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1st September, 2015 — 3rd September,  2015 

 
EXPLANATION OF ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS 

 

Bills: 1R., 2R., 3R.,- read First, Second and Third time 

Bills are indexed under Bills and under the names of Ministers and Members presenting them and /or participating in debate. Private           

Members’ Bills appear under the heading, ‘Bills, Private’. 

Boards, Corporations, Departments and other statutory bodies are generally indexed under the key word indicating the institution. 

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 

Motions, etc., are indexed under subject headings and under the names of Ministers and Members presenting them and / or participating  

in debate 

Orders, Regulations, Resolutions and Rules appear under one heading starting with “ Orders....’’ 

Private Members’ Motions are indexed under ‘Private Members’, Motions’ and under the names of Members participating in debate. 

Proceedings are divided into four sections under each Member, i.e. Debates, Documents Tabled, Questions and Other Items.  

    (Items, other than Debates, Documents Tabled and Questions, are listed first.) 

Questions are indexed under four separate headings to facilitate reference, i.e. Questions by Private Notice; Questions, Adjournment; 

    Questions, Oral; Questions, Written. 

Questions are also indexed under the names of Members asking them and Ministers replying. Questions relating to matters of  public  

    importance are cross indexed under the subject heading. 

Subjects discussed on Motions of Adjournment are indexed under the names of  Members participating in debate and under ‘Debates,  

    Adjournment’. 

 
Addl. -  Additional 

Admin. -  Administration 

Am. -  Amendment 

Assoc. -  Association 

Asst. -  Assistant 

Cert. -  Certificate 

Co. -  Company 

Com. -  Committee 

Comm. -  Commission 

Cons. -  Consideration 

Const. -  Constitution 

Co-op. -  Co-operative 

Corp. -  Corporation 

Dep. -  Deputy 

Dept. -  Department 

Dev. -  Development 

Dist. -  District 

Div. -  Division 

Doc. -  Document 

DS -  Divisional Secretariat 

Exam. -  Examination 

Fed. -  Federation 

Found. -  Foundation 

Gen. -  General 

GN -  Grama Niladhari 

Govt. -  Government 

H.E. -  His/Her Excellency 

Inc. -  Incorporation 

Info. -  Information 

Inst. -  Institution 

Ltd. -  Limited 

MC -  Municipal Council 

Memo. -  Memorandum 

Mgt. -  Management 

MPP  -  Members of Parliament 

Nom. -  Nomination 

Notifi. -  Notification 

Opp. -  Opposed  

Org. -  Organization 

PC -  Provincial Council 

Pr. -  Presented 

Prov. -  Provision 

PS -  Pradeshiya Sabha 

Pvt. -  Private 

Ref. -  Reference 

Rep. -  Report 

Rev. -  Reverend 

SC -  Supreme Court 

SL -  Sri Lanka 

SO -  Standing Order 

Sp. -  Special 

Sp’s -  Speaker’s 

Std. -  Standing 

Techno. -  Technology 

Temp -  Temporary 

UC -  Urban Council 

Unop. -  Unopposed 

Note:  This Index has been prepared for the Uncorrected Hansard, The column numbers may slightly vary in the 
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Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M.P.:  

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 233-4 
 

Adaikkalanathan, The Hon. Selvam, M.P., Deputy 

Chairman of Committees: 

Elected as Deputy Chairman of Committees, 44 
 

Affirmations or Oaths: 

Newly Elected Members of Parliament, 13-22 

Speaker, Hon. Karu Jayasuriya, 12 
 

Airport, Mattlala International: 

Use for Paddy Storage: ref. to, 80, 82, 85 
 

Badhiutheen, The Hon. Risad, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 38-9 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 190-4 
 

Ceremonial Opening of Eighth Parliament, 46 
 

Committees, Parliament: 

Committees, Consultative: 

covert into ‘Oversight Com.’: ref. to, 28, 120 

Parliamentary Business: meeting, 45-6 
 

Decentralized Budgetary Allocations (DCB), 42 
 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P.: 

Election of Deputy Speaker and Chairman of  

Committees: 

proposed Hon. Thilanga Sumathipala’s Name, 43 
 

Election of Speaker: 

Seconded Hon. Karu Jayasuriya’s Name, 11 
 

Hon. Speaker, Congratulations to, 24-5 
 

Reference to: 

Electoral Reforms and the New Constitution, 24, 

125, 128 

National Government, Formation of, 104, 115 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 124-8 
 

Devananda, The Hon. Douglas, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 38 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 194-6 

Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 26-8 
 

Points of Order: 

re Formation of a National Government under the 

Constitution, 98-9, 100-1, 112-3 
 

Reference to: 

Airport, Mattlala International: 

use for paddy storage, 80-1 

Seventh Parliament: conducts, 27-8 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 139-47 
 

Questions by Private Notice: 

Paddy Farmers: problems (sale, etc.), 78-81 
 

District Development Committee: 

Chairperson: ref. to, 120 
 

Divisions: 
Determination under the Constitution re Number of 

Ministers and Dep. Ministers of the National  

 Government (by name), 244-58 
 

Procedure of Casting Vote when Seats are not being 

Allocated to MPP, 244 
 

Documents, Tabled: 

re Kidney Disease and Other Matters in Hon. Sajith 

Premadasa’s Speech, 139 

Speeches of MPP: 

Gamage, Hon. Daya, 216 

Punchinilame, Hon. Susantha, 176 
 

Electoral Reforms: 

Reference to, 24, 49, 125, 128, 157 
 

Expunctions, 167 
 

Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 35-6 
 

Reference to: 

Act as an ‘Independent Opposition Member’, 36 

National Government, Formation of, 115-6 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 199-201 
 

Gamage, The Hon. Daya, M.P.: 

Maiden Speech, 212-6 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 212-6 

Abe-Gam]  
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Gamage, The Hon. Daya: (Contd.) 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 216 
 

Gammanpila, The Hon. Udaya Prabhath, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 39-41 
 

Maiden Speech, 39-41 
 

Reference to: 

Federal System: threat, 40 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 216-8 

 

Ganesan, The Hon. Mano, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 32-3 
 

Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.: 

Reference to: 

Orientation Programme for MPP by British  

Officials, 187-9 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 186-8 
 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 36-8 
 

Reference to: 

Consultative Committees: reforms, 37, 153 

National Government, Formation of, 102-4, 111 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 151-4 
 

Hakeem, The Hon. Rauff, M.P.: 

Election of Deputy Speaker and Chairman of  

Committees: 

seconded Hon. Thilanga Sumathipala’s name, 43 
 

Hon. Speaker, Congratulations to, 28-9 
 

Reference to: 

Constitutional Council, 185 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 184-6 
 

Hisbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 224-6 

India: 

Indian High Commission and RAW: ref. to, 166, 189 
 

Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M.P.: 

Points of Order: 

Expunction of Remarks on HE the President, 168 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 241-3 
 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 234-6 
 

Jayasuriya, The Hon. Karu, M.P., Speaker: 

Elected as Speaker, 11 
 

Vote of Thanks for Elected as Speaker, 12, 41-2 
 

Jayathilake, The Hon. Malith, M.P.: 

Maiden Speech, 188-90 
 

Reference to: 

Book re Elephant Pass (‘Alimankada’) War, 189 

Hon. Wimal Weerawanse’s Allegation   

re Connection with Indian High Commission and 

RAW, 189 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 188-90 
 

Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P., Chief  

Government Whip: 

Chief Government Whip: 

appointment, 45 
 

Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P., Leader of the 

House of Parliament: 

Election of Deputy Chairman of Committees: 

seconded Hon. Selvam Adaikkalanathan’s name, 44 
 

Leader of the House of Parliament: 

appointment, 45 
 

Reference to: 

Constitutional Reforms and North - East Issue, 129 

Internal Investigation Mechanism re the War, 130-1 

LLRC: recommendations, 131 

National Government, Formation of, 110, 114 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National  

 Government, Number of, 128-31,  

      Div. (by name), 244 

[Gam-Kir 
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Kumar, The Hon. Velu, M.P.: 

Maiden Speech, 231-2 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 231-2 
 

Lanza, The Hon. Nimal, M.P.: 

Maiden Speech, 172-4 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 172-4 
 

Leader of the Opposition: 
re Letter to UPFA Chairman, 93, 94, 96 

re Post: UPFA’s stance, 77 
 

Maharooff, The Hon. Imran, M.P.: 

Maiden Speech, 226-8 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 226-8 
 

Mahroof, The Hon. Abdullah, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 218-20 
 

Mannapperuma, The Hon. Ajith, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 196-9 
 

Marasinghe, The Hon. (Prof.) Ashu, M.P.: 

Maiden Speech, 222-4 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 222-4 
 

Marikkar, The Hon. S.M., M.P.: 

Maiden Speech, 201-4 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 201-4 
 

Mayadunne, The Hon. Sarath, M.P.: 

Maiden Speech (Farewell Speech), 86-92 
 

Personal Explanations: 

Resignation from Parliament, 86-92 

Members of Parliament: 

Adaikkalanathan, Hon. Selvam: 

elected as Deputy Chairman of Committees, 44 
 

Affirmations or Oaths, 12-22 
 

Jayasuriya, Hon. Karu: elected as Speaker, 11 
 

Maiden Speeches: 

Gamage, Hon. Daya, 212-6 

Gammanpila, Hon. Udaya Prabhath, 39-41 

Jayathilake, Hon. Malith, 188-90 

Kumar, Hon. Velu, 231-2 

Lanza, Hon. Nimal, 172-4 

Maharooff, Hon. Imran, 226-8 

Marasinghe, Hon. (Prof.) Ashu, 222-4 

Marikkar, Hon. S.M., 201-4 

Mayadunne, Hon. Sarath, 86-92 

Premachandra, Hon. (Mrs.) Hirunika, 206-10 

Ranatunga, Hon. Prasanna, 179-81 

Wickramaratne, Hon. (Dr.) Jayampathy, 148-51 
 

Mayadunne, Hon. Sarath: 

statement re resignation (farewell speech), 86-92 
 

Orientation Programme on Parliamentary Procedures 

and Practices: invitation, 77-8 
 

Sampanthan, Hon. R.: 

recognized as Leader of the Opposition, 77 
 

Sumathipala, Hon. Thilanga: 

elected as Deputy Speaker and Chairman of  

Committees, 43 
 

Messages from the President: 

Ceremonial Opening of 8th Parliament, 44 

Dissolution of 7th Parliament and the Date for the 

Election, 3-8 

 

Ministers and Deputy Ministers: 
 In National Government, 97, 117-243 

 

Musthapha, The Hon. Faiszer, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 161-2 

 

Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 30-1 
 

Reference to: 

National Government, Formation of, 114, 115 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 210-2 

 

National Government: 

Formation under the Constitution: ref. to, 97-243 

Kum-Nat]  
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Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National  

Government, Number of: 

 debated and passed, 97, 117-243 

 division (by name), 244-58 

 re Points of Order, 98; Sp’s ruling, 117 

 

Paddy: 

Purchasing Programme, Price, etc.), 78-83 

 

Parliament: 

Abrupt Suspensions, 116 
 

Ceremonial Opening, 44 
 

Ceremonial Sitting, 46 
 

Chief Government Whip: 

Hon. Gayantha Karunatileka: appointment, 45 
 

Elected to the Office, Unanimously: 

Deputy Chairman of Committees: 

Hon. Selvam Adaikkalanathan, 44 

Deputy Speaker and Chairman of Committees: 

Hon. Thilanga Sumathipala, 43 

Speaker: 

Hon. Karu Jayasuriya, 11 
 

HE the President Maithripala Sirisena: 

Address to Parliament (Policy Statement), 46-75 
 

Leader of the House of Parliament: 

Hon. Lakshman Kiriella: appointment, 45 
 

Leader of the Opposition: 

recognition of Hon. R. Sampanthan, 77 

re letter to UPFA Chairman from group of  

opposition MPP, 93, 94, 96 

UPFA’s stance re the post, 77 
 

Members of Parliament: 

Affirmations or Oaths, 13-22 

Welcome by the Secretary-General, 2 
 

Ministers and MPP, Presence of: 

Hon. PM’s statement re, 121 
 

Special Security Arrangement for Ceremonial  

Opening, 45 
 

Summoning by HE the President, 9-10 

 

Perera, The Hon. Dilan, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 237-40 

 

Personal Explanations: 

Resignation from Parliament  

(by Hon. Sarath Mayadunne), 86-92 

Points of Order: 

An MP’s Statement re Arms Struggle, 40-1 

Expunction of Remarks on HE the President, 168 

re Formation of a National Government under the 

Constitution, 98-116; Sp’s ruling, 117 

 
Policy Statement, Government: 

HE the President Maithripala Sirisena, 46-75 

 

Premachandra, The Hon. (Mrs.) Hirunika, M.P.: 

Maiden Speech, 206-10 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 206-10 

 
Premadasa, The Hon. Sajith, M.P.: 

Reference to: 

Internal Investigation Mechanism re the War, 136-7 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 134-9 
 

Documents, Tabled: 

Kidney Disease and Other Matters, Docs. re, 139 

 

Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 228-31 

 
Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 174-6 
 

Documents, Tabled: 

Text of his Prepared Speech, 176 

 

Questions by Private Notice: 

Paddy Farmers: problems (sale, etc.), 78-81 

 
Questions by Private Notice, Replies to: 

Paddy Farmers: problems (sale, etc.), 81-3, 85 

 

Rajapaksa, The Hon. Mahinda, M.P.: 

Referred by MPP, 23, 29, 35, 37 

 

Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M.P.,  

Minister of Justice: 

Reference to: 

‘Magna Carta’ Agreement, 169 

National Government, Formation of, 109-10 

[Ord-Raj 
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Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa: (Contd.)  

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 169-72 

 
Ranatunga, The Hon. Arjuna, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 176-9 

 
Ranatunga, The Hon. Prasanna, M.P.: 

Maiden Speech, 179-81 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 179-81 

 
Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Athuraliye, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 31-2 

 
Resignations: 

Mayadunne, Hon. Sarath (statement re his resignation 

from Parliament),  86-92 

 
Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 220-2 

 
Sampanthan, The Hon. R., M.P., Leader of the 

Opposition: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 25-6 
 

Recognized as Leader of the Opposition, 77 
 

Reference to: 

National Government, Formation of, 108-9 

New Structures of Governance (Regional System), 

134 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 132-4 

 
Secretary - General of Parliament: 

Election of Speaker: 

Hon. Karu Jayasuriya (unanimously elected), 11 
 

Members of Parliament: welcome, 2 
 

Messages from the President: 

Dissolution of 7th Parliament and the Date for the 

Election, 3-8 

Summoning of 8th Parliament, 9-10 

Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P.: 

Reference to: 

Electoral Reforms and the New Constitution, 157-8 

Leader of the Opposition, 156 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 154-60 

 

Sirisena, His Excellency Maithripala, President,  

Minister of Defence and Minister of Mahaweli  

Development and Environment: 

Address to Parliament: 

Policy Statement of the Government, 46-75 
 

Reference to: 

Electoral Reforms, 49 

Executive Presidential System, 49 

Family Name, Using of, 53 

 

Sithadthan, The Hon. Dharmalingam, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 33-4 

 

Sivalingam, The Hon. Muthu, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 34 

 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of: 

Abrupt Suspensions, 116 
 

Expunctions, 167 

Remarks on HE the President, 168 
 

Points of Order re National Government: 

‘Matter is Consistent with the Constitution; the  

Determination can be Debated’, 117 

 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
Affirmations: 

Hon. Karu Jayasuriya, 12 
 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: meeting, 45-6 
 

Divisions: 

Procedure of Casting Vote when Seats are  

not being Allocated to MPP, 244 
 

Elections: 

Deputy Chairman of Committees: 

Hon. Selvam Adaikkalanathan (unanimously 

elected), 44 

Deputy Speaker and Chairman of Committees: 

Hon. Thilanga Sumathipala (unanimously 

elected), 43 

Speaker: 

Hon. Karu Jayasuriya (unanimously elected), 11 

 congratulations to, 22-41 
 

Messages from the President: 

Ceremonial Opening of 8th Parliament, 44 

Raj-Spe] 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
(Contd.) 

Orientation Programme on Parliamentary Procedures 

and Practices: invitation to MPP, 77-8 
 

Parliament: 

Chief Government Whip: 

Hon. Gayantha Karunatileka: appointment, 45 

Leader of the House of Parliament: 

Hon. Lakshman Kiriella: appointment, 45 

Leader of the Opposition: 

recognition of Hon. R. Sampanthan, 77 

UPFA’s stance re the post, 77 

Special Security Arrangement for Ceremonial 

Opening, 45 
 

Reference to: 

Allocated Time to MPP: revised, 162 
 

Vote of Thanks for Elected to the Office: 

Hon. Deputy Speaker, 139 

Hon. Speaker, 12, 41-2 

 

Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Election of Deputy Chairman of Committees: 

proposed Hon. Selvam Adaikkalanathan’s name, 43 
 

Reference to: 

Leader of the Opposition, 182 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 181-4 

 

Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P.,  

Deputy Speaker and Chairman of Committees: 

Elected as Deputy Speaker and Chairman of  

Committees, 43 
 

Vote of Thanks for Elected as Deputy Speaker, 139 

 

UPFA: 
Leader of the Opposition, Post of: stance, 77 

letter to the Chairman re the post, 93, 94, 96, 164 

 

Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P.: 

Hon. Speaker, Congratulations to, 29-30 
 

Reference to: 

Airport, Mattlala International: 

use for paddy storage, 85-6 

Hon. Malith Jayathilake - Indian High Commission: 

connection, 166-7 

Internal Investigation Mechanism re the War, 167 

Leader of the Opposition: 

letter to UPFA Chairman re post, 93, 94, 96, 164 

re appointment of Hon. R. Sampanthan, 164 

National Government, Formation of, 107-8 

Paddy Farmers’ Problems: request a debate, 84, 85 

Weerawansa, The Hon. Wimal: (Contd.) 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 162-8 

 

Wickramaratne, The Hon. (Dr.) Jayampathy, M.P.: 

Maiden Speech, 105, 148-51 
 

Reference to: 

19th Am. to Constitution: ‘Hansard’ page, 105  

National Government, Formation of, 105-7 

Need a ‘Modern Constitution’, 150 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 148-51 

 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil, M.P.,  

Prime Minister: 

Election of Speaker: 

Proposed Hon. Karu Jayasuriya’s Name, 11 
 

Hon. Speaker, Congratulations to, 22-4 
 

Points of Order: 

An MP’s Statement re Arms Struggle, 40-1 
 

Reference to: 

Airport, Mattlala International: 

debate re, 86 

use for paddy storage, 82 

Consultative Committees, etc.: reforms, 23 

Consultative Committees: 

covert into ‘Oversight Committees’, 120 

DCB Allocations to MPP: increasing, 42 

District Development Committee: 

post of the chairperson, 120 

Leader of the Opposition: 

Hon. Speaker’s recognition, 95-6 

Ministers and MPP: 

presence in Parliament, 121 

National Government, Formation of,  

99-100, 102, 104-5, 113, 116 

Paddy Farmers’ Issues, Debate re, 84, 86 
 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 97, 117-23, 127 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Paddy Farmers: problems (sale, etc.), 81-3, 85 

 
Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M.P.: 

Debates: 

Determination under the Constitution: 

Ministers and Dep. Ministers of the National 

Government, Number of, 204-6 

[Spe-Yap 
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ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
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ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
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ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
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ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 
ත 

 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
   

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල)  
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව)  
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විෙජ්වර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සිත්තාර්ත්තන්, තරුමලිංගම් (යාපනය) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිරීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
 

  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 

  
 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 

   
අගාමාත්ය  - ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා 

අධිකරණ අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 

පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා -  ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 

 

 





(xiii) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 

 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 

 

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  

නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  

සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  

ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  -  

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. විතානෙග් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස.්ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය,  ඩී.වී.ඕ. 
වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස.් රූපසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  
ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද මහතා, ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  ඒ.එස්. ධර්මවංශ මහතා 
(සහකාර  පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි); ෙක්.එස්. සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස.්ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි);  පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -  එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය,  එම්.ඒ. ජස්මිනා මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්. 
කරුණාරත්න මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ -   එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා  
ෙල්ඛන භාරකරු -   එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xiv) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු -    එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය  

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, 
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ්.එම්. මුන්තසිර්  
මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස.් 
ෙපෙර්රා මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා 
මහත්මිය, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න 
අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, එස.්එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, 
ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස් මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, එන්. ෙක්තිස්වරන් මහතා, එම්. 
පුෂ්පකුමාර මහත්මිය. 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා , 
එම්.බී.වී.එන්.ටී. පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක -  

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා  
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය 
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, 
එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. 
අලහෙකෝන්  ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා, සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);   
ඩී.පී.එස්.එන්. දයාෙසේකර මහතා, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  
(ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස.්පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු-  

ෙජ්යෂඨ් සහකාර ගබඩා භාරකරු - එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 



(xv) 

 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා  
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා 
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා;  සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 

කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා  
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -   
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ 

මහතා, ඒ.පී. රණතුංග මහතා.  
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
 ගෘහපාලන අධීක්ෂක -  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. 
තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස.් පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර 
මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා. 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -     
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -  එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. 

ගුණරත්න මහතා,   ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ 
මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. නිසස්ංක මහතා, ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය -  එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා,   අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,    ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);   ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා  (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ.සී.එන්. නූෂ්රත් මහත්මිය, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ් මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);    ඩබ්ලිව්.එල්.එස.්ඩී. ද අල්විස් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා   
(පධාන නිලධාරි); වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා, සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - 
පරිපාලන); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා  (පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා, එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය 
පධාන නිලධාරිහු);  එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.පී.වයි.ටී. 
වරුසවිතාන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 



(xvi) 

 

 
 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ 
පරිපාලන);  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස.් පනාන්දු මහතා 
(නි ෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය, එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ආර්.සී. 
විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); එම්.ආර්.බි. 
ෙසේනාරත්න (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් 
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා  (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.සී. සිල්වා 
මහතා, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);    එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස.් අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -  ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස් මහතා,  ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
මහත්මිය, පී. කිෂණ්ාමූර්ති ෙමෙනවිය 

 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා  

පද්ධති  විශේල්ෂක -  
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 

அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்க   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 
 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 
ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்)  
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 



(xx) 

 

குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 



(xxi) 

 

ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்)  
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 



(xxii) 

 

  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 



(xxiii) 

 

ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(xxv) 

 

 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
 
 

பிரதம அைமச்சர் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க 

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் -  மாண் மிகு மங்கள சமர ர 

நீதி அைமச்சர்  - மாண் மிகு (கலாநிதி) விேஜதாச ராஜபக்ஷ 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் – மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன் 

பாரா மன்றச் சைப தல்வர் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 

அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசான் - மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - பி.ேஜ. அேபசிங்க 
 

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) -  
தாபன அ வலகம்  -  தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  தி மதி ஆர். விதாரண,  தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, தி மதி எம்.என். விதானேக 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த,  தி மதி 

.வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். 
ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த, தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  
தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ஆர்.எச்.பீ. 
குணேசன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); (தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி. வன் மிந்த 
(பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி  எம்.ாி.பி.ெபேரரா,  தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 

சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா 

சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       
தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  

ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல்.தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா 
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள்   -  தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி  .ேஜ.வி.  அமரசிங்ஹ  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார த சில்வா, தி மதி ஆர்.எல்.எம்.குமாரசிறி,  தி மதி 
எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  

.பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,  தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். 
ெபேரரா, தி மதி பீ. . குணவதி, தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன 
அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி 
டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் – தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன. 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, 
தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, ெசல்வி .எம். . 
அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . பி.ஏ. குமாரதாச 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க, தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .பீ.எஸ்.என். தயாேசகர, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. 
ெபேரரா (பிரதான உத்திேயாகத்தர்),  தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  

களஞ்சியக் காப்பாளர் -  

சிேரஷ்ட உதவிக் களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 



(xxix) 

 

இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
சிேரஷ்ட பாிேசாதகர் (சிவில்)  - தி . பீ.ாி. கமேக  
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர் (மின்சாரம்) – தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல் 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக, தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. 

தயாரத்ன 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். .ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. 

அமரசிங்க, தி . ஏ.பீ. ரண ங்க 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர் -  
 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –  தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  தி . 
ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,   தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. 
திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . 
எம்.பீ.என். சந்திரசிறி 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்,தி . .எம்.ஜி. தர்மலால் 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 
தி . ேக. . . குணரத்ன,  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. 
ரணசிங்க, தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . .ேஜ.பீ. மஹவத்த 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  
சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 

ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத், தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);   தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க (உதவிப் பணிப்பாளர்-நி வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்)    

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க,  (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); 
ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . என்.என். ேவெவல்வல, தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்), 
தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான, (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்). 



(xxx) 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் -
நி வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். 
ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், 
தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); 
தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தி . ேக.ஜி. சரத்குமார 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எச்.ஆர்.சி. 
சில்வா, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 

பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 

உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், தி . ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 

சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 

ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன, தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க, தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி, தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன, ெசல்வி 
பீ. கி ஷ்ண ர்த்தி 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் –தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் -  

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  -  
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் – தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி, ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் – தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . .டபிள் .பீ. தர்மப்பிாிய,  தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி 

டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

  

A 
 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla)  
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 



(xxxiv) 

 

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 

 
F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 
 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M. K. A. D. S. (National List) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List)  
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 

Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 

Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 

HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

 

 
Prime Minister – The Hon. Ranil Wickremasinghe 

Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 

Minister of Justice –The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 

Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. D.M. Swaminathan 

Leader of the House of Parliament  - The Hon. Lakshman Kiriella 

Chief Government Whip - The Hon. Gayantha Karunatileka 
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 

  
  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  

  

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. B.J. Abeysinghe 

  

  

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

 
  
  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mrs.R. Vitharana, Mrs. K.A.I. Senarathna (Principal 
Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage (Deputy Principal Officers); Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri, 
Mrs. U.N. Panditha, Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S. Rupasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo,                     
Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda, Mrs. R.M.S. Samanjika (Parliamentary Officers); Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); Mrs. R.H.P. Gunasena (Parliamentary Officer); Mr. K.S. Silva (Assistant 
Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. T.G. Hettiarachchi , Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi (Assistant Parliamentary Protocol Officers); 
Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. S.B. Kulugammana (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne 

STENOGRAPHERS - Mr. R.P. Rasika Rajapaksha, Mrs. J.K.I. Nilmini, Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER - Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. 
Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,        
Mrs. K.P.S. Perera  

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby, Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. 
Nanayakkara, Miss R.K. Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage 
Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena 

SENIOR INDEXING OFFICERS - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando 

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –    

  
FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal Officer); 
Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Miss D.M.D. 
Alahakoon (Assistant Principal Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); Mr. 
K.C. Fernando, Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. J.A.D. Jayasinghe,   (Assistant Principal Officers); Mr. D.P.S.N. Dayasekara, Miss A.P.K.K.P. 
Thilakaratne (Parliamentary Officers); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mr. 
T.K.Jayawardane (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER -  

SENIOR ASSISTANT STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

SENIOR INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.T. Gamage  

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya, Mr. C.S. Balasooriya 

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 
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CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe,  Mr. A.P. Ranatunga  

 GARDEN SUPERVISOR –   

 HOUSEKEEPING SUPERVISOR—  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera, Mr. W.S.S.Perera., Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. 
Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. 
Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. D.M.G. Dharmalal 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. Gunarathna, Mr. D.S. 
Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka, Mr. D.J.P. Mahawatte 

  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, (Assistant Principal Officer); Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath,  Mr. K.T.L.A. Chandrasiri (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. R.A.N.D. Alwis  (Assistant Principal Officers), Mrs. W.L.S.D. de Alwis,  (Parliamentary Officer)  

COMMITTEE OFFICE - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka (Assistant Director - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal Officer);          
Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mrs. G.R.U. Gamage (Assistant Principal Officers) 

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mr. W.M.P. de Silva, Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Directors - Administration); Mr. M.M.M. 
Mabrook (Principal Officer); Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. S.P. Gamage (Deputy Principal Officers);   Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. H.R.de 
Zoysa, (Assistant Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, (Parliamentary Officer)    

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - 
Administration),  Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. E.D.J. Wickremasinghe; Mr. D.R.S. Fernando (Deputy Principal 
Officers); Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, 
(Parliamentary Officer); Mr. M.R.B. Senaratne (Senior Assistant Parliamentary Officer) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 
Officer); Mr.W.W.N.S.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  (Assistant Principal Officers);   
Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Mr. G. Ratnayake 
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JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICERS - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar, Mrs. R. Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj, Mr. G. 
Jeyachandra,  Mr. M.H.M.  Ramis, Mr. E.A. Amarasena, Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake, Mrs.A.L.A.D.Thiumini, Mrs. K.M.P.G.K. Senarathne, 
Ms. P.Krishnamoorthy 

  

  
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

  

DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST -  

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER -  

SYSTEMS ADMINISTRATOR   - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, C.J. Willoraarachchi, Miss P.M.M. Chandima 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER—Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya, Mr. J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi, Mrs. N.N. Hettige, Mr. W.H.U.D. 
 Piyatunga, Mr. A.G.R.K. Abeyrathne, Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. U.W.P. Dharmapriya, Mr. K.P.P.S. Romawardene,   Mr. K.D.G.M. Chrishantha,   Mrs.  W.D.A. Jayarukshi, Mr. 
L.G. Ashik Ali,   Mr. A.R.M. Rikaz Ali, Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

  

  
 



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

 
 

2015 සැප්තැම්බර් 01 වන අඟහරුවාදා 
2015 ெசப்ெரம்பர் 01, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

Tuesday, 01st September, 2015 
_________________________ 

 

 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශනය අනුව පූ.භා. 9.30ට  නියම කරන ලද පරිදි 

මන්තීන් එක් රැස් වී, 2 වන ස්ථාවර නිෙයෝගෙය් විධිවිධානයන් අනුව අසුන් 
ගත්ෙතන් ද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම් ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා 
(එල්.එල්.බී., එල්.එල්.එම්., නීතිඥ) සහ නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 
ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා (එල්.එල්.බී., නීතිඥ) සහ සහකාර මහ 
ෙල්කම් ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය (බී.එස්.සී., එල්.එල්.බී., නීතිඥ) පැමිණ 
සිටිෙයන් ද, ස්වකීය රාජකාරිය අනුව කාර්ය මණ්ඩලෙය් අනිකුත් සාමාජිකයන් 
පැමිණ සිටිෙයන් ද- 

சனாதிபதியின் பிரகடனத் க்கைமய, உ ப்பினர் ைறப்ப  
நியமிக்கப்பட்டவா  .ப. 9.30 மணிக்கு சபாமன்றத் ள் 
நிைலக்கட்டைள இல. 2இன் ஏற்பாட் ன்ப  அமர்ந்தி க்க, 
சட்டத்தரணி ம் பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயக மான தி . 
டபிள் .பி.டீ. தசநாயக்க (எல்.எல்.பி., எல்.எல்.எம்.), சட்டத்தரணி ம் 
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக மான தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
(எல்.எல்.பி.), சட்டத்தரணி ம் உதவிச் ெசயலாளர் நாயக மான 
தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர (பி.எஸ்.சி., எல்.எல்.பி.) ஆகிேயார் 
சைபயிற் ச கமாயி க்க, ஏைனய பணியாளர் அவரவர் பணியில் 
ஈ பட் க்க -  

Members having, pursuant to the Proclamation, assembled at 9.30 
a.m. in the Chamber, as duly appointed, and being seated in accordance 
with the provisions of Standing Order 2, and W.B.D. Dasanayake 

Esquire [LL.B, LL.M, Attorney-at-Law] Secretary-General of 
Parliament, W.M.N.P. Iddawala Esquire [LL.B, Attorney-at-Law] 
Deputy Secretary-General, and Mrs.  K.A. Rohanadeera, [BSc,  LL.B, 
Attorney-at-Law]  Assistant Secretary-General, attending in the House, 
and other Members of the Staff attending according to their duty -  

 
මහ ෙල්කම් 
(ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Secretary-General) 
ගරු මන්තීවරුනි, අටවැනි අභිනව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් 

වූ ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාවම ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් යුතුව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිළිගනිමි.  

ගරු මන්තීවරුනි, අද දවෙසේ  සභාෙව් සියලුම වැඩ කටයුතු 
සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා තුෙනන්ම පවත්වා ෙගන 
යාමට සියලු විධිවිධාන සලසා තිෙබන බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 
ඔබෙග් මනාපය අනුව සිංහල භාෂාෙවන් ෙහෝ ෙදමළ භාෂාෙවන් 
ෙහෝ ඉංගීසි භාෂාෙවන් වැඩ කටයුතුවලට සවන් දීමට ඔබෙග් 
ෙම්සය මත තිෙබන ශවණ උපකරණ -headphones- ඔබට භාවිත 
කළ හැකි බව දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.  

I wish to inform Hon. Members that all arrangements 
have been made to conduct today's Proceedings of the 
House in all three languages; Sinhala, Tamil and English.  
You could use the headphones on your table to listen to 
the Proceedings in any language of your choice.   

 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පහත සඳහන් පකාශන මහ ෙල්කම් විසින් 

කියවන ලදී: 

சனாதிபதியின் பின்வ ம் பிரகடனத்ைதச் ெசயலாளர் நாயகம் 
வாசித்தார்: 

THE SECRETARY-GENERAL read the following Proclamations 
of the President: 

1 2 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් 
කිරීම 

சபாநாயகர் அவர்கள் ெதாி  
ELECTION OF MR. SPEAKER  

 
මහ ෙල්කම් 
(ெசயலாளர் நாயகம்) 
(The Secretary-General) 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කථානායකවරයකු ඡන්දෙයන් ෙතෝරා 

පත් කර ගැනීෙමහි නිරත විය යුතුය. ඒ සඳහා මන්තීවරයකුෙග් 
නමක් ෙයෝජනා කරන ෙමන් මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister) 

 
(නැගිට තමාට අත දිගුෙකොට වාඩි වූ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 

ෙල්කම්තුමා අමතමින්): 
(எ ந்  நின்  தம்ைமச் சுட் க்காட் விட்  அமர்ந்த 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்ைத விளித் ): 
(Addressing himself to the Secretary-General of Parliament, who, 

standing up, pointed to him and then sat down): 

ගරු මන්තීවරුනි, මා ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ධුරය 
සඳහා ගරු කරු ජයසූරිය මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරනවා. 

 
මහ ෙල්කම් 
(ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(The Secretary-General) 
ෙවනත් මන්තීවරයකු විසින් එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනු ලැබිය 

යුතුය. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් කරන ලද ෙයෝජනාව මා ඉතාම 

සතුටින් ස්ථිර කරනවා. 

 
මහ ෙල්කම් 
(ெசயலாளர்  நாயகம்) 
(The Secretary-General ) 
ෙවනත් නාම ෙයෝජනා තිෙබ් ද? 

නිහඬතාෙවන් ෙපනී යන්ෙන් ෙවනත් නාම ෙයෝජනා ෙනොමැති 
බවයි.  එෙහයින්  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු කරු ජයසූරිය මහතා 
කථානායකවරයා වශෙයන් නිසි පරිදි ෙතෝරා පත් කර ගනු ලැබූ 
බව මම ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කරමි. 

 
අනතුරුව ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා සහ ගරු නිමල් සිරිපාල ද 

සිල්වා මහතා විසින් ගරු කරු ජයසූරිය මහතා එතුමාෙග් ආසනෙයන් 
ඉවත් ෙකොට මූලාසනය ෙවත කැඳවා ෙගන යනු ලැබුෙව්ය. 

இதன் பிரகாரம் மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு 
நிமல் சிறிபால த சில்வா ஆகிேயாரால் மாண் மிகு க  ஜயசூாிய  
அவர்கள் அக்கிராசனத் க்கு அைழத் ச் ெசல்லப்பட்டார்.  

Whereupon the Hon. Karu Jayasuriya was taken out of his place 
and conducted to the Chair by the Hon. Ranil Wickremasinghe and the 
Hon. Nimal Siripala de Silva. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
 
(පීති ෙඝෝෂා මධ්යෙයහි ඉහළ පියගැටයට නැගී)  - 
(மகிழ்ச்சி ஆரவாரத் டன் வரேவற்கப்பட்  ேமற்ப யில் நின் ) - 
(Who, standing on the upper step, was received with general 

cheers) - 

ගරු මන්තීවරුනි, ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් කථානායකවරයා 
වශෙයන් මා පත් කර ගැනීම සම්බන්ධව ඔබ සැමට මාෙග් ස්තුතිය 
ෙමම අවස්ථාෙව්දී පිරිනමනවා. 

 
කථානායකතුමා මූලාසනෙයහි වාඩි වූෙය් ය. 
එවිට (කලින් සභා ෙම්සයට පහතින් තිබූ) ෙව්තය සභා ෙම්සය මත 

තබන ලදී. 

சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தமர்ந்தார்கள். 
(ேமைசயின் கீழி ந்த) ெசங்ேகால் ேமைச யின்மீ  

ைவக்கப்பட்ட . 

MR. SPEAKER sat in the Chair. 

The Mace (which lay below the Table) was then placed upon the 
Table.  

 
 

පතිඥාව 
உ திப் பிரமாணம் 

AFFIRMATION 
 

අනතුරුව කථානායකතුමා අසුෙනන් නැගිට නීති පකාර පතිඥාව 
දී ෙම්සය මත තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය. 

அதன் பின்னர் சபாநாயகர் அவர்கள் எ ந்  சட்டத்தால் 
ேவண்டப்பட்டவா  உ திப்பிரமாணம் ெசய்  சபாபீடத்தி ந்த 

த்தகத்தில் ைகச்சாத்திட்டார்கள். 
Thereupon MR. SPEAKER rose, and made and subscribed the 

Affirmation required by Law; and signed the Book at the Table. 
 
 

මන්තීන්ෙග් පතිඥා ෙහෝ  දිවුරුම් 
உ ப்பினர்களின் சத்திய அல்ல  

உ திப்பிரமாணங்கள் 
OATHS OR AFFIRMATIONS OF MEMBERS 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, දැන් ඔබ සියලු ෙදනාම පතිඥා දීම ෙහෝ 

දිවුරුම් දීම කළ යුතු අතර කිස්තියානි ෙහෝ කෙතෝලික මන්තීවරුන් 
දිවුරුම් දීමත්, අනිකුත් ආගම්වලට අයත් මන්තීවරුන් පතිඥා දීමත් 
සිදු කළ යුතු බව මතක් කරනු කැමැත්ෙතමි. ඔබට අවශ්ය පතිඥා 
දීෙම් ෙහෝ දිවුරුම් දීෙම් ෙල්ඛන සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි යන 
භාෂාතෙයන්ම සභා ෙම්සය මත තිෙබන ලිපි ෙගොනුෙව් ඇත. ඔබ 
කැමැති භාෂාවකින් අදාළ පරිදි පතිඥා දීම ෙහෝ දිවුරුම් දීම සිදු 
කිරීෙමන් අනතුරුව ඔබෙග් සම්පූර්ණ නම ලියා, ඔබෙග් සුපුරුදු 
අත්සන තබා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට එම ෙල්ඛනය 
භාර දිය යුතුය. පතිඥා දීම ෙහෝ දිවුරුම් දීම අවසන් වූ පසු ඔබ 
ෙවත ෙගන එනු ලබන මන්තී ෙල්ඛනෙය් ඔබෙග් නම ලියා 
අත්සන් තබන ෙලසත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 
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ඊට පසු මතු සඳහන් මන්තීවරු නීති පකාර පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම දී 
ෙම්සය මත තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කළහ:  

அதன் பின்னர், பின்வ ம் உ ப்பினர்கள் சட்டத்தினால் ேவண்டப் 
பட்டவா  சத்திய, உ திப் பிரமாணங்கள் ெசய்  சபாபீடத்தில் 
இ ந்த த்தகத்தில் ைகச்சாத்திட்டனர்: 

The following Members then took and subscribed the Oath, or made 
and subscribed the Affirmation required by Law; and signed the Book at 
the Table: 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
ගරු අ.අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
ගරු ෙහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අප්පුහාමිල්ලාෙග් මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
ගරු අෙශෝක අෙබ්සිංහ මහතා 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
ගරු දිලුම් සුරාජ් බණ්ඩාර අමුණුගම මහතා 
ගරු සරත් අමුණුගම මහතා 
ගරු අලවතුවල ෙජ්.සී. මහතා 
ගරු අලුත්ගමෙග් ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
ගරු අෙශෝක පියන්ත ආර්.ඩී. මහතා 
ගරු අබ්දුල් රහුමාන් ඉස්හාක් මහතා   
ගරු අමරතුංග ෙජෝන් ඇන්තනි එම්මානුෙවල් මහතා  
ගරු ඒකනායක ටී.බී. මහතා  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
ගරු රවීන්ද සන්ෙඩ්ස් කරුණානායක මහතා 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා  
ගරු එම්. ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
ගරු ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා  
ගරු කවීන්දන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා  
ගරු එම්. ගෙන්ෂන් මහතා 
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා  
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
ගරු දයා ගමෙග් මහතා 
ගරු ෙදොන් චන්දිම ගමෙග් මහතා 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
ගරු අමරෙසේන ඉඳුනිල් තුෂාර ගිරාන පතිරැන්නැහැලාෙග් මහතා  
ගරු එම්.ෙක්.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
ගරු ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
ගරු ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් චන්දසිරි මහතා 
ගරු ආරච්චිලාෙග් සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
ගරු අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
ගරු අනුරාධ ලංකා පදීප් ජයරත්න මහතා 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා  
ගරු නලින්  බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
ගරු ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
ගරු ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක ජයවර්ධන මහතා 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම මහතා 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
ගරු කදිර්ගාමත්තම්බි තුෙරයිෙරට්නසිංහම් මහතා 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
ගරු අරුමුග ෙතොන්ඩමන් මහතා 
ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා  
ගරු අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
ගරු නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා 
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
ගරු හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 

ගරු තිරිමාදුර රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
ගරු අලහප්ෙපරුම ඩලස් දහම් කුමාර මහතා  
ගරු ෙදනගම විතාරණෙග් චානක දිනුෂාන් මහතා 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා 
ගරු එරංජන් නවින් දිසානායක මහතා 
ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා 
ගරු ඩී.ටී.ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
ගරු මයන්ත යස්වන්ත් දිසානායක මහතා 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
ගරු ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති දුෂ්මන්ත මහතා 
ගරු ඇඩ්වඩ් ගුණෙසේකර ෙදහිවල ලියනෙග් මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න නම්බුකාර හෑළඹෙග් මහතා 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
ගරු මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
ගරු ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. නාවින්න මහතා 
ගරු ඉරුදයනාදන් චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා 
ගරු ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග් නිහාල් මහතා 
ගරු අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව පතිරණ මහතා 
ගරු රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට පතිරණ මහතා 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතානෙග් මහතා 
ගරු තිගම්බරම් පලනි මහතා 
ගරු අෙබ්ගුණවර්ධන පහලෙග් ෙරෝහිත පියතිස්ස මහතා 
ගරු කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් පියදාස මහතා 
ගරු කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු සුසන්ත ගල්ගමුව පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු අජිත් පත්මකාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත ෙපෙර්රා 
මහතා 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
ගරු ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් පනාන්දු මහතා 
ගරු පර්පචුවා සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
ගරු හිරුනිකා එරාංජලී ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
ගරු අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් ෙපේමජයන්ත් මහතා 
ගරු අබතැන්න ෙද්වයලාෙග් ෙපේමදාස මහතා 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
ගරු සුද්දච්චාරිෙග් ෙපේමරත්න මහතා  
ගරු ආර්.බී. පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ගරු කිරිඇල්ල ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර මහතා 
ගරු කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා බණ්ඩාර 
මහත්මිය 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
ගරු බස්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් බස්නායක මහතා 
ගරු තාරක රමන්ය බාලසූරිය මහතා  
ගරු ආබිරගාම් සුමන්තිරන් මතියාපරණන් මහතා 
ගරු රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
ගරු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
ගරු තිලකරාජා මයිල්වාගනම් මහතා 
ගරු සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් මරික්කාර් මහතා 
ගරු කාදර් කාදර් මස්තාන් මහතා 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
ගරු අෙබ්වර්ධන යාපා මහින්ද මහතා 
ගරු අ. අජිත් කුමාර මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
ගරු සරත් චන්දසිරි මායාදුන්ෙන් මහතා 
ගරු තිලක් ජනක මාරපන මහතා 
ගරු චන්දජිත් ආශුෙබෝධ මාරසිංහ මහතා 
ගරු අලුත්ගමෙග් මහින්දානන්ද මීතලාෙව් මහතා 
ගරු සරත් චන්දසිරි මුතුකුමාරණ මහතා 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ගරු සිවලිංගම් මුත්තු මහතා 
ගරු චන්දෙසේන සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් මහතා 
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
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ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු මුහම්මදු මහතා 
ගරු කබීර් ෙමොහමඩ් හාෂිම් ෙමොෙහොමඩ් මහතා 
ගරු සීනිත්තම්බි ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා 
ගරු අලුවිහාෙර් රංජිත් මහතා 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා 
ගරු අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ගරු බුලත්වැලෙග් පසන්න රණවීර මහතා 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය්රතන හිමි 
ගරු ආර්.එම්.සී.බී. රත්නායක මහතා 
ගරු සාගල ගෙජ්න්ද රත්නායක මහතා 
ගරු ෙලොහාන් එවින්ද රත්වත්ෙත් මහතා 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 
ගරු හර්ෂණ සුපුන් රාජකරුණා මහතා 
ගරු චමල් ජයන්ත රාජපක්ෂ මහතා 
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
ගරු ෙව්ලුසාමි රාධාකිෂ්ණන් මහතා  
ගරු අන්ගජන් රාමනාදන් මහතා 
ගරු අබ්දුල් රිෂාඩ් මහතා 
ගරු අනුරුද්ධ රණසිංහ ආරච්චිෙග් ෙරොෂාන් මහතා  
ගරු අ. අලගියවන්න ලසන්ත මහතා 
ගරු අලීම් මුහම්මද් හිස්බුල්ලා මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් මහතා 
ගරු ගාමිණී කුලවංශ ෙලොකුෙග් මහතා  
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
ගරු අෙබ්වර්ධන වජිර මහතා 
ගරු පවිතා ෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
ගරු ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා වර්ණකුලසූරිය මහතා 
ගරු අලුවිහාෙර් වසන්ත මහතා 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
ගරු ජයම්පති විකමරත්න මහතා   
ගරු මෙහේස්වරන් විජයකලා මහත්මිය 
ගරු ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  විජිත මහතා 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා  
ගරු ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් විෙජ්පාල මහතා 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
ගරු ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
ගරු දිෙන්න්ද රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා 
ගරු රදම්පල ගමෙග් ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
ගරු ෙලොකුගස්ෙතොට විතාරණෙග් චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 
ගරු ආරච්චිෙග් ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල ෙපෙර්රා විෙජ්ෙසේකර මහතා 
ගරු කංචන ෙචෝදාත විෙජ්ෙසේකර මහතා 
ගරු අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය විතානෙග් මහතා 
ගරු ෙත්නුක අමිත් විදානගමෙග් මහතා  
ගරු සතාසිවම් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
ගරු අ.අ. රංජන් රාමනායක සද්ද විද්ද මහතා  
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා 
ගරු රවින්ද සමරවීර මහතා 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 
ගරු ඉරාජවෙරෝදයම් සම්බන්දන් මහතා 
ගරු ඊස්වරපාතම් සරවණබවන් මහතා 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් සල්මන් මහතා 
ගරු තරුමලිංගම් සිත්තාර්ත්තන් මහතා 
ගරු බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  
ගරු ගමලත් සිරිපාල මහතා 
ගරු සිවඥානම් සිරීතරන් මහතා 
ගරු සිවපකාසම් සිවෙමෝහන් මහතා 
ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා 

ගරු අෙබ්ෙසේකර වලිමුනි මැන්ඩිස් පියන්ජිත් ෙහේමන්ත සිසිර කුමාර මහතා 
ගරු අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් සිහාබ්ඩීන් මහතා 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
ගරු වඩිෙව්ලු සුෙර්ස් මහතා 
ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ගරු අලි සාහිර් මවුලානා ෙසයිඩ් මහතා 
ගරු අර්ජුන සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
ගරු මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් ෙසේනාදිරාසා මහතා  
ගරු වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම ෙසේනානායක මහතා 
ගරු නම්බුකාර හැලබෙග් රාජිත හරිස්චන්ද ෙසේනාරත්න මහතා 
ගරු අසංක ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 
ගරු අ. ඉබතුල් රවුෆ් හකීම් මහතා 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
ගරු අප්පුහාමි මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් මහතා 
ගරු හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් හරීස් මහතා 
ගරු අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් හෆීස් මහතා 
ගරු අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් හාෂිම් මහතා 
ගරු පෑලිස්ෙග් හැරිසන් මහතා 
ගරු එච්.එම්. විජිත ෙහේරත් මහතා  
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් ෆයිසාල් මහතා 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා  

 
மாண் மிகு  ரணில் விக்கிரமசிங்க 
மாண் மிகு  அ. அைடக்கலநாதன்  
மாண் மிகு  (தி மதி) தலதா  அத் ேகாரல 
மாண் மிகு ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான் இந்திக 

அ த்த 
மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா அப் ஹாமிலாேக 
மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன 
மாண் மிகு அேசாக்க அேபசிங்க 
மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர 
மாண் மிகு தி ம் சுராஜ் பண்டார அ கம 
மாண் மிகு சரத் அ கம 
மாண் மிகு அலவத் வல ேஜ.சீ.   
மாண் மிகு அ த்கமேக ஆனந்த  அ த்கமேக 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த ஆர்.டீ.  
மாண் மிகு அப் ல் ரஹுமான் இஸ்ஹாக் 
மாண் மிகு அமர ங்க ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் 
மாண் மிகு ஏக்கநாயக்க ாி.பி.  
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக 
மாண் மிகு ர ந்திர சந்திேரஸ் க ணாநாயக்க 
மாண் மிகு அக்கில விராஜ்  காாியவசம் 
மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார் 
மாண் மிகு எம். ேவ  குமார் 
மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ 
மாண் மிகு ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த குமாரசிறி 
மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலன்ேன 
மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன் 
மாண் மிகு எம். கேணஷன் 
மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த 
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக 
மாண் மிகு தயா கமேக 
மாண் மிகு ெதான் சந்திம கமேக 
மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில 
மாண் மிகு அமரேசன இந் னில் ஷார கிரான 

பத்திெரன்ெனெஹலாேக 
மாண் மிகு எம்.ேக. .எஸ். குணவர்தன 
மாண் மிகு திேனஷ் சந்திர பசிங்க குணவர்தன 
மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன 
மாண் மிகு ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த குணேசகர 
மாண் மிகு ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  கிேர  
மாண் மிகு கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் சந்திரசிறி 
மாண் மிகு ஆரச்சிலாேக சிசிர ஜயெகா  
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக 
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மாண் மிகு அப் ஹாமிலாேக நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன 
மாண் மிகு அ ராத லங்கா பிரதீப் ஜயரத்ன 
மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன 
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ 
மாண் மிகு ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன 
மாண் மிகு ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க ஜயவர்தன 
மாண் மிகு காமிணீ ஜயவிக்ரம 
மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர 
மாண் மிகு பிேரமலால்  ஜயேசகர 
மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
மாண் மிகு கதிர்காமத்தம்பி ைரெரட்ணசிங்கம் 
மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னக்ேகான் 
மாண் மிகு ஆ கம் ெதாண்டமான்   
மாண் மிகு சிறினால் த ெமல் 
மாண் மிகு அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  த சில்வா 
மாண் மிகு நிெலத்தி நிமல் சிறிபால த சில்வா 
மாண் மிகு ஹர்ஷ  த சில்வா 
மாண் மிகு ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த த சில்வா 
மாண் மிகு திாிமா ர ரஞ்ஜித்  த ெசாய்சா 
மாண் மிகு அழஹப்ெப ம டலஸ் தஹம் குமார 
மாண் மிகு ெதனகம வித்தாரனேக சானக தி ஷான் 
மாண் மிகு அ ர குமார  திஸாநாயக்க 
மாண் மிகு எரன்ஜன் நவின் திஸாநாயக்க 
மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க 
மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க 
மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க 
மாண் மிகு மயந்த யஸ்வன்த்  திசாநாயக்க 
மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க 
மாண் மிகு சா ந்த  திசாநாயக்க 
மாண் மிகு ேஹவா ராளலாேக சாரதி ஷ்மந்த 
மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர ெதஹிவல யனேக 
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன நம் கார ெஹலம்பேக 
மாண் மிகு ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் நவவி 
மாண் மிகு ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  நாணாயக்கார 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார 
மாண் மிகு ஆர்.எம்.எஸ்.பி. நாவின்ன  
மாண் மிகு இ தயநாதன் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன் 
மாண் மிகு கலப்பத்தி ஆரச்சிேக நிஹால் 
மாண் மிகு அகலங்க த்திக  உதித்த ெதத் வ பத்திரண 
மாண் மிகு ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  பத்திரண 
மாண் மிகு க ணாரத்ன  பரணவித்தானேக 
மாண் மிகு திகம்பரம் பழனி 
மாண் மிகு அேபகுணவர்தன பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ 
மாண் மிகு கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக பியதாச 
மாண் மிகு கு கமேக சனத் நிசாந்த ெபேரரா 
மாண் மிகு சுசந்த கல்க வ ஞ்சிநிலேம 
மாண் மிகு அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  ெபேரரா 
மாண் மிகு அஜித் பத்மகாந்த  ெபேரரா 
மாண் மிகு சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய ெபேரரா 
மாண் மிகு லான் ெபேரரா 
மாண் மிகு நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன்  

அர்ட்  பிாியந்த ெபேரரா 
மாண் மிகு அ ந்திக  பர்னாந்    
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் பர்னாந்  
மாண் மிகு (தி மதி) பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி ெபர்னாந் ள்ேள 
மாண் மிகு ஹாீன்  பிரனாந்  
மாண் மிகு (தி மதி) ஹி னிகா எராஞ்ஜ  பிேரமசந்திர 
மாண் மிகு அச்சிேக ெதான் சுசில்  பிேரமஜயந்த் 
மாண் மிகு அபெதன்ன ேதவயலாேக பிேரமதாச 
மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
மாண் மிகு சுத்தச்சாாிேக பிேரமரத்ன 
மாண் மிகு ஆர்.பி. பா த ரங்ேக பண்டார 
மாண் மிகு கிாிஎல்ல ல மன் பண்டார 
மாண் மிகு (தி மதி) குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக 

சந்திராணி ஒபீ யா பண்டார 
மாண் மிகு இந்திக  பண்டாரநாயக்க 
மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட 

மாண் மிகு பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  
பஸ்நாயக்க 

மாண் மிகு தாரக்க ரமன்ய பாலசூாிய 
மாண் மிகு ஆபிரகாம் சுமந்திரன் மதியாபரணம் 
மாண் மிகு ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார 
மாண் மிகு இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  மன்சூர் 
மாண் மிகு திலகராஜா மயில்வாகனம் 
மாண் மிகு சயி ல்லா ஸ்தஜாப் மாிக்கார் 
மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான் 
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப் 
மாண் மிகு அேபவர்தன யாப்பா மஹிந்த 
மாண் மிகு அ. அஜித்குமார மான்னப்ெப ம 
மாண் மிகு சரத் சந்திரசிறி மாயா ன்ேன 
மாண் மிகு திலக் ஜனக மாரபன 
மாண் மிகு சந்திரஜித் ஆசுேபாத மாரசிங்க 
மாண் மிகு அ த்கமேக மஹிந்தானந்த மீதலாேவ 
மாண் மிகு சரத் சந்திரசிறி  த் குமாரண 
மாண் மிகு நிசாந்த  ெஹட் கமேக 
மாண் மிகு சிவ ங்கம் த்  
மாண் மிகு சந்திரேசன சமரேகான் தியன்ேசலாேக 
மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா 
மாண் மிகு அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  ஹம்ம  
மாண் மிகு கபீர் ெமாெஹாமட் ஹாசிம் ெமாெஹாமட் 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி   ேயாேகஸ்வரன் 
மாண் மிகு அ விஹாேர ரஞ்சித் 
மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க 
மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க 
மாண் மிகு அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  ரணவக்க 
மாண் மிகு ளத்ெவலேக பிரசன்ன ரண ர 
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர் 
மாண் மிகு ஆர்.எம்.சி.பி. ரத்நாயக்க 
மாண் மிகு சாகல கேஜந்திர ரத்நாயக்க 
மாண் மிகு ெலாஹான்  எவின்தர ரத்வத்ேத 
மாண் மிகு ெகெஹ ய றம் க்ெவல்ல 
மாண் மிகு ெமாெஹாமட் ஜி ர் ரஹுமான் 
மாண் மிகு ஹர்ஷன சு ன் ராஜக ணா 
மாண் மிகு சமல்  ஜயந்த ராஜபக் ஷ 
மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ 
மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக் ஷ 
மாண் மிகு ேவ சாமி  ராதாகி ஷ்ணன் 
மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்    
மாண் மிகு அப் ல் ாிஷாட் 
மாண் மிகு அ த்த ரணசிங்க ஆரச்சிேக ெறாஷான் 
மாண் மிகு அ. அலகியவன்ன லசந்த 
மாண் மிகு ஆ ம் ஹம்மத் ஹிஸ் ல்லா ஹம்மத் ெலப்ைப 
மாண் மிகு காமினி குலவங்ஷ ெலாக்குேக 
மாண் மிகு ஜானக  வக்கும் ர 
மாண் மிகு அேபவர்தன வஜிர 
மாண் மிகு  (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி 
மாண் மிகு அந்தனி நிமல் லான்சா வர்ணகுலசூாிய 
மாண் மிகு அ விஹாேர வசந்த 
மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க 
மாண் மிகு இரான்  விக்கிரமரத்ன 
மாண் மிகு ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 
மாண் மிகு (தி மதி) மேகஸ்வரன் விஜயகலா 
மாண் மிகு ேப ெகாட ஆரச்சிேக விஜித 
மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க 
மாண் மிகு ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக விேஜபால 
மாண் மிகு (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன 
மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன 
மாண் மிகு (தி மதி) ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி 

விேஜரத்ன 
மாண் மிகு திேனந்திர வன்  விேஜவர்தன 
மாண் மிகு (தி மதி) ரதம்பல கமேக சிாியாணி  விேஜவிக்ரம 
மாண் மிகு ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த விேஜசிறி 
மாண் மிகு ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா 

விேஜேசகர 
மாண் மிகு கஞ்சன ேசாதாத விேஜேசகர 
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மாண் மிகு அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய வித்தானேக 
மாண் மிகு ேத க அமித் விதானகமேக 
மாண் மிகு சதாசிவம் வியாேழந்திரன் 
மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  
மாண் மிகு விமல் ரவங்ஸ 
மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி 
மாண் மிகு குமார ெவல்கம 
மாண் மிகு அ.அ. ரஞ்சன் ராமநாயக்க சத்த வித்த 
மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர 
மாண் மிகு மங்கள  சமர ர 
மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க 
மாண் மிகு இராஜவேராதயம்  சம்பந்தன் 
மாண் மிகு ஈஸ்வரபாதம் சரவணபவன்  
மாண் மிகு ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் சல்மான் 
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன் 
மாண் மிகு பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய 
மாண் மிகு கமலத் சிறிபால 
மாண் மிகு சிவஞானம்  சிறீதரன் 
மாண் மிகு சிவப்பிரகாசம் சிவேமாகன் 
மாண் மிகு அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி 
மாண் மிகு அேபேசகர வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த 

சிசிர குமார 
மாண் மிகு அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் சிஹாப்தீன் 
மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
மாண் மிகு வ ேவ  சுேரஷ் 
மாண் மிகு ேஜான்  ெசெனவிரத்ன 
மாண் மிகு அ  சாஹிர் ெமளலானா ெசயிட் 
மாண் மிகு அர்ஜுன சுஜீவ ேசனசிங்க 
மாண் மிகு மாைவ. ேசாமசுந்தரம் ேசனாதிராசா 
மாண் மிகு வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம ேசனாநாயக்க 
மாண் மிகு நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர ேசனாரத்ன 
மாண் மிகு அசங்க ெஷஹான் ேசமசிங்க 
மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
மாண் மிகு டீ.எம். சுவாமிநாதன் 
மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் 
மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா 
மாண் மிகு அ. இப ல் ற ப் ஹக்கீம் 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி 
மாண் மிகு அப் ஹாமி மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் 

ைஹஜினஸ் 
மாண் மிகு ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  ஹாீஸ் 
மாண் மிகு அப் ல் ர ப் அப் ல் ஹபீஸ் 
மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் ஹாஷிம் 
மாண் மிகு பா ஸ்ேக ஹாிசன் 
மாண் மிகு எச்.எம். விஜித ேஹரத் 
மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
மாண் மிகு ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் ைபசால் 
மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ  
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කථානායකතුමාට ශුභාශිංසන  
சபாநாயகர் அவர்க க்குப் பாராட்  

CONGRATULATIONS TO MR. SPEAKER  
 

[පූ.භා. 9.39] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උසස්ම 

ධුරයට ඔබතුමා පත්වීම පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම ෙම් ර ෙට් තුන්වැනි 
පුරවැසියා බවට පත්වීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම මාෙග්ත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්ත්, ෙම් ගරු සභාෙව්ත් සතුට පකාශ කරනවා.  

ෙමය ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 
රෙට් පශ්න විසඳන්නට අලුත් සම්පදායන් ඇති කරමින් යන 
ෙමොෙහොතක, අප ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා, සාකච්ඡා කර අඩු 
වශෙයන් අවුරුදු ෙදකක්වත් පාර්ලිෙම්න්තුව අලුත් කමයකට 
ෙගන යන්න සූදානම් වන අවස්ථාෙව්දී එහි සභාපතිත්වය ලබා දී 
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාටයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, සම්මුතිවාදී කමයක් ඇති කරන්න 
පුළුවන්ද, නැද්ද කියන එකයි අද අපට තිෙබන අභිෙයෝගය 
වන්ෙන්. අද ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අය දැක්කාම අපට 
සිෙතන්ෙන් ෙමොකක්ද? අප පතිවිරුද්ධ පක්ෂවල එක එක්ෙකනා 
සමඟ වාද කර තිෙබනවා, සටන් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා සමහරු 
අහයි, "ෙකොෙහොමද අප ෙමතැනට එකතු වන්ෙන්?" කියා. අනික් 
පැත්ෙතන් රට කියනවා, "පක්ෂවලට එකතු ෙවලා තමන්ෙග් පශ්න 
විසඳන්න" කියා. අන්න ඒ සඳහා අප ඔක්ෙකොම විශාල 
උත්සාහයක් දරනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
ඒ ගැන උනන්දුවක් දැක්වූවා, ඊට නායකත්වය දුන්නා. දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් සිටින මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ පිළිබඳ දුන්න 
සහෙයෝගයත් මම අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය දුන්න සහෙයෝගයත් අප අගය 
කරනවා. අප හැම එක්ෙකනාම එකතු ෙවලා දැන් ෙම් වැඩ කටයුතු 
ඉදිරියට ෙගන යන්නයි තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහෝ දුරට ෙමහි 
සාර්ථකත්වය රඳා පවතින්ෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිදු වන වැඩ 
කටයුතු අනුවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් සිදු වන 
වැඩ කටයුතුවල වගකීම පැවරී තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාටයි. ඒ වාෙග්ම 
ඔබතුමාට එය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒ වැඩ කටයුතු 
සාර්ථකව ඉෂ්ට කරන්නත් ඔබතුමාට ශක්තිය තිෙබනවා.  

ෙම් ගරු සභාෙව් හැසිරීම පිළිබඳව මීට ඉස්සර ෙවලා පශ්න 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අන්න ඒ පශ්න අනාගතෙය්දී ඇති ෙනොවන 
විධියට අප ෙම් සභා ගර්භය තුළත්, සභාෙවන් පිටතදීත් අෙප් 
යුතුකම් ඉෂ්ට කරනවා කියාත්, ඒ පිළිබඳ වගකීම ඔබතුමා භාර 
ගන්නවා ඇතැයි කියාත් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාව තුළ පතිසංස්කරණ 
කීපයක් ආරම්භ කරන්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කාරක සභා 
කමය, දිස්තික්ක භාර සංවර්ධන මණ්ඩල ගැන අප කථා කර 
තිබුණා. ඊට අමතරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය කාර්යාලයට 
වුවමනා ඉඩකඩ, පහසුකම්, මන්තීවරුන්ට වුවමනා ඉඩකඩ, 
පහසුකම් ආදී සියල්ලම ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. අපට විෙශේෂ 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් වුවමනායි. ෙම් කාල සීමාව තුළදී ඒ වැඩ 
කටයුත්ත කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් රටට අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් අවශ්යයි කියා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් 
පකාශ කර තිෙබනවා. අප ඒ වැඩ කටයුත්තත් කරන්න වුවමනායි. 
ගරු කථානායකතුමනි, අන්න ඒ වාෙග් විශාල කාර්ය භාරයක් 
තමයි ඔබතුමාට පැවරී තිෙබන්ෙන්. තානාපතිවරෙයක් ෙලස 
කටයුතු කළ ඔබතුමාට ඒ අත් දැකීම තිෙබනවා.  

ඔබතුමා බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ නායක හැටියට, 
ඇමතිවරයකු හැටියට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඔබතුමා 
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සකස් කරන්න ගත් 
උත්සාහය නිසා ඔබතුමාට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පමණක් ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට 
සිවිල් සමාජෙය්ත් සහෙයෝගය ඔබතුමාට තිෙබන නිසා ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත ඔබතුමා සාර්ථකව ඉෂ්ට කරාවි කියන එක ගැන මෙග් 
කිසිම සැකයක් නැහැ. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 
ඒකච්ඡන්දෙයන් පත් කරන්න ෙම් ගරු සභාෙව් හැම පක්ෂයක්ම 
ගත් තීරණයට ස්තුති කරමින් මම මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
[පූ.භා. 9.44] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂය වශෙයනුත් අප ඉතාම සතුටු 

වන අවස්ථාවක්, ෙම් අවස්ථාව. පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අකුරටම 
ගරු කරමින් කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායයන් 
පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳින් දන්නා හඳුනන  ෙමහි සිටින අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීතුමන්ලා ෙමන්ම නවක මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාත් එකතු 
ෙවලා ඔබතුමා ඒකච්ඡන්දෙයන් කිසිම තරගයක් නැතිව ඔය 
මූලාසනය සඳහා පත් කර ගත්ෙත් ඔබතුමා ෙකෙරහි තබන ලද 
දැවැන්ත විශ්වාසයක් මතයි. ඒ විශ්වාසය කඩ ෙනොකරමින්, සැම 
ෙදනාට එක සමානව සලකමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අලුත් ගමනක් 
රැෙගන යෑමට ෙමන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නව ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ආරම්භ කිරීමට ඔබතුමා පුෙරෝගාමි ෙව්වි කියා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව අද ෙම් රෙට් 
විවිධ ජන ෙකොටස් තුළ -ජනතාව තුළ- තිෙබන්ෙන් ෙබදුණු 
මතයක්. ෙම් මතය නිවැරැදි කර පාර්ලිෙම්න්තුව ඉතාම ශිෂ්ට හා 
ශීලාචාර ආයතනයක් බවටත්, ජනතා වගකීම් ඉටු කරන 
ආයතනයක් බවටත් පත් කර ගැනීෙම් දී ඔබතුමා විශිෂ්ට 
නායකත්වයක් ලබා ෙද්වි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ඔබතුමාට දීර්ඝ කාලීන ෙද්ශපාලන අත් දැකීම් තිෙබනවා. මා 
ෙමන්ම ඔබතුමාත් ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙවන් ෙද්ශපාලනයට 
පිවිසිලා, පහළ තලෙය් සිට ඉහළ තලය දක්වා කමකමෙයන් 
පැමිණි ෙකෙනක්. ඒ දීර්ඝ කාලීන ෙද්ශපාලන අත් දැකීම් සියල්ල 
වාෙග්ම ජනතාවට ගම්ය වන ජනතා අවශ්යතාවන් හා ජනතා 
අදහස් ඔබතුමා තුළ ගැබ් ෙවලා තිෙබන බව අප දන්නවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරන සෑම අවස්ථාවකදීම 
විෙශේෂෙයන් නව මැතිවරණ කමයක් හඳුන්වා දීම පිළිබඳව එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය තුළ විෙශේෂ උත්සාහයක් ගත්ෙත් ඔබතුමා තමයි 
කියන එක අප ඉතා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
වතාෙව් අප පුළුවන් තරම් උත්සාහ කළා, මනාප මැතිවරණ කමය 
ෙවනස් කරන්න; මාස හෙය් -දින සියෙය්- වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය එළි දක්වන්න. එෙසේ 
එළි දැක්වූවා නම් ෙම් රෙට් අපට තිෙබන ෙබොෙහෝ ෙචෝදනා අඩු 
වන්න තිබුණා. නමුත් අපට එය කරන්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා අප එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ ඇති කර ගන්නා ලද 
ගිවිසුම පකාරව අප විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටියා, ෙම් නව 
මැතිවරණ කමය -ෙක්වළ කමය හා මිශ ෙවලා ආසනයකට වග 
කියන මන්තීවරයකු පත් කර ගැනීෙම් කමෙව්දය- ඇති කිරීෙම් 
කාර්යය වර්ෂයක කාලයක් තුළ දී අපි අනිවාර්යෙයන් ඉෂ්ට 
කරන්න ඕනෑ කියා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 
ෙකෙර් ඔබතුමාෙග් පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කර, එය ඔබතුමා අතට 
අරෙගන, ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සහෙයෝගය ලබා ෙගන වර්ෂයක් 
ඇතුළත දී ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම සඳහා අවශ්ය මාර්ග 
සැලැස්ම අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. මම හිතනවා, ෙමය කළා නම් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ජනතාවට විශාල වශෙයන් සතුටු වන්නට 
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පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් පළමුවැනි වර්ෂය තුළ දී සකස් කරන්න 
අපට පුළුවන් ෙව්වි කියා.  

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය අනුව ඔබතුමා 
නිතරගෙයන් ෙම් උත්තරීතර තනතුරට පත් කර ගැනීම සඳහා අෙප් 
අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකයන් අද අපට දක්වන ලද 
සහෙයෝගය අප ඉතාම අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
අගාමාත්යතුමා ඉදිරි කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සිදු කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිසංස්කරණ ගණනාවක් ගැන කියා සිටියා. 
විෙශේෂෙයන් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
යටෙත් අප බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙපරට වඩා 
ශක්තිමත්, ජනතාවට වග කියන ආයතනයක් බවට පත් කිරීමටයි.  

ඒ සඳහා අප සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙවනත් සංෙශෝධන සියල්ල සිදු කර, 
විෙශේෂෙයන් ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල, ෙපොලිස් ෙකොමිසම, මැතිවරණ 
ෙකොමිසම වැනි ෙද්වල්  ඉතා ඉක්මනින් ස්ථාපිත කරලා ජනතාවට 
එහි පතිලාභ, ෙද්ශපාලන පතිලාභ ගලා යාමට සැලැස්විය යුතුයි. ඒ 
සඳහා අපට විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කිරීමට තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට අවශ්ය පහසුකම් සියල්ල නිසි ෙලස 
ලබා දීලා, ඒ නව කමිටු කමය පිළිබඳව අපත් සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා වඩාත් සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් 
දියත් කිරීමට හැකි ෙව්වා කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ෙම් පිළිබඳව 
ඔබතුමාට විශාල නායකත්වයක් ලබා දීමට පුළුවන්. මා හිතන 
හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නියාමනය කිරීම සඳහා අගමැතිතුමාට 
වඩා, විපක්ෂ නායකවරයාටත් වඩා ඔබතුමාට තමයි සුවිෙශේෂී වූ 
වගකීමක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් යුගෙය් ෙවනත් කථානායකවරයකුට 
තිබුණු වගකීම්වලට වඩා සුවිෙශේෂී කාර්ය භාරයක් ඔබතුමාට 
ෛදවය විසින් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙතරුවන් සරණින් ඒ කාර්යය 
නිසි ෙලස ඉටු කිරීමට ඔබතුමාට හැකි ෙව්වා කියා මා සමස්ත 
විපක්ෂය ෙවනුෙවන්ම පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[9.50 a.m.] 

 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Mr. Speaker, may I, on behalf of the Tamil National 

Alliance, extend to you our warmest congratulations on 
your being elected to the exalted position of the Speaker 
of this august Assembly. You have thereby been elected 
as the guardian of the rights and privileges of the Hon. 
Members of this House and of the House itself.   

With your rich political and administrative experience, 
there can be no doubt that you will discharge those 
functions in a manner acceptable to every Hon. Member 
of this House. You are assuming this high office at a very 
critical and a crucial juncture in the history of this 
country. The country had ended a long and cruel war, 
which should never have come about, if the cause of the 
conflict had been resolved between moderates much 
earlier. The result of the war was that the country suffered 
in several ways. The war became an excuse for many 
other wrongs to be committed in the name of the country.  

The country wants to look at things afresh. That is the 
verdict of the people on 08th January and 17th August, 
2015. The people of the country, particularly the people 
of the North and the East, have exercised their franchise 
with a sense of sobriety and righteousness.   

This Parliament is going to have a crucial role to play. 
Amongst several issues that this Parliament must deal 
with is the framing of a new Constitution so as to restore 
democracy, pluralism, equality, equity and justice. This is 
fundamental. Sovereignty must be shared and exercised 
by all people in this country irrespective of any other 
consideration.  

You will preside over all these deliberations and you 
have a crucial role to play.  The dignity of this House 
needs to be restored. The dignity of Parliament was 
seriously eroded in the years gone by. The independence 
of several institutions, including the Judiciary, needs to 
be restored. This House has a crucial role to play in 
regard to all these matters and you, consequently, also 
have a crucial role to play. 

I want to assure you, Hon. Speaker, of the fullest 
cooperation of the Tamil National Alliance in your tasks 
and we wish you the very best! Thank you.    

 
[පූ.භා. 9.54] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර 

එවන ලද අප 225ෙදනාට සුවිෙශේෂී වූ කාර්ය භාරයක් පැවරී 
තිෙබනවා. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් ඇතුළු අෙප්  රෙට් සියලු  ජන 
ෙකොට්ඨාස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා. එම ජන 
ෙකොට්ඨාසවල පැතිකඩක් බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පත් වී 
තිෙබනවා. ෙබෞද්ධ ධර්මය, හින්දු ධර්මය, ඉස්ලාම් ධර්මය, 
කෙතෝලික ධර්මය අදහන ආගමික භක්තිකයන්ෙගන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිරී තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආගම් සංයුතිෙය් යම් 
පැතිකඩක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ නිසා ෙම් 
සියලු  ජන ෙකොට්ඨාස විසින් අපව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා 
පත් කර එවන ෙකොට ඔවුන් සතු වූ අරමුණු තිබුණා;  ඔවුන් සතු වූ 
අෙප්ක්ෂාවන් තිබුණා; ඔවුන් සතු වූ බලාෙපොෙරොත්තු තිබුණා. අප 
සුදුසු ද, නැද්ද කියන කරුණ කවරක් වුවත්, ෙම් සියලු ජන 
ෙකොට්ඨාසවල අෙප්ක්ෂාවන්, අරමුණු, බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කිරීම 
අප මත පැටවී තිෙබන අත් හැර ෙනොහැකි වගකීමක් ෙලස අපි 
දකිනවා.  

ආර්ථිකෙය් අසාධාරණයට ලක් වූ ජනතාවෙග් හඬ, 
පජාතන්තවාදය සහ නිදහස අහිමි වූ ජනතාවෙග් හඬ, අයිතීන්වලදී 
සමාන අයිතිවාසිකම් අත් පත් කර ගත ෙනොහැකි වූ ජනතාවෙග් 
හඬ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නැඟිය යුතුයි කියා අප කල්පනා 
කරනවා. ෙමොකද, ෙකෝටි ෙදකක් වූ අෙප් රෙට් සියලු ජනතාවට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සහභාගී ෙවන්න බැහැ. ඔවුන් විසින් 
ඔවුන්ෙග් වගකීම් සහ අරමුණු ෙම් 225ෙදනා මත පටවා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසුන් ෙගන 
තිෙබන්ෙන් මහා බරක්, මහා වගකීමක් අප මත පටවා ෙගනයි. ඒ 
නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප හැම ෙදනාම ෙම් බර, ෙම් වගකීම 
පිළිබඳව ඉතාමත් අවෙබෝධෙයන් සහ සැලකිල්ෙලන් යුතුව 
කටයුතු කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා.   

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ෙමෙහයවනවා; 
සම්පදායන් අනුව ෙමෙහයවනවා. හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, 
ස්ථාවර නිෙයෝග සහ සම්පදායන් අප ආරක්ෂා කළ යුතු වන්ෙන් 
ජනතාවෙග් වුවමනාවන් යටපත් කිරීෙම් අරමුණින් ෙනොෙවයි.  අප 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විටින් විට දැක තිෙබනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙබොෙහෝ විට 
ස්ථාවර නිෙයෝග ෙගන හැර දැක්වූෙය්, සම්පදායන් ෙගන හැර 
දැක්වූෙය් අන් කවරක් සඳහාවත් ෙනොෙවයි, සැබෑ හඬවල් යටපත් 
කිරීෙම් අරමුණින් බව.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමෙහයවීෙම්දී 
ඔබතුමාට පැනැවී තිෙබන සීමා මායිම් ස්ථාවර නිෙයෝගවල  සහ 
සම්පදායන්ෙග් සඳහන් වී තිබුණත්, ඒ සීමා මායිම්වලට ෙකොටු 
ෙනොවී ජනතාවෙග් සැබෑ හඬ, ජනතාවෙග් සැබෑ වුවමනාව, 
ජනතාවෙග් සැබෑ අරමුණු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මතු කිරීමට 
ඔබතුමා ඉතාම ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලබා ෙද්වි කියලා අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එය ඔබතුමාට අත්හැරිය ෙනොහැකි 
වගකීමක් ෙලස අප කල්පනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට පැවරී 
තිෙබන්ෙන් ඉතාම අමුතු පන්නෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවක්. මීට ෙපර 
ඔය අසුෙන් වාඩි වුණු   ෙබොෙහෝ අයට දකුණු පස බැලුවාම 
ආණ්ඩුවත්, වම් පස බැලුවාම විපක්ෂයත් ෙපන්නුම් කළා. ඒ නිසා 
තීන්දු තීරණවලදී, සමහර ෙයෝජනාවලදී, අදහස්වලදී 
කථානායකතුමාට පහසුවක් දැෙනනවා, දකුණු පස ආණ්ඩුවත්, වම් 
පස විපක්ෂයත් ෙවන් ෙකොට ෙපනී තිබීම ෙහේතු ෙකොටෙගන. 
 නමුත් අද ඔබතුමාට උරුම වී තිෙබන, ෙමෙහයවන්නට තිෙබන, 
ඔබතුමා නායකත්වය ෙහොබවන පාර්ලිෙම්න්තුව සංකීර්ණතා 
රැසකින් පිරී තිෙබනවා. ඒ සංකීර්ණතා පිළිබඳව ඔබතුමා අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතු වන්ෙන්, ඔබතුමාෙග් තීරණය ලබා දිය යුතු 
වන්ෙන් සැබෑ ජනතාවෙග් අධිෂ්ඨාන සහ වුවමනා ෙපරදැරි 
කරෙගන පමණක්ම යි. එෙසේ ෙනොෙකොට ෙම් සංකීර්ණතා සහිත 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා අප 
කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ.  අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කාලය තුළ 
සිටි හැම කථානායක තුෙමකුටම තිබුණු පහසුව ඔබතුමාට 
තිෙබනවාය කියලා අප විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාට 
පාලනය කිරීමට පැවරී තිෙබන්ෙන් අමුතු ගණෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන්ෙග් 
අයිතීන්, සියලු ජන පජාව  නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන 
ව්යාපාරවල අයිතීන්, පීඩාවට පත් වූ ජනතාවෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා 
කිරීම වාෙග්ම, ඒ ෙවනුෙවන් හඬ නඟන මන්තීවරුන්ෙග් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීමත් ඔබතුමා ෙවත පැවරී 
තිෙබනවාය කියා අප විශ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් 
බැලීෙම්දී, තම තමන් දකින ෙද්ශපාලන මති මතාන්තර අනුව, 
පාර්ලිෙම්න්තුව කවර ස්ථානයකද තිබිය යුත්ෙත්, ෙම්  
පාර්ලිෙම්න්තුව කවරක්ද ආදී වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව 
විවිධ අර්ථකථන හා  විවාද අපට තිෙබන්න පුළුවන්. ෙබොෙහෝ අය 
හිතන්න පුළුවන්, පාර්ලිෙම්න්තුව පජාතන්තවාදෙය් 
ෙක්න්දස්ථානය කියලා. සමහර අයට අර්ථ කථනය කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි පසු ගිය කාලෙය් 
පජාතන්තවාදෙය් ගිලටීනය බවට පත් වූෙය් කියලා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව එවැනි විවිධ ෙද්ශපාලන දර්ශන අපට 
තිෙබන්න පුළුවන්. එෙහත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැත්ම පිළිබඳව 
කිසිදු විවාදයක්, කිසිදු ෙවනස්කමක්, කිසිදු සංවාදයක් අප තුළ 
පැවතිය යුතුයි කියලා අප හිතන්ෙන් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිබඳව පසු ගිය කාලය පුරාවටම රට තුළ ෙගොඩ නැඟී තිබුණු 
චිතය කුමක්ද? මා පාර්ථනා කරනවා, මන්තීවරු කථා කරන්න 
පටන් ගන්න ෙකොට පාසල් දරුවන් ෙම් ගැලරිෙයන් ඉවත් කරන්න 
කියලා ෙව්තධාරිතුමාට "චිට්" එකක් යවන්න ඔබතුමාට සිද්ධ 
ෙනොෙව්වා කියලා. එවැනි පාර්ලිෙම්න්තුවක් අවශ්ය නැහැ කියලා 
අප කල්පනා කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳ ෙද්ශපාලන දැක්ම 

කවරක් වුවත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සංයමයක් සහිතව, ජනතාවෙග් 
සැබෑ සංවාද මණ්ඩපයක්  ෙලස ෙමෙහය විය යුතුයි කියලා අප 
කල්පනා කරනවා.  

පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව ෙම් රට 
තුළ ෙගොඩ නැඟී තිබුෙණ්  ඉතාම පිළිකුල් සහගත - ෙම් වචනය 
ටිකක් සුදුසු ෙනොවුණත් - චිතයක්, පිළිකුල් සහගත හැඟීමක්. 
පිළිකුල් සහගත හැඟීමක් ෙගොඩ නැඟී තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිරිසිදු කිරීෙම් වගකීම, අපවිත වී තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුව පිරිසිදු 
කිරීෙම් වගකීම, දුගඳ හමන පාර්ලිෙම්න්තුව සුවඳවත් කිරීෙම් 
වගකීම ඔබතුමා ෙවත පැවරී තිෙබනවාය කියලා අප කල්පනා 
කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් ෙහොබවන්ෙන් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
ඉතාම වැදගත් ෙද්ශපාලන සන්ධිස්ථානයක් ඇති ෙමොෙහොතක පත් 
වූ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ධුරයයි. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙවත 
පැවරී තිෙබන වගකීම, කාර්ය භාරය විශාලයි කියලා අප කල්පනා 
කරනවා. ඔබතුමාට තිෙබන අත් දැකීම්, ව්යාපාරික ක්ෙෂේතෙය් අත් 
දැකීම්, ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් අත් දැකීම්,  ෙබොෙහෝ ගැටලුවලට 
ඔබතුමාෙග් නිහතමානීත්වෙයන් හා සංයමෙයන් යුතුව මැදිහත් 
වීෙමන් අත්පත් කරෙගන තිෙබන අත් දැකීම් අනුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව වඩාත් ෙහොඳ පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් කර 
ගන්න හැකියාව ලැෙබ්වි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා 
ඔබතුමාට අපි සුබ පතනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[10.01 a.m.] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
 

Mr. Speaker, may I take this opportunity to extend to 
you the wishes on behalf of my Party, the Sri Lanka 
Muslim Congress. On this occasion, I have no doubt 
whatsoever that your keen sense of impartiality would 
ensure that this House will have the leadership that is 
required to take this away from the unfortunate perception 
about the manner in which we conducted deliberations in 
the past. I am sure, our  Prime Minister’s objective of 
converting the Consultative Committees of Parliament 
into oversight bodies and through which to grant more 
powers to all  Hon. Members on both sides of the divide 
is to exercise the bounden duty of being the watchdog of 
public finance of this nation.  

Sir, it is  also my fervent wish that you would be able, 
during your stewardship of this House, with the co-
operation of both the Hon. Prime Minister and the Hon. 
Leader of the Opposition, to do away with the culture, or 
rather the norm of observing the Standing Orders in its 
breach, or ensure that that would be done only in 
exceptional situations.   

Therefore, it is my fervent hope, Hon. Speaker, at this 
important juncture in our nation’s history, now that you 
are in charge of this august Assembly through which all 
of us - Members belonging to different ethnic groups - 
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would be able to celebrate the diversity of this nation 
through the dignified manner in which we conduct 
ourselves during deliberations in this august Assembly.  

Sir, it is once again my pleasure to wish you all the 
very best in your office which you have now been 
entrusted with. 

Thank you very much.  

 
[පූ.භා. 10.04] 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙව් 

නාගරික මන්තීවරයකු හැටියට කටයුතු කරද්දී ඔබතුමන් 
නගරාධිපතිවරයා හැටියට ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට 
නායකත්වය දුන්නා. එතැන් සිට ආරම්භ වුණු ඔබතුමාෙග් 
ෙද්ශපාලන කියාවලිය ඇතුෙළේ,  ෙම් අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථානායක ධුරය ඔබතුමන් විසින් ෙහබැවීම ඉතා වැදගත් 
අවස්ථාවක් කියලා මා විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් රෙට් ඡන්දදායක ජනතාව විසින් අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිර්මාණය කරද්දී සමහර පැරණි මන්තීවරුන්  පරාජයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. නවක මන්තීවරුන් සැලකිය යුතු පිරිසක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අලුතින් පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන තවත් විෙශේෂත්වයක් හැටියට මම 
දකින්ෙන්, අද අපි කවුරුත් භුක්ති විඳින සාමය ෙම් රටට උදා 
කරන්න, නිර්මාණය කරන්න නායකත්වය දීපු හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කිරීමයි. අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව තවත් අතකින් සුවිෙශේෂ වන්ෙන් 
ඒ කාරණයත් එක්ක. මම හිතන හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිර්මාණය ෙවන්ෙන් ගැටුම් සහගත අතීතයක් අෙප් මතකය පාමුල 
තවමත් තියා ෙගන; ෙම් රෙට් ෙල් වැගිරුණු අතීතයක් අෙප් 
මතකය පාමුල තියා ෙගන. ඒ නිසා මා විශ්වාස කරනවා අපි සියලු 
ෙදනාටම සුවිෙශේෂ වූ වග කීමක් තිෙබනවා කියලා.  නැවත ෙම් 
රෙට් ෙල් වැගිෙරන්ෙන් නැති, ගැටුම් නිර්මාණය ෙනොවන, දිනා 
දුන් සාමය ස්ථාවරව ආරක්ෂා කර ෙගන, ජාතික ආරක්ෂාව 
ස්ථාවරව ස්ථාපිත කර ෙගන, ෙම් රෙට් ජන ෙකොටස්වල තිෙබන 
විවිධත්වය රකිමින්, ඒ විවිධත්වය තුළ ඒකත්වයත් ආරක්ෂා කර 
ෙගන ඉදිරියට යෑෙම් වගකීම මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපට 
තිෙබනවා.  

සම්මුතිවාදය වැදගත් වන්ෙන් නිවැරදි ෙද් සඳහා මිසක්, රටට 
හිතකර ෙද් සඳහා මිසක්, රටට අහිතකර ෙද් සඳහා ෙනොෙවයි. 
සම්මුතිවාදය අවශ්ය වන්ෙන් ජාතියට ෙමන්ම මාතෘ භූමියට අවශ්ය 
නිවැරදි ෙද් ඉටු කිරීම සඳහා මිසක්, රටට අහිතකර ෙද් ඉටු කිරීම 
සඳහා ෙනොෙවයි. මා හිතනවා, බහු පක්ෂ පජාතන්තවාදෙය් 
ජීවගුණය රඳා පවතින්ෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය යනුෙවන් 
අංග ෙදකක් -අංශ ෙදකක්- ජීවමානව පැවැතීෙමන් කියලා. බහු 
පක්ෂ පාර්ලිෙම්න්තු කමයක විරුද්ධ පක්ෂය නැති වනවා නම්, 
එෙහම නැත්නම් විරුද්ධ පක්ෂය කියන එක වචනයට පමණක් 
සීමා වනවා නම්, මම හිතන්ෙන් නැහැ පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදෙය් ජීවගුණය ආරක්ෂා ෙවයි කියලා. ඒෙකන් අදහස් 
ෙවන්ෙන් නැහැ රටට හිතකර ෙද් සඳහා අවශ්ය සම්මුතියක් ඇති 
ෙනොවිය යුතුයි කියලා. ඒ සම්මුතිය ඇති විය යුතුයි. එෙහත් එය 
කිසි ෙලසකින්වත් තමුන්ට අභිමත ආකාරෙයන් ගමනක් යන්නට 
දීපු බලපතයක් ෙනොවිය යුතුයි කියන එකයි ගරු කථානායකතුමනි 
මා විශ්වාස කරන්ෙන්. 

පසු ගිය මැතිවරණෙය් දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට 
ඡන්දය දීපු ලක්ෂ සංඛ්යාත ජනතාවට අෙප් කෘතෙව්දීත්වය, 
ආචාරය පළ කරන්නත් මා ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා ගන්නවා. ඒ 
ජනතාව බුලත් ෙකොළයට ඡන්දය දීලා අප  ෙතෝරා පත් කර 
එවීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ ඓතිහාසික වගකීම හා ඒ 
යුතුකම ඉටු කරන්න අප සියලු ෙදනාම බැඳී සිටිනවාය කියන 
එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතු ෙම් 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව රට ආරක්ෂා කරපු පාර්ලිෙම්න්තුවක්, රට 
දියුණු කරන්න සම්මාදම් වුණු පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙලස ඉතිහාසෙය් 
ලියැෙවනවා දකින්න මා කැමැතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
වැදගත්ම සාධකය වන්ෙන් ෙමයයි.  27,000 ෙදෙනක්  දිවි පුදලා 
නිර්මාණය කරපු, පණ දීපු රෙට් ඒකීයභාවය තවදුරටත් ජීවමානව 
ආරක්ෂා කරන පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවටත්, ෙම් රෙට් අහිංසක 
දුප්පත් මහ ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න තුඩු ෙදන, 
ඔවුන්ෙග් දරුවන්ෙග් අනාගතය යහපත් කරන්න තුඩු ෙදන නව 
අදහස්, නව ෙයෝජනා, නව මතවලින් පිරුණු සජීවී 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවටත් ෙමය පත් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්  
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට මෙග් සුබපැතුම් 
එකතු කරනවා. 

 
[පූ.භා. 10.08] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 

පාර්ශ්වකාර පක්ෂයක් හැටියට පජාතන්තවාදි වාමාංශික ෙපරමුණ 
ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට අපෙග් සුබ පැතුම් පිළිගැන්වීමට  මා ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හැකිතාක් දුරට 
අපෙග් සමාජය සාන්දනෙය් පිළිබිඹුවක් වීම ෙනොවැළැක්විය හැකි 
විය යුතුයි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සමාජය නිෙයෝජනය කරන්ෙන් 
නම්.  නමුත් අප දන්නවා, ෙම් සමාජෙය් වුවමනාවන් අතර ගැටුම් 
තිෙබන  බව. ඒ ගැටුම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නිෙයෝජනය වීම 
ෙනොවැළැක්විය හැකියි. ඒ නිසාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ස්ථාවර 
නිෙයෝග  ඉතාමත්ම ෙහොඳින් රැක ගැනීමට ඔබතුමාට ශක්තිය 
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරන අතර, ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝග මීට වඩා 
ශක්තිමත් ෙලස බලාත්මක කිරීමට කලක සිට තිෙබන ෙයෝජනාව 
කියාත්මක කිරීෙම් අවශ්යතාව ෙම් අවස්ථාෙව් දී අපි සැලකිල්ලට 
ගත යුතුයි.   

ඊළඟට, අපෙග් විරුද්ධ පක්ෂෙය් කාර්ය භාරය වන්ෙන්  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙගන එන ෙයෝජනා ෙදස විරුද්ධ පක්ෂය 
හැටියට විචාරාත්මකව බැලීමයි. ෙයෝජනාව ෙගන එන ෙකනාට 
ෙනොෙපෙනන ෙද් දැකීමයි. ඒ කාර්ය භාරය ඉටු කිරීෙම් දී; අපට 
තිෙබන ඒ වගකීම ඉටු කිරීෙම් දී අප කිසි ෙලසකින්වත් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය්  ආධාරකයක් බවට පත් ෙනොෙවන බවත් මා කියන්නට 
වුවමනායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා ආකාරයට 
පජාතන්තවාදය යනු ජනතාව විසින් ජනතාව උෙදසා ජනතාවෙග් 
ආණ්ඩු පාලනයක් බිහි කිරීමයි. එනමුත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින 
අප ෙබොෙහෝ ෙදනා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් මධ්යම පන්තිය සහ 
ඉහළ මධ්යම පන්තියයි. අප ඒ කාරණයත් මතක තබා ගත යුතු 
අතර, අඩු ආදායම්ලාභී කම්කරුවන් ෙහෝ ධීවරයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැති බවත් ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කිරීම මෙග් යුතුකමක් ෙලස සලකනවා. නමුත් ඒ ජන ෙකොටස් 
නිෙයෝජනය කිරීෙම් වගකීම අපට පැවරී තිෙබන බවත් අප ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී සඳහන් කළ යුතුයි.  

අවසාන වශෙයන් මා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි,  ආණ්ඩු 
පක්ෂයට වඩා විපක්ෂය අඩු මන්තීවරුන් සංඛ්යාවකින් යුක්ත බව.  
ෙම් විපක්ෂය පෙභ්දයන්ෙගන්ද යුක්තයි. එබැවින් ෙම් විපක්ෂය 
තුළත් විපක්ෂයක් තිෙබන්නට පුළුවන් බව ඔබතුමාට කල් යාෙම්දී 
වැටෙහේවි. එම විපක්ෂය ෙකොතරම් කුඩා වුණත් එම විපක්ෂෙය් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීමට ඔබතුමා නිසි ෙලස මැදිහත් වනු 
ඇතැයි අප හැම දාම විශ්වාස කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාට එම ශක්තිය ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 10.12] 
 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා පළමුෙවන්ම  අද 

දින  අලුෙතන් පත් වූ  ගරු කථානායකතුමාට  අපෙග් ආශිර්වාදය 
පළ කර සිටින්නට කැමැතියි. මධ්යස්ථ, ඒ වාෙග්ම අප සියලු 
ෙදනාෙග්ම ෙගෞරවයට පාත වූ ෙජ්යෂ්ඨ ෙද්ශපාලන නායකයකු 
හැටියට ඔබතුමා ෙමම ධුරෙය් කාර්ය භාරය ඉතා වගකීෙමන්, ඉතා 
ෙහොඳින් සහ ආදර්ශවත්ව සිදු කරයි කියලා අප විශව්ාස කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙම් සිටින්ෙන් ඓතිහාසික 
අවස්ථාවකයි. ෙම්, ශී ලංකාෙව් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම 
ජාතික ආණ්ඩුවකට එකතු වූ ෙමොෙහොතක්. එහිදී එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය 
පිළිබඳව පුඵල් එකඟතාවක් ඇති කර ගත යුතු ෙවනවා. නිදහසින් 
පසුව අෙප් රෙට් දියත් වු විවිධ සමාජ, ආර්ථික පශ්න, සමාජ 
සංවර්ධනයන් අරබයා අෙප් රෙට් ජාතික සම්මුතියක් ඇති වූෙය් 
නැහැ. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීෙම්දීත්, රෙට් 
ආර්ථික සංවර්ධන උපාය මාර්ගවලදීත් අත්තෙනෝමතික ෙලස ගත් 
කියා මාර්ග නිසා අෙප් සමාජය සෑෙහන්න පස්සට විසි ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අත්තෙනෝමතිකව 
තමන්ට හිෙතන ෙද් අනුව ෙනොව ජාතික පතිපත්තියක්, ජාතික 
සැලසුමක් සකස් කරමින්, අප සියලු ෙදනාම ඒ ජාතික 
පතිපත්තිෙය් කියාකරුවන් බවට පත් ෙවන යුගයක් බවට ෙම් 
යුගය පත් කර ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි කාලය තුළ මනාප ඡන්ද කමය ඉවත් කර 
සෑම ෙදනාටම සාධාරණය ඉෂ්ට වන ඡන්ද කමයක් තහවුරු කර 
ගැනීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පමුඛ වගකීමක් හැටියට අප කල්පනා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අප නිවැරදි කර ගත යුතු ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුතු පතිපත්ති සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු සම්මුතියක්, - 
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්ය, ආර්ථිකය ඇතුළු ක්ෙෂේතවල -  සංවර්ධන 
උපාය මාර්ගයක් ජාතිකමය වශෙයන් තහවුරු කර ගැනීෙම් 
වැදගත්කම මා දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්මුතියට පරස්පර 
විෙරෝධී වූ, ෙපොදු සම්මුතියට හානි කර වන්නා වූ ෙයෝජනාවන් ෙම් 
ගරු සභාව තුළ ඉදිරිපත් ෙනොෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ජාතික සමඟිය ෙගොඩනැඟීෙම් දී දැන් පවත්නා 
අෙප් සම්මුතීන් කඩා බිඳ දමන ෙයෝජනා ෙගන එන්ෙන් නැතිව,  
හැම ෙදනාටම එකඟ වන්නට පුළුවන්  සම්මුතියක් තුළ ගමන් 
කරයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රට අත් විඳින ඒ කටුක 
තත්ත්වෙයන් මිදී ෙම් රට ෙගෞරවාන්විත තැනකට ඔසවා 
තබන්නට ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට හැකි ෙවයි කියා 
අප විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා කවුරුත් වග කීෙමන් යුතුව කටයුතු 
කරයි කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහජන 
නිෙයෝජිතයන් හැටියට අප බලන්නට ඕනෑ,  අද අෙප් රට 
තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද කියලායි.   අෙප් රට තිෙබන තත්ත්වෙයන් 
ඉහළට ඔසවා තබන්නට හැම ෙදනාම වග කීෙමන් යුතුව කටයුතු 
කරාවිය කියා විශ්වාස කරනවා.  අප හැම ෙදනා තුළින් අවිශ්වාසය 
සහ සැකය දුරු ෙවලා,  රෙට් ෙකොටසක් විධියට ෙනොව රටක් 
විධියට හිතන පිරිසක් බවට පත් ෙවයි කියා විශ්වාස කරමින්, හැම 
ෙදනාටම ෙසත් පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. 

 
[ .ப. 10.15] 

 

ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා  
(மாண் மிகு மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவா்கேள, சபாநாயகர் பதவிக்காக 

உங்கள  ெபயர் அரசாங்கக் கட்சிப் பாரா மன்றக் கு க் 
கூட்டத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டெபா ம் இன்  இங்ேக 
மாண் மிகு பிரதமர் அவர்கள் இந்தப் பதவிக்கு உங்கள் 
ெபயைரப் பிேராித்தெபா ம் நாங்கள் மிக ம் 
மகிழ்ச்சியைடந்ேதாம். காரணம், இந்தப் பதவிக்குத் 
தகுதிவாய்ந்த ஒ  தைலவராக நீங்கள் உங்கைள 
அைடயாளப்ப த்திக்ெகாண் ப்ப தான். நீங்கள் ெகா ம்  
மாநகர சைபயிேல தல்வராகப் பதவிேயற்  அத டாகப் 
பாாிய ன்ேனற்றகரமான ெசயற்பா கைள ன்ென த்த ம் 
எனக்குத் ெதாி ம். அ மாத்திரமல்லாமல், இன்  நாங்கள் 
அதிகமாக உச்சாிக்கும் நல்லாட்சி என்ற வார்த்ைதக்கு நீங்கள் 
அன்ேற அர்த்தத்ைதக் ெகா க்கத் ெதாடங்கியி ந்தீர்கள். 
அதற்குப் பிறகு, நீங்கள் ேமல் மாகாண சைபயிேல 
எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இ ந்தெபா  எனக்கு 
அறி கமானீர்கள். இன்  நாங்கள் அதிகமாகப் 
பிரஸ்தாபிக்கும் நல்லாட்சி என்ற பதத்ைத அந்தக் 
காலகட்டத்திேல ேவ  வார்த்ைதகளில் பிரேயாகித் ச் 
ெசயற்பட்ட நீங்கள், இன்  நல்லாட்சி என்ற ெபயாில் 
உ வாக்கப்பட் க்கும் இந்த ஆட்சியின் கீழான 
பாரா மன்றத்தில் சபாநாயகராகப் பதவிேயற்றி ப்பைத 
யிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம் என்பைத மீண் ம் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அந்தத் ெதாடர்   - அந்த 
உற  - ெதாடர்ந் ம் நீ க்கேவண் ெமன வி ம் கின்ேறாம்.  

இந்தப் பாரா மன்றத்தின் லமாக நாங்கள் 
ஏற்ப த்தியி க்கும் நல்லாட்சி சுலபமாக உ வாகி 
விடவில்ைல. பல்ேவ  இனங்கள், பல்ேவ  மதங்கள் மற் ம் 
கட்சிகைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ ய பலர் இன்  
இங்ேக ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்களாக 
அமாந்தி க்கின்றார்கள். இந்த நாட் ேல பல மதங்கள், பல 
கலாசாரங்கைளக் ெகாண்ட பல் னத்தவர்கள் வாழ்ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள். நாட் ல் இ க்கின்ற அந்த பல் னத் 
தன்ைமைய இந்தப் பாரா மன்றத்தி ம் ேபணேவண் ய 
கடப்பா  உங்க க்கு இ க்கின்றெதன்  நிைனக்கின்ேறன்; 
அதைனப் ேப ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு 
இ க்கின்ற . உண்ைமயிேல, இந்த நல்லாட்சிைய நாங்கள் 
சுலபமாகப் ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. இந்தப் பாரா  
மன்றத்திேல இ  சம்பந்தமான வாதப் பிரதிவாதங்கைளச் 
ெசய்   ஜனநாயகத்ைத உ திப்ப த் வதற்கான உாிைம - 
வாய்ப்  கடந்த காலங்களிேல எங்க க்கு ைமயாக 
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வழங்கப்படவில்ைல. இந்தப் பாரா மன்றத்திேல நியாயமான 
ைறயில் வாதப் பிரதிவாதங்கைளச் ெசய்  க த் க்கைளப் 

பாிமாறி எங்கள  மக்களின் நியாயமான உாிைமகைள 
உ திப்ப த்திக்ெகாள்ள யாத காரணத்தினால்தான் 
பாரா மன்றத் க்கு ெவளிேய பாாிய ேபாராட்டங்கைள 

ன்ென க்கேவண் ய ேதைவ எங்க க்கு ஏற்பட்ட . அைத 
நீங்கள் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அ  மாத்திரமல்ல, ஜனநாயக வரம் க்குள்ேள இ ந்  
ெகாண்  மக்கள் கண்காணிப் க் கு , சுதந்திரத் க்கான 
ேமைட, எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்  இயக்கம், சமகி என்ற 
மக்கள் சக்தி இயக்கம், வணக்கத் க்குாிய ேசாபித ேதரர் 
அவர்கள  தைலைமயிலான சம திக்கான ேதசிய இயக்கம் 
ேபான்ற பல இயக்கங்கைள நடத்தித்தான் நாங்கள் இந்த 
இடத் க்கு வந்தி க்கின்ேறாம். ஆகேவ, இந்தப் பாாிய 
வரலாற்ைற, சமகால வரலாற்ைற நீங்கள் மனதிற்ெகாள் ர்கள் 
என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு இ க்கின்ற . அந்த 
அ ப்பைடயிேல நாங்கள் எங்கள் மக்க க்கு உாிய 
நியாயத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய, எங்கள் க த் க்கைள 

ன்ைவக்கக்கூ ய ஒ  ேமைடயாக இந்தப் பாரா மன்றம் 
விளங்க ேவண் ம் என்  நான் நம் கின்ேறன். அந்த 
உ திப்பாட்ைட நீங்கள் த ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு 
இ க்கின்ற .  

இந்த இடத்திேல ஜனநாயக மக்கள் ன்னணி, மைலயக 
மக்கள் ன்னணி, ெதாழிலாளர் ேதசிய ன்னணி ஆகிய 

ன்  கட்சிக ம் சார்ந்த தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணித் 
தைலவர் என்ற ைறயிேல உங்க க்கு நான் என  
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
இப்ெபா  இங்ேக எங்கள  கூட்டணிப் பிரதித் 
தைலவர்களான ெகளரவ திகாம்பரம் அவர்க ம் ெகளரவ 
இராதாகி ஷ்ணன் அவர்க ம் அமர்ந்தி க்கின்றார்கள். 
அவர்கள் சார்பாக ம் இந்தக் கூட்டணிையச் ேசர்ந்த ஏ  
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் சார்பாக ம் நான் உங்க க்கு 
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

இந்தப் பாரா மன்றத்திேல நாங்கள் எங்கள் மக்களின் 
சந்ேதாஷம், மகிழ்ச்சி, தி ப்தி சம்பந்தமாக எ த் ைரக்கும் 
அேதேவைளயிேல எம  மக்களின் ன்பங்கள், யரங்கள், 
கஷ்டங்கள் என்பவற் டன் கண்ணீைர ம் ேகாபத்ைத ம்கூட 
இங்கு ெகாண் வரத் தயாராக இ க்கின்ேறாம். அதற்கான 
வாய்ப்ைப நீங்கள் த ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு 
இ க்கின்ற . ஆகேவ, இந்த நாட் ேல, பிாி படாத 
இலங்ைகக்குள்ேள - ஒன் பட்ட இலங்ைகக்குள்ேள, எம  
மக்கள் ஐக்கியமாக வாழக்கூ ய வாய்ப்ைபத் தர ேவண் ம் 
என்  நான் எதிர்பார்க்கின்ேறன். அந்த ஐக்கியத் க்கு 
எமக்குள்ேள சமத் வம் இ க்க ேவண் ம். ஆகேவ, 
சமத் வத் டன்கூ ய ஐக்கியத்ைதப் ெபற ேவண் ய ேதைவ 
எங்க க்கு இ க்கின்ற . அைத இந்தப் பாரா மன்றத்திேல 
உ திப்ப த்த ேவண் ய ேதைவ, கடப்பா , ெபா ப்  
உங்க க்கு இ க்கின்ற  என்பைத இங்கு குறிப்பி வ டன், 
எங்கள  தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி சார்பில் மீண் ம் 
உங்க க்கு வாழ்த் க்கைள ம் பாராட் க்கைள ம் 
ெதாிவித் க்ெகாண்  விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු තරුමලිංගම් සිත්තාර්ත්තන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மிக நீண்ட காலமாக 

உங்கைள அறிந்தவர்களில் நா ம் ஒ வன் என்ற ாீதியிேல 
இந்தப் பதவிக்குத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட் க்கும் உங்க க்கு 

என  வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். 
இனங்க க்கிைடேய நல் ணக்கம் ஏற்பட ேவண் ம் என் ம் 
அைனத்  இன மக்க ம் இந்த நாட் ேல ெகளரவமாக வாழ 
ேவண் ம் என் ம் மிக நம்பிக்ைக ைவத் ள்ள, அைத 
ெவளிப்பைடயாகக் காட் கின்ற ஓர் உயர்ந்த மனிதர் இந்தச் 
சைபயின் சபாநாயகராகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட  நிச்சயமாக 
நாங்கள் அைனவ ேம மகிழ்  ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  விடயம்.  

இந்தச் சைபையப் ெபா த்தமட் ல், இந்த எட்டாவ  
பாரா மன்றம் மிகப் பாாிய ெபா ப் க்கைள ம் 
கடைமகைள ம் ெகாண் க்கின்ற . இந்த நாட் ேல 
வாழ்கின்ற இனங்கள் அைனத் ம் ெகளரவத் டன் 
வாழ்வதற்கு, ஒ  நியாயமான தீர்ைவ ேநாக்கிச் 
ெசல்லேவண் ய மிகப் பாாிய ெபா ப் ம் கடைம ம் 
நிச்சயமாக இந்த அைவக்கு இ க்கின்ற .  

கடந்தகால கசப்பான உணர் கைள எல்லாம் மறந்  இந்த 
நாட் ேல வாழ்கின்ற மக்கள் அைனவ ம் ஒற் ைமயாகத் 
தங்க ைடய உாிைமகைள ைமயாகப் ெபற்  வாழ 
ேவண் ம். அதற்கு இந்தச் சைப எ க்கக்கூ ய 
நடவ க்ைகக க்கு நீங்கள் தைலைம வகிக்கவி க்கின்றீர்கள் 
என்பைதப் பார்க்கின்றேபா  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். 
நிச்சயமாக அப்ப யான ஒ  நிைலைம ஏற்ப ம் என்ற 
நம்பிக்ைக பலர் மத்தியிேல உதித்தி க்கின்ற . இந்தக் 
கடைமகைளச் ெசய்வதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக யற்சி 
எ ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக டன் உங்கைள இந்த உயாிய 
இடத்தில் பார்த்  மகிழ்வ டன், மீண் ம் உங்கைள நான் 
வாழ்த்தி விைடெப கின்ேறன்.  
 

[ .ப. 10.23] 
 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நீங்கள் எனக்கு நீண்ட 

நாட்களாக நன்றாகத் ெதாிந்தவர் என்பதால், இந்தச் சைப 
உங்கைள இந்த ஸ்தானத் க்கு உயர்த்தி ைவத்தி ப்பைதக் 
கண்  நான் மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த நாட் ேல 
பலதரப்பட்ட இனப் பிரச்சிைனகள் எல்லாம் இ ந்தா ம்கூட 
உங்கைளப் ெபா த்தமட் ல் நீங்கள் ஒ  சாதாரண 
ெபா மகனாகேவ மக்களின் பிரச்சிைனகைளப் பார்ப்பீர்கள் 
என்ப  எனக்குத் ெதாி ம். அரசிய ம்கூட நான் பல ைற 
உங்கேளா  கலந் ைரயா யேபா  எம  பிரச்சிைனகைளக் 
கா  ெகா த் க் ேகட்  அவற்ைறத் தீர்த் ைவத்த நல்ல 
குணம் பைடத்தவர் நீங்கள்.     

இந்தச் சைபயிேல எதிர்காலத்தில் பல பிரச்சிைனகள் 
வரலாம்; பல ம க்கள் தாக்கல் ெசய்யப்படலாம்; சில 
சட்டதிட்டங்கள் அ ல்ப த்தப்படலாம்; ெவகுகாலமாக 
ஒ க்கிைவக்கப்பட்ட ச கமாக இ ந்த இந்திய வம்சாவளி 
மக்கள் ெதாடர்பில்கூட பார ரமான பிரச்சிைனெயான்  
வரலாம். ஒ ேவைள அரசியலைமப் க்கான 20ஆவ  
தி த்தத்தின்ேபா  அைத நீங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கும். 
அப்ேபா  நீங்கள் ஒ  ெபா வான மனிதராக இ ந்  
எங்க ைடய பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கு வழிெசய் ர்கள் 
என நம் கின்ேறாம். அேதேநரம், இந்தச் சைபயின் 
ெகளரவத்ைத ம் அதில் அங்கம் வகிக்கும் ெகளரவ 
உ ப்பினர்க ைடய உாிைமகைள ம் பா காக்கத்தக்க 
வைகயில், எல்லாவைகயான நடவ க்ைககைள ம் 
எ ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு உண்  என்  கூறி, 
இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் சார்பாக உங்க க்கு 
என  வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[පූ.භා. 10.24] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් 

ඒකමතිකව, සුවිෙශේෂී අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
කථානායකවරයා ෙලස ඔබතුමාව ෙතෝරා ෙගන ෙමහි මුල් පුටුව 
ඔබතුමාට භාර දී තිෙබනවා. ඔබතුමා කථානායකවරයා හැටියට 
වගකීම භාර ගැනීම පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පක්ෂය වන               
ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම මට ඡන්දය 
ෙදන ලද මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග්ත් සුබ පැතුම් ඔබතුමා 
ෙවත එක් කරන්නට මම කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය සුවිෙශේෂී පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
කියලා මම කිව්ෙව් ෙමන්න ෙම් නිසයි. මෙග් වම් අත පැත්ෙතන් 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් අර්බුදකාරී පාර්ලිෙම්න්තුවට 
නායකත්වය දීපු හිටපු කථානායකයතුමා මෙග් දකුණු පසින් හිඳ 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම නවක 
මන්තීවරු රැසක්, ෙජ්යෂ්ඨ, පළපුරුදු සහ අත් දැකීම් බහුල 
මන්තීවරු රැසක් ෙමන්ම විවිධ ජාතීන්ෙග් සංයුතියක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ දකින්නට තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සියලු 
ෙදනාෙග්ම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරමින් මධ්යස්ථව ඔබතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නායකයා හැටියට කටයුතු කරනු දැකීම අෙප් 
අභිලාෂය බව මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දැන් එක් පක්ෂයකට අයිති 
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා අයිති පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. ඔබතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නායකත්වය දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම සියලු 
ෙදනාෙග්ම අදහස් සැලකිල්ලට ෙගන පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන් 
කියාවට නංවා අෙප් ව්යවස්ථාමය තත්ත්වයන් සහ අතුරු 
ව්යවස්ථාමය තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ෙගන කටයුතු කරනවා 
පමණක් ෙනොව, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
මඟින් ඔබතුමාට පැවරී ඇති සුවිෙශේෂී බලතල මධ්යස්ථ ෙලස ඉටු 
කරනවා දැකීමයි අප කාෙග්ත් බලාෙපොෙරොත්තුව. රජයක් තුළ 
ඔබතුමා සමඟ දීර්ඝ කාලයක් මට අමාත්ය ධුරෙය් කටයුතු කරන්න 
ෙනොලැබුණත්, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය් 
ඔබතුමා රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය් අමාත්යවරයා හැටියට 
කියා කරද්දී මම ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය භාර කැබිනට් 
ෙනොවන අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කළා. ඒ අවස්ථාෙව් 
ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අත හැරලා එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධාන රජෙය් අමාත්යවරයකු විධියට වගකීම භාර ෙගන රාජ්ය 
පතිපත්තිය හරියට කියාත්මක කිරීම සඳහා මැදිහත්ව ඉතාම කැප 
වීමකින් කියා කිරීෙම් පතිඵලයක් විධියට ෙම් රට තුළ ඵලදායී 
රාජ්ය ෙසේවාවක් ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව් 
ඔබතුමා සතුව තිබුණු ඒ සුවිෙශේෂී හැකියාවන්, ඔබතුමා ළඟ තිබුණු 
මධ්යස්ථ දෘෂ්ටීන් පිළිබඳව දන්නා ෙකෙනකු හැටියට මම විශ්වාස 
කරනවා, ෙම් ගරු සභාව නිසි මඟට ෙගන යන්නට ඔබතුමා සතු 
සියලු අතීත අත් දැකීම් පාවිච්චි කරාවිය කියා. 

ෙම් ගරු සභාව තුළ සිටින ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමා පසු 
ගිය පාර්ලිෙම්න්තු සභාවාරවලදී කථානායකවරයා ෙලස මුහුණ 
දුන් අර්බුදකාරී සිදුවීම්, සුවිෙශේෂී සිදුවීම් ඔබතුමාෙග් අත් 
දැකීම්වලට එකතු කර ගන්නටත් ඔබතුමාට පුළුවන් ෙව්වි. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් කාරණය මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් ගරු මන්තීවරුන් පක්ෂ, විපක්ෂ කවර පිලක ද 
කියන එක තවම ෙම් සභා ගැෙබ් අනාවරණයක් නැහැ. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් කවුද, විපක්ෂෙය් කවුද කියා තවම මට නම් වැටහීමක් 

නැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් මම තීරණය ෙකරුවා, -අෙප් 
පක්ෂ ය තීරණය ෙකරුවා,- එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට ස්වාධීන මත දරමින් 
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කළ යුතුය කියා. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට 
ඇතුළත් වීෙම් අදහසක් අප තුළ නැති බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරන්න කැමැතියි. 

ආණ්ඩු පක්ෂයක හිටියත්, විපක්ෂයක හිටියත් බහුවිධ මත 
නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තුවක් තුළ ඒ සියලුම මතවාදයන්ට 
කන් ෙදමින්, ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා 
මන්තීවරෙයකු විධියට ෙම් සභා ගැෙබ් නඟන හඬ යටපත් 
ෙනොකර, බලය ඇතත් නැතත්, ශක්තිය ඇතත් නැතත් -ශක්තිය 
කියා මම කිව්ෙව් නිෙයෝජනත්වෙය් ශක්තිය ඇතත් නැතත්- ඒ හඬ 
යටපත් ෙනොකර මධ්යස්ථ ෙලස කටයුතු කරනු දැකීම අෙප් 
පක්ෂෙය් අභිලාෂයයි. ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරි යුගෙය් 
පැවෙරන සුවිෙශේෂ වගකීම් පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව්දී කවුරුත් 
කථා කළා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් ෙගොඩ නඟන 
ආණ්ඩුව ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් ෙනොවූ විරූ විධිෙය් 
ආණ්ඩුවක් ෙවයි කියා.  

ගරු අගාමාත්යතුමා පකාශ කළ විධියට  ෙම්ක අලුත් 
සංස්කෘතියක්.  අලුත් සංස්කෘතිය අපට ෙකොපමණ ගැළෙපනවාද, 
නැද්ද කියන එක භාවිතය තුළ තමයි අපට තීන්දු කරන්න වන්ෙන්. 
ඒ නිසා අපි කියන්න කැමැතියි, කවර ආණ්ඩුවක් රටක ෙගොඩ 
නැඟුණත්, ෙමොන තරම් සමාජ පතිවිෙරෝධතා යටපත් කරන්න 
පන්තිමය සහෙයෝගීතා නිර්මාණය කළත් ආණ්ඩුවක් සහ ජනතාව 
අතර ඇති වන පතිවිෙරෝධය කිසිෙවකුට යටපත් කරන්න බැහැ 
කියන කාරණය. ඒ නිසා ඒ පතිවි ෙරෝධයන්ෙග් හඬ, ඒ 
නිෙයෝජනය කරන ජනතාවෙග් හඬ පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉදිරිපත් 
කරමින් කටයුතු කරන අවස්ථාවලදී සියලු ජාතීන්ෙග් අභිලාෂයන් 
සුරක්ෂිත කරමින් ෙම් රෙට් ජාතික සංවර්ධනය ශක්තිමත් කරන්න 
සියලුම ජන වාර්ගික ෙකොටස්වල සහෙයෝගය ලබා ගත හැකි වන 
ආකාරයට ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරි සැලසුම් සකස් 
කිරීෙම් දී විෙශේෂිත අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් ඔබතුමාට නැවත වරක් සුබ පතමින් අෙප් පක්ෂෙය් අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීම මා ෙමෙතකින් නවත්වනවා. 

 
[පූ.භා. 10.31] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

කථානායකතුමා හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ ඒකච්ඡන්දෙයන් පත්වුණු 
අවස්ථාෙව් අෙප් ශුභාශිංසන පළමු ෙකොට ඔබතුමාට 
පිළිගන්වන්නට කැමැතියි. පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් ෙක්න්දීය මහජන නිෙයෝජන ආයතනයයි; මහ 
ජනතාව ඡන්දය දීලා පත් කරපු නිෙයෝජිතයන්ෙග් ආයතනයයි. ඒ 
නිසා එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සුවිෙශේෂ ස්ථානයක් ලබා 
ගන්නවා. එහි කථානායකවරයා හැටියට ඔබතුමාට ආරක්ෂා 
කිරීමට සිදු වන භාරදූර වගකීම සංකීර්ණ වගකීමක් බව සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙවනුෙවන් 
හා මහජන එක්සත් ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට යළිත් සුබ 
පතනවා. දීර්ඝ කාලයක් ඔබතුමාව ආශය කරන්නට ලැබුණු 
පුද්ගලෙයකු විධියට මා ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් කුමන මත තිබුණත් ඒ හැම 
අවස්ථාවකදීම ඔබතුමා අලුත් ෙද් නිර්මාණය කරන්න විශාල 
උත්සාහයක ෙයදුණු මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට -
ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට- අපි දැක්කා.  
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ඔබතුමායි, මමයි ෙම් රෙට් ඡන්ද කමය ෙවනස් කිරීෙම් 
අභිෙයෝගාත්මක කාරක සභාෙව් කටයුතු කරමින් ඒ ඡන්ද කමය 
ෙවනස් කරන්න ඉතා විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා. ඔබතුමා 
ෙද්ශීයව පමණක් ෙනොව ජාත්යන්තරවත් අප රට නිෙයෝජනය 
කරපු තානාපතිවරෙයක් හැටියට තිෙබන අත් දැකීම් සම්භාරය, 
ෙකොළඹ පුරපතිවරයා හැටියට තිෙබන අත් දැකීම් සම්භාරය, 
පළාත් සභාෙව් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව තිෙබන අත් දැකීම් 
සම්භාරය, ෙද්ශපාලන පක්ෂයක -එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්- 
සභාපතිවරයා හැටියට තිෙබන අත් දැකීම් සම්භාරය ඒ වාෙග්ම 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟ කටයුතු කරපු ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන අත් දැකීම් සම්භාරය -ෙම් සියල්ල- කියා පාන්ෙන්ත් 
සුවිශාල අත් දැකීම් සම්භාරයකින් යුතුව කථානායකවරෙයක් 
හැටියට ඔබතුමා ඔය මුල් පුටුෙව් ඉඳ ගන්නා බවයි.     

කථානායකවරයාෙග් බලතල නිසා තමයි පාර්ලිෙම්න්තු කමය 
වැඩුෙණ්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි අසා තිෙබනවා; අපි කියවා 
තිෙබනවා; අපි දන්න සත්යයත් එයයි. රාජ්ය පාලකයන්ෙගන් 
මහජන නිෙයෝජිතයන්ට පාලනය දිනා ගැනීම සඳහා, 
රජ්ජුරුවන්ෙග් නිෙයෝජිත ඇවිල්ලා, එංගලන්තෙය් ෙදොරටුවට 
තට්ටු  කළත් ෙනොෙසල්වුණු කථානායකවරුන් සිටි නිසා තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තු කමය සකස් වුෙණ් කියන ඉතිහාසෙය් පධාන 
විපරියාසය අපි අමතක ෙනොකරමු. ඔබතුමාෙගනුත් අපි ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් එවැනි කථානායකවරෙයක් හැටියට කුමන ආකාරෙයන් 
ෙහෝ කථානායකතුමා විසින් ආරක්ෂා කළ යුතු ෙද්, - එනම් 
කථානායකතුමාට ආරක්ෂා කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආරක්ෂාවයි. 
ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි උත්තරීතර ව්යවස්ථාදායකය.  

පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි රෙට් මූල්ය පාලනය කරන්ෙන්. අපි 
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් බදු ෙගවන ජනතාවෙග් වරම. අපට කරුණු 
කියන්න අයිතිය තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් බදු ෙගවන ජනතාවටයි,  ඒ 
අයෙග් යහපත උදා කර ගන්නයි.  ඒ නිසා ඒ මූල ධර්මයන්ෙගන් 
පිට ෙනොපැන, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විකාශනය අවෙබෝධ කර ෙගන 
කටයුතු කිරීෙම් වගකීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා. ගරු 
අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට 1931 පළමුවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙඩොනෙමෝර් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ෙදවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව. ඒ වාෙග්ම 
පළමුවැනි ජනරජ ව්යවස්ථාව සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දයයි.  ෙදවැනි ජනරජ ව්යවස්ථාව අද 
සංෙශෝධනයන් දහනවයකට භාජනය වී තිෙබනවා. ඒ තරම් 
ෙවනසකට භාජනය වී තිෙබනවා. අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හැටියට ගමන් කරපු කාල පරිච්ෙඡ්දය වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඉදිරිෙය්දී නිර්මාණශීලි කර ගන්නට වුවමනා බව ගරු 
අගාමාත්යතුමාත් සඳහන් කළා. එෙසේ නිර්මාණශීලි කර ගන්නට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට සහභාගි විය හැකි කාරක සභා 
කමය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම අවශ්යයි.  ඒ තුළින් හැම ෙදනාටම 
කාරක සභා කමයක එකට වැඩ කළ හැකි නව අවස්ථාවක් ඇති 
කර ගන්න අටෙවනි පාර්ලිෙම්න්තුවට පුළුවන් වුෙණොත්, එවැනි 
සාර්ථක කියාදාමයකට ඔබතුමා මුල පුරනවා.  මම කථා කිරීමට 
මීට වඩා කාල ෙව්ලාව ගන්ෙන් නැහැ.   ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, අෙප් ඒකීය රාජ්යයත්, අෙප් රෙට් 
ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව, අෙප් රෙට් ස්ෛවරීත්වය, අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් වරම ආරක්ෂා කර දුන්,  ඒ භයානක කාල 
පරිච්ෙඡදෙය් අෙප් රට ආරක්ෂා කර ගන්න නායකත්වය දුන්නු 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිනවා 
කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා  
කිරීමට වැඩ කටයුතු රාශියක්  තිෙබනවා.  එය විශාල 
අභිෙයෝගයක්.  සම්පදායික ෙලස බලන පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙනොවී, 
අලුෙතන් වගකීමක් ඇතිව බලන පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට 
පත්වීමත්, අප නිෙයෝජනය කරන ජනතාවෙග් සැබෑ ෙව්දනාවට, 
දුකට විසඳුම් ෙසොයන පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත්වීමත් අතර 

තිෙබන ගැටුම් විසඳා ගමන් කළ හැකි කියා මාර්ගයට යෑමට 
කථානායකතුමා හැටියට ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් මහා වගකීමක්. 
එය ඉෂ්ට කරන්න ඔබතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය වර්ධනය ෙව්වා! 
තිවිධ රත්නෙය් ආරක්ෂාව ඔබතුමාට ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනය 
කරනවා. 

 
[ .ப. 10.37] 
 
ගරු ඩග්ලස ් ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உங்க ைடய கடந்தகால 

அரசியல் வரலாற்றில் நீங்கள் ஒ  நியாயவாதியாக, 
யதார்த்தவாதியாக ந நிைலைமத் தன்ைமேயா  
ெசயற்பட்டதன் விைளவாக, இன்  இந்த நாடா மன்றம் 
ஏகமனதாக உங்கைளச் சபாநாயகராகத் ெதாி  
ெசய்தி க்கின்ற . அந்த வைகயில் இந்தச் சைபயி ைடய 
நியாயங்க க்கும் அத ைடய உ ப்பினர்க க்கும் 
மதிப்பளித்  பக்கச்சார்பற் ச் ெசயற்ப ர்கள் என்ற 
நம்பிக்ைக எங்க க்கு இ க்கின்ற . இலங்ைக - இந்திய 
ஒப்பந்தத்திற்குப் பின், நாடா மன்ற வழி ைறக்கூடாக 
எங்க ைடய மக்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்கலாம் என்ற நம்பிக்ைகயில் நாங்கள் ேதசிய 
நீேராட்டத்தில் கலந் ெகாண்  ெசயற்பட்  வ கின்ேறாம். 
அந்த வைகயில், எதிர்வ ம் காலத்தில் தமிழ் ேபசும் மக்கள் 
எதிர்ெகாள்கின்ற, எஞ்சியி க்கின்ற பிரச்சிைனகைள இந்த 
நாடா மன்றம் தீர்க்க ன்வ கின்றெபா , அதற்குப் 
பக்கபலமாக நீங்கள் ெசயற்ப ர்கள் என்ற எதிர்பார்ப் டன், 
என் ைடய கட்சியான ஈழமக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி 
சார்பாக ம் எனக்கு வாக்களித்த மக்கள் சார்பாக ம் நான் 
உங்கைள வாழ்த்தி, வரேவற்கின்ேறன். அேதேநரத்தில், கடந்த 
ஆட்சியில் நியாயமாக ம் ேநர்ைமயாக ம் இ ந்  
ெசயற்பட்ட ன்னாள் சபாநாயகர் ெகளரவ சமல் ராஜபக்ஷ 
அவர்க க்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் என் ைடய 
பாராட் கைளத்  ெதாிவிக்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[ .ப. 10.39] 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்  ெகளரவ பிரதம 
அைமச்சாினால் பிேராிக்கப்பட் , எதிர்க்கட்சி தரப்பி ந்  
ெகளரவ நிமல் சிறிபால த சில்வா அவர்களினால் 
ஆேமாதிக்கப்பட் ச் சபாநாயகராகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
உங்கைள அகில இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சி 
சார்பாக ம் உங்க ைடய கட்சிக்கு வாக்களித்த தமிழ், 

ஸ் ம், சிங்கள மக்கள் சார்பாக ம் நான் இந்த இடத்திேல 
வாழ்த் க்கைள ம் பாராட் க்கைள ம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். இந்தப் பாரா மன்றத்தின் லம் ஒ  ேதசிய 
அரசாங்கத்ைத நி ம் ேநாக்கில் ஜனாதிபதி ம் பிரதம 
அைமச்ச ம் தங்க க்கிைடயில் இ க்கின்ற நல்ல 
நம்பிக்ைகயின் அ ப்பைடயில் ஒன்றிைணந்தி க்கின்றார்கள். 
அதற்குப் ரண ஒத் ைழப்ைப ம் ஆதரைவ ம் ெகா க்கும் 
வைகயில் அவர்க டன் பங்காளியாகச் ேசர்வதற்கு என  
கட்சி தீர்மானித்தி க்கின்ற . அ மாத்திரமல்லாமல், அவர்கள் 
இ வ ம் எவ்வா  ஒன் ேசர்ந்  ெசயற்பட்  இந்த 
நாட் க்காகப் பா பட இ க்கிறார்கேளா, அேதேபால கடந்த 
காலங்களில் த்தத்தினா ம் க த் க்களினா ம்  பிள பட்  
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தமிழ், ஸ் ம், சிங்களம் என் ம் ெபளத்தர்கள், இந் க்கள், 
கத்ேதா க்கர், இஸ்லாமியர் என் ம் பிாிந்தி க்கின்ற 
உள்ளங்கைள ம் ஒன் ேசர்க்கின்ற வைகயில் எல்ேலா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  தீர் த் திட்டத்ைதக் 
ெகாண் வந்  நிைறேவற்றக்கூ யதாக இப்பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ம் திகழேவண் ம்.  

அரசியலைமப் க்கான 20ஆவ  தி த்தம் குறித்  இங்கு 
சிலர் ேபசினார்கள். அவ்வாறானெதா  தி த்தத்ைதக் 
ெகாண் வ ம்ெபா , இங்கி க்கின்ற சிறிய கட்சிகள் 
மற் ம் சி பான்ைமச் ச கங்க ைடய 
பிரதிநிதித் வங்கைளப் பா காக்கக்கூ யதாக அ  
அைமவதற்கு நீங்க ம் பக்கபலமாக இ ப்பீர்கள் என்  
நாங்கள் நம் கின்ேறாம். கடந்த காலத்திேல எங்க ைடய 
நாட் ல் ஏற்பட்ட 30 வ ட கால பாாிய  த்தத்தினால் தமிழ், 

ஸ் ம், சிங்கள மக்கள் பல கஷ்டங்கைள அ பவித்தார்கள்; 
அைத நாங்க ம் அ பவித்ேதாம். தற்ெபா , சமாதானம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . கடந்த வ டங்களில் ெபளத்த - ஸ் ம் 
மக்கள் மத்தியிேல ஒ  பாாிய இனக்கலவரத்ைதத் ண் , 
இன்ேனார் இரத்த ஆ  ஓ வதற்கு வழியைமத்த இனவாதக் 
கட்சிைய இந்த நாட் ள்ள ெபளத்த மக்கள்  
நிராகாித்தி க்கின்றார்கள். ெபளத்த மக்கள் இனவாதிகள் 
அல்லர் என்பைத அத டாக நி பித்தி க்கிறார்கள். 
அவர்க க்கும் இந்த உயர் சைபயிேல விேசட நன்றிையக் 
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

அத் டன், இங்ேக அமர்ந்தி க்கின்ற பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களாகிய நாங்கள் 225 ேப ம் ஒன் ேசர்ந் , 
நாட் க்காக இந்தத் ேதசிய அரசாங்கம் ன்ென க்கின்ற 
நல்ல விடயங்க க்குப் பக்கபலமாக இ க்கேவண் ெமன்  
ேவண் க்ெகாள்வேதா , என் ைடய கட்சியான அகில 
இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் சார்பாக ம் கட்சியின்  
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் சார்பாக ம் கட்சிக்கு 
வாக்களித்த மக்கள் சார்பாக ம் உங்க க்கு மீண் ம் 
வாழ்த் க்கைளக் கூறி, விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.  

 
[පූ.භා. 10.42] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath  Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, කුලුඳුල් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් 

පිවිතුරු ෙහළ උරුමෙය් ශුභාශිංසන ඔබතුමාට පිරිනමන්න මා 
කැමැතියි. ඔබතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ධුරයට 
පත් වුෙණ් නිතරගෙයන්. විපක්ෂෙයන් අෙප්ක්ෂකෙයක් ඉදිරිපත් 
ෙනොකරන්ෙන් හුෙදක්ම ජයගහණය කළ ෙනොහැකි නිසාම 
ෙනොෙවයි. විපක්ෂෙයන් කථානායක තනතුරට අෙප්ක්ෂකයන් 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ත් හුෙදක් ජයගහණයක් ලබන්නම ෙනොෙවයි, 
ෙයෝජිත අෙප්ක්ෂකයන්ට විෙරෝධය පළ කරන්නයි. ෙම් ගරු 
සභාෙව් කථානායක ධුරයට නිතරගෙයන් ඔබතුමා පත් වන්ෙන් 
ඔබතුමා පිළිබඳ ෙම් සමස්ත සභාවටම තිෙබන විශ්වාසෙය් සහ 
ෙගෞරවෙය් පතිමූර්තියක් විධියටයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමාට ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබන ෙගෞරවය ඔබතුමා 
කාෙගන්වත් උදුරා ගත් ෙදයක් ෙනොෙවයි; කාෙගන්වත් ලබා ගත් 
ෙදයක්  ෙනොෙවයි. එය ජීවිත කාලය පුරාවටම ඔබතුමා උපයා ගත් 
ෙදයක්. ඒ නිසාම ෙම් ගරු සභාෙව් කථානායක ධුරය දරමින්, 
අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරමින් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙගෞරවය, 
සම්පදාය රැකීමට ඔබතුමා කටයුතු කරනවා ඇතැයි කියන 
විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාත් ගරු නිමල් 
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත් ෙදපැත්ෙතන් ඉඳ ෙගන ඔබතුමා 
කථානායක අසුනට කැඳවා ෙගන ආවා. ෙම් සම්පදාය බිහි වුෙණ් 
එංගලන්තෙය්යි. එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ධුරයට 
පත් වුණු තැනැත්තාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීන්දු රජතුමාට දැනුම් 
දීමට ගිය ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල රජතුමාෙග් ෙකෝපයට ලක්වීමට 
සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා කථානායක ධුරය භාර ගන්න එංගලන්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් මැලිකමක් දැක්වූවා. ඒ නිසා තමයි 
ෙයෝජනා කරන ස්ථිර කරන මන්තීවරුන්ට කථානායකවරයා අත් 
ෙදෙකන් අල්ලා ෙගන ෙගොස් කථානායක අසුෙන් වාඩි කරවන්න 
සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් 
තීන්දු තීරණ, ෙගෞරවය සහ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීමට ෙගොස් 
ඔබතුමා රාජ්ය නායකයාෙග් ෙකෝපයට ලක් ෙනොෙව්වා කියා 
පාර්ථනා කරන අතරම එවැනි කාරණා නිසා ඔබතුමා ෙම් ගරු 
 සභාෙව් ෙගෞරවය සහ අයිතීන් රැකීමට ෙනොපැකිෙළේවා කියලාත් 
අපි පාර්ථනා කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අතිශයින්ම 
තීරණාත්මකයි. ෙමම සභාෙව් අද මන්තීවරෙයක් වශෙයන් සිටින 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්නත්, සමස්ත 
ජාතිෙය්ම සාමූහික උත්සාහයක් වශෙයනුත් ෙකොටි තස්තවාදය 
පරාජය කරන්න අපට පුළුවන් වුණු බව අපි දන්නවා. ආයුධ අතට 
ගත් ෙබදුම්වාදීන් රෙට් බිම් ෙකොටසක් අත් පත් කර ෙගන ඉඳිද්දී 
ආයුධ බලය ෙයොදා ෙගන නැවත ඒ බිම් ෙකොටස අත් පත් කර 
ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. 2009 වර්ෂෙය් අපි ජයගාහීව සමාප්ත 
කෙළේ ඒ ෙකොටසයි. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සභාෙව් 
ඉන්න ෙබදුම්වාදී මහජන නිෙයෝජිතයන් ෙම් රට ෙෆඩරල් 
රාජ්යයක් බවට පත් කරන්න ෙම් ගරු සභාව තුළ නීති සම්මත 
කෙළොත් ආයුධ දරාෙගනවත්, ෙම් සභාෙව්ම නැවත නීති සම්මත 
කිරීෙමන්වත් ඒ භාර දුන් බලය නැවත ලබා ගැනීමට හැකි වන්ෙන් 
නැහැ. අද ෙෆඩරල්වාදය පිළිබඳව මහා ඉහළින් කථා කරන 
මන්තීවරුන් පත් වී ඇති වකවානුවක ඒකීය රාජ්යය සුරැකීෙම් 
කාර්ය භාරය ෙවනුෙවන් ඔබතුමා - [බාධා කිරීම්] ගරු 
කථානායකතුමනි, කුලුඳුල් මන්තීවරෙයකුට බාධා කිරීමක් මා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ඔබතුමා සුබ පැතීෙම් කථාව කරන්න.  

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath  Gammanpila) 
එෙහම නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, එවැනි පසු බිමක් තුළ - 

[බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැනදී මන්තීවරෙයකුට අවි ආයුධ 

ගන්න එක ගැන කථා කරන්න බැහැ. ඒ කථාව ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න. විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්. එෙහත් අවි ආයුධ ගන්න එක 
ගැන කථා කරන්න බැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙම් අවස් ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් කථාව සුබ 

පැතීමට පමණක් සීමා කරන්න.  
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath  Gammanpila) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා සඳහන් කෙළේ අවි ආයුධ දරපු අය 

භූමිය බෙලන් අත් පත් කර ගත් අවස්ථාවක අපට ආයුධ බලෙයන් 
භූමිය නිදහස් කර ගන්න පුළුවන් වුණත්, යම් පිරිසකට නීති 
සම්මතෙයන් ඒ බලය දුන්ෙනොත් අපට එය ලබා ගන්න බැහැ 
කියන එකයි. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් නායකත්වය දරන ෙම් සමෙය්දී - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, I rise to a point of Order.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
There is a point of Order being raised. ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් තිෙබන්ෙන් පධාන 

පක්ෂ කිහිපයයි. එෙහත් ඒ පධාන පක්ෂවලට අතුරු පක්ෂත් අයිති 
නිසා ඒ අතුරු පක්ෂවලටත් කථා කරන්න ඉඩ දුන්නා. එෙහත් 
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව කථා 
කරන්න ඕනෑ. අවි ආයුධ ගන්න කථාව ෙමතැනට ෙගෙනන්න 
එපා, මන්තීතුමනි. අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදහස් පකාශ කළ 

සියලුම පක්ෂ නායකයන්ට මාෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරනවා. ෙම් උත්තරීතර අටවැනි අභිනව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථානායක ධුරයට ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම කැමැත්ෙතන්, 
ඒකච්ඡන්දෙයන් මා ෙතෝරා පත් කර ගැනීම පිළිබඳව මාෙග් 
හෘදයංගම ෙගෞරවය, කෘතඥතාපූර්වක ස්තුතිය පථමෙයන්ම 
ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාටම පිරිනැමීමට මම කැමැත්ෙතමි. 
එෙසේම දැනට සුළු ෙමොෙහොතකට ෙපර ගරු අගාමාත්යතුමා පමුඛ 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නායකයන් මා ලද කථානායක ධුරය 
ෙවනුෙවන් සිදු කළ සියලු සුභාශිංසනයන්ට ද මාෙග් හද පිරි අවංක 
ස්තුතිය පුද කර සිටිමි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පාර්ශ්වය සහ 
විරුද්ධ පාර්ශ්වය වශෙයන් ෙදපාර්ශ්වයම මා ෙකෙරහි තැබූ 
විශ්වාසය පිළිබඳව මාෙග් පණාමය පුද කරමි.   

ෙමම උත්තරීතර තනතුෙර් තිෙබන ස්වාධීනත්වය ෙමන්ම 
අපක්ෂපාතිත්වය වැනි සුවිෙශේෂ ලක්ෂණ නිරන්තරෙයන්ම 
ආරක්ෂා කරමින්, ඔබ සැම ෙමෙලස මට භාර දුන් ෙම් භාරදූර 
වගකීම මාෙග් උපරිම ශක්ති පමාණෙයන් අවංකව හා 
කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට ෙපොෙරොන්දු ෙවමි. එෙමන්ම කථානායක 
ධුරෙය් සියලු කටයුතු සාර්ථකව ෙනොපිරි ෙහළා ඉටු කිරීමටත්, 
ආදර්ශවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් බිහි කිරීමටත් ඔබ  සියලු ෙදනාෙග්ම 
උපරිම සහෙයෝගය සහ අඛණ්ඩ සකිය දායකත්වය ඉතාම 
 ඕනෑකමින් මම ඉල්ලා සිටිමි.   

2015 ජනවාරි මස 08 වැනි දින ආරම්භ වූ නැවුම් ෙද්ශපාලන 
පරිවර්තනය සහ විපර්යාසය ෙක්න්ද කර ගනිමින් ෙම් දිනවල ජන 
සමාජෙය් දැඩි අවධානයට ෙයොමු වී තිෙබන, දැනට නිර්මාණය 

ෙවමින් පවතින සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු සංකල්පය වැනි හිතකර 
පවණතාවන් හමුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක ධුරය 
ෙහබවීමට ලැබීම ඉමහත් භාග්යයක් ෙලස මම නිහතමානීව 
පිළිගනිමි.  

ජනතාව අෙප්ක්ෂා කරන නව ෙද්ශපාලන සුචරිත දැක්ම තුළ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාදාමය ඵලදායී ෙලස ඉටු කිරීමටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් 
ව්යවස්ථාදායකෙය් කාර්ය භාරය පවර්ධනය කිරීමටත්, 
පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවෙය් ස්වාධීනත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කිරීමටත් මම අදහස් කරමි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් චිරාත් කාලයක සිට 
පැවත එන සම්පදායයන්ට, පරිචයන්ට සහ ස්ථාවර නිෙයෝගවල 
විධිවිධානයන්ට අනුකූලව ව්යවස්ථාදායකය ශක්තිමත් ෙකෙරන 
විවිධ කාරක සභා යන්තණ  විධිමත් ආකාරෙයන් ෙමෙහයවීමට 
ගරු මන්තීවරුන් ෙලස ඔබ සැමෙග් සකිය දායකත්වය සෑම විටම 
ලබා ෙදනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරමි.  

තවද, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙලස සභාෙව් කටයුතුවලදී 
ෙමන්ම කාරක සභා කටයුතුවලදී නිරන්තරෙයන් දක්වන 
සහභාගිත්වය, සකිය දායකත්වය සහ කැපවීම මත 
ව්යවස්ථාදායකෙය් උපරිම ඵල ෙනළා ගැනීමට හැකි වන බව මම 
අවධාරණය කරමි. විවිධ වූ ෙද්ශපාලන විෂමතා හා ෙනොගැළපීම් 
තාවකාලිකව පෙසකලා අප රෙට් දැනට පවතින ජාතික 
අභිෙයෝගවලට මුහුණ දීමට හැකි වන පරිදි  සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු  
කමය තුළ ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය සුරකින විවිධත්වයක් තුළ 
ඒකත්වයක් කරා පිය නංවන නවතාවෙයන් හා යහපැවැත්ෙමන් 
යුතු මන්තී කණ්ඩායමක් ෙලස ශී ලංකාෙව් අනන්යතාව  
නිරන්තරෙයන් සුරැකීමට අපි සැම සිතට ගනිමු. ඉතිහාසය තුළ 
කිසිදා ෙනොලැබුණු අවස්ථාවක් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩු සන්දර්භය තුළ 
අපට ලබා දී ඇති බැවින් අප සියලු ෙදනාම ව්යවස්ථාදායකය ෙලස 
එකට අත්වැල් බැඳ ෙගන සම්මුතිෙයන්, එක්සත්ව, එක්සිත්ව, 
ෛධර්යවන්තව එකම ශී ලංකාවක් ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලන 
ගැටුම්වලින් ෙතොරව අෙප් රෙට් සංවර්ධන කියාදාමය ෙවනුෙවන් 
නිතර කටයුතු කිරීමට ෙවර දරමු.  ෙමම නව සංකල්පය අප විසින් 
අප රෙට් අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන් ඉටු කරන ජාතික යුතුකමක් 
ෙලස මම දකිමි. ෙමවන් වූ නැවුම් අධිෂ්ඨානයකින් යුතුව අලුත් 
සංස්කෘතියකට අවතීර්ණවීමට ෙමම උත්තරීතර ධුරෙය් සියලු 
කටයුතු කිරීමට මා අවංකව ෙවර දරන බව සිහි ගන්වමින් ඔබ 
සියලු ෙදනාටම සියලු ජය පාර්ථනා කරමි. ස්තුතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,  දැන් ෙම් පත් වුණ මන්තීවරුන් සියලු 

ෙදනා ළඟට ඡන්ද දායකයන් ඇවිල්ලා එක එක වැඩ කටයුතු 
කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිනවා.  ඡන්ද දායකයන්ටත් වඩා, 
තමන්ට මනාප ෙසොයා දුන් අය ඇවිල්ලා කරදර කරනවා. එම නිසා 
එන අවුරුද්ෙද් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින හැම මන්තීවරෙයකුටම 
ලැෙබන විමධ්යගත අය වැය වැඩි කරන්න  අපි තීරණය කර 
තිෙබනවාය කියලා මම කියන්න කැමැතියි.  

ඒ, පළමු වැනි පියවර. පසුව අපි කථා කරමු, දිස්තික්ක සැලසුම් 
අනුවත් ඊටත් වඩා මුදල් වියදම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අපි 
සියලු ෙදනාම සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනයක් දිහාට අෙප් අදහස් 
ෙයොමු කරමු.  

ෙකොටි තස්තවාදීන් විසින් අට වතාවක් ඝාතනය කරන්න තැත් 
කළ ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනයටත් අද  හවස් වරුෙව් අපි ඇහුම්කන් ෙදමු කියලා මම 
ඉල්ලා සිටිනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා සහ කාරක 
සභාපතිතුමා ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් කිරීම 

பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் 
தவிசாள மானவாின் ெதாி  

ELECTION OF DEPUTY SPEAKER AND 
CHAIRMAN OF COMMITTEES 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් නිෙයෝජ්ය 

කථානායකවරයකු ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගැනීෙමහි නිරත 
විය යුතුය. ඒ සඳහා මන්තීවරයකුෙග් නමක් ෙයෝජනා කරන ෙලස 
මම ඉල්ලා සිටිමි. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

නිෙයෝජ්ය කථානායකවරයා ෙලස පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ගරු 
තිලංග සුමතිපාල මහතා පත් කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කර 
සිටිමි. 

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාෙග් 

නම මම ස්ථිර කරමි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙවනත් නම් ඉදිරිපත් ෙව්ද?  
නිහඬතාෙවන් ෙපනී යන්ෙන් ෙවනත් මන්තීවරෙයකුෙග් 

නමක් ෙයෝජනා වී ෙනොමැති බවයි.  එෙහයින් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා නිෙයෝජ්ය කථානායකවරයා 
වශෙයන් නිසි පරිදි ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගනු ලැබූ බව මම 
ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කර සිටිමි. මා එතුමාට සුබ පාර්ථනා 
කරනවා. 
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා ඡන්දෙයන් 
ෙතෝරා පත් කිරීම 

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் ெதாி  
ELECTION OF DEPUTY CHAIRMAN OF 

COMMITTEES 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ගරු මන්තීවරුනි, පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිවරයකු  ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් කර 
ගැනීෙමහි නිරත විය යුතු ය. ඒ සඳහා මන්තීවරෙයකුෙග් නමක් 
ෙයෝජනා කරන ෙමන් මම ඉල්ලා සිටිමි.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Speaker, I propose Hon. A. Adaikkalanathan to 

the post of  Deputy Chairman of Committees. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම ෙයෝජනාව මා ස්ථීර කරනවා.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙවනත් නම් තිෙබනවාද?  
නිහඬතාෙවන් ෙපනී යන්ෙන් ෙවනත් මන්තීවරයකුෙග් නමක් 

ෙයෝජනා වී ෙනොමැති බවයි.  එෙහයින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිවරයා වශෙයන් නිසි පරිදි ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගනු 
ලැබූ බව මම ෙම් ගරු සභාවට පකාශ කර සිටිමි. මා එතුමාට සුබ 
පාර්ථනා කරනවා.  

 

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය 
சனாதிபதியிடமி ந்  வந்த ெசய்தி 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා 

ෙවත ලැබී ඇත. 

 
අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පථම රැසව්ීම 

எட்டாவ  பாரா மன்றத்தின் தலாவ  அமர்  
FIRST SITTING OF EIGHTH PARLIAMENT 

 
 

 
ශී ලංකා ජනාධිපති 
இலங்ைக சனாதிபதி 
President of Sri Lanka 

ස්ඒ/1/2/3 
2015 අෙගෝස්තු මස 26 වන දින 

8වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා 
ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුව 
 
ගරු කථානායකතුමනි,  
 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්  
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි රැස්වීම 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 32
(4) සහ 33 වන ව්යවස්ථා යටෙත් මෙවත පැවරී ඇති අයිතිවාසිකම් හා බලතල 
පකාර,  ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පළමුවැනි සභාවාරය, 2015 සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි දින ප.ව. 03.00ට 
මෙග් මුලසුනින් යුතුව උත්සවාකාරෙයන් පැවැත්ෙවන බවත්, රජෙය් පතිපත්ති 
පකාශය මවිසින් කරනු ලබන බවත්, ෙමයින් දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 70වන ව්යවස්ථාව යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව 
කැඳවීෙම් නිෙව්දනය ගැසට් පතෙය් පළකිරීම පිණිස රජෙය් මුදණාලයාධිපති 
ෙවත යවනු ලැබ ඇති අතර, එහි පිටපතක් ඔබෙග් දැන ගැනීම පිණිස ෙමයට 
අමුණා එවමි.  
    
    

 
  
  
    

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ ය 
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச யக் கு யரசு 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 
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2015 සැප්තැම්බර් 01  

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් 
පධාන සංවිධායක  

பாரா மன்றச் சைப தல்வர் மற் ம்  அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசான் நியமனம் 

 LEADER OF THE HOUSE OF PARLIAMENT AND THE CHIEF 
GOVERNMENT WHIP  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ ෙය් අට වන 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක ධුරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු         
මන්තී ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ද, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් 
පධාන සංවිධායක ධුරය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා ද පත් කර ඇති බව ෙමම ගරු සභාවට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

 

II 
 

අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මංගල රැසව්ීෙම් විෙශේෂ 
ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළ 

எட்டாவ  பாரா மன்றத்தின் கன்னி அமர் க்கான 
விேசட பா காப்  ஏற்பா  

SPECIAL SECURITY ARRANGEMENTS FOR  CEREMONIAL 
OPENING OF EIGHTH PARLIAMENT  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ ෙය් 

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විසින් අද දින 
පස් වරු 3.00ට ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ ෙය් අට  
වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මංගල රැස්වීෙම්දී, රජෙය් පතිපත්ති 
පකාශනය ඉදිරිපත් කිරීෙම් උත්සව අවස්ථාව නිමිත්ෙතන් 
පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණය තුළ කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
විෙශේෂ ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් සවිස්තර කරුණු 
ඇතුළත් භාෂාතෙයන්ම පිළිෙයල කරන ලද ෙල්ඛනයක් 
ඔබතුමන්ලාෙග් දැන ගැනීමට සහ අවශ්ය කටයුතු සඳහා සභා 
ෙම්සය මත තබා ඇති බව ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි.  

 
III 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, 2015 සැප්තැම්බර් මස 03 වන බහස්පතින්දා 

පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීමට අදාළ කටයුතු පිළිබඳ 
සලකා බලා තීරණය කිරීම පිණිස, පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද දින 

සභාව අත්හිට වූ විගසම මාෙග් නිල කාමරෙය් දී පැවැත්වීමට 
නියමිතය. ඒ සඳහා ෙමවර මහ මැතිවරණයට තරග කර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  ෙත්රී පත් වී තිෙබන ෙද්ශපාලන පක්ෂ හය 
නිෙයෝජනය කරමින් එක් පක්ෂයකින් එක් ගරු                      
මන්තී නිෙයෝජිතෙයකු බැගින් පැමිණ ඊට සහභාගි වන ෙමන් ගරු 
සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.  

ගරු මන්තීවරුනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පස් වරු 3.00ට 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීෙම් අවස්ථාව වන ෙතක් සභාෙව් කටයුතු 
තාවකාලිකව අත්හිටුවමි.  

  
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, අ.භා. 

3.00ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப  அமர்  பி.ப. 3.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ம் ெதாடங்கிற் . 
Sitting accordingly suspended till 3.00 p.m. and then resumed.  

 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව උත්සවාකාරෙයන් රැසව්ීම 

பாரா மன்றத்தின் ைவபவாீதியான அமர்  
CEREMONIAL SITTING OF PARLIAMENT 

 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙපරහර අපර භාග 3.01ට සභා ගර්භයට ඇතුළු 

විය. අපර භාග 3.02ට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 33 (ආ) ව්යවස්ථාව අනුව 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රැස්වීෙම් මුලසුන ගත්හ. 

 

කථානායකතුමා මුලසුනට පහළින් වූ එතුමාෙග් අසුෙනහි වාඩි විය. 

 
ேமதகு சனாதிபதி அவர்களின் ஊர்வலம் பி.ப. 3.01க்கு 

சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்த .  பி.ப. 3.02க்கு அரசியலைமப்பின்    
33(ஆ) உ ப் ைரக்ேகற்ப ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தமர்ந்தார்கள். 

 

சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் க்கு ேநர் கீேழயி ந்த 
ஆசனத்தமர்ந்தார்கள்.   
 

His Excellency's Procession entered the Chamber at 3.01 p.m. and 
His Excellency took the Chair at 3.02 p.m. in terms of Article 33 (b) of 
the Constitution. 

 
Mr. Speaker took his seat immediately below the Chair.  

 
 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇමතීම 

ேமதகு சனாதிபதி அவர்கள் 
பாரா மன்றத்தில் ஆற்றிய உைர 

ADDRESS TO PARLIAMENT BY HIS EXCELLENCY 
THE PRESIDENT 

 
අතිගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීවරුනි, අප රෙට් 

ඉතිහාසෙය් පැවැති මහ මැතිවරණ අතරින් වඩාත්ම සාමකාමී 
ෙලස පැවැත්වුණු මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වී සිටින ෙමරට 
නිෙයෝජිත පජාතන්තවාදෙය් නියමුවන් වන ඔබ ෙවත ශී ලංකා 
ජනතාවෙග් ශුභාශිංසනය පිරිනමා අභිනව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
පිළිගැනීමට ලැබීම සතුටක්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දශක පහකට ආසන්න ෙද්ශපාලන අත් දැකීම් ද, ඉන් වසර 
26ක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් ලද පන්නරය ද සහිතව 
මා 2015 ජනවාරි මස 08වැනි දා පැවති ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
විපක්ෂෙය් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ඉදිරිපත්ව ජයගහණය කළ 
අවස්ථාෙව්දී මා හට ඡන්දය දුන්, ෙනොදුන් සෙහෝදර රටවැසි 
ජනතාවට මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කිරීමට ෙමය අවස්ථාවක් 
කර ගන්නවා. 

ගරු මන්තීවරුනි, ෙමෙලස ඔබ ඉදිරිෙයහි කරන මෙග් ෙමම 
පකාශය මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදෙයහි තවත් එක් 
සම්පදායයක් නැවත තහවුරු ෙකෙරනවා.  බිතාන්ය සම්පදායට 
අනුව රාජාසන කථාව ෙලස ද, ඇෙමරිකානු පජාතන්තවාදයට 
අනුව සමාරම්භක ෙද්ශනය ෙලස ද හැඳින්ෙවන ෙමම මූලාසන 
පකාශෙය් අරමුණ වන්ෙන් අභිනව ආණ්ඩුෙව් නිල පතිපත්ති 
පකාශය සංක්ෂිප්තව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමයි. 

මට ෙපෙනන ආකාරයට ජනතාව ෙවනුෙවන් නීති සම්පාදනය 
කරන මහජන නිෙයෝජිතයන් වන ඔබ ඉදිරිෙය් මින් ෙපර පැවැති 
කිසිදු පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙහෝ එහි නිෙයෝජිතයන් මුහුණ ෙනොදුන් 
ආකාරෙය් අභිෙයෝග ගණනාවක් ෙගොඩ නැ ෙඟමින් පවතිනවා. ඔබ 
දන්නවා, ෙම් වන විටත් මිලියන ගණනක් ශී ලාංකික ජනතාව සිය 
අත්ල මතට ෙලෝකයම සම්බන්ධ කළ හැකි නවීන තාක්ෂණික 
උපකරණ භාවිත කරන බව.  ඒ වාෙග්ම අප ගල් ලෑලි ෙගන ෙපර 
පාසල් ගියා ෙමන් අෙප් දරු මුණුපුරන් ලැප්ෙටොප් පරිගණකෙයන් 
ද එහා ගිය අයිපෑඩ් එකක් රැ ෙගන ෙපර පාසල් යන දිනය ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ධුර කාලය නිමවීමට ෙපර උදා විය හැකිව 
තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් නීති සම්පාදකයන් ෙලස ජනතාව ඔබ සියලු 
ෙදනා ෙතෝරා ෙගන ඇත්ෙත් ෙමවන් පරිවර්තනීය යුගයකදී බව 
ඔෙබ් අවධානයට ෙයොමු කිරීමට මම කැමැතියි.  ඒ අනුව                        
ශී ලාංකික ජාතිය වශෙයන් අප එකට බැඳ තබන අපෙග් 
සංස්කෘතික හර පද්ධතිය එෙලසම රැක ගනිමින් උදා වන ඒ නව 
යුගය ෙවනුෙවනුත්, ඒ නව පරම්පරාෙව් අභිලාෂයන් ෙවනුෙවනුත් 
අනාගතවාදී ෙලස ෙම් ර ට ෙගොඩ නැඟීෙම් අභිෙයෝගය අප සියලු 
ෙදනා හමුෙව් තිෙබනවා. 

අප රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් මා පළමුව යමක් 
අවධාරණය කළ යුතුයි. ශී ලංකාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව 
තිවිධ හමුදාෙව් ෙසේනාධිනායකයා ද, ආරක්ෂක ඇමතිවරයා ද 
වශෙයන් මම ෙම් රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව සහ ඒකාගතාව 
සම්බන්ධ පූර්ණ වගකීම දරනවා.  ඒ වගකීම මා ෙනොපිරිෙහළා ඉටු 
කරන බවත්, එම කාර්යෙය්දී ඔෙබ් පූර්ණ සහෙයෝගය සහ කැපවීම 
ෙවනත් කිසිදු කරුණක් හමුෙව් ෙදවැනි ෙකොට ෙනොසලකා මා හට 
ලබා ෙදන ෙලසත් උදක්ම ඉල්ලා සිටිනවා. 

අදින් ඇරෙඹන පාර්ලිෙම්න්තුව ශී ලංකා ෙද්ශපාලන 
ඉතිහාසෙය් වැදගත් සංධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන බව මෙග් 
හැඟීමයි.  නිදහසින් පසුව අද වන තුරුත් අප සතුව පැවතිෙය් එක් 
පධාන පක්ෂයක් වටා  අෙනකුත් කුඩා පක්ෂ එක් වී ෙගොඩ නඟා 
ගත් සභාග ආණ්ඩු පිළිබඳ අත් දැකීම පමණයි.  එෙහත් ජාතික 
අර්බුද හමුෙව් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ තම ෙද්ශපාලන 
එදිරිවාදිකම් පෙසක දමා සම්මුතිවාදී සන්ධාන රජයන් පිහිටුවා 
ගැනීම පිළිබඳ ආදර්ශ ෙලෝකෙය් විවිධ රටවලින් හමු ෙවනවා.  
වර්ණ ෙභ්දවාදය නිල වශෙයන් අවසන් කළ වහාම දකුණු 
අපිකාෙව් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ වාර්ගික ෙබදීම් මුලිනුපුටා 
දැමීමත්, රටට ෙව්ගවත් සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමත් අරමුණු 
කර ගත් සම්මුති සන්ධාන රජයක් ෙගොඩ නැඟුවා. ශී ලංකාව 
හමුෙව් ඇති ජාතික සහ ජාත්යන්තර අභිෙයෝගවලට සාමුහිකව 
මුහුණ දීම සඳහා ෙමවැනි ම සම්මුතිවාදී සන්ධාන රජයක් අප රෙට් 

ෙගොඩ නඟා ගත යුතුව තිබූ ස්වර්ණමය අවස්ථාව වූෙය් ශී ලංකාව 
පශ්චාත් යුද සමයක් ෙවත පිය නැඟූ පළමු ෙමොෙහොත වූ බව මා 
තරෙය් විශ්වාස කරනවා.  

එෙහත් දශක තුනක් පුරා අඛණ්ඩව පැවති යුදමය වාතාවරණය 
තුළ රාජ්ය පාලනය ෙමෙහය වූ අප රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙදකට, අවි ෙනොගැෙටන සාමකාමී ශී ලංකාව පූර්ණ 
පජාතන්තවාදී රාමුවක් තුළ පාලනය කළ යුත්ෙත් ෙකෙසේද යන්න 
පිළිබඳව තිබූ අඩු අත් දැකීම් ෙහේතුෙවන්, එදිරිවාදී ෙද්ශපාලනය 
ෙවනුවට සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය රට තුළ සථ්ාපනය කිරීමට 
සමත් පධාන පක්ෂ ෙදෙක් එකතුෙවන් ෙගොඩ නැ  ෙඟන සම්මුති-
සන්ධාන රජයක් පිහිටුවා ගන්නට අප අෙපොෙහොසත් වුණා.   

ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය මත පදනම් ව, රෙට් පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදෙක් සාමුහිකත්වෙයන් ෙගොඩ නැ  ෙඟන 
සම්මුතිවාදි සන්ධානෙය් පධාන කාර්යය වන්ෙන්, සියලු 
ජනෙකොටස් අතර සංහිඳියාව ෙගොඩ නැඟීමත්, සමාජ-ආර්ථික 
සංවර්ධනයත් එක්වර සාක්ෂාත් කර ගනිමින් 2020 දී උදා වන නව 
ෙලෝකයටත්, ඉන් ඔබ්ෙබහි ඇති ජාතික සහ ජාත්යන්තර 
අභිෙයෝගයන්ටත්  එක ෙසේ සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි උසස් මානව 
සංවර්ධනයක් කරා ෙම් රට රැෙගන යාමයි.  

විෙශේෂෙයන් ම, අෙප් රට දශක තුනක් පුරා යුද්ධයක පැටලී 
සිටියදී, ආසියාෙව් අප වැනිම ඉතිහාසයක් හිමිව තිබූ රටවල් 
ෙමන්ම අපටත් වඩා දුර්වල සමාජ-ආර්ථික තත්ත්වයක පැවති 
ඇතැම් රටවල් එම කාලය තුළ ෙව්ගවත් සංවර්ධනයක් අත් කර 
ෙගන තිෙබනවා. එම නිසා ඒ රටවල් සහ අෙප් රට අතර විශාල 
සංවර්ධන පරතරයක් ෙගොඩනැඟී තිෙබන බව අප අමතක කළ යුතු 
නැහැ. ෙමම සංවර්ධන පරතරය අවම කර ගැනීෙම් අභිෙයෝගය 
ජය ගැනීෙම් මූලික කෙමෝපායක් ෙලස පමාද වී ෙහෝ පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදෙකහි සුසංෙයෝගෙයන් සම්මුති-සන්ධාන 
රජයක් ෙගොඩ නැඟීෙම් අවශ්යතාව මා දුටුවා. මා 2015 
ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ, ''ෛමතී පාලනයක්'' 
පතිපත්ති පකාශනෙය් පැහැදිලිව දක්වා ඇති පරිදි, ජාතික සම්මුති-
සන්ධාන රජයක් පිහිටුවීමට මා මූලිකත්වය ගැනීමට කටයුතු 
කෙළේ ෙම් අවශ්යතාව ෙනොපමාව ඉටු කිරීෙම් අභිලාෂෙයන්. ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙදවසරක් සඳහා සම්මුති-සන්ධාන රජයක් ෙගොඩ 
නඟන්ෙන් එම ජාතික අවශ්ය්යතාව ඉටු කිරීම සඳහා යි.  එය ෙම් 
රෙට් නව දියුණු ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක ආරම්භය බව මා 
විශ්වාස කරනවා.  

එෙලස ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් බිහි වන සම්මුති-සන්ධාන 
රජෙය් න්යාය පතය සැකසීෙම්දී, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයට 
මවිසින් ඉදිරිපත් කළ, ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවෙග් අනුමැතියට 
පාත වූ ''ෛමතී පාලනයක් - ස්ථාවර රටක්'' පතිපත්ති පකාශනය 
මූලික පදනම වශෙයන් පවතිනවා. එෙසේම, පසු ගිය අෙගෝස්තු 17 
වැනි දා පැවති මහ මැතිවරණය ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ වන යහ පාලනය 
සඳහා වන එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ විසින් ඉදිරිපත් කළ "පංචවිධ 
කියාවලිය" පතිපත්ති පකාශනය ද, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය ඉදිරිපත් කළ "අනාගතයට සහතිකයක්" පතිපත්ති 
පකාශනය ද, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඉදිරිපත් කළ 
"හෘදසාක්ෂිෙය් සම්මුතිය" සහ ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙයහි 
මැතිවරණ පකාශනය ද, මාෙග් "ෛමතී පාලනයක් - ස්ථාවර 
රටක්" පතිපත්ති පකාශනෙය් ඉදිරිපත් කර ඇති යහ පාලන මූල 
ධර්ම මුල් ෙකොට ගත් පතිපත්ති රාමුව සමඟ දැනටමත් 
සංසන්දනාත්මක අධ්යයනයකට ලක් ෙකොට තිෙබනවා. ඒ අනුව, 
මාෙග් "ෛමතී පාලනයක් - ස්ථාවර රටක්" පතිපත්ති පකාශනය 
මඟින් හඳුනා ෙගන ඇති අනාගතවාදී දැක්ම සමඟ සමගාමී සහ 
ඊට අනුකූල පතිපත්ති ෙයෝජනා සම්පිණ්ඩනය ෙකොට නව 
සම්මුතිවාදී සන්ධාන රජෙය් පතිපත්ති සම්පාදනය ඒ ඇසුරින් සිදු 
කිරීමට මා කටයුතු කරනවා.   
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ගරු කථානායකතුමනි, යම් රටක් ෙහෝ ජාතියක් ස්වකීය 
අනන්යතාෙව් පදනම වශෙයන් සලකන්ෙන් එරෙටහි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ජාතිෙය් උත්තරීතර ෙල්ඛනය 
ෙලස අප සලකන්ෙන් ඒ ෙහේතුෙවන්. නිදහෙසේ සිට ෙගවුණු වසර 
60ක කාලය තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා තුනක් අපි කියාවට නංවා 
තිෙබනවා. එෙහත් අද වන ෙතක් අපට ශී ලාංකික ජාතිෙයහි 
පදනම ෙලස සියලු ෙදනාට එකඟ විය හැකි ව්යවස්ථාවක් සම්මත 
කර ගැනීමට ෙනොහැකි වීම අභාග්යයක්.  විෙශේෂෙයන් ම,  අද අප 
රෙට් කියාත්මක වන 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්මත වූ 
දිනෙය් පටන් ම එහි පදනම වන විධායක ජනාධිපති ධුරය සහ 
මැතිවරණ කමය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ පාර්ශ්වයන්ෙග් මැසිවිලි සහ 
විෙරෝධතා  එල්ල ෙවමින් පවතිනවා. "ෛමතී පාලනයක්-ස්ථාවර 
රටක්"  පතිපත්ති පකාශනය තුළ මා  ඒ පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට එක් වූ 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කිරීම 
මාෙග් මැතිවරණ  පකාශනෙය් එක් පධාන ෙපොෙරොන්දුවක් ඉටු 
කිරීමක්. "විධායක ජනාධිපති කමය තවදුරටත් පැවැතිය යුතු ද, 
එෙසේ නම් එහි ස්වභාවය ෙකෙසේ විය යුතු ද?" යන්න පිළිබඳව 
අවසන් නිගමනය ගැනීම ඔබ අසුන් ෙගන සිටින ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීමක්. මාෙග් තවත් පධාන මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුවක් වූෙය්, දශක  තුනකට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ 
ජනතා අපසාදයට සහ පිළිකුලට  ලක්ව තිෙබන සමානුපාතික 
ඡන්ද කමය තුළ අන්තර්ගත අවාසිදායක සහ නුසුදුසු ලක්ෂණත්, 
ඊට අනුබද්ධ මනාප ඡන්ද කමයත් ෙවනස් කිරීමයි. පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ධුර කාලෙය් අග භාගෙය්දී මා ඉදිරිපත් කළ 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ෙයෝජනාව මඟින් ඊට 
අවශ්ය මූලික පදනම ෙම් වන විටත් සපයා ඇති බව ඔබ දන්නවා. 
ඒ අනුව, සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ෙමන් ම සිවිල් සමාජයට ද 
එකඟ විය හැකි වඩාත්ම සුදුසු මැතිවරණ කමය සම්පාදනය ෙකොට 
සම්මත කිරීෙම් ඓතිහාසික කාර්ය භාරය ද ඔබ අසුන් ෙගන සිටින 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට  පැවෙරනවා.  

පශ්චාත් යුදමය ශී ලංකාව තුළ සංහිඳියාව, සහජීවනය සහ 
සංවර්ධනය අරමුණු කර ගත් අභිමානවත් ශී ලාංකික ජාතියක් 
ෙලස නැඟී සිටීමට නම් අප විසින් අවශ්යෙයන්ම ගත යුතුව තිබූ, 
එෙහත් අපට  ෙමෙතක් ගැනීමට ෙනොහැකි වුණු ෙද්ශපාලන තීන්දු, 
තීරණ සහ පතිසංස්කරණ සම්පාදනය කිරීෙම් වගකීම 
පැවෙරන්ෙන්ත් ජනතා නිෙයෝජිතයින් වශෙයන් ඔබ අසුන් ෙගන 
සිටින  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.  සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, 
මැෙල් සහ ආදිවාසී ජනයා ද ඇතුළු සියලු ජන ෙකොටස්වල 
සංහිඳියාෙවන් ද  ෙබෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් සහ කිසත්ියානි ආගමික 
කණ්ඩායම් අතර සහජීවනෙයන් ද සමන්විත වන නූතන ශී ලාංකීය 
ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් ෙමෙහවෙරහි ෙකොටස්කරුවන් බවට ඔබ අද 
පත්ව සිටිනවා. එම කාර්යෙය්දී ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් මා විසින් 
ලබා දිය යුතු නායකත්වය, මඟ ෙපන්වීම සහ සහෙයෝගය 
ෙනොපමාව ලබා දීමට මම කැප වී සිටිනවා. එම ෙද්ශපාලන ගමන් 
ම ෙඟ් දී පබුද්ධ, පශස්ත, පජාතන්තවාදී ජාතියක් ෙලස ශී ලංකාව  
ඔසවා තැබීම ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීමක් වන බව මම 
අවධාරණය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප  රට සතු  වටිනාම සම්පත අෙප් 
මානව සම්පතයි. මානව සම්පත අද්විතීය ෙලස සංවර්ධනය කිරීම 
අප රෙට් සංවර්ධන කියාවලිෙය් පදනම බව මෙග් විශ්වාසයයි. 
නූතන ෙලෝකය විශාල වශෙයන් තාක්ෂණික ජයගහණ ලබා 
ගනිමින් සිටින වාතාවරණයක් තුළ යම් රටකට මධ්ය ආදායම් 
මට්ටමින් ඔබ්බට ගමන් කළ හැක්ෙක් සිය රෙට් පුහුණු ශමය සුලබ 
කිරීෙමන් පමණයි. එබැවින්, ජාතික සහ  ජාත්යන්තර ශම ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ඕනෑම අවශ්යතාවකට ගැළෙපන පරිදි ශී ලාංකික ශම 
බලකාය සවිබල ගැන්වීම ෙහවත් නිපුණතා සංවර්ධනය මෙග් 
රජෙය් පමුඛතාවක් ෙසේ සලකනවා.  

විසිඑක්වන සියවස යනු ආසියාෙව් සියවස බව මා ඔබට 
සිහිපත් කළ යුතුයි. ෙලෝක ආර්ථිකෙය් ෙක්න්දය ෙලස ආසියාව 
නැඟී සිටින සංදර්භයක් තුළ උත්පාදනය වන ආර්ථික ඉඩ 
පස්තාවන්ෙගන් උපරිම පතිලාභ ලබා ගත හැකි වන ආකාරෙය් භූ-
ෙද්ශපාලනික පිහිටීමක් අප රටට ස්වාභාවිකවම හිමිව තිබීම 
අපෙග් භාග්යයක් බව කිව යුතුයි. ෙමෙලස, ස්වභාව ධර්මය විසින් 
ම අප ෙවත ලබා දී ඇති ෙමම මහඟු අවස්ථාෙවන් උපරිම පතිලාභ 
ලබා ගත හැකි වන පරිදි අපෙග් ඉදිරි ආර්ථික පතිපත්ති, සැලසුම් 
සහ උපාය මාර්ග සැකසීම අප සැමෙග් මූලික වගකීමක් ෙවනවා.  

අෙප් ආර්ථික සැලසුම් සැකසීෙම් කියාවලිෙය් දී 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ අවධානයට ලක් ෙනොවුණු වැදගත් ක්ෙෂේත 
සහ ඒ හා සම්බන්ධ ගැටලු ගණනාවක් තිෙබනවා.  ස්වයං රැකියා 
සහ කුඩා පරිමාණ ව්යවසාය මූලික ෙකොට ගත් අවිධිමත් ආර්ථිකය 
ඒ අතරින් පධාන ෙවනවා. අප රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට අවිධිමත් 
ආර්ථික ක්ෙෂේතෙයන් ලැෙබන දායකත්වය සැලකූ විට එම 
ක්ෙෂේතය ෙකෙරහි මීට වඩා වැඩි රාජ්ය අවධානයක් සහ සාධනීය 
අත දීමක් අවශ්ය ෙවනවා.  

ස්ථිර ආදායම් ෙනොලබන සුළු පරිමාණ ව්යවසායකයන් සහ 
ෙගොවි ජනතාව ෙවත ක්ෂුද ණය සහ මූල්ය කළමනාකරණය 
පිළිබඳ මූලික අවෙබෝධයක් ලබා දීම මඟින් ගාමීය ආර්ථිකයට අත් 
වැලක් සැපයීමට මෙග් රජය කටයුතු කරනු ඇති.  

යහ පාලන මූල ධර්ම ෙපරටු කර ගත් "ෛමතී පාලනයක්" 
පතිපත්ති පකාශනය අනුමත කරමින් මා ෙවත බහුතර ජනතාව 
ලබා දුන් ජන වරෙමහි එක් මූලික අෙප්ක්ෂාවක් වූෙය් දූෂණය පිටු 
දැකීම සහ රාජ්ය ෙද්ෙපොළ සුරැකීමයි. එබැවින් දූෂණය, වංචාව සහ 
නාස්තිය පිටු දැකීමට ඇති කැප වීම මෙග් රජෙය් මූලික 
පතිපත්තියක් ෙවනවා. දූෂණය මර්දනය කිරීම සඳහා දැනට 
පවත්නා ආයතනික ව හය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමටත්, රාජ්ය 
ෙද්ෙපොළ අවභාවිත කළ බවට ෙචෝදනා ලබා ඇති පුද්ගලයන්ෙග් 
තරාතිරම ෙනොලබා ඔවුන්ව කිසිදු පක්ෂගාහීත්වයකින් ෙතොරව 
අධිකරණය ඉදිරියට පැමිණ වීමටත් මා පසුබට වන්ෙන් නැහැ.  

අද අෙප් රට මධ්ය ආදායම් ලබන රටක් බව ඔබ දන්නවා. 
අපෙග් ඉලක්කය විය යුත්ෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ධුර කාලය තුළ 
ආදායම සැලකිය යුතු ෙලස ඉහළ නංවාලීමට ඉවහල් වන මූලික 
ආර්ථික උපාය මාර්ග කඩිනමින් සහ සාර්ථකව දියත් කිරීමයි.  

එෙහත් දියුණුෙව් පතිලාභ රෙට් ඉතා ධනවත් සුළුතරයක් 
පමණක් අත් විඳිනා විට අතිමහත් බහුතරයක් දිළිඳු බෙවහි 
අගාධයට ඇද වැෙටනවා නම් ශී ලංකාව ආර්ථික වශෙයන් 
සාර්ථක වූ රටක් යැයි හැඳින්වීමට අපට හැකි වන්ෙන් නැහැ. 
එබැවින් ඒක පුද්ගල ආදායම ඉහළ නංවාලන අතරම ආදායම්  ෙබදී 
යාෙම් විෂමතාව අවම කිරීම මඟින් රෙට් මධ්යම පන්තිය 
තවදුරටත් පුළුල් කරලීමට කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

එෙමන්ම, සංවර්ධනය අෙප් රෙට් සෑම තැනකටම එක ෙසේ 
ගලා යාමට සැලැස්වීම මෙග් රජෙය් වග කීමක්. විෙශේෂෙයන්ම 
යුද්ධෙය් ඍජු ෙගොදුරු බවට පත් වූ  උතුරු නැ ෙඟනහිර ෙමන් ම 
මායිම් ගම්මාන ෙලස එදා හැඳින්වුණු පෙද්ශ ෙවත ද, රෙට් 
අෙනකුත් පෙද්ශවල පිහිටා ඇති දුෂ්කර ගම්මාන ෙවත ද 
සංවර්ධනෙය් අරුණලු උදා ෙකොට සංවර්ධනය රට පුරා සමානව 
දියත් කිරීෙම් වගකීම මෙග් රජ ය භාර ෙගන තිෙබනවා.  

ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ කාර්මික රටවල් ෙව්ගවත් ආර්ථික 
වර්ධනයක් අත් කර ෙගන ඇත්ෙත් සමස්ත මානව වර්ගයාට ම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අහිතකර ෙලස බලපාන අන්දෙම් විශාල පාරිසරික හානියක් සිදු 
කරමින්. එෙහත් ෙම් වන විට ඔවුන් ගිය ගමෙන් අහිතකර පතිඵල 
හඳුනා ෙගන ඇති ඒ රටවල් කාර්මික ආර්ථිකයන්ෙග් සිට දැනුම් 
පාදක ආර්ථිකය, නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකය, හරිත ආර්ථිකය සහ 
තිරසාර සංවර්ධනය වැනි සංකල්ප ෙවත නැඹුරු ෙවමින් සිටිනවා. 
මා ෙමහිදී අවධාරණය කරනවා, ශී ලංකාව මානව සංවර්ධන 
ඉලක්ක සහ සමාජ-ආර්ථික අභිවෘද්ධිය කරා ළඟා වන ගමෙන් දී 
අප රට ෙලෝකෙය් සුන්දරතම රටක් බවට පත් කරන, නිල්ල 
පිරුණු පරිසරයට, සදාහරිත වනාන්තර පද්ධතියට ෙහෝ වන ජීවී 
සංහතියට කිසිදු ආකාරයක හානියක් සිදු ෙනොවිය යුතු බව. ඒ මඟ 
යාමට අප අනුගමනය කළ යුත්ෙත් "සන්තුට්ඨි පරමං ධනං" යැයි 
බුදුන් වහන්ෙසේ විසින් සම්පිණ්ඩනය ෙකොට වදාළ ෙබෞද්ධ ආර්ථික 
සිද්ධාන්තය බව මා විශ්වාස කරනවා.  

ෙසොබා දහමට එෙරහිව ෙගොස් ස්ථිරසාර සංවර්ධනයක් අත් කර 
ගත ෙනොහැකි බව ෙලෝකය දැන් අවෙබෝධ කර ගනිමින් සිටිනවා. 
වසර 2500ක් තිස්ෙසේ අෙප් රට ෙපෝෂණය කරන ෙබෞද්ධ දර්ශනය 
ෙසොබා දහම සමඟ ඊට අනුගතව, මධ්යම පතිපදාව අනුගමනය 
කරමින් සන්තුෂ්ටිය සහ ෙසෞභාග්යය අත් කර ගත හැකි ආකාරය 
අපට ෙපන්වා ෙදනවා. නූතන යුගයට පිවිසීෙම්දී අප රට සතු 
ෙබෞද්ධ ආර්ථික දැක්ම විශාල සම්පතක් සහ භාග්යයක් ෙසේ මා 
සලකනවා. අප ෙම් රට දූ දරුවන්ට දායාද කළ යුතු වන්ෙන් ෙලොව 
වැඩිම භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් පමාණයක් පරිෙභෝජනය කරන රටක් 
ෙලස ෙනොව අවම පරිෙභෝජනයකින් උපරිම තෘප්තිමත්භාවය ලබා 
ගැනීමට සමත් ෙසෞභාග්යවත් සහ සංසිඳුණු ජනතාවක් සිටින රටක් 
ෙලස ෙනොෙව්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, අප ජීවත් වන්ෙන් ෙගෝලීයකරණය වූ 
නව ෙලෝක රටාවක් තුළයි. එහිදී ෙලොව සෑම රටක් ම අපට 
වැදගත්. ඔවුන්ෙගන් අපටත්, අපෙගන් ඔවුන්ටත් ඉෙගනීමට 
ෙබොෙහෝ ෙද් තිෙබනවා. එබැවින් විවෘතභාවයත්, මිතශීලීභාවයත් 
අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් පදනම වශෙයන් පවතිනු ඇති. අප ෙම් 
එළඹ සිටින්ෙන් ආසියාෙව් සියවසට බව මා කලින් ද පකාශ කළා. 
ඒ අනුව ෙමතැන් සිට මාෙග් රජය ආසියානු ෙක්න්දීය මැද මාවෙත් 
විෙද්ශ පතිපත්තියක් ෙවත වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන බව මා 
පකාශ කරනවා.  

මා විශ්වාස කරන්ෙන් පසු ගිය වසර කිහිපය පුරා අප රෙට් 
විෙද්ශ පතිපත්තිෙය් වැඩි ඉඩකඩක් ජිනීවා යන වචනයට ෙවන් වී 
තිබුණු බවයි. මා ජනාධිපතිවරයා ෙලස පසු ගිය ජනවාරි 08වැනි දා 
දිවුරුම් දුන් ෙමොෙහොෙත් සිට අප ෙකෙරහි පැවති ජාත්යන්තර 
ආකල්පය ඉතා යහපත් ෙලස ෙවනස් ෙවමින් පවතිනවා. ෙමවැනි 
සංකීර්ණ තත්ත්වයකට සාර්ථකව මුහුණ දීෙම්දී ජාත්යන්තර 
පජාවෙග් විශ්වාසය, සම්මුතිය සහ සහෙයෝගය ඉතා වැදගත් 
ෙවනවා. මා ඉතා සතුටින් පකාශ කිරීමට කැමැතියි, පසු ගිය මාස 
හතක කාලය තුළ ෙමෙතක් පැවැති තත්ත්වය අප රටට වාසිදායක 
ෙලසත්, රෙට් අභිමානය සහ කීර්ති නාමය වර්ධනය වන පරිදිත් 
ෙවනස් කර ගැනීමට මාෙග් ආණ්ඩුව සමත් වූ බව.  

අතීතෙය්දී "ෙපරදිග ධාන්යාගාරය" ෙලස විරුදාවලි ලද අෙප් 
ර ට අද වන විට අපට ෙමරටින්ම සපයා ගත හැකි ආහාර පවා 
ආනයනය කිරීමට ෙපළඹී තිබීම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. 
ෙගවත්ෙතන් සපයා ගත හැකි ෙද් සඳහා ෙවෙළඳ ෙපොළට යාමත්, 
ප ෙද්ශෙය් වැෙවන ෙද් සඳහා දුර බැහැර යාමත්, ෙමරට වැෙවන 
ෙද් ලබා ගැනීමට විෙදස් රටවල් ෙවත යාමත් මෙග් රජෙය් 
කෘෂිකාර්මික පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. ඒ ෙවනුවට ෙගවත්ත, ගම 
සහ රට ෙක්න්ද ෙකොට ගත් ජාතික ආහාර පතිපත්තියක් සම්පාදනය 

කිරීම දැනටමත් මවිසින් ආරම්භ ෙකොට තිෙබනවා. සැබැවින්ම මා 
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාව සිටියදී දියත් කළ "අපි වවමු-රට නගමු" 
වැඩසට හෙන් මූලික අභිපාය වූෙය්ද ෙමෙලස ෙද්ශීය ආහාර 
නිෂ්පාදනය පවර්ධනය කිරීමයි.  

රෙට් අනාගතයට ස්ථිරසාර පදනමක් සැපයීමට නම් 
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය අත්යවශ්ය සාධකයක් බව මින් දශක 
හයකට ෙපර දැක, මහා පරිමාණ ෙගොවි ජනපද පිහිටුවීමට කටයුතු 
කළ මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක ශීමතාණන්ෙග් කෘෂිකාර්මික 
දර්ශනය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.  

වී වගාව පමුඛ කෘෂි නිෂ්පාදන පවර්ධනය මඟින් ෙසෞඛ්ය 
සම්පන්න ආහාර ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කර ජනතාවෙග් 
ෙපෝෂණ අවශ්යතා සපුරා ගැනීම මෙග් රජෙය් මූලික ඉලක්කයක්. 
ඒ අනුව ෙමොරගහකන්ද, කළු ගඟ වැනි ජලාශ තනා පානීය සහ 
කෘෂිකාර්මික ජල සම්පාදන අවශ්යතා සපුරාලීමටත්, කෘෂිකර්මය 
සහ පශු සම්පත් ආශිත නිෂ්පාදන ක්ෙෂේත තුළට නවීන තාක්ෂණය 
හඳුන්වා දීමටත් මාෙග් රජය කටයුතු කරනු ඇති.  එෙමන්ම ර ෙට් 
ජීවනාලිය බඳු ෙගොවි ජනතාව මුහුණ පා සිටින වකුගඩු ෙරෝග 
උවදුර මැඩ පැවැත්වීම පිණිස ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් දියත් 
කිරීමට මා පියවර ෙගන තිෙබනවා.  

කරදිය ධීවර කර්මාන්තය ෙමන්ම මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය 
තවදුරටත් පවර්ධනය කිරීම මඟින් රෙට් දැනට පවත්නා ෙපෝටීන් 
ෙපෝෂණ ඌනතාව මැඩලීමට කටයුතු කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
දූපත් රාජ්යයක ෙවෙසන අපි සාගර සම්පතින් නිසි පතිලාභ ලබා 
ගැනීමට අපමාදව කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. ශී ලංකාෙව් භූමි 
 පෙද්ශය ෙමන් අට ගුණයක් විශාල අප සතු සමුද පෙද්ශය ධීවර 
කර්මාන්තයට පමණක් සීමා කර ගත යුතු නැහැ. ඒ අනුව, සාගර 
විද්යාව දැනට වඩා පා ෙයෝගිකව සහ පුළුල්ව අප රෙට් 
සංවර්ධනයට දායක කර ගැනීමට මෙග් රජය කටයුතු කරනු ඇති.  

වර්තමාන ෙලෝක රටාව තුළ රජයකට රෙට් ජනතාවෙග් 
අවශ්යතා සියල්ල ඉටු කළ ෙනොහැකි බව ඔබ දන්නවා. එබැවින්, 
ජනතා අවශ්යතා සපුරාලිය හැකි පරිදි රාජ්ය අංශයත්, ෙපෞද්ගලික 
අංශයත්, සිවිල් සමාජයත් එක ෙසේ ශක්තිමත් කළ යුතු ෙවනවා. 
ෙපෞද්ගලික අංශය නඟා සිටුවීෙම්දී ෙද්ශීය කර්මාන්තවලට වැඩි 
වරපසාද ලබා දීම අවශ්යයි. එෙමන්ම ෙපෞද්ගලික අංශය ෙවත 
ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අවශ්ය 
දිරිගැන්වීම් සහ සහන ලබා දීමට මෙග් රජය කටයුතු කරනවා. ෙම් 
හැරුණු විට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින්හට වරපසාද සහ 
සහන ලබා දීම පිළිබඳව මෙග් රජෙය් අවධානය ෙයොමු වී 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය අංශෙය් වැඩි දායකත්වයක් සහිත නිදහස් 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය, නිදහස් අධ්යාපනය සහ ෙපොදු පවාහනය වැනි 
සමස්ත ජනතාවටම පතිලාභ ලබා ෙදන අංශ මීටත් වඩා පශස්ත 
සහ ගුණාත්මක ෙලස ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරනවා. එහිදී 
රාජ්ය ෙසේවෙය් ගුණාත්මක බව සහ කාර්යක්ෂමතාව වර්ධනය 
කිරීමට අවශ්ය පතිසංස්කරණ ෙනොපමාව හඳුන්වා දීමටත්, මෙග් 
රජය වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරනු ඇති. ඒ අනුව රාජ්ය ආයතන 
තුළ උපෙද්ශක සභා පිහිටුවා, ඒවා නියමාකාරෙයන් කියාත්මක 
කරවීමටත්, රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප් විෂමතා තවදුරටත් අවම 
කිරීමටත්, කුසලතා පාදක බඳවා ගැනීම් සහ උසස්වීම් කමෙව්දයක් 
හඳුන්වා දීමටත්, සමස්ත රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳව රාජ්ය 
ෙසේවකයාෙග් ෙමන්ම ෙපොදු මහ ජනතාව තුළ ද දෘෂ්ටිමය සහ 
ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති කිරීමටත් මෙග් රජය පියවර ගනු ඇති. 
මා ඉහත පැවසූ සියල්ල යථාර්ථයක් බවට පත් කරවීමට 
ඇමතිවරයාෙගන් ඇමතිවරයාට, ආණ්ඩුෙවන් ආණ්ඩුවට  ෙහෝ 
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ජනාධිපතිවරයාෙගන් ජනාධිපතිවරයාට අනුව ෙවනස් ෙනොවන 
ජාතික පතිපත්ති ස්ථාපනය කිරීමට මෙග් රජය කටයුතු කරනු 
ඇති.  

තවද, විෙශේෂෙයන් ඊළාම්වාදී තස්තවාදෙයන් ෙම් රට ෙදකඩ 
කිරීමට ගත් උත්සාහය හමුෙව් සිය ජීවිත පරිත්යාගෙයන් රට රැක 
ගැනීමට කටයුතු කළ තිවිධ හමුදාෙව්, ෙපොලීසිෙය් සහ සිවිල් 
ආරක්ෂක ෙසේවෙය් ෙසේවය කරන සියලු ෙදනාහට අභිමානවත්ව 
සහ කාර්යක්ෂමව සිය ෙසේවය ඉටු කිරීමට හැකි වනු පිණිස ඔවුන්ට 
අවශ්ය පහසුකම්, වරපසාද සහ සුබසාධනය තවදුරටත් ශක්තිමත් 
ෙකොට ජාතික ආරක්ෂාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම ෙවනුෙවන් මා 
කැපවී සිටින බව අවධාරණෙයන් පකාශ කරනවා.  

තරුණයා සහ තාරුණ්යය පිළිබඳව අප ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කර 
තිබුණත් ජාතියක් වශෙයන් අප ඔවුන් ෙවනුෙවන් ඉටු කර ඇති ෙද් 
ඉතා අල්ප බවට ෙම් රෙට් පුපුරා ගිය තරුණ කැරලි සාක්ෂි දරනවා. 
ඒ ගැටුම්වලින් දහස් ගණනක් අමිල තරුණ ජීවිත අප රටට අහිමි 
වුණා. 1990 තරුණ අසහන ෙකොමිසම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ අදටත් 
කියාත්මක වී ඇත්ෙත් අල්ප වශෙයන්. මෙග් රජය එම වාර්තාෙව් 
නිර්ෙද්ශ යළි සලකා බලා අද යුගයට ගැළෙපන පරිදි කියාත්මක 
වැඩ පිළිෙවළක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. ඒ යටෙත්, 
රැකියා ලබා දීෙම්දී ෙහෝ ෙවනත් රාජ්ය මැදිහත් වීම් අවශ්ය 
කටයුතුවලදී කිසිදු ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීමකට මාෙග් රජය ඉඩ 
තබන්ෙන් නැති බව මම අවධාරණය කරනවා.  

පහසුෙවන් උවදුරට ලක් විය හැකි සමාජ කණ්ඩායම් ෙකෙරහි 
අප වැඩි අවධානයක් දැක්විය යුතු ෙවනවා. කාන්තාවන්, ළමුන්, 
වයස්ගත ජනගහනය සහ යම් යම් ආබාධයන්ට ලක්ව සිටින 
පුද්ගලයන් ඒ අතරින් පධාන තැනක් ගන්නවා. ලාංකීය 
ජනතාවෙගන් හරි අඩකට වඩා වන කාන්තාවන් ජාතික 
ආර්ථිකයටත්, සමාජෙය් යහ පැවැත්මටත් ඉතා ඉහළ 
දායකත්වයක් ලබා ෙදනවා. මෙග් රජෙය් සියලු සංවර්ධන උපාය 
මාර්ගයන් තුළ පමුඛ අවධානයක් ඔවුන්ෙග් යහපත සහ ශුභ සිද්ධිය 
ෙවනුෙවන් ෙයොමු ෙකෙරනවා.  

දරුවන් රෙට් අනාගතයයි. ඔවුන්හට වඩාත් යහපත් ෙහට 
දිනයක් උරුම කර දීමටත්, ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව සැලසීමටත් මෙග් 
රජෙය් මූලික අවධානය ෙයොමු වන බව කිව යුතුයි.  

විවිධ ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් රැසක් අප අතර සිටිනවා. 
ඔවුන්ව රැක ගැනීෙම් වගකීම ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කරමින් ඔවුන්හට 
ලබා දීමට ෙයෝජනා වී ඇති මාසික ආධාර මුදල් අපහසුවක් 
ෙනොවන පරිදි සහ ඔවුන්ෙග් අභිමානය රැෙකන පරිදි දැනට පවතින 
දැඩි ෙරගුලාසි හැකිතාක් ලිහිල් ෙකොට ලබා දීමට කටයුතු කිරීමට 
කඩිනම් පියවර ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලාංකිකයකු ෙලස ෙමරට උපදින 
දරුවකු ඉදිරිෙය් නව ෙලොව ජය ගැනීමට ඇති අසීමිත වූ ඉඩ පස්ථා 
ෙදස බලන විට තම ජන වර්ගය, ආගම, පෙද්ශය, ෙපළපත, 
ආර්ථික හැකියාව ආදි කිසිවක් තවදුරටත් එම දරුවා ඉදිරිෙය් 
බාධාවක් විය ෙනොහැකියි. මා ඉන් අදහස් කරන්ෙන් යම් 
පුද්ගලයකු සතු අනන්යතාවක් ෙව් නම් එය දුර්වල කර, දිය කර 
හැරිය යුතු බව ෙනොෙව්. එෙහත් මා කනගාටුෙවන් වුවද කිව යුතු 
කරුණක් වන්ෙන් අපහට නූතන ජාතියක් ෙලස නැඟී සිටීමට බාධා 
පමුණුවන ඇතැම් ගතානුගතික සහ පසුගාමී වැඩවසම් යුගයට 
අයත් නෂ්ටාවෙශේෂ අප සමාජෙය් අදටත් ඉතිරිව තිෙබන බවයි. මා 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල දැක තිෙබනවා, තමන්ෙග් ෙපළපත් නාමය 
ෙපොදු ස්ථානවලදී හඬ නඟා කියන විට ඇතැම් පුද්ගලයන් 

අපහසුවට පත් වන ආකාරය. ෙමෙසේ අෙප්ම සෙහෝදර ජනතාව 
අපහසුතාවට පත් වන ආකාරෙයන් ඔවුන්ෙග් ෙපළපත් නම් භාවිත 
කිරීමට සැලැස්වීම නූතන ශී ලාංකිකත්වය ෙගොඩ නැඟීමට 
බාධාවක් යැයි මා විශ්වාස කරනවා. එබැවින් ෙපොදු ස්ථාන සහ 
ෙපොදු ෙල්ඛනවල ෙපළපත් නාමය දැක්වීමට අවශ්ය වන්ෙන් නම් 
ඒ නෙමහි හිමිකරුෙග් කැමැත්ත මත පමණක් එෙසේ කළ යුතු 
බවත්, යම් ෙකනකු ඊට අකමැති වන්ෙන් නම් ඔහුෙග් ෙහෝ 
ඇයෙග් ෙපළපත් නාමය මුලකුරුවලින් පමණක් දැක්වීමට අවශ්ය 
පතිපාදන සැලසීමටත් මෙග් රජය කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව තම 
ෙපළපත් නාමය පසිද්ධිෙය් භාවිත කිරීමට ඇති අයිතියට බාධාවක් 
නැහැ. විෙශේෂෙයන් මා ෙම් කියාව සලකන්ෙන් 1956 පගතිශීලි 
සමාජ විප්ලවයට නායකත්වය දුන් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක ශීමතාණන්ෙග් සමාජ පජාතන්තවාදි දර්ශනය 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යෑමට ඉවහල් වන පියවරක් ෙලසයි.  

කාලානුරූපිව ෙලෝකය ෙවනස් වන ආකාරය අනුව ෙලෝකෙය් 
නව අභිෙයෝග ඇති ෙවනවා; නව සමාජ පශ්න ඇති ෙවනවා. අපි 
එම නව අභිෙයෝග සහ පශ්නවලට අෙප් සභ්යත්වෙය් හර පද්ධතිය 
රැක ගනිමින් නව දැක්මකින් යුතුව පතිචාර දැක්වීමට සූදානම් විය 
යුතුයි.  

ශී ලංකාව දැනටමත් මත් දව්ය භාවිතය අධික රටක් බවට පත් 
වී තිෙබනවා. අෙප් රෙට් දරුවන් මත් උවදුරින් මුදා ගැනීමට 
අෙපොෙහොසත් වුවෙහොත් අෙප් කිසිදු අනාගතවාදි 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඉටු ෙනොවනු ඇති බව මා අවධාරණය කළ 
යුතුයි. මත් දව්ය භාවිතය හුදු ෙසෞඛ්ය පශ්නයක් පමණක් ෙනොව 
අෙප් රෙට් සමාජ පශ්නයක් බවට පත්ව ඇති බව ඔබ දන්නවා. දුම් 
ෙකොළ, දුම් වැටි භාවිතය අවම කිරීෙම් සිට සියලු ආකාරෙය් මත් 
දව්ය භාවිතය අවම කිරීම සඳහා මාෙග් පධානත්වෙයන් යුතුව මත් 
දව්ය නිවාරණය සඳහා නව දීප ව්යාප්ත වැඩසටහනක් දැනටමත් 
කියාත්මක ෙකොට තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් නව ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ආරම්භ විය යුතු බව කලක පටන් උගතුන් සහ 
බුද්ධිමතුන් ෙපන්වා දුන්නා. මා ජනවාරි 08වන දා බලයට පත් 
වූෙය් ඒ නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ආරම්භ කරන බවට ලබා දුන් 
පතිඥාවක්ද සමඟ බව මා සිහිපත් කළ යුතුයි. පරිපූර්ණ සහ 
ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලනඥයකු සතු විය යුතු විනයගරුක බව, 
යහපත් පතිරූපය, මනා ෙපෞරුෂය සහ සදාචාරවත් බවින් සපිරි 
ජන නායකයන්ෙගන් සැදුම්ලත් නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් 
ෙගොඩ නැඟීම ෙවනුෙවන් මා  කැප වී සිටින බව පකාශ කිරීමට 
කැමැතියි.  

රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාව ද, ෙද්ශීය ෙමන්ම විෙදස්ගත 
බුද්ධිමතුන් ද බලාෙපොෙරොත්තු වූ ඒ නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය 
ඇති කිරීෙම් අත්තිවාරම දැන් වැටී තිෙබනවා. ෙම් රට තුළ විසිරී 
සිටින ෙද්ශීය බුද්ධිමතුන්ට ෙමන්ම විෙදස්ගත ශී ලාංකීය 
බුද්ධිමතුන්ට මා ෙගෞරවෙයන් ආරාධනා කරනවා, ෙම් රෙට් නැඟී 
එන  නව සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලන පරිසරය තුළ ඔෙබ් විෙශේෂඥ 
දැනුම සහ හැකියාවන් අෙප් ර ට ෙගොඩ නැඟීමට දායක කරන 
ෙලස. විෙශේෂෙයන්ම, තම මව් රටට ෙසේවය කිරීම සඳහා මාෙග් 
ෙම් ඉල්ලීම පිළිෙගන නැවත පැමිණීමට අෙප්ක්ෂා කරන 
විෙදස්ගත ශී ලාංකික උගතුන් සහ බුද්ධිමතුන් රතු පලසක් මතින් 
පිළිගැනීමටත්, ඔවුන් ෙමරටට ෙගන්වා ගැනීම  සම්බන්ධීකරණය 
කිරීම පිණිස මාෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් විෙශේෂ කාර්යාංශයක් 
පිහිටුවීමටත් මාෙග් රජය කටයුතු කරනු ඇති. ෙද්ශපාලනික 
වශෙයන් පිල්වලට ෙනොෙබදී රෙට් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් 
එකමුතුව වැඩ කිරීමට සුදුසුම කාලය දැන් එළැඹ ඇති බව මම 
ඔවුන්ට සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 අවසන් වශෙයන් මා එක් කරුණක් අවධාරණය කළ යුතුයි.  
නිදහස ලැබූ දින සිට ෙම් රට පාලනය ෙකරුෙණ් පධාන පක්ෂ 
ෙදකක් විසින්. ඉන් එක් පක්ෂයක් අවුරුදු 35ක් ෙම් ර ට පාලනය 
කළා. අෙනක් පක්ෂය අවුරුදු 32ක් ෙම් රට පාලනය කළා.  
එකිෙනකාෙග් කාලය තුළ සිදු කළ ෙද් ගැන ෙදෝෂාෙරෝපණය 
කරමින්, එදිරිවාදී ෙද්ශපාලනය කරනවා ෙවනුවට සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලන සම්පදායයක් ෙගොඩ නැඟීමට මාෙග් ධුර කාලය තුළදී 
මා දරනා අධිෂ්ඨානශීලි පයත්නයට ඔබ සැමෙග් සහෙයෝගය සහ 
කැපවීම රෙට් සහ ජාතිෙය් අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන 
ෙමන් මා ඔෙබන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.    

ෙමතැන් සිට ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදෙකහි සුසංෙයෝගය පදනම 
වශෙයන් තබා ගනිමින් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලු 
පක්ෂ සහ මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් සම්මුතිවාදී සහෙයෝගය, 
දැනට ෙගොඩ නැ ෙඟමින් පවතින යහපත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය 
තවදුරටත් තහවුරු වන අන්දමින් රෙට් අභිවෘද්ධිය සහ පගමනය 
සඳහා ෙයොදා ගත හැකි වන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙමන් මා ඔබ සියලු ෙදනාෙගන් ඉතාම 
කාරුණිකව සහ ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. සත්ුතියි.  

ෙතරුවන් සරණයි! 

 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා කළ 

කථාෙව් ෙදමළ  පරිවර්තනය 
ேமதகு சனாதிபதி அவர்கள் பாரா மன்றத்தில் 

ஆற்றிய உைரயின் தமிழாக்கம் 
TAMIL TEXT OF THE ADDRESS TO PARLIAMENT BY HIS 

EXCELLENCY THE PRESIDENT 

 
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள! ெகௗரவ பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்கேள! எம  நாட் ன் வரலாற்றில் நைடெபற்ற 
ெபா த் ேதர்தல்களில் மிக ம் அைமதியாக நைடெபற்ற 
ெபா த் ேதர்தல் லம் ெதாி  ெசய்யப்பட் ள்ள இந்நாட் ன் 
பிரதிநிதித் வ சனநாயகத்தின் ன்ேனா களான உங்க க்கு  
இலங்ைக மக்களின் நல்வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாண்  திய பாரா மன்றத் க்கு வரேவற்கக் கிைடத்தைம 
மகிழ்ச்சிக்குாிய விடயமாகும்.  

ஐந்  தசாப்தங்க க்கு கிட் ய அரசியல் அ பவ ம், 
அதில் 26 வ டங்கள் பாரா மன்றத்ைதப் பிரதிநிதித் வம் 
ெசய்  ெபற்ற பக்குவத் ட ம் கூ யதாக, நான் 2015 சனவாி 
08ஆந் திகதி நைடெபற்ற சனாதிபதித் ேதர்த ல் 
எதிர்க்கட்சியின் ெபா ேவட்பாளராக ன்வந்  ெவற்றிெபற்ற 
ேவைளயில் எனக்கு வாக்களித்த மற் ம் வாக்களிக்காத 
சேகாதர நாட் மக்க க்கு என  நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள இதைன ஒ  சந்தர்ப்பமாகப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள் கின்ேறன்.  

ெகௗரவ உ ப்பினர்கேள! இவ்விதமாக உங்கள் மத்தியில் 
ன்ைவக்கப்ப கின்ற இப்பிரகடனத்தின் லம் பாரா மன்ற 

சனநாயகத்தின் மற் ெமா  மர  மீண் ம் உ திப்ப த்தப்ப  
கின்ற . பிாித்தானிய மர க்கிணங்க சிம்மாசன உைர என ம் 
அெமாிக்க சனநாயகத்திற்கிணங்க ஆரம்ப உைர என ம் 
அைழக்கப்ப கின்ற இந்த அக்கிராசன உைரயின் ேநாக்கம், 

திய அரசாங்கத்தின் உத்திேயாக ர்வ ெகாள்ைகப் 
பிரகடனத்ைதச் சு க்கமாகப் பாரா மன்றத்தில் 

ன்ைவப்பதாகும். 

நான் அறிந்தவைரயில், மக்க க்காகச் சட்டங்கைள 
ஆக்குகின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளான உங்கள் ன்னிைலயில் 
இதற்கு ன்னர் நிலவிய எந்தெவா  பாரா மன்றேமா 
அல்ல  அதன் பிரதிநிதிகேளா எதிர்ேநாக்கியிராத 
வைகயிலான பல்ேவ  சவால்கள் உ வாகிவ வைத நீங்கள் 
அறி ர்கள். ஏற்ெகனேவ பல மில் யன்களான இலங்ைக 
மக்கள் தம  உள்ளங்ைகமீ   உலகத்ைத ம் 
ெதாடர் ப த்திக் ெகாள்ளக்கூ ய ந ன ெதாழில் ட்பச் 
சாதனங்கைளப் பயன்ப த்தி வ கிறார்கள். நாங்கள் 
கற்பலைககைள ஏந்திக்ெகாண்  ன்பள்ளி 
ெசன்றைதப்ேபால் எம  பிள்ைளக ம் ேபரப்பிள்ைளக ம் 
ம க்கணினிக்கு அப்பால்ெசன்  'ஐேபட்' ஒன்ைற 
எ த் க்ெகாண்  ன்பள்ளி ெசல் ம் நாள் இந்தப் 
பாரா மன்றத்தின் ஆ ட்காலம் வைடவதற்கு ன்னர் 
உ வாகக்கூ யதாக உள்ள . இந்நாட் ன் சட்டங்கைள 
வகுப்ேபாராக உங்கள் அைனவைர ம் மக்கள் 
ெதாி ெசய்தி ப்ப  இத்தைகய மாற்றேமற்ப கின்ற ஒ  
காலகட்டத்தில்தான் என்பைத  உங்களின் கவனத்திற்குக் 
ெகாண் வர வி ம் கிேறன். அதற்கிணங்க, இலங்ைகத் 
ேதசத்தவர் என்ற வைகயில் எம்ைம ஒன்றாகப் பிைணக்கின்ற 
எம  கலாசார வி மியங்கைள அவ்விதேம 
பா காத் க்ெகாண்  மலரப்ேபாகின்ற அந்தப் திய 

கத்திற்காக ம் அந்தப் திய தைல ைறயினாின் 
அபிலாைஷக க்காக ம்  எதிர்காலத்ைத ேநாக்கிய 
சிந்தைன டன் இந்த நாட் ைனக் கட் ெய ப் கின்ற சவால் 
எம்மைனவர் எதிாி ம் இ க்கின்ற .  

எம  நாட் ன் ேதசிய பா காப்  சம்பந்தமாக நான் 
தற்கண் ஒ  விடயத்ைத வ த்த ேவண் ம்.  இலங்ைக 

அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் ப்பைடயின் ேசனாதிபதி என்ற 
வைகயி ம் பா காப்  அைமச்சர் என்ற வைகயி ம் நான் 
இந்நாட் ன் ேதசிய பா காப்   மற் ம் ஒ ைமப்பா  
சம்பந்தமாக ரணமான ெபா ப்பிைன வகிக்கிேறன். அந்தப் 
ெபா ப்பிைன நான் ற் தாக ஈேடற் ேவன் 
என்பைத ம் அப்பணியின்ேபா  உங்களின் ரண 
ஒத் ைழப்ைப ம் அர்ப்பணிப்ைப ம், ேவ  எவ்விடயத்தின் 

ன்ேன ம் இரண்டாம்பட்சமாகக் க தாமல் எனக்கு 
வழங்கும்ப ம் விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.  

இன்றி ந்  ஆரம்பிக்கும் பாரா மன்றம், இலங்ைக 
அரசியல் வரலாற்றில் க்கியமானெதா  தி ப் ைனையப் 
பதி ெசய்கின்றெதன்ப  என  க த்தாகும். சுதந்திரத்தின் 
பின் இன் வைர, ஒ  பிரதான கட்சிையச் சுற்றி ஏைனய சி  
கட்சிகள் ஒன்றிைணந்  கட் ெய ப்பப்பட்ட கூட்டரசாங்கம் 
ெதாடர்பான அ பவம் மாத்திரேம எம்மிடம் காணப்பட்ட . 
எனி ம், ேதசிய சர்ச்ைசகளின் ன்ேன நாட் ன் பிரதான 
அரசியல் கட்சிகள் தன  அரசியல் ரண்பா கைள 
ஒ க்கிவிட்  இணக்கப்பாட்  கூட்டணி அரசாங்கங்கைள 
அைமத்தல் ெதாடர்பான ன்மாதிாிகள், உலகில் பல 
நா களில் காணப்ப கின்றன. நிறேபதவாதத்ைத உத்திேயாக 

ர்வமாக க்குக் ெகாண் வந்த டன் 
ெதன்னாபிாிக்காவின் பிரதான அரசியல் கட்சிகள் இனப் 
பிாிவிைனகைள அ ேயா  கைளந் வி வைத ம் நாட்ைடத் 

ாித அபிவி த்திைய ேநாக்கி நகர்த் வைத ம் ேநாக்கமாகக் 
ெகாண்ட இணக்கப்பாட் க் கூட்டணி அரசாங்கெமான்ைறக் 
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கட் ெய ப்பின. இலங்ைகயின் ன்ேன காணப்ப ம் ேதசிய 
மற் ம் சர்வேதச சவால்க க்குக் கூட்டாக 

கங்ெகா ப்பதற்கு இேத ைறயிலான இணக்கப்பாட்  
கூட்டணி அரசாங்கெமான்ைற எம  நாட் ல் கட் ெய ப்ப 
ேவண் யி ந்த ெபான்னான வாய்ப்  யாெதனில், இலங்ைக 

த்தத் க்குப் பின்னரான காலகட்டத்ைத ேநாக்கி நகர்ந்த 
தல் சந்தர்ப்பமாகும் என்பைத நான் உ தியாக நம் கிேறன்.  

எனி ம், ன்  தசாப்தங்களாக ெதாடர்ச்சியாக நிலவிய 
த்த சூழ்நிைலயில், நாட்ைட அரசாட்சி ெசய்த எம  நாட் ன் 

இ  பிரதான அரசியல் கட்சிக க்கும் ஆ தேமாதல்களற்ற 
சமாதானமான இலங்ைகைய  சனநாயக வரம் க்குள் 
நி வகிப்ப  எவ்வா  என்ப  ெதாடர்பாகக் காணப்பட்ட 
குைறந்த அ பவத்தின் காரணத்தினால், ரண்பாட்  
அரசிய க்குப் பதிலாக இணக்கப்பாட்  அரசியைல நாட் ல் 
தாபிப்பதற்கான ஆற்றைலக் ெகாண் ள்ள இரண்  பிரதான 
கட்சிக ம் ேசர்ந்  கட் ெய ப் ம் இணக்கப்பாட் க் 
கூட்டணி அரசாங்கெமான்ைற அைமத் க்ெகாள்வதற்கு நாம் 
தவறிவிட்ேடாம்.  

ேதசிய அரசாங்கக் ேகாட்பாட்ைட அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்  நாட் ன் இ  பிரதான அரசியல் கட்சிகளின் கூட்  

யற்சியினால் கட் ெய ப்பப்ப ம் இணக்கப்பாட் க் 
கூட்டணியின் பிரதான பணி யாெதனில், அைனத்  இனங் 
க க்குமிைடயில் நல் ணக்கத்ைதக் கட் ெய ப் வைத ம் 
ச க - ெபா ளாதார அபிவி த்திைய ம் ஒ ங்ேக 
நிைறேவற்றிக்ெகாண் , 2020ஆம் ஆண் ல் உதயமாகும்  
உலகுக்கும் அதற்கப்பா ள்ள ேதசிய மற் ம் சர்வேதச 
சவால்க க்கும் ஒேரவிதமாக ெவற்றிகரமாக கங் 
ெகா க்கக்கூ ய உயாிய மனித அபிவி த்திைய ேநாக்கி 
இந்நாட்ைட இட் ச் ெசல்வதாகும்.  

குறிப்பாக, எம  நா  ன்  தசாப்தங்களாக த்தத்தில் 
சிக்கியி ந்தேபா , ஆசியாவில் எம்ைமப் ேபான்ற 
வரலாற்ைறக் ெகாண் ந்த நா கைளப் ேபான்ேற 
எம்ைமவிட, பல னமான ச க - ெபா ளாதார 
நிைலயி ந்த ஒ  சில நா கள் இக்காலகட்டத்தில் ாித 
அபிவி த்திையக் கண் ள்ளன. எனேவ, அந்நா க க்கும் 
எம  நாட் க்குமிைடயில் பாாிய அபிவி த்தி 
இைடெவளிெயான்  உ வாக்கப்பட் ள்ள  என்பைத நாம் 
மறந் விடக்கூடா . இந்த அபிவி த்தி இைடெவளிையக் 
குைறத் க்ெகாள் ம் சவாைல ெவற்றிெகாள் ம் ர்வாங்க 

ேலாபாயமாக, தாமதமாகிேய ம் இரண்  பிரதான 
கட்சிகளின ம் ேசர்க்ைகயினால் இணக்கப்பாட் க் கூட்டணி 
அரசாங்கெமான்ைறத் தாபிப்பதன் ேதைவப்பாட்ைட நான் 
கண்ேடன். நான் 2015 சனாதிபதித் ேதர்த க்காக ன்ைவத்த 
“ைமத்ாீ ஆட்சி” எ ம் ெகாள்ைக விஞ்ஞாபனத்தில் ெதளிவாக 
எ த் க் காட் ள்ளவா  ேதசிய இணக்கப்பாட் க் 
கூட்டணி அரசாங்கெமான்ைற அைமப்பதற்கு நான் 

ன்னின்  நடவ க்ைக ேமற்ெகாண்ட  இத்ேதைவப் 
பாட்ைடத் தாமதமின்றி நிைறேவற் ம் ேநாக்கத்திலாகும். 
இப்பாரா மன்றம் இரண்  வ டங்க க்கான 
இணக்கப்பாட் க் கூட்டணி அரசாங்கெமான்ைற நி வ  
அந்தத் ேதசியத் ேதைவப்பாட்ைட நிைற  ெசய்வதற்காகும். 
இ  இந்நாட் ல் திய ன்ேனற்றகரமான அரசியல் 
கலாசாரெமான்றின் ஆரம்பமாகுெமன நான் நம் கின்ேறன்.  

அவ்வாேற, இப்பாரா மன்றத்தி டாக உ வாகும் 
இணக்கப்பாட் க் கூட்டணி அரசாங்கத்தின் நிகழ்ச்சிநிரைலத் 
தயார் ெசய்ைகயில், கடந்த சனாதிபதித் ேதர்த க்கு என்னால் 

ன்ைவக்கப்பட்ட, இந்நாட் ன் ெப ம்பாலான மக்களால் 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட “ைமத்ாீ ஆட்சி - நிைலயானெதா  நா ” 
எ ம் ெகாள்ைகப் பிரகடனம் ர்வாங்க அ ப்பைடயாக 
இ க்கின்ற . அேதேபான் , கடந்த ஆகஸ்ட் 17ஆம் 
திகதியன்  நைடெபற்ற ெபா த் ேதர்த ல் 
பாரா மன்றத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற பிரதான 
அரசியல் கட்சிகளான, நல்லாட்சிக்கான ஐக்கிய ேதசிய 

ன்னணி ன்ைவத்த “ஐவைகச் ெசயற்பா கள்” ெகாள்ைகப் 
பிரகடன ம், ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டைமப்  

ன்ைவத்த “எதிர்காலத்திற்கான உத்தரவாதம்” ெகாள்ைகப் 
பிரகடன ம், மக்கள் வி தைல ன்னணி ன்ைவத்த 
“மனச்சாட்சியின் இணக்கப்பா ” மற் ம் தமிழ் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின் ேதர்தல் விஞ்ஞாபன ம்,  என  “ைமத்திாி 
ஆட்சி - நிைலயான நா ” ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தில் 

ன்ைவத் ள்ள நல்லாட்சிக் ேகாட்பா கைள தன்ைமயாகக் 
ெகாண் ள்ள ெகாள்ைக வைரச்சட்டகத் டன் ஏற்ெகனேவ 
ஒப்பீட்  ாீதியில் ஆராயப்பட் ள்ள . அதன் பிரகாரம், என  
“ைமத்ாீ ஆட்சி - நிைலயான நா ” ெகாள்ைகப் 
பிரகடனத்தின் லம் இனங்காணப்பட் ள்ள எதிர்காலத்திற் 
கான ேநாக்குக்கு சமாந்தரமான ம் அதற்கு இையபான மான 
ெகாள்ைக ன்ெமாழி கைளச் சாராம்சப்ப த்தி திய 
இணக்கப்பாட்  கூட்டைமப்  அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக 
ஆக்கத்திைன அதைனத் த வியதாக ேமற்ெகாள்வதற்கு நான் 
நடவ க்ைக எ ப்ேபன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஒ  நா  அல்ல  ேதசம் 
அதன் தனித் வத்தின் அ ப்பைடயாக அந்நாட் ன் 
அரசியலைமப்ைபேய க கின்ற . ஆைகயால், 
அரசியலைமப்ைப ேதசத்தின் உன்னதமான ஆவணமாகேவ 
க கின்ேறாம். சுதந்திரம் அைடந்த  தல் கடந்  ெசன்ற 60 
வ ட காலத்தி ள் ன்  அரசியலைமப் கைள நாம் 
அ ல்ப த்தி ள்ேளாம். எனி ம் இன் வைர எமக்கு 
இலங்ைகத் ேதசத்தின் அ ப்பைடயாக, அைனவரா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஓர் அரசியலைமப்ைப 
நிைறேவற் வதற்கு இயலாமற்ேபானைம ெப ம் 

ர்ப்பாக்கியமாகும். குறிப்பாக, இன்  எம  நாட் ல் 
அ ள்ள 1978ஆம் ஆண் ன் அரசியலைமப்  
நிைறேவற்றப்பட்ட திகதி தல் அதன் அ ப்பைடயா ள்ள 
நிைறேவற்  அதிகாரம்ெகாண்ட சனாதிபதிப் பதவி மற் ம் 
ேதர்தல் ைற ெதாடர்பில் பல தரப் களி ந் ம் 
விமர்சனங்க ம் எதிர்ப் க ம் வி க்கப்பட்  வ கின்ற . 
“ைமத்ாீ ஆட்சி - நிைலயான நா ” ெகாள்ைகப் 
பிரகடனத்தி ள் இ  ெதாடர்பாக நான் என  விேசட 
கவனத்ைதச் ெச த்தி ள்ேளன். 1978 அரசியலைமப் டன் 
ேசர்க்கப்பட்ட 19வ  அரசியலைமப் த் தி த்தம் 
நிைறேவற்றப்பட்டைம என  ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் 
அடங்கி ள்ளெதா  வாக்கு தி நிைறேவற்றப்ப தலாகும். 
நிைறேவற்  அதிகாரம்ெகாண்ட சனாதிபதி ைற 
ெதாடர்ந் ம் இ க்க ேவண் மா? ஆெமனில், அதன் இயல்  
எவ்வாறானதாகக் காணப்ப தல் ேவண் ம்? என்பைதப் 
பற்றிய இ தி ெவ த்தல் தாங்கள் அமர்ந்தி க்கும் 
இப்பாரா மன்றத்தின் கடைமயாகும். என  ேம ெமா  
பிரதான ேதர்தல் வாக்கு தி யாெதனில், சுமார் ன்  
தசாப்தங்களாக மக்க ைடய அதி ப்திக்கும் ெவ ப் க்கும் 
உள்ளாகி ள்ள விகிதாசாரத் ேதர்தல் ைறயில் 
உள்ளடங்கி ள்ள பாதகமான மற் ம் ெபா த்தமற்ற 
பண் கைள ம் அதேனா  இைணக்கப்பட் ள்ள 
வி ப் வாக்கு ைறைய ம் மாற்றியைமத்தலாகும். கடந்த 
பாரா மன்றப் பதவிக் காலத்தின் இ திக் காலத்தில் நான் 

ன்ைவத்த 20வ  அரசியலைமப் த் தி த்தப் 
பிேரரைணயின் லம் அதற்குத் ேதைவயான அ ப்பைட 
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ஏற்ெகனேவ இடப்பட் ள்ளெதன்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். 
அதன் பிரகாரம், அைனத்  அரசியல் கட்சிகளா ம் 
அேதேபான்  சிவில் ச கத்தினா ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய, 
மிகப் ெபா த்தமான ேதர்தல் ைறெயான்ைற வகுத்  
நிைறேவற் கின்ற வரலாற்  ாீதியான கடைமப்ெபா ப் ம் 
நீங்கள் அமர்ந்தி க்கும் இப்பாரா மன்றத்திற்கு ஒப்பைடக்கப் 
ப கின்ற .  

த்தத்திற்குப் பிந்திய இலங்ைகயில் நல் ணக்கம், 
சகவாழ்  மற் ம் அபிவி த்திைய ேநாக்கமாகக்ெகாண்ட 
ெப ைமமிக்க இலங்ைகயர்களாக எ ந்தி ப்பதற்ெகனில், 
நாம் கட்டாயமாக எ க்கேவண் யி ந்த, எனி ம் 
இற்ைறவைர எம்மால் எ க்க யாமற்ேபான அரசியல் 
தீர் கைள, கைள மற் ம் ம சீரைமப் கைள 
ேமற்ெகாள்கின்ற கடைமப்ெபா ப் ம் மக்கள் 
பிரதிநிதிகளாகிய நீங்கள் அமர்ந்தி க்கும் இப்பாரா  
மன்றத்திற்ேக ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற . சிங்களவர், தமிழர், 

ஸ் ம்கள், பறங்கியர், மலாயர் மற் ம் ர் கக்கு கள் 
உள்ளிட்ட அைனத்  மக்கள் பிாி களின் நல் ணக்க ம் 
ெபௗத்தம், இந் , இஸ்லாம், மற் ம் கிாிஸ்தவ சமயக் 
கு க்களின் சகவாழ் ம் ெபாதிந்த தியெதா  இலங்ைகத் 
ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் ம் பணியின் பங்குதாரர்களாக இன்  
நீங்கள் மாறியி க்கின்றீர்கள்.  இப்பணியின்ேபா  சனாதிபதி 
என்ற வைகயில் என்னால் வழங்கப்பட ேவண் ய 
தைலைமத் வத்ைத ம் வழிகாட்டைல ம் ஒத் ைழப் 
பிைன ம் எவ்விதத் தாமத மின்றி வழங்குவதற்கு நான் 
என்ைன அர்ப்பணித் க்ெகாண் ள்ேளன். இந்த அரசியல் 
பயணத்தில் ஈ  இைணயற்ற, உயாிய சனநாயக ேதசமாக 
இலங்ைகையக் கட் ெய ப் ம் பணி இப்பாரா மன்றத்திற் 
குாியெதா  கடப்பாடாகுெமன்பைத நான் வ த்த 
வி ம் கின்ேறன். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, எம  நாட் ற்கு 
ெசாந்தமான வளங்களில் மனித வளம் மிகப் ெப மதிவாய்ந்த 
வளமாகும். ஆகேவ, மனித வளத்ைத ஈ ைணயற்ற விதத்தில் 
வி த்தி ெசய்வேத எம   நாட் ன் அபிவி த்தி யற்சிக்கு 
அ ப்பைடயாக அைம ெமன நான் நம் கின்ேறன். ந ன 
உலகம் பாாியளவில் ெதாழில் ட்ப ெவற்றிகைள 
ஈட் க்ெகாண் ள்ளெதா  சூழைமவில் ஒ  நா  ந த்தர 
வ மான மட்டத்ைதத் தாண் ச் ெசல்ல இய மாயி ப்ப  
தன  நாட் ன் பயிற்றப்பட்ட ஊழியத்ைதத் தாராளமாகக் 
கிைடக்கச்ெசய்வதன் லம் மட் ேமயாகும். ஆகேவ, 
உள்நாட்  மற் ம் சர்வேதச ெதாழிற் சந்ைதயின் எந்தெவா  
ேதைவப்பாட் ற்கும் ெபா ந்தக்கூ ய வைகயில், 
இலங்ைகயின் ெதாழிற்பைடைய வ ட்டல் எனப்ப ம் 
திறன் அபிவி த்திைய என  அரசாங்கத்தின் 

ன் ாிைமயளிக்கப்பட்டெதா  கடைமெயனக் க கிேறன். 

21வ  ற்றாண்  ஆசியாவின் ற்றாண்டாகும் 
என்பைத நான் உங்க க்கு நிைன ட்ட ேவண் ம். உலக 
ெபா ளாதாரத்தின் ைமயப் ள்ளியாக ஆசியா எ ச்சிெபற்  
வ கின்ற சூழைமவி ள் ேதாற்றம் ெப ம் ெபா ளாதார 
வாய்ப் களி ந்  உச்சமட்ட நன்ைமகைள ஈட் க் 
ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் வி-அரசியல் அைமவிடத்ைத 
எம  நா  இயற்ைகயிேலேய ெபற் ள்ளைம ஓர் 
அதி ஷ்டமாகும் என்பைதக் குறிப்பிட ேவண் ம். இவ்வா , 
இயற்ைக எமக்களித் ள்ள ெப ம் வாய்ப் களி ந்  

உச்சமட்ட அ கூலங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ ய 
வைகயில் எம  எதிர்கால ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைககள், 
திட்டங்கள் மற் ம் உத்திகைள வகுத் க்ெகாள் தல் எம  
அ ப்பைடப் ெபா ப்பாக அைமகின்ற . 

எம  ெபா ளாதாரத் திட்டங்கைள வகுத் க்ெகாள் ம் 
ெசயன் ைறயின்ேபா , நீண்டகாலமாக கவனத்திற் 
ெகாள்ளப்படாமல் இ ந்த பல க்கியமான ைறக ம் 
அைதச் சார்ந்த பல சிக்கல்க ம் உள்ளன. சுயெதாழில் மற் ம் 
சி  ெதாழில் யற்சிகைள அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட 

ைறசாரா ெபா ளாதாரம் அதில் க்கிய இடம் 
வகிக்கின்ற . எம  நாட் ன் ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கு 

ைறசாரா ெபா ளாதாரத் ைறகளி ந்  கிைடக்கின்ற 
பங்களிப்பிைனக் க த்திற் ெகாள் ம்ேபா , அத் ைறகள் 
சார்பாக இதைனவிட அதிகள  காிசைன ம் சாதகமான 
ஒத் ைழப் ம் அரசிடமி ந்  கிைடக்கேவண் ய  
அவசியமாகும். 

நிரந்தர வ மானத்ைத ஈட் க்ெகாள்ளாத சி  
ெதாழில் யற்சியாளர்கள் மற் ம் விவசாயிக க்கு ண் 
கடன்கள் மற் ம் நிதி காைமத் வம் பற்றிய அ ப்பைட 
அறிைவ வழங்குவதன் லம் கிராமியப் ெபா ளாதாரத்திற்கு 
ைகெகா த் த வதற்கு என  அரசாங்கம் நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள் ம். 

நல்லாட்சிக் ேகாட்பா கைள தன்ைமயாகக்ெகாண்ட 
“ைமத்திாி ஆட்சி” ெகாள்ைகப் பிரகடனத்ைத அங்கீகாித்த 
ெப ம்பாலான மக்கள் எனக்கு வழங்கிய ஆைணயின் ஓர் 
அ ப்பைட ேநாக்கம், ஊழைல ஒழித்  அரச ெசாத் க்கைளப் 
பா காப்பதாகும். ஆகேவ, ஊழல், ேமாச , விரயம் 
ஆகியவற்ைற ஒழித் க்கட் வதற்கான அர்ப்பணிப்  என  
அரசாங்கத்தின் அ ப்பைடக் ெகாள்ைகயாக அைமகின்ற . 
ஊழைல ஒழித் க்கட் வதற்காக தற்ேபா ள்ள நி வனக் 
கட்டைமப்ைப ேம ம் வ ட் வதற்கும் அரச 
ெசாத் க்கைளத் தவறாகப் பயன்ப த்தி ள்ளார்கெளன 
குற்றஞ்சாட்டப்பட் ள்ளவர்களின் அந்தஸ்  எ வாக 
இ ப்பி ம் அவர்கைள, எவ்வித பக்கச்சார் த்தன்ைம ம் 
காட்டாமல் நீதிமன்றத்திற்கு ன்னால் ஆஜர் ெசய்வதற்கு 
நான் ஒ ேபா ம் தயங்கமாட்ேடன்.  

இன்  எம  நா  ந த்தர வ மானம் ெப ம் ஒ  நா  
என்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். இந்தப் பாரா மன்றக் 
காலத்தி ள் அந்த வ மானத்ைத கணிசமான அளவிற்கு 
உயர்த் வதற்ேக வான அ ப்பைடப் ெபா ளாதார 
உத்திகைளத் ாிதமாக ம் ெவற்றிகரமாக ம் நைட ைறப் 
ப த் வேத எம  ேநாக்கமாக அைமதல் ேவண் ம். 

இ ப்பி ம், அபிவி த்தியின் அ கூலங்கைள 
நாட் ள்ள அதிக ெசல்வம் பைடத்த ஒ சிலர் மட் ேம 
அ பவிக்கின்றேபா , ெப ம்பாலான மக்கள் வ ைமயின் 
ப பாதாளத்திற்குத் தள்ளப்ப வார்களாயின், இலங்ைகையப் 
ெபா ளாதார ாீதியில் ெவற்றிெபற் ள்ள ஒ  நாடாக எம்மால் 
க த யா . எனேவ, தலா வ மானத்ைத அதிகாிக்கச் 
ெசய்கின்ற அேதேவைள, வ மானம் பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம் 

ரண்பாட் ைனக் குைறப்பத டாக நாட் ன் ந த்தர 
வகுப்பினைர ேம ம் அதிகாிக்கச் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ள்ள . 
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அேதேவைள, நம  நாட் ன் சகல பகுதிகளி ம் 
அபிவி த்திைய இடம்ெபறச் ெசய்வ  என  அரசாங்கத்தின் 
ெபா ப்பாக அைமகின்ற . குறிப்பாக, த்தத்தினால் 
ேநர யாகப் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்குப் 
பிரேதசங்க க்கும் எல்ைலக் கிராமங்களாக அைழக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்க க்கும் நாட் ன் ஏைனய பிரேதசங்களில் 
அைமந் ள்ள பின்தங்கிய கிராமங்க க்கும் அபிவி த்தியின் 
ஔிக்கீற் க்கைளக் கிைடக்கச்ெசய் , நா  ரா ம் ஒ  
சமமான அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள் ம் ெபா ப்பிைன 
என  அரசாங்கம் ஏற் க்ெகாண் ள்ள .  

உலகின் ெப ம்பாலான ைகத்ெதாழில் நா கள் 
ஒட் ெமாத்த மனித குலத்திற்ேக பாதகமாக அைமயக்கூ ய 
வைகயிலான பாாிய சுற்றாடல் ேசதத்திைன ஏற்ப த்திேய 

ாிதமான ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய அைடயப்ெபற் ள்ளன. 
ஆயி ம், தற்ேபா  தாம் ெசன்ற பாைதயின் பாதகமான 
ெப ேப கைள இனங்கண் ள்ள அந்நா கள் ைகத்ெதாழில் 
ெபா ளாதாரத்தி ந்  அறிவிைன அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட ெபா ளாதாரம், த்தாக்கப் ெபா ளாதாரம், 
பசுைமப் ெபா ளாதாரம் மற் ம் நிைலேபறான 
ெபா ளாதாரம் என்ற எண்ணக்க க்கைள ேநாக்கி நகர்ந்  
வ கின்றன. இலங்ைகயான  மா ட அபிவி த்தியின் 
இலக்குகைள ம் ச க - ெபா ளாதார ன்ேனற்றத்ைத ம் 
ேநாக்கி ேமற்ெகாள் ம் பயணத்தின்ேபா  எம  நாட்ைட 
உலகிேலேய மிக ம் வணப் மிகு நாடாக மாற்றி 
யைமக்கின்றதான பசுைமமிகு சுற்றாட க்கும் பசுைமயான 
வனத்திற்கும் அல்ல  வனசீவராசிகள் குலத்திற்கும் எ வித 
ேசத ம் ஏற்படலாகாெதன்பைத நான் இங்கு 
வ த் கின்ேறன். அப்பயணத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்காக 

த்த ெப மானால் சு க்கமாகப் ேபாதித்த ளிய “சந் ஷ்  
பரமங் தனங்” எ ம் ெபௗத்த ெபா ளாதார ேகாட்பாட் ைன 
நாம் பின்பற்ற ேவண் ெமன்பதில் நான் நம்பிக்ைக 
ெகாண் ள்ேளன்.  

இயற்ைகக்கு எதிராகச் ெசன்  நிைலயான அபிவி த்திைய 
ஏற்ப த்திக்ெகாள்ள யாெதன்பதைன உலகம் தற்ேபா  

ாிந் ெகாண்  வ கின்ற . 2500 வ டங்களாக எம  
நாட் ைனப் ேபாஷித்  வ கின்ற ெபௗத்த தத் வமான  
இயற்ைக டன் இைசவாக்கமைடந்  ந நிைலக் 
ேகாட்பாட் ைனப் பின்பற்றி மகிழ்ச்சியிைன ம் 
ெச ைமைய ம் அைடந் ெகாள்ளக்கூ ய விதத்திைன 
எமக்குச் சுட் க்காட் கின்ற . ந ன கத்தில் பிரேவசிக்கும் 
ேபா  எம  நா  ெகாண் ள்ள ெபௗத்த ெபா ளாதாரக் 
கண்ேணாட்டத்ைதப் பாாியெதா  வளமாக ம்  
பாக்கியமாக ம் நான் க கின்ேறன். நாம் நம  நாட் ன் 
பிள்ைளக க்கு உலகிேலேய ஆகக்கூ ய ெபா ட்கைள ம் 
ேசைவகைள ம் கர்  ெசய்கின்ற ஒ  நாடாகவன்றி, 
குைறந்த கர்வின் லம் ஆகக்கூ ய தி ப்திையப் 
ெபறக்கூ ய, ெச ைம மற் ம் அைமதியான மக்கைளக் 
ெகாண் ள்ள ஒ  நாடாகக் ைகயளிக்க ேவண் மல்லவா! 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உலகமயமாக்கத்திற்கு 
உள்ளான ஒ  திய உலக ைறயி ள்ேளேய நாம் வாழ்ந்  
வ கின்ேறாம். இதில் உலகி ள்ள சகல நா க ம் எமக்கு 

க்கியமானைவேய. அவர்களிமி ந்  நா ம் எம்மிடமி ந்  
அவர்க ம் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ய பல விடயங்கள் 
உள்ளன. எனேவ, ெவளிப்பைடத்தன்ைம ம் நட் ற ம் எம  
ெவளிநாட் க் ெகாள்ைகயின் அ ப்பைடயாக அைம ம். 
ஆசியாவின் ற்றாண் ைன நாம் எட் ள்ேளாம் என்பைத 

நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட் ந்ேதன். அதன்ப  இன்  
ெதாடக்கம் என  அரசாங்கமான  ஆசியாைவ 
ைமயமாகக்ெகாண்ட ந நிைலப் பாைதயிலான ெவளிநாட் க் 
ெகாள்ைகயின்பால் அதிக கவனம் ெச த் ம் என்பதைனத் 
ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

கடந்த சில வ டங்கள் ரா ம் எம  நாட் க்கான 
ெவளிநாட் க்ெகாள்ைகயில் அதிகூ ய இடம் ெஜனீவா எ ம் 
ெசாற்பதத்திற்ேக ஒ க்கப்பட் ந்த  என நான் 
நம் கின்ேறன். கடந்த சனவாி  08ஆம் திகதி நான் 
சனதிபதியாகப் பதவிப் பிரமாணம் ெசய் ெகாண்டேவைள 
ெதாடக்கம் எம்ைமப் பற்றிய சர்வேதசத்தின் மனப்பாங்கான  
மிக ம் சாதகமான ைறயில் மாறிவ கின்ற . இத்தைகய 
சிக்கலான நிைலைமக க்கு ெவற்றிகரமாக கங்ெகா க்கும் 
ேபா  சர்வேதச ச தாயத்தின் நம்பிக்ைக, இணக்கப்பா  
மற் ம் ஒத் ைழப்  என்பன மிக க்கியமானைவகளாக 
அைமகின்றன. கடந்த ஏ  மாத காலத் க்குள் இ வைர 
காணப்பட்ட நிைலைமைய நாட் க்குச் சாதகமாக ம் நாட் ன் 
ெப ைம, நன்மதிப்  என்பவற்ைற ேமம்ப த்திக்ெகாள் ம் 
வைகயி ம் மாற்றியைமத் க்ெகாள்ள என  அரசினால் 

மாயி ந்த  என்பைத நான் மிக ம் மகிழ்ச்சி டன் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

ற்காலத்தில் கீைழத்ேதய தானியக் களஞ்சியமாக 
வர்ணிக்கப்பட்ட எம  நா , இன்  எம  நாட் ேலேய 
உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய உண  வைககைளக் கூட இறக்குமதி 
ெசய் ம் நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ப்ப  கவைலக்குாிய 
விடயமாகும். ட் த் ேதாட்டத்தில் ெபற் க்ெகாள்ளக் 
கூ யைவக்காகச் சந்ைதக்குச் ெசல்வ ம் பிரேதசத்தில் 
வளர்கின்றவற் க்காகத் ர இடங்க க்குச் ெசல்வ ம் எம  
நாட் ல் வளர்கின்றவற்ைறப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
ெவளிநா க க்குச் ெசல்வ ம் எம  அரசாங்கத்தின் 
கமத்ெதாழில் ெகாள்ைகயல்ல. அதற்குப் பதிலாக ட் த் 
ேதாட்டம், கிராமம் மற் ம் நாட்ைடக் ேகந்திரமாகக்ெகாண்ட 
ேதசிய உண க் ெகாள்ைகெயான்ைறத் தயாாித்தல் 
ஏற்ெகனேவ என்னால் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள . 
உண்ைமயாகேவ, நான் கமத்ெதாழில் அைமச்சராக 
இ ந்தேபா  நைட ைறப்ப த்திய “பயிாி ேவாம்! நாட்ைடக் 
கட் ெய ப் ேவாம்!” ேவைலத்திட்டத்தின் அ ப்பைட 
ேநாக்கம், இவ்வா  உள்நாட்  உண  உற்பத்திைய 
ேமம்ப த் வதாகும். 

நாட் ன் எதிர்காலத் க்கு நிைலயான அ ப்பைட 
ெயான்ைற வழங்க ேவண் ெமனின், கமத்ெதாழில் 
அபிவி த்தி மிக ம் இன்றியைமயாத காரணியாகும் என்பைத 
இற்ைறக்கு ஆ  தசாப்தங்க க்கு ன்னர் அறிந் , 
பாாியளவிலான விவசாயக் கு ேயற்றத் திட்டங்கைள நி வ 
நடவ க்ைக எ த்த அமரர் .எஸ். ேசனாநாயக்கவின் 
கமத்ெதாழில் சிந்தைனக் ேகாட்பாட்ைட நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெகளரவத் டன் நிைன கூர்கின்ேறன். 

ெநற்ெசய்ைகைய ன்னிைலப்ப த்தி, விவசாய 
உற்பத்திகைள ேமம்ப த் வதன் லம், ஆேராக்கியமான 
உணவிைன உள்நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்  மக்களின் 
ேபாசாக்குத் ேதைவையப் ர்த்தி ெசய்தல் எம  அரசின் 
அ ப்பைட இலக்காகும். அதன்ப , ெமாரகஹகந்த, 
க கங்ைக ேபான்ற நீர்த்ேதக்கங்கைள நிர்மாணித் , கு நீர் 
மற் ம் விவசாயத் க்கான நீர்ப்பாசன வசதிகைளப் ர்த்தி 
ெசய்வதற்கும் கமத்ெதாழில் மற் ம் கால்நைட வளர்ப் த் 
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ெதாடர்பான உற்பத்தித் ைறயில் ந ன ெதாழில் ட்பத்ைத 
அறி கப்ப த் வதற்கும் எம  அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்கும். அேதேபான்  நாட் ன் உயிர்நா யான 
விவசாயிகள் எதிர்ேநாக்கி ள்ள சி நீரக ேநாய் ஆபத்திைன 
இல்லாெதாழிப்பதற்கான ேதசிய ேவைலத்திட்டெமான்ைற 
நைட ைறப்ப த்த நான் நடவ க்ைக எ த் ள்ேளன்.   

நன்னீர் மற் ம் உவர்நீர் மீன்பி த் ைறைய ேம ம் 
ேமம்ப த் வதன் லம் நாட் ல் தற்ேபா  நில ம் 

ரதச்சத் க்கான ேபாசாக்குக் குைறவிைன இல்லாமல் 
ெசய்வதற்கும் நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.  குறிப்பாக, தீவக 
ேதசெமான்றில் வா ம் நாம் கடல்வளத்தி ந்  உச்ச 
பயைனப் ெபற் க்ெகாள்ளத் தாமதமின்றிச் ெசயற்பட 
ேவண் ம். இலங்ைகயின் நிலப்பரப்பிைனப் ேபான்  
எட் மடங்கு விசாலமான எம  ச த்திரப் பிரேதசத்ைதக் 
கடற்ெறாழி டன் மாத்திரம் வைரய த் க்ெகாள்ளக்கூடா .  
அதன்ப , ச த்திரவியைலத் தற்ேபா ள்ளைதவிட நைட ைற 
ாீதியாக ம் விாிவான ைறயி ம் எம  நாட் ன் 
அபிவி த்திக்குப் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள எம  அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்கும்.   

தற்ேபாைதய உலக நடப் க்கைமய ஓர் அரசாங்கத்தினால் 
நாட்  மக்களின் சகல ேதைவகைள ம் நிைறேவற்ற யா  
என்பைத நீங்கள் அறி ர்கள். எனேவ, மக்களின் 
ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்யக்கூ ய வைகயில் அரச ைற ம் 
தனியார் ைற ம் சிவில் ைற ம் ஒேர விதத்தில் 
பலப்ப த்தப்படல் ேவண் ம். தனியார் ைறையக் 
கட் ெய ப் ம்ேபா  உள்நாட் க் ைகத்ெதாழில்க க்குக் 
கூ ய ச ைககைள வழங்குதல் ேவண் ம். அேதேபான்  
தனியார் ைறயில் உள்நாட் , ெவளிநாட்  தலீ கைளக் 
கவ ம் வைகயில் அதற்கான ஊக்குவிப் க்கைள ம் 
ச ைககைள ம் வழங்க எம  அரசாங்கம் நடவ க்ைக 
எ க்கும். இைதத் தவிர, தனியார் ைற ஊழியர்க க்குச் 
ச ைககள் மற் ம் நிவாரணங்கைள வழங்குவ  ெதாடர்பில் 
எம  அரசாங்கம் கவனம் ெச த்தி ள்ள .   

குறிப்பாக, அரச ைறயின் அதிக பங்களிப் டன் 
கூ யதாக இலவச சுகாதார ேசைவ, இலவசக் கல்வி, ெபா ப் 
ேபாக்குவரத்  ேபான்ற அைனத்  மக்க க்கும் பயன்கைள 
வழங்கும் ைறகைளத் தற்ேபா ள்ளைதவிட மிக ம் 
சிறப்பான தர ள்ளதாக உயர்த் வதற்கும் நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப ம்.  அதன்ேபா , அரச ேசைவயின் தரத்ைத ம் 
அதன் திறைன ம் ேமம்ப த்திக்ெகாள்ளத் ேதைவப்ப ம் 
சீர்தி த்தங்கைளத் தாமதமின்றி அறி கப்ப த் வதற்கும் 
என  அரசாங்கம் அதிக கவனத்ைதச் ெச த் ம். 
இதற்கைமய, அரச நி வனங்களில் ஆேலாசைனக் கு க்கைள 
நி வி,அவற்ைற ைறயாக இயங்கச் ெசய்வதற்கும் அரச 
ேசைவயின் சம்பள ரண்பா கைள ேம ம் தணிப்பதற்கும் 
திறைம அ ப்பைடயிலான ஆட்ேசர்ப் , பதவி யர்  

ைறைமகைள அறி கப்ப த் வதற்கும் ஒட் ெமாத்த அரச 
ேசைவ பற்றி அரச ஊழியர்கைளப் ேபான்ேற ெபா  
மக்களிட ம் கண்ேணாட்ட ாீதியான மற் ம் மனப்பாங்கு 
ாீதியான மாற்றங்கைள ஏற்ப த் வதற்கும் என  அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்கும். நான் ேமேல கூறிய அைனத்ைத ம் 
யதார்த்தமானதாக ஆக்குவதற்ெகனில், அைமச்சர்கள், 
அரசாங்கங்கள் அல்ல  சனாதிபதிக க்கு ஏற்ப 
மாற்றமைடயாத ேதசிய ெகாள்ைககைளத் தாபிப்பதற்கு என  
அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ க்கும். 

ேம ம், குறிப்பாக, ஈழவாத பயங்கரவாதம் நாட்ைடப் 
பிள ப த் வதற்கு ேமற்ெகாண்ட யற்சியின் ன்ேன, 
தம  உயிைரத் தியாகம் ெசய்  நாட்ைடப் பா காப்பதற்குப் 
பணியாற்றிய ப்பைட, ெபா ஸ் மற் ம் சிவில் பா காப் ப் 
பைடயணியில் ேசைவயாற் ம் அைனவ ம் ெப ைம ட ம் 
திறைம ட ம் ேசைவயாற் வதற்கு ஏற்ற வைகயில் 
அவர்க க்குத் ேதைவயான வசதிகள், சிறப் ாிைமகள் மற் ம் 
நலேனாம் ைககைள ேம ம் வ ப்ப த்தி ேதசிய 
பா காப்ைப ெமன்ேம ம் வ ப்ப த் வதற்கு நான் 
அர்ப்பணிப் டன் ெசயலாற் ேவன் என்பைத வ த்திக் 
கூ கிேறன். 

இைளஞர்கள் மற் ம் இளைமப் ப வம் பற்றி நாம் பல 
விடயங்கைளப் ேபசியி ந்த ேபாதி ம் ஒ  ேதசம் என்ற 
வைகயில் இவர்க க்குச் ெசய்த ேசைவ மிக ம் 
ெசாற்பமானெதன்பதற்கு நாட் ல் ெவ த்த இைளஞர் 
ேபாராட்டங்கள் சான்றாக விளங்குகின்றன. 
இப்ேபாராட்டங்களால் ஆயிரக்கணக்கான விைலமதிக்க 

யாத இளம் உயிர்கைள நா  இழந்த . 1990ஆம் 
ஆண் ன் இைளஞர் விரக்தி ஆைணக்கு  அறிக்ைகயின் 
விதப் ைரகளில் ெசாற்ப அளேவ இன் வைர நைட ைறப் 
ப த்தப்பட் ள்ளன. என  அரசாங்கம், இவ்வறிக்ைகயின் 
விதப் ைரகைள மீள ஆராய்ந்  அவற்ைற இன்ைறய 
காலகட்டத்திற்குப் ெபா ந்தக்கூ ய வைகயில் நைட ைறப் 
ப த்தக்கூ ய ேவைலத்திட்டெமான்ைற ேமற்ெகாள் ம். 
இதற்கைமய, ெதாழில் வாய்ப் க்கைள வழங்குகின்றேபா  
அல்ல  ேவ  அரசாங்க தைலயீ  ேதைவப்ப கின்றேபா  
எவ்வித அரசியல் அ த்தங்க க்கும் என  அரசாங்கம் 
இடமளிக்காெதன்பைத நான் வ த்திக் கூ கின்ேறன். 

எளிதில் இடர்கைள எதிர்ேநாக்கக்கூ ய ச கக் கு க்கள் 
ெதாடர்பில் நாம் அதிக கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம். 
ெபண்கள், சி வா்கள், வேயாதிபர்கள  சனத்ெதாைக மற் ம் 
அங்க ன ற்றவா்கள் இதில் க்கியமானவர்களாகக் 
க தப்ப கின்றனர். இலங்ைகயின் சனத்ெதாைகயில் 
அைரவாசிக்கும் அதிகமானவர்களாகக் காணப்ப ம் ெபண்கள் 
ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கும் ச க நல் ப் க்கும் உயாிய 
பங்களிப்ைபச் ெச த் கின்றனர். என  அரசாங்கத்தின் சகல 
அபிவி த்தி ேலாபாயங்களி ம் இவர்கள  நலன் மற் ம் 
சுபிட்சத்ைத ன்னிட்  க்கிய கவனம் ெச த்தப்ப ம். 

பிள்ைளகள் நாட் ன் எதிர்காலமாகும். இவர்க க்கு 
ேம ம் ெசழிப்பானேதார் எதிர்காலத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்கும் இவர்க க்குப் பா காப்ைப வழங்குவதற்கும் 
என  அரசாங்கம் க்கிய கவனம் ெச த் ம் என்பைதக் கூற 
ேவண் ம். 

பல்ேவ  விதத்தி ம் உட ன ற்றவர்கள் எம்மத்தியில் 
காணப்ப கின்றனர். இவர்கைளப் ேபணிப் பா காக்கும் 
ெபா ப்ைபத் தவறாமல் நிைறேவற்றி, இவர்க க்குப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள மாதாந்த உத  
ெதாைககைளச் சிரமமின்றி ம் இவர்கள  ெகௗரவத்ைதப் 
பா காக்கும் வைகயி ம் தற்ேபா ள்ள க ைமயான 
ஒ ங்குவிதிகைள இயன்றள  தளர்த்தி ம் ெபற் க் 
ெகா ப்பதற்குத் ாித நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகயின் பிரைஜ 
என்ற வைகயில் இந்நாட் ல் பிறக்கும் பிள்ைளகள் ந ன 
உலைக ெவற்றிெகாள்வதற்குள்ள பரந்த வாய்ப்பிைனப் 
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பார்க்கும்ேபா  தம  இனம், மதம், பிரேதசம், தைல ைற, 
ெபா ளாதார இய ைம ஆகிய எ ேம இனிெயா ேபா ம் 
அப்பிள்ைளக க்குத் தைடயாக அைமயக்கூடா . அதாவ , 
ஒ வாிட ள்ள தனித் வத்ைதப் பல னமாக்கி அதைன 
இல்லாெதாழிப்ப  அதன் க த்தல்ல. ஆனால் நான் 
கவைல டன் ெதாிவிக்க ேவண் ய விடயம் யாெதனில், ந ன 
ேதசெமான்றாக எ ச்சி ெப வதற்குத் தைடேயற்ப த்  
கின்ற, சில மர  வழியான ம் பிற்ேபாக்கான ம் நிலமானிய 
ஆட்சி ைறக் காலத் க்குாிய மான எச்சங்கள் இன் கூட 
எம  ச கத்தில் எஞ்சியி ப்பைதக் காணக்கூ யதா 

ள்ளதாகும். தம  கு ம்பப் ெபயர்கைளப் ெபா  இடங்களில் 
உரத் க் கூ ம்ேபா  சிலர் அெசௗகாியத் க்குள்ளாவைத 
நான் பல சந்தர்ப்பங்களில் கண் க்கிேறன். இவ்வா  எம  
சேகாதர மக்கைள அெசௗகாியத் க்குட்ப த் ம் வைகயில் 
அவர்களின் கு ம்பப் ெபயர்கைளப் பாவிப்பதற்கு 
இடமளிப்பதான , ந ன இலங்ைகயர் என்கின்ற 
அைடயாளத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கு இைட றாக 
அைம ெமன நான் நம் கின்ேறன். எனேவ, ெபா  
இடங்களி ம் ெபா  ஆவணங்களி ம் கு ம்பப் ெபயர்கைளக் 
குறிப்பிடேவண் ய ேதைவேயற்ப ம் பட்சத்தில், குறித்த 
ெபய க்குாியவாின் வி ப்பத்தின்ேபாில் மாத்திரம் அதைன 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்பேதா , யாேர ெமா வர் அைத 
வி ம்பவில்ைலெயனில், அவ ைடய கு ம்பப் ெபயைர 

தெல த் க்களில் மாத்திரம் குறிப்பி வதற்குத் ேதைவயான 
ஏற்பா கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு என  அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்கும். அதன் பிரகாரம் தன  கு ம்பப் 
ெபயைரப் பகிரங்கமாகப் பாவிப்பதற்குள்ள உாிைமக்கு 
இைட  ஏற்படா . குறிப்பாக நான் இதைன 1956ஆம் 
ஆண் ல் ஏற்பட்ட ற்ேபாக்கு ச கப் ரட்சிக்கு 
தைலைமேயற்ற பண்டாரநாயக்க அவர்களின் ச க - 
சனநாயக தத் வத்ைதத் ெதாடர்ந் ம் ன்ென க்குெமா  
நடவ க்ைகயாகேவ பார்க்கிேறன். 

காலத் க்ேகற்ப, உலகம் மாற்றத் க்குள்ளாவதற்கு 
அைமய உலகில் திய சவால்கள் ேதான் கின்றன. திய 
ச கப் பிரச்சிைனகள் உ வாகின்றன. நாம் 
அச்சவால்க க்கும் பிரச்சிைனக க்கும் எம  பண்பாட்  
வி மியங்கைளப் பா காத் க்ெகாண்  திய ேநாக்குடன் 
பதி ப்பதற்குத் தயாராதல் ேவண் ம்.  

இலங்ைக ஏற்ெகனேவ ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன 
அதிகமாக உள்ள நாடாக மாறி ள்ள . எம  நாட் ப் 
பிள்ைளகைளப் ேபாைதப்ெபா ள் பழக்கத்தி ந்  மீட்கத் 
தவ ேவாமானால் எம  எந்தேவார் எதிர்கால 
எதிர்பார்ப் கைள ம் நிைறேவற்ற யாமல் ேபாய்வி  
ெமன்பைத வ த்த வி ம் கின்ேறன். ேபாைதப்ெபா ள் 
பாவைன ெவ மேன ஒ  சுகாதாரப் பிரச்சைன மட் மல்ல, 
எம  நாட் ன் ச கப் பிரச்சைனயாக மாறி ள்ளைத நீங்கள் 
அறி ர்கள். ைகயிைல, சிகரட் பாவைனையக் 
கட் ப்ப த் வதி ந்  சகலவிதமான ேபாைதப்ெபா ள் 
பாவைனைய ம் கட் ப்ப த் வதற்கு என  தைலைமயின் 
கீழ் ேபாைதப்ெபா ள் த ப் க்காக திதாக நா  த விய 
ேவைலத்திட்டெமான்  ெசயற்ப த்தப்ப கின்ற . 

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த நாட் ல் தியேதார் 
அரசியல் கலாசாரம் ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ெமன நீண்ட 
காலமாக த்திஜீவிக ம் கல்விமான்க ம் 
சுட் க்காட் ள்ளனர். அந்தப் திய அரசியல் கலாசாரம் 
ஏற்ப த்தப்ப ெமன்ற உ திெமாழி டேனேய நான் சனவாி 

மாதம் 08ஆம் திகதி ஆட்சிக்கு வந்ேதன் என்பைத ம் நான் 
நிைன கூர ேவண் ம். ைமயான ம் 

ன்மாதிாியான மான அரசியல்வாதிெயா வாிடம் இ க்க 
ேவண் ய ஒ க்கம், நற்ெபயர், உயாிய ஆ ைம மற் ம் 
பண் டன் கூ ய தைலவர்கைளக்ெகாண்ட திய அரசியல் 
கலாசாரெமான்ைறக் கட் ெய ப் வதற்கு நான் 
அர்ப்பணிப் டன் ெசயற்ப ேவன் என்பைதத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

நாட் ன் ெபா மக்க ம் உள்நாட்  மற் ம் 
ெவளிநா களில் வா ம் த்திஜீவிக ம் எதிர்பார்த்த அந்தப் 

திய அரசியல் கலாசாரத்ைத ஏற்ப த் வதற்கான 
அத்திவாரம் தற்ேபா  இடப்பட் ள்ள . இந்த நாட் ல் 
வளர்ந் வ ம் ேமற்ப  திய இணக்கப்பாட்  அரசியல் 
சூழைம க்குள் நாட்ைடக் கட் ெய ப் ம் ெசயற்பாட் க்கு 
உங்க ைடய நி ணத் வ அறிைவ ம் ஆற்றல்கைள ம்  
வழங்குமா  நாட் ல் உள்ள சுேதச த்திஜீவிகைள ம் 
ெவளிநா களில் வா ம் இலங்ைக த்திஜீவிகைள ம் 
வாஞ்ைச டன்  அைழக்கின்ேறன். குறிப்பாக, தன  
தாய்நாட் க்குச் ேசைவ ாிவதற்கு என் ைடய இந்த 
அைழப்ைப ஏற்  நா  தி ம் வதற்கு எதிர்பார்த் ள்ள 
ெவளிநா களில் வா ம் த்திஜீவிகைளச் ெசங்கம்பளம் 
விாித்  வரேவற்பதற்கும் அவர்கைள இந்த நாட் க்கு 
அைழத் வ வைத ஒ ங்கிைணப்  ெசய் ம்ெபா ட்  
என் ைடய ேமற்பார்ைவயின்கீழ் சிறப் ப் 
பணியகெமான்ைறத் தாபிப்பதற்கும் என் ைடய அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள் ம். அரசியல் ாீதியாக கு க்களாகப் 
பிாிந்  நிற்காமல், நாட் ன் நலன் க தி ஒற் ைம டன் 
ெசயற்ப வதற்கு உகந்த காலம் தற்ேபா  ேதான்றி ள்ள  
என்பைத நான் அவர்க க்கு  நிைன ட்ட வி ம் கின்ேறன். 

இ தியாக, நான் ஒ  விடயத்ைத  வ த்த ேவண் ம். 
இந்த நா  சுதந்திரம் அைடந்த நாள் தல் இரண்  பிரதான 
கட்சிகளினால் ஆட்சி ெசய்யப்பட்ட . அதில் ஒ  கட்சி 35 
வ டங்கள் இந்நாட்ைட ஆட்சி ெசய்த . மற்ைறய கட்சி 32 
வ டங்கள் இந்நாட்ைட ஆட்சி ெசய்த . ஒவ்ெவா வ ைடய 
காலத்தி ம் ெசயற்ப த்திய விடயங்கைளப் பற்றிக் 
குைறகூறிக்ெகாண்  பைகைம அரசியைலக் ெகாண்  
நடத் வதற்குப் பதிலாக, ஓர் இணக்கப்பாட்  அரசியல் 
மரபிைனக் கட் ெய ப் வதற்கு என  பதவிக் காலத்தி ள் 
நான் ேமற்ெகாள் ம் திடமான யற்சிக்கு, நாட் ன ம் 
ேதசத்தின ம் நலைனக் க த்திற்ெகாண்  உங்கள் 
அைனவர  ஒத் ைழப்பிைன ம் அர்ப்பணிப்பிைன ம் 
நல்குமா  நான் உங்களிடம் ெகௗரவமாகக்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். 

இன் தல் இந்த இரண்  பிரதான கட்சிகளின ம் 
கூட் ைணப்பிைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண்  பாரா மன் 
றத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் அைனத் க் கட்சிகளின ம் 
பிரதிநிதிகளின ம் இணக்கப்பாட் டனான ஒத் ைழப் 
பிைனத் தற்ேபா  கட் ெய ப்பப்பட் வ ம் நல்லரசியல் 
கலாசாரம் ெதாடர்ந் ம் உ திப்ப த்தப்ப ம் வைகயில், 
நாட் ன் சுபிட்சத் க்கும் ன்ேனற்றத் க்கும் எவ்விதத்தில் 
பயன்ப த்த ம் என்ப குறித்  தங்கள  கவனத்ைதச் 
ெச த் மா  நான் உங்கள் அைனவாிட ம் ெகௗரவமாகக்  
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

நன்றி.   

ம்மணிகளின் ைண! 
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ேமதகு சனாதிபதி அவர்கள் பாரா மன்றத்தில் 
ஆற்றிய உைரயின் ஆங்கிலவாக்கம் 

ENGLISH TEXT OF THE ADDRESS TO PARLIAMENT BY HIS 
EXCELLENCY THE PRESIDENT 

Hon. Speaker, Hon. Members, it is a pleasure to 
convey the congratulations of the people of Sri Lanka to 
you, who spearhead the Representative Democracy of this 
country, elected at the most peaceful of all elections that 
was conducted in the history of our country and welcome 
you to the new Parliament. 

I take this opportunity to thank the people of this 
country who have or have not voted for me at the 
Presidential Election held on 8th January 2015 in which I 
contested as the common candidate of the Opposition and 
won with the resilience acquired through the experience 
gained during my political career of nearly five decades, 
out of which representing Parliament for 26 years.  

Hon. Members, this Statement of mine made before 
you in this manner reiterates yet another tradition of 
Parliamentary democracy. The purpose of the Statement 
made from the Chair which is termed, "Speech from the 
Throne" according to the British tradition and "State of 
the Union Address" in the American democratic system, 
is to outline the official statement of government policy to 
Parliament. 

In my opinion, challenges as have never been faced by 
any legislatures in existence in the past, or representatives 
of any of them are brewing before you, who are people’s 
representatives legislating laws on behalf of the people. 
You are aware that already millions of Sri Lankans are 
using state-of-the-art devices capable of linking the whole 
world on to their palms. At the same time, the day on 
which our children will go to school carrying an i-pad, 
something which surpasses even laptops, in the same way 
as we went to school carrying a writing slate, may dawn 
even before the lapse of the term of this Parliament. I 
wish to alert you to the fact that it is in such a period of 
transformation that people have chosen you as legislators 
of this country. As such, we have before us the challenge 
of building the country in a futuristic way for the new era 
that is dawning and for the aspirations of the generation 
of that era while preserving our cultural value system, 
which binds us as the Sri Lankan nation. 

First of all I must stress something which relates to the 
defence of our country. According to the Constitution of 
Sri Lanka, I bear the whole responsibility for the defence 
of this country and its territorial integrity as the 
Commander-in-Chief of the Defence Forces and as the 
Minister of Defence. I assure you that I will fulfill this 
responsibility unstintingly and entreat you to extend your 

fullest assistance and commitment in that endeavour 
without treating its importance subordinate to any other 
matter. 

I presume that this new Parliament marks an 
important turning point in the Sri Lankan political 
history. Since we gained Independence we had 
experiences only about coalition governments formed by 
one main party with the support of other small parties 
rallied around it. But many examples can be found 
throughout the world where main political parties 
renounce their political antagonism and form 
governments of consensus to overcome national crises.  
After the official abolition of apartheid in South Africa, 
the main political parties formed a government of 
consensus to eliminate ethnic segregation and to achieve 
a rapid development in the country. I firmly believe that 
the golden opportunity we could have formed such a 
consensual government was the first instance of the post-
war period thereby to collectively face national and 
international challenges posed against Sri Lanka. 

But due to the lack of experience on the part of the 
major political parties that governed this country during 
the war-torn environment that prevailed for a period of 
three decades, we failed to rule a peaceful country in a 
context of a democratic setup and were unable to 
establish a consensual political culture formed with the 
understanding between the two major political parties as 
against the antagonizing politics.  

The main objective of the consensual government that 
is formed based on the concept of national government is 
to build reconciliation among all the ethnic groups and 
achieve social and economic development simultaneously 
and achieve a high human development enabling us to 
face the new world that will dawn by 2020 and to face the 
national and international challenges in the similar 
manner. 

When our country was entangled in a three decade 
long war, some Asian countries with histories similar to 
our country and some countries with weak socio- 
economic conditions compared to our country have 
achieved a rapid development during that period. 
Therefore we cannot ignore the fact that there is a huge 
gap in development between our country and those 
countries.  I saw the necessity of forming a government 
of consensus with the support of the two major political 
parties as a basic strategy to minimize this development 
gap. I initiated the move to form a government of 
consensus as mentioned in my Presidential Election 
Manifesto -2015, “Compassionate  Governance - a Stable 
Country” with the intention to fulfill this need. This 
Parliament forms a government of consensus for a period 
of two years to fulfill that national need. I believe that it 
will be the beginning of a new developed political culture 
in this country. 
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In preparing the agenda of the government of 
consensus, my presidential Election Manifesto, titled 
"Compassionate Governance - a Stable Country" 
approved by the people of this country, will provide the 
foundation. The election manifestos of major political 
parties representing Parliament - “The Five Point Plan” of 
the United National Front for Good Governance, “A 
Certificate guaranteed for the Future” of the United 
People’s Freedom Alliance, “The Accord of Conscience” 
of the Janatha Vimukthi Peramuna and the Manifesto of 
the Tamil National Alliance - are being studied in 
comparison to the policy framework based on the 
principles of good governance enshrined in my Election 
Manifesto “A Compassionate Governance, a stable 
Country”, launched for the General Election of 17th 
August. Accordingly, I will make the necessary 
arrangements to formulate the policies of the new 
government of consensus by summarizing the policies 
conforming to the futuristic vision contained in my 
Election Manifesto “A Compassionate Governance, a 
Stable Country”. 

Hon. Speaker, the identity of a nation or a country is 
based on its Constitution. That is why a Constitution is 
considered supreme. During the 60 years after 
Independence, we have adopted three Constitutions. Yet, 
it is unfortunate that we have not been able to adopt a 
Constitution which enables all of us to agree as a single 
nation. Since the promulgation of the 1978 Constitution, 
there have been many opinions and concerns expressed by 
various parties with regard to the Executive Presidency 
and the electoral system. I have paid special attention to 
this in my Manifesto “A Compassionate Governance, a 
Stable Country.” Passing the Nineteenth Amendment to 
the 1978 Constitution is the fulfilment of one of the 
promises of my Manifesto. Now, it is up to this 
Parliament, in which you are seated, to decide whether we 
are to continue with the Executive Presidency and if so, 
what its nature should be. Another major election pledge 
given by me was to amend the Preferential Vote System 
which is an integral part of the Proportional 
Representation System, which has been cried foul of and 
desisted by the people of this country for nearly three 
decades. You are aware of the fact that the foundation for 
that has already been laid by the Twentieth Amendment 
to the Constitution, which I proposed during the latter part 
of the last Parliament. This Parliament, in which you are 
seated, is also entrusted with the historic duty of 
formulating and passing the most suitable electoral 
system agreeable to all political parties as well as the civil 
society. 

This Parliament in which you as Representatives of 
people are seated is also entrusted with the responsibility 
of taking the political decisions and effecting necessary 
reforms, which we have so far failed to take but should 
have taken if we are to rise as a proud Sri Lankan nation 
marching towards reconciliation, coexistence and 
development. You have become the stakeholders of the 

noble task of building the modern Sri Lanka replete with 
coexistence of all communities such as Sinhala, Tamil, 
Muslim, Burgher, Malay and “Adivasis” and harmony 
among all regions such as Buddhism, Hinduism, Islam 
and Christianity. I am dedicated as the President to 
provide leadership, guidance and assistance to all of you 
expeditiously towards this end. I reiterate that it will be 
the responsibility of this Parliament to elevate Sri Lanka 
as a lofty, exalted, democratic nation during this political 
journey.  

Hon. Speaker, human resource is the most valuable 
resource of our country. I believe that the development of 
human resource in a unique manner is the foundation of 
the development process of our country. In the backdrop 
of the modern world achieving massive technological 
advancements, a country can move beyond the middle-
income earning stage only by making trained labour 
freely available. Therefore, empowerment of Sri Lankan 
workforce or skills development is regarded as a key 
priority of my Government. 

I would like to remind you that the 21st Century is the 
Century of Asia. It must be stated that we are fortunate to 
be naturally endowed with a geo-political location that 
enables us to derive maximum benefits in the context of 
Asia rising as the centre of global economy. One of the 
prime responsibilities of all of us is to design our future 
economic policies, plans and strategies to make maximum 
use of this worthy opportunity gifted to us by the nature.  

There are many important areas neglected over a 
prolonged period in the process of formulating our 
economic policies and a slew of problems associated with 
them. Informal economy based on self-employment and 
small-scale entrepreneurial industries are prominent 
amongst them. In consideration of the contribution made 
by the informal economy to our national economy, it is 
essential that we extend more State patronage and 
constructive help to this sector.  

My Government will seek to give strength to the rural 
economy by giving a basic understanding of micro loans 
and financial management to small-scale entrepreneurs 
and the farmer community who do not have a fixed 
income.  

One of the fundamental aspirations of the mandate 
given by the majority of the people endorsing the 
manifesto “A Compassionate Governance” with 
principles of good governance as the cornerstone is to 
eliminate corruption and protect State resources. Hence 
one of the main policies of my Government is the 
commitment for eradication of fraud, corruption and 
waste. I will not hesitate to further strengthen institutional 
mechanisms to fight corruption and take punitive action 
against those who are accused of misappropriating public 
funds irrespective of their status and without any bias 
towards them.  
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As you know, ours is a middle-income country. Our 
target should be to launch expeditiously and successfully, 
a basic economic strategy that helps to boost our income 
significantly during the term of this Parliament.   
However, we cannot call Sri Lanka a country that has 
achieved success in terms of economy, if the greater 
number of people in the country falls into the depth of 
poverty while only a few super-rich people enjoy the 
dividends of development. Therefore, while increasing 
the per capita income, we have to take action to expand 
the middle class of the country through minimizing the 
inequality in distribution of income. 

Similarly, making development trickle down equally 
into all parts of our country is a responsibility of my 
Government. Especially, my Government has undertaken 
the responsibility of bringing equal progress to the entire 
country by bringing the dawn of development to the 
North and the East as well as the border villages that were 
direct victims of war and the very remote villages in the 
other parts of the country. 

Many industrial countries in the world have achieved 
rapid economic development causing massive damage to 
the environment which could affect the entire human race. 
But those countries having identified the ill effects of 
their journey are now deviating from industrial economies 
and embracing concepts such as knowledge-based 
economy, innovation economy, green economy and 
sustainable economy. I wish to emphasize at this point 
that in the journey of Sri Lanka towards human 
development goals and socio-economic advancement, no 
damage should be caused to the green environment, 
evergreen forest system or the wildlife that make ours one 
of the most beautiful countries in  the world. I believe, to 
follow that path, we should adhere to the Buddhist 
economic fundamental which has been preached by Lord 
Buddha succinctly in "Santhushthi paramang dhanag". 

The world is now realizing that sustainable 
development cannot be achieved by going against nature. 
Buddhist philosophy which has nurtured our country for 
2,500 years, teaches us how we can achieve happiness 
and prosperity while being in harmony with nature by 
following the middle path. I consider the Buddhist 
economic vision held by our country is a great asset and 
an advantage in entering the modern age. Should we not 
endow this country upon our offspring,  not as one 
consuming the highest amount of goods and services in 
the world, but as one inhabited by prosperous and content 
people who are able to achieve maximum contentment 
with minimum consumption? 

Hon Speaker, we are living in a globalized new world 
trend. Every country in the world is important to us in that 
context. There is much we can learn from them and they 
can learn from us. Therefore, openness and goodwill will 
prevail as the basis of our foreign policy. I mentioned 

earlier too that we have reached the Century of Asia now. 
Accordingly, I wish to declare that from here onwards, 
my Government would concentrate more on following an 
Asia- focused foreign policy of the middle path. 

I believe the word "Geneva" had been given greater 
space within our foreign policy throughout the past few 
years. From the moment that I was sworn in as the 
President on the 8th of January, the attitude of the 
international community towards us has been undergoing 
a change in a highly favourable manner. When we are 
faced with such a complex situation, consensus and co-
operation are highly important.  I have deep pleasure to 
state that within the past seven months my Government 
was able to change the situation which has prevailed up 
to now, in a manner which is beneficial to our country 
whilst improving the dignity and the good name of the 
country.   

It is pathetic to note here that our country which was 
once called the “Granary of the East” has been tempted 
into importing even the food that could be produced in 
this country itself.  It is not the agricultural policy of my 
country to go to the market to buy the things which could 
be produced in home gardens, to go to far away places to 
buy the things which could be grown in our own area and 
also to go to foreign countries to purchase the things 
which could be grown in our country.  Instead I have 
already commenced to formulate a national food policy 
which is centred on  home garden, village and the 
country.  In fact, the main objective of the programme 
named, “Api Wawamu-Rata Nagamu”, which I launched 
when I held the portfolio of the Minister of Agriculture, 
was to promote local food production.   

On this occasion, I recollect with great respect the 
agricultural vision of Rt. Hon. D.S. Senanayake, who 
took action to establish large scale farmer colonies having 
sighted six decades ago that agricultural development is 
an essential factor to provide a sustainable foundation for 
the future of the country.   

It is a prime objective of my Government to fulfil the 
nutritional needs of people having produced healthy food 
locally by way of promoting the agricultural produce with 
main focus on paddy cultivation. Accordingly, my 
Government shall take action to fulfil the requirement of 
water for drinking and for agricultural purposes having 
constructed tanks such as Moragahakanda and Kalu 
Ganga  and also to introduce new technology into the 
fields of agriculture and livestock products.  I have also 
taken action to launch a national programme to get rid of 
the menace of renal disease, which has affected the 
farming community who are the lifeline of our country.  

Action will be taken to get rid of the protein 
deficiency prevailing in the country at present by 
promoting further the marine fisheries industry as well as 
the fresh water fisheries industry.  We, as people who live 
in an Island State should strive without delay to reap the 
due benefits of the ocean which is a resource to us.  Our 
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oceanic area which is eight times bigger than the land 
area of Sri Lanka should not be restricted only for 
fisheries industry.  Accordingly, my Government will 
take steps to obtain the contribution of oceanography for 
the development of our country in a more practical and 
broader manner than at present.  

You are aware of the fact that a Government is not 
able to fulfil all the requirements of the people in the 
country in the context of the global trend.  Hence the 
State sector, the private sector and the civil society have 
to be equally strengthened in order that the requirements 
of people could be fulfilled.  It is essential to provide 
more privileges to the local industries when enhancing the 
private sector.  Also, my Government will take action to 
provide necessary incentives and concessions to the 
private sector to attract local and foreign investments.  In 
addition to that, my Government has paid its attention to 
the fact that the provision of privileges and concessions to 
the private sector employees.   

Steps shall be taken to enhance the sectors such as free 
health service, free education and public transport which 
provide benefits to the whole population with a higher 
contribution of the Public Service in a qualitative and 
optimum manner. In this perspective my Government will 
place much emphasis on introducing the necessary 
reforms to enhance the quality and the efficiency of the 
Public Service.  Accordingly, action will be taken by  my 
Government to establish Consultative Committees in 
public institutions and to function them properly; to 
further minimize the salary anomalies in the Public 
Service; to introduce a merit-based recruitment and 
promotion system and to create a change in the 
perspective and attitudes of the public servants and the 
public on the entire Public Service. In order to make all 
these a reality, arrangements will be made by my 
Government to establish national policies that do not 
change from one Minister to another, from one 
government to another, and from one President to 
another. 

Further, especially, I would like to emphasize that I 
am committed to reinforcing national safety by further 
strengthening the facilities, privileges and welfare 
required by the officers serving in the three armed forces, 
Police and the Civil Defence Service  who protected  the 
motherland sacrificing their lives against the attempt to 
divide this country by the Eelam terrorism, which will 
enable them to render their services in a dignified and an 
efficient manner.   

Although we have talked much about the youth and 
the young generation, it is evident through the youth 
rebellions which broke out in the country that as a nation 
we have done very little on their behalf. Our country has 
lost thousands of invaluable lives of youth owing to those 
rebellions. Only a few recommendations of the 
Commission on Youth Unrest of 1990 have been 
implemented even to date. My Government will take 

action to reconsider the recommendations of the said 
Report and make a programme which can be 
implemented in an opportune manner. In that, I 
emphasize the point that my Government will not make 
any kind of political interferences when providing 
employment opportunities or in other events where 
Government involvement is needed. 

We need to pay more attention towards the groups of 
the society which are vulnerable to hazards very easily. 
Women, children, elders and the disabled play a major 
part here. Women who consist of more than half of the Sri 
Lankan population contribute massively to the national 
economy and the wellbeing of the society. All the 
development strategies of my Government pay a 
prioritized attention to the goodwill and wellbeing of 
these groups. 

Children are the future of the country. I should state 
that the primary attention of my Government is focused 
on gifting them a better future and ensuring their safety. 

There are many disabled people among us. 
Expeditious action will be taken to meet the responsibility 
of ensuring their safety without fail and to provide them 
the proposed monthly assistance without putting them 
into difficulty and in a manner that ensures their dignity 
by ever simplifying the stern regulations available at the 
moment. 

Hon. Speaker, when looking at the unlimited 
opportunities available to a child born in this country as a 
Sri Lankan to win  the world, his nationality, religion, 
domicile, descent, economic ability or any other aspect 
should no longer be an impediment  to him. What is 
meant by me here is not the fact that the identity of a 
person should be weakened or dissolved. However, I must 
regretfully mention the fact that remnants of certain 
conservative and backward beliefs that belong to the 
feudal era still plague our society, hindering our progress 
as a modern society. On many occasions, I have seen how 
some people are made to feel extremely uncomfortable 
when their surname is called out in public. It is my belief 
that making our fellow citizens use their surname in a 
manner that causes them embarrassment is a hindrance to 
creating a modern Sri Lankan identity. Therefore, if the 
surname is required in public places or documents, my 
Government will make arrangements for the owner of the 
surname to use it at his/ her discretion and allow people to 
use only the initials of their surname if they wish to do so. 
Thus, the right to use one’s surname in public will not be 
infringed. Particularly, I consider this action as a step that 
will further the socio-democratic vision of the Hon. 
S.W.R.D. Bandaranaike who lead the progressive social 
revolution in 1956.  

When the world changes with time, new challenges 
are created, new social problems are created. We must 
prepare ourselves to respond to these new problems and 
challenges while safeguarding our value systems of 
civilization. 
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Sri Lanka has already become a country with 
excessive drug abuse. I must emphasize that none of our 
futuristic expectations will be fulfilled if we fail to protect 
our children from the drug menace. You know very well 
that drug abuse is not just a health problem and that it has 
become a social problem in our country. Already, a new 
islandwide drug prevention programme is being 
implemented under my guidance to minimize all types of 
drug abuse spanning from the use of tobacco and 
cigarettes.  

Hon. Speaker, for some time, many intellectuals and 
experts have been denoting that it is necessary to create a 
new political culture in our country. I remind you that it is 
with the promise of dawning a new political culture that I 
came to power on the 08th of January. I wish to state that I 
am dedicated to creating a new political culture 
comprising of leaders who are disciplined, have decent 
images, possess great personalities and morals, which are 
qualities of ideal and exemplary politicians. 

The foundation for creating a new political culture 
awaited by the general public of our country as well as 
local and foreign intellectuals and experts has now been 
laid. I respectfully invite local experts all over the country 
as well as the expatriates to contribute their knowledge 
and skills to build the country in this environment of 
consensus politics. Particularly, a special bureau will be 
established under my supervision to give a red-carpet 
welcome and coordinate the arrival of expatriate 
intellectuals who return to Sri Lanka in response to my 
invitation and serve their mother country. I would like to 
remind them the fact that time is ripe to work in unison 
towards the progress of the nation shedding political 
divisions. 

Finally, I should lay emphasis on one fact. Since 
Independence, this country has been ruled by two political 
parties. One political party has ruled this country for 35 
years. The other political party has ruled this country for 
32 years. I make an appeal, with respect, in the name of 
progress of the country and the nation, to render your co- 
operation and commitment for the assiduous endeavour 
that I am engaged in, during my tenure, in the direction of 
building up a consensual political tradition, as opposed to 
rival politics putting blame on each other and referring to 
the deeds done in their own episodes of rule.  

From now on, I make  an appeal to all of you, with 
respect, to pay your attention, as to how the consensus-
based co- operation of both the people's representatives 
and all the parties that represent Parliament founded on 
the collaboration of the two of major political parties 
could be utilized in favour of the progress and forward 
march of the nation in a way the proper political culture 
which is being developed is further established .  

Thank you. May the Triple Gem Bless you!   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பாரா மன்றச் சைப 

தல்வர்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella -  Leader of the House of 
Parliament) 
Sir, on behalf of the Prime Minister, I move,  

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7, the 
Parliament shall sit on Thursday, September 3rd , 2015 and the 
hours of sitting on that day shall be 9.30 a.m. to 6.30 p.m. At 6.30 
p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question 
put." 

 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

II 
 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Prime Minister, I move,  
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 9.30 
a.m. on Thursday, September 3rd, 2015." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 

කරනවා. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 3.37ට,  අද දින සභා 

සම්මුතිය අනුව 2015 සැප්තැම්බර් මස 03 වන බහසප්තින්දා  පු.භා. 
9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப   பி.ப. 3.37 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க 2015 ெசப்ெரம்பர் 03, வியாழக்கிழைம .ப.  
9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 3.37 p.m. until 9.30 a.m. on Thursday, 
03rd September, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this 
Day.  
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පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.  
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
 
 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් නායක 
எதிர்க்கட்சி தல்வர் 

LEADER OF THE OPPOSITION 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායක ධුරය සඳහා එක්සත් 

ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් කිසිදු ඉල්ලීමක් සිදු ෙනොකරන බව 
ලිඛිතව දන්වා ඇති බැවින්, එම ධුරය සඳහා ඉලංෛක තමිල් අරසු 
කට්චි පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් නායක රාජවෙරෝදයම් සම්බන්දන් 
මහතා පිළිගන්නා ලද බව කාරුණිකව ෙමම ගරු සභාවට දන්වා 
සිටිමි. 

 

II 

පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමයන් හා සම්පදායන් පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන 

பாரா மன்ற நடவ க்ைககள் மற் ம் 
சம்பிரதாயங்கள் பற்றி விளக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

ORIENTATION PROGRAMME ON PARLIAMENTARY 
PROCEDURES AND PRACTICES  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ව සිටින අභිනව 

මන්තීවරුන් සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමයන් හා සම්පදායන් 
පිළිබඳ දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් 2015 සැප්තැම්බර් මස 10 
වන බහස්පතින්දා සහ 11 වන සිකුරාදා යන ෙද දින තුළ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කාමර අංක 1හි පැවැත්වීමට කටයුතු 
සුදානම් කර ඇත. ෙමම වැඩසටහන සැප්තැම්බර් මස 10 වන 
බහස්පතින්දා ෙපර වරු 8.30 සිට පස් වරු 5.00 දක්වා ද, 

සැප්තැම්බර් 11 වන සිකුරාදා ෙපර වරු 9.00 සිට පස් වරු 5.00 
දක්වා ද පැවැත්වීමට නියමිත අතර, පාර්ලිෙම්න්තු පරිචයන් සහ 
සම්පදායන් පිළිබඳ විද්වතුන් කිහිප ෙදෙනකු සම්පත් දායකයන් 
ෙලස සහභාගි කරවා ගැනීමට ද කටයුතු ෙයොදා ඇත.   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබෙග් ව්යවස්ථාදායක කාර්ය භාරය 
සාර්ථක ෙලස කර ෙගන යාමට ෙමම වැඩසටහන ෙබෙහවින් 
ඉවහල් වන බව මෙග් විශ්වාසයයි. 

එම නිසා ගරු මන්තීවරුනි, ෙමම වැඩසටහනට ෙනොවරදවාම 
සහභාගි වන ෙලස ඔබ සැමෙදනාෙගන් මම ඉතාමත්ම 
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. 

ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
වී ෙගොවීන් මුහුණ දී ඇති  ගැටලු 

ெநற்ெசய்ைகயாளர்கள் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள் 
PROBLEMS FACED BY PADDY FARMERS 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අස්වැන්න අෙළවි කර ගැනීමට ෙනොහැකිවීම නිසා වී ෙගොවීන් 
මුහුණ දී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් 
අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

සාමාන ්යෙයන් අෙප් රෙට් වී ෙගොවීන් විසින් මහ කන්නෙය් 
ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 35ක් ද, යල කන්නෙය් ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 
30ක් ද වශෙයන් වර්ෂයකට ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ 65ක වී 
අස්වැන්නක් නිෂ්පාදනය කරනවා.  මහත් අපහසුතා මැද රටට බත 
සපයනු ලබන ෙමම ෙගොවීන්ෙග් අස්වැන්ෙනන් සැබැවින්ම රජය 
විසින් මිල දී ගනු ලබන්ෙන් සියයට 5කට ආසන්න පමාණයක් 
පමණයි.  සියයට 95කට වැඩි පමාණයක් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
විකිණීමට ඔවුනට සිදු ෙවනවා. 2013 වර්ෂෙය් රජෙය්          
සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව වී කිෙලෝවක නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 
33.29කි. එෙහත් අතිවිශාල වී නිෂ්පාදනයක් මිලට ගනු ලබන 
ෙපෞද්ගලික අංශය වී මිලට ගනු ලබන්ෙන් ෙගොවීන්ෙග් ෙමම 
නිෂ්පාදන වියදමටත් වඩා අඩු මුදලකටයි. නිදසුනක් ෙලස 
ගත්ෙතොත්, ෙමම කන්නෙය්දී ෙපෞද්ගලික අංශය අනුරාධපුරය, 
ෙපොෙළොන්නරුව, තිකුණාමලය වැනි ෙගොවි දිස්තික්කවල දී වී මිල 
දී ගනිමින් සිටිනුෙය් රුපියල් 28-30 වැනි මුදලකටයි. නිෂ්පාදන 
වියදම රුපියල් 33.29ක් ෙවනෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශය වී මිල දී 
ගන්ෙන් රුපියල් 28 - 30ත් අතර මිලකටයි, ගරු 
කථානායකතුමනි. හම්බන්ෙතොට, අම්පාර වැනි පෙද්ශවලදී ෙමම 
අගය රුපියල් 24 දක්වා පහළ බැස තිෙබනවා. 

ආණ්ඩුව විසින් ද වී මිල දී ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පකාශයට 
පත් කර තිෙබනවා.  එහිදී සම්බා කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 50ක් 
ද, නාඩු කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 45ක් ද ෙගවන බව සඳහන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙහත් සමස්ත වී නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5ක් තරම් වන ෙමම මිල 
දී ගැනීෙම් සීමා රැසක් පවතිනවා.  ඒ ෙමම කියාවලියට ඇතුඵවීම 
සඳහා ෙගොවීන්ට විඳින්නට සිදුෙවන දුෂ්කරතාවලට අමතරවයි. 
රජය විසින් උපරිම ෙලස මිල දී ගනු ලබන්ෙන් එක් 
ෙගොවිෙයකුෙගන් වී කිෙලෝ 2,000ක් පමණයි.  උතුරුමැද පළාත, 
කන්තෙල්, අම්පාර, ෙමොණරාගල වැනි පෙද්ශවල ෙගොවීන්ෙගන් 
බහුතරයක් වෘත්තීය වී ෙගොවීන්.  ෙපොෙළොන්නරුව වැනි තැනක 
ෙබොෙහෝ ෙගොවින්ෙග් කුඹුරු අක්කර 05ක් පමණ විශාලයි.  
ඔවුන්ෙග් වී නිෂ්පාදනය කිෙලෝ 10,000-15,000ක් පමණ ෙවනවා.  
ආණ්ඩුෙව් වී මිල දී ගැනීෙම්  කිෙලෝ 2,000ක සීමාව ෙමම ෙගොවීන් 
දැඩි අපහසුතාවකට ඇද දමා තිෙබනවා.  එෙසේම ෙමම වී කිෙලෝ 
2,000ක වී පමාණය විකුණා ගැනීම සඳහා පවා ෙගොවීන්ට 
අතරමැදියන් හට ෙකොමිස් මුදල් ලබා දීමට සිදු වී තිෙබනවා. 

එෙසේම රජය මිල දී ගන්නා වීවල ෙතතමනය සියයට 14ට වඩා 
අඩු විය යුතුයි.  සැබැවින්ම වීවල ෙතත ඉවත් කිරීමට ෙගොවියාට 
යාන්තණයක් නැහැ. ගබඩාකරණය තුළ දී නරක් වීමට 
බලපාන්ෙන්ද ෙමම ෙතත සහිත වී  ෙතොගයි.  වී වගා කරන ෙවනත් 
රටවල ෙතත ඉවත් කරන මහා පරිමාණ යන්ත තිෙබනවා.  එය 
ෙවනම කර්මාන්තයක්.  රජය ඊට මැදිහත් විය යුතුයි. 

මීළඟ පධානම පශ්නය වනුෙය් වී මිල දී ගැනීමට පමාණවත් 
මධ්යස්ථාන සංඛ්යාවක් ෙනොතිබීම, තදබදය හා ගබඩා පහසුකම් 
පමාණවත් ෙනොවීමයි.  ඒ වී මිල දී ගැනීෙම් මධ්යස්ථාන පමාණවත් 
ෙනොවන බවට ෙගොවීන්  ෙචෝදනා කරනවා. ෙපර අවස්ථාවලදී 
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන මූලික කර  ගනිමින් සිදු වූ මිල දී 
ගැනීෙම් කියාවලිය ෙමවර නතර වී තිෙබනවා. ඒ නිසාම සීමිත 
මධ්යස්ථාන පමාණය ෙවත තදබදයක් නිර්මාණය ෙවලා 
තිෙබනවා. ගිරිතෙල්, මහකනදරාව, මින්ෙන්රිය, කන්තෙල් වැනි 
ෙගොවි ජනපදයන්හි වී මිල දී ගැනීෙම් මධ්යස්ථාන ඇත්ෙත් එක 
බැගිනුයි. ගිරිතෙල් ෙගොවීන් එක මධ්යස්ථානයකට වී ෙදන්ෙන් 
ෙකො  ෙහොමද? මින්ෙන්රිෙය් ෙගොවීන්, මහකනදරාෙව් ෙගොවීන් එක 
මධ්යස්ථානයකට වී ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

එම මධ්යස්ථානවල ද වී පරීක්ෂා කිරීෙම් යන්ත, බිල් ලිවීෙම් 
පහසුකම් සහිත කවුන්ටර් ඇත්ෙත් එක බැගින්. ඒ නිසාම 
තමන්ෙග් වී ටික විකුණා ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙගොවීන්ට සති ගණන් 
ෙපෝලිම්වල ඉන්න සිදු ෙවනවා. ඒ නිසාම මධ්යසථ්ාන අසල දවස් 
ගණන් දීර්ඝ ෙපෝලිම් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.  

එෙසේම ෙම් වන විට ෙබොෙහෝ ගබඩා පවතින්ෙන් ඒවාෙය් 
උපරිම ධාරිතාවට ළඟා ෙවමිනුයි. මහකනදරාව ගබඩාවට 
තවදුරටත් වී මිලට ගත ෙනොහැකි තරම් බව පැවෙසනවා. 
සැබැවින්ම රජයට මිල දී ගත් වී ෙතොග සහල් බවට ෙපරළීෙම් 
තමන්ෙග්ම වූ යන්තණයක් නැහැ. පසු ගිය මහ කන්නෙය් වී 
තවමත් ගබඩාවල තිබීමට ෙහේතුව එයයි. ඒවා ගබඩා තුළම 
හානියට පත් ෙවමින් ඇති බවට ජනමාධ්ය විවිධ අවස්ථාවල වාර්තා 
කිරීෙමන් ද ෙම් බව පැහැදිලියි. ඔයාමඩුව වැනි වී ගබඩා හිස ්
ෙනොවීම නිසා වී මිල දී ගැනීෙම් කියාවලියට බාධා පැමිෙණනවා. 
පසු ගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම සිදු වූෙය් ද රජෙය් වී ෙතොග සහල් 
බවට ෙපරළා ගබඩා හිස ් කිරීමක් ෙනොෙවයි, ඒවා පාඩු පිට 
අතරමැදියන්ට විකුණා ගබඩා හිස ්කර ගැනීමකුයි.  අවම වශෙයන් 
කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ සහල් ෙමෝල් හිමියන්ට එම වී ෙතොග 
විකුණා දැමීෙමන් ෙනොෙවයි. පසු ගිය සමෙය් කුඩා හා මධ්ය 
පරිමාණ සහල් ෙමෝල් 400ක් පමණ වසා දැමුණා. ෙබොෙහොමයක් 
පරණ යකඩවලට විකුණා දැමුණා. ෙද්ශපාලන සම්බන්ධකම් මත 
ඒකාධිකාරයන් ෙගොඩනඟාෙගන ඇති මහා පරිමාණ සහල් ෙමෝල් 
අතෙළොස්සකට ආණ්ඩුව පාඩු පිට වී ෙතොග විකුණා දැමුවා. 

සැබැවින්ම රජෙය් වී ගබඩා පවතින්ෙන් මහා පරිමාණ ෙමෝල් 
හිමියන්ෙග් තාවකාලික ගබඩා වශෙයනුයි. 

සහතික මිලක් නියම කිරීෙමන් වී කිෙලෝවක් සඳහා ෙගවිය 
යුතුව ඇති මුදල රජය විසින් පකාශයට පත් කළ ද එය නීතිගත 
ෙනොකිරීෙමන් ෙගොවීන් බරපතළ අසාධාරණයකට ලක් ෙවනවා. 
ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් ණය පියවා ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදන 
වියදමටත් අඩුෙවන් ෙපෞද්ගලික අංශයට වී අෙළවි කිරීමට සිදු 
වන්ෙන් ෙම් නිසයි. සහතික මිලක් නීතිගත වී තිබුෙණ් නම් 
ෙගොවීන්ෙග් වී ෙතොග කූට ව්යාපාරිකයන්ට ෙකොල්ලකෑමට ඉඩක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙමය ආණ්ඩුෙව් ෙදබිඩි ස්වභාවයයි. නීතිගත 
සහතික මිලක් ෙනොමැති වීම නිසා මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් 
ෙගොවීන්ෙග් වී ෙතොග ෙනොවටිනා මිලකට තමන් සතු කර ගනිමින් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ කෘතිම සහල් හිඟයකින් අයුතු ලාභ ගරනවා. 
ෙමයින් වී ෙගොවියාට තමන්ෙග් නිෂ්පාදනයට සාධාරණ මිලක් 
ෙනොලැෙබනවා පමණක් ෙනොව පාරිෙභෝගිකයාට ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් සාධාරණ මිලකට සහල් මිලට ගැනීමට අවස්ථාවත් 
ෙනොලැබී යනවා. වී ෙගොවීන් පමණක් ෙනොව ෙපොදුෙව් සහල් 
පරිෙභෝජනය කරන රෙට් සියලු ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙමම ගැටලු 
ෙකෙරහි කඩිනමින් ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු විය යුතුව 
තිෙබනවා. 

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු 
ආණ්ඩුව විසින් ලබා ෙදනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

 

01. රජය මැදිහත් වීෙමන් එක් එක් ෙගොවිෙයකුෙගන් මිලට 
ගනු ලබන වී පමාණය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන්ෙන් 
ද? 

02. ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් වීවල ෙත තමනය ඉවත් කිරීෙම් යන්ත 
හඳුන්වා දීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන් ද? 

03. වී මිලට ගැනීෙම් මධ්යසථ්ාන සංඛ්යාව හා ඒවාෙය් මිලදී 
ගැනීෙම් පහසුකම් වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් ද? 

04. වී ෙතොග සහල් බවට හැරවීමට, පිරී ඇති ගබඩා හිස ්කිරීමට 
හා යල කන්නෙය් වී ෙතොග මිලට ගැනීමට ආණ්ඩුව සතු 
ෙකටි කාලීන වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද? 

05. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ෙමෝල් ෙවත ආණ්ඩුෙව් වී ෙතොග 
ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද? 

06. වී සඳහා වන සහතික මිල නීතිගත කිරීමට ෙමෙතක් 
කටයුතු කර නැත්ෙත් මන්ද? 

07. වී ෙගොවියාට තම නිෂ්පාදනයට සාධාරණ මිලක් ලබා දීම 
සඳහා සහ පාරිෙභෝගිකයාට සාධාරණ මිලකට සහල් ලබා 
දීම සඳහා ආණ්ඩුව සතු දිගු කාලීන වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද? 

ගරු කථානායකතුමනි, අමතර වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් 
කියනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වී ගබඩාවක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවමින් පවතින තත්ත්වය විශාල ෙලස 
ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී තිෙබන  ආකාරය මා ඊෙය් දැක්කා. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ කිසිවක් කරන්න බැරි නම් වී 
ගබඩාවක් බවට පත් කිරීම සම්බන්ධව ගැටලුවක් පැන නඟින්ෙන් 
නැහැ. මහ ජනයාෙග් මුදල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කර ඇති කර 
තිෙබන මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙවන කිසිදු කියා මාර්ගයකට 
ගැනීමට ෙනොහැකි බවට ශක්යතා අධ්යයනයක් කර තිෙබනවාද, 
එවැනි ශක්යතා අධ්යයනයකින් පසුව ෙමය සුදුසු වන්ෙන් වී 
ගබඩාවක් සඳහා පමණක් යැයි වාර්තාවක් ලබා දී තිෙබනවා ද? 
එෙසේ නැතිව හිතූ හිතූ විධියට, තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට රාජ්ය 
මුදල් වැය කර, ඉදි කර තිෙබන මහා සම්පත් තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ 
විධියට උපෙයෝගී කර ගැනීම සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වී 
ගබඩාවක් බවට පත් කරනවා නම් පළමු ෙකොටම මත්තල ගුවන් 

79 80 

[ගරු  අනුර දිසානායක  මහතා] 



2015  සැප්තැම්බර්  03  

ෙතොටුෙපොළ ෙවන කිසිදු වුවමනාවක් සඳහා උපෙයෝගී කර ගන්න 
බැරිද කියා ශක්යතා අධ්යයනයක් කළ යුතුව තිෙබනවා. අනතුරුව 
එම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට කළ හැකි වන්ෙන් වී ගබඩාවක් 
පමණක් ද කියන කාරණය පිළිබඳව ෙසොයා බැලිය යුතුව 
තිෙබනවා. එෙසේ නැතිව එක් එක් ෙද්ශපාලන අධිකාරයන්ෙග් 
ෙවන ෙවන පටු වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙම් ෙද් ෙයොදා ගැනීම 
සාධාරණ නැහැ කියන එක තමයි අපෙග් ෙයෝජනාව, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister) 
ගරු කථානායකතුමනි, වී අස්වැන්න විකුණා ගැනීම 

සම්බන්ධෙයන් මතු වී ඇති යම් යම් ගැටලු පිළිබඳවත්, එවැනි 
ගැටලු උද්ගත වීමට පාදක වන කරුණු පිළිබඳවත් ෙම් ගරු 
සභාවට පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු 
වනවා. 

ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් යල කන්නය සඳහා වැඩිම අස්වැන්නක් 
වාර්තා වන්ෙන් ෙම් අවුරුද්ෙද්දීයි.  

2014 - 2015 මහ කන්නෙය්දී ද වාර්තාගත අස්වැන්නක් 
ලැබුණා. අපි ඒ කන්නෙය් දී වී ෙමටික් ෙටොන් 160,500ක් මිල දී 
ගත්තා. ඒ, ඉතිහාසෙය් රජයක් මිල දී ගත් වැඩිම වී අස්වැන්නයි. 
ෙම් යල කන්නෙය්දී ද එවැනිම වාර්තාගත අස්වැන්නක් ලැබුණා. 
ඉතිහාසෙය් යල කන්නයට වැඩිම අස්වැන්නක් වාර්තා වී ඇත්ෙත් 
2010 වර්ෂෙය්දීයි. ඒ වසෙර්දී රජය වී ෙමටික් ෙටොන් 111,756ක් 
මිල දී ගත්තා. ෙම් යල කන්නෙය්දී වී ෙමටික් ෙටොන් 120,000ක් 
මිල දී ගැනීමට අප මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබනවා. ඊෙය් වන 
විට රජය වී ෙමටික් ෙටොන් 80,406ක් මිල දී ෙගන තිබුණා.  

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් මම කියන්න කැමැතියි 
ෙම් අවුරුද්ෙද් සම්පූර්ණ වී නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 
4,594,758ක් බව. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් තිෙබන වැඩිම වී 
නිෂ්පාදනය ෙම්කයි. අපි වී සඳහා උපරිම මිලක් ෙගොවියාට 
ෙගවනවා. කීරි සම්බා සහ සම්බා වර්ගෙය් වී කිෙලෝවක් සඳහා 
රුපියල් 50ක් ද නාඩු සඳහා රුපියල් 45ක් ද අප ෙගවනවා. ෙම් මිල 
ඉහළ පතිලාභය ෙගොවීන් වැඩි පිරිසකට භුක්ති විඳීෙම් අවකාශය 
සැලසීම සඳහා අප එක් ෙගොවි මහෙතකුෙගන් මිල දී ගන්නා වී 
පමාණය කිෙලෝ 2,000කට සීමා කළා. ෙම් නිසා වැඩි ෙගොවීන් 
පමාණයකට ඉහළ මිලකට තමන්ෙග් වී විකුණා ගැනීමට අවස්ථාව 
සැලෙසනවා. ඒ වාෙග්ම අප ෙගවන ඉහළ මිල නිසා ෙපොදුෙව් වී 
සඳහා ස්ථාවර මිලක් ලැබී තිෙබනවා. ෙමය ෙගොවීන්ට ලැබුණු 
අමතර වාසියක්. වාර්තාගත අස්වැන්නක් ලැබුණු නිසා දිවයින පුරා 
ඇති වී මිලදී ගන්නා මධ්යස්ථාන 180 ෙවත අනෙප්ක්ෂිත අන්දමින් 
වී ෙගොවීන් අස්වනු රැෙගන ආවා. හැම ෙදනා ෙග්ම අරමුණ වුෙණ් 
පුළුවන් ඉක්මනින් තමන්ෙග් වී විකුණා ගැනීමයි. ෙම් නිසා 
ෙපෝලිම් සහ තදබද ඇති වුණා. අප හැකි ශක්ති පමාණෙයන් ඊට 
පිළියම් ෙයදුවා. වී මිල දී ගැනීම සඳහා වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් 
නිලධාරින්ට අමතරව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල, ෙගොවිජන 
සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පමණක් ෙනොව, සිවිල් ආරක්ෂක 
බලකාෙය් නිලධාරින් ද ෙයෙදව්වා. ඊටත් අමතරව වී මිල දී ගැනීම 
සඳහා ජංගම ෙසේවාවන් ද කියාත්මක කළා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙහට ෙමම වගකීම භාරව 
ඇමතිවරෙයක් දිවුරුම් දුන්නායින් පස්ෙසේ එතුමාට තිෙබන 
පළමුවැනි කාර්යය තමයි ෙම් පිළිබඳව තමන්ෙග් පූර්ණ අවධානය 
ෙයොමු කිරීම. සාධාරණ මිලකට වී මිලදී ගන්නය කියා අප 
ෙපෞද්ගලික අංශෙයනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ ගැන තවත් සාකච්ඡා 
කරමින් යනවා. ඒ සම්බන්ධව ෙපෞද්ගලික අංශයට බල කරන්න 

දැනට නීතියක් නැහැ. ෙමවැනි මහා පරිමාණෙය් ෙමෙහයුමක් 
කරද්දී අඩු පාඩු ඇති වීම සාමාන්ය ෙදයක්. අප උත්සාහ කළ 
යුත්ෙත් ඒ අඩු පාඩු විෙව්චනය කරමින් ෙද්ශපාලන වාසි ලබා 
ගැනීමට ෙනොෙවයි; අඩු පාඩු නිවැරදි කර ගැනීමට සහාය ලබා 
දීමටයි. ෙම් පශන්ය ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම ගරු 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 2013 - 2015 වී 
නිෂ්පාදනය, මිල දී ගත් පමාණය හා ෙවන් කළ මුදල් ගැන මම 
කියන්න කැමැතියි. 2013 වර්ෂෙය් සම්පූර්ණ වී නිෂ්පාදනය 
ෙමටික් ෙටොන් 4,472,369යි. අපි මිල දී ගත්ෙත් ෙමටික් ෙටොන් 
233,026යි. ඒ සඳහා සම්පූර්ණෙයන් ෙවන් කළ මුදල රුපියල් 
බිලියන 7.5යි. 2014 සම්පූර්ණ වී නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 
4,109,326යි. අපි මිල දී ගත්ෙත් ෙමටික් ෙටොන් 4,563යි. වියදම් 
කෙළේ රුපියල් මිලියන 147යි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මුළු වර්ෂයටම ද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඔව්. මුළු වර්ෂයටම. අපි 2015 වී ෙමටික් ෙටොන් 4,594,758ක් 

නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා. ෙමටික් ෙටොන් 280,532ක් මිල දී 
ෙගන තිෙබනවා. රුපියල් බිලියන 13.6ක් ඒ සඳහා වියදම් කර 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා මුදල් ලබා ගත්ෙත් අමාරුෙවන්. අපි 
ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි ෙකෙසේ ෙහෝ ඒ මුදල් ලබා ෙදනවා. ෙම් රෙට් 
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවනුෙවන් අපි වියදම් 
කරන්ෙන් රුපියල් බිලියන 31යි. ඒ වාෙග් සියයට 40ක් ෙම් සැෙර් 
විතරක් වී මිල දී ගන්න අපි ෙයොදවලා තිෙබනවා. තව මුදල් 
ෙයොදවන්න අපි බලන්නම්. නමුත් අපට පවතින සීමාව පනින්න  
බැහැ. එෙහම කරනවා නම් ෙම් රෙට් ජනතාවට පනවන බදු වැඩි 
කරන්න සිදු ෙවනවා. ලබන මහ කන්නෙය් වී ෙමටික් ෙටොන් 
ලක්ෂ 35ක අස්වැන්නක් තිෙබයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  

මිල දී ගන්නා වී ෙතොග ෙටන්ඩර් පටිපාටිය මඟින් සුළු හා මධ්ය 
පරිමාණ වී ෙමෝල් සහ ෙවනත් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්ව ෙවත 
ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. එමඟින් සහල් ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ස්ථායී තත්ත්වයකට පත් කරලීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මා කලිනුත් සඳහන් කළ පරිදි පසු ගිය මහ කන්නෙය් ද වාර්තාගත 
අස්වැන්නක් ලැබුණා. ඊළඟ මහ කන්නෙය් ද මීටත් වඩා විශාල 
අස්වැන්නක් ලැෙබන බවට අනාවැකි පළ වී තිෙබනවා.  

ඒ නිසා තමයි අපට අලුත් ගබඩා ෙසොයන්නට සිදු වුෙණ්; 
තාවකාලික ගබඩා ෙසොයන්නට සිදු වුෙණ්. ඒ සඳහා දැනට මත්තල 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ අපි සීමා සහිත 
ෙලස ෙයොදවනවා. එම ගුවන් ෙතොටුෙපොළට දැනට එන ගුවන් 
යානා පමාණය වැඩි ෙවන්ෙන්ත් නැහැ, ඊළඟ මාස කිහිපය තුළ දී 
වැඩි ෙවන ලකුණුත් නැහැ. අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා බැලුවා. 
මධ්ය  කාලීනව ෙම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළින් පෙයෝජනය ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  තාවකාලිකව ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ වී 
ගබඩා කරන්න පියවර ගන්න අපට සිදු වුණා. හම්බන්ෙතොටින් 
විශාල වී අස්වැන්නක් එනවා. එතැන ෙහෝ ගබඩා කරන්නට බැරි 
නම් අපට ඒ වී මිල දී ගැනීමට බැරි ෙවනවා.  

ෙමවැනි පසු බිමකදී අප අස්වනු මිල දී ගැනීම පිළිබඳව 
අලුතින් සිතා බැලිය යුතු ෙවනවා. අස්වනු මිල දී ගැනීමට මුදල් 
ෙවන් කළ පමණින් ෙහෝ අස්වනු විශාල වශෙයන් මිලදී ගත් 
පමණින් ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මිලදී ගත් වී 
අස්වනු හැකි ඉක්මනින් කමානුකූලව ගබඩාවලින් ඉවත් කළ 
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යුතුයි. ඊළඟ කන්නවල අස්වනු සඳහා ගබඩාවල ඉඩ කඩ 
ලැෙබන්ෙන් එවැනි කමානුකූල වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක 
කිරීෙමන් පමණයි.  

ෙමෝල් හිමියන් මාර්ගෙයන් ෙම් අස්වනු සහල් ෙවෙළඳ 
ෙපොළට යැවීම එක් කමයක්. නමුත් අනවශ්ය පමාණෙයන් සහල් 
ෙවෙළඳ ෙපොළට අතිරික්ත ෙතොග නිකුත් කිරීෙමන් පෙයෝජනයක් 
වන්ෙන් නැහැ. එෙසේම අනවශ්ය ෙලස දිගු කාලයක් වී අස්වනු 
ගබඩාවල රඳවා තබා ගැනීෙමන් පෙයෝජනයක් වන්ෙන්ත් නැහැ. 
ෙම් නිසා අප වී අස්වනුවලින් ගත යුතු සහ ගත හැකි පෙයෝජන 
පිළිබඳ අලුතින් සිතා බැලිය යුතුයි. වී  ෙගොවියාටත්, 
පාරිෙභෝගිකයාටත් උපරිම වාසියක් සහ සහනයක් සැලෙසන පරිදි, 
ෙගොවියාත්, පාරිෙභෝගිකයාත් යන ෙදපාර්ශ්වයම ආරක්ෂා කර 
ගැනීම අෙප් වගකීමයි. 

ෙමහිදී අෙප් පංචවිධ කියාවලිය පතිපත්ති පකාශනෙය් සඳහන් 
පරිදි අස්වනු මිල දී ගැනීම සඳහා පූර්ණ බලැති ජාතික 
කෘෂිකාර්මික අධිකාරියක් ස්ථාපිත කිරීමට අප පියවර ගන්නවා. 
ගබඩා පහසුකම් වැඩිදියුණු කරනවා. වී සහ සහල් ආශිත නව 
නිෂ්පාදන ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ සියලු සැලසුම් 
කියාත්මක කිරීමට වසර ෙදක තුනක් ගතෙව්වි. නමුත් ඒ කාලය 
තුළ ෙගොවියාටවත්, පාරිෙභෝගිකයාටවත් අසාධාරණයක් සිදු 
ෙනොවන පරිදි අස්වනු මිල දී ගැනීමට වී අෙළවි මණඩලය 
ෙමෙහයවීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් අලුත් 
තත්ත්වය පිළිබඳව ගැඹුරින් සිතා බලන ෙලස මම ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. මීට  දශක කිහිපයකට ෙපර අප 
ෙවෙහසුෙන් ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමටයි. පිට රටින් 
සහල් ෙගන්වීම අවම කිරීමටයි.  

එයයි ඩී.එස්. ෙසේනානායක අගමැතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ්. අපි සම්පූර්ණෙයන්ම සහලින් ස්වංෙපෝෂිත ෙවන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් තමයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 
මහවැලි ව්යාපාරය ආරම්භ කෙළේ. අද විෙශේෂෙයන්ම උතුෙරන් එන 
අස්වැන්න සහ මහවැලි "බී" කලාපය, "සී" කලාපය සහ "එච්" 
කලාපෙයන් එන අස්වනු තමයි ෙම් අතිරික්තය. වැස්ස තිෙබන 
කාලෙය්, -ජලය තිෙබන කාලෙය්- ෙම් අතිරික්තය ඇති ෙවනවා.  

දැන් අප ෙවෙහෙසන්ෙන් ෙම් සහල් අතිරික්තය කුමන 
කාර්යයක් සඳහා ෙයොදවන්ෙන් ද යන පශ්නයට විසඳුම් ෙසවීමටයි. 
නිසි පරිදි ජල සම්පත ලැෙබ් නම් ශී ලංකාෙව් හැම කන්නයකම 
සහල් අතිරික්තයක් ඇති වන බව දැන් අපට ෙපනී යනවා. ෙම් 
පශ්නයට අපි දීර්ඝ කාලීන විසඳුම් ෙසවිය යුතුයි. 

එක පැත්තකින් අපි බලන්ෙන් ෙහක්ටයාර් එකක නිෂ්පාදනය 
තව ෙමටික් ෙටොන් එකකින් වැඩි කිරීමයි.  දැනටමත් වතුර 
තිෙබනවා නම්, -ජලය තිෙබනවා නම්- අෙප් වී අස්වැන්ෙන් 
අතිරික්තයක් ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ෙමෙහයවීම යටෙත් සියලු පක්ෂ නායකයින් සමඟ ෙම් ගැටලුව 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දීර්ඝ 
කාලීන විසඳුම් ෙසවීෙම්දී ඔබ සැමෙග් දායකත්වයත්, අදහසුත් ඉතා 
වැදගත් ෙකොට අප සලකනවා. ස්තුතියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා.  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් කරන ලද පකාශය පිළිබඳ විවාදයක් 

ඉදිරි දිනකදී ලබා ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි.  
ගරු අගාමාත්යතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා සඳහන් කළ 
ආකාරයට වී අස්වැන්ෙන් අතිරික්තය කියන එක ෙම් වසෙර් 
විතරක් ඇති වුණ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය වසරවලත් ඒ 
අතිරික්තය ඇති වුණා. ඒ අතිරික්තය ඇති වුණාට ෙමවර ඇති වුණු 
විධිෙය්  පශ්න ඇති වන්නට ඉඩ ලැබුෙණ් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අපි ඒ ගැන කථා කරන්න ෙවනත් අවස්ථාවක් ගනිමු. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ වාෙග්ම දැන් මත්තල -  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பாரா மன்றச் சைப 

தல்வர்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු  සභානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අප ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් ලබා ෙදන්න සූදානම්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
අප විවාදයක් ලබා ෙදන්න ලෑස්තියි. ඒ නිසා එම අවස්ථාෙව් දී  

ෙම් ගැන  ඕනෑ ෙදයක් කථා කරන්න පුළුවන්.   
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ අවස්ථාෙව් දී ෙම් ගැන  කථා කරන්න පුළුවන් ෙන්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එම විවාදය අවස්ථාෙව් දී ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. 

83 84 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 



2015  සැප්තැම්බර්  03  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඔක්ෙකෝම සංඛ්යා ෙල්ඛන මම ඉදිරිපත් කරන්නම්,  

ෙකොපමණ ෙගව්වා ද කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, - [බාධා 
කිරීම්]  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොකද අපට කථා කරන්න බැරි ද? අෙප් කටවලුත් 

ඔයෙගොල්ලන්ට භාර දීලා ද තිෙබන්ෙන්?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් 

පශ්නයක් ඇහුවා. මම පිළිතුරු දුන්නා. ඒ පිළිබඳව විවාදයක් 
වුවමනා නම් අප ලෑස්තියි  22වැනි දා අප නැවත රැස් ෙවන සතිෙය් 
දිනයක විවාදයක් ලබා ෙදන්න. මට වුවමනා වුෙණ් ෙමතැන 
අතීතය ගැන කථා කරන්න ෙනොෙවයි. අතීතය ගැන කථා කරනවා 
නම් මා ළඟ ෆයිල් තිෙබනවා, ඕනෑ තරම් කථා කරන්න. 
අනාගතයට අප ෙකොෙහොමද මුහුණ ෙදන්ෙන් කියන එකයි අප 
බලන්න ඕනෑ. එපමණයි අහන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා 
අතීතයට යනවා නම් යන්න. ඊට පස්ෙසේ අඬන්න එපා, - [බාධා 
කිරීම්] 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, අපි ඒ සඳහා විවාදයකට 

අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.   

ගරු කථානායකතුමනි, මම අතීතය ගැන කථා කරන්න අෙව් 
නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලුෙව් විවාදයට දිනයක්. එය ලබා 
දීමට එකඟ වීම ගැන ස්තුතියි. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වාෙග් ෙකෝටි ගණනක ෙද්ෙපොළක්  වී ගබඩා 

කරන්නට පාවිච්චි කරනවා නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
රැස්ෙවන්ෙන්ත් මාසයකට දවස් අටක් නිසා ඉතිරි දවස්වල  ඕනෑ 
නම් ෙමහාටත් ෙගනල්ලා වී ෙගොඩ ගහන්න. [බාධා කිරීම්] ලජ්ජා 
නැද්ද? ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙම් විධියට නාස්ති 
කරන්න ලජ්ජා නැද්ද? [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද ඒ පතිපත්තිය? 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා 

කරන්න අප ෙම් ගරු සභාෙව්  තව විවාදයක් ලබා ෙදනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ ගැන එතැනින් ඉවරයි.   

ඊළඟට ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම. ගරු සරත් 
මායාදුන්ෙන් මන්තීතුමා.  

 
ගරු සරත් මායාදුන්ෙන් මහතාෙග් 
ෙපෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම 

மாண் மிகு சரத் மாயா ன்ேன அவர்கள  
ெசாந்த விளக்கம்   

 PERSONAL EXPLANATION BY HON. SARATH 
MAYADUNNE  

 
ගරු සරත් මායාදුන්ෙන් මහතා   
(மாண் மிகு சரத் மாயா ன்ேன) 
(The Hon. Sarath Mayadunne)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අභිනව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මෙග් 

මංගල කථාව ද, සමුගැනීෙම් කථාව ද එකවර සිදු කරන්නට මා 
කළ ඉල්ලීමට ඉඩ දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. 

මා ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුවට ජනතා නිෙයෝජිතයකු 
ෙලස දායකවීමට කිසිදු සැලසුමක් මුලදී තිබුෙණ් නැහැ. 
මැතිවරණ නාම ෙයෝජනා භාර ගන්නා අවසාන දිනක ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හිටපු ගරු මන්තීතුමකු ඔවුන්ෙග් ජාතික 
ලැයිස්තුවට මෙග් නම ඇතුළත් කිරීම සඳහා මෙග් එකඟතාව 
විමසුවා. එතුමාට මා මෙග් සථ්ාවරය වන ස්වාධීනත්වය හා 
නිර්පාක්ෂිකභාවය කැප කිරීමට ඇති අකමැත්ත සඳහන් කළ විට 
මා ෙවත දැන්වූෙය් අෙප්ක්ෂා කරන ස්වාධීනත්වය හා 
නිර්පාක්ෂිකභාවය ආරක්ෂා කර ෙදන අතර, ඒ ආකාරෙයන්ම 
දිගටම කියා කිරීමට කිසිදු බාධාවක් නැති බවයි. මෙග් රාජකාරි 
ජීවිතය ද, ෙපෞද්ගලික ජීවිතය ද පරමාදර්ශී චරිතයක් ෙලස 
සලකන අතර දූෂණ හා වංචාවලට එෙරහිව මා නැඟූ සහ නඟමින් 
සිටින හඬ වඩා තියුණු කර ෙමම අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව ඔස්ෙසේ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෘථුල ෙසේවයක් කිරීමට ෙමම ආරාධනය කරනු ලබන බවත් එහිදී 
මට දැන්වූවා.  

නිදහස් අධ්යාපනෙය් උපරිම වාසිය ලබා ගත් අයකු ෙලස මා 
ලත් පතිලාභ අපෙග් ජනතාව ෙවත ආපසු ෙගවිය යුතු බව මා 
තරෙය් විශ්වාස කරන අෙයක්. 1970 වසෙර් දී වාණිජ                       
විද්යා උපාධිධාරියකු වීමට ලංකා විශ්වවිද්යාලෙය් ෙකොළඹ සහ 
ෙප්රාෙදණිය සරසවිවලත්, 1980 වසෙර් දී පූර්ණ වෘත්තීය 
ගණකාධිකාරි සුදුසුකම්ලාභියකු  වීමට රජෙය් ශිෂ්යත්වයක් ලබා           
ශී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනෙය්ත්, එක් වර්ෂයක 
විෙද්ශ ශිෂ්යත්වයක් මත 1984 - 1985 වසෙර් දී සර්වගාහී 
විගණනය පිළිබඳව පූර්ණ සුදුසුකම් ලැබීමට කැෙන්ඩියානු 
විගණකාධිපතිවරයාට අනුයුක්තව කැෙන්ඩියානු සර්වගාහී 
විගණන පදනෙම්ත් මා ලත් අධ්යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් සඳහා 
ෙපොදු ජනතාව විශාල වශෙයන් වැය බරක් දරා තිෙබනවා. ඒ 
ෙකෙරහි අතිමහත් ණයගැතිභාවය මා ෙමහිදී විෙශේෂ ෙකොට 
සැලකිය යුතු ෙවනවා. පුහුණු වියදම් හැරුණු විට දශක හතරකට 
ආසන්න මෙග් රාජකාරි කාලය තුළ මා ලැබූ පාරිශමිකය ඇතුළු 
අෙනකුත් සියලු දීමනාදිය ෙගවනු ලැබ ඇත්ෙත්ත් ෙපොදු ජනතාව 
විසිනුයි.  

මා ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සහ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ධාරිතා 
වර්ධන ව්යාපෘතිය සඳහා අප රටට ලැබුණු ෙලෝක බැංකු ආධාර 
මත 2007 සිට 2010 වර්ෂය දක්වා ෙජ්යෂ්ඨ උපෙද්ශක වශෙයන් 
කියා කිරීෙම්දීත්, අප රෙට් රජෙය් අමාත්යාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු, 
පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන සහ විවිධ රාජ්ය සංස්ථා හා 
විශ්වවිද්යාල ෙබොෙහොමයකද  ෙද්ශන, වැඩ මුළු හා සම්මන්තණ 
පැවැත්වීෙම්දීත් ජනතාව විසින් වැය බරක් දරා තිෙබනවා. ෙම් ආදී 
සියලු කියාකාරකම්වලින් යම් පතිලාභයක් ජනතාව ෙවත මා 
ආපසු ලබා දී ඇතත් ෙගවා නිම කළ ෙනොහැකි මෙග් 
ණයගැතිභාවය තවදුරට ත් තිෙබනවා. මෙග් ෙනොනිමි ෙමෙහවර 
තුළ අතිශයින් වැදගත් තවත් දායකත්වයක් ෙමම උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් ලබා දීමට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විසින් 
මට ලබා ෙදන ලද ෙමම අවස්ථාව මා පිළිගත් අතර, එම පිරිනැමීම 
හා ස්වාධීනත්වයට බාධා ෙනොකිරීම ගැන ඔවුන්ට අති විෙශේෂ 
ස්තුතියක් ෙමම අවස්ථාෙව්දී මා විසින් පුද කරනවා.  

ජාත්යන්තර කීර්තියට පත් නායකයන් හා බුද්ධිමතුන් 
ගණනාවක් සඳහන් කර ඇති පරිදි රටක අවපාලනයට පධාන චූදිත 
විය යුත්ෙත් එම දුර්දාන්ත කියාවලිෙය් ෙයෙදන දුර්ජනයා ෙනොව, 
ඒ ෙදස නිහඬව සහ අකර්මණ්යව බලා සිටින සාධු ජනයා බව මා ද 
තරෙය් විශ්වාස කරනවා. එම නිසා මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන මා යළිත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට කෘතඥතාව පළ 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෙර්දා අපෙග් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙමම ගරු සභාව අමතා දූෂණෙයන් ෙතොර රටක් 
බවට අප රට පත් කිරීමට ඇති අති ෙශේෂ්ඨ අභිලාෂය යළිත් තහවුරු 
කළා. ෙමවර මැතිවරණ පතිඵලවලින් ජනතාව ෙකොෙතක් දුරට 
දූෂණය පතික්ෙෂේප කර ඇත්ද යන්න ගැන අප විමසා බැලිය යුතු 
ෙවනවා. දූෂණෙයන් ෙතොර රටක් බවට අප රට පත් කිරීමටත් මෑත 
ඉතිහාසය තුළ රාජ්ය යාන්තණය දූෂිත භාවෙයන් මුදා ගැනීමටත්, 
ජනතා ෙසේවයට රජය ෙයොමු කරවීමටත් ඉතා බලවත් හඬක් නැගූ 
හා කැප වුණු ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ෙමවර මැතිවරණ 
පතිඵලවලින් සාධාරණව ජනතා අනුමැතිය පළ වී නැහැ. දූෂණය 
පිළිබඳ ෙචෝදනා කිසිවක් ඔවුන් ඇමැති ධුර දැරූ කාලෙය්දීවත් 
ඔවුන්ට කිසි ෙලසකින් පැන නැඟුෙණ් නැහැ. මැතිවර ණෙය්දී 

ඔවුන් ජනගත කළ හෘදය සාක්ෂිෙය් සම්මුතියද, දිසත්ික් පදනෙමන් 
ඉදිරිපත් කළ සෑම අෙප්ක්ෂකෙයක්ම පාෙහේ නිකැළැල් හා යහපත් 
පුරවැසියන් වීම හා ඔවුන්ෙගන් අති බහුතරයක් ඉහළ අධ්යාපන හා 
වෘත්තීය කුසලතාවලින් යුතු වීම ද ඉදිරිපත් කළ ජාතික මන්තී ධුර 
අෙප්ක්ෂ ලැයිස්තුව ද පශංසනීය වුණා. එනමුත් දූෂණෙයන් ෙතොර 
රටක් බවට අප රට පත් කිරීමට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට දිය 
යුතුව තිබූ ආශිර්වාදය ජනතාව ෙමවර මැතිවරණ පතිඵලවලදී ලබා 
දී නැහැ.  

පධාන පක්ෂ ෙදක ෙමෙහය වූ රජයන්ට කුමන බරපතළ දූෂණ 
හා අෙනකුත් ෙචෝදනා තිබුණත් ඒවා ෙනොතැකිය යුතු සුළු අඩු පාඩු 
ෙලස පමණක් සැලකීෙම් ජනතා අභිලාෂය සමස්තයක් ෙලස රෙට් 
ඡන්දය පකාශ වීමත්, මනාපය පකාශ වීමත් තුළින් ඉතා පැහැදිලිව 
සනාථ වුණා. එම බැරෑරුම් දූෂණ ෙචෝදනා ජනතාවට ඒත්තු යන 
අයුරින් ඔවුන් නිෂ්පභා කෙළේ නැහැ. දූෂණය බැරෑරුම්ව 
ෙනොසලකන බව මැතිවරණෙය්දී ජනතාව සනාථ කළා. දූෂණයට 
එෙරහිව යහපාලනය සඳහා පබල මැදිහත්වීමකට අප වැන්නන් 
ෙපරට ආවද දූෂණය අනුමත කළ ජනතා අභිලාෂය විසින් දූෂණයට 
 එෙරහිව කියා කිරීමට අප වැන්නන්ට අනුමැතියක් දී නැහැ. අප 
වැන්නවුන්ෙගන් ගත යුතු ෙසේවය ජනතාවට ලබා දීම සඳහා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ගත් සුවිෙශේෂී පයත්නය ද එමඟින් පතික්ෙෂේප 
කර තිෙබනවා. දූෂණය බරපතළ ෙදෝෂයක් ෙලස ෙනොසලකන 
ෙමවර මැතිවරණ පතිඵලවලින් මා වැන්නවුන්ට ෙමම ෙගෞරවනීය 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජනතා නිෙයෝජිතෙයකු ෙලස දූෂණයට එෙරහි 
වීමට ඒ නිසා කිසිදු කාර්යයක් ජනතාව විසින් පවරා නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ අප 
වැන්නවුන් ජාතික ලැයිස්තුවට නම් කිරීෙමන් ඔවුන් ෙකෙරහි 
තිබුණු ජනතා ආකර්ෂණය වැඩි වී නැහැ. ෙද්ශපාලනයට ඍජුව 
පවිෂ්ට වීමට අකමැති විද්වතුන්ට හා වෘත්තිකයන්ට ෙමම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් ලබා දිය හැකි 
දායකත්වය ලබා දීම සඳහා ජාතික ලැයිස්තු කමය හඳුන්වා දීෙම් 
අරමුණක් වුණා. ඒ නිසා අප වැන්නවුන්ෙගන් සමන්විත ජාතික 
ලැයිස්තුවක් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නම් කර තිබුණත් ජනතාව 
අප වැන්නවුන්ව අනුමත කර නැත යන්න අප ෙත්රුම් ගත යුතු 
ෙවනවා. අප වැන්නවුන්ෙගන් ගත යුතු ෙසේවය ලබා ගැනීම සඳහා 
ජනතාවෙග් ෙපොදු ඉල්ලීමක් ඇති බවට ජනතා අභිලාෂයක් 
කිසිෙසේත්ම පළ වී නැහැ.  

අවම උගත්කම් මට්ටමක් ඉක්මවන හා රාජ්ය ෙසේවය 
නිෙයෝජනය කරන ෙමවර පකාශිත තැපැල් ඡන්ද පන්ලක්ෂ 
අසූෙදදහසක් පමණ වන පමාණෙයන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට 
ලැබී ඇති පමාණය හතළිස්දහස් අටසියයක පමණ වන පමාණයක් 
ෙහවත් සියයට හතයි දශම පහක පමණ වන පතිශතයක් වීමද දැඩි 
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. රාජ්ය ෙසේවය අභිමානවත්, කීර්තිමත් 
හා ස්වාධීන කිරීමට හා අසාධාරණ ෙද්ශපාලන බලපෑෙමන් හා 
දූෂණෙයන් මුදා ආරක්ෂා කිරීමට ජනතා  විමුක්ති ෙපරමුණ කියා 
කර ඇතත් එහිදී ද ඔවුනට සාධාරණයක් වී නැහැ. රාජ්ය ෙසේවෙය් 
පමණක් ෙනොව සමස්ත රාජ්ය යන්තණෙය් ද ඇති දුර්දාන්තභාවය 
පිළිබඳව ගැඹුරු අවෙබෝධයක් ඇතැයි සැලකිය හැකි රාජ්ය 
නිලධාරින්ෙග් තැපැල් ඡන්දවලින් සියයට අනූෙදකයි දශම පහක් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට  එෙරහිව අප වැන්නවුන් පතික්ෙෂේප 
කරමින් පබුද්ධ අභිලාෂය ෙලස  පකාශ කර තිෙබනවා. බුද්ධිමත් 
ඡන්දයක් ෙලසට හැඳින්ෙවන ජනතාවට ද විද්වතුන් ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් ෙතෝරා ගැනීෙම් අවශ්යතාවක් ෙනොමැතිය යන 
ජනතා තීරණය එනිසා පබලව මතු කර තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් ජාතික ලැයිස්තුව තුළ වූ චරිතවල මන්තීවරෙයකු ෙලස 
ජනතාවට ෙසේවය කිරීමට ඇති ෙයෝග්යතාව ෙකොතරම් ඉහළ වුවද, 
සමස්ත ඡන්ද පතිඵලය අනුවත්, විෙශේෂෙයන්ම තැපැල් ඡන්ද 
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පතිඵලය අනුවත් පකාශ වී ඇති ජනතා අභිලාෂය පදනම් කිරීෙම්දී 
අප වැන්නවුන්ෙග් ෙයෝග්යතාව පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජනයට 
අවශ්ය සාධකයක් වීම ජනතා අභිලාෂය ෙනොවන බව පබලව ෙපනී 
යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුවට අප 
වැන්නන් අවශ්ය ද යන්න පිළිබඳව ජනතා අභිලාෂය ඉතා 
පැහැදිලිව දැෙනන්ෙන් ජනතාව ඡන්දය පකාශ කර ඇති 
ආකාරයටත් වඩා තම මනාපය පකාශ කර ඇති ආකාරය අනුවයි. 
මැතිවරණයට මුහුණ දුන් අෙප්ක්ෂකයන් අතෙළොස්සකට මනාප 
ලැබීෙම්දී සාධාරණය මැනවින් ඉටු වී ඇතත් සමස්තය ෙලස 
සැලකීෙම්දී පකාශිත මනාප අනුපිළිෙවළ අතිශයින්ම පශ්නකාරී 
වන බව දකින්නට පුළුවන්.  පධාන පක්ෂ ෙදෙකන් ඉදිරිපත් වූ අප 
වැන්නවුන්ට ෙනොෙදවැනි ඉතා සම්මානනීය ඇතැම් 
අෙප්ක්ෂකයන්ට ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්වීමට ඉහළ 
මනාප ලද යුතුව තිබුණ ද අද ඔවුන් ජනතාවෙගන් පතික්ෙෂේප වූ 
පරාජිතයන් ෙලස හඳුන්වා අපහාස කරන අතර ඉහළම මනාප හිමි 
විය යුත්තන්ට නිසි පමුඛත්වය අහිමි කර ඊට පතිවිරුද්ධ චරිතවලට 
ඉහළ මනාප ලබා දීම ජනතා අභිලාෂය වූ බව ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා. ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත්ව සිටින කිසිදු 
ගරු මන්තීතුෙමකුට ෙමමගින් කිසිදු අවමානයක් ෙනොවන්ෙන් එම 
ෙත්රී පත්වීම් මුළුමනින්ම ජනතා අභිලාෂයට අනුකූලවීමක් වන 
නිසායි. 

ෙකෙසේ වුවද එෙලස අභිලාෂය පකාශ කිරීමට ඇති ඡන්ද 
හිමියාෙග් පජාතාන්තික අයිතිය අභිෙයෝගයට ලක් කරනු ෙවනුවට 
ජනතා අභිලාෂයට ගරු කර හිස නමා සමු ගැනීම ජනතා මනාපය 
මත පත්වන්ෙනකුට ෙකෙසේ ෙවතත් ජාතික ලැයිස්තුවකින් නම් 
වන මා වැන්ෙනකුට වඩාත් අදාළ වන බව මා අදහස් කරනවා. 

කැෙෆේ සංවිධානය, පැෆරල් සංවිධානය, සාධාරණ සමාජයක් 
සඳහා වන ජනතා ව්යාපාරය, පුරවැසි බලය සහ මා ද කියාකාරී 
සාමාජිකෙයකුව සිටි ශී ලංකා විද්යාර්ථීන්ෙග් හා වෘත්තිකයන්ෙග් 
සංගමය ද ඇතුළු ගරු කටයුතු සිවිල් සමාජ සංවිධාන සියල්ලම 
පාෙහේත්, පධාන රූපවාහිනි මාධ්ය ජාලා ෙදකක් ඇතුළු ෙබොෙහෝ 
විද ත් හා මුදිත මාධ්යයත් ඡන්දය සහ මනාපය පකාශ කිරීෙම්දී 
සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු පිළිබඳව මුළු රට සිසාරා සියලු 
ගම්දනව් ඔස්ෙසේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා පියවර ගත්ත ද එය 
ෙබොෙහෝ දුරට නිෂ්ඵල කර තිෙබනවා. ෙමම පකාශිත ජනතා 
අභිලාෂය කිසිදු බලපෑමකින් ෙතොරව තම හෘදය සාක්ෂියට 
අනුරූපව ගත් මනා දැනුවත් කිරීමක් හා වැටහීමක් සහිත 
නිගමනයක් වන නිසා අප වැන්නවුන්ව පතික්ෙෂේප කිරීම 
අවෙබෝධාත්මකව කළ බව සනාථ ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
මා සමුගත යුතුය යන්නට ෙමන්ම සමු ෙනොගත යුතුය යන්නට ද 
සාධාරණ ෙහේතු ඇතත් එයින් ෙතෝරා ගත හැක්ෙක් එකක් පමණයි.  
ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය්දී විෙශේෂෙයන්ම 
සමස්ත රාජ්ය යන්තණයට පාදක වන රාජ්ය මූල්ය සම්බන්ධිත 
 ක්ෙෂේතය තුළත්, කරුණු වඩාත් විස්තරාත්මකව හා ගැඹුරින් 
සලකා බලන පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා තුළත් එහිදී 
විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව, ෙපොදු ව්යාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව, දැන් පවතින උපෙද්ශක කාරක සභා හා ඒ 
ෙවනුවට ෙයෝජිතව ඇති විධායක කාරක සභා තුළත් මා විසින් දිය 
යුතුව තිබූ දායකත්වය ඉදිරියටත් ලබා ෙදනවාද, නැතෙහොත් 
ජනතාවෙග් පකාශිත අභිලාෂයට හිස නමා ඉවත් ෙවනවාද යන්න 
මැතිවරණ පතිඵල නිකුත් කළ දිනෙය් සිටම මා තුළ 
උභෙතෝෙකෝටික පශ්නයක්ව පැවතුණා. ජනතා අභිලාෂය ෙකෙසේ 
වුවත් ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිට ජනතාව ෙවනුෙවන් 
මෙග් ෙනොනිමි ෙමෙහවර ඉටු කරන ෙලස මෙග් ඇතැම් හිතවතුන් 
මට කරුණු දැක්වුවද, සාධාරණව හා ස්වාධීනව පැවැත් වූ 

මැතිවරණයකදී අප වැන්නවුන් පතික්ෙෂේප කරමින් පකාශිත 
ජනතා අභිලාෂය ෙනොතකා ෙනොහැරිය යුතු බව මෙග් බුද්ධිමත් 
ෙබොෙහෝ මිතුරන් මා ෙවත කරුණු පැහැදිලි කළා. 

සමස්ත ජනතාවෙග් යම් සැලකිය යුතු සුළු පිරිසක්වත්, අවම 
වශෙයන් තැපැල් ඡන්දවලින් සාධාරණ පතිශතයක්වත්, අප 
වැන්නවුන්ෙගන් එබඳු ෙසේවාවක් අවශ්ය බවට අභිලාෂය පකාශ 
කෙළේ නම් එම හඬට ගරු කළ යුතුව තිබුණා. ඉතා ඉහළ 
සාක්ෂරතාවයක් හා යම් පාමාණික අධ්යාපනයක් ලැබූ ෙපොදු 
ජනතාවක් අපට සිටියදී ජනතා අභිලාෂය බුද්ධිමත් නැතැයි කියා 
නිගා ෙකොට බලහත්කාරෙයන් ෙසේවා සැපයීමට උත්සාහ දැරීම 
පජාතන්ත විෙරෝධී කියාවක් ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉල්ලා අස් ෙනොවිය යුතු බවට ෙහෝ 
ඉල්ලා අස්වීම යම් කාලයක් දක්වා පමා කිරීමට ඉදිරිපත් ෙකෙරන 
තර්කවල ද යම් සාධාරණයක් ඇති බව මා අවංකව පිළිගත යුතු 
ෙවනවා. දිවුරුම් දීෙමන් පසු සාධාරණ කාලයක් මන්තී ධුරෙය් රැඳී 
සිට මෙගන් විය යුතු ෙසේවාව යම් පමණකින් ෙහෝ ජනතාවට ලබා 
දී ඉන්පසු ඉල්ලා අස්වීම සුදුසුයයි ද ඒ සඳහා කුමන ෙහෝ සුදුසු 
අවස්ථාවක් පාදක කිරීම අෙප්ක්ෂාෙවන් සිට එෙසේ අවස්ථාවක් ලද 
විගස ඊට විෙරෝධය පෑමක් ෙලස ඉල්ලා අස්වීම සුදුසුයයි ද ෙමහිදී 
ඇතැම් ෙයෝජනා මතු වුවද, ඉල්ලා අස්වීෙම් සැබෑ අරමුණ යටපත් 
කර අෙනකක් පකාශයට පත් කිරීම සාදාචාරාත්මක ෙහෝ 
සාධාරණ ෙහෝ ෙනොවන බව මම තරෙය් විශ්වාස කරනවා. 
ජනතාව අප වැන්නවුන් පතික්ෙෂේප කරන බවට දී ඇති පණිවිඩය 
ෙනොතකා ජනතාව බුද්ධිමත් නැතැයි කියා තවත් යම් කාලයක් රැඳී 
සිටීම ජනමතයට බරපතළ නිගරුවක් ෙවනවා. 

මැතිවරණ පතිඵල පකාශවීෙමන් පසුව ජනතා අභිලාෂය 
හඳුනාෙගන එයට හිස නැමීමක් ෙලස මා නම් ෙනොකරන ෙලස 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන්  ඉල්ලා සිටීමටත් ෙපරාතුවම ඔවුන් 
මට දන්වා සිටිෙය් ස්ථීර ෙලසම මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් නම් කරන බවයි. පක්ෂය විසින් මා නම් කර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වා තිබියදී දිවුරුම් දීම පතික්ෙෂේප කිරීම ෙමම 
ගරු සභාවට කරන අපහාසයක් හා අෙගෞරවයක් වන බැවින් 
දිවුරුම් දීෙමන් අනතුරුව ෙහේතු දක්වා ඉල්ලා අස්වීම සුදුසු බවට 
මා තීරණය කළා. 

අප වැන්නවුන් ෙවනුවට පක්ෂ කියාකාරී සාමාජිකයන් නම් 
කෙළේ නම් ලබා ගත හැකිව තිබු පසාරණය අපව නම් කිරීම නිසා 
වැළැකුණු බවට පතිපක්ෂවලට අයිති හිතමිතුරන් පවා විෙව්චනය 
කරන අතර, එවන් පසුබිමකදී ෙමම මන්තී ධුරය තව දුරටත් දැරීම 
ෙකොෙතක්දුරට ශීලාචාර හා සදාචාරාත්මක ද යන්නත් පශ්නයක්ව 
තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙමම ගරු මන්තී ධුරය හැර 
යන්ෙන් එහි ඇති අගය, වරපසාද හා ශක්තිය ආදිය ගැන ෙනොදැන 
ෙනොෙව්; ගරු මන්තී ධුරයක් දිනා ගැනීමට ඇතැම් අෙප්ක්ෂකයන් 
වැයකර ඇති අසීමිත ධනය හා මහන්සිය ද, ෙයොදා ඇති උපකමද, 
ගරු මන්තී ධුරය මත ලැබිය හැකි ආර්ථික, සමාජයීය හා 
ෙද්ශපාලනාදී ශක්තීන්ද ඒ මත ලැෙබන පිළිගැනීම හා ෙගෞරවය ද 
ගරු මන්තී ධුරයට පත් වූ පසු  ඉන් ඉවත් කිරීමට ඇති නීතිමය 
බාධා ආදිය ද පිළිබඳව අනවෙබෝධයකින් ෙනොෙව්. මා ෙවත 
පදානය කිරීමට ඉඩ තිබූ ඇතැම් ෙසේවා සැපයීම් අවස්ථා ජාතික 
ලැයිස්තුවට නම් වීමත් සමඟ අහිමි වන බවත් රජෙය් හා රජයට 
සම්බන්ධිත ආයතනවල ඉහළ රාජ්ය නිලධාරින්ට පැවැත් වූ 
ෙද්ශන වැඩමුළු සම්මන්තණාදිය ඔස්ෙසේ සපයමින් තිබූ ෙසේවා 
සැපයීම් අවස්ථාදිය දැනටමත් අහිමි වී ඇති බවත්, ඒ පිළිබඳව මනා 
අවෙබෝධයකින් යුතුව ජනතා අභිලාෂයට හිස නමමින් ෙමෙලස 
මා සමු ගන්නවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙමම තීරණය කරුණු මනාව 
අධ්යයනය කර  මා විසින් ගනු ලැබූ ස්වාධීන තීරණයක්. ෙමම සමු 
ගැනීෙම් තීරණය සඳහා කිසිදු අවස්ථාවක ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ෙහෝ එහි සාමාජිකත්වය විසින් අබමල් ෙර්ණුවක තරම්වත් කිසිදු 
බලපෑමක් ෙනොකළ අතර පක්ෂෙය් තීරණය ෙලස ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්ත් මට දන්වා ඇත්ෙත් මා ඉල්ලා අස ් ෙනොවීම 
අෙප්ක්ෂිත බවයි. ජනතා අභිලාෂය ඔවුනට සාධාරණය ඉටුකර 
ෙනොමැති පසුබිමක් යටෙත් වුවද පක්ෂෙයන් පිටස්තරෙයකු වන මා 
ෙවත විශ්වාසය රඳවා පදර්ශනය කළ මහත්මා ගුණාංගයට හිමි විය 
යුතු ෙගෞරවය මෙග් හද පත්ෙලන්ම ඔවුනට පුද කරන බව ෙමම 
ගරු සභාවට සහතික කර දන්වා සිටිනවා. 

මා වැන්නකු ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කිරීෙමන් ඔවුන් 
පදර්ශනය කරන ලද කැපවීම හා ආදර්ශය ෙමම ගරු 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සදාකල්හිම වාර්තාගතව පවතිනු ඇතැයි මා 
උදක්ම අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඡන්දය පකාශ කිරීෙම්දීත්, මනාප 
පකාශ කිරීෙම්දීත් අප වැන්නවුන්ෙග් ෙසේවා දායකත්වයට ජනතා 
ඉල්ලීමක් තිෙබන බවට මට විශ්වාසයක් ඇති වූෙය් නම් අද 
ෙමෙලස ෙමවැනි සමුගැනීමක් කිසිෙසේත් සිදු ෙනොවන බව අවසාන 
වශෙයන් ද මා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ජනතා අභිලාෂයට හිස නැමීම හා 
අපෙගන් විය යුතු ෙසේවය පිළිබඳව මා ෙදන අගයට මුළුමනින්ම 
එකඟ ෙනොවන එනමුත් දූෂිත ෙහෝ අෙයෝග්ය ෙනොවන අෙයකු මා 
ෙවනුවට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නම් කරන බවට කිසිදු 
අවිශ්වාසයක් මට නැහැ. ෙමහිදී කිසිෙලසකින්වත් මට ෙනොෙදවැනි 
අධ්යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් ද උසස ් චරිත ලක්ෂණ ද ඇති 
උගතුන් ගණනාවකින් ඔවුනෙග් ජාතික ලැයිස්තුව සමන්විත වීම 
නිසා මෙග් සමුගැනීම නුසුදුසු අෙයකුට ලබා ෙදන අවස්ථාවක් 
ෙනොෙවනවා ඇති. මෙග් ඇති එකම කම්පාවීම වනුෙය්, මා නිසාම 
එම පක්ෂයට ඡන්දය දුන් යම් සංඛ්යාවකින් ෙකොටසක් මෙග් 
තීරණය පතික්ෙෂේප කිරීමයි. ජනතා අභිලාෂයට පිටුපෑෙම් 
අශීලාචාර බව ඔවුන්ට වැටෙහන දිනයක් එන තුරු මා ඔවුන්ෙගන් 
සමාව අයදිනවා. ඒ හැර ෙවන කිසිදු කලකිරීමකින් ෙහෝ 
කම්පාවකින් ෙතොරව ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තී 
ධුරෙයන් මා සමුගන්නවා. සිවිල් සමාජ සංවිධාන ඔස්ෙසේ යහ 
පාලනය සඳහා මා ෙමෙතක් දුන් දායකත්වය ෙනොනැවතී 
ශක්තිමත්ව ෙහට දිනෙය්දී ද ලබා ෙදන බව යළි සපථ කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙවනත් ඕනෑම පදනමකින් ජනතා 
අභිලාෂය මුළුමනින්ම ෙනොතකා දූෂණයට එෙරහි වීමට මා 
සූදානම්. නමුත් අන් සියල්ලටම වඩා ජනතා අභිලාෂයට හිස 
නැමීමට ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරෙයකු 
ෙලසින් මා බැ  ෙඳනවා. ගරු මන්තී ධුරෙය් රැ ෙඳනවා නම් දූෂණය 
අනුමත කිරීෙම් ජාතික අභිලාෂයට මා හිස නැමිය යුතු වන බව ද, 
දූෂණයට එෙරහි වීමට මෙග් අයිතිය රැෙකනුෙය් ජනතා 
අභිලාෂයට හිස නැමීමට බැ ෙඳන මන්තී ධුරෙයන් මා ඉවත් වීෙමන් 
පමණක් බව ද අවසාන වශෙයන් මා සිතනවා. එෙලසම මෙග් 
ෙමම පණිවුඩය ෙම් ගරු සභාව තුළදීත් ඉන් පිටතදීත් ෙහළා 
දකිමින් මා අවඥාවට ලක් කිරීමට ඇති අයිතියට ද මා ඉතා ගරු 
කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරු මන්තී ධුරෙයන් සදහටම සමුගන්නා ෙම් ෙමොෙහොෙත් මෙග් 
හද පත්ෙලන්ම නැ ෙඟන අවංක පාර්ථනාවන් වන්ෙන් ෙම් රටට 
ඉටු කළ යුතු කාර්ය භාරය ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කිරීමට ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සම්පූර්ණ ෛධර්යය, ශක්තිය හා වාසනාව 
ලැෙබ්වා යන්න ද, කිසිදු පසු බෑමකින් ෙතොරව යහපත් ෙද්ට සහාය 

ෙදමින් සහ අයහපත් ෙද්ට පහර පිට පහර ෙදමින් ජනතා ෙසේවය 
කිරීමට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ජනතා ආශිර්වාදය ලැෙබ්වා 
යන්න ද, වඩ වඩාත් පබුද්ධව තම අභිලාෂය නිදහස්ව හා 
සාධාරණව පළ කිරීමට ජනතාවට අවස්ථාව ලැෙබ්වා යන්න ද ෙව්. 
දූෂණෙයන් ෙතොර රටක් සඳහා වන ෙමම පණිවුඩය ෙත්රුම් 
ගන්නා සියලු ජනතාවට මම තුති පුදමි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, පධාන කටයුතුවලින් පසුව 

ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 
 
I move,  
 

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 
on the Order Paper be exempted at this day's sitting from the 
provisions of the Standing Order No. 23." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
I move,  

  
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7, the hours of 
sitting on Tuesday, September 22nd, 2015 shall be 1.00 p.m to 6.30 p.m. At 
6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question put." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m.  on 
Tuesday, September 22nd, 2015." 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායක ධුරය සම්බන්ධෙයන් 

ඔබතුමා ෙමම ගරු සභාව හමුෙව් කරන ලද පකාශය ගැන යම් 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. ඒ සඳහා විනාඩියක කාලයක් 
ලබා ෙදන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම අවස්ථාවක් දුන්නා,- 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 

සභාපතිවරයා වන්ෙන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
නිසා සන්ධානෙය් මන්තීවරු 56ෙදෙනක් අත්සන් කර මීට දවස් 
ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා අපි එතුමාට ලිපියක් භාර දුන්නා. විපක්ෂ 
නායක හැටියට කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමාත්, විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරයා හැටියට මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත් 
පත් කරන ෙලස අප එතුමා ෙවත ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළා. එතුමා ඒ 
ලිපිය භාර ගත්තා. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකවරයා ෙත්රීෙම් බලය 

තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාටයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ බලයට අප අභිෙයෝග කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ඔබතුමා ඒ තීරණය පකාශ කර 

හමාරයි. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, අපි ගරු 

කථානායකතුමාෙග් බලය අභිෙයෝගයට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. අපි 
එතුමාෙග් බලය අභිෙයෝගයට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැමෙද්ම ෙමතැන canvass කරන්න බැහැ. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
අපට ෙමතැනදී ඒක කියන්නවත් ඉඩක් නැද්ද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක ඡන්ද ෙපොළක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම්ක ඡන්ද ෙපොළක් ෙනොෙවයි කියා අප දන්නවා. ෙම්ක 

පාර්ලිෙම්න්තුව. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
හැම එකම ෙමතැනදී canvass කරන්න හදනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
තමුන්නාන්ෙසේලාත් විපක්ෂෙය් හිටපු විධියක් තිෙබනවා. 

ෙම්ක ගැන කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙමතුමා කියනවා,- [බාධා 
කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට ෙමතැන විවාද 
කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමා කිව්ෙවොත් මම වාඩි ෙවනවා. [බාධා 

කිරීම්] ෙමතුමා කියනවා විපක්ෂ නායක තනතුර සඳහා එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන්  ඉල්ලීමක් නැහැ කියා. ඒක වැරැදියි. 
[බාධා කිරීම්] එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන්  ඉල්ලීමක් 
තිෙබනවා. සන්ධානෙය් අපි සන්ධානෙය් සභාපතිවරයාට ඒ බව 
දන්වලා තිෙබනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. මම ෙම් ගැන ෙපර වරු 11.30ට 

හමුෙවලා පැහැදිලි කරන්නම්. මම අවස්ථාවක් දුන්නා,- 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව 

ඔබතුමාටයි ඒ අයිතිය තිෙබන්ෙන්. දැන් ඔබතුමාෙග් ඒ තීරණය 
ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් ඒක ඉවරයි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  There is a point of Order being raised 

by the Hon. Prime Minister.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා තීරණයක් ලබා දුන්නා. ෙම් 

ගරු සභාවට ඒ තීරණයට විරුද්ධ ෙවන්න අවශ්ය නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිෙබන විධියට ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරලා ඒකට අභිෙයෝග කරන්න ඕනෑ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ අභිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත්ෙතොත් 
ඔබතුමාටත් ඉවත් ෙවන්න ෙවනවා, ඒ වාෙග්ම එම තීරණය 
ෙවනස් කරන්නත් සිදු ෙවනවා. නමුත් ඔබතුමා තීරණයක් දුන්නාට 
පස්ෙසේ එම තීරණය ෙවනස් කරන්න බැහැ. එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන් විසින් ඔබතුමාට ලිපියක් දීලා තිෙබනවා, 
එම තීරණය පිළිගන්ෙන් නැහැ කියා. ඒ සඳහා ෙහේතුත් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. එම තීරණය හරිද, වැරදිද කියන එක දැන් 
ෙමතැනදී කථා කර වැඩක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා එක්ක ඊෙය් 
ෙපොෙළොන්නරුෙව්දී ඒ ගැන කථා කර ගන්න තිබුණා. ඒක අෙප් 
වැඩ කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. 

අනික් කාරණය, ඔබතුමන්ලා ඉල්ලීමක් කළා නම්, අලුතින් 
පත්වුණු මන්තීවරුන් නිකම් කෑ ගහලා හරියන්ෙන් නැහැ.  ෙම් 
ගරු  සභාව පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් ෙගනියන්න බැහැ. අප හැම 
ෙකනාම එකට වැඩ කරන්න ඕනෑ. එක විධියකට වැඩ කරන්න 
ඕනෑ. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමා, කරුණාකරලා 
මින් පස්ෙසේ ඔෙහොම හැසිෙරන්න එපා. ආවා විතරයි. [බාධා කිරීම්] 
වාඩි ෙවනවා. වාඩි ෙවනවා. ඔක්ෙකෝම වාඩි ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] එළියට දාලා තියනවා. 

 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. මම 

ඔබතුමාට කියනවා වාඩි ෙවන්න කියලා. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න 
මම පැහැදිලි කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] 
 
 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Sir, I am on my point or Order. - [Interruption.] I am 
on my point of Order. - [Interruption.] Hon. Member, 
kindly sit down.  

2015 ජනවාරි 8වැනි දා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
වර්තමාන නායක අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට 
දුන්නු ජනවරම ජනතාව ආපසු අෙගෝස්තු 17වැනි දා තහවුරු කළා. 
ෙම්වා පිළිගන්න බැරි නම් ෙම් ගරු සභාෙවන් පිටෙවලා යන්න. 
තමන්ෙග් පක්ෂෙයන් පිට ෙවලා යන්න. ෙමතැනට ඇවිල්ලා  කෑ 
ගහලා වඳුරන් වාෙග් හැසිෙරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, මම අද දින ෙපර වරු 11.30ට ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මන්තීතුමාත්, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත් 
හමුෙවලා ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි කර ෙදන්නම්. අපි ෙපර වරු 
11.30ට හමුෙවමු. ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන්න 
ඉඩ ෙදන්න. බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ෙම්කට ෙහේතු 
පහදලා ෙදන්නයි සම්පදාය අනුව මම කටයුතු කෙළේ. ඒ ෙහේතු ෙපර 
වරු 11.30ට පහදලා ෙදන්නම් කියලා මම දැනටමත් ඔබතුමන්ලා 
දැනුවත් කර තිෙබනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක්. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් තීන්දුව අභිෙයෝගයට ලක් 

කරන්න ෙනොෙවයි මම නැඟී සිටිෙය්. ඔබතුමාෙග් පකාශෙය්දී 
සඳහන් වුණා, "සන්ධානෙයන් ඉල්ලීමක් නැහැ" කියලා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔව්, ඒක තමයි. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ගැන මෙග් කරුණු කිහිපය කියලා මම වාඩි ෙවනවා. 

කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  ෙපර වරු 11.30ට මාව හමුෙවන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීවරු 56 ෙදෙනක් අත්සන් කරලා 

ලිපියක් දුන්නා. සන්ධානෙය් සභාපතිවරයා ෙහෝ ෙල්කම් 
ඔබතුමාට ලිපියක් එව්වාද නැද්ද අප  දන්ෙන්  නැහැ.   
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට එවලා තිබුෙණ් නැහැ. කථානායකතුමාට එවලා තිබුෙණ් 

නැහැ. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
විරුද්ධ පක්ෂයත් ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට පත් කරෙගන ෙම් 

රට ඒකාධිපතිත්වය කරා ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. අන්තිමට 
ෙම් ෙවන්ෙන් ඒකයි. මන්තීවරුන්ට කථා කරන්න ෙදන්ෙන්ත් 
නැහැ. මන්තීවරුන්ට එළියට බැහැලා යන්නලු. ෙම්ක පුදුම 
තත්ත්වයක් ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කිව්ව 

ලිපිය දීලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
සභාපතිතුමාටයි. ඔබතුමාට ෙනොෙවයි.  

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මට ආෙව් නැහැ.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඔබතුමා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් සභාපති කෙළොත් 

ඔබතුමාට ඒ ලිපිය බලන්න පුළුවන්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම ඒ කාරණය පැහැදිලි කරලා ෙදන්නම්.  

ඊළඟට පධාන කටයුතු. ගරු අගාමාත්යතුමා.  

 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව යටෙත් තීරණය: 
ජාතික ආණ්ඩුෙව් අමාත්යවරු සංඛ්යාව 

அரசியலைமப்பின்கீழான தீர்மானம்: ேதசிய 
அரசாங்கத்தின் அைமச்சர்களின் 

எண்ணிக்ைக 
 DETERMINATION UNDER THE CONSTITUTION: 

NUMBER OF MINISTERS OF THE NATIONAL 
GOVERNMENT  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Sir, I move,  

 "Whereas the United National Party which obtained the highest 
number of seats in Parliament has formed a National Government, 
Parliament determines in terms of Article 46(4) of the Constitution 
of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka that the number 
of Ministers in the Cabinet of Ministers shall not exceed 48 and the 
number of Ministers who are not Cabinet Ministers and the number 
of Deputy Ministers shall not exceed 45." 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

කරවනවා, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46 (4) සහ 46 (5) අනු 
ව්යවස්ථා ෙකෙරහි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව ගරු 
කථානායකතුමනි, සාමාන්ය ආණ්ඩුවකට අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව 
පවත්වා ෙගන යා හැක්ෙක් ඇමතිවරු 30ක් හා නිෙයෝජ්ය සහ 
රාජ්ය අමාත්යවරු 40ක්. නමුත් ජාතික ආණ්ඩුවක් හැෙදනවා නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියකින් ෙමම සංඛ්යාව වැඩි කර ගත 
හැකියි. දැන් ගරු අගමැතිතුමා ෙමම වැඩි කර ගැනීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ඉල්ලුම් කර තිෙබනවා. හැබැයි, එය 
ඇති කර ගත හැකි වන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නැඟීෙමන් 
පමණයි. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46 (5) 
අනුව්යවස්ථාෙවහි පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා ජාතික ආණ්ඩුව 
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා.  ගරු කථානායකතුමනි, එහි සඳහන් 
ෙවන්ෙන් ෙමෙහමයි; 

 "(4) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් කාර්යය සඳහා ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ලබා ගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් එකතුව පිහිටුවනු ලබන 
ආණ්ඩුවක් වන්ෙන් ය." 

ෙම් ෙවලාෙව්දී වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් ලබාෙගන 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. අෙනකුත් පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ කියන ෙකොට, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන අෙනක් පක්ෂ සියල්ල අයිතියි. එෙහම නම්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි පංගුව ලබා ගන්නා ලද පක්ෂය. 
ඔවුන් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් 
පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ තව පහක් තිෙබනවා. ඒ පහත් සමඟම 
එකතු වුෙවොත් පමණයි ඒක ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙවන්ෙන්. 

මම උදාහරණයක් කිව්ෙවොත්, "පන්තිෙය් නායකයා පන්තිෙය් 
අෙනකුත් ළමුන් සමඟ විදුහල්පතිවරයා මුණ ගැෙසන්න ගිෙය්ය." 
එයින් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? පන්තිෙය් සියලු ළමයි- 

 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ගිෙයෝය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
"ගිෙයෝය." ෙමොකක් හරි ඒක. [බාධා කිරීම්] "පන්තිෙය් 

නායකයා පන්තිෙය් අෙනකුත් ළමුන් සමඟ විදුහල්පතිවරයා මුණ 
ගැෙසන්න ගිෙයෝය." ඒෙකන් හැඟෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
පන්තිෙය් සියලු ළමයින් ෙගොස් ඇති බව.  හැබැයි, ඉස්ෙකෝෙල් 
සියලු ළමයි ෙනොෙවයි. පාසෙල් සියලු ළමයින් ෙනොෙවයි, 
පන්තිෙය් සියලු ළමයින්. ඒ අනුව  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම මන්තී 
ධූර ෙහොබවන පක්ෂය හා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පිළිගත් 
පක්ෂ- හැබැයි, සීමාවක් හදලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? සියලු පක්ෂ 
ෙනොෙවයි.  ෙමොන පක්ෂද? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පක්ෂ.   

එෙහමනම් එතැන ඉතා පැහැදිලියි ගරු කථානායකතුමනි, 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නැඟිය හැකි වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරන සියලු පක්ෂ එකතු වීෙමන් විතරක් බව. දැන් 
ෙම් කාරණය ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට ගිහින් විසඳා ගත යුතු 
පශ්නයක්.  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ෙම් සඳහා අර්ථ නිරූපණයක් 
ගත යුතුව තිෙබනවා. හැබැයි,  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් අර්ථ 
නිරූපණයක් ගන්න බැහැ, ස්ථාවර නිෙයෝග අත් හිටුවලා, ෙහට 
කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීම ෙවනුෙවන් අද ඔබතුමන්ලා ෙමම 
ෙයෝජනාව ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමයට 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් අර්ථ නිරූපණයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපට 
අවස්ථාවක් නැතිව ගිහින් තිෙබනවා. ෙම්ක හරි පැහැදිලියි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි පංගුවක් ලබා ගන්නා ලද පක්ෂය එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ කියන එකට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය, ෙදමළ ජාතික සන්ධානය, මුස්ලිම් ෙකොන්ගසය, 
ඊපීඩීපී එක හා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. ෙම් පක්ෂ හෙය්ම 
එකතුෙවන් ආණ්ඩුවක් හැදුෙවොත් විතරයි ඒක ජාතික ආණ්ඩුවක් 
ෙවන්ෙන්. ජාතික ආණ්ඩුවක් වුෙණොත් විතරයි අමාත්ය ධුර 
සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
පටහැනියි. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණයක් ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යා යුතුව තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
යන්න දැන් අපට අවස්ථාවක් නැති නිසා, ගරු ජනාධිපතිතුමා 
විසින් එතුමාට ව්යවස්ථාෙවන් ලැබී තිෙබන බලතල අනුව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙම් ව්යවස්ථා පිළිබඳව අර්ථ නිරූපණයක් 
ලබා ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුවට එවිය යුතුව තිෙබනවා.  ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ගරු අගමැතිතුමා විසින් ෙම් ඉදිරිපත් 
කරන ෙයෝජනාව අනුව අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව ෙම් අනු ව්යවසථ්ාවට 
අනුව වැඩි කර ගැනීමට කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාවට අනුකූලයි. ඒක ඉදිරිපත් කළාම කෑලි කෑලි කියවලා 
වැඩක් නැහැ. 46.(1)(අ) අනුව්යවස්ථාෙව් කියා තිෙබනවා, 
"අමාත්ය මණ්ඩලෙය් මුළු අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව තිහ 
ෙනොඉක්මවිය යුතු ය" කියලා. 

ඒ වාෙග්ම ඊට පසුව ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා: 

 "(4) (1) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් කුමක් සඳහන් වුවද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් ලබාගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙහෝ  
ස්වාධීන කණ්ඩායම ෙහෝ විසින් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන අවස්ථාෙව් දී 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද, අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයන් ෙනොවන අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුත්ෙත්ය"  

එනම් බලය දීලා තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට.  ඒ එක්කම  
අප මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ෙමන්න ෙම් කාරණය.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් (4). (ඇ) අනුව්යවස්ථාව යටෙත් 
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

 "නීතිය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ම කියාත්මක කළ හැකි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ එහි මන්තීවරයන්ෙග් වරපසාද, පරිහාර හා බලතල 
සම්බන්ධෙයන් විනා ජනතාවෙග් අධිකරණ බලය, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙවන් ඇති ෙකොට පිහිටුවන ලද ෙහෝ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් 

පිළිගන්නා ලද නැතෙහොත් ෙවනත් යම්  නීතියකින් ඇති ෙකොට 
පිහිටුවන ලද අධිකරණ, විනිශ්චය අධිකාර සහ ආයතන මඟින් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් කියා කළ යුත්ෙත් ය;"  

ඒ කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලතල පිළිබඳවයි.  
එෙහමනම් (4) වන ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඇතුඵ ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් ගැන තීරණයක් 
ෙදන්න. විෙශේෂෙයන්ම කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් ඔක්ෙකෝම 
තීරණය කරනවා; Parliament shall determine.   

මට මතකයි මීට ඉස්සර අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට විරුද්ධව තීරණයක් ෙගන ආ අවස්ථාෙව් 
ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට අර ෙගන,  
අෙනක් බලතල තමයි අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙදන්ෙන්. ඒ අනුව 
ෙම්කත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල යටෙත් තිෙබන කාර්යයක් 
හැටියටයි මා සලකන්ෙන්.  

46 (5) වැනි අනුව්යවස්ථාව දිහා බලන්න. එහි ෙමෙසේ සඳහන් 
වනවා: 

"(4) වන අනුව්යවස්ථාෙව් කාර්යය සඳහා ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ලබාගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම  - 

either the largest party or the largest independent 
group   

- සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ ස්වාධීන 
කණ්ඩායම්..."  

ඒ කියන්ෙන් ස්වාධීන කණ්ඩායම් තිබුණත් සම්බන්ධ 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්.  එතැන කියන්ෙන්, "ෙහෝ"  කියන එකයි. 
එෙහම නැතිව "සහ" ෙනොෙවයි - It is not “and”.  

ඒ නිසා ෙම් අද තිෙබන පක්ෂ හෙයන් සම්බන්ධ ෙවන්න 
පුළුවන් පක්ෂ කුමක්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපි එදා 
ෙමතැන සාකච්ඡා කෙළේ, පධාන පක්ෂ ෙදක ගැන පමණයි. 
අෙනක් පක්ෂ ගැන ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි සඳහන් 
වන්ෙන්, "ෙහෝ" කියලායි. ඒක තීරණය කරන්ෙන් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙනොෙවයි, ෙම් ගරු සභාෙවන්. ඒ අනුව අප ෙම් 
ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කරන්න 
කියන එකයි. ඒ සඳහා දැන් පක්ෂ තුනක් අතර එකඟත්වයක් 
තිෙබන නිසා අපට ඒවා සමඟ ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. 
ඒ අනුව තමයි මා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  මෙගන් 
කවුරුවත් ඇහුෙව් නැහැ, "ෙමොකක්ද ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබන්ෙන්?" කියලා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්න නඟන්ෙන් අධිකරණෙය් 

බලතල පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අත්පත් කරගත යුතුය ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල අධිකරණය විසින් අත්පත් කර ගත යුතුය 
කියන තර්කෙය් සිටිමින් ෙනොෙවයි. අධිකරණයත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් යන ෙදකම බැඳී තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට. ඒක තමයි මෙග් තර්කය. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් අගමැතිතුමා ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා අනුමත කරන ලද එකක්. එතෙකොට, දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් අගමැතිතුමා ම ඉදිරිපත් 
කරලා, එම අගමැතිතුමා ම එය උල්ලංඝනය කරන්න උත්සාහ 
කරනවා නම් එය කිසිෙසේත්ම ෙයෝග්ය සම්පන්න කාර්යයක් 
ෙනොෙවයි.  

99 100 

[ගරු  අනුර දිසානායක මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, මා ඉතා පැහැදිලිව නැවත ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් -දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්- 
46. (5) ව්යවස්ථාව කියවන්නම්.  මා ෙම් ඔක්ෙකෝම කියවලා තමයි 
අදහස් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම් ඔක්ෙකෝම අතෙර් එකක් පැහැදිලියි. 
එනම්, අමාත්ය ධුර වැඩි කරගත හැකි වන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවකට 
පමණයි.  ඒකයි ඒ සංෙශෝධනෙය් ති ෙබන්ෙන්. ෙවනත් ආණ්ඩුවක 
අමාත්ය ධුර තිෙබන්න පුළුවන්, 30යි, 40යි. ඔබතුමන්ලාට  පුළුවන් 
ෙවනත් පක්ෂ කිහිපයක් එකතු කරෙගන ආණ්ඩුවක් හදා ගන්න. 
හැබැයි,  තබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් අමාත්ය ධුර  30යි; නිෙයෝජ්ය 
සහ රාජ්ය අමාත්ය ධුර 40යි.  හැබැයි, ඒ පමාණය වැඩි කරනවා 
නම්, එෙසේ වැඩි කළ හැකි වන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවකදී පමණයි. 
එතෙකොට, ජාතික ආණ්ඩුවක් පිළිබඳ අර්ථ කථනය ෙමොකක්ද? 
ඒක තමයි ෙම් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 
කියන්ෙන්. සිංහල භාෂාෙවන් ඉතා පැහැදිලිව ඒක  සඳහන් වනවා.  
ෙහොඳට බලන්න.  එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

"...(4) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් කාර්යය සඳහා ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ලබාගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම..."   

දැන් ස්වාධීන කණ්ඩායම කියන එක අදාළ නැහැ. ෙමොකද, 
එෙහම කණ්ඩායමක් වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් අරෙගන නැති 
නිසා. පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට වැඩිම ආසන 
සංඛ්යාවක් අරෙගන තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒ නිසා 
ස්වාධීන කණ්ඩායම් කියන එක අදාළ නැහැ.   

ඊළඟට සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙසේයි: 

"...සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ 
ස්වාධීන කණ්ඩායම්."   

[බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. "ෙහෝ" 
කියලා තමයි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අෙනකුත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ. එක්ෙකෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකතු ෙවන්න 
ඕනෑ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිගත්  අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ඔක්ෙකෝම. එෙහම නැත්නම් ස්වාධීන කණ්ඩායම්. දැන් ස්වාධීන 
කණ්ඩායම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ.  ඒ නිසා ඒ ෙකොටස ෙමතැනට 
අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා ෙමතැනට අදාළ ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. 
ඒ තමයි, ''වැඩිපුර ආසන ලබා ගන්නා පක්ෂය හා පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ'' කියන එක. බහු වචනෙයන් ඒක 
කියන්ෙන්. හැම පක්ෂයටම අවස්ථාවක් දීලා නැහැ. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයා ළඟ ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන පක්ෂ ෙනොෙවයි 
ෙමතැනදී සලකන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත් පක්ෂ තමයි 
ෙමතැනදී සලකන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවපු අවස්ථාෙව්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිගන්නා ලද පක්ෂ පමාණය කිව්වා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි.  පක්ෂ නායක රැස්වීමට ඔබතුමා 
කැ ෙඳව්ෙව් ඒ පක්ෂ හෙය් නායකවරුන්. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිගන්නා පක්ෂ තිෙබන්ෙන් හයයි. එෙහනම්, ෙමතැනට අදාළ 
වන ්ෙන්, ''වැඩිපුර ආසන ලබා ගන්නා පක්ෂය හා පාර්ලිෙම්න්තුව 
පිළිගන්නා අෙනකුත් පක්ෂ'' කියන ෙකොටස. ඒ කියන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ ඔක්ෙකෝම තිෙබන්න 
ඕනෑ ගරු කථානායකතුමනි. එෙහම නැති නම් ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදන්න බැහැ. ජාතික ආණ්ඩුවක්  හදන්ෙන් නැතිව ඇමති ධුර 
පමාණය වැඩි කර ගන්න බැහැ. අවශ්ය නම් ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔය කියන ආණ්ඩුෙව් බලය  තුෙනන් ෙදකකට 
වඩා වැඩි ෙවනවා නම්, ෙම් ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරලා ෙම් 
කටයුත්ත කරන්න. අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්න අවශ්ය 
නම් ෙම් ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න. නමුත් ෙම් ව්යවස්ථාවට 
අනුව ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ජාතික ආණ්ඩුවක් 
ෙනොවන්ෙන් නම් අමාත්ය ධුර වැඩි කර ගන්න හැකියාවක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එක කාරණයක් කියන්නම්, අනුර 

දිසානායක මහතා ෙම් ගැන කිව්ව නිසා. ෙම් ව්යවස්ථාව හැදුෙව් 
පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී. පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ජාතික 
ආණ්ඩුවක් ගැන කථා කරන ෙකොට අපි දැන ෙගන සිටියා, ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානයත්,  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් ජාතික 
ආණ්ඩුවකට එන්ෙන් නැහැ  කියලා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
කිව්ෙව්, "දවිඩ  ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන ෙතක් ආණ්ඩුවකට 
එකතු ෙවන්න අපට බැහැ" කියලායි. ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණත් පකාශ කරලා තිබුණා. ඒ පසු බිම යටෙත්යි අපි "ෙහෝ" 
කියන වචනය දැම්ෙම්. ෙමහි අෙනක් පක්ෂ පිළිගත් පක්ෂ ෙහෝ 
ස්වාධීන කණ්ඩායම්. ඉතින්, අපි ෙමොකටද සියලුම පක්ෂ ගැන 
සඳහන් කරන්ෙන්, පක්ෂ ෙදකක් එකතු ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන 
එක දැනෙගන.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අගමැතිතුමාෙගනුත් දැන් 

ඉල්ලීමක් කළා, මන්තීතුමන්ලාට හිමි අසුන් ඉක්මනටම ලබා 
ෙදන්න කියලා. අපි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  වාඩි ෙවන ෙදවැනි 
දවස. නමුත් මන්තීවරුන් දන්ෙන් නැහැ, තමන්ෙග් ආසනය 
ෙකොෙහේද  තිෙබන්ෙන් කියලා. මීට ෙපර කවදාවත් ෙමවැනි 
ෙදයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවලා නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  

දැන්  අද ෙවලා තිෙබන ෙද් ගැනයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ගරු 
අගාමාත්යතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් වන්ෙන් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් පිළිබඳව. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණයට තවම 
පැහැදිලි පිළිතුරක් ලැබුෙණ් නැහැ කියන එකයි  මෙග්  අදහස. 
ෙමොකද, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 45වන ව්යවස්ථාෙව් 
පැහැදිලිව සඳහන්ව තිෙබනවා, අමාත්ය මණ්ඩලය පත් කිරීෙම්දී 
කටයුතු කළ යුතු ආකාරය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46.(1)(අ) 
ව්යවස්ථාෙවන් ෙමෙසේ  කියනවා: 

"අමාත්ය මණ්ඩලෙය් මුළු අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව තිහ ෙනොඉක්මවිය යුතු 
ය; 

(ආ) අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් ෙනොවන ආමත්යවරයන්ෙග් සහ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයන්ෙග් සංඛ්යාෙව් එකතුව හතලිහ ෙනොඉක්මවිය 
යුතු ය. " 

ෙම්ක තමයි මූලික පදනම. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 
දහනවවන සංෙශෝධනය ෙගනාෙව් අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සංඛ්යාව 
අඩු කරන්න. ෙම් ගරු සභාෙව්දී දැන් කථා කරලා ඉල්ලා අස් 
ෙවලා ගිය මන්තීතුමා -හිටපු විගණකාධිපතිතුමා- ඇතුළු ජාතික 
සංවිධාන ඔබතුමා හමුෙවලා කිව්ෙව්ත්,   මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත හිමි 
වැනි අය කිව්ෙව්ත් අමාත්ය මණ්ඩලය 30ට වඩා වැඩි කරන්න එපා 
කියලායි. ඒක තමයි රටට වුණු ෙපොෙරොන්දුව. ඒකට තමයි රෙට් 
ජනවරම ලැබුෙණ්. ඒ ජනවරම අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
තුළින් අමාත්ය මණ්ඩලය තිහට බැස්සුවා.  

ජාතික ආණ්ඩුවක සංකල්පය ගැන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්, 
46. 4(1) අනු ව්යවස්ථාෙව් ෙමෙසේ  සඳහන් ෙවනවා: 

"(4)(1) වන අනු ව්යවස්ථාෙව්  කුමක් සඳහන් වුව ද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් ලබා ගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂය..." 
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ඒ කියන්ෙන්, අද ෙම් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාව අනුව එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය.  

"ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම ..." 

[බාධා කිරීමක්] ඉන්නෙකෝ.  එෙහම එකක් නැහැ, කියවලා 
බලන්න.  

"ෙහෝ විසින් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන අවස්ථාෙව් දී" 

කියවලා බලන්න, වචන ටික.  

"අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
සාමාජිකයන් ෙනොවන  අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව ද පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් තීරණය කළ යුත්ෙත් ය."  

ඒ අනුව තමයි අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් 
තිෙබන්ෙන්.  

තවදුරටත් එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

"(5)(4) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් කාර්යය සඳහා ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ලබා ගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය..." 

ඒ කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය.  

"...ෙහෝ  ස්වාධීන කණ්ඩායම සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම්..." 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතා පැහැදිලිව යළිත් කියන්න 
ඕනෑ, අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණය 
ඉතා වැදගත් බව. ඔබතුමා අද ෙදන තීරණය ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනාගතයට බලපාන තීරණයක්. ගරු 
අගාමාත්යතුමා කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය  වැඩිම ආසන 
සංඛ්යාවක් හිමි පක්ෂය කියලා. ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව - කථානායකතුමා - තීරණය කරන්න තිෙබන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගන්නා පක්ෂ හැටියට, එක්සත් ජනතා  නිදහස් 
සන්ධානය, ෙදමළ ජාතික සන්ධානය සහ ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ. ගරු අගාමාත්යතුමනි, ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුෙළේ 
තවත් පක්ෂ තිෙබනවා. එක්සත් ජනතා  නිදහස් සන්ධානය 
ඇතුෙළේත්  තවත් පක්ෂ තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අගාමාත්යතුමා 
කියන කියාවලියට අවතීර්ණ ෙවන්න අවසරයක් පතන ෙකොට ඒක 
පැහැදිලි ෙවන්න ඕනෑ.  

දැන් අගාමාත්යතුමා කිව්වා, "ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ 
ගිවිසුමකට එළඹ තිෙබනවා"ය කියලා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් "ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය" නමින් පක්ෂයක් නැහැ. මා ඉදිරිපත් කරන 
කාරණය ඒකයි. දැන් ඔබතුමා දුන්නු තීන්දුෙවන් කිව්වා, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් ඉල්ලීමක් - [බාධා කිරීමක්] Just 
give me a minute. ගරු කථානායකතුමා විනාඩි 30කට ෙපර 
දුන්නු තීන්දුෙවන් කිව්වා, "ෙම් සම්බන්ධව එක්සත් ජනතා නිදහස ්
සන්ධානය මෙගන් ඉල්ලීමක් කෙළේ නැහැ"යි කියලා. දැන් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සහ ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානය යන පක්ෂ තුන තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ හැටියට තිෙබන්ෙන්. එම 
පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ තුන ඇතුෙළේ තවත් පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂත් තිෙබනවා. අගාමාත්යතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ 
ගිවිසුමකට එළඹිලා තිෙබනවා නම් එතුමා විගහයක් කළ යුතුයි. 
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන කාරණය අනුව 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිගත් ෙද්ශපාලන 

පක්ෂයක් ෙනොෙවයිද, පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ද කියා 
කථානායකතුමා තීරණය කරන්න ඕනෑ. එය ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු කථානායකවරයකු වන ෙජෝශප් මයිකල් 
ෙපෙර්රා මැතිතුමා දුන්නු තීරණයක්. ෙම් තීරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉතා පැහැදිලිව සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. අද න්යාය පතෙය් 
සඳහන් "ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව යටෙත් තීරණය" සම්බන්ධෙයන් විවාදයට ගැනීමට 
ෙපර ඔබතුමා පළමුෙවන් ඒ ගැන තීරණයක් දීම වඩා උචිතයි. ගරු 
අගාමාත්යතුමනි, දරදඬු ෙවන්න එපා. වඩා උචිත ෙද් එයයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි.  

ඊළඟට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මන්තීතුමා. 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරන තර්කය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් "අෙනකුත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ" කියන කාරණය පිළිබඳවයි. එෙහම නම් එතුමා 
ඔබතුමාට කියන්ෙන් "අෙනකුත් පිළිගත් සියලුම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ" කියන එක අර්ථ නිරූපණය කරන්න කියලායි. ෙම් නීතිය 
සම්පාදනය කරන ෙකොට අරමුණ වුෙණ් සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න කියන එක නම්, 
ෙමතැනට "සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ" කියලා ඇතුළත් කරන්න 
ඕනෑ. එම නිසා ඔබතුමාට පුළුවන්කමක් නැහැ, "සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ" කියන වචන ඔබතුමාෙග් අතින් ඇතුළත් කරලා 
ඒ අනුව අර්ථ නිරූපණයක් ෙදන්න. ඒ තුළින් අදහස් කෙළේ ඒ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතරින් එකක් ෙහෝ කිහිපයක් කියන එකයි. නීති 
සම්පාදකෙග් අදහස ෙමයයි. The intention of the legislators is 
very clear. The interpretation given by the Hon. Anura 
Dissanayake is that it should include all political parties. 
Then it must say, - "පිළිගත් සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ" - “all 
political parties”. But it is not there. Therefore, the only 
possible interpretation you can give is that it need not 
include all political parties.  

 

Thank you.  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ජාතික ආණ්ඩුවක්" කියා කියන්ෙන් 

ෙමොකක්ද කියලා එංගලන්තෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් විගහ කර 
තිෙබනවා. Hon. Speaker, the Government in UK has also 
determined - we have seen by precedent - what a National 
Government is. They had two - one during World War I and 
one during World War II.  I would like to tell you that all the 
parties in the House of Commons in 1940 did not enter the 
National Government. The Independent Labour Party with 
two Members and two or three other small groups did not 
enter the Government. It was only the three main parties that 
came in. So National Government in no way means that all 
the parties in Parliament that were with us when we 
presented the definition in Parliament. 

I would like to ask Hon. (Dr.) Jayampathy 
Wickramaratne,  to quote something from the Hansard when 
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the Debate on the Nineteenth Amendment to the Constitution 
was on. මන්තීතුමා, ඒක කියවන්නෙකෝ. මන්තීතුමා ඒක 
කිෙයව්වාට පසුව  අප දැන ගන්නවා ෙන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට ෙමම කාරණය 

පිළිබඳව අප පටන් ගන්නට ඕනෑ, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් මුල් ෙකටුම්පතින්. එදා ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් 
කරපු මුල් පනත් ෙකටුම්පත අනුව "ජාතික ආණ්ඩුවක්" කියා 
විෙශේෂෙයන් සඳහන් ෙකරුෙණ් නැහැ. මුල් පනත් ෙකටුම්පෙත් 46 
(3)හි තිබුෙණ් ෙමෙහමයි.  එම පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉංගීසි පිටපත 
මා ළඟ තිෙබනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා : 

 “If at the conclusion of the General Election held immediately after 
the coming into force of this Article, the recognized political party 
or the independent group obtaining the highest and the recognized 
political  party or the independent group obtaining the 
second highest number of seats in Parliament agrees to form a 
Government of national unity, ……”  

ඒ අනුව මුල්  ෙයෝජනාෙව් තිබුෙණ් වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් 
ලබා ගන්නා පක්ෂය සහ ෙදවන වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් ලබා 
ගන්නා පක්ෂය එකතු වුෙණොත් තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හැෙදන්ෙන් කියලායි. එය ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවක් 
වුණත්, විරුද්ධ පක්ෂෙයන් ඊට විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ පක්ෂය කියා 
සිටියා, "නැහැ, එවැනි අර්ථ නිරූපණයක් - definition එකක්- 
ෙනොෙවයි, එය ඊ ට වඩා පුළුල් එකක් විය යුතුයි" කියලා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමායි. ගරු කථානායකතුමනි, 2015 අෙපේල් 
මස 28වැනි දා පළ වූ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 924වන column එෙක් 
එතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"සභාග ආණ්ඩුවක්-[බාධා කිරීම්] තුන්වැනි පක්ෂය ෙවන්න පුළුවන් ෙන්, 
TNA එක." 

ඒ කියන්ෙන්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා එදා කියා 
සිටියා, පධාන පක්ෂය සහ තුන්වැනි පක්ෂය එකතු වුණත් සභාග 
ආණ්ඩුවක් විය යුතුයි කියලා.  

එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ම 938වන column එෙක් එතුමා 
තවදුරටත් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"ගරු සභාපතිතුමනි, අපි කියන්ෙන් "ජාතික ආණ්ඩුව" කියන වචනය 
පාවිච්චි කරන්න, පක්ෂ ෙදකක් එකතු කර සාදන ආණ්ඩුවක් කියන වචන 
ඉවත් කරන්න කියලායි." 

ඒ කියන්ෙන්, වඩා පුළුල් අර්ථ කථනයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  එම 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ම 939වන column එෙක්  ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:  

"ෙම්ෙකදි 'පධාන පක්ෂය  තවත් පක්ෂ සමඟ ආණ්ඩුව පිහිටුවන 
අවස්ථාවකදී' කියලා කිව්වාම ඇති." 

ෙමහිදී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභිමතාර්ථය - intention of  the 
Parliament - අපට ඉතාම පැහැදිලියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා අර්ථ නිරූපණය 
කරනෙකොට  ෙබොෙහෝ විට අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ් වාර්තා 

දිහා බලනවා. ෙලෝකෙය් උසාවි - ෙශේෂ්ඨාධිකරණ සියල්ලම වාෙග් 
- හැන්සාඩ් වාර්තා දිහා බලනවා. ෙම් වාර්තා කියවන ෙකොට 
ඉතාම පැහැදිලි ෙවනවා, අවශ්ය වුෙණ් වඩා පුළුල් අර්ථ කථනයක් 
බව.  

අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කියා සිටියා, "ෙමයට 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධ විය යුතුයි" කියලා. එදා 
අවසාන වශෙයන් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා 
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා, අප ඒක සංෙශෝධනය කළා. දැන් 
එය කියැෙවන්ෙන් ෙමන්න ෙම් ආකාරයටයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46(5)
අනු ව්යවස්ථාෙවහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා : 

"(4)වන අනු ව්යවස්ථාෙව් කාර්යය සඳහා ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ලබාගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් එකතුව පිහිටුවනු ලබන 
ආණ්ඩුවක් වන්ෙන් ය." 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් අර්ථ නිරූපණය අනුව 
නම් සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ සියලුම ස්වාධීන කණ්ඩායම් 
ආණ්ඩුවට ඇතුළු විය යුතුයි. නමුත්, ෙම් හැන්සාඩ් වාර්තාව අනුව 
අපට ෙපෙනනවා, අභිමතාර්ථය වුෙණ් ඒක ෙනොෙවයි කියලා. 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ සම්බන්ධ වීම අවශ්ය නම්, "වැඩිම 
ආසන සංඛ්යාව ලබා ගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂය" කියන 
ෙකොටස එකතු කෙළේ ඇයි? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙකොෙහොමවත් අවශ්ය නැහැ. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ඒක තමයි, අවශ්ය නැහැ. [බාධා කිරීම්] Please, do not 

disturb me. එෙහම නම් කිව යුත්ෙත් ෙමෙහමයි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
කරුණාකර ගරු ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමාට අදහස් 

පකාශ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
When you interpret a Constitution you do not ask the 

draftsman; you read the provision concerned. Hon. 
Speaker, it is very clear. 

ඒ අනුව ඔය අර්ථ නිරූපණය දිය හැක්ෙක් "ජාතික ආණ්ඩුවක් 
යනු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතු වී පිහිටුවන 
ආණ්ඩුවක් වන්ෙන්ය." කියලා ෙකටි  වාක්යයක් තිබුණා නම් 
විතරයි. සියලුම පක්ෂ අවශ්ය නම්, "වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ලබා 
ගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයට" කියා සඳහන් කරන්නට 
අවශ්ය නැහැ. A reference to the largest party is not necessary 
and there is also a presumption against absurdity. නිරර්ථක 
අර්ථ නිරූපණයට විරුද්ධව තමයි අර්ථ නිරූපණය ෙදන්නට ඕනෑ.  
නිරර්ථක අර්ථ නිරූපණ ෙනොලැෙබන ආකාරයට. There is a 
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presumption against absurdity. If this interpretation is 
accepted, just one small political party or one lone 
independent can frustrate the formation of a National 
Government. 

In my respectful submission, Hon. Speaker, the law is 
very clear on this subject. My submission is fortified by 
the Proceedings of Parliament and the presumption 
against absurdity.   

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාට අවස්ථාව ලබා 

ෙදනවා.  
  
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි,-   
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. ඊට පසුව මම අවස්ථාව 

ෙදන්නම්, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කරුණ -ෙම් පශ්නය- පිළිබඳව, 

මීට සතියකට ෙපර පැවැත් වූ මාධ්ය සාකච්ඡාවකදී මම ෙම් රටට 
පකාශ කළා. ඇත්තටම ඒක කලින් මතු කෙළේත් ඒ පිළිබඳව 
ආණ්ඩුෙව් අවධානය ෙයොමු කරලා අප කියන ෙම් කාරණය 
පිළිගන්නවා නම් එය නිවැරැදි කර ගන්න අවස්ථාවක් සලසන්නයි.  
ගරු නීතිඥ ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා මතු කරන කාරණය 
අනුව එතුමාෙගන් මට අහන්න තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. ගරු 
මන්තීතුමනි, වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ගන්නා පධාන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයට තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙහෝ හවුල් ආණ්ඩුවක් හදන්න 
මූලිකත්වය ගන්න ෙවන්ෙන්. ඒක සාමාන්ය ෙදයක්. ඒ නිසා තමයි 
වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ගන්නා ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙහෝ ස්වාධීන 
කණ්ඩායම කියා ෙමහි අන්තර්ගත වන්ෙන්. නමුත් ෙම් අටවන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධීන කණ්ඩායම් නිෙයෝජනය වන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම නම්, ෙමහි තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන පක්ෂ විතරයි. 
මැතිවරණෙයන් වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් ගත්ෙත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය මූලික ෙවලා තමයි හවුල් 
ආණ්ඩුවක් ෙහෝ ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙහෝ සෑදිය යුතුව තිබුෙණ්. 
එෙහම නම් අෙප් පශ්නය ෙමයයි. දැන් ෙමතැන කියනවා, 
"පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම්" කියලා. "ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම්"- 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
"සියලුම" කියලා නැහැ.    

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සමා වන්න. "සියලුම" කියලා නැහැ. මම එය පිළිගන්නවා. 

"පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ 
ස්වාධීන කණ්ඩායම්" කියා කිව්වාම හරි ෙන්. "ෙහෝ" කියන එක 
ෙමතැනට වැදගත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ස්වාධීන කණ්ඩායම් 
ෙමතැන නැහැ. ෙද්ශපාලන පක්ෂ පමණයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. 
ගරු කථානායකතුමා පිළිගනු ලබන- [බාධා කිරීමක්] ඊළඟ 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළ වන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එය වලංගු නැහැ. "ෙද්ශපාලන පක්ෂ" කියන 
එෙකන් කියැෙවන්ෙන් ඔක්ෙකෝම පක්ෂ ෙනොෙවයි, වැඩිම ආසන 
ගත් පක්ෂයයි, ඊළඟට වැඩිම ආසන ගත් පක්ෂයයි විතරක් කියා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම්, ඇයි ඒ ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී 
ඒ විධියට දමන්න බැරි වුෙණ්? ඇයි ඒ විධියට දැම්ෙම් නැත්ෙත්? 
ගරු මන්තීතුමනි, අර ඔබතුමා මුලින් කියපු විධියට දැම්ෙම් 
නැත්ෙත් ඇයි? ඔබතුමා මුලින් කියපු කාරණය හරියට පැහැදිලිව 
තිෙබනවා. දැන් ෙම් වැෙඩ් කර ගන්න පුළුවන්, අන්න ඒ විධියට 
සම්මත වුණා නම්. හැබැයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුෙණ් ඒ 
විධියට ෙනොෙවයි. ෙමහි පැහැදිලිවම කියනවා "ෙද්ශපාලන පක්ෂ" 
කියලා. බහු අර්ථයක් ෙමහි තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා 
එහි දමන්න ඕනෑ "ෙද්ශපාලන පක්ෂ කිහිපයක්" කියලා. 
"ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතරින් කිහිපයක්" කියලා දමන්න තිබුණා. 
එෙහම දාලා නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙමතැන 
ව්යාකූලත්වයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා අඩුම තරමින් 
නීතිපතිවරයාෙග් උපෙදස්වත් ගන්න. එෙහම නැතිව ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙමතැන විවාදයට ගන්න ෙදන්න එපා. පාර්ලිෙම්න්තුව 
ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරන රඟ මඬලක් බවට පත් කරන්න 
ෙදන්න එපා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමාට අවස්ථාව දීලා 

ඔබතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්.  

මීළඟට ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමා.  
 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය්  
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன் - (எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon.  R.  Sampanthan - Leader of the Opposition) 
Sir, with due respect, the point I wanted to make has 

already been made by the Hon. Nimal Siripala de Silva.  
We are concerned with the interpretation of Article 46(5) 
of the Constitution.  I am not going to make a statement 
on the merits or the demerits of the Bill. But, the 
definition of a National Government makes it clear that 
the National Government being constituted does not 
contemplate an alliance of all political parties.  The 
definition is quite clear. Article 46 (5) of the Constitution 
states, I quote: 

 
“For the purpose of paragraph (4), National Government 
means, a Government formed by the recognized political 
party or the independent group which obtains the highest 
number of seats in Parliament together with the other 
recognized political parties or the independent groups.” 
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Not "all". It does not say, “together with all the other 
recognized political parties or the independent groups.”  
So, the definition is quite clear that it does not mean that a 
National Government would be constituted by the main 
party and all the other parties coming together.  The word, 
“all” is not there, which means, it can be the main party 
and one or more of the other political parties in the 
House.  I think that position is very clear and that is my 
submission, Sir.  

Thank you. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice) 
ගරු කථානායකතුමනි, කරුණු ෙදකක් පිළිබඳව මම 

ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. එකක් තමයි ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා මතු කළ "ජාතික ආණ්ඩුව" කියන 
කාරණය අර්ථ නිරූපණය කිරීම පිළිබඳ පශ්නය. ෙදවැනි කාරණය 
හැටියට එතුමා මතු  කෙළේ ෙම් පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මත 
විමසීමක් ලබා ගැනීෙම් අවශ්යතාවයි. ගරු කථානායකතුමනි, 
පළමුවැනි කාරණය සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව මතක් 
කරන්න ඕනෑ, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
විවාදයට අරෙගන සම්මත කරන අවස්ථාෙව්දී අප ජාතික 
ආණ්ඩුවට අර්ථ නිරූපණයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ් නැහැ 
කියන එක. මෙග් මතකය අනුව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
සඳහා අර්ථ නිරූපණයක් අවශ්ය බව ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. ඒ එක්කම  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා සහ ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා ඒ 
පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම 
ආසන සංඛ්යාව දිනා ගන්නා පක්ෂය සහ ෙදවනුව වැඩිම ආසන 
සංඛ්යාවක් දිනා ගන්නා පක්ෂය එකට එකතුෙවලා හදන 
ආණ්ඩුවක් "ජාතික ආණ්ඩුවක්" වශෙයන් අර්ථ නිරූපණයක් අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී මුලින්ම ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් ඒක වඩාත් සාධාරණ කමයක් ෙනොෙවයි  කියලා ඒ 
අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ පක්ෂෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. "ෙදවනුව" 
කියන කාරණය ඉවත් කරලා ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂත් එක්ක 
එකතු ෙවලා හදන ආණ්ඩුවක් වුණත් ජාතික ආණ්ඩුවක් සකස් 
කිරීෙම්දී පමාණවත් කියන අර්ථ නිරූපණය අවශ්යයි කියලා මට 
මතක විධියට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා,  ගරු (මහාචාර්ය) 
තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා සහ වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව තමයි අපි ඉදිරිපත් කෙළේ. අපි 
ෙබොෙහොම අවෙබෝධයකින් තමයි ඒ අර්ථ නිරූපණ ඉදිරිපත් 
කරනෙකොට "සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ" කියලා කියන්ෙන් නැතුව 
"ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ" කියන වචනය ඇතුළත් කෙළේ. ඒක 
නිසා ඒ පිළිබඳව නීතිෙය් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.  වැඩිම ආසන 
සංඛ්යාවක් දිනා ගන්නා පක්ෂය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිගත්ත 
ෙවනත් එක ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ෙහෝ පක්ෂ කිහිපයක් ෙහෝ 
ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ෙහෝ කණ්ඩායම් කිහිපයක් ෙහෝ එකට 
එකතු ෙවලා හදන ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුව කියලා දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
නිර්වචනය ෙවලා තිෙබනවා.   

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා මතු කළ ෙදවැනි 
කාරණය තමයි,  ෙම් පිළිබඳව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මතය විමසීෙම් 
අවශ්යතාවක් තිෙබනවාය කියන එක. 

ගරු කථානායකතුමාට මතක ඇති - I happened to be the 
lawyer in this famous case - the Ruling given by the then 
Speaker, the Hon. Anura Bandaranaike, where we 
obtained an interim order from the Supreme Court with 
regard to some Proceedings in Parliament as to whether a 
certain Resolution is to be accepted or not by the Hon. 
Speaker.  When we obtained that interim order, there had 
been a lengthy debate in this House.  After considering all 
the legal provisions and submissions, the Hon. Anura 
Bandaranaike delivered a historical, landmark judgment 
that when it comes to the affairs which are to be regulated 
within the House itself, it is purely a matter to be 
determined by the Hon. Speaker; it is not a matter within 
the purview or the jurisdiction of the Supreme Court.   

I can remember when there was a Resolution with 
regard to the impeachment of the former Chief Justice, 
then Speaker, the Hon. Chamal Rajapaksa also, by 
following the landmark Ruling of the Hon. Anura 
Bandaranaike, came to the same conclusion that when it 
comes to a matter within the purview of the House it is to 
be regulated by the House itself and that the court need 
not interfere and the court should not interfere.   

Therefore, the question as to whether there has to be 
any determination from the Supreme Court with regard to 
the interpretation of the National Government is 
completely out and there is no relevance, no bearing 
whatsoever.  Therefore, I would humbly like to inform 
the Hon. Speaker that this Determination is well within 
the purview of  Parliament and it has to be finally 
determined by the Hon. Speaker.   

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් 

තීරණයක් ෙදන්න. ෙමොකද, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඡන්දය දුන්නා. ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඡන්දය දුන්නා ෙන්ද? 

 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා තීරණයක් ලබා ෙදන්න කියලා 

මම ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම ෙකටිෙයන් කියන්න ඕනෑ. ගරු 

ජයම්පති විකමරත්න  නවක මන්තීතුමා- 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්යයි. ෙමොකද, ගරු විකමරත්න 

මන්තීතුමා වැරැදි අර්ථ නිරූපණයක් දුන්නා. එතුමා එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැහැ. පූර්ව ෙකටුම්පතක් මත 
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරපු ෙකටුම්පත බාල කරන්න බැහැ. 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන පළමුෙවනි කාරණය එයයි. 
එය ගරු මන්තීතුමාත් දැන ගන්න ඕනෑ. ලංකාෙව් ෙකොෙහේ 
ෙකටුම්පත් හැදුවත් අවසානෙය් පාර්ලිෙම්න්තු ෙකටුම්පත තමයි 
වගකියන්ෙන්. ඒක විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියන ආකාරයට 
කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සංෙශෝධනයකටත් ලක්වීමට ඉඩ 
තිෙබනවා. ඒ අනුව  තමයි අප තිෙදනාම කිව්ෙව්, "සභාග 
ආණ්ඩුවක් -  a Coalition Government which is different from 
a National Government -ජනාධිපතිතුමාට පිහිටුවන්න පුළුවන්." 
කියා.  This was the argument that we had on that day.   ජාතික 
ආණ්ඩුවක් කියන එක පිළිබඳව තමයි දැන් තර්ක ෙවන්ෙන්. 
ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙවලාෙව්  ඉදිරිපත් කෙළේ වැඩිපුර 
ආසන ලබා ගන්නා පක්ෂයයි, ෙදවනුව වැඩිපුර ආසන ලබා ගන්නා 
පක්ෂයයි එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදිය යුතුයි කියායි. ඒ 
ගැන තමයි අෙප් වාදය පැවැත් වුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ අෙප් තර්කය 
පිළි ෙගන තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ඉල්ලා අස් කර ගත්තා. ඒ 
අවස්ථාෙව් කථානායකතුමාත් ෙම් ගරු  සභාෙව් හිටියා. සභාග 
ආණ්ඩුවක් ජනාධිපතිතුමාට පිහිටුවන්න පුළුවන්. ඒකට ඉඩකඩ 
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ඕනෑම පක්ෂ එකතු කර 
පිහිටුවන්න පුළුවන්. නමුත් එයට "ජාතික" කියන වචනය 
ෙයොදන්නට බැහැ.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් -දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සං ෙශෝධනෙය්- 46වන ව්යවස්ථාෙව් (5) (4) වන අනු ව්යවස්ථාෙව් 
තිෙබනවා, "...ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම 
ආසන සංඛ්යාව ලබාගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂය ෙහෝ 
ස්වාධීන කණ්ඩායම සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙනකුත් පිළිගත් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් එකතුව පිහිටුවනු 
ලබන ආණ්ඩුවක් ...." කියා. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිළිබඳව ෙනොෙවයි. ඒකයි ෙමතැන 
තිෙබන තර්කය. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න ඕනෑ නැත්නම් 
කථානායකතුමාට ඒ ගැන තීරණයක් ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
අඩු පාඩුව නිවැරැදි කර ගන්න, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙයෝජනාෙවන්. "ජාතික ආණ්ඩුවක්" කියන අර්ථය ෙම් 
ව්යවස්ථාවට පටහැනියි කියන එකයි යළිත් වරක් මම ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අනුර කුමාර මන්තීතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් විතරක් කරන්න 

අවස්ථාව ෙදන්නම්. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉදිරිපත් කරපු තර්කය මත ෙන් 

දැන් පති තර්ක ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි 
කරන්න මට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. දැන් ගරු ජයම්පති 
විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා,  කාරණයක්. විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා කියපු ෙද් ෙනොෙවයි එෙහම තිබුෙණ්. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණා, 
වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් ලබා ගන්නා පක්ෂය සහ ෙදවනුව වැඩිම 
ආසන සංඛ්යාවක් ලබා ගන්නා පක්ෂය එකතු වුෙණොත් එය ජාතික 
ආණ්ඩුවක් කියා. ඒක හරි. ඒක කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. එය පනත් ෙකටුම්පෙත් තිබුණා. නමුත් 
පනත් ෙකටුම්පත ෙනොෙවයි, නීතිය. නීතිය, ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මත තමයි අප යන්න ඕනෑ. 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපෙර්දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔක්ෙකොම 
නැඟිටලා දිවුරුම් දුන්ෙන් ෙමොකටද?  එෙසේ දිවුරුම් දුන්ෙන් පනත් 
ෙකටුම්පතට ෙනොෙවයි ෙන්. දිවුරුම් දුන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවාය කියලායි. අප ආරක්ෂා කරනවා 
කිව්ෙව් පනත් ෙකටුම්පත ෙනොෙවයි, අප ආරක්ෂා කරනවා කිව්ෙව්  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. අනුර 
බණ්ඩාරනායක මහත්තයාෙග් නිෙයෝගෙය් තිෙබන්ෙන් 
අධිකරණය විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදන ලද නිෙයෝගයක් 
පිළි ෙනොගැනීම පිළිබඳවයි. ඒක තමයි එතැන තිෙබන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුව හැම ෙවලාෙව්දීමත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් 
ව්යවස්ථාවක්, නීතියක් පිළිබඳව ලබා ෙදන අර්ථ නිරූපණය පිළි 
ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත් ෙකටුම්පතක් 
සම්මත කිරීමට ෙපර ඒක ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යවන්ෙන්. එෙහනම් 
කාට හරි කියන්න පුළුවන්, "ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කරන ෙවනස්කම් 
අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට වඩා උසස්." කියා. ඒ වාෙග් කථාවක් 
ෙගෙනන්න පුළුවන්. එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නිෙයෝගය 
පතික්ෙෂේප කරන ලද්ෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීරණයන්ට එෙරහිව 
ඔවුන් කටයුතු කිරීම නිසයි. ඒක තමයි අනුර බණ්ඩාරනායක 
මහත්මයාෙග් තීරණය. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව පිළිබඳ පශ්නයක්. දැන් ගරු මන්තීතුමන්ලා තර්ක 
ෙගෙනන්ෙන් ෙමතැන "සියලු" කියන වචනය නැහැෙන් කියායි. 
මම ඒ ගැන කියන්නම්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නැඟීෙම් 
පළමු අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා, වැඩිපුර ආසන ලබා ගත් පක්ෂයට. 
ඒකට තමයි ඒ අවස්ථාව දීලා තිෙබන්ෙන්, අනික් පක්ෂවලට 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා "සියලු" කියා දමන්න බැහැ. "සියලු" කියා 
දමන්න බැරි ජාතික ආණ්ඩුවක් සියලු පක්ෂ හදනවා කිව්වාට 
බැහැ. ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නැඟීෙම්දී වැඩිපුර ආසන ලබා 
ගන්න පක්ෂය ඒ සඳහා ආරාධනාවක් කරනවා. අනිවාර්යෙයන් 
වැඩිපුර ආසන ලබා ගන්නා පක්ෂය පමුඛතාව ෙලස සලකනවා. 
ස්වාධීන කණ්ඩායම් පැත්තකින් තියන්න. ස්වාධීන කණ්ඩායම් 
කවුරුවත් වැඩිෙයන් ආසන අරෙගනත් නැහැ. ස්වාධීන 
කණ්ඩායම් කවුරුවත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇත්ෙත්ත් නැහැ. ඒ නිසා 
දැන් ඒක පෙසකින් තබන්න. ස්වාධීන කියන කෑල්ල පැත්තකින් 
තියලා ෙම් අනුව්යවස්ථාව කියවන්න, ගරු කථානායකතුමනි.  

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් -දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සං ෙශෝධනෙය්- 46වන ව්යවස්ථාෙව් (5) (4) වන 
අනුව්යවස්ථාෙවන් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ලබා ගන්නා, -ඇයි, ඒකට 
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ඒ අවස්ථාව ෙදන්ෙන්? ඇයි, ඒක විෙශේෂණයක් ෙකොට සඳහන් 
කරන්ෙන්? ඒකට තමයි ඒ අවස්ථාව දීලා තිෙබන්ෙන්. අනික් අයට 
ඒ අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ 
නැඟීම පිළිබඳ පමුඛ අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩිම ආසන සංඛ්යාව ලබා ගන්නා පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂය -
එතෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය. මම "ස්වාධීන කණ්ඩායම" 
කියන වචන අයින් කරනවා. ඒක අදාළ නැහැ.- සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනිකුත්  පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ. එතෙකොට 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂය හා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනිකුත් 
පිළිගන්නා ෙද්ශපාලන පක්ෂ. ඒක කියනෙකොට ෙමොකද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඒ ව්යවස්ථාව ඇතුෙළේ "සියලු" කියන එක සඳහන්. 
"ජයම්පති මන්තීතුමා ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනිකුත් මන්තීවරු". 
එතෙකොට මන්තීවරු ඔක්ෙකෝම ඇතුළත්. "ජයම්පති මන්තීතුමා 
ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අෙනකුත් මන්තීවරු" 
කියන විට 225ම ඇතුළත්; මන්තීවරු සියලු ෙදනාම ඇතුළත්. 
සියල්ල ඇතුළත් ෙනොවන්න නම්, "ජයම්පති විකමරත්න 
මන්තීතුමා ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහරක් මන්තීවරු" යනුෙවන් 
සඳහන් වන්න ඕනෑ. අන්න එතෙකොට එක ඛණ්ඩනයක් ඇති 
වනවා. හැබැයි, "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන පක්ෂය සහ අෙනකුත් 
පක්ෂ" කියන ෙකොට එතැන තිෙබන්ෙන්, "සියලු -all-". එතැනට 
ෙවන එකක් අවශ්ය නම්, විෙශේෂණයක් එතැනටයි ඕනෑ. "සියලු" 
කියා විෙශේෂණයක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
"පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පධාන පක්ෂය සහ අෙනකුත් 
පක්ෂ" කියන විට සියල්ල ඒ ක ඇතුෙළේ තිෙබනවා. සියල්ල ඒක 
ඇතුෙළේ තිෙබනවා නම් විෙශේෂණයක් අවශ්ය වන්ෙන් ෙමොකටද? 
සියල්ල නැත්නම් තමයි ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් එතැනට 
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන පක්ෂය හා අෙනකුත් පිළිගත් සමහර 
පක්ෂ" යනුෙවන් සඳහන් කරන්න. එෙහමයි සඳහන් කරන්න 
තිබුෙණ්. "පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත් පක්ෂ සහ අෙනකුත් පක්ෂ" 
කියන ෙකොට ගරු කථානායකතුමනි, සියල්ල ඇතුළත් ෙවලා. මා 
නැවත කියන්ෙන්, ජයම්පති විකමරත්න පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා 
සහ අෙනකුත් මන්තීවරු කියන ෙකොට ෙම් සභා ගර්භෙය් සිටින 
සියලු මන්තීවරු ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒක ෙහොඳින් පැහැදිලියි.  ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් ෙම් පිළිෙවළට යන්න එපා කියන 
එක තමයි අප කියන්ෙන්. 

 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ෙම්ක අෙප් රටට වැදගත්, ඒ වාෙග්ම ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. 

අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කරනවාද, නැද්ද කියන එක ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුව තීරණය කරන්න වුවමනායි. ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ ෙමතැනදී පශ්නයක් පැන නැඟුවා, "ජාතික ආණ්ඩුවක් 
කිව්වාම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔක්ෙකෝම පක්ෂ හා ස්වාධීන 
කණ්ඩායම් එකතු ෙවලා හදන්න වුවමනායි" කියා. ඒත් එක 
පක්ෂයක් හැර, -EPDP හැර- අෙනක් පක්ෂ සියල්ලම ෙමතැන 
පකාශ කර තිෙබනවා, "එෙහම ෙනොෙවයි, සියලුම පක්ෂ ඇතුළු 
ෙනොවිය යුතුයි" කියා. පක්ෂ තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කර ඉවරයි. 
එක පක්ෂයක් කියනවා, "ෙම්ක කරන්න බැහැ" කියා. ෙම්කට 
සම්බන්ධ වුණ අෙනක් පක්ෂවල ඔක්ෙකෝම අය කියනවා, "ෙම්ක 
කරන්න පුළුවන්" කියා. එක එක්ෙක නාට ස්වාධීනව ෙවන, ෙවන 
අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. ඒත් දැන්  අපට තීරණය කරන්න 
තිෙබන්ෙන්, අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කරනවාද, නැද්ද කියන 
එකයි. රෙට් ජනතාව ඒක බලා ෙගන ඉන්නවා. ෙමතැන අප හිර 
ෙවලා වැඩක් නැහැ. දැන් අෙප් පක්ෂ අදහස් පකාශ කළ නිසා මම 
හිතන්ෙන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට යුතුකමක් තිෙබනවා ෙම් 
ෙයෝජනාව විවාද කරන්න. එතෙකොට ජාතික ආණ්ඩුෙව් ඉන්න 
පක්ෂ කවුද, ස්වාධීන කණ්ඩායම්  ෙමොනවාද කියා මම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්නම්. 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි. මම- [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිළිගත්ත ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින් ෙනොෙවයි ෙම් කථා 

කරන්ෙන්. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මිනිත්තු 10කට ගරු සභාෙව් වැඩකටයුතු නවත්වලා, මිනිත්තු 

කීපයකින් මම තීරණය ෙදන්නම්. අපි- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින් ෙනොවන නිසා- 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දීර්ඝව ෙනොෙවයි, ෙකටිෙයන් කරුණු පහදලා ෙදන්න. මෙග් 

තීරණය පසුව දැනුම් ෙදන්නම්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
නමුත් මම අවස්ථාවක් දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි, 

ෙකටිෙයන් කියන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමා- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙනොෙවයි ෙන් ෙම්. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමා අවසර දීලා තිෙබනවා ෙන්.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග තිෙබනවා. 

113 114 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, දැන් මම ගරු මන්තීතුමාට අවස්ථාවක් ෙදනවා. 

මිනිත්තු 10කට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අත්හිටුවලා පසුව මම 
තීරණය ෙදන්නම්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස 

මෙග් අයිතිවාසිකමක් ගැන පකාශ කරන්නයි මම නැගිට්ෙට්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
දැන් මන්තීවරුන්ට අවස්ථා කීපයක් දුන්නා. ගරු මන්තීතුමා, 

ඔබතුමාෙග් අදහස් ෙකටිෙයන් කියන්න. ෙම්ක ජාතික 
වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නයක්. අද අපට ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න 
වනවා.   

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එක්සත් ජනතා නිදහස් 

සන්ධානෙය් මන්තීවරෙයක්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
ජාතික ආණ්ඩුවකට එකඟ වුණාය කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය "ජාතික ආණ්ඩුවක්" හදන්නට 
ගිවිසුමක් අත්සන් කර නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිගත් පක්ෂයක් ෙනොෙවයි.  මන්තීවරෙයක් 
හැටියට මම අයිති වන සන්ධානය එවැනි ගිවිසුමක් අත්සන් කර 
නැති නිසා ෙම් ගරු සභාවට අද ඉදිරිපත් කර  තිෙබන්ෙන් සාවද්ය 
ෙයෝජනාවක්. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව විවාදයට ගන්න එපා.  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එක කාරණයක් පමණක් ෙපන්වා 

ෙදන්න කැමැතියි.  

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව අනුව, යම් අර්ථ නිරූපණයක් පිළිබඳව 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මතය විමසිය හැක්ෙක් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට පමණයි. ඒ හැරුණු විට ඔබතුමාට ෙහෝ ෙවන කිසි 
ෙකෙනකුට උසාවියට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කරනවා 
මිසක්, මතයක් විමසීම සඳහා අවස්ථාවක් නැති බව ෙපන්වා 
ෙදන්න කැමැතියි.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙහෝ සභාග 

ආණ්ඩුවක් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරෙය් ආණ්ඩුවක් ෙහෝ පත් කර 
ගත්තාට අපට පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්, 
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්. ඒෙක් 
තිෙබන ෛනතික පදනම සම්බන්ධෙයන්. මම ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා කියපුවා නැවත කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම 
ඒ කාරණාවට එකඟයි.  ඒ වාෙග්ම ගරු කථානායකතුමනි, මම 
කියන්න කැමැතියි, ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාෙව් 
ෙදෝෂයක් තිෙබන බව. 

අද දින න්යාය පතෙය් ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට 
නියමිත කටයුතු යටෙත් තිෙබන්ෙන්, "ශී ලංකා පජාතාන්තික 
සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් තීරණය,- 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් ලබා ඇති එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය විසින් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ඇති බැවින්, ...." 
කියලායි.  

ආණ්ඩුවක් පිහිටුවලා. කරුණාකර අපට පැහැදිලි කරන්න 
ෙමොකක්ද දැන් ෙම් තිෙබන ජාතික ආණ් ඩුව කියලා. එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය - [බාධා කිරීම්] නැහැ, එෙහම එකක් 
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන කාරණය 
පිළිබඳව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සහ ෙම් ෙයෝජනාව අතර ගැටීමක් 
තිෙබනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහස 

ඉදිරිපත් කළා. මම විනාඩි දහයකට සභාව තාවකාලිකව අත්හිටුවා 
මෙග් තීරණය ලබා ෙදනවා.  

ගරු අගාමාත්යතුමා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
අද ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙලෝකෙය් කුඩාම ආණ්ඩුව. පස් 

ෙදනායි ඉන්ෙන්. එහි ජනාධිපති එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් සභාපති. එහි අගමැති එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
නායකයා. ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි නම්, ෙමොකක්ද 
ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් කථා කරන්ෙන් 
ෙමොනවාද? ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවනවා නම් ෙමොකක්ද 
ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] අයිෙයෝ ෙකොෙහන් 
ආව - [බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, මම ෙම් ගරු සභාෙව් සියලු ෙදනාටම අදහස් 

පකාශ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙහම පශ්නවලට විසඳුම් - [බාධා 

කිරීමක්] පශ්නයට උත්තරයක් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා, මම ඔබතුමාට කථා කරන්න 

අවස්ථාව ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] සභාෙව් වැඩ කටයුතු 
විනාඩි දහයකට අත් හිටුවනවා. 

 
රැසව්ීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදින්, පූ.භා. 

11.25ට නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்ப , அமர்  .ப. 11.25 மணி வைர இைடநி த்தப்பட்  

மீண் ந் ெதாடங்கிற் .   
Sitting accordingly suspended till  11.25  p.m. and then resumed,  
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීවරුනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා 

විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46(5) අනුව්යවස්ථාව පිළිබඳව මතු 
කරන ලද රීති පශ්නය මම ගැඹුරින් අවධානය ෙයොමු කෙළමි. ඒ 
පිළිබඳව ෙදපාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා විසින් ඉදිරිපත් කරන 
ලද කරුණු හා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී 
ව්යවස්ථාදායකය විසින් අරමුණු කළ කරුණු පිළිබඳවද මම සලකා 
බැලීමි. ඒ අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46. (5) අනුව්යවස්ථාව 
පකාරව ජාතික ආණ්ඩුවක් සංස්ථාපනය කිරීෙම්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
වැඩිම ආසන සංඛ්යාවක් ලබා ගන්නා ලද පිළිගත් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම සහ පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගනු 
ලබන ඕනෑම පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ෙහෝ කණ්ඩායමක් 
සමඟ ජාතික ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීමට හැකියාව ඇති බව මම 
නිගමනය කරමි.  

ඒ අනුව ගරු අගමැතිතුමා විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46. 
(4) අනුව්යවස්ථාව යටෙත් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව 
විවාදයට ගත හැකි බවට මම තීරණය කරමි.  

 

 
[පූ.භා. 11.26] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා  ඒ 

පැහැදිලි කිරීමත්, ඒ තීරණයත් ලබා දීම ගැන.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් රටට වැදගත් දිනයක්. අප අද  ඉදිරිපත් 
කරන ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ව්යවස්ථාවට අනුව 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කරන තීරණයට අනුමැතිය ෙදනවාද, 
නැද්ද කියන එකයි.  පාර්ලිෙම්න්තුව තීරණය කෙළේ සාමාන්යෙයන් 
සම්පදායික ෙද්ශපාලනය කරන අවස්ථාෙව් දී කැබිනට් මණ්ඩලය 
30ෙදෙනකුට සීමා කිරීමටයි. එෙහත් විෙශේෂෙයන්ම ජාතික 
ආණ්ඩුවක් ඇති වන අවස්ථාවක විතරයි එම සංඛ්යාව ඊට වඩා වැඩි 
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. පධාන පක්ෂ ෙදකත්, අෙනක් පක්ෂත් 
එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති කරන ෙමම අවස්ථාව 
විෙශේෂෙයන්ම ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක් හැටියට අපි සලකන්නට 
ඕනෑ.  

අෙප් පළමුවැනි උත්සාහය වන්ෙන්, ෙම් කමය සාර්ථක 
ෙවනවාද නැද්ද කියලා බලන්න අවුරුදු ෙදකකට සීමා කර කටයුතු 
කිරීමයි.  සාර්ථක ෙවනවා නම් ඒක ඒ විධියටම ඉදිරියට ෙගන 
යන්න පුළුවන්. එවැනි පසු බිමකදී ජාතික ආණ්ඩුවක් ඇති 
කරනවාට විරුද්ධ වන්ෙන් ඇයි කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. 
සමහර විට කියන්න පුළුවන් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සංඛ්යාව 45ක්  
කියන එක වැඩියි, ඒ සංඛ්යාව 40ක් කරන්න ඕනෑ කියලා. අන්න 
එෙහම පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්. නමුත් මූලික වශෙයන් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් ඇති කරන එකට විරුද්ධ වන්ෙන් ඇයි? අන්න ඒකයි 
අපට තිෙබන පශ්නය. ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන් 
සම්මුතිවාදයයි. අපි බලන්ෙන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එකතු 
කරන්නයි. 

ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ජාතික ආණ්ඩුවට එකතු වන්ෙන් 
නැහැ කියලා අපි දන්නවා. නමුත් අද ඒ අයට විපක්ෂ නායක 
තනතුර ලැබිලා තිෙබනවා. සම්මුතිවාදය අනුව  සියලු ෙදනාටම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක සභා සහ අෙනක් කටයුතුවලට 
සහභාගි ෙවන්න පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතුවලට 

සහභාගි ෙවනවා, නමුත් ආණ්ඩුෙව් වැඩ කටයුතුවලට සහභාගි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙනක් අයත් එෙහමයි.  ඒ නිසා ෙමතැන 
කණ්ඩායම් ෙදකක් සිටිනවා. ජාතික ආණ්ඩුවකට එකතු ෙවලා 
ඇමතිකම් ලබා ගන්නා අය සිටිනවා. ජාතික ආණ්ඩුවකට එකතු 
ෙනොවුණත් සාමාන්යෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති කරන කාරක 
සභාවලට සියලු ෙදනාම සහභාගි ෙවයි කියලා තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  ඒකයි මම කියන්ෙන්, ෙම්ක වැදගත් 
කාරණයක් බව. ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙම් විධියට එකතු වන එකට 
විරුද්ධ ෙවන්ෙන් ඇයි කියලා මම අහන්න කැමැතියි.  

සමහර අය කියන්න පුළුවන් "අපි ඇමතිකම් ගන්ෙන් නැහැ"  
කියලා.  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානය කියනවා,  "අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් සඳහා එකතු 
ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කරනවා. 
ඇයි සන්ධානය ෙමෙහම විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? අපි අලුත් ෙද්ශපාලන 
යුගයකට යනවාද, නැද්ද කියලා ෙමතැනදී තීරණය කරන්න ඕනෑ. 
ෙමතැනදී අපි කරන්ෙන් අලුත් ෙද්ශපාලන යුගයකට ගිහින් අවුරුදු 
ෙදකක් යන ෙකොට ඒක සාර්ථක කර ගන්න උත්සාහ කරන එකයි. 
අපි එතැනට යනවාද, නැද්ද? ඇයි ඒකට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්? ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හදන්න බැහැ කියන්ෙන් ඇයි?  එකතු ෙවන්න බැරි 
ඇයි?  එකට වැඩ කරන්න බැරි ඇයි? සමහර අයට ඕනෑ පරණ 
විධියටම කටයුතු කරෙගන යන්නයි. සටන් පාඨවලට යන්න, 
එතැන ඉන්න තමයි කැමැති. 

මට අද ඇවිල්ලා අතීතය ගැන කථා කරන්න ඕනෑ වුෙණ් 
නැහැ. අතීතය ගැන කථා කරනවා නම් කියන්න ඕනෑ තරම් 
ෙද්වල් තිෙබනවා. අපට තිෙබන්ෙන් ෙම් පශ්නවලට මුහුණ 
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ගැටලුවයි. අපි වී අතිරික්තය  ගැන 
කථා ෙනොකර අතීතය ගැන කථා කරනවා නම් ඕනෑ තරම් කථා 
කරන්න පුළුවන්. ඒත් ෙම් සභාව තීරණය කරන්න ඕනෑ, පශ්නයක් 
තිෙබන ෙකොට ඒක විසඳාෙගන ඉදිරියට යනවාද, නැත්නම් එක 
තැන හිර ෙවනවාද කියලා. අන්න ඒකයි අපි ජාතික ආණ්ඩුවක් 
කියලා කියන්ෙන්.  මම කාලයක් තිස්ෙසේ කියලා තිෙබනවා අප 
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවන්න වුවමනායි කියලා. 2001 දී  ජනාධිපති 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය එක්ක එක්සත් 
ජාතික ෙපරමුණ හැටියට එකතු වුණා. ටික කාලයක් ගත වුණා, 
නමුත් ඒක සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. එහිදී සිදු  වුණු අඩු පාඩු  ගැන 
අප දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාව අත හරිනවාද, නැත්නම් එකට 
එකතු ෙවනවාද කියලා හිතන්න ඕනෑ. අප 2006 දී බැලුවා; 2007 දී 
බැලුවා, ඒකත් සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. යුද්ධෙයන් පසුව එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානයට - මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට- 
විශාල මන්තී සංඛ්යාවක් ලැබුණා. එතැනදීත් එකඟත්වයකට 
එන්න බැරි වුණා.  අපි තව ෙකොෙතක් කාලයක් ෙම් සම්පදායික 
ෙද්ශපාලන කමය තුළ කෑ ගසමින් යනවාද? නැත්නම් අපි ඉදිරියට 
යනවාද?   

ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්ත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්ත්, ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙය්ත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්ත් මැතිවරණ පකාශන 
දිහා බලා ෙපොදු ෙද්වල් අරෙගන ජාතික පතිපත්තියක් හදමු කියලා. 
ඒක අප ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. Whether 
you all join us or not in the Government, I think you all are 
for a national policy framework. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ඒකට විරුද්ධ ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. අපි අන්න ඒ 
ගමන යන්න තමයි  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ඉල්ලන්ෙන්. ඒ 
සඳහා බහුතරයක අනුමැතිය තිෙබනවා. එෙහම නම්  ෙම්ක 
සම්මුතිවාදයක් හැටියට ෙගන යන්න අපට පුළුවන්ද? අන්න ඒකයි 
පධානම කාරණය. එෙහම නම් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න බැහැ 
කියලා ඒකට විරුද්ධ වන අයෙගන් ගැන අපට අලුතින් අහන්න 
තිෙබනවා, "ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස?" කියලා. 

117 118 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංඛ්යාව ගැන පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්. සමහරු කියනවා, 
45ක් වැඩියි කියලා. සමහරු කියනවා, 45ක් මදිය කියලා. කමක් 
නැහැ. ඒ ටික ගැන අපට කථා කර ගන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම 
අද අප ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් අලුත් වැඩ කටයුත්තකට. අප 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හුඟක්  කල් ඉඳලා තිෙබනවා. මම 1977 දී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. ෙමතැන පැරැණිම අය විධියට සිටින්ෙන් 
1977 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු අයයි. ෙවන අය නැහැ. අප එන 
ෙකොට දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා, රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමා 
හිටියා. දැන් අප තමයි ෙමතැන පැරැණිම අය විධියට සිටින්ෙන්. අප 
තව ෙකොපමණ දුරට ෙම් රට ෙමෙහම යන්න ඉඩ ෙදනවාද,  
නැත්නම් ෙම් රට දියුණු කරනවා ද කියලා බලන්න ෙවනවා. අප 
බලාෙගන සිටිද්දී  අපව පසු කරමින් අෙනක් රටවල් ගණනාවක් 
ඉදිරියට ගියා. අප එක තැන කැරෙකමින් සිටිනෙකොට ආසියාෙව් 
අෙනක් රටවල් ඉදිරියට ගියා.  රටක් ඉදිරියට යනවා කියන්ෙන්, ඒ 
රෙට් ජනතාවට ෙහොඳ ආදායමක් තිෙබනවා; ෙහොඳ රැකියා 
තිෙබනවා; ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් තිෙබනවා; රෙට් නීතිය 
කියාත්මක ෙවනවා කියන එකයි. අන්න, ඒ අවස්ථාව අප අෙප් 
රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදනවා ද? දැනට තිෙබන ෙවසට්්මිනිස්ටර් 
කමය මාර්ගෙයන් එය කරන්න බැරි නම් යම් කිසි සංෙශෝධනයක් 
ඇති කර ෙගන අප ඉදිරියට යනවාද, නැද්ද කියන එක විතරයි 
ෙමතැන හිතන්න තිෙබන්ෙන්.  

එෙහම ඉදිරියට යන අවස්ථාෙව් දී එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය විපක්ෂ නායකකම ගැන කැපවීමක් කළා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය විධියට අප කිව්වා, ෙදවැනි පක්ෂය ගන්නා තීරණය 
සමඟයි අප සිටින්ෙන් කියලා. ඒක විෙශේෂ කැප කිරීමක්.  ජාතික 
සමඟිය ඇති කරන ෙකොට, ෙම් රට ජාත්යන්තරෙයන් ෙකොන් කිරීම 
වළක්වා ගන්න  යන අවස්ථාවක දී ෙම් රෙට් අධිකරණයට තමයි 
සම්පූර්ණ බලතල තිෙබන්ෙන්. We have only domestic 
jurisdiction. ඒක වැදගත් කාරණයක් හැටියට සලකා අප එක්සත් 
ජනතා නිදහහස් සන්ධානයට පශංසා කරන්න වුවමනායි. අපි 
බලමු, ෙමොකක්ද දැන් අපට කරන්න පුළුවන් කියලා.  

ඊළඟ අවුරුදු ෙදක පිළිබඳව ජනතාවට විශාල බලාෙපොෙරොත්තු 
තිෙබනවා. අපට ඇවිල්ලා කියනවා, රැකියා සපයා ෙදන්න; 
ආදායම් මාර්ග ඇති කර ෙදන්න කියලා.  ලබා ෙදන්න කියලා 
කියන ෙහොඳ ඉස්ෙකෝල තිෙබන්ෙන් කීයද?  පධාන පාසල් හයකට, 
හතකට පමණයි  දාලා ෙදන්න කියලා හැම එක්ෙකනාම ඇවිල්ලා 
කියන්ෙන්.  හම්බන්ෙතොට සංවර්ධන කලාපයක් හදන්න අපි කථා 
කරනවා. කවුරුවත් යන්ෙන් නැහැ,  එහි ෙහොඳ පාසල් ෙදක තුනක් 
දාන්න. අන්න ඒකයි අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම තිකුණාමලය දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
මහනුවර දිස්තික්කයට, බස්නාහිර පළාතට අපට ෙමොකක් හරි 
කරන්න පුළුවන්. අප කරන්න ඕනෑ පධාන ෙද්වල් තිෙබනවා. 
අෙප් ෙරෝහල්වල ෙබෙහත් නැහැ. අපට ඒ ගැන විශාල පශ්න 
තිෙබනවා. අපි  පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට ෙම්වාට මුහුණ ෙදනවා 
නම් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්. අෙප් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන්නයි විෙශේෂෙයන්ම අප අවස්ථාව ඉල්ලන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ජාතික ආණ්ඩුවට දැන් එකතු වී තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙමොනවාද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
මෙග් කථාව අවසන් කරන ෙකොට මම කියන්නම්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි.  අපට ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවට එකතු ෙනොවුණාට අපට සහෙයෝගය 

ෙදන්න. අප අන්න එතැනට යනවාද? ඒ උත්සාහය ගන්න. 
නැත්නම් ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කවුරුවත් සිටින එකක් 
නැහැ. අපි දකුෙණ්  කැරැල්ල දැකලා තිෙබනවා.  උතුෙර්ත් තිබුණා 
එකක්. ඊළඟ සැෙර් උතුෙර්යි, දකුෙණ්යි තරු ණෙයෝ ඔක්ෙකෝම 
එකතු ෙවලා අපට විරුද්ධව නැඟී සිටින්න පුළුවන්. අද රෙට් 
තරුණ තරුණියන් ගණනාවක් පිට රට යනවා. එතැන පශ්න 
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඊළඟට, මත් කුඩු පශ්නය තිෙබනවා.  
සමහර ෙකොට්ඨාසවල - උතුරු ෙකොළඹ, මැද ෙකොළඹ, 
ෙකොෙළොන්නාව වාෙග් පෙද්ශවල - තිෙබන ෙම් මත් කුඩු පශ්නය 
දිහා බලන්න. ඒක විශාල තර්ජනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අප ෙම් පශ්නවලට මුහුණ දීලා,  නිදහස් 
සමාජයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. අපි අතර ෙවනස්කම් තිෙබනවා. 
අපි ගහෙගන තිෙබනවා; මරාෙගන තිෙබනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම හරි.  
දැන් ෙකටි කාලයකට ෙහෝ අපි එකතු ෙවලා ඉදිරියට යනවාද 
කියන එකයි මට අහන්න තිෙබන්ෙන්. සම්මුතිවාදය කියන්ෙන්, 
එහිදී  විවිධ අදහස් පකාශ කරන්න  ඕනෑ. ලිච්ඡවී රජ දරුවන්ට බුදු 
රජාණන් වහන්ෙසේ එක හඬින් කථා කරන්න කිව්ෙව් නැහැ. 
සාමෙයන් රැස් ෙවන්න, සාමෙයන් සාකච්ඡා කරන්න, සාමෙයන් 
විසිෙරන්න කියලායි කිව්ෙව්.  කැබිනට් මණ්ඩලයට අමතරව මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් කරනවා නම්, කාරක සභා කමයක් 
අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.  Oversight committees  ඇති 
කරන්නයි අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන ෙකටුම්පත් 
අපි ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා. එය ලබන සතිය වනෙකොට පක්ෂ 
නායකයන්ට ලබා ෙදන්න මට පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ඊට අමතරව  පළාත් සභා හා මහ ආණ්ඩුව එකතු වී දිස්තික් 
සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණයක් ඇති කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.  ඒ සඳහා අපි නීති ෙකටුම්පත් සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ගැන පක්ෂ නායකයන් එක්ක කථා කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. 
සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩලයක් හැම දිස්තික්කයකටම 
ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒෙක් සභාපති පත් කරන 
කමෙව්දය කුමක්ද කියලා බලමු. එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනපු 
දිස්තික්කවලින් ඒ අයව අපි නම් කරන්නම්. සන්ධානය දිනපු 
දිස්තික්කවලට ඒ අයව නම් කරන්න. ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
දිනපු දිස්තික්කවලින් ඒ අය නම් කරලා අපි යම් කිසි මාර්ගයක් 
බලමු. පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය කර්යාලයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
ඉතින් ෙම්වා කරන්න අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා කරන්න 
අපට ෙමතැන ඉඩ කඩ මදි. අපි ෙමොන ෙගොඩනැඟිල්ලද ගන්ෙන්? 
අපට ෙගොඩනැඟිලි කිහිපයක් අවශ්යයි. ඒකයි ෙම් සැෙර් 

119 120 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 



2015  සැප්තැම්බර්  03  

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශය කියලා නම් කරන්ෙන් නැතුව 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංස්කරණ කියලා අමාත්යාංශය වශෙයන් නම් 
කරන්ෙන්.  

මම නම් ෙයෝජනා කරන්ෙන් මන්තීවරුන් හැමදාම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ කියලායි. එන්න බැරි නම් 
කථානායකතුමාට කියන්න ඕනෑ. මින් පසුව ඇමතිවරුන් ඇවිල්ලා 
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. ඕනෑ නම් අපි ඒකත් ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට ඇතුළත් කරලා බලමු, ෙම් වැඩ කටයුත්ත කර ෙගන 
යාම සඳහා. ෙම් විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 
ඇමතිවරුනුත් කාරක සභාපතිවරුනුත් මාසයකට සැරයක්, 
නැත්නම් මාස ෙදකකට සැරයක් රැස් කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. 
ඒකට දිස්තික් කමිටුවල සභාපතිවරුනුත්, මණ්ඩලවල අයත් එකතු 
කර ගන්නවාද නැද්ද කියලා අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. 
අලුත් කමෙව්දයකට යන අවස්ථාවකදී තමයි ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙමතැනට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්මත කරන්න කියලායි. අපි ඊළඟට ජාතික පතිපත්ති 
රාමුවක් ඇති කරන්න බලමු. එතෙකොට ෙමොන පක්ෂය දිනුවත්, 
ෙමොන පක්ෂය පැරදුණත් රාමුෙවන් පිට යන්ෙන් නැහැ. අන්න 
ඒකයි විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ර ටත් එංගලන්තය වාෙග් රටවල් 
අතරත් තිෙබන ෙවනස. එංගලන්තය අවුරුදු 300ක්, 400ක් තුළ 
පතිපත්ති රාමුව හදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ රාමුව තුළ තමයි ඒ 
ෙගොල්ලන් සටන් කරන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව්ත් ඒ වාෙගයි. 
කැනඩාව, ඕස්ෙට්ලියාව සහ නවසීලන්තෙය් එංගලන්තෙයන් ගිය 
මිනිසුන් නිසා ඒ කමෙව්දයම ෙගන යනවා. එෙහත් ආසියාෙව් 
 පජාතන්තවාදී පක්ෂ කමය ඇති කළාට තවම අපි සම්පූර්ණෙයන්ම 
එතැනට ගිහින් නැහැ. ඉන්දියාවත් උත්සාහ දරනවා. ඉන්දියාව ෙම් 
කමය පටන් ගත්ෙත්  පධාන පක්ෂ ෙදක සමඟ. ඊළඟට ඇත්ත 
වශෙයන්ම සන්ධාන ෙදකක් අතර ඇති වුණා. BJP එක වෙටයි, 
Congress එක වෙටයි. දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන එකක්. දැන් 
බලය ගිහින් තිෙබන්ෙන් පාන්තවල තිෙබන පක්ෂවලට. පධාන 
පක්ෂ ෙදකටත් ෙනොෙවයි. ෙමතැනදී පක්ෂ ඇති වුණා, පක්ෂ මාරු 
කළා.  අපිත් ෙමතැනදී ගිෙය් ෙවනත් කමෙව්දයකට. දැන් අපි එක 
තැනකට එන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙවනස්කම් හුඟක් දුරට 
අඩු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. චීනෙය් සහ ඇෙමරිකාෙව් තිෙබන 
ෙවනස්කම ෙමොකක්ද? අන්තිමට බලන්ෙන් උතුරු ආසියාෙව් 
තමන්ෙග් පෙද්ශය තුළ වැඩි බලය තිෙබන්ෙන් කාටද කියලා. 
නැත්නම් ජපානයයි චීනයයි ෙකොෙහොමද එකට එකතු ෙවලා වැඩ 
කරන්ෙන් කියලා. අපි කමෙව්දය ගැන බැලුෙවොත්, ධනවාදය දිහා 
බැලුෙවොත් ඒ ෙගොල්ලන් ආර්ථික කමෙව්දය අතින් අපට වඩා 
ඉදිරිෙයන් ඉන්ෙන්. චීනය කියන්ෙන් ෙවනම එකක් ෙනොෙවයි. 
සමහරු කියන්ෙන් නිදහස් ආර්ථිකයට, ධනවාදී ආර්ථිකයට 
ෙහොඳම උදාහරණය චීනය කියලා.  

ජනාධිපතිතුමා කරපු පකාශය, අද ෙම් ෙලෝකෙය් සාමය ඇති 
කරන්න වුවමනායි කියන එකයි. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
ජනාධිපතිතුමා යනවා, Global Climate Conference එකට. ඒක 
ෙලෝකෙය් තිෙබන වැදගත් conference එකක්.   

අපට පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. පුළුවන් ඒවාට අපි එකඟ 
ෙවමු. එකඟ ෙවලා අපි ඉදිරියට යමු. අන්න ඒකයි මම ෙමතැනදී 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

ෙමතැන තවත් කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් සංෙශෝධනෙය් තිෙබන්ෙන් අමාත්යවරු සංඛ්යාව තිහට 
වඩා වැඩි කරන්න වුවමනා  බවයි. කීයකටද යන්ෙන්? අපි හතළිස් 
පහක් ෙයෝජනා කරනවා. නමුත්  හතළිස්පහක් දක්වාම වැඩි 
කරන්න බැහැ. මම හිතන්ෙන් අෙප් කමෙව්දය අනුව අපට 
සහෙයෝගය ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන පක්ෂයකට -එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය  එනවා නම්, ෙවනත් පක්ෂයක් එනවා 

නම්- ලැෙබන ඇමතිකම් දිහා බලලා තමයි ඒක තීරණය 
කරන්ෙන්. ඒක ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්, අපි කාරක සභා 
කමෙයන්ම ඉදිරිපත් වුෙණොත්. දැනට ඒක ෙවනස් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. එෙහත් අපි විෂයයන් ෙබදන 
ෙකොට බලන්න ඕනෑ, කියා කරන්න පුළුවන් විධියට ෙම් වැඩ 
කටයුතු සකස් කරන්න. සමහරු කියනවා විපක්ෂයක් ඕනෑ කියලා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් බහු පක්ෂ කමයක්. 
පක්ෂ තිෙබනවා. පක්ෂ නැති ෙවනවා ෙනොෙවයි. විවිධ පක්ෂ 
තිෙබනවා. විවිධ අදහස් තිෙබනවා. ෙවස්ට්මින්ස්ටර් කමෙය් 
තිෙබනවා, විපක්ෂයක්. ඒ කියන්ෙන් පළමු වැනි පක්ෂය ආණ්ඩුව 
හදනවා. ෙදවැනි පක්ෂය බලන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම විකල්ප 
ආණ්ඩුව හැටියට. එෙහත් අපි  ෙනදර්ලන්තයට, ෙඩන්මාර්කයට 
ගිෙයොත් එෙහම විපක්ෂයක් කියලා නැහැ. ෙමොකද, පක්ෂ 
ගණනාවක් තරග කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න පළමු 
වැනි පක්ෂය, ෙදවැනි පක්ෂය ෙනොෙවයි ඊළඟ වතාෙව් බලයට 
එන්ෙන්, තවත් පක්ෂයක් එන්න පුළුවන්. අන්න එෙහම 
කමෙව්දයක් තිෙබන්ෙන්. එෙහත් අපි විපක්ෂ නායක තනතුර නැති 
කරන්න කියන්ෙන් නැහැ. ඒ තනතුර තබා ගන්න. එංගලන්තෙය්ත් 
තියලා තිෙයන්ෙන් විෙශේෂ අවස්ථා සඳහා.  ඒ අය විෙශේෂ අවස්ථා 
හැටියට සැලකුෙව් යුද්ධ ෙදකක්. ඒ යුද්ධ ෙදෙක්දී විපක්ෂ 
නායකකෙම් තිබුණු වැඩ කටයුතු ෙවනස් වුණා. අන්න ඒ විධියට 
ෙගන යන්න ඕනෑ.  අෙප් ෙම් පධාන පක්ෂ ෙමතැනට එකතු 
ෙවනවා නම් අපි බලන්න ඕනෑ අෙප් ෙම් අෙනකුත් පක්ෂවල 
ඉන්න මන්තීවරුන්ටත්  -ආණ්ඩුෙව් නැති අයට- ආණ්ඩුෙව් තිෙබන 
විශ්වාසයට පශ්නයක් ෙනොෙවන විධියට මීට වඩා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉඩ ෙදන්න. එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන මන්තී 
මණ්ඩලෙය් -House of Commons- 1940 - 1945 අතර හැන්සාඩ් 
වාර්තා අරෙගන බැලුෙවොත් එක එක මන්තීවරුන් - 
ෙකොන්සර්ෙව්ටිව් මන්තීවරුන්, කම්කරු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් - 
ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරනවා, විෙශේෂෙයන්ම යුද්ධය ෙගන යන 
එක ගැන, රෙට් තිෙබන අඩු පාඩුකම් ගැන.  

එෙහත් ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරභාවයට ඒවා පශ්නයක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. අපි සුළු කාලයක් ඒ දිහාත් බලමු. එෙසේ බලා පක්ෂ 
නායකයන් සහ කථානායකතුමා එකතු ෙවලා ෙම් ගැන අලුතින් 
හිතන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණය නිසා තමයි, අද විෙශේෂෙයන්ම මම 
ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරන්ෙන් අපි එකතු ෙවමු කියලා. අපි 
එකතු ෙවලා ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න බලමු. ඒ කියන්ෙන් හැම 
එක්ෙකනාම ආණ්ඩුවට එන එක ෙනොෙවයි. සම්මුතිවාදයක් ඇති 
කර ෙගන, කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඇති කර ෙගන, කාරක සභා 
කමයක් ඇති කර ෙගන ඒ වාෙග්ම, සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ 
මණ්ඩල ඇති කරලා අපි උත්සාහයක් අර ගනිමු, ෙම්  ඔක්ෙකෝම 
කර ෙගන යෑමට. ෙමොකද, අපි තමයි රට හදන්න ඕනෑ.  අපිට ෙම් 
රට හදන්න බැරි නම්, අපි ෙද්ශපාලනෙයන් ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි හතරක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
මම, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, අෙප් ගරු ෙජෝන් 

අමරතුංග මන්තීතුමා, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු ගාමිණී ජයවිකම 
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ඇතුළු අපි ඔක්ෙකෝම හුඟක් කල් ඉඳලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින අය. එෙහම නම් විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව 
අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා බලමු. අපිට ෙවනසක් කරන්න 
පුළුවන් නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එය සිදු කරමු. අපට කරන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බැරි නම් ඒ ෙවනස කරන්නට ඊළඟ අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. රට බලා  ෙගන ඉන්නා අවස්ථාවකදී ෙම් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන තීරණය අනුමත කරන්න කියා මම කියනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ හයක් තිෙබනවා. ඒ 
හෙයන් ෙම්කට තුනක් සම්බන්ධයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ඒ 
වාෙග්ම මුස්ලිම් ෙකොංගසය සහ එක්සත් ජනතා නිදහස ්
සන්ධානය. ඒ ගිවිසුම් ලිඛිතව මා ළඟ තිෙබනවා. 
කථානායකතුමාට වුවමනා නම් මම ඒවා ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සන්ධානෙයනුත් ගිවිසුමක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද, ගරු 

අගාමාත්යතුමනි? ඒ කියන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
නැහැ, සන්ධානය.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
සන්ධානෙය් මහ ෙල්කම් ඔබතුමාත් එක්ක - 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
මා සමඟ ෙනොෙවයි, අෙප් මහ ෙල්කම් එක්ක. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු අගාමාත්යතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ 

ෙල්කම්තුමා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා 
අත්සන් කරනවා අපි දැක්කා.  ඒ ගැන පසිද්ධිෙය් පත්තරවල 
තිබුණා. [බාධා කිරීමක්]   

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලාත් මම 

දන්නවා; සන්ධානය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලාත් මම දන්නවා. 
ඒ ගැන මම ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
නමුත් සන්ධානෙය් ෙල්කම් සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

ෙල්කම් අත්සන් කළ ගිවිසුමක් ගැන අපි දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] - ඒකයි ඒ ගැන අහන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
කථානායකතුමාට වුවමනා නම් ලිඛිතව මම ඒවා ඉදිරිපත් 

කරන්නම්. මෙගන් ඒ ගැන ඇසුෙවොත්, මම කථානායකතුමාට 
ෙපන්වන්නම්. මම ෙවන කාටවත් ෙපන්වන්න වැඩක් නැහැෙන්. 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඔබතුමා අසත්ය පකාශ කරනවා කියලා ෙනොෙවයි, මම ෙම් 

කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඒවා ඔබතුමන්ලාෙග් පශ්න -[බාධා කිරීම්] - මම ඒවා ගැන - 

[බාධා කිරීම්]  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට ගරු විපක්ෂ නායකතුමා. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන් විපක්ෂ නායක ෙනොෙවයි, 

නිමල් සිරිපාල.  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙයෝජනාව පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමට මට අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන මම ඉතාම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්නම්. ඊට 

පසුව ඔබතුමා කථා කරන්න.  

 
ගරු ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා  
(மாண் மிகு  ஆர். சம்பந்தன்) 
(The Hon. R.  Sampanthan) 
No, Sir, let him continue.  
 
 

[පූ.භා. 11.44] 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
Thank you, Hon. Sampanthan.  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ෙමම ගරු 

සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මත සිදු වූ ෙයෝජනාවක්. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සඳහා එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයත්, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් වශෙයන් 
අප අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් පූර්ණ ආශිර්වාදය සහ එතුමාෙග් අපතිහත 
ෛධර්ය නිසා තමයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා  
සංෙශෝධනය එළි දක්වලා අපට ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ඇති කර 
ගන්නට පුළුවන් වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම එතුමා නායකත්වය දරන                 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත්, සන්ධානය තුළත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරියට ෙගන යාෙම් අවශ්යතාව අප අවෙබෝධ කර ෙගන 
තිෙබනවා. අපට බැරි වුණා එදා, විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා වඩා ෙහොඳ මැතිවරණ කමයක් ෙම් රෙට් 
ස්ථාපනය කරන්න.  
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු කථානායකතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ආණ්ඩුවක් 
සඳහා එකතු වු ෙණ්, වර්ෂයක කාලයක් ඇතුළත එදා බැරි වුණු 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට සමාන 
සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා ඊළඟ මැතිවරණයවත් අඩු ගණෙන් 
වඩා ෙහොඳ මැතිවරණ කමයක් යටෙත් පවත්වා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඒ ෙද්ශපාලන පතිලාභය දායාද ෙදන්න මිසක් අපට ෙම් 
මැති ඇමතිකම් ගන්න ෙනොෙවයි. ඊට වඩා ජනතා අවශ්යතාවන් 
පිළිබඳව කල්පනා කරලා ඒ ජනතා අවශ්යතාවන් ඉටු කර ගැනීමට 
නම් ෙමෙහම ෙදපැත්තක ඉඳලා කටයුතු කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. තුෙනන් ෙදෙක් ඡන්දයක් ලබා ෙගන ඒ 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නිසි ෙලස කර ගැනීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව 
අප තුළ තිෙබනවා. අපි රජයට එකතු වන පළමුවන දිනෙය් සිටම - 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, අෙප් සන්ධානයත් - ඒ ෙවනුෙවන් කැප 
ෙවනවා කියන එක අප ෙම් රෙට් ජනතාවට විෙශේෂෙයන්ම 
කියන්නට කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම නව මැතිවරණ කමයට අමතරව  
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්  වැළැක්වීම අපට අවශ්යයි. ඔබතුමා 
දන්නවා, ෙම් රෙට් පැවැති මැතිවරණවලදී  ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
අවම තත්ත්වයකට ආෙව් ෙමම මැතිවරණෙය් දී බව. ඒ ගැන අපි 
සතුටු ෙවනවා. එයට පසු බිම් වූ ෙහේතු කාරණාව,  යම් 
ආකාරයකින් අෙප් මැතිවරණ පතිඵල නිකුත් වූ වහාම එක් 
පක්ෂයකට තනිකර රජයක් පිහිටුවීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැති බව 
කවුරුත් දැන ෙගන හිටියා. එම නිසා අෙනක් පක්ෂෙය් සහෙයෝගය 
අවශ්ය වන බව දැන ෙගන හිටියා. ෙමන්න ෙම් කියන ෙද්ශපාලන 
පවණතාව තුළ  මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය හා මැතිවරණ පචණ්ඩ 
කියාවන් අවම වුණා. එම නිසා ෙම් තත්ත්වය දිගටම  රාජ්ය 
පාලනය තුළ සාක්ෂාත් කර ගැනීෙම් වගකීමක් තිෙබනවා. එය අපි 
අෙප් පාක්ෂිකයන් ෙවනුෙවන් කළ යුතු වගකීමක්. එය 
ආණ්ඩුෙවන් පිටත ඉඳෙගන කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙප් 
පාක්ෂිකයන්ට යම් යම් අසාධාරණකම් ෙවනවා නම්, ෙද්ශපාලන 
පළිගැනීම් ෙවනවා නම් ආණ්ඩුෙව් ඇතුෙළේ ඉඳන් ඒවා අපට නැති 
කර ගැනීෙම් අවස්ථාව ලැෙබනවා. එම නිසා  අෙප් පාක්ෂිකයන් 
ෙවනුෙවන් තමයි අපි ෙමම අෙප් ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවන්ෙන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයයි එකතු ෙවලා පක්ෂ විසුරුවනවා කියා අදහස් 
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා දන්නවා, ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා 
වාෙග්ම අද ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙද්ශපාලන 
පවණතාවන් තුළ රජයන් තුළ රජයට විරුද්ධව කථා කරන බව. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙම් පිළිබඳව අෙප් මධ්යම 
කාරක සභාව ඉදිරිෙය් කථා කරන අවස්ථාෙව්දී  කිව්ෙව්, 
"ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා මැති ඇමතිකම් ගන්න කාට හරි අවශ්ය නම් 
ඒ අයට ගන්න පුළුවන්. අෙනක් අයට අෙනක් පැත්ෙතන් වාඩි 
ෙවලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඒෙක් කිසි පශ්නයක් නැහැ. රජෙය් ඉන්න 
අයටත් මූලික පතිපත්ති හැෙරන්නට අෙනකුත් කාරණා පිළිබඳව 
තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කිරීෙම් පූර්ණ අයිතිවාසිකම ලබා ෙදනවා. 
ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් ඉන්නවා නම්, ඒ අයට විෙව්චනය කිරීෙම් 
පූර්ණ නිදහස ලබා ෙදනවා" කියායි. එම නිසා ෙමයින් විපක්ෂයක් 
නිහ ඬ කිරීම, ජනතාවෙග් අදහස් පකාශ කිරීම එෙහම නැත්නම් 
ජනතාවට බලපාන කරුණු පිළිබඳව නිහඬ වීමක්; නිහඬ කිරීමක් 
අපි ජාතික රජයක් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා  ෙම් කියන කමෙව්දය, ෙම් කියන පතිපත්ති රාමුව තුළ තමයි 
සීමිත කාල සීමාවකට ජාතික රජයක් සඳහා අපි එකඟත්වය පළ 
කර තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා, විෙව්චනය කිරීෙම් අයිතිය අප 
ලබා දීලා තිෙබන බව. ඔබතුමා දන්නවා, අපට ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් 
රට ෙවනුෙවන් කරන්නට ඉතාම වැදගත් කාරණයක් තිෙබන බව. 
ඒ අනුව, ෙම් රට ෙවනුෙවන් නව ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම් 
කාර්ය භාරය සහ අවශ්යතාව අපි ෙදෙගොල්ෙලොම විසින් පිළිෙගන 
තිෙබනවා.  

ඔබතුමාට මතක ඇති, එදා හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය එම ව්යවස්ථාව ෙගන ආ 
ෙවලාෙව්දී  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඒක පුච්චලා දැමූ බව. 
ෙමොකද, ෙම් තිෙබන සංහිඳියාව ෙනොතිබුණු නිසා. එම නිසා ෙම් 
රටට ගැළෙපන ව්යවස්ථාවක් සකස් කිරීෙම් ෙම් යුගෙය් භාරදූර 
කාර්ය භාරය ඉටු කරන්නට නම් ෙමවැනි සංහිඳියාවක් අපි ඇති 
කර ගන්නට ඕනෑ. ඒ සංහිඳියාව තුළින් ෙම් රටට ගැළෙපන 
ව්යවස්ථාවක් අපි නිර්මාණය කර ගන්න ඕනෑ, ගරු 
කථානායකතුමනි. අපි ජාතික රජයක් සඳහා එකතු ෙවන්ෙන් මැති 
ඇමතිකම් ලබා ෙගන ෙතල් ටික ගහගන්න, වාහන ගන්න 
ෙනොෙවයි. ඊට වඩා රටට අවශ්ය ෙම් රෙට් යුගයට ගැළෙපන 
ෙද්ශපාලන පසු බිම සකස් කර ෙගන ජනතාව කාලාන්තරයක් 
තිස්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ ෙද්ශපාලන කරුණු කාරණා ඉටු 
කර දීම සඳහායි. විපක්ෂෙය් පමණක් ඉඳෙගන එය ඉටු කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඊට වඩා පුළුල් වූ සංවාදයක්, පුළුල් වූ 
සංහිඳියාවක්, එකට වැඩ කිරීෙම් හැකියාවක් අපට අවශ්යයි. 
විෙශේෂෙයන්ම, ෙමවර මැතිවරණෙයන්  අපි ලබා ෙගන තිෙබන 
පතිඵල අනුව එවැනි සංහිඳියාවක් නැත්නම් රට අරාජික ෙවනවා. 
ඔබතුමා දන්නවා, තුෙනන් ෙදකක ඡන්ද බලයක් ෙනොමැතිව අපට 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව අවුරුදු හතරහමාරක් යන තුරු විසුරුවා 
හරින්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියා. එෙහම නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
අපි කැමැති ෙව්වා, අකමැති ෙව්වා ෙම් රට ෙවනුෙවන් ෙම් රාජ්ය 
තන්තය පාලනය කිරීෙම් වගකීම සංහිඳියාවකින් ෙගන යන්නට 
ෙවනවා. එය මහජන නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් අපට තිෙබන 
උත්තරීතර වගකීමක්. ගරු කථානායකතුමනි, අපට එම 
වගකීෙමන් මිෙදන්න පුළුවන්ද? එම වගකීම ඉටු කිරීෙම් කාර්ය 
භාරය සහ කමෙව්දය තමයි අප ෙම් සකස් කර දී තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් කාලය තුළ දී පක්ෂ එකතු ෙවලා අෙනක් පක්ෂවලත් 
සහෙයෝගය ලබා ෙගන ඒ පිළිබඳව අපි පුළුල් ෙලස  සාකච්ඡා කර, 
ඒ පිළිබඳව පුළුල් එකඟත්වයන්ට පැමිණ අවශ්ය ජාතික 
පතිපත්තීන් පිළිබඳ වැඩ කටයුතු ටික ඉෂ්ට කළාම අපට ඉදිරියට 
යාමට පුළුවන් ෙවනවා. ජාතික ආණ්ඩුව පිළිබඳ වූ සංකල්පය මම 
හිතන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි, ජනතාව විසින්ම අපට පටවලා 
තිෙබනවා කියායි. අපි ෙදෙගොල්ලන් එකතු වන්ෙන් නැත්නම්, දැන් 
ෙමොකක්ද තිෙබන ෙවනත් විකල්පය? පවතින ඡන්ද පතිශතයන් 
අනුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන බහුතර ඡන්ද පමාණයන් අනුව 
පුළුවන්ද එක පක්ෂයකට විතරක් ආණ්ඩුවක් කරන්න? බැහැ. 
අනිවාර්ෙයන්ම එකට එකතු ෙවන්නට ඕනෑ. අවුරුදු හතරහමාරක් 
යන තුරු පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන්නත් බැහැ. එෙහමනම් 
ෙකොෙහොමද ෙම් රට අරාජික තත්ත්වයකට පත් ෙනොකර අපට 
ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන්? ඉදිරියට ෙගනයන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් ඒ විධිෙය් සංහිඳියාවක් සහ සම්මුතියක් ඇති කර 
ගැනීම තුළින් පමණයි. ඒ නිසා අපි කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් 
ඉතිහාසය විසින්ම, කාලය විසින්ම අපට ඒ තත්ත්වය උදා කර දී 
තිෙබනවා.  

ඒ නිසා ෙම් රට ගැන කල්පනා කර ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට 
ෙගනයාම අපෙග් වගකීමක් බව මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. 
එෙසේම, ගරු කථානායකතුමනි,  විෙව්චනය කිරීෙම් අයිතිය 
පිළිබඳව මම කිව්වා.  ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පූර්ණ 
අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තමයි 
සන්ධානෙය් බලවත්ම සහ වැඩිම බලතල තිෙබන ෙද්ශපාලන 
පක්ෂය. ඒ නිසා එම තීරණය ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක කර 
ඉතාමත් ෙහොඳ සිතින්, සද්භාවෙයන් යුතුවයි අපි ෙම් වැඩ 
කටයුත්ත ඉෂ්ට කරන්ෙන්. ඒ නිසා පක්ෂ අතර තිබුණු අවිශ්වාසය 
නැති කර, මම හිතන විධියට ඒ විශ්වාසය එක දවසකින් ෙගොඩ 
නඟන්නට බැහැ. නමුත් ජාතික රජයක් තුළ වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී 
කම කමෙයන් ඒ විශ්වාසය අපි අතර පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් 
පහළ මට්ටෙම් සියලු සාමාජික කාරකාදීන් අතරත් ඒ විශ්වාසය 
ෙගොඩ නංවන්නට පුළුවන්.   

125 126 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එයින් කිසිෙසේත්ම අදහස් කරන්ෙන් නැහැ, පහළ මට්ටෙම්                 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තිෙබන සමිති එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සමිති එක්ක ඒකාබද්ධ ෙවනවා කියා, ඔවුන් සමඟ එකතු ෙවනවා 
කියා, අපි ඒවා විසුරුවා හරිනවා කියා. අෙප් අනන්යතාවන් අපි                  
ඒ ආකාරෙයන්ම ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනෑ. ඊෙය් 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් පැවැති ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 64 වන 
සම්ෙම්ලනෙය්දී ගරු කථානායකතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, "ජාතික රජයට ගියාට අපි 
සුහදතාෙවන් වැඩ කටයුතු කරමු.  ජාතික පශ්නවලට විසඳුම් අපි 
ඒකාබද්ධ ෙවලා ෙසොයා ගනිමු." කියා. ඒ අතරම බිම් මට්ටෙම් සහ 
ඊළඟ මහ මැතිවරණෙය්දී එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්                                    
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නායකත්වය දීලා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් හදන්න. ඒ වාෙග්ම අගමැතිතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නායකත්වය 
දීලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට ෙගෙනන්න.  ඒ පවාහයන් 
ෙදක ඒ විධියට සිදු ෙවයි. ජනතාව ඒ අවස්ථාෙව්දී තීන්දු කරයි 
කාට ද බලය ෙදන්න ඕනෑ කියා. අපි ඒක ජනතාවට බාර දීලා ඒක 
අපට පශ්නයක් කර ගන්ෙන් නැතිව වැඩ කටයුතු කර ගැනීමට 
අවශ්යයි.  එතුමා කිව්වා, "විෙශේෂෙයන්ම එළෙඹන පළාත් පාලන 
මැතිවරණෙය්දී ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂයට නායකත්වය දීලා ඒ වැඩ 
කටයුතු කරනවා." කියා.  එම නිසා ෙමතැන ශී ලංකා-  

 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආපසු දිනුවාම ඔබතුමා නැවතත් 

ඇමතිකමක් ගන්නවා ද?  

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
නැහැ. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා,  ශී ලංකා නිදහස් 

පක්ෂය දිනුවාම තමුන්නාන්ෙසේ ඇමතිකමක් ගන්නවා ද කියා?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඇමතිකම් ෙදනවා ද, නැද්ද කියන 

එක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට බාරයි. දුන්ෙනොත් ගන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් ෙනොෙගන ඉන්න ඕනෑ. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම නිසා අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් 

ඇමතිකම් ගන්නවා ද, නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි. ඊට වඩා පුළුල් 
වූ පතිපත්ති රාමුවක් මත තමයි ජාතික ආණ්ඩුව සඳහා අපි එකතු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  එම නිසා ඒ පුළුල් වූ පතිපත්ති රාමුව රැක 
ගනිමින් ෙම් රෙට් උන්නතිය සඳහා අපි වැඩ කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. ඒ පුළුල් වූ පතිපත්ති රාමුව අපට අවශ්යයි. දැනට තිෙබන 
ජාතික හා ජාත්යන්තර අභිෙයෝගයන්ට මුහුණදීම සඳහා අපට 
එවැනි ෙදයක් අවශ්යයි. එම නිසා අපි පටු සීමාවන් තුළ කල්පනා 
කරන්ෙන් නැතිව අදට වඩා ෙහට පිළිබඳව, ඉදිරිය පිළිබඳව, රට 
පිළිබඳව කල්පනා කර පරිත්යාග කර තිෙබනවා. ෙදපැත්ෙතන්ම ඒ 
සඳහා පරිත්යාග කර තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් 
පරිත්යාග කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
ඇතුළු සන්ධානයත් රට ෙවනුෙවන් පරිත්යාග කර තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, එෙහම නැත්නම් ෙමවැනි සම්මුතියක් සාදා 
ගැනීමට අපට පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ.  

ඒ නිසා ෙම් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය සමහර විට ශී ලාංකීය 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට අලුත් ෙදයක් ෙවන්නට පුළුවන්. නමුත් 
අපි අලුත් ෙද් පිළිබඳව ඉෙගන ගන්නට ඕනෑ; ඒ පිළිබඳව අත් 
දැකීම් ලබා ගන්නට ඕනෑ.  ඒෙක් යම් යම් අඩු පාඩු ඇති ෙවයි.  
ඒවා සකස් කර ෙගන සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය ඉදිරියට ෙගන 
යන අතරම, බහු පක්ෂ කමය අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැතිනම් ෙම්ක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ 
තුළින් පමණයි ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය සම්පන්න පජාතන්තවාදයක් ෙම් 
රෙට් ෙගොඩ නැඟීමට පුළුවන් වන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.  ඒ 
නිසා  අපි  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් -සන්ධානයත්- ෙම් පිළිබඳව 
ඉතාම ගැඹුරින් කල්පනා කරලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ 
සන්ධානෙය් සියලු ෙදනාම අෙප් ෙම් සංකල්පයට එකඟයි කියලා.  
නමුත් ඒ පිළිබඳව ඒ අයට ෙවනස් වීෙම් අයිතිය තිෙබනවා.  ඒක 
ෙද්ශපාලන අයිතියක්. ඒක අපි කිසිෙසේත්ම යටපත් කරන්ෙන් 
නැහැ. ඒ විවිධ ෙද්ශපාලන මත ඉදිරිපත් කරන අයට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙතෝතැන්නක් ෙවන්නට ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගන එනවාට සමහර පක්ෂවල හුඟාක් අය විරුද්ධ 
වුණා, ඒ අයට තිෙබන තැන නැති ෙවයි කියලා. විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තිබුණා නම් ඒ පක්ෂවලට ඊට 
වඩා තැනක් එනවා කියලා ෙම් වතාෙව් මැතිවරණ පතිඵලවලින් 
ෙපන්වලා දුන්නා. ඒ නිසා අෙප් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන න්යාය පතය 
- political agenda එක-  අනුව අප මුලින්ම ගන්ෙන් ෙම් විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට සමාන සංෙශෝධනයක් 
ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙක්වල කමය හා සම්මිශ 
ෙද්ශපාලන කමය තීන්දු කිරීමටයි. ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා හුඟාක් 
අය ෙම් වතාෙව්ත් ෙම් මැතිවරණය සඳහා වියදම් කළා. පුවත් පත් 
ආයතන හා electronic media ආයතන ෙපොෙහොසත් කිරීම තමයි 
අප ෙදපැත්ෙතන්ම කෙළේ.  අෙප් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
වඩා අෙනක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඒක කළා. ඒ අයෙග් විය හියදම් 
ගැන බැලුවාම ෙකොෙහොමද ෙම්වාට සල්ලි හම්බ වුෙණ් කියලා හරි 
පුදුම හිෙතනවා.  ඒ නිසා ඒ අයත් ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, අර 
කමය තිබුණා නම් මීට වඩා අඩු වියදමින් ෙම් වැෙඩ් කර ගන්නට 
තිබුණාය කියන කාරණය.  ඒ නිසා දැන් ඉතාම ෙහොඳ පසු බිමක් 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා කියා මම හිතනවා. අපි ෙම් 
මැතිවරණ පතිඵල විශ්ෙල්ෂණය කරලා - analyse කරලා-  බලමු, 
ෙකොෙහොමද එක් එක් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ලැබුණු ආසන 
පමාණය කියලා.  ෙම් පථම වර්ෂය තුළදී ෙම් නව මැතිවරණ 
කමය ෙගන ඒමට සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදනු 
ඇතැයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 

 
[මධ්යාහ්න 12.00] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - பாரா மன்றச் சைப 

தல்வர்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා 

ජනාධිපතිවරණයට කලින් -ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන 
ෙකොට- ෙම් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය ගැන අප කථා කළා.  ඒ 
නිසා ෙමය අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි.  ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දාට 
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කලින් ජනාධිපතිවරණයට රැස්වීම් තියන ෙකොට අප පැහැදිලිව 
කිව්වා, ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ අප දින සියෙය් වැඩ 
සටහනකට යනවා, ඊට පස්ෙසේ එළෙඹන පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ වැඩිෙයන්ම ආසන ලබා ගන්නා පක්ෂයයි 
අෙනකුත් පක්ෂයි අතර ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා. ඒ නිසා 
ෙමය අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් කාරණය මාස ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ මැතිවරණ ෙව්දිකාවල සාකච්ඡා කළ ෙදයක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත් අප 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ආවා. එෙහම 
ෙගනැල්ලා පථම වතාවට ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුඵ කළා, ගරු කථානායකතුමනි; for 
the first time, the concept of a National Government was 
introduced into the Constitution. එදා ෙම් ජාතික ආණ්ඩු 
සංකල්පයට ෙදපැත්ෙත්ම අය ඡන්දය දුන්නා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් සෑම ෙකෙනක්ම වාෙග් ඡන්දය දුන්නා. ජාතික 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙකස් පැෙළන තර්ක 
ඉදිරිපත් කරලා ෙම් කාර්යය ආපස්සට හරවන්න කිසිම අයිතියක් 
නැහැ. අනික් එක, ඇයි අපි ෙම්ක කරන්ෙන්? අවුරුදු ගණනාවක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂයයි විපක්ෂයයි ෙහොඳ ෙදයක් 
ෙගනාවත් නරක ෙදයක් ෙගනාවත් විරුද්ධ වුණා.  

අෙප් ජාතික පශ්නය බලන්න ෙකෝ. ඒ සඳහා 1956 ඉඳලා 
ෙහොඳ ෙයෝජනා ගණනාවක් ආණ්ඩුෙව් සිටි පක්ෂ ෙගනාවා.  නමුත් 
හැම දාම විරුද්ධ පක්ෂය සම්පදායානුකූලව විරුද්ධ ෙවලා ඒ 
ෙයෝජනා විනාශ කරලා දැම්මා.  දැන් ඒ සඳහා කාලය ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා.  හුඟක් ෙදෙනකුට ෙමය ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරි අවුරුද්ද ඇතුළත අපට අලුත් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් හදන්න ෙවනවා. අලුත් ව්යවස්ථාවක් 
හදන ෙකොට උතුරු නැ ෙඟනහිර පශ්නයට අප අවසන් විසඳුමක් 
ෙදන්න ඕනෑ. මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම දා ම කියලා තිෙබනවා 
උතුරු නැ ෙඟනහිර පශ්නයට විසඳුමක් ෙදන්න නම් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට වඩා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් දායකත්වයක් අපට 
ඕනෑය කියන එක. ෙමොකද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සහෙයෝගය 
ලැබුෙණොත් පමණයි අපට ෙම් ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙදන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මා හැම දා ම කියලා 
තිෙබනවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමන්ලා ආසනවල වාඩි ෙවන්න.  
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී කර 

ගන්නවා කාරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කටයුතු පිළිබඳ මීට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයකින් ජනතාවට 
ෙපන්වන්න, ෙමහි වැඩ කටයුතු සජීවීව විකාශය කරන්න හැකියාව 
ලැෙබනවාද- 

 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ගරු 

සභානායකතුමනි, කථා කරන්න. 
 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කි යාෙගන ආෙව් ෙම් ජාතික 

පශ්නය විසඳන්න නම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි එක මතයකට එන්න ඕනෑය කියන එකයි. අපි දැක්කා 
අවුරුදු විසි ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට ෙහොඳ 
ෙයෝජනා ඇවිත් පරාජය වුණු ආකාරය. ඒ අවස්ථාවන් අපි පැහැර 
හැරියා. ඒ වාෙග්මයි ජාත්යන්තර පශ්නයටත්. දැන් යුද අපරාධ 
පිළිබඳ ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයයි එකට හිටිෙයොත්, if we stand together, අපට රට 
ෙබ්රා ගන්නත් පුළුවන්; අෙප් තිවිධ හමුදාව ෙබ්රා ගන්නත් 
පුළුවන්. අපි ෙම්වා ගැන හිතන්න ඕනෑ.  

මා ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ වනවා, ගරු  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමාෙග් කථාව ගැන. එතුමා ෙම් කාරණය ෙහොඳට ෙත්රුම් 
අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, පධාන පක්ෂ ෙදක එක මතයකට 
ඇවිල්ලා ජාතික පශ්න -උතුරු නැ ෙඟනහිර පශ්නය, යුද අපරාධ 
පිළිබඳ පශ්නය- විසඳන්න වාෙග්ම අලුත් ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය 
කිරීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම් පක්ෂ ෙදක අවුරුදු ෙදකක් 
එකට ඉඳලා  ඊට පස්ෙසේ අෙප් ෙද්ශපාලන මාර්ගවල අපි යමු. ගරු 
අගමැතිතුමා කිව්වා වාෙග් අපි ෙම් සඳහා අවශ්ය වන රාමුව හදමු. 
අපි ඒ රාමුව හදන්න ඕනෑ. ඒ රාමුව හැදුෙවොත්  අෙප් රටට ෙහොඳ 
අනාගතයක් තිෙබනවා. 

පසු ගිය මැතිවරණය අවස්ථාෙව්දී  යහ පාලනය ෙවනුෙවන් 
නව රජෙය් තිබුණු කැප වීම ගැන  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
ඕනෑ. ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමනි, ෙම් මැතිවරණ නීති-රීති, 
අලුත් නීති-රීති ෙනොෙවයි. ෙම් මැතිවරණ නීති-රීති, ෙම් 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී  මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා ඉදිරිපත් කළ 
නීති-රීති අවුරුදු 30ක්  තිස්ෙසේ - for 30 years - නීති ෙපොෙත් 
තිෙබනවා. නමුත් කියාත්මක වුණාද?  කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
ෙපෝස්ටර් තහනම අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ නීති ෙපොෙත් තිෙබනවා. 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ආණ්ඩුෙව් කැපවීමක් තිබුෙණ් 
නැහැ. හැම ආණ්ඩුවකම එෙහමයි. අපි දැක්කා ෙන්, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය් දී සිද්ධ වුණු ෙද්වල්. ඒවා ගැන කථා කරලා 
අෙප් හිත් පාරවා ගන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත් ෙම් මැතිවරණෙය්දී 
ආණ්ඩුව, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, ගරු 
අගමැතිතුමා යහ පාලනයට එන්නට කැප වුණු නිසා මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරයාට ස්වාධීනව කියා කරන්න සම්පූර්ණෙයන් 
අවස්ථාව දුන්නා. ඒෙකන් ෙපන්වන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කැප වීමයි. 
සමහරු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාට පශංසා කරනවා. එතුමාත් 
කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට ෙකරුවා. නමුත් පධානම ෙද් තමයි යහ 
පාලනය ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුෙව් කැප වීම.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් දවස්වල පුවත් පත්වල 
පළ වනවා, අපට තිෙබන  ජාත්යන්තර පශ්නය සම්බන්ධෙයන් වන 
ෙද්ශීය යන්තණය පිළිබඳව. මා දැක්කා සමහර ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙම් ෙද්ශීය යන්තණය ගැන පශ්න කරලා තිබුණා. ගරු සරත් 
අමුණුගම මැතිතුමනි, ෙම් පක්ෂ විපක්ෂ ෙදපැත්ෙත්ම අය දන්නවා, 
ෙම් ෙද්ශීය යන්තණය ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්, හිටපු ජනාධිපති  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා බව. යුද්ධය අවසන් ෙවලා දවස් කිහිපයක් යන 
ෙකොට එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම්වරයා ලංකාවට ආවා. එහිදී 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මහ ෙල්කම්වරයායි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමායි ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. ඒ ගිවිසුෙමන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, යුද්ධෙය් අවසාන කාලෙය් 
සිද්ධ වුණු ෙද්වල් ගැන අභ්යන්තර පරීක්ෂයක් - internal 
investigation එකක් -  කරන්න, ජාත්යන්තර පමිතීන් අනුව. ඒක 
සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ 2009 දීයි. ඒක 2010 
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වර්ෂෙය්  සිදු වුෙණ් නැහැ; 2011 වර්ෂෙය් සිදු වුෙණ්ත් නැහැ. 
එතෙකොට ෙමොකක්ද වු ෙණ්? එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් 
කවුන්සලය කිව්වා, "අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරන බවට ඔය 
ෙගොල්ලන් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, ඒක කෙළේ නැහැ, එම නිසා අපි 
ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරනවා" කියලා. ඒ නිසා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලය අවුරුදු තුනක් ෙයෝජනා 
ෙගනාවා ලංකාවට විරුද්ධව. ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් කරනවා නම් 
ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්ය නැහැ, ගරු මන්තීවරුනි. එෙහම 
නම් අපි ඒවා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා රටට බලපාන පශ්න. 
ෙම්වාත් එක්ක ෙද්ශපාලනය කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාත් 
අපත් එකට හිටිෙයොත් අපට ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා, 
අෙප් රට ෙබ්රා ගන්නත්, අෙප්  තිවිධ හමුදාව ෙබ්රාගන්නත්. ඒ 
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාත් අපත් එකට ඉඳලා යම් යම් සිද්ධීන් ගැන 
පරීක්ෂා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

දැන් බලන්න, 71 කැරැල්ල කාලෙය් සිවිල් යුද්ධයක් තිබුණා. 
හමුදාව සහ ෙපොලීසිය පාවිච්චි කරලා  ඒක මර්දනය කළා. නමුත්  
නීති විෙරෝධී කියා සිද්ධ වුණා. බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එදා 
ෙප්මවතී මනම්ෙප්රියෙග් සිද්ධිය යට ගැහුෙව් නැහැ. පරීක්ෂණයක් 
කරලා  ඒ ඝාතනය කළ පුද්ගලයාට  දඬුවම් නියම කළා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
සිර භාරයට  ගත්තා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
සිරභාරයට  අරෙගන,  I think he was convicted - දඬුවම් 

කළා.  චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
කිෂාන්ති කුමාරස්වාමි සිද්ධිය යට ගැස්ෙසව්ෙව් නැහැ; දඬුවම් 
දුන්නා.  ආණ්ඩුවක් හැටියට නීතිය කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම 
ආණ්ඩුවට තිෙබනවා.  

 මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අපි යුද්ධෙය් සිද්ධි ගැන 
ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් කරන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත් අපි ඒක 
කෙළේ නැහැ. ඒ අතරතුර හිටපු ජනාධිපතිතුමා උගත් පාඩම් හා 
පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාව පත් කළා. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ජනාධිපති ෙකොමිසෙමන් කිව්වා, සිද්ධීන් 
හතක් - seven incidents - ගැන පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒ 
ගැනවත් පරීක්ෂණයක් කෙළේ නැහැ.  ජනාධිපතිතුමා පත් කළ 
උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳව වූ ජනාධිපති 
ෙකොමිසෙමන් කිව්වා, සිද්ධීන් හතක් ගැන - මුළු යුද්ධෙය්ම ඒවා 
ගැන ෙනොෙවයි - පරීක්ෂණ කරන්න කියලා. ඒ පරීක්ෂණවත් 
කෙළේ නැහැ. එතෙකොට ෙමොකක්ද අෙප් රට ගැන තිෙබන 
විශ්වාසය, අෙප් රෙට් කීර්ති නාමය? එම නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න සියලු ෙදනාෙගන්ම මම විෙශේෂ ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ෙම් රටට බලපාන ජාතික පශ්න අෙප් අනාගත 
පරම්පරාවට ෙනොතියා, අෙප් දරුවන්ට ඉතිරි කරන්ෙන් නැතුව 
කටයුතු කරමු කියලා. අලුත් ව්යවස්ථාවක් හදා ගැනීම, ජාත්යන්තර 
පශ්නවලදී එකට සිටීම, මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම, ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් අයිතිය යන කරුණුවලට අදාළ  සියලු පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්මත කරලා  අෙප් රට අපට ආඩම්බර විය හැකි 
රටක්, අභිමානවත් රටක් ෙලසට නිර්මාණය කරමු. ඒ පණිවුඩය 
ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් තබමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

[12.09 p.m.] 
 

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு  ஆர். சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. R.  Sampanthan - Leader of the Opposition) 
Mr. Speaker, permit me to say a few words in regard 

to my elevation to the exalted position of Leader of the 
Opposition this morning as per the Announcement made 
by you. I am greatly humbled by this honour that has been 
conferred on me and I, on behalf of my Party, accept the 
position with a sense of humility.   

I must congratulate you on upholding the conventions 
of this House in recognizing the party with the largest 
number of seats which has not formed any alliance with 
the Government as the party entitled to hold the position 
of the Leader of the Opposition. I wish to thank the voters 
of the Northern and the Eastern Provinces, particularly 
the voters of Trincomalee, for the confidence they have 
reposed in my Party and in me. I also wish to thank my 
Colleagues for continuously electing me as their 
Parliamentary Group Leader. 

வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற மக்க க்கு எம  மனமார்ந்த 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறாம். விேசட 
மாக, தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் வாழ்கின்ற மக்க க்கு 
எம  கட்சி மீ ம் என் மீ ம் அவர்கள் ைவத்தி க்கும் 
நம்பிக்ைகக்கு நாங்கள் எப்ெபா ம் நன்றி ைடயவர்களாக 
இ ப்ேபாம். என  சக பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் என்ைனக் கட்சியின் பாரா மன்றக் கு த் 
தைலவராகத் ெதாி ெசய்தி க்கின்றார்கள். அவர்க க்கும் 
என  மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்வ  என  
கடைமெயன்  நான் க கின்ேறன். அரசாங்கத்தால் 
ெகாண் வரப்ப ம் ஏ ெமா  சட்டத்ைத ேதசிய நலன்க தி 
எதிர்க்கேவண் யி ந்தால், அைத நாங்கள் நிச்சயமாக 
எதிர்ப்ேபாம். 

We will oppose the Government on all issues where it 
is the national interest to do so. We will support the 
Government on all issues where such support is justified. 
We will extend our fullest support to all parties and 
Members in the Opposition and we will work closely with 
them to ensure that we are an effective and efficient 
Opposition. This is an assurance I want to give all the 
political parties and Members in the Opposition that we 
will not hesitate to work with you unitedly to serve the 
cause of the Opposition and to be an effective and 
efficient Opposition against the Government whenever 
that is required. There are issues that need to be resolved 
in the national interest. 

ேதசிய நலன்க தி தீர்க்கப்படேவண் ய விடயங்கள் பல 
இ க்கின்றன. Amongst them, is the long-festering Tamil 
question, நீண்ட காலமாகத் தீர்க்கப்படாமல் நில ம் தமிழ் 
ேதசியப் பிரச்சிைன ம் அத ைடய பிரதிப ப் க ம் இந்த 
நாட் ல் தீர்க்கப்பட ேவண் ய ஒ  க்கிய பிரச்சிைனெயன்  
நாங்கள் க கின்ேறாம். We would like to work closely 
with everyone to resolve this question. While we shall be 
loyal to this country and to the people of this country, I 
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must emphasize that it is also our primary duty to ensure 
that there is an acceptable resolution of the Tamil 
question. இந்த நாட்  மக்க க்கும் இந்த நாட் க்கும் நாங்கள் 
விசுவாசமாக இ க்கும் அேதேவைளயில், தமிழ் ேதசியப் 
பிரச்சிைனக்கு ஒ  நிரந்தரமான, நியாயமான தீர்ைவக் 
காணேவண் ய  எம  கடைம. அந்தக் கடைமைய 
நிைறேவற் வதற்காகத்தான் எம  மக்கள் எங்கைள இங்ேக 
அ ப்பி ைவத்தி க்கின்றார்கள். அதைன நிைறேவற் வதற்கு 
உங்கள் எல்ேலா ைடய ஒத் ைழப் ட ம் நாங்கள் யற்சி 
எ ப்ேபாம் என்  கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

I might now, Sir, make a few comments on the 
Determination  under the Constitution that we are 
presently discussing in this House. A National 
Government, in the present context in the country, is 
maybe a national need. The two main parties working 
together could be in the national interest. This is the first 
time in the country’s history that the two main parties 
have decided to come together and constitute a 
government. This is also in consonance with the two 
democratic verdicts delivered by the country recently and 
also in keeping with the Nineteenth Amendment to the 
Constitution. It is in keeping with the Nineteenth 
Amendment that this Resolution is brought to this House 
today.  

What is happening maybe necessary; it maybe good 
for this country and we wish the process all success.  But 
the increase in the number of Ministries to achieve this 
does not seem to be in conformity with good governance.  
It would have been much better if the two parties were 
able to come together without an increase in the number 
of Ministries. But unfortunately we have a culture in this 
country which has become deeply entrenched in recent 
times which has resulted in the number of Ministries 
being enhanced through various devious processes, 
including - if I might say so with respect - the use of 
various considerations in order to buy over Members of 
Parliament. I think we should put an end to this culture.   

We must not forget that in our neighbouring country, 
India, which is a large country, they have only 65 
Ministers: 27 Cabinet Ministers including the Prime 
Minister, 13 Ministers of State with independent charge 
and 25 Ministers of State. There are no Deputy Ministers 
there. A country of 1.2 billion people has only 65 
Ministers. We have just 20 million people. This is 
something that we must bear in mind and the desire for 
Ministerial positions, which is against the national interest 
to an extent that is not consistent with the need of the 
country, is the culture that we must get over.  That would 
be my submission.   

While I do realize that in the present context a 
National Government, under any circumstances, maybe a 
dire necessity and maybe something which this country 
needs,  we must also remember that this culture must be 
ended.  This culture of everybody wanting to become 
Ministers somehow must be ended and we must turn a 

new leaf.  That will be in the interest of this country. So, 
taking a good example from our giant neighbour, where 
despite all the diversity that exists in that country, they 
are able to stay together on account of their structures of 
governance.   

In fact, I was thinking to myself this morning, rather 
than having so many Ministers in the Centre, why can we 
not have three to five regions in this country, vested with 
substantial powers of governance?  There are many 
young Members of Parliament who can be excellent 
Ministers and Chief Ministers in those three to five 
regions.  Give them maximum power and allow them to 
rule various parts of this country in such a way that the 
people’s interests are best served.  After all, India has 
today 29 States.  The country is united, the country stays 
together.  The country stays together because people’s 
aspirations are respected, honoured and implemented by 
the States which have been constituted in such a way so 
as to preserve linguistic interests, cultural interests, 
religious interests and so on.  This is what we need.   

So, Mr. Speaker, while we realize the importance of 
this Determination in the present context in our country, I 
think we need to get away from this culture of having 
excessive number of Ministers in our Cabinets.  That is 
not very good and the people of this country would not 
respect that for too long. 

I thank you, Sir. 
 

 
[අ.භා. 12.19] 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, කථානායක ධුරය ලබා ෙගන 

අතිවිශිෂ්ට වූ කියාවලියක් ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළ ඉෂ්ට සිද්ධ 
කරන්නට ඔබතුමාට අවස්ථාව ලැබීම ගැන ආරම්භෙය්දීම මා 
මෙග් ශුභ පැතුම් එකතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ඡන්ද 
1,30,433ක  පමාණයකුත්, මා හට 1,12,645ක මනාප ඡන්ද  
පමණයකුත්, එනම් ලංකාෙවන්ම අංක ෙදෙක් මනාප පතිශතයක් -
සියයට 86.36ක පතිශතයක්- ලබා දීම පිළිබඳව පථමෙයන්ම 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මෙග් ස්තුතිය පුද කර 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මෙග් ඡන්ද දායකයන්ට ස්තුති කිරීෙම් 
දැන්වීමක මා පකාශ කර සිටියා, 50,000කින් ඡන්ද පමාණය වැඩි 
වුණාය කියලා. මා එය නිවැරැදි කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය මහා 
මැතිවරණයත් සමඟ සංසන්දනය කරන ෙකොට ඡන්ද 47,406ක් 
තමයි වැඩි වු ෙණ්. ඒ සිදු වුණු වරද පිළිබඳව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සියලු ෙදනාෙගන්ම සමාව ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් රට ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් 
ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක සිටින ෙමොෙහොෙත් ජාතික 
ආණ්ඩුවක අවශ්යතාව රෙට් ෙබො ෙහෝ ෙදනාට පැහැදිලි ෙවලා 
තිෙබනවා. රෙට් ඉතිහාසෙය් තීරණාත්මක, අභිෙයෝගාත්මක 
සන්ධිස්ථානයකටයි අපි පෙව්ශ ෙවලා සිටින්ෙන්. රටක් හැටියට 
ලක්ෂ 200කට අධික වූ ජනතාව  ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්යයට 
මුහුණ ෙදන ෙමොෙහොතක්. ෙමවන් අවස්ථාවක රටක් හැටියට රට 
මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගවලට සාර්ථක විසඳුම් ලබා ෙදන්නට ෙම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප සියලු ෙදනාම ඇප කැප ෙවලා සිටිනවා. රට 
දිනවන, මව් බිම සුරකින, රෙට් පුරවැසි පරපුර සුරක්ෂා කරන 
කියාදාමයක් අපි කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. ජනතාව ජීවත් 
කරවන, රට ෙසෞභාග්යය කරා ෙමෙහයවන අලුත්ම මාදිලිෙය් 
රාජ්ය පාලනයක අවශ්යතාව අද ඉස්මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී මට මතක් ෙවනවා, ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරයකු 
වූ ලින්ඩන් බී. ෙජොන්සන් මැතිතුමා කරපු පකාශයක්. "There are 
no problems we cannot solve together; and very few that we 
can solve by ourselves."   "එක්ව විසඳාලිය ෙනොහැකි ගැටලු 
ෙනොමැත. එෙමන්ම හුදකලාව විසඳාලිය හැක්ෙක් ඉතා සුළු ගැටලු 
සංඛ්යාවක් පමණි." ඒ වදනත් ෙත්මා කර ෙගන නව දැක්මක්, 
නිර්මාණශීලී දර්ශනයක්, සුපුරුදු ගතානුගතික රාමුවට ෙකොටු 
ෙනොවී, යල් පැන ගිය සම්පදායන් බැහැර කරලා, අෙප්කම, 
ගෙම්කම, රෙට්කම, ෙද්ශීයත්වය, සංස්කෘතිය, සභ්යත්වය බැහැර 
ෙනොකරන, ජනතාවාදී පගතිශීලී මාවතක් ඔස්ෙසේ රට 
ෙමෙහයවීෙම් උදාරතර කර්තව්ය දියත් කරන්නටයි අපි ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුව හරහා උත්සාහ කරන්ෙන්. දැන් ෙම් නව ගමනක් යෑම 
සඳහා, ජාතික එකමුතුවක් හරහා ඉදිරියට යෑම සඳහා ෙහේතු වුණු 
අභ්යන්තර සහ බාහිර කරුණු කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා මතක් කරන්නට 
කැමැතියි, ෙදවන මහා ෙලෝක සංගාමය සමෙය් හිට්ලර්ෙග් නාට්සි 
අභිෙයෝගයට මුහුණ ෙදන්නට රට ෙවනුෙවන්, ජාතිය ෙවනුෙවන් 
එදා එංගලන්තෙය් සියලුම ෙද්ශපාලන පාර්ශ්වයන් ඒක රාශි වුණු 
බව. හිෙරෝෂිමා සහ නාගසාකි යන දූපත්වලට පරමාණු ෙබෝම්බය 
වැටීම තුළින් මුළුමහත් ජපානයම ව්යසනයකට පත් ෙවනෙකොට ඒ 
රෙට් ෙයොෂීඩා අගමැතිතුමා ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය හරහා රටම 
එක් ෙසේසත් කළා.  

දැන් අප රටක් හැටියට මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග ෙමොනවාද? 
අභ්යන්තර වශෙයන් කථා කෙළොත්, හැම ආණ්ඩුවක්ම කථා 
කරනවා,  ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6යි, සියයට 7යි, සියයට 
8යි, සියයට 9යි, සියයට 10යි කියලා. අෙප් රෙට් කී ෙදෙනකුෙග් 
මුදල් පසුම්බියට ෙම් සියයට හෙය්, හෙත්, අෙට් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය දැෙනනවාද? මහා ෙලොකුවට, උජාරුවට ඒක පුද්ගල 
ආදායම ගැන කථා කරනවා. ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 
3,625යි. ඒක අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් කී ෙදෙනකුෙග් ඇඟට 
පතට, බඩට, කටට, හදවතට දැෙනනවාද? ඒක පුද්ගල ආදායම 
ගැන කථා කරන අතරතුර, අප අමතක කරන්නට ෙහොඳ නැහැ ෙම් 
ෙමොෙහොත වන විට අෙප් රෙට් හැම පුරවැසිෙයකුෙග්ම ඒක පුද්ගල 
ණය බරතාව 3,58,409ක් බව. ෙම්ක බරපතළ අභිෙයෝගයක්.  

දුප්පත්කම සියයට පහෙළොෙව් සිට සියයට හය දක්වා අඩු 
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා කියනවා. නමුත්, අප හැෙමෝම දන්නා 
කාරණාවක් තමයි, අෙප් රෙට් මහා භයංකාර, සැඟවුණු 
දුප්පත්කමක් තිෙබන බව. ජාතික ධනය ගැන කථා කරනවා නම්, 
ජාතික ආදායෙමන්  සියයට 53ක් ෙපොෙහොසත්ම සියයට විස්ස 
විසින් භුක්ති විඳිනවා. දුප්පත්ම සියයට විස්ස භුක්ති විඳින්ෙන් 
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 4ක්, සියයට 4.5ක් වැනි ඉතාම 
ෙසොච්චම් පමාණයක්.  

අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය එන්න එන්නම පරිහානියට ලක් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි හැෙමෝම දන්නා කාරණාවක්. 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට 2000 වසෙර් ෙසෞඛ්ය 
ක්ෙෂේතයට ෙවන් කළ සියයට 1.65ක මුදල් පමාණය 2014 වන 
විට සියයට 1.41 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. කුරු වීම, මිටි වීම, 
ක්ෂය වීම, අඩු උපත් බර දරුවන්, රක්ත හීනතාව -නීරක්තිය- ළමා 
සහ මාතෘ මන්ද ෙපෝෂණය අෙප් රට මුහුණ ෙදන මහා භයංකාර 
අභිෙයෝග බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

2005 -2010 කාල වකවානුව තුළ අෙප් රෙට් පාසල් 350ක් 
වැසී ෙගොස් තිෙබනවා. 2005 දී අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ 
සියයට 2.59ක මුදල කමෙයන් සියයට 1.94ක්  දක්වා අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. මත් දව්ය භාවිතය එන්න එන්නම පචලිත ෙවනවා. 
කාන්තා හා ළමා හිංසනය මුළු ජන සමාජය තුළම ව්යාප්ත ෙවලා 
තිෙබනවා. කැසිෙනෝ සංස්කෘතිය නිසා රට තුළ තිෙබන අෙප් 
සංස්කෘතියට මරු පහරක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.  ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් අභිෙයෝග සියල්ලක්ම රෙට් සියලු ෙදනාම 
මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග හැටියට සිතා බලා, හැෙමෝම යම් 
සුසංෙයෝගයක්, යම් සම්මුතිවාදයක්, යම් එකමුතුභාවයක් ඇති 
කරෙගන, රෙට් පධාන ඉලක්ක සපුරාලීෙම් වගකීම කියාත්මක 
කරන්නටයි අද අප ෙම් ඓතිහාසික පියවර ගන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. 

අභ්යන්තර වශෙයන් ජනතාව  මුහුණ පාන ආර්ථික, සමාජයීය 
පශ්න වාෙග්ම, රට තුළ පසු ගිය කාලෙය් අසමඟිය, අසාධාරණය, 
ජාති ෙභ්දය, ආගම් ෙභ්දය, ආගමික සිද්ධස්ථාන කුඩුපට්ටම් කිරීම, 
පුච්චන සංස්කෘතිය ආදී හැම පැත්තකින්ම අන්තවාදය රජ 
කරන්නට කියාත්මක වුණු ඒ කියාදාමයන් තුළ මුළුමහත් 
ෙද්ශපාලන පරිසරයම අන්ත දූෂණයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙද්වල් නිවැරදි කිරීම සඳහා අප හැෙමෝම ඒක රාශි වන්නට 
ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඉංගීසි කියමනක් තිෙබනවා, "holier-
than-thou" කියලා. "ඔබට වැඩිය අප උසස්, ඔබට වැඩිය හැම 
ෙද්ටම උත්තර තිෙබන්ෙන් අප ළඟයි" කියන අන්න ඒ 
පතිපත්තිෙයන් බැහැර ෙවලා, රෙට් පධානතම පශ්න විසඳීම සඳහා 
ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරන සියලුම ෙද්ශපාලන 
මතිමතාන්තරවලින් රටට ගත යුතු ධනාත්මක, ගුණාත්මක, 
හරාත්මක අදහස් උදහස්වලින් ෙපෝෂණය වූ, පැහැදිලි, නිවැරැදි, 
පගතිශීලි සංකල්පයක් රාජ්ය පාලනය හරහා කියාත්මක වීම අද 
යුගෙය් අවශ්යතාව බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් මට මතක් ෙවනවා, ෙම් 
අභ්යන්තර පශ්න දිහා බලනවා වාෙග්ම ජාත්යන්තර වශෙයන් අපට 
මුහුණ ෙදන්නට ගැටලු, කරුණු කාරණා රැසක් අපට තිෙබනවාය 
කියන කාරණය. අප හැෙමෝම දන්නා කාරණාවක් තමයි, පසු ගිය 
කාල වකවානුව පුරාවට අෙප් රටට අතිභයංකර බාහිර බලෙව්ග, 
ෙචෝදනා, අභිෙයෝග රැසක් එල්ල වුණා කියන එක. ගරු 
කථානායකතුමනි, 2012 සිට පිට පිට ම අවුරුදු තුනක් මානව 
හිමිකම් කවුන්සලෙය් අෙප් රටට විරුද්ධ ෙයෝජනා, 
බහුතරයකෙගන් ස්ථිර ෙවලා, ජාත්යන්තර යුද අපරාධ පරීක්ෂණ 
අෙප් රට ෙක්න්ද කරෙගන කියාත්මක ෙවමින් මහා භයංකාර 
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. අපි රටක් හැටියට ජාත්යන්තර වශෙයන් 
හුදකලා වුණා. ජාත්යන්තර වශෙයන් අෙප් රටට විරුද්ධව මහා 
ෙලොකු දැලක් එළා තිබුණා. "ජාත්යන්තර යුද අපරාධ පරීක්ෂණය" 
කියන වචන ෙද්ශපාලන න්යාය පතෙයන් ඉවත් කරන්නට සමත් 
වුෙණ් ඇයි? බිස්වාල් මැතිනිය ෙම් අවස්ථාෙව් ලංකාවට ඇවිල්ලා 
කියනවා, "ජාත්යන්තර පරීක්ෂණ ෙනොෙවයි, අභ්යන්තර 
පරීක්ෂණයකට අෙප් සහාය ලබා ෙදන්න අපි එකඟයි" කියලා. හිටි 
හැටිෙය් ජාත්යන්තර පරීක්ෂණය අභ්යන්තර පරීක්ෂණයකට 
පරිවර්තනය වුෙණ් ෙමොකද? අෙප් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙදක එකඟ වුණා එකට වැඩ කරන්න; එකමුතුව, එක්සිත්ව, 
එක්සත්ව රට ගැන හිතලා යහ පාලන පතිපත්තීන් කියාත්මක 
කරන්න. රාජ්ය යන්තණෙය් පධානතම ඉලක්කය රෙට් ජනතාව 
සුඛිත මුදිත කරවීම මිස එක්ෙකෙනකු ෙදෙදෙනකු තුන්ෙදෙනකු 
හතරෙදනකු රජ කිරීම ෙනොවන බව මුළු රෙට් ජනතාවටත්, 
ෙලෝකයාටත් ඒත්තු ගැන්වුණු නිසා, දූෂණය, වංචාව, ෙහොරකම, 
ෙපෝඩාව, මුසාව, මුළාව බැහැර කරපු රාජ්ය පාලනයකට අපි 
ජාත්යන්තර හයිය, ගැම්ම ලබා දිය යුතුයි කියන පිරිසිදු ෙච්තනාව 
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ජාත්යන්තර පජාව තුළ ගම්ය වූ නිසා ජාත්යන්තර යුද අපරාධ 
පරීක්ෂණය අභ්යන්තර පරීක්ෂණයකට හරවලා පසු ගිය කාල 
වකවානුව තුළදී අෙප් රෙට් ස්ෛවරීත්වය තුට්ටු ෙදකට 
ජාත්යන්තරයට විකුණපු යුගය සහමුලින් අවසන් කරලා අද යහ 
පාලනය තුළින්, එකමුතුභාවය තුළින්, එක්සත්භාවය තුළින් ෙම් 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළ හරහා අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, 
සැබෑ ස්ෛවරීත්වයක් අෙප් රට තුළ කියාත්මක කරන්න; සැබෑ 
ෙද්ශපාලන නිදහසක්, සැබෑ එක්සත්භාවයක් ඇති කරන්න. රෙට් 
ඒකීයභාවය ගැන ෙව්දිකාවල ෙකොපමණ කථා කළත්, අෙප් රෙට් 
ඒකීයභාවය පාෙයෝගිකව සුරක්ෂා කරන්නට හැකියාව ලැබුෙණ් 
ෙම් එකමුතුභාවය සංහිඳියාව වාෙග්ම ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය 
නිසායි. පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකට වැඩ කිරීමට එකඟ වූ 
නිසා රටට ෙලොකු හයියක්, ගැම්මක් ලැබුණා. හැබැයි ෙම් එකට 
වැඩ කිරීෙම් පතිපත්තිය පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකට පමණක් 
සීමා ෙවලා හරි යන්ෙන් නැහැ. හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටම 
රෙට් දියුණුව උෙදසා කළ හැකි කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. 
පාෙයෝගික දායකත්වයක් ලබා දීලා රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන, 
සමාජීය, ආර්ථික ඉලක්කයන් සම්පූර්ණ කර ගැනීෙම් ඉලක්කයන් 
කරා යන්න සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඓතිහාසික කාර්ය 
භාරයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ගරු අගාමාත්යතුමා ෙයෝජනා 
කරන්ෙන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් කරන්න. 
ආඥාදායකත්වය, ඒකාධිපතිත්වය, තනි තීන්දු බැහැර කරලා 
සම්මුතිවාදය තුළින්, එකමුතුභාවය තුළින්, හැෙමෝෙග්ම ගුණ 
අගුණ ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන රෙට් උන්නතිය තකා ෙම් ඓතිහාසික 
ගමන යන්නට අපි උත්සාහ කිරීම  ෙශේෂ්ඨ කියා දාමයක්ය කියා මා 
හිතනවා.  

මෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරන්නට ෙපර මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. රට ෙකොටු කරන්නට 
දමපු ෙම් මහා ජාත්යන්තර දැල අද ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක 
ඓතිහාසික ජයගහණයක්. මා තවත් එක කාරණාවක් කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් රෙට් අපනයන ගමනාන්තයන් දිහා බැලුවාම-  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා මෙග් අදහස් පකාශ 

කිරීෙම්දී කියා සිටිෙය් ෙම් ජාත්යන්තර දැල එළීම නිසා අෙප් රටට 
සිදු වන්නට ගිය මහා විනාශය කවුරුත් සුළු පටු ෙකොට සලකන්න 
එපා කියායි. මා ෙම් කියන්න හදන කාරණාව ගැන ෙමොෙහොතකට 
සිතා බලන්න. අපනයන ගමනාන්තයන් -export destinations- 
දිහා බැලුවාම වැඩිම අපනයන ආදායමක් අපට ලැෙබන්ෙන් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් සහ යුෙරෝපා හවුෙලන්. යුෙරෝපා 
හවුෙලන් සියයට 31ක්. ඇෙමරිකාෙවන් සියයට 24ක්. අෙප් රෙට් 
අපනයන ආදායෙමන්  සියයට 55ක් යුෙරෝපා හවුෙලන් සහ 

ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන්. අර ජාත්යන්තර දැල, ජාත්යන්තර 
අභිෙයෝග එල්ලවීම තුළ, ෙමොෙහොතකට හිතන්න බැරි ෙවලාවත් 
අෙප් රටට ආර්ථික සම්බාධක පැනවූවා නම් කාටද ඒ හානිය සිදු 
වන්ෙන් කියා. අෙප් රෙට් ගම් නියම් ගම් සිසාරා, නගර සිසාරා 
ජීවත් වන ෙගොවියාෙග්, ධීවරයාෙග්, කම්කරුවාෙග්, දුප්පතාෙග්, 
සාමාන්ය ජනතාවෙග්, මධ්යම පාන්තිකයාෙග් දූ දරුවන්ට තමයි 
විරැකියා ෙපෝලිමට ලක්ෂ ගණනින්, දශ ලක්ෂ ගණනින් 
එකතුවන්නට සිදු වන්ෙන්. නමුත් අද ඒ මහා භයංකර 
තත්ත්වෙයන් රටක් හැටියට අපි මිදිලා තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා 
අත්වැල් බැඳෙගන සම්මුතිවාදෙයන්, සුසංෙයෝගෙයන් ඉදිරියට 
යන්නට අපි උත්සාහ කරමු.  

මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර පුංචි උදාහරණ ෙදකක් 
දක්වන්නට මම කැමැතියි. කළු ජාතීන් මර්දනයට පත් කළ දකුණු 
අපිකාෙව් එෆ්.ඩබ්ලිව්. ද ක්ලර්ක් සහ කළු ජාතික බහුතරෙය් 
නිදහස ජයගහණය කරවන්නට කටයුතු කළ ෙනල්සන් 
මැන්ෙඩලා මැතිතුමන්ලාෙග් කියා කලාපය ගැන ෙපොඩ්ඩක් 
ෙසොයා බලන්න. රට තුළ පජාතන්තවාදී කමය ස්ථාපනය කර 
ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා මැතිතුමා, එෆ්.ඩබ්ලිව්. ද ක්ලර්ක් සුදු ජාතික 
ජනාධිපතිවරයාත් සමඟ අත්වැල් බැඳෙගන ෙකටි කාලයකට ෙහෝ 
රට ෙගොඩ දැමීෙම් අඩිතාලම දමන්නට කටයුතු කළ ආකාරය ගැන 
මදක් හිතලා බලන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායාකතුමනි, ඒ වාෙග්ම 1860 දී 
රිපබ්ලිකන් පක්ෂෙය් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා හැටියට ඒබහම් 
ලින්කන් මැතිතුමා ඒ අෙප්ක්ෂකත්වය පාථමික ඡන්ද තුළින් 
ජයගහණය කර, ඉන් පසුව රෙට් ජනාධිපතිවරයා වන විට 
ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ ගැන “Team of Rivals” කියන ෙපොෙත් 
ෙබොෙහොම ලස්සනට සඳහන් ෙවනවා. ෙමොකක්ද, ලින්කන් 
ජනාධිපතිතුමා කෙළේ? තමන්ට අභිෙයෝග කළ සියලු ෙදනාව 
කැබිනට් එකට එකතු කර ගත්තා. නිව්ෙයෝර්ක් පාන්තෙය් 
Senator, William Seward මැතිතුමාව තමන්ෙග් රාජ්ය ෙල්කම් 
කළා. තමන්ට අභිෙයෝග කළ පුද්ගලයා. ඔහෙයෝ පාන්තෙය් 
Governor, Chase මැතිතුමාව භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් කළා. ඒ 
වාෙග්ම මිසුරි පාන්තෙය් එඩ්වඩ් ෙබ්ට්ස ් මැතිතුමා තමන්ෙග් 
නීතිපතිතුමා -Attorney-General- බවට පත් කර ගත්තා. ෙමන්න 
ලින්කන් ජනාධිපතිතුමා අපට දීලා තිෙබන ආදර්ශය.  

තමන්ෙග් පතිවාදීන්ව තමන්ෙග් ආණ්ඩුවට එකතු කර ගත්තා. 
එතුමා ආණ්ඩුවට සාමාජිකෙයෝ ෙතෝරන විට තමන්ට වඩා උසස් 
අධ්යාපනයක් ලැබූ , තමන්ට වඩා උසස් සුදුසුකම් තිෙබන සියලුම 
පතිවාදීන් එකතු කර ෙගන එතුමා යහපත් රාජ්ය පාලනයක් 
ඔස්ෙසේ රට ෙමෙහයවන්නට කටයුතු කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් සියලු ෙද්ම අෙප් රටට 
වැදගත් ආදර්ශයන්. අන්න ඒ නිසා ඇෙමරිකානු ජනාධිපති 
ෙබන්ජමින් ෆැන්ක්ලින් මැතිතුමාෙග් වදනක් සමඟ මම මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතුමා ෙමෙසේ 
පකාශ කළා."We must all hang together or assuredly we shall 
all hang separately." "අපි සියලු ෙදනා එකිෙනකා හා ඇලී සිටිය 
යුතුයි. ෙනොඑෙසේ නම් නිසැකවම සියල්ලන් හට එකට එල්ලී මිය 
යාමට සිදු වනු ඇත" කියා. 

රට මුහුණ ෙදන අභිෙයෝග ෙදස බැලුවාම මටත් කියන්නට 
තිෙබන්ෙන් ෙබන්ජමින්  ෆැන්ක්ලින් මැතිතුමා කළ ඒ පකාශෙය් 
අන්තර්ගත වූ කාරණා. අපි හැෙමෝම  එකට එකතු ෙවලා, එකට 
වැඩ කර, හැෙමෝෙග්ම හැකියාවන්, දක්ෂතාවන් රට ෙමෙහයවීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළට දායක කර ගතෙහොත් යහපත් ෙද්ශයක්, 
පජාතන්තවාදී රටක්, යහ පාලනය ජයගහණය කරවන, මිනිස් 
අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂා කරන, ෙපොදු ජනතාවෙග් ආර්ථික, සාමාජීය 
සහ ෙද්ශපාලන ගැටලුවලට පගතිශීලී විසඳුම් ලබා ෙදන රටක් 
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හැටියට දියුණු වන්නට පුළුවන්. එෙසේ ෙනොමැතිනම් රටක් හැටියට 
අප අනිවාර්යෙයන්ම විනාශ මුඛය කරා යනවා කියන කාරණය 
නිසැකයි. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් ගරු කථානායකතුමාටත්, 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට සඳහන් කිරීමට බැරි 
වුණා, මෙග් කථාවට අදාළ සියලුම ලිපිෙල්ඛන හැන්සාඩ් ගත 
කිරීම සඳහා සභාගත* කරන බව. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟ කථිකයාට ආරාධනා කිරීමට කලින්, මාව ජාතික 

ලැයිස්තුෙවන් ෙම් උත්තරීතර සභාවට පත් කර ගත් අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ස්තුතිය පුද කරන්නත් මම ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම මෙග් නම නිෙයෝජ්ය  
කථානායක ධුරයට ෙයෝජනා කළ ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා 
මැතිතුමාටත්, මෙග් නම ස්ථිර කළ ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාටත්, 
ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගාමාත්යතුමා වන රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, සියලුම මන්තීවරුන්ටත් නිතරගෙයන් මාව 
නිෙයෝජ්ය කථානායක ධුරයට ෙතෝරා පත් කර ගැනීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත  වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව්ත්, ෙම් තනතුෙර්ත් 
ෙගෞරවය රකින්නත්, ශීලාචාර ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් තුළින් 
අලුත් ෙදයකට මාෙගන් දක්වන්න පුළුවන් සියලු දායකත්වය සහ 
සහෙයෝගය සියලු ෙදනාට ලබා ෙදන බවත් මම පකාශ කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින හිටපු 
කථානායකතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  මාෙග් පළමු වසර 
පෙහේ ෙද්ශපාලන ගමෙන්දී මාව ෙපළගස්වන්න අවශ්ය සහෙයෝගය 
ලබා දී එතුමා මට විශාල වශෙයන් උදවු කළා.  මම හිතනවා, ඒ 
ලැබූ පන්නරය මෙග් ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමම කර්තව්ය ඉටු කිරීමට 
උපෙයෝගී ෙවයි කියා. ස්තුතියි. 

මීළඟට ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලබා දී ඇති ෙව්ලාව 

ෙකොපමණද? 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 25ක කාලයක් ලබා දී 

තිෙබනවා. 
 

 
[අ.භා. 12.43] 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදය ෙදස බලාෙගන 

සිටින විට ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කථා කළ ෙබොෙහෝ අය ඉදිරිපත් 
කෙළේ සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනයක්, ජාතික ආණ්ඩුවක්, එකට 
ආණ්ඩු කිරීම වැනි කරුණුයි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ජාතික 

ආණ්ඩුවක් ඕනෑ ද, එපා ද කියන විවාදය ෙනොෙවයි; සම්මුතිෙයන් 
වැඩ කරන්න ඕනෑ ද එපා ද කියන විවාදය ෙනොෙවයි. ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන් අමාත්යවරු සංඛ්යාව 30 සිට 48 දක්වා වැඩි 
කරන්නත්, නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු සංඛ්යාව සහ රාජ්ය අමාත්යවරු 
සංඛ්යාව 40 සිට 45 දක්වාත් වැඩි කිරීෙම් විවාදයයි. ඒ නිසා 
ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් ෙවන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙම් 
අමාත්ය ධුර වැඩි කරන්ෙන් ඇයි;  ඒ වැඩි කිරීෙම් වුවමනාව 
කුමක්ද කියන සාධක තමයි. එයයි විවාදයට ලක්විය යුතුව 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙමොකද, ජනවාරි මාසෙය් 8 ෙවනි දා ලැබුණු 
ජනවරෙම් තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? පැවැති, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග්  පාලනය බිඳ වැට්ටුෙව්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
තුළ තිබුණු ඔහුටම ආෙව්ණික වූ කරුණු නිසා පමණක් ෙනොෙවයි. 
ඔහු විසින් අනුගමනය කරන ලද කියා මාර්ග සහ වැඩ කටයුතු 
ෙහේතුෙකොටෙගන තමයි රාජපක්ෂ පාලනය ජනවාරි මාසෙය් 8 
ෙවනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව බිඳ වට්ටන්ෙන්. ඒ පැවැති පාලනෙය් 
තිබුණ විෙශේෂ ගුණාංගය ෙමොකක්ද? ඒ විෙශේෂ ගුණාංගය තමයි 
තමන්ෙග් බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවන් අමාත්ය ධුර ලබා 
දීම, නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුර ෙගොඩනැගීම, වරදාන ලබාදීම, වරපසාද 
ලබාදීම. ඒ කාරණා ඒ ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතිෙය් එක් ගුණාංගයක් 
බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ෙමතැනත් මා ඉදිරිපිට නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරු සිටිනවා. මා සමඟම කියා තිෙබනවා, ඇමති තනතුරු 
තිබුණාට වාඩි ෙවන්න පුටුවක්වත් නැහැ කියා. ඇයි? ඔහු 
තමන්ෙග් බලය පවත්වා ගැනීෙම් ආකෘතිය බවට පත් කර ෙගන 
තිබුෙණ් එක් එක් අයට වරපසාද, වරදාන පිරිනැමීමයි. ඒක තමයි 
ඔහුෙග් ආකෘතිය. එය ෙමොන තරම් ද කියනවා නම් 
ජනාධිපතිවරණ වකවානුෙව් දී පවා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්වරයා ෙගන ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ධුරය පිරිනමනවා. එෙහම 
නම් ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා පරාජයට පත් කරන ලද කරුණු 
අතර ෙම් රටට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන වංචාව, නාස්තිය ඉහවහා යන 
ලද අමාත්ය ධුර කණ්ඩායම පරාජයට පත් කිරීම, එම අමාත්ය ධුර 
සංඛ්යාව වැඩි කිරීම පරාජයට පත් කිරීමත් තිෙබනවා. එයයි එම 
ජනවරම.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පරාජයට පත් කෙළේ රාජපක්ෂ මහත්තයා 
විතරක් ෙනොෙවයි. රාජපක්ෂ මහත්තයාට එෙරහිව තිබුණු 
ෙචෝදනාවලට වඩා වැඩිෙයන් ඔහුෙග් කැබිනට් මණ්ඩලයට 
ෙචෝදනා තිබුණා. සමහර අමාත්යවරු වහසි බස් ෙදෙඩව්වා, 
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යෙයෝ සිරගත කරන්න. සමහර අමාත්යවරු වහසි 
බස් ෙදෙඩව්වා, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ෙග් ඔළු පළන්න. ඒ අය 
තමයි ජනවාරි මාසෙය් 08 වන දා  පරාජය වුෙණ්. සමහර 
අමාත්යවරු මහ ජනයාෙග් ෙද්පළ ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් 
එක්රැස් කර ගැනීම පිළිබඳව විෙව්චනයක් තිබුණා. ඒ පිරිස් තමයි 
ජනවාරි මාසෙය් 08වනදා පරාජයට පත් කෙළේ. සමහර අමාත්යවරු 
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය්, සාමාන්ය පුරවැසියන්ෙගන් 
විෙදස්ගත වනවිට එක් රැස ් කර ගන්නා ධනය නාස්ති කරපු 
ආකාරය පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් තිබුණා. ඒ නිසා 
ජනවාරි මාසෙය් 08 වන දා පරාජය කෙළේ රාජපක්ෂ මහත්තයා 
පමණක් ෙනොෙවයි. ඔහු බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා දරන 
උපකමත්, ඔහුෙග් කැබිනට් මණ්ඩලයත් පරාජයට පත් කළා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ කරමින් සිටින්ෙන් කුමකටද? ඒ, 
ජනවාරි මාසෙය් 08 වන දා පරාජයට පත් කළ කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් ෙබොෙහෝ පිරිසක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවත ෙගන නැවත 
අමාත්ය ධුර ලබා දීමට. ෙම්ක ෙකොෙහොමද ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනි දා ජන වරමත් එක්ක සමපාත ෙවන්ෙන්? ෙමයින් 
ෙකොෙහොමද ජනවාරි මාසෙය් ජනතාව ලබා දීපු ජන වරම අගය 
කරන්ෙන්? ඒ මත පිහිටන්ෙන් ෙකෙසේද?  

විශ්වවිද්යාල සිසුන්ෙග් ඔළු පළන්න කථා කළ, විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයින් හිරගත කරන්න කථා කළ අය තමුන්නාන්ෙසේලා ෙග් 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අසල්වැසිම සගයා හැටියට වාඩි කර ගන්න 
හදනවා. එය ජන වරමට එකඟද? අෙප් රෙට් මහ ජනයා මත 

139 140 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා] 



2015  සැප්තැම්බර්  03  

අසීමිත බදු පටවන්න, නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනා ෙගනාපු අය තමන්ෙග් සමීපතම 
කැබිනට් සගයා හැටියට වාඩි කරවා ගන්න හදනවා. ෙම් කරන 
විකාරය ෙමොකක්ද? ෙම්කද, ජන වරම? "සම්මුතිවාදය", "ජාතික 
ආණ්ඩු" කියන්ෙන් හරි ලස්සන වචන. හැබැයි, ෙම් ලස්සන වචන 
පිටු පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා දුගඳ හමන ගංගාවක් ඇති කර 
තිෙබනවා. ඒක ෙත්රුම් ගන්න. එය රටට පැහැදිලි කරන්න. 
සාමාන්ය ආණ්ඩුවකට නම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන් 
අමාත්ය ධුර 30යි. ජාතික ආණ්ඩුවකට ඒ අමාත්ය ධුර ගණන 48ක් 
කර ගන්ෙන් ඇයි? ඒ කියන්ෙන්, ජාතික ආණ්ඩුවක් එන ෙකොට 
වැඩ වැඩි ෙවනවාද? ජාතික ආණ්ඩුවක් එන ෙකොට විෂයයන් වැඩි 
ෙවනවාද? ආණ්ඩුවකට තිෙබන්ෙන්ත් රටක් පාලනය කරන්නයි. 
ජාතික ආණ්ඩුවකට තිෙබන්ෙන්ත් රටක් පාලනය කරන්නයි. 
හැබැයි, සාමාන්ය ආණ්ඩුවක් හදන ෙකොට අමාත්ය ධුර 30යි. 
ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන ෙකොට අමාත්ය ධුර 48යි. ඒ, රට හදන්නද? 
ෙබදා ගන්න. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. "සම්මුතිවාදි", 
"ජාතිකවාදි" කියන ෙද්ශපාලන සුරංගනා වචනවල හැංෙගන්ෙන් 
නැතිව ඇත්ත කියන්න. ඇත්ත ජාතික වුවමනාවක් නම් 
තිෙබන්ෙන් අමාත්ය ධුර වැඩි කර ගන්ෙන් ෙමොකටද? මට ඒක 
පැහැදිලි කරන්න. ස්වල්ප පමාණයක් ෙනොෙවයි, 30ක්වූ අමාත්ය 
ධුර සංඛ්යාව 48 දක්වා වැඩි කර ගන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 
60කින් අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව වැඩි කර ගන්නවා. ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනි දා ෙමය ෙනොෙවයිද, පරාද කෙළේ? ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි 
දා ජන වරෙම් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් මහ ජනයාෙග් 
ෙද්පළ නාස්ති කරන ලද, මහා කැබිනට් මණ්ඩල ෙගොඩ නඟන ලද 
එකට  එෙරහිව තමයි ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ජන වරම 
තිෙබන්ෙන්.  සම්මුතිවාදි, ආරක්ෂණවාදි, ජාතික ආණ් ඩු කියලා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකම කරනවා. ලජ්ජයි. කරුණාකරලා ඒ 
වචනවල හැංෙගන්න එපා. ෙම් මජර වැෙඩ් රටට කියන්න. ඇයි? 
ෙම් රටට එතරම් ඇමති මණ්ඩලයක් ඕනෑද?  

දැන් අගාමාත්යතුමා උදාහරණයට ගත් චීනය පිළිබඳව මම 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නම්. චී නෙය් ෙකෝටි 137ක 
ජනගහනයක් ඉන්නවා. එය ෙලෝක ජනගහනෙයන් හෙයන් 
පංගුවක්. නමුත් ඇමතිවරු ඉන්ෙන් 17 ෙදනායි. ඉන්දියාෙව් 
ජනගහනය ෙකෝටි 127යි; ඇමතිවරු 36යි. දැන් ඒ ඒ රටවල 
ජනාධිපතිවරුන්ෙග් උපුටන ෙගනාවා; වැකි ෙගනාවා; ඒ 
ජනාධිපතිවරු කියපුවා ෙගනාවා. හැබැයි, ඒ රටවල ජනාධිපතිවරු 
කියපුවා විතරක් ෙනොෙවයි; කරපුවාත් ගන්න ඕනෑ. ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදෙය් ජනගහනය ෙකෝටි 31.1යි; ඇමතිවරු 24යි. 
ඇෙමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරුන්ෙග් ලස්සන වාක්ය ෙම්කට 
උපුටන්න එපා, ඒ ආණ්ඩු කරපුවාත් කියන්න. ඉන්දුනීසියාෙව් 
ජනගහනය ෙකෝටි 25යි; ඇමතිවරු 41යි. බසීලෙය් ජනගහනය 
ෙකෝටි 20යි; ඇමතිවරු 27යි. ලංකාෙව් ජනගහනය ෙකෝටි 2යි; 
ඇමතිවරු 48යි. ඔය පුටුවල වාඩි ෙවන්න ලජ්ජා නැද්ද කියා මම 
අහනවා.  ඒ නිසා ෙම් මජර තත්ත්වය රටට කියන්න, ෙවන ෙවන 
වැකි අස්ෙසේ හැංෙගන්ෙන් නැතිව. ෙම් අමාත්ය ධුර වැඩි කරන්න 
ෙහේතු සාධක ෙමොනවාද? අමාත්ය ධුර 30කින් සාමාන්ය ආණ්ඩුවක් 
කරන්න පුළුවන් නම් ජාතික ආණ්ඩුවකට අමාත්ය ධුර 48ක් ඕනෑ 
ෙවන්ෙන් ෙමොකටද? ෙබදා ගන්න. ෙවන ෙමොකටවත් ෙනොෙවයි. 
ඒ නිසා ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරන්න ඕනෑද? ෙමය 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ජනතාව ලබා දුන් ජන වරමට එකඟද? 
නැහැ, ෙමය ජන වරමට පතිපක්ෂව හිට ගැනීමක්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා  ඒ ගැන ලජ්ජා වන්න ඕනෑ. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනැල්ලා තිෙබන පළමුවැනි 
ෙයෝජනාව ඒක. ඒකයි තවත් කනගාටු.  

පළමුවැනි ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් නැහැ, වී මිලදී ගන්න සල්ලි 
වැඩි කරන්න. පළමුවැනි ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් නැහැ, තාවකාලික 
ගබඩා ටිකක් හදන්න. පළමුවැනි ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් නැහැ, වී 
මිල දී ගැනීමට දුෂ්කරතා ඇති වී තිෙබන පෙද්ශවල ෙගොවි 

ජනතාවට පහසුකම් සපයන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු පළමුවැනි ෙයෝජනාව ෙමොකක්ද? ඇමති 
ධුර වැඩි කර ගැනීෙම් ෙයෝජනාව. ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් 
ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන්න  ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පශ්න විසඳා ගන්නයි. ඒකට තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන්. 
ඒ විතරක්ද? මම එක කාරණයක් අහනවා.  

ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පදනම් ආයතනෙය් දවස් 
තුනක වැඩ මුළුවක් පැවැත්වූවා. ජුනි මාසෙය් 22 තමයි ෙම් වැඩ 
මුළුව පැවැත්වුෙව්. දින තුනක් එක දිගට ෙම් වැඩ මුළුව තිබුණා. 
එය ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කිරීම පිළිබඳ වැඩ මුළුවක්. ඒ ඒ 
ක්ෙෂේතයන් පිළිබඳ විද්වත්, අත් දැකීම් තිෙබන කණ්ඩායම් එක 
එක tablesවල වාඩි කරවලා ඒ ඒ ක්ෙෂේත පිළිබඳ අදහස,් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම තව කණ්ඩායමකට 
කිව්වා, ඉදි රිෙය්දී රටක්  පාලනය කිරීම සඳහා ෙගොඩ නැඟිය හැකි 
අමාත්ය ධුර සහ එහි විෂය පථයන් ඉදිරිපත් කරන්නත් කියලා. ෙම් 
තිෙබන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා විසින්ම කැඳවන ලද වැඩ මුළුෙව් ඒ 
වාර්තාවයි. ෙම්ක තමයි ඒ වාර්තාව. ඒ වැඩමුළුව පැවැත්වූෙය්                
ශී ලංකා පදනම් ආයතනෙය්යි. ආරම්භක කථාව කෙළේ, ජනාධිපති 
ෛමතිපාල සිරිෙසේන මහත්මයායි. රෙට් ඒ ඒ ක්ෙෂේතයන්ට අදාළ 
විද්වතුන් විශාල පමාණයක් ඒකට සහභාගි වුණා. වැඩමුළුව දින 
තුනක් තිබුණා. ඒ සඳහා රාජ්ය මුදල් වැය කළා. ෙමෙහම 
ෙපොතකුත් ගැහුවා. ෙම් ෙපොත ගහලා තිෙබන්ෙනත් ආණ්ඩුෙව් 
සල්ලිවලින්. ෙපොතක් ගහලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙම් ෙපොෙත් ඉතා 
පැහැදිලි ෙලස තිෙබනවා විද්යාත්මකව අෙප් රෙට් අමාත්යාංශ 
ෙබදිය හැකි පමාණය. මා ඔවුන්ව ෙපෞද්ගලිකව හමු වූ හැටිෙය් 
ඔවුන් කිව්වා, "ෙබදිය හැක්ෙක් අමාත්යාංශ 35යි, 35ටත් ෙගනාෙව් 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්, ෙමොකද, 35කට අඩුෙවන් ෙම්ෙගොල්ලන්ට 
බැරි ෙව්වි, ඒ නිසා තමයි අපි 35ට ෙගනාෙව්, 35ටවත් ෙම් 
විෂයයන් කඩන්න බැහැ" කියලා. ඒ නිසා ඔවුන් අමාත්යාංශ 35ක් 
නම් කළා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඒ අමාත්යාංශ 35. ඒ හැම 
අමාත්යාංශයකටම අයිති වන ෙදපාර්තෙම්න්තු, ආයතන ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිවරයාම කැඳවා තිබුණු වැඩමුළුවකදී 
විද්වත් කණ්ඩායමක් විසින් සකස් කර ඉදිරිපත් කරන ලද, 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් හදා ගත්තා යැයි කියන අමාත්ය ධුර 35ක් 
සහ ඒවාට අදාළ විෂයයන් ෙවන් කරලා තිෙබන ෙම් වාර්තාව 
පිළිගන්නවාද, නැද්ද? ඒක ජනාධිපතිවරයා කියන්න ඕනෑ. රෙට් 
මුදල් නිකම් කාබාසිනියා කරන්න ඕනෑ නැහැ. 

දැන් ෙම් වාර්තාවත් ඉක්මවා යන පරිදි අමාත්ය ධුර 48කට 
යන්ෙන් ඇයි? ෙම් අමාත්ය ධුර 35ත් ෙගොඩ නැඟුෙව් ඉතාමත් 
අසීරුෙවන් නම්, 48ක් ෙකොෙහොමද හදන්ෙන්? සදාචාර සම්පන්න 
ආණ්ඩුවක් නම් ෙමතැනදී ඉදිරිපත් කරන්න තිබුෙණ් ඉලක්කම 
ෙනොෙවයි, අමාත්යාංශ ෙමොනවාද කියලායි. දැන් ෙම් 48ට 
ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන්? තුන් හතර ෙදෙනකු එකතු ෙවයි. 
අමාත්යාංශ කෑලි කෑලිවලට කඩයි. "අරයාට ෙම්ක දුන්ෙනොත් 
තරහා ෙවනවා, ඒක නිසා ෙම්ක දීලා බලමු, ෙමයාට මහ පාර 
ෙදමු, ෙමයාට highway එක ෙදමු, ෙමයාට ගුවන් සමාගම් ෙබදමු, 
ෙමයාට වරාය ෙබදමු, මුදල් අමාත්යාංශය කඩමු, ෙමොකද, එන 
ෙකනා ෙහොඳ නැහැ වාෙගයි, එයාට මුදල් ඇමතිකමත් ඉල්ලනවා, 
ෙම් ටික එයාට ෙදමු, මෙද් ගලවලා තව ෙකෙනකුට ෙදමු". 
ෙමොකක්ද ෙම්? ෙබදා ගැනිල්ල ෙන්. ෙම් යහ පාලනය ද? ෙම් 
ශිෂ්ටසම්පන්න භාවයද? ෙම්කට ද ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා 
ජනතාව ජනවරමක් දුන්ෙන්? ෙම්ක සම්මුතිය ද? ෙමොකක්ද ෙම්? 
වචන ලස්සන වුණාට කියාවලිය කැතයි.  ඒක ෙත්රුම් ගන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ෙමවැනි 
ෙඛ්දවාචකවලිනුයි මිෙදන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. ඇයි, ජාතික 
ආණ්ඩුවක වාඩි ෙවන්න බැරි ද අමාත්ය ධුර නැතුව? ඒකද 
පශ්නය? එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට -එක්සත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාතික පක්ෂයට- අමාත්ය ධුර 30යි. ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙවනුෙවන් 
කට්ටියක් එන ෙකොට ඔබතුමන්ලාෙග් කට්ටියකට කියන්න බැරිද, 
"අෙපන් 10 ෙදෙනකු අයින් ෙවලා 10ක් ෙදන්නම්" කියලා. එෙහම 
කියන්ෙන් නැහැ ෙන්. ජාතික ආණ්ඩුෙව් පරමාර්ථ ෙවනුෙවන් 
එෙහම කියන්න ඕනෑ ෙන්. එෙහම නැත්නම් එන අය කියන්න 
ඕනෑ ෙන්, "තිෙබන්ෙන් අමාත්ය ධුර 30යි ෙන්, ඔයෙගොල්ෙලෝ 30 
තියා ගන්න, අපි එන්නම් ඔයෙගොල්ලන්ට සහාය ෙදන්න, හැබැයි, 
අපි ජාතික ආණ්ඩුවක්, ජාතික කර්තව්යයකට එන්ෙන්, අපි ෙබදා 
ගන්න ෙනොෙවයි එන්ෙන්" කියලා. එෙහම කියන්න එපා යැ.             
ඒ ෙදකම ෙවන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකක්ද කියන්න ෙවන්ෙන්, 
"ෙබදා ගන්න" කියන එකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්                       
අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මහ ජනයාෙග් ධනය ෙබදා ගන්න. අප අත 
උස්සන්න ඕනෑ ද ඒකට? අනුමත කරන්න ඕනෑ ඒක ද? ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව අනුමත කෙළේ ඒක ද? ජනවාරි 
මාසෙය් 8වැනි දා ජනවරම දුන්ෙන් ඒකටද? රාජපක්ෂ පාලනය බිඳ 
වැට්ෙටව්ෙව් රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් තිෙබන දුබලකමක් නිසා ද? 
ඔහුෙග් ෙපනුෙම්, -ෙපනුම ගත්තාම අෙනක් අයට වඩා ෙහොඳයි 
වාෙගයි- ඔහුෙග් හැඩෙය්  ෙවනස්කම් නිසා ෙනොෙවයි. ඔහුෙග් 
කියා මාර්ග නිසායි. ඒ කියා මාර්ග පරාජයට පත් කරන්න ආපු 
තමුන්නාන්ෙසේලාට, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඒ කියා මාර්ග 
ෙගෙනන ෙකොට ඔහු නරක් ෙවන්නත්, ෛමතිපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයා ඇතුළු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ඒ 
 ෙයෝජනාව ෙගෙනන ෙකොට පක්ෂ ෙවන්නත් පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව අපි නිශ්චිත කර ගන්න ඕනෑ. 
පසු ගිය කාලය පුරාම ෙම් රට තුළ තිබුණු විෙව්චනය ෙමොකක්ද? 
අමාත්ය ධුර වැඩි කරනවා. අමාත්යාංශ කඩනවා. වර දාන ෙදනවා. 
වරපසාද ෙදනවා. මහ ජනයාෙග් මුදල් නාස්ති කරනවා. ඒවා තමයි 
රෙට් තිබුණු වි ෙරෝධය. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ විෙරෝධ 
පිළිබඳව කිසි හැඟීමක් නැහැ.  

මා දැක්කා ජනවාරි මාසෙය් 8වැනි දා ජනවරම ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙවෙහස මහන්සි වුණු සිවිල් සංවිධාන ඊෙය් මාධ්ය 
සාකච්ඡාවක් කැඳවලා කියනවා, අමාත්ය ධුර වැඩි කරන්න එපා 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒවා දැන් ඇෙහන්ෙන් නැහැ. ඒවා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අහන්න ඕනෑ නැහැ. ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට 
යහ පාලනය, නාස්තිය අවම කිරීම, වංචා දූෂණ අවම කිරීම, 
කාර්යක්ෂමතාව, විද්යාත්මක අමාත්යාංශ ෙබදීම, රට 
සදාචාරාත්මක ෙලස පාලනය කිරීම යනු බලය ලබා ගැනීම සඳහා 
ජනතාව මුළා කරන්න ෙයොදා ගන්නා හුදු වචන පමණයි.  ඒක ෙන් 
ෙම් ෙපන්නුම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා බලය ලබා ගැනීම සඳහා 
ජනතාව රවටන හුදු වචන විතරයි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්, 
බලය ලබා ගැනීම සඳහා ජනතාව රවටන හුදු වැකිවලින් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ගැලෙවන්න කියලායි. 

අඩුම තරමින් අවුරුද්දක්වත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එෙහම 
හැසිෙරන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා පටන් ගන්න ෙකොටම 
අමාත්ය ධුර වැඩි කරලා පටන් ගන්නයි හදන්ෙන්. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිකම්ම අත උස්සනවා අමාත්ය ධුර 48ක් පත් 
කරන්න කියලා. කාටද එෙහම අත උසස්න්න පුළුවන්? 
කරුණාකරලා ඒ අමාත්ය ධුර 48 ෙමොනවාද කියලා කියන්න. 
ෙදන්න එපා යැ ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට! 
අමාත්ය ධුර පිළිබඳ සංඛ්යාත්මක අගයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට දීලා 
තිෙබනවා, ව්යවස්ථාෙවන්. ඒ දීලා තිෙබන්ෙන් 48 කියන 
ඉලක්කමට ෙනොෙවයි. ඒ හතළිස් අෙට් කාර්යභාරය ෙමොකක්ද 
කියලා දැන ගැනීෙම් අයිතියක් අපට තිෙබනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අගමැතිතුමා කියනවා ඇමති ධුර 48 
කියන එකට පක්ෂව අත උස්සන්න කියලා. 48ක් කියන එකට 
පක්ෂව අත උස්සන්න කලින් අපි දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ 48 
ෙමොකක්ද කියලා. අපට ඒක දැන ගන්න අයිතියක් නැද්ද? මුදල් 
අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද? ඒකට පැවරී තිෙබන විෂයයන් 
ෙමොනවාද? වරාය හා නාවුක කටයුතු අමාත්යාංශය ෙමොකක්ද? 
ඒකට පැවරී තිෙබන විෂයයන් ෙමොනවාද? අපට ඒක දැන ගන්න 
අයිතියක් නැද්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැනදී ගහ ගන්න හදනවා 
open cheque එකකට seal එකක්. තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා 
ඒෙක් ගණන ලියා ගන්නවා. එච්චරයි ෙකෙරන්ෙන්. ඇමති ධුර 
48ක් කියන seal එක ගහ ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ කට්ටිය එකතු 
ෙවලා  ඇමති ධුර 48 ෙබදා ගන්නවා. ඒකට අපි අයිති නැහැ; 
පාර්ලිෙම්න්තුව අයිති නැහැ. ඉතින් ෙකොෙහොමද පාර්ලිෙම්න්තුව 
උත්තරීතර ෙවන්ෙන්? 

අගාමාත්යවරයා කථා කරන ෙකොට කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ශිෂ්ටභාවය, පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ලබා දීම, විධායක සභාවල 
සභාපතිවරු එක්ක මණ්ඩල ඇති කිරීම පිළිබඳව. ඊට කලින් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පළමුෙකොටම කියන්න ෙම් අමාත්ය ධුර 48 
ෙමොනවාද, ඒ ඒ අමාත්යාංශවලට පැවරී තිෙබන කාර්ය භාරය 
ෙමොනවාද කියලා. ඒ අමාත්යවරු කවුද කියලා අපට කියන්න ඕනෑ 
නැහැ. කවුද කියලා කිව්ෙවොත් අත ඔසවා ගන්න අමාරු ෙවයි ෙන්. 
ඒ අමාත්යාංශ ෙමොනවාද කියලා කියන්න. ඒක දැන ගන්න 
අයිතියක් නැද්ද? අමාත්ය ධුර 30 සිට 48 දක්වා වැඩි කරන්න ෙහේතු 
ෙමොනවාද? ෙමොකක්ද ෙහේතුව? කියන්න ඕනෑ ෙවන්ෙන් ඒක ෙන්. 
අපි අමාත්ය ධුර 30 සිට 48 දක්වා වැඩි කරනවා; 48 දක්වා වැඩි 
කරන්න ඇති වී තිෙබන ෙහේතුව ෙම්කයි; ඇමතිවරු 30ක්  නම් 
අමාත්යාංශ ෙම්වායි; ඇමතිවරු 48ක්  නම් ඒ අමාත්යාංශ ෙම්වායි. 
ඇමතිවරු 30ක් ඉන්න ෙකොට රෙට් කාර්යය ෙම්කයි; ඇමතිවරු 
48කින් අපි අෙප්ක්ෂා කරන කාර්යය ෙම්කයි. ඒක ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකද 
කරන්ෙන්? ෙම් අමාත්ය ධුර වැඩි කර ගැනීෙම් ෙයෝජනාව යටපත් 
කරලා ෙවන ෙවන කථා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ කියලා වැඩක් 
නැහැ. දැන් ෙම් විවාදය හරි ෙක්න්දස්ථානයකට තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙගෙනන්න.  අවම තරමින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් පවත්වා 
ගැනීෙම් වැදගත් ෙක්න්දයටවත් මාතෘකාව ෙග්න්න පුරුදු ෙවන්න, 
ෙවන ෙවන වට පිටාෙව් යන්ෙන් නැතුව.  

පධාන ෙයෝජනාව අමාත්ය ධුර වැඩි කර ගැනීම නම් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහේතු දක්වන්න, වැඩි කරන්න ෙහේතු ෙවන්ෙන් 
ෙම්වා, විෂයයන් ෙම්වා,  අරමුණු ෙම්වා, අ ෙප්ක්ෂා ෙම්වා කියලා. 
ඒ ෙද්වල් කරන්න ඇමති ධුර 30කින් බැහැ.  ඒ නිසා ෙමච්චර ඕනෑ 
කියලා කියන්න. මට එකක් කියන්න. ඇයි, 48න් නතර වුෙණ්?   
බැලුෙව් ෙමෙහමයි. ඒ පැත්ෙතන් එන අයෙගන් ෙම් ෙම් අයට 
ෙනොදීම බැහැ. එතැන 13යි. ෙම් පැත්ෙත් හිටපු අයටත් ෙනොදීම 
බැහැ. එතැනින් 35යි.  එකෙනොට ඔක්ෙකෝම 48යි. ඊට වඩා  තිබුණු 
ෙවන සාධකයක්  මට කියන්න. මට කියන්න 48 දී නතර ෙවන්න 
ෙහේතු ෙවච්ච සාධකයක්. ෙවන කිසි සාධකයක්  නැහැ. ජාතික 
ආණ්ඩුවට සහාය ලබා ෙදන්න එන අයෙගන් ෙම් ෙම් අය ෙජ්යෂ්ඨ 
අය. ඒ අය ඉන්නවා  13 ෙදෙනක්. අඩුම තරමින් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
අමාත්ය ධුර 13ක්වත් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ අයට ෙදන ෙකොට අෙප් අය 
තරහ ෙවනවා. අෙප් අයෙගනුත් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් අයටවත් 
ෙදන්න ඕනෑ. එතැන 35ක් ඉන්නවා. 48 හැදුෙණ් ඔෙහොම ෙන්.  
නැත්නම් හැදිච්ච ෙවන විධියක් කියන්න ෙකෝ. අපි දන්නවා, 
හැදිච්ච විධිය. දවස් ගණනාවක් සාකච්ඡා ගිෙය් ෙමොකටද? 
ඇමතිකම් ෙබදා ගන්න. සති ගණනක් සාකච්ඡා ගිෙය් ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති හදන්න ෙනොෙවයි; ජාතික ආණ්ඩුෙව් අරමුණු 
ඉලක්ක හදන්න ෙනොෙවයි. සති ගණනාවක් සාකච්ඡා ගිෙය් 
ෙමොකටද? එෙහේට කීයද ෙමෙහේට කීයද කියලා ෙබදා ගන්න ෙන් 
සාකච්ඡාව  ගිෙය්. දැන් ෙබදා ගැනීම 48න් නතර කර ගත්තා, 
එෙහන් එන කණ්ඩායම හා ෙමෙහන් අෙප්ක්ෂා  කරන කණ්ඩායම 
දිහා බලලා. ඒක ෙන් කරලා තිෙබන්ෙන්. පතිපත්තිය ඒක ෙන්.  
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ඉතින් ෙමොකක්ද රාජපක්ෂ පාලනෙයන් ෙවනස් ෙවන්ෙන්? 
ෙම්ක ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා ලබා ෙදන ලද ජනවරමට             
එකඟ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජනවාරි මාසෙය් 08 ජනවරම 
කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ජප කරන මන්තරයක් විතරයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහපාලනය, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජාතික 
ආණ්ඩු, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සම්මුති කියන ඒවා මතුරන වචන 
විතරයි. ඒවා  කිසි පාණයක් නැති ඔෙහේ කියැෙවන වැල්වටාරම් 
විතරයි. ඒ වචනවලට පාණයක් ලැෙබන්ෙන් ඒ වචනවල තිෙබන 
ඇත්ත අර්ථයට පණක් දුන්ෙනොත් විතරයි. ඒ වචනවල ඇත්ත 
අර්ථයට පණක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ඇත්ත අර්ථයට පණක් ෙනොදී  
නිකම් වැකි කියවන්න එපා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්.  

අගමැතිතුමාෙගන් අපි නිශ්චිත ෙකොට ඇහුවා, ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන් කවුද කියලා.   අගමැතිතුමා කිව්වා මාත් එක්ක 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ඉන්නවා, ඒ නිසා මට  ඇමති ධුර 48 දක්වා වැඩි 
කරලා ෙදන්න කියලා. එෙහම කියන්න බැහැ. නිශ්චිත ෙලස 
ජාතික ආණ්ඩුවට අයිති පක්ෂ ෙමොනවාද, ඒ පක්ෂ අතර ඇති වූ 
එකඟතාවන් ෙමොනවාද කියලා අගමැතිවරයා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
කියන්න ඕනෑ. එතුමා කියනවා, මම හදලා තිෙබන්ෙන් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් කියලා. අපට කියන්න, ජාතික ආණ්ඩුෙව් කවුද ඉන්ෙන් 
කියලා. එතුමා කිව්වා, මුස්ලිම් ෙකොංගසය ඉන්නවා කියලා. මුස්ලිම් 
ෙකොංගසෙය් එක මන්තීවරෙයක් ඉන්නවා. ෙහොඳ ෙවලාවට එයා 
ගත්ෙත්. නැත්නම් අර ''පක්ෂ'' කියන ෙත්රුම නැතුව යනවා. 
අන්තිෙම්දී ජාතික ආණ්ඩුව එල්ලිලා තිෙබන්ෙන් මුස්ලිම් 
ෙකොංගසෙය් මන්තීවරයා කියන ෙකස් ගෙහන්.   

 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
අපට හත් ෙදෙනක් ඉන්නවා.  
 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හය ෙදෙනක් ඉන්ෙන් යූඑන්පී එක ඇතුෙළේ. ඔබතුමා හරි. ඒ 

කියන්ෙන්, ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය්ම මන්තීවරුන් හත් 
ෙදෙනක් ඉන්නවා. එයින් හය ෙදෙනක් ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්. එක්ෙකනයි ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් ඉන්ෙන්.        
ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් එක මන්තීවරයාෙගන් තමයි ජාතික 
ආණ්ඩුව කියන ෙකස් ගෙහේ එල්ලුෙණ්. ඒක ෙන් ඇත්ත. තව කවුද 
ඉන්ෙන්? තව කවුද ඉන්ෙන් කියලා අපට කියන්න. එතුමා කිව්වා 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඉන්නවා කියලා. හැබැයි, 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය කරන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කියනවා, ''අපි ඒකට නැහැ'' කියලා. 
දැන් අපි පිළිගන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? අගාමාත්යවරයා කියන ෙකොට 
''එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඉන්නවා'' කියලා, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තීවරුන් කියනවා, ''අපි නැහැ'' 
කියලා. අපි දැන් පිළිගන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ජාතික ආණ්ඩුවක් 
හදන්න ෙන් යන්ෙන්. ඒ සඳහා ඒ සාධක තමයි වැදගත් වන්ෙන්. ඒ 
සාධක පරිපූර්ණ ෙවන්ෙන් නැත්නම් ෙම් ෙයෝජනාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න බැහැ. එෙහම නම්, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානය තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ ඇති කර ගත්ත 
සම්මුතිය ෙමොකක්ද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ. 
ඒක කියන්න. තව කවුද ජාතික ආණ්ඩුවට ඉන්ෙන්? අගමැතිතුමා 
කියපු පරිදි ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානයයි, ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසයයි. හැබැයි අපට 
ඒ ෙතොරතුරු දැන ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ෙමොනවාද ජාතික 
ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ  ඒ පක්ෂ? ෙමොනවාද ඒ පක්ෂ අතර ඇති වුණු 
එකඟතා?  

මම දැක්කා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ ඇති කර ගත් 
සම්මුතියක් පිළිබඳව මාධ්යවල පළ වුණා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් එක්ක ඇති කර ගත්ත සම්මුතිය පාර්ලිෙම්න්තුවට වලංගු 
නැහැ. ඒක  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළියට ෙහොඳයි. ෙමොකද, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ.               
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්තීවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. 
හැබැයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළ ගිවිසුමක් 
ෙනොෙවයි. එෙහම නම් අපට දැන ගන්න අයිතිය තිෙබනවා, 
සම්මුතිවාදය කියලා එකඟ වුණු එකඟතා ෙමොනවාද කියලා.               
ශී ලංකා මුස්ලිම් ෙකොංගසය සමඟ, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය සමඟ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ සම්මුතිවාදය 
සඳහා අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම ෙමොකක්ද? ඒ වගන්ති 
ෙමොනවාද? දැන් අපට ඇවිල්ලා කියනවා, ඇමතිවරුන් වැඩි 
කරන්න අත උස්සන්න කියලා. හැබැයි ඇමතිවරුන් වැඩි කරන්න 
අත උස්සන්න කලින් අපි දැන ගන්න ඕනෑ, ෙම් අය අතර ඇති 
වුණු එකඟතා ෙමොනවාද කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, කවුද ඒවාට 
උත්තර ෙදන්ෙන් කියලා. ෙම්වා තමයි අපි අතර ඇති වුණු 
එකඟතා කියලා කවුරු හරි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න, හවස 
6.30ට ඡන්දය විමසන්න කලින්. ෙමොකක්ද ඇති වුණු එකඟතාව? 
[බාධා කිරීමක්] ඒ ඇති කර ගත්ෙත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
සමඟ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. කථානායකතුමා ම 
මුලසුෙන් වාඩි ෙවලා කිව්වා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමතැන් සිට 
පිළිගන්ෙන් පක්ෂ හයයි කියලා. එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය, - [බාධා කිරීමක්] කාෙග් ෙල්කම්ද? [බාධා කිරීමක්] ඒ 
කියන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ෙල්කම් විශ්වා 
වර්ණපාල මහත්මයා ඒ සම්මුතියට අත්සන් කරලා තිෙබනවාද? 
හැබැයි, ඒක පත්තෙර් තිබුෙණ් නැහැ. පත්තෙර් තිබුෙණ් කබීර් 
හාෂීම් මහත්මයා සහ දුමින්ද දිසානායක මහත්මයා අත්සන් කරන 
ලද ගිවිසුම.  

 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
UPFA එක අනුමත කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
UPFA එක අනුමත කරපු ගිවිසුමක් අෙප් ළඟ නැහැ. අනුමත 

කළා කියලා ඔබතුමා ෙමෙහම කිව්වාට අපි ඒක දන්ෙන් නැහැ 
ෙන්. පත්තරවල ෙමොන තරම් ඒවා ලියැෙවනවාද? පත්තර විශ්වාස 
කළත්, පත්තරවල එෙහම එකක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ෙමෙහම 
ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගන්න කලින් අපි ඒවා දැන ගන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා ෙම් මුළු කියාවලිෙය්ම අපැහැදිලිකමක් සහ ගුප්තභාවයක් 
තිෙබනවා. මම අහන්ෙන් අපි ෙම් ෙයෝජනාවට අත උස්සන්න 
ඕනෑද? ඒ වාෙග්ම අමාත්ය ධුර වැඩි කිරීමට අවශ්යතාවක් 
ෙනොමැතිකමක් ෙම් මුළු කියාවලිය තුළම තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි 
 ෙම් ෙතොරතුරු සියල්ල දැන ගත යුතුව තිෙබනවා. අමාත්ය ධුර 
ෙමොනවාද, ඒ අමාත්යාංශ ෙමොනවාද, ඒවාෙය් විෂය පථ ෙමොනවාද, 
ඇමති ධුර තිහ හතළිස්අට දක්වා වැඩි කෙළේ ෙකොෙහොමද, ඒ සඳහා 
පක්ෂ අතර ඇති වුණු එකඟතා ෙමොනවාද? ඒවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. අපි හැම ෙවලාෙව්ම අහන්ෙන් අපි 
අලුත් සංස්කෘතියකට යනවා, ඔක්ෙකෝම එකතු කර ගත්ත 
සංස්කෘතියකට යනවා, අපි වාද විවාද කරනවා, අපි සතුටු 
සාමීචිෙය් ෙයදනවා කියලායි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙප් අගමැතිතුමා නිතරම කියන්ෙන් අෙප් ලිච්ඡවී රජ දරුවන් 

ගැන. සාමෙයන් එකතු ෙවනවා; විවාද කරනවා; සාමෙයන් විසිර 
යනවා කියනවා. මම එතුමාෙග් ඔය කථාව අහපු වාර ගණන 
ගණන් කළා නම් කීයද කියලා හිතා ගන්න බැහැ. හැබැයි දැන් 
සාමෙයන් එකතු ෙවනවා; විවාද කරනවා ෙහොෙරන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකතු ෙවනවා; ෙහොෙරන් විවාද කරනවා. 
විවාදෙය් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ෙකොෙහොමද ලිච්ඡවී රජ දරුවන් වාෙග් ෙවන්ෙන්? ෙම්ක ෙහොර 
විවාහයක් වාෙග් වැඩක් ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම්වා දැන ගන්න 
ඕනෑ. ෙබෞද්ධ සාහිත්යෙය් තිෙබන ෙහොඳ අවස්ථා, ෙද්ශපාලන 
විචාරකයන්ෙග් ෙහොඳ අදහස්, ඇමරිකාෙව් ජනාධිපතිවරයාෙග් 
ෙහොඳ කියමන්, එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහොඳ අත් දැකීම්  
කියන පටසළුවලින් ෙම් විවාදෙය් හැංෙගන්න එපා. ඇත්ත 
විවාදයයි අපට ඕනෑ. ඇත්ත විවාදය අපි බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා, 
ෙමතැන් සිටවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. අමාත්ය ධුර වැඩි කෙළේ 
ඇයි, ඒ අමාත්ය ධුර ෙමොනවාද, ඒවාට පැවෙරන විෂයයන් 
ෙමොනවාද, ඇති වුණු එකඟතා ෙමොනවාද කියන එක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ඉතාම වගකීෙමන් යුතුව 
කියන්ෙන්, ෙම් රට අමාත්ය ධුර 48ක බර ඉසිලිය යුතු නැහැ කියන 
එකයි.  බර ඔසවන්නට ඕනෑ නැහැ. රාජ්ය අමාත්ය ධුර, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්ය ධුර 93ක බරක් ඈත ෙපොළක කරපිංචා විකුණන අම්මා 
ඔසවන්නට ඕනෑ නැහැ. රාජ්ය අමාත්ය ධුර සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය 
ධුර කීයද කියන එකත් අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒකත් මුහු කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔක්ෙකෝම රාජ්ය අමාත්ය ධූර ෙවන්නත් පුළුවන්. 
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධූර තුනක් විතර දීලා රාජ්ය අමාත්ය ධූර 42ක් 
ෙදන්නත් පුළුවන්.  ෙම්කටද අපට අත්සන් කරන්න කියන්ෙන්? 
ෙම්  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුර සහ රාජ්ය අමාත්ය ධුර 93ක බර අද ෙම් 
රෙට් වී ටික විකුණා ගන්න බැරුව වලි කන ෙගොවියා දරන්නට 
ඕනෑ නැහැ. තමන්ෙග් ජීවිතය ගැන ෙනොතකා මහ මුහුෙද් රක්ෂාව 
කරන ධීවරයා ෙම් බර දරන්නට ඕනෑ නැහැ. සාමාන්ය, පාෙර් 
කරපිංචා ටික විකුණන අම්මා ෙම් බර දරන්නට ඕනෑ නැහැ. ෙම් 
රෙට් වැඩ කරන ජනතාව ෙම් බර දරන්නට ඕනෑ නැහැ. අවුරුදු 
67ක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බර දරනවා. 
ඒ අයෙග් ෙකොඳු පහත් ෙවලා, ෙකොඳු කැඩිලා තිෙබන්ෙන්. 
තවදුරටත් ෙම් රෙට් ජනතාව තමුන්නාෙසේලාෙග් බර දරන්නට 
ඕනෑ නැහැ. සාධාරණ අමාත්ය ධුර පමාණයක් හදන්න. සාධාරණ 
අමාත්යවරුන් පමාණයක් ෙගොඩනඟන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ආරම්භක අවස්ථාව එතැනින් තබන්නය කියා අපි ඉල්ලනවා. එෙසේ 
ෙනොවන්ෙන් නම්, ෙමය සංෙශෝධනය වන්ෙන් නැත්නම්, ෙම් 
අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව 45 සිට 48 දක්වා යනවා නම් අපි ෙම් 
විවාදෙය් දී සහතික වශෙයන්ම ඡන්දයක් ඉල්ලනවා. ඡන්දයක් 
ඉල්ලනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ෙම්කට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි 
කරනවා. විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අපි 
නමින් නමට අහනවා. ෙමොකද, යහපාලනය ගැන, පජාතන්තවාදය 
ගැන, අමාත්ය ධුර වැඩිවීම් ගැන කථා කරපු මුහුණු මට ෙමතැන 
ෙපෙනනවා. ඒවාට විරුද්ධව කථා කරපු මුහුණු මා ඉදිරිෙය් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා එෙසේ නමින් නමට ඡන්දය විමසන අවස්ථාෙව්දී 
"ඉරාන් විකමරත්න" නම කියන ෙකොට, ඔහුෙග් කැමැත්ත  
ෙමොකක්ද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. එම නිසා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී නමින් නමට ඡන්දය ඉල්ලනවාය කියන එකත් 
පකාශ කරමින් මම මෙග් කථාව නතර කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මන්තීතුමා. 
එතුමාෙග් මංගල කථාව. අපි එතුමාට සුබ පතනවා. 

 
 
[අ.භා. 1.10] 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම ෙමම ගරු 

සභාෙව් නිෙයෝජ්ය කථානායක ධුරයට ඒකච්ඡන්දෙයන් පත් වුණු 
ඔබතුමාට මෙග් සුබ පැතුම් පිරිනමා සිටිනවා. ෙමය මා ෙමම ගරු 
සභාෙව් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කුලුඳුල් කථාව වුණත්, 
අද උෙද් හදිසිෙය් මතු වුණු පශ්නයක් නිසා මට උෙද් කථා 
කරන්න සිදු වුණා. ෙකෙසේ ෙවතත් සාමාන්යෙයන් කුලුඳුල් කථාව 
කරන්නට නැඟී සිටින මන්තීවරෙයකුට ෙපෞද්ගලික කරුණක් 
සඳහන් කරන්නට ෙදන අවසරය මට ද ෙදන ෙමන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පාසැල් විෙය් සිට ලංකා 
සමසමාජ පක්ෂයට සම්බන්ධ වී වෙම් ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදී සිටි 
අෙයක්. මෙග් මුළු ජීවිතෙය්ම මට සිටිෙය් එකම වීරෙයක් පමණයි. 
ඒ ෙමරට සිටි ෙශේෂ්ඨතම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දියා ෙලස හැම ෙදනාම 
පාෙහේ අවිවාදෙයන් පිළිගන්නා ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
මහතායි. එතුමා ෙමන්ම සමසමාජ පක්ෂෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් 
වාමාංශික පක්ෂවලත් මන්තීවරුන් වූ ආචාර්ය ෙකොල්වින් ආර්. ද 
සිල්වා, ෙලස්ලි ගුණවර්ධන, බර්නාඩ් ෙසොයිසා, ෙසෙනට් 
මන්තීවරයකු වූ ෙඩොරික් ද සූසා, පීටර් ෙකනමන්, සරත් 
මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම වැන්නවුන් සිය පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය භාරය 
මනා ෙලස ඉටු කළා. එෙහත් ඔවුන් එෙසේ කෙළේ වාමාංශිකයන් 
හැටියට තම වගකීමද ඉටු කරමිනුයි. විෙශේෂෙයන්ම ආචාර්ය 
එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම මා සඳහන් කළ 
අෙනකුත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සහ ෙසෙනට් මන්තීතුමාත් 
මෙග් පරමාදර්ශ ෙලස තබා ගනිමින්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
ෙලස මෙග් වගකීම වාමාංශිකයකු හැටියට මෙග් වගකීමට 
සමගාමීව ඉටු කිරීම මෙග් අධිෂ්ඨානයයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම 
පිළිබඳ සංකල්පය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළට අහසින් වැටුණු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. 2015 ජනවාරි 08 වැනි දා පැවැත් වුණු 
ජනාධිපතිවරණයට ෙපර ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
මැතිවරණ ව්යාපාරයට සම්බන්ධ වූ ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ පුරවැසි 
කණ්ඩායම් විසින් ෙපොදු මහජන න්යාය පතයක් අත්සන් කරනු 
ලැබුවා. එය සාධාරණ පජාතන්තවාදී සහ ජනහිතකාමී 
ආණ්ඩුකරණයක් සඳහා වූ ෙපොදු මහජන න්යාය පතයක් ෙලස 
හැඳින්වුණා. විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීම, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කර දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නැවත ෙගන ඒම, මනාප ඡන්ද 
කමය අෙහෝසි කර අලුත් මැතිවරණ කමයක් ඇති කිරීම,  - අපිට 
තවම එය කර ගන්න බැරි වුණා - ඒ වාෙග්ම  ජනතාව මත පටවනු 
ලැබ ඇති ජීවන බර සැහැල්ලු කිරීම යනාදි ඒවා ක්ෂණික කාරණා 
ෙලසත්, ඊටත් එහාට ගිහිල්ලා දින සියය තුළ යම් ඉලක්ක ජය 
ගැනීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කිරීමටත් එදා එකඟ වුණා. 
වංචා, දූෂණ, අල්ලස්, ෙකොමිස් ගැනීම් පිළිබඳව නීතියට අනුව 
කටයුතු කිරීම; නීතිෙය් ආධිපත්යයට පමුඛස්ථානය දීම; සැමට 
මානව ගරුත්වෙයන් යුතුව  ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය තවදුරටත් 
ශක්තිමත් කිරීම; ශීඝෙයන් ෙවනස් වන ෙලෝකෙය් අභිෙයෝගයන්ට 
සාර්ථකව මුහුණ දීමට හැකි ෙලස තරුණ පරපුර සවිබල ගැන්වීම; 
සමාජ, සංස්කෘතික, ආර්ථික සහ ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයන් හී රෙට් 
සියලු පුරවැසියන්ට  සමාන අවස්ථා ලබා දීම, ඒ වාෙග්ම ශිෂ්ට 
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සම්පන්න සහ සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් බිහි කිරීමට සහ 
විෙශේෂෙයන්ම දැනට ශීඝ පරිහානියට පත් වී ඇති රෙට් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිය නඟා සිටුවීම යනාදී ෙමම කාරණා පිළිබඳව  සඳහන් 
කරමින් එදා කියා සිටියා, ඒවා ඉතා වැදගත් බව. ෙමවැනි ක්ෂණික 
කාර්යන් සහ ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම උෙදසා වසර ෙදකකට 
ෙනොඅඩු කාලයක් සඳහා සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන බව 
කියා සිටියා. ඒ පදනම යටෙත් තමයි අපි මැතිවරණයකට ගිෙය්.  

එදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් දින 100 වැඩ පිළිෙවළ 
යටෙත්  ඉතාමත්ම පැහැදිලිව කියා සිටියා, මැතිවරණෙයන් පසුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම පක්ෂ නිෙයෝජනය වන කැබිනට් 
මණ්ඩලයකින් සමන්විත සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන බව. 
ඒ වාෙග්ම ෛමතී පාලනය පිළිබඳව, "ෛමතී පාලනයක් - ස්ථාවර 
රටක්" යන නමින් අපි ඉදිරිපත් කරපු මැතිවරණ පකාශනෙයන් 
එය නැවතත් අවධාරණය ෙකරුණා. ඒ සඳහා ඉතාමත්ම පැහැදිලි 
ජනවරමක් ලැබුණා. ඒ අනුව සර්ව පාක්ෂික උත්සාහයක් සඳහා 
රෙට් තිෙබන පශ්න විසඳා ගැනීමට, රට වැටී තිෙබන අගාධෙයන් 
ෙගොඩ ගැනීමට පුළුල් ෙද්ශපාලන ෙපරමුණක්,  ජාතික 
එකඟතාවක් අවශ්ය බව ෙපනුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම එය  
මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්  පධාන ෙත්මාව වුණා.  ඒ සඳහා පැහැදිලි 
ජනවරමක් අපට ලැබුණා. ඒ අනුව තමයි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අපි ඉදිරිපත් කෙළේ.  එහි ඉතිහාසය පිළිබඳව 
අද උෙද් වරුෙව් අපි කථා වුණු නිසා මම නැවත ඒ පිළිබඳව 
සඳහන් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ජාතික ආණ්ඩුවක් පිළිබඳ සංකල්පයට යම් සීමාවන් දමන්නට 
අපි ෙයෝජනා කළත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉල්ලීම මත දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් වඩාත් පුළුල් අර්ථ 
කථනයක් දුන්නා. ජනාධිපති මැතිවරණෙයන් පසුවද 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය 
පිළිබඳව දිගින් දිගටම රටට කියා සිටියා. ජනාධිපතිවරණෙයන් 
පසුව පමණක් ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය කාලෙය්ත් 
ජනාධිපතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා සිටියා, ජාතික 
ආණ්ඩුවක් ෙගොඩනැඟීම එතුමාෙග් අරමුණ බව.  අගාමාත්යතුමාත් 
ඒ විධියටම කියා සිටියා. මැතිවරණ පතිඵලය කුමක් වුවත් 
අෙනකුත් පක්ෂ සමඟ එක් වී ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන බව එතුමා 
ජනතාවට කියා සිටියා. ඒ බවට ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ සඳහාත් 
නැවත ජනවරමක් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙමම සංකල්පය 
ෙල්ඛනගත කරලා  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය අතර අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කරනු ලැබුවා. එම 
අවෙබෝධතා ගිවිසුම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය විසිනුත් 
අනුමත කර තිෙබන බවයි අද පකාශ වුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් 
රෙට් පජාතන්තවාදී ආයතන තුළ විශාල ඛාදනයක්, කඩාවැටීමක් 
සිද්ධ වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් ෙවලා විධායකය 
ඉතාමත්ම ශක්තිමත් වුණා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ෙලෝකෙය් ශක්තිමත්ම විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙප් රෙට් පිහිටුවනු ලැබුවා. දහඅටවන  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් ලැබුණු ඒ බලතලවල අනුහසින් අධිකරණයට 
බලපෑම් කිරීමට උත්සාහයන් දැරුවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් ස්වාධීනත්වය 
නැති වුණා. පුරවැසි අයිතිවාසිකම් සීමා වුණා. මාධ්ය නිදහසට 
බලපෑම් ඇති ෙවලා මාධ්යෙව්දීන් ගණනාවකට විෙද්ශගත වන්නට 
සිදු වුණා. ඒ සමඟම ජාතීන් අතර විශ්වාසය කඩා වැටුණා.  ඒ 
වාෙග්ම අපි දැක්කා අන්තවාදයට උඩෙගඩි ලැෙබනවා. 
අන්තවාදයට එක්තරා විධියකින් රාජ්ය අනුගහයක් ලැෙබනවා අපි 
දැක්කා. අලුත්ගම සිද්ධිෙය්දී, ෙබ්රුවල සිද්ධිෙය්දී අප එය දැක්කා. 
එයට යම්කිසි රාජ්ය අනුගහයක් තිෙබන බවක් ජනතාවට හැඟී 
ගියා.  එම නිසා ෙමම අගාධෙයන් රට ෙගොඩ ගැනීමට තමයි පුළුල් 
එකඟත්වයක් ඇතිව ජාතික උත්සාහයක් දැරිය යුතු බවට අප 

පක්ෂය අදහස් කෙළේ; ඒ වාෙග්ම ජනතාව ද එයට අනුමැතිය 
දුන්ෙන්. අපි ඉදිරිෙය් විශාල අභිෙයෝග තිෙබනවා.  

මම සතුටු වුණා, අද ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා 
ඉන් එකක් පිළිබඳව සඳහන් කළ එක ගැන. එනම්, නව 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් සම්බන්ධ කාරණය.  නව ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් හදන්න ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදකට එකතු ෙවන්න බැරි 
නම්, කවදාකවත් ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපට අවශ්ය වන්ෙන් නිකම්ම අලුත් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවක් ෙනොෙවයි, නවීන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක්. We 
need a modern Constitution, not merely a new Constitution. 
අපට ෙලෝකෙය් තිෙබන අලුත් වර්ධනයන් සැලකිල්ලට ෙගන, ඒ 
වාෙග්ම රට තුළ තිෙබන වර්ධනයන් සහ නව තත්ත්වයන් සලකා 
බලා අපි නවීන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. 
ජාතික ගැටලුවට කල්පවත්නා විසඳුමක් ලබා ගැනීමට කියා කළ 
යුතුයි. සියලු ජාතීන්ට එකඟ වන්නට පුළුවන් තනි රටක් තුළ ෙම් 
පශ්නය විසඳා ගැනීමට අවශ්ය ව්යවස්ථානුකූල පදනම ඇති කිරීමට 
කියා කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම මම කලින් සඳහන් කළ ඛාදනය වුණු, 
හෑල්ලුවට ලක් වුණු පජාතන්තවාදී ආයතන නැවත ශක්තිමත් කර 
ඒවා ෙගොඩ නැඟිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම සමාජ සාධාරණත්වය 
වාමාංශිකයන් වන අපට ඉතාම වැදගත්. සමාජවාදය පිළිබඳ 
පශ්නය අද ක්ෂණික පශ්නයක් ෙනොෙවන්න පුළුවන් ෙම් අලුත් 
ෙලෝක තත්ත්වය යටෙත්. එෙහත් සමාජ සාධාරණත්වය පිළිබඳ 
පශ්නය හැමදාම වලංගු ෙවනවා.  

අද සමාජෙය් යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව විශාල පශ්න 
තිෙබනවා. ෙභෞතික යටිතල පහසුකම් ෙකොච්චර ඇති වුණත් 
සමාජ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව බරපතළ පශ්න මතු වී 
තිෙබනවා. අධ්යාපනය පිළිබඳ පශ්න ගැන කථා කරද්දී 
අධ්යාපනයට අද ෙලෝකෙය් පිළිගත් ඉලක්කය තමයි දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් ෙවන් කිරීම. එය සපුරාලන්ෙන් 
ෙකෙසේද? පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා ඒ සියයට ගණන 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අඩු ෙවනවා. දැන් අපිට අභිෙයෝගයක් 
තිෙබනවා. විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන් සංගමය - FUTA - පසු ගිය 
කාලෙය්  වැඩ වර්ජනය කාලෙය් ෙම් පශ්නය මතු කරලා ෙම් 
ගැටලුව සමාජගත කිරීම පිළිබඳව අපි ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න 
ඕනෑ. අපි ෙකොෙහොමද ඒකට මුහුණ ෙදන්ෙන්? මහජන ෙසෞඛ්ය 
පිළිබඳ පශ්නය? අපි දැක්කා ඊෙය් ෙපෙර්දාත් පුවත් පත්වල 
තිෙබනවා, සමහර ෙරෝහල්වල පැනෙඩෝල් ෙපත්තක්වත් නැහැ 
කියලා. විෙශේ ෂෙයන්ම ගාමීය ෙරෝහල්වලට පැනෙඩෝල් 
ෙපත්තක්වත් පමාණවත් ෙලස සැපෙයන්ෙන් නැහැ. ඊළඟට 
මාර්ග පහසුකම්? අපට තිෙබන මහජන පවාහනය 
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩාෙගන වැ ටිලා. ඉතින් එවැනි සමාජ යටිතල 
පහසුකම් නැවත අපි ෙගොඩ නඟන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා පුළුල් 
එකඟත්වයක් අවශ්යයි. සර්ව පාර්ශ්වික උත්සාහයක් අවශ්යයි. ෙම් 
ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය, එෙහම නැත්නම් පධාන පක්ෂ එකතු 
ෙවලා ෙම් වාෙග් ෙව්ලාවක රට අගාධෙයන් ෙගොඩ ගැනීමට, 
එෙහම නැත්නම් තිෙබන අභිෙයෝගවලට මුහුණදීමට එක්වීම 
පිළිබඳව ජාත්යන්තර උදාහරණ අපට තිෙබනවා. සුපසිද්ධ 
උදාහරණය වන්ෙන් ෙදවන මහා ෙලෝක යුද්ධය කාලෙය් මහා 
බිතාන්යෙය් පධාන පක්ෂ තුනම එක්වුණු ආකාරයයි.   

ෙකොඒෂියානු නිදහස සඳහා වූ යුද්ධයට මුහුණ දීමට -
ෙකොඒෂියාව යුෙගෝස්ෙලෝවියාෙවන් කඩා ෙගන ගිය ෙව්ලාෙව්-
ෆැන්ෙජෝ ෙගගරික්  අගමැතිවරයාෙග් නායකත්වෙයන් 1991 සිට 
1992 දක්වා ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ෙලෝකය පුරාම ඒ වාෙග් 
උදාහරණ අපට ලැෙබනවා.   

අවසාන වශෙයන් මට මිනිත්තුවක් ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අද අප ෙමවැනි ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හදලා අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සංඛ්යාව වැඩි කිරීම 

149 150 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සදාකාලික ෙනොවිය යුතුයි කියා මමත් හිතනවා. එම නිසා තමයි 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සීමාවන් 
දැම්ෙම්.  ඊළඟ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණෙය්දී අපි ෙම්වා 
පිළිබඳ නැවත සලකා බලන්න ඕනෑ. ෙම්වා පිළිබඳ නැවත සලකා 
බලා ෙම් ව්යවස්ථා පතිපාදන දිගටම අපි තබා ගන්නවාද නැතිද 
කියා සාකච්ඡා කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමම ජාතික ආණ්ඩුව තුළින් 
ෛවරී ෙද්ශපාලනයට අඩුම ගණෙන් ටික කාලයකටවත් සමු දීලා, 
ජාතික එකඟත්වයකින් අෙප් රට තුළ අෙප් රෙට් මතු වී තිෙබන 
පශ්න විසඳා ගැනීමට කටයුතු කර ගැනීමට පුළුවන් ෙවයි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා ෙම් ආණ්ඩුවට ජනතාවෙග් වරමක් 
ලැබිලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පැහැදිලි 
වරමක් ලැබිලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුවටත් -එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණටත්- ලැබී තිෙබනවා.  ඔවුන්ට එකතු වී ෙම් කාර්යය ඉටු 
කිරීමට ලැෙබන ෙම් මහඟු අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගත යුතුයි.  
එයට ජනතාවෙග් ආශීර්වාදය ලැෙබන බවට කිසිම සැකයක් 
නැහැ.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මී ළඟට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 
 

[අ.භා. 1.24] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙකොට  අපට ඡන්දය 

දුන්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ඡන්දය පාවිච්චි කළ 
රටවැසියාට අෙප් ෙගෞරවය, ස්තුතිය පුද කරන්න මම කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම, අප පාර්ලිෙම්න්තුවට එවීමට අප ෙවනුෙවන් ඡන්දය 
පාවිච්චි කළ ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම, අලුතින් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් 
වුණු සියලුම මන්තීවරුන්ට අපෙග් ශුභාශිංසන ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
එකතු කරන්නට කැමැතියි.  

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියටත්, 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙගොඩනැඟීෙමහිලා කටයුතු කළ 
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් එකක් වූ මහජන එක්සත් ෙපරමුණ 
හැටියටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් වගකීෙමන් මා සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි,  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තවමත් 
ෙද්ශපාලන සන්ධානයක් හැටියට නීත්යනුකූලව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ඒ වාෙග්ම අදාළ ආයතන ඉදිරිෙය්දීත් ෙපනී 
සිටින බව.    

ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
බහුතර මන්තී සංඛ්යාව ලබා ගත් පක්ෂය වන අතර, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙදවැනි මන්තී සංඛ්යාව ලබා ගත් 
ෙද්ශපාලන සන්ධානයයි. ඒ සන්ධානය ඇතුෙළේ පක්ෂ ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, මහජන එක්සත් ෙපරමුණ, 
ලංකා සම සමාජ පක්ෂය, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය, ජාතික නිදහස ්
ෙපරමුණ ආදී පක්ෂ රාශියක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් පක්ෂවල එකඟතාවක් තිෙබනවාද, නැතිද 
කියන කාරණය මත තමයි අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙම් ෙයෝජනාව සැලකිල්ලට භාජනය කළ යුතු වන්ෙන්.   

 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46. (4) ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙම් 
පැමිෙණන්ෙන් සභාග ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ නඟන්නටයි; පක්ෂ 

ෙදකක් ෙහෝ තුනක් ආදී වශෙයන් එකතු කර ගන්නයි.  ඒ සඳහා 
"ජාතික" කියන නම පාවිච්චි කිරීෙමහි ලා ජාතික ආණ්ඩුවක්ද 
යන්න තීරණය කිරීමට අපි උෙද් වාද කළා. ඒ වාදය නැවත ඇති 
කරන්නට මම උත්සාහ ගන්ෙන් නැහැ.  නමුත්, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානය ෙම් ෙවනුෙවන් ගිවිසුමකට එළඹී නැති බව 
තවමත් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තිෙබන ඉතාම පැහැදිලි පශ්නයයි. 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගිවිසුම අත්සන් කළා වාෙග් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් ගිවිසුමක් අත්සන් කළාය කියලා 
අගාමාත්යතුමා සතුව ලියවිල්ලක් තිෙබනවා නම්, අද උෙද් 
අගාමාත්යතුමා කළ යුතුව තිබුෙණ් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ 
අත්සන් කළ ගිවිසුමත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමඟ 
අත්සන් කළ ගිවිසුමත් ඉදිරිපත් කිරීමයි.  ඒ මත තමයි 
අගාමාත්යතුමාෙග් ෙයෝජනාව වලංගු වන්ෙන්. ෙමොකද, මට ෙපර 
කථා කළ නවක මන්තී නීතිඥ ගරු ආචාර්ය ජයම්පති විකමරත්න 
මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා ෙලෝකය ගැන කථා කළා, ෙලෝකය 
ගත කරපු කාලයන් ගැන කථා කළා.  කාලය  ගත කර ඉවරයි. 
එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව් ඉඳෙගන සිටිනවා නම්, 
මා එතුමාට  කියන්න ඕනෑ, කාලය ගත කර ඉවරයි කියන එක. 
ෙලෝකය ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවා. රටවල් ඉදිරියට ඇවිත් 
තිෙබනවා. අර්බුද හමුෙව් මුහුණ ෙදන නව ෙලෝකයක් සමඟයි අද 
පජාතන්තවාදය අත් හදා බලන්නට සිදු වන භයානක අවස්ථාවකට 
පැමිණ තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ජනවාරි 
08වැනි දා බලයට ඇවිත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය,  ජනාධිපතිතුමා 
පළමුෙවන් රටට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුවලින් එකක් තමයි 30ෙදනකුට 
වැඩි අමාත්ය මණ්ඩලයක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්ෙන් නැහැ කියන 
එක. පළමුවැනි කාරණය එයයි. අද ෙම් ෙපොෙරොන්දුව කඩ කරන්න 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා හා ෙම් ආණ්ඩුව උත්සාහ 
දරන්ෙන්. ෙම් රෙට් පජාවට, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙනොවන 
ජනතාව ඉදිරිෙය්, රට ඉදිරිෙය් පතිඥාවක අත්සන් තබපු ෙම් 
නායකයන් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කියනවා, 30ෙදනකුට වැඩි  
අමාත්ය මණ්ඩලයක් ඕනෑයි කියා රට, ආණ්ඩු කරන්න. එෙහනම් 
ඔබතුමන්ලා එදා අත්සන් කර තිෙබන්ෙන් ෙපෝඩාකාරී 
පතිඥාවකටය කියන ටික කනගාටුෙවන් වුණත් සඳහන් කරන්නට 
ෙවනවා. එෙහනම්  තමුන්නාන්ෙසේලා දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්  46.(1) (අ) අනුව්යවස්ථාව යටෙත්, 
සඳහන් වන අමාත්ය මණ්ඩලෙය් මුළු අමාත්යවරයන් සංඛ්යාව තිහ 
ෙනොඉක්මවිය යුතු ය කියන එකත්, ඒ වාෙග්ම (ආ)  අනුව්යවස්ථාව 
යටෙත් සඳහන් වන අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් ෙනොවන 
අමාත්යවරයන්ෙග් සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයන්ෙග් සංඛ්යාෙව් 
එකතුව හතළිහ ෙනොඉක්මවිය යුතු ය කියන එකත් ෙවනස් කර  
ජාතික ආණ්ඩුවක් හැදීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු ෙදනාෙග් 
එකඟතාව තිෙබනවාය කියනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය ෙනොව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ පැමිණි 
එකඟතාවක් මතයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් වන්ෙන්. පළමුවන 
පශ්නය එයයි.   ඒ නිසා මා හිතනවා, ෙම් ෙයෝජනාව වලංගු නැති 
ෙයෝජනාවක් කියා. සභාග ආණ්ඩුවක් ඇති කරන්න ඕනෑ නම් 
සභාග ආණ්ඩුව ජනාධිපතිතුමාට ඇති කළ හැකියි, 
අගාමාත්යතුමාට ඇති කළ හැකියි. ඕනෑම පක්ෂයක් ෙහෝ පක්ෂයක් 
ඇතුළත සිටින කිහිප ෙදනකු ෙහෝ එකතු කරෙගන සභාග ආණ්ඩු 
ඇති කරනවා. ෙලෝකෙය් ස්වභාවය ඒකයි. හැම රටකම ස්වභාවය 
ඒකයි. එෙහම නැත්නම්  අවුරුදු ෙදකකට ආණ්ඩුව ෙගන යන්න 
විරුද්ධ පක්ෂය තමන් සමඟ එකඟ නම්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ඉඳෙගන ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ ෙදයට සහෙයෝගය දක්වන්න පුළුවන්. 
ඒ ආකාරයට ආණ්ඩුවට ගමන් කරන්න පුළුවන්. අපි වාෙග් කුඩා 
රටක් ෙනොව ෙලෝකෙය් විශාලතම පජාතන්තවාදය තිෙබන 
ඉන්දියාෙව් ෙකොංගස් පක්ෂය කාලයක් ආණ්ඩු කෙළේ එෙහමයි, 
බහුතරයක් නැති වුණාට. ෙම් උදාහරණවලින් පාඩම් ඉෙගන ෙගන 
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කටයුතු කරනවා ෙවනුවට, "ජාතික ආණ්ඩුව" කියන වචනය 
පාවිච්චි කර ඇමති මණ්ඩලය 48ක් කර, තවත් ඒ හා සමාන 
පමාණයකට නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම් දීලා ද ෙම් පශ්නය විසඳන්න 
හදන්ෙන් කියන එක කනගාටුෙවන් යුතුව අහන්න සිදු වනවා. 
ෙබොෙහොම කනගාටුයි. තනතුරු දීලා රටක පශ්න විසඳන්න බැහැ.  
තනතුරු සංඛ්යාව වැඩි කර, ෙදපාර්තෙම්න්තු තුන හතරට කඩලා,  
අමාත්යාංශ හය හතකට කඩලා පුද්ගලයන් සන්ෙතෝෂ කරන්න 
පුළුවන්;  ෙද්ශපාලනෙය් තනතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්න 
අයව සන්ෙතෝෂ කරන්න පුළුවන්. නමුත් පතිපත්ති සමුදායක් ඇති, 
අනාගතයක් ඇති ගමන් මාර්ගයකට ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය,  
ආර්ථික ස්ථාවරභාවය එෙහම ෙගෙනන්න බැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ලැබී තිෙබන ෙව්ලාව 
අනුව මා තව වැදගත් කාරණයක් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හවුල් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
හැටියට අපි ජනතාවෙගන් වරමක් ඉල්ලුවා. ඒ වරම ඉල්ලුෙව් 
නැහැ, ජාතික ආණ්ඩුවක ඉඳ ගන්න; ජාතික ආණ්ඩුවකට හවුල් 
ෙවන්න. අපට මහජනයා ඡන්දය දුන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් ආණ්ඩුවක් පිහිටු වන්නයි. එෙහම නැත්නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය් කටයුතු කරන්නයි. ඒ නිසා අපි 
ජන වරම අනුව කටයුතු කරනවායි කියන ටික ඉතාම නිහතමානීව 
විපක්ෂෙය් සිට සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වභාවය 
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. මා එය පිළි ගන්නවා. මා පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් එය කිව්වා. නිරන්තරෙයන් ඒ අදහස දරා 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා කමය ශක්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ. අගාමාත්යතුමා ඉතාම වැදගත් අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමති මණ්ඩලය සියයක් කළත් වැඩක් නැහැ, 
ශක්තිමත් කාරක සභා 20ක් තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් ජාතික 
පතිපත්ති හැෙදනවා; ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුවට විවෘත 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහභාගී ෙවනවා; ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස් 
සාකච්ඡාවට ලක් ෙවනවා; අලුත් ෙදයක් නිර්මාණය කිරීෙම් 
හැකියාව ඇති ෙවනවා කියා කිව්වා. ෙමයට ෙහොඳම උදාහරණයක් 
කිව හැකියි. ඒ තමයි,  ඒ කාරක සභා කමය ෙනොතිෙබන්න 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාට නිදහස් අධ්යාපන 
පනතක් කවදාවත් ෙගෙනන්නට හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
එක. අපි දන්නවා, එදා එය පරාජයට පත් කරන්න ඡන්දය පාවිච්චි 
කළ මන්තීවරුන්ෙග් නාම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තෙව් සඳහන්ව 
තිෙබනවා කියා. එෙහම වුණත් අෙප් රෙට් පළමුවන ෙසෞඛ්ය පනත 
සම්මත කෙළේ කාරක සභා කමයකින්. එදා විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
නායකෙයෝ එයට සහභාගි වුණා.  

අපි දැන් මැතිවරණ කමය ෙදස බලමු. මැතිවරණ කමය 
ෙවනස් කිරීමට එදා ඇති කළ ඒ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා 
හැටියට මම කටයුතු කළා, වර්තමාන කථානායකතුමා සමඟ 
එකතු ෙවලා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ කටයුතු කර මැතිවරණ 
කමය ෙවනස් කරන්න ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ඒ ෙයෝජනාව අනුව 
පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය ෙවනස් කළා. පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්නට අපට බැරි වුණා. ඒ නිසා රට ඒ 
ෙවනුෙවන් නඟන එකම හඬ වන්ෙන්, ෙම් දූෂිත අසාධාරණ 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීමයි. ෙම් වාෙග් අවස්ථාවක  
ඒකාබද්ධව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමිටුවක් හැටියට ෙම් කටයුත්ත කර 
ෙමය සාර්ථකව ඉක්මනට නිම කරන්නට අපට කටයුතු කරන්නට 
පුළුවන් වුෙණොත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වභාවය අදට වඩා ඵලදායී 
ස්වභාවයකට ෙගෙනන්න, මන්තීවරුන්ට පෙයෝජනවත් 
ස්වභාවයකට ෙගෙනන්න, ඒ තුළින් ජනතාවට පෙයෝජනවත් 
ස්වභාවයකට ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් ලබා  

ෙදන්න.  

වැඩ කරන ජනතාව, ව්යාපාරික පජාව, ඒ වාෙග්ම සමස්ත 
ආර්ථිකයම මුහුණ ෙදන අර්බුදයත් මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 
අගාමාත්යතුමා සුන්දර කථා රාශියක් කිව්වා. සුන්දර කථාවක එක 
ෙකොටසක් කියා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට කැමැතියි.  අපි 
පසු ගිය මාස ෙදෙක්දී ගීසිෙය් අර්බුදය දැක්කා.  ගීසිෙය් බැංකු 
තවමත් වහලා.  සුමාන තුනක් තිස්ෙසේ බැංකු  ඇරගන්නට බැරිව 
දඟලනවා; යුෙරෝප ෙය් උදවු ලබනවා; ඇෙමරිකාෙව්  IMF එෙක්  
උදවු ලබනවා. ෙමොකක්ද, ගීසිෙය් ජනතාවට වුෙණ්? අද අපට 
මුහුණ ෙදන්නට ෙවන ෙම් භයානක තත්ත්වය ගැන ඉඟියක් 
ෙදකක් කිරීම මෙග් වගකීමක්.  ෙමොකද, අපි නැවත රැස්ෙවන්ෙන් 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 22 ෙවනි දා. අද  එක්සත් ජනපදෙය් ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙව්ගවත් බැසීමකට පත් වී තිෙබනවා.  

They have pumped in enough money to the US Stock 
Market in trying to stabilize the economy, but in the last 
few weeks, Hon. Deputy Speaker, US Dollars 108 trillion 
has been wiped out from the US Stock Market, which 
means the US economy will be facing the biggest crisis to 
come. Now, Sir, US Dollars 108 trillion is out from the 
US Dollar 240 trillion Stock Market. This is a very 
serious issue.  China is releasing its US bonds. The more 
it releases the US bonds, the more the crisis would be. 
This is what we are also going to face.  

So, the "සුන්දර කථාව" of the Hon. Prime Minister or the 
"සුන්දර කථාව" of අෙප් නීතිඥ ජයම්පති විකමරත්න is not 
there. We have to face the reality of the crisis. The reality 
cannot be met by offering ministerial portfolios. The reality 
can only be met if we get down to the subject and try to 
evolve an acceptable way out of this economic crisis. We are 
in an economic crisis. The economic crisis will engulf us 
and a political crisis will also come. This is all what I have 
to say. So, under the name of a National Government people 
will be happy to see you go in a car flying a flag, but the 
crisis will be on the cards.  

Thank you.  
 
 

[අ.භා. 1.36] 
 

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙවනත් කණ්ඩායමකින්, ෙවනත් ෙපරමුණකින් ඉදිරිපත්ව, 

දවස් විසිතුනක විතර මැතිවරණ ව්යාපාරයක් තුළින් වුවත්, 
අවෙබෝධය මතම, ෙමවර පාර්ලිෙම්න්තුවට වැඩිම මනාප 
සංඛ්යාවකින් මාව පත් කර එවූ කළුතර දිස්තික් ජනතාවට මම 
පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් නිෙයෝජ්ය 

153 154 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමාටත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සුබ පතනවා, ෙම් 
තනතුර ෙහබවීමට අප සියලු ෙදනාෙග්ම එකඟත්වෙයන් ඔබතුමා 
පත්වීම ගැන.  

අද විවාදය කරන්ෙන් ජාතික රජයක් ෙහොඳද, අවශ්යද, 
සම්මුතිවාදය ෙහොඳද, නරකද  යන්න ගැනයි. ඕක තමයි ඇත්ත 
සරල කාරණාව. ඒකට ෙනොෙයකුත් විච්චූරණ, ෙනොෙයකුත් විගහ 
කරලා, ෙනොෙයකුත් අටුවා ටීකා ෙගනැත් කථා කළ හැකියි. ඔය 
අටුවා ටීකා එකක්වත් ඉතිහාසයට යන්ෙන් නැහැ; සරල කාරණායි 
යන්ෙන්. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ හැම තිස්ෙසේම හිතනවා, වීජ 
ගණිතෙයන් ගණන් හදන්න, A+B = X+Y  කියලා. හැබැයි 
ලංකාෙව් සාමාන්ය ජනතාව ගණන් හදන්ෙන් අංක ගණිතෙයන්, 
1+1 = 2  යි කියලා. ඔතැන තමයි  අෙප්  නායකයන්ට, 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට වරදින තැන. ඒ අනුව තමයි මැතිවරණයකට 
පස්ෙසේ ගණන හදලා බැලුවාම ආසන ගණන කීයද කියලා 
අවෙබෝධ ෙවන්ෙන්. ඕක තමයි සරල කාරණාව.  

ෙම් වාෙග්ම ඉතිහාසෙය්දී, 1965 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, 
එදා තිබුණ ෙෆඩරල් පක්ෂයත්  පළමුවන ජාතික ආණ්ඩුව 
පිහිෙටව්වා. විපක්ෂෙයන් ඒකට කිව්වා, 'හත් හවුල' කියලා. 'හත් 
හවුල' කියලා ගැහුවා. ඒකට පක්ෂ හතක් එක්කහු වුණා. ඒෙක් 
තිෙබන ෙඵතිහාසික කාරණාව තමයි ජාතික සංගමය නැති වුණාට 
පස්ෙසේ ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වරට උතුෙර් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක් දකුෙණ් නායකෙයක් එක්ක එකට වාඩි වීම. ඒක 
ෙඵතිහාසික කරුණක්. තිරුෙචල්වම් මහත්මයා එම ආණ්ඩුෙව් 
පළාත් පාලන ඇමතිධුරයට පත් වුණා. දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස 
මහත්මයා තමයි ඒෙක් නිෙයෝජ්ය ඇමති වුෙණ්. ඒ ආණ්ඩුව ඒ 
විධියට අවුරුදු 4ක් තිබුණා. එදා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා ජාතික 
පශ්නය විසඳන්නට හැදුවා. අෙප් වෙම් නායකෙයෝත් එදා 
"ඩඩ්ලිෙග් බෙඩ් මසල වෙඩ්" කියලා ලංකාෙව් වාමාංශික 
ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි කලු පැල්ලම ඇති කරෙගන 
වමට තිබුණු උතුෙර් සියලුම දවිඩ ඡන්ද නැති කර ගත්තා. එෙහම 
කරලා ජාතිවාදයට ගිහිල්ලා එදා ඒ කටයුතු කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් 
නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 
හෙයන් පහක බලයක් ලබාෙගනත් බණ්ඩාරනායක මැතිනියට 
ආරාධනා කළා එකතු ෙවන්න කියලා. තමන්ට හෙයන් පහක 
බලයක් තිබියදී මැතිනියට ආරක්ෂක ඇමතිධුරය ෙදන්නම්, අපි 
ජාතික රජයක් බිහි කරමු කියලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
8ෙදනාට ආරාධනා කළා. එදා ඒක සිදු වුෙණ් නැහැ. වාමාංශික 
නායකෙයෝත් එක්ක අවෙබෝධයක් ඇති කර ගත්තා. ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙය් නැති එන්.එම්. 
ෙපෙර්රා, එස්.ඒ. විකමසිංහ, පීටර් ෙක්නමන් වැනි අයත් එක්ක 
රෙට් ෙපොදු පශ්න ගැන අවෙබෝධයකින් යුතුව එකට වැඩ කළා. 
නමුත් ජාතික රජයක් ෙගොඩනඟන්නට බැරි වුණා. 

අද පළමු වරට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඓතිහාසිකයි. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඊෙය් දවස ඓතිහාසිකයි. අද දවෙසේ ෙමය සම්මත 
කර ගැනීම ඓතිහාසිකයි. ෙම් ආණ්ඩුවට ඕනෑම නමක් කියන්න 
පුළුවන්. සභාග ආණ්ඩුවක් කියන්න පුළුවන්, සමඟි ආණ්ඩුවක් 
කියලා කියන්න පුළුවන්, එක එක ඒවා කියන්න පුළුවන්. නමුත් 
අන්තිමට රෙට් මිනිස්සු ගණන් ගන්ෙන් ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක් 
කියලායි. කථාවක් නැහැ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, යූඑන්පී 
එකයි එකතු වුණාම ඒක ජාතික ආණ්ඩුවක්. ෙවන ෙබොරු කථා 
ඕනෑ නැහැ. එල්ලිලා තිෙබන කෑලි ඔක්ෙකෝම නැති වුණාට          
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එකතු වුණාම 
ඒක ජාතික ආණ්ඩුවක්. බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය හදන ෙකොට බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් 
බණ්ඩාරනායකවාදය අනුව කිව්ෙව්, "මෙග් එක පජාතන්තවාදී 

බලෙව්ගයක් තිෙබනවා, ඒ තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ඒක 
පැරදුෙණොත් ෙවනත් පජාතන්තවාදී විකල්පයක් නැහැ, එෙහම 
වුෙණොත් වාමාංශික අන්තවාදීන්ට රට යනවා, ඒක නිසා මම 
ෙදවැනි පජාතන්තවාදී බලෙව්ගය හදනවා, පළමුවැනි 
පජාතන්තවාදී බලෙව්ගය පරදින ෙකොට ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය 
ආරක්ෂා කරන්න ෙම් රට තුළ ෙදවැනි පජාතන්තවාදී බලෙව්ගයක් 
තිෙබනවා" කියලායි. නමුත් ඒ මහත්මයා නැති වුණාට පස්ෙසේ 
අෙප් අය මරා ගත්තා; කාගත්තා. යූඑන්පී, ශී ලංකා කියලා පක්ෂ 
ෙදෙක් කෑලි තියාෙගන රට ෙදවනුවට දාලා පක්ෂවලට තමයි අපි 
කථා කෙළේ. අපි මැරුණත් යූඑන්පී, අපි කැපුවත් යූඑන්පී, අපි 
කැපුවත් ශී ලංකා, ඒ වාෙග් තමයි කථා කෙළේ. හැබැයි "අපි 
කැපුවත් අපි අෙප් මාතෘභූමිය ෙවනුෙවන්" කියලා කියන්න, "අපි 
කැපුවත් අපි අෙප් රට ෙවනුෙවන්" කියලා කියන්න එක මිනිෙහක් 
හිටිෙය් නැහැ. මා තුළ කවදාවත් යූඑන්පී විෙරෝධී කියන එක 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙලෝකෙය් සමාජවාදී රාජ්යයන් කඩාෙගන 
වැ ටුණාට පස්ෙසේ යූඑන්පී විෙරෝධය කියන එක නිකම් සාම්පදායික 
විෙරෝධයක් විතරයි. එදා යූඑන්පී විෙරෝධී කියන එකට 
වලංගුභාවයක් තිබුණා. ෙමොකද, ඒක ධනපති විෙරෝධය. එදා 
සමාජවාදී කඳවුරක් තිබුණා; කම්කරු පන්තිෙය් කඳවුරක් තිබුණා. 
එතෙකොට යූඑන්පී විෙරෝධය වලංගුයි. එතැන ෙද්ශපාලනයක් 
තිබුණා. අද ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? අද කවුද කථා කරන්ෙන්, 
ධනපති විෙරෝධය ගැන? ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කථා 
කරන්ෙන්ත් ෙද්ශීය ධෙන්ෂ්වර පන්තිය ගැනයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කථා 
කරන්ෙන් ෙද්ශීය ධෙන්ෂ්වර පන්තියට තව අයිතිවාසිකම් ෙදන්න 
කියායි. එෙහම නම් ෙකොෙහේද ධනපති විෙරෝධයක් තිෙබන්ෙන්? 
එෙහම නම් ෙකොෙහේද යූඑන්පී විෙරෝධයක් තිෙබන්ෙන්?  ෙම්ක 
ෙබොරු සාම්පදායික කථාවක්. 

යූඑන්පී විෙරෝධී කියලා පසු ගිය කාලෙය් ඔක්ෙකෝම මජර වැඩ 
කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ අය 
යූඑන්පී එෙක් යහ පාලනයට විරුද්ධයි. ෙමොකද, මහින්ද රාජපක්ෂ 
නැති නිසා. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් යම පාලනයට එකඟයි. ෙමොකද, 
ඒක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක නිසා. ෙම් වාෙග් ෙමෝඩ 
ෙද්ශපාලන තකතීරු තීන්දුවල ඉන්න අපි ලැහැසත්ි නැහැ. ඒ නිසා 
ෙම්ක ඉතාමත්ම ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක්. පළමුවැනි එක තමයි අද 
පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු වීම. ෙදවැනි ෙඵතිහාසික ෙද් තමයි 
සම්පන්දන් මහත්මයා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායක 
පුටුෙව් වාඩිවීම. ඒක තමයි ෙම් රෙට් ෙදවැනි සම්මුතිය; ඒක තමයි 
ෙදවැනි කරුණ. 

එදා, 1989 දී අමිර්තලිංගම් මහත්මයා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉඳෙගන 1980 කම්කරුෙවෝ ගැන, ඒ වැඩ වර්ජනය ගැන පැය 
ෙදකහමාරක් ෙනොනවත්වා කථා කළා. එෙහමයි එදා එතුමා කථා 
කෙළේ. එදා ෙම් රෙට් තිබුණු යූඑන්පී ආණ්ඩු එදා කළ මජර වැඩ 
ඔක්ෙකෝටම විරුද්ධව නැඟී සිට වැඩිෙයන්ම කථා කෙළේ 
අමිර්තලිංගම් කියන දවිඩ එක්සත් විමුක්ති ෙපරමුෙණ් - TULF 
එෙක් - නායකයා හැටියට සිටි විපක්ෂ නායකවරයායි. මම 
සම්පන්දන් මහත්මයාටත් කියනවා, එදා අමිර්තලිංගම් මහත්මයා 
වාෙග්ම උතුෙර් පශ්නය ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට් අෙනකුත් 
පශ්න ගැනත් කථා කරන්න කියලා. එදා අපරාධයක් වුණා. එතුමා 
ඒෙකන් එළියට ගියාම ෙදමළ ජනතාවට පජාතන්තවාදී 
නායකත්වයක් නැති වුණා. ඊට පස්ෙසේ සන්නද්ධ නායකෙයෝ 
විතරයි ඉතිරි වුෙණ්. අපි ඉතිහාසෙය් කරපු වැරදි ඔක්ෙකෝම 
අවෙබෝධ කර ෙගන තමයි අද ෙම් ෙද්ශපාලන තීන්දුවලට එන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙමොකටද ෙම් සම්මුතිවාදය? ෙමොකටද ෙම් ආණ්ඩුව? අපට 
පළමුෙවන්ම ජාත්යන්තර පරීක්ෂණවලට මුහුණ ෙදන්න 
තිෙබනවා. ෙම් ජාත්යන්තර පරීක්ෂණ සම්බන්ධෙයන් අපට එක 
තීන්දුවක් තිෙබනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා පැහැදිලි 
පකාශයක් කර තිෙබනවා, ෙම් රෙට් කිසිම නායකයකු, කිසිම 
ෙකෙනකු ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයකට ෙගන යන්න ෙදන්ෙන් 
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නැහැයි කියලා. ඒක තමයි අෙප් තීරණය. ඒ සඳහා අප එකට එකතු 
ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. අපි ෙදෙගොල්ලන් එකතු වුණාම ජාත්යන්තර 
පරීක්ෂණ ෙගෙනන අයටත් ෙත්ෙරනවා, රට එක මතයකට එකතු 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. ඒකයි වැදගත්කම. ජාත්යන්තර 
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්නට අපට සම්මුතියක් ඕනෑ. අපට ජාතික 
රජයක් ඕනෑ. ඒකයි තිෙබන වැදගත්කම.  

ෙදවන කාරණය ජාතික පශ්නයයි. හැම දාම ඔඩු දුවන, ජාතිය 
විකුණා ෙද්ශපාලනය කරන, මැතිවරණ කරන ෙම් කාලකණ්ණි 
ෙද්ශපාලන කමය, සිංහල ඡන්ද ගන්න සිංහල ජාතිවාදය, ෙදමළ 
ඡන්ද ගන්න ෙදමළ ජාතිවාදය, මුස්ලිම් ඡන්ද ගන්න මුස්ලිම් 
ජාතිවාදය කර පින්නා ෙගන, මිනිසුන්ෙග් ෙල් ගංගාවලින් 
මැතිවරණ කරන බලු ෙද්ශපාලනය ෙම් රටින් තුරන් කරන්නට 
අවශ්ය ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙගන එන්න ඕනෑ. ඒ ජාතික විසඳුම 
ලබා ගන්න එක තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදවන වගකීම. එදා 
බණ්ඩාරනායක-ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම ඉරන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා, ඩඩ්ලි-ෙචල්වනායගම් ගිවිසුම කඩාකප්පල් කරලා අපි -
සිංහල ෙද්ශපාලනඥෙයෝ- තමයි ෙකොටින්ව බිහි කෙළේ. අදත් 
ජාතිවාදය කර පින්නා ෙගන, ෙද්ශ ෙපේමය ගැන කථා කරලා 
සිංහල ඡන්ද මල්ලක් ගන්නට හිතන ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ෙම් රෙට් 
ඉන්නවා. අද ෙකොපමණ වැදගත්ද කියලා බලන්න. එල්ටීටීඊ එෙක් 
හිටපු නායකෙයෝ ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට විරුද්ධව 
මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා. ඒ සියලු ෙදනාම පරාදයි. ෙමන්න, 
උතුෙර් ජනතාව දුන්නු ෙද්ශපාලන තීන්දුව. දැන් බලන්න, ෙදමළ 
ජාතික සන්ධානය ගැන. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් හිටපු 
අන්තවාදී නායකෙයෝ පරාදයි. ඒ ෙවනුවට අද යාපනය 
දිස්තික්කෙයන් සුමන්තිරන් මන්තීතුමා එවලා තිෙබනවා; ප්ෙලොට් 
සංවිධානෙය් සිත්තාර්ත්තන් මන්තීතුමා එවලා තිෙබනවා. එදා 
යුද්ධය ෙවලාෙව්දී එල්ටීටීඊ එක ට විරුද්ධව නැඟිටලා ෙකළින්ම 
කටයුතු කරපු ප්ෙලොට් සංවිධානෙය් සිත්තාර්ත්තන් මන්තීතුමාව 
උතුෙරන් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එවලා තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන අප 
සතුටු ෙවන්න ඕනෑ.  

එදා ජාත්යන්තරෙය් හිටපු අන්තවාදී ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාව අද 
ෙකෝ? එදා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ලන්ඩන් නුවරට 
යන ෙකොට ෙදමළ ඩයසේපෝරාව 13,000ක් ආවා. එදා හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා ෙහෝටල් කාමරෙය් හිර වුණා. එතුමාට එළියට 
බහින්න දුන්ෙන් නැහැ. ෙමවර ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා ලන්ඩන් නුවරට යන ෙකොට ඒ අන්තවාදී දවිඩ 
ඩයස්ෙපෝරාව කැ ෙඳව්වා. කී ෙදනාද ආෙව්? 130ෙදනායි ආෙව්. 
එදා 13,000ෙදෙනක් ආපු තැනට 130ෙදනායි ආෙව්. අන්න එවැනි 
තත්ත්වයකට තමයි ඒ ෙදමළ ඩයස්ෙපෝරාෙව් අන්තවාදීන් අද පත් 
ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, සම්පන්දන් 
මන්තීතුමා විපක්ෂ නායක ධුරයට පත් වීම ගැන. මෙගන් ඊෙය්ත් 
ගුවන් විදුලිෙයන් ඇහුවා, "ෙමෙහම තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත් 
නරකයි ෙන්ද?" කියලා. මා පැහැදිලිවම කිව්වා, ෙම්ක තමයි 
 ෙශේෂ්ඨතම දිනය කියලා. දවිඩ නායකයකු විපක්ෂ නායක ධුරයට 
පත් වූ අද දිනය මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ෙශේෂ්ඨතම දිනයක් 
විධියට මා සලකනවා. එතැනින් නවතින්ෙන් නැතිව එතැනින් 
එහාටත් යන්න ඕනෑ, දවිඩ නායකෙයෝ. ඉන්දියාෙව් අබ්දුල් කලාම් 
වාෙග් අයට අද එන්න පුළුවන්, ෂික් ජාතිකයන්ට එන්න පුළුවන්, 
මුස්ලිම්වරුන්ට එන්න පුළුවන්, දවිඩ ජනාධිපතිවරයකු පත් 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් රටක් අපි නිර්මාණය 
කරන්නට ඕනෑ. මනුෂ්යකම මත ෙනොව ජාති, ආගම, කුලය මත 
කටයුතු කරන කාලකණ්ණි ෙද්ශපාලන කමෙයන් අපි මිෙදන්නට 
ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් කමය ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වයක්. ෙම් කමය තමයි, 
ජාතික පශ්නයට තිෙබන විසඳුම.  

තුන්වන කාරණය වශෙයන් අපි නව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් 
හදන්නට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. නව ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාව හදන්නට ෙම් සම්මුතිය ඉතාමත් වැදගත්; ෙම් ජාතික 
රජය ඉතාමත් වැදගත්.  

හතරවන කාරණය තමයි, නව මැතිවරණ කමයක් ඇති කිරීම. 
නව මැතිවරණ කමයක් ඇති කරන්න අවසාන දවස වන කල් අපි 
පුළුවන් තරම් උනන්දු වුණා. දැන් තිෙබන මැතිවරණ කමය මට 
ෙහොඳයි. එම නිසා තමයි මා ෙමවරත් පළමුවැනියා වුෙණ්. ෙකොයි 
පක්ෂෙයන් ඡන්දය ඉල්ලුවත් මා දිනුවා. නමුත් ෙහට දවෙසේ 
පරදින්න පුළුවන්. තමන්ෙග් පක්ෂය පරදින ෙකොට අපි පරදිනවා. 
පැරදුෙණොත් අපි ෙගදර යනවා. ඒත් අපි ෙම් මැතිවරණ කමය 
ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරලා, 
ෙක්වල කමය ඇති කරලා, තමන්ෙග් ෙකොට්ඨාසයට 
මන්තීවරෙයක් පත් කර ගන්නට, කාලකණ්ණි මනාප කමය 
අෙහෝසි කරන මැතිවරණ කමයක් ෙගෙනන්නට ඕනෑ. අපි අප 
ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, රටක් ෙවනුෙවන් තීන්දු ගන්නට ඕනෑ. 
ෙමන්න ෙම් පතිපත්තිවලට තමයි සම්මුතිය ඇති කර ගන්න ඕනෑ.  

 අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අහනවා, "ඉස්ෙසල්ලාම 
කෙළේ ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටු වන එක ෙන්ද?" කියලා. ආණ්ඩුව 
පිහිටු වන්ෙන් නැතුව ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? එතුමා කියනවා, 
ආර්ථිකය හැදුෙව් නැහැයිලු, අරක හැදුෙව් නැහැයිලු. ඒවා 
ඔක්ෙකොම හදන්න ආණ්ඩුවක් තිෙබන්න එපා යැ. ඉස්ෙසල්ලාම 
ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න ඕනෑ, ෙහොඳ ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් 
පිහිටුවන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ පුළුවන්, ආර්ථිකයත් හදන්න, 
ෙද්ශපාලන විසඳුම් ෙදන්න. සමාජ පශ්න, සංස්කෘතික පශ්න ආදී 
සියලුම පශ්නවලට විසඳුම් ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලාම ආණ්ඩුව හදන්න 
ඕනෑ. ඒක තමයි අද ෙම් කරන්ෙන්. එතුමා කියනවා, කැබිනට් 
මණ්ඩලය පකාශ කෙළේ නැහැයි කියලා. අපි ෙහට පකාශ කරනවා. 
හදිසි ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. ෙහට දහවල් 12.00ට ඒකත් පකාශ 
කරනවා. එතෙකොට ටීවී එෙකන් බලා ගන්න, කවුද ඇමතිකම් 
කරන්ෙන්, කවුද නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම් කරන්ෙන් කියලා. අපි ඒ 
වැඩ ටික එකින් එක පියවෙරන් පියවර කරනවා. ඇත්තටම ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක සම්මුතිවාදයයි. ෙම් 
සම්මුතිවාදයට විරුද්ධව විෙරෝධතාවාදය තිෙබනවා. හැම එකටම 
විරුද්ධ ෙවනවා. දැන් ජනතාව තීන්දුවක් දුන්නා ෙන්. විෙරෝධතා 
පක්ෂවලට ඉතිහාසෙය් ෙහොඳම පාඩම හම්බ වුණා ෙන්. හිටිෙය් 
ආසන 30ක් විතර ගන්න ෙන්. නමුත්  කීයද හම්බ වුෙණ්?  මිනිස්සු 
ඒකට ලැහැස්ති නැහැ. ෙම්  නිකම් විෙරෝධතා දක්වනවා. අපත් 
කාලයක් ඕවා කළා. අද රෙට් විෙරෝධතා දැක්වීම  ෙනොෙවයි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න ටික විසඳන එකයි 
අපට කරන්න තිෙබන්ෙන්. අපි එදා මහින්ද රාජපක්ෂ රජයට 
එකතු වුෙණ්ත් ඒකට තමයි. අපි ඒ රජෙයන් එළියට බැස්ෙසත් 
ඒකටයි. ඒෙකන් එළියට ඇවිල්ලා ෙම් ආණ්ඩු ව හැදුෙව්ත් ඒකටයි. 
අද අපට ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ වැඩ ටික කරන්න තමයි 
තිෙබන්ෙන්.  

දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කියනවා, ඇමති ධුර තිහකට ලු 
ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. ඇමති ධුර 30ක් කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණා නම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙමෙහම ෙදයක් තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් කියනවා, අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව 30ට වැඩි 
නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් අනුමැතිය ගන්න කියලා. සරත් 
වීරෙසේකර මන්තීතුමා  හැර -එයා අද ෙගදර- අෙනක් ඔක්ෙකෝම 
මන්තීතුමන්ලා අත් උස්සලා එදා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට සහෙයෝගය දුන්නා. ඒ ෙමොකටද? තනි පක්ෂයක්  
ආණ්ඩුව හදනවා නම් ඇමති ධුර 30යි, ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා 
නම් ඇමති ධුර  30ට වැඩියි කියන එකට. "ඇමති ධුර 30ටයි 
අනුමැතිය ගත්ෙත්, ඊට වඩා බැහැ" කියලා දැන් කියනවා. ඒ 
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් හිටපු සියලු මන්තීවරු ඒ  ෙයෝජනාවට 
පක්ෂව අත් ඉස්සුවා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න අලුත් මන්තීවරු 
හැර අනික් සියලුම මන්තීතුමන්ලා අත් උස්සලා ඇමති ධුර 
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සංඛ්යාව 30යි, හැබැයි, ජාතික ආණ්ඩුවක් නම් -ආණ්ඩුව පුළුල් 
කරනවා නම්- ඇමති ධුර 30ට වැඩියි කියන ෙයෝජනාව දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් අනුමත කළා. මැතිවරණ 
කාලෙය් අපි  දිගටම ජාතික ආණ්ඩුවක් ගැන පැහැදිලිව කිව්වා.  
විෙශේෂෙයන්ම අගාමාත්යතුමාෙග් කථාවලදී එතුමා  ඒ කාරණය 
කිව්වා.  

ජනවාරි 8වැනි දා පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් අප 
ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශනය කියවලා බලන්න. එහි කියා 
තිෙබනවා, ෙම් දවස් 100ට පසුව එළැෙඹන මැතිවරණෙයන් පසුව 
අපි බිහි කරන්ෙන් අවුරුදු ෙදකක ජාතික ආණ්ඩුවක් බව. ජනවාරි 
8වැනි දා අපි ඒකට අනුමැතිය ගත්තා.  අෙගෝස්තු 17වන දා 
පැවැත්වූ මහ මැතිවරණය ෙවනුෙවන් එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ 
ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති පකාශනය බලන්න. ඒෙකත් පැහැදිලිවම 
කියනවා, "පංචවිධ කියාවලිය ෙවනුෙවන් අපි ජාතික ආණ්ඩුවකට 
යන්ෙන්, පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂයත් එක්ක අපි ජාතික ආණ්ඩුව 
බිහි කරනවා" කියලා. එෙහම ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් කැබිනට් 
මණ්ඩලය  ස්ථාපිත වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් කියලා තිෙබනවා. එෙහම අවස්ථාවක ''කැබිනට් 
මණ්ඩලය 30කට වඩා වැඩි ෙවනවා, එතෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න, ඇවිල්ලා අනුමැතිය ගන්න'' කියලා  ව්යවස්ථාෙව් කියා 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ගන්න කියලා ෙවනදා 
කියලා තිබුෙණ් නැහැ ෙන්.  

සමහරු කථා කරනවා ඇෙමරිකාෙව්, එංගලන්තෙය් කැබිනට් 
ඇමතිවරු ගැන. මටත්  ඒ වාෙග් කට්ටිය හම්බ ෙවලා තිෙබනවා 
ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම් හා ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා ඇමතිවරයා වශෙයන් මම  ජපානයට ගියා. මම ජපානෙය් 
ඉදිකිරීම් ඇමතිතුමා හම්බ වුණා.  අපි ෙදන්නා රටවල් ෙදක අතර 
ආ ගිය විස්තර සියල්ල කථා කළා. අන්තිෙම්දි එතුමා, ''විෂයය 
පිළිබඳ මෙග් විෙශේෂඥයා  ෙමයා තමයි'' කියලා එතුමාෙග් ෙල්කම්  
මට introduce කරලා දුන්නා. “He is the specialist on this 
subject.  So, you can have a discussion with him.”   කිව්වා. 
එතැන  ඉඳලා මම කථා කෙළේ ෙල්කම් එක්කයි. ඇමති නිකම් 
බලාෙගන ඉන්නවා. ඔන්න, ඇමතිලා!  එෙහම ඇමතිකම් කරන්න 
පුළුවන්ද ෙම් රෙට්? ෙම් රෙට් ඇමතිවරයා ඇමතිකමත් කරන්න 
ඕනෑ, මන්තීකමත් කරන්න ඕනෑ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

මම ජර්මනියට ගියා. ජර්මනිෙය් මන්තීවරෙයකුෙගන්  විස්තර 
ඇහුවාම එතුමා කියනවා, ''මෙග් කිසිම ඡන්ද දායකෙයක් මෙග් 
ෙගදර තිෙයන තැන දන්ෙන් නැහැ'' කියලා. එතුමා ෙසනසුරාදාට 
පක්ෂ කාර්යාලයට යනවා, තුන් හතර ෙදෙනක් හම්බ ෙවනවා. 
එච්චරයි. ඉතින් හරි ෙෂෝක් ෙන්, ඇමතිකම ඒක නම්. නමුත් අපි 
ෙකොෙහොමද? මම අවිස්සාෙව්ල්ෙල් ඉඳලා ෙබන්තර පාලම දක්වා, 
ෙමොරටු පාලෙම් ඉඳලා හිනිදුම දක්වා හැම මළ ෙගදරටම, හැම 
ෙකොටහළු මඟුල් ෙගදරටට, හැම මඟුල් ෙගදරටම යන්න ඕනෑ.  ඒ 
ඔක්ෙකොටම යන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙබෝක්කුව හදන හැටි, පාලම 
හදන හැටි, පාෙර් තාර දමන හැටි, ඒ සියල්ලමත් බලන්න ඕනෑ. 
එංගලන්තෙය්, ඇෙමරිකාෙව්, ජර්ම නිෙය් ඉන්න එක 

ඇමතිවරෙයක්වත් ඒ ඔක්ෙකොම කරනවාද?  නැහැ.  එෙහම නම් 
ඒ රටවල ඇමතිවරු 10ක් හිටියාම මදැයි. අපට එෙහම 
ඇමතිකමක් ෙදනවා නම්, අපි දහ ෙදෙනක් එකතු ෙවලා ෙම් රට 
ෙගන යන්නම්. අපි දහ ෙදෙනකුට පුළුවන් ෙම් ඇමතිකම් කරන්න. 
ඒ නිසා ඇෙමරිකාෙව් ඉන්ෙන් ෙමච්චරයි, ලංකාවට ෙමච්චරයි 
කියලා නිකම්  ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙග්න්න එපා. ෙම් රෙට් 
ඇමතිවරෙයකුට තිෙබන වැඩ ෙකොටස ෙකොයි තරම්ද බලන්න. 
ඇමතිවරෙයක් හරියට වැඩ කරනවා නම් තිෙබන වැඩ ෙකොටස 
බලන්න. ෙම් වැඩ ෙකොටස ෙවන කිසිම රටක ඇමතිවරෙයකුට 
තිෙබනවාද? ෙම්  සංස්කෘතිෙය් තිෙබනවාද? දිස්තික්කයක් පුරා 
දුවන්න ඕනෑ, දිස්තික්කය සංවර්ධනය  කරන්න ඕනෑ  ෙම් 
ඇමතිකම කරන්න. එෙහම එකක් ඒ රටවල නැහැ ෙන්.  

අෙනක් එක, ඒ පාර්ලිෙම්න්තුවල ෙම් වාෙග් ෙගෝරි 
තිෙබනවාද?  අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් පක්ෂය ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම එකක් තිෙබනවාද ඒ රටවල ඇමතිවරුන්ට?  
නැහැ ෙන්. එයාලා ආවත් නාවත් ආණ්ඩුව යනවා. විපක්ෂයත් 
එෙහම යනවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය ෙකොෙහොමද අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් එක්ක සංසන්දනය කරන්ෙන්? ඒ ඇමතිවරු 
ගණනයි ෙම් ඇමතිවරු ගණනයි ගැන ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? 
ෙම් රෙට් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරු 45ක් ෙනොෙවයි, 
75ක් හිටියත් මදි. එෙහම නම් අපි කමෙව්දය ෙවනස් කරමු. ඒ 
කමෙව්දය ෙවනස් කරන්නත් සම්මුතියක් ඕනෑ. ඒකටත් ජාතික 
රජයක් බිහි ෙවන්න ඕනෑ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, රාජපක්ෂ කමයම 

තමයි ෙම් යන්ෙන් කියලා. නැහැ, නැහැ. ජාතික ආණ්ඩුව 
හැදීමවත්, කැබිනට් මණ්ඩලය හැදීමවත්  ෙනොෙවයි වැදගත් 
වන්ෙන්. ෙමයින් කරන කරන වැඩ ෙකොටස තමයි වැදගත් 
වන්ෙන්. අපි ෙම් වැඩ ෙකොටස ෙනොකෙළොත් ජාතික ආණ්ඩුවක් 
ෙනොෙවයි,  තනි ආණ්ඩුවක් හැදුවත් වැඩක් නැහැ.  

1917 විප්ලවය අවසන් කරලා, වී.අයි. ෙලනින් කියනවා, "ෙම් 
විප්ලවය ඉතාම අශුද්ධයි, ෙම් විප්ලවය තුළ රතු හමුදාව 
කාන්තාවන් දූෂණය කළා, මං ෙකොල්ල කෑවා, මිනී මැරුවා, ෙම්ක 
හරිම අශුද්ධයි, හැබැයි, අපි යන්ෙන් ඉතාම ශුද්ධ වූ ෙද්ශයක් බිහි 
කිරීම සඳහායි" කියලා. අන්න ඒකයි ඔහු කිව්ෙව්. ෙම් කියා 
මාර්ගෙය්ත් වැරැදි ඇති. නමුත් ෙම් ගත් කියා මාර්ගය තුළ 
අවසානෙය් අපට පුළුවන් නම් නව ව්යවස්ථාවක් ෙගෙනන්න, 
අපට පුළුවන් නම් ජාත්යන්තරෙයන් එන පශ්න විසඳන්න, අපට 
පුළුවන් නම් ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙගෙනන්න, අපට පුළුවන් 
නම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්න, අපට පුළුවන් නම් ආර්ථික 
පශ්න, ෙසෞඛ්ය පශ්න, අධ්යාපනෙය් පශ්න යන මූලික පශ්න ටික 
විසඳන්න, අපට පුළුවන් නම් ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට අදට වඩා ෙහොඳ 
ෙහට දවසක් ඇති කරන්න අන්න, එතැන තමයි ජාතික රජෙය් 
තිෙබන වැදගත්කම. අද ජාතික රජයක් හදලා දවිඩ ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයකට විපක්ෂ නායක ධුරය දීලා අපි ෙහොඳ සංවාදයක් ඇති 
කරන පාර්ලිෙම්න්තුවක් බිහි කරපු හින්දා මම ඉල්ලා සිටිනවා, අද 
ඉඳලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහොඳ සංවාද ෙක්න්දයක් බවට පත් 
කරගන්න කියලා. විෙරෝධාකල්ප, විෙව්චන අහලා මිනිසුන්ට දැන් 
හති වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒවා නැතිව ෙම් රට ෙගොඩ ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළකට සියලුෙදනා සිත් ෙයොමු කරන්න කියමින් මම 
නිශ්ශබ්ද ෙවනවා.   
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[1.55p.m.] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Deputy Speaker, first I would like to thank this 

House for appointing you to this position.  I have known 
you for a long time and I am very confident that you will 
do an excellent job as the Deputy Speaker.  

This country has gone through a 30-year old war. We 
have been divided on race, religion and creed on party 
lines. His Excellency President Maithripala Sirisena on 
January 8th obtained a mandate on the basis of forming a 
National Government.  The reason being, he wanted to go 
against the party lines based on race, religion and creed. 
Today, the UPFA and the United National Party are 
forming a National Government and we are seeking to get 
approval for this Resolution. There is a constitutional 
provision that the Cabinet should be 30, but if there is a 
National Government formed by the first and the second 
party - which obtain the highest number of seats - you can 
seek the mandate from this House.  

In the past some leaders have had Cabinets which 
have also been known as “Jumbo Cabinets." Here, there is 
a need, because we have reached a consensus that all of 
us want to be part of the development of this country.  
Therefore, we have to work together. How can we work 
together?  Each party has to have somebody in the 
Cabinet to represent them and also the diversity that is 
there in the Cabinet will definitely help us move forward.  

Hon. Deputy Speaker, I would also like to 
congratulate the Leader of the Opposition, the Hon. R. 
Sampanthan. It is a great achievement that this House has 
decided to appoint Hon. R. Sampanthan as the Leader of 
the Opposition.  It shows that this country is moving in a 
new direction. Earlier, we always thought on communal 
lines. Over 30 years, the Muslims, the Sinhalese and the 
Tamils were divided on various issues. But, President 
Maithripala Sirisena very clearly stated, “I want to unite 
the people of this country”. At a time when President 
Mahinda Rajapaksa challenged him, utilizing all State 
machinery, the people of the North-East and the South 
decided that President Maithripala Sirisena should lead 
this country.  Also, we should be aware that no party 
obtained an absolute majority. That proves that the people 
of this country have decided that President Maithripala 
Sirisena should give leadership to this country with the 
support of all parties. In the past, politicians spoke about 
National Governments, but there was no sincerity in their 
approach. The first thing President Maithripala Sirisena 
did after the January 8th Presidential Election was to 
appoint the Hon. Ranil Wickremasinghe as the Prime 
Minister. Even this time, soon after the General Election, 
he appointed the Hon. Ranil Wickremasinghe as the 
Prime Minister. Therefore, we should think differently. 
Recently, I participated in a debate where certain 

Members of the United National Party said, "අපි ඉතාම 
පරිත්යාගශිලි ෙලස කටයුතු කළා." We have to move away 
from thinking on party lines even at village level. That is 
important in this country because we have lost lives; we 
have been left behind; countries have developed and 
people have got various benefits through that 
development.  But this division of people by using race, 
religion has resulted in confrontational politics in this 
country. Therefore, from the time we obtained 
Independence, it is proved that confrontational politics 
has not helped. Therefore, this Resolution should be 
supported by all.  

It is unfortunate that the JVP is taking up the stand 
that the Cabinet should have only 30 Ministers, and now 
we are seeking that the Cabinet be increased further. The 
JVP should understand that when we discuss the concept 
of a National Government, all parties, all Members, 
should be given an opportunity of being a stakeholder in 
the development. He said that we should restrict it to 30 
Cabinet Ministers. But there are practical difficulties. 
That is why 212 Members of Parliament voted for the 
Nineteenth Amendment to the Constitution. The 
Nineteenth Amendment gave the option that if this House 
desires, we could increase the number of Cabinet 
Ministers and that is what is going to be achieved by this 
bipartisan approach. Therefore, all Members of this 
House should support the National Government for future 
prosperity of this country. 

Thank you.   
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අද උදය වරුෙව් අමතර ෙවලාවක්  ගත වුණු නිසා ගරු 

මන්තීතුමන්ලාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය අඩු කර තිෙබනවා.  
එය ඔබතුමන්ලා අවෙබෝධ කර ගනීවි කියලා මම හිතනවා.                    
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තවත් ගරු මන්තීවරුන් දහහත් 
ෙදෙනකුත්, අෙනකුත් පක්ෂවල ගරු මන්තීවරුන් දහසය 
ෙදෙනකුත්  කථා කරන්නට ඉන්නවා.  ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් තවත් ගරු මන්තීවරුන් දහහතර ෙදෙනක් කථා 
කරන්නට ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි කාලය කළමනාකරණය 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අතරතුර පක්ෂ 
නායකයන්ටත් කාලයක්  ලබා දී තිෙබනවා.  

මීළඟට, ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. 
 
 

[අ.භා. 2.01] 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  මැතිවරණ කාලෙය් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් සන්ධානයට එල්ල කරපු පධාන 
ෙචෝදනාව තමයි, "ඔය ඉන්ෙන් ෙහොරු, රෙට් ජාතික ධනය ෙහොරා 
කාපු ෙහොරු" කියන ෙචෝදනාව. සන්ධානෙයන් කිව්වා, "ඔය 
පැත්ෙත් ඉන්ෙන් බැඳුම්කර ෙහොරු, අර ෙහොරු, ෙම් ෙහොරු" 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කියලා. මට මතකයි ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා වස ෙබෝතල් 
පහකුත් අරෙගන ගියා. 17වන දා රෑ ෙබෝ ෙවලා 19වන දා එළි වන 
ෙකොට -18වන දා 19වන දා වන ෙකොට- ඒ ෙහොරුන්ෙගයි ෙම් 
ෙහොරුන්ෙගයි අදහස්වල ෙමොනවාෙදෝ ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවා. 
දැන් ඒ ෙහොරු ෙම් ෙහොරුන්ට කියනවා, ෙම් ෙහොරු ඒ ෙහොරුන්ට 
කියනවා, "ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්න විසඳන්න අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ 
එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් හදමු" කියලා. පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. "මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ඇමති මණ්ඩලය ෙලොකුයි, 
ජාතික ධනය වැය ෙවනවා; නාස්ති ෙවනවා, ඇමති මණ්ඩලය අඩු 
කරන්න ඕනෑ, අපි ජනවාරි 08වැනිදායින් පසුව  25 ෙදෙනකුෙග් 
ඇමති මණ්ඩලයක් හදනවා" කියලා බලයට  ආපු අය දැන් ෙම් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට පටහැනිව යමින් කටයුතු කරනවා. 
"ජාතික ආණ්ඩුවක්" කියලා ෙබෝඩ් එක ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. 
ජාතික ආණ්ඩුවක් කියලා එකක් ඇති ෙවලා නැහැ. තිෙබන්ෙන් 
හවුල් ආණ්ඩුවක් පමණයි. ඒ හවුල් ආණ්ඩුවට අත දිග ඇරෙගන 
ඕනෑ තරමට ඇමතිකම් ෙබදා හදා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලබා 
ගන්න තමයි අද පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ඉල්ලන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? අෙගෝස්තු 17වැනි දා වන කල් එෙහන් ෙමෙහේට 
කිව්වා ෙහොරු කියලා, ෙමෙහන් එෙහේට කිව්වා ෙහොරු කියලා. දැන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට  එෙහම නම් ෙමෙහේ ෙහොරු 
ඉඳලාම නැහැ.  එක්ෙකෝ ෙම් පැත්ෙතන් කියන විධියට පසු ගිය 
කාලෙය් ඔය  බැඳුම්කර ෙහොරකම් කිසිවක් සිදු ෙවලා නැහැ, 
ජාතික ධනය ෙහොඳින් රැකිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කරුණාකර 
තමුන්නාන්ෙසේලා එය නිවැරැදි කරලා කියන්න, "අපි 
ෙදෙගොල්ෙලෝම ෙහොරු ෙනොෙවයි, අපි ෙදෙගොල්ෙලෝම ෙහොඳ 
ශුද්ධවන්තෙයෝ, ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්න විසඳන්න අපි 
ෙදෙගොල්ෙලෝම එකට එකතු ෙවමු" කියලා. [බාධා කිරීමක්] අපි 
අහෙගන සිටියා ෙන් ගරු මන්තීතුමා. ඒ නිසා ඔබතුමාත් ෙපොඩ්ඩක් 
සාවධානව අහෙගන ඉන්න. අපි හැම කථාවක්ම අහෙගන සිටියා. 
කථා කරන්න ෙපොඩි කාලයයි ෙන් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] 
ඕක ෙන් කමය.  තුට්ටු ෙදකට වැෙටන්න එපා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්?  
ෙම් යන්ෙන් ෙවනත් න්යාය පතයකට. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න 
මන්තීතුමා, - එතුමා තවම ඇමතිෙකෙනක් ෙනොෙවයි -  අෙන්! මම 
දන්ෙන් නැහැ එතුමා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඉලක්ක කරෙගන 
ෙබොෙහෝ ෙචෝදනා එල්ල කළා. ජනවාරි 08 වැනිදා ෙවනකම් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් ගන්න තිෙබන කුලී වැඩ ඔක්ෙකෝම 
ගත්තා. දැන් ඉතින් කුලී වැඩ ටික අරෙගන ඉවරයි.  දැන් ඉතින් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඕනෑ වුෙණොත් ඕනෑ ෙවන්ෙන් තව 
අවුරුදු පහකට පසුවයි.  දැන් ඉතින් තියාෙගන තලනවා. මට නම් 
දුෙක් බැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වුණත්, 
කවුරු වුණත් මතු කරන කාරණය හරි නම් හරියි කියලා 
පිළිගන්න.  තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනවාරි 08 වැනිදා ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් උදව් පදව් ෙනොලැබුණා නම් මහින්ද රාජපක්ෂව 
එළවන්න බැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සහෙයෝගය 
ෙනොලැබුණා නම් ඒක කරන්න බැහැ. ඉතින් අද අපි කියන ෙද් 
අහන්ෙන් නැත්නම්, සහෙයෝගය ගත්තු පාර්ශ්වය  කියන 
ෙද්වල්වත් ෙපොඩ්ඩක් අහන්න. අපි කියන ෙද් අහන්ෙන් නැත්නම්  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් කෙඩ් ගිය ෙජ්වීපී එක කියන 
ෙද්වල්වත් අහන්න.  ජනවාරි 08 වැනිදා ජාතික ආණ්ඩුවකට 
යන්න ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට ඡන්දය දීලා නැහැ. එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් මැතිවරණ පකාශනය බලන්න. ඒකයි නීත්යනුකූල 
ලියවිල්ල. ෛමතීපාල සිරි ෙසේන ජනාධිපතිතුමා එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙය් මැතිවරණ ව්යාපාරෙය් හිටිෙය් නැහැ.  එක 

ෙව්දිකාවක කථාවක් කරලා නැහැ. එක මාධ්ය සාකච්ඡාවක් 
කරලා නැහැ. එතුමා කෙළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට 
ඡන්ද වැෙටන එක වළක්වන්න වැඩ කරන එකයි.  ඒ නිසා එතුමා 
කියපු ෙද්වල් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ජන වරමට ගැට 
ගහන්න එන්න එපා.  සන්ධානෙය් මැතිවරණ පකාශනය අරෙගන 
බලන්න.  එහි ජාතික ආණ්ඩුවක් ගැන වචනයක්වත් නැහැ. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් හදන්නයි ජන වරම 
ලැබුෙණ්. එෙහම නැත්නම් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නයි ජන වරම 
ලැබුෙණ්.  දැන් ජන වරම ඔළුෙවන් හිටවන්න හදනවා. අෙන් 
මහත්තෙයෝ, රෙට් පශ්න විසඳන්න ඕනෑ නම් ඇමතිකම් 
ෙනොෙගන ෙම්වා කරමු ෙකෝ.  ෙහොඳ ෙද්වල් ෙගෙනන්න.  
ඇමතිකම් අපට එපා; අපි ෙදන්නම් සහාය. අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට විෙව්චනාත්මකව හරි 
සහෙයෝගය දුන්ෙන් ඇමතිකම් අරෙගනද? නැහැ.  රටට යහපතක් 
ෙවනවා නම් ඇමතිකම් ඕනෑ නැහැ.  ඇමතිකම් නැතුව අප ඒ 
සහෙයෝගය ෙදනවා. විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
එදා ෙගනාවා නම් ඒත් අප සහෙයෝගය ෙදනවා, ඇමතිකම් නැතුව.   

දැන් ෙමතුමන්ලා කියන විධියට ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව හැදුවාම 
ලංකාෙව් මත් කුඩු නැති ෙවනවා. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව හැදුවාම 
බස් පවාහන ෙසේවය ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම ෙවනවා. ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුව හැදුවාම ෙම්  රෙට් වී නිෂ්පාදනය - එය දැනුත් 
අතිරික්තයක් -  double, triple ෙවනවා. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව 
හැදුවාම ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන බර බලාෙගන සිටිද්දී අඩු 
ෙවනවා. ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව හැදුවාම, බුදු අම්ෙමෝ! අධ්යාපනය  
නවීකරණය ෙවන්න පටන් ගන්නවා හැටක ෙව්ගෙයන්. ෙම්වා 
කාටද කියන්ෙන්? ෙම් ඇමතිකම් කටු ටික ෙබදාෙගන, ඒවා රහ 
කර කර, තළු මර මර බුක්ති විඳින්න, සුජාතභාවය ඇති කර ගැනීම 
සඳහා ෙබොරු ෙපරහනක්, ෙබොරු වස්තයක් ෙම් නිර්ලජ්ජිත 
කියාවට අන්දන්න හදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රාජිත 
ෙසේනාරත්න මන්තීතුමා හරියටම ඒක කිව්වා. ෙමොකක්ද කරන්න 
යන්ෙන්? අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සැලැස්ම තමයි ජනවාරි 8 
වැනිදා තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය ගන්න උදවු කරපු සම්පන්දන් 
මහත්මයාට විපක්ෂ නායකකම ලබා දීම. එතුමාට එය ලැෙබන 
විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා වැෙඩ් කළා. එතුමාට 
පැවරුණු ෙකොන්තාත්තුව ඉටු කළා. සම්පන්දන් මහත්මයාට 
විපක්ෂ නායකකම ෙදන්න -[බාධා කිරීම්] අපි ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාව හමු වුණා.  අපට කිව්වා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් විපක්ෂෙය් වාඩිෙවන මන්තීවරුන්ෙග් කැමැත්ත අනුව 
විපක්ෂ නායකවරයා ෙතෝරන්න ඉඩ ෙදනවා කියලා. ඒ අනුව අපි 
56 ෙදෙනක් අත්සන් කරලා, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
සභාපතිතුමා හැටියට  එතුමාට එය ගිහින් භාර දුන්නා. එතුමා 
හිනාෙවලා එය භාර ගත්තා. සවස් වරුෙව් ෙජ්යෂ්ඨයන්  එක්ක 
කථා කරලා දන්වන්නම් කියලා කිව්වා. අන්තිමට දැන් විපක්ෂ 
නායකතුමා කියන විධියට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
අත්සන් කරලා ලු, ඊනියා ජාතික ආණ්ඩුවකට. [බාධා කිරීම්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බුරන බල්ෙලෝ සපා 
කන්ෙන් නැහැ කියලා මම දන්නවා. ඒ වුණාට  බුරන බල්ෙලෝ ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්න එක කරදරයක් නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ඒකට 
පියවර ගන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙම් 
කරන්ෙන් එතුමාට  ෙකෙළහි ගුණ සලකන එක.  අගමැතිකම 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට ෙනොලැෙබන බව දන්නා නිසා ඡන්ද 
ව්යාපාරය කඩාකප්පල් කළා. ඊළඟට ඒක එතුමාට ලැෙබන 
විධියට වැෙඩ් කළා. සම්පන්දන් මහත්මයා එතුමාට ඡන්දෙය් දී 
උදවු කළා. ඒ නිසා එතුමාට විපක්ෂ නායකකම ලැෙබන විධියට 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට විපක්ෂ නායකකම ගැනීෙම් 
උනන්දුවක් නැති පක්ෂයක් බවට පත් කළා, එතුමාට කැමැති 
ෙල්කම් ෙකෙනක් පත් කර ෙගන. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා 
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ඊළඟට කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඊළඟ උදවුකරුවා වන ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණට විපක්ෂ ෙය් පධාන සංවිධායකකම ලැෙබන 
විධියට ෙමතැන ඊළඟ කියා මාර්ගය ගන්නවා.  ජනවාරි 8 වැනිදා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැෙඩ්ට කර ගහපු කට්ටියට - 
 
      

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කරුණාකර මෙග් 

ෙව්ලාෙවන් ෙම් point of Order එකට යන කාලය ගන්න එපා. 
නැත්නම් මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. එතුමාෙග්  point of 
Order එකට ඉඩ ෙදනවා නම්, මෙග් ෙවලාෙවන් ඒ කාලය ගන්න 
එපා. මෙග් ෙව්ලාව ගන්න එපා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතැන ෙමොකක්ද ෙම් 
ෙවන්ෙන්? ජනවාරි 8 වැනිදා වනෙකොට පටන් ගත්ත න්යාය පතය, 
ජනවාරි 8 වැනිදා වනෙකොට දිෙග්ලි කරපු න්යාය පතය ෙම් 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  
    

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.    
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකතුමා. 

එතෙකොට එතුමාට විරුද්ධවයි ෙමතුමා කථා කරන්ෙන්.   
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙත්රුම් 

ගන්න, අද ෙම් කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක. [බාධා 
කිරීම්] බලය ෙබදනවා කියලා ෙම් කරන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද?   

    
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයාට විරුද්ධවයි ෙම් කථා 

කරන්ෙන්. 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙම් යන්ෙන් ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට, ජාතිවාදී කල්ලිවලට 

ෙදොළ පිෙද්නි ෙදන ගමනයි. ෙම් රෙට් ජනවරම විකෘති කරලා, 

අර්ථ කථනය කරලා ෙම් රට නැවත ෙෆඩරල්වාදෙය් දිශාවට 
ඇදෙගන ගිහිල්ලා  ෙම්, -  

       
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඡන්දවලින් ඇවිල්ලා, - 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ෙමොකද, ෙම් ෙමොෙළේ අමාරුවද? ෙබෙහත් අරෙගන ෙදන්න. 

පහළ ඉන්නවා, ෙවද මහත්වරු. ෙබෙහත් අරෙගන ෙදන්න. [බාධා 
කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
වගකීම ෙම් අයව දමනය කරන එක. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර  මන්තීතුමනි, කරුණාකර බාධා කරන්න 

එපා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා 

කථා කරන කාලය මෙගන් ගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර බාධා කරන්න එපා.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපි අහෙගන හිටියා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තමන්ට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න 

පුළුවන්. 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
සංයමයක් තියා ගන්න. අපි අහෙගන හිටියා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙම් ගරු සභාව පවත්වාෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒක ඉෙගන ගන්න.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක තමයි න්යාය පතෙය් 
එතුමන්ලාට බාර දුන්නු ෙකොන්තාත්තුව. ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් 
මහත්තයා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් එන්න හිටියා. එතුමාව කැපුවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එක්තරා තානාපති කාර්යාලයක් කිව්වා, මලිත් ජයතිලකව එවන්න 
කියලා. මලිත් ජයතිලකව එව්වා. ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර්ව කැපුවා. 
ෙම් විධියට තමයි ජාතික ලැයිස්තු තීන්දු වුෙණ්. මලිත් ජයතිලක 
මන්තීතුමා ඉන්න තැන මම කියනවා, ඔබතුමා ඉන්දියානු 
තානාපති කාර්යාලෙය් ෙද්ශපාලන රූකඩයක් බව.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 27,000ක් ජීවිත පුදා ෙබ්රා 
ගත් - දිනා ගත්  - රට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් විධියට පාවා ෙදන්න 
අප ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අපව හිර ෙගවල්වල 
දමාවි. ඕනෑ කියා මාර්ගයක් ගනීවි. හැබැයි, මිය ගිය 27,000කෙග් 
ෙසොෙහොන් ෙකොත්වල අත තියලා දිවුරලා කියනවා, ෙම් පාවා දීමට 
එෙරහිව ෙම් රෙට් මහ ජනතාව ෙපළ ගස්වනවා විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් පාවා දීෙම් කියාදාමය අපි අනික් පැත්තට හරවනවාය කියලා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා සම්පන්දන් මහත්තයාට විපක්ෂ නායකකම 
දුන්නා. ජීනිවා වාර්තාව තව සතියකින් ෙදකකින් එළියට එනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද, ෙම් ෙමොෙළේ අමාරුවක්ද? ජිනීවා මානව 
හිමිකම් වාර්තාව එනවා. ඒ වාර්තාව එන ෙකොට සම්පන්දන් 
මහත්තයා ෙලෝකය පුරා යනවා, ඒ වාර්තාව අනුමත කරන එකට 
ඕනෑ කරන සහාය ලබා ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශීය 
පරීක්ෂණය කරනවාය කියනවා. ෙද්ශීය පරීක්ෂණෙයනුත් 
ඒෙගොල්ලන්ට ඕනෑ වැෙඩ් කරලා ෙදනවා. ඒක තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් න්යාය පතය. ෙද්ශීය පරීක්ෂණය ෙවන්ෙන් 
එක්සත් ජනපදයට හා ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ඕනෑ 
කරන ආකාරයටයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්කයි ෙම් ෙවන්ෙන්. අද 
ෙම් යන්ෙන් එක පැත්තකින් ෙබ්රා ගත් රට, පණ දීපු ඒකීයභාවය 
නැවත අවසන් කරලා, නැවත ෙබදුම්වාදීන්ට කප්පම් ෙදන දිශාවට 
අරෙගන යන්නයි. ඒ  විතරක් ෙනොෙවයි, අනික් පැත්ෙතන් ජිනීවා 
මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් එන වාර්තාවට ජාත්යන්තර 
පිළිගැනීම අරෙගන ෙදන විධිෙය් ෙමෙහයුමට තමයි ෙම් පණ 
ගන්වන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් දැවැන්ත පාවා දීම අද 
ෙවන්ෙන් ඉතාම ෙඛ්දජනක ආකාරයටයි. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්තීවරු පාණ ඇපයට අර  ගත්ෙත් නැහැ, 
විපක්ෂ නායකයා විසින්. අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් අත පය ගැට ගහලා, 
විනය ෙපොල්ල උස්සලා යටත් කරලා කියනවා, "ෙම් පාවා  දීෙම් 
ෙමෙහයුමට අවනත ෙවයල්ලා, නැත්නම් දඬුවම් ලබනවා"ය 
කියලා. ෙම්ක තමයි අද ෙම් ෙවන්ෙන්. ෙම්ක පජාතන්තවාදයද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු ඒකාධිපති ෙරජීමෙය් ෙමෙහමත් ෙදයක් 
වුණාද? තමුන්නාන්ෙසේලා කියපු මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට 
තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණා. විපක්ෂය කිහිලිකරුවක් කර 
ගත්තාට අතට ගන්න ගියාද? විපක්ෂයට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න 
දුන්ෙන් නැතිව හිටියාද? නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය 
කරන්න විපක්ෂයට අවස්ථාව තිබුණා. අද ෙමොකක්ද කරලා 
තිෙබන්ෙන්? ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
යූඑන්පී එෙක්, ටීඑන්ඒ එෙක්,  ජවිෙප උදව්ෙවන් ඡන්දය දිනලා 
අන්තිමට ශී ලංකා එකයි, සන්ධානයයි අතට අරෙගන ඒ පක්ෂ 

සියල්ලම අද නටවන්න හදනවා අයිති විය යුතු විපක්ෂ නායක 
තනතුරුත් නැති කරලා. මන්තීවරුන් දණ ගස්වලා, යටත් කරලා 
ෙම් විකමසිංහ මහත්තයා හරහා දිෙග්ලිකරණ පාවා දීෙම් 
ෙමෙහයුමට ඕනෑ කරන රතු පාවාඩය එළන්නයි ෙම් හදන්ෙන්. 
ඒක ජන වරමට පටහැනියි. බුලත් ෙකොළයට කතිරය ගහපු 
මිනිසුන් ෙම් පාවා දීම අෙප්ක්ෂා කෙළේ නැහැ. ඒ ජන වරමට 
පටහැනි ෙමෙහයුමට අප කවදාවත් අවනත ෙවන්ෙන් නැහැ; අප 
අවනත ෙවන්ෙන් නැහැ. අද තානාපති කාර්යාලවල 
ඔත්තුකාරෙයෝ හැම පැත්ෙතන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව අස්සට රිංගවලා 
ඒ ඔත්තුකාරයින්ට ඕනෑ විධියට ෙම් රට නටවන්න හදන්ෙන් ෙම් 
දිනා ගත් මව් ෙපොෙළොව, 27,000ක් අවසන් සටෙන්දී ජීවිත පුදලා 
ෙබ්රා ගත් ෙම් මව් ෙපොෙළොව ෙම් පාවා දීෙම් දිශාවට අරෙගන 
යන්නයි. ඒ සඳහා අපි ඉඩ දිය යුතු නැහැ. අපි ලංකාවාසී සියලු 
ෙද්ශමාමක ජනතාවට කියනවා, "ජනතාවනි, ෙමොන පාවා දීම් 
මැද්ෙද් වුණත් අප ෙම්  රට නැවත නිසි පීල්ලට ගන්නවාය කියා. ඒ 
සඳහා අපත් සමග එකතු ෙවන්න, අත් වැල් බැඳ ගන්න, ෙම් 
ෙද්ශෙදෝහි ගමන වළක්වන්න ෙපළ ගැෙහමු කියන විවෘත 
ආරාධනාව කරමින් මම මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ඔබතුමාට ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 
       

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමා 

සම්බන්ධෙයන් කියපු කාරණා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් 
කරන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ජනාධිපතිතුමාට යම්කිසි විධියකින් බලපාන සියලු ෙද්වල් 

හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න කියලා ෙයෝජනා  කරනවා. 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. ජනාධිපතිතුමාට අපහාස වන 

කිසිවක් මම කියලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මම දන්නවා ඒක. [බාධා කිරීම්] 

මීළඟට ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. [බාධා 
කිරීම්] කරුණාකර ගරු මන්තීවරුන් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
ගරු මන්තීවරුනි, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා, කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු 
නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] 
ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා. 
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[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් නම සඳහන් කරපු 

නිසා මා යමක් කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 
[අ.භා. 2.14] 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe ) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මුලින්ම සඳහන් 

කරනවා,- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව ජාතික සම්මුතියක් කරා 
එළෙඹන අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාව තරමක් උණුසුම් වුණු ෙවලාවක 
තමයි මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු සභාෙව් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරන ෙමන් ගරු 

මන්තීවරුන්ෙගන් මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සම්මුතිවාදය කියන එක 

පජාතන්තවාදයට අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙලෝක ඉතිහාසය පුරා 
පජාතන්තවාදය කියන සංකල්පය විකාශනය වීම සිදු වන්ෙන්ම 
සම්මුතිවාදය කියන කාරණය තුළින්. ෙද්ශපාලන විචාරකෙයෝ 
පජාතන්තවාදයට දීලා තිෙබන ෙහොඳම අර්ථ නිරූපණය විධියට 
සලකන්ෙන්, “Unity in diversity” කියන ආදර්ශ පාඨය බව අප 
දන්නවා. ඒෙකන් අදහස් කරන්ෙන්, ෙද්ශපාලනෙය්දී හැෙමෝම 
එක මතයකට එන්න ඕනෑ කියන එක ෙනොෙවයි. රටක ෙවනස් 
ෙවනස් මත දරන කණ්ඩායම් එකට එකතු ෙවලා අවසානෙය්දී 
එකඟතාවකට පැමිණීම තුළ තමයි “Unity in diversity” කියන 
සංකල්පය තුළ ෙම් සම්මුතිය කියන කාරණය පජාතන්තවාදය තුළ 
ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රටට ෙම්ක ඒ තරම්ම පැරණි 
සංකල්පයක් ෙනොවුණත් ෙලෝකෙය් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත වුණු 
ඉතිහාසය දිහා බලන ෙකොට සම්මුතිය කියන කාරණය තමයි 
පජාතන්තවාදෙය් ෙර්ල් පීල්ල විධියට පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අප දන්නවා 1215 දී මහා බිතාන්යෙය් රජ්ජුරුෙවොත්, මහජන 
නිෙයෝජිතයනුත් අතර ඇති වුණු ආරවුල විසඳා ගැනීම සඳහා එදා 
සම්මුතියක් ඇති වුණ බව. එය සිදු ෙවලා දැනට අවුරුදු 800ක් ගත 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්මුතිය තමයි අද පජාතන්තවාදෙය් මුල්ගල 
විධියට, පදනම විධියට සලකන "මැග්නාකාටා" ගිවිසුම. ඒ 
"මැග්නාකාටා" ගිවිසුම තුළින් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය -
ජනතා බලය- තහවුරු කිරීම ආරක්ෂා කෙළේ. ඒ "මැග්නාකාටා" 
ගිවිසුම තුළින් තමයි ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදි බලය ආරක්ෂා 
කිරීම සඳහා ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් ඇති කෙළේ; කුමන 
ෙහේතුවක් නිසාවත් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට විධායකයවත්, 
එෙහම නැත්නම් ව්යවස්ථාදායකයවත්, එෙහමත් නැත්නම් 
බිතාන්ය මහ රජුවත් ඇඟිලි ගැසීමක්, බැඳීමක් සිදු ෙනොකළ යුතුය 
කියලා එදා සම්මත කර ගත්ෙත්. ඒ ආපු සම්මුතිය තුළ  බිතාන්ය 
තුළ අවසානෙය්දී වර්ධනය වුණා ෙවස්ට්මින්ස්ටර් පාර්ලිෙම්න්තු 
ආකෘතිෙය් සම්මුතික පජාතන්තවාදි කමෙව්දය. ශී ලංකාව යටත් 
විජිතයක් විධියට තිෙබන ෙකොට අවස්ථා ගණනකදී ෙද්ශපාලන 
පතිසංස්කරණ හරහා, ෙකෝල්බෲක් ෙකොමිසම හරහා, ෙඩොනෙමෝර් 
ෙකොමිසම හරහා අවසානෙය් දී ෙසෝල්බරි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
හරහා අෙප් රටටත් නිෙයෝජන පජාතන්තවාදය තමයි ලැබුෙණ්.  

1948 අපට පූර්ණ නිදහසක් ෙනොලැබුණත් අපට ලැබුණු ඒ 
ෙඩොමීනියන් තත්ත්වය යටෙත් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත 
ෙවලා ඉතාමත්ම යහපත් ආණ්ඩුකම ෙද්ශපාලන රටාවක් අෙප් රට 
තුළ ස්ථාපිත ෙවලා තිබුණා. ෙලෝකයට ආදර්ශවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් නැත්නම් ව්යවස්ථාදායකයක් තිබුණා. අපි 
දන්නවා එදා -1970- ඒ අවස්ථාෙව්දී තමයි වෙම් ෙපරමුණ, සමගි 
ෙපරමුණ එකට එකතු ෙවලා සමගි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව හදලා ෙම් 
රටට පූර්ණ නිදහසක් අවශ්ය යැයි කියන කාරණය ෙපරදැරි කර 
ෙගන තමයි අෙප් රෙට් පළමුවැනි ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
1972 බිහි වුෙණ් කියා. නමුත්, අපි ෙම් කාරණය මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. අද කථා කරනවා වාෙග්ම දවිඩ ජනතාවෙග් පශ්නය, ෙම් 
රෙට් ඒකීයත්වය පිළිබඳ පශ්න යන ෙම් සියල්ල 1972 
ව්යවස්ථාදායක සභාව තුළ සාකච්ඡා වුණා. එදා ඊට නායකත්වය 
දුන්ෙන් ෙම් රෙට් වෙම් නායකෙයෝ විධියට හිටපු ලංකා සමසමාජ 
පක්ෂය, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය වැනි පක්ෂවල දැවැන්ත 
නායකෙයෝයි; සමාජවාදය පිළිබඳව, සමානතාවාදය පිළිබඳව ඉතා 
දැඩි ෙලස විශ්වාසය තැබූ නායකෙයෝයි. නමුත් එදා ඒ 
ව්යවස්ථාදායක සභාව තුළ අපට වැරදුණු තැන් තිබුණාය කියන 
කාරණය අපට අමතක කරන්න බැහැ. අප 1978 ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව- de Gaulle ආකෘතිය අනුව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා හදපු ඒ ව්යවස්ථාව- විෙව්චනය කරනවා. අප ඒෙක් 
ෙවනස් කිරීම් ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, වෙම් ආණ්ඩු තිබුණු 
කාලෙය් පළමුවැනි ජනරජ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදන්න 
ව්යවස්ථාදායක සභාවක් පත් කරගත් අවස්ථාෙව්දී මාස තුන 
හතරකට වැඩි කාලයක් උතුරු නැ ෙඟනහිර දවිඩ ජනතාවෙග් 
නිෙයෝජනය තබා ගැනීමට අෙප් රෙට් ව්යවස්ථාදායකය අසමත් 
වුණු බව අප අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. අපට මතකයි ඒ කාල 
සීමාව තුළ තමයි 1975 දී අමිර්තලිංගම් මහත්මයලා 
වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයිවලට ගිහිල්ලා ෙවනම රාජ්ය සංකල්පයක් 
ෙපෝෂණය කරන්න කථා කෙළේ. ඒ හරහා 1972 පළමුවැනි ජනරජ 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කිරීම තුළයි පභාකරන්ලා වෙග් 
ෙබදුම්වාදීන් නිර්මාණය වුෙණ්. ඒ කටයුතු හරියාකාරව ෙනොවුෙණ් 
ෙම් රෙට් සියලු ජනතාවට තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
ෙවනවාය කියන සහතිකය ෙනොතිබුණු නිසා බව අපි මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. 

ඊළඟට 1978 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට ලැබුණු 
හෙයන් පහක බලය පාවිච්චි කර  ෙදවැනි ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව නිර්මාණය කළා. ඒ ෙදවැනි ජනරජ ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාව නිර්මාණය කර ගැනීම තුළ ෙම් රෙට් ජනතාවත් එක්ක 
ෙහොඳ සංවාදයක්, ජනතාවෙග් අදහස්වලට ඇහුම් කන් දීමක් සිද්ධ 
වුණාය කියා අපි විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒෙක් පතිඵල අපි 
බුක්ති වින්දා. දැන් අවුරුදු 20කට වැඩියි, 1994 ඉඳලා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපති තනතුරට පත් වුණු හැම ජනාධිපතිවරෙයක්ම 
මැතිවරණයට දුන් පළමුවැනි ෙපොෙරොන්දුව තමයි එක්ෙකෝ 
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවා, එෙහම නැත්නම් 
විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල කප්පාදු කිරීමක් කරනවා 
කියන එක. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 1994 පතිපත්ති 
පකාශයත් එෙහමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 2005 
පතිපත්ති පකාශයත් එෙහමයි. හැබැයි, ෙම් කවුරු කිව්වත් තමන්ට 
ලැබුණු ඒ පූර්ණ විධායක බලතල අවම කර ගැනීමට -අඩු කර 
ගැනීමට- නීති සම්පාදනය කිරීම සඳහා අවකාශ ලබා දුන්ෙන් 
වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
පමණයි කියන කාරණය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට 
ඕනෑ. 

අප ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රට භාර ගන්න ෙකොට හැම 
අංශයක්ම වංචා දූෂණවලින්, ඒ එක්කම රෙට් නීතිය බැඳ වැටීම, 
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය නැති වීම, විෙද්ශ තානාපති ෙසේවය 
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පිරිහීම වාෙග්ම විෙද්ශීය රටවල් අෙප් රට ෙකොන් කර, ම්ෙල්ච්ඡ 
පාලකෙයෝ පාලනය කරන රටක් බවට හංවඩු ගහපු වකවානුවක 
තමයි අපි ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙට් නිහඬ විප්ලවයක් තුළින් අද 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකතුමා, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් නායකතුමා වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් 
රෙට් ජනාධිපතිතුමා බවට පත් කෙළේ කියන කාරණය අපි මතක 
තියා ගන්නට ඕනෑ. අපි මාස 8ක් අන්තර්කාලීන පාලන කමයක් 
තුළ, බහුතරයක් නැතුව පාලනය කළා. එෙහත් මන්තීවරු 215 
ෙදෙනකුෙග් ඡන්දය ලබාෙගන, ෙබොෙහොම සංවාදශීලීව, ඒ වාෙග්ම 
අන් අයෙග් අදහස්වලට ගරු කරමින් සහ ඇහුම් කන් ෙදමින් 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර 
ගන්නට අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් රෙට්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් 1978න් පස්ෙසේ අඩුම මන්තී සංඛ්යාවකෙගන් 
සමන්විත ආණ්ඩුවක් තිබුණු ෙවලාවක තමයි ජනතාවට ඉතාමත්ම 
වාසිදායක, ෙම් රටට හිතකර එකම අණ පනත විධියට අපි දකින 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර 
ගත්ෙත්. හැබැයි, ඊට ෙපර ෙනොෙයකුත් ආකාරයට ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ කමය ෙබලහීන කරමින් ෙම් රෙට් තිබුණු 
පජාතන්තවාදය සම්පූර්ණෙයන් විකෘති කරමින් තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් ලබා ගත් ආණ්ඩුවක් 2010 දී ෙම් රට තුළ නිර්මාණය වුණු 
බව අපි දැක්කා. කප්පම් දීලා, ඇමතිකම් දීලා, වරදාන දීලා 
බහුතරය හදා ගත්ත එම ආණ්ඩුව තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලබා 
ගැනීෙමන් පසු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනා එකම එක ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තමයි දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය. ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා ඒකාධිපතිවරෙයක් 
කරන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙමෙතක් 
ෙගනා නින්දිතම, දුෂ්ටතම පනත තමයි 2010 දී ෙගනා දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය. 

ඒ ව්යවස්ථාවට අත උස්සපු උදවිය අද ෙකොෙහොම තමන්ෙග් 
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව අපි ෙම් ඉදිරිපත් කළ කාරණයට විරුද්ධව 
කථා කරනවාද කියන එක ගැන උත්තර ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ. 
තමන්ෙග් පපුවට තට්ටු කර ඇහුෙවොත් කියයි -තමන්ෙග් හදවත 
උත්තර ෙදයි- ෙකොච්චර නම් නරුම තීන්දුවක්ද තමුන්නාන්ෙසේලා 
එදා ගත්ෙත් කියා.  

ෙම් රෙට් අ ධිකරණය පිළිබඳව ජනතාවට තිබුණු විශ්වාසය 
සම්පූර්ණෙයන්ම නැතිෙවලා තිබුණු යුගයක අපි මාස 08ක් 
ඇතුළත අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර තිෙබනවා. දැන් 
කිසිම ෙකෙනක් ෙම් රෙට් අධිකරණය පිළිබඳව විෙව්චනය 
කරන්ෙන් නැහැ, විපක්ෂෙයන්වත් විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ. අද 
විපක්ෂෙය් උදවියට වුණත් අධිකරණයට ගිහින් සාධාරණ විධියට 
නඩුවක් අහලා තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්, අතර මඟදී සුදු වෑන් 
එකකින් අතුරුදහන් ෙවන්ෙන් නැතිව ෙගදර එන්න පුළුවන් 
සාමකාමී වාතාවරණයක් අපි මාස අ ටක ආණ්ඩුවක් ඇතුළත ෙම් 
ර ට තුළ නිර්මාණය කළා.  

ජාත්යන්තර වශෙයන් අෙප් තරම අපි දැන ගන්නට ඕනෑ. අෙප් 
ස්වාධිපත්ය අයිතිවාසිකම් ෙලෝකෙය් ඕනෑම බලවත් රටක් සමඟ 
සමාන මට්ටමින් අපි ආරක්ෂා කරෙගන තිෙබනවා. ඒ එක්කම 
දූපත් රාජ්යයක් විධියට අපට ෙලෝකෙය් ෙකොන් ෙවන්නට බැහැ. 
අපි මැද මාවෙත් ෙහොඳ ජාත්යන්තර පතිපත්තියක් ෙගනිහින් 
ෙලෝකයට ඔප්පු කර ෙපන්වූවා, 1948 ෙම් රට නිදහස ලබා ගත් 
දවෙසේ ඉඳලා ෙමෙතක් පැවැත්වූ මැතිවරණ අතුරින් ලංකාෙව් 
පැවැත්වූ වඩාත්ම සාමකාමී මැතිවරණය අෙප් ආණ්ඩුවක් යටෙත් 
අෙගෝස්තු 17ෙවනි දා අපි පැවැත්වූ බව. ඒ නිසා තමයි අද අපට 
විරුද්ධව අවි ගත්ත, අපට එෙරහිව නැඟී සිටි ෙලෝකෙය් බලවත් 
රාජ්යයන්, -ඇෙමරිකාව එෙහම නැත්නම් යුෙරෝපය වාෙග් සෑම 

රටක්ම- අෙප් රෙට් ෙම් ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන්, සංහිඳියාව 
ෙවනුෙවන් අද අපිට සහෙයෝගය ෙදන්නට ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ, අපි රට පාවා දීපු නිසාවත්, පාවා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබන නිසාවත් ෙනොෙවයි. කවුරුන් ෙහෝ 
වාචාලකමට ෙහෝ කියනවා නම් ෙමතැන පාවාදීමක් තිෙබනවා 
කියා, ෙමතැන බටහිර ගැතිකමක් තිෙබනවා කියා ඒ උදවියට 
අපට අනුකම්පාෙවන් කියන්නට තිෙබන්ෙන්, ළි ෙඳේ ඉන්න 
ෙගම්බන්, -මැඩියන්- වාෙග් බලන්ෙන් නැතිව, ඇස් ඇරලා 
ෙලෝකය දිහා බලලා, ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙද්ශපාලන විචාරයන් 
දිහා බලලා, හරි ෙද් ෙත්රුම් අරෙගන කථා කරන්න කියායි. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පළමුෙවනි අවුරුදු 
ෙදක ඇතුළත ඉතාමත්ම සම්මුතිවාදී ෙලස පක්ෂ විපක්ෂ සියලු 
ෙදනාෙග් අදහස් අරෙගන, ෙම් රෙට් ජන සහභාගිත්වය ඇතිව ෙම් 
රටට ගැළෙපන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම අෙප් 
එක්තරා මූලික අරමුණක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ජාතික ආණ්ඩු වැඩ පිළිෙවළ තුළ තමන් හැදී වැඩීෙම් ෙහෝ එෙහම 
නැත්නම් ෙවනත් කුහක ෙච්තනාවක් ෙපරදැරි කරෙගන නැහැ. 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සැබෑ අවශ්යතාව හඳුනාෙගන එය ඉටු 
කිරීමට යන ෙම් අවස්ථාෙව්දී සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය 
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු නිමල් ලාන්සා මැතිතුමා. මම සුභ පතනවා 

ඔබතුමාට. 

 
 

[අ.භා. 2.26] 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙම්ක 

අවස්ථාවක් ෙකොට ගන්නවා, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු 
ගරු කථානායකතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
විධියට පත් වුණු ඔබතුමාටත්, සියලුම ධුර ධාරින්ටත් සුබ 
පතන්නට.  

ඒ එක්කම පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී ගම්පහ දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරමින් ගම්පහ දිසත්ික්කෙය් මන්තීවරෙයක් විධියට 
අටවන පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්නට අවස්ථාව ලබා දුන් 
ගම්පහ දිස්තික් ජනතාවට මාෙග් ස්තුතිය මුලින්ම පුද කරනවා. 
විෙශේෂෙයන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මීගමුව, කටාන, ජා-ඇල, 
වත්තල වාෙග් පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරමින් විශාල මනාප 
සංඛ්යාවක් අරෙගන, පසු ගිය කාලය තුළ නගර සභාෙවන් 
මැතිවරණ ව්යාපාරය පටන් අර ෙගන නාගරික මන්තීවරෙයක් 
ෙවලා, විපක්ෂ නායක ෙවලා, නගරාධිපති ෙවලා, පළාත් සභා 
මන්තී ෙවලා, පළාෙත් මාර්ග ඇමතිවරයා විධියට, පළාෙත් 
පවාහන ඇමතිවරයා විධියට වැඩ කටයුතු කළ මට පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්නට අවස්ථාව ලබා දුන් ඒ සියලුම පගතිශීලී 
ජනතාවට මාෙග් ස්තුතිය නැවත වතාවක් පුද කරනවා.  

විෙශේෂෙයන් අටවන පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අද න්යාය පතය 
අනුව තිෙබන පළමුෙවනි ෙයෝජනාව ඉතාමත් වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. ෙම් රට අලුත් ෙද්ශපාලන සන්ධිස්ථානයකට, ෙම් 
රට අලුත් මාවතකට ෙගනයන්නට ජාතික ආණ්ඩුවක් එෙහම 
නැත්නම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් සඳහා අවශ්ය ඒ අනුමැතිය ලබා 
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ගන්න ෙම් අවස්ථාෙව්දී  පාර්ලිෙම්න්තුවට නවක මන්තීවරෙයක් 
විධියට පත් ෙවලා, නවක මන්තීවරුන්ෙග්ත් පථමයා විධියට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීමට අවස්ථාව ලැබීම මම ලැබූ ආශිර්වාදයක් 
විධියට තමයි මම දකින්ෙන්. ශී ලංකාව පුන්ය භූමියක් විධියට 
තමයි මා දකින්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් රටට අවශ්ය කරන 
නායකයන්  හඳුනාෙගන කාලෙයන් කාලයට ඒ නාය කයන් පත් 
කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2005 වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට් 
සියලුම ජනතාව -සියලු ජාතීන්- ඉල්ලුෙව් ෙම් රෙට් දශක තුනක් 
තිස්ෙසේ තිබුණු කුරිරු යුද්ධය අවසන් කරන්න පුළුවන් 
නායකත්වයක් එන්න කියලායි. ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා පත් වුණා. එතුමා පත් ෙවලා අවුරුදු හතරක් වැනි 
ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් 
රෙට් සියලු ජාතීන්ට එකට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ආකාරයට ෙම් 
රටට සාම ය උදා කරනවා. දශක තුනක් තිස්ෙසේ විවිධ නායකයන් 
සිටියත් එතුමන්ලාට ඒක කර ගන්න බැරුව ගියා.  

ඊළඟට, 2010 වර්ෂෙය්දී රෙට් ජනතාව ඉල්ලුෙව් ෙමොකක්ද? 
රෙට් ජනතාව පැහැදිලිව ඉල්ලුෙව්, යුද්ධය නිසා අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ නැවතිලා තිබුණු රෙට් සංවර්ධනය ෙව්ගවත් 
කර ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා ෙගන යන්න පුළුවන් 
නායකත්වයක් පත් කරන්න කියලායි. ඒ අනුව ජනතාව මහින්ද 
රාජපක්ෂ පමුඛ ආණ්ඩුව ෙතෝරා ගත්තා. ඒ ආණ්ඩුව තුළින් පසු 
ගිය අවුරුදු හතරක කාලය තුළ ෙම් රෙට් ෙනොදැකපු විශාල 
සංවර්ධන කාර්යයක් ෙගන ගියා. මඟ නැඟුම, ගම නැඟුම, පුර 
නැඟුම, රන් අරුණ ආදී ව්යාපෘති පටන් අරෙගන ෙම් ශී ලංකාව 
ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා ෙගන යන්න පටන් ගත්තා. ඒ සඳහා 
දායකත්වය දුන්නු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ සංවර්ධන 
කියාවලිෙය් විශාල කාර්ය භාරයක් කළා. ඒ නිසා එතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැති වුණත් එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ 
එක්කම අපි රාජ්ය නිලධාරින්ට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් 
කාර්යයන් ෙම් විධියට කරෙගන යන ෙකොට 2015 මැතිවරණය 
ආවා. ඒ මැතිවරණෙය්දී ජනතාව බ ලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ජනතාව 2005 දී යුද්ධය අවසන් කිරීම 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඊළඟට  2010 දී ෙම් ර ට ආසියාෙව් 
ආශ්චර්යක් කරා ෙගන යාම ගැන ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. 
හැබැයි 2015 දී ජනතාව මීට වඩා හාත්පසින් ෙවනස් ෙදයක් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ජාතිෙය් 
සංහිඳියාව ඇති කරන්න ඕනෑ කියන එක; ජාතීන් අතර සමඟිය 
ඇති කරන්න ඕනෑ කියන එක; ජාතීන් අතර අෙන්යෝන්ය 
අවෙබෝධය ඇති කරන්න ඕනෑ කියන එක.  

අපි සන්ධානය නිෙයෝජනය කරමින් තරග කරන ෙකොට 
ජනතාව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා 
විධියට පත් කළා. හැබැයි ඡන්ද පතිඵල අනුව අපට පණිවුඩයකුත් 
ෙදනවා. ඡන්ද පතිඵල බලපුවාම අපි දැක්කා, විෙශේෂෙයන් උතුරු, 
නැ ෙඟනහිරත් ඒ එක්කම ශී ලංකාෙව් දකුණු පෙද්ශවලත් 
විෙශේෂෙයන් දවිඩ ජනතාව, මුස්ලිම් ජනතාව, කෙතෝලික ජනතාව 
ෛමතීපාල ජනාධිපතිවරයාව ජයගහණය කරවන්න ඡන්දය දීපු 
බව. ඊට පස්ෙසේ 2015 අෙගෝස්තු 17 දා තිබුණු මහ මැතිවරණෙයන් 
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාව ෙම් රෙට් අගමැතිතුමා විධියට පත් 
කළා. හැබැයි දැන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් අපි සියලු ෙදනාට ආරාධනා කරනවා, 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවකට -ජාතික ආණ්ඩුවකට- එන්න කියලා. මම 
ෙපෞද්ගලිකවම ෙම් කාරණය පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙම් රටට 
ජාතික ආණ්ඩුවක් අවශ්යයි. උතුරු, නැ ෙඟනහිර පශ්නය සඳහා අපි 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. හැම දාම රවට්ටන්න 
බැහැ. තුවාලයක් හැදුණාම ඒ තුවාලය සුව කරන්න ඕනෑ. තුවාලය 
හැම දාම පාරන්න බැහැ.   

ජාත්යන්තරෙයන් අපට එල්ල වී තිෙබන ෙචෝදනාවලට අපි 
ආණ්ඩුවක් විධියට එකතු ෙවලා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල 
ජනාධිපතිතුමා එළිදක්වා තිෙබන වැඩසටහනට සහෙයෝගය 
දක්වන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ එක්කම රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා අපට දෑත් දිගු කරලා තිෙබනවා. අෙප් සමහර 
කථිකයන් කියනවා මම දැක්කා, ලක්ෂ 48ක් ජනතාව අපට 
ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂෙය් ඉන්න කියලා. අපි එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය විධියට තරග කළා. අපි පැරදුණා. මහ 
මැතිවරණෙයන් බහුතරය දිනුෙව්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය. 
ජනාධිපතිවරණෙයන් බහුතරය දිනුෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා. එතෙකොට අපට වග කීමක් තිෙබනවා, දිනපු සියලු 
ෙදනා එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්න. එෙහම නැතුව 
එය කඩාකප්පල් කිරීෙම් වග කීමක් අපට නැහැ. අපි තරගයකට  
ඉදිරිපත් ෙවලා තරගය පැරදුණාට පස්ෙසේ එකතු ෙවලා වැඩ 
කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් රට දියුණු කරන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් රට දියුණු කෙළොත් තමයි සියලුම ෙදනාට 
වරපසාද හම්බ ෙවන්ෙන්; සියලු ෙදනාට ෙහොඳින් ජීවත් ෙවන්න 
හම්බ ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් 
අවස්ථාෙව් පැහැදිලිව පකාශ කරනවා, අපි සියලු ෙදනා එකතු 
ෙවලා අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සාර්ථක කර ගන්න සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා. එය 
සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණොත් ෙම් අටවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන් උපරිම ජයගහණය 
ෙම් රටට ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

[අ.භා. 2.32] 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

මන්තීවරයකු වශෙයන් තව අවුරුදු පහක පමණ කාලයකට 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ජනතාවටත් ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙපොදු 
ජනතාවටත් ෙසේවය කිරීමට වරම් ලැබීම පිළිබඳව මා පථමෙයන්ම 
මට ඒ පන්නරය ලබා දුන් මාෙග් ෙද්ශපාලන ගුරුතුමා -මාෙග් 
පියා- වන ජී.වී. පුංචිනිලෙම් මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා 
ලබා දුන් පන්නරය නිසා 2010 වර්ෂය දක්වා රත්නපුර 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයනුත්, 2010 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයනුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වීම පිළිබඳව ෙම් දිස්තික්ක ෙදෙක්ම 
ජනතාවටත් මාෙග් පණාමය මා පුද කළ යුතුයි.  

අද අපට ඇෙසන කථාවලින් ඒ වාෙග්ම කියාවලින් ෙගොඩක් 
ෙපෙනන්ෙන් සම්මුතිය හා එකඟවීම. තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
කියන්ෙන් අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ අමිහිරි කටුක අත් දැකීම් තිෙබන 
දුක් විඳපු ජනතාවක් සිටින පෙද්ශයක්. ඒ වාෙග්ම සිංහල ජනතාව 
සුළුතරයක් සිටින පෙද්ශයක්. ඒ නිසා තිකුණාමලය වැනි 
ආසනයකින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වීම පිළිබඳ ෙගෞරවය 
හා ස්තුතිය එහි සිටින ජනතාවට මා පුද කළ යුතුමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු 30 තුළ 
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ජනතාව ෙගව්ෙව් ඉතාමත් කටුක 
ජීවිත. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ අත් දුටු ඒ සාපලත් කාලය 2005 
වසෙර්දී ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
2009 වසර ෙවන ෙකොට අවසන් කරලා, එදා හැන්දෑෙව් හය ෙවන 
ෙකොට කැෙළේ ජීවත් වුණු ජනතාවට නැවත තමන්ෙග් නිවෙසේ 
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදා දුන්නා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2009 වසෙර්දී යුද්ධය 
අවසන් ෙවනකල් අවුරුදු 25ක්, 30ක් තිස්ෙසේ තිවිධ හමුදාව, 
ෙපොලීසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බල කාය වාෙග්ම ෙම් රෙට් සමස්ත 
සිවිල් ජනතාව ජීවත් වූ යුගය අපට අමතක කරන්න බැහැ. එදා 
ෙකොළඹ ඉඳලා ගාල්ලට මව්පියන් ෙදෙදෙනක් යනවා නම් යන්න 
ඕනෑ වාහන ෙදකකයි. එදා අෙප් දිස්තික්කෙය් ජීවත් වුණු මිනිසුන් 
හැන්දෑෙව් හය ෙවන ෙකොට ලාම්පු ෙතල් ටිකක් ගා ෙගන කැළයට 
යනවා. ගිහිල්ලා එළි ෙවනකල් ඉන්නවා. ෙමොකද, එදා තිබුණු 
වාතාවරණය අනුව ෙගදර ඉන්න බැහැ. මීට ෙපර කථා කළ නිමල් 
ලාන්සා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ යුගය අවසන් කරලා 2010 
වසෙර්දී අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාව "සංවර්ධනය" කියන එළිය දැකපු 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාලය අපට අමතක 
කරන්න බැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත් 
වුණු මන්තීවරෙයක් හැටියට මා එය අගය කළ යුතුයි.  

අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉඳලා 2006 වසෙර් දී මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව සමඟ එකතු වුණා. ෙමදා 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අපට ආරාධනා කළා වාෙග් 
එදා එතුමා අපට ආරාධනා කළා, එදා ෙම් රෙට් තිබුණු කුරිරු 
තත්ත්වය අවසන් කරන්න එකතු ෙවන්න කියලා. මාෙග් මතකය 
නිවැරදි නම් ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා සහ මා ඇතුළු අපි තුන් ෙදෙනක් පථමෙයන්ම එදා පැවැති 
ආණ්ඩුවට ගියා. ඊට පසුව වර්තමාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුලසුන 
ෙහොබවන කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාත් අවුරුද්දක් 
නැත්නම් ෙදකක් එම ආණ්ඩුෙව් අපත් එක්ක වැඩ කළා, රට 
ෙවනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම අදත් අෙප් රෙට් ජනාධිපතිතුමා සියලු 
ෙදනාටම ආරාධනයක් කර තිෙබනවා. ඒ ආරාධනාව අනුව 
කැමැති අය කැමැති තීරණයක් ගන්න එක පජාතන්තවාදය අනුව 
අපට වළක්වන්න බැහැ. නමුත් අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ, අපි 
ෙම් හැම එකක්ම කරන්ෙන් විශ්වාසය මත බව. ඒ විශ්වාසය 
නැත්නම් අපට ෙම් එකක්වත් කරන්න බැහැ. අපි එදා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩුවට එකතු ෙවන ෙකොට අපට 
ෙනොෙයක් අවලාද කළා; ෙනොෙයක් පරිභව කළා. නමුත් අපි එදා 
ආණ්ඩුවට එකතු වුණු එෙකන් ෙම් රෙට් නැති වුණු නිදහස, නැති 
වුණු සංවර්ධනය නැවත ලබා ෙගන, නැවත අපට ෙදපයින් සිට 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා 
ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න මැතිතුමන්ලා ඔක්ෙකෝටම අද 
යාපනයට වාහනෙයන් ගිහිල්ලා ඒ ජනතාව අමතන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායක ෙලස පත් වූ සම්පන්දන් 
මහත්මයාට එදා තිකුණාමලයට යන්න බැරි වුණා; ගිෙය් නැහැ. 
එතුමා මෙග් ෙගදරට ෙපොඩ්ඩක් එහායින් ඉන්ෙන්. නමුත් අද 
එතුමාට ඕනෑම තැනකට පයින් ගිහිල්ලා නිදහෙසේ තමන්ෙග් ඡන්ද 
දායකයන්ට අමතන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්, මහින්ද රාජපක්ෂ 
ඇතුළු ෙම් රෙට් තිවිධ හමුදාව ජනතාවට ඒ ලබා දුන් නිදහස 
නිසායි. අෙප් ගරු මන්තීතුෙමකු ෙම් ගරු සභාෙව්දී කලින් කිව්වා 
වාෙග් තමන්ෙග් පපුවට තට්ටු කෙළොත් දැෙනනවා, ඒ සිදු වුණු 
ෙවනස ෙමොකක්ද කියලා. අපි ඒවා අමතක කරන්ෙන් නැතුව, 
විශ්වාසය සහ අෙන්යෝන්ය සම්බන්ධතාව තහවුරු කර ෙගන  
කටයුතු කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් දුක් විඳින ජනතාව බහුතරයක් 
ඉන්නවා. සාමාන්ය මිනිස්සු, රාජ්ය ෙසේවකයන් ඇතුළු සියලු 
ෙදනාටම යහපත් රටක් ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් කියාමාර්ගයකට 
අපි යා යුතු ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
එෙහම නැතුව හැම දාම ෛවරී ෙද්ශපාලනය තබා ෙගන, ඒ 

තුළ ජීවත් වුෙණොත් අපි කවදාවත් ෙගොඩ යන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට සුබ පතන 
ගමන් මා සූදානම් කර ෙගන ආ කථාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා  සභාගත* කරනවා.   

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට මා ෙතෝරා පත් කර ගත් තිකුණාමලෙය් 
ජනතාවට නැවතත් අෙන්ක වාරයක් ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
 

[අ.භා. 2.39] 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් නව ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ඇති කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී අටවන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක වශෙයන් පත් වූ ගරු කරු ජයසූරිය 
මැතිතුමාටත්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා හැටියට පත් වූ 
ඔබතුමාටත් මා පළමුෙවන්ම සුබ පතනවා.  

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට වාසි  තිෙබන ගම්පහ 
දිස්තික්කය, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජාතික 
ෙපරමුණ හරහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයගහණය කරවා, මට 
ෙපෞද්ගලිකව මනාප එක්ලක්ෂ හැටපන්දහස් අටසියඅනූවක් ලබා 
දුන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ඒ සියලුම ජනතාවට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අගමැතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට 
අනුව  ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් ඇමතිවරු තිහකට වැඩි 
පිරිසක් අවශ්ය නිසා, ඒ සඳහා අනුමැතියක් ලබා ගන්න තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.   

ෙම් රෙට් හැම දාම සිද්ධ වුෙණ් අතීතය ගැන කථා කර කර 
අනාගත ජයගහණ ලබා ගන්න හදන එකයි. හැම දාම සිදු වුෙණ් 
එක එක්ෙකනා ආගම් වශෙයන් ෙවන්න පුළුවන්, ජාතීන් වශෙයන් 
ෙවන්න පුළුවන්, එෙහමත් නැත්නම් කුල වශෙයන් ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙකොටවලා, ෙබදලා ෙද්ශපාලනය කරෙගන ගිය එකයි. 
අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා හැටියටත්, 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා හැටියටත් සම්මුතියකට 
එක්කාසු ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදකත් එක්ක ඉදිරි 
කාලෙය් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යෑමට. අපි දැක්කා, පසු ගිය 
කාලවල තමන්ට බලය ගන්න අවශ්ය නම් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න 
මන්තීවරුන් තමන්ෙග් පක්ෂයට ෙගන ඇමතිකම් ලබා ෙදන 
කමෙව්දයක් ෙම් රෙට් තිබු ණු  හැටි. නමුත් අද එෙහම ෙනොෙවයි. 
අද එවැනි තත්ත්වයක් රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට කරන්න 
පුළුවන්කම තිබුණත්, ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා අතර 
තිෙබන ඒ සහෙයෝගය හා වැඩ පිළිෙවළ මත තමයි, ෙම් පධාන 
පක්ෂ ෙදක අපි එක්කාසු කර ෙගන තිෙබන්ෙන්.  
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා] 



2015  සැප්තැම්බර්  03  

අවුරුදු තිහක් ෙම් රෙට්  යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ යුද්ධය ඉවර 
වුෙණ් 2009 දී. 2009 දී යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ, ෙම් ර ට 
ෙවනස් ෙද්ශපාලන කමෙව්දයකට ෙයොමු කරන්න අපට පුළුවන් 
ෙවන්න තිබුණා. තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිබුණු ඒ ආණ්ඩුවට 
ෙමවැනි සහෙයෝගයක් ඇති කර ෙගන ෙම් රෙට් පශ්න විසඳන්න 
අවශ්ය වුණා නම්, අද මීට වඩා විශාල ෙවනසක් අපට දකින්න 
තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග්, 2010 මැතිවරණෙයන් 
තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් අර ගැනීෙමන් පසුවත් සිද්ධ වුෙණ් 
තමන්ෙග් බලය වැඩි කිරීෙම් කමෙව්දයක් කියාත්මකවීමයි. එහි 
පතිඵලයක් හැටියට, 2015 ජනවාරි 08වැනි දා ෙම් රෙට් 
මහජනතාව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් කෙළේ ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයක් 
එක්කයි. අපි ඒ ජනාධිපතිවරණෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් ෙව්දිකාවල කිව්ෙව් ජාතික 
ආණ්ඩුවක් හදනවා කියන එකයි. ජාතික ආණ්ඩුෙව් වැදගත්කම 
අමාත්ය ධුර ෙනොෙවයි.  ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදක එක්කාසු කර ෙගන 
ෙම් රෙට් තිෙබන පධාන පශ්න කිහිපයක් විසඳා ගන්න අපට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ජාතික ආණ්ඩුෙව් වැදගත්කම තිෙබන්ෙන් 
එතැනයි.  

ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂ ආණ්ඩු ෙවන්න පුළුවන්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ආණ්ඩු ෙවන්න පුළුවන්, ෙහොඳ  ෙදයක් කරන ෙකොට 
විපක්ෂය විරුද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, විපක්ෂය ආණ්ඩු බලය 
ලබාෙගන ඒෙගොල්ලන් ෙහොඳ ෙදයක් කරනෙකොට අෙනක් අය 
නැවත විරුද්ධ ෙවනවා. අපි ඒක ඉතිහාසෙය් දැක්කා.  ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත් ඒ 
කමෙව්දය  නවත්වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන් 
වීම  මම හිතන හැටියට ෙම් රට ලබපු ෙලොකු ජයගහණයක්. ඒ 
නිසා ෙමයට අකුල් ෙහළන්ෙන් නැතිව අපි ඉදිරි අනාගතය ගැන 
බලන්න ඕනෑ. අපි හැම දාම අතීතය ගැන කථා කරනවා. ඒ 
අතීතෙයන් පාඩම්  ඉෙගන ගනිමු.  වර්තමානෙය් ජීවත්ෙවනෙකොට 
අනාගතය ගැන හිතලා අපි තීරණ ගන්න ඕනෑ ෙවනවා.  

අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ, ආර්. සම්බන්ධන් මැතිතුමා 
විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට පත් ෙවලා සිටීම ගැන. අද ෙම්   
ජාතිවාදය නවත්වන්න ඕනෑ කාලයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් රට 
නිදහස් කරගන්න ෙකොට සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්  සියලු ෙදනාම 
එකතු ෙවලා, ඒ නායකෙයෝ අපට නිදහස ලබා දීලා තිෙබනවා.  
පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවල කථා කරපු ඒවා අපි 
දැක්කා. මම ඒ හැම ෙදනා ගැනම කියන්ෙන් නැහැ. සමහර  පිරිස් 
ඉන්නවා. ඒ අය ෙදමළ ෙවන්න පුළුවන්, සිංහල ෙවන්න පුළුවන්, 
මුස්ලිම් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ හැම ෙදනාම බලන්ෙන් තමන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන ජයගහණය ජාතීන් ෙකොටවලා හරි, ආගම් ෙකොටවලා 
හරි, කුල ෙකොටවලා හරි ලබා ගන්නයි; තමන්ට යන්න ඕනෑ 
තැනට යන්නයි. අන්න ඒ කමෙව්දය නවත්වන්න ඕනෑ කාලයක් 
අපට ඇති කරන්න පුළුවන් ෙමම නායකයන් ෙදපළත් එක්ක. 
ෙමොකද අපට ලැබිලා තිෙබනවා ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැති 
නායකෙයෝ ෙදන්ෙනක්; ජනාධිපතිවරෙයක් සහ අගමැතිවරෙයක්.  
ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් ෙදන්නත් එක්ක  පධාන පක්ෂ ටික එකතු 
ෙවලා ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණොත්, ෙම් රෙට්  
ෙද්ශපාලන කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කාලයක් ඇති 
වුණාය කියලා මම හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් පවුලකින් පැවැත එන ෙකෙනකු වුණත්, හැම 
ෙමොෙහොෙත්ම රට ඉදිරිෙයන් තියලා තීරණ ගන්න ෙකෙනක්. අද  
ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය් නායකතුමාට ෙචෝදනා කරනෙකොට, ඒ 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අයට.  ඒ ගැන මම කනගාටුවට පත් ෙවනවා. ශී ලංකා 

නිදහස් පක්ෂෙය් "අත'' ලකුණින් පක්ෂය ඉදිරියට ෙගන යනවා 
නම්, මීටත් වඩා  වැදගත් ෙද්ශපාලන කමෙව්දයක් ඒ පක්ෂයට 
ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.  

අද ෙමම සම්මුති කමෙව්දය ඇති කරෙගන ඇමතිවරුන් වැඩි 
කිරීම ගැන ෙලොකු විවාදයක් තිෙබනවා. මාත් ෙපෞද්ගලිකව 
හිතනවා, ඇමතිවරුන් අඩු ෙවනවා නම් ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද,  
ඒක රටට බරක්. නමුත්, අපට ෙමම තීරණය ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ඉදිරි කාලෙය්දී  -ඉදිරි අවුරුදු ෙදක ෙවන්න පුළුවන්,  
අවුරුදු පහ ෙවන්න පුළුවන්-  පධාන පක්ෂ ෙදක එකතු කරෙගන 
අපි  ෙම් රට ෙගන යන්න ඕනෑ නිසායි. එපමණක් ෙනොෙවයි,  
අෙනකුත් පක්ෂවල  සහෙයෝගයත් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්නම් 
ෙම් පධාන පශ්නවලට  මුහුණ ෙදන්න පුළුවන් කියලා මම 
හිතනවා. උතුරු- නැ  ෙඟනහිර පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි හැම දාම 
ඒකට පැලැස්තර දම දමා හිටියා. නමුත්, සියලු ෙදනාම එකතු 
වුෙණොත් ඒකට ෙහොඳ උත්තරයක් ලබා ෙදන්න අපට පුළුවන් 
ෙවයි.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් ආර්ථිකය ගැන ෙලොකු පශ්න 
 ෙගොඩක් තිෙබනවා. අෙප් අධ්යාපනය ගැන ෙලොකු පශ්න ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. ඒ සියලුම පශ්න  විසඳා ගන්න  පසු ගිය කාලෙය් අපට 
ජාතික පතිපත්තියක් හදා ගන්න  බැරි වුණා.  අපි හැම දාම 
ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා ෙම් රටට ජාතික 
පතිපත්ති අවශ්යයි කියලා. ඒක අධ්යාපනයට ෙවන්න පුළුවන්, 
කීඩාවට ෙවන්න පුළුවන්, එෙහමත් නැත්නම් ආර්ථිකයට ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙම් සියලුම ෙද්වලට ජාතික පතිපත්තියක් හැදීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළක් පටන් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්  අපට අද උදා 
ෙවනවා.   පධාන ෙද්ශපාලන කණ්ඩායම් ෙදක එකට එකතු 
වුෙණොත් අපට පුළුවන් ෙවයි ෙම් පධාන පශ්නවලට මුහුණ 
ෙදන්න.      

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා ෙහොරු ගැන කථා කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ,  ''ෙහොරු'' කියලා එක පාරටම 
අල්ලා ෙගන ගිහින් හිර කූඩුවට දමන කමෙව්දයක් අද අපි ඇති 
කරලා නැහැ කියලා. ඒ  පරීක්ෂණ පවත්වාෙගන යනවා. ඒ 
පරීක්ෂණවලින් එන පිළිතුරු අනුව,  කවුද ෙහොරා, කවුද ෙහොරා 
ෙනොෙවන්ෙන් කියන එක අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්.  
ෙහොරුන්ට දඬුවම් ෙදන කමෙව්දය ඉදිරිෙය්දී ඇති ෙවයි. ඒක පක්ෂ 
ෙද්ශපාලනයක් ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්  ෙවන්න 
පුළුවන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ෙහොරා නම් 
ෙහොරාම තමයි. ඒ පුද්ගලයාට දඬුවම් දීෙම් අයිතිය ෙම් රෙට් 
මහජනතාවට තිෙබනවා.  ෙමොන පුද්ගලයා ෙමොන තරාතිරෙම් 
වුණත්, වැරැද්ද කරලා තිෙබනවා නම් ඒකට දඬුවම් ලබා දීෙම් 
ආකාරය ඉදිරි කාලෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙපෙනයි. ඒ 
කමෙව්දයකට අනුවයි. එෙහම නැතිව, පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන ෙවනසක් නිසා අල්ලා ෙගන 
ගිහින්  හිරෙගවල්වල දමන කමෙව්දයක් අපි ඇති කරලා නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් එක්ක ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන කමෙව්දයට අපි සියලු ෙදනාම අත්වැල් බැඳගන්න ඕනෑ. 
ඉතින් මම ඉතාම වගකීමකින් කියනවා ඒ සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඉදිරි අවුරුදු 
පහ තුළ ලබා ෙදන්න කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා අද කථා කළා ජාත්යන්තරෙය් තිෙබන පශ්න 
ගැන. පසු ගිය කාලෙය් ජාත්යන්තර වශෙයන් අපට ෙමොන වාෙග් 
අපකීර්තියක් ද   තිබුෙණ් කියලා මම පිට රට යන ෙකෙනකු 
හැටියට දන්නවා. හැබැයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාටත්, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාටත් මාස හයක් 
වැනි ෙකටි කාලයක් ඇතුළත ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න, 
ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙම් කමෙව්දය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න. ෙලෝකය 
සමඟ ඉතාමත් සුහද ජාතියක් ෙලස පසු ගිය කාලෙය් අප කටයුතු 
කළා. නමුත් පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලය තුළ ජාත්යන්තරය අප 
දිහා බැලුෙව්, අප ගැන කථා කෙළේ ඉතාමත් නරක 
ආකල්පයකිනුයි.  නමුත් පසු ගිය මාස 6ක කාලය තුළ  එම 
ආකල්පය  ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය් දී 
ජාත්යන්තරය සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ෙගන, අෙප් රට 
ජයගහණය කරා ඉදිරියට ෙගන යන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අපට ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් අවස්ථාව මට ලබා දීම 
පිළිබඳව  ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ෙබොෙහොම කලාතුරකින් ලැෙබන අවස්ථාවක්. ගරු 

අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව එම 
දිස්තික්කෙය්ම එතුමාෙග් සෙහෝදර ගරු පසන්න රණතුංග 
මන්තීතුමාට කථා කිරීමට ආරාධනා කර සිටිනවා. මම කිකට් 
පාලක සභාෙව් කටයුතු කරද්දී ෙම් ෙදෙදනාම සමඟ වැඩ කර 
තිෙබනවා. එම නිසා ෙබොෙහෝම ෙගෞරවෙයන් ගරු පසන්න 
රණතුංග මන්තීතුමාට ආරාධනා කරනවා,  එතුමාෙග් කුලුඳුල් 
ෙද්ශනය සිදු කරන්න කියලා. 

 
 
[අ.භා. 2.48] 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාවට අදහස් 
පළ කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මෙග් 
ස්තුතිය  පුද කර සිටිනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා අද 
ෙමතැන සිටින්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ජනතාව අප 
ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය නිසායි. අවුරුදු 23ක් පළාත් සභාව 
නිෙයෝජනය කරමින් මන්තීවරයකු, ඇමතිවරයකු, පධාන 
අමාත්යවරයකු හැටියට කටයුතු කර පසුය දා පැවැති මහා 
මැතිවරණෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ජාතික ෙද්ශපාලනය 
තුළ කටයුතු කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා.  ඒ සඳහා  තුන්ලක්ෂ 
අසූහතරදහසකට වඩා වැඩි මනාප සංඛ්යාවක්  ලබා දුන් එම ඡන්ද 
දායකයන්ටත්, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට 
සහෙයෝගය ලබා දුන් ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටත් ස්තුති කරන්න මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පියා අද අප අතර 
නැතත්, මා වයස අවුරුදු 15 සිට මෙග් පියා සමඟ ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවල නිරත ෙවලා සිටියා. එතුමා දුන් ගුරුහරුකම් නිසා අද 
මම ෙද්ශපාලනෙය් ෙමපමණ දුරක් ඇවිත් තිෙබනවා. ෙරජී 
රණතුංග මැතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලන දර්ශනය වුෙණ් ජනතා 
අෙප්ක්ෂාවන් ජයගහණය කරවීම සඳහා  කැපවීමයි. එතුමාෙග් 
දර්ශනය ඉදිරියට ෙගනයාම සඳහා  කැප වන බව මා ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් දී සිහිපත් කර සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අපි ෙද්ශපාලන 
ඉතිහාසෙය් ජාතික ආණ්ඩු ගැන කථා කරන අවස්ථාවක්. මම 
හිතන විධියට අපි ෙම් ගැන හිතන්න තිබුෙණ් අෙප් රෙට් යුද්ධය 
පවතින යුගෙය් දීයි. ඒ අවස්ථාෙව් දී  ජාතික ආණ්ඩුවක අවශ්යතාව  

තිබුණත් ඒ ෙද් කරගන්න අපට බැරි වුණා. 1977 දී අපි පරාජයට 
පත් වුණු අවස්ථාව මට මතකයි. එදා  අෙප්  ෙගවල් ගිනි තියලා, 
වාහන ගිනි තියලා,  ෙද්ශපාලන වශෙයන් හිරිහැරවලට මුහුණ 
ෙදන්න අපට සිදු වුණා. අවුරුදු ගණනක් ගත වුණා, අපට 
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා ගන්න. ඒ කාල සීමාෙව් දී  පැවැති හැම 
මැතිවරණයකින්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනුවා.  ඊට පසුව 
පැවැති මැතිවරණත් ඒ අයම ජයගහණය කළා. 1994 දී  අපි 
ජයගහණය කළාට පසුව  එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් ෙම් ෙද්ටම 
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. 2001 දී නැවත අපි පරාජයට පත් 
වුණාම අපට පළාත් පාලන ආයතන නැතිව ගියා. ඒ වාෙග්ම අප 
පසු ගිය  ජනාධිපතිවරණය පරාජයට පත් ෙවලා මහ මැතිවරණයට 
ඉදිරිපත් වුණා. මන්තී ධුර 95ක් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් 
එම මැතිවරණෙය් දී  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
විසින් නායකත්වය ලබා දුන් නිසා බව මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. එතුමා සිටින ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන්නට අවස්ථාව  ලැබීම ගැන එතුමාව නැවත ෙද්ශපාලනයට 
ෙගෙනන්නට කටයුතු කරපු ෙකෙනක් හැටියට මා විෙශේෂෙයන්ම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම  ෙයෝජනාවට අදාළව  
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්   46 (1) (අ) සහ (ආ) යන අනුව්යවස්ථා 
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න  
කැමැතියි.  ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  එහි 46 (1) (අ) 
අනුව්යවස්ථාෙවහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා : 

"අමාත්ය මණ්ඩලෙය්  මුළු  අමාත්යවරයන්  සංඛ්යාව තිහ ෙනොඉක්මවිය 
යුතු ය;" 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 46 (1) (ආ) 
අනුව්යවස්ථාෙවහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා. 

"අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් ෙනොවන අමාත්යවරයන්ෙග් සහ 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයන්ෙග් සංඛ්යාෙව් එකතුව හතලිහ ෙනොඉක්මවිය 
යුතු ය."  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  අමාත්ය මණ්ඩල පිළිබඳව 
ෙම් වාෙග් තීන්දුවක් ගන්න සිදු වුෙණ් ඇයි? පසු ගිය කාලෙය් 
පැවැති  - විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව 
පවතින යුගෙය් දී - අමාත්ය මණ්ඩල පිළිබඳව  "ෙමගා අමාත්ය 
මණ්ඩල" කියලා මතයක් හැදුණා. එවැනි මතයක් හැදුෙව් 
විපක්ෂෙය් සිටි  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සහ  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි. නමුත් අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින්ම නැවතත් 
අමාත්ය මණ්ඩලය වැඩි කරන්න හදන එක ගැන අප කනගාටු 
ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම පූජ්ය ගරු මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත හිමියන් 
නිෙයෝජනය කළ "සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික 
ව්යාපාරය", ඒ වාෙග්ම රෙට් ෙබොෙහෝ සිවිල් සංවිධාන ෙම් 
පිළිබඳව පසු ගිය කාලෙය් දැඩි විෙරෝධයක් දක්වා තිබුණා.  
වර්තමාන නායක ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් දින 
සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ දී සඳහන් කර තිබුණා, අමාත්ය ධුර 
සංඛ්යාව 30ට අඩු කරනවා, ඊට වඩා වැඩි කරන්ෙන් නැහැ කියන 
කාරණාව.  එතුමාෙග්  බලාෙපොෙරොත්තුවත් ෙවනස් ෙවනවා, ෙම් 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සෙශෝධනය පනනෙත් එක 
වගන්තියක් තුළ. ඒ තමයි ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවනවා නම් 
අමාත්ය ධුර වැඩි කිරීමට හැකියි කියන කාරණාව.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක ජනතාවෙග් 
අවශ්යතාවක් ෙනොෙවයි. ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් අප ඒකට 
එකඟයි. අප විපක්ෂය නිෙයෝජනය කළත් ජාතික ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ 
ෙද්වල්වලට අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  නමුත් අපි 
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තීන්දු කරලා තිබුණා නම් ෙම් රට පාලනය කරන්න අමාත්ය ධුර 
30ක් ඇති කියලා, ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්නට ෙම්ක වැඩි කළ 
යුතු නැහැයි කියන එකයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. අමාත්ය ධුර 30 
පක්ෂ අතර ෙබදා ෙගන රට ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න පුළුවන්. 
ෙම්ක වැඩි ෙවනවා කියන්ෙන් ජනතාවට බරක්. ෙම් රටට 
ඇත්තටම ෙසේවය කරන්න වුවමනාවක් තිෙබන, හෘදය සාක්ෂියට 
අනුව කටයුතු කරන ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙම් අමාත්ය ධුර 30 තුළ 
ඉඳ ෙගන ඒ දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් 
තිෙබන පරිදි කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා කියා මම 
විශ්වාස කරනවා. ඒ අමාත්ය සංඛ්යාව තුළ කටයුතු කරන්න 
පුළුවන්.  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය ධුර තිෙබනවා; අෙනකුත් අමාත්ය ධුර 
තිෙබනවා. ෙම්වා ලබාෙගන කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමය ජනතාව පිළිගන්නා 
ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි කියන එකයි මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයකට යන්න පධාන ෙහේතුව වුෙණ් 

සරල බහුතරයක් ජයගහණය කරන්න කිසිම පක්ෂයකට ෙම් 
අවස්ථාෙව් දී බැරි වීම කියා මා හිතනවා. ඒ නිසා ගරු 
අගාමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් රෙට් ජාතික පශ්න විසඳන්න ජාතික 
ආණ්ඩු සංකල්පය ෙහොඳයි.  ඒකට අපට විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන 
සහෙයෝගය ෙදන්න බැරිකමක් නැහැ. අපට ඒ සඳහා සහෙයෝගය 
ලබා ෙදන්න පුළුවන්.  සම්මුතිවාදය සඳහා අපි සියලු ෙදනා එකඟ 
වන වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපට සහෙයෝගය ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් 
අපට එකඟ ෙවන්න බැරි තැන්වල දී අප ඒක විෙව්චනය කරයි 
කියා අපට ඡන්දය දුන් ඡන්දදායකයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කාර්ය භාරය ඉටු කිරීම 
විපක්ෂෙය් වගකීමක්  හැටියට මා සලකනවා.   

ජනතා අෙප්ක්ෂාවන්ට ගරු ෙනොකරන ජාතික සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවකින් ෙහෝ කුමන ආණ්ඩුවකින්වත් ජනතාවට ඵලක් 
වන්ෙන් නැහැ කියන කාරණාවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් 
කරනවා.  ජනතා අෙප්ක්ෂාවන්ට ගරු කරන මන්තීවරයකු ෙලස  
අමාත්ය ධුර වැඩි කිරීම සම්බන්ධව  -ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට 
ෙනොෙවයි-  මෙග් ෙපෞද්ගලික විෙරෝධතාවක් තිෙබනවා කියන 
කාරණාව පළ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා. 

 
[2.56 p.m.] 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Speaker, permit me first to congratulate 

you and wish you well as you preside over the 
Proceedings for the first time as the Deputy Speaker 
today.  

Today happens to be a historic day when our Party 
Leader, Hon. R. Sampanthan, has been recognized as the 
Leader of the Opposition. I wish him also well in the 
discharge of his functions as the Leader of the 
Opposition. I say this is a historic day because this is the 
second time a Member of the Tamil community has 
assumed this Office. The first was in July 1977, when the 
Hon. A. Amirthalingam adorned the Office of the Leader 
of the Opposition. Yet, that ended in a rather unfortunate 
way. In 1983, consequent to the adoption of the Sixth 
Amendment to the Constitution and the extension of the 
life of Parliament through a devious means of a 
Referendum, the TULF, at that time, did not attend 
Parliament and one by one lost their seats in Parliament 
and it happens to be that the Hon. R. Sampanthan was the 
first to lose his seat in Parliament in 1983. In some way, 
today, these fortunes have been reversed and the very 
person who lost his seat first in 1983 has been recognized 
as the Leader of the Opposition. This bodes well for the 
country; this bodes well for this House.  

There is a National Government. I think the phrase is 
well used for the reason that the party that has obtained 
the largest number of seats and the party that has obtained 
the second large number of seats have joined together and 
have formed a National Government to address serious 
issues that have plagued this country for so long. I am 
glad that today, speakers on both sides of the House have 
identified the Tamil national question as one of the 
foremost issues that need addressing in this National 
Government’s endeavours. But, I am also saddened that 
when they refer to what they call "the challenges from 
international community", they are rather short-sighted 
and view these concerns that have been raised 
internationally as some kind of a threat to national 
sovereignty. I urge this House not to view the legitimate 
concerns raised by the international community with 
regard to matters that have taken place in this country as 
a threat, but rather as an opportunity in which we can put 
our House in order and not to look at the questions of 
accountability as something in which we must protect 
someone or the other. We must be transparent and 
truthful. If we are truthful about what we did to each 
other, then, that is a way forward as for us. I speak for my 
Party. We are willing to open and look at even injustices 
that were committed in the name of the Tamil people and 
similarly, we urge the rest of the country to face up to 
what actually happened, rather than think of it as national 
pride and something that you need to sweep under the 
carpet.  

With regard to the Resolution before this House, also 
I am saddened that whilst the Government has taken very 
positive steps forward, that it still deems it necessary to  
increase the number of Cabinet Ministers, State Ministers 
and Deputy Ministers.  

We had an extraordinary situation this morning when 
a Member of this House tendered his resignation. I say it 
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is extraordinary because he gave some reasons, which this 
House has not seen or heard hitherto. I sympathize with 
that Member who resigned today. I agree with him in the 
sentiments that he expressed, but I disagree that he had to 
leave the House. I wish he had remained and worked 
towards changing the scenarios that he did not like. That 
has a very direct bearing to the Resolution before this 
House today and in some way I think we must recognize 
the bravery of that gentleman who has acquired a name 
and reputation as an upright public officer to have said 
what he wanted to say and leave this Assembly. 

The increase in the number of Cabinet Ministers, State 
Ministers and Deputy Ministers is happening for the very 
reasons that he stated in the House this morning. When 
the Prime Minister moved the Resolution, he said, “We 
are forming a National Government”. He did not say why, 
therefore, the numbers have to be increased. Every 
Member of the Government and even from this side of the 
divide - probably those who will be seated on that side 
very soon - supported the idea of increase of numbers, but 
did not justify it. We are all for a National Government to 
address national issues. That is a good thing. But why 
pray that you have to increase the number of Ministers? 
This is where the whole noble intention of yours goes 
down. It gets sullied.  It is obviously bribery to join the 
Government. What else can it be? If the Members of this 
House want to support the noble intentions of the 
Government, they can very well join the Government, sit 
on that side and support it. You do not have to become a 
Cabinet Minister or a State Minister or a Deputy Minister 
to do that. This culture of thinking that practically this is 
necessary, brings the reputation of the Members of this 
House weigh down; it pulls it down. And I wish we will 
get out of this culture of thinking that if somebody needs 
to support something good that the Government is doing, 
you have to offer that person a portfolio.  

That is nothing but bribery and I am very sad that 
whilst we support the efforts of the Government to form a 
National Government to address issues that are very 
important - issues that we hope will be resolved during 
the next one or two years - that you have resorted to a 
method that is not so noble and until that changes, there is 
a long way that we have to go before we see this country 
on the right path. 

So, we oppose, in principle, the Resolution before this 
House and, as the new Leader of the Opposition clearly 
said today, we will oppose the moves of the Government 
if we think that that is not in the national interest, but, 
whatever that this new National Government does in the 
direction of resolving the national issue; dealing with 
other important issues; particularly, enacting the third 
Republican Constitution, which will identify and affirm 

the distinctiveness of the different peoples who inhabit 
this country whilst forging one national identity, we will 
support it wholeheartedly.  

Thank you very much for this opportunity.   
 
 
[අ.භා. 3.06] 
 

ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මුලසුන දරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායක ධුරයට ඔබතුමාෙග් නම 
ස්ථිර කරපු ෙකනකු හැටියට නැවත වතාවක් ඔබතුමාට මාෙග් 
ශුභාශිංසනය  පුද කර සිටිනවා.  

සම්පදායිකව අෙනකුත් ගරු මන්තීවරුන් සඳහන් කළ පරිදි,  
මා සහ මෙග් පක්ෂෙය් අෙනකුත් ගරු මන්තීවරුනුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එවීම සඳහා ඡන්දය දුන් ෙම් 
රෙට් මුස්ලිම්, සිංහල, ෙදමළ ඡන්ද දායකයන්ටත්, විෙශේෂෙයන් 
ෙපෞද්ගලිකව මහනුවර දිස්තික්කෙයන් ලක්ෂයකට වඩා මනාප 
ලබා දී මා නැවත වාරයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කිරීම සඳහා 
කටයුතු කළ ඒ ඡන්ද දායකයන්ටත් මෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද 
කර සිටිනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි වැදගත් 
සන්ධිස්ථානයකට පැමිණ සිටින අවස්ථාවක, ෙමවැනි අලුත් 
සම්පදායක් ෙගොඩ නැඟීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අවධියක, ඇති 
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන අලුත් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන් 
පිළිබඳව අද උෙද් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කථාෙවන් එතුමා ඉතාම 
පැහැදිලිව විගහ කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ෙමොන වාෙග් තර්ක 
විතර්ක කළත්, අද උෙද් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා නඟපු ඒ 
පශ්නය පිළිබඳව එතුමා ඉතාම ආෙව්ගශීලීව කරුණු මතු කළත්, 
ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් ෙමොෙහොතකට ෙපරදී ඊට වඩා 
සන්සුන්ව ඒ කාරණාව පිළිබඳව කථා කළා.   එකම කාරණාව 
පිළිබඳවයි එතුමන්ලා ෙදෙදනාම කථා කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම අපි 
ගන්නා ෙම් පියවර පිළිබඳව සාධාරණීකරණය කරන්න අපි 
අෙපොෙහොසත් වුණාය කියන එක ඒෙකන් ගැබ් වුණා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම එක කාරණයක් පිළිබඳව මා ඉතාම 
පැහැදිලිව කියා සිටිය යුතුයි.  ෙමොකද, අගාමාත්යතුමාෙග් 
අධිෂ්ඨානය වුෙණ් අපට බහුතරයක් ලැබිලා තිබුණත්, අපි ජාතික 
ආණ්ඩුවක් සඳහා වූ කියාදාමයකට පවිෂ්ට වනවායි කියන එකයි. 
එදා සිටම ඉතාම පැහැදිලිව එතුමා ඒක කියා තිබුණා. නමුත් 
සම්පදායිකව පක්ෂ අතෙර් තිෙබන තම තමන්ෙග් ආත්ම ෙගෞරවය 
පිළිබඳ පශ්නය තුළත්, රජයකට එක් වන ෙකොට පධාන පක්ෂ 
ෙදක අතෙර් අමාත්ය ධුර ෙබදා ගනිද්දී පමාණවත් පරිදි අමාත්යාංශ 
ලැෙබනවා ද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳවත් පක්ෂ තුළ කැරැල්ලක් 
ඇති ෙවන්න පුළුවන්; පශ්න ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ඉතාම 
කුඩා පක්ෂයක නායකයකු හැටියට මා අත් විඳින අභිෙයෝග දිහා 
බැලුවාම,  පධාන පක්ෂ තුළ ෙමොන වාෙග් පශ්නවලට මුහුණ 
ෙදන්න සිදු වනවා ද කියන එක අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අදාළ වන්ෙන් නැහැ ෙන්? 
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ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
අදාළ වනවාද, නැද්ද කියන එක- [බාධා කිරීමක්] මම 

කියන්ෙන් පක්ෂවල. ෙමොකද, තම තමන්ෙග් අධිෂ්ඨානයන් කුමක් 
වුවත්, ඒ නායකයන්ෙග් අධිෂ්ඨානයන් කුමක් වුවත්, 
නායකයන්ෙග් වුවමනාවන් කුමක් වුවත් ඒ නායකත්වෙයන් 
ෙනරපා දැමීමට සමහර උදවිය අරගළ කරන බව අපට ඉතාම 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. අපට ෙම් නායකත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලාත් ඇතුළුව. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමන් පත් කිරීම හරහා අපි ෙනොෙයකුත් 
අරමුණු සඳහා, අධිෂ්ඨානයන් සඳහා, ඉලක්කයන් සඳහා ගමනක් 
යන්න ගියත් ඒ යන්න ගිය ගමන යම් දුරකට අඩාල වුණා; අපට ඒ 
දුරට යන්න බැරි වුණා. අපි දැක්කා, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය.  අපි  බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ඒ තුළින්  
ඇති කළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සභාව පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙගන් සමන්විත මණ්ඩලයක් හැටියට ෙනොෙවයි. 
නමුත් අපට ඒකට එකඟ ෙවන්න සිදු වුණා. ඒකට පුෙරෝගාමී වූ 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා වැනි අය ඒකට වළ කැපුවා. 
එබැවින් අපට ඊට වඩා ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් - 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙහොඳ වළක්.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඒක ෙහොඳ වළක් ෙවන්න පුළුවන්.  

නමුත් දැන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු දිහාවට ගමන් කිරීමට, 
ෙපොදුෙව් අපි ඉලක්ක කර ගත්ත ඒ ඉලක්ක හඹා යෑමට අපට 
අවශ්යයි. අෙප් අනුර දිසානායක මහතාත් සමඟ අපි ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා  සභාෙව් එකට කටයුතු කළා. යම් දුරකට එතුමාට,  
එතුමාෙග් පක්ෂයට අවකාශයක් ලැබුණා, 2001  දී -මම එවකට 
චන්දිකා ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් වුණු විගස- ඒ පරිවාස ආණ්ඩුෙව් 
නියමුවන් හැටියට කටයුතු කරන්න. ඒෙකන් ලැබුණු ආස්වාදය 
ඔවුන් දන්නවා. ඒ  වාෙග් අපටත් පරිවාස ආණ්ඩුවක් වාෙග් යන්න 
තිබුණා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක් තිෙබනවා.  
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
සමාෙවන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

අපට ස්ථාවරත්වයක් අවශ්යයි. ෙමොකද, ජාත්යන්තරය අප දිහා 
බලන්නත්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩනඟන්නත් ඒ ආෙයෝජන 
අපි ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒ ස්ථාවරත්වය නැත්නම් ආෙයෝජනය 
ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද, අගාධයට ඇදෙගන ගිය ෙම් 
ආර්ථිකය නැවත ෙගොඩනඟන්න ඒ ආෙයෝජන අවශ්ය වනවායි 
කියන එකත් අපි කියන්න ඕනෑ.  

වැඩිපුර කථා කරන්න ෙව්ලාවක් නැති බව මට ෙපනී යනවා. 
එබැවින්, අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවි මහතුන්ෙග් පශ්නය පිළිබඳව 
ඉතාම ෙකටිෙයන්  මම කියා සිටිය යුතුයි.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් වී මිලට ගැනීෙම් කියාදාමයක් දැන් 
එතරම් දුරට සිදු වන්ෙන් නැහැ. මිල පිළිබඳව විශාල පරතරයක් 
තිෙබනවා. සමහර විට මට හිෙතනවා, අපටත් - අම්පාර 
දිස්තික්කයටත්- ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි කියා. ෙමොකද, ගබඩා කරන්නත් ඉඩකඩක්  නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔලුවිල්වල තිෙබන ගබඩා.  

 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
ඔලුවිල්වල තිෙබන ගබඩා මදි. ඒ ගැන මම පිළිකුලට කථා 

කරනවා ෙනොෙවයි. නමුත් ෙගොවි මහතුන්ෙග් පශ්නය පිළිබඳව 
ගැඹුරට සාකච්ඡා කර ඒ පශ්නය නිරාකරණය කළ යුතුයි කියා 
අවධාරණය කරමින් මම සමු ගන්නවා. ස්තුතියි.  

 
 
[අ.භා. 3.14] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
පථමෙයන්, අෙප් පුරාණ මිතෙයක් වන ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය 

කථානායක ධුරයට පත් වීම පිළිබඳව අෙප් සුබපැතුම් පිරිනමනවා.  

පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් බුලත් ෙකොළය යටෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් මැතිවරණ සටන අප ෙමෙහය 
වූවා. එහි දී මා නිෙයෝජනය කළ ෙහෝමාගම මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් ජනතාවට,  ෙම් වර්ග සැතැප්ම 25,332 තුළ බුලත් 
ෙකොළයට වැඩිම ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලබා දුන්න ජනතාව ෙලසට 
මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. ඒ වාෙග්ම මට 
ලක්ෂයකට ආසන්න මනාප සංඛ්යාවක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් නිරායුධ අවිහිංසක කෘතෙව්දී  පබුද්ධ 
ජනතාවටත් මෙග් ශීර්ෂ පණාමය පුද කරනවා.  

1989 දී ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා, ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා, මා වැනි අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වී  
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙලස වාඩි වුණා. ඒ අවස්ථාෙවන් පසු 
දීර්ඝ කාලයක් 1989 සිට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කර අද ෙම් 
දකින තත්ත්වය අලුෙතන්ම අධ්යයනය කළ යුතු තත්ත්වයක් බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් වරක් සිදු වූ ෙද් නැවත නැවතත් 
සිද්ධවීම රටවල ඉතිහාසෙය් තිෙබනවා කියා මම හිතනවා.  

1815 කන්ද උඩරට ගිවිසුෙමන් අපි බිතාන්යයන්ට යටත් වන 
අවස්ථාෙව්ත් අෙප් රෙට් යම් කිසි ජනතාවක් හිතුවා, රජුෙග් 
පාලනයට වඩා බිතාන්ය පාලනය ෙහොඳයි කියා.  එෙහම හිතපු 
අයට විවිධ වරපසාද, වරදාන ලැෙබන ෙකොට අෙප් රෙට් මහා 
විනාශයක් බිතාන්යයන් විසින් කළ බව කන්ද උඩරට නිෙයෝජනය 
කරන මන්තීවරු ඇතුළු අපි  දන්නවා.  අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය, 
සභ්යත්වය, සදාචාරය, මනුෂ්යකම, ආර්ථිකය ආදී සියලු අංශවල 
අනුකරණවාදී යටත් විජිත මානසිකත්වයක් සහිත බිතාන්ය කෲර 
පාලන කමයක් ෙම් රට තුළ ෙගන ගියා. ඊට අවුරුදු 100කට 
පස්ෙසේ එනම්, 1915 දී මුස්ලිම් - සිංහල ෙකෝලාහලයක් ඇති කළ 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් රෙට් ජාතික වීරයකු වුණු අනගාරික 
ධර්මපාලතුමා කල්කටා නුවර සිටියදී අවුරුදු හයකට හිර භාරයට 
ගත්තා. ජාතික  නිදහස් සටෙන් නායකයන් වන ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක මැතිතුමා, එෆ්.ආර්. ෙසේනානායක, පියදාස සිරිෙසේන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැනි අය අත් අඩංගුවට ගත්තා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ෙකොළඹ නගරෙය් 
ආරක්ෂාව භාරව සිටිෙය් ෙහන්රි ෙප්දිස් මැතිතුමායි. එතුමා 
සිංහලයන්ට ෙවඩි තැබුෙව් නැහැයි කියලා බිතාන්යයන් විසින් 
ෙවඩි තබා එතුමාව මැරුවා. එතුමා ෙවනුෙවන් තමයි හැව්ෙලොක් 
ටවුන් එෙක් උද්යානය "ෙහන්රි ෙප්දිස් උද්යානය" නමින් නම් කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ 1915 දීයි. අද 2015 ෙවන්ෙන් ඊට අවුරුදු 100කට 
පස්ෙසේයි.  

මට හිෙතනවා, බිතාන්ය ඇතුළු බටහිර රටවල් විසින් නැවත 
වතාවක් කියාත්මක කරනු ලබන යම්කිසි උපාය මාර්ගික 
වැඩසටහනක ආරම්භය ද ෙම් සනිටුහන් වන්ෙන් කියලා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් උදාහරණ කිහිපයක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පසු 
ගිය මැතිවරණය පැවැත්වුණු කාල සීමාව තුළදී, බිතාන්යෙය් හිටපු 
අගාමාත්ය ෙටෝනි බ්ෙලයාර් මැතිතුමා අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ 
කාලයක් පදිංචිව සිටියා. එතුමා අෙප් රෙට් විවිධ පෙද්ශවලට ගිහින් 
ෙම් මැතිවරණය සාමකාමී, සාධාරණ මැතිවරණයක් ෙලස 
පවත්වන්න ෙබොෙහොම උනන්දුෙවන් කටයුතු කළා.  

ෙම් රෙට් මහ ජනතාව ඒ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ආණ්ඩුව 
පිහිටුවන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බහුතර බලයක් දුන්ෙන් 
නැහැ; බහුතර කැමැත්තක් දුන්ෙන් නැහැ. ඉතිහාසෙය් පථම 
වතාවට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය දුන්නු 
බුලත් ෙකොළය ලකුෙණන් තරග කළ සන්ධානයට මන්තීවරුන් 
95ෙදෙනක් ලබා දීලා, කිසිම පක්ෂයකට ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න 
බැරි තත්ත්වයකට තමයි ජන මතය නිර්මාණය කර දුන්ෙන්. තවම 
කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීලා නැහැ. එෙසේ වුවත්, කාෙග් 
අවශ්යතාවක් සඳහා ද දන්ෙන් නැහැ, කැබිනට් අමාත්යවරු 
තිෙදෙනක් පමණක් හදිසිෙය් දිවුරුම් දුන්නා. විෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා, අධිකරණ අමාත්ය ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි 
කිරීෙම් අමාත්ය ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා දැන් ෙබොෙහෝ 
කලකට ෙපර දිවුරුම් දීලා ඉවරයි. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලය 
දිවුරුම් දීලා නැහැ. ෙම් සියලු අර්බුද තිෙබන අවස්ථා ෙව්දී වහා 
විසඳිය යුතු, ජාතික පමුඛතාව දිය යුතු අංශය ෙලස සලකා 
අගාමාත්යතුමා, ජනාධිපතිතුමා, හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සාම්පූර්වලට ගිහින් හමුදා කඳවුරු 
තිෙබන පෙද්ශවල අක්කර අටසිය ගණනක් ඒ පෙද්ශවල සිටි 
ජනතාවට ෙබදා දුන්නා. ඊට පසුව ඇෙමරිකාෙව් රාජ්ය 
ෙල්කම්තුමිය ලංකාවට පැමිණියා. ලංකාවට - [බාධා කිරීමක්] 
දුන්නා. ඔව්. ඒක ෙහොඳයි. සිදු වුණු සිද්ධිය මා  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා. අහෙගන ඉන්න.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඊට පස්ෙසේ ඕමන්ෙත් කඳවුර ඉවත් වුණා.  

පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හැසිෙරන්න ඕනෑ ආකාරය පිළිබඳව වැඩ 
මුළුවක් දැන් සකස් කර තිෙබනවා. ඒ වැඩ මුළුෙව්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුවට රජෙය් සහ අමාත්යවරුන්ෙග් ඇති වගකීම් 
පිළිබඳව එක්සත් රාජධානිෙය්, බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු 
ගැහැම් ස්ටින්ජර් මහතා විනාඩි 45ක ෙද්ශනයක් පවත්වනවා. 
මහජන සාමය, ඇහුම් කන් දීම හා අදහස් පාර්ලිෙම්න්තු 
කියාවලියට එක් කර ගැනීම පිළිබඳව හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, 

පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක චාල්ස් චවුවල් මහතා අපට උපෙදස් 
ෙදනවා. රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තු හා සබැඳි ෙත්රීම් කාරක සභා 
කාර්යය පිළිබඳව එක්සත් රාජධානිෙය්, බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ගරු ඇන්ඩෲ පර්සි මහතා  විනාඩි 45ක ෙද්ශනයක් පවත්වනවා.  

ෙද්ශීය ආර්ථිකය ෙගොඩ නැඟීම, ජාතික ආණ්ඩු යනාදිය 
පිළිබඳව 1815 දී, 1915 දී ෙවනත් න්යාය පතයක් යටෙත් කටයුතු 
සිදු වුණා වාෙග්ම 2015 දීත් කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතින බව තමයි 
මා ෙත්රුම් කරන්ෙන්. එහි පතිඵලයක් ෙලස තමයි  
ජනාධිපතිතුමා අපට කිව්ෙව්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
විපක්ෂය ෙලස කටයුතු කරන්න කැමැති අයට විපක්ෂය ෙලස 
කටයුතු කරලා, ෙහොඳ ෙදයට සහ ෙයෝගය ෙදන්නත්, වැරැදි ෙදයට 
විරුද්ධ ෙවන්නත් අවස්ථාව ලබා ෙදනවාය කියලා. ඒ අනුව අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, රට පැත්ෙත් සිටිමින්, මහ ජනයාෙග් 
අංශය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් රජය ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ 
දැකලා එය විෙව්චනය කිරීමට. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ 
විපක්ෂය ෙලස දිගටම ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඉන්නවාය කියන 
එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන අතර සාකච්ඡාවකින් ෙතොරව 
විපක්ෂ නායක ධුරයත් සම්පන්දන් මහතාට පිරිනමා තිෙබන බවත් 
කියන්න ඕනෑ.  

ඒ පිළිබඳවත් විධිමත් සාකච්ඡාවක් සිද්ධ වුෙණ් නැතිව, ෙම් 
සියලු කියාදාම තුළ, තමුන්නා න්ෙසේලාෙග් මූලික ෙපොෙරොන්දුව 
වුණු ඇමති මණ්ඩලය 30ට සීමා කිරීෙම් තත්ත්වය ජාතික 
ආණ්ඩුවක් ඇති කළ පමණින් එය ඉක්මවා යාෙම් අවශ්යතාවක් 
නැහැ. ෙම් රට තුළ මහින්ද රාජපක්ෂ රජයට විශාල ෙචෝදනා, 
ෙදෝෂාෙරෝපණ ඉදිරිපත් කෙළේ ඇමති මණ්ඩලය වැඩියි කියලායි. 
අද ජාතික ආණ්ඩුවකුත් ෙම් ඇමතිවරු 30ෙදනා හරහා කරන්න 
පුළුවන්. එෙහම කරන්න පුළුවන්කම තිෙයද්දි, ඇමති මණ්ඩලය 
තවත් වැඩි කරලා, තමුන්නාන්ෙසේලා පරණ තාලයට කියපු 
ආකාරයටම වරදාන, වරපසාද දීලා ෙම් ජාතික අරමුණු 
විජාතීකරණයට ලක් කරන්න දරන උත්සාහයට අප විරුද්ධ වන 
බව පකාශ කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කරන යහපත් ෙද් සඳහා 
සහෙයෝගය ෙදන්නත්, ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට 
කරන්න අසූ ගණන්වල පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වාෙග්ම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදීත් අප මැදිහත් වන බව පකාශ කරමින්, මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට ගරු මලිත් ජයතිලක මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමාෙග් මංගල කථාවට මා සුබ පතනවා. 

 
[අ.භා. 3.23] 
 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

නිෙයෝජ්ය කථානායක ධුරයට පත් වුණු ඔබතුමාට පළමුෙවන්ම මා 
සුබ පතනවා. ඒ වාෙග්ම මා හට ශී ලංකාෙව් අටවන 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා ෙමම අවස්ථාව ලබා දුන් 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ස්තුති කරන්නත් මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ඇත්තම කියනවා නම්, මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු අවස්ථාවක ෙනොෙවයි, අද මා ෙම් කථා කරන්ෙන්. ගරු 
දුමින්ද දිසානායක මන්තීතුමාෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩි පහක් මා 
ඉල්ලා ගත්තා.  අද දවස ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් 
සුවිෙශේෂී දවසක්. ලංකාෙව් පළමුෙවනි වතාවට සම්මුති, සන්ධාන 
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ආණ්ඩුවක්, රජයක් බිහි ෙවනවා. එය බිහි වීෙම් පළමුෙවනි 
සාකච්ඡාව -විවාදය- නිල වශෙයන් යන අතෙර් ෙමම කථාව 
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වන අතෙර්, මෙග් ෙම් 
කුළුඳුල් කථාව ෙමවැනි සන්දර්භයක කිරීමට සිදුවීම ගැන මා සිත 
තුළ ෙපොඩි  ෙව්දනාවකුත් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි, අවුරුදු 
15ක් පාර්ලිෙම්න්තු පැමිණි විමල් වීරවංශ මැතිතුමා දවස් ෙදකක් 
පාර්ලිෙම්න්තු පැමිණි මෙග් නම කියලා මට අභූත ෙචෝදනාවක් 
එල්ල කිරීම. මා හිතන විධියට ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක් නවක 
මන්තීවරෙයකුට එවන් ෙදයක් ෙනොකළ යුතුයි. ෙජ්යෂ්ඨ 
මන්තීවරෙයක් නවක මන්තීවරෙයකුට ෙනොසැලකිය යුත්ෙත් 
ෙකෙසේද කියලා කවුරු හරි නිර්වනය කරනවා නම්, අන්න ඒකට 
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා අද මට කරපු ෙදය තමයි උදාහරණයට 
ගත යුත්ෙත්. එතුමා සහ මා අතර දීර්ඝ කාලීන ෙපෞද්ගලික 
මිතත්වයක් තිෙබනවා. එතුමා සහ මම 2008 වර්ෂෙය් සිට එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් සංකල්ප, පතිපත්ති, මැතිවරණ 
දිනන ආකාරය පිළිබඳව විශාල වශෙයන් සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
අප එක ෙම්සෙය් ඉඳෙගන, පැය ගණන් තර්ක විතර්ක කරලා ඒ 
ෙයෝජනා සම්මත කර  තිෙබනවා. ඒ කිසිම අවස්ථාවකදී එතුමා මට 
ෙචෝදනා කර නැහැ,  ඉන්දියානු RAW ඔත්තු ෙසේවය ෙහෝ 
තානාපති කාර්යාලය සමඟ මෙග් සම්බන්ධයක් තිෙබනවාය 
කියලා. එතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත්  ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් මම 
අතිශයින්ම කැමැති ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් එතුමාෙග් කමය 
තමයි, තල් අත්තට ෙබොරළු ගහනවා වාෙග් කාට කාට හරි බැණලා 
ඉක්මනටම ෙම් සභා ගැෙබන් පිට ෙවලා යන එක. ඒක එතුමා 
අදත් කළා. ෙකොෙහොම වුණත්, එතුමාට මම ෙම් කථා කරන රූප 
රාමු හරි දකින්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. මා හිතන 
විධියට විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා නවක මන්තීවරෙයක් වන මට 
කරපු ඒ ෙදය පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායටත් ෙහොඳ නැහැ.  

මට පළමුෙවන්ම කියන්න අවශ්ය කාරණය ෙමයයි. දැන් 
කාලයක සිට අෙප් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තීවරු 
අතරත් ෙම් ෙදය තිෙබනවා. මෙග් කනගාටුවට ෙහේතු වුණු අනික් 
කාරණය තමයි,  මම නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය ෙබොෙහෝ විට මට ෙම් ෙචෝදනාව එල්ල කිරීම. ඒ 
අතරිනුත් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා මූලිකයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා සහ ඉන්දියාව අතර 
තිෙබන සම්බන්ධය ගැන මුලින්ම මා කියන්න ඕනෑ. මම 1998-
2000 වසරවල දිල්ලි විශ්වවිද්යාලෙය් ෙද්ශපාලන විද්යා අංශෙය් 
ෙද්ශපාලන විද්යාව පිළිබඳව පශ්චාත් උපාධියක් හදා රා  තිෙබනවා. 
ඉන් පස්ෙසේ 2000 වසෙර් ලංකාෙව් යුද්ධෙය් අතිශයින් 
තීරණාත්මක යුද බිම වූ අලිමංකඩ පරාජය කියන සිදුවීම අළලා 
මම පිටු 652ක ෙපොතක් ලියා තිෙබනවා. ඒ ෙපොත ලියන 
අවස්ථාෙව්දී මා සම්මුඛ සාකච්ඡා පවා විමල් වීරවංශ 
මන්තීතුමාෙගන් අරෙගන තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන් ජාතිකවාදි 
මතවාදය තුළ ඒ සිදුවීම් එතුමා දුටු ආකාරය පිළිබඳව.  එතුමාෙග් 
ෙපෞද්ගලික අදහසුත් මෙග් ඒ ෙපොතට මම එකතු කර තිෙබනවා. 
මම එකක් දන්නවා. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා මෙග් පාඨකෙයක්. 
මට ෙකොතරම් අවලාද කළත් එතුමා මෙග් ''අලිමංකඩ'' ෙපොත 
ෙකොට්ටයට තියාෙගන තමයි නිදාගන්ෙන්. මම එය ෙහොඳටම 
දන්නවා, එතුමා සහ මා අතර තිෙබන ෙපෞද්ගලික හිත මිතකම 
නිසාත්, අප සාකච්ඡා කළ ෙද් අනුවත්. ෙකොෙහොම වුණත්, පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණය ආශිතව අපට මත වාද ෙදකක යන්න සිද්ධ 
වුණා. ඒ නිසා තමයි එතුමා ෙම් විධියට මට අවලාද කරන්ෙන්. ෙම් 
පළමුවන අවස්ථාව ෙනොෙවයි.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තවත් 

විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 
මා තානාපති කාර්යාලයක් හා සම්බන්ධයයි, එෙහම නැත්නම් 

මා RAW සංවිධානෙය් නිෙයෝජිතයකු බවට කරන පකාශය 
එක්තරා ආකාරයකින් බරපතළ පකාශයක්. එතුමා දැන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් ෙනොසිටියත් මම එතුමාට අභිෙයෝග කරනවා, ඉන්දියානු 
තානාපති කාර්යාලය ෙහෝ RAW සංවිධානය සමඟ මාෙග් 
ෙමොකක් හරි සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා නම්, පුළුවන් නම් ඒක 
ඔප්පු කරන්න කියලා. එෙහම ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් මා ෙම් 
ජාතික ලැයිස්තු මන්තී ධුරෙයන් - දැන් එතුමා කියනවාෙන්  ගරු 
ජනාධිපතිතුමා තවත් කීප ෙදෙනකුෙග්ම නම් කපලායි ඉන්දියානු 
උපෙදස් පිට මා දැම්ෙම් කියලා. මා හිතන හැටියට අතිශයින් 
බැරෑරුම්සහගත පකාශයක් ෙම්ක. මා හිතනවා එතුමා ෙම් පිළිබඳව 
පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි කියලා. එතුමා පැහැදිලි පකාශයක් 
කරන්න ඕනෑ, ෙම් විධියට මන්තීවරයකුට කථා කරන්න එතුමාට 
තිෙබන සාක්ෂි - proof - ෙමොනවාද කියලා. ඉන්දියාව කියන්ෙන් 
රටක්. මා ඒ රෙට් නිල ඔත්තු ෙසේවෙය් - RAW සංවිධානෙය්- ශී 
ලංකා නිෙයෝජිතයා කියලා කියන්න තිෙබන සාක්ෂි ෙමොනවාද? 
ෙමය ඒ විධියට කියපු පළමු අවස්ථාව ෙනොෙවයි. මානසික 
ෙරෝගයකින් ෙපෙළන මහාචාර්යවරෙයකුත් ජනාධිපතිවරණ 
සමෙය්දී ෙම් සම්බන්ධ කතාවක් කිය කියා ලංකාව වෙට්  ගියා. 
ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරයකු හැටියටත්, විෙශේෂෙයන් ෙපෞද්ගලික 
මිතයකු හැටියටත් විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කළ ඒ පකාශය ගැන 
මම අතිශයින් කනගාටු ෙවනවා. මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු ෙදවන 
දවස අද. එතුමා අවුරුදු 15ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට. ඒ පකාශය ගැන මෙග් අතිශය කනගාටුව විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමාට පකාශ කරන්න කැමැතියි. මා නැවත වරක් 
ෙම් ගරු සභාවට අවධාරණය කරන්ෙන්, මා RAW සංවිධානෙය් 
නිෙයෝජිතයකු කියන එකට එතුමා සතු සාක්ෂි ෙමොනවාද කියා 
එතුමා පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතු බවයි.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.      
 
 

[பி.ப. 3.30] 
 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා 
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த உயர் 
சைபக்குப் பிரதிச் சபாநாயகராக நீங்கள் ெதாி  ெசய்யப் 
பட்டைமக்காக உங்க க்கு என  கட்சி சார்பாக என  
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அேதேபால் 
பிரதிக் கு க்களின் தைலவராக எங்க ைடய நண்பர், 
எங்க ைடய மாவட்டத்ைதச் சார்ந்த ஒ  த்த பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் அவர்கள் ெதாி  
ெசய்யப்பட் ப்ப  எங்க ைடய மண் க்கு ஒ  
ெகளரவமாக உள்ளெதனக் கூறிக்ெகாண் , அவ க்கும் 
என் ைடய பாராட் க்கைளத் ெதாிவிக்கின்ேறன். 
அேதேபால் இன்  நடந்த ஒ  வரலாற்  நிகழ்வாக, 
சி பான்ைமச் ச கத் க்காகக் குரல் ெகா த் வந்த, 
குறிப்பாகத் தமிழ் ேபசும் மக்க க்காகப் பல வழிகளிேல 
பா பட் ப் ேபசிவந்த எங்க ைடய த்த ஓர் 
அரசியல்வாதி ம் தமிழரசுக் கட்சியின் ன்னாள் தைலவ ம் 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவ மான ெகளரவ 
சம்பந்தன் ஐயா அவர்கள் எதிர்க்கட்சித் தைலவராகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டைம எங்க க்ெகல்லாம் ெபாிய 
சந்ேதாசத்ைதத் த கின்ற . எனேவ, அகில இலங்ைக மக்கள் 
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக ம் எங்க ைடய ஸ் ம் ச கம் 
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சார்பாக ம் அவ க்கு நான் வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன்.  அேதேபால் இன்  இந்தச் சைபயிேல 

க்கியமான ஒ வராக தி மதி சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா என்ற 
ஒ  ெபண்மணிைய ம்  நான் பார்க்கின்ேறன். அவர் 

த்தத்திேல பாதிக்கப்பட்ட ஓர் அரச அதிகாாி. அவர் கடந்த 
ேதர்த ேல வன்னியில் ேபாட் யிட்  ஒ  சில வாக்குகளால் 
ேதால்வியைடந்தி க்கிறார். இ ந்தா ம், த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட, அ ம் வன்னிையச் சார்ந்த அப்பிரேதசத் 
ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற ஒ  ெபண்மணிக்கு இந்தப் 
பாரா மன்றத்திேல அமர்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்த 
ைமக்காக, நா ம் அந்த மாவட்டத்ைதச் சார்ந்தவன் என்ற 
வைகயிேல தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின க்கு என் ைடய 
நன்றிையக் கூ கின்ேறன். 

இன்  இந்த எட்டாவ  பாரா மன்றத்தின் இரண்டாவ  
தினத்தி ம் பலர் பல விதங்களில் இனவாதக் க த் க்கைளத் 
திணித்தைத இங்கு காணக்கூ யதாக இ ந்த . அவர்கள் 
இப்ேபா  இந்த இடத்தில் இல்லாவிட்டா ம், இந்த 
இனவாதம்தான் இந்த நாட் ேல கடந்த 30 வ டங்களாக 
இரத்த ஆ  ஓ வதற்கு வழிவகுத்த  என்பைத அவர்கள் 

ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். யா ம் வி ம்பி த்தத்ைத 
ஆரம்பிக்கவில்ைல. இன்   இனவாதக் க த் க்கைளப் 
ேபசுகின்றவர்கைளப்ேபால, அன் ம் ேபாினவாதத் 
தைலவர்கள் அல்ல  ேபாினவாதச் சக்திகள் வாக்குகைளப் 
ெப வதற்காக, ஆட்சிையப் பி ப்பதற்காக, அல்ல  அரசியல் 
ேநாக்கங்க க்காகச் சுயநலக் ெகாள்ைககேளா  அவ்வா  
ேபசி ம் ெசயற்பட் ம் இப்ப யான ஒ  த்தம் 
ஏற்ப வதற்குக் காரணகர்த்தாக்களாக இ ந்தார்கள். 
அதனால்தான் இந்த நா  சுதந்திரம் கிைடத்ததி ந்  
இன் வைர நிம்மதியில்லாத ஒ  நாடாக உள்ள . நம  நா   
ஓர்  அழகான, சிறிய, எல்லா வளங்கைள ம் ெகாண் க் 
கின்ற, நல்லெதா  அைமவிடத்திேல -geographically- 
அைமந்தி க்கின்ற . ஒ வ க்ெகா வர் சண்ைட பி க்கின்ற 
அல்ல  ஒ வைரெயா வர் ெகான்  அதிேல 
சந்ேதாசமைடகின்ற, ஒ வைரெயா வர் வாழவிடாமல் ரத்தி 
அதிேல இன்பம் அ பவிக்கின்ற நாடாக இந்த நாட்ைடப் 
பார்த்  30 வ டங்கைளக் கடந்தி க்கின்ேறாம். எனேவ, 
இவ்வாறான ேபச்சுக்கைளப் ேபசுவத டாக இவர்கள் எைத 
எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்  எங்க க்குத் ெதாியவில்ைல. 

இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதியாக வந்தி க்கின்ற ேமதகு 
ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கைள ஜனாதிபதியாக 
ஆக்கேவண் ம் என்பதிேல இங்கி க்கின்ற பல ெபளத்த 
மக்க ம் இந் , கத்ேதா க்க, இஸ்லாமிய மக்க ம் ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சி, தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் , மைலயகக் 
கட்சிகள், மேனா கேணசன் தைலைமயிலான அணியினர், 
ேஜ.வி.பி., ஸ் ம் காங்கிரஸ் எங்க ைடய அகில இலங்ைக 
மக்கள் காங்கிரஸ், சரத் ெபான்ேசகா உட்படப் பலர் இந்தப் 
ேபாராட்டத்திேல, அந்தப் பயணத்திேல தங்கைள 
அர்ப்பணித்தைத இங்கு நாங்கள் ெசால்லலாம். குறிப்பாக, 
கடந்த அரசிேல அைமச்சராக இ ந்த நா ம் என் ைடய 
கட்சிையச் ேசர்ந்த 70 மக்கள் பிரதிநிதிக ம் அந்த 
அரைசவிட்  ெவளிேயறக் காரணேம இந்த இனவாதம்தான் 
என்  கூறலாம். அன்  தம் ள்ைளயிேல ெதாடங்கி அ த்கம 
வைர எங்க ைடய மதத்தலங்கைள உைடத் ச் ேசதத்ைத 
ஏற்ப த்தி, எங்க ைடய மதத்தலங்க க்ேக பா காப்பில்லாத 
ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம இந்த நாட் ல் 
ஏற்ப த்தப்பட் ந்த . ேபாினவாதச் சிந்தைன ெகாண்ட ஒ  
மதகு ைவ ைமயமாகக்ெகாண்ட ஓர் இயக்கம் இந்த நாட் ேல 

அதைனச் ெசய் ெகாண் ந்த . அைதப்பார்த்  அன்ைறய 
ஆட்சியாளர்கள் அைமதியாக இரசித் க்ெகாண் ந்த  
மட் மல்ல, அவர்கள் சட்டத்ைதக் ைகயிெல ப்பதற்கும் 
அவர்க க்கு இடம் ெகா த்தார்கள். அந்த மதகு ,  “நான் 
சட்டாீதியற்ற ெபா ஸ்காரன்” என்  அ க்க  ேபசுவார். 
ஆனால் இந்த நாட் ேல சட்டம் அவ க்கு எந்தெவா  
தண்டைனைய ம் ெகா க்கவில்ைல; அவ ைடய அந்தக் 
ெகாட்டத்ைத அடக்குவதற்கு அந்த அரசாங்கம் எந்தெவா  
நடவ க்ைகைய ம் எ க்கவில்ைல. அதனால்தான்  அந்த 
ஆட்சி ேதாற்க க்கப்பட்ட .  

நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன கட்சிகள், மதத்தினர் 
எல்ேலா ம் ஒன் ேசர்ந்  ெபாலன ைவ மாவட்டத்திேல ஒ  
விவசாயக் கு ம்பத்தில் பிறந் , சாதாரண மக்கேளா  
வாழ்ந்த, அந்த மக்களின் உணர் கைளப் ாிந்த ைமத்திாிபால 
சிறிேசன அவர்கைள இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதியாக்குவதற்கு 
வாக்களித்தார்கள். எனேவ, இன்  இரண்  பிரதான 
கட்சிகளாக இ க்கின்ற ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின ம் ஸ்ரீ 
லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின ம்  தைலவர்களான  பிரதம 
அைமச்சர் மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் 
ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் ஒன் ேசர்ந்  ஒ  
ேதசிய அரசாங்கத்ைத அைமக்க ன்வந்தி ப்பைத நாங்கள் 
இந்த நாட் க்கு ஒ  நல்ல சகுனமாகேவ பார்க்கின்ேறாம். 
இைத உைடத் ச் சின்னாபின்னமாக்கி, இந்த நாட் ேல 
மீண் ம் ஒ  த்தத்ைத அல்ல  மீண் ம் ஓர் அழிைவக் 
காணத் ப்ப ேபால அவர்க ைடய ேபச்சுக்கள் 
எங்க க்குத் ெதன்ப கின்றன. எனேவ, இந்த இரண்  
தைலவர்க ம் ஏைனய பல சிறிய கட்சிக ம் ேசர்ந்  இரண்  
வ ட காலத்திற்கு அைமக்கப்ேபாகின்ற இந்தத் ேதசிய 
அரசாங்கத்திேல அவர்கள் ெகாண் வரப்ேபாகின்ற பல நல்ல 
விடயங்க க்குப் ரண பக்கபலத்ைத நீங்கள் எல்ேலா ம் 
வழங்க ேவண் ெமன்  என் ைடய கட்சி சார்பிேல நான் 
அன்பாக ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். ஏெனன்றால், 
எங்க ைடய நாட்ைடப் ெபா த்தமட் ேல நிரந்தரமான ஒ  
ேதசிய ெபா ளாதாரக் ெகாள்ைகேயா, ேதசிய கல்விக் 
ெகாள்ைகேயா அல்ல  ேதசிய ெவளிநாட் க் ெகாள்ைகேயா 
இல்ைல. ஆட்சியாளர்கள் மா கின்றேபா  எல்லாம் 
மா கின்ற ஒ  நிைல காணப்ப கின்ற . இ  எம  
நாட் க்கு மிக ம் ஓர் ஆபத்தான நிைலையத்தான் 
உ வாக்கும். 

ேம ம், எங்க ைடய மீள்கு ேயற்றம் ெதாடர்பாகக் 
குறிப்பி ம்ேபா  ன்  இலட்சம் தமிழ்ச் சேகாதரர்கள் 
‘ெமனிக் பாைம’ ேநாக்கி வந்தார்கள். அேதேபால தமிழ் 
மக்க ம் ஸ் ம் மக்க ம் - 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, your time is over.  
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
I have been allotted 20 minutes.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Only eight minutes have been allotted to you, Hon. 

Member. The time allotted to all the Hon. Members has 
been reduced because of the late start in the morning. 
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[ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන්  මහතා] 
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ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Please give me another two or three more minutes.    

நான் மீள்கு ேயற்ற அைமச்சராக இ ந்த காலத்திேல 
இரண்  இலட்சம் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள  மக்கைள கிழக்கு 
மாகாணத்தி ம் ன்  இலட்சம் தமிழ் மக்களில் ஒ  
பகுதியினைர வட மாகாணத்தி ம் நிரந்தரமாக மீள்கு  
ேயற்றக்கூ ய ஒ  வாய்ப் க் கிைடத்த . ஆனால் 
வடக்கி ந்  நா ம் ஓர் அகதியாக ெவளிேயற்றப்பட்டவன். 
அ க்க  இந்த விடயத்ைத நான் ஞாபக ட் யி க்கின்ேறன். 
என்ேனா  ேசர்த்  ெவளிேயற்றப்பட்ட ஓர் இலட்சம் ஸ் ம் 
சேகாதரர்களில் 20 சத தமானவர்கள்தான் ெசாந்த மண்ணிேல 
மீள்கு ேயறியி க்கிறார்கள். எஞ்சியவர்கைள மீள்கு ேயற்  
வதில் பல சவால்கள்,  பல பிரச்சிைனகள் இ க்கின்றன. 
எனேவ, இந்தத் ேதசிய அரசும் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பினர் ஆட்சி ெசய்கின்ற வட மாகாண அரசும்  
ேசர்ந்  நியாயமான ைறயிேல அவர்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றத் க்காக ஒ  திட்டத்ைத வகுத்  அதைனச் 
ெசயற்ப த்த ேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
ேவண் ேகாள்  வி க்கின்ேறன். 

எங்க ைடய அகில இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் 
கட்சிையப் ெபா த்தமட் ேல 5 ேப டன் அ  ஆரம்பிக்கப் 
பட்ட . இைறவ ைடய அ ளா ம் மக்க ைடய 
ஆதரவினா ம் 5 வ டத் க்குள் 5 பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கைள இன்  அ  ெகாண் ள்ள . குறிப்பாக, 
வன்னி மாவட்டத்திேல ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினைர ம், 
மட்டக்களப்பிேல ஓர் உ ப்பினைர ம், தி ேகாணமைலயிேல 
ஓர் உ ப்பினைர ம், அேதேபால அ ராத ர மாவட்டப் 
பிரதிநிதியாக - இலங்ைகக்குச் சுதந்திரம் கிைடத்த பின்   
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியி டாக எங்க ைடய கட்சி சார்பாகப் 
ேபாட் யிட்  ெவற்றிெபற்ற ஒ  சி பான்ைமயின 
உ ப்பினர் - என்ன கில் அமர்ந்தி க்கின்ற சேகாதரர் 
இஸ்ஹாக் அவர்கைள ம் எங்க ைடய கட்சி 
ெபற்றி க்கிற . ேம ம், கு நாகல் மாவட்டத்திேல 54,000 
வாக்குகைளப் ெபற்ற டாக்டர் ஸாபி அவர்க க்காக ம் 

த்தளத்தில் 1,200 வாக்குகள் வித்தியாசத்திேல அ த்த 
இடத்திேல இ க்கின்ற சேகாதரர் நவவி அவர்க க்காக ம் 
வாக்களித்த தமிழ், சி்ங்கள, ஸ் ம் மக்க க்கு நான் 
இச்சந்தர்ப்பத்திேல நன்றி கூ கின்ேறன். 

அேதேபான்  நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வன்னி 
மாவட்டத்திேல எங்க ைடய கட்சிக்காக வாக்களித்த தமிழ், 
சிங்கள, ஸ் ம் மக்க க்கும் என் ைடய மனமார்ந்த 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அவ்வாேற, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தி ம் த்தளம், கு நாகல், 
தி ேகாணமைல ேபான்ற ஏைனய மாவட்டங்களி ம் 
கட்சிக்காக வாக்களித்த மக்க க்கு நன்றி கூ கின்ேறன்.  
அம்பாைற மாவட்ட மக்க க்கு நான் குறிப்பாக நன்றி கூற 
ேவண் ம். நாங்கள் ேதர்த ல்  எங்க ைடய கட்சிச் 
சின்னத்திேல தனியாகப் ேபாட் யிட்டெபா  33,000 
இற்கும் ேமற்பட்ட வாக்குகைள அவர்கள் அளித்தார்கள். 
ஓாீராயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அங்கு ஒ   
பிரதிநிதித் வத்ைதப் ெபற யா ேபானா ம், எங்கைள 
நம்பி வாக்களித்த அந்த மக்க க்கும் நான் நன்றி 
கூ கின்ேறன். அவர்கைள ஒ ேபா ம் நாங்கள் 
ைகவிடமாட்ேடாம். அந்த மக்க க்காக, அவர்க ைடய 
எதிர்பார்ப் க க்காக இந்தப் பாரா மன்றத்திேல நிச்சயமாக 
எங்க ைடய கட்சிப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் கட்சிப் 
ேபாராளிக ம் ஒன் ேசர்ந்   உைழப்ேபாம். 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon.  Member, please wind up now. 

 

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
இந்தத் ேதசிய அரசி டாக  அைமக்கப்ப கின்ற 

அைமச்சரைவ ெதாடர்பாகப் பல க த் க்கள் கூறப்பட்டன. 
இந்த நாட் ேல ஐம்ப க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் அைமச்சர் 
களாக இ ந்த வரலா  இ க்கின்ற . எனேவ, சி சி  
விடயங்க க்காக ரண்பட் க்ெகாள்ளாமல் எதிர்வ ம் 
இரண்  வ ட காலத் க்கு எல்ேலா ம் ஒன் ேசர்ந்  
உைழப்ேபாம்! 30 வ ட த்தத்திற்குப் பிறகு எல்ேலா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  நிரந்தரமான நல்ல தீர்ைவப் 
ெபற் , இந்த நாட்  மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு 
அைனவ ம் ஒன்  ேசர்ந்  உைழக்க ேவண் ெமன மீண் ம் 
ேவண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி. 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda.  

Order, please! Before he starts, the Deputy Chairman of 
Committees will take the Chair. 

 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන් මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு  
ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
 

 
[பி.ப. 3.41] 

 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

என் ைடய சக ேபாராளி ம் நண்ப ம் ‘ெரேலா’ அைமப்பின் 
தைலவ மாகிய உங்க க்குக் கிைடத்த வாய்ப்ைபயிட்  

த ல் நான் என் ைடய வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஒட் ெமாத்த தமிழ் ேபசும் 
மக்களின் ஒேரெயா  பிரதிநிதியாக ெதாடர்ச்சியாக ஆறாவ  
தடைவயாக ம் மக்கள் என்ைன நாடா மன்றம் அ ப்பி 
ைவத்தி க்கிறார்கள். அதற்காக நான் அவர்க க்கு நன்றி 
கூ கின்ேறன். அேதேவைள, அதற்காக உைழத்த 
என் ைடய கட்சித் ேதாழர்க க்கும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் 
நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கிேறன். 

இணக்க அரசிய டாக எதிர்க்கட்சித் தைலைமப் 
ெபா ப்ைப ம் கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் ெபா ப்ைப ம் 
ஏற் க்ெகாண்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  ேதசிய 
அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவளிக்க ன்வந்தி ப்பைதயிட்  
அவர்கைள நான் மிக ம் மகிழ்ச்சி டன் வரேவற்கின்ேறன். 
இவ்வா  ன்னேர வந்தி ந்தால் நிைறய விடயங்கைளச் 
சாதித்தி க்கலாம்; மக்கள்பட்ட அவலங்கைளத் த த்  
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நி த்தியி க்கலாம். காலம் தாமதித்தாவ  எம  வழி ைறைய 
ேநாக்கி வந்தைமக்கு பாராட் க்கள்! 

நாடா மன்ற ஜனநாயக வழி ைறக க்கூடாக 
அரசிய ாிைமப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்க ெமன்ற 
நம்பிக்ைகைய விைதத்தவர்கள் நாம் மட் ேம. அதற்காக நாம் 
பலத்த சவால்க க்கு மத்தியி ம் தனித்  நின்  நைட ைற 
ாீதியாகச் ெசயற்பட்ேடாம். அப்ேபா  எம்ைமத் ற்றியவர்கள் 
இன்  எம  வழி ைற ேநாக்கி வந்தி ப்பைதயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். வரலா  எம்ைம வி தைல 
ெசய்தி க்கின்ற .  
 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
உங்கைள மாதிாி நாங்கள் சந்தர்ப்பவாத அரசியல் 

ெசய்யவில்ைல.  
 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
இன்ெனா  சந்தர்ப்பத்தில் ேநரெம த்  நீங்கள் 

என்ெனன்ன ெசய்தீர்கெளன்ப  பற்றிக் கைதக்கலாம்.   

“சர்வேதச விசாரைண” என்ப  ெவ ம் ேதர்தல் ேகாஷமாக 
இ ந் விடக்கூடா . தமிழ்க் கட்சிகள் சர்வேதசத்தின் 
அ சரைணேயா  இைதத் தங்க ைடய ேதர்தல் ேகாஷமாக 

ன்ைவத்தி ந்தனர். ஆனால், சர்வேதச ச கம் இன்  
உள்ளக விசாரைண ேதைவெயன்  கூறிவிட்ட . மக்க க்குக் 
ெகா த்த ேதர்தல் வாக்கு திகள் பற்றி அவர்க க்குத் 
ெதளி ப த்த ேவண் ம். 

எம்ைமப் ெபா த்தவைரயில் எம  மக்க க்கு நீதி 
ேவண் ம். வ க க்கும் வைதக க்கும்  இழப் க க்கும் 
பாிகாரம் ேதைவ; நிரந்தர அரசியல் தீர்  ேதைவ. ேதசிய 
நல் ணக்கம் பா காக்கப்பட ேவண் ம். அதற்கு 
நைட ைறச்சாத்தியமான ைறயில் நீதி விசாரைண நடத்தப் 
பட ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைகைய ம் க த்ைத ம் நாங்கள் 

ன்ைவத்  வ கின்ேறாம். த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்குப் பலமான வாழ்வாதாரம், நிலமீட் , மீள்கு  
ேயற்றம், ட் த்திட்டம் என்பன கிைடக்க ேவண் ம்; 
அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா மன்னிப்  வழங்கப்பட 
ேவண் ம். காணாமல் ேபானவர்கைளத் ேத க் கண்  
பி ப்ப டன்  பாதிக்கப்பட்ேடா க்குப் பாிகாரம் வழங்க ம் 
ேவண் ம். அேதேநரம் வ ைம ஒழிப் , இைளஞர் 

வதிக க்கு ேவைலவாய்ப்  மற் ம் த்தத்தால் பாதிக்கப் 
பட்ட பகுதிக க்கு ேவைலவாய்ப்  வழங்குதல் ேபான்ற 
விடயங்களில் விேசட கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்பைத ம் 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இேதேவைள, பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதிைய அதிகாிப்ப 
தாக பிரதம அைமச்சர் ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ 
அவர்கள் அறிவித்தி ந்தைமைய நான் வரேவற் , நன்றி 
ெதாிவிக்கின்ேறன். இேதேபால் த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிரேதசங்களில் ச ர்த்தி பயனாளிகைள அதிகாிப்ப டன் 
அதற்கான ெகா ப்பனைவ அதிகாிக்க ேவண் ம் என்பைத ம் 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் என் ைடய ேகாாிக்ைகயாக 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

அ த் , பதின் ன்றாவ  தி த்தச் சட்டத்தி ள்ள 
குைறபா கள் நீக்கப்பட்  அ  ைமயாக அ ல்ப த்தப் 
பட ேவண் ம் என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்வ டன், தமிழ் ேபசும் 
மக்களின் அரசியல் அபிலாைஷகைளப் ர்த்திெசய் ம் 
வைகயில் வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்க க்கு விேசட 
அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட ேவண் ம் என் ம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறன். வாய்ப் க்கைள உ வாக்குவ ம் கிைடத்த 
வாய்ப் க்கைளச் சாிவரப் பயன்ப த் வ ம் மட் ேம 
ெபா ப் ள்ள அரசியல் தைலைமயின் கடைம. அந்த 
வைகயில் கடந்த காலங்கைளப் ேபாலன்றி இப்ேபா  
கிைடத்த வாய்ப்ைப சக தமிழ் கட்சியினர் சாிவரப் பயன்ப த்த 
ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். 

இ தியாக, நான் குறிப்பிட்ட பிரச்சிைனக க்கு இந்தப் 
பலமான அரசாங்கத்தின  ஸ்திரமான அைமச்சரைவ 
யி டாகத் தீர் காணலாம் எனக் கூறிக்ெகாள்வேதா , 
இந்தப் திய அரசாங்கத் க்கு என  வாழ்த்ைத ம் ெதாிவித்  
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Ajith Mannapperuma, please. You have eight 

minutes. 

 
[අ.භා. 3.47] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමාට 
ලැබුණු අලුත් පත්වීම පිළිබඳවත් අෙප් ශුභාශිංසනය පිරිනමනවා. 
තමුන්ෙග් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන නිෙයෝජිතයා 
වශෙයන් මා පත් කර එවීම සම්බන්ධෙයන් ගම්පහ දිස්තික් 
ජනතාවටත් මෙග් පණාමය පුද කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම එදා අප 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී පකාශයට පත් කළා, සර්ව පාක්ෂික 
කැබිනට්ටුවක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය කරනවාය කියලා. ඒ වාෙග්ම 
අප කිව්වා, මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එකම රජයක් බවට පත් කරලා, 
ෙම් රෙට් සංවර්ධන කියාදාමයට එකතු ෙවනවාය කියලා. 
විෙශේෂෙයන්ම සර්ව පාක්ෂික කැබිනට්ටුව වාෙග්ම මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම එකම රජයක් බවට පත් කරන කියාදාමය තුළින් 
ෙම් රෙට් ෙමෙතක් පැවති ඒකාධිපති පාලනය නැති කරලා, 
සම්මුතිවාදි පාලනයක් ඇති කරමින්, ෙම් රෙට් පශ්න විසඳමින්, 
ෙම් රට ෙගොඩ නැඟීෙම් කටයුත්තට ජාති, ආගම්, කුලමල ෙභ්ද, 
ෙද්ශපාලන ෙභ්ද නැතිව එකට එකතු ෙවලා කටයුතු කරනවා 
කියලාත් අප ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. නමුත් සමහර අය 
ෙම්වාට හිනා වුණා. "ෙම්වා කරන්න බැහැ, මීට ෙපරත් 
ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු ෙම්වා පකාශ කරලා තිෙබනවා, ෙම්වා 
හුෙදක් ෙද්ශපාලන ෙපොෙරොන්දු විතරයි, ෙද්ශපාලන සුන්දර කථා 
විතරයි" කියලා සමහර අය අපට හිනා වුණා. නමුත් ෙම් රෙට් 
බහුතර ජනතාවක් ෙම් පකාශය පිළිගත්තා; ෙම් කමෙව්දය 
පිළිගත්තා. ඒ නිසා අපට බලය ලබා දීම ඔවුන් සිදු කළා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් විවිධ ආගම් 
අදහන ජන ෙකොට්ඨාස ඉන්න බව අප දන්නවා. ෙම් හැම ෙදනාටම 
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තමුන්ෙග් ආගම අදහන්න අවස්ථාව අප ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
වාෙග්ම විවිධ ජාතීන් ඉන්නවා. ෙම් හැම ජාතියකටම තමුන්ෙග් 
සංස්කෘතිය අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව, නිදහෙසේ 
කටයුතු කිරීෙම් හැකියාව අප ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
රෙට් විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන ජනතාව 
ඉන්නවා. ෙම් සියලු ෙදනාටම තමුන්ෙග් ෙද්ශපාලන මතය 
බාධාවකින් ෙතොරව නිදහෙසේ කියාත්මක කරන්න අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය 
කරන ගරු මන්තීවරු විවිධ ෙද්ශපාලන මත නිෙයෝජනය කරමින්, 
විවිධ ජන ෙකොට්ඨාස නිෙයෝජනය කරමින් ෙමතැනට ඒක රාශි 
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනාටම තමුන්ෙග් ෙපොෙරොන්දු පතය 
අනුව, තමුන්ෙග්  දර්ශනය අනුව කටයුතු කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. අන්න ඒ නිසා තමයි අප සම්මුතිවාදි ෙද්ශපාලනයක් 
ෙම් රටට හඳුන්වා දීලා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට හඳුන්වලා දීලා, හැම 
ෙදනාෙග්ම මත ගරු කරමින්, හැම ෙදනාම එකතු ෙවලා කරන 
පාලන කමයක් - අලුත් ෙද්ශපාලන ක මෙව්දයක් - ෙම් රටට 
හඳුන්වා දුන ්ෙන්. 

එදා කුඩා පක්ෂ අටවාෙගන "අපි තමයි ආණ්ඩුෙව් remote 
control එක" කියලා කෑ ගහපු අයට  ෙම් කියාදාමය කියාත්මක 
වන ෙකොට පශ්න තිෙබන බව අප දන්නවා. ඒ අය  ෙමොන 
පක්ෂෙයන් පත් වුණත් three-wheeler එකක දාෙගන  යන්න 
පුළුවන් සාමාජික පිරිසක් තමයි ඔවුන්ට ඉන්ෙන්. නමුත් 
ෙම්ෙගොල්ලන් තමයි ආණ්ඩු පාලනය කරනවා කියලා කෑ 
ගහන්ෙන්. නමුත් අද ඒ අය අමාරුෙව් වැටිලා සිටිනවා. ඒ වාෙග් 
කුඩා පක්ෂයක් එකතු ෙවලා, මහා පක්ෂ පාලනය කරන්න බැරි, 
ආණ්ඩු පාලනය කරන්න බැරි අසරණ තත්ත්වයට අද ඔවුන් පත් 
ෙවලා සිටිනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  පධාන පක්ෂවලට 
රිංගාෙගන කිනිතුල්ලන් වාෙග් ඒ අය ඉන්න  බව අප දන්නවා. 
තමුන්ෙග් පක්ෂෙය් සාමාජික යින් නැහැ; තමුන්ෙග් මත 
නිෙයෝජනය කරන අය නැහැ. නමුත් පධාන පක්ෂවලට 
රිංගාෙගන, කිනිතුල්ලන් වාෙග් ඉඳෙගන, ෙම් පධාන පක්ෂ 
ෙමෙහයවපු කණ්ඩායම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. 
නමුත් අද ඒ අය අසරණ ෙවලා සිටිනවා. ඒ අයෙග් කියාදාමයන් 
කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් deal ගහන්න 
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයට ඒ තුළ game ගහන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සියලු ෙදනා අද පශ්නයකට මැදි ෙවලා  ෙම් 
කමෙව්දයට අකුල් ෙහළනවා. ෙම් කමෙව්දය බරපතළ විධියට 
විෙව්චනය කරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. තමුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
මතය, තමුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වාසිය ගැන හිතන නිසා තමයි ඒ 
තත්ත්වය ඔවුන්ට උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් 
ඉඳලාම විවිධ ජනාධිපතිවරු ෙම් කමෙව්දය ෙගෙනන්න උත්සාහ 
කළා. හැම තිස්ෙසේම විපක්ෂයට ආරාධනා කළා, "එකතු ෙවන්න, 
අපිත් එක්ක එක්කහු ෙවලා එක ආණ්ඩුවක් හරි ගස්සාෙගන අප 
ෙම් රට ෙගොඩ නඟමු" කියලා. හැම දාම ඕක කිව්වා. ෙම්ක 
කවුරුත් පිළිගන්නා කමෙව්දයක්.  හැබැයි, ෙම් කමෙව්දය කාටවත් 
කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. ඉතිහාසෙය් කිසිම ෙකෙනකුට 
කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා.  ෙමොකද, ෙම් කමෙව්දය 
කියාත්මක කරන්න ආයාචනා කළ නායකෙයෝ  ෙබොක්ෙක් දඩමස්, 
හක්ෙක් බුදුරැස් තියාෙගන කියාත්මක වන නායකෙයෝ වුණ නිසා 
තමයි ෙම් කාරණයට කිසිම ෙකෙනක් අවනත වුෙණ් නැත්ෙත්.  
නමුත් ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත් පිරිසිදු නායකයන් වශෙයන් ෙම් කියාදාමයට 
ගරු මන්තීවරුන්ට ආරාධනා කළාම, පක්ෂවලට ආරාධනා කළාම 
ෙම් සඳහා එකතු ෙවලා ෙම් විශ්වාසය තුළ කටයුතු කරන්න කියලා 
ඉල්ලුවාම ෙම් සියලු ෙදනාම එය වැළඳ ගත්තා.  ෙම් නිසා මම 
හිතනවා ෙමය ඉතිහාසෙය් ස්වර්ණමය යුගයක් උදා කරනවාය 
කියා.  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මාස 60, එනම් ඉදිරි මාස 60 ෙම් රෙට් 

ස්වර්ණමය යුගය, ෙම් රට ෙවනස් කරන යුගය, ෙම් රට 
සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන යුගය, හැෙමෝම එකතුෙවලා ෙම් රට 
දියුණු කරන යුගය උදා කරනවාය කියලා විෙශේෂෙයන් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා 
පසු ගිය කාලෙය් හිටපු ජනාධිපතිවරයා යුද ජයගහණයට මුවා 
ෙවමින් ෙම් රෙට් මහජන මුදල් මං ෙකොල්ල කාලා; ෙම් රෙට් 
මහජන මුදල් විනාශ  කරලා අෙප් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජන 
ජීවිතය විනාශ කළ බව. එදා විදුලි පුටුව ගැන කිව්වා.  ජිනීවාවල 
තිෙබන සමුළු ගැන කථා කළා.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙබොරු 
බිල්ලන් මැව්වා. මවලා ජනතාව බිය ගන්වා, ජාත්යන්තර වශෙයන් 
බිය ගන්වා තමයි ඒ ෙහොරකම් කරන්න පටන් ගත්ෙත්.  ෙම් රට 
පාලනය කරන්න පටන් ගත්ෙත්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ජාතික 
වශෙයන් බැලුෙවොත් එදා ෙම් රෙට් සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් බිහි 
කළා. පුද්ගලයන් අතුරුදහන් කළා. ලසන්ත විකමතුංග වැනි අය 
මහ මඟ මරා දැම්මා.  ජාති වාදය, කුල වාදය, ආගම් වාදය 
අවුස්සලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙද්ශීය වශෙයන් බිය වද්දලා තමයි 
ෙම් රට පාලනය කෙළේ. ඒ නිසාම ඔවුන්ට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් 
සල්ලි මං ෙකොල්ල කන්න පුළුවන් වුණා. ජනතාවෙග් මුදල් 
කාබාසිනියා කරන්න පුළුවන් වුණා. අර ''පාළුෙගයි වළං බිඳිනවා 
වාෙග්'' කිසිම පශ්නයන් නැතුව, කිසිම බාධාවක් නැතුව ඒ සඳහා 
නීතිරීතිත් හදාෙගන කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙම් රටට හඳුන්වා දීලා, ෙමොනවාද කෙළේ? ඒකාධිපති 
පාලනයක් ෙම් රෙට් ෙගනිහිල්ලා, තමුන්ට රිසිෙසේ ෙහොරකම් 
කරන්න, තමුන්ට රිසි ෙසේ ෙම් රට දූෂණය කරන්න පුළුවන් 
අවස්ථා උදා කර ගත්තා.  නමුත් අපි දැන් ෙම් තත්ත්වෙයන් 
මිෙදන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දැන් 
සියලු වාදෙභ්ද අමතක කරලා  අත්වැල් බැඳෙගන කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. විනිවිද ෙපෙනන පාලනයක් තුළින් සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ, විරුද්ධවාදීන් ෙම් හැම ෙදනාම එකතු ෙවලා 
පාලනයට හවුල් වුණාම ෙම් කටයුතු විනිවිද ෙපෙනනවා.  හැම 
ෙදනාම කරන ෙදය අනික් අයට ෙපෙනනවා. ෙම්ක එක 
පක්ෂයක්, එක කණ්ඩායමක් කඳවුරු බැඳෙගන කරන වැඩක් 
ෙනොෙවයි; අත්වැල් බැඳෙගන කරන වැඩක්.  අන්න ඒ විධියට ෙම් 
රට දියුණු කරන්නට අපි අත්වැල් බැඳගන්න ඕනෑ කාලය 
උදාෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න ඕනෑ නම්, එදා 
මන්තීවරුන්ට ඇමතිකම් දුන්නා නම් ඒ ඇමතිකම් දුන්ෙන් ෙකෝටි 
ගණන් සල්ලි දීලායි. එෙහම තමයි ගත්ෙත්. නමුත් අද එෙහම 
ෙනොෙවයි. අද ෙකෝටි ගණන්වලට විකිෙණන මන්තීවරු නැහැ. අපි 
ආයාචනා කරන්ෙන් හැම ෙදනාම එකතු ෙවලා ෙබදා හදාෙගන 
කියා කරමු කියලායි. එනම් ෙම් රෙට් සංවර්ධන කියාදාමයන් 
ෙබදාහදාෙගන, තමුන්ෙග් බුද්ධිය, තමුන්ෙග් හැකියාව 
ෙබදාහදාෙගන කටයුතු කරන සමාජයක්, කටයුතු කරන 
පාර්ලිෙම්න්තුවක්.    

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up your 

speech. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරකසභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අද ෙම් පක්ෂයට කවුද එකතු ෙවන්ෙන්, කාටද ඇමතිකම් 
ෙදන්ෙන් කියලා තීරණය කරන්ෙන් මන්තීවරුන් එක්ක ෙහොෙරන් 
deal ගහලා ෙනොෙවයි. ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා මන්තීවරයා 
කැඳවලා ෙහොෙරන් deal ගහලා ෙනොෙවයි ඇමතිකමක් ෙදන්ෙන්.   
නායකෙයෝ ෙදෙදනා කථා ෙවලා, ෙම් වැෙඩ්ට සුදුසු කණ්ඩායම 
කවුද, අන්න ඒ කණ්ඩායම පත් කරමු කියලා සාකච්ඡා කරලායි. 
මම විෙශේෂෙයන් ඒ කාරණය කියනවා.  අපි ලැජ්ජා ෙවන්න  ඕනෑ  
හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරු අහනවා, ෙම් 
ඇමති ධුර වැඩි කරන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙදයියෙන් එෙහම නම් ෙම් 
රෙට් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරන 
ෙවලාෙව් ෙකළින්ම ෙමතැන කථා කරලා කිව්වා ෙන්ද, ජාතික 
ආණ්ඩුවක් නැත්නම් ඒකාබද්ධ රජයක් සඳහා පධාන විපක්ෂයත් 
ආණ්ඩු පක්ෂයත් එකතු ෙවන්න ඕනෑ කියලා. එෙහම රජයක් 
නිර්මාණය කරනවා නම්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු, ඇමතිවරුන් සහ 
කැබිනට් ඇමතිවරුන් පමාණය තීරණය කරන්න ඕනෑ 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියලායි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත්ෙත්. ඒ ආණ්ඩුකම  
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  අනුව ෙබොෙහොම පජාතන්තවාදී විධියට 
තමයි ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ෙමම ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. එදා ඒ සංෙශෝධනයට අත උස්සලා 
ඡන්දය පාවිච්චි කරලා එය අනුමත කරලා, ඒ කමය හරියි කියලා, 
අද ඒක දන්ෙන් නැහැ වාෙග් ඇවිත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී  කරන 
විෙව්චනය කනගාටුදායකයි කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. 

 
 

[අ.භා. 3.56] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම ඔබතුමා 

ෙම් පදවියට පත්වීම පිළිබඳව මාෙග් සුබ පැතුම් එක් කරන අතර, 
විපක්ෂ නායකවරයා ෙලසට පත්වුණු ගරු ආර්. සම්පන්දන් 
මැතිතුමාටත් මාෙග් සුබ පැතුම් එක්කරන්න කැමැතියි.   

අද අප ෙම් විවාදය ආරම්භ කෙළේ ජාතික ආණ්ඩුවකට නව 
ඇමතිවරුන් රාශියක් පත් කර ගැනීෙම් ෙයෝජනාව ගරු 
අගමැතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ නිසායි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමනි, උපරිමයකට යටත්ව ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනැවිත් තිෙබනවා. අපි ජාතික සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුවක් ෙගොඩ 
නඟනවා නම්, සම්මුතියකින්,  එකඟතාවකින් රට ෙගන යෑෙම් 
අවශ්යතාව තිෙබනවා නම්, ඇත්ත වශෙයන් එෙහම ආණ්ඩුවක් 
හදාගන්න පුළුවන් කියා මා හිතනවා. නමුත් අපට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ, එෙහම ආණ්ඩුවක් හදන්න ෙම් තරම් ෙලොකු කැබිනට් 
මණ්ඩලයක් සහ ෙම් තරම් අමාත්ය ධුර රාශියක් අවශ්ය ද කියන 
එක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ඔබතුමාට 
මතක් කරන්න කැමැතියි, ෙමය ජාතික ආණ්ඩුවක් කියා මා 
කිසිෙසේත් පිළිගන්ෙන් නැති බව. ෙමය ජාතික ආණ්ඩුවක් කියා මා 
පිළිගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ෙලෝකෙය් ජාතික ආණ්ඩු නිර්මාණය වූ 
අවස්ථා තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමා පැහැදිලි කළ විධියට 
බිතාන්යය ඇතුළු දියුණු ධනපති රටවල ඇති වූ අර්බුදවලදී ජාතික 
එකඟතා හදන්න ජාතික ආණ්ඩු හැදුණා. හැබැයි, ජාතික ආණ්ඩු 

හැදුෙව් ජාතික අර්බුදවලට සහ ජාතික ආපදාවලට මුහුණ 
ෙදන්නයි. ෙමොකක්ද, ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් රෙට් තිෙබන ජාතික 
අර්බුදය? එක අර්බුදයක් තිෙබනවා. ඒ අර්බුදය තමයි ෙද්ශපාලන 
අර්බුදය. අද ජාතික ෙද්ශපාලන අර්බුදයක් තිෙබනවා. තනිවම 
ආණ්ඩුවක් කරෙගන යන්න බැරිකම තිෙබනවා. ඒ වටා 
ෙගොඩනැඟුණු අර්බුද ගණනක් ඉදිරි කාලෙය් නිර්මාණය ෙවනවා. 
ඒ නිසා ෙම්වාට මුහුණ ෙදන්න විවිධ පන්ති සහෙයෝගිතා එක්තැන් 
කරගත් පන්ති සහෙයෝගිතා සභාගයක් හදන්න අද අවශ්ය ෙවලා 
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙමය 
දකින්ෙන් පන්තිෙය් සන්ධානයක් ෙලසයි.  

පන්තිෙය් සන්ධානය අද ජාතික ආණ්ඩුවක් විධියට අර්ථ 
නිරූපණය කර කාෙගත් හිත සතුටු කරන්න පළල් ආණ්ඩුවක් හදා 
ගන්න හදනවා. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න සමහර අයත් කියනවා, 
"ෙම්ක ෙහොඳයි. ජාතික ආණ්ඩුවකට යන්න නම් ෙමෙහම තනතුරු 
ඇති කරන්න ඕනෑ." කියා. අපි දන්නවා, කන්න ඕනෑ වුණාම 
කබරෙගොයත් තලෙගොයා කර ගන්න අය සිටින බව. නමුත් මම 
කියන්න කැමැතියි, ඉතිහාසෙය් හිටපු අෙප් පක්ෂෙය් නායකෙයෝ 
තනතුරු ගැන ෙහෝ සන්ෙතෝෂම් ගැන බලන්ෙන් නැතුව සභාග 
ආණ්ඩුවකට ඇතුළු ෙනොවී ජාතික වශෙයන් වැදගත් පශ්නවලදී 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනව කියා කර තිෙබන බව. ඉන්දියානු 
සම්භවයක් ඇති දවිඩ ජනතාවට පුරවැසි අයිතිය ලබා දීෙම් 
ෙයෝජනාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු ෙවලාෙව් අෙනකුත් 
පක්ෂ සියල්ල විරුද්ධ ෙවද්දි සරත් මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම  මැතිතුමා 
තනිෙයන් ඒකට තමන්ෙග් පක්ෂපාතීත්වය දැක්වූවා. ජාතික 
පශ්නය විසඳන්න දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
අවම විසඳුමක් ෙවයි කියා විශ්වාස කරපු නිසා අෙප් පක්ෂෙය් ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනයට තනිවම ඡන්දය පාවිච්චි කළා. එෙහම තමයි 
ඉතිහාසෙය් අෙප් නායකෙයෝ කියා කෙළේ. ජාතික පශ්නය නිසා අපි 
බරපතළ අනතුරු ලැබූ බව මම මතක් කරන්න කැමැතියි. අෙප් 
ෙකොටස් මහා ඝාතනයන්ට ලක් වුණා. නමුත්, තනතුරු ඇතත් 
නැතත් පතිපත්තිය මත ඉඳ ෙගන ජාතික අවශ්යතා මත ජාතික 
කාර්යයකදී සහාය දීම විනා, රට නිසි විධියට ෙපළ ගස්වන්න අපි 
ආණ්ඩුවට ඇතුළු ෙවලා ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ තනතුරු ගන්නවා 
කියනවා නම්, මා කියනවා ඒක හෘදයාංගමව ඒ කටයුත්තට 
දායකවීමක් ෙනොෙවයි කියා. ඒක තුළ තිෙබනවා සන්ෙතෝෂම් 
දීමක්.  

අපි පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී ජනතාවට දීපු ෙපොෙරොන්දුව තමයි, 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් හදනවාය කියන එක. 
ඒ ජනතාවට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් 
හදනවාය කියපු අපට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද ජාතික 
සභාගයකට එකතු ෙවන්න? ෙමෙහම  පන්ති සන්ධානයකට එකතු 
ෙවන්න? එෙසේ කරන්න අපට කිසි ෙසේත්ම පුළුවන්කමක් නැහැ. 
එෙහම ඡන්දයක් ජනතාව අපට දීලා නැහැ. නමුත් අපි කියන්නට 
ඕනෑ අපි එෙහම ආණ්ඩුවකට ඇතුළු ෙනොවුණත් රට ෙපරට ෙගන 
යන ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු කාරණාවලදී, සාධනීය 
ලක්ෂණවලදී, ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ වැඩවලදී සහෙයෝගය ෙදන්න 
අපට කිසි ෙසේත්ම බැරිකමක් නැති බව. ඒ වාෙග්ම ඉදිරි කාලෙය්දී 
ආණ්ඩුව වැරදි මාවතකට රට තල්ලු කරනවා නම්, ජනතාව මත 
බර පැටෙවන පරිදි කටයුතු කරනවා නම්, අන්න ජනතාව පැත්ෙත් 
ඉඳෙගන ඒකට උත්තර ෙදන්න පුළුවන් නිදහස, ස්වාධීනත්වය 
අපට තිෙබන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කවුරු ෙමොනවා 
කථා කළත් ගරු ජනාධිපතිතුමා රට හමුෙව් තියපු මැතිවරණ 
පකාශනෙයන් ෙම් රෙට් ආර්ථික ගමන් මඟ පිළිබඳ ඇත්ත 
කාරණය අද ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, අද 
ෙලෝකය ගමන් කරන විධියට ෙම් ආණ්ඩුවට නව ලිබරල්වාදී 
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ආර්ථික පතිපත්තිෙයන් ෙවනස් ෙවලා යන්න පුළුවන්කමක් නැති 
බව. ඉදිරිෙය්දී නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික පතිපත්ති ෙගන එන ෙකොට 
රෙට් මතු වන බරපතළ පශ්නවලදී ඒ පශ්න හමුෙව් ෙම් ආණ්ඩුවට 
ඉතුරු වන්ෙන් පන්තිමය වශෙයන් එක්තැන් වූ බලෙව්ග ශක්තිමත් 
කර   ඒකට විරුද්ධව ෙපනී සිටින බලෙව්ග මර්දනය කිරීම විතරයි. 
සමහර විට විවිධ උපකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්ක 
තමයි අපි ෙලෝකෙය් දැකපු අත් දැකීම. ෙද්ශීය ධනපති පන්තියයි, 
විෙද්ශගත ධනපති පන්තියයි එකතු ෙවලා හදන ආණ්ඩුවකට 
"ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක්, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක්" කියා 
නිර්වචනයක් දුන්නාට එවැනි දක්ෂිණාංශික එකතුවක් ෙගන යන 
අර්ථ කමය ඉදිරියට ෙගන යමින් ජනතාව හමුෙව් මතුවන පීඩාවල 
නිහඬත්වය අපට කිසි ෙසේත්ම දරා ගන්න පුළුවන්කමක් නැති බව 
පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙහේතු නිසා ශුභවාදී විධියට ෙම් ආණ්ඩුව 
ඉදිරියට යනවා නම් ඒ යන ආකාරය පිළිබඳවත් අපට අත් දැකීම් 
ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවාෙය්දී කිසිදු බාධාවක් කරන්ෙන් නැති 
බවත් පකාශ කරමින්, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
 
[අ.භා. 4.03] 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී 

ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් අගාමාත්යතුමා පමුඛ, 
අමාත්යවරුන් හා පක්ෂ නායකවරුන් තරග කරපු ලැයිස්තුෙව් මැද 
ෙකොළඹ, ෙකොෙළොන්නාව පමුඛ ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන් 
92,526ක් මට ඡන්දය පකාශ කර ෙම් ගරු සභාවට එවීම 
සම්බන්ධව පථමෙයන්ම ඒ ආදරණීය ජනතාවට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කරන්න කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
පිහිටුවීම ගැන කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
පිහිටුවීම සඳහා ෙහේතු භූත වූ කාරණා ටිකක් කථා කෙළොත් ෙහොඳයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2009 මැයි 19ෙවනි දා 
යුද ජයගහණෙයන් පසුව අෙප් රෙට් සුවහසක් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන්, සංස්කෘතිකමය 
වශෙයන් සමෘද්ධිමත් ෙද්ශයක් බවට පත් කර, ෙලෝකය 
ජයගහණය කරන්නට පුළුවන් සාමකාමී රටක් බවට පත් කරයි 
කියා. නමුත් සිද්ධ වුෙණ් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ආකාරයට රට 
ආපස්සට ගිහින්, ආර්ථිකමය වශෙයන්, සංස්කෘතිකමය වශෙයන් 
විනාශ ෙවලා, රට ෙසෝදා පාළුවට ලක්වීමයි.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රට පවුලක ආධිපත්යයට නතු ෙවලා 
ඒකාධිපතිවාදය, දූෂණය, නාස්තිය සමාජෙය් හැම තැනම, හැම 
ක්ෙෂේතයක් පුරාම ඔඩු දුවන රටක් බවට පත් වුණා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනඥයා දිහා සමාජය වපර ඇහින් බලන, 
සැකෙයන් බලන, ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පවා හෑල්ලුවට 
ලක් වූ පාලනයක් තමයි ෙම් රට තුළ නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ 
නිසා තමයි සමාජ පරිවර්තනයක අවශ්යතාව, වුවමනාව පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව් ෙම් සමාජෙය් විවිධ පැති කඩවලින් 
මතු ෙවලා ආෙව්. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපට 
කියන්නට සිදු වුෙණ්, "පවුල්වාදී පාලනය සහ ඒකාධිපතිවාදය 
විසින් රටටත්, ජන ජීවිතයටත් කරන ලද බිහිසුණු විනාශය නිසා 
මහ ජනයා දැඩි පීඩනයට සහ කම්පනයට ලක් වී සිටිති, සාරධර්ම 
පිරිහී සංස්කෘතිය ෙසෝදා පාළු වී ෙගොස් තිෙබ්, දූෂණයද, භීෂණයද, 
නාස්තියද ෙහේතු ෙකොට ෙගන සමාජය ෙදදරුම් කා ඇත, ෙම් ෙහේතු 
ෙකොට ෙගන හදිසි සහන ලබා දී ජන ජීවිතය මුදවා ෙගන වහාම 
සමාජ, ආර්ථික පතිසංස්කරණ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙකොට 

යථා තත්ත්වයට පත් කළ යුතුව තිෙබ්" කියා. අපට ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ජනාධිපති කරන්නට ෙම් 
පණිවුඩය ගමට ෙගන යන්නට සිද්ධ වුණා. ෙම් රෙට් බහුතරයක් 
ජනතාව රාජපක්ෂ පාලනෙය් අවි බලයට, මැර බලයට, මුදල් 
බලයට, චණ්ඩි බලයට භය නැතිව සාමකාමීව ඇවිල්ලා ඡන්දය 
පාවිච්චි කර ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අනුමත කළා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් ෙබොෙහෝ ෙදනා, -අෙප් ගරු විමල් 
වීරවංශ මැතිතුමා පමුඛ කණ්ඩායම- ෙම් රෙට් මතු ෙවමින් පවතින 
ඒ සමාජ පරිවර්තනය ෙවනස් කරන්නට විවිධ මුසාවන් 
ෙයොදාෙගන සිටියා. විෙශේෂෙයන්ම අපි කියන්නට ඕනෑ 
ෙද්ශෙපේමය කියන්ෙන් ඒ රෙට් අධම පාලකයාවත්, ඒ රෙට් ඉන්න 
අධම රාජ්ය නිලධාරින්වත් රකින එක ෙනොෙවයි. රට ෙවනුෙවන් 
ඒ ෙහොරු රැළ එළියට දමා නියම කණ්ඩායමක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පත් කර රට ඔවුන් අතට පත් කිරීමයි කියන එක අපි පැහැදිලිව 
කියන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව පිහිටුවන්නට 
හදන ෙවලාෙව් ඒ කණ්ඩායම හැසිෙරන විධිය දිහා බැලුවාම අපි 
පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙහට දවෙසේ ෙම් යහ පාලන නඩය කියා 
කියූ කණ්ඩායම නැවත වතාවක් සම්මුතිවාදී නඩය කියා ෙම් රට 
නැවත අන්ධානුකරණෙයන්, මුසාෙවන්, මුළාෙවන් ෙමෝහනය 
කරන තැනකට ඇදෙගන යන්නට උත්සාහ කරනවා නම් අපි ඒක 
ගැනත් පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ.  

විෙශේෂෙයන්ම අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ අෙප් නායක, 
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් මැතිවරණෙය්දී 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව් කියා. එතුමා කිව්ෙව්, "එතුමාෙග් ෙම් ව්යායාමය 
රජ පවුලක් තනන්නට ෙනොෙවයි හැම පවුලක්ම රජ කරවන්නට." 
කියායි.  

විෙශේෂෙයන්ම සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක පධාන අවශ්යතාව 
ෙමයයි. ෙලෝකෙය් මානව සම්පතින් ශක්තිමත්ම රටක් හැටියට, 
ස්වාභාවික සම්පත්වලින් අනූන රටක් හැටියට අප යා යුතුව තිබූ 
තැනට ෙගොඩක් පස්ෙසන් අපි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතාම ඉක්මනින් 
ආර්ථික පතිසංස්කරණ ෙගනැල්ලා අෙප් රට හැම ක්ෙෂේතයකින්ම 
දියුණු කිරීම සඳහා අපි වැඩ පිළිෙවළක් සෑදිය යුතුයි. ඒ නිසා තමයි 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක අවශ්යතාව තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම 
හැම පක්ෂයකින්ම පත්ෙවලා සිටින දක්ෂයන්ව ෙතෝරලා ඔවුන්ට 
තනතුරු ෙබදා ෙදනවාට වඩා වගකීම් ෙබදා දීලා ඒ හැම 
ෙකනාෙග්ම දක්ෂතාව තුළින් ෙම් රටටත්, සමාජයටත් පතිලාභ 
ලැෙබන විධිෙය් ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීම තමයි 
අගාමාත්යතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන්.  

අපට ලැබුණු ආසන 106ත්, අපත් සමඟ තරග කළ මුස්ලිම් 
ෙකොංගසයට ලැබුණු ආසනයත් එකතු කළාම ඕනෑ නම් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 15 ෙදෙනකු ෙලෙහසිෙයන් අරෙගන 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් වාෙග් සූප්පු කරන්න කියා කටු ටිකක් 
දීලා  අෙප් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්නට අපට පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ 
තමයි බල තණ්හාෙව් සංෙක්තය. නමුත් අගාමාත්ය ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා ඒ බල තණ්හාෙව් සංෙක්තය බවට පත් වුෙණ් 
නැහැ. එතුමාෙග් සංකල්පය වන්ෙන් ආර්ථික වශෙයන්, සමාජයීය 
වශෙයන් ෙමන්ම ෙම් රෙට් හැම ක්ෙෂේතයකටම ජාතික 
පතිපත්තින් හදලා, -විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට, 
ආර්ථිකයට සහ සමාජෙය් හැම ක්ෙෂේතයකටම ජාතික පතිපත්තීන් 
හදලා- ආණ්ඩු මාරු ෙවන විට ආණ්ඩුෙව් නායකයාටත්, ඔහු වෙට් 
සිටින කෙඩ් යන නඩයටත් අවශ්ය විධියට ෙම් රට හසුරුවන්නට 
බැරි වන ආකාරයට පතිපත්තියක් හරහා අෙප් රට ඉදිරියට ෙගන 
යාෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමයි. ඒ සඳහා තමයි 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක අවශ්යතාව ඇති වන්ෙන්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවට වගකීම් ෙබදා හැරීම් 
සම්බන්ධව අද ෙචෝදනා කරන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණටත් අපි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වචනයක් කියන්නට ඕනෑ. 2004 දී එවකට පජාතන්තවාදීව බලයට 
පත් ෙවලා තිබුණු, ෙම් රට හරි පාරට ෙගනයන්න ෙමෙහයවමින් 
තිබුණු රජය කඩා වට්ටවලා, ඇමතිකම් අරෙගන ආණ්ඩුවක් 
පිහිටුවීෙම් කාර්යයට සාධක වුණු එම කණ්ඩායෙම් කිහිප ෙදෙනක් 
අද තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මතවාදය ෙවනුෙවන් ෙම් සම්මුතිවාදයට 
විරුද්ධව ෙපළ ගැෙහනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාව පරාජයට පත් කරලා ෙගදර යැව්වාම, තමන්ට තනිවම 
ඡන්දය ඉල්ලලා දිනන්න බැරි කණ්ඩායමක් එතුමාට විශාම 
සුවෙයන් ෙගදර ඉන්න ෙදන්ෙන් නැතුව, හන්දිවල ෙබෝක්කු උඩ 
රස්තියාදු ගහන ඒවාට කැමැති තරුණයන් කණ්ඩායමකුත් එකතු 
කරෙගන, ඔවුන්ෙග් ෙල් රත් කරලා, ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
විප්ලවය තමන්ෙග් වාසියට පත් කරෙගන අදටත් සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කථා කරනවා. ඔවුන්ෙග් අවශ්යතාව 
ෙමොකක්ද? ෙම් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව මඟින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙම් රට දියුණු කළාම, රැකියා අවස්ථා ලබා 
දුන්නාම, රට සංවර්ධනය කළාම, අධ්යාපනය දියුණු කළාම, 
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු කළාම ඒවාෙය් පතිලාභ ෙම් රෙට් 
සමාජෙය් පුරවැසියන් ගන්න ෙකොට, ඔවුන්ට ගමට ගිහිල්ලා ඒ 
තරුණයන්ව කුලප්පු කරන්න, ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී ඔවුන් උසි 
ගන්වලා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ව්යායාමය කරන්න බැරි ෙවනවා 
කියලා ඒ අය දන්නවා. ඔවුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාව 
මුදුෙන් තියලා එතුමාව ෙද්ශපාලනික වශෙයන් විනාශ කර දමා 
තමන්ෙග් පක්ෂයට මන්තී ධුර 6ක් ලබා ගත්තා. අද ෙම් කරන 
ව්යායාමය අනුවත්, තව මාස තුන හතරකින් එන පළාත් පාලන 
මැතිවරණෙය්දී ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ 
කර දමා ෙද්ශපාලන වාසි ලබාෙගන තම නිෙයෝජනයන් වැඩි කර 
ගැනීම සඳහා ෙම් රට පාවා දීෙම් කුමන්තණයක තමයි ඔවුන් 
ෙයදිලා ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි නැවත වතාවක් කියන්න ඕනෑ, 
ෙද්ශෙපේමීන් කියලා කියන්ෙන් ෙම් රට ගැන, ෙම් සමාජය ගැන, 
හැම ක්ෙෂේතයක් ගැනම ඇත්ත කැක්කුමක් තිෙබන කණ්ඩායමක් 
බව. එෙහම නැතුව තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අභිමතාර්ථයන් මුදුන් 
පමුණුවා ගැනීම සඳහා වකාකරෙයන් ෙම් රට පාවා ෙදන 
කණ්ඩායම්වලට "ෙද්ශෙපේමීන්" කියන වචනය ෙයදීම සුදුසු නැහැ. 
"ෙද්ශෙපේමී" කියන වචනෙය් ෙත්රුමවත් ඔවුන් දන්නවාද කියන 
සැකය මට තිෙබනවා.  අපි දැක්කා ෙම් මැතිවරණෙය්දීත් ඔවුන් 
රට ඉස්සරහට දාලා,- 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is over. Please wind up now. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක 

කාලයක් ෙදන්න.  

ෙම් මැතිවරණෙය්දීත් ඔවුන් රට ඉස්සරහට දාලා කථා කරලා, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු දක්ෂ ඇමතිවරුන් ගණනාවක්ම 
පරාජයට පත් කරලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කුමන්තණකාරී 
ෙලස විනාශයට පත් කළා. 1948 දී ඉංගීසීන්ෙගන් ෙම් රට නිදහස් 
කර ගත්ෙත් අපි සිංහල විධියටවත්, ෙදමළ විධියටවත්, මුස්ලිම් 
විධියටවත් හිතලා ෙනොෙවයි. අපි තම තමන්ෙග් ආගම් අදහන 
ගමන් ශී ලාංකිකයන් විධියට හිතලා තමයි අපි එදා අෙප් රට ෙබ්රා 
ගත්ෙත්. ෙම් කුමන්තණකරුවන්ෙග් අන්තවාදය වැපිරවීමට, 
ජාතිවාදය වැපිරවීමට එෙරහිව සියලු සිංහලයන්, සියලු ෙදමළ 

වැසියන්, සියලු මුස්ලිම් වැසියන් ශී ලාංකිකයන් හැටියට එකතු 
ෙවලා ෙලෝකය දිනන රටක් බවට පත් කරන්න අද නැවත 
වතාවක් අපට අවස්ථාව එළැඹිලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මුස්ලිම් ජාතිකෙයකු 
හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම බහුතර සිංහල ජනතාවෙග්ත්, ෙදමළ 
ජනතාවෙග්ත්, මුස්ලිම් ජනතාවෙග්ත් ඡන්දෙයන් පත් වුණු 
මන්තීවරෙයකු හැටියටත් මම  විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, ඉදිරි 
අවුරුදු පහ තුළ ෙම් සභාෙව් අෙප් වගකීම තමයි අන්තවාදය, 
ජාතිවාදය ෙම් රෙටන් සම්පූර්ණෙයන්ම තුරන් කරලා සිංහල, 
ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ෙදනා ශී ලාංකිකයන් හැටියට සිතන 
සමාජයක්, රටක් බවට පත් කරලා, ෙලෝකය දිනන රටක් බවට 
පත් කරලා ඉන්දියන් සාගරෙය් සංවර්ධිතම රට බවට පත් කිරීම 
බව. ඒ ෙද් කරන්න පුළුවන් අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට පමණයි, එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් පමණයි කියන 
එක මම විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා රනිල් විකමසිංහ නායකතුමා 
රෙට් ජනාධිපතිවරයා වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සමඟ 
එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙලෝකය දිනන රටක් බවට පත් ෙකොට, ෙම් 
අවුරුදු 5 ෙගවිලා ආපස්සට හැරිලා බැලුවාම ශී ලාංකිකයන් දිනපු 
ජාතියක් බවට පත් ෙවයි කියා මම විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
මීළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මන්තීතුමා. 
 
 

[අ.භා. 4.13] 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මම 

පථමෙයන්ම ඔබතුමාට සුබ පතනවා, නිෙයෝජ්ය කාරක 
සභාපතිවරයා හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කිරීමට 
ඔබතුමාට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම පුරුදු පරිදි 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තීවරයකු හැටියට 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙයන් නැවත වාරයක් මාව ෙතෝරා පත්කර 
ගැනීම පිළිබඳවත් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

පාර්ලිෙම්න්තු කමය අෙප් පජාතන්තවාදී කමෙව්දෙය් ඉතා 
වැදගත් අංගයක්. පාර්ලිෙම්න්තුව අපට හුරු පුරුදු ෙවන්ෙන් 
ස්වාභාවිකව එහි විරුද්ධ පක්ෂයක් සහ ආණ්ඩු පක්ෂයක් කියලා 
ෙදකක් තිබුෙණොත් කියලා හුඟ ෙදෙනකුෙග් මතයක් තිෙබනවා. 
ෙවස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩු කමය යටෙත් විරුද්ධ පක්ෂය සහ ආණ්ඩු 
පක්ෂය කියන කාරණාව අපි දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ අත් දැකලා තිෙබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂය කරන කාර්යයන්ට 
විරුද්ධ පක්ෂය විසින් විරුද්ධ විය යුතුය කියන අදහස අපි සියලු 
ෙදනාටම ඇතුළු කර තිෙබන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳ දිගු කාලයක් ෙම් රටට හුරු පුරුදු කර 
තිෙබන බටහිර ෙවස්ට්මිනිස්ටර් ආණ්ඩු කමය යටෙත්යි. අපි 
දන්නවා, ලංකාවට 1978 දී විධායක ජනාධිපති කමය හඳුන්වලා 
දුන්නාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ආණ්ඩුවක් පවතින්ෙන්  විධායක 
ජනාධිපතිවරයා යටෙත් බව. ෙම්ක තමයි අපි අනුගමනය කරන්න 
ඕනෑ පධාන කාරණාව.  

ෙවස්ට්මිනිස්ටර් කමෙයන් ෙවන් ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ 
රජෙය් නායකයා හැටියට ජනාධිපතිවරයා ජනතා ඡන්දෙයන් පත් 
කර ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ රජය හැම ෙවලාෙව්ම ඒ 
ජනාධිපතිවරයාෙග් ආණ්ඩුවක් බවට නිතැතින්ම පත් ෙවනවා. 
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විවිධ ජනාධිපතිවරු යටෙත් ෙම් රට පාලනය වුණු වකවානුෙව් 
පවා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳලා එහා පැත්තට 
ගිහිල්ලා ඒ රජයට සහාය දැක්වීම තමයි අපට හුරු පුරුදු ෙවලා 
තිබුෙණ්. ෙම්ක අෙප් රජය කාලෙය්ත් සිද්ධ වුණා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ රජය කාලෙය්ත් සිද්ධ වුණා. නමුත් ඒ හැම අවස්ථාවකදීම 
අපට තිබුණු පශ්නය තමයි අපි මන්තීවරු 113ක්  හදා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන එක. ඒ 113 හදා ගැනීම සඳහා පුද්ගලයන් ලබා 
ගැනීම තමයි කරපු පධාන කාර්යය. එවැනි අවස්ථා ගණනාවක් 
මෙග් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ මා දැක තිෙබනවා.  

පසු ගිය මැතිවරණය අපට ඊට වඩා ෙවනස් පතිඵල ෙගනැත් 
දුන්නු මැතිවරණයක්. ආණ්ඩු පක්ෂයට ආසන 106කුත්, පධාන 
විරුද්ධ පක්ෂය හැටියට ඉන්න එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට 
ආසන 95කුත් විධියටයි ලැබුෙණ්. ෙම් පතිඵලය උඩ ෙකොයියම්ම 
ආකාරයකටවත් ආණ්ඩු පක්ෂයට තනිවම ආණ්ඩු කරන්න බැහැ. 
එෙහම ආණ්ඩු කරන්න ගිෙයොත් තමන් ෙගෙනන හැම පනතක්ම 
සම්මත වීම සහ ෙනොවීම කියන ෙදක අතර ෙදෝලනය වීමකට 
ආණ්ඩුව පත් ෙවනවා. ඒ අනුව මම හිතනවා, මහ ජනතාව අද ෙම් 
දීලා තිෙබන පධානම වරම අනුව අප විධායක ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා යටෙත් රජයක් ෙගන යනවා නම් 
ඒ රජෙය් ස්ථාවරත්වය ඉතා වැදගත්ය කියලා. ෙම් ස්ථාවරත්වය 
පිළිබඳ වග කීම ගැන අපි කවුරුවත් කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ.  

අවුරුදු පහක කාලයක් රජයක් පවතින ෙකොට ඒ රජෙය් 
ස්ථාවරත්වය නිර්මාණය කිරීම ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් හැටියට 
තමයි මම නම් සලකන්ෙන්. ෙමොකද, අද ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල 
ආර්ථිකයන් දියුණු ෙවන ආකාරය අනුව, ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙවනස් 
වන ආකාරය අනුව, තාක්ෂණය දියුණු ෙවන ආකාරය අනුව මහ 
ජනතාව ආණ්ඩුවකින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙව්ගයත් හා සමඟ ගමන් කරන්න බැරි නම් 
අපි අනිවාර්යෙයන්ම පසු පසට තල්ලු ෙවනවා. ආසියාෙව් රටක් 
හැටියට මම හිතන්ෙන් නැහැ, අපට එවැනි පසු පසට තල්ලු වීමකට 
ගමන් කරන්න ෙවයි කියලා. අපි දන්නවා, අපට යාබද ෙන්පාලෙය් 
එක්තරා වකවානුවක රාජාණ්ඩු කමය සහ මාෙවෝවාදීන්ෙග් 
කැරලිකාර තත්ත්වයන් යටෙත් විශාල ගැටුමක් තිබුණු බව. නමුත් 
අවසානෙය්දී ඒ රෙට් ජනතාවට පුළුවන් වුණා, රාජාණ්ඩුවත් ඉවත් 
කරලා පජාතන්තවාදී පාලන කමයක් ෙගනැල්ලා, ඒ පාලන කමය 
ඇතුෙළේ ඒ රට ඉදිරියට ෙගන යන්න. 

තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙකොපමණ ෙදොස් කිව්වත්, අෙප් රජය 
යටෙත් ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම විශාල වශෙයන් වැඩි කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජීවන මට්ටම වැඩි කර තිෙබනවා. ජීවන 
මට්ටම වැඩි වීම හරහා ෙලොකු වාහන ආදී ෙද්වල් පාවිච්චි කිරීම 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. තාක්ෂණය දියුණු වීම නිසා ෙලෝකෙය් 
අෙනකුත් රටවල ජනතාව භුක්ති විඳින පහසුකම් ඔවුන් දකිනවා. ඒ 
පහසුකම් ලබා ගැනීමට ඔවුන් ආසාෙවන් ඉන්නවා. ඒ නිසා 
ෙලෝකයයි අපයි අතර තිෙබන පරතරය තවදුරටත් ඈත් කරන්න 
අපට පුළුවන්කමක්  නැහැ. ෙලෝකය අපට ෙව්ගෙයන් ළං ෙවනවා. 
රජයක් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ෙලෝකෙය් ඇතිවන විවිධාකාර 
ෙවනස්කම් ජනතාවට ළං කරන්න අවශ්ය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
විවිධාකාරෙය් නව රැකියා මාර්ග සඳහා වන උනන්දුව ජනතාව තුළ 
වැඩි ෙවනවා. අධ්යාපන මට්ටම වාෙග්ම අධ්යාපනය ලබන 
කමෙව්දයනුත් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙවන දා විශ්වවිද්යාලයට 
පමණක් යන අය අද ජාත්යන්තර විශ්වවිද්යාලවලත්, ජාත්යන්තර 
විශ්වවිද්යාලවල ලංකාෙව් තිෙබන ශාඛාවලත් ඉෙගන ගන්නවා. ඒ 
නිසා හැම ආණ්ඩුවක්ම ෙලොකු වගකීමකින් ඉන්ෙන්. ඒ 
වගකීෙමන් විරුද්ධ පක්ෂයකට මිෙදන්න පුළුවන් කියලා ෙකොයි 
ෙවලාවකවත් මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. අපි කාෙග්ත් 
අවශ්යතාව වන්ෙන් ජනතාවට වඩා ෙහොඳ ෙහට දවසක් සකස් කර 
දීමයි. ජනතාවට වඩා ෙහොඳ ෙහට දවසක් සකස් කර දීම සඳහා 

කියා කාරනවා නම්, අපි කියා කරන්න ඕනෑ ෙමොන ආකාරෙයන්ද 
කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි හැෙමෝම  අවධානය ෙයොමු කරන්න 
ඕනෑ.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is over. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
Let me say only a few more words, please.  

පජාතන්තවාදය විවිධ කාලවල විවිධ හැඩතල ගන්නවා. මා 
විශ්වාස කරනවා, පජාතන්තවාදය කියන එකත් පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන ්තවාදයත් පසු ගිය කාලය පුරාම විවිධ හැඩතල අර 
ගනිමින් තිෙබනවාය කියලා. ඒ හැඩතල අනුව නව හැඩතලයක් 
නිර්මාණය කිරීමට අප උත්සාහ කරනවා. ඒ හැඩතලය නිර්මාණය 
කිරීෙම්දී හැම මන්තීවරෙයක්ම - ෙම් ෙදපාර්ශ්වෙය්ම - 
අවලාදවලට වඩා ඉඩ ෙනොදී, ඉදිරිය පිළිබඳව සමාන අදහස්වලට 
එකඟ ෙවලා විශ්වාසය ඇති  කර ගන්න ඕනෑ. එෙහම කෙළොත් 
විතරක් ෙම් කාර්යය සාර්ථක ෙවන බවයි මෙග් හැඟීම. එවැනි 
විශ්වාසයක් නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ කඩ වර්ධනය කිරීමට ඔබ 
හැෙමෝම කියාත්මක වනු ඇතැයි විශ්වාස කරමින් මාෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. The next speaker is Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra. 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
Thank you. How many minutes do I have, Sir? 
 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have seven minutes. 
 

 
[අ.භා. 4.20] 

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මංගල 
කථාව පවත්වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් හිෙත් පුංචි අහිංසක 
ආඩම්බරකමක් තිෙබනවා. අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා 
ඉන්න ළා බාලම මන්තීවරිය විධියට අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. මා ෙමම 
ස්ථානයට ඔසවා තබපු ජනතාවට ස්තුති කරන්න මම කථාෙව් 
අවසාන භාගය ෙයොදා ගන්නවා. පළමුෙවන්ම, අපි අද කථා කරන 
ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය, සම්මුතිවාදය පිළිබඳව තරුණ 
ෙද්ශපාලනඥවරියක විධියට මට හැ  ෙඟන ෙදය පකාශ කරන්න මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය ජනවාරි 8වැනි 
දා අපි විශාල සටනක් කරලා ෙම් රෙට්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පත් කර ගත්තා. එතුමා 
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට එළියට බැස්ස දවෙසේ ඉඳලා අද 
ෙවනකල් හැම දාමත් එතුමාෙග් රැස්වීම්වල, එතුමාෙග් මැතිවරණ 
පකාශනවල කථා කෙළේ ෙම් ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීම ගැන. 
එතුමාෙග් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයට කැමැත්ත පළ කිරීමක් 
විධියට තමයි ලක්ෂ 62ක් ජනතාවෙග් කැමැත්ත මත එතුමා 
ජනාධිපති ධුරයට පත් වුෙණ්. ඒ කියන්ෙන්, එතුමා ඒ පකාශ කරපු 
ෙද් ජනතාව පිළිගත්තා කියන එකයි. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය 
අෙගෝස්තු 17වැනි දා වාර්තාගත මනාප පමාණයක් ලබා ෙගන 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් රෙට් අගමැතිතුමා බවට පත් 
වන්ෙන්ත් ඒ නිසායි. එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය් සහ 
රැස්වීම්වලදී එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, "අපට වැඩි බලයක් සහිත 
ආණ්ඩුවක් ලැබුණත් අපි යන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවකට" කියලා. ඒ 
ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයට ෙම් රෙට් ජනතාව කැමැතියි කියන ෙද් 
තමයි එතුමාෙග් ජයගහණෙයන් පවා ෙපන්නුම් කෙළේ. එතෙකොට 
පැහැදිලිවම ෙම් රෙට් ජනතාවට අප එදා ඇති කරනවාය කියපු 
ෙවනස දැන් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ රැස්වීම්වලදී ෙමොන තරම් ගහ මරා 
ගත්තත් එළියට ගියාම ෙම් සියලුම ෙද්ශපාලනඥෙයෝ 
සෙහෝද රෙයෝ වාෙග් කථා බහ කර ෙගන ඉන්නවා. ෙමන්න 
ෙම්කම තමයි අපි අෙප් ඡන්ද දායකයන්ෙගන් පවා දැක ගන්න 
ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් කමය ෙවනස් කළ යුත්ෙත් කියලා මා 
විශ්වාස කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.   

පසු ගිය අෙගෝසත්ු 17වැනි දා ලැබුණු ෙම් ජයගහණයත් එක්ක 
අපට අවශ්ය නම් තනි බලයක් සහිත ආණ්ඩුවක් පවත්වා ෙගන 
යන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්ය වන්ෙන් මන්තීවරුන් පස් හය 
ෙදෙනක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එකතු කර ෙගන බලය 
සම්පූර්ණෙයන් අෙප් අතට ගන්න එකයි. හැබැයි අගමැතිතුමා, 
ජනාධිපතිතුමා එදා ඒ කියපු වචනය අද වන විටත් තිෙබනවා. ඒ 
තමයි, අවුරුදු කිහිපයකට ෙහෝ ජාතික ආණ්ඩුවකට යන්න ඕනෑය 
කියන එක. කල්පනා කරලා බලන්න . පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ 
අපි දැකලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන 
ආණ්ඩුවක් පත් වුණා නම් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් තාඩන 
පීඩනවලට ලක් කරන එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 
බලයට පත් වුණා නම් අපි දැකලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධාන පාක්ෂිකයන්  තාඩන පීඩනවලට ලක් කරන එක. 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ෙනොවන, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ෙකෙනක්  ගිහිල්ලා රස්සාවක් ගන්න ෙකොටත් ෙගොඩක් 
අමාරු ෙවනවා. ෙමොකද, ආසනෙය් ඉන්න සංවිධායකවරයාෙගන් 
ලියුමක් ඕනෑ, ෙම් අෙප් පක්ෂෙය් කියාකාරි සාමාජිකෙයක් කියලා. 
හැබැයි, දැන් ඒ තත්ත්වය අපට දකින්න නැහැ. ඒ ෙමොකද, පධාන 
පක්ෂ ෙදක ඇතුළු සුළු පක්ෂ සියල්ලටම වරපසාද ෙබදී යන විධිය 
අනුව, අප සමඟ වැඩ කරන අෙප් ඡන්දදායකයන්ට යමක් කරන්න, 
වැඩක් කරන්න ෙම් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයත් එක්ක අපට 
හැකියාව ලැෙබන නිසා.    

මම තරුණ ෙද්ශපාලනඥවරියක විධියට ෙම් එල්ල වන 
විෙව්චනත් එක්ක සමහර ෙවලාවට එකඟ ෙවන ෙකෙනක්. ඒකට 
ෙහේතුව තමයි, මම මහජන ෙද්පළ සහ මහජන මුදල් නාස්තියට 
එෙරහිව කථා කරන ෙකෙනක් වන එක. හැබැයි,  හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා සහ එතුමාෙග් පවුෙල් උදවිය ඇතුළු සියලු ෙදනා 
පරිෙභෝජනය කළ මුදල් සම්භාරයත් එක්ක බලන ෙකොට, 
මාසයකට ඔවුන්ට වියදම් වුණු මුදල් සම්භාරයත් එක්ක බලන 
ෙකොට, වර්තමාන ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා අපට දීලා තිෙබන ආදර්ශය ෙදස අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී 
බලන්න ඕනෑ. ඒ වියදම් වුණු මුදලින් හතෙරන් එකක්වත් අතිගරු 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට වියදම් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එතෙකොට රාජ්ය තන්තෙය් පධානම පුද්ගලයා අපට 
ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි නාස්තිය 
පිටු දකින්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා 
කියන ෙම් ෙදෙදනාම එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා, මීට 
පස්ෙසේ කිසිම ඇමති ෙකෙනකු පසු පසින් රථ තුන හතරක් යන්න 
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙම්ක පටන් ගැන්ම විතරයි. ඒ නිසා කරන 
හැම ෙදයටම විෙරෝධය පාන්ෙන් නැතුව අපි  මුලින්ම ෙම් සඳහා 
අවස්ථාවක් ලබා ගනිමු. ෙම් කමය වැරෙදනවා නම්, වැරදි ෙදයක් 
ෙම් කමය තුළින් සිද්ධ ෙවනවා නම්, අපි තරුණ 
ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින්  ෙතොරව 
එදාටත් නැඟිටලා වැරදි ෙද් වැරදියි කියලා කථා කරනවා. ඒ නිසා 
ෙම් සංකල්පයට අපි අවස්ථාවක් දිය යුතුයි.  

අද ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙම් මන්තීවරුන් 225 ෙදනා තමයි 
ෙම් ලංකාෙව් ඉන්න වාසනාවන්තම 225 ෙදනා. විෙශේෂෙයන් 
ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් ලංකාෙව් 
ඉන්න ජනතාවෙගන් කිසි ෙකෙනකුට ෙනොලැෙබන අවස්ථාවක් 
ඔබ සියලු ෙදනාට ලැබී තිෙබනවා. ජනතාව ඔබ සියලු ෙදනා 
ෙමතැනට පත් කර එවා තිෙබන්ෙන්, ජනතාවට කථා කර ගන්න 
බැරි ෙද් ඔබතුමන්ලා ලවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා 
කරන්නයි. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්ෙක් ෙමොකක්ද? මහ 
රෑ  AC දමාෙගන ෙම් ගරු සභාව තුළ බුදිය ගන්නා මන්තීවරුන් 
පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා. අගමැතිතුමාට සහ අෙනක් 
මන්තීවරුන්ට සැර පරුෂ විධියට බණින උදවිය අපි දැක්කා. 
විවාදයක් අහෙගන ඉන්නවා නම් අපට සිද්ධ වුෙණ්, එම විවාදෙය්දී 
සත්තු වත්ෙත් ඉන්න සත්තුන්ෙග් නම් ටික අහගන්නයි. තරුණ 
ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට අපට ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් විධිෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙමතැන තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, ෙම් රෙට් අපට 
පසුව එන පරම්පරාවට අප ෙදන්න ඕනෑ පණිවුඩය කුමක්ද? රෙට් 
නීති සම්පාදනය කරන, මුදල් කළමනාකරණය කරන, ව්යවස්ථාව 
සම්පාදනය කරන උත්තරීතරම තැන ඉන්නා නිෙයෝජිතයන් 
හැසිෙරන්න ඕනෑ ෙමන්න ෙම් විධියටයි කියලා අපි රෙට් 
ජනතාවට යම් කිසි විධියකින් ආදර්ශයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් සියලු ෙදනාම එක්කාසු 
ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් විධියට ෙගොඩ නැ ෙඟන්න ඕනෑ කියලා. 
රෙට් සිටින සුළු ජාතීන් ෙව්වා, කාන්තාවන් ෙව්වා, තරුණ-
තරුණියන් ෙව්වා, ෙම් හැම ෙකනාම නිෙයෝජනය ෙවන විධියට 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හඬක් නඟන්න සියලු ෙදනාටම ලැෙබන 
අවස්ථාවක්  ඒ තුළින් ඇති ෙවනවා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 
කාන්තාවන් නිෙයෝජනය කරන ෙකනකු විධියට මම ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. සියයට 52ක කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් තිෙබන ර ටක, ෙලෝකෙය් පථම අගමැතිනිය, 
ෙලෝකෙය් පථම ජනාධිපතිනිය හිටපු රටක, සියයට 25ක කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අවශ්යයි කියලා අපි 
කියද්දීත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඉන්ෙන් කාන්තාවන් 
දහතුන්ෙදනයි. මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් ජාතික ආණ්ඩු 
සංකල්පයත් එක්ක සෑම පක්ෂයකින්ම කාන්තාවට යම් කිසි 
විධිෙය් අවස්ථාවක් ලැෙබයි කියලා අනාගතෙය්දී කාන්තාවන් 
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න, කාන්තාවන් නිෙයෝජනය කරන්න සහ 
කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සුරකින්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ කාන්තාවන්ෙග් නිෙයෝජනය වැඩි ෙවනවා කියලා 
කියන්ෙන්, රෙට් නීති හදන තැන කාන්තාවන්ෙග් නිෙයෝජනය 
වැඩි ෙවනවා කියලා කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් සියලුම ක්ෙෂේතවල 
සිටින කාන්තාවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත ෙවනවා කියන 
එකයි.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් 
ආධුනිකයකු විධියට මා දන්නා තරමින් ජාතික ආණ්ඩු පිළිබඳව 
කථා කරන ගමන් අවසාන වශෙයන් කියන්න කැමැතියි, අෙප් 
ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පෙය් තිෙබන පධානම ෙදයක් තමයි, ජාතීන් 
අතර තිෙබන සංහිඳියාව කියලා. අද ෙම් ගරු සභාෙව් ඔබතුමා 
ඉඳෙගන සිටින පුටුෙවන්, ඔය පුටුවට ඔබතුමා  පත්වීෙමන් ඒ 
පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලිව රටට ෙලොකු පණිවුඩයක් අප ලබා 
දුන්නා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග් පත්වීමත් එක්ක අප 
රටට ෙලොකු පණිවුඩයක් ලබා දුන්නා. ඒ තමයි, ෙම් අලුතින් පත් 
වුණු අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම අපි ජාතීන් අතර තිෙබන 
සංහිඳියාව වර්ධනය කළාය කියන එක.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කථාව නවත්වන්න 
කලින් මම කියන්න කැමැතියි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
ළා බාලම මන්තීවරිය විධියට පත් ෙවන ෙකොට මෙග් වයස අවුරුදු 
27යි කියන එක. මෙග් පියාත් පළමුවැනි වතාවට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී ෙකෙනකු විධියට හතරවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය්ම සිටියා. ඒ වනෙකොට එතුමාෙග් 
වයස අවුරුදු 37යි. එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණී වයසට 
වඩා අවුරුදු 10කට කලින් වයසකදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණීෙම් හැකියාව මට ලැබුණා. ඒ හැකියාව මට ලබා දුන්ෙන් 
මෙග් ආදරණීය ජනතාවයි. එම නිසා මාව පත් කර එවපු ජනතාව 
ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ ඉඳන් හඬක් නඟන්නයි අද 
මම ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්.  මෙග් තාත්තා මට කියලා 
දීලා තිෙබන කථාවක් තමයි; මම හැමදාම කියන කථාවක් තමයි 
අපි කන බත් ඇටයක් බත් ඇටයක් ගණෙන්, අපි සුෙඛෝපෙභෝගී 
වාහනවල යන වාරයක් වාරයක් පාසා අපි ස්තුතිවන්ත වන්ෙන් - 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Please, wind up now.  

 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra) 
Please, give me one more minute.  

අෙප් වාසනාවටවත්, උඩ ඉන්න ෙදවියන්ටවත් ෙනොෙවයි. 
ජනතාවයි අපව ෙමතැනට පත් කරලා එවලා තිෙබන්ෙන්. නිකම්ම 
නිකම් හිරුනිකා ෙපේමචන්ද අද වනෙකොට හිරුනිකා ෙපේමචන්ද 
මැතිනිය බවට පත්ෙවලා සිටිනවා. ඒ මැතිනියක් බවට පත් වුෙණ් 
ජනතාවෙග් මනාපෙයන්. එම නිසා ඒ ජනතාවෙග් මනාපයට 
නිවැරදි සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න මට හැකියාව ලැෙබයි 
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබ සියලු ෙදනාමත් ජනතාවෙග් 
මනාපය, ජනතාවෙග් විශ්වාසය ඒ විධියටම රකීවි කියලා මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මීට පසුව සභා ගර්භෙය් නිදා 
ගන්ෙන් නැතිව, අප නවක මන්තීවරුන්ට ඔබ සියලු ෙදනා 
ආදර්ශයක් ලබා ෙදයි කියලා  නවක මන්තීවරියක් විධියට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.   
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණය ගැනත් මා කියන්නට ඕනෑ. 

ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව  ෙමවර  ඡන්දය ඉල්ලන්න අපට අවස්ථාව 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හිටපු ජනාධිපතිනිය වන 
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරනතුංග මැතිනියටත් ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. මාව ෙමතැනට ඔසවා තැබූ මෙග් ආදරණීය 
ෙකොෙළන්නාව ජනතාවට සහ ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් සියලුම 
ජනතාවට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මෙග් පවුෙල් 
සාමාජිකයන් වන මෙග් අම්මා, මල්ලී, මෙග් නෑදෑයන්, මෙග් 
සැමියා සහ මා වෙට් සිටින ආදරණීය කියාකාරී සාමාජික 
සාමාජිකාවන් සියලු ෙදනාටත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  

මා පුංචි ෙද්ශපාලනඥවරියක් විධියට පසු ගිය අවුරුදු 
එකහමාරක කාලය තුළ කිසිම ආධුනික ෙද්ශපාලනඥෙයක් 
ෙනොගන්නා තීරණ රාශියක් ෙගන තිෙබනවා. කිසිම ආධුනිකෙයක් 
ගන්ෙන් නැති තීරණ මම ගත්තා. එම තීරණ ගැනීම නිසා මට 
කවදාවත් වැරැදුෙණ් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව වුෙණ්, ඒ සෑම 
තීරණයක්ම හිතට එකඟව, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ගත් තීරණ 
වුණු නිසයි. ඒ හැම ෙදයක් පිටුපසම මෙග් මිය ගිය පියා 
ෙසවණැල්ලක් වාෙග් සිටියා කියලා මා විශ්වාස කරනවා. එතුමාට 
නිවන් සුව පාර්ථනා කරන අතරම, අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට මාව 
පත් කර එවපු ජනතාවට නැවතත් හිස නමා ආචාර කරමින් මා 
සමුගන්නවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.31] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම මා 

ඔබතුමාට මෙග් සුබ පැතුම් පිරිනමනවා. ඒ වාෙග්ම දැනට ෙමම 
ගරු සභාෙව් ෙනොසිටියත් විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් ෙත්රී 
පත් වූ ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමාටත් මෙග් සුබ පැතුම් 
පිරිනමනවා. නමුත් ෙමම විපක්ෂ නායක ධුරය සඳහා පත් 
කරන්නට ෙයදුෙණ්, ෙම් ආණ්ඩුවට ඉතාමත් අපූරු ෙලස 
ගැළෙපන පජාතන්ත විෙරෝධී ආකාරයකටයි. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන් 56ක් විසින් අත්සන් කර භාර දුන් ලිපිය ෙනොසලකා, 
මන්තීවරුන් 16 ෙදෙනක් සිටින නායකයාට විපක්ෂ නායකකම 
ලබා දීම පජාතන්තවාදෙය් අලුත්ම ලක්ෂණය බව ෙපෙනනවා.  

මීළඟට මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි.  අමාත්ය ධුර 
සංඛ්යාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්න කලින්,  
ෙත් දළු සඳහා ෙගවන්න ෙපොෙරොන්දු වුණු රුපියල් 80ක මුදල ලබා 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට යුතුකමක් 
තිෙබනවා. ෙත් දළුවල මිල අඩුවීම, රබර්වල මිල අඩුවීම නිසා 
ලක්ෂ ගණනක ජනතාවක් අද විශාල අසීරුතාවකට පත් ෙවලා 
ඉන්නවා. පසු ගිය දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඉදිරිපත් කළ 
අතුරු අය වැෙයන් ෙම් ෙදකටම සහතික මිලක් ලබා ෙදන්නට 
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ අනුව කියා කරන්න. විශ්වාසය කඩ කරනවා 
නම්; ඒ දුන්නු ෙපොෙරොන්දු කඩ කරනවා නම්; ඒ දුන්නු ෙපොෙරොන්දු 
ඉටු කරන්න බැරි ෙවනවා නම් දැන් ෙම් ඇමති ධුර වැඩි කර 
ගන්න කරන ෙයෝජනාවට සහෙයෝගය ෙදන්න අපට  
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි වගකීම 
වන්ෙන් ෙම්  රෙට් ජනතාවට තමන් වූ ෙපොෙරොන්දු ඉටු කිරීමයි.  

ඊළඟට, ෙමම ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක් ද, නැත්නම් 
පජාතික ආණ්ඩුවක් ද, එෙහමත් නැත්නම් ෙමය ෙවනත් විධියකින් 
සභාග ආණ්ඩුවක් ද යනාදී වශෙයන් ෙම්වා කවුරු ෙකොෙහොම කථා 
කළත් ෙම් නම්වලින් වැඩක් නැහැ. ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. අගමැති 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආධිපත්යෙයන් යුක්ත වූ ආණ්ඩුවක් 
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හදලා තිෙබනවා. ඒෙක් වලිගයට ගැටගහ ෙගන තිෙබනවා          
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඒක ෙමපමණ කාලයකට  කරන්න බැරි 
වුණු ෙදයක්. අතීතෙය් දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පුළුවන් තරම් 
කඩන්න හැදුවත් එය කරන්නට බැරිවුණා. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට ගැට ගහගන්න හැදුවා, ඒත් බැරි වුණා. ඒ හැම 
අවස්ථාවකම නැඟී සිටී ජනතාවත්, කියාකාරීනුත් එය වැළැක්වූවා. 
අද ෙම් වන විට යම් දුරකට ෙමම කටයුත්ත සාර්ථක ෙවලා 
තිෙබනවා.  දැන් ෙමම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනාධිපතිතුමා 
හැටියට පත් ෙවලා සිටින්ෙන්  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි.  
එෙහම නැත්නම් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයායි. එහි පධාන බලෙව්ගය 
වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ජනාධිපතිතුමා  බව අපි දැන ගත්ෙත්, එතුමා ජනාධිපතිතුමා 
වශෙයන් පත් වුණු විගසම මන්තීවරුන් හතළිස් හත් ෙදෙනක් 
පමණක් හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාව  අගමැති හැටියට පත් කර ගැනීම නිසායි.  ඒ අනුව 
තමයි එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජනාධිපතිතුමාය කියලා අපි 
කියන්ෙන්. ඊළඟට ෙම් කුමන්තණය, පෙයෝගය හා ෙම් ෙයදූ සියලු 
උපකම මඟින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති ධුරයත් එතුමාට 
ලබා ගන්නට සැලැස්වූවා. එතැන දී පක්ෂෙය් එක්සත්කම කියන 
මහා හඬ නඟලා  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් උදව්ෙවන් ජනාධිපති 
ධුරයට පත් වුණ ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්වරයාව ශි 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා  හැටියට පත් කර ගත්තා. ඒ 
පත් කර ගැනීමත් සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් ෙසේවය 
කිරීමට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කුදලා, බැඳලා දීමට එතුමා 
කියාත්මක වුණා. එම නිසා අද තිෙබන ෙම් ආණ්ඩුව ජනවරමක් 
තිෙබන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජනතාව යූඑන්පී එකට 
විෙරෝධීව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ඡන්දය දුන්ෙන් 
අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යූඑන්පී 
විෙරෝධී ආණ්ඩුවක් හදන්නයි. අපි යූඑන්පී විෙරෝධී ෙවන්ෙන් 
නිකම් ෙනොෙවයි. යූඑන්පී එක ජනතා විෙරෝධී නිසායි. එය  
අතීතෙය් අෙප් අත්දැකීමයි.   අනාගතෙය් දී ෙකොෙහොම ෙවයිද 
කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.  මා ඒ ගැන පූර්ව විනිශ්චයකට එන්ෙන් 
නැහැ. 

නමුත් අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
විරුද්ධ ආණ්ඩුවක් හදන්න වරම් ලබාපු එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ට  ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිකම් ගන්න ෙහෝ 
ෙම් ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදන්න කිසිම යුතුකමක්, අයිතියක් 
නැහැ කියලායි. ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක්. 
ෙම්ෙක් අගමැති එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා. සියයට 70ක් 
ඇමතිවරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය. එබඳු වූ ආණ්ඩුවක 
ෙකොටස්කරුවන් ෙවන්න වරමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ අය ඉල්ලා 
අස්විය යුතුයි කියලා දැන් මහජනයා ෙපත්සම් ලියනවා. ඒ 
මිනිස්සුන්ට පුළුවන් නම්, ඒ දුන්නු ඡන්දය ආපසු ඉල්ලනවා. 
එෙහම නීති පද්ධතියක් ලංකාෙව් නැහැ. ඒ නිසා ආපසු ඒ අය 
recall කරන්නට බැරි කමයක් තුළ ඒ අයට කරන්න පුළුවන් 
ඉල්ලා අස්ෙවන්න කියලා කියන්න පමණයි.  

ඊළඟට,  ෙම් ආණ්ඩුව කරන්න යන වැඩ පිළිෙවළ කුමක්ද 
කියන එක අපට ෙත්රුම් ගන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇත්තටම 
ෙම් වී සම්බන්ධෙයන් තිෙබන කාරණයත් එක්කයි. ෙම් වී ෙපෝලිම 
ඇයි? වී මිලදී ගන්න බැහැ, ගබඩා පිරිලා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? පාන්වල මිල අඩු  කළා, ඒ නිසා සහල් පරිෙභෝජනය 
අඩු වුණා. පිටිවල මිල අඩු කරලා  ෙදන්න ඕනෑ අඩු ආදායම් 
ලාභීන්ට පමණයි. ඒ සලාක කමයකට. පිටිවල මිල අඩු කිරීම නිසා 
සහල් පරිෙභෝජනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් එක්කයි ෙම් 
අර්බුදය මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එය තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් ගමන් 
මඟ. ඇෙමරිකන් පිටි කියලා තමයි අපි කියන්ෙන්. බටහිරින් එන 

තිරිඟු පිටිවලට ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ ඉඩ සලස්වා දීම 
නිසා ඇති වුණු අර්බුදයක් හැටියටයි මම ෙමය දකින්ෙන්. නමුත් 
ෙම්ක කාලයක් තිස්ෙසේ ෙපළ ගැසුණු අර්බුදයක්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,  මම කියන්ෙන් ෙම් 
රෙට් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අද ෙගන යන්ෙන් 
ද්විත්ව චරිතයක් බවයි. එක පැත්තකින්  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට. අෙනක් පැත්ෙතන් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා හැටියට. ෙම් නිසා අද ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂය යට කර ගන්න හදනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුවකට. ඇත්තටම එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා තමයි ෙම් මහ මැතිවරණෙය් දී කිව්ෙව්. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇති 
එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා ෙලස පත් වුණු  
ෙවලාෙව් කියපු කාරණයක් තමයි -  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Member,  please wind up now.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Please give me one more minute.  

එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් හදනවා කිව්වා. 
නමුත් අන්තිමට ෙමොකක්ද වුෙණ්? එතුමා හැදුෙව් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක්. එතුමා ෙනොකරන ෙද් තමයි හැමදාම 
කියන්ෙන්. එතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් හදන්නට 
වුවමනා කටයුත්ත කළා. ඒ කෙළේ එතුමා ද්විත්ව චරිතයක් ෙගන 
යන නිසායි.  ඊළඟට, සම්මුතිවාදය. සම්මුතිවාදය වුවමනායි. 
සම්මුතිවාදය ඕනෑ ව්යවස්ථාදායකයටයි.  විධායකයට ෙනොෙවයි. 
ෙම් ගරු සභාෙව් ඇති කරන්න බැරි සම්මුතිවාදය ෙකොෙහොමද 
විධායකෙය් ඇති කරන්ෙන්? අගමැතිතුමා අද උෙද් හැසිරුණු 
ආකාරය ඔබතුමා දකින්න ඇති.  සමහර මන්තීවරුන්ට ෙම් ගරු 
සභාෙවන් පිට ෙවලා යන්න කිව්වා. වඳුරන් වාෙග් හැසිෙරන්න 
එපා කිව්වා. "වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න" කියලා නිෙයෝග දුන්නා. 
ෙම් විධියට හැසිෙරන අගමැතිවරෙයක් එක්ක සම්මුතිවාදයකට 
එන්න පුළුවන්ද? අවසාන වශෙයන් වළං කඩයට පැනපු 
ෙගොෙනක් වාෙග් අගමැතිතුමාට හැසිෙරන්න එපා කියලා  කියමින් 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 

 
[අ.භා. 4.38] 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුෙවන්ම මා 

ඔබතුමාට මාෙග් ශුභාශිංසනය පුද කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අද 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට ෙත්රී පත් 
වුණු ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමාටත් මාෙග් ශුභාශිංසනය පුද කර 
සිටිනවා. වැඩිෙයන්ම අසාධාරණයට ලක් වුණු ෙකෙනක් 
හැටියට, ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගැලරිෙය් සිට  බලා ෙගන 
හිටිය ෙකෙනක් හැටියට සිටි මට අද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා 
කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන සතුටු වනවා.1980 දශකෙය් 
සිට අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන නායකයන් විශාල පමාණයක් මට 
ෙද්ශපාලනයට එන්නට ආරාධනා කළා. නමුත්  ෙද්ශපාලනයට 
එන්නට මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිබුෙණ් නැහැ. රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා 2005 දී අම්පා රට ආපු අවස්ථාෙව්දී එතුමා 
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එක්ක කථා කරන ෙකොට මට දැනුණා, ෙම් රට ගැන එතුමාට 
දැක්මක් තිබුණු බව; සැලැස්මක් තිබුණු බව. එතුමා සහ මලික් 
සමරවිකම මැතිතුමා මට ෙද්ශපාලනයට එන්නට ආරාධනා කළා. 
නමුත් මම එයට එකවර එකඟත්වයක් දැක්වූෙය් නැහැ. මම එතුමා 
එක්ක කථා කළා. මම එතුමාට කිව්වා, "ඔබතුමා ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා වුෙණොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව 
අගමැතිවරයා හැටියට පත් කරලා ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්නවලට 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්නට ඕනෑ" කියලා. ඒ අවස්ථාෙව් මෙග් 
ෙයෝජනාවට දැක්වූ පතිචාරය නිසා මම 2005 වර්ෂෙය් 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට මෙග් පූර්ණ 
සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවාසනාවට එදා 
පභාකරන් යාපනෙය් ජනතාවට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ෙනොදුන් 
නිසා, ඔවුන්ෙග් අත කපලා  ඡන්දය ෙදන එක නවත්වපු නිසා 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
පත් ෙවන්නට බැරි වුණා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා එදා දිවුරුම් දුන් 
ෙමොෙහොෙත්ම පජාතන්තවාදය පටන් ගත්ෙත්, පුෂ්ප කුමාර හිටපු 
ඇමතිවරයා ඇතුළු පිරිසක් අෙප් ෙසවණගල සීනි කර්මාන්ත 
ආයතනය වට කරලා. අපට මාස 4ක් ෙසවණගල සීනි කර්මාන්ත 
ආයතනය වහලා තියන්නට සිද්ධ වීෙමන්. ඊට පසේසේ ඕමල්ෙප් 
ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා අරලියගහ 
මන්දිරයට ගිහිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක කථා කළාට 
පසු, අවසානෙය්දී ෙසවණගල සීනි කර්මාන්ත ආයතනය එදා ඒ 
ෙගොවීන්ෙග් පශ්න උඩ  විවෘත කර ෙදන්නට එතුමාට සිද්ධ වුණා.  

අම්පාර දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙග් 
ඡන්දෙයන් පත් වුණු පී. දයාරත්න මැතිතුමා ෙනොෙයකුත් 
වරදානවලට අෙනක් පැත්තට -රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට- එකතු වුණු 
අවස්ථාෙව්දී, එදා අම්පාර දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
වගකීම මට භාර වුණා.  

පළමුෙවන්ම මාව ෙද්ශපාලනයට ෙගන ආ රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය පුද කරන අතර, අෙගෝස්තු 17 
වන දින පැවැත්වූ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී දිගාමඩුල්ල 
දිස්තික්කය ජයගහණය කරා ෙගන යන්නට මට ශක්තියක් ලබා දී, 
මාව අම්පාර දිස්තික්කෙයන් මුල් තැනට ඔසවා තැබූ දිගාමඩුල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජීවත් වන සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් සියලු ජන 
හදවත්වලට මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය සහ පණාමය පුද කර 
සිටිනවා.  

මම ෙද්ශපාලනයට ඉදිරිපත් වුණු පළමු අවස්ථාෙව් සිට මෙග් 
ෙකොළඹ කාර්යාලයට ෙගෙන්ඩ් එකක් ගහලා, අම්පාෙර්දී ෙදවරක් 
ෙබෝම්බ ගහලා, ඒ ෙබෝම්බ ගැසූ අවස්ථා ෙදෙක්දීම මෙග් 
ෙසේවකයන් පස් ෙදෙනක් සහ හතර ෙදෙනක් ජීවිතක්ෂයට පත් 
කරලා, මෙග් ජීවිතයත් නැති කරන්නට තැත් කළ සහ ජාත්යන්තර 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සංසදෙය් ඇති සම්මුතිය තුළ "කිසිම 
අවස්ථාවක විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින මන්තීවරෙයකුෙග් ෙද්පළ 
රජයට පවරා ෙනොගත යුතුයි" කියන පඥප්තියට විරුද්ධව කටයුතු 
කරමින්  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැය 24ක් ඇතුළත කැලෑ නීතියක් 
ෙගනැල්ලා, 2011 වර්ෂෙය්දී අෙනෝමා ගමෙග් මන්තීතුමිය ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ  සිටියදී, මම අතැන ගැලරිෙය් සිටියදී, 
ෙසවණගල සීනි සමාගම අත් පත් කර ෙගන මට ලබා දුන් 
පන්නරය ගැන මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට මෙග් ෙගෞරවය හා 
ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම පුද කර සිටිනවා.   

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
එකතු වී සකස් කළ දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළින් ඇති කරන්නට ෙයදුණු ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා තුළින් 

ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය තහවුරු කරන්නට තිබුණු අවස්ථාව 
නැති කරමින්, හිටපු බල ෙලෝභී නායකයා ඔහුට ජනතාව ෙනොදීපු 
වරමක් භාවිත කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංයුතිය ෙවනස් කර, 
තුෙනන් ෙදකකට වැඩි බලයක් ඇති තමන්ට අවශ්ය කරන 
ආකාරෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවක් සකස් කර ගනිමින්, මැෙරන තුරු 
ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඉන්න පුළුවන් කමයක් දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් හදා ගත්තා.  

අවුරුදු ෙදකක් රට පාලනය කරන්නට තමාට අවස්ථාව 
තිබියදී, සියලු විධායක බලතල ආයුධ ෙලස පාවිච්චි කරමින්, 
"ෙබොක්සිං ගහන්න කවුරුවත් නැද්ද?" කියලා අසමින් ITN  
එෙක්, රූපවාහිනිෙය් ෙපනී සිට අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණයට යුද පකාශ කරන ෙකොට, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
එවකට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාව ෙපොදු අෙප්ක්ෂකත්වයට පත් කරමින් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ යහ පාලනයට කැමැති සියලුම පක්ෂ හා 
ෙකොටස් එකතු කර ෙගන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව 
ජනාධිපති පුටුෙව් වාඩි කර වන්නට කළ කැප කිරීම ලංකාෙව් 
පමණක් ෙනොව, ෙලෝක ෙද්ශපාලනයට ද අලුත් ෙදයක් වුණා 
ෙනොඅනුමානයි.   

ඊට පස්ෙසේ අපි හදාපු ආණ්ඩුෙව් දින 100 වැඩ පිළිෙවළ තුළින්,  
හිටපු පාලකයා ඇති කර තිබූ ගිනස් ෙපොතට ඇතුළු විය යුතු 
ජම්ෙබෝ කැබිනට් එක -මා හිතන්ෙන් ඒ කැබිනට් එෙක් මන්තීවරු 
108ක් ද ෙකොෙහද හිටියා- කැබිනට් අමාත්ය ධුර 39කට හා 
කැබිනට් ෙනොවන අමාත්ය ධුර 36කට අඩු කළා. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය දශකය තුළ  ආණ්ඩුව ජනතාවෙග් බඩ මිරිකලා, ෙබල්ල 
මිරිකලා, ඩීසල්, ෙපට්රල්, ගෑස්, කිරි පිටි සහ අත්යවශ්ය 
භාණ්ඩවලට බදු පිට බදු ගහලා, ආණ්ඩුෙව් භාණ්ඩාගාරය 
පුෙරෝෙගන කළ මුදල් නාස්තිය, දූෂණය නතර කරලා, ඒ සියලු බදු 
ඉවත් කරලා ජනතාව ණය බරින් නිදහස් කරන්නට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුෙව්  දින 100 වැඩ පිළිෙවළ තුළින් 
කටයුතු කළා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Please wind up now. Your  time is over.   

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ෙමම මැතිවරණෙය්දී,  එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් තුළින් 
රට ෙබදනවායි කියන මතයක් ෙගොඩ නැඟීමට ෙකොපමණ 
උත්සාහ කළත්,  එක්සත් ජාතික ෙපරමුණ ෙකෙරහි විශ්වාසය 
තබා අපට පාර්ලිෙම්න්තු ආසන 106ක් ලබා දුන් ජනතාවට මාෙග් 
ෙගෞරවය හා ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම එදා පාලකයින් 
ඇමතිකම් දීලා, ෙනොෙයකුත් වරදාන දීලා,  තුෙනන් ෙදෙක් 
පාර්ලිෙම්න්තු බලයක් හදා ගත්තා වාෙග් මන්තීවරුන් 07 ෙදෙනක් 
අරෙගන ආණ්ඩුවක් හදන්න ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට 
ඉඩ කඩ තිබුණත් එතුමා රටට ආදර්ශයක් ෙදමින්,  එදා ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක අගමැතිතුමාෙග් දර්ශනය ආදර්ශයට ෙගන මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් කරෙගන ෙම් රට කඩිනම් 
සංවර්ධනයකට යා යුතුයි කියන සංකල්පය ෙපරදැරි කරෙගන 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා සමඟ සුහදශීලීව 
එතුමාෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය සහ පළපුරුද්ද ද එකතු කරෙගන 
යන ගමන  රටටම ආදර්ශයක් බව මා විශ්වාස කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එදා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී 
කැබිනට් ඇමතිවරු සංඛ්යාව 30ෙදනකු සහ  කැබිනට් ෙනොවන 
ඇමතිවරු සංඛ්යාව 40ෙදනකු දක්වා සීමා කළා.  නමුත්  වසර 
ෙදකක් තුළ ෙම් රෙට් පශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීමට ඇති 
අවශ්යතාව නිසා,  එම සීමාව ඉවත් කර කැබිනට් ඇමතිවරු 
සංඛ්යාව 48ෙදනකු සහ කැබිනට් ෙනොවන ඇමතිවරු සංඛ්යාව 45 
ෙදනකු දක්වා වැඩි කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියක් 
ගන්නයි අද  ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට සහ ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අෙප් අගමැතිතුමාටත් ඉදිරි මාස 60 ඇතුළත,  පසු ගිය 
දශකය තුළ විනාශ කළ අෙප් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟා අෙප් රට වැටී 
තිෙබන ණය උගුෙලන් ගලවාෙගන අලුත් රටක් අනාගත දරු 
පරපුරට දායාද කරන්නට කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්නට 
ඇති අවශ්යතාව ෙමම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට පුන 
පුනා කියන්නට අවශ්යතාවක් නැහැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Please wind up now. Hon. Member, you have taken 

two minutes more.  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ආර්ථික දැක්ම 
තුළින් සැමටම ධනවත් සමාජයක් දායාද කරන්නටයි අප කටයුතු 
කරන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුව අපට අහිමි කළ GSP Plus තීරු බදු 
සහනය ලබා ගන්නට අවශ්ය කටයුතු දැනටමත් ගරු රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමා ආරම්භ කර තිෙබනවා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අෙප් රෙට් කර්මාන්තකරුවන්ට 
යුෙරෝපෙය් ෙකෝටි 50ක ජනගහනය අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළක් කර 
ගන්නට අවස්ථාව උදා කර ෙදන්නට. මීට අමතරව, ධීවර 
නිෂ්පාදන අපනයන සම්බන්ධ තහනම ද 2015 වර්ෂය නිම වන්නට 
ෙපර නැවත ලබා ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. තවද, 
ඇෙමරිකාව, ඉන්දියාව, චීනය, සිංගප්පූරුව හා නැ ෙඟනහිර 
ආසියාව සමඟ ඇති කර ගන්නා සම්බන්ධතාවන් තුළින් ඔවුන්ෙග් 
ආෙයෝජන අප රට තුළට ෙගන ඒම සඳහාත්, ෙවෙළඳ ගිවිසුම් 
තුළින් අෙප් නිෂ්පාදන තවත් සුවිශාල ෙවෙළඳ ෙපොළකට ඇතුළු 
කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කරනවා. 

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up. Your time is over.  
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

විෙශේෂෙයන්ම අද  උදය කාලෙය් ෙම් ගරු සභාෙව් වාද විවාද 
ඇති කරෙගන, රණ්ඩු කර ගත් නිසා මට ලැබී තිබුණු විනාඩි 15, 
විනාඩි 7කට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. උෙද් බලද්දී මට කාලය 
විනාඩි 15ක් තිබුණා. නමුත් සවස් ෙවන ෙකොට ඒ කාලය විනාඩි 
7කට සීමා ෙවලා. 

ෙකෙසේ ෙවතත්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් 
වසර 38ක ව්යාපාර ජීවිතෙය් ලබා ගත් අත්දැකීම් සහ වසර 09ක 
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ලැබූ අත්දැකීම් සමූහය උපෙයෝගී කරෙගන, 
මෙග් ජීවිතෙය් ඉදිරි වසර 10 සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතා ෙසේවයට 
කැප කරන්නට ෙපොෙරොන්දු ෙවමින්, අපි පිහිටු වන ජාතික 
ආණ්ඩුව තුළින් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන සංවර්ධනය සහ 
සියලු බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කිරීමට ඇප කැප වන බව සඳහන් 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. මෙග් කථාෙව් ඉතිරි 
ෙකොටස මා සභාගත* කරනවා.  
 

[අ.භා. 4.48] 
 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින විවාදෙය්දී 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ෙම් ෙගොඩ 
නඟන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක්ද, එෙහමත් නැත්නම් හවුල් 
ආණ්ඩුවක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව ෙද්ශපාලන කාරණා, 
නීතිමය කාරණා පිළිබඳ දැවැන්ත සංවාදයක ෙයදුණා. ඒ නිසා ඒ 
කාරණය පිළිබඳව තවදුරටත් කථා කරන්නට මම 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික ආණ්ඩු 
සංකල්පය පිළිබඳ ෙලෝකෙය් පවතින අපූරු උදාහරණ පිළිබඳව 
ගරු අගමැතිතුමන් තමන්ෙග් කථාෙවන් සිහිපත් කළා. ෙම් 
පිළිබඳව ෙලෝකෙය් පවතින ජනපියම උදාහරණය තමයි 1940 දී  
මහා බිතාන්යෙය්  පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ තුන එක්ව වින්සන්ට්  
චර්චිල් මැතිතුමාෙග් අගමැති ධුරෙයන් යුද ඇමති මණ්ඩලයක් 
පිහිටුවීම. යම් රටක පජාතන්තවාදෙය් හිතකර  ලක්ෂණයක් තමයි 
ආණ්ඩුවක් තිබීම වාෙග්ම සවිමත් විපක්ෂයක් තිබීම. ආණ්ඩුවට   
නිසි ෙද්  නිසි ෙලස කිරීමට අවශ්ය පීඩනය ෙගන එන්ෙන් 
ශක්තිමත් විපක්ෂයක් තිබීෙමන්. හැබැයි, යම් රටකට බාහිෙරන්  
අභිෙයෝගයක් එල්ල වන අවස්ථාවල ජාතියක් විධියට  එම 
අභිෙයෝගයට මුහුණ දිය යුතු නිසාම අන්න එදාට පක්ෂ ෙභ්ද 
පැත්තක තියලා සමස්ත ජාතියම ජාතික ආණ්ඩුවකට  එකඟ 
ෙවනවා. අපිටත්  එෙහම එකතු විය යුතු අවස්ථාවන් තුනක් පහු 
වුණා. 1987 දී ඉන්දියාව  ලංකාෙව්  ගුවන් සීමාව ආකමණය 
කරමින් අෙප් ස්වාධීනත්වය අභිෙයෝගයකට ලක් කළ අවස්ථාෙව් 
අපි  ජාතික ආණ්ඩුවකින්  එයට මුහුණ දිය යුතුව තිබුණා. අපි 
එෙහම කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම 2004 දී සුනාමි  ඇවිල්ලා, විනාඩි 
කිහිපයක් ඇතුළත හතළිස ්දහසකට අධික ජීවිත විනාශ කර ලක්ෂ  
ගණනක් අවතැන් කරපු ෙමොෙහොෙත්  පෑරලියට  ගිය අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂවල නායකෙයෝ 
තමන්ෙග් අත්ල මත පහන් තබා ෙගන, "පක්ෂ ෙභ්ද පැත්තක 
තියලා ෙම් අභිෙයෝගයට  මුහුණ ෙදනවා." කියා එදා පෑරලිෙයන් 
සමු ගත්තා. එතැනින් ඒ ජාතික සම්මුතියත් අවසන් වුණා. ඒ 
වාෙග්මයි 2006 දී ෙකොටි සංවිධානය සමූල වශෙයන් විනාශ 
කිරීෙම් අරමුණින් මානුෂික ෙමෙහයුම ආරම්භ කළ අවස්ථාෙව් 
හිටපු  ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජාතික ආණ්ඩුවකට 
ආරාධනා ෙකරුවා. යම් යම් සාකච්ඡා සිද්ධ වුණා. නමුත් ජාතික 
ආණ්ඩුව බිහි වුෙණ් නැහැ. මව් බිම  ජාතික ආණ්ඩුවක් ඉල්ලපු  ඒ 
අවස්ථා තුෙන්ම ජාතික  ආණ්ඩුවක් බිහි ෙනොකරපු ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන නායකයින් ෙම් අවස්ථාෙව් ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහි 
කරන්ෙන් ඇයි?  ඇමති ධුර ගණන 30ට  වඩා වැඩි ෙවද්දී ඒ ගැන 
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[ගරු දයා ගමෙග්  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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තීරණය කරන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය තිෙබනවා කියා අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් ෙවනවා නම්, අද දින ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙව්, "අමාත්ය ධුර සංඛ්යාව  30ට  වඩා වැඩි 
කළ යුත්ෙත් ඇයි?" කියන පශ්නයට උත්තරයක් සඳහන් කළ 
යුතුව තිබුණා. ෙම් ෙයෝජනාෙව් පූර්විකාව විය යුතුව තිබුෙණ් ෙම් 
අමාත්ය ධුර වැඩි කිරීම සාධාරණීකරණය කිරීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් ෙදයක් ෙවනස් කරන්න නම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක කැමැත්ත අවශ්ය ෙවනවා. 
නමුත්  පාර්ලිෙම්න්තුවට අද විවාද වන කාරණය සම්බන්ධෙයන්  
ඒ බලය ලබා දී තිෙබන්ෙන් සාමාන්ය ෙයෝජනාවක් ෙලසයි. 
සුවිෙශේෂී අවස්ථාවලදී පාර්ලිෙම්න්තුව එෙසේ කළ යුත්ෙත් ඇයි 
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාව දැනුම්වත් කර නැහැ. 
ෙම් ගරු සභාව එවැනි තීන්දුවක් ගත යුත්ෙත් ඇයි කියන කාරණය 
ෙම් ෙයෝජනාෙව් අඩංගු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපට ෙම් පිළිබඳව 
කථා කරන ෙද්ශපාලකයන්ට ඇහුම්කන් ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
එක්සත් ජනතා  නිදහස් සන්ධානෙය් ශී ලංකා  නිදහස් පක්ෂ 
නායකයන්ෙගන් කියෙවන්ෙන්, "කාටවත් බහුතරය ලැබිලා නැති 
නිසා අපි ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා, ෙදපැත්තම එකතු 
කර ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්න." කියන එකයි.  ඒක නම් පිළිගත 
හැකි තර්කයක් ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් සමානුපාතික ඡන්ද 
කමය හඳුන්වා දුන්නාට පස්ෙසේ 1989ත්, 2010ත් හැර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරය කවදාවත් කාටවත්ම ගන්න බැරි වුණා. 
බහුතරය මන්තී ධුර සංඛ්යාව 1994 දී ලබා ගත්ෙත්  105යි; 2000 දී 
ලබා ගත්ෙත් 107යි; 2001 දී 109යි; 2004 දී 105යි. ෙම් වාෙග් 
සුළුතර මන්තී ධුර සංඛ්යාවක් ලබා ගත් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂය 
ආණ්ඩුව පිහිෙටව්වා විතරක් ෙනොෙවයි ෙබොෙහෝ ආණ්ඩු තමන්ෙග් 
සම්පූර්ණ කාලයම සම්පූර්ණ කළා. ආණ්ඩු ෙදකකට විතරයි ඒක 
කර ගන්න බැරි වුෙණ්.  එෙහම නම් ෙම් "113  නැති නිසා අපි 
ජාතික ආණ්ඩුවකට යනවා" කියන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් 
එන තර්කය පිළිගත හැකි තර්කයක් ෙනොෙවයි.  

ෙමොකක්ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කියැවුෙණ්? අද ෙම් 
සංවාදෙය්දීත් සමහර මන්තීතුමන්ලා  මතු කළා, "අපට නවීන 
ව්යවස්ථාවක් හැදීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබනවා, අපට ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කිරීෙම්  වුවමනාවක් තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම් 
කාරණය නිසා අපට ජාතික ආණ්ඩුවක්  බිහි කරන්න ඕනෑ" කියා.   

ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ෙහොඳ ෙද්ට අත ඉස්සීම පිළිබඳව 
ෙහොඳ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා; ෙහොඳ සම්පදායක් තිෙබනවා කියා. 
අපට මතකයි, 1994 දී අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභා පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත්කළ අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සමස්ත 
පාර්ලිෙම්න්තුවම අත උස්සා එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළ 
බව. ඒ වාෙග්ම 2006 දී පූජනීය ඕමල්ෙප් ෙසෝභිත ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේ දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත් 
ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ 
ෙභ්ද පැත්තක තබා සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවම අත උස්සා ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත සම්මත කළා. ඒ වාෙග්මයි, 2001 දී දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව්දීත් එක් මන්තීවරයකු හැෙරන්න සභාෙව් සිටි සියලුම 
මන්තීවරු ඒ පනත් ෙකටුම්පතට සහාය පළ කළා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ 
අවස්ථාෙව්දීත් මන්තීවරුන් ෙදෙදනකු හැෙරන්න අන් සියලුම 
මන්තීවරු ඒ පනත් ෙකටුම්පතට සහාය පළ කළා. එෙහම නම් 
ජාතික ආණ්ඩුවක් ඕනෑ, එයට මන්තීවරුන්ෙග් සහාය ලබා ගන්න 
වරදාන, වරපසාද ෙදන්න ඕනෑය කියන එක පිළිගත හැකි 
තර්කයක් ෙනොෙවයි. 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Sir, give me one more minute, please.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා ෙම් තර්කය 
පිළිගත  හැකි තර්කයක් ෙනොෙවයි. "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
සංෙශෝධනය කර ගැනීමට නම් ඇමති ධුර, වරපසාද, වරදාන ලබා 
දිය යුතුයි" කියා කියන එකම එවැනි සම්පදායයක්, එවැනි 
ඉතිහාසයක් තිෙබන ෙම් ගරු සභාවට කරන අවමානයක්; ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින මන්තීවරුන්ට කරන අවමානයක්. එෙහම නම් 
සැබෑ අරමුණ ෙමොකක්ද? ජාතික ආණ්ඩුව හදලා කරන්න 
හදන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ෙම් ගරු සභාවත්, ෙම් ගරු 
සභාවට මහජන නි ෙයෝජිතයන් පත් කළ ජනතාවත් 
අනිවාර්යෙයන් දැන ගත යුතුයි කියන කාරණය සිහිපත් කරමින්, 
ෙමය ෙකොෙළේ වහලා ගහන ගැහිල්ලක්, ජනතාව මුළා කරන 
ෙදයක් බවත් සඳහන් කරමින්, ඇමති ධුර සංඛ්යාව 70කට සීමා 
කරන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ජන වරමක් ලබා ෙගන ඇවිත්, ෙහොර 
පාෙරන් ඇමති ධුර සංඛ්යාව වැඩි කරන්න හදන, තමන් ගත්ත ජන 
වරමට ෙකොකා ෙපන්වන ෙම් ෙයෝජනාවටත්, ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගෙනන්න බලය ලබා දුන්නු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 
පතිපාදනයටත් අෙප් විෙරෝධය පළ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
සියලු ෙදනාටම ෙතරුවන් සරණයි! 

 
[பி.ப. 4.55] 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ ්මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நான் 

இப்பாரா மன்றத்திேல உங்க டன்  ன்  தடைவகள் 
உ ப்பினராக இ ந்தி க்கின்ேறன் என்ற அ ப்பைடயில், 
சி பான்ைம இனத்தி ந்  இந்தப் பதவிக்காகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட உங்க க்கு என  வாழ்த் கைளத் 
ெதாிவிப்பேதா , ஏகமனதாகச் சபாநாயகராகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட்ட ெகளரவ க  ஜயசூாிய அவர்க க்கும் பிரதிச் 
சபாநாயகராகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ெகளரவ திலங்க 
சுமதிபால அவர்க க்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் என  வாழ்த் க் 
கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ந்  பாரா மன்ற 
உ ப்பினராகத் ெதாி ெசய்யப்பட்டவன் என்ற அ ப் 
பைடயில், நல்லாட்சிக்கான ேதசிய அரைச உ வாக்குவதற்கு 
தி மைல மாவட்டம் அளித்த பங்களிப்ைப நான் இங்கு 
நிைன கூர வி ம் கின்ேறன். ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் 
ெகளரவ ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ெபற்ற 51.3 த 
ெமாத்த வாக்குகளில்  எம  மாவட்ட மக்கள் 2.6 தமான 
1,40,346 வாக்குகைள வழங்கி அவ ைடய ெதாி க்குக் 
காரணமாக இ ந்தார்கள். அேதேபான் , என  ர் 
ெதாகுதி மக்கள் ெகளரவ ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 57,532 
வாக்குகைள அளித்த அேதேவைள, அவைர எதிர்த்  
நின்றவ க்கு 7,132 வாக்குகைள மாத்திரேம வழங்கினர். 
அந்தவைகயில், 87.86 தமான 50,400 வாக்குகைள எம  
மக்கள் ேமலதிகமாகப் ெபற் க்ெகா த்தேபா  இந்த நாேட 
தி ம்பிப் பார்த்த . இவ்வா  ெப ெவற்றிையப் 
ெபற் க்ெகா த்த தி ேகாணமைல மாவட்டத்திேல, 1947ஆம் 
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ஆண்  ர் - ேச விைலத் ெதாகுதி ஒன்றாக இ ந்தேபா , 
3,600 வாக்குகைளப் ெபற்  பாரா மன்ற உ ப்பினராக 
ஏ.ஆர்.எம். அ பக்கர் அவர்கள் ெதாி ெசய்யப்பட்டதி ந்  
இற்ைறவைர ம் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் யாைனச் 
சின்னத்திேலதான் பலர் ெதாி ெசய்யப்பட் க்கின்றார்கள். 
எனி ம், 2001ஆம் ஆண்  நான் அதிகூ ய வி ப்  
வாக்குகைளப் ெபற் ச் சாதைன பைடத்ேதன். அேதேபான்  
2015ஆம் ஆண் ல் ஐக்கிய ேதசிய ன்னணி தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் 83,638 வாக்குகைளப் ெபற்ற . ர் 
ெதாகுதியிேல ெபற்ற வாக்குகள்  40,000. அதில் எம  மாவட்ட 
மக்கள் எனக்கு 35,456 வி ப்  வாக்குகைள, அதாவ , 
1947ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு யாைனச் சின்னத்திற்கு 
அதிகூ ய வாக்குகைள அளித்தார்கள். இதில் மிக க்கிய 
விடயம் என்னெவனில், எம  மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற 
சிங்கள, தமிழ், ஸ் ம் மக்க ைடய ேபராதர டேனேய 
இம் ைற என்னால் இச்சாதைனையப் ாிய ந்த . 
எனேவ, அவர்க க்கு தற்கண் என் நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள ஆைசப்ப கின்ேறன்.  

அ மட் மல்ல, இந்தத் ேதர்த ேல ஒ  க்கியமான 
ெசய்திைய எம  மக்கள் ெதாிவித்தி க்கின்றார்கள். அதாவ , 
கடந்த 30 வ ட காலத்திேல அம்பாைற, மட்டக்களப்  ஆகிய 
மாவட்டங்களி ந் தான் எம  மக்களின் பிரதிநிதிகள் பலர் 
அைமச்சர்களாக இந்தச் சைபக்குத் ெதாி ெசய்யப் 
பட் க்கிறார்கள். இ ந்தேபாதி ம், இவர்கள் தி மைல 
மாவட்டத்ைதப் றக்கணித் ச் ெசயல்பட் க்கிறார்கள். 
தி மைல மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற வளங்கள் பயன்ப த்தப் 
படாத நிைலயில் உள்ளன. அங்கு பல இலட்சக்கணக்கான 
இைளஞர்கள் ேவைலவாய்ப்  இல்லாமல் இ க்கின்றார்கள். 
அேதேநரம் மகாவ யின் விடமாக இ க்கின்ற 
தி ேகாணமைலயிேல எங்க ைடய காணிகள் நீரற்ற ஒ  
பிரேதசமாக ம் எங்க ைடய மக்கள் கு நீ க்குப் 
பஞ்சப்ப கின்றவர்களாக ம் இ க்கின்றார்கள். 1976ஆம் 
ஆண்  ெதாகுதி நிர்ணயம் நைடெபற்றேபா  இரண்  
இலட்சத்  ஐம்பதாயிரத் க்கும் ேமற்பட்ட கால்நைடகள் 
ேமய்ச்சல் நிலமற்றைவயாக்கப்பட்டன. இதன் காரணமாக 
எம  மக்கள் அவற்ைறப் பா காக்க யாத நிைலயி ம் 
பா ற்பத்திைய அதிகாிக்க யாம ம் இ ந்  
ெகாண் க்கின்றார்கள்.  

சுகாதாரத் ைறைய எ த் க்ெகாண்டால், அதன் 
பயைனப் ெபற அவர்கள் தியில் இறங்கிப் ேபாராட 
ேவண் ய சூழல்! அந்த மக்களின் வாக்ைகப் ெபற்றவர்கள் 
அைமச்சர்களாக இ ந்தேபா ம் ர் பிரேதசத்தி ள்ள 
ம த் வமைனகள் றக்கணிக்கப்பட் க்கின்றன. இந்த 
நிைலைமயிேல, அங்கு base hospitals ஆக இ க்கின்ற 
கிண்ணியா, ர் ம த் வமைனக ம் மற் ம் Trinco 
general hospital உட்பட எம  மாவட்டத்தின் ன்  
ம த் வமைனக ம் மத்திய அைமச்சினால் உள்வாங்கப்பட 
ேவண் ம் என்ற ேயாசைனைய நான் இங்கு ன்ைவக்க 
ஆைசப்ப கின்ேறன். நல்லாட்சிக்கான இந்தத் ேதசிய அரைச 
உ வாக்குவதிேல எம  ர் ெதாகுதி உள்ளிட்ட தி மைல 
மாவட்டம் அளித்த பங்களிப் க்காக எம  பிரேதச 
மக்க ைடய குைறநிைறகைள நிவர்த்தி ெசய்வதிேல இந்த 
அரசு ரண கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ம். 

இந்தத் ேதசிய அரசு ெதாடர்பாக இங்கு எதிரணியிேல 
உள்ள பல ம் விமர்சித் ப் ேபசினா ம்கூட, உங்க க்கு ஒ  
விடயத்ைத நான் ஞாபக ட்ட வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
அன்  பலஸ்தீனத்தி ம் ெலபனானி ம் ஸ் ம்கள் பலர் 

ெகால்லப்பட்டேபா , அன்  மாறிமாறி வந்த இஸ்ேர ய 
ஆட்சியாளர்களிேல க்குட் கட்சியில் இ ந்த தைலவர் இஸட் 
ஷமீர் அவர்க ம் ெதாழிற்கட்சியில் இ ந்த ெபேராஸ் 
அவர்க ம், அந்தப் பிரேதசத்திேல இ ந்த அேரபிய 

ஸ் ம்க ம் அேரபிய எஹுதிக ம் ேசர்ந்  ெபேராஸ் 
அவர்க க்கு அளித்த வாக்கின் லமாக ஓர் இணக்கப் 
பாட்ைடக் காணேவண் ம் என்  கூறி, ஒ  ேதசிய அரைச 
உ வாக்கி, பலஸ்தீனத் தைலவர்க டன் ேபச்சுவார்த்ைத 
நடத்தி, பலஸ்தீனத்ைத இஸ்ேர ம் இஸ்ேரைல பலஸ்தீன ம் 
ஏற் க்ெகாண்  அதன் லம் ேதசிய ஒற் ைமைய 
வ த்தியி ந்தார்கள் என்ப  உங்க க்குத் 
ெதாிந்தி க்கும். அ ேபால, ெஜனீவா ன்ென ப்  பற்றிய 
விடயத்தி ம் 20ஆம் ஷரத்  விடயத்தி ம் இத்ேதசிய அரசு 
ஒ  க்கு வர ம். 

இன்  என     மாவட்டத்தி ந்  ெதாி ெசய்யப்பட்ட 
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ெகளரவ ஆர். சம்பந்தன் அவர்கள் 
ேதசிய நல் ணக்கத் க்கு வடக்கு, கிழக்கு மாகாண மக்களின் 
பிரதிநிதியாக மட் மன்றித் ேதசிய மட்டத்தில் சிங்கள, தமிழ், 

ஸ் ம் மக்கள் அைனவ ம் எதிர்பார்க்கின்ற ஒ  
தைலைமத் வத்ைத வழங்குவாெரன நம் கின்ேறன்.  

கடந்த ேதர்த ேல எனக்குப் பல ேசாதைனகள் 
உ வாக்கப்பட்டன. ஆயி ம், அகில இலங்ைக மக்கள் 
காங்கிரஸ் தைலவர் பாாிய ஒ  தியாகத்ைதச் ெசய்ததன் லம் 
அங்கு ஆகக்கூ தலான வாக்குகைளப் ெபற்  நாங்கள் 
ெதாி ெசய்யப்பட்ேடாம். ஒ  ஸ் ம் பிரதிநிதித் வம் 
அல்ல, இரண் ேபைர, அதாவ , என்ைன தற் 
பிரதிநிதியாக ம் என  ெதாிவின் ஊடாக ஒ  bonus 
பிரதிநிதிைய ம் ெதாி ெசய்வதற்குக் காலாக அைமந்த அகில 
இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தைலவர் றிசாட் 
பதி தீன் அவர்க க்கும் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் தைலவர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்க க்கும் இந்த ேநரத்தில் நான் 
நன்றி கூறக் கடைமப்பட் க்கின்ேறன். 1989ஆம் 
ஆண் ந்  இற்ைறவைர நான் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியில் 
இ ந் , இந்த மாவட்டத்தின் தைலவராக, ெதாகுதி 
அைமப்பாளராக இ ந்  பல ேசைவகள் ாிந்தி க்கின்ேறன். 
இந்தத் ேதர்த ேல அ  உதாசீனப்ப த்தப்பட்டேபா , 
என் ைடய ெகளரவத்ைதப் பா காத்த அந்தக் கட்சியின் 
தைலவரான ெகளரவ பிரதம மந்திாி அவர்க க்கும் அகில 
இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின க்கும் நான் மீண் ம் 
நன்றி கூ கின்ேறன்.  

அவ்வாேற, ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சிையச் ேசர்ந்த 
ன்னாள் தலைமச்சர் நஜீப் அவர்க ம் ஸ்ரீ லங்கா ஸ் ம் 

காங்கிர ைடய பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெதளபீக் 
அவர்க ம் தங்க ைடய ேதால்விைய உ திெசய் , 
எங்க க்கு மாெப ம் ெவற்றிையத் ேத த்தந்தைமக்காக, ஸ்ரீ 
லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின ம் ஸ்ரீ லங்கா ஸ் ம் காங்கிரஸ் 
கட்சியின ம் ஆதரவாளர்க க்கும் மற் ம் எம  
மாவட்டத்தின் வின மக்க க்கும் நன்றி கூறியவனாக 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  
       

[අ.භා. 5.03] 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා 

ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාව ඓතිහාසික ෙයෝජනාවක් හැටියට 
මා දකින බව පථමෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. පථම 
වතාවට පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු ෙවලා, රට ඉදිරියට 
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ෙගන යන්න, ජනතාවට ෙසේවය කරන්න, ෙම් රෙට් විශාල 
දියුණුවක් ඇති කරන්න, රට ආරක්ෂා කරන්න ඉදිරිපත් වීම අප 
සියලු ෙදනාම ෙබොෙහොම සතුටින් භාර ගන්න ඕනෑය කියන 
කාරණයත් මා මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදිරිෙය්දී අපට ජය 
ගන්න අභිෙයෝග ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක අත් වැල් බැඳෙගන, එකට ඉදිරිපත් ෙවලා 
වැඩ කළාම ඒ අභිෙයෝග ජය ගන්න පුළුවන් කියන ස්ථාවරෙය් 
තමයි මා ඉන්ෙන්. අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් ඉවර කරලා අවුරුදු 5ක, 
6ක විතර ගමනක් අප ෙම් ෙවන ෙකොට ඇවිත් තිෙබනවා. ඒ ගමන 
දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, අපට තව ෙබොෙහෝදුර ගමන් කරන්න 
තිෙබන බව . ෙම් රෙට් පුළුල් සංහිඳියාවක් ස්ථාපිත කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, ඒ සඳහා යන ගමෙන්දී අපට 
ෙනොෙයකුත් අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ 
පැත්ෙතන් බැලුවාම ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක 
එකට වැඩ කරන්න ඉදිරිපත් වීම ෙම් රෙට් අනාගතයට ෙබොෙහොම 
සුබවාදී ලකුණක් හැටියටයි මා දකින්ෙන් කියා මා නැවත වරක් 
කියන්න කැමැතියි.  

ජාත්යන්තරෙය් අපට තිෙබන අභිෙයෝග දිහා බැලුවාම, 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් ජිනීවාහි මානව හිමිකම් කවුන්සලයට අෙප් 
රට සම්බන්ධෙයන් තිෙබන ජාත්යන්තර පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව 
එන අවස්ථාෙව්දී, ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකට එක 
හඬින් ඒ පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ෙම් ජාතික ආණ්ඩු 
සංකල්පය පදනම් කර ගන්න පුළුවන් කියන කාරණයත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ජාත්යන්තර පරීක්ෂණය 
සම්බන්ධෙයන් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදෙක් තිබුණු ෙවනස් 
මත අද හුඟක් අඩුයි කියන එකත් අප මතකයට ගන්න ඕනෑ. 
උදාහරණයක් හැටියට අෙප් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම 
කියනවා, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්ය නැහැ කියලා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම පැහැදිලි ස්ථාවරයක 
සිට කියනවා, යුද සමෙය්දී ඇති වුණු ගැටලු, පශ්න පිළිබඳව ෙද්ශීය 
යන්තණයක් හරහා  ෙසොයා බලා පුළුල් සංහිඳියාවකට යන ගමන 
ඉවර කරන්න අප ෙදෙගොල්ලන්ම අත් වැල් බැඳෙගන කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ බව. ඒ පැහැදිලි ස්ථාවරෙය් ඉන්න ගමන් ෙම් පධාන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම කියනවා, ෙම් රට ෙබ්රා ගත්ත රණ 
විරුවන්ව අප පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ කියා. ඒකත් ෙබොෙහොම 
සුබවාදී ලක්ෂණයක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්. ෙමොකද, අප 
ෙදෙගොල්ලන්ම ෙබොෙහොම පැහැදිලි ස්ථාවරයක සිට කියනවා, 
තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය, ජාත්යන්තර නීති-රීති, ෙද්ශීය නීති-රීති 
පතිපත්තිමය වශෙයන් උල්ලංඝනය කරන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ 
කියලා. සමහර අවස්ථාවලදී පුද්ගලයන්ට වගකීම් භාර ගන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. පතිපත්තිමය තීරණ තිබුණත්, සමහරු ඒවායින් 
පිටස්තරව ගිහින් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කළා ද කියා ෙම් ෙද්ශීය 
යන්තණය හරහා ෙහොයා බලා, ඒ පිළිබඳ නීතිමය පියවර ගන්නයි 
අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙමොකද, අප දන්නවා පැහැර ගැනීම්, 
ඝාතන සිද්ධ වුණු බව. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි මන්තීවරු කීප 
ෙදෙනක් ඝාතනය කළා. රවිරාජ් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා, 
ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා වැනි අය ඒ 
අතර සිටිනවා.  

මා අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට 
පමණක් ෙනොෙවයි, අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමයටත් ගිහින් 
උත්තර ෙදනවා, ඒ ඝාතන සම්බන්ධෙයන් අප කටයුතු කර තිෙබන 
ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින්, ෙම් වන විටත් රවිරාජ් හිටපු 
මන්තීතුමාෙග් ඝාතනයට සම්බන්ධ ඒ අය අත් අඩංගුවට ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් හිටපු මන්තීතුමාෙග් 
ඝාතනයට සම්බන්ධ කිහිප ෙදෙනකුත් ෙම් වන ෙකොට හඳුනාෙගන 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන් ෙම්වා ෙහොඳ ෙද්වල්. අපි තවදුරටත් ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ කියන එක තමයි මා 

විෙශේෂෙයන් දකින්ෙන්. ෙමොකද, ඇත්ත ෙසොයා බැලීම, අෙප් රට 
තස්තවාදෙයන් නිදහස් කරගන්න ෙබදුම්වාදය පරාජයට පත් 
කරන්න කැප වූ රණ විරුවන් පාවා දීමක් ෙනොෙවයි. අප සියලු 
ෙදනා සමඟිෙයන් වැඩ කෙළොත් පමණයි, අප සියලු ෙදනා සතුව 
තිෙබන විවිධ දැනුම ආරක්ෂා කරලා, පවර්ධනය කරලා ෙම් ගමන 
ගිෙයොත් පමණයි, නියම ශී ලාංකික අනන්යතාවක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ 
නඟලා, ආපසු අර අවුරුදු තිෙහේ යුගය ඇති ෙනොවන තත්ත්වයක් 
නිර්මාණය  කරෙගන,  ඒ අවසානෙය් තමයි ෙම් රට විශාල 
දියුණුවකට ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක මා 
විෙශේෂෙයන් මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.  

අෙප් ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදක පමණක් ෙනොෙවයි, පගතිශීලි 
අෙනක් මන්තීවරුන් සහ ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතු ෙවලා විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයත් ඉතා ඉක්මනින් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ කියන එක විෙශේෂෙයන් මම 
දකිනවා. පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී ෙබොෙහොම නින්දිත අන්දමින්, 
ෙබොෙහොම කැත අන්දමින් ෙබොෙහොම බංෙකොෙලොත් 
ෙද්ශපාලනයක් කරලා සමහරු තමන්ෙග් සෙහෝදර 
අෙප්ක්ෂකයන්ට ඡන්දය ෙදන්න එපා කියමින් එළි පිට කියාත්මක 
වුණාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදන්න 
කැමැතියි. අපි ඒ යුගය සදහටම ඉවත් කර දමලා, ආසන මට්ටමින් 
මන්තීවරයකු ෙතෝරා ගන්න පුළුවන් වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට 
ගිෙයොත් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඒ හරහා ඉෂ්ට 
කර ෙදන්න අපට පුළුවන් කියන එක මම දකිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිය පිළිබඳ පතිපත්තිය හා සම්බන්ධ සමහර කරුණු දහනව 
වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පනතට ඇතුළත් කළාට, ඒ 
පිළිබඳ ව්යවස්ථාදායක පියවරකුත් ගන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. 
ෙමොකද, මා නම් දකින්ෙන්, දූෂණයට ස්ථිර විසඳුමක් ෙදන්න අපට 
පුළුවන් ඒ හරහා පමණක්ය කියන එකයි. විෙශේෂෙයන්, ෙතොරතුරු 
දැනගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත්, 
සියලු ෙදනා එකඟ ෙවලා එය පිළිෙගන වහාම කියාත්මක කරන්න 
පටන්ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට් සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් කරලා ඒ 
හරහා තිරසාර දියුණුවක් ෙම් රෙට් ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම දූෂණය පිටු දැකීමට කවදාවත් කියාත්මක ෙනොවන 
අන්දෙම් වැඩ පිළිෙවළක් විනිවිදභාවයකින්, වගකීමකින් 
කියාත්මක කරන්න ඒ හරහා අපට පුළුවන් ෙව්වි කියන එක මම 
දකිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා 
තවත් කාරණයක් මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි. මූල්ය වගකීම 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දීලා 
තිෙබනවා. අලුත් මන්තීවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටිනවා. 
පරණ, අත් දැකීම් තිෙබන මන්තීවරු ගණනාවක් තවම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිනවා. ගරු අගමැතිතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී 
සඳහන් කළා, ඉදිරි දවස්වල -ඉදිරි කාලය තුළදී- විධායක කමිටු 
හරහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූල්ය වගකීම දරන රජෙය් පාර්ශ්වයන් 
පිළිබඳ තවදුරටත් ෙසොයා බලන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ලබා 
ෙදනවා කියලා. මා හිතන හැටියට එය ෙහොඳ ෙදයක්. මන්තීවරුන් 
හිතට ගන්න ඕනෑ, මූල්ය වගකීම පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බව. 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවන ගමන්, මන්තීවරුත්  ඒ 
කාරණය පිළිබඳ දැඩි අධ්යයනයක් කරලා හදවතින්ම ඒ වැඩ 
පිළිෙවළට සම්බන්ධ වුෙණොත් දූෂණය වැනි ෙද්වල් වළක්වන්න, 
නැත්නම් සදහටම ඉවත් කරලා දමන්න ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහාත් ෙගන යන්න පුළුවන් කියන එකත් මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම ෙහොඳ 
ෙයෝජනාවක්. ෙම් ෙයෝජනාවට පක්ෂව මම ඡන්දය පකාශ 
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියන එකත් සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.12] 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නවක මන්තීවරයකු වන 

මාෙග් මංගල කථාව ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් මංගල සභා 
වාරෙය්දී ජාතික අවශ්යතාවක් ෙවනුෙවන් සිදු කිරීමට ලැබීම, 
මාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් වැදගත්ම අවස්ථාවක් යැයි මම 
හිතනවා.  

1990 වසෙර්දී ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කළ මා විශ්වවිද්යාල 
ෙද්ශපාලනෙය්දීත්, ඉන් පරිබාහිරවත් කියාකාරී ෙවමින්, ලාංකීය 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියට යහ පාලන ගුණාංග ෙගන ඒමට මා තුළ 
වූ අධිෂ්ඨානය ඉදිරියට ෙගන යෑමට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් කිරීම පිළිබඳව පක්ෂෙය් නායක ගරු 
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, පක්ෂෙය් 
සභාපතිතුමාටත්, මහ ෙල්කම්තුමා, නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමා 
ඇතුළු මා ෙකෙරහි විශ්වාසය තබන ලද පක්ෂෙය් සියලුම 
ෙදනාටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දුන් 50,00,000ක් 
ඉක්මවූ අෙප් පාක්ෂිකයන්ටත් මෙග් හෘදයංගම ස්තුතිය පුද කිරීමට  
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිදහසින් පසු ෙගවී ගිය 
හැටහත් වසරක ඉතිහාසය අධ්යයනය කිරීෙම්දී පැහැදිලි වන එක් 
සත්යයක් නම්, ෙද්ශෙය්ත්, ජාතිෙය්ත්, ආගෙම්ත් නාමෙයන් අප 
විසින් සිදු කර තිෙබන්ෙන් සම්මුතිවාදී පාලනයක් ෙනොව ගැටුම්වාදී 
පාලනයක් බවයි. ෙමහි අවසන් පතිඵලය වී ඇත්ෙත් කුමක්ද? එදා 
නිදහසට ෙපර අපට පසු පසින් සිටි රටවල් අප පසු කර අපට හිතා 
ගන්නටවත් ෙනොහැකි දුරකට ගමන් කර තිෙබනවා පමණක් 
ෙනොව, ෙකළවරක් නැති ෙමකී ගැටුම්වල පතිඵලය ෙලස ෙම් රෙට් 
අසරණ ජනතාව දවසින් දවස දුගී දුප්පත්කම කරා අප විසින් තල්ලු 
කර දමා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා 
සිටු වීෙම් කියාවලිය අප විසින් ඕනෑකමින්ම අත පසු කර 
තිෙබනවා ෙනොව අමතක කර දමා තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් ෙලස ෙම් රෙට් ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනතාවෙග් 
පශ්න ගැන බලන්න. ජාතිවාදී ෙදමළ හා මුස්ලිම් නායකයන්ෙගන් 
එම ජනතාව ගලවා ගැනීමට අපට ෙනොහැකි වූෙය් ඇයි? ෙමයට 
පධාන ෙහේතුව ෙලස මා දකින්ෙන්, ෙමරට පාලනය කළ පධාන 
පක්ෂ ෙදක සම්මුතියකින් කටයුතු කිරීමට දැක්වූ අපහසුතාවයි. 
ෙමහි අවසාන පතිඵලය වූ කුරිරු යුද්ධය නිසා ෙම් රෙට් පරම්පරා 
හතක තරුණ විය අහිමි වීමත්, ෙම් රෙට් උපදින්න ඉන්න 
පරම්පරාවට තමන්ෙග් ෙසෞභාග්යය අහිමි වීමත් පමණක් ෙනොව, 
රෙට් ජනතාවට තමන්ෙග් දරුවන් අහිමි වීමත් සිදු වුණා. උතුෙර් 
ෙදමළ පක්ෂයට අප අතර සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලන එකඟතාවක් 
උදා කර ගත ෙනොහැකි වූ අයුරින්ම ෙම් රෙට් අධ්යාපනය, 
කෘෂිකර්මය, ෙසෞඛ්යය වැනි ක්ෙෂේත සම්බන්ධෙයන් 
සම්මුතිවාදෙයන් කටයුතු කරන්නට ෙනොහැකි වීෙම් පතිඵලය ෙම් 
රෙට් ජනතාව භුක්ති විඳිමින් සිටිනවා. ෙම් රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක 
ෙමම ජාතික පශ්න ගැන එක මතයකට පැමිණ එක් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි. එවිට අවුරුදු පහකින් පසුව 
මැතිවරණයකින් අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් වුවද පතිපත්තිය ෙවනස ්
වන්ෙන් නැහැ. ෙවනස් වන්ෙන් කියාත්මක වන වැඩ පිළිෙවළ 
පමණි. ෙම් රට අවුරුදු 40ක් අහිමි වූ රටක් ෙලස කනගාටුෙවන් 
වුවත් හැඳින්වීමට සිදු ෙවනවා. අපට විශාල ඇමති මණ්ඩලයක් 
අවශ්ය වන්ෙන් අෙපන් ෙම් රටට අහිමි වූ අවුරුදු 40 යළි දිනා 
ගැනීමටයි. දැවැන්ත අමාත්යාංශයක් කිහිප ෙදනකු විසින් 
කියාත්මක කරනවා ෙවනුවට කුඩා අමාත්යාංශ විශාල පමාණයක් 

වැඩි පිරිසක් විසින් කියාත්මක කිරීෙමන් වැඩි ඉඩකඩක් තුළ වැඩි 
පිරිසකට අවධානය ෙයොමු කිරීමට අවස්ථාව ලැෙබනවා. එෙසේම 
වගකීම් පැහැදිලිව ෙබදීයාමක් ද සිදු ෙවනවා.  එවිට කුඩා 
ක්ෙෂේතයකට වැඩි අවධානයක් ෙයොමු ෙකොට අපට අහිමිවී ගිය 
අවුරුදු 40 දිනා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැෙබනු ඇතැයි අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් රෙට් 
ආර්ථිකය එක පවුලක් වටා භමණය ෙවමිනුයි පැවතුෙණ්. රෙට් 
ජනතාවෙග් පශ්න විසඳුෙණ් නැහැ. පසු ගිය අවුල් විසඳා ගනිමින් 
රට ඉදිරියට ෙගන යාමට නම් පැහැදිලිවම අප සම්මුතිවාදයට මුල් 
තැන දිය යුතුයි. අපෙග් සිත් අෙනකුත් පටු අරමුණු වලින් මිදිය 
යුතු ෙවනවා. ඉදිරි අවුරුදු 5 තුළ අනිවාර්යෙයන් අපි ඉතා ශීඝ 
ආර්ථික කියාවලියක් පණ ගැන්විය යුතු ෙවනවා. රෙට් ජනතාවට 
ආර්ථිකෙය් නියම පතිලාභ ලැබීමට නම් අමාත්යවරුන් දිනකට 
පැය 16ක්වත් ෙම් මාස 60 තුළ වැඩ කළ යුතු ෙවනවා. දැනට 
තිෙබන අෙප් අමාත්යාංශවල කාර්ය භාරයන් බැලුවාම එක 
ඇමතිවරයකුට තිෙබන වැඩ කන්දරාව ඉටු කළ ෙනොහැකි තරමට 
වැඩි වී තිෙබනවා. එෙහයින් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46.(4)(1) වන අනු 
ව්යවස්ථාව පරිදි ඇමති මණ්ඩලෙය් සීමාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී 
තීරණය කළ හැකියි. එය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුකූලයි. 
අමාත්ය මණ්ඩලය වැඩි කිරීම තුළින් අප විසින් ජයගහණය කරන 
ලද "ෛමතී පාලනයක්- ස්ථාවර රටක්" යන පතිපත්ති 
පකාශනයට අනුව මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ 
කියාවලිය කියාත්මක කළ හැකි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රෙට් 
ජනතාවට සංවර්ධනෙය් නියම පතිලාභ ලැෙබන ආර්ථික කමයක් 
ලැෙබන බව සහතිකයි.   

ගරු ජනාධිපතිතුමා පතිපත්ති පකාශනය ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී 
දූෂිතයන්ට තරාතිරම ෙනොබලා දඬුවම් ලබා ෙදන බව පකාශ කළා. 
අතීතෙය් වැරැදි කළ අයට දඬුවම් ලැෙබනවා වාෙග්ම අනාගත 
ෙද්ශපාලනඥයන්ටත්, රාජ්ය ෙසේවකයන්ටත් වැරැදි ෙනොකරන්නට 
සහ වැරැදි කරන්නට හිතන්නටවත් ෙනොලැෙබන පරිසරයක් 
උදාෙවනවා ඒකාන්තයි.  

 
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, your time is over.  Please wind up 

now.  
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇමති මණ්ඩලය වැඩි 

කිරීෙම් ෙයෝජනාව ෙද්ශපාලන බලය පිළිබඳ කෑදරකමකින් ෙහෝ 
කුහකකමකින්  සිදු කරන ෙදයක් ෙනොව යහ පාලනය, සංහිඳියාව 
හා සම්මුතිය උෙදසා අවංක හැඟීෙමන් ගනු ලබන තීන්දුවක් බව 
අවසාන වශෙයන් කියන්න කැමැතියි. ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 
අවංක දායකත්වය එයට ලැෙබනවා නම් පධාන පක්ෂ ෙදකට කළ 
යුතු කාර්යන් තුනක් තිෙබනවා. පධාන කාර්ය බිම් මට්ටෙම් 
ජනතාව, අෙප් පාක්ෂිකයන් දැනුවත් කිරීමයි. ෙදවනුව රාජ්ය 
ෙසේවකයන් දැනුවත් කිරීම සහ ෙතවනුව සියලු වෘත්තීය සමිති 
දැනුවත් කිරීමයි. ෙමම පාර්ශ්වයන් තුන සමඟ අවංක ශක්තිමත් 
සබඳතාවක් ෙගොඩ නැංවුෙණොත් පමණයි අෙප් ෙපොදු අරමුණ 
දිනාගත හැකි වන්ෙන්. ෙම් අටවන පාර්ලිෙම්න්තුව දූෂිතයන්ෙගන් 
ෙතොර සංහිඳියාෙවන් සම්මුතිෙයන් පිරි, ඡන්දය දුන් ජනතාවට වග 
කියන පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙව්වායි මා පාර්ථනය කරනවා. 
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[பி.ப. 5.18] 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 
அல்ஹம் ல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, நீங்கள் 
இந்தப் பதவிக்குத் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட பின்னர் உங்க ைடய 
தைலைமயிேல உைரயாற் வைதயிட்  நீண்டகால நண்பர் 
என்ற வைகயில் நான் மிக ம் சந்ேதாஷமைடவ டன், 
உங்க க்கு என் ைடய வாழ்த் க்கைள ம் பாராட் க் 
கைள ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, கடந்த 
பாரா மன்றத் ேதர்த ேல நான் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் 
கூட்டைமப்பில் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல ேபாட் யிட்  
சுமார் 32,000க்கு அதிகமான வாக்குகைளப் ெபற் க் 
ெகாண்ேடன். அந்தத் ேதர்த ேல பல்ேவ பட்ட 
சவால்க க்கு மத்தியில் எனக்கு வாக்களித்த அத்தைன 
ஆயிரம் உள்ளங்க க்கும் அதற்காகச் ெசயற்பட்ட எம  
கட்சியின் உ ப்பினர்க க்கும் அந்தத் ேதர்த ேல 
ேபாட் யிட்ட அத்தைன ேவட்பாளர்க க்கும் என் ைடய 
நன்றிைய ம் பாராட் க்கைள ம் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள  வி ம் கின்ேறன். 

ேதர்த க்குப் பின்னர் இந்தப் பாரா மன்றத் க்கு 
ேதசியப் பட் ய டாக என்ைன நியமித்த எம  கட்சியின் 
தைலவ ம் ேமதகு ஜனாதிபதி மான ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கும் அதற்காக ைமயாகச் ெசயற்பட்ட எம  
கட்சியின் ெபா ச்ெசயலாளர் ெகளரவ சுசில் பிேரமஜயந்த 
அவர்க க்கும் எங்க ைடய மாவட்ட மக்கள் சார்பில் 
என் ைடய நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம்  
கின்ேறன். 

இன்  தல் தடைவயாக இந்த நாட் ன் அரசியல் 
வரலாற்றிேல இரண்  பிரதான கட்சிக ம் ஒன் ேசர்ந்  ஓர் 
ஆட்சிைய - ஓர் அரைச அைமப்பதற்கு திதாகக் 
கால ெய த்  ைவத்தி க்கின்றன. இதன் லமாக இந்த 
நாட் ேல ைரேயா ப் ேபாயி க்கின்ற பல பிரச்சிைன 
க க்கு எதிர்காலத்திேல நாங்கள் தீர்  காண ேவண் ம். எம  
நாட் ல் த்தத்ைத க்குக் ெகாண் வந்தா ம் இன் ம் 
இனங்க க்கிைடயி ம் மதங்க க்கிைடயி ம் காணப்ப ம் 
பல்ேவ பட்ட பிரச்சிைனக க்கு நாங்கள் கங்ெகா த் க் 
ெகாண் க்கின்ேறாம். கடந்த சில ஆண் களாக ஸ் ம் 
க க்கு எதிராக சில மதக் கு க்களால் நடத்தப்பட்ட 
ேமாசமான சம்பவங்கள், ெசயற்பா கள் இந்த நாட் ேல ஓர் 
ஆட்சி மாற்றத்ைதேய ெகாண் வந்தி க்கின்ற . ஆகேவ, 
எதிர்காலத்திேல இவ்வா  இனங்க க்கிைடயிேல 
பிரச்சிைனகைள ஏற்ப த் ம்வைகயில் ஓர் இனத்ைத அல்ல  
ஒ  மதத்ைத நிந்திக்கின்ற அல்ல  விமர்சிக்கின்ற, 
அவர்க க்ெகதிராகச் ெசயற்ப கின்ற அல்ல  அவர்கள  மத 
அ ஷ்டானங்க க்கு எதிராகப் ேபசுகின்ற, ெசயற்ப கின்ற 
எந்த அைமப் களாக  இ ந்தா ம்சாி, அைவ இந்த நாட் ேல  
தைடெசய்யப்பட ேவண் ம். 

சிங்கப் ர், மேலசியா ேபான்ற நா களில் இனங்க க் 
கிைடயிேல ஐக்கியத்ைத உண் பண்ணக்கூ ய வைகயில் 
இனங்க க்ெகதிராக, மதங்க க்ெகதிராக, மதங்கைள 
ைமயமாக ைவத்  ேமாதல்கைள ஏற்ப த் வதற்கு 

ைனகின்ற சக்திகைளத் தைடெசய்கின்ற மிகவ வான 
சட்டங்கள் இ க்கின்றன. ஆகேவதான் அந்த நா கள் 

ன்ேனற்றமைடந்தி க்கின்றன. நம  நா  ன்ேனற்ற 
மைடய ேவண் மாக இ ந்தால், ெபா ளாதாரம் 
கட் ெய ப்பப்பட ேவண் மாக இ ந்தால் நாம் எல்ேலா ம் 
‘இலங்ைகயர்’ என்  சிந்திக்கின்ற ஓர் உணர்  ஏற்பட 
ேவண் ம். எங்க க்கிைடேய மதாீதியாக, இனாீதியாக ஒ  
மதத்ைத இன்ெனா  மத ம், ஓர் இனத்ைத இன்ேனார் 
இன ம் தாக்கிக்ெகாண்  ெசயற்ப ேவாமாக இ ந்தால் 
ஐக்கிய இலங்ைகையக் கட் ெய ப்ப யா . ஆகேவ, 
அவ்வா  ெசயற்ப கின்ற இயக்கங்கள், அைமப் கள் 
உடன யாகத் தைடெசய்யப்பட ேவண் ம். அவற்ைறத் 
தைடெசய்யக்கூ ய சட்டங்கைள இந்தப் பாரா மன்றம் 
இயற்ற ேவண் ம். இனாீதியாக இ க்கின்ற ரண்பா கள் 
உடன யாகத் தீர்க்கப்பட்  இனப்பிரச்சிைனக்கு நிரந்தரமான 
தீர்ைவ நாங்கள் காணேவண் ம். அந்த நிரந்தரமான தீர்ைவக் 
காண்பதற்கு உ தியான ஓர் அரசு இ க்க ேவண் ம். ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ெபா ளாதாரத் 

ைறயிேல, குறிப்பாக விவசாயத் ைறயிேல நம  நா  
ன்ேனற்றமைடய ேவண் ம் என்ற ஓர் உயர்ந்த 

இலட்சியத்ைத ன்ைவத்தி க்கின்றார். இதைன நாம் 
அைடந் ெகாள்ள ேவண் மாக இ ந்தால் எங்க க்கிைடயி 

ள்ள ேவ பா கைள மறந்  ஒன் பட் ச் ெசயற்பட 
ேவண் ம்.  

அ மாத்திரமல்ல, ெகா ம் , கண்  ஆகிய இடங்களில் 
இ க்கின்ற ஸ் ம் பாடசாைலகளில் இ க்கின்ற 
பிரச்சிைனகள், ஸ் ம் மாணவர்கள் கல்விப் பிரச்சிைனகள், 

திய பாடத்திட்டத்ைத உ வாக்கேவண் ய பிரச்சிைனகள், 
நீண்டகாலமாக இஸ்லாமிய ெமளலவி ஆசிாியர் நியமனங்கள் 
வழங்கப்படாைம ேபான்ற பல தீர்க்கப்படாத பிரச்சிைனகள் 
பற்றித் ெதாடர்ச்சியாக பல ஆண் களாக நாங்கள் 
ேபசிவ கின்ேறாம். இவற் க்ெகல்லாம் ஒ  நிரந்தரமான 
தீர்ைவக் காணேவண் மாக இ ந்தால் ஆகக்குைறந்த  ஒ  
குறிப்பிட்ட காலத் க்ேக ம் இந்த நாட் ல் இ க்கின்ற 
இரண்  ெப ம்பான்ைமக் கட்சிகளான ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி ம் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி ம் ஒன்  ேசர்ந்  
ெசயற்பட ேவண் ய  அவசியம். அந்த வைகயில், ஒ  ேதசிய 
அரைச உ வாக்குவத டாக இந்த நாட் க்கு ஒ  சிறந்த 
எதிர்காலத்ைத உ வாக்க ம் என்ற அ ப்பைடயில், 
இந்த நாட் ேல எங்க ைடய எதிர்காலச் சந்ததியினர் 
அைனவ ம் இலங்ைகயர் என்ற சிந்தைன டன் ஒற் ைம 
ேயா  வா கின்ற ஒ  சூழ்நிைலைய உ வாக்குவதற்காக 
இன்  இந்த இரண்  கட்சிக ம் ஒன் ேசர்ந்  ெசயற்பட 

ன்வந்தி க்கின்ற ேவைளயிேல, இந்தத் தீர்மானத் க்கு 
என் ைடய ஆதரைவத் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
நன்றி. 

 
[பி.ப. 5.24] 

 

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த உயாிய 
சைபயின் ஓர் அங்கத்தவனாக வ வதற்கு எனக்கு வாய்ப் 
பளித்த அல்லாஹ் க்கும் இந்தச் சைபயிேல இன்  என  
கன்னி உைரைய ஆற் வதற்குச் சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கிய 
உங்க க்கும் தற்கண் என  நன்றிையத் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறன். அ த் , பல்ேவ  இைட க க்கு 
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மத்தியி ம் எனக்கு வாக்களித்த தி ேகாணமைல மாவட்டத் 
தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள மக்கைள நன்றி டன் நான் 
நிைன கூ கின்ேறன். ஒ வர் பாரா மன்ற உ ப்பினராகத் 
ெதாி ெசய்யப்பட ேவண் மாயின் த ல் குறித்த ஒ  
கட்சியின் ேவட்பாளராகத் ெதாி ெசய்யப்பட ேவண் ம்.  
அப்ேபா தான் மக்களிடம் ெசன்  அவர்கள  வாக்குகைளக் 
ேகட் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினராக வர ம். அந்த 
வைகயில் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் ஒ  ேவட்பாளராக 
என்ைனத் ெதாி ெசய்த எம  கட்சியின் தைலவர் ெகளரவ 
பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் மற் ம் கட்சியின் 
உயர்பீட உ ப்பினர்க க்கும் இந்த ேநரத்திேல நான் என  
நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன். 

இன்ைறயநாள் என  வாழ்வில் மிக க்கியமான ஒ  நாள். 
ன்னாள் ைற கங்கள், கப்பற் ைற இராஜாங்க 

அைமச்சரான என  தந்ைத மர்ஹும் எம்.ஈ.எச். மஹ் ப் 
அவர்கள் 1977ஆம் ஆண்  தல் 1997ஆம் ஆண் ல் 
பயங்கரவாதிகளால் ெகால்லப்ப ம்வைரயில் 20 வ ட காலம் 
ெதாடர்ச்சியாக இந்த உயாிய சைபயின் உ ப்பினராக 
இ ந் ள்ளார். 1994ஆம் ஆண்  ெபா த் ேதர்த ல் ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சி நாட் ன் எதிர்க்கட்சியானேபா ம் 
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் இரண்  ஆசனங்கைள 
அக்கட்சி ெபற் க்ெகாள் ம் வைகயில் அந்த மாவட்டத்தில் 
கட்சிையப் பலப்ப த்தியி ந்தவர் என் ைடய தந்ைத. 
அவைர இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஞாபகப்ப த்தி, அவாின் வழிையப் 
பின்பற்றிக் கட்சிையப் பலப்ப த் வேதா  மக்க க்கு 
உச்சக்கட்ட ேசைவ ெசய்வதற்காக என்ைன ம் நான் 
தயார்ப த்திக்ெகாண் க்கிேறன்.  

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 
1978ஆம் ஆண்  அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் பிரகாரம் 
அைமச்சர்கைள நியமிக்கும் அதிகாரம் ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்க க்குாிய . எனி ம், அரசியலைமப் க்கான 
பத்ெதான்பதாவ  தி த்தத்தின்ப , அைமச்சர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய அதிகாிப்ப  சம்பந்தமான தீர்மானத் க்கான 
அங்கீகாரத்ைதப் பாரா மன்றம் வழங்கேவண் ம் என்ற 
அ ப்பைடயில் இன்  இந்தப் பிேரரைண மீதான விவாதம் 
சைபயில் இடம்ெப கின்ற . ஒ  நாட் ல் சட்டத் ைற, 
நிர்வாகத் ைற, நீதித் ைற ஆகிய ன் ம் சாியாகச் 
சுயாதீனமாக இயங்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் அந்த 
நாட் ல் ஜனநாயகம், நல்லாட்சி என்பவற்றின் நன்ைமகைள 
மக்கள் அ பவிக்க ம். அந்த வைகயில் நிர்வாகத் 

ைறயாக விளங்கும் அைமச்சரைவக்குப் ேபாதியள  
அைமச்சர்கைள நியமித்  இந்நாட்  நிர்வாகத்ைத மக்க க்கு 
ேம ம் பய ள்ள வைகயில் ன்ெகாண்  ெசல்லேவண் ய 
ேதைவ இப்ேபா  நம் ன் உள்ள .   

கடந்த 30 வ டங்களாக நம  நா  பயங்கரவாதம், 
இனவாதம் ேபான்ற ெகா ய ேநாய்க க்குள் ழ்ந் கிடந்த . 
மக்களின் உாிைமகள் பறிக்கப்பட் ச் சுதந்திரமாகப் ேபசேவா, 
நடமாடேவா யாத சூழ்நிைல உ வாகியி ந்த . 
இந்நாட் ல் வாழ்வதற்ேக உயி க்கு உத்தரவாதமில்லாத 
நிைல இ ந்ததால் பலர் ேவ  நா களில் தஞ்சமைடந்தனர். 
ஜனநாயகம், சுதந்திரம், நல்லாட்சி என்பவற் க்காக மக்கள் 
ஏங்கிக்ெகாண் ந்த சூழ்நிைலைய நாங்கள் கடந்த 30 
வ டங்களாகப் பார்த்ேதாம். இப்ப யான சூழ்நிைலயில்தான் 
கடந்த ஜனவாி 8ஆம் திகதி ஜனாதிபதித் ேதர்தல் 
நைடெபற்ற .  தமக்கு ஜனநாயகம், நல்லாட்சி, சுதந்திரம் 
என்பன கிைடக்கேவண் ம் என்பதற்காக மக்கள் திய 
ஜனாதிபதியாக ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கைளத் 

ெதாி ெசய்தார்கள். அதன் அ ப்பைடயில் இப்ெபா  திய 
அரசாங்கத்ைத ம் இந்த நாட் ன் மக்கள் ெதாி  
ெசய்தி க்கின்றார்கள்.  
 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Deputy Speaker will now take the 

Chair. 

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, please continue. 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
எனேவ, மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஜனநாயகம், நல்லாட்சி, 

சுதந்திரம் என்பவற்ைற அவர்க க்குப் ெபற் க்ெகா க்க 
ேவண் ய கடைம நமக்குள்ள . இந்த நாட் ல் ேவ ன்றி 

ள்ள சகல பிரச்சிைனக க்கும் தீர்  காணேவண் ள்ள . 
ஒேர நாட் ேல பிறந்  வாழ்ந்  வந்தா ம் அ த்த 
ச கத்ைதச் சந்ேதகக் கண்ெகாண்  பார்க்கும் நிைலைய 
மாற்றியைமக்க ேவண் ய கடைமப்பா ம் நமக்குள்ள . 
இனவாதம், மதவாதம் என்பவற்ைறப் ேபசி இன் ம் இந்த 
நாட்ைடக் குட் ச்சுவராக்கும் நிைலைய அ மதிக்க யா . 
ஊழல், ஷ்பிரேயாகங்கள் ஒழிக்கப்பட ேவண் ம். 
ேபாைதப்ெபா ளற்ற ய்ைமயான ஒ  நாட்ைட நம  
எதிர்காலச் சந்ததியின க்கு நாம் விட் ச் ெசல்ல 
ேவண் ள்ள . 

அைமச்சுக்கைள விடய ாீதியாகப் பிாித்  ெவவ்ேவ  
அைமச்சர்க க்குப் ெபா ப் க்கைள வழங்குவதன் லம் 
விைரவான ேசைவைய மக்கள் ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்குெமன்ப  என் ைடய க த்தாகும். அதற்காக 
அைமச்சர்கள் நியமனத்தில் எண்ணிக்ைக சம்பந்தமான 
மட் ப்பா கைளத் தளா்த்தி ேதைவயான அள க்கு அைமச்சர் 
களின் எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்க ேவண் ள்ள . இ  
நாட்  நலன் க தி ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ய ஒ  
விடயமாகும். இலங்ைக சுநத்திரமைடந்ததற்குப் பின்னர் 

தற்தடைவயாக இந்த ஆண் தான் தி ேகாணமைல 
மாவட்ட மக்கள் அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள ஓர் அைமச்சைர 
தம  மாவட்டத்திற்குப் ெபற் க்ெகாண் க்கின்றார்கள்.  
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன, ெகளரவ பிரதமர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க ஆகிேயார் இைணந்  ஜனவாி 8ஆம் 
திகதி ஏற்ப த்திய அரசாங்கத்தில் ெகளரவ எம்.ேக.ஏ. .எஸ். 
குணவர்தன அவர்கள்தான் அந்த அதிஷ்டத்ைதப் 
ெபற்றவராவார். அேதேபான்  ேதைவயான மாவட்டங் 
க க்கு, ேதைவயான ைறக க்கு அைமச்சர்கள் 
நியமிக்கப்படேவண் ய ேதைவ இ ப்பதால் அைமச்சர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய அதிகாிக்கேவண் ய  அவசியெமனக் 
க வேதா , எனக்கு இந்த வாய்ப்ைபத் தந்த இைறவ க்கும் 
என் ைடய கட்சித் தைலவ க்கும் மீண் ம் நன்றி கூறி, 
என  உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். வஸ்ஸலாம்.  
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[ගරු  ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා] 
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාම සීමිත කාල සීමාවක් 

තුළ තමයි මට කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් විවාදෙය් 
පධාන අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 46 වන 
ව්යවස්ථාව පකාරව තිෙබන අනුව්යවස්ථා අනුව දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින්ම අමාත්ය මණ්ඩලෙය් 
ධුර සංඛ්යාෙව් ඇති කර තිෙබන්නා වූ සීමාව, ඒ සීමාෙවන් ඔබ්බට 
යන්ෙන් ෙකෙසේද කියන කාරණය පාෙයෝගිකව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර ඡන්දයක් මඟින් සම්මත කිරීෙමන් ඉෂ්ට 
කර ගන්නටයි. ෙමහිදී මතු වන පශ්නය තමයි, අද තිෙබන 
තත්ත්වයටම පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්  පතිඵල ලැ බිලා, 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙනොතිබුණා නම් 
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක. එෙහනම් මීට ෙපර සිදු වුණා 
වාෙග් වැඩිපුර මන්තී ධුර සංඛ්යාව තිෙබන ෙද්ශපාලන පක්ෂය 
අනික් ෙද්ශපාලන පක්ෂෙයන් එක්ෙකෝ තනි තනි පුද්ගලයන් 
හැටියට කීප ෙදෙනකු අරෙගන මන්තී ධුර 113 හදා ගන්නවා, 
එෙහම නැත්නම් එවැනි පක්ෂයක් එක්ක සම්මුතියකට යනවා. ඒක 
තමයි විය හැකිව තිෙබන්ෙන්. අෙගෝස්තු 17 වැනිදා පතිඵලය 
අනික් පැත්තට සිදු වුණා නම්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
මන්තී ධුර 106ක් අරෙගන, එක්සත් ජාතික පක්ෂය මන්තී ධුර 
95ක් ගත්තා නම් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? බහුතරයක් හදා ගන්න නම් 
113 ෙදෙනකු අවශ්යයි. ෙම් හා සමාන කමයක් ෙහෝ මා කලින් 
කිව්ව විකල්පය කියන ෙම් කම ෙදෙකන් එකක් ඒ සඳහා ෙයොදා 
ගන්න ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් තිෙබන සන්දර්භය තුළ සාකච්ඡා කළ 
යුත්ෙත් දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත 
ෙනොවුණා නම්, ෙම් පතිඵලය ආවා නම්  ෙමොකක්ද කරන්ෙන් 
කියන කාරණය සම්බන්ධෙයනුයි. දැන් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තිෙබන නිසා තමයි එහි මන්තී ධුර 30 
කියන සීමාව තිෙබන්ෙන්. 30 කියන සීමාෙවන් ඔබ්බට යන්න නම් 
ගත හැකි කියා මාර්ගය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. එයින් ඔබ්බට යෑෙම් කියා මාර්ගයට තමයි අප අද 
අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

නිදහසින් පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයකදී පතිඵල නිකුත් 
ෙවලා ආණ්ඩු හැදීෙම් දී,  මුල ඉඳලාම සභාග ෙහෝ ජාතික ආණ්ඩු 
තමයි හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ, පථම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. පථම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාමාංශික ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට තමයි 
ඇත්තටම බලය පිහිටුවන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. හැබැයි, ඒ අය 
ස්වාධීන මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා ගන්න සූදානම් වුෙණ් 
නැහැ. ඒ නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පථම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
බලය පිහිටුවන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එෙහම ෙන්ද, ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල සභානායකතුමා? 

ඊළඟට අප ගනිමු, 1956 අවුරුද්ද. 1956  බණ්ඩාරනායක 
මැතිතුමන් තරග කෙළේ මහජන එක්සත් ෙපරමුණ හැටියටයි. 
එතුමා තරග කෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට ෙනොෙවයි. 
ඊළඟට අප 1960 ජුලි මාසය ගනිමු. නිතරග ගිවිසුමක් ඇති ෙවලා 
තමයි 1960 - එදා - ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ අනික් වාමාංශික 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ බලයට ආෙව්. 1965 - 1970 ආණ්ඩුවට 
හත්හවුල් ආණ්ඩුවක් කියලා කියනවා. මතකද? සමහර පැරණි 
වාමාංශික නාය කෙයෝ පවා ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා.  

1970 - 1976 සමගි ෙපරමුණ ආණ්ඩුව මැතිවරණයට එන 
ෙකොටම ෙද්ශපාලන පක්ෂ තුනක් - ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, 
සමසමාජ පක්ෂය සහ ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය - එකතු ෙවලා 
මැතිවරණ පකාශයක් ඉදිරිපත් කරලා සම්මුතියක් යටෙත් 
ෙකළින්ම නිතරග ගිවිසුමකට ආවා. සමහර ආසනවල ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ තුනම තරග කෙළේ නැහැ. එක ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට තරග 
කරන්න දුන්නා. ඒ විධියට තරග කරලා තමයි තුෙනන් ෙදකක 

බලයක් 1970 - 1976 කාලෙය්  ලබා ගත්ෙත්. අවස්ථා ෙදකකදී 
පාර්ශ්වකරුවන් ඉවත් වීම නිසා 1977 දී ඉෙබ්ටම මැතිවරණයකට 
ගිහිල්ලා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමන්ට හෙයන් පහක බලයක් 
ලැබුණා. ඊළඟට 1994 ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ හැටියට තමයි 
ශී ලංකා මහජන පක්ෂය, සමසමාජ පක්ෂය, ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු ෙවලා එදා ඒ ආණ්ඩුව 
හැදුෙව්. අපි ගත්ෙතොත් 2004 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
හැෙදන ෙකොට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, 
මහජන පක්ෂය, ෙද්ශ විමුක්ති ජනතා පක්ෂය, NUA සහ මහජන 
එක්සත් ෙපරමුණ කියන පක්ෂ තමයි විධායක සභාව නිෙයෝජනය 
කරන පක්ෂ හැටියට තිබුෙණ්. අනික් පක්ෂ ෙවනම මැතිවරණ 
තරග කරන ගිවිසුම්වලට ආවා. ඒ ෙවලාෙව් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරු 38ක් ආවා. ඒ ආණ්ඩුෙව් ඇමති ධුර තුනක් 
දැරුවා. නිෙයෝජ්ය ඇමති ධුර තුනක් දැරුවා. එදාත් තිබුෙණ් 
සන්ධාන ආණ්ඩුවක්. පතිපත්ති ෙවනස්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
පතිපත්තිය ෙවනස්; ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් පතිපත්තිය 
ෙවනස්; NUA එෙක් පතිපත්තිය ෙවනස්. එෙහම තමයි තිබුෙණ්. 
හැබැයි, ඒක සන්ධාන ආණ්ඩුවක්. මම ඉතිහාසය ෙපන්නුෙව් 
ෙම්කයි.  

ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයත් කියන පක්ෂ ෙදකම මහ මැතිවරණයකින් පස්ෙසේ 
අවස්ථා ගණනාවකදී සන්ධානගත වූ ආණ්ඩු ෙහෝ ජාතික ආණ්ඩු 
පිහිටුවලා තිෙබනවා. එෙහම තමයි ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. මැතිවරණ 
කමය හඳුන්වා දුන්නායින් පස්ෙසේ ඒ තත්ත්වය තවත් තීව ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙසේ තීව වුණු තත්ත්වයක් යටෙත් තමයි අද ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
ෙගනැවිත් සම්මත කළා නම් ෙහොඳයි. ඒෙක් පධාන අරමුණක් 
වුෙණ් ජනාධිපති ධුරෙය් විධායක බලතල අෙහෝසි කරනවාත් 
සමඟ මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම. විසිවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් මැතිවරණ කමය ෙවනස් ෙවලා 
මිශ කමය ආවා නම් තනි පක්ෂයකට ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හදා 
ගැනීමට ඇති සම්භාවිතාව වැඩියි. එෙහම පුළුවන් කියා මා 
කියන්ෙන් නැහැ; සම්භාවිතාව වැඩියි. ඒ නිසා මීට වඩා ෙවනස් 
විධියට එන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. ඒක නිසා මා හිතනවා, 
අපි ෙමයින් පාඩම් ඉෙගන ෙගන හැකි ඉක්මනින් විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සහ ව්යවස්ථාෙව් අෙනකුත් 
සංෙශෝධන කරා යා යුතුයි කියා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සියල්ල කරන්න 
වන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුවයි. ෙම් තිෙබන තත්ත්වය 
මත- එක්සත් ජාතික පක්ෂය බහුතරයක් අරෙගන තිෙබන 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් ආකාරෙයනුත්, එෙසේ ෙනොවී අෙනක් පැත්ත සිදු 
වුණා නම්, ඒ කියන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
බහුතරයක් අරෙගන ෙම් හා සමාන තත්ත්වයක් ආවා නම්, 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන අනුව ඒත් ෙම් විකල්පවලින් 
එකකට යා යුතුව තිෙබනවා. දැන් ෙකෙසේ ෙවතත් ජනතාව විසින් 
ඊළඟ අවුරුදු 5ක් සඳහා ජනවරමක් -mandate එකක්- දීලා 
තිෙබනවා. ඒ ජනවරම අනුව රජයක් පවත්වා ෙගන යන්න නම්, 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් රට ස්ථාවරව පවත්වා ෙගන යන්න නම්, 
යම් ආකාරයක සන්ධානයක් ෙහෝ එකතුවීමක් මඟින් සම්මුතියක් 
ඇති විය යුතුයි. ඒ සම්මුතිය ඇති වන්ෙන් නිකම්ම ෙනොෙවයි. ඒ 
සම්මුතිය ඇති වීෙම්දී යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි තිෙබනවා. අපි හිතමු, 
රෙට් මූලික පශ්න විසඳීම කියා. එතැනදී ෙකොතැනද අෙප් සීමා. අපි 
නවතින්ෙන් ෙකොයි සීමාෙව්ද? ඒක සම්මුතියක්. රෙට් ආර්ථිකය 
ෙමෙහයවීෙම්දී අපි ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා ද, නැත්නම් 
ෙපෞද්ගලික අංශය සහ රජයත් සමඟ හවුල්කාරත්වෙයන් 
partnership එකකට යනවා ද? එෙහම නම් එතැන සීමාව 
ෙකොතැන ද? මෙග් අදහෙසේ හැටියට ෙමන්න ෙම් ආකාරෙය් යම් 
ෙකොන්ෙද්සි රාමුවක් තුළ, එවැනි සම්මුතියක් යටෙත් තමයි          
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අතර  එෙහම 
නැත්නම් සන්ධානෙය් තවත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකඟ නම් ඒ අතර 
ෙමවැනි සම්මුතියක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට ෙමහිදී ෙපන්වා ෙදන්න 
ඕනෑකම තිබුෙණ් සම්මුතිවාදි ෙද්ශපාලනය ඇති වූ පථම අවස්ථාව 
ෙමය ෙනොවන බවයි. ඒ වාෙග්ම අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ 
නිදහස ලබන අවස්ථාෙව්දී සහ අපි පහු කරපු ඒ ඉතිහාසය තුළ 
ගත්තාම අද සමාජය ෙවනස් ෙවලා, ෙලෝකය ෙවනස් ෙවලා, සිතුම් 
පැතුම් ෙවනස් ෙවලා, කියා කරන ආකාරය ෙවනස් ෙවලා තිෙබන 
බව. විෙශේෂෙයන්ම ඊළඟ අවුරුදු පෙහේදී ඡන්දදායකයන්ෙගන් 
සියයට 25කට වැඩි පමාණයක් නිෙයෝජනය ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් 
තරුණ පරපුරයි. ෙමොකද, ඊළඟ අවුරුදු 20 තුළ අවුරුදු 50ට වඩා 
අඩු ජනගහනය සියයට 50කට වඩා වැඩියි, අවුරුදු 50ට වඩා වැඩි 
ජනගහනයට වඩා. අපි ෙම් සියල්ල කල්පනා කර බැලීෙම්දී අපට 
අද විතරක් ෙනොෙවයි, අනාගතෙය්දීත් යම් ආකාරයක සම්මුතිවාදි 
ෙද්ශපාලනයකට යා හැකිව, එෙහම නැත්නම් යා යුතුව තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි සූදානම් විය යුතුයි කියන කාරණය සඳහන් 
කරමින්, ඉතිහාසය සහ වර්තමානය පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වය 
පැහැදිලි කරමින් කළ මාෙග් කරුණු දැක්වීම අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. 

 
 

[අ.භා. 5.40] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය 

කථානායක ධුරයට පත් වීම ගැන මා මුලින්ම ඔබතුමාට මාෙග් සුබ 
පැතුම් පුද කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම අද දින ෙමම අටවන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායක හැටියට ෙත්රී පත් වූ ගරු 
සම්පන්දන් මැතිතුමාට දමිළ පගතිශීලි ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් මාෙග් 
හෘදයාංගම ස්තුතියත් පුද කර සිටිනවා.  

අවුරුදු 15ක් වැනි දීර්ඝ කාලයකට පසුව මා නිෙයෝජනය කරන 
මහනුවර දිස්තික්කෙය් දමිළ නිෙයෝජනයක් ෙමවර අපට ලබා 
ගැනීමට හැකි වුණා. ඒ සඳහා මට ඡන්දය ලබා දුන් මහනුවර 
දිස්තික්කෙය් දමිළ ජනතාව පමුඛ, සෙහෝදර මුස්ලිම් හා සිංහල 
ජනතාවට මාෙග් හෘදයාංගම සත්ුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කර 
සිටිනවා. 

ඒ වාෙග්ම ෙම් අනගි අවස්ථාව මට ලබා දුන් දමිළ පගතිශීලි 
ෙපරමුෙණ් නායක ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මැතිතුමාටත්,  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නායක, අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහනුවර 
දිස්තික් නායක, සභානායක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල 
මැතිතුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මාෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය පළ කර 
සිටිනවා.  

අද ෙමම අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගැෙනන පළමුවන 
ෙයෝජනාෙව්දී අදහස් පළ කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම 
ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් ඉතා වටිනා 
ෙයෝජනාවක් පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමටයි මට ෙම් අවස්ථාව ලැබී 
තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය ජනවාරි 08ෙවනි දා 
ජනතාව විසින් ෙම් රට තුළ විප්ලවයක් ඇති කළා. මන්ද, ජනවාරි 
08ෙවනි දාට ෙපර ඉතිහාසය පුරාම ෙම් රට තුළ පැවති ඡන්ද 
අවසානෙය්දී, මැතිවරණ අවසානෙය්දී අවසන් පතිඵලය වූෙය් රෙට් 
යම් කිසි පුද්ගලයකු ෙහෝ යම් කිසි කණ්ඩායමක් ෙහෝ යම් කිසි 

පක්ෂයක් දිනවීෙම් කාර්ය භාරයයි. නමුත් ජනවාරි 08ෙවනි දා සිදු 
වූ විප්ලවෙය්, ඒ ඡන්දෙය් පතිඵලය වූෙය් අෙප් රට දිනවා ගැනීෙම් 
පතිඵලයක් අපි ලබා ගැනීමයි. මන්ද, මම ඒ ආකාරයට 
කියන්ෙන්? මීට ෙපර ලබා ගත් ජන වරම්වලින්, මීට ෙපර ලබා 
ගත් මැතිවරණ ජයගහණවලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ, ෙම් රට 
තුළ යම් කිසි පුද්ගලයන්ෙග් වුවමනාවන් ඉෂ්ට කර ගන්නට, යම් 
කිසි කණ්ඩායම්වල වුවමනාවන් ඉෂ්ට කර ගන්නට සහ යම් කිසි 
පක්ෂවල වුවමනාවන් ඉෂ්ට කර ගන්නට උත්සාහ කළා. ඒ 
ෙවනුෙවන් ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ඇති කර ගත්තා. නමුත් 
පළමුෙවනි වරට- 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී ඇති කාලය අවසන්වීමට 

ආසන්නයි. 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මට විනාඩි 07ක කාලයක් ලබා දී තිබුණා. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
විනාඩි 05යි ඔබතුමාට ෙවන් කර තිබුෙණ්. මංගල කථාවට 

බාධා කරන්නට කැමැති නැහැ. නමුත් කාලය පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් වන්න සිදු වනවා. 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
පළමුවරට ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා ලබා ගත් ජන වරමින් 

ෙම් රටට අවශ්ය, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතයට අවශ්ය ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ඇති කර ගැනීමට අපට හැකියාව 
ලැබුණා. අපි අද ෙමම විවාදයට පවිෂ්ට වන්ෙන්ත් ඒ අවස්ථාව 
මඟිනුයි. එය තවදුරටත් තහවුරු ෙවනවා, ඉන් පසුව අපි අෙගෝස්තු 
17ෙවනි දා ලබා ගත් ජන වරමින්. නැවතත් අපට එය ඉෂ්ට කර 
ගන්නට පුළුවන් වුණා. අද වන විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නව 
පියවරක් තබන්නට  අපට අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලය පුරාම අප රට තුළ තිබූ අර්බුදය විසඳා ගන්නට අප උත්සාහ 
කළ අවස්ථාවන් ගණනාවක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාවන් මට මතක් 
කර ෙදන්නට පුළුවන්. බණ්ඩාරනායක - ෙචල්වනායගම්  ගිවිසුම, 
ඩඩ්ලි - ෙසල්වා ගිවිසුම සහ වාෙග්ම සිරිමා - ශාසත්ී ගිවිසුම. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, please wind up now.  
 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

ලබා ෙදන්න. 

එවැනි අවස්ථාවලදී අෙප් පධාන පක්ෂය තවත් කණ්ඩායමක් 
සමඟ ෙහෝ විෙද්ශ රටක් සමඟ එකඟතාවකට යාම සිදු කළා. 
නමුත් අද වන විට රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක එකට එක් වී ෙම් රට 
තුළ පශ්නයක් විසඳා ගැනීමට, රෙට් පශ්නය විසඳා ගැනීමට මුල 
පුරා තිබීම නිසා අපට ඉදිරි අනාගතයක් පිළිබඳව 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තැබීෙම් අවස්ථාවක් ලැබී තිෙබනවා කියන 
කාරණය මම මතක් කර ෙදනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම මෙග් 

මිතෙයක් හැටියටත්, ෙම් තනතුරට සුදුසු පුද්ගලයකු හැටියටත් 
ඔබතුමා පත්වීම පිළිබඳව ඉතාමත්ම සතුටින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ඔබතුමාට ශුභාශිංසන පිරිනමනවා.  

ෙමය ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවක් හැටියට මම දකිනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වසර 21ක් අඛණ්ඩව හිටපු 
මන්තීවරෙයක් හැටියට. 1948න් පසු වසර 67ක් ෙම් පධාන පක්ෂ 
ෙදක මුල් ෙවලා ෙම් රෙට් ආණ්ඩු පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් රෙට් පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයලා තිෙබනවා. නමුත් අපි 
දැක්කා, ෙම් පක්ෂ ෙදකට යම් යම් අවස්ථාවල ෙද්ශපාලන ෙබදීම් 
නිසා එකඟත්වයට පත් වන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැති බව. 
නමුත් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා. මීට දවස් 
5කට, 6කට කලින් මෙගන් මාධ්යෙයන් පශ්නයක් ඇහුවා, ඊළඟ 
විපක්ෂය කාට යයිද කියා. මම කිව්වා "ඒක විශ්මිත ෙවන්න 
පුළුවන්. සමහර විට ෙලෝකෙය් පිළිගන්නා ආකාරයටත්, ෙම් 
සමාජයට යම් කිසි ආදර්ශයක් වන ආකාරයටත් විපක්ෂ 
නායකවරෙයක් ෙත්රී පත්ෙවන්න පුළුවන්" කියලා. ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානයට විපක්ෂ නායකකම හිමි වීම පිළිබඳව අද අප 
ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා. ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට විපක්ෂ 
නායකකම හිමි වීම සම්බන්ධෙයන්  පශ්න ෙදකක් පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු ෙවනවා. එක පැත්තකින් ෙදමළ ජනතාවටත් 
සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුණා කියලා ජාත්යන්තර වශෙයන් අවධානය 
ෙයොමු ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් දවිඩ ජනතාවට 
විශ්වාසයක් ඇති ෙවනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඔවුන්ෙග් හඬ 
නිවැරදිව නඟන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා කියලා. 

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිවරයාෙග් පත් කිරීෙමනුත් අපි ෙහොඳ 
සංහිඳියාවකින් කටයුතු කිරීම පිළිබඳ ආදර්ශයක් ලබා දී තිෙබනවා. 
පසු ගිය වසර 67 තුළම මූලික වශෙයන් අපට විසඳා ගන්න බැරි 
වුණු පශ්න රාශියකට ඉදිරි කාලෙය්දී යම් කිසි විසඳුමක් ෙසොයා 
ගන්න අෙප් එකමුතුව නිසා පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. බහුතර සුළු ෙබදීමකින් ෙතොරව බල සාමූහිකත්වෙයන් 
කටයුතු කිරීමට සම්මුතිවාදය කියා කියනවා. එතෙකොට 
සම්මුතියක් හැටියට බලය ෙබදා ගන්නවා වාෙග්ම ඒ තුළින් රටක 
ජාතික පශ්නවලට විසඳුම්  ෙසොයන්න පහසු ෙවනවා. සමහර අය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරනවා මම අහෙගන සිටියා, "ෙම්ක 
ජනතාවට කියලා ෙනොෙවයි කරන්ෙන්" කියලා. ජනතාවට කිව්ෙව් 
නැත්ෙත් ෙමොකද? පධාන වශෙයන් රෙට් ජනාධිපතිතුමා, 
ජනාධිපතිවරණය අවස්ථාෙව්දී පකාශයක් කර තිෙබනවා, සාමූහික 
වශෙයන් ෙම් තීන්දුව ගන්නවා කියලා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැටියට අගමැතිතුමා පකාශයක් කරලා තිෙබනවා, ෙම් 
තීන්දුව ගන්නවා කියලා. ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සභාපති වුණාම, සභාපතිවරයා ඇතුළු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මධ්යම කාරක සභාව ඒක තීන්දු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් 
නායකයා හැටියට තම පතිපත්ති පකාශෙය් තිෙබන ෙද් කියාත්මක 
කිරීම සඳහා මන්තී කණ්ඩායම ෙමෙහයවන්න එතුමාට පුළුවන්. ඒ 
නිසා එම කරුණු ෙදකම ෙමතැනදී ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා. 

මීට කලින් ෙම් රෙට් පරිවාස ආණ්ඩුවක් තිබුණා. පරිවාස 
ආණ්ඩුවට ඇතුළු ෙවලා අපි ෙම් ෙම් තනතුරු ගන්නද කියලා 
කාෙගන්ද ඇහුෙව්? ජනතාවෙගන් එෙහම ඇහුෙව් නැහැ.1966 
මාර්තු 22වැනි දා පැවැති මැතිවරණෙය්දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක 
මැතිතුමාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආසන 66ක් ලැබුණා. ඒ 

වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ආසන 41ක් ලැබුණා. ඒ 
ෙවලාෙව් ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්මයා ආණ්ඩුකාරවරයාට 
ලියුමක් ලිව්වා, "මම සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ආරාධනා 
කරනවා" කියලා. එදා මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් පිලිප් 
ගුණවර්ධන මහත්මයා, ඒ වාෙග්ම ෙචල්වනායගම් මහත්මයා 
ඇතුළු අෙනකුත් ෙද්ශපාලන සංවිධාන එකට එකතු ෙවලා 
ආණ්ඩුවක් හැදුවා. ඒක සභාග ආණ්ඩුවක් වුණා. ඒකට "හත් 
හවුල" කියලා කිව්වා. ෙනොෙයක් විධියට අර්ථ කථනය කළත්, 
අවුරුදු 5ක් ඒ ආණ්ඩුව ෙගන යන්න පුළුවන් වුණා. ෙම් ර ට තුළ 
සාමූහික වශෙයන් පජාතන්තවාදය ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකින් 
ස්ථාපිත වුණු කාලයක් හැටියට 1965-70 කාලය අපට දකින්න 
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල ෙම් පිළිබඳ ආදර්ශ 
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන ෙකොට තමයි අපි ෙම් 
සීමාවන් පැෙනව්ෙව්. ඒ සීමාවන් පැෙනව්ෙව් එක්තරා පක්ෂයක් 
තනිවම ආණ්ඩු කරන ෙවලාවටත්, අෙනක් පැත්ෙතන් ජාතික 
අවශ්යතා සඳහා සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් ෙම් රට තුළ නිර්මාණය 
කරන ෙකොටත් ෙම් රෙට් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙවනසක් කරන්න 
පුළුවන් වීමටයි. ඒ වාෙග්ම එම අනුමැතිය පාර්ලිෙම්න්තුවට දීලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රෙට් අෙනක් කාරණා සිද්ධ ෙවන ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ගත්ෙත් නැහැ. නමුත් ඉතාමත්ම 
පජාතන්තවාදීව දහනව වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 
මන්තීවරු 215කෙග් එකඟත්වය ඇතිව සම්මත වුණා. නමුත් 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
සම්මත කරගන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, 
අපි ෙපෞද්ගලිකත්වෙයනුයි ඒ දිහා බැලුෙව්. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය දිහා බලා ජනාධිපතිතුමාෙග් 
බලතල අඩු කරන ෙකොට අපි ඒකට කැමැති වුණා. හැබැයි විසිවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය  එන ෙකොට මන්තීවරු පක්ෂ 
ගැන හිතුවා, මන්තීවරු තමන්ෙග් තනතුරු ගැන හිතුවා. තමන්ට 
මන්තීකම රැකගන්න පුළුවන් ෙවයිද නැද්ද කියලා හිතුවා. අපි 
සාමූහික වශෙයන් රට ගැන හිතුෙව් නැහැ. ෙම් පක්ෂ ෙදක සහ 
සම්මුතියක් හැටියට එකතු වන අෙනකුත් සියලුම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අනාගතෙය්දී ඉතාමත්ම වැදගත් වූ 
තීන්දු රාශියක් ගන්න ෙකොට ඒ තුළින් ෙහොඳ ආදර්ශයක් ෙදන්න 
පුළුවන් ෙවනවා. 

ෙම් සාමූහිකත්වය තුළින් ආෙයෝජනය, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ 
පතිපත්තිය වැනි ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණු පිළිබඳව තීන්දු ගන්න 
අපට ෙහොඳ අවස්ථාවක් එනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාමත්ම වැදගත් 
අවස්ථාවක් හැටියට මම දකිනවා. අෙප් සියලු ෙභ්ද අත හැර දමා 
ෙම් රෙට් ජාතික අවශ්යතාවන් ෙවනුෙවන් එකමුතුභාවයක් ඇතිව 
තීන්දු ගැනීමට ෙමය ෙහේතු ෙවයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.52] 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දවෙසේ මා ඉතාම 

සන්ෙතෝෂ ෙවනවා ෙම් අටවන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමා විධියට ඔබතුමා පත් වී සිටින අවස්ථාෙව් කථා 
කරන්නට ලැබීම ගැන. නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා වශෙයන් 
ඔබතුමා පත් වීම සම්බන්ධෙයන් පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට මෙග් 
ශුභාශිංසනය පිරිනමනවා. ෙදවනුව කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් අෙප් 
ආදරණීය ජනතාව අෙප් පක්ෂයටත්, මටත් ලබා දුන්නු ශක්තිය, 
ෛධර්යය ආදරෙයන් සිහිපත් කරන අතර මෙග් පළමුවැනි 
කථාෙව්දී ඔවුන්ට මෙග් ස්තුතිය හදවතින්ම පුද කරනවා. ෙම් 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ආණ්ඩුවක් හදන්න කිසිම ෙකෙනකුට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලයක් ලබා දුන්නු නැති තත්ත්වයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඉතිහාසෙය් ඉඳලා ගත්ෙතොත් -පසු ගිය කාල වකවානුෙව්ම- ආණ්ඩු 
පිහිටුවලා තිෙබන්ෙන් වැඩි ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලබාෙගන ආසන 
105ක් විතර ලබාෙගනයි. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ පතිඵල 
අරෙගන බැලුවාම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපට ඒ බව ෙපෙනනවා. 
ආසන 105ක් පමණ ලබාෙගන ඉතාම අමාරුෙවන් තමයි සෑම 
රජයකටම ආණ්ඩු පිහිටුවන්න හැකියාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය 
කාල වකවානුව දිහා බැලුෙවොත් අපට ෙම් බව පැහැදිලි කර ගන්න 
පුළුවන්.  

1977 මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ පැවැති මැතිවරණෙයන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය සහ CWC එක එකතු ෙවලා මන්තීවරු 141ක් 
හදාෙගන තමයි ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුව හැදුෙව්. ඊට පස්ෙසේ 1989 දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඒ වාෙග්ම මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් 
මන්තීවරුන් තුන් ෙදෙනකුත් එකතු ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් 128ක් හදා ගත්තා. 1994 දී තිබුෙණ් ඉතාම 
අමාරුෙවන් කරෙගන ගිය ආණ්ඩුවකුයි. ෙපොදුජන එක්සත් 
 ෙපරමුණට මන්තීවරු 105ක්, මුස්ලිම් ෙකොංගසයට මන්තීවරු 
හතක් සහ UPF එකට මන්තීවරු එක්ෙකෙනක් විධියට අරෙගන 
මන්තීවරු 113ක් හදාෙගන අවුරුදු පහක් ආණ්ඩුව කරෙගන ගියා. 
2000 දී ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණට මන්තීවරු 107 ෙදෙනක්, 
NUA එෙක් මන්තීවරු තුන් ෙදෙනක්, EPDP එෙක් මන්තීවරු 
හතර ෙදෙනක් විධියට මන්තීවරු 114ක් හදාෙගන ආණ්ඩුව කර 
ෙගන ගියා.  

ඊළඟට, 2001 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය මන්තීවරු 109ක්, 
මුස්ලිම් ෙකොංගසය මන්තීවරු පහක් එකතු කරෙගන මන්තීවරු 
114ක් හදා ෙගන ආණ්ඩුව කර ෙගන ගියා. 2004 දී එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානය ආසන 105ක්, ජාතික ෙහළ උරුමය ආසන 
නවයක්, EPDP එක ආසන එකක් විධියට අරෙගන ආසන 115ක් 
හදාෙගන තමයි ෙම් 113 එහාට ෙමහාට කර ගත්ෙත්. විෙශේෂම 
සිද්ධිය වුෙණ් 2010 මැතිවරණෙය් දීයි. ඒෙක්දී ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මන්තීවරු 143කුත්, 
ඊට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තව මන්තීවරු 4 
ෙදෙනකුත් අරෙගන මන්තීවරු 147 දක්වා වැඩි කරෙගන ආණ්ඩුව 
කරෙගන ගියා. ෙම් දිහා බැලුවාම අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා, ආණ්ඩුවක් හදන්න පක්ෂයකට එක වතාවට 
මන්තීවරු 113ක් හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩු වාර 
ගණනකදී කියන එක.  

වැඩිම විපක්ෂ මන්තීවරු සංඛ්යාවක් හිටපු අවස්ථා හැටියට, 
1994 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආසන 94කුත්, ෙම් 
මැතිවරණෙයන් වැඩිම මන්තී ධුර සංඛ්යාවක් ගත් අෙනක් පක්ෂය 
නැත්නම් විපක්ෂය විධියට එන්න තිබුණු එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයට ආසන 95ක සංඛ්යාවකුත් ලැබිලා තිබුණා. ෙම් 
සියල්ල ගත්තාම අපට ෙපෙනනවා, කිසිම පක්ෂයකට ආණ්ඩුවක් 
හදා ගන්න බැරි තැනකට තල්ලු ෙවලා තිබුණු බව. හැබැයි ෙම් 
මැතිවරණ පතිඵලවලට අනුව කවුරු හරි කියනවා නම් අපට 
ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් කියලා, මමත් කියනවා, "ඔව්, පුළුවන්" 
කියලා. නමුත් ඒ පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ඉතිහාසෙය් ඉතාම 
නිර්ලජ්ජිත විධියට කරපු විධියට අෙනක් පැත්ෙතන් මන්තීවරු 
15ක්, 20ක් විතර අරෙගන ඒ අයට ඇමතිකම් දීෙමනුයි.  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනෙය්දී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා, එතුමාට හදන්න අවශ්ය 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක්ය - Consensual 
Government - කියලා. ඒ වාෙග්ම ජාතික පතිපත්ති මත පදනම් 

වුණු අවුරුදු ෙදකක කාල වකවානුවක් තුළ රටක් විධියට අපි 
ෙකොෙහොමද ඉදිරියට යන්ෙන් කියන කාරණය සාකච්ඡා කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න එතුමාට අවශ්ය ෙවලා තිබුණා. ඒ සඳහා 
අපට ෙලොකු අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් 
පැත්ෙතන් ෙම්කට විශාල විෙරෝධයකුත් පක්ෂ ඇතුෙළේම -
අභ්යන්තරව- ඇති වන්න පුළුවන් වාතාවරණයකුත් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉතිහාසෙය් තමන්ට අත් විඳින්නට 
ෙනොලැබුණු අත් දැකීම් සමුදායකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා 
වාෙග්ම පැහැදිලිව ඒ ගමන් මාර්ගෙය් යනෙකොට ඒ අභිෙයෝග ජය 
ගන්නා කමෙව්දයත් ෙම් ආණ්ඩුව තුළ -ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන 
වැඩ පිළිෙවළ තුළ- කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයි. 

ෙම් කාරණයට විවිධ අර්ථකථන ෙදන්න පුළුවන්. "ෙම් පක්ෂය 
ගන්න බැහැ, අර පක්ෂය ගන්න පුළුවන්" කියනවා වාෙග් විවිධ 
කාරණා කියන්න පුළුවන්.  කිසිම ස්ථාවරභාවයක් නැතුව ෙවන්ව 
අපි සියලු ෙදනා ඉස්සරහට යනවා ද, නැත්නම් අපි ඔක්ෙකෝම 
එකට එකතු ෙවලා ඉස්සරහට යනවා ද කියලා තමයි ඇත්ත 
වශෙයන් අපට කල්පනා කරන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් කියාදාමය තුළ 
මා කල්පනා කරනවා, අපට ඉදිරි අවුරුදු ෙදකක කාලය තුළ 
ජාතික පතිපත්ති මත පදනම් වුණ, විෙශේෂෙයන් රටට- 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please!  
 

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා 
ඇති.  

 
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා  මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.    
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා 

ඔබතුමා මූලාසනයට පැමිණීම ගැන. ඒ වාෙග්ම, පරිණත 
ෙද්ශපාලනඥයකු වන, ඉතා මධ්යස්ථව කල්පනා කරන 
ෙද්ශපාලනඥයකු වන ඔබතුමා ෙම් උත්තරීතර කථානායක 
තනතුරට පත්වීම ගැන මාෙග් ශුභාශිංසන පිරිනමනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවුරුදු ෙදකක වැඩ පිළිෙවළ තුළ 
විශාල පශ්න ගණනාවකට රටක් වශෙයන් අපට මුහුණ ෙදන්න 
තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි.  විෙශේෂෙයන් ජිනීවා 
අර්බුදයට රටක් විධියට  එකමුතුව  මුහුණ  ෙදන්න අපට සිද්ධ 
වනවා. ඒ වාෙග්ම, රට ඇතුෙළේ අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් 
ඇති කිරීෙම් කියාදාමය ඉදිරියට  අරෙගන යන්න අපට සිද්ධ 
වනවා. ෙම් කියාදාම සියල්ල එකට කරෙගන යන්න පුළුවන්කම 
තිෙබන්ෙන් "එකමුතු" නැත්නම් "සන්ධාන" නැත්නම් "ජාතික'' 
කියන්නා වූ ආණ්ඩුවක් තුළ පමණයි කියන එක තමයි අෙප් 
විශ්වාසය. ඉදිරි අවුරුදු ෙදක තුළ ඉතා කමානුකූලව, රටට වැදගත් 
වන පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර ෙගන, ඉතා වැදගත් 
පාර්ලිෙම්න්තු කමයක් තුළ ඉදිරියට යන්න අපට ශක්තිය 
ලැෙබ්වායි කියලා පාර්ථනා කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

235 236 

[ගරු  දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා] 



2015  සැප්තැම්බර්  03  

[අ.භා. 5.59] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් 

කථානායකතුමා හැටියට ඔබතුමා  පත්වීම සම්බන්ධෙයන් මුලින්ම 
මාෙග් ආදරණීය සුබ පැතුම් ඔබතුමාට පිරිනමන්න කැමැතියි.  

ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් වුණු මන්තීවරයකු හැටියට ඊළඟට 
මා කැමැතියි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ඡන්දය දුන් 
ලක්ෂ 47ක් වූ ආදරණීය ජනතාවටත් මාෙග් පණාමය, ආචාරය, 
ස්තුතිය පුද කරන්න. ඒ එක්කම, අප පක්ෂෙය් ආදරණීය නායක 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත් මාෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න 
කැමැතියි, ජාතික ලැයිස්තුෙව් මන්තීවරයකු හැටියට පත් කර මා 
ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය සම්බන්ධෙයන්. ඒ එක්කම මාෙග් 
ආදරණීය පියාට සහ මවටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙකොන්ද 
ෙකළින් තබා ෙගන පතිපත්තිගරුක ෙද්ශපාලනයක් කරන්න මට 
මග ෙපන්වීම සම්බන්ධෙයන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ උෙද් 
ඉඳලා හවස්  වන තුරු අපි වාද විවාද කෙළේ අපට නුහුරු නුපුරුදු 
අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් පිළිබඳව. එහි  තිෙබන සැක තැන් 
ගැන,  ඒවාට එල්ල වූ විෙව්චන ගැන අපි පුදුම වන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, අප කාටත් ආධුනික, අප කාටත් අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් හදන්න අද අප උත්සාහ කරන නිසා. විෙශේෂෙයන්ම, 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා වාෙග් ෙකෙනක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක 
හදන ජාතික ආණ්ඩුවක ෙකොටස්කාරෙයක් ෙවන්න තීන්දු කිරීම ම, 
ඩිලාන් ෙපෙර්රා වන මටත් සමහර ෙවලාවට විමතිය ෙගන 
ෙදන්නක් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් 
ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය අරෙගන බැලුවත්, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පතිපත්තිය අරෙගන බැලුවත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ජනාධිපතිවර ණෙය්දී දුන් ෙපොෙරොන්දු අරෙගන බැලුවත් 
ජාතිවාදය නැති ජාතික සංහිඳියාවක්, ආගම්වාදය නැති ආගමික 
නිදහසක් පිළිබඳව තමයි  අදහස් ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ නිසා අෙප් 
තිෙබන අෙනකුත් සියලු ෙභ්ද පැත්තකට දමලා ෙම් ර ට ජාතිවාදී 
විසකුරු සර්පයාෙගන් ගලවා ගැනීම සඳහා අපි ඔක්ෙකෝම එකතු 
ෙවන්න ඕනෑ. මම හිතන විධියට එයට තිෙබන ෙහොඳම විසඳුම 
තමයි අෙප් ගරු අගමැතිතුමා අද ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාවට 
සහෙයෝගය දීම.  

ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී ජනතාව දුන් 
ජන වරම අපට බල කරනවා, ආගමික සංහිඳියාව ඇති කරන්න, 
ජාතික සංහිඳියාව ඇති කරන්න, ජාතිවාදයට  එෙරහිව කටයුතු 
කරන්න එකට එකතු ෙවන්න ය කියා. ''දැන් එකතු ෙවලා ආණ්ඩු 
කරන්න කාලය හරි'' කියන පණිවුඩය ෙදන්න ඕනෑ නිසා තමයි 
පධාන පක්ෂ ෙදකටම ඒකාන්ත බහුතරයක් ජනතාව දුන්ෙන් 
නැත්ෙත්.  

අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේත් අපි දැක්ක ෙදයක් 
තිෙබනවා.  සිංහල ජාතිවාදය වපුරමින් රැවුලක් වවා ගත් පළියට 
කැප්ෙපටිෙපොළ ෙකෙනක් ෙවනවා කියලා සමහර අය හිතනවා. 
නැහැ, එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. සිංහල ජාතිවාදය වපුරමින් යටි 
රැවුලක් වවා ගත්ත පළියට කැප්ෙපටිෙපොළ ෙකෙනක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම, ෙමොට්ටුවක් තියපු පළියට හැම ෙකෙනකක්ම 
ෙකොටිෙයක් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම, ඉන්දියාෙව් 
විශ්වවිද්යාලයක ඉෙගන ගත්ත පළියට ෙකෙනක් RAW 
ඔත්තුකරුෙවක් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි, අද අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනය 
කරන්ෙන් ජාතිවාදය වපුරමින් රැවුලක් වවා ෙගන වීර 
කැප්ෙපටිෙපොළ යැයි කියා ගැනීම සඳහාමයි. ෙමන්න ෙම් 
ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළට අපි නැවතීෙම් ලකුණ තියන්න ඕනෑ. 

ඒ නිසා තමයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාව 
තීන්දු කරන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
ශක්තිමත් කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක අවෙබෝධතා 
ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න ඕනෑය කියලා.  

අද සමහර අය කියන්න ෙයදුණා, අවෙබෝධතා ගිවිසුම ෙහොඳයි, 
ජාතික ආණ්ඩුව ෙහොඳයි, සංහිඳියාව ෙහොඳයි, සම්මුතිවාදය 
ෙහොඳයි, නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමති ධුර වැඩි කරන්ෙන් 
ඇයි කියන කාරණය. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය බැලුවාම සන්ධානගත 
ෙවලා ආණ්ඩු කරපු හැම අවස්ථාවකම එෙහම තමයි සිද්ධ වුෙණ්. 
ෙම් ෙවලාෙව් මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා. අපි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සමඟ සන්ධාන ආණ්ඩුවක් 
ඇති කර ගත්ත ෙවලාෙව්ත් පළමු වැනි දිනෙය්දී දිවුරුම් ෙදන්න 
ගිහිල්ලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් ආදරණීය සෙහෝදරයන් 
දිවුරුම් ෙදන්න ටිකක් පමාද වුණා. ෙමොකද, අමාත්යාංශවල බලය 
පිළිබඳ කාරණය නිසා. එෙහම තමයි, පක්ෂ ෙදකක් එකට එකතු 
ෙවන ෙකොට ෙක්වල් කර ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා, ඒ ෙක්වල් 
කිරීම පිළිබඳව මා පුදුම වන්ෙන් නැහැ. හැබැයි මා පුදුම වන්ෙන්,  
අද ෙම් රෙට් ඓතිහාසික විප්ලවයක් සිදු වුණු  ෙවලාෙව්, ෙම් රෙට් 
ජාතිවාදයට එෙරහිව පීනපු සමහර උදවිය ෙම් රෙට් විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් නායකකම TNA එෙක් ආර්. සම්පන්දන් මහත්මයාට 
ලැබුණාම එය පිළිගන්ෙන් නැති එක ගැන.  

අද ෙම් වු ෙණ්, ෙම් රෙට් ඓතිහාසික විප්ලවයක්. පක්ෂ, 
විපක්ෂ අපි ඔක්ෙකෝටමත්, ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් මිනිසුන් ඔක්ෙකෝටමත් අද සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. 
ජාතිවාදය පරාජය කරලා ෙම් රෙට් සියලුම පක්ෂ එකඟ ෙවලා 
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් විපක්ෂ නායක තනතුරට TNA එෙක් 
සම්පන්දන් මහත්මයා පත් කරන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක 
ඓතිහාසික සිද්ධියක් ෙනොෙවයිද? මීට අවුරුද්දකට එහායින් 
බැලුවා නම්, මීට අවුරුදු පහකට එහායින් බැලුවා නම්, එෙහම 
ෙදයක් ෙයෝජනා කරනවා තියා හිතන්නවත් පුළුවන්කම තිබුණාද? 
අද ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් 
අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා ඒ ඓතිහාසික විප්ලවය 
කරන්න, ෙල් වැගිරීමකින් ෙතොරව.  

අද සමහර අය කථා කරනවා, ජිනීවා ෙයෝජනා ගැන. ජිනීවා 
ෙයෝජනාවලට මුහුණ ෙදන්න තිෙබන ෙහොඳම කමය ෙමොකක්ද? 
ඒ තමයි ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් හදන එක. ඒකට ෙහොඳම කමය 
ෙමොකක්ද? සම්පන්දන් මහත්මයලා ෙම් රෙට් ෙම් ෙද්ශපාලන වැඩ 
පිළිෙවළ තුළට එකතු කර ගන්න එක. අපි අද ඒ විශ්වාසය ඒ අයට 
දීලා තිෙබනවා.  

ඒ එක්කම මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා, -මට දැන ගන්න 
ලැබුණා-  විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායක ධුරය ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාට ෙදනවාය 
කියලා. ඒකත් ඉතාම ෙහොඳයි. ඒකත් ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපි 
සම්මත කරන ෙම් ෙයෝජනාව, ෙම් රෙට් සියලුම පක්ෂ එකතු 
ෙවලා එකට වැඩ කරනවාය කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට 
පණිවුඩයක් ෙදන ෙයෝජනාවක්. ෙම්ක ඉතිහාසෙය් සිට අපි 
කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක්. අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඉන්න ෙකොටත්, විරුද්ධ පක්ෂයටත් පැමිණියාමත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත්, ආණ්ඩු 
පක්ෂයට ගියාමත් හැම දාම කිව්ෙව්, කවදාද අපි එකතු ෙවන්ෙන් 
කියලායි. අද ඒ එකතුවීම ෙවලා තිෙබනවා. ඒ එකතුවීම  වුණු 
ෙවලාෙව්ත් ජාතිවාදී මඩ ෙගොෙහොරුෙව් පීනමින් නැවත ෙම් රට 
ජාතිවාදයට රැෙගන යෑමට කට්ටිය උත්සාහ කරනවා නම්,  ජීවිත 
පූජාෙවන් ෙහෝ අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා ෙම් රෙට් 
ජනතාවට කියන්න අද කාලය එළැඹ තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, අද වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා 
කිව්වා ෙම් තීන්දුව ගැන. ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තීන්දුව. 
ෙම් අෙප් පක්ෂය. ෙම් අෙප් මධ්යම කාරක සභාෙව් තීන්දුව. ඒ ගැන 
කථා කරන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය් අය ෙනොෙවයි. එතුමා කිව්වා, 
recall කරන්න පුළුවන් නම් ඡන්ද recall කරයි කියලා. ඔව්, ගරු 
කථානායකතුමනි. Recall කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් 
ඡන්ද ෙනොෙවයි, මනාපත් recall කරනවා ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මිනිස්සු! ෙමොකද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය අද 
අඬනවා; වැලෙපනවා. ඔවුන් ඔවුන්ෙග් ඡන්ද විතරක් ෙනොෙවයි, 
මනාපත් recall කරන්න බලා  ෙගන ඉන්නවා. ෙමොකද, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය් ඡන්දවලින් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් 
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය ෙනොෙවයි, ෙවන අය. 
ෙහේතුව ඒකයි. මම ෙම් කථාව කියන්න ෙනොෙවයි සිටිෙය්. හැබැයි, 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහත්මයා වාෙග් මම ගරු කරපු 
මනුෂ්යෙයක් ඒ කථාව කියපු නිසා මටත් ඒ ගැන කියන්න සිද්ධ  
ෙවනවා,  Recall කරනවා නම්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ඡන්දදායකෙයෝ ඡන්දවලටත් වඩා මනාප recall කරන්නයි බලා  
ෙගන ඉන්ෙන් කියන එක.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි කා එක්කවත් තරහා ෙවන්නට 
ඕනෑ නැහැ. එකිෙනකාට ෛවර කර ගත්ත, එකිෙනකාට මඩ 
ගහගත්ත ෙද්ශපාලනයට නැවතීෙම් ලකුණ තබන්න අදවත් අපට 
බැරි නම් කවදාද ඒක කරන්ෙන්? ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ඊෙය් අෙප් ආදරණීය පක්ෂෙය් 64වන සංවත්සරය අමතමින් 
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් රටම එකතු ෙවලා අපි එක ගමනක් යන්න 
සූදානම් ෙවමු කියන පණිවුඩයයි එතුමා දුන්ෙන්. ලංකාෙව් නන් 
ෙදසින් පැමිණි සියලුම ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් ඒකට 
කැමැති වුණා; අත ඉසස්ුවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ  නිසා ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අෙප් පක්ෂය කරන්න ඕනෑ ෙද් 
අෙප් පක්ෂය දන්නවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අලුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් යටෙත් ඉදිරියට යන්න අෙප් පක්ෂය තීන්දු කරලා 
තිෙබනවා. එයට නායකත්වය ෙදන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාත් තීන්දු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මින් පසු ෙවන ෙවන 
අය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපට ඕනෑ ෙද් කියන්න ලෑස්ති 
ෙවන්න එපා කියලා මම කියන්නට ඕනෑ. ෙවන  ෙවන පක්ෂවල 
අය ගහපු පදයට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නටපු යුගය අවසානයි. 
අපි නටන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආදරණීය සාමාජිකයන් 
සහ ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවත් අපට දුන්න වරම අනුව පමණයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ඓතිහාසික වැඩ පිළිෙවළ අපි 
දැන් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ fail ෙවනකම්, 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අසමත් ෙවනකම්, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක 
ෙවනකම් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට හිනා ෙවන්න,  සමච්චල් කරන්න 
බලා ෙගන ඉන්න ජාතිවාදීන් පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්නට ඕනෑ. පළමු වටය අපට ටිකක් 
අමාරු ෙවයි.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාක්ෂිකයන්ට අවුරුදු ගණනකින් 
පසුව තමයි, UNP ආණ්ඩුවක් හරියට හැදුෙණ්. දින සියෙය් 
ආණ්ඩුව හරි එකක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු 
කන්දරාවක් එක්ක බලා ෙගන ඉන්නවා. විවිධ විවිධ 
බලාෙපොෙරොත්තු කන්දරාවක් ඒ අයට ඇති. අපි ඒක ෙත්රුම් ගත 
යුතුව පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, අවුරුදු ගණනක් තිසේසේ ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් පාක්ෂිකයන්ටත් ෙම් රට එකට 
එක්කාසු කර ෙගන ඉස්සරහට යන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිබුණා. එම නිසා ඒ අයෙග්  සියලු බලාෙපොෙරොත්තුත් එක්ක අපි 
ෙමම ගමන පෙව්ශෙමන් යමු. සමහර ෙවලාවට මුල් මාස කිහිපෙය් 
කම්බියක පයින් ෙනොෙවයි  සයිකලයකින් යනවා වාෙග්  ෙවයි. 
හැබැයි, අපි ඒ ගමන යමු. ෙමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් 

ජනාධිපතිවරයා හැටියටත්, අෙප්  පක්ෂෙය් ආදරණීය නායකයා 
හැටියටත් අධිෂ්ඨානශීලීව අපත් එක්ක ෙමම ගමන යන්න 
සිටිනවා. අපට ෙපෙනනවා, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත්යතුමාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා හැටියට 
අධිෂ්ඨානශීලීව ෙමම ගමන යන්න තීන්දු කරලා තිෙබන බව. ගරු 
කථානායකතුමනි, එම නිසා අපි ෙම් ගමන අපි යමු. අපි  යන ෙම් 
ගමන දිහා මුළු ෙලෝකයම බලාෙගන ඉන්නවා. මුළු ෙලෝකයටම 
ආදර්ශවත් වන ආකාරයට ෙම් ගමන යන්න අද අපි  ෙම් පධාන 
පක්ෂ ෙදක අතර  වන එකඟතාවට  ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් 
විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමාෙග් 
පත්වීමත් අපට උපකාරී ෙව්වි.  

ගරු කථානායකතුමනි,  මම නම් මීට සුමානයකටත්  එහා 
පත්තරවලට කිව්ෙව් විපක්ෂ නායකවරයා ෙවන්න ඕනෑ ආර්. 
සම්පන්දන් මැතිතුමාය කියලායි. මෙග් පාර්ථනය, මෙග් සිතිවිල්ල 
අද පාෙයෝගිකව ඉෂ්ටවීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් ඇස්වල අද 
තිෙබන්ෙන් සතුටු කඳුඵයි.    

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කථානායකවරයා හැටියටත්, 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමා 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා හැටියටත්,  ඒ වාෙග්ම ෙදමළ ජාතික 
සන්ධානෙයන් ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මැතිතුමා නිෙයෝජ්ය 
කාරක සභාපතිතුමා හැටියටත් පත් වුණා. ඒ සහෙයෝගීතාව; 
සුසංෙයෝගීතාව ෙම් ව්යවස්ථාදායකය තුළ කියාත්මක ෙවනෙකොට 
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොර නායකත්වය ව්යවස්ථාදායකය තුළ 
කියාත්මක ෙවනෙකොට, විධායකය තුළත්   ජනාධිපතිතුමා එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයනුත්, අගමැතිතුමා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙයනුත් පත් ෙවලා සිටිනවා. ඇමති මණ්ඩලෙය් බහුතරය  
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  හිමිවිය යුතුයි,  වැඩිෙයන් ආසන ලබා 
ගත් නිසා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට  තනිවම ආණ්ඩුවක් හදන්න 

විධියක් නැහැ.  ෙමොකද, ඒකායන බහුතරය නැති නිසා. එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම මුස්ලිම් 
ෙකොංගසයත්,  ෙවනත් පක්ෂත්  ඉන්නවා.  ගරු කථානායකතුමනි,  
අපි අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ඉල්ලපු ෙද්ශපාලනය ෙම්ක 
ෙනොෙවයි ද?  එම නිසා අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවමු. පසු ගිය 
මැතිවරණෙය් දී ෙම් රෙට් ජනතාව සිංහල ජාති වාදීන් පරාජය 
කළා. මට කුණු හරුපෙයන් බැණපු,  සත්තු වත්ෙත් ඔක්ෙකොම 
සත්තුන්ෙග් නම් කියලා මට කෑ ගහපු අෙප් ෙගෞරවනීය ඥාණසාර 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේටත් පසු ගිය මැතිවරණෙය් දී ඒ අය පිළිතුරු 
දුන්නා.  ඒ වාෙග්ම උතුෙර් අන්ත ජාති වාදයටත් පිළිතුරු දුන්නා. 
එෙහම නම්  තවදුරටත් ජාති වාදය වපුරන අයට ෙම් රෙට් ඉඩක් 
නැහැ කියන පණිවුඩය   ජනතාවට ලබා දීමට අපි අධිෂ්ඨාන කර 
ගනිමු කියලා ෙයෝජනා කරමින්,  අදින් ඇරෙඹන ෙමම අලුත් 
යුගය ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් වචනෙයන්ම කියපු 
විධියට සැබැවින්ම ෛමතී පාලනයක් සහ  ස්ථාවර රටක් ෙව්වා යි 
මා පාර්ථනය කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු කථානායකතුමනි,   ඔබතුමා කථානායකවරයා වශෙයන්  

මූලාසනෙය් සිටින ෙමම අවස්ථාෙව් දී ගරු සභාව අමතන්නට 
ලැබීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙමවර මහ 
මැතිවරණෙය් දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දැවැන්ත ශක්තියක් ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයනුත්, ඒ වාෙග්ම මනාප අසූදාහකට වැඩි 
පමාණයක් ලබා ෙදමින්  මාව නැවත වතාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එවීම සම්බන්ධෙයනුත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මම 
මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ඓතිහාසික ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් ගත් අවස්ථාවක, ගරු 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙම් රටට අලුත් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ෙගනාපු අවස්ථාවක ෙමම ගරු සභාව අමතන්නට 
මට අවස්ථාව ලැබීම සතුටක්. ෙමොකද, ෙමවර මැතිවරණෙය් දී 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය් මන්තීවරුන් 
එක්ක අපට ආසන 107ක් ලැබුණා. ඉතිහාසෙය් අවස්ථා ෙදකකදි 
පමණයි ෙම් ගරු සභාෙව් එක පක්ෂයක් විසින් 113කට එහා මන්තී 
ධුර සංඛ්යාවක් ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්. අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර 
මන්තීතුමාත් කිව්ව විධියට, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ ආකාරෙයන්  
නිර්ලජ්ජිත විධියට පුළුවන් තරම් මන්තීවරුන් එෙහන් ෙමහාට 
අරෙගන අපටත් ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන්කම තිබුණා. 
ඇත්තටම අෙප් නායකතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් දී රට ගැන හිතලා යම් 
කැප කිරීමක් කරලා  ඓතිහාසික ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් අරෙගන 
තිෙබනවා.   

ෙමම මන්තී ධුර වැඩි කිරීම ගැන  ගැන කථා කරනවා නම්,  
අපි තනි ආණ්ඩුවක් හැදුවා නම් ඇමති ධුර 70ක් ලැෙබන්නට ඉඩ 
තිබුණා. හැබැයි,  එළැෙඹන අමාත්ය  ධුර ලබා දීෙම් දී  අපිට ආරංචි 
විධියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහ මුස්ලිම් ෙකොංගසයට ඇමති 
ධුර හිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්  56ක් පමණයි. අපි තනි ආණ්ඩුවක් 
හැදුවා නම් අපිට හිමි විය යුතු ඇමති ධුර 14ක් අහිමි කර ෙගන  
කැප කිරීමක්,  පරිත්යාගයක් කරලා තමයි ෙමම ජාතික ආණ්ඩු 
සංකල්පයට යන්ෙන්. එෙහම නම් ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් කුමක්  නිසා 
ද? පක්ෂය ෙවනුෙවන් ද? නැහැ. රට ෙවනුෙවන්. අෙප් ගරු 
අගමැතිතුමා,  ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්  සමඟ එකතු 
ෙවලා ගත් ෙමම තීන්දුව  පක්ෂය ෙදවනුව තියලා රට ෙපරට 
තියලා ගත් තීන්දුවක් විධියට තමයි අපි  දකින්ෙන්. එෙහම නම් 
වචනය වචනය විධියටත්, ෙපොෙරොන්දුව ෙපොෙරොන්දුව විධියටත් 
ඉටු කරපු නායකෙයක් විධියට තමයි අපි එතුමාව දකින්ෙන්. 
ජනවාරි 08 වැනිදා ඉඳන්ම රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පැහැදිලි 
මතයක හිටියා. අෙප් පතිපත්ති පකාශනෙය් පවා තිබුණා අපි 
හදන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක්ය කියලා.  අපි ආසන 113ට වැඩිෙයන් 
දිනා ගත්තත්  ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා කියන තැන ඉඳෙගන 
තමයි  අෙප් ගරු අගමැතිතුමා කථා කෙළේ.  අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ගරු අගමැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රට ගැන හිතන 
නායකෙයක් හැටියට, රෙට් අනාගතය ගැන හිතන නායකෙයක් 
විධියට  ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙමවැනි  ඓතිහාසික තින්දුවක් ගැනීම 
සම්බන්ධව අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.  

පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය සිදු වුණු ආකාරය 
බලන්න. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් එකසිය හතළිස් ගණනක් 
තියාෙගන තුෙනන් ෙදකක බලය ලබා ගන්න එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් මිල දී ගැනීමක් කළ බව අපි පැහැදිලිවම 
දන්නවා. එෙහම ෙද්ශපාලනයක් කරපු රටක අද ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් නව ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතිය ඇති කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහත් අදටත් 
ශී ලංකා නිදහස ්පක්ෂය විනාශ කිරීම සඳහා විපක්ෂය තුළ  අර්බුද 
ඇති කරන්න කණ්ඩායමක් කටයුතු කරමින් සිටින බව අපි 
දන්නවා. අද විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කටයුතු කරපු ආකාරය  

ෙබොෙහෝම ලජ්ජා සහගතයි. TNA එෙක් නායක ආර්. සම්පන්දන් 
මැතිතුමා විපක්ෂ නායක වීම පිළිබඳව එතුමා ජාතිවාදී 
ස්වරූපෙයන් කථා කළා. ෙම් ගරු සභාෙව් නැවත වතාවක් 
ජාතිවාදය අවුස්සන්න, වර්ගවාදය අවුස්සන්න ෙම් විධියට කටයුතු 
කරන පුද්ගලයන් තවදුරටත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්  විධියට අපි 
කනගාටු වන්නට ඕනෑ. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමන්ලා එදා ඉඳන්ම 
කෙළේ ෙම් තුට්ටු ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය බව අපි දන්නවා. උදයට 
වළඳන්ෙන් ෙද්ශාභිමානය. දවල්ට වළඳන්ෙන් ෙබදුම්වාදය. 
රාතියට ජාත්යන්තර කුමන්තණ වළඳලා විදුලි පුටුෙව් නිදාගන්න 
මන්තීවරෙයක් තමයි විමල් වීරවංශ මහත්මයා.  පසු ගිය කාලෙය් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුෙළේ ඉඳෙගන ශි ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මනාප ටික ෙසොරකම් කරන්න කරපු කුමන්තණ ගැන 
අපි දන්නවා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පතිඵල දිහා බැලුෙවොත්,  
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
සිටින්ෙන්  එක්ෙකනායි. අෙනක් මන්තීවරුන් ෙවනත් පක්ෂවලින් 
පත් වුණු අය. ඇයි එෙහම කෙළේ? තමන්ෙග් ෙගොඩ වැඩි කර 
ගන්නයි. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් කියපු ආකාරයට 
ජාතිවාදය පතුරුවලා,  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ අර්බුද ඇති 
කරමින් ෙම් අය කරපු ෙද්වල්වල පතිඵල නිසා තමයි අද ශී ලංකා 
නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට පසුතැවිලි වන්නට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් තත්ත්වය ඉස්සරහට ෙවනස් ෙවයි කියලා මම හිතනවා. 
සැබෑ ෙලස රටට ආදරය කරන පිරිස කවුද කියලා ශී ලංකා නිදහස් 
පාක්ෂිකයන් දැන්වත් ෙත්රුම් ගනීවි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා සම්බන්ධෙයන් විමල් වීරවංශ මැතිතුමා නිර්දය 
විෙව්චනයක් කළා.  ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ෙම් වාෙග් 
ජාතික කර්තව්යකට අත ගසා තිෙබන ෙව්ලාවක, මහ 
මැතිවරණයට නාම ෙයෝජනා ෙදන්න දින කිහිපයකට කලින් 
එතුමා කිව්වා අපට මතකයි,  ෛමතී-මහින්ද සුසංෙයෝගයකින් ෙම් 
රට ඉස්සරහට ෙගන යනවා කියලා.  හැබැයි දවසයි ෙදකයි ඒ කට 
අෙනක් පැත්තට හැරුණා. ඉතින් ෙම් වාෙග් පුද්ගලයන් අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලනෙයන් ඉවත් විය යුතුයි කියලයි මම හිතන්ෙන්.   

විමල් වීරවංශ මහත්මයා  ෙද්ශපාලනයට ආෙව් ෙකොෙහන්ද 
කියලා අපි දන්නවා.  කන්න දුන්නු බත් පතට පයින් ගහන, කන්න 
දුන්නු බත් පතට වසුරු ෙහලන ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියට තමයි 
අපි එතුමාව දන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙද්ශපාලනෙයන් 
ඇවිල්ලා, ඊට පසුව අද වන විට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මනාපවලින් ඇවිල්ලා, අද ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත් 
ෙම් ගරු සභාෙව් දී නින්දා අපහාස කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ 
වාෙග් අය  රෑට එක ෙද්ශපාලන චරිතයක් රඟපානවා. ෙහොෙරන් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ළඟට ගිහින් සමාව අරෙගන 
ෙම් ගරු සභාෙව් තවත් චරිතයක් රඟපානවා. ඒ වාෙග් පුද්ගලයන් 
තමයි අද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා  ජාතිවාදය වපුරන්ෙන්.  ඒ අය 
ගැන  ලජ්ජා වන්නට ඕනෑ. 

 දවිඩ ජනතාව, මුස්ලිම් ජනතාව, බර්ගර් ජනතාව ෙම් ඕනෑම 
ෙකෙනකුට ෙම් ගරු සභාෙව් ඕනෑම නිලයක් දරන්න පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ. එතුමාට විපක්ෂ නායක තනතුර දීම සම්බන්ධෙයන් 
දැඩි විෙරෝධයක් එල්ල කෙළේ ඇයි? අපි කවුරුත් එක ජාතියක් 
විධියට ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. දැන් ඒ පරණ හණමිටි අදහස්වලින්  
වැඩක් නැහැ.  අපි දන්නවා, මැතිවරණ කාලෙය් දී විමල් වීරවංශ 
මහත්මයා පාර්ථනා කෙළේ ෙමොකක්ද කියලා.  අඩුම ගණෙන් 
යාපනෙය් පැත්ෙතන් වනෙය් ඉන්න සෙතක් හරි, ෙකොටිෙයක් හරි 
ඉස්මතු වුණා නම් ඒක තමයි එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව  වුෙණ්. 
රතිඤ්ඤයක් හරි පත්තු වුණා නම් ඒක ෙබෝම්බයක් හැටියට 
ෙපන්වන්න තමයි  එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  එෙහම 
ෙද්ශපාලනයක් තමයි එතුමා කෙළේ.  හැබැයි අද ෙම් රට එතැනින් 
ගලවා ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 තව කාරණයක් ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර මැතිතුමා ෙම් ඇමති ධුර වැඩි කිරීම සම්බන්ධව 
දැඩිව කථා  කළා. හැබැයි එතුමාට මතක නැහැ, එතුමා නිෙයෝජනය 
කළ පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් ඇමති ධුර 65ක් තිබුණු බව. නිෙයෝජ්ය 
ඇමති ධුර සමඟ 120කට ආසන්න ඇමැති ධූර පමාණයක් දරද්දී 
එතුමා ෙබෝඩ් ලෑලි ඇමතිකමක් දැරුවා.  ජාතික භාෂා හා සමාජ 
ඒකාබද්ධතා ඇමතිකම දැරුවා. එතුමා වාහන තුනක් හතරක් 
පාවිච්චි ෙක රුවා. ඒ ෙබෝඩ් ලෑලි ඇමතිකම දරපු එතුමාට අන්තිමට 
ජාතික භාෂාවත් අමතක ෙවලා ගරු රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාට කථා කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. ඉතින් එෙහම 
තනතුරු දරපු අය තමයි අද ෙම් ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන 
පතිපාදනවලට අනුව ඇමති ධුර පමාණය වැඩි කරනවාට විරුද්ධව 
කථා කරන්ෙන්. ෙම් හදන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක්. ෙමතැනදි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇමති ධුර වැඩි කිරීමක් ෙනො ෙවයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. පරිත්යාගයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමි ෙවන්න 
තිෙබන ඇමති ධුර, නිෙයෝජ්ය ඇමති ධුර 70ක් වාෙග් පමාණයකින් 
14ක් 15ක් විතර පරිත්යාග කරලා ෙම් රට ගැන හිතලා ගත්තු 
තීන්දුවක් විධියට තමයි ඉස්සරහට යන්ෙන්. එෙහම නම්  අපි අද 
රටක් විධියට සතුටු ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් එකතු 
ෙවලා අද ෙම් හදපු අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය, ෙම් අලුත් 
ෙද්ශපාලන ව්යායාමයට අෙප් සහෙයෝගය ලබා දිය යුතු ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් රෙට් උතුරු නැෙගනහිර දවිඩ ජනතාවට 
තිෙබන පශ්න සහ අෙනකුත් විසඳිය යුතු පශ්න විසඳා ගන්න ෙකටි 
කාලයකට හරි ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදක එකතුවීම ගැන අපි සතුටු 
විය යුතුයි. ෙම් ෙව්ලාෙව්ත් යම් කිසි ෙකෙනක් කුමන්තණය 
කරනවා නම්, ෙම් ෙව්ලාෙව්ත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
පයත්නයට ඔය පැත්ෙත් ඉඳ ෙගන අකුල් ෙහළනවා නම්, එතුමාට 
අපහාස කරනවා නම්, සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒ පුද්ගලයින් 
ෙම් සභාෙව්දී හඳුනා ෙගන, ඒ අය ජනතාවට ෙහළිදරව් කරන 
කටයුත්ත කරන්නට ඕනෑ කියා මම හිතනවා. 

ෙම් ආරම්භ කළ සත් කාර්යයට, ෙම් ආරම්භ කළ ජාතික 
කර්තව්යයට අපි සියලු ෙදනාෙග්ම ශුභාශිංසන පිරිනමමින් මෙග් 
කථාව අවසන් කරන්නට මම ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශන්ය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව කථානායකතුමා 

විසින් පකාශ කරන ලදී. 
 
வினா வி க்கப்பட்ட . 
குரல்களின்ப  'ஆம்' ேமேலாங்கிற்  என சபாநாயகர் அவர்கள் 

அறிவித்தார்கள். 
 

Question put.  
MR. SPEAKER., having collected the Voices, declared that the 

“Ayes"  had it. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Divide, by name! 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් කාරුණික අවධානයට ෙයොමු කරන්න 

කැමැතියි, නියමිත ස්ථාන ෙවන් කර නැති නිසා අපට 
microphones දීෙම් යම් කිසි අපහසුතාවක් තිෙබනවා. එම නිසා, 
නම් කියන අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලා නැඟිටලා ඒ ගැන කැමැත්ත, 
අකමැත්ත පකාශ කෙළොත් ෙහොඳයි.   අපට ලබා ෙදන සහායක් 
විධියට එය ඔබතුමන්ලාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළ වන අන්දමට-පක්ෂව 143;  විරුද්ධව 16; 

ෙනොපැමිණි 63 යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය. 
பாரா மன்றம் பிாிந்த : சார்பாக 143;  எதிராக 16; வராேதார் 63. 
The Parliament divided : Ayes 143; Noes 16; Absent 63. 

 
 

පක්ෂව 
சார்பாக 

Ayes 

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
 
ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்) 
(The Hon. D.M. Swaminathan) 
 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
 
ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன) 
(The Hon. Vajira Abeywardena) 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 
ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர) 
(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
 
ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluvihare) 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க) 
(The Hon. T.B. Ekanayake) 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)  
(The Hon. Faizal Cassim) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 

 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ) 
(The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasingha) 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 
ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා 
(மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
 
ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு  மேனா கேணசன்) 
(The Hon. Mano Ganesan) 
 
ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (டாக்டர்) ((தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage) 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 

 
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன) 
(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana) 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
 
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர ) 
(The Hon. Mohan Lal Grero) 
 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
(மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக) 
(The Hon. Malith Jayathilake) 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardane) 

 
ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana)  

 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார ஜயசிங்க ) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe) 

 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 
ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர) 
(The Hon. Premalal Jayasekara) 

 
ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 
(மாண் மிகு  ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்) 
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon) 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  
(மாண் மிகு பழனி திகம்பரம்) 
(The Hon. Palani Digambaram) 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க) 
(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 
(மாண் மிகு  டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
(மாண் மிகு ஹமட் நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi) 
 

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
 
ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம) 
(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா) 
(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)  
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
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ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra) 
 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த) 
(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා 
(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க ) 
(The Hon. Tharanath Basnayaka) 

 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
(மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்)  
(The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor) 
 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
 
ගරු කාදර් කාදර් මසත්ාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்) 
(The Hon. Imran Maharoof) 
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
(மாண் மிகு திலக் மாரபன) 
(The Hon. Thilak Marapana) 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. ( Prof.) Ashu Marasinghe) 
 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக) 
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு  அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சாகல ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு  சி.பி. ரத்நாயக்க) 
(The Hon. C.B. Rathnayake) 
 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல) 
(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
 
ගරු ඉසහ්ාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண் மிகு இஸ்ஹாக் ரஹ்மான்) 
(The Hon. Ishak Rahuman) 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

 
ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)  

(The Hon. V.S. Radhakrishnan) 
 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා  
(மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்) 
(The Hon. Angajan Ramanathan) 
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා  
(மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා 
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne) 
 
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன) 
(The Hon. Ruwan Wijayawardhana ) 
 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A.A. Wijethunga) 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
 
ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தா விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Thusitha Wijemanna) 
 
ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன) 
(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna) 
 
ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera)  
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
 
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
(மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 
 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
 
ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர) 
(The Hon. Ravindra Samaraweera) 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 
ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා  
(மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen) 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
 
ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා 
(மாண் மிகு  வ ேவல் சுேரஷ்) 
(The Hon. Vadivel Suresh) 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசய்யத்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා  
(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. Vasantha Senanayake) 
 
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
 
ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு  விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
 
ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා  
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා  
(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்) 
(The Hon. Abdul Haleem) 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 

251 252 



2015  සැප්තැම්බර්  03  

ගරු එච්.එම්.එම්.හරීස ්මහතා 
(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 
(The Hon. H.M.M. Harees) 
 
ගරු (ෛවද්ය) ඒ.ආර්.ඒ.හෆීස ් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஏ.ஆர்.ஏ. ஹபீஸ்) 
(The Hon. (Dr.) A.R.A. Hafeez) 
 
ගරු පී.හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
 
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்) 
(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ ) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie) 

 
 

විරුද්ධව 
எதிராக 
Noes 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு  ஆர்.எம். பத்ம உதயசாந்த குணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
(மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா ) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 
 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(Hon. Anura Dissanayake) 

 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க) 
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)   

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 
ගරු එස.් ෙපේමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர,) 
(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 

 
 

 
ෙනොපැමිණි 
வராேதார் 

Absent 

 
ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan) 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு தி ம் அ கம) 
(The Hon. Dilum Amunugama) 

 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன்) 
(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 

 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்) 
(The Hon. Siripala Gamalath) 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D.V. Chanaka) 

 
ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 

 
ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 

 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்) 
(The Hon.  Arumugan Thondaman) 

 
ගරු  සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
(மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்) 
(The Hon. Sirinal de Mel) 
 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டப். விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 

 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා  
(மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த) 
(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha)  
 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

 
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

 
ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா) 
(The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera) 

 
ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා   
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )  
(The Hon. Johnston  Fernando) 

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 
ගරු සරත් මායාදුන්ෙන් මහතා   
(மாண் மிகு சரத் மாயா ன்ேன) 
(The Hon. Sarath Mayadunne)  

 
ගරු එස.් සී. මුතුකුමාරණ මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண)   
(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 

 
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்) 
(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத) 
(The Hon. Lohan Ratwatte) 

 
ගරු පසන්න රණතුංග මහතා  
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க) 
(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
 
ගරු පසන්න රණවීර  මහතා 
(மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)  
(The Hon. Roshan Ranasinghe) 
 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Chamal Rajapaksa) 
 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා 
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 
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ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 
(Hon. Mahinda Rajapaksa) 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 

 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

 
ගරු පවිතාෙද්වි  වන්නිආරච්චි මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர) 
(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு ேத க விதானகமேக) 
(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 

 
ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

 
ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா) 

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa) 

 
ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
(மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம) 
(The Hon. Malik Samarawickrama) 

 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்) 
(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 

 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்) 
(The Hon. E. Saravanapavan) 

ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி.சிவேமாகன்) 
(The Hon. S.Sivamohan) 
 
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා  
(மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்) 
(The Hon.  Muthu  Sivalingam) 

 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்) 
(The Hon.  Sivasakthi Ananthan) 

 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 
(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மாைவ.  ேசா.  ேசனாதிராஜா) 
(The Hon. Mavai S. Senathirajah) 

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 පසු කර තිබුෙණන් කථානායකතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා. 6.50ට, අද දින සභා 

සම්මතිය අනුව, 2015 සැප්තැම්බර් 22 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால், 
சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

இதன்ப , பி.ப. 6.50 க்கு பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 ெசப்ெரம்பர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

And it being past 6.30 p.m., MR. SPEAKER  adjourned Parliament 
without Question put.  

Adjourned accordingly at 6.50  p.m. until  1.00 p.m. on Tuesday 
22nd September, 2015, pursuant to the Resolution of  Parliament of  
this Day.  
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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