිේශේ නැහැ. මා ෙන්නවරුා  ලාකාශේ ිතනි ථ යකා්වරුන් 
රෑට- රෑට කාානායකතුමාශන ශුේට ගිශේ නැි  වවරු. මා 

ෙන්නවරුා  ිතනි ථ යකා්වරුන් අ්ලියුහ මන්දි්යට වඩ ුාපු නැි  
වවරු. නමුත් අෙ එශහම කාා පැි ශ්න්ශන් මන්  අපට නන.කම 

ි ශවනවරුා  අධික්ණශේ හා ිතනිසුන්වරුන්න්ශන ශුෞ්වරුය ්කින්න. 
ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  එශහම ශවරුලා ි ශවන්ශන් මන්  

කාානායකතුමාත්  අුමැි තුමාත්  ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණත් 

ශේකට පැත්තකින් ්ේවන්ය ශවරුලා  පසුගිය කාලශේ ආණ්ඩුක්රම 
වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ායුි ශේ ෙහශයන් හත ප එක ශුොඩක 

තවාශුන ිපටියා. ඒ හත තීන්දු-තී්ණ ුත්ශත් කාටවරුත් වරුාසිොයක 
වරුන ිතධියට ශනොවරු එ ප්ත් ්ාි ක ප පයයට වරුාසිොයක වරුන 

ිතධියට. ඒකන්  ශේ ි ශවන ප්ර ථනය.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ිතනි ථ යකා්වරුන්න්ශන 

උ්්ථවීේ  පත්වීේ පිබඳව  කා්ණශේදී පමණ ප ශනොවරු ්ා්ය 

ශ්ේවරුශේ සිය ගම ශ්ේවරුාවරුල -පසකපාලන ශ්ේවරුය  අයයාපන 

පසකපාලන ශ්ේවරුය  ශ්රී ලාකා ්ැලසුේ ශ්ේවරුය  කේකන් ශ්ේවරුය  

Valuation Service, ිතෙයාත්මක ශ්ේවරුය  Agricultural Service 

ආදී හැම ශ්ේවරුයකම- උ්්ථවීේ ශෙනශකොට පළමුශවරුන්ම 

වලන්ශන් ශ්යයථ ත්වරුය. හැවැන්  කාානායකතුමා ලියුම ප ලියලා 

්නාධිපි තුමාට කියනවරුා  "අපි ශ්යයථ ත්වරුය ්ලකන්ශන් 

නැහැ." කියා. ශේකන් ි ශවන ප්ර ථනය. ඒ ප්ර ථනය ුැන තමන් අෙ 

පැය ප  ිතනාඩි පන්ථපහ ප පමණ ්නාධිපි තුමා කිේශේ. ඒ කියපු 

කා්ණා සුවපුව කා්ණා ශනොශවරුන්. අධික්ණයට ආේය ක්න 

මිනි්ථසු හැටියට  නීි ශේ ආධිපතයය ආ් පයා ක්න්න කටයුතු 

ක්න මිනි්ථසු හැටියට  ිතනිසුන්වරුන්න්ශන ශුෞ්වරුය ආ් පයා 

ක්න්න ිපතන මිනි්ථසු හැටියට අපි කියන්ශන්  ඒ කා්ණා දිහා 

වලලා  අවරු ය ශවරුන්ථකේ වරුහාම කළ යුතුන් කියාන්. ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශ්යයථ ත්වරුය ිතත් ප ශනොවරු ඒ 

අයශන අයයාපන මට්ටමත් වලනවරුා. ශ්ේවරුකශය ප උ්්ථ 

ක්නශකොට  නිලයාසකශය ප උ්්ථ ක්නශකොට වලන ශශවරුල් 

ඒවරුා. බහුශන අත් ෙැකීේ හා පළපුන්ශෙ  ඒ වරුාශනම බහු ශමොනවරුා 

ශහෝ ිතශ ේය පුහුණුවීේ ලවා ි ශවනවරුාෙ  ශ ෝෙනා ි ශවනවරුාෙ  

පැමිණීශේ දුර්වරුලතා ි ශවනවරුාෙ  නිත්ම නිවරුාඩු ුන්නවරුාෙ කියන 

කන්ණු තමන් නන.ම නිලයාසකශයකුට උ්්ථවීම ප ශෙනශකොට 

වලන්ශන්. ිතනිසුන්වරුන්න්ට උ්්ථවීේ ශෙනශකොට  අි ුන් 

්නාධිපි තුමා කියපු ෙහහත්ශෙනාශුන් ශ ෝෙනා කිසිවරු ප නැි   

857 858 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

පැමිණීම හා ්ා්කාසක පිබඳව  කිසිම අඩුපාඩුවරු ප නැි   අයයාපන 

කටයුතු හා පුහුණුවීේ  පළපුන්ශෙ පිබඳව  කිසිම අඩුපාඩුවරු ප නැි   

ශ්යයථ ත්වරුයත් ිහබඳන්ම ි ශවන අය කැපුශණ් ශකොශහොමෙ  ඒ 

කා්ණය තමන් මතු වුණු ප්රයාන කා්ණය වරුන්ශන්. වණ්ඩා්ශවරුල 

දි්ථ්රි පකශේ අශ්  මින්ෙ ිතශේසිසක මන්ත්රීතුමා "අාුිතකල ෙන්වරුන් 

අත් හසකන සිසකත ප නැහැ." කියා එශහන් ශමශහන් ුහශුන ගියාට  

අාුිතකලතාවරු ප ුැන ශනොශවරුන් කිේශේ  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි.  

ඒ හෙපු සු්ාත ෙන්වරුා අපශයෝ්නය කළා කියලාන් කිේශේ. 

"අාු ිතකල" කාාවරු ප ශනොශවරුන්; සු්ාත ෙන්වරුා දූයණය කළා 

කියලාන් කිේශේ. එතුමාට ඒ කිේවරු කා්ණය ශත්න්ශණ් නැහැ.  

මම කියන්න කැමැි න්  ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පටන් 

ුත් ශවරුලාශේ ි ලා  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ්ායුි ය ුැන. 

මුලදී ටීඑන්ඒ එශ ප නායකතුමා ිතප පය නායකවරු්යා හැටියට 

ින්න ශකොට අුමැි තුමා එතුමාට අවරු ය තුන්ශෙනා පත් ක් 

ුත්තා. අුමැි තුමා ටීඑන්ඒ එකට කාා ක්ලා බහුට අවරු ය 

මන්ත්රීවරුන් ශෙශෙනාත් පත් ක් ුත්තා. ්නතා ිතමු පි  

ශප්මුශණන් තමන් හැම ශවරුලාශේම ශේ ප්ර ථනය පත්තු ක්න්ශන්. 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් කිරීශේදී  ිතිතය නිලයාසකන් පත් කිරීශේදී  

ශපොලි්ථපි වරු්යා පත් කිරීශේදී හැම ශවරුලාශේම ප්ර ථන මතු 

ක්න්ශන් ්නතා ිතමු පි  ශප්මුණ. බවුන් ඒ ශකොන්ත්රාත් එක 

ිතා ්ාර්ාකවරු ්ේපූර්ණශයන් කළා. 

මත්තටම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පිබඳව  මම කා්ණය 

ිතාම ව්පතළන්. ්නාධිපි තුමා කිේවරුා වරුාශනම ශේ කා්ණය 

නි්ා අධික්ණශේ ිතනිසුන්වරුන්න් ෙැඩි අ්හනයකින් ින්ශන්. 

බවුන් ිතාම ශ්යයථ  අය. ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ සිටින අයටත් වරුඩා 

ශ්යයථ ත්වරුය ි ශවන ්මහ් අය තවරුමත් මහාධික්ණශේ 

ිප්ශවරුලා ින්නවරුා; අයායා නාධික්ණශේ ිප්ශවරුලා ින්නවරුා. ඒ 

අයට ිතන්ශයවරු කියන්න කිසිම ශ ෝෙනාවරු ප නැහැ ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි. පැමිණීම දුර්වරුලන් කියන්නෙ  ිතනය 

පරී පයණය ප ි බුණා කියන්නෙ  බවුන්ට ිතන්ශයවරු ශවරුනත් 

ශමොනවරුා ශහෝ ශ ෝෙනාවරු ප ි බුණා කියලා කියන්නෙ. ඒ 

ශමොක පවරුත් නැහැ. ශ්යයථ ත්වරුයත් ි ශවනවරුා  අයයාපන සුදුසුකේ 

්හ පළපුන්ශෙ මතුව සියල්ලමත් ි ශවනවරුා. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු තමන් පාර්ලිශේන්තුශේ මහ ශල්කේවරු්යා පත් ක්න්ශන්; 

නීි පි වරු්යා පත් ක්න්ශන්; Auditor-Generalවරු්යා පත් 

ක්න්ශන්; ඒ වරුාශනම ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ අු ිතනිසුන්තුමා පත් 

ක්න්ශන්; අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි තුමා පත් ක්න්ශන් ්හ 

ිතනිසුන්වරුන්න්ශන උ්්ථවීේ ශෙන්ශන්. එම ආයතනය තුළ 

අප පයපාි ත්වරුය  ්ථවරුාධීනත්වරුය ශනොි බුණු නි්ා තමන් අෙ ශේ 

තත්ත්වරුය මි ශවරුලා ි ශවන්ශන්. ඒක අධික්ණයට ශහො  නැහැ; 

නීි ශේ ආධිපතයයට ශහො  නැහැ; අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුයට 

ශහො  නැහැ; නීි ඥයන්ශන  ිතනිසුන්වරුන්න්ශන ශුෞ්වරුයට ශහො  

නැහැ. එම නි්ා මම බවතුමාට කියන්න කැමැි න්  ශේ කා්ණය 

්්ලවරු ුන්න එපා කියලා. ශමොකෙ  ශේ කා්ණය ව්පතළ 

කා්ණය ප. 

ුන් ිතමල් වී්වරුා  මන්ත්රීතුමා කා්ණය ප මතු කළා  

්නාධිපි වරු්යාට අවුන්ශෙකින් පසුවරු පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුා 

හැරීමට ි බුණු වලය ශශ්රේයථ ාධික්ණය ිතසින් අවුන්දු හත්හමා්ට 

ුත්ශත් ශකොශහොමෙ කියලා. මත්තටම ඒක කශළේ ශකොශහොමෙ  

ුන් ්යේපි  ිතක්රම්ත්න මැි තුමාත් ශේ අවරු්ථාාශේදී ුන් 

්ාාශේ ින්නවරුා. ඒ ශවරුලාශේ ඒ තීන්දුවරු ුැනීශේ වලය අවුන්දු 

හත්හමා් ප ශල් ් හන් ක්ලා  "පාර්ලිශේන්තුවරු කල් තැබීශේ 

හා නැවරුත කැ වීශේ වලය" කියන එකට "ිතසුන්වීශේ" කියන 

ක.ල්ලත් මතුව ක්ලා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශේ 33.(0) (ම) 

වරුයවරු්ථාාවරුට  එය  මතුව කළා. එක තැනක අවුන්දු එක ශල් 

් හන් වුණත්  තවරු තැනක අවුන්දු හත්හමා් ශල් ් හන් 

වුණත්  ශමතැන ඒ ිතධියට ි ශවනවරුා කියලා ශපන්වරුලා තමන් 

අධික්ණය ිතසින් පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වීම ් හා 

්නාධිපි තුමාට මි  වලය අවුන්දු හත්හමා් ප එහාට ෙැේශේ; ඒ 

වරුාශනම පාර්ලිශේන්තුශේ ්ාමානය වහුත්ශයන් ිතසුන්වරුා හසකන්න 

පුවවරුන් කියන එක තුශනන් ශෙකක වහුත්ය ෙ පවරුා ශවරුන්ථ 

කශළේ. ඒ කා්ණයම තමන් පාර්ලිශේන්තුවරු ිතසුන්වරුපු ශවරුලාශේ 

ශශ්රේයථ ාධික්ණය ිතසින් ශපන්වරුලා කිේශේ  "නැහැ  එතැන එශහම 

ි බුණත් ෙැන් ිතාම පැහැදිලින්  ්නාධිපි වරු්යාට පාර්ලිශේන්තුවරු 

ිතසුන්වරුන්න පුවවරුන් අවුන්දු හත්හමා්කට පසුවරුන්" කියලා. බය 

අර්බුෙය තමන් ි ශවන්ශන්. ඒ නි්ා ෙහනවරුවරුැනි ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශේ පාර්ලිශේන්තුවරුට ශුනැල්ලා අපි ිතා 

කැමැත්ශතන් ඡන්ෙය දුන්නා. ්නාධිපි තුමා ශවොශහොම 

අමාන්ශවරුන් තමන් ඒ ් හා ශේ මන්ත්රීවරුන් ටික එකඟ ක් ුත්ශත්. 

හැවැන්  අවරු්න් ශමොශහොශත්  යේ යේ ශවරුන්ථකේ ක්ලා ඒක 

තුළ ි බුණු සු්ාතාාවරුය දූයය කළා කියන කා්ණයත් මම 

කියන්න නන.. ඒ නි්ා බිිපශවරුච්  ෙන්වරුා බිිප කිරීශේ තැන ි ලාම 

ුැට ගවරු ප ි බුණා  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි. ඒ නි්ා මම 

නැවරුත කියන්න කැමැි න්  අපි නීි ශේ ආධිපතයයට 

්ේපූර්ණශයන්ම ප පයන්; අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුයට 

්ේපූර්ණශයන්ම ප පයන්; අධික්ණශේ ශුෞ්වරුය හා 

ිතනිසුන්වරු්යන්ශන ශුෞ්වරුය ්ේපූර්ණශයන්ම ්කින්න කැප 

ශවරුනවරුා  කන්ණාක්ලා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතනිසුන්වරුන්ට 

්ායා්ණය ියථට ක්න්න  ඒ වරුාශනම ිතනිසුන්වරුන්ශන උ්්ථවීේ හා 

ප්රයාන තනතුන් ශෙශදී   ඒ ක්රමශේෙය හසකයට හෙන්න කියලා. 

එතැනදී කාානායකතුමා ශමොන ිතධියට කිේවරුත්  ලාකාශේ ්ා්ය 

පසකපාලන  පශයේත්රශේ සිය ගම නිලයාසකන්ශන උ්්ථවීේවරුලදී  ිහළ 

තනතුන් දීශේදී ශ්යයථ ත්වරුයට ප්රමුයත්වරුය ප ශෙන වවරු අමතක 

ක්න්න එපා. ඒ නි්ා මා නැවරුතත් කියන්න කැමැි න්  මම 

කිසිශල්කින් අශ් ිතනිසුන්වරුන් රෑට රෑට කාානායකතුමා හමු 

ශවරුනවරුා; රෑට රෑට අ්ලියුහ මන්දි්යට යනවරුා කියලා කිේශේ 

නැහැ. හැවැන්  එවරුැනි ප්ර ා් ිතාම අවරුා්නාවරුන්ත ිතධියට පසුගිය 

කාලශේ ශේ ්ටපු්ා ගියා  ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ක්රියාමාර්ුවරුල 

ි බුණු දුර්වරුලකේ නි්ා. ඒ නි්ා මම නැවරුතත් කියන්න කැමැි න්  

ඒ පිබඳව  ිත ාල වරුුකීම ප කාානායකතුමාට ි ශවනවරුා; 

අුමැි තුමාට ි ශවනවරුා කියලා. ඒ නි්ා මම කියන්ශන් ප්රමාෙ 

ශනොවී ශේ ශශ නිවරුැ්දි ක්න්න  එශහම නැත්නේ ශේ නීි ශේ 

ආධිපතය  අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය කියන එක වරුල්වරුදිනවරුා. 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. 
 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්.මීළඟට  මහා ාර්ය ආශු මා්සිාහ 

මන්ත්රීතුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 90න්. 

 
[අ.ාා. ).53] 
 

ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
්ථතුි න්  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි. මශන කාාවරු 

ආ්ේා ක්න්න මත්ශතන් එ්ථ.බී දි්ානායක මන්ත්රීතුමා ක්පු 

ප්රකා ය ප ්ේවන්යශයන් එතුමා නිවරුැ්දි ෙ කියන කා්ණය 

්ාාවරුට ෙන්වරුන්න නන.. ශහේතුවරු  009 .00.95 වරුන සිකු්ාො 

මේබිම පත්ත්ශේ  එ්ථ.බී. දි්ානායක මන්ත්රීතුමාශන මුහුශණ් 

ඡායාරූපය ප  එ පකම  ශේ වරුාශන ප්රකා ය ප  පළ ක් ි ශවනවරුා: 

859 860 

[ුන් එ්ථ.බී. දි්ානායක මහතා] 
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"වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාශවරුන් තනතුන් ුන්න නේ රෑට රෑට ශුෝථ 

කාානායක හමුශවරුන්න නන."   

එිප වරුැඩිදු්ටත් ිත්ථත්ාත්මකවරු ශමශ්ේ ් හන්වරු ි ශවනවරුා: 

“...සුදුශකොඩි නඩුවරු කාා ක්පු නි්ා. ඒ වරුාශනම කු්ලා වී්වරුර්යන 

ිතනිසුන්වරුසකය අයායා නාධික්ණයට පත් කශළේ නැහැ. ශමොකෙ ලලිත් 

වී්තුාුට සිල් ශ්දි නඩුශේදී මප දීපු නි්ා.  උ්්ථවීේ නන. නේ රෑට ගිිපන් 

කාානායකවරු්යා හමු ශවරුන්න නශන්. ශේකට වරුුකිවරු යුත්ශත් ශවරුන 

කවුන්ත් ශනොශේ. කාානායක කන් ්යූ සකය."   

ශේක වරුැ්දි නේ - [වායා කිරීම ප] ඒක තමන්. බවතුමාට 

පුවවරුන් මේබිම පුවරුත්පතට නඩුවරු ප ෙමන්න. නැත්නේ ශේ 

පත්ත්වරුලට නඩු ෙමන්න පුවවරුන්. ශමොකෙ  ශේක ්නතාවරු  ්ටම 

ශනොමඟ යවරුනවරුා. පත්තශර් ි ශවනවරුා  ශේ ආකා්යට. බවතුමා 

කියනවරුා  "නැහැ" කියලා. ඒ නි්ා බවතුමා ශේක ්ටටම නිවරුැ්දි 

ක්ලා ශෙන්න. නැත්නේ ශවරුන්ශන් "ව ග නඩු තීන්දු" කියලා 

සිදුවුණ සිශධිය වරුාශන බවතුමාට ෙඬුවරුම ප ලැශවන්න ිඩ 

ි ශයනවරුා. ඒකන් අපි කියන්ශන්. ඒ නි්ා ශේ ්ශට් ්නතාවරු 

වලාශුන ින්නවරුා  අපි මි  ක්පු ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හ්හා 

්ශට් ්නතාවරුට ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ිුව ශවරුන ආකා්ය 

්ේවන්යශයන්. 

්නාධිපි තුමා අෙ කාාශේදී සු්ාත ෙන්ශවරු ප ුැන කාා කළා. 

අපි ිතශ ේයශයන් ෙැන ුන්න කැමැි න්  සු්ාත ෙන්වරුන් බිිප කළා 

නේ  ශේ ෙන්වරුන් බිිප කිරීශේ මවරු ්හ පියා කවුෙ  එතශකොට ශේ 

් හා ොයකත්වරුය දුන්න අපි කවුෙ කියලා. ශමතැන ශලොකු 

ප්ර ථනය ප. එතශකොට ශේ සු්ාත ෙන්වරුන් රැක ුැනීශේ වරුුකීම අපි 

සිය ග ශෙනාටම ි ශවනවරුා.  

ිපටපු මමි  එ්ථ.බී. දි්ානායක මැි තුමා ප්රකා  කළ ශශ  

සු්ාත ෙන්වරුා දූයණය ක්පු කාාවරු  මින්ෙ ිතශේසිසක මන්ත්රීතුමාට  

ශත්න්ශණ් නැහැ. නමුත් අෙ ්නාධිපි තුමාශන කාාවරු මහුවරුාම 

අපට ිපතුශණ් ශමොක පෙ   ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය හ්හා එතුමා කිේවරුා  "මම වලය අත්හැසකයා" කියලා.  

වලය අත්හැ්ලා සු්ාත ෙන්ශවරු ප අ්ශුන ෙැන් කියනවරුා  "මම 

ෙන්වරුා හෙපු එක වරුැ්දින්" කියන ආකා්ශේ කාාවරු ප.  

එතුමා සු්ාත ෙන්වරුා දූයණය ක් ි ශවන ආකා්යකුන් අෙ අපි 

ෙැ පශ ප. ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 

ශුනැල්ලා ශේ ්ශට් හැටශෙල පයයක ්නතාවරුශන ඡන්ෙ අන්ි ය  

ඡන්ෙ වලය දූයණය ක් ි ශවනවරුා. ඒක තමන් අපි ෙකින්ශන්. 

්නාධිපි වරු්යාශන කාාශවරුන් පැහැදිලි ශවරුන්ශන් ඒකන්. එතුමා 

දිගින් දිුටම කියන ආකා්යට එතුමාට ප්ර ථනය ි ශවන්ශන්  ශේ 

පත් ක්පු ිතනි ථ යකා්වරුන් ුැන ශනොශවරුන්  එතුමා නේ ක් එවරුාපු 

සිය ග අය පත් ශනොකිරීම ුැනන්. ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  ශමතැන ්්ල ුකවත ුැට ගවරු ප ි ශවන්ශන්. 

එතුමා අයායා නාධික්ණයට පෙිත 0  ප ් හා නේ 9  ප ිදිසකපත් 

කළා.  0  ප ශෙන්න නන. තැනට 9  ප ිදිසකපත් කළාම 0  ප 

ිශේම අන්න් ශවරුනවරුාශන්. එශහම නේ ්නාධිපි වරු්යාට ි බුණා  

හසකයටම නේ 0  ප යවරුන්න. නැවරුත නැවරුතත් අහනවරුා "මන්  නේ 

කැපුශේ" කියලා. නීි පි තුමා පත් කිරීශේදීත් බය ප්ර ථනයම 

ි බුණා. මුලින් එතුමා නේ 03 ප එවරුා ි බුණා. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන්  කිේවරුාම  "බවතුමාශන කැමැත්ත අුග පිබඳශවරුබඳන් 

එවරුන්න" කියලා   නැවරුත එක නම ප එවරුා ි බුණා. ඒ තමන් ්යන්ත 

්යූ සකය කියන නම. ඒ අුගවරු තමන් නීි පි වරු්යා පත් ශවරුන්ශන්. 

ඒ ආකා්ශයන් තමන් ශේ නේ ශයෝ්නා ක් එවරුා ි ශවන්ශන්. 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ නේ 0  ප අුගමත කළා. එක නම ප 

ප්රි  පශයේප ශවරුලා ි ශවනවරුා. ඒකට ශහේතුවරු අග්රිතනි ථ යකා්තුමා 

නිර්ශශ  ශනොකිරීමන්. ඒ ුැන කල්පනා ක් ි ශවනවරුා  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු.  

ශේ කා්ණශේදී ්නාධිපි වරු්යාශන ප්රකා ය තුළ ුැේ ශවරුලා 

ි ශවන්ශන්  ශමොක පෙ  පෙිත 0  ප පත් ක්න තැනට නේ 9  ප 
එේවරුාම ඒ 9  ශෙනාම පත් ක්න්න නන.ය කියන කාාවරුකුන් 

එතුමා අෙ කියන්ශන්. ශේක හසකයට පළමු වරු්්ට ළමුන් මතුළත් 
කිරීශේදී  40 ප පමණ ප ින්න නන. පන්ි යට ළමන්න් )0 ප 

මතුළත් ක්න්න try ක්නවරුා වරුාශුන්. නමුත්  පන්ි  යකට 
මතුළත් ක්න්න පුවවරුන් ළමන්න් 40න්ශන්. ිි සක 00 ශෙනා 

මතුළත් ක් ුන්න අයායා නා ිදිසකපත් ක්නවරුා. ශේශකදිත් 

්නාධිපි තුමාට අවරු ය අයශන නේ ටික ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 
්ාාවරුට මතුළත් ක් ුන්න අයායා නය ප ිදිසකපත් ක්න්නන් 

ශවරුන්ශන්. ශේ කා්ණශේදී තනතුන් ි ශවන ප්රමාණයට නේ 
එවරුනවරුා නේ පත් ක් ුන්න හසක ශලශහසින්.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු ්ාාවරු ි ශවන්ශන් මන්  ෙහනවරු වරුන 
ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය අුගවරු ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු හෙලා ි ශවන්ශන්  ශමවරුැනි ්ථවරුාධීන තීන්දු ුන්න  
්නාධිපි වරු්යා ිතසින් නේ ක් එවරුුග ලවන නේ අතසකන් වරුඩාත් 

සුදුසු නේ ටික ශතෝ්ා ුැනීමටන්. ඒ ශතෝ්ා ුත්තාට ප්ථශ්ේත් 
්නාධිපි වරු්යා කියනවරුා නේ "ශේ ශේ අයවරු ශතෝ්ාශුන නැහැ" 

කියලා  ඒක ප්ර ථනය ප -ුැට ගවරු ප- වරුනවරුා. එශහනේ ඒ නේ එවරුාපු 
9  ශෙනාම පත් ක් ුන්න එතුමාශන ිපශත් ි බිලා ි ශවනවරුා 

කියන එක ශපනී යනවරුා.   

ෙැන් ්නාධිපි වරු්යාම කියනවරුාශන්  එතුමා ්තු වලතල අන්න් 
කළා කියලා. ඒ වලතල අන්න් කිරීම තුළ ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 
වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේම ි ශවනවරුා  අමාතය මණ්ඩලය පත් 

කිරීශේදී ්නාධිපි වරු්යා අුමැි වරු්යා ්මඟ ්ාකච්ඡා ක්ලා 

කටයුතු කළ යුතුන් කියන කා්ණය. නන. නේ අත්තශනෝමි ක 
ිතධියට එතුමාට පත් ක්න්න පුවවරුන් කියන තැනකුත් ි ශවනවරුාන් 

කියලා එතුමා ිපතාශුන ින්නවරුා. එශහම නේ ්නාධිපි වරු්යා  
පත් ශනොකිරීම ුැනත් ශහේතු ිතම්න්න එපායැ. ෙැන් ශේ දිනවරුල ඒ 

ුැන ්ාකච්ඡා ශවරුනවරුාශන්.  ෙැන් ශේ ශහේතු ිතමසීම 
්ේවන්යශයන් යේ යේ කා්ණා මතු ශවරුලා ි ශවන නි්ා ශේ 

්ේවන්යශයන් උාශතෝශකෝටික ප්ර ථනය ප මි  ශවරුනවරුා. 

උොහ්ණයකට දීපාලි ිතශේසුන්ේ මහත්මිය ුැන ් හන් ශවරුලා 
ි ශවනවරුා. මම පුවරුත් පතක ෙැ පකා  එ්ථ.බී. දි්ානායක 

මන්ත්රීතුමාත් ශේ ුැන කාා ක් ි බුණා. දීපාලි ිතශේසුන්ේ 
මහත්මිය ්ේවන්යශයන් අග්රිතනි ථ යකා්තුමා තමන්ශන 

ිතශ්ෝයය ෙ පවරුා ි ශවනවරුා. එතශකොට ්නාධිපි තුමා කලින් කියූ 
ප්රකා ය පැහැදිලිවරුම අ්තය ප්රකා ය ප- 

 

ගු ආන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් ආනන්ෙ අ ගත්ුමශන මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාශන point of 

Order එක ශමොක පෙ  
 

ගු ආන්දා  අලුත්ගෙපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமதக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මශන මිත්ර  ුන් ආශු මා්සිාහ මන්ත්රීතුමනි  මට ෙැන ුන්න 
කා්ණය ප ි ශවනවරුා. බවතුමා කිේවරුා  නේ 0  ප ිල් ගවරුාම 
්නාධිපි තුමා නේ 9  ප එවුවරුා කියලා. මම ෙැ පකා  පුවරුත් පතක 
ි බුණා  මමි වරුන් 0  ප පත් ක්න්න ්නාධිපි තුමා නේ එවරුන්න 
කියන ශකොට නේ 35 ප යවරුා ි ශවනවරුා කියලා. ්නාධිපි තුමා 
එතශකොට ශකොශහොමෙ 0  ප පත් ක්න්ශන්  එතශකොට නේ 07 ප 
කපන්න ශවරුනවරුා.  ශේක තමන් මත්ත කාාවරු. බවතුමා ඒක 
නිවරුැ්දි- 

861 862 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් (මහා ාර්ය) ආශු මා්සිාහ මන්ත්රීතුමා කාා ක්න්න. 

 

ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
"යන්ශන් ශකොශහේෙ " මහුවරුාම  "මල්ශල් ශපො ල්" කියනවරුා 

වරුාශුන්. ඒකන් ශේකන් අත් ශකොශහේෙ ්ේවන්යය ප ි ශවන්ශන්  

ශේ කාාශේ ශේකට ශකොශහේෙ ්ේවන්යය ප ි ශවන්ශන්  ශේ 

ි ශවන්ශන් වරුයවරු්ථාාොයක ්ාාවරු ්ේවන්යශයන් ිදිසකපත් ක්පු 

කා්ණා. ්නාධිපි තුමා පැහැදිලිවරු ප්රකා  ක්ලා ි බුණා  අග්ර 

ිතනි ථ යකා්තුමා -[වායා කිරීම ප] ඒක ශමුාශපොලි්ථ ප්ර ථනය ප. 

ඒකන් ප්ර ථනය ි බුශණ්. දීපාලි ිතශේසුන්ේ මහත්මිය පත් කිරීමට 

අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමා ිතන්ශය වුණා කියන එක තමන් අප 

පැහැදිලිවරු ෙන්නා කා්ණය. ්නාධිපි තුමා අෙ ප්රකා  කළා  අග්ර 

ිතනි ථ යකා්තුමා කිසි ිතශටකත් එයට ිතන්ශය වුශණ් නැහැ 

කියලා. ඒක වරුැ්දින්. ශේ ප්රකා ශයන් ්නතාවරු  ්ට  

පාර්ලිශේන්තුවරු ශනොමඟ යැවීම ප ක්නවරුා. ්නාධිපි තුමා ඒක 

ෙන්ශන් නැි වරු මි ; එශහම නේ ඒ ුැන ශ්ොයා වලන්න නන.. 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ නේ   ප අුගමත ක්ලා එ ප නම ප ප්රි  පශයේප 

කළ ශවරුලාශේත් අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමා ඒ නම නිර්ශශ  කශළේ 

නැහැ. ශේ ිතධියට නේ කිිපපය පම අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමා 

ප්රි  පශයේප ක්ලා ි ශවනවරුා. ශේ නමත් නිර්ශශ  ක්ලා ි බුශණ් 

නැහැ. ඒ අුගවරු තමන් ඒ නේ ප්රි  පශයේප කිරීම ් හා ්ලකා 

වලන්ශන්. ශමොකෙ  ඒකට වරුැඩිපු් weight එක ප ේන්න පුවවරුන්. 

ශමොකෙ  අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමාශන අෙහ් ප ි ශවනවරුා ශේක සුදුසු 

නැහැ කියලා. එතුමා තමන් අධික්ණශේ නායකයා. ඒ අුගවරු 

එතුමාට එශහම හැඟීම ප ි ශවනවරුා නේ  එතුමා එශහම ප්රකා ය ප 

ක්නවරුා නේ ඒ ුැන ්ලකා වැලීශේ යුතුකම ප ි ශවනවරුා. ඒක 

තමන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හැටියට ක්න්ශන්.  

මීට ශප් කාා කළ මන්ත්රීවරුන්න්  ිතමල් වී්වරුා  මන්ත්රීතුමා 

එශහම ෙැන් අධික්ණයට අයාශයෝු කළා ශන්. ිතමල් වී්වරුා  

මන්ත්රීතුමා ශකබඳන්ම ශශ්රේයථ ාධික්ණයට අයාශයෝු ක්නවරුා; 

ශශ්රේයථ ාධික්ණ තීන්දුවරුලට අයාශයෝු ක්නවරුා. එතුමන්ලාට මතක 

නැි වරු මි  අ් ශි්ානි වණ්ඩා්නායක මැි නියවරු අන්න් කශළේ 

මහ්නයාශන කැමැත්ත අුගවරුෙ කියලා. එතුමා කියනවරුා  

එතුමන්ලා ශශ්රේයථ ාධික්ණයට අයාශයෝු ක්න්ශන් මහ ්නයාශන 

කැමැත්ත අුගවරු කියලා. ම.ත කාලශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු 

උල්ලා නය කිරීමට අොළවරු ලැබුණු ශශ්රේයථ ාධික්ණ තීන්දුවරු 

කුම පෙ කියන එක ශනොශවරුන් ප්ර ථනය. ඒ තීන්දුවරු දිහා මුව 

ශලෝකයම වලාශුන ිපටියා; අපිත් වලාශුන ිපටියා ශේ තීන්දුවරු 

ශමොක පෙ කියලා. තීන්දුවරු ශමොක පෙ කියලා ෙන්ශන් නැහැ ශන්. 

එතුමන්ලා ඒ අ්ථශ්ේත් ආුේවරුාෙය  ්ාි වරුාෙය අල්ලා ුන්නවරුා. 

ප්ණ පුන්දු තැටියම අ්ශුන නැවරුතත් වලනවරුා  

ශශ්රේයථ ාධික්ණය හ්හා ්ාි වරුාෙය අවු්ථ්න්න පුවවරුන්ෙ කියලා; 

අග්ර ිතනි ථ යකා්තුමා හ්හා නැවරුත වලනවරුා ්ාි වරුාෙය 

අවු්ථ්න්න පුවවරුන්ෙ කියලා. ශේක වරුැ්දින්.  

මුජිබුර් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමා කිේවරුා වරුාශන  ශමතුමන්ලා කලින් 

FCID එකට ිතන්ශය වුණා; යළඟට අල්ල්ථ ශහෝ දූයණ ිතමර් න 

ශකොමියන් ්ාාවරුට ිතන්ශය වුණා; ශපොලීසියට ිතන්ශය වුණා. 

්නතාවරුට තීන්දු-තී්ණ ුන්න ි ශවන අවරු්ාන ්ථාානය වරුන 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ෙැන් ිතන්ශය ශවරුනවරුා. අශ් ්ශට් ි ශවන 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ිතනා  ක්න්නන් ශේ කටයුතු ක්න්ශන්. ශේ 

කාා ක්න හැශමෝටම නඩු ි ශවනවරුා ශන්.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  තවරු කා්ණය ප ි ශවනවරුා. 

අෙ ශේ ශයෝ්නාවරු ිදිසකපත් ක්න ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමා ්ාාශේ 

ිපටියා නේ ශහො න්. ්ාමානයශයන් ශයෝ්නාවරු ප ිදිසකපත් කළාම 

ශයෝ්නාවරු ිදිසකපත් කළ මන්ත්රීවරු්යා ිතවරුාෙය අවරු්ානය ෙ පවරුා 

ින්න නන.. නමුත්  එතුමා අපට ශපශනන්නවරුත් නැහැ.   

2018.12.09වරුැනි දින "අනිශො" පුවරුත් පශත් ුේමන්පිල 

මන්ත්රීතුමා ුැන ශමශ්ේ කියා ි ශවනවරුා: 

"අුිතනිසුන් හමුවීශේ ුේමන්පිල තැත වරු්දී"  

ශේ කවරුොෙ කියන්ශන්  අ් කුමන්ත්රණය ි බුණු කාලශේ 

පාි මා ශෙේ මැදු්ට ගිිපල්ලා  පියතුමා මාර්ුශයන් 

අුිතනිසුන්තුමා හේව ශවරුන්න උත්්ාහ ක් ි ශවනවරුා. ඒ 

අවරු්ථාාශේදී පාි මා ශෙේ මැදුශර් මී්ේ පාලක පියතුමා පැහැදිලිවරු 

ප්රකා  ක් ි ශවනවරුා  එවරුැනි ශශකට ිඩ ශෙන්න වැහැ කියලා. ඒ 

කා්ණය ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමා ප්රි  පශයේප කශළේ නැහැ. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාට තවරු ිතනාඩි ශෙකක කාලය ප 

ි ශවනවරුා. 

 
ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශහො න්  ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි. එශහම නේ  

ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමා ශේ කියන කා්ණය ප්රි  පශයේප කළ යුතුවරු 

ි බුණා. අෙ ශවරුන කල් අපි ෙැකලා නැහැ ඒක ප්රි  පශයේප ක්නවරුා. 

එශහම නැි නේ නඩුවරු ප ෙමන්න ි බුණා. ශමශහම තමන් ශේ අය 

ක්රියා කශළේ. ශේ අය අධික්ණයට අයාශයෝු ක්නවරුා. යට කලින් 

වැ ගවරුා අල්ල්ථ දීලා ශමොක ප හසක ක්ුන්න පුවවරුන්ෙ කියලා. ඒක 

වැසක වුණාට ප්ථශ්ේ ෙැන් අධික්ණයට අයාශයෝු ක්ලා; 

අධික්ණය වය ක්ලා  තමන්ශන නඩු ටිශකන් ශේශ්න්න 

හෙනවරුා. ඒක තමන් ශේ ක්න්ශන්. ශේ ආකා්යට අධික්ණයට 

අයාශයෝු කිරීම නි්ා  අධික්ණය ්ථවරුාධීන කිරීම ් හා අපි ශපනී 

සිටිනවරුා. අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා කළ යුතුන්. ඒ අුගවරු 

තමන් අපට ශශ්රේයථ ාධික්ණ තීන්දුවරු ප ලැබුශණ්. ්නාධිපි වරු්යා 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාවරු උල්ලා නය කළත්  ශේ ්ශට් 

ශශ්රේයථ ාධික්ණය ෙැඩි තීන්දුවරු ප ලවා දුන්ශන්  නිවරුැරැදි තීන්දුවරු ප 

ලවා දුන්ශන් ඒ නි්ාන්. අපි ඒක ආ් පයා කළ යුතුන්; ශේ ්ශට් 

සිටින සු්ාත ෙන්වරුන් ශවරුුගශවරුන් ආ් පයා ක්ුත යුතුන්. එවරුැනි 

ශශ්රේයථ ාධික්ණය ප තමන් අෙ ිතනා  ක්න්න හෙන්ශන්. ඒ 

තීන්දුවරුට එශ්ිපවරු තමන් ශේ අයාශයෝු ක්න්න හෙන්ශන්. ශමන්න 

ශේ කා්ණා ුත්තාම අෙ ිදිසකපත් ක් ි ශවන ශයෝ්නාවරු 

මත්තටම අපි ිතාමත් පිබඳකුශලන් වැහැ් ක්නවරුා.  

මට තවරු එක කා්ණය ප කියන්න අමතක වුණා. 95 වරුැනි ො 

පළ ූ  "Daily Mirror" පත්රයට ිත්යෝ ්ා්ප පය ිපටපු අධික්ණ 

මමි තුමා ප්රකා ය ප ක් ි ශවනවරුා. ිත්යෝ ්ා්ප පය ිපටපු 

මමි තුමා ෙැන් පත්ත්වරුලට ශේ ිතධියට "ශලොකු ශටෝ ප්ථ" 

ශෙනවරුා. නමුත් එතුමා පාර්ලිශේන්තුවරුට එන්ශන් නැහැ ශන්. 

''360°'' වරුැඩ්ටහනට මිතල්ලා ශප්වවරුා; අයාශයෝු ක්නවරුා 

කිේවරුා. ඒ බ පශකෝම ක්නවරුා කිේවරුා. ඒ වුණාට ෙැන් 

පාර්ලිශේන්තුවරුට එන්ශන් නැහැ ශන්. අෙ ෙැ පශ පත් නැහැ. ශ්දි 

ුලවරුනවරුා කිේවරුා. ශ්දි ුැලිතලා මි  ශකොශහේ හසක. 

 

ගු ප්ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

්නාධිපි තුමා ුැශලේවරුා. 
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ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

්නාධිපි තුමා ශ්දි ුැශලේවරුාෙ එතුමාශන  ඒක තමන්  එශහම 

නේ ශ්දි ුැලිතලා ශකොශහේ හසක  මි . [වායා කිරීම ප] - බේ  ශ්දි 

ුැලිතලා ශකොශහේ හසක මි . ඒක තමන් එන්ශන් නැත්ශත්. 

ශමොනවරුාෙ ශේ කාා  ශේ ්ශට් ්නතාවරු ශුොනාට මන්ෙවීම 

ෙැන්වරුත් නවරුත්වරුන්න. ්නතාවරු ශුොනාට අන්ෙලා-අන්ෙලා  

අ ථවරුයන්ටත් වරුඩා එහාට-ශමහාට  එහාට-ශමහාට පැනලා 

අවරු්ානශේ ෙැන් මහ සුෙශනෝ වරුාශන මායයවරුලට අධික්ණය ුැන 

කියමින් "මම තමන් අධික්ණශේ අන්ි කා්යා" වරුාශන ප්රකා  

නිකුත් ක්නවරුා. හැවැන්  අෙ පාර්ලිශේන්තුවරුටත් එන්ශන් නැතුවරු 

බලු  
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශවරුලා  පැත්තකට ශවරුලා ින්නවරුා. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ුන් මන්ත්රීතුමනි  කන්ණාක් ෙැන් බවතුමාශන කාාවරු 

අවරු්ාන ක්න්න. 

 

ගු (ෙහසාචාර්ය) ආශු ොරල්ංහස ෙහසතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ්හ සිය ග අධික්ණවරුලට අපහා් කිරීම  

අයාශයෝු කිරීම අපි ්ේපූර්ණශයන්ම ප්රි  පශයේප ක්න්න නන.. 

ිතශ ේයශයන්ම ශේ අධික්ණ පශයි ය ිතනා  ක්න්න ශවරු්ථවරුලා 

ශුන  ශවරුනත් ිතධියකින් එන ශේ අයාශයෝු සියල්ල අපි 

පිබඳකුශලන් වැහැ් ක්නවරුා ිතත් ප ශනොශවරුන්  අපි අධික්ණ 

ශවරුුගශවරුන් ශපනී සිටිනවරුා.  ශේ ්ශට් ්නතාවරුශන ප්මාධිපතය 

වලය වරුාශනම අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය අපි රැකිය යුතු ශවරුනවරුා. 

පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්න් හැටියට  ිතශ ේයශයන් ශුෞ්වරුාන්ිතත 

මහ්න නිශයෝජිතයන් හැටියට අපට එම වරුුකීම පැවරුරී ි ශවනවරුා. 

අපි ඒ ් හා කැප ශවරුනවරුාය කියමින් මශන කාාවරු අවරු්න් 

ක්නවරුා. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ුන්  න්දිම වී් පශකොඩි මහතා. ුන් මන්ත්රීතුමනි  

බවතුමාට ිතනාඩි එශකොළහක කාලය ප ශවරුන් ක් ි ශවනවරුා.  

 

[7.08 p.m.]  
 

ගු ච්දදිෙ වීර පපකොඩි ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

 Mr. Deputy Speaker, whilst thanking you for giving 
me this opportunity to speak, I must state that it is not 
very unusual in a country to expect  further strengthening 
of democracy, expect good governance, expect 
transparency and to expect an independent Judiciary.  

In 2015, when we  gathered in this Parliament to 
amend the Constitution for the nineteenth time, we voted 
unanimously in favour of such amendment expecting 
better governance, expecting that the rights of the people 
of this country will be further strengthened.  

But, it was so unfortunate that from the time these 
Commissions were appointed, especially the 
Constitutional Council, the attempt of the Prime Minister 
and the Speaker was to take control of the Constitutional 
Council politically into their hands. If you may look at 
the composition, except for one member appointed  
among  the Members of Parliament, all the others were 
with the UNP and had contested together in one alliance 
at the Presidential Election. Out of civil society members, 
there was one member who was previously the President 
of the UNP Lawyers' Association.  

Today, we heard many Hon. Members referring to a 
vote been taken in deciding the appointment of the IGP, 
in deciding the appointment of the Attorney-General. 
Certainly, when everyone is appointed by the Prime 
Minister, the outcome of the vote is unanimous. 

Hon. Deputy Speaker, what was expected by the 
people have not been delivered. Not only that the people 
are disgruntled, but the judges who are appointed to 
deliver justice,  when their rights are infringed, they also 
feel penalized. When you look at the appointment of 
judges to the Court of Appeal and the Supreme Court, it 
is very clear that such appointments were made arbitrarily 
without giving reasons or taking into consideration what 
should be taken into consideration. Previously, the 
criteria was seniority, but the seniority criteria has been 
set aside. In such circumstances, what was the criteria 
adopted when selecting judges?  Though the provisions 
of the Constitution  clearly stated that the rules and  
regulations must be gazetted, submitted and passed in 
Parliament, to date such regulations have not been 
passed.  

If you may look at the promotions from the Court of 
Appeal to the Supreme Court, when Justice Malalgoda 
was promoted from President Court of Appeal to the 
Supreme Court, next in line was Justice Deepali 
Wijesundera who was appointed to that position in 2012, 
but she was overlooked. Next was Justice Nawaz,  he was 
also overlooked and Justice Rohini Walgama was 
brought up and appointed as President Court of Appeal. 

I have no malice; I have nothing against any one of 
these judges. I must tell you, all these judges either have 
been my colleagues in the Attorney-General’s 
Department or  before those whom I have appeared. As 
the President very correctly said, where can the judges 
who have been overlooked go to when a reasoning is not 
given? When   there had not been  any case, pending 
inquiry or allegation against them, they were overlooked.   

Then, when Justice Walgama retired, Justice Deepali 
Wijesundera, Justice Nawas and Justice Gafoor were 
overlooked again and Justice Dehideniya was brought up. 
Neither the seniors who have been overlooked did get 
any clarification nor did the President was informed as to 
why they were overlooked. It is not only that. Then, when 
Justice Dehideniya was promoted, again, Justice Deepali 
Wijesundera, Justice Nawas, Justice Gafoor and Justice 
Kumudini Wickramasinghe were overlooked and Justice 
Surasena was appointed President, Court of Appeal. So, 
what is happening? The Hon. Members of the UNP want 
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to maintain independence of Judiciary. How can you 
maintain independence of Judiciary when the judges are 
helpless? Judges are a voiceless minority in this country. 
There is no forum where they can go to for relief. They 
are disgruntled; they are unhappy. They are under a lot of 
stress because they have not been given the long-awaited 
seniority promotions. Most of these judges had either 
been in  the Judiciary under the JSC or they had come 
from the Attorney-General’s Department. I can  very 
responsibly say that when a promotion  or an appointment 
is considered  by the Attorney-General’s Department to 
the Court of Appeal, to the Supreme Court or to the High 
Court, it is decided based on merit and seniority; so is the 
JSC. Had they committed any offence, had they not been 
suitable,  why is that the JSC  did  not take any action? 
Why  is it that  the Chief Justice did not take any action? 
These judges have continuously been harassed.  

In such circumstances, Hon. Mangala Samaraweera 
was talking about judges becoming  lapdogs. Invariably, 
the judges who would want to get their next promotion 
would be compelled to be  lapdogs of either the Speaker 
or the Prime Minister. That is what is happening. In such 
circumstances, can we say that the democracy is 
strengthening in this country? Can we say that we  are 
seeing what people expected in order to strengthen 
democracy and independence of Judiciary in this country? 
One solid example for that was, when a quo warranto was 
filed against the former President Mahinda Rajapaksa, the 
Court of Appeal decided  on it in a few days. Presently, 
there is a quo warranto against the Prime Minister Ranil 
Wickremesinghe alleging that not only he is disqualified 
to be the Prime Minister but  also to sit  as a Member of 
Parliament. But, what is happening?  Judges are reluctant 
to hear that case.The case is getting postponed.  Is that not 
an indirect influence and interference into the system?  
Hon. Deputy Speaker, this is one example of what is 
happening.   

What happened to High Court Judge Dehideniya who 
had to retire because of the conduct of the Constitutional 
Council?   What happened to High Court Judge Kusala 
Sarojini Weerawardena?  She was compelled to retire.   
What happened in regard to the selection of  the Attorney-
General and the Chief Justice?  When the Chief Justice 
was to be selected two names were sent, but based on the 
fact that one of the judges was Acting Chief Justice, his 
appointment was considered.   He is an honourable Judge.  
There is no issue about the appointment.  But that was the 
basis.  When deciding the appointment of the Attorney-
General, Mr. Suhada Gamlath was the Acting Attorney-
General.   I must say, the present Attorney-General, 
Jayantha Jayasuriya did not interfere or did not influence 
anybody to get that appointment.  But due to the fact that 
Mr. Suhada Gamlath functioned as the Secretary to the 
Ministry of Justice under Mahinda Rajapaksa 
Government, he was overlooked and Mr. Jayantha 
Jayasuriya, who never expected to be the Attorney-
General, was appointed.   

In the case of the appointment of the IGP, the same 
thing happened.  Now what they say is that it was done on 

a vote.   This kind of conduct is highly unsatisfactory.  I 
point my finger at the Hon. Speaker.   He must answer.  
He has not been able to give any justification as to why 
the appointments of these judges were turned down.   
This is very unfair.   It is obvious that there is a clear 
political agenda behind these appointments.   This system 
is getting politicized.   My personal opinion once again is 
that if we are taking away the powers of His Excellency 
the President, those should be given to Parliament.  It 
should not be given to the hands of so-called apolitical 
individuals who are not truly apolitical because everyone 
has some commitment in some form.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
You have to conclude now. 
 

ගු ච්දදිෙ වීර පපකොඩි ෙහසතා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 
Hon. Deputy Speaker, in such circumstances, my 

humble request is to rethink about what is happening and 
long-overdue criteria for appointments, promotions and 
selections be Gazetted, presented to Parliament and 
implemented immediately. Until such time do not make 
any appointments, because it will lead to a chaos in the 
country and it will not be good for the country. The 
international community is also looking at what we are 
doing.  However, it is obvious that the people’s rights 
have been hoodwinked by this Government over and over 
again.  Thank you. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට  ුන් (නවරුෙය) සුෙර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්ශල් මන්ත්රීතුමිය.  

ුන් මන්ත්රීතුමියනි  බවතුමියට ිතනාඩි ෙහයක කාලය ප ලවා දී 

ි ශවනවරුා. 

 
[අ.ාා. 7.03] 
 

ගු (වවා ය) සුා ර්ිනම: ප්රනා්දදුපුල්පල් ෙහසත්මිය  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி)(திருமதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந்துபுள்தள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  මට කාලය ශවරුන් ක් දීම 

පිබඳව වරු බවතුමාට ්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. අෙ ්ාාවරු කල්තැබීශේ 

ශයෝ්නාවරු ිතධියට ිතාම වරුැෙුත් ශයෝ්නාවරු ප ුන් උෙය ප්රාාත් 

ුේමන්පිල පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීතුමා ිදිසකපත් ක්ලා ි ශවනවරුා. 

ිතශ ේයශයන්ම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ි ශවන ුැට ග පිබඳව වරු කාා 

ක්න්න. මම ිපතන ිතධියට ආණ්ඩු ප පයශේ ශවොශහෝ අය 

"අධික්ණයට මඟිලි ුහනවරුා  අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුයට හානි 

ක්නවරුා" වරුැනි කතන්ේ මතු ක්ලා ශේක යටපත් ක්න්න 

හැදුවරුා. හැවැන්  ිතප පයය ප හැටියට අපට කාර්ය ාා්ය ප 

ි ශවනවරුා කියන එක අපි කියන්නට නන.. ආණ්ඩුවරු යේකිසි වරුැරැදි 

දි ාවරුක යනවරුා නේ  ඒ පිබඳව වරු ආණ්ඩුශේ අවරුයානය ශයොමු කිරීම 

අශ් වරුුකීම ප හැටියට මම ්ලකනවරුා. ිතශ ේයශයන්ම 

අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා ක්න්න  අධික්ණශේ 

ශුෞ්වරුය ආ් පයා ක්න්න  ්ා්ය තන්ත්රශේ ිහළ තනතුන්වරුලට 

පත් ක්න නිලයාසකන්ශන ුන්ත්වරුය ආ් පයා ක්න්න  

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ආ් පයා ක්න්න කටයුතු කිරීම අශ් වරුුකීම ප 

හැටියට මම මත ප ක්න්න නන..  
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ෙහහත්වරුන වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් තමන් ්ථවරුාධීන 

ශකොමියන් ්ාා හා වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශයෝ්නා ශවරුලා ි බුශණ්. 

හැවැන්  ෙහඅටවරුන වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයත් එ පක ්ථවරුාධීන 

ශකොමියන් ්ාා ශේ ්ටට ුැළශපන්ශන් නැහැ කියලා අශහෝසි 

වුණා. හැවැන්  ශලොකු ිතශේ නය ප එල්ල වුණා. ශමොකෙ  ිතයායක 

්නාධිපි  ක්රමය තුළ ිතයායකය ිතසින් ශේ ්ශට් ිහළ 

අධික්ණවරුලට ිතශ ේයශයන්ම අයායා නාධික්ණයට  

ශශ්රේයථ ාධික්ණයට ිතනිසුන්වරුන්න් පත් ක්නවරුා. 

නීි පි   ිතුණකාධිපි  වරුැනි ිහළ තනතුන්වරුලට නිලයාසකන් 

පත් ක්න්ශන්ත් ිතයායකයන්. ඒ ක්රමය තුබඳන්  ්ා්ය තන්ත්රශේ 

්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා ක් ුන්න වැසක ශවරුනවරුා  දූයණය  වරුා ාවරු 

වරුැඩි ශවරුනවරුා  ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙයට  යහ පාලනයට එය කිසිශ්ේත්ම 

සුදුසු නැහැය කියා තමන් එො ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය ශුනැත්  ඒ තුබඳන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ්හ 

ශේ ශකොමියන් ්ාා ්ථාාපිත කශළේ. අපි පැහැදිලිවරු කියන්න නන.  

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් මි  කළ 

්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුලට අපි ිතන්ශය නැි  වවරු. ඒ වරුාශනම 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුටත් අපි ිතන්ශය නැහැ. හැවැන් 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ අන්තර්ුතයට  වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පත් 

කිරීේ ක්න ආකා්ය පිබඳව වරු ්හ ඒ හ්හා සිදු වරුන 

අ්ායා්ණයට අපි ිතන්ශයන්. ඒ හ්හා අධික්ණය හ.ල් ග වීමකට 

ල ප වරුනවරුා. අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුයට ි ශවන වලප.ම 

පිබඳව වරුන් අෙ අපි කන්ණු කා්ණා මතු ක්න්ශන්.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ්ාමාජිකශයෝ ෙහශෙශන ප පත් 

වරුනවරුා. අුමැි තුමා  කාානායකවරු්යා  ිතප පය නායකවරු්යා නිල 

වලශයන්ම එයට පත් ශවරුනවරුා. ඒ වරුාශනම අුමැි තුමාත්  ිතප පය 

නායකතුමාත් ්ාමාජිකයන් ප්ථශෙශන පම පත් ක්නවරුා. ශේ 

පිබඳව වරු අපට ුැට ගවරු ප ි ශවනවරුා. ශමොකෙ  ශේ පත්වීේ සිදු 

වරුනශකොට ශේ ්ශට් ්නතාවරුශන ප්මාධිපතය නිශයෝ්නය ක්න 

ිතප පය නායකතුශම ප ශනොශවරුන් ිපටිශේ. අුමැි තුමා මතුව 

ආණ්ඩුවරුත් එ පක ඡන්ෙය ශෙන  ඒ වරුාශනම අුමැි තුමාට 

ිත ථවරුා්ය පළ කළ  ිතාම සුව වලය ප ි ූ   ්නතා ප්මාධිපතය 

නිශයෝ්නය ශනොක්න ිතප පය නායකවරු්ශය ප ින්නශකොට 

තමන් එම ්ාමාජිකයන් ප්ථශෙනා පත් වුශණ්. ඒ නි්ා ශේ පත්වීේ 

පිබඳව වරු ්ශට් ්නතාවරුට ්ායා්ණ ්ැකය ප ි ශවනවරුා. ශමොවුන් 

නිර්පා පෂිකෙ  ඒ ප්ථශෙනාශුන් ශෙශෙශන ප මන්ත්රීවරුන් වරුනශකොට 

තුන්ශෙශන ප සිිතල් ්ාිතයානවරුලින් පත් වරුනවරුා. අුමැි තුමා 

එ පක ්හශයෝුශයන් කටයුතු කළ ිතප පය නායකවරු්ශය ප පත් 

කළ ඒ ්ාමාජිකයන් තුන්ශෙනා පිබඳව වරුත් ්ශට් ්නතාවරු තුළ 

්ායා්ණ ්ැකය ප ි ශවනවරුාය කියන කා්ණය අපි මත ප 

ක්න්න නන.. එම ්ාමාජිකයන් ෙහශෙනාශුන් එ ප ශකශන ප 

පමණන් අශනකුත් ශශ පාලන ප පය නිශයෝ්නය ක්න්ශන්. තවරු 

ශකශන ප ්නාධිපි තුමාශන පත්වීම ප. ඒ නි්ා ශේ ශතෝ්ා පත් 

ක් ුැනීශේ ක්රමශේෙය  පෙනම පිබඳව වරු අෙ ්නතාවරු ප්ර ථන 

ක්නවරුා. ශේ ුැට ගවරු තමන් අෙ අපි ිදිසකපත් ක්න්ශන්. 

ිතශ ේයශයන්ම අපි ෙැ පකා  වරු්් තුන ප පැවරුැි  ්ාි ක 

ආණ්ඩුවරු තුළ ්නතාවරුශන ප්මාධිපතය වලය හසකයට තහවුන් 

වුශණ් නැි  වවරු. සියයට 45.))ක ඡන්ෙ ප්රමාණය ප ලවා ුත් 

එ ප්ත් ්ාි ක ශප්මුණ  1ආණ්ඩුවරු1 හැටියට නිශයෝ්නය වුණා. 

නමුත් එ ප්ත් ්නතා නිෙහ්ථ ්න්යානයට සියයට 40.3ක ඡන්ෙ 

ප්රමාණය ප ලැබුණත්  සියයට 4.) ප වරුැනි සුව ඡන්ෙ ප්රමාණය ප 

ලවා ුත් ශෙමළ ්ාි ක ්න්යානයට තමන් ිතප පය නායකකම 

ලැබුශණ්. ඒ නි්ා ශේ තත්ත්වරුය තුළ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ශකොච් ් ප්රශයෝගිකෙ කියන ප්ර ථනය අපි අහනවරුා. ්නතා 

ප්මාධිපතයය එො හසකයට නිශයෝ්නය වුශණ් නැහැ. හැවැන්  අෙ 

අපි ්තුුව වරුනවරුා. ශමොකෙ  ්නතා ප්මාධිපතයයට ුන් ක්මින් අෙ 

මිපන්ෙ ්ා්ප පය ්නාධිපි තුමා ිතප පය නායකවරු්යා වවරුට පත් 

ශවරුලා ින්නවරුා. ශමවරුැනි තත්ත්වරුය ප තුළ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ්මාජිකත්වරුය ශකොච් ් දු්ට අෙට වරුලාවනෙ කියන ප්ර ථනය 

මම අහනවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශේ VIIඅ වරුැනි පසකච්ශේෙශේ 49(ය) (5) 

ශේෙශේ ් හන් ශවරුනවරුා  "පත් ක්ුග ලවන පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරු්යන් ශනොවරුන තැනැත්තන් ිතශියථටත්වරුශයන් හා 

අවරුාකාාවරුශයන් යුත්  ශපොදු වරුෘත්තීය ජීිතතශේ දී කීර්ි ය ලත්  

කිසිදු ශශ පාලන ප පයයක ්ාමාජිකයන් ශනොවරුන තැනැත්තන් 

ිතය යුතු යුතුය" කියා. හැවැන්  එය එශ්ේ වරුනවරුාෙ කියන ප්ර ථනය අෙ 

අපට ි ශවනවරුා. ප පයයක පුශුලයකු ිතසින් ජුවවරු ශහෝ වරුක්රවරු 

්ථවරුාධීන පුශුලයකු නේ ක්ුග ලවන් නේ එිප ිතනිිතොාවරුය ප 

ි ශවනවරුාෙ  ඒක ්හි ක ක්න්න පුවවරුන්ෙ කියන ප්ර ථනය අපට 

ි ශවනවරුා.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ අ්මුණ ශවරුන්ශන්  ශවොශහෝ 

ාා්දූ් කාර්යයන් අප පයපාතීවරු ්හ නි්වුල්වරු ියථට කිරීමන්. 

යළඟට  මැි වරු්ණ ශකොමි්ම  ශපොලි්ථ ශකොමි්ම  මානවරු ිපමිකේ 

ශකොමි්ම මතුව ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුල ්ාමාජිකයන් 

ශමන්ම  ිතශ ේයශයන්ම අග්ර ිතනි ථ යකා්වරුන්  ශශ්රේයථ ාධික්ණ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්  අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි  ්හ 

ිතනි ථ යකා්වරුන්  නීි පි වරු්යා මතුව ්ශට් වරුැෙුත් ්හ ප්රයාන 

තනතුන්වරුලට පත්වීේ ක්න්ශන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

හ්හාන්.  

අෙ ආණ්ඩු ප පයශේ අශ් මන්ත්රීතුමන්ලා  ිතශ ේයශයන්ම 

මුජිබුර් ්හුමාන් මන්ත්රීතුමා ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනිසුන්තුමිය පවරු සිටි 

යවරුා වරුනසුන්ේ මහත්මිය ුැන ශලොකු ිතශේ නය ප කළා. ඒ ුැන 

අපි කනුාුව වරුනවරුා.  

අයායා නාධික්ණ ිතනි ථ යකා්තුමිය ප ූ  දීපාලි ිතශේසුන්ේ 

මහත්මිය පිබඳව වරු ් හන් කළ කන්ණු ුැනත් අපි කනුාුව 

ශවරුනවරුා. අෙ කිසිම ිතනි ථ යකා්වරු්යකුශන නම ප කිේශේ නැහැ. 

ශේ ශෙශෙනාට ශමපමණ මඩ ප්රහා් එල්ල කශළේ ඒ අය 

කාන්තාවරුන් නි්ාෙ කියා මම ශේ අවරු්ථාාශේදී අහනවරුා. 

ිතශ ේයශයන්ම අෙ කාන්තාවරුන්ට නිසි නිශයෝ්නය ශෙන්න නන.  

තීන්දු තී්ණ ුන්නා මට්ටේවරුල නායකත්වරුයට වරුැඩි වරු ශයන් 

කාන්තාවරුන් පත් ක්න්න නන.ය කියා ිත ාල හඬ ප නැුවවරුාට  

එශල් කාන්තාවරුන් පත් ක්න්න නන. අවරු්ථාාවරුලදී කාන්තාවරුන්ට 

ිඩ දුන්ශන් නැශෙ කියන ්ැකය අපට ශේ අවරු්ථාාශේදී මතුවරුනවරුා. 

ිතශ ේයශයන්ම පළමුවරුැනි නීි පි තුමිය ූ  යවරුා වරුනසුන්ේ මැි නිය 

ශශ්රේයථ ාධික්ණ ිතනිසුන්තුමිය ප හැටියට පත් කළා. ඒ වරුාශනම 

අුිතනිසුන් ප්රිය්ාශ ශඩෆථ මැි තුමා ිතශ්රාම යනශකොට අපි ්තුුව 

වුණා  යළඟ අු ිතනිසුන්තුමිය හැටියට යවරුා වරුනසුන්ේ මැි නිය 

පත්ශවරුන් කියා. හැවැන්  එතුමියශන නමවරුත් අුිතනිසුන් තනතු් 

් හා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ශයෝ්නා වුශණ් නැහැ. 

කාන්තාවරු ප හැටියට මම ඒ ්ේවන්යශයන් කනුාුව වරුනවරුා. ඒ 

වරුාශනම දීපාලි ිතශේසුන්ේ මැි නියට අවරු ය සුදුසුකේ ි ශයශදිත් 

එතුමියවරු අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි තුමිය හැටියට පත් කශළේ 

නැහැ.  එතුමියශන නම කිිපප වරුතාවරු ප එම තනතු්ට ශයෝ්නා 

වුණත්  පසුවරු ප්රි  පශයේප ශවරුලා ි ශවනවරුා. එතුමිය කාන්තාවරු ප 

නි්ාෙ  ශමශහම ප්රි  පශයේප වුශණ් කියන ්ැකය අපට ි ශවනවරුා. 

ශේ ිතනිසුන්වරුන්න්ට අ්ායා්ණය ප වුණාම පා්ට විපන්න වැහැ; 

උශශ ෝයණය ක්න්න වැහැ; වරුෘත්තීය ්ාුේ හැටියට කටයුතු 

ක්න්න වැහැ. එම නි්ා යේකිසි නිර්ණායක තුබඳන්  නිසි 

ක්රමශේෙය ප හ්හා ිතනිසුන්වරුන්න් ශතෝ්ා පත් ක් ුැනීශේ 

ිතනිිතොාවරුයකින් යුතු ක්රමශේෙය ප හඳුන්වරුා දීම ිතාම වරුැෙුත් 

වරුනවරුා. සුදුසුකේ ි ශවන  ශ්යයථ ත්වරුය ි ශවන ිතනිසුන්වරුන්න්ට 

නිසි promotion  ශනොලැබුණාම ්ම්ථත පශයි යම අකර්මණය 

869 870 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

වරුනවරුා. ඒ වරුාශනම තමන් ්ම්ථත පශයි ශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා 

ක් ුැනීශේ ුැට ගවරු ප මතුශවරුනවරුා. ්මහ් ිතට 

ශශ පාලනඥයන්ශන ුැත්තන් වවරුට පත්වරුන්න බවුන්ට සිශය 

ශවරුනවරුා. ඒ  බවුන්ට ්ායා්ණය ප ියථට ක් ුන්නන්. එම නි්ා 

අපි ශයෝ්නා ක්න්ශන් ශේ ිතනිසුන්වරුන්න්ශන ශුෞ්වරුය ආ් පයා 

ක් අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා ක් ුන්න  බවුන්ට 

යේකිසි අ්ායා්ණය ප වුශණොත් ඒ පිබඳව වරු පැමිකවලි ක්න්න 

පුවවරුන් ක්රමශේෙය ප හඳුන්වරුා ශෙන්න කියාන්. එශහම වුශණොත් මීට 

වරුඩා ්ායා්ණය ප බවුන්ට ියථට ක්න්න පුවවරුන් වවරු ශේ 

අවරු්ථාාශේදී මම මත ප ක්නවරුා.  

 අි ුන් ්නාධිපි තුමා පැවරුූ  පසකදි  එතුමා නේ ක් එවරුන අය 

පත් ක්න්ශන් නැත්නේ  ඒකට ශහේතු පැහැදිලිවරු ිදිසකපත් ක්න්න 

නන.. එතශකොට ්ශට් ්නතාවරුට ෙැනුන්න පුවවරුන්  ශතෝ්ා පත් 

ක් ුත්ශත් ශමොන පෙනමකින්ෙ  ප්රි  පශයේප වුශණ් ශමොන 

පෙනමකින්ෙ කියා. එම නි්ා යේකිසි වරුැරැශෙ ප ශවරුලා ි ශවනවරුා 

නේ  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හ්හා ඒවරුා නිවරුැ්දි ක්ශුන  

එම ්ාාවරු ්නතාවරුශන ප්මාධිපතය නිශයෝ්නය ක්න ිතධියට 

නැවරුත පත්ක් ුන්න නන.. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හ්හා 

්ා්ය තන්ත්රශේ ශුෞ්වරුයත්  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුල හා 

ිතශ ේයශයන්ම අධික්ණශේ ුන්ත්වරුය හා ්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා 

ක්න්න අපි සිය ගශෙනාම කටයුතු ක්මුය කියා ශයෝ්නා ක්මින්  

මශන කාාවරු අවරු්න් ක්නවරුා.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට  ුන් සිසි් ්යශකොඩි මන්ත්රීතුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 

90 ප ි ශවනවරුා. 
 

[අ.ාා.7.33] 
 

ගු ල්ල්ර ජයපකොඩි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අශ් ්ශට් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප පයග්රාිපන් වරුාශනම  ්ථවරුාධීන නැහැය කියා තර්ක 

්ාශිය ප අෙ ිදිසකපත් වුණා. ප්ර ථනය ි ශවන්ශන්  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ්ථවරුාධීන නැත්නේ  එය ප පයග්රාිපන් නේ  ඒ තුබඳන් 

මි ක්න ශකොමියන් ්ාා ්ථවරුාධීන ශවරුන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන 

එකන්. ඒවරුා අනිවරුාර්යශයන්ම ප පයග්රාහී වරුනවරුා. ඒක බ්පු ක්න්න 

ලිතවත ්ා පෂි ්ාශිය ප අපි අත් ි ශවනවරුා. ිතශ ේයශයන්ම මානවරු 

ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශේ ්ාාපි තුමිය ශල් කටයුතු ක්න්ශන් 

මහා ාර්ය දීපිකා උඩුුම  මහත්මියන්. මය එ ප්ත් ්ාි ක ප පයය 

ශවරුුගශවරුන්  පසුගිය 0095 මැි වරු්ණශයන් පසුවරු ිත ථවරුිතෙයාල 

ආ ාර්යවරුන්න්ශන ්ාුමශේ මූලා්නශේ තවා ුනිමින් 

1ප්ර්ාතන්ත්රවරුාදී වරුයාපා්ය1 නේ ූ  ්ාුමයක නායකත්වරුය ෙැරූ 

කාන්තාවරු ප. ෙැන් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතසින් මානවරු 

ිපමිකේ ශකොමි්ශේ ්ාාපි වරුසකය හැටියට පත්ක් ි ශවන්ශන් 

එතුමියන්. ඒ  එ ප්ත් ්ාි ක ප පයය ශවරුුගශවරුන් ඒ ආණ්ඩුවරු 

වලයට ශනන්න වරුැඩ කළ තැනැත්ි ය ප. ෙැන් ි ශවන ප්ර ථනය 

ශේකන්. එතුමිය ෙැනට ශ්්ාශෙනිය ිත ථවරුිතෙයාලශේ 

මහා ාර්යවරුසකය ප ිතධියට වරුැුවප ප ලවා ුන්නවරුා. එම නි්ා 

එතුමියට අන්ි ය ප නැහැ  මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශේ 

වරුැුවප ලවන්න. එතුමියට එය ලවාුන්න පුවවරුන්කමකුත් නැහැ. 

ශමොකෙ  එිප වරුැුවප අඩු නි්ා තමන් එය ලවා ශනොුන්ශන්. වරුැඩි 

වරුැුවප වරුන ිත ථවරුිතෙයාල වරුැුවප එතුමිය ලවා ුන්නවරුා. යට ප්ථශ්ේ 

ශේ පාර්ලිශේන්තුශවරුන් අුගමත ක්නවරුා  ශකොමියන් ්ාාවරුල 

වරුැුව් වරුැඩි කිරීම ප.  

අුමැි තුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට ශුශනනවරුා  ල පය 907ක 

මුෙල ප- [වායා කිරීම ප] මා ිදිසකපත් ක්නවරුා ඒ පිබඳව  තී්ණය. 

ශ්්ාශෙකවය ිත ථවරුිතෙයාලශයන් ලවා ුන්නා වරුැුවපට අමත්වරු 

මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශවරුුගත් වරුැුව් ලවා ුැනීම ් හා 

ශෙවරුතාවරු ප ිල්ලීේ ක්නවරුා. ුණකාධිකාසකතුමිය එය ශෙවරුතාවරු ප 

ප්රි  පශයේප ක්නවරුා. අග්රාමාතය කාර්යාලය 0097.0 .99 ොතමින් 

"ශ්රී ලාකා මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශේ ්ාාපි වරු්යාශන 

වරුැුව් හා දීමනා ප්රි ශ ෝයනය කිරීම" යන මාතෘකාවරු යටශත් ඒවරුා 

ලවා ශෙන්න කියා ිල්ලමින් ලිපිය ප යවරුනවරුා. මා එම ලිපිය 

්භාගත* ක්නවරුා.  

අයුතු ශල් වරු්ොන  වරු්ප්ර්ාෙ දීලා තමුන්ශන ශහා න්යන් 

වවරුට පසකවරුර්තනය ක්මින් ඒ ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා 

හසුන්වරුනවරුා කියන කා්ණය එමඟින් තහවුන් ශවරුනවරුා. තමන්ශන 

ශශ පාලන අවරු යතා ්හ වුවරුමනා ශවරුුගශවරුන් ඒ ශකොමියන් 

්ාාවරුල ්ාාපි වරුන්න් ්හ නිලයාසක මණ්ඩලශයන් ප්රශයෝ්න 

ුන්නවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශේ ුන් උත්තරීත් 

්ාාශේ  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ිහළම තනතු් ප ේන 

ශකශන ප  දීපිකා උඩුුම මහත්මියට කියනවරුා  ෙැනට ශකරීශුන 

යන ිතමර් නය ප ්ේවන්යශයන් එතුමාශන අෙහ්ථ පිබඳුන්න 

කියා. වරුාි කවරු ශෙන උපශේ ලිතවතවරුත් ශෙනවරුා. මා ශේ ුන් 

්ාාවරුට ඒ නම කියන්න අෙහ්ථ ක්න්ශන් නැහැ. හැවැන් මතු 

කාලශේ ප්රශයෝ්නය ් හා ිතාම වරුුකීේ ්ිපත ලියිතල්ල ප 

ිතධියට වරුුකීශමන් යුතුවරු මා ්භාගත* ක්නවරුා  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ නිලයාසකන් ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුලට 

වලප.ේ ක්න ආකා්ය ් හන් ඒ ලියිතල්ල.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

ශ්රී ලාකා මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාවරුට පත් ක්පු අේබිකා 

්ත්කුනනාෙන් මැි නිය ුැනත් කිවරු යුතුන්. සුමන්ි ්න් 

මන්ත්රීතුමා තමන් -ශෙමළ ්ාි ක ්න්යානය තමන්- එතුමියවරු 

ශයෝ්නා ක්න්ශන්  එතුමිය නේ ක්න්ශන්. මානවරු ිපමිකේ 

ශකොමියන් ්ාාශේ සිටින එතුමිය පසු ගිය කාල වරුකවරුාුගවරු තුළ 

හමුො නිලයාසකන්ට ශ ෝෙනා ්ක්ථ ක්න තැනැත්ි ය වවරුට පත් 

ශවරුලා සිටියා. පුනන්ත්ාාපනය ක්පු ෙහ්ථ ුණනකට අමත්වරු 

ව්පතළ ශ ෝෙනා ි ශවන ශකොටි ත්ර්ථතවරුාදින් 700 ශෙශන ප 

ෙැනට අත් අඩාවනශේ සිටිනවරුා. මය එ ප්ත් ්ාි න්ශන 

්ාිතයානශයන් ලවා ුන්නා  ්ා්ය ශනොවරුන ්ාිතයානශයන් ලවා 

ුන්නා මුෙල්වරුලින් -මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශේ ිතමර් න 

නිලයාසකන් ලවා ුන්ශන් නැි වරු- ්ථවරුාධීනවරු පත් ක් ුත් 

තන්ණයන් කීපශෙශනකු හ්හා ඒ එ ප එ ප ශකොටි ්ැකකන්වරුා 

පිබඳව වරු මානවරු ිපමිකේ ්ේවන්යශයන් ජිනීවරුා ුගවරු්ට ගිිපන් 

කන්ණු ෙ පවරුනවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අප ලැේ් ශවරුන්න නන. 

කා්ණාවරු ප ි ශවනවරුා. පසුගිය දිනක හමුො ප්රයානින් 

තුන්ශෙශන ප ිල්ලීම ප කළා. අශ් ්ශට් ිපටපු කීර්ි මත් 

හමුොපි වරුන් ි ශෙශන ප -ිපටපු යුෙ හමුොපි වරු්යකු  ිපටපු වනවරුන් 

හමුොපි වරු්යකු  ිපටපු නාිතක හමුොපි වරු්යකු- කියනවරුා  "ශේ 

්ශට් ්ණ ිතන්වරුන් අත් අඩාවනවරුට ුන්න එපා. ්ණ ිතන්වරුන්ට 

වලප.ේ ක්න්න එපා." කියා. ආ් පයක මමි  ්නාධිපි තුමා 

ශවරුන්න පුවවරුන්  ිහළ පුුවශේ සිටින අුමැි තුමා ශවරුන්න 

පුවවරුන්. අපි ්ට ප ිතධියට  පාර්ලිශේන්තුවරු ිතධියට ලේ්ා ශවරුන්න 

නන.. ්ට ශවරුුගශවරුන් කැප කිරීම ප ක්පු හමුො නායකශයෝ 

871 872 

[ුන් (නවරුෙය) සුෙර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය] 

————————— 
*  පු්පතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ි්ණම අපි ෙන්නවරුා.  කුමන ශශ පාලන ප පයය ප වුණත්  පළාත් 

පාලන මැි වරු්ණය ප ි ශවනශකොට ආණ්ඩු ප පයය ්යග්රහණය 

ක්නවරුා. හැවැන්  ශේ ආණ්ඩුශේ ින්න මැි මමි වරුන් සිය ග 

ශෙනා ප්රාශශයය ්ාා  පළාත් පාලන මැි වරු්ණශයන් ප්රි  පශයේප 

වුණා. බවුන් ්නතාවරු ිදිසකශේ ප්රි  පශයේප වුණා. මැි වරු්ණ 

පවරුත්වරුන්න වැසක නි්ා මැි වරු්ණ ශකොමි්ම ඒ ් හා ශයොොශුන 

ි ශවනවරුා. ිතිපවවරු ශවරුන්ශන් ශේකන්. ද්රිතඩ ්ාි ක ්න්යානශේ 

සුමන්ි ්න් මන්ත්රීතුමා පත් ක්පු තැනැත්ශත ප තමන්  ල්ල් 

මහත්තයා. එතුමා තමන් මැි වරු්ණ ශකොමි්ශේ ්ාමාජිකයා. 

මැි වරු්ණ ශකොමි් ශේ ්ාමාජිකයා තමන් අධික්ණයට ගිිපල්ලා 

කියන්ශන්  "පසුගිය කාලශේදී මැි වරු්ණය හා ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය 

කඩ ක්නවරුා"ය කියා. මා් ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ප. මන් 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය. ්ථවරුාධීනකම තමන් ශ්ශෙ පල්ශලන් 

ශේශ්න්ශන්. මැි වරු්ණ පවරුත්වරුන්න හෙපු ශකොමි්මක 

්ාමාජිකශයකු "මැි වරු්ණය පවරුත්වරුන්න එපා." කිය ාා 

අධික්ණයට ගිිපල්ලා කියනවරුා නේ  එතැන ි ශවන්ශන් 

ප පයග්රාහීත්වරුය ප ිතත්න්.  

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බවතුමාට තවරු ිතනාඩියක කාලය ප ි ශවනවරුා  ුන් 

මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ල්ල්ර ජයපකොඩි ෙහසතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ිතාම වරුුකීශමන් යුතුවරු 

ශේ කා්ණයත් කියා මා නිහඬ වරුනවරුා. ශේ ආණ්ඩුවරු  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු  ශේ ුන් ්ාාවරු නිශයෝ්නය ක්න සුිතශ ේය 

තැනැත්තන් මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාවරුට වරුාි කවරු උපශේථ 

ලවා ශෙනවරුා. ්මහ් කන්ණු ්ේවන්යශයන් තී්ණ ුන්න කියා 

වලප.ේ ක්නවරුා. ලිතවතවරු උපශේථ දීලා ි ශවනවරුා.  මා ඒ කන්ණු 

ිතාම වරුුකීශමන් යුතුවරු ශේ අවරු්ථාා ශේදී ්භාගත* ක්නවරුා.  

ඒ නි්ා ශමවරුැනි ප පයග්රාහී ආයතන පිබඳව වරු නන් ශෙොඩවරුමින් 

හුදු ප්ර ා්ක වරුැඩ්ටහන ප ිතත් ප ශුන යාශමන් ශේ ්ශට් 

්නතාවරු ්වරුට්ටන්න වැහැ කියන කන්ණ අවරුයා්ණය ක්මින් මා 

නිහඬ වරුනවරුා.  ශවොශහොම ්ථතුි න්. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. යළඟට  ුන් ිතශේපාල ශහට්ටිආ්ච්ි  

මන්ත්රීතුමා.  බවතුමාට ිතනාඩි හයක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

 
[අ.ාා. 7.40] 
 

ගු විපේපාල පහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(மாண்புமிகு விதஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මා ිතනාඩි 95 ප ිතත් කාා ක්න්න තමන් අෙ ල.්ථි ශවරුලා 

ආශේ.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශකොශහොම වුණත් ශේ 

අවරු්ථාාවරු ලවා දීම ුැන මා බවතුමාට ්ථතුි වරුන්ත වරුනවරුා. මට 

ප්රාමශයන් කාා කළ අශ් සිසි් ්යශකොඩි මැි තුමා මැි වරු්ණ 

873 874 

තුන්ශෙනා මිතල්ලා කියනවරුා  "අපි යටශත් ශ්ේවරුය ක්පු මිනිසුන් 

අි න් යුෙ ්මශේ ූ  සිදුවීේවරුලට අොළවරු වරුැරැදි සිදුවී ි ශවනවරුා 

නේ ෙඬුවරුේ කළාට කම ප නැහැ. හැවැන් ශමවරුැනි අභූත ශ ෝෙනා 

නඟන්න එපා." කියා. අෙ මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාවරු ශපනී 

සිටින්ශන් කුමන කන්ණු ්නාා කිරීම ් හාෙ  අපි කියනවරුා  

අේබිකා ්ත්කුනනාෙන් මහත්මිය ්ා්ය ශනොවරුන ්ාිතයානය ප 

හොශුන  "්ථවරුාධීන තැතැන්ශතෝ" නමින් පිසක් ප පත් ක්ශුන 

ශකොටි ඩය්ථශපෝ්ාශේ ්ල්ලි අ්ශුනන් යැශපන්ශන් කියා. බවුන් 

ශමොකෙ ක්න්ශන්  අෙ මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශේ 

පු්්පාඩුවරු පවරුි න තනතුන් පු්වරුන්ශන් නැහැ. මා ශමය 

වරුුකීශමන් තමන් කියන්ශන්. අයය පය තනතුන් පහ ප ිප්ථ. 

අයය පය (පසකපාලන) තනතු්ට සුදුසුකේ ි ශවන ශකශනකු පත් 

ක්ලා නැහැ. ශකශන ප වරුැඩ වලන්න ෙමා ි ශවනවරුා. පසකපාලන 

නිලයාසකන් පත් ක් නැහැ. පරී පයණ හා ිතමර් න අා ශේ 

අයය පයවරු්ශය ප නැහැ. වරුැඩ වලන්න ප පයග්රාිප ශහා න්යලා පත් 

ක්ශුන ි ශවනවරුා. පරී පයණ හා ිතමර් න අා ශේ නිශයෝ්ය 

අයය පයවරු්යා නැහැ. අෙ මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාවරුට 

ආයතනික අා ශේ අයය පයවරු්ශය ප නැහැ. ශේ ිතධියට මානවරු 

ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශේ නිලයාසක තනතුන් ිප්ථ ශවරුලා 

ි ශවනවරුා. නිලයාසකන් 90ශෙශන ප -අශ් ිපතවරුත් නීි ඥවරුන්  

රැකියා ක්පු නීි ඥවරුන්- අන්න් ශවරුලා ගිිපන් ි ශවනවරුා  1ශේ 

වරුාශන ප පයග්රාහී ආයතනයක වරුැඩ ක්න්න අපි කැමැි  නැහැ1 

කියා. බය කියන මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාශේ -බය කියන 

්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාශේ- තත්ත්වරුය නකන්. ඒ නි්ා පු්්ා්ේ 

ශෙඩුවරුාට අපි ලේ්ා ශවරුන්න නන..  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ මා අධික්ණය ුැන 

කතා ක්න්න යන්ශන් නැහැ. හැවැන් අපි එක ශෙය ප ෙන්නවරුා. 

ශේ ්ශට් ්ා්ය නිලයාසකන්  ශශ පාලනඥයන් ිල පක ක්ශුන  

පබඳුැනීම ්හ නවරු්ය පෙනේ ක්ශුන පිිපුවවරුපු ශපොලි්ථ මූලය 

අප්ාය ිතමර් න ශකොට් ා්ය - FCID - පිබඳව  නඩු ශෙක ප 

අවුන්දු ශෙකහමා් ප ි ්ථශ්ේ ශශ්රේයථ ාධික්ණය හමුශේ ි ශවනවරුා. 

මූලික අන්ි වරුාසිකේ පිබඳව  නඩු ශෙක ප ි ශවනවරුා. අපි අහනවරුා 

ඒ ්ේවන්යශයන් ශශ්රේයථ ාධික්ණය තීන්දුවරු ප දුන්නාෙ කියා.  

අවුන්දු ශෙක හමා් ප ුත වුණත් තවරුම නඩු තීන්දුවරු ලවා 

දුන්ශන් නැහැ. මන්  ඒ  නඩු තීන්දුවරු ලවා ශෙන්ශන් නැත්ශත් 

ශමොකෙ  නඩු තීන්දුවරු ෙන්නවරුා. නමුත් නඩු තීන්දුවරු ලවා ශෙන්ශන් 

නැහැ. ඒ  නීි  ිතශ්ෝධි ආයතන ක්රියාත්මක ක්න්න ිඩ දීලා 

ි ශවන නි්න්. FCID එකට ිතන්ශයවරු අයායා නාධික්ණයට 

ශපත්්ේ ශෙක ප ිදිසකපත්ශවරුලා ි ශවනවරුා. ඒ පිබඳව වරු අෙ තීන්දු 

ශෙන්ශන් නැහැ. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ඒ ුැන කාා 

ක්න්ශන් නැහැ. ඒ නි්ා අධික්ණය ශශ පාලන අ්මුණු ිල පක 

ක් ුනිමින් ක්න ෙඩයම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ශමශහය 

වීශමන් සිදු ශකශ්න වවරු ිතාම ශහොඳින් පැහැදිලි වරුනවරුා. බය 

ි ශවන ්ථවරුාධීන ආයතන ශ්ශෙ  පල්ශලන් යනවරුා කියා 

ශපශනන්ශන් ඒකන්. ඒ නි්ා මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාවරු අෙ 

ශේ ්ශට් ්නයාශන මානවරු ිපමිකේ කඩ ක්න ප්රයානම ආයතන 

වවරුට පත්ශවරුලා ි ශවනවරුා. නමුත් අෙ ශමොකෙ ක්න්ශන්  බය 

්ාාපි තුමියත්  ශකොම්ාසක්ථතුමියුගත් වරුාහන දීමනාවරු -ින්යන 

දීමනාවරු- ලවා ුන්ශන් නැහැ. බවුන් ින්යන දීමනාවරු ලවා 

ුන්ශන් නැත්ශත් ශමොකෙ  බවුන් සිය ග ශෙනා ්ා්කාසක ් හා 

ාාිතත ක්න වරුාහනය තමන් අනි ප වරුැඩ කටයුතුවරුලටත් පාිතච්ි  

ක්න්ශන්. බවුන් ුගවරු්ට  ශ්්ාශෙනිය ිත ථවරුිතෙයාලයට යන්ශනත් 

්ා්කාසක ් හා ාාිතත ක්න වරුාහනශයුගන්. ශමන්න ශේකන්  බය 

කියන ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුල තත්ත්වරුය. "මැි වරු්ණ 

ශකොමි්ම" කිය ාා මහා ශලොකු ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරු ප 

ි බුණු වවරු අපි ෙන්නවරුා."ශමන්න ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය දුන්නා." කියා 

වරුමා්ලා කිේවරුා. නමුත් මැි වරු්ණය පවරුත්වරුන්ශන් නැහැ. 

මැි වරු්ණය පැවරුැත්වුශවරුොත් එ ප්ත් ්ාි ක ප පයයට අත්වරුන 

————————— 
*  පු්පතකාලපේ තබා ඇත. 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ුැන ප්රකා  කළා. මා ඒ ්ේවන්යශයන් කනුාුව වරුනවරුා. 

මත්තටම අෙ කාා ක්න්න නන. මැි වරු්ණ ුැන ශනොශවරුන්  ශේ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පිබඳව වරුන්. හැවැන්  අන්තර්්ාි ක 

ශුෞ්වරුයට හා පිබඳුැනීමට ල ප ශවරුච්  අධික්ණය ප ශ්රී ලාකාශේ 

ි ශවන වවරු එතුමා ෙන්ශන් නැහැ. කවුන් ශමොන ිතධියට කිේවරුත්  

පට්ට පතුන් ශකව් ශමතැන ශේා ව.වරුත් ශේ අධික්ණය ිතාම 

පැහැදිලිවරු ශලෝකයම පිබඳුන්නවරුා කියා මා ිපතනවරුා. ඒ ිතත් ප 

ශනොවරු ිදිසක මාර්තු මා්ශේ ජිනීවරුා ්ාකච්ඡා පැවරුැත්වීමට 

නියමිතන්. එිපදී මානවරු ිපමිකේ ශකොමි්ම මතුව ශ්රී ලාකා 

අධික්ණය පිබඳව වරුත්  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාාවරුල පැවරුැත්ම 

පිබඳව වරුත් ලාකාවරුට ශලොකු ශුෞ්වරුය ප ලවා ශෙනවරුාය කියා මා 

ිපතනවරුා. එවරුන්  අවරු්ථාාවරුක තමන් ශේ ්ාකච්ඡාවරු ශකශ්න්ශන්  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි.  

අුග් ප්රියෙර් න යාපා මැි තුමා මා ආේය ක්න ිපටපු 

මමි වරු්ශය ප. 0090 ශනොවරුැේවර් 94 වරුැනිො  හැන්්ාඩ් වරුාර්තාවරු 

මා ළඟ ි ශවනවරුා. එිප ශමශ්ේ ් හන් වරුනවරුා: 

 "ුන් (ආ ාර්ය) ශි්ානි ඒ. වණ්ඩා්නායක මහත්මිය 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ අග්ර ිතනි ථ යකා් ධූ්ශයන් ිවරුත් ක්න ශල් 

ිල්ලමින් අි ුන් ්නාධිපි තුමා ශවරුත ශයෝ්නාවරු ප ිදිසකපත් කිරීම ් හා 

0090 ශනොවරුැේවර් 0) වරුැනි දින පාර්ලිශේන්තු නයාය පත්රශේ මතුළත් 

ක්න ලෙ ශයෝ්නා ්ේමතශේ ් හන් ශ ෝෙනා ිතාාු ශකොට 

පාර්ලිශේන්තුවරුට වරුාර්තා කිරීම ් හා ..." 

ශමය පාර්ලිශේන්තුවරුට වරුාර්තා කිරීමට දීලා ි ශවන්ශන් අුග් 

ප්රියෙර් න යාපා මහත්තයාටන්. ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ුැන ශලොකුවරුට 

කාා කළාට එතුමා තමන් ශි්ානි වණ්ඩා්නායක මැි නිය පැය 

4  ප ුත වරුනශකොට ශුේ යවරුන්න අවරු ය පිඹුන්පත් ්ක්ථ කශළේ. 

සුෙර්ශිනී ප්රනාන්දුපුල්ශල් මැි නිය කාන්තා ිතනි ථ යකා්වරුසකයන් 

පිබඳව වරු පුදුම ිතධියට කිඹුල් කඳුව ශහළමින් කාා කළා. 

හැවැන්  එතුමිය ඒ කාලශේත් පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරුසකය ප 

හැටියට ිපටියා. මම එතුමියශුන් අහනවරුා  ශි්ානි වණ්ඩා්නායක 

මැි නිය තනතුසකන් එබඳයට මෙලා ොනශකොට එතුමිය ශකොශහේෙ 

ිපටිශේ කියලා. එතුමිය එශ්ේ කාා කිරීම ුැන මම කනුාුව 

ශවරුනවරුා.  ශි්ානි වණ්ඩා්නායක මැි නිය එො තනතුසකන් එබඳයට 

මෙලා ෙමන ශකොට එතුමිය ශේ ්ාාශේ ශේ් පුුව යට ෙ ිපටිශේ 

කියලා මම අහන්න කැමැි න්.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

පිබඳව වරු පැහැදිලිවරුම ක්රමශේෙය ප ි ශවන වවරු අපි ෙන්නවරුා. ඒ 

ුැන අමුතුශවරුන් කියන්නට නන. නැහැ. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශේ ්ාමාජිකයන් ේ ශෙශන ප ින්නවරුා. ශේ ්ාමාජිකයන් ේ 

ශෙනා අත් පාර්ලිශේන්තුශේ ිතප පයය නිශයෝ්නය ක්න අය 

ින්නවරුා; ආණ්ඩු ප පයය නිශයෝ්නය ක්මින් ුන් අුමැි තුමා 

ින්නවරුා. ුන් තලතා අතුශකෝ්ල අධික්ණ මමි තුමිය ින්නවරුා. 

ිතප පයය නිශයෝ්නය ක්මින් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ුන් 

ිතප පය නායකතුමා ින්නවරුා; ුන් මිපන්ෙ ්ම්සිාහ මැි තුමා 

ින්නවරුා; ුන් බිමල් ්ත්නායක මැි තුමා ින්නවරුා; ුන් ආර්. 

්ේපන්ෙන් මැි තුමා ින්නවරුා; ුන් ඩනල්ථ ශශවරුානන්ො මැි තුමා 

ින්නවරුා. යළඟට  සිිතල් ්මා්ය නිශයෝ්නය ක්මින් ආ ාර්ය 

්යන්ත යනපාල මැි තුමාත්  අහමඩ් ්ාිතඩ් යුසුෆථ මැි තුමාත්  

ිත ථවරුිතෙයාලශේ නීි  ිත ා්ෙශය ප වරුන එන්. ශ්ල්වරුකුමා්න් 

මැි තුමාත් ්ේවන්ය ශවරුලා ින්නවරුා. ශමතැන ශමොක පෙ ි ශවන 

අ්ායා්ණය  ශේ ්ශට් කවුන් පත් කළත්  ිතශවරුතුන් හැටියට පත් 

ශවරුනශකොට ශේ ්ශට් ිපටපු අය. ි්ථශ්ල්ලා ඒ.ටී. ආසකය්ත්න 

මැි තුමා ිපටියා. ඒ නි්ා ඒ වරුාශන අයන් ශතෝ්න්ශන්. ඒශ ප 

ක්රමශේෙය එතුමා කිේවරුා  9 77න් ප්ථශ්ේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනයත් එ පක  ඒ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශවරුන් මි  ශවරුච්  

්ාශ ෝයනයත් එ පක තමන් ඒ ්ාාවරු පිිපුවවරුන්ශන්. එශහම නැි වරු 

එක එ පශකනාට නන. ිතධියට  අපට නන. ිතධියට ශේක 

පිිපුවවරුන්ශන් නැහැ. ෙැන් ශේශ ප ශවරුච්  අ්ායා්ණයන් ුැන 

කියනවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ්නාධිපි තුමාශන ප්රකා ය 

තුළ යේ යේ ශශවරුල් ි බුණා. ඒ ුැන අපි කනුාුව ශවරුනවරුා. 

ිතශ ේයශයන්ම ඒ කාලය තුළ පැවරුැි  ආකා්ය පිබඳව වරු නන. ත්ේ 

උත්ත් අපට ශෙන්න පුවවරුන්. ෙැන් වලන්න  ෙහහත් වරුන 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් ප්ථශ්ේ 0000 සිට ්ක්ථ 

ක්පු ක්රමශේෙය සුදුසු වවරුට 0095.99.03 දින අි ුන් 

්නාධිපි තුමා ප්රකා  ක්ලා ි ශවනවරුා. ශේ ක්රමශේෙය තමන් 

ශහො න් කියලා ි ශවන්ශන්. ුන් කාානායකතුමා 009 .90.0  

වරුන දින මන්ත්රීවරුන්න්ට ෙන්වරුා යවරුා ි ශවනවරුා  ශේ ක්රමශේෙයන් 

පිබඳව වරු යේ ශවරුන් ප ක්න්න ි ශවනවරුා නේ ඒක ෙන්වරුන්න 

කියලා. එිපදී කිසිම ශයෝ්නාවරු ප ිදිසකපත් ශකන්ශණ් නැහැ. ඒකට 

කිසි ශකශන පශුන් ප්රි  ා්ය ප ලැබුශණ් නැහැ  ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි. යට ප්ථශ්ේ ුන් මන්ත්රීවරුන්න්ශුන් නැවරුතත් 

ශමම ිත්ථත් ිල්ලා සිටි අවරු්ථාාශේදී 009 .00.0  වරුන දින ශෙවරුන 

වරුතාවරුටත් පාර්ලිශේන්තුශේ ිදිසකපත් ක්ුග ලැූ වරුා. එිපදී මායය 

හ්හා ෙැඩි ිතශේ න එල්ල ක්න්න ලැබුණා. ආණ්ඩු ක්නශකොට 

ිතප පයයට හසුන්වරුන්න පුවවරුන් ිතධියට ශනොශවරුන් ආණ්ඩුවරු ප 

ක්න්ශන්. අපි ආණ්ඩුවරු. එතුමන්ලා ිතප පයය. අශ් ආණ්ඩුවරුට 

නන. ිතධියටන් අපි නයාය පත්රය හෙන්ශන්. ඒකාවශය ිතප පයයට 

නන. ිතධියට නයාය පත්රය ප හෙන්න නේ  ඒ අයශන ආණ්ඩුවරු ප 

හො ුන්න නන.. ෙැන් කිේවරුා  ිතප පය නායකකම හේව වුශණ් 

නැහැ කියලා. එශහම වුශණ් කාශන වරු්දින් ෙ  ප පය මාන් ක්ලා  

ඒකාවශය ිතප පයය කියලා ශපොශහොට්ුවවරු ප හොශුන  ශේ ්ශට් 

ලියා පදිාි  ශනොක් ප පය හොශුන ින්ශන් එතුමන්ලාන්. ුන් 

කාානායකතුමාට තීන්දුවරු ප ුන්න නන.කම ි බුණා ශකොශහොමෙ 

කියලා. එශහම හසකයට තීන්දුවරු ප ුත්තා  ුත්ත ශවරුලාශේ. ශ්රී 

ලාකා නිෙහ්ථ ප පය ්ාමාජිකත්වරුය ි ශවන් කියලා මහ 

ශල්කේවරු්යා කිේවරුාට ප්ථශ්ේ ඒක ශවරුන්ථ වුණා. ඒක වුශණ් අශ් 

වරු්දින් ශනොශවරුන්. ඒක ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ වරු්දින් 

ශනොශවරුන්. එවරුැනි කා්ණා ුැන ශමෝඩ කාා කියලා  ශේ ුන් 

්ාාවරු ශනොමඟ යවරුන්න ුන් මන්ත්රීවරුන් කීප ශෙශන පම උත්්ාහ 

කළා. ඒ එ පකම ශ්යයථ ත්වරුය පමණ ප තනතු් ප ලැබීමට 

මිුගේෙණ්ඩ ප වරුන්ශන් නැහැ. ශ්යයථ ත්වරුය පමණ ප 

මිුගේෙණ්ඩ ප ශවරුනවරුා නේ  ්නාධිපි වරු්යාට පුවවරුන්ශන් 

ශ්යයථ ත්වරුය අුගවරු ශල්යනය ප දීලා ශේ පත් කිරීේ ක්න්න. 

එශහම නේ ශේ වරුාශන ්ාාවරු ප නන. නැහැ ශන්. එශහම නේ  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප නන. නැහැ ශන්. ශ්යයථ ත්වරුශේ 

ලැන්්ථතුවරු ොලා ඒ අුගවරු පත් ක්නවරුා.  

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ්ාමාජිකයන් ේ ශෙශන ප පත් 

ක්ලා  ශේ පිබඳව වරු ්ායා්ණ හා යු පි  ්හුත ශල් කි්ා මැන 

වලලා කටයුතු ක්න්න නන. නි්ා තමන්  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු ප පිිපුවවරුා ි ශවන්ශන්. ඒක ුැන ශත්ශ්න්ශන් නැි  අය 

ෙැන් අධික්ණය ුැන කාා ක්නවරුා. ුන් ිතමල් වී්වරුා  

මහත්මයාට අධික්ණශේ නඩු ුණනාවරු ප ි ශවනවරුා. එතුමාට 

අධික්ණයත් එ පක ෙැඩි නවරු්ය ප ි ශවනවරුා. ඒක නි්ා අෙ 

එතුමා පාර්ලිශේන්තු වරු්ප්ර්ාෙවරුලට යට ශවරුලා අග්ර 

ිතනි ථ යකා්වරු්යාශන ි ලා ිතශේ නය ක්මින් යනවරුා. ශේක 

ිතාමත්ම අ්ායා්ණ අයුතු ්හුත ශෙය ප. අපටත් පුවවරුන් 

පාර්ලිශේන්තු වරු්ප්ර්ාෙවරුලට යට ශවරුලා නන. ශකශන ප ිතශේ නය 

ක්න්න. හැවැන් ශේක යු පි ශේ ්ා්යර්මවරුලට පටහැනි ශෙය ප.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  බවතුමාට මා ශේ 

අවරු්ථාාශේදී ්ථතුි වරුන්ත ශවරුනවරුා. මට කියන්න කන්ණු කා්ණා 

875 876 

[ුන් ිතශේපාල ශහට්ටිආ්ච්ි  මහතා] 
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ුණනාවරු ප ි ශවනවරුා. අශ් ුන් තලතා අතුශකෝ්ල මැි නියට 

ශේ එල්ල ශවරුච්  ශ ෝෙනාවරුලට නන. ත්ේ උත්ත් ශෙන් කියලා 

මම ිපතනවරුා. ශමතුමන්ලා ශේ පට්ටපල් ශවොන් මු්ා කියන්ශන්. 

මත්ත වරු ශයන්ම එතුමන්ලා ්ායා්ණ ශනොවරුන කා්ණා 

කියන්ශන්. ඒ ් හා අපට කාා ක්න්න නන. ත්ේ කන්ණු 

කා්ණා ි ශවනවරුා. ඒ නි්ා මම ිත ථවරුා් ක්නවරුා  ශේ ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු තුළ උත්තරීත්න් කියලා.  

ුන් කාානායකතුමා බය මූලා්නය ශහොවවරුන ශකොට  අපි 

ුන් කාානායකතුමාට ශලොකු ශුෞ්වරුය ප දුන්නා. ශේ ්ශට් 

ප්ර්ාත්නත්රවරුාෙයට කණ ශකොකා හැූ  ශවරුලාවරුක  එතුමා එඩිත්වරු 

මුහුණ දීලා එම අලකලාි ශයන් ශේ පාර්ලිශේන්තුවරු ශේ්ා ුන්න 

කටයුතු කළා. ුන් කාානායකතුමනි  ්මහ් ිතට ශපන්යන් එක ප 

නැි වරු නිකේම නිකේ මිනි්ථසු ිතධියට ශුේට ශවරුලා ින්න 

ි බිච්  අපට  ්ායා්ණය ියථට වුශණ් අධික්ණය නි්ා වවරු මම 

කියන්න නන.. අපට තවරුමත් ශේ ්ශට් අධික්ණය පිබඳව වරු 

ිත ථවරුා්ය ප ි ශවනවරුා. එම නි්ා ඒ ිත ථවරුා්ය ිදිසකයටත් ආ් පයා 

ක්න්න පාර්ලිශේන්තුවරු හැටියට ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු 

හසකයට ිදිසකයට ශුනියන්න පුවවරුන්   පි ය අපි ලවා ශෙනවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශේ ්ශට් අධික්ණ 

පශයි යට අොළ අණපනත් ශුනැල්ලා අධික්ණශේ 

්ථවරුාධීනත්වරුය මි  ක්න්නත්  ්රිපුශුල මහාධික්ණ මි  ක්ලා 

ඒවරුාශේ පසකපාලන කටයුතු  ් හා අවරු ය නිලයාසකන් පත් ක්ලා  ඒ 

් හා ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පත් ක්ලා  ඒ කටයුතු ක්න්නත් 

ොයක වුශණ් අපින් කියන කා්ණය ුැන  මම ්තුුව ශවරුනවරුා. ඒ 

සිය ග කටයුතු ක්න්නට    පි ය ලවාදීම ුැන අශ්  අධික්ණ 

අමාතයතුමියට ්ථතුි වරුන්ත ශවරුමින්  එතුමිය එඩිත් කාන්තාවරු ප 

ිතධියට ාය නැතුවරු ඒ කටයුතු කිරීම ුැන අශ් ශුෞ්වරුය  එතුමියට 

පුෙ ක්මින් මශන කාාවරු අවරු්න් ක්නවරුා. ශවොශහොම ්ථතුි න්.  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් ශමොහාන් ප්රියෙර් න ෙ සිල්වරුා මහතා. බවතුමාට ිතනාඩි 

 ක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

[අ.ාා.7.50] 
 

ගු පෙොහසා්ද ප්රියා ර්ශ්න ා  ල්ල්වා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශේ ්මා්ශේ පැවරුැත්මට 

ශවශහිතන්ම ිවරුහල් වුණු කා්ණාවරු ප පිබඳව වරු තමන් අෙ අපි කාා 

ක්න්ශන්. ඒ ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයත් 

්මඟ මි  වුණු ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පිබඳව වරුන්. අපි 

ෙන්නවරුා  0095 ්නවරුාසක 0 ශවරුනි ො පැවරුැත්වුණු 

්නාධිපි වරු්ණයට ශප්ාතුවරු එවරුකට ශේ ්ශට් ි බුණු ිතප පයය 

ිත ාල කිකකාවරුත ප ශේ ්ශට් ්නතාවරු අත්ටත්  ශේ ්ට පු්ාවරුටත් 

අ්ශුන ගියා  ශේ ්ශට් ්ා්ය යන්ත්රණය ්ේපූර්ණශයන්ම 

ශශ පාලනීක්ණය වී ි ශවනවරුා; ්ශට් අධික්ණයට ිතිතය 

ශශ පාලන මඟිලි ුැසීේ ි ශවනවරුා; ්ශට් ිහළ නිලතල 

ශහොවවරුන නීි පි වරු්යා  ිතුණකාධිපි වරු්යා  මැි වරු්ණ 

ශකොම්ාසක්ථවරු්යා මතුව සිය ගශෙනාම ශශ පාලන ග්රහණයට 

හසුශවරුලා ි ශවනවරුා කියා. එශහම කිකකාවරු ප අ්ශුන ගිිපන්  

"අපි වලයට පත් වුණාම ශේ ්ට දූයණශයන් වැහැ් ක්ලා  යහ 

පාලනය මි  ක්නවරුා" කියන ශපොශ්ොන්දුවරු ශේ ්ශට් ්නතාවරුට 

දුන්නා. ශේ ්ශට් වහුත්ය ප ්නතාවරු එො ඒ කා්ණය පිබඳශුන 

මිපන්ෙ ්ා්ප පය මහත්මයා ප්ා්යට පත් ක්ලා නමත්රීපාල 

සිසකශ්ේන මැි තුමා දිශනේවරුා. දිශනේවරුාට පසුවරු දින 900 ආණ්ඩුවරු 

කාලශේ තමන් ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 

ශුනාශේ. හැවැන්  අෙ ආණ්ඩු ප පයශේ ි ශුන කාා ක්න 

මන්ත්රීවරුන්න් ශවොශහොමය ප එො පාර්ලිශේන්තුශේ ිපටිශේ නැහැ. 

එක පැත්තකින් අපි ්න්ශතෝය ශවරුනවරුා  ෙහනවරුවරුන ආණ් ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය  ශුශනන්න අත බ්වරුපු එක ුැන. 

හැවැන්  තවරු පැත්තකින් අපි කනුාුව ශවරුනවරුා  ශේ  ෙහනවරුවරුන 

ආණ් ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුනා එක ුැන. ශමොකෙ  ශේ 

ෙහනවරුවරුන ආණ් ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුන ඒශේ අ්මුණ 

අෙ ියථටශවරුලා නැහැන් කියන එක පැහැදිලි ශවරුලා ි ශවනවරුා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ෙහනවරුවරුන ආණ් ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුනැල්ලා ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මි  

ක්න්නට මූලිකම ශහේතුවරු වුශණ් ශේ ්ශට් මි ශවරුලා ි බුණු යේ 

යේ ශශ පාලන ප්ර ථනවරුලට ිත්ඳුම ප ලවා දීමටන්. එො ශේ ්ශට් 

්ා්ය යන්ත්රණය ශශ පාලනීක්ණශයන් මුෙවරුා ුන්නට තමන් 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මි  කශළේ. ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු මි  

ක්ලා ඒ ් හා ්ායුි ය ප මි  කළා. ඒ ් හා  කාානායකවරු්යා  

අග්රාමාතයවරු්යා  ිතප පය නායකවරු්යා   මතුවවරු  පාර්ලිශේන්තු 

මන්ත්රීවරුන්න් හත් ශෙශනකු ්හ තවරුත් ්ාමාජිකයන් තුන් ශෙශනකු 

සිටිය යුතු ශවරුනවරුා. පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරු්යන් ශනොවරුන 

තැනැත්තන් තුන්ශෙනාම කිසිදු ශශ පාලන ප පයයකට අයත් 

ශනොවරුන  තමන්ශන වරුෘත්තීය  පශයේත්රශේ කීර්ි ය ලත් අය ිතය 

යුතුන් කියලාන් ි බුශණ්. 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු පත් ක්ලා  යේ යේ නි්වරුලට පත් කිරීේ කළා. එහම ක්ලා 

ශේ ආණ්ඩුශේ උෙිතය මහා ශලොකුවරුට කන්වරුාන් ුහනවරුා  ශේ ්ශට් 

අධික්ණය ්ථවරුාධීන කළාය  නීි ශේ ආධිපතය සු් පයා කළාය 

කියලා. හැවැන්  අපි ශේ ්ශට් මිනිසුන්ට කියන්නට නන.  ශේ 

ආණ්ඩුවරු ශේ ්ශට් ිපටපු නීි පි වරු්ශය ප වරුන යුවරුන්්න 

ිතශේි ලක මහත්මයාවරු අ්ලියුහ මන්දි්ශේ ආණ්ඩු ප පය 

කණ්ඩායේ රැ්ථවීමට ශුන්වරුලා එතැනදී එතුමාශන ශ්දි ුැශලේවරු 

වවරු. ඒ මි  වුණු කලකිරීමත් ්මඟ තමන් එතුමා නීි පි  නි්ශයන් 

ිතශ්රාම ගිශේ. ින් පසුවරු පු්්පාඩුවරු ප මි  ශවරුනවරුා. ඒ පු්්පාඩුවරු 

මි ශවරුන ශකොට ඒකට සුදු්ථ්ා සුහෙ ුේලත් මහත්මයා. මන් සුහෙ 

ුේලත්ට නීි පි කම දුන්ශන් නැත්ශත්  එක පැත්තකින් ඒ 

මහත්මයා අධික්ණ අමාතයාා ශේ ශල්කේවරු්යා ශවරුලා ිපටියා. 

අශන ප පැත්ශතන් මවරුන්ට් ුාර්ඩ් සිශධිශේදී එතුමා නිර්ශශ ය ප 

කළා  ශුෝ ාාය ්ා්ප පය මැි තුමාට ඒ සිශධිය ්ේවන්යවරු 

අප්ායමය නඩුවරු ප පවරු්න්න වැහැන් කියලා. ශුෝ ාාය 

්ා්ප පය මැි තුමාට අප්ාය නඩුවරු ප පවරු්න්න වැහැන් කියන 

කා්ණය සුහෙ ුේලත් මැි තුමා නිර්ශශ  කළා. ඒ සිය ග කා්ණා 

පෙනේ ක්ශුන තමන් සුහෙ ුේලත්ට ශේ ්ශට් නීි පි  නි්ය 

අිපමි ශවරුන්ශන්. එශහම නැි වරු  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට 

්නාධිපි තුමා ශවරුනත් නේ තුන ප එේවරුා කියන  ඒ කාාන්ේ 

නි්ා ශනොශවරුන්. එම නි්ා අපි පැහැදිලිවරු කියනවරුා  අෙ ශේ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතාමත්ම කැත නින්දිත ආකා්යට 

කටයුතු ක්න වවරු.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අපි වලමු  ශපොලි්ථපි වරු්යා 

පත් කිරීම ුැන. ්නාධිපි වරු්යා අෙ කිේවරුා  ශපොලි්ථපි වරු්යාශන 

භූමිකාවරු ශමොක පෙ කියන කා්ණය.  

ෙැන් අපට පැහැදිලිවරු ශපශනනවරුා  ශපොලීසිය ව්පතළ 

පසකහානියකට ල ප ශවරුලා ි ශවනවරුාය කියන එක.  පසුගිය 

්නවරුාසක 03වරුැනි ො  ුාල්ල දි්ථ්රි පකශේ මම නිශයෝ්නය ක්න 

්ත්ුම ආ්නශේ තන්ණශයෝ ශෙන්ශන ප පැහැ්ශුන ගියා. අෙ 

ශවරුනශකොට ශහබඳ ේේ ශවරුලා ි ශවනවරුා  ෙකුණු පළාත ාා් 

ශ්යයථ  නිශයෝ්ය ශපොලි්ථපි වරු්යාශන කණ්ඩායම ප 

්ේපූර්ණශයන්ම මූලික ශවරුලා ශේ තන්ණශයෝ ශෙශෙනා 

877 878 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

පැහැ්ශුන ගිිපන් බවුන් ශෙශෙනා  ාතනයට ල ප ක් ි ශවනවරුා 

කියන එක. ශේ වරුාශන සිශධීන් මි  වුශණ්    /   කාලශේ; භීයණ 

කාලශේ. අෙ අපි ආණ්ඩුවරුට පැහැදිලිවරු වලක්  කියනවරුා  සුදු වරු.න් 

්ා්ථකෘි ය ප නැහැන් කියා අෙ තමුන්නාන්ශ්ේලා මහ ශලොකුවරුට 

කන්වරුාන් ුැහුවරුාට ෙැන් ශපොලීසිශයන් මිතත් ුේවරුල ින්න මිනි්ථසු 

අ්ශුන ගිිපන් ම්ා අතුන්ෙහන් ක් ි ශවනවරුා; ශේවරුා ට 

්ේපූර්ණශයන් පරී පයණ ක්න්න නන. කියා.  
 

ගු විපේපාල පහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(மாண்புமிகு விதஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! බවතුමාශන point of Order  එක ශමොක පෙ   
 

ගු විපේපාල පහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා 
(மாண்புமிகு விதஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි   ු න් ශමොහාන් ප්රියෙර් න ෙ 
සිල්වරුා  මන්ත්රීතුමා ෙකුණු පළාශත් ුාල්ල දි්ථ්රි පකශේ ්ත්ුම 
ආ්නශේ සිශධිය ප පිබඳව වරු කාා කළා . ශේ ශවරුන ශකොට ඒ 
සිශධියට ්ේවන්ය සිය ග ශෙනාම අත් අඩාවනවරුට අ්ශුන 
ි ශවනවරුා. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමා  එය point of Order  එක ප ශනොශවරුන්.  
 

ගු පෙොහසා්ද ප්රියා ර්ශ්න ා  ල්ල්වා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

ුන් මන්ත්රීතුමා  එය point of Order  එක ප ශනොශවරුන්. [වායා 

කිරීම ප] ඒක මම ෙන්නවරුා. බවතුමා කියන්න නන. නැහැ.  
 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බවතුමා කාා ක්න්න.    
 

ගු පෙොහසා්ද ප්රියා ර්ශ්න ා  ල්ල්වා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මම  කියන්න ගිශේ ශපොලීසිශේ තත්ත්වරුය පිබඳව වරුන්. ඒ 

පවුල්වරුල මිනිසුන්ට ෙවරු්ථ ුණන ප ශපොලීසියට යන්න සිශය වුණා. 
තමුන්නාන්ශ්ේ ෙැන්ශන් නැහැ ඒ ුැන. තමුන්නාන්ශ්ේ ෙන්ශන් 
ශකොශහොමෙ  කන්ණාක් වරුාඩිශවරුන්න. ුන් නිශයෝ්ය 
කාානායකතුමනි  මට කියන්න නන. ක්න අශන ප කා්ණය 
ශමයන්. අෙ තමුන්නාන්ශ්ේලා අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය ුැන 
කාා ක්නවරුා;  නීි ශේ ආධිපතයය ුැන කාා ක්නවරුා; ාය නැි  
අුමැි  ශකශන ප ුැන කාා ක්නවරුා.  අපට මතකන්  
අුමැි වරු්යා වැඳුේක් ශකොමි්මට ්ා පෂි ශෙන්න ගියා. හැවැන්  
්ා පෂි ශෙන්න යනශකොට අුමැි තුමා ශුන් අහන්න නන. ප්ර ථන 
ශමොනවරුාෙ කියා ශුන්වරුා ුත්තා. නක වාලාා  පන්ි ශේ 
ළමශයකුටත් ක්න්නට පුවවරුන්.  එශහම ගිිපන් මිතත් මහ 
ශලොකුවරුට කන්වරුාන් ුහනවරුා  ාය නැි  අුමැි  කියා. 
තමුන්නාන්ශ්ේලා අුමැි වරු්යාශන කශට් ූ ්පුවරු ප ුහලා 
යවරුන්න. 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බවතුමාට තවරු ිතනාඩියක කාලයන් ි ශවන්ශන්.  
 

ගු පෙොහසා්ද ප්රියා ර්ශ්න ා  ල්ල්වා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මට ිතනාඩියක කාලය ප ශෙන්න ුන් නි  ශයෝ්ය 
කාානායකතුමනි.  මට කියන්න   නන.  ක්න කා්ණය  ඒක 
ශනොශවරුන්. ෙැන් දීපාලි ිතශේසුන්ේ මහත්මියශන නම ප්රි  පශයේප 
වීම ්ේවන්යවරු කාා කළා. එක මන්ත්රීවරු්ශය ප කිේවරුා  මිපන්ෙ 
මහත්මයා එතුමියශන ෙන්වරුාශන ිතවරුාහයට අත්්න් කළ නි්ාය 
කියා. ඒ නි්ා ශනොශවරුන්.  ්්ත් ශෆොන්ශ්ේකා මහත්මයාශන 
නඩුශේදී එතුමිය ්්ත් ශෆොන්ශ්ේකා මහත්මයා  වරුැ්දිකා් යා 
කළා.  හැවැන්  අපි තමුන්නාන්ශ්ේලාශුන් අහනවරුා   ්්ත් 
ශෆොන්ශ්ේකා  මහත්මයාට ප පයවරු නඩු තීන්දුවරු දුන් වරු්ාවරුැවරු 
මහත්මයා ශකොශහේෙ නැවරුතුශණ් කියා. මහාධික්ණ ිතනි ථ යකා් 
වරු්ාවරුැවරු මහත්මයා  නැවරුතුශණ්  එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශයන් 
ඡන්ෙය ිල්ලලාන්.  තමුන්නාන්ශ්ේ ඒවරුා කාා ක්නවරුාෙ   

 

ගු ේදත්රීවරපය ප 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඒ  ිතශ්රාම ගිිපල්ලා.  

 

ගු පෙොහසා්ද ප්රියා ර්ශ්න ා  ල්ල්වා ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

 තමුන්නාන්ශ්ේලා බ පශකොම කාා ක්ශුන ඒවරුා set  

ක්ලාන් ි බුශණ්. ශමන්න ශේවරුා ුැන තමන් කාා ක්න්නට 

නන..  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අපි ශවොශහොම 

්ශාාවරුශයන්  ෙහනවරුවරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනයට 

ප පයවරු  ඡන්ෙය පාිතච්ි  කශළේ. අෙ ්නාධිපි තුමා කිේවරුා   එතුමා 

සු්ාතවරු ොයාෙ  කළ ෙන්වරුා අප ා්යට ල ප කළාය කියා. ඒ 

අප ා්යට ල ප කශළේ තමුන්නාන්ශ්ේලා.  එ ප්ත් ්ාි ක  ප පයය 

තමන් සු්ාත ෙන්වරුා අප ා්යට ල ප  කශළේ.  තමුන්නාන්ශ්ේලා 

බශහොම හැසිශ්න්නට  එපා.  මට ලැබී ි ශවන ශවරුලාවරු අවරු්න් 

නි්ා මශන කාාවරු අවරු්න් ක්නවරුා. ශවොශහොම ්ථතුි න් ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්. යළඟට ුන් ශහේයා ිතතානශන මන්ත්රීතුමා. 

බවතුමාට ිතනාඩි 0)න්. 
 

[අ.ාා. 7.5 ]  
 

ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ුන් නිශයෝ්ය  කාානායකතුමනි  අෙ දින  ශමම ිතවරුාෙයට  

්ේවන්ය වරුන්නට අවරු්ථාාවරු ලැබීම ුැන මම ්තුුව ශවරුනවරුා. 

්මහ් කිකකයන් අෙ ෙවරු් පු්ාවරුටම ශමම ිතවරුාෙශේදී හුවරුා 

ෙ පවරුන්නට උත්්ාහ කළා  අධික්ණශේ  පත් වීේ ්ේවන්යවරු. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ක්න්ශන් අධික්ණශේ  පත්වීේ 

ිතත් ප ශනොශවරුන්. ශේ ්ශට් ප්රයාන ආයතන කිිපපයකම පත් 

කිරීේ පිබඳව වරු නියාමනය කිරීම පිබඳව වරු වරුුකීම ි ශවන තැන 

එයන්. අෙ  අධික්ණය ුැන  කාා ක්න්න ශමච් ් උත්්ාහ 
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[ුන් ශමොහාන් ප්රියෙර් න ෙ සිල්වරුා මහතා] 
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ක්න්ශන් මන් කියන එක ශේ  ්ශට් ්නතාවරු ෙැන ුන්නට නන.. 

ශමම ිතවරුාෙය ිතිතය  මායය  බ්ථශ්ේ ්ශට් ්නතාවරුත් න්ෙනවරුා. ඒ 

වරුාශනම ඒ කාා අහන්න පුවවරුන් අවරු්ථාාවරු අෙ බවුන්ට උො ශවරුලා 

ි ශවනවරුා. අෙ ශේ ිතවරුාෙය ආ්ේා කශළේ උෙය ුේමන්පිල 

මහත්මයාන්. උෙය ුේමන්පිල මහත්මයාට  අධික්ණයත්  එ පක 

ශලොකු නවරු්ය ප ි ශවනවරුා. උෙය ුේමන්පිල මහත්මයාට  

ි ශවන  ශ ෝෙනාශවරුන්  තවරු අවුන්දු ුණනාවරු ප යනතුන් 

ශශ පාලනඥශය ප  වරු ශයන්  නිර්ශෙෝෂි ශවරුන්නත් වැහැ  ඒවරුා 

්නතාවරුට අමතක ක්ලා. එතුමාට ි ශවන ශ ෝෙනාවරු මා ෙන්නා 

ත්මින් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ින්න කාටවරුත් නැහැ. ශේ ්ශට්  

ආශයෝ්නය ක්න්නට ආපු ිතශශශිකශයකුශන  මුෙල් ටික  

තමන්ශන ශහෝ මශටෝර්නිය ප හ්හා අ්ුත්ත මහත්තයා අෙ 

අධික්ණශේ  ්ථවරුාධීනත්වරුය ුැන   වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ුැන කාා 

ක්න එක ිතිපවවරු ප.  

මට කලින් කාා කළ ුන් මන්ත්රීතුමාත් ඒ ුැන 

අවරුශවෝයයකින් ශනොශවරුන් කාා කශළේ.  එතුමා ශපොලීසිශේ  

්ාළහාමිලා ක්න වරුැ්දි  -[වායා කිරීම ප] බවතුමා කටවරුහශුන  

වරුාඩි ශවරුලා ින්නශකෝ ිතනීත  මන්ත්රීවරු්ශය ප  හැටිය ට. 

ශපොලීසිශේ ්ාළහාමිලා ක්න වරුැ්දි  ශපොලීසිශේ ශවරුන 

නිලයාසකශය ප ක්න වරුැ්දි ශහෝ ශපොලි්ථපි වරු්යා ශහෝ ක්න 

වරුැ්දි ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට අොළ නැහැ ශන්.  

අි ුන් ්නාධිපි තුමා වරුු කීශමන් යුතුවරු ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ්ාමාජිකයන් ශතෝ්ා ශෙන එකන් ි ශවන්ශන්. 

එශහම නැතුවරු ශපොලීසිශේ ්ාළහාමිලා ක්න වරුැරැදි ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට අොළ නැහැ ශන්. ශේක ශත්න්ේ ුන්න වැන්වරු 

අෙ ්මහ් මන්ත්රීවරුන්න් කාා කශළේ ශශ පාලන ශේදිකාවරුල කාා 

ක්න ිතධියටන්. තමන්ශන කුණු ටික ිවරු් ක් ුන්න කුඩුකා්යන් 

ටික  කුඩු මුෙලාලිලා ටික  ඒ වරුාශනම ක්පේකා්යන් ටික 

ආ් පයා ක්න්න ්ා්ය ශශශපොළ ශකොල්ල කාපු  ්ා්ප පය 

මහත්මයාලාශන කාලශේ ෆන්ල් හාුාශුන ිපටියා කියපු හාෙයන් 

අෙ උඩ පැන-පැන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ුහන්න ුත්තා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  එක ශෙය ප මතක තවා 

ුන්න නන.. අපි නේ වරු ශයන් කියන්න උත්්ාහ ක්න්ශන් 

නැහැ. අෙ වරුන කල් ශේ ්ශට් කීර්ි  නාමය ප දිනාශුන 

ි ශවන්ශන් අධික්ණය ිතත්න්. ලාකාශේ අධික්ණය ුැන 

්ාතයන්ත්ශේ යේ ශුෞ්වරුය ප ි ශවනවරුා. ඒක ශකශළ්න්න  

ිතනා  ක්න්න ශේ කාලකණ්කව මන්ත්රීවරුන්න් කටයුතු කළාය 

කියන එක ශේ අවරු්ථාාශේදී ිතශ ේයශයන් මත ප ක්න්න නන.. 

ශමොකෙ  එතුමන්ලාට අවරු යශවරුලා ි ශවනවරුා  ශේ ්ශට් 

අධික්ණයට ුහන්න. පසුගිය කාල සීමාශේ දීපු අධික්ණ තීන්දුවරු 

එතුමන්ලාට ප පයවරු ුන්න වැසක වුණු එක ුැන වරුාසුශශවරු 

නානාය පකා් මන්ත්රීතුමන්ලා වරුැනි ශ්යයථ  නීි ඥයන් කාා 

ක්නවරුා අපි ෙැ පකා.  

මා අහශුන සිටියා  අශ් ිතමල් වී්වරුා  මන්ත්රීතුමා කාා 

ක්නවරුා. ඒ ප්රකා ය ක්න්න එතුමා ප්රබුශය නීි ඥශය ප ශවරුන්න 

නන.. 0009 ්නිල් ිතක්රමසිාහ අුමැි තුමා ශුශනන්න හෙලා 

්නාධිපි වරු්යාට ි ශවන අවුන්දු ශෙශ ප ිතසුන්වීශේ කාල සීමාවරු 

අවුන්දු හත් ක්ුන්න හැදුවරුාම ශශ්රේයථ ාධික්ණය එයට අවරු්ථාාවරු 

දුන්ශන් නැි  වුණත්  ශේ අවරු්ථාාශේදී එශහම කශළේ ශකොශහොමෙ 

කියලා එතුමා අහනවරුා. ඒ හැකියාවරු ආශේ ශකොශහොමෙ කියලා 

ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය පනත් ශකුවේපත 

්ේමත කිරීමට එතුමාත් අත උ්ථ් පු අවරු්ථාාශේදී  අහන්න නන.. 

තමන් වලාශපොශ්ොත්තු වරුන ිතධියට ්ා්ප පය කල්ලියට ආපසු 

ආණ්ඩු හෙන්න වැසකවුණාය කියලා එතුමාට ශ්ශෙ ප ම ශුන ශේ 

්ශට් ශශ්රේයථ ාධික්ණය ිතශේ නය ක්න්න පුවවරුන්ෙ  

ිතනිසුන්වරුන්න් හත්ශෙනකු ිතශේ නය ක්න්න අට පා්ථ නැි  

හාෙයකුට ිඩ දීම මා ිපතන හැටියට උත්තරීත් ආයතනයටත් 

ිතබඳලේ්ාවරු ප. ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ දිනය පු්ා 

වුශණ්  ශේ ශකොශහේවරුත් නැි  ිතවරුාෙය ප අ්ශුන මිතත් ශේ ්ශට් 

අධික්ණය ශකශ්ිප ්ාතයන්ත්ශේ ි ශවන ිත ථවරුා්ය නැි  

ක්න්න කාා ක්න එකන්. ඒ වරුාශනම අෙ අධික්ණය හීල. 

ක්ශුන තමන්ට ි ශවන ශ ෝෙනා ටික ිදිසකයට ශුන යන්න 

කටයුතු කළා. අපි ිපතනවරුා  ශකොන්ෙ ශකබඳන් ි ශවන 

අධික්ණය ප ශේ ්ශට් ි ශවනවරුාය කියලා. ුන් නිශයෝ්ය 

කාානායකතුමනි  ශකොන්ෙ ශකබඳන් ි ශවන ්නාධිපි වරු්යකුත් 

ශේකට එකතු වුණා නේ ශේ ්ට ිදිසකයට යනවරුා. ඒකන් අපට 

කනුාුවවරු ි ශවන්ශන්. අවරුා්නාවරුට අපිත් හන්ය දීපු  ශකොන්ෙ 

ශකබඳන් නැි  ්නාධිපි වරු්යකු 
[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

නි්ා තමන් අෙ ශේ ්ටට ශේ තත්ත්වරුය උොශවරුලා ි ශවන්ශන් 

කියන එකත් මත ප ක්ලා ශෙන්න නන.. එතුමාම හෙපු ශේ 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට හන්ය දීලා  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා 

ශුශනන්න නන.ය කියලා  ශේ ්ශට් අනාුතශේ ශශ පාලනික 

වරු ශයන් තමන්ට නන.-නන. deal,  game ුහන්න වැසකශවරුන්න 

ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ආ් පයා ක්නවරුාය කියලා ශපොශ්ොන්දු වුණු  

 පා වුණු ්නාධිපි වරු්යාම ශේ උත්තරීත් ්ාාශේ ි ශුන 

ශ්දි ුලවරුනවරුා. ශේ ්ශට් ්නතාවරුට ිපතන්න කාලය ප මිතල්ලා 

ි ශවනවරුා. ශශ පාලනඥශයෝ තමන්ශන වරුාසිය ශවරුුගශවරුන්  

තමන්ශන  ණ්ඩිකම ශවරුුගශවරුන්  තමන්ශන පැවරුැත්ම ශවරුුගශවරුන් 

තීන්දු ුන්න එක-එක ශවරුලාවරුට දිවරු හසුන්වරුන්න උත්්ාහ 

ක්නවරුා. ඒ වරුාශනම තමන් ශශ පාලනඥයන් ක් තවාශුන යන 

්නතාවරු ශත්න්ේ ුන්න නන.  ශේ හාෙයන් පාර්ලිශේන්තුවරුට 

මිතල්ලා ක්න  ශේ අප්ායය අනාුත ෙන්වරුන්ටත් උන්ම 

ශවරුනවරුාය කියලා. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමාශන කාාවරු අවරු්න් ක්න්න. 

 

ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අවරු්ාන වරු ශයන් මා ශේ 

කා්ණය කියන්න කැමැි න්. අෙ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ුැන 

කාා ක්ශදී ුන් කාානායකුමාට මඟිල්ල දි ප ක්නවරුා අපි 

වලාශුන සිටියා. මා ිපතනවරුා  එතුමා ම.ත කාලශේ ශේ ්ශට් 

බිිපවුණු නියම ශශ පාලන නායකශය ප; ්ශට් හසක තැනදී ශකොන්ෙ 

ශකබඳන් තවාශුන තීන්දු ුත් නායකශය ප; ්මහ් ිතට තමන්ශන 

කල්ලි හොශුන මිතල්ලා තීන්දු ුත් නායකයන්ට උත්ත්ය ප දීපු 

නායකශය පය කියලා. එතුමාට මඩ ුහලා  තමන්ශන ුමන 

යන්න කශට් හන්ශයන් ්ශෙය ෙමන  අට පා්ථ නැි  ශශ පා ගවරුන් 

උත්්ාහ කළාට  ශේ ්ශට් ්නතාවරු ්ැව. තත්ත්වරුය ෙන්නවරුාය 

කියන එකත් මත ප ක්මින්  අනාුතශේ දිනයක ශේ උත්තරීත් 

්ාාශේ ශමවරුැනි කිසි වරුැඩකට නැි  ශයෝ්නාවරුන් ශුනැිතත් 

ශශ පාලනඥයන්ශන නන. එපාකේ ශවරුුගශවරුන් උත්තරීත් ්ාාවරු 

පාිතච්ි  ක්න්න අවරු්ථාාවරු ලවා දිය යුතු නැහැන් කියන එකත් 

මත ප ක්මින් මශන වරු න ්ථවරුල්පය අවරු්න් ක්නවරුා. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

යළඟට  ුන් ප්ර්න්න ්ණවී් මන්ත්රීතුමා. බවතුමාට ිතනාඩි 

 ක කාලය ප ි ශවනවරුා. 

881 882 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

[අ.ාා. .03] 

 
ගු ප්ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ දින ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු පිබඳව වරු ්ාකච්ඡාවරුට වඳුන්වරුන ශේ ශමොශහොශත් මා 

කියන්න නන.  ෙහනවරු වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය 

පනත පැහැදිලිවරුම ්ශාාවරුශයන් යු පතවරු ශුනාපු පනත පය 

කියලා. නීි ශේ ආධිපතයය සු් පෂිත කිරීමට  අධික්ණශේ 

්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා කිරීමට ්හ ්ා්ය පාලන තන්ත්රය 

ක්රමශේෙය ප යටශත් ්ථවරුාධීනවරු ක්ශුන ය.මට යහ පාලන 

මූලයර්ම මතුව ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙශේ මූල යර්ම මතුළත්වරු තමන් ප පය 

ිතප පය ශෙශුොල්ලන්ම එකතුශවරුලා දින සියශේ ආණ්ඩුවරු කාලශේ 

ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිදිසකයට ශුන ආශේ. 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු පත් ශවරුන්ශන්  0095 ්ැ්තැේවර් 

මා්ශේදී. එො ිපටපු ිතප පය නායකවරු්යාත් ආණ්ඩුවරුට ප පයවරු 

ඡන්ෙය ශෙන ිතප පය නායකවරු්ශය ප; ශේ ්ශට් ්නතාවරුශන ්ැව. 

ිතප පය නායකවරු්යා ශනොශවරුන්. ඒ වරුාශනම  ්නතා ිතමු පි  

ශප්මුණත් ශේ යහපාලන ආණ්ඩුවරු ශුන ඒමට කටයුතු ක්පු 

ශශ පාලන ප පයය ප ිතධියට තමන් අපි හඳුන්වරුන්ශන්. ආණ්ඩුක්රම 

වරුයාවරු්ථාා ්ාාශේ ෙහශෙනාශුන් හත් ශෙශන පම අුමැි වරු්යා 

ිතසින් තමන් ිතප පය නායකයා එ පක එකඟ ශවරුලා පත් ක්ුග 

ලැබුශේ. එිපදී කාානායකතුමාත්- 

 
ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ඒ ප්රකා ය වරුැ්දින්. ුන් අුමැි තුමා -   
 
ගු ප්ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අන්ශයෝ! කට වරුහශුන ින්න ශකෝ  කියනකල්.  

 
ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

බවතුමා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු කියන්ශන් ශමොක පෙ 

කියලා ශත්න්ේ අ්ශුන කාා ක්න්න ශකෝ. [වායා කිරීම ප] 

 
ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ුන් මන්ත්රීතුමනි  එතුමාට වායා ක්න්න එපා.  

ුන් ප්ර්න්න ්ණවී් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමා කාා ක්න්න.  

 
ගු ප්ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ිතප පය නායකවරු්යා කියන්ශන් ්නිල්ශන ශුෝලයා.  

 

ගු පහසේෂා විතානපේ ෙහසතා 
(மாண்புமிகு தஹசா விதானதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
ශේ ප්රාශශයය ්ාාවරු ශනොශවරුන්. 

ගු ප්ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 
ප්රාශශයය ්ාාවරුත් එකන්  පාර්ලිශේන්තුවරුත් එකන්. [වායා 

කිරීම ප] බේ  බේ. වරුා ාලයා ශවරුන්න එපා. වරුා ාලකම 
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නවරුත්වරුා ුන්න. [වායා කිරීම ප] කුඩ්ඩා. කුඩ්ඩා. 
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
[වායා කිරීම ප]  

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් ප්ර්න්න ්ණවී් මන්ත්රීතුමනි  බවතුමා කාා ක්න්න.  

 

ගු ප්ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ඒ අවරු්ථාාශේ ශේ ්ශට් ්නතාවරුශන පැවරුැත්ම ් හා තමන් යහ 

පාලන ආණ්ඩුශවරුන් ඒ ්ායුි ශයන් යු පතවරු ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාවරු ශුනාශේ  ශවොශහොම පැහැදිලිවරු. වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු හ්හා 

පත් කළා ූ  ්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා නවරුශේ පළමුවරුන එක තමන් 

මැි වරු්ණ ශකොමි්ම. අෙ මැි වරු්ණ ශකොමි්මට ශමොක පෙ ශවරුලා 

ි ශවන්ශන්  එො මැි වරු්ණ ශකොමි්ශේ ්ාාපි වරු්යා කිේශේ  

ෙණිපශ්න් පහළට ශනොශවරුන්  බවවරුට ශවරුඩි ි යන්න කියලාන්. අෙ 

ඒ අය මායය ි්ථ්්හ මැි වරු්ණ ිල්ලමින් අඬන තත්ත්වරුයට පත් 

ශවරුලා ි ශවනවරුා. අෙ මැි වරු්ණ ශකොමි්ම මැි වරු්ණ ි යන 

ශකොමි්ම ශනොශවරුන්  මැි වරු්ණ ශනොි යන ශකොමි්ම වවරුට පත් 

ශවරුලා ි ශවනවරුා. ්නාධිපි වරු්යා මහ මැි වරු්ණය ප ි යන්න 

ූ ොනේ වරුනශකොට  එිප ින්න ශල්කේවරු්යා යට ිතන්ශයවරු 

අධික්ණයට ගිිපල්ලා මැි වරු්ණ ි යන්න එපා කියලා ිල්ලීේ 

ක්න තත්ත්වරුයට පත් ශවරුලා ි ශවනවරුා. අෙ ඒකන් තත්ත්වරුය. 

්ාමානයශයන් මැි වරු්ණ ශකොමි්ශේ වරුුකීම  කාර්යාා්ය 

ශවරුන්න නන.  මැි වරු්ණය ප නිසි කලට පැවරුැත්වීමන්.  

අෙ ්නතා ප්මාධිපතයය ුැන කාා ක්නවරුා. වරු්් තුන ප 

ි ්ථශ්ේ ශේ ්ශට් පළාත් පාලන ඡන්ෙය ි බුශණ් නැහැ  කල් 

ෙැේමා. ශකශ්ේ ශවරුතත්  පළාත් පාලන ආයතන 349න් 03  ප 

්යග්රහණය කිරීශේ හැකියාවරු අපට ි බුණා. අෙ පළාත් ්ාා 

නවරුශයන් හයක නි් කාලය ිවරු්න්. අශප්රේල් මා්ශේ තවරුත් පළාත් 

්ාා ශෙකක නි් කාලය ිවරු් ශවරුනවරුා. හැවැන්  මැි වරු්ණ 

ශකොමි්ම ශේ වරුනශකොටත් ඒ මැි වරු්ණ පැවරුැත්වීම ් හා 

කටයුතු ක්න්ශන් නැහැ; මැි වරු්ණය ප ිල්ලා අධික්ණයට 

යන්ශන් නැහැ. නමුත් මැි වරු්ණ ි යන්න එපා කියලා 

අධික්ණයට යනවරුා.   

ඒ වරුාශනම  වැඳුේක් සිශධිය ්ේවන්යවරු 0095 මාර්තු මා්ශේ 

තමන් අපි අල්ල්ථ ශකොමි්මට ශ ෝෙනාවරු ිදිසකපත් කශළේ. අෙ 

වරුනතුන්ත් ඒකට ක්රියාමාර්ු අ්ශුන නැහැ. ඒ එ පකම ුල් අුවන් 

වරුා ාවරු ්ේවන්ය  ශ ෝෙනාවරු ිදිසකපත් කළා; තවරු වරුනතුන් 

ක්රියාමාර්ු අ්ශුන නැහැ.  අපි  එකතු ශවරුලා “Top 10” කියලා 

මන්ත්රීවරුන්න් පිසක් ප ුැන අල්ල්ථ ශකොමි්මට පැමිකවලි ිදිසකපත් 

කළා.  තවරු වරුනතුන් ඒවරුාට ක්රියාමාර්ු අ්ශුන නැහැ. ශේ 

ශකොමියන් ්ාා බ පශකෝම ි ශවන්ශන්  ිතප පයය මර්ෙනය 

ක්න්න ිතත්න්.   

883 884 
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ශපොලි්ථ ශකොමි්ම ුත්තාමත් එශහමන්. ශ්යයථ  ශපොලි්ථ 

අධිකාසකවරු්ශය ප DIG තනතු් ප ් හා ශපොලි්ථ ශකොමි්ම ිතසින් 

නිර්ශශ  ක්ලා යවරුශදී ශපොලි්ථපි වරු්යා ිතසින් ඒවරුා ිවරුත් 

ක්නවරුා. බහුට කැමැි  අය ිතත් ප පත් ක්නවරුා. ශමශහම 

්ථවරුාධීන ශකොමියන් ්ාා ශමොකටෙ   ශේ  ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන් ශපොලි්ථපි වරු්යා ශතෝ්ා ුන්නා අවරු්ථාාශේදී ශමොක පෙ 

වුශණ්   

ශේ ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ඡන්ෙයකට ගියා. ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ි ශවන්ශන් ඡන්ෙයකට ගිිපල්ලා ශපොලි්ථපි වරු්යා 

ශතෝ්ා ුැනීමට ශනොශවරුන්. ඒක ශනොශවරුන් එිප වරුුකීම ්හ 

යුතුකම. ඒ ් හා නිර්ණායක ි ශවනවරුා. එතැනදී බහුශන සුදුසුකේ 

ශ්ොයා වැලීමන් ක්න්ශන්. එශහම නේ ශවරුනත් ඡන්ෙය ප ි යලාත් 

පුවවරුන්ශන් ශපොලි්ථපි වරුන් පත් ක්න්න.  පිටින් පත් කළ  සිිතල් 

්ාිතයානවරුලින් පත් ක්පු පුශුලයන්ශුන් ශෙශෙශන ප ඒ 

අවරු්ථාාවරුට ්හාාගි වුශණ්ත් නැහැ. ඒ අවරු්ථාාශේ බවුන්ශන 

වරුුකීේ පැහැ් හැසකයා; යුතුකේ පැහැ් හැසකයා. 

 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බවතුමාට තවරු ිතනාඩියක කාලය ප පමණන් ි ශවන්ශන්. 

 

ගු ප්ර්්දන රණවීර  ෙහසතා 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

අෙ ශේ තත්ත්වරුය තමන් ශේ යහ පාලන ආණ්ඩුවරු ්ශාාවරුශයන් 

ශුනාපු  ්ථවරුාධීන යැන් කියා ුන්නා ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

ි ශවන්ශන්. අෙ ශේ ්ශට් ්නාධිපි වරු්යා මිතල්ලා එම ්ාාවරු 

පිබඳව වරු පැයකට ආ්න්න කාලය ප කාා ක්ලා ශේ ආණ්ඩුශේ 

ශ්ශෙ ුැශලේවරුා. අෙ ශේ ආණ්ඩුශේ ශ්ශෙ ුැශලේවරුා. හැවැන්  

සිය ගශෙනා ක්ාය බීපු ශුොවශවරුෝ වරුශන කට වරුහශුන අහශුන 

සිටියා. වරු නය ප කාා කශළේ නැහැ. "හථේ" කිේශේවරුත් නැහැ. 

එතුමන්ලා ෙන්නවරුා  ශමොකෙ වුශණ් කියලා. එම නි්ා ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු අ ගි න් පිිපුවවරුලා අධික්ණය ශහෝ ශේවරුා  ්ා්ය 

ශ්ේවරුය ශහෝ ශේවරුා  ශපොලීසිය ශහෝ ශේවරුා  අල්ල්ථ ශහෝ දූයණ 

ශ ෝෙනා ිතමර් න ශකොමියන් ්ාාවරු ශහෝ ශේවරුා  මානවරු ිපමිකේ 

ශකොමියන් ්ාාවරු ශහෝ ශේවරුා  මුෙල් ශකොමියන් ්ාාවරු ශහෝ ශේවරුා  

ශේ ්ශට් ්ා්ය යාන්ත්රණය ්ථවරුාධීනවරු හා හසකයාකා්වරු ්ශට් යහ 

පැවරුැත්ම ශවරුුගශවරුන් ක්ශුන යන ශල්ත් මම ිල්ලා සිටිනවරුා.  

ශවොශහොම ්ථතුි න්.  

 

[අ.ාා.  .99] 
 

ගු තලතා අුරපකෝරල ෙහසත්මිය (අධිකරණ හසා 

බ්දධනාගාර ප්රින්ං ප්කරණ අොතයුරමිය) 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துதகாரல - நீதி மற்றும் 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice 
and Prison Reforms) 

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  මත්තටම ශේ අවරු්ථාාශේ 

අෙ පාර්ලිශේන්තුවරු කල් තැබීශේ ශයෝ්නාවරු ිදිසකපත් කළ 

මන්ත්රීතුමා ශමතැන සිටියා නේ ශහො න්. ශමොකෙ  එතුමා අපට 

ශලොකු උෙේවරු ප කළා. ිතශ ේයශයන්ම එතුමා පුවවරුන් උපසකමශයන් 

වැ ගශේ  ්්යට මඩ ුහන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන කා්ණයන්. ඒ 

වරුාශනම  එතුමාටත් ශවොශහොම ව්පතළ කා්ණාවරු ප 

්ේවන්යශයන් නඩු කටයුත්ත ප ි ශවන නි්ා ශේ ශයෝ්නාවරු 

ශනන්න ශහේතු කා්ණා ශවරුන්න මි  කියලා මම ිපතනවරුා. ඒ 

්ේවන්යශයන් ි ශවන යේ කිසි ප්ර ථනය ප නි්ා ශේ ශයෝ්නාවරු 

ශුනාවරුාෙ  කියන්න අපි ෙන්ශන් නැහැ.  

ඒ වරුාශනම  ශමතැනදී ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාශන නේ කියලා  

අධික්ණශේ ්ථවරුාධීනත්වරුය ආ් පයා ක්න්න කටයුතු ක්න 

ිතනි ථ යකා්වරුන්න් පිබඳව වරු ශමොන පැත්තක වුණත් 

මන්ත්රීතුමන්ලා ශනොශයකුත් ිතධිශේ අපහා්ාත්මක ශ ෝෙනා කිරීම 

ුැන මා ිතාම කනුාුව ශවරුනවරුා. මත්තටම වලන ශකොට 

ශමපමණ ශේලාවරු ප ුත ක්ලා අෙ ශේ ශයෝ්නාවරු ුැන ්ාකච්ඡා 

කළත්  ශේ පිබඳතුන් කාාවරු අහන්න ෙැන් ශමතැන කවුන්වරුත් 

නැහැ.   

එ ප්ත් ්ාි ක ප පය ්්ය ප ි ශවන ශකොට තමන් ඒ කාලශේ 

ෙහහත්වරුැනි ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය තුබඳන් ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප පත් ක්න කිකකාවරුත ප මි  වුශණ්. 0003දී 

එශහම කටයුතු ශවරුශදී  ආපහු 0004 සිදු වුණ ආණ්ඩු මාන්වරුත් 

එ පක ඒවරුා බ පශකෝම යට ගියා. ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි 

බවතුමාට මතක මි   0090 ්නාධිපි වරු්ණශයන් ප්ථශ්ේ එො 

ිපටපු ්නාධිපි වරු්යා ෙහඅටවරුැනි ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනය ශුනාවරුා. මම අහශුන ිපටියා එ්ථ.බී. දි්ානායක 

මහත්මයා  කියනවරුා  9 77දී ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන මහත්මයා සුප්රිේ 

උ්ාිතයට නඩුකා් උන්නාන්ශ්ේලා පත් ක්පු ිතධිය ුැන. හැවැන්  

එතුමා කාා කශළේ අවුන්දු 40කට ශප් සිශධිය ප ුැන කියන එක 

එතුමාට අමතක ශවරුලා ශවරුන්න මි . ්මහ් ශවරුලාවරුට වරුැරැදි 

ශවරුනවරුා  වරුැරැදි ශකශ්නවරුා  නීි  රීි  අ ගශතන් එනවරුා  අ ගත් 

ශශවරුල් හඳුන්වරුා ශෙනවරුා. එොට වරුැඩිය ප්ර්ාතන්ත්රවරුාෙය ුන් ක්න 

්මා්ය ප හැටියට ්ථවරුාධීනතාවරු ආ් පයා ක්න්න අෙ කටයුතු 

ක්නවරුා. ඒ නි්ා9 77දී සිදු ූ  ශෙය ප ුැන  කාා ක්නවරුාට වරුැඩිය 

අෙ පවරුි න තත්ත්වරුය ුැන කාා කළා නේ ශහො න්.  නඩුකා් 

උන්නාන්ශ්ේලා පත් කිරීම ුැන ශේ.ආර්. ්යවරුර්යන මහත්මයාට 

ශ ෝෙනා කළත්  ්නාධිපි  වරු ශයන් එතුමා එො ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාාවරු හෙන ශකොට ඒක හැදුශේ  නන.ම පුශුලශයකුට 

ශෙවරුතාවරු ප පමණ ප ්නාධිපි  නි්ය ේන්න පුවවරුන් ිතධියටන්. 

නි් කාල ශෙකකින් ප්ථශ්ේ එතුමාත් ශුේ ගියා. හැවැන්  

ෙහඅටවරුැනි ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනශයන් ිපටපු ්නාධිපි  

මිපන්ෙ ්ා්ප පය මැි තුමා එතුමාට නන.ම කාලය ප වලශේ 

ින්න පුවවරුන් ිතධියට ඒ වරුැශඩ් කළා. එශහම ක්ලා එතුමා නිකේ 

ිපටිශේ නැහැශන්. 0090න් පසුවරුත් ශේ සිය ග  ශශ සිශය වුණා.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ අයායා නාධික්ණශේ 

්ාාපි  නි්ය ුැන කාා ක්නවරුා. එො ශි්ානි වණ්ඩා්නායක 

මැි නිය නි්ශයන් පහක්නශකොට ඒ ශවරුුගශවරුන් නීි ඥ 

කණ්ඩායම ප අයායා නාධික්ණයට ගියා. එම ිවරුත් කිරීම 

නීි ිතශ්ෝධින් කියලා නිශයෝුය දීපු අයායා නාධික්ණශේ 

්ාාපි  ිතනි ථ යකා් ශ්රී ්ථකන්ය්ා්ා මැි තුමාට වරුඩා පහබඳන් 

ිපටපු ) ශෙශන ප සුප්රීේ උ්ාිතයට පත් කළා.  එතුමා දීපු අ් නඩු 

තීන්දුවරු නි්ාම එතුමාට කවරුොවරුත්  සුප්රීේ උ්ාිතයට පත් ශවරුන්න 

වැසක වුණා.   ඒ මි  වුණු කේපනයටම බවශේ නහ්ය ප පුපු්ලා 

එතුමා ිතාම අඩු වරුයසින් -අවුන්දු )0ක වරුාශන වරුයසින්- මිය ගියා. 

අයායා නාධික්ණශේ ිපටපු අශන ප  ිතනි ථ යකා්තුමා ්ලාේ 

මැි තුමා. එතුමාටත් කිසිම ෙවරු්ක සුප්රීේ උ්ාිතයට පත් ශවරුන්න 

වැසක වුණා.  අශන ප  ිතනි ථ යකා්තුමා  අනිල් වනණ්ත්න 

මැි තුමා. එතුමා ටික ප ළාවාල වරුයශ්ේ ිපටපු නි්ා   0095 යහ 

පාලන ආණ්ඩුවරු මි  කළාට පසුවරු  ශේ යහ පාලන ්්ය තුබඳන් 

යාන්තේ එතුමාට පුවවරුන් වුණා   සුප්රීේ උ්ාිතයට පත්වීම ප 

ලවාශුන ිතශ්රාම යන්න.   ශේ ඒ ශුොල්ලන් ක්පු ශශවරුල්. ඒ නි්ා 

ශමොනම ශහේතුවරුකටවරුත් වරුර්තමානශේ ශේ වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ශහෝ 

එිප ්ාාපි වරු්යා හැටියට කටයුතු ක්න අශ් ුන් 

කාානායකතුමා ශහෝ අපි හ.ල් ගවරුට ල ප ක්න්ශන් නැහැ. මන්  

කාානායකතුමා එ පක ශේ නවරු්ය මි  ශවරුන්ශන්  ශේ ශවරුන 

කිසිම නවරු්ය ප ශනොශවරුන්. එො නීි ිතශ්ෝධී අුමැි ලා පත් 

ක්ශුන   නීි ිතශ්ෝධී ආණ්ඩු හොශුන   කුමන්ත්රණයකින් ශේ 

උත්තරීත් ආයතනශේ වලය තහවුන් ක් ුන්න කටයුතු 

885 886 



පාර්ලිශේන්තුවරු 

ක්නශකොට  ශවොශහොම ශහො  ිතධියට පත් ශවරුච්  යහපත් ආණ්ඩුවරු 

ආ් පයා ක් ුන්න එතුමා හසක ිතධියට කටයුතු කළා.   නීි යට 

එකඟවරු වරුැඩ ක්න්න එතුමා කටයුතු ක්පු නි්ා තමන් අෙ එතුමාට 

ශේ බ පශකෝම ශශවරුල් ශවරුන්ශන්. එශහම නැත්නේ අෙ 

කාානායකතුමා ිතශේ නය ක්න්න ශවරුන කිසිම කා්ණය ප 

ශහේතු ශවරුන්ශන් නැහැ.  

ුන් ්නාධිපි තුමාට අපි ුන් ක්නවරුා. ශමොකෙ  එතුමා 

්නාධිපි  නි්යට පත් ක්න්න ශුොඩ ප මහන්සි ශවරුච්  අය තමන් 

අපි. හැවැන්  එතුමාශන වරු නශයන්ම කියනවරුා නේ  ශේ ෙහනවරු 

වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාශ ෝයනය ශුනාපු ෙවරුශ්ේ   

0095.04.07 ශවරුනිො  එතුමා  කිේවරුා  එතුමා ත්ේ වලය 

අතහසකන්න ූ ොනේ ශවරුච්  පුශුලශය ප තවරුත් නැහැ කියලා. 

ශමොකෙ  එතුමාත් එයට කැප වුශණ් අවුන්දු ුණනාවරු ප -0005 

ි ලා 0094 ශවරුනකේ- පැවරුැි  ්්ය යටශත්; ිපටපු 

්නාධිපි වරු්යා යටශත්; ඒ පවුල් ඒකකය යටශත් ශේ ්ශට් මි  

ශවරුච්  ඒකාධිපි  ිතයන්වරු නි්ාන්. අපි ෙැ පකා  යශේ ිපටපු 

හමුොපි වරුන් තුන්ශෙශන ප මායය ්ාකච්ඡාවරු ප ක්නවරුා. ඒ 

තුන්ශෙනා ශේ ්ාකච්ඡාවරු කශළේ ශවරුන ශමොනවරුත් ිපන්ො 

ශනොශවරුන්. අෙ ශමයට ශපොඩි තල් ගවරු ප ශෙන්නන්.  මම වරුුකීම ප 

මතුවරු කියනවරුා  හමුොශේ අය කිසිශවරු ප ඒ ශුොල්ලන් ක්න 

්ා්කාසකය තුළ ක්න ලෙ කිසිම කටයුත්ත ප ්ේවන්යශයන් අෙ 

ශවරුනකේ කවුන්වරුත් අත් අඩාවනවරුට අ්ශුන නැහැ කියලා. 

අ්ුන්ශනත් නැහැ.  

අෙ ්නාධිපි තුමා යටශත් තමන් ශපොලි්ථ ශෙපාර්තශේන්තුවරු 

ි ශවන්ශන්.  ්නාධිපි තුමා කවරුොවරුත් ඒවරුාශන ශෙයකට ිඩශෙන් 

කියලා මම ිපතන්ශන් නැහැ.  හැවැන්  තමන්ශන ්ා්කාසකශයන් 

පිට සිිතල් පු්වරුැසියන් හැටියට නිවරුාඩුවරුට ශුේ ගිිපල්ලා කාශන 

හසක ශවල්ල කපලා ි යලා ආශවරුොත් හමුො නිලයාසකශය ප වුණත්  

කවුන් වුණත් එිප වරුුකීමට යටත් ශවරුනවරුා.  යශේ පැවරුැි   මායය 

්ාකච්ඡාවරු ුැන අෙ  ශමතැනට මිතල්ලා කාා ක්න්ශන්  හසකයට 

ශමච් ් කාලය ප ශේ ්ශට් ශවරුන කිසිම ප්ර ථනය ප ි බිලා නැහැ; 

යශේ ි බුණු මායය ්ාකච්ඡාවරු තමන් ප්ර ථනය වරුාශන. උෙය 

ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමා කියනවරුා මම ෙැ පකා  "වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ 

hand bag එකකින් තමන් ශතෝතුන් එබඳයට ුන්ශන්" කියලා. මම 

ිපතන්ශන් ඒශ ප ින්න අශන ප  මහත්වරුන් එශහම නේ hand bag 

අ්ශුන එන්ශන් නැහැ. මම කාන්තාවරු ප හැටියට hand bag 

එක ප අ්ශුන යනවරුා. ඒක අ්ථශ්ේ ශමොනවරුා හසක ශුන ගියාම  

ඒවරුා එබඳයට ුන්ශන් නැතුවරු ිි න් මතුශළේ ි යාශුන ශමොකුත් 

ක්න්න වැහැ ශන්. ිි න් බය වරුාශන නිකේ ශවොළ  ශශවරුල් තමන් 

කාා ක්න්ශන්.  ඒ ුැන මම කනුාුව ශවරුනවරුා. හසක නේ ශේ 

ශවරුලාශේ එතුමා ුන් ්ාාශේ  ින්න නන..  

එො ශි්ානි වණ්ඩා්නායක මැි නියට දීපු pressure එක 

ශකොශහොමෙ  ඒ වරුාශනම pressure  එක ප ශන්  අෙ අ්  ආ ාර්ය 

දීපිකා උඩුුම මැි නියට ශෙන්න හෙන්ශන්  ශේ ශලොකුවරුට කාා 

ක්ලා. හැවැන්   මමත් අවුන්දු 95 ප ිතත් එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ   

කටයුතුවරුලට ක්රියාකාරීවරු ්ේවන්ය ශවරුලා සිටිනවරුා.  නමුත්  එතුමිය 

කවරුොවරුත් එ ප්ත් ්ාි ක ප පයශේ ශෙයකට ්ේවන්ය ශවරුනවරුා 

මම ෙැකලා නැහැ. එතුමිය ආ ාර්යවරුන්න්ශන ්ාුමශේ ශහෝ නීි ය 

පිබඳව  මහා ාර්යවරුසකය ප හැටියට ශහෝ ශමොනවරුා හසක වරුැඩ්ටහනක 

මි .  

හැවැන්  එතුමිය අෙ මානවරු ිපමිකේ ශකොමි්ම  ි තාම ශහො  

තත්ත්වරුශේ ශකොමි්ම ප හැටියට හඳුනාශුන ි ශවනවරුා. ිි න් 

ශමවරුැනි අයට තමන් අෙ ශේ පහ් පිට පහ් ශෙන්ශන්. ඒ ් හා 

ශේදිකාවරු ප හොුන්නවරුා. මම කාටවරුත් ශපෞශුලිකවරු පහ් 

ුහන්න ූ ොනේ නැහැ. උුත් ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාශන 

ුන්ත්වරුය අපි ශහොඳින්ම ආ් පයා ක්න්න කටයුතු ක්නවරුා. ුන් 

නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  අෙ කියැවුණු නේ ශෙක ප  තුන ප 

ුැන මම ් හන් ක්න්නේ.  එ ප ිතනි ථ යකා්තුමිය ප ුැන 

කිේවරුා. එතුමිය මශහ්ථත්රාත් අධික්ණශේ ි ලා   ඒ කාලශේ 

ශලොකු මිනිසුන්ශන වැල්ම ශහො ට ි බුණු නි්ා ශකබඳන්ම 

මහාධික්ණයට ගියා. දි්ා අධික්ණයක ජීිතශත්ට වරුැඩ ක්ලා 

නැහැ. එවරුැනි අයවරු තමන් ශේ ිහළට යවරුන්න කියලා ි ශවන්ශන්. 

තවරු ්මහ් අය ුැන පරී පයණ පැවරුැත්ශවරුනවරුා; උ්ාිතවරුල නඩු 

ිතාාු ශකශ්නවරුා. ණය ලවාශුන  ණය දීපු ආයතනවරුලට 

තර්්නය ක්ලා අවරු්ානශේ ඒ තර්්න නි්ාම ශි්ානි 

වණ්ඩා්නායක මැි නිය ඒ තනතුන්වරුලින් suspend  ක්ලා  යට 

ප්ථශ්ේ ශමොහාන් ඨයසක්ථ මහත්මයා CJ වුණාන්න් ප්ථශ්ේ ශුනැල්ලා 

ආපසු වරුාඩි ක්වරුපු නඩුකා් උන්නාන්ශ්ේලා ින්නවරුා.  ඒ අයශන 

නේ ශමතැන කිේවරුා. ෙැන් ිහළට යවරුන්න නන.ය  කියාපු එක 

නඩුකා් උන්නාන්ශ්ේ ශකනකු  ිතශ්රාම ගිිපල්ලා ි ශවනවරුා. නඩු 

50ක තීන්දු ලියලා නැහැ. එතශකොට අපි ශේශ ප වලන්න නන.  

ශ්යයථ ත්වරුයමෙ  එශහම නේ එො ශි්ානි වණ්ඩා්නායක 

මැි නියශන නඩුශේ තීන්දුවරු දීපු  අයායා නාධික්ණශේ ිපටපු 

්ාාපි  ශ්රී ්ථකන්ය්ා්ා ිතනිසුන්තුමාට වරුඩා පහබඳන් ිපටපු හය 

ශෙනකු උඩට යැේශේ මන්   එතුමියට ඒ හසක තැන දුන්ශන් 

නැත්ශත් මන්   ශේශුොල්ලන් තවරුමත් කල්පනා ක්ශුන 

ින්ශන් අපි වලයට එන්ශන් හැමොම ඒ අය ක්පු ශශම ක්න්නය 

කියලන්. ශහෝා කන්න  දූෂිත ුුග ශෙුග ක්න්න  ශකොමි්ථ 

ුහන්න එනවරුා කියලන් ිපතන්ශන්. ශවරුන ශවරුන ආ ාවරුන් එ පක 

ශමතැනට මිතල්ලා ඒ ශුොල්ලන් ිපතන්ශන් එශහමන්. මම 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරුට ගිිපල්ලා ්ාමානයශයන් මා් ) ප  

  ප ිතත් ශවරුනවරුා. මම කවරුොවරුත් ෙැකලා නැහැ  අුමැි තුමා 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ කාා ක්නවරුා.  ්ාමානයශයන් 

නන.ම මාතෘකාවරු ප ුැන කාා ක්න ශකොට ඒ ුැන නන. 

ශකනකුට අෙහ්ථ ප්රකා  කිරීශේ අන්ි ය ප ි ශවනවරුා. ශමොකෙ  

ෙන්න ශශ කියන්න නන.. ශ්යයථ ත්වරුයටම 

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාශන උ්්ථවීේ ශෙන්න නන. නේ ඒකට 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ප නන. නැහැශන්. ඒ පිබඳශවරුළට 

දීශුන ගියාම ිවරු්න්. හැවැන්  ශේශකදී ශ්යයථ ත්වරුය වරුාශනම 

කාර්ය පයමතාවරු  අවරුාකාාවරුය -integrity- ශේ හැම එක පම 

වලන්න ශවරුනවරුා. එශහම නැි  වුශණොත් අපට අධික්ණශේ 

්ථවරුාධීනත්වරුය ුැන ිදිසකයට කාා ක්න්න වැසක ශවරුනවරුා.  

ුන් කාානායකතුමා එො ශේ වරුයවරු්ථාාොයකය තුළ ුන්ත්වරුය 

ආ් පයා ක්න්න  උත්තරීත්ාාවරුය ආ් පයා ක්න්න කටයුතු 

කළා වරුාශන එතුමා ශවොශහොම පැහැදිලිවරු ිතාම ශහොඳින් 

ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා  ්ාාශේ කටයුතු අප පයපාතීවරු ක්ශුන 

යනවරුා. ඒක ුැන කිසි ශකනකුට කියන්න ශෙය ප නැහැ. ෙැන් 

නීි පි තුමා පත් ක්පු එක ුැන කාා කළා. මශන පූර්වරුුාමි 

මමි තුමා වරුන ුන් (ආ ාර්ය) ිත්යෝ ්ා්ප පය මැි තුමාත් 

ෙැන් දිගින් දිුටම ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු ිතශේ නය 

ක්නවරුා. අපි නේ ඒ කාලශේ ඒවරුාශේ ිපටිශේ නැහැ. නමුත්  එතුමා 

ි ලා ශන් ශේවරුා පටන් ුත්ශත්. එතුමාම කියලා ි ශවනවරුා  "ුන් 

කාානායකතුමනි  ශේ ිතයායක ්නාධිපි  ක්රමය ශලෝකශේ දියුණු 

්ටවරුල් කිිපපයක ි ශවනවරුා. මශමසකකාශේ ි ශවනවරුා  ප්රා ශේ 

ි ශවනවරුා. ඒ ්ටවරුල ශේ ක්රමය ්ාර්ාකවරු ක්රියාත්මක වරුනවරුා. ඒ 

්ටවරුල ි ශවන ශශ පාලන ්ා්ථකෘි ය අශ් ්ශට් ශශ පාලන 

්ා්ථකෘි යට වරුඩා ශවරුන්ථ. ආුමික පසක්්ය අපට වරුඩා ශවරුන්ථ. ඒ 

උෙිතයශන ිි හා්ය අපට වරුඩා ශවරුන්ථ. ඒ කුමන ශහේතුවරු ප නි්ා  

ශහෝ ඒ ්ටවරුල ිතයායක ්නාධිපි  ක්රමය ්ාර්ාකවරු ක්රියාත්මක 

වරුනවරුා. ඒ නි්ා අපි ශේවරුා ක්න්න නේ ශේ වරුාශන ්ාාවරුන් 

ි ශවන්න නන."න් කියලා.  නමුත්  අෙ ඒක ිතශේ නය ක්නවරුා. 

එතුමා කියනවරුා නීි පි තුමා පත් ක්න්න දුන්ශන් නැහැ කියලා. 
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මම ශතෝතුන් ශහොයා වැ ගවරුා. නීි පි තුමා පත් ක්න ශවරුලාශේ 

ුන් ්නාධිපි තුමා නේ තුන ප එවරුා ි ශවනවරුා.  තී්ණය ප ුන්න 

වැසක නි්ා ඒ නේ තුනම  ආපසු යවරුා ි ශවනවරුා  එක ප නේ ක් 

එවරුන්නය කියා. ඒ අුගවරු එතුමා නේ ක් එවරුපු අයවරු තමන්  නීි පි  

හැටියට පත් ක්ලා ි ශවන්ශන්.  ශේ ිතනි ථ යකා්වරුන් පත් කිරීම 

්ේවන්ය කා්ණශේ දී ්නාධිපි තුමා කිේවරුා  ආණ්ඩුක්රම 

වරුයවරු්ථාා ්ාාවරු නේ 94 ප ආපසු හ්වරුා යැේවරුා කියලා.  මම මුල 

ි ලාම ුණන් ක්ලා වැ ගවරුා.  මත්තටම කිේශවරුොත්  එතුමා එක 

තනතු්කට නේ පහ ප එේශවරුොත් එ ප ශකනකු පත් ක්ලා  නේ 

4 ප ආපසු යවරුන එක ශවරුනම වරුැඩ ප. නමුත්  එක තනතු්කට ශහෝ 

එවරුන ලෙ නේවරුලින් ශේ වරුන ිතට ප්රි  පශයේප ක් ි ශවන්ශන් 

හත්ශෙනකුශන නේ පමණන්.  

ිතශ ේයශයන්ම ුන් ්නාධිපි තුමා තමන්ශන ජීිතතය ප්දුවරුට 

තවා  අපිත් එ පක එකතු ශවරුලා එො ි බුණු පාලනයට ිතන්ශයවරු 

වරුැඩ කළා. එතුමා දිනවරුනවරුාය කියා අශ් අුමැි තුමා තී්ණය 

කළ නි්ා  එො අපිත් එ පක එකතු ශවරුලා වරුැඩ කළ ්නාධිපි තුමා 

ශේ ්ශට් යහ පාලනය ශවරුුගශවරුන් කැප ශවරුන්න නන.. ශවරුන ශවරුන 

ශශවරුල් ි යාශුන අපිට ිදිසකයට යන්න වැහැ. ශමොකෙ  

අුමැි තුමාත්  ්නාධිපි තුමාත්  එකට එකතු ශවරුලා ශේ ුමන 

ගියා. ශේ සියල්ලම නැවරුතුශණ් බ පශතෝවර් 0)වරුන ො  

කුමන්ත්රණශයන් පසුවරුන්. ්නාධිපි තුමා ඒ පැත්ශත් ලණුවරු ක.වරුාෙ  

ඒ පැත්ශත් අයට ශවරුන කවුන් ශහෝ ලණුවරු ප දුන්නාෙ කියන්න අපි 

ෙන්ශන් නැහැ.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  මම නේ වරු ශයන් කියන්න 

කැමැි  නැහැ. හැවැන්  හැම ශකශන පම නේ කියපු නි්ා මමත්  

එක ශෙය ප කියන්න නන..  අයායා නාධික්ණ ිතනිසුන් දීපාලි 

ිතශේසුන්ේ මහත්මියට වරුඩා ශුොඩ ප පහබඳන් සිටි  යට වරුඩා 

කනියථ  ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා ුන් ්නාධිපි තුමාශන 

නිර්ශශ ශයන් මීට ශප් ශශ්රේයථ ාධික්ණයට පත් ක් ි ශවනවරුා. ඒ 

වරුාශනම  අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි වරු්යා හැටියටත් පත් ක් 

ි ශවනවරුා. නමුත්  ශේ සිශධිය ශවරුන්ශන් බ පශතෝවර් 0)වරුන ොන්න් 

පසුවරුන්. ශමය අනිවරුාර්යශයන්ම කාශන ශහෝ වුවරුමනාවරුකට ක්න 

වරුැඩ ප. මට කාශනවරුත් ශපෞශුලික ජීිතතවරුල ශතෝතුන් වරුැඩ ප 

නැහැ. හැවැන්  මම එක ශෙය ප ිත ථවරුා් ක්නවරුා. ශේ ්ශට් 

අධික්ණ  පශයේත්රශේ සිටින සිය ගම ිතනි ථ යකා්තුමන්ලා අත් 

අෙ ශේ ුැන ශලොකු කාා-වහ ප මි  ශවරුලා ි ශවනවරුා.  

කිසිම ශකනකුශන වලප.ම ප නැි වරු  තමන්ශන හෘෙය 

්ා පෂියට එකඟවරු  හසකයට නීි ය ක්රියාත්මක ක්න්න අෙ හැම 

ශකනකු ටම නිෙහ් ප ි ශවනවරුා. අෙ telephone calls ශෙන්න 

ශකශන ප නැහැ. එශහම නැත්නේ  "ශුේ යන ුමන්" වරුාශන 

අඬුහලා තනතුන් ශෙන්න කවුන්වරුත් නැහැ. ශවොශහොම 

ිතනිිතොාවරුයකින් ශේ කටයුතු ශකශ්නවරුා. එශහම ශකශ්න 

නි්ාම තමන්  අෙ අපි ශහො ටම ෙන්නා ශශ වරුන  බ පශතෝවර් 0)වරුන 

ො කුමන්ත්රණය සිදු වුශණ්. ඒ කුමන්ත්රණයට එක කා්ණය ප 

තමන්  එතුමන්ලාට ිතන්ශයවරු ි ශවන ශේ නඩු ටික. ශේ නඩු ුැන 

අනවරු ය වලප.ම ප මි  ක්න්න ඒ අයට අවරු ය ශවරුලා ි ශවනවරුා. 

ිතනි ථ යකා්තුමන්ලාට ශපෞශුලිකවරු නන.ම ශශ පාලන මතය ප 

ේන්න පුවවරුන්. හැවැන්  ශමවරුැනි වරුයවරු්ථාා ්ාා පත් ක්ශුන 

ිදිසකශේදී වරුැඩ කටයුතු ක්න්න පුවවරුන් නේ  ශශ පාලනය 

අධික්ණයට ක්රියාත්මක ක්න්න කාටවරුත් පුවවරුන්කම ප 

ලැශවන්ශන් නැහැ.  

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  මට තවරුත් කන්ණු-කා්ණා 

ුණනාවරු ප කියන්න ි ශවනවරුා. ිතශ ේයශයන්ම ශේ කල් තැබීශේ 

ශයෝ්නාවරු උෙය ුේමන්පිල මැි තුමා ිදිසකපත් ක්න ශකොට අපි 

ශවොශහොම ්තුුව වුණා. අශ් ්ශට් ශේ ුැන ෙැන ශනොසිටි අයත්  

"ශමොක පෙ ශේ උත්තරීත් ්ාාවරු" කියා ෙැන් ටික ප ශහොයන්න 

පටන් ුනීිත. ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ුන්ත්වරුය  

්ථවරුාධීනත්වරුය  එිප ක්රියායලිත්වරුය පිබඳව වරු ුැට ගවරු ප මි  වුණා 

නේ එය මි  ශවරුන්න නන.  ශමවරුැනි ්ාාවරු ප පිිපුවවීම ෙහනවරු 

වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාාශවරුන් මි  ක්  0095 ජූලි මා්ය වරුන 

ිතට එය ක්රියාත්මක ශවරුන්න පටන් ුත්තාමන්.  

අුගුමනය ක්න නිර්ණායක ශමොනවරුාෙ අ්මින්  ශමතුමන්ලා 

රීි  ුැනත් කාා කළා. 0000දී ෙහහත්වරුන ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා 

්ාශ ෝයනශයන් මි  කළ නිර්ණායක ශේ ්ේවන්යශයන් 

ි ශවනවරුා. ඒ නිර්ණායකම අුගුමනය ක්නවරුා. නිර්ණායක 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් ක් ුැ්ට් ක්න්න නන.ය කියා 

ශමතුමන්ලා අ ගත් කාාවරු ප කියනවරුා. ඒවරුා එවරුැනි ආකා්යට 

පාර්ලිශේන්තුවරුට ිදිසකපත් ක් ුැ්ට් කිරීශේ අවරු යතාවරු ප නැහැ.  

පාර්ලිශේන්තුශේ මහ ශල්කේතුමාත්  පාර්ලිශේන්තුශේ නිශයෝ්ය 

මහ ශල්කේතුමාත් ආණ්ඩුක්රම වරුයවරු්ථාා ්ාාශේ ින්නවරුා. 

උත්තරීත් පාර්ලිශේන්තුශේ කාානායකතුමාන් එිප ්ාාපි  

ශවරුන්ශන්. අුමැි තුමා ින්ශන්ත් ්ාමාජිකශය ප හැටියටන්; 

ිතප පය නායකතුමා ින්ශන්ත් ්ාමාජිකශය ප හැටියටන්; 

්නාධිපි තුමාශන නිශයෝජිතයා ින්ශන්ත් ්ාමාජිකශය ප 

හැටියටන්. ඒ නි්ා ශේ නිර්ණායක අුගුමනය කිරීම පිබඳව වරු 

අ ගි න් කාාවරු ප අවරු ය නැහැ. ශේ කාාවරු මි  වුශණ් 

බ පශතෝවර් 0)වරුන ොන්න් පසුවරුන්. ඒ  පසුගිය කාලශේ කළ 

ආකා්යට  ශනොශය ප ආකා්ශේ වලප.ේ ක් තමන්ට කැමැි  

පුශුලශය ප අයායා නාධික්ණශේ ්ාාපි  නි්යට පත්ක් 

ුැනීශේ වුවරුමනාවරු මි  වුණු නි්ාන්.    

ුන් නිශයෝ්ය කාානායකතුමනි  මම තවරු කා්ණය ප 

කියන්න නන.. ුන් ්නාධිපි තුමා අධික්ණ ශ්ේවරුා ශකොමියන් 

්ාාවරු ුැන කාා ක්නශකොට නේ 94 ප ුැන ් හන් කළා.  

මම ිපතන ිතධියට අවරු්ථාා ශෙකකදී ිතත්න් පත් ක්න්න 

ශවරුලා ි ශවන්ශන්. නේ ක් එවරුන ලෙ ශෙශෙනාම වරුයවරු්ථාා 

්ාාශවරුන් පත් ක් ි ශවනවරුා. ඒ වරුාශනම  නවරුශෙශන ප 

ශශ්රේයථ ාධික්ණශේ ිතනි ථ යකා්වරුන්න් හැටියට අුගමත ක්ලා  

එක නම ප ිතත් ප ප්රි  පශයේප ක් ි ශවනවරුා. ඒකට ශහේතුවරු -මම 

නේ  ුේ කියන්ශන් නැහැ.- ඒ ිතනි ථ යකා්තුමා ්ේවන්යශයන් 

යේකිසි  ශ ෝෙනා වරුුය ප ිදිසකපත් ශවරුලා ි බීමන්. ඒ වරුාශනම 

අයායා නාධික්ණශේත් පෙිත නවරුයකට ිදිසකපත් වුණු නේ 9  ප -

ශෙක ප හැ්- අුගමත ක් ි ශවනවරුා.   

මානවරු ිපමිකේ ශකොමියන් ්ාාවරු  මැි වරු්ණ ශකොමියන් 

්ාාවරු  ශපොලි්ථ ශකොමියන් ්ාාවරු කියන ශේ හැම එකකම 

්ාමාජිකයන් එො ි ලා පත්ක්  ශුන ආපු ක්රමශේෙය ප 

ි ශවනවරුා. ශපොලි්ථ ශකොමියන් ්ාාවරු ්ේවන්යශයන් ශපොඩි 

ශ ෝෙනාවරු ප කළා. ඒකටත් ුන් ්නාධිපි තුමා නේ තුන ප  

එවරුලා  එක නම ප තමන් ඒ කාලශේ පිබඳශුන ි ශවන්ශන්.  

මම නැවරුතත් කියනවරුා  උෙය ුේමන්පිල මන්ත්රීතුමා අෙ 

ිදිසකපත් ක් ි ශවන්ශන් ්ශට් ්නතාවරු ්ේපූර්ණශයන්ම ශනොමඟ 

යවරුන  ශමොනම ශෙයකටවරුත් අොළ නැි   අ්තය කල්තැබීශේ 

ශයෝ්නාවරු ප වවරු. ශමය ිදිසකපත් ක් ි ශවන්ශන් ශවරුන කිසි 

ශෙයකට ශනොශවරුන්  එතුමාශන ශපෞශුලික අවරු යතාවරුකටන්. 

එතුමන්ලාට ි ශවන නඩු කටයුතු ්ේවන්යශයුගත් අෙ කලවල 

ශවරුලා ින්නවරුා. අධික්ණශේ අෙ මි ශවරුලා ි ශවන 

්ථවරුාධීනත්වරුයත් එ පක ශේ ්ශට් හැම පැත්තකින්ම නීි ය හසකයට 

ක්රියාත්මක ශවරුලා  ඒ කටයුතු හැම ශෙයම ශකශ්නවරුා. එම 

තත්ත්වරුය ශවරුන පැත්තකට හ්වරුන්න නන. නි්ා අෙ එතුමන්ලා 

ශේ ශයෝ්නාවරු ිදිසකපත් කළාය කියන කා්ණය ප්රකා  ක්මින්  

්ාත්රී ශවරුනකේ බවතුමා අපට ලවා දුන් ශේලාවරු ්ේවන්යශයන් 

්ථතුි වරුන්ත ශවරුමින්  මශන කාාවරු අවරු්න් ක්නවරුා. 
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පාර්ලිශේන්තුවරු 

ගු නිපයෝජය කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොශහොම ්ථතුි න්  ුන් මමි තුමියනි. 
 

එකල්හි පේලාව අ.භා. 8.30 වූපය්ද ගු නිපයෝජය 
කථානායකුරො විල්්ද ප්රශ්පනය පනොවිේා පාර්ලිපම්්දුරව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිපම්්දුරව ඊ  අනුකූලව   2019 පපබරවාරි 22වන ල්කුරාා ා 
පූ.භා. 10.30 වන පත ප කල් ගිපේ ය. 

 

அப்தபாழுது, பி.ப. 8.30 மைியாகிவிடதவ மாண்புமிகு பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்கள் வினா விடுக்காமதலதய பாராளுமன்றத்கத 

ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம்,  2019 தபப்ருவாி 22, தவள்ளிக்கிைகம 

மு.ப. 10.30 மைிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது 

 
It being  8.30  p.m., The HON. DEPUTY SPEAKER  adjourned 

Parliament without Question put. 
Parliament adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Friday, 22nd 

February, 2019. 
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්ැ.ුත. 
 

ශමම වරුාර්තාශේ අවරු්ාන මුද්රණය ් හා ථ්වරුකීය කාාවරුල නිවරුැ්දි කළ යුතු තැන් ෙ පවරුුග සකසි මන්ත්රීන් මින් පිටපත ප ශුන 
 නිවරුැ්දි කළ යුතු ආකා්ය එිප පැහැදිලිවරු ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැබී ශේි ය ප ශනොි පමවරුා  

හසැ්ද්ාඩ් ්ා ථ්කා්ක ශවරුත ලැශවන ශ ේ් එිතය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

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

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

පකොළඹ 5  පපොල්පහසේ්දපගොඩ  කිුළපන පාර  අංක 163 ා රන ්පථානපයහි පිහිටි 

රජපේ ප්රවිත්ින පා පාර්තපම්්දුරපේ පිහිටි රජපේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්පය්ද  

මිල දී ගත හසැක. 
 

පෙෙ හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවබ් අඩවිපය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

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

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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