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නිෙව්දනය 

ගරු මන්තීවරුනී, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැනට කියාත්මක ස්ථාවර නිෙයෝග ෙමම සභාෙව් 

ෙයෝජනා සම්මතෙයන් 1979 මැයි මස 01 වැනි දින සිට 

බලපැවැත්ෙවන අතර අවසන්වරට 1993 ෙපබරවාරි මස 06 වැනි දින 

දක්වා සංෙශෝධිතව දශක තුනකට ආසන්න කාලයක් භාවිතා කර ඇති 

අතර ෙමම ස්ථාවර නිෙයෝග අද පවතින කාලීන ව්යවස්ථාදායක 

අවශ්යතාවයන්ට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීම අත්යවශ්ය  කාරණයක් 

වී ඇති බව සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

එෙලසම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පවත්වන ෙව්ලාවන්, ආංශික 

අධීක්ෂණ කාරක සභා, විද ත් ඡන්ද කමය යනාදී වශෙයන් සිදුවී 

තිෙබන සහ සිදු කිරීමට නියමිත නවතාවයන් පවතින ස්ථාවර 

නිෙයෝගවලට අන්තර්ගත විය යුතු   බව මාෙග් බලවත් හැඟීමයි. 

 

 



 

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල්වල දැනට පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳවද, 

විවිධාකාර ෙද්ශීය විෙද්ශීය විද්වතුන්, ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂඥයන් විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් හා ෙයෝජනාද, පසුගිය හත්වැනි 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පවා  ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 

දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කර ඉදිරිපත් කර තිබූ අදහස්ද, මැනවින් 

අධ්යයනය කර නිෙයෝජ්ය කථානායක, ගරු තිලංග සුමතිපාල; 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභා සභාපති, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්; 

අමාත්ය ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි; නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ගරු අජිත් පී. 

ෙපෙර්රා; ගරු විජිත ෙහේරත්; ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි; ගරු එම්. ඒ. 

සුමන්තිරන්; සහ ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න; යන 

මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත මාෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුත් ස්ථාවර 

නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් රුස්වීම් වාර දහයකදී පමණ 

ගැඹුරින් සලකා බලා, ඉන් අනතුරුව වර්තමාන අමාත්යවරයන් වන 

ගරු රවුෆ් හකීම්, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ, වර්තමාන 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා ෙලස කටයුතු 

කරන ගරු රාජවෙරෝදයම් සම්පන්දන්, හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 



හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ යන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ 

මන්තීතුමන්ලාෙගන් සමන්විත විෙශේෂ කමිටුව විසින්ද ඉදිරිපත් කර 

ලද නිර්ෙද්ශද, තවත් අවස්ථා හතරකදී සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරුන්ට ආරාධනය කර පැය ගණනාවක දීර්ඝ සාකච්ඡාවකින් 

අනතුරුව ඉදිරිපත් වූ සියලු අදහස් සහ සංෙශෝධන  සැලකිල්ලට 

භාජනය කරමින් ඉතාමත් කැපවීෙමන් හා ඕනෑකමින් සකස් කරනු 

ලැබූ ෙයෝජිත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අවසාන 

ෙකටුම්පත භාෂාතෙයන්ම පිළිෙයල කර ෙමම ගරු සභාෙව් පූර්ණ 

අවධානයට සහ හැකි ඉක්මනින් ඉදිරි දිනකදී පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

අනුමත කිරීමට හැකි වන පරිදි අද දින සභාගත කරන බව දන්වා 

සිටිමි.  

අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය විසින් ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආසියාෙව් ආදර්ශමත් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙලස පිළිෙගන තිෙබන ෙමවන් 

ෙමොෙහොතක සභාෙව් කටයුතු අභිමානවත් ෙලස, නීති ගරුකව අදට 

ගැලෙපන අයුරින් පවත්වාෙගන යාමට අත්යවශ්ය ෙමම ෙයෝජිත 

ස්ථාවර නිෙයෝග ෙහොඳින් කියවා බලා තවදුරටත් අධ්යයනය කර ඒවා 

සම්බන්ධෙයන් අදහස්, ෙයෝජනා, සංෙශෝධන තිෙබ් නම් 2017 ජූනි 



මස 21 වැනි බදාදා ෙහෝ ඊට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 

ෙල්කම්වරයාට ලිඛිතව භාරදීමට අවශ්ය කටයුතු කරන ෙලස ඉතාමත් 

ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිමි.  

ෙයෝජිත ස්ථාවර නිෙයෝග අවසන් ෙකටුම්පෙත් මූලධර්ම පිළිබඳ ෙපොදු 

සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ගරු මන්තීවරුන්ට අවශ්ය නම් 2017 ජූනි 

මස 22 වැනි බහස්පතින්දා ඒ සඳහා පැය ෙදකක පමණ කාලයක් ලබා 

දීමට අවශ්ය කටයුතු සූදානම් කළ හැකි බවත් ෙමම ගරු සභාවට 

දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ඉන් අනතුරුව, ජූලි මාසෙය් පළමුවැනි රුස්වීම් සතිෙය්දී ෙයෝජිත 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝගවල අවසාන ෙකටුම්පත ෙමම 

සභාෙව්දී විධිමත් ෙලස සම්මත කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන බවද 

අවධාරණෙයන් යුතුව සඳහන් කරමි. 

මීට අමතරව, මහජන මන්තීවරුන් වශෙයන් අපෙගන් අෙප්ක්ෂා කරනු 

ලබන අවශ්ය විශිෂ්ඨතා මට්ටම සම්බන්ධෙයන් මහජන විශ්වාසය ඇති 

කිරීම පිණිසත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩකටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඉහළ 

ගුණාත්මක ෙසේවාවක් සහතික කිරීම පිණිසත්, අවශ්ය වන්නාවූ 



පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා පිළිෙයල කර ඇති චර්යා ධර්ම 

සංගහෙය් ෙයෝජිත අවසාන ෙකටුම්පතද ඉදිරිෙය්දී හැකි ඉක්මනින් 

සම්මත කිරීමට හැකි වනු පිණිස අද දින සභාගත කරන බවද දන්වා 

සිටිමි. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන්, ගරු මන්තීවරුනී, ඔබ සෑම සියලු ෙදනාෙග්ම 

සහෙයෝගය සහ සකීය දායකත්වය අෙප්ක්ෂා කරන බව අවසාන 

වශෙයන් මතක් කරමින් අදාළ පිටපත් ඔබතුමන්ලාෙග් සභා ෙම්සය 

මත තබා තිෙබන බවද දන්වා සිටිමි.  

අවසාන වශෙයන්, ෙමම ෙල්ඛන මුදණය කිරීමට මහත් කැපවීෙමන් 

කටයුතු කළ රජෙය් මුදණාලයාධිපතිනිය, මුදණාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් 

මාෙග් හෘදයාංගම ස්තූතිය පිරිනමමි. 


